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 םימשה 1מ םיכורכ ודרי ףייסהו רפסה
 (בקע ירפס)

* * 

* 

 רפסה דרי אל הפוריא ידוהי אובר תואמ שש לע םימשה ןמ ףייסה דרישכ
 ידי לע וחבטנו וגרהנ ,ודמשנ ףטו םישנ ,םישנא ן םידוהי ןוילימ השש .ומע
 איצוהל םינפוא וזיאבו ךיא ,שארמ אלמ ןונכתבו רק םדב וירזועו ינמרגה ררוצה
 זג ינשבכב ,זוכר תונחמבו תואטיגב ,תורייעו םירעב הדמשהה תא לעופל
 דרי ףייסה ׳תוירזכאו תונושמ תותימ ינימ לכב ,קנדיימו הקנילברט ,ץיבשואב
 ,םהישנו םה וגרהנו שדוקה תוליהק לכב םידוהיה ישאר לע םייאדמשאה ידיב
 ,ודימשהו וגרה קר אל םיאמטה םיחצורהו !םהל רשא לכו םהיתונבו םהינב
 לע הלאה תוליהקה רכז תא המדאה ינפ לעמ וחמו שרושה ןמ ורקע םג אלא
 .םהיתורבק יתב םגו םהישרדמ יתבו םהיתויסנכ יתב ,םהינימו םהיתודסומ
 םא יכ ,םעה היה חוטב !(ןימלע־יתב) "םלוע יתב" םעה יפב וארקנ תורבק יתב
 לע תורבקה יתב וראשי ,תוליהקב םיירובצהו םייטרפה םיתבה לכ וברחי וליפא
 וחרפו וגשגש ,ומייקתהש ,תוליהקל חצנו םלוע ןורכז ושמשיו םהיתובצמ

 .םינשב תואמ

 םיצעה לע םג םתמח תא וכפש םיררוצה — העטומ היה ןובשחה ,םלוא
 תובצמ תא םג — ןילופב רקיעב — תימוקמה היסלכואה תרזעב וסרה ,םימאהו
 תיראשו םש וראשי אלש ידכ ,םהיתומדא תא ושרחו תורבקה יתב "ילהוא״ו

 .םייחה םידוהיה לכ תומ ירחא לארשי תוליהקל ןורכזו

 םמשו לארשי רבקל אובל וכז אל ללכב ,תוומה תונחמב ודמשנש ,םידוהיה
 .לגו ןבאב םעפ ףא ותרחנ אל םרכזו

 עדי אל" םיאיבנה יבא םג .אבט אתווצב השעמל ואצמנ םישודקה הלא
 ודימלתו וניב ודירפה שא יסוסו שא בכרשכ רשבמה איבנהו "ותרובק תא שיא
 ,וניחוהמאו וניתובא .לארשי רבקל אב אל אוה םג ,"המימשה הרעסב לעיו"
 םייחה ןיבו םניב ודירפה שא ינשבכ םישודקה וניבורק לכו וניתויחאו וניחא

 .לארשי רבקל ואב אל יכ םא ,המימשה הרהטו השודקב הרעסב ולעיו

 עדי אלו" עמדב ומצע לע םבתכש ,השמ ירבדל םיכסה ה״בקה — םרב



 ידכ ,ףסוי תומצע תא הנש םיעברא ותא בחס אוה יכ םא) "ותדובע תא ש־*
 ,(לארשי רבעל ןאיבהל הווצ אלו גאד אל אוה ויתומצעל ! לארשי ץראב םרבעל

 ,ותא םיכסה אל "דרפסמ אנ יגחמ״ל לבא

 ,םיטילפהו םידירשה לע םימשה ןמ וליאכ הדריש ,תוררועתהה ןכל הנבומ
 .רפסב םהימי ירבד תביתכ ידי לע םהיתוליהקל םשו די ביצהל

 דעו ומצע לע חעל ונתליהק תא רפסב חיצנהל — תאזה המישמה תא
 .לארשיב ץליע ילוע ןוגרא

 הרומ הצרא ותילעל דע םינש הברה היהש ימ ,ןורטיצ סחנפ רמ ונרבח
 ,"גנוטייצ רעצלעיק" יאצליקה ןועובשה תכרעמ רבחו ץליעב רפס תיב להנמו
 למעו הדובע הברה עיקשה ,ונריעב יחרזמהו תינויצה העונתה ישארמ דחא
 הנברוח דעו הדסווה םוימ ץליק תליהק ימי ירבד לש םיטרפה לכ ףסואב

 .רפסב םתביתכו

 חסונב םילק םייונשו תופסוה המכ ונידי לע וב וסנכוהש ,הזה רפסה
 תונומתו םימולצ וב ופסונו (רבחמה עבטש עבטממ תונשל אל ידכ) ,ןונגסבו

 ונאצמ םרב ,תאז ונא םיעדוי .תומלשה לילכ וניא ,ונריעב םישיאו רובצה ייחמ
 !ונתליהקל הזה דע־לגה תבצהו רפסה תספדה תא וז הביסמ בכעל אל ןוכנל
 יכ ,השגר,־ת ונילע הקיעהו הליהקה ןברוח םזימ הנש 15־כ רבכ ורבע ירה

 .יתמיא וישכע אל םאו !רומגל הכאלמה ונילע םעפה

 .ז״ישת הכונח ,ביבא־לת

 ןטרא רזעלא
 (לארשיב ץליק ילוע הגרא ר״זי)



 ארבמ

 הרוע — הללכב לארשי־תסנכ לש הנמשו התלס התוויה ןילופ תודהי
 הז קלח .הלוגה תוצופת לכל םיפנע ופעתסה ושרשמש ןליא .המואה לש םייחה
 התנמ שפנ םינוילימ השלשמ רתוי .ותוכיאבו ותומכב ןייטצה .רמואה לש

 םמתוח תא ועיבטהו תורייעבו םירעב ובשיתה םה .ןילופב תידוהיה היסולכואה
 .דחיה םתבישיש ינפמו .םיילכלכה םהילעפמב ןהו םהייח ןפואב ןה םוקמה לע
 ויה אלו ,הרהטב םעה חור םהב הרמתשנ םינטק םיצובקב הרזופמ אלו תזכורמ
 םידממ ידיל ןילופב העיגה אל תוללובתהה תעונת .ץוחה ןמ תועפשהל םינותנ

 .ברעמה תוצראב דוחיבו תורחא תונידמב ומכ ,הלאכ

 םינשב תואמ לש הפוקת הפיקמה ,הכורא הירוטסיה — ןילופ תודהיל
 יכלממ ןמויק תא ונמש תוקיתע תוליהק הב ויה .ךרעב .דנש ףלאל םג העיגמו
 םינוש תומוקמב תושדח תוליהק וצצו ומק םיתעה תוברב .םינושארה ןיליכ
 המויק ימיש ,"ץליק" תליהק תינמנ .דתיה רתויב תוריעצה תוליהקה לע .הנידמב
 לט יכ ,דימ ריכה ץליקב תויהל ןמדזנש ימו .ךרעב הנש םינומש ינפל וליחתה
 המויק תונשב לבא .הינינבו הינג לע היתובוחרו היקוש לע ץצונ ןיידע תירחש
 חטשב םגו ינחורה ןבומב םג הבר תוריהמב ץליק תליהק החתפתה רצקה
 םיירמוחה היתוחוכו ברה הצרמ יולג ידיל ואב םייחה יחטש לכב .ילכלכה

 .םיישפנהו

 היתודסומבו הירדסב .ימואלה ףוגה תמקרב את ,דתיה לארשיב הליהק לכ
 הטלבתה ץליק תליהק לבא .הללכב לארשי תסנכ תא ןיפנא ריעזב תלמסמ .דתיה
 הלדג איהו ,הברקב םימעופ ויה םיננער תוחוכ .תוליהקה ראש ןיב דחוימ ןפואב
 לכל תוראפ החלשו עקרקב םישרש .רתכה ,םיבחרמל היפנכ השרפ ,הגשגשו
 .תראפתלו הל,רתל ירפ היה ,הברקמ האיצוה תיאצליקה הליהקהש ,ירפה .רבע

 ,םיקהבומ םידיסח ,םינדמל ;בל ינינרמו ןיעל םידמחנ םיעטמ וגשגש הברקב
 לכב םיכלהמ הל האצמ םתרצותש ,הישעת ילעבו םירחוס ,םירפוסו םיליכשמ
 תבוטל הברה ולעפש ,םיימואל םינקסע וטלבתה םהיניב .היסורו ןילופ יבחר
 ־םירישע הב ויח .םתליהק ימוחתל ץוחמ םג םסרפתנ םמשו ,תימואלה היחתה
 הקדצו דסח תודסומ ומיקה :הליהקה לש הלולכשל הברה ומרתש ,םינבדנ

 .םירובצ םינינבב .רתוא וראפו
 ;וונרקה ןעמל היתומורתבו תינויצה התוליעפב הנייטצה ץליק תליהק



 — אובמ — 10

 .הניגבב ףתתשהל לארשי־ץראל ולעו וצלחנ •דבש רעונה ינבמ םיבר .תוימואלה
 .ןעשמו דעס ואצמ תימוקמה הליהקבו םיצולח תואמל הרשכה םוקמ .דתיה ץל יק
 םהירוה יתב תא ובזעש ,תוריעצו םיריעצ םתואל הבחב וסתיתה ץליק ידוהי
 םמצע תא לגסלו השק הדובעב םהירירש תא ןסחל ידכ ,םהבש תויחונה תאו
 לועה סמעוה םהילעש ,םעה יצולחלכ םהל םייופצ ויהש ,םישק םייח יאנתל

 .ותדלומב םעה תיחתל ךרד רשילו לולסל

* ❖ 
* 

 ןיאש האוש ,הפוריאב הלוגה תוצופת לע האבש ,המויאה האושה ירחא
 ;תומתי לש שגר ןילופ תודהי ידירש ,ונא םישיגרמ ,ונמע תודלותב םידקת הל
 תוליהק םע דחי .ונשפנלו ונבלל תובורק ויהש ,תושפנה הלא לכמ ונמתיתנ
 ודמשוה םידוהיה היבשות .הריעצה ץליק תליהק םג הברחנ תוקיתע לארשי
 .הידוהימ הנקורתנ ונלעפו ונייח הבש ,ריעה .ץיוושואבו יקנילברטב םיזג־יאתב
 םירפוסש ,הרותה ירפס .ללוחמו דודש ,םחוימ דמוע ראופמה הלש תסנכה תיב
 ,שא תלוכאמל ויה הרהטבו השודקב םהיתויתוא תא םיבתוכ ויה םימש־יארי
 םהילענ תא וב דפרל םינלופה םירלדנסל סמרמל ויה ,הפרשמ ולצנש הלאו
 תא וסרה ,תואמטה םהידי תא וניאנוש וחלש ןימלעה תיבב םג .םהיפגמו

 וחלש םהיתומהב תא ,תוכרדמה תא ןהב ופצר ,תובצמה תא ורבש ,המוחה
 — ועאנוש .תמה דובכ ינפמ םהילע ךורדלמ רהזנ היה ידוהיש ,םירבקה לע תוערל

 .הז םוקמב ידוהי בושי לש רכז לכ תוחמל ,היה םהיוואמ שאר
 םילצומ םידוא ,םידדוב קר .המדאה ינפ לעמ ידוהי בושי החמנ .דככ
 ,היסור תוברעב םידודנ ייח תויחל ורחבו דעומ דועב טלמהל וקיפסהש ,שאמ
 תדובעו יצאנה תפותה ייונעו םירוסי ,בער תונשקעב לבסל חכ ורצעש .דלא וא

 .הריטעמה ץליק תליהק לש דירשה תא םיווהמ םה ,הדובעה תונחמב דרפ
 לש םילודג םיקלח לע ונימיב אבש לודגה ןברוח לע באכו רעצ ימולה
 ונתודלי שרע ,ץליק תליהק ןברוח לע דוחיב ונניע עמדת ,תילארשיה המואה
 תונורכז רפסב םשו די וז הליהקל ,הל ביצהל אופיא ונטלחה .ונאצומ־םוקמו
 וברחנש הפוריאב לארשי תוליהק ןיב המש רסחי אלש איה היואר .ונמע לש

 .ה״שת—ש״ת תאושב
 רופח .הז רפס תרטמ איה הילעפמו היתודסומ ,הישיא ;וז הליהק רואת
 ,םידידיו םיבורק ,םינב ןדבא רעצ ,לובג ול ןיאש רעצל אתרופ הלקה היהי .דז

 .הרשבמ רשבו המצעמ םצע ונייהש ,המלש הליהק ןדבא רעצ םלכ לעו
 !."םהינבל ורפסיו ומוקי ,ודלוי םינב ,ןורחא רוד ועדי ןעמל"



 תידוהיה דליק לש התישאר
 תרמוא תאז ,ינשה ינלופה דרמה דע הרוסא דתיה ץליקב םידוהיה תבישי

 ,קינלימח ,בושטניפ :ומכ ,ץליקל תוכומסה תורייעבש ,םינמזב םג .1863 תנש דע
 הירוטסיהה .םידוהימ הקיר ץליק .דתיה ,תוראופמ תוידוהי תוליהק ויה ןי׳צנח
 ןושארה דנומגיז ךלמה ןתנ 1535 תנשב יכ ,הדבועה תא הריכזמ תינלופד
 ינפב ריעה ירעש תא רוגסל תושר םהל שי היפ לעש ,ץליק יבשותל היגליבי־יפ
 היהש ,רוסאה תא בוקרק לש ףושיבה שדח 1761 תנשב ךכ רהא .םידוהיה
 םינלופה תוממוקתהה ירחא 1832 תנשב .הב םידוהיה תבישיל ,רבכמ םייק

 חואמ הז םייקה רוסאה תא לטבל תונוטלשה לצא םידוהי ולדתשה ,הנושארה
 .הבישי תוכז םהל החטבוהו ירפ התשע םתולדתשה .ץליקב םתבישיל םינשב
 .ץליקב םיבשיתמ וליחתה ,םיכומסה םירפכב םיבשוי ויהש ,הביבסבש םידוהיה

 שדחתנו ירפ האשנ הרומכה תולדתשה ,הנממ םידוהיה ושרוג 1847 תנשב םלוא
 .םודקה רוסאה

 ויה וללח םידוהיה .םירצונ 3639־ו םידוהי 101 ץליקב ויח 1852 תנשב
 אל םידוהי לש הז ןטק רפסמ .ןושארה ילוקינ ראצה ילייחו יסורה אבצה ינלבק
 תליהק לש תודילה ירפסב ,םימשור ויה םידוליה תא !תנגרואמ הליהק דוע ווה
 ןוגכ ,תד ינינע לכב ללכבו ןי׳צנח לש תורבקה תיבב םירבוק ויה םהיתמ תא ,ןי׳צנח
 .ץליקל רתויב הכומסה הרייעה ,ןי׳צנח תליהקב םירושק ויה ןישורגו ןיאושנ

 ובשומ תא עבק הב .םינלופל השודק ריע ,דתיה העודי הניחבב ץליק
 לש החרזמבו הברעמב ,המורדב הב םיססונתמ םירצונל הארי יתב ,ףושיבה
 תולובגל ךומס .הילדגמבו הינינב יפיב הלרדתקה תאשנתמ םהיניב ,ריעה
 הלרדתקה לומ .רעי יצע ןיב העבג לע יונב היהש ,רזנמ היה ,הקבוצדקב ,ריעה
 הרומכה תא היתומוח ךותב ץליק ריעה הזכר ללכבו .םירמכל ןוירנימיס יונב

 דחי לבא .הירכאלו הביבסה יליצאל תורצנה תדות תא הציפה הנממו ,תילותקה
 לע הלילעהו .םחישמ תא ובלצש ,םידוהיל האנש םג הציפה תורצנה תבהא םע
 יבשות ,םינלופה בלב שרוש התכה םידוהיל האנשה .תוזבמנ תולילע םידוהיה
 הקספ אל ,ץליקב םיבשיתמ וליחתה םידוהיהשכ ,ןכ רחאל םג .הביבסהו ץליק

 .םהילא האנשה

 םדובעשמ םירכאה לש םרורחש ירחאו 1863 תנשב םינלופה תדירמ ירחא
 הרייע ץליק .דתיה םדוקמ .ץליקב הבישיה םידוהיל הרתוה ,תוזוחאה ילעבל
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 םהילעבש ,תודחא תודנהו הב וססונתהש ,םיראופמה .ריסמה■ יתב אלול ..ונטק
 רפככ בשחהל הלוכי .דתיה ,ריע תרוצ הל וושש ,םידחא קי יתבו םינמרג ׳ויה
 םיבורמה תוריפ ינג ,םיפער תוגג וא ןבת־תוגג םע םיכומנה היתב .לודג
 דע םיינוציקה םיתבה ןמ םיערתשמ ויהש האובת־תודש ,תותקבל ביבסמ
 תרוצ םוקמל ווש ,יביטימירפ ןפואב רצח לכב ורכנש תוראבה ,ךומסה רעיה

 .רפכ
 טאל טאל תמדוקה התרוצ התנתשנ ,ץליקב בשיתהל םידוהיה ולחהשכ
 םיתש ילעב המוח יתב ונבנ םמוקמבו ,יונ יצעו ירפה יצע ,תונליאה ומלענ
 ,וארו ואב םידוהיה .הואר תונולח םע תויונח וחתפנ םהבו ,תומוק שולש וא
 דימ וליחתה ,די םהב העגנ אל ,הלותב עקרק ומכ םהו הל ביבס םירה ץליקש
 ינבא תפרשל םילודג םינשבכ ומיקה !םברקב םירוצאה תורצואה תא םילצנמ
 ,ריעה תא םיפיקמ םיתובע תורעיש ואר םה .םינבל תופרשמ ,דיסל ריג

 דובעל תואקסרוב םג ומק תורעיה די לע .םיצע תריסנל תורזגמ ומיקהו ואב
 הריעמ ץליקו .התברתנ היסולכואה ,רחסמה חתפתה ,הישעתה החתפתה .תורוע

 ריע ,תינוליח ריע תויהל הכפה ,תוילותק לש שדוקה ימב הלוכ הרועמ ,הנטק
 אל הביבסה לכ תא תדייצמה ,זוחמה לכל תיזכרמ ריע ,תירחסמו תיתיישעת

 תורוחסב ,תורועב ,םיגיראב ,םוי־םוי יכרצב םג אלא ,השודק יכרצב קר
 .הנידמל ץוחמ םיקוחר תומוקמל העיגה התרצות .תואקשמבו תוילאינוליק
 ־ילבקמ ויה םינלופה היבשותו הדובעה ינתונ ויה םידוהיה ,הרשעתנ ריעה

 ץליקב קושה רככ
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 .הז םוקמב םימיה םתואב עודי היה אל םילצונמו םילצנמ לש גשומה .הדובע
 םירגכ ויה םהבש ,םימיה םהל ויה םירוכז ץליקב ובשיתהש םידוהיה
 ,םילודגה םידיריה ימיב .ריעב םהל הרוסא התיה תחא הליל תניל םג .וז ריעב

 .םדי תרצותו םהיתורוחס תא ןאכ רוכמל תוכומסה תורייעה ןמ םידוהי ורהנ
 ןמ התא תאצלו הזראל ,םתרוחס תא ףוסאל םיחרכומ ויה ברע תונפל םלוא
 לא ובש רקבב תרחממו .ריעה לש הרוביעב אצמנה ,ךומסה רפכב ןוללו ריעה
 הביבסה יליצאו ,דיריה םייתסנש דע רכממו חקמב בוש וקסעו ריעה ימוחת
 םיאמטמה םיערוצמכ םינלופה םהינכש יניעב ויה םידוהיה .םהיתוזוחאל זרזה
 ויתונזרכז רפסב יקסנישגוד ףלודא ינלופה רפוסה .תחא הליל תנילב םוקמה תא
 הרבעש האמה לש םישמחה תונשב ץליקב םואצילה ךינח ותויהב יכ ,רפסמ
 םשב דחאו ,"קליו" םשב דחאי ;םידוהי ינשמ ץוח ,ריעה לכב םידוהי האר אל
 םידגבו םישמושמ םירפס םהמ תונקל םואצילה ידימלת לא םיאב ויה םה ,"םיל"
 ויהש ,םילכורו םירגת אלא ,ריעב םיעובק םיבשות זא ויה •אל םה םג .םינשי
 ןתמו אשמב םיאב ויהו "השודקה" ץליק תמדא לע םג וכרדו הסנרפ םישקבמ

 ץליקב ובשיתהש תונושארהמ — 106 ליגב התמ — ןחוק הנח
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 .םהיקחשמו םתוללוה ךרוצל ףסכל םיקוקז ויהש םיליצא ימ ,םואצילה ידימלת םע

 םידוהיה יבש םתוא .םהלש דומלה ירפס תאו םהישובלמ תא םמצע לעמ ורכמ םה

 תוחפשמ ומיקה םה .םידבוכמ םיתב ילעבו םינקז םהשכ ,ריעב ןכ ירחא םונאצמ

 ינב ,םידיסח ויה םהיניב .הכאלמ ילעב םהמ ,םירחוס םהמ ,םינב ינבו םינב ,תופנע

 .םינויצ םג ןורחאה ןמזבו ,הרית

 ץראב םיאנתה ונתשנ 1863 תנשב הינשה םינלופה תוממוקתה ירחא

 ז ירמגל םהמ חקלנ ,הכ דע םינלופל היהש םצמוצמה תיבה ןוטלש ;"ןילופ"

 ופתתשהש ,םיליצאה תוזוחא .םיסור ידיל ורבע תוימוקמה תויושרה םנ

 תעהמ .םידוהיל ןתוא וריכחה הלאו םיסור םילרנגל ורסמנו ומרחוה ,דרמב

 הנגראתה המ ןמז רובעכו .הערפה אלל ץליקב םיבשיתמ םידוהיה וליחתה תאזה
 .תידוהיה הליהקה

 תודילה ירפסב םידוהיה םידוליה תומש םושרל וליחתה 1868 תנשב

 :םה ולאו ,םידולי רשע־השמח ומשרנ הנש התואב .ץליקב

 ,לארשי באה םש ; 1868 ,ראוניב 16 דלונ ,יקסבוקשומ םנוב ןמלק (1

 .םיובנירג תיבמ עצראש םאה םשו ,רחוס

 לעב ,לכימ באה םש : 1868 ,ראורבפב 8 דלונ ,גרבדלוג השמ םהרבא (2

 .טנומרמ תיבמ ליספ םאה םש ;חזרמ תיב

 םש ,רחוס ,לישנא באה םש ; 1868 ,ראורבפב 16 דלונ סיל ףסוי (3

 .רבליזקעווק תיבמ הנח םאה

 ,שריה באה םש ; 1868 ,לירפאב 7 הדלונ ,אפאל הטיא — לדנייש (4

 .ץנרמופ תיבמ לירעפ םאה םש ,טייח

 ,דוד םהרבא באה םש ! 1868 ,לירפאב 17 הדלונ ,רדיישדלוג עדניה (5

 .גרברפוק תיבמ הרש םאה םש ;גגז

 ,קחצי—םהרבא באה םש ; 1868 ,יאמב 3 דלונ ,ןמפוק םייח השמ (6
 .םואה תיבמ רתסא םאה םש ;טייח

 ,בקעי באה םש ; 1868 ינויב 15 דלונ ,ץיטשרבליז בייל — ףסוי (7
 .שטיבוראכאלפ תיבמ הדיירפ םאה םש :בצק

 םאה םש ;רלבל ,דוד באה םש :1868 טסוגוא 1 הדלונ ,רסיג הליב (8
 .קדאיזד תיבמ ליזייר עבוד
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 םש ;גגז ,םוחנ באה םש ;1868 רבמטפסב 11 דלונ ,לגייווצ לארשי (9
 .ץשרבליז תיבמ ,לדיירפ םאה

 םש ;רחוס ,השמ באה םש ! 1868 רבמטפסב 12 דלונ ,סייוו המלש (10
 .אריפש תיבמ ,הכלמ םאה

 באה םש ; 1868 ,רבמטפסב 18 דלונ ,ןיטשניילק לידגמ רודגיבא (11
 .טורבסייוו תיבמ םירמ םאה םש ;דמלמ ףסוי

 ,ףסוי באה םש : 1868 רבוטקואב 7 דלונ ,גרבנשומ קעוועל—בקעי (12
 .ץיבוקרב תיבמ■ ,הקבר םאה םש ;דמלמ

 21 דלונ ,ןמרסו שריה (13

 םש ;1868 רבוטקואב
 םש ;גזומ ,קחצי באה
 ־לגיא תיבמ הוח םאה

 .גרב

 9 הדלונ ,טייה הדיירפ (14

 םש ;1868 רבמבונב
 םש ,רחוס ,שריה באה
 .רצלז תיבמ הגייפ םאה

 ־שומ הגייפ—הדניה (15
 ¬ב 7 הדלונ ,יקסבוק /

 באה םש ;1868 רבמצד
 םאה םש ;רחוס ,ףסוי
 .ןייטשנילק תיבל ,אננא

 לגייווצ לארשי
 ץליקב ודלונש ,םידוהיה ינושארמ

 ןיא תובצמה לע תובתכב .יאצליקה ןימלעה תיב םג חתפנ הנש התואב
 .ל"רה תנש ינפלמ דיראת



 התוחתפתהב ך־דיק תדיהק
 הב םיבשיתמ וליחתה טאל טאל .ץליק תליהק המק דחא םויב אל
 ןילופ הפצוה הנולשכו הרידאה היסור ראצב םינלופה תדירמ ירחא .םידוהיה
 םג .יסור בצמ־ליח ןיטקרסקב הנוח היה הרייעו ריע לכב .םיסורה תואבצב
 יסורה אבצה םע דחי .ילגר ליח לש םידודג ינש םבשומ תא ועבק ץליקב
 םג ויהו ולש הינספאה תא אבצל םיקפסמ ויהש ,םידוהי םינלבק םג ואב
 ועקתשה םהו ,םייאבצ םילוח־יתבו ןיטקרסק םהל םינוב ויהש ,ןינב ינלבק

 .ץליקב
 ילוקינ ראצה ילייח ןוגכ ,תודחוימ תויכז ילעב םידוהי ואב םהירחא
 ופסונ םה םגו ,המודכו תוירגיסו טפנ ,חלמ תריכמל תונויכז םדיבו ןושארה

 .םוקמב תידוהי הלהק לש את רצונ ךכו ,םינושארה לע
 ,םיכומסה םירפכה ידוהי םיטקלתמ וליחתה םינושארה םיבשיתמה לא

 .לדגו ךלה ץליקב םידוהיה בושיו
 —השרו לזרבה־תלסמ תלילס ירחא וז ריעב םידוהיה רפסמ הברתנ דוחיב
 ,םירישע ועיפוהו — ןינב ירמח יקפסמ ,םינלבקכ הב ופתתשה םידוהיה .הניו

 .םיפי םיתב ריעב םהל ונבש
 ריע תויהל הכפה ץליק .םהידרשמ תא וז ריעל וריבעה תונוטלשה םג
 ובשיתנ םהירלבלו םהידיקפ לכ םע זוחמה רשו ךלפה רש .זוחמה ריעו ךלפה
 .ובשומ תא הב עבק יזוחמה ןידה־תיב .יתכלממה קנבה ףינס הב חתפנ .הב

 חש וחתפנ רפס־יתבל םיקוקז ויהש ,םהידלי ליבשבו םידיקפ האלמתנ ריעה
 ויה םה ;בושח דיקפת ןאכ םיאלממ ויה םידוהיה .תורענלו םירענל תויזנמיג

 .הלשממה־תודסומל םיטיהר יקפסמ ,ןינב ינלבק
 ןאכ יכ ,הב הכרבש ואר יכ ,וז ריעל םיכשמנ ויה ץרמ ילעב םידוהי
 ,שאב ולע היתבו הקלד הצרפ הכומס הרייעב םא .םהיתולועפל• בחרנ רכ שי
 הקלד הצרפ ןי׳צנחב .ץליקל ורבע ,םמוקמב םהיתוסירה תא םמוקל םוקמב זא
 םהישנ םע םידוהי תונחמ ,רפא ילגל ויה םידוהיה יתב בורו ,1905 תנשב
 הנובשח לע התברתנ ץליק תלהק .תועיבקב הב וראשנו ץליקל ויהנ םפטו
 אלא ץליק התנבנ אל :םגתפ חוור היה םיאצליקה יפב .ןי׳צנח תלהק לש

 .ןי׳צנח לש הנברוחמ
 ־ישנא םג ואב הלכלכ־ישנא םע דחי .חורבו רמוחב הרשעתנ ץליק תלהק

 .שדוק־ילכ ראשו הארוה־ירומ ,םידמלמ ;חוד
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 ואצמ םינסקנפ ,םירלבל ,ןיד־יכרוע ,םיאפור ,םיישפח תועוצקמ ילעב םג
 םיקנב ,תחתפתמו תכלוהה וז ריעב ועיפוה םיאקנב םג .םתסנרפל בחרנ רכ ןאכ
 םהיתוחוקל םג יכ ,םידוהי םבורב ויה םהילהנמ .םיפינס ץליקב וחתפ םילודג
 םידעצב החתפתה תידוהיה הלהקה .םידוהי הישעתו רחסמ ישנא ויה םיקנבה לש
 ויה םיישארה היעינמ דשא ,ריעב רחסמהו הישעתה חותפ םע דבב דב םיריהמ
 ־תודסומ ,ךונח תודסומ ,הקדצ־תודסומ םג המיקה ,הלהקה הלדגשכ .םידוהי

 .תוקיתע תורדוסמ תולהקב ,גוהנכ ,הלכלכ

 ¬שמו םירואנ ,םידיסח ;תנווגמ התשענ תידוהיה היסולכואהו ,ןמז עיגה
 .הבכרה תא ווה םיטושפ םילעופו ,הכאלמ ילעב ׳םיליכ

 היסולכואה הלפתל ףסאתת ובש ,יזכרמ תסנכ תיבב רוסחמ שגרוה
 ,תומורת שיא ,רפפ השמ ׳ר ,הזכ ןבדנ םג הלהקב אצמנ הנהו .תאזה תרמונמה
 לבוקמה ןונגסב יונב ,ראופמ תסנכ־תיב הנבו ובלל םיבורק ויה הדעה יניינעש
 ליבשב חוורמ םלוא ינשה ףגאבו דחאה ופגאב שרדמ־תיב ;תויסנכ יתבל
 .םידומע לע תנעשנ םישנ־תרזע .דתיה הנוילעה הטוידב ,"רזעיחא" הקדצ־דסומ
 רטועמהו שיש־תוגרדמב וילא םילוע ויהש ,חרזמה לתוכב רדהנ שדוקה ןורא
 ־תיב עצמאב המיבה .םיררושמ תלהקמ ליבשב עיצי ודצל .בהזומ הרות־רתכב
 תוריקה .ןמא ידי השעמ היושע .דתיה ,תוגרדמב הילא םילוע ויהש ,תסנכה
 םהבש םינימה תעבש ,תולזמה ירויצ ;ןמא־רייצ ידיב םיריוצמ ויה הרקתהו
 ויה םיאיבנה ירפסמ םיחוקל םיקוספו שדוקה תויח ,לארשי־ץרא החבתשנ
 דעו דסממ םתדמש ,םיינועבצה תונולחה .הרקתהו םילתכה תא םיטשקמ
 היה השודק שגרו םמורמ שפנ־ךלה ללפתהל םיאבה לע םירשמ ויה ,תוחפטה

 .םורמל םבל תא ןווכמו םתושי תא שבוכ

 ויתולפת .הלהקמ לע חצנל לגוסמו הניגנ עדוי ןזח ןמזוה הז תסנכ־תיבל
 אלמ היה תסנכה־תיב ,םיללפתמ ינומה תסנכה תיבל תוכשומ ויה ויתורממ
 לע לא םיאושנ ויה םלוכ יניע ,קחוד ושיגרה אלו םיפופצ ודמע ,הפל הפכ
 ויתוניגנמ עמשל םתוא ףסוא היהש ,ינחור גנוע לש שגר ,הלענ שגר ירודחו
 םג אלא הלפת םוקמל קר אל שמש ,דז תסנכ־תיב .ותלהקמ תיולב ןזחה לש
 ,דיגמה ,אתמד ברה םעל ויתורמא תא עימשה הז לודג ןינבב ;םעה־תורצעל

 .םאונהו ףיטמה

 ותריטפ ירחאו -התוא תרשל יוארה ברל התיה הקוקז וזכ הראופמ הלהק
 ׳ר ברה ןואגה ץליקב ןהכל ארקנ ל״ז ןהכה ןמטוג ׳יבוט ׳ר ןושארה ,דבר לש
 ותואיקב תא הארה םהבש ,וירובחב םסרפתנש ,ל״ז יקסמילשורי םוחנ השכ

 .ולכש קמועבו ותופירחב ,תינברה תורפסב הברה
 ידוהיה בושיה דמע אל ,ידוהיה םלועב תינויצה העונתה הררועתנשכ
 תיהת םשל תולועפב ףתתשה המואה ףוג לש יח רבאכ אלא ,קוחרמ ץליקב
 תוחוכה לכ תא הברקב הזכרש ,םינויצ־תדוגא ץליקב המק .ותדלומב םעה
 ווהשו תימואלו תיתרבח ,תיכוניח ,תיתוברת הלועפ תולגל ופאשש ,םיליעפה

 .הל,דק,ד לש הנמשו ,התלס תא
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 שחרתמש המ לכמ םשרתהל הלולעו הננערו הריעצ התיה הלהקה
 .תינכפהמה םילעופה תעונת יבגל םג השידא הראשנ אל ןכל ,בחרה םלועב
 יטילופה רטשמה דגנ תרתחמב ולעפש ,םילעופ תוצובק לש םיאת הב ומק

 .םילצונמו םילצנמ לש רטשמה דגנו םייקה
 ידוהי תובלב דה האצמ טרפב ידוהיה םלועבו ללכב םלועב העונת לכ

 .םינוש םינפואב הילע וביגה םהו ,ץליק
 ,הבחרתנ הלהקה .םיקידצ ,םיר״ומדא םג ץליק הילא הכשמ ףוסבלו
 ועבקו םיקידצ הילא ואב קוחרמו בורקמו .הילע ונגיש םיקידצ הב ויה אלו
 םהילא ורהנש ,םיר״ומדא תורצחב הכרבתנו השדקתנ הלהקה .םבשומ תא הב
 ךרבתהלו םויזמ תונהלו םלצב ףפותסהל הקוחרהו הבורקה הביבסהמ םידיסח

 .םתכרבמ

 ,היתורוק תא עדי אלו ץליקל עלקנש ידוהי ,םירשעה האמה תישארב
 ,תוקיתעה ןילופ תולהקמ תחא וינפל יכ ,ןושארה טבמב בושחל לוכי היה
 לכב תנקותמו םילולכש ינימ לכב תללכושמו םירודסה לכב תרדוסמ הלהק
 ,ותעד לע הלוע היה אל .ירובצ ףוג לש תילמרונ תוחתפתהל םישורדה םינוקתה
 ־תרוסמ ןיידע הל ןיאו תודחא םינש תורשע קר המויק תא הנומ וז הלהק יכ
 .םימי בורמ ושדקתנש םיסומנו םיגהנמ ,תוסחוימ תוחפשמ ירשק ,הלשמ תובא
 ,םהל ,דתיה תדחוימ הלוגס — טרפב ןילופ ידוהיו ,ללכב הלוגב םידוהי לבא

 םתרכהב ונייטצה ןילופ ידוהי .חרופ ןגל תויהל ךפה םלגר הכרדש םוקמ לכש
 קבד ןיעכ שמשמ היה הזה שגרהו ,םיעדוי אלבו םיעדויב ,תחתופמה תימואלה
 םהב םיעובט ויהש הריציה תוחוכ .דיחא ירובצ ףוגל םידיחיה תא דכללו דחאל

 .םמויקל םישורדה םירבאה תא םירצויו םילעופ *י ד

 .ץליקב תידוהיה היסולכואה לודג לש הלבט הנהו
 .םידוהי 974 ץליקב ורג 1873 תנשב

 " 2659 " ״ 1882 "

 " 6399 " " 1897 ״
" 1909 " " 11206 " 
 " 15530 ״ ״ 1921 ״

 עיגה הינשה םלועה תמחלמ ץורפ תנש איה 1939 "
 ויה תימוקמה הקיטסיטאטסה יפל .25.000־ל אנדמואה יפל ץליק ידוהי רפסמ

 .633 לש רפסמב הישעת ילעפמ םידוהי ידיב 1921 תנשב
 הברתמ היה ץליקב םידוהיה רפסמ לודג יכ ,םיחיכומ הלא םירפסמ
 אל םרפסמ ,תורחא תוצראל םידוהי לש הלודגה הריגהה תורמל .הנשל הנשמ
 היהש ,זכרמה התיה ץליק .ידימת לודגב דמוע היה ,ךפיהל ,אלא ,טעמתמ היד
 תילכלכ הדיחי הזה ץליקב ידוהיה בושיה .ףקיהבש םידוהי תא וילא ךשומ

 .תוילכלכה ויתודמעמ ולשנל היה רשפא הלקנ לע אלו המלש
 תינשנו תכלוהה הדבוע התואל תטלוב המגוד שמשל הלוכי התיה ץליק
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 ייח וחתפתה םש ,ידוהי לגר ףכ הכרדש םוקמ לכב :םיכוראה ונימי ירבדב
 ידוהיה .חורפלו לודגל וליחתה תונושה דיה תוכאלמו רחסמה ,הישעתה ?הלכלכה
 .וינכשל םג אלא ומצעל קר אל היחמ תורוקמ רצוי םש עלקנ אוהש םוקמ לכב
 שגנ אלא םידי קובחב בשוי וניא היתועונתלו ול שפוח תצק םיקינעמ םא
 ילעפמ תואצות .ויבשוילו םוקמל הכרב איבמה ,חותפה לעפמל בר ץרמב
 ,תכלוהו הברתמ היסולכואה .הביבסה לכל םיאבש רשועהו עפשה םה חותפה
 .םירחא םיחטשב םג אלא דבלב ילכלכה חטשב קר אל םירשעתמ ללכב םייחהו
 םא :ןשיה ללכה יפל .םירפתשמו םיכלוה םייתרבחהו םייתוברתה םייחה םג
 הריעה םירפכמ םירהונ עקרק ירסוחמ םילעופ ינומה .הרות שי — חמק שי
 תוברהל םה םינינועמ ןכל ,תיאלקחה םתרצותל קוש — םירבאל ,הדובע םיאצומו

 .םתדובע ףלח ןוגה ריחמ םה םילבקמ יכ ,םתרצותב
 הדובעו םייח חימצהל םידוהיה לש םחוכל היח המגוד התוויה ץליק

 .לגר םש םידימעמ םהש תומוקמב

 םיטעומ היתב .ריע :םשב הארקנש ףא לע ,הבשומכ .דתיה 1863 דע ץליק
 תשולשל םג עיגה אל הרפסמש ,הנטק היסולכוא הב הבשי ,םרפסמב ויד
 .הריעז תיב־תישעתמ ץוח ,המשל היואר הישעתל רכז היה אל .שפנ םיפלא
 תואקשמ םתרוחס רקיעו ,ינמרג אצוממ ויה ןהילעבש ,תודחא תויונח הב ויד
 המש םיפסאתמ ויהש ,הביבסבש תוזוחאה ילעב ויה םהיתוחוקל .םיקתממ ינימו
 זכרמ .דתיה ץליק יכ ,םייתד םיסונכלו םיגונעתו םיעושעש םשל ןמזל ןמזמ
 ריעל ךפהית ץליקש תעדה לע הלעה אל דחא ףא םימיה םתואב .םירצונל יתד
 םיששל עיגי היבשות רפסמש ,ןיסולכוא תבורמ ריעל ,תיתישעת ריעל ,ךלפה

 .ףלא



 ךידיק ידוהי דש םיירבדבה םייחה

 הישעתה יצולח - םידוהיה
 .הב רוגל■ םידוהיל תושר הנתנש םוימ תחתפתמ הליחתה ץליק

 ינבאב םירישע ,םירה יסכור .עבטה תורצואב תורישע ץליק תוביבס
 אל םינלופה ןיב .םיתובע תורעי יסוכמ ויה וללה םירהה .שיש ינבאבו ריג
 ילעב .עקרקב םינומטה תורצואה תא לצנל שגיש ,המזי לעב שיא אצמנ
 דיצב ,םיעושעשבו תואתשמב םהימי םילבמו םהיתוזוחאב םיבשוי ויה תוזוחאה
 ןוצר■ יללושמ ,תוזוחא ילעב ,םיצירפל םידבעושמ ויה םירבאה .המודכו תויה
 אל ,"םיכאצ״ב ,םינמואה תודוגאב םיזכורמ ,ינוניבה דמעמה ילעב .המזיו
 דוע ןילופב ובשיתהש ,םינמרג םג ויה .הישעתב וקסע אלו רצה םמוחתמ ואצי
 וקסעו תובשומ םהל ודסי הלא לבא !ץראה לע םירטטה תולפנתה ימימ
 תופרשמ יתב ילהנמ וא תויונח ילעיב ויה םירעב ובשיתהש ,םהמ קלח !תואלקחב
 הישעתה תא ץליקב וחתפש ,םינושארה ויה םידוהיה .םיצירפל רשא רכשו• ןייל

 !םישיבכ תלילסל ץצח ינבאו שיש ינבא ,םינבלו דיס תישעת ,םינושה היגוסל
 !םילענל תשורח יתבו תואקסרוב :רוע תישעת !םיטיהרו הינב יצע ,ץע־תישעה
 םינטק םייתישעת םילעפמ תורשעו תורנו ןובס תישעת ,המודכו למיא ילכ

 .םירחא

 ידוהי היה ץליק תביבסבש דיסה ינבא תא לצנל ליחתהש ןושארה ץולחה
 לעב ידימ ץליק לש המורדב רה הנק אוה .ךילרהא הדוהי ,ץישולאיזדמ

 רז הדובע התשענ הלחתב .דיסל ריגה ינבא תפירשל ןשבכ ול הנבו הזוחא
 וביטב ןילופ לכב םסרפתנו םש יאצליקה דיסל אצי תאז לכבו !יביטימירפ ןפואב
 ,ופסונ םישדח םינינב ,םלעפמ תא וחתפ םה .ורשעתנז וכלה וילעב .ותוכיאבו

 תא ונעט םהמו ,הב ורבע דיס תונורק .ישארה וקל ףיעסכ לזרב־תלסמ וללכ
 ,הנידמה יוצק לכל הז ןינב־רמוח תא הליבוהש אשמ־תבכר תונורקל דיסה

 ,םילעופ תואמ קיסעה הז לעפמ .בר שוקב היה ,(לעפמה םש) ,"הנליזדקה' דיסל
 .הכאלמ ילעבו םיאנכט ,םידיקפ

 ־תיבב ללפתמ היה םיגחבו תותבשב !קודא ידוהי היה לעפמה יבא
 ריסה ברו דלוה היהש רשועה םלוא ,םידיסחה דחאכ ישמ ידגב שבלו שרדמה

 ינינעמ וקחרתה ההובג הלכשה ולבקש וינב .תד ינינעמ טאל טאל ובל תא
 ,םעה ירישע ןיבמ םיעודי םיגוח וז הפוקתב ףקתש ,תוללובתהה םרז .םידוהיה
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 תלהנהו ,חונמה םהיבא תרוסמ תא ורמש יכ ,ןאכ רמאי םתוכזל .םתוא םג ףחס

 ,םירלבלה ,םינסקנפה ויה םידוהי .םידוהי ידיב הרוסמ התיה לודגה םלעפמ

 .םינלופ ויה םינשבכה די לעו הבצחמב םילעופה קר ,םיאנכטה

 םג הכרב איבה אלא ,וילעב תא קר אל רישעה "הנליזדק" לעפמה
 יבשותמ םיבר םידוהי םתיב תסנרפ תא ואצמ וב יכ ,ריעב תידוהיה הלהקל
 הלודיגל םגו ריעה לש החותפל הברהב עייסש ,ןושארה לעפמה היה הז .ץליק
 ידוהי ליבשב היה — םינשבכה ןמ הלועו רמתמה ןשע .תידוהיה הלהקה לש

 .תרוטק ןשעכ ריעה

 היגפטס תרבג לש ןושארה הלעב ;ןמלוו ויה םידוהיה לעפמה ילהנמ
 דלוג ברה תחפשממ ,יקסביליקני םיחאה וירחא ,תורענל היזנמיג תדסימ ,ןמלוז
 ,ןכוק .חו ימואל ידוהי ,קוד ויה הכאלמה ילעבו םיאנכטה ןיב .יחרזמה גיהנמ

 .םירחאו "הינליזדק״ב םיעובק םידבוע ויהש

 תא ריכמ היהש שיא .יקסיאגז תחפשמ לש הקלחב םג לפנ הזכ רה
 וילע םילעמ ויה םיעורהש ,טושפ רהש ,ותעד לע הלע אל ,םדוקמ הזה םוקמה
 החוורב לכלכל וקיפסיש ,תורצוא וברקב ליכמ ,הערמ םשל ריעה תומהב
 םיווהמ םיעלסש ,רהל םיצפוק ויה אל .וז החפשמ לש תורוד השלש רשועבו
 רוסחמ ןיא הלאכ םיירופ יתלב םירהב .הלעמלו ונממ םיצבצבמ וישונו ובכרה
 ־קסיאגז םהרבא ידי לע ריחמ אלל טעמכ שכרנ הזה רהה .ץליק תוביבסב

 ,ןתוא לצנל ליחתה יקסיאגז ,ריג ינבא וב ולגתנ הינקה ירחא רצק ןמז רובעכ

 החונ אהתש ,לזרבה תלסמל ןשבכהמ שיבכ ללס ,דיס־תופרשמל םירונת םיקה
 חתפתמ ליחתה לעפמה .הנידמה ינפ לע תונורקב וחלשלו תבכרל דיסה תרבעה
 ששל עיגהו לדגו ךלה וז הדובעב םיקוסע ויהש ,םילעופה רפסמ .הבר תוריהמב
 יתישעת לעפמל ,ליגרכ ,םישורדה םינסקנפ ,םידיקפ ,םיחיגשמ דבלמ .תואמ
 םתושרל לעפמה תא ותונקז תעל רסמ ,החפשמה ןקז ,יקסיאיגז םהרבא .הזכ לודג
 דיתעל םג היפוצה םניעבו םתמזיב ,םצרמב םה .יבצו בקעי וינב ינש לש
 ונב .ץליקב םיראופמ םיתב םהל ונב ,לדג םרשע .םלעפמ תא וביחרהו ולידגה
 ץיפהל ידכ ,השרוב םג לעפמה לש ףינס חתפ (בלסיצאימ) ךלמילא ,יבצ לש
 דובכלו הלהתל הלע יקסיאגז־תיב .םיקוחר תומוקמל םתרצות תא םשמ

 .ץליק תלהקב

 ,ברפדלוג ,ץלוהנזור תוחפשמ םג וקסע םיחיראו םינבל ,דיסו ןבא תישעתב

 .אנהכ לימלו לטייברוא ףסוי ,לטשירק ,רנמלכו ץישפיל

 ידוהי לש הלכלכה תודוסימ דחא ,רתוהו הילעב תא הרישעה וז הישעת
 .ץליק

 ומיקה םידוהיהש ,ץעה ילעפמ ויה םוקמה ידוהיל בושח ינש הלכלכ ףנע
 ,ןולא ,ןרוא תורעי .םיתובע תורעי םיסוכמ ויה ץליק ירה .ריעה תוביבסב
 לש םאובל וכחו היתוביבסבש בושיה תומוקמ תא םיפיקמ ויה הנבלו רושאת

 ויה ,ףסכה יליא ,םירחוס .הזה יעבטה רשועה תא םילצנמ וליחתהש ,םידוהי
 תא םידבעמ ויהו תואמל תורסנמ םימיקמ ,תוזוחאה ילעבמ רעי תוקלח םינו?
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 תובברב םתוא םיחלוש ויהו םידומעלו תורוקל ,םינדאל ,םישרקל ץעה ימלג.
 ץעה ילעפמב ,םידוהיה ידיב היה ימלגה ץעה אוצי .תוקוחרו תובורק תונידמל
 שיבכב תורהונ ויה רבא תולגע תורוש ,תורוש ,םילעופ יפלאו תואמ םיקוסע ויה
 יתלבו םידבועמ םיצעה יעזג תא המש תואיבמו תבכרה תנחתל ליבומה
 םיה תפשל וז הרוחס הליבוה תבכרה .אשמ תונורק לע ונעטנ םשו םידבועמ
 .תפרצלו הילגנאל הלא אוצי־תורוחס םע וגילפהש ,תוינא לע הנעטנ םשו ,יטלבה

 קחציו לאוי םיחאה ,ןמזייר רזעילאו לשריה םיחאה םיקוסע ויה ץע ילעפמב
 םיברו ראייגוב ,גרבנזיא ,רגניטכמ תחפשמ ,יקסבויבמולוג תחפשמ ,ןמיילק
 ינלופה רפכה יבשות .ץעה ילעפממ תידוהיה הלהקלו ריעל םרז בר עפש .םירהא
 היוצמ ,דתיה אל ןיעל תרקדזמה תוינעו ,הז עפשמ םיקנוי ויה ידוהיה בושיהו

 .התביבסב אל םגו ץליקב

 .התביבסבו ץליקב החתפתהש ,םיטיהרה תישעת םג תכייש הז הלכלכ ףנעל
 ץליק רברפב גרבנזיא דוד השמ וקסע הב .םידגנל הדובע הקפס וז הישעת
 םביטב ןה חבשל םיעודי ויה ץליק יטיהר .גרבנזיא .ב.או יול ןמרה ,ןוגולואיב
 םילעפמ ילעב .הלא םיטיהרל תונמזה ואב םיקוחר תומוקממ םג .םיפיב ןהו

 .ריעה תוחתפתהב בושח דיקפת ואלמו ורשעתנ הלא

 ויה םידוהי םיאקסרוב .םידוהי ידיב הלכ האצמנ רועה תישעת םג
 םישמתשמ ויה תורוע דובעל !יביטימירפ ןפואב ןמזמ הז תורוע םידבעמ
 םלוא .תורעיב ,דפקומה ,הביבסב עפשב תויוצמ ויהש ,ןולאו חושא יצע תופלקב
 ־יתב ודסונ .םילודג םידממב תונורחאה םינשה תורשעב החתפתה וז הישעת
 וליחתה ,תושידח תונוכמב םידיוצמ ויה םה ,תורוע־דובעל םילודג תשורח
 הקיסעה וז הישעת .תורוע דובעל םיטקרטסקאב ,םיילקימיח םיעצמאב םישמתשמ
 תומסרופמ ויה וז הישעתב .הסנרפו הדובע הב ואצמ םילעופ ,תוחפשמ תואמ
 ,לטייברוא םהרבא ,וז החפשמ יבאש ,לטייברוא תחפשמ :ןמקלד תוחפשמה
 ,(יאקסרוב) רברג םהרבא ועוצקמ םש לע ארקנ היה ,ריעב םיבשיתמה ינושארמ

 השמ ,רנימק תחפשמ ,גרבנזיא דוד השמ םע תופתושב לטייברוא לאומש ונב
 ויהש םירחא םיאקסרובו ,גרבסקו ׳יעשי השארבו גרבסקו תחפשמ ,וינבו םייח
 ,ץליק רברפכ הבשחנש ,ןוגולאיבב .יביטימירפ ןפואב תורוע דבעל םיכישממ

 הצפוה םיאצליקה םיאקסרובה תרצות .םובגנט תחפשמ ינב תודוע םידבעמ ויה
 .הנידמה לבב

 יהוז ,הל הבורקה תרחא הישעת םג החתפתה תואקסדובה םע רשקב
 .ותוכיאבו ןביטב הנידמה יבחר לכב תומסרופמ ויה ץליק ילענ .םילענ תישעח
 הצק דע ,ריביסל דע ץליק ילענ תועיגמ ויה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
 וסינכה ,םילודג המוח יתב םהל ונב ,ורשעתנ וז הישעת ילעב .קוחרה חרזמה
 ,םידוהיו םינלופ ,םירלדנס יפלאל הדובע וקפיס ,היבשותו ריעל הכרבו עפש

 הלודג העונת התיה תבש־יאצומ לבב .םיכומסה םירפכה יבשותו ריעה יבשית
 תורשע תוליכמה ,םהיתוליבח םע םירהממ ויה םירלדנסה .ריעה תובוחרב



 ץליק ידוהי לש םיילכלכה םייחה — 24

 הדובעה ינתונ לא ןתוא םיאיבמו ,עובשה תדובע ירפ ,םיגוסה לכמ םילענ תוגוז
 .אבה עובשה תדובעל םירמהו םרכש תא םהמ לבקל

 הכאלמה לעב .תואקשמ יתבבו תויונחב םג העונת התיה העש התואב
 ויכרצמ תא תונקל תונחל רהממ היה דיבעמה ידימ ורכש תא ולבקב ,ינלופה
 התיה וז !ריעה תובוחרב העונתה הקספ אל ןושאר םויב תרחממ םג .וגח םויל
 םשל תוקוחרו תובורק םירעמ ואבש ,םילודגו םיריעז ,םילענ ירחוס תעונת
 .היה םנוערפ ןמזש ,תורטשב ,הפקהב התנקנ ,ליגרכ ,הרוחסה ,תוינקו תונמזה

 הרבגתנ םיימוקמה םיקנבב םג .הינקה ןמזמ םישדח השש רובעכ ,בור יפ לע
 םתרומת ולבקו ןויכנל םיקנבל םורסמ תורטשה ילעב .עובשל ינשה םויב העונתה
 ךכו .םנוערפ ןמז עיגהש ,םהיתורטש תא םדצמ םימלשמ ויה םהבו ,םינמדזמ
 םתואכ הזב הז םיזחאנ ויה םיקסעה .עובשו עובש לכב הלילח רזוח היה
 םלוכמו ,.־*זלה ןכו ישילשה תא ינשה ,ינשה תא עינמ דחאש ,הנוכמב םילגלגה

 .היוצרה הרטמל תנווכמה תללוכ העונת תאצוי

 הנידמה לכב םסרפתנ המש ,ץליק לע המתוח תא העיבטה םילענה תישעת
 אובב .ץליק ריעל ףדרנ םש היה — ,״םילענה ריע״ .םילענ תרצימה ריעכ
 תיבמ ךילומה ,תבכרה בוחר — ה׳ציביקניש בוחר ךרד רבעו ריעל רז שיא
 תולודגה תויונחה לכ טעמכ .םילענ תישעת ויניעל דימ הרקדזנ ,הריעה תוביתנה
 םילענ הוארה תונולחב תוגיצמ ויה ,ריעב ישארה בוחרה אוהש ,בוחרה ךרואל
 ,תשרחה יתב ויה תויונחה די לע .השידחה הנפאה יפל תורופת ,םינוש םיגוסמ
 ,םירלדנסל ךכ רחא םירסמנ ויהש ,םינוילעה לענה יקלח םיניכמ ויה םהבש

 .רמג ידיל לענה תא םיאיבמה

 םילענל תוחשמה חירו תשרח־תיבמ ואצוה ושכע הזש תורועה חיר
 ויה םייוצמ .ץליק תמדא לע הנושארה םעפב ךרדש ,רז שיא לש ופא תא וגדגד
 תללכושמ לענ םדי תחתמ םיאיצומ ויהו םתכאלמב וחמתהש ,הכאלמ ילעב
 םישרתה יפל רועה תא םיכתוח ויהש ,םיטסילדומ ויה הלא !התומלשבו היפיב
 הכאלמל הוכפהו התולפשמ תורלדנסה תכאלמ תא ולעה םה .םה־םתאצמה —

