
תוחישו תושיגפ / םדיורב .א 

הבהאו תומארגורפ לע 

לדוגמ דליכ ,םת דחאכ קזחוה יקסבוחינרש 
תיביאנה הנוכתה םע ךא .ותבושמב עיתפמו ^ 
המכח-תדימ וב התיה ,תוגהנתהו רוביד ךרדב 
ול ,דתיה .הביטב תדחוימ םיררושמ-תמכח ,ולשמ 
דיחי יניינעב תינאטנופס שפנ תבוגתו שפנ-תייאר 

.רוביצו 

בוחינרשט םע יתרבע (ב"צרת ץיק) תחא םעפ 
טק עגרלו ,א"תב דנרב תניפ יבנלא בוחרב יקס 
ישנא ןיב יבמופב הרגתו תוחצנתה לוקל וניהתשג 
ןוויכה ידיסח ןיבל םידבועה תורדתסהב לאמשה 
ךוכיחה הארמלו ותוא זיגרה הזחמה .יטסינויזיברה 

תרומ תא אטיב ,ונייחב ףירחמה ימינפה יטילופה 
.תומאדגורפ לש םלוע :ול ינייפואה חסונב וחור 
לוכי התא ןיא .הלש המאדגורפו הגלפמ הגלפמ 
םיפיעס-יפיעסב ךתוא םילבוכ .המארגורפ ילב זוזל 
עגנה השפ תונמאבו תורפסב םג .המארגורפ לש 

לכ החוד אירבה םייחה-רצי לבא .יתמארגורפה 
ודפו תוידואית לעמ םה םייעבטה ונישוח .הז 

קושחל רשפא ךיא ,השקבב ,יל רומא .תומארג 
הבהא יתישע אל ימימ ינא ןהמארגורפל םאתהב 
אלא ,םיכירצ ונא תומאדגורפ אל .המארגורפ יפל 

.לארשי תבהא ,םיחא-תבהא ,הבהא 

ןדרט ללגב הינסכא תפלחה 

יקסבוחינרשט היה יושע ,קילאיבכ אל^1^ 
קקדזיש ילב ,ומצע םע תויהל ,ודבל ךלהתהל 
םריכה אלש ,םישנאמ גייתסה אוה .הייוול-יגבל 

אל אוה .בורקמ םביט לע דומעי םרטב ,ךרוצה יד 
ירוקיבל .תקפסמ הביס אלל וילא ונפשכ לבס 
.ישעמ דיקפת אלממכ יתוא הארו לגרוה רבכ ילש 
:ריעהל ענמנ אל ,זרדזנשכ םימעפל ,תאז םע 
ינפל דוע ,ךותחל גהנו "!הרצקב השקבב» 

.ולוכ ןיינעה יטרפ תא ללוגל יתקפסהש 
יתאצמ ותציחמבו ,דדובמו חדובמ היה דחא םוי 

רת) דייתכ ץראב זא השעש ,יקסרפ לאינד תא 
.דועו םיפתושמ םירכמ לע ורביד םה .(ב"צ 
לכב" :רמאו והשימבו והשמב רכזנ יקסבוחינרשט 
עודגה ,םירזומ םיסופיט שגופ התאש םוקמ 
אוה .םיריש בותכל קשחש הז אוה םהיניב 
,בוחרב ,יתיב חתפ דיל ברואו הפרמ ונניא 
יכ ,רובס הז ןדרט .ונממ סונמ ןיא — הדעסמב 
ול תתל לכואו תונורשכל ןוקיטסונגאיד ינא 
היצקטורפ שקבמ ינולפ .ררושמ היהיש ,הווקת 
רעש חותפל רוזעת ילש הצלמה וליאכ ,ךרועל 
יתויהב .םהב יתלקתנ ןאכ קר אל ."ותרצות"ל 
םיבבוס ויה ,היסורב תונוש תורייעבו םירעב 

תווחלו ןויעל םהיסרטגוק ידיב םיריאשמו יתוא 
בתכ שיאה זטזור קחצי לש ומש םתעמש .תעד 
תיב-לעב היהו שידייבו תירבעב םירופיסו םיריש 

.ומצע יבתכ תא םג תדחוימ האנהב סיפדהש ,סופד 

םעטמ יתשרדנ .בויקב 1912 תנשב ותא יתנמדזנ 
ןוישר גישהל ידכ תוניחבב םש דומעל תושרה 
אמדזפ השירד תאז .דתיה .ירוזא אפורכ שמשל 

טזור הנהו ,םוקמב יתבכעתנ םיישדוחכ .תיטסיל 
םירבד יפוליחל קקותשה (יגחיגה אלו יב קבד 
ףטשל ןברק יתייה .תורפסהו םייחה תולאשב 
יתפלחה .ותועטהל יתצלאנש דע ,עיגומה ורוביד 
שה .יתבותכ יתראשה אלו ילש הינסכאה תא 

.ירחא וירוזיחמ יתקמחתהו ותוארל אלש יתלדת 
אצומכ הבר החמשב םעפ ינספת ילזמ עורל ךא 
לאששכו ונדרפנשכ .חפב יתלפנ .הדקי הדיבא 
.יתצלחנו ותוא יתפקע בוש ,שדחה ירוגמ םוקמל 
,עשעשמ ןוטיליפל רמוח אוה ויטרפל זוירוקה םצע 

."הברה קוחצלו 'םלועה,ב אורקל ולכותש 
— יקסרפ ררועתנ — יקסבוחיגרשט יתימע — 
העש ...ילא ונווכתנ ךירבדש ,דשח הלעמ ינא 
ינא יואר .ךנמזמ יתלזגו ךלצא יתיהתשג הכורא 

...סונקתש המכ יתוא סונק ...תוקלמל 
ךחיטבמ ינאו ...םונקא אלו הקלא אל — 
וז תבותכ יפל ...ונפילחא אל ...ירדחב ראשיהל 

ךל ריזחא ,קדוי-וינל ןמדזא םאו ,ינרקבל ףיסות 
.רוקיב תחת רוקיב 

םיפתושמ םיאשונו תונויער 

תרבחו סופורטיפא ןיא" :רמוא היה ךכ 1) 
וחומב רבד קירבמ םואתפ .תונויערל חוטיב " 
.דבלב ול קר קירבהש ענכושמ אוהו ,םדא לש 
,וז ןיעכ הקרבה יכ ,ררבתמ בר אל ןמז דחאל 
.דחא םדא-ןבל םג הקירבה רבכ ,תאזכ הבשחמ 
תחא-תבב ספתנ וניאש ,םלועב ןויער ךל ןיא 

