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 רשועבו רפסה אשונב שיש ברה ןינעל ףסונב
 דוע רפסב וב שי ,וב אבומש ןווגמה רמוחה
 ןפוא אוהו ,דוחיי ול הוושמה ינייפא ות
 ןייטשפרש ׳םורפ ידיב הלע .רמוחה תגצה
 םהש השיגבו ןפואב תונמאו םינמא לע רפסל
נופס ןיב דחוימה בולישה .םדוסיב םייתונמא
 תוימיטניא ןיבו םיללכל תונמאנו תוינאט
 תוחפ־־־אל רפסה ןונגסל ינייפא תויביטקייבואל
 בומה תורוקמב תוקבדה דצל .ונכתל רשאמ
 תיפוסוליפה תוריהזהו "תורעהה" חפסנב םיא
 -על רבחמה הטונ ,םירבדה תגצהב תעלבומה
 תבוטל תטשפומה העיבקה לע רתוול םית
 םוקמ לע ביצהלו ,רופיס ידי-לע השחמהה
סהה םוקמ לע ,הרופאטימ—תינויעה הנקסמה
 יוטיב םוקמ לעו ,ןדועמ זמר—טרופמה רב

 הטונ ךא תבייחמ הניאש תומשרתה—הדמע
 ריכזמ םעפ אל .ןבומ-תדבכו םינפ-תבר תויהל
 ןייטרק לש ורופיסב רוביגה ירבד תא רבחמה
 .הלא םיהבגל ינכילומ ינויגשב יבל" :רמואה
 דימתש ףא ,(78 ׳ע) ״ץפח יבלש המ השעא
 ~מה הדימב תנסורמ תוינאטנופסה תראשנ

ותמה תויומדה םע תוהדזהל ארוקל תרשפא
 לעב ידיילע םיפיקעב ףאו םירשימב תורא
 הללכהה לע רבחמה לש רותיווב םג .רפסה
רתב ןמאה לוכי" חסונב םוכיס לעו ללכב
 לש ץמשמ רתוי שי טרפב "תונושה תויוב
 ןזוס יפל תוחפל—הפידעמה תיתונמא השיג
רפה ינפל םלשה תסיפת תא רשפאל—רגנל
 ךותמ םלשה לש תיתטישה היינבה לע םיט

.םיטרפה

 וק תא המילשמה תרוקבה ךרד-לע ,ףוסבלו
 חרכהב אוהש ,הז גוסמ רפסב :תולעפיהה
 הריחבל תועצה תולעהל םעט ןיא ,יביטקלס
 ןויד לש רחא ןפואל וא רמוחה לש תרחא
 דימעהל הנווכ ךותמ ךא .גצוהש רמוח ותואב
 םעט שי המיאתמה הביטקפסרפב םירבדה תא
 יתשמ תחא קר אוה ןמאה רקח יכ ריעהל
 תעפותל תוברקתה תורשפאמה ךלמה־יכרד
 רקח איה הינשה ךרדה .התנבהלו תונמאה
 ,הטילקה תייווח ,רמולכ—תונמאב הפוצה
 .תיתונמאה הריציל הבוגתהו דוביעה ,הסיפתה
 ינל םישיגמש הנימב-תדחוימ הנתמ התוא
 הנתמ תכפוה—(201 ׳ע) םייחה חתימ—םינמאה
רצונ אוהו ,הלבקיש ימ יוצמש םושמ קר

 ןמאה תייווח ,התוא יתווח ידכ ךות התוא
 תוסחיתה ילב הנבהלו רקחל םנמא תנתינ
 היהת אל תונמאה תנבה ךא ,הפוצה תייווחל

 יליבשבש הפוצה ןמ תומלעתה ידכ ךות המלש
 קצומו תואיצממ הלועמה המ”־רבד" ןמאה רצוי

.(201 ,ע) ״םולחמ
.ק .ש
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 עצעטצמ הקירבמה ,הקלחה רעשה תפיטע לע
 לש הביט תא תמלוהה הזופב ץיברוה ריאי

