
הדוהי-הנחמ דע לארשי־ןבאמ :עשוה* בקע>
(תמאמותזעה םילשוריב תודלין

לארשי־ןבא
ד לי הרבקש רחאל .םייחב ורתונ הידלי לכ אל םלוא ,התיה תינדלו ,ןדע התחונמ ,ימא
ה רידב ררוגתהלו ףיסוהל חוכ הרצע אל איה .תרחא הרידל םירבוע ונייה ,םינש וא
, הקיתעה ריעב ונרגשכ עריא ךכ .הרובקל םתאשנ םשמו היחופיט־ידלי ודלונ הבש
ו ליב לארשי־תרזעב םתבשל םינושארה םימיה תא .לארשי־ןבאבו ,השמ־ןימי תנוכשב
ה נוכשב ונרג תוטעומ םינש .רשע תב תוחא לש התומ לע "העבש״־תבישיב םירוהה
ל ש ותימאל .םינש רשעמ הלעמל ונררוגתה הבו לארשי־ןבאל ונרבע ןכמ־רחאלו ,וז
ת וארל היה רשפא וזל וז ןתוכימס ללגבו ,ולאה תונוכשה לכל ףתושמה היה בר רבד
.ופי בוחר אוה ,ןהיניב דירפמ דבלב דחא בוחר קרש תחא הנוכש ןהב
ה דוהי־הנחמ הכאוב ,ופי בוחר לש "הילעה תליחת״ב ,תונכושו ,ונכש ולא תונוכש
ם יכשומו חוכ םירזוא םיסוסה ויה ןאכ .(הדוהי־הנחמ יד הדיבוסא הל :ונידאלב)
ם ידמוע םידליה ויה הפ .רתוי דוע םזרזל םהילע ףילצמ ןולגעהו הלגעה תא םיכשומו
ם יכשומו םהילגר ירירש םיצמאמו םיכמל םפוג םינתונה םיסוסה לש םרעצב םיאורו
.העבש ,ןולגעה ללוכ ,היעסונ רפסמש הלגעב זוע לכב
ר שא תודסומה ןמ דחא קשמה־שיא ודיל .ונכוד לע ןולגעה :הלגעב הבישיה רדס הזו

ה ז לש וילגרל ;דועו ,םינקז־בשומ ,םימותי־תיב ןוגכ ,ופי בוחר לש וידדצ ינשמ
ן עמל הקיתעה ריעה יקושב ונקנש רשבהו תוקריהו תוריפה םהבו םילסה ובצוה
ב חרה אסיכה לע ובשי םינפ־יאושנ םיעסונ השולש ;הלא תודסומ לש םידליהו םינקזה
ת חתמ אצמנה ,לפקתמה אסיכה לע ,םירענ בורה־לע ,םירחא םינשו ,הלגעה ךותבש
ם לואו .םיבורמ םיעסונהשכ רמולכ ,ךרוצ תעל קר םשמ ואיצומה ,ןולגעה לש ובשומל
ע סונה בשי ,תדחוימ העיסנ רמולכ ,"הסראקסיא" ,"לאיספס" הלגעה העסנש העשב
־ ןבאב ונירוגמ־םוקמל ךומס .דוע האריי אל ןטקה אסיכהו בחרה ימינפה בשומב
י ד רתסא הסילוב :הל וארקש יפכ וא ,הקטלפוא רתסא ,יתבס הררוגתה לארשי
ר שא יזנכשאה גארפ קחצי יבר לש ונב היה ,הלעב אוה ,םהרבא יבס ןכש—גארפ
י תבסו וימי ימדב רטפנ יבס .׳,ןויצ שרוד" שרדמה־תיב תא םילשוריב דסי 1864 תנשב
ר שאכ .היתונבו הינב תא הלדיג דבלב המצע תוחוכבו הריעצ הנמלא הראשנ
י שילשהו ,חקור יגש ,אפור היה דחא ןפש ,םילשוריב םיברב םמש עדונ רבכ םיתרכה
י תודלי ימימ הברה .תוריכבה יתויחא םע ועעורתה תונבה .תוחקורל "יחצנ טנדוטס"
ת יב־ןב יתייה ןכ .םיחקורה ידוד־ינש לש סדנוקה־ישעמל יתייה דעו התיבב יתיליב
.הנוכשה חתפב דמעש ,ידוד לש תחקרמה־תיבב
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 .היתוסינכב ומקוה אל לזרב־ירעש .תונוכש ראשמ התיה הנוש לארשיךבא תנוכש
וכשהו ספירגא בוחרל ופי בוחרמ רובעל הצרש ימ לכל הירדנפק ןיעמ השמיש איה
 ןיב םה ףא ויה םהינימל םינרגתו םילכור .ךפיהל ןכו ,םפירגא בוחרל רבעמש תונ

 הסחמ השמישו הרוקמ התיה תישארה הסינכה .הירדנפק ןאכ ושעש םיבשהו־םירבועה
 התיבה םירזוח ונייהשכ .חרוא־רבוע לכל תונתשמל ויה היתוניפ יתש .םשגה ינפמ
."םיבנג" ינפמ ןאכ םיששוח ונייה וז הרוקמ הסינכ ךרדב םיכושח ףרוח־תולילב
 דצב תונקז םישנו הכאלמ־ילעב ,םילעופ לש תוחפשמ וידחי ורד הב הנוכש וז התיה
 ־םיסנאילא״ו "םיטסירנימס" הב וררוגתה ןכ .רוביצ־ינקסעו םינבר ,םידימא םירהוס