 .יפויהו םעטה שגרו תוחמתה תשרודה הנידע

 הנוילע הגרדמל דע והוחתפש ,םידוהיה ידיב היה הז יתישעת ףנע
 .התביבסו ץליק יבשות לכל הכרבו עפש וסינכדו

 החמש :ןמקלד םישנאה ויה ריעב םילענ־תישעת יצולח ,םינושארה
 .וינבו יקסבשיבמר .ד ,ןמטור המלשו ןמטור .ב,ח םיחאה ,יקסיליארזיא םניב
 םיחאה ,ןייטשנבל םיחאה ,ץיבלאומש .ב ,רתוי הכורא הרוש האב םהירחא
 דועו אריפש ,שטיבלדגמ ,ןמצייוו ,יבצ ונבו גרבנזור .ל ,ץיבוקשרהו יקצסאיפ

 תא ןמזל ןמזמ דקפש ,רבשמ תעב .םינטק םידממב וז הישעתב וקסעש םיבר
 םיניישעתה .םוקל ופיסוה אלו ולפנ ,דמעמ םהמ םיבר וקיזחה אל ,הנידמה
 םלוא .םינפ םהל הריאה הרוטקוינוקהש ןמזב רתויב וברתה הז ףנעב םינטקה
 םדמעמ תוטטומתה םהל םרג הנידמה לש םיילכלכה םייחב אוהש לכ עוזעז
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 םתא םתחקב ,םיה תנידמל ורגהו םבשומ םוקממ לגר ורקע םה .לגר־תטישפו
 .םשוכרמ הטילפה־תיראש תא

 ;רנורב תא הקרטש םינתשרחה וקסע למיא ילכו לזרב תקיצי תרצותב
 לכב לודג שוקב היה םתרצותל .םילעופ תואמ םיקוסע ויה םלעפמב םג

 .הנידמה יבחר

 תוחפשמ .ןובסהו תורנה תשורח םג התיה הכאלמהו הישעתה ילעפמ ןיב
 רוטיק ידוד םהל ויה אל .יביטימירפ ןפואב ןובסו תורנ תורצימ ויה תודחא
 םהיתובא ישעמ ,םיטושפ םידוודב ושמתשה אלא ,םתרצות ךרוצל םירמחה לושבל
 וחילצה תאז לכב !וללה םיכרצמה רוצייב וסינכה אל שודח םוש ,םהידיב
 גרבנזייא לשריהו עקלעמש םיחאה .םיתב םהל ונבו ורשעתנ ,םהידי ישעמב
 תדעוימ ,דתיה םתרצות .תורנו ןובס תישעתב םיקוסע ויה קניבור םיחאהו

 .הביבסהו תימוקמה תכורצתל

 התוחתפתהב בושח דיקפת ואלמש ,תורכזנה תובושחה תוישעתה דבלמ
 ויה םהיניבו ,םידוהיה םהב וקסעש ,םינטק הישעת ילעפמ םג הב ויה ריעה לש
 רשוע םהל ואיבה םג אלא םהילעב תא וסנרפש דבלב אלש ,הלאכ םילעפמ
 תידוהיה המזיה יכ הארמה הלאכ םילעפממ דחא אמגודל ןאכ ריכזא .הכרבו
 םיישממ םירבד רוציל םילוכי םידוהיה לש םמדב םיעובטה הריציה תוחיכו
 האיבה םהלש הריציהו ,וב הכרד אל לגר ףכו רוב־,דדש זא דע היהש חטשב םג

 .תוחפשמ המכו המכל הכרב
 .הינמלצ ול רדסו ריעצ ץליקל אב םירשעה האמה לש תונושארה םינשב
 לש ,דינמלצ ריעב תמייק ,דתיה .ידוהי — הילעבש ,הנושאר הינמלצ ,דתיה וז
 הקיזחה ,הירמש לע תאפוק ,דתיה וז לבא !ומש יקצנאיווש ,ירצונ־ינלופ
 רהמ םסרפתנ ריעצה .םולצ לש תונמאב המדיק םוש הסינכה אלו תונשונב
 אוהו ,םויל םוימ וברתה ויתוחוקל .ותונמוא תא עדויה םלצכ ול אצי םש ,ריעב
 המכו המכ םינכה אלא ,וז תונמוא לש תרוסמב קיזחה אלו וירמש לע אפק אל
 ולש הינמלצה םשו םרגנירג לפוק היה ומש .ועוצקמ ךותל םינוקתו םירופש
 תא ול לגסל ותולדתשה תא ,םלצה לש ותמגמ לע דיעמה םש ."הנרדומ"
 הכאלמ דמל םשש ,ץייוושמ ץליקל אב אוה .הז עוצקמב םינוקתהו םיעצמאה
 היהו ,דשא אשנ ,רויצה תונמא תא םג עדי אוה .םיקהבומ םיחמומ יפמ וז

 .ותכאלמב םהיבאל ורזע ולדגשכ ,םינבב ךרובמ
 ךכ רחא בחרתהו טשפתהש ,וז הכאלמב שדח עוצקמ איצמה אוה םלוא
 ץרמ ילעב םיריעצ המכל רשוע הברהו ריעצה רודה ינבמ םיברל הדובע קפסו
 ,ודיל הרסמנש ,הנטק הנומת .םולצה תונומת תלדגהל הדבעמ רדס אוה .המז ו
 ,הנידמה יבחר לכל ואצי םינכוס .ןימזמה ןוצר יפל הדמב תלדגומ ונממ האצי

 תונמזה םילבקמ ויה םה .תולדגומ תונומת לש תואמגוד םע םיקית םהידיב
 ויהש ,וזכ הדמב בחרתה לעפמה .םירטפנו םייח םישנא לש תונומת תלדגהל

 .תונמזהה תלבקל ,םינכוס תורשעו תוריעצו םיריעצ תורשע וב םיקוסע
 הלאכ תודבעמ םהל וחתפו םזויה לש ותושרמ ואצי וידימלתמ םידחא
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 ורבצ םג ,םקסעב וחילצה םהמ םידחא .םה םנובשח לע םלעפמ תא ולהבו
 ,ןירטיצ ויה הז לעפמ ילעב ןיב םיקהבומה .םיראופמ המוח יתב םהל ונבו ןוה
 ותגספ־םודל הז הישעת־ףנע וחתפ םה .יקסנ׳זרובואו ,ןירטיצ ריאמ לש ודכנ

 .ריעב תובר תוחפשמל הסנרפ־תורוקמ ואיצמהו
 דעש ,םולצ תושילקל תשורח תיב םג ץליקב דסי ,סרגנירג ,ל״נה םלצה

 תרזעב רקיעבו תואל עדוי וניאש וצרמב אוה .הינמרגמ תואבומ ויה איהה תעה
 אלש השדח הישעת רצי ,הז רוציב דחוימ ןפואב החמתהש ,דלופואיל ונב
 .תולעופו םילעופ תורשע קיסעה הז תשרח תיבב םג .ןילופב םדוקמ הילע ומלח

 ,םייביטקודורפ תויהל ופאשש םיבר תוריעצו םיריעצל עשיל היה הז הסנרפ רוקמ
 .הב וחמתהו וז הדובעל ורסמתהו

 לש ,היסולכואה הב התברתנ ,ץליקב םידוהיה וחתפש ,הישעתל תודוה
 ,דתיה ,תיאמצע הנידמל המיק ןילופ רשאכ ,1918 תנשב .םירצונו םידוהי

 תשולשל בורק עיגה ויבשות רפסמש חטשל ,זוחמה ןוטלש־זברמ ץליק
 .התרצות תא םהל תקפסמ ,דתיה ריעה תישעתו ,שפנ ןוילימ

 םג .ץליקב תידוהיה היסולכואה התיח ,רדבלב הישעתה לע אל םלוא
 תא תוחפשמ יפלא םיבאוש ויה םהמו םידוהיה ידיב ויה הכאלמהו רחסמה

 .ןילופ ידוהי ןיב ומסרפתנו תודימאל ועיגהו ,ליח ושע םהמ רפסמו ,ןתיהמ

 .םיאבה םיקרפב רבודי םהיתולועפ לעו םהילע

 .היגיצנו ץליקב םירחוסה דמעמ

 הז רחסמ ףנע ,םיגירא ירחוס ודמע ץליק ירחוס לש הנושארה הרושב
 םיגיראל תשורח יתב ילעב .םידוהי ידי לע קר ותוחתפתה תאו ונוקת תא אצמ
 עיגתו הבורמ הצפהל וז הכזת םידוהי ידיב םתרצות תא םרסמב יכ ועדי ׳זדולב
 .הז רחסמ ףנעל לגוסמ היה ודבלב ידוהיה רחוסה .רתויב החדנה הניפל םג
 זמז לכבו תע לכב ותונח תא דיצל עדי ,העונת־ריהמו זירז ותויהב ,ידוהיה
 תא רכומ היה ,טעומב וקפתסהב ,ידוהיה .תרחא וא וז הנועל המיאתמ הרוחסב

 לידגהל ,דתיה ידוהיה רחוסה לש ותולדתשה רקיע .טועפ חוירב ,לוזב ותרוחס
 ןבאכ םש תחנומ אהתו ותונח תואבטצאב רבטצת אלש ,ולש הרוחסה רוזחמ תא
 ינעל םג ןומא ןתונ היהו הפקהב םג הרוחס רכומ היה ןכל ;ןיכפוה הל ןיאש
 .םויה םלשי אל םא ;העש ול ןיאש ,םדא ךל ןיא" :התיה ותמסיס .םיינעבש
 תא רזפמ היה ,שיאו שיא לכל יארשא ןתונ היה ידוהיה רחוסה ."רחמ םלשי
 אל הרוחסהש ;דחא רבד ינפמ קר רהזנ היה אוה .לאמש לעו ןימי לע ותריהס

 *ןרציה ןיב ךותמ,ד רחוסה לש הז וסיסכטמ האצי הלופכ הבוט .ותונחב ןשיתת
 — ןכרצל הבוט ;ץראה יבשות לכ ןיב הצפוה ותרוחס — ןרציל הבוט .ןכרצהו

 .ול ןיאש ןיבו ףסכ ול שיש ןיב ,ורועל תוסכ אצמ אוצמ תע לככ
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 םיימשיטנאה ןיב הקזח הפיאש התיהו ,ץראב תוימשיטנאה הרבגתה רשאכ
 8זז׳0ן <10 3\\׳6§0 :אמסיסב םלגדב ,תוילכלכה םהיתודמעמ םידוהיה תא לשנל

 םיקקוחמה יתבבו םהיתויסנכ תומבמ םיפיטמ ויהו "רז םע ינבל םימדוק ךמע ינב׳,
 חרכומ היהיש דע רבד ול רוכמל אלו תונקל אל ,ידוהיה תא םירחהל םהלש
 ותדמע תא ירקיעה בשותה שריי זאו ,ץראה ןמ וילגר תא רוקעל הסנרפ רסוחמ

 .תילכלכה
 ,השבלהה ףנע ,בושח רחסמ ףנע יכ ,לודגה םרעצל ,זא ואר םימשיטנאה

 םיגיראה רחסמ תא איצוהל ךיא תומיזמ םוקרל וליחתה .םידוהיה ידיב ולכ אצמנ
 ינימ לכ תריכמל תויונח ןילופב תולודג םירעב וחתפו ודמע .םידוהיה ידימ
 חא דיצל םדיב תלוכיה ,דתיה הלשממה תאמ ולבקש יארשא תרזעב .םיגירא
 ודיצ .ישמו הנתוכ ,דב ,רמצ־יגיראב ,ליטסקט־תורוחס ינימ לכב םהיתויונח

 למשח־רואב םיברעב םיראומ םילודג הואר־תונולח .סוסקול־יטיהרב תויונחה תא
 םירזועו םידיקפ ,םילהנמ לש הגהמ .תונחה לא תוחוקל ךושמל םידעוימ ויה

 םיקסעה תלהנה לע וחצנ
 ,תאזכ תונח החתפנ ,ה׳ציביקניש בוחרב ,ישארה בוחרב ׳ץליקב םג
 תינלופ תונח" :תוינקעצו תובהזומ תויתואב לודג טלש ססונתה הסינכל לעממ
 .םינוש םיניממ גירא־תכיתח תושורפ ויה םילודגה הוארה תונולחבו ."םיגיראיי
 הוארה תונולח אל ,םיצצונהו םישידחה םיטיהרה אל ,טלשה אל לבא
 הרוחסה .םתונח לא תוחוקל וכשמ םירזועהו םידיקפה הנחמ אל םגו ,םיראומה
 םידי קובחב םיבשוי ויה םירזועהו םידיקפה ,תואבטציאה לע םולשב החנ
 הדמעה תא לסחל ךרוצ ואר םידסימהו ,בר ןמז רבע אל הדובע ןיאב םיקהפמו
 ,תויתלשממה תובצקהה וליעוה אל .תולודג תווקת הב ולתש ,תאזה תילכלכה
 איה .תירצונה תילכלכה הדמעה תקזחהל בתכבו הפ־לעב הלודגה הלומעתה

 — תוסנכההו ,תובורמ ויה תואצוהה .המויק לש םיתנש ירחא התמשנ תא החפנ

 ולגס אלו ,םידוהיה םירחוסה לש םהיתודוס ךותל ורדח אל םייוגה ,םה .תויספא

 להנל ולכי םהל תודוה רשא ,תורוד ךשמב םהל ושכרש םהיתונוכת תא םהל

 םידוהיה ידיב היה הז רחסמ ףנע .לפש תעב םגו תואג ימיב םג םהיקסע תא

 תא ופידעה ןכרצה םגו ןתשרחה םג .םהידימ ואיצוהל היה השקו ,תורוד ירודמ

 .ןקתל רשאמ לקלקל רתוי לולעהו ולש וניאש םוחתל סנכנש ,ירצונה לע ידוהיה

 השוריב םהל אב הזה רחסמהש ,הלאכ םיגירא ירחוס םייוצמ ויה ץליקב

 תוחפשמ :ויה הז עוצקמב םיקהבומה םירחוסה .תבל וא ןבל באמ ,רודל רודמ

 ואצומ .הק׳צק ליבוי ויונכב וא גרבנזייא ליסוי ׳ר ןושארה הדסימש ,גרבנזייא

 גרבנזייא דוד השמ ר״ב ליסוי ׳ר .ץליקל הכומסה ,ןי׳צנחב תסחוימ החפשממ

 "הק׳צק" וז החפשמ ינבל וארק קצוק ידגנתמו .םיקהבומה קצוק ידיסחמ היה

 ד״ומדאה לש ותצע יפל .ןי׳צנחב לזרב רחוס היה ליסוי ׳ר ."רקצוק" םשה םורס

 הדגא הכלהתה .ץליק ריעל ובשומ תא ליסוי ׳ר קיתעה ,ל״ז לידנמ ׳ר קצוקכ



 — ץליק ידוהי לש םיילכלכה םייחה 28

 ץעי ל״נה ר״ומדאה יכ ,םוקמב

 תחתמש תיבה תא הנקיש ,ול

 ־תהבו .הכרב אצמי ובו■ םידומעל

 ¬והי ץליקב ןיאש ,וינפל ונבול

 ריעש והחיטבה ,הרות ידמולו םיד

 .הרותו תודיסח םוקמל היהת וז

 אצמ ופתרמבו הז תיב הנק אוה

 ,בהז ירניד האלמ תיבח :רצוא

 הדגאב תמא לש בוטרוק שי םא

 ליסוי ׳ר לבא ,תעדל ןיא — וז

 .וקסעב הכרב האר

 תונח חתפ ילתפנ ׳ילא ונב

 ־סמב חילצה אוה םגו ,םיגיראל

 םירחוסה ןיב עודי היהו .ורחס

 םייק ויתפש אצומש ,רשי שיאכ
 הז דבלמו םיאנתהו תובסמה לכב

 גרבנזייא ילתפנ ׳ילא 'ר תבדנבו ותודיסחב ריעב םסרפתנ

 תרהוסכ העודי התיהש הדירפ־הרש ותשא רקיעב הלהינ רחסמה תא .ובל
 ,ןמיוט רזעילא ונתחל תונחה הרבע םוט םשב ותריטפ ירחא .המכחו תקהבומ

 תוסחוימ תוחפשמ םע ןותח תירבב ואב םה .החפשמה תרוסמ תא ךישמהש
 דעומ דועב יכ ,לארשי־ץראב תעכ םיאצמנ וז החפשמ ינבמ םיבר■ .לארשיב

 .ןאכ עקתשהל ואב

 לש ותונח .םיגיראה ירחוס ןיב שארב םוקמ הספת יקצילב תחפשמ םג
 .רמצ יגיראל תויונחה ןיב הלודגה ,דתיה יקצילב שיבא לאומש ,החפשמה שאר
 וכרד תישאר התיה ,הנותח ידגב םהל ןיכהל הצרו תב וא ןב אישהש ימ לכ
 םיריחמב םיגירא הנק םשו ץפח ובלש המ אצמ םש ,יקצילב לש ותונח לא תכלל
 ,םהיבא קסע תא יקצילב .ב.מו בקעי וינב וכישמה ,ותומ ירחא .םיחונ םיאנתו
 איהו "יקצילב .א.ש תב ,תחא השא קר הלצנ וז החפשממ .ליח ושעו וחילצה

 .ץראב תואצמנ היתונב יתשו

 לע הנמנ אוה םג ,ריעה יבושחמ דחא ,וימעב לעב שיא ,ץיפשרבליז דוד
 תמחלמ ירחא םלוא .קושב ותיבב םיגיראל הלודג תוגח ול התיה .םיגיראה ירחוס

 הדסי םשו ןילופב תיתישעתה ריעל ,יזדולל וז החפשמ הרבע הנושארה םלועה
 תורוחסל תשורח־תיב ,םיגירא רחוס ןכ םג ,יאצליק בשות םע תופתושב
 .הלסחתנ אל ץליקב םיגיראל ותונח םלוא .םובננטו ץיפשרבליז םשב ליטסקט
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 ידיל ,תרחא תושרל הרבע איה
 .רנימק לשיפ יכדרמ

 החפשמ ,גרבנזור תחפשמ

 החפשמה יבאש ,ץליקב הקיתו

 .םיאצליקה יפב הנוכמ .דיה ,ליסוי

 ,ס׳הנח הרש ליסוי :ומא םש לע

 לש םירחוסה לע תינמנ איה םג

 ליסוי אוה םג .הז רחסמ־ףנע

 ¬ל ותונח תא שירוה ,גרבנזור

 וקלתסה ןמזה ךשמב םלוא .וינב

 םהמ םידחא .הז רחסמ ףנעמ וינב

 םידחאו תירבה תוצראל ורגה

 ,םירחא תועוצקמל ורבע

 ,ונתוחמ םיגיראל ותונח תא שרי ,רדנסכלא ידיסחמ ,הקמיב לאקזחי
 ,רבדולו םירפא ,תרוסמל הז רחסמ ףנע היה וז החפשמב םג .םלימל ןמלק
 .החלצהב ותוא להנו ונתוח תונחמ ףינס ול דסי גרבנזיא ילתפנ ׳ילא לש ונתח
 ,השוריב םהל אב אל הז רחסמש ,םיגירא ירחוס לש הכורא הרוש האב ,םהירחא
 םהישנ וא םיגיראל תויונחב םירזוע ויה הלחתב אלא ,םתחפשמב תרוסמכו
 ןויסנ םהל ושכרש ירחאו ,הלאכ תויונחב תורזועכ תושמשמ ויה ןתנותח ינפל
 םיחאה םיכייש םהל .םמצעב תויונח םהל וחתפו ודמע הז רחסמ ףנעב בר
 ,יקסבשיבמר ןושרג ,ןרטש ןויצ־ןב ,יקסבורטויפ לירב ,רלטרג הירכזו םהרבא

 .דועו לקניפרג דוד

 םתוא התשע הנושארה םלועה תמחלמש ,הלאכ םג ויה וללה םירחוס ןיב
 ףסכ םדיבש ,םישנא ץליק יבשות ןיב ויה המחלמה תונשב .םיגיראב םירחוסל
 םפסכ תא ופילחה ,טעמתמו ךלוה ףסכה תורטש ךרע יכ ,םתוארבו ,ןמוזמ
 וראשנו ןוה ורבצ ,הז קסעב וחילצהש םהמ םידחא .םיגיראב דוהיב ,תורוחסב
 .ר ,רנימאק .פ.מ םינמנ הלא לע .המחלמה םות ירחא םג הז רחסמ ףנעב

 .דועו יקסבוקצנויז

 ושמשש ,םירחוס םג ויה ,םמצע תושרב ודמעש ,ל״נה םירחוסה דבלמ
 ,םיאזדולה תשורח יתב ילעב ,ץליקב םהל וחתפש ,םיפינס ילהנמ וא חוכ־יאב

 ריאמ קחצי ,דלפנאש לאיחי :םינמנ הלא לע .יקסננזופו ראייג ,רלבייש ומכ
 .דועו דזייק הימחנ ,ןייטשכלק השמ ,טרופיפר

 רחסמ ףנעב וקסעש ,םיריעזה םירחוסה לש םהיתומש תא ןאכ ריכזא אל
 .תונטק ת,ויונח ויה םינורחאה הלאל .ערתשהמ עצמה רצקו םה םיבר יכ ,הז

 הריכמל .דקושה םהיתורוחס תא ואיצוה םילודגה םידיריבו אקושד אמויב
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 ןהמ תודחא ;הז ריעז רחסממ תוסנרפתמ ויה תוחפשמ תורשע .תורכאלו םירבאל
 לש םידחא תומש קר ריכזא .תולודג תויונח ןכ ירחא םהל וחתפו וחילצה

 .גרבנטור .א ,בורטנייוו ,ןרטשנגרומ ,ןחוק דוד ,הז גוסמ גירא ירחוס
 תורשעל הסנרפ רוקמ היה ,םידוהי ידיב ולכ היהש ,הז רחסמ ףנע
 ,הדעב דבוכמ היה םיגירא רחוס .הכרבו רשוע םג ןהמ תודחאל איבהו תוחפשמ
 !ותונחב קוסע תויהל אקוד ךירצ היה אל הזכ רחוס .דובכ וב םיגהונ ויה םלכ
 ותודיסח ינינעב םיקוסע ויה םמצעב םהו ,םהישנ ידיב הז קסע ורסמ םבור
 ישעמ לע החיש ופטח ,ארמג ףד דומלב ,"ךלביטש״ב תועש םילבמ■ ויה
 ,קידצ הזיא לש הריטפ םוי — ״ןעטייצ־רהאי״ ,הוצמ־תודועס םג !םיר״ומדא
 רסמתמ דיםח־רחוס היה הטקש חורב .יונפה םנמזמ תובר תועש תושפות ויה

 וינינע לע החוקפ הניע ,ולש ליח־תשא יכ ,חוטב ותויהב ,םיינחור םינינעל
 זדולל עסונ היה ןמזל ןמזמ .קסעה תחלצהל בוט יכה ןפואב םתרדסמו םיירמחה
 ו״רומדא תא רקבמ היה תחא הנועבו תעבו ןתשרחה םע ויתונובשח תא רדסמו

 .׳ד תדובע יכרד ונממ דמולו ותא ץעיתמ ,רדנסכלאב וא רוגב
 ויתובוח תא קלסל לוכי אלו רבשמ ידיל םעפ אב םיגיראב רהוס םאו
 ערואמ אב אל זא םג !לגרה תטישפ ידיל אב ,תרמוא תאז ,ויתורטש תא עורפלו
 ואב םידדצה !עוזעזה רבע הממדבו טקשב .ריעב םילג הכה אלו שערב הזכ
 ריעבו ,"תוליבח" לבקל ףיסומ רחוסה ,םירחוסה יוטב יפל ,"הושה קמע" ידיל

 ןיעו ,ומצע ינפב םלוע ווה גירא ירחוס .הז ערואממ רבד ץמש םג ועדי אל
 .םהיתונופצ תא תעדל המש הרדח אל רז

 ץיבוקראמ ,ןמטור ,׳זראילאימח .םידוהיה ידיב היה תורועה רחסמ םג
 ינרצילו םירלדנסל הז םלג־רמוח לש םיישארה םיקפסמה ויה םובננט ,הרויו
 םילענ רוצייל ךר־רועו הבע רוע האיבמ התיה ,םילענ־ריע התיהש ,ץליק .םילענ
 תורוע םידבעמ ויהו םילודג תשורח־יתב ויה םשש ,השרומו םודרמ םג

 .םילודג םידממב

 ליעל תורועה תישעת לע ונרבד רבכ יכ ,הז ףנעב הברה בכעתנ אל
 תונח .םידוהי ידיב היה אוה םגש ,לזרבה רחסמל םירבוע ונא .תוכירא רתיב
 ושריש ,לדנמו ריאמ ,גרבנזייא םיחאל התיה ץליקב רתויב הלודגה לזרבה
 .וינבו ץיבוקדרומ ןתנ ,ןכ ומכ .הלעמל רכזנה גרבנזייא לסוי םהיבאמ התיא
 גרבדלוג באזו ליבייל םיחאה םג .דובכלו רשועל ועיגהש ,םינוגה םירחוס
 ,םיריעז םירחוס דוע ויה .םהירחא םהינב םגו הז רחסמב וקסע ןייטשנרובו

 .לזרב לש תואטורגב היה םרחסמ רקיעש

 .םימשיטנאה לש םהיניעב ץוקכ היה וב וקיזחה םידוהיהש ,הז רחסמ םג
 תוסנל וצר םה .לזרב תורוחסל קושב הלודג תונח וחתפש דע וטקש אלו• וחנ אל
 וליחתה .םידוהיה ידימ ואיצוהל םדיב הלעי ילוא !הז רחסמ ףנעב םג םלזק תא
 םילדתשמ ,םתונח תבוטל הבחר הלומעת םילהנמ ,םייותפ ינימ לכב םישמתשמ
 ,תועבגו םירה םינוקל םיחיטבמ ויה .םתונח לא רגסמהו חפנה ,רכאה תא ךושמל

 .וחילצה אל וז תונחב םג לבא .םילוז םיריחמ ,הבוט תוכיא תלעב הרוחס
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 שיגרמ היה ,ידוהי לש ותונחל וסנכהב ,ינלופה הכאלמה לעב וא רכאה
 תוארהל שרדו ינונחה תא דירטהל זיעה ,ותוגהנתהב ,ורובדב ישפח ומצע תא
 תא ול רחביש ידכ ,ותונחב ויהש ,לזרב ילכ ינימ לכ ,תורמסמ ינימ לכ ול
 ידוהיה איצומ היה אל ,וסיכב ויה אל םינמוזמו הרקמ הרק םאו .וצפחל תואנה

 .הפקהב ול ןתונ היהו ודימ חקמה תא

 ןסורמו גיוסמ ,ובר ינפל דבעכ דמוע היה תירצונה תונחל וסנבהב םלוא
 הרוחסה ריחמ םלשל היה וילעו ול שורדה תא אצמ אל ,ויתועונתבו ורובדב

 .םינמוזמב אקוד ,הנקש

 םעפמ קוקז ,בולע םויק הז היה לבא !םייקתהל םנמא הכישמה וז םתונח
 תוסכל ידכ ,םהיקנבו םהינוגראמ תויפסכ תובצקה תרוצב "תוקירז״ל םעפל
 ונממש הז רחסמ ףנע תא ידוהיה דימ איצוהל היה השק ןאכ םג .ןוערגה תא

 .ריעב תובר תוחפשמ םתסנרפ תא וקני

 תורוחסל :םינשל ךכ רחא גלפתנש ,הירטנלג תורוחס לש רחסמ ףנע
 ויה םידוהיה קר .םידוהיה ידיב ולכ ןכ םג היה ,היצקפנוק תורוחסלו הירטנלג

 םידוהיה ויה הז ףנעב .איש ידיל וב עיגהלו הז רחסמ־ףנע חתפל םילגוסמ
 םירצימ ויה זדולבו השרוב .ןכרצהו- ןרציה ןיב םיכותמה םירחוס םגו םינרצי
 !םיקנרא !םיקית ,םיטירח ,םיסיכ ,תוירטמ ,תוישמש ,תופפכ :תיתיב הישעתב

 .דתיה וז םתרצות .םירחא םיצפח תורשעו םירדוסו םישנ תולמש ,םירותפכ
 תובכש לכ ןיב םתוא םיציפמ ויה םידוהיה םירחוסה .הנידמה יוצק לכל תחלשנ
 .ותרוחס תא תונקל תלכרמה ריעל עוסנל וליפא קוקז היה אל יגונחה .םיבשותה

 ,םינונחו םירחוס לש םיחילש וא םינכוס ןימ ,"םיריטליפש" ויה ריעו ריע לכב
 לש תומישר ודיבו ׳זדולל וא השרול תבש יאצומב עסונ היה הזכ "ריטיליפש"

 םיחילשה .ירשפאה םדקהב ןתדועתל ןאיצמהלו םש תונקל וילעש ,תורוחס
 ,תבשל תבשמ םהיתבל םירחח ויהו עובשה לכ ׳זדולב וא השרוב והש ולליה

 םתוארב .הרוחס תוליבחו תודוזמ־יסומע תבכרה תונחתב םתוא אצומ תייה דימת
 לע וא הדוזמה לע ןיע םישת" :השקבב וילא ונפ דימ ,םרכמו םריע־ןב תא
 ."הטמלמ לספסה תחת וא הלעמלמ הבטציאה לע ךתבשומ ןורקב םישאש ,הליבחה
 לש תומישר ויה םהבש ,םיבתכמו ףסכ תורורצ לבקמ היה וריעמ ואבש הלאמו
 לש םריעל תבכרה עיגהבו .הינש תבכרב םחלשלו תונקל וילעש תורוחסה
 ,הרוחסה תא לבקל םהישנ וא םמצעב םה םש םיכחמ רבכ ויה ,םינונחה

 .םחילש י״ע םהל החלשנש

 ,תישאר .תורוחס תיינקב הז ךותמ םיקיפמ םירחוסה ויה הלופכ תלעות
 .םהיתוחוקל ליבשב דימת םהידיב היוצמ הרוחסה התיה םהיחילש לש םתוזירזב
 "ריטיליפש״ה .תורוחסה ריחמ תולעמ ויהש ,תועיסנה תואצוהמ םירוטפ ויה ,תינש

 לע טעמכ עיפשה אלש ,ולמע־רכשב תורוחסה ריחמ לש ןטק זוחאב קפתסמ היה
 תורוחס לש חפנה .הלבוה רכש םולשתמ םירוטפ םירחוסה ויה ,הזל ףסונ .ריחמה

 ;חקול עסונהש ,לק אשמכ םיעסונ תבכרב תוחלשנ ויהו ,ןטק אוה הירטנלג ןיממ
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 הדזזמ וזיא ותחגשה תחת תחקמ ומצע תא ענומ היה אל עסונ לכ .וכרדל ותא
 .הנטק הליבח וא

 רחוסה לש ותנווכ .רחסמב הלאכ תואצמא איצמהל לגוסמ היה ידוהיה קר
 סמוע תא הרוחסה לעמ ריסהלו ךוותה תואצוה תא ןיטקהל .דתיה ידוהיה

 שמתשמ היה ,ירצונ ינלופ ,הקיטפוא ירישכמל תונחה לעב םג .תורתיה תואצוהה
 םיאיבמש ,רחסמה תבוטל הלודגה תלעותה תא ותוארב ,םידוהיה "םרטיליפש״ב

 .הלודגה םתוזירזב םה

 ףלדו ,לפוק קחצי וטלבתה םיאצליקה היצקפנוקהו הירטנלגה ירחוס ןיב
 דועו גרבסורטש םיחאה ,טרייבלייא השמ ,טלבנגייפ ךונח ,לדור סחנפ ,לפוק

 .םירחא םיבר

 ףנעב .שארב םוקמ םידוהיה םירחוסה וספת תוילאינולוקה תורוחסה ףנעב
 ,ואקק ,הפק ,הת םע דחיש ,רקיעב ינמרג אצוממ ,םיירצונ םירחוס םג ויה הז
 םיבושחה .םידוהי ויה םבור םלוא ,םיחבושמ תוניי םג םירכומ ויה םיקומצו םיזוגא

 .דועו הלגמ דוד ,גרבסורטש ןושמש ,ןייטשרבליז תחפשמ :ויה םהיניב
 ללה בקעי ,ןמרדפ ,יול .ב וקסע תואקשמ ראשו הריב ,תוניי תריכמב
 ןמצכר ,טנמאיד ןמחנ ,הלנמ המלש ,וטולז ריאמ ,דלפנאש ,וינבו ןמריסאפ

 .םיבר דועו

 ,רגי ,ןמשיפ הקסוי ,גרבנירג ,ןהכ םהרבא וקסע חבטמ ילכב רחסמב
 .תיכוכזב רחסמה תא הדיב החקל לגייווצ תחפשמ .ןמכילרהא

 ויה םחפ ירחוס .דועו ןמרעיויז .פו ןייבנסה ויה ותרצותו קבט ירחוס
 .יקסבוקרוי ,יקסניקיוו ,ןהוזניול ,יקסבוקוב ,ץיבוקשריה סורדוט

 תחפשמ .גרבנזייא לדוי םייח ,ץיבוקשומ תחפשמ ויה םינושארה חמק ירחוס
 לש הכורא הרוש תכשמנ הלא לכ ירחא .םיציבה רחסמ תא הדיכ החקל ןחוק
 ,תוצונ ירחוס ,תומהבו םיסוס ירחוס ,תופועו םיגד ירחוס ,אופסמו האובת ירחוס
 גרבנטור תוחפשמ רקיעב וקסע םהבש ,קלד ירמח ירחוס ,ןובסו תורנ ירהוס
 לכ — תלכמ ירחוס לש הכורא הרושו םהיקלחו תוינוכמו ןינב ידמח ,דלפנישו

 .םירחוסה דמעמ ,דחוימ דמעמ ווה הלא

 לכל םיילכלכה םייחה עפש םירזהש ,יזכרמה קרועה הוויה הזה דמעמה
 .םירחוסה דמעממ היתוסנכהמ בושח קלח הסינכמ התיה הלשממה■ םג .רובצה יקלה

 ,רחסמ תדועתב דייטצהל םיחרזאה תנש תישארב םיביוחמ ויה ינונחה ,רחוסה
 םלשל רחוסה לע היה ךכ רחא .תונוש תוגרד ילעב ויה םיטנטפה .ז״עלב טנטפ

 היסמ תא הליטה תימוקמה היריעה םג .המחלמ יחור יסמ ,שוכרה םמ ,הסנכה־סמ
 םיסמו הרידה םמ ,םיטלשה סמ םלשל היה וילע ,רחוסה לע רקיעב םיילנומוקה
 םיטעמ אל .םירחוסה דמעמ לע דאמ דיבכה וללה םיסמה לוע .םירחא םייערא
 אכדל ,דתיה הלשממה תמגמ .המוקת אלל ולפנ ,םיסמה לבס תחת וערכש ,וי,ד
 היסולכואה לש ילכלכה חטשב רתויב ינויחה ןיערגה םהש ,םידוהיה םירחוסה תא
 אנד תמדקמ םידוהיה דגנ וב ושמתשהש ,רתויב ליעומה יעצמאה .תידוהיה
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 תוברלו תורפל ולכוי אלו אושנ ולכוי אלש ,םהילע םידבכ םיסמ תלטה אוה
 ויהי ,םהינימל םימשיטנאה ובשח ,.דז הסנרפ רוקמ םידוהיל ןדבאב .ץראב

 .יעבט ךילהת י״ע הילכלו יטא ןוונל םינותנ ויהי וא רגהל םיחרכומ
 ,תופידרהו תושיגנה לכ תורמל דמעמ וקיזחה םבורב םידוהיה םירחוסה לבא
 ידוהיה .תוימלועה תומחלמה יתש ןיבש ,םיניב,ד תפוקתב םהישאר לע ורבעש
 תומיזמ לכ דגנ םחלנ היה ותונשקעבו וצרמב ,ולש םייחה תונויסנב ,ותוחקפב
 וליחתהש ,םיפירחה םיעצמאה םג .תוילכלכה ויתודמעמ ולשנל וצרש ,ויביוא
 תקירז ,הוארה תונולחב תושמש ץופנ :ןוגכ ,םידוהיה דגנ םישמתשמ םימשיטנאה
 תתל אלו תויונחה די לע תורמשמ תדמעה ,םהיתויונח ךותל תוחירסמ תוצצפ

 איבוברע איבהל חכ ורצע אל הלאכ תוערפ־ישעמ םג — סנכהל םירצונ םינוקל
 .ידוהיה רחסמב

 תוכמ ,תונובלע תאשל ליגר היה ,תולג ידוהי ראשכ ,ידוהיה רחוסה
 .דחיהש ,םייחה־תיפוסוליפ הרצונ תולג ידוהי ןיב .ומויקב ךישמהו — םיקזנו
 ןמז הזיא הכישממ ,העיפומ איה ,םלועב הדימתמ הניא העפות םוש" ול תרמוא
 רזאתהל ,אופיא ,ךירצ ידוהיה ."םייחה־קפואמ תמלענ איה ףוסבלו — המויקב
 טעמכ יבח" :איבנה תצעב קיזחהל .רתוי םיבוט םינמזל תוכחלו תינשקע תונלבסב
 םיתעב םג .הרתי .דדמב םיימיטפוא ויה םיידוהיה םירחוסה ."םעז רובעי דע עגר
 .דיה םייחה טקניטסניא .דמעמ וקיזחה אלא ,ושאיתנ אל ,םחורב ולפנ אל תוער
 תובסמה לכב םויקה תא םהל ורשפאש ,םירישכמ םהל רצי אוהו ,םלצא דואמ קזח
 החתפתה םידסח תולימג תדימ .האילפמ התיה םהיניב תוירדילוסה .םיאנתהו

 םימוכס תרחמה םויב םלשל היה וילעש ,רחוס .םירחוסה תובכש ןיב דחוימב
 ותנש ,ללכ גאד אל ,םנוערפ ןמז עיגהש ,ויתורטש תא איצוהלו םיקנבב םינוגה
 ,היה חוטב .הטקש ,דתיה וחור ,קיר ןיידע היה וסיכש פ״עא ויניעמ הדדנ אל
 הז םויב םייונפה םירחוסה ;ול םישורדה םימוכסה תא תולקב ףוסאי רקובב יכ
 ,םקיר ורבח ינפ תא בישה אל רחוס .שורדה ףסכה תא ול ואיצמי תורטש־ןוידפמ
 אלו "הבוט" ונממ אחה שקבי רחמ יכ ,עדי אוה ."דסח תולימג" ונממ ושקבב
 אלש ,םינכה םירחוסל הבר הכרב האיבה וז דסח תולימג .המוטא ןזוא אצמי
 .הלודג וא הנטק ,ראול,דמ םיקנבב תיבר םלשל וצר אלו לגר תטישפ לע ובשה
 םלשמה רחוס .םינטק וא םילודג םירחוס לש םבצמ תא תרערעמ ,ועדי ,תיברה
 ופוסו ,תובורמה ויתואצוה ראש לע הדימתמו תפסונ האצוה ול שי ,תיבד

 .לגר טושפל
 הנוכב הלחתכלמ רחסמב םדי וחלשש הלאכ םג םירחוסה ןיב ויה םנמא
 תואולה םהל םינתונ ויהש ,תיבר יולמ םיבבותסמ ויה םהיניב ;לגר טושפל
 תוקולע ומכ ,"תוקולע" ונמוקמב םיארוק ויה הלאכ תיבר יולמל .הצוצק תיב־יב
 ,םינכה םירחוסה לבא .םתשרב וכבתסנש ,םהיתוחוקל לש םמד תא םיצצומ ויה

 .וללה תוירבהמ וקחרתה ,בוטה םמש תאו םשפנ תא םירמושה
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 הכאלמה ילעב

 ולפט םיבר םירפוס .הכורא הירוטסיה שי ןילופ תודהיב הכאלמה ילעבל
 ןבומב ןהו ינחורה ןבומב ןה ,ידוהיה רובצב לפשה םבצמ תא וראתו םהב
 הלאלו תונמוא ודמלש הלאל םישרדמבו דומלתב ועבוהש םיחבשה תורמל .ירמחה
 ידוהי יניעב םיבר תורוד ךשמב היוזב הכאלמה .דתיה ,םהיפכ עיגימ םיסנרפתמה
 וא טיח .הכאלמ לעב םע ןתחתהלמ ןמצע תא וענמ תוסחוימה תוחפשמה .ןילופ
 םדא לא סחיה ;תופקשהה ונתשנ ןמזה ךשמב לבא .םגפ היה — החפשמב רלדנס

 .דובכ לש סחיל םגו ץרא־ך־ח לש סחיל ךפה ,םיפכ עיגי לע יחה ,דבוע

 .דובכ לש דמעמ םיספות הכאלמה ילעב הליחתכלמ ויה יאצליקה רובצב
 לש בצמב דוע התיה םירשעה האמה דע ,תרוסמ תרסח התיה תידוהיה הלהקה
 הפוקתבו .ךליאו םירשעה האמהמ לחה קר תמיוסמ הרוצ השבלו תווהתה
 תועונתה .ידוהיה רובצה לש הבשחמה ךלהב םיריבכ םייונש רבכ ווהתנ וז
 דוסיה תא ולעה ,ול הצוחמ םגו םינפבמ ידוהיה רובצה ךותב ומקש ,תוריבכה
 ,תינחורהו תירמחה ותולפשמ טרפב ידוהיה הכאלמה לעב תאו ללכב יביטקודורפה
 ולחה םה ;םיפיקתה ידיב תסרדנה הפוקסאכ דוע ויה אל הכאלמה לעבו■ דבועה
 .םינושה הלהקה ינינעב העד תווחלו הרבחב םהיתויוכז תא ילג שירב עובתל

 םימרוגה ויה ינש דצמ תיטסילאיצוסה העונתהו ,דחא דצמ תינויצה העונתה
 יפתתשה הכאלמה ילעב .ידוהיה רובצב הכאלמה לעב דובכ תמרהל םיירקיעה

 .התרוצ שובגב ועיס םהו ,הלהקה ינינע לכב

 עוצקמ .םידוהיה ידיב ללכה ןמ אצוי ילב ויה הכאלמ לש םידחא תועוצקמ
 דצמ הלומעת םושו ,םהידיב םידוהיה וקיזחה תונעבוכהו תוטיחה ,השבלהה

 המחלמה ינפלש םינשב .הז עוצקמ ךותל םינלופ תרדחהל הליעוה אל םיימשיטנאה
 תומוקממ ואיבה .םירצונ םיטייח לש ביטרפואוק םינלופה ודסי הינשה תימלועה
 םהל ורכש ,הריפת־תונוכמבו רמצ יגיראב םתוא ודייצ ,םיטייח תצובק םירחא
 ,םיחמומ םירצונ םיטייח י״ע ץליקב חתפנ יכ ,םיזורכ ואיצוהו חוורמ הכאלמ־חיב
 .םירבג ליבשב תופילח תריפתל תונמזה לבקמ אוהו ,וויטרפואוק םימלפודמ
 ךשמב לבא .הלשממה ידיקפ ,רקיעב ,םירצונ םהיתונמזהב םהילא ונפ הלחתב
 וליחתהו םתדובעמ םיצורמ ויה אל םידיקפה םג .וטעמתהו וכלה םהיתוחוקל ןמזה
 לש םמעט תא עדוי היהש ,ידוהיה וטייחל דחא לכ םירזוחו םתוא םיבזוע

 .דמעמ קיזחה אל ביטרפואוקהו .ויתוחוקל

 םה .תונעבוכה לש עוצקמה ךותל רודחל תולובחת ןכ םג ושפח םינלופה
 איצמיש ,ןעבוכ םהיניב היה אלש ,אקע אד לבא .םיעבוכ לש תונח םהל וחתפ
 םהיתוילוש תא דמללו םליבשב דובעל םיכסהש ,ידוהי ואצמו וכלה .הרוחס םהל
 .םידוהיה ידימ תונעבוכה עוצקמ תא הז ןפואב איצוהל .דתיה םתנווכ .וז הכאלמ
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 ,םתונחל סנכנ אל שיא .םתרוחסל םינוק ואצמנ אל ;וחילצה אל הזב םג םלוא
 וראשנ הלאה תועוצקמהו .ושקובמ תא םש אצמ אל יכ ,םקיר אצי — סנכנש ימו

 .םידוהי ידיב
 ,קגרג ,יקסבוקרוב ,יקסבוצשולו ויה םעוצקמב וניטצהש ,םיטייחה ןיב

 ועדיו םיחמומ יפמ םעוצקמ תא ודמלש ,םיבר םיריעצ דועו רחמנצימ ,שטקופ
 הכאלמ יתב םהל ויהש הלאכ םג ויה םיטייחה ןיב .הנפאה יפל הפילח רופתל
 גרבדנור ,גרבנזייא ,גרבמא ,וינבו יקצילאב ,וינבו גרבנשומ ומכ ;השבלהל תויונחו
 קיזחה ץיבוקציא .ריעב םידבוכמו המוח יתב ילעב ,םירישע ויה םהמ .דועו

 .ותכאלמב חילצהו תונורפ עוצקמב
 תעונתל רוסמ ,ינויצ ,גרבסגינק השמ .דחוימב וטלבתה םינעבוכה ןיב

 ־לארשי :וינבו ׳ץיבומרבא ביל־שריה :התחימצ תישארמ ותדלומב םעה תיחה
 ,ונבו ץיפשרבליז דוד ,תווצמב םיקודאו םימש־יארי םידוהי ,שיבאו השטיא

 וקיזחהש ,םיבר םידימלת ודימעה םה .דיסח שיא ,ןמרקוצ חספ ,דבוכמ תיב לעב
 .תורחא תוצראל ורגחו םתדלומ ריעמ םתאצב םג ,ונממ ופרה אלו עוצקמב

 ירחא םלוא ,םידוהי ידיב ולכ היה ותלחתב רשא ,דחא עוצקמ דוע היה
 ילגר תא םיקחוד ויהו םינלופ וכותל םירדוח וליחתה םיימשיטנאה תעפשהב ןכ
 לזרב יחפב םיתבה תוגג יוסכ .תוחחפה אוה הזה עוצקמה .ונממ םידוהיה
 ןהיתופיכו תויסנכ לש תוגג יוסכל םג .וז הכאלמב םיזירז ויה םידוהי .ץבא יופצב
 ורסמו ןומא םהב םינתונ ויה םירצונ םגו םידוהי םג .םידוהי םילבקתמ ויה
 ,םתדובעמ ורשעתה וז הכאלמ ילעבמ םיבר .םיתב ןינבב תובושח תודובע םהל

 לש ןחויכ־יאב .םתדע ינב ןיב בוט םש םהל ושכרו םיפי המוח־יתב םהל וגב
 ,ןחוק לארשי וז החפשמב ןושארה .ןחוק תחפשמ ינב ויה הז הדובע־עוצקמ

 ותכאלמב קסוע היהו םימי ךיראה ,הפנע החפשמ לעב ,ותדעב דבוכמ תיב־לעב
 והולאש ,הרובג תונשל ועיגהב .םינומשמ הלעמל ןב ,הביש שיא ותויהב םג

 ךצלאי אל רוסחמה ירה ?תוגגה לע ספטל ךל המל ?דבוע התא המל" :ויריכמ
 "ךתחפשמ תא דובכב לכלכל תוקיפסמ ךתיב תוסנכה ,התא דימא שיא ירה ,דובעל

 ;יתיבב תולקב ינאצמי תומה ךאלמש הצור יניא״ :ןוצלב הנוע היד

 ירחא ."יתדובע םוקמב ,םיעפושמה תוגגה לע ינשפחל תצק ומצע תא חירטי
 ךניא עודמ" :וידידיו וינכש והולאש ,שמחו םיעבש ןבכ זא אוהו ,ותשא תומ
 השא וזיא" :רמואו ץצולתמ היה "?ךתיבבו ךב לפטתש תיב־תרקע ,השא אשונ
 רומוה לעב ןקז הז היה "?תוגגה לע ספטמה ינומכ בבושל אשנהל םיכסת

 .ויתובא ישעמב זחוא ,תרוסמב קיזחמו הדובע בהוא ,אירב
 ול שכורו ועוצקמב קיזחמ ,ויבא יכרדב ךישמה ,ןחוק םייח ,ונב םג

 .םירצונכ םידוהי ,ריעה יבשות לכמ דובכו ןומא
 םתכאלמ תא םיעדויה ,םיבברשו םיחחפ ,גרברפוק ליקעיו ךורב םיחאה
 םינלבק םג ויה םה .ץליקב םיבושח םיתב ילעב ויה םה םג ,הב וחמתהו
 ירישעמ ויהו םריעב םיתב םהל ונבו רשוע ורבצ םה .תויתלשממ תודובעב
 .םהיתובא־תובאמ םיחחפ ,אניצ תחפשמ ינב .ההובג הלכשה םהינבל ונתנו ,ריעה
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 והוארקש ומכ ,שזראכאלב ףסוי וא ,אניצ ףסוי תא דוע ריכה וללה םירוטה בתוכ
 ךרוע היה ,הרות עדוי ,םימש־ארי שיא היה הז ףסוי .ועוצקמ םש לע וריע ינב
 ינפל המכשהב אובל םימידקמה םיקיתוה ןמ היהו "תוצח ןוקת" הליל לכב
 ףסאמ היה םיגחבו תותבשב .׳ה תדובעב קוסעלו שרדמה תיב לא רחשה תולע
 םע עובשה תשרפ תא ראבמו םהינפל ארוקו הכאלמה ילעב לש תוילושה תא

 ,י״שר שוריפ
 יכ ,ועמשב ,ותכאלמב ןמא ,םימש ארי ידוהי אוה םג ,אניצ לימל ,ונב
 טילחה ,היתוברח תא םימיקמו היתוממוש תא םינובו לארשי־ץראל םילוע םידוהי
 .ועוצקמב ןאכ םג קסעו לארשי ץראל הלעו — וז שדוק־תדובעב עייסל ובלב
 ,ביבא־לתב ותבשב .ביבא־לתב לודגה תסגכה־תיב גג לע הפכה תא םיקה אוז
 תוחונמל ךלהו םימי ךיראה ,ויבאכ אוה םג .דסחו הקדצ תושעל הברמ היד
 ,ותכאלמב קסוע היה ,אניצ ׳יעשי םייח ,ויחא .םיעשתמ הלעמל ליגב ,םימלוע

 ;ץליקב םידוהי םיחחפ דוע ויה .ותכאלמ תא עדיו רשי שיאכ עדונ■ היה אוה םגו
 תוימשיטנאהש העשמ .םעוצקממ םתוא םיקחוד וליחתה םירצונה םיחחפה םלוא
 םהבש םיבוטה ןמ םג ירצונ זיעה אל ץליקב דוחיבו ,ןילופב הרבגו הכלה
 ,םיאור ןיעל םיתבה תוגג לע תישענה תוחחפה תדובע .ידוהיל הדובע רוסמל

 ־יטנאהו ,ידוהי םע רשקתהל לוכי היה ירצונהש ,תודובעה ראשמ הנוש התיה
 חונ היה אל ידוהיל היסהרפב הדובע רוסמל לבא .רבד הזמ ועדי אל םיימש
 וליחתה םידוהיה םיחחפה .תוימשיטנאה עגנב עוגנ היה אלש ,הזל ףא ,ינלופל

 ,תחופו ךלוה היה ץליקב םרפסמו ,ץראל־ץוחל םירגהמ

 ץליקל הכומסה ןי׳צנח הרייעב .ןטק םידוהיה קלח היה תורלדנסה עוצקמב
 ליבשב הבע רועמ םיפגמ תריפתב וחמתה םה ;בר רפסמב םידוהי םירלדנס ויה
 תורייעלו םירעל םג םתרצות םע עוסנל ויה םיליגר .הביבסבש םירפכה ירכא
 םירלדנסה ויה אפוג ץליקב םלוא .םתרוחס תא םש רוכמל אקושד ימויב תוכומסה
 םילענ .תונשי םילענ םיאילטמכ תידוהיה היסולפואה תא םישמשמ םידוהיה
 ירחוס ליבשב םדבוע ויהש ,םירלדנס םג ויה .תויונחב םינוק ויה תושדה
 םירלדנס רקיעב םידיבעמ ויה םילענ ירחוס .טעומ רפסמב ויה םח םלוא ;םילענ
 רתוי אגרד — תורפתה תא םידוהיה וחתפ תורלדנסה עוצקמב לבא .םינלופ
 שיקמו עצרמב עצור ,ףרפרש לע בשוי וניא רפת .תורלדנסה רשאמ הבושח
 .לענה לש םינוילעה םיקלחה תא רפותו הריפת־תנוכמ דיל ותכאלמ ,סנרוקב
 םהיניב .ויקלחל רועה תא םירזוג הריזגה תכאלמב םיחמומה םירחא םילעופ
 םהל .םינוש םינפוא הריזגב םיאיצממ םה ,"םיטסילידומ״ה דחוימב םיגימצמ
 רשאמ םילפכ רכתשמ היה טסילדומ .יטטסא שוחב םיננוחמו חתופמ םעט שי
 היה ליגרכ .הב קלח ינלופל ןיאו ,ידוהי עוצקמ ,דתיה תורפתה .טושפ רפת
 .רוע־תרצותל תשורח־תיב לעב היהו ומצע תושרב דמוע המ ןמז ירחא רפת
 םילעופכ םידבוע ,םיטושפ םירפת םדוקמ ויה וז הישעת ףנע ילעבמ םיבר
 אגרדב דמוע היה תורפתה עוצקמ .םייאמצע ושעג םימיה ךשמבו ,םירחא לצא
 אלש ,לצעה הנב לע תמייאמ התיה תידוהיה םאה .תורלדנסה רשאמ ההובג
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 יהוז — תורפת לבא ״!רלדנסל ךרסמא" :תרמוא .דתיהו וידומלב םדקתה
 ,םיסחוימ םירוה םג םהינב תא םירסומ ויה הכאלמ התוא דומללו .הנידע הכאלמ
 אל ןמזהש ,שדח הכאלמ ףנע היה הז .םתחפשמב הכאלמ לעב היה אל םלועמש
 ,ונבל "תילכת" שקבש ימו .הבוחל אלו תוכזל אל ומתוח תא וילע עיבטה

 .דיתעל םייוכס וב היהש ,הז הדובע־ףנע וליבשב רחב
 .דתיה תורגנה .םיטיהר ירגנו ןינב ירגנ :םיגוס ינשמ ויה םידוהי םירגנ
 הינבה .ןילופ לש התואמצע ןמזמ ,דוחיב הדירי לש בצמב ץליק ידוהי לצא
 ,תשדוחמה ןילופב תינורכ העפות היהש ,ילכלכה רבשמה לגרל תרגפמ .דתיה

 היה השק .ןהינימל ןילופ תולשממ לכ הב וזחאנש ,תימשיטנאה הטישה בקע םגו
 הז הדובע־ףנעב .םינלופ לצא וא הלשממה ינינבב הדובע אוצמל ידוהי רגנל
 רגנהש ,םיטיהרל תשורח יתב םג ומק .םיירצונ הכאלמ־ילעב םיעירכמ *יה
 םצרא תא ובזע םירגנבש םיריעצה .םתא תורחתהל לוכי היה אל וידיב דבועה
 םהייח תא םיכישממ ויה םינקזהו .לארשי־ץראלו הקירמאל ,םיה־תונידמל ורג״ו
 תונידמל ורגהש םהינב תאמ ףסכ־תכימתל היפצבו קחודבו רוסחמב םיבולעה

