
יכדרמ יבר איבמ אילפמ קוידב םילמה ןתוא 
אהל ךירצ" :ט"שעבה לש ומשב ץיבונרשטמ 
ענענמ םדאה רשאכ יכ ,המלש הנומאב ןימ 
םינוילע תומלוע ענענמ הנטק עבצאב וליפא 
הנוש הריוואו ,שממ םילמה ןתוא ."םיינחור 
,ךתוח-יעדמ ןויערה סני'ג לצא .יוניש תילכת 
ךירצ ט"שעבה לצאו ,םיתמ םילגלג םיבכוכהו 
דגיהה סני'ג לצא .תומלוע םיבכוכהו ןימאהל 
,ול ביבסמ םיזמר םוש ילב ,וב שיש המ ולוכ 
לצא וליאו .תיאליטרע הדבוע ,הרטע ילב 
תועמשמה אלא אוה אל ורקיע לכ ט"שעבה 
םיינרקה ,ול ביבסמ תישפנה הקיסומה וא 
רה ונתרוה לכ תואלממו וכותמ תועיצפמה 

.הייהתו םירוה 

:הרישה תרדגהל םיברקתמ ונא ןאכ רשפא 
דובא דע תמעפמו תמעופ ול ץוחמ ותימאש המ 
ניא םילמ — הרצקב וא ,םשניאבו םשניאב 

>רתוי אל ,תויפוס 
.תוחפ אל 

תיפא לארשי 

•לגופ הברה הברה■ 

לגופ ירישל םיגפ ןד לש ואובמ לע 

מה םה — טקונ ינא תוריהז ןושל — םיטעמ 
דוד הכזש יפב ,רוסמ לופיטל וכזש םיררוש 
תולככו .*סיגפ ןד לש תונמאנה וידיב לגופ 
ןיא ,לגופ תרישל יתכרעהו יתביח םע ,לוכה 
,דבלב הבוט הריש אלא שממ הלודג הריש וז 
תילגנא ירבוד וליא .דואמ הבוט הריש םג ולו 

ושמה םע לגופ תא םינומ ונייה יאדו ,ונייה 
אלא ,Minor Poets םלצא םייורקה םירר 
אל :םינפ יתשל הז יוניכ עמשיי ונדיד יבגלש 

שה תא ךכ הנוכמה ןמ לולשל אב אוהש קר 
אוהש אלא ,הרובחבש תויראה גוחל ותוכיית 

ףוריצב םיטקולמ ,םירישה לכ ,לגופ דוד * 
וגא תאצוה ,סיגפ ןד ידיב תורוקמו אובמ 

תאצוה ,שפנ ירפס ,םירבעה םירפוסה תד 
תומוקמה יארמ .ב"לשת ,דחואמה ץוביקה 

,תאזה הרודהמה יפל הזה רמאמב 
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גשומב הרושקה תמייוסמ הריוא לע זמור םג 
לש וירבד ןייע) ירונימ םלוס לש ילקיסומה 

.(38 ימע ,סיגפ ןד 
,לגופ יריש לש היינשה' הרודהמב רבודמ םצעב 
הרודהמ התויהב המצע דצמ ןויצל היוארש 
מדזה תשמשמ םג איהו ,"תבחרומו תנקותמ" 
אולה .רידהמה תדובע תא ןייצל התואנ תונ 
,תורפסל תורבחמ תאצוה) הנושארה הרודהמה 
תכרובמ תרוקיב-תבוגת הררוע (1966 ,ו"כשת 
ארה םעפה וז הצבוקש ,לגופ לש ותריש לע 
םירמאמ םיעבראמ הלעמל" .םלש ץוביק הנוש 
תצורמב ומסרפתנ ותריצי לעו לגופ דוד לע 

הרודהמה תעפוה זאמ ורבעש] םינשה שמח 
ש םירמאמה לכ רפסמכ טעמכ — [הנושארה 
םיעברא תצורמב ,ןכ-ינפל וילע ומסרפתנ 
לגופ לש ותולגתה ךא .(5 ימע) "םינש שמחו 
ץביקש ימ לש ולעפמ לע הליפאה םיבר יניעל 
ןורשכבו םילמנ תדיקשב חרטו םכיסו ריעהו 

