
רטמאסכהס ם? תירבה תתירי> / םולשנב ןויצנב 
יקסבוחינרשט לואש לש םיריש השולש ל* 

א 

 IttJ יקסבוחינרשט לואש לש ינשה ורפ,
רואל אנש ,יב "תוניגנמו תונויזח" 
א"סרת תנשב ,"הישות" תאצוהב ,השראווב 

סג ורצאנ תאזה םירישה-תפוסאבו .(1901) 
,('ב "םיטוטדיש" ,"הרינאיד") םידיש ינש 
אסכהל הנושארל יקסבוחינרשט קקזנ םהבש 
ובש ,(,א "םיטוטריש") דחא רישו ,רטמ 
:רמולב ,םייגלא םיכיטסידל הנושארל קקזנ 
.תופילח םיאבה ,םירטמאטנפלו םירטמאספהל 
רמא םירבדה םהבש ,םירישה תשולש תא 
רובסכו .גרבלדייהב יקסבוחינרשט רצי ,םיד 
םירישה ינש .םתוא רצי 1900 תנשבש ,ינא 

"םיטוטריש" ,"הרינאיד") םיירטמאסכהה 
ץא ךא ,ינווי ךות םושמ םג םהב שי ,(יב 
,(יא "םיטוטריש") ישילשה רישב ןכ רבדה 

.םייגלא םיכיטסידב רצויה שמתשנ ובש 
םירישה תשולש לש םדבב קוסעל יתאבו 
ירבעה רטמאסכהה אוה יאדכ ןכש ,הלאה 

.ותישאר רוריבב חרטנש 

םעפה דחיינ םהילעש ,םירישה תשול\*# 
.םירטמאסכה 127 םיליכמ ,רובידה תא 
— םידטמאסכה השימחו םיעבש "הריגאיד"ל 
אסכה העבשו םישולש 'ב "םיטוטריש"לו 
הלאה םירישה ינש ,הלעמל רומאכ .םירטמ 
"םיטוטריש" רישב וליאו ,םלוכ םיירטמאסכה 
לא םיכיטסידב ררושמה שמתשנ ובש ,יא 

.םירטמאספה רשע-השימח שי ,םייג 

:דחאה .ררבל ינא שקבמ םירבד ינשו 
המו רטמאסכהל יקסבוחינרשט עיגה ךיא 
גהנ םיגהנמ המ :ינשהו .וב קובדל האר 
ינשה רוריבהו .דטמאספהב ריעצה ררושמה 

.ןושארל םדקוי 
ןכש ,הלאה םירוריבב קוסענש ונל יוארו 
לש ותומקרתה לע תוקחתהל ונילע המוש 
רשטש ,תומדב ןנובתהלו ירבעה רטמאספהה 

.וילע תוושל אב יקסבוחינ 

אסכה .ןוויג ךירצ רטמאספההש עודי -ך1 
וכי םניא ,הזמ הז ולדבנ אלש ,םירטמ — 
ואובי אלש בטומו ,םהידיקפתב דומעל םיל 
םיינוגדח םירטמאסכה ןיא ןכש >םלועל 

לעבו — ןכותה תא יוארכ םולהל םילוכי 
ידילו םומעיש ידיל םה ■םיאיבמ םחרוכ 
סג םירטמאסכהה תוברב ,ןבומכ .הריסב 

.הברתמ ןוכיסה 
לקשמב ,סיאידנופסב סוליטקאדה תפלחה 
אמ וב תונבנ םיילגרהש ,יביטאטיטנאווקה 
ורטב סוליטקאדה תפלחהו ,תורצקמו -תוכמ 
וב תונבנ םיילגרהש ,ינוטה לקשמב ,םויאכ 
םיעצמא ןה ,תומעטומ-אלמו תומעטוממ 
ןפואה הז לע .רטמאסכהה ןוויגל םיקודב 
.הברה םיגפ ,הברה תורוצ שבול רטמאסכהה 
םיפוליחל קקזיהל ך"ח יעדוי" ובריה ךכיפל 
הבחרהב הזה ןיינעב יתנד רבכו .הלאה 
דטמאספהב סואידנופסה תלאשל" ירמאמב 
לת ,"הריצי תוחרא" ירפסב ןייע) "ירבעה 

.(ז"כשת ,ביבא 
בוחינדשט לש וכרד אופיא קדביי הליחת 
,ריעאו םידקאש בטומו .הפלחהה תאזב יקס 
רחאל אלא םירבדה ועבקנ אל םיתיעלש 
לובליב ירהש .םיבר םילוקישו םיבר םינויע 
הש ,בכרומה אוושה לובליבו ענה אוושה 
םימרוג ,םהב התקל "תיזנכשא"ה הקירטמ 

.םיקופקיפו תוקיפס םיתיעל 
םיעבש ןב אוהש ,"הרינאיד" רישב ,ןכבו 
דחא םוליטקאד ףלחוה ,םירטמאסכה השימחו 
בדה ןיא) םירוט דחאו םירשעב סויאכורטב 
דימת איהש ,הנורחאה לגרב םירומא םיד 
םירוטה א"כ ירהו .(ינוטה לקשמב תיאיכורס 

:הלאה 

תךתוכ-םך ץ!? יכ?ס ןיכמ :מל3 בך?ה ילל? — 
ורט — תישילשה לגרה !ינשה רוטה) 
.תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכ 

.(הרוזיצה האב 

ךךין3 סיח!ו?ה לצאמ ,ןגל רדגה תחמ — 
— תישילשה לגרה !ישילשה רוטה) 
.תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוזיצה האב 

הןןןקה הוןוןךל הןןןןו ,איהה םוקמה הלוןף — 
— תישילשה לגדה !ישימחה רוטה) 
,תמעטומה התרבה דחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוזיצה האב 

והער לא שיא םירבימ ,םישחלתמ םיוגעה ומךנ — 
— תיעיברה לגרה !יעיבשה רוטה) 

.(תיאיכורט 
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רטמאסכהה טע תירב,-ד-תתירכ 

רתימ? ואובל םיבר ויןןוא ךא ,יניעו ףליח — 
— תישילשמ לגרה וא"יה רוטה) 

.(הרוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

רקע תריש? יהןק ץמש ינג!« עמשת יש« שלן — 
— תישילשה לגרה !ח"יה רוטה) 

.(הרוחצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

ןיד?ן חנ ץימא בל ,טיטו? בל ,שת בל תריש — 
— תיעיברה לגרה !ב"כה רוטה) 

.(תיאיכורט 

חןןן !ךא תורןןז — סתךת1כ ,מיגונבג ץך$ — 
• תישילשה לגרה t ויבה רוטה) 

.(הדוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

בהן ת»? שמ תובסומ ,םהיאןמ ןגרןןןיא ינב«? — 
— תיעיברה לגרה ז ז"כה רוטה) 

.(תיאיכורט 

שןןו השה תיעוזמ — ןקת# תוטקרו בהן — 
- תישילשה לגדה ו ח"כה רוטה) 

.(הרוחצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

שיש ילקיה םלע?ו ,ילקו תומולעתו םיטול 
תיעיברה לגרה (ג"לה רוטה) 

.(תיאיכ1רט 

םהטע דחפו לשקה ,םיקןע םילילא ןתאן — 
תישילשה לגרה !ט"לה רוטה) 
.(הדוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

וטירירש חושע לתבו ,הטהל הלובגו הב — 
תיעיברה לגרה !םיעבראה רוטה) 

.(תיאיכורט 

יו'בז יי? יירלסי ,יירה ףעלו טשפ — 
תיעיברה לגרה > ח"מה רוטה) 

.(תיאיכורט 

ןבאה תיבצטמ ובל דה הטמשש ו?.« יישא — 
הנושארה לגדה !ט"מה רוטה) 

.(תיאיכידט 

הךפםא ףל םג הקוא ,יכנא יתעד; תחא — 
תישילשה לגרה !א"נה רוטה) 

.(הרוחצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

ותרקא אשי ,ויקרב ססובתמ ,ץלאל ר ןק — 
תיעיברה לגרה !ו"נה רוטה) 

.(תיאיכורט 

הךיגאיל לא ינרק ,הקקגל ףאושה ,טיפ) — 
תיעיברה לגרה !ז"נה רוטה) 

.(תיאיכורט 

וי$ו0יןע? תגלל שאו ,והולקא ל1א* דקימ — 
— תיעיברה לגרה !ב"סה רוטה) 

.(תיאיפורט 

ת!ט דע קיעמו קיעמ ,1ר(ק?3 לערה *וב; — 
— תישילשה לגרה ו ד"סה רוטה) 

.(הרוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

תוקרוי י^?ה ת1ען1ק ,העזואמ 1ר1קפ3 ויל; — 
— תישילשה לגרה »ו"סה רוטה) 

.(הרוזיצה האב הירחאו ,תיאיבורס 

השימח וב שיש ,'א "םיטוטריש" רישב 

דחא סוליטקאד ףלחוה ,םירטמאסכה רשע 
:םה ולאו .םירוט ינשב םויאכורטב 

יתלוכי םויה-רואטי יתיוא לאיוא-סלח — 
— תיעיברה לגרה !ו"טה רוטה) 

.(תיאיכורט 

יעןן 13 ר^א ל3 תויהטי ת1ע?וצ תוהגןה-יגךןון — 
— היינשה לגרה !ג"כה רוטה) 

.(תיאינורט 

ןב אוהש /ב "םיטוטריש" רישב וליאו 
ףלחוה ,םיירטמאסהח םירוט העבשו םישולש 
רשע השישב סויאכורטב דחא סוליטקאד 

:הלאה םירוטה ז"ט ירהו .םירטמאסכה 

רקנה ילג ירזוע הליהוט תקל$-תל0ן — 
— תישילשה לגרה ו יעיברה רוטה) 

.(הרוחצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

הלעו ,ומוקימ קתנן ,םקו ענל דוע הקל) — 
— תישילשה לגרה !ישישה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיבורט 

.(הרוזיצה האב 

ויתורעש ויק?# ,ריעש שיא יגפב .םימעזנ וי}$ — 
— תישילשה לגרה ו יעישתה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוזיצה האב 

ץלאהו םימשהלונג הצק לע ן1רןוא ,ןורחאו — 
— תישילשה לגרה ו ירישעה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוחצה האב 

ותואלל עב4עת אל יניעו ,יתלמח הז רה אוה ,אוה — 
— הנושארה לגדה • ג"יה רוטה) 

.(תיאיכורט 

םןטש ותמקנו ...לובג ןיאל — םיקחרמ יקקא — 

םישלח 
— תישילשה לגרה ו ז''טה רוטה) 
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םולשנב ןויצנב 

,תמעטומה התרבה דחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוזיצה האג 

וי(ןךןל םיץןה-תונינגי ם;ה תיאג תריש לוקל — 
— תישילשה לגרה !ב"כה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הרוזיצה האב 

םדמדאה לוחה תויקש הנמ'ילת ילגר ףכ תחת . — 

— תישילשה לגרה !ג"כה רוטה) 
.(הרוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

