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,ז) םילמב םמותל םישרפמה םיקבד ןכ — .ינעצביו 
תפכיא אל ."סאמיו עגר ירוע — המר ירשב שבל" :(ה 
המיר התלע בויא ןכסמה ייחב רבכ •יכ ,בושחל םהל 
םייחה לע רורב רבדמ ךשמהה רשא דועב ,ורשב לע 
םוקמב אב הצילמב רבע ןושלו ,הוקת ספאב םילכה 
תיכה יכ ,יתוא תידפ ומכ ,דחפ וא הוקת לש דיתע 
ומכ ימצע האור ינא :הנווכה ןאכו ,יביוא לכ תא 
ןוונתמ העונת ילב ירועו ירשב לע המירו תמ רבכ 
עויסהו ,העגרה אלא ,רועב העיקב וניא "עגר', .רבקב 
ושוריפ םש םג יכ ,העתמ "םיה עגור" א"נ והיעשימ 
שמתשהל רפסמ ןיא תומוקמב והיעשי ךרדכ "עיגרמ" 
ומהש ירחא — וילג ומהיו) ליעפה םוקמב לק ןינבב 
תומי רבג :ףעיו םדרנ :ומכ ,המידקה 'ו !םילגה 

.(שלחיו 
רפוצ לש ינשה ומואנ תיצמת תא ריכמש ימ ןכ 
וסיב ןומט עשר שיאל השק רתויה שנועה •יכ :('כ) 
ולש עדי אל ,וברקב םינתפ תרודמ) ובלבש םיר 
,הונמ אציו ףלש (הכ 'כ) בותכל עיגמ אוהשכ ,(ונטבב 
וא קית שוריפ הוג הלמל ןתיל ללכ ותעד לע הלעי אל 
טלמה יבא רבדכ אוהש ןווכמה גישי אלא ,ברחל רעת 
םירקודה םיצוקל התוא חנה :תעשופה ומא לע ונבל 
הואגה ךותמ חמוצ רבשה יכ רמוא בותכהו ,הברקב 

,חמצל סחיב "ףלש" לע) "ןואג רבש ינפל" :ומכ ,ולש 
קרבבו (ו ,טכק םילהת ,שבי ףלש תמדקש :הושה 
הרוחשה הרמה ,םינתפה תרורמ ךותמ ןוסאה ץרפתמ 
יפב חקלה תא םוליכסיא ררושמה ןתונ ןכ .וברקב 

:שוירד ךלמה 

הנקטצת ן1ע ילבע םדא תואגמ 

.וריצק תא רוצקי. זא ת1עמךב ןקמי 

וסינ רשא םיקוספ הברה תנווכ תרהבתמ ךכו 
טפמ םניא םירבדמה יכ בל םימששכ ,שבשלו סרסל 
לשומו תובגשנ תועד הגוה ,רבחמה אלא ,םיקיר םיטפ 
םילוקש םירבד םש ,תירויצו הקזח ,הרדאנ ןושלב 
םג החירכמ תינויגהה תינכתה תרכה .םהיפב בטיה 

תאמ תונורחאה תוחישה חופיס לע הרעשה לכ תוחדל 
הרעשה החוד יטתסאה םעטה רבכ .םירחא םירבחמ 
םניא םינשי םידגב יבג לע םיאלט םישועה יכ ,תאזכ 

,םהינפל אצמנהמ רקיו קד רתוי גראב םישמתשמ 
תוברוחב תוצרפ םינקתמהו ,תונורחאה תוישרפה ומכ 
בר ןוה ילעב םניא םירחא לש תועוער תויתורפס 
תחת רז ןינבב ןויגה ימולהי םיעיקשמ םניאו םהלשמ 
רהזהל שי הז םעטמ .ומצע ינפב םלש רבד רוציל 
ושח ןניא ולא !תודדוב םילמ לע ינושל רקחמב םג 
ועב םיכמתנו םיטלובה תונויערה תמועל ךכ לכ תוב 
לע הלמ לש השוריפ ףולס םימעפל לבא ,תוצילמה רש 

.הנווכה תסיפתמ קיחרמ תקפקופמ האושה דוסי 
םצמצוצמה ןונגסב בטיה ןייעל ,אוה ינש ללכ .ב 
זמו םיאיבנ ירבד לע ונעשה תא ריכהלו שטולמהו 
.םיליכשמה לכל םיעודי ויהש ילשמו םילהת ירומ 
תא וראיב םיקיתעה םימעה לש םילודגה םיררושמה 
,תיחצנ הרתסנ הריזג ךותמ םדא ייחב םיארונה םירקמה 
תא ןתונ םוליכסיא .טפשמו קדצ הנוטלשב ןיא רשא 
םויה רואו םימשה ינפב ולרוג לע אורקל םואיתומורפ 
םכסמ סדיפירואו /ייטפשמ ילב הפסנ ינא" :םידעכ 