 .םיה

 דצמ ןויסנ ףא היה אלו ,םידוהי ידיב תוגגזהו תועבצה ויה תאז תמועל
 םינושארה םיעבצה .םידוהיה ידימ הלאה הדובעה יפנע תא איצוהל םיימשיטנאה
 ויה ברפדלוג רדנסו החמש ,יול םיחאה .םיתב םהל ונבו םתדובעמ ורשעתנ
 ,םעוצקמ תא ובזע ןוה טעמ ורבצו ורשעתנשכ ןכ ירחא !הליחתכלמ םיעבצ
 ירמגל קחרתה אל ,רדנס ,ןורחאה .םינלבקל ויהו — לוחכמה תאו םלוסה תא
 ריעב ויה תועדונ .םולצה תכאלמב םג קסוע היה תועבצה םע דחיו ועוצקממ
 ףסוי :םהיניב .ןמטוגו רדיישדלוג תוחפשמ םג ל״נה ברפדלוג תחפשמ דבלמ
 םתונקסעב םג םא יכ ,םעוצקמב דבל אל ומסרפתנש ןמטוג לידויו רדיישדלוג

 .תירובצה
 דחאלש לגייווצ תחפשמ תאו גרבצלז לישנא תא ןאכ ריכזא םיגגזה ןיבמ

 םינש ולע וינבמ !תיכוכז לש לודג ןסחמ םג ,דיה לגייווצ לארשיל ,הנממ
 .ויתובא תונמואב ןאכ םג קיזחמ דחא םהמ ,לארשי ץראל

 םיבצקו םימותחנ .לודג קלח םידוהיה הכאלמה ילעב וחקל ןוזמה ףנעב
 לש רכינ קלחל םג אלא ,םידוהיל קר אל רשבו םחל םירכומ ויה םידוהי
 ־ליקה היסולכואה לכל רקב־רשב יקפסמ ויה םידוהיה םיבצקה דוחיב .םירצונ
 ויה דחא ףגאב יכ ,היה גוהנ ימוקמה םיחבטמה־תיבב .םירצונלו םידוהיל ת יאצ
 םירצונה םיבצקה ויה ינשה ףגאבו ,תוקדו תוסג םיטחוש םידוהיה םיבצקה
 היה רוסא םידוהיל .ורבח לש ומוחת ךותל םנכנ אל שיא .םיריזח םירחינ
 .רקב־רשב תריכמ לש קסעה יאדכ היה אל םירצונלו ,האמט המהבב קוסעל

 ירצונל םירכומ ויה םידוהיה .רכשמ קוחרו דספהל בורק םליבשב היה הזכ קסע
 יקלח ראש ורכמנ תאז תרומת ,ךומנ ריחמב המהבה לש ירוחאה רשבה תא
 רשבה תא רקנל םידוהיה םיגהונ ויה אל ןילופב .הובג ריחמב םידוהיל המהבה
 .לוז ריחמב בוט רשב לבקמ היה יכ ,םידוהיה ינידמ חיורמ היה "דגה" .ירוחאה
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 םירצונל ורשפא אל הלאה םיאנתה .םירצונל לוזב תורכמנ ויה "תופרטה". םג
 .םידוהיה םע תורחתהב דומעל םילוכי ויה אל ;רקב תטיחש לש קסעב קוסעל

 ׳הינשה תימלועה המחלמה ינפלש םינשב לבא .אנד תמדקמ גוהנ רבדה היה ךכ
 ואצמ ,תינלופה היסולכואה תובכש לכ ןיב הרבגתה תיעזגה תוימשיטנאהשכ
 םגו םיקקוחמה־יתב םג .ןתטילקל החונ עקרק ןילופב תויארלטיהה תוטישה
 ןושארה םדעצ — תוילכלכה םהיתודמעמ םידוהיה תא לשנל די ונתנ הלשממה
 ויפ־לעש ,קוח־תעצה הסנכוה ינלופה םיסב .הטיחשה רוסא — היה הז חטשב
 תובנרא יתש דוצל םינלופה ונווכתה וז קוח־תעצהב .תידוהיה הטיחשה רסאת
 םידוהיה קלח תא חירכהלו בושח הסנרפ־ףנע םידוהיה ידימ איצוהל ,תחא תבב

 .ץראה ןמ רגהל ,םהב תדה ירמוש ,קודאה
 תא םיבצקה ידימ איצוהל םינלופה לש םהידיב הלע וז הרצק הפוקתב
 םהל שקבלו םהיזילטא תא רוגסל םיחרכומ ויה םה ,המהב רשבב רחסמה
 .םידוהיה ידיב הז הסנרפ ףנע היה איהה תעה דע לבא .םירחא הסנרפ תורוקמ
 ונבו ןוה ורבצ םג םידחא םיבצק .הז הדובע ףנעמ וסנרפתה תובר תוחפשמ
 ,ןייטשרבליז ,שטיבלאומש .ל.מ ויה םיבצקה ןיבמ הלאכ םיתב ילעב .םיתב םהל

 .םירחאו הדוחבולאיב ,גרבדלוג .ב
 ונריעב םידוהיה םיפואה .תובר תוחפשמ וסנרפתה .ריפאה תכאלממ םג
 לע םרשעב ולע ןמסורג ,טנמאיד ,םולבדלוג תוחפשמה .םירישע םבורב ויה

 .ריעב םידבכנ םיתב ילעבל ובשחנ םהו ,םיפואה רתי

 ורבע םגו םהידיב םיקיזחמ םידוהיה ויה ליעל ורכזנש הכאלמה יפנע לכב
 .םהילא השיג םידוהיל .דתיה אלש ,הכאלמ תועוצקמ םג ויה םלוא .ןבל באמ
 ידוהי עיפוה םא .םירצונה ידיב רקיעב ויה תורגסמ ,תואנב ,תוחייט ,תוחפנ
 תמועל .םיירקיעה ריעה יבשותמ היה אלו ,וריעב דיחי היה ,הלא הכאלמ יפנעב
 םידוהיה ויה תוגהנ ,תואלמשח ןוגכ ,שדח הדובע־ףנע הזיא עיפוה םא תאז
 ,גייווצנעלא לידנמ ,ידוהי .תומלש ידיל דע והוחתפו וב וקיזחהש םינושארה
 םידוהי ואיבה וירישכמו וידר יטלקמ .ץליקב עונ־יאר חתפש ןושארה דיה
 ריעה יבשות ןיב םיציפמ וליחתהש םינושארה ויה ןמרבליזו ץנימ .םוקמל
 ילב םידוהי ויה — זילפו תשחנ ישרח ,םיפרוצ ,םינעש .וללה תואצמאה תא
 תחפשמ .זילפו תשוחנ תכאלמב תקסוע התיה ןמצכר תחפשמ .ללכה ןמ אצוי
 ילעב ,םיפרוצ .דז םע דחי ויה וז החפשמ ינב ,םינועשה תכאלמב הקיזחה ,רנק
 דוע ויה .הדעב םידבוכמהמ ויהו םינוש םיטישכתו ףסכו בהז ילכ לש תויונח
 ,םתוח יחותפ ,הטירח ןוגכ ,םהב םיקיזחמ ויה םידוהיהש ,םינוש הדובע יפנע

 םהב לבא ;םיקומצ־ןיי תיישע ,םידגב תעיבצ ,הגירס תכאלמ ,תושרבמ תיישע
 .תוצופנ תוכאלמ ויה אלו םידיחי וקיזחה

 םישמשמ ויה םה .םידוהי ויה םהילעבש ,םידחא סופד יתב ויה ץליקב
 םמצעב םידבוע ויהש וא םופדה־יתב ילעב .רקיעב םיקנבה תאו םירחוסה תא
 קחצי .םיריכש םידבוע םיקיסעמ ויהש וא םופדה תנוכמ י״עו תויתואה ירדסמכ
 ,יקסבודנ׳זר םיחאה ואב וירחא ,ריעב ןושארה סופדה תיב לעב היה רנימק
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 ושריש ,םופדה יתב ילעב ןיב םיריעצה .סופד יתב ומיקהו ןמלטימ לאיחי
 ,בירנייוו ךורבו ,גרבנשומ םיחאה ,הרוקס רזעילא ויה תונוכמה תא םהילעבמ

 ."גנוטייצ רעצלעיק" ידוהיה ןועובשה ספדנ וסופדבש

 הלהקה תמקרב ירקיעהו אירבה ןיערגה תא ווה הלא הכאלמה ילעב
 התוחתפתהב הברהב ועיסש ,םיבושח םיתב ילעב ויה םהיניב .ץליקב תידוהיה
 הלועב םיירקיעה םיאשונה ויה םה ,טרפב תידוהיה הלהקה לשו ללכב ריעה לש
 םינקסע ואצי םהיניבמ ,השעמ ישנאו םימש יארי ,םידיסח ויה םהיניב .הלהקה לע
 תארקל םכרד תא ונווכו םנואפקמ םינומהה תא וררועש ,םיילאיצוסו םיימואל
 "רובצה ףוגה לכש ,הרדשה טוח תא .דוה ,ידוהיה הכאלמה לעב .המדקו רוא
 ול שכר ותונקידו ועוצקמל ותוריסמב ,ותנומאב אוה .ךומסו ןעשנ היה הילע
 .ותירב יגב םניאש לצא םג אלא ,ותירב ינב ויחא לצא קר אל ץרא־ךרדו דובכ
 םג היה ,ינלופה רובצה ברקב םיכלהמ תוימשיטנאל .דתיה אל הבש ,הפוקתב
 ויניעב היה ידוהיה .ותירב ןב ,ינלופה ויחא ינפ לע ידוהיה תא ףידעמ ירצו,וה
 הרסמנש הדובעה עוצבב רשיו ועוצקמב החמומ ינלופה הדובעה ןתונ לש
 הכאלמה ילעב ןיב הצופנ .רתיה אל תורכשה ,ףסונ םעט ללגב ,דוחיבו .ודיל
 הכאלמה ילעב .םיירצונה הכאלמה ילעב ןיב החיכש .רתיהש ךרדכ ,םיידוהיה
 ,הלהקה לש ןויבצהו יפואה שובגב םהלשמ וק ווש ,הדובע ישנאכ ,םיאצליקה

 .ןיעל רקדזמו טלוב וק

 .םיידוהיה םילעופה דמעמ

 ,הדבכ הישעת לש תשורח יתבמ אל וסיגתה ץליקב םידוהיה םילעופה
 םידוהי םילעופ !םידוהי םיקסעומ ויה אל הלאב יכ ,ןבא תובצחמ ילעופמ אל
 תוילוש רותב םידוהי הכאלמ ילעב לצא ,הלק הישעתב םידבוע םבורב ויה
 ןויבצ םהל היה אל ןכל .םירלבל ,םידיקפ רותב םיקנבו תויונחב םגו ,םירזועו
 .םייערא םילעופ ויה םה — חול ,השרו תולודגה םירעב ומכ טירטלורפ לש
 תודוגא ץליקב ויה אל ןכל .יאמצע ןמז הזיא רובעכ היה לעופ לכ !םיינמז
 תותיבש .דבלב תיטילופ תרגסמב תמצמטצמ התיה םילעופה תעונתו !תויעוצקמ
 םכסה ידיל דבועהו דיבעמה ואב בור יפ לע !תורידנ ויה םיידוהי םילעופ
 ילעופ ,הריפת ילעופל םיקלחנ ויה תועוצקמה יפל .התיבש ידיל אובל ילבמ
 םוקמל התשענ ץליקו ,ץולחה תעונת המקש םוימ .ןוזמ ילעופ ,ץע ילעופ ,רוע
 ידכ ,םיקוחר תומוקממ םג תוריעצו םיריעצ ואב הילאו ,םיצולח לש הרשכה
 ,הדובע תומוקמל םג רודחל םה וליחתה !הרשכהה תפוקת תא ןאכ רובעל

 ,תורזגמב ,תובצחמב םידבוע םתוא וניאר .ידוהי לגר ףכ םש הכרד אל הלחתבש

 .המודבו םיצע תביטח ,תולבסב ,הרוחש הדובעב םגו

 םוקמב םידוהיה םילעופה ויה הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש םינשב
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 תואמצעה תפוקתב םלוא !ראצה ןוטלש דגנ תינכפהמ תונתלעפ ולגו ססות רמוה
 תיהת תדובעב םצרמב ושמתשה םידוהיה םילעופהו ;תוחורה וטקש תינלופה

 .ותדלומב םעה

 .םיישפח תועוצקמ ילעב

 .םידוהיה םיאפורה ודמע םיישפחה תועוצקמה ילעב לש הנושארה הרושב
 תורצחב ונא םיאצומ םידוהי םיאפור .האופרל אנד תמדקמ היטנ ,דתיה םידוהיל
 םיאפור י״ע םיאפרתמ ויה םירויפיפאה ,םיירצונה תדה ינהוכ םג !םיסכודו םיכלמ
 ,הלחמ לש לק הרקמ לכב םיאפורה תצעב שמתשיש ,םלועב םע ךל ןיאו .םידוהי
 אלש ,םינטקבש ןטקה םג ידוהי בושי ךל ןיא .םידוהי תושעל םיליגרש ומכ
 ונתנש ,תורקי תונתמ םה תואירבהו םייחה ידוהיה יניעב .ולשמ אפור ול היהי

 .רמשמ לכמ םרצנלו םרמשל םהילעו ,םדא ינבל

 םיאפור םג ורסח אל ,החתפתה תידוהיה הלהק,דשכ ,ץליקב םג
 תולחמל אפורו גולוקניג ,ןמרו ר״ד היה ץליקב ןושארה ידוהיה אפורה .הברקב
 .םיינוציק םיללובתמ תחפשמ ,השרוב ןייטשפא תחפשממ ,דתיה ותשא .תוימינפ
 םהרבא לש ותירבב ואיבה ,ןב ול דלונשכ .תרוסמל דוע קקזנ היה ומצעב אוה
 תא חלוש היה חספה גחל .לארשי תוצופתב גוהנכ ,הוצמ לש הדועס ךרעו וניבא
 תא הרעב ,ותיב תא התקג רשא ,תידוהי תרזוע ול רכש אוהו ,הירוהל ותשא
 .ןידכו תדכ גח יכרצ ול הניכהו םישדח חבטמ ילכ גחה דובכל התנק ,ץמחה
 התיה ויתובא תרוסמ .ולש ךותב השועה םדאכ לכה תושעל תושר הל ןתנ ללכב
 ךשמל הלעב תא הבזע איהו ,םידוהיה יגהנמ תא הלבס אל ותשא לבא .ודיב דוע
 תדוגא דסימו ימואל ידוהי היה אוה ,ןמלרפ ר״ד ריעל אב וירחא .גחה ימי
 ,תונויצה ידגנתמ ,םידיסח ותוא םימירחמ ויה ותוינויצ תמחמ לבא .םוקמב םינויצ
 קיתעהו ריעה תא בזע ןמלרפ .םירצונ םיאפור לא הלחמ הרקמב םינופ ויהו
 ותלועפל םגו ןויצ תבוטל תולועפל בחרנ רכ אצמ םשו ,ץיבונסוסל ונכשמ תא

 ..תיאופרה
 קוחרמ דמע ,תוימינפ תולחמלו םישנ תולחמל אפור ,ןוסניול ר״ד
 םגו תוינויצה תונרקל םרות היהש םג ףא ;תיתרבח וא תימואל העונת לכל

 ול שכר אוה .דסומ וא העונת םושב לעופב ףתתשמ היה אל ,דסחה תודסומל
 תיאופרה הלועפב חילצה ,תירצונהו תידוהיה היסולכואה לש תובחר תורדשב ןומא
 לש בוחרב ,השואדט בוחרב ראופמ המוח־תיב ול הנב ,רשעתנו ולע

 .תינלופה היצנגיליטניאה

 אוה .החמומ אפורכ םעה־תלד ןיב םסרופמ ,יממע אפור ,גלשרבליז ר״ד
 ןוסניול ר״ד לש ותורטפתה ירחא ,ריעב ידוהיה םילוחה־תיב שארב דמע

 .הז דיקפתמ

 וליחתה ,בוש ודחאתנ היקלח לכו ,תיאמצע תויהל הרזח ןילופ רשאכ
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 םהמו םינויצ םהמ ,ץליקב ובשיתהש םיריעצ םידוהי םיאפור היצילגמ םימרוז
 םינבהש ירובצ ןקסע ,ץלפ ר״ד היה םהיניבש קהבומה .םיירובצ םינקסע
 תודסומ המבב הלהקה לש הגיצנ היה .תפומל םירדס תידוהיה הלהקב

 לדתשה ,המזיו ץרמ לעב .ץוח יפלכ םידוהיה לש םיסרטניאה לע ןגמו םיירובצ
 .ץוחבמ םימשיטנאל המחלמ בישהלו םינפבמ םידוהיה ייח תא רפשל תואל אלל

 .םיטסינויזיברה תעונת שארב דמעו ינויצ היה ,רגרבנרואמ ןתח ,ץש ר״ד

 ילעב םג .םידוהיה םיאפורה לש ינשה רודל םיכייש ויה וללה םיאפורה
 תואצמאב םידיוצמ ,ץרמ ילעב םיאפור לש רוד םהינבמ ומיקה םיאצליקה םיתבה

 .םינויצו םיימואל םלוכ טעמכ ויה םיריעצה םיאפורה .האופרה ףנעב תושדח
 ,ונלש ימואלה־ינחורה רצואמ תועידי םבוחב ואשנ ,תירבעה היסנמיגה יכינח ,םה
 .םהיתובלב ומעפ לארשי םע לש ויתווקתו ,םתבצחמל תימואל הקיז הססת םבלב

 בוחרב םיכלהמ הל ויה אלו הלספנש עבטמ םהימיב רבכ •דתיה תוללובתהה
 .ידוהיה

 םרזה ותוא םג בחס ,תיסורה היסנמיגה ךינח היהש יכ םא קלופ ר״ד
 ,יבמופב ינויצ היה אל הזוארק ר״ד .ינויצה רעונה תעונתב ףתתשהו ,ימואלה
 לש ונב ,גרבנטסריפ ר״ד .תונרקה תבוטל םורתלמ ומצע תא ענמ אל לבא
 ליחתה .םידיסח ידגב שובל אוה םג היה הרשע שש ליג דעש ,רדנסכלאד דיסה
 לבקו הניחבל דמע ,היסנמיגה לש םידומלה תינכת תא ומצעב דומלל ךכ־רחא

 תא ורמג ירחא .תיאשרוה הטיסרבינואב האופרה תרות תא דמל .תורגב־תדועה
 ותוא הלבק ,ותדלומ ריע ,ץליק .האופרל רוטקוד ראות לבק ,וידומל קוח

 ול אצי דימו ועוצקמב חילצה אוה .ןומא וב ונתנ םידוהיה היבשותו ,האפורכ
 ריע תא ובזע ,םתלדג ץליקש ,םיריעצה םיאפורהמ םידחא .קהבומ אפורכ םזד
 בקעיו םהרבא םיחאה .ירבעה בושיה תא םה םישמשמ ןאכ .י״אל ולעו םתדלומ

 .םה ץליק יאצוי — ןויצ־לצ ,רזייק קחצי ,ןמרה

 תניחבב ויה םה .(ז״עלב רשדלפ) ,םידוהיה םישבוחה תא םג ןאכ ריכזא
 לע שבוחה תא הפידעמ .רתיה תירצונהו תידוהיה היסולכואה .םייממע םיאפור
 םשור היה אוהו ,שבוחה לא םינופ ויה תולק תולחמ ירקמב .החמומה אפורה
 היה תחקרמה לעב .רתהבו רוסאב ,אפורה תושרב אלש םגו תושרב אפרמ־ימס
 םהיניע תא םימילעמ ויה םיאפורה ,שבוחה לש הטפצרה יפל תואופר ןיכמ
 ,תכבוסמ הלחמ הרקמבש ,ולש שבוח היה אפור לכל יכ ,םישבוחה לש םהישעממ

 ןיעכ התיה םישבוחהו םיאפורה ןיב .ויתוחוקל תא וילא הנפמו וילע ץילממ היה
 .דתיה אל םירישעה יתבב .ינשה לש ומוחת ךותל סנכנ אל דחא ! תידדה המכסה

 ויה םה .םעה־תלד ןיב רקיעב םיכלהמ ויה םישבוחל !שבוחל לגר־תסירד
 דחא לכל .םירישע םלוכ טעמכ ויה תאז לכבו ,םתחרט דעב טעומ רכש םילבקמ

 .ריעב המוח־תיב .דיה םהמ

 היה אוה .ריעב םיבר םיתב ויה ול .ןמטור שבוחה בר ןוה רבצ ,םהיניב
 !חונמ עדי אל אוה .םישנה ןיב ומש היה לודג ,דוחיב .ריעב רתויב םסרופמה
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 דחא ,תחנ עבש אל וינבמ .וילוח תא רקבמו ריעב בבותסמו דלוה היה םויה לכ
 .ויסכנמ ותוא רידה ויבאו .תודהיה רדגמ אצי םג

 ןקז לעב ,םיכורא םידגב שובל שיא ,דפיק היה ץליקב ןושארה שבוחה
 שוחימ לכל החמומ היהש ,ןמרגניז אב וירחא .הלפתה תיבב בירעמו םיכשמ ,ןדל
 תוקולע םש ,םד זיקמ ,"אנמואד ינרק" ביכרמ ,תובואכ םינש רקוע היה ,הלחמו
 .םהה םימיב תוגוהנה האופר יכרד לכב שמתשמ היה — ללכבו םיעוגנ תומוקמ לע
 םירפכה ירכא ןיבו הינעה היסולכואה ןיב דוחיב ,רתויב לודגה םוסרפל
 ךנוחמ ,ירפכ ידוהי ןב היה אוה .יקסבושורפ לידוי שבוחה הכז ,ץליק תביבסבש
 .םדאה ףוג הנבמב רשאמ רכאה תודובעב רתוי יקב .הקודאה תודהיה .תרוסמ לע
 ול תואלמב .ומעב שבוח תויהל והנמ לרוגהש ,ותעד לע ללכ הלע אל וירוענב
 "ער ילוח״ה תפגמ הצרפ םהה םימיב .אבצה תדובעל והולבק הנש תחאו םירשע
 רוסחמ לגרל .הפגמה הטשפתה אבצב םג .היסור תכלממ לש םייברעמה תוזוחמב
 ,הפגמב המחלמ םשל םיטנדוטס םג האופרל תוימדקאהמ זא וחלשנ םיאפורב
 ישנא םג ונומ םילוחב םילפטמלו םירזועל .םיפלאלו תואמל םיללח הליפהש
 ,ידוהיה לייחב םהיניע תא אבצבש האופרה ישנא ומש תע התואב .םיטושפ אבצ

 וילא שגנ תחא םעפ .ותעדלו וריכהל ףאושו רבד לכל ןנובתמה ,זכורמהו ונעה
 ,ותיה םש .םילוחה־תיבל והסינכהו " שבוח היהת התא" :רמאו וילע הנוממה
 ,םיחתנה תעשב חכונ ותויהב .תונושה תולחמה תועפותל ןנובתהל תונמדזה ול
 הימוטנאב םירועש עמוש היה שבוח רותב .םדאה ףוג יקלח תא תעדל דמל
 ןרמושד וללה תועידיה לכ תא וברק לא גפוסו היפרתבו תירטנמלא
 .תמאב היה ךכו .תלעות ןהמ קיפיו םוי אוביש ,ול אבנ ובל ולאכ ,ונורנזב
 שכרש ויתועידיב שמתשמ ליחתה ,התיבה רזחו אבצב ותדובע קוח תא רמגשכ
 היה רקובב .הביבסבש םירכאה ןיב םילוח יופר םשל יאבצה םילוחה תיבב ול

 םהב רוקעל םייחקלמ ,םינוש האופר ירישכמ ובו רוע־קית ודיבו ותיבמ אצוי
 םירישכמב דיוצמ .םינוש םינממס ינימו ,אנמואד ינרק ,תוקולע הבו תיחולצ ,םינש
 םהל טישומו םילוחה םירכאה תא רקבמו םיכומסה םירפכה לע רזוח היה וללה
 םינופ ויה הלחמ לש הרקמבו ,םירפכה יבשוי ןיב ןיטינומ ול אצי דימ .האופר

 םירמוא ויהו הלחמ לכ אפרל וחוכבש ,וב םינימאמ ויה םירכאה .וילא קר
 ."רוזעיש שיא ןיא ,רוזעי אל לידוי םא׳,

 ונכשמ תא קיתעהו .דשא ול אשנ ,עוצקמב חילצמ ומצע תא הארשכ
 וחלש וא וילא םיאיבמ ויה םילוחה תא ;םירפכה לע רוזחלמ לדח זאמ .ריעל
 ויה .ןומא וב ונתנ אל הלזזתב ץליק ידוהי .הלוחל אפורה תא איבהל הלגע
 ,תסנכה תיבב בירעמהו םיכשמה ,"ךמע״מ דחאכ שובל ,טושפ ידוהי" :םירמוא

 םדוקמ ,ורבע תא םג ועדי ,הזל ףסונו .ול םיגעול ויה ךכ — ״אפורל ונל היהי
 םואתפ .ריעב הריכמל בלח ינקנק רכא־תלגעב רפכמ איבמ היה ,ןבלח היה
 ןומא ול שוכרל חילצה טאל טאל ךא .אפורל — השענו ורוע תא אוה ףילחמ
 אפורכ ומשו ,תיב ול הנק ,ןמזה ךשמב רשעתנ אוה םג .םידוהיה ויחא ןיב םג
 הנושארה םלועה תמחלמ תעב .םימי ךיראה אל אוה לבא .ריעב םג ול אצי החמומ
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 לפג ,וז תנכוסמ הלחמב קבדוה ,תרהבה־סופיט ילוח יופרב ותבוח יולמ תעשב
 שרי ליוולאוו ונב .עשתו םיעברא ליגב תמ אוה .םק אל הנממו ,דד שרע לע
 .םילוח יופרב קוסעל ול השרוה ריעה יאפור לש עויסבו ועוצקמ תא ונממ
 לטפש וינתח ינשו הזיורק ,ןוגכ ,םידחא םישבוח תומשב דוע ריכזא
 תמחלמ ינפלש ,תונורחאה םינשב ץליק יבשות תא ותרשש ,ןמלטימו ,רשיפו

 .הינשה םלועה
 רובצה לש דרפנ יתלב קלח ווהש ,םיאפורה תשרפ המלשנו המת הזב
 תומולעת תולגנ ויה וינפל .תידוהי החפשמ לכב תיב־ןב היה אפורה .ץליקב ידוהיה

 תא םגו ובל לע תוקיעמה ויתורצ תא וינפל הנתמ היה דחא לכ .שיאו שיא לכ
 עינה ידוהי לכ בלב הקזחב םעופה םייחה שגר .ותעד תא תוביחרמה ויתוחמש
 הלק תוננטצה לש ,הביקה לוקלק לש ,לק שוחמ לש הרקמב .ופוגל גואדל ותוא
 קלח ווה ידוהי תיבב האופר תואצוה .אפורל ףכית ידוהיה הנופ היה ,המודכו
 לעתשה ודלי םא ,אפורה תא ןימזמ היה ינעכ ,רישעכ .יתנשה וביצקתב בושה
 דע רקבמ קוסע היה ,הדובע־רסוחמ םלועמ היה אל אפורה .םוח תצק לבק וא
 םלוכ טעמכ יכ ,אופיא ,אלפ ןיא .הלילב םג ותחונמ תא ודירטה םימעפל .ברע
 םינקסע ויה םהמ .םשוכר תא ולידגהו םיתב םהל ונב ,ןזה ורבצ

 לש דחוימה יפואה שובג לע ועיפשה םהו ,םיימואל םינקסע םהמו םיירובצ
 .הלהקה

 םינש יאפור םידוהי

 םינשה־יאפור םידוהיה תא םג ףרצא ריעב םידוהיה םיאפורה תרושל
 .םיטסיטנד וא

 םינש־באכ לש הרקמב .ץליקב ידוהי םינש־אפור אלל ורבע תובר םינש
 אל .לסחו — הבואכה ןשה תא ול רקוע היה הזו ,אפורה לא הנופ ידוהיה ,דיה
 ןשל יופצ ,הבוקנה ןשה תמיתס .םינש־באכ דגנ הפורת ־יעצמאב שמתשהל ועדי

 רפסל םיליגר ויהש ,תואלפנ ישעמ תניחבב דוע ויה — תבתות ןש ,העוער
 םיאלפומה םירבדה לע ורפס ,התיבה םרזחב וללה .ךרכב המ־ןמז ובשיש ,םישגא

 .םש וארש
 עבק אובמה תלד לע ,הריד ול רכש .ריעצ ריעל אב םימיה ןמ םויב
 ."דברוא .י ,םלפודמ ,םינש אפור" :םילמה תובהוזמ תויתואב תובותכ וילעו טלש

 יילא םנכנ אל שיא .וכרדל ול דלהו — טלשב ןנובתה ,עגר דמע ,רבעש י״מ לב
 ,וינשב לפטמה ולש אפורה תא עדי דחא לכ .קזח םינש־באכ שחש העשב םג
 .ןשה תא ול רקוע — קסופ וניא באכה םאו ,דויב ןשה בצע תא ול ליערמ אוה

 תא ול לקהל םוקמבש היה ששוח .ועבטב היה אל דחוימ םינש אפורל תונפל
 תושדחל ןומא ול ןיא ,תונשונב קיזחמ ועבטמ ידוהיה .ותואירבל ול קיזי ,באכה
 אצמי אל םא ,בער־תתימ ןאכ ול היופצש האר ריעצה טסיטנדה .ואב בורקמ
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 .בושחה ועוצקמל רובצה תושידא דגנ הלובחת וזיא
 אוה שפחמ יכ ,ובל תא וינפל הלג אוה .ןכדש ותיב לא ןימזה ףוסבל
 —אב אוה .הנוגה הינודנ ול םינכתש ,רישע תב תויהל הכירצ איה לבא ;גוז־תב
 ,םיטעמ ויתוחוקל ,ותוא םיריכמ ןיאש םוקמל ,וז ותשירד תא קמנל אפורה ףיסוה
 אוה קוקז יאצליקה רובצה ךותב ותדמע תא ססבל ידכו .תובורמ ויתואצוהו
 המכ יכ ,ועדי םה .ופרט לע טיע לופנכ ,וז האיצמ לע ולפנ םינכדשה .ףסכל
 יאקושב אכיא םיאפור המכו .אפורל קר ןבל תא תואשונ םירישעה תונבמ
 ךומס ,ינודא ,טקשה" :ול רמא ןכדשה .םינש אפורל םג הנמכסת הרירב ןיאב

 תיבמ ותאצב ,הז ןכדש ."םולשב אובי ומוקמ לע לכהו ,יתוצמכ השעו ילע
 תא שרפיו אוביש ,אפורל התכח ותבש ,דחא רישע תיבל וימעפ םש ,טסיטנדה
 תולהתה לכ ירחאו ,רישעה ינפל "ותרוחס" תא עיצה ןכדשה .הילע ויפנכ
 דוע ףיסוה ,וילע בוטה ועוצקמ דיכ אפורה ןתחל הבחר דיב רזפש ,תוחבשתהו
 ,"ז״עלב טסיטנר" ,םינש אפור אוה קושב יוצמה טושפ אפור אל והז" :רמאו
 ןימאיש ,תעד־לק היה אל רישעה ."חרוק" תורצוא ועוצקמב סינכמה ,ריעב דיחי
 ,ךלא" :רמאו והנע .םהירבדב זירפהל םינכדשה לש םכרדש עדי .ןכדשה ירבדל
 ךילוהל ךיא אפורהו ןכדשה הצע וסכט םיתניב ."ךירבד םינכ םא האראו רוקחא
 סנכת ותבו ,תולודג תמאב ןה אפורה תוסנכהש ,וענכשל ידכ ,רישעה תא ללוש
 וירכממ םידחאל ךלה והשע המ .תולובחתב רישע היה הז ןכדש .םיכלמ לכיהל
 ,םינש אפור לא ואובי תינולפ העשבו ינולפ םויבש ,םהמ שקבו ויבורקמו

 אפורל ונתי ךכ רחא ,תובואכה םהינש תא אפריש ,וילא ואב וליאכ ,םינפ ודימעי
 םהל רזחוי ,ןבומכו .בהז לש עבטמב ,הבחר דיב ולש (רארונוה) ,יופר־רכש
 ןינעהו ,אפורה־תיבל רישעה ןתוחמהו אוה ואובי העש ותואב .ואולמב ףסכה
 םיבר יכ ,ותוארב ,ןתוחמה .תינכתה יפל ולשלתשה םירבדה .ותבוטל רמגי

 הפוחל הסנכנ ותב .ךודשל םיכסה ,תובורמ ויתוסנכהו ,אפורה חתפ לע םירזחמ
 תרבג" ארקהל םנמא התכז איה .םינשה אפור ,הליג־ןב םע תחלצומ העשב
 םינשה אפור לש הירוטסיהה ,דתיה וז .ולצא האצמ אל רשוא לבא ,"האפור

 .ץליקל אובל ליאוהש ,ןושארה

 תא ורישכה םהו ,םיירצונ םינש יאפור ץליקב ובשיתה םיתניב לבא
 .םתדובעב וחילצהו ןכ ירחא ואבש ,םיידוהיה םינשה יאפור ליבשב םג עקרקה

 .קהבומ םינש אפור היה ,ריעב םסרופמ היהש ,ןיד־ךרוע לש ונב ,רשנא

 אפור ץליקל אב ןמז ותואב .תובואכה םהינש תא ולצא ואפר ריעה ידוהימ םיבר
 שרפ ןכ ירחא םלוא ;הלחת םינויצל ברקתה אוה .קינטוורס םשב ,ינש םינש
 עוצקמב רתויב הלודגה החלצהה תא לבא .ךטסיקלופ" םעה תגלפמל רבעו םהמ
 דיוצמ חוורמ םלואב האפרמ םהל וחתפ םה .םאזיורג םיחאה ולחנ םינש יופר
 וליחתה םירצונה ןיבמו םידוהיה ןיבמ םינש ישוחמ ילעב .םישידחה םירישכמב
 םרותל וכחש ,םילוחמ דימת המה םהלש הנתמהה־רדח .ןומהב םהילא םירהונ

 םניעמ לכ ;רובצ ינינעב וקסע אל םה .ראופמ תיב םהל ונב ,רשוע ורבצ םה
 םינש יופר לש עוצקמה תא איבהל ,ןקתל ׳רפשל ופאשו םעוצקמב ועיקשה
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 תובדנ םימרות ויה םה .תירובצ תונקסעל יונפ היה אל םבל .ותומלש ידיל
 בויחב וסחיתה ,ללכבו .תוימואלה תונרקל םגו םיימוקמה רובצ יכרצל תונוגה
 ,רדפ האפורה התויחמומב דחוימב הנייטצה הלאמ ץוח .לארשיב היחתה תעונתל
 םה לבא !םיריעצ םינש יאפור ואב םהירחא .תידוהיה היסנמיגה להנמ לש ותשא
 ןמז קר הב ולעפו הינשה תימלועה המחלמה ינפלש םינשב ץליקב ועקתשה
 .ריעב תידוהיה היסולכואה לע טעמב וא ברב עיפשהל םדיב קפס היה אלו טעומ

 .םידוהי ןיד יכרוע

 ונייה ,םיטרפו םיעבשומ :ןיד יכרוע יגוס ינש ויה תיראצה היסורב
 שיו .וללה םיגוסה ינש לע ונמנ םידוהיה ןידה יכרוע םג .םיבבוחו םיכמסומ

 דע ועיגהו םיינוציק םיללובתמ ויה םיעבשומה םידוהיה ןידה יכרוע יכ ,ןייצל
 .יקסלבוק וסיגו ליזיימ עבשומה ןידה ךרוע :ץליקב ויה הלאכ .תדה תרמהל
 .בוקרטויפב םירפס תאצוהו סופד לעב ,יקסבוטוכלב ליוויפ לש וסיג היה ליזיימ
 םינלופה .ותוריעצב ינשהו ותומ ינפל רצנתה ןושארה .םתד תא ורימה םהינש
 ואצי םה .ריעב יזוחמה ןידה־תיב אישנל והונמו םנחמל ורבע דעב דסח והולמג
 היהו תרוסמל רושק היה ,ץליקב ןיד ךרוע ,רשנא ,תאז תמועל .לארשי הנחממ
 םירחוסה .תונוממ ינידב לודג ןעדי ,ןירוא־רב תצק היה אוה !תסנכה תיבל אב
 תא םיכירעמ ויה םיטפושה םג .םהיכוסכסבו םהיתובירב וילא םינופ !יה
 ואובב ויתוחכוהבו ויתועד יקומנב םיבשחתמ ויהו םיסקדוקב ותואיקבו ותונעדי

 .ויתוחוקל ינינע לע ןגהל
 יגינעב םג ברעתמ ליחתה הריעה ואובב .יטרפ ןיד ךרוע היה רגניזיירפ
 ןפ ,וילע לפנ םיימשיטנאה דחפו ,חור־הפר היה אוה .דימ קתתשנ לבא ,רובצ
 םג היה ינוציק ללובתמ .םיימואלה םידוהיה הנחמל אוה ךייש יכ ,והומישאי

 םינופ ויה השק הלאשב !םיטפשמה תרותב החמומ היה אוה ,ןייבנסה ןיד ךרועה
 .ןומא וב ונתנ םלוכו ,ועוצקמב חור־ןמאנ שיא .םיינלופ ןיד יכרוע םג וילא
 םיריעצה ןידה יכרוע םג .וינינעבו ויכרצב ןינעתה אל ,רז היה ידוהיה דזבצל לבא
 תחא לגרב .היכרצלו תודהיל םישידא ויה רדורגורש ,דלפיימ ,הלנמ .י

 ןיב הלידבמה םוהתה תא ורבע הינשה םלגרבו ,םידוהיה הנחמב דוע ודמע
 םיירובצ םינקסע ומק אל םוקמב םידוהיה ןידה יכרוע ןיבמ .הנחמל הנחמ
 ןתונשיתה תורמל םיללובתמה לש םהיתואמסיסב םיקיזחמ ויה םה .םיימואלו
 הנושארה םתלכשה תא ולבקש ,םידחא םיריעצ .םייחה־יאנתל ןתמאתה־יאו
 תא תעכ םיתרשמו םתלכשהבו םהיתועידיב ומלתשה ןאכו ,י״אל ולע ץליקב
 יכרוע ,ןמרה לאיחי ,(יאר־לא) םיובנשריק ךלמילא .םהיתוחוכ בטימב בושיה
 לש ונב ,יפסכ ןיד־ךרועה םג ןכ ומכ .המה ץליק יאצוי ,ץראב םימסרןפמ ןיד

 .ץראב לבק ותלכשה לבא ,ץליק דילי אוה םג ,ןייטשרבליז לארשי
 ויה םלוכבש הושה דצה לבא !היצילגמ ןיד יכרוע םג ואב ץליקל



 ץליק ידוהי לש םיילכלכה םייחה 46

 ועיפשה אל םה .ידוהיה רובצב םיכפמ ויהש ,םינושה םימרזל תושידאו תורז
 אלו רצה םמוחתב םירוגס ,םיבונס ויה םה .הנממ ועפשוה אלו הלהק,ד יפוא לע
 בובלב ,הנליוב ,,זדולב ,השרוב םא .ותחמשב אלו ללכה תרצב אל ופתתשה
 ,םמע יניגעל םג םהיתוחוכ תא םישידקמ ויהש ,םימסרופמ ןיד־יכרוע ומק

 היצנגיליטניאה הכירצ היפלש ,הנשיה םתרוסמב הדשה ירעב ןידה יכרוע דוע וקיזחה
 תושעל וזעה אל םידוהיה םהיתוחוקל םע םבשחתהב .ויניגעמו המעמ קחרתהל

 ליבשב .לארשי ללכל םרשקמה ןורחאה טוחה תא עורקל — ןורחאה דעצה תא
 יפנעמ םתוא הרישמ הדצמ חור םג רשא ,םילבונ םילעכ ויה ימואלה עזגה

 .ןליאה
 םידצמ ויהש ,םידיחיה םיישפחה תועוצקמה ילעב םה ןיד יכרועו םיאפור
 ,םילכירדא ,םיסדנהמ םהיניב אצמנב ויה אל הלא תמועל .ץליק ידוהי ןיב
 .הסנרפ ללושמ היה ,וללה םיעדמל הטלוקפה תא רמגש ידוהי .םימונורגא
 םידוהיה םידמולמה תא םימירחמ ויה תינלופה םג ןכ ירחאו תיסורה הלשממה
 םיענמנ ויה םינלופה םיחרזאהו ,תיתלשממ הרשמ וזיאל השיג םהל ונתנ אלו
 רובעל ףוס ףוס חרכומ היה ריעצ ידוהי סדנהמ .םידוהי םהילעפמב קיסעהמ
 םידוהי םיטנדוטס ינפל וראשנ ןכל .ועוצקמל רשק הל ןיאש ,תרחא הדובעל
 ,םיידוהי דונח תודסומ וחתפנשכ ,ןורחאה ןמזב .טפשמו האופר :תועוצקמ יוש

 ידומלל םג רובעל םידוהי םיריעצ וליחתה ,תויסנמיג םגו םיכומנ רפס יתב
 תודסומב םהל םינכומ ויה הדובע תומוקמ .היגוגדפו הקיסיפ ,הקיטמיתמ
 .דחוימ קרפב רבדא רפס יתבב םירומה ,םינורחאה הלא לע לבא .םיידוהיה •ןונחה



 םיבדופהר םידוהיה ןיב םיסחיה

 םיסחיה תא תעדל םג יואר ,ץליקב םידוהיה תורוק ינא םשורש העשב
 םתבש תישארמ ,םינלופה םהינכש ןיבו ריעה יבשות ,םידוהיה ןיב וררשש

 .1942 תנשב רומגה םלוסח דע הב

 םיספות םידוהיהש ,תילכלכה הדמעה לע הער ןיעב ולכתסה םינלופה
 לע לגר־תסירד התיה הרוסא ידוהילו ,םה םתלחנ התיהש ריעב ,ץליק ריעב
 םינלופה היבשות ןיבו םידוהיה ץליק יבשות ןיב ורצונש םיסחיב .התמדא
 הדובעש תחת ןילופ ימי הפיקמ הנושארה הפוקתה :תופוקת יתש ןיחבהל שי

 הושה דצה .תיאמצעה ןילופ ימי — הנושארהמ הרצק הינשהו ,תיראצה היסור לש
 .ריעה ידוהי יפלכ םינלופה תובלב הקזח תוימשיטנאה התיה ןהיתשב יכ ,ןהבש

 תחלצה הארמל םיימשיטנאה לש םהיתובלב םיעפעפמ ויה האנקו האגש תושגר
 .םהילעפמב םידוהיה

 םתוימשיטנאו ,תולובכ םינלופה ידי םג ויה הנושארה הפוקתב םלוא

 ויה הז ןותעב ."הקצעלעיק הטעזאג" ,יאצליקה םנותעב קר יולג ידיל האב
 ירע תא םידהימ םידוהיה ,ןוגכ !םידוהיה דגנ לער ירמאמ ןמזל ןמזמ םיעיפימ
 לע םייח ,םיליפט םה םידוהיה .לעופה תאו רכאה תא םילצנמ םידוהיה .ןי?•פ

 ירבד םיאלמ ויהש ,םהירמאמ תא םיטשקמ ויה הלאכ תורתוכ .םידחא ןובשח
 ,דיסולכואה לש םיבחרה םינומהל ועיגה אל הלא האנש ירבד .לערו הנטש
 .בותכו אורק ועדי אלש ,ץראה־ימע ,"םיתבפלאנא" דוע ויה םבורבש ,תינלופה

 םישעמ ידיל האב אלו תינלופה היצנגיליטניאה תלחנ זא ,דתיה תוימשיטנאה
 םיטיבמ ויהש ,ינלופה דיקפהו ןיד־ךרועה יניעב תפקשנ ,דתיה האנשה .םיישממ

 — "ה׳זאיצפשג" םידוהיל םיארוק ויה םה .לוטבב תצקו גולגלבו זובב ידוהי לע

 ןהיתומא ׳ד אלא םמלועב םהל ןיאו ,םיקסע ירחא דימת םיפדורה — קסע ישנא
 .םיבגשנ םילאידיא שי םהל .םה םיליצא — םינלופה ,םה לבא .קסע תוכלה לש

 ןכ אל .עדמו המכחב ,תורפסב ,תונמאב םיקסוע ,חתופמ יפוי שוח ילעב םה
 .םייחב םתרטמ םה ,דלא — ןוממו קסע .םה םיינרמח — םידוהיה

 םידוהיה ולעפתנ אל ,םישעמ ידיל ועיגה אל םירבדהש ינפמ ,לבא

 םהילאמ ,םהב הרגתת לא ,חובנל םיבלכל םהל ןת" .םהלש הצמש ירבדמ
 םיאיבמ ויהש ,םהיקסעב םיכישממו םחור תא םיעיגרמ םידוהיה ויה ךכ ."וטקשי

 .תינלופה היסולכואל םג אלא ,םמצעל קר אל הכרבו עפש

 הגלפמ ,תימואלה היטרקומדה — ״היצרקומד הבודוראנ״ ,.ד.נ תגלפמ
 דיזנ דעב יראצה דובעשה םע םילשהל הנכומ התיהש ,תיטסיניבוש תינלופ
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 היתולועפ תינכת לא הסינכה איה ,םירפכבו םירעב ימינפ תטלש ,םישדע
 היסולכואה ןיב וציפה םיקדנאה .םידוהיב המחלמ לש ףיעסה תא היתורטמו
 תרבוגו תכלוה םידוהיה לש םתעפשה יכ ,םרמאב ,םידוהיל האנשו לער תינלופה
 ,םייסורו םיאטיל םידוהי לש הנידמה ךותל םתרידח ידי לע ,דחוימב !הנידמב
 םיסורל הזב םירזועו תיסור וא םהלש ןוגר׳זב םירבדמ ,םיימואל םבורב םהש

 .םהלש היצקיפיסורה תטישב
 םידגנתמ האצמ אל ןאכ ,רתויב הקזח .ד.נה תעפשה התיה ץליקב
 דבלמ .השלח .דתיה ,םינלופ םיטסילאיצוס ,.ם.פ,פ תגלפמ .התלומעתל
 התיה ץליק .םילעופ ינומה הלגד תחת סייגל הלכי אל םידחא םיטנגיליטניא
 הב רקבמ היה השארב דמועהו .ד.נה דסימ ,יקסבומד ןמור .תוימשיטנאה ןק
 ,םיקהבומה םיקדנאה ץליקב ויה םיעודי .ותגלפמל תושפנ הב השועו ןמזל ןמזמ
 ןיד ךרועה .יקסס חקורהו ,יקסנזרבוד ,יקסנורי ,ןינוד םינלופה ןידה יכרוע
 .הינשה תיסורה המודב תימשיטנאה ותרהצהב ןילופ ידוהי ןיב םסרפתנ יקסנורי

 ןנוחל המיכסה ,תינידמ הימונוטואל םינלופ הלש םתשירדל ,תיסורה הלשממה
 ,וז תתמל ומיכסה םיקדנאה .םירפכבו םירעב ימינפ ימצע ןוטלשב םתוא
 דימת םיטונ ויה םה .םהל קינעהל הליאוה הדסח בורב תיראצה הלשממהש
 ¬איצוס תינלופ הגלפמ ,ס״פפל דוגנב ,טעומה תא םיספותהמ ויה םה ,תורשפל
 שפוחה תמחלמב היתווקת תא הלותו הרומג תואמצע תשרוד התיהש ,תיטסיל

 .אפוג היסורב תיללכה

 קוחה תעצה (תיסורה םירחבנ תפסא) המודב הנודנ ־ישאכ איהה תעב
 "ולוק״ה םשב ארקו יקסגורי יאצליקה ריצה םק ,ןילופ ירעב ימצע ןוטלש רבדב
 קפתסהל׳ םה םינכומש ,הלשממל םיעידומ םה הבש ,הרהצה ינלופה (העיס)
 תונוטלשל הריחב תוכז םיללושמ ויהי םידוהיהש ,יאנתב קר ,ימצע ןוטלשב
 םידוהיה םיוהמ םירע בורבש ,הדבועב וז םתשירד תא קמנ אוה .םיימוקמה
 םירעל דבאי ,תיביספו תיביטקא הריחב תוכז םהל ןתנת םאו ,םיבשותה בור

 .ינלופה ןיפא וללה
 םידוהיה םיריצה תא קר אל זא הריעסה תינלופה העיסה דצמ וזכ הרהצה
 לש אמסיסב ולגדש ,(תיטרקומדו תילרביל תיסור הגלפמ) ,םיטדקה תא םג אלא

 .עזגו תד לדבה אלל םימעה לכל תויוכז יווש

 תטישב וטקנ אל ןילופב םיעבשומה םיימשיטנאה םג וז הפוקתב לבא
 זא גוהנ היהש ומכ ,םידוהיב םימורגופ וכרע אל םה .היסורב "הרוחשה האמה"
 .דתיה ,םבלל היוצרו הבורק .רתיהש םג ףא ,תאזכ תילקידר הטיש ,היסור ירעב
 תא שיאבהל םיצור ויה אל .תואמצעל םהיתופיאשב יטילופ קזנ םהל האיבמ
 תחת קנאנה ,ינלופה םעל הדהאב סחיתהש ,יתוברתה םלועה יניעב םמע היד
 השוע הניאש ,ריינה לע תימשיטנא הלומעתב וקפתסה ןכלו ,דובעשה תע

 .םלועב שעריו םמת
 םלועה תמחלמ תעמ תינלופה תוימשיטנאה הלבק תרחא ירמגל הרוצ
 םיאצליקה םג םתאו ללכב םינלופה םימשיטנאה וארה וז הפוקתב .הנושארה
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 םג ורבע בתכבו הפ לעב םידוהיל האנש חפט,דמ ,יתמאה םפוצרפ תא
 הליחתה ןילופל יסורה הנחמה לש םילודג אבצ ידודג תסינכ םע .םישעמל
 םיקסוע םהש ,םידוהיה לע םינישלמ ויה םינלופה .םידוהיל הרמו השק הפוקת
 דאמ תורמ ויה בזכה־תולילעו תונישלמה לש ןהיתואצות .ביואה תבוטל לוגדב
 םגו םיסורהמ םג ולבס םה .המחלמה תיזחל םיבורק ויהש ,ץליק ידוהיל

 םילגרמו ביואה ידהוא םהש ,םידוהיב ודשח םינושארה .םיינלופה תונויגלהמ
 ,ךפהל ,ורמא םינורחאהו !םהיתולפמב םידוהיה תא ומישאה םידקפמה .ותבוטל
 שיטפה ןיב םינותנ ויה םידוהיה .םתבוטל םילגרמו םיסורה ינכוס םה םידוהיהש
 ויה םינלופה תוארוה יפל .גרוהל םיאצומ ויה עשפמ םיפח םידוהי .ןדסהו

 .םהיתב תאו םידוהיה לש םהיתויונח תא םידדוש םיקזוקה

 םיירזכאה םהישעמ תמועל ספאכו ןיאכ ויה הלאה תושיגנה לכ לבא
 .התואמצע תא הגישה ןילופש םוימ םידוהיה יפלכ םינלופה לש םייארפהו
 ושכעמ ,השדח הפוקת הליחתמ ושכעמ יכ ,םידוהיל תוארהל היה םנוצרב
 חיכוהל וצמאתה םה .רצויה דיב רמוחכ םדיב םנה םידוהיה םהו ,םדיב ןוטלשה
 םינפואב םידוהיב םיללעתמ ולחה .ץראה ינודא םהש ,םגו ישממ ןפואב םהל
 םהב םיכמ ויה ,תובכרב םיעסונה םידוהיה ינקז תא םיחלגמ ויה ,םינוש

 .דתיה תבכרהש העשב תונורקה ךותמ םתוא םיכילשמ ויה ,םשפנ תוואכ
 תונכס־תרה םימיה םתואב .דתיה תבכרב העיסנה .רתויב הריהמה העונתב
 ףידעמ היה תרחא ריעל עוסנל ויקסע לגרל חרכומ היהש ידוהי .ידוהיל

 .תבכרב העיסנב ושפנ תא ןכסל רשאמ ןמז דבאלו הלגעב עוסנל
 הבה .ויקודקדו ויטרפ לכל שממ םורגופ םרשב לע זא ושח ץליק ידוהי

 .1918 תנשב ץליקב תוערואמה לש אלמ רואית ןאכ רסמנ
 הצעומ דוסי רבדב ץעווהל ימוקמה ןורטאיתב ופסאתה ריעה ידוהי
 לחה תועיסהו תוגלפמה לכ חכ־יאב ופתתשה וז הפסאב .תימוקמ תימואל
 .הערפה לכ אלל טקשבו רדסב הלהנתה הפסאה ."הדוגא״ב הלכו "דנוב״המ
 ,תובר תונכס ינפב תדמוע ןילופ תודהי יכ ,העשה תוניצרב ושיגרה םלוכ
 לע דומעתש ,ןילופ ידוהי לש חכ־תאיב רוצילו ןגראתהל אוה ינויח ךרוצו
 לודג הנחמ ןגראתה םיתניב .םהיתויוכזב תועיגפ יגפמ םהילע ןגתו רמשמה
 םהיניבו ,לזרב תופפכבו םיבע תולקמב םידיוצמ םלוכ ,םיינלופ םינוירב לש
 תא ואלעו .ר׳ציוויקנש בוחרב ופסאתה םה .םיינלופ םילייח םג ויה
 םלואב םיפסאנה םידוהיה .ןורטאיתל ךומס ,בוחרה ירבע ינשמ תוכרדמה
 תוגלפמה חכ־יאב לש םהימואנל םיבישקמו םיעמוש ויה ןורטאיתה לש םיעוציבו
 ־תואושתו םייפכ־תואיחממ ןורטאיתה םלוא םער םעפל םעפמו ,תונושה תועיסהו
 םיממוזש ,םתעד לע ללכ הלע אלו ,םואנו םואנ לכ ירחא תוצרפתמ ויהש ,ןח

 .ץוחבמ םהילע םורגופ
 ינזאל ועיגה תודירחמ תועומש ,םיפסאנה ןיב העונת הררועתנ םואתפ
 .המוהמ המק ."!םורגופ !םידוהיב םיכמ" :ןורטאיתה יאת ןיב רבע לוק .להקה

 ודמע תוגרדמה לעו ןורדסמב לבא !תותלדה ןווכל ץרפ םישנו םירבג ןומה
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 דדרי םיבע תולקמ ,תודבכ תומולהמ תאצל םיצרפתמה לע וריטמהו "םיצקש",
 טלמנ אל ,בוחרה לא ץרפתהל חילצהש ימ םגו .בגה לעו םינפה לע ,שארה לע
 תבחר דיב ול וקלחש ,תושדח ףורגא־תוכמ םש ול וכח יכ ,םיערופה ףכמ םלש
 -.ןורטאיתה ימלוא לא הרזח ףחדנ ןומהה .בוחרה ירבע ינשמ ובציתהש ,םינוירבה

 ,ריעה בשות

 — ינשבוא

 תונבר קמ דחא

 םורגופה

 תאב תולפנתהה ,תישאר :תירשפא .דתיה אל םידוהיה דצמ תימצע הנגה
 ןומה ,תינש .הז המ לעו הז המ תעדלו אצמתהל תוהש םג התיה אלו ףתחכ
 ,הנגהל םירשכומ ויה אלש ,םינקז םגו םישנ ,םירבגמ בכרומ היה םיפסאנה
 תלחתב המקש ,הכובמה .ןנוגתהל ולכוי םתרזעבש ,ץפח ,ילכ םוש םדיב ןיאשכ
 .תחפה לא לפונ היהו חפה ןמ אצומ שפח דחא לכ .הלש תא התשע ,תולפנתהה

 ויאצומ ,ויעיצי לכל ,ןורטאיתה יאת לכל וצופנ םיתעב םיערופה
 ויהש ,תואישנה ירבח .םדיל אבש ידוהי לכב םיללעתמו םיכמ ויהו ויאובמו