םימב דרויו הלוע ,ףחשה א1ביז םש !יריש 
— תישילשה לגרה !דיינה רוטה) 

.(הרוזיצה האב הירחאו ,תיאיכורט 

הןיןס$ ןץז יניע ןיאה ! םיזן שמש ,ךל םולש — 
— תיעיברה לגרה !ה"כה רוטה) 

.(תיאיכורט 

תורידאה ףא תופרד תושפנה תסירע ,ןוי, 
תיעיברה לגרה !ו"כה רוטה) 

.(תיאיכורט 

רוחשה םיז — ם;,ד ה; םאו !ינא ןו;מ םנמאו 
— תישילשה לגרה !ט"כה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיבורט 

.(הרוזיצה האב 

דןןתפש — םיחתמנ ישארל םיראצה תעלמט יטזע — 
— הנושארה לגרה !םישולשה רוטה) 

.(תיאיכירט 

יתעד לע יתוא תודימעמ תורוחשה ךוניע הלא — 
— תיעיברה לגרה !ב"לה רוטה) 

.(תיאיכודט 

ןופעמש ,ברה תודוא לע תןמוא ,דעווה חט איה — 
— הנושארה לגרה > ה"לה רוטה) 

.(תיאיכורט 

אעוא זנקון'אל רוחשה םיזה יפוחמו אע — 
— תישילשה לגרה >ו"לה רוטה) 
,תמעטומה התרבה רחאל ,הבו ,תיאיכורט 

.(הדוזיצה האב 

רהש םירוטה תקידב ךותמ ,אופיא ונדמל 
:םידחא םירבד ,ןאכב ואב 

טמאסכהה ז"כקמ העשתו םישולשב (א 
,םויאכורטב דחא סוליטקאד ףלחוה םיר 
זוחאה תא .םיזוחא דחאו םישולשכ :רמולכ 
'ב "םיטוטריש"ב אצומ התא רתויב לודגה 
,(םיזוחא t 43 םירטמאסכהה ז"למ ז"טב) 
רתויב ןטקה זוחאה תא .'א "םיטוטריש"בו 

.(םיזוחא 13 !םירטמאסכהה ו"טמ -םיינשב) 
שו םירשע אצומ התא "הרינאיד"ב וליאו 
.(םירטמאסכהה ה"עמ א"כב) םיזוחא הנומ 
,םירטמאסכהה ט"למ דחאו םירשעב (ב 
,סויאכתטב דחא םוליטקאד םהב ףלחוהש 
ימח :רמולכ ,תישילשה לגרב הלח הפלחהה 
אסכה רשע השולשב .םיזוחא השולשו םיש 
ראב .תיעיברה לגרב הפלחהה הלח םירטמ 
,הנושארה לגרב לח ףוליחה םירוט ,דעב 

.היינשה לגרב —:דחא רוטבו 

ודרי הדוזיצהו סויאכורטהש ,רבתסמ (ג 
לח םהבש ,םידטמא0בהה א"כל םיכורכ — 
יצה םהמ הרשעב .תישילשה לגדב ףוליחה 
לגרה לש תמעטומה התרבה רחאל האב הרוז 
אה םידטמאסכהה רשע-דחאבו ,תישילשה 
.תישילשה לגרה ידחא האב הרוזיצה םידח 
םהבש ,םירוטה א"יש ,ריעהל: ונל יוארו 
רגפ ,תישילשה לגדה רחאל הרוזיצה האב 
הנריכי אל המוקמ תישאר הרוזיצ ןכש ,םימ 
הזה ןיינעב דוע רבודיו .לגר לש הפוסב 

.ןלהל 

תא ןווגל לדתשה ררושמהש ,רכינ (ד 
.םירומא ונירבד הבש ,הפלחהה ידי לע וירוט 
,האלמ החלצהל הזה ןיינעב הכז אל םנמא 
ףלחוה םהבש ,םירטמאסכהה בורב ירהש 
הפלחהה הלח ,ס1יאכורטב דחא סוליטקאד 
צהל לבא .תישילשה לגרב :םוקמה ותואב 
ןכש ,יאדווב ררושמה הכז תיקלח החל 
(םירוט ג"יב) תיעיברה לגרה תא םג ףילחה 
םג (םירוט העבראב) הנושארה לגרה תא םג 

.(דחא רוטב) היינשה לגרה תא 
,ןויעה תמלשה םשל ,ןנובתהל ונילע םרב 
קקזנ םהבש ,םיטעמה םירטמאסכהב םג 
ירהו .דבלב דחא םויאכורטל אל ררושמה 

:הלאה םירוטה 

ץך.אל ומר עזי. דע ,ויתומצע לעמ ורוע — 
היינשה לגרה !ז"סה רוטה :"הרינאיד") 

.(תויאיכורט — תיעיברה לגרהו 

תונורכז תוחן^נה-םן םוהתמ םילועו םיצ?ן — 
לגרה »יעישתה רוטה »יא "םיטוטריש") 
»תויאיכורט — תיעיברה לגרהו תישילשה 
,תמעטומה התרבה דחאל ,תישילשה לגרה 

.(הרוזיצה האב 

ולא? ,תלגלגה תאי יג? לע ת?חןמ קוחצ תב — 
לגרה »ט"כה רוטה »'א "םיטוטריש") 
!תויאיכורט — תישילשה לגרהו היינשה 
,תמעטומה התרבה רחאל ,תישילשה לגרב 

.(הרוזיצה האב 
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רטמאסכהה םע תירבה-תתידכ 

ל5ך!ן הטועה קחךמ3 ,דאזק קחןה ,קחךזז 
יגרה !א''יה רוטה !'ב "םיטוטריש") 
:תויאינורט — תישילשהו הנושארה 

,תמעטומה התרבה רחאל ,תישילשה לגרב 

.(הרוזיצה האב 

םיאורךיע רועוק הך1אן ,דאמ לידן המחן 

לגרה > ח"יה רוטה !'ב "םיטוטריש") 
ו תויאיכ1רט — תישילשהו הנושארה 
,תמעטומה התרבה ירחא ,תישילשה לגרב 

.(הרוזיצה האב 

הלא? םיך?זן'ט-ח1ר?ן ,הז ויז תחמ יכ ,אל 
שולש 1 ז"כה רוטה ,»'ב "םיטוטריש") 
1 תויאיבורט — תונושארה םיילגרה 

.(תישילשה לגרה ירחא האב הרוזיצה 

ףא ,התע ואבוהש ,םידטמאסכהה תששו 
.ןוויג םיפיסומ ,ןבומכ ,םה 

לע ריעצה ררושמה דמע ןכ יכ הנה 
ררטב םוליטקאדה תפלחה לש התובישח 
ףאו .רטמאסכהה ןוויג תניחבמ — םויאכ 
שומישב ,ללכב ,םירומא םירבדהש יפ-לע 
רטמאסכה םג ונל ןתינ ירה ,דחא סויאכורטב 
.תויאיכורט םיילגר שולש וב שיש ,דחא 
םידטמאסכה לא רתח יקסבוחינרשט :דמולכ 
הל וצפחו .םינפ-יבר ,םיללכושמ ,םינקותמ 
חילצה — סויאכורטה תועצמאב וירוט רישע 

.טעמ-אל 

,הזה קרפה תישארב ,ליעל ורכזוה רבכ 
.בכרומה אוושה לובליבו ענה אוושה לובליב 

תמ תעיבקב.השקתמ התא םימעפל םללגב 
טילחמ ךניאו — םיילגרה ןמ לגר לש התנוכ 
םשל .סוסיהו קופקיפ רחאל אלא ךתטלחה 
איד") םירוט ינש ואבוי רבדה תמגדה 

:(ב"לה רוטהו ב''יה רוטה ,"הרינ 

םןטש,ד ינפ ת$ ואלמי ,םירופ*{ םיממ? ייהו 

עלקה ת;טיי ת?ל1יט—ה?פך י?נמ שור? ירעי 

ררושמה הלאה םירוטה ינשבש הארנה 
הנקסמל התא עיגמו .סויאכלוטל קקזנ אל 
םיענה םיאוושהש ,תטלחהש רחאל תאזה 
"שודב"ו "ינפ" ,"ואלמו" ,'דיהו" םילמבש 
חנ םניא "יצעו" הלמבש בכרומה אוושהו 
וליאו ,תלעונתכ ,לקשמה ךרוצל( ,םיבש 
םיאוושהו "םימתכ" הלמבש ענה אוושה 
חנ "ידעי"ו "םירופא" םילמבש םיבכרומה 
םירבדהו .לקשמה ךרוצל ,תועונתכ םיבש 
וללה םירוטה ינשב אל ,ןבומכ ,םירומא 

דברה םירוטב אלא 'דבלב 

אוה ףא תונוש תורוזיצב שומיש :-ך] 
אסכהה ןוויגל קודב יעצמאכ בשחנ" " 
רחאל .דרוזיצ וב שיש ,דטמאסכה ןכש .רטמ 
הנוש ,תישילשה ולגר לש תמעטומה הרבהה 
הרבהה רחאל הרוזיצ וב שיש ,רטמאסכהמ 
םינוש םהינשו ,תיעיברה ולגר לש תמעטומה 
הה רחאל וב חאב הרוזיצהש ,רטמאסכהמ 
לגרה לש הנושארה תמעטומ-יתלבה הרב 
םיקקזנה ,םיררושמל יואר ךכיפל .תישילשה 
תאזב םג ונווגל םידוקש תויהל ,רטמאסכהל 

.ךרדה 

שומישבש הכרבה לע יקסבוחינרשט דמעה 
יעצמאל קקזיהל עדיה ?תונוש תורוזיצב 
.הלאה תולאשה לע בויחב בישהל ןיא ?הזה 
הרוזיצ הריתי הפדעה ףידעה יקסבוחינרשט 
ישילשה סויאכורטה רחאל האבש וז תא ,תחא 

 (kata triton trochaion) ,הה רחאל :דמולכ
לגרה לש הנושארה תמעטומ-יתלבה הרב 
ןושארה רוטה אבוי המגדה םשל .תישילשה 

:"הדינאיד" לש 

יא$; םאובחמ תחתמ / ,nip} יכ םןבךע 

תאזה הדוזיצל ררושמה קקזנ "הרינאיד"ב 
,ז ,ו ,ד ,א) םירטמאסכהה ה"עמ םיעבשב 
,כ ,טי ,חי ,זי ,זט ,וט ,די ,גי ,בי ,אי ,י ,ט ,ח 

,אל ,ל ,טכ ,חכ ,זכ ,וכ ,הכ ,דכ ,גכ ,בכ ,אכ 
,במ ,אמ ,מ ,טל ,חל ,זל ,ול ,הל ,דל ,גל ,בל 
,דנ ,גנ ,בנ ,אנ ,נ ,טמ ,זמ ,ומ ,המ ,דמ ,גמ 

