
 ל"ז ד"ב ןויצ-ןב

 — ולעפל אפיסהו אשירה םילמסמ ידכב אל .וימי לכ ץכ צ"ב היה ןודמו ביר שיא

 ברה דגנ ותריטפ ינפל םירופס םימי ,ןורחאה ורמאמו הזמ (ד"נרת) "ןנובתא םינקזמ"
 .הנש םייתשו םישש ךשמב ךכש אלש ,ולש יתמחלמה טנמארפמטה תא — הזמ ,םיסנ

 ,תולדה לוע תא םידיבכמו תופירט ינידב םירימחמה םינברה דגנ אצי "ןנובתא םינקזמ"ב
 ויתונויסנ לע םיסנ ברה דגנ אצי המוד תופירחב ז לארשי תיב ינומה לע ,יכה ואלב השקה
 בחרנ רכ ערתשמ הלא אפיסו אשיר ןיב .תינוליח הנידמב הכלהה ןוטלש תא םייקל

 ופוסב תכלל ועינהש יוצמ יתלב טהל הרקיע לכש ,םייחהו תורפסה םוחתב ,תוליעפ לש
 .העשהו םויה תויעבל הקומעה ותקיזל רתויב תואנה קיפאה ,תונותעל רבד לש

 עדמהש ,ךכב איה ףא הדוסי ,תונותעהו עדמה ןיב ,םיפיעסה יתש לע וז העיספ
 ,קבאמ ףוצר היה 'רתוי תורחואמ תופוקתב ונינעש ןיבו תומודק תופוקתב קסעש ןיב ,ולש

 איהשמ רתוי וז המגמ ,המודו .ןמוקמב תורחא םיקהלו תומיוסמ תוסיפת רערעל שקיבש
 יתרכהמ ןוזינה ,ולש יתמחלמה רציל תמאות איה תוחכוההו תויארה עפש תא תפפוח

 שודנ הכ עוצקמב וליפאו ,ךכ עדמה ישנא ףא םיעטמו םיעוט םינברהש םשכ :הרורבה
 .ףירחה יתתיכה קבאמה לכ לע ינשה תיבה ימי רקחכ םלועה תומוא ימכח לצאו ונלצא

 ועזעדזנ אל ןכש ,תחנ ו,הוודה אל וידעצ תישארב םינברה םע וסומלופש המוד
 "יוליע" וליפאש ,םויה רדסל שאר דונמב וילע ורבע םג ילואו ,רעישש הדימב וללה
 רוקעל ותנווכ לכש הזכ דוחיב ,ץרפתמ ריעצב םיחיגשמ ןיא ,םהה םימיב אוה עדונ
 "ןמזה" ונותעל ,ולש דיחיה תושרל ךרדה תא ול הללס תונותעב ותופתתשה .עוטנ

 תובאמ ,םיררושמהו םירפוסה יריעצל הממח השמישש הינסכאה איה ,1904-ב םיקהש

 רוזנצה םע םיהולא ילותפנ לתפנש ץכ ןויצדבל אוה ינייפא ןאכ ףאו .השדחה ונתורפס

 הנווכהו ,יטאמארגודפה רמאמב היוצמ התיהש ,"םחליהל" הביתה תא ול קוחמי אלש

 רוזנצה .לארשי ינב וניחאל תואלמ תויוכז תגשה םשל הלשממב המחלמל ןבומכ התיה

 ץכ ןויצ-ןבכ שיא אלש ןבומכו ."לדתשהל" :תרחאב הבית התוא רימהל ףקות לכב דמע

 הרשפ לע םכסוה ףוסבל .הנמיה ףדונ תעדונה תונלדתשה חירש דוחיבו "דנלבקי

 תונלדתשל רכז ,תאז לכב ,הב היה אל לבא ,המימח אלו הרירק אל הבית ,"ץמאתהל"ב

 .המחלמל הווקת חתפ תאז לכב הב היהו

 הדגאגוא ימי םימיה.ול הצוחמ ןהו הנחמה םינפב ןה ,םינווג תבר התיה המחלמהו
 הרוזנצה לע היסור ןאפאי תמחלמ ימי הלא ויה ןכו ,העוסשו תגלופמ תינויצה העונתהו

