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 249

הפ-לעב םירפוזק 

ן ו נ ג ע י " 0 
ץיק םויב ,ישש םוי לש םיירהצה-רחא 
תאו ונידגב תא תרדבמ■ חורה .םיענ ימלשורי 
ילא התוולתנש ,יתרבח לשו ילש ,וניתורעש 
ונממ לואשל ידכ ,ןונגע לש ותיבב רוקיבל 
,ולא םירופיס .וירופיסמ םיינש םגרתל תושר 
הדמל ,ןומע לש םירופיסה ינושאר ןיבמ 
םהו 'ב"הדאב ירבע רפס-תיבב םינש ינפל 
הנוצר .םויה דע התוא םיוולמו הבלב ותרחנ 
ינעהלו 'הנושלב שדחמ םתוא רוצל אוה זעה 
תילגנא יארוק לש תובברה להקל ישכ םק 

•םלועב 

:בישמו רהרהמ ,הירבדל בישקמ ןונגע 
,הנש םישימח ינפל ,דחא םוי ,ינרוכז — 
החמשב ,ול יתרפיסו ינרב לצא יתסנכנ 
רתינ ילשמ דחא רופיסש ,הלודג הוואגבו 
יתלביק ףאו ,סופדב םסרפתנ ,תינמרגל םג 
שיו יתוא ךרבי רתבש יתיפיצ !ודעב ס"ש 
.דואמ םיבורק םירבח ונייה יכ ,יתחמשב חמ 
יב ץענ קר .ללכ ביגה אל הברה יתעתפהל 
:רמאו ,תורהרוהמה ,תומוגעה ויניע תא 

לב ,ומע ךותב רצבתמש רפוס לש ותלודג" 
זא יתייה •דמא שממ ולא םילמב ."ומע תש 
בדו ,ויתבהאו דנרב תא יתצרעה ,ריעצ םלע 
ןיא זא ינמ .החמי לב םשור ילע ושע ויר 
יתוא םיניינעמ ירופיסמ םישועש םימוגרתה 

,רתבל ,ול הדות ריסא ינא ךכ לעו ,דחוימב 
.םויה דע 

את המ העדי אלו הכובמב האב יתרבח 
ןימב ןונגע יניע ותצינ עגר רובעכ םלוא .רמ 

.הבושמ לש קיז 
עמל הלענו —רמא —תודלי ,הנאוב — 
דציכ ןכל הארא .ילש הדובעה-רדח לא ,הל 

.ירופיסמ םוגרת םישוע 

רדחל ונסנכנו תוגרדמב וירחא ונילע 
םיפוצמ ,הרקתל דע ,ויתודיק לכש ,חוורמ 
ףדונ תוקיתעו שאד-דבוכ לש חירש ,םירפסב 
םילוענה תונוראה דחא לא שגינ ןונגע .םהמ 
והמ םירפס ינש איצוהו ותוא חתפ ,רדחבש 
םיילוש לעבו רוע תכירכב םהמ דחא ,םירד 

.םיבהזומ 

רופיס" תא הקירמאב ואיצוה ךכ — 

לש וידי השעמ ,ידיי םוגרתב ילש "טושפ 
,םיאנ םירפס .ןייטשניבור רזעילא םגרתמה 
רחאל :הזכ רבד ןכשפנב הנדעש לבא י ןכ אל 
רתה ותוא םימסרפמ וליחתה ,רפסה אציש 
דיה תידייה תונותעב םיכשמהב ומצע םוג 
ןב םלע לש תוזירזב ,דימו — .םש תימ 
וילג םשמ איצוהו רחא ןוראל שגינ ,םירשע 
ולש םימלש םיפד לעש ,ןותע לש םיבחר תונ 
,תולודג תונומתו .רופיסה םוגרת ערתשמ 
שארמ תוציצמ ,ןונגע לש ןידעה וינפ ןקויד 

.דומעה 

השגינו ביבסמ ןנובתהל התנפ יתרבח 
לש םיינוגססה םהיעבצש 'םיפדמה דחא לא 
נמז ינבש ודיעה וילע םיחנומ ויהש םירפסה 

.םה ונ 

ךונגע רמא — ולאב תלכתסמ תא ,הא — 
םירפס לש יל שיש ףסוא ןימ והז — ךויחב 
ינא .ילשמ םירבד ועיפוה םהבש תויגולותנאו 

