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מב אב "רבע" לעופה יכ וירקחממ דחאב
־ לו ,"דבא" לעופה לש תועמשמב תורוק
סיהב תודליה תונש לש ןהיתובקע .ופיה
 םדאה ךא ,ירמגל ומלענ היפרגואיגבו הירוט
י כ דעו־עדוי הדובאה ותוהז תא שפחמה
ה ברהו ,רתויב ול תובושח ומלענש תוקיתעה
ק חוצה לרוגה לש וגעל עמשיש דע חרוט אוה
.ותבשמל
אה רופיסב תמייק המוד תירזכא תוילרוג
ר ופיסה ילוא אוהש ,"תינופצ התימ" ,ןורח
מה הלילעה תוחתפתה דצמ רתויב חלצומה
. םיגוריסל תדרויו הלוע ותמצעש חתימ הוול
ל ש תיגארט תיטנמור הקתפרה הז לש וניינע
רונ לש םימה־ילפמו םירהה יפונב ילארשי
ת כפוהו ותוא הוולמ תימיספ תוילרוג .היגוו

ת וומה .ןודבא לא יוטנ דרומל ויעושעש תא
ע לובו רהה ןמ דרויה ,בורקה דשאה ןמ אב
רפ תופצקתהב לגלגתמ" אוהשכ ,ונברק תא
צו בחר וקב לפונו לעה־יקוצ ינש ןיב תיא
. "הארנ־אלה ץורעה לא ,ךנאכ רשי ,רוח
ר ידאה םימה־לפמב התומ תא תאצומה השאה
 אלא ,בהואה רבגל תוומה תא הירחא השירומ
, המויא תודידב ךותמ טאל־טאל עווג אוהש
ה אצותכ תקהבומ תירבאקמ איה םימעפלש
ת א לצנל הסנמה ,יקדנופה תב לש היבהאמ
וחה היכרצל תיטאה ותתימב עקושה רבגה
 הסכמ םירשבה־תוואת לעו הבהאה לע .םיינש
.יפוס ןורתפכ תוומה

.פ .י

ץע שרושב
ב יחרמ "ץע שרושכ" לש הינשה הרודהמב
ת נשב רוא הארש ,ורפס תא חמצ ידע

ן וידב ,(םילשורי ,"וישכע" תאצוהב) 1962
־ טק תרהבהב ןכו םיפסונ םיריש השולשב
ת רמשנ תאז םע .רפסה יקרפב רפסמ־םיע
ה יתונורקע תאש תידוסיה תיתרקבה ותשיג
.(21—11 ע״ע) ורפס תחיתפב ריבסמ אוה

ה שדח האירק) ץע שרושכ :חמצ ידע *
; (לוריבג־ןבא המלש לש לוח יריש ד״יב
, תבחרומ הינש הרודהמ ,םילעופה תירפס