:"האידימ" עזעזמה ונויזח חקל תא 

,סופמילוא? םוז ןוילע לא לעומ 

— םילאה םירזוג .דוק אל רעא תא 

בחורב טלק רבכ לודגה ירבעה ררושמה םלוא 
ןיאו סילהת יררושמו םיאיבנה תונויער תא ותניב 
טילמ אוה ןכל ,טפשמ אלב הפסנ שי יכ רבוס אוה 
ליכשמה יכ ,תינויגהה ותנקסמ תא ורפס תישארב 
הדגא רופסב ,תואלתה לכ לע םמורמ אוה תמאב 
קר והאובי קידצה לש וירוסי דבוכ לכש ונדמלמה 
העידי לכ ילב רשא רבד) וחור ץמואל ןחבמ םשל 
,תיהלאה החגשהה לע ורפסב אקנס ףא ריבסמ ק"הכמ 
ףיקשיש יואר רשא דבכנ הזחמ" הז יכ אוה ףא ונייצב 
ןיא ?קידצה ירוסי אופיא םיאב דציכ .("טיהלא וילע 
סורהל תרתחמב רתוחה ןטשה אלא ,טפשמ ףוליס ןאכ 
,תורצהו םילושכמה לכל תללוכ הטשפה) בוט לכ 
אוה :שיקל שיר ארומאה תופירחב הז לע דמע רבכו 
ןעט אוה ,(תומה ךאלמ אוה ,ערה רצי אוה ,ןטשה 
ץראב קידצ םדא ןיא יכ ,םלועה ןודא אסכ ינפל 
חיכוהל ידכו .ויקסעב חילצמ אוהש ןמז לכ אלא 
לכ לובסל ושפנב הרובג •יד יכ ,םדאה תליהת ןעמל 

םירתסנ יזנגמ 
 . у . . .....

םושמ רתסנ ומש ןיא םעפה רבדנ וב רשא רפוסה 
יחהו החידבה רפס" לעב אוה אלה — ירבע ליכשמ 
ירבעה ןונגסה לעב /'ןויצ תודלותל םיבתכ" לעב /'דוד 

.וטע תחתמ אציש המ לכב תפומל 
ללכ ךא ,בונאיורד .א לש וטע היה תולגנה טע 
שרושה והמ .שפנ ירתס רקוחל ןינע ןתינ ויתולגנ 
םינוש םיפנע חימצהש ,הז ןייוצמ שיא לש יובחה 
תבח תודלות ןיב המ ?ולאמ ולא ךכ לכ םינושמו 
קוחש תריגא ןיב המ ?דודיחהו החידבה ןיבו ןויצ 
הקיטסיצילבופה ןכוד לע הדימע ןיבו םעה לש והיפ 
?הכבו הכב השע יארע ךרד :רמאנ אמש ?תירבעה 
םירבדב קוסעי בונאיורד ומכ שיא אל ייכ אל 
ןיבק הרשעו םיפכ-ץפחו המוצע הדיקש .די רחאלכ 
ןיא וללה וילעפ ןיבו ,וילעפ לכב םיעובט תוירחא לש 
,םיעדוי םניא חינהש םירפסה ,המוד .תוישרפ תוכימס 

!םהל דחא בא יכ 
,החידבה תוכלמב אצמ המו שקיב המ ומצע אוהו 
ויבתכב אלהו ?הנש ט"כ ךשמב וינייעמ הב םשש 

,אברדא .רומוה שיא לש קרוע םוש רכנתי אל ולש 
ףסאש ופוג רומוהל וליפאו ,תילכת דע שאר דבוכ ולוכ 
שארה דבוכ תדימ אולמב ומצע קיקזה ותחימצ םוקממ 
יכרכ תשולש לש ,גיעלמו געולה ,זחופה רמוחה .ובש 
לשמ .תורומחו תודבכנ םידיב ןותנ דודיחהו החידבה 
לעב ידיב ריע לש הבוחרב גוהנה םיעושעש-ףוקל 
ולוכ רמואה ,שיאה הז ןיב דוגינה אילפמ המ .וימעב 
ואשעש ורפס הז ןיבל ,םדאו םע יכרעב ןימאמ ינא 
.ונמעבש םילקה ילק לש תינגלגלה החידבל םג ןרוג 
טוקלל דקש ,טעה יקנו תעדה יקנ ,אוהש אלא דוע אלו 
ואיצוהל ןיאש ,רומוה ותוא לש רבה יציצ תא וליפא 
יפסא רצי רשפא .תועינצ יכרד יגפמ םיברה תושרל 
תוחוכ תעפש רשפא .רפסה לעב בלב ןכס אדירג תונ 
האצמ םעל ותבח רשפא .הדיקפת תא השקיב ןושל 
העקבה םג התפיצ יאדוו ,הב רדגתהל וז העקב הל 
תא לאוגה אצמה לבא .וילע הכריבו הלאוגל תאזה 
דלונש ,שיא הפ העתנ אל םאה יול הדועיה העקבה 
שפנ לש רומה יחרפש ,העקב ןימ לא ,םשב תויהל 
רשפ היהי רשא יהי ?האלהו העקרקמ םילדג םעה 
ומאה םיכרכה 'ג לש םכרע היהי רשא יהי םג ,רבדה 
ונתינש תוחוכה יכ ,רמואו שחול בלבש שוח לבא ,םיר 
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תושרה תא ןטשל ןתונ אוה ,ודי לע תולעתהלו רבש 
תשלש ,רומשי ושפנ תא קר םא ,בוט לכ ונממ לוזגל 
יארי .א .ז (א ,ה) "םישודקה" ירבדמ םיבאוש םיערה 
רוזחל רבחמה ןתונ בויא תאו ,הנומאו המחנו רסומ /ה 
םימיאתמ םניא יכ ,תורירמבו געלב םירבדה לע 
הז םעטמ .ןירוסי ידי לע רתסלפ םישענו תואיצמל 
רבכש המ לע קירל םירזוחכ םיקוספ המכ םיארנ 
םהב הניגנה :ןכ וניאו ,םמוקממ םירקענכ וא ,רמאנ 
זמור קר אוה םימעפלו ,בויא תבושתב תרחא איה 
םואנב לשמל ןכ .ותוא רותסל ידכ לבוקמ חקל לע 
תורצב םהימוחנת לע ביגמ אוהשכ יעיבשה בויא 
םדיב אל" :םירמוא םתא :םהירחא םהינבו םיעשרה 

