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. הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו יקסנוכורט דמוע
ם ישנהו .ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
. גליע ךויח והשמב ןלובריס ךותמ תויושמכ
ל ע םיילענ אלב ,רשע העשב ,עובשב םעפ
ת ועונתה לכו .תובוטרה תואלצחמה יבג
־ תליפנ וזיא .המאתה־יא ןימל תודכלתמ
. ול ודבא ויתועונתש דבכ ףוג לש םייפא
ז חואכ וינתמ תא וידיב תופלי יקסנוכורט
ו מצע אוהו ןלוכ ומוקי זא .דבוכה־תדוקנב
ו ינפ תא שובכי טאל טאל .ערכי ויכרב לע
ן הינפ תא ושבכי ןה םג םישנהו ;עקרקב
. ..ונינפל יתד סכט וליאכ—(75) ״תלצחמב
ן ויזחל םידע ונא ןכמ־רחאל םידומע ינשו

יצמה ןמ קחרה ונתוא ריבעמה יטפילאקופא
ן ימ עתפלו" :רבודמ הבש הטושפה תוא
ל וקה היה זע הכ .םלוע ןודא ;העורת
ם ודא רוא ...לפוהו ןבא ךותמ בצחנ וליאכ
־ העישוה ...המוחה תא תיצהו םיעיקרהמ דרי
יפת ךותמ תורויעה וצרפ—אנ־העישוה ,אנ
ת וחקפנ ויה תורויעה ןהיניע םג .ןהיתול
.(78) ״תולבלפמו

ת פטוע הזה םלועה ןמ אלש תויאליטרע
ח תימ .םייחירכ הדיבכמו ולוכ רפסה תא
ו ניא םירצרצקה םיטפשמה לש וטאקאטסה
ן מור ךרואל תואיצמה ביוחמ וניאו קדצומ
־ ךלה בכרומ תויהל לוכי וניא םלועלש םלש
ם ריכה םירצקה םירופיסב םא .דיחא שפנ
י נונגס רתימ לע הטירפה ןאכ ירה ,םמוקמ
ר תויב הטושפה הרימאה .תמגופ דחא ינושלו
ן יב) רוביגה םא .ןונגס תוצלחמ ןאכ הטוע
ו יניע םירמ (ןמזורג הז םא ןיבו יטב וז םא
א וה ירה ,וחיש־ןבב וא ותביבסב טיבהל
וחה הרוצ—(55) הקווד ״וכותמ ויניע םירמ״
י נושלה שדוגה תאפמ .תובר םימעפ תרז

י ובמל םיעיגמ ונא םישטולמ םישיבגכ ץרוקה
ל ע רוחס־רוחס תוכשוממ תורזח לש םותס
ן ושל־תועבטמבו םילמב ןויער וא ןינע ותוא
ו ניעב ראשנ טפשמה הנבמ רשאכ תורחא
־ יטפשמ הלא בורל ;טעמכ ןווגתמ וניאו

ו רועינ םיחוכשה וייח" :איה םתרוצש יוויח
ן מזורג" :וא ,״תכשוממ הניש רחאלכ וב
ר ישפהש םרזכ ,הינעה וריע תא התע רכז

, םירצק יוויח־יטפשמ הלא .(53) ״ונואפקמ
־ שכו .םינשל םקלחמ יומידהש ,םיירופאטימ

ה נבמ ותואל ףרה אלל קקזנ רצוי
010! £ םתואלו ןושל־תועבטמ םתואל ,טפשמ
 ■וגה תא ןסחמה יריביסה רוקה) םיב
 ׳ישה ,ןורכזה ,תומרוזה תובשחמהו החכישה
 דישחמ רבדה—(רכו תופועה ,םינשה ,הנ

