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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
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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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 אל ןמזה לכ ינא" :ומצע לע דיעה (1968
יניעב יתיארו .הלאל אל הלאל / אל .ךייש
ף יסוהו ,(76 ׳ע) ״ךייש יניא ימצעל םג / םה
 ךא םהילא ךייש יניא" :רומאל דוע זירכהו

 ינא יללכה םוכיסב / ...םיכיישמ םה יתוא
 ונניא ללכה ללכב לבא / .ללכה ןובשחב
 ץבוקב ,התע עיגמ ,(42 ׳ע ,םש) ״ילש טרפה
 ,תיעמשמ־דח ,תיתיצמת הרדגהל ,שדחה
 ("ותבישי" וא) ותדימע לש חתימ־תרידא
ת ורוש 4 ןב רישב ,םלועה לומו םלועב
:״רשע־דחא״ רעשה תא םתוחה

 .הזה ןולחה דעב ץיצהלו תבשל תע לכב
 .הזה ןולחב ולוכ םלועה ינפ לע רובעי תמאב
 םלועה לכ ינפ לע רובעל ילע לטומ לבא
.םלועה לכ תא הזה ןולחב ותוא עובקלו

 ,תדמתמ הכיעדב יורש ומצע שח עובלג
 ,המילב לע יולת—(89 ׳ע) ״ותישארמל וצקב״
 סנוכמ ,ןיאו קיר ,והות לש םוהת יפ־ירבע לע
 ןמז״ב טעמ־טלקמ אצומ ,ותודיחי ךותב
 ףטוע ,םעונ םשונ" אוה קר אוהש ,"דיחיה
 תהוכש ,המוחר תודידב / ךותב תומימח
 ,רשפא וב קרו "טקש תבובד / ,תולומה
 "םימח״ה ילוא אוהש ריש ותואב ,ךכ־רחא
 ךלהל" ,ולוכ ץבוקה לכב רתויב "םחונמ״הו

 תנמ בנוגש .../ לותחה תופכ לעכ האלה
 / תיהולא לזרב תנמ ,תקלחנ אל / םייח
 בכשלו / ,ןיאו ןיא ןיבש ,שיו שי ןיבש
 םורק / ,רפע חירמ ,ץראה לע לברכתמ
 םימחר קיחב רבוע / לדגו לדג ,בוטה םחלה
.(40 ׳ע) ״םילודג
 וז םלוע־תשוחת תעבומ התופירח תיצמתב
 ותומלש תוכזב תוחפלש ,24 ׳עבש רישב
 ןאכ אבוי תיתייווחה ותמצעו תיתונמאה
:ותומלשב

 רבכ ןיא רשאכ .הדנדנבכ .הזל הז ןיב
 .דנדנתהלו ףיסוהל ןינע אל םג ,חוכ אל
.ץראל .לופיל ךא דוע רשפא םג

 ,תאזה הלודגה השלוחה ךותמ לבא
 ,הזה ןינעה רסוה ךותמ לבא
 ,וחוכ חוכמ יחה רבאכ ,םעטה דוע
 חתור דיס לש םיכ ףירח םייק
 .תולכלו תולכל .ףרשיהלו ףורשל ןוכנ
 וייח תנמב רפרפ גישמש ,השעמל ,הזו

םוי לש

.הלכ דע ץצמנו ץצומה
 ,םחנמ ,םמהמ יוליג אוה "ךתוא חלשא הלייא"
 תרצוי תוישיא הלוכיש חוכה לש סייפמ
 רשפהו תילכתה רסח ימויקה בצמה ןמ קיפהל
."תאזה הלודגה השלוחה" לש
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 אלא ותימא דוע ונניא רישה בטימש העשמ
 לע הריש־םוגרת לש ןויסנ לכ ענ ,ויתולמ
 ,ךכ־לכ םיעודי םירבדה .דרוסבאה לובג
 דע ,ךכ־לכ םינושו םיבר םיחסונב ורמאנו

 יפלכ ונתשגרהב קומע רבכ ושרתשה טעמכש
 תוירואיתל אל םיכירצ םניא בושו הריש
 ־יתלב ןולשכה יכ תוחיכומה תומגודל אלו
 ונתנבה ךרדב ,הרישב ונמעט ללגב .ענמנ
 המגרתל ללכ ןיא יכ ונל רורב ,םויכ הב
 ,םוגרתה ןושל לש הדי־רצוק תא ףושחל ילב
 לש הרודיה חכונ תיטתאפה התוינולמג תא
 לכ יכ המדנ :וזמ הלודג .רוקמה ןושל
 לכ יפ־לע ,חילציש לככ חילצי—םוגרת
 םיעטמ אוהש הזב הצמתמ וכרע—אוהש ןורקע
 ,חלצה רישה לש ותדיח־אולמ תא רתויב
 לע רעוכמה לש תמליא תודע היה לשמ
 םימעפלש םירבדה םיעיגמ ךכ ידכ דעו .הפיה
 םילעמ הריש־ימוגרת לש םישדח םירפס
 ־קפס עפומ חכונ ומכ ,האילפ שגר ןימ
 םג ,ישוקל־הארונ םג הכאלמה :יסקריק
 תניחבמ הבוט־תיופכ םג ,ןולשכל תדעומ
 דימת—הביזכמ םג ,סיכה תניחבמו חצנה
 ןכומש ימ אצמנ דימתו—הביזכמו תרזוח
 ימ וילע לבקמש םיגייסה ירה .התושעל

 הכ ,םילודג הכ םה הריש םגרתל דתעתמש
 דע ,(רבדה דגוה ,הנה) םילפטו םיינונטק
 איהש יד אל םוגרתה תכאלמ וליאכ המודש
 הירואיתה ידי־לע תכרפומו תירשפא־יתלב
 ימ לש והשעמ ןיעמ :תרתוימ םג איה אלא
 .םודס־תטימ ךותב טלאב דוקרל שקעתמש
 ,ןימינבו רנייטש ׳גרו׳ג תובקעב ,םירמוא שי

 האמה ןמ הריש טקל / תילגנא היגולותנא *
 ןועמש :ךרעו םגרית ;םויה דע תירישעה
.׳מע 1972 ; 312 ,ןקוש תאצוה ; קנבדנז
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