 חתופה רישה .דאמ המונצה םירישה תפוסא
טשטימ וירחא םיאבה םירישה .ויפיב עיתפמ
 תוכיא אלא םתוכיא ןיאש דע םיכלוהו׳ םיש
 "רוה לש ויריש .תיליפרעו הקמקמח תילילצ
 הכותב תארובה הפדצל םימוד ,םבטימב ,ץיב
 ףצרב תמשובמ ,דאמ תשטולמ ,היפהפי הנינפ
 עגר-תשוחתי תורצויה ,תוטשוקמ םילמ לש
 איה םיתעלש תופייפי—המשל תופייפי לש
 לש הפוגש הדרח תשוחת לע ךכוסל החילצמ
 הלגמ איה רתוי תופוכתו ,ובוחב ןפוצ ריע
.תעצעוצמר תילאנאב תומכחתה
 רישב ץיברוה לש וחוכ הלגתמ ובטימב ,ןכא
 םיימשה" :״רגוס ינולח רוא״ יורקה ןושארה
 הנוכמב/,טיבה אל םינגה ןמ לצו/ויה םייקנ

, *רטע תומותי רואבו/הבחר הבחר הנדע שמש

 ינולחב הפקשנ/םינגה הב ורבידש/.תקלוד התי
 המולחש דאמ האלפנ ן ,רגוס יגולה רואו

 /.תויקנ לצ תייזהמ התמוניה תונקונקו/ינולהב
 אל ."םירישה ריש /םירעוב הישובלמ רשאל
 ריע") "הרוזפ ריע" ׳ינשה רישה ונממ לפונ
ושעש דלי/התנתמ האלפנ התעיגרש הרוזפ
ה וא ׳("אוהה םוקמהמ/הב טיבמ תוומ היע

* *ש םיזמרמ הלא לכ ;"קתמת הכשח" ריש
 ריע יפונ םה ויפונש ררושמ אוה ץיברוה
םירחאה םירישב .הקעומ תייוורו שמש תגופס

ועה תויוברתב ןמאה :ןייטשפרש ימעךב *
 ;דקומ לאירבג :(ילגנא די־־בתכמ) םוגרת ! םל
.׳טע 1970 ; 264 ,םיקפא תירפס / דביע םע
 תאצוה !הפשכמה תנוע *. ץיברוה ריאי •*
.,טע 43 ז 1970 ;הגד
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 ותריש ירמח יב המוד—רומאכ ׳םיטעומה—
 תופי תורוש תיינבל םיזבזבתמ ץיברוה לש
 ("עוגרמ םלילצו םיבנעה תעונת ינומעפ") דאמ
 שיש״ריבחת לש יריש ןינב .הרעשכ תורקו
.המואמ וכותב ליכמ וניאש דרדרו

.ד .ז

 / תוהמ תא ,שםנהדווראשיהל / יתדרח תא
ן  ,תוחוכה לכ / תעפש תא / ,תוכירפה לכ
 תוטש תא ן ,תורושה לכו ן יבהי תא
 ימדו / יתבהא תא / יתנדע תאו /׳ הצירה
.רוכז / — לוחכה

.ק •צ

םיריש רורצ
 תדילי איה (ןירפיש תיבל) בומרבא היסא
 םירשע הל הזו ןיס ץראב רשא ןיברח ריעה
 .לארשי־ץראב רשא הינתנב איה תבשוי הנש
 השמכ ןושאר םוסריפ הל אוה "םיריש רורצ"
 תאטבתמ איה םויה דעש םושמ תאזו ,תרר
 —הרומז ל־ארשיר הרקמה הצר .דבלב תיסורב
 םירפס̂בהואו• םירפס^רבחמו םירפס״איצומ
 ׳הליגש ןויכ .היריש תא הליג—עדונו קיתו

 םהמ םידחא ררצ ,לעפתהש ןויכ .לעפתה
 םק ,םמגריתש ןויכ .םמגרתל בשיו רורצב
 דחאו ארקמ דחא ,םלוע דואל םאיצוהו