 -.םורסאו םירטוש ואב יכ ,תוערפהמ ועגפנ אל ,ןחלשה די לע המיבה לע םיבשוי
 רעדיש ילבמ רקבה־רוא דע ובשי םשו תודוקפה־תיב לא םהידי לע ולבוה םה

 .ריעה תובוחרב שחרתמהמ תמואכ
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 .םדיל ואבש םידוהיב םילבוחו םיטבוח ויהו םיערופה וללותשה םיתניב
 ־ישעמ ועציב םשו ,ריעה תובוחר לא ואצי ,ןורטאיתב םהישעמ תא ורמג רשאכ
 .םידוהיה יתבב תונולחב תושמש וצציפ ,אתרק ירוטנ יניעל ,הערפה אלל הלבח
 .םהיתורצח ךותל אובל תיחשמה תא תת ילבל םיתבה ירעש תא ורגס םידוהיה
 ־תבכרב ואבש ,םידוהיה םיעסונה .תוביתגה־תיבל םהימעפ תא ומש םיערופה
 ולפנ ,הנחתה לא וסנכנשכו ,ריעב שחרתמהמ ללכ ועדי אל ,הליל
 ןיב ןיחבה אל ,תיחשמל תושר הנתנש ןויכ .םיערופה לש םהיתומולהמל ןברק
 ידוהי לכ .רכממו חקמ םשל תורחא םירעמ ואבש ,םירחוס ןיבל ץליק ידוהי
 ידוהיל םידחפ־ליל הז היה .םד־בוזו עוצפ ,ץוצר ,רובש אצי ,םדיל לפנש
 הנוש היה ,וז הניחבמ .אוהה הלילב םידוהיה ולבס אל הזבו דושמ .ץליק
 קר ונווכתה םינלופה .היסורו הניארקוא ירעב םימורגופה ראשמ הז םורגופ
 וניהי אל םידוהיהו ,םינודאה םה ושכעש ,וריכיו וניביש ,חקל םידוהי דמיל
 םדסחל םיפצמה םידבע ושכעמ םה םידוהיה .תויכז שורדלו םתמוק תא ףוקזל

 .ץראה ינודא לש

 ,ןייטשכלק ןמלז

 יעוצפמ דחא
 םורגופה

 "ץולחה" ןקסע

 הנתנש תושרה לע הביבסה ירכאל העומשה העיגהשכ ,תרחמה םויב
 תולקמב םידיוצמ םינומהב ואב ,םהב תוכהלו םידוהיה לע לפנתהל םינלופל
 תונוטלשה ולבק ,הארנכ ,םלוא .םידוהיה שוכרבו הזבב יי חלשלו תוכהל תולאבו
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 השרוהש ,תולועפה ףקיה לע יזכרמה ןוטלשה תאמ תומיוסמ תוארוה םיימוקמה
 לש תורמשמ תובוחרבו קושב ודמעוה רקבב .רוסא — וימוחתמ תאצלו ,םהל

 .ונבל בשוה רדסהו — םילהקתמה תא וציפהש ,םילייחו םירטוש
 םיללח העברא .דתיה ,תיאמצעה ןילופמ ולבק ץליק ידוהיש ,םורגופה־תנמ
 ימי לכל םומ־ילעב וראשנ םהמ םיבר רשא ,םיעוצפ תואמ עבראכו םידוהי

 .םהייח
 תובוחרבו ןורטאיתב תוערואמה תא הראת תימוקמה תינלופה תונותעה
 ,ינלופה רעונה ןיבו ידוהיה רעונה ןיב הצרפש ,ךרע־תלק תוטטוקתהכ ריעה
 .םידדצה ינשמ םיעוצפ ויה היתואצותב רשאו ,היצקובורפ ,התסה וזיא ללגב

 םיררועמהו ,םימשאה תא אצמת יאדובו ,הז ביצעמ ןינעב תרקוח הרטשמה
 — תיטרקומידה ןילופ .םשנע לע ואובי — תודעה יתש ןיב הטטקו ביר
 תונש תואמ ירחא היחתל המקה — ,תינלופה תונותעה תועיבצב הפיסוה
 הקילבופירה לע הפרח םיטיממ הלא ןיעמ תוערואמו ,טקשו םולשל הקוקז ,דובעש
 המשאה תא ללוגל וז תונותע התצר תודבועה ףולסבז וז העדוהב .תינלופה
 :דומאל הלש ריזחה לגר תא םלועה יניעל תוארהל הלדתשה ,םינלופה לעמ
 ."ונתרסמלו ונל ארזל הלאכ םישעמו תוברת ינב ונא ,ירמגל ונא םירשכ ,ואר"
 השעמכ םונייצו יתמאה םייפא תא ושטשטו תוערואמה־ךלהמ תא ופלס םד
 ,םיעובצב רבכמ םיעודי םינלופה .םע־תולהקתה לכב ליגרכ שחרתמה הטטק

 .יפוד םהב ןיאו ,םה םירשכש תוארהל ,םהיפלט תא םיארמו הבעות לכ םישוע
 תינלופה הלשממל אתליאש םינכה ,םיובנידג קחצי ,ינלופה םייסב ריצה
 ילמרופ ןפואב השרדנ תימוקמה הרוטרוקורפה .ץליק ידוהיב םורגופה רבד לע
 ,םידחא "םיצקש" דגנ טפשמ םג ומייב .תוערואמה רבדב השירדו הריקח תושעל
 יללוחמ ,םיירקיעה םימשאהש ,ןמזב וב .םידוהיה לע תולפנתהב ופתתשהש
 תאצל .תוערפב תופתתשהב וליפא ומשאנ אל םה ;שפוחב וכלהתה ,תוערפה
 היה תוערפב םדיקפתש ,םינוירב המכ דגנ טפשמ םייוב ,ןידה תבוח ידי
 .םדגנ תודעו תוחכוה ויה אל יכ ,םיאכז םה םג ואצי ףוסבלו .הינש הגרדממ
 דצמ השרומ אבש ,סלגטרה .א ןידה ךרוע לש ויתונעט וליעוה אל
 ,םיישארה םימשאהש ,הכלהכ ךרענ אל המשאה בתכ יכ ,ןידה רורבל העיבתה
 ךויחו ןידה־תיב םלואב םהל םילייטמ ,הרטשמה יניצק םג ויה םהיניב רשא
 החכוה וליפא םדגנ ןיאש ,רפסמ םינוירב דגנ ךרענ טפשמהו ,םהיתותפש לע

 .םידוהיה לע תולפנתהב הרישיה םתופתתשה לע דרויב
 ךרדכ םורגופה רבדב יאצליקה יזוחמה ןידה תיבב טפשמה לסוח ףוסבל
 םתואב הדיחיה התיה אל ץליק .ןילופ ירע ראשב הלא ןיעכ םיטפשמ ולסוחש
 םינלופה) ,םימורגופ לש לושחנ .םורגופ ךרענ םידוהיה היבשות ןיבש םימיה
 לש םתנווכ .םיידוהי םיבושי המכ לע רבע (תויושגנתה—ךסצסקע" — םהל וארק
 — רורט יעצמא ידי לע ,םידחפו םימיא תלטה ידי לע קינחהל .דתיה םיסלופה
 חרזא תמכזלו ןויושל ,םימלש םייחרזא םייחל םידוהיה תובלב הפיאש לכ
 םיטועמה תויוכזב ריכהל לייאסראוו הזוח יפל םיחרכומ ויהש יכ םא .הנידמב
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 .תימשיטנא תוצרפתה לכב םיפא תחא .רנמ ,ליגרכ

 לריניגה ילייח ץליקב ןמז הזיא ךשמב וללותשה ןושארה םורגופה ירחא
 לבסו תורצ הברה .םידוהיה םתוא ונכש יפכ ,"סעקיי־צרלה" וא ,רלה ינלופה
 ויה םה .ץליקל הלאה םילייחה לש םאוב םוימ םידוהיה לש םלרוגב ולפנ
 םידוהיה ויה דוחיב .געללו קוחצל םתוא םישועו םינעמ ,םידוהיב םיללעתמ
 לש םהיתויולפגתהל הרטמ ,תיתרסמ תשובלת םישובל ,ןקז ילעב ,םיקודאה

 ...שלחו ןקז ידוהיב "םתרובג,, תא וארהש ,הלאה םינגילוחה םילייחה
 הינמרגב הלודגל רלטיה לש ותולע ירחאו יקסדוסליפ לש ותומ ירחא
 םירציל רורד וארקו הואגב םשאר חא םהינימל םיימשיטנאה לכ ומירה
 הליחתה לבס־תבר תפוקת .םידוהיה דגנ ןותחתה םלועה ישנא לש םיעורפה
 לש תויגוגז ץופנ .שוכרב םיקזנו ףוגב תולבחו תואכה :ץליק ידוהיל םג זא
 ויה — םידוהי לש םהיתויונח ךותל ןוחרס־תוצצפ תקירז ,הוארה תונולה

 דוע םיביגמ ויה אלו הלא םישעמל ולגרתה םידוהיה .םויו םוי לכב םישעמ
 ,ריעה ןגב לייטל תאצלמ ריעה ידוהי םירהזנ ויה םיגחבו תותבשב .םהילע
 ,תומיוסמ תונטיקב תבשלמ םיענמנ ויה ץיקב .תולבחל םש םייופצ ויה יכ
 ימיב .םינבאב םתוא םימגורו םידוהיה תא םיניוע ויה םיבשותהש ,תומוקמב
 תא וסושיו םיערופ םהילע ולפנתי אלש ,דחפב םייורש םינרגתה ויה קושה
 איהה תעב .םויל םוימ ערוה ובצמ .ערב ומצע תא האר ידוהיה .םתרוחס
 םיעבצב םהל ףקשנ דיתעה .םכרדב בשחל םיטסימוטפוא םידוהי םג וליחתה
 ומוקמ תא בזע ,ויצפח תא זרא ,תורשפאה ול ,דחיהש ,שיאהו םירדוקו םיהכ

 .םיה תונידמל רגה וא לארשי־ץראל הלעו
 הנידמ לכב םינגראמו המחלמל םיננוכתמ וליחתה םיצאנהש תעהמ
 .הפקת לכב םידוהיה דגנ יוסש־תלומעת ןילופב הליחתה ,ישימח סייג הנידמו
 ,םידוהיב םינומהה תא תוסשל היה םדיקפתש ,םיבר תע־יבתכ תחא־תבב ועיפוה
 ויה תונוטלשה ידרשמבו םיקקוחמה־יתבב םג .תוזבמנ תולילע םהילע לילעהל
 םהיתודמעמ םידוהיה תא לשנל תושירד ועמשנ .םידוהיה לע תוסג תויולפנתה
 דיבכהל ,םיהובגה רפסה יתבמ םידוהיה םידמלתמה תא קיחרהל ,תוילכלכה
 .הנידמה תא בוזעל םיחרכומ ויהיש דע םייחה תא םהל דרמלו לועה תא םהילע

 ־רוסא תרזגב ועיגה ןתגספ אישלו םידוהיה לע תורזג ודלונ םירקבל תושדח
 ,היה המדנ .םידוהיה ידימ בושח היחמ ףנע ואיצוה ךכ ידי־לע רשא ,הטיחש
 .םידוהיהמ רטפהל ךיא — ,הדיחיו תחא הגאד קר ,תורחא תוגאד ןיא םינלופל יפ

 ,םהלש הנגהה חוכ תרבגהב ?תחא הדוקנב םהיתובשחמ לכ תא זכרל םוקמב

 :וארקו ישימחה םייגה תלומעתל םתעד תא ונפה ,תוניחבה לכמ היוקל התיהש

 ידמל םיקזח םהש ,םינלופה ומד תזרפומה םתוואגב " ןילופ ,ךילע םידוהי"
 רטסינימ .חרזממ םביוא יגפב םגו ברעממ םהילע םייאמה ביואה ינפב דומעל
 דע רלטיה לש ויתוארוה יפל ןילופ לש התוינידמ תא להנ ,קב ,ינלופה ץוחה
 האנשה חטשב ,דחא חטשב קר .התשלוח לכ התלגתנ זאו ,רבשמ ידיל האיבהש
 ויה הז ןמז עטקב םגו .בר ירפ ישימחה םייגה תלומעת התשע ,םידוהיל
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 םילפכ וקל ריעה ידוהיו ,רתויב םיליעפה התביבסבו ץליקב םיימשיטנאה
 החמב הרייע ,קיטי׳זרפב םורגופה .ןילופ ידוהי לע זא ודריש ,תורצה תנממ
 תונשקעבו תויתטישב להנתהש ,םידוהיב יוסשהמ תיעבטה האצותה היה ,ץליק

 .םייאצליקה םיימשיטנאה ידי לע תדחוימ
 םלועה תמחלמ ץורפ ינפל ןילופב הלהנתהש ,תימשיטנאה הלומעתה
 םתעוזב םימויא םישעמל עקרקה תא הדבעו תובבלה תא הרישכה ,הינשה
 םינלופב רבכ ואצמ ןילופל םשלפב רלטיה יסגלק .המחלמה ימיב םתוירזכאבו
 .םיצאנה םע העד ימימת םינלופה ויה םידוהיה תדמשה ןינעב ,העדל םירבח
 האנשה יציפמ ,רלטיה ינכוס ,ישימחה סייגה ידי לע בטיה םינמואמ ויה םינלופה
 תלועפב םינמאנ םירזוע םא יכ ,םידגנתמ אל םינלופב ואצמ םיצאנה .םידוהיל
 לעופהמ ,ינומה חצר לש הז לעפמב ופתתשה םינלופה יגוח לכ .הדמשהה

 .רמוכה דע
 לגרל יכ ,ולאה םירוטה בתוכל הרפס ,תפותה איגמ הלצנש ,תחא הריעצ
 ,דשח הילע לופי אלש ידכ ,םהיתויסנכב םג תרקבמ התיה תרתחמב התדובע
 ,ותיערמ ןאצל ףיטהו המבה לע דמעש ,רמוכ יפמ העמש םעפ .איה הידוהי יכ
 אתרופ המחנ לבא ,האוש ונילע האיבה המחלמה ,םנמא" :ראשה ןיב רמאש

 ."ונמד יצצומ ,םידוהיהמ הדי לע ונרטפנ יכ ,ונל שי
 רסומ ,םתדע ינבל םיפיטמ היסנכה לש הינהוכש ,ירצונה רסומה והז

 ... ותמגודכ ןיאש הלענ
 ןילופש אופיא אלפיה ,םידוהיל סחיב םינלופה לש הזכ חור־בצמ חכונ
 .הפוריא ידוהי תדמשהל הריז תויהל ולש תחש ידשו ידמשאה ידי לע הרחבנ
 ,החוטב .דתיה תיצאנה תצלפמה .הכרצ ידכ תרשכומו תדבועמ ,דתיה ןאכ עקרקה
 וצצמו ותש וז םימיא־תפוקתב םגו .זוחא האמב ןאכ חילצי ינטשה הלעפמש
 לצינ ןילופ ירע ראשב םא .הנורחאה הפטה דע הלערתה־סוכ תא ץליק ידיהי

 ץליק ידוהי לש םילוצינה רפסמ עיגמ ,םידוהיה ןהיבשות לש םייוסמ זוחא
 ףלא השמחו םירשעכ הנומ התיהש הלהק .םבתכי רעגש ,תוטעומ תורשעל
 ,םהינכש תרזעב אל ולצנ םה םגש ,תורוחבו םירוחב תורשע הנממ ורייתשנ ,שפנ

 תומוא ידיסחמ היהיש ,דחא ינלופ ץליקב אצמנ אלש דבל אל .םנ ךרדב אלא
 ןונכתב לעופב ורזע םג אלא ,ושפנ לע ףדרנה ידוהיל רתסמו הסחמ ןתד םלועה
 יפל .םשוכרב תוכזל ידכ ,םידוהיה ירתסמ תא םילגמ ויהו הדמשה תוינכת
 הרורחש ירחא םג יכ ,ררבתנ ,הזה לטקה־הדשמ תועיגמ ויהש ,תוטעמה תועידיה
 תא חוצרל םינלופה םיחצרמה דוע ופיסוה ,יסורה אבצה ידי לע ץליק לש
 םיחצרמה .החוור םהל האב יכ ,םבשחב ,םהיאובחממ ואציש ,םיטעמה םידירשה

 .הנושארה הרושב ץליק תדמוע םידירשה תדמשהב םג .םהיתומשב וליפא םירכזנ
 תורשעב םינלופה ושעש ,ןורחאה םורגופה י״ע החמי אל םתכב המתכנ ץליק ריע
 יכ ,הוקתב ,םירזל הלחנל ולפנש ,םהיתב תא רקבל היסורמ ורזחש ,םילוצינה
 וגרה ,םינויגפבו םיחדקאב םתוא ושגפ םינכשה םלוא .תודידיב םולבקי םינלופה
 הנומשו םיעברא םיללח ולפנ .הרואל הלפאמ תאצל ווקש הלא תא וחצרו



 םינלופהו םידוהיה ןיב םיסחיה 56

 .הראופמו הלודג הלהק לש הטילפה תיראש ,םידוהי

 .תוישונאה ליבשב רתויב הלעגה רסומה תויהל רמיתמה תורצנה רסומ והז
 םירוסמה היקודאמ םיבשחנ ויה םינלופהש — תורצנה התלגתנ םידוהיל סחיב
 וראשנ םה !םתמשנ תא הככז אל תורצנה .התולפשו הלוונ לכב — רתויב הל
 תורעבב דוע םיעוקש ויהש תעב ,םינש ףלא ינפל ויהש ומכ ,םד יפאוש ,םיארפ
 דדונ ,םיחדנ ירתס ,יחדנ ךב ורוגי" :וניאיבנ לש ישונאו ירסומ וצ .תוילילאה
 יכ ,אופיא ,אלפ ןיא .םינלופה ונינכשל רזומו רז היה הזכ וצ — ״!ולגת לא
 !םתדלומ ץרא ,ןילופל רוזחל וצר אל ,הינמרגב תומ תונחמ ידירש ,םידוהיה
 םינקז םד ,םידוהי םד תיוור תמדא לע ,םדמ הבוקע המדא לע ךורדל וצר אל
 ,םהירוה יחצור לש םהיפוצרפב לכתסהל וצר אל !ןהידליו תוהמא םד ,םירענו

 .םהיתויחאו םהיחא
 תויוכז יווש לש הפוקתבש ,רכו םייוגה לא ךתמח ךופש" :הלפתה
 התשענ ונתפוקתב הנה ,ונמז רבעש רבדל ,םזינורכנאל הבשחל ונלחתה
 ,האמוטה תובא יבא היהתו התיה "תויוג״ה .תוננערו תוינויח הלבק ,תילאוטקא
 ץרפתמ םעפל םעפמו .םירצמ ילב ןוטלש הב טלוש םימד־תכיפש לש רציה
 םילוכי םניאש ,םידוהיה לע ,םימעבש שלחה לע ךפתשמו ותמח זוזעב אוה
 םעמ ירזע" :ארקו םורמל ויניע תא אשונ היה ידוהיה .םירחאמ הרזעל תופצל
 ףאב ףדרת" — .םלועל הנקת ןיא םימעבש ףוספסאל ״ץראו םימש השוע ׳ד
 םינמזה ראשבמ רתוי וז הלפת תעכ איה תנבומ "!׳ד ימש תחתמ םדימשהו

 .תופוקתהו
 יתעיסנ םויב .בל וילא יתמש אל הלחתבש ,דחא ערואמ יל ררבתמ ושכע
 תשגרומ ,דתיה לכ יניעבו ,הדירפ־ףשנ וא הבסמ ירבח וכרע לארשי־ץראל
 לרוגה םהילע הפכ םהו ,ידוהי לכ שפנ־תאשמ ץראל תולעל יתיכזש ,האנק
 לכ יתפש לע תאשנ ,דתיה תישירח הלפת .תוברע יבאז ןיב הלוגב ראשהל
 ,י״אל תולעלו אכבה קמעמ תאצל תורשפאה תא יל םג ׳ה ןתי" :םיבוסמה
 ,םיבוסמה ןיב ררשש ,הזכ יניצר חור ךלהב .הנינבב רוזעלו הריוא תא םושנל

 :קונח לוקב ארקו ירטסיה יכבב ץרפו ,ומש גרבנשומ לירב ,קיתו ינויצ םק
 האירקה לבא .רבדל לוכי היה אל רתוי "!?ונתוא בזוע התא ימ לע ,סחנפ"
 האובנ ולאכ ,השגרה התיה !םיפסאנה לע אכדמ םשור התשע תאזה תינטנופסה
 םידוהיל תברקתמה הנכסב שיגרה ימ יכ ,הזה קיתוה ינויצה לש ויפמ הקימ
 דוע תאזה הנכסה תא האר תינויצה העונתה ללוחמ ירה ?ינויצ רשאמ רתוי
 םתייאר גוחו הבחר רתוי הפקשה םהל ,רתיהש ,םינויצה .םינשב תורשע ינפיימ
 הנכסה לע םיזירכמ דימת ויה ,ןמזבו םוקמב םילודג רתוי םיחטש ףיקמ היה

 .תברקתמו תכלוהה

 האושה תא התאר אל גרבנשומ לש וניע םג םא :רבדה יל ררבוה ושכע
 .אבנ ובל לבא ,םידוהיה ישאר לע תללוחתמה



 הדבחר תרברת ,חור ייח
 תרוצ .דתיה םירשעה האמה לש התישאר דע הכשמנש (זזכורא) הפוקתב
 םירכנ ויה םידוהיה .ידיסח ןויבצב תיתרוסמ תודהי :תינוג־דח ץליק תודהי
 לש ורוקב ,הוצמ לש תוחמש ,םיגחה .םהינפ רתסלקב ,םרובדב ,םהישובלמב
 לש םירופאה םייחה ךלהמ תא תצקמב ונשש תויצקרטא ויה ריעב ר״ומדא
 םירענה ויה רדחה תא םרמגב .םידמלמ ידיב רוסמ היה םידליה ךונח .םידוהיה
 לע החורא ,רסוב־יאושנ ."ךלביטש״ב וא שרדמה תיבב םדומל תא םיכישממ
 תנעשנ התיה הלהקהש ,תודוסיה ויה הלא — םינב תכרב ,ןתוחה לש ונחלש

 .םהילע
 םירצק םידגב ושבלו רדג וצרפש ,"ןישטייד" םיארקנ ויהש ,םידיחימ ץוח
 םירצקמו םינותחתב םיכיראמ ויה" :םהה םימיה לש םיצילמה ןושלב וא
 .תחא הביטח םללכב הלהקה ינב ויה — ,םייוגה תפשב םירבדמו ,״םינוילעב
 .םהיתונכשמ לא הבשנ אל םיצרפ חור םוש ,םהייח ךות לא רדח אל רז םרז םיש
 ויה הלא םייח .תורומתו םייונש אלל םהייח תא ויחו םהירמש לע ואפק םה
 יניעל םירקדזמו םיטלוב ויה הלא םייח ."טייקשידוי" :דחוימ םש םג םיאשונ
 .וייח תא ררמלו ופדרל הוצמש ,"לארשי עשופ" היה םרדגל ץוח אציש ימו .לכ
 שרדמה־תיב ריואש ,שפוחל ,בחרמל תפאוש ,דתיה וחורש ,הזכ דרמתמ דיחי
 וירוה תא ,ותדלומ םוקמ תא בוזעל חרכומ היה ,ורובע קינחמו רצ השענ
 תואיצמה היה ךכ .׳זדולל וא השרול ,ךרכל תוחפה לכל וא םיקחרמל דודנלו
 ןילופ ידוהי ןיב ןיכרע־יונשו הזוזת הסינכהש ,םינויצה תעונת המקש דע

 .םינשונהו םינשיה תודוסיה םוקמב ואב םישדח םייתוברת תודוסיו

 .ץליקב הנושארה םינויצה תדוגא

 ,הלא לכ תא הברקב הזכר ,1900 תנשב ץליקב הדסונש ,םינויצה תדוגא
 םידוהיה ינומה תא םמורל — תחא הפיאש ,תחא האידיא םירודח ויהש
 תושדחתהל ופאש ,ימואלה ןויערה ירודח ,םבור .תינחורהו תירמוחה םתולפשמ
 ויה לבא .הדוגאה ןיערג תא ווה םה .לארשי־ץראב ,הקיתעה ותדלומב םעה
 ;תילאיצוס הכפהמ ידי לע םינומהה ייח תושדחתהל ופאשש ,הלאכ םג םהיניב

 םינושארה םימיב םינויצה תדוגאל וחפסנ .ס.פ.פ ירבח ,םיקהבומ םיללובתמ םג
 ינומהל השיג ןאכ אוצמל ווק רחא םוקמב תולועפל רכ םהל ןיאב .הדסווהל
 ,אופיא ,היה הדוגאה בכרה .םהיתופקשהו םהיתועדמ םהילע עיפשהלו םידוהיה
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 םוקמ ואצמ ,םהידיקפו םיקנב ילהנמ ,םיאפור ,םיטנגיליטניא דיל ;דאמ ןוווגמ
 םימוחתה .הכאלמ ילעב ובשי םירחוס דיל ;ועגפנו וציצהש ,שרדמה תיב ישבוח

 .םירבחה ןיב תוררוש ויה תוערו ,דוחא .ושטשטג ולאכ דמעמל דמעמ ןיב

 הלודג תובהלתה .תינויצה העונתה לש תיטנמורה הפוקתה תאז ,דתיה
 םתוא ופחד םברקב ומעפש םיננערה תוחוכהו ץרמה !רעונה תא דוחיב הפיקה
 היחתה תונויער תא הציפה ,עיפוהל זא הליחתהש ,שידיאב תונותעה .תולועפל

 .םותחה רפסכ םהל ,דתיה תירבעה הלמהש ,תורדשה ןיב
 הליחתה הנושארה םעפב .תוריעצ תורבח םג ויה םינויצה תדוגאב
 לכ* :קוספה .תיב תבשוי התיה זא דע רשא ,לארשי תב םג יבמופב העיפומ
 יריש .לארשי־יתבב הרתי ארמוחב זא דע טלוש היה ,"המינפ ךלמ תב הדובכ
 ,םינוש םינינע לע תואצרה ,םישנו םירבג לש הלהקמב םירשומ ויהש ןויצ
 תא םיכשומ ויה הלא לכ — לארשי תודלותבו ך״נתב ,תירבעה הפשב םירועש

 ,תולועפל רכ ,הלכשה ,יפוי ,םייחב ןינע אצמ םש .הדואה םלוא לא ריעצה בל
 ץמואו זוע ,ימצע דובכ לש שגר ,םיינרדומ םייוטב ,םיפי םיסומג ול שכר םש
 ,םינשיבל םג הפ־ןוחתפ ונתנ ,הבשחמה תא וררוע םיחוכוה .ויתועד תא עיבהל

 .םתעד תא םיעיבמ ויהש העשב ,םהילע תלפונ ,דתיה ארוביצד אתמיאש
 שאר־בשויהש העשב ,הדוגאה ירבח לש תונושארה תובישיב ,ינרוכז
 אוהש ימל שי םא :הלאשב םהילא הנפו םויה רדס תא םיפסאנה ינפל ארק
 ,הפ תוצפל ןיהה אל שיא .הימוד םלואב הררש ,ותונשל וא םויה רדסל ףיסוהל
 תא ץמא ,תינלופ רבדש ,שאר־בשויה .סלקלו געלל וירבדב היהי ןפ ששח
 ,שיבתהל אל ,ותעד תא הווחיש ,ונוצר תא דחא לכ עיביש ,םבלל רבדו םחור
 םיפסאנהמ דחא לכל .עדוי אוהש הפשב דחא לכ רבדי ,ידמ רתוי! וינע תויהל אל
 ."יתעד ולבק" לש רטשמ ןאכ ןיא .וז ותושרב שמתשהל וילעו רובדה־תושר שי

 םידדצה לכמ חותנלו רורבל הקוקז הלאש לכ .רבדה ערכוי תולוק בור ידי לע
 שאר בשויה חילצה למע בורב .ותעד תא תווחלו רורבב ףתתשהל דחא לכ לעו
 אללו םוגמגב ורבד הלא םגו ,םתוא בבודלו ,םיינש וא דחא יפמ םילמ איצוהל

 .םיטפשמב רובח אלל ,ינויגה רשק
 ,םירבדה סומלופב םינושארה םידעצה תא םישוע וליחתה רשאכ םלוא
 םשל םיפסאתמש ,םירבח ץובק לכב םהילאמ םיררועתמה תונויערה תמחלמב
 ,ןתמו אשמב ףתתשהל טאל טאל םילגרתמ ויה ,לעפמ וא הלועפ ,הרטמ וזיא
 רבע אל .רובדה תושר שקבל םיעיבצמה רפסמ ובר הבישיל הבישימ .םיחוכוב
 עיפוהל לדתשה דחא לכ ,ילג שירב רובדה תא םהל ולגס םירבחהו ,בר ןמז
 דחא לכ .ובירי תא וחוצנב ,ויתועידיב ,ורובד ןפואב םשור תושעלו יבמופב
 .העד תווחל ותוכז תא הפב עבות היהו םיירטנמלרפה םיקוחה תא רבכ עדי
 הבישיה יכ ,םימאונה תמישר תא קיספהל שאר בשויה היה חרכומ םימעפל

 .ידמ רתוי הכראתנ
 ,דגנתמ ירבד תא תונלבסב עומשל ןמזה ךשמב ודמל תובישיבו תופסאב

 םירבחהמ םיברל היה השק הלחתב .וירבד ךותל סנכ,דל אלו בירי קיספהל אל
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 תריחב תעשב שרדמה תיבב .םירבדמ םירחאש העשב רבדל םלגר״דמ למגהל
 אלו וחורב רוצעל לוכי ,דיה אל שיא :רובצב םירבדמ םיפסאנה ויה יאבג
 ךותב .םיברעתמ ,םיבלטצמ ויה םירובדה .ויפ הצופ ורבחש העשב ,רבדל
 ןאכ םלוא .דחא לכ לש ותעד לע דומעל היה רשפא־יא תולוק לש איבוברע
 ולעפ וז הפקשה תדוקנמ .םיפי םיסומנ םירבחה סהל ולגס םינויצה תדוגאב

 .םירגובמל יתוברת ךונח חטשב הברה םינויצה
 .ץוחמו תיבמ םילושכמב השק המחלמ ירחא לעופל אצוה הדוגאה דוסי

 תנידמב םימיה םתואב ררשש ,רובדה שפוחו םדאה שפוח יוכד לש רטשמ
 דוסי .רתויב המויא הרוצ ,הבלפ םינפה־דש ,יסורה ןילתה לש ונמזב לבק ,ראצה
 הדוגא ילגיל ןפואב דסיל היה רשפא־יא .רומח רוסא רדגב היה תודוגאו תורבח
 ,דחא חתפ קר ראשנ .תיתוברת וא תיתרבח ןיבו■ תינידמ ןיב ,איהש וזיא
 תחת הדוגאה תא דסייל — אוהו ,הרטשמה תא ףקעל םילוכי ויה ודי לעש
 .הלפתה־תיבל ימשר ןפואב שמישש ,םלוא רוכשל :תרמוא תאז :יתד הוסמ
 "םירדח״ו הלפת־יתב חותפל םישרמ ויהו תונוטלשה ועירפה אל יתדה חטשב
 יתב ולדגו וצצ הרייעו הרייע לכב םנמאו .הלבגה אלל לארשי ידלי ליבשב
 וידיסח ליבשב הלפתל "לביטש" היה ר״ומדא לכל .תוירטפכו ןיהמככ הלפת
 םיגינעב וברעתה אל תונוטלשה .םידחוימ םיישק אלל םיחתפנ ויה םה .ויצירעמו
 םהש ,םיירטינסה םיאנתה לע חקפל תירטינס הדעו החלשנ לבויב םעפ .םייתד
 .בל ומש אל םיימינפה םהינינעל לבא ,םישנא סונכ וב שיש ,ןינב לכ לע הבוח
 םידיסחה .םינויצה־תדוגא ליבשב םלוא גישהל היה השק — אקע אד םלוא
 תא עקעקל ,םתעד יפל ,האבש ,תינויצה העונתה ,השדחה העונתה ינפמ ולהבנ
 םחיר תא שיאבהל ,םיעצמאה לכב ושמתשהו םתלכיבש המ לכ ושעו םתציב
 םירקפומ ,לוע־יקרופ םה ,םינויצה :וזירכהו .םיקודאה םינומהה יניעב םינויצה לש
 תא םילטבמ ,רעונה תא םיתיחשמ ,שדח ןיממ "סעקינ־יבצ־יתבש" ,ץקה יקחוד
 אכדל — םהיניע דגנל ,דתיה תחא הרטמ .םירחא יפוד ירבדו הרותה דומל

 .גשגשלו חתפתהל הל תתל אל ,היפנכ תא ץצקל ,התחימצ תישארב העונתה תא
 הריד ריכשהל וניהיש ,םיתבה ילעב ולא לע םרח תזרכה ,דתיה םהישעמ תישאר
 ,ןאחוק םייח ,תיב־לעב ריעב אצמנ .ליעוה אלל היה םרחה םלוא .םינויצה תדוגאל
 ובלבו ,םהב יולת ,דיה אל ,וילע לפנ אל םידיסחה דחפש ,ועוצקמ יפל חחפ
 הרכשוה ליעל יתרכזהש יפכ .הריד םהל ריכשהו דמע ,םינויצה דצל הטונ היה

 .הרטשמב המושר ,דתיה ךכו ,הלפת־תיבל הרידה

 ץרמ לעבו ירובצ ןקסע ,ןמלרפ ר״ד ,דיה הדסימו םינויצה תדוגא שאר
 ,רחסמל יאזדולה קנבה ףינסב ןסקנפ ,לטסידרפ וסיג ויה ויריכזמ .ריבכ

 םיליעפה םירבחה ןיב .ךילרהא םיחאה לש "הנליזדק" ,דיס־תופרשמ להנמ ,ןמלוו
 קיזייא ,ישילשה ינויצה סרגנוקל ריצ ,גייווצנלע לידנמ תא ןאכ ריכזא רתויב
 םיאקנבה םיחאה ,גרבסגינק השמ ,זיוהנזיד דוד ,גרבנשומ לירב ,ןייטשרבליז

 .קבונ

 .תיביסנטניא הדובע םידבוע םינויצה וליחתה הריד םהל ושכרש םוימ
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 ףסוא ,קנבלאינולוק לש תוינמ ,םילקש תריכמ :הרישי תינויצ הדובע דבלמ
 םיכרוע :הבחר הלומעת תדובע םיחתפמ וליחתה ,לארשי־ץרא ליבשב םיפסכ

 .הנטק הירפסו האירק םלוא םתרידב ורדס .םיעושעש יפשנ ,תואצרה

 1917 תנשב םינויצה תדוגא דעו

 רזייק .ש ,יקסרקיפ .צ ,גרבנזור .ד ,גרבסקו .ח ,רזייק .נ :ןימי דצמ :םיבשיי

 :׳ב הרוש .גרבנטור .ת הדיד .מ ,ןייטשכילק .פ ,םולבדלוג .ד ,ךוביד :םידמוע

 רזייק .ש ,ןייטשלקניפ .נ ,גרבסקו .צ ,ןייטשנילק .ז ,ןמדירפ ,ראוקארק .מ
 לעמ הנכס לצ ריסהל ידכ ,תורמשמ םידימעמ ויה תופסאה תעשב
 תותבשב .הרותה־תאירקל ןחלש ,שדוקה ןורא דמוע היה םלואב .םיפסאנה
 םש םיריאשמ ויהש םהיניב ויה .רובצב םש םיללפתמ םירבחה ויה םיגחבו

 .תבשל תבשמ םהיתוילט תא

 רמשמה לע דמועה קיעזה ,םירבח־תפסא תעשב ,ברעב םעפ עריא הנהו
 רצח יגפל דמוע םירטוש תיולב (הרטשמה ןיצק) בטסירפה יכ ,םיפסאנה תא
 ,ותיבב ןכשמ ואצמש ,םיגכפהמ־תרבח רבד לע תיבה־לעב םע רבדמו תיבה
 ופטעתהו ודמע ,ךכ םיפסאנה ועמשש ןויכ .םהישעמ תא תוארל אב אוהו
 .םהידיב םירודסה תא וחקל ,שדוקה ןורא לע םש תורומש ויהש ,םהיתותילטב
 — ״ינרח איראצ הדוב״ :יראצה ןונמיהה תא רשו הביתה ינפל דמע םהמ דחא

 תוריהמב השענ הז לכ .הלהקמב ותא ורש םיפסאנה .רכו ךלמה תא רוצנ ,לא
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 ודמע ,ןוגמיהה תא םעמשבו םירטושה תיולב בטסירפה םנכנ רשאכ .קזבה
 יראצה ןונמיהה דובכל םעידצהב ,שארה דצל תומרומ םידיב הפוקז הדימע
 אורקל ךישמה ןזחה .ןונמיהה תריש הרמגנש דע עינו עיז אלל ,םמוד ודמע דכו
 יי לע ודמעש ,הרטשמה יגיצנל בל םיש ילבמ וירחא להקהו ,םילידת ירומזמ
 יראצה ןונמיהה תא םירש (םינכפהמ) "יקינולומרק" :םיממותשמו םיהמת תלדה
 .ךנפ ףוס ףוס .הלאכ םירבד גישה אל םחומ .םיללפתמו םה םידמוע תותילט יפוטעו
 המ ;םויה בוט םוי אלו תבש אל ירה :הלאשב םיללפתמה דחאל בטסירפה
 ותריטפ םוי לגרל יכ ,ול ריבסהו שאר בשויה שגינ זא ?ןאכ םיכרוע םתא
 ,גוהנכו ,הרכזא ןאכ ול םיכרוע ,םיניבה ימיב יחש ,םילודגה םינברה דחא לש
 ־ןיעב הלחתב טיבה בטסירפה .תוכלמה םולשל ןכ םג םיללפתמ ,וזכ תונמדזהב
 ,השודק ישימשת ראשו שדוקה ןורא תא ותוארב םלוא ;םיפסאנה לע דשה
 תא םיפסאנה יפמ עמש הזל ףסונו ,ויניע ינפל רקדזה אל דושח רבד םושו
 .ללוש והוכילוה םינישלמה יב ,ירמגל ענכושמ היה ,הלהקמב רשומה ןונמיהה
 ותשירד רשאכו .הלפתה־תיבל ןוישרה תא והואריש ,השירדב קפתסה בטסירפה

 .םינויצה לש םבל תחמשל ויולמ םע אצי ,האלמתנ
 ילעב ,שרדמה־תיב ישבוח לש םהיתובל תא השבכ תינויצה העונתה
 םלוא .היתווקתו תודהיה לא הקיז םבלב התיהש ,םיטנגליטניא םגו הכאלמ
 דיחאה ףוגה .םייונש ןמזה ךשמב ולח ץליקב םינויצה תדוגא לש הבכרהב
 םידוגנה ;דחי םילעופ םינושה םימרזה ויה הלחתב .גלפתמו לצפתמ ליחתה

 .תפתושמ הדובע ורשפאי אלש וזכ ,דדמב ןיידע וטלבתה אל םהיניב

 שפוח תוחור ;תושדח תוחור תובשונ םיתניב וליחתה הבחרה היסורב
 ירחא .בושיה ןמ םיקתונמה תומוקמה לא םג ,הניפ לכ לא תורדוח וליחתה
 ירחאו ,בוינישיק ידוהיב תוערפה תא ןגראש ,הבלפ םינפה רטסינימ חצרנש
 היסור יבחר לכב המק ,1905 תנשב ,קוחרה חרזמב ןפי םע המחלמה ץורפ
 ,הלש "ןימאמ ינא״ה תחא לכלו תונוש תוגלפמ זא ומק .הקזח שפוח־תעוגת
 ןמזה עיגה זא .המצעל ,דמב הל התנב הגלפמו הגלפמ לכ .הלש המרגורפ
 ופחסנ םהירחא םיררגנה לכו ןמלווו לטסידרפ .הליבחה הדרפתנ ץליקב םגש
 דסונ םהישנו םהידי לע .םינלופה לש ימואלה רורחשה תבוטל ומחלנו .ם.פ.פל
 יתבל םיללובתמה לש תואידיאה תא סינכהש ,לארשי תונבל ינלופ רפס־תיב
 הליחתהש ,םזילאיצוסה תרותמ םיעפשומ ,םיריעצה הכאלמה ילעב .לארשי
 םהמ .םינגרובה םע תחא הפיפכב תבשל ולכי אל ,םידוהיה בוחרב תטשפתמ
 םהו ,םיטרקומד־לאיצוס ,םיאדנובל ויהו םינויצה םע רשקה תא ירמגל וקתנ
 םהירשק םלוא .תונויצהמ ירמגל וקחרתה אל םהמו .תונויצה דגנ המחלמ ולהנ
 הלא .היסור יבחרב שפוחה תעונת המדקתהש הדמב הב ופפורתנ םינויצה םע
 םילעופ ינקסע ךכ רחא וטלבתה םהמ .רכו .ם.ם ,ןויצ ילעופל וחפסנ םינורחאה
 ,רטכייל לאומש ,רדיישדלוג ףסוי ,ןמטוג לידוי ומכ ,םיליעפ הכאלמ ילעבו
 תא םירהל הליעפה םתדובעב הברה ועייס םה .דועו יקסני׳צברטס םיחאה

 .תיתרבחהו תילכלכה ותולפשמ הכאלמה־לעב לש ודמעמ
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 םיבר דוע הב וראשנ םינויצה תדוגא לש התוררופתה לש וללה םימיב
 אל שפוחה תעונת לש יללכה םרזהש ,לארשי־ץראב םעה־תיחת ןויער ירודח
 אב ומוקמב .ץיבונסוסל ונכשמ תא קיתעה ןמלרפ ר״ד .וילג ךותל םתוא ףחס
 לש ר״ויכ ותדמע תא בזע אלש ,קהבומ ינויצ ,יקסרקיפ השמ ריעב עקתשהל
 םינויצה .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא לארשי־ץראל ותולע דע ץליק ינויצ
 תיב םתושרל וריבעה ,קבונ םיחאה ,םיאקנבה .השדחה םתרידב זא וזכרתה
 לאומש ויה ויאבגש "ןויצ ירעש" םשב — הלפת־תיב היה ובש ,םלש
 תולימג" תרבח םג .םינויצל דעו תיבו ,ד״יה ץיבורטסוא הימחנו יקסבוטרבל
 םש הלבק ,םיקהבומ םינויצ ויה הירבח ןיבו ,תונויצל תדהוא התיהש ,"דסח
 ןיב עודי היהש ,דלפסורג גילז ,שמשה .םתדובעל דרשמו הלפתה־תיבל ןועמ
 הריד םש ול התיהו ,תיבה לע חיגשמה היה ,"הק׳צפ גילז" ויונכב םיאצליקה
 .תונויצה ידגנתמב תואנקב םחלנ אוה .יאנק ינויצ היה הזה שמשה .ותחפשמל
 הררתשה ,ל״ז לצרה ר״ד לש ותריטפ רבד לע הארונה העומשה העיגה רשאכ
 ,תובוחרב םיכלהתמ ויה תאכודמ שפנבו דרומ שארב .םינויצה ןיב הלודג תובצע

 םתחמש תא וארה ,תונויצה ידגנתמ ,ינשה דצה .םשאר לעמ רזנה לטנ ולאב
 ןיב החמש לוקב זירכהו הקושה אצי ,ומש ראוטיל ,םיללובתמה דחא .יבמופב
 ,גילז שמשה "!תונויצ דוע ןיא — "•ת׳רגפ־עג זיא לצריה״ :םישנא תצובק
 אצויה הפה־לובנ תא הטקש חורב עומשל היה לוכי אל ,םיעמושה ןיב היהש
 הזה ערואמה .יחל־תוריטס יתשב והדבכו םעז־תמחב וילא שגנ ,ףדגמה יפמ

 .םיבר םימיל לכ יפב החישל היה

 ןפואב םינויצה גיהנמ דובכ תאנק תא אנקש ,טושפ שמש לש הז והשעמ
 הנחמב וראשנש ,םינויצה יניעב ודובכ תא לדג ,לכ יניעל טלובו יטסרד הב

 .וימי ףוס דע וז ותרשמב והוריאשהו
 .ינורכזב התרחנש יפכ ,ץליק ידוהי ןיב תינויצה העונתה תישאר יהוז
 .הבכת אלש תונויצה לש התלחג לע ורמש םהו ,םיריעצ תוחוכ ומק ןמזה ךשמב
 טעמכ התשענש דע העונתה הגשגשו הלדג הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 .םיברה תלחנל

 "הירבע" תדוגא

 םיינויצה םיגוחב העונת המק ל״ז לצרה לש תינידמה תוינויצה םע דחי
 הב שמתשהלו היח הפש התושעל ,םעה יפב תירבעה הפשה תיחת חטשב םג

 .רובדב םג אלא בתכב קד אל

 ."הירבע" םשב הדוגא 1906 תנשב ונריעב םג הדסונ וז הרטמ םשל
 ,החישב תירבעה הפשב שמתשהל הירבח לע הבוח ליטה הדוגאה לש ןונקתה
 ,וזכ .דדמב הפשה תא ומצעל לגסל לדתשהל ללכבו ,םיחוכוב ,רכממו חקמב
 תא ,ותעד תא הב עיבהל לכויש ןפואב ,הדוגאה ירבחמ דחא לכ יפב הרוגש אהתש

 הרטמ תגשה םשל .םוגמג אללו ישוק אלל ישפח ןפואב ויתונויערו ויתובשחמ
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 םילויט רדסל ,תירבעב םירבח תוחיש ,תואצרה ןמזל ןמזמ ךורעל הדוגאה לע וז
 ,ץוחבמ םג הפשה־תיחת תא ןיגפהל ידכ ,לוקב תירבע רבדלו םייבמופ תומוקמב

 .םישדח םירבח הדוגאה תתוש לא ךושמל ,הלומעת הל תושעל

 רבע אוה .רשבא לש וסיג ,ל״ז וניק היה "הירבע" תדוגאב היחה חורה
 לגוד היה אוה .המוח־תיב ול שכר הנבי בוחרבו לארשיב עקתשהל ךכ רחא

 אוה .ויתועד לע םחולו רפוס ,ןורשכ לעב םאמ ,ךויצ ילעופ" לש םתפקשהב
 "הקצליק וכא" ימוקמה ןותעב תינלופה הפשב םירמאמ לש הרוש םסרפ
 ססבל רפוסה לדתשה םהבש ,םייביסרגורפה םינלופה לש ןואטב ,"ץליק דה"
 וררוע הלא וירמאמ .םזילאיצוסה לש טבמה־תדוקנמ תינויצה ותפקשה תא
 לש וירמאמ לע ביגה אוה .טנומלב ידוהי־ינלופה רפוסה דצמ םירבד סומלופ
 םהב ."סכרמ ישובלב םיינויצ םידמג" :תרתוכה תחת םירמאמ תרושב וניק
 ,קהבומ ללובתמ ,הז רפוס .ןויצ ילעופ לש היגולואידיאה תא רותסל לדתשה
 םידיב היהי הלשממה ןסרו ,םייחב םשגתי םזילאיצוסהש ,העשב הב יכ ,עבוק
 היהי אל ,םילצונמו םילצנמ הרבחה ייחב ויהי אלו םעה ירחבנ לש תונמאנ
 טולשי יתרבח ןויוש יכ ,הילאמ לטבתת םידוהיה תלאש ,תוימשיטנאל םוקמ דוע
 ,תיגשוכרה הרבחב םיכושחה תודוסיה !תורחתהה ירפ איה תוימשיטנאה .םלועב

 םילצונמה תאנש תא תונפהל ידכ ,התוא םיבלמ ןשיה רטשמה תכשמהב םיצורה
 .רחא ןווכל םילצנמל

 ,ויפב הטוהר התיה תירבעה הפשה ."הירבע" תדוגאב ליעפ היה וניק
 םינינעמו םימיה םתואב קרפה לע םידמוע ויהש םינינע לע הב הצרמ היהו
 ,יאצליקה רעונה ןיב תירבעה הפשה תצפהב ודצל דמעש ינשה .תוירבה תא
 םידיסח תחפשממ היה אוה .ןמגולק לש וסיג ,דנלדירפ םשב דחא ריעצ היה
 תאיחה לש ןינעל תישפנ־תוריסמ םגו תידיסח תובהלתה וב התיהו ,םינברו

 .םעה יפב תירבעה הפשה
 .לויט םשל ריעה ןגל םירבחה לכ םיאצוי ויה םירהצה רחא תבש לכב
 עצמאב םא .החישל אשונ הזיא ול רחב גוז לכ .םילייטמ ויה תוגוז תוגוז
 םהינפ לע רבועה גוזל ונפ ,גשומ הזיא תעבהב ישוק הזיא דלונ החישה
 תולאשה ,תוחישה .םדוקמכ הכשמנ החישהו ,םירודהה ורשיתנ דימו — הלאשב
 םהב םג ררועתיו ,םירחא םג ועמשיש ידכ ,תצק םרומ לוקב ויה תובושתהו
 השע םיליטמה יפב ירבעה רובדה .רובדבו בתכב תירבע תעדלו דומלל קשח
 תבשב םיליגר ויהש ,םישנו םירבג ,םיריעצו םינקז לע יבויח םשור תמאב
 ,םכרדב ובכעתנ םירצונ םילייטמ םג .ריעה ןגב לייטלו תאצל םירהצה רחא

 םה .רבד רשפ לע ולאשו עומשל םיליגר ויה אלש הפש ילילצ םנזאל עיגהב
 אהיש ,רודה תרשכה לעו היתופיאשו התמגמ ,תונויצה לע הפיקמ הרבסה ולבק

 ,השודקה ץראב ,ותדלומב םעה תיחת :וינפל דמועה בגשנה דיקפתל יואר
 .םירצונל םג השודקה הפש ,וניאיבנ תפש ,רעונה יפב תירבעה הפשה תאיחהו
 םג ליעל ורכזוהש הלא דבלמ רתויב םיליעפ ויה וז הדוגא ירבח ןיב
 ופתתשהש ,םירחא דועו גייווצנלע לדנמ ,גרבנזור דוד ,יול לשיפ ,ןייטשכילק השמ
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 םילעפנ המ־תדמב ויה םה .תוחישב ,םיחוכוב ליעפ קלח וחקל אל לבא ,תופסאב
 .םיליעפ אלו

 ישבוח לש קפואה תבחרהל הברה "הירבע״ה הלעפ תיתוברת הניחבמ
 רודהמ םיבר האיצוהו םיריעצה בלב םישדח תונויער הסינכה איה ,שרדמה־ת־ב
 ,םעה יפב תדלומה תפש תאיחה :תישארה התרטמ דבלמ .םנואפקמ ןשיה

 ,שפנה תא תונדעמה ,תולועפ גוחל רעוגה תסנכה — תיכונח הרטמ דוע הל המש
 ןה ,תומלש יתלב םנמא ויה הלא תולועפ .תורז תויטנו םומעשה תא תושרגמד
 תובסמה תונתשהב ןכ ירחא ואבש ,תובחר רתוי תולועפל תולחתה קר ויה

 רפס־תיב ןינב ךכ רחא תתשוה וילע רשא ,דוסיה תא ווה ןה .םינמזה ףולחב
 תירבעה הפשה תא האיצוה "הירבע״ה .םיאבה םיקרפב רבודי וילעש ,ירבע
 ןושל" אל .םיימוי־םוי םינינעל ,לוח־ירבדל שומש־ילכ התוא התשעו התשודקמ
 לש היצזיראלוקסב ."תירבע" טושפ אלא ,םדוקמ ומכ תארקנ ,דתיה "שדוקה
 !םירחאו ,"רחשה" ,"הריפצה" ,"ץילמה" :םיירבעה םינותעה דוע וליחתה הפשה
 "הירבע״כ תודוגא ."הירבע" ומכ היח הפש התושעל חכ ורצע אל םה םליא

 ,תופשה ראש ומכ תרבודמ הפש התושעל הברה ולעפ

 "רימזה" תרבח

 היתופיאש ,םירצ םימוחתב המצמטצה אל ןילופ ידוהי ןיב היחתה תעונת
 ביחרהל ,םינומהה ייחב שדח ןכות סינכהל ,דתיה התרטמ ,תכל תוקיחרמ ויד

 .דחי םג וחורו ופוג תא לבכש ,ינחורה וטיגהמ ואיצוהל ,ותיאר קפוא תא
 ןיב הררשש ,המגמה םוקמב .ןיכרע יונשל ופיטהש ,הלאכ םג םירפוסה ןיב ויה
 :תידגנ המגמ אובל הכירצ ,רסומה יכרעו חורה תא קר חפטל ,הלוגה ידוהי
 רקיעהש ,העדה תא בלה ךותמ רוקעל השירד ,דאב .יפויה יכרעו ףוגה חופט
 "דתיה םתעד .ידמ רתוי וב לפטל ןיאו לפט אוה הזה םלועהו ,אבה־םלוע איה

 לש תוברתה יחטש לכ תא ףיקת םא ,זא קר אובל הלוכי םעה־תיחת יכ
 םד םרז וסינכי הלא לכ !הלכלכהו הרבחה יעדמ ,תונמא ,תורפס ,תוישונאה

 גוח ,ףופכה ובג תא ורשיי ,ןילופ ידוהי לש םיאופקה םירבאה ךותל שדה
 .הלואגל היהי יואר זאו — בחרתי ותיאר

 םינומהה ןיב תונמא יכרע חותפ םשל ןילופ ידוהי ןיב העונת אופיא המק
 אל וז העונת .יפויה־שגר תא םהיניב ררועלו םמעט תא הז ידי לע רפשלו
 וז תילכתל תורבח תולודגה םירעב ודסונש ןמזב הב .ץליק ידוהי לע םג החספ
 ונריעב םג דסיל יאצליקה רעונהמ םיבר תובלב ץפח ררועתנ ,"רימזה" םשב
 ןושרג ר״ד ץליקל ןמזוה .ינויצה רעוגה הז ןינעב ליעפ ,דיה דוחיב .וזכ הרבח
 הצרה ימוקמה ןורטאיתב .אפורכו הצרמ ,רפוסכ השרוב תעדונ תוישיא ןיול
 םהיתוריצימ תוטטיצ איבה .טרפב תונמאה לעו ללכב תידוהיה תורפסה לד
 שי יכ ,עבקו ,ןמא לש ןיע תסיפתמ םהב שי יכ ,הארהו םיידוהי םירפוס לע
 רויצב — תויטסלפ תוריציב םא .תרבודמה הפשב םג תויתונמא תוריצי׳
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 ,הרמזב :לוקה־תוגמאב תאז תמועל ,הקזח םידוהיה די ןיא בוטחבו לומפב
 הלאה תזיונמאה תא חתפל ונילעו .הממור םידוהיה די ,תורפסב םג ,הקיסומב
 וננרק תא הגממורתו לפאה ונמלועב , םייחה תחמשו הודח לש חור הנחפת ןהי
 ־תפסא הארקנ ןכ־ירחא םידחא םימי .ירפ התשע ותאצרה .םימעה יניעב סג
 רוא סינכהל ופאשש הלאמ ,םיגוחה לכמ םישנו םירבג ונמתה הילאש דוסי

 ."רימזה" תרבח הדסונ הפסא התואב .ידוהיה בוחרל םייחו
 שגר םידוהיה ינומה ןיב חתפל התרטמ יכ ,רמאנ הלש תונקתה רפסב
 תוגצה ,הרמזו הריש :םהינימל תונמאה יפנע םהיניב חותפ י״ע םעטהו יפויה
 ינפמ .תויתורפס תוריצי תאירק ,תונמא לש םיאשונ לע תואצרה ,תוזחמ■
 ־יתלבכ המצע לע התרכה ,יתוברתו יכונח היה הרבחה לש הדיקפתש
 ,םיטנגליטניא םתס ,םינויצ םהיניב ,שיא רשע־םינש לש דעו רחבנ .תיתגלפמ
 ¬ירחא חפסנ ןוגנהו הרמזה תונמאל ןורשכ ץוצינ וב היהש שיא ללכבו .םילעופ

