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תויאבצל תובילע ויב דנרב .ח.י:דזע־ןב דוהא
 תמועל—ץראל ואוב םדוק ותוא ואלימש תויפיצה לע רנרב רפסמ "ןאכמו ןאכמ״ב
 ־קש״בו תוחלאנו תורצה הפיח תוטמיסב השיגפה ,ןאכ ןושארה ולילב הארונה הבזכאה
.םייברעה "םיצ

 םידוהי תבשוימ תחא ריעכ המ־םושמ ינוימדב לארשי־ץרא הרייטצנ םולה יתכל ינפל
.םודבעיו ואוביש םישגא דועל םיכחמה ,םיקיר ,םיקיר הברה תודש הביבסמו םישפח
 התא רכוז—,ךיבא םע ךתחישב ךומכ ,לבא !יתעדי ,אל ;רמאת—ץראה־תביתכ יתעדי אל
...תעדל יתצפח אל—ז יל תרפיסש המ
1 הנורחאה הנחתה יהוז ןה
 ברעב .הפיחב יתדריו רעס םיה ךא ,ופיב תדרל יתייה ךירצ .הפיחב דרוי ינא הנה לבא
לחמ הלודג הנומא לבא !םיחלאנו םילתפנ ,םירצ םיליבש הזיא .לייטל אצוי ינא ןושארה
."יצרא״ל יתאב יכ ,יב תלח
 לע תונבל תוחפטמו םירומח לע םיבכור םירבע םילעופ ינש םיאב הבורקה הבשומה ןמ
 !והז :יל המדנ דחא עגר !״רנא׳ז״ .יימוקמ ,הנושמ ןפואב תושובח תוחפטמ ,םהישאר
!שדח םלוע
 "םיצקש" תרובח םיסואמה םילועשמה םתואמ ונילע הלפנתה ,חמשו דמוע ינאש דע םלוא
 יכותב הצנצינ—״! ז יתובר ,הכא ,הפאה" ...״דוהי״ :ןשונ־ןשיה השעמה .הסלקב םייברע
 ךותבש ,יוולמ ינוריכזה דימש אלא ,וצראב אצמנה שיא לש השגרה ,האגו הצימא השגרה
...ונחנא םירצונ הבורו םירכנ הלופש ריע
 םימהוזמה הלאמ םג ...םהמ לובסל ךירצש ,םלועב םירכנ ןימ דוע שי ...בוש ...ןכבו
!לובסל ךירצ

 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,א ךרכ רנרב .ח.י יבתכ לכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
(339 ׳ע ,1956

:דנרב רמוא עטקה ךשמהבו
.תרחא הבשומל חרובו הלפית ןתונ יניא ,יתפשב אטוח ינא ןיא ויידעו
 דחא לכו ,םימ םחהל ךירצ ,רדחה תא דבכל ךירצ .םידי־ןויפרו הבוזע .הינסכאל ינא אב
.ינשה לע המיענ־יתלבה הדובעה תא ליטמ תיבה ינבמ
 םה :שאר־ייופח םיבשוי—הרשע־שולש ןבכ דחאו ןקז דחא ,רגיח דחא—םילעופ השולש
.םופיהו םיאיברע ינש םהילע ולפנתהו ,םוחלש רשאל דובעל רקובב וכלה
.חורבל לוכי אל אוהו ,ודבל והוריאשה םיראשנה ינשש ךיא ,רפסמ רגיחה
 ,היחאל אטאטמה תא תעקותו תיבה תא דבכל הצור הניא ןפוא םושבש ,תונבה תחא
...םיאיברע ינש ינפמ ודחפנש ,"לארשי־ירוביג" תא קזח לוקב הבילעמ

(339 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

 ,"תיברעה הלאש״לו םיברעל רנרב לש וסחי לע ,"םיבהואה םיכרה םירורא" ,הסממ קרפ •
 לש םהילוגליגב קסועה ,"שעגה־רהו םיסדרפה לצ" ,םיבותכבש רפס ךותמ הפוג איהו
.ונימי דעו התישארמ השדחה תירבעה תורפסב םיברעל סחיהו יברעה תומד
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־ המ ,ץראב תידוהיה תושיה איה הבולע־המ—״! לובסל ךירצ םימהוזמה הלאמ םג״
ה נה .הלוגב ,םש ומכ שממ ,םינואה־רסוחו דיה־תלזא םיבר־המ ,הרובגה תגעלנ

:חצרנש ,ןביגה ויחאבו ,הרי אלש ,תודיפל יבצ לש חדקאב השעמה

ר שאכ ופימ ואצי םיחאה .הבשומה ןמ קחרה אל ,דרומב םילולתה םירהה תוצקב היה הז
־ ךרוצל ויתוריינ לכ םע—ןביגה .שמשה העקשש טעמכ םוקמ ותואל םעיגהבו ,םויה דר
ב כורה .קחרמב רשא הדוהי ירהמ לעפתהו תופיעמ וב וחור דוע לכ ךלה—וסיכב העיסנ
ו עדי אלש ,םיכלוהה .רבד הזיא לאש ,עגרל בצינ ,לעפתמה לש ורבעמ םהב שגפנ יברעה
ך א ,םעפה דוע םהילא הנפ בכורה .הלאשה־רבד תא וניבה אל ,ץראה תפשב הלמ ףא
ם ידעצ תעדמ אלש השע ןביגה .גנינורבה תא יבצ איצוה הבושת םוקמב .רבכ רחא לוקב
. םיבלכב ושגפהב דימת תושעל ליגר היהש ומכ ,עקרקה לע בשיל רמאו ןדרימ לש םידחא
ח דקאה תא םג איצוה ,בש עגר ותואבו ,קוחש םשל ומכ ,ותלכאמ וב עקת ,וקיבדה בכורה
. וסוס לע בשיש רחאל ,ולענב םימעפ וב עקרו "טובנ״ב םעפ והדביכ ,יבצ דימ ןועטה
, םהל היה רשא לכ תא ול חקלו םהיסיכ לכ תא ךפה ,ותכאלמב ץורח שיאכ ,דחא עגרב
ר שא ונזא רתי לע ףסונ ,ותרוגח ךותל ,חדקאה תאו ןיכסה תא ,םירבדה ינש תא םג םש
. הדשב לטומ ראשנ עוצפה ןביגה .ןנאשה ,בורקה ורפכ לא רשי וסוס תא רהדיו ,ותא
..!בזע אל ,םוקמה תא בזע אל ,אופיא ,אוה
: הבשומה ךותל יבצ לפנ הרומג הכישח םע .ברע תונפל היה ,רומאכ ,רבדה

...גרהנ יחא ...ונילע ולפנתה םיבכור —
.ופיבש םילוחה־תיבל והוליבוהו עוצפה תא הדשב ואצמ .הלגע ומתר .ןומעפב ולצליצ
ו  ףוסה היהי המ !הנכס תקזחב םיכרדה !םייחב ןוחטב ןיא .וקרח םינשה ;ורעס תוחורה
א לש בוט :םירבדב העבוה אלש ,תטלשה הבשחמה התיה ןכ יפ לע ףאו ..!רשפא־יא ךכ
י דימ "ומד תא םיחקול" םיברעה ויה ,ךכש ילמלא ירהש ,יברעה גרהנ אלו חדקאה הרי
----------.הבשומה ידוהי לכ