,הס ,דס ,גס ,בס ,אס ,ס ,טנ ,חנ ,זנ ,ונ ,הנ 

.(דע ,גע ,בע ,אע ,ע ,טס ,חס ,זס ,וס 
רשע השולשב הל קקזנ 'א "םיטוטריש"ב 
,ז ,ה ,ג ,א) םירטמאסכהה רשע השימחמ 
ריש"בו ,(זכ ,הכ ,גכ ,אכ ,טי ,זי ,וט ,גי ,אי 
אסכהה ז"למ דחאו םירשעב — 'ב "םיטוט 
,אכ ,כ ,טי ,זי ,וט ,די ,גי ,בי ,ח ,ד) םירטמ 
.(זל ,הל ,דל ,גל ,בל ,אל ,ל ,זכ ,וכ ,דכ ,גכ 
קמ ד"קב יקסבוחינרשט שמתשנ ןכ-יכ-הנה 
טה רחאל האבש הרוזיצב םירטמאסכהה ז"כ 

.ישילשה םויאכור 

האבה ,הרוזיצב ודייוצ םירטמאסכה ב"כ 
תישילשה לגרבש תמעטומה הרבהה ידחא 
 (penthemimeres). הדינאיד" לש ינשה רוטה"

:המגדה םשל אבוי 

.תךתיכ-םך ץ!ן יכ?ס ןי3מ ן :ט^3 בן?ה יל^ין 

עפ 'ה) "הרינאיד"ב הרידנ תאזה הדוזיצה 
'א "םיטוטריש"בו (הע ,חמ ,ה ,ג ,ב !םימ 
"םיטוטריש" רישב ךא ,(טכ ,ט !םימעפ 'ב) 

 m
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םולשנב ןויצנב 

!םירטמאסכהה ז"למ ו"טב) איה החיכש 'ב 
,הכ ,הכ ,גכ ,הי ,זט ,אי ,י ,ט ,ז ,ו ,ה ,ג ,ב 

.(ול ,טכ 

תמעטומה הרבהה ידחא האבה ,הרוזיצלו 
קקזנ ,(hephthemimeres) תיעיברה לגרבש 

:דבלב תחא םעפ ררושמה 

!ינולח? ת$ן#3.ר / ,תאזה הןושןוה האל?3 חט ןא 
.(יב ''םיטוטריש" רישה לש ןושארה רוטה) 

הו .טעומ ןוויגה הרוזיצה תניחבמ ,ןכבו 
.ןבומכ .םיינזאל תושק תוינוגדחה תורוזיצ 
גכשא"ה הרבהה ןיינעה הזב התשע הברה 
הרוזיצה קד ןכש ,ררושמה הל קקזנש ,"תיז 
הלמ ירחא האב ישילשה סויאכורטה רחאלש 
יכ ,תעפושמ "תיזנכשא"ה הרכההו ,תיליעלמ 
תל שי ןכ-יפ-לע-ףא .תויליעלמ םילמב ,עוד 
רשט הקל הבש ,תאזה תוינוטונומה לע .רומ 
ידי לע טעמ-אל תגפומ איהש אלא .יקסבוחינ 
ןנובתהל אופיא ונל יואר .הנשימה-תודוזיצ 

.ןהב התע 

יגרשט שמתשה תונוש הנשימ-תורוזיצב 

םוקמב תואב ןניא וללה ,עודיכ) יקסבוח 
לע תופסונ ןה אלא ,תוישארה 'תודוזיצה 

:ןה ולאו .(תוישארה 
לש תמעטומה הרבהה רחאלש הרוזיצה (1 

: (trithemimeres) היינשה לגרה 

תשחול תלחז ם-א ןא II ,הגג ןיאו / ויז םקל ןיא 
הרוזיצה !',דרינאיד" לש יעישתה רוטה) 
תא !ישילשה סויאכורטה רחאל :תישארה 
םג אצומ התא תאזה הנשמה-תדוזיצ 

,ומ ,בל :"הרינאיד" לש םיאבה םירוטב 

.(רכו בס 

שה םויאכורטה רחאל האבה ,הרוזיצה (2 
תמעטומ-יתלבה הרבהה רחאל :רמולכ ,ינ 

:היינשה לגדה לש הנושארה 

אוב; רא'א לא ה;הן // ,םיפונן / םיאצוי םה שךח 
הרוזיצה !"הרינאיד" לש יעיברה רוטה) 
תא !ישילשה םויאכמטה ירחא :תישארה 
םירוטב אצומ התא תאזה הנשמהדורוזיצ 

,י ,ח ,ז ,ו ,ג ,ב ,א ,"הרינאיד" :הברה 

.(רכו ,כ ,וט ,אי 

,הדוזיצה :דמולכ ,תילוקובה הרוזיצה (3 
:תיעיברה לגרה רחאל האבה 

םיאור ןי»© ר?? / םלע# II ,קוחןה ר??,ד יחךי_ 
הרוזיצה !"הרינאיד» לש ז"יה רוטה) 
!ישילשה םויאכורטה ירחא :תישארה 
"הרינאיד» :.דחיבש תאזה הנשפה-תרוזיצ 

ו "םיטוטריש" ,ףכו ,גל ,חכ ,זכ ,וכ ,זט 
.(ףכו ,די ,בי ,ד 11 "םיטוטריש" ,ףכו ,ג 

שי םידחא םירטמאסכהבש ,רבתסמ (4 
,יעיברה סויאכורטה רחאל הנשימ-תדוזיצ 
ארח תמעטומ-יתלבה הרבהה דחאל :רמולכ 

:תיעיברה לגרה לש הגוש 

ד ןכית שא ןיולכי / ן,די5פ לע // שיש לש יפיה אךומ 

הרוזיצה !"הרינאיד» לש ח"לה רוטה) 
1 ישילשה םויאכורטה רחאל :תישארה 

.(ג"ט ,ב"מ "הרינאיד» :ןייעו 

חא םידטמאסכהב שיש ,רבתסמ ןכו (5 
,ישימחה סויאכורטה ירחא הנשימ-תרוזיצ םיד 
ארה תמעטומ-יתלבה הרבהה ירחא :רמולכ 

:תישימחה לגרה לש הנוש 

ק?'ח1י I ,םיפג םש הןיךן // םילחןה דחא דע וא? 
הרוזיצה > "הרינאיד" לש ג"נה רוטה) 
,ישילשה סויאכודטה ירחא :תישארה 
11 "םיטוטריש" ,ה"ע "הרינאיד, :הארו 

.(ל ,ב 
יעממ הנשימה-תודוזיצש ,ליעל רמאנ רבכ 
םירוטה לע הוושמש ,תוינוגדחה תא תוט 
תא חינמ וניאש ,תוישארה תורוזיצב שומישה 

,תוגיפמ הנשימה-תודוזיצ ןיא םרב .תעדה 
.לילכ תוינוגדחה תא ,ןבומכ 

ה 

אסכהה לש םהיתבש ראש תא התע הנמךן 
םרב .ןאכב םהב םיקסוע ונאש ,םירטמ=י 
ומדקוי םיחבשהו .םימגפה לע םג ןודנ 

.םימגפל 

ומא םירבדה םהבש ,םירטמאסכהה ,ןכבו 
.הבורמ תויעבטב ,ללכ ךרדב ,םינייוצמ ,םיר 
לקשמב רבודמ ירהש ,הזמ לודג חבש ךל ןיאו 
ומיע הניכסה אל תירבעה הזומהש ,השק 
ריעצה ררושמה .םהה םימיב ללכו ללכ 
,סנוא םהב ןיאש םירטמאסכה בצעל ליכשה 
התאשכו .יעבטו ברע םנחלש םירטמאסכה 
קסע ךל שיש ךילע המוד ,םתוא ארוק 
ךדמלל .ונתרישב חרזאתנ רבכש ,לקשמב 

.ןורשכ לש וחוכ ןכיה דע 
םנויבצ ,םעפה םינודנה ,םירישה תשולש 
ולוכ טעמכ — "הרינאיד" רישה .דיחא וניא 
וליאו (םיידיל םירוט המכ קר וב שיו ,יפא 
,'א "םיטוטריש") םירחאה םירישה ינש 
שיש אלא ,םה םייריל — (יב "םיטוטריש" 
ירבעה ררושמהו .םיירואית םירוט הברה םהב 

ירבעה רטמאסכהה לע תווצל עדי ריעצה 
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ינוה םיקלחה תא םג םלוה אהיש ,ריעצה 
רה תא םג ,םיירילה םיקלחה תא םג םיירוא 
םג עבטה-ירואית תא םג יתימה רופיסה תאצ 

לותיהה-ידבד תא וליפאו ,תושגרה עבמ תא 
לקשמהו .יב "םיטוטריש" רישה לש ופוסבש 
תוישרפב הנושארבו שארב .ררושמל ול הנענ 

הרמה אל תוישרפה ראשב םג ךא ,תויפאה 
םירטמאסכה המכב ומגדוי םירבדהו .םינפ וב 

וטה ירה .םייריל םירטמאסכה המכבו םייפא 
לש םינושארה םירוטה תעבש) םייפאה םיד 

:("הרינאיד" 

וא?; םאובחמ תחתמ — יפ םי3ךע שמ# 
,תןתיפ-םך ץק יכלמ ןי3ט :פל3 בוקה ילל? 

— ,דוו3 םיתחהל ל?אמ ,ןןל רדןה תחת 

,ואובי, ר#» לא ה;הן ,םיםונן םיא?1י םה שרה 

,הךע^ה הוןוקךל הוןןןו ,אוהה םוקמה הלוןי 

.תורדגה ואלמי, םימסקו סיני, ם;פה לבוא 

.והקר לא שיא םיר?רמ ,םישסלנומ םיצקה ופךן 

ריש" רישה ךותמ) םיירילה םירוטה ירהו 
: (יב "םיטוט 

,הל83 םיר?#מ-ת1רק} ,הן ויז תחת יב ,אל 

!סלקיפוס תונויזח ויה ,רמוה תוניגןט וצ? 