 הצובק םג התיה היבשות ראש ךותב .תחא הפיפכב רבע תוברתו תפרצ תוברת ,"םיט
 ,הנושארה םלועה־תמחלמל ומדקש םינשב ץראל ואבש םיאקינולס םיריעצ לש
."תוקשאבור" ישבול םיסור "םיצולח" םדצלו

 םינושארה היבשיתמ רפסמ .העונתב התיה דימת ."זכרמה" ןמ קלח התיה וז הנוכש
 רקיעב ,דבלב םיטעמ םייוניש הב ולח םויה דעו ,השולשו־םישמח רמולכ ,"ןבא" היה
 המצע הנוכשה .קסע־יתב םירוגמה־יתבמ המכ וכפה הב ,ופי בוחרל הנופה התיזחב
 תורוב השמח .רקיעב ןבא תפצורמ ,הלודג רצח התיעצמאבו עוביר תרוצב היונב
.ןותחתה הקלחב השולשו רצחה לש ןוילעה הקלחב םינש—הב ויה
 לכו ,םפירגא בוחרל םיתשו ופי בוחרל תונופ ןהמ םיתש ,תוסינכ עברא הנוכשל
 בוטכ הב ושעש "םיסדנהמ״ו "םילכידרא" ידיב דקפוה הניינב יכ חכווי הב רבועה
 ,שלשו תומוק יתש ינבו תחא המוק ינב םיתב הב שיו ורבחמ הנוש תיב לכ .םהיניעב
 ־דרוג" היה הז .תומוק עברא ןב תיאקירמאה יאוויל הקבר הנמלאה לש התיב וליאו

 שידיאב תוחיש להנל הנמלאה הקבר תרבג הגהנ וימורממש ,הנוכשה לש "םיקחשה
.הטמל הירייד םע תידרפסבו
 לש התריד תונולחב ויפנע ועגנ ותחירפ תנועבש תות־ץעל טרפ הב ויה אל םינג
 וגהנש רוב ,ותברקב דמעש לודגה םיכפשה־רובמ רקיעב וסנרפתה וישרשו ,יתבס
 םימי לע םימי ונעתהש לארשי ינב תדע להק לכ יניעל הנשב תודחא םימעפ וקירהל

 ונא ונייה ,לישבהל הז ץע לש ויתוריפ ולחהשמ .הנוכשב וטשפתהש םיערה תוחירב
."םירוכיבה־ירפ" תא ףוסאלו וילע ספטל םיסנמו ויתחת םידמוע םידליה

 .םיזנכשא םטועימו ,היכרות יאצויו םילשורי ידילי ,םידרפס ויה הנוכשה יבשות בור
 חותפ ורעשו הזה םויה םצע דע ולת לע דמועה םמצעל דחוימ תסנכ־תיב ונב וללה
 ־םדוקש ,קסירבמ יברה לש "רצחה" רבעל ופיקשה ונתיב תונולח .םפירגא בוחר רבעל
 א״שי הנוכמה ,רשילא לואש בקעי ברה ,וייחל הנורחאה הנשב ,הב ררוגתה ןכל

 תוכורא החחושו ברה יקסע תא הלהינש ,תינברה ותייער הטלש וז "רצח״ב .הכרכ
 ־שרגמ תבריקב ןכשש יזנכשאה םימותיה־תיב יאבגו םיזנכשא הרות־ילודג םע
.םיסורה
 ךשוח־תולילב .ןכות לא העקב אל שמש־ןרק ,רתויב ויה תורצ הנוכשה לש היתוטמיס
 ,המחב תלבוט התיה ,תחוורמה הרצח לע ,הפוג הנוכשה .ןהב רובעל ונייה םיששוח
."המרה״מ ודריש םיבר םימ ילחנ תוטמסהו רצחה תא ופטש םימשגה־תומיב וליאו
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 .ופי בוחרל דע הצוחה ץרפש קיפאל ויהו תוגרדמה ינפ־לע ,ןוילעה הקלחמ רמולכ
 תכירבל ךרדה דרומב ךפשנו הדוהי־הנחממ םרזש "לודגה רהנה" םע לחנה רבחתה הפ
.אליממ
 יתייה הנפמ ,רצחה לש הרובטב בצינ .הנוכשה לש הלודגה רצחב ונילע ורבע םייחה
 אוהו הטמל ינא ,הז םע הז םיחיסמ ונייה ךכו ,ירבחמ דחא ררוגתה וב תיבה רבעל ינפ
 התיבה רוזחל העשה עיגהבו ,וילא תולעל ידכ ילגר תתכל ךרוצ יתיאר אל .הלעמל
 ונייה רבכו רצחה לא םינופה תונולחה ךותמ וניתומא יפמ הדיחי האירקב היה יד
.התיבה ץורל ונילגר םיאשונ
 םילכור ,םירגת .ונממעתשה אל םלועמ ."ןויזח תמב" ןיעכ השמיש הנוכשה לש הרצח
 םה .םהיקסעל םיפתוש ןיעכ ונמצע ונשחו ברעו רקוב הב ורבע םהינימל םירחוסו
ומאו וניתויחא וצרשכו ,ומלענו םהיתואירק וארק ,ואב אלא הנוכשב בר ןמז והש אל
חהל ידכ הנוכשה לש תוסינכה עבראמ םהירחא םיפדור ונייה תיבל ורוסי יכ ונית
 ירכומ םי׳גרוגה תא ,(הדילגה) "הזוב״ה רכומ תא ;םהיתולוק יפ־לע םונרכיה .םריז

 ,םינקזכ םיריעצ ,םי׳גרוגה םירחוסה .םייולבה םידגבה ירחוס תא ,םילכורה תא ,םידבה
 םיפוטע םידב ילילג לש תוליבח םהיפתכ לע ואשנ רשאב םיקנעכ וניניעב וארנ
 ונייה םידמוע .לזרב היושעה חדימה־תמאב וקיזחה םדיבו שומיש בורמ ההדש ןידסב
 יחוליק .רחא רמוחמ וללה וצרוק וליאכ ונייה םימודמו ,תולעפתהב םהב םילכתסמו

 —ץיקב םהיחצממ ופטנש העיזה ילגאו ףרוחב םהידגב תא ופטשש ףרוחב םשגה
 ועיפשה אל—העיזה חא גופסת ןעמל םהיעבוכל תחתמ תחפטמ םישל וגהנ יכ ףא
 לע םירזוחו םינשיה םידגבה ירחוס לש םהיתולוק תא ונייה םיקחמ ונחנאו .םהילע
 לא ואובב ןבש ,דחוימב ונילע בבחתהש יזנכשאה תוישמשה־ןקתמ לש ותאירק
 לודג לוקב וירחא ונינע םידליה ונאו "ןקתמ" הלמב חתפ תוסינכה תחאב הנוכשה
 חיש־וד ךשמנ ךכ ."ןקתמ" ונארקו "תוישמש" הלמה תא ונתאמ לטנ ,"תוישמש"
 ,םינטקה ,ונל .דחא הנוקב הכזש ילב תואיציה תחאב וטאל םלענש דע רפסמ־םיעגר הז
 .ונתא עשעתשהל אלא הסנרפו הדובע שקבל אב אל הז תוישמש־ןקתמ וליאכ המדנ

משל םיקקזנ ונירוה ויהשכ םיטהולה ץיקה־תומיב רקיעב עיפוה הז עשעשמ חרוא
 ושמיש הרותיתה־יבחר ןהיעבוכש יפל ןהב ושמתשה אל ללכ־ךרדב םישנה .תויש
.שמשה־ינרקמ הסחמ ןהל
 לכו תירקיעה םיעוריאה תריז היה הדוהי־הנחמל העבש־תלחנ ןיבש ופי בוחר עטק
 הגאד רוקמ היה הז רבד .םיכרדה ידצל תונוכשה ידלי לכ תא ךשמ וב שחרתהש
 הנושארה םלועה־תמחלמב .בושו־הנה תורהודה תולגעה יגפמ וששחש וניתומאל
 םויכ) םיקוחרה תודשב םהינומיאל םכרדב יכרות אבצ ידודג בוחרב ויה םיפלוח
 םהינפ לעו המצע וז ךרדב םירזוח ויה ברע־תונפל .(המואה-יניינב םהילע םידמוע
 רבעל ויה םידעוצ .תלשורמ םתכילהו םהיפתכ לע םהל םייולת םהיבור ,הבר תופייע
 ־תרבכ םתוולל ונגהנ ונא .םיבוצע םייכרות םיריש םירשו ופי־רעשבש םיטרקסקה
אנאב םהירחא וריאשהש ,םהיתוחפשמ־ינב לא םיעוגעג ייוור םיכויחב וניכזו ךרד
.הגונה םתרישמ הדירפה ונילע התיה רתויב השק .הקוחרה הילוט
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ה קיתמ־ינימ ורכמ ןהבש תוברה ויתויונח לשב םג ונבל־תמושת תא ךשמ ופי בוחר
ו הצקבו תרחא החוטש הרוצ וא תוירטא תינבת ול התיהש "קילבנב״ה ןוגכ םינוש
ת וירכוסה הארמל וניתפש םיקקלמו וניניעב ונייה םידמוח ךכ .ןועש־יומד עושעש
ן יעמ תוירכוס .קותמ־רירמ רכוס־ץימב םילובט הנופא־ירגרג תויושעה ,תוינועבצה
י דודג ללגב רוחש ךפה ןעבצש אלא ,יול ןויצ־ןב םכח לש ותונחב תויוצמ ויה ולא
ם כח שגינשמו חפ־תוספוק ךותב תונותנ ויה תוירכוסה .ןהילע וטע רשא םיבובזה
רופו םילהבנ םיבובזה ויה ודיב הכותב רקנל ליחתהו תוספוקה תחא לא יול ןויצ־ןב
.תוירכוסה לש ןבלה עבצה וניניעל הלגנ זא ; םיח
ת שורחה־תיב חתפב ונדמע ,בורל קבאו טהול םוח תמחמ שבי וננורגשכ ,ץיקה ימיב
ד עבמ .ךדע" עונלוקל םויכ הליבומה הטמיסב זא דמעש ,גרבנירג לש זוזגו הדוסל
ועמ םהישארש םיצצונהו םינטקה הדוסה יקובקב תא ונייה םיאור םיבנשאלו תלדל
ל ע ולדוגאב ץחול והירה ,קובקבה ןמ תותשל םדא הצור .תוינועבצ "תולוג" םירט
.המינפ תחנוצ וזו הלוגה
ה בשחנ םימי םתוא יגשומ יפלש תלוכמ־תונח הדמע לארשי־תרזעל הסינכה לומ
ת ונצנצו החתפב ודמע םינשועמ םיגד לש תויבח .רתויב תורישעהו תודבכנה ןמ
ת ונחה לעב לש ומש תא .היפדמ תא ואלימ תיסורה הדלוקושה תוספוקו תוירכוסה
ו רפיס ;עמשנ ולוק היה ישוקב ןכש ,דורצה ,״וקנור־לא״ ול ונארק ךא ,ונעדי אל
ו לצא תונקל וניברה ףרוחב .םוינימולא רוניצ היושע התיה ונורגב טשווה יכ ונל
ת א ונינק ץיקה תומיב וליאו ,הדרקלה גד תאו (חולמ גד יחתנ) "וטארג״ה תא
ר תוי ונפיחל וברעו חלמב הזל הז םיקובד ויהש םינטק םינידרס ,"םאקילידראס״ה
ת ונהיל ידכ ונידיב יוצמ (תיסורה הקיפוקה) קבקה היה דימת אל .רחא לכאמ לכמ
ם א ףא ויה םינהמ "וקנור לא" לש ותונחב ונירוקיב םלוא ,תיסורה הדלוקושהמ
.דבלב בל־תיימהב הנממ ונאצי
. םינווגמו םינוש םייחה ויה ,ספירגא בוחר דצמ רמולכ ,לארשי־ןבא לש ינשה הדצמ
ת פרה .םחל תייפאל רונתו ,תפר־תולגע לש ךסומ ,םיסוס לש הורוא ודמע ןאכ
ן קז לעב ,המוק־הבג רבג היה אוה .ידאדגבה ןבלחה ריאמ םכח לש וניינק התיה
ו רובידב התיה תיקאריע המינ .שוברת שובחו (ךורא ליעמ) ןטפק שובל ,ןטק ןבל