( 335־6 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
ד חאהש ,םידוהיה ינש לע יברעה רבגתמ די־ספאב—תובילעהו עשיה־רסוח ,דיה־תלזא

ב וט—הבשומב הלקהו החוורה תחנא ן הבוגתהו .םהב ללעתמו ,םח־קשנב שומח םהמ
ת לואג" תנכסב תדמוע הבשומה להק לכ היה תרחאש ,יברעה לש ומד ךפשנ אלש

:םילוחה־תיבב עוצפה ירבד הלאו .״םדה

. ..אוה בוט אל ןמיסהו ? החכותה תללק המייקתנ הז הכיא ךא ,תוומה ינפמ דחופ וניא אוה
. ..וצרא לע דמוע ...ץראה־תפש ותפש ...ץראה־ןב ...ץראה־ןב אוה חצורהש ,אוה ןמיסה
.םירג ,הפ םירג—ויחאו אוה ...חצרנה ...אוה ...אוהש דועב ...וצראב תיממ

( 347 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

! תובאה־ץראב השדחה תידוהיה ״הרובג״ה איה תגעלנ־המ .תובאה־ץראב םירג ן םירג
ל ע יטסאקרס דפסה בתוכ אוה 1920 תנשב .תומ־ירחא וליפא ,חלוס וניא אוה—רנרבו

ש חרתנש "הרובג״ו העיצפ השעמ לע ,ראשה ךותב ,רפסמ אוה וב ,ןירפלה לאכימ

ה מדקש ,ופיב םילוחה־תיבב רגרב לש ותלחמ תפוקתב ,רמולכ ,"םינש רשע ינפל"

, רופיסה תרגסמ לכב בטיה םירכינ היתובקע רשאו (1911) ״ןאכמו ןאכמ״ תביתכל

.ונכתבו
־ ןורכזב .תפצב םילוחה־תיבב םייחה־רועיכמ אוה ררחתשנ לטב־רבועו חדינ—.תומ ירחא
 ...ויתורובגב ,ויתוינכתב ,ולוק־תחכותב ,וינפ־תרדהב המ־ןמז דוע היחי יאדו בושיה־ינב
אמלעד יללח לכ לע רתוול לילעה ,יסירפאק דלי היה אוה .רוביג היה אל אוה לבא
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ה זל הוולנ וליאו ,בושח רבד התיה ,חונמה לש ,ולש הסירפאקה .ולש הסירפאקה ליבשב
א וה םלואו .וירתא המ־רבד שירומ םג יאדו היה זא יכ ,ןורשכ הזיא םג ,חוכ הזיא םג
ל ש ןקז םע ,הנבל המער־תירולב םע ,המוק־לעב ,םנמא .דלי קר היה יכ .םולכ שירוה אל
ם ע ,ותרמשממ והותדש רויאמ לש תורינאמ םע ,םירודכ ,הבור ,היאבע םע ,"דיש"
" תובשחמ" םע ,ריהב ןויער לש רוא לכו םויק־ידדצ לכ םהב ןיאש ,םייחישמ תומולח
ם לועה לכ תא חצנל הדיתעה תודהיה רבדב ,וילע הגנ אל הלכשהה־רוא רשא םדא לש
, ךחוגמ אוהשכ םג ,בל־חקולו דליכ םירבד לש םתוינוציחב רדהתמ ,דליכ שלח ;ירצונה
.דליכ
. ופיב םילוחה־תיבב תחדקב לטומ זא יתבכש .הנושארה םעפב ויתיאר םינש רשע ינפל...
ה יסנמיגה תריד תא רמוש ,ןקזה היה רמוש .עוצפ ןקז םדא המש ואיבה תולילה־דחאבו
ו ילע ולפנתהו ,(זא .דתיה אל ביבא־לת) תינמרגה הבשומה די לע ופיבש תירבעה
ן קזה .םיניכסב והועצפו וירודכ־תרוגחו וחודקא תא ונממ ולזגו הלילה־לפואב םיאיברע
ם יעגרבו .יפוי לכ ילב ,השוב לכ ילב .ויבואכמ־תמצעמ תולוק־ילוקב קעצו חנג עוצפה
ן יא ו נ מ מ ,אל ...גנינורבה תא ונממ תחקל וצר םה :ראפתהו הברה רביד ,ול לקוה רשא
...!גנינורב םיחקול
ע ודיש וא ז ונממ וחקל חודקאה תא יכ ,עדי אלש דע ,לבלובמ ךכ לכ היה תמאב םאה
י רבידש המ רביד ןכ יפ לע ףאו ,עדי

. ח.י יבתכ לכ ;.ב.ח.י :המיתח ;״המדאה״ ,ף״רת תבט ,תומ ירחא ,״םינויצ״)
(5—184 ׳ע ,1961 .ריבד תאצוהו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ב ךרכ ,רגרב

:דפסהה לש ופ

. םיאיברעה יניכס וב ותחינשכ ,םינש עשת־הנומש ינפל ומכ שממ ,ןקזל םג היה רמ־רמו
ו יה אל תוגוברד .תובישח אלמו ףוקז ןיידע ךלהתהל הסינ הז דילאבניא־רויאמ םלואו
. ..םולכ אל ? ודיקפתב דוגבי אוהה .חוטב טעמכ ןיידע היה ודעצ לבא ,םיעורקה וילדנסב
, "רימ״ל ךרדב ,הדשה לא ינאיצוה ,יב זחא תחא םעפו ...יטוסכא ,הנושמ רלפמסכא
- ----------םידוהיה לע הבוטל השפ למ׳ג בל תא ךופהל ךיא ,דאמ הרזומ תינכת ינפל ללוגו
! ןועגש היה אל םהה םירבדב ,יו ,יו !םהה םירבדב ״ןועגש״ היה וליא !יוה ,יוה :בושו
!״ןועגש״מ הטמל ויה םהה םירבדה !יללא
ם ימתה דליה ,לדוגמה דליה אוה ראשנ העש התואב םג—!ןיידה וילע ןמאנ—םלואו
.בבלה־רהטו

־ סגיווש םאוו ...? וטסניימ סאוו ...שרעדנא טינ ...ןברק א ףראד׳מ ...ןברק א ףראד׳מ —
.(...? קתוש התא המל ...ז ךתעד המ ...תרחא אל ...ןברק שורד ...ןברק שורד) ...ז וט
ך רפעב םש התא בכוש .קתוש רבכ התא םג וישכע !ןירפלה לאכימ ,ךרפעל םולש
.הקיתשה הפי .ךכ בוט .קתושו השרוחב

(185 ׳ע ,םש ,םש)

 ,םידוהיה םיבולע .ןירפלה לאכימ חסונב אלש יאדוובו ,תידוהי הרובגב הנומא
 לש הבצמ ןקויד ךכ .םתוללעתהלו—םיברעה ידסחל ןותנ םויקהו ,תובשומה תוב•
 םשב רנרב לש יסומלופ רמאמ תליחתב ראותמכ ,1913 תנשב ןויצל־ןושאר הבשו

"?וזגר ה!!
־ וגורהא ...ףסוי לש וזגור םהילע ץפקו ,הוולשב בשיל ןויצל־ןושארבש בקעי ינב ושקב
.ץיבונ
. םדוקמ םג תטלחומו הרומג הוולש וללה בקעי ינב לש הוולשה התיה אל רבד לש ומצעב
ךל םיאיבמ ,םירבעה לכמ ךתוא םיפיקמ ,שממ םייוג ,םייוגשכ ,"הוולש" רמול לקנה
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ת א םידבעמ ,ברעהו םויה תועש לכבו קושה תעשב רקובב ,ךשפנ לכוא יכרצ לכ ,לכה
ם יכמו םיררועתמ ,םייוגה ,םה םא המו ...ךנחמ לכב םינכושו ךתיבב םיתרשמ ,ךימרכ
ם ה םא המו ;לארשי־ץרא לש האלפנה שמשה ןיעל ךירפיאמ רכיא (!״תולוזה םהידי״ב)
, םהיסיכב ףסכו ופימ הלגעב בושל םיכירצ הבשומה דעו ישארש ,לתוכה ירוחאמ םיעמוש
; םיסמוחו הלגעה יבשוי לע הבשומל ךומס םילפנתמו םילכנתמ ,םש־ינב ךיחא ,םה ירהו
ם ימורע הרותה־ירפס תא םיכילשמו הליפתה־תיבל םיבנגתמ ,םעפ םיבשיתמ םה םא המו
ה זיא באב־העשת־לילב םיטחוש םה םא המו ;(״.םהילכב ומשוה תופיה תופמה) ץראל
ה תא המ—הלאכ םישעמ יפלא דוע ךל ושעי םא המו ;הדדובה ותכוסב ידוהי רמוש
—? לכב יולת התא םהבו הדובעה םדיבו ץראה םהלו םיבורמה םה םא ,תושעל לוכי

(98 ׳ע ,ב ךרכ ,״ןמזה״ ;ג״ערת ןושח ׳ט ,םילשורי ״ז וזגר המל״)

 םלואו ,תועשיר ךותמ ומכ התמועל רנרב חיטמ ןויצל־ןושאר לש הבצמ תובילע תא
—ונובזעמ חכומכ ,תויודע ףוסאמ האלנ וניא ומצע אוה

י לב סנכיהל םינתונ ןיא ,עודיכ ,תבכרה לא .ךמסל הפיחמ .תבכרב יתעסנ—.תועשיר
ם יסיטרכה וחקלנ הנורחאה הנחתב .םימעפ שולש ןמזה ךשמב וקדבנ םיסיטרכה .סיטרכ
ר יעצה ץלחנ תופיפצה ךותמש ךיא ,םג יתיאר .יתיאר יניעב .ריעצ ותואמ םג חקלנ .לכהמ
ר יעצה .סיטרכ ונממ שרדו וילא שגינ רוטקודנוקה .םידחא םידעצ רוטקודנוקה ינפל רבעו

, ומזה לכש טרפבו ,רבדה ןכ יכ ודיעה םידוהיה םיבצינה לכ .ךל יתרסמ עגרכ ןה :הנע
ו הרסמ ,ךמסב ריעצה תא דירוה רוטקודנוקה .סיטרכ ריעצל היה תוקידבה שולש לכב
ל ע דיעהל השולש־םינש וסינשכו ,תינש סיטרכה ימד תא הקזחב ונממ וחקל ,םירטושל
, יברע הזיאו ,המוהמ המק ,םיברע לש רעוס לודג ןומה ףסאתנ דימ ,אוהש ומכ רבדה
...הרזעל ארוקכ ףצפיצו ולילח איצוהו רהימ ,תיפוריא שובל ,הבעו הובג שלב
:תוערואמ השולשל דע יתייה הרצקה ךרדב .ןיע־לא־שארל הפיחמ יתעסנ

ב ילעמ ןפואבו הזחב הרכמ־המלע ותאנהלו ונוצרל ףחד ,םשובמ ,תבכרה ידיקפמ דחא
.ןייד תילו ןיד תילו ,דאמ דע

• תבשל הווצ ל״נה השעמה לע ותוזגרתה ללגב רוטקודנוקה יניעב ןח אצמ אלש דחא
 ףא ןיבמ וניא שיאה .והער ףתכ לע דמע שיאו ,הארונ התיה ,ליגרכ ,הלגעב תופיפצה
ב שי םגו ,ויפמ הגה איצוה אל אוה .הסגה הדוקפה שוריפ תא עדי אלו ,תיברע הלמ
י נפל רבדה אבוה תאז לכבו .ונממ רוטקודנוקה הצור המ ול ושריפשכ ,אוהש ןפוא הזיאב
• רוטקודנוקה תא לליק ,תיברע הלמ ףא עדוי וניאש ,שיאהש ,הנלבוק תפסותב רטושה
.וסקנפב שיאה תא םשר רטושה

ר תוי םילודג םהיטוקלי יכ ,הרדחל ועסנש םילעופ לע םואתפ ללוגתה רוטקודנוקה
ם ניא םיטוקליה יכ ,הרוה הנחתה־דיקפשכו .םהל קיצהו םילאדנאקס םהל השע .ידמ
ע בצכ אוה םילעופה לש םהיסנכמ עבצ יכ ,םנווע רוטקודנוקה אצמ ,קוחה יפכמ םילודג

.אבצ־ישנא יסנכמ
.תולגעב העיסנה תא שדחל היה ךירצ םיכרד־ידדוש ינפמ דחפה אלול

(207 ׳ע ,ב ךרכ ;ןובזעה ךותמ ,א״פרת ,״םינויצ״)

?הבושתה יהמו
 ירכב ,םרמע לש ותחימצב ,1911 תנשמ רופיסב ,התישארש—וז אלא תרחא ןיא ,המוד

 םירד יפרחמ ירבעה דליה"—אוהו ,חצרנש ןביגה הרומה לש ונב ,תודיפל הירא לש
 םירבדב התירחאו—"םיאיברעה ץרא יציקל ויתובא תמשאב לגלגתנש ,היסור
 *זכר .דנרב לש וחצריה ינפל יצחו הנשכ ,1920 תנשמ רמאמב ,״תויאבצה ןויער״
:םרמע לש וריאית
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 ,והשמ תפדנתמ התיה היוהה תמיאש שי .רתוומ לבא ,אתרופ .רתוומ יתייהש שי ,םרב
 א ל ולש אהובאד אערכו ,םינש רשע הז ארבל ואלמ םיתניבש ,םרמע היה הזל םרוגהו
 ־רוהרה הלוע היהש שי—וזכ הירב וימ ליבשב אלא ןויצ־תביחה לכ הארבנ אלמלא" !היה
 העור ,ןטקה ,אוה הכיה תחא םעפ .ץימא לבא ,הזר דלי היה הז ."ונייד—יכותב ןוצל
 תא חלשש לע ושאר לעמ (ושוברת־ליתפ) "לגע״ה תא םג ערקו הרשע־עבש ןבכ יברע
 ןטק "ףוג לעב״ל וזכ הלודג תוזע ןכיהמ עדונ אלו ,רברפה לש ותמדא תקלחל ויתומהב
ונתב ישפח היה אוה .ויבא־יבא לש תידימתה תודיסחה תעפשה תחת דוע לדג רשא ,הזכ
 ,רקבה־דמלמב םויה לכ לפטל ןוכנו תוקרי טעמ תליכאב קפתסמ ,"רבדמב יברע״כ ויתוע
 היה ,םיכשחב דוחיב ,תולילב .םירחא לש ןיבו ולש ןיב ,עקרקל רבוחמה לכבו רקבב
 אב ימ ז ןאכ ימ" :רמולכ "ז אדה ןמ״ :שגינ לכ לואשלו רברפה־הלעמב בשיל בהוא
 הניגנב לסלסמ םעפו המרב רסנמ םעפ ינקעצה ולוק היה ארבגל ארבג ןיבו "ז ילובגל
:תיחרזמה

— םילשוריב האבה הנשל״
״! יוה ,וה־וה ,וה־וה

(336 ׳ע ,א דיכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

 השע״ש ,ןוימב חצרנש ,ויבאל המוד וניא אוה ."היווהה תמיא" תא ריבעמ םרמע
 תושעל ליגר היהש ומכ ,עקרקה לע בשיל דמעו ץורימ לש םידחא םידעצ תעדמ אלש
 אל אוה ."קוחש םשל ומכ ,ותלכאמ וב עקת ,וקיבדה בכורה .םיבלכב ושגפהב דימת
 ותודיסחלו ,תודיפל הירא ,ויבא־יבאל ףאו .וז הלוג־תב תונדחפ תייווה ויבאמ שרי
 .עפשומ וניא וכרדמו ,המוד וניא ,("!הזכ ברע־בהוא היה ןקזה ןה") םיברעל וסחיכ
 אלמלא" רשא ,ץראב לדגה שדחה רודה לש הרובגלו תויאבצל למס אוה ריעצה םרמע
 "ותרובג" ןיידע ,םנמא ."ונייד—וזכ הירב ןימ ליבשב אלא ןויצ־תביחה לכ הארבנ
 "ןטקה יברעה" ותוא םינכמ רחא םוקמב .יברעה תומד לש הקיטנמורה ןמ היוון
 ידוהי תבוגתמ ותבוגת הנוש ,םותיה ,אוהו .(367 ׳ע ,א ךרכ ,ם ש) ליח־ןבל ראותכ
 ןיאו ,יברעה חצורה דדושה גרהנ אלש לע לאל הדות םינתונ וללה המ .הבשומה
 תא תוניצרב חקולו ,םרמע־ןב השמכ ,רענה םרמע אב ,"ומד תא םיחקול" םיברעה

 הכמה ירצמה שיאב שגפש השמ השעמכ ,ללכב ומע בצמו טרפב "םדה תלואג" וינ
.ירבע שי

 ובש לכהשכ ,רפסמ םימי רובעכו ...דאמ ןיצר היה אוהש ,ורפיס ןטקה םרמע לע קר
 ,(!םילוחה־תיבמ והוריזחה אל) םתא ואיבה אל ויבא תאו ,םשל ולהבוהש ירחא ,ריעהמ
 תעב קר אלא הריתי תונקידב ,ת״תב והודמילש "שידק״ה תא רמוש הז םותי היה אל
 ותואב דמלשכ וליפאו ,םידומילב םג םאמ ,"שידק״ב םאמ ,סאמ כ״חא ;הנושארה
 וחחוש רצחב םירבחה .רתויב איהה השרפב ןיינעתה אל ,טלקמה־ירע לע "הרות־דומלת"
.קתשו עמש אוהו ,םדה תלואג לש גהנמה לע ךכ־רחא
 ,טולב יד—םדה ,רעזיילסיוא רעד—לאוג ,ןגאיכאנ׳ט—ףודרי ,רעמאט—ןפ !ורמא ,ונ —
 ןייז—ובבל ,ןרעוו םראוו טרעוו׳ס—םחי ,םוראוו—יכ ,ןלזג ן׳כאנ—חצורה ,ךאנ—ירחא
1 ז םרמע ,םידמוע ונא ןכיה ...ןפאח ם׳ט׳רע—וגישהו :האלה ,ונ ...ץראה
 ץרא יציקל ויתובא תמשאב לגלגתנש ,היסור םורד יפרחמ ירבעה דליה .קתש םרמע
.קתש—םיאיברעה

(336 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
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 הוקתה אוה ."רבדמב יברע״כ ישפח ,ליח־ןב ,ץימא השענו ךלוה ןקתשה םרמע
 *רסוח םע ,תובילעה םע םילשמ וניא אוה יכ .רופיסב דיחיהו־דחאה בויחה ,הדיחיה
 לע בשוח אוהש העש וברקב לשבתמ המקנה ןויער .המקנ ,חוכ שקבמ אוה .םינואה
.םיברעה ידיב גרהנש ויבא

. .ז אבא—לבא ...לואגל ךירצ אל ומד תא .בנגל םד ןיא :.דגהו ןתפמה לע בשי םרמע
מע ,אוה היה ורבעש םיגחב הנה .ךכ םירמוא לכה ."שודק" היה אבא .בנג היה אל אבא
ת עשב תויהל רוסא םהל ,ויה אל וירבח לכ) הליפתה־תיבב "תומשנ תרכזה" תעשב ,םר
. ךרדב .וגרה .ךרדב וגרה ויבא תא ."םותי"—אוה :(ז וב ואניק םלוכ םהו ,תומשנ תרכזה
ת א !ומד תא םילאוג אל ,אופיא ,המלו .ךרדב .תרתחמב אצמנ אל ויבא .ךומסה רפכה ןמ
...ן ימ ןיא—? םילאוג אל המל—שודקה ויבא םד

(374 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
 !ויה לודגה דוסה ותואו .ודמעיו םהינש ומוקיו" בסהו דכנה ,תודיפל היראו םרמע
 ,דליהו ןקזה ודמע םייחה תרמשמ לע .ודמע םתרמשמ לע .םתדימעב םג םהיצוקב םג
 ןובשחה ל כ .םיצוק־תיוה התיה היוהח .םשגה ינפל ומכ החרז המחה .םיצוקה־ירטענ
.(374 ׳ע ,א ךרכ ,ם ש) ״רמגנ א ל דוע
 םרמעב ססותהו ,רנרב יניעב דאמל דע יבויח אוהש ,המקנה ןוצרמ רבוע דחא וק
 תנשב בתכנש ,"הל רמא אוה״ב באה חצר תא םוקנל ומאל ןבה תעובשל דעו—רענה

והיכ חצרנ ,"םימימתו םיבוט" ,םיניארקוא םירכיא ידיב חצרנש ,באה .ןודנולב ,1905
:ןביגה הרומה חצרל המודב ,הלוגה שיאכ ,״ןדחפ״כ—רמולכ ,יד

ר פכה ותואמ םימימתהו םיבוטה םירכיאה—םימימתהו םיבוטה םירכיאה וילע ולפטנשכו
א וה הארה אל—תואמלו תורשעל םימימתהו םיבוטה םירכיאה ,םיכומסה םירפכה ןמו

 לש הפוקב אבחתהל ,חורבל ,חורבל הסינ אוה .רומאכ ,יבא היה ןדחפ יכ .הרובג־תותוא
ה יה ושארבש זוטראקה ;ודדונתה ויתואיפ .החירב תעשב היה הפי אל .םואמו יחס
.ךלכולמ
.והוקיבדה םה

(22 ׳ע ,ב ךרכ ;ה״סרת ,״הל רמא אוה״)
:ןבח עבשנ

! איהש לכ הפרח דעב םהיניש לכו תחא דעב םיניע יתש :ןיע תחת ןיע אל !לארשי עמש
ה פצמו דמוע יכנא יתיוהל הנושארה העשה ןמ יכ ,יעד .יגיחינה
 המקנ לע ,םילבא־םוחיג לע םג אלה לבא ?הפורת וז ןיא ?המ .הלאה םימיל
!דמוע המואה־םלוע—דובכו
, א היהש המיאה־דונדנב ,גורהה יבא לש תוכראמה וייחל תרוויחב יתעבשנ עובשנ יכ

י נא עבשנ ...תוננחתמה ,תובוהצה ויתפש לש הנושמה המיקעב ,תוכפוהמה ויניעב
ר יכהב ,האצי םרט ושפנו ומדב וססובתהב ,יפוס־ןיאה ןורחאה עגרה ותואב
ה דרמ וידיסח תא ליצי אל םימלועה ןוביר יכ ,ךוסכסה תממד ךותמ ,תעווגה ותמשנ

ם לועה לכ ינפלו וינפל שורפה יחצנה ןדבאה תא ,תובכו תוכלוהה ,ויניע תוזחבו ,תחש
!חקא םקנ-----------ץק ןיא •זע
ע משנ אל רשא ,בר גרה .דחאה הדלימו הלעבמ השאה הראשנו ,ימא ,אוהה םויב !יהו

׳ היומ יעלקו תוארטסילב לש ,םיצחו םינבא לש םשג ,דרי םשגהו ,ץראב היהי ,והומכ דוע
.שא יקירומ "םרעייפש״ו הפירש ירודכ לש
(23 ׳ע ,ב ךרכ ,ם ש) !ימא ,ךילא רבוד יכנא רשא רבדה הז
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ם היחא תומכ ,שיבמ ןפוא ותואב ץראב םידוהי וגרהיי דוע אלו ,תולגה ךשמית דוע אל
ל ש ,םיצחו םינבא לש םשג" ,ץוחנ אבצ—םשמ דוע ,רנרב לש ותעד תחא ,אלא ,הלוגב
ו ניא ףא אבצ ."שא יקירומ ׳סרעייפש׳ו הפירש ירודכ לש ,תוומ יעלקו תוארטסילב
י דוהיה לרוגה תא תונשל אב אוהו ,המקנל ןווכמ אוה שרופמב אלא דבלב הנגהל
ה תיה ןהב םינשב תאזו .לארשי־ץראב לדגהו דלונה "שדחה ידוהיה" לש ויפא תאו

ד וחייבו ,הדובעה־תעונתב םגו ,"בושייה" לש לודגה וקלחב יאנגל תשרדנ תויאבצה
־ אטילימ—וליפא רמול רשפא ,ץרחנ טסיביטקא אוה רנרב ."ריעצה לעופה" תגלפמב
ת ונלטבו תואר־רצוק ,די־רצוק יגפמ םא—ולא תומגמ וחדנ םינש ןתואב אלהו .טסיר
י אמ תוערואמב ומצע רנרב חצר וא ,1920 םילשורי תוערואמ ,יח־לת תליפנבכ)

למו "תודמעמה־תמחלמ" תפדעהו ,הדובעה שוביכל קבאמה תפדעה ינפמ םא ,(1921
ת ויטסיפיצאפ תויזהב העיקש ינפמ םאו—תינויצה העונתבו "בושיי״ב תוגלפמה תמח
ו ללה תומגמה לכ דגנכ .יטירבה ןוטלשה לש ויפנכ לצב רדסו־הולש לע תומולחו
ת ונקסמל עיגמ אוהו ,תירשפאה תופירחה לכב ,תונורחאה ויתונשב דוחייב ,רנרב אצוי

ש מחו־םירשע ,הרשע־שמח רובעכ ןתונוכנב תודוהלו רוזחל וחרכוה ןהידגנתמ רשא
ת א ודבל טעמכ המודמכ אוה בצעמ םויכש בצמ לע תורומה תונקסמ—הנש םישולשו
.ישונאהו ינידמה ונמויק לכ

ו נלצא תושעל הצורש ימ ,תויאבצה־ן ויער תא ונירוענ־ינב ןיב חתפל אבש ימ ,םנמא
, תוארתהה ,הלטבה־ידדצ ןמ ,הדובעל ךפה ןמ ,הז ןויזחבש תוילילשה ןמ אקוד טלוק
ם ע תמטמוטמהו ההקה הנילפיצסידה ,תוירזכא םשל תוירזכאה ,תוינקירה ,תורדהתהה
ת ויאבצה תואצות ולא לכ—דובכ םשל המודמ דובכ רחא הפידרהו הבש שגרה־תימומקע
־ אירפמיא־יתלב תוכלממ ןיא ,םנמא) תויטסילאירפמיאה תוכלממה לכ לש תילאנויספורפה
, ונל ןיא הדובע ,ונל ןיא הנידמ .דחי םג רוראו ךחוגמ—!ו נ ל צ א—אוה ירה (!תויטסיל
ת א ונילע רוסאל הצורש ימ ,ינש דצמ ,לבא ״! ? ושע״ :ונל רמוא אוה תויאבצו
, סומזיפיצאפהו סומזילאקידארה ינפמ ,רובעי אלו רוסא ,קשנב שומישה תא ,אבצה־תדובע
־ וטאקיראק) דבלב תוירוטאקיראק קר אל ןטק ירבע אבצ תריציב האורש ימ ;לוכיבכ
ם א יכ ,(!ןיעב םילעופ יפלא ןיא םילייחה יפלא םעש ינפמו תומכה־תולד ינפמ—תויר
ת רעה םש האר ;״ריעצה לעופה״ב ישפח ןתנ לש יוטיב) ״ימואל ןוסאו ישונא ןברוח״
ת נתונה ,"השבכ״ה־לאדיא תא וגל ףיטהלו ונירפעל ןבת סינכהל אבש ימ ;(תכרעמה
ן יאש הבוט הדימ רותב ,"חורב םא יכ ,חוכב אל״ה תא ,תודיסח בורמ ףרטל המצע תא
א יהש הניחב שיש ,ןיבמ וניא הזכ םדא .הביאכמ תועט העוט אוה ףא—הנמיה הלעמל
, הנוילע הלעמ אל איה וישכע ונלש תויאבצה־יאו .הנממ הטמל םג שיו ,תויאבצמ הלעמל
א ל דוע םא יכ ,תויאבצל לעמ ונממורתה אל ונא .תונותחתבש הנותחת הטויד םא יכ
וחב ונל ןיא ,ונליבשב םידבועו ונכותמ םיאצויה םיימואל םיניגמ ונל ןיא .הזל ונעגה
? ףורגא ונל ןיא יכ ,ראפתנה .םעה־תדבועל םלוכ רסמתהל םירשכומ םיר

( 180 ׳ע ,ב ךרכ ;.ב.ח.י :המיתח ;״המדאה״ ,ןושח ,ף״רת ,״םינויצ״)
א בצב לבסו תריש הברה .תויאבצ לש המעט בטיה עדי אוה—"טסיביטקא״ה ,רגרב
ד חא רהוס־תיבמ לגלגתה ,ספתנ ,חרב ,("תחא הנש" ורופיסב ךכ לע בתכ ףא) יסורה
ף טחנ ,קירעכ תוומל ולרוג ץורחל ויה םידיתעש ,טפשמלו הריקחל ךרדבו ,והנשמל
, רבעב ךרד־תרבכ השע םהמעש ,םירנויצולובר־לאיצוס ,םינכפהמ־םידידי ידי־לע
־ימע לש תויאבצ) וב קבד תויאבצ קבאש המ לכל זאמ ותושיגר לע .היסורמ חרבוהו
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" הרוכמ רוכב" ורפסב רינשוק ןועמש רפסמ (ודועמ ריכה אל תרחא תויאבצ יכ ,רכנ

־ חלמ תפוקתב םילשוריב שחרתמה ,רצקה השעמה־רופיסמ .(1965 ,א״ת ,״תונייע״)

ה מ לכל רנרב לש היגרלאהו האנשה תדימ לע דומעל רשפא ,הנושארה םלועה־תמ
.אבצ לש יווה ריכזמש

, םילשוריב השוע יגאש הדובעה תאו "רצחה" תא תוארל רנרב תא יתנמזה תבש התואב
א בצה הנחמ לש הרצוצחה לוק תא ונעמש ונרצחל וסנכיהב .יתנמזהל תואינ אוהו

ת א ןיכרה אוה ,ורדק ומכ וינפ .םוקמ תברקב "סנאילא" רפסה־תיב רצחב הנחש יכרותה
ה מיענה התוא" :רמא הרצוצחה תעיקת המייתסנשכ ,םיכשמתמה תולוקל בישקהו ושאר
."אבצב יתויהב ינא היתעמש רשאכ הרצוצחה התואו

(138־9 ׳טע ; 1965 ,הרוכמ רוכב :רינשוק .ש)

בצה הל המדית אמש ותדרחו) הללכב תויאבצה ןמ דנרב לש תישיאה הדילסה תורמל
ת ירבעה תויאבצה ןויער לא "הל רמא אוה״מ ךרדה איה תחא—(השדחה תירבעה תויא

־ ועה־תסיפת לש םיטלובה םיווקה דחאל הימתהל־דע הבורק דנרב לש ותשיג .השדחה

ה מואב םיבר םיינוציק םיגלפ לש םהיתובשחמ תא ןכמ־רחאלש םינשב הסנריפש םל

, "ךשוחב יכלוהה" ורומזמב שוטר ןתנוי רמוא ךכו ."םינענכ״ה םג םכותב ,תילארשיה

/  דחא בבל היהי דע / ,ירכנה לכ בלמ רוקע״ : 1965 תנש ףוסב הנושארל םסרפתנש

 היה םיליצא־ןב / קנחיהב תודע ירבש / באתסהב םדא קבא / הזה ךמה םעה לכל

ת מכח לכו / םא־בלח םע קני וז / לער ברקמ איקהלו / —,זבל ויה םע־ירידא / זובל

ו תי / ןמאנו םת בל לכו״ :דועו .(336־347 תורוש) ״ןומישיו שבועמ הלב / הרז ןקז

/  ברק םויל שדקתהו / —ןמא רמאי ובל םדבו / םדב ותי ונימי לע / וחצמ ילע םדב

ך חלת ושפנ רשא / הזה ךמה םעה לכו״—.(543־548 תורוש) ״שפנו םדב שדקתהו
ז ומת ומכ / וימדמ לעבכ םוקי / —רזל ןתנ ותירב תא / ובל םיפנח תא רשא / רפע

ס יפדת ;רומזמ ,ךשוחב יכלוהה :שוטר ןתנוי) .(689־694 תורוש) ״...םייח בושי

.(2 סמ ״וק״ ךותמ

ר ותב ידוהיה ,"הזה ךמה םעה" דבאמ הב ,תפסכנה הזופרומאטימה תשחרתמ המחלמב

׳ "׳השבכ׳ה־לאדיא" תא ,תילילשהו תיביסאפה ,תיתולגה ותשרומ תא ,םע רותבו טרפ
ם ג ."ברק־םוי״ו "ףורגא" עדויה ,יביטקא ,"תויאבצ" דומל ,דכולמו שדח םע השענו

תפה םינוש יכ ףא ,םימוד ,םהיפלכ תילילשה הדמעה ,הווהב םיברעה בצמ לא סחיה
ן יב ףותיש ןכתייש יהשלכ הבשחמב ומצע עשעשמ וניא וליפא רנרב .דיתעל תונור

.תפתושמ תוברת תיינב—רמול ךירצ ןיאו ,םימעה ינש
קייבוא חרוככ איה תמייקו המחלמה היופצ—תואיצמה דצמ .הכובסו השק הלאשה
ם עב ישממ יוניש ןכתיי אל טעמכ היגולואידיאה דצמ וליאו ,ונממ טלמיהל ןיאש יביט
 הינמיסמ םה המחלמו ןיוצמ קבאמ ןאכ ;תירוטסיה תוליעפל תוליבסמ רבעמה ילב
ם ע תומדו םדא סופיט תריציו "תולגה תשרומ" לע תורבגתה לש רתויב םיטלובה

.לארשי־ץראב ,שדחו ריעצ ,ירבע

א יה אמש וא—תוביסמה ףקותב ,ץוחבמ ונילע יופכה חרוכ קר איה המחלמה םאה ךא
ן ילארשיה םדאה לשו םעה לש שדוחמה שוביגל ךרדב יוצרו יחרכה בלש םג
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חלמה .לארשי־ץראב ינוליחה ידוהיה םויקה תוהמ תא ותומב אטיבו וייחב שח דנרב
 ,תושילתה) "םוקאוו״ה תא אלמל תודיתע ולא—תידדהה האנשהו תורזה ,םיברעב המ
 םדאה לש ושפנבש (״! םינבומה לכב הדוהי ץראלו ונל המ״—וירבדכ ,שואייה ישרש
 הניא השדחה תוימואלה :רנרב לע וירמאמב לייווצרוק לש ותנחבה תקדוצ .ילארשיה
 רסיתמ (קהבומ ינוליח םדאכ) רנרבו .םיהולאב הנומאה דספה תא אלמל הלוכי
 ,תויזויגילר תווקתב ושפנ תא עשעשל ילב לארשי־ץראב ידוהיה םויקה יטבלב
 לכ וירחא ןיאש תוומה תמיא ינפב ,ספאה ינפב ,ץאה ינפב דמוע אוה ךכ םושמו

 תועצמאב ,ילילש ןפואב אלא הבהא ידי־לע אלמתת אל שפנבש תונקירה .העושת
ור הבהאל אלו ילילש סוראל אשומ םה םיברעה םג ןכל) תוועמה ,ינלוחה סוראה
 תויפוטואו םידורו תומולח ידי־לע אלמתת אל תימואלה תונקירה וליאו ז (תיטנמ
 ןיכסה ,המחלמה ,המיאה תועצמאב אלא תואיצמב םשגתהל תורומאה תויטסיפיצאפ

.תוומהו
 וערו ודידי לש תיטסיפיצאפה הדמעה םע חוכיווב ,1913 תנשמ המישרב רנרב בתוכ

—ןימינב ׳ר ,בוטה

ד וסי םהל ןיאש ,ולאכ שפנ־יפיו תודלי־תומולחב ,םלועה לא הזכש ילאדיא סחיב יכ
, תוירסומ־יא ,ןכ ,תוירסומ־יא וזיא ,יתעדל ,שי ,םדאה לש םיקומע־יכה םיטקניטסניאב
־ יצמה־תורירמ לכ תא יוארכ הטילק־יאמ םיעבונ םתויהב ,חרופ קבא תניחבב םתויהב
ם ירחא־םדו ונמד תא ךופשל תורשפא וזיא ונל ,דתיה וליא ,םירשואמ ונייה ירה... .תוא
ן יטקרסקל ונינב תאו ונמצע תא רוסמל תורשפא ונל התיה וליא ,תידוהי תדלומ־ץרא לע
ו נא םא ,ץראה־ינב ונינכשל הבהא לע רבדל שי ,ןימינב ׳ר ,המ ;םידוהי אבצ־ישנא לש
— ורבחל םע ןיבש םיסוחיל תוילאדיא ללכב סינכהל שי המ ז םיביוא ,ןכ ,שפנב־םיביוא
: תעדי אלה ןאכ בצמהו .םלועמו זאמ ,לכב אוה בזוכ ילאדיאה סחיה 1 חלצת אל איהו
ף לא תואמ עבש־ששמ תוחפ אל ,היבשות רתי דבלמ ,םיבשוי הנטקה לארשי־ץראב
ם יאב ונאו ,הרכהבו לעופב ץראה־ינודא ,םתוירוטלוק־יאו םתדירי לכ תורמל ,םהש ,םיברע
ש י רבכ וניניב האנש .הזל ונצלאי חרכהה יכ ןעי ,םכותב ררוגתהלו םהילא רודחל
ר פעכ ונמישל םדיבו ,םינבומה לכב ונתאמ םיקזח םה .היהת איהו—תויהל החרכומו
, אופיא ,ונילעו ,םיקזח ןיב םישלח רוגל ונלגרתה רבכ ,לארשי־ינב ,ונא לבא ,שודל
ת ושלחה ונידיבש םיעצמאה לכב שמתשהלו האנשה תואצותל הפ םג םינוכנ תויהל
, ןכ—האנש־יאלמו האנש־יפקומ אלה ,ונא םיליגר אלה .הפ םג םייקתהל לכונש ידכב
. םעל ונייהנ זאמ םייח וננה—! םיבהואה םיכרה םירורא !תויהל ךירצ ךכ ,האנש־יאלמ
.תוילאדיאו תוילאטנמיטנס ילב—לכ םדוק ,בצמה־תותימא תנבה—לכ םדוק לבא

(323 ׳ע ,ב ךרכ ;ג״ערת ,״יסקנפ ךותמ״)

 ...?ןולת םיברע םע ?הא ?ןולת ןכיה") תוועמה סוראה—הלא ינש דצ לע
םישוע םייוג — ,-------? םיברעה ךל ושעי המ התא עדויה ..!הה—? םיברעה םע
 !תבשל הפ תדחופ ינא״ :וא ז 343 ׳ע ,א ךרכ ן א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״ ךותמ ״! תוסג
 אל ינא ...ךתא אלה ינא ...השפיט ,ידחפת לא—...התיבה בושנ ...יברע הזיא אובי דוע
( 483 ׳ע ,א ךרכ ז ב״פרתב ספדנ ,״הלחתהמ״ ךותמ ״...רבד ךל השוע אל ינא ...יברע

 םויקה תעדות תא חוכב ריזחמש ימכ םיברעה םידמוע—ת ירזכאה תוימואלהו
הכשמה איה וז תושממ !לארשי־ץראב ידוהיה םדאל תושממהו תואיצמה תשוחתו
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ם ושמו ,("דוסי־רסוחל דוסי־רסוחמ ,האנשל האנשמ ,חפה לא תחפה ןמ") תולגה לש
ת רימש לע הרירב־רסוחבש קבאמכ—רומאל ,דבלב הלילשה דצ לע תשגרומ איה ךכ
. ול רבעמש הלאש לכ לאשיתש ילב ,ןוילעו דיחי ךרע השענש םויק ,יזי׳פה םויקה
 אצומ אלל לבס לש בצממ ,קומעה שואייה ןמ ךילומה וקה אוה דיחי ךרעכ םויקה
, תולגה תלילש םג איהש) תיטסיביטקאה תוינוציקה לא—תוימיספה ןמו ,םעט אללו

.(ךכמ עמתשמה לכ לע

־ דיתעל רומזמ־ריש תניחבב דנרב יניעב היה ןיידע הז ימואל םזיביטקא וליפא ךא
, תולג לש הכשמהכ ול הארנ ץראב ידוהיה בושייה בצמ .תירוטסיה תואיצמ אלו אובל
י דכ .לארשי־תסנכבש "תיטקוק" תוישנ תדימ התוא לש ,תימואלה תויביסאפה לש
יגרמ תויפוטואב אלו—תויאבצב ,חוכב ךרוצ שי ליעפ חרואב הירוטסיהה תא בצעל
ה דהאה־רסוח לע .דיתעבש תויביטקאל יאנת איה הווהבש תויביסאפה תלילש .תוע
:ןונגע י״ש רפסמ רנרב לש תורדוקה ויתויזחת ולבקתנ הב

, םש בתכנ ךכ בוריקבו ,דמחנ רמאמ םסרפתנ טלעוו יד לצרה לש ונותעבו לצרה ימיב
י לעב םימעהש המ לכ .םירחא ידי לע תישענ ונלש הירוטסיהה לכ ונצראמ ונילגש םוימ
ו נחנא םישוע תונויצה דוסי םע לבא .םישוע םה ירה ונב תושעל םיצור ונלש אינסכאה
ם היתובל תא דימ ול הנק הז ןיער .ונא ונחכבו ונידיב ונמצע ידי לע ונלש הירוטסיהה תא
ם ישוע—םישוע ונאש תונויצבש ,ינויצ ףיטמ לכ יפב חוור רבדה השענש דע םינויצה לש
ה תיה תכחוגמ ונלש הירוטסיההש ,רמאו ותאצרהב רנרב אב .ונלש הירוטסיהה תא ונא
ם רג ןובלע המכו רעצ המכ ןיבהל לק התעמ .תונויצה םע איה תכחוגמו תונויצל םדוק
.הירוטסיהה השעמל םיפתוש םמצע תא וארש םתואל רנרב

(279 ׳ע ,1961 ינוי ,״דלומ״ ,״ותומבו וייחב רנרב םייח ףסוי״)

:םוכיסל
ש וחב עדי אוה .לארשי־ץרא לש ןושארה ינוליחה "שודק״ה ,ותומבו וייחב ,היה רנרב
ש דחה ימואלה םויקה םעט תושעיהל תולולע תידדהה האנשהו יברעה תלילש יכ
ם תומבש ,םיתמה רכז לעו ברחה תרובג לע ךנחתהל ונא םידיתע יכו ,לארשי־ץראב
ה קומעה תוימיספה תא ונל שירוה אוה .םהומכ ונייח תא בירקהל ונילע םיווצמ םה
ת רדוקה ותיזחתו ותנחבא איהש ,הרירבה־רסוח לש (תינוליחה) הבושתה תאו ,ולש
ת וימואלה תא דובעל ונילע אהיש םושמ ,"תויאבצו ץוחנ חוכ ,חוכ" :דיתעה יפלכ
יקע תשוחתבו ,הברקהבו תוירזכאב ,הרובגב ,תוקידאב ,הענכהב השדחה תילארשיה
ו בל רתסב בטיה עדוי ונתאמ דחא לכש העש—; השדח תדל םיאנק לש—תימצע הד
ם ירחאמ בכרומה ביטקלוקה לש) םעה לש יסיפה ומויק רובע םייחהו שפנה תריסמ יכ

ם וש ,תיתדו תיטנדנצסנארט תועמשמ םוש הב ןיא—(ינומכו ךומכ קוידב םהש
ימאה הנומאה לשו תדה לש הימוחנתמ םואמ ,הלואגל זמר םוש ,שפנה־תוראשיה
ת ושגנתה לש תיטילופ היצאוטיס ךותב טרפה לש תרויעו תירזכא הקיחש אלא—תית
ל ש בצמ הרציבש איה הדיחיהו תחאה תילילשה התמורתש היצאוטיס .םימואל ןיב
ת א ונינפמ הריתסמ איה ךכבו (לוכיבכ־םייחצנ) טעמכ םיקסופ־יתלב ךוסכיסו המחלמ
.ונייחב רשא תילכתה־רסוחו תוספאה
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. תידוהיה הנומאה ןדבאל ימואל ףילחת התשענ םיברעה םע תדמתמה ונתושגנתה
ה שקה ןידה־תדימ תחת לפונ אלא םימחרהו דסחה תריפסב יוצמ ףילחתה ןיאו
.הביאכמהו
י ברעה םעל ידוהיה םעה ןיבש םיסחיב רורשל היושעה הקיטנמורב ןימאה אל רנרב
ס פדנש 1907 תנשמ ״ברע אשמ״ב ןימינב ,ר חסונ ,תיטילופ הקיטנמור אל .ץראב
ה תואב ספדנש ,ילילגה הרומה ,ןייטשפא קחציל "המלענ הלאש" חסונו "ררועמה״ב
, ףולרוא ,אלרוב ,יקסנלימס ירופיס חסונ ,תישגר הקיטנמור אלו ,"חולישה״ב הנש
ה פוקתב ,םירחא םירפוסו רהנשו ימש ,שרב ,ינבואר ,יקסבטס־יותס ,חמצ ,תוכרב
ו בתכו ,חרזמה לש "הקיטוזקא״ה ןמ תרחא וא וז הדימב ומסקוהש ,הירחאלו איהה
ו א ,ותסוס לע וקשנ־רוגח בכורה ,ליצאה יברעה לש תיטנמורה ותומד תעפשהב
ם הייח־חרוא םג ךכל המודבו ,"ך״נתה תפוקתב ירבעה לשכ" וייח־חרואש חאלפה לש
."וניבא םהרבא ימיבכ" םייחה םיוודבה יטבש לש
ר ושימה תא האר רנרב .םולש—הז רשקהב ,השוריפו התועמשמ ,תיטילופ הקיטנמור
ן ימאה אל רנרב .הבהא—השוריפ תישגר הקיטנמור .ברחה—רתוי ירזכאהו ךומנה
א וה לוכי") .טרפ לא טרפ תבהאב אל םג ,םימעה ינש ןיב תיתימא הבהא יסחיב
. ("אניקסע אק ידוהיה בושיב ינא—ועבש ושפנכ ׳םיברעה־ייחמ׳ בותכל הסומ ה׳גוח
ל ש םויאה תא קר האר—ינפקותהו יטוריאה ,ךומנה רושימבו .תורזה תא קר האר אוה
ה ניא ,רנרב תעדל ,םיברעה םע שגפימב ותנכסש ,ימהבהו יטרוורפה ,תוועמה סוראה
.הדימ התואב התפמ ףא ילואו ,ברחה תנכסמ התוחפ

 יאדכ ילוא .םיברעל וסחיו רנרב לע רוביח ךותמ ,םוכיס ירבדו ,דחא קרפ ןאכ יתאבה
: םהו ,רוביחה לש םירחאה ויקלח ןכות תא ,דבלב םיקרפה תומשב ולו ,ןייצל דוע
? תורזו תושילת ?"תידוהיה תשרומה" לומ חרזמה תצרעהו הקיטנאמורה תובקע
ח רוא :םיברעל יטוריאה סחיה ?יברעה םויאהו ילארשיצראה ףונה :שואייה ישרש
ת ובילע ןיב ? טויסכ יברעה תומד ? חרזמב העיקשהו תועמטיהה תנכס ,"ץראה־ידילי"
ואלל סחיה לע ״! ריעצ חא 1 דבוע םותי״ :ינאמוהה סחיה ? (םיזיביטקא) תויאבצל
.יבושייה םזיפיצאפה לש ותוירסומ־יא לעו תיברעה תוימ

ןורבח ימרכב
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