
ןירפלה הרש 

עפש לש היפרגויבוטוא 

לגעממ !תודליה זוחממ :ןורכיזו יודיו יבתכ ,ןדס בד 
תמזויב ,דבוע-מע תאצוה !הינב יניעב םאו ריע !םירוענה 

.ירוביצה דעווה 

,דבוע םע תאצוה ,היפרגוילביב ,ןדס בד יבתכ ,לסרק .ג 
.א"משת ,ביבא-לת 

זדס בד 

יגהו תורמיא ,םישעמ ,םירופיס - תונורכיז לש עפוש 1ייע7ן 
לש םיכרכה תשולשב תחלוקה החישה ךרד לע םרוז - םיגו■ 
ועיגה דובכל תדחוימ האצוהב רוא וארש ,"ןורכיזו יודיו יבתכ" 
ויבתכ לש היפרגוילביבה םג .תורובגל ,ןדס בד 'פורפ ,םרבחמ לש 
םגו (הלא םיבתכל דחוימ ךרכב תיוולנה) למרק .ג רקוחה תאמ 
"םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל"ב ולש היפרגויבה 
תמרותה ,ןדס לש המוצעה תוירופה לע תודיעמ ,(ז"כשת ,לסרק) 
לש הרישעה םינווגה תשק לעו תיתורפסה תוליעפה יפנע לכל 
ירפוס לש ןורחאה רודב ערו חא ןהל אוצמל השק"ש ,ויאשונ 
ןושארה קלחה ליכמ םיכרע 1150 .(4ד1'מע ,ןוקיסכל) "תירבע 
א"משת-א"פרת םינשב ועיפוהש םירפסב יולש היפרגוילביבב 
עדוי ימו .1936 יהלש דע תע-יבתכבו תונותיעבו (1981*1921) 
ובש ,היפרגוילביבה לש ינשה קלחב המישרה עיגת רפסמ הזיאל 
דעו 1936 תנשמ ובתכנש ,ןדס לש ויתומישרו וירמאמ לכ ומשריי 

.םויה 

הרדהה םה "ןורכיזו יודיו יבתכ" לש םינושארה םיכרכה ינש 
,םהבש ןושארה .תובר םינש ינפל רוא וארש םירפס לש תשדחמ 
ותמ ובו ,(1938)ח"צרת תנשב הנושארל אצי ,"תודליה זוחממ" 
ושארה םלועה תמחלמ תישאר דע ןדס בד לש ותודלי ימי םירא 
,(1945)ו"שתב הנושארל םסרפתנ ,"םירוענה לגעממ" ,ינשה .הנ 
התוא לש הפוס דע רפסמה-רבחמה לש וירוענ ימי וניינע רקיעו 
אוה ףא ליכמ ,"הינב יניעב םאו ריע" ,ישילשה ךרכה .המחלמ 
,(ו"שת) "םיעושעשה תירחא" :ןוגכ ,ןכל-םדוק וספדנש םירבד 
רקיעב ,ספדנ אל ובור לבא .דועו (ז"שת) "ויה ךכ ויהש םישעמ" 

.וריעמ םישנא העברא לש םהיתונורכיז ליכמה ןושארה קלחה 

,תבחרנ היפרגויבוטואב םיכרכה תשולש תא תוארל רשפא 
תירוטסיהה תכסמב תוגורא ןהשכ ,םרבחמ תורוק תא תרפסמה 
האמה ףוסב תיחרזמה היצילגב םידוהיה ייח לש תיגולויצוסהו 
דלי לש תיפצתה תדוקנמ ,תיחכונה האמה לש התישארו תמדוקה 
'ינא'ה")וז תיפצת-תדוקנ .בובלו ידורב תוביבסב רגבתהו לדגש 
,ןושאר ףוגב רופיס וא היפרגויבוטוא לכבכ ,ןאכ תעפשומ ("הווחה 
הפוקתב רבחמה תעדותב רבטצנש ירוביצהו ישיאה ןויסינה ןמ 
קפסרפבו .("רפסמה 'ינא'ה") תיתייווחה תושחרתהה רחאלש 
תימינפ תורכיה םג ללוכה ,ורבעש םינשה ןויסנ לש וז הביט 
,וז הפוקת לע הבתכנש תידייהו תירבעה תורפסה םע הקומע 

.תינכותו תינושל הניחבמ הדוחיי תא ןדס לש ותביתכ תלבקמ 

רורב ןונגיסב ןדס לש ותביתכ תנייטצמ תינושל הניחבמ 
.ינש דצמ תונינשו רומוה אלמו ,דחא דצמ רישע יטויפ :ףירחו 
םייוטיבו תולפלופמו תועלוק תורמיא ,םיבוצקו םירצק םימגתיפ 
לכמ םיבכרומה ,ויטפשמ תא םיצבשמ םייח-תמכח יריתע םידח 
הנוכת .םידחוימ םיפוריצ יקחשימב ,תורודה ךשמב וננושל ידבור 
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קסיפב תילופליפה תוניידתהה איה ותביתכ ןונגיס לש תדחוימ 
רושיק יכרד לעו (ודוגינו רבד) דרוסבא-יטפשמ לע תויונבה תוא 
תדחוימ תינונגיס הינומרהל דחי םיפרטצמה ,תוילאסכודאראפ 

:המגודל .הנימב 

,רנילג השמ 'ר :(.ה.ש - ידורב)ונריעב ארקנש ,הלהשמ 'ר" 
ול העדונש העשב םג (...)רדורב ילהשמ ר :ארקנ אנילגב וליאו 
הז לש וכרד :רמא .הצלהמ ומצע רידה אל ,יליסינ לש ותריטפ 
(...) האפ תוצמב םגפ אל אליממו ,ושאר תורעש לדגמ היהש 
אב המשל אלש ךותמ :ורמא רבכ לבא ,המשל אלש לדיג תמאב 
לכ תא ילע ינא דיעמ ,תעבגמ ול התיה אל ,רמאת אמש .המשל 
ןועש לש תרופסתהדוולמ הלודג תעבגמ ול התיהש ריעה ינב 

שארל אלא ושארל התוא שבח אל לבא ,ול התיה תן7בגמ .ריקה 
,אצמו דקדק שיש םוקמב אלא שאר ןיאש ,רבס רשפא .ולקמ 
דוקדקהש ףאו ,אוה ולקמ-שארב אלא אוה ושארב אל דוקדקהש 
ןיאש ןיבהל תעד וב התיה ,ולקמ שארב אלא ,ושארב היה אל 
יפלו דוקדק שי םא אלא שאר ןיאו שארל אלא הפי תעבגמה 
הפי אליממ ,ולקמ שארב אלא ,אוה ושארב אל דוקדקהש 

"ולקמ שארל תעבגמה 
.(91*90 ימע ,תודליה זוחממ) 
לש םייח םירואיתב :וינכתב טלוב ןדס לש ותביתכב דוחייה 
רסאה ךרדב הזל הז םירשקתמה ,םיבצמו תוערואמ ,יווה יחתנ 
ירושימ ןיב הנחבה-יא ךות וליאכ ,תיטסירולקלופה היצאיצ 
תואיצמל םיכיישה םיניינע תברעמ איה .םינושה תואיצמה 
תונומא ,םיירוטסיה םינכת :ןוגכ)ישממ ןפואב תמייק הניאש 
תואיצמה לש םיילאוטקא םיניינעב (יתורפס ןוידב וא תועדו 
הז בובריע .םפוגל תוסחייתה םישרודה ,תיוושכעה-תישממה 
יגל ותושיגרב תרכינה ,ןדס בד לש תימוקה הייארה תא ףקשמ 
הלא םייוליג .הרבחהו םדאה ייחב ךחוגמהו קיחצמה לש םייול 
ויתועונתו םדא הארמ לש םיינוציח םיטקפסאל רקיעב םיסחייתמ 
תלדבנ ,וז הניחבמ .םהילא עלקנ אוהש םיילוש םיבצמ לשו 
באכ דע הפילצמה הריטאסה ןמ הלא םיכרכב ןדס לש ותביתכ 
תוימוק תמלגמ ןדס לש ותביתכ .רטרא קחציו לרפ ףסוי לש 
"הקיטאופ"ב הידמוקה תא וטסירא לש ותרדגה יפלש ,תעשעשמ 
ךרע-יתוחפ םיטקפסאבש יניצריאלה רועיכה תא הגיצמ ,('ה קרפ) 
תעשעשמ אלא ,תממוקמו הביאכמ הניא ןכ לעו ,םייחה לש 

.םדאה עבטבש הלקנה דצה לע םירוהריהו קוחצ תררועמו 
ןונשה יוטיבה לע ארוקה ביגמ ובש ,קוחצהש ,ןייצל יוארה ןמ 
תויוגהנתהל (התודבה וחור לש הירלקפסאה ךותמ) ןדס ןתונש 
ןדסש ושוריפ ןיא ,הלוגב תידוהיה הרבחב םישנא לש תוכחוגמ 
םיכחוגמה םירבדה ירוחאמש הדבכה תוניצרה תא האור וניא 

לעש ,תיתולגה תידוהיה היצאוטיסבש באכה תא שח וניאשו 
בטיה עדומ ןדס ,הברדא .הלא תויוגהנתה תושחרתמ העקר 
ודוחיי םלוא .םדא בלבש יניצרה באכלו הלוגה תידוהיה היעבל 

הניחבמ תועודי תודבועכ ,ןותנכ הלא תועפות לבקמ אוהש ךכב 
:תורוצ יתשב סחייתמ אוה ןהילאו ,תיתורפסו תירוטסיה 
תוסחייתהה .תיטויפ תוסחייתה (ב ;תיטסירומוה תוסחייתה .א 
ךוחיגה יווק ינפ לע רומוהה יטוח תא הריבעמ תיטסירומוהה 
וליאו .םיגעלנ םיילאודיווידניא שונא-יבצמ ךותמ םירקדזמה 
רסחו ףדרנ םע ייחבש רעצלו בצעל תרדוח תיטויפה תוסחייתהה 
זמר .הייווחו שגר לש תויריש םינינפ םהמ תרזושו תולגב ןגמ 
םירבדב "תודליה זוחממ"ל ותמדקהב אוצמל רשפא וז תוירישל 
והשמ עמשנ הזה רפסה ךותמ וליאכ ,ילע היה המוד" :םיאבה 
תא השירחמ הניאש הריש ,םלועה-תפירש חתפב םידלי-תרישמ 
ייתה ."התשרחמ הניא םיחתותה תיירי םג ךא ,םיחתותה תיירי 
"תודליה זוחממ" ןושארה ךרכב דחוימב תטלוב וז הלופכ תוסח 

."הינב יניעב םאו ריע" ישילשה ךרכבו 

ריבעמ רפסמה לש ותודלי ימי יווה לעו ותחפשמ לע רופיסה 
םייטרקנוק םירואיתב תויתימא תויומד לש המרונפ ארוקה ינפל 
רעמה ,םירפוס דחוימבו םיגולויצוס ,םינוירוטסיהש ,םיטרופמ 
אוה "םודאה תיבה" .םהב רזעיהל םילוכי ,יטנתוא רמוחב םיניינ 

ךשמבש ,ןדס בד לש ויבא לש ויתובא תובא תיבל ןתינש יוניכה 
תודודו םידוד ,תולכו םינתח ,םינבו תובא" וב ומה תורוד העברא 
שאר לש הרידאה ותומד תשלוח הילעו ,(9 ימע) "הלודג הלומה 
תוכזב .ןדס לש ונקז יבא יבא ,אריפש שריה םייח 'ר ,תלשושה 
ןולגעה ודגנ םמזש חוטב תווממ לצינ וחור זועו יסיפה וחוכ 
לשבו ,-המהב טוחשל דחא רפכל ועיסה רשא ,םידוהיה אנוש 
הלכשה לשו תודגנתמ לש הריוואל ברקתה ףיקתה ויפוא 
ונב .וריעב םיכלהמ הל שוכרל תודיסחה הלחה הבש הפוקתב 
תכאלמ ,ותונמוא תא ויבאמ שרי ,ןדס בד לש ויבא םא יבא ,ישוי 
,הכרה ושפנ לשב .ותונתלכשו ותופיקת תא אל ךא ,בירש 
ומצע אוהשכ ,תודיסחל ךשמנ ,תובהלתהל ותייטנו ותומימת 
סיעכהל אקווד ,םלוא .םינדממו תוקולחממ וימי לכ קחרתמ 
ביבסו וביבס הדקמתהש ,השק תקולחמל ריצ ותבוטב אלש השענ 
רחסמ) ותונמא תא בזעו ויסכנמ דריש רחאלש ,ןמלז ויחא 
,דגנתמ היהש ,ןמלז תא .הטיחש - ויתובא תונמוא זחא ,(םירוושב 
לספנ ,דיסח היהש ,ישוי וליאו ,ףצקיףצשב םידיסחה ומירחה 
ויהש ,םיחאה ינש ופחדנ ךכ .םידגנתמה ידי-לע ףקות לכב 
הז תא הז ואנש ויפתתשמ לכש ,ינקעצ סומלופל ,הזל הז םיבהוא 

.םמצע םיחאה - תוקולחמה תליעמ חח 
הינש תלשוש שארב תדמוע ןדס בד לש ויבא-יבא דצמ 
ומש לעש ,םייח-תאנהו תואירב עפוש םדא ,לרב 'ר לש ותומד 
היהש ,ןדמלה ויבאל דוגינב .לרב םשב הליחתב רפסמה ארקנ 
םג וירוה ינשמ ריעצ ליגב םתייתנש ,לרב לדג ,הרות ירפס היגמ 

וייח ןויסנמ .(27 ימע) "תוא תרוצ עדוי וניא"ש ץראה-מעכ ,דחי 
םירזממ" ,םיאבג לש םתבוט יהמ לרב ריכה ויבא לש םידורמה 
דומלל טילחהו (םש) "בערמ םיתמ הילכואש ...הלא םינמחר 
ומצע ריכשהו וריעמ חרב אוה .הילעב תא תסנרפמש ,הכאלמ 
השוע ,רעיו יאנגה יוניכ תורמל)ןטק רפכב ש"י תופרשימ לעבל 
שרח לש תונמוא הרקמב דמל םשו ,(הלודג תותיחפל בשחנש ,ןיי 
בורב .(םייפכ-תכאלמל םיליכשמה תלומעתל רשק אלל) תשוחנ 
םג וענמנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,בר רשוע לרב רשעתה ותוזירזו ותוצירח 
םיתב-ילעב םגו ,דחא דצמ הכאלמה תא םיחבשמה םיליכשמה 
ופוס .םהיתונב תא ול אישהלמ ,ינש דצמ רשועה תא םיבישחמה 
תאש ,תונבב לפוטמה דורמ ינע ידוהי ,הנקלא ףסוי 'רל ךדתשנש 
תאצוהל ףסכו תומכסה תגשהל םיילגר תותיכב הליכ וימי לכ 
ותשאש ,הז ןלטב הנקלא 'ר לע .תודיסחבו שורדב ויבא ירוביח 
הסנכנ" :העודיה החידבה הבסנ ,ויתונב תאשהב החרט דבלב 
ךמצע תא חירטת ,הנקלא ףסוי ,הבוטב לוחמת :ול הרמאו ותשא 
תא שבל ,ואסכמ לושירב דמע ,•היחה רתסא לש םיאנתל סנכיתו 
דיה תסנכהב עגייתהל סונא אוהש ,חנאתמ ליחתהו הטופקה 
.(32 ימע)"םינב לודיג רעצ ,םינב לודיג רעצ ,דא :לוורשה ךותל 

םיגוראה ,םידודיחהו תוצלהה עפשמ תחא קר איה וז החידב 
תורסמנ הלא תורוק .ותחפשמ תורוק לע ןדס רפסמש םירופיסב 
החישה ךרד לע" אלא ,תרדוסמ תיגולונורכ הרוצב אל ,ארוקל 
הב םיברועמ קוחרו בורקו רחואמו םדקומ םימעפש ,הפטשו 
לש הנושארה הרודהמל ותמדקה ירבדמ) "...ספיספ השעמכ 
תוחידבה רחאל ,ארוקה דמול ,לשמל ,ךכ .("תודליה זוחממ" 
לרב 'ר םילשה ויאושינ רחאלש רופיסבש תויתורפסה תויטסהו 
הינסכא"ב גזומכ סנרפתהו ותודליב ול ורסחש הרות ידומיל 
וז הינסכאב .וירחא וינב ינבו וינב ורג הב רשא ,ולש "המודאה 
,החרבהל םיעייסמו תורוחס יחירבמ םעפ ידמ םיחראתמ ויה 

.םינוש םינקחשו םירמז תוקהל 

 24

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 18 Aug 2018 03:14:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



םרעצב" קרפה סחייתמ הז הגיזמ-תיבב החפשמה תויווח לא 
םע ןדס חצנתמ הז בלל-עגונ קרפב ."םידודב לארשי יתב לש 
תסנרפב םיכורכה םירוסייה רואיתבש לע ,קילאיב .נ .ח ררושמה 
תוזבתהה טקפסאל קר סחייתה "יבא" ורישב ידוהיה גזומה 
ןתנ אלו ,םויה ךשמב הגיזמה-תיבב םישחרתמה ,שדוקה לוליחו 
וררמיסש ,הארונה המיאהו תוחיטבה-רסוח לש טקפסאל יוטיב 
הכשח" תולילב דוחייב ,וז העשב .הלילב ידוהיה גזומה תא 
,רתוי ורזפתנ וליאכ רפכב םירוזפה לארשי יתבשכ ,הרעסו 
ימע)"רתויב ושרפ וליאכ תוקוחרה תוניפל םישרופה םימרדנ'זה 
,םירוכישה םירבאה לש םטבשל קתנ ידוהיה גזומה היה ,(54 
תונחלוש ורבש ,תויגוגזו םיקובקב וצפינ ,םהלשבכ ותיבב ושעש 
תוסלקתהו תינרטנק תודסחתה ךות ושפנ לע ומייאו תואסיכו 

.הפרה ודמעמב 

תא חלושה תיתשתה ןויער ,םצעב ,אוה השלוחהו חוכה ביטומ 
יחרזאה סחיב םא .ונינפלש היפרגויבוטואה יקרפ לכל ויקוקיז 
תינצחשה חוכה-תדמעב הז ביטומ הלגתמ םייוגל םידוהי ןיבש 
ירה ,רכנב םידוהי לש ינשייחה דמעמה לומ םצראב םייוג לש 
תופידעב הז ביטומ םלגתמ םידוהיל םידוהי ןיבש יתרבחה סחיב 
רקמהו םישלחה ,םיינעה תמועל םיפיקתה םירישעה הל םיכוזש 
םיינעלו םירישעל םדא-ינב תקולחל רפמה לש ותושיגר .םיחפ 
:ןוגכ)םיקרפה תומשב םג אלא ,םירופיסה ינכתב קר אל תטלוב 
לש ויתונורכז" ;"הריתי תורישעל התכז אלש החפשמ לש הלזמ" 
("םיבוט-ןב לש ויתונורכז" ;"םיבוט-תב לש היתונורכז" ;"םותי 
םותי לש ויתונורכז ונעמש" :טפשמב ןוגכ ,םהילא תוסחייתהבו 
הדוד לשו םירישע םיסחוימ תב לש היתונודכז ונעמש ,םיינע ןב 

.(73 דנע ,'ג ךרכ)"התומכ רישעהו סחוימה 
עשעשמה רומוהה ללכ-ךרדב ףלחתמ הלא םיסחי רואיתב 
,םדאה עבט לש תוילשא-תרסח הרכהב הצוענה ,הפירח הינוריאב 
"רדח"ב דמלמה סחי לש יטסילאירה רואיתב ,לשמל םלגתמה 
,בורופוטמ ל'ריאמ לש ותוצירח תדימ הליעוה המ" :וידימלתל 
אליממכ וכשמנ ובש שפנה זוכיר םגו ובש הרותה תבהא םגש 

לכ האר אל (.ה.ש - דמלמל יוניכ) םודאה-סודאה םא ...ןחלשל 
ןיינע לכ האר אלש םושמ ,הזה ןחלשה לא ובישוהל ןיינע 
פ"עא ,הנב לש ולכש תופירחב ,היינעה ומא ינפב ,ראפתהל 
הקיזה המ .תאזה תופירחה ןמ הברה םכוחמה הנבב ,וב היהש 
עשה תבהא םגש ,ישוט-ישוי ארקנש ,יסוי לש ותונלצע תדימ 
ןחלשה ןמ אליממ וחרב וליאכ ,ובש שפנה רוזיפ םגו ובש םיעוש 
הארש םושמ ,הזה ןחלשה לא ובישוהל האר םודא-סודאה םא ... 
ולכש תופירחב ,רישעה םיציבה רחוס ,ויבא ינפב ראפתהל ןיינע 
.(145 ימע)"וז תופירחמ טעמ וליפא וב היה אלש פ"עא ,ונב לש 

,םודא-מודאה לש ולוגרפו וסעכ םג ולעפ המרונ התוא יפל 
"םירועכ םהינפו םיינע םהיתובאש" םידלימ רקיעב ערפנ אוהו 
םהל רסחה תא הרמוחב םהל םילשהל וילעש דסחתמה קומינב 

.םתוינע לשב םתיבב םכוניחב 

לש ותשינע יכרד לש דמה ץקועה ןמ רפסמה םעט הז "רדח"ב 
םעפה ,תרחא המרונ לע תוריבע ןיגב םג םודאה-מודאה דמלמה 
יופיח - איהו ,דמלמה יניעב הבושח התיהש ,םידליה תוגהנתהב 
דחוימבו ,םירוהל היוליג-יאו דמלמה לש המילאה ותוגהנתה לע 

דמלמה יניעב ללכךרדב בשחנ ,דליה ןדס .םירישעה םירוהל 
,(ויבא לש ורחסמ לשבו ונקז ויבא לש ויתוינסכא לשב) רישעכ 
סחיב הקיתש לש) ,הז "ןוילע" ןוירטירק לע רבעש םושמ לבא 
,ךכ לכ תעגופו הליפשמ הרוצב (דמלמה לש ותוגהנתהל 
.תובר םינש ךשמב האפרנ אל ושפנב הטרחש הקומעה תקלצהש 
יפב הנוכש,(146 ימע)"קורי רבכע" יוניכה םג הז באכ לע ףיסוה 
לש הזמ דדוצמ תוחפ היהש ,ינוציחה והארמ לע "רדח"ה ידלי 

.הפהפיה ויחא 

ךכ-רחאו יללכ-ידוהי רפס-תיבב היה רפסמה לש וכוניח ךשמה 
,םירומ לש תואנקוידה ירואית .ידורבב תיתלשממה היסנמיגב 
תונינשו רומוה םיאלמ וז הפוקתב םהב לקתנש ,םירפוסו םירקוח 
םתוחב םותח םלועה-תמחלממ תויווחה רואית ,תאז תמועל 
תישאר רחאל םייעובש" .הלבס לעו תולגה רעצ לע היגלאה 
,ונריע תא הלק העשל ושבכ ,םיסורה תואבצ ואב ,םלועה-תמחלמ 
השובככ התיה ריעה .תובוחר המכ ופרש ,תושפנ המכ וגרה 

,לפא אובמב ,םיקוחדו םיפופצ ,ונבשי םידליה-רורצ ...ארונ םלאב 
חור ינפמ םידחפמו ,הקיתשה תבוח לע םילודגה יפמ םירהזומ 
אטח ריתסהל םיבייח ונאו ריעה לכ התמ וליאכ ,ונלש המישנה 

.(283 ימע)"םייחה אטח ,ונבש לודג 
םוקממ םירוקע םידוהי לש הדידנה תולבסו המחלמה ימיא 
יפוליחו שוביכ ןמזב לזאזעל-ריעשה לרוגמ םיחרובה ,םבשומ 
,ןדס רענה לש תינחורה תוחתפתהב םתותוא םינתונ ,ןוטלש 
רכינ ."םירוענה לגעממ" ,ויתונורכיז לש ינשה ךרכב תראותמה 
התודבה המינה .האושה רחאל ךומס בתכנ אוהש ,הז ךרכב וב 
ךרכב הפלחתנ ,ישילשהו ןושארה ךרכבש ,עשעשמה רומוהה לש 
הביתכה דצל טעמ הטונה ,רתוי יניצרו יניינע ןוטב הז יעצמא 
םיטילפה תודידנ לע רפסמ אוהש העשב ,תיפרגוירוטסיהה 
םהייח תוסירה תא םמוקל םיאלנ-יתלבה םהיצמאמ לע ,םידוהיה 
םישרושה-תרסח םהייח-תייווה לעו םהילא ועיגהש תומוקמב 

.הלוגה תוצראב תוביציה-תללושמו 

לגעממ" ךרכב תוראותמ וז תרערועמ תואיצמ לא הקיזב 
ריעה לא ןדס לש ותחפשמ ינב לש הדידנהו החירבה "םירוענה 
,תינלופה היסנמיגב םייללכה וידומיל תא רענה ךישמה םש .בובל 
םימיה תוברב ומסרפתנ רשא ,םיקהבומ םירומ ודמיל הבש 
רענה לש ותוניינעתה הנווכ וירומ תעפשהב .םירפוסכו םירקוחכ 
ןמוי בתוכ ליחתה ומצע אוה .הירוטסיהו תורפס רקחל ןדס 
ןמויב תומישרהש חינהל שי .םימיה-ירבד רפסל תיתשתכ טרופמ 

.ותפוקת לש טרופמה רוזחישכ רתוי רחואמ רפסמל ועייס הז 
רצבימ ;םיטפרקה ירהל םואיבהש היצילגב םיסורה תונוחצינ 
לכ לע םימי 194 לש רוצמ רחאל םיסורה ידיב לפנש לשימשפ 
תפידה ;יבשב וחקלנש - ןדס בד לש ויבא םהיניבו - ויניגמ 
תירטסואה היכרנומה ןוטלש לש ובושו 1915-ב הרזח םיסורה 
ךרבבש תרחאה קרפה םש אוה "1918 ילוי") המחלמה םויסב 
לש יאותב ךרד-ינויצכ םישמשמ הלאה תוערואמה לכ - (הז 
תילאירה תרגסימב ןדס רייצמ התואש ,תירוטסיהה הפוקתה 
ןורשיכו םייחה תועפותל תרדוחה ותייאר .תינחורה ותוחתפתהל 
הביתכ-ךרד םילישכמו וז הפוקתב םיטבונ בתכב ותואטבתה 
םיכפה תא יקפואו יכנא ילארגטניא רשקב תרשקמה ,תדחוימ 
םע ,םינטקה םהייוליג יטרפ לע ,םוימויה ייח לש םינטקה 

.תויללכה תויועמשמה תולעב תולודגה תויושחרתהה 
רפסמה לש ותוניינעתה תישאר םג הצוענ וז הפוקתב 
ךרד ,"ןויצ יחרפ" רתסה-תדוגאמ לחה ,תוינויצה תודוגאב 

."ץולחה" תעונתל דעו "ריעצה רמושה'ר "רמושה" 

לש םולב רצוא ונינפל יכ סוסיה אלל עובקל אופיא ,רשפא 
תבולשיתב םיפרטצמה ,החדפב טויפו תוגה ,ןורכיז ירבד 
רטואה הביתכב ונימב דחוימ גוס לש וינמיסמ הב שיש ,תדחוימ 
רקודה אל הבש ,תיטסירולקלופ היפרגויב לש גוס והז .תיפרגויב 
,תוישעמה ,םירופיסה אלא ,רקיע איה תבתכושמה היצאטנמ 
העדותה םרזב םימרוזו םיפטוש םהש יפכ ,תונורכיזהו תויווחה 

רפוס לש הפיקמהו תרדוחה ותייאר יפ-לע תגהנומהו תרקובמה 
תופיצרב אורקל ידכ ,הכורא המישנבו תונלבסב ךרוצ שי .ןונש 
,ןהב רזאתמש ימ לבא ,-ןדס בד לש תונורכיזה יכרכ תשולש תא 
תובשחמ םע דחי חור-תרוקו האנה לש תובר תועש ול תוחטבומ 

.םלועב וקלח תנמו םדאה עבט לע תופלאמ 
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