
יא קרב הדע 

ץיק יריש השולש - לגופ דוד 

ויתסה תולילב 

הארנ-אל הלע םידעיב לפונ 

(113 ימע) .'ץראל םמוד בכושו 

א רוריבב גיצמ הז ריש .לגופ דוד לש רתויב םיעודיהו םיפיה םירישה דחא חתופ ךב 
םירישב תורזוח בושו בוש .ויתס ,הליל ,תורדק ,לפוא לש הריש הרקיעב איהש 
1 ימע) "םירוענה / שרח ,ינמ ועסי / םירופא ויתס יליפרע לע / ,םימודמד תעשב" 
207 ימע) "יתיב תא דוקפיו רקוב / הרדשה יפרט ןיב יתעמש וימעפ / ,אובל ויתס 
א םויה תופוקת ןיבל םדאה ייח ןיב תלבוקמה האוושהה תא דימתמ חרואב ומצעל 
ק םיתעלו ,ויתסה לא ץיקה ןמ רבעמ לש ךילהתכ םדאה ייח םיבצועמ םינושה םירישב 
לאו / .ונייה דוע םיזילע ילוא / ,םויה לא םינטק ונאצי תע" :הלילה לא רקובה ןמ - 
ל תוומה / ,ךרכה המוה" :השגדה רתיבו .(258 ימע) "ארינ המ קירה ונוונ / - שגינ 
שחב / השאו שיא ותומי םב / / .תובוחר תודגל / םיעובר םירבק וריחשי הליל הליל 
ץיקה עיפומ םהבש ,םירשעמ תוחפ אל לגופ לש ויריש לולכמ ךותב שי תאז לכבו 
שי םאה .ידכו תיב ,תודלי ,העיגרו הוולש תריווא ,רפכב יציק ףונ גיצמ רישה :ירקיע 
ה ךותב ,תופלוחו תוינמז םג ולו ,רוא-תודוקנ שי לגופ לש ומלועב םגש ,ךכל תודע 
בש ,בכרומ םלוע בוציע לש תובר ינמ תחא היצאיראו אלא וז ןיא ילוא וא ?המיאהו 

?תחא תיסיסב םלוע 

םדקומ ריש :"ץיק יברעב" - דחאה .םיקהבומ ץיק יריש השולש קודבנ ךכ םשל 
שע" - ינשה :('א ריש - ןלהל) "לפאה רעשה ינפל" ץבוקב ללכנו ,21918-ב הארנכ 
שמשה" - ישילשה :('ב ריש - ןלהל) 3ץבוקב ללכנ אלו ,1920יב הארנכ בתכנ 

.('ג ריש - ןלהל)"1925יב םסרופש ,"רפכב 

ינש הרודהמ ,םיגפ ןד תכירעב "םירישה לכ - לגופ דוד"ל םיסחייתמ תומוקמה יארמ לכ 
לשת ,מ"הקה / שפנ ירפס / םירבעה םירפוסה תדוגא תאצוה תבחרומו 

.108 ימע ,(1919)'ד "תולובג"ב הנושארל םסרופ 

" ורפסב רישה תא ללכ אל לגופש ,ןיינעמ .8 ימע ,ו"מ 'לג ,(1921)'ט "םלועה"ב ונמזב םסרופ 
.1923-ב קר עיפוה ץבוקה ירהש ,הנווכ ךותמ הארנכ ,"לפאה 

.125 ימע :ב 'בוח ,'א "םייא"ב םסרופ 
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דל 

