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דקש ןושרג 

אצומ אלל האיצי 
רנרכ .ח .י ירופיסכ תיזכרמ תינכת לע 

,ץוחב ףרוח ,תיבב ףרוח ."ףרוח ןכ 

."שפנב ,בלב ,ברקב ףרוח 

CE7 'S• 1 ויבתכ ילב — "יודוחב. :רנרב .ח .י) 

 X

קחשימל יפוסניא רוקמ אלא ,הלילעה ונייהד ,תיתורפסה תינבתה ןיא הרואכל 
תיאגתה ידי-לע הבר הדימב איה תעבקנ השעמל !רצויה לש ידוחייה ןוימדה לש אלפנה 
"ןהירוביגו תולילעה מיחמוצ הכותמש ,הפוקתה לש םיידוסיה םויקה יבצמו םייתרבחה 
אסיג דחמ תיתרבח הביבס לש דוסי יעינמ ףקשל היושע תיתורפסה הלילעה ,ןמזו 
לצא תמיוסמ תינבת לש התורידת .אסיג ךדיאמ רצויה לש ודוחיי רקחל רוקמ שמשלו 
תינושה םיטנאיראווה וליאו !הז לש ףתושמה ועצמ לע דמלל היושע דחא םירפוס-רוד 

.םהל תפתושמ וז תינבתש ,םינושה םירפוסה לש םדוחיי לע — הלש 

(וירחאלשו וינפלש רודבו) "קילאיב לש ורוד"ב רתויב תורוגשה תוינבתה ןמ תחא 
ליאוה ,אשונ םשב אלו תינבת םשב הז ןינע הנכמ יננה ."הבישה"ו "האיציה" תינבת איה 
תינבתה לש הנינע רקיע .םינוש םירפוס לצא תונוש תויועמשמ ילעב םיאשונב האלמתנ ות 
םוקמל םוקממ האיצי ;שפנבש קופיס רסוחב הרוקמש ,םוקמל םוקממ הדידנ איה תאזה 
םירוביג ינוריא רואב ללב ךרדב םיגיצמ םירפסמה .לזמ הנשמ םוקמ הנשמש הווקת ךותמ 
ישקעמל ןורתפ םישקבמ םה ךכ םושמו ולרוג תא ומע אשונ וניא םדאהש ,םמצע םילשמה 
תירוביגת .תודבתהל םפוס — םירפסמה תראה יפל — לבא ,תולקלקע תוביתנב םהייח 

.ישפנה ךבסה תא הריתמ הניא םתחירבש אלא ,םתרבח לועמ טלמיהל םיסנמ 
ונמע תא ונייפיאש םייתרבח םיכילהת םיפקתשמ ונתורפסב "האיצי"ה תינבתב 
םישושיגו הריגה ,היצאזינאברוא ,תוינכפהמ תועונת לא רבעמ ,תוללובתה !תואמה רבעמב 
ךרדב הבישו םיכרד יפלאב תימצע החירב לש טרוק םג דימת לעופ הלא לכבו ,2 םיינויצ 
תראתמ איהשכ רקיעב ,ןתוא המיצעמ םג איה הלא תועפות תבצעמ איהש םע ,ונתורפס .תחא 
םנמא ."תורגב לש ןחבמ" םושמ םג האיציב שי ויבגל ןכש ,רעונה לש "האיצי"ה תא 
םלהליו לש םידודנה תונש" !תפלאמ המגוד) םלועה תורפסב דאמ לבוקמ הזכ בוציע 
םירוביגה לש םתאיציש םושמ ,רתוי םצועמ אוה ונתורפסב ךא ,(הטיג לש 'רטסיימ 
אלא ,םינושארה הישרשמ קוניל הכישממה תואמצע תארקל תומצעתה קר הניא םיריעצה 
רבשמ אלא תוחתפתה לש בלש הניא האיציה .םישרש תריקעו תושרל תושרמ רבעמ 
"םיאצוי"ה םירוביגה .רוביגה ןדבאל ףא םיתעל איבמה תיתוברתה תוישיאב ילאטוט 
בצמב ,יטנצסלודא םויקב וא הביש יפוסיכבו הגיסנב האיציה תא םימייסמ ונתורפסב 
םישולת לש הבכש אופיא תרצונ .םתוישיא תא שבגל םהל רשפאמ וניאש ,דימתמ םייניב 
"םיררחתשמ" םה תובורק םיתעלו םינוש םיבטק ןיב םיטבלתמו םיטבחתמה םימתוימ 

.ןועגש וא תוומ ידי לע םבצממ 
רודב תירבעה תרופיסה לש חיכשה הרוביג ןקויד אוה עגתשמ וא דבאתמ שולת 
.הראותש תינבתה ךותמ םה ףא וחמצש ,רגרב ירובג תנבהל עיגנ ותנבה ךותמ קר .קילאיב 

ב 

שי קילאיב לש ורודב הארבנ אל ,תישפנ היעבבו תיתורפס תינבתכ ,"האיציה" 
יתש") סדיורב .א .ר ירוביג ."םייחה יכרד"ב םירוביגה ועת הלכשהה תפוקתב רבכ .ןיאמ 
תותימא ידחא םישפחמ ("דומח תרובק"ו "םייחה יכרדב העותה") ןיקסנלומסו ("תווצקה 

.ז''מעת ,דחואמה ץובישה תאצוה ,יא דרכ ,דנרב יבתכ לכ י "פע תואבומח 1 

תרופיסל אובמ — ןישלה .ש :!ייע תורפסה ויבל יגולויצוסה דרעטה ןיב«' רעשה תלאעל נ 
.408—414 '9 כיייבעא 
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,ילדנמ לש ורוביג ,ילשריה !הפוריא ינפ לעו הלודגה ריעב ,תיאטילה הרייעב תודובא. 
דיחיה תאיציש ,הלגמו בשומה םוחת לא בש וליפאו גיצפיילל ילכלכה "אכבה קמע"מ אצוי 
יקמעמל םירדוח םניאו םיילכלכ-פייתרבח םה תראותמה תינבתה ינצינ .םיברל ןורתפ הניא. 
הלגתמ יקסב'צידרב .י .מ לש ותריציב !ונתורפסב רתוי רחואמ ןמזב אלא תידוהיה שפנה 
,"חרפ אברוע" ,"רהנל דבעמ" ,"םיינחמ" תוריציב ןוגב)וז תינבתב תועמשמו-םינפ-יוביד 
תרוסמה תא שוטנל םישקבמ םה ,"רהנל רבעמ" לא םיסרוה יקסב'צידרב ירוביג .("רזה" 
םירובגהו םילשכנ הלא תואמצע ייוואמ לבא ,םמצע תושר לא וז תושרמ רובעל ,וגלמו רבלמ 
ידדב .י .מ תריציב האיציה ןולשכל םיקירבמה םיחוסינה ןמ דחא הגה .םדיב סרח םילעמ 
םיאור םתא המ .םיללצ קר ,םיללצ ,םירבשנ תופוג ז בזע המ ? בזע ומע תא" !יקסב'צ 
ו םידמוא .וב רשא לכבו ותוהמב ,וחורב םיבשוי וללה םיללצה לבא ו םיללצמ ץוח לארשיב. 
ךיתובשחמו התא .דיחיהמ המה םיקזח לבא ,הלכ דיחיה .ולכ אל םהו .'הלכ םהרבא לש וערז, 

.3 ...געל ךל וגעליו ומתי אל םהו םישעמ ספאב ולכי 
םחוכב וא ורבעמ קתניהל רוביגה לש וחוכ ןורסחב אופיא ץוענ האיציה ןולשכ 
םיעדומה ויתונויסנ תא םה םילישכמ עדיה-תת יקמעממ רשא ,תרוסמה יעקשימ לש םוצעת 
,* "ףתרמה ןמ תויומד" אופיא םישענ יקסב'צידרב לש םיאצויה וירוביג .םהמ ררחתשהל 
םג ולגלגתנו וכלה ולא ןיעמ תויומד .םלועב ןמוקמ תואצומ ןניאו םתהל אכה ןיב תועורקה 
ותריציב תדחוימ המצע ידיל ועיגהו ,םירחאו ןיסנג .נ .א ,ץיבוקרב .ד .י לש םהיתוריציל 

.5 (תרוקבה ידי לע הבחרהב ןודנ הז ןינעו)ןונגע י"ש לש 
ג 

הנתשי םלזמש ,םתיילשא .םלועה תוחראב םינעוצ ,םידדונ םלוככ םבור רנרב ירוביג 
ידוהי רעונ לש ותאיציל םלצא םידע ונא .םוקמל םוקממ םתוא הכילומ ,םמוקמ יוניש םע 
,(ךרד'ימשר) ץראל ץראמ ,(הדוקנל ביבסמ ,ףרוחב ,המש) הלודגה לא הנטקה הרייעה ןמ 
לארשי ץראל תולגהמו (ןילובגל רבעמ ,רצימה ןמ) ברעמה לא (ןילופ ,היסור) חרזמה ןמ 
תינאברואה המגמה .(דועו ןולשכו לוכש ,ןאכמו ןאכמ ,םימל םימ ןיב ,םיבצע ,אחרוא בגא) 
וא (ףרוחב "דמש) תיתרבח הילעלו הלכשהל הווקתה ןמ ,ללכ ךרדב ,תעבונ האיציה תעונתב 
הסמעמל וילע ,דתיה ותביבס רשא ,ןתרק לש םישדח תומלועו תושדח םיכרד שופיחמ 
,הבישל האיציה ןולשכ איבמ םינושארה םירופיסה ינשב .(הדוקנל ביבסמ ,ףרוחב> 

.האיציה ןולשכמ ףא לודג הנולשכש 

םיאבה םירוהרהה .תיתרבח הילעל ןוצרה אוה וירוביג תאיציל ירקיעה עינמה 
קידצמ יניא ימצעב ינא םג" !"ףרוחב" רוביג ,ןמראייפ לש ונושלב םירבדה תא םיראתמ 
הרוצ ולבקי ,ונתשי ייח ,םשל עסונ ינא ,הרות דומלל ךלוה ינא ,םויה גח אלה .יבלב וז היכב 

.(19 'ע ,יבתכ לכ ,ףרוחב) "ןדמל היהאש הצור אלה ימאו ,תרחא 
ץידע אוה האור ורוד ינבו ויבאכו הילע ךרוצ איה האיציהש ,אופיא ,רובס "אצוי"ה 
ודמעמ לש רכינ רופיש התועצמאב גישהל הווקמ אוהו רחוסל תרבוע הרוחסכ הדותה תא 
.ילכלכהו יתרבחה ודמעמ תא הנשמ ןמראייפ ןיא ותאיצי ידי-לע םלוא .ילכלכהו יתרבחה 
לש חורה ימרז לע םיסמלפתמה םילאוטקלטניא-ודבספ תרבחל סנכנ ,הלכשהל ספתנ אוה 
דוחיב ןייע .םירחאו ןמסיפ ,ןמראנ ,ץיבומייח ,ןייטשניילק לש םתרבח) היתומגמו הפוקתה 
,עיגמ וניא תיתרבח הילעל !ימויקה ובצמ תא הנשמ אוה ןיא ךא ,(40-38 'ע "ףרוחב" 
המיאה ,תישונאה הקוצמה — תוירקיעה ויתויעבו ותוא םיממודמ םניא םינושה חודה ימרז 

.תורתפנ ןניא — תודידבהו רכנה ,תיטוראה 
ןניא תויעבהש ,דמל אוה »רופיסה ךשמב רוביגה לע אופיא רבוע ידוסי ךילהת 

.ז"ם 'ע ,«"יעת ,דבוע םע ,יבתכ לכ — יקסב'צידרב .י .ט 3 

.1913 ,יו םלועה — ונתורפסב הנורחאה הפוקתה — תובשחמ לעב לש ורטאטב ןייע 4 
.(יט 'לנ רותיכו .י—ו :תונוילנ)• 

.(רועו חטל .י ,ינועמש .ד ,רואינש .ז ,קילאיב .נ .ח) הרישב םנ ןבומכ העיפומ תינבתה פ 

תמר ,יש לבוי .ןומע ירופיסב הבישה אשונ םע ובולישב האיציה אשונ לע — לייווצרוק .ב ןייעו 

.76—98' ע .1 ןדגוא ,זזה .חל "שיעי"ב דואיצי"ה ביטומ לע — ןוריט .ר ןכו : 131—167 'ע .ח''ישת ,!נ 
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לומ דדוב ראשנו ויתויעב ומע אשונ םדאהש !הרבחב רתפיהל תויושע ןניאו תורתפנ 
'ףיוזמ ,סואמ הארנ יב שיש המ לכ" !האבה וז ןוגכ היצקפסורטניא ןאכמ .ושפנ ןובשח 
יל ןיא ,בועית לש םשורו המשא לש שגר יב תררועמ יתיווח לכ ,לעוג ררועמו געלנ 
הגגופתנ האיציה ןורתפב הכורכה הילשאהש ,הרומ עטקה םויס .(57 'ע ,ףרוחב) "םוקמ 
ךותב ןקורמה "ינאה" לש ותומד ףוסבל הלגתמ .ואטח םעו ומצע םע ודבל ראשנ םדאהו 
היווהה" .הז לע הז םילעופו הזב הז םייולת וללה םיבטקה ינששכ ,תידרוסבא היווה 
לש התוימהבו התוירזכא תא םיריכמהו ימהבו רעבנ רבד ,דאמ ירזכא רבד איה ללכב 
.(31 'ע ,ףרוחב)"תויחל ןובשח לכ תמאב ןיא םהלש ,םומה ילעב ,םילוחה םה םה היווהה 
םניאש ,םימודמ םיפילחת אלא אופיא םניא םדאה לש ימויקה ובצמל םייתרבחה תונורתפה 

.ותוא םירעכמ אלא םדאה תא םילעמ 
ד 

ברעמה ידוהי .הרבח לש הפוצרפ הנשמ וניאו םדא לש ולזמ הנשמ וניא םוקמה 
ידוהי :שפר"ב םירוביגה םיססובתמ ןאכו ןאכ אלא ,חרזמה ידוהימ םינוש םניא (הילגנא) 
תכל קיחרמ דנרב ךא .(224 'ע ,ךילמגל רבעמ" רוביג ,ןנחוי לש ונושלב) "ילאיצפס 
תינויצה ןכו תיתד-תיחישמה העדותה .הלואג לש רוקמכ הנתשמה םוקמה תאותלילשב 
תא הנשת ,וז העדות יפל ,תובאה ץרא .הלואג לש רוקמ לארשי ץראב התאר תינוליח 
ויניעב !הז לודג רקיעב רפוכ דנרב .דחאכ דיחיהו םיברה תא לאגתו המואה לש הפוצרפ 
.םיעותעת הזחמב םתווקת םילותה ,םינומהל ףסונ הילשא םוקמ אלא תובאה ץרא ןיא 
דמוע דנרב לש ינויצה .דרוסבאב הנומא איה לארשי ץראב םדאה תמוקתב הנומאה 
.הליחתכלמ יוכיסה רסח ךא ןוכנה השעמה תבוטל עירכמו דרוסבאה לומ םיגיע-יולג 
התועצמאבש ןוויכמ ,תיפיזיס תויאורה םושמ הב שי ,רנרבד אבילא ,תינויצה "האיצי"ה 
יפ לע ףא",ד והז .תוידרוסבאה תויורשפאה לכ ןיבמ רתויב האגה תורשפאב םדאה רחוב 

.םייוכיס-רסח לעפמ תבוטל תיתרבח הערכהו הישע !ושוריפש ,רנרב לש "ןכ 
תאזה תעב דחאכ תעד-רבו הזוה ידוהי" :הז ןינעב רמוא ,רנרב לש ורפוש ,ןנחוי 
תימואל היחת לע טעמה יתמ םע םולחלו ומצעל רקשל וא !תובהל יתש ןיב לטומ ותויהו 
,לארשי תיב ןומה לש ועבטבו ,םירבדה תואיצמב דוסי לכ ןיא הזלש ,תובא ץראל הילעו 
םישמ) ...אוהש ומכ טלחומה ץקה תא ,ןורצבל תימלועה הבישה יא תא ירמגל ןיבהל וא 
ךירצ ינויצ תויהל ליבשב יכ" ןנחוי רמוא דועו .(215 'ע ,ןילובגל רבעמ) "(ויניע לע ודי 
לולצו בבל יקנ םדא ,המוא לש הידגארטו המוא לש הרעצ ןיבמה םדא םדוקמ תויהל 
תכללו הליבשב דובעל לובג ןיאל קזחו תורשפאה- יא תורשפאב ןימאמ הז םע דחיו תעדה 

.(216 'ע ,םש)"ונכותב ןיא אלה הלאכ םישנאו ךרד אלב 
דחמ אופיא תססובמ ,ומצע רפסמה תא ומכ ,רנרב לש ורוביג תא הוולמה הרכהה 
התוהמב הנוש הניאש ,"הלודגה האיציה" לש ישממה הכרעב טלחומה קופקפה לע אסיג 
השעמה איהש ,תאז האיצי לש רומגה בויחה לע — אסיג ךדיאמו ,תונטקה תואיציה ןמ 

.יאדווה וגולשכ תורמל ןוכנה יתוהמה 

םילעופה תעונתב יזכרמה ודמעמ תא רנרבל הקינעהש ילוא איהש ,תאז הסיפת 
יציה ירוביג .הפוג האיציה תואצות לש עזעזמה רואיתה רואל דוחיב הלגתמ ,8 תירבעה 
.ןאכמו ןאכמ םיחרק םיראשנ — ךירופסאיד"ו "תוצע דבוא" — "ןאכמו ןאכמ" הר 
"ןאכמו ןאכמ" הרובקה רואית ןייעו) תירבה תוצרא תולגב ומוקמ אצומ וניא ןירופסאיד 

דיחי אוה תודיפל רוביגה .לארשי-ץראב תודבתמ תוצע-דבוא לש ויתווקתו (333 'ע 
תשמשמ הניא ץראה אצמנ .ץראה ןמ דרוי אלא ויכרדב ךלוה וניא רבכ יחה ונב !תודב 

.לפשה ומויק תא ידוהיה ךישממ ובש ,שדח םוקמ קר אלא ,הרומתו הלואג לש םרוג 
,ונייהד .הטמ לש םילשורי אלא הלעמ לש םילשורי הניא דנרב לש םילשורי 
ללכל העיגה תאז תואיצממ הדילסה .הקולחו תוררוגש לע תמייקתמה תידוהי הרייע 

!םיאבה םיטפשמב ףירחו ריש* יוטיב 1 

יבתכ) "רשפאמ המ ?יצה? ?יבשב ישונא ית?בה ץמאמה תא השענ ןבבו :רמוא ושואי, 6 

.(105 'ע ,א"י דרכ !ו0?נצב :ב 
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245 אצומ אלל ™יצי 

תריב ...ו» ריע .םרייא-סונאוב ,ןכ ,ןכ .סרייאדנונאובב הנוז .הלודג הכשח .המיא הלפנ 
...יה .«ןכ יפ לע ףאו «.יחה םרחסמב הריווא תא םישפעמ הב םיסעומה לארשי ימהוזמש ,הניסנגרא 
תריב ,שדוקה ריע וז לע איה הלוע המכ «.ןינעמ רבד ...ללכב ןכ יפ לע ףא ..הנושמ ןויער ..יה 

!הב ןיא יחה רחסמהו ,םידוהי הבורש ,הניתשלפ 

הב גצומ לכהש וז שדוק תונח — ויניעב התיה הטלעו ושפנל ריעצה המה J םילשורי — 
...תשוב םלועמ העדי אלש ,וז הלב הנקז ..היקנואב הב תרכמנ השודקהש ,הז שדוק זילטא ...הווארל 

.(345 'ע ,"ןאכמו ןאכמ.) יוכו הילע םירחא ודיגהש המב דימת היה הכרע לכש 

,הרופו רצמ םדא איה הלש תישונאה הדימה תמאש ,תילאטוט תרוקיב ונינפל 
עגש ,םלוע תפקשה יהוז .םיילענ רובעב ויתורצ רכומ וניאו ומצע תושרב דמועה רוצי 
רועיכה ןמ התדילסש דע ,התעד לע טעמכ התוא םיריבעמ ,םימלש המואו םדא לא היעוג 
.אוה רשאב ישונאה בואיסה ןמ תטלחומ הדילס ןיעב תישענו תכלוה תידוהיה הרבחבש 
,"הבשומ,,ה ירה ,תרעוכמ תולג לש יתעווז יוצימ אלא הניא הקיתעה םילשורי םא 
תידוהי הרייע" לש ןשי לוגלג אלא הניא ,תולודגה םהיתווקת תא םינויצה ולת הבש 
דנרב ירוביגל הלגתמה תואיצמה .(339 'ע ,םש) "הל ןיא ץירפ קרו ,תרמשמ תיאטיל 
.הלואג ןיבל "האיצי" ןיבש שקיהה תא הכירפמ איהש םושמ ,הפירח יחל תריטס איה 
הרכהה תורמל םמויקב םיכישממו שדחה םמוקמב םידדובו םירכנ םיראשנ םירוביגה 

.הלודגה האיציה ידי-לע ולאגנ אל םתמואו םהש תעזעזמה 
וצמ ."ןולשכו לוכש" ןאמורב האישל העיגה הלודגה האיציה לש היצאזינוריאה 
ירחא דימתמה שופיחל ירקיע עינמ איה ץפח לאקזחי טסינוגאטורפה לש תיטוראה ותק 
,תמיואמה ושפנל ןוקית אצמי םהבש הרבחו םוקמ שקבמ אוה .םינקותמו םיניקת םייח 
הלוע אוה .אצומ אלל תואיצי םה (רופיסה תרגסמ תא ןובשחב איבנ םא) וידודנ לבא 
.הצובקל ףרטצמו רזוחו ישיא ןחבמב םש דמוע ונניא ,ל"וחל הבשומה ןמ רזוחו הצרא 
וניא הב םגו ,המילשורי טלמנו תאז הצובקב הדובעהו םויקה חתמב דמוע וניא .ץראב 
...םש" »ונל רמאנ ,הביש ןיעכ איהש ,ץראה ןמ הנושארה האיציה לע .ומוקמ תא אצומ 
םג םש ...תולודג תויורשפא םש ...הדמחה תויכש לכ םש .הפוריא ירע ...תולודג םירע 
,"ןולשכו לוכש") "הנוגה היהת תרוכשמה לבא ...ןאכ רשאמ השק יאדו ...השק דובעי 
,ול הארנ .ילכלכה דמעמה לש לודגה ןליאב ויתווקת תא ןאכ הלות רוביגה .(378 'ע 
ןיאש ,ךכ לע ודימעמ ישיאה ונולשכ .םיישיאה ויישקמ והלאגי יתרבחו ילכלכ ןוחטבש 
ימויקה ובצמל יתרבח ןורתפ שיש ,הילשאה תעקפתמ בוש .םירבדה ינש ןיב תידדה הקיז 
וייח תא ריקוהל עדי אל אוה" :היגלאטסונ המינ תעמשנ ןולשכה תובקעב .םדאה לש 
ןיא — הלאכש םידוזיפאל םוקמ ןיא אלה םש ...ושנע הנהו .תילארשי-ץראה הבשומב 
ההימכ םג .(381 'ע ,"ןולשכו לוכש") "...בושי םשל ,םשל .יאדו ,תוחפה לכל הז .םוקמ 
תוחתפתהל יאנת אוה ןגוה יתרבח םויקש ,החינמ איה .תוילשא הפוצר תאז היגלאטסונ 
קבמ םילשורי ישנא .תילארשי-ץראה תואיצמה עלס לא תצפנתמ איה םג ךא ,תוישיאה 
הלרוגמ טלמיהל הסנמ ץפח ףסוי תב םירמ ,(419 'ע ,םש) ץראל ץוחב םלזמ תא םיש 
ומויקב רוגס םדאה ז םימסקה לגעמ תא ץורפל לגוסמ וניא שיא ךא ,(439 'ע ,םש)ופיל 
םויקה יכובממ האיצי יחתפ תושמשמ ןניא תולגה םגו ץראה םג .וקיתרנב לולבשכ 
האיציה .הנדאירא טוח ול ךלשויש ילב ,יפוסניא לקעמבכ םהב ךלהתמ םדא !ישונאה 

.אצומ אלל האיצי תראשנ 
ה 

הז רופיס .7"המש" רופיסב יזכרמ אשונ תשמשמ האיציה לש הילשאה תודבתה 
םירופיסב םג אצמנ הווקת-חתפש המוד .םלועב הדיחיה םויקה תורשפא לע םג זמרמ 

."ןולשכו לוכש"ב רקיעב ,םירחא 
,ילשריה ,רוביגה .הז רופיס הנבמב רבכ אלמ יוטיב ידיל עיגמ האיציה ןולשכ 
תוכהל לגוסמ וניא ,הרות םוקמל ובשומ םוקממ אצוי ,(ףרוחב) ןמראייפ הימריל המודב 
הלמה .םחונו הזיחא םש םג אצמיש ילב ,ויתובא תיבל הכדנו הכומ רזוחו םישרש וב 

.142—137 'ע ,ז"צרת ,"רבד" ,ינ דרב ,הינש הרודהמ ,רגרב יבתכ לכ 7 
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דקש ןושרג 246 

,הקוחרהו הלודגה ריעה !השוריפ ןושאר רשקהב .םירשקה ינשב רופיסב העיפומ "םש" 
תיתרבח הילע ,ץלמש רדנס רישעה בורקה לש וירוגמ םוקמ ,היעשי 'ר לש הבישיה 
תרעוכמ תודידבמ ,לודגה רכנה ןמ החירב !ינשה רשקהבו .הלכשהו הרות תועצמאב 
רבעה .םירוהה תיב לא ,אווש-תלודג התלודגו בזכ תרות התרותש ,תבאוסמ הרייעו 
םאה .תילידיא הילשאל הרובג תוילשאמ ,הילא הגרעל תרגסמ לש הצירפ יפוסיכמ 
יבלשב תולעל הווקמ ,ןמראייפ יבאכ ,איה ןכש ,הרייעה תא שוטנל ןבה תא העינמה איה 
יושע ןבהש ,ןמוש לש רוב — ץלמש רדנס אוה הלש יתרבחה לאידיאה .הנב לש םלוסה 

.הרוחס-הרות הנקישכל וילא ברקתהל 
אוה !םלועב תרחא תישונא הדמע לע תזמרמ וז תומד .באה תדמע דואמ הנוש 
ודמעמ םע םילשמ אוה .רותיוובש תוריח ול הנקמה ,תילאיצוס היצאנגיזר תדמע טקונ 
טרוק הב ןיאש ,תואיצמה לא תיטסירומוה הקיז ךותמ .תימינפ תוריחב הכוזו ינוציחה 
שהש רופיסה ךשמהב דמול ןבה .תוממוקתה ילב הלוע תא וילע לבקמ אוה ,תורירמ לש 
אליממש ,ןוצרמ רותיווב אלא האיציב וניא אצומהשו הדוסי רקשב ומא לש םלועה תפק 

.אצומה — ונייהד ,שפוחה תא םדאל הנקמ אוה 
לבקמ 8 ןושאר חסונ יפל .םינוש םימויס ינש רופיסל שי םינוש תואחסונ ינשב 
לע "םש" גשומהש ,דמל אוה ."םש"ל "םש"מ יתבש ךכ !םכסמו באה תדמע תא רפסמה 
9 ינשה חסונה יפל .תועמשמ רסח אוהש ינפמ ,תוינוריא תואכרמל יואר ויתוארוה יתש 
,תוחפל ,וישכע" !םכסמ אוה .השרפה ןמ חקל דמול וניאו תוילשא חפטל רוביגה ךישממ 
רוביגה "...המש .הגרדמ וזיאל עיגהל רשפא ,םש קר ,םש ...הנליוו .הנליוול עסונ ינא 

.םדא לש ולרוג תובצעמה תוילשאה לש יפוסניאה ןחופיטב אופיא ךישממ 
,תידרוסבאה תואיצמב םויק לש הדיחי תורשפאכ האיציה-תילשא ןיבש הז דוגינ 
,תוילשא לע טלחומ רותיו ךותמ ןידה תלבק ןיבל ,הילשאב רבודמהש עדוי רוביגהש ףא 
!רמואה ןנחוי אוה הנושארה הפקשהה לש הרפוש .ךילובגל רבעמ" הזחמב םג םייק 
"רבכ תומוגפ ויתויזוליא — הז דוס גישהש ימו ,םייח ןיא תויזוליא ילב !והילא" 

.(229 'ע ,םש> 
,ןנחוי" !ינוקזח והילא לש םיאבה םירבדב יוטיב ידיל העיגמ הינשה הפקשהה 
ןיא .קלחה בוט .יקלח בוט .בוט יקלח קר .בוט אלה דיב הלשממה .רבדה ירב !יחא 

.(םש ,םש> "דמוע ינא הפ .ער קלח 
הש םישח םה .רותיוו העינכ ךותמ םלועה תא ,ינוקזחכ ,םילבקמ 10םלוע יוונע 
ןיע-תחוקפ הרכה ךותמ םייחה תא םיבייחמו ,םדאה םויק לש ילארגטניא קלח אוה לבס 
םירעשה לכש ,ךכב ריכמש ימ קר .ידרוסבאה ומויקמ אצומה רסוחבו םדאה לבסב 
האיציה תונויזח וליפאש ,ינוליח בויא לש ודמעמל עיגהל יושע ,םדאל אצומ ןיאו םירוגס 
ףא ודידל .םדוסיב חנומה דרוסבאה תא ןיבהש רחאל הנושארה םתועמשמ ודביא ולש 
בויא .םפוג םיידרוסבאה םייחכ ,תואיצמה ביוחמ קוח אלא לבסה ןמ טלפמ וניא תוומה 
,תונעמו תונעט ילב ולבסב אשונ אלא ,םישרחה םימשה לא וליפא קעוז וניאש ,הז ינוליח 
ןיאו ליאוה ,וייח יעגפ תא םלאב תאשל בייח אוהו ודיחי וגב תא לכשש ,ץפח םייח אוה 
תעמתשמו "ןולשכו לוכש" תא םימייסמ םיאבה םיקוספה .ובאכ חיטי הדגנכש תבותכ ול 

!יחרכה וצכ אצומה-רסוח תא תלבקמה ,היצאנגיזרה םהמ 
,םינבאה יקולחמ דחא חקל האנהב הכו הכ ןיב ,בשויה ברקב הלזנ ,הלזנ םייחה תחנו 
,השק אל ,השק אל : בהבה הניפסה ןרותו ,דרגתה ,ורגתהו ותנתוכ תחת לא ובג לעמ וסינכה 

.1! (449 ימע ,"ןולשכו לוכש") .ךלנו עסינ הרהמב ,ךלנו עסינ בורקב 

.(תומישר יתש) ד"סרת השראו ,11 הנש ,הסאיחא חול 8 

.157 'ע ,ז"צרת ,"רבד" תרודהמ — יבתכ לכ 9 

.א"ישת תורפסל תורבחמ ,ןחוב ינבא ,םלוע יוונעל ררדכ — חס .ד ז הז !ורנב !ייעו 10 

.159—163 'ע 

דע ,"םירעוכמ םירוסי :בשח אוה" ותועמשמ קימעמה םדוק עטק האר יוסונ שוריפ םשלו 11 

.(383 'ע ,"!ולשכו לוכש" — ז-פח לאקזחי אוה רהרהמה) "שרח ילב רשפא יא ,הארנב" 
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