 יתויחל תכפוהה ,ותריצי לש התוינוגינ תא
 *!סונ חותיפ .תוינוטונומ תושקה לש הרדס
 ןאכ עייסמ וניא ביטומה וא הרופאטימה לש
̂ ש ץיפנה יומידה .הקווד תודחא תריציל
י טושיק טנמלא ןמורב ךפוה ,לשמל ,תופועה
ה אנהה תא ונתאמ ענומ הז לכ .םתס ןנגוסמו

ת לוכי רפסב וב שי ירהש ,האירקה ןמ
ו ירפסב ונדמע הילעש תלטובמ־יתלב תיטויפ
ה יה הלא םיידוסי םימגפ אלולו םימדוקה
ה מ .וילעבל םשור־בר גשיה הזה ןמורה
ר ופיסה ןמא תוארל ונילע דלפלפאב ,תושעל
.ןטסינמור אלו רצקה

.ד .כ .י

 תותה תחת
 ■צרא׳י תואיצמב קםוע ולש קחצי לש ורופיס
 ירואית .םישולשה תונש לש תילארשי
 בושייה ייחב םישרשומ תויומדהו הלילעה
 ־שכב תויארה רמוחב טלוש רבחמהו ,ירבעה
 תשרפב תינויגהו הבר תוביקע שי .בר ןור
 יתשב תרזענה ,ישארה רוביגה לש וייח
 .בר חתימ ,םימעפל, האלמו הנשמ־תויומד
 ארוקה תא ףתשמ רבחמהו ,ףטוש רופיסה
 לש ןקבאמו ןלרוג רחא דימתמ בוקיעב

 הלותש ןהמ תחא לכ .תולעופה תושפנה
 עקר לע ,תויושחרתהה לגעמ ךותב תינאגרוא
 .ןהיניבש םיידדהה םיסחיה

 ־גפימה .םיכשמנ םדועש ,ותורגבתה ילבחב
ם ימרוג בהא רשא השאה םע םינושארה םיש

־ ןיול תאצוה ; תותה תחת :ולש קחצי *
.׳מע 1971 ; 224 ,ןייטשפא
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 לכש אלא .הנושארה הבהאה רבשמ תא
 ־ותב שורחל תוקימעמה ,ולאה תויושחרתהה
 ימיל תודומצ ,ריעצה טנדוטסה לש ותעד
.39—1936 לש ״תוערואמ״,ר
 בורקו קוחר עקר תשמשמ קבאמה תריווא
 התוריעצב הסנאנ תבהואה השאה .הלילעל
 המושיר תא הב תאשונ איהו ,םיברע ידיב
 ול ןיאש המשא־ךיבסתכ העיגפ התוא לש
 הידליו הלעב םע םייתחפשמה הייח .הנקת
 םיברעל האנשה .התפמל הכורא םילעמ םניא
 חנוז ריעצהש רחאלו ,התעד לע התריבעמ
 אלא הינפל אצומ האור איה ןיא התוא
 לש ןורחא ןגוע הל התיה התבהא .תודבאתה
 הנובלעל יוציפ ותבהאב התאר איה .הלצה
 הקעומה ןמ ררחתשהל התסינ התועצמאבו

 הריכהש הדבועה .התעדות לע הטלתשהש
 תיבב הלדג המ־ןמז—וירוענמ טנדוטסה תא
 דוע וילא התוא הרשק—םילשוריב וירוה
 הביאכמ קותינה תיווח ,דתיה ןכ לע .רתוי
.תרניכב התעיבט תא המרגש דע ךכ־לכ
 "קיתו" לש תומד רפוסה הלעמ דגנ־לקשמכ
 ןושל אצמש ,"תישילשה הילעה" ישנאמ
 —ךכמ רתויו ,םיברעה ויער םע תפתושמ
 תוערו הוחא ללכל ועיגה םיידדהה םהיסחי
 ראתמ וז ךרדב .שפנו־בלב םידידיל ויה םהו