,ץיק יברעל 

םידא םילוע םימלפ 
םילכלכת 

םיגלפה ןמ 

םידרח והשיו 

.ברע ישחל ויב 

חור םב הלבוס םימעפ 

וניפאב הלק הלועו 

.םיפירח םימשב תור 

םירעי תודג לע 

,תורענ זא תובשוי תחא ,תחא 

,רעש תועורפ 

תועמדיםענ תוכובו 

.רבד אל לע 

יכנא ףא דועצ ינונת 

ץיק יברע תובקעב שרח ,שרח 

,ישפנ דערת ירתבמלו 

,םירימט םידער 
.רבד אל לע 

ור^תי טא םילכת םינשע 
ילפכ תוג? לעמ 

.םיעלע ימד לא 

ברעמה לע 

ינש תעוצר םידאת 

.בבלה לא שלח הלהונו 

קמע ליחכי קחש 
.דערי אלו 

גה}י ףוזש רעג 

וחאה ןמ הרוחצ הזוא 

.הצונ יקרי היחורפא םע 

ץיק ברע ימעפ 

.רפכה לא שלח תוברק 

הפחי הלח הפוקן המלע 

םיהכ םימ יילד תחת 

.ףטולה בוחלה קכאכ 

תורצחמ ובשי הרהמ 

תואלמ תורעק ביכמ 

.לבה תולעמ 

*

,רפככ תוליפאה תושמשה 

קפאה קחרממ 

ונילא עיג? 

הגונו •ךשממ רמז 

.תודלוה יברע הלעמו 

,ץיקה יברע 

םידשופו םידוח וחרפש 

ונינפ לע 

םילק תוחור ובישהו 

- שפןה לא 
.ונעדי אלו 

דולח טומ תקירח 
ראפ לש 

,הדער זא הקיתשכ 
שקנ ץע יילד 

ולפניו 

— .הרוחש ,המומע השיקנ 

.רפככ תוליפאמ תושמשה 
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שי :לגופל יעפואה יטויפה בוציעה ןמתסמ הנושארו שארב .סירישה תשולש ןיב ןוימדה דואמ טלוב 
םהיגוסל םיראתב ברה שומישה .םיעוריא וא םישעמ לש אלו תושוחת לשו הריווא לש רויצ םירישב 

וינייפאמ תא ץיק ברעל קינעמ ,לגופ תרישב הנשנו רזוחה ,(לעופ יראת ןהו םש יראת ןה) 
טא םילוכת םינשע" :('א ריש) "ברע ישחל ןיב / םידרח / ... / םילכלכת / םידא" :םידחוימה 

.('ג ריש) "...םירטופו םירווח וחרפש / ץיקה יברע" :('ב ריש) "םיערע ימש לא ... / ורמתיי 
,ומע איבמ ברעה ירהו .אקווד ץיק ברע לש הנומת םירייצמ םירישה תשולשש ,ןייצל יוארהמ 
לע ,ןכ לע רתי .וידדצ לכ לע ילגופה םלועה ינייפאממ םהש ,ףוס ,החונמ ,תופייע תשגרה ללכ ךרדב 
רקובמ עובק לולסמב םירבועה םדאה ייח לש ,תילגופה םלועה-תסיפתל תיסופיטה ,היגולאנאה יפ 

