
ו6וםילשוריל תפצ ןיב

 םיוושה םיקלה ינש יונב יאטוק לש ורפס
 םהב אצמיש ןינעה תדימב אל ךא םפקיהב
 לש קש" ,רקיעה אוהו ,ןושארה :ארוקה
 ימ" ,ינשהו ,יפרגויבוטוא ולוכ ,"תואטורג
 םישמשמ וב ,"יקסבאלסינאטס תטישמ דחפמ
 יאטוק לש דומיל־תומישר תצק היבוברעב
 ינקחש" יפמ ,"םרמוא םשב םירבד" הברהו

 יפמ״ו (יאבקסומה) "יתונמאה ןורטאיתה
 םניינע םלוכש ,"םלועב םיאמבו םינקחש
 ,לודגה הרומהו ברה ,היבאבו "הטיש״ב
 עדונש ,בייסקלא ׳ץיבייגרס ןיטנאטסנוק
 .יקטבאלסינאטס םשב ןורטאיתה תודלותב
 םיקוזנ—"הטישה״ו—רפסה ויה םא קפס
 ;הינשה ותיצחמ ונממ הלטינ וליא הברה
 תונקהל הב יד הנושארה ותיצחמ ,הז דגנכ
 ־תבישמ תישונא הדועתכ ומלוע תא רפסל
 היפרגוירוטסיהה ןינבב דבוכמ ךבדנכו שפנ

.ירבעה ןורטאיתה לש
 ,תונכב יאטוק הירא רפסמ וייח־רופיס תא
 רפסכ ,רומוהבו הדימ־שוחב ,תומימחבו ןחב
 הברהבו .ותיב־ינב םע וא ויער םע שיא
שמל הבהא :םירבדה תא רפסמ אוה הבהא
מאב ויכירדמו וירומל ,ותבצחמ־רוצל ,ותחפ
 ישרקל לכה לעו ,ןורטאיתל־וירבחל ,תונ
 ירבדב דיעמ אוה ךכ ,הילעש וז ,המיבה
 וא םיראופמ םידגבב" ,היה לוכי ,ותמדקה
 ־הגוה ,רלמ ,איבנ" תויהל ,"תובחס יאולבב
 ,עשופ ,םיכרד־דדוש ,ץימא םחול ,תועד
 ־רבוש בהאמ ,הבונאזאק ,ןאו׳ז ןוד ,חצור
 אל הדימב ,אוצמל—הרצקה ,"המודכו תובבל
 לש ופוליח תא קחשמ־לש־םייחב ,הטעמ
.םייחה־קחשמ
 אלא וניא" ,ירבעה ררושמה רמא ,םדאה
 ,ילגנא ,רחא ררושמ ;"ותדלומ־ףונ־עקרק
 ."שגפ רשא לכמ קלח" תניחב ומצע האר
 רצומכ ורפס ךותמ ונל רייטצמ יאטוק הירא
 ־וחמה־תיסורה־תידוהיה הסידוא לש קהבומ
 תאז םעו הבבושה־תינכפהמה־תינויחה־תננ
 םייחה יכרדב וב שגפ רשא לכמ קלחכ םג
סומב 40־הו 30־ה ,20־ה תונש לש קחשמהו
 ־לתבו ,דובילוהבו קרוי־וינב ,ןילרבבו הבק
...הנטק־תוחפהו הנטקה ביבא

.ח .מ

םילשוריל תפצ ןיב
 טרפבו ,תויפרגויבוטואב םיעפושמ ונא ןיא
להמה תויומד לש תויפרגויבוטוא ונא םירסח
 םיארוק וגא ןהירבד תאש ,םויכ וניניב תוכ
 .םיבקוע ונא םהיתועד רחאו עובש־ידמ
 תולגל ליחתמ התא תאזכ תחא תנמדזמשכו

 ךרדה־תרבכ תא ,םישרשה תא ,תורוקמה תא
 רואב ךל הארנ אוהו ,םולה דע שיאה רבעש
.ןבומכ ,רתוי ישיא ,רחא ,שדח
חבהו תודליה יקרפב יתארק האלפנ האירק
 דלונש קוניתה—ףסוי־רב עשוהי לש תור
 ןטקה ויחאו ומא םע לגלגתהש ,תפצב
 ,תפצב סופיטה תפיגמ תעב הינאבליסנרטל
 הרשע־הנומש ןב ותויהב םילשוריל רזחשו