 הסיסתלו הסובתל ףוסבל איבהש ,יראצה לשממב ןובקדה תא ריתסהל השקיבש ,הרומחה

 יתמחלמה ונויבצב דחוימ םוקמ "ןמזה" ספות תירבעה תונותעה תודלותב .תינכפהמה

 ינפקותהו
 אל הדנאגואב המחלמה ףא .םהה םימיה תוביסנב חיכש יתלב רבד אוהו —

 דבכנ םוקמ ספת ונותעש אוה ץכ לש ותוכזו .תינויצה העונתה לש בודה חורל התיה
 ןותע םוש רוא האר אל ובש ןמזב עיפוה אוהש דוחיבו תיחכונה האמל ןושארה שילשב

 הכחמה דבכנ בוח "ןמזה"ל הבח תירבעה תורפסה ףא .(הנושארה הכפהמה תונשב) רחא

 םינושארה"ב ץיבוקרב .ד .י לש םיחכשנ יתלבהו םיראופמה וירואית .ונוערפל ןיידע

 .ךכל הרקי המורת םה ולש "םדא ינבכ

 ןויצ-ןבל הזה ישפנה ךרוצה תא המילשמו הריתיה תונתלעפה האב המחלמ ןיא םא
 לביטש תאצוה ירהו ,ויכרועמ דחאו ומזוי היה ץכ ןויצ-ובש ,יאבקסומה "םעה" ירה .ץכ

 ןטק אל ןוכיס םיקרפל תשרודה ,םישעמ תרשרשו ןילרב תפוקתב ךכ רחאו התישארב
 .(הזב אצויכו םילשוריל היסורמ גרובזניג דוד ןוראבה לש ותידפס תא איצוהל ויצמאמ)

 הפ שדחמ אוה "דנקיזה ףס לע ,הצרא ותולעבו ץראל תחב ותלועפ יחטש םצמטצהב
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 209 תובוגתו תורעה

 טפשמב לחה ,ויתומחלמ תרדיסב םאו טימי םיכיראמ טגיאש ,טינותע תאצוהב םא ,וירוענ
 .םינורחאה וימיל דע בורוזולרא

 ידוהיו ןכתי אלש ,הסיפתה תא וסרג אלש םידיחיה ןיב ץכ היה בורוזולרא טפשמב
 .ודיבש תוחכוהה לע רקיעב ןעשנ אלא ,הרהמ דע הרערעתנש הסיפת ,תושפנ יחצורב אהי

 ,םיקודצ ,םישורפ" :ףיקמה ורפסב ,ינשה תיבה ינוירוטסיה םע ותבירמ האב ןכמ רחאל
 תוליגמ לע םירמאמה תרדיסו תוזונגה תוליגמה לע וסרטנוק ךכל ךשמהכו ,"םירצונ ,םיאנק

 יבשה תיבה תותיכ ןינעב תונורחאה ויתונשב סיפדה םייולג םיבתכמ םגו םירמאמ .הלא
 ,ויתופקשהו ויתועד עימשהל שקיב םש ,הפ לעב יבמופ ןויד עבת ףא .תוזונגה תוליגמהו

 תונשל שיו ןובשחב איבהל ןיא וישכע דע בתכנש המ לכו" לבוקמל דוגינב ןבומכ ןהש
 ."שדחמ יבשה תיבה תפוקתמ הירוטסיהה תא בותכלו ,ונדמלש המ לכ

 יצרמ תגיפס ידכ וב היה ינשה תיבה תסיפת ןינעב הז קבאמש דמואה העטי
 תיעטומ הסיפת ןינעב יקסנלימס .מ םע ןיידתהל ידכ רתוהו יד ול רתונ ןיידע .יתמחלמה