,םהב אנקל יל הלילח — (םלצא ראשנ וניא) "סבומ 
םיבר יכה :לאוש ינא ךא ,"ינממ הקחר םיעשר תצע" 
םיאור ונחנא (םימעפ) המכ י םישנענה םיעשרה םה 
יפ לע ,ו ,חי דדלב רבדכ) "ךעדי םיעשר רנ" יכ 
יינפל ןבתכ םהש תואמגודה ןה המכ ?(כ ,דכ ילשמ 
םיהלא" יכ :םירמוא םתא — י הפוסב ץומכו חור 
םלשי :שרוד ינא לבא (ןואה לומג) "ונוא וינבל ןופצי 
םתא — !טפוש שי יכ עדיו (ומצע עשרל) וילא 
"?ויא ורמאי ויאור" ,דבוא עשר תיב יכ םירמוא 

םידמועה םיתבה םכל ואריו ךרד ירבוע לכ אנ ולאש 
לע םירצק םיזמר םג םנשי לבא .האלה ןכו .םימיקו 
יכ רוכז" :והילא ירבדב ומכ !םילהת 'ם תונויגה 
םיררושמה םה — "םישנא וררוש רשא ולעפ איגשת 

ךישעמ ולדג המ — ךלעפב 'ה ינתחמש יכ" :םילהתב 
הלא ויה ימ :ךשמהה בסומ הלאה םיררושמה לע ,'"ה 
— "קוחרמ טיבי שונא ,וב וזח םדא לכ" ז םיררושמה 

.קוחר םיטיבמ ןיע יחוקפ ןוזח ישנא 
תירל בל םישל םיכירצש ,אוה ישילש ללכ .ג 
תא םצמצמו םילמה תא םימעפל קחוד אוה .סומ 
םירטמטנפהו םירטמססהה לע קר ןאכ ריעא .ןונגסה 
תריש יכ רבכ בתכ םויוואלפ סופסוי .רפסב םיברה 

.םילהת 'םב םיריש ןכו םירטמסכהב איה וניזאהו םיה 
המדקהב בתוכ ,לארשי ימכחמ דמל רשא ,םומינוריה 
ירמאמב .םירטמסכהב ןה תוחישה יכ ,בויאל ושוריפל 
לארשי תסנכ) הנש םישש ינפל יתבתכש ,ןוי תריש לע 
:ומכ ,תודחא תואמגוד יתאבה (ח"מרת 'ב ,ר"פשל 

םלוא /'בשע /ילע םיב/יברכ/ו אשד /ילע םיר/יעשכ" 
תואמגוד יל הליג בויאו ילשמ ,םילהת ירפסב ןויעה 
םיקייודמ םהמ ,הלאכ םיבוצק םיזורח לש רפסמ ןיא 
הניגנבו םיאדנופס תצקב םהמו ,םיליטקדה רפסמב 
הרישב ומכ) תיקודקדה הניגנה ירוחאמ הגוסנ תימתיר 

