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 .תילארשיה הרבחה תא וז העשב הריעסמה
 תרבוחב םיצבוקמה םירישה העבשו־םירשע
 רקיע־לב הדיחא םתמר ןיאש ףא ,ונינפלש וז
 םשורל רבד םימרות םניא םהמ םידחאו

 .םהלשמ םיילוגס םיכרע םהב שיו שי ,ללובה
יצב ,םכותיחב םיעיתפמ םה ידמל תופוכת
 שוטר) תועפשה לש ןגוזימב ,בינו יומיד יפור
וקמב ,(ן רוורפ ק׳ז םג ,יחימע ,"רחואמ״ה
 ־דח" ,הננער םירבד־תייארב ,תינויער תויר
 םתורשיב םיענכשמ םה דימת טעמכ ."תימעפ
 לע רוריבב םיזמרמ םהשכ םג ,תימינפה
 ןיאו .םילתפנ ,םיבכרומ ,םיבואכ םיעינמ
 ילואש זמרל היושעה תחא הרוש םג םהב
 ,תירבעה ןושלב אלמ חרזא בתוכה ןיא
.תירבעה הווהה־תריציב הרועמ
שורי רבעל טבמ" ,ץבוקה תא חתופה רישה
 ףסומב ןושארה ומוסריפ םע םידה ררוע ,"םיל
 .הרבעש הנשה תליחתב "ץראה" לש תורפסל
:ותומלשב ןאכ ואיבהל אוה רתומל אל

 / תולודגה םינבאה לכ תא / ףוסאנ ילוא
 לתוכ / הנבנ ילוא / .םילשורי ירהבש
 / .תרחא היסנכו / רחא דגסמ / רחא
// ילוא
 ףוס ףוס / ילוא / .רבעה תויועט חכשנ
 // םילשורי ירהב אל / תרחא ריע / הנבנ
.םילשורי הל ארקנ

 שיל רשאב .ילאידיאל ,יוצרל רשאב ןאכ דע
 ־יסומע םיזמר המכ ידיירע ונל רמוש יוצמה
 רישב ,לשמל ,ומכ .םיירטס־בר ,תויועמשמ
:(25 ׳ע) ״רבדא םעפ״

 / ירבד ריחמ תאו / רבדא / ינא םעפ
 רבשיי םא / וארת דוע // .םלשל לכוא
 / היהש לכ תא / לפה תא רמוא / יל
 המ יל שי /—רמוא ינא // .ירבשב ןומט
.ידו / .רמול

רופמ םג ךכ ךותבו ,רתוי םיזומר םירבדהו
 ריש לש ויתורושמ המכב ,רתוי הברה םיש
 תרבוחה תא םתוחה ,"םליאה ףונה עקרב״כ
:(46 ׳ע) הלוכ תאזה

 / רמול הצור ינא / הזה ףונה עקרב...
 עקרב // .ןימאמה ירשאו / םירבד המכ
 המכ / רמול הצור ינא / םליאה ףונה
.ערוג ףיסומה לכו / םירבד

.ק .צ

וימי יצחב רבכ

 המינ ובו ,ררושמל ןושאר ץבוק ,ריעז ןורפס
 :הביקעו הרורב ,ינשה־טוחכ תרבוע תחא
 / .רבד דלי אלו .רגד / אלו .וימי יצחב רבכ״
 אל המואמו .ןובשח / אלו .ןיא ול ןידו
(9 ׳ע) .״רכינ
 הלגתמ ,תוקמקמח ילבו רשייה ,הטוב ןושלב
 לש הבוצעה ,תרכומה הקיטמילבורפה הפ
מהל ביוחמ אוה .וישכעו ןאכ םישולשה ןב
 ,םיכרע לע םחליהל ,ויתובא תמחלמב ךיש
 חיכוהל !חיכוהל ,תונבל ,קבאיהל ,רוציל
 לע חוודל ,יאדכ היה וב עקשוהש לכש
 קיזחהל ,ומצע תא קידצהל ,תודוותהל ,וישעמ
 .והולדיג ךכל .המרב םתאשלו םילגדה תא
יטה יגולוכיספה חתימה ,רבשה אב הנהו
 .ןיא ול ןידו .ףרשנ אלו .רעב אלו" : יסופ
."בייח אוהו .ןיד אלו
 .ול הקיצמ וירוהל ליחנמ אוהש הבזכאה
 קסעתמ וניא ,םלעתמ וניא ,לצנתמ וניא אוה
 תא שרי אוה ,חותמ אוה .םירחא תומלועב
 ,החירב—האצותהו .הנממ לבוסו הבזכאה
 :תיגולוכיספ המדרת לא ,הנישל החירב
 .םיירהצו ...קתמב .םויה רואב .ןושיל .ןושיל"
 .היזהכ .הז אוה טושפ הכו ...םיירהצ הקווד
 ׳ע) "תרחא רשפא־יא ומכ .םות דע ןבומ
 חורבל / .ןושיל .ןושיל״ :רחא רישבו .(14
 לע בכשל / םמוד .םדא / ןומה ןואשמ
 / ,הבחר :הןלשה אובת / הטאל .הטימה
 הכ־לכ / תישונא ,תישיא / הבשחמ לכ תרסח
(30 ׳ע) .״הפייעו
 אוהש ןייצל ררושמה חרוט ,דחאה רישב
 ינשה רישבו ,"םירהצב הקווד" ןושיל הצור
 ליגרה ןמזב אל : רמולכ .ןושאר־םויב הקווד
 ,רוציל ,תושעל בייח היהש העשב אלא
 ׳ריהבה רואב םירבדה תא תוארל ,קבאיהל
עמב ליחתהל ,םיירהצה־שמשב "ףרשיהל"
.ןושארה־םויב םיברו םילודג םיש
 היוטיבל האב בזכיאש רוד לש הקוצמה
,וללה םיטעמהו םירצקה םירישב חותמה

 ;(םיריש) וימי יצחב רבכ :טיבש יזע *
.׳מע 1972 ; 33 ,דחואמה ץוביקה
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 .תקסופ־יתלב תימצע־הדרטהו ןופצמ ירוסיי
 .הלא םירישב םייוצמ םירבסהה םג םלוא
 יכ תולצנתהה ךרד לע םיאב םה ןיא ,םנמא
 ךא ,תויווח־תקירפ לש ךרד לע הקווד םא
.םירבדה ןיב רשקל אלש רשפא־יא
 גיצהל יל השרויו—רודה לש ישפנה ובצמ
 גצימו גיצמכ ררושמה תא הז הרקמב
 .םיטנמלא המכו המכ בכרומ—רוד לש תישגר
 :תוומה םע ,תברוצה ,הדחה ותשיגפ—דחאה
 / ךורחו ףורש ,רפעה תדמעב בשוי ונדוע״
 / .רויבהל וידיבו / רוחש תלזב שוגכ ,םות דע
 םא רכינ אל רבכ / רתוי .שאב ףרוצ ולוכ
 קר / .רחא בכוכמ וא / ידוהי וא אוה ירוס
 ׳ע) ."רויבהל וידיבו / .רוחשו ןיחצמ לספ

)21
 ועטנש ךרעמ תישיאה ותבזכא—ינשה דוסיה
 הנחאה ,החפשמה ךרע אוה—ביזכהו וירוה וב
 קר" :״תויתפכאה״ וליפא ילוא ,תישונאה
 המכ / ,םיהולאה יכרד / םירזומ המ :ההת
 ."םיחא הרשע ןיב / םדא / תויהל לוכי דדוב
(26 ,ע)
 :הנקסמה העיגמ יעבט ןפואב ,ןבומכ ,זאו

 ופוסשו ,געלו תויניצ ויתובקעבש דחפה
 ,הפה תויווזב" :הניש ,רמולכ—יללכ קותיש
 םורע ,ספטמ דחפה / ,טטרב תומקעתמה
 .ןושיאה לפואמ קחצמ אוה רבכו / ...קלקלחו
 וגה רבכו / .ושא רוק געלב טיסמ אוה רבכו /
 דע .קתש דע ,ןואפק דע / .ץלחופ ומכ טטור
 שוחלל ,קועזל ,וילא קועצל / בשו רבוע ןיא
 ."אוושל ,קירל לכה .ידכב לכה / .הלמ וילא
(27 ׳ע)
 טיבש יזע רחוב הטינוס אוהש רישב הקווד
 תא ,םיכרעה לכ תריבש תא ,השעמל ,םכסל
 ,הבשחמה ,שגרה קותיש—וב זחאש קותישה
 :םולכ־אלב הנומאה ,תונואניאל החירבה
 ׳ע) ."תודוותהל המ לע ךל ןיאש לבח המכ"

)33
 לש ונונגס .הרישימ ןושלב םיבותכ םירישה
 אוה ךא יוצרכ עצקוהמ וניא ןיידע טיבש יזע
 ,םירורבה םיעצמאבו םוי־םוי תולמב רחוב
 הזיתה יוטיבל םיעצעטצמ תוחפהו םיליעיה
.ולש הטובה

.ג .צ

םיריש רחבמ
 םירבדה תא הדימעמ תירוקמו הבוט הריש
 בכרהב ,תרחא הייאר־תיווזמ ,שדח רדסב
תמה הלא םימק םימעפלו .יתרגיש־יתלב
 רסוח ,שדח רדס־יא םיאיצממו הב םיאנק
 וליאכ םינפ םידימעמו ,הנבמ־תלילשו תיווז

 העפות .םיינשדח דע םישדח םירבד ורמא
 יצח לוט) םייתוכאלמה "םיירוקמ״ה לש וז

 םייומיד־םלועמ יומיד יצה וילע בכרה ,יומיד
 הצופנ (ינשדחו ירוקמ יומיד ךל ירהו רחא
.דימתמו זאמכ םויכ
 ,השענ אוהשכ רתוי םרוצו ביאכמ רבדה
 ריעצ ררושמ ידי־לע ,עדומב אל וא עדומב
 המ ויפב שי יכ וילע דיעמ ויריש רחבמש
 אופא רעצמ .ודיב םייוצמ םילכה םג ,רמול
 םעו ותרושב םע דדומתהל אל רחוב אוהש
 תיתוכאלמ הטיש ול רחוב אוה אלא וילכ
.םייטנרהוק םניאש םיריש בוציעל
 םא" :רמאש יקסביוטסוד ,המודמכ ,הז היה
 םיעמוש וא םיבישקמ םניא ךביבס םישנא
ילס שקבו הצרא םייפא לופ—ךתוא וא ךל
 הרק ךתמשאב יכ איה תמאה ירהש ...םתח
 :רמולכ .[.ג.צ—ילש ישפח םוגרת] ״רבדה
 תבתכנ איהש המ לכ םשל תבתכנ הריש
 םג ולו ,רפסב תמסרפתמ הריש םלוא ,ומשל
 ידכ ,הוניביו הוארקיש ידכ ,רבחמה תאצוהב
 ־ינומוק איה ןיא םאו .תיביטקינומוק היהתש
...רמוגו ,םייפא לופ—תיביטק
 םייומיד תרפע םדה לש םירישה רחבמב שי
 ףא ,בל־יבוש םירויצ ,יריל רשוכ ,םיפי

 .רישה תודורפ ןה ולא .תוירוקמ תונחבא
 השקש תויצאיצוסא תרשרשב םיאב םירבדה
 תונורכז ,תויטרפ תוזימר ,ןביט לע דומעל
 בייח ןכ לעו .ןהב ןינע לכ יל ןיאש םיישיא
 ינפל ולו ,ויריש תא אורקל ררושמה היה
 ןולימה תא יל םילשהלו ,ילש יניעב ,םוסרפה
. (31—30 ׳טעב רישה ,המגודל) ולש יטרפה
 םיימתס םיארנש םירוביד םג םילגלגתמ ךכ
:ותומלשב ,19 ׳עב רישה ומכ

 התיה / חרי לע / םילשורי יתינב ול
יתינב ול / .ונממ הרוא הנירקמ שמשה

 ,"שוב" תאצוה ; םיריש רחבמ : תרפע םדה *
.׳מע 1972 )?(; 50 ,ביבא־לת


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_086.tif