.הזמ הז םיקחורמ םישנא ינש י"ע 
אל ןיידעו דואמ ךבוסמו בכרומ ישונאה חומה 

ינרקב ומכ תלעפומה הנוכמ ןימ .ופוס דע רקחנ 
םיררושמ לצא רקיעב םידע ונא .תוירותסמ למשח 
הנועבו תעב םתוא למשחמ המוד תיעיש ,םירייצו 
םיאשונ לש תוהז-תבריקו ןוימד-תבריק ןאכמ .תחא 

."תואצמאהו רקחמה הדשב הדקי םג ךכ .םירואיתו 

תוקישנו הימוטנאב קרפ 

יקסבוחינרשט דבע עלוצה וביצקת ןזאל יד *ך] 
לת תיריע לש םייממע רפס-יתבב אפורכ 
המשרנו הלגלגתנ הזה עקרה ינפ לע .ביבא 
,םידימלת קדוב ינא" :(ד"צדת ,ןוושח) ותחיש 
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תוחישו תושיגפ 

סדיורב .א םע וימי תירחאב יקסבוחינרשט 

ייבתמ םהו ,טשפתהל םהל ינא רמוא .תודימלת 
םתוא םה ףוגה ירבא לכ ז תונשייבה המ .םיש 
רבא לכ .דחי םג םינותחתו םינוילע ,םינסחי 

ילצא ץא .ול הדעונש ,היצקנופה תא אלממ רבאו 
םדאל היהתש ,רקיעה -דגרד-תוחנו רעוכמ רבא 
תא דבא לכב שוחל ידכ םישוח לש תואירב 

."ויפוי תא ,ותובישח 

הריגמ יקסבוחינדשט חתופ הלק הייהש רחאל 
:יניעל השיגמו "רתיב" תרבוח ףלוש ,ונחלושב 
בריס דחא ךרוע .ילש 'הימוטנאב קרפ, ןאכ" 
לבא .תיליוואה ותועינצ תמחמ רישה תא סיפדהל 

אל ףא ,ותנוכתמכ ומסרפל ססיה אל רנזיולק 
— רמא — םאו !אברדא .קוחמלו ןקתל הסינ 
תוירחאה וילע ,יפרגונרופ םוסריפב והומישאי 

דוע ותביתכ יתלחתהש ,הז קרפב .ןידב דומעיו 
קלח המ-תדימב רייצל ןויסנ יתישע ,דורגגטכיפב 
אוה ידוסו אלפומ .היתוילוחו םצעה ,ףוגה ןמ 
עבטה תמכח .ויאת ןיינבו ונפוג לש טניריבאלה 

."תראופמו הנוילע המכח איה 

לע חחושלמ יקסבוחינרשט ענמנ ללכ ךרדב 
תפוקתב רושקה — הזה רישה יבגל לבא ,ויריש 
יפמ םירועיש עמששכ ,הטיסרבינואב וידומיל 
הליג — םעוצקמב םיחתנמ ,םירוסיפודפ ילודג 
:ףיסוהו ורובידב ךיראה אוה .קומע ישפנ םחי 
בל ימצעל יתדתיה Licentia poetica תוכזב'" 

םילגועמה תומוקמה ינפ תא תוקישנב תוס 
יפוי ךל ןיא .םביט יפל ךכל ודעונש ,םישימגהו 
הקישנ תעיבטו .תונמאו עבט לש גזמ לע הלועה 

."תונמאו עבט איה ןוכנה המוקמב 

יכ ,יקסבוהינרשטל יתוריעה וירבד ידכ ךות 
םיקשונ ןכ" אשונב ,עודיכ ,ומידקה יבכ רואינש 
לבא — יקסבוחינרשט הדוה — "!ןוכנ" ."ונחנא 
שוגירב היולת הקישנה זא .דתיה רואינש לצא 
ךרוצל תוקישנה ודמצנ ילצאו ,דבלב יטורא 
ינניא ,ןפוא לכב .תימוטנאה היגולונימרטה תרבסה 

.רואינש לש ויתוקישנ םעט תא הזב לטבל רמוא 
תוזירפקה לכ םעו ,ונחנא תחא הרובח ינב אלה 

."הכלהכ רבג אוה ולש 

תורירמ 

תרחיא ,לבח, :תיפיטורואיטס הבושת התוא ®ו1 

יתלביק דימת :רזומו הנושמ" .1935 תנש — 
הז דימת .'הסופת רבכ הרשימה ,דעומה תא 

ול ונתנ .ספתו ינמידקה רחא והשימ !ךכ הרק 
אוצמל תורשפא הנתינ אל יל .הרשמה תא סופתל 
.עומשל אלפתת ,וליאו .ידוהי םילוח-תיבב הדובע 

,ןומיא םהב יתררוע .יוכיס דימת היה ,םייוגה לצא 

.תוחמתהל הקינילקה לא ינסינכהל ודחפ אלו 
.'םודאה בלצ,ב הקלחמ להנמל יתוא ונימ וליפא 
םעפ לכב .שיחכהל לכוא אלש ,איה הדבוע 
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סדיודב .א 

יל .דתיה ,ונלש תודסומב רזעיהל יתכרצוהש 

תולעהל יתיצר .יתלשכנ בודל ,השק השגדה 
,הנהו ,ץראב היהתש יתיצר ,(ותב םש) הזיא תא 
רבד לש ופוסב .תויחדו םיצורית בוש ,ליגרכ 
ממב םיהובגה םידיקפה ןמ) יבסורק לא יתכלה 
ודימ יתגשה טאקיפיטרסה תאו (טאדנאמה תלש 

."ןירשימב 

"-ד כ כ ו ךכ 

טלמנ אל יקסבוחינרשט לואשכ רדושמ ם ן\ 
לע .םיכרוע לש םמעט םע תושגנתהמ^" 
ותעשב .דיעהל ינא לובי ,תוחפל ,דחא הדקמ 
בקעיל הארנ אלש ,"םינזאמ, ליבשב ריש רסמ 
דחאל .ןוחריה ךרוע זא שמיש רשא ,ןמכיפ 
רישה תא יתועצמאב ול ריזחה תועד-יטוביח 

