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ןוסנרהא ןמוי
 לעמ סוטמ תנואתב .א .א הפסנ 43 ןב
א ישב אוהו ,15.5.19־ב ,שנאמאל־תלעת
 הדמעמ לע קבאמה ימיב ,תינידמה ותוליעפ
ו רדחב .םולשה־תדיעו ברע לארשי־ץרא לש
ו ידידי ואצמ ןסכאתה םש ינודנולה ןולמב
ם ושרל גהנ וב ,תיתפרצ בותכ ,ונמוי תא
919 1 ראורבפל 1916 ראוני ןיב ויתורוק תא
. (ותומ ינפל םישדח השולש דע ,רמולכ)
ב תוכה ןהבו דאמ תוטרופמ ןמויב תומישרה
שחמו ויתוחיש ,ויתושיגפ ,וישעמ תא ראתמ
ם ישדחה טעמל) ומויב־םוי־ידמ טעמכ ויתוב
ן מ םירסחה ,1918 תנש לש םינושארה
־ בתכב רסחה תא אלמל גאד ךרועה .(ןמויה
ת ורעה םע דחיש ,תואבומ ידי־לע דיה
י כמסממ ללכ־ךרד) םירחא תורוקממ תוראהו
שה םושמ ןהב היה (יטירבה ץוחה־דרשמ
ר בחמה םהילאש עוריאל וא רואיתל המל
ת נבהב ארוקל תועייסמ ולא תומלשה .סחיתמ
.ןמויבש תויושחרתהה
ה אוושהב ירמגל רחא רואב ןאכ עיפומ .א .א
—1904 םינשה ןמ וינמויל ר וא וארש ,1910
ח מצ״ו "ןדריה־רבע חמצ" םירפסה תרגסמב
־ יפורפה תכירעב ומסרופש) "ןדריה־ברעמ
. (ירא־ןבא לאכימו רמייהנפוא ללה םירוס
ה לגמהו ןעדמה ,רקוחה ,םונורגאה תמועל
ץ ורפל דע .א .א ונל רייטצמש יפכ ,ינ1גברה
ה לגתמ ןמויב ירה ,הנושארה םלועה־תמחלמ
ת ינתלעפ ,תקהבומ תיטילופ תוישיא ונל
ת פתושו םיזע םיקבאמב העוקש ,תצרמנו
ה פוקת לש תועירכמ תוינידמ תוכרעמב
.ודואמ לכב יח אוה התואש תרעוס
ה נייפיאש תיזכרמ תחא יפוא־תנוכת םלוא
ת וראותמה םינשב םג תטלוב וימי לכ ותוא

ן וסנרהא ןרהא ןמוי :(ךרוע) יתרפא םרוי*
. ׳מע 1970 ; 518 ,ינרק תאצוה ;(1919—1916)

ם ע גייס אלל תוהדזהו תוריסמ :ןמויב
ם עפהש קר .ומצע תא שידקה ול אשונה
א לא יאלקחה עדמה םודיקל אל אוה רסמתמ
ב ושייה לש תינידמה תואמצעה םודיקל
, ןמזה תוערואמ חכונל .לארשי־ץראב ירבעה
ך ישמהל לוכי וניא יכ הנקסמל .א עיגה
־ ינידמ ןוגרא שארב בציתהו ,םימדוקה וייחב
ת או ומצע תא ןכסמ אוהש ךות ,יתרתחמ
.הלועפ ומע ופתישש לכ
וא םיריבעמ ןמויב םיראותמה תוערואמה
ן מז ותואמ תצק קר .תונוש תוצראל ונת
 לש הנושארה תיצחמב :ץראב .א השע

 םעטמ הבראב המחלמה שארב דמעשכ ,1916
 לש הנושארה תיצחמבו ,היכרות תונוטלש

ל ארשי־ץרא לש המורד שוביכ ירחא ,1918
ז א השע ןמזה בור .יטירבה אבצה ידיב
ץ ראב י״לינ תלועפ לע חצינ םשמ ,םירצמב
א צי םשמו ,יטירבה ןיעידומה תא תרישו
־ תוצראבו הפוריא תוצראב תונוש תויוחילשל
.תירבה
 המכ דע חיכומו רזוח .א .א לש ונמויב ןויעה
ר וא ךופשל לוכי הז ןיעמ ירוטסיה רוקמ
ד ימת .וידעלב תומותס תוארנה תועפות לע
ה הימתו ,הדיחל שיאה לש ותודידב .דתיה
ו תא ףתשל םדא־ינב ושקתה עודמ התיה
ת אירק קר יכ המוד .רוביצ־שיאכ הלועפ
ו יתושגרה תא אטבמ בתוכה וב ,ישיא ןמוי

ה בושת איצמהל הלוכי ,רתויב תוסומכה
 ןכא יכ הרואכל ררבתמ .ולא ןיעמ תולאשל
־ שיאל תושורדה תונוכתה לכ טעמכ ול ורסח
ו סחי :תווצ שארב דמועה גיהנמל ,רוביצ
א וה ,תוינוציק ידכ דע יתרקב היה םישנאל
־ תהל הטנ אלו םהיתושלוח תא תולגל רהימ
 רטנ אוה ;הנבהב וא תונחלסב םהילא סחי

ד ימעהל לגוסמ היה אל ,וידגנתמל הביא
א לש םישנא םע תודידיב ךלהלו םינפ
ת ושימגה תונוכת תא עדי אל אוה ;ךירעה
ר יכה ,ינש דצמ .לבוקמה וקל תולגתסההו

, ודובכל היה שיגר ,ולש וכרעב ןוכנ־לא
רומ תוישיא .ותקדצבו ותלכיב חטובו האג
ל וכי ישיא ןמוי קרש ,תאזכ תספסוחמו תבכ
ד קפלו גיהנהל הל האי ,ארוקל התוא ףושחל
. םיגיהנמ לש הצובקמ קלח תויהל אל ךא
יעטקמ םיברב ינשה־טוחכ רבועה יוטיבה
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ם יאנתב דובעל ךישמא אל" :אוה ןמוי,י
״! ייד יתעבש ינא .הלאכ
, 26.1.19 םוימ ,םינורחאה ויבתכממ דחאב
ר יבסהל הסנמ אוה ,רנסקלפ .ב ודידי לא
ו ידוקפ לש םרכזל תונמאנב ותונשקע תא

א לא הפ ןיא יכ ןימאת אנ לא" :ולפנש
ה ביאו הביח קר יכ ,םיישיא תושגר לש ןינע
ת וקנל ילע .אל טלחהב .ףכב ןאכ ומשוה
ת ועשב .ילש םינועמה תא ,יתמ תא םשאמ
ו ניגיהנמ דועב ,קבאמה לש רתויב תולפאה
ם ע הכרעמל יתאצי ,םיססהמ םדוע לוכיבכ
, םינמאנ םישנו םישנא לש הנטק הצובק
ם יווקמ יב םטעבב .ותמו הרובגב ומחלש
ם דובכמ תיחפהלו םתונדחפ חא קידצהל םה
ת אשל תוכז יל ןיא הז תא .ינועמ לש
(492 ׳ע) .״הולשב
, הדילסב תלבוגה ,ותרקב התיה השק דחוימב
ע גונש המ" :״בושיי״ה יגיהנממ קלח יפלכ
א יה [ץיבולידויו ןיקסולג] הלא םינודא ינשב
 םה רשא ןאכ והשמ השענו ןכתייש הדבועה
צוצחבו םיפותב ,ימשר ןפואב וב ופתוש אל
־ ינב לש תישפט־תילבה הואג ,תויספא .תור
ל כוא אלו ליאוה" :דועו .(24 ׳ע) ״םדא
ל כל ימצע ףושחלו ,וזכ הרוצב ךישמהל
־ פטה םהיתואצמה לכלו ,תובידהו תויוליכרה
ר בחו ןילרב ,הפי םייורקה הלא לש תויש
ימעמ ןכ־יפ־לע־ףאו םינרקש םלוכ ,םהיערמ
. "ורבח לש וירקשל הז םינימאמכ םינפ םיד
ד גנכ תרוקב תלמ ףא ןמויב ןיא יכ ןיינעמ
ד וגינב ,ץראב םילעופה־תעונת לש היגיהנמ
ר וביצ לש וישאר יפלכ לוזליזלו זובל
ו נפשכ קר) .תובשומבו םירעב "םיחרזא״ה
ודגל סויגל ודי ןתיש "רמושה" ישנא וילא
ן יד־קספ תא םהל ריכזה ,םיירבעה םיד
א ופא הארנ .(יקסנשיל ףסוי תשרפב תוומה
ד גנתמכ .א .א לש ורואיתב םיזגהל םיטונ יכ
־ לכ־לע .ויגיהנמו "לאמש״ה לש יגולואידיא
.זמר ךכל ןיא ולוכ ןמויה לכב ,םינפ
ם יכוז תינויצה העונתה יגיהנממ קלח םג
מהל" .ודצמ םיפודיגו יאנג תולמ לש עפשל
ף ידעי הב ,וז הרואמ ךותב ראשיהלו ךיש
א לש דבלבו העונתה תא גורהל בולוקוס
ך להתי זאו ,ולש תלשושה תויוכז לע רתוול
א לל ,ינא וליאו ...רכו ,תוצונב טשוקמ

, החמיי־לב םומ תניחבב ונהש רבד ,טדנמ
ד וקרל אירבחה דעב ענומה הז תויהל ךישמא
! םוקמבו .(469 ׳ע) ״!הדות ,אל—לגעמב
 הכ םה ילש םיתורישה ,םילוונמה" :רחא
. (446 .ע) ״םתומכש ןיע־ירצ .םיבושח־יתלב
ם יעטקה דחאב אטבתה רתויב הפירח הרוצב
ך ישמהל יל יד" :ונמויב בתכש םינורחאה
ם יבהוא רשא ,שגליפ לש ,הז בזוכ בצמב
ת ודוהלמ םיענמנ םלוא ,הטימב דאמ התוא
(503 ׳ע) .״רוביצב התושי לע
ו מעש ,ןמצייו םייח לא ול שי יכרע־וד סחי

ן מצייו .םידחוימ הבריקו תודידי יסחי ול ויה
ח א ,.א לש ויתוריש תא דאמ ךירעה ומצע
. וגשוהש םיגשיהל ותמורת תאו ויתועידי

־ תרהצה דובכל ביבא־לתב הכרענש הביסמב
ק לח ךל שי ,ןרהא ,ןכבו" :ול רמא ,רופלב
ב ר ריחמ תמלישש ריחמהו ,הז לכב לודג
תהב .א ול םרג תאז םע .(389 ׳ע) ״אוה
ס ימעהש ךכב תובר תויומיענ־יא ותוגהנ
ו דצמ .א ."בושיי״ה וא—ינא :הרירבה יגפב
ל ש וסחי לע תונולת םעפב םעפכ ול ויה
ז נוצרש וינפב ול חיטה םעפ אלו ,וילא ןמצייו
ה סינ ןמצייו וליאו .תוליעפ לכמ שורפל
פתב ךישמיש ולדשלו וסייפל הלא םירקמב
א וה .ראשאש יבל לע רבדמ םייח" .וידיק
ב וש ותרבחב .ומצע רובעבכ ירובע קבאיי
א ל םא .תירשפא־יתלב יתדובע היהת אל
ב וזענ—אלמ הלועפ־שפוח גישהל חילצי
ו פוסבש קופיסה ול היה ,ינש דצמ ."ונינש
־ ימשמ יניעב םג לקשמ ויתועדל שי רבד לש
ו תרמא תא אוה איבמ ,הואג ילב אל .ויצ
ך שמב" :וילע רמאש ,ןוסבקעי ר״ד לש
ן וסנרהא לש ויתועד תא םילבקמ דימת ןמזה
ק יפסמ ןמז רובעיש יאנתב ,ןהיפל םילעופו
( 494 ׳ע) .״ןתוא הגה ימ חוכשל ידכ
י גיהנמ םע ויסחי ויה ירמגל רחא רושימ לע
שק ול ויה םתצק לאש ,ב״הראב םידוהיה
ו ירשק תא דימעה אוה .םייתודידי םיר
ש כר םתוא ,ב״הראב םיניוצמה םיישיאה
, םלועה־תמחלמ ינפל םש ויעסמ תונשב
: ינייפא זוירוק .תינויצה היטמולפידה תושרל
א ישנה םע שגפיהל ןיינועמ ןמצייו היהשכ
, תאז רידסהל לגוסמ .א קר היה ןוסליו
טפושל .א .א לש ותצרעה .םיעלקה ירחאמ
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ה עונתה לש גיהנמה תא האר וב ,םידנרב .ל
ד חא םוקמב קר יוטיב ידיל האב ,תינויצה
ו תרשמ לע רתווי אל םידנרב םא" :ונמויב
, וידיב הגהה תא סופתל ןאכל אובי אלו ,םש
. "הירוטסיהה חכונל הדבכ תוירחאב אשי
(460 ׳ע)
- ילעבמ םג םיפירח תרוקב־ירבד ךסח אל .א
ד ימעה םתורישל רשא ,םיטירבה ותירב
. לארשי־ץרא תויווהב תוברה ויתועידי לכ תא
ו נאב וב םויה תא ללקל קיספמ ינא ןיא"
ק ר .ונידידי םע הלועפ ףתשל הטלחה ידיל
, םח וניא ומדש ימ ,םיבצע ול ןיאש ימ
: דועו .(167 ׳ע) ״אתווצב םמע דובעל לגוסמ
ת א רמולו םינפב םהל קוריל קשח יל שי"
ל ע דומעל טלחומה םנורשכ־רסוח לע יתעד
(171 ׳ע) .״וניבהלו בצמה
ת צק הנוש רואב ןמויב הלגתמ י״לינ ןוגרא
ץ ראב תולועפה םנמא .תורפסב לבוקמה ןמ
. א .א היה רומאכ ירהש טעמכ תורכזומ ןניא
ף פור היה רשקה יכ רבתסמ ךא ,םירצמב
, היתונולשכו תרושקתה יישק לשב רתויב
גומ התיה שחרתמב טולשל .א לש ותלכיו
ו יה אל לכה־ךסב יכ םג הארנ .ידמל תלב
ל ככ םשור־תובר ץראב ןוגראה תולועפ
ד ימת אל וישנאו ןוגראהו ,םימעפל ראותמה
ה מורתה תא יכ אופא הארנ .הבוגה לע ודמע
ן אכ םרת יטירבה המחלמה־ץמאמל תירקיעה
ק רש ,םהל קפיסש היצמרופניאב ,ומצע .א
ת ונעט .ץראב וירבחמ הבאשנ ןטקה הקלחב
י ״לינ ירבח יפלכ םג .אל ול ויה תוטעמ אל
ס חי ול היה םהמ םינש לא קר .ץראב
ו תליפנ לעש ,גרבנייפ םולשבאל :דחוימ
ה תוא ,הרש ותוחאלו ,רעטצהמ לדח אל
א יה" .םלועב רחא םדא לכמ רתוי ץירעה
ה מ תרעשמ איה ןיא .התולדגב הטושפ הכ
ב רע הקווד .(224 ׳ע) ״התמשנ תוליצא הבר
י די־לע לוגירה תשר לש הלוסיחו היוליג
ו תמישמ החילצה יכ .א ןימאה םיכרותה
־ ראל ונלש ידוהיה להקה תודגנתה" :ודיב
א ל דשח לש לצ ףא .תתחופו תכלוה וננוג
( 336 ׳ע) .״תונוטלשה בל לע הלע
ו תומד תא ףשוחה ,.א לש ונמוי :םוכיסל
ו יתושלוח תא ,ןבומכ ,םג הלגמ ,ותוישיאו
א וה תאז םע .םיעודי תוחפה וידדצ תאו

ח ותינ־חוכ לעב ,ןנוחמ םדאכ ונינפל רקדזמ
א יקבו המזיו ןוזח שיא ,דחאכ הלועפ־רשוכו
ל יכשהש ,םיבר םיחטשב הליגר־יתלב הדימב
ת ושרל וב היהש בוטה לכ תא דימעהל
.היתורוקב תוילרוגה תופוקתה תחאב ותדלומ

.ג .ד

  רחש ריד ירופיס
   וירופיס לכב ,רחש דוד לש ותביתכ דוס
   ־וריל ותודימצב אוה ,םינורחאהו םינושארה
   זירכמ אוה ״האיצמה״ םירופיסה דחאב .םילש
    םירהה לע הלוכ םילשורי״ :שרופמב ךכ לע

   םירהה תא בבוסה ולוכ בחרמה לע ,הל ביבס
   יפוגו ,יכותב םייורש הלא לכ ,םיימשה תאו
   ,םיעבונ םה וכותמו ביבס םתוא ףיקמש אוה

   יוצימל וז הרדגהכ ןיא .״םימייק םה וכותבו
   .םילשורי לש הרפסמכ רחש דוד לש ודוחיי

ה יורש ומכ ,היתוארמו היפונ לע ,הלוכ ריעה
    התוא ףיקמ אוהש אלא ךכב יד אלו ;וכותב
   .ותוימינפ לכב התוא םייקמו
   דוחיי לש וזכ הגרדמל רפוסה עיגמ דיא
ן לוכו רחש דוד ךלהמ תובר םיכרדב 1 תוהזו
ו לודיגו ותדיל .וצפח־זוחמל ותוא תוכילומ
   האב לודגה םלועב ותולכתסה :םילשוריב
ה שענה לש םיינושאר םייניע־תוארממ ול
   ־שורי ישנא לש םדוחיי ;הבורקה ותביבסב
   ־ללכה םהיתונוכת לע הנושארל ודימעה םיל
ה יתוטמס ,ריעה ינבא ;תוירבה לש תוי
ם יקהבומ רכיה־ינמיס ול ויה ,היתונוכשו
ורי ימש ;הללכב היפרגואיגה לש היוהיזל
ם ידמועו םימייקו" םילולצ ול ויה םילש
     ־צע ךותמ םיעבונו םמצע ךותמ םירבסומו
."םמ
ת קהבומ תימלשורי העבה ול חתיפ רחש דוד
ה כותב עלבנ םילשוריל ץוחמש םלועה לפש
ר יעה םתוח תא ,םיררוע אלל ,וילע לבקמו
ל ש היתוליל וליפא .הבש תדחוימה הריוואהו
   ,תוננוצ חור תונושל״ :םה םידחוימ ריעה
,קוחרמ ןתא ואיבהו םיפנעה ןיב ושחר ,תולק

;(םירופיס) רויפיפאה לש ומפש : רחש דוד *
; 242 ,ןקוש תאצוה   .׳טע 1971
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