.םוגרת
 הש םלוכו הזה רורצב שי ריש רשערדנומש
 ןה ףא תורושבש םילמהו תורופס םהיתור
 שיערמ יוליג בא .שלשו םיתשו תחא—תורופס
 תרסוימו המת חור ,ןאכ ץא םינתיא״חוכ לש
 הרשי ,ןאכ שי תיריש םלוע״תייארו ןאכ שי
 םירבדה ןמ הלא ףא .םייניע־תרוהטו הננערו

 םיררושמכ עפושמה רודב םכרעב לקהל ןיאש
.םייניע־יזחאמו םייניע־ימר
, רקה םארקיש טלחהב םייואר םירישה ןמ המכ

 ינא" רישה ,לשמל ,ךכ .תישילשו תינש אר
ו א ,(28 ׳ע) ״הדירפ״ וא ,(12 ׳ע) ״תרקיח
בש םעפנה ילוא .(36 ׳ע) ״םיממוד םיקחרמה״
 תוטשפב יורקה הז אוה ,םלוכבש םלשה ,םלוכ
:ותומלשב ןאכ ואיבהל יוארש ,(40 ׳ע)״ילש״

 / ,ידידי / ׳ידי תא / ,ירוסיי / רוזחמ תא
/ ,תותימאה / ףעז תא / ,תמאה / תפות תא

 ~רתה ,תיסור—ררקמ) םיריש רורצ :היסא •
1969 ; 44 ,תורפסל תורבחמ ;(הרומז .י :םוג
.׳טע
;  1970 ;דחואמה ץוביקה ;תונוע :זול יבצ *״
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תונוע
 םימייאמ זוע םומע לש ץוביקה־ירופיסב
מסמו תיביטקלוקה היווהה לע ץוחבמ םינתה
 םישקבמהו םייובחה םירציה תא ףא םיל
 םיסוחדו םיזע םיחתמ .המינפ הכותמ ץורפל
 ,זול יבצ לש ץוביקה־ירופיסב םישטשטימ הלא
 תורומתה .ןדריה־קמע ברש םהב הכיה וליאכ
 ,שארמ תועובקה עבטה תופילח יפ'לע תודודמ
 ךרוצב איה םדאה לש וקבאמ תוהמ ןכלו

 תופילחב ןתיא דומעל ידכ תוחוכה תא ץמאל
 קזחומ ןכל ,יב תבצועמ המדאה תכישמ" .ולא
 ינאו תיקנע הדנדנ ומכ םימיה .ךכ־לכ יננה
 •תמ אוה .קחשנ וניא חוכה ךא .עובקה ריצה
 אוה .השק םוקמ אוה קמעה יכ .דמועו■ םסח
."דומעל ותוא לשחמ

 ,תורומתה ינפמ םיששוח זול לש וירוביג
 םירבוע" םה ךא ,ןהב דומעל ולכוי אל אמש
 בוש ץוביקה .םנוצרמ אלשו■ םנוצרמ "ןתוא
 לעו הנקנק לע תוהתל שיש היווה וניא
 ,קתו־תלעב ,תשרשומ תואיצמ איה .הדוחיי

 ךכ הילא םחיתהל רשפאש ,תיגולותימ אל
 םישקבמה םירצי שי םא .הכותמ קר תרחא וא
וימ הממח םליבשב ץוביקה רצוי ץרפתהל
 םוחיי־תנוע ןיעמ ביצקמו ,םיה ףוחל ,תדח
 םיבש הז רצק ביבא רחאל .םיבהבהאל ןמזו

.בוצקה עסמה ךשמהל ,םתיבל םירבחה
 ,"עצמאב״ו "תימולש" ,םירופיסה ינשב
 אבה םיאושינ רבשמ ינפב םירוביגה םידמוע
 תומדב םלגתמ ץוחה .דעומ ותואב טעמכ
 .תושדחתה העיצמה ,דוחיי תרסח ,הרז הרענ
 אלא הניא "עצמאב" רופיסב וז תושדחתה
 אלא וניא הכשמה ןכש ,המודמ תושדחתה
 ףיסוה וליא הרוק היהש המל המודה ךשמה
 *ולש״ב .הנושארה ותשא םע תויחל רוביגה
תא בוזעי יכ ומצעל רוביגה רמוא "תימ


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_100.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_103.tif

