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ירמוא לש המיענב ,ןורגב םייח 'ר ארק — ...ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ — 

.תוקונית-דמלמ לש חור-ךרואב קוספה תא ול ריבסה ףאו ,םילהת 

המ ?ינא ימ יכו — ושארב שאונ קחצי 'ר דנ — ...םייח 'ר ,םירבדה ורמאנ ילע אל — 

— םייח 'ר ,הנמזהה-קתפ תא ילא וחלש רבכ ,םייח 'ר ...י םילהת יקרפ לש ץמוק דבלמ ידיב שי 
יתישע סרכ — ינזח לוסלסב ולוק םירה ...ינאו — םיארונהדכימיה תוליפת לש המיענל רבע 

...וקלי המכ ,יוה ...םש ינוקלי ,יוא-יוא ...תוינחור אלו תוימשג קד ...םיעלותל יל 
םימוחנ ירבדמו ינחלסה וכויחמ קספ איש ,םייח 'ר לש ודיב זחאנו ומצע ירבדמ להבנ אוה 

.םילודישו 

...ןלצל-אנמחר ,תובצעה ...םייח 'ר ,קוספ ...םייח 'ד ,דחא קוספ דוע — 

,הנש םיעבש םהב וניתונש ימי ...הגה ומכ ונינש ונילכ ,ךתרבעב ונפ ונימי לכ יכ — 
ול רשכ ,ונכש ןזואל ךומס םייח 'ר םיענה — ...ןואו למע םבהרו ,הנש םינומש תורובגב םאו 

.םירבדה שוריפב םייסו ,שרע-ריש 

— ?לכהמ רתונ המ — תובשחמ יקמעממכ קחצי 'ר וירחא דדיה — ...ונינש ונילכ — 

הששיג ודי — ...דליה קחצי הנהו ...תיבה•הנהו ...אמאו אבא ויה לומתא קר ןה ...םייח 'ר ,לבה 
ינא ...םייח 'ר ,םילבה-לבה הז לכו ...הנטקה לחר-היח םג הנהו — אמוס לש ודיכ ,וינפל 

♦ ...הנושמ דחפו בלב הארונ תובצע — םואתפ קעזנ — י םייח 'ד 
.ךר לוקב םייח 'ר וילע ןחג — !עמש-תאירק ארקנ התעו — 

ץלפתנ — תכלל םייח 'ר הנפ רשאכ 'ןכ-ירחא .וירחא הנש קחצי 'רו — ארק םייח 'ר 
:בוש וב זחאו קחצי 'ד 

דאמ הלוח ינאו ...םייח 'ר ,לודג דחפ ...ינבזעי אנ-לא ...םייח 'ר ,בשי — 

רקובלו יכב ןילי ברעב ...םיניעה תא םוצעי ...אנ-מדרי ...ךלא אל ....קחצי 'ד ,ונ-ונ — 
...הניר רקובל — ? קחצי 'ר ,עמוש אוה ...הניר 

דוע בשי םייח 'ד םלואו .קחצי 'ר ףוסבל בכש ,תכשוממ היכב רחאל דליכ ,עגרנו סיופמ 

השפד הלבקתנ םא ;רבד ןיא .ודבל וריאשהל רוסא :הלק העש דוע הכחי אוה .ויתושארמל 
ויבאב ףוס-ףום רכזנ היחיש ונבש תמאב ןכתי ...תע לכב וילא האיבהל םיביוחמ ירה — ורובע 

...ליגר בתכמ םוקמב השפד ול ץירה תוריהמ רתילו ,ןקזה 

קילאיב .נ .חו ,,ןיוגיה תומד ןב ריבאה" 
רכוחל .פ תאמ 

(זומתב א"כל) 

רתיךוטלש ןיא .םהלש הריציה תולועפב — רקיעהו ,םהיתולועפבו םילודג םירצוי ייחב 

.הרקמה תא עדוי וניא עבטהו ,םילא םהב אוהש ,עבטה דימת רבוג םשפנב .תוירקמל 
,ץירעהו ריכהו עדי אוהש ,רופסב תוימלועה תוריציה לכמ םגרתל קילאיב האר המ 

"רבוע םלוע" ןיב לובג תנייצמה ,לודגה ידרפסה רצויה לש וז ,התלב ןיאו הדיחי ,תחא הריצי קר 
לש "טוכיק ןוד" תא — וז תוריבאל דוגינ אוהש ,שדחה םלועה ןיבו םיניבה-ימי תוריבא לש 