.השעמ 

ברה רופישה אוה ןיעל טלובה ןושארה רבדה 
:תיטיתסאהז תינכטה הניחבה ןמ רפסה הארמב 

.הפיטעה ,הספדהה ,ההגהה ,רודיסה ,תואה 
טעמ אל התקל הנושארה הרודהמה ,רוכזכ 
יבבוח ינפלמ אצי לודג ףצקו ,הלא םימוחתב 
ןכ לע ;תורומאה תוערגמה לע רפסו תורפס 
םג הנהתש ,השדח הספדה זא רבכ החטבוה 
ומכ ,קפתסה אל סיגפ ןד ךא .ארוקה ןיע תא 
שמתשה םא יכ ,הלאה םיינוציחה םייונישב ,ןב 
התושעל השדחה הספדהה תונמדזהב 

.השדח הרודהמ םג 

שה אל ילולימה ופוגו רפסה תנוכתמ םנמא 

סוהו **םינוקית ךא ,הרודהמל הרודהממ ונת 
ופסותינ .רפסה יקלח לכב וסנכוה תופ 
רידהמל ואצמנ אלש ,לגופ לש. םיריש העברא 
יע ינש דועו ,הנושארה הרודהמה תנכה תעב 
היפרגוילביבה רודמב .םירחא םירישל םידוב 

ןיב ומסרפתנש תומושרהו םירמאמה ואבוה 
ל םימוגרתה תמישר םגו ,הרודהמל הרודהמ 
יפרגויבה קרפה .המלשוהו הנכדוע לגופ יריש 
רפב רשעתה ףאו ,םשו הפ ןקות אובמה לש 
לש ותרישב ןדה קרפב .םידחא םיפסונ םיט 

הרודהמב יתבתכש המ ןקתמ ינא הזב" ** 

הז םוקמב ןוקיתה .(272 ימע) "הנושארה 
יעה ביט ןיינעב סיגפ לש ותילגתמ עבונ 
תמאתה :וירישמ המכ לגופ דביעש םידוב 

ךכ לע האר .תידרפסה הרבהל םירישה 
רפסל תיזנכשאמ" :םיגפ ןד לש ורמאמב 
:"לגופ דוד לש דיה-בתכב רבעמ יטבל ,תיד 

.1971 ,1 תרבוח ,'ג ךרכ ,תורפסה 



לע ןוידה תא תצקמב םיגפ ןד ביחרה לגופ 
קרפב םגו ,תוירויצה לעו סומתירהו לקשמה 
םיטרפ המכ דוע ובלוש לגופ לש וירקבמב ןדה 

.הנושארב ונממ וטמשוהש 

ףיקמו בושח "אובמ" ערתשמ רפסה חתפב 
רפ השולשל קלוחמ אוהו ,םידומע 57 יבג לע 
,"וירקבמו ררושמה" ,"היפרגויבל םיוק" : םיק 
לכל םוכיס ןיעמ הז אובמב שי ."ותריש לע" 
תישארמ לגופב וקסעש תרוקיבה לכלו רקחמה 
רקסנה רפסה תעפוהל דעו ררושמה לש וכרד 

,תירוטליפמוקה הדובעה דבלמ ךא .(1971) 
,םעט בוטבו יעדמ ןויקנב היושע המצע איהש 
תקסהו הדמע תטיקנ ,תוקידבו םירוריב םג שי 

סיגפ ,לשמל ,ךכ .אובמה לעב דצמ תונקסמ 
רבדב תומייוסמ תוסריג יפארגויבה קלחב החוד 
ידימ טלמנ אל הלה :לגופ לש ותומ תוביסנ 
בלה ץבשמ תומל ידכ ןורחאה עגרב םיצאנה 
ארה .ותחירב ידכ ךות גרהנו הרונ אל םגו 
י"ע ותעשב הרסמנ וללה תוסריגה יתשמ הנוש 
ךא ,רמת ,ררושמה תב לש היפמ ילבב ללה 
התודע דוסי לע וז הסריג לסופ םיגפ ןד 
וישכע תרמוא"ה ,תבה לש רתוי תרחואמה 
רעטצהל קר שי ."דבלב העומש לע הכמתסנש 
ןכיהו יתמ ,ונל הלגמ וניא סיגפש ךכ לע 
שה הסריגל רשא .הירבד תא תבה "תרמוא" 
"הארנכ" איה םגש סיגפ ענכתשמ היינ 

הסריגה ןרסמ יכ ,ומע קדצהו .הנוכנ הניא 
לש ותלאש לע הבושת-בתכמב הדומ ומצע 
סיגפ תאז תמועל ."ידיב ןיא תוחכוה" :םיגפ 
ותעדוה תא תנמיהמכ — קדצב בוש — האור 
לו המחלמ ייובשל יתפרצה ןוירטסינימה לש 
רבעוה" :תינוקאל הרוצב תעבוקה ,םיטילפ 
ופ הלוג רותב 1944 ראורבפל 7-ב הינמרגל 

תבש ,אובמה לעב לש ותנקסמ ןאכמו ,"יטיל 
והוחלשו" לגופ תא םיצאנה ואצמ 1944 תליח 

.(32-33 ימע) "הדמשה הנחמל הארנכ 

התופקתשהב קסועה קרפה אוה דואמ ןיינעמ 
הפ םג איבא .תרוקיבה יארב לגופ תריש לש 
לעב דצמ תיטלחה הדמע תטיקנ לש המגוד 
הב רשא ,הרצק המישר קיתעמ םיגפ .אובמה 
קומה םירשעה תונשב יקסנולש םהרבא ביגה 
יניעב ."לפאה רעשה ינפל" תעפוה לע תומד 
יהוז — ילש יניעב םג :הדומ ינאו — סיגפ 

תנווכתמ הניא םינפ םושבש ,תינגלגל המישר 
הנש םיעברא הנהו .לגופ יריש לע ץילמהל 
יטרפ בתכמב שיחכמ יקסנולש ןכמ רחאל 
אצמש ,תינחלסה-תינוריאה הנווכה תא סיגפ לא 
הפי ב"א םגו .תרכזנה המישרה ירבדב הז 

איהה המישרב האורו סיגפ לש ותעד לע קלוח 
חבש" רפיהל אלא לגופ תרישל תודגנתה אל 

ודע םילעהל ללכו ללכ הסינ אל םיגפ ."לודג 

אל ולש ותעדמ ךא ,ולא לקשמ-תודבכ תוי 
תא הנממ אוה הנוילעה האכרעב טפושל .זוזי 

תא שרופ אוה וינפל :ומצעבו ודובכב ארוקה 
גולש לש המישרה תא וקיתעהב הבירמה-ןוילג 
ויתונקסמ תא קיסי שיא שיאו ,התומילשב יקס 

ו.(36-37 ימע) 

,ולעפש "תועפשה''ה לע רבודמ קרפה ךשמהב 
,המת םיגפ םג .לגופ לע ,םיבר םירקבמ תעדל 
וישודיח תא "הז ילודופ רוחב" באשי ןיינמ 
ה ןמ םהב שי דאמ טעמ ףא"ש ,םיינונגסה 

ישוחינ תא לבקל ןכומ אוה ןיא ךא "? ידוהי 
מד ןהמ ,תונוש תועפשה" וב ולתש םירקבמה 
,(ןמשירפ םוגרתב) הרוגאט :"ידמל תוינוי 
יטנמורואינה סנאדקידה ,יתפרצה םזילובמיסה 
תא .דועו ,ינמרגה םזינויסרפסכאה ,הניו לש 
קלסמ סיגפ וללה "תוינוימדה" תועפשהה לכ 
הלאש לע תכתוחו הרצק הבושת תועצמאב 
,םינושארה ויריש תא בתכש העשב" :הטושפ 
."םולכ אל ו הלא לכ לע לגופ דוד עדי המ 
לגופ בתכ רבכ םינשה ןתואב" אקווד לבא 
האור וניא סיגפ ."ול תינייפאה הרוצב םיריש 
ותייאר תא ססבמ אוהו — תורישי תועפשה 

המו ,לגופ לע תיזעולה תורפסה ןמ — וז 
תעפשה אלא הניא העפשהכ םשו הפ הארנש 
תאז תמועל ."תחא הפוקת" לש הריפסומטאה 
לש םתעפשהל יהשלכ תובישח סחיימ אוה 

םהרבאו ןיסנג ןסינ ירוא :םיירבע םירצוי ינש 

אצומ סיגפ רבד לש ורקיעב לבא .קחצי ןב 
קומה םירקבמה דחא ירבדכ — לגופ ירישב 

.(41-47) "לגופ הברה הברה" — םימד 
ישרו םירמאמ") רפסה ףוסב היפרגוילביבה 
העשת תספות ("ותריצי לעו לגופ דוד לע תומ 
דחא דצמ תקדצומ תומילשל הפיאשה .םידומע 
לע הדיבכמ ךא ,("יעדמ"ה דצה ןמ רמולכ) 
,םינותיעב תועידי" םנמא .רחא דצמ ארוקה 
ב ,תוידפולקיצנאב םירצק םייפארגויב םינויצ 
לגופ תא םיריכזמה םירמאמו 'דכו םיצבק 
ךא ,"(—) םירגוס ןיב וקב םינמוסמ יארקאב 
תמאב אוה הז ןמיס ילב אבש המ לכ אל 
הבורמה יתעתפהל יתאצמ ,לשמל ,ךכ .ינויח 
יאש יתעדי אלו — ימש תא היפארגוילביבב 
םושרה ירמאמ .לגופ לע והשמ יתבתכ םעפ 

יתרכזה בגא ךרדב ךא ,רחא רפוסב קסוע םש 
ינניא .לגופ לש ומש תא תומוקמ ינשב וב 
ןמ המואמ חיוורי לגופב ןיינועמהש בשוח 
םירחא םירמאמב וא רמאמה ותואב ןויעה 

.וב אצויכ 

תוכרעההו תונשרפה ,םינויעהו םינוידה לכ 
בותכל ואובב סיגפ יניע דגנל אופא ויה וללה 
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לש ותריש םצעב ןדה קרפה תא ולש אובמב 
ויה םינושה םירבחמה לכש העשב ךא .לגופ 
תריש לש רחא וא הז דצב לפטל םיישפוח 

םיגפ לע ,דיה ,ובל תייטנ יפל דחא לכ ,לגופ 
— זכודמבו רוציקב ךא ולו — וז הריש ראתל 
שה ןעמלש רורב .םיטבהה לכמו הידדצ לכמ 
ורמאש המ לע רוזחל םיתעל וילע ,דיה תומיל 

ודיקפתש אוה םירבדה עבטמ ;וינפל םירחא 
:יטיתניסו יטפוגיס הנושארו שארב ןאכ היה 
ישב םירקבמ ואצמש ,םינושה םיווקה לכ תא 
— םהל םיכסהש הדימב — ןגריא ,לגופ תר 

.תחא תשבוגמ תכסמל 

חא ןאכ קיתעא םא ,רתוימ אהי אלש ,המדנ 
הז קרפב אובמה לעב לש ויתונקסממ תוד 
— םויה לש השיגל םאתהב .("ותריש לע") 
ינפלמש תיטסינויסרפמיאה תרוקיבל דוגינבו 
,בוציעה יטרפ" :וגל ןנשמ סיגפ ןד — רוד 
םיעבוקה םה ,תיללכה המיענה וא אשונה אלו 
בוציעה יכרד לעו .ריש לכ לש "ודוחיי תא 

ויצה םידמוע ,הרואכל" :דמאנ לגופ ירישב 
,זמרתמ אוה עבמה .הז דצב הז םיחוור םיר 
אל םג םא ,ותוירויצב יטפילא ,שרופמ-יתלב 
,דדובה רויצב קר אל"ו ."תיריבחת הניחבמ 
תריש ,דתיה הלוכ רישה תמקיר לכב אלא 
םה ויטפשמ" םנמא ."שודיח תניחבב לגופ 

אקוד" לבא ; "םמוקמב אושנהו אשונה : םימלש 
לש השוחת םיררועמ [...] םירידסה םיטפשמה 
,םהיניב רושיקה תולמ תורסחש ןויכ .קותינ 
ותה ."ףפורתהל םהיניב יגשומה רשקה הטונ 
ןעשמה תדוקנ"ש איה וז הביתכ תטישמ האצ 
פהה .הלגנל רבעמ וליאכ תאצמנ תורושה לש 

וירויצ ,רישה תוביטח ןיבש תובורמה תוקס 
תא םילשהל ארוקה לע תופוכ ,ויטפשמו 
עטק ןיב ומצעב רשגלו ונוימד חוכמ רמאנה 

."עטקל 

ירישב הקימתירה םג תרכזנ בוציעה יכרד ןיב 
,וז הרישב "לקשמ יזמר" אצומ םיגפ ןד .לגופ 
,תירטמ הניחבמ תישפוחכ םיברל תיארנה 
תניחבמ םילוקש טעמכ םיבר םיעטק" הנהו 
,ןבומכ ? םירומא םירבד המב ."םידומעה יגוס 
האירקב רמולכ ,םירישה לש תיטנתוא האירקב 

.תילעלמה-תיזנכשאה הרבהה יפל 

רוא רשק תורושק הלא בוציע יכרדש ,רורב 
םלוע תשגרהב בטומ ילואו ,םלוע תסיפתב ינאג 

ןמיס אוה רושיק תולימ לש ןרדעה .תמיוסמ 
,תכרעמכ ספתנ וניא וירישב םלועה"ש ךכל 
הירשק רחא בוקעל רשפאש ,המוגפ םג ולו 
יצר תורסח תויכיטס תועפותכ אלא ,םיימינפה 
םיפקשמה םירויצהו ,ידרוסבא םלוע הז ."תופ 
,תומלעתהו תוקחרתה ,העיקש ירויצ" םה ותוא 
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אוה הז םלוע ,"הקמנה םושל םיכוז םניאש 
ימינפה ומלועל למס אוהש הדימב קר ילאיר 
וכמ תועקתשה" ידיל רסמתמה ררושמה לש 
ותריש" ,ןכא ."ושפנב ,תיסיקרנ םימעפל ,תפש 
הב ןיאו ,"הלוכ תירטנצוגא איה לגופ לש 
הירלקפסא שמשל אלא רחא דיקפת תלוזל 
ירה" .ומצע ררושמה לש תוימינפה ויתויעבל 

,זכרמב םידמוע םינואה רסוחו םלועה ןמ קוח 
ינב לא וא הבוהאה לא הנופ אוה רשאכ םג 
לש םתודידבב תפקתשמ ותודידב :ללכב םדא 
ומצעמ וליפא" אלא ,דבלב וז אלו ."םירחאה 
או הנלבוק אל" וז הרישב ןיא ."קתונמ אוה 
,תורז תשוחת ןיעמ אלא ,ןידה תלבק אל וליפ 
ונניאש ימ לש שואיל רבעמש תושידא ןיעמ 
דוסיה איהש המוד ,תאז תורז תייוה"ו ,"ןיבמ 
ועה בוציעב קפואמה ןוטל ,דצה ןמ הדימעל 
לכב תוומה" :רוציקב .'תירישב רזומה םל 
."וירישב ידיחיה ינויערה ריצה טעמכ והז — 

העדה דגנ ץצוח אצוי סיגפ הלא םירבד חורב 

וירישב והשלכ הנפמ לח וליאכ ,תיעטומה 
םירחואמה וידיש ךותל" .לגופ לש םינורחאה 
[...] תינוציחה תואיצמה הרואכל תבנגתמ 
טעמכ ןאכ ןיא הבחר תיטאמית הניחבמ לבא 
וחת לש םיפסונ םילוגלג םה הלא .שודיח לכ 
לגופ ןיא" :ללכה הז ."קותינהו ןולדיחה תש 
,תיללכ תימואל וא תיתרבח העפותל סחייתמ 
אל ןברוח תעשב םג"ו ,"דבלב ומצעל אלא 
םתואל דגנתמ םיגפ ."ישפנה ומלועמ לגופ אצי 