,רוחשה םי, — ם',ה הן םאן !י}(< ןץ3 ם^אן 

,ך;ת?# — ,סיחסקנ ישארל םיראצה תןלקט יטש 

,םיטךה-יטךז ל? יקך1ע? תוקילךט ,ןץ,-תב-יספש 

יתקל לע יתוא תוריבקמ תורוחבה ךינ-ק הלא 

הרורב ,הזב ואבוהש ,םירוטה לש םתויעבט 
.םירחא םירוט הברה לע םידמלמ םהו .רקובכ 

אדה תפלחהב ,ישילשה קרפב ,ונקסע רבכ 
,םויאכורטב :רמולכ) סואידנופסב סוליטק 
תעיבקש ,םיעטהל ונאב התע .(ינוטה לקשמב 
,םירבדה ןמ איה "סואידנופס"ל תומוקמה 
תיאיכורטה לגרה ירהש .םהב רכינ ןמאהש 
במ ,תיליטקאדה לגרכ דטמאסכהב הלוקש 
תא תוגהל ונילע :רמולכ .ןמזה ךשמ תניח 
ןכ םאו .רתוי יטיא בצקב תיאיכודטה לגרה 
האי םהבש ,תומוקמ "םואידנופס"ל דעייל שי 
תאזה העיבתה ,ןבומכ .ןכותה ןיגב ,יטיא בצק 
לבא .הב ושקתה םיררושמו ,הבודמ התרמוח 
שמו ,הזה רבדה לע םג דמע יקסבוחינרשט 
ואבויש םירוטהו ,וב דומעל לדתשה וילע דמע 

:וחיכוי — ןאכ 

 T- "VP' ןידעו חפ ץימ« בל ,םימס בל
.(ג"כה .דוסה ,'הרינאיד") 

*יש יל?יה םלעןו ,ילןו תומאות םיפיל 
.(ג"לה רוטה ,"הרינאיד") 

וםיךיר!? תושע לזךבי ,הטהל הךובןו חל 
.(םיעבראה רוטה ,"הרינאיד") 

ואץיז ופע ויךךזדו ,רודה ףע ;ו טוןיפ 

.(ח"מה רוטה ,"הרינאיד") 

ותךפא אשי. ,ויטך5 ססובתמ ,ץראל ךפ 
.(ו"נה רוטה ,"הרינאיד") 

תוגורע תוחן^נה-םי םוהויט םילועו םי?ץן 
.(יעישתה רוטה !'א "םיטוטריש") 

ועע וב לב תויחפי תועבוצ תוהוגןה-יגךןין 
.(ג"כה רוטה !'א "םיטוטריש") 

הל?1 ,וטוקפס קת;ן ,םן?ן עג! דוע ז1פךנ 
םישישה רוטה »'ב "םיטוטריש") 

ל9ר? 'יטועה קחךפג ,דא? קחךה ,קחךה 
.(א"יה רוטה !'ב "םיטוטריש") 

ותואךל עב^'ת אל יגיעו ,יתךפח ה; רה אוה ,אוה 
.(ג"יה רוטה !יב "םיטוטדיש") 

םיאורףין רועפ הךואן ,ראפ לוי| הטהו 
.(ח"יה רוטה ,'ב "םיטוטריש") 

תורידאה ףא תופיה תוש^ןה תסירע ,ן}; 
.(ו"כה רוטה /ב "םיטוטריש") 

יתעד לע יתוא תוריבעפ תורוחבה ךניע הלא 
.(ב''לה רוטה .יב "םיטוטריש") 

,תויאיכורט םיילגרב ועבקנש ,םילמה ירהו 
,"הרינאיד") ץימא :הזב ואבוהש ,םירוטב 
םלצ[5י]■ ,(תיעיברה לגרב !ב"כה רוטה 
,(תיעיברה לגרב !ג"לה רוטה ,"הרינאיד") 
לגרב ו םיעבראה רוטה ,"הרינאיד") לזךב[ו] 
!ח"מה רוטה ,"הרינאיד")וירך['ךננ ,(תיעיברה 
,"הרינאיד") ממך[ב] ,(תיעיברה לגרב 
ם: ם1<דזן1[מנ ,(תיעיברה לגרב !ו''נה רוטה 
;יעישתה רוטה ,יא "םיטוטריש")[ת1חב]שגה 
ת-הגנ[ה] ,(תיעיברה לגרבו תישילשה לגרב 
,(היינשה לגרב !ג"כה רוטה ,יא "םיטוטריש") 
ישה רוטה ,'ב "םיטוטדיש") [קתנ]ן םק[ן] 
ורמ] ב דא [מ] קודךה ,(תישילשה לגדב !יש 
לגדב !א"יה רוטה ,יב "םיטוטריש") [קוד 
אוה ,אוה ,(תישילשה לגרבו הנושארה 
ארה לגרב !ג"יה רוטה ,יב "םיטוטדיש") 
"םיטוטריש")[הך1א]ן דא[!?] ,המחו ,(הנוש 
לגרבו הנושארה ליגרב !ח"יה רוטה /ב 
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םולשנב תיצנ? 

רוטה ,יב "םיטוטריש") תופ;[ה] ,(תישילשה 
ריש") תוריבאמ] ,(תיעיברה לגרב !ו"כה 
.(תיעיברה לגרב ! ב"לה רוטה ,יב "םיטוס 
ומשוה ןידב וללה םילמהש ,הארתו קודו 
ןתוגהל ונל יואר ןכש ,תויאיכודט םיילגרב 
ןעטמה ללגב וא עמשמה ללגב ,יטיא בצקב 
,םידמלמ ,ןאכב ונודנש ,םירוטהו .ישגרה 

.ןאכב ונודנ אלש ,םירוט לע ,ןבומכ 

דיעצה ררושמהש ,דוע דיעהל ינא האורו 
הבו תויצארטילאב םירטמאסכה רטעל עדי 
אקיסומה תא רבגל ידכ ,םיימינפ םיזור 
המכ ירה .רבהו ךותה םאות תאו תויל 

:תויצארטילא 

ףלוח קר ל$ך^ ןנען סקינפו ףלקי. יכ עגך 
ןיאפ עברא !ירישעה רוטה ,"הרינאיד") 

.(תופר 

ם#לכ םירי'ללי םיפוקש לעטמ-םימשה-ימ^ 

ןיניש עברא !ו"טה רוטה ,"הרינאיד") 
.(ןימימ הנומשו תוינמי 

וטרןי שןט'ה יוילקט םיניבמ ,םילחנ הל ץךא 
ןימימ שמח !ט"כה רוטה ,"הרינאיד") 

.(תויטנאנוסנוק ןידוי עבראו 

תוניגנמו רוא אלול םולח ,לול ןויןזו □ולסכ ךא 

ןידמל שמח !ו"מה רוטה ,"הרינאיד") 
שולשו — ןינונ שולשו ןימימ עבראו 
.(ןמיע תפרטצמ תחא הפר ףכש ,ןיתיח 

ותךובנל םויה רואמו יתיוא לאיךא-סןח 
עברא !ו"טה רוטה ,'א "םיטוטריש") 

תחא ךמסש ,תופר ןיוית יתשו — ןישיד 
.(ןיפלא עבראו — ןמיע תפרטצמ 

רקנה ילג ירקנו הךיהןט תקךל-תך#כ 
שפח !יעיברה רוטה ,'ב "םיטוטריש") 

.(ןישיר 

ויתורדש ויולפש ,ריעש שיא ינפכ ,םיטלןנ וינפ 
יתש !יעישתה רוטה ,'ב "םיטושריש") 

ןייז תופרטצמ ןמיעו ,תוילאמש ןיניש 
יתשו תחא הפר ויתו תחא ךמסו תחא 

.(תוינמי ןיניש 

:םידחא םיימינפ םיחרח ידהו 

הךלמה הולמךל הלקו ,אוהה םוקמה הל^'ו 

.(ישימחה רוטה ,"הרינאיד") 

םיזפחנ םינןני ל$ךן תותשרל 'סיזחא) ,םיאל 
.(ישימחה רוטה ,'א "םיטוטריש") 

ם;מ,ך-י3כנע ץצורתמ ,םילגב ץצופתא הך1אן 
.(ט'ייה רוטה ,יב "םיטוטריש") 

ינפה הזירחהו היצארטילאהש ,קפס ןיאו 
.ןחו םעונ תופיסומ תימ 

,דטמאסכהה לש ויחבש ונרמא ןאכ דע 
קוסענ ךליאו ןאכמ .ריעצה ררושמה בציעש 

.םימגפב 

םוקמ תא ןווכל עדי אל ררושמהש שי 
,ןווכמ וניא הרוזיצה םוקמ םאו .הרוזיצה 
,םוקמב האב הניא הרוזניצה םא :רמולכ 
— רטמאסכהה ,יעבט חנתא םושמ וב שיש 

.ןויסינב דמע אל יקסבוחינרשטש שיו .םוגפ 
:םידטאמסכה ינשב ומגדוי םירבדה 

ילאב ,תלגלגה תאז י3? לע ת§ךרט קוחצ-תב 
.(ט"בה רוטה ,יא "םיטוטדיש") 

ץןאהן םומט'ה לובג הצק לע ןורזוא ,ןור^גןך 

ז .(ירישעה רוטה ,יב "םיטוטריש") 

הלימה רחאל האב הרוזיצה םירוטה ינשב 
ןכש ,ןויגיהה סוניא םושמ רבדב שיו ,"לע" 
םילמה ןיבו "לע" הלימה ןיב דירפהל ןיא 
החיתפה םג ןושארה רוטב :בגאו .הירחאלש 
הנושארה לגדב עובקל ךילעש וא ןכש ,השק 
התישאר תאו תונושארה םילמה יתש תא 
וא (—י-!? קייחצ-תב) תישילשה הלימה לש 
הלמה תא הנושארה לגרב עובקל ךילעש 
תישילשה הלמה לש התישאר תאו היינשה 
הנושארה הלמ תא בושחלו (—רמ קוחצ) 

.תפסותל (תב) 
רחאלש הדוזיצה האב תובורק םיתיעל 
(kata triton trochaion) ישילשה סויאלורטה 
לגרה :רמולכ ,תישילשה לגרה ירחא — 
יצה האב הירחאו ,תיאיכורט — תישילשה 

:לשמל .הרוז 

ותוטע יאוב; םיבר / ויךחא ךא ,רבועו ףלוח 
.(א"יה רוטה ,"הרינאיד") 

תי.ןו ןךא תורעי. / םתךתוב ,םינונבג ץוא 
.(ו"כה רוטה ,"הרינאיד") 

ם,ךמע דחפו ל8'קה / ,םיקנע םילילא ןתאו 
.(ט"לה רוטה ,"הרינאיד") 

הןפםגן ךל טג העווא / ,יבגא יתעד; תחא 
.(א"נה רוטה ,"הרינאיד") 

תוקךפקו רשעה תועךוק / ,הנןחאת יר^בב ויךיז 
.(ו"סה רוטה ,"הרינאיד") 

רקנה-ילג ירזןני / הךיהןט תקן?-תר?'י1 
.(יעיברה רוטה ,'ב "םיטוטריש") 
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רטמאסכהה םע תירבה-תתידכ 

םר1ןדאה לוחה ת1בץש / ה}?,דלת ילןך ף? תחת 
.(ג''כה רוטה ,יב "םיטוטריש") 

םיו?3 דר1ף הלוע / ,ףחשה אוב; סט• !יריש 
.(דינה רוטה /ב "םיטוטריש'') 

הרבהה רחאלש הדוזיצה וליפאש םימעפו 
(penthemimeres)תישילשה לגרבש תמעטומה 
לגרה :רמולכ ,תישילשה לגרה ירחא האב 
תמעטומה הרבהה לע הדמעוה תישילשה 

:לשמל .דבלב 

תוחל}? ,הך1א? ץחור / םוקןה !חל-איגש לא 
.(ינשה רוטה ,יב "טיטוטריש") 

הקחשי» הןא$ הך^נ / יגפב ,ויןפ ורץד^ן 
.(ישילשה רוטה /ב "טיטוטריש") 

רשפא-יאו ,לגר ךותב אובל הרוזיצה לע 
לע לבחו .הרוזיצה רחאל ליחתת לגרש 

.הזה םגפה ידיל אבש ,ריעצה ררושמה 
םידמלמה ,ךפוד-יאצוי" םירוט המכ שיו 
.גישהש המ ררושמה גישה הלקנ לז אלש 
םיילגר שמח שי "הרינאיד" לש ד"יה רוטב 
:םירתי — םירחא םירוט המכ וליאו .דבלב 

