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ןדס בד

תחא הנש

)י"שת ,למרכה רהב לויטב( ןונגע י"ש

ומש לעש ורופיס ,עדונכ ,הנינע — תדמועו העובק ןונגע י"ש לש ותליחת
דנש ",תונוגע" רופיסה אוה ,עבק ופוסש יארע תניחב ,ומש תא ול דרב
אשט י"ש לש ותליחת ןכ ןיאש המ .ןויצ-ןב .ש לש "רמועה" לש הנושארה
הכיראת הנושארש ,תידייה הקלחה ןיבו תירבעה הקלחה ןיב הלדבה ךירצ
ה םג תאז-םע .ךכ-לכ םיעודי םניא הנינעו הכיראת הנורחא וליאו ,רתוי
ספדנש ",ןטק רוביג" ורישב התוא האור ומצע דפסמה — הלופכ התליחת
רפ תקולח סכטב ומואנב ,אוה םג ורביד ,ומוסריפל הנש םישימח תואלמבו
ה-תנש איה לבוי :ןושלב ,ויביבסו סרפה לגרל םירמאמב ,תונותעה םגו ,וב
אוהו ,םדוק תחא הנש ספדנש רישל הנווכהו ,הליחת הל המדק וז הליחת
חת איה ףא תידייה םאו .דראבלג יבצ הדוהי 'רל "הדוהי תחנמ" סרטנוקל
שידוי רעד" ידומע לעמ וספדנש םירמאמו םיריש תצובק התישאר הרואכל
וניארוק-להקש רשפא םירישהו ,באלסינאטסב ספדנו שטאשטובב אציש
צה לעופה"ב םתצק ",טייק ענעדלאג"ב םתצק( םיתמסריפו יתרזחש רחאל
 280ימע , 1958,קרוירינ ",טושפ רופיס" לש ידייה םוגרתל אפיסב בורקמ
באלסינאטס חסונ לע ירמאמב יתוריעה רבכו ,הליחת הל המדק וז הליחת
ב ספדנ "טאלבנעכאוו רעוואלסינאטס"ב יכ ) 389ימע /ה ךרכ ",לארשיב
זה ידייה רישה םוסריפ הארנכו ,הנייד הליד ףסוי ונינעו ,ונלש רפסמה

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 28 Mar 2018 07:53:15 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

 211ןונגע י"ש לש םיעבשה לבויל

ומצע רבחמה ןכש ,הארנכ :ונרמא .ירבעה המכסהה ריש םוסריפל
ב אתשה הספדנ( "םיזנג"ב הרומשה ולש הרצקה היפרגויבוטואה
הי תחנמ רפס לע םיזורחב המכסה סופדב ירבד תישאר" :רמוא אוה

ייב יתמסריפ הזל םדוקש ינמוד לבא ),ג"סרת תנש( ס"שה תודגא
' 4246לג ",בירעמ"( ןשב לאפר םע החישב וליאו ".הנייד הליד
ש ,הדגאו הכלהב דחא דפס לע המכסה .דתיה יתבתכש ןושארה
יה הז ,טרבלג יבצ הדוהי 'ר רבחמ לעבה תאמ "הדוהי תיב" וא