םינורחאה וירישב אוצמל םימדמה םירקבמה 
תא םירשאמ םיכיראתהו — האושה ידה תא 

תואבצ תטעש" ,שממ ןורחאה רישב קר .ותעד 
קאה תצרופ ,"ברקל ואצי םלוכ/לבת אולמב 
;ררושמה לש םירוגסה וילגעמ ךותל הילאוט 
תורוש שולשב קר רכזנ םימעה לרוג ךא" 
"ללכ רכזנ אל ומע לרוג" וליאו ,"החיתפה 
יוצימ םושמ שי הלאה םירבדב .(48-9 ימע) 
ונתסיפתו ונתנבה יפל לגופ לש ותריש תוהמ 

"הזה םויכ 
אלול ,יתבוח ידי אצוי ימצע האור יתייה אל 
םיריש העבראל םינפ תלבק ןאכ ךרוע יתייה 
השולש .הנושארה הרודהמב םילולכ ויה אלש 

לש םיגולונומ םתויהב הזב הז םירושק םהמ 
םירישב םג יוצמכ ,הבל בוהא לא הנופה השא 
רבכ ולא םיריש השולש .לגופ לש םירחא 
המה יתש ןיבש הפוקתב "םינזאמ"ב ומסרופ 
.ויתורעה תא םש ריעה סיגפ ןדו ,תורוד 
וניאש יפ לע ףאו ,םהמ הנוש יעיברה רישה 
;אוה ינייפא ריש ,לגופ לש ותריש בטיממ 
ונאיבא ,רפסב שודיח תניחבב אוהש ןוויכמו 
:יטבמ תא העמיק וב ההשאו ותומילשב 



,ןתחפט ,ךיחי םטח 

.םיהושה לפאב דבא התע 
- T T - : I . T : - v

םיברח םיתב 

,םימדו הנסגח ןכדבל 

ונדי םיתעה תורטמ 
 • : T י י T

ש ןכנג לע 

.תוונעה יתונוז 
- T :-- T

תוסחל דוע אב;אל שיא 

ןמאנה ןכוגב 

.םימךה ברשמ 

םירוחש םיליבש ןכולא יכנא ךא 

םןסםאל ןתאו 

(199 ימע) •ןכרבל 

תורוגש הכ תולימ לע עיבצהל ךרוצ ןיא 
םירוחש םיליבש"כ וא "לפואי'כ לגופ 
דידב לשו ןברוח לש הריוא — הריואה 
הטישה םג איה תילגופו ,תילגופ איה 
פב .םירחא לש םתודידבב ותודידב תא 
תל ןווכתמ אוה ןיא תונוזה לא תדהואה 
תל םחייתמ לגופ ןיא" :תמייוסמ תיתרבח 
ש"ב ."דבלב ומצעל אלא [...] תיתרבח 
שי) ויתונוז לא הוולתמ אוה "םירוחש 
היליבש יכ ,(יתונוז :יוניכה לא בל 
,ןבבל יעגנ תא הנתמ אוהו ,ויליבש 
תודונמ ןנה וללהש ומכ .ובבל יעגנ 
אלא ,רקפה-ןבו הדונמ אוה ףא ,רקפה 
םא יכ ,ולא ןה תונוז םתס אל :ךכב 
ש ,תושקובמ-יתלב ,תושוטנ ,תודדוב 
דינש תודונמ .ררוח ןנג רשאו וברחנ 
קבמ ינא םיירגוסבו .יודינ רחא יודינ 
מ ללכ הב ןיא "ונורי" הלמה םגש ,ריע 
ארוהה דבלמ יכ ,רישה לש הריואה 
שרושה ומע אשונ החמש-לוק תמרה 
" :הניקו יכב-לוק תעמשה לש הארוה םג 
יכפש ,תורומשא שארל הלילב ינור 
רישה םג הנהו .(19 'ב הכיא) 'ךבל 
ו לגופ לש ושפנ תוהמ תא ונל רסומ 