.׳מע 1973 ; 213

״ תרוקבה לש התלועפ םוחת״ לע אובמב
, תיטננמיאה הקיטתסאה תא רבחמה ללוש
ם ינחבה תולובגב תרוקבה םוחיתל תנעוטה
סא השיגל ןעוטו םירבחמה לע םילבוקמה
ת רשפאמ איה ותעדלש ,תינרדומ תיטת
דמ תאז םע .םירישה תא תווחל ארוקל
• ימימ ריש לש ושוריפש רבחמה שיג
ם לוע לש עקרה לע ןבומ תויהל בייח םייניבה
ת וינושלהו תוילכלכה ,תויתרבחה תומכסומה
, "ימיטיגלה םלועהו ילאירה םלועה") ולש
.(18 ׳ע
רעמ "ילאנויצנבנוקה יומידה לע" חפסנב
ם ייניבה־ימי תרישב םיאורה לע רבחמה רע
־ יתלב םייומיד תלעב תילנויצנבנוק הריש
ת וגוז ליבקמ אוה החכוה םשלו םיירוקמ
ם הלש ןנגוסמה ביטומה רשא ,םיעטק לש
תמ םירישה לש תוימעפ־דחב וליאו ההז
. דוחיי תולעב תויתונמא תומקר תולבק
ם ירישה לש תוירוקמה לע דומעל המגמב
; ינרדומ יטתסא חותינל חמצ ידע שגינ
ת א ריאמ אוה ולש "השדחה האירק״ב
: תירישה המקירה לש םינידעה םיביכרה
א רקמ יקוספ לש תוחכונ ,םיעבצ ,תוינפ
יעפ םייח םימייקמו תוזימר חוכב םילועה
ת ורופאטימ ,םייומיד ,טסקטה ףוגב םיל
א רוקה לכש קפס ןיא .ירויצה םחותיפו
ת וריציהו רשעתמ םירישב הלא םינויד
ך רבל שי .תמיוסמ הדימב וילא תוברקתמ
ו יתונחבה לעו הננערה ותשיג לע אופא
.רבחמה לש תוקדה
ש י הזב תוטרופמה תולוגסה דצב םלוא
־ ירק״ב תוריהז־רסוחל הייטנה לע דומעל
ו נויד ראוי המגודל .חמצ ידע לש "הא
ו נויעב ."שמש האר" רישב ןוידה ,ןושארה
ם יעבצב רקבמה ןאכ ןיחבמ ןושארה תיבב
ה יינפב ,("ברע" ,"המודא") רוחשו םודא
ז כרמכ תמייקה שמשבו ("האר") הרשי

:רישה ףוגמ הלא לכ—יביטרוגיפ
המודא ברע תעל שמש האר
( 1 תיב) .הסכמל עלות השבל וליאכ

ת ויארחאה תויטתסאה תונחבהה דצב ךא
, חתמה דוסי ןופצ" הז תיבבש רקבמה עבוק
 ןכש ,ולוכ רישה ךשמב ונתוא הווליש
םדאה :הנומתה איה תילאנויצרופורפסיד
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־ א׳הו קחורמה ימימשה םצעה .שמשה לומ
ם חוכינב םידימעמ ,יצראה ,ןטקה ׳הת
, רתויב החותמ ךא ,דאמ הטושפ הנומת
.(25 ׳ע) "תיבטק־וד הנומת
ל ש תיטתופיה היצאוטיסל םיכסנ םא םג
ת ומיע ןאכ שיש העיבקה ,שמש לומ םדא
ח תמ רצוי אוהו שמשה ןיבו םדאה ןיב
י לואו ,בותכה ןמ ןפוא־םושב הלוע הניא
ן כש ,רישה לש הריוואל איה תדגונמ ףא
בעה הניקה לש היצנוונוקב ןגועמ הז ריש
ת שרוממ תעפשומה םייניבה־ימיב תיר
י כבה תביטחמ חמוצ אוהו ,תיברעה תורפסה
 םע םיימשה־ימרג לש תוהדזה היופצ הב
ר בחמה ןתנ וליא) ;״רישב רבודה ינא״ה
־ ןמיס תא ומצעמ ךסוח םג היה ךכל ותעד
ורעה ץראה רויצב ונודב 30 ׳עב הלאשה
.(המ
ם ינותנה ןמ תקדצומ־יתלב תומלעתה דצב
ר קבמה ךמתסמ ,םייתשרומה םייתורפסה
־ ורפס־ץוח" םיירוטסיה םינותנ לע הקווד
 למסכ יתורפס ןינע עובקל ואובב "םיית
ל איתוקיש העידיה ;רישב יזכרמ ימינפ
ם דוא תא רושקל התכמסא תשמשמ חצרנ