םיעןךל יצק תא ובךק םג ,יפעפעמ ה^ונ^ה ולןן 
הרבה הפסונ »ב"עה רוטה ,"הרינאיד") 

.(היינשה לגדב 

חק?יח היהועורןא ןי3י ,ה;חו ןיווח-תב תל 
הפסונ !ו"טה רוטה ,'ב "םיטוטריש") 

.(תיעיברה לגרב הרבה 

ואצ; תולוחמב ולאכו ,סיזןפוק ףשך-ך-יג? ןימזו ו 

שארב !א"פה רוטה ,יב "טיטוטריש") 
יתש ופסונ ילואו תחא הרבה הפסונ רוטה 

.(תורבה 
םידימעמ םהב אצויכ םירוטו- וללה םירוטה 
.ירבעה דטמאסכהה בוציע ילבח לע ךתוא 
ררבתנ ,תונורסחהו תולעמה ושרופשמו 
עומ םייוקילהו תובורמו תובושח תולעמהש 
םע תושעל לידגה ריעצה ררושמה .םיט 

.ירבעה דטמאסכהה 

ו 

"םאלסיאה רצויו יקסבוחינרשט" ירמאמ -ףו 
רסה תדוגא תאצוה ,'ט—'ח ,"ףסאמ") — 
לע יתנד דבכ (ח"כשת ,א"ת ,םירבעה םידפ 
לש טסכטב ,םימיה תוברב ,ולחש ,םייונישה 
בורלש יתראיבו ,יקסבוחינרשט ירישמ םיינש 
חסונהשו םילוקליק אלא םניא "םינוקית"ה 
םריגה-ייוניש וחפיק ןכש .ףידע — ןושארה 

תא וריבגהו ספסוחמה תאו ירוקמה תא תוא 
.קלחה תאו ליגרה 

ולח ,ןאכב םינודנה ,םירישה תשולשב םג 
תעדל ןיאו ,םימיה תוברב תואסריג-ייוניש 
ידיב ושענש וא ררושמה ידיב ושענ םא 

וכז אלש לע רצימ התא בושו .םירחא 
תורודהמל השדחה ונתורפס ילודג ןיידע 

.םהיבתכ לש תויעדמ 
,םייונישה לכב ןאכ ןודל אב יניא ,ןבומכ 
םהבש ,םירישה תשולש לש םחסונב ודלונש 
אל הזה ןוידה ןכש ,התע םירומא םירבדה 
המכ קודבל ןווכתמ ינא .ומוקמ הפ ונריכי 
יפוליח הנושארבו שארבו ,תואחסוג-יפוליח 
,םיניינעה לא תוכייש םהל שיש תואחסונ 

.הזה רמאמב םינודנה 

ג"יה רוטה .תודחא תומיגפ ונקות ,ןכבו 
א"סרת תרודהמב ,חסנתנ "הרינאיד" לש 
,"היישות" ,ינש רפס ,"תוניגנמו תונויזח") 

:ךכ ,(השראו 

.סיתולכת ,םילוח? ויהו ם,ךילוע וררקי רחא 

ןאכ ןיא ןכש ,הזה חסונה תא םולהל ןיאו 
קוספ לש ופוסב אל) "ירדן?> הרוצל םוקמ 
אלא הניא "םיתאכת" הלמהו (העבקנ 
,הסידוא ,"םיריש") א"ערת תרודהמב .שוביש 
"ןררקו" הרוצה הפלחוה ("חולישה" תאצוה 
דוש תלד) "ירדק:" הרוצב (הצומק תלד) 
.התנוש אל "םיתולכת" הלימה ךא ,(תיא 
,"םיתולכת" הלימה םג התנוש ןכמ רחאל 
,"לבוי תאצוה" ,"םיריש") ג"שת תרודהמבו 
,"םיריש") ו"כשת תרודהמבו (ןקוש תאצוה 
:ךכ רוטה חסנתנ (א"ת ,"ריבד" תאצוה 

.םילח? ,םי■תלקת ויהו םהיל-ש וריןקי רחא 

ןוקיתב םירבדה םירומא םעפהש ,קפס ןיאו 
רוטה לש ןורחאה וחסונב שי :בגאו .שממ 
רנה וליאו ,(הנושארה) תחא תיאיכורט לגר 
לגרל טרפ) ולוכ יליטקאד — ןושארה חס 
רוטהש ,ןייוצ םדוקה קרפב .(ןבומכ ,הנורחאה 
םיילגר שמח ןב אוה "הרינאיד" לש ד"יה 

:דבלב 

.םומעה יגפו ,ה,לוכה ריפפה האךט? 

תרודהמבו א"סרת תרודהמב םירבדה םירומאו 
הח ,רוטה םלשוה ןכמ דחאל םרב .א"עדת 
:ו"כשת תרודהמבו ג"שת תרודהמב וחסונ 

הקוחךה וי!,לס א?ה ההכה ריפפה האךמן 

:תחא תיאיכ'ורט לגר שי ןורחאה חסונב) 
יליטקאד — ןושארה חסונה וליאו ,תיעיברה 
ןוקיתל .שממ ןקות רוטה םעפה םגו .(ולוכ 
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םולשנב ןויצנב 

רישה לש ןורחאה רוטה םג הכז שממ 
תרודהמבו א"סרת תרודהמב .יב "םיטוטריש" 

:ךכ חסנתנ אוה א"ערת 

.הדיתעה הלש ןן3לו.י:!ל? 'יךות ל# הלהאל! ת3ש 

האור התא ,הזה רטמסכהה תא ךארקבו 
ריעה לש המש תא ןיגנה ררושמהש ,לילעב 
לקשמהש םושמ ,וניגנהש יפכ תינמרגה 
חסונה הזו ,ץחלה רסוה ןכמ רחאל .וסנא 

:ו"כשתו ג"שת תורודהמבש 

.הןןיתעה 11 גךןלןןהב הך1ת ל?? הלהאי! ת3# 

ולשב ודלונש ,םייונישה לכ תקידב םלואו 
,הזה רמאמב םהב רבודמש ,םירישה תש 

.םינקתמה רחא םירוהריה ידיל בוש האיבמ 
וקית" שיו — םירתוימ "םינוקית" שי ןכש 

.םילוקליק אלא םניאש ,"םינ 
:רמאנ א"ערתו א"סרת תורודהמב 

יא$יז םאובחמ תודממ — י3 םיבךע שמ# 
.(ןושארה רוטה ,"הדינאיד") 

שוש יל?יה םל$3י 'ל5י תומילעמ םיטול 
.(ג"לה רוטה ,"הרינאיד"נ 

וי#}#?? הי?1??ל ץטאין ,הדקוי הכקאל רבע 
.(ה"מה רוטה ,"הרינאיד") 

:רמאנ ו"כשתו ג"שת תורודהמב וליאו 

— וחיגי, םא1ב$מ תחמש — תזןן יכ םןבךע שש# 

— שיש תונמךא םלצ;י ,יל?ו תומילעמ םיטול 

.ויאגשמב םן;נל ץמ^ו תךן3וי הבזלאל רבע 

רצל אלש ודלונ הלאה םייונישהש ,קפס ןיאו 
אלש ,םהב אתיב םייונישב ןידה אוהו .ךר 

.ןבומכ ,ןאכ וטרופי 
,םידחא "םינוקית"ב קוסעל ינא אב התע 
יעישתה רוטה .יתעדל ,םילוקליק אלא םניאש 
המב וחסונ הז 'א "םיטוטריש" רישה לש 

:א"ערת תרודהמבו א"סרת תרוד 

תונור?ז תוח^ןה-םי. םוהתמ םילועו םיצ^ו 

ו"כשת תרודהמבו ג"שת תרודהמב לבא 
:רחא חסונה 

.תונורא תוח^גה-טי. ה} תומוהממ םילועו םיצ? 

.ףידע — א"ערתו א"סדת חסונש ,יל ירבו 
יכורט םיילגר יתש ןושארה חסונב וב שי 
קקזנ ךרוצלו ,תיעיברהו תישילשה :תויא 
תא הפי ןה תושיחממ ןכש ,ררושמה ןהל 
החמ "ןוקית"ה םדב .תוחכשנה ימי תומוהת 
לטבתנ ךכ ךותמו ,תויאכלוטה םיילגרה תא 
אב ןקתמה ןכ םאו .רוטה לש ימתירה ונוויג 
ט"כה רוטב ןידה אוהו .לקלקמ אצמנו ןקתל 

א"סרת תורודהמב .יא "םיטוטריש" לש 
:דמאנ א"ערתו 

.ולא? ,תלגלגה תאי יג? לע ת$זןך? קוחן-תב 

:רמאנ ו"כשתו ג"שת תורודהמב לבא 

ולא? ,תומזמה הי1ו1מ?ע יג? לע ת?חר? קוחצ-תב 

ףא ,ףידע — ןושארה חסונהש ,יל ירב בושו 
לוגה תאו" םילמה תא אצומ התאש יפ-לע 
חסונב שי ןכש .ז"כה רוטב םג "תלוג 
ררושמהש ,תויאכורט םיילגר יתש ןושארה 
ינפ" םילמה תשגדה םשל ,ךרוצל ןהל קקזנ 
— ךקותמ"ה חסונה ךא ,"תלוגלוגה תאז 
אלא וניא ךוקית"ה בוש .ולוכ יליטקאד 
וטריש" לש ה"כה רוטב ןידה אוהו .לוקליק 
הז א"ערתו א"סרת תורודהמב /ב "םיט 

:וחסונ 

זהץןחעו ןוי, יניע ןיאה !ם;ן ש?# ,ךל םולש 

:רחא חסונה ו"כשת ג"שת תורודהמב לבא 

?ןוי, ת§ האור ינא ןיאה !ם:ו ש??1 ,ךל םולש 

יניע ןיאה" הסריגל קקזנ ריעצה ררושמה 
קוספה תובקעב ותאצב ,"י הניזחת ןווי 
יכ ,םכדיב אוה הנה :והיקדצ ךלמה רמאיו" 
,ח"ל ,והימרי) "רבד םכתא לכוי ךלמה ןיא 
ןיא ךא ,םוקמה תא טשיפ ךוקית"ה .('ה 
,יטויפו ספסוחמ ןושארה חסונהש ,קפס 

.יאזורפו קלח — ןורחאה חסונהו 
רישהו "הרינאיד" רישהש ,דיעא דועו 

תונורחאה תורודהמב וקל 'א "םיטוטריש" 
תורודהמב טמשנ "הדינאיד"ב .רסוחב םג 

:ג"סה רוטה ו"כשתו ג"שת 

,יח רשבל תור??? ,תוד?לקמ ,ה;?עךת תוקולע יפלא? 