י הרתי הביח וז הריצי וילע בביח המ יסטנווראס 

,תידיאה תורפסה לש תירופסה הזורפה ןמ םירבד םוגרתב קלה חקל וא םגרת קילאיב 

לולסמהו סטנוורס לש ורפס שמשמ ול המגודכו תפומבש וק ותואל םבורב םיברקתמ ולא םירבד ףאו 

םוגרתב שארב קלח קילאיב חקל ךכ .לפשה ןיבו הלענה ןיב ,ךחוגמה ןיבו בגשנה ןיב ללסש 

עקשיפ) "הפופכ 'נ" תרוצ ,תירבעב הנושארה ותרוצב ס "ו מ ילדנמ לש "םינצבקה רפס" 
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םתוירחאב בייחתה ךכו .ןושארה "רודה"ב םתעשב וספדנש םיקרפב העבקנש יפכ ,(רעמורק רעד 
לכלו ,'ועויסבו ותחגשהב ושענש ,ם כ יל ע -םול ש ירופסמ םינושארה םירבעה םימוגרתה לסי 

דאש םג הז גוסמ ויה בור יפ-לעו .2ומצעב םגרת םינטקה םכילערכולש לש וירופסמ דחא תוחפה 

לימהרבא" ןוגכ ,תיריאה תורפסה ןמ תירבעה תירבל םתסנכהב הברה חרט קילאיבש ,םירבדה 
.דועו ,ר יפ א ש .ב תאמ "רלדנסה 

וב הנמ םטנוורסל "טוכיק ןוד" רפסה לש ויחבש תא תונמל קילאיב אבשכ :הארו אובו 

םהיתוריציל ןינע םהב שי לודגה ידרפסה רפסמה לש הריציל ןינע םהש רתויש םיחבש לכ םדוק 

איהש ,וז הריצי לש החבשב רפסמ אוה ךכו .ויתובקעב וכלהש םילודגה םידוהיה םירפסמה לש 

,הלוכ ה י נ פ ש י ה תא האלפנ תונמאב הכותל םטנוורס לפקש ,האלפנו הלודג ה י פ ו פ א" 
תונומתו םישעמו םירויצ ןומה הזחמב םש םכינפל םירבוע .אוהה רודב םעה ייח לכ תא 
,םהיקסעו םהיתוחיש ,םהיגהנמו םה ,םייצובקו םיישיא ,םינוש םיסופטו םדא-ינב 

."רבד םהייח לכמ ערגנ ןיא ,דועו דועו ,םתשמו םלכאמ םהידגב ,םתלואו םתמכח ,םתכלו םתבש 

ימגתפו םילענ תונויער הברה םג" רפסה לש תוחישהו םיקרפה ךותב םיבלושמ םיאב הז לע ףסונ 

חור ירפ ,תוירבה-ילשמו םע-ימגתפ ןומה םע דחיב ,רודה לש הנוילעה הבשחמה ירפ ,המכח 

,"םולב רצוא"ל רפסה תא תושעל היד הדבלב איה וז ר מ ו ח - ת ע פ ש" ו ."םייחה-ןויסנו םעה 

."ה י נ פ ש י ה לש ימואל 'ר ב - ל כ" ן י מ ל 

םכסל ואובב ,"םיכרכה תשלשו ילדנמ" ורמאמב קילאיב ירבד תא ןאכל ןינע וישכע ןת 
לש םלקשמו םביט תא וז ךרדב וניניע ינפל ריבעהלו ילדנמ יבתכ יראבמ לש םהירבד תא וב 

לכל ידוהיה םלועה לכ תא טעמכ ילדנמ 'ר לפק םיכרכה תשלשב" :םיבתכה 
,ףירחה גהנמ הריציב גהונ וניא ילדנמ 'ר !"רתויב םייסופטה המואה ייח תוארמ 

ילדנמ 'ר .הבחר ודיו הפי וניע ךכיפלו ,בר ול שיש ,יקבה גהנמ אלא ,ןיע-רצו ןדפק אוהש 
•םירמה ,עפשב ןתונו איצומ אלא ,בהז-קבא חירפמו תוצוצינ זיתמ וניא ,תודעש קדוס וניא 

