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םירבדו תושיגפ

הווש ונניא דובכה התע .דובכה לש תוביציה

ריעצ ינא םג — :ךישמהו ריעה ןונגעו ,יתינעש

יתייהקולהל לכויש ,הזה םלועב ונשי ימ .הברה
ינש קר םשור ילע ושע ונירפוס לכמו יל
ןבירשעג זיא סאד" רנרב יפמ יתעמש םא .דובכ
לש זוכיר ויה םה .דנרבו קילאיב — םירפוס
ונייצב וא ),ןיינעל בותכ הז( "ךאז רעד וצ
החמש לש ודסח חכשא אל ךא .םוצע רבד הזיא
ןותנ יתייהשכ ,אלמ טידרק יל ןתנ אוה .ןיצ-ןב — "יארקב האצי ישפנ" ילא ויתורגאמ תחאב
אבהימלועב יתקפקפ ןיידעו םיסוסיהו םישושיגב ילע ארוק ינא םויכ .דובכ יל שי יכ יתעדי זא
,רימ וצ זיא ייוו" :רמא אוה .ילש יתורפסה .ם"דהל "ןא טינ ךיז טבייה טע" םירבד הברה
םעד ראפ ןעמעש ןפראד דלאב ךיז טעוו ןעמ .תונעל המ ישישכ םג הנוע ינניאו לעפתמ ינניא
ינפב שייבתהל ךרטצנ בורקב ,יל יובא( "לגניי הדלוי יריצ ילב ,הלק הכאלמ התשענ הביתכה
,יל המדנ ,בותכל יתלחתה זאמ .תוירחא ילבו

ריעצ ינדועב וילא ינבריק רנרב םג ).הזה רענה

תאז לכבו ,תוריתס-בר םדא היה אוה .תמאב תא ןקתל הסנמ ינא ,הבוח ידי יתאצי אל יכ

.יתועבטמ ביט תא שדחמ קדובו ימצע
.דאמ יל הרקי התיה םתעד תווח .תומילש לעב
ריכמ ונניאש ,רודב יח ינא ,הנקיז תעל ,התע
אוה .חקוי םייחקלמב אל — דובכל רשאו
רצארגה לש וכרע יתעדי םינפל .ולש עבטמה תא לכו הלודגה היכזה .תעדה חסיהב אובל ךירצ
קתפכ ,םואתפ ומכ םיאב םיאלפנה םירבדה
בדל עובק ךרע היה ).הירטסוא תנידמב עבטמ(
תא םג ,תוביצי לש התובישח ךירעמ ינא ,םיר
.עיקרה ןמ

 fאורק ךורב

תפומ-רפוסכ ןרנגע

)", 1918ואשדנור הייונ"ב ,דורב סנאמ( שדח סתמיה והז

שי .תורודלו רודל תפומ-רפוסכ ותלוגס תא ונמצעל םכסנש יואר ןונגעל לבונ-סדפ ןתמ םע
,איהו — תחאה .תושיג שולש ןאכ רידגהל הסנא .וילא תושיג המכ ונוכנו ,םידדצ המכ וב
— הינשה ;ןונגסה תניחבמ השיגה — רובידה תא הילע ביחרא ןכ-לעו תירקיעה ,יתעדל
.ןוויכה תניחבמ — תישילשה !םיאשונה תניחבמ