 .םהל וותהש םיחטשב תולועפל דעוה ירבח ושגנ דימ .דעו ותואל ןכ
 .תיאבצ תרומזת םהלו ,יסור אבצ ידודג ינש םינוח ויה ץליק ריעב
 הז חצנמ .תדחוימ תובישח ול ווש שבלש ןיצק ידמ .ימואל ידוהי היה חצנמה
 עיפוהל הנלכותש ,"רימזה" ירבח ןיבמ תידוהי תרומזתו הלהקמ רדסל בדנתה

 "רימזה" לש יטמרדה גוחה
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 תורשפאו םוקמ ואצמ ימוקממ רעונה ןיבמ ןורשכה ילעב .םייבמופ םיטרצנוקב
 /■׳יאניו םלוא" םש אשנש ,חוורמו■ לודג םלואב .ותומלשב םנורשכ תא חתפל
 .הרמזהו ןוגגה תונמאב תוריעצו םיריעצ ונמאתה "רימזה,/ ליבשב רכשוהש
 ילכבו הפישנ ילכב ,םינגנמ ועיפוה םהבש ,םיטרצנוק םיכרענ ויה ןמזל ןמזמ
 וטלבתנ !םיפסאנה ידי לע תובהלתהב ולבקתנש ,םיטסילוס ועיפוה !רתימ
 דמל להקה .םעה ירישמ םיפסאנה ינפב ועימשהש ,תורמזו םירמז םג דימ
 ,ךוטיראב״ה ,"רונט״ה ,"טלא״ה ,"ןרפוס״ה תא ריכהלו תולוקה ןיב ןיחבהל

 .הרמזהו לוקה תונמאב העד ווחו םיניבמ ושענ ."סב״ה

 ¬טאית תונמא יבבוח לש היצקס ודסיו תוינקחשו םינקחש ועיפוה דימ
 תוזחמ םגו ,םישדחה םירפוסה ירפ ,םישדח תוזחמ תגצהל וננוכתה םה .תילר
 רסוחמ .ךירדמו הרומ ילב השענ הזש ,ןבומכ .םינומדקה םימיב םעה ייחמ
 םהלש היציאוטניאה ךותמ לכה םישוע ויה ,יתמרד קחשמב םינמואמ תוחוכ
 םעפמ רקבמ היהש ,ינלופ וא ידוהי ןורטאיתב םעפ וארש הממ יוקח ךותמ וא
 ידי לע ןח־תואוישתב ולבקתנ ,םקחשמב ולגתנש םייוקלה תורמל .ץליקב םעפל
 םינוריט םהינפל יכ ,ועדי םגו .תובורמ ויה אל םהיתושירד םג יכ ,םילכתסמה
 ,תואצרה םיכרענ ויה תבש־ליל לכב .יטמרדה חטשב ןושארה םדעצ תא םיסנכה
 להקה לע רתויב ביבחה ןיירקה .הרישו הרמזב םיוולמ םימולקדו תואירק
 לש ויתוריצימ להקה ינפל אירקהש העשב .(רלזייר ףסוי) ןחדב ה׳לסוי היה
 םייטסירומוהה תודוסיה קר אל ןאכ ולעפ .קוחצ ימער םלואב ודהדה םכילע םולש
 תועונתו וינפ־תשרא ,ויניע־תעבה ,ולוק ינוניג םג אלא ,הז לוגד רפוס לש

 "יבכמ" טרופסה תדוגא
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 םע ,אוה ושפנ תא גזמל ,רמוחל ומצע תא םיאתהל עדי אוה .ןיירקה לש ופוג
 להקה .לוקב התעבה ןיבו הריציה ןיב הינומרה רוצילו הריציה רובג שפג

 .חדובמו ןוצר־עבש ,חמש םלואהמ אצי

 שרדמה־תיבמ קוחר .יאצליקה רעונה ןיב םייחו ןינע םינכה "רימזה"
 םוקמ "רימזה״ב רעונה אצמ ,םידומלב תומלתשהל תורשפא ללושמ ,יתרוסמה

 .םירופאה וייחמ םומעשה תא שרג "רימז״ה תב רדגתהל
 טעמכ ופיקהש תושדח תועונת ומק םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב

 יכונח יפוא הל היהש ,םיפוצה תעונת המק הנושארב .יאצליקה רעונה לכ תא
 יתש ויה וז העונת ינגראמל .טרופסה תעונת הבחרתה ןכ ירחא ,יתוברתו
 ־לוע תחת ףופכה בגה תא רשיל ,ףוגה ירירש חופט :םהיניע דגנל תורטמ
 ,לגר־רודכב ,ףוגה יליגרתב תויורחתה — וב תונעל ןינע רעונל תתל םגו תולגה

 .םישימגו םינסוחמ ושענ םהירבא ,רעונה לש ינפוגה םרשב תא וד־דז
 הרבח לכל .סינט יקחשמ ,"אבכוכ־רב" ,"יבכמ" טרופס־תרבח זא ומק
 ויה םינגראמה .גוהנכ ,רבזגו ריכזמ ,שאר־בשוי ,םיכירדמ ,םינורטפ ויה
 ,לשמל ,ךכ .רעונה תא הירחא הכשמש ,תיאצליקה היצנגליטגיאה ןמ םבורב
 ,גרבנטור הלה ,ןטרא ,רגיפ :םישנה דעוה תורבח ויה יבכמה י״ע סינטה תיצקסב

 .תורחאו לפוק הלוט הרומה

 ץליקב סינטה ןודעומ דעו
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 הלש ר״וי רשא .ק.ט.׳ז :ץראה תעידי תרבחל ףיגס םג ןגראתנ ץליקב
 ןייטשלדיא .י ,ןמלוו הינפטס :ויה דעוה ירבח ןיבו ,ןטרא רזעלא ׳ה .דיה
 םיירוטסיה תומוקמב ,ץרא יבחר לבב םירויסו םילויט הכרע וז הרבח ,םירחאו
 תלמו םחפ תורכמב ,יטלבה םי דע רוחשה םימ ,םימי ינש ןיב םיאצמנה
 וביחרה הלא םירויס .םתוארלו םריכהל ןינע םהב שיש תומוקמה לכב ללכבו

 .םהב םיפתתשמה לש םקפא תא

 םכרדב דוע וכישמהש הלא םג .הסיסת ,העונת השגרוה םיחטשה לכב
 רקיעב וסיגתנ הירבחש ,"םירוחב תראפת" תרבח .הרבחב ונגראתנ ,הנשיה
 ,םיגחבו תותבשב דחוימ ןינמ היה םהל .רחסמב וא הכאלמב וקסעש םיריעצמ

 .שרדמו תובא יקרפו ך״נת ידומלל תועש ושידקה ,רובצב הלפת דבל.גו

 ברעה תועש וירבח ולב ובש ,יחרזא ןודעומ ןכ םג דלונ הפוקת התואב
 תואצרה םש וכרענ םגו ,םינוש םיעושעשבו םירבח תחישב ,םינותע תאירקב

 הדובונמיד ,ראיופ ר״דה ,ןמפוק השמ ודמע ןודעומה שארב ,םינוש םיאשונ לע
 .םירחאו

 תידוהיה תיממעה הירפסה

 תא בבחש םלועב םע ןיא ."רפסה םע" יאול־םש םיאשונ םידוהיה
 רוקמ ול היה אוה .רפסה תא ותא ידוהיה אשנ וידודנ לכב .לארשי םעכ רפסה
 יד אצמ ,רמוח־יסכנ ללושמ ותויהב .וינעו ותולפש ימיב עוגרמו המחנ לש
 הרצא אלש ,רתויב הינעה וליפא ןילופב הרייע ,דתיה אל .חור יסכנב וקזטס
 הריקח ירפס םג ;רסומ ירפס ,תידיסח ,תונבר תורפס הלש שרדמ יתבב

 .שרדמה־תיב־תירפס ךותל םימעפל ובנגתה עדמו

 רפסל הבחה לבא !הנתשמ םירפסה ןכות .וירפסו רודו רוד םלוא
 שוכרל לדתשמו רפסה לע רזוח היה ,הבשחמה שיא ,ידוהיה .תדמוע הניעב
 ויה ןתחל הנתנש רתויב הביבחה הנתמה .רתויב לודגה רפסמב םירפס ול
 התרטמש ,"םירפס ןינק" תרבח הנגראתנ שרדמ־תיב לכב .םיקסופו ס״ש ירפס

 .םירפס־תשיכר הת ׳ה

 הא ורקע תויתרבחהו תוימואלה ,תוילאיצוסה תועונתהש העשב םג
 םהב הקספ אל םייחב םירחא םינווכ ול וארהו שרדמה־תיבמ ידוהיה רעוגה
 םיצולח ומק ,תועונתה ידה ורדח אל המשש ,תוחדנה תונפב םג .רפסל היטנה

 .־יפסל אמצה רעונה ליבשב תוירפס דוסי חטשב ולעפש

 תמייק התיהש ,"תידוהיה תיממעה הירפסה" ריעב הדסונ הפוקת התואב
 ואצי הנממ !דרע־לעב יתוברת סכנל תבשחנ התיה וז הירפס .םינש לבוי יצחכ
 השמ היה הירפסב היחה חורה .םעה ינומה לש תובחר תורדשל תעדו הלכשה
 הירפסה לש הנכשמ .ושפנו ובל לכב הל רוסמ היהש ,תחקרמ־תיב לעב ,ןייטשנבל
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 םירפסה רדח ,םירדח ינש תב הרידב התיה
 .ןיאמ שי טעמכ הרצונ הירפסה .האירקה רדחו

 הלדג םירבח ןיבמ ופסאתנש םיכרכ תורשעמ
 תשולש תלעב הלודג הירפסל התיהו הבחרתנו
 אל תוריעצו םיריעצ רבח .םיכרכ םיפלא
 ויה םצפחו םעשי לכו ,העיגיו למע וכשח

 תא רישעהל — איהו תחא תילכתל םינווכמ
 שבכממ ואצי ךא הזש ,םישדח םירפסב הירפסה
 ¬סה לכ .הב ררוש היה אילפהל רדס .םופדה

 ויה דחאב ,םיגולטק ינשב םימושר ויה םירפ
 — ,אתיב־אפלא יפל םירפסה תומש םימושר

 .רדס ותוא יפל םירבחמה תומש — דחאבו

 —םנכת יפל םירפסה םירדוסמ ויה תואבטצאב

 ויה תוידוירפה תואצוההו תונותעה .דוחל עדמ ירפסו דוחל הקיטסירטלב ירפס
 .האנ הכירכב םיכרוכמ ויה םירפסה .האירקל םינכומ תונחלש יבג לע תורדוסמ

 םלוכ ודבעש ,תוריעצהו םיריעצה לש תורסמתהו הביח לכב התיה תרכנ
 .הז יתוברת דסומל תובר תועש ושידקהו תובדנתהב

 תורוקממ תובצקה אלל ומצע תא אשונ יח תניחבב התיהש ,וז הירפס
 התיה ,תונוש תופשב תידוהיה הבשחמהו הריציה בטיממ הליכהשו ,םירהא

 .דבועה רעונל דוחיב ,ץליק ידוהיל הכרבל

 הילא ורהנ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב .הבחרתהו הלדג ץליק תליהק
 םקש ,יטרקומדה רטשמב .הב ועקתשנו תוכומסה תורייעהמ םידוהי ינומד
 ,תויטילופ תוגלפמ םידוהיה ןיב ומק ,התואמצעל ןילופ הבשש רחאל הנידמב
 *תודסומו ךונח־תודסומ ודסונ ,תויביטרופס תודוגא ומק ,תוילכלכו תויתרבח
 לש תובישי םעפל םעפמ ומייקתנ היריעה תצעומבו הלהקה תצעומב .הקדצ
 ייחב ולחש ,תורומתהו םייונשה הלא לכ .םיחוכוו םימואנ ועמשנ ןהבו ןהירבה
 לכ תא ףקשיש ,תע־בתכ ,ןואטב תריצי םהמ ושרד ,ץליק יבשות ,םידוהיה
 ולבקתנש ,תוטלחה לכל םירואב ,תורבסה ןתישו ,םמוחתב שחרתמש המ
 .םידוהיה ייחל האובב שמשיש ללכבו םינוש תודסומבו ,םיילאפיצינומ םידרשמב

 ,םייטסילנרו׳ז תונורשכ םשפנב ושיגרהש ,ץרמ ילעב ,םידחא םיריעצ
 תבש־ברע ידמ עיפומ היהש ,"גנוטייצ רעצלעיק" ןועובשה תא ודסיו ומק
 לגרל םיפלחתמ ויה ןותעה יכרוע .ץליק ידוהי ידי לע ןוצרב לבקתנו ותבשב.
 ןועמש ,ינולי׳ז םייח וירחא ,יקסליבינ יבצ היה ןושארה ךרועה .תונוש תובס
 ־גזמבו שפנ־תולוגסב ןחנ םהמ דחא לכ .לדור לבייל — ףוסבלו יקסני׳צברטס■
 םירוסמ ,םיקהבומ םינויצ םלוכ ,היה םהבש הושה דצה לבא ;םינוש חור
 .םייחצנה ויתורוקממ םיקנויו םעה ייחב םירועמ ,ותדלומב םעה תיחת ןויערל
 םע דחי ותאצוה הקספוהו ,הנש םירשע ךשמב עיפוה ,הז ימוקמ ןועובש

 .הנומאב התוא שמשש ,הלהקה ןדבא

 ןייטשנבל השמ



 הדבשהו תרבדת .־ךובח תרדסומ
 ויה םהבו ,םייתרוסמ םירדח קר ץליקב םימייק ויה םירשעה האמה דע
 תא תונשל דצ םושמ השירד .דתיה אל .םכונח תא םילבקמ ריעה ידוהי ידלי
 ,תושבוגמו תועובק ויהש ,םידוהיה בוחרב םייחה תורוצ ראשכ .ךונחה ינפ
 םידמלמה .ןהב לח אל יונשו ,תולולס ויה תונבהו םינבה ךונח יכרד םג ןב
 תוצופת לכב לבוקמהו ןשיה חסונה יפל לארשי ידליל הרות םיציברמ ויה

 .לארשי

 ילתכ ךותל וסינכה םהו ,תושדח םינפ םידמלמה ןיב ומק ןמזה ךשמב
 .הקודקדו תירבעה הפשה דומל תא רדחה

 חטשב ץליק ריעב ץולחה היה ,הקירמאל וימי ףוסב רגהש ,סקופ אוואוו
 ולש י׳רדח״ל ןימזה וז תילכתל !ריעה ידוהי ידליל הקיתעה ונתפש דומל
 רדחה ידליל הרוה אוהו ,ומש ךובייד בקעי ,אטילד קסירבמ אבש ,דחא יאטיל
 :ןיעכ ,תינכתו הטש אלל ,יביטימירפ ןפואב הארוהה ,דתיה ,ןבומכ .תירבע

 .רכו תדקפ ,יתדקפ ,דמ
 דמלמהמ האצי תימואלה ונתפש דומלל הנושארה הפיחדה ,הלחתהה לבא

 .הלהתלו חבשל רכזהל יואר ומשו ,אוהה
 תצפהל הברה לעפ ,םיריש רבחמו ץילמ ,ל״ז יקסנשק דוד ןמחג ׳ר
 םגו ,ולהנמ היהש ,"הרות דומלת״ב םג .וניריעצ ןיב תירבעה הפשה תעידי
 תעדו םעט ביטב תירבעה הפשה תאו ך״נתה תא דמל םייטרפה וירועשב
 וליחתהו ך״נתה תוצילמ תא הבורמ האנה ךותמ םהל ולגס םיבר .הפי הרבסהבו
 תורפסה לש םירפסב האירק ידיל םג ןכ ירחא ואב ךכ ידי לעו ,ןיפויב םישיגרמ
 יבתכב האירק ידיל םגו ,הפוקת התואב חתפתהל הליחתהש ,השדחה תירבעה
 תבנגתמ הלכשהה הלחה ךכ ךותמ ."הריפצה״בו "ץילמה״ב ,םיירבעה תעה
 .דמולה רעונה ןיב תובבל םש הל השכרו שרדמה־תיב ילתכ ךותל טאל טאד
 רזעילא ליאש ומשו תירבעה הפשב רחא ץילמ דוע לעפו יח ץליקב
 היה אוה .רתסא־תלגמל שוריפ רבחו תוצילמ בתכ אוה םג .ל״ז ןהוזנדירפ
 םייטרפ םירועש חטשב הזב הז םירחתמ ויה םה .יקסנשק .ד.נ לש היתגולפ־רב
 הארמ היה דחא לכ ,הז תא הז םילסופ ויהו .תובצמ לע תואחסונ תביתכבו
 םידמלמה וליחתה םדי לע .המכח הברת םירפוס תאנק םלוא .ורבח לש וימומ לע
 ,ך״נתה דומל .ןנערמ ריוא תצק םישבועמה םהירדח ילתכ ךותל סינכהל
 ספות ליחתה ,הליל אלו םוי אל איהש ,העש םידמלמה וליבשב וצקה םדוקמש
 ומקש ,םיירבע רפס יתבל ךרד וללס םהו ,םידומלה תינכתב בושח םוקמ
 תודהיה ידומל דבלמ ובש .רדח ול חתפ "יקסבוזק" םשב דחא דמלמ .ךכ רחא
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 ,"ןקותמ רדח" ןיעכ היה הז .הקודקדו רבע תפש ,ןובשח ,תיסור םידליה ודמל

 ,תורומו םירומ אלא ,"םידמלמ" ויה אל רבכ םהבש ,רפס־יתבל רבעמ שמש רשא
 .םייתלשממה םייללכה רפסה יתבב םידומלה תינכתכ התיה םהב םידומלה תינכתו

 *ידוהיה ךונחב ידוסיה יונשה הוהתנ תחא הנשב אל םגו דחא שדוחב אל
 הכשמנש המחלמ ,ינרדומה רפסה־תיב ןיבו "רדח״ה ןיב השטנ הכורא המחלמ
 ןוחצנ ףוס־ףוס לחנ רפסה־תיב רשאכ ,ךכ רחא םג .הנש םירשעכ ץליק ריעב
 ןמ ירמגל "רדח״ה קלתסנ אל ,םידליה ךונחב טילשה היהו ידוהיה בוחרב

 םאתהב תצק הנוש הרוצב רפסה יתב דצב ומויקב ךישמה אוה !םלועה
 רדחה .םיברה תושרל רבעו דיחיה תושרמ אצוה "רדזז״ה .ןמזה תושירדל
 לעב ירובצ רדחל ךפהנ ,רצ רדחב םידימלת תורשעב םצמטצמ היהש ,יטרפה
 םימיאתמו דומל ירישכמב םידיוצמ םיחוורמ םירדחב ומוקמו ,םידימלת תואמ

 .תוירטינסה תועיבתלו הגיגיהה תושירדל רתוי וא תוחפ
 ידוסי" רדח — ״הדוגאה״ו ,״יחרזמ״ רדח םופט הדסי ״הנבי״ תרבח
 תינכתל סינכהל םיחרכומ וללה םירדחה םג ויה דמעמ קיזחהל ידכו ."הרותה

 .םייללכה רפסה יתבב םידמלנה תועוצקמה תא םהידומל
 תוקבאהה תא ,ץליק ריעב ךונחה תוחתפתה ךילהת תא הרצקב ןאכ ריבעא
 .שדחה ינפמ ןשיה תא איצוהל ףוסבל חרכה היהש דע ןשיה ןיבו שדחה ןיב
 לעב שיא ,רביירש ׳ה תלהנהב ,ריעב רפס־תיב דסונ 1904 תנשב דוע
 היסורב ךכ רחא אלמ אוה) .תואקתפרה רחא טוהלו בר־ץרמ לעב ,הבחר הלכשה
 םאתהב ,םיחוורמ םירדחב היה ורפס־תיב .(בושח דיקפת יקסנרק תלשממב
 .יממע רפס־תיב לש תינכתל המאתוה םידומלה תינכת !תוירטינסה תועיבתל
 ןיב .הדחוימ העש הבצקוה עוצקמ לכל .תותכ יפל םיקלוחמ ויה םידימלתה
 .םפוסו םירועשה תלחתה תא עידומ היה ןומעפה לוצלצ .תוקספה ויה םירועשה

 תא תשטשטמ .דתיה וזכ תשובלת .הדיחא תשובלת םישובל ויה םידימלתה
 ןויבצ םידימלתל התווש םגו םירישע ידלי ןיבו םיינע ידלי ןיב םילדבהה
 ןוטלש םיריכזמ םידמ ויה םימיה םתואב .םירדחה ידלי לע םתוא םמורש ,דחוימ
 םהל היה הז דבלמ .םתוא אשונה שיאה יפלכ ןומהה בלב ץרא־ךרד וררועו
 תשובלתב היה ,םיקומנה הלא לכל ףסונו .שדחה תא םיבהואה םידליל ךשומ־חכ

 םיכנחמה ןיעו ,בוחרב םירכנ ויה םידליה .רחא ןיממ יכונח דוסי םג הדיחא
 םישל תורשפאה םהל .דתיהו ,םידליה ראש ןיבו םהיניב ןיחבהל הלוכי .דתיה

 .רפסה־תיב ילתכל ץוחמ םכרד ותוועי אלש ,םהילע החוקפ ןיע

 ,םילושכמבו םיישקב לקתנ ודוסי תלחתמ ץליקב הז ןושאר רפס־תיב
 ,םינויצה דצמו להנמה דצמ םיצמאמה לכ תורמלו .ותוחתפתה תא ובכעש
 רגסהל היה חרכומ ודסווה םוימ םייתנש ץקמ .ומויקב ךישמה אל ,וב וכמתש

 .םהיניעב ץוקכ היה הז רפס־תיב רשא ,םידמלמה תחמשל

 ,םיכמסומ םירומ־רבח רסוח היה הז רפס־תיב לוסיחל תירקיעה הבסה
 ויה הז רפס־תיבב דובעל ונמזוהש םירומה .הזכ יכוגח דסומ להנל םירשכומ

 םימדקתמ םידמלמ וא םיטנדוטס ויה םה .הארוהה עוצקמב םיטנטליד םבורב



 73 — ץליק רפס —

 .הקיטקדקידו היגוגדפב קרפ ועדי אל םינורחאה םגו םינושארה םג לבא

 םהינב תא חלשל םיצלאנ ויה םירוהה ,םהידומלב ומדקתה אל םידימלתה
 .םהייח ימי לכל ץראה ימע וראשי אלש ידכ ,םירהצה ירחאש תועשב רדחל

 רפס־תיבב .ומויק תחת תוריתח רותחל ידכ ,הפרותה־םוקמ תא ואצמ םידמלמה
 ותוצרב ,דחא דמלמ .םידומלה תינבתב בושח םוקמ ך״נתה־דומל ספת הז
 תא לאש ,ך״נתב קוספ עדוי וניא רפס־תיבב דמולה ונב יכ ,דלי יבאל תוארהל
 ויפתכב ךשומ דליה ?"יתממורו יתלדג" ויה ימ ינב" :ויבא ינפב דימלתה
 :ןוחצנ תעורתב ארוק דמלמה .הלאכ תומש דמל אלו עמש אלש ,שיובמ רמואו

 אוהו .םיעדוי םניא ,רפסה תיבב םדומל רקיע ,ך״נתה תא םגש ,יתרמאש והז"
 הארמו ,"םימיה ירבד" דפסה תא םירפסה ןורא ךותמ איצומ ,לצעתמ וניא
 ינבמ םה "יתממורו יתלדג" יכ ,ה״כ קרפב םש בותכש ,ןבל יבג לע רוחש

 .׳ד ןורא ינפל ןוגג ילכב ושמש רשא ,ףסא

 ,"םימיה ירבד" םידמול םניא ורפס־תיבבש ,רמואו לצנתמ דימלתה

 ירבד" ,ןכ :רמואו דימלתה תא ןוחבל ףיסומו ופרטמ הפרמ וניא דמלמה םלוא
 רפסב קפס ילבו .םידמול םתא ,יאדו ,"שמוח" לבא ;םידמול םכניא "םימיה
 "יבשוי ירשא״ב ומכ םידימלתה םיאיקב ,הרותב ןושארה רפסה אוה "תישארב"

 "?שיא אוהו ,ינא דחא" :רמא הז ימ ,יל אנ הדיגה ,ןכ םא

 ץראה םע אוה דימלתה יבאש ,דמוע אוה ימ ינפל ותעדב דמלמה
 דימלתה תא לישכהל ידכ ,ןוכנ אל רובח םילמה תא הנווכב רבח ,"אתירואדמ"
 םהינב תא םישוע שממ םהידיב םירוההש ,ורמאב וירבד תקדצ תא חיכוהלו
 ,הבישי אלו רדח אל םהש .רפס יתבל םתוא םרסמב ,לוכיבכ ,םייוגל ,ץראה ימעל

 הרות אלל ,םישפחל ,םיסרוקיפאל םיכר םידלי תישעל■ תשורח־תיב ןימ אלא

 יכ — ןוחצנ לוקב ,דמלמה ףיסוה — תואורה םכיניע ירה״ .ץרא־ךרד אליו
 שמוחה תא איצומ אוהו .שמוחב קופס עדוי וניא ,רפסה־תיב ךינח ,דליה
 םולח המלחנו" :ץקמ תשרפב םילמה תא שיובמ דמועה דליל הארמו תישארב

 .רכו ומולחכ שיא אוהו ינא דחא הלילב

 יניעב רפסה־תיב תא שיאבהל ידכ ,םידמלמה ושמתשה הלאכ םיסיסכטב
 .תובאה תרוסמב םיקיזחמו תווצמ ירמוש ויה םבורבש ,םינומהה

 שרוד האנ" :תניחבב ויה רפסה־תיב תבוטל הלומעת ולהנש םינויצה
 תיסורה היסנמיגל םהינב תא םירסומ ויה םמצעב םה ."םייקמ האנ וניאו
 לא םתוא ורסמ ,היסנמיגה לא ולבקתי םהינבש ,וכז אלש ,הלא ;תיתלשממה

 םתואב ומקש ,םייטרפ םיינלופ רפס־יתבל וא ינלופה ירחסמה רפסה־תיב
 ,הלשממה ןוישרב םימיה

 הרזחב םורסמו רפסה תיבמ םהידלי תא םיאיצומ וליחתה םינומהה
 םיחילצמ םניא םהינבו ,םתוקח תא בזכא רפסה־תיבש ,םתוארב ,םירדהל

 .םידומלב

 ־תודסומ ופידעה םה .ירבע רפס ־תיבל ףרוע ונפ םימדקתמה םירישעה

 רפסה תיבו .רדח ןיעכ םהיניעב היהש ,ידוהי רפס־תיב לע םירכנה לש ךונח
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 םיתנשב ומויקל קבאנ ,ןאכמ חרקו ןאכמ חרק ראשנ ץליקב ןושארה ידוהיה
 .ומלועל דלייש דע

 םיחא ינש ומק הנהו .ריעב ירבע רפס־תיב אלל ורבע תודחא םינש
 יבחרב הכפהמה תונש .ץליקב ידוהיה רפסה־תיב תא שדחל ץיבוקסוי םשב
 הצפה ידיל התכזו םימיה םתואב החתפתהו הרצונש ,תידוהיה תונותעה ,היסור
 םינומהה ןיב .המידק םיידוהיה םייחה תא וזיזה ,םידוהיה ינומה ןיב הלודג
 תושורדה תועידי םהידלי ולבקי ובש ,ינרדומ רפס־תיב תריציל העונת המק
 םהיניע ומש םהמ םיבר .המידק קנע ידעצב םידעוצו םינתשמה םייחב םהל
 ויהי םהש ,תיטרפ הארוהב םיקסועה ,הכומנ הלכשה ילעב /ץיבוקסוי םיחאב
 םהידיב וכמתיש ,םיבר הכאלמ ילעב יפמ תוחטבה ולבק םהו ,רבדב םימזויה

 .רפס־תיב וחתפיש דבלבו — תירסומו תיפסכ הכימת

 .ירבע רפס־תיב ףוסבל וחתפ םיישקו םילושכמ לע םרבגתה ירחא
 םג ;לארשי־ימי ירבדלו תירבעה הפשל בר םוקמ ןתנ םידומלה תינכתב

 .בושח םוקמ הב וספת םייתלשממ םייממע רפס־יתבב ודמלנש תועוצקמה
 ומויק תחת םידמלמה תריתח .ותנש תא איצוה אל הז רפס־תיב םג לבא
 הנש יצח רובע ירחא ותריגסל ומרג ינש דצמ יתלהנה ןורשכ רסוחו דחא דצמ
 ,"ס׳ליקעי לארשי" םשב ריעב עודי היהש ,ץיבוקסוי לארשי לע .ותחיתפל
 תראשהב ןימאמ וניא ,סורוקיפא אוהש ,זעל םידמלמה ואיצוה ,ינויצו ליכשמ
 .תולבא ימי העבש גהנ אל ,ודלי וילע תומב יכ ,הישעמ וילע ורפס .שפנה
 ?םימכח ועבטש עבטממ אוה הנשמ עודמ ,הז ןודינב וילא ונפש ,וינכש תלאש לע

 "?תולבא גוהנל שי המ לעו ,קספוה למשחה !תויוטש ,הא" :לוטבב הנע
 ורסמי אל םירוהש ידכ ,ומש תא וצימשה הלאכ תוידבבו יפוד ירבדב

 .םהידלי תא ודיל

 רפס־תיב היה הז לבא ;ידוהי רפס־תיב ץליקב םייק היה םימיה םתואב
 ודמלנ אל יכ ,ידוהי רפס־תיב ללכ היה אל םידומלה תינכת יפ לעו ,תונבל
 ורסמ הז רפס־תיבל .ינלופ רפס־תיב ותינכת יפ לע היה הז ;תודהיה ידומל םש
 רתומ תונבל יכ ,םתומימתב םבשחב ;םיקודאבש םיקודא םג םהיתונב תא
 ירחא הליעומ התלכשה ,תיבה ראפ איה תלכשמ תב .תעדו הלכשה תונקהל
 ,הרות ותב תא דמלמה לכ" .דומלל הכירצ איה ןיא הרות .*ןמשל םג ןכ
 דומלל הלוכי ,"ךורעה ןחלוש״ה יניד יפל תיבה תגהנה ."תולפת הדמלמ ולאכ

 .םהיתונב תלכשהמ אצי אל תודהיל דספה םושו .המאמ

 ןקתל ושגנו םתועט תא ךכ־רחא םתוארב ,םידיסחהו םיקודאהמ המכ
 ואפרל היה רשפא־יאו ,םהיתבב השפ רבכ עגנה ,דעומה תא ורחא ,תוועמה תא
 "בקעי תיב״ל .םהיתונבל "בקעי תיב" םידחוימ רפס־יתב דוסי ידי לע םג

 תא לבקל וכישמה םירישעה םידיסחה תונבו ,םיינעה תונב — רקיעב וכלה
 .יתלשממ חוקפ תחת ודמעש ,םירדוסמ רפס־יתבב םתלכשה

 השא .תונבל רפסה תיב תא ץליקב הדסיש איה ,ןמל־וו הינפטס תרבגה
 ואצמנ ,םיללובתמה גוח לע התנמנ םג םא .רובדה הילע ביחרהל איה היואר וז



 75 — ץליק רפס —

 םג הדובכ תא תומירמו■ דחוימ ךרע וז ׳רשאל תופיסומה תורקי תולוגס הב
 ירחאו ותומ ירחא םג תארקנ התיה ומש לעש ,ןושארה הלעב .הידגנתמ יניעב
 תולוגס לבא ,ןבגו ץוג שיא :ותוינוציחב םומ־לעב היה ,רחא שיאל האשנה
 .יפויבו ןחב תננוחמ התיהש ,הינפטס המלעה לע ועיפשה הבחרה ותלכשה ,וחור

 .ונתחתה םהו םהיניב התוהתנ תישפנ הברק ,וב הלחב אל איה
 ־תיב חותפל ,לטסידרפ תרבגה ,התרבחו איה הטילחה הלעב תומ ירחא
 ,םיינלופ םייממע רפס־יתב לככ ,ידוסי רפס־תיב הז היה הלחתב ,תונבל רפכ
 ,ינוכית רפס־תיבל היהו חתפתה ןמזה ךשמב לבא ,ןמז ותואב םימייק ויהש

 .תונבל היסנמיגל
 העיפשה תלהנמה .םיבוטה וירדסב תפומל יכונח דסוימ שמיש הרפס תיב
 ,הבח הל ושחר היתודימלת .זעה הנוצרבו הצרמב ,החור ראשב היתוכינח לע
 ,תמא רבדל :תובוט תודמו תויסומנ ןתוא תדמלמ התיה איה .הצרעהו דובכ
 ,ילדתשה" .רובדב דומעל ,לפטה תא בוזעלו רקיעה תא דיגהל ,רובדב רצקל
 תויהל אל ,ךתא קדצהש ,תא תענכושמ םא ,תרמוא .דתיה ,םייקתי ךנוצרש

 ."םירחא ןוצר תעפשה תחת הועשכ סמנו הנקכ ךר

 הלש היסנמיגה תתיכו ןמלוו .טס תלהנמה

 .םייח־תוחרא היתוכינח תא דמלל עובשב העש השידקמ ,דתיה איה

 :תרמוא ,דתיה איה .םדאב יפואה לש ותובישח תא השיגדמ התיה רקיעב
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 קר יכ ,לזרבכ קצומ היהיש ,*ןייפוא תא שבגלו ךתוישיא תא טילבהל ילדתשה
 חטב םכרדב םיכלוה שבוגמו זע יפוא ילעבו ףיקת ןוצרב םיננוחמה הלא

 .םמצעל דובכ םישכורו ,זוע ידעצבו
 תננוחמ התיה המצעב יכ ,תמייקמ האנו תשרוד האנ ,דתיה איהש ינובמו

 דאמ הלודג היתודימלת לע התעפשה ,דתיה ,ולא תודמב
 תודהיה ינינעמ הקוחר ,דתיה ךונחה־הדשב התלועפ תישארב םנמא
 ־תיבב ,דבוח היהש תדה דומל םג !תודהיה ידומל תא םידומלה תינכתמ הקיחרהו
 תחת ןמזה ךשמב לבא .תינלופה הפשב אלא תירבעה הפשב אל ודמל רפס
 תא איה םג הסינכה ,םיימואל תושגר םברקב ומעפש ,םירוהה תשירד ץחי
 ירוה לש םנוצר תא עיבשהל ידכ ,הרפס־תיב ילתכ ךותל תירבעה הפשה דומל
 דומל תא הסינכה תלהנמה .הז דומלב וחילצה אל תודימלתה לבא .תודימלתה

 ןכל !דש ,ראפכ ולאכ אלא ,בוטה הנוצר ךותמ אל הרפס־תיבל תירבעה הפשה

 הזכ סחי .הרפס־תיב עקרקב הטלקנ אלש ,רז תרומזב הז עוצקמ תא הקיזחה

 תועוצקמה ראש לכל .תירבעל הרומ תריחבב םג רכינ היה תימואלה ונתפשל

 החקל תירבעה הפשה דומללו ,םיקהבומ םייגוגדפ תוחוכ הל שכרל הלדתשה

 תירבעל לוזלזה םחי תא ןשיגרהב תודימלתה .תלוספה ןמ םג ,הדיל אבה ןמ

 לש עוצקמה .תירבעה הפשבו הרומב תולזלזמ ןה םג וליחתה ,תלהנמה דצמ

 .תויבויח תואצות אלל טלשכ הרפס־תיבל שמש תירבע דומל

 איה .םידוהיה ינומהל תברקתמ הליחתהו ,יתפקשהב יונש לח הימי ףוסל

 םלועה תמחלמ ירחא ץליקב התמזיב םקש ,םימותיה־תיבב תינקסע התיד

 התיה התרטמ רשא ,םיריעצה ןיב זא המקש ,"ץולחה" תעונת םג .הנושארה

 הסחיתהו הבלב דה התכה ,היתוממוש תא תויחהל תנמ לע לארשי־ץראל הילע

 .תוינויצה תונרקל םג תמרות ,דתיה הייח ימי לש תונוראחה םינשב .הדהאב הילא

 תחונמל הוול בל באכבו ,לודג דובכ םיאצליקה םידוהיה הל וקלח התומב

 הריאשה התומבו ,המזי תלעב ,הליעפ השא םהמ הקלתסנ יכ ,ועדי !םימלוע

 םיבר םיגוח ןיב שגרומ היה הרדעה .תיתרבחה הלועפה הדשב קיר םוקמ

 .ריעה ידוהי לש

 תרבגה .ץליקב תונבה ךונח הדשב הלעפש ,השא םשב דוע ןאכ ריכזא

 רפס־תיב איה םג ןמז ותואב החתפ ,ןמזייר ריאמ ה׳ציא תשא ,ןמזייר האמולס

 ,הליעפו הצורח ,היגוגדפב קרפ תעדוי ,תלכשמ ,דשא ,ןמזייר תרמ .תונבל

 .היוצמ הניאש חור ינפב םג דומעל לכויש ,וססבלו הרפס־תיב תא להנל העדי

 הרפס־תיב ילתכ ךותל הסינכהו תודהיה יכרעל יבויח סחי הרודח התיה וז ,דשא

 תועוצקמ ראשב רשאמ תוחפ אל הז עוצקמב הלפטו תירבעה הפשה דומל תא

 תונורשכב ןנוחמ ,ץרמ לעב ריעצ הדי לע ןמזוה תירבעה הפשה דומלל .םידומלה



 דז — ץלישי רפס —

 רפס־תיבמ ואצי ןהמ המכ .ןדומלב ,אופיא ,וחילצה תודימלתה !םייגוגדפ

 .ןהיפב תירבעה הפשה תעידיו הז

 תובכשה תונבל דעוימ היה ודוסי תלחתמ ןמזייר תרמ לש הרפס תיב

 הרפס תיב היה תאז תמועל ;םילעופ ,םינונח ׳,הכאלמ ילעב תונבל ,תויממעה

 .היתודימלתו ןמזייר סגה תלהנמה

 יגש ומיקתה בר ןמז .תודימא תובכש לש תונבל ךונח םוקמ ןמלוו תרמ לש

 היה םוקמ תרבח לש ומוחתב שיא םנכהל ילבמ הז דצב הז הלא רפס יתב

 .םהיניב ורחתה אלו ,םהינשל

 תחתפמ תיאמצעה ןילופ הליחתה הנושארה םלועה תמחלמ רחא םלוא

 ינב .תיללכ הלכשה תבוח הגיהנהו םייתלשממ םייממע רפס יתב לש תשר

 םהירעש רשא ,םייתלשממ רפס־יתבב םירקבמ וליחתה םהיתונבו םידוהיה

 .םנח הנושארה םתלכשה תא םילבקמ ויה םהבו ,החוורל םהינפל םיחותפ ויה

 יטרפ רפס־תיב ץליקב חתפנ רבכמ םימייק ויהש ,תונבל רפס־יתבל ףסונו

 .ץנימ תויחאה ידי לע תונבל

 העיקשה ,העודי תינויצ תינקסע ,ץנימ םירמ ׳בגה הז רפס־תיב תלהנמ

 תויחאה .ןבלב םיימואלה םיכרעה תרדחהו ,תודימלתה ךונחב השפנו החורמ

 ןהמ תחא .תוינויצ תואמסיסב ולגדו םיידוהיה רובצ ייחב תוליעפ ויה ץנימ
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 תירבע דומלל קר אל תועש ושידקה ןרפס־תיבב .לארשי־ץראל ךכ רחא התלע
 .לארשי ימי ירבדו ך״גתה ידומלל םג אלא ,דבלב

 םדובכ ;ריעב תונבל רפס יתב ןיב תורחתה םג הליחתה וז הפוקתב
 .היוקל התשענ תעמשמה ,דרי

 חירש ,םיעצמאב םג שמתשהל היה ץלאנ יכונח דסומ לכ הזכ בצמב
 ,ורבחמ רתוי ךכב חילצהש ימו ,הלומעתו תמוסרפ :םהמ ףדנ קסע לש

 .תודימלת לש לודג רתוי רפסמב הכז
 הלומעתה ןונגנמ רבכ לעפוה םידומלה תנש תישאר ינפל שדוח
 תולהנה תוחיטבמ ויה םהבש ,םיזורכ ,תועדומ ואלמתנ םידוהיה יתב .תמוסרפהו
 .ןרפס־תיבל וסנכויש םישודהה לע תוזירכמו תועבגו םירה םירוהל רפסה יתב
 רפסה יתב לש תועדומ ויתונוילג ןיב אצומ היה ,ןותע רקבב ותחקב ,ידוהי

 .םינוש תואחסונו םיניממ

 ץנימ תויחאה לש רפסה תיב

 ,םירענל םיירובצו םייטרפ לפס־יתב המכ םימייק ויה םימיה םתואב
 םימימתה םירוהה .ותבוטל םוסרפו הלומעת תושעל הברמ היה רפס־תיב לכו
 ךשומ הז .תמוסרפה לושחנ חכונל םשפנב תוצע תישל ועדי אלו םיכובנ ודמע
 םירוהה תא רקבל ךרוצ היהש ,םינמזה ורזח .ןאכל — הזו ,ןאכל ותוא

 וזכ הכומנ הגרד ידיל .ותבב וא ונבב תוכזל ידכ ,םתעשב םידמלמכ ,םהיתבב
 ויתואצות .הינשה םלועה תמחלמ ינפלש הפוקתב םיידוהיה רפסה יתב בצמ דרי
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 .ירבעה רפסה תיב לש ותומד תטעמה ,דתיה — הז דורי בצמ לש
 יתרכזהש יפכ .ץליקב םינבל רפס־יתב לש םתוחתפתה תורוקל בושא
 רפסה יתב .םירענל רפס יתב תמקהל םינושארה תונויסנה ולע אל ,רבכ
 םה .אדוד רשכוא אל ןיידע .אמייק ינב ויה אל ,בר למעב ומקוהש ,םינושארה
 ןושארה רופכה .רהמ שיח םילמקה — טובנל םימידקמה הדש יחרפל םימוד !יה
 םידסיימה לש רפסה יתב וחילצה אל ןכ .םדשל תא םהב איפקמו םתוא עירכמ
 םהינב תא םירסומ ויה םירוהה .םייקתהל ופיסוה םינשיה םירדחה .םינושארה

 .הנשיה הטישה יפל הרות םתוא םיטיעלמ ,םידמלמל
 םייטרפ םירועש םינתונ ויה םהו ,םיאטיל םיריעצ ץליקל ואב םיתניב
 ברע־תועשב םילבקמ ויה רדחב ודמלש םידלי .תיסורה הפשבו רבע תפשב
 םיריעצה ."העש תארוה״מ התיה םתסנרפ רשא ,םירומ יפמ םייטרפ םירועש
 ודבע םה .םיידוהי רפס יתב ךכ־רחא ומק הילעש ,עקרקה תא ורישכה םה וללה
 ,דתיה אל םתלועפ !םירדח ירדחב הלכשהה־תדובע תא ושע׳ םה ,תרתחמב
 ךונח חטשב הז רזיבכ יונשל תובבלה תא ורישכה תאז לכבו ,ןיעל תרקדזמ
 הרומל םגו דמלמל דומל־רכש םלשל ודי הגישה דחא לכ אל לבא .םירענה
 םידומלה תינכתב לולכיש ,רפסה תיבל הצרמנ השירד הרצונ ךכ םושמו ,יט־יפ

 .וייחב םדאל םישורדה ,םיינוליח םידומל םגו תודהיה ידומל םג ולש
 הלכשה לעב שיא ץליקל אב הנושארה םלועה תמחלמ ינפל םיתנשכ
 םירומ .םינבל רפס־תיב דסיו םק אוה .טווח םשב ,המזי לעב לבא ,המועז
 ירוהל םיעודי ויהו ,תיטרפ הארוהב םיקוסע ויהש ,םיריעצה ןיב אצמ םירזועו

 ,טווח .םידימלת הלקנ לע אצמ הז רפס־תיב .םדיקפתל םימיאתמכ םידימלתה
 ,ולש רפסה־תיבב ירמגל יולת תויהל אלו ירמחה ומויק תא חיטבהל ידכ
 לבקתהל תונוטלשה לצא לדתשה ,תובורמ ויה תונושארה םינשב ויתואצוהש
 לבקתנ אוה .האלמתנ ותשקב ,תד־,דדומ רותב תיתלשממה תיסורה היסנמיגל
 תורשעל זא עיגה םרפסמ רשא ,םידוהיה םידימלתל תד הרומכ היסנמ־גב
 הליגר יתלב העפות ,דתיה ,ידוהיל הרוסמ יתלשממ יכונח דסומב הרשמ .תודחא
 ימויב ,דוחיב .תוירבה יניעב טווח לש ודובכ תא התלעה וז הרשמ .ונריעב

 אב היה אוהו ,תוכלמ,ד־תיב םולשל תסנכה־תיבב הלפת וכרע רשאכ ,ירגפד
 ,יסור דיקפ לש עבוכ שובח ,תיסורה היסנמיגה לש םידוהיה וידימלת שארב
 השוע היה ,וינתמ לע הדומצ הנטק ברחו ,וב עובק םישאר ינש לעב רשנש
 ודובכב לזלזל היה רוסא םהה םימיב .תוכלמל בורקה שיא לש םשור ותעפוהב

 .הזכ םדא לע

 תאצויה תיסורה הפשה תא םעמשב ,ול וגעל היסנמיגב וידימלת םנמא
 .הצוחה אצוי וניא היסנמיגה ילתכ ןיב השענש המ לבא !הגעלנו תסרוסמ ויפמ

 .יטרפה ורפס־תיבב םג ותחלצהל הברהב ול העיס הרבחב וז ותדמע
 םלועה תמחלמ הצרפ .וכרא אל ומויק תונש — הז רפס־תיב םג םרב
 תוסייג .הכרעמ הדש טעמכ ץליק התיה המחלמל תונושארה םינשב .הנושארה
 תישילשה הנשב קר .ורגסנ ךונחה תודסומ לכ .ריעב םינוח םגו םירבוע ויח



 הלכשהו תוברת ,ךונח תודסומ מ)

 עבק־תבישי םהל ונק םירטסואהו ,ץליקמ הקחרתה תיזחה רשאכ ,המחלמל
 וליחתה וז הפוקתב .םיינוכית ךונח תודסומ םגו רפס יתב בוש וחתפנ, ,ריעב
 .ריבכמל םירומ תקפסמ ,דתיה היצילג .תוידוהי תויסנמיג ןילופ ירעב תוחמוצ
 אל םש .ןילבולב רפש לש היסנמיגל ,תירבעל הרומ רותב ןמזוה טווח
 תורסח > וחוכ יפל התיה אל תידוהי היסנמיגב הארוהה תדובע ,תרשל ךישמה
 דצמ םג הברה לבוס היה ;הרומל תושורדה תויגוגדפה תועידיה ול ויה
 ותחפשמ ינינע םג ויה הזל ףסונו .היסנמיגה תלהנה דצמ םגו םידימלתה

 — רבקה לא ותוא ודירוה הלאה םירבדה לכ .ול םישק ושענ םייחה .םייוקל

 .שמחו םיעברא ןבכ קר אוהו
 .יקסלובירפ םשב ,יאטיל ריעצ י״ע ירבע רפס־תיב ריעב חתפנ םיתניב
 לש ורפס־תיבב ותדובעמ םגו םייטרפה וירועשמ ול שכר הארוהל תונויסנ
 סינכהש ,ןושארה היה אוה .ןמלוו תיסנמיג לש תוכינח ןיב ול אצמ תורומ .טווח
 ץורפ דע םייקתהו חילצה הז ורפס־תיב .םירענ לש רפס־תיבל תורומ םג
 שכר הינשה םלועה תמחלמ ץורפ יגפל .ורשעתנ וילעב .הינשה םלועה תמחלמ
 זע לבא ופוגב שלח היה יקסלובירפ .לודג המוח־תיב רפסה־תיב לעב ול

 להנל ךיא םגו םידליב לפטל ךיא עדי ,ול ויה םייגוגדפ תונורשכ .וחורב
 ,תוטעמ הנייהת ויתואצוהש ,הזכ ןפואב ורפס תיב תא רדס אוה .רפס־תיב

 ידיחיה רפסה תיב לעב אוה היה תונושארה םינשבש ןויכמו .תובורמ ויתוסנכהו
 ירחא םג .ולעפמב חילצה ,םיבוט םירדסב רדוסמ העודי ,דדמב היהש ,ריעב
 תוטישה יפל הארוהה תכאלמ תא םיעדויה ,םינכוסמ םירחתמ ול ומק רשאכ ,ןכ

 יקסלובירפ לש רפסה תיב
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 שכרש םוסרפה הכבו היצרניאה חוכב ומויק תא ורפס־תיב ךישמה ,תושידחה
 .תומדוקה םינשב ול

 םידיקפתה ראש ןיב .יחרזמ תדוגא ריעב הדסונ ,1917 תנשב ןמז ותואב
 הלועפל םג בר ץרמ השידקה ,םיירובצו םיימואל ,םיינידמ ,המצע לע הלטנש
 םהב עוטנל ,הרוסמהו הרותה חורב תונבהו םינבה ךונחל דוהיב ,תיתוברת
 ימי ירבדלו תירבעה הפשל ,לארשי־ץראל ,םיימואלה ונישדקל הבחו הבהא
 רפס־תיב הדי לע חתפנ "יחרזמה" תדוגא לש הרסוה תישארב דימ .לארשי
 םיבורמ םיישקב יחרזמה לקתנ תונושארה םינשב ."תעדו הרות" :םשב
 םירומב רוסחמה היה ירקיעה ישוקה .ולש יכונחה דסומה לש ותרטמ תמשגהב
 םינוירנימסה .ןילופב דוע היה אל הלאכ םירומל שרדמ־תיב .םייתד־םיימואל
 "יחרזמה" .םייתד םירומ םיאיצומ ויה אל הנדורגבו הנליוב ומיקתהש םירומל
 םהיכינח לע ועיפשי אלש ,םיישפח םירומ ורפס־תיבל סינכהל הצר אל
 ולש יכונחה דסומל סינכהל ףידעה רפסה־תיב דעו .םהיתופקשהו םהיתועדמ
 .םיימוקמ םירומ םיינוליחה תועוצקמלו שדוק ידומלל ןשיה סופטמ םידמלמ
 לע הנושארה העדומה תא הלודג תובהלתהבו החמשב ולבק ץליק ידוהי
 רפס־תיבל ירה .ימואל יתד ךונח םידימלתה ולבקי ובש ,רפס־תיב תחיתפ רבד

 .ןמזמ הז םשפנ תא ואשנ הזכ
 ודוסימ רפס־תיב תחיתפ רבד לע העדומה םוסרפל םינושארה םימיב דימ
 םושרל ואב רשא ,הרצה "יחרזמה" תרידב תורשעל םירוה ופפוטצה יחרזמה לע
 דלי םיתאממ רתוי זא ומשרנ לכה־ךסב .שדחה רפסה־תיבל םהידלי תא

 .םיגוש םיליגב
 םירדח םישורד דלי םיתאמל — הרומח היעב ינפל דמע ״יחרזמ״ה
 הקספ המחלמה ימיב .ריחמ םושב גישהל היה רשפא יא וזכ הרידו ,םיחוורמ
 ,ץליקב ,דוחיב .םוקמ לכב■ הרימחה תורידה תלאשו ,ןילופ ירע לכב הינבה
 ריעב טלפמ םיבשותה ואצמ תוכומסה תורייעה לכמו ,תיזחל הכומס ,רתיהש
 ,רדח גישהל היה השק יטרפ םדאל םג .הלודג התיה םיתבב תופפוטצהה .ךלפה
 .הרידה תלאש םג הרתפנ ףוס ףוס ,רפס־תיב ליבשב החוורמ הריד ןכש־לכמו
 .ובש טוהרה םע "רדח" ,ןמז ותואב תמש ,םהיבאמ ושרי יקסבוזוק םיחאה
 ואר יחרזמה לש רפסה־תיבב םלוא ,רדחה תא להנל םה וכישמה רצק ןמז
 םשרהל ואבו םהידימלתמ םיבר ואצי תמאבו .םהלש רדחל ןכוסמ הרחתמ

 ."יחרזמ",ד לש רפסה־תיכב
 "יחרזמה" יכ םעמשב ןכל .הסנרפ יחפוקמ םמצע תא ואר דחא םויב

 העברא תלעב םתריד תא ועיצהו "יחרזמה" דעול ואב ,ורפס־תיבל הריד שפחמ
 .התיכל ךרוצה תעשב שמשל לוכי היהש ,בחרו ךורא רודזורפ םע דחי םירדה
 םיתאמכ הכות לא סינכהל ,דתיה הלוכי יכ ,רפסה־תיבל המיאתמ האצמנ הרידה

 .הז רפס תיבב םידמלמכ ולבקתי םה םגש ונתה יאנת לבא .דלי
 ימואל־יחד רפס־תיב .וז העצהל "יחרזמה" דעו םיכסה ,הרירב ןיאב
 ללה ,ריעבש םידמלמה יבוטמ ונמזוה .ריעב ןושאר ירובצ רפס־תיב ,חתפנ
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 שיא ,הב׳זריוו םנוב ,ריעב םסרופמ ינרות ,ץליקמ "יחרזמה" ידסיממ ,ןמרביא
 היציאוטניאב עדי ,היגוגדפ ירפסב ןייע אל יכ םא ,הרבסה ןורשכב ןנוחמ
 .דליה לש ותנבה ידיל ואיבהלו השק ןינע חתנל ךיא ,דליה לא תשגל ךיא ולש
 אוה .ארמגב השק איגוס לש ותרבסה ןפוא תא עומשל וגנעתה םירגובמ םג

 .םידליה תא ןינעל םג עדי
 םגש ,ןמז הזיא רובע ירחא ,םתוארב ,הגפ םירוהה תובהלתה םלוא
 ל״נה םידמלמה■ ינש םנמא .וב ולתש ,םהיתווקת תא אלממ וניא הז רפס־ת־־ב
 םידימלתה ויה ,םדומל תועש רובעכ ךא ,רתויב בוטה ןפואב םדיקפת תא ואלמ
 הארוהל ירמגל ומיאתה אל ,יאקדרד םידמלמ ,יקסבוזוק םיחאה .םשפנל םיבזענ
 .התכב רדסה תא םייקל ךיא ,דלי םיעברא תב התכ דמלל ךיא ועדי אל ,התכב

 .ילאודיווידניא ןפואב םידלי דמלל םיליגר ויה םד
 ילכלכ ,יכונח דסומ םוש .להנמ רדעה — היה ירקיעה ןורסחה לבא
 ןויסנ ללושמ היהש ,יחרזמה דעו .המיאתמ הלהנה אלל םייקתי אל יתרבדו
 ודיקפת רשא ,דחוימ דעו רחבנ םנמא .ולרוגל ובזעו רפס־תיב חתפ ,הז ןינעב
 םייביטרטסינימדא םינינעב ומצמטצה ויתלועפ לבא ;רפסה־תיבב לפטל היה
 דומיל־רכש תיבג ,האצוההו הסנכהה ,םייפסכה םינינעה תלהנהב ,דבלב
 שידקיש ,להנמ שורד ירובצ רפס־תייבב .םירומלו םידמלמל תרוכשמ ימולשתו
 חיגשהל ,ודיל רסמנש ,יכונח דסומ לש םיימינפה ויגינעל ובל־תמושת תא

