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רזע ןב דוהא 

ד"צמ >נא ם>למב 

ןמטוג םוחנ יפמ םירפוס לע םירופיס 

ירפס לש םיזגרא הסידואמ חלוש היה קילאיב 
ן ב .ש ,אבאו ,"הירומ" תאצוה םעטמ ,דומיל 
,םירפסה ירכומ ןיב םתוא ץיפמ היה ,ןייצ 
תא .הפיחבו םילשוריב ןכו ,ופיב בוקאילגורק 
תוהגה ילעב םיפטוע ויה םיזגראבש םירפסה 
חורה התיה םיזגראה וחתפנש רחאלו ,ולספנש 
ביבסש לוחה תועבג ינפ לע םיפדה תא הציפמ 

.ביבא-לת םהילע התנבנ דיתעבש ,קדצ-הוונל 
ויהשכ םעפ לכו ,קוק ברה רג ונלוממ קוידב 
ןולחב דמוע היה אוהו ,הלאה םיזגראה םיעיגמ 
תמ תוירבע תויתוא םע ריינ תונוילג האורו 

ףוסאל שמשה תא חלוש היה ,חורב םירזפ 
לש התשודק םושמ ,םיפעומה תונוילגה תא 

.תירבעה תואה 

םשמו ,ופי למנל הינאב םיעיגמ ויה םיזגראה 
םאיבמ (תיברעב לבס) "לטע"ה לילח-ובא היה 
תיברע עדי אל אבא .אבא תיבל ויפתכ לע 
חלש ןכלו .תוחקמתה שוח לעב היה אל םגו 

.לבסל םלשל ,וריכזמ היהש ,ןונגע תא 
חילצה לבא ,תיברע עדי אל אוה םג ןונגע 
ויהש ויניע טבמבו ,תועבצאו םיידי תועונתב 
לשכ תומימת טבמ ףקשנ ןהמו תולודגו תוריהב 

תא עיתפהש רמגל חוקימה תא איבהל ,דלי 
.אבא 

.תיברע תצק יתעדי רבכ ,דלי זא יתייהש ,ינא 
תבברתשמ "היילא"ה ,לילח-ובא ילא שגינ הנהו 

לוהו ןוילעה םקלחב דואמ םיבחרה ויסנכמ ןיב 
,וינתומ לע םילבח טנבא ,הטמ יפלכ םירצו םיכ 

:יל רמואו 

תא וחלשת לא האבה םעפב ,םיהולא ייחב" 
ןונגע יכ ,רמא אוה ,דלאו לא אדאה) הזה דליה 
— (הנטק ותמוקו ,םירשע ליגמ הטמל זא היה 
הזיא ז יל השע אוה המ .חקמה לע יתא דומעל 
ירכש תיצחמ לע ,ינפשיכ ןהב — ול שי םייניע 

"!יתרתיו 

ןונגע םסריפ ,"תונוגע" ,ןושארה ורופיס תא 
ארל םתח םג םשו ,אבא תכירעבש "רמועה"ב 

רופיסה ספדינש רחאל .ןונגע —ומשב הנוש 
דיל ,ונתיבב לודגה רדחב ןונגע יתוא ספות 

:ןחלושה 

תא תארק — (יל ארק אוה ךכ) םיחונ" 
"? 'תונוגע' 

,תמאהו .ול הנוע ינא ".יתארק אל .אל" 
לסלוסמ רופיסהש יתשגרה לבא ,אורקל יתלחתה 

.יתכשמה אלו .יתולג ,ידמ לבותמו 

"? ותוא בתכ ימ עדוי התא .ארקת ,ארקת" 
".אל" 

".ךלש אבא" 
"ז םואתפ המ" 

"!ןעמ-טוג — תונ-וג-ע :דאמ טושפ" 

יתייה אלהו .ינממ הצר אוה המ ןיבמ אל ינא 
המ ךכ לכ ול בושח היה הז המ .דלי קר זא 

ז ורופיס לע ינומכ דלי לש ותעד 

רבועו ,לצרה בוחרב דלוה ןונגע היהשכ 
תובשוי תונבה שולשו ,ילאיחי לש תיבה ינפ לע 
,רצוע היה ,ברקתה םרטב ,תספרימה לע םש 
ףלוח זא קרו ,ויסנכמ ילושב וילענ תא חצחצמ 

.םולש — רמואו ןהינפ לע 

יבר בקעי ? הזכ ןרדנג היה םהה םינמזב ימ 
חצמ ויה םה — גרבנייטש ,דנרב ,שרב ,ץיבונ 
?תורוחב ינפ לע םירבוע ויהש ינפל םיילענ םיחצ 

םירחאה םירפוסה ןיבל ןונגע ןיב לדבהה 
תויוברת לש ןבומב ,לודג היה ץראב זא ובשיש 
.דואמ חכופמ סופיט היה אוה .םייח תסיפתו 

.ותוהמב ול בורק היה ןימינב 'ר קר ילוא 
הברה ,תימלוע תורפס הברה ארק ןימינב 'ר 
תורפס רקיעב וארק םירחאה .םירחאמ רתוי 