.ךכמ עמתשמה לכ לע ,ץיקה לש ופוס ןיבל ברעה ןיב רשקה ןאכ זמרתמ ,ברעל 

,וחא ,תורעי ,רהנ - םינווגמ םיפונ ןאכ שי :תילארוטסאפ הריווא םירישה םירייצמ הרואכל 
,םינוש םיישוח תודוסי לע רויצה תא תיתשמ ררושמה .םימ יילד תאשונ הרענ ,תלכת ימש 
"םיפירח םימשב תוור / ...חור" ,"ברע ישחל" :הרגמ וליפאו ,תניינעמ היזתסניסב םיבלתשמה 
:5('ב ריש) "לבה תואלמ / תואלמ תורעק"מ ףדונה חירב בלתשמ המלעה לש הידעצ לוק :('א ריש) 
בורקה והשמ וליפאו ,עגור תריווא םירצוי ('ג ריש) "םילק תוחור" בשמו "הגונו ךשוממ רמז" 
יתלב םימצע רואיתו םירוויח םיעבצ לש ףוריצה .דואמ תיביטקלס הנומת יהוז תאז לכבו .רשואל 
םירווח... / ץיק יברע"ו (יב ריש) "םילוכת םינשע" ,('א ריש) "םילכלכת םידא" ומכ םיישחומ 
.והשלכ יפרומא ,ירירווא ,ימולח ןווג םירישב תבצועמה היווהה לכל קינעמ ('ג ריש) "םירשופו 
תועמשמה ילעב םימרוגה םיעיפומ םהבש ,םירחא םיבר םירישל דוגינב םירישה םידמוע הז ןבומב 
/ ךרדל ןוכנ רבכ ןורחאו ידיחי ןורק" :תיעמשמידחו תישחומ הרוצב תרכומהו הרורבה תילמסה 
יפנככ / חורב / םירפרפמ םירוחש םילגד" :וא :(145 ימע) "הכחי אל יכ / ,עסינו הלענ הבה 
ימע) "לודגה ,לפאה רעשה לא / ונעגה דע ... / ךלנ ... / תולילו םימי ךרד / / ."תורוסא םירופיצ 
,אופיא ,םה ץיקה יריש .(142 ימע) "הלהצנ דחפמ ונלוכ / ,חצנל חותפ / רוחשה ונרוב" :ןכו .(138 
קזחל ידכ אלא האב אל ץיקהו רפכה םלוע לא הרזחה .ילאיר-יתלבו קוחר םולח ,םעמועמ ןורכז ןיעמ 

.תיטלחהו הרורב םתועמשמש ,דיתעהו הווהה ןיבל רבעה ןיב רעפה תא 

רוקמ לש רורב רוכזיא שי םתשולשב :ףסונ יעצמא ידי-לע םירישב תנייפאתמ תודליה לא הבישה 
שי לגופ לצא .ראב - 'ג רישב :"םיהכ םימ יילד" - 'ב רישב :םיגלפ - 'א רישב .והשלכ םימ 
םילודג" :ןוגכ תונומתב ,תודליה םלוע ןיבל םהיתורוצל םימיתורוקמ ןיב דימתמו ץימא רשק 
תוחשל וא / קחשנו םתפש לע ונבשי הברה / / .םידלי ונייה יכ / ,םימיה ויה / םיפוקשו תוכירבכ 
:דועו :(205 ימע)'רנתודלי ירהנב / ברע ידמ תוריס וחש" :וא :(77 ימע) "םיחצה םימב / ונדרי 
דמלנ יכ / םימגאה תודג לע םיציקה רהזב ץצורתנ םתא יכ / םידליה לככ רעבנו לקנ יכ ונצפח" 
,ויתורוצל לוחכה עבצה םג ,ןכ לע רתי .(161 ימע) "םיזחופה ,םיכרה םימב / ונימי לכ הייחשה 
ןהו ,דליה יניע עבצ ותויהב ןה :תודליה םלועל רשקתמ ,תורידנ אל םיתיעל לגופ ירישב עיפומה 
ןוכשתו / הצחרה ןמ םידליה לכ םילוע הנה" :ןוגכ תונומת תורזוח ךכ .םימה עבצ תא ונייצב 
תודלי"כ הללכב תודליה תסיפת םג ןאכמ .(160 ימע) "םיזחופה ,םיכרה םימה תלכת םהיניעב 
"םיבכוכ תזורחמ הדונע זעו / ,םוני יב לוחכ דליו" :ומכ תודליה םלועמ םירויצו (225 ימע)"הלוחכ 
ליחכי קחש" ,"םילוחכ םינשע" :יב רישב הבר השגדהב לוחכה עיפומ ונינפלש םירישב .(252 ימע) 