...ימצע תא בהוא תצק םג 
:הרמא ,תררושמ הנהש 'יתרבח 

יאש ררושמ וא רפוס םלועב שי יכו — 
?ומצע תא בהוא תצק םג וננ 

לש וינפ לעמ התחמנ הבושמה תשרא 
:רמאו ושארב דינה אוהו ןונגע 

תא אנש רנרב .ךכ ירמאת לא ,אל — 
...ומצע 

,תספרמה לא ,הטמל ונדריו ונבש 
.םיליבהמ הפק ילפסב ךורע היה הנחלושש 
תונורכז ןונגע הלעה המיגלל המיגל ויב 

.1908 תנשב ,ץראל ותילע תפוקתמ 
•רתוי דוע םימתו ,דאמ ריעצ יתייה — 

«הרייעה לש תויביאנה לכ תא ימע יתאבה 
זא ■דתיה המ ןכשפנב רעשל ןתא תולוכי 
זא ויחש םירפוסה לכ םע השיגפה יליבשב 
םעפב יתיאר ובש םויה תא ינא רכוז !ץראב 
,ןכ ינפל דוע ,קילאיב לש םולצת הנושארה 
ןכשפנב תומדל ןתא תולוכי יכו .הרייעב 
וזיאב ,הצרעה וזיאב !יליבשב היה המ 
ןקויד תא יניעב "יתעלב" בלה-תולעפתה 
ןושארה רפוסה היה ןויצ-ןב .ש !ררושמה 
ילע השע אוה ףאו ,ץראב ומע יתשגפנש 
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ינדרי הילג 250 

דנרבש דועב 'טתסא היה אוה .םוצע םשור 
הוויקו טסימיטפוא היה אוה ',רסומה-שיא היה 
,השדח תילארשי-ץדא תורפס ןימ דסייל 
ןיא םלוא .טסימיספ היה דנרב רשא דועב 
םושמ 'ולאכ תולבקהו תואוושהב םעט לכ 
יתילע רשאכ .יחה םדאה תא תונתונ ןניאש 
תא דובעל ,לעופל תושעיהל יתבשה 'ץראל 
רביד ןויצךב .ש .תובשומה תחאב המדאה 
יפל היהי אל הז רבדש יל ריבסהו יבל לע 
היה .ונימב אלפומ היה ילא וסחי •יחוכ 
ינפב םתוא ארוק ,ירופיס תא יבממ לטונ 
ונלוכו םוי אובי דוע" :םהל רמואו ,ופי ינקז 

."הזה קוניתה ינפב שייבתנ 

תא וילעמ רענמכ ,עתפל ךייחתנ ןונגע 
.והופיצהש תונורכזה ילג 

ןיאו ,תונורכז הלעמו בשוי ינירה — 
בז תולעהל קיפסא דוע ,ללכבו .ףוס רבדל 
ונב ץיצה בושו ...ןקז םדא היהאשכל תונור 
דלי לש תויביאנש ,ול תדחוימה תובבושב 
,וירוחאמ הנש םיעבשש ,םדא לש תוחקפז 

.היבוברעב הב תושמשמ 

ךשמה — תומסקומ 'ותצפה — אנא — 
•רפסל 

— רהרוהמ ןוגגע ךישמה — םויכ — 
,רתוי םיסומע ושענ םייחה .ונתשנ םירבדה 
החמשל יאנפ ןיא בוש .רתוי םיכבוסמ 
.רתיהש יפכ ,בלל בלמ תורבחל ,הטושפה 
,הב ונשח אל לבא ,הלודג תוינעב ונייח .זא 
ימ .םיעונצו םיטעמ ויה םיכרצהש םושמ 
.לודג רישעל זא בשחנ םירדח ינשב רגש 
תחמש — החמש .דתיהו 'תוער ,רתיה לבא 
םישגפנ ונייהו ,דחי ונייח .שפנה-תחמש ,בלה 
.ףרה ילב םיטטוקתמו םיטהלתמו םיחכוותמו 
הרקמב ,וא ,לעופל תושעיהל יתיצר ינא 
לע זא הלעה ימ •סופד-לעופ ,רתויב עורגה 
יתורפסה ידי-לע ותסנרפ תא אצמיש ותעד 
.הדובע םוי רחאל ,תולילב בותכאש יתבשח 
םירופיסה .איהה הפוקתב דאמ הרופ יתייה 
רחא הזב יבל לע ולע םירויצה .יטעמ ועפש 
יל יתינק אל .הז דחא הזב ובתכנו ,הז 
יתלחתה .רפוס לש הנילפיצסידה תא ןיידע 
ומ ריע ,ץ'צובב .דאמ ריעצ יתויהב בותכל 
תעכ .די-יבתכ אלמ דדח יתראשה 'יתדל 
.וזכ תעפוש תולקב האב הביתכה ןיא רבכ 
ינוציח יוניש לכל המיא דע שיגר יתישענ 
רדחמ יתילע ולא םימיב 'הנה .םילקבש לק 
הדובעה רדחל ,וז המוקב ,ןאכש ילש הדובעה 
דע םימי ורבע •םדוקמ ןתיארש ,הלעמלש 

לבא .הדובעל בושל יתלוכד "יתלגתסה"ש 
יתבב .ףונ לש םייונישל שיגר ינא דחוימב 
רבשמ לח 'לשמל '"םושלש לומת" לש ותב 
יתילע הביתכה עצמאב .ךכ לשב דואמ רומח 
םשמ יתרזחשכ .ןורימל בלצרב ידיסח םע 
ופריה אלו ןורימ לש ףונה תוארמ יתוא וויל 
ינוימדב תולעהל יתלדתשהש המכ לכ .ינממ 
אל ,זא יתקסע ןהבש ,שובש תאו ופי תא 

•יתחלצה 
תוארמ חירבמכ ,ויניעל ודי םירה ןונגע 

.םיינדרוט 

תא ןכל יתרפיסש שממ הז עגרב ,הנה — 
יבר ףונה תוארמ ינוימדב בוש ולע ,רבדה 
.יניע דגנל םייחכ ובצייתהו ןורימ לש דוהה 
םושמ ילוא .יתוא שבוכ ,יתוא ףדרמ ףונה 
םירפוסה ילודגמ דחא ףאל המוד ינא ןיא ךכ 
,רפס תביתכל םמצע תא םיניכמש ,םלועב 
יתמ .תומישר םימשור ,םידמול ,םירקוח 
אלש העשב ?בוטה רופיסה תא םדא בתוכ 
.וילאמ ובלב רצונ הז .ותוא בותכל ללכ בשח 
רמ הניאו תברוצה ,היווכ לבקמ אוה עתפל 
םלועמ !"ךלוה" הזו ,בותכל הסנמ אוה ,הפ 
לכו רופיס בותכל ימצע תא יתוניכה אל 
,םבתכל ימצע תא יתוניכהש םירופיסה םתוא 

.םלועל בותכא אלו יתבתכ אל 
הקיתשה תא יתלצינ — ןונגע רמ — 
,םינתינ םאה — לואשל יתחתפו הררתשנש 
בוציעל ,הווהה ייח ,םיווהתמה םייחה ,ךתעדל 
םישבוגמה םייחה תונורכזל המודב יתונמא 
ןתינ םאה ,רומאל יתנווכ ?תודליה תפוקתמ 
ןתינש םשכ ץראב ילויהה יווהה תא בצעל 
רהיה הרייעה לש שבוגמה יווהה תא בצעל 

?תיד 

— ךויחב ןונגע בישה — ללכ ךרדב — 
ןהש םושמ ,ךיתולאש לע תונעל לוכי ינניא 
םלוא .ןהל ןכומ ינניאו ,לוקישו ןויע תונועט 
,ןכ .דימ ךל תונעל לוכי ינא וז הלאש לע 
,בטיה בותכלו ,בותכל רשפא •ןכש יאדווב 
.תיתימא איה הייווחהש יאנתב ,לכה לע 
ךילהתבו ,הטושפ הקינורכב דלונ רופיסה 
ינא) "הריצי" םיארוק םתאש המ — דוביעה 
ה"בקה לש וידי ישעמל קר הריצי ארוק 
,הלעתמ אוה — (סרח ילכ רצויל — לידבהלו 
ןבומכ לבא .הנוילע הקינורכל ךפהנש דע 
ולש המוראה רתוי קיתע אוהש המ לכש 
.רתוי תרכשמ ,רתוי הקותמ ,רתוי תינחיר 
ןטק קובקב יתינק היגברונב יתייה רשאכ 
רחאל ,הז ש"יי .ונימב דחוימ ש"יי לש 
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51 ןונגע י"ש : הפ-לעב םירפוס 

,קושל ותוא םיאיצומ ןיא ,ותוא םיניכמש 
תא םיניעטמו ,תויבחב ותוא םינסחאמ אלא 
,םימיב תועסונ תוניפסה .תוניפסב תויבחה 
,תרזוח הניפסה רשאכו ,תולטלטימ תויבחה 
תא םילטונ ,הלש תיבה-למנל 'הנש רחאל 
קבל ותוא םיקירמ ,תויבחה ןמ הזה ש"ייה 
ליטהו ןמזה 'הריכמל ותוא םיאיצומו םיקוב 
תדחוימה המוראה תא ול םיקינעמ םילוט 

.תורפסב םג הז ךכ .ולש 
התשע םשור הזיא םדוק ונל תרפיס — 
םאה .קילאיב לש הנומת ךתורענב ךילע 
.יתרבח הלאש — ? בורקמ כ"חא ותוא תרכה 
רכהו ,ומע יתשגפנ .ויתרכה ,ויתרכה — 
םדוק .םינוש ןמז-יקדפ העבראב ,ותוא ית 
ץראה לכב דחי ונלייט .לארשי-ץראב לכ 
הררשש הביחה לע •םילשוריבמ ץוח ,הלוכ 
הטודקנאה תא ץש יפורפ םעפ רפיס וניניב זא 
רקסירב לש הרפסמל סנכנ דחא םוי :תאזה 
רפסל לכוי םא רקסירב רמ תא לאשו ופיב 
קילאיב" ,דקסירב ארק "?שוריפ המ" .ותוא 
'פורפ "!יתדובע תא קשנ ומצעבו ודובכב 
לש ותדובע קשנל רשפא דציכ אלפתה ץש 
יתמייס הז ךא רשאכ" :בישה רקסירבו ,רפס 
ןמ אצי אוהו ,ןונגע לש ונקז תאי תושעל 
•"ויחל לע ול קשנו קילאיב וב שגפ ,הרפסמה 
סרגנוקה תעב קילאיבב יתשגפנ ךכ-רחא 
למ ינפלש ןורחאה סרגנוקה ,הניווב ינויצה 
למה ירחא ,ךכ-רחאו .הנושארה םלועה-תמח 
ףייע םשל אב אוה .גרובמוהב ונשגפנ ,המח 
,ידיב ויה יתותע .ןילרב ךרד ,היסורמ עגיו 
ילא אב היה .םימלש םימי ומע לייטמ יתייהו 

ירחא .ירדחב בשי םיירהצה דעו ,רקובב 
ייטמ ונייהו ,ולצא אב ינא יתייה םיידהצה 
פו ,הלילה תוצח דע תודשבו םירפכב םיל 
.ברעה-תדועסל הלק הקספהב ,רתוי םימע 
תויהל בהא אלו ,תויח אלמ היה קילאיב 
היהש תועש ול ויה ,ןבומכ ,יכ םא ,ודבל 
תורפס לע םיחחושמ ונייה .תודדובתהל קוקז 
תויעב לע ,םימודק םישיא לע ,םייגיבה-ימי 
ותוא הניינע אל השדחה תורפסה .רסומ 
עפתה רותמ יל רפיס דחא םוי לבא .הברה 
ומוגרתב ארקש ,"ובמאלאס" לע הבר תול 
ררושמ לש רפס והז" .ץשולס םוחנ לש 
רבולפ" ,תושגרתהב דמא ,"ןיאמ שי ארבש 
— ,לבא ."אלמ םלוע הזה רפסב דימעה 
תבשה — תונורכזה ףטש תא ןונגע קיספה 
.תסנכה-תיבל תכלל שיו ,סנכיתו טעמ דוע 
ונמק .הבינע בנעו רדחל סנכנ אוה 
הנוכשה תובוחרל ונמע אצי ןונגעו ,דרפיהל 
תפחרמ ,דתיה רבכ תבשה תריוואש ,םיוולשה 
,הלע הז דא ןורחאה סובוטואה .םהילע 
ןמ ויתואיר אולמ םשנ ןונגע .דריש וניכיחו 
ראהו תבשה ריווא ,םשובמה ,ףירחה ריוואה 

:רמאו חנאתנ ,םינ 
םידוהי ורמש וליא היה הפי המכ — 
תוטעמה םילמה ןמ ילא הלעו — ...תבשה תא 
,הקלתסנש השודקה לע ונוגרע לכ וללה 
ימימ — וירפסבו — ושפנב העובקו הרומשה 
רבעמו םימיל רבעמש םיקוחרה תודליה 

.םינמזל 

ינדרי הילג 
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