ותעב הנייד הליד ףסוי 'ד לע הדלב שידיי ןושלב יתמסדיפ כ " ח א

והשימ ילוא .יתושרב יוצמ אלש ןותעה םש תא בותכת השקבב
והמא ןושל וא תובא-ןושל המדק םא ,עירכהל ונדיב אופיא ןיא
רבחמ האצי "הדוהי תחנמ" ךאו ,ס"דתב אצי "הדוהי תיב" ירה
המכסהה-ריש רמולכ ,תירבעה הקלחה לש התליחתדוליחת ןינעל
טב וקלח דצמ םג ,ומצע דצמ םג תעד-תמושתל יואר סרטנוקה
.ותוננובתה תרפופשב ודוצנו ונלש רפסמל ול ונמדזנש ,םירפוסו
ה ויסרטנוקב עדונש רבחמ-לעב לש סופיט היה ,ץיבולזאי שיא
ו ,י"שר בתכב םסופדו הרודהמ לפכב םהמ ,א"ערת דע ב"מרת
חה ירבד תונמאנב םייקמו ,ול םיבורק תולילגב לאדשי-תוליהק
הבר ,אדיפש-אנהכ ריאמ היעשי 'ר לש ויריקומו וידימלתמ היה
עמד ,רטמ לאו לט לא" עדונה רישה תרבחמ אריפש הרש איה
ילב "דיגמה" ידומע לעמ םג םסריפש ותינבתכ ,ךוניחה הקיתב
רשטל דודנלו דיעה תאו תונברה תא בוזעל חרכוהש דע םיבירי
שורד םסריפ ותריטפ ירחא( ול ןמאנש ,דימלתה .םיטישכת-רחסמ
,ליכשמ לשו םתו ארי לש בוריע ,עצמא-תדימע ותדימע "),ןגמו
תומכח ינימב םיאיקב ול וקזחוהש ,ל"זח לש הדגאה ירבד רואיב
ץבקמ היה וידודנב .תורוד השולשב ינפל םיליכשמה-יאצח לש
א םימעפו ,ויסרטנוק ישארב םהירבד םסרפמו הגיבוקובו היצילג
,ןהכה קודצ 'ר סיראפ לש עדונה הבר דודיע-רבד ול בתוכ ,לשמל
האד םלוא ],קנארפ הרשע =[ 'רפ 'י ךס הנטק הרושת םע :תוריעז
ו ",ץראה תולילג" לעב אנהכ ללה םהמ — םיטעמ םיליכשמ לש
הלא ריש ירבדמ .םירענו םיכרבא םובתכש ,ריש-ךרד המכסה ירבד
ב ,לשימישפב בשיש שלזיימ לאומש לש וריש הנושאר המגוד
ש םירבד תצקו ג"כ ןב אוה בתוכה — אפיל אנינח ףסוי 'ר עדונה
הב עודיה טאלבנילימאפה לש וכורע אהיו םינש שולשכ ואציי אלו
טב ןמטיירב בקעי 'ר ונתוח תיבב בשיש אריפש דיאמ לש וריש
תובורמ םינש ואציי אלו ךלוהו םסרפתמ יוליעכ ועמשו ט"י ןב
.ןילבול ימכח תבישי איה ליח תיב דסייש דע ליח לא ליחמ דלייו
'ר ויבא תיבב שטאשטובב בשיש םיקשטאשט יולה ףסוי לאומש
יו טשפתיש ומוסריפל םינש בור הכחי אל אוה םגו ,ד"י ןב אוה
כסה ידיש טקלמ רבחמ לעב ותוא יכ ,דמול השק ולא תואמגוד
רואית םהש ,וירבד תצק איבהל יוארו .םירענו םיכרבא תריחבב
הזה ןמזבו םהה םימיב ירבע רבחמ לכ לרוגמ רבדה עדונ דבכ
ונתרות =[ ק"הות ירואיב דפס רבחמ תארקל ומדקי דשא הילע
א"כ אוה אבט ולעפל רומאל תוקחוש םינפ ותוארהלו תופי םינפ
םירקבמ תודוגא ואצמי ץוחב ,הפרחו תשוב ולחני םינוקה תיבבש
תא לוקשל וטפשי םרט םתעדל ורוביחב הייפ אלש ןעי תונורסחו
זמ לע תולעל רשכיו ולעפ רשי םאו ךז םא םלכש ינזאמב םתעד
תמ יכונא םירבד שיא אלו יל דפוס טע אל יכ יחוכ ןויפר יתעדי
דצ ילגעמב ךלוה לכ טופשי ]ןכ לעו =[ כ"עו ,רבע תפש תרהט
בא תאזב םא יב רבחמ תרטעו תילטב ףטעתהל יחכונה ירוביחב
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,תלבוקמה התליחתו תירבעה הקלחב ןודל ונאובב ,הכישמהל ןיד הנורחא הרעה
הז ריש .הוורסנוקה לש המוחתב אוה םג ומוסריפ ירהש ",ןטק רוביג" רישה ןמל רמולכ
.אקארקב רזל םחנמ ןועמש לש ותכירעבש "הפצמה" ןועובשה ידומע לעמ ,עדונכ ,ספדנ
ןותע תניחב ומצע הארש .ןועובשה לש הנושארה ותנש םג איה רישה לש ומוסריפ תנש
,ףוה ילתפנו רזל םחנמ ןועמש ,םיל"ומהו הנוכיתה הפוריא תוצרא רתילו היצילגל דחוימ
םירבעה םינותעה ינש" :רומאל ומעטו םלעפמ דוסיי תא ראבל ןושארה םנוילג רעשב ואר
ינותעל רוסא ,תורוסא םיכרועה ידי לבא ,םעט בוטב םנמא םיכורע היסורב םויה םיאצויה
תודוא לע תמא רבד דיגהל םהל רוסא ,םצראב לפנ דשא בושח רבד לכ עידוהל היסור
תוללוחתמה הנטישהו תופידרה תודוא לעו ,היסורב םיבשויה ,ונמע לכ יצח ,םידוהיה בצמ

לקשמ ונל ןבוי ,בונישיק-עוזעז ירחא הנש התע ונא יכ ,רוכזנ םא ".תע לכב םדגנ
ינותעב םיליטמ םיל"ומהש םישקה לוספה-ירבדל ףרטצהל לכונ אל יכ םא ,םירבדה