ןונגסה תניחכ
דע ןושלה דש םע וקבאנש ,הבש הזורפה קלחב השדחה תירבעה תורפסב עדוי ינא השולש
רקיע ןונגסהו הרוצהש השולש .תמייק תירבעה החרפה םתוכזבש ,תובא השולש .םכריב םא
.הל ןגוה סופד ואיצמהשו ואצמש דע הריציל ושגינ אלש !םהל
,ך"נתה ןמ תולואש םילמב םיבתוכ םיליכשמה ויה ופאמ אבש דע .ופאמ היה ןושארה
ושגינשכ .קילאיב לש חנומב שמתשהל םא ך"נתה "חסונ"ב אל ,ך"נתה ןונגסב אל לבא
הרוגשה ןושלה ןמ םגרית דחא לכ אלא ,ללכ ןונגסה תייעב םהינפל .דתיה אל בותכל וללה
אל רובידה תפשמ ירהש ,םינבומה לכב השועמ תורפס התוא ,דתיהו .תויכ"נת םילמל ויפב
ז המוד רבדה המל לשמ .םיליכשמה דע וימכחו םעה לש הביתכה תפשמ אל ףאו ,הב היה
",םילמ לש ףוספסא" .רדה ילבו ראות ילב סרח לע סרח םתס חינמו תוברח ילת אצומש ימל
.קילאיב לש ונושלב
םתס אל טקלל עדיש ןושארה ליכשמה אוה .השעיי אל ןכ יכ שיגרהש ופאמ היה ןושאר
םיניינב ירזחשמ םירקוחה ךרדכ ,םיניינבו םיכבדנ ןהמ תונבלו בושל אלא ,תוצפונמ ריג-ינבא
.ך"נתה ימיב םיבתוכ ויהש ומכ בותכל ןויסנ .הזכ רוזחיש איה ךויצ תבהא" .םיקיתע
,תירבע הניאו םילמ םתס תבבגמ ולשל המדקש הביתכ התוא לכש ,ןמאה ופאמ שיגרה שגרה
ןיא יכ .ופאמ אבש דע תונמא-ןובשחב-אבה ירבע רופיס היה אל ,ןכאו .הריצי םושמ הב ןיא
.ופאמ לש איה הנושארה תבצה .ןושל ילב רוציל

קילאיבו .חסונכ רכוה אל ללכבש ,ךכ ידכ דע .תודלות איבה אל ופאמ לש הז ןושאר חסונ
.וב אצויכ תודלו םיקהל ופאמ הכז אל תמאבש ינפמ ,ןושארה "חסונה רצוי" תא ילדגמב האר
ןושלמ עורג םוגרת םגרתל ,חירו םעט אלל תוצילמ בבגל םירפסמה יבור ופיסוה וירחא םג
םויכ אורקל ךכ םושמ ונל השקו ,הזב אטח ןיקסגלומסכ רפוס וליפא .תויכ"נת םילמב תרחא
.ותישארב ילדנמ לע םגו ,לשמל ,ןמלוש ןמלק לע !םיטעומ לע קר עיפשה ופאמ .וירבד תא
דימעה אוה .ותולגתה רחאל ילדנמ ,אופיא ,היה שדח ירבע חסונ רציש ופאמ ידחא ינשה
.רודה ירפוס בור תוריציבו ויתוריציב תובבוד ויתפשו ,הפיכב אוה לשומ ןיידעו ,תודלו הברה
ינרדומ ןכותה היהי וליפאו ,ילדנמ םושמ רתוי וב שי ,ביבח רתויו חבושמ רתוי רפוסהש לככ
.ינרדומבש

בתוכ ילדנמש העידה איה הנוכנ אל .ןושארה חסונה תא םג טלק ,ינשה חסונה רצוי ,ילדנמ
ןיינב לש חור ,ופאמ לש וחורב אקוודו ך"נת לש עפש םג וב שי .שרדמהו הנשמה ןושלב קר
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אורק ךורב

ןמ םתניתנכ םייח םירבדהו ,ך"נת ינינפ ןסומלוקמ וטלמתי וילע ילדנמ בל בוטכ .רוזחישו
,םהבש םילודגה דחאו ,ך"נתה ןמ םיריזנ ללכ םניא םה ףא ילדנמ לש וידימלת לכ .ארקמה
יקוספ בטיממ ,םכילע םולשל וימוגרתב תיממע תיכ''נח תינונגס הריציב הברמ ,ץיבוקרב
.שמוחה

תא וקפיס אל ונירפסמ בטימב םתגיזמב םג ,ילדנמ לשו ופאמ לש ,וללה תואחסונה ינש לבא
ימע ',ג ךרכ ,וירופיס לכ( "רמועה"בש"-תונוגע" ןמל .הנושארה ותרוש ןמל .ן ו נ ג ע לש וחוד

