
 Hebrew Writers Association in Israel is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Moznaim / מאזנים.

http://www.jstor.org

Hebrew Writers Association in Israel

"בוצ'אץ'" של עגנון
Author(s): ישראל כהן
Source:
Moznaim /
מאזנים

  Vol. No. / 1970), pp. 422-430 )ניסן-אייר תש"ל אפריל-מאי
Published by: Hebrew Writers Association in Israel
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23864071 
Accessed: 19-03-2018 08:40 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:40:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןהב לארשי 

!ונגע לש 'ץא'צוב 

.התיה לשמ אלא ,האובנ אלו התיה אל 'ץא'צוב ריעהש ,םירובס ןונגע יארוקמ םיבר 
שיבלה ןונגעש ידגאה ליעמהו וז ריע לש תולודגה היתולעמ רואית קר אל ומרג וז ארבסל 
,שטאשטוב ,שטאשטיב ,שובש ,ץצוב :ריעה לש םינושה היתומש ףא אלא ,החודו הפוג תא 
,הל רבעמ םגו היצילג יבחרב הליהתל תעדונ התיהש תמחמ וז ריעש ,ועדי אלו .ונריע 
דחייתנ "שובש" יוניכה .רבודמהו רבדמה יפל לוכה 'הייגהו ביתכ ייונישל ןותנ היה המש 
יבשוי יפב רקיעב רוגש היהו ,והשלכ ילילש וא יתרוקיב ןוג לעב סחי תעבהל תוירבה ידי-לע 
ואצמ אלא ,הז יוניכ אופיא שדיח אל ןונגע .הלזמב וא 'ץא'צוב לש הכריב ואנקתנש ,ץוח 

:ונושל הזו שומישה ןמ וב רזח אוה .רומוה קבא וילע קיזבהו וינפל ןכומ 
םיפרוטמה םיאמטהש רחאל וישכעו ,יריע םש תא יתשביש "ןולל הטנ חרוא" ירפסב" 
וארקש םשכ ,שטאשטיב :המשב ארוק ינא ,ריעה הלטבו םידוהיה היבשוי תא ודימשה 

*."םימעה יבתכב תארקנש םשכ שטאשטוב וא ,ןדע יחונ םהיתובא 

ידיל ואב ןכלו ,תאז תעדל םדיב קפיס היה אל םלועבו ץראב ןונגע-יארוק ,םוקמ לכמ 
תולעמב תרתכומ איהו ,הל תואכרמב א"פירטס רהנש ,הל הלאכ תומשש ריעש ,הנקסמ 
לבוי ןיעמ אוה רהנה ףאו ,ןומע רצויה לש ונוימד ירפ ,הדגא אלא ,דגיא ,ךכ לכ תובורמ 

.ןויטבמסה לש 

.םש םה דשאב ןונגע ירפסמ םינהנה הלא לכ ינזואבו ןאכ העדומ רוסמל ינוצר ךכיפל 
ךליאו הרשע-ששה האמה ןמ תידוהיה התייווהב הדמע איה .הארבנו התיה ךאיצובש 
אלא דוע אלו .י"אל הכותמ הלעו המ לדגש ,הינבמ דחא יננה םכדבע ינאו .האושל דעו 

.הלש שדוקה-ילכמ דחא היה ל"ז יבאש 

וטואה תודוסיה לע וא הריציב היפארגויבה לש הקלה לע תורפס ירקבמ ןיב תקולחמה 
רפוס ךל ןיא .ןונגעב םיקסוע ונאש העשב ןיטולחל הליטב ,הריציה ישרפמב םייפארגויב 
ויתונויסנו ותורחב תוערואמ ,םישיא םע ויתושיגפ ,וריע ,ויבא-תיב ,ותודליש 'ןונגעכ 
ותריצי תא וסנריפ םהילוגליגו םה .וירופיסל ימלוג רמוח ול םישמשמ ,םיינושארה םייתורפסה 
םיכרדב אלא ,ויתודלותו וייח ימושיר הב םירכינ דמלב םילמסב וא םיזמרב אלו .םימיה לכ 
םירופיסה וא םיקרפה םיבורמ ,יאדו .םטושפ יפל תומשבו םטושפ יפל םירבדב ,תורורבו תויולג 
,םיקהבומ םינשרפו םירקבמ ונל ומק רבכו ,למסה ךרד לע שוריפו חונעפ םינועטה ,םימלשה 
םילוקש םלוא .םינוש ןויע ימוחת לא םיפקשנה ,תונולח ונל וחתפו ןונגעב רקח וקימעהש 
םהבש יולגה דבורהש וא ,םייוסיכמ הבורמ םייוליגש ,םיקרפו םירופיס םתוא ןיינמב םדגנכ 
המ .תונוש תופוקתב ויתונחתל ,תודליה ימיב דפוסה תויווחל האובב אוהו ,ומצע ינפב דמוע 
,תינוימד תואיצמ אלא ,תישממ תואיצמ ןאכ ןיאש ,הנומא ידיל םיבורקו םיקוחר איבהש 
,תויומד יאובחמב וקחשמ ,ובציק תוקיתמ ,וירואית ימשוב ,ונושל-ויח .ןונגע לש ודוס הז ירה 

.תידגא הייווה וירוביגלו וירופיסל םיוושמ — ןירותסימה חירו הבושמה חור 

:רמוח ןימכ שטאשטוב םשה תא ןונגע שרד "האולמו ריע" רופיסב • 

ללפתה ךכ רחא .ךלנ י"י תיב יל םירמואב יתחמש תולעמה רישב חתפו חתפה לע דמעו קחצי 'ר אב" 

,סומינולק יברב םלושמ אנבדו אנרמ לש ובורק םלושמ 'ר ברה לש ותב ןב םלושמ 'ר ברה תליפת 
היהש ,היה םלושמ אנברו אנרמ לש ותוחא לש הנב ןב םירמוא שיו .םילגרה לכל תובורק טייפש 
וזו .ול םיבישמ ויה םהו לודגה ןועמש וניברמו הלוגה רואמ םושרג וניברמ םולהב תולאש לאוש 
לש היתובית ישארו »םיאמצ ךבוט וינומא טבש ךיאלט ונרצוי ונארוב ,רישה תליפת לש התליחת 

,ןיטיגב םיבתוכ ןכו ףוסב קידצ ריעה םש תא םיבתוכ ויה הנושארבש .ץטאשטיב תויתוא הרוש לכ 
,ץטאציב ריעה הארקנ וימיב ירהש ,ןויע ךירצ רבדה לבא .קידצה ינפל תיט אלב םיבתוכ ןיטיגבש אלא 
ןימינב תאשמ לעב ןואגה ודימלתש ריכזהל יאדכ ,םרב .ץטאציב בתוכ ויתובושתב ל"שרהמה ףאו 

."םיזעולה ךרדכ שטאשטוב בתוכ 
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ןונגע לש 'ץאיצוב 

,הארש םדאו הארש רבד אלא ראית אל םלועמש ,קהבומ ןטסילאיר ןונגע היה ,יתעדל ,םלוא 
.אסיג ךדיאמ לאו ,בחורלו קמועל ,רתיה ותייארש ,ןבומ .הליחת הייארב רופיס ףוס תניחב 
,היפוסוליפה לש הסיסב לע םדימעהלו םטושפ ידימ םירבד איצוהל ידיב ןיאש ,יב ינא עדוי" 
תואיצמה .("הנידמה רפסיל החיתפ") "תואור יניעש המ אלא בתוכ יניא ,םתעדיש יפכ ,יגאש 
.תונמאו תמא לש אלפומ ףוריצ איה .םיחפט ךכו ךכ תב הליגרה וזמ הלעמל אופיא איה רציש 
,וירופיסל םיניערג ויהש ,םיעודי םניא םתצקו םיעודי םתצק ,םירבד טילבא ןלהל ירבדב 

.ןונגע לש םיינושארה ותריצי יאת םיפקתשמ םהבש וא 

'ץא'צוכ ריעב ליחתאו 

,שטאשטיב" :ךכ ומצע לע רמוא ןונגע .ויטרפ יטרפל דע אוה ןמאנ ןונגע ידיב דיעה רואית 
שקיה םהל ןיאש תואלפנ ירופיס תבהוא הניאו תעד האלמ איה ךכ הדות האלמ איהש םשכ 

.תרפסמ איה ךכ ועריאש םשכ ,םתייווהכ םירבד אלא תבהוא הניא שטאשטיב .עבטה ןמ 
רפסמ יניאו ידיבשטאשטיב השעמ — ינא שטאשטיב ילודגמו ינא שטאשטיב ידילימש ינאו 

.("םיגד לזמ") "תמא אוהש המ אלא 
:רוודב .י .א שישיה ףארגואיגהו רפוסה לש ותודע ונל הבושחו 

וירוביג תא חלוש אוהש העשב .תירוטסיההו תיפאדגואיגה תמאב עוגפלמ רהזנ ןומע" 
טור-שראמ" עבוקה ןיצקכ ,ןוכנ וק םהל עבוקו םיכרדה תא קדוב אוה ,ץראה ינפ לע תועסמל 

.(25/5.62 ,"ץראה") 'רדנאמוק תגולפל 
:ןומע לש וסומלוקב 'ץא'צוב לש רואית יטפשמ המכ ידהו 

תועבגו םידה דגנכ — .םירה ירה היושע איה ףאו ,םירה לע תדסוימ ילש יריע" 
,םדא ידיב םתצקו םימש ידיב ושענ םתצק .םירשי תובוחרו תוצוח הב םיאצומ םתא ריעבש 
ועבק םירשיה תובוחרה םתואב .הז תא הז םימילשמ םתצקו הזב הז םיבלושמ םתצק 

.(11 ימע 'ץא'צוב רפס ,"יריע ךותב") "ריעבש הליפתה יתב בור םמצע 
ןונגע לש ושפנב המותח ,ןבומכ ,התיה םילשורי .בל וילא םשוה אלש ,רבד ןייצל יואר 
ןמ היה ,ד"סדת תנשב "הפצמה"ב ספדנש "םילשורי" רישה .התומכ ןיאש ,םיהולא-דיעכ 
.םלועל ונממ השמ אל איהו .הנש הרשע-שש ןב ותויהב רביחש ,ולש םינושארה םירבדה 
ןאכמ .םימייוסמ םייוניש תלטה ךות םיימעפ "םילשורי" רישה אבומ "ןולל הטנ חרוא"ב 
ורופיס ךותב לופכ ץוביש ותוא ץבישש ,ךכ ידכ דע ושפנב תודח היה הז יתורפס ערואמש 
רישש ,ינעדוי" :רמוא אוה םחורי תועצמאבו ,רישה לש וכרע תא טעממ אוה םנמא .לודגה 
רמוא ינא לבא ,"םימש-טילשורי" םיזורח ךילע וסאמנו ךמעט חבתשנ ,ךילע ביבח וניא הז 
סחיימ אוה ."שפנה תא הנאמו בלל סנכנ אוהש םעטמ ,דחא םעטמ האנ וניא הז ריש ,ךל 
קפסורטיר שפנךובשח ךותו ,ורודב רעונה ברקב תוחילש וריעב ולש םימולעה-דישל אופיא 
תא תוושהל אבשכ םלוא .לודגה ורופיסב הז יפארגויבוטבא קרפ בלשל ךרוצ האד יביט 
:םילשורימ רתוי 'ץאיצובל ףוגה-תומד המוד תפצש ,תואיצמה שוח ול שחל ,לארשי-ץראב ריעל 'ץא'צוב 

,שטאשטיב לע רתויב הביבחש ,תפצ תבישי תא םהל ורחב שטאשטיב ילוע בור " 
ךורב שודקה לטנש ונידיב הדגא תרוסמו ,תפצ לש המגוד תועבגו םירה שטאשטיב היושעש 

.("דיעהו ברה") ."שטאשטיב תא השעו תפצ לש המגוד אוה 
. ."הלודג ,דשא" ותעדל ,דתיה איהו תפצל התלע ומא לש ותבס 

אבא תיב 

לכמ היבג ילש אבאש ,ןונגע רמוא ,יתייה עדוי" .ומא תאו ויבא תא דואמ ץירעה ןונגע 
ונילע ןתינ אהי ,הכרבל ונורכז אבא לע ןותנ היהש דסח ותואש יאולה" .("תחפטמה") "אבא 

.("תחפטמה") "םינטקה ונינב תא םיקבחמ ונאש העש לכבו תע לכב 
םיאיקב ויה הבש הכאלמ ילעב וליפאש ,הרות ינבו םידמול לש ריע ,דתיה 'ץא'צוב םלואו 
,יולה יכדרמ םולש 'ר ,ןונגע לש אבא םג .םר היהי ונבש היה בא לכ לש לאידיאה .ארמגב 
:בר היהי ףסוי לאומש ונבש שקיבו ,רחוס השענ םייחה יאנת תמחמש אלא ,בר תויהל ומצעב ףאש 
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ןהכ לארשי 

לוכי תוימורתה ויתודימו ויתועידי בורו ותמכחו ותרות יפל .בר תויהל אבא היה ךירצ" 
ינפל ןודל ותונטקב טיאב ויהש םילודגה םירחוסה אלא .הלודג ריע לכב תובברב שמשל היה 
המו .םתומכ תויהל שקיבש ומרג םהלש תורישע ,םהלש תובחר ,םהירחא ךשמנו והועטה ובר 
אלש המו .תוחוקלל הפצמ ,ינוונח והירהו ,ול ןתינ אל שקיבש המו ,חינה חינהש 

.("ןולל הטנ חרוא") "ונבב הוויק אוה קיפסה 
אלש ידכ ,ותלוכי לככ התוא ללכיש אל ןמאה ןונגעש ,הנטק המארדב םישח ונא ןאכ םלוא 
,ןונגעש אלא .ןונגע ריסחהש המ םילשהל ועדי 'ץא'צוב ינקיז ךא .ויבא לש ודובכב םוגפל 
הברמ היהש רפיס םילשוריב הטיסרבינואב ומואנב .רחא םוקמב ונדיב עייסמ ,תמאה-שיא 

:םיריש תביתכב 

לע יתבתכ ריינ יתאצמ אל ,ריינה לע יתבתכ ריינ תסיפ יתאצמ םא י השוע יתייה דיאה" 
תב יל השחל רעיב יתלייט וא ץוחב יתכלה םא ,יתבתכ שרדמה תיבב יתבשי םא .יבל חול 
.הרותה יתלד לע דוקשל החונמ יל התיה אל םירישה חרוטמ .הפ-לעב היריש תא יתריש 

. ."הזחמ וא רופיס וא ריש השבל ידיל הנמדזנש ריינ תסיפ לכ 
לש וחור יפל היה אל ,"הרותה יתלד לע דוקשל" ונממ ענמש ,הז קוסיעש ,קפס ןיא 
הלכשההו יאבוקטדו'צ דיסח היה 'הריקח ירפסב ןייעמו םיריש בתוכ היהש יפ לע ףאש ,ויבא 

.החבטו החקרכ רתויה-לכל ול התארנ 
רכז ,אבא .םירישב ינמז איצומ ינאו ךירצ ינא ארמג דומלל ,אבאל ול היה לודג רעצ" 
ול םיאדכ ויה אל םירישה לכ לבא ,בתכ םיאנ םירישו ,היה הריש בהוא ,הכרבל קידצ 

.(ח"ישת רייאב ב"י ,"ץראה") "ארמג ףדכ 
עיפוהש ,(תבש תוריפ) "טסביוא תבש" םשב ןותיע האיצוה 'ץא'צובב "ןויצ" הרובחה 
ינזואב ארקנ היהש ,ריש יאשחב איבמ היה ףסוי לאומש רענה .סופד תויתואבו די-בתכב 
םש עדוויי לבל זיולקה ינפמ ותארימ וא תונתוונע ךותמ םא ,דימלת ידי לע םיפסאנה 
ליבשב ריש רבחל ונממ שקיב ,םש הלהקמ ול התיהש ,לודגה תסנכה-תיבב ןזחה ףא .רבדה 

:הזכ ךרעב היה רישה ןכות .ול הנענ אוהו ,שדח ןחל 
.םש היה חספה גח 

— דוע יתיבב ןיא ןייו תוצמ םאו 
.('ץא'צוב רפס ,יתונורכזמ) .םת רבכ םחלה ךא 

היהש ,םיטסיכראנאלו םיטסילאיצוסל בורק 'דואמ רצק ,םייוסמ ןמז-קרפ היה ןונגעש ,הארנ 
םיסנכתמ ויה וללה .הברה וילע עיפשה ףא ,רפנאק יכדרמ ,םהמ דחאו ,'ץא'צובב ןק םהל 

.רוחשה רשגה לומ ,אפירטס רהנה דיל רעיב ןיאשח-יאשחב 
לאומש דכנה ןיבו וניב החיש תאבומ "ונינקזבו ונירענב"ב .ונממ תחנ עבש אל ונקז םג 
לע הוולשב בשיל יתייה הווקמ" :רמאו (תרטקמב) םיטעומ םיעובעב עבעב ינקז" :ףסוי 
,ארמג ףד לע רקובה תרומשאב רונת םוח ףוגנה יפוגל ברעי יתרמא !הדובעה לעו הרותה 
לע ןאכ בשת התאש הפצמ יתייהו בר אלב תבשוי שובש ןיידע .יצלח יאצוימ תחנ האראו 
התאש םירפסה םתואב תאצמ המ ,יל רומא ,ךממ השקבב .תחנ האור ינאו תונברה אסכ 

."רכו ךימי תא םהב חפקמ 
ןכש ,דובכבו האריב יכ םא ,ןזוא רחאלכ םירבדה תא עמש דבכ ףסוי לאומש רוחבה םלוא 
המוריע הלותב לע םלח ,םדרנשכו .הריפסה ימיב רפתסהש ,ונקזמ םילעהל שקיב העש התוא 

.ירטסואה טנמאלראפל תתיחבה תחלק ךותל םולחה דדרדינו וינפל תדקרמש 
תונמואו 'ודומלת תא תדמח חינהשכ" :ךכ "תדמח" ורופיסב ןוגגע רפסמ וז הפוקת לע 
ובל ץפח היה המ .ץפח ובלש המ לכ השוע היהו ומצעל יונפ היה ,ודיב .דתיה אל תרחא 
םימעפו ,םתחיש עומשל תוירבה םע ברעתמ היה םימעפ .עדוי רוחב םדא המ יתדמח לש 
םירבד רפסב קיתעמ וא ,רפסב ארוק וא ,רהנה תפש לע לייטמ וא רעיל אצויו שרופ היה 

."הטושפ ןושלב םימעפו םיזורחו םילוקש םירישב םימעפ .ובלבש 
תנשב ,ירטסואה טנמאלראפל תוריחבה תעב דוחייבו תינויצה הדוגאב ליעפ היה ןונגע 
,םירוסאה-תיבב הללגב ותוא שובחל שקיב ,*ןרטש שירב ריעה-שארש וז תוליעפ .1907 

הנוכמ אוה םש ."ןולל הטנ הרוא"בו "טושפ רופיס"ב ,"ונינקזבו ונירענב"ב אילפהל ראות אוה * 
."גאטנומ ואיטסאבאס" םשב 
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,הישנא תונטקו הרועיכ לכ לע תיטילופה תואיצמב לקתנ ןכש ,ןונגע תא דואמ הבזכיא 
.לאדשי-ץדאל ותיילעל תופיחדה תחא .דתיה וז הבזכאו 

דחי ךלה דציכ ןונגע רפסמ ,קהבומ יפארגויבוטבא רופיס אוהש ,"ונינקזבו ונירענב" 
.םהל עריאש המו םיערופה ינפמ םידוהיה לע ןגהל ץירישטיפ הרייעל םירחא םינויצ םע 
תייה ןכיה ,ינב ינב :הרמאו תוקישנבו היכבב יראוצ לע הלפנתה ימא" התיבה רזחשכ 
םהייח תא םידימעמו םהיתומא םיחינמו םידמוע .םבלב םיקולא ןיא ,שדח רוד .ינב 
:ול יתרמא ?הרותה ןמ םוי תלטיב בוש :רמאו םולש יל ןתנו תונחה ןמ אב אבא .הנכסב 
יברה לצא תסנכנ םולכ ץירישטיפב תייה :יל דמא .הנכסל היופצ .דתיה ץירישטיפ לכ 
רעצב ושאר ענענ אבא .ףיע קוניתהש האור התא יא ,קוניתל ול חנה :אמא הרמא 

."אבא לש וירבדב החיגשה אל אמא !ךיפ לע גוהנ אהי לכה םא ול יוא :רמאו 
.י"אל ותיילעל ויתונכהמ ונילא הציצמ ויבאל ןונגע ןיבש וז המארדב תרחא הניצס 
םלועל ךליש בטומ ירה /ץא'צוב תא שוטנל ץלאנ םא ךא ,בר היהיש ויבא הצר ,רומאכ 
ויבא תצע רפה ןונגעש אלא .רישע תויהל ידכ הקירמאל וא ,רוטקוד תויהל הניוול ,לודגה 

:ףולל הטנ חרוא"ב ןונגע רפסמ ךכו .תרחא ךרדב תכלל טילחהו ומאו 
דמיע ינא ירהו ,ןהמ תחא וליפא המייקתנ אל ףוסבלו אבא ילע הוויק תויווק הברה" 
הלע רוחב םדאש ,עמשנ אל שובש התנבנש םוימ ?י"אל תולעל שוריפ המ .י"אל תולעל 
ליעוה אלו ונב םע אבא רביד רבכ םימעפ ףלא ?השעי המ — םשל הלעי םאו .י"אל 

."ורובידמ השק ותקיתש לבא ,קתוש אוה וישכעו ,םולכ 

ותאצ םוי תא ורכז דוע 'ץא'צובב םיבר םלוא .ךיראהל יואר היהש םוקמב ןונגע רציק 
רוחבה תא ובכעיו תונוטלשה ושיגרי אלש ידכ ,יאשחב .רתיה ותאיצי ,םנמא .דיעה ןמ 
רפסמ ןונגעש ,ועדי תיבב תקולחמה תא ףאו .ריעב הלפנ הרבה ךא .אבצה תדובעב בייחה 
החמומ ,רלימ ךירנייה רוספורפה תיבב הניווב םג הכשמנ איהש יפ לע ףא ,הגלבהב הילע 
ןונגעב ריצפה הלה !היה שרדמה-תיב ידמולממ אוה ףאש ,'ץא'צוב-שיא ,חרזמה תונושלל 
ויה םהילא תוחתפמהש ,ההובגה הלכשהה ירעש וינפל חותפל חיטבהו י"אל תולעל אלש 

.ודיב תמאב 

?ןאכ שי המ — "םינבו תובא תמחלמ" ןאכ ןיא םא 
,ןוגגע לש "ףלאה ןאמור" וא "םייחה רורצ" ןאמורב הלולכ ,דתיה וז השרפש ,םירמוא שי 

.הינמרגב רשא גרובמוהב 1924 תנשב ףרשנש 

'ץא'צוככ ם"במרה דומיל 

,"םיכובנ הרומ"ל ןווכתמ יניא ,ם"במרה דומיל לע תדקוש ,דתיה 'ץא'צובש ,ירמאב 
ט"במרה .הרות הנשמל ,וטושפכ ם"במדהל יתנווכ אלא ,ותוא ודמל הריקח ילעבו םיליכשמש 
ףא .םיתבילעב לע םג ביבח היהש ךרדכ ,שרדמה-תיבבו זיולקב םידמולה לע ץרענ היה 
לע םיקסופ ויה םיניידו ם"במרה דומילל המצע השידקהש ,תדחוימ הרבח 'ץא'צובב ,דתיה 
ותטיש /ץא'צובב הרות-ינב לש םשפנל הבורק .דתיה ם"במרה לש וכרדש ,הארנ .ויפ 
,ינויגה רודיס הרודס,דו הרורבה ותנשמ ,לופליפה ךרד לע אלש םיקספו תוכלה תרבסהב 
קרפה"ב ןונגע לש ורמאמכ .םתייטנל ומיאתה — לכירדא השעמ הנבש רודההו לודגה לכיהה 
לכשה ןיאש ,רמולכ ,ילכשה שקיהה ןמ םהב ןיאש םירבד תבהוא הניא ונריע" :"ןורחאה 
ודמלל ותודליב הברמ היה ןוגגע לש ויבא םג ."ךכ ינא ףא תצקמבו 'םה ךכש םהילע חיכומ 
תוכלה םיקסופ הבש ,ןמיתב בר תויהל ונב תא ןיכמ אוהש ,ריעב וילע ורמאש דע ,ם"במר 
וירופיסב וריכזמו וילא רזוח אוהו ןונגע לש ומדב אופיא עלבנ ם"במדה .ם"במרה יפל 
ם"במרה ירפסמ רפסו ,היה ם"במדה לש ותריטפ םויו ליאוהו" :המגודל .תובר םימעפ 
ינאש ,ם"במדה לש ותריטפ םוי ,תבטב םירשעב הגש לכב יתייה גהונ ינאו ,ידיב היה אל 
רפסב שילשו תוינשמל שוריפב שילשו תוכלהה רפסב שילש 'ם"במדב םויה תא שלשמ 
,ימצעל יתרמא .הלא לכ יתרסח ןילבול רמ לש ותונחב יתבישי תמחמ םויהו !םיכובנ הרומ 

.(ד"כשת ףסאמ ,"ןורחאה קרפה") "ם"במדב חישא ם"במרה לש רפס ןאכ ןיא םא 
איבהל יוארו .ם"במרהל הקיזב ומולחב ול הארנ היה ויבא םגש אלא 'דבלב וז אלו 

:הז םולח 
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ןהכ לארשי 

ירומ יבא תא יתיארש יתמלחש ,יתמלחש םולחה תמחמ תועמד ואלמתנו יניע ושגרתנ" 
התא ימ לע ,אבא ,ול יתדמא .תולבא תמחמ םולש יל ריזחה אלו םולש ול יתתנ .םולחב 
רבכ ינא וליפא .איה הנשי תולבא ,ול יתרמא .לבאתמ ינא ,ינב ,ךילע ,יל רמא י לבאתמ 
דומלתב ונא םירתומ ,ןכ םא ?הנשי תולבא :רמאו ירבד לע אבא ההת .יתמ יתמיא יתחכש 
אלא םולחב אל) ול יתרמא .הקזחה דיה ירפסמ רפס איצוהו ןורא יפלכ ודי טישוה .הרות 
וא תחא הכלה דמלא ןכ םא .םויה דבא אל ,ןכ םא (ןילבול לש ותונחב יתבשישכ ,ץיקהב 

.("ןורחאה קרפה") ם"במרה רפסב תוכלה יתש 
לש ותאצרהב שדחמ 1905 תנשב החתפנ 'ץא'צובב "ןויצ" הרובחה ףאש ,ןייצל ןיינעמ 

.ם"במרה לע דירפ שוביל 

תודיסחו םיארי-ירפס לש םתעפשה תא הב וליגש ,ןונגע לש ונושל ירקוח לע ינהימת 
קדוב ינאשכ .וילע ם"במרה תעפשהב הדיקשב וקסע אלו ,לדפ ףסויל ךירימט הלגמ"ו 
וויע יעטק םתואב דוחייבו ,רפס לכב ם"במרה לש ונונגס תובקע האור ינירה 'וז הייגוס 
ותעפשה רתויב תרכינ הלאב .םיבר תומוקמב םינווגמו םירצק םיספכ וירופיסב םיצבושמה 

."עדמה-דפס" לש 

םינבר לש ריע 

םהיניב ,םילודג םינבר לש ריע ,רתיה ירה ,םייברו םידיסח לש ריע .רתיה אל 'ץא'צוב םא 
,םילודג םיקסופו הרות ידמול לש ריע העמשמ םינבר לש ריע .תודהיה ירואמ ויהש םידחא 
,םוקמה ידוהי תא קר אל םתוכמסבו םתואיקבב וגיהנהש ינפמ ,הארוהה ידומע םשב ונוכש 
תוקפסל הרתה וא הצע שקבל םיאב ויה םשמש ,תובורקו תוקוחד ,תובר תוליהק אלא 

.הבושתה ישקבמ םעטמ היינפ תורגיא ורייתשנו .הקיספה םוחתכ 
:םהבש םיטלובה תא הנמא אלא ,םיבורמ םהש ינפמ ,םינברה לכ תא ןאכ ריכזא אל 
ןנחלא 'ר .'ץא'צובב בר היהו דורגידשמ ח"ת ימיב טלמנש ,קאמ השמ ןב והילא בקעי 'ר 
ךוברעיוא שוביל הירא 'ר לבקתנ ק"ת תנשב .הווקלו'ז דילי השמ 'ר ,ףלוו באז-ןב םהרבא 
םהרבא 'ר ,"םיעושעש עטנ" רבחמ ,ארק שדיח יבצ 'ר !'ץא'צובב ןיד-תיב-בא ברל 
הברה .בוסאסמ יברה לש ודימלת היהו תודיסחל ספתנש ,"םישודק תעד" לעב דוד 
אצמו .ונקדצ חישמ אובי (1840) ר"ת תנשב יכ .הלילךויזחב האר הלה .ךכ ללגב לבס 
עיגהשכ םלוא .הז ךיראת תארקל ותביבס ישנא תאו ומצע תא ןיכה ףאו רהוזב ךכל םיזמר 
הלח רעצ בורמו שפנ חפמל רבדה ול היה — אב אל חישמו א"רת תישארו ר"ת תנש 

.רטפנו בכשמל לפנו 
רטפנשכ :וירופיסב הצביש ןונגעש ,ולש הבצמה לע הדגאה תא איבהל אלש רשפא יא 
םהרבא" :הז םג ,םיראותה ראש ןיב ,הבג לע ותרח ,ורבק לע הבצמ ומיקהו דוד םהרבא 'ר 
םיקדובה ועיגהש דע םלוא ,תושרה ינפל ןישלהש לעילבךב אצמנ ."ונכלמ דוד וניבא 
המלענ די ספו ,ךלמ םהילע ומשו םידוהיה ודרמ תמאב םא חכוויהל ידכ תונוטלשה םעטמ 

*.יפל הכפהנ יכה .'א רסח "ונפלאמ" ונייה ,ונפלמ הליל ןושיאב התרח 
םיקרוזו תורבקה תיבב רקבל תוניקה רחאל באב העשתב םיכלוה ויה 'ץא'צוב ירוחבשכ 

:ותבצמ חסונ אוה הזו 

םלועה רוא ,אשידק אניצוב / םלענו רימט ,זונגה דוא / לארשי ןואג / ןויצ / הרות רתכ 

םלואו לכיה ,הרוהטה הדונמ / םולב רצוא ,שדק תרדה / םולש רש ,ןמאנ העור 
םלשהו יתמאה ,דיסחו קיתו / םולהיו ריפסכ ,הדועת שרוד 

.חריל [ט"י] הבבוד דחאב השודקה ותמשנ האצי / םילעפ בר יח לארשי ךלמ דוד 
םלוע דוסי קידצ רודה לודג שודקה ונבר / ק"פל א"דת תנש ירשת 

ה"הלז רשא ה"ומ גלפומה ברהב / וניכלמ דוד וניבא םהרבא 
ה"בצנת / הנש םישמה תונברה רתכב שמיש 

יבצ והילא לש ד"בארה תודלות רפסב ספדנ) 
.(ן"רת בובל ,ךילרעמש 
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שדוחמ שופיח הנש לכ םיכרוע ויה ,תוערה תוחורה תא חירבהל ידכ ,םירבקה לע םוש 
.וז תבותכ האצמנ אל בלה ןובאדלו .וז תיסנ הבצמ ירחא קדקודמו 

,רמולכ '"בישמכ" בשחנ היהש ,ןורדאווש ןהכה יכדרמ םולש יבר ברה רכזיהל יואר ןכו 
םיכבוסמו םידומח הכלה יניינע לע תכמסומו הרורב הבושת בישהל עדויש ימכ 

,םירשעה האמה תלחתה דע ותריטפ זאמו ,ןמראוו בייל לארשי ד ברה ןהיכ וירחא 
הרומ"ב וקפתסה אלא שיאל בר ראותה ןתינ אל ,'ץא'צובב ברל קארא ריאמ 'ר הנמתנשכ 
,דחא חקיפ םש היה" :תינבבוש ןושלב ךכ לע ןונגע ריעמ ויתומישרמ תחאב ."הארוה 
וניא וסוחיי בורמ אוה המ !שטאשטוב ףולא יקצוטופ ףארגל שטאשטיב איה המוד :רמאו 
הסוחיי בורמ שטאשטיב ךכ ,שגליפב ותבוח ידי אציו ודובכ יפל ול תנגוה .דשא ול אצומ 
יפ לע ףאש ,ןייוציו ."הארוה הדומב התבוח ידי תאצויו הדובכ יפל בר הל תאצומ הניא 

.בוקטרו'צ ידיסח לש זיולקב ללפתהל וילע ורסא ,בוקטרו'צ ידיסחמ היה קארא ברהש 

ןשיה שרדמה תיב 

.וילע רובידה תא דחייל יאדכש ,ןונגע לש תינחורה ותקיני רוקמל םיעיגמ ונא ןאכ 
תצקמב תאז יתישע רבכ .,תועידימ והשמ ףיסוהל ינוצרב 'ךכ לע בתכנ הברהש יפ לע ףאו 

.וישכע השעמה תא םילשאו ,ותשקב יפל ,ןונגע םע ודרט יתבשישכ 

הז היה ,םעפ ףרשנ ןשיה שרדמה תיבש 'ורמאש ,'ץאיצוב ינקז ןיבמ .דלא תעד יפל םג 
ידי לע הנש םישולשו םייתאמכ ינפל הנבנ וילע קוקחה יפל .ריעב םינשיה םיניינבה ןמ 
תיב היה אל הז .ראופמה ונומרא תא תונבל םנימזה יקצוטופ ףארגהש ,הילטיאמ םילכידרא 
םידמולהו םיללפתמה .תודיסחהו הלבקה יביריל זכרמ ,םידגנתמה תריב אלא ,אמלעב שרדמ 
הלא .ריעה לע םמתוח םיעיבטמ ויה םימייוסמ םינמזבש ,תחא תיגולואידיא הביטח ויה םש 
הלק הווצמב םיקדקדמה ,ויה םיקודא םידוהי ,אברדא !שממ םיזנכשא אל .םיזנכשא ויה 
וב .דוי לש וצוק לע וליפא רתוומ וניאש ,יבקע יזנכשא חסונ היה םחסונ םלוא ,הרומחבכ 
תבשב בר להק סנכתנ ןאכ .םידונמו םירז ויה דוסהו זמרה .טשפה תרהט לע םידמול ויה 
תרבסה םע עובשה תשרפ תא םהינפל הנוש היה םימכחה ידימלתמ דחאו ,םיירהצה רחא 
םניאשו תירב-ינב םידחא םיפוסוליפ םשב םירואיבו תועד בלשמ היה ךכ בגא ."הדקעה" 
ירפ היה אל אוה ףא .הז שרדמ-תיבב היה ,שממ םיזנג תיב ,לודג םירפס רצואו .תירב-ינב 
לע םילבוקמהו םיעודיה שדוקה ידפס דבלמ תבשחמ תכאלמ אלא .יארקאב םירפס תיינק 
ורצאנ ,םיקסופהו ךורע-ןחלושהו םישרדמהו ,וישרפמ ישרפמו דומלתהו ך"נתה ןוגכ 'לוכה 
ירפס .הנוכתה תמכח ,הסדנה ,קודקד ירפס ,תופוקתה לכמ םידבע היפוסוליפו רקחמ ירפס וב 
ךולב ןושמשל "םלוע יליבש"ו ק"נדה םע תחא הלעמבו תחא הרושב ודמע רסומהו םיאריה 
ירקי די-יבתכ וליפאו .דטרא קחציל "לארשי תיבל הפוצה"ו לדפ ףסויל ךירימט הלגמ"ו 
לכב שמשמל יאשר היה דחא לכ ואל .םש ויה םייניבה ימיב םייאופר םירקחמ לש תואיצמ 
בל-תמושתל יוארה דצה םלוא .תונוילעה תואבטציאב ענצומו לוענ היה םהמ קלח ,םירפסה 
םירפסה-תיב היה הזש ןוויכו .םש ויה אלש טעמכ ןידותסימו הלבקו תודיסח ירפסש ,אוה 
ךלה אלא הרות קר אל וב וטלק אליממו ול םיקוקז םידמולה לכ ויה ,רתויב חונהו לודגה 

.שפנ-דלהו הבשחמ 

שרדמה תיבב היה םזכרמ לבא ,ריעבש הליפת יתב ראשב םג ,ןבומכ ,וללפתה םידגנתמה 
:םידיסחה לש "זיולק"ל סחיה תא ןונגע ראתמ ,"יריע ךותב" רופיסב .ןשיה 

ידיסח ,םישדחה םידיסחה ויהש ,לכיליש םיצל ול םיארוק םעה בורש ,םידיסחה-תיב .דז" 
הליפתב םהידוקירו םהיתועונת תמחמ 'םיצל לש הרובחכ ונריעב םיבשחנ ל"ז ט"שעבה 
"יאנג לש םש םתליפת תיבל אורקל ונריע ישנא וששח אלש דע ,םהישובלמ תמחמו 

.("יריע ךותב") 

ןונגע הליב ,ןמא סומלוקבו הלודג הבהאב ןונגע ידי לע ראותמה ,ןשיה שדדמה-תיבב 
םיפדה ילושב ויתודבסהו ויתורעה תויוצמ ויה דוע ןברוחה דע .וחוד תא גפסו וימולע תונש 
תודלות תא יתאצמ "תולודגה תוארקמה" דחא לע .םהב ןייעש ,םישרדמהו דומלתה לש 
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ריפוא לע הברה תודמלמ ,רכוז ינא ןתצקמ קרש ,וללה תורעהה .ודיב תובותכה ם"יבלמה 
.ותישארב ןונגע לש 

איהו ,ותורענב דוע הלח שרדמה-תיב ירפס םע ןונגע לש ותורכיה תליחת :תעדל תאזו 
,ףסוי 'ר יאבגה היה שרדמה-תיב לע הנוממה .הזה רצואה לכמ תונהיל ותוא הרישכהש 
רתונקל זרדזמ היה ןשי רפס אצמשכו ,םלועב םירפסה רחסמ יתב לכ תא קודבל גהונ היהש 
,םירפסה תא בבחמ היה ,סועכל חונו ןדפק היהש לככ הז יאבג .שרדמה-תיבל וסינכהלו 
שרדמה-תיבב אצויו סנכנ היהו םירפס בהא ףסוי לאומש רענה םג .םנויקנ לע דקושו םכרוכ 
ירפס תא רדסל וילע ליטה אוה :לודג דובכ ותוא דביכו הבוטל וניע יאבגה וב ןתנ .ןשיה 
ורבחמו רפסה םש תא ןייצמה ,קתפ םהיבג לע קיבדהלו ,םכרעו םביטו םנכות יפל רצואה 
.תומלשהו קוידה תילכתב וז הכאלמ השע הרשעדכיתשה ןב ףסוי לאומש רענהו .וניינעו 
לע םושירהו ליאוה .הישרוד לכל תאצמנו תרדוסמו האנ וז שדוק-תיירפס התיה ותוכזבו 
דועב ,םינורחאה וימי דע וז האנ הביתכ ןונגע לצא הרמתשנ ,י"שד בתכב היה םירפסה יבג 
לע לקהל שקיבשכו .חונעפל השק היהו תודוקנו םיווק ירבש יושע היה ליגרה ודי-בתכש 

.י"שר בתכב ודבכמ היה בתכמה תאירקב השקתי לבל והשימ 

רפסי ךכו .ודומיל תעשב בותכל הייוטנ ודיו וסיכב דימת היה ונורפעש ,רמאנ דבכ 
:"ןולל הטנ חרוא"ב 

.תוהגה םהילושב יתפסוה ףא ,יתדמל םתצק .ןשיה ונשרדמ תיבב ונל ויה הברה םירפס" 
."םתמכח לע ףיסוהל ידיב שיש ,רובס יתייהו יב ,דתיה תודלי 

■האורה" ,ןוגכ :םהינורתפבו תומולחב רבודמ ו"נ ףד תוכרב תכסמב :יניע וארש הממ רפסא 
ינפמ :רבד לש ומעט תא ןוילגה ילושב ןונגע ףיסוה דיימו .,,"םולשל הפצי םולחב חרדק 
.םהיניב םולש השוע הרדקה קרו ,תילכתב הזל הז עבטב םידגונמ ,םימו שא ,תוחוכה ינשש 

ףד תוכרב תכסמ התואב .שרדמה-תיבמ המ-ןמזל שוריגב ךונגע שנענ תרחא הרעה לע 
הארי רקובבו ,ותטימ לצא רזפיו הפונמ רפא איבי ,םידשה תא ריכהל הצורש ימ" :בותכ 'ד 
וילע ופצק "...לוגנרת םג רושקל ךירצ :ההגה" :ףיסוהו ןונגע אב ."לוגנרתה יערכ ןיעכ 
.ינודיאהו ןקפסה ,ליכשמה ןונגע טלוב רבכ וז הרעהב .םשמ והודרטו שרדמהדויב יטילש 

דיסח היה דלה ץרפ .ביבא-לתב אצמנ ונבש ,דל,ד ץרפ יפמ ונעמש ןיינע-תבד תודע 
ףסוי לאומש לש ורבח היה וירוענ ימיב .היה םידבל תונח לעבו ,טהול יאבוקטרו'צ 
תא ריכה םא תובר םינש רחאל וילע לאשנשכ .שרדמה-תיבב םידומילל סעקשטאשט 
טאהעג ביל גידנעטש טאה רע ,םעקשטאשט ,אה" :בישה .וביט היה המו םעקשטאשט 
תניחב םהש ,םיקסופו הכלה אל ,ונייה ,תונקקל ,הקיתמ ירבד בהא אוה ,רמולכ ,"סעקטעקאל 
אל ףא הזה דיסחה .תואדפרפו אמיגרת ינימ םהש ,םישרדמו הדגא ירבד אלא ,רשבו םחל 

.ןונגע התע אוה ומש יכ ,עדי 

לאומש 'ר סנכנו" :העלבה ךרד "םימי בבלב" רופיסב ורמאב הז וק ששאמ ומצע ןונגע 
ולא ,לארשי ץרא תודגאב יקב היהש ,הכרבל ונורכז יול,ר יכדרמ םולש 'ד לש ונב ,ףסוי 

."ןהב אוה ךורב שודקה לש ומש םישדקמש ,תודגא 

םג ;ויהש יפ לע ףא ,בוקטרו'צד זיולקב הנורחאה הפוקתב ויה החוכו תודיסחה רצבימ 
היה בוקטרו'צ ידיסח ןיב תיטאמזידאכה תוישיאה .הצנישטיפוקו בוסוק ידיסח לש זיולק 
לע תואלפנ תוישעמ רפסל אילפמ היהו ,שממ ינחור גיהנמ היה אוה .רגנימרפ עשוי 'ר 
אמאדד ויה וירופיס .רתויב םידימתמהו םיקבדה ויעמושמ דחא היה ןונגע י"שו םיקידצה 

.תויומדה לש שממ היצאזיט 

וניקסופ ודמלל הברמ היה עודיכש ,ויבא לש ודומיל ךרדמ אופיא הטנ הז םוחתב םג 
.הדגאה ידחא הכלה ושפנ אלא ,תוריקחבו תוכלהב קודא היה אל ןונגע .ם"במרו 

.םולש תופשת 'ה :רמאיו םיכשי ,םולחב הרדק האורה :אוה ירוקמה חסונה 
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'ץא'צוכב יממעהו ינדמלה יווהה■ 

דומילב ודיפקהש ,םימלשו םיארי לש ריע ,היצילג ירע לככ ללכ ךרדב התיה 'ץא'צוב 
שטאשטיב ידגנתמש עדתש הפי" :"האולמו דיע"ב ןונגע לש ורואיתכ .תווצמה םויקבו הרותה 
אוריל דמלי ןעמל ,םהיפב היה אלגרמ .םבלמ ךרבתי ותארי הזז אלש ,ויה אטח-יאדי םלוכ 
תעדו 'ה תארי ןיבת זא :רמאנש ,םוקמ לש ותעד עדוי הרות דמל םדא םא ,ויקלא 'ה תא 
ולא תונוכתש יפל ,תוטלוב תונוכת המכב היה 'ץא'צוב לש הדוחיי םלוא ."אצמת םיקולא: 

.ןהילע דומעל יואר ,ןונגע לש ומדב ועלבנ 

,תימוקמה תרוסמה יפלש ,ט"שעבה תעפוה ןמל .םידגנתמ לש ריע ,רומאכ ,וז התיה ,תישאר 
וספת אלו ,םיקומע םישרוש םידיסחהו תודיסחה וכיה אל הפוס דעו ,'ץא'צובמ והושריג. 
שטאשטיב הנתנ אלש ,יבר ינפ ליבקהל םילוכי ויה אל ,ןונגע רמוא ,שטאשטיבב,, .רכינ םוקמ 
."םהיתובר םע אל ךא ,םידיסחה םע שטאשטיב המילשה םימיל .יברל הליל תניל 
'ץא'צובב איצוהש ,ףוהנרפ קחצי .דחוימ יפוא ילעב םידגנתמ לש הליהק תאז התיה םלוא 
ואציש ,"םידגנתמ" םשב םירופיס ץבוק בתכ ,םירחא םירפסו "םיעושעש ירפס" בו'צולזבו 
— ,דתיה ףוהנרפ לש ותמגמ ןכש .תירבעה תורפסב עירו חא ול ןיא הז רפס .יתכירעב רואל 
םא ,תודגנתמה-תכ לע רוא זכרל אלא 'םידגנתמ יסופיט תתל קר אל — התוא גישה ףאו 
וחכשש" לע ותמדקהב לבק ףוהנדפ .םידיסחה-תכ לבוקמה יוניכל ליבקמב ,ךכ רמול רשפא 
,תימואל תיתורפס תוחילש ךכב שיגרה אוה ."םילכו םיכלוהה םייסופיטה םידגנתמה תא 

.ולש חוכה-רפס אוה הז דפסו ,ךכב חילצה ףא ,יתעדלו 

םניאש םידיסח" םהש ,םהילע רמא ףוהנדפ .םידיסחל םימוד ויה 'ץא'צוב לש םידגנתמה 
.םידיסחה ןמ ונתשנ אל ימינפה םמלועבו םתוקבדב ,םתובהלתהב םנמאו ."םיקידצב םינימאמ 
רקיע היה הזש יפ לע ףא ,םיקסופ דומילבו תווצמה םויקב םיקפתסמו םישבי ויה אל ם,ד 
דיעמ ףוהנרפ רפוסה .הדיש לש תיחולחל םהב התיהו בבל-ישנא ויה אלא ,םתוואגו םקוסיע 
חוד לעב היהש 'םיעדוי ונאו .םחורב קבדתהו םידגנתמה יכרב לע לדגתנש 'ומצע לעי 

.תיטויפ 

קפס ילבו דואמ ונממ עפשוה ,ףוהנרפ לש תיתורפסה ותוליעפ ימיב רענ היהש ,ןוגגע 
תידגנתמה הביבסה לש התונקפסש ,רמאנ םא תמאה ןמ םיקוחר אהנ אלו .תפומ-שיא וב האר 
ורייתשנ .וימי לכ ןגמ-ךאלמכ ול התוולתנו ותורחשמ ןונגע לש ושפנב הגפתסנ ףוהנרפ לשו 
ףסוי לאומש תויהב .תוכרב יפוליח תרוצב ןונגע-ףוהנרפ יסחימ םיניינעמ םימושיר ינש ונל• 
ול בתכו דמע ,הנשה שארל הכרבב ףוהנרפ רפוסה תא דבכל שקיב רשע ןב סעקשטאשט 

»:ולא תוזורח 

תושגךהן םיםיטךכ 
תושנמ םיספדנ 

הןוכן חור? ,ידמע ןיא 

,ףוק-השעמל אל חחלשא ןכל 
ףוע ,דיב?ח הכרב ישגר 

.ה^שה תישאר.? .יד; בתלב 

החל?הן דשא 

הכך?ח רוקממ 

.הלאשא של.וקב 

,םומש ילחנ 

םייחה ןלע 

.הלהאב שינא 

.ידי לע "םידגנתמה רפס"ב ומסרפתנו ורזח רחאו "רגד"ב ןדס י"ע הליחת ומסרופ ולא תוכרב יפוליח 
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תרגאב אוה ףא ול בישה ,ויבא אלא םיזורחה תא רביח אוה אלש ,רענב דשחש 'ףוהנרפ 
:ןושל-ילופכ םיזורח לש 

ה^א יהי?א ואל אוקליד .להיז 1ר3 לאומש רענה לא 
,ץימ? ופוס? ףו?5' יכ ףא הךוה?ו הדחוימ החמש? 

,הממ ןד סא טח מ?מ? ;רישה זןתבך? יתלבק 
םא וטסה ן?ירשג?א אךומ רן ר?וא בוה'כ 

.ץוקש — .ריד ןופ טשינ סא ויא רמוט 

,ןכ וא ןכ היהי. ל?א 

,י"ש תחנמ ל3!יא הנקא? 

,ןייג רלוא מ3יד3 ןייד זיא? בי,וא 

.ייס יו ייס ך?יזג יי* 

תובית ישארכ י"ש ,בגא .ונדיל העיגהש ,ןונגע לש תיתורפסה ותאובת תישאר םג יהוז 
.הנושארה םעפב ןאכ אב ,הזירחל שורד היהש ,ומש לש 

/ץא'צוב לש יממעה יווהב ןונגע גפס ,ותוהמב ול המוד ךא ,ותלעמב הזמ ךומנ םושיר 
ףאש ,("םיקאטשופ" ול םיארוק ויה לארשיבש) רעונה לש טושפה קלחה .ינושלדד היהש 
דחא דעוצ היה הכולהתה שארב .לודגה תבשב תוכולהת ךרוע היה ,הרות לש חיר היה וב 
ירבשב םיפפותמו וירחא םיכלוה םידחאו (שק םיאלוממ ליעמו םייסנכמ) ודיב ץלחופשכ 

:םידש םלוכו ,םיכפ 

סןטשה ןמ יללה וללה 

..!םןראמל סעכראפה לכ 

:'ץא'צובב חוור היהש ,ןוקירטונה גוסמ תחא המגוד דועו 

גיצנכ רחבנ ,ראלסא-אסיטב םדה-תלילע טפשמב םסרפתהש ,ךולב לאומש ףסוי ד"ד 
תא לאשו םירחוב תפיסאל אבשכ .ירטסואה טנמאלראפב ריצ תויהל האימולוקו 'ץא'צוב 
ישאר אוה בשיו יכ 'םהל רמא .בשיו תשרפ :לוקב ול ובישה ,עובשה תשרפ יהמ םיפסאנה 

.(ךולב לאומש ףסוי דעב ועיבצה) "ךולב לאומש ףסוי טלהעוו" :תובית 

'ץא'צוב ימכח לש לודגה םשיטפ זיתהש הממ םיטעמ םיביבש אלא העש יפל יתאבה אל 
םימולש-תורגיאו םימתכמ ,תואירטמיגו תוזידחש ,םיעטהל ךרוצ ןיא םלוא !הבש םעה יטושפו 
ףיסונ וליפא ,ןכ-יפ-לע-ףא .לודג רכיה וירופיסב םירכינ םהו ןונגעב םמשור ועיבטה הז גוסמ 
תנומת רויצ ידכ ךכב היהי םא ינקפוסמ — תאז תושעל הווקמ ינאו — דועו דוע הלא לע 
רודפה-דה תא תושעל ןונגע ליכשה ריאה האילפה ראשית םלועלש ךרדכ .הלולכשב 'ץא'צוב 
ןימכ ןטקה ידוהיה הביקה תאו סונייקוא ןימכ אפירטסה תאו םיפוצ-רה ןימכ 'ץא'צובב 
לש הרטע הרטעל ,תחא ריע לוטיל ותוא רישכהש ,הז םימסק-חוכ .הלוגבש לארשי תסנכ 
— הייח תאובבלו המואה ןכשמל התשענש דע הישנאו הנמזו המוקמ תונופצ תולגלו רוא 
יפארגומידהו יפארגואיגה ומוצמיצב תימסוק המישנ םישח ונא .הכ דע ונל שרפתנ אל 

.ףוסי אל רשא ינחוד ימשג םוקי .ואולמו םלוע איה ןונגע לש 'ץא'צוב .ןונגע תריציבש 
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