.(תימורהו תינויה 

:םילהתב םירטםםכההמ תצק 

(ה ,ח) ונך.ק?ת יכ םדא ןקו ונןלןת יכ עונא הזל 

(זי ,הכ) ינאיצוה יתוקוצפפ ,וביחךה יבבל תורצ 

(בכ ,דל) וטעאו קידצ יאנושו ,הער עעך תתומת 

(םיאדנופס ינע—,ו ,בע) ץרא ףיזךז םיביבךכ ,זג לע ד^זל? דרי 

(ט ,בע) וכחלי. רפע וידואו םיי.צ ועךלו וינפל 

(ה ,גע) ועגנו אל םדא םעו ומניא עונא למעב 

(ט ,גע) ץלאל דןלקת םנועלו םהיפ םוטעל ותע 

(בי 'זע) :ןאלפ םלקמ הךלןא יכ היז יללעמ רוכזא 

(ט ,פ) העטתו םלוג ערגת ,עיסת םירעפמ ן§ג 

(גי ,פ) יןך.ד ירכל לכ הירא! ,הילדג זרערפ המל 

(ו ,אפ) םוךעמ ץלא לע ותאצל וטע ףסוהיל תודע 

(ז ,בפ) ולפת םילעה דחאלו ןותוטת םדאכ ןכא 

(די ,בצ) וחירלו וניהלא תורצחל 'ה תיבל םילותע 

(ח ,חצ) ונגלו םילוד דחי_ ,ףכ ואזלפו תורה; 

(וב ,בק) םי.ולע זןךיז העעמו תךםן ץראה םיגפל 

(םק ,טיק) דןקךצ טפעמ לכ םלועלו ,תפא לןרבך עאר 

:םירטמטנפל תואמגוד 

(ב ,דל) יפל ותלהת דיפת ,תע לכל 'ה תא הכרבא 

(זל ,טפ) ידלל עפעל ואםכן ,ה;.תן םלועל ועך_ז 

(א ,אצ) ןנולתו ידע לצל ,ןוילע רתסל בעי 

(ד ,דק) טהל עא ויתךעול ,תוחור ויכאלמ העוע 

:(םירטמטנפ םע םירטפסכה) םיכיטסיד 

,ונגח םויל הקןל ,רפוע עלהל ועקת 

.ושעש תוריפחמ המכ יפ םיפידע ויה הז סוניכ השעמל 
ירחא ואציש ,םמצע ויבתכ לא םיאב ונאשכ םגו 
בנגתמו רזוח הגונ שגר הזיא — םיכרכ ינשב ותומ 

םח בלבו ריהב לכשב םיבותכ וירמאמ .בלה לא 
הרוש לכב תומעפמ ודיתע תגאדו םעה תבוט ,רוהטו 
קחרממו ,םימיה הפצמ לע הפ בצינ ןמאנ ריצ .הרושו 
.םתניתנ תעשב וירבד ויה םיחוכנו םינובנ המ שיגרנ 

םירבדה תיברמ יכ .הנוכנ המוקת םהל ןיא רפסב םלואו 
םמוילו םתעשל הרתי תודימצ םויכ ונליבשב םידומצ 
,המוד .םויל עיבי םוי רשא רמואה רדענ .ורבע ופלחש 
םינשה חול לש ףרטה ילע יבג לע וירבד רפוסה םשר 
תאו ,םמוי רובעכ םישלתנ תויהל אליממ םנידו ןהה 
םידדונה תולוחה ינפ לע רייצ ונמז לש ףונה תוארמ 
םייק אצי הפ ריעזו םש ריעז קר .ומצע ןמזה לש 
םימיה ףטש םע ורגינש םירבדה תוניב לבא .ףלוחמ 
ינויגהו הבשחמ ירבד לש םייא המכו המכ םיקירומ 
וטעב רשא םימיה רבד םג יכ ,רורב םידיעמה ,בל 
ויתוריפש ,ןליאה הארמ םגענ .ותמורת רבד היה אל 

.ול הושי ירפ הדצה ופדה םייעראה 
םוקמ תא אוצמל אופא אלי ויבתכב ןייעמה םג 
טעמכ עיגמ אוהשמ ךאו .הז רפוס לש םינפלו-ינפלה 

רע םילילצ ליחנ םואתפ והופפאי ינשה ךרכה לש והצקל 
וא םימיה יסקנפב הכ דע הפדפדש רפוסה די :םיב 
ןכוד שיא אל !וירתימ לע תשלוחו רונכב התע תזח 
ועבש גהונכ ,וייח יקרפ תצק רפסל ןאכ הנפנ רובצה 
ףוס ףוס עיגה ןוירהמו הדילמ רחבנ רפסמ אלא ,םל 
רשא םיפד יפלאמש ףא .ודועי םוקמל ,ותויח םוקמל 
האמכ אלא רופסה תכאלמל וצבקנ אל וטע תחתמ ואצי 
ויתוחישמ") 1913 תנשב חתפ וז הביתכבש ףאו ,דבלב 
—1936 תנשב קר ואב םויסה םע ךשמההו ("אבס לש 
העש קר רשש ימ יכ .דסחב רפסמ לכ םדוק היה 
דלונ ץראב רשא רישה יביטיממ דחאכ וייחב תחא 
לכ ויפ םלב םא וליפא ,ויתורימזב תובבל םיסקהל 
,ומצע לש הרזעב קר היה וטע ישעמ בורב .וייח תונש 
ןמ ומלעתנש והבגו וקמע הפ .ושדקמ בלב אוה הפ 

.ומצע ןיעמ םג — הארנה יפכ ,ןיעה 
רתתסה בונאיורד .א לש תונושה ויתולגנ ירוחאמ 
םש — םייחה רפסב חתופ אוהש םוקמב .ררושמו ןמא 
הלועו תעקוב םש ,םירימטה םהיתונייעמ םיכפמ 
םירפוחה םתואמ היה אוה .םתנירו םתימה ונילא 
ספאב טעמכ םהינפל םיעקבנ תורפעהש ,םיכורבה 
אוהשכו .בהזה קרוע לא םיעיגמ םה רתלאלו ,די 
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.ד נ ו ש וז ר ה נ ש ,ם י נ ז א מ 76 

(1(ה—ד ,אפ) בקעי. יהלאל טפשמ ,איה לארביל קח יכ 

,וקשנ םולשו קלצ ,ושגלג תולאו דסק 

(בי—אי ,הפ) ףקשנ םןמט'מ קלעו חלצת ץך.אמ תמא 

,עיזה ךשמ אשינ הלבו ךל: ךולה 

(ו—ה ,ונק) !יתומלא אשנ הןלל אל; אל 

:םירטמסכהל תואמגוד ילשמ רפסב 

(ח ,א) ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ יגב עמש 

(א ,ג) ךןל ריצ: יתיצמו חבשת לא יתרות ינב 

(טי ,ד) ולמ'כן ,דולב ועש אל ,הלפאב םיעשר ךרל. 

(וט ,ח) קךן וקקחי. םינןלן וכלמו םיכלמ יב 

(טי ,גכ) ךול ךללב רשאו ,םכחו ינל התא עטמ' 

ןטב ,אל) הנלכ לע תילע תאו ,לוח ושע תונב תובר 

:םירמטנפל תואמגוד 

(ג ,אי) םדשו םיללב ףלקו ,םחלת םירשי. תמת 

ודל ,די) תאטח םימאל רקחו ,יוג םמורת הקדצ 

:םיכיטפיד 

הנשפחת םינמטמלו ףסככ הנשקבת םא 

■ (ה—ד ,ב) אצמת םיהלא תעדו 'ה תארק ןיבת זא 

,היללה לב םימצעו הליפה םיללח םיבר 

0כ—וב ,ז) תיט ירלח לא תודלוי התיב לואמ' ילךך 

בצקב םיבר םיקוספ תואלמ בויא רפסב תוחישה 
תואמגודו ,בטיה סומינוריה ריכהש ומכ ,ירטמסכה 

:תודחא קר ריכזא ,ישוריפב ןהל תובר 
ויגלאמ יש?ח דןען ,אוה םש לחנו ןטק 

(הגוסנ תימתירה הניגנה—.הי ,ג) 

,ועתנ םיליפל ינשו לחש לוקו הירא תגאש 

תלמ לע איה !ורחה שארב תימתירה תגיגנה י1 

לצא ומכ ,תיסאלקה הרישב הז ומכ הברה ."יכ" עומישה 
In nova fcrt animus :תוסופרומטימה שארב סוידיבוא 

 ,mutatas dicere formas

(א■—י ,ד) חרפתו איבל י;בו ףרט יל?מ דבא 6!יל 

(חי ,ה) הניפרת ויךין ץחמי; ,שבחין ביא?י_ אוה יכ 

(הי ,ז) ;ןכל וילא ת-ש"ר יכו ינלךגח יכ שונא הון 

(ז ,זל) -והשעמ ישנא ל| תעדל םתחו םדא לכ דיב 

י םירטמסכהב תורדוסמ תומלש תוישרפ ןיא המל 
רשא ,םי-חספרה ,םינומדקה ןוי יריש יטקלמכ אל יכ 
ויה ,להקב םירישה תא רישל תאז התיה םתכאלמ 
רופחל םדרק הרישה .דתיה אל םהל .ק"הכ יררושמ 
לבא ,בצקב םהיתוצילמ הליחתכל ורדיס אלו וב 
,םהילאמ םישענ םיזורחהו םחורב םעופ היה סומתירה 

:ותריש תריצי לע סוידיבוא רמואש ומב 

 Eponte sua carmen numeros veniebat ad aptos
 It quod temptabam scribere versus erat (Tristia IV),

,כ$קו רפסמ? יתריש הרדתוקה □ישי יל?מ 

.ה;ה זורחל םאקפ ,בתכ יתיפנ רשא לכ 

זורחל יעבט בצק אוה ירטמסכהה סומתירה יכ 
תישילש ההבגהב עצמאב קספהה םע ,סותאפט עבונה 
התדידיו ןושארה קלחב המישנה תמרהל םיאתמ אוה 
תינויב שמתשה רשא םודק רתויה ררושמה .ינשה קלחב 
ומשו היסאב סוספא דילי היה םייריל םירטמסכהב 
.א .ז ,נ"הס םדוק 700—750 ןיב יח אוה .םונילאק 
ילשמ רבכ ויהשכ ,היקזח ימיב ןורמוש שוביכ ירחא 
םילהת ירומזמ םג יאדובו (א ,הכ ילשמ ייפכ) המלש 
אוה הזה בצקה יכ בושחל שי ןכל .םיצופנו םיבותכ 
מוצמ םיקוספל רתויב אוה םיאתמ םגו ,ירבע אצוממ 
םיכירצ םימעפ המכ לבא .ונלש המרה הצילמב םימצ 
ינונגסה םוצמצה תא ריכה ןעמל בצקל בל םישל םג 
ומכ ,סומתירה תבוטל ןמוקממ םילמ תקתעה םימעפלו 

.תימורהו תינויה הרישה ןמ בטיה עודי הזש 
לכ תעדל םתחי םדא לכ דיב" (ז,זל) לשמל ןכ 
בתכב םדא לכ םותחיש ושוריפ ןיא ."והשעמ ישנא 
םדא לכ די םתוחו" :"ףקות הנתנו" לעב דסיש ומכ) ודי 
ללכ ןאכ ןיא יכ (א ,אי תינעת ,הדגאה דוסי לע "וב 
,זועב ףחוס רטמו םיקרבו םער אלא ,בתכ לש ןינע 

"ןידה קודצ"ב ןוגכ — ורקיב ידוהיה םדאה לע רפסמ 
התא שדוק תמדא לע יכ ,ארוקה יחא ,ךילענ לש — 

.דמוע 
ןמזה תוחורמ חור םושו ,יתורפס שרדמ תיב םוש 
וניא ףא .הזה רתסנה רפסמה לש וטע תא ועינה אל 
וניתויורפס יתשב ול םימדוק תובקעב ללכ וימעפ םש 
והיה הרייעה םוחתב ןה םג תודמוע וילגר יכ םא — 
םינש ט"כו ,תיממעה החידבב קסע הנש ט"כ .תיד 
ראב ,הנושארה וראבמ באש ןהמ תוקומעו ןהל תומדוק 
,תורוד לש םעקרק קמועמ האלמתנש ראב ,תורוד הורכ 
לעמ" ורופס תא חתופ אוה ןכ יכ .תחדינה ונתרייע איה 

:"לודגה תסנכה תיב גג 
תרייעב ילע ורבע םינש עשתו םירשע" 
אלא הנממ יתזז אל םינשה ןתוא לכו ,יתדלומ 
הרות םוקמל הלוג תונש ןוגכ ,םיטעומ םינמזל 
ןבאו ץע לכ ,הניפנ הניפ לכ יתעדי !המודכו 
קז ,היבשות לכ לש םעברו םחרא יתעדי ,הב 
לכ תחיש יתעדי ,הידגו הידוהי ,הירענו הינ 
הילוגנרת ,היזעו היתורפ ,היתופועו היתויח 
עמ לכו הייפי יעפש לכ יתעדי ,היתולוגנרתו 

"— הירועיכ יקמ 

גפס רשאמ יכ ,ףיסוהל וגא םיאשר וירבד לעו 
רזח ,הרוהט שפנב ,הרוהט ןיעב וימולעו ותודלי ימיב 
אל דחא ףטנ ףאו ,ושפנ ראבמ רוהט ילדב הלעהו 
םיכזה םירופסה ןמ הפ ונל ונתינ הכו .ודי תחת חלדנ 
מכ ,ןוראב הרובד דבלמו .הרייעה ירופס לש רתויב 
ייע לש התרישו התמשנ תשגרהל ול ינש ןיא המוד 
רשוק אוה םנחל אלו .םולשה הילע תיאטילה ונתר 
ייעה") וירמאממ דחאב םג שפנה קמועמ הילע דפסמ 
,תינתוויזה ,הדומחה ,תידוהיה הרייעה" :("ונלש הר 

"תעווגו היבשוימ תנקורתמ 
אל שיא ?ונתורפסב הלא ומכ םירבד בתכ ימ 
רתכ והומכ רשק אל שיא .הלא ומכ םירבד בתכ 
ובר היטעובו היבלועש ,ונתרייע שארל ויזהו הדמחה 
םלש ינויצ בונאיורד .א היה ןכ יפ לע ףאו .רופסמ 
םתואמ רמולכ ,היה תולגה יללושמ ףאו ,םימלשבש 
לבא .ותולג תוצראב םעל תודיתע לכ דוע וזח אלש 
,אוה .תולגבש תולארשיו לארשי יללושמ הלילח אל 
םצעב חיכומ ,בוטה וטעבו ושפנבו ובלב תונויצה ןמאנ 
יטאסה יכ ,ולביקו ורבסש הלא לש םהינפ לע ותויה 

.ןויצל רעשה איה לארשי םלוע לע תיאלדנמה הר 
,הימתמה ןויזחה ןבוי תאז ןיפיקע ךרדב קרו 
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77 'ד ת ר ב י ה 

השעמל בל םשה םדא לכו ,התנועמב תרתתסמ היח לכ 

(י ,א בויא ,תכרב וידי השעמ :הושה) הדשב וידי 
לכ" .הווראל והנקמ תאו רצואל ותאובת תא ףסאמ 
םותה" ומכ אוה םותחי שוריפ ,אשונה אוה "םדא 

הלמהו ,חיגשהל ,בל םישל :אוה "תעדל" ,'ייתורצואב 
השעמ — "דיב" הנושארל תכייש "והשעמ" הנורחאה 

:סויליגריו לש זורחב לשמל ומכ ,ודי 

 nfandum regina jubes rcnovarc dolor с п1

גיא" הנושארל תכייש "םרולוד" הנורחאה הלמה 
."םודנאפ 

ךלהמ תא ריכי אוה הלאה םיללכל בל םשש ימ 
תטיש ירחא העתיש ילבמ תוחישה לכב תונויערה 
תונויערה ידי לע אצמי םימעפלו ,םיבותכה ישבשמ 
הרוסמה ןתרוצ יפכ תושק םילמ שוריפ םג םיריהבה 

.ןוקית םוש הכירצ הניאו קיתע ןמזמ 
אקנימק ןרהא 

?ןירוב bp יוחכ המב 
א 

אוה ןיווב םא ,והולאש הקירמאב ןמרווליס .ס תויהב 
יפ לע םדא םינד :אמלעב הרמימב בישהו דמע .ימשיטנא 
ךוברקי ךישעמ :םינומדקה רמאמ לש טושפ חסונ) וישעמ 
עדוי ,ןמרווליס ינדיס ,ינא ןיא :רמולכ .(ךוקחרי ךישעמו 
םתוא וקדב .לכל םיעודי וישעמ םלוא .ןיווב לש ובלב המ 
טנמלרפב םימאונה יבוטמ אוהש ,ןמרווליס .תונקסמ וקיסהו 
,לארשי ץראב תועגונה תולאשב םירבדמה שארו ינויצ ,יטירבה 

הבושת בישהל השקתה ,תיטירבה הדובעה תגלפמב ליעפ רבחו 

ץוחב ,הקירמאב — טרפבו ,הגלפמל ורבח תודוא לע היולג 
םא — ןיווב לע הרורב העד ול שי יכ קפס יל ןיא .ץראל 
וזיאב — סופת םאו ;סופת וניא וא תוימשיטנאל סופת אוה 

תורוקמו הפקת המו ותוררוצ ישרש םה המ י הרוצו הדימ 
קמחתמ היה אלש ןכתי ,ןודנולב לאשנ וליאו י םויה התקיני 
עודישמ רתוי הברה ןיווב לע עדוי אוה ,ןפוא לכב .הבושתמ 
לעו ותבשחמ יליבש לע ,ויתועד לעו וישעמ לע — ונל 
םיתנשב וילע ונל עדונש טעמה םג ךא .םתוא םיותמה םירציה 

.תוירקיעה ויתונוכת תיארל ,ינמודמכ ,ויד הלא 

תלשממב ןיווב לש ופקתו וחוכ אוה םיבר הימתמה רבדה 
ומכ םויה הקזח טניבקב ותדמע םאה :םילאוש שי .ילטא 
הדיחכ איהו .התיהשמ רתוי : תונועו תודבועה תואב ? ,רתיהש 

תוינידמה הדשב ןיווב תולועפש הדמב .םילאושה יניעב המותס 
תופכ לע תולעומו דוגרפה ירוחאמ תואצומ תינוציחה תיטירבה 

ףכ : הנומתה התוא לכה םיאור תימואלניבה להקה-תעד ינזאמ 
תלד תוחלצהה ףכ איה — לע לא הקסנ ,הצונכ הלק ,תחא 

,תונולשכו םיסג םיגשמ ,תודיעמ הסומעה ,תחא ףכו !ןעטמה 
ינינעל דרשמב ןיווב לש ונוהיכ תישארמ .הטמ הטמ הדרי 

םינרמשה תעד) ינרמשה לולסמל תשרופמ היטנ הליג ץוח 
םיטסישפה תעד וליפאו !םויה דע ,ללכ ךרדב ,ונממ החונ 
,םנחלופב ינש םוקמ ול םיעבוק םה םנמא .םייטירבה םיצאנהו 
תויטסישפה התסהה תופסאב םהיתוחווצ חסונ .ילזומ ירחא 

תא לגסל עדי אלו ("!ןיוובו ילזומ לייה" :אוה ןודנולב 
ולחש תוקומעה תורומתה לא תינוציחה תיטירבה תוינידמה 

.םלוע-תומחלמ יתש ירחא הל ביבסמו תיטירבה הכלממב 

— הרוענו הקיר הינשה םלועה-תמחלממ האצי הילגנא 

תובוח קר .םיינחורה היסכנמ הרוענו םיימשגה היסכנמ הקיר 
דראילימ הששמ הלעמל) םימוצע םיירמח תובוח : הל ורתונ 

,תוימואלניבו תוימואל ,תוישונא תובוחו !תמלשמ הניאש ,(ש"יל 

ןיא — היתובוח דבוכ תחת תלטלטימ התעד .תמייקמ הניאש 
רצי .םידמוע םניא םייחהו .תישפנ תוביצי התוא דוע הב 
םימי .המוקתהו םויקה רצי .םוי לכ ולש תא עבות םויקה 
םה החירפו הכרב תע ,םיברל הכובמו הרצ תע םהש ,הלאכ 

.ןיווב ומכ םישנאל 

םג .הזה ןמזב תלשוכה הדיחיה המואה הניא הילגנא 
תוצראו הילטיא ןהמעו .הילגנאמ רתוי ילואו ! תלשוכ תפרצ 
ירחאש הלודגה תוברתה ןכשמ ,הפוריא-ברעמ לכ .הלפשה 
.ךדכודמו םומהו ץוצר ולוכ ,תיטרקומידהו תיעדמה ,םיניכה ימי 
.טפנו םחפ — קלד רסוחב הנושארבו שארב הקול ברעמה 
טפנב הבר הדמב יולת ודיתע .ונתיאל בושי אל הלא ילב 
תורוקמ תרימש םשל קר ולו ,דכלתהל וילע .ןוכיתה חרזמהמ 

הרובחה ןמ דחאו קילאיב לש וליג ןב ,דבוכמ רפוסש 
ותונמא לע ןיררועה לודג ונתורפסב היה ,תיאסדואה 
בחרו לודג רמאמ שידקה הז רוערעלו ,ילדנמ לש 
בקעי םולש" םשב ,ולצא ליגרה יפכמ הלעמל םידי 
.חל" :השדקהה וילע תססונתמ בגאש) /'ץיבומרבא 
רמאמה לש ותניחב .("דובכו הבהא תחנמ קילאיב .נ 
רפוסה :תודוהל שיו .אדירג תיתונמא אלא הניא הזה 
מאה לש ךורע-ןחלושב תוכלה ינימ לע הברה ךמתסמ 
וב רמאמה לש ופוסב קרו .בלה תא שבוכ וניאו תונ 
בא ףיסוה ילמלא" :בתוכה לש ונויבחמ םירבד םיעק 
ויה "אכבה קמעב" תאו "תועסמה" תא בותכל ץיבומר 
התונצבקו התונלטבל תוריהב תויצרטסוליא דוע ונל 
לש המוהת ךות לא וטיגהו תולגה תודהי לש 
דע דרוי היה אל םייחה תריש ךות לא ,תונמאה 

."םלועה 
לכל ולצא המדק ילדנמל ותודגנתהש רעשל לקנ 
תא ובלב אשנש ימ .רזענ אוה םהבש תוכלה יפיעס 
רשפא יא "תינתוויזה ,הדומחה תידוהיה הרייעה" 

ףא ."םינצבקה רפס"בש הלוגלגב םג הלבקל ול היה 
יוחידה תושרו רובדה תושר תא ןתנ אל ןכ יפ לע 
."הכלה" יפ לע רבדה תא חיכוהל אב אלא .ובבל לוקל 

םינוציח םימוזמז ושירחה המכ דע ונל דיעמו רזוח הז 
ושפנ תא חישהל עיגה אל .דמכ דע ,ויקמעמ לוק תא 
ליטהו תוברת הברה וייחב הנק אוה .הכות ךותמ 
ךא .סוניכו טוקיל לש תוישעמ תווצמ הברה ומצע לע 
וייח תונשב ןהב קסעש דואמל תודבכנה תודובעה לכ 
אלפנו .הקומעה וראב לע םישמ ילב חינהש םינבא ויה 
ול האב (1913) "אבס לש ויתוחישמ"ב יכ ,רבדה 
ךירצ םדאה לש ונוצר" :בסה יפמ ךכ לע הרהזא 
,ויתורצוא לכ תא הלגיו אצמי יכ ,ךכל ןווכמ היהיש 
— .םאיצויו םררחשי ,קמועה ךותמ םלוכ תא הלעי 
פנ יקמעמב ןמוט אוה םינבא ויתורצוא תא זנוגה — 
ןכ לע יכ .בסה תאוצ תא דכנה אלימ אל ךא /'וש 
דצה" ,ונורכז רפס ,ושפנ רפסו ,םירפס וירחא חינה 

יפס םג הרסח אליממו .םהיניב ןיא ,"ותשרב תויומד 
רורצ קר שי .הלש םילועמה םירפסה דחא ונתור 
רכזנ" םשב רפס ותוא ךותמ "םרדסכ אלש םיקרפ" 
םה הזונג הדמח .הפיה ונתורפס בהזמ םהו ..."ית 

תנווכב םירומשכ ,תירבעה תורפסה לש רתס תניפב 
הברה יכ ,ןיבהל ליכשנ רשא םויל — ץפח םויל ןווכמ 
יורז אלא וניא ונתורפס לש םייקהו רחבומה הרצואמ 

בידק .א ,םיסיסר םיסיסר הילושב 
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