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־ גידל ןיזאהל עדוי אוהש יריאמהל הפי ןמיס
ן טק רזנמ לש ןטק ןומעפ לש ריעז ןוד
ה רואית .ברקה תחתירב וילוצליצ תא טולקלו
ה כרב עבוק אוה ףא תוריזנה תכולהת לש
ת ולוק תא םיעמוש ונא דימש ףאו .ומצעל
־ ריטב םירהה לע תובישמ תודמעהו ,ץפנה
ת א איצומ ילארשי לייחו ,םיעלקמ ירוט
, קומעה טקשה דה בלב ראשנ ןיידע ,ותמשנ
ם יריזנה לש תורוחשה תוטוסלה הארמ
־ תיימוד ףיערמהו יטאה םכוליה תיימודו

־ ילכ לכ םיכלוהו םילטב התמועלש ,תישארב
.םנואשו םזגור לע המחלמה
ח תימה חוכב יריאמה חילצה הז רופיסב
. הקומע תיתונמא היווח תולעהל ירואיתה
.וינפל רשא הריציב הנוכנה וכרד וז ילוא

םיריעצה םיבהאנה
, הטאבאואק יראנוסאי ,ןמורה לש ורבחמ
ר פוסה היהו ,ןאפיב םירפוסה ילודג לע הנמנ
ת נשב) לבונ־םרפ תא לביקש ןושארה ינאפיה

ת נשב דבאתהו 1899־ב דלונ אוה .(1968
, ברעמה תונושלל ומגרות וירפסמ המכ .1972

האנה" אוה תירבעל םגרותש ןושארה ורפסו
."םיריעצהו םיב
־ אואק לש וחוכ רקיע הלילעה תמקרב אל
, אלמ רפסה לכ .הריוואב אלא הטאב
־ תוחראו עבט־תוארמ ,ופוס דעו ותישארמ
ן אפיב ורמתשנ ןיידעש ,םייתרוסמ םייה
ת וטעמה תויומדה .םירשעה האמה תיצחמב
ת א םיניזמה ,םיחרפהו םיצעה יפונב תולבוט
ת ושגר ןהל םיקינעמו תוימינפה ןהיתויווח
ממה ,הקיתעה ןאפי תוברת .רשואו קופיס
ת ינרדומה היצזיליביצה תורמל המויקב הכיש
ה ולש ףיערהל ,רבחמה תעדל ,תלגוסמ ,הלש
 לא ףעור הז עגור .התומכ ןיאמ תעגור
ן מ םדאה לש רתויב תוימיטניאה תושוחתה
ן מו םיקיתעה םירזנמה ןמ ,םיחרופה םינגה
. וישעמ לכב םדאה תא הוולמה תודידבה
ה ניאו םדאה תא תללמאמ הניא וז תודידב

;  םיריעצה םיבהאנה : הטאבאואק יראנוסאי *
/  דבוע םע ;דרא יבצ :תינמרגמ םגרית
.׳מע 1972 ; 195 ,םעל הירפס

 אלא האב איה ןיא .ותביבסמ ותקתנמ
ו בלב ררועלו יתוגהה ומלוע תא רישעהל
. רתוי המלש החונמ לא וכילוהל ,םעונ־ישגר
ב צעה ןמ םיקוחר ,םינידעו םיגונ שפנה־יכלה
, בלב קומע תננקמ יפויל ההימכה .יגארטה
. "לומתא לש םלועה" אוה ופוג יפויהו

ח רפל המוד ,רבחמה לש ותסיפתב ,תוילרוגה
ן יא יכ .ויתסב םירשונ וילעו ביבאב חרופה
ו ייחש חמצל אלא הדשה ץעל קר המוד םדאה
־ רתסהבו העניצב םיעקושו הןנעב םילוע
.םינפ
פתמ הלילעה .רתויב יטא ןמורה לש ובצק
ף קונ רבחמה ןיאו ,םישמ־ילבמ ומכ תחת
ב ושחל וירוביגל אוה חינמ .השיחהל עבצא
ע טוקמ והירה טפשמ םיאיצומ םהשכו ,הברה
ם מלועל לוכיבכ עירפמ אוהש יפל ,קסורמו

ם דא לכ רשאכ רבדל שי המ יכו .ימינפה
 ךכל המודבו ...ן ףונה םעו ובל םע חחושמ
, ירבעה םוגרתב םג שגרומה ,ולוכ ןונגסה
. תולגל אלו עינצהל ,תוברהל אלו טעמל אבש
ת ודרח עפשב הטאבאואק הלגמ הז דגנכ
ת ואצויה ,רעצו החמשו םיפוסיכ לש תוימינפ
א ל .םיריעצה םיבהאנה לש םימחה םבלמ
, םיריעצ םיבהוא ןיב וירוביג ורחבנ ידכב
.תמא רבוד םבבלו םהיתושגדהב םינכה
ת יסאלקה תינאפיה תרוסמל ךייש ןמורה
ת וכזבו ולש תינומרהה הקירילה תוכזב
ב יבאב ותישאר .הנשה תונועב ותובלתשה
יתעה התריב ,וטויקב ומוקמו ,ביבאב ופוסו
ה ב םישמשמ שדחו ןשיש ,ןאפי לש הק
ו לבלבתנ אל םלועה־ירדס דא .היבוברעב
י לדבה ןיידע הב םירמשנש ךכל היארו ,הב
ת אשינ רחוסה תב .םהיקודקיד לכל תודמעמה
ת אשינ תירפכה תלעופה וליאו ,רחוס ןבל
ם יכבסמה םינממסה םג .גרוא לש ונב גרואל
י תש .םינשיה םינמורל םייניפא הלילעה תא
ל זמהש תומואת ןה תוישארה תורוביגה
, התיה תיפוסאש ,תחאה .ןהיניב דירפה
ם ידלי־ךושח דימא רחוס לש ותיבל העיגה
י רתיה המתיתנש התוחא וליאו ,םש הלדגו
 לע אב לכה הלילעה ףוסב .תירפכ תלעופל
 תא תנשדמה הריוואה ךותב םולשב ומוקמ
.בוטה ףוסה תארקל ותלישבמו עקרה
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