ם יתבה לע בבוס ,הנוכשב טטושמ אצמנ תומדקומה רקובה תועשב רבכ .ירבעה
ב לחה תרומת לביק אל ףסכ .וניתומא ול ושיגהש םינטקה םידכה ךותל בלח קצויו
תהש עריא םימעפ .תורובה ןמ םימ תלבקל םיקתפה תמגודכ ןוטרק לש םיקתפ אלא
י דכ אוהש ומכ ותרמוש תיבה־תלעב התיהו (י׳גיל הל וטרוק יס) בלחה לקלק
ר חא בלח קצוי היה רבדה ןוכנ ןכא יכ חכונשמו ,וקדוב היה הז .ןבלחל ותוארהל

י ניעב בקוע ,ריאמ םכחב לכתסמו דמוע יתייה תופוכת .םיקתפ שורדיש ילב ותרומת
.וידגבמו ונממ הלוע היה םיזע חיר .בלח קצוי ודועב ויתועונת רחא
ת מחמ תקלד תוזוחא ויניעש הפואה ,ינמיתה ןאמילוס לש ורונת דמע תפרל ךימס
ה הד־הנבל תחפטמו ףעזו־רס שיא היה אוה .דימת דמע התבריקבש שאה לש המוח
,ונידיב תוגועה־ישגמו םינמחה יריס .ושאר־ישוחימ תלקהל וחצמ לע ול הרושק
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ו יפמ תחא הרעגב היה ידש אלא ,וניתומא ונל ונניש רשא תושקבב ונייה םיחתופ
ה יה הנשב דחא םוי קר .ונשפנ לע םיסנ ונייה רבד לש ופוסבו םגמגל ליחתנש ידכ
ם היתונועמ םעוט ,תיבל תיבמ ךלוה היה הז םויב .םירופה־םוי אוה ,וילע בוט ובל
 ינמיתה ןאמילוס היה הז םויב .םירופ־ימד לבקמו קארע תיסוכ עמוג ,תוחוקל לש
."םדאה דחאכ" תויהל ךפוה
. םיקתפ יפל רמולכ ,הרושמב םימ לארשי־ןבא הלביק םילשורי לש היתונוכש ראשכ
ת וחיש .הנוכשבש רעונה ינבל רודיב־יזכרמ הנוכשה תורוב ושמיש ץיקה תולילב
. הנילודנמה ילילצב םיקרפל םיוולמ ,הלילב תרחואמ העש דע ןאכ ועמשנ םירישו
ה ילילצ עמשלו ,םימי םתואב רעונה ידיבש יממעה הניגנה־ילכ התיה הנילודנמה
ה ז ילכ לע םיטרופה ןיב .םיבישקמו םהיתונולח תא םיחתופ הנוכשה יבשות ויה
ל דוגב ילכה ירתימ תא תערוק התיהש האנ המלע ,הקבד יתדוד םג התיה

.התושגרתה
ו נאשכ ,תוריכבה וניתויחא םג םהב ,םירגובמה לש םתניגנ תא ונעמש םינטקה ונא
ן יידע .ונומידרהו קחרממ ונינזאל ועיגה הגילודנמה ילילצ .וניתוטימב רבכ םיסנוכמ
ל פרעב ברעה תכשחב היהו" ןוגכ ,םיריש תצק לש תוירבעה םהיתולמ יל תורוכז
ם ירישה ןחל ."םור יבכוכ יזמר תא םלועמ תיאר ול" רישה תולמ ןכו ,"םיה סבתי יכ
ת וידרפס תוסנאמור םג ןבומכ ופרטצה םיירבעה םירישל .ונמיסקהש אוהו ,יסור היה

.תוגונע
, הנוכשב וררוגתהש םיאקינולסה םיטסירנימסה םג וז הזילע הרובחל ופרטצה םימעפל
, בשי הצובקה ןמ המ־קחרמבו ,"ונחנא ונאתא םדק־םי יפוחמ" רישה תא ונתא ורשש
ן יבה אלש ,יאקוראמה ׳גאחה ,הנוכשה לש הלילה־רמוש ומצע ךותב סנוכמו לפוקמ
, סנאילא רפסה־תיב ישנא ודמע ,הובגמ םיטיבמ ,דצה ןמ .ולא תוחמש לש ןרשפל
.תיתפרצה תוברתה ילעב