 .םיברעו םידוהי יסחיב םיבטק יגש וילש
 םיברע םיעור ידיב תידוהי הרענב העיגפה
 ,םיסחיה לש דחא טקפסא לע רפסל האב
 לפאה דצה" הז .לזגו דוש ,סנוא ,חצר ללפש
 תנווכמ קיתווה לש ותומד ךא ."חריה לש
בוסו הנבה ךותמ ףתושמה םויקה תא גציל
 ,םדא־תבהאו םייח־תבהא אלמ הז שיא .תונל
 העירי עקר לע םירסמנ ויתונוכתו ויפאו
 ־םימי־עבש אוה .תוימורת תודימ לש הבחר
 עדויו ריכמ ,םיבר תונויסנב דמולמ ,םישעמו
 .םהיתושלוח תאו תוירבה לש םביט תא
 ,וביבס ןירקמ אוהש תירסומ העפשהב וחוכ
 קתניש ריעצה לע םג עיפשמ אוה וז ךרדבו
 ותבהא לכ םע ,השא התוא לא וירשק תא
.הילא הברה
 רבחמה ראתמ טנדוטסה לש ושפנ־יטבל תא
ותה םרז״ל קקדזהל ילב ,יטסילאיר ןונגסב
 .ללכב תינרדומ הביתכ לש היכרדלו "העד
 שמשמה רבשמל עיגמ אוה עבטה־ךרדב

 וירשק תא קיספמ אוה :וייחב הנפמ־תדוקג
 ;רחא עוצקמ ול רוחבל טילחמו השאה לא
ושמ לש ןפוס תא תלמסמ םילשוריל הרזחה
 ,"רשיה ךרד" לע היילעה תאו םירוענה תוב
.(וירוה וצרש יפכו) ומצעל עבקש יפכ
 לש התוחתפתה תויעבטב רופיסה לש וחוכ
 רופיסה .תפטושהו הריהבה העבהבו ,הלילעה
.ופוס דעו ותישארמ האירקל־חונ ולוכ

לזרב רדנסכלא לס ויתוסמ
 השיג ורפסב חתפל הסנמ לזרב רדנסכלא
ובמה ,"תורפסה לש היפוסוליפ" לש השדח
 רשא ,םוקיב "היומסה תומלשה" לע תסס
משמ תאו התויח תא לבקמ טרפה הנממ
 תויועמשמ רוביח" לע ההות אוה .התוע
 ,םלועה תייווחל םדאה תא ןימזמה "םלענ
 .תיתורפסה הריציה תועצמאב וילא םרוזהו
 תוכזבו המצעל ,אופא ,תמייק הניא הריצי לכ
 תדימב דדמנ הכרע לכ .הדוחייו המצע
 החבש .םדאה לש ותיווה ללכ לא התורבחתה
 ותעדל—אוה הלודג תיתורפס הריצי לכ לש
 :״תומשנ־לוגליג״ל תנתינ איהש—רבחמה לש
 תדלונ ירה ,תחאה התועמשמ תעקושש לככ"
 הפיסומו תרמשנ המשנה :השדח תועמשמ
 יוליג רוד לכ הב האור תאז םעו ,תויחל
 לזרב ר״ד ןחוב וז הטיש יפל ."השדח תומד
 תחא לכ לע שרודו ונתורפסב תפומ־תוריצי
 ,תואיקב לשו תופירח לש "םישורד" ןהמ
 —טעמב אל םיעיתפמהו םיברה ״וילוגליג״ו
.םיניינעמ
 תחתופה הסמה םש אוה "הלודגה החישה"
 ילוגליג לש היגולואידיאה תא הריהבמו
 הניא לזרב ר״ד לש ונושלש אלא ,תוריציה
 —ארוקל לק אלו ,תעצקוהמ הניאו הרורב
 לש הקמועל תדרל—ןייעמו רזוח אוה וליפא
 םוקמ וז ןושלל שי רשפא .השדחה הכלהה
 ריבסמ הצרמהשכ ,תורפסל־םירנימסב והשלכ

 תוסמ) הלודגה החישה :לזרב רדנסכלא *
;  1971 ,םילעופ תירפס ;(תורפסו תוברת לע
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