ןמשה לכ לש "ו ב - ל כ" ןימ •םולב רצוא םה ילדנמ יבתכ" !ךיליקתו ןיבט ,םירמה 

תיב" םה ילדנמ יבתכ :םיראבמה ירבדל ולשמ "ךפונ,.ה תפסוהבו ."תירבעה ןושלב תלוסהו^, 
ירבעה ןונגסה תיצמתלו םיבר תורודב םידוהיה לש םייח ה -תורו צ לכל םיזנג 
ל א ר ש י - ת ס נ כ לש רייצהו רפוסה" אוה ילדנמ :רהא חסונבו ,"תורודה לכ לש 

."ה ייחו 

תפומה-תריציל קילאיב .לש ובל תא רשקש ,רשקהו רובחה םוקמ ונינפל הלגנ וליאכ ןאכ 
,ימואל "יווה" לש רפוס היה םטנוודס .ונלש תפומה-ירפוסל תפומל היהש ,ידרפסה הזוחה לש 

ךשמנש ךותמו ,ונלש ימואלה "יווה"ה ירפוס ידחא ךשמנש םשכ ,יירחא ךשמנ קילאיבו 
םיגהנמהו יווהה רפוס סטנוורס היה תמאב םאה :הכריפ שי רבדה שרושב םלוא .םהירחא 

ורודו ונמז יגהנמ לע "טוכיק ןוד"ב סטנוורס רפיס יאדי ?קילאיב ותוא הארש יפכ ,םיימואלה 

ףאו ,אמלעב קסעתמכ אלא ,הפוגל ךירצ אוהש הכאלמכ תאז השע אל איה לבא .םתוא ראיתו 

סטנוורס לש םירמאמהו םירובדה תבחר ןיב ןוימד אצמ הנייה — הבחרהה ךרד וכרדו שי יכ 

ןיא — ,םהיתוליצמ לע םיסוס הששל המותרה ,הבהזומ םיכלמ-תבכרמ לש החוורה ןיבו ותריציב 

ךרדב םהילע רפסמ אלא ,הברה םהב ההוש אוה ןיאו ,םיגהנמבו -והה-ירויצב ביהרמ אוה 

,ורובג לש. תוערואמהו םישעמה לע רפסל ואובב ,די-רהאלכו בגא-ךרד וליאכ התעיסנו וכוליה 

הרתי היטנ סטנוורסל ןיא — םיימואלה יווהה-ירפוס לש םכרדכ אלש .ורופס רקיע םה םהש 

אוה הטונ ,הברדאו •םיגהנמהו םיימואלה םייחה תורפס לש קזחה דוסיה ,קצומה לאו שבוגמה לא 

רפסש יפכ ,ךיתש"ה ןמ ומודרקב בצוהו דרוי אוה ןיאו ."החונמה" לא אלו ,העונתה לא ולוכ 

.ד"יק 'י"ק ימעו ח"ע—ו"ע ימע ,•'א ךרכ ,קי^איב .נ .ח תודגא האר 1 

.ז"עק •ימע ,סיג' האר 2 
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— ,וזמ "הלק" הכאלמ אלא ,םודרק השעמ ללכב השוע אוה ןיאו ,ס"ומ ילדנמ לש וחבשב קילאיב 
לש תיחצנה הרובגה תעונתכ ,העונת רתוי האלמו ,ורובג לש הרתיה תוינחורכ ,רתוי תינחור 

םג שיגרה ןה קילאיבו .רעתשהל דימת ןכומ ,וסוס לע דימת ותוא םיאור וליאכ ונאש ,דובגה 

םילכה תא ורגחב ,דפסה םוגרת תא 'סטנוודס לש ורפסב ותכאלמ רקיע תא השע אלו ,הזב 
תא ותוסנב אלא 'הקצומהו הדבכה תרוסמהךושלב ובצחבו וטרחבו יווהה ירפוס לש םידבכה 

ןונגסה לש םירקי םידברמ דובר ותויהב ,"יגיגח" םנמא אוהש ,העונת-אלמ ידופס ןונגסב וחוכ 

— הדתי תוינוציקב ,וכרדכו — עירכהו ,ףחרמו לק 'קד ןוטא בוטח הז םעו ,קיתעה יארקמה 
ומוגרת תא ונווכב ,םהב וצצקבו סטנוורס לש ורופסבש םירואיתה ןמ וקחמב ,ינשה דצל אקוד 

.םחורל ותוא ולגסבו םירוענה-ינבל 

,ךכ לכ הקזח הכישמ הז רפסב קילאיב תא ךשמ המ :המוקמל הלאשה אופיא תרזוחו 
תורפסבש םילודגה םירופסה ירפס לכ ןיב דיחי רפס — תירבעל ומגרתו וחוכמ ול ןתנש 