.יתונמאה ויוטיב ךרד 

טל םיכוזה םיררושמה םה םיטעמ ,רומאכ 
נמאנה וידיב לגופ דוד הכזש יפכ רוסמ 
.פ .ד אצמ :ירטיס-וד חוסינב ,וא ,םיגפ ןד 

,.וכז םהינשו — .פ .ד תא 
דהיבקע סחצי 

לגופ דוד תא ירכזב 

לע קד רבדל לוכי ינא לגיס דוד תא ירכזב 
רכזנ ינאש העשב יבל לע םילועה םירוהרהה 

תעשב יתלביקש םשורה חכונל יב ולעש וא ,וב 
הז .םינש 45-כ ינפל ,ותא הדיחיה יתשיגפ 
םנכנ יתייה םיברעב .1926 תנשב ,סיראפב היה 
בש דנ1ט1ר הל הד הפקל תובורק םיתעל זא 
שגפמ זא שמיש הז הפק .סאנראפנומ ראוולוב 
םשו ,ץראל ץוחמ רקיעב ,םירפוסו םינמאל 
הקירמאמ םידוהי םירפוס םג םישגפנ ויה 
,לשמל ,ךכ .סיראפב םאצמיהב לארשי ץראמו 
ויתאצמ לגופ דוד תא יתרכהש ברע ותואב 

,שא םולש ,רואינש םע תחא הרובחב בשוי 
(היינשה) ותשאו אוה .םירחאו רידאנ השמ 
וברעתה אלש טעמכו דצה ןמכ םש ובשי 
ומכו םיפייעו םישושת וארנ םהינש .החישב 

תא םלועמ ריכה אל יאדו שא םולש .םיכובנ 

ךומנו רוויחה שיאה והימ ללכ עדי אלו לגופ 
;ומצע ךות לא ףופכ םש בשויה ,המוקה 
םירבדמה שאר היהש ,ריהיהו ףוקזה רואיגשו 
םג ,עדי יאדוב יכ םא ,יארע תרובח התואב 
רוביד ותא ףילחה אל ,לגופ לא הנפ אל אוה 
יתאצמ .ונממ םלעתה טעמכו רוביד יצחו 
ותשאו לגופ רבעל יאסכ תא יתזזה ,רשוכ-עגר 
:תאז יתישע הנווכב .םתא החישב יתחתפו 

לש הארמה תא אושנ יתלוכי אל ,טושפ 
,קד דא ןיעכ םתוא ופטעש תובצעו תודידב 

.ספתנ-יתלבו ףוקש םתוח ןימכ 
,הל היה יחטש יפוא לגופ םע יתחיש תליחת 
ןיבל יתעלבה ףוסבל לבא ,אד לעו אה לע 
עמ לע הריהז הלאש וניניבש םירבדה יעטק 
יולת אוהש יתעדיש רחאמ ,ובצמ לעו ויש 
יתצפחו תירמוח הניחבמ וימי לכ המילב לע 
,סיראפב ,ןאכ איהש-לכ הזיחא אצמ םא תעדל 
נב וילע ורבעש םישקה םירבדה לכ ירחא 
המחלמה ץורפ םע ,הניוב דוחייבו ,וידוד 
המוגעה הבושתהו .רסאנו הלגוהשכ ,(1914) 
תא ביצעהל ידכ הב היה ןכא ויפמ יתעמשש 
יל רפסמ אוה וליאכ ,שרח רביד לגופ .יחור 
רחאל רבכ ובצמש םדא לע ,רחא והשימ לע 
"!רבדל שי המ" .ותירחאל הוקת לכ ןיאו שואי 

תואירה ,םילוח םהינש ותשאו אוה .רמא — 
םיעצמא לבא ,יאופר לופיט תושרודו תויוקל 
המ-רבד תוסנל ולכוי דציכו ;םהל ןיא יופירל 
.ןיא םחל-הטמ םג םא ,בצמה תא תונשל ידכ 
םניאו םיכרד תשרפ לע םידמוע דימת םה 

.רחמ ונפי ןאל םיעדוי 
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