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רורב .י .א 

? בלכב ןומט המ 
(ןונגע לש "םושלש לומת"בש קלב לע) 

אטס רפוכי אלש ירסומ אטחו ,העט תויועט יתש 
,הינשה הילעה יצולחמ יאצילג רוחב ,קחצי 
ותעד-תוחיחזב ומשרב ,םילשוריב עבצל היהש 
בלכל ."הטוש בלכ" טקש בלכ לש ובג לע 
בע יעדויל םרג הלהבו ,םיבר םימיל לבס םרג 
אטחו העט ומצע אוה וליאו .התכלהכ תיר 

ייעמ ידוהי יניעב ימלשוריה בלכה תא ותוארב 
.תיאצילג הר 

יאב לארשי-תוליהק לכבו ,ןונגע ריע ,ץא'צובב 
אל 'םיבלכ םידוהיה ולדיג אל תיחרזמה הפור 

םיבלכב ולקתנשמו ,םיעושעשל אלו הרימשל 
יגפ ■דתיה אל ,הביבסה-ירפכבו םילרעה-ירברפב 

חיר םחירהב ,םיבלכה .ללכו ללכ המיענ םתש 

כיאהו םיעורקה לשמ הנוש ,ידוהי לש וחיר ,רז 
קמב וחבנ ,תורצחה ךותמ וצפק ,םירצונה םיר 
,םתציחמב אבש אורק-אלה חרואה תארקל הלה 
וליעמ תא םהינישב וררג םהבש שפנה-יזעו 
יעוה םימעפל .ךריו קוש והוכשנ וליפאו ,ךוראה 
ןושלב ךל - ךלשאיזדיוב א ותרעג ידוהיל הל 
אל םימעפלו 'ולקמ-תמרהו ודי-תפנה - םייוגה 
תא ריכשהו םיבשותה דחא אציש דע ,הליעוה 
ורצונ הלאכ םוי-םוי תונויסנמ .הערה היחה תמח 
•לכבש בלכ ,םדאבש ער עבטל תולאשה רובידב 

דנוה טימ ןעגאלשעגרעטנוא - בלכב דופיר ,םיב 
,םרבכ וניא םכותש רשויו דסח ינפ הארמל -- 

.המודכו רזכא ןצמק תנוכת ןייצל 
םהיבלכ ויה רתוי םינכוסמו םישק םיבלכ יגוס 
וחאה ילעב ,"םיצירפ"ה לש םיחפוטמה םילודגה 

ידוהי .םיעושעשלו דיצל םהב ושמתשהש ,תוז 
,םהמ םינז המכ לש םהיתומש ועדי תורייעה 
ןורחאה הז .(ילגנא בלכ) ןאטירבו לדופ ןוגכ 
- ןאטירב א יוו םיורג :לדוג תמגדהל םג שמיש 

.ןאטירבכ לודג 

ירופיסבו תוחידבב ,ןושל-יסופדב ךיראהל רשפא 

אנוש ,ןיעה-ער 'חבונה בלכה : םרקיעש םילשמ 
.תוירבה 

רוביג ,קחצי רתא איבה הלאכ םיבלכ תומד 
ומש םלעה והומכו - היצילגמ ,"םושלש לומת" 
רושעב הצרא ותולעב (ןונגע) סעקצאש ףסוי לא 
ורצוי םג ילואו ארק אל קחצי .וגתאמל ןושארה 

בשכ ,ץראווש ףסוהי יבר בתכש המ - ארק אל 
"ץראה תואובת" ורפסב ,ןכ-ינפל הנש טיע 
בלכ" :"רעי ותיח" ףיעסב םילשורי יבלכ לע 
הברה םיאצמנ (!)" ב ל ע ק לא" ברע ןושלב 
םיארנ אלו םהל םינודא אל יכ ,תוצוחב םיבכושו 
בשו רבועל וקיזי אלו םיטקש םהו .םיתבב 
םהב יתיארו יתאצמ אלפ רבדו .םהילע ךרודו 
אל טעמכ תאזה ץראב קזחו בר םוחהש ףא 
לש ךרדכ (דנעהטיוו) עגתשי םהמ דחאש עמשנ 
םימ ואצמי אלש רתויבו .םוחה ץראב םיבלכה 

".םויה םוחכ םנואמצ תוורל תוצוחב 
תבלכב ולחש םיבלכ לע עמש אל יאצילגה םג 
רה ודימעה היצילג ירעב .תומ-תכישנ םתכישנו 
וא שידייב רעגעלשדגוה ,םיבלכ-יפרוע תויוש 
ורעיב םהו ,תיניארקואהו תינלופה יפל ,לעציה 
םימראדנא'זה ויה םירפכב .םינודא אלל בלכ לכ 