י תימלועה 

יחהו ,עקש רבכש םלועה ,םירפסה םלועב עוקשה שיאה ,רפסה רובגש ,רמול שיו 
ונפש ורודב םדא-ינב ראש ייחמ םידרפנו םילדבנ ,םיילאידיא םייח ,חורבש םייח ,םירחא םייח 

— רכו "דימתמה" — רפסה-רובגש ימ לש ובל תא הברה ךשמש אוה — םינשיה םילאידיאל ףרוע 

אוה ןינעה ןמו .ונממ הפרה אל — דיגהל ונל רתומ — הזה דובגה ןהו :ורובגל בר ןמז היה 

,תירפסה תוריבאה ,תאזה תוריבאה רובג תא ונילע בבחל קיילאיב למע המכ תוארל ןאכ 

.1ונרק תא םירהל הצר המכו ,טוכיק ןוד לש 

:חורב ריבאה ,רובגה לש וחבשב — ומוגרתל המדקהב — ורמאנש ,וירבד םה הלאו 

ויתונועגש לכב ,טושיק ןוד ,"ןוגיה תומד ןב ריבאה" אוה ,"יפוד-לאו דחפ-לא" ריבאה" 

ול אוה השורי חור ה -ןורתי ,הלעמה םדא ,וב הדתי חור רשא שיא והירה ,ויתורזו 
.םלועל תמיבאה תא םתעשב ואיבהש .הלא ,םיליצאה ויתובא לש חוכה-ףדועמ 
הרובגו דוה לש האלפנ תבורעת .רתיהש וז ,תינומדקה תוריבאל רינ דבא רבכ ,םנמא ,וימיב 
,התלחגמ תדרפנ ,התבהלש לבא — הבעות לכו תוצירפו תוירזכא םע דחיב םיכורכ שפנ-לדוגו 

.םירפסה ץראב החרי עיפוה םייח ץראב השמש עוקש ירחא .תורפסב ןשע הלעמו תרעוב התיה 

ץראה תא םואתפ ףיצה ,תוכופהתו תורזו תואלפנ םיאלמ םירופס ,"םיריבא ירופס" לש לובמ 

ישממה וחוכ םתו ופוג הלכש ,ירוטסיה ןויזח .היזהו ןורכש תוחורה לכ תא אלמיו 
םייחה ,םיינשה וייח תא יח אוה םשו ,תורפסלו הרישל לגלגתמו דרוי טשפומה וחור — םייחב 

בל-ןוזח .שפנ-אשמו בלךוזחכ וא ,תיריש העונת רותב ,רתוי תלצאנ תומדבו ,תומה ירחאש 

וילע ותעד הפרטנ רומאה ןיממ םירפסב ותוגש בורמ •טושיק ןודל םג תוריבאה התשענ הזכ 

,תינומדקה התומדב אל לבא ,"תוריבא"ה תיחת רבד-לע םלוח אוה ונועגשבו ,דחא רבדל 

,תירפס ,"הפורצ תוריבא" ןימ לע 'םלועמ תואיצמב ,דתיה אל הומכש וזכ לע אלא ,תיארפה 

ונמזב אלש "חורב ריבא" ןימ והז .תודפו הלואג הלוכו שפנ-תוריסמ הלוכש תוריבא 
ויהש ,ויתובא תשורי ,םינשיה ןיזה-ילכ תא אוה איצומ .ומוקמב אלשו 
אצוי אוהו ,הדולח ולעהו םינדעו ןדע שימשת אלב תיבה תנפב םילטומ 

,ורובנלו סטנוורס 52• הז ורופם5 דחוימ סחי דימת וארה ,םיקיטנמור ,עקש רבכש םלועה יבבחמ 1 

לש תובשחמהו תועדה זמ המכ .תוילכשלו תומדקתהל היטג ילעב םנ דחוימ סחי וילא ולינ רחא דצמ יכ םא 

לע םסרופמה ורפסב (Haym) ם י י ה ד ל ו ד ו ד ףסא ורובנ לעו רפסה לע תינמרגה תיטנמורה הלוכסאה ינב 
Cervantes und : דפסה לש ובור תא תואלממ ולא תובשחמו תועדו Die romantische Schule ; ןז הלוכסא 
 seine Werke nach deutschen Urteilen תאמ Edmund Dorer (1881 גיצפייל). םימירמש שי
םיאצומש שיו ,"תיטנמורה הינוריאה" תרותל קוזיה וב םיאצומו רפסה רבחמ לש "הינוריא"ה תא סנ לע זאב 