ג"שת הרודהמב וטמשנ 'א "םיטוטרישב"ו 

:(ב"כ — ט"י) םירוט העברא 

.וא? אל וב רא'א ,קוק ןיא ,הוד?ל שו?#ה יגךק 

!הז אוה יךךח אל ינ ,אל !יהלא-לא ,קךוש 

,המכ הז םה-ע?צ וחו?גןל ,תוריקב תועידי,ה יחך6 

.ףשאה ריצי? םיצצונ ,ויזו יפי םיאל? 

וניכז אלש ונילע לבח :עירתמ יבא בושו 
ינרשט יבתכ לש תיעדמ הרודהמל ןיידע 

.יקסבוח 

ינא אבש ,יתשריפ ,ינשה קרפב ,הלעמ -לן 
ךיא :םירבד ינש הזה רמאמב ררבל * 
— וב קבדו רטמאסכהל יקסבוהינרשט עיגה 
דוקה םיקרפה תעבראב .וב גהנ םיגהנמ המו 
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רטמאסכהה םע תירבה-תתירכ 

ארל םדקוהש ,ינשה רודיבב יתקסע םימ 
.ןושארה רוריבב קוסעל אב ינא התע .ןוש 
תעפשהו םינפ-תעפשהש ינא המוד ,ןכבו 
תודמציה ידיל יקסבוחינרשט תא ואיבה ץוח 
.םינפה-תעפשה לע הליחת ןודנו .דטמאסכהל 
"לארשי תסנכ"ב ספדנ ח"מרת תנשב 
דואל אצוי" !"הדועתלו הדותל יתנש רפס") 
ץיוואניבאר סחניפ לואש ךרועה ידי לע 
ךרכב ,("ץיוורוה שיא הדוהי עושוהי ל"ומהו 
,ח"מרת ,השראוו ,"היינש הנש") ינשה 
דעב") "םינוויה תרישל אובמ" רמאמה ,(1887 
ימאק ןורהא תאמ ("םירבעה םיארוקה להק 
(א :םיקלח ינש ןב אוה הזה רמאמה .אקנ 
רותב ,תיניליהה הרישה לע תיללכ הפקשה" 
,"רבע תפשל הדאיליאה תקתעהל המדקה 
לש ןושארה וקלחל ."ןווי יררושמ" (ב 
,"הרישה חור" (1 :םיקרפ השולש רמאמה 
וליאו ,"הדישה תרוצ" (3 ,"הדישה רמוח" (2 
הפוקתה" (1 :םיקרפ ינש — ינשה קלחל 
תומחלמ דע סורימוה תומימ ,הנושארה 
תומחלמ ימימ ,היינשה הפוקתה" (2 ,"םיסרפה 
אקנימאק ."לודגה רדנסכלא תומ דע םיסרפה 
דפסה תישאר לש םוגרת ורמאמ לא ףריצ 
,"סאיליא"ה לש (ב"לר—'א םירוטה) א"כה 
םשל ,רמאמב וצבוש ןכו .תינווימ םגריתש 
ידיב ומגרותש ,םירחא ריש-ירבד ,המגדה 

תאמ ריש-ירבד ,תירבעל תינווימ אקנימאק 
סינגואיתו סויאטריטו סודויסיהו םורימוה 

מבש ,ינא רובסכו .רכו ופפאסו םויאקלאו 
רשט םשבתנ הלאה םימוגרתבו הזה רמא 
רואל אציש העשב ב"י ןב היהש ,יקסבוחינ 
:בגאו ."לארשי תסנכ" לש ינשה ךרכה 
ורזח םלוכ טעמכ ,רבודמ םהבש ,םימוגרתה 
האציש ,"םיריש תפסא" תרבחמב וספדנו 

,"םיריש תפסא") 1888 תנשב ,סיראפב רואל 
,סיראפ ,"אקנימאק באז ןב ןורהא ירישמ" 
תורומז" רודמב ,םהילע ופסונ םשו ,(ח"מרת 
רישו סויצארוה לש םידיש ינש ,"תוירכנ 
.תורוקמה ןמ ומגרותש ,וגוה ריטקיו לש דחא 
רמאמב תוטרפב ןאכ לפטנ אל ,ןבומכ 
רקל שיגה אקנימק ."םינוויה תדישל אובמ" 
,העוטקו תיחטש הריקס "לארשי תסנכ" יאר 
לע הנוכנ הפקשה םהל תונקהל הלכי אלש 
רבחמהש שיו .הקיתעה תינוויה הרישה 
יפכ ,תותוועמ תועידלו קרס-תונויערל ספתנ 

:הלא וירבד םידיעמש 

וללכב יכ הלקנ לע ארוקה הארי הלא לכמ 
לכב בבוסו דחה דיחיהו דחאה רמוחה קר 
םילילאה תודגא — םיטאמרדהכ םיפאכ םירישה 

וחפסנ רשא םיברה םילבההל ץק ןיא .םירוביגהו 

אל דא 'ןכותה תא תושעל תודגאל רוד רודמ 
םא יכ ,תפי לש ותופיפי השועה אוה רמוחה 

תודגאה ינבאמ םירישה ילדגמ ןיינב ,הרוצה 
'ע ,םירישה רודמ ,היינש הגש ,"לארשי תסנכ") 

 151).

אק לש ותפקשה תקידבב קפתסנ םעפה 
ינושה לעו תונוויה לעו תוירבעה לע אקנימ 
ןיינעב רמאש ,םירבדה תקידבבו ןהיניבש 
וביט לע דומעל לדתשנ ןכו .רטמאסכהה 
.אקנימאק קקזנ ולש ,ירבעה רטמאסכהה לש 
,םיעטה "םינוויה תרישל אובמ" לעב 
:הלאמ הלא דואמ ונתשנ םינוויהו םירבעהש 
םהייחב ,םחורב םיקוחר תפי ינבו םש ינב" 

ברעממ חרזמ קוחרכ םשפנ ךלהו 
וקחר ןכ ,ללכב תפי ינבו םש ינב קוחרכ 
ךכיפלו .(127 'ע) "טרפב םידבעהמ םינוויה 
,תינוויה הרישה ןמ תירבעה הרישה הלדבוה 
ופידעה — תוירילב וקבד םירבעהש דועבו 

:תויפאה תא םינוויה 
הייטנה הרבג םירבעה ונלצא יכ דיגהל לכונ 

,זעה שגרה תוכפתשהה ,שפנה תריש ,תירילה 
הרבג םינוויה לצא — — — בהלנה תימדה 
תעדה השעמ ,חורה תריש ,תיפאה הייטנה 

יטקייבואה הרישה ,םייחב תוננובתההו הבשחמהו 
,הבצע וא החמש תרבדמ שפנ הב ןיאש תיב 

ראתמו ויניעב םכח ,ולשו ןנאלש רייצ םא יכ 
.(129 'ע) םירחא 

.תינוויה הקיפאל םירתכ רשוק אקנימאק 
םרב .תינוויה המארדה תא אוה חבשמ ןכו 
דל ,דואמ-דואמב תלפונ תינוויה הקירילה 

:תירבעה הקירילה ןמ ,וידב 
יכ ,הברה דומענ אל תאזה 'הרישה לע ךא 
יריש לכב .םירבעב םינוויה וברעתי הילע אל 

םורי רשא דחא ףא ןיא תולהקמהו םירומזמה 
יהתה ירומזממ דחא לש יטיתסיא הבוגב דומעל 

הצפחב רשא הרישהב לעגת תירבעה ןזואהו ,םיל 
ימורמ תא גישהל חוכ רוצעת אל תיריל תויהל 
תודבכב תפחרמ איה רשנ ינפב בובזכו םש ינב 

חודב ףועל םייפנכ שורפת אלו םינטקה היזורחב 
.(148—147 'ע) םיקחשב םלעתהלו זימא 

ינוויהו תוידבעהש ,ותעד הוויח אקנימאק 
ראה לכל םיינחורה םייחהל סיסבל ויה" תוי 
תונשב םיאלפ ודרי ןהיתש ,תוליכשמה תומ 
תל וררועתה ןהיתשו ,םייגיבה-ימיב ךשוחה 
.(128 'ע) "התמדרתמ הפוריא ץיקהב הייח 
םימיה תוברב התפר תוירבעה תעפשה םדב 
פ0הו חורה תלועפ" וליאו ,םינוש םימעטמ 
אלק, רותב ,ליח הרבגו המצע תינוויה תור 
ינב ךוניח ידומע תא איה הבצח 'םזיציס 
השדחה הדוטאדטילה תוישא ןנוכתו םירוענה 
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םולשנב ןויצמ 

,אקנימאק רבס ןכ לע ,(128 'ע) "תיללכה 
ןמ דומלל השדחה תירבעה תורפסה לע םגש 
תא ונתעד לכב" ,הקיתעה תינוויה תורפסה 
יליהה לע תודהיה חור לש ירסומה ןורתיה 
"םינוויה תרישל אובמ" לעב .(128 'ע) "תינ 
םעה ונתויהב :ךכ ותדמע תא ךמסל האור 
רתויה םואלה םג הז םעו ,קיתע רתויה 
רבע ונל ,קיתע םע רותב !םלועבש ריעצ 
םואל רותב !םירחאל תורוהל ץפחהו תונורכזו 
ליכשהל הבוחהו תווקתו דיתע ונל ,ריעצ 
םירבדה ,ןבומכ .(128 'ע) "ונידמלמ לכמ 
,שיגדה אקנימאקו !תויטגולופא םמתוח הלאה 
,תויטגולופאל קקזנ ןכו .הל קקזיהל וילעש 
עושוהי ירפסבש תוירזכאה תא ריכזהשכ 

זכאה תא קידצהלו ריבסהל ידכ ,םיטפושו 
.(134 'ע) "םאיליא"בש תויר 

קרפב אקגימאק קסוע רטמאסכהה תרותב 
ינש .(137 'ע—134 'ע) "הרישה תרוצ" 
ןיינעב :הזה קרפב אצומ התא םישוביש 
.רטמאסכהבש תורוזיצה ןיינעבו רטמאטנפה 
סופאהל םישארה םיזורחה" :רמאנ רמאמב 
לעב רטמטנפהו שש לעב רטמאסכהה םה 
,ךא ,(135 'ע) "תודימ וא 'םיילגר, שמח 
רטמאטנפה ןיא ירהש ,ןכ רבדה ןיא ,עודיכ 
רוזאצה" :רמאמב רמאנ דועו .סופאב שמשמ 
ילשה לגרבש הכוראה ירחא בורה לע אובת 
לגרבש הכוראה ירוחא םג םימעפל 'תיש 
ימאק ךא ,(136 'ע) "תישימחה וא תיעיברה 
ורמאנש ,םירבדה ראש .קד אל אתרופ אקנ 

.םה םינוכנ ,רטמאסכהה ןיינעב 

ןוליפ ירחא ררגנ אקנימאקש ,דוע דיעאו 
,םידחאו והיתתמ ןב ףסויו ינורדנסכלאה 
יבתכב םיינווי םילקשמ אוצמל ומידש 

:רבדל םיילגרש ותעד הוויהו ,שדוקה 
םילודג םימכח ועגי תובר תועיגי רבכ ךא 
יבתכב םיזורחה תא ןיחבהל םהידי ואצמ אלו 
םייונב םימלש םיריש תוארהל יכ ףאו ,שדוקה 
הקיתעה העידה היואר תאז לכב .םינוויה ירישכ 
אל םא ףא יכ ,טעמב וא ברב בל הילא םושל 
לוכל עודי ,םבתכב תוארקמה ישובישב ןימאנ 
םינמזהו םיתיעה לכב הנתשנ ירבעה אטבמה יכ 

לבליבו לקשמה תודתי תא עיסה הרבהה יונישו 
.םופיסוי ינפל ויה קפס יתלב רשא םיזורחה תא 
םירצק תוארקמ התע םג אצמנ םש ריעז םש ריעז 
אסקהכ םגיצהל לכונ רשא םיעטוקמ םיקוספו 

.(137 'ע) םירטמ 
העדל ספתנ אקנימאקש ,המיתה ןמו 
ךכ קידצהל ןווכתנ אמשו .תאזה תשבושמה 

.ירבע רטמאסכה תריצי לע ותדיקש תא 
בציעש ,םירטמאסכהב ןנובתהל ונילע התעו 

ןויעהו .םביט לע דומענש ידכ ,אקגימאק 
:הלאה תונקסמה ידיל איבמ םהב 

יתומכה רטמאסכהה ןיבש שרפהה (1 
ירהש .אקנימאקל ריהנ ינוטה דטמאסכהל 
רמאנ ןושארה קלחה לש ישילשה קרפב 
קעב תושדחה תופשב רשא םירישהב" :ךכ 
לקשמ תא םירפוסה ובזע תינוויה הרישה תוב 
הניגנה יפל קר תודימה תא וכרעיו העונתה 
בעה וניתוקתעהב םג ונישע ןכו ,הרבההו 
לש "םימת דלוה" רישהו .(136 'ע) "תויד 
תימורמ אקנימאק ידיב םגרותש ,םויצארוה 
— (87 'ע ,ח"מרת ,סיראפ ,"םידיש תפסא") 

.רבד לש ורקיעב ,ידרפס-ינוט ולקשמ 
תא אקנימאק םיגדה םירטמאמסכה ינשב (2 
םויצארוה לש ימור דטמאסכהב ,וירבסה 
.תינווימ וידי לע םגרותש ,ירבע רטמאסכהבו 
ידי השעמ ,הזה ירבעה רטמאסכהה ידהו 

רוטה ,א"כה רפסה ,"סאיליא") אקנימאק 
:(ב"לרה 

ץלא/? םיל^ב 11 סכ/יו בר?/,ד ואוב/ח?-? 

ןמ קתעוה — הרוזיצהו םיילגרה ןומיס) 
רתמה רוטב ןויעהו .("הרישה תרוצ" קרפה 
,הטלחהה ידיל ,ןבומכ ,איבמ הזה םגר 
דנשא-מיינוט םירטמאסכה בציע אקנימאקש 

.םייזנ 

לש םירטמאסכהה ראש תקידב לבא (3 
ןיאש ,תודמלמ ןידה-לעב תאדוהו אקנימאק 
םייזנכשא-םיינוט םירטמאסכה אל .ןכ רבדה 
."םידבעה םיארוקה להק"ל אקנימאק ןתנ 

:תאז עידוה שוריפבו 

הרשע שמח םג ליכי הזה ןורחאה זורחה 
דפסמה תא .ונתקתעהב רשא םיזורחהכ תועונת 
התע דע הגוהנה ךרדהמ רוס יתלבל ונרחב הזה 
ןעיו ,תועונתה ךורעל אלו רופסל ירבעה רישהב 
הרשע שמח ירבע רטמאסקה ליכי בורה לע יכ 
'ע) םיפטחהו םיאוושה דבל תומלש תועונת 
תינווי תפשבכ םירטמאסקהב איה הקתעהה >(137 
לקשמ .ליעלמו תועונת ו"ט ילעב םיזורחה לכו 

.(153 'ע) תתא העונתל ךורעי םיפטח 'ב 
מאסכה שיו ,קד אל םגרתמהש יפ-לע-ףאו 
ינב םירטמאסכה שיו ,תועונת ז"ט ינב םירט 

םירטמאסכהב אל םוקמ לכמ ,תועונת ד"י 
םירטמאסכהב אלא ,םירומא םירבדה םיינוט 

.םייבאליס 

תיזנכשא-תינוט אורקל רשפא הז םע (4 
:רמוא התא ךחרוכ לעבו .הברה םירטמאסכה 
וירוט ןיידע ;םיכרד-תשרפב דמוע םגרתמה 
קפדתמ רבכ ינוטה לקשמה ךא ,םייבאליס 

.םירעשה לע 

 328

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 11 May 2019 18:19:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



רטמאסכהה םע תירבה-תתירכ 

דנש ,םירטמאסכהה לש םהינפ רתסלק הז 
אל ולש םירטמאטנפהו .אקנימאק ידיב ורצ 
אטנפה םג .ולש םירטמאסכהה ןמ ולדבוה 
חמ הציצמ תוינומהו ,םייבאליס — םירטמ 
םידטמאסכהבש ,ינא המוד םרב .םהיכר 

.רתוי תרכינ תוינוסה 

גפהו הלאה םירטמאסכהה תאירק :ףוסבלו 
חור-תרוק תמרוג הניא הלאה םירטמאט 
,םה םייתוכאלמ .תעדה תא הביחרמ הניאו 
אל םודימוה םעט תא .םדקפ אל סומתירהו 
הלאה םיירבעה םידטמאסכהה יארוק ולכי 

.םועטל 

:רמאנ "םינוויה תדישל אובמ" םויסב 
ונעבק אל הקתעההל ונחקל רשא הנומת,דב 
םא הלאה םירוטה בתוכ חמשי דואמו תורמסמ 

ירקיע תא דהייל רחא קיתעמ ז"יע ררועתי 
תחאו ,םשארב רימוה ירישו תיניליהה הלכשהה 

וא וינפל ונולס רשא ךרדהב רחבי םא איה 
.הנממ הבוט ול שקבי 

ומוגרתו אקנימאק לש ורמאמש ,יל ירב 
ירהש ,דיעצה יקסבוחינרשט לע ועיפשה 
ינרשט לואש" ורפסב רנזיולק ףסוי שריפ■ 
:(ז"שת ,םילשורי) "ררושמהו םדאה ,יקסבוח 
'ןויצ-תבהאג רייפש לש 'לארשי תסנכה" 
ושע גרבדירפ לש 'םיזראה-קמעה ופאמ לש 
'ע) "ןויצ-בבוחל יקסבוחינרשט רענה תא 
תרחא ךרד ול רחב יקסבוחינרשט םלואו .(25 

.הרומגה תויגוסה ךרד תא :רטמאסכהב 

תעפשה לע הרבג ץוחה-תעפשה םר יד[ 
םינבומה םירבדה ןמ דהא הזו .םינפה — 
ררושמש ונינפל עודיו יולג ירהש ,םהילאמ 
,רטמאסכהה תרות תא דומלל שקיבש ,ירבע 
האמה תישארב וא תמדוקה האמה ףוסב 
תומוא תורפס לצא תכלל ךרצוה ,תאזה 

.םלועה 

דהב םירומא םירבדה הנושארבו שארב 

לא הנושארל עדוותה יקסבוחיגרשט .םורימ 
.ותדלומ רפכב ,ותודלי ימיב — סורימוה 
"היסידוא"ה תאו "סאיליא"ה תא ארק זא 
רמגשמ ,ןכמ רחאל .יאזורפ-יסור םוגרתב 
רפסה-תיב ידומיל קוח תא יקסבוחינרשט 
,1896 תנשב ,הסידואב ,רחסמל יתלשממה 
תאו תינוויה ןושלה תא דומלל ליחתהו 
תדועתל תוכזל לכויש ידכ ,תימורה ןושלה 
ירימוהה סופאה וינפל ךלהו חתפנ ,תורגב 
שארב תוקבדיהה תא המרג אמשו .ורוקמב 
תבהא םג הילקשמ שארבו ןווי יררושמ 

ריש" רישב רבודמ הבש ,תינוויה הרענה 
.יב "םיטוס 

שב יקסבוחינרשט בשי הבש ,גרבלדייהב 
,הלש הטיסרבינואב ודמלב ,1903—1899 תונ 
ימוהה הרישה תצרעה דואמ וב הרבגתה 
*ב .םירבדה םירומא הלקשמב םגו .תיר 
ימוה תא יקסבוחינרשט ריכזה '"םיטוטדיש" 
,"םולכ ןיא ילשמ יל ינא" רישבו !סוד 
:רמאנ ,1937 תנשב ,לארשיךראב רציש 

םימודק ת#ח?מ ה?ךך;אה ש?ת 

וו: תירוסו ,ןוויס י? "יי? ר?'(< 

,ןילופאל דובכ םי:א? ועירה 

,ויךךושון? ןושאר ,וי}? ייחלל דובכ 

,םיא} םילא ןוטה ?סילואה יבישומ 

ה?פ:-םל1ע הן1ת ה! םןניע-םות?' 

,תאור ןיע והימ? הכ -ע ה$*וך אל 

הץגןטכ םילמ ק»; שיאה 
הןםך-ילע ריתלמ ,תונ}י-ףם?מ 

.יקוה אךק רש« ,ןוללו אל יעל 

םורימוה תא בושחל יקסבוחינדשט האר םאו 
ינש ותושעל האר םאו ,וייח ירואממ רואמל 
השמ תא ול םידקהלו וללה תורואמה תעבשמ 
םורימוהו ליאוהו .אוה קיר רבד אל ,דבלב 
ררושמהש קפס ןיא ,אוה דח רטמאסכההו 
ריעצה ירבעה ררושמל םרג לוגדה ינוויה 

.רטמאסכהב קבדיזי' 

רכזוה אוה םגש ,הטיג ןכ — סורימוהכו 
ילשמ יל ינא" רישב ,הנמנו 'א "םיטוטדיש"ב 
הטיגש עודיב .תורואמה תעבש םע ,"םולכ ןיא 
יקסבוחינרשטו .רטמאסכהלו סורימוהל דמצנ 

.הטיגמ םג דטמאסכהה תרות תא דמל 

תריציב הנושארל םשבתנ יקסבוהינדשט 
,םיינוכיתה וידומיל ימיב ,הסידואב הטיג 
ראה וידומיל ימיב ,גדבלדייהב ,ןכמ רחאלו 
שה לש םתירב דואמ הקזחתנ ,םייאטיסרבינ 

:רנחלק ףסוי ריעהו .םיינ 
.דמיג תא אורקל הבריה הסיראכ דוע 

םיריש .רבדה יעבטש ומכ ,ארק הסידואב ךא — 

הרישה תא אורקל הבריה םגו ,הברה םייסור 
הנייה תא דוחייב בביחו ,תילגנאהו תיתפרצה• 

תיסור אורקל ףיסוה גרבלדייהב םג 
לש ומוקמב לבא תילגנאו 
תא ץירעה יקסבוחינרשט יכ .הטיג אב הנייה 
םדאה ,יקסבוחינרשט לואש") וייח ימי לכ הטיג 

.(57 'ע ,"ררושמהו 

.המרג ןילרדלה תעפשה םגש ,רבתסמ 
,םייסאלק םילקשמ חפיט ןילרדלהש עודיב 
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.יקסבוחינרשט ברקתנ וילא םג גדבלדייהבו 
ליסש ,רליש תעפשהמ םג תעדה חיסהל ןיאו 
ןיא ןכו .רטמאטנפה תאו רטמאסכהה תא לס 
ףוסב םנמא .וליפגנול תעפשהמ תעדה חיסהל 
יקסבוחינרשט קסע ,הסידואב ,תמדוקה האמה 
"The Song of תיאיכודטה הרישה םוגדיתב 
 "Hiawatha, אסכהה הדישה םוגריתב וליאו
לכב .ןאכמ רחאל קסע "Evangeline" תירטמ 
הגה היינשה הרישב םגש קפס ןיא תאז 

.םינשה ןתואב ,הסידואב 

רשט קקזנ ,ןושארה קרפב ,הלעמל דומא 4ך) 
סידל 'א "םיטוטריש" רישב יקסבוחינ *=* 
רשע השימח םה םיאדכו .םייגלא םיכיט 
.םהב םג ןנובתנש הזה רישבש טירטמאטנפה 
רדושמה לדתשה רטמאטנפה תא םג ,ןכבו 
.סויאכורטב סוליטקאדה תפלחה ידי לע ןווגל 
דחא סוליטקאד ףלחוה םירטמאטנפ העבשב 

:הלאה םירוטה תעבש ירהו .סויאכורטב 

רואה י3ןןג תמ? ודו ,לצה תופס ובראו — 
ורט — הנושארה לגרה !ינשה רוטה) 

(תיאיכ 

יולי ה,,יניייל ףיעצ ל? לע tons תויהל — 
ורט — הנושארה לגרה !ישישה רוטה) 

(תיאיכ 

רוא} ית?הא טייח !ן3 אל יכנא יןא — 
ורט — הנושארה לגדה !ד"יה רוטה) 

(תיאיכ 

רואהו ירךח ןולח? ץרןתה?ו — 
ורט — הנושארה לגרה !ז"טה רוטה) 

(תיאיב 

!ה.ן אוה ירךה ינ ,אל !יהל^-לא ,הךוש — 
ורט — הנושארה לגרה !םירשעה רוטה) 

(תיאיכ 

ףשאה-ריציכ םיצעונ ,ויז} יפי םיאלזק — 
ורט — הנושארה לגרה !ב"בה רוטה) 

(תיאיכ 

ר} הפ דיתעב אפור :תואה יהז. דחא — 
ורט — הנושארה לגרה !ח"בה רוטה) 

(תיאיכ 

םירוטה לכב קקזנ ררושמהש יפ-לע-ףאו 
ארה לגרב :םוקמה ותואב סויאכודטל הלאה 
ןכש ,תאז לע וילע דיפקהל ןיא ,הנוש 
רדטב סוליטקאד ףילחהל רשפא רטמאטנפב 
לגרה ירהש .היינשה לגרב דוע קר םויאכ 

הרבהה לע ודמעוה תישישה לגדהו תישילשה 
לגרהו תיעיברה לגרה וליאו הבלב תמעטומה 
הלמב ךכיפל) םלועל ןה תויליטקאד תישימחה 
ףוקל תחתמש אוושה ח"יה רוטבש "סוניקוא" 

.(העונתכ בשחנ 
רדושמה קקזנ בור-יפ-לעש ,שרפל ילע יכו 
ךותה תירב קוזיח םשל ,ךרוצל סויאכודטל 
הלמה תא םלוה יאיכורטה שובלה זרבהו 
ונילע ןכש ,הב חתפנ ינשה רוטהש ,"וכראו" 
יאיכודטה שובלה ללגב ,טאל התוא תוגהל 
ןאכ תולוקש סויאכורטה לש תורבהה יתש) 
האיו ,(םוליטקאדה לש תורבהה שולש דגנכ 
תא הפי השיחממה ,תיטיאה הייגהה הל 
רוטה תחיתפב ןידה אוהו .םיללצה תוכראתה 
השגדהל איה הכוז ןכש ,("יכונא ךא") ד"יה 
ארה הלמב ןידה אוהו .תיטיאה הייגהה ןיגב 
הלמבו ("הרוש") םירשעה רוטה לש הנוש 
הלמבו ("םיאלמ") ב"כה רוטה לש הנושארה 
הייגהה :("דחא") ח"כה רוטה לש הנושארה 

.ןתשולשל האי תיטיאה 
לא הינפ הריאה אל החלצההש םימעפ 
םירטמאטנפה ו"טמ העברא .ריעצה ררושמה 

יעבט-יתלב חנתא ללגב םא ,ןזואל םישק — 
תעברא ירהו .ןפוד-תאצוי הניגנ ללגב םא 

:הלאה םירוטה 

םשו תו-יירק-אל תיע?ך // לג םג א1ביז ר#8 ם5':.ו - 

(יעבט-יתלב חנתא >ב"יה רוטה) 

רואהו tfgfn ירךה 11 ןולח? ץרפו?ה?ו — 
אטבמב !יעבט-יתלב חנתא !ז"טה רוטה) 

"תלחב" חלמב םיעטהל ןיא "יזנכשא",ד 
("ןול" הרבהה תא 

ףשאה ריציכ םי??ונ // ,ויזו יפי םיאלמ — 
ןיא "יזנכשא"ה אטבמב !ב"כה רוטה) 
("ףש" הרבהה תא "ףשא"ה הלמב םיעטהל 

רמוהו הן5ג לש תוכיר?// בהן לע למשחכ תור?וע - • 

.(יעבט-יתלב חנתא !ד"כה רוטה) 
:וחסונ הז יעיברה רוטה :בגאו 

.ןקה תוטקר?! ,םיכר // ,דא? םיפיל»? םי??? — 
הלמל הוולתמ "דואמ" הלמה :רמולכ 
הלמה תא ףרצל ןיא םינפ םושבו ,"םיפלאמ" 
רמול ןיא ןכש ,"םיכד" הלמה םע "דואמ" 
םע "דואמ" הלמה תא ףריצ יקסבוחינדשטש 
רחאל חנתאה תא עבק ךא ,"םיכר" הלמה 
א"ערתו א"סדת תורודהמב ."דואמ" הלמה 
תורודהמב וליאו t "דואמ" רחאל קיספ טמשנ 
,"םיפילאמ" רחאל קיספ עבקנ ו"כשתו ג"שת 

.עבקנ תועטבו 
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רשט לש ורכש תא חפקל ונל הלילח לבא 
םירטמאטנפ םג ונל ןתנ ןכש ןיקסבוחינ 

:םהמ םידחא ירהו .םייעבט ,םינגור ,םיאנ 

רואה יגךק תוכגןחן // ,לי" nwij וכךא] — 
(ינשה רוטה) 

10ן םיןוגן} םיאל? // ,רןן$ םי?•,? ן1יןח — 
(ינימשה רוטה) 

!ה{ איה ירךח י? ,אל // יהל^-לא ,הךיש — 
(םירשעה רוטה) 

 — 13<n11j ?לחה יח}יט0 יגי? 11 ילחג
.(ו"כה רוטה) 

אטנפב םגש ,חיכוה ריעצה ררושמה ןכא 
הבוט ול קיזחהל ונילעו .ול בר וידי רטמ 

.תאז לע 

גרבלדייהב יקסבוחיגרשט תרכש ,תירבןןך] 
םינש .התיה אמייק לש ,דטמאסכהה םע " " 
אסכהה םע הרבחל יקסבוחינדשט חרא הברה 
,וימי ףוס דעו גרבלדייה ימי ןמל ,רטמ 

.ףפורתה אלו םגפנ אל רשקהו 
אסכהב יקסבוחינרשט רחב גדבלדייהב 
רצי םש .הילידיאה לקשמל ול תויהל רטמ 
דשארה תוירטמאסכהה תוילידיאה יתש תא 
תאו ,1901 תנשב ,"הלימ-תירב" תא :תונ 
הילידיאה .1902 תנשב "תולשובמ תוביבל" 
צונ ("םויה םוחכ") תישילשה תירטמאסכהה 
,ףיסוה ררושמהו .1904 תנשב ,הנאזולב הד 
תא :רמולכ ,הזה רנא'זה תא חפטל ,עודיכ 
הינמרגבו היסורב ,תירטמאסכהה הילידיאה 

ארה םלועה-תמחלמ ינפל ,לארשי-ץראבו 
םלועה-תומחלמ יתש ןיבש םינשבו הנוש 

.היינשה םלועה-תמחלמ ימיבו 
שהל לגרוה יקסבוחינרשטש יפ-לע-ףאו 
שמתשה ,ולש תוילידיאב רטמאסכהב שמת 
בס"ב ,"םיגד לזמ"ב :םירחא םירישב םג וב 
םילוחוח השולש"ב ,"תרמוא .דתיה ךכ את 
לש ןורחאה וריש אוה ירטמאסכהו ."וכלהש 
לודגה ירילה רישה ,יקסבוחינדשט לואש 

."םיקוחר םיימש-יבכוכ" 

רשט לקש תיזנכשאה הרבהה יפל :קודו 
םג .תוידטמאסכהה ויתוריצי לכ תא יקסבוחינ 
ףיסוה ,תוידרפסה לוע תא וילע לביקש דחאל 
כה.ד ויתוריציב תיזנכשאה הרבהל קקזיהל 
תא תולתל שיש ,ינא המודו .תוירטמאס 
בחב ררושמה לש הריתיה ותוקיבדב רבדה 
יונישמ ותוא הענמ הברה תוקיבדה .רטמאס 

.לקשמה ינפ 
רטמאסכהה יבאל היה יקסבוחינרשט לואש 
קעב ואצי םיבושח םיירבע םידדושמ .ירבעה 
ךכו .רטמאסכהה תא ולסליס םה ףאו ויתוב 
לקשמל היהו ונתרישב רטמאסכהה חרזאתנ 

.הילקשממ 

ויתודלות :ירבעה יגלאה ךיטסידל רשאו 
םינש ירחא ,ול קקזנ יקסבוחינדשט .ונתשנ 
ךרד" רישב :דבלב תחא םעפ דוע ,תובר 
אמע" הילידיאב בלושש ,"תחריק התנמת 
רישה לקשנ תידרפסה הרבהה יפלו ."אבהדד 
,םיירבע םיריש ורצונ תונורחאה םינשב .הזה 
סה הרבהה יפל ,יגלאה ךיטסידה םלקשמש 
חוכמ הזה לקשמב ולקשנ םה ךא ,תידרפ 

.הקיתעה תינוויה הרישה 

.ח"כשת בא — זומת ,ביבא-לת 

,ל"הצל ,הנידמה ישארל 
לארשי תיב לכלו םילעופה רובצל 

ונתואמצע קוזיחו ןוחטב תנש 

תכרב 

הפיח ילעופ תצעומ 
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