עמשנ תודיקהו תויוחתשהה תימהו טבשה תקישנ קשמ לוק קר" :היסורב םידוהיה

הצורה ,ןועובשה ".וניניעב שפנ לעוגלו אדזל היהיש דע ,היסורב רשא םידוהיה ינותעמ
תכלמ רתוומ ,היסורב הנתינ אלו הירטסואב הנתינש תוריחה תורשפא תנמ לכב רזעהל
םלעתה ךרועה יכ ,המוד .ותמיענו ורוביד תליבכב בייח אהי אלש ,היסורל ותסינכ לע הליח
תוחוכל אטבמ-ילכ — ולעפמ לש םרגה-רקיע תא ומצעב עדי אל תמאב וא דיחכה וא
הלכשהו תינויצ תינכתש ,הנותמ-תינרמש המגמ ילעב ,היצילג-ידוהי רוביצ ,תיבמ-רוביצ.
קפתסנ התע וננינעל ,התעש אובתו הפוגל השרפ איה לעפמה תכרעה .הידוסימ םה תירבע
תונדמל ןיב גוויזה — ךרועה לש ותוישיאב המ-טוטריש ,הנושאר הדוקנ .תודוקנ יתשב
ןוגכ ,תוצילמ-רבחמו קידופס-שבוח דזל בייל 'ר ויבא( תיבמ-השרומ ול היה הלכשהו
ויה הברה םינשו קידצ שיא ,לשימשפ ,וריעב היה קזחומ ,ידויפטנ1מ דובכל הליהת ריש
),ויריש-תצובק הרמשנ ,רזל דוד ר"ד ,ודכנ ידיבו ,ורבק לע תורנ םיקילדמ וריע-ימימת
וריכה םירבעה להק !תושרדמה רקחב דוחיבו ארקמה רקחב הברה קסעו ותעידי קימעה
,רפסב םימילו "חולשה"ב הליחת וספדנש םיטבשה תרשע לע וירקחממ ,ותעובש םדוק
רוד וליאו ,רנישטרוט .ה .ת אוה ורביחש ירבע-ינמרגה ןולימה ןמ וריכמ ןורחא רודו
,היה ומלוע .הנש הרשע-הנומשכ ךשמנ ומויקש ",הפצמ" ךרועכ דוהיב וריכה םייניבה
לש ורזועכ הקיטסיצילבופל ,ותנוכת-ךפיהב ילוא ,ךשמנו רקחהו ןויעה םלוע ,םצעב
הדוקנ .ולש ותמיב תא םש הנב םינשלו ,אקארקב "דיגמה" תכירעב סכופ בקעי לאומש
רופיס ןוילג לכב אובי" יכ ,חיטבה ותינכתב דבכ — תורפס ינינעב ונותעב וכרד ,הנורחא
ירבדל םג !ונינטייפ יבוטמ םיריש םג ,ורסומו ידוהיה חורל םיאתמה ,הפי רויצ וא דמחנ
םלוא ",הפצמה תמר" איה ,תונמוזמ םיתעל אציש ץבוק דסיי םימיל ".בל םשוי תוחידב

תורפסה הדשב :יורקה ,וקה לעמ דחא רודמ — םירודמ ינש ונותעב עבק הליחתב
תוינומדקב ןייטשטוו .ה .צ לש וירקחמ םהמ( רקה-ירבדל שבכנ ועצמ בורש ,םיעדמהו
דחא רודמ !םתכמ וא רופיס רבדל ותצקו ),ללכב ןילופ ידוהיו ,טרפב אקארק ידוהי
,רכינ .רופיס-דבדו ריש-רבד ,תודימתב טעמכ ,ואב ובו ,ןוטיליפ :יורקה ,וקל תחתמ
.ךלוהו הברתמ םרפסמ םנמאו ,ויתולילגב םיריעצ םירפוס דדועל המגמ ול התיה ררועהש
הפוקתב ,ונתינ םירופיסה דודמב יכ ,ריענ דבלב הנושאר הנשל תנווכמ ונתריקסש יפל
לשמ — ץוחמ ןיב ,ןיזייר םהרבאו שא םולש לשמ — תיבמ ןיב םימוגרת תצק ,וז הרצק
םירפוסל ןתינ ובורש ,טעומ םוקמ וספת םה לבא ,ראיימטיט 'זימי'זאקו יקרוג םיסכאמ
תורמשמ השולשכ סניכש ,ךרועה .םוגרת היה אלש טעמכ רישבו ,םיירבע םירפוס-יחרפ וא
,ח"נ ןב ילאוזנס עטנ ןתנ םהמ םיטלוב הנש התואו — םהיקיתומ ,ןבומכ ,בריק ,םירפוס
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גרבלג שריה יבצ וליגךבכ ותומכ !רישו רופיס רבד הפ םסרפמה
סריפ-דקיע ןורחאו ולש "םיער ףנכ" לע ומוסריפ-רקיע ןושאר -
ףרטצמ הרקמ-ךרדכ .םייריש תביתכ התע םתביתכב הוושה דצהו
עהל אב םילואג-רוד עיבשה ובש ,עדונה ודיש אוהו( ודיש ןכש
שילש .ומוי-ברעה לזמב ותריצי אוה םגו ,ויחא לש וכוויתב אב
התואב ךלהש ,תויזד-ןזנסייוו לאומש ודודיחב הבורמו ותרישב.
ימ דלפסטוג ]םחנמ ןב ןועמש =[ ם"בש ומכ ,רתוי םיריעצ םיאב
סביא לע רמאמ םג ריש-דבד םג הפ בתוכ אוה ךא ,ךוניח-תויעב
מ םלענ םימילו ,שיביוט לביילו שובדבליז .י .ד לש "םעה" ימי ןמל
שבו תיליע הירטסואב םיינמרג םייממע דפס-יתב להנמ הברה םינש
ו ,ןילופ-ירעב ירבע הרומ היהו הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא
ב הריעצ תרמשמ .קסיבוקלווב ץיבוניבר בקעי ןיבו וניב ,םינקז ינש
שטילאה ,ותדלומ-ריעש ןהאפ ןבוארכ ,הבודמ הדימב ימ — ועדונ
אסנבל םהרבאכ הטעומ הדימב ימ ,םירקחמו םירופיס חתפ ול
מי-רצוקו וילח ול ולכנתה טעומה ורוא ךא ,הלוע בכוככ בשחנש
ש יציא ,םיציאה דמצ ידה — תונושאר תועיספ יעסופ םחמ םיבר
ירחאו רדניל בקעיו קסניזילמ ןמסופ םולש ידחו ,ץינזיוומ ונש
ירפסמה םתומכו היזאופה-תוכלמב ,הלודג ןכש-לכ-אל ,תירחא
בנרוק שיבייל לאיזועו אנראטמ םיובלטייט השנמו אקארקמ אריפש

ךכש-לכ אל ,תירחא םהל הדעונ אלש ,םירחאו ןידושטמ גרבנייטש
ונש רתסא איה — תבתוכה הדיחיה .דשאה היואר תדחוימ הרכזהל

םוקינוא תניחב הנש התוא איהש ףא םלוא ,ראיימטיט 'זימיזאק לש
מ ותשא ,התדודו היה ירבע רפוס תויחךמסייוו לאומש הדוד ירהש
חתפ ךרועה המ דע ,םידיעמ םתומכו םה לבא .התיה תירבע תדפוס
םימדמ וא םילוע תוחוכ דודיע לש היולג המגמ ךותמ םא ,םיסנמו
ראטוא לש היומס המגמ ךותמ םא

סיקשטאשט י"ש לש ומש םג הפ הלגנ הלאה תוחוכה גוחב הנהו
רענה יריצי יפ-לע יכ ,רמול לכונ אל ,דוחאלדזאובנב עשעתשהל
ליממו ,תולודגל רצונ יכ ,שחנל וליפא וא ריכהל ןתינ ,הירחאלו
ךרדכ — גהנ וגהנמכ יכ ונל הארנו ,ךרועב הזכ שוחינ וא תאזכ
מכ ודועו ,וכרד םכרדו ותמר םתמר ,הזה רענה תא םג בריק ,םירחא
עו ,והשמ שח ךרועה יכ ,רמול ןתינ קחודב .ותלוזמ רמוחו לק ,ומצע
ענה יריש יכ ,דשחה אוה — רזל דוד ד"ד ונב םיברב רפיס וילעשו
רענה לא עיגה דשחה םא .םבתוכ-ליג יפכמ םיבוט ךרועל ול וארנ
סה וריע-ןב ךכל םדוק םינש עברא ךכ לע ודשח רבכש ,ויניעב
הנשה שאר תכרב ול בתכ ,רשעה ןב רענהשכ — "םיעושעש ירפס"
זה דשחב הגה םהבו ,ןושל-ילופכ םיזורחב וליפאו ,אוה םג םיזורחב
ידיל ועיגהש וירוכיב לשמ רתויב םודקה רבדה םה רענה ירבדו
דפ קחצי לש ורפסב חפסנכ ןחכ לארשי םסנכ םימילו "רבד"ב.
 216-215).ימע (1952,
ש רענב האגתמו חמש היה "הפצמה" ךרוע יכ ,דמול ךירצ ןיא
ל הרהימ ,עמשמ יתרת ,ותיילעש דוחיבו ,תונושארה ויתועיספ'
ירבד תודעכ ,ומצע תא םג אלא וצרא תא דבלב אל אצמו םינש
עצה דפוסה םג יכ םא ,חמש ךרועה ".ריעצה לעופה" ",הולשה"
בה ןיב ,האגתה ךרועה •,ותמיבל םימי ךרואל ונמאנ אל םירחא
המכל תישארב-תמיב התיה ותמיב ,םנמאו .הל ןמאיהל םילוכי

רועה לע ורמאמב )ך"רבא( אנהכ םהרבא ריעה רבכו ,םירקוח
הז וליחתהש ,םיריעצ תוחוכל תיתורפס המיב רציש ,הזב אוצמל
רפס תוחוכ ורפס-תיבמ ואציו הנושאר וסינ ךכו ,םהלש הציבה
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"הנושארה ותנשב "הפצמה" ךדוע םסיפדהש ,סיקשטאשט י"של םה םיריש העברא
> 1904יאמב ,' 6ד"סרת רייאב א"כ ,יד 'לג 'א הנש( "ןטק רוביג" רכזנה וריש אב הנושארו

:ונושל ךכו

,המירמו ותשק דיך1מ ,העסנ שמשה התחונמל

,עיקר יתאפ לכל ,םיאבחנ המזן י!הז
המקנ ק1חש ויתפש לעו ערג ןורחאה קיז הנג
.עיבנ חור תוממור םיאב ףשנ יבכ1פ ליחו
לעממ וציצן םןני? יפלאו .זיולקה לש שגךךזן לעו

תועמך וטלמת? םורפמ ,ןטק דלנ בצג
!חכ איגש !ןטק דלי ך'רךנ תשק ,םיצח vra
.תואלפנ האךת זןן?על דוע .ןטש יפלכ ,דך1י
רישה םא ,עובקל ונדיב ןיא .ד"סרת רמועב ג"ל :רדושמה בתכ רישל תחתמ
,הייווח לש הניערג וברקב דמשמ ,פיטואיריטסל אליממבש-דמעומכ אוה ואשונש ,ונינפלש
ןוחביש ןטק דלי ותואל ול חינמ היה יוצמה רואיתה ןכש ,ךכ-לע דיעמ וחותיפ יכ המוד לבא
היתב העברא ונינפל וליאו ,רצחב וא בוחרב תוחפל ירה הדשב וא רעיב אל םא ותשק-חוכ

רומאל ,הליל-תישאר ןורחאו םוי-תירחא ןושאר — םיראתמ ,םיינוציקה ,םהמ םיינשש
ןטקה דליה השעמו זיולקה תא םיראתמ עצמאבשדכיתבה ינש וליאו !ץוחה תא םיראתמ
,הנוכנ איה הידוח לש הניערג תואיצמ לע ונתחנה םאו .ם י נ פ ה תא םידאתמ רומאל ,וב
םא ,שגרדה לע ותדימעב תשגדומה דליה לש ותונטק — תודלי-תמדקב הלח התעש ירה
,.ןטשב המחלמ — םירויצהו םיגשומה ןכש ,תצק תרחואמ הפוקתב הלח ותדימע תנווכ יכ
ריענש ןידו .רעג לש אלא דלי לש םניא — חור תוממור תעבה ,הקוחשו המקנ תשגרה
תונמל ",יתליפת רודיסמ האנ רופיס" אלפנה ורופיסב ,ואובב וריש אשונל רזוח רפסמה יכ
הטימש תונברקה השעמ םידמולו רדחב םיבשוי ונא" :רמוא אוהו םשרפלו םיגחה תא
ןיב ותמש אביקע יבר לש וידימלת ףלא ד"כ םיבשוי הלעמ לש הבישיב ונדגנכ ,לבויו
דירומ הרותה לע םשפנ םינתונש וינב תא רכוז אוה ךורב שודקהש העשבו .תועובשל חספ
ג"לבש רעיה הז ,בלבלמ רעיהו םיחרפו םיציצב םיטשקתמ םינגהו ץראה תא הוורמו תועמד
אוה ןיידע :ןטשה יפלכ םירויו םדיב םיצחו תשק ,םהיתובר םע םשל םיאצוי תוקונית רמועב
בכעל הלובי הניאש וז הרבככ השענ ורשבש דע םיצח וב םיקרוז ,ץראל םימש ןיב דמוע
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לארשי תוכזב םלועל דרויש עפשה בכעל לוכי וניא ךכ םולכ הכותב
).ס"ק-ט"נק ימע ",תחנבו הבוש"(
לי( דוגינה ךרד לע החטיבה-שגר תא תומיעטמה םויסה תורוש יתש
דבעמ :הרקמ-אל-הרקמ לע ררועתנ םא ,רתויב תוטלבתמ ),תוכ-איגש
א לא היינפ ונינעו ,שטאשטוב ידבכנ לש ארוק-לוק ספדנ ,ריש ותוא
שמ לארשיו םהרבא שריה ,ןרטש שיבא םימותחה — םהרבא יקלא
רייא 'יב הצרפש ,שטאשטובב הלודגה הפירשה תא תוכבל

בלב ,םידוהי יתב םלוככ םבור ,םיתב תואמ עבראכ ודמע העיגרא דעו...

רפסמ ןיאל םירפסו תויסנכ יתב העבראו םימשה בל דע תחקלתמ ארוב
חר ,הממשל םיבוטו םילודג םיתב ,הלודגה שאה תלכאמל ויה .דשאו שיא

תי ימ .ונב ומייקתנ היתוממושו םילשורי ןברוח תוניק לכ ,הה .בשוי ןיאמ
הש ,לארשי תוחפשמ תואמ שמח .ונילע ואבש ,האושמו האוש ,הכובמהו

םימורע ,םיאולבו םיעורק !לכ רסוחבו םוריעב וראשנ ,שפנ םיפלא
אכמ םיללימו םיכוב ,תוצוחב ףטו םישנא םיללוגתמ תוסכ ילבו הסחמ
א עומשמ םיינזאה הנשרחת .ודבאנו וששורתנש ,םהיתוברח לע חור
ליל-ןב התעו בוט לכ םיאלמ םיתבב ,ןוה-ילעב ויה לומתא רשא ,םיתב
עו תוברחה ילג לע .םהל ןיא שרופו םחל םישקבמ םהיללוע ,םינויבאו
וה ןדצבו ,בלו תוילכ חלופ ,חרוצ רמ לוקב תוננוקמו םישנה תובכוש
לודגה םרבשו רמה םלרוג לע םיחורפאכ םיפצפצמו םיכובו םירענו
וש םהמו הלהבו דחפמ םילוח ,םיפורשו םילד ,םילוחה יתבב םיבכוש

פנה םוהת דע םיבקונו תובבלה םירבשמ םהיתוחנאו תולוקה דהו םישנ
ריע הזיאמו םיפרשנ םירכמו םיבורק םתיב לא ופסא םיראשנה םיבר

אה היחי ודבל םחלה לע אל לבא ,דצ םחל םיללמואהל

דיתעש ימ לש ויריש רוכב ,דיש הז ודצמו ןותע ףד :הרקמ אל הרקמ
תניק הז ודצמו ,שטאשטוב ותדלומ ריעל םינתיד

זומתב ח"י ,ב"י 'לג ,יא הנש( םימי םיישדחכ רחאל ספדנו "םוד" :ומש ינשה וריש
:ונושל ךכו ) 1904ילויב , 1ד"סדת

,יךו ?3אנ םד ריש לא דמן לא
.לבןק התא םג !םד אנ יךו?3
ןגנת לא ,רמזת לא

י 3:לא י" :-םויס"ונל ער '-
<ה?*ל ן3ך"

.ריש לא ,ןגנ לא םויס ינל ער

.המישנ ה?ל ד; ,לבא-ימן םי.;?2ך
ןוכנה לככ ,םימיה-חולל תונווכמ ומוסריפ-תעשכ ותביתכ-תעש ומדוקכ רישה

לש וילחל הדרחה תמיענב לבאה-תמיענ םהל הברענ יאדו םיארוקהו ,זומתב רשע-העבשל
ךרוע .זומת 'כ םוי אוה ,לארשי-חולב לבא-םוי ףסונש ,םלבא לפכנו םיימוי ואצי אלו לצרה
היצילגב לארשי תוליהקב ונתינש ,םיבבלנהו םימתה לבאה-ייוטיב רוגאל דקש "הפצמה"

בא 'י ,ו"ט 'לג( שט י"ש :המותחה הרצק הבתכ םג ונארק ,הדשה ירעמ םיבתכמ :רודמבו
לצרה ר"ד לארשי לודג תא ודיפסה ונריעב םג .שטאשטוב" :רומאל ) 1904ילוי , 21ד"סרת
םעפבו ןרעטש יבצ 'דו אריפש ב"י רמ דפסמ אשנ הנושאר םעפב .נ"כהיבב םימעפ יתש ל"ז
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הלואש דע הנמאנ הבהא ,תמיענו .יחור םג ,י;ח םג

.ם?משהיךן םיךא,ךל עבשא ,שדקה ריע ךדעב ןתא
הלוגב הפ יל רשא לכ יתחמש שאר לע הלעא ךנורכז

.םילשורן ךדעב רפכ ןתא .שדחו תבש ,דעומו גח םויב
העבשה קרפב ןה — םיימעפ ומסרפמ ףאו םימיל רפסמה וילא רזוח הזה םתה רישה
רוזחל שקבתמ ארוקה ".ןולל הטנ חרוא" לודגה ורופיסב םישולשו-הנומשה קרפב ןהו רשע

בלב היה עוטנ רישה לש ורכז המ דע .םכותמ דמליו הלאה םיקרפה ינש תא אורקלו
,וריע ייחב ול דעימ אוה הדועת ,םנמא ,יכ .הדועתכ םג אלא תודעכ דבלב אל דפסמה
שדגתנו םיטסינומוקל הב ףרטצנו לארשי-ץראל הלעש ישפח םחורי ןיבו וניבש החישבו
תוביזע םייתש םוש לע ומצע רפסמה שפנב הבירמ לש לוק-תב תעמשנ ,וריעל רזחו הנממ
,םחורי יפב הידוגיטק תומדכ שבלתמ ומצע ולש תוילכה-רסומש ןפואב ,םילשורי תא בזעש
עטק ירהו ,ואצמ אל הילא ואובבו הילא דפסמה לש ותילע םושמ לארשי-ץראל ךשמנש
):ו"טק-ד"יק ימע( החישה
ונבלבו םיכרכ יבשוי לש תובוטה לכמ תינהנו ןילרבב תבשי התא םחורי רמא
.לארשי ץרא לש הסרא תא תסנכה ונא
לפלפל הצור יניא .ץראה תביחל ארוק התא םרא יתקעצו םחוריב ינפ יתמש
.ךתעד יפל תושעל ךירצ יתייה המ ,ךממ השקבב יל רומא לבא ,ךתא
.תומל ,ינודא ,תומל המיענב רמאו תחנב םחורי יב טיבה
ן ייחב תצק ול יתרמא
תייה ךירצ לארשי-ץראב ךתבישימ חור תרוק תאצמ אל םא םחורי דמא
.תעדל ךמצע דבאל ינודא
?תעדל ימצע דבאל
...וא .יח התאש ועדיי אלש ,ךמש תא םלעל וא ,םלעהל וא רמאו םחורי ףיסוה
יוא

תוכהלו תוצראה לכ רפע קשנלו םוקמל םוקממ ךלילו הלוג ילכ שובלל וא
והות לא .יתיעטו לארשי ץראל ידחא םישנא יתכשמש הז אוה ינא רמולו ךבל לע
.ירחא םתכשמנ

.לארשי ץראל ירחא ולעיש יתיתפ ינא יכו םחוריל ינא יתרמא
תילע אלש דע תרביחש ריש ןוגכ ,רבד ךינפל דמואש ךנוצר םחורי דמא
.לארשי ץראל

?ינא יתרביחש ריש ,םחוריל ינא
ובל לע וידי יתש חינהו ינפל ותמוק אולמ דמעו וילגר יתש םחורי הוושה
המיענב ארקו
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הלואש דע הנמאנ הבהא
םימשה יהלאב ךל יתעבשנ
הלוגב יל הפ רשא לכ
.םילשורי ךרפכ ןתא
.קותש םחורי קותש ,ינא
ארקו ףיסוה אלא ,קתש אל םחורי לבא
יתמשנ םג יחור םג ייח םג

שדוקה ריע ךדעב ןתא
יתחמש שאר תא םולחבו ץיקהב
.שדוחו תבש ישושמו יגח

.קותש ,ךל יתרמא ,םדא ןב קותש ,םחוריל ינא
.ארקו ףיסוה אלא קתש אל םחורי
םימלוע ריע הבגשנ הירק

ינע םע ךמעו ךב ןיא ךכלמ םא
םימיה ץק דע םדקמו שארמ
.ינשה תוקת תא ךב ינדא רשק
ירבדב חיגשה אל .יל דלוהו ךחינמ ינירה קתוש ךניא םא םחוריל ול יתדמא

ירבק רוב ויפ ילע רטאי םאו ארקו
םירבק ינכוש םלוע יתמ םע

ידבסו יזוע תא תיתחת לואשב
.םירע תראפת זע ונל ריע

תא עבות והארנ ךכ ,םחורי יפמ רישה תא עומשל ברסמ ותוא וניארש םשכ םלוא

):ו"סד-ה"סד ימע ,םש( ונממ רישה

.םולכ וילע ךל ןיא ןינעה רמגנש וישכע ]ישפח םחורי[ הלעבל לחר הדמא
דחא ריש ,וילע יל שי ינא לבא ,ילע םולכ םחוריל ןיאש יאדו הל יתרמא
.ריש וב השונ ינא ירהו ,ודיב יל שי
.ידיב ךל שי דיש המ רמאו ינפב םחורי לכתסנ
.םרמאתש דע ךחינמ יניא .םייח םילשורי םימש לש םיזורחה םתוא ול יתרמא
.םעמשל הצור ינאש הארו ויניע יתשב םחורי ינקדב
דשו וילתלת לע וידי ריבעהו וילגר לע דמע
הלואש דע הנמאנ הבהא
םימשה יהלאב ךל יתעבשנ
הלוגב יל הפ רשא לכ
םילשורי ךרפכ ןתא
.תיב דוע תעדי הנושארב ירה ? דוע אלו ןאכ דע םחוריל ול יתרמא
רמאו םחורי ףיסוה
יתמשנ םג יחור םג ייח םג

שדוקה ריע ךדעב ןתא
יתחמש שאר תא םולחבו ץיקהב
שדוחו תבש ישושמו יגח

.תיב דוע עדוי התאש ךב ינא עדוי  1דוע אלו ןאכ דע םחוריל ול יתרמא
רשו םחורי ףיסוה
םימלוע ריע הבגשנ הירק
ינע םע ךמעו ךב ןיא ךכלמ םא
םימיה ץק דע םדקמו שארמ

.ינשה תוקת תא ךב ינדא רשק
דשו רתויב ולוק היבגהו הידי יתשב ותשא לחר תא לטנ ןאכו
ירבק רוב ילע רטאי םאו
םירבק ינכוש םלוע יתמ םע
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,תבטב 'א ,ה"ל 'לג ,יא הנש( "הכונח לש רנה רואל" ומש הנש התואב ןורחאה רישה

):דוקינ אלב ןתינ ןותעב( ונושל ךכו ) 1904רבמצד , 9ה"סרת

הככיא םלוע לש ונובר תורנה םיכעוד םמוד
?הכראה תולגב ינתחנז וציפי םיהכ תוהוגנו
T
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—

•

s

T
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ד

"

י

t

?וניניע הנילכת הנא דע םבג לע דמוע ינאו
?הכורא הלעת אל הנא דע .וציקי יב תונויזחו
r
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י

-ד

—

s

v

t
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—TT

תאצי עשיל םינפל תבהלשה ריאת םמוד
T

פחד!!!(

T

T

-

"

T

T

*

—

הפחדת

J

V

V

:

T

*

J

ינפלו

התע ונתבזע עודמו םדקמ םימי הרכזא

?םיכחמ ונא ךתעושילו תומדא ילע םע ונתויהב

רמ ןנוקאו לבאתאו ץיופת? יב שדק ףשרו
המאה תולפש לע יתיכב םיבכמה ירובג רכזאו
הלגלגתה הכנחה תרונמלו םמע ביר .ביךל תע
.העמדה יניעמ ףטתו .םיבר םידז ידימ ומק

תורנה םיכעוד םמוד םאתפ ךא »חמשאו.
העמק רוא םיציפמו ,החדנ י?ממ יתחמשו

הרונמב דוע קלךי המ יתלפשה ישאל ץראלו
.העמדה ,אל ?ן$שה :הקבאו באכב ארקאו
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ג"ל — היביבסו םמוסריפ-תעשל םינווכמ םירישה תעברא לכ
פל שיש תוחפ אל רעושמה לככו ,הכונח ,באב-העשת ,זומתב
ר םייתשו «וינפל םירחא םיריש םג ,הארנכ ,ויהו .ךרועה-תריחב
מיב םיריש תביתכ דוחיבו הביתכה יוביר לע רבדמ ומצע רפסמה
םירפס יד ץוח א" :בתוכ אוה "טושפ רופיס" לש רכזנה םוגרתל
לעוו רעטשרע רעד ןיא ןראוועג טעטכינראפ םיבתכ עניימ ןופ
דקפה ףיוא טזאלעגרעביא ךיא באה ,םייה דעד ןופ קעווא ןיב
טש עלופא ךייא ךיא גאז ן אמזוג א גאז ךיא זא ,ריא טניימ
דמשנ םיפרשנה םירפסל ץוח( "רמוש רעכאוושא זיא לעגניי
כ אלמ רדח רקפה יתחנה ,יתיבמ יתאצישכ יכ .הנושארה םלועה
עמשמכ וטושפ — אלמ רדח :םכל רמוא ינירה ?המזוג רמוא

רוטקוד ראות תלבק סכטב ,םילשוריב הטיסרבינואב ומואנבו
בתכ ריינ יתאצמ אל ,ריינה לע יתבתכ דיינ תסיפ יתאצמ םא
עיב יתלייט וא ץוחב יתכלה םא ,יתבתכ שדדמה-תיבב וא תיבב
ל החונמ יל ,דתיה אל םיריש,ר חרוטמ .הפ לעב היריש
הנמדזנש ריינ תסיפ לכ .יתריש ילע הרבג אלש םוי היה אל

ה לארשי ץראל הנש םישימח ינפל יתכלהשכ .הזחמ וא

מכו המכ הווש לארשי ץראב הזכש רדח ,וספת לודג דדח .אבא

מ זגרא רודמב ךרועה לש תובושת תצק ונל ורמשנ — הנורחא
בב ]םיקשטאשט. [-שט י"ש" :ארקנ ,ןושאר וריש ספדנ ובש
לודג םירישל .ונעבש ךא «ונלביק םירישה תא .ךיפ אצומ רומש
/ט 'לג( םיארוק ונא ,ינשה וריש םוסריפל םדקש ,תונוילגה
גה דחאבו ".םוקמ הנפישכל ]:םיקשטאשט [-שט י"ש" «)1904
ויב , 21ד"סרת באב 'י ,ו"ט 'לג( םיארוק ונא ,ישילשה ודיש
לגל לכה — תוכירא ילב לבא ,הדותב לבוקיו בותכל אנ ליאוה
ה רדושמה יכ ,הרעשה-חתפ החינמ םילודג םירישל בוריסה לש
שידייב ויריש תצובק ךותמ ירהו ,רתוי םיכורא םיריש חולשל
םגש אצמנו ,תירבעב םיכוראה ויריש םייושע ויה םתומכ רשפאו ,םהבש םיבושחה םג םה

.םירישה יבוט תא ךרועה לש ובוריס ונדיספה ילואו ,תיפא התנכתמש הדלב-השעמ ויה םה

םעפבו םימעפ שולש םיבתכמה-זגדאב וילע רזחו היה ללוכ בוריס ובוריס םינפ-לכ-לע
,הזה םוקמב ונוריעה םימעפ יתש הז םיריש ונל םיחלושהל" :דומאל )ב"י 'לג( תישילשה

םיסנמ,דל הזב ריענ .רצ םוקמהו םיבר ןוילגה ינינע .ןפוא םושב םוקמ ןיא םילודג םירישל יכ
.,ףוסב תולוקש,דו תוושה תורבההו הפיה ןושלה וניא רישה רקיע יכ ,םידיש רוביחב םחוכ

".ולבקתי אל םהירישש הלא ומערתי אנ לא ]ןכ-לע [-כ"ע .הרישה חור אוה רישה רקיע
חור יפל ,רקיע םהב ול הארנש המ ךרועה בריק רענה ירישמ םג יכ ,רעשל אופיא רתומ
שאר-דבוכ ולוכ רענה לש וגוציי אצמנו .םידעומהדינע ,הנינע יפל :קויד רתיבו ,הדישה
וב העוטנ התיה יאדו ויבתכב םימיל וניצמש ,רומוהה תדימ ירהו ,ותולק ונממ תרסחנו
ןוילג ותואב — רבדל שולק ןמיס ונדיב חינהש ךרועל הבוט קיזחנ ןכ לעש .ותיירב עבטמ
ומשש םתכמ ]םיקשטאשט. [-שט .י .ש המיתחב םג ספדנ ",םוד" רישה ספדנ ובש ,ומצע
:ונושל ךכו "האנש ךותמ"
םהילכנב לארשי ינבל וררצ םיבאומה
.הלבג תושעל םהיתונב םהל וריקפה ]ןכ-לע[ כ"ע
,םהיתונב רפסה תיבל וחלשי םידיסחהו
הלכשהה תא ואנשי יכ ןעי

רענל הפ-זוחתפ ןתנש ,תוכזה ול דומעת רזל םחנמ ןועמש 'ר :רבד-לשרמוכיס
דוע ,חוכ-איגש ןטק דלי :רומאל ותחטבה לע זירכהל ול ןתנש רתויבו ,ורבדו ריעצה
היה רענהו רענל היה דליה ,האולמב המייקתנש החטבה איה יכ «תואלפנ הארת ךמעל
.תוחמשו תואור וניניעו האריו ףיסוי ןכ .תואלפנ הארה םנמאו שיאל
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