
לזרב ללה 

(םולש ןב ןויצ ןב) ס ו ל ו ט א ק לשמ םה םימוג 
. לש ויריש ,(םובנטכיל .י) ן י ק ש ו פ .ס .א ו 
*רתב ,י ט גד ו ר שולקימ ירגנוהה ררושמה 
לש ויתוגסיפמ תחא םה ,לואש-יבא .מ לש ומוג 

לש וחור תרבשנ אל תוומלצ-איגב טג .ץבוקה 
.םיצאנה ידי לע ףוסבל חצרנו אלכנש ,ררושמה 
,היחי אל יכ עדוי ,ןודבאה תריזגב ריכמ אוה 
קבד אוה לבא .לאוג היהי אל וירישל םגו 
המודק הריזגכ ,וצכ ,חרוככ ודואמ לכב רישב 
ןולאל ומצע המדמ ררושמה ,םייח תווצמ איהש 

.םינצינ ץינמ ןכ יפ לע ףאו בטחיהל דמועה 

רישהו הזחמה ,תרופיסה ,הסמה :םיקלחה לכ 
םישש לש םהיתויטנו םנורשכ ןבומכ םיפקשמ 
דומעל ןתינ ללככ ףסאמה ןמ לבא .םיפתתשמה 
תודעל ףרטצמ אוה םאה .םיללוכ םינוויכ לע 
,לשמל תנמתסמ איהש יפכ ,"הרזח"ל חיטנ לע 

אמש וא ?הנורחאה תעה לש ילארשיה ןמורב 
יכ ,המוד ?םיכרועה ידי לע עבקנש וק ןאכ שי 
רבעה לא הייגפה .דחי וכרכנ תוביסה יתש 

,םולש .ש ,ןונגע י"ש לש םהיתוריצי תא תנייצמ 
לבא .םירחא םיברו אכירא ףסוי ,ץיבורוה בקעי 
יוטיב ףסאמה לש רכיהה-ינמיס םישמשמ רקיעב 
ומתוח אוה "בקעי לש ומלוס" .םיכרועה תמגמל 

קר אל ךכב שי ,םרב .ר—'ה לופכה ףסאמה לש 
וניאו ,ךירצ וניא ףסאמה ,יאדווב .הכרבה ןמ 
ייפ ,לארשי ירפוס לכ לש םירבד לולכל לגוסמ 

תטלחומה םתומלעיה לבא .ויגוהו וירקבמ ,וינס 
בינב לבוקמה לע רגת וארקש הלא לש טעמכ 
םניא ,טעמכ יתנגפההו טלובה םטועימ ,ונתריש 

.הבוטל 

.ןשיל שדח ןיב סחיה לע דומעל ןתינ יכ המוד 
ףסאמ לכ לש תוישארה ויתויעבמ תחא איהש 
ליאוה" .חמצ .ש לש ויטפשממ דחא דוסי לע 

,אוה רחא טדאה ףאו היהש המ וניא םלועהו 
אלא הרירב ןיאו ,םינשיה םילכה ולגפתנ אליממ 
םישדח םילב רוצילו םיינבאה לע תבשלו רוזחל 

.(23 ימע) "ונילע ואבש תורומתה תא וקיזחיש 
לש ושרדמ-תיבמ וז הרבס עודיב החוד חמצ 

חרכה שיש םינעוט םא םג ,ןבא .היידג-בור ןילא 
םילכה לש םחוכ תא לולשל ןיא םישדח םילכב 
.וילכו רוד רוד :תורחא םילמב — םינשיה 

ודל ותשרומ תא תונקהל תוצרל רוד לב יאשר 
השוריב ול ואבש וילכ תא םותחלו םיאבה תור 

יאשר אוה ןיא ינש דצמ לבא ,חצנה םתוחב 
מל ,ךכ .םישדח תונויסנ ינפב תלדה תא לוענל 
ונינפל יכ חמצ לש ויתוחנה לבקל השק ,לש 
ןה אצומה תדוקנ םא ,שדח ןמור אלו ןמור-יטנא 
לש ורפסב ןייעמש ימ .אקפאק לש ויתוריצי 
שיט ראתמ אוה הבש הסמב ,היירג-בור ןילא 
דגנל האורו ןמורב ישארה ןקוידה לש ותוהז שוט 

,אקפאק לש ויתוריציב "ינא"ה ןברוח תא ויניע 
אלא ןמור-יטנא קר ןאכ ןיא יכ ,הנקסמל עיגמ 
,ןבומב ,רשפא .הנימב תדחוימו השדח הייווה 
לע דומל ןיאו ,ןפוד אצוי אוה אקפאקש ןועטל 
דל םג רשפא לבא ,תינרדומה הריציה תא ויפ 

וגס תולעב תושדח תוריצי לש ןרשבמ וב תוא 
ושוריפ ןיא ,שדחה תלבק ,רורב .תימצע תויל 
םינשי םילכ לש םקוזיח .הברדא .ןשיה תייחד 
ברקל שי שדחה רודה תא .הבוחו הווצמ אוה 
,תובאה תשרומבש בטימה תא ול ליחנהל ידכ 
קמ ויתורותב שממ שי םא תואדל ידכ םג לבא 
ץולח ליח תויהל בייח וניא ףסאמה .ואב בור 
השעש יפכ ,יאשר אוה .דדאגנאוואל רכמתמה 

לשב הכז אוה .הנחמה בל ביבס םסבתהל ,םעפה 

ימכל ץרמנ יוטיב וב שי .תוקצומלו תודחאל ךכ 
יאה הסיסב לע ונתורפס תא ביצהל תרתסנה הה 

אקווד ,םרב .המוקמב הרטעה תא רומשל ,ןת 
עב ףסאמה לכוי הנחמה לש וחוכ תרכה ךותמ 
.ץולח-ליח לש ודיקפת םג אלמלו םדקתהל דית 

!966-1902 רקב בקעי / יקסרבט ןנחוי 

:רמא לגיה ירה .תועד-לעבו תעד-רב דחא לכ ןאכש ,יל היה המוד .ןילרבל יתאב 1921-ב 

לכ .טעמ עגמב ךא יתאב םעה-יטושפ םע ,םנמא .רתויב טשפומה ףוסוליפה אוה טושפה םדאה 

תיפוסוליפ-תיתדה הימדקאב — ברעב ,תינמרגה הטיסרבינואב רקובב .דומילל היה ןותנ ינמז 

.םירגהמה םייסורה םירוסיפורפה ןאכ ודסייש ,הובגה יסורה ןוכמהו 

וינפ .היה שפנה-ליצא .ב י י אי דר ב יאלוקינ לש ומש ינכשמ ?הלא לא ינכשמ המ 
רמולכ ,םיעבראה תונש ףוסב בתכש ,"תואיצמו םולח" יפארגויבוטואה ורפסב .הנועמ ינפ 

םעה הנבימב האיבהש םיבר םייונישו הכפהמה תא לבקמ ינא" :רמאו רזח ,וייח ףוסב 

םניא תיטייבוסה הלשממה ישעמ םא ,ןמא רמול אל ישפוח תויהל ינוצרב לבא ...יסורה 

וירבדב יתאצמו ,זא יתייה ריעצ ,רקיעהו ."תישונאה תוריחה תונורקע םע םכסהב יניעב 
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רקב בקעי 

תמשגה ...ותוישיא לע רתוומ םדאהש שי .הביאכמ" ,דמיל ,"תוישיאה תמשגה" .הווהמ חוכ 

."הרובג לש קבאמ איה 'ינא,ה 

ןמוי"ב תרפסמ הבו צ גזו ק .ג .דלאוונכייא ילוי עודיה רקבמה לש םשה ינכשמ 
ליבשב" :ן י נ ו ב ן א ו ו י א רמא 1928 רבמצדב םיכרד תנואתב גרהנ רשאכש ,הלש "סארג 

"!םייחה םיארונ המ ...םינש 25 ויתרכיה ...הייוול ינב ונל שי ? בותכל וישכע ימ 

הרהמב םלוא .ולגוהש גרוברטפ לשו הבקסומ לש הארוהה ילודגמ המכ דוע ינוכשמ 

ימשיטנא לכש ,ויפמ יתעמש תחא אלש ,בייאידרב ירחא אל ךלוה םביל םידימלתהש ,יתדכיה 

ערוזו םיהולא לע רבדמ היהש ,ן י א ל י א 'פורפה ירחא אלא ,םיהולא לש ונוצרב אוה דדומ 

.ןטשה ערז תא 

וכותל םיליטמ םידדוב םיסנפ .יירפשה םרוז םודרו ןנוצ .טעמכ םמוש ףיצר :רכזנ ינא 
תישארב רמא ב י י ר ד נ א ד י נ ו א י ל .תואצרהה םלואב םיפייע םינפ הברה .זפ-יששחנ 

.םיקתתשמו .לערו — םיעוגעג .תויגארט תוחיש ."הפוריא לש םידוהיה ושענ םיסודה" :הריגהה 

,הנבלה ודי תעונתב .תויח ,תוריעצ םייניע .בוהצ ןקנקז .בחר ,הובג חצמ !ן י אל י א 
.טנפהמה ןמ שי תחפוטמה 

רוכזל ונילע — :תונקספב ךישממו עגרל קיספמ אוה — ,ונתפוקת לש וז תונתלכש — 
תדה") "!םוידאטסימ ןייק טנאק ןויגילר השידוי יד" :טראבמוז רנרו 'פורפה לש החנהה תא 

.תיטסילנויצאר ,תיטסילאוטקלטניא התישארמ איה תודהיה .("ןירותסמ תעדוי הניא תידוהיה 

:תורמואה םייניע .דיאל החמש ךותמ ,געל ךותמ יב תולכתסמ םייניע :שיגרמ ינא ובישהל 

דעב .הדש לכ דעב ,תיב לכ דעב .םכל םלשנ לוכה דעבו רוזחנ .ונלש העשה םג אובת — 

.הינמרגב ןאכ תירב-ילעב ונל שי העש יפלו .ןכ .רוזחנ .ונתאמ דחא לכ 

טרוק .תינילרבה הטיסרבינואה :רכזנ ינא .האנש לש ל א נ ו י צ א ג ד ט נ י א ,ןכ 
ןותנ םדאה ןיא .ימאניד הדש לע הצרמ — !והארמב ךכ-לכ ידוהיו הינמרג דילי — ןיול 
,םיילילש וא םייבויח (םירוטקאו) הדש-תוחוכמ דימת לעפומ אוה .תימתס ,השידא הביבסב 

תמאב האנ ,הקיסיפהמ חוקלה ,הזה חונימה לכ :שיגרמ התא עתפו .הז תא הז םישיחכמה 

תוחוכ וישכע ףקומ ןיול ןיאה .שממ לש םויק םייק ימאנידה הדשה .יגולוכיספ בצמ ראתל 

,ותוחדל םייושעהו העשה תא םיקחוד ,וילגר תא םיקחוד ,וילע םיקחוד ,וביל לע םיקחוד 
ז ונלוכ תא תוחדל 

,םיחכוותמ ,םידעוס .115 ךידדירפ בוחרבש םיידוהיה םיטנדוטסה תדוגאב םישגפנ ברעב 

וניאש םלועב ומצע סינכמ ונתאמ דחא לכ םויה לכ .םיחחושמ ,ידיא וא ירבע רפסב םינייעמ 

.הכרב לש העונת ןימ השוע ,סנכנ שדח דחא .הפוריא חרזמ ינב לוכה ןאכ ...ןאכ וליאו .ולש 

.תורעי .אטילב תחדינ הרייע וזיאמ אב אוה .תוטהול םייניע .הרוחש תירולב .רקב בקעי 
שי תבשב .תרגסמ-ילופכ םינטק תונולח ."תורצח לש םילב םיקרוע" .תרפוע-ידבכ םיימש 

ויה המכו .קאבלוק .מ רש ,"אטילב המח התלע אל דוע םלועמ" .תפה לע םישדקמש 
.םמשל םייחה לאו שמשה לא םיריעצה םיכשמנ 

חוכיו :םיטנדוטסה תדוגאב זרכוה ואוב רחאל םימי המכ .דיורפ לש ותעפשהל ספתנ רקב 

קסר חיר ,קבט-ןשע גופס לכואה-רדח .הזילאנאוכיספהו תילאודיבידניאה היגולוכיספה לע 

תובירמ שי .תוחותפ תוכמ שיו תורוגס תוכמ שי .חתופ רקב .תויקינקנו המדא-יחופת לש 

ישארה חוכה והמ ?המלעהה ,הקתשהה תביס המו .תויובח ,תוקוחש תובירמ שיו תויולג 

תונולחב קעוצ ? םיזורכבו םיטלשב קעוצה בוחרב ,ונרזחב דוע ךשמנ חוכיווה י םדאה שפנב 

.םילוז םיקודמתבו םיעבוצמ םיכויחב קעוצ ,הוואר 

קיעמה ביבסמ טקש ,תיבב טקש בוש .םש-יא לצלצמ הייקוק-ןועש .האלהו ינממ הגישה 
...ןב-יפ-לע-ףאו .תקולחמ יצח חוכיו :רמאנ הפי .םיאפר-ריע ,הבוזע ריע תממדב ילע וישכע 
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יקסרבט ןנחוי 

.האנש לש הז םלועב הבהאה לע ורבדב רקב לש ריעצה טהלה היה בוט 
דחאה לש ויפ .םיריסאכ שאר-יחולג .םיינש ?םורג גדואיג לש "החישה" תא םתיארה 

ז ףרט .ותאנהל עמשנ !אל .עמוש .ןוכר ינשה .תוננושמ םייניש .ףרוט-גד לשכ ,ירוסמ 
דומלל אצוי רקב .עסונ ודיב תורשפאהש ימ ."םורג ןונגיס" וישכע ןילרבב םייחה לכל !ףרהכ 