 ,תומיגפה תא אלמל ,םייוקלה תא ןקתל ,תינכתה יפל ולהנתיש ,םידומלה ךלהמ לע
 לע דומעל להנמה לע .ןמזל ןמזמ םילגתמה תוצרפהו םיקדסה תא םותסל
 ;םידימלתה דצמ ןהו םירומה דצמ ןה תימינפה תעמשמה לע דיפקהלו רמשמה
 ,ינשה תא םילשי דחא דמלמש ,תעצובמ אהת םידומלה תינכתש ,חיגשהל וילע
 ,ןאכל דחאו ןאכל דחא ךושמי אלש ,םידומלה ןפואב היבוברע היהת אלש
 הדובעה תא ןגראל ךירצ להנמה .ולש ךותב השועה םדאכ דחא לכ השעי אלש
 תונושה תולועפה תא תדכלמהו תדחאמה חור הילע ףחרתש ,הזכ ןפואב
 רוציל ושגנש ,םימזויהו םידסימה וביצה רשא ,הרטמל תעלוקה הדיחא הלועפל

 .ירובצ יכונח לעפמ
 תחפוה םידומלה תגש ףוסב .ררופתהל ןינבה לחה המיאתמ הלהנה אללו
 המשו ,ירובצ רדח "הדוגאה" ידי לע םג חתפנ םיתניב .םידימלתה רפסמ
 תורחתה הרצונו ,"יחרזמ" רפסה־תיבב םוקמ ואצמ אלש ,םידמלמה וטקלתנ
 תולועפל תשגל חרכה רפסה־תיב דעו האר הזכ בצמב ."הדוגאה״ו "יחרזמה" ןיד
 ותמשנ תא איצוי אלו ומויקב ךישמי םהלש ךרה ריציהש ידכ ,תוצרמנ

 .וימי ימדב
 יקסבוזוק םיחאה ןיבו רפסה־תיב ןיב רשקה קותנ התיה הנושארה הלועפה
 רטפהל ידכ ,רפסה־תיב ליבשב המיאתמ הריד שוכרל לדתשהל היה ךירצ הז םשל
 תא םמורל ותדועתל ול םש רפסה־תיב .םתדועתל םייואר םניאש םידמלממ
 רתיב זא וררועתנש ,תוימואלה תושירדהו ןמזה חורל םאתהב םינבה ךונה
 .רופלב תרהצה םע רשקב םעה ינומה ןיב תוינויצה תעונת רבגתהב ,ףקית
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 והודיכשהו ינלופ תאמ ןשי ןיגב זא ונק דלטרג םיחאה .אצמו עגי דעוה
 רצח םג יכ ,ול ׳דתיה הרתי הלעמ ; רפס־תיבל ןקתוהו רשכוה ןינבה ."יחרזמ״ל

 .הקספהה תועשב םידליל השורדה ,םש .דתיה םידי־תבח־י
 םידמלמ ולבקתנ .השדחה הרידל רפסה־תיב רבעוה הינשה םידומלה תנשל

 .וללה םירוטה בתוכ ידיל הרסמנ הלהנהה .לוח ידזמלל םירומ םג ,םישדח
 .יטרפה הרחתמה דצמו ןימי דצמ תורחתהה לכ דגנ ןתיא דמע יחרזמה רפסה־תיבו
 תנשל .ץליקב תידוהי היסנמיג םג החתפנ ,1918 תנש איה ,הנש התואב
 קלח יכ "יחרזמ" רפס־תיבב םידימלתה רפסמ בוש תחפוה תישילשה םידומלה

 .היסנמיגל רבע םהמ

 .קזח ךשומ חוכ הלכשהה ימימ דוע היה ,ינוכית רפס־תיבל ,היסנמיגל
 תונוטלשה יכ ,ןמז הזיאל ומויק תא קיספהל םג חרכומ היה "יחרזמ" רפסה־תיב
 ,םיקיבשלובה םע המחלמל םיסייוגמה ךרוצל רפסה־תיב ןינב תא וחקל םייאבצה

 ורזפתנ םידימלתה .םיגתנ ומצעב להנמה םג .השרו הריבה ריעל וברקתהש
 .המחלמה הרמגנשכ םג םפסאל היה השקו

 קחצי ,ץרמ לעב ,םישודק ןב ,ריעצ ונריעב עיפוה המ ןמז רובעכ םלוא
 ־תדוגאב םייח חור חיפה אוה ,םיאבה םיקרפב וילע דוע רבדנש ,ומש רלקנ-פ
 תא ןגרא אוה .םייקתהל בושי יחרזמ רפס־תיבש ,הברה השעו לעפ םגו יחרזמ
 ;םירחא תומוקממו םיימוקמ םישדח תוחוכ וכותל םינכה ,שדחמ רפסה־תיב
 תללכושמ הרוצ לבק רפס־תיב .לוח ידזמלל תורומכ שמשל וסנכנ םישנ םג
 םעטמ ודסונש ,רפסה יתב תשרל ףרטצנ ףוסבלו .ימואלו יתד ,יכונח דסומ לש

 ."הנבי" םשב תיצראה יחרזמה תורדתסה

 ברעמהו חרזמה .םידוהיה יבושיב םייחה ומדקתה המחלמה ימי ךשמב
 ,וחתפנ תולובגה .ברעל חרזממו חרזמל ברעממ ידימת םרז היה .ידדהא וקשנ
 ברעמה ינב .הלאמ הלא ועפשוהו ברעמה ידוהי םע עגמב ואב חרזמה ידוהיו
 םיימואלו םייתד םייח ,םפקת לכב םימעופ םיידוהי םייח חרזמה ינבב ואצמ
 ויה םיבשותה בור תא םיווהמ םידוהיה ויה ןהבש ,תונטקה תורייעה .דחאכ
 .םתוא המיסקה ןהבש• הקיטנמורה ;םיניכה ימי ידירש ,השדח תילגת םהיניעב

 םהב וררועתנ ,םבלמ םתוא החיכשה תיברעמה היצפיסנמאהש ,םירבד הברה
 תא םהיתוריציב וראית םירפוסה .םהב םילפטמ וליחתהו שדחמ םישמ ילבמ
 לוחכמב הז ,תיטסלפ הרוצב םיארמ וליחתה םינמאה ;חרזמ ידוהי לש יוהה

 .חרזמ ידוהי יסופט ברעמב םהיחאל ,טרחב הזי

 םיינוציחה םיסומעו חרזמה ידוהי לע הברה ועיפשה ,אסיג ךדיאמו
 לדבההו ץיחה תא הריסמה ,הצהוגמה תיפוריאה םתשבלת ,םייברעמה םהיחא לש

 תאצויש רכה אלל םהיפב תפטושה תיזעולה םתפש ,ירצונל ידוהי ןיבש ינוציחה
 ועיפשה הלא לכ — הניבל וניב דוחיב ,והערל שיא סחיב תויסומנה ;ידוהי יפמ
 תוקחל ליחתהש ,ריעצה רודה לע דוחיב ,חרזמה ידוהי לע הבורמ העפשה
 תידוהיה תשובלתה תא ופילחה ,תישאר .ברעמה ינב םהיחא לש םהיסומנ תא
 לעב עבוכו הכורא הטופק שבול היה לומתא .תיפוריאה תשובלתב תיתרוסמה
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 ,השידחה הנפאה יפל תשובלתב ,שדח לוגלגב ותוא םיאור תרחממו ,היחצמ
 דחאכ השקמ תעבגמ אוה שובחו ,םיצהוגמו םיכורא םיסנכמב ,רצק ליעמב
 ןיב ולידבה ,תיתרוסמה םתשבלתמ תחא־תבב דרפהל ולכי אלש הלא .םיליצאה
 םידגבה תאו םידעומו תותבשל ורמש םייתרסמה םידגבה תא ,לוחל שדיק

 .ינוציחה םלועה םע עגמב ואבש םימיל ,לוחה תומיל םייפוריאה
 ואב וללה תורומתהו םייונשה .הנידמה תפש תא םידמול וליחתה ,תינש

 ורבגתה םימיה םתואב ,הברדא ;תוללובתהל היטנ ךותמ אל םידוהיה ייחב
 תוערואמהמ האצותכ ,העודי ,דדמב ,םידוהיה ינומה ןיב םיימואלה תושגרה
 םינטק םימע תמקה .ידוהיה ונמלועבו בחרה םלועב הפוקת התואב ועריאש
 תוררועתהל ומרג רופלב תרהצה בקעב תובבלה תא ואלמש תווקתהו ,היחתל
 החפט תונויצהש ,היחתה תונויער תרדחהל ,ריעצה רודה ןיב■ ימואלה שגרה
 וא תושידאב םיסחיתמ ויה ושכע דעש ,םיגוח ןיב םג .םינש לבוי יצחכ םתוא
 לארשי תיחת לש ןויערה םוקמ ול שכר ,תינויצה העונתה יבגל לוזלזב הג

 וליחתה םה םג ,םינויצב םימחלנ ויהש ,םיקודאה םג .הקיתעה ותדלומב
 םינבר .הבר תוליעפ זא הלגש ,"יחרזמ״ל וחפסנ םהמ םיבר .י״אב םינינעתמ
 הלומעת תושעל תורייעהו םירעה לכב זא וטשפ ץרמ ילעב ,םיריעצ

 .ינויצה ןויערל
 ־יא ,םתושי תא טילבהל ,םתמוק תא ףוקזל ןכ םג אופיא ,וצר םידוהיה
 םרוג הזב ואר יכ ,םייברעמה םהיחאמ רהמ ועפשוה ןכל .םהינכשב םתולת
 וליחתה םינוש םיחטשב .םהילע םיקיעמה יתולגה ילבכמ תוררחתשה לש

 .ילכלכהו ינידמה ,ךונחה הדשב :םתוליעפ תא םיארמ םידוהיה
 המק .תויסנמיגו םייממע רפס־יתב םידוהיה םהל ומיקה וז הפוקתב
 תודסוימ ודסונ ;תידוהיה היסולכוא הלש התוינידמ תא הל,דנש ,תימואל הצעומ
 .הישעתו רחסמל םיקנב ,האולהו ןוכסחל םיקנב ,םייממע םיקנב תרוצב םייפסכ
 תולשחנה ןיב ראשהל ץליק תלהק הלכי אל יללכה םידוהיה בצמב
 םיחאהמ וז תילכתל הרכשש ןינבב תידוהי היסנמיג החתפ איה םג .תורגפמהו
 תא הנינרמ העתפה ןיעמ ,דתיה ,ריעב תידוהי היסנמיג תחיתפ .גרבסורטש
 ונוימדב והאר ,היסנמיגל ונב תא רסמש ,בא לכ .וניחאמ םיבר ליבשב בלד
 .היסנמיגל םהינב תא םימשור וליחתה תובהלתהב .ןיד־ךרוע ,סדנהמ ,אפור
 אל םירומה תלאש .םהילע ולטוהש ,ףסכה ימוכס תא םימלשמ ויה בל־ץפחבו
 וליחתה ,היצנגיליטניא תעפוש התיהש ,היצילגמו ,וחתפנ תולובגה .תמייק ,דתיה
 הלא תוחוכ ,תיאסרגגוקה ןילופל םירומו םיאפור ,ןיד־יכרוע ,םירוטקוד םימרוז
 חטשב רוב־,דדש דוע היה ןאכו םהיתובשומ תומוקמב תולועפל רכ ואצמ אל
 ,רוטקוד ראת היה תיאסרגגוקה ןילופב .םייונפה תומוקמה תא ושבכ םיאבהו ,הז
 םיקלוח ויה רוטקודל .חור־ראשו תונדמל לש ראות ,תובישח ראות ,דובכ־ראית
 תופסאב ,דובכ־םוקמב ותוא םיבישומ ויה תסנכה תיבב .עיפוהש םוקמ לכב דובכ
 תיאסרגגוקה ןילופ־ירעל םיעיגמ וליחתהש תעמ לבא .שאר בשויל וב םירחוב ויה
 .דובכ םהל קולחלמ לדח ןומהה ;םדובכ תצקמב לפשוה היצילגמ םירוטקיד
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 .ההובג הלכשהב תמאב וניטצה ׳םהלש דובכה־ראות תורמל ,םלוכ אל
 ראותל ועיגה ןפוא הזיאב תעדל היה רשפא־יאש ,ץראה־ימע םג םהיגיב ויה
 .םהלש דובכה־ראותל המיאתמ .דתיה אל םתוירסומ תגרדמש הלאכ םג ויה .ר״ד
 רשאכו ,הלכשה־תוגרד לכמ םיאצילג םירהונ וליחתה ץליק ריעל םג
 אב ,םירומ םישקבתמו ריעב תידוהי היסנמיג תחתפנ יכ ,העדומה המסרפתנ
 תא םיעיצמו ר״ד ראותב םירתכומ םלוכו ,תורומו םירומ לש םלש הנחמ

 .הז דסומב הרשמ לבקל םתונוכנ

 םירורבו םילוקש ירחאו דמעומו דמעומ לכל סחיב תוקידבו תוריקח ירחא
 לעב שיא ,ןוארב חנ ר״ד לבקתנ היסנמיגה להנמל .םירומ רבח ףוסב רחבנ
 הטונה יתד ימואל ידוהי ,תויחרזמ תונושל תעידיל רמסומ ,ההובג הלכשה
 םג םהיניב ואצמנ .םעוצקמב וניטצהש ,םיבר ויה םירומה רבח ןיב ."יחרזמ״ל
 םיקהבומה .םהיתוריצי תא ןמזל ןמזמ םימסרפמ ויהש ,םירפוסו םיררושמ
 םה םג ךורב ר״דו ןזח ,י״אב הארוהב םויה קסועה ,ןמטור ר״ד ויה םהבש

 .לארשי־ץראל םנכשמ■ תא ןכ ירחא וקיתעה

 לוע תא ומכש לע אשיש םידימלתה ירוה ןיבמ דחוימ דעו דסונ
 לולכשה תדובעל םשפנו םבל לכב ורסמתה דעוה ירבח ןיבמ םידחא .היסנמיגה
 ןוטלשל ימשר ןפואב תכייש .דתיה היסנמיגה .הזה יכונחה דסומה לש רופשהו
 ונתנ אל הדוגאה הנחממ הלהקה תצעומ ירבח ;עויס וב האצמ אל לבא ,הלהקה
 תא הל קפסלו הב ןינעתהל ,היסנמיגה לע ויפנכ תא שורפל הלהקה ןוטלשל

 ץלייקב תידוהיה היסזמיגה דעו
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 ןקסע ,בירנייוו םייח דוהיב טלבתה היסנמיגה תבוטל םינקסעה ןיב .היכרצ
 היהו הדצל דמוע היה היסנמיגה לש הדסווה םוימ ;תוינפ ילב ירובצ
 םג .וניע־תבכ הז הלכשה־דסומ תא רמוש
 ריסה אל םיער םימיב םגו םיבוט םימיב
 היה דימת .הז ויעושעש דלימ ותחגשה תא
 ויה .טעמכ שפנ תוריסמבו הבחב הב לפטמ
 ;היסנמיגה לע רבוע היה רומח רבשמש םינמז

 ¬והב הלעש ,הזה ןינבה לכש ,הנכס היופצ .דתיה

 לסחתיו ררופתי ,םיבורמ הכ ץרמו חוכ ,ףסכ תואצ
 בירנייוו דמע הלאכ םירומח םיעגרב םלוא ;לילכ
 םיפתושמ תוחוכבו וירבח תא ףסא ,זוע־חטבמכ
 ירבשמ ןיבמ היסנמיגה תא איצוהל ודיב הלע
 ירבח ןיבמ .םיחטבמ ףוח לא האיבהלו םילגה
 ןרהא :רכזהלו ןויצל םייואר ודצ לע ודמעש דעוה
 דעוה ר״וי היהש ,ןטרא רזעלא ,ץיבוקשומ ףסוי
 ןוגרא ר״וי תעכ) 1932 תנשב י״אל ותילעל דע
 ןמפיוק השמ ,גרבנירג ,(לארשיב ץליק יאצוי

 .םירחאו

 ותלכיו יגוגדפה ורשכו ותלכשה תורמל ,ןואדב חנ ר״ד ,ןושארה להנמה
 .בר ןמז וז ותרשמב תרש אל ,הזכ יכונח דסומ שארב דומעל תוניחבה לכמ
 .םעמ םרומ שיא וב ואר םלוכ ,היבשות לע בבחתנ ץליקב ותוהש ךשמב םנמא
 םאונ היה .היסנמיגה ילתכל ץוחמ םג לעופ ליחתה ואובל הנושארה הנשב דימ
 וימואנ .םדקתמה רעונה ינפב תוידומל תואצרה הצרמו תוירובצ תופסאב

 .ןינע יאלמ ויה ויתואצרהו

 ןמרא רזעלא

 היסנמיגה דעו רידי

 ןוגרא ר״וי תעכ)

 (לארשיב ץליק ילוע

 וצרפ היסנמיגה םינפב םג .וילגר תחת הקצומ עקרק שיגרה אל תאז לכב
 תא םמצע לע לבקל וצר םלוכ אל ;םירומה ןיב תובירמו תוטטק ,םיכוסכס
 .םידומלה ךלהמ לע הערל ולעפ םירומה ןיב■ םיכוסכסה .להנמה לש ותורמ
 בוזעל חרכומ היהו םירומה ןיב תעמשמ גיהנהל שלח ומצע תא האר להנמה
 .וחור ירפמ ונהנו ותציחמב ואבש ,םיבר בל ןובאדל היסנמיגב ותרשמ תא

 .לארשי־ץראב ךכ־רחא עקתשה אוה

 שיא ,ינויצ ןקסע היה אוה .קסור סדנהמה היסנמיגה תא להנל אב וירחא
 רג אל אוה םג םלוא .הבורמ החלצהב יכונח דסומ להנל עדי אוה .ץרמ לעב
 אל להנמה .םייפסכ םיישקב היסנמיגה דעו קבאנ וימיב .רצק ןמז אלא ,ץליקב
 ריעב ול הנמדזנשכ ןכל ,התומלשבו ונמזב ול םלושת ותרשמ םא ,חוטב היה

 .ותרשמ תא בזע ,םיחונ רתוי םיאנתב להנמ תרשמ תרחא

 לארשי ץראב תעכ בשויה ,יקסגיליז קחצי סדנהמה היה ישילשה להנמה
 עדונ ינויצ ןקסע היה אוה .הישעתה־ילעב תודחאתהב הבושח הרשמ ספותו
 אוה .תובר םינש ותרשמב ןהכו הבורמ ןמזל ץליקב עקתשהו ,ןילופ ירעב
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 וחוכב ינויצ לעפמ לכב ףתתשה ;הפנעו הבחר תינדיצ הדובע ריעב חתפ
 םג .תיתוברתהו תיכונחה ,תימואלה ותדובע תא דבע תואל אלל ,וצרמבו
 ותדובע םוקמ תא ןמזל ןמזמ רקבמ היה ,ותרשמ תא ובזע ירחא ךכ־דחאל
 ןיבו וניב ויה םיישפנ םירשק הברה .לוכי אל ירמגל ונממ דרפהל ;םדוקה
 וניא ץראב ןאכ םג ,םיאצליקה דחאכ יקסניליז בשחנ קדצבו .ריעה יבשות
 םיאצליקה .םלבאב םגו םתחמשב ,םהיתופסאב ףתתשמ ,ץליק יאצוימ קחרתמ
 יכ ,"ונלש יקסניליז" ,היסנמיגה להנמ לש ומש תא םריכזהב ,רומאל םיליגר

 .ץליק ידוהי ןיב חרזא־תוכז קדצב ול הנק ויתולועפב אוה
 היסנמיגה להנמ תרשמב הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע ןהכ וירחא
 תימואלה הפשה םג .ארירק אלו אמימח אל ,ימואלה ןבומב תוישיא ,רעיופ ר״ד
 ;וללה םירוטה בתוכ יפמ תירבע דמול אופיא ליחתה .ול הרז התיה ונלש
 וטלקנ אל וחומבו ,םירחא םינינעב ולצא תוסופת ויה תויונפה ויתועש לבא
 האר אלשכ ,םידחא םישדח רובעכו .ותודלי ימימ ול הרז התיהש ,הפש יללכ

 .תימלוע הדירפ תירבעה הפשהמ דרפנ ,ודומלב החלצה
 ,דתיה הנטק העפשה קרו ;תונוטלשה יפלכ טלשכ קר שמש הז להנמ
 ,םידחא םירומ ורציו ונתנ חורה תא ;ונווכ לעו םידומלה ךלהמ לע ול
 ינינעב לפטמה ,דעוה שארב זא דמעוהש ,ץלפ ר״דו ,חור־ראשב םיננוחמ ויהש

 .היסנמיגה
 הרומ ,טרביורג םשב דחא ריעצ דחוימב טלבתנ היסנמיגה ירומ ןיב
 םייבמופה וימואנ ;רובדה ןורשכב ןנוחמ היה אוה .לארשי ימי ירבדלו תירבעל
 ,רעונה לע הלודג העפשה ול התיה דוחיב .םהיעמוש לע בר םשור םישוע ויה

 לע דאמ בבחתנו רוא־לדגמכ ,ךירדמכ ול שמשמ היה אוהו ,וירחא ךשמנש
 .ריעצה רודה

 םיירובצהו םייטרפה םייממעה רפסה יתב ןיבו היסנמיגה ןיב םיסחיה
 רפסה יתב .תורחתה םהיניב ,דתיה אל ,המויקל תונושארה םינשב םינוגה ויה
 תנש תישארב תאצומ ,דתיה איהו ,היסנמיגל םידימלת םיניכמ ויה םיממעה
 האבש האושה ינפלש תונורחאה םינשב םלוא .הינפל ןכומ רמוח םידומלה

 ידכב ,תוכומנ תותיכ םג חותפל היסנמיגה תלהנה הטילחה ,הפוריא תודהי לע
 הליחתה זא ,םלוא .םידימלת תפסוה י״ע הביצקת בצמ תא ךכ ידי לע רפשל
 ךונחה תערל ויה היתואצותש ,העורפ תורחתה םינבה ךונחב םג תללותשמ רבכ

 .ריעב ללכב

 ,דחוימ רפס־תיב היה אל תמאבש ,"הישות" רפסה־תיב תא םג ןאכ ריכזא

 .יחרזמה לש ודוסימ רפסה־תיב לש ךשמהכ ,דיה אלא ,תודחוימ תומגמ לעב
 ,םירומה רבח בכרהב אל םגו םידומלה תינכת תוהמב אל ןאכ היה יונשה
 ויה "יחרזמ״ה לש "הנבי" רפסה־תיב דעו ירבח .ןאכ היה תולעב יונש אלא
 אל םתעדו ,םייטרפה םהיקסעב םבורו םשאר םיעוקש ,קסע־ישנא םבורב
 ,דעוה שארב דמע רלקניפ קחצי ׳רש ןמז לכ .רפסה־תיב ינינעל היונפ ,רתיה

 שיגרה םא ;רפסה־תיב לעמ ןיע ערוג ,דיה אל אוה ;םירשימל דלוה לכה היה
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 ויבא לבא .ותומדקל בש רדסהו ,וריסהש דע טקש אלו חנ אל ,יוקל הזיא יב
 ־תיב .ץיבונסוסל םנכשמ תא וקיתעה ותחפשמ ינב םע בו׳צניפמ ר״ומדאה
 םיימינפה זירדסל גאד אל שיא .תיארחא תולעב אלל טעמכ ראשנ "הנבי,׳ ךפ5ה

 יי .םתרוכשמ תא ולבק אל םירומהו ,םישדח ורבע .וביצקתל אלו
 דעו .םה םתושרל רפסה־תיב תא תחקל םירומה וטילחה הזכ בצמב
 םישנא ידיל יכונחה ודסומ תא בוטה ונוצרמ רוסמל םיכסה אל "יחרזמה"
 םדצל ויה םידימלתה ירוה םלוא ."יחרזמה" ירבח םירומ ידיל םג ול ,םייטרפ
 רדסב להנתיו רפתשי םידומלה ךלהמ יכ ,םיענכושמ ויה םה .םירומה לש
 ותוירחאו ,רפסה־תיב לש ומויקב ןיינועמ היהי ומצעב הרומהש ןמזב רתוי בוט

 .וילע תלטומ היהת
 ונמתנ םילהנמל ,םירומ רבח י״ע ףוס ףוס חתפנ "הישות" רפסה־תיב
 ןיריהנ ויהשו בר ץרמ לעב ,ריעצ שיא ,רחמנצימ .ל.י רמו וללה םירוטה בתוכ
 םירופש וסנכוה הזה יפותשה רפסה־תיבל .היתוטש לכל היגוגדפ יליבש ול
 תואיצמח־רקי רדגב ץליקב זא היהש ,וידר םג !שדח םיאתמ טוהר ,םיבר
 םידחוימה םירודשהמ תונהיל תורשפאה תא דליל תתל ידכ ,רפסה־תיבל סנכיה

 .םויב תועיבק תועשב םהל

 ןורטיצ סחנפ להנמהו םירומה רבח ,"הישות" ס״היב

 ולדג וכרעו ותובישחו ,הלודג תוריהמב חתפתה "הישות" רפסה־תיב
 םיחקפמה .תונוטלשה יניעב םג אלא ,םירוהה יניעב קר אל הנשל הנשמ
 .וב םיררוש ויהש םירדסהמ םנוצר תעיבש תא דימת םיעיבמ ויה םייתלשממה
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 תחת םייקתהל ףיסוה אוהו ,ורפס־תיב לע רתוו אל םנמא "יחרזמה"
 תומוקממ ואבוה םירומ ."הדובעו הרות" תעיסב ןקסע ,דרהטוג לשיפ לש ותלהנה
 ,תעדל וחכונ "יחרזמה" ירבח יכ ,הנש דוע קר ךשמנ ומויק םלוא !םירחא
 יתיב תא םיבזוע םידליהש ,ואר םהיניעב .ומויק תא םה םיכיראמ אושלש
 שרויה "הישות" רפסה־־תיב ראשנ ףוסבלו ."הישות״ל םירבועו "הנבי" םרפס
 ףא רס אל ,ותרסמ תא םג ךישמהש ,"הנבי" רפסה־תיב לש ידיחיה
 ןמזמ סינכמ היהו םינבה ךונחב "יחרזמה" ול הותהש ,ךרדה ןמ הרעשה טוחכ
 הדסונ רפסה תיב י״ע .ותוחתפתה תדמ יפל םיינוציחו םיימינפ םירופש ןמזל
 תובושח תומורת םרות היה רפסה־תיב .היגוגדפו עדמ ירפס לש הירפס םג
 ,"תמיקה ןרק" תדעו ,דתיה רפסה־תיבב ,"תמיקה ןרקל״ו ,"דוסיה ןרק" תבוטל

 םידימלתה ןמ םינוגה םימוכס תפסוא התיה וז הדעו .םידימלת ויה הירבחש
 יניעב ובבחל ידכ ,למע וכסח אל םירומהו ,הזה ימואלה יפסכה דסומה תבוטל

 .םידליה

 םהבש ,"הרותה ידוסי" םשב םירדח לש הרוש ןכ םג הקיזחה "הדוגא״ה
 הטישה יפל תופסותו ארמג ,י״שרו שמוח םידליה תא םידמלמ ריעה■ ידמלמ ויה
 ידיל ורסמנש ,לוח־ידומלל תושדקומ ויה םויב תודחא תועשו .אנד תמדקמ
 הרות וציברהש םיקהבומה םידמלמה תומשב ןאכ ריכזא .תויסנמיגה יכינח
 ינרות ,רדנסכלא ידיסחמ ,ןייטשנרוב וא רבונא׳צאפ לידנמ ׳ר :ץליק ידליל
 ידיסחמ ,דלישטור לידוי ׳ר .ןי׳צנחב ברכ שמיש ליטומ ׳ר ברה ונב ,גלפומ
 לישעה ׳ר ,ןי׳צנח ידיסחמ ,רניצע׳זייב ל׳ריאמ ׳ר ,תודימבו הרותב לודג — רוג
 םידמלמהמו ,רדנסכלא ידיסחמ ,ץיבובוקי השמ ׳רו ףרודנרח אבא ׳ר ,רצלז

 ׳ודוותהו ידוסי" ס״היבל דוסיה ןבא תחנה
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 יקםרביחח דח ,ץליקב םינושארה םידמלמהמ ,ץיברוה ףלוו תא ריכזא םיאקדרדה
 .דועו ,(רפלב)

 ןיבג תונבל ץליקב "הדוגא״ה הדמע הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל
 תויהל םיכירצ ויה ובש ,ןהכ לשיפ ׳ר וז תילכתל שידקהש שרגמה לע לודג
 הכאלמ ילעב ונממ ואציש ,הכאלמל רפס־תיב םגו "הרותה ידוסי" ירדח םיזכורמ
 ופתתשה דוסיה ןבא תחנהב .םהיפכ למעמ םיסנרפתמו .דוצמ ירמוש ,םיקודא
 ,הזה ינויחה לעפמה עוצב םשל םינוגה םימוכס ופסאנ םוקמב ובו ,ריעה יבוט
 הצרפ ןינבה תדובע עצמאב םלוא .ץליק תלהק תראפתל תויהל ךירצ היהש

 .ימלוע לוטב וז תינכת םג הלטבתנ תורחא תוינכת םע דחיו המחלמה

 ,םיבוזע םידלי ,םיינע ידלי ליבשב יכונח דסומ םג םייק היה ץליקב
 .םירשעה האמה תישארב ומויק תא ליחתה הזה דסומה ."הרות דומלת" םשב
 לש םכונחל םג גואדל השארב םידמועה לע היהו הלהקה החתפתנ רשאכ דימ
 םידלי םהש וא םהל גואדל םיינע תאפמ םילוכי םניא םהירוהש ,םידליה
 דומלתה שארב .ןמזל ןמזמ השבלה םגו תעד תישאר םש ולבק םידליה .םימותי
 דמלמ םג היה חבלמ .םידליה תא דמלמ היה ומצעב רשא ,להנמ דמע הרוה
 ןיב .הנידמה ןושלב בותכו אורק םידליה תא דמלמ היהש ,הרומו יאקדרד

 .הלנמ רזעלאו הב׳זריו םנוב ,יקסנשק דוד ןמחנ דחוימב וניטצה םילהנמה

 ךלהמ תא ,ץליקב תוברתהו ךונחה תודסומ תשרפ תא םירמוג ונא הזב
 תא וניאר .ינרדומ ימואל רפס־תיב דע ןשיה סופטה לש רדחהמ תוחתפתהה
 הרוצב ןורחאה הז לש ושובג דע שדחה םע ןשיה תוקבאהה לש ךוראה ךילהתה

 .םישדח םילכב ןשי ןיי תניחבב תיטטניס
 קירל ,וננובאדל ,ויה תודסומב ועקשוהש העיגיה לכו תוחכה לכ לבא
 הרקעו הרעס האב .ול ןתיא דוסי ןיא ,אמיק־רב וניא הלוגב ןינב לכ .אושלו

 .ויתוריפו ויפנע לע ,ושרשמ ץעה תא
 ונריעב ךוגחה חטשב תומדקתה הרבע הבש ךרדה תא הז רפסב יתמשר
 ידכ ,ונתליהקב תידוהיה תוברתה הדשב םיליעפ ויהש םישנאה תומש תאו
 םהישעמש ,םישנאה תומש בלה ןמ וחמי אלשו ,ץליק יאצוי יאצאצ ןורכזב וראשיש
 תא חלש לבא ,רקעב ץעה .םעה ישודק לש ןורכז תבצמב תרחהל םייואר
 ,הקיתעה ונתדלומב יאמצע םע תויהל וניכז םהל תודוהו ,םיקחרמל ויתוראפ

 .לארשי תנידמב



 .דסחו הקדצ תודסומ

 דסחהו הקדצה תודסומ לע רובידה תא דהייל ,רחא חטשל רבוע ינירה
 תאו םהיתוחוכ תא ושידקהש ,םינקסעה לע םגו ץליק תליהקב םימייק ויהש
 אהתש ,םינוקתו םירופש ינימ לכב הלהקה תא ללכשלו ססבל ידכ ,םצרמ

 .ןילופב תוקיתו תולהקל תומדהל היואר
 "רזעיחא" םשב הקדצ תרבח ץליקב תמייק ,דתיה ליעל יתרכזהש יפכ
 ס01נתנ025ז1111050 :םשב תארקנ ,דתיה םעה ינומה ןיב 81-8,1111,1 ]1011100— תינלופב
 םירשעה האמה תלחתב דסונ אוה .ץליק־תלהקב קיתעה היה הז הקדצ־דסומ
 .ריעה יינע תבוטל הקדצ־תולועפל ובדנתהש ,ריעה ירישע לש הצובק י״ע
 תא שטשט הקדצ לש בוטה השעמה .םיללובתמ םגו םידיסח ויה םידסימה ןיב

 .ללובתמל דיסח ןיב תעדה ילדבהו םימוחתה

 ויה ובש הרות־דומלתה תקזחה (א :ויה הז הקדצ דסומ לש וידיקפת
 .הלענהו השבלה םג הנשה יגח ינפלו תעדו ךונח תישאר םילבקמ םיינעה ידלי

 תקזחה (ד .התורמ תחת אשידק ארבח תקזחה (ג .ידוהיה םילוח,ד־תיב תקזחה <ב
 תוברעב וא ןוכשמ לע תוריעז תואולה םיכרצנל ןתמ םשל ,םידסח־תולימג תפוק
 יחופתו םחפו הנשה יגח ינפל םיינעל ןוזמ־יכרצ תקולח (ה .םירבחה דחא לש

 .ףרוחה תומיל המדא

 ,תסנכ,־קתיב לש תוסנכהה ,םירבחה תומורת ווה תוירקיעה היתוסנכה
 .המודכו תונובזע ,אשידק־ארבחה לש תוסנכהה ,התושרל תורוסמ ויהש

 .תיללכה םירבחה תפסאב רחבנש ,דעו י״ע ולהונ הרבהה ינינע לכ

 םיחאה ךייבנסה ,רטסריפ ,רפפ השמ ׳ר :ויה רתויב םיליעפה הינקסע
 אנ,דפ למל ,השמ ׳ר ונבו גרבגזייא ילתפנ ׳ילא ׳ר ,זמזייר רודגיבא ,יקסיאגאז

 .םירחאו

 םידוקפת "־יזעיחא" תרבח לש היתולועפ גוחב םייונש ולה ןמזה ךשמב
 .הנממ ולטנ םידחא

 ,יאמצע ימוממ הטלש םירעה ולבק תינידמ תואמצעל ןילופ העיגהשכ
 תקזחה הרבע ומז ותואב !בחרתנ תוידוהיה תולחמה לש ןתלועפ־ףקיה םגו
 ורבע אשירה *קמווהג תונ@ק5זתיב .תימוקמה היריעל ידוהיה םילוח,ד־תיב
 היפורטנליפב זא ומצמטצנ "רזעיחא" תרבח לש היתולועפ .תידוהיה הלהקל
 שמשה .םימיה םתואב וטעמתנ היתוסנכה םג ."הרות דומלת״ה תקזחהבו הריעז
 לש תוישדמה תומורתה תא ףוסאל וילגר תא תתכמ היה ,קינקוס רמ ,הלש

 .םירבחה



 — דסחו הקדצ תודסומ — 92

 קדצה־תניל

 תקפסא .םילוחב לפטל היה הדיקפתש ,הקדצ תרבח התיה "קדצה־תניל"
 תחילש ,ידימת לופט םיקוקזה םילוח לצא הניל ,םיינע םילוחל האזפר־יעצמא
 ויהש ,תומוד תולועפו ךכל םיקוקזה םילוח הארבה יתבלו האופרה תוניעמל
 תרזעל קוקז היה תונוש תוביסמ רשא ,דוריה דמעמל בר עשי תואיבמ
 ותיב ינבו דד שרע לע בכש תיבה שארש ןמזב הלחמ ימיב ,דוחיב ,רובצה
 דסומ .דתיה וז הרבח .ותרזעל השח "קדצה־תניל" .דתיה ,בערל םייופצ ויה
 דסיל .דתיה םתמגמ .םיריעז םינונחו הכאלמ ילעב םבורב ויה וירבח !יממע
 םילוח לבקל םיאפור תרובח םע םכסהב ואב וז תילכתל .תידדה הרזעל דסומ

 .הרבחה ןובשח לע םהיתבב רקבלו
 ןקסע ,ץלפ ר״ד השארב דמעוהש ןמזמ הרבחה תולועפ ובחרתה דוחיב
 םשו ,"קדצה־תניל" די לע האפרמ םג דסי אוה .ןתיא יפואו ץרמ לעב ,עודי
 הלחמה תקידבל ילמינימ םולשתב םילוח םילבקתמ ויה םויב תועש המכ ךשמב

 .התוחתפתה עונמלו

 ץליקב "קדצה תניל" דעו
 ,סולבנזור השמ ,יקטבוקרטויפ םהרבא ,טילש לאינד ,הקסולק באז :םיחכונה ןיב

 .יקצינלאימח .ז.שו בידנייוו םייח ,ןמקילג לאומש



 $3 — ץליק רפיב —

 הירבחו• ׳ריעה יבשותמ םיבר יניעב בבחתנ "קדצה תניל" דסומה
 .הנשל הגשמ וברתנ

 רתויב וטלבתהש ,םידחא תומש קר ןאכ ריכזא םיליעפה הירבח ןיבמ
 םוימ השארב דמעש ,ץישפיל לדנמ :הרבחה לש התוחתפתה תבוטל םתלועפב
 ,גרבדלוג ליבייל .תובסמה לכבו םינמזה לכב הנממ וניע ערג אלו הדסווה
 תיא רקבלו אובל הנושאר האירקל ןמוזמו ןכומ דימת היה ,טושפ תיב לעב
 :הצקה — ילוחדעודי ומצעב היהש םג םא ;וב לפטלו ויכרצ תא תוארל ,הלוחה

 לצא ןולל ומצע חא ענומ היה אל תאז לכב — וימי ףוס דע ול הקיצמ התיד
 היה אוה .ושפנ לכב הרבחל רוסמ היה ,םינב ךושח ,לכור ,רלטרג ףסוי .הלוח
 לקהל ותולדתשהב למעו העיגי ךשח אלו הבהאו הבח ךותמ הלוחב לפטמ
 שארב אוה םג דמעש ,יקסבולזוק רשא .וירוסיו ויבואכמ תמצע תא הלוחהמ
 לפוטמ ,הכאלמ לעב ,רטכייל לאומש .הביצקת תא ןזאל הברה עייסו הרבחה
 תניל" תבוטל לועפלו תושעל ןמז םג ול אצמ ,ירובצ ןקסע ,הלודג החפשמב
 ליעומהו בוטה תא םהל הארהו םיפסאנה תא ררועמ היה וימואנב ."קדצה

 .הזה הקדצה לעפמב

 םיפסאנה ינפל ללוג היה בלה לא םיסנכנה םיטושפו םישובכ םירבדב
 תרזעל םדא קוקז המכ ;הלוחה לש םיישפנהו םיינפוגה םייונעה תשרפ תא
 ותחפשמ ינבו ,ובכשמ לע םינוא־ןיא לטומ אוהש העשב םדודע ירבדלו םירחא
 ןמזב ,הלילה תועשב םירחא־תרזע הלוחל הקוקז ,דוחיב .ולופטב םיעגיתמ
 םדאה זאו ;תונפל ימל ול ןיאו ,לופטל קוקז אוהו ,ותיב ינב לע תלפונ הנישש
 ורוקבב שיש בוטה השעמל ךרע ןיא .עישומ ךאלמכ וינפל עיפומ ותיבל אבה

 .ושפנל בוזע אוהש העשב הלוחה לצא םדא לש
 הקתנ אל ותלחמ םגו ,ושפנו• ובל לכב "קדצה תגיל״ל רושק היה רטכייל
 הפסא הארקנש העשב ,הלוח היה ומצעב אוהו ,םירקמ ויה .דסומל הז ורשק תא

 היתואחמ וליעוה אלו ,הב ףתתשהל טקו• קזחתמ היה "קדצה תניל״ב הפוחד
 ,הפסאב ףתתשהל ידכ ,הצוחה ותאצב ,וייח תא אוה ןכסמש ,ותשא לש היתוקעצו

 .הטמב בכשל וילעש העשב

 ורכזנ אלש םירחא םיברו םהיתומשב ןאכ יתרכזהש הלא לכ םה םייואר
 תומא ׳דב ומצמטצה אלו םהיחא תבוטל ולעפש הלא ןיב הכרבל ודכזייש ,ןאכ

 .םייטרפה םהייח לש

 .םיינע יכמות

 המויק תא הכישמהו הנושארה םלועה תמחלמ ימיב הדסונ וז הרבח
 .המחלמה ירחא םג תובר םינש

 ירסוחמל ףסונ ;םתסנרפ תא ריעה ידוהימ םיבר וחפק המחלמה ימיב
 ושרוגש ,תוכומסה תורייעהמ םיטילפ הברה דוע ואב םיימוקמה הסנרפה
 .תולחמלו בערל םייופצ ויה הלאו הלא •ץליקב טלקמ ואצמו םהיתובשומ תומוקממ
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 .בו ןהכ .י ,ןמזייו .מ.י ,טהופופר ברה ,גרברזה ברה ,רלשלפ ר״ד :׳•א הרוש

 באז ,ןייטשנטכיל .ש.ח ,גרברוה .מ ,ןמניילק ר ,ןמטוג .י : ׳ב הרוש .יקסבולוקוס
 .דועו רגימ ק .ש ,גרבנזיא .ב.א ,רלקניפ .י ,ברה ,יקסולק

 ,טנדוטס דוע ותויהב וז הרבחב ףתתשהש ,הזיורק ר״ד :ויה הירחאלש םינשבו

 .םירחאו• גרברבליז ,ןמטור הנוי ,גרבזורטש ,הקנירמ ליסוי ,ןהאק ליס־י
 ןמזה יאנתל ןתוא המיאתהו היתולועפב הרבחה הכישמה המחלמה ירחא
 ןכ ירחא ומצמטצה "םיינע יכמות" תרבח לש תוירקיעה היתולועפ .ויכרצי
 ,לכור .תיביטקורטסנוק רקיעב .דתיה התלועפ .ינוניבה דמעממ.םידוריל הכימתב
 תויהל אלו ,דמעמ קיזחהל ידכ ,םייוסמ ףסכ םוכסל■ קוקז היהש ,ריעז ינונה
 הכימתה תא ול הטישוהו הרבחה האב —י םוקל דוע םחוכב ןיאש ,םילפונב
 רדסל וז הרבח ידיב .דתיה תרוסמ ךכ ומכ ׳ .וילגר לע ותוא הדימעהו השורדה
 .ריעב ונחש ,םיידוהיה םילייחה רובע חספה ז גח הפרצ לכ ןיכהלו רשכ חבטמ

 התרטמש ,"םיינע יכמות" תרבח תא ודסיו םידחא■ םינקסע אופיא ושגנ
 ־חבטמ וחתפ לכ תישאר .תנגרואמ הרוצב םיינעל עויסו הכימת תטשוה .דתיה
 .העיבשמו המיעט החורא ילמינימ םולשתב לבקמ בער לכ .דיה וב רשא ,לד
 תומוקממ ואבש ,םיטילפל םילענו םינבל ,םידגב ףסוא לש לעפמ לע זרכ־ה
 םיכרצנל ,הקפסאל תונח םג וחתפ ןכ ירחא .לכ רסוחבו םוריעב םהיתובשומ
 הבחר תוליעפל הרבחה זא הרסמתה ללכב .םילוז םיריחמב םינוש םיכרצמ
 ולבקתנ הלא הקדצ־תולועפל םיעצמאה .המחלמ יעוגנ ,םיכרצנל הרזע תטשוהב

 םינוש תורוקממו הלהקה לש תובצקהמ ,תוימעפ־דח תובדנמ ,םירבח תומורתמ
 "םיינעה יכמות" ירבח םהל ודסיש ,הלפתה־תיב לש תוסנכה ,ןוגכ ,םירחא
 המחלמה ימיב וז הקדצ תרבחב רתויב םיליעפה .הלעפמ .יכרצל ושדקוהשו
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 םינקז בשומ

 הכרבל היה יקסיאגז יבצו בקעי םיחאה לש םדוסימ "םינקז בשומ" דסומ
 ןיאש םימיל םעיגהב ,החונמ םישקבמה ,םיבוזע םינקז1 .הביבסהו ץליק ינק:ל
 ריעה יבשות .םיחוורמו םייקנ םירדחב החונמ ,לופט ,הסחמ ואצמ ,םהב ץפח
 דסומ םיקהל םתררוע םבל תבדנש ,םידסימה ישאר לע תוכרב םיריטממ ויה
 ,םהילע הקיעה אל הדדובהו תרדוקה הנקזה .םינקזה לשי םתויחונלו םתבוטל הז

 ל״ז יבצ ׳ו השארו יקסיאגאז תזזפשמ
 תובשחממ םתעד תא וחיסה םש ואצמש ,תויחונהו לופטה יכ ,םינקזה לע
 .םהילע היפוצ ןיע דוע שי םא ,םלועב םירתוימ םניא יכ ,ושיגרהו ועדי ,תוגונ

 ,ונממ ןיע םינבדנה וערג אל דסומה רצונו ןינבה םקוהש ירחא םג
 אל ,יוקל הזיא דסומב ואצמ םא .וללכשלו ונקתל ,ורפשל דימת םילדתשמ ויה
 םינורחאה םהימי תמענה ויה םצפחו םעשי לכ ,ונוקת לע אבש דע וטקש אלו וחנ
 ויתוצעב .ץלפ ר״ד ,תואל עדי אלש ,ןקסעה הברה לעפ ןאכ םג .םינקזה לש
 בצמ תא רפשל לדתשמ היה אוה .הזה ליעומה דסומה תא ללכש ויתועידיבו
 תונדפקב חיגשה .תעגמ התיה ודיש המכ דע תונקזהו םינקזה לש םתואירב
 .ותחגשה תחת היה חבטמה םג .דסומב םייניגיההו םיירטינסה םיאנתה לע
 היה .םינקזה לש תושלחה םהיתוביקל המיאתמ היהת הנוזתהש דיפקמ היה
 .רובצה לשו דיחיה לש תואירבל גיס אוהש ,םירדחב טלחומה ןויקנה לע קדקדמ
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 םימותי-תיב

 הזה דסומה ."םימותי תיב" והז ,ליעומו בושח דסומ םייק היה ץליקב
 .הנושארה םלועה תמחלמ ימיב תוינקסעו םינקסע תצובק י״ע םייחל םק

 ־תונב ,תוקבדמה תולחמה ,תופגמה .ריעב םימותיה וברתנ םימיה םתואב
 אללו בא אלל םימותי זא וראשנ .היסולכואה ןיב תומש ושע ,המחלמ לש היול

 .הלאה םיללמואהו םיבוזעה םידליה ליבשב הסחמ לש ךרוצה היה ףוחד .םא

 תא םהל קפס ,םימותי תורשע וילתכ ןיב ןסכאש ,"םימותי־תיב" דסונ זאו
 תיבב הלבקתנ הז םשל .ירטנמלא ךונח ,הלענהו השבלה ,ןוזמ ,לופט ,םהיכרצ
 םהו ,הבחו ךור יטבמב םיפקומ ויח םימותיה .ןויסנ תלעב ,תלפטמ םימותיה
 ךכ רחא ואצי םהמ .םתודידבו םתומתי תא שיגרהל ילבמ םילדגו םיכלוה ויה
 ,תוידוהיה תויסנמיגל ולבקתנ םהמ םירשכומה ;םיליעומו םיבוט הכאלמ ילעב

 .תינוניב הלכשה ולבק םשו

 םיליעומ םישנאל הז דסומ תרזעב םיבוצעה םימותיה ושענ םללכב
 וטישוה םיברו ,םידוהיה םיבשותה יניעב בבחתנ הזה דסומה םג .םעלו הרבחל
 אלל .הז הקדצ־לעפמ לש תובוטה תואצותה תא םתוארב ,עויסו הרזע ול
 אלל םיעורפ ,םיבוזע םידלי ,בוחר־ידליל םישענ םידליה ויה יוארה לופטה
 היהו תוביזעהו תולדה ינשמ םליצה הזה דסומה .םינוונתמו םיכלוה ויהו ךונח

 .םאו בא םוקמ םהל אלממ

 .םימותיה תיב לש תינורטפה .דתיה ,תורענל היסנמיגה תלהנמ ,ןמלוו תרמ

 הימחנ ,ץלפ ר״דה ,ןמזיר ,יקסיאגאז ה״ה םהיניבש דעוה ירבחו איד
 .הזה בושחה דסומל םשפנבו םבלב םירוסמ ויה ,ןטרא הגיפ ׳גה ,ץיבורטסוא

 יקסיאגאז םיחאה .הכרבל םהיתומש תא םיריכזמ ויה ,דסומה יכינח ,םימותיד

 ללכושו טהורש 1930 תנשב םימותיה־תיבל הפי ןינב ריעה יבידנ תרזעב ומיקה
 .םימותיה לש הברה םתויחוגלו■ תראפתל

 ,הלכ תסנכה ,"םיחרוא־תסנכה" :תונטק הקדצ־תורבח דוע ויה ץליקב

 ."תמא לש דסח" הרבח ,תוינע תודלויל הרזע תרבח

 םיחרואל הניל־תומוקמ רודס היה "םיחרוא־תסנכה" תרבח לש הדיקפת
 ןולל םיליגר ויה הלאכ םיחרוא .ןולמ יתבב ןולל תגשמ התיה אל םדיש ,םיינע
 לעו םילספסה לע םהיתושארמל םיחינמ ויה הליפת יתבו שרדמ יתבב
 תונשי תותילט ,תובגמו תופמ ,"תעצומ הטמ" םוקמב םהל ושמשש ,תונחלשה

 .הלילה לכ םינשי ויה ךכו ,םתברקב ואצמש המ לכו

 םינלה םיינע םיחרוא .רובצה תואירבל קזנ איבמ היה הזכ רדס ,ןבומכ
 יתב חא רוגסל .םוקמל םוקממ תולחמ יקדיח ריבעהל םילולע םיירובצ תומוקמב

 היה םינמחרכ םיעודיה םידוהי יניעב :היה רשפא־יא ןכ םג םהינפב הלפתה
 .התלבוס ידוהי תעד ןיאש ,תוירזכאל בשחנ הזכ השעמ
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 ,קינלאימחמ ר״ומדאה יגב תמזיב ןטק תיב רכשנ• וז הלקת ןוקת םשל
 חרוא םש ול אצמ ילמינימ םולשתב .יקנו ךר עצמ ןהילעו תוטמ םש ודמעוה

 .הניל־םוקמז הסחמ
 .תסנכה־תיב שמש ,יקצינלאימח ןועמש ףסוי היה הז דסומ לע חיגשמה
 קפסלו הפוחל ןסינכהל ,תוינע־תולכב תלפטמ .דתיה "הלכ תסנכה" תרבח
 רקיעב וקסע "תוינע תודלויל הרזע" תרבחב םגו וז הרבחב .ןיאושנ־יכרצ ןהל

 .ןהידיב ןהיתומא תרוסמש ,ןשיה רודה תונבמ תוינקדצ םישנ
 דסח" הרבח םג ריעב הדסונ הינשה םלועה תמחלמ תוצרפתהל ךומס
 ץליקב םידוהיה בושי .דלאוונזור דוד היה וז הרבח לש םזויה ."תמא לע
 — ותרובקב קסעתיש ימ היה אלו םיבורק ויה אל רטפנלש ,םירקמ ורקו ,הברתנ

 תיישע לש וז .דוצמ םייקל וז הרבח דוסיל ךרוצ ץליק יבשותמ המכ זא ואר
 .םילאוג םהל ןיאש םיתמ םע דסה

 .ץליק תליהקל הבורמ תלעות ואיבה הלעמל םירכזנה הקדצה תודסומ לכ

 ונוהמ ןתנ ,םהיתופסאב ףתתשה ,ןהמ תחאב רבח היה ידוהי בשות לכ טעמכ
 .רתויב יטירקה בצמב ףא דדובמ ומצע תא שיגרה אל ידוהיה .םתקזחהל ונואו
 םירבחמ םימינ יפלא ! רובצהמ שולת ונניא ,חתפתמו יח ףוגב רבא אוה יכ ,עדי
 ןניא תויוצמ ןניאשו תויוצמה םלועבש תוחורה לכ רשא ,קיתעה עזגה לא ותייא

 .והרקעל תולוכי

 ותוהממ ידוסי קלח הווהמה ,םלועב ידוהי לכ בלב העוטנה הקדצה תדמ
 רתויב תושקה תופוקתב םג םייקתהל תילארשיה המואל הדמעש איה ,תישפנה

 .היתודלותב

 ,ודיב םידדונ־לקמ תחקלו וירוגמ םוקמ תא בוזעל חרכומ היהש ידוהי
 ויהש ,הלהקב םירדוסמ ויחא תא אצמ ,ואוב םוקמ לכב .וידודנ ךרדב דבא אל
 דירטהל אבש ,רזכ אל םתיב ךותל ותוא םיסינכמו וב םילפטמ ,ותוא םילבקמ
 שאיתה אל ,וחורב לפנ אל .דזכ דדונ .דידיכו ערכ ,חאכ אלא ,םתחונמ תא
 םוקמ לכבש עדי !ואוב םוקמ לכב דודע אצמ אוה ,הברדא !וידודנ ךרדב
 חונמ אצמי םהבו ,החוורל וינפל םיחותפ ויהי םהיתבש ,ומע ינב ,םיחא אצמי

 .וידודנ תעיגיו• ךרדה־למע ירחא

 םג !םהלשמ הקדצ תודסומ .דל ויה הלוגה תוצופתב הלהקו הלהק לכ
 לכ שארב .הלוכ לארשי תסנכ תא ןיפנא־ריעזב תלמסמ .דתיה ןהבש הריעזה
 וציפהש ,םירומו םידמלמ הב ויה .וניד־תיבו בר ,רובצה סנרפ דמע הלהק
 תמשנ לש דימת־רנ קלוד היה םהבש ,תסנכ יתבו שרדמ יתב ,תעדו הרות

 םיקיזחמו םילוחבו םידודיב ,םילשחנב םילפטמ ויה הקדצ תודסומו ,המואה
 תחא שפנ םגש ,םיגאוד ויה הלהקה ירבח .םהילגר לע דומעל ולכויש ,םהב

 .דובאל ךלת אל לארשימ

 :תימואל הניחבמו תירסומ הניחבמ דאמ בושחה וצה רצונ לארשיב קר
 ,לארשי ינב ,ונחנא קר ."אלמ םלוע םייק ולאכ ,לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ"
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 םלצה תא וב רומשל ונצמאתהו םדאבש םיקלאה םלצ תא דבכלו ריקוהל ונעדי
 הזה םלצהש ,רתויב םילודגה םיצמאמה תא ונישע .ותומלשבו ותרהטב הזה

 .תולגה תורירמבו דובעשה ישוקב ןוונתי אל
 םישביה תולגה יאנתב דמעמ ונקזחה הלהק לכ לש הלאה תונוכתל תודוה
 םילילעמ ויהש ,תוזבמנה תולילעהו תוחיצרה ,תוערפה ,תופידרה ,םישורגה .רתויב
 תוהקלו ,ונינפ לעמ םיקלאה םלצ תא תוחמל חכ ורצע אל שפנב וניררוצ ונילע
 יוגל התויה זאמ ,ןהב הניטצה תילארשיה המואהש תולענה תושגרה תא יוב

 .תומדא ילע

 תוחוכה ורמתשנו ורבטצנ םהבש תומקרה ,םיאתה ויה ןה תוליהקה
 .םיימואלה



 םיבוגראו תועונת ,תוגדפמ
 הקיפסה ,הילותחמ האצי קר ןמזמ אלו ,הריעצ התויה םג םא ,ץליק תליהק
 קר אל הניטצה איה .רתויב תוקיתעה תוליהקה תחאכ ,היתודסומ תא חתפל