 ־תפקשהבו ותגומאב רבשמ םע דדומתהל ידכ
.ומלוע
 ־ךרואב ורופיס תא רפסמ ףסוי־רב עשוהי
 ,תונורכז ףסוא אוהשכ ,היולג האנהב ,חור
 —עמש וא הארש תוישעמ ,תונטק תונומת
 םהש םיסופיט לש הירלג תשרפנ ךכ בגאו
 הפוקת לש התלחנ םג אלא םיניינעמ קר אל

 וא הרייעה ידוהי הלא םא ןיב—הנניאש
 תטלבתמ םלוכמ ךא .םילשוריו תפצ ידוהי
 ,הריעצה הנמלאה ,םאה לש התומד הלועו

 תפצב בער־תפרחמ הידלי ינש תא הליצהש
 ־ליסנרטב בער־תפרח לא רשייה םתאיבהו

 האצמ איה .שאונ הרמא אל ךא ,הינאב
 דובכבו היפכ־עיגיב המחל תא איצוהל םיכרד
 .למסכ ,ותישארמ הזה רפסב תכלהמ התומדו

 יסופיטו ,םאל רשאב בלל־עגונו ןטק רופיס
 ףוצר רפסהש םירקמהו תוישעמה רחבמל
 תחאב םעפ הדרי" םאה :ונושלכ ,אוה ,םהב
 הזז תבכרהו ,לכוא יכרצ תונקל תונחתה
 ינשו היתורורצ םע דחי הל העסנו םייתניב
 הארמל םויא יכבב הצרפ דציכו ;הידלי

 ריבסהל הליכשה דציכו ,תקחרתמה תבכרה
 הרקש המ הנחתה להנמל הלש שידיאב
 רשקתה הנחת להנמ ותוא דציכו ;הידליל
 ותוא לכ ול רפיסו הכומסה הנחתה להנמ םע
 לכ תא דירוהו תבכרל הלע הלהו ,השעמ
 םתוא הקשהו םידליה ינש םע דחי תורורצה

 יקרפ) םילשוריל תפצ ןיב :ףסוי־רב עשוהי *
; 245 ,קילאיב דסומ ;(תורחבו תודלי .ימע 1972
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ת אז לב הל רסמ הנחתה להנמ דציכו ;בלח
ת בכרל תוכחל הל רמאו תוקד רשע ךות
ל בקל לכות זאו ,תועש שלש דועב האבה
א ל איה םלוא ;היתורורצ תאו הידלי תא
ך רואל לגרב תכלל הטילחהו קפאתהל הלכי
ה עש קר הכרא לגרב הכילהה ;תבכרה יספ
ר מושהו ,הרהנמ התיה ךרדב לבא ,יצחו
ל וממ יכ ,הרהנמה ךרד רובעל הילע רסא
 רהה לע הספיט דציכו ;תבכר עיגהל הדמע
ל ע הלחז שממ ,ףארגלטה יטוח ךרואל הכלהו
ל כ הללפתה דציכו ;םיחישה ןיב הילגרו הידי

לשו םיאירב ויהי םידליהש ,םיהולאל ךרדה
( 16 ׳ע) ״...םהילא עיגת רבכ איהשו םימ
י כרב לע לדגש ,רענה ףסוי־רב לש ויטבל
ת שוחת ,הנומאה רבשמ םע ,ארמגו הרות
ומלאמ דחפה" ,ולש הביבסה ןמ תושילתה
 רחאל "תימצעה תוהזה ןדבאמ וא תוינ

ה רובחל תוכייתשהה תשוחת תא דביאש
 םה הלא לכ—רפוס תויהל הטלחההו ,תדכולמ
— "התיבה הרזחב״ ןורחאה קרפה לש ורקיע
א וצמל רשפא ,ואובל םינמיסו ,ובש תודוסיש
.םינושארה םיקרפב רבכ

.ג .צ

ךתוא חלשא הלייא

ל ש "שמשל" תוטינוסה־לילכמ רפסמ־תובית
ורפסב ןושאר" לילכ) יקסבוכינרשט לואש
, 1919־ב ובתכש ,ורבחמ וילע דיעה ךכ ,"ונת
י תחנהשמ ינורכזב תויח־ומכ ולע (הסידואב
ו נל שיגהש ןורחאה םולהיה־שיבג תא ידימ
י אדכ ילוא .השדחה ותפוסאב עובלג רימא
( יטסינורכאנא ,לאשומ) יוצימכ ,הפ ןאיבהל
: דחא ארוק לש ותיווחל

, רמה בלב ןלה ,ברה לכה־ךס הז...
...רז ךשחמב העות לוק ,רוא הטוע שפנ לוק

. ידמל יתשדקתה אל יכ ,יכות םיצצורתמ
, יאדו־קפס ,קפס־קפס אלא וניא םוחת

.רזשמ תונויגשב םולחכ ינבבס
ת ינכימ ותקולח "ךתוא חלשא הלייא" ץבוקה
ודמ אוה יונב ירהש הרואכל דאמ תינטשפו

; (םיריש) ךתוא חלשא הלייא : עובלג רימא *
.׳מע 1972 ; 89 ,דחואמה ץוביקה תאצוה

ם ילולכה םירישה רפסמ יפ־לע םירודמ־םיר
, "השימח" ,"השימח" ,"דחא" ,"העבש" : םהב
ר ודמב אופא אבה דחאה רישה .רגו "העשת"
2 —ותומלשב ןאכ ותוא איבא םא ,״דחא״
ת א ריאהל ילוא וב היהי—תורוש 14 ,םיתב
ת וחפל הקרבתנש היומסה ,המולעה הקיזה
־ ךלה ןיב ולא תורוש בתוכה ארוקה לצא
י קסבוכינרשט לש תובית ןתואמ עקובה חורה
י דמל ןייפאמה הז ןיבל הלעמו הנש 50 ינפלמ
ך כו .הלאה םימיה לש עובלג רימא תא
ה אר םניחל אלש רישב עובלג לש ונושל
ץ בוקב דיחיה רעשב דחוימ םוקמ ול דחיל
:״דחא״ב ןמוסמה הז

ה מש דמוע ןיידע ינא זאמ יתכלה םאו
ר וחס רוחס הלילה לכ בבוסש שמשכ

האמוטל
ו יניע תא ואמיסו תוללעתמ ובשנ תוחור
ח ור לוטנ והואצמ רקוב רואבו
, והואר ךכש םייניעל יוא ,לטומ
.האמוטל הווחתשמ ומכ

ד ערו הבהאב םשה דבע וימי לכש
ם יהולאה אריל ול התלע ךכ הנהו
ה מש ינא דמוע ןיידע םא המו
ה חגשהה יכרד ןיבהל שקבמ
ו לאש אלש הימימתל תלמוג ךכש
ה כשחב םימוסכ וכלה שמש לש םימיבו
ה אריבו הבהאב םיהולאה ודבעו
המש דמוע ןיידע ינאו

ת ומשרתהה טועימ םושמ הזב היהי םלוא
 רשעל שקבנ םא עובלג לש השדחה ותפוסאמ
ם יביטומ־ילוגליג רחא תוקחתהל הליע הת
ם ימעטהו םיתעה תורומת עקר לע ,םיקוחד
" לבויב ,המע ונלוכו ,ונתורפס העדי רשא
ם לוע אוה עובלג לש ומלוע .ןורחאה םינשה
ל כש ךכ ידכ דע ומצעל־םלשו רגוסמ־ישיא
" לכ לק הז ןיא תופוכתו) "וניבהל" ץפחה
׳ בותכה לע ןעשיהב תאז תושעל בייח (רקיע
.ופוג בותכה ךותמ
ר יסומ אוה ךכ םינש ףיסומ עובלגש לככ
י תכשח ךכ בואכמ ףיסומ אוהש לככו בואכמ
י ילע תללטצמ ותריש ךכו וילע הבעתמ
י מ .וידיב םיקדהתמ־םיצווכתמ הירתימ ךכו

׳"םינשי יתפש בותכל יתיצר") םדוק ץבוקבש
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