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תא ללכ תמלוה הניא ,הריכהש ןמזל דע הייח ךרדבו התבשחמ ךרדב ,התוגהנתהב ,תידוהי 
;השדח הייאר תדוקנמ התוא ותכרעהו ,וז הדבוע םע ותמלשה .ןיחונמ לש ,דשאה לאידיא 

.םייחה תועפות לש ןתוינוגברל חתפמ וידיב תונתונ 
,םירוצעמ תרסחו העורפ החמש אל .הווקתו החמש לילצב םייתסמ "חישמה תומי" 
דרפה תויעבל םוקמ וב ןיא ,הילעה ינב לע רפס והז .תוירחא תלעבו תרגוב החמש 'אלא 
ןאמור הז ןיא ,יפוס םוכיסב .הלכלכו הסנרפ יישקב םיטבלתמה ,םייחה יבולע לש תויאז 
בושיה לש ולרוגו ומולש .רחא וא הז םדא אל ,ץראב בושיה אוה ישארה רוביגה .ילאנוסרפ 
םישמשמ ,הז דצב הז ,"לארשי-ץראב לדנמ םחנמ"ו "חישמה תומי" .לכמ םיבושחה םה םה 
,םהינש תאירק םע !ץיבוקרב .ד .י לש העיריה קמועלו בחורל תוקהבומה תויודעה תא 
.תינבנו תכלוהה ,השדחה הקיתעה ץראה תא רפוסה לש הפירחה ותייאר דחא בוקעל לכונ 

ליג השמ 

ץיבוקרב לש הירלקפסאב ורוד ינבו םכילע םולש 
"הדא ינבכ הינושאר ה" לע 

הנויבצב ,הרובידב תדחוימ הריצי םה "םדא ינבכ םינושארה" לש םיקלחה תשמח 
תנש ,םיגוש תודוסי הכותב תללוכ אלא ,םיוסמ יתורפס גוסב הזוחא הניאש הריצי ,הנימבו 

רבחמה תונורכז לש םיקרפ-םיקרפ יונב הריציה לש הרקיע .השדח האירב ידכ דע וגזמ 
ןיבו .(1916—1905) וייח-תונשמ הרשע-תחא—רשעכ לש ךרד-תרבכב םכילע-טולש ייחמ 
היהש ,ומצע רבחמה לש וייחמ םייפארגויבוטוא םיקרפ ביבלושמ םייפארגויבה םיקרפה 
םגו ,הריצי תופתוש ול ףתוש םג ,החפשמ תבריק בורק םג ,םכילע-םולשל ךכ-לכ בורק 
םילותיפה-תובר םידודנה-יכרד ידצבו .ומעט תאו ויפא תא ריכמ ,וחורבו ובלב ול בורק 
ורכה לא ונא םיגילפמ םהבש ,םיבורמ םילועשמ םינמתסמ הלא תויזכרמ תויומד יתש לש 
.היתוכופהתב תעתפמ ,תופילח-תברו תוערואמ-תרישע ונינפל תרשרתשמה םימיה לש הקינ 
מאב ףאו תיזכרמהו תיחרזמה הפוריאב ידוהיה ץוביקה לש םימיה תליגמ תא םיאור וננה 
עבו םימורגופב העייתסנו הירחא הללוחתנש היצקאירהו היסורב 1905 תכפהמ ןמל הקיר 
םיאור ונא .הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפל דעו — היתורטמ תגשהל (סילייב) םד-תליל 
תומולח לש אמר ארגיאמ הלטלטינש ,היסורב תידוהיה היצנגילטניאה לש חורה-יכלה תא 

לא הריגהה תא םיאור ונא .די-רצוקו המילכ לש אתקימע אריב לא תוריח לעו ןויווש לע 
לכ תאו הקירמאב םירגהמה לש הטילקה-ילבח תא ,הירטסואב הריוואה תא ,םיל רבעמ 
םהירוקיבב ץיבוקרב לאו םכילע-מולש לא םיוולתמ וננה .לודגה ךותיהה-רוכב תלוברעמה 
וינ ,ןילרב ,הסידוא ,השראו ,הנליו !םינושה םיידוהיה םיזכרמב םתבישי-תופוקתב וא 
תוכרעמ לש םינפלו ינפל םיציצמ וננה .תוידוהי םירע תורשע ינפ-לע םהיתועסמבו 'קרוי 
,תונושה תויתורפסה תוינסכאב םירפוסה תרובח תא םיאור וננהו םיירבעהו םיידייה םינותעה 