 יינעל הרזע די תטשוה ,תימוקמ הקדצ איה םתרטמש ,הלש הקדצה תודסומב
 הלכשה תתל ידכ ,המיקהש ךונחה־תודסומב קר אל תפומל התיה איה !םוקמה
 דיתע רשא ,תוגלפמ ומק ,םיימואל תודסומ םג הב ומק אלא !ריעה ינבל תעדו

 .הפנע הדובע וחתפ ונעמלו■ םהיניע דגנל היה םעה

 ןהיתולועפ לכב לבא .היתועד יפלו היתופקשה יפל הלעפ הגלפמ לכ
 תיטרפ תלעות לש היתומא ׳דב תומצמטצמ ויה אלש ,הוש דצ ותוא היה

 .ןתמגמ ,דתיה ולוכ םעה תבוט אלא ,תימוקמ תלעות וא

 הדסווה תישאר לע ,םינויצה תגלפמ ,דתיה ריעב רתויב הליעפה הגלפמה
 םימדוקה םיפדב רובידה תא ונבחרה תונושארה היתולועפו םינויצה תדוגא לש

 .םהיתולועפו הידסימ לש םידחא תומש םש יתרכזה .הז ירפס לש

 םהמ ,םמלועל וכלה םהמ !הנושארה הליבחה הדרפתנ ןמזה ךשמב םלוא
 םישידא ושענו הנחמהמ דחא דחא וטמתשנש הלאכ םג ויה ,ץליק תא ובזע

 .םירחא תונחמל ורבעו תונויצהמ ודרפנ םיבר .תימואל הדובעל

 ודמע םה .שרדמה־תיב ישבוחמ םבור ,םישדח םירבח ואב םמוקמב לבא
 ודמע תינויצה העונתל רתויב םישקה םימיב םג .קצומ עלסכ םינויצה הנחמב

 .הנחמה תא ובזע אלו רמשמה לע םה

 תובהלתהה ,ל״ז לצריה לש ותריטפ ירחא תונויצה לע ומק םירבשמ
 העונתה תא זא ובזע םיברש ,היסורב שפוחה תעונת ימיב םג .הגפ הנושארה
 ,םיבזכואמ םמצע תא ואצמ חורה ירצק .ותדלומב םעה תיחת ןוזח תאו תימואלה

 תינידמה הכפהמה יכ ,םינימאמ וליחתהו אובל תבכעתמ הלואגה יכ ,םתוארב
 יכ ,םמצע תא םילשמ ויה םה .לארשי םעל םג תודפו עשי איבת תיתרבחהו
 הינוקתב תרגפמה תיטרקוטואה הלשממה תוינידמב אוה תוימשיטנאה לש הרוקמ
 איה החיפמ ,רחא ןווכל םעה םעז תא הנממ תונפהל ידכו ,םעה ינומה תבוטל
 ,היסולכואה ילצנמכ םהילע העיבצהב ,םידוהיה דגנ םינומהה תובלב האנש הנובב

 םעהו ,הכפהמה חילצתשכ לבא .המואה לש דוריה הבצמב םידיחיה םימשאכ
 םינומהה בצמ זא רפושי ,יטרקומיד רטשמ ןנוכיו הלשממה ןסר תא ודיב חקי
 םולש ,ןדע־ןגל ץראה ךפהת ,זא וטלשיש םיאנתב .םיילאיצוס םינוקת י״ע

 .תוימשיטנאל םוקמ דוע ויהי אלו םימעה ןיב וררשי ,דוהאו

 ,ךכ רחא םג .תינויצה העונתל ףרוע ונפש הלאמ םיבר ונעט ךכ
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 ,תוערפב החוכ תא התארהו הנוטלשל הבש היצקאירהו ,החילצה אל הכפהמהשכ
 ,תוזבמג תולילעבו םידוהי םד תכיפשב ,תורייעו םירע תורשעב הכרעש
 הל שוכרל וללה םישקה םימיב תונויצה החילצה אל — םהילע ולילעהש
 םינושארה הידיסחמ םיבר ,ךפהל ,םינומהה ךותל רודחלו ץליקב תושפנ

 .הנממ וטמתיענ

 לכב תודפו עשי ואר אל ,םידוהיה ינומה תא זא הפקת הרמ הבזכא
 תומוקמ תא ובזע םתקוצממ ץלחהל ידכו ,םהילע רבגתה שואיה ,תועונתה
 יקלח ראשלו הקירמא תוצראל ורגהו םהידיב םידודנ־לקמ וחקל ,םהיתובשומ
 רכנ היה אל המושר ,הקתתשנ וליאכ הפוקת התואב תינויצה העונתה .םלועה
 יאסידואה דעוה תבוטל םיפסכ ףסואו םילקש תריכמ דבלמ .םידוהיה בוחרב

 .םידוהיה בוחרב תישממ תינויצ הלועפ .דתיה אל

 םתוהממ קלח .דתיה תונויצהש ,םידיחי ויה הלאה רבשמה ימיב םג םלוא
 םה .םהיתובלמ הרקעל לוכי אל חוכ םושו ,הקזח התיה הב םתנומא ,תישפנה
 דקות דימת שאש ולדתשה םה .הבכת אלש תלחגה לע ורמשו רמשמה לע ודמע

 .ינויצה ןויערה חבזמ לע

 הלועפה הדשב רתויב וטלבתהש םיליעפה םינויצה תומש ןאכ ריכזא
 .ץליקב תינויצה

 ןויערה ינהוכ ץליקב ויה םה .רזייק םיחאה ודמע הנושארה הרושב
 םיאנתה לכב ינויצה לגדה תא םדימ וחינה אלו ,תונויצ ייח ויח םה ,ינויצה
 ינויצה ןויערה תא םיציפמ וליחתה שרדמה־תיב ילספס לע דוע .תובסמה לכבו

 .שרדמה־תיב ישבוח םהירבח ןיב

 חקמב ,ןתמו אשמב םיקסוע וליחתהו שרדמה־תיבמ םתאצב ךכ רחא םג
 ,םתיב תא ורדס םה .םהיניע דגנל ריאמו ריהזמ ינויצה ןויערה היה ,רכממו

 "רזייק" םשה .םהירוענ ימימ הב םירודח ויהש ,תונויצה חורב םהינב תא וכנח

 לעב ,ל״ז רזייק ןועמש םהיניב רוכבה .תונויצה גשומל ףדרנ םש ץליקב היה
 םגו ותונחב .םינויצה זכרמל ותיב תא השע ,הביתכ ילכו םירפס רהסמ תיב
 ימדזנשכ .תונויצה ינינעב ץעוהל ,הלועפלו ןויערל םירבחה םיפסאתמ ויה ותיבב
 תיבל התיה ולש הנושארה ךרדה ,םינויצה גוחל ףרטצהל ותעדבו הריעה ריעצ
 ילעב תורבוחו םיזורכ ,הריכמל םילקשה יסקנפ וחלשנ וילא .רזייק ןועמש

 .הצפהל ינויצ ןכוה

 היה ,ראצה תונוטלש םעטמ תורוסא ויה תוינויצ תולועפש םימיב םג
 לש םישופחה תורמלו רוסאה תורמל ןויצ ןעמל ויתולועפב ךישממ רזייק

 האצמב ,הרטשמה י״ע רסאנ םעפ .ןמזל ןמזמ ותיבב תרקבמ התיהש ,הרטשמה
 .ותדובעב ךישממ היה בחרמל ותאצב .םילקש יסקנפ ולצא

 יניע תא תועתהל ידכ ,םיימוקמה םירבחה תופסא תומייקתמ ויה ותיבב
 םינווכמ דחא דחא אלא ,תחא תבב ואצי אלו םירבחה וסנכנ אל ,הרטשמה
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 יכ ,תוארהל ,המוקע ךרד םיכלוה ויה ,אירדנפק םכרד תא םישוע ויה .םינוש
 .רזייק לש ותיבב םמות יפל ואצמנש דע ,םהיניע דגנל תרחא הרטמ

 וכרד תישאר .דתיה — ימואל ןקסע וא ףיטמ ,ינויצ םיאוג ץליקל אבשכ
 .רזייק .ש תיבל

 יאנת תא הלחתב תוארל הצר .רייתכ לארשי־ץראל עסנ וימי ףוסב
 הכראל ץראה תא רייס אוה .ותחפשמ םע הב עקתשהל םג ךכ־רחאו ץראה
 ־ןוזח תא םישגהלו ויסכנ תאו ויקסע תא לסחל תנמ לע ותיבל רזהו הבחרלו
 ,השודקה ץראה תמדאב חונל וכז אל ויתומצעו ,והמדק תומה םלוא ;וחור

 .הנינבבו התיחתב התוארל ךכ לכ קקותשהש ,וימי לכ ושפנ תאשמ
 השרומה היה אוה .ינויצה ןויערל וייח ימי לכב רוסמ היה הימחנ ויחא םג
 ־ץוק ינינע :ודיב םירוסמ ויה םינויצה ינינע לכ ,ץליקב תינויצה תורדתסהה לש
 תינקסע ,ליח תשא ,רזייק רתסא ,ותיער םג .הילעה ינינע ,ל״קהק ,דוסיה
 ;י״אל וחלש קחצי םנב תא .ימואלו ינויצ לעפמ לכב תפתתשמ התיה ,ו״ציוב
 ורשפא אל םרחסמ ירשק .לארשי תנידמ לש הנגהה אבצב אפורכ תעכ ןהכמ איה
 םהיחא .םשפנ־תפיאש ץראל םמצעב תולעלו םבשומ םוקמ תא בוזעל םהל
 .ץראה תיחת ןעמל אוה דבוע ןינב לעופכו י״אב ותוריעצב דוע עקתשה ריעצה

 ויחש ,ויחאו וירוה לא הרזחב וכשמל חוכ וב היה אל תולגה לש רשבה ריס
 .רוסחמ ועדי אלו רשוע ייח

 ליצא שיא .יקסרקיפ השמ ינויצה דמע רזייק םיחאה לש םדצב
 ויתוחוכ תא שידקה ,השדחהו הקיתעה התורפסב יקב ,תודהיה יכרע רודח ,חורה
 היה ותיב םג .ותדלומב םעה תיחתו ינויצה ןויערה ןעמל םיינחורהו םיינפוגה
 תפומ היה אוה .תינויצה־תימואלה חורב וכנוח וינב ;תינויצ הריוא רי־יח
 אל תובאה■ תרוסמב קובד .ויסומנו ויתועד ,ויתודמב םלש ידוהיל המגודו
 הרהש המ לכ יכ ,התיה ותעד .םידוהיה ייחב םישדחה םימרזל הלילשב סחיתה
 סנכנו .המואל אוה שדוק — ידוהי חוכ לעפו רציש המ לכ ,ידוהי חומ הגהו
 .םירחא תעד ריקוהל םג עדי ,ולשמ הרשי העד לעב .הלש םיסכנה רצואל
 ינויצה ןויערה תא רידחהל ידכ ,הברה לעפ ץליקב םינויצה שארכ
 לע תוירלופופ תואצרה הצרמ היה וז תילכתלו ,םידוהיה ינומה לש םהיתובלב

 שרוד האנ היה .תירבעה תורפסה חטשב םגו קרפה לע ודמעש תויעבו םיאשונ
 ,ךלוהו םשגתמ ליחתה תורודה ןוזחו ,רופלב תרהצה הזרכוהש ירחא .םייקמ האנו

 .ושפנ־תאשמ ץראל ,לארשי־ץראל ותחפשמ םע הלעו ויקסע תא לסח
 ץראה יכ ,עדי ;הלוגב וב ליגר היהש עוצקמ ,רחסמל הגפ אל הצרא ואובב
 יכ םא .יאלקחל היהו — היתוממישמ התויחהל ידכ תודבוע םידיל הקוקז
 הדובעל םירוענ תובהלתהבו םימולע םוחב שגנ ,הנקז ימיל רבכ ברקתהש
 תויהל הכזש ןויערה .םהל ליגר היה אלש םילקאה יאנתב השקה תיאלקחה
 םג ,הדובע לכ ול םיענה ,היתוממיש תא םירפמהמו תדלומה ינובמ דחא

 !תוניחבה לכמ םלש ידוהי לש תומד יהוז .רתויב השקה
 ךילרהא רתלא :םיאצליקה םינויצה דחא לש הלענ תומד דוע הנה
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 יתלב םופט ,הנידע תומד יהוז — ךילרהא רתלא .יקסיאגז יבצ ,ר ןתח
 םיגונעת ייח אל וייחב ול רחב — םירישע ןב .תוימורת תודמ לעבו ץרפנ
 ימינ לכב רסמתה אלא ,ובצמ יאנת ול ורשפאו ושרהש יפכ ,יטרפ רשואו
 .וחורל עוגרמו ושפנל טופס אצמ הבו ,תינויצ הדובעל ,תימואל הדובעל ושפנ
 ־רבד לועפל תורשפאב קר אצמ יתמאה גנועה תא .שקב אל םירחא םיגונעה
 האיבה ,תינויצ החלצה וזיא לע זמר ןיעמ הב היהש העידי לכ .םעה תבוטל המ
 ויה אלכ טרפה ייח .תישפנ החמש בורמ ורהנ וינפו תולעפתה ידיל ותוא

 .רעטצה — ורעצבו חמש — ותחמשב .םואל ייח יח אוה .ויניעב
 לוכי אל לבא .ינויצ ותויהב םג םתדעמ הלחתב שרפ אל םידיסח ןבכ
 תוציקעהו זובה ,גולגלה תא לובסל יה לוכי אל .בר־ןמז םתרבחב תויהל היה
 האלמ .דתיה הנדעה ושפנ .םיאנקה םידיסח הלש םדצמ םינויצה ןובשח לע

 אלו וחורל תורז ויה האנשו האנקו ,לארשי םע לש טרפו טרפ לכל הבחו הבהא
 תא ובשחש ,םימייוסמ םידיסח לש םתוריהי תא שפנ־ןויוושב תאשל היה לוכי
 םהיניעב ויה ,םתדע ינבמ םניאש ,הלאו !המואה לש הנמשו התלסל םמצע

 .אעראד ארפעכ םתוא םילטבמ ויהו ,םושה־תפלקכ

 לוכי היה אלש ליבשב אלא הלילח ,האגש ךותמ אל םהמ שרפ אוה
 ,םעה יקלח לכ תא ףיקהל התצרו בחרמל הפאש ושפנ .הרצה םתציחמב תבשל

 .ויניעב םיבושח ויה םלוכ —
 םנמא .ינויח דיקפת המואה ףוג לש רבאו רבא לכ אלממ ותפקשה יפל
 ןמז לכ לבא .ףוגה ןמ םהילאמ קתנהל םפוסש םירבא ,םילדלודמ םירבא םנשי
 תובישח וב שי ,רתוימ ונניא — ונממ הקיני ול שיו ףוגל רבוחמ רבאהש

 ,תידדה העפשה ףוגה ירבא ןיב שי .ףוגה לכ ליבשב

 אלא ,הבשחמ ירפכ אל ול האבש ,ינויצה ךילרהא לש ותעד ,דתיה וז
 הי־תבהלשב וב תרעוב ,דתיהש ,המחה הבהאהמ ,ובל יכרעממ תעבונ ,דתיה
 ,בגשנ בליךוזח ול ,דתיה תונויצה .תולגה ילבכב לובכהו דבעושמה ומעל
 העונתל רסמתה אוהו ,ינוציחהו ימינפה ורורחשו םעה־תלואג םייולת ותמשגהבש

 .הנורחאה ותמישנ דע התבוטל דבעו לעפו וז

 םג היה אוה .תימואלה ותדובע תא בזע אל הכוראה ותלחמ ימיב םג
 היער תינויצה ותדובעב םג ול ,רתיהש ,ותשא תרזעב .הניוב ינויצה סרגנוקל ריצ
 והצקש לארשי־תלואג לש ךוראה טוחה תא וחור־ןוזחב תווטל ךישמה ,הנמאנ

 .תררחושמהו היונבה םילשוריל עיגי

 םינויצה ןמ היה אוה ףא .ל״ז ןייטשכילק השמ תא םג ןאכ ריכזא
 ינויצה ןויערה .שרדמה־תיב ילספסמ תונויצה לא אב אוה םג .ץליקב םיקהבומה
 קר אל ול רוסמ היה אוה .ותריטפ םוי דע ונממ הפרה אלו יבש ותוא חק?
 ןתנ לכ תישאר .תישעמ הרוצ תונויצה הלבק ולצא ,דבלב תטשפומ הבהאב
 ועקתשהו לארשי ץראל םבור ולע ולדג רשאכו .ינויצ ךונח ויתונבלו וינבל
 דבוע היה ץראב ןאכ .רפסמ םינש הב בשיו י״אל הלע ומצעב אוה םג .הב

 קופסבו הבהאב לכה לבק לארשי־ץרא ןעמל !םערתה אלו — השק הדובע
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 לגרל .זייח ימי לכב ול הביבח התייהש ׳י״א תמדאב רבקהל הכז אל לבא
 םינש םש בכעתנו הנשיה ותדלומ םוקמ תא רקב תויתחפשמ תובסמ
 קספ אל םלועמ רשא ,ושפנ תאשמ ץראל בוש תולעל ןנוכתה רשאכו .רפסמ
 רשא ,יוד שרע לע ותליפהש ,השונא הלחמב הלח ,תוחבשתו תולהת הל רזפלמ

 .דוע דרי אל ונממ
 תדלומל הרזחב תולעלו ויצפח תא זוראל קיפסה אל בהלנה ינויצה

 .היחתל הבשה ץראב תורעתהל םייתניב וקיפסהש ,ויצלח יאצויל ,תשדחתמה

 ,םדאל האיכו הכלהכ והודפס ,ותומב לודג דובכ ול וקלח ץליק יבשות

 אלא ,םייחב דמעמ ומצעל ןנוכל ,תויכנא תורטמ ליבשב אל וימי תא שידקהש
 .ותדלומ תיחתלו ותוברתל ,םעה־תדובעל

 םוקמ ספת םיקהבומה םינויצה ןיב
 החפשמל ןב .ל״ז גרבנטור השמ ןושאר
 ,ץליק ךלפב ,בלסידוומ ברה דכנ ,תסחוימ

 םש ,םינויצה גוחל ותוריעצב דוע סנכנ
 ושפנבו ופוגב םייק אוהו .ומוקמ תא אצמ
 דעב דבע ותדלומ ריעב .םעה תדובע תא
 תואל ,םיירובצ תודסומב ,ותלהק ינב ,ויחא
 תצעומב רבחל ץליק יבשות וב ורחב הדות
 .היריעה ןוטלשל רחבנ הצעומבו !היריעה
 ןוטלש־ישנא ןיב עלסכ ןתיא דמע םשו
 םיימשיטנא םבורב ויהש ,םיינלופה היריעה
 היריעה דצמ חפקל ןתנ אלו םתא קבאנו

 .םידוהיה ריעה יבשות תא
 .דתיה הב רשא ,ןילופב םידוהיל דיתע ןיא יכ ,וחור יניעב האר םלוא

 ןאכ םג .הב עקתשהו ץראל ותחפשמ םע הלעו .תכלוהו תרבגתמ תוימשיטנאה
 ,ויניעב הביבח .דתיה רתויב השקה וליפא הדובע לכ !הדמע םושב םאמ אל
 למעו העיגי ידי לע קר הנבית תדלומה !םעה־תדובע איה ןאכ ותדובעש עדי יב
 ימולשת תא ןגראו "בושיה רפוכ" תדובעל ובל םוח לכב רסמתה לארשי־ץראב .בר
 "תוסיגתהה תיבגמ״ב ליעפ דאמ םג היה .הנירגרמו הדובחתהמ "בושיה רפוכ"

 "הנגה״ה לש יפסכה לעפמה רותב הינשה םלועה תמחלמ ןמזב הדסונש

 לאומש היה ץליק ינויצ ןיב רתויב תויממעהו תוירלופופה תויומדה תחא
 .ל״ז יקסבוטרבל

 .ללכה תבוטל רוסמ ,ירובצ ןקסע ,בהלנ ינויצ ותודלי רחשמ

 עצפנ 1918 תנשב םורגופב .ץליקב תינויצה תורדתסהה ידסימ ןיב היה
 תודסומב ליעפ היה .ימואלה דובכה תנגה לע ודמעב ,תינויצ הפיסא תעשב השק
 שרדמה־תיבב יאבגכ עודי היה ,םיימואלה תונרקל הבחר דיב םרותו םיינויצה

 .תובר םינש ךשמב ךויצ־ירעש" םינויצה לע
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 הרבחב םילבוסהו םיחפוקמה לש םלרוג םג ,ובל תא השבכ ןויצ קר אל
 .הבחרה תירובצה ותלועפ חטש הווה

 םיליעפה דחא היה ןכ ומכו■ םימותיה־תיבל רסמתה וצרמו ובל םוח לכב
 .שדחה םינקז־בשומ דעוב

 וחורל תורז ויה אל ךונח תוגאד םג
 הייסנמגה לש טנורטפב םינושארה ןיב —
 .םינמאנה הידידיו היכמות ןיבו תידוהיה

 ררבל תנמ לע ץראב רקב 1937־ב
 ינב םע ץראב ותועקתשה תויורשפא תא
 בהלתהו םישדח השלש ץראב ההש ;ותחפשמ

 .ונצראב השענה ןטקו לודג רבד לכמ
 יטסישפה רטשמל ןברק היה ורזחב
 עודיה הנחמב אלכנ .ןילופב ימשיטנאהו
 תרבעהב דושחכ "הקזוטרק־הזרב" הצמשל

 לארשי־ץראל םיפסכ
 םידבוכמה םידוהיה םיעבראה ןיב חקלנ ץליקל רלטיה יסגלק תסינכ םע
 הענכנ אלש ,תררועמ חורכ היה עודי יצאנה שובכה ןמזב .תבורעת ןבכ ריעב
 תיבמ יקסבוטרבל לחר ותיער םע דחי חפסנ וטיגה תואטמסב ררשש לבסל

 .היבצו הטוג םהיתונב יתשו ,הידוהי םאל אמגוד ,רתיהש ,ןמפוש

 ,ינויצה ךונחל תודוהש ,וינב ינשו תישילשה ותב םייחב וראשנ
 .הב םייחו הצרא ונמזב ולע ,םהירוהמ ולבקש

 יחטשב םג וטלבתנ הלא לבא !םיליעפ םישיא דוע ויה םינויצה תגלפמב
 .םהיתולועפ לע רבדלו םהיתומשב םריכזהל תונמדזה דוע יל היהתו םירחא הלועפ

 ידוהיה םלועב שחרתהש רבד לכל םירע םיאצליקה םינויצה ויה ,ללכב
 .תונויצה לש היתונורקע יפל םיביגמו ינוציחה םלועבו

 יחרזמה תורדתסה

 ,1917 תנשב ץלייקב הדסונ איה .״יחרזמ תדוגא״ םג הליעפ ,דתיה ץליקב
 ויה אל םדוקמ יכ ,תרמוא תאז ןיא .הנושארה םלועה תמחלמל תישילשה הנשב

 — םתפקשהש ,םיבר םירבח םינויצה ןיב ויה םדוקמ םג !ץליקב םידהוא הל

 םיברועמ םייחרזמה ויה ל״נה הנשה דע םלוא ;״יחרזמ״ה לש םלועה תפקשה
 הליחתה ימואלה תיבה תמקה לע העומשה רשאכ קרו .םייללכה םינויצה ןיב

 יכ ,םידוהיה ינומה ןיב הנומאה הרבגתהו ,תידוהיה היסולכואה ןיב םילג הכמ
 וחתפו תחא הדוגאל םייחרזמה ודגאתה ,המחלמה ץק םע אובת לארשי תלואג

 תוירובצה חטשב ,ךונח,ד חטשב ,םיחטשה לכב בחר ףקיה תלעב הפנע הלועפ
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 תיתוברת ,תירובצ הלועפ לכב רכינ היה םמוקמ .ינויצהו ימואלה חטשב ,תימוקמה
 .תינידמו

 םסחיש ,םינוש םיר״ומדא לצב ופפותסהש ,םידיסח ויה הידסימ ינושאר
 רדנסכלא ידיסחמ קלחו ן׳יצנח ,הנ׳צסיפ ,קסמודר ידיסח .יבויח היה לארשי־ץראל
 ונתנ אלו דגנמ ודמע םדבל רוג ידיסח ."יחרזמ״ה תעונתל ץליקב ופרטצה
 ויה ,םעה תדובעל ןותנ היה םבלש ,םיכרבאה ."יחרזמ״ל רובעל םתרבחמ שיאל
 םיפפותסמ ויה ולצבש ,ר״ומדאה תא הז םע דחיו לביטשה תא בוזעל םיחרכומ
 ןיב םג ,לארשי ינומה לש םהיתובל ךותל קומע רדחש ,ינויצה ןויערה .הנה דע

 תורצח לע םג רבגתה — םיישארה וידגנתמ ויה וישכע דע רשא ,םיגוחה
 םרצח ישנא לש םהיתומא ׳דב םצמטצה וישכע דע םתיאר גוחש ,םיר״ומדאה

 .הרצה םתרגסממ גרח אלו םמולש ישנאו

 וללוח ,תיתד־תונויצ תפטה םשל ץליקל םיאב ויהש ,םיריעצה םינברה
 םיעתפומ ויה םיקודאהו םידיסחה .םהינימל םידיסחה תורדש ברקב הכפהמ
 קר ואלימ ושכע דעש דיקפת ,תונויצל םינלמעת םינבר לש םהיתועפוהמ

 .תיתרוסמ תודהימ םיקוחר ,םישפח םיטנגיליטניא

 הרייע לש הבר ,טרופופר םשב ,ריעצ בר ץליק תא רקב הנושארב
 .םיינויצ תונויערל ףיטה שא תובהל םיבצוח םירבדב .זדול זוחמב בויזדנא הנטק

 היה הז .ןויצל םיקזח םיעוגעגו לוק־תונב םיעמושה תובל יקמעמב וררוע וירבד
 חבשב רבדיו המיבה לע דומעי ןנברד אלטציאב ברש — ץרפנ יתלב ןויזח
 םשו ,היגיהנמלו העונתה שארב םידמועל תוחבשתו תולהת רזפיו תונויצה
 יפמ םיעמשנ ויה ושכע דע .דובכה־תאריבו הצרעהב ויתפש לע אשני לצ־יה
 .דתיה םואתפ הנהו ,הירבדו תונויצה לע םיפודגו םיפורח ,געל ירבד םינברה

 ףגאה לא ,"יחרזמ״ה לא םיחפסנו םה םיאב דחא דחא .םינברה תוחורב הכפהמ
 .ידוהיה בוחרב הבחר הלומעת םישועו קודאה ינויצה

 תולועפל בחרנ רכ ,תובושק םינזא ואצמ וללה םינברה לש םהירבד
 תוא־יומ דחא דצמ .ריואב םיאשנ ויה הלואגה ידה .ןויצ ירחוש ינפל חתפנ
 תוערפ ,םישורג ,רקש תולילע ,םידוהיה יבושיב דחוימב ועגפש ,המחלמה

 םתופתתשה תורמל .המחלמה ימי ךשמב םידוהיה ישאר לע וכתנש ,תוחיצר
 ןמ וקונ אל תאז לכב ,םימחולה לכ דצב ,המחלמב םידוהיה לש האלמה
 אל .םוקמל םוקממ תולטלוטמ םהיתוחפשמ ,הסישמל ויה םהיתב ,תויונערופה
 ,םהיתויחאו םהיחא ,םהיתובא םד דוע ךפשנ ,ברקה תודשב םמד תא וכפשש יד

 לכ יניעל .תילכת אללו םעט אלל ךפשנ םידוהיה םד .תיזחה ירוחאמ וראשנש
 .היתוהלב לכב םידוהיה לש הידגרטה התלגנ

 לארשי־ץראב םחלנה ידוהי ןויגל לע תועומש םנמזל ועיגה ינש דצמ
 ,רופלב תומדב יגש שרוכ לע ועמש .םיכרותה דובעשמ ותדלומ רורחש ןעמל

 ןתנת לארשי־ץרא יכ ,םימעה יניעל ,יבמופב ריהצהש ,הילגנא לש ץוחה רש
 לכ .לבתה תוצרא לכב םיצופנה םהיחאל ימואל־תיב םש וננוכי םהו ,םידוהיל
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 ירבד תא טולקל תובבלה חא זדישכהו תוחומה תא וביהלה וללה תועומשה
 .םהיתורוש לא חפסהלז םיינויצה םינלמעותה לש םימוחנתה

 השעש ריבכה םשורה תא שילחהל וצר ,ריעב םיאנקה תונויצה ידגנתמ
 ןכל ,םהבש םיריעצה לע דוחיב ,םידיסחה ויעמוש לע וימואנב בזיזדנאמ ברה
 חידהל ידכ ,ןילופ ירעב עסונו ברל שפחתה ינויצ ןלמעות הזיאש ,לוק ואיצוה
 זעל ירבד םלוא .לועה יקרופו םישפחה הנחמל ןשכרלו ׳ד תרות לעמ תושפנ
 ןימאהל םיאתפו םימימת דוע ויה אל םישנאה .הכופה הלועפ ולעפ הלאכ
 ,תוגותעה רקיעהו ,המחלמה .תינויצה העונתה תישארב ויהש ומכ ,רבד לכל

 ורשכוה תובבלה ,וחקפנ םיניעה ,ןהלש תא ושע ,תינויצ־ורפ הבורב התיהש
 הכפהו םידוהיה בוחרב הטילשה התשענ תינויצה העונתה .ורושאל רבד ןיבהל

 .תיממע העונתל

 הידסימ ןיב רשא ,ץליקב "יחרזמ תדוגא" דוסי רשפא הז תוחור בצמ
 ידיסחמ הקסולק באז ,הנ׳צסאיפ ידיסחמ ןמרבוא ללה :םינפ־יאושנ םישנא ויה
 ידיסחמ ןייטשרבליז המלש בקעי ,ץיני׳זוק ידיסחמ םיובנשריק קחצי ,רדנסכלא
 רב םהרבא ,בולוקוס ידיסחמ ,ןמרה דניקסיזו ןייטשרבליז לארשי ,קסמודר
 ,"ךלביטש״ה תא ובזעש ,םיכרבאו םיריעצ רבח םדבלמו ןי׳צנח ידיסחמ גרבנזייא

 .םהב תטלוש ,רתיהש הריואה תא תאשל ולכי אל יכ

 ןרבד ,ןיבמוגמ קינטולז .ל.י ברה ,ינש בר ץליקל אב ןושארה ברה ירחא
 וילגרל וכילשה םישנ .יבש תושפנ חקל בהלנ סותפב ורמאנש וירבדב ,אלפנ
 רעובה .ץראה תלואגל תולודג תומורת םורתל ובייחתה םירבג ,ןהיטישכת תא
 בירקהל םג ,לארשי־ץראל תולעלו ליפעהל ןכומ היהו וימואנמ םסקומ ויה

 וזכ ,םינומהה תא הפיקמ תובהלתה יתיאר אל םלועמ .תדלומה ןעמל ושפנ תא
 םיפסאנה .םילשוריו ןויצ לע ויתורבדמ אשונ היה הז ברש העשב ינפל התלגנש
 .םינזא תושירחמ ויה םיפכ תואיחמו דדיה תואירק .םיפכ לע םאונה תא ואשנ

 .םיעמושה תובלמ החמנ אל וימואנב הז בר השעש ריבכה םשורה

 םירחא םינבר ןמזל ןמזמ ץליק תא םירקבמ ויה ל״נה םינברה ינש ירחא
 ,הבויארגמ לאימע ברה יחרזמה ןויערל תובר תושפנ השע דוחיב .םש ילעב

 היה אוה ר,חא גוסמ םאונ היה הזה ברה .ביבא" לתב ישאר בר ןכ ירחא היהש
 ויה וירבד .שגרה לע לכשה רבגתה ולצא .בל ךותמ אלו הבשחמ ךותמ םאונ
 םירבד יטושקב אל ,ותובהלתהב אל ,ולש םוטפב אל ענכשמ היה אוה .םיינויגה
 טקשב !ורובדב ןותמ היה אוה .וחוכ היה הלאב אל — הקיר היגולוזארפבו
 הלודגה ותואיקבב ,ונויגהב .רבדמ היה וילעש ןיגעה תא חתנמ היה ישפנ
 ,יתורפסה ונונגסב ,םירחא םימע לש םתורפסב םגו השדחהו הקיתעה ונתורפסב

 עירכה הלא שפנ תולוגסב — םיינרדומה םימאונה תרושב ודימעמ היהש
 ,םעל תושדקומ ןלוכ ויהש ,ויתופקשהו ויתועדל תושפנ שכרו וידגנתמ תא

 .וצראלו ותרותל ,לארשי
 םהישאר תא םיניכרמ ויה ורודב ןואגכ םג ומש אציש ,הזה ברה ינפב
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 זילע לפנתהל םיזיעמ ויה אל ,רתויב םיפירחה תונויצה ידגנתמ ,םיאנקה םג
 ,הכלהמו ארקממ תוחכוהב האטוב ויתועדל םהלש תודגנתהה .לוזלזבו תוסגב

 .הרות לוע יקרופ ,םיעשר םע רבחתהל רוסאש
 ופתתשה "הדוגא" ישנאש ,"יקסרטסוק" םלואב ךרענש ,םיחוכז ףשנב
 לש הלודגה ותעפשה תא שילחהל הרטמב ,וב ומאנ םירחבומה םהימאונו ,וב
 ז םכרדכ םיסג םייוטבב ופיקתהל וידגנתמ וזיעה אל ,ויעמוש לע לאימע ברה

 םהבו הדגאמו הכלהמ םיחוקל םירמאמב ,ץרא־ךרדבו םומנב וילא ונפ פח
 הנוכנ הניא םינויצה הנחמ לא םיחפסנה םינברה ךרדש ,חיכוהל ולדתשה

 .םיקסופה ירבדל םגו הרותל תדגנתמו

 םעופ היהש ,ימואלה שגרה ן תוקיפסמ תובושת םהל ןתנ ,ןבומכ ,ברה
 .םהירבד תא רתס תולקבו םדגנ הפ־ןוחתפ ול ונתנ אירבה ונויגה םע דחי ,ובלב

 ,וילע הבוטה ותואיקב דיכ ברה חיכוה ,"ותלואכ ליסכ הנע" :קוספל םאתהב
 העשב ,םישפח םע וליפא רבחתהל רוסא םוש ןיא םיקסופהו הכלהה יפל יכ
 םירסומו לארשי תבהא םילגמ םהש ,העשב ךפיהל ז םהיניע דגנל ולוכ םעה תבוטש
 ־יעשופ םע תחא הרושב םדימעהל ןיאו ,םה םירשכ םידוהי ,הילע םשפנ תא

 .לארשי ללכל הער םהישעמב םימרוגה ,לארשי

 .ףשנ ותואב הז בר יפמ יתעמשש ,ל״זח ירמאמל רבסה תרחנ ינורכמ

 .ינשה תיבה ןברחל ומרגש תובסה לע דומלתב ואבוהש םירמאמה תא טטצ אוה

 םהירבד תא ודימעהש ליבשב אלא ,םילשורי הברח אל" :רמאנ דחא םוקמב
 ."םנח תאנש ליבשב אלא םילשורי הברח אל" :רמאנ רחא םוקמבו ."ןידה לע
 יקלח ןיב האנש עורזל וצרש םישנא ויה ,תחא ןה ןתוהמב וללה תובסה יתש
 ישעמ תא וקידצה ,וילע םכמתסהבו ,ןיד םיאצומו םישפחמ ויה ,םינושה םעה

 .םהלש דורפה

 םיבר םירבחו "יחרזמה" קזחתנ ץליקב לאימע ברה לש ורוקב ירחא
 .ויתורושל ופסינ

 רואנה ברה .קבלצולבמ יקסלבוק ברה ינפ תא םג לבקל התכז ץליק
 םתואב .ינלופה טניסב רוטניסל רחבנש ןמזמ ןילופ ידוהי ןיב םסרפתנ הזה
 יפל ,אישנה .ןילופ תנידמ שאר ,אישנ תריחב םייקתהל הכירצ התיה םימיה
 שארל דמעומה .טניסהו םיסה יריצ לש תולוק בורב רחבנ■ ,הנידמה תקוח
 רחבהל םייוכס ול ויהו ,עודי טרקומד ,שטיבוטורנ רוספורפה היה הנידמה
 יניעב ץוקל היה הזה םעה־בוהאו םדקתמה דמעומה .תולוק לש עירכמ בורב

 ,םיטרקומידה םירחובה רפסמ תא טיעמהל ידכ .ותריחבל ודגנתהש ,םיקדנאה

 ודימעה םה .םייסהו טניסה לש םיריצה דגנ רורט ישעמב םיקדנאה ושמתשה
 ,םיטנדוטס םינוירב לש תורוש תורוש םייסה לא םיליבומה ,תובוחרה ךרואל

 םתוא םיחירכמו םידוהיה םיריצב דוחיבו םיטרקומדה םיריצב םירצוע ויהש
 גפוס היה ,םינוירבה לש םנוצר תא אלמל דחא ברס םאו ,םבקע לע רוזחל

 .תוירזכא תוכמ
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 ,תוינומרהה םהירבא תועונתב ,םתוינוציחב םג אלא !לכשה ידוהחבו הבשחמה קמועב
 לש תונמאה ןמ םהב שי .םלוק לש תודרומו תוילעב רקיעבו ,םהינפ ימשרב
 אוהש העשב .הנמיה הלעמל ןיאש ,דדמב הלא תולוגסב טלש דלוג ברה .ןקחש
 ינוגבו ויתורעהב ,ויתועונתבו ,תויומדו תונומת ויעמוש ינפל ריבעה ,םאנ
 •דינפל ,תויח — תודמוע ןה ולאכ ךל המדנו .תיטסלפ הרוצ ןהל ןתנ ולוק

 הדגאה תא םיפסאנה ינפל ריכזה ץליקב הנושארה םעפב םאנ רשאכ
 ,המימה ולפי אלו — ריינ לש רשג לע םידוהיה וכלי חישמה תומיבש ,תיממעה

 וז הדגא לש ורופס ןפוא .המוהת ודריו — לזרב רשג לע וכלי םהיביואו
 דע םיפסאנה ןוימד תא ררוע ויתועונתבו זעה ורובדב !ויעמוש תא םיסקה
 לואשה — םהיאנושו ,חטב םיכלוה םידוהיה ,ונינפל רשגהש ,דחא לכל המדנש

 ,םהינפל החותפ

 וראתב .ןוימדה םלועל תואיצמה םלועמ ויעמוש תא ריבעהל חוכ רצע אוה
 םיללצה !רהוזו רוא ,םינווגמ םיעבצ םהב םינכה םיילארשיצראה םייחה תא
 בבג אל אוה .םהילע ליצאהל ורובד־תלוגסב חילצהש ,הגונה תעפשהמ ומלענ
 ףוליס ידי לע העונתל תובבל ךושמל הצר אל ,תודבועה תא ףלס אל ,םירבד
 תדלומל הזה םאונה בלב תננקמה הקומעה הבהאהש ,היה הארנ אלא !בצמה
 התוחתפתה לש תורוצה לכב תוארל ונתוא תצלאמ איה ,הירוענ תא תשדחמה
 ינרק םכותמ םינירקמ םיללצה םגש דע ,בלה תא תונינרמה תויבויח תועפות

 .היחת לש רוא

 תילילש העפות המצעל איה ביבא־לת לש קושב תוינרגת ןיב הרגת
 םיענ אל ןויזח יאדו והז — הבולע הטורפ לשב תוינע םישנ ביר .הרבחה ייחב
 םייחה־רועכב םג האורה ,דלוג ברכ ןמא־םאונ לצא םלוא .תעדה ינינא ליבשב

 !הרומח" :ןיעכ ףודגו ףורח ירבד םישענ ,תוחתפתה לשו היחת לש תוצוצינ

 הפשה תיחת לש םיקיהבמ םינמס םה םיארמ ,ןזואל םימיענ "!השפט !תלווומ
 .ידוהיה בושיה לש רובצב תודוריה תובכשל םג הרדחש ,תירבעה

 םימסקומ ויה םיעמושה !ולש תא השע עגרל ףא ונממ הפרה אלש םוטפה
 לע ומכ םהינפל ריבעמו המיבה לע ודמעב ,ונממ םיטנפוהמ ויהו ורובד ןפואמ

 .היחתל הבשה ץראב בושיה ייח לש הנומת ירחא הנומת טרסה

 האלממ ,דתיה ואוב לע העדוהה .דלוג ברה לע םיעגעגתמ ויה ץליק ידוהי
 ןורטאיתה םלואב םאנ ,ריעב ורקבב ,הנורחאה םעפב .החמש םהיתובל תא
 יכ ,הפל הפמ אלמ היה םלואה .םע־ינומה וירבד תא עומשל זא ואב .ימוקמה

 .ץליק ידוהי לע דלוג ברה בבחתנ

 םעפ רקב ,ינלופה םייסל ריצ ,אנפיל ק״קד ד״באר ,טורב .ש ברה םג
 .ץליקב תחא

 בושחה ערואמה דובכל .הרזת־רפס תביתכ םויס תגיגח גגח "יחרזמה"
 ריעה ידוהיל .וז הוצמ־תחמש תא ותעפוהב ראפל ידכ ל״נה ברה ןמזוה הזה
 ,האלפנה ותשרד תא ויפמ עומשלו הזה בושחה ברה תא ריכהל תונמדזהה ,דנתיי
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 ינמכמ לכב האילפמה ותואיקב תא םגו ףירחה ולכש קמוע תא הב הארהש
 .תודהיה

 •ירחא היהש ,בונכיצמ טורנורב ברה לש ץליקב ורוקב תא םג ןאכ ריכזא

 הנחמל וחפסהב םג .דיסח בר לש םופט היה הז .ביבא־לת תלהקב ד״באר ןכ
 והולבק ץליקל ואובב .רדנסכלאמ ר״ומדאה לצב ףפותסהמ לדח אל יחרזמה

 .רתויב םיבושחה םהירבחמ דחאכ רדנסכלא ידיסח לודג דובכב
 תשגל םיליגר ויהש ,ןשיה רודה לש םינברה יכרדב זחוא היה הזה ברה
 תונווכ םהב םיסינכמ ויה ,ןצרתל םתולדתשהב ךכ רחאו תוישוקב םיקוספה לא
 לכ ורסוה הנורחאה םתנקסמ יפל .השרדה תמגמל םימיאתמ ויהש ,תונויערו
 .ריתיו רסח אלל םירורב ,םירווחמ ואצי םיקוספה .תוישוקה לכ ולטוב ,םיישקה

 .יממע ,טושפ ןונגס היה ונונגס ?רובד יטושק בהא אל טורנורב ברה

 .םשור ושע וירבדו ,ויעמוש לע עיפשהל ואובב םיטושפ םיעצמאב שמתשה א\ד
 אלל ,יעבט ןפואב בלה ןמ םיאצויה םירבד רבדמה ,בר וינפל האר עמושה
 לא וירבד וסנכנ ןכל !םייתוכאלמ ,םיקירבמ םירובדב םיפסאנה ינפב תופייתה
 איה חונרבדהש ,םימאונה ילודג תעפשהמ התוחפ ,דתיה אל ותעפשהו ,בלה

 .םתכאלמ

 ץרמבו שדח םד םרז "יחרזמה" לבק ,בר לש רוקבו רוקב לכ ירחא
 דימת םינבומו םירע ול ופסונ םיריעצ תוחוכ .תימואלה ותדובעב ךישמה ףסינ
 אצמנ הבו ,םיבר םירדח תלעב ,החותמו הפי הריד ול שכר "יחרזמה" .הדובעל
 ברע ירועש ורדוס .האירק רדח ,תוריכזמל רדח ,"יחרזמה" ירבחל הלפת־ת־ב
 דומל ,דומלת ירועש ומייקתנ םיגחבו תותבשב !לארשי ימי ירבדלו תירבעל
 םינקזו םיריעצ "יחרזמה" םלוא לא וכשמנ דוחיב .רכו תובבלה תבוח ,ירזוכה
 ,הרמז !ינחורו ינפוג גנוע םיפתתשמה ואצמ ןהב ,"תבש גנוע" לש תוכסמל
 תא וביהלה הריב וא ןיי סוכ םהירחאו ,תוניגעמ תואצרהו םידוקר ,הריש

 .תיאליע השדק םירבחה ןיב ורומח םייחה לפש לעמ םוממורו תובבלה

 תירוטסיה הראהב ,השדח הטישב םינותנ ויה עדמ ירפסב םירועשה
 ,םישדח תומלוע יולג ןיעמ ,םהיעמושל העתפא ןיעמ םהב התיהו ,תיפוסוליפו

 .תבשל תבשמ וברתנ םיפתתשמהו
 ,יקסנשק ףסוי ,יקסליבינ יבצ םירבחהמ תבכרומ ,רתיהש ,תוברתה תדעו
 תואיל אלל הדבע ,וללה םירוטה בתוכו טרהטוג לשיפ ,םולבנזור רסיא והילא
 םקיזחהלו םיריעצה תובלב הרותה רואמ תא קזחל ידכ ,הבר תובהלתהבו
 תואמסיס ירחאו םירחא תונחמל תכלל ונממ ושרפי אלש ידכ ,"יחרזמה" הנחמב

 .תורז
 .םידחא םירוט ומשל שידקהל אוה יאדכ ל״נה םירבחהמ דחא לכ

 תועידיב שודגו אלמ ךרבא היה ,הבוצשולומ ברה ןתח ,יקסליבינ יבצ
 עדויו תורז תונושלב ריכמ ,השדחהו הקיתעה תירבעה תורפסב יקב ,תודהיה
 .תוירבה םע ו״תוכילהב עונצ ,ונע ,ןשיב היה ועבטמ םלוא .ןתורפס תא



 115 — ץליק רפס —

 םידידי לש דצ גוזמ קר *ויתועידיב תואגתהלו טלבתהל הצר אל םלועמ
 הרדאה תא אצומ היה םהיניב ,שפנה תולגתהל אב היה
 ויהש ,ויתונויערלו ויתועדל שפוח ןתונ היה םהיניבו ,ושפנלו וחורל המיאתמה
 ותא לייטל וא ותרבחב תבשל היה םיענ .קסופ יתלב רהנ םרזכ ויפמ םיכפמ
 תומדש ןיב ,"יחרזמ״ב רועשה דומל ירחא ,םירהצה ירחא תבשב ,ץיקה תומיב
 ריבסמ היה םישרפמ ראשבו י״שרב ,שרדמבו דומלתב השק רמאמ לכ .דב

 ץרתמ היה םימעפל .ןוכנה המוקמב התדמעה וא הלמ תפסוה י״ע לק ןפואב
 יכ ,םירודה רשימו תוריתס בשימ היה תולקב .תוא יונש י״ע המוצע הישוק
 .תושדחהו תוקיתעה תונושה תוירפסבו דומלתה םי ינמכמב הז שיא היה יקב
 תא קלסל לדתשמ היה אוה ן ויניעב אונש היה לופלפה ,ןטשפ היה ועבטמ

 .תואסרגה יפולח י״ע הנבהב ישוקה

 תודשה יליבשב םילויטב .הבורמ הדמב וב חתופמ היה תולכתסהה חוכ
 תוכיראב רפסמ היהו בשעו ץע לכ םשב ,ץרשו רופצ לכ םשב ארוק היה
 דמוע עבטה יעדמל רוספורפ הזיא ולאכ ,דל המדנו *םהיתולוגסו םעבט לע

 .הקינטובב וא היגולואוזב רועש ןתונו דימל

 היה בר ןמז .ונורשכמ הברה םינכה הזב םגו .תואסקנפ — ועוצקמ
 לכבו ,םייטרפ רחסמ־יתבבו םיקנבב ןכ ירחא ,תירבעה היסנמיגב ריכזמכ דבוע

 .ועוצקמל תונמאנבו ותונקידב ןייטצה םוקמ

 ריכהל הצר אל דחא .יקסליבינ לש היתגולפ־רב היה יקסנשק ףסוי
 םיריש רבחמ היה .ררושמ תויהל רמיתה יקסנשק רמ .ינשה לש ונורתיב
 וכרדו .סופדב רוא תוארל וכז אל םלועמ לבא *םינותעה תוכרעמל םחלושו
 היסנמיגב תד הרומכ תרש אוה .םינויתעה יכרוע לע וירבח ינפל רמרמתהל היה

 .ןמלוו .ם לש תונבל

 םג הכז הידי לעש ,הלודג הכ ,דתיה ויתועידיבו ויתוחוכב ותנומא
 .היסנמיגב הרומ תרשמ — תויצקיפילוק אלל לבק ,תישאר .םייחב תוחלצהל

 תופשב םהיתועידיש ,םירחא .יזוחמה ןידה־תיבב ימשר םגרתמל השענ ,תינש
 וזעה אל ,הזה ׳פורפה לש ותלכשהו ויתועידי לע הברהב ולע ללכב םתלכשהו
 םתמכחב םירחאש המ ,גישה ויתלוואב אוהו ,תוימשר תורשמ תגשהל לדתשהל

 .וגישה אל

 וניב האנשה תא הפירחה יזוחמה ןידה־תיבב ימשר םגרתמכ ותרשמ
 םהב יכ ,םתייווהכ םירבדה תא ןאכ רפסא ?המ ליבשבו ?ךיא .יקסליבינ ןיבו
 תמחלמ ינפלש םינשב דאמ ופירחהש ,םינלופהו םידוהיה ןיב םיסחיה םיפקתשמ

 .ללכה לע דמלל אב הז טרפ .הינשה םלועה

 ,םידוהיה דגנ הנפומ היה ודוחו הינמרגב ללותשמ היהש ,םזירלטיהה

 שאר המירה ,םינלופה תובלב תננקמ ,רתיהש ,תוימשיטנאה .ןילופל םג רדח
 הלחה .םהישעמ תא םיקחמ ויה ,תפומל םהל ויה םיצאנה .םיתעבש הרבגתהו
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 תויריעה תוצעוממו סייסה תמבמ ,םינותעה יפד לעמ .העורפ תימשיטנא התסה
 םיטנדוטס לע תויולפנתה .םידוהיה לע לערו םרא םיליזמ םיימשיטנאה ויה
 םירקמהמ ויה ,אקושד אמויב םינרגתב תוערפ ,םיהובגה הלכשהה יתבב םידוהי
 וזעה םינלופ םינוידבש ,ךב ידיל עיגה רבדה .םהילא בל ומש אלש ,םיליגרה
 ריעה תובוחרב םיבשו םירבוע םידוהי לע תולקמבו לזרב תופפכב לפנתהל

 .הרטשמה יניעלו םויה רואל ריעה ינגב םילייטמ לע וא
 .הלאכ תוערואמ ועריא ץליק ידוהיל םג

 ןגב לייטל םלגרהכ ואצי ריעה ידוהישכ ,םירהצה ירחא תבשב םעפ
 .םד בוז דע םוכהו םינוירב םהילע ולפנתה ,"הקבו׳צרק" תורדשבו ריעה

 אלש ןמז לכש ,הנעמ הנממ ולבק ,הנגהו הרזע רבדב הרטשמה לא םתונפב
 תולולע הלאכ תורגת .תברעתמ איה ןיא ,תוצובק יתש ןיבש ,הרגתב ללח לפנ

 ."דכב המ לש םירבד ליבשב הרטשמה תא קיעזהל ןיאו ,ץרפתהל דימת

 תוערואמהמ תטרופמ המישר םסרפ ,"גנוטייצ רעצליק" ימוקמה ןותעה
 םידוהיה יפלכ התוגהנתהו הרטשמה תדמעש ,ריעה הז םע דחיו׳ ריעה־ןגב
 ונפש ירחא םג אלא ,תוערואמה לע הביגה אלש דבל אל :קדצב אלש ,דתיה

 .םיפקתנל הנגהו הרזע תתמ הפצוחב הטמתשה ,הרזעל הילא

 ךדוע תא העבתו "הפצוחב" יוטבב המצעל ןובלע האצמ הרטשמה
 איהש העשב ,בתכב הרטשמה תא בילעהש לע ןידל ,יקסליביג יבצ תא ,ןותעה

 .רדסה לע תרמושו רמשמה לע תדמוע

 ,תודבוע תורוסמ ויה ןותעבש ,יקסליבינ ׳ה עידוה ןידה רורב תעשב

 גשומה ותעד יפל .הרטשמה תא בילעהל ללכ ןווכתה אלו ,לעופב ויהש ומכ
 םוש ליכמ וניאו תינשקעו הצימא הדמע :איה תקיודמה ותארוה ,"הפצוח"
 הפצוח" :ידומלתה םגתפה תא איבה וירבדל ךמסו היארכ .ןופלע לש זמר
 הנווכ "הפצוח" םשה ךותל סינכהל רשפא־יא םשו ."אינהמ אימש יפלכ וליפא
 תינשקעו הצימא הדמע ,ונייהד ,םגתפה תנווכל המיאתמה ותרדגה תלוז ,תרחא

 .׳ד יפלכ םג החילצמ

 התארוהש ,אצוי המישרה לש המוגרת יפל יכ ,ןעט תאז תמועל רוגטקה
 .הרטשמל ןובלע והזו ,השוב תעדו" הניאש תוזע — איה ״הפצוח״ הלמה לש

 ולאכ ,וב עגופש ימו ,יתכלממ דסומ איה הרטשמה .הדובכ לע ןגהל הילעו
 שנוע תלטה ןידה־תיבמ םישאמה שרד ףוסבל .ינידמה רטשמה תא בילעה

 .ךרועה לע רומד

 תא תוחדל טילחהו וז תיגלוליפ הלאשב עירכהל לוכי אל ןידה־תיב
 .תוינושל תולאשל החמומ ,ןשלב לש ותעד־תוח עמשתש דע ןידה רורב

 אצמ הז החמומ ,ימשרה םגרתמה ,יקסנשק רוספורפה ןמזוה החמומכ
 ינלופ ירבע — ןולמב םגש ,דיעהו הרטשמה לש הדצ לע תויהל ול חונל

 ."תוזע" ״!>6202610050״ םשב ״הפצוח״ םשה םגרותמ
 יקסנשק תא לספש ןיד־ךרוע ןותעה תכרעמ דצמ דמע תאזה םעפב
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 עדוי וניא החמומ תויהל דמועה יכ ,ועבקב .וז הלאשב החמומ תויהמ ירמגל
 תואיגשה לע עיבצה וירבדל עויסכ .תירבעה הפשה תא אלו תינלופה הפשה תא
 ־תיבל ןיאו ,תינלופה הפשה לש ןונגסה יללכב ןיחבהל עדוי וניא יכ ,ורובדב

 תולאשב ילגרו וידי תא אצומ וניאש ,שיא לש ותעד־תווח לע ךומסל ןידה
 .תו׳יעדמ

 ןידה־תיב שאר לא תונפל יקסנשק הסנ ןיד ךרועה לש ומואנ תעשב
 .תואצות אלל םלוא ,ןידה ךרוע לש ויתויולפנתה יגפמ וילע ןגיש ,השירדב

 דיעמה החמומה תא לוספל תוכז שי םשאנל יכ ,ריהצה ןידה־תיב שאר
 .ויניעב םיקדוצל אצומ םשאנה אוהש ,םיקומנב ותערק

 לש ותעד תווח תא עומשל ידכ ,טפשמה רוריב תא בוש החד ןידה־תיב
 .הז ןיגעב רוש ׳פורפה

 ינפל ילג שירב לפשוה ודובכ .טפשמה תיבמ שאר יופח אצי החמומה
 .טפשמה רורב תא עומשל ואבש ,םיפסאנה ינפלו םיטפושה