 ןיידתהל ןכו ,היוקלו המוגפ ברה תנשמש הרצקב זומרלו ,תוימעה דחאו םעה דחא לש
 שידיי תונותעב ןינע יבורמ תונורכז םסרפל סומלופל ןויד ןיבו ונתנידמ ינפ ידידקמ םע

 ן .הקירמאב

 ,םהב ןורחאה דוחיבו ,םינורחאה וירמאמ ארקמל םלוא .הבוט הבישל הכז הרואכל
 ?ופעזמ םימלועל חנ הז ןויטבמסו עפוש ץרמ ותואל ץק אבו ןכתיה .העתפאכ ותריטפ האב

 למרק .ג

 תובוגתו תודעה

 רקבמל הרעה

 ררושמ לש וינפ תלבקב תוריהז גוהנל שי
 תישאר םע ונויסנו וישושיג ףס לע דמועה ליחתמ
 תמועלו םיזרפומ םיחבשב דימ ורטעל ץא .ךרדה

 הלא םירבד .תמעוז ןיעב ומדקל סג ץא תאז
 "םינזאמ"ב המסרפתנש ,המישרה יפלכ םירומא
 יניב» םירישה ץבוק לע (ר ךרכ ,'ב תרבוח)

 רקבמה .ץעויגב רזעלא תאמ "ימצע ץבל
 ,םיעצופו םידח תרוקב ילכב שמתשה סלפ .ש
 ירופסו ץקצלק בקעי יבתכ» תרכזהב עייתסנ ףאו
 ררושמה יקוספש חיכוהל ידכ "יקסב'צידרב .י .מ

 ץא ,תומהו םייחה ,הבהאה לע ויתוגשהו ריעצה
 ותעד החנ אל ."םיעודי םירבדהו» שודיח םהב
 הז לכו ."סופדו ריינ יריש» :תונקספ ללכל אבו
 םירישה תמאב םא ?לוטיבהו ףצקה המ ז המל

 דחיילו המישר םהל שידקהל היה יאדכ אל ,םילוספ
 קקדזנ רקבמהש ,הדבועה ךא .רובידה תא םהילע
 םירישה יכ ןמיס — ,וינויצ ןויצל "סופדו ריינ,,ל
 .םגשיה לולכ רבכ הזבו ,הבוגת וררוע

 הבהאהו תודליה יריש יכ ,םיכסהל רשפא
 הלחתה ירהש ,םירווחו םייופר ץעוינב רזעלאל

 לש ודועי רקיע לבא .םירופרפ ינושארו ,ןאכ
 .םירוטה ןיב יובחה ץוצינה תא תולגל רקבמ
 בואכמ תדוקנ הנשי ץעוינב ירישבש קפס ןיאו

 :דקומו

 י0יו5 ינ?3י בל ךל
 ...מיןךך3 «'ךס בל «'ק3

 תואייו לי^ה הלןלק
 םיבקונ יביק}

 ג!9$'1? ן01 ע ינגמ

 בןן^זז ך!ן^ חול^ןץ
 !ךךוינ דען יבלו?

 דידי .ח

 תואיטחמ"ג תובוט תונווכ
 תורדתסהה ןוחרי ,"םורד, לש ח"יד תרבוחב

 דחוימ רודמב םילקתנ ונא 'הניטנגראב תירבעה
 ,םיאבומ ובו "תיממע תילארשי תירבע» םשב
 יב ,םיטרופמ םירבסה ףוריצבו ב"א רדס יפל

 הרוחב» ,"הזה ץנעה לע יתשבלתה» ומכ םייוט
 ףאש ומכ ונפייכ» ,"לוכאל יל קשחתמ» ,"תיתפיז

 ינא» ,"לודג קינמולכ אוה» ."ונפייכ אל םעפ
 "ימענ םע טטרלפמ סחנפ» ,"הנה יתעגהש טוסבמ

 רודמש ,היארוקל החיטבמ םג תכרעמה .המודכו
 .עבק לש רודמ ךליאו התעמ היהי הז

 םישועה ,הניטנגראב ונירבח לש םחוכ רשיי
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