תונותא יבכור
, םהינבו םה ,וכרע םהיתוליפת תא םלוא ,הפוג ונתנוכשב וררוגתה אל םידבכנ םיריבג
ו ללפתיו םיהולאה תא ואריי ,םכרדב םהינב וכלייש ודיפקה םה .הבש תסנכה־יתבב
י חל־תריטס הדעו־םע־לבק רוטסלו די םהילע םירהלמ ועתרנ אל םימעפלו ,תוקבדב
ם ינש .הנוכשב ונל ויה הז גוסמ "םידבכנ" השולש .םיררוסה םינבה דחאל תלצלצמ
ו תלודג תאפמ ישילשה וליאו םהיתובא רשועו םרשע ללגב הז ראותל וכז םהמ
י ניינעב םיעוקש ויה םוימוי־ייחב .םיכרותה תונוטלשה לצא דבכנה ודמעמו טפשמב
" םאזולב" ושבל םיגחבו תותבשב םלוא ,תוצוח שארב םהירומח לע םירהוד ,רחסמ
.התכלהכ תבש ורמשו ,םהישבולל םיחוורמו םיחונ םישובלמ ,םינטפקו
ו נדביכ .דחוימ דמעמל וכז ךכ םושמו "תורוחצ תונותא ילעב" וארקנ הלא לש םהינב
ד בלב תוקוחר םיתעל .םהיתובא תונותא תוכזב אלא הקווד םמצע תוכזב אל םתוא
ודמעשכ וא ,סובאב ןבל תודעוס הורואב ןהשכ ןהב טיבהל ונל ושרהו דסח ונל וטנ
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 ויה .םהידימ םירומחה תא ולטיו םהיתובא ואוביש דע תוכשומה תא ןהילא ורשקו
 ,הנוכשה לש השוכר ויה ומכ וניניעבש ,הלא םירומח יבג לע ןטק "בוביס״ב וכזש
 התנחצ הציפהו הנוכשה עצמאב הדמעש לכל תפתושמה הפשאה תמירעל המודב
.ללכה תלחנ אוה ףא היהש לודגה םיכפושה־רובל המודב וא ,הלוכ הנוכשב
 לכב םירומחה ראפ י׳גרוג־ליא יול םהרבא לש ורומח בשחנ םירומחה תשולש ןיבמ
 לע הטונ םודאה ושוברת ,ושובלב דיפקמ ,ראות־הפי שיא היה וילעב .הלוכ םילשורי
 הורואה ןמ יעשמל ץוחר אצי אוה ףא ורומח .ריעצ החפ וא ייב לשכ ולוכ הארמו ודצ
 רועה־ףכוא ."סנאילאה תכלממ" לש התמוח םע לבגש תיבה לש הנותחתה המוקבש
 הטמל דע םיעיגמה ול םימודא םילידג וידדצ ינשמ ,קירבמו חצחוצמ היה ובג לעש
 םינטקה ונחנא ףאו ,חור־ךרואב וינודאל הפצמו דמוע היה רומחה .תובוכראה ןמ
 תוגרדמב טא־טא דרוי היה אוה .יול םהרבא לש ואובל םיפצמו דצה ןמ ונייה םידמוע
 הז הארממ ונינהנ .ולגרב עלוצ היהש םגה ,תחא הציפקב ורומח לע הלועו ותיב

 תיבה רעשב הקירבמו הצוחר תדמועה הרודה תינוכממ םויה םינהנ ונידכנש םשכ
 ורומח הארנ ברעה תועשב .תחא השקמ ויה ורומחו אוה יול םהרבא .רקובה תועשב
 התיבה םירהממ וילעבו אוהשכ ,ופי בוחר ךרואל הקיתעה ריעה ןמ הרזחב רהוד
.ונתוואג התיה וילעו ,הנוכשה שרפ היה יול םהרבא .םהל תנמוזמה הדועסמ תונהיל

 םהירומחו יול םהרבא לש "הביכרה ינוניג" לכמ םיקוחר ויה םירחאה "םישרפ״ה ינש
 ־לא רכב ךיישה אוה ,טקשו עונצ םכח־דימלת היה דחאה .ורומחכ םיחפוטמ ויה אל

 אוה המ .םישבחה בוחרב ררוגתהש ,תימלסומה םילשוריב העודי תומד ,יבישאשנ
.ךכ ורומח ףא ,שוחכו םונצ המוק־ןטק
 הליווחב רוגל רבע רחאו לארשי־ןבאב הליחת ררוגתה ,ינמ לאיכלמ טפושה ,ינשה
 ףחרמ ךויחו תינוניב התיה ותמוק .םויכ הדוהי־הנחמ לש הרטשמה־תנחתל הכומסה
 בר שמיש תובר םינש רשא ,ינמ ןאמילס יבר לש ויחא היה אוה .דימת וינפ לע

 ,הינברמ ,ןורבחמ םתרות תא ובאש ,דאדגבמ האצומש ינמ תחפשמ ינב .ןורבחב ישאר
 תרותב איקב היה ינמ לאיכלמ .םהב וגזמתנ תויוברת יתשו ,םימלסומה הימכחמו

 ואובב .ןורבחב רקוח־טפוש שמיש הנש הרשע־עבראו ,הל׳גמה ,ימלסומה טפשמה
 ,םיללוכה־לכ־דעו ,דלישטור םילוחה־תיב ,ח״יכ לש ןיד־ךרוע הנמתנ םילשוריל

 אב שדח (זוחמ לשומ) ףרצתומ היהשכ .םיירצונה םירזנמה דחא לש וחוכ־אב ןכו
 טרבלא היה—הלאכ הנומש ויה הנושארה םלועה־תמחלמ דעו 1908 תנשמו -םילשוריל

 םדקל ינמ לאיכלמ תא חלוש ,"ןטקה החפ״ה ול וארקש ,ץראב ח״יכ גיצנ ,יבתנע
 טרבלא .וילא וחלשש ןורודה תא "לכיע" דציכ רמולכ ,"וביט" לע דומעלו וינפ תא
 ףרצתומ לכל ח״יכ לש הכאלמל רפסה־תיב תרצותמ םיטיהר חולשל גהנ יבתנע
 ותושרל הדימעמ התיה תיסקודותרואה־תינוויה היכראירטפה .םילשוריל אבש שדח
 ־רואה תינוויה היכראירטפהו יבתנע ויה ךכ .םיסוס ינשל המותר הלגע לשומה לש

.םנוצרכ ותוא "םישל״ו ףרצתומב םיזחוא תיסקודוט
 תרומזתה תא ףרתצומה חלש ,לזמ ,ינמ לאיכלמ לש הריכבה ותב האשינ וב םוי
ןכא יכ הרשיא הלכה .הליווחה ןגב וסנכתהש םיחרואל תוניגנ םיענהל תיאבגמ
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 ־לופנה" הברה םג םא ,התנותחב היתוניגנמ בטימ תא תיאבצה תרומזתה העימשה
.ורבד־ישועו חצנמה די לע היבא םש "םינוי

 םיננקמ םיפושניו םיפלטע ,הברח םויה תדמוע ינמ לאיכלמ טפושה לש ותליווח
.םינגו תודש ףקומ ,תיבה היה האנ םימי םתואב םלוא—היתוברוחב
 םלוא ,דבלב תוקוחר םיתעל םהיבא לש ורומח לע בוכרל וזעה יול םהרבא לש וינב
 תופוכתו הברה ססיה אל ,היה זילעו בבוש רוחבש ,לאפר ,ינמ לאיכלמ לש ונב
 הפי הרענ ,ןלה ,ינמ טפושה לש ותב .ופי בוחר ךרוא לכל ויבא לש ורומח לע רהד
 לכ יניעל ופי בוחרב רומחה לע ,לאפר היחאכ ,איה ףא הרהד ,הימי־ימדב הרטפנש
 לע "תרהוד" הריעצ הרענ—הזה רזומה ןויזחב ונלכתסהו ונדמע םינטקה ונא .להקה
.ריע לש הבוחרב רומח
 היה ןטק .םיעקרקמב קסע ,בקעי רכב ןועמש ,וילעבש דחא רומח יל רוכז דועו

ומסה םירפכבו תונוכשב בבוס רשאכ ובג לע וילעב תא אשנ ןכ־יפ־לע־ףאו ,רומחה
 ותוא ונייה םיאור הבורקה םולש־תכוס תנוכשב היה רגש יפל .םילשורי לש םיכ
 הסיבכה־ילבח רעי ךותב ךרד ול סלפמו הנוכשל סנכנ ,םפירגא בוחרב רבוע םיקרפל

.הבש הבחרב םיחותמ ויהש

םיריבג ייח
 ודמע ,הדוהי־הנחמל הלועה ךרדב ,לארשי־תרזעו לארשי־ןבא תונוכשה יתשל ךומס
 .ןהילא הסינכב רתומ םדא לכ אלש תוראופמ "תוליווה" תניחב םילודג םיניינב רפסמ
 הביבסה יבשות לש םתונרקס תא הררועש ,ןירותסמ לש הריווא ןיעמ תופופא ויה ןה
 תונוכשה יבשות ודמע םידעומו תותבש לש ברעה תועשב .םנוימד תא הביהלהו

.ולא "תוריט" לע תורטזוזגהו תונולחה ךותמ ופיקשהו תוכומסה
 החפל םירוגמ־םוקמ שמיש ןכ ינפלש ,ןובנ ייב־ףסוי לש ותליווח היה םיתבה ןושאר
 "הבינגב" השענש םולצת ,יבס לש הנומת היולת התיה יבא לש ורדחב .םילשורי לשומ
 דועו ישארה ברה תרבחב ,םימיה דחאב רקיב רשאכ ,אבס לש ותעידי ילב רמולכ
 םילשוריב תידוהיה הדעה תכרב תא ףרצתומל שיגהל ידכ הליווח התואב ,םינבר
.םיימואלה םיגחה דחא לגרל
 ־תליסמ הנוב ,ןובנ ייב־ףסוי לש ונועמ ןינבה ךפה םוקמה תא לשומה שטנשכ
 ויבא .השמ־ןימיל ךומס ףסוי־תיב הנוכשה הארקנ ומש לעש ופי־םילשורי לזרבה
 לש (זוחמה תצעומ) "הראדיא סל׳גמ״ה רבח היה ,ןובנ והילא יבר ,ןובנ ייב־ףסוי לש
 לוסנוק־ןגס שמישש ,גלזמא םייח לש ותוחא התיה ןובנ ייב־ףסוי לש ומא .םילשורי

.האמה תישארב ופיב הילגנא לש
 שלש .המש הסילוב ,ןיקמורפ בד־לארשי לש ותוחא תא השאל אשנ ןובנ ייב־ףסוי
 קחציו ונרומ םיחאה ינשל ואשינ ןהמ םיתש .ןייפיב תועודי ויהש ןהל ודלונ תונב
 תרבח לש הנכוס שמישש ראות־הפי רבג ,ךורב־היעמשל האשינ תישילשה ,רשילא
.םילשוריב "רגניז"
,(ןובנ לש ןגה) "ןובנ יד הטריוג הל" הל וארקש ,ותניג דצב ,"החפ״ה ןומראל ךומס
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 .תוכומסה תונוכשה יבשות ברקב ןינעו תונרקס איה ףא הררועש "הריט" דוע הדמע
 ,רדה אלו ול ראות אלש המוק־ןטק שיא ,ומש ןינב ,ןדעמ רישע ידוהי שכר הז תיב
 אבו ,םירצמבו ודוהב השע ברה ורשע תא .םילשורי לש םיאקנבה דחאכ היה עודיש
 םתואכ ןטק היה ולש "קנב״ה דרשמ .השא ול תאשלו ורשע תא םסרפל ידכ םילשוריל
 הקיתעה ריעשב קרטבה בוחרב ןכש דרשמה .םימי םתוא לש םילשוריבש םיעונצ םיקנב
.ןודנולב אצמנ וזכרמו ,םדע קחצי ידי־לע להונו

 דגנכ רישעה יאקנבל ,םירפסמ ךכ ,האשינש הפוסש תחא המלעב וניע םש ןינב רמ
 שיא היה היבא .םילשוריבש םיאנה םיריעצה דחא תא הבהא הבל־רתסב יכ ,הנוצר
.ול אשניהל הילע ץחלש אוהו ףיקת
 ,םיריבא םיסוס ינשל המותר הרוחש הרודה הרכרכ תופוכת יתייה האור יתודליב
 רעשב הטאל תאצויו תסנכנ התיהש ,תוכלמ־ירשו םילוסנוק לש םהיתורכרכ תמגודכ
 הבשי ,"רוטנ׳ח" היורקה ,וז הרכרכב .הב גהונ הרודה הפילח שובל ןולגעו הריטה
 רקשו םיקד םיפיעצ םהינפ לעשכ םינטקה הינב ינש התאו האנו הריעצ השא "היובש"
 .םילשורי לש היתובוחרב ץיקה תומיב רמתיהש םיכרדה קבאמ רותסמו הסחמ ,םיפ
.ערה ןיע תמחמ הינב לש םהינפ תא התסיכש ורבסש ויה
 ךזה םריוואמ תונהיל ידכ אצומל וא םרכ־ןיעל הלועה ךרדל הנופ התיה הלגעה
 הבש ןירותסמה־תפופא הלגעהו בורעל התטנ שמשה .היתוביבסו םילשורי יבחרמ לש
.םכותב תעלבנו "הריט״ה רצחל הטאל הסנכנו הרזחו
 יריעצמ דחאל הריעצה ןינב תשא לש הנושארה התבהא לע ועדיש םילשורי תונב
 הרוביגה יפב ומשש ריש ורביח ןה ."הריבג״ה לש הלרוג תא תונתל וברה םילשורי
.וב התצר אלש םדאל אשניהל הצלאנ יכ לע הלבס תא תראתמ איה ובו

יסאנ וי ,דנינכ יא הקנאלב
ראד ןיריק ימ וטירפ ויכרב
ןאדימ ימ הא וייבונ יטסיא יס
וגיסוטניא ימ יא וטאמ ימ

וי וריק זיריש יד ויינונ
הקנאר׳פ הל הא הטסיב יכ
הנאינאמ יא ידראט ראנימאק הא יביי ימ יק

ידראט יד הרוא םיא אי
ירדאמ ימ יד וטנפסיא ימ
ודנאריפסא וי יא ודנרדט וס
.ופמאק יטסא ויא

יתדלונ תינניחו הנבל
ר וחש ןתחל יתוא אישהל םיצורו
יל ונתי הזכ ןתח םא
ימצע תא ליעראו תעדל ימצע דבאא

ז יריש ריעהמ ןתח ינא הצור
ם ייפוריא םידגב שבליש
רקובו ברע לייטל יתוא חקיש

ם ייברעה ןיב תעש תברקתמ
ימאמ ינא תדחפמ
ה כחמ ינאו רחאמ התא
.הז הדשב
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 ןבאכו ןרעצ םג אלא וז תמיוסמ תב לש הרעצ קר אל יוטיב ידיל אב הז ריש יזורחב
 ־רבעמש תוצראמ ואבש םירישע םינתחל ןואישה ןהירוהש םילשורי תונב ןתוא לש
 ושעו הנושארה םלועה־תמחלמל ומדקש םינשב הקירמא תוצראל ודדנש םהמ ,םיל
 ץראב וראשנ וליא ןהב םיכוז ויה אלש םישנ םהל תאשל םילשוריל ואבו רשוע םש
 םירישע ינפ ודימעה ,ןאכל ואבש םירצמו הירוס יאצוי םירישע םתס םהמו ,תאזה
 םירגובמל ,תוינע ךא תוגונעו תופי ,תוכר תוריעצ ואשינ וז ךרדב .םישנ םהל ורחבו

 ־תונולחב תוגצומ ואר ןהיתונומת תאש וא םינכדש לש םהיפמ ועמש ןעמש תאש
 תנפואל םאתהב "תושפוחמ" ןהשכ ,ןאירוקירקו דאר םינמראה םימלצה לש הוארה
 םהישנ ורקע וללה .הל׳ג־תיב וא םחל־תיב תובשות תוחאלפ ידגבב םהה םימיה

 םיריעצ וא םיטסירנימס םהמ ,םירוחב םע תונטקה ןהיתובהאמ ןתוא וקתינ ,ןתביבסמ
 תונב וסינ םימעפ .םיקחרמל ןואשנו ,ח״יכ לש הכאלמל רפסה־תיב לש הימינפה ןמ
 ,םיכושח םיפתרמב םימימת םימי ורתתסה ףאו בער־תתיבש וזירכה ,דרמתהל ולא
.םירוה יצחל ינפב דומעל ולכי אל ףוסבל ךא
 לע תונורכז ןבלבו םיידע־ידעב תוטשוקמ ץראל ובש ,וניקזהשמ ,תובר םינש רחאל

 תועצמאבו םהה םיקוחרה םימיב ןהירחא ורזיחש םיביבחו םיטושפ םירוחב םתוא
 הנבלה־תולילב .בורל הבהא־יבתכמ ןהילא םירגשמ ויה תורזועה וא םינטקה םיחאה
 םישדחה םיירבעה םירישה תא ןלוקב ווילו הנוכשבש תורובה יחתפ יבג לע ובשי

.םירוחבה יפבש

"סנאילא״ה הכאוב
 ותקזחהש ינוריע םילוח־תיב הדוהי־הנחמב םילשורי תייריע המיקה וז האמ תליחתב
 "הסוש" ארקנ הז םמ .םילשוריל ופי ןיב ועסנש תולגעה־ילעב ולעהש סמה תוסנכהמ
 רוסמל םימי םתואב וגהנ םג ךכ) .וריחמב הבריהש לכל תונלבקב ןתינו (011208566)
 אלש הארמל־בולע םילוח־תיב הז היה .(ללכב היריעה יסמ לש םתייבג תא םיזרכימב
 ץוחמ םידוהי ףאו תורז תולשממ לש ןהיגיצנ ומיקהש םיראופמה םילוחה־יתבל המד
 ינשהו םויטופ םשב ינווי דחא—וב ושמיש םיאפור ינשו ,םילשורי לש היתומוחל
 םילוח־תיבב .אבצל םיסייגתמה תא קדבו "הלשיפ״ב בשיש ,קנמרא םשב ינמרא
 דמעמה ינבמ םימלסומ .םיחאלפו תימלסומה הדעה ינבמ םילשורי יינע וזפשוא הז

 השמ ר״ד לש ולופיטל רסמתהלו "קדצ־ירעש" םילוחה־תיבל סנכיהל ופידעה רישעה
 ןויסימה לש םילוחה־יתבב וזפשוא םירצונה םידבכנה וליאו ,לכה לע ץרענה ךלאו

.יתפרצהו ינמרגה
 ־תנחט זא הדמע ,הנשיה "דגא" תנחתל ךומס ,"םידומעה־ןינב" םויכ אצמנ ובש םוקמב
 תותבשב .חרקל ןטק תשורח־תיב םש אצמנ ןכו ,םילקטש ינוויל תכייש התיהש חמק
 "ררקל" חרק "תכיתח" הפקהב לוטיל םהינב תא םיחלוש הביבסה יבשות ויה ץיקה
.היוורל םוי ותוא תותשל םירוהה וגהנש קרעה תיסוכ תא
 הביבסה ירפכמ תוחאלפה ורהנ וילא םיידי־בחר שרגמ ולוכ־לכ הדוהי־הנחמ קוש
ילושב .תוכומסה תונוכשה יבשותל תוריפו תוקרי רוכמל תומדקומה רקובה תועשמ
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 חפו ץע־ירזג תויונב ויהש תויונח ודמע ,ופי בוחר לש ינשה ודצ לומ ,הז שרגמ
.רפסו יסרפ םירפס־ךרוכ ןכו תלוכמדוויונח—(וגניז) ןוולוגמ
 ־תיבל דעו הדוהי־הנחמ קושמ לודג חטש ינפ־לע הערתשה "םנאילא״ה תכלממ
 .לודג ןגו ההובג המוח תפקומ ,המצע ינפב הכלממ ןיעמ התיה וז .םימותי־ךוניח
 רפסה־תיבו תונבל רפסה־תיב ,םינבל רפסה־תיב ונכש וז הכלממ לש הימוחתב
 היה המדנ .הלוכ ץראב ח״יכ לש ישארה להנמל ןועמ שמיש םיניינבה דחאו ,הכאלמל
 תפרצ תוברת ;תפרצ תוזוחממ דחאב אלא תנכוש איה םילשוריב אל וז הכלממ יכ
 ץוחבמ הילא רודחל התיה הלולעש "תירבע" העפשה לכ המסחו הפיכב הב הלשמ
.הלילח
 לע םג וחיגשהו וז הרוגס הכלממ לש הירעש לע ורמש םירי׳גלאו םיאקוראמ םי׳גאח
 ,הז לא הז וברק אלו ינשב וסנכנ תונבהו דחא רעשב וסנכנ םינבה .הידימלת רסומ
 תובהא לע םיריש ורביח םיזורח־ילעבו רתסב םהיניב ומקרנ םינטק םינמור םלוא

.םיברב ועדונ ןהירוביגש
 וניא םילשוריב םיחחפהו םירגנה ינקזמ ימ .תשורח־תיבל המד הכאלמל רפסה־תיב
 "סויסימ״ה לכ לע רפסל םיברמ ןיידע ? דסומ ותוא לש ויכינח םע הנמנש רארפתמ
 ,רימזיאמ םידוהי לש םהינב אלא ויה אל ךא םיתפרצל םהיארמב ומדש ,םירומה
 ץראל וחלשנ ןכמ־רחאלו סנאילאה תודסומב וכנחתהש ,דועו אטשוק ,לופונאירדא
 םהינפ .הילעב תא םנרפתש הכאלמ תידרפסה הדעה ינבל דמללו הרות ןאכ ץיברהל

 תגעלנ תירבעו ,תיתפרצו תידרפס ורביד םה .תובע יתפרצ םפש םייודע ,םיחלוגמ ויה
.לוטיב לש סחי הוולמ

םילשורי ,"תישפחה תיב"
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