'ר תא רכוז ינא .םיאקיסלק תצקו ,תיסור 
לוחב סרוד ,תובורק םיתעל אב אוהשכ ןימינב 
תועש םש בשויו ,קוק ברה לש ותיבל סנכנו 
םירפוס םג םשל םיאב ויה ול תודוהו .תומלש 

.םירחא 
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ןולחב דמוע היהשכ ,קוק ב ר ה לש ותומד 
יתדביכו יתרמשש תומד דימת .דתיה ,רהרוהמ 
יתעדי אלש תומד יניעב היה אוה .יבלב 
השגיר וילא הצרעהה לבא ילכשב הכירעהל 

תיבל רקובב תכלל ילע היהשכ .דימת יתוא 
.לוח לש תועבג רובעל ךירצ יתייה ,רפסה 
.תסנכה תיבל דלוה קוק ברה היה העש התואב 
האריו דובכ ךותמו ,וירוחאמ דעוצ יתייה ינא 
וידעצב ילגר תא עיקשמ יתייה ,ותומד ינפב 
דנרב תא םעפ יתיאר ינוהמתל .קוק ברה לש 

ךלה ,תובשחמב עוקש ,קחרמב ,ויתובקעב דעוצ 
ברה וירחא ריתוהש םידעצב וילגר עיקשהו 

.ומע רביד אלו וילא ברקתה אל ךא ,קוק 

תרובחב ןפוד אצוי רומאכ היה ן ו נ ג ע 
דואמ ריעצ ,םהמ ריעצ היה אוה .םירפוסה 
ורו ויה דימתש םייחל .תוריהבו תולודג םייניע 

קיזחמ .תואלמ ,תודורו םייתפש לע ךויח .תוד 
צמ דואמ הרוצב דלוהו ,וירוחאמ דימת וידי 
.ומצע עינצמ אלא ,ישפוחו ףוקז אל .תכל תעינ 
.םילמ טעמב ,טקש לוקב רבדמ .םייחל לילכח 
אוהו ורבדיש םירחאל ןתונ .טעמ רבדל לדתשמ 

ללוכו ,ןיבמ היה השעמלו .דצהמ דמוע וליאכ 
.דתיה .םירחאהמ רתוי הברה םירבד ,ותבשחמב 

ארוקש ,רבדב ברועמ וניאש םדא לש הפקשה ול 
.וכותב לכה םולבל לדתשמ ךא ,הברה ןיבמו 
לש וללחב םירסנמה תונויער עיבהל לדתשה אל 

אוהו ,םירחאל תאז חינמ היה אלא ,םלוע 
,םירחאמ דמלי אוהש .לכתסמו דצהמ דמועכ 
ירבד עימשהל גהנ אל ףא .ונממ םירחאה אלו 
ואב םג וללה םירבדה לכש יל המדינ .תרוקיב 

אלו ,ןיבהל ,תוארל ןוצרה .ותביתכב יוטיבל 
.עיפשהל הצר אל םעפ ףא .השענל ףתוש תויהל 

לדבהה תא הוושמו האור יתייה דלי רותב 

.ןונגעו יקסנקליו ריאמ ןיבש םוצעה 
ימינפ ךויח ךייחמ ,רוגסו עונצ היה ריאמ 
ושפ ,םינוכנ םירבד דימת רמא לבא ,ומצעל 
יגפב רוגס היה ,ותמועל ,ןונגע .םייולגו םיט 
דגסש תרוקיב תחיתמב ,ילילכחה וכויחב ,ומצע 

.הנושמ היה ןונגע .םינפב דימת הר 

ררוע אוה .ןונגע תא דואמ הבהא ילש אמא 
היה .ריעצ היהש םושמ ,םא לש תושוחת הב 
,תרוקיב אלל ,תויתודלי םייניעב הילא טיבמ 
ןומא ךותמ אלא .דגבה לש תולדתשה אלל 
,אסיכה לובג לע בשוי היה דימת .תורסמתהו 
בש" :תרמואו אסיכה תא תברקמ .דתיה אמאו 

".אסיכה לכ לע 

ול ןתנ ,אבא לש וריכזמ ןונגע ,דיה רשאכ 
םינטקה וירופיס לכ תא תרבחמב קיתעהל אבא 
.וזכ תרבחמ ונלצא ,דתיה תמאבו ,"חולישה"ל 
תלוכיו רורב ןונגע לש ודי-בתכ ןיידע היה זא 
תויתואה וארינ םינש ירחא .תויתוא וב ןיחבהל 
תא יתרסמ אבא תומ רחאל .א"ה ומכ ולש 

וריבעה רשאכ .םעה דחא תיב ןויכראל תרבחמה 
,ביבא-לת לש תינוריעה הירפסל ןויכראה תא 
תרבחמה יל תמרוג םויה דע .תרבחמה הדבא 

.תולילב הניש ידודנ הדובאה 

,םירחא םיבר םירפוס ייחב יתרהריהש רחאל 

ינא .ףטוש רפוס היה אבאש רובס אל ינא 
תורפסבו םייחב ולש "ןימאמ ינא",ד תאש רובס 
,"הצוצר שפנ" רופיסב ,םינושארה וירבדב בתכ 
בתכ ץראב ןאכ .תולגב םייחה לש םזילאירה 
רתוי יתשגרה ןכל ילוא .םייכ"נת םיאשונ לע 
לש ותומדב ,יקסנקליו לש הביתכב תויסיסב 
.םייחה תא ,הווהה תא זא יתיאר םהב ,דנרב 

יבתכ לכ תא איצוהל הטילחה ןקוש תאצוה 
אבאל ןקוש עידוה הזוחה םתחנש רחאל .אבא 
,אבא .םיצ"זבא ילב רפסה תא סיפדי אוהש 
לוכי היה אל ,ץ"זבאב וירפס סיפדה וייח לכש 
— ןעטו ןקוש לא אב אוה .רבדה תא ןיבהל 

? ךכ רשפא דיא 
".תרחא רשפא יאו ,ךכ" :ןקוש הנע 

"? עודמ" 

".ךכ םיספדינ ןונגע יבתכ םג" 
קילאיבו ,ק י ל א י ב ל רבדה תא רפיס אבא 
אוב ,ןונגעל קילאיב רמא .קדוצ אבאש רבס 
ןקוש םע רבדתו ,רמוא ןויצ-ןב המ עמשת ,ילא 

.ץ"זבא םע רפסה תא איצויש 

םיכלוה ונאו אבא יתוא חקול םייוסמ םויב 
קילאיבו ,םש אצמנ ןונגע םג ,ק י ל א י ב תיבל 
בישומו 'ד הט ותשת" :רמואו ונינפ תא לבקמ 
יגש םע ,ריקה דיל בצינה ןחלושה לצא ונתוא 
.תוריקל םיכומס ,םידדצה ינשמ םינטק םילספס 
םדוק" : קילאיב רמוא ,תבשל סנכיהל הצור ינא 
בשי ןונגעש הצר אוה ".התא ךכ רחאו ןונגע 

קילאיבו ,ילומ בשי אבא .יתאלפתה .ריקה דיל 
:יל שחלו ,הט ונל שיגה ,ןחלושה שארב 

".חורבל לכוי אל ןונגעש ידכ" 
ןונגעל אבא לש וניינע תא רפסמ קילאיב 
ןקוש לצא לדתשהל ךירצ התא" :ול רמואו 

".ץ"זבא םע רפסה תא איצויש 
.שארב העונת השוע ןונגע 

וישכע בותכת ,המ עדוי התא" : קילאיב רמוא 

".ןקושל בתכמ 
בתוכ ,בתוכ ,בשוי ןונגע .ריינו טע ול ןתונ 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 21 Mar 2018 08:56:01 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 1

(ןמטוג םוחנ תאמ רויצ) קילאיב .נ .ח 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 21 Mar 2018 08:56:01 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



,וסיכל וסינכמ ,ריינה תא טמקמ םואתפ ,ץמאמב 
".תיבב בותכא ינא" :רמואו 

.הרמגנ החישה 

רוחאמ ראשינ ינאו ,אבא םע ךלוה ןונגע 
האור התא" :קילאיב יל רמוא .קילאיב םע 
תא בותכי אלש האור ינא ובג יפל ז ובג תא 

".בתכמה 

.ןקוש תאצוה םע הזוחה תא לטיב אבא ,ףוסהו 

,ץראב ןושארה ורוקיבל אב ק י ל א י ב רשאכ 

ראתה םה ,י ק צ י נ ב ר תייוולב ,1909 ביבאב 
,הטילחה אמא .קדצ-הוונב היהש ונתיבב וח 
תא ןיקתהל ךירצ יכ ,אבא םע תוצעייתהב 
םיברה םיחרואהו יקצינברו קילאיב דובכל תיבה 

.ונלצא םתוהש תפוקתב םתוא דוקפל ואובי רשא 
תוסכל תויואר תופמ ונל ןיאש תעדל החכונ אמא 

,ותוא םיכיראמו םיביחרמש העש ןחלושה תא 
איה ו התשע המ .םיאנ ןחלוש ילכ םירסחו 
ונאבהש ףרוחה יליעמו תוורפה לכ תא הפסא 
,םילודגה יחא לשו אבא לש ,היסורמ ונתא 

.םרכומל הטילחהו 

לכור ונתנוכשב בבוס היה הפוקת התואב 
םתחת ןתונו םישמושמ םידגב הנוק היהש 
גהנ אוה .ןיפילח רחס שממ ,השדחה ותרוחסמ 
,רצחה עצמאב דומעל ,םילודג םילס םע אובל 
,םהב ןופצש בוטה לכ תא הארמו וילס חתופ 

:םר לוקב זירכמו 
"!ןכאז עטלא ,ןכאז עטלא" 

לכל ללהו חבש תולמ רשו םיזורח רבחמו 

לכ תא ענכשל הסנמו ,ודיב םירמ היהש ץפח 
.ויפוי רבדב ותוא בבוסה להקה 

איהו ,הדצל ונחנא ,ותמועל תדמוע ,דתיה אמא 
איהש םיצפחה לש םכרע המ שחלב ונל תרפסמ 

התשענ יתמ ,ליעמה הנקינ יתמ .ףילחהל תדמוע 
םידגבה ,ישגר ורקיעב היה ךרעה .הוורפה 

.ץראה לש םילקאל ומיאתה אל אליממ הלאה 
םתריכמבו ,םהילא היתושגר ורמשנ הבלב לבא 
,רבעה םע רשקה תא יפוס ןפואב הכתח וליאכ 

.הרזח ךרד ןיא 

השדח הפמ אמא התנק ףרוחה ידגב תרומת 

קרמ תרעק ,ןחלוש ילכו תויפמ תכרעמ םע 
יגח ויה ונתיבב תוחוראהו .הסכמ םע הלודג 

.דמעמה תא תומלוהו תויג 

שורימ םירפוס ונילא ועיגה תוביסמה תחאב 

.ה ד ו ה י - ן ב רזעילא היה םהיניב ,םיל 
םהיניב חתפתה דימו ,ולומ בשייתה קילאיב 
םילמה לש ןייפואו ןתרוצ לע ינלוקו ףירח חוכיו 

.שדחמ היה הדוהי-ןבש 

,היצוטיטסנוקה תלבק רחאל ,דתיה הפוקתה 
םיכרותה" תכפהמ תובקעב האבש ,"הירוח"ה 

אצי קילאיב לש ופצק רקיע .אטשוקב "םיריעצה 
וזד"ל הדוהידב שדיחש תירבעה הלמה לע 

.המשוה — ".ריר 

ותלמל תורוקמה תא חיכוהל הסינ הדוהי ןב 

ןוטלש ת ק ו ח לש תובית-ישאר — השדחה 
,הבקנ ןימל הלגסל ידכ א"ה תפסותב לבגומ 

.יברעה רוקמה ומכ 

.קילאיב לש ותעד לע הלבקתנ אל החכוהה 
תומודא ויניעשכ ,וילגר לע םק אוה םואתפ 
הלודג הקיפד קפד ,תושגרתה בורמ תוטלובו 
תוסוכה ,ףעו ץפק שדחה ןייה דכ ,ןחלושב 
לכ .השדחה הפמה לע ךפשנ ןייהו וכפהתה 
לע ךפשיי אל ןייהש ידכ הלהבב ומק םיחרואה 
תוקיטקט דימ וליעפה אבאו ר " ז א ; םהיסנכמ 
לבא .םיכובנ ויהש םיבוסמה ןיב העגרה לש 

.אמא לש הינפב יתלכתסה ינא 

הפמה ןמ םלועל ואצי אל בוש ןייה ימתכ 
שמשל הכירצ .רתיהש ,תאז הפמ .השדחה 
יפלכ ונשחש םיקומע ךכ לכ תושגרל ףילחת 
ךכב היה ילואו ,התעמ הלספנ ,ונלש ףרוחה ידגב 

.דתיה ,ונילא םיאב ויה םיחרואהשכ ,זאמ .למס 
שמו ,ןחלושה לע הפמה תא שדחמ תשרופ אמא 

.םימתכה תא םיגדה תוחלצב תוסכל תלדת 

ימי לש הפוקת התואב ,םיתבב ,ללכ ךרדב 
הנומת יהמ ועדי אל .םיקיר תוריקה ויה ,יתודלי 
רבכ היה אבא לש תיבה .יונל תיבב הייולת 

.דתיה תיבב ונלצא .ינוליח ,םדקתמ ,ינרדומ 
רייצ ,ןילקב לש "םיתמה-יא" הנומת הייולת 
יאלמו םייטסימ םירויצ רייצמ היהש עודי ינמרג 

,ינאש בל םש ןונגע .םיהכ םיעבצב ,הריווא 
לש היצקודורפרב בר ןמז לכתסמו בשוי ,רענה 
לכמ שיא .הנממ שגרתמ ינאש שיגרהו ןילקב 
ךיראמ יתייה ינאש ךכל בל םש אל תיבה ישנא 
,ילא שגינ ןונגע .תאזה הנומתה לומ תבש 

:לאשו ,יפתכ לע ודי םש 
"ז תונומת דוע תיאר התא" 

".אל" — יתינע 

םינמא לש תונומתמ םימובלא שי" — יל רמא 

".םיעודיו םיקיתע 

.דיה רשפא הפיא .םהומכ יתיאר םרט ינאו 

ו הלאכ םימובלא תוארל ,קדצ-הוונב ,זא 
םע רדחב יח ינא .ירדחל אוב" —יל רמא 

וצרא לש הילוסנוקב דבעש ,ינמרג לכירדא 
".םימובלא שי ולצאו .ופיב 

ורדחב תובורק םיתעל רקבמ יתייה םוי ותואמ 
,תוכורא תועש תיננוכה דיל בשוי ,ןונגע לש 
לש םימובלא ייחב הנושארל יתיאר ,ולצא ,םשו 
ןמ וליפאו ,ןאיציט ,סנבור ,לאפר ,טדנרבמר 
.םשור ילע השע הזו .ןמרביל סכמ : םיינרדומה 
ןיב .תונמאה םלועל ןולח ינפל חתפנ ךכו 
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תמושתלו ןונגעל תודוה .תוממושה לוחה תועבג 
.הזה לכיהה לש ןורדסמל הנושארל יתסנכנ ובל 

רפיס ,רנרב תומל הנש םישימח תאלמב) 
ןויארב ,ןתנ השמל ויתונורכזמ ןמטוג םוחנ 
םיאבומ םירבדה ."הנחמב" ןועובשב םסרפתהש 

.(ומצע ןמטוג יפמ תופסותו םייונישב ןאכ 
ונתיב לש תוגרדמב הלוע רנרב היה רשאכ 

בשוי ינאו ,הילצרה היסנמיגה דיל דמעש ,ןטקה 
הלא :יתעדי דימ ,םידעצ לוק עמושו ירדחב 
,רתוי םיריעצ םידעצ לוק .ר נ ר ב לש וידעצ 
אב רשא ןונגע לש וידעצ ויה ,רתוי םייטקוק 
.וביבס רפריפ וליאכ דימת ןונגע .רנרב םע 

.וידדצמו ,וירוחאמו וינפל ךלוה היה 

ינרב .זו .י 

םה .הלאכ םידעצ עמוש ינא דחא םוי הנהו 
אבא .תיבב אבא םא ,ולאש .המינפ וסנכינ 
רוזחי אוהש בשוח ינאש ,יתרמא .תיבב היה אל 
םירפסה ןוראב ולכתסהו ובבותסה םה .בורקב 
לע רקחמ ירפסו םינולימ םש ודמע .אבא לש 
שעמ רסוחמ ."חולישה" יכרכ ןבומכו ,ך"נח 
,"חולישה" לש ךרכ איצוהו תחא די רנרב חלש 

.ותוא חתפו 

המ לכ ;תירבעב לודג ןדפק היה ילש אבא 
,"חולישה" יכרכב רקיעב ,תירבעב ארוק היהש 
ךכ .םודא טעב וא ןורפיעב דימת ןקתמ היה 
וליפא .םעה דחא לש וירמאמ תא וליפא ןקית 
היה יקסבוחינרשט לש וא קילאיב לש םירישב 

תאז יתעדי ינא .וק וא הלאש ןמיס ןמסמ 
.ירבע רפוס לש עוצקמל רייש הזש ,יתבשחו 

ןונגע .ןונגעל ארוקכ ,ויניעב ףעפיע רנרב 
: רנרב םש הארש המ הארו לכתסה ,ואסכמ םק 
דיימ .אבא לש םינוקית םע רנרב לש רופיס 
ישה" ךרכ תא רגס רנרב .וייחלב ןונגע קימסה 
םהינשו ".ךלנ" : רמאו ,הקזח ףכ-תאיחמב "חול 

.ואצי 

ןקתל הצרש םושמ אל ,השעש המ השע אבא 
ןושלב ולשמ ךרד שפיחש םושמ אלא ,רנרב תא 
רחא לצא אצמש חמש אל אבא .הביתכבו 

תא אטבמ אוה וליאכ שח היה אלא ,תואיגש 
.ךכ בתוכ היה ומצע אוה וליאכ ,וינוקיתב ומצע 

השיגפה לע ןונגע יל רפיס םינש המכ רובעכ 
םכתיבמ אצי רנרב ,רכוז התא" :רמאו תאזה 
ילש אבא דציכ !יתבשח ינאו ".סעכמ םודא 

אלו ,םירחאב םג ,תומלשה תא דימת שפיח 
.ןובלע ךכב הארו ןיבה אל רנרבו ,אצמ 

ןיינע ירחא רצק ןמז היה הז ,דחא םוי 
תא עמושו רדח ותואב בשוי ינא ,"חולישה" 
רמא ",םוחנ" .ודבל סנכינ אוה .רנרב לש וידעצ 

תא יתיאר ,יארב לומתא יתלכתסה ינא" ,יל 
ינא) ".יתוא רייצת התאש הצור יתייה — ימצע 

.(עוצקמ לעב םדא יתייה ,יתרייצ זא רבכ 
תהו ותוא יתבשוה ".דובכב ,רנרב" :יתינע 
כה ויניעב רנרב ץמצממ םואתפ .רייצל יתלח 
השעת התא לבא ,םוחנ" :יל רמואו תולוח 
תא תוארל הצר רנרב ".הרוטאקיראק ינממ 

.ומצעל רזכאתה .ובש ךחוגמה 
,רגרב" :יתרמאו תוציקסה רפס תא יתרגס 

".תושעל לוכי אל תורוטאקיראק ךממ ינא 
רפה אל הז .אציו ,ונורגב םהמיה ,םק אוה 

.תואבה םינשב ונלש תודידיה תא 

םשל התייה רנרב ןיבו ןונגע ןיבש תודידיה 
ויהש ,תורוחבהו םיטסיזנמיגה יפב ,וניפב רבד 
םעפ .לצרה בוחרב תוכורא תומצ םע תוכלהמ 

יווה היה םש .ץחרתהל םיה ףוחל יתכלה תחא 
וס תא ץוחרל םיאבה םיברע — דימת ססות 
םיחרוצ םיחיטבא ירכומו הדילג ירכומ ,םהיס 
םיפיה תונורכזה דחא הז ,בגא .תולוק ילוקב 
,הזה ףונה הארמ — יתודלימ יל שיש רתויב 
.לוחכה םיב תעקוש שמשה רשאכ ,ברע תונפל 

בכוש —האור ינא הנהו םיב ץחרתמ ינא 

,"הטסיוו-הלב" ןולמ דיל ףוחה לע רנרב ול 
,לכתסמו ,ךרב לע ךרב ,ודצ לע דדוב בכוש 
תוילוס יפל ותוא יתרכיה ינא .םיימשל ,ליגרכ 
הנהו .םירוח דימת ןהב ויהש ,דבלב וילענ 
יהמ םידעצב ,לילכה .ןונגע עיפומ הטמיסהמ 
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אוה .אל .רנרב לא שגיי דימ :יתבשח .סיר 

לכ וב לכתסהו דנרב ביבס לודג בוביס השע 

,חילצה ישילשה בוביסב .ינש בוביס השע .ןמזה 
,ןיבהו ,דנרב לש ויניע טבמ תא דוצל ,הארנכ 
,שגינ .וילא תשגל לוכי אוהו ןוכנ עגר הזש 

.החישב וסנכנו בשייתה ,ךייח 

(ןתנ השמ ךרעש ןויארה ךותמ ןאכ דע) 

בשייתמ היה ,אבא תיבל אב רגרב היהשכ 
םדאכ אלא ,החונ הבישי אל ,אסיכה הצקב 
אלש ומצע שיגרמו ,םוקל עגר לכ ןכומש 

.ומוקמב 

ילדבה תורמל ,הצוחה ומע אצוי יתייהשכ 
דימעמ היה אוה ,וניניב ויהש םילודגה ליגה 
םירבד לע אתוחינב יתא רבדמו לוחב דעצ-דעצ 
האצמ .יתא םירבוד ויה אל םירחא םירגובמש 

ינא יכ יב חטבש ,תוחיטבה תדימ יניעב ןח 
,רבד לכ לע יתא רביד .וירבד לכ תא ןיבמ 
ינא םא הייהת ךותמ תצקו ,םוגמיגב תצק 

אוהש המ ןיבהל ,יתוריעצ תודמל ,רשכומ 
רויצ יתדמלשכ םישגפינ ונייה רקיעב .רמוא 
הלו אצמתהל הצר יכרד .םילשוריב "לאלצב"ב 

ץ"ש םע .םיעבצהו רויצה תונמאב רתוי ןיב 
ינפב ךא ,הלאכ םירבד לע רבדל לוכי היה אל 

.רבדל היה לוכי ינומכ רענ 

יתשגפ ,יתלייט ,"לאלצב" תפוקתב ,תחא תבש 
תיבב לוסיפל הרומל ונינש ונסנכנו ,רנרב תא 
."לאלצב" תביבסב רג היהש ,"סנאילא" רפסה 
,"והימרי" ,שדח לספ תוארל סנכאש זמר הרומה 

.וידי השעמ 

לספה תא הארשכו ,יתא דחי סנכינ רנרב 
,והימרי לש ולספ הזש ךכמ דואמ שגרתה 

.תולעפתה לש םירבד רבידו 

המ" :דנרב יתוא לאש ,הצוחה ונאצישכ 
"? לספה לע בשוח התא 

ידיב יושע אוהו יל הארינ אל לספהש יתרמא 

תתל לוכי וניאו לוסיפ והמ עדוי וניאש םדא 
.לוסיפב תיכ"נת תומד 

אלפתה .תוהמת םייניע גוז ילע דימעה רנרב 

קמ תרוקיב ירבד ,ינומכש רענ יפמ ,עומשל 
תוניינעתהה ימוחתמ ויה אל הארנכש ,תיעוצ 

.ולש 

תיעבטו הקומע .רתיה רנרבל ילש הצרעהה 
"לאלצב" דילש הטמיסב רבוע היה אוה .דואמ 

,ףופכ ,הובג אל ,"תודחאה" תכרעמל וכרדב 
וחאמ דעוצ יתייה ינאו ,טלבתהל אלש לדתשמ 
רנרבש תובקעל ילגר תא סינכהל לדתשמו ויר 
רבד השוע ינאש שיגרמ יתייהו ,ריאשמ היה 

.יכרד תאו יתושיי תא עיבמש 

אלל םירבדמ ונייה וניניב ,רתיהש השיגפ לכב 

,תודידי לש תויובייחתהו ליגו ןמז לש תוציחמ 
אנקתמ ינא םויה דעש ,בל יוליגב םא יכ 
יתוא תדקופו אבש וז השוחת ןיאש דכ לע 
תא יתצרעה אל ינאו ;םדא-ינב םע השיגפב 
.תוילכשל רבעמש טקטנוק יתשגרה ךא .רנרב 

.זא יתארק םרט ויתוריצי תא 
םע דחי דחא להואב יתאצמנ םינש דהאל 

ותוא תא יתשגרהו ,ירבעה דודגב ,ןימינב ,ויחא 
.רנרב לש ושפנ ישרושמ ,תושגר טוח 

םירומ ויה אל דוע ,יתודלי תונש ,םינש ןתואב 
היה הרומ לכ .ונלש רפסה יתבב תולמעתהל 

.ותנבה בטימכ הז עוצקמל תחא העשל הנפתמ 
.ןיינבל ץוחמ םיאצויו תורושב םירדתסמ ונייה 
היהש ,יבא ,תולמעתה תורוהל ותעש אובב 
םינבלה םילוורשה יתפח תא דירומ היה ,הרומ 
היה ךכ רחאו ,לוח תעבג שארב םתוא דימעמו 
.תספותב םידליה םע ףתושמ קחשמל רסמתמ 
.תיבב ונתא קחשמב םלועמ ףתתשה אל אבא 

.ךכל יאנפ ול היה אל 

ורצי לוחה תעבג שארב םינבלה םיתפחה 

עקר לע םינבל םיניינב לש הנושאר תומד יב 
.קפואל דע תוערתשמש תוממוש לוח תועבג 

היהש ,ר" ז א יפלכ ונל היה דחוימ דובכ 
ונעדישו ,קוק ברה לש בוטה ודידי ,יתד םדא 
סאי ,יוטסלוט לש ותזוחאב רקיב םג אוה יכ 
וביבס ורצי וללה םירבדה לכ .הינלופ ,ריאנ 

םידעצ המכ קחרמב םידמוע ונייה דימתו ,הליה 
ר"זא לש ותיבב .ותא םירבדמ ונייהשכ ונממ 

התואב ויהש טעה ישנא לכ םיפסאתמ ויה 

,אלרוב ,ינועמש ,םיינוליח םג ,ופיב הפוקת 
:םירומה ןמו .ןבומכ אבא םגו ,רברב ,ןונגע 

םירכוז םיטעמ ,רפאפו ילאיחי ,ךוברווא חספ 
.םויה םהיתומש תא 

,"הרזע" םינבל רפסה תיבב הרומ היה ר"זא 

ישפוח רועיש ונל היה דחא םוי .ך"נתל ינמוד 
ונתוא איבה ר"זא .הלח םירומה דחאש םושמ 

לצינ ר"זא .אילפהל טקש היה םיה .םיה ףוחל 
סה אוה .הייחשב קרפ ונדמלל תונמדזהה תא 
םג אוהו ".בגה לע בכשל ךירצ ,טושפ" : ריב 
םילגהו ,םימה ינפ לע ובג לע בכש .םיגדה 
הלוע היה אוהו ,אלמה ופוג תא ומירה דימ 

.וינפ לע הבוט הקחששכ דרויו 
םמו םידמוע ונייה ונחנאו םיברעה םיגיידה 

ונדמל אל הייחשה תמכוח תא לבא ,וב םילכת 
.ונממ 

:רמאו ונילא הנפ אוה 
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".םיב ץוחרל ואוב ,םידלי" 
םידלי .דמכ שיש האר זאו ,ץחרתהל ונסנכנ 

.תוחשל םיעדוי םניאש 

.זירכה ".תוחשל םכתוא דמלא ,ואוב" 
הנושאר םעפ וז .םהדינ יתייה ןיידע ינא 

,דבוכמ ירבע רפוס לש תומד ינפל יתיארש 
תליהקב דואמ בשחנ היהש םדא ,ןקז לעב 
,םיכוראה וינותחתב םורע ראשינו טשפתמ ,ופי 
לכ יתייה .הרוגחל לעמ םישלוג ורשב ילפמשכ 
.וירבסה רחא בוקעל יתחלצה אלש ךובנ ךכ 

.יתלפנ דימ ,םיימל וירחא יתסנכנ רשאכ 
:יל רמאו ,ילגר לע דומעל יל רזע ר"זא 

"!יפוג תודימ ללגב ,הייחשב ןורתי שי יל" 
הב ,הייחשב ילש ןושארה רועישה היה הז 

.ימימ יתנייטצה אל 

ץראל זיראפמ יתשא םע יתרזח 1931 תנשב 
.תישילש הקלחמב ,ייסרממ הגילפהש הינאב 
ותעיסנ ול .דתיה וזש ,זזה עסנ דחי ונמע 
.הב עקתשהל אבש ,לארשי-ץראל הנושארה 
ןופיסה לע ולע הירדנסכלאב הינאה הנגע רשאכ 

ונחנא .םיטוטהל השוע םהמ דחא ,םיברע 
איצומ יברעה תא וניארו ,ןופיסה לע ונבשי 
עתפל .םיחורפאו םיפיעצ ,תוטחממ וילוורשמ 
ליחתהו ,ןקז לעב זא היהש ,זזה לא שגינ 

זזה .ח 

ץיבוניבר .ז .א 

םיבוהצ םיחורפא זזה לש ונקז ךותמ איצוהל 
,הפ רועפ ראשינ זזה .הז רחא הזב םיכר 

.קוחצמ ונעקפתה ונלוכו 
,ןופיסה לע תוכורא תועש תבשל גהנ זזה 
לכ ויה ינוהמתל .םירפס תאירקב עוקש דימת 
םיהדה ,החישב ונחתפשכ .שדוק-ירפס םידפסה 
תשה זאמו ,תימלועה תורפסב ותונעדיב יתוא 
םירפס לע ונל רפסי אוהש ךכל םורגל יתלד 
הנושאר השיגפ ,רתיה הינאב ותעיסנ .םירפוסו 

.םיילארשיצרא םע רקיעבו ",טניירוא"ה םע ולש 
רשקה תא בואשל וליאכ הצר אוה וניפמ 

.ץראה םע ולש ןושארה 
ץרפ אוה .בוחרב ונשגפנ תובר םינש רחאל 

:רמאו קוחצב 
ואציש םיבוהצה םיחורפאה תא רכוז התא" 

"!ינקזמ 

אבאל ויהש הביתכה ירוסי תא יתיארשכ 

תולילו םימי בשוי היהשכ ,ורוד-ינב םירפוסלו 
ילע ליטה ,היגמו בתוכו ולש טפנה-תרונמ דיל 
אל םלועמו ,םיבתוכ טעב קיזחהל דחפ הארמה 
ינב .רפסב תורוש בותכא דחא םויש יתבשח 

םיצמאמב אלא ףטשב אל ובתכ אבא לש ורוד 
תירבעה הפשה לש היישקב וטבחתה ,םימוצע 
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ןיבו ,ודיקפת תעשב דמוע "רבד" סופד דיל הע 
אוה ,בוחרב העונתל ןתונ אוהש ןמיסל ןמיס 
נבול תא ארוקו "םידליל רבד" תרבוחב ץיצמ 
מה תובלל םג רבדל יתחלצהש יתשגרה ,ולוג 
קבו ,בותכל ךישמהל יתוא דדוע הזו .םירגוב 
ינא םילמב םגש יגפמ ילוא האב תולקהו .תול 

.רייצמ 

וליאכ דליה לא רבדל ןווכתמ ינא יתביתכב 
רהל .ךרע-ילק םירבד רפסל אלו ,רגובמ אוה 
ךרוצ ןיא .םוי-םוי ייחבש אלפומה תא תוא 
ןח אוצמל ידכ תיתודלי הרוצב דליה לא רבדל 
ונחנאש יפכמ רתוי הברה םיניבמ םידלי .ויניעב 
יתוא" חסונב םילמב תועשעתשהה .םירובס 

,הבבוש איה ,תמכוחמ איה "יטומ-יטופ-יטוט 
םייחה תייארלו דליה בלל תרבוד הניא לבא 

.ליג לכבו דליו דלי לכב ,רייוצמ רבכש 

תויהל ןוצר אלל ,יבלב הלעש לכ יתבתכ ןכל 
יתיסינ אלא ,םילמ ילוצלצב עשעשלו יתודלי 
,םירגובמה תא םיניינעמש םירבדב םג תעגל 
םידליהש עדוי ינא .תוציחמב שיגרהל ילבמ 
הנופ ינא ןכלו ,אלפומה םלועב םבלב םיקסוע 
יניעב אלפומש המ לכב םג רבדמו םהילא 

.םירגובמ 

ןמכיפ בקעי 

אבא .םויכ לבוקמו ונשיש המ תא אטבל ידכ 
.תורפסב ירמגל םידרפינ תומלוע ,ינאו 

תונשב .הרקמ ךרדב בותכל יתלחתה ינא 
רייצל תימורדה הקירפאל יתחלשנ םישולשה 
לת ןואיזומ ליבשב סטאמס לרנג לש ןקויד 
שקיב ביצי .י "םידליל רבד" ךרוע .ביבא 
ינא .ונועובשל םירויצ ךרדהמ חלשאש ינממ 
הצר אל אוהו ,"םידליל רבד" לש רייצה יתייה 
יתרייצשכ .םירויצ ילב הנעפות תורבוחהש 

יתיאר ,"םידליל רבד"ל םירויצה תא הקירפאב 
ןיב ,םירייוצמה תויפ תא חותפל יל יאדכש 
ךכו .והשמ רפסלו ,תויח וא םישנא הלא םא 
פסל דחי ורבטצהש םירייוצמה םירופיסה ורצונ 

רפ ויתבתכ ."ולוז ךלמ ולוגנבול" ןושארה יר 
ןיידע עדאש ילבמ ,הצרא יתחלשו םיקרפ-סיק 
ויה יתלביקש םידהה .רופיסה לש ופוס אהי המ 

.האנה וליפא ךכמ שוחל יתלחתהו ,םיפי 
שרב רשא ונתה-רטוש תא יתיארו ביבא-לתל יתרזחשכ 
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