.רחא יטנמור קוזיח וב 
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285 ןייאינ .נ .ח ו "ןוגיה תומד זב ריבאה" 

וזיאל הבהאה םשב לכהו 'םיללמואל עשי איבהלו ערה תא דימשהל םהב 

המ רורב עדוי ומצע אוה ןיא טעמכש ,תטשפומ "היניצלוד" ,"בל תרבג" 
קוחש ידיל םיאיבמ הבר האלת םיאלמה וייחב ול התלעש המ לכו ויתוערואמ ילוגלג .הביט 

טושיק ןוד לש ונועגש .וחור תא םכילע ךפשו בצעה אובי קוחשה תירחאב לבא ,לודג 
םיאצויה ,םילודגה םימחולהו םימלוחה לכ לש הלענה ןועגשה אוה אוה 
.םשפנ-תאשמו םבל-ןרזח לע םשפנ םירסומו םלועל העושי איבהל 
ןיא ,תמאב ...שממ עגושמל טושיק ןוד תא םיבשוחה הלא ידיב אוה הגשמ ךא ללכבו 

,הבחרו הכז ותעד "תוריבאה ןויער"ל ץוחמש המ לכב .תומולחה-לעבו היזהה-שיא םא-יכ הז 

.קחשנ אל הזכ שיא ןועגש לע .םיבידנ תפש ותפשו המכח הגהי ויפ ,םינידעו םילענ ויתונויגה 

.םהינש תא הארי םיניע לעב ימו ,בצע לשו קוחש לש :םהל םיפוצרפ ינש ונועגש ישעמ ןכא 

רחא בש טושיק ןודשכ 'ינשה רפסה ףוסב ןורחאה רויצה הקומעו הבר הגות ונב ררועמ דוחיב 
ונבל ,ונבל .חצונמו בולעו האלת-עבש אוהו "המחלמה תוכרעמ"מ שפנ-יחפב םיבר םילוגלג 

"!ןוגיה תומד ןב ריבאה ומש ארוק םנחלה !ןרכש הזו — הנומא וז ,ה מ חל מ וז .ול 
תוליצאה תרטעב ושאר תא רטעל אוה הצורו שיא ותוא לש ותוכזב קילאיב ךפהמ ךכ 

רבכ וז השורי לעשכ ,ויתובא תשורי לע ןמאנ רמוש ותוא ותושעב ,"חורב תוריבא"הו תינחורה 

הנדע הל תתלו היחתל וז השורי בישהל ןמאנ םחולו ,םייחב חרוא הל תויהל לדחו "חלכ" רבע 

— "הכלח" ותוא '"דבוא חא" ותואל חורב הזה דבואה חאה תא ןאכ ברקמ וליאכ אוהו .השדח 

,2"הרגפ ותדובע ,רחואמ ולמע"ש — ,1ולש דימתמה תא העודי הפוקתב קילאיב הארש יפכ 
םייחהש תעד ילבמ ,הכשח ןרקב ותדובעל ומצע תא שידקהש ,לטבהו רבעה םלועב" יחה הז 

לכה" ,םש ומכ ,הפו .3"ללכ םוקמ םהל ןיאו םלועה ןמ ולטונ רבכש ,םיתמו םינושמ 'םידז םהה 

."הביט המ עדוי ומצע אוה ןיא טעמכש ,תטשפומ "היניצלוד" ,"בל תרבג" וזיאל הבהאה םשב 

,המחלמ וז" — ,ללמואה רובגל — "ול ונבל ,ונבל" :רבד לש ופוסב ,ןאכ ונילא ארוק קילאיבשכו 

:ונבללו ובלל רתוי בורקה חסונב ,ומע אורקל םיצור ונייהש טעמכ "!ןרכש הזו — הנומא וז 
."!הרכש הזו — הרות וז" 

תאדוהו רעשב הזרכה ןיעכ םצעב םה רובגה לש "ותבוט"לו וחבשל המדקהב םירבדהו 
— רפסה לש דובעה •רובגה לש ותוכזלו ותבוטל ומצע רפסב ודי לע השענש המל ןיד-לעב 