.'םילכלכת םידא" לש ,"לצ"כ וא ,"דה"כ קר לוחכה יוצמ 'א רישב וליאו ."קומע 

לש םלועה תפקשהב םיעודיו םירכומ םימוחת םיאטבמ םירישה תשולשש ,אופיא ,ררבתמ 
רושימל ליבקמ ,הארנה לככ ,אוהש ,יתוחתפתה וק םג ןמתסמ םמצע ןיבל םירישה ןיב םלוא .לגופ 
.אקווד רדוקהו ימיספה טביהה תומצעתה לש ףיקשת ןיעכ הווהמו ,םירישה תביתכ לש יגולונורכה 
'א רישב .לעופה ינמזב לדבה שי ,תישאר .םידבר המכב םיללוחתמ םירישה ךותב םייונישה 
הווה והז :('דכו "תוכוב" ,"תובשוי" ,"הלוע" ,"הלבוט" ,"םילוע") הווהב הנומתה תבצועמ 
"...יכונא ףא דועצ ינונת" :יוויאה ךרד לע דיתעל תיפצת וב תבלושמו ,(''...םימעפ") ךשמתמ 
לא תויכשמה לש הןלשא רצוי ףא רבודהו ,הנומתה ךותב תוחכונ לש הדוה בצעמ רישה :ונייהד 
,דיתע לע תילאמרופ הניחבמ םיעיבצמ 'ב רישב םילעפה בור .תרדגומ הרטמ הל ןיא םא םג ,דיתעה 
תועמשמב ןאכ דקפתמ הז דיתעש ,ךכ לע העיבצמ (ינשה תיבה לכ) הווהב םילעפ לש םתואיצמ לבא 

תכשומ איה ןכ לעו ,לגופ תרישב רתויב הרידנ ,וז הנומתב העיפומ איהש יפכ ,תואלמו עבוש תשגרה .5 
.תדחוימ בל תמושת 
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תואיצמ הז ריש בצעמ השעמל .'דכו "ינש תעוצר םידאת" ,"ורמתי טא" :6ךשמתמ ,םייק הווה לש 
,יבויח ,אלמ םלוע :יברמה הפקיהב - לגופ לש ומלועב ללכב ירשפא רבדהש לככ - תיטרקנוק 

."לבה תולעמ/ תואלמ תורעק" ,"ףטולה בוחרה קבא" ,"דערי אלו / קומע ליחכי קחש" :קפסמ 
/ג רישב וליאו ,(1920-1918) הזל הז םינמז תוכימסב ובתכנ וללה םירישה ינשש ,רוכזל שי 
ןיבל ,רבודה יוצמ ובש ,הווהה ןיב קותינ לח ןאכ .הנוש בצמה ,רתוי רחואמ םינש שמח בתכנש 
חתופה ,יוושכעה הווהל דוגינב ,רבעב םלוכ םילעפה ."קחרממ" וילא תועיגמה ,רבעה תונומת 

."רפכב תוליפאמ תושמשה" :ימיספו רדוק ןוטב רישה תא םתוחו 
יבגל קוחירה וא ,הבריקה תדימ תא ןייפאמ םינושה םירישב םיעבצה תגצה ןפוא םג ,ןכאו 
'ב ריש רייצמ וינפ לעש ,עקר ןיעמ אוה 'א ריש .ומלועב רבודה לש ובצמ תאו ,תודליהו ץיקה םלוע 
ינשוח ,ימיטפוא םלוע תריציל וידחי םישמשמ קוריו םודא ,לוחכ :ןווג יזעו םיבר םיעבצב הנומת 
ץיקייברע ךרד ,תוליפאמה תושמשה ןמ :רוחשה קר רתונו םיעבצה םימלענ 'ג רישב וליאו .טעמכ 
." הרוחש ,המומע השיקנ / ולפנב/ שקנ ץע ילד" :ולוק עימשמ לרוגה .רוחשה לא ,םירוויח 
לכ לע "רוחש הליל" לש ועבצ והז .7לגופ לצא יטנאנימודה עבצה אוה ,עודיכ ,רוחשה 
הניפסה"ו (138 ימע) "םירוחש םילגד" לש תונומתב תופוכת רזוח אוהו ,(166 ימע)ויתויועמשמ 
יוצמו ,תושוחת בוציעל ףא שמשמ רוחשה .ץקה תא םירשבמה /דכו ,(209 ימע) "הרוחשה 
,(127 ימע) "רוחש ןוגי" ,(171 ימע) "הרוחש הניגנמ" ןוגכ םיילמס טעמכו םיירופאטמ םיפוריצב 