 לש ותנמזהל אב אל רוש רוספורפה .בר ןמז דוע ךשמנ הז טפשמ
 לש סונכ הזיאב ףתתשמ ,ץראל ץוחב םימיה םתואב ההש אוה .ןידה־תיב

 .ונתשנ םלועה ירדסו ,הינשה םלועה תמחלמ הצרפ םיתניב .םידמולמ
 ,יקסנשקו יקסליבינ ןיב האנשה הרבגתנ ,וכשמהו טפשמה תלחתהמ ,זאמו

 .ורבח לש תוצראה־םע תא יבמופב תוארהל לדתשמ היה םהמ דחא לכו
 ,הבורמ ,דדמב יקסנשקב וב ויהש ,תולעתהה ץפחו הואגה תשלוח תורמל
 הדמבו .יתד ימואל ינויצ היה לכ תישאר .ושפנ תונוכתב תויבויח תודמ םג ויה

 תודוה .הקודקדו תירבעה הפשב ,ך״נתב יקב ,הרות עדוי היה תמיוסמ
 היה ,רעונל םירועשב ףתתשה ."יחרזמה" תורושב םוקמ אצמ הלא ויתולוגסל

 .היתונרקו לארשי־ץרא תבוטל הלומעת השועו תונוש תויונמדזהב םאונ

 ,וירבחמ טעמ אל עפשוה ,"יחרזמה" לש תוברתה תדעוב רבח ותויהב
 ותעד תא תונשלו םירחא תעד תא דבכל לגרתה טאל ,טאל .עגמב ותא ואבש

 .תימצעה ותובישח לע

 ימואלו יריבצ ןקסע לש דחוימ םופט היה — םולבנזור רסיא והילא
 םירתסנה םיכרדה תא תולגלו וילע רובדה תא ךיראהל אופיא אוה יואר .דחאב

 .הזה םדאה חור תוחתפתה לש

 לכ וליעוי אל תומשרתהל ימינפ רשוכו השיגר שפנ םדאל שי םא
 םע עגמב אובמ והולידבי םא םג ,םיכשחמב והוריתסי םא םג .תוריהז יעצמא
 םיאשנה םיפוסכהי תועדה תא וברק לא טולקיו ויתורגסממ אוה גורחי ,םירחא

 .םלועה לש וללחב םיצבצבמהו

 תא רמש ,טושפ תיב לעב ,ויבא .םולבנזור .א .אל םג התיה וזכ שפנ
 זהבישוה ותורענב ,םיקהבומ םידמלמ ידיל והרסמ ותודליב .וניע תבבכ וגב
 ־ישבוח ראש תרבחב םיקסופו תופסות ,ארמגב קסוע היה םש .שרדמה־תיבב
 ,ךרדהמ רוסי אלש וילע חיגשה ,ונממ וניע תא ערוג היה אל ויבא .שרדמה תיב



 — םינוגראו תועונת ,תוגלפמ — 118

 ןא אתהש ,תושדח תועד ושפנ לא הנרודחת אלש ,תרוסמה ול התותהש
 תאוצ לע םייחר ויבא ביכרה הרשע הנומש ןב ותויהב .רעונה ןיב טשפתהל
 ןושלו בתכ .הסנרפ יקסעבו ץרא־ךרד תוכלהב קסוע לחה הח ,השא תרוצב
 יניע דגנל ריאמ .דיה הזה רמאמה — ״ןויגהה ןמ םכינב וענמ״, .ויבא ודמל אל
 ונתוח והורסמ ןיאושנה ירחא .ונב לש וכונח תא ןווכמ היה ויפ לעו ויבא
 ושולי רוג ידיסח .תונומא םידיל והורסמ יכ ,םיחוטב ויהו ,רוג ידיסחל ויבאו
 וללכ .ויתובא חורו םחור יפל התואנ הרוצ הל ונתיו םדיל הרסמנש הסיעה תא
 .וחרא תא תוועי אל םעטמ רצנש ,םתלכיבש .דמ לכ ושע וירוה ,רבד לש
 ,הזכ ןידע רמוחמ השולב רסיא והילא שפנ התיה ,יתרמאש ומכ םלוא
 בוחרב םילג התכהש ,היחתה תעונתמ םשרתהל אלו השקונ ראשהל הלכי אלש
 תא חינזה ,תודיסחה תא בזע .וז העונת לא חפסנ ץק ןיא תובהלתהב .ידוהיה
 ,תובהלתה שרי םידיסחהמ .םישדחה םימרזל ושפנו ובל לכב רסמתהו ויקסע

 .ינוציק םגו יאנק יחרזמ ןכ ירחא ׳יאנק ינויצ היה אוה .תואנקו תורסמתה
 םנעמל םחלנו ותושי תא ושבכ ,םיקדוצלו םיגוכנל םאצמש ,הלועפהו ןויערה

 .ויעמוש יניעב םימעפל ותוא התשעש ,תזרפומ תוינוציקב ,תונשקעב
 תאירקמ ול ואב םלועה תועידימ תצק .ןושלו בתכ דמל אל ותורענב
 םאונכ עיפוהלמ ענמנ אל ותלכשהב הלאה תונורסחה תורמל .שידיאב םינותעה
 םוקל והפחדו וילע טילש השענ וחומב ץצש ןויערה .סונכ לכבו הפסא לכב
 לכ ,ותושי לכ ורובדב הזכרתהש ןוויכמ םלוא .יביטימירפה ובינב ועיבהלו
 תובהלתה ךותמ ,הזטסקא ךותמ ועבוה םירבדהו ,וב ופתתשה ווג ירוצי

 .ויעמוש לע םשור השעו עיפשה — תיאליע

 ןמיס ותובהלתהב ואר ,ןפוד אצוי היה םיעמושהמ םתצק יניעב םנמא
 ,וזכ הבר .דדמב ותוא םיביהלמ ויה ךרע־לק רבד ,יחטש ןויער .שפנה־תונקי־יל

 .םלוע לש ומורב םידמועה םירבד תמאב ויה ולאכ

 וכות לא םיממ היה ךרע־רסח ןויער יוטב ידיל איבהל ואובב םימעפל
 תוחיתמ ,הבורמ ץרמ איצומ היה אד ןוגכ לעו ,ותוא םיפיזמ ויהש ,םיגיס טג

 .הדמה ןמ רתוי תוחוכה

 לכ םע ריעב יחרזמה תעונתב רתויב םיליעפה םירבחה ויה הלאכ
 ,דחוימ ןויבצ יחרזמל ווש םה .םהיתונוכתו םהיתולוגס ,םהיתוערגמו םהיתולעמ

 .ירוקמו ימוקמ ןויבצ
 לעפ אוה םג ,טרהטוג לשיפ םשב ךרבא ץליק ריעל אב ד״פרת תנשב

 ."הדובעו הרות"׳ תעונתב דוחיבו ,"יחרזמ״ה חטשב הברה

 ותייווה לכ ?וב וטלקנ םתוקבדו םתובהלתהו ,םידיסח ןיב לדג הז ךרבא
 ולוכ ?ושפנ העדי אל החונמ ,העונת לעב היה .םידיסחה תולוגס תא העיבה
 הליל־תועשב קר ההוש היה ותיבב .וננחמב לפנש ,רבד לכל שיגר ,יח ףסככ
 ותוא םיאצומ ועיה םויה תועש ראש לכב .הנישל תודעוימה ,תורחואמה
 .דיה םש — רובצב ,הרבחב .ריעה ינקסע ןיב ,רעונה ןיב ,תופסאב ,תובישיב
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 ןיב ןיחבמ .דיה אל ,םולבנזור ורבחכ אוה םג .םימב גדכ יח היה םש ,ומוקמ
 תא עיקשמ היה הרומחבכ הלקב ,הבושח יתלב הדובע ןיבו הבושח הדובע

 .ויתוחוכ לש םומיסכמה

 "הנביי" רפסה־תיבב הארוהה תדובע .תובורמו תוינוש ויה ויתודובע

 ןוערגה תא תואלמל ידכ ,םירישעה יתבב םייטרפ םירועש ,"יחרזמ״ה לש
 דעוב רבחכ ,הלא לכל ףסונו .תואצרהו ברעה ירועש ,רעונה ןוגרא ,וביצקתב
 תכלל תחא היונפ העש ול .דתיה אל .רובצה יכרצב םג קסוע היה ,הלהקה
 הזיאב הפוטח הדועס לכוא .דיהו ,ותחפשמ גוחב םירהצה תדועס לכאלו התיבה
 ךונח .םעה תדובעל ,ללכה תדובעל ןותנ ולוכ .ותדובעב ךישממו אוהש םוקמ
 ־תיב לש םידימתמה הדממ ןכ םג וב .דתיה .תירקיעה ותלועפ .דתיה רעונה

 םש רשא ,שרדמה תיב תגפב םמלוע לכ תא וארש ,םידימתמכ .םדוקה שרדמה
 םייחה תודומחמ ,לבתה ןואשמ םישרפומו םילדבומ ,תוריזנ ייח םיכישממ ויה
 אצמ ךכ — ,א״שרהמ ישמחב לבותמ ארמג ףדב חור־תחנו גנוע םיאצומו
 ,תימואלה ,תירובצה ותדובעב וחור ייח תאו ושפנ קופס תא טרהטוג לשיפ
 ןוגראה ינב ,םירענה םיריעצה םע דחי לגעמב וידוקר .וינוגראבו רעונב ולופטב
 תאו לבתה תא חכשש ,ךכ ידכ דע ותוא םיביהלמ ויה "הדובעו הרות" לש
 ,םינושארה םידיסחה דחא תמשנכ ,םינוילעה תומלועב הפחד ותמשנ .היעגפ

 הרס אל שפנה־תחמש לבא !םחל היה אל ותיבבו ,םיתע ויה .ןוילע ישודק
 .םעה תדובע ךרד ,וכרדב תכלל ךישמה תדמתמ תונשקעבו ,ונממ זא םג

 םינוכנו וב םירושק ויה םלוכ .רעונה תבח ול ושכר ויתולוגסו ושפנ תונוכת

 יחרזמה לש םיטלובה ויינקסע לע
 ג״כהיב לש יאבג .םיובנשריק קחצי הנמנ
 תירבעה ירחושמ ,תובר םינש ךשמב לודגה
 ,הלהקה דעוב יחרזמה גיצנ ,םינושארה

 .דועו תידוהיה תימואלה הצעומה רבח

 ׳ר לבוקמה יאצאצמ ,םודאר דילי
 ׳רל דכנו ןינ !ילפורטסואמ ברה ןושמש
 ךינח !("הדוהיב עדונ״ה) אדנל לאקזחי
 ץיניחקו קסיזדורג ידיסחמ !הבישי
 ןאכ .ץליקל ויאושנ רחאל רבע !םיקהבומה
 דוד ׳ר לש ותב !הל׳הפיצ תא .רשאל אשנ

 .םינושארה ץליק ירחוסמ !יקסבוטרבל
 רחוס לש םש ול הנק קחצי ׳ר
 !טפנ לש ינוטיס רחסמ םדוקמ) רשי

 םע ,םדב .הבורמ הדימב ךכל המרת ותשאו ,(תלוכמ כ״חאו חלמו םיחילמ
 ירבעו ינויצ תיבל תודוסי חינהל םג ועדי ,הסנרפ ינינעב םידורט םתויה

 .ויתולאשמ תא אלמל עגר לכב
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 םכוניח תא וידיל ורסמ ׳ץליקל ל׳ד יקסלובירפ םחנמ לש ואוב םע .קהבומ
 היה ׳ןכאו ,"ו תירבע רבד ,ידוהי" םתיבב עובק היה טלש .םהידלי לש ירבעה
 ישנא קר אל תירבע—תינויצ הריוא וב ואצמ .ריעב ןושארה ירבעה תיבה הז
 הלפנש ,ל״ז המיס ,םתב .י״אמ תיצולחה העונתה יחילש םג אלא ,םוקמה

 .ריעב הנושארה תירבעה תרבוד ,דתיה ,השרו דרמב כ״חא
 ןושארה ילארשיצראה יאנותעה ל״נה החפשמה ייח תא האד דציכ ןינעמ

 .ץליקב רקיבש
 יתעגה ראשה ןיבו ,ןילופב ק",דקה תוחילשב יתישע הנש 30 ינפל״
 ,םיבהלנו םירוסמ צ״עופ ירבח ,תחא החפשמ לש תונבו םינב םש יתרכה .ץליקל
 ןמז ותוא יח רבכ החפשמהמ דחא) ץראל תולעל םיננוכתמ ,תירבע יעדוי

 ,תילכראירטפ תידוהי החפשמ יתאצמ .םתיבל יתוא ונימזה תבש לילל .(ץראב

 םייבבל תונבהו םינבה ,ראות תפי — םאה ,םינפ־אושנ — באה .תרדהנ
 —ישדחב הראשנש תבה קרו ,ץראל המ־ןמז ירחא התלע החפשמה לכ) םיביבחו
 רש ,ןייה לע שדיק ,תד־שיא היה באה .(םש וניחא לכ לרוגכ היה הלרוג
 *תבש תריואל ועייסו שאר יוסיכב ובשי — םיאנק ןויצ־ילעופ םינבהו ,תורימז

 ."הכלמה
 (26.3.56 ״רבד״ ,ררוש םייח רמ ״רבד״ ךרוע תמישרמ עטק)

 יבמופב עיפוה הנש התוא .י״אל ותחפשמו קחצי ׳ר ולע 1933 תנשב
 ׳ר היה א״תב וירוגמ תפוקתב .א״ת לש הלבוי תוגיגחב ץליק תלידק כ״בב
 וירוא רב ׳בוט גזמ לעב יינעו עונצ שיא ,.הרותל ויתותע תא שידקמ קחצי
 ,ותנמלא .ג״ישת ןסינ ח״רעב רטפנו הבוט הבישל הכז ,חבושמ הליפת לעבו

 בא ׳ד םויב הרטפנ ,א״תב םימותי,ד־תיבו םינקזה־בשומ תבוטל תובר הלעפש
 השמו הירא ,םהרבא ,ד״וע ,יאר,לא .י.א) םינב 4 םהירחא וחינה .ד״ישת

 .ביבא לתב םלוכ ,(ןיטשרבליז הליצו יאכז הדע) תונב יתשו (םיובנשריק
 םהיתומשו ,ורכזנ אלש הלא לכו ,םהיתומשב ,ןאכ םיתרכזהש הלא לכ
 .רצה םגוחב םיצורח םילעופ ויה םלוכ — םירחא תומוקמב םג ,ומסרופ אל

 םיעונצה םידבועה לש םהיתולועפ תא םינזאמ תופכב םילקוש ונייה ול ,עדוי ימו
 ימ ףכ — םלועב םילצלצמ םהיתומשש ,םירחא םינקסע תולועפ םע וללה

 ?העירכמ ,דתיה
 שפנה תוקבדבו תוריסמב םילעופה ,םהישעמב םיעונצה ,םלוע־יונע הלא
 םתוכזבש — םה םה ,רצה וגוחב דחא לכ ,הבודמ תונשקעבו תופיע אלל
 הקלחב ,לארשי תנידמ תמקהו ןויצ תביש םולח תמשגהל ,םולה דע ונעגה

 .לארשי ץרא לש
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 ץליקב ריעצה רמושה
 תינמנ ץליקב ונגראתהו ומקש ,תונושארה תוינויצה רעונה תועונת לע

 .ריעצה רמושה תעונת קפס ילב

 הינמרגו הירטסוא תואבצ תע — הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב
 זא ,היצילגמ ריעצה רמושה תעונת הרדח — תיאסרגנוקה ןילופ תא ושבכ

 .ץליקל םגו תוישארה ןילופ ירעל ,ירבעה גניטואקסה

 וכותב זכירש ,ץליקב (זא ארקנש יפכ) "רמושה" ןק דסונ 1916 תנשב
 תמייק התיה םרט איהה הפוקתב) םיינלופה רפס יתבב דמולה ידוהיה רעונה תא
 תותיכה לש םידימלתה ונמנ םיכירדמהו םינגראמה שארב .(תירבעה היסנמיגה
 ־ייטשלדא שנגיא םהיניב ,יקצדינש ש״ע תינלופה היסנמיגה לש תוהובגה
 •ןמיירפ ןועמש !רבדמ ,יקסבשיבמר קינה ,גיוצנריב ,גיוצנלא ,קלופ ,גיודול
 לש םידימלתה םג ופסותנ רהמ שיח .םירחאו ,רנילבול ,ןמפואק הטוגו הלופ
 רפסה יתב לש תודימלתה ןכ־ומכ .ריעב זא ויהש םיטעמה םייממעה רפסה יתב

 .ןמלוו הינפטס ׳בגה לשו תונבל םיינלופה

 יתלבה רעונה תא םג צ״הושה תורוש ךותב ונגרא רצק ןמז רובעכ
 ."םתס רעונ" — רפס יתבב דמול

 .םינב רובע 54 הקסבשרו־וראטס ׳חרב ויה ןקה תלהנהו ישארה ןודעומה
 .הקסניטנזדוב ׳חרב תונבל ינשה ןודעומהו
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 ינשמ רעונ ינב תואמ ויתורושב הנמו "םידודג" 3 ריעב זכיר ןקה
 ,ןמפייז םיחאה םינגראמהו םיכירדמה ונמנ דמול יתלבה רעונה לע .םינימה

 ,לבייפ ,לקניפרג יכדרמ ,ןמסיז לשרה ,ןייטשכילק םהרבאו לואש ,לאטשירק
 .םירחאו ןמליפש המלש ,רזייק המלש ,בדפדלוג ןויצ ןב ,םולבדלוג קובייד
 ץליקמ ריעצה רמושה ינק לש ןושאר ילילג סונכ ץליקב םייקתה הנש התואב
 זוחמה ירע בורב םינק ודסונ ונריעב זקהו לילגה תלהנה תמזויב .זוחמה ירעו

 .הדובעהו ןוגראה ,הכרדהה חטשב בורק עגמב םתא ודמעו הביבסהו
 (1917) ז״ערת רמועב ג״לב ןושארה יבמופה לויטהו הגלפהה הרוכז

 רותב ,דחאכ םייוגהו םידוהיה םיבשותה לע התשע וזה הכולהתהש ,זעה םשורהו
 •ץליקב ימואלה ידוהיה רעונה לש אילפהל תרדוסמו תנגרואמ העפוה

 ,הצחמל תוללובתמו תוללובתמ תוחפשממ דמול רעונ ןה וכותב זכיר ןקה

 םוקמ ואצמ הלא לכ .תוקהבומ תויתדו תויתב־ילעב תוחפשממ רעונ ןהו
 חורו ,תיפוצ ,תינויצ חור תרדחהב ןקה תרגסמב תפתושמ הלועפו שגפמ

 .םיכינחה תורושב םירוענ
 ידוהיה בוחרב תימואלה הרכהה תוררועתה לש הפוקת תאז ,דתיה
 תיביסנטניא תוליעפו ,תיאסרגנוקה ןילופב ראצה ןוטלש רוגימ רחאלש
 כ דמכ ,םילעופ לש ,תויתד ,תוינויצ ,תויטילופ תויורדתסה לש תונגראתהו
 רעונה לש תונגראתהה ,דתיה תרתוכה תלוג לבא .ןהינימל תוינויצ יטנא
 .ריעב ידוהיה רעונה בטימ תא וכותב זכירש ,צ",דושה ךותב ונריעב ידוהיה

 תוידוהי־יטנאה תוערואמה וצרפ וב ,רבמבונב 11־ב 1918 תנשב
 בור תושק זא וכוהו ועצפנ — יקסלופ ןורטאיתב עודיה םורגופה — ץליקב
 לש תורומחה תושיגנה ןכו הזה הרקמה .וז הפיסאב ופתתשהש צ",דושה ירבח
 ,וזיפ ידיל ואיבה אקוד רעונה תויורדתסה יפלכ םיימוקמה ןילופ תונוטלש

 .ויתולועפ תקספהו ןקה
 המק ׳תידוהיה תוירובצב זא ררתשהש ,שואיהו חורה ןויפרל הבושתכ
 .הצרא הילעל םהינפש ןקה ירגובו יכירדמ לש הנושארה הצובקה הנגראתהו

 הילעל האירקה ידהו ,םלוכ תא ףפאש באכהו םורגופה לש השקה המולהמה
 ןזוא ואצמ — הנושארה םלועה תמחלמ םות םע (תישילשה הילעה) הצרא
 הנושארה הצובקה התלעו המק .ץליקב ןקה ישישק ןיב המשגהל ןוצרו תבשק
 לש םינושארה .הצרא ןעיגה דע ךרד אל ךרדב תופסונ תוצובק ףכית הירחאו
 המלש ,ןייטשכלק םיחאה ויה ןקה לש םיקיתוה םירבחה ןיבמ ונריע ילוע
 ךורב !ןמקילג !ןהכ ,!גרבדלוג קחצי ,וטולז לאיחי ,רזייק המלש ,ןמליפש

 ,םירחא הברהו גרבנירג

 קרו !ח״ערתב םורגופה רחאל צ",דושה תעונת הדחפו ההתוש ,רומאכ
 קטראו ץנרקנזור קניפ י״ע שדחמ העונתה הנגראתה ךרעל םינש יתש רובעב

 .שדחמ ןקה .תא ודסיו (ץראב תעכ) ןמשירפ

 תואמצע לש תוטעמה םינשב תידוהיה תוירובצב םייונש ולח םייתניב
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 ־יתרבחה חטשב ןהו ילכלכה חטשב ןה םידוהיה יפלכ תורומחה תושיגנה .ןילופ

 .תויצולח־תוינויצ תונקסמו םיררוצה יפלכ הנתיא הדימעל ומרג יטילופ

 םידימלת קרו ךא הנושארב ללכ ןמשירפ קטרא תגהנהב שדוחמה ןקה
 וולנ םהילא .הנושארה דוסיה תצובק תא ווהש ,תירבעה היסנמגהמ םיבר אל
 קינשטופ הנינפ ,רזייק תאל ,רגיי ׳ןמדירפ הלס םדוקה ןקהמ תוכירדמ תורבח

 םיידוהיה רפסה יתב תודימלת תא שדוחמה ןקה ילתכב ונגראש ,תורחאו

 .ריעב תונבל

 העונתה המק בחרתמו לודג ףקיהב ןמז רחאו םייטיא םידעצב הליחתמ

 תירלפופה העונתה תאז ,דתיה .ץליקב ירבעה רעונה תראפתל הנגראתהו שדחמ
 לעבו רצויה ,ססותה רעונה בטימ .ריעב ינויצה רעונה תורדשב רתויב הביבחהו

 תוגצה ,תויפוצ ץיק תובשומ ץליקב הנושארל ורדוס .וב וזכור תימואלה הרכה
 הירבח לכ לש הליעפו הרע תופתתשה לכל לעמו !םינוש םייתוברת םילעפמו

 .תוימואלה תונרקה תודובעב

 — הצרא תולעל ןקה לש םירגובה ינושאר וליחתה 1925—26 תונשב

 הנינפ ,גרבנזייא הינמ ,קינשטופ יבצ וירחאו (יאתשוחג) גרברפוק (ולופ) לאפר
 "חרקה תא ועיקבהש" ,ונריעב םינושארה הלא ויה םעפה םג .םירחאו קינשטופ

 .םירחא ולע ,ומרז םהיתובקעבו ,הצרא הילעל שדחמ

 צ״ה'שה ירבח לש ףסונ לג הלע ץראב תוערואמה םותכ 1929 תנשב

 ידלול ,ןמגילק השמ ,ןמפייז שוקי ,יקסבשיבמר דוד ,יקצרוקס קלוד םהיניב

 םהו ,הצרא ןקה ירגוב ומרז בוש תוטעמ םינש ירחאו .םירחאו ןייטשנרוב
 למע ייח םייחו םינוש םיבושיו םירע ,תובשומ ,םיצוביקב תעכ םיאצמנ

 .ץראב ומוקמב דחא לכ הריציו

 דלוגנרוק לארשי — םיללח ולפנש ץליק ןק יאצוי תא ריכזהל שי ןאכ

 .םילשורי תנגהב ל״ז ןמרוק לואשו "טפושה תמר" תומדא שוביכב ל״ז

 חבטה בותכ הצרא ועיגהש ,ץליקב צ״הושה ירבח םילצומ םידוא יפמ
 רמושה ןקה םויק לע עדונ ,הינשה םלועה תמחלמב הפוריא תוצראב םויאה

 רעונ זוכירב תרתחמב םתדובע לע ,ץליקב םיארונה וטיגה ימיב ריעצה

 םישק םיאנתב ילגל יתלב ריק ןותע תירבעב האצוהו תינויצ הלועפב ,םידליו
 ולוסחו וטיגה םויק לש םינורחאה וימי דע ודבעו ולעפ צ״היושה ירבח .אושנמ

 .רלטיה יסגלק י״ע

 ץליקב .ם .צ - צ״עופ תגלפמ

 ינפלש הפוקתב דוע הצוענ ץליקב .ס.צ צ״עופ תגלפמ לש התישאר

 .1905 תנש לש תיסורה הכפהמה

 תחפשממ ,םיובלא השטיינ לש הלעב ,וניק לארשי ,יאקבלצולוו ריעצ

 יביטריפסנוקה םשה תחתו ,ןויצ־ילעופ תצובק לש הדסיימ היה ,ץליק ינושאר
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 וירבחו בוכורוב בדש ןמזב .דז היה .השרווב זכרמה םע רשקב דמע "סקילפ"
 ודמע ,ןוירוג־ןב דוד ףאו ןיקנבט קחצי ,סקלאפר ,לבבורז ,יבצ־ןב קחצי
 סומלופה תרעס ךותו ,דועו םיטסימייסה ,םיטסידגובה דגנ השק המחלמב
 ,ינויפיצנירפהו יטקארפה םזיניטסלפה לש היגולואידיאה יוק ולשוחו ורהבתנ
 ולע וניק.נו.י ,בגא .םזיבוכורובה ,יטסונגורפה םזיניטסלפה — םהלש הזיטניסהו
 א״תב התיבב היח ל״ת ותנמלאו ,1954 תנשב רטפנ אוה ,1908 תנשב ץראל

 העיגה יכ היה המדנ ,1905 רבוטקואב יטסיראצה טספינמה ןתמ םע
 ויידש תוצראבו היסורב רורדה תועונת לכל המוצע תוחתפתהו הפונת תעש
 תימואלה ןה ,תוריחה ירחושו תוחכפתהה האב דימ םלוא .הל תודבעושמ
 הפוקת זא האב .םהילע םירעה יוכידה רטשמ יכ ׳תעדל והכנ תילאיצוסה ןהו
 קר .הנושארה תימלועה המחלמה רמגל דע תוקספהב הכשמנש היצקאיר לש
 בוחרה םג רענתהל לחה ,הלודגה רורדה תרעס היסור תא הדקפ רשאכ זא
 הלביק תינויצה העונתה ,ךרד אל ךרדב תדלומה ירעשל המירזה הלחה .ידוהיה
 ידוהיה םזילאיצוסהו ,(רופלב תרהצהל תודוה םג) תוליעפל המוצע הפיחד
 םייחה לש םישדחה םיאנתל תולגתסהל הפיאשה .םילעופה תובכש לע רעתסה
 ומרג ,םלועה לע םזיבשלובה לש ןוחצנ תורעתסהל הוקתהו ,היסורב םיינידמה
 "םייולת־יתלב צ״עופ" גלפה רצונ ךכו ,צ״עופ לש תימלועה העונתב גוליפל

 .("ןימי צ״עופ" וחיר תא שיאבהל ידכ ,ול וארק וידגנתמ)

 ץליקב "ןויצ־ילעופ" ישארו ידסיימ
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 םידוגיאה .רתויב השלח ןילופב תאז הגלפמ .דתיה הימי תישארב
 צ״עופ חוקיפב — םטועימ ,דגובה ידיב םבורב ויה םילעופה לש םייעוצקמה
 בוחרב וטלש תילאמשה היגולואיזרפהו תיטייבוסה היסור דצל לוזיפה .לאמש
 הגלפמל שוכרל ידכ הקימעמו תיתטיש הרבסה תדובע .דתיה השורדו ,ידוהיה
 הגלפמל תתל ידכ — םיימוקמ תוחפל — םייעוצקמ םינוגרא םהש הזיא תאז

 .תידמעמ הלועפל ילמינימ םיסב .דשדחזז

 העקנ םשפנש ,םימחולו םימלוח ,םיריעצ המכ ץליקב זא ובבותסה
 תיתיב־לעב השיג לע וססבתהש ,הלש הדובעה תוטישו ,תיללכה תונויצהמ
 וויהש ,םילמעה תובכש לא הכילה אלל ,תיצזלח־תיגויצ הרבסה אלל ׳תיחטש

 .ץראה תא תונבל יושעה ישונאה ראוברזרה תא

 הקירמאב צ״עופ תעונתש םיובנשריק םהרבא םשארבו ,הלא םיריעצ
 העיגה יכ ,גוליפה םע וישכע ושיגרה ,דימתמ םהל המסק ץראה ןינבל הרוסמה
 תא ובזעש ,(רגניז ףסוי — םהיניב טלובה) םירוחב המכ םע דחיב .םתעש
 הגלפמה ףינס תא ל״נה ודסי ,תישעמה תונויצל התושחכתה ללגב לאמש צ״עופ
 ילעופ תדוגא תא הדיצל השכר הגלפמהו םיבורמ םימי ורבע אל .ץליקב
 צ״עופ ידיב ויהש תורחא תויעוצקמ תודוגא ירבחמ תונוש תוצובק ןכו ,רשבה
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 הזיחא ללכב םהל התיה אל םגוסמ ןויצ יאנושו םיטסימייסה ,דנובה) לאמש
 ירועיש ןכו ,הדמתהב וב ודמל םירבחש ,בוכורוב ש״ע ןויע גוח ודסונ "(ונריעב
 הלהנתה .ריעב םש םהל ונקש ,דועו עבטה ידומילל ,תינלופל ,שידייל ברע

 .תוינויצה תונרקה ןעמל הרוסמ הלועפ ךדיאמו תיתטיש תיעוצקמ תוליעפ
 *יריעצב גוליפה ירחא) םיטסילאיצוסה םינויצה םע דוחיאה אב םימיל

 תרשכה ןוויכב דחוימב ,תיביסנטניא הלועפל תשדוחמ הפיחד ןתנ הזו ,(ןויצ
 .דועו "ץולחה" ףינס דוסיי ,הילעל רעונה

 םהמ המכ ןאכ ןייצל הסננ .הדובעב וטלבתהש םירבחה תומש םיבורמ
 .ץראב םדי־חולשמ רואית םע ;(ב״אה רדס יפל)

 ןיטשרוב .תיללכה םידבועה ׳סה לש פ״העוה רבח ,א״ת ,לאומש יקסבוקרוב
 :תויחאה גרבזניג .גהנ ,א״ת ,בוד גרבזניג .יתורדתסה דסומ דיקפ ,הפיח ,ןרהא
 .י תייער ,תידוהי ;הרויזד .מ תייער ,הבוט ;יקסבוקרוב .ש תייער ,דבכוי

 רגניז .םילענ ןרצי ,א״ת ,םחנמ הרויזד ,א״ת ,ררל .א תייער ,הנח * דלוונזור
 ,רדנסכלא לצרווננט .תיתוכאלמ ןבא ןרציו תתס ,א״ת ,הגלפמה דסיימ ,ףסוי

 ןיטשנבל .ז״טשת ןויס ,א״תב רטפנ ,הקיאזומ ןרצי ,בייל רצנט .ץוביק רבח
 פ״העוב דבוע ,א״ת ,ןמלק ץיבוקודרומ .קנב תורגנל ןלבק ,קרב־ינב ,ףסוי
 האושב הפסינ ,ןועמש יקסני׳צברטס .תיפוצ בשומ רבח ,רגניטכמ .תורדתסהה לש
 ,םהרבא וקביפ .הוקת־חתפב תולעופה תרובח תזכרמ ,רתסא לחאפ .תיצאנה

 .יאלקח ןרצי ,א״ת ,ץליקב ,הגלפמה דסיימ ,םהרבא םיובנשריק .הקיאזומ ןרצי ׳א״ת

 .םיילענ ןרצי ,א״ת ,ףסוי דלוונזור

 תורחא תוגלפמ תמועל .ם,צ — צ״עופ תא דחיימ המ ,ןייצל הצרנ םא
 יביטקא רבח טעמכ היה אל .ה י לעה תמשגה :רמול ונילע ירה ,ונמעב
 םיקיזחמו הכאלמב םישוע״ה ןיב ומוקמ תא ספת אלו הלע אלש ,וז הגלפמב

 ."חלשב

 ץליקב תיטסינויזברה העונתה

 ח "!רצהו לייחה תירב ,ר״תיב ,הדסמ׳)

 ףוטע לכה תא ונא םיאצומ — םירוענה קיחל ,ןוימדב תוחפל ,םירזוחשכ...
 .המלש הנומת דחא טבמב ףיקהל םילגוסמ ןמזה יקחרמ יכ — תויטנמור לש הליה

 — וניניעב עיפומ — ,תומולחהו םיעוגעגה םע םיינוגסס תוערואמ ידע — רבעה

 רייצה ידי לע ונליבשב וטשוקו וריוצ וליאכ ,תויטטס תונומת לש המלש הרדסב
 רוזחל תורשפא ןיא ןכאש ,השגרהה ףורצב יקלטסונה שגרה — וננורבז .יאלפה
 תשגרה .ץדה אמלעמ אלש רהזו■ רוא תונומתה לע ץיפמ — לעופב םירוענה קיחל
 הלוהמ איה יכ ,תדחוימ הגות הכוסנ ,ותבצחמ םוקמ ורכמ ,ןילופ חולג שיא
 היה אל .םואתפ הבכ וליאכ ,לכה — םואתפ קספנ לכה יכ ,תדחוימ השגרהב

 ...זגש םולחמ ולאכ תונורכז םה ,תונורפזה — ךשמה
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 .הירוטסיהב םיקומע םישרש .דל ויה אל — יסהי ןפואב הריעצ ריע — ץליק

 הייח םיריעצ ,הליהקה הריעצ ,ידוהיה בושיה היה ריעצ .תידוהיה ץליק אל םג
 ז רבעה תא םיריכזמשכ ונתוא תפפוא תדחוימ הגות .םייתוברתהו םייתרבחה
 — ונירועב טהלבו ונתושי לכב ,הייחב םיצבושמ ונייה תע — וז ריעמ תונורכז

 "השמה אלל ףלח — םואתפ חודה םע ףלחו היה לכהש ונרכזב

 ,םיעבצ לש עפש עבטה הל קינעה ןכא יכ .הל היה דחוימ םסק — ריעה

 חיפ ,שער הנממ ךסח תשורח רסוח .רדהנ קרפו תושרוח ,תועבגו תורעי תפקומ
 תילוטק ,תירצונה היסולכואה .יטנמורו ינמלוח ,יטא בצק םייחל ףיסוהו — רועיכו

 הזו ,דאמ קומע היה תודעה ןיב ץייחה .תוימשיטנאב הנייטצה ,תינמואלו הקודא
 .תידוהיה הדעה ךותב םייתוברתהו םייתליהקה םירשקה תא קדה

 תקסופ יתלב הדידנמ הלדג הריעצה תידוהיה הדעה .הריעצ התיה ריעה
 ריעל ודדנ םהינתוח תונחלשמ ושרפש םינתח ,תוכומסה תורייעמ םידוהי לש
 תוברתל הגרע םשפנשו תורייעב םהל היה רצש םיריעצ םירוחב .הלדגו תחתפתמה
 םיידוהי םייח רצי ,הזה ססותה רמוחהש אלפ ןיא .םיעוגעגו תופיאש יולמל ,תויוחלו
 ןו׳יכמ ,וטיג תמוחב םנמא םירוגס ,םייפיצפס םייח ,יתרבחו יתוברת ןבומב םינווגמ
 תוברתה .ילמרונ רשקו עגמ הרשפא אל םינלופה לש תינמואלה תוילוטקהש
 ;תיטומסוא הרוצב ,אלא ,רישי ןפואב אל םיידוהיה םייחה ךותל הרדח תינלופה

 תינלופה הקיאורההמ תויטנמור תויווח תרוצב הרדח איה — תקקוזמו תננוסמ
 ...יקסמוריזו טנומיר /ץיבקניס ,׳ץיבקצימ תורפס ידי לע

* 

 התוא ףחדו תימלועה תינויצה העונתב הכפהמל םרגש — םזינויזיבירה
 ןתנ ,ותוא ליעפה .ץליקב ימואלה רעונה ייחב הכפהמל םרגש אוה ,םיינידמ םיספל
 םיליגה לפמ םינומה תלחנל ץליקב תינויצה העונתה תא ךפה ,םייחב הרטמה תא ול

 .תובכשה לכמו

 ,תידוהיהו תירבעה תורפסהמ עפשוה ׳הברה טלקו ארק ץליקב ידוהיה רעונה

 באכ םיבאוכ הידובג הבש — תיאורההו תיטנמורה — תינלופה תורפסהמ םגו
 י ביטומה םינוש םיטנירווב רזוח הבו ,יסורה ףגמה תחת תלפשומהו תסבומה המואה

 ןעמל יביטקאה םחולה דרנוק ןיבו — יטנמורה בטסוג ןיב תימינפה המחלמה
 ".ומע תואמצעו שפוח

 םיינושארה םייטסינויזיברה םיאתה דוסיו ,ץליקב יקסניטוב׳ז לש ותעפוה דע
 אלמ ,ינורייב ,יטנמור — בטסוג תניחב ימואלה ידוהיה רעונה היה — וז ריעב

 .לעפה לא חבהמ רעונה לש הקיאורהה תא איצוה םזינויזיברה — תוסיסת
 רעונה לע םג לעפ תינידמה תונויצה תרות — ותרותו יקסניטוב׳ז םסק

 — ךכש אל — גיהנמה לש ותעפוהב רעונה תא ףקתש תובהלתהה לג ,יאצליקה

 תרבגומ תוליעפ התאו ,ימואלה רעונה לש היצזיביטקאה הליחתה .ירפ איבה אוה
 .ץליק תודהי תופכש רתי לש

 יקסניטוב׳ז תרותש רבדה יעבט ."הדסמה" דוסי :העונצ .דתיה הלחתהה
 ןויערה ןכא יכ שיגרהש ,דמולה רעונה לש תומשנו תובלב ןווושארה הדה תא האצמ
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 ונירורחשש ,ונב םג םעופ הרובגה חכ ,םירחא םימעל קר הלחנ םניא הקיאורהו
 האידיא אלא ,יחישמ םולח קר אל איה תירבע הנידמו — תדלומה רורחשב יולת
 תא איבהש רעונה תובלב קיזל היה הזה היערה .ונרודב המישגהל םיווצמ ונאש

 .תבהלשה

 רעונה לש הנטק הצובק הדכלתה (ףפוק .י) הלאה םירוטה בתוכל ביבסמ
 לארשי ,ד״יה רלה םייח ,הרוי לאומש ,וטולז בקעי :םידימלתה .ץליקב דמולה
 םה םה א״חלבי טרפלא לאיחיו ץיבוקשרה הרוד ,הקסבוטרבל .ע ,יקסבולאיזד
 םיירטנצנוק םילגעמ ורצונ .יטסינויזיברה רעונה תעונתל דוסיה תא וחיגהש

 .ץליקב ימואלה רעונה תובכש לכ תא טעמכ ופיקהש ,םיבחה

 ,ריעצה רודה ןגראתה היתורושב ,דמולה רעונה תורדתסה התיה "הדסמ"

 רעונל רידחתש ,הלודג תונויצ ,תיתכלממ תונויצ לע ומלחש תודימלתו םידימלת
 שדחמ רושקל ,תושדח הרובג תוילוחב םהילעשו ,המה םיבכמה ינבש הרכהה תא
 םילכשומב בושחל ולחה — ונריעב םינושארה ״הדסמ״ ישנא .דיתעל רבעה תא
 ,תירבע הנידמ .תואיצמל הכפהל שיש האידיא םלצא וחיפה הלאה םילכשומה ,םישדח

 .הברקהה ןוצרו םייגיגח םיסקט ,תימואל תעמשמ ,ירבע אבצ
 ץולח המצע תא השיגרה ,תדמולה היצנגילטניאה תא הביבס השבג "הדסמ"

 תינומה ליבשב תינידמה ךרדה תא ללוסו
 טולקל עדי ,תילאוטקלטניאה הבשחמה רשוכ לעב ,דמולה רעונה
 — ותמדא לע יחה לארשי םע לש ירוטסיהה רבעה לש תינידמה .דקיטנמודהמ

 המלש תוכלמ תראפתו דוה — הרצ תעב ויליצמ לארשי יטפוש קבאמ דה תא
 ־רב ירובגו םילשורי יאנק לש הברקהו הרובג דלג שיגרה — .יאני רדנסכלאו
 ,הפוריאב םינטק םימע לש הקיטנמורהו הקיאורההמ םג םשרתה אוה — ,אבכוג

 םעסנב — היסנמיגה תא םרמגב םג ״הדסמ״ ירבח .םתואמצע דעב םחלהל םיעדויה
 ןיב הפורצה תוימואלה תרות תצפהל םינמאנ םיחילשל וכפהנ תואטיסרבינואל

 .תואטיסרבינואב םיטנדוטסה םהירבח
* 
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 הזיאש ,ל״ז ץשל יבצ ןוגכ — םימלוחה תויומד יניע דגנ תעכ םיבצינ.״
 ד״יה לאדור בייל ,חור הפיהו ליצאה ל׳יבגנילק השמ — ויניעמ םרז ינחור דיאולפ
 הבול — תוגונעה תומלעה ,אשרו וטיג ידקפממ ,שודקו רובג ,רשכומה יאנותעה
 ןילטיו ,מ .רגמ ןנוחמה הרומה ;ףפוק הרודו םואבנינט הקשזור ,ץיבונורהא
 — תובבל הברה התיצהש ,הרבח וז .דתיה — .ד״יה קוטשגיו םיחאה םיטסילאידיאהו

 .ץליקב ינידמה־ינויצה הנחמה לדג התעפשה חכבו

 איה ,"הדסמ" תוכזל ףוקא שי התמקה ,"הדסמ" ירחא המק "ר״תיב"
 .יממע ירנויגל יצולח רעונ תמקהל עקרקה תא הרישכה

 ,םייתתסא םיכרעלו תוברתל הביחב ןנוחמ ,יטנגילטניא ,ץליקב ידוהיה רעונה
 וכשמ תובאה .םרדסכ ולהנתה םייחה ןיע תיארמל .ילכלכו ישפנ רבשמב היה ץתנ
 םימייקה םיאנתב םיצמאמ ושע וא םדי לע ורזענ ולדגש םינבהו ,הסנרפה לועב
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 השגרהה .הנשל הנשמ השק השענ רבדה ,יתחפשמ ןקו ילכלכ םיסב םהל תונבל
 תאזו ,ודיתעל גואדל ריעצה רודה לעש — .דתיה ץליקב ידוהיה רעונה לש תיללכה

 ?ןאל לבא — רגהל שי .ןילופ תמדא לע אל

 ןושאר טבממ התארנ תינכתה — ."היצאוקבא" ,ןורתפה תא ןתנ יקסניטוב׳ז
 תונויצה יגוחמ םגו תיוסומהו היולגה היצלימיסאהמ תואחמ לש לג הררועו תירזכא
 זא הארנ הז .המודמה םתוולשמ םידוהי םיפלא תורשע רוקעל — הנומאה ינטק

 ...ךפיהה תא החיכוה הרמה תואיצמהו — דרוסבאכ
 תנוכתמה יפל םיינוגראה וייח תא יחו ןגראתה .העשה וצ יפל םק ר״תיבה
 תונויצה תא םהייח תרטמל ושעש ,םיריעצמ בכרומ היה ר״תיב .העשה וצ לש
 ודמל .תינידמה תימואלה םתרשכה תא לבקל םיכירצ ויה ץליקב ןאכ .תיאלצרהה
 יריעצ .דיתעב ל״צא ישנאל תואיכ הברקה סכט ,תיאבצ תעמשמ ,רדס־יליגרת
 םייחה .הצרא תולעל וקיפסה םהמ םיברו תואבל וננוכתהו ,דלונה תא ואר ר״תיב
 םרחה תעונתו תינגילוח תוארפתהל ץוחמ םיולש ,םיטקש לוכיבכ ויה הינלופב
 שיגרה ימואלה רעונה לפא, םיטקש ויה םייחה .םיידוהיה םיילכלכה םייחה לש
 תא לילכ ףוסבל הפרגש ,הרעס ינפל טקש .דוערל הליחתמ וילגר תחת המדאהש
 :ר״תיב ידקפמ הלא םירוחב ,םירוכז ....הלוכ ןילופ ידוהי הפרגש םשכ ץליק תודהי

 ד״י־ יומשניו לדנמ ,ןילטיו .מ .רגמ ,יקסבוטפוא .ח ,ןמצלז .ב ,לגנמ .ש ,םורג .י
 ורישכהש ,ןוזחו ץרמ יעפוש ,תינתחדקה םתולועפב םה םירוכז .יקסבוטרבל דודו

 .ונריעב "הדסמ" ישארו ידסיימ
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 וא — תואטיגב ידוהיה דובכה תלצה — לודגה דועיל םירחאה תאו םמצע תא
 .ץראב יטירבה דבעשמב המחלמ

 התיה זכרמהש םילגעמ לש העונת התיד ץליקב תיטסינויזיברה העונתה
 היגולואידיאה תא הססיבו םיילאוטקלטניאה םירדקה תא המיקה איהש ןויכמ "הדסמ"
 רעונה לש הנמשו התלס — ינשה רטנצנוקה התוויה ר״תיב .םירוענב טהל החיפהו

 ."לייחה־תירב" היה ישילשה רטנצנוקה .ינגרוב ריעזה
 לש בולקש ישנא תא ארקש ימ .הנימב תדחוימ העפשה ,דתיה לייחה תירבל
 ילעב .הלא םירוחב ךירעהלו ןיבהל לוכי ,קילאיב לש ףוג לעב היראו רואינש
 ויהש ,םילבסו הלגע ילעב — "םיקינשפורוה״ה תבכשמ ,םיררחושמ םילייח ,ףוג
 העונתה .ידוהי לש ודובכבו ופוגב םיעגופה דגנ ץצוח תאצל עגר לכ םינכומ
 םהל םסק דוהיב ,הלא תובכשל םג הרדח ,ץליקב םילג התכהש ,תיטסינויזיברה
 ינחורה חכה םע דבב דבש יזיפה הכה תרותו ,ירבעה ןויגלה דסיימ יקסניטוב׳ז באז
 תא הכרבל רוכזנ .ינידמהו ימואלה ורורחשל ךרד סלפ ,לארשי םע לש יחצנה

 קחציו ,ד״יה יקסנישוקנר רתלא ,רגנילז המלש ,יול ףלודא :םירוסמה םידקפמה
 .א״חלבי טריבלא

 העונתה לכ לע ףפח ר״הצהש, רמאל רשפא — ר״הצה היה יעיברה לגעמה
 ׳ץ״ש בקעי ר״ד ,גרבנזור דוד :תגכ הישיאו הינווג ללשב ץליקב תיטסינויזיברה
 םישנאמ בכרומ היה ר״הצה .םוחר ףסויו וטולז ריאמ ,ןילטיו .מ .רגמ ,לדור .ל
 ,םחורמ וליצאה ,הלואגה םולח תא ומלחש ,תובכשה לכמ. םיליכשמ ,הדימעה ליגב

 .העונתל םנוהמו םתוברתמ ומרתו
* 

 ,הליעפ ,דתיה ,ץליקב תנווגמו תראופמ תיטסינויזיבר העונת ,דתיה היה
 ןילופ תודהי הפלחש ומכ ,הפלח .הנניאו ,דתיה — קבאמלו הלואגל תובבל הרישכהו
 שפנהו חורה יליצא לכ תא חוכשל ןיא .יתוברתהו ינחורה הראפ לכ לע תראופמה
 ופלח .םהמ םינוזינ ונא וישכע םגש — םיכרע ורצי .תולגב ונייח תא ורישעה הכש
 ירובגב וניתומשנ ךותב םייח םהו — םולחכ םירוהטה םימחולהו םימלוחה ,הלא

 ".חצנל וננורכזב וראשיי הככו הדגא

 "וציו"

 םישנה תורדתסה) "וציו׳, ןוגראה היה ץליקב םיינויצה םינוגראה ןיב
 תורדתסהה לש ףינס השעמל ,דיהש ,הז ןוגרא .רתויב ירלופופה (תוינויצה
 ,םייתורבחה םייחה חטש לכב הבר תוליעפ הארה ,תוינויצ םישנ לש תימלועה

 ,רזייק רתסא ,ךילרא הרש ,ודמע ןוגראה שארב .םיינויצה רקיעבו םייטילופה

 הלה ,גרבגטוד הלב ,דלוגגיפ הגייפ ,רתלא הנימ ,ןטרא הגמפ ,ןייטשלקניפ הנח
 "תורחאו גרפנזור־לטייברוא האל ,גרבנזור

 לקשה תצפה .טלב קלח הב וחקל אל וציו ישנש תינויצ הלועפ ,דתיה אל
 ןרקה לש בהזה רפסל תומשרה ףסוא ,דוסיה ןרקל תויובייחתה ףסוא ,ינויצה

 ט״פדת תנשב ץראב תוערפה יעגפנל "הרזע ןרק״ל םיפסכ ףסוא ,תמייקה
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 ושפת הלאה תולועפה לכב !הצרא םילועה םיצולחל ךרדה תואצוהו דויצ ףסואו
 .זציו ישנ שארב םוקמ

 ויה ,"תמייקה ןרק״ה ןעמל לועפל ץליקב יקצירטסיב ררושמה רקיבשכ
 ׳תורדהנ םינפ תולבק ול וכרע ,תחקרמכ ריעה לכ תא וכפהש ,הלא וציו ישנ
 בהזה רפסל תומשרהו תומורת ץליקב ףוסאל ותדובעב ול ורזעו םע תופיסא

 .רקיב ןהבש ,תורחא םירעב רשאמ הלודג רתוי הברה הדימב
 הלועפ םג וציו ישנ וחתיפ ,תויטילופהו תוינויצה תולועפל ץוחמ
 תורבחל הת־תוביסמ תורדסמ ויה תבש ברע לכב .םהיתורבח ןיב תיתורבח
 תיבב וזכ הביסמ המייקתה עובש לכב .(ןהילעב תא םג ןתא איבהל ושרוהש)

 .תורבחה תחא לש רחא
 םלוע לש ומורב ודמעש ,םינינע לע םינוש םיצרמ ונמזוה הלא תוביסמל
 ןינעב םיחוכיוו ומייקתה תואצרהה ירחאו ןילופ תודהי לש ינידמהו ינויצה

 .תורבח תוחיש םתסו ןודינה
 לכב תוליעפה ,ץליק ישנ לש ססותה זכרמה השעמל היה זציו ןוגרא

 •ריעה לש םייתורבחהו םיירובצה םייחה יחטש

 (לארשי ינומא ימולש) לארשי תדוגא

 הזכר ,תיטילופ הגלפמ איה םג ,דתיהש ,"לארשי ינומא ימולש" הדוגאה
 ,הצבורטסוא ,רוג ידיסח תא דוחיב .םינווגה לכמ םידיסחה תא היתורוש ךותב

 תוגלפמה ראש ישעמ תא רצק ןמז ךשמב תדמל הדוגאה .בצכוסו בולוקוס
 .דתיה !הלומעת םשל םימאונ הנימזמ ,תובישי ,תופסא תכרוע ,דתיה .תויטילופה

 קקדזהל וכרטצי אל הידדצמו הירבחש ידכ ,הלשמ ןותע םג רואל האיצומ
 הסינכהו "הרות ידוסי" םשב ירובצ רדח םג הידי לע דסונ .תישפחה תונותעל
 המיקה .לוח ידומל םג תופסותו םיקסופ ,ארמג דבלמ ולש םידומלה תינכתל
 השעמל היהש ,יאדוגא קנב םג החתפ ."בקעי־תיב" םשב תונבל רפס־ת״ב םג
 םייאדוגאה םיביטרפואוקה זכרמ לש וחוקפ תחת ותויהב לבא ,יטרפ קנב

 ."יאדוגא קנב" םשב הנוכמ היה השרוב
 הלדתשה .םיירובצה םייחה יחטש לכב הפנע הלועפ הדוגאה החתיפ ללכב
 םייסל תוריחבב .התצעומבו היריעה ןוטלשב ,הלהקה דעוב בושח םוקמ סופתל
 היתולועפ לכב הדוגאה .םהלשמ תדחוימ המישרב הדוגא־ישנא ועיפוה טניסלו
 דצל תלזופ התיה הדצמ הלשממה !הלשממה יניעב ןח אוצמל תלדתשמ התיה
 תוכלהב קרפ ועדיש ,םיליעפ םינקסע םג ויה "הדוגא״ה ירבח ןיב ,"הדוגא״ה

 "הקיטילופ
 םיקהבומ םימאונ םיאיבמ ויה הדוגאה לש היגולואידיאה תא קזחל ידכ
 אב ,הבושתה לעבו הבשחמה־לעב רפוסה ,םיובנריב ןתנ .םירחא תומוקממ
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 יכ ,ונמע תורוק יפ לעו ןויגהה יפ לע חיכוה םיתעשכ ךשמנש ומואנבו ץליקל
 .תורומחכ תולקה ,תווצמהו הרותה יכרע תרימש אוה םלועב ונמויק רקיע

 ,ןיוצמ ןרבד .יאניוה םלואב םאנו בולוקוסמ ר״ומדאה ץליקל אב וירחא
 דוע ואב םהירחא ;ץליק ידוהי לש רכינ קלח לע עיפשה אוהו םח שגד לעב
 הנורחאב .םהיתומא ׳דב םנמנתהל הדוגאה ישנאל ונתנ אלו םימאונו םינקסע
 ויתוארוהל םאתהב ;לארשי־ץרא ןיבבב םג ףתתשהל היטנ םהיניב תשגרומ .דתיה
 ןויערה תא ץיפהל וקיפסה לבא ;רוגמ ר״ומדאה "הדוגא״ה שאר לש ותעדו
 .ויפנע לע ץעה תא תירכהו תרוכה אבש דע ,םמולש ישנא ןיב טעמ קר הזה
 רנימאק תחפשמ .רגימאק לשיפ יכדרמ ׳ר דמע ץליקב "הדוגא״ה שארב
 תורושק ויה רנימאק תחפשמו "רוג״ד רצחה .ןילופ יבחר לכב תמסרופמ .דתיה
 ,דגימאק לדוי ׳ר לש ונתח היה "תמא תפש" לעב ,רוגמ ר״ומדאה .ןותח יסחיב

 וז הזוחא .יסור לרנג ידימ ןי׳צנח הרייעל הכומס הלודג הזוחא רכוח היהש
 םלועה תמחלמ ירחא דע רנימק תחפשמ ידיב זזתיה "ה׳צמאזדופ" םשב

 םיסכנהו תועקרקה לכ תא הנידמה תושרל החקל תיאמצעה ןילופ .הנושארה
 ,הזוחאהמ רנימק תחפשמ .*אשונ הנידמה קוח ףקותב .םיסורל םיכייש ויהש

 .םינש לבוימ רתוי םדיב ,רתיהש

 םתונקסעב וניטצה וינב ןיבמ .תונב שלשו םינב העבש ויה ל״נה לדוי ׳דל
 ,ץליק־תלהק שאר תובר םינש ךשמב היהש ,רנימק םייח השמ תירובצה
 לידוי ׳ר לש ודכנ םסרפתנ השרוב .הדוגאה שאר בשוי ,רנימק לשיפ יכדרמו
 םחול היהו יאדוגא ןