
,ןתחפט ,ךיחי םטח 

.םיהושה לפאב דבא התע 
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םיברח םיתב 

,םימדו הנסגח ןכדבל 

ונדי םיתעה תורטמ 
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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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בל-יולגב ילא רבדמ לגופש השגרה יל ,דתיה 
ינאש הליחתכלמ ול רורבש ינפמ אקווד הזכ 
ןב היה וליא .המואמב ול עישוהל ידיב ןיא 
אל וכרד םגש ,ינומכ העשל-חרוא אל ותחיש 
תלוכי-לעב םדא אלא ,םינשושב הגוס ,דתיה 
הבשחמב השעמ ףוס ,הרזעל םינופ וילאש 
היה השק ילוא התע יכ ,שואי ךותמו הליחת 
םיבוכעמ לכ אלבו תאזכ תוטשפב רבדל ול 
,המואמל הוויק אל ןה ינממ לבא .םיימינפ 
חיסהלו ויפ תאו ובל תא חותפל לוכי ןכלו 
לרוגה תריזג לע ,בגא ךרד ומכ ,ומות יפל 

.לוכיבכ ,וילע תצבורה 

םדאכ :העש התואב יל הארנ אוה ךכ םנמאו 
ה וא ,ישיאה ולרוג תריזגב שארמ ןודנש 
תולדל ,ןויבאו ינע לש םייחל ,לוכיבכ החגשה 
ןימכ שגרוה הז םתות .שפנו ףוג ירוסילו 
וליאכו ,והארמ לכ ךותמ תינלוח היצאנאמא 
תונשקע וזיא .ותוהמ םצעב היה עובט 
תעבהב ,דתיה השעת לאו בש לש תיאשח 
החוד היה ושפנ רתסב והשמ וליאכ ,וינפ 
ברסמו לזמ-יוניש לש תורשפא לכ שארמ 
שקע לבא .ינועה רוכמ לאגיהל תעדמ אלש 
םשורה תא ריתסהל הלכי אל וז אווש-תונ 

,שפנבש תויכורכר וזיא לש ,ביאדמה ,ילילשה 
גרתשמ חמצ לש ומכ הרדיש-טוח רסוח לש 
עבטהש תמחמ ריקב ןעשמ שקבמה ,תויליפטב 
תא תאשל חוכ ,הפוקז הדימע ול ןתנ אל 
אלזא איינע רתב" ידומלתה רמאמה .ומצע 
דוד םע יתבשב יחומב הלעו ץצ "אתויגע 
רפ-ברו תורוא-עפוש הפק-תיב ותואב לגופ 
תוינעה :תויורשפאה-רישע ךרכה בלב םיפוצ 
ןימכ ,ולש וליצכ ,לצכ ינעה ירחא תכלוה 
דרפנ-יתלבו יחרכה דוסיכ ,ולש היצקייורפ 
התיה אל ,ינששוח ,ןאכ םרב .ותושי םצעמ 
איהש) תונצבק אלא (בצמ איהש) תוינע 
.הנקת ול ןיאש רבד — (הדילמו-ןטבמ הנוכת 
יתבשח אל .העש התוא לגופל ול המה יבל 
— םנמזב יתארקש םיטעמה ויריש לע זא 
םירוויח יכ םא ,םינכ ,םישידחו םינטק םיריש 
יצמל ףרוע-תיינפ םושמ םהב 'היהש ,תצקמב 
ההובג םירבדמ םניאש םיריש ,הרמה תוא 

,םהב ןיאש םירבד לש םשור תולעהל ידכ 
קמועהו בחורה . תולובג תא ריתסהל ידכ וא 
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קפואה בחורל יתנווכ — ונורשכ םהל ביצהש 
ונאה היווהה תסיפתב ישגרה קמועלו ינחורה 
הבש ,תואלתה תשר לע קר יתבשח — תיש 
ררושמ-שפנש ,הז ןכסמ שיא וימי לכ רפרפמ 
וליפא תואיצמל-ןורשכב ןחינ אל אוהו ול 
םייחה-טקניטסניאש תילאמינימ הדימ התואב 

.שונא-רוצי לכל לצוא ומצעב 
אל הסינ רבכש וירבדב לגופ ריכזה םנמא 
תועצמאב תלוכי-ישנאמ הרזע שקבל תחא 
ירוריפ יכ ,אוושל הסינו — רוביצ-ינקסע 
אל ןצבקל הבדנ קורזכ ול וקרזש הכימתה 
הלקה אלא ,ובצמ תא תונשל ידכ םהב היה 
קספ אל ינורכה רוסחמהו — העשל אתרופ 
טלופו רזוח היה — ".רבדל שי המ" .םלועמ 
אל קוקז אוהש יבלב יתרמא ינאו .םעפב םעפ 
עייסתש תידוסי הרזעל אלא ,תיערא הכימתל 
אלא ,וייחב הרומג הרומת ללכל עיגהל ול 
ומצעב אוה םא ,אוה בר קפס ,אוה קפסש 

...תאזכ הרומתל תמאב לגוסמ 
.דעש התוא רהרהל אלש יתלוכי אל תאז םע 

ויסחי רשא ,ידוהיה רוביצה לש ויתודימ ירחא 
,דבלב םיישיא םירשק לע ,השעמל ,םידמוע 
ישנא" לא תוכייש לש םיערה תונורקעה לע 
רומשאו יל רומש" לש ,"הקזח" לש ,"ונמולש 
אלו ,איהש ,הדמע-יספות לש תוידדה לע ,'ךל 
היתויוכז תרכהו המצעלשכ תוישיאה תכרעה 

לש ובצמ תאו ומוקמ תא תעבוק ,היכרצו 
,םייוסמ גוחל ךייש וניאש ימ .רוביצב םדא 
םושל ךייש וניא ,םיטנאסרטניא תירבל וא 
החתיפ תולגה .לכל ץוחמ יורש אצמנו ןיינע 
תחת תורובח ,"ךלזיילק" לש היווה ונכותב 
,ללכה תבוט תחת םייתחפשמ םיסרטניא ,הרבח 
ורטלא תויצוביק תחת תיצוביק תויכונא ןימ 
רוביצב ,ךכ ירבעה ונבושייב םאו .תיטסיא 
ןאכ םה םויהש ,הצופתב םידוהי לש יארע 

...ןכש לכ אל ,רחא םוקמב רחמו 
ישנא"מ תויהל לוכי וניאש יאדווב לגופכ שיא 
שיר .ול רוזעי אל שיא ךכ-טושמו ,"ונמולש 
,םהיניעל עווגיש דע וקלח תנמ ויהי רוסחמו 
בורמש ,םינמחר ינב םינמחר םידוהי יניע 
"תוקילק"ל םירבחתמ םה ץוח יפלכ השלוח 

.םינפ יפלכ בל-תוחושקו תורוגס 

תש,ל ןורושי 
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