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םדיורב םהרבא 

לגופ דוד לש ונמוי םע 

ירקבממ ויהש ,םידדובה םע זא יתינמנ .ץראב לג1פ דוד בשי ץ"דת—ט"פדת תונשב 
יסחי וניניב ומקרנ ,ליג ילדבה תורמל .ביבא-לת לש המי תפשל ךומסב ,הנטקה ותריד 
וירוהרהל ןותנ ,תונותמ ךלהתהו ומצע לע רבדל הברה אל ללכ ךרדב .הנבהו תודידי 
ובבחתנש ,זיראפו הניו םירעה ןמ םימשר הלא-יא הלעה ,החיש-בגא ,םימעפל קר .םיסומכה 
וריכזהב הררועתנש תפתושמה הרוהה וילא הרשק יתוא ךא .תדחוימה םתריווא לשב וילע 
,ותורחבב השע הב ,הנושארה וידודנ תנחת תאז ,יתדלומ ריע הנליו תא םיעוגעגבו הבוטל 

תיבו הב דמלש "סאליאמאר תבישי" ,הישנא ףונו ריעה .לודגה םלועה לא ותאצ םרטב 
םירבח יתאצמ — יל רפיס — םש" .םימי ךרואל ושפנ וסנרפ ,"שדוקה תרהט" תסנכה 

."וב .דתיה הוודח ,םסוכה רעצה וליפא !םרואל יתממחתנש 'יצפחכ םירפסו 
,דואמ תומצמוצמ םויקה תויורשפא .ךשוממ רבשמב יורשו ,בושיה זא היה לדו ןטק 

.ותקוצמ רובגב הקיתש-תליה ףטעתנ ררושמהו 
חוטב יוכיס לע ורשבל ידכ 'ינועמש דוד לש ומשב ,לגופ .ד לא יתזרדזנ תחא םעפ 
תנתינה תונמדזהל חמשי יאדוובו ,הווצמ-תוחילש יבא אלממ יכ יתרבס .האדוה תרשימל 
דירוה ,ויניעב ץמצימ ,ירבד םותכ ךא .רפסה יתבמ דחאב תורפסל הרומכ טלקיהל ול 
תינניחה ותשא .ויפמ הגה איצוהל ילב הבר תויטיאב םתוא ףשפשמ ליחתהו ויפקשמ 
גרוח ,ותוהמ םצע יפל ,לגופ .ד יכ ,יל רווחתנ םואתפ .ךורבו תובצעב הכייחו ודיל הבצינ 
חטבות םא ףא ,היישעה תמתירב תאשל לגוסמ וניאו תוירבה לצא לבוקמה ץובשיתה ןמ 

.עבק-תסנרפ ול 
ןולשכב ,ותבזכא תממדב ונתאמ רקעו הדחוימה ותיווה ץחלל ,וכרדכ ,ענכנ לגופ .ד 
ותו — הביחב וינפ ולביק םיירבעה םיגוחהו ןילופב ההש טעומ ןמז .ילארשיצראה ונויסנ 

.זיראפב עקתשנ ףוסבל .וקלח רפש אל םש ףאו ,זנכשא תריב ,ןילרבב םג ולזמ הסינ .אל 
תחקל םינפ-זע ינניא" :ונויפר תשגרהב בצינו רזח 'אב רשאל ,תומוקמה לכב ,ךכ 

.ןידעהו ישירחה ררושמל ברא עגופו חשיק והשמ ."הליזגה תא םיבהוא םייחהו ,הקזחב 
,בלבש הטיבצה תא רסחש ימ" :ולש עתפ-תוצרפתה ןיעכ ,םייניב-תבוגת יל הרוכז 
.הבהאו ילוח ,בער לש תוטיבצ הברה עדי ,גונעה לגופ .ד 'אוהו ."וירתימ חתמי אוושל 
:ותרדגהב ףקתשנו הצמתנ ובצמ .והופדר וייוניעו ינרודק םויק-קבאמ ותוא הוויל ףרה אלב 
יניא ימצע תא תימהל" :רחא חסונב וא ."רשכומ יניא םלוככ תויחלו הצור יניא תומל" 
.תושוחתה תוליפכב ,וימי לכ טבלנ וב .םוגעה ולגעמ הז •"םמעשמ — תויחלו .ןיידע ץפח 
העורקה ושפנ .םייקב הזיחא-תדוקנ ,ןורחאה עגרב ,דימת שקיב ,שממה ןמ ותעיתר םע 
לגרה ול ושענ הגותהו רוסחמה "!היחא — רשפאש ןמז לכ" :ןעשימלו רוא-קיזל הפסכנ 
דימת קקזנו ,ישוקב ותוא המייק "ץמ לארשי ןרק" לש הריעזה הכימתה .טעומב קפתסהו 

.האוולהל 

רפס ,ותשקבל ,םעפ ידמ ול חלוש יתייה .תוקספה ךות ,וכשמנ לגופ .ד םע ירשק 
תיבב האצמנ ותשאו ,ירוביצ דסומב הקזחוהש ,תב ול הדלונ יכ יתעדי ."םינזאמ"ו שדח 

.האיר ילוחל אפרמ 

לכ ונממ עיגה אל ךא ,לגופ דוד לע תועידי גישהל יתלדתשה האושה תפוקתב 
רבעוה הנורחאלו ליווטוהב זוכיר הנחמב אלכנ יכ ,ררבתנ יצאנה ןוטלשה רוגימ םע קר .דה 

.טלמנו תבכרהךורקמ ץפקש ,תרמוא העומש .הדמשהל םידעונה חולשמ םע עודי אל תויכב 
יפכ ,ונורא ירחא .גלשב אפוק והואצמו ץבש-ףוקת חנצ תלהובמ הציר תעשב םלוא 

.(תירבה תוצראב םויכ) הרשע-שולשה תב המותיה ותדלי קר הדעצ ,יל דגוהש 
תנש ,יתורפסה ונובזעב זא לפיט ,זיראפמ גרבדלוג .א רייצה ,לגופ .ד לש ודידי 
,1941—1939 תונשמ לגופ לש םינורחאה ויריש תעבש ,שרב רשא ידיל רחואמב לגלג 
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לג ופ דוד לש ודי-בתכב ןמויה לש ןושארה דומעה 

שת '"תכסמ" ץבוקב ומסרפתנ ,"לבת אולמב תואבצ טעש" ןמיסב םידמועה 
עה םירפוסה תדוגא תאצוה ,בירק םהרבאו אלדוב הדוהי 

חה .הלאה םירוטה בתוכל הרסמנו םיבתכה תליבח האצמנ ,םינש רובעכ ,התע 
רבד לכ .םינינפ-תויתואב םיבותכ ,םיריש לש תונטנטק תורבוח המכ הליכה 
,1923 ,הניו ,"רחמ" תאצוה ,"לפאה רעשה ינפל" ץבוקב םתעשב ומסרפתנ 
ב ספדנ "םיה חכונל" הזורפב י"התכ .ל"נה ךיראתה רחאל תונוש תומבב 
תש ,הזב םסרפתמה ןמויה אוה בושחהו דיחיה יוליגה .ד"צדת ,י"א ירפוסל 
.(1922 טסוגוא) הניווב םייתסמו ,הילודופבש ותרייע ,בונאטאסב (ג"ערת) 

ו ונממ ובנגנ ךא ,ןכ ינפל תופסונ ןמוי-תומישר לגופ •ד םשר 
אתב חתופה ,שידיי בותכ ,לגופ דוד לש תודע-דופיס דוע אצמנ דחוימ רורצב 
סה .תיצאנה הינמרג לע המחלמ תפרצ הזירכה וב םויה ,1939 רבמטפסב 
ב יווהו ויתולבס ,ורצעמ תשרפ — םילודג םידומע 232 — הבחר העיריב 
תדעורה ודיב המשרנש ,דבלב תחא הקסיפ טטצא .םיללמואה ויסופיט ףונ 
ו דוצנ ינא .לסח .יקמעמב קתינ והשמ" :ואלכ תלד וירוחאמ הלעננש רחאל 
ח םדא וחקל •המויאה ותוניצרב רמ אוה רבדהו ,קחשימ הז ןיא יכ יתשגרה 
תינ וליאכ ישיא ןובלע זא יתשח .רסאמב והובישוהו ,םלועמ הער לכ השע 

ךרע לפשוה ךיא .םיבשו םידבועה יניעל בוחרה עצמאב תוריטס 
ימיטניאה וחישב ,ירבעה םימולעהךמוי יפדבו תאזה תעזעזמה הדועתב 
ד תראהל חתפ ןאכמו ,לגופ דוד תריש לש התוהמ חונעיפל חתפמה ןופצ 

.םיאכנה 
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