םתבוטל ,תלעות לש םיקומינו םימעט ךותמ ושענ — וב ושענש םיברה םירוציקהו תוטמשהה 

לובגה ןמ םגרתמה רבע לבא .םהל הלחתב דעונ קילאיב לש ומוגרתב רפסהש ,םירוענה-ינב לש 

םגפל םעט ןתונ היה אלש הממ םג הברה טימשה טימשהל ומצעל ריתהש ןויכו ,האלהו הזה 
םוגרתב םצעבו .ילאידיאה ורובגבו רפסב םגפל םעט היה ןתונ לבא ,םירוענה-ינב לש םרסומב 

,קוחצ ידיל תוחפ הברה ארוקה תא איבמ אוה ורוציקבו ,רחא רפסה השענ קילאיב לש ירבעה 

דצב קילאיב ץציק אלש דועב .ותומלשב ךכ ידיל ותוא איבמ אוהשמ ,רובגל געל ידיל דוחיבו 

ןדבא לע בצעו הקומע הגות בלל סינכהל ידכ וב שיש הז ,ובש הלעמה דצב ,רפסה לש ינשה 

תא הלעמו רתוי הלענ ולוכ רפסה תא השוע םוגרתה לש יארקמה ןונגסהו .םילאידיאה 
ידכ וב שי דבכ הז רפסל םוגרתב יארקמה ןונגסל הערכהה םצע ןהו .דוה ול ףיסומו ורובג 
דצה דגנכ ,יריש-יריבאה דצל ולש תימינפה הערכהה תאו ומגרתמ לש היטנה תא תולג1' 

שי וז תימינפ הערכהבו .הז רפסב םירקיעה-רקיע ףוס לכ ףוס אוהש ,יריטס-יתרקבה 'ודגנכש 

דצ לעש דועב '"האלפנו הלודג היפופא"ל רפסה תא ךופהל קילאיב ףאש המכ דע הרתי החכוה 

החסונה לש וז ןיב — ,הז םשב ותוא וניכ םיבר יכ ףא — ,היפופאה ןמ ךפהה אוה רפסה תמאה 
,הנושארה לש היתוביתנב הכלהש ,םיניבה-ימי תחסונ 'תרחואמה החסונה לש וז ןיבו תיטלקה 

תא וילא וחלשב םעה-דחאל קילאיב לש ותרגאמ 3 .םש 2 .136 'םע ,"קילאיב .נ .ח" ירפס האר 1 

.יק ימע ,יא ררב ,קילאיב תרגאבו ,187 ימע ,םש האר ."דימתמה" 
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יאזורפה ןמורה אב הבש ,הפוקת חתופ רפסה ןהו .היתובקעב לכב אל םא ףא 
ול ןתנש וזמ תיאזורפ ןושלו — ,היפופאה לש הדובכ-םוקמ תא תשרל ינוליח 
יאדוב ותוא תמלוה התיה ,רתוי תישעמו השימג איהו ,ירויצ קויד הב שיש ןושל ,קילאיב 

תומוקמה וא ,םילודגה ןוזחה-תומוקמ ,רפסבש םייריש-מיילאידיאה תומוקמה םתואל ץוחמ ,רתוי 

לע ךכ-לכ ביבח היהש ,"לולעת"ה קחשמ תא קחשמכ דוע וניאו ,ובל תא רובגה ךפוש םהבש 

,םהיניב לודגה היה סטנוורסש ,Novels picaresca -ה לש ירופסה גוסה ירצוי 

אוהו ,רובגה לע לודגה ןוזחה חור חנ םהבש ,הלאה תומוקמה םגרתל קילאיב ידיב הלע המכו 

.וביתנ לע םש זלהש תדוכלמה ןמ ישפח אצוי וליאכ אוהו ,ורצוי ול ןיכהש םילכה תא רבוש 

,ןושארה רפסה לש רשערבינשה קרפב אוהו ,ותמדקהב םגרתמה הארה הזכ דחא םוקמ לע 
לכשכ ,םימודקה רוד לע ואשמ תא םהינפל אשונ אוהו ,םיזעה-יעור םע טוכיק ןוד שגפהב 
תא חלשו שיאה בער םא .ודסחבו םיהלא בוטב םלוכל תחא דיו" ,תחא החפשמכ ויה םדאה ינב 

— אמצ םאו 'העבשל לוכאל םידגמ ירפ תעפש אצמ העיגי ילבו םיננער ןסוח-ינולא לא ופכ 

םירובד יליחנ .ושפנ תא בישהל םיכזו םייח םימ תרתע ןתיא-תורהנו םיהלא-יניעמ ול ואיביו 

החולש די לכל הנקנעתו םיצעה-יבובנו םיעלס-יקיקנב ןהיתודע תא ןהל וננוכ תוצורהו תוחקפ 

ותמוקתו "בהזה רוד" לע רפסבש הזה ןוזחה לככ ,רכו "ברעה ןסיסעמו הקותמה ןלמע תבונתמ 

םהל הפיסומו םירבדל הנומא הפיסומ איהו ,םינמאנ-תפש איה ארקמה-תפש ןאכ .םלועב 

קרפב — ורבדבו ובל תאו ויפ תא רובגה חותפב ןוגכ ,רפסב הזל םימוד תומוקמ שיו .תוממור 

לעו טטושמה ריבאה לש ובל-ייואמ לע ,וגאיד ןוד ,עושה ינזאב — ינשה רפסה לש יעיבשה 

םוהתה תא ותוארב ,וייואמ-תניכשל הלפתב ובל וכפשב וא .םייחבו םלועב ותרמשמ תדוקפ 
וא .ינשה רפסה לש יעישתה קרפב — "סוניסיטנומ תרעמ"ל ותדר ינפל ,וילגרל החותפה 
— ,ןושארה רפסה לש םירשעה קרפב — הובג רוצ שאר לע בזענו דדוב דובגה תבשב 
,ךופה ודמעבו ץראה לע םילוגלג ולגלגתהב וישכע הז קר והארש ,וילולעתב ןורחאה האורהשכ 

ןוגיה וילע קזח רשאכו" ,ונוגי תובשחמב ללוצ אוהו ,ןיעה ןמ םלענ ,הלעמל וילגרו הטמל ושאר 

לא הנתיו ,םינונחתבו הלפתב םיקמעהו םירוצה ינפלו ,תועבגהו םירהה ינפל ושפנ תא ךופשיו 
יעגנ לכ תאו ויבואכמ לב תא םימה-תונב לאו רעיה-ירש לא ,םימשה-תוחור לאו םידהה-ידה 

."םימוצעה ובבל 

טוכיק ןוד לש ורצוי בל תא קילאיב ךפה ובש ,ןורחאה םוקמל הברה בל םישל שי 
תועבגהו םירהה ינפל וז שפנ-תוכפתשה ןיא הריציה ףוגבש דועב !וילע הבוטל — ירמגל 

,ינוימדה רובגה לש םיברה "לולעת"ה ישעממ דחא בוש אלא ,רכו רכו םיקמעהו םירוצה ינפלי 

.םהילע קוחצל — ונתוא ררועל םיאבה 

תמחלמ םחולל ,חורב ליצאל ,ינחורה רובגל געלה תא ,לוכי רשא לככ ,קילאיב ךפה ךכו 
ינחורה םלועה :ותרובג יאשונלו וילא ותבח לשב לכהו ,ול "הכרב"ל םינשיה םילאידיאה 

.רכו ,עקושה 

םג ליסכהו םורעה ,םימת וניאו םימתה ,הז רובג ןיב ,שרושב ,הברוק שיש יפ-לע-ףאו 

אצמ הליעש אלא .ידמ רתוי םתוא ברקל יאדוב ןיא — ,קילאיב לש םימתה ורובג ןיבו ,דחי 
ןוד — "ילאיד"הו "ילאידיאה"' ,םינשה הירובג לע ידרפסה רצויה לש וז הלילעב קילאיב 
םלועב ילאירהו ילאידיאה לע אוה ובל-תומדלו אוה ובל-תוגהל — וסנפ-וחנסו טוכיק 
תא הב םוקרל תחאה העיריה תא אצמ אל תירוקמה ותריציב קילאיבו .1ונלש :ןוכנ רתוי ,ולש 

תא ו נ ו מ נ ■ו א הד לאוג ימ ידרפסה רפוסהו ףוסוליפה ונתפוקתבו קילאיב תפוקתב השע ,עודיכ 1 

ורפסב םלועב ילאירהו ילאידיאה לע אוה ויתובשחמ תא וילע תולתל דתי סטנוורס לש "טוביק ;וד,. רפסה 
תידרפסמ םגרות רפסה ."טוכיק ;וד" השעמל ישפח שוריפ תרוצב בתכנש ,"יחנסו טוביק ;וד ייח,. 

,ספדנ 'אה קלחה) ויקלח ינשב רבכ הז םסרפתנ קילאיב לש ,"טושיק ;וד" םונרתשכ ,192(! תנשב קר תינמרגל 

.(1912 — ב"ערת תנשב ,עודיב 
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תא אצמ אל ףאו ,ילאירה לא ילאידיאה ןמ וינפ ךפהש ,ודוד לשו ותפוקת לש ברה השעמה לכ 
,הדהא-יאו הדהא לש סחיה ,ילאירה ותואו ילאידיאה ותוא לא לופכה סחיל דחאה חסונה 

ותריציבש דועב ,יתודחאה שרושה ול אצמנ ,רתויב הלענה ,ןוילעה ,תונמאה רומוהב קרש 
ינש ןיבש ברה קחרמכ ,קוחירה תילכת םיקוחר ףאו 'הברה םה םיגלופמ ימשגהו ינחורה אוה 

לעב הירא"ו "דימתמה" :דחא ןמזב טעמכ ודי-לע ורצונש ,ימשגהו ינחורה ,םיישארה וידובג 

תומד הז 'דוחל הזו דוחל הז אלא ,הז תמועל הז אל ףאו ,הז דיל הז אל םידמוע םהש ,"ףוג 

תחאה העיריה ןמ הארש םוקמ לכבו .המצעל 'הדיחי ,הדדוב תומד הזו ,המצעל ,הדיחי ,הדדוב 

תא השעו ולש הזוחה ןיעב קילאיב טיבה ,תאזה תומלשה ןמו תודחאה ןמ אצמו ,המלשה ,תאזה 

יח ונדועב וב לכתסמ היה אוהו ,ם"ומ ילדנמ ובלל דאמ רקי היה ךכו .עומשל תסכרפאכ ונזא 

היה תיתמ תומדכו '"ןושארה חסונה" רצוי ,םינושארל ןושאר ,ןומדק דחאב לכתסמש ימכ 

ינפל הלגתמ ,ילדנמ ,םהלש רצויה םיכרכה תשלשב לכתסמ ינאש םעפ לכ ינאו") ויניעב 

דמוצמ ,ןומדק לספ ןיעמ ,ןקז ןמא תבש בשוי אוה הנהו ותוא ינא האוד :הנימב תדחוימ תומדב 

,("םיכרכה תשלשו ילדנמ" 'רמאמה לש הלענה םויסה — "רכו םיממושה םיעלסה דחא לא 

ןושארה ספוטה תא אצמ סטנוורס לש "טוכיק ןוד" רפסבו .רכו םכילע-מולש ול היה דאמ רקיו 

תכאלמ הב השע ףאו ,וז הריציב קבד אוהו ,ןהלש ס ו פט ב א ןיעמ ,ולאה םירצויה תוריציל 
.ומצע לשמ 'ולשמ הריצי 

יתארקנ רשיא ,ריצה ינא 

דזה ילרוג לא תאצל 
 v •• T ד• ~t

"T I - — TT י T יתארי ןכ לע ,בחר ידוע 

.רצקנ אלש אובל תא 

הדצה הנפא יניע טבמ 

.לגמל תפסכנ המק 

הדיקרה בוש חורה אושל 

.לגעמב םילבש ינק 

,תפרשנ המןק-האויר ינא 

.שמכנ ידש - האויר ינא 
 :- - T V י - T J

V 17 TT TT ,תפקוינ העש רחא העש 

.שמ ינניא ימוקממו 

עשיל האךויק ביבס המק 
.דחפנ ינא ,גוסנ ינא 

תשגל דאמ ארי ינא 

...תחא םויס תפרב ןרל 

י ק ס מ ו ח ב ד 

1',תיואהמזפ לזמב" 

ימפבוחינרשט לואש תאמ 

,בוהצ רוויח :ונימל ןתשה תונצנצו תונחבמה :םע ןיקרימ ר"דה םילשה םימיה תוברב 

לש ןבלה טרסה תעקפ תואלמה תויחולצה םעו ובו רכו לפרועמ ,רועכ ,םדמדא ,שק לש בהוצ 

תורעקה לכו תוסוכה םע אדח אתווצב ודמעו ,ולש הדבעמה ןמ ודדנש ,ושאר תקידב ןועט ,2 ןקוק 
.לכואה-רדחב ןחלושה לע 

קולחהו ,הילענ תופש תא תורבועו הטמל תוטומש "הלש" היתואקמזופש ,ול אחינ רבכ 
.ןקזה הפוג רועיכ לכ לעו תוכלכולמהו תונשיה תולמשה לע הסכמ ןבלה 

.םיעמ תעלות זימ ■2 .ןקוש יצוח תושרב 1 
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