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ם וטורב אלא ,ןויזחה תליחתב המיבה לעמ
ו משבש לאידיאה םע םהירבחו םויסאקו
, םעה ןוטלש ,תוריח :הדירמה לגד ומירה
ה ירחא דימ האבה הינשבו ."תוצירעה תקחרה
א ל יכ ,׳רטיק סוילוי׳ ,תישאר" :בתוכ אוה
ק לוסמ אוה .רוביגה אוה רסיק סוילוי
־ ורב םע הליחתמ הלילעה .ןויזחה תישארב
ם שב םברח תא םיפינמ םהשכ וירבחו סוט
."היטרקומדו שפוח לש םילאידיאה
ם יקול קיתווה רקוחהו ףוסוליפה לש וינויע
בדב .תוצילמב םשו־הפ תדפורמ ,תויחטשב
א וה בתוכ "ריל ךלמה" לעו "ולתוא" לע ור
ו מכ ושנעו אטח דוע הנניא ןאכ הלילעה" יכ
־ םקשה תומארדב ומכו ,תינוויה המארדב
־ ארטה .השנעו תועט אלא ,תומדוקה תויריפ
ק ר תושגנתה לש תומארד ןניא ולאה תוידג
ם ייניע־תוימס לש ,היתואצותו תועט לש
ל ש ,הנובקר ךותב םיצרושה םיעלותהו
. "הליפאב םירוסייה־לוחמו למשח סנפ יוביכ
ארדה יבגל תרפא ׳םורפ ןאכ העוט ,יתעדל
, לשמל ,רמול רשפא םא קפס .תינוויה המ
ו ל אב ולרוג "ךלמה םופידא״ב סופידא יכ
, ומאמ םינב דילוהו ויבא תא חצרש םושמ
ו לרוג ;תיתימאה םתוהז תא עדי אל ירהש
ת יב—ותחפשמ לע ץבורה אטחה ןמ עבונ
ת א עציב אל ס1יל ויבאש םושמו—סוקדבל
ו נב תא גרה אלו הנושלכ ולופא לאה תווצמ
. ריפסקש לש תוידגארטב ןידה אוהו .סופידא
ה ןאג״ב םיעוגנ ךלמה ריל םגו ולתוא םג
־ לע האג ריל ךלמה .(סירביה) "תיגארטה
ק לחל זעמ אוהש דע ותנובתבו וחוכב ךכ
ו חוכב ןוחטב ךותמ וייחב הכלממה תא
 אל בושש רחאל םיניינעה לוהינב ךישמהל
ח ידמ אוה תשפוטמ הןאג ךותמו ,ךלמ היהי
ע ייסל הלכיש—הילדרוק תא—תחאה תא
ץ ק־ןיא־דע האג ,אבצ־רשכ ,ולתוא .ודיב
ק פקפל זעה אלש ואטח .וידוקפ תונמאנב
ן כומ וניאו ,ודוקפ ,וגאי לש ותונמאנב
, בוש םירבדה תא קודבלו השאל ןיזאהל
ן יאש ררבתמ היה הנומדסד הקדצ ול יכ
ה ואגה ןאכ םגו ןאכ םג .והנחמב תונמאנ
ב תוכש יפכ אלו ,יגארטה רוביגה תא העיגמ
."השנעו תועט" ,תרפא
ם סריפ תרפא לארשי ׳םורפכ הרופ םדא

ם סרופש המ לכ אל .םיבר םירבד וייחב
א לש לבח .שדחמ םפדיהל יואר ותעשב
א לו וילוקישב רתוי תרפא ׳םורפ רהזנ
ישר תא ץבקל ואובב יופינב רתוי רימחה
ו רבעבו ומשב יד יכ רבס וליאכ המוד .ויתומ
ת וכיאו תובישח רפסה לע ליצאהל ידכ ולש
, ךכ רבדה ןיא ,רעצה הברמל .תיתורפס
.ידמל תבזכאמ האצותהו

.כ .זע

תיברעב תירבע הריש
ד וד שיגדמ ,ךרע ותוא ץבוקל ותמדקהב
י תוברת עגמ רוציל אוה דעונ יכ ןדיבא
. ילארשיל יברעה םדאה ןיב יעצמא־יתלב
ם רוקמב הלא םיריש ארוקה יכ ףיסומ אוה
ה בריקב שוחי יברעה םמוגרתבו ירבעה
ש גינ וז תואר־תדוקנמ .תופשה ןיב הברה
י נוניב ,םיריש רחבמ םגרתל הסדאיב דומחמ
ן מ ,םיריעצ םיררושמ הנומש לש ,גצימ ךא
י רוא םיעיפומ ןדיבא דבלמ .ץראב םיטלובה
ה ילד ןכו ,הדש סחנפ ,רוד השמ ,ןייטשנרב
־ וקיבר הילדו יחימע הדוהי ,ךז ןתנ ,ץרה
.ץיב
א וצמל רשפא .דאמ הבחר םיאשונה תשק
ו א השולשמ" ןוגכ ,שגרו תוגה יריש ןאכ
סמב ראתמה ריש ,יחימעל "רדחב העברא
ר רושמה לש ומוקמו ודיקפת תא תיבצמ תרג
ן יב לוועה תא תוארל חרכומ״ש ,םוקיב
ב יבס םירוהריה יריש םיעיפומ ."םיצוקה
, הדשל "ךאלמה" תמגוד ,לרוגהו םלועה ירדס
ה נוש הכ ותעפוהש תוומה־ךאלמ ראותמ וב
ר יש םג יוצמ .וישעמבו ומשב רושקה לכמ
, "לואשל םיעדוי םניאש" םשב ןדיבא לש
ם ירישב שוגפל רשפא .ץראב בצמב קסועה
, "ותרק ןוזניבור" חסונ ,םיפונ וא םישיא לע
ה ריווא יריש ןכו ,ךזל "םי ףוחל וכע" וא
, םולח תשגרה ךוסנה ,ץיבוקיברל "םיפושיכ״כ
.םיאשונה םיבר דועו

ה רישה ןמ רחבמ :(ךרוע) ןדיבא דוד*
־ איב דומחמ :םוגרת ;וננמז־תב תירבעה
ת אצוה ; הרומ לאומש ר״ד : הקידב ; הסד
.׳ע 1970 ; 74 ,םישולשה האמה
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 הפיאש ךותמ .הברה םייוקיל םומע םוגרתה
 הסדאיב םגרתמ תופשה ןיב ברקל תמזגומ
 ולש ותפשמ קחרתמו ,טעמכ ילולימ םוגרת
 ־עהל ליפשמ וניא אוה .תויתוכאלמ ידכ דע
 לש םינידעה םיינכטה םיעצמאה תא ריב
 ־צ.דו יטאנמיסה רושימב הנרדומה יררושמ
 ,םידחוימ םילמ־יפוריצ ,תורזח ןוגכ ,יליל
 .רכו םילולצמ ,תיקלח וא תימינפ הזירח
גרתמה ןיב הצופנה הלחמב הקול ףא אוה
 םניאש םירבד שוריפ וא "ןוקית"—םימ
 ךכ .רוקמב םכרצ לכ םיריהב ול םיארנ
 יטנאמיסה יוביעהו תויביטסגוסה םימלענ
.לבחו ,םירישה ןמ קלחב
 והשמ ריכהל יברעה ארוקה הכוז ,תאז םע
 ךכ לע .הריעצה תירבעה הרישה םי ךותמ
 ,דיתעב הז ןוויכב ךשמהל תווקלו ,ךרבל שי
.רתוי התואנ המר לע

תיברעב ןריבא
 ןוכנה יוניכה אוה "םיירשפא־יתלב" ,ןכא
 םגרותש ,ןדיבא דוד לש ויריש ץבוקל
 רואל אציו יסדאיב דומחמ ידיב תיברעל
 םיריש םיעיפומ ץבוקב .רבחמה תאצוהב
 םע השיגפ ;םינוש םיאשונמ םיאשונ לע
 ףוגה ןיב תינוימד החיש ,תודיתע־תדגמ
 ךרוע םע ןויאר ,התימה ינפל עגר שפנל
 אל ובש ,המחלמה יאשונ ביבס רעונ־ןותע
 ץע ןיב תינימ הבהא ,רבד םצעב רמאנ
 ,םדאה תומב םדוחיא לע תזמרמה םדאל
.דועו דועו
 תוברהל ןדיבא לש םישאונה ויתונויסנמ דבל
 הברהב םינוש ויריש ןיא ,םילמ־יקחשמב
ועה יאלפמ" חסונ ןותעמ תוחוקלה תוקספמ
 רבד םוש ןיא "הפקב האירק" ורישב ."םל
 ־תדגמ םע תיתימא השיגפ רואיתל טרפ
 תוקינכטב שמתשהל הברמ ןדיבא .תודיתע

 ; םיירשפא יתלב םיריש :ןדיבא דוד *
 : הקידב ;יסדאיב דומחמ :תיברעל םוגרת
, 30־ה האמה תאצוה ;הרומ לאומש ר״ד
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 לע ,םילמ לע תורזח :ןוגכ ,תונוש הביתכ
 וא םילמה רדס יונישב תורוש לעו םיפוריצ
 הלא לכ םלוא .תחאל םילמ יתש רוביח
 תא םירישעמ םניאו המואמ םימרות םניא
 הינומרה לכ ןיא ,ןכ לע רתי .רישה יאשונ
 תונויערה ןיבל וללה תוקינכטה ןיב רשק וא
 רחב ןדיבא יכ הארנ .וירישב םיעבומה
 "תוינוכמ ןיב הבהא" אוה םא ,םיוסמ אשונ
 ־תמושת תא ךושמל הווקמה הנקז השא" וא
 ול ףיסוהו ,"תינוכמב הגהנב םירבגה בל
 .רישל ךכב וכפהל ותווקב ,םילמ־יקחשמ
 יטפשמ ןיב רשגתש תרצויה תוהמה הרסח
 איהש ,תחא תינגרוא הדיחיל םנגראתו רישה
.הירבא םוכסמ הלעמל
 םוגרתל בורק ץבוקל יסדאיב לש ומוגרת
 ,ןפוד־יאצוי םירקמ רפסמ איצוהל ,ילולימ
 בורה־לע "ןורחאה ינפל עגר" רישה ןוגכ
 םמוגרתב םירישה תא רוריבב ןיבהל השק
.דבלב יברעה
 הרישה ןמ (השעמל) םימוגרת לכ רדעיהב
 השענ אלש לבח ,תיברעה ןושלל תירבעה
 ,םירחא םיררושמ לש םיצבק יבגל הזכ ןויסנ
בעה הרישה ןמ יברעה ארוקה לבקיש ידכ
.רתוי טעמ תיתואיצמ הנומת תיר

.ח .כ

תירבה־תוצראב תינויצה העונתה
ירמאה תינויצה העונתל ויה התישאר זאמ
 השפיח ןהל הל תודחוימ תויעב תיאק
 היבגל היה אל ינויצה ןויערה .הבושת
 תיתרבח וא תימואל הקוצמ ןורתפל ךרד
 םידוהי לש םתקוצמ ןורתפל ךרד אלא הלש
 אלא הקירמא יפוחל ועיגה אלש ,םירחא
 םיאקירמאה םינויצה .חרזמל עוסנל ופידעה
 םירשואמהו םירישעה "םידוד״ה תניחב ויה
 םה םילוכי ךכיפלש ,תוריח לש ץראב
 תימואלה םתוהז תלאשב הברה קסעתהל

 ־תוצראב תינויצה העונתה : לזירפ רתיבא ♦
—1914 םינשב תירבה ת טיסרבינוא ; 1887
;  1970 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת

.׳מע 318


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-053\99995025-053_091.tif

