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םהשכ ,ץיבוקרב לש ורפס ךותמ םיפקשנ הלא לכ — תולקב תעפושה ותריצי ךרד ,תוקיר 
ינפ לע ולש הפיפטב םג םישח ונגהו .הבהאו הצרעה לש הירלקפסאב םיקקוזמו םיננוסמ 
וכיראי רשא ,םיחמשה ויבתכ לש םיחרפה ולע םיעצפה ךותמ .םייחה ךרדב םינבאה ידוח 
ריוואכ תאלממ איהש ,תישירחו הקד הגות םג הנופצ ןמזה- יעגפ לע זילעה ונוחצנבו .םימי 

.ונמלוע ללח לכ תא 

יקסרבט ןנחוי 

הקירמאב ונתורפסו ץיבוקרב .ד 

,םידוהי תובבר 'םילג םילג ,תירבה תוצראל ואב הדבעש האמה לש םינומשה תונשב 
,תונוכמ ,תונוכמ — "פאש"ל ולטוה הלא .הינמורו היצילג ,ןילופמ ,תולדו תוערפ-יטילפ 
לע םירזחמ ויה ,תולכורל ואצי הלאו — (דלפנזור םירומ) "תעד ןיא ,לכש ןיא ,שגד ןיא" 
:היה המוד דחאל אלו ."םיקובקבו םיטוטרמס" תאירקב הנידמה ינפ לע םירזחמ 'םיחתפה 
הקירמא הבוט ץרא" :"הקירמא" הפירחה הריטאסה תא ורכז י לארשימ הניכשה הקלוס ןאכ 
הפ / שפוח ילע תודבע רצוי לארשי ... / תנתונ דבועל םחל ,ןדעכ התמדא / תכרובמ לכב 
יקציסילל רמוא יקצילוד לידגמ םחנמו .(גיווצנזור ןושרג) "!אוה קיר ימע !אוה קיר-ימע 
ביתנב ךנוצר !םיזורחב הטוש יהת לא !םלועבש תוחורה לכל ךתריש חלש" :ריעצה 

.(173 ,םדא תודלות הלא) "?הקירמאב ירבע ררושמל ןמוזמה תונובלעהו םייוניעה 

:הנטקה הרייעב שיגדה ולש "עווגה ררושמ"כ .תירבה תוצראל ןיניירב רבע 1911-ב 
,שקיב אוה םגו " !חורה תוממורתה ילב ,שפנה תואשנתה ילב םייחה םילד המ ,םיינע המ" 
."ול ביבסמ רשא לודגה םלועה לש וקפד םע תחא הדימבו בצקב ...קפוד היהי" ובלש 
,םיריעצה תוחוכל םחלנ אוה .ונתורפסב ולש ויתויוכז ול ויה .הקירמאל אב ןילרבמו הניוומ 
לבא ,יטויפ ןושלךוויג ,הרואכל ...ומצע אוה לבא .(לשמל ,יקסבוחינרשט לואשל) םילועה 
םילאידיאה לש לאידיאה" י ףאש ,םצעב ,המל לבא ,"שדחה ךלהמה" ישארמ .הריש חור אל 
,יג ךרכ ,ויבתכ לכ) "ץק ןיאל םילאידיא יל שי יכ ןעי ,ךכ לכ רורב אל ,לפרועמ אוה ילש 

 249).

.םש תירבעה תורפסב הנפימ תעש יהוזו ,הקירמאל ץיבוקרב .ד .י עיגה 1914-ב 
,הנושאר הגרדממ ץיוצמ ןטסילבונ רותב קר אל לעפ" ,קילאיב וילע רמא ,"הזה שיאה" 
ויתוריציו םינייוצמ םימוגרת ידי-לע ותוא ללכיש רשא ,ירבעה ץנגסה שדחמ רותב םג אלא 
וידימלת לכ לשו םירפס רכומ ילדנמ לש תינונגסה תרוסמה לש ךישמהה היה אוה .תוירוקמה 
והומכ ימ .(וכק ימע /א ךרכ ,הפ לעבש םירבד) "דואמ ההובג הגרדמ ידיל התוא איבהו 
יכרועמ םיל רבעמ היהש אוה !תירבעה הקירמאב העידיה א"הב ךרועה תויהל היה יואר 

י "םלועה"ו "ןמזה" 
"רהה שאר לע ןרותכ" .הז טרפבו ,הרקמ וניא םש ."ןרותה" ןועובשה תא דסיי 1916-ב 
ליחתהל רותה עיגה — רות םגו ,(הלמה לש לופכה ןבומב) סנ דמולכ ,(זי ,ל היעשי) 
.(הקירמאל ונתוא האיבהש הינאה למס — ןרות) ונא "םיקורי" דוע יכ ףא ,ןאכ םג והשמ 
ךותמ" :םינורחאה וייח ישדחב םכילע םולש לע םיארוק ונא "םדא ינבכ םינושאר"ב 
ןמל ומצע לע לביק ,םופדה תויועטמ יקנ אציי 'ןרות,הש ,ינא דיפקמ המכ ,עדיש 
םעפ יתרזחשכ ...תואיגש ינועובשב שקבמ ,דיה :תדחוימ הכאלמ םינושארה תונוילגה 
ימע רבדל אוה ךירצ — םייניע ןוילכב יל הכחמ באה יכ ,יתשא יל הרמא ,תכרעמה ןמ 
,בר רעצ ךל םורגי .דזה רבדה יכ ינא עדוי — ...ורדחל יתסנכנ דימ .דואמ בושח ןינעב 
.ךכב ךתוארל יתלליפ אל .ותכאלמב תוריהז גהנ אלש ,ךומכ יארחא םדא לע ינהמת ... לבא 
— !האדו טבה — ...יתלהבנ — י הרק המ — :הזמ בוט סחיל ךלצא הכזש יאדו קילאיבו 
האר — .ןוילגב תוספדומה תועדומה תחא לע ועבצאב שיקהו תוצרמנ םכילע םולש רביד 
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447 שמחו םיעבש ןב ץיבוקרב .ד .י 

ץיצה ךב-רחא ,הרומח הפיזנ רותמ יב טיבה דחא עגר — !תיח םוקמב א ה !תחנ לבקו 
הליחתמ םהיניב רבודמ היה הזה ןינעה לכ :םר קוחצב םלוק תא ונתנ םהינשו — ותב לע 

.(ט"ישת ,א"ת ,ומש ימע ,ב ,.ב .ד .י יבתכ) 
היהי םכלש הקירמאבש דואמ בוט" :ץיבוקרבל יקסננזופ םחנמ בתוכ ט"ערת זומתב 
רתב תכירעב יתורפס ןוחרי תאצל ליחתמ :ךכ בצמה ירה ,וב ,תופתתשהל דשאו ,,טלקמ, 
/תדלומה, השדחתנ ../תודבעמ, ןמכיפ תכירעב יתורפס ןוחרי תאצל ליחתמ ../המדאה, 

.(1960 ,9 ימע 'יקסננזופ .מ תודגא) ,,םיטלקמ השולשב אופיא ונכרבתנ 
— ,המדאה, .המדאה :המשכ — ,ו סרטנוקב דנרב בתכ — ונתמיב לש התינכת" 
,המדאה, .המ-דבד דוע םא יכ (תוינידמ) ץרא קר אלו (תואלקח) עקרק קר אל ,תרמוא תאז 
:תואיצמה ידוסי תרכה ,םתיווהכ םירבד ןוזח 'םייחה ידדצ לכב תויסיסבל הפיאשה 'ונייה 

/,תושדחתהה רוקמל ,לודיגהו םייחה רוקמל הכישמה ,ונייה ,המדאה, 
ןיבש לדבהה לכ םעו .הילגרל תחתמ עקרק זא שקבל הליחתה תירבעה הקירמא םג 
תוערפו הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ,,,תושדחתהה רוקמל" םהינש ופאש םינוחריה ינש 
/,ידיחי ךרדב ךלהמה" תניחבב היה ,הקירמאב ידבע רפוס לכ דוחיבו רפוס לכ .הרוילטפ 

.ונתורפסב רכינ םמושירש םיריעצ תרובח ול ביבסמ זכיר (1919—1920) ,,טלקמה" 

ץיבוקרבו תכרעמה ירבח תנומת המסרופ (ח"שת ,קרוי-וינ) גל-בל ,,הפוקתה"ב 
תלבקמ העצמאב לבא .ןיאה יקמעב םומכ לצומה ףוחה ,המוד .1920 ,קראפ ירובסא .םשארב 
ןניאש ,תורקי תויומד המכ .הארבנ םיממו שאמ וליאכו הירלקפסאכ הריהזמ ,דוא הכירבה 
ףסוי םהרבא ,םיסומינהוךקוידה-ליצא בורוט ןסינ .הנומתה ןמ ונילא תוטבינ ,דוע 
ש"א ,ינויצ .א ,(הנבל ץיק-תפילחב 'הדימ שיאו תודימ לעב) ןומיסקמ .ב .ש ,לביטש 
ריעצ) ילבב ללה םייחל ולדביו ,רניקליס .ב .נ ,ושוטאפוא ףסוי ,ןמשיפ הירכז ,םנאלרוא 

.יקסרפ לאינדו (!ךכ-לכ 
האצמ איהו תירבעה תורפסה רות םש עיגה ,הקירמאל ץיבוקרב .ד .י לש ואוב םע 

.ןושארה בושחה הטלקמ תא 
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