.דועו (113 ימע) "רוחש קחרמ" 
ישחל" :דבלב ישירח לוק עמשנ םימדוקה םירישב .יטתסניסה בוציעה רתויב טלוב 'ג רישב 
.('ב ריש) "רפכה לא שרח תוברק / ץיק ברע ימעפ" !('א ריש) "...שרח שרח / ...דועצ" ,"ברע 
רמז / ונילא עיגי / קפואה קחרממ" :גשומ-יתלבהו קוחרה ןורכזב קר וז תוישירח תמייק 'ג רישב 
דחא דצמ :תויוהמ יתש ןיב השיגפכ ,אופיא ,רייטצמ ברעה ."תודליה יברע הלעמו / הגונו ךשוממ 
,"רפכב תוליפאמה תושמשה" - אסיג ךדיאמ .יופצה לש העידיה-יאו ,םילק תוחור ,ץיק יברע - 
ראב לש / דולח טומ תקירח" :הןלשאה תא סרוהה ,ינמרוצ לוק הלוע הוולשה ךותמ .ער תורשבמה 
עבצהו השיקנה לוק ."הרוחש / ,המומע השיקנ / ולפנב / שקנ ץע ילד / ,הדער זא הקיתשב / 
/ ןולחה לא הברק / תולילב" :תוומו המיא לש תונומתל לגופ ירישב ימפוא ףוריצ םה רוחשה 
/ ,םילגר ,םידי ,תועבצא" :השגדה רתיבו :(132 ימע) "יאשחב חקפמו / הזרו הכורא עבצא 

.(129 ימע) "גלשה לע / םיתמ ץע ירזגב / הנלופית תומומע / ,תובוחרב תוחרופ 
יריש םיבלתשמש ךרדכ רוחשהו הלילה ,ויתסה ירישב םיבלתשמ ץיקה יריש יכ ,רבתסמ 
הז ןיעמ דיקפת אלממ ונניא ץיקה .לגופ לש המיאהו ןוחכיפה ,תורגבה יריש ךותב םלוכ תודליה 
אוה ןיא :"ןולחה תחיתפ םע" וא "רהוז" ומכ ,הזאטסקא יאלמ םירישב קילאיב ,לשמל ,ול דעיימש 
ומכ ,תקה ."תוביבל" וא "םויה םוחכ" תוילידיאב יקסבוחינרשט ראתמש גוסה ןמ ילידיא ץיק םג 
ררושמהו ,םימידורצק תפוקת יהוז :ה;לשאה םלוע תא לגופ לצא ןמסמ ,וללכב תודליה םלוע 

:ףוסה לא ינוויכ דחה ךלהמה תא ץיקהו תודליה םירשבמ םמויק םצעבש ,עדוי ,חכופמה ,רגובמה 

רוחש סנ ונפס ופיני;ונתומ 
,םימתכו וצנ;םילכתש ,םהימ;ישאר לע 
- םימולעה בל לא ושוח;םלכאמ רהךלו 

...רוחאל ונילא ,ונילא םכילוי םינפל ם9ונ ןהו 
(239 ימע) 

.38- 37 ימע ,ז"סשת א"ת ,דבוע םע ,ונלש תירבעה ,ןזור .ח :הארו .6 
.(ד"פרת-ג"פרת)'ב םידה ,"םירוחש םילגד תריש" לע וירבדב יקסנולש .א רבכ דמע ךכ לעו .7 
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