רדע רדע ,בוחרה-יבלכ .םיטטושמ םיבלכב םירוי 

ירפסב םיבר םיפדל וכז ,אטשוקב הנוכש לכל 
םנימ ינב .1908 תנש תכפהמ ינפלש תועסמה 
רפש םיריית יפמ םירכזנ אלו טעמכ םילשוריב 
םינכפהמה ינוקיתמ דחא ,בגא .םהיתומישר ומס 

גורהל ןיאו ליאוהו .םיבלכה רועיב היה אטשוקב 
,םלסיאה יקוח יפל םדאל ןכוסמ-יתלב בלכ 
הראמראמ םיב ןטק םמש יאל םואיבהו םופסא 
העמשנ תועובש ךשמב .הזמ הז וסנרפתהו וכל - 

םילשוריב םג .םלוכ ועווגש דע ,קוחרמל םתללי 
ולע רשאכו ,היצזינרדומה םע םיבלכה ותחפ 
ימיבכ םירדע דוע ויה אל ץראל ורוביגו ןונגע 
םיטעמ דוע ודרש תאז לכב .ץראווש ףסוהי יבר 

תנשב .ןהיבשותל םינומא ורמשו ,תונוכשב 
.הזכ דירש השמ-תירק תנוכש הצקב היה ב"ערת 
םתאצב םוולמ ,היה םוקמה-יבשות לש םדידי 
האלה אלו הנוכשה םוחתב קר לבא ,םתיבמ 
הנכש םשש ,תימואלה הירפסל ןוגכ ,הנממ 
קחציל הארנ עודמ ,אופיא 'ןבומ .םהה םימיב 
רז ינפמ חרב אל ,ךשנ אלו חבנ אלש בלכה 
.ואטח היה ןאכ לבא .הנושמ הירבכ ,וחירבה אלו 

.בלכל "הטוש" ראות ןאכ ותיתב העט אוה 
רפסב) ליסכ וא ליוא ושוריפ הטוש שידייב 
הארנכ ךכל) .לבגומ לכש לעב :רמולכ ,(ילשמ 
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.(יוניכה לש ידי י ה שוריפל ,קחצי ןווכתה 
שידייב ארקנ ,תאז תמועל ,תבלכב עגונמ בלכ 
- ליעלד הטטיצב ץראווש םג ךכ ,עגושמ 

.שידייב דנוה רענעגושמ א 

לבא .עגונמ בלכ ועמשמ הטוש בלכ ,תירבעב 
אל אוה .ןונגע לש ורוביג עדי אל תאז תא 
: בותכש תא - היה אל םלועמ לודג ןדמל - ארק 
חותפ ויפ ,הטוש בלכב ורמאנ םירבד המכ" 
לע ול חנומ ובנזו תוחורס וינזאו ףטונ ורירו 
ןיאו חבונ ףא ,םיכרד ידיצב ךלהמו ויתוכרי 
םינמיס .(ב''ע ,ג"פ ,אמוי ילבב) "עמשנ ולוק 
,הביחב קחציל לפטנש בלכב ויה אל הלא 
כמב עבצה ול קיבדה ןושלה תעידי-יא ךותמו 
ףסונ םירבדה ךשמהב לבא ."הטוש" יוניכ ולוח 
,ל"נה םינמיסה תעידי-יא :תועט לע אטח 
הטוש בלכ םדא ריכי דציכ ל"זח ודמיל םהיפל 

רשאכ "קלב"מ רהזנ אלש קחציל המרג ,תמאב 
בלכה תכישנ .הלא םינמיס וב ועיפוה םנמא 

,ארונ תומו םימויא םירוסי קחציל האיבה הטושה 
בלכה םקנתה ךכ .ותנותח ירחא רפסמ תועובש 
,ובג לעש תבותכה וילע הטימהש לבסה לע 
הידב לש הנובלע לע םימשה ןמ קחצי שנענו 
ימחר .םדא םושל אלו ול אל ,ער התשע אלש 
לע םג '(ט ,ה"מק םיליהת) וישעמ לכ לע 'ד 
ןוכילשת בלכל ,ולכאת אל הפרט ...רשבו" .בלכ 
םניא תווצמה-ינומ .('ל ,ב"כ תומש) "ותוא 
ךותב םיבלכל תופרטהו תולבנה תכלשה םיללוכ 
דסח השעמ ךכב ואר ל"זח לבא ,השע-תווצמ 
,תומורת תכסמ ימלשוריב .וב ביוחמ ידוהיש 
היהש ,(בצק) חבט לע רפוסמ ,יג הכלה 'ח קרפ 
,(המרמב) תופרטו תולבנ ויתוחוקל תא ליכאמ 
לזוג" היהש ינפמ ,ומד תא םיבלכ וקקיל תמשכו 
בולע בוחר-בלכ ןובשח לע הצלהה ."וייחב םתוא 