.תולצנתה ירבד ףוריצב 
תא ארק ,הפטעמה תא חתפ יקסבוחיגרשט 
ילוא» :יל חסו רזחומה ורישב ןייע ,תרגיאה 

יתללכיש אלו שלח תמאב רישה .ןמכיפ קדצ 
הצקב םואתפ ךשמ — לבא .ארימג דע ותוא 
ןמדה, תא ,'טסואפ, תא ןתונ םדאךב — ומפש 
יא ...הבכו ךכ ...הככ םייתניבו 'האיתודודו 

."םיטסואפ בותכל דימת רשפא 

ההגה יניינעב 

 jj-jVםיענמנו ער היגמל יתוא םיבשוח» :וירבד
תויהל לגוסמ ינניא ,ןוכנ .תוהגה יל חולשל" 
דחוימ שוח יל שי ךא .םירחא ירבד ךרועו היגמ 
היגמה יניעמ ומלענש ,ירישב תואיגשה תא דוצל 

קזחומה ,הריציה לעב .דבכנה ךרועהו החמומה 
בוטה היגמה ,רבד לש וסוסב ,אוה ,ער היגמל 

.ומצע ירבדל רתויב 

אלש ,הרוש ההגהה ןמ הטמשנ םא :דועו 
תרתוימ הליחתכלמ .דחיהש ,ןמיס — הב תשגדה 

."ךרוצ אלל הבברתשנו 

םינפפותה שאר 

.וידידי ול וכרעש המישרמ הביסמ ייח|^ 
 x"ילא הנפ (ו"צרת ולסכ) ותריש ירחוש:
ז דובכה ירחא טוהל ינאש ,םירבוס תמאב םאה» 

תאובב שמשלו ןחלושה שארב תבשל ץא ינניא — 
:היהש השעמו .אד ןוגכב יתלשכנ םעפ .הוואר 
.הקיטסאנמיג ונישע היסנמיגה דימלת ינדועב 
הדיעצ בוחרה עצמאב ונדעצו הכולהת ונכרע 
םע עבוכל ,תדחוימ תשובלתל יתגאד .תרטשוממ 

תצבושמ הרוגח יתרגחו (יאבצ למס) הדראקוק 
להק ונביבס ףסאנ .םיקירבמ תשוחנ-יבכוכ 
,רציפואכ םשור השעא יב יתייה חוטבו ,םינרקס 

ארקו דחא טוטאז ילע עיבצה הנהו .לארנגכ 

הבזכא יתלחנ ...םיגפפותה שאר הז ,הא :יתמועל 
."דובכו תוטבלתה רצי לע יתשנעגו הרפ 

הרושל תווצק יגש 

תא ריכמ התא" :יל רמא דחא הרקמ *ך] 
,השפיט הנניא ללכ -חרב ...איהה תרבגה ==" 
הלק העש ינפל ...תויוטש הטילפמ תאז סעו 
יתוא ךושמל ,בגא ךרדבכ ,התסינו יב השגפ 
פא יתומכ הטירוטבאמ עומשל התצר ...ינושלב 

...הרושב םינושארה ןפ אוה ,ןפאח ,הלעב 
תישענ ךיא יולת הז לבא — .דל יתינע — 1 ןכ 
ינש ירהש ,רופסל םיליחתמ דציכו הריפסה 

"...הרושל תווצק 

תיגולורואטמ הנחת 

,יקסבוחינרשט לא (ו"צרת טבשב) יתסנכ ך! 
יפל ,דחא םדא ינממ דרפנ עגר ותואבו---' 
לע החילס שקיבו ,הדימעה ליגמ הלעמל והארמ 
דשט קרפתה יתאצב .ודירטהו וירבדב ךיראהש 
:ביגהו ןטקה ורדחב הנהו הנה עספ ,יקסבוחיג 
:ילש לופכ טנייצאפ ,הזכ שנרב םע תושעל המ" 

שי םזיטאמביר ...םגו הקידבל איבה םיריש רורצ 
בירה לבא .לודג הלאשךמיסב םה ויריש .ול 
,אדג-שיב .ךפיהל היה וליא .חוטב ולש םזיטאמ 
ןווכתמה ,הז טנייצאפ .ויקרפב רסנמ ןורגיש 
,וב תעגופה ותושיגר תא ינפל שיחמהלו רידגהל 

ואימימ הנחת ינא ,רוטקודה ינודא" :יל דמוא 
יפוליח תא שארמ תוטלוק יתומצע .תיגולור 

."רוקהו םוחה ,תוחלה ,שבויה 
לכ — ףיסומו יקסבוחינרשט רשאמ — תמא" 
עובקלו שיגרהל םידקמ וישוחימ וויסנ יפל ,דחא 
טינרבק ,גיידה ,רכיאה .ריוואה גזמב םייונישה תא 
תולכתסמ ןה ךיא ,ףרוחה תומיב ,םישנהו .הינאה 
תולתל ידכ םשג-לש-הגופה תולצנמו םיימשב 

."םינותחתו תונתוכ שבייל ,םיסבכ 

!דיב הבור םע יתייה וליא 

יכ ,יתעמש (ו"צרת רייא ד"י) רקובלקךן 
לכ .יברע ידיב עצפנו הרונ יקסבוחינרשט" " 
תספרמ לומ יתרצענו וילא יתזפחנ יב יחור דוע 
,םיאנומשח תניפ םעה-דחא בוחרב רג אוה) ורדח 

.ויתיאר אלו ןולחב יתלכתסה .^עקדקה-תמוקב 
פאה ןורדסמה תוגרדמב יתילע בל תדרח ךותמ 
תלעב ,ריאמ יגה תלדה תא החתפ ילוצלצלו ,ילול 

יתלאש לע .הלצא ןסכאתה ררושמהש ,הרידה 
.ול וניתמיש שקיבו אצי רוטקודהש ,הבישה 
איצוה וקית ךותמו רזח םידחא םיעגר רובעכ 
.הכומסה תלוכמה תונחב הנק רשא ,ןוזמ יכרצמ 
עגונב החישב יתחתפ .יל חוורו ותוארל יתחמש 
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תוחישו תושיגפ 

םידפוסה תדוגא דעו תבישי לש םויה-רדסל 

,םיאנותיעה ןקז ,ודידי אב םייתניב .הבורקה 
אוהו ,רוזיפו תוליהב ועיבה וינפ .ץ"כ ןויצ-ןב 
...ש."ש יתעמש :םגמוגמו שגורמ רובידב ליחתה 

ומש לע רוזחל ןיא :יקסבוחינרשט וקיספה ןאב 
ינא יח .תואור אלה םכיניע ...הקינאפ לאו ,תוע 
רוויע הרקמב ,לזמב םייולת םדא-ןב ייח ...םייקו 
,חוטיב-תרבח םעטמ ,יתרקיב שמא ...חלצומו 
לש סובוטואב יתרזחו ןויצל-ןושארב דחא םדא 
ירוחאמ ,ןושארה לספסה לע יתבשי .'הדוהידבודד, 

,ךומס סדרפמ ,ןו'גד-תיב תבדיקב הנהו ,גהנה 
...הרטמה תא איטחהו רתכ ינפ לע ףלח 

ןתוא חרמ ,םחל תוסורפ ךתח רמיד תעשב 
קובקב דימעה ,םיתיזו הניבג ונינפל םש ,האמחב 

."םייחל» תיסובל ונתוא ןימזהו קאינוק 

:ףיסוהו םשגתה ,ותירולב לטליט הייהש רחאל 
םיסייוגמ ונייה וליא !דיב הבור םע יתייה וליא» 
,עשי-רסוחמ לש בצמב תויהל לבא !םימחולו 

ראשיהל תורשפאלו בראמה ןמ ,דיריל רקפומ 
תמאב הז — גורה חונצל וא ,דילאווניא םואתפ 

."בילעמו ישפיט 

התשעו דוס רדגב הראשנ אל הרקמה לע העידיה 
רייא ו"ט ,"רבד» לש ישאר רמאמב .םייפנכ הל 

הלא םיינש. :רתיה ןיב רמאנ (7.5.36) ו"צרת 
יצע :ץראב תררושה תונערופה תא םילמסמ 

הו — םיפרשנה תוברת-תודש ,םיתרכנה תוברת 

ןיבו תילארשיה הרישה לודג ןיב היהש עשפב 
— — — .חצורה רודכ י"ע ותלגלוג תחילפ 

תירבעה הרישהו ונל לצינ יקסבוחיגרשט לואש 
תמה רודכ לש ןודזה-תקירשל שדקתתו לדגתת 

."שקנ 

ינש יקסבוחינרשט בתכ שדוח ותואב דוע 
לע רבודמ ובש ,(13.5.36) "רמשמב, :םיריש 
הזיב המכ ,רבדימה םדא» םע הווצימ-תמחלמ 
ימויסב רושקה ,(23.5.36) "שרע ריש"ו "םד אמצו 
.הילע רבגתהל האירק ובו ,תילאטורבה תואיצמה 

תוומה לע והשמ 

דמוע לכה .הילשא לעב ינניא» :וירבד 
.םמלועל םיכלוה םיאפור םג .הריטפה ןמיסב " 

אלא ,(רוצע) פוטס — םואתפו יח ,רתא הנה 
תונערופ איה תאז .תוומה ינפמ אוריל ןיאש 

אל דוע לכ ,ךכ םושמ אקווד .תיגולויב ,תיעבט 
.הנהמ ומעטש יוקישה ןמ עמג ,קוספ ףוסל תעגה 
היהת לאו הב קזחה ,האנ הביר ךל הנמדזנ 
םידדצ יגש עז — הזמ תוומהו ,הזמ איה .ןססה 

."דחא עבטמ לש 

...ה ג י צ י ד מ ה דוסב 

יפשו יקסבוחינרשט םע יתרזח 'ברעב ,םע <^ן 
םירפוסה תדוגא דעו תבישימ ץיבונוע "*י 
לעו ,שעור עונפוא ףלח ןיקנייש בוחר תניפב 
עשש ,תבהלושמ הרעג הדקרוה ירוחאה ובשומ 

.ןידדצל ופנפנתה היתור 
תאז אלה !תונצחש :ארקו עתרנ ינועמש 
!םדא ייח חפקל הלולע תאזב הגיהנ ז החיצר 
הז :הבושמב ריעהו יקסבוחינרשט ול קקחיצ 
ינאשכ .הכלהכ התוא דיקרה רוחבה ,רומג רדסכ 
חבוש ינניא ,טגייצאפל (הפורת) טפצר םשור 

.ישומישה ינפל רענל :תשרופמ הארוה תתל 

לא ,רוטקודה יריקי :ביגהו ...קימסה ינועמש 
...ךלש הניצידמה דוסב ונסינכה 

המואה רוזיפבש " ה ק ד צ ה " ה 

םירעו תוצרא ינפ לע ידודנב :רפיס או ןקח 
,בולק ן"אפ לש סרגנוקל יעסמב הנורחאלו ■ ■ 
ןושלה ירחושו םינויצה יגוח י"ע יתלבקתנ 
תבכרה תנחתב ינפ וליבקה םימעפל .תירבעה 
העיתפה ,יאוב תארקל ,םעפ .הינאה ףיצר דיל וא 
ידיסח דוקירבו הרמיז לוקב םיריעצ תרובח יתוא 
וקל ריצ ,םייבאלסה םירפוסה דחא .ילארשיצרא 

םצעב ,ינודא" ;ההימתב ילא הנפ ,ן"אפ סרגנ 
םע גציימ ינא ףא הנה ?ךתרשימ המ ?התא ימ 
,יתדלומ תולובגל דבעמ ,םוקמ לבב לבא ,לודג 
אנ-חלס ,התאו .ישפנל בוזעו דדוב —ופוסכ יננה 

יאמוסריפ םג ,הארנכ ,ךנה ,דבכנ הגילוק ,יל 
םינפ תולבק ךמצעל תגגדיא ,לזמ-רבו תיח 

."תוחלצומ 

ןיב רזופמה ידוהי סעל ןב ינא יכ ,ול יתרבסה 
םימעפל םרוג ,רוזיפה ,לודגה וננוסא .םימעה לכ 

"הקדצ"ה יהוז .תחנ תצק םג — ןנד הרקמבו — 
.תומואה ןיב ונתוא רזיפש ה"בקה השעש 

סומתירה לע 

שת) יקסבוחינדשטל םיריש תזורחמ יתיאדדך) 
רתנפ ליחתה האירק תעשב .(ש"ת יר" " 
?ונלש סומתירל הנקת היהת יתמ" :םירתמו 
.לקשמה תרות תא דומלל ךירצ .םוגפ ,עלוצ והשמ 

לעב .בייחמ ןכותהש ,תינבתו הרוצ םג שי 
אל ךכב לבא .ותונמוא הפי ריכהל בייח תונמוא 
תורפסבו ,הרישב םיפיעסו דוסיה יקוח .יגס 
ךרוצ ךותמ ,םינפבמ חומצל םיכירצ ,הללכב 
אוביש ימ .הריציה לש ,רצויה לש ינאגרוא 

שוכרי אוהש ,תינוציחה הקינכטה יפל קר בותכל 
תינכטה הקוחה .חלצי-אלו שפיט אוה ,הב ומאתיו 
ינונגס לש םוליגו ךותירו ךותיה לש האצות איה 
םאתהב ,ויפואל םאתהב ןמא לכ .לילצו-הרוצ 
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סדיורב .א 

ילכ תא ומצעל לגסלו ללכשל גהונ ,ומלוע יפונל 

תלבוקמה הקינכטב דרומ אוה םימעפ .ויוטיב 
תדלונ ךכו ,היקוח דובעישמ ררהתשהל הסנמו 
םינרמשל ןיב ,הצוחנ דימת ךא .השדח תרגסמ 
הצוחנ ,תילקיסומ היצאטרפרטניא ,םינשדחל ןיבו 
היהי אל רישה וידעלבש ,סומתירה לע הדפקה 
.ידולימה ,ימתירה שוחה לדלודמ ונלצא .ריש 

הריצי לכ ירה ,ילקיסומ שגר רסוחמ יבגל 
רייצה רמאי םולכ ,םילבכו לוע איה תילקיסומ 
אוה עבצה .עבצה תא יח אוה ן לוע םה םיעבצהש 

:המכח תישאר ,ידידי ,ןכל .ולש המישנו יפוא 
םדקומ יאנת הז !רדוסמ סומתיר ,הנוכנ הקידולימ 

"(ןתנב) ?לאיניפ .רישה תחלצהל 

ןמשירפ דודל יקסבוחינרשט ןיב 

יקסבוחינרשט תא יתלאש — הרק .דז דצי^ו 
"סאיליא" תא םגרתל ליחתה ותעשבש 
בישה .ןמשירפ דוד תמיתח .דאב ותמיתח םוקמבו 
לכי ול רמוש ינניאו ,חכתשנ רבכ רבדה" :יל 
,ולש ךותבכ ילש ךותב זא השע ןמשירפ .הניט 
עדי אל אוה .רוקמה לא תוושהל לוכי היהש ילב 
תא ונממ יתחקל ןכל .יב העגפ ותכירעו ,תינווי 
ץכ ןויצ-ןב ידידי .ימוגרת לש טפירקסונאמה 
הל ויהו ,וז השרפל ביבסמ הרוטרפמטה תא הלעה 

תנשמ ,ןושאר רפס ,"הפוקתה" תא חק .םיבר םידה 

,תוקדטצה ןיעכו רוריב אצמת טשו ,חי'ערת 
,ןמשירפ ,אוה ץלאנ וניניב תועד-יקוליח לגרלש 
,דבעידב ךא .םוגרתה תכאלמ תא ומצע לע לבקל 

ךישמהל היציבמאה יב הקזחתנ ,קותמ אצי דמה ןמ 

ברקתמו םינש הז הב קסוע ינאש ,הדובעב 
."המויסל 

.סופדב םוגרתה-הריציה תא תוארל הכז אל לבא 

הרודהמב ,האיסידואו ,דדאיליא לש םלשה םוגרתה 

,(ןקוש תאצוהב) ד"שת תנשב רואל אצי ,תרדוהמ 
.יקסבוחינרשט תומ רחאל הנשכ 

ודכנו ררושמה 

לא (ב"שת) יתסנכנ .םירהצה תחורא תע^£^ 
,םינשוש לטרגא ונחלוש לע .יקסבוהינרשט 
.ליגרכ אלש חרוזו יגיגח ,יקסבוחיגרשט ,אוהו 
ףכיתו עגרל םלענ ומצעבו "!בש" :יעורזב ספת 
.םיניפותו ןיי קובקב איבה .ךומסה רדחה ןמ רזח 
תא הריאה החמשה "!אבס ינא הנ.ז !םייחל ,ונ" 

.דלונה ךרה תארקל ןרו להצ ררושמה בל .וינפ 
ינרשט תא שגופ יתייהש םעפ לכ ,ךכ רחאו 
רבוטואה לש תיזכרמה הנחתה לא זפחנ יקסבוח 
,רדנסכלא ודכנ לא רהממ אבסה יכ יתעדי ,םיס 
לש וחבשב רפסמ היה םשמ ובושב .הפיחב רשא 

ץרוחב" :ומולצת הוודח ךותמ הארמ היהו טועפה 

ודכנ תא ונררושמ בהא שפג-תבהא "!הכלהכ 

עיגה דכנהש םוי .ומע עשעתשהל הנהנו ןטקה 
"!אב דכנה" :ןרוק יקסבוהינרשט היה ביבא-לתל 
.םירתא םיניינעל תונפיהל ןכומ ונניא יכ ,ןמיס 
אוה התעו ןוינכטב וידומיל םייס ,לדג רדנסכלא 
תוירבצה ןמ תתא .רשאל אשנ .למשח סדנהמ 
תיראשו יח רצנ ,לואש םשה תא אשונ רוכבה ונבו 

.חונמה ררושמל 

תירפכ הביסמב 

,"ימולחב» ,יקסבוחיגרשט לש ןושארה ריש דרו 
,"הגסיפה,, תעה-בתכב סופדה רוא האר " " 
,(ג"גרת וילסכ 'כ ,31 ןוילג) תירבה תוצראבש 
ערואמה גחוה ומוסריפל הנש םישימח תאלמבו 

תודוקנל זא ןמזוה ררושמה .יתורפסה ונמלועב 
שהו וילא יתפרטצנ םעפ .ץראב תונוש בושי 
ץוביקב ךרענש ,ףשנ ותוא תינכתב ומע יתפתת 

.םייח-תעבג 

להקו קשמה ירבח תא הפפא גח-תשגרה 
אלמתנ לכואה רדח .הבורקה הביבסהמ םיסנכתמה 
רבעל ונפוה תונרקס יטבמו ,םוקמ םפא דע 
זילע היה יקסבוחינרשט .ותירולב תרזהו ררושמה 
ףאו ,והופיקהש הלאל הנענ תוטשפבו ,קחושו 

.וז תרכזמב ןיינועמל ותמיתח קינעה 
הכרב ירבד עימשה תוברת,ד-תדעו םשב חתופה 

ימייקמ םה ןאכ םיבוסמה יכ ,םיעטהו רקיה חרואל 

הילידיאה ןמ עודיה ,"הטוש הלוולוו» לש ומולח 
אל ,ןכסמהו הזוהה רענה ,אוה ."שמשה םוחכ, 
ואצי ,רישה ךרדב וחצנוהש ,ויתובקעב לבא ,הכז 
ררושמל העבוה ןכ .עיגהל וכזו הנויצ םיצולח 
יצמאמל יוטיב תתל לדתשיש ,הווקתו הלאשמ 

.רפח קמעב םילחנתמה 
יקסבוחינרשט תא ,הארנכ ,הררוע תאזה הנמזהה 
תוילאוטקאל וירבד רקיע תא ךכ-רחא דחייל 
ורישב עייתסה רתיה ןיב .תונמאבו תורפסבש 
— הז רישב ."םינזאמ"ב םסרפתנש ",טיע ,טיע» 

הריפסומתאה תא ,עבט תוארמ יתילעה — דמא 

דצה לע יתדפקה .סרודהו זעה ףועל ביבסמ 
רשפא ,וצרת םא לבא .סומתירה לע ,יטסאלפה 
למס ,הזה טיעב «דזה רישב אוצמלו תוארל 

םיפפואה ןודזלו רוחשל למס ,ץראב ונבצמל 
מה םא איה תרחא «דלוכ תושונאה תא ,ונתוא 

,יטרקנוק ערואמ ןווכמב טילבמו קיתעמ ררוש 
דמצנש ימ !קמטצהלו םצמטצהל אוה לולע זא 
םמורתהל תלוכי ילב ,לבגומה ילאוטקאה םוחתל 
ורודל םגו ,ומצעל ףיסוי אל ,ךומנה וחטשל לעמ 
העיבתה תא םדוג ינניא ךכיפל .הברה ףיסוי אל 
רישל ררושמה תבוחמש ,ונלצא תינשנו תרזוחה 

יניטעו תפרה לע ,ודיקפתב ןייטצמה רפה לע 
.תוליטמה ויתולוגנרתו לולה לע ,תעפושה הרפה 
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תוחישו י■ תושיגפ 

השעמה תא דואמ ךירעמ ינא .דמחנו .*»י הז לכ 
שי ירישה יוטיבל לבא ,םיצולחה לש יבושיה 

זהה יפל קר בותכא ינא ...ולשמ םיכרדו םיקוח 
..ימצעמ לבקאש ,הנמ 

םיאבכה דודגו יק םבוח ינרשפ 

לש יטויפה ולבוי תא וגגחש הלא ןי ®ן) 
,(1943 ראורבפ) ג"שת ,טבשב ררושמה®" 
גזמ ףא לע .ביבא-לתב םיאבכה דודג םג היה 
יקסבוחינרשט אב ברע ותואב ירירגסה ריוואה 
:וימשר תא יל רפיס הילע רשא ,הביסמה לא 
.םיכירדמהו םיניצקה ,הדקפימה ישנא לכ וחכנ 
רבח תדועת ידיל רסמ ,ןהכ אבא ,םהלש 'ןקזה, 
תונייטצה תותואל יתיכז ייחב .ןושארה דובכה 
.דחוימב יניעב רקי הז תונייטצה-תוא ךא ,םינוש 
דחא איה — שורד ירבדב חתפ — שאה 

שי התמועלו ,שדוק שא שי .האירבה תודוסימ 
,הדעב רוצעל ונתבוחמ רשא ,העורפו הרז שא 
םיאבכ תויהל ךרטצנ דוע תובר םינש .התובכל 
.הלודג הפירש ונב ליטה עשרה רלטיה .םינמא 
.םיפרשנה ינושאר ונחנאו ,תובהלב הלוע םלועה 

.היציזווקניאה ימיב היהשמ רתוי עורג בצמה התע 
תהב שיגדהו יליעמ שדב ךשמו ספת עתפל 
'!חצרת אל, תורבידה תרשעב האירקה« : תוררוע 
.החיצרה רצי יוביכ — תואבכ לש הווצימ איה 
יתרזע םעפו יתייה רענ« :ותירולב ענעינ 

תיבב ,ונלש בוחרב הטשפתנש ,הקילד יוביכב 
יתפחסנ טעמכו ,תוירזכאב הללותשה שאה .ךומס 
ותואב .יתוא עזעיז הזה ערואמה .ןשעה ילגב 
דחא הליל .תוקילד לע םולחל יתיברה ןמז קרפ 
.הנישה ןמ יתוקעצב אבאו אמא תא יתלהבה 
ימצע תא יתיאר .שדקמה-תיב שאב הלע ימולחב 
,תרבוג שאה .םימ ילד ידיבו ,חוכ-תסיפאב ץר 
תומוקמ לכב ,זאמ .יביבס תכרכנו ילדה תא תעלוב 
,'םיקינרא'זופ"ד לא שפנ-תבריק בורק ינא ,ידודנ 

."המכו המכ תחא לע ונצראבו 

וחוסינו בתכמ 

 If-" "ירבע רפוסו ףוסוליפ ,ןמגילז לאפר י,
סנכוה אוה .הלוחו הבר הקוצמב ןותנ " 
ולחהו ,"הסדה« ינוריעה ח",דיבל (ג"שת ,רייא) 

יכה הקלחמל והוריבעה ףוסבל .תונוש תוקידב 
תעשב ,םיישדחמ הלעמל בכש הבו ,תיגרור 
לע ,תיללכה ותשלוח לע ןנואתה ולצא ירוקיב 
יפורפ לא תונפל ינצידמהו ,םיקיעמה וישוחימ 
,חותינה תא שיחי יכ ,הקלחמה להנמ ,סוכרמ 

.ןאכל וא ןאכל 

תהל« ונממ יתשקיבו רוספורפל בתכמ יתבתכ 
לככ רוזעלו ןמגילז לש ובצמב םדקהב ןיינע 

רשטל יתאבה בתכמה תא ."ויופיר ןעמל רשפאה 
.םירפוסה תדוגא אישנב וילע םותחיש ,יקסבוחינ 
הרידה-תלעב ידיב יתראשה !ורדחב ויתאצמ אל 

ףוריצב תרחמל יל רזחוה אוהו ,בתכמה תא 
םירבדה לע םותחל לובי ינניא .א, :ויתורעה 

'סורפ ןיינעתה אל םויה דע וליאב ,אצוי .הלאה 
רוזעיש דוסיפודפ םישקבמ ןיא .ב .הלוחב .מ 
.מ 'סורפה .ג .אליממ השוע אוה !רשפאה לבב 

,ותוא תוחדל ךרוצ ןיא םא — חותינ החדי אל 
לע .ד .םילוחה-תיבב רבכ אצמנ הלוחהש ןוויכמ 
חוסינ שורד ןאכ .בל ץפחב םותחא דחא בתכמ לכ 

."יואר 

אל יקסבוחיגרשט יכ ,ןייצל ילע וז תונמדזהב 
ירוביצה וקוסיעבו ,היצנדנופסרוקה יניינעב דיפקה 
,םינוש םיבתכמ לע םתוח היה םירפוסה תדוגאב 

יטרפב קדקדל ךרוצ האד םעפה ךא ,ול םישגומה 
ררוע יעוצקמה יאופרה דצהש ,רבתסמ .םיטרפ 
ריבסה — הניצידמה" .גייתסהלו רימחהל ותוא 

ריהז תויהל ךילע הפ .הצילמ הנניא — כ"חא יל 
."םייתעבש 

הדלוחב סוניכל ותאווצ ותרגיא 

 ■jrnj בוחינרשט לש ותריטפ ינפל םידחא םישד
תצובקב יללכ םירפוס סוניכ ךרענ יקס ■ ■ 
תדוגא אישנכ ודיקפתבו ,(ג"שח ןויסב 'ד) הדלוח 
סוה .םירצק החיתפ ירבד עימשהל שרדנ םירפוסה 

בצמש ןוויכמ ,הנטק תינומב ועיסהל וניניב םכ 
רבכ (סדה ןטרס) ותלחמו ,ףפור היה ותואירב 
תומדקומה רקובה תועשב וילא יתרס .וב הנניק 
עצפנו חלגתה אוה .הוהמ תיב-קולחב ויתאצמו 
הנפ !תונבצע ידיל ואיבה רבדה .ורטנסבו ויחלב 
ךרעיי סוניכה ,עוסנל לכוא אל :תויטלחהב ילא 
לאו ,םירבחל יתכרב תא אנ-רוסמ .ידעלב םג 

.הבוח ףכל יתוא ונודי 

הארנ ידצמ עונבישו לודיש לכו ,ושפנל יתנב 

םיכסהו יל רתענש ,ךכב זא יתקפתסה .רתוימ 
רשטל התלע וז הביתכ .בתכב ותכרב תולעהל 

.אד ןוגכב יתיסנתה אל" :בר ישוקב יקסבוחינ 
ריעה ,"ינממ תאז תושעל ביטיי ירוביצה ןקסעהו 
תא וחינה םיטפשמהש דע ,ןוקיתו הקיחמ תעשב 
תורורב תויתואב "ורוביח" תא קיתעה אוה .ותעד 
דח חוסינהש ,יפמ עומשל חמש דואמו ,תוצרמנו 

.רומג רדסבו קלחו 

,ץראה יקלח לכמ םירפוס ועיגה סוניכה לא 
לע ןורחהו בואכמה תותוא רודח היה דמעמהו 
ארק שרב רשא .יצאנה שוביכה תוצראב חבטה 
ידוהי תוליהק ןברוח רכזל רביחש ,"רוכזי" 
,םובנירג קחצי :ויה םירבדמה ןיבו ,הפוריא 
'סורפ ,קבק .א .א ר"ד ,(רוניד)גרובניד .ב 'פורפ 

 369

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 11 May 2019 19:23:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



םדידיב .א 

ותרגיאש ,וילאמ ןבומ .ינועמש דודו רנזולק ףסוי 
ףונה ןמ ךא ,תואושתב הלבקתנ יקמבוחיגדשט לש 
מיאה ותומד הרסח ,תואישנה ןחלוש דיל ,ישונאה 

.ומולשל הדדח ,דתיה בלה רתסבו ,תיסנאזופ 

שדקוה ,ויתוטלחהלו סוניכב ועמשוהש ,םירבדל 
עורל ."רצימה ןמ" םשב רודמ "םינזאמ"ב 

קרו ,יקסבוחינרשט לש ותרגיא הטמשנ הרקמה 
הקיתעמה תינבתכה לצא השירדו הריקח רחאל 
.תוריינה ראש ןיב הדומעה האצמנ סופדה תיבבו 

רדח"ל יתרסמ "יקסבוחינרשט תיב" תמקה םע 
.םיבר םימי ילצא הרמתשנש ,וז הדומע "ןואיזומה 
הזונגה תרגיאה ירבד הנושארל הזב ומסרופי התע 

הנכותו ,ונלוכל האווצ תניחבב םהש םירבד — 
:הלא ונימי עקר לע םייקו יח דוע 

,דואמ םירקי ,םירקי םירבח" 
ףתתשהל ןפוא םושב לוכי ינניא ,לודגה ירעצל 
ינא שפנו בלב לבא ,הדלוחב — ונלש סוניכב 

.םכמא 

התיה אלש ,האושהו הלודגה הקוצמה ימיב 

ונידיב ןיא ,המואל התויה ןמל ונתמואל התמגוד 
לארשי לכ תודחא ,תודחאה דבלמ ,רחא קשנ םוש 

.ומויק תמחלמל 

ידיו תיתמא ,דוחא חור היורש םכילע היהת 
םילודגה םידוגינה לכ תורמל ,תישיא תיתוד 
רוביצל ול רשפא יא םתלבש ,תועדה יגוליפו 

ניאל ועבטמ הטונו רמונמ ,חתופמ םידפוס לש 
.םזילאודיביד 

וחילצי אל ,םידחואמ היהנ וז הער העשב םא 

ונביוא לש תושקנתה םושו תיחשמ ילכ לכ ונילע 
תושעלו לועפל אלא ונל ןיא וז חורב !לודג רתויה 
ץראב ותלואגלו םעה תבוטל רשפאש המ לכ 

.לארשי 

הרהמב םייקתי אבה םוניבהש ,םכל ינא לחאמו 
— ונלו ולוכ םלועל םיבוט רתוי םינמזב ,ונימיב 

.ונשפנ לע םידמועה 
בל לכב םכלש 

יקסבוווינרשט לואש 

קילאיב לא יקסבוחינרשט יבתכממ 

םימיה לכ וררש תידדה הצרעהו הבהא יסחי 
בוחינרשטו קילאיב ןיב ,רודה יררושמ ינש ןיב 
בתכ "הריעצה ונתריש" ותסמב רבכ .יקס 
היבאו הרשבמ לעכ יקסבוחינרשט לע קילאיב 
ךכ לעו .העורתב הלועה ,וז הריש לש הללוחמ 
"ושט תאצרהל ולש םיאולימה-םואנב רבידו רזח 

תפיסאב) רואינש לעו ןהכ בקעי לע יקסבוחינ 
:(ד"ערת ןוושחרמ ,חסידואב "רבע תפש יבבוח" 
,ןהכו רואינשכ ,הלאכ םיררושמ ינשל וניכז םא" 
ירה — הנש םירשע ינפל םהילע ונלליפ אל* 
תביסמבו ."יקסבוחינרשט לש ונוחצנ ירפ הז 
מב ,ה"צרת זומתב םילשוריב הכרענש דובכה 
רמא ,יקסבוחינרשט תריציל הנש םיעברא תואל 
ץוח רחא עדוי יניא" :וינפב וחבש תא קילאיב 
ולצא הנותנ הלמהש ,תירבעה הרישב ןממ 
ןאכמו .ימינפה חרכהה יפל קר ,בהז סלפב 
דצמו ."ךיריש לע םיכופשה רהוזהו תוריהבה 
בתכ ,הנש םישימח קילאיבל ואלמשכ ,ינש 
תוחכוהב תוארהל ונילע הבוח" :יקסבוחינרשט 
,תירוטסיהה העפותה התוא תרבסהב תויארבו 
חיר אהיש ךירצ .קילאיב הל םיארוק ונאש 
.'קילאיב שרדמ, לש וכות לכמ ףדונ הימדקא לש 
.המשל האנ הריקח ךא ,תוחבשתו תוזארפ אל 
םיבהוא ונא המ לע ונל האריש המל ונא םיכירצ 
ןתנ דציכו ותוא בוהאל שי עודמו קילאיב תא 
לע זא רבכ אופיא ץילמה אוה ."ןתנש המ ונל 
בו .קילאיב תריצי לש תימידאקאה האצוהה 
(ג"פרת ןילרב) "ןומיר"ב "הרישה ןמא" ורמאמ 
תריציבש יתונמאה-יטיתסאה ךרעה לע דמע 
ג"צרתב עיבה ותצרעהו ותבהא לכ תאו .קילאיב 
לש ובל" ורמאמב ,(קילאיבל םיששה לבויל) 

."םינזאמ"ב ,"קילאיב 

.יקסבוחינרשט לש ול"ומו וכרוע היה קילאיב 
היה קילאיבש ,"חלשה" לש א"כ—ג"י םיכרכב 
וירישמ רשע דחא וספדנ ,יתורפסה םרודמ ךרוע 
ףכה" ,"וגב" ,"םויח םוחכ" ,"םירה ןיב") 
,"הליל הליל" ,"ריצק רחאל םיחרפ" ,"הרובשה 
,"רסאמב" ,"ןיק לבות ינבל רומזמ ריש" 
,"ורזפ ףרוח לש ר\עש שיו" ,"הלוח הל'הרב" 
השריה הלא םירישמ תמכב .("לגר תלוע" 
ותמכסה יפ-לע ,םינוקית סינכהל קילאיב ומצעל 
.יקסבוחינרשט לש ,ותשקב יפל םימעפלו ,שארמ 
טעמכ קילאיב ידי-לע בתכנ "םויה םוחכ" 
לע ולספנ יקסבוחינרשט ירישמ המכו ,שדחמ 
לע קילאיב בתכש רחאל הז לכ ן קילאיב ידי 
םשובכ אב אל תרפותה ןכנל" :"ןכנל" רישה 
'קיזמ,ש ,יקסבוחינרשט הז קיזמל ול רומא .הזה 
םישל הז 'קיזמ, אוה דיתע :יתאבינ האר .אוה 
ינאו — ותירולב לע םיררושמה רתכ תא ודיב 
ןושאר ארקאו הבוטה יתחרק תא ףוסאא 
רנזיולק לא ובתכמב) "ךלמה יחי" :םינושארל 

.(20.10.30 םוימ 
רואל איצוהו .שט לש ל"ומה םג היה קילאיב 
/'םיריש" :הלא יקסבוחינרשט ירפס השש 
,"םירופיס" ,"תוטיווסה תרבחמ" ,"התוואיה" 
ה תרבחמ" לע ."לילחה" ,"תוילידיאה רפס" 
:קילאיב בתכ ,"ריבד"ב ועיפוהש .שטל "תוטיווס 
ילככ איה ןהמ תחא לכש ,הלא תוטיווסב" 
ררושמה לש וחור עיגה ,ונתרישב רקי שיבג 
לולכישלו תוילקיסומל ,ירישה ןיינבל עגונה לכב 
ןנימב תודחוימ ןהו ,הובגה םורמל דע ,הרוצה 

."םויה דעו התויה ימימ תירבעה ונתרישב 
הלאה םישיאה ינש ודמע הנש םישולשכ 
קילאיב ןויכראב ורמשנ וזמו ,םיבתכמ תפילחב 
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