
אמ ותואמ תורוש שולש-סייתש דוע ילואו 
תצבורה הנכסה'' :ןתוא םג טטצל יאדכש רמ 
דחפה אוה תיאנק תינרדומ הריש לכ חתפל 
כמ 'תוילאנב'מ ידימתה ששחה .יוצמה ינפמ 
,יעבטה יוטיבה ינפמ זרפנ דחפ ןאכ ליש 
...תמא תריש לכל דוסיה אוהש ,יעצמא יתלבה 
ררושמה ןיב קר אל טקאטנוקה לטב העש התוא 
...ושפנ ןיבל ררושמה ןיב םג םא יכ ,להקה ןיבל 
,תינוציק תויביטקייבוא לש הציחמ תמקומ 

.(50 ימע) "ןיעמה תא תרכוע הומכ ןיאש 
כמ) "תרוקיבב הלילשו בויח" ותמישרב 
ןמכיפ רדוח (1947-8 "םיינזאמ" ךותמ ינש בת 
תרוקיב תויעב לש ןביל-בל לא םעונבו ףקותב 
םויה םג יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ תורפסה 
ןמכיפ תא הניגש ימ .יתורפס חוכיו לכב טעמכ 
הער הלמ רמול זעמ וניאש "בל-בוט" רקבמכ 
הריציב תומיגפו תוגורסה ףושחלמ ענמנו 
תסיפת לש תיתשתה תא ןיבה אל תיתורפסה 
וספ תישיא הביא לש תרוקיב" :ולש תרוקיבה 
הז ישיא סחיל תפרטצמשכ קרו .שארמ איה הל 
הב שי ,הריציה םצעל תיתימא הלודג תואנק םג 
ומכ) הלודגה הביאהש אוה ןוכנ .בויחה ןמ 
תורירקש המ ,תוארל הרשכוה (הלודגה הבהאה 
ב יולת לכה לבא .םלועל וארי אל שפנה ןויושו 
הביא לש תרוקיב .הביאה רוקמבו הבהאה רוקמ 
םגפ םלועל הלגת אל תינתאנק ,תינמקנ ,הנטק 
אהתו הביל ירוהרהמ הארת םא יכ ,שממ לש 
אלא םהב היהי אלש ,םימודמ םימומב תילתנ 

.(143 ימע) "שוטשט םושמ 

תוינתאנקו תוינמקנ ,תונטק תוביא המכ 
םניאש םירבד ,תורפסה תרוקיבב אצומ התא 

ךירעהל תורמייתהה דגנכו :זינע לש ופוגל 
ןעוט תויטסינויצקפרפ הדימ-תומאב הריצי 
יושע התאש ,רבד הניא ןמא-תריצי" :ןמכיפ 
םג .טלחומ טפשמ דימ הילע איצוהל דימת 
הקידבה רחאל דימת אצמנ אל רתויב םלשה 
"םלשה לע ףידע אוהש םלש-יא שיו ,םלש 

.(םש) 

רקיבב רקחמה תיעבל" תרחא הקישרב 
(1947-8 "םיינזאמ" ,ישילש בתכמ) "תר 
רקחמה תא ותכרעהל יניצר יוטיב ןמכיפ ןתונ 
ץראב חתפתמו ךלוהה ימדקאה יביטקייבואה 
הסנמ אוה ,םימכח ךרדכש אלא ,םלועבו 
אל הזמ םגו הזב זחאתש הרשפ-תחסוג אוצמל 
רקחמש וז אלא הניא הבוט תרוקיב" :הדי חינת 
עירכהל ילב .דבב דב הב םילוע היציאוטניאו 
הילאש תרוקיבה ילוא יהוז םנמאו :דחא דצל 
ינש םה הלא ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,ונלוכ םירתוח 
.תודחוימ הטילק-יכרד יתש ,םידחוימ םיגוס 
,תערכמה איהו ,תמדוק היציאוטניאה דחאל 
יפל ,ויפוא םצע יפל ,רקחמה שיאש דועב 
,ךומסל יאשר וניא ,ךמוס וניא ,ודיקפת םצע 
ינש םה הלא 'ובו םיכמסמ ,תודבוע לע אלא 
יארמ'לו תודבועל אמצהו ,םירקבמ לש םיסופיט 
.םהב אלא חטבי אל ,םתוא עבשי אל 'תומוקמ 
.יביטיאוטניא תויהל בייח ומצע רקחמהש אלא 
תא םיקהל רקחמה שיא רשכי אל וז הלוגס ילב 

.(148 ימע)"'ןילקרטה 

ךוותה-ידומעמ ונמזב היהש ,ןמכיפ בקעי 
,ןדפק ךרוע בשחנ ,יתורפסה דסמימה לש 
ובוריס לשב םירצוי םע תחא-אל ךסכתסה ףאו 
םג עדונ אוה ךא :תרחא וא וז הריצי םסרפל 
לכו תורפסב םישודיחה יפלכ הברה ותוחיתפב 
,גרבדלוג האל ומכ ,זא לש םיריעצ םירצוי יפ 
ללס אוה .םירחאו רהזי ,ןמרתלא ,יקסנולש 
ייתהב ,םהיתוריצי םוסריפב ךרדה תא םהינפב 
תויונמדזהו יארשא ןתמבו תיתרוקיב תוסח 

רטניאהו ,העט אל םנמוא שיאהש ודיגה םימי 
בטיממ תירבעה תורפסל הקינעה ולש היציא 

.וירחא אבש רודה לש םירצויה 

ל םירמאמ ינש םישדקומ הז תוסמ ץבוקב 
ישר .רהזי .סו ןמרתלאןתנ :וללה "םיריעצ" 
תומישר) הלא םירצוי יגש לע ןמכיפ לש ויתומ 
םיצבקב וצבוק יקסנולשו גרבדלוג האל לע ולש 
השק .הרתי תוקמעב תוניטצמ ןניא (םירחא 
שידחה ונונגיס קמועל תדרל ןמכיפל ול היה 
,דחוימה ינמרתלאה טנמרפמטל ,ןמרתלא לש 
ימה לש ותרישב יוטיב ידיל אבש ןמזה קפודלו 
תוכמ יריש" לע ןמכיפ לש וירבד .ריעצה ררוש 
הו תוירוקמה ויתוריצימ תחא איהש ,"םירצמ 

אוה ,דואמ םיינללוכ םה ,ןמרתלא לש תובושח 
ןוזח" לע ,"רעצ לש תידוהי תופירח" לע רבדמ 
תא ןייצמ ,"העווזל תוצלפתה ןיב עלקנה בל 
,"הניבה הכשח םהב תורוד לש ארונה ברקה" 
ופוס דע םוהתה תא האורש ימ קר"ש ךכ לעו 
.(315 ימע) "דלונה בכוכה תא םג תוארל רשכוה 
יאש תוצילמכ הלאכ תורימא תועמשנ םויה 
קפס ןיאו ,תונמאה השעמ לע הברה תורמוא ןנ 
וז ןפוד-תאצוי הריציב רתוי םירחואמ םינויעש 
םג ךכ .םייתונמאה היברע לע דומעל וביטיה 
ןמכיפ רבדמ ,"םדא יניעב" רהזי .ס לע ורמאמב 
רכז יאדו ,המח תיריל המיענ" לע רתיה ןיב 
- ונאצ תא גהנש הזכ העור ותודלי ימימ רהזי 
רופיסה םע רשקב) "היווהה םות ,העור תוולש 
לש ותויה תא שיגדמ אוהש ךות ,("יובשה" 
ןורשכהש דימת וגעדי"ש חינמו ,רפכ-ןב רהזי 
םגורשכמ הנוש היהי ,המצע ץראה חימצת רשא 
:ונרעיש תאז םגו ,ץוחה ןמ ואבש םירפסמ לש 
רפכה ןמ חמצי םא יכ ...ךרכ ןב היהי אל אוה 
םיזמר רהזי לע רמאמב שי םנמוא .יוכו "ירבעה 
יוטיב ידיל ואבש ,תוירסומ-תויתרבחה תויעבל 
לש תיביטיאוטניא הסיפת םגו ,ויתוריציב 
םיבותכ םירבדהש אלא ,ירהזיה תונמאה-השעמ 
תמושת ןכ-יפ-לע-ףאו .ידמל תלפרועמ ךרדב 
,הלא םיריעצ םירצויל ןמכיפ* קינעהש בלה 
פאהו תיתרוקיבה ותוסחיתה ,םהיפלכ ותוחיתפ 
תונקלו םמצע תא אטבל םהל קינעהש תורש 
הזב ןכש ,הבר הכרעהל תויואר - דמעמ םהל 
,בר ץמוא ךכב היה .םינושאר-תוכז ול הרומש 
ררושמ לש יהבא סחי ,הריציהו רצויה תבהא 
םהל וסליפש םיריעצ יפלכ ,לשבו רגוב רקבמו 

.ותרזעב םכרד תא 

לע" ןמכיפ לש ותמישר דחוימב תנינעמ 
"רבד" ןותיעב םיכשמהב םסרופ) "השאה תריצי 
טעמב קוסיע השאב קסוע אוה .(1944 תנשב 
*חורה התריצי לעו הילע רבדמו ,"יטסינימפ" 
התויה לע ןכו ,תורודה לכב תיתורפסהו תינ 
םכייש" :הבר הצרעהב ,הרישל הארשה רוקמ 
תא םג םא יכ תבקמ ידיל תא קר אל רצי ריפ 
רצי יוטסלוטו ,רהוטהו םותה למס ,הנומידסיד 
בל איהש השאה תא - השאטנ תא ,יטיק תא 
ל רבעמ לבא .(356 ימע) "םלועהו החפשמה 
ל הארשהל הלדנ-יתלב טקייבוא השאה תויה 
דובכ-תאריב ןמכיפ רבדמ ,רבגה רפוסלו ררושמ 
,תודודה לכב םישנ לש תיתורפסה ןתריצי לע 
,תויארקמה תוננוקמהו האיבנה הרובד זאמ 
רנית-שרע לע תוהמיא ורשש שרעה יריש ךרד 
הרובד לש ןהיתוריצי לע וירבדל דעו ,ןהיתוק 

.לחרו ןוראב 

רקבמה ןמכיפמ טעמ תתל הדעונ וז המישר 
רקבמ-ררושמל בל-תמושת שדחמ בסהל תוסנלו 
.תורפסה-תרוקיב לש הבילמ חכתשנ וא החדנש 
המישרב ןמכיפ איבהש הלאשימב המייסל הפיו 
םושמ אקוד" :(20.2.42 ,"רבד") "חתפמ ילב" 

תירבעה הרישה םג הללכבו ,הלוכ ונתוברתש 
,ןוכנ רודיסל ךכ-לכ הקוקז ,תונושה היתופוקתל 
רריצ ישנאל אל םיללפתמ וגא ,הנוכנ הראהל 
,עפש ילעבל םא יכ ,םייעדמ תוירטמיגו ןיפ 
ןנורתת הרישהשו םהיקרועב לחלחמ םח םדש 
■ .(370 ימע) "םעגממ חוכ ףיסותו 

ו102א0 •לר/€//מ 
םשל ארויג 

,חוד רצוק יריש ,לואש-יבא יכדרמ• 
.1982 ,ביבא-לת ,"הזורפ" תיירפס 

,חוד רצוק יריש ,לואש-יבא יכדרמ• 
.1982 ,ביבא-לת ,"הזורפ" תיירפס 

הרישב רבד לפנ םינורחאה םישדוחב 
שפנ-ייח דצבש םיברל רווחתנ וליאכ :תירבעה 
,המינפ ררושמה בלב םילדנ יתלבו םירישע 
,םיטוב ,םיישממ םייח םג ול הצוחמ םישחור 
םלעיהב .םהילא סחייתהל אלש ול רשפא-יאש 
םילמ לש הנבימ קר תויהל הרישה הלדח דחא 
.תונויער לש תויפלת-לדגימ וליפא וא תואנ 
ישה .םייחה לע חוכיווב דצ תויהל הכפה איה 
םא םג ,תילארטיינה תוחונינה ןמ העקפוה הר 
לע המ-רבד רמול ןוצרמ-הריחבה הל הראשנ 

.וישכעו ןאכ ורמאלמ ענמיהל וא םייחה 
יטא וזיא ,יקלח ןפואב תוחפל ,הצרפנ דכב 
התפכש ,תעדומ אל וא תעדומ ,הפוקש תומ 
תופיקשה .תיכוכז-זולנעפכ המצע לע הרישה 
יחמה לבא ,םייחב תולכתסה הרשפיא העבטמ 
תממח התיה וליאכ תוטובה תא הנניס הצ 

יגד םג ומייקתה הז הרישדבויראווקאב .םייח 
ילואו .רשופהו ןגומה םמוחב םייטויפה בהזה 
,הלא םימיב רז ןתנ ירבדכ ,קפס אללו ,דוע אל 
תועידי ,"הרוהט-אלו הרוהט תורפס לע") 
יא" :(19.11.82 ,תורפסל ףסומה ,תונורחא 
אל םלועמו ןיא :ךכ לע הרזחב זירפהל רשפא 
רטקאל שרדיהל ןמאה לע הבוח םוש התיה 
דרא לע ביגהל וילע הבוח סוש ןיא ףא ,הילא 
הריציה תרגסמב אל יאדווב - םהשלכ םיע 
םירוסמ םירבדה .תיתוגמאה וא תיתורפסה 

לש םייתונמאה וילכלו ויתוסיפתל ,ונופצמל 
".דיחיו דיחי לכ 

,םיטעמבש םיטעמ ,הלוגס-ידיחי שי לבא 
שממ ,םתרישל םלג-רמוח אוה םנופצמ רשא 
עימטהל םילגוסמ ףא םהו ,בצעב וא הבהאכ 
םישמתשמ םהש ךות ,םתרישב הילאוטקאה תא 
העודי וז תמא .םייתונמאה םהילכב הכלהכ 
הדמעכ אל ,תובר םינש הז לואש-יבא יכדרמל 
חור לכל המצע המיאתמה הדמעכ וא תנמדזמ 
ןונבל תמחלמש ,ררושמ-חרפ אוה ןיא .היוצמ 
ותדמע .הנושאר הריש לש םינצינ וב הצנה 
יאש וז ,םלוע-תקבוחהו תינאמוהה ,תינופצמה 
היאר יקפוא לש םת-ורצב םדל םד ןיב הלפמ הנ 

:דוסי-תנוכתכ רישב דימת תטלוב ,שגרו 
םירורא / םירורא / ט'צוניפו יריפ ןוסקיג" 
וניתה יביוא םירורא / םהיתויסנכב םיעובצה 
ורא / תוהמאה בל םימסרכמה םירורא / תוק 
םירוסרסה םירורא / םילפאה םיזזובה םיר 
םירורא / םחלה יגרגת םירורא / םירוכמה 
/ םלועבו הלי'צב / ריואה ,םחלה ,םדה ינרגת 
:םידע / .ןידה םוי דע הז רבמטפסמ / םירורא 
תיבה // הרווג היצ ,יטרמ הזוח ,ורמא קפוט 
םוירוטמרקה / םיניילתה תוסיג / םיניילת ףקומ 
"הלילו םוי / הלילו םוי דבוע / וגאיטנס לש 

.(9 ימע) 
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ררא תיטילופ הטיש דגנ הרימא וזשמ רתוי 
תדמעכ םייחה דעב הרישי הרימא וז ירה ,הר 
הרישב ידוהי ןונגיס והז .ררושמ םדא לש דוסי 
ןויגהב ,עבונ אוה לבא ,וננמז-תב תירבעה 
קילאיב לש םתריש - ותשרוממ ,רורב ימינפ 
.רעשב-חיכומכ רישב-רבודה לש ותדמע :ג"צאו 
ררושמה תוהמ תא השעמל הרידגמ וז הדמע 
ודק לש תללוכ היארב תאצוי איהשכ ,ותרישו 
.יתד וא יטילופ ,ינופצמ יוויצכ םייחה תש 
תרכינ הדימב הליבקמ ,תניינעמ המגוד 
םייח-יווהמ םג םא ,לואש-יבא לש ותדמעל 
ונל אצמית ,ירסומ-יתד ותויהב דואמ קוחר 
איבמ ינא ."הניראמ" טוילא .ם.ת לש ורישב 

,תרכינה תירוטרה התבריק ללגב וז המגוד 
ינש לש הקיטאופב קהבומה ינושה תורמל 

:הלא םיררושמ 

,בלכה תועתלמ תא םיזיחשמה הלא" 
תראפתב םיצנצנמה הלא / תוומ / םיארוק 
םיבשויה הלא / תוומ / םיארוק ,שבדה-קנוי 
הלא / תוומ / םיארוק ,חורה-תרוק יתפשמ ןיב 
."תוומ / םיארוק ,תויחה תמחיב םינעתמה 
לא הנופ אוהש םגה ,לואש-יבא לש וריש 
רהי הדמעמ אצוי ,יגאילי'צה םזישאפה יעשפ 
"םוירוטמרק" הלמב תרשוקה ,תקהבומ תיד 
.םדל םד ןיבו עשפל עשפ ןיב היצאיצוסאה תא 
ירישב תוקדה ןמ תוקד תויוכיא ,רחא דצמו 
יטילופ ררושמכ ולש תימדתהש - לואש-יבא 
,ג"צא םע םידונמה הנחמל ותוא הקחד ינוציק 
ימ" :ירילה בטימה ןמ ןה - שוטר ,ןפ ,יריאמה 
/ ףנכ תשווא עומשל ןיתמי / וינפל לטומ ותמש 
/ אבחנה הלגי םואתפו / אב דא וליאכ דלוה שי 
ללכ שקיב אל / חוחש ובגו ךלהש הז הגה 
תא רשייל / ובכשמ לע הלע עגרל קר / חונל 
הארנכ שדקומה ,"ב 'ר תומב" רישה) "ובג 

.(42 ימע ,ןימינב 'ר לש ורכזל 
ללכב םירידנה םידדובה ןמ וניא הז ריש 
הנושארבו שארב יכ ,לואש-יבא לש ותריש 
תא השועה איה תישגירו תילולימ תונקייד 
שונה לכ הב רשא תידוהי יוטיב-תרוצל רישה 
תפקשמ וז םא ,אשונה תריחב .םירשכ םיא 

איה רשאב תירקימ הניא ,תינופצמ הייטנ 
םילמ-דרעמב תידעלבו הנוכנ איה .שפנה יאר 
"הרוהט" הרישב דכ .ידוחי שפנ-ךרעמ אוהש 

."הרוהט אל" הרישב ךכו 
התמצועב העיתפמ לואש-יבא לש ותריש 
ירה .ותעתפה םצעמ עתפומ ארוקהו תישגירה 
,םינשב תורשע ךשמב הבתכנש הריש וינפל 
תפומה-ימוגרת דצל) יגומלא ררושמ ידיב אלו 
,(םירחאו ןאמ סאמות יבתכמ לואש-יבא םגריתש 
.טעמבש-טעמ ךא הילע עדי ,ארוקה ,אוהו 
לעתההו ררושמה ינפמ העיתרה יכ ,רבתסמו 
ןיא :האירק-תועטו ןיד-תוויע ויה הריש ןמ תומ 
עמה-תויטילופה ויתודמע ןיבל םירישה ןיב 
יהוז .םולכ אלו לואש-יבא שיאה לש תויש 
הריש ןיב הנחבההו - טספיגאמ אלו הריש 
צעלשכ הרוהט הניא הרוהט אל הרישל הרוהט 

.תירשפא ללכב איה םא ,המ 
סינאמוה תינויער הדמע םירישב שי ,תמא 
,תפתושמו תללוכ ,הנוכתכ ,תרשפתמ-יתלב תיט 
ילופ-אל םירישלו םייטילופ םירישל ,הדיחא 
ינאש יפכ)ינלאמש םזיטאמגוד םהב ןיא .םייט 
שיש ףא ,רחא םזיטאמגוד לכ וא (ותוא ןיבמ 
ל}א .םייטילופ םידגיה םהש םיבר םידגיה םהב 
םירישה לכ רוקמ אוה דוסי-תדמעכ םזינאמוהה 
רופא רחשב" הניקה רישב ךכ .לואש-יבא לש 
דרפנ-יתלב גוז) תוומו הבהא לע ןנוקמה ,"הז 
:הבורמ המצועב ךא ,תנדועמ תונקיידב (הרישב 

לואש-יבא יכדרמ לואש-יבא יכדרמ 

ושמה דרומה / רזוח קנע בצב טאל טאל" 
יאובחממ תצצוב המיאה / ,יזח לע לחוז / ןייר 
/ םימולצת לש הפיגמ קר / .הנניא איה / :יסחמ 
"ףעפע דיג אל ,עדוימ יוויח אל ,םירכנתמ 

.(76 ימע) 
יטח תטלוב לואש-יבא לש ותריש רחבימב 
אשונ איה םהב תישיאה המינהש ,םירישה תב 

,•ערו בוהא םדא תומ אוה רישה ערואמו ,רישה 
וקלח תא איבאש ,"ררושמה תייולב" רישב ךכ 

:המילש האבומכ ןושארה 

/ םיירהצה / וק לע יתמדקתה תוריהזב" 
/ תיאנקה הממדל לעממ / ףחרמה ןיילול / ידבל 
הליצב / התמישנ תרצועה הריזכ הרצבתהש 
זוחמב ,הפ הדיעמה / ,םייודיוה תרדש לש דבכה 
/ םירבדה עבטב / תויחה תונשקע לע / ,ילבה 
צמה ישקשק // תוומל רבעמ גלדמה רחמה לעו 
ןותיח דגנ / יתותפש יתקדה // וקיהבה תוב 
ןושלש / רודב / הטושכ קרעש / הטובה רובידה 
/ םיריחמה תודונת ףא לע //.קושב תרכמנ םדאה 
בקה יבג לע רחמ גלדמ / רישהו קדצה דיריב 

.(14 ימע) "םיר 
עתהל וניטנש יפכ ,םלעתהלרשפא-יא לבא 
,התפוקתל ןזוא הרוכה הרישה ןמ ,רבעב םל 
שגרה אוהו ,חוכב ילאוטקאה ץרפתמ הילאש 
סמש יפכ ,רבתסמו .רישה דקומ אוהו יטויפה 
צה םזיציטתסאה יכ ,שדחמ םעפב םעפכ רבת 

,םצמוצמה ומוקמלו הרצקה ותעשל קר הפי ףור 
הקזח הרישב םייח םה םא ,םמצע םייחהו 
רמול ונל שיש המדנש המ לכמ םיקזח ,תקיודמו 
יוגה תרות לש םילופליפב הרישה לע וא םהילע 
,יובא ,תמאב ילאוטקאה .רסומה תרות וא 
לואש-יבא לש ורישש םשכ ,דימת ילאוטקא אוה 
(13.8.76) אוהה חבטה לע בתכנש "רתעז לת" 
אלש םושמ םויה וב אורקל הבוחש ריש אוה 
זא ונארק אלש המ תאו .ונמזב ול ונבשקה 
,תיאנותיע הזורפב םויה אורקל םיצלאנ ונא 
,תמגמוגמו תמשוגמ םיתיעלו השולק םיתיעל 
מה ,רישה לש ויוטיב תלעמל תברקתמ הניאש 

:העווזה תא הגירהה-הנחממ גלטק 
ירבש ,תויווג תיווע .אפקש קעז ץראה עול" 
,ןחלוש יערכ ,םייניע ירוח / .תפזה חיר ,ןמש-ופ 
תנומת // .תמה קיחב םשונ קונית .תיכוכז יסיסר 
/ .תססוג הבלכ תבבי .ןשע תרגסמב סדוק-לא 
עושי דסח - .בלצה עוקת ףירצה תברוחב 
,הסרקש הטוידמ טיבמ םדא לצ // .תמאתמ 
םיה תא החיתרמה / אלוליהה שא לע ההות 
המ / .(הלוהמ טפנו םדב) !הינפמש .לודגה 
לבא דבלמ ?קנחמה ,ןיסמחה דבלמ ,יל רתונ 
ףורגא - !יח .דליה יכב !ששש / ?ןווע-דבכ 
.(102 ימע) "ןובזעה וצ תא עמוש תומויא לצה 

 -dlp/J €מ//לכ
דיגנ םייח 

.םיריש ,החביש טקל ,זיניירט רנבא י 
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוה 

תודלי-תוארמ-ידגוס םינוקיטנמורכ אלש 
לל ,ישימחה ויריש רפסב ,ןיניירט רנבא שקבמ 
רישב רבכ .תונורכיז דוכלל אל ,תוזוכיש טוק 
,ץבוקל ומש תא קינעהש ,יתרהצהה החיתפה 
ןמ תושממ יעטק רשפ-תרסח תוירקימב םילוע 
ךרעב טיעמהל זרדזמ אוה הז רישב .תודליה 
יבר הכ םיעורא ראש" תמועל ,רבעה תויווח 

.וחכשנ רבכ ,בגא ,םה םגש ,"תועמשמ 

תא םימדוקה ויריש ירפסמ ריכמש ימל 
ותודלי לא רוזחל ןיניירט לש יתייפכה ףחדה 
לש םיעינמה תוחוכה דחא תא וב ההזמו 
יוטיבכ החיתפה-ריש הארנ - הכ דע ותריצי 
אוהש םג ןכתי יכ ףא ;תימצע הינוריא לש 
שופיחבש רחשה-וסוח לע רגובמ םדא לש יודיו 
ובשחנש תושממ-יעטק םתואב םג ,תועמשמה 

.רשפ יקינעמכ רבעב ויניעב 
,חכונ םיאבה םירישב אורקל ףיסומש ימ 
טמ הפריה אל התע םג יכ ,תעדל ,םוקמ לכמ 
םוי :הלחתהה-תודוקנ לא רוזחל ףחדה ןינייר 
הלועה םידבכ םילסב הפר אמא :תדלוהה 
רנש בטימ תא הלכמה אבא :םירכובה-תנוכשמ 
ןודא :רוצמב םילשורי :הרוחש הדובעב וית 
תופרטצמ תויועטה לכש ,רוביחל הרומה ינבל 
הנכשה ,ירופא םאדאמ :דואמ בוט ןויצל ויניעב 
תומד ומכ ,הת הטיאל תגזומה תיסורה המצב 
ץראמ תונומת יערק - בוכ'צ תוזחממ האציש 
לש ותודלי תפוקת ,טדנמה תפוקת לש לארשי 
ביבא-לתב תודלי ,1928 ,ביבא-לת דילי) ןיניירט 
םש ,םילשוריב ,םויה דע ,ךכ-רחאו ,הבשומבו 
ואב - תילאקיספ הימיכל רוספורפ שמשמ אוה 

.(הטיסרבינ 

.תילארשיר'רא הריש תויולג םירישה ןיא 
תואיצמ רזחשל ררושמ לש ןוצר ירפ םה ןיא 
ישגר ףחד לש האצות ,השעמל ,םה .הפלחש 
לא רותחל תרכומה הפיאשה ידי-לע ענומה 
תישארה ןמ - םשמ ןיבהל ידכ ,הלחתהה-תדוקנ 
,הרואכל .םתועמשמו םבכרה ,םירבדה דוס תא - 
,ישילשה ויריש רפסב ואיבהש ןוצר ותוא והז 
ידומרתה לש ינשה קוחה לא "םותסה רעשה" 
ץבוק ותואב "ינשה קוחה" רישב .הקימאנ 
והותה" יכ ,הנקסמל ארוקה תא ררושמה ליבוה 
(יתילטוטסיראה)הפיאשהש אלא ."טולשל בושי 
שמו םירבדה דוס תא הלחתהה-תדוקנב תולגל 
גישמה רצוק לשב ,רוכזכ ,זא הלכוס םתועמ 

.ישונאה בצמב עובטה םינואה-רסוח ללגבו 
ןיא התעש אלא .וישכע םג שבכנ אל הז ףחד 
םה אלא ,רבעה תוארמ תובקיעב אצוי ררושמה 
ךותמ רבתסמ רישה הנבימ םג .וילא םירזוחש 
יעטק םהש ,םיירישה תוארמה :הז ילויה ךילהת 
וחמ ספיספ ינבאכ םיפרטצמ םניא ,תונורכיזה 

ירש תוירקימב םירשונ אלא ,יגומראהו בש 
דיל הז םיכרענ וא ,היוהד הנומת יערקכ תיתור 
הארמ-רבש .הצפונש הקיתע הארמ ירבשכ הז 
ההזמ םהב טיבמה ררושמהו ,ןורכיז-ערק ףדור 
לש ןקוידה ירכז תאו ונקויד יפוליח תא םלוכב 
רמה ירבש ןיב גלדמ רישה ,בייחתמכ .ויריקי 
ורשפ דוס תא שחנמכ - ופוס תארקל קרו ,תוא 

.אישל תוריהמב ליפעמ אוה - 

.םיריש ,החביש טקל ,ןיניירט רנבא• 
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוה 
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