.םימשה ןמ רומח שנוע קחצי לע האיבה 
? ךכל ןונגע ןווכתה םאה 

.ותוישיאבכ ,רתסנו הלגנ שי ןונגע תנשמב 
וירכמ ףאו ,היה אל הדיחא תיגולוכיספ הביטח 
רומאל םילוכי אל םינשב תורשע ךשמב ויברוקמ 

ולאשש ברוקמ-דידיב השעמ .וכות-דותל ורדחש 
כה תומדב תנווכתה המל :ןוצר תעשב ןונגעל 
עדוי יניא" :תורצק ןונגע והחד י קלב בל 
הנהנ הארנכ .ךכ לע רבדל הצר אל ."ימצעב 
חנעפל ,ותנשמב תורפס-ירקוחו םירקבמ טוטיחמ 

פל וקחשיו םירענה אנ ומוקי" :ןיעמ ,ויתודיח 
המ ,םוקמ לכמ .(ד-ו 'ב לאומש) רנבאד "ונינ 
,היצזיבורפמיא םעפ ףא היה אל ןונגע םסריפש 
,בתכ אוה ."אבינ המ עדי אלו אבינ" ןכתי הבש 
רסמ ,שלשו םיימעפ 'םעפ שטיל ,ןקית ,קחמ 
אציש המו ,הנוכמב קיתעהל ותבל וא ותשאל 
לביקש דע השיטל ירחא השיטל בוש רבע וידימ 

םיחרי ,תועובש ירחא רזחו שי .הנורחאה ותרוצ 
.ונחלשב חנומ היהש המ תינש קדבו םינש ףאו 
רנש ,ודי-בתכ תא לקנב וארק תבהו היערה קר 
יפרגלט טרסבש םיוקו תודוקנכ םירחאל הא 

.םינפלמש 

תא האר ררושמכו - םיזורח-אלל ררושמה עדי 

- ךכב קפקיפ והשימ םא ,דיפקה ףאו ומצע 
,בלכה תומד בוציעב ןווכתה המל בטיה עדי 
ינבמ הכלשהב ול םחייש ויתולועפו ויתובשחמב 

ץפח אלו ,עדי .געל םהלו רקיב םתוא ,םדא 
םע םלועמ רביד אלש םשכ 'ךכ לע חחושל 
ימש שיגרה םא .קסע וב רוביחה לע ויברוקמ 
,בותכל ול יואר המ ,הצע ואישהל ץפח אוהש 
יאקוי םירומ" :ביגמ היה חיצנהל ול יאדכ המ 
היה - םימסרופמ םינאמור לעב ירגנוה רפוס - 

כאש רחא ןאמור יל עיצמ ירגנוה לכ :רמוא 
האגתה ובילבו ,ותלודג תא עדי ןונגע ."בות 
ילעב לע הפ-תטילפב ףא םימעפל ,ותחלצהב 
חינה םהל .ותריצי לע תוסמ ורביחש תוארדתק 
םתונינעתהש םישנאל אלו ויתודיח תא חנעפל 
ןונגע ןייטצה תאז-לכב .תילוש התיה תורפסב 
גיצה אל אוה .ןשיה רודהמ םכח-דימלת לש הונעב 

רה וירכמ ןיבל וניב ,ז"עלב סנאטסיד ,הציחמ 
רפס ול איבהש חילש .םינטקו םילודג ,םיב 
ודי לע ובישוה ,דבכנ חרואכ ולביק - שקובמ 
לע הבושתה ןבומ והזו .הלק המיגל םוגלל 
'ךקסע על הז ,יל חנה" :בלכה רבדב הלאשה 
םירענה אנ וקחשי :ןכבו .ךנה תורפס-שיא אל 

."תוארדתק םישפותה 

שי .םהיקחשמב תוארדיתקה-ישפות וקיחרה דאמ 
לומת" רופיסה רוביג יכ ,רבכ וקספש ,םהמ 
רוחבה אלו ימלשוריה בוחרה בלכ אוה "םושלש 

ינויצ ,"תומכח-אלל" ,הז ץולח .םימתה יאצילגה 
ןיאש ,םזיסכראמו תוינאילצרהמ םייאלכ-אלל הז 

וניא - ןודרוג לש םייפכה-תדובע ןחלופ וב 
.רפסה לש ישארה ורוביג םדידל 

המגודה ףא לעו ,ןונגע לש ורוסיא ףא לע ,הנהו 
ףיסוא - טעה תונמאב הניב-יעדוי לש ריהזהל 

.רפסה ילושב תודחא תורעה ,ילשמ והשמ 
התואב ,דחי םג ןשיהו שדחה בושיב לכתסיש ימ 

איר תמא הברה "םושלש-לומת"ב אצמי הפוקת 
תיב להנמ .תיריטאס המזגה-הברה הדי-לעו תיל 

,ןימיל לאמשמ "בלכ" ארקש ,סנאילא רפסה 
איה המזוג - "קלב" ול אציו ,תיתפרצב ומכ 
תעידיב רפסה-יתב ירומ לש םתורוב רואיתל 
לש ןוירנימסב וכנוח וללה .תירבעה ןושלה 
וח ודמל םשו ,םירפב םירבח-לארשי-לכ תרבח 
יכ 'י"שר שוריפ תצקו יתפרצ םוגרת םע שמ 
תויטוירטפו קחצי ןב המלש יבר היה יתפרצ 
להנמש ,םג ןכתי אל .ויבגל תבייחמ תיתפרצ 
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טרפ - םהה םימיב םילשוריב ידוהי רפס-תיב 

ללפתהל תבשב ךלה אל - תינויצה היסנמיגל 
קלב םשה .תוכרבה עדי אל הרותל וארקיהבו 
.הזיחא ול ןיאש גלפומ ןוימד ירפ אופיא אוה 
ךוראה וליעמ-יפנכ תתת "קלב" תא םינכמ ןונגע 
שרוד הלהש העשב םילשוריב םירשימ דיגמ לש 

ייב ןושלה-סופד יפל ,הרורב הנווכה - םיברב 
.בלכב דפורמ ,"דנוה טימ ןגאלשעגרעטנוא" שיד 

,רזנמב הדועסה םלואל קלב אבשכ ,ךכל המודב 
םהינפל דמוע םהמ דחאו םידעוס םיריזנהשכ 

תמועל הזש ןכתי .השדחה תירבהמ קרפ ארוקו 
הנייה םשש המ ןיעמ ,ררושמה גיצהל ןווכתה הז 
ינתבשוח" :"חוכיוה" וריש ףוסב הריבגה יפב 

..."'וכו םהינש ריזנה םגו יברה םגש 

ירה םהה םימיב עודי דיגמ לע ךכב זמר םא 
ירחא ודסונ רשאכ .המזוגבש לווע השע ךכב ףא 
מה חרט לאערזי-קמעב םיצוביק םלועה-תמחלמ 
ידכ םהינפב שורדלו םהילא אובל ןקזה דיג 
ורגס אל םיצוביקהו .הנומאלו הרותל םברקל 
לביק אל רכשש וילאמ ןבומו .וינפב םהירעש 

.ךרדה-תואצוה חקל ןכיהמ עדוי ימו 
יודמה םיטרפה םיבורמ - ולא תומחג תמועלו 

,קויד לע דקש ןונגע .טעמכ יפרגוטופ קויד םיק 
וילע ליטה אל ובזכ אוה רישה בטימש םוקמבו 
דיסח לדוי יבר תא חלש רשאכ .תוהימתו תואלפ 

תורייעו םירע תומש ובילמ הדב אל ויתועסמל 

'המודכו ץפוהי ,הקבילאירתכ ,הקבונלטב ומכ 
שראמ עבקו תיחרזמה היצילג תפמב ןייע אלא 

.הברעמ ידורבמ ,תואיצמבש (תועסמ וק) טור 
רדס שדוקה ץראל ץאצובמ םיבבלנה עסמב 
עדוי יפמ םג .תפומל ךרד-הרומב ומכ םיכרדה 
לשכיהל אלש הצע םימעפל לאש םיתעל הניב 
וירופיסמ דחאב השע רשאכ .םג םסינורכאנאב 

םי-יבשע רקוחל ביבא-לתבש היסנמיגב הרומ 
םיחמומ ואלפתה ("םינומא תעובש"ב ,ץינכר) 
בלשב קחצי ייוניע .הז אשונב ותואיקב לע 
ותמ ,קלב תכישנ תובקעב ,ותלחמ לש ןורחאה 
בבל-ורש דע ,םיארונה םהיטרפ-יטרפל םירא 
האר אל .ומות דע רפסה תא אורקל לכוי אל 
םירפסב ארקו חרט לבא ,וימימ הזכ ,דלוח ןונגע 
בישי תונשב .םיחמומ םיאפור תצעב לאש ילואו 

ללגב תומ-ירקמ ינש הב ויה ץראב הנושארה ות 
אפור לש ונב היה דחאה .םיברל ועדונש ,תבלכ 
וחה תא ליערה ללמואה באה .םילשוריב ינמרג 

היה ינשה הרקמה .וירוסי תא רצקל ידכ 'הל 
תובשומה תתאב הרומ לש ונב ,ריעצ הרומ 
קיזחה ינרדומה ריעצה .היצילג-ילועמ ,תולודגה 
עושעש לע םימשה ןמ שנענו םיעושעש-בלבלכ 
ןוכמ .םלועמ והועדי אל םידוהיש ,הז לקולק 
םירצמל עסנ אוה .ץראב זא היה םרט ריטסאפ 
,ותלחמל דוע אפרמ היה אלש בלשב ,אפרהל 

.םימויא םייוניעב רכנב תמו 

בייח ,ויתויומדו "םושלש לומת" תא חתנל אבה 
רומס ,ץראב ונבושי לש םייחה-יאנת תא דומלל 

.הנושארה םלועה תמחלמל 

 186

This content downloaded from 109.65.135.39 on Tue, 27 Mar 2018 08:22:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 184
	p. 185
	p. 186

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 �픬⁎漮″ אדר 퀧 �툠⼠פברואר‱㤷㌩⁰瀮‱㘳ⴲ㐸
	שער 팅��
	מערכת 픅휅퐺 ��픅ולפתור⁛灰⸠ㄶ㌭ㄶ㍝
	גבולות 퐅��퐠孰瀮‱㘴ⴱ㘴�
	רגע 턭לובר⁛灰⸠ㄶ㔭ㄶ㕝
	קבר �픅�בשכונת 휅턅�孰瀮‱㘵ⴱ㘵�
	שלש לפטירת י 툅픅�
	ספריהם �ראשונים 픅�אחרונים⁛灰⸠ㄶ㘭ㄶ㝝
	הזאבים 픅퐅�孰瀮‱㘸ⴱ㜶�
	שירה†ᐠאחרית 팅턅⠅�퐠ב∅�퐢 �י 툅픅�⁛灰⸠ㄷ㘭ㄸ㍝
	מה 𑘅픅�בכלב㼠⠅�בלק 턢תמול �픅� �עגנון⤠孰瀮‱㠴ⴱ㠶�

	אריאל⁛灰⸠ㄸ㜭ㄸ㥝
	לאן 픅הציפורים⁛灰⸠ㄹ〭ㄹ㙝
	חרוזים �턅�לוינשטין⁛灰⸠ㄹ㜭ㄹ㝝
	הלבנה ��퐠במשקפים קטע �픅�퀅�⁛灰⸠ㄹ㠭㈰㑝
	קטעים �픅�퀅픅הנשיה✠⠅휅픅�ל 혅�픅픅⁛灰⸠㈰㔭㈰㙝
	מן 퐅픅הערבית 턅ימינו
	הילולת 퐅퐅툅�퐠אל 퐅픅� מסיפור⁛灰⸠㈰㜭㈱㙝
	דיוקן �משכיל 픅팅퀅��הסיפור•הילולת 퐅퐅툅�퐠אל 퐅픅�⁛灰⸠㈱㜭㈲㍝

	אבולוציה 턅��픅툅�ואבולוציה 턅픅�孰瀮′㈴ⴲ㈷�
	רביעה⁛灰⸠㈲㜭㈲㝝
	קול 픅픅�
	הערות ���턅�יאליק 퀅�אירה ��孰瀮′㈸ⴲ㈹�
	ענייני �픅�באגרות 턅���孰瀮′㈹ⴲ㌰�

	ביקורת �
	חזרה†ᐠעל �퐠גבוהה �孰瀮′㌱ⴲ㌳�
	ההירארכיה �ההשפלה⁛灰⸠㈳㌭㈳㙝
	סוציאליזם 턅�퀅�— ��ומעש⁛灰⸠㈳㜭㈳㥝
	פרשנות �턅�퐠— 픅�픅퐅퐠孰瀮′㐰ⴲ㐴�

	מיומן 퀅툅픅팅הסופרים⁛灰⸠㈴㐭㈴㕝
	בית 퐅בירושלים⁛灰⸠㈴㔭㈴㙝
	נתקבלו 턅��孰瀮′㐶ⴲ㐷�
	שער 퀅휅픅�



