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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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ד ע הנושה—סיו׳ג לש רחאה ודצ אוה "תיר
ו תמורת הקווד אלו—טעמכ זוירוק ידכ
ג צ .הרישה רצואל

תיטסימה המוחה
ה ז םעו דאמ תישיא האצרה לש ךרדכ
, הקד השגרהבו הונינו הפי ןונגסב ,הרודס
ה נניא ילואש תעד ויארוקל הז רפס איבמ
נעתה הארנכ שי ,םנמא .רתויב םהל תרכומ
ם ג המודו ,הקיטסימב הבורמ תינושאר תוניי
ר פסה רבחמ לש ותרבסב תמא שי יכ
ת יטסימ היווח לש ץמשש רמואה ,ונינפלש
ל ש ךרדב םדאו םדא לכל טעמכ עודי
ל ע רפס תולגל םיענ ןכל .שממ תוסנתה
ומה ;ואשונמ תוחפ־אל ןיינעמה הקיטסימ
, םיאצחל־תעדה תא המלש תורוב ללכמ איצ
ד ימעמו ,הקיטסימל עגונש המב הצופנה
ך ופהל ילב ,תרווחמו הריהנ תעד לש תישאר
ו תומימעש םוחתב ,ךרוצ־אלל ינגווסו ינשבי
.יאנגל העודי
י נאו ,ילע הביבח הקיטסימה ןיא ימצע ינא"
ך רד לע הנממ לודג קלח לטבל ףידעמ
ך ומס רפסה לש ורבחמ רמוא ,"ןויגהה
. וילאמ שקבתמ וטוטיצש טפשמב ,ומויסל
א והש ומצע לע דיעמ אוה רחא םוקמב
ם ימעפלו ,תורירק לש הדימב הילא שגינ ..."
ר פסב םירזוח וז חורב םירבד ."הביא לש
. ןומא־יא לש םחי םיררועמ םתצקו ,םימעפל
סימה לע ןגמ" וניא ןייטשפרש .ע .בש רורב
ר מאנש ומכ ,"יביטרופס שגר ךותמ קר הקיט
ם איליו יפמ "םירצויה לש הקיטסימה" קרפב
ר בחמה לש וניינעש קפס ןיא ;וילעו סמיי׳ג
ם א) תיחרזמה הקיטסימב דוחייבו ,הקיטסימב
ר ק בשחיהל לוכי וניא ,(דבלב הב אל
ת יתרקב הגצה תרשפאמה הדימב קתונמו
ר אתל איה תרהצומה ותנווכ .אשונה לש דאמ
, הרקבל—רמולכ ,הכירעהלו הקיטסימה תא
ה ירוגינס־דומילכ השענ ורואית םעפ אל ךא
א וה קוקזש שוחב שיגרמ ובהואש רבד לע

;  תיטסימה היווחה :ןייטשפרש ימע־ןב *
;  1972 ,תיאטיסרבינוא הירפס / דבוע םע
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. דחי םג ןיועו ןיינעתמ להק חכונ ,הזל
י הירה ,תללוש איהשכ םג ,ותרקב ,הז דגנכ
־ סנה .טעמכ הפ־יצחב תעמשומו ידמ תיקלח
ו א תוחפ תנזואמ הכרעהל םירזוחה תונוי
, ךכ־לכ הפי םילוע םניא הקיטסימה לש רתוי
ב בחמו ואשונב ברועמ רבחמהש ינפמ ילוא
ד חא לכל הסחיל ןכומ אוהש תוברועמ—ותוא
ו חוכ ,רפסה לש ברה 1יפי הזב .ויארוקמ
ה זב ,הבשחמה תא קתרלו בלה תא ךושמל
— תחאה ותשלוח םג הזב .ותונלבוסו וקמע
.ימעטל ,הנטק השלוח אלו
ש מתשהל דאמ הברמ אוהש רפסה לש ונורסח
ל וכי ארוקה ןיאש םינקיטסימ לש תויווחב
. תיתרבחו תירוטסיה תרגסמל לקנב ןכיישל
ל ש הקיטסימה לע בבוס רפסה לש ובור
ם אלסאה ןהבו ,תוקיתעה חרזמה־תויוברת
ם יראתמ רפסה יקרפ בור .םייניבה־ימי לש
ה יווחכ—הקיטסימה לש םינושה הייוליג תא
ה אירקכ ,םינקיטסימ יפמ הילע רפוסמש
, הילע סמלפתהל רשפאש טעמכ־תירנויסימ
ל ש תורשפאכ םגו ,ונימב־דחוימ סותאכ
, היפוסוליפב תידוסי הלאש לע הבושת ןתמ
ם יקרפה ןמ טעמ ;הרכהה־תרות םוחתב
 הזה רפסבש ,וללה םייוליגה ןיב םירשקמ
, חרזמה־תוברת ביבס םיבבוס—רומאכ—םבור
ם ימודה ברעמה־תוברתב םימוחת ינש ןיבו
מאבו עדמב) תויתריציה :הקיטסימל ילוא
סימב ןוידה דוקימ .הזילאנא־וכיספהו (תונ
, לוכי יברעמה ארוקהש םרוג תיחרזמה הקיט
ל א סחיתהל ,(םיפיקעב ,שקבתמו) םירשימב
, חור־ייח לש יפיצפס עפומ לאכ קר אשונה
■ לוקיש לע תדמועה תרוקבל קקדזהל ילב
• (ירסומ וא יתרבח רמולכ) ירוטסיה תעד
א ל ,דאמ ליכשמ אוה וליפא ,ארוקה ירהש
ת ואבומה תומגודה תא ךיישל לכוי לקנב
, רתוי הפיקמ תרגסמל הז רפסב וינפל
ר שק המע םייקל אוה לוכי תיעבט הרוצבש
ת קפהל תורשפאו ,תירוטסיה הנבה ,הקיז לש
יספ הרקמכ הקיטסימב ןוידה אלהו .םיחקל
. לוכיבכ־הפוגל ,דבלב יפוסוליפ וא יגולוכ
ל בא הראה־ייוליג אלמו קומע היהיש רשפא
י ד אל הקיטסימה ייוליג .היהי אל ףיקמ
׳ םושבו) םהידצמ המכב דאמ םימוד םהש
תימה לש םוצעה וכרעמ תיחפהל ןיא םינפ
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