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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
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במ וירופיסש ףא ,ןיידע השבוג אלש הנוכ
.אובל דיתעל שרופמב תאז םיחיט
ל וקה" אוה רפסב םיבוטה םירופיסה דחא
. בלכו רייצ ,היחו םדא וירוביגש ,"יאמקה
ם תביבסמ םהינש תא דדובמ ףתושמה םויקה
וחר תופוקתמ יאמק ןויבצ םהייחל הוושמו

, בלכהו םדאה ןיב עבק־תירב התיהשכ ,תוק
ו השמ" םהיניב ררש .םנועמלו םנוזמל הגאדש
ב צממ רתוי והשמ ; םישנא ןיב הנבהמ תוחפ
. הלאכ םירקמב יוצמה תולעבו תולת לש
, לכ יניעב .בלכ אלא וניא בלכ לכ יניעב
ת ונורקע ול ויהש ינפמ .םדאה תא איצוהל
ת רוש לש האצות אלא וניא םדא .םימיוסמ
ר צותו תונויער לש דבכנ עצוממ ,םימזיבאטא
ר ייכל וניסנ וליא ? בלכו .ריפש .ךוניח לש
שחב ונחקל וליא ו תיבלכה תומדה תא םג
ז  ויגהנמ לש יטסיבאטאה לולכמה תא ןוב
! והז ז םירחא םילגרה םג חפטנ אל עודמ
ר תוי םימלוה ,רתוי םיבורק ,םירחא םילגרה
."םדא־ןבל רתוי םיחונ ,םדאה־ינב תא
ו ל ארקו ,ובלכ תא ךנחל םדאה לחה ךכו
ב לכ" ךנחל שקיבש ךכל זמרכ ,"השטינ"
, ךוניחה תשרפב ךישממ רופיסה לכ ."ןוילע
־ ארט המויסש תחתומ המארד ידכ תחתפתמה
ו לשב רשאכ וכנחמ תא ףרוט בלכה .הידג
ם דאו הביבסה תא דקופ ןופטש .ךכל םיאנתה
א ל ןיידעש העשב ,ףרטל רחשל םיאצוי היחו
, שורבכע לש רגפ הלגמ בלכה .םימה ורסח
ו מצעל ותחקל ןנוכתמ םדאהש האור אוהשכו
. ותומב בסמו םדאב ויניש תא עקות אוה
ם ייח הקבש ,היצזיליביצה התמ הז עגרב"
ק חודה הנובערב היחה םש הדמע .תודידיה
אה םש דמעו .הצחמל חותפה ,ףשנמה היפו
ל כו ,היניש םע היחל הפצמה ,ולקמ םע—םד
ל כמ המיעטה הדועסה לע ותוכזל ןעוט דחא
ד חאל קר הקיפסמ איה .הלוכ לבתב הדועס
"...םהמ
טה ופוס לא רופיסב תנווכמ הלוכ הריוואה
א ל רופיסה לש וניינע רקיע .םדאה לש יגאר
ו כוניחב םא יכ תיתונמאה ותחלצהבו וירויצב
ם זילאירוסל רבחמה שרדנ אל ןאכ .בלכה לש
, םירחאה וירופיס םינייטצמ הב תורזומלו
ה טושפ השרפ ראתל ודיב הלע ךכל תודוהו
יסה תמקר הב ,םינפבמ תכבוסמו ץוחבמ

ן מ תעבונ תוישפנה היתולצאהו תויצאוט
.תיללכה תואיצמה
ת והזל השק קילדרבס לש וירופיסמ המכב
ת ואיצמ לכמ םישולת םישנאהו ,ןמזו םוקמ
־ אל־תוכייש .דבלב םמצעל םיכיישו תרכומ
א יהש יעבטו ,תכלוהו תקמעתמ וז תוכייש
ה ארנ .תובר תושוחת הלעמו המינפ תינפומ
י לואש ,קילדרבס לש ותביתכ ןוויכ הז יכ
ך א םא ול רחבש ךרדב םיגשיה ול םינוכנ
ת ולילעב תיחרכהה תוחתפתהל ותעד ןתי

.םקור אוהש
ל רוגה תא קילדרבס הלעמ "ברועה" רופיסב
ר אתל חילצמ אוה .הניטנגראב הרייעב ידוהיה
־ תמה לש ותורז תא רתויב םיפירח םיעבצב
ות ןיבל וניבש תוציחמה תאו ידוהיה בשי

ר תויב ץורח המדא־דבוע ידוהיה .הרייעה יבש
ם יאנוש ןכ־יפ־לע־ףאו ,שיאב עגופ וניאו
י דיל ותוא םיאיבמו והדש תא םיפרוש ,ותוא
ו תריווא ךא ,רתויב רצק רופיסה .תודבאתה
ו תחיש לע רבחמה רפסמ ךכו .רתויב הסוחד
י תיצר" :והדש תא ופרשש רחאל ידוהיה םע
א לו התצהה לע החימ אל המ ינפמ תעדל
ע ודמ ;םימשאה ימו ימ אדוול ומצע חירטה
ם ינבא םיפיעמ םיחחרפהש העש ךייחמ אוה
ך ירצ הז ,ךכ־רחא םוי ,םדוק םוי׳ .ושאר לע
ה ז עודמ .םוגפ יוגיהב בישה—׳תורקל היה
ע דוי׳ : ךישמה ןושנרבהו ד תורקל היה ךירצ
ם ייפלא יל ואלמ רבכ ,הרומה ינודא ,התא
ית ,עבשו םיעברא .׳םינש עבשו־םיעברא
ך שמבו .עבשו־םיעברא םייפלא .אל׳ .יתנק
" ׳...םירבד ינימ לכ םידמול תובר הכ םינש

.».י

ןומיר .צ .י
ל ש ולצ תחת חרפו חמצש ,ןומיר יבצ ףסוי
ם הרבא ברה לש ונוזחמ עפשוהש ,קילאיב
ת כירעב רוא ואר וירישש ,קוק ןהכה קחצי
ישבו יקסבוחינרשט לואש תרזעב ,שרב רשא
תוביסמ ,הז ררושמ—ץיבונועמש דוד ףות

, שפנ ירפס ;םיריש :ןומיר יבצ ףסוי ♦
ת אצוה דיל לארשיב םירפוסה־תדוגא תאצוה
.׳מע 1973 ; 215 ,הדסמ
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