ן וגכ העיבק ידכ דע םד םע שמשה תעיקש
: (26 ׳ע) וז
ר ישב תראותמה ,תעקושה המודאה שמשה"
ירי ידיב חצרנש ,לאיתוקי תומ לע הניק
ה ניהש המ התע וניניעב תיארנ ...ויב
, חצרנה ,עקושה לאיתוקי לש ולמס—תמאב
. (.ד.א—ילש השגדהה) "ומדב ססובתמה
 לע ססבתת רבחמה לש היצטרפרטניאה
ן כו 262, 28, 29( ׳מע ,םש ׳ר) וז העיבק
רוחשהו םודאהש תיביטקייבוס העיבק לע

ישו שיא ,דיגנה לאומש ,ןיול לארשי ׳ר 1
ת רישו רישה תדות ,םיגפ ןד ; 143 ׳ע ,ותר
ו בו 209 ׳ע דחוימב ,292—197 ׳מע ,ץוחה
י תווהל המיאו לבת השבל הדרח" :המגוד
־ מו ירקמל היתודסומ וענו ,המדאה הזגרו
."יתלפ
פסה תולבוקמה תניחבמ ןוכנ רבדה ןיא 2
ת וחכוההו תוחנהה יפ־לע ןוכנ וניא ,תויתור
ה ניחבמ וליפא ןוכנ וניאו ,תויגולוכיספה
.תילקיזיפ

. "ילאנויצומאה םיעבצה םלוס״ב םיבטק םה
׳ מעב ונויד תא רקבמה חתפי וז החנה לע)

.)30 ,27 ,26
־ רקב תונורקע םיגצומ "ץע שרושכ" רפסב
ר קבמה ךמתסמ םינוידב .םיניינעמ םיית
בתה ,תיביטרוגיפה ןושלה ,היצטונדה לע
ת וימינפה תויצקורטסנוקה ,תויריבחתה תוינ
א וה הלא דצב ךא ,תויארקמה תויזולאהו
ה יצטרפרטניאה ןינבל דוסי־תוחנה עבוק
ל עו תויתורפס־ץוח־תועידי ךמס לע ולש
ט רופמכ) תויביטקייבוס תויצאיצוסא ךמס
י רמגל םימעפל םלעתמ אוהש ךות ,(הלעמל
ר ישה קני הנממ תיתורפסה השרומה ןמ
.(היצנוונוקה)
" ץע שרושכ" תעפוהש יאדו ,םוקמ־ לכמ
ן ויעה ףונ תא תננערמ השדחה ותרודהמב
.םייניבה־ימי תרישב

.ד .א

קילדרבס דדוע ירופיס
ו נילא אבש ריעצ רפוס אוה קילדרבס דדוע
ה זורפו הריש ירפס רבעב איצוהו הניטנגראמ
ם ירצק םירופיס םסריפ ץראב .תידרפסב
אר םירופיס תפוסא אוה ונינפלש רפסהו

.לארשיב העיפוהש הנוש
ו שופיח אוה םירופיסה לכל ףתושמה הנכמה
ש ופיח ,ולשמ העבה תרוצ רחא רבחמה לש
א וה םהלש רכיהה־ןמיס .םת אל ןיידעש
ל שו תויולגה לש תוריהבהו תולילצה רסוח
להו הריוואה ולא תויולגה .םהבש תורתסנה
ל ש ונורשכ לע ,קפס ילב ,תודיעמה ,ןוש
ו ב םוחדלו רצק רופיס ביכרהל קילדרבס
ר בעמ תוגרוחה ,תוימינפ תוישונא תויווח
ת ורתסנהו .רפוסמה עוריאה לש ןמזלו םוקמל
ת אלעה לש יטסילאירוס חסונל תונווכמ
הו תואיצמה רשאכ ,העדות־תתו העדות
ה ז לוכיבכ םימילשמו דחי םישגפנ םולח
־נה וכרדב אצמנ קילדרבסש אלא .הז תא

יס) תעדונ אל ץרא :קילדרבס דדוע *
, םילעופ תירפס ; אסא בד : םוגרת ;(םירופ

.׳מע 1973 ; 177
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