תירבע !תונושלה יתשבש םירצוי לש הדבכנ הירלאגו ,םיעדונ םינקחשו תוארטאית ילהנמ 
וייוליגב תונושלה ביר :ונמעב םיינחורה-פייתוברתה םייחב םיכילהת םיאור ונא .שידייו 
.םרבשו תומולח ,תובזכאו תווקת ,ןתלימקו תואידיא תחירפ ,םתדיריו םיגותע תילע ,םינושה 
םירופיסל דבוע ובורב .שבי יביטאמרופניא יפוא ול שי ותצקמ קר ,הזה קקושה רמוחה לכו 
,םיפירחו םייח םיגולאידל ,הבושמ-תועפוש תוקסרומוהל ,תושטולמ תוליבונל ,בל-יחקול 
,תיפא הריצי תגרדמל ולעוה היפארגויבהו הקינורכהו תונורכזה .םימלשומ םייפא םירואיתל 

םימרדינבל תופרטצמ תונושה תוילוחהו והנשמ לא דחא דוסי רבוע דציכו ןכיה שוחנש ילב 
.ופוס דעו ותישארמ בל-דדוצמ ןאמורב ססונתמה 

תמא ירבד לע דסוימ אוה אלא ,ןויזחו ןוימד ירפ ,ונינפל ירוטסיה ןאמור אל םלואו 
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רמוחה .םיישממו םייח םישנא םא יכ ,םה ןוימד-יריצי אל םילעופה םישיאהו .תואיצמו 
.ותנוכתמבו ותיווהכ ,תונמאנב רסמנ אלא ,רבחמה לש ומעטו וחור יפל שולנ וניא ירוטסיהה 
הפוקתהו רוביגה תראה :ותרטמ תגשהל יוצרכ ול הארנש תא רריבו הפינ קר ץיבוקרב 
םדקומה יפל ,יגולונורכ רדסב םללכב ונינפל םיפטוש םירבדה .םהבש םייקהו יסופיטה לע 
ריהבהל ידכ ,םידדצל היטה וא רוחאל הגיסנ שי ןינעה ךרוצל ,םשו הפ קרו .רחואמהו 
תורוקממ םג םיעודי םהמ םיבר — םייפארגויבה םיטרפהו תויללכה תודבועה .תומותס 
תוטשפומ תורדגה .תיטסירטלב היווה לש רשבו רוע האצרהה דלש םרוק ןאכ ךא .םיגוש 
בול םייאליטרע תונויער .תוללממו תויח תונומתב םיוטיב תא ןאכ םיאצומ יפוא-ירואיתו 
מאנ תוחישה .ףירחה ,זעה ,יטנטואה ןפוליגב תועיתפמ תויומדה .תירופיס הלטציא םיש 
םישיגרמ וננה .םיחחושמה לש םחיש-םוחו םרוביד-ךותיחו םהיתומעטהו םתניגנ לע 'תונ 
ןתינ םכילע-םולש קר אל .התושממב ,התואלמב תואיצמב ,םייחה לש יתימאה םכופכפב 
רוביצה-ישנאו םירפוסה לש תואנקוידה בור אלא ,ותחפשמ-ינב גוחב עעונתמו יח ונל 
תא שממ םיאור ונא .םיריעזה םהיוות יללכושמ ,םושיר-ידח ,םיטלוב םיבצינ םהינימל 
תושיגפהו .םרוביד-תמיענ תא ,םלוק תא שממ םיעמוש ונאו ,םהינפ-תשראו םכוליה 

.יטאמארד זוע רפוסמלו ראותמל הנקמה ,בר חתמ ןהיפוריצב תונפוצ תוחישהו 
,יסאלקה ומוגרתבו ץיבוקרב לש וירופיסב םיאצומ ונאש ,תובוטה תולעמה לכ 
איהו ,הפונמו ןושלה איה הנשד .הוויז לכב הקיהבמ יוטיבה תומלש .ןאכ םג ןריכי ןמוקמ 
.םינמאנ ,םייטסאלפ םירויצה !תופוקש ,תוריהב תונומתה .תחאכ םייח ןושלו תירוקמ ןושל 
תוננובתהה רוכב םיפורצ םישיאה ירואיתו םיכילהתה תכרעה ןכו םירויצהו תונומתהו 
,הקרבהב ,דודיחב קרפ םייסל היטנה ,תוטודקנאהו םיזוירוקה עפשו ברה רומוההו .הניבהו 
ריעז הפ-ריעז םיענצומה תוגהה יטוחו םיקדה םיירישה םיקרועה ןכו ,הפי "האצמה"ב 
הניא ארוקה לש בלה-תומעפתהו ,ןח לש םירוטיעו םיגת הריציל םיפיסומ הלא לכ — םש 
אולמב ונינפל עיפומה ,םייחב םידגונמה תוחוכה לש קחשמה .האירקה ךשמ לכב תקסופ 
,ץיבוקרב לש תילכירדאה תונדפקה האילפמו .ונתמישנ תא םעפ-אל רצוע ,ותוחיתמ 
,רמוחה לש הנוכנ הקולח לע חיגשהל תלוכיה וז — תיללכה תינבתל טרפ לכ תדבעשמה 
וז ;רוגשה ךותבש יסופיטה תא ,ףלוחה ךותבש םייקה תא ררבלו הפי-הפי ותוא קקזל 
תכרעהב םעטו שוח תולגל תלוכיה >והנבמ תא שוטלל ,קרפ לכ דודמלו לוקשל תלוכיה 
לכ םע .ימצעה ןוסירה תדימב גוהנלו תוגלפהמו תושגדהמ ענמיהל ,םהישעמו םדא-ינב 
.היצאזיטנאמור לש ץמש ןאכ ןיא ויתולוגם-םסקו וגזמ-מעונו םכילע-סולש יבגל הצרעהה 
(הזינגל ןתוא ןד ומצע ןרבחמש ,תובר ןהמ) םכילע-מולש לש תונושה תוריציה חותינב 
םייוטיבמ ,ךרוצה תעשב ,ענמנ וניאו תויביטקייבוא לש תילאמיסכאמ הדימ ץיבוקרב הלגמ 
יטאמארד לילצ אלל ,הבגשנ תונשרדב תעמשנש ,הלואש תיטסיצילבופ היגולויזארפ") םישק 
ידכ ,תוקפאתהו תוריהז לש הנוילע הדימב ץיבוקרב גהונ ומצע ול עגונה לכבו .("ןמאנ 
םייחרכהה םירבדה תאצרהב הבוח ידי דימת אצוי אוהו ,הריתי תימצע הטלבהב אוטחל אלש 

.יללכה םינינעה-ךלהמל 

לרוגה תוביסנ לע האילפ" ,ותאילפ ישגר תא ץיבוקרב עיבמ ורפסב דחא םוקמב 
...ךורבה ורוקמ לא ...וירוענ תומדקמ והכשמש ,ונורוויעב תבל רישימהו רוויעה ,אלפומה 
םג אלא ,דבלב שפנ-ימינב אל וב והקיבדהו וילא והאיבה רשא דע ,םכילע-םולש לש 
םולש וינפל הלגתנ רבכו ,רעג רבחמה דוע .י (ז"ט ,1) "תומייקו תוצימא החפשמ ימינב 
ףקותבו .ונתורפסב ןושארה ןמאכ ובלב עבקנו ,(יב ,1)"רתויב בורקו בבלנו ריהב" םכילע 
,(יט ,1) "הסונמו הקודב ,הבורק היאר" םכילע-מולש תא ץיבוקרב האר תוביסנה-יפוריצ 
,וז הבורק הייאר ךותמ תחפ אלש דבלב אל וניחו .תוישיאה ויתונוכת לש םינוש םייוליגב 
,םכילע-םולש לש ותריצי םוגרתל ץיבוקרב ןתנ וליח בטימ תא םגו ,ךלוהו ףיסומ היה אלא 
אל ךכיפלו .םידחאל ויהו םגרתמהו םגרותמה לש תוהמהו תולוגסה ורבחתנ ובש םוגרת 

.אבהל םנ תוטוקמה-יארמ ונמוסי ךבל המודב .ז"ט קרפ ,ןושאר קלה 
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םישיא ינש לש תפתושמה םכרד לע תססובמ ותודחאש — ונינפלש רפסב םגש ,אלפיי 
.רפוסהו שיאה םכילע-םולש לש ויגויבח לא חתפ חתפנ — הלא 

תובכשב ,תוימשר תודבועב ,םיינוציח תוערואמב ללכ-ךרדב םילפטמ תונורכז-ירפס 
,ולש תוילוכב םדאה תא רתוי הברה סופתל יושע ןקיפא-רפסמ .לכ ןיעל תויולגה שפנה 
הריוואב ,ותביבס םע ולש גישו חישב ,שפנה-ישחרב ,היחה המישנב ,תימינפה העיבנב 
םירוזאב רבע אוה .תונחת-תבר התיה םכילע-םולש לש וכרד .ותיוול-ינב לע הרשמ אוהש 
רומוהה ךלמ" .תחא הנועבו תעב םיחרפ-תורטעבו םיצוק-יכבסב הכז אוה .םינוש םייתורפס 
םיריהב םירואית תתל חילצה ץיבוקרבו .לבסה ירורמ תאו שפנה-תונע תא םג עדי "ידוהיה 
,םדאהו רפוסה תומד לש םתופיקשב ,םתוישיבגב ,םתויחב םיסכרפמ ,אילפהל םינמאנו 
,טרפ לכ לצנל עדי ץיבוקרב .םינושה םיבצמבו תונושה תוידטציאב ,עירהו החפשמה-יבא 
דחו הדוחי תאילפל חתפמ ונל תתל ידכ ,היווחו העונתו השיגפו החיש לכ ,בתכמ לכ 
םינוש םיביטומ לש םתחימצ דוס ונל ריבסהל לדתשה םג אוה ,תומדה לש התוימעפ 
,הלטבל ואצי אל םיעוריאו תואקתפרהו תושיגפ הברהש ,ונא םיאור .םכילע-םולש תוריציב 
םידוהיה םינקחשה וא ,ידורבב הינסכאה לעב :ןוגכ) םינש רובעכ וירופיסב םדה ואצמ אלא 

.(םיבר םהב אצויכו בובלב 

ןמא אלא ,תוימואלה תואידיאה ררושמ היה אל" םכילע-טולשש ,עבוק ץיבוקרב 
הסנתנ ,םינמאנה וישוח תסיפתבו הנוכנה ותשגרהב ,ומצע אוהש ,םייממעה תונויסנה 
אלו ,תויגולואידיא-יחוצינ לש הירופ-יתלבה תונחתרה תא בהא אל אוה .(6 ,11) "םלוכב 
ךותמ ןרוק הזש יפכ ,תודהיבש רואמה תא ריקוה אוה .תקדקודמ הנשמ לעב ,ןויע-שיא היה 
םידמועה םע היה אל וקלח ךא ,םייחה-חרוא ךותמ ,םידעומהו םיגחה ךותמ ,יממעה יווהה 
לש יאידיאה ןכותה ,םנמאו .םיכרע םינחובו םלוע תוביתנל םילאושו םיכרד-תשרפ לע 
הראה ידיל ואב תאז תמועל .ץיבוקרב ידי-לע ראומ וניאו טעמכ םכילעדכולש תריצי 
,ומעל ןמאנה ןבה לש ובל-יכרעמו ושפנ-ישחרו ויפא ,הנממ הלעמל ןיאש הדימב ,הכרעהו 
:ולש תויניערגהו תוישרשה תונוכתה לכ תא וכותל גפסו םעה לש עקרקה הבעממ חמצש 
ויפתכ לע סימעמ אוה הבש" ,תולקב ךכ-לכ אלפנה ,ותחפשמ-ינב לכל רוסמה באה לש 
תקע תא ותיב-יגב ינפמ ריתסהל תדמתמה הגאדבו ,(ו"ב ,ו) "דבכ אשמ לכ תויהבאה 
םולש לש יטסימיטפואה ,ריהבה גזמה ץיבוקרב ידי-לע טלבומ םלוכ לעו .ותקוצמו ובל 
לכב .םייחה-תואלת לעמ דימת ותוא ומירהש ,שפנה-תרובגו ןוחטבה תדמ וז ,םכילע 
,בל-תמכחו שפנ-םות לש" דחוימה םסקה תא ראתל ץיבוקרב לדתשמ תוירשפאה םיכרדה 
האנהו בוטה סופיטה הז ,םכילע-טולש לש ('ט ,ו) "הריאמ תוחקיפו הבוט תוטשפ לש 
וברקב אשנש ,קקוזמו ףורצ ילאירתכ ידוהי ,ומצע ידי-לע וריוצש םיסופיטה לכ ןיבמ 
חיסה טעמכ תוירבה םע ויתוכילהבו — רפוס היה ולוכ .תילאירתכה תשרומה בטימ תא 
,תוברה ונורשכ-תונתמ רחאל" .ץוח יפלכ ךכב רדנגתה אלו — ידוהי ולוכ .ךכמ ותעד 
ותוטשפב בלה דע עגונו דואמ ביבח היה ,לאמש לעו ןימי לע תכרובמו הלק דיב רזיפש 

.(יט ,ו) "הרשיו הרוהט ,תיתימא הוונע ידיל םימעפל העיגהש ,תיעבטה תישונאה 
םיליטמהו ,םהל ןודינ םכילע-מולשש זגורה- יבר םידודגהו השקה םויקה-תמחלמ 
םורמב דמע רבכשכ .רבדה תורשפאב ןימאהל השקו טעמכ — ,םויכ םג תרוחרחס ונילע 
טעמכ הנהנ אל ,םיכרכ 25 כ איצוה רבכו ,תיתורפסה ותדובעל 25 ה תנשב ,ומוסרפ 
תורקפהל ,םיכרוע ילולעתל ןותנ היה אלא ,יהשלכ האנה ותריצי לכמ ללוהמה רבחמה 
לוחנל ,לוטלט ייח תויחל ,דנו ענ תויהל וילע רזגנ .תוארטאית-ילעב לש םתורעבל ,םיל"ומ 
ליבשב" .הקירמאב םגו הפוריאב םג — תורייעבו םירעב תונוש תועפוהב קפקופמ דובכ 
תראממ הלחמב עגפיהל הליחת היה ךירצ ,חוטבו טקוש ףרוחל וייחב תחא םעפ תוכזל 
םויב םכילע-םולש בתכש ,רוטקפס לא בוצעהו רצקה בתכמה .(א"כ ,ווו) "םד קורילו 
לוחמל "ידוהיה ןייווט קראמ" היה בייח דציכ הנומתה תעזעזמו .(ו"ט ,ווו) עזעזמ — ולבוי 
םולשתה תא לבקל ידכ ירוביצה דעווה רבזג לש ודרשמ לא תכללו חורטלו ודובכ לע 
וליגש ,םינושה "םיטאניצימ"ה סחי אוה ךדכדמו .(ט"י ,11) האירקה יברע דעב עיגמה 
:םכילע-םולש םעפ חיטהש םירבדה ,אופיא ,םינבומ .תובילעמו תולד ,תוינצמק תוגשה 
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שקבלו ץורל ךירצ אוהו ותביתכ לע תויחל לוכי וניא ידוהי רפוסש 'שאב םידוהיה ורעבי" 
םולש עיגה הבש — וימי תירחאב איה ףאו — הפוקתה .דתיה הרצק .(יו ,ו)"ףסכ לקש 
דומעלו םיספדומה ויבתכ לע םייקתהל ודיב קפיס היהו ,ןוחטיב לש הגרדמל םכילע 

.רומג ןירוחךבכ םינותעה-יאיצומ ינפב 
םינפ שגפנ אוה ."םיכלמ דובכ,.ב םנמא לבקתנ םידוהיה תוליהק ינפ לע ויתועסמב 
היסורב ןורחאה עסמהו .םימתה ארוקה לש תיבבלהו המימתה הצרעהה םע םינפ לא 
עלקנ ךכו .(א"כק ,ו)"ותבהאו םע-תכרב — הב הוושי אל רכש-ןתמ לכש ,הכרב ול איבה" 
לש םילשבה תוריפה ךרעב ימינפה ןוחטבה ןיבו ןאכמ תובזכאו הרמ תוקחד ןיב שיאה 
תוארטאיתה לכ ידי-לע החדנ "רצואה" והזחמש רחאל ,1908 ב .ןאכמ ריהזמה ונורשכ 
ואובי םימיש ,המלש הנומאב ןימאמ ינא" !םכילע-םולש בתכ ,וב-ץפחךיא-ילככ םיידוהיה 
עבונ ונורשכש ,הדילמו ןטבמ םילותיה-הזוח טסירומוה קר ."תורנב שקובי 'רצואה,ו 
תוכימש ףוטע םוירוטאנסב בכוש אוהש העשב םג חרכה ול איה הביתכהש ,םוהת-תוניעממ 
לבל ולש תעדה-תוחידב תורוקמ לע רומשל היה לגוסמ ,ריעה-ןגב לייטמ אוהש העשב םגו 
םלועה יכ ,םכל רמוא ינא" !הלא םילמב ,וכרדכ ,תאז אטיב ומצעב םכילע-מולשו .ומתסיי 
,תעדל םתא םיצור םא .תובבל ונל לא ותמח לעו ופא לע קרו ,ערו רעוכמ םלוע אוה הזה 
."...ילש 'רומוה,ה לש ,דימת בוטה יחור-רל'י לש יתימאה קומינה ,יתימאה רוקמה הז ירה 

 (iv, ז"י).

,טורטורפבו הבחרהב םהמ ,רפסב םילעומה םישיאה תרוש איה תנווגמו הרישע 
,בגא-ךרדו רוציקב םהמו ,הטילב-תובר תואטרדנאכ ,םתושי-יוצימב ,םתמוק-אולמב 
,תוינויחב ,תימינפה תוימאנידב םינייטצמ םישיאה לש םירואיתה בור .תובהבהמ תויללצב 

,םגישו םחיש טוטרש ידכ ךות ,רתויב יסופיטהו יגיפאה תגצהב ,םייעבט טעמכ עיזבו עינב 
תביהרמ המארונאפ תפשחנ ךכו .הבורקה םתביבס ףאו ימינפה םמלוע תכרעמ ,םרוביד ךרד 
,תרחא הריצי ונל ןיאש ,המודו .היתונושל יתש לע ונתורפסב תיסאלקה הפוקתה לש ןיע 
תימיטניא תורכיה ידי-לע םירכומ ,םייולגו םירורב ,הז רחא הזב ונינפל ורבעיו ועיפוי הב 

.םכילע-םולש לש םיראופמה ורוד-ינב ,ךכ-לכ 
יקסניוול ,ץרפו ןמשירפ ,קילאיבו ןוזהגיד ,רוטקפסו ילדנמ םיספות שארב םוקמ 
םיאב המישנ-תרצוע תונרקסב .םירחא םיבר-םיבר םדיצבו יקצינברו יקצניל ,םעה-דחאו 
תוכרעמה ירבח םע ,יקצילודו ימע-ןב ,רנרבו בונאיורד ,יכונאו ץכ ןויצ-ןב םע עגמב ונא 
תויניפא תויומד םעו (רלסק ,רלדא) םינקחש םע ,רוביצ-ישנא םע ,םינושה םינותעה לש 
םימימת םידוהי םתסו םירחוס ,תוינסכא-ילעב ,לובג-יחירבמ ,םירוזנצ) ןהינימל תורחא 
לכב טעמכו .(דועו דועו םשה-יעודי םירפוסה לש "םידיסח" ,"םירקי םיארוק" ,םירשכו 
ץורפל םירתוחה םיחוסינו תורדגה אל ,תוטשפומ תוקיטסירטקאראכ אל ונינפל שי םירקמה 
םיטטור ונאו שיש דע ,ןכות-ךותמ ונל תונתינה תויומד אלא ,תוישיאה םינפ לא ץוחבמ 
םירואיתה םירטועמ בור-יפ-לעו .תישממה ,המחה ,הבורקה ןתוחכונ תשוחתל םידיערמו 
,םייסופיט תוישעמ-ירופיסב ,תומיכחמ הפ-תוטילפב ,תונונש תורמימב ,םייניפא םיזוירוקב 
תא הספת ץיבוקרב לש וניע .תונמיהמ תויודע םישמשמהו ,דחוימ םעט ןתונב םהב שיש 

.תוישיאה תדמוע םהילעש ,"םילקשנ-יתלב" תודוסי םתוא ,קד לכמ קדה 
הללטצנש הייארו ,חלוסו ןנוח רומוה םיוולמה ,הלא רואית-תונמאו הרידח-חוכ תוכזב 

לש םינפלו ינפל ונסינכהל ץיבוקרב חילצמ — ,הניב תפסות םימיה תוברב התנקשו 
ךותמ .םינושה םימרזהו תולוכסאה ןיבו םינושה םישיאה ןיב םיכבוסמה םיסחיה תכרעמ 
םינושה םיסומלופה לש םיעינמה תא ונא םיניבמ ,ושרשב ונל הלגתמ תויומדה לש יפואהש 

,םירהבתמ לכ-םדוק .רוא ךפשנ תואילפו תומותס הברה לע .תוטישהו תופקשהה לשו 
,קילאיבו ילדנמ ,ןמשירפו ץרפ !םילוגדה וירבח ןיבו םכילע-םולש ןיב םיסחיה ,ןבומכ 
תא ןאכ תואצומ ונתורפס םלועב תורחא תוניינעמ תועפות םגו .ב"ויכו ןוזהנידו רוטקפס 
!ץרפ ןיבו ןמשירפ ןיבש םיסחיה תשרפ ןאכ תראבתמ ,לשמל ,ךכ .ןשוריפ תאו ןתרהבה 
,חלצה ץרפ יפלכ ,בזענהו דדובה ןורשכה הז ,ןמשירפ'לש ,הרכענה ,הכשוממה תורירמה 
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םימיוסמ םיגוחב ןמתסנש ילילשה סחיה םג רבסומ .הלודגו דובכ יננע םימיה לכ ףקומה 
יראגלוו לש יוצר-יתלב ןויזח" אלא ידוהיה רומוהה תולגתה אל וב ואר :םכילע-םולש יבגל 
םלועב תונויזח המכו המכ לע ץיבוקרב לש תורעהה ןה תופלאמו .(ב"י ,1) "תיתורפס היצאז 
תרוסמה שרוש תא אוה האור תיאסידואה הרובחה לש תינחורה תולדבתהב .ונתוברת 
הפורצהו תבשוחמה הלמה לש ,ריהזה ןוטה לש ,הרהטו השודק לש תדחוימה תיאסידואה 
 <v, שקבל ןויסנ אוה האור ןורטאיתה ירחא םינוש םיידוהי םיצוביק לש תוטיהלב .('א
תדלומו םע תמדאמ תישרשה החימצהש ,שיגדמ אוה .םמצע םייחל ףילחת םייחה-קחשמב 
םקתמ תא הנממ קוניל ולכויש ידכ ,םייתימאה םיטסירומוהל ,תונורשכה-ילעבל איה חרכה 
תבר התומד לע יוארכ הדמע אל ןיידע ונלש תרוקיבהש ,ותרעה איה תניינעמו .םתבוגתו 

.לדנייש-הנייש לש יוטיבה 

.רפסה לכ ךרואל תועורז תומיכחמ תורעה 

לש-םלוע"ה תורוקל הריעסמו תקתרמ הדועת אוה "םדא-ינבכ םינושארה" רפסה 
לש םימיה-ירבד .הנושארה םלועה-תמחלמ דעו תיחכונה האמה תישארמ ,ידוהיה "לומתא 
יהוז .תונמאה יקוח ידי-לע ןסורש ,שובכ בצקב םהילג תא ןאכ םילגלגמ המלש הפוקת 
םג םאו .החורמ ונילע תלצוא הנדוע ךא ,ונלש קפואל רבעמ םויכ רבכ איהש ,הפוקת 
,רפסה תעפוהל ךומס ,הלעמו הנש םירשעכ ינפל ארוקה תבוגתמ איה הנוש םויכ ונתבוגת 

.זא ,ולש וזמ התוחפ םויכ ונבל-תומעפתה ןיא 

רידאה סומתירה לע ,וללכב םייחה-קחשמ ךותל ץיצהל ונל ןתינ רפסב האירק ךות 
ייח םג .רבסהו קוח לכמ תקמחתמה ולש תוינאטנופסה לעו תלבגומה ותויקוח לע ,ולש 
לעמ םייוטנה םיפפורה םירשגה לעו םהיתומוהת תמיא לע םילגתמ םימעה ייח םגו דיחיה 
,םידוהיה ינומה לש תודדועתהו תוררועתה לש ביבאה-ימרז ביבסמ ופטש הנה .תומוהתל 
הגה ךא .בוטו רוא ולוכש םלוע םיחיטבמה תומולחב וגשש ,תוברת-יזכרמ ןינבל ושגינש 
תוטטומתה לש ךילהת החתפו המלש הפוקת לע ןוילכ הטימהש ,תינסרהה האושה האב 
םילודג םיצוביק לשו ,םיינחורה היגשיה לכ לע ,תילארבילה הפוקתה תודוסי לש תיללכ 
זוכירבו רוציקב וכרדכו — קימעמ בוציע בצעל עדי ץיבוקרבו .ידוהיה םעה לש םייזכרמו 
טהו תומולחה תא והובו והותל ריזחהו עיתפמב ללוחתנש ,םיתעה-הנפימ תא — תפומל 
לכה .הפוריאב ידוהיה םעה לש ןהו רפוסהו שיאה םכילע-םולש לש ןה ,דחי םג תואיצ 
םדא תאנש הצרפ הלילךבו — היסור לע המחלמ הזירכה הינמרג .תוריהמב שחרתנ 
רוד ושענ תוירבה לש םייניעה ,העווז-ימשוג םימי לש תשעוג תלוברעמ הרעפנ ,םדאל 
םיטילפ תונחמ ואלמתנ תוביתנה-יתב ,ביבסמ וטשפ םירז יבגל האנשהו תונדשחה ,תוינס 
.םידלילו םישנל סגה םסחיבו תידוסיה םתוירזכאב ולגתנ םינמרגהו ,םילהובמו םייווד 
םוטמטה לכ םעש ,"לומתאה-מלוע"מ םידרפנ וננה .הפוריא לע ףכית הדרי רבשמ תריווא 
הגלפהה .ךכ-רחא אבש המ תמועל עגורו ריהזמ םויכ אוה הארנ ובש תונכפכפהו תועשרהו 
מאל ותעיסנו ,םימיא-תפוס ךותב ,הידוושל הינמרגמ הנטקה הניפסב םכילע-םולש לש 
תוילמס — תוללוצה תמיאל הנותנו םישקומ העורז ,תשבושמ ךרדב ,הנטקה הינאב הקיר 
דוע .ועטמ-תמדאמ דעל דרפנ הקבולאירתכ תאו ץפוהי תא ותריציב ןנוחש רפוסה .ןה 
הריציה לש ןנעב תשקה קר הראשנ ,לכה תא ופחסו ופיצהש לובמה ימל לעמו בר אל ןמז 

.תימכילע-פולשה 

השוע לש ויתובקעב םידעוצ וננה .הז אלפומ רפסב ונא םיארוק בל-תשגירב 
אוהשו ,םיבוצעה םיידוהיה םייחה ךות לא החמש יגלפ ךפשש ,דחוימהו דיחיה תואלפנה 
טעה .הבזכאהו רעצהו בצעה תוניעט יקמעמ ותארשה תא קני ,םיטסירומוהה לודג ,ומצע 
,הבהאב אוצמ תע לכב םתוא בתכש ,םיברה םיבתכמה םגו הרצ תעב וטלפמו ומחנמ היה 

.ותריציל םיאולימו ךשמה ןיעמ ויה 

,םייחב תולקה ויתועיספ ןח ,ובל-בחורו וינפ-רואמ ,םכילע-מולש לש תנרוקה וחור 
במה ויתורימאו ויתואצמה ,ותיב-יאבו וידידי לכ םעו ותיב-ינב םע תואלפומה ויתוכילה 
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םהשכ ,ץיבוקרב לש ורפס ךותמ םיפקשנ הלא לכ — תולקב תעפושה ותריצי ךרד ,תוקיר 
ינפ לע ולש הפיפטב םג םישח ונגהו .הבהאו הצרעה לש הירלקפסאב םיקקוזמו םיננוסמ 
וכיראי רשא ,םיחמשה ויבתכ לש םיחרפה ולע םיעצפה ךותמ .םייחה ךרדב םינבאה ידוח 
ריוואכ תאלממ איהש ,תישירחו הקד הגות םג הנופצ ןמזה- יעגפ לע זילעה ונוחצנבו .םימי 

.ונמלוע ללח לכ תא 

יקסרבט ןנחוי 

הקירמאב ונתורפסו ץיבוקרב .ד 

,םידוהי תובבר 'םילג םילג ,תירבה תוצראל ואב הדבעש האמה לש םינומשה תונשב 
,תונוכמ ,תונוכמ — "פאש"ל ולטוה הלא .הינמורו היצילג ,ןילופמ ,תולדו תוערפ-יטילפ 
לע םירזחמ ויה ,תולכורל ואצי הלאו — (דלפנזור םירומ) "תעד ןיא ,לכש ןיא ,שגד ןיא" 
:היה המוד דחאל אלו ."םיקובקבו םיטוטרמס" תאירקב הנידמה ינפ לע םירזחמ 'םיחתפה 
הקירמא הבוט ץרא" :"הקירמא" הפירחה הריטאסה תא ורכז י לארשימ הניכשה הקלוס ןאכ 
הפ / שפוח ילע תודבע רצוי לארשי ... / תנתונ דבועל םחל ,ןדעכ התמדא / תכרובמ לכב 
יקציסילל רמוא יקצילוד לידגמ םחנמו .(גיווצנזור ןושרג) "!אוה קיר ימע !אוה קיר-ימע 
ביתנב ךנוצר !םיזורחב הטוש יהת לא !םלועבש תוחורה לכל ךתריש חלש" :ריעצה 

.(173 ,םדא תודלות הלא) "?הקירמאב ירבע ררושמל ןמוזמה תונובלעהו םייוניעה 

:הנטקה הרייעב שיגדה ולש "עווגה ררושמ"כ .תירבה תוצראל ןיניירב רבע 1911-ב 
,שקיב אוה םגו " !חורה תוממורתה ילב ,שפנה תואשנתה ילב םייחה םילד המ ,םיינע המ" 
."ול ביבסמ רשא לודגה םלועה לש וקפד םע תחא הדימבו בצקב ...קפוד היהי" ובלש 
,םיריעצה תוחוכל םחלנ אוה .ונתורפסב ולש ויתויוכז ול ויה .הקירמאל אב ןילרבמו הניוומ 
לבא ,יטויפ ןושלךוויג ,הרואכל ...ומצע אוה לבא .(לשמל ,יקסבוחינרשט לואשל) םילועה 
םילאידיאה לש לאידיאה" י ףאש ,םצעב ,המל לבא ,"שדחה ךלהמה" ישארמ .הריש חור אל 
,יג ךרכ ,ויבתכ לכ) "ץק ןיאל םילאידיא יל שי יכ ןעי ,ךכ לכ רורב אל ,לפרועמ אוה ילש 

 249).

.םש תירבעה תורפסב הנפימ תעש יהוזו ,הקירמאל ץיבוקרב .ד .י עיגה 1914-ב 
,הנושאר הגרדממ ץיוצמ ןטסילבונ רותב קר אל לעפ" ,קילאיב וילע רמא ,"הזה שיאה" 
ויתוריציו םינייוצמ םימוגרת ידי-לע ותוא ללכיש רשא ,ירבעה ץנגסה שדחמ רותב םג אלא 
וידימלת לכ לשו םירפס רכומ ילדנמ לש תינונגסה תרוסמה לש ךישמהה היה אוה .תוירוקמה 
והומכ ימ .(וכק ימע /א ךרכ ,הפ לעבש םירבד) "דואמ ההובג הגרדמ ידיל התוא איבהו 
יכרועמ םיל רבעמ היהש אוה !תירבעה הקירמאב העידיה א"הב ךרועה תויהל היה יואר 

י "םלועה"ו "ןמזה" 
"רהה שאר לע ןרותכ" .הז טרפבו ,הרקמ וניא םש ."ןרותה" ןועובשה תא דסיי 1916-ב 
ליחתהל רותה עיגה — רות םגו ,(הלמה לש לופכה ןבומב) סנ דמולכ ,(זי ,ל היעשי) 
.(הקירמאל ונתוא האיבהש הינאה למס — ןרות) ונא "םיקורי" דוע יכ ףא ,ןאכ םג והשמ 
ךותמ" :םינורחאה וייח ישדחב םכילע םולש לע םיארוק ונא "םדא ינבכ םינושאר"ב 
ןמל ומצע לע לביק ,םופדה תויועטמ יקנ אציי 'ןרות,הש ,ינא דיפקמ המכ ,עדיש 
םעפ יתרזחשכ ...תואיגש ינועובשב שקבמ ,דיה :תדחוימ הכאלמ םינושארה תונוילגה 
ימע רבדל אוה ךירצ — םייניע ןוילכב יל הכחמ באה יכ ,יתשא יל הרמא ,תכרעמה ןמ 
,בר רעצ ךל םורגי .דזה רבדה יכ ינא עדוי — ...ורדחל יתסנכנ דימ .דואמ בושח ןינעב 
.ךכב ךתוארל יתלליפ אל .ותכאלמב תוריהז גהנ אלש ,ךומכ יארחא םדא לע ינהמת ... לבא 
— !האדו טבה — ...יתלהבנ — י הרק המ — :הזמ בוט סחיל ךלצא הכזש יאדו קילאיבו 
האר — .ןוילגב תוספדומה תועדומה תחא לע ועבצאב שיקהו תוצרמנ םכילע םולש רביד 
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