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 אל ןמזה לכ ינא" :ומצע לע דיעה (1968
יניעב יתיארו .הלאל אל הלאל / אל .ךייש
ף יסוהו ,(76 ׳ע) ״ךייש יניא ימצעל םג / םה
 ךא םהילא ךייש יניא" :רומאל דוע זירכהו

 ינא יללכה םוכיסב / ...םיכיישמ םה יתוא
 ונניא ללכה ללכב לבא / .ללכה ןובשחב
 ץבוקב ,התע עיגמ ,(42 ׳ע ,םש) ״ילש טרפה
 ,תיעמשמ־דח ,תיתיצמת הרדגהל ,שדחה
 ("ותבישי" וא) ותדימע לש חתימ־תרידא
ת ורוש 4 ןב רישב ,םלועה לומו םלועב
:״רשע־דחא״ רעשה תא םתוחה

 .הזה ןולחה דעב ץיצהלו תבשל תע לכב
 .הזה ןולחב ולוכ םלועה ינפ לע רובעי תמאב
 םלועה לכ ינפ לע רובעל ילע לטומ לבא
.םלועה לכ תא הזה ןולחב ותוא עובקלו

 ,תדמתמ הכיעדב יורש ומצע שח עובלג
 ,המילב לע יולת—(89 ׳ע) ״ותישארמל וצקב״
 סנוכמ ,ןיאו קיר ,והות לש םוהת יפ־ירבע לע
 ןמז״ב טעמ־ טלקמ אצומ ,ותודיחי ךותב
 ףטוע ,םעונ םשונ" אוה קר אוהש ,"דיחיה
 תחוכש ,המוחר תודידב / ךותב תומימח
 ,רשפא וב קרו "טקש תבובד / ,תולומח
 "םימח״ה ילוא אוהש ריש ותואב ,ךכ־רחא
 ךלהל" ,ולוכ ץבוקה לכב רתויב "םחונמ״הו

 תנמ בנוגש .../ לותחה תופכ לעכ האלה
 / תיהולא לזרב תנמ ,תקלחנ אל / םייח
 בכשלו / ,ןיאו ןיא ןיבש ,שיו שי ןיכש
 םורק / ,רפע חירמ ,ץראה לע לברכתמ
 םימחר קיחב רבוע / לדגו לדג ,בוטה םחלה
.(40 ׳ע) ״םילודג
 וז םלוע-תשוחת תעבומ התופירח תיצמתב
 ותומלש תוכזב תוחפלש ,24 ׳עבש רישב
 ןאכ אבוי תיתייווחה ותמצעו תיתונמאה
:ותומלשב

 רבכ ןיא רשאכ .הדנדנבכ .הזל הז ןיב
 .דנדנתהלו ףיסוהל ןינע אל םג ,חוכ אל
.ץראל .לופיל ךא דוע רשפא םג

 ,תאזה הלודגה השלוחה ךותמ לבא
 ,הזה ןינעה רסוח ךותמ לבא
 ,וחוכ חוכמ יחה רבאכ ,םעטה דוע
 חתור דיס לש םיכ ףירח םייק
 .תולכלו תולכל .ףרשיהלו ףורשל ןוכנ
 וייח תנמב רפרפ גישמש ,השעמל ,הזו

םוי לש

.הלכ דע ץצמנו ץצומה
 ,םחנמ ,םמהמ יוליג אוה "ךתוא חלשא הלייא"
 תרצוי תוישיא הלוכיש חוכה לש סייפמ
 רשפהו תילכתה רסח ימויקה בצמה ןמ קיפהל
."תאזה הלודגה השלוחה" לש

.ק .צ

תילגנא היגולותנא
 אלא ותימא דוע ונניא רישה בטימש העשמ
 לע הריש־םוגרת לש ןויסנ לכ ענ ,ויתולמ
 ,ךכ־לכ םיעודי םירבדה .דרוסבאה לובג
 דע ,ךכ־לכ םינושו םיבר םיחסונב ורמאנו

 יפלכ ונתשגרהב קומע רבכ ושרתשה טעמכש
 תוירואיתל אל םיכירצ םניא בושו הריש
 ־יתלב ןולשכה יכ תוחיכומה תומגודל אלו
 ונתנבה ךרדב ,הרישב ונמעט ללגב .ענמנ
 המגרתל ללכ ןיא יכ ונל רורב ,םויכ הב
 ,םוגרתה ןושל לש הדי־רצוק תא ףושחל ילב
 לש הרודיה חכונ תיטתאפה התוינולמג תא
 לכ יכ המדנ :וזמ הלודג .רוקמה ןושל
 לכ יפ־לע ,חילציש לככ חילצי—םוגרת
 םיעטמ אוהש הזב הצמתמ וכרע—אוהש ןורקע
 ,חלצה רישה לש ותדיח־אולמ תא רתויב
 לע רעוכמה לש תמליא תודע היה לשמ
 םימעפלש םירבדה םיעיגמ ךכ ידכ דעו .הפיה
 םילעמ הריש־ימוגרת לש םישדח םירפס
 ־קפס עפומ חכונ ומכ ,האילפ שגר ןימ
 םג ,ישוקל־הארונ םג הכאלמה :יסקריק
 תניחבמ הבוט־תיופכ םג ,ןולשכל תדעומ
 דימת—הביזכמ םג ,סיכה תניחבמו חצנה
 ןכומש ימ אצמנ דימתו—הביזכמו תרזוח
 ימ וילע לבקמש םיגייסה ירה .התושעל

 הכ ,םילודג הכ םה הריש םגרתל דתעתמש
 דע ,(רבדה דגוה ,הנה) םילפטו םיינונטק
 איהש יד אל םוגרתה תכאלמ וליאכ המודש
 הירואיתה ידי־לע תכרפומו תירשפא־יתלב
 ימ לש והשעמ ןיעמ :תרתוימ םג איה אלא
 .םודס־תטימ ךותב טלאב דוקרל שקעתמש
 ,ןימינבו רנייטש ׳גרו׳ג תובקעב ,םירמוא שי

 האמה ןמ הריש טקל / תילגנא היגולותנא *
 ןועמש :ךרעו םגרית ;םויה דע תירישעה
.׳מע 1972 ; 312 ,ןקוש תאצוה ; קנבדנז
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 שיו ,ותפש תולובג תא ריאמ םוגרתהש
 םוגרתהש ,בוקובאנ יפמ דוחייב ,םירמוא
 םא איה הלאשה ;הלפשה הברמה ילכ אוה
 תינושל תודמלתהמ רתוי םג םוגרתב ןיא
 םיקוחד םימעט םהינשש ,םיריעצה ךוניחו
 אוצמל ילוא רשפא הבושת־תישאר .ידמל
 םוגרתהש ,הילאמ הרורבה ,הטושפה הנעטב
 וסחיתיש חרכהו ,ומצע ינפב דומעל חרכומ
 ־רחוש ארוק השעי ,תוחפל ,ךכ .ופוגל וילא
 חבשל םינויצ קולחל יופכ וניאש ,תוגונעת
 דצל םוגרתה ארקנ םא ,ןכ אל םאש .יאנגלו
 םנמא םדא לוכי ,וירחאלו וינפל ,רוקמה
 ,רישבש םוגרתה־םעט לע תופירחב דומעל
 הפייעש ימל רתויב ילוא האנ הז רבד לבא
 ומצעל חופטל שקבמ אוהו הרישב ושפנ
.םכש־ילע
יש םוגרת יבגל םירבדה םירומא רתויב
 םוקמב יכ .תירבעל (ברעמ־תונושלמ) הר
 הארנכו) תיתפרצל וא תילגנאל םגרתמהש
 תחת בלחו שבד ול שי (תורחא תופשל םג
 ץצח וינישב סרוג תירבעל םגרתמה ,ונושל
 הרישבו ,הממורמ הפשה .םיעלס־ירבשו
 ריבחתה־תוטשפ תא םלועל תרשפאמ הנניא
 הל הוושמ דוקינב ךרוצה ;רובידה לש
 רפסה .תורבה־תובר היתולמ ;רז ןויבצ
 לש הבוט הריקס ,ורעשב ,איבמ ונינפלש
 תופוכתו ,םתוא עדוי אוה .הלאה םיישקה לכ
 אוה ןתונ תחא אל .םהילע רבגתמ אוה
 םיפיו םיריתע קר אל םהש םייריש םיחסונ
.רוקמל ידמל םינמאנ םג אלא
 ינרתו אל ךא ,שימג קנבדנז לש ומוגרת
 םש םוקמבש ןורקעה לע רמוש אוה .ידמ
 ,םרמשל וילע הבוח ירה זורחו לקשמ שי
 רשפאש רישב ןינע ותוא לטינ םהידעלב יכ
 .ונוגרא ביט ,ךורעה ויפא ,םוגרתב וריבעהל
 רשאכ רתויב ךכ לע דיפקמ אוה ןיא לבא
 .םוגרתל יונ ףיסוהל ול רשפאמ לק רותיו
 שורד ,םוגרתב לק רותיו והמ טילחהל ידכ
 .ךכ־לכ הפי ונינפלש רפסה ךכ תוכזב ;םעט
 "רבוד לש הפוח" םוגרתב :תודחא תומגוד
 ,םימעפל םירסח ,לשמל ,דלונרא ויתמל
רתה לבא—הזירח יקלח ,רידס־יתלב ןפואב
 ללכ שגרומ רבדה ןיאש דע ךכ־לכ האנ םוג
 לע רוסיא" ,ןוד לש וריש םוגרת .םגפכ

 איהש ,תירוקמה הזירחה תא ףפורמ ,"לבא
 רומשל הזב יד לבא ,בגגאב קפתסמו ,באכא
 תושימגהו ,רישה לש רודסה ויפא לע
 דגנכ .הרכש לע ןאכ האב םילמה תריחבב
 הזירחה םהב םיבר םיריש ,ןבומכ ,שי הז
 םירטמאטנפה ךכ :הדיפקב םירמשנ לקשמהו
 תונקיידב םירסמנה ,פופ לש םייבמאיה
 רתוי דוע ררבתמ םנהו ,האצמה־ןורשכבו
 לש התמאתה־יא תא ןובשחב איבנ םא
 ,םוקמ־לכמ) .ירטמאטנפה לקשמל תירבעה
 םע ןובשחב תאז איבהל ךרוצ ןיאש בוט
 ילקיזומ אוהו תויעבטב ףטושה ,רישה תאירק
 "יעבטה ףטש״ה ןינע לע ,בגא .ומצע תוכזב
 ןמיס איה ונממ תובהלתההש בוקובאנ ןעט
 .(...ןכ יפ לע ףאו ;תינשגר תוגייקח־תורובל
 יגולותנא ךרכ םוגרתב ונממ סונמ ןיאש םגפ
 תשמשמה הפשה לש דיחאה היפא אוה הזכש
 תירבעב תשבול רסו׳צ לש ונושל .םוגרתב
 .ןדואו סטיי םישבולש ומצע יפוא ותוא
 שפשפל איה תוטשש רמוא התא ךחרכ לע
 ןורקעהש רמאת ןכ םא אלא ,ידמ רתוי הזב
 שיא ידיב הלוכ תמגרותמה היגולותנא לש
 .(אוה ךכ ןכא ,ימעטלו) ודוסי תועטב דחא
 םוגרתה ישפחו ןונש ,הפי־,דמ ,תאז םעו

 וריש םוגרת ןכו הפי־המ ;״ירברטנק״ ךותמ
 ־בלבש ןשושה לע רפסמ בהואה" ,םטיי לש
 הרודה־המ ;רפסב םיפיה דחא אוהש ,״וב
 םיברו ,םלוכ .ןוסואד לש המסרופמה "הרניק"
 תומגרותמה םהיתולמ יפוא םג םא ,םירחא
 —ןוכנ־לא ןמתסמה רבד הזו) ידמ דיחא
 רדגב םה תאז־לכב ,(תיגולותנא תרגסמב
 תצק ררבתמ םהמ דחא לכב .תניוצמ החלצה
 םלוכו ; םייח םה וכותבש דחוימה םלועה םג
 דהא שיאש ריתסהל םיסנמ םניא דחאכ
.םמגרית
 םידקהש תואובמה םיעבוק המצעל הכרב
 םיררושמה ןמ דחא לכלו ומצע רפסל קנבדנז
גמו ,קמועל־םיאור ,םירצק םה .םימגרותמה
 ,הנה) .הרישל חכופמ רשוי לש םחי םיל
 םוגרת" :אובמב טטוצמה הפי טפשמ ,לשמל
 תורפסה םלוע יבחר לכב .ףינחמ ןינע אוה
 .םתא תימיטניא תורכיהל יתיכזש םישנא שי
 .("ךכ־לכ הבוט הרבחב ימצע אצומ ינא
ןמ אוה סטיי רלטאב םאיליווש קפס ןיא
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 ותייטנו ,וז "הבוט הרבה״בש םיחבושמה
:ןיוצמ םוגרת הדילוה וירישל קנבדנז לש

ובלכש ןשושה לע רפבמ בהואה
 ,באוסמו הלב לכה ,רובשו רועכ לכה
 ,יכבב ררממ דלי לוק ,לגלגתמ ןורק תקירח
שפרה תא םיזמה ,םידבכה שרוחה ידעצ

ויתסב
 יקמעב ןשושכ החרפש ךתומדל םיאטוח

.יבבל

 אטח אוה ראות־ילדח םירבד לש םאטח
;בשוי־אל

 ידבל קורי לת לע יתבשיו שדחמ םיתינב ול
הבית—םימו םיימשו ןקותמ םלוע םע

בהז לש
 ןשושכ החרפש ךתומד לע יתומולחל

.יבבל יקמעב
.ד .ל

תירמאק הקיסומ
 הקיסומ" לש תשדוחמ הרודהמ אוצמל יתחמש
 תאצ רחאל םינש רסירתכ ,סיו׳גל "תירמאק
 ימענה השמש םג יתיויק .תמדוקה הרודהמה
 ךרוצ אצמ ילואו ,םירבדה לע בוש רבע
 םא ,ורבעש םימיה ףקותב םא—והשמ תונשל
 היהש הארנ ךא—וחתפתהש ויתונורשכ לשב
 הרודהמה תמועל םייוניש יתאצמ אלו הצורמ
 םירישה םיעיפומ התע ןכ זאכ .הנושארה
 דימת ירה תאזו—הז דצב הז םוגרתבו רוקמב
 ילוא היה רשפא .ונחבישש הלועפ התיה
 תירחאב הרומז לארשי לש וירבד לע ףיסוהל
 רתוי ףיקמ ,רתוי יעדמ רמאמ ףרצלו רפסה
 םמוקמו הלאה םירישה לע רתוי ליכשמו

 האצוהה ןמז םג .םיו׳ג לש ותריצי ללכ ךותכ
 ונרשבתה הלא םימיב ירהש ,הפי הלע רואל
 "םסילוי״ל םלש ירבע םוגרת תנכה לע
־מזב תיללכ התיה אלש—םיו׳גב תוניינעתההו

 : םוגרת ; תירמאק הקיסומ : סיו׳ג םמיי׳ג *
 תאצוה ;.ג הנינפ :הרייצ ;ימענה השמ
 ־שפא־ןיול .א םע ףותישב תורפסל תורבחמ
.1972 ,תשדוחמ הרודהמ ;ןיס

 תילגנא־יארוק לש םיטועימ תלחנ קר אלא ונ
 תובכשב תכלוהו תחתפתמ—תורפס־יבהואו
.רוביצב רתוי תובחר
 תא םיו׳ג ירישב אצמנ יכ חינהל ונל לא
 ,הזמ הז םירבדה םיקוחר .ןקיאזורפה םיו׳ג
 : ךכ תאז ריבסמ הרומז לארשי .ונל םירזומו
 ,ותוינושאר ןורשכ תא ,ותוירוקמ לכ תא"

 וחור יצמאמ לכ תא ,הזורפל ,ןבומכ ,שידקה
 תורוהל שקיבו הל ןתנ ושפנ תוצמאתהו
 וליאו ,המעטו הזורפ לש החוכ שדחל ,ךרד
 תניחב ול וז התיה וליאכ המוד הרישב
 ,אצומה םוקמ לא החונמל הרזח ןיעמ ,ןקרופ
 הינומרהה דוסי לא ;דמועו עובקה קיח לא
 ;םינומדק תובא התוא וניכהש ,העיגרמה
 לא קניז בוש ךכ־רחאלו—עגרנו חנ ןאכ
 לאו שדחה לא ,דוע יוצמ־יתלבה לא ,זעונה
."םתומכ היה אלש ,הנושה
, 1907־ב רוא האר "תירמאק הקיסומ" ץבוקה
 הרשע־שמח ,"םיאנילבודה" ינפל םינש עבש
 הז היה ילוא ."ססילוי" תעפוה ינפל הנש
 ,תזמרנ ,הנידע הבהא ירפ ,םירוענ־אטח ןיעמ
 םירישה ,הלאכש רותב .תקפואמו תיליצא
 םהב ןיאו ,םיילקיזומ ,דאמ םיינרמש םה
 לש טקלטגיאהו שגרה ,ןושלה תופעות ןיידע
.רגובה םיו ׳ג
 םייממע ,םינגנתמ תודוסי שי רוקמב םירישב
 המכו המכ לש םבל תא וכשמ םנמאש ,טעמכ
 ירבעה םוגרתה .תוניגנמ םהל ושעש םיניחלמ
 ינושל רושימב ,רוקמה תמועל טעמ יצילמ
 עבטמ ילוא—עצקוהמו דבועמ ,רתוי סכרופמ
:תירבעה לש הנושל

 ןיב אובנ / ,םיכתינ הפ םיבר םימשג
 / םיכרד וסיכ םילע ידבר / ,תונליא־םמוע
.תונורכז לש
 זאו תונורכז םע / לק עגרל םש אנ־ההשנ
 לא / לכוא רבד םוקמל אובנ / ,ךלנ
.ךבבל

וצבו ןכותב ,הלא םירישב םיו׳ג לש ותוגרמש
 םיכופה םיישק םגרתמה ינפב הדימעמ ,הר
 לש םיישק :ולש הזורפה ימגרתמ לש הלאמ
 םיתבו תיריש ,תקדקודמ הזירח ,יבצק קודיה
ופיט םהש—עבטה םלועמ םייומידו םייסאלק
 המוד .םיילסרבינואה הבהאה־ירישל םייס
־מאק הקיסומ" ץבוקב ןיינעמה וליאכ אופא
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