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, תשבדה־דיחי למגה לש היחמה־חטש תולובג תא ןורפעב ןמס ,ךדיב סלטא לוט
.תיברעה תוטשפתהה לש היתולובג תפמ ךינפל :אלפ הז הארו
ה תואב םלוא .רזומ םירקמ־ ףוריצ קר וינפל הנהש רמול םדא לוכי תעדה ־חסיהבכ
ו לא־יא למסמ הז ןיינעמ םירקמ־ףוריצ אמש רהרהל םג רשפא תעד־חסיה לש הדימ
ן יב רשק שי םנמאה :ידמל תושק תולאש ובוחב ןמוט אוהו וזב וז תורושקה תודבוע
, וז הנושמ הירב לש הלודיג בחרמ ןיבל הירוטסיהב תיברעה תוטלתשהה תולובג
, עודמ ? יברעל למגה אמש וא ,למגל יברעה—ימל םדק ימו 1 תשבדה־דיחי למגה

ת יברעה העפשהה ןיא עודמ ,ינש דצמו ;תויברע־אל תוצראב הלא םילמג ןיא ,אופא
ה שרתשה אל תיברעה תוברתהש אוה ןוכנה ? למגה תא ועדי אלש תוצראב תרכינ
, למגל יברעה—והנשמל רתוי םרת ימו 1 הילא לגתסהל למגה לוכי אלש םושמ דרפסב
? יברעל למגה אמש וא
ך א ;למגה ןמ הארשה וקני תיברעה הקיזומהו הרישה ,תורפסהש איה תלבוקמ תמא
ר סומה תונורקע תוברל ,תיברעה תיתרבחהו תינידמה הפקשהה יכ םיעדוי םיטעמ
ו שחכתה אל םמצע םיברעהש דוע־המ .למגב םישרשומ םה ףא ,םיברעה לש
ה אר ומצעבו־ודובכב דמחומ הנה .םהלש םיכרעה־םלועב וז המהב לש התובישחל
ת א לביקו וילמגב ץעונ םעפ־ידמו ;תיהולאה הארשההו המכחה למס ,תפומ הב
...תוגייתסה אלל םתטלחה
ל ע םימי ,תועש לע תועש ולמג לע בכורה דוונ לש ורוע ךותל סנכיהל הסננ הבה
, ויתולגרמל לוחה טהלבו לעממ שמשה־םוחב הכומ ,תוחיחצ תוברע יבחרמב ,םימי
ו ירוחא וליאו המידק ףנומ ושאר תשבדה־תלעב המהב התוא תעסופש העיספ לכ םעו

ם גו ,עדוי וניא בותכל .ובגו ונטב תונפד ןיב םילטלטימ ויברק לכו הרוחא םיטסומ
ל ש תחא הרוצב קר קוסעל אוה לוכי ונמז יוליבלו ,לטלטימ ובכר ירה עדי וליא
 תודונתו למגה יפלט לש תועיספה בצקב תשרשומ ותרמז חרכהבו ,הרמזה איהו רודיב
.דימתמו יטא ,עובק בצקימ ילעב םיוות השימח לע תתשומה בצק—ותשבד
ה נומש תרגסמבו למגה ידעצכ תבצוקמ תראשנ איה .ותרמז תא הנשמ יברעה ןיא
, םנמאו .הנהו הנה םילוטליטה תעשב תוחונב םזפל רשפא םתואש םינוט הרשע וא
ר יהמ בצקב ךא ליגרה בצקימב ,םידחוימ םינומזפ םזפל למגה־בכור בייח תופוכת
, ויתועיספ תא שארה־למגה ץירממ .וידעצב וילמג־שאר תא ץירמהל ידכ תאזו ,רתוי
ל ש ותרמז לילצל רשא .הידעצ בצק תא השיחמ איה ףאו הריישה לכ וירחא תררגנ

ו פאל דעבמ ללחה לא טלמתמו ונורגב לסלתסמ ,ויברקמ עבונ ומכ הז ירה יברעה
.תכלוהו־תכשמתמ הבבי לוקב
לכ ול םזיפש םירישה ןמ ררחתשהל לוכי וניא בוש ,הינחה־םוקמל למגה־בכור עיגה
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ל ש וינזאב רשא "םיציזמוק" וכרעיי ברע־תעל .ותמהב תודונת לש ןתעפשהב םויה
ט חמה ינכט םגפ ללגבו דירחהל־יטא בצקב ןגונמה ןגנ־ךרא טילקתכ ומדי ברעמה־ןב
, םילמ ילוסליסב ףוס־ןיאל תלסלתסמו הכורא הבבי התואב בושו בוש טורחל תרזוח
.ד״וי לש וצוק לע התיילתב ,תוא לש המוקמ יונישב
ו נניא היתוריצי רחבמו ,למגה ןמ תעפשומ הרמזה־ירבדכ איה ףא תיברעה הרישה
א לא ,תוערואמו תורוצ ,השביו םי ,םוקמו ןמז ינפ־לע תוערתשמה תויפא תומיאופ

־ יוות הרשע וא הנומש םתוא תומדכ םצמוצמו ןטק בחרמבו דחא אשונב הקבד איה
, המדיקהו תוברתה יאשונ ,םטבש־ינב לש םירירגשה ויה םילמגה־יגהונו ליאוה .הניגנ
. םהיתועסמב קלח ולטנ אלש םטבש־יגבמ םתוא ידי־לע םג םתרישו םהירבד ועלבנ
ת וברת־תכסמל תרוסמהו ,תרוסמל תרופיסה ,תרופיסל וז הריש התיה הרהמ־דע

.הזה םויה םצע דע םהב הזוחא איהו םיברעב הקבדש
א יה ,היוות תכראה וא הרבה תטמשה ,שגד יוניש ,תוא תפסות ידי ־לע התנושש הלמ
ת חאל תיברעה הפשה תא וכפה םש השדח הלמו הפ השדח הלמ .הריציה םצע התיה
ד רופסקוא־ןולימ .בותכו אורק םיברעה ועדיי םרטב דוע תאזו ,םלועב תורישעה ןמ
4,ססס־כ ליכמ תילגנאה ןושלל 8 . םיינרדומה םיינכטה םיחנומה לולכמ תוברל ,הלמ 0
2־כב ותריצי ללכב שמתשה ריפסקש םאיליו 4 , 0 , תיסאלקה תיברעה הפשה .םילמ 0
.בוריקב הלמ ןוילימכ תללוכ ,הז תמועל
" ויוות" ילוסליסבו למגה ילוטליטב םרוקמ ,ןתרוצו ןבכרה ,םילמה יוביר :רומאכ
ד עו ,העבקש איה הדבל הרוצה .תובישח־לעב היה אל םלועמ ןכותה .םיילקיזומה
י ברעה בתכהש איה הדבוע .תיברעה הקיפאה תוכיא תא ,עובקל תרמיתמה איה םויה
ת ורפס וב המשרנ יברעה בתכה שבגתה רשאכ ךא ,ירבעה ירחא הברהב אובל רחיא
ר שוע הז היה םלוא .תויוקד־תובר ,תונווגמ םילמ רצואב ,הרישע הפשב הבותכ ,הפנע
ה ל שי תיברעה תורפסה .יברעה לש ותורפס ןכותמ הברה ערגש ,וילעב תערל רומש
ר תויב םשרתמ שיא ןיא םניחל אל .וכירעהל םילוכי תיברע־יעדוי קרש דחוימ םסק

ר קיע תא חפקמ ןארוקה ,םוגרתב ;םוגרתב תויברע תפומ־תוריצי ראשו ןארוקה ןמ
.ונואו ונח
ם תוהמב רשאמ רתוי הברה םיטפשמה לילצב ,השעמל ,תיברעה תינתומ םויה דע
ו לצא הלגתמ תמאה .הפי הרוצב רמאנש רבד לכ תמאכ לבקי יברע .םנויגהב וא
, םירקמה בורב ,יפוסוליפה חותינה היה היתורודל תיברעה הריציב .םיזורחבו הרישב
ב ל םישל םייברע תועד־יגוהו םירבחמ ולכי אל םילמ בורמ .םכוחמ םילמ־קחשמ קר
ל ש םתלחנ התיה אל תיברעה ןושלה־תרגיש .ןנכתו םהיתוריצי תועמשמל הברה
ל מגה תעפשה .םעה תורוש לכב היה יח יברעה ןטייפהש רמול בטומו ,דבלב םינטייפ
ה ריציה ראפ ,לשמל ,ךכ .ותשבד לע ודנדנתה אל םדועמש םיברעה ןמ הלאב םג הקבד
ם ירופיס לש םוצע ףסוא אלא םניא ,"הלילו הליל ףלא״בש דאזרהש ירופיס ,תיברעה
ם שו־הפ לק יוניש איצוהל ,דימת טעמכ דיחא םכראש דוסי־תורוצ 6 וא 5 לש םירצק
.לכל בטיה תרכומ ,השודנ החסונב
רפסמ דע) דאמ דבכ אשמ וילע סימעהל רשפא .האלפומ היח למגה היה יברעה יניעב
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ם ירחבומ םילמג .ריוואה־גזמ יאנת לכב םיבר םיקחרמל וכילוהל רשפא .(תונוט
8־כ ךלהמ םירבוע ת ותשל ילב םימח ץיק־ימי השימח ךשמ תופיצרבו םויב מ״ק 0
2 ךשמ וליפא ףרוחבו—תחא םימ תפיט ףא ד בכה םוחה תא תאשל ביטימ למגה .םוי 0
ל גתסמ אוה ישוק ילבו ,האטלה םדכ שממ ומד :ויתוליל רוק תאו רבדמה ימי לש
ל ש ומעט אוה דכמ רתוי ףא בושח .ירבדמה ריוואה־גזמ לש םיינוציקה םייונישל
ל מק בשע ,םיחיש ,םיצוקב םכתסמ וטירפתו םעט־ןינא אוה ןיא .םילכאמב למגה
ו ל שידקהל ןיא ,ומצעב ונוזמ תא אצומ אוהש יפלו ;אוצמל לכוי רשא לכבו

ת גאדל קוקז אוה ןיאו ומצע תוחוכב "רדתסמ" למגה—והשלכ לופיט וא בל־תמושת
ו למגב יברעה לש םועזה לופיטה תמועלש דוע־המ .וילע רמוש הללא יכ ,עבטה
ו יתומצעמ ,לכאי ורשב תא ,התשי הקאנה בלח תא :הבוט עפש ונממ קיפמ והירה
ת קרבהל הסימת וילגר־יממו ,קלד ותאוצמ ,המח תוסכ ורעשו ורועמ ,םיטושיק השעי

 ,וראווצ טשופ ,ץראה לע חטתשמ למגה לוח־תופוס תעב :ןכ לע רתי .ויתורעש
.האלפומ היח ,ןכא .הפוסה ינפמ הסחמ וילעבל קפסמ אוה ןווכתמב ־אלשו
ו הירה לכה־ךסבו ,טועבלו ךושנל ,קוריל ,ללותשהל למגה גהונ םוחייה תפוקתב
א וה תאז םע ךא ,טקש למגה םנקיתכ־םימיב ,הז תמועל .וילא םיבורקה לכל הנכס
ו תושפיטו ,הביכרהו הדשה תמהב לכב לכסה והירה .ותושפיטב גלפומו דאמ השקונ

ם ידחוימ םיסחי םתוא הרציו ויליבומ ןיבל וניב תורומח תויושגנתה הללוח תינוציקה
ם היגהנמ לע ףא אלא םהילמגב םיליבומה גהנמ לע קר אל ועיפשה תורודה תצורמבש
.םהירבח ןיבל םניב
ם יתעלו ,ויפלכ סחי םוש ול ןיא םגש אלא ובכור תנווכל ןיבמ למגה ןיאש יד אל
ו יתועיספב לחה זאמ .וילע בכור והשימ םנמא םא עדוי וניא ףא וא ללכ בל םש וניא
ו תעד לע הלעמ וניאש םושמ טושפ תאזו ,רשי וקב דעצ־דעצ וכרדב למגה ךישמי

, וילא בורק הלגתנש חיש וא ץוק בקע ךא ;הלאמש וא הנימי תונפל יאדכ אמש
ל ולע אוה ןכמ־רחאלו ,לכויש לככ לכאי ,וכוליהב למגה רוצעי ,ומטחל תחתמ שממ
ו תעדב הלעי אלש םושמ הז ןוויכב התע ךישמי יאדוו םדוקה ונוויכ תא תונשל

.םדוקה וביתנל רוזחל וילע המוש אמש השולחה
: הברדא .סוסל המודב ,תוחנ דמעממ םג ולו ,םדאל תוער לש סחי הלגמ למגה ןיא
ר שפא־יא ותביבס יפלכ אלו וינודא יפלכ אל יהשלכ <דןנע למגב וב ןיאו ליאוה
ק ר אל תעדל ודמל ךשוממ תויב בקעש תויח ,בלכל וא ,ליפל ,סוסל ותוושהל

ו שפנל "וניבה" ךכו ,המיענ ותודידי םגש אלא אוה ליעומ םדאה םע הלועפ ־ףותישש
ו יפאו ולש ועבטש ףא ,תאז דגנכ ,למגה .םינמאנו םינכ תודידי־ירשק ותא ורשקו
ן יא .ןפואו־םינפ־םושב ותייבל ןיא ,םדאה תא תרשל רתויב םיאתמ דחוימב ליבסה
ל גוסמ אוה ןיאו ,וילגרה תא שוכרל ןוצר הלגמ אוה ןיא .םדאה לא רשקתמ אוה
ו לא תוביסמו ,ולוצינ תא תורשפאמ דבלב ותוולשו ותונלבס .ונממ שרדנה תא ןיבהל

.רב־תייח דימת ראשנש ףא יארפכ רדגומ אוה ןיא
 תא ודמיל םתורמלו םהינודא תושירדל לגתסהל ותלכי־יאו למגה לש ותושפיט
איבהל תולוכי תוכמ קרש תעדל וחכונ םה .וב לפטל שי הב ךרדה וז־יא םיברעה
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ל לגבש אלא ;וינודא ימ ודמלל תולוכי רתויב תוירזכא תוקלמ קרש ;רדסל למגה תא
ם עפ־ידמ וחוכ תא ןיגפהל םליבומ וא םילמגה־העור ץלאנ למגה לש יוקלה ונורכז
י מו טלושה ימ ,וינודא ימ למגל ריכזהל תנמ־לע ,טעמכ תימוימוי ,הבר תורידתבו

ו תגאד ירה ,בל־תמושתל קוקז למגה ןיאש רחאמ .למגה ול תייצי זא קר ;טלשנה
. ותורמ תקדצהל היארכ וחוכ תא ןיגפהל איה םילמגה־ליבומ לש תירקיעה תישעמה
 ,דחא דצמ .הגאד עדוי םילמגה־ליבומ ןיא בוש ,הנגפהה תרטמ תא גישהש ןויכ
ר חאל .םיעונצה ויכרצ לכל ומצעב גאדי ינש דצמו ,ותרשיו וינודאל למגה תייצי

י לב םירטמוליק תואמ ךלהמ וליפא יוארכ אופא גהני תונמאנ תוכמ למגה גפסש
.והשלכ ףסונ לופיט ול שידקהל ךירצ וילעב היהיש
י שיאה רושימב ,םיברעה ברקב קומע העבטנ םיניינע־רודיס לש הרומאה ךרדה
ן יגפהל םיברעל אוה ןושאר ףחד ,רוביצה ייחב ןה טרפה ייחב ןה .דחאכ יצוביקהו
ו א ןופצמ־תופיקנ ילב םיגהונ םהיגיהנמו םה ךכ השעמלו ,רתויב ירזכא םג ולו ,חוכ
. וידליו ותשאב החפשמה־בא גהנמ ךכ ,וילמגב הריישה־שאר גהנמכ .תוריתי תוגאד
ם יפאושה לכ םהומכו ,הנידמ־ישאר םג ושעי ןכ החפשמה־שאר השעי רשאכו
ם יטילשה ןיא תימלסומה־תיברעה תוברתה תרגסמב ושבגתהש תורבחב .תוגיהנמל
ם יטילפל וא םיקקזנל אלו ויפלכ שגר וחתיפ אל ףא ,רוביצל גואדל אופא םיגהונ

ו לבקתנ םיחרפב אל ,לשמל ילארשיה יבשה ןמ םירצמ םילייח ורזחוה רשאכ .וכותבש

ת ווצ ידימ תוצרמנ תוכמב אלא ,תורירקב אל ףא תומימחב אל ,םצראל םבושב
ר יכזהל התיה תוכמה תרטמ .ינייפא־יתלב הרקמ הז ןיא .ךכל דחוימב ןמוזש םינוירב
ה לש תא הגישמ הןארל חוכ־תנגפה .םהידקפמ ארומ תאו םדמעמ־לפש תא םירזוחל
ה ז אוה טלשנל טילשה ןיב דיחיה לדבהה אליממ ירה םעה יניעבו ,םינפ־תוינידמב
ד בלו .הפ־לכב הנממ לכוא וא הב סגונ טילשה וליאו תוגיהנמל ףאוש קר טלשנהש
.לרוגה דיב ,םייחהו ;דסחה ידיב ,שוכרה ;דחושה ידיב לפונ קדצה אליממ ,הזמ
ד קממ אוה תאז םע ךא—הבר הנובתב אל ףא קזח ןורכזב ךרוב אל ,רומאכ ,למגה
ל כב הנקרופ לע האבה הזע האנשל ויליבוממ גפסש תולפשההו תונובלעה תא

- םהילע קרייו םהב טעבי ,ויליבומ תא למגה ךשי זא־וא .התואנ ול תיארנה תונמדזה
ח א םילמג ועטק םהב םירקמ ועדונ .רתוי דוע ןכוסמ השעיי תומחיתהה־תפוקתבו
ל געמ ןיעמ רצונ הככ .םוגרה םג םשו ־הפו ,םהינזא תא ושלתו םיליבומ לש םהידי

ו ז הרבגש לככו ,םהיליבומ לש םתוירזכאל הפיסוה םילמגה לש םתוללותשה :רוגס
ל יבומה תא בייח היופידש האנש ,םילמגה ברקב האנשה עקשימ רבטצה ךכ הכלהו

ם יגשומה תכרעמ יברעב הרדחוה ךכ .תאש־רתיב וחוכ תא ןיגפהלו רוזחל
א ל םלועמ ,לשמל ,םאלסאה ימכח .דיחי ןוילע רדסכ חוכ־תנגפהו חוכ לש
 ויא תיברעה תוגהה יכרכ לכב .טלחומ ערו טלחומ בוט ןיב תונחבה עובקל וסינ

ג שומב הריכמ הניא םיברעה ברקב הגוהנה הפ־לעבש הרותה .תוילכ־רסומ לש הרות
ל יפשהל לגוסמה םרוג ןופצמב האר ומצע דמחומ :אוה ךופהנ .ןופצמ־תפיקנ לש

ר מחומ ןיד" ללכה תלעפה לע השקמ היה ןופצמה ;וממורל אלו םדא לש ויפא תא
רימת רבד לש ודוסיב ירה ,הז ללכל םינדועמו םימכוחמ םירבסה שי יכ ףא ."ףיסב
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ך רוצ תעל יכ עבוקהו תירסומ הקיז ללושמה ללככ ועמשמכ־וטושפ םיברעל ןבוה
.ןופצמ־ירוסיי ילב םישאר ףורעל שי

ב שוח ןוגה שיא ןיא םא יכ ועבקב אטוחל דודיע ןתמל דילוה ףא יברעה לופליפה
י פל ןיירבעל הרזע שיגהל וליפא אוה יאשר הריבע־רבדל־ףתוש תויהל הליחתכלמ
ל א רוזחל וענכשל ליכשי ןכמ־רחאלש רשפא וז ךרדבו ותדהא תא שוכרל לכוי ךכש

.רשיה־ךרד
ם הב םייקתנ אלש המו ,םיברעה ברקב םיזעונ רסומ־יפיטמ רבעב ומק אל םג אליממ
ו ניא דגסמב (ףיטמה) םאמאה םג .םויכ ףא החימצו הקיני תורוקמ ול ןיא רבעב
ת וינומה זג־תוצצפה ןוגכ תוערואמ ריכזי אל םלועל .רעשב־חיכומו םירשימ־דיגמ
, ןהיתוגברק ויהש םה םאלסאה תדל םיחאש ,ןמיתב םתמחלמב םירצמה ועציבש
.ןאדוסב םימלסומ־יתלב םישוכ ינוילימ לש ךשמתמה חבטה תא ריכזי אל יאדוובו
, ודובכב העיגפמ רתוי יברעה תא םמוקל יושעה רבד ןיאש תואיצמה החיכוה תאז דגנכ
, ורקיעב ,אוה יברעה דובכה־גשומ .רוריב ךירצ אוה ףא "דובכ" לש הז גשומ ךא
ח בשל םא ,םינפ־תרכה .רוביצב וא הרבחב "םינפ" לש הרקוי—דבלב הרקוי לש ןינע
ה דימב ,םיברעה ברקב םייתאה םיסחיה לש תרגסמה ללכל דקומ איה ,יאנגל םאו
־ גשומ לש הז ודוחיי ףא ,הארנה לככ .םיירוביצהו םייתרבחה םהיכרע ןיערג איה הבר
, תירוביצ העדות לשו תלוזל תוירחא לש הסיפתמ ירמגל רעונמה ,יברעה דובכה
 ןיא .ןאצה־העור לש וזמ לידבהל—ירבדמה םילמגה־ליבומ לש ומלוע־תייארמ עבונ
ק ר ותכאלמ לכ ןאצה־העורש דועב ,ויתומהבל הסחמו ןועמל גואדל בייח למגה
, תקסופ־יתלב החגשהו השק לופיט הערמה תדובע לש הרקיע .רידת ורדעל גואדל
ש גר ןמזה ךשמב וכפה ןאצ־יעור לש תורבחב חופיטו תוירחא לש הלא םילגרהו
. טרפב העורה לש ותורמל םינותנה הלא יפלכו ללכב תלוזה יפלכ תוירחא לש קומע
ן מאנ ,רוסמ העור תניחבב הנושארו־שארב תויהל עבתנ גיהנמה ולא ןיעמ תורבחב
ה ררשל למסו קזח שיא ,גיהנמ תורמה־לעבב תוארל הצור ,הז תמועל ,יברעה .יארחאו

 גאודה ןברבר־ללממ ,ול זב ,וב ללעתמה הררש־ףדור ףא גיהנמכ לבקמ אוה .תינהבא
ה ליחת אוה רחוש ,הררשל יברעה עיגהשמ .ותחפשמ יכרצלו ויכרצל הנושארו־שארב
־ ךרד ,הוקת ,הפיאש ,הלאשמ איה תונדורה .תיטרפה תינשוחה־תיזיפה ותבוט תא
ו מכ להנתמ טלשנה יברעה לש ומויק .דחא רורצב הפוטח התימו םייח־תמכח ,םייח
ן ושל" :תרמוא הנשי תיברע הרמא .וטילש יח ובש הזמ רחא ישונא רושימ לע
ל ש וזל ותוגהנתה תא לגסל טלשנה דמל ךכיפל ."שארה םע דחי תתרכנ הלשכנש
ל כבו הצרעהו ללה ירבדב תיביטקניטסניא הנענ אוה הז לש וחוכ־תנגפהלו ,גיהנמה
ל ע טולשל חצורה אוביו םדוקה טילשה גרהיי .דובכ־תעבה לש תירשפא הרוצ
.והוללהיו ול ועירי ,ףכ ול ואחמי בוש—ומוקמ
א ווש־ללה לש הרומאה תרוסמה ןמו טילשל השובכה האנשה ןמ הרשי האצות
ל ש הלועפ לכ יבגל ימוהתה ןומאה־רסוחו תטלחומה תונדשחה איה בזכ־ תצרעהו

ה ליחתכלמ שקבמ וניא עגמב ותא אבה םדא יכ ןימאהל רתויב השקתמ יברעה .תלוזה
רסוחו תונכ־רסוח יברעה לצא בייחמ הז יתוהמ ןומא־יא .וב עוגפלו ול ערהל
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ם ניא יברעמ יורקה רסומב הלא דוסי־יגשומש םג־המ ,תמא־תרימאל תוירחא
.םאלסאה תוברתב ללכ םוקמ םיספות
ם ידידי תוחישב וליפאש דע םיברעה ברקב םיסחיה תכסמב רקשה לש ולקשמ בר הכ

ה מ־תדימב הביתכמ וז הדבוע .רקשמ ותחיש־ןבש דוסי־תחנה ךותמ יברעה אצוי
ה כורא השרפ הליחתמ הזב הז םישגופ םיברע ינש רשאכ .תיברעה החישה ןונגס תא
ם יניינעמה שוכר ינימ לשו ,םיקוחרו םיבורק תיב־ינב םולשל הריקח לשו תוכרב לש
־ תרוצנ תוריהזב בישמ ורבח .לזגו סמחל םיילאיצנטופ םיאשומכ בורה־לע ותוא
ת ורהצהב םינשה ןמ דחא ליחתמ הז בלש םותכ .לאל תוחבשת ויפ אלממו ןושל
ו לא תועובשו תורהצה .וירבד תותימא תא חיטבהל תורמיתמה ץק־ןיא תועובשבו

.רמול שקבי םנמא םתואש םירבדה לש םתוהמו םנכתל םחי םושב תודמוע ןניא
ת וליעפב הפירח הרוצב לקתנ יברעהשכ הדירחמ תועמשמ םהל םינוק הלא םיגהנמ
ת ומחלמב ושחרתהש םירבדמ רתוי תינלטק החכוה ךכל ןיאו ,תרחא תוברת ינב לש
ח ורבל ורהימו לילכ וסבוהש םיירצמ םידודג־ידקפמ .לארשי לע םיברעה ורסאש
ת ומדקתה לעו םיריהזמ תונוחצנ לע םהילע םינוממל וחויד ףרועל יטרפה םבכרב
ו יסיסבב רצאנ־לא דבע לאמג לש ריוואה־ליח דמשנ רשאכ .ביבא־לת רבעל םהילייח
י רצמה טילשה ץיאה רומג ןברוח ינפב דמעו ואבצ טטומתה רבכ יניסבו םירצמ קמועב
ת וריפמ קלחב ץמאמ ילב תוכזל ודדועו ברקל ףרטצהל ,ןומע־תבר ךלמ ,ןייסוח ויחאב
.עירכמה םנוחצנ ףס לע םירצמ תואבצ םידמוע ןכא יכ ול רשיב םג ףא ,ןוחצנה
־ םואית ךכיפל .םייברעה םייחה יחטש לכב םיוטיב לע םיאב הידבהו המזוגה ,רקשה
א וה תונוש תונידמ ינב םיברעה ברקב יחרזא וא יתיישעת ,ילכלכ ,יאבצ הלועפ
ף לא" לש תומזוגה ארקמל הנהנ ברעמה־ןב .שארמ ןולשכל ץרחנ ונידש דרוסבא
; ןזואהכנימ ןורבה ירופיס ומכ רודיב רוקמ םה הלא םירופיס ויניעבו ,״הלילו הליל
ת וברתה יגב לש עובקה יווהה ןמ חתנ אלא םניא הלא םירופיסש ותעד לע הלעי אל
, הליחתב שרדש ריחמה ןמ שילשב קפתסמה רחוסה .םוי־םוי םקלח־תגמו תיברעה
ת ואצות הדביש ןעדמה ,ודיקפת תא עציב אלש ךכל תולתמא יפלא איבמה תרשמה
י ווהל םיכייש הלא לכ—ורקחמ תא ונמימש הלאל שפנ־תמגע םורגל אל ידכ וייוסינל
.םיברעה ברקב לבוקמה

ה נוכת ,השעמל ,איה האנשה יכ ונייצו םמע שפנ תא בטיה וניבה םיברעה ימכח
ם יביואכ ומע־ינב תא רידגה דמחומ .תינויחו תיעבט ,שונא־ינב לכב הנומטה הבושח
ק יפאב התוא זכיר ,האנש ףסאש ךכב האטבתה תיתדהו תיטילופה ותנובת ;הזל הז

ם יברעה יגיהנמ םיסנמ םויה דעו זאמ .רבדמה לובגל רבעמ לא הצוחה האיצוהו ,דחא
ם יעדוי ,ותומכ עלוקהו יצילמה יוטיבה רשוכב וכז אלש םגהו ;וז ךרדב םה ףא תכלל
ה צילמה־ןושלב יוטיב ןתמבו ירכנל האנשו דשח חופיטב אלא יברע בבודל ןיאש םה
.הלא םילפא תודוסיל
א יה הבהאל תיברעה הלמה .ומצע ינפב רוריב קידצמ יברעה לצא הבהאה גשומ םג
, ילאזג־לא .הלודג החפשמל תפעתסמ איה םג תורחא תויברע םילמל המודבו ,"בוח"
וגזמשמ "בוח״ש ללככ עבקו הז ןינעל שרדנ ,םייניבה־ימיב תיברעה המכחה ילודגמ
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ו נייד ךא ,ויטרפל סנכיהל םוקמה ןאכ אלו ךבוסמו ךורא וחותינ .האנה־תבוטל הקיז
ג וויס לש הנשמ־תוצובקכ דחי גויס םידליל הבהאהו שוכרה תבהא תא יכ רמאנש
ג שומכ הבהאה תא וליאו ."רשועה תבהא" יצוביקה םשה תא אשונה רתוי ףיקמ
ן תינ הנממש תלוזה תבהא" הנושארה :תונוש תוצובק יתשב ילאזג־לא גויס טשפומ
ר שאב םימכחו םיקזח ,םירישע לש תיללכ הצרעה" הינשהו ,"יהשלכ תלעות קיפהל
."המכחב וא ,הנגהב ,רשועב תוכזל תווקל רשפא ונממ רורבה רוקמה םה
ר דגב אוהש דלי .הבוח אל םלועל ,שוכרה ןזאמב תוכז־תרתי םידליב האור יברעה
י דכ וידלי תא ןווכתמב עצופ יברע ןויבא םהב םירקמ .ירמגל וריקפהל בטומ דרטימ
. ילאיצוס דבוע לכל םירפומ ויתוסנכה תא לידגהל ךכ בקעו רוביצה ימחר תא רימכהל
־ תפילקב הרובד םיסינכמ ויהש םייעוצקמ םינצבק לצא לבוקמ היהש גהנמ תוחפ עודי
ב קע ועקבש תודירחמה תוחירצה ;םיטועפה םהידלי ןזואל התוא םידימצמו זוגא
ת וגהנתה .ויתומורת תאו רוביצה ימחר תא טעמב ריבגהל קר ודעונ הז העווז־השעמ
ת וסחה־ןב לצא רתויב ישממ לבס ידי־לע תלוזה לצא םימחרה־שגר דודיע לש וז

ח א םילכלכמ םייברע םילשומ הב הרוצל ןהו הלוכ תיברעה תוברתל ןה תינייפא
ן ה תויברע תולשממ ידי־לע לארשי־ץרא יטילפ לש םתרקפהו םתבערה .םהיניינע
־ תפילקבש הרובדב הלבנ־השעמ ותואל רתוי ךורע־ןיאל בחר ףקיהב תקהבומ המגוד
־ רתיבו ,יניס־תמחלמ ירחא םילארשיה ושגפ ןהבש םיטילפה־תונחמ תועווז .זוגא

19־תמחלמ ירחא תאש ת א תורבוע ויתודימ רשא ילאטורב בואיס לש השרפ ןה ,67
ב וזעל השעמל ונמזב רסאנ הזע־תעוצרב םיברעה םיטילפה לע .לבוקמה ןויגהה לובג
ה תיה תירקיעה ותרטמ םירצמה םש וביכרהש ילהנימה הנבמה .םהירוגמ םוקמ תא
. דובכב הסנרפ אוצמלו םבושיי־םוקממ ץלחיהל תורשפא לכ םיטילפה ןמ עונמל
ר אותי־לב לבסו הנוזת־תת לש בצמב םתקזחהו תובבר תרקפה לש הז השעמ תרטמ
 תיתימאה ותילכתש םיפלק־קחשמ ותואב ףסונ יטילופ ףלקב קיזחהל אלא התיה אל

ם יימואלניב םינוגרא וביצקהש תובולע ןוזמ־תונמ ןתוא וליפא .לארשי תדמשה
, םהיסיכל ולשליש לודגה ןקלח תא ;םמצעב קלחל ירצמה לשמימה יבר וגהנ םיטילפל
ל ש הדימה־הנק .בערה־תונמ ילבקמ ןיבו םירטוז םידיקפ ןיב קלחתה רתונה ןקלחו

ןיא .דבלב ימוקמ לשומ לש ונויער תויהל ידכמ היה לודג הלא ןוגכ תותיחש־ישעמ
.רתוי הובג יטילופ גרדב דודיעל וכז ולא תובינגו וז הטיש יכ קפס
ם יסחיה ךרעמ תא ןיבהל םיסנמ ונאשכ רתויב הבחר תועמשמ ןהל שי ולא תודבוע
 הרומת שרוד אוהש יד אל יברעה .תיברעמה תוברתה ינבל תיברעה תוברתה יגב ןינ
ם ג הפצמ אוהש הזמ אצוי .יאנתכ הרומתה תא דימעמ ףא אלא ותבהא לע האלמ
א נוש וניא וילע אונשה םדא עודמ סופתל לגוסמ אוה ןיאו ,ותאנש לע האלמ הרומתל

ת תתשומה םיכרע־תכרעמ לש המויק תורשפא .וגרהל םיכשמ וניאו הרומתב ותוא
ר כומה לכ םע תבשיתמ הניא רשיה לכשה ןיבו שגרה ןיב הדרפה לעו הטשפה לע

. םיאונשו םה םידושח ,ןטשה ידי־השעמ םה ןבומ־אלהו עדונ־אלה אליממ .ול עודיהו
ה לוכ הפוצר הפוריא ינבמ םירז םיטילשו םישלופ םע םיברע יסחי לש הירוטסיהה
.ולא תונבה־יא רואל אלא רבסה םהל ןיאש םישעמ
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ו אנש ךכ לע הרומתב ;ישמ־תופפכב םירצמבו םיכולממב לפיט ,לשמל ,ןואילופנ
י נבלאה ילע־דמחומ .םדיב רבדה הלעש לבכו תע לכב וב ומחלו תוומ־תאנש ותוא
ן ימזה ףאו ,םהל ףינחה ,םחורל ןיבה אוה לבא םירצמהו םיכולממה תא אנש אוה ףא
ר בדמה ינבל לוכיבכ רתויב שדוקמה קוחה תא רפה זאו—הדועסל וילא םהידבכג תא
־ דמחומ לחנ אל ןכ־יפ־לע־ףא .םטחשו עשי־ירסחו ןגמ־ירסח ויהשכ ויחרוא לע לפנו
ה רורב התיה ותוגהנתה .ןואילופנל םירצמה ושחרש האנש התואמ ץמש ףא ילע

.םירצמ יבשות יניעב "הנוכנ״ו
 דימת ,20־ה האמב ןיבו 18־ה האמב ןיב ,םיתפרצ ןיבו םילגנא ןיב ,םיפוריאה תדמע
ת וילרבילה ,תוינטש לש תועמשמ לביק ןבומ־אלה .רתויב תניועה הרוצב השרופ
ת וברת תא וניבה אל םיברעה .תירסומ־יתלב תוגהנתהכ וא השלוחכ הספתנ

ם יינוציח םינוניג םהל לגסל התיה םתפיאש .ןוכנ־ לא הריכהל ופאש אלו םיפוריאה
ג ישה םהב תומוקמבו ;היגיצנל לוכיבכ וז תוברת הקינעהש הרר&ה ןמ תונהילו
ה ררשה תדימל רשי סחיב וילעמ יפוריאה ןוימדה רשנ הררשה תא יפוריא־יומד יברע
ב טימ יפל שבלתי וליפא ,הובגהו ינוניבה גרדב יברעה טילשה .רובצל וידיב הלעש
ת ידרופסקוא תילגנא וא הקלקלח תיתפרצ רבדי וליפאו ןודנול יטייח לש הנפואה
ו ל םיפופכה לא וסחיב ירה ,תוינאמוהו םזילאיצוס ,היטרקומד לש םיחנומב לגלגיו
.יברעמ הנידמ־שיאל רשאמ יחרזמ ןדורל רתוי המוד אוה
ה נושה הרוצב תרחא תוברת ןב לש ותעדותב רייטצמ תמיוסמ הדעל הנקומה גהנמ
ג הנמל םיפוריא םירשש ללהו חבש—ךכל תקהבומ המגוד .תואיצמה ןמ ירמגל
ם יחרוא־תסנכה לש תכסמה ,ברעמה־תוברת ןב יבגל .םיברעה לצא םיחרוא־תסנכה
ת נדועמ תכרעמ וינפל יכ ספות יברעמה ןיא .האילפ־שרדמ רדגב הלוכ־לכ תיברע
ג ואדלו םימיוסמ תוריהז יכרצ קפסל התרטמ לכו םינש־תואמ ךשמ החתפתהש רתויב
.ולש קזיההו הפיקתה תלוכיב חרואה־ןיועה דושחה לבגוי םנמאש ךכל
ר זה יכ ביתכה רבדמה־ןונקת .םילהאבו תונטק תוצובקב םיברעה ויח דימתמו־זאמ
א וה רז ותוא םא דימ ררבל החפשמה־שאר לש ותבוחמו ,ביוא תקזחב אוה ברקתמה
א לא וניא אמש וא ,וירחאמ םשייא ההושה םיביוא תצובק לש גיצנ ,לעופב ביוא
ה אירקב וילא ברקה תא רצוע יאבצ הנחמב ףיקזהש ומכ ןכל .דבלב חוכב־ביוא
ע ימשמ רבדמה־ןב היה םג ךכ "!?ונירצל וא ונלה" וא ,"ךמצע תא ההז" ,״? םש ימ״
ו א ןלהא" :ןתוהמב תודגונ םילמ יתש ,ינא רובס ,הלוכ־לכש האירק םדקמו־זאמ
ר וביחה־ו״וב הייהתו םיפוליח לש "וא" ותוא ףלחתנ תורודה תצורמבש ףא ,"ןלהס
."ןלהסו ןלהא״ל היהו

ה נושארהש ,תולאש יתש הדוסיב תבכרומה האירק אלא "אבה ךורב" תאירק וז ןיא
ם ילמב וא ?התא יתיב־ןבה רמולכ ,"?התא ילהא־ןבה" השוריפו "?ןלהא" ןהב
ם א :התועמשמו הינשה האב הנושארה הלאשה רחאל ?התא דידי םאה—תורחא
ב יוא םאה—תורחא םילמבו ,"תודש־ןב" ושוריפו ,"ןלהס" התא ירה ילהא־ןב ךניא
ר זוח אוהו םיחרוא םלבקב םיברעה יפב רתויב רוגשה םילמה־ףוריצ והז ?התא
ולהס־וא־ןלהא תאירקל .םינפה־תלבק לש התומימחל הריתי השגדהב הברה םימעפ
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ה נבומו ,"םכלהא־אב ינא" המוגרתש ,"םכב ןלהא" חרואה רזה בישמ חראמה לש
ת עדה־תא־חינמ רבסה תתל םיברעה ולכי אל םלועמ ."ינפ םולשל" :תורחא םילמב
ו אצמ אלא וישרש תא שפחל וקימעה אלו םיחרוא תלבק תעב ןשומישכ ולא םילמל
ו ליאכ תוריח־ךרד יתיבב גוהנל התא לוכי" :ןוגכ ,רתויב םייצילמ םישוריפ ןהל
ו תבשחמ־ךלה לע םידע האמכ הדיעמ וז תולאש תרדס ,השעמל ."תודשב תייה
, החפשמ־בורק—תיב־ןב הלמב אלא דידי הלמב שמתשמ וניאש ,יברעה לש יתרוסמה
־ ןב ,"רז" הלמב אליממ הלולכ התועמשמש האור אוהשכ ביוא הלמל קקזנ וניאו

.הדשה
ר בדה שוריפ ןיא ,וחראמ לש ולהאמב ,היהי רשא ורוקמ היהיו ,חרואה לבקתנשמ
ת ישיא חראמל רכומה החפשמ־ןב חרואה ןיא םא :אוה ךופהנ .לטבו־רבע דשחהש
, וקדבל שי .המצע הדוצמה ךותב אצמנ רזה וישכע ירהש ,םייתעבש דשחה רבגי ךא
, ןכאו .וילעמ וקשנ תא ריסהלו—דובכ וב גוהנל ,ותעד תא חינהל ,ונקנק לע תוהתל

t o א ולמ תא גישהל התרטמ לכו תרוסמה הביתכמש םיכלהמ תרושב חראמה חתופ
. םידוביכב ליחתי תאז תחת ;דימ תיניינע החישב יברעה חתפי אל םלועל .הלא ויכרצ
א ל ונעמלו ,תגשמ ודיש לככ םירישעו םיבורמ םילכאמ חרואה לע ריתעי חראמה
.ךכל ומע םיחוכנ םיקומינו—ותיב־ינב תא ריקפהל ססהי

ר שפא הל תודוה .תחא־הנועבו־תעב תורטמ רפסמל תנווכמ תכשוממה החוראה
ת רבוש איה .וחרוא ןקנק לע תוהתל חראמה הסני התועצמאבש ,תימתס החיש לגלגל
ף רט־תייח ףא ירהש ,דייצ לכל רכומה ןורקעל םאתהב תאזו ,חרואה לש ונובער תא
ם יבר .הליכאב העוקש איהשכ וא העבש איהשכ ףוקתל הטונ הניא רתויב תירזכא
ך ילשהל םיגהונ ,דגנמ םהל םייולת םהייחו תפרוט היח םלומשכ ,רבדמה ידייצמ
. החירבל םילצנמ םה ךכמ האצותכ תרצונה תוהשה תאו ןכל־םדוק ודצש דיצ הרבעל
י רה ,םייתעש וא העש ךשמ לכאו ,םידידי תרבחב םג ולו ,םדא בשי םא אלא דוע אלו

־ הנועבו־תעב דבוכמו דבכ ,שושת ,ףייע אוה .ובשוממ ןכ־ירחא םוקל לכוי ישוקב ךא
ה עיגר לש בצממ רובעלו ,תינרוחא ןוכרל ,חונל ,"הולש סופתל" וייוואמ־שארו ,תחא
ד עו "ןלהסו ןלהא" תוכרבמ—תיטאה המדרהה ידכ ךות .הקומעו הטקש המדרתל
ת א לצני םילאה ןככתה־יאנידמה .וממז תא קיפהל חראמה לוכי-המצע המדרתל

ת גשהל בצמה תא לצני רחוסה ,וגרהל וילע םוקיו חרואה לש ישפנה־יזיפה בצמה
ג ישהל רשוכה־תעש תא הלא םיעגרב אצמי רחא שיא לכו ,רתוי םיבוט הקסיע־יאנת

.וצפח בטימ תא דבוכמה חרואה ןמ
ר שא ,חרואל םג בטיה םה םיעודי ןכלו תרוסמה ןמ םיווצמה םיכלהמ םה הלא םיגהנ
ד חי לכוא חראמ ןיא לבוקמה גהונה יפל .דגנכש־םייוויצ תרוסמה הביתכה ותנגהל

ם ע .דועסל ומצע אוה בשיי םרטב חרואה תא עיבשהל גאדי הליחת אלא וחרוא םע
ן חלושה לא תאבומ איהשכ הנמו הנמ לכמ חרואה ינפב םועטל חראמה דיפקמ תאז
א ב הז ןיא .וז ךרדב וחראמ גהני ןכא יכ חיגשהל חרואה דיפקמש הממ תוחפ אל

.םילערומ אל ףא חראמה ילכאמ םילגופמ אל ןכא יכ חכויהלו חיכוהל אלא
עבקיש אוה יטקאטה ןויגהה קרש ביוא אלא יברעה יניעב חרוא ןיא ,רבד לש ומוכיסב
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 בידי אורח שחיטת המארח. בבית שהותו כדי תוך לו להתחכם כדאי לא או כדאי אם
 היסטוריה תקופות בכל למדי שכיח מאורע היא אורחו, בידי מארח או מארחו,

ולשכבותיהם. לארצותיהם הערבית,
 הערבים. בקרב והפוליטית הציבורית המחשבה עיקר כאמור, הם, ומרות כפייה מושגי

 הבעל למשמעת. הזכאים בעלי־מרות בבראו העולם סדרי את אלוהים קבע לגירסתם,
 בנתיניו. המלך בתלמידיו, המורה בעבדיו, האדון בבניו, שליט האב באשתו, שולט
 כל לכן והשלטון. המרות לבעל סייג בלא לציית חובה האלוהים, רצון שזה ולפי

 בנפשו. מתחייב והוא באלוהים מרד כאילו בעל־מרותו של במרותו ספקות המעורר
 אצל השלטון סדרי של לעקרונות מותאמת לקח" ואלוהים נתן "אלוהים נוסחת גם

 מן השלטון את ליטול הוא יכול כך לאמידים מרות נותן שאלוהים וכמו הערבים,
 סדרי־ של ענין היא בהריגתו אף שליט שהחלפת מכאן זולתו. בידי ולתתו האחד

 שאפתן מצליח אם אחת. פוליטית למטבע צדדים שני ונכוחים, מקובלים שלטון
 לשני אלא לאזרח נוגע זה אין הרי מקומו את ולתפוס השליט את לרצוח כלשהו

 לפני מעשיו על הדין את לתת חייב החדש השליט יהיה חלילה ואם ;בלבד אלה
לאללה. השליט שבין פרטי ענין נשאר הוא אלא לאזרח נוגע זה אין שוב הרי אללה
 השלטון, סדרי לגבי הערבים של מחשבתם שביסוד הזרות נובעת כמדומה, מכאן,

 ההשקפה מערבית. מסגרת־ערכים על שאמון למי מצטיירת שהיא כפי לפחות
 פילוסופים הגיעו בימי־הביניים עוד ודה־פקטו. דה־יורה שלטון בין מבחינה המערבית
 שלטונו, שפן בו למרוד מותר בלתי־מוסרי או רודני שליט כי דעה לכלל מערביים

 זה, לעומת והנשלט. השליט בין אמנה מפעין נובע אלוהי, בחסד לו ניתן אם גם
 במצוות דה־יורה אלא דה־יורה סתם ולא דה־יורה, תמיד הוא השלטון הערבי בעיני
 שבמרוצת הוא ריק דבר לא לו. להישמע הנשלט חייב יהיה, אשר השליט יהיה אללה.

 בקרב והמלכים האמידים המנהיגים, רוב של שלטונם ונסתיים החל הדורות כל
 הוא וממילא השליט, של רצונו הוא החוק בעיניהם ובמעשי־אלימות. ברצח הערבים
 בה רואים הם ובתוך־תוכם להם, מובנת אינה הדמוקרטיה גם השליט. עם משתנה

אבסורד.

 וליוצאיה, אירופה ליושבי כבר זה מוכרות הערבים של במזגם שתכונות־היסוד אף
 מובילי־ של אכזריותם הנאותות. המסקנות את מכך להסיק המערביים השכילו לא

 נפוליאון, הנה חדשה. תגלית איננה דברינו, בתחילת שתוארה כפי הגמלים,'למשל,
 במדבר־ התקדמותו לצורך רוכבי־גמלים של יחידות הקים מצרים, את שכבש לאחר

 הלם גרמו ערביים מובילי־גמלים אותם של המדהימים אכזריותם מעשי־ צפונה. סיני
 במלחמת־העולם גם בכתביהם. אלה מעשים שהדגישו הצרפתים, בשורות כמעט

 של יחידות מספר במזרח שלהם הפרשים גדודי על אירופה צבאות הוסיפו הראשונה
ובסוריה בארץ־ישראל שפעלו האוסטרלים בחילות לשימצה. שנודעו רוכבי־גמלים
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 אכזריות, של סמל מוביל־הגמלים הפך שבצפון )ארם־צובא( חלב עד והתקדמו
ובהמיות. ברוטאליות

 בגמלו, הגמל מנהג את האירופים מכל יותר להכיר היטיבו מכל־מקום, הבריטים,
 הודו של הצחיחים באזורים בייחוד הקיסרי, בצבא שירתו שהללו משום וזאת

 כי נוצרים, כוהני־דת של בהשפעתם הבריטים, הקצינים חשבו תחילה ובלוצ׳יסתן.
 ואינה החיה את מכבדת שאינה המוסלמית, מדתם נובעת הגמלים של אכזריותם

 ופקדו ילידים של צבאיות יחידות הקימו לפיכך צער־בעלי־חיים. של במושג מכירה
 שנוהג וכדרך אירופים של דעתם על המתקבלת בצורה לגמליהם להתיחס עליהם

 לנכון הבריטים ראו קצר זמן וכעבור מאומה, הועילו לא אלה מאמצים בסוסו. פרש
 בידי הנקוט כמנהג הקודמות, האכזריות בשיטותיהם להמשיך לילידים להרשות

ההיסטוריה. משחר עוד הערבים
 הנסיוגות נסתיימו יחידות־גמלים להקים אירופים פרשים על שהוטל במקרים אף

 ועד־מהרה הגמלים לבין בינם קשר שום ליצור הצליחו לא ותיקים פרשים בכשלון.
 היא תוצאות להשיג היחידה הדרך וכי כוחם לפי אינו בהם הטיפול כי לדעת נוכחו
 לא אירופים ־גמלים רוכבי הערבים. כמנהג רבה באכזריות אלו בבהמות לנהוג אמנם

 בצוות לחיות סירבו אף אלא עליהם שהוטל החדש התפקיד מן להשתחרר שדרשו די
כלל. לרוחם הגמלים מלאכת היתה לא שכן הגמל עם
 שעמדנו כפי הגמל, אל הערבי של מיחסו שצמחו התרבותיות־החברתיות התוצאות גם

 מן ישן־נושן ערבי בפתגם מקופל עיקרן חדשות. תגליות אינן הן אף כאן, עליהן
:אומר הוא שכך לאסלאם, שקדמה התקופה
וענווים". עדינים צאן שבקרב ואלה ויהירים, הם אכזרים גמלים בקרב החיים "אנשים
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