לכל ףסאמה אוה יכ .םויה דע שדח אוהו ,אב שדח חסונ .השדח חור ונילע תבשונ ),ד"לש
היהש ומכ ",תוחצ ךרד"ב רמול היה רשפא .רקיעו ךפונ םהילע ףיסומו דחי םללוכו תואחסונה
,ופאמכו םינושארה םיליכשמכ אלש .ןוגיעה ילבכמ ירבעה ןונגסה תא ריתה אוהש ,ןונגע רמוא
סינטסיא השעמ קדובו ןחובכ ןונגע שגינ אל ,ותעיסו ילדנמכו םינורחאה םיליכשמכ אלשו
ורמא וללהש דועב .הב דבכתהל היוארה תירבע הבכיש ול רורבל חחה ןמ אבה םדאכו
ראשה לכ ,תירבע דומלתהו ך"נתה ורמא וללהו ,תירבע וניא ראשה לכ ,תירבע אוה ך"נתה
המל לשמ .יתונמא רוזחישל רשכ לכה .תירבע לכה :רמול בל ץמוא וב היה ,תירבע ונניא
םהינב אקווד ויה םהירוביגש ,םינושארה םיסורה םירפסמה ןיבש לדבהל — המוד רבדה
ויה םהירוביגש ,ךליאו יקסבידטסודמ ,םינורחאה םיסורה םירפסמהו ",םיצירפ« לש םהיתונבו
ןקיטנאמורה אוהו ,ינונגס טסילאיר ,ךכ רמול רשפא םא ,אופיא ,אוה ןונגע .םע יטושפ םג
.ןכותה תניחבמ

יבגל .תונויצב םג ,בגא ,תמייק דחא אשונב הקיטנאמורו םזילאיר ןיבש וז המודמ הריתס
היחת לע המולחב ,איה ירה הז םעו ,תיטסילאיר תונויצה התיה "םייוגל דוא"ו הדועתה ימלוח
םיאצומ ונא ןונגע לצא םג ,םנמאו .תיטנאמורבש תיטנאמור אקווד ,םיקחרמו-םימודק-ץראב
םהומכ ןיאמ םיינויצ םירופיס הז םעו ,תירבעב הנממ הלעמל ןיא טעמכש ,תזרפומ תויתולג
םג אלא ,לגרל הילע לעו שדוקה ץראל םיעועג לש םירופיס קר אלו .רחא רפוס םוש לצא
ובש השעמה רופיסש ",לוחה תעבג" תא ריכזהל יד .שממ םישדח םיילארשיצרא םירופיס
".ביבא-לת לש לודג ךרכ" הנבנש םוקמב שחרתמ
השלב הריצי רייוצת םולכ לבא .ז"עלב רוטאזיליטס ",ןנגסמ" אוהש הנגע תא םינומ שי
אוהש ירבעה רובידה תא םינומ ויה וליאכ הז ירה והיצאזיליטס ילב םירפס ךותמ הלוטנ
עמש וללה םירוטה לעב .יתוכאלמ היהי אלש ןמז עיגיש דע ,אוה יתוכאלמ יאדו .יתוכאלמ
.ךכ רבדמ היה יאכז ןב ןנחוי יבד םא בשוח אוה טפשמו טפשמ לכ יבגלש ,ילדנמ יפמ םעפ
םורט ידוהיה תא וחור יניע דגנל הוושמ הנגעו .ויפ לע רוצילו ך"נתב לכתסהל היה יד ופאמל
אל ,ןבומכ .איהש תומכ תירבע ,תיראטילאטוט תירבע לבא ,תירבע קר עדויה ,הלכשהה
ילאידיא איה היצאזיליטס לכ .םינקותמב אלא ,רבדמ בותכה הלאכ םידוהיבש םילקלוקמכ
).לרפ ףסויל ךירימט הלגמ"כ ,גולגל התילכת ןיא םא( היצאז
םג ןה רמא ,איהש תומכ תירבעל ןה דמא הנגעש ןוויכ .דבלב הרוצ לש ןיינע הז ןיאו
רוביחל "תונוגע" רצקה ןאמורה ןמ עיגהש דע וז ךרדב גילפהו ךלהו .איהש תומכ תודהיל
לבא .ךכ ידכ דע וירחא ךלי רפוס לכ אלו ארוק לכ אל ".םיארונ םימי" :שממ ךורעךחלוש
דע ולש תיתודהיה תויראטילטוטב ךלה קילאיב םג .םהלשמ ימינפ ןויגה םירבדל םהל שי
"םיארונ םימי" םגו "הדגאה רפס" םג ירהו ".הדגאה רפס" אוה ,שדח "בקעי ןיע" רוביחל
תונמא לש הרפמה החוכ הז יכ ,תינוליחה ,השדחה תירבעה תורפסה תא אקווד רקיעב םירפמ
.הריצי תדובע לכ לשו יתונמא רוזחיש לשו
אבש דע .םירפסה תשל ךותמ ירבעה רופיסה ןיינבב ישילשה תיבה תא הנב ןונגע ,רוציקה
םירעשה תא םבחרל ונינפל חתפו אוה םק .םהינשל וא שרדמל וא ך"נתל םינוגע ונייה ,אוה
".תונוגע" ןושארה ורופיס תא חתופ אוה ךכ — "םיבותכב אבומ" .תורפסהו ןושלה ירדח לכל
הז גוחל ןוגיעה ילבכ ורתוה .טושפ לכה וישכעמ יכ .וירופיסמ דחא םש אוה "טושפ רופיס"ו
תירבעה ןושלה לש הז היהי ,יעיברה ,אבה חסונה ,בתכבש תירבעה ןושלה לש רחא וא
;"טושפ רופיס" ףוסב ,תנגע ןושלב — וא .התע אלו ונרושא .שממ םייח לש רובידב היחה
".יתמיא עדוי םימשב םיקלא"
תא תכנ לא רידגה קילאיב .ילדגממ רפיהה אוה ןונגע תנגסה תניחבמ יכ ,רמול רשפא
תלוכסא לש התלודג יהוז ,ןכא ".קצומ חסונ" םימעפ המכ שיגדה אוהו ,חסונה רצויכ ילדנמ
המו הלכשהה תנגס לש ספורה והובורהותה ךותל לזרב הקציש ,ללכב תראופמה הסידוא
,הרישל קר קצומ חסונ עבקנ דרפסבש אלא ,דרפס תפוקת תייחת ןיעמ הזב התיה .הל םדקש
םג קצומ חסונ םהירבח-םהידימלתו םהירבחו ילדנמו קילאיב ידי-לע עבקנ הסידואב וליאו
30
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תפימ-רפוסכ ןונג«

.םויה דע םייח ונא היפמו ,הסידוא ישעמ םילודג .הדגאה ירחא הנושארה םעפה וז ילוא .הזורפל
.וישרודו רוד רוד לבא

וניא הז חסונש אלא ,חסונ ,רומאכ ,אוה ףא רציו השדח הפוקת חתפש ןושארה אוה ןונגע
סירתיש המ קר אל ,יקוראב אוה ןונגע ,תויסאלק ןה הסידואו ילדנמ .קצומ וניא ןווכמב .קצומ
אל" !טע ינומה ,םע-יטושפ ורציש המ םג אלא ,הפשב השדח הריציל רמוח אוה ורצי םילודג

\ םידיסח ,םינבר וא םישנו םידלי ופצפית וגהש המ םג אלא ,יוטיב-ינמא ורציש המ קר
. Vהבהא םמוגמגו והשמ עיבהל וצר לבא ,וקדקד אלו םנושל לע ודיפקה אלש ,דחאכ םידגנתמו

' :ןונגע ןדיע ךכ .וינוגינב הריצי השעמ השעו חוכב לודג רמז היהש ,רזלאב ןסינ ןזחה תניחב
. :תוליגמו םיסרטנוק ,שדוקו-לוח-ינומט-ינופש ,שחרו ללמ ,שגרו ןויער יפוקיע ,סירוביד-ימלג
| רקיעה .יקוראבה ,רובשה וקה אקווד אלא ,רקיע אוה ירטמיסה ,םלשה וקה אל — בושו
.יסאלקה ןונגסה ידי-לע ולגתנ אלש םידדצ הלגמו יעבט ףאו יתונמא אוה ףוריצהש
נ הז שדחדשי ןונגסש יפ-לע-ףא .םייחב וננושל תוחתפתהל הז ךפהמ לש וכרע רעשל ןיא
.דתיה ירה ,ןולמ םושו היצנאדרוקנוק םוש וליעוי אל םיתיעל ןאכ ירהש ,ומלוהל השק רתוי
םיחישה סדרפב םג וישכעמ לייטל היהי םיענ ,ולצבו יאסידואה ןונגסה דצב ,ןפוא לכב .החוורה
.תירבע הריצי וב — .דתיהו — התיהש .דמכ דע ,ןומהה לש וליפאו ,םעה לש תוחישהו

; הרכה ךותמ אב אוה .ינוש שופיח םשל תוסינטסיא ךותמ קר אב אל שדוחמה ןונגסה :דועו
קיתעה לע התוקפרתהו התונוית התוימואל לכב יתבר הסידוא התואש ,תעדמ אלש וא תעדמ
היקוחל ענכיהלו תחצחוצמה הפוריא יפלכ לוזפלמ דחא עגר וליפא החכש אל ,רוקמהו
טפשמ לכו ,הפוריא לש הירלקפסאב ולכתסה םעה-דחא םגו ילדנמ םג .םיינושלהו םייתורפסה
לש ותק לע ורתיו אל הז םעש ,םחוכ היה לודג יאדו .יפוריא לקשמ יפל יונב םהלש טפשמו
תינרוחא תוכמב לגלגה תא ךפה ןונגע וליאו .תירבעב ןושלה שומישו קודקדה תניחבמ דרי
ליחתהל זעמ היה ימ .דחי םג הסידואו הלכשהה תויה ינפל וניתובא-תובא ובתכש ומכ בתכו
םהישעמב ךלוהו ךשמנ ןח לש טוח םיבתכב אבומ" ז ןושארה ורופיס תא ןונגע ליחתהש יפכ
ןח הלוכש תילט תועירי תועירי גרואו בשוי ומצעבו ודובכב אוה ךורב שודקהו לארשי לש
".הב ףטעתתש לארשי תסנכל דסחו
שמתשמ היה אל ילדנמש ,םילמה יפוריצ םצע אלא ,טלוב קוסיפה-ינמיס רסוח קר אל ןאכ
היה אוהש םינבלה םתוא גוסמ הלא ןיא ,הדגא שרדמב םהב אצויכ ןיאש םושמ ,ללכב םהב
םירמאנ םירובידה ןאכ וליאו .הינוריאב קד ירה ,ןהב שמתשמ היה םאו ,ויניינב ןהמ הנוב
םושמ הז ירה ,רודה ןבומב תורפס ירבד תאז לכב םה םאו .ונבוה ךכו — שאר-דבוכב
רבדל אלש — היחתה תורפסש ,תנתונה איה לבא .רחא רוד ןב רוביג ינולפל םסחייל רשפאש
.הלאכ םירוביג הל ויה אל — הלכשהה לע
םיאשונה תניחב

פיטה םיינונגעה םינושארה םירופיסב שודיחה שגרומ רבכ םיאשונב ןכ ןונגסב ומכ
ינב םה םיאשונה לכ םינושארה וירופיסב לבא .םיינרדומ םיאשונ םג ול רחב ךכ רחא
ידי לע אל םג ,היחתה ימיב אלו הלכשהה ימיב אל ,ונתורפסב וראית אלש ,תורודה
.םיאקיטנמורהו

ךרוצל טוחה תא קיספהל היה ךירצש ,ןמז היהש ןכתי .טוחה קספנש םוקמל רזח ןונגע
.הידו ןויע וירצ אוהו ,ירוביצ דצ הל שיש וז השרפב הדל םוקמה ןאכ ןיא .רודה וא העשה
אוהו — קילאיבמ לודג ונל ימ .טוחה תקספה התואב ,הארנכ ,תכל וקיחרה םירפוסה ,לבא
גהונ היה ילוא .הרוצה דצמ אלו ןכותה דצמ אל ,ותוא סרג אלו תודיסחה וק תא ךישמה אל
וחינזהש המ חיצנהל הצר אוה .הזח הנגע לש ולזמ .האושה תא ,דלונה תא האר וליא תרחא
,ןילופ תודגא תא ",רושימל בוקעה היהו" תאו ",תונוגע" תא ונל ןתנ אוהו .תודוד ינש ינב
.הברי ןכ .דועו דועו "רפוסה תדגא" תא ",חדינה" תא

ןוויכה תניחב
לארשי-ץרא בושי םע תיתרוסמה לארשי-ץרא תבהא תא גזממה ןושארה אוה ןוויכה תניחבמו
התיה אל וליאכ .תינואג תוטשפב אלא ,הזיתניסו הזית-יטנאו הזית לכ אלל תחא הגיזמ שדחה

הימדמ הברה שי הזב אקווד .תרחא ,דתיה תואיצמה ,יאדו .המ-תוקחדתהו הלכשה םייתניב
המכ ירה ,ינויצ ןמור — רפוסי יכ ןמאי אל — טעמכ ןיא הבש ,ונתורפסב לבא .רפוסה
תרוקיבה לכב ",ונינקזבו ונירוענב" וליפאו ,ונלש םינויצה םינמורה םה םה ןונגע לש םירופיס
.ינויצבש ינויצ רופיס והירה ,ובש

This content downloaded from 109.65.135.39 on Sun, 25 Mar 2018 08:47:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