.םילשוריל ,יתעמשש יפכ ,םשמו ,סיראפב 

תעונת יבנלא בוחרב .לודג ךרכ תישענו תכלוה הנטקה ביבא-לת .בוש ונשגפנ םינש רובעכ 

.םהלש חפב םישקשקמ .םיבושי ,םיבוכש די-יטשופ .שרושה-יבורק םה זפהו זחפ — םינומה 

.הפק-תיב ינפל תונחלוש 

!רקב — 

.ןבו ול ,דשא .,וריפאה ותירולב לבא .רוחב לש בחרה וכויח םג .רוחב לש םייפתכ םייפתכה 

רואל קילאיב" ,(ט"פרת ,םילשורי) "םעה-דחא לש היגולוכיספה" :םירקחמ המכ םסריפ 

ןמזה לבא ."הזילאנאוכיספה רואל בלסרבמ ןמחנ יבר" ,(א"צרת ,םילשורי) "הזילאנאוכיספה 

םייח םע דחי .םירחא םיספל תבכרה תא קיתעמ וא .תוביבח תועד לע וליפא הדולח הלעמ 

ףותישבו ."ולעפו שיאה ,רנזולק ףסוי" תפקמ היפארגונומ ז"שת תנשב רקב םסריפ ןרות 

רודה לש םיינויער-טייתוברתה ויקפוא תבחרהל" ,"תועדו תובשחמ" היגולותנא ,ן א פ ש .ש םע 

."ותעבה רשוכ חותיפו תימצעה ותבשחמ חוכ תלעפה" ,"ריעצה 

לש ויתובר .(טי הרז הדובע) "םלועל הכרב ןמיס האור וניא ,דחא ברמ הדות דמולה לכ" 

יתלב תוימואל" :דמל ונממ .רנזולקמ לביק הברהש ,קפס ןיא ,לבא .םיבורמ ויה רקב 
.תירוטסיהה ונצראב םג ונל תברוא היצאזירוטסיהידו ."תוימואל הניא תירוטסיה 

האב אל ,םירפס המכ וא דחא רפסב הנבאתה אל לארשי םע לש םלועב תולכתסה" :שיגרה רקב 

תורומתהו םייונישה םע דבב דב תמדקתמו תשדחתמ ...איה אלא ,תמייוסמ הפוקתב ןואפק ידיל 

םיחבשמ םיברה םישודיחה ,םיברה םייונישה םלוא ."ןמזה תצורמב תובשחמבו תועדב םילחש 

לש םייחה תמכח" ורוביחל .םישדחו םיקיתע םיסופד ומצע ףיקה רקבו .תובאה תמכח ונתוא 
הכרעהל ףאש .ונתורפס לכב תורזופמה תורחבומ תועדו תורמא עפש סניכ "לארשי םע 

ונא (ז"טשת) "'םיכובנ הרומ, לש ודוס"ל המדקהב .ם"במרה לש ומלוע תסיפת לש השדח 

םהמ ומלענו ם"במרה לש ותעד ףוסל תדרל וחילצה אל םישדחה םירקוחה לכ" :םיארוק 
יתדובע ...טרפב תודהיה לעו ללכב םיינחורה םיכרעה לע ,תדו הנומא לע תויתימאה ויתועד 

שי ולא תופקשהל ...ם"במרה לש תויטנתואה ויתועד תא ...ףושחל ...ןושארה ןויסנה איה וז 

."הייהתהו הכובמה רוד ,ונא ונרודל םג ילאוטקא דרע 

.ילש תרחא הדובעב הבחרהב רבודי רקב לש ונויסנ לע 

ותירולב לבא .רוחב לש בחרה וכויח םג .רוחב יפתכ ויפתכ .ונתיבל אב היה ןמזל ןמזמ 

.אוה דדוב .ולועישל הפי ןושעה ןיאש ףא ,האב הידאגיסו תכלוה היראגיס .הלוכ הניבלמ 

לש תובישח וינפל תתל עדוי וניא .לאמש לעו ןימי לע םימיענ םיכויח רזפל עדוי וניא 

לוכה דדמנ דוע-אל לבא .תונקיר לש םירבד דחא ףודרל קשח ופקותש שי .שיש-תמוטודפ 

— וילע דבוע אוהש ,שדחה רפסבו .םינפבמ ולצא 

הנואתה ירחא .ףרט ידחא םיצרה דיצ-יבלככ החיצר לש החתידב בוש תוזזו תורצענ תוינוכמ 

רזח .ונתיאל םש אוה .וצפחכ םייוסינ וב תוסנלו וב שמשמל םיאפורל דקפה רקב השענ 
.בלה .תמ לפנו — ותיבל 

:ריע ונניא :יאךי — שיא הי,ה 

,זוןה שיאה תמ וגמן םן|ג 

.הקקפנ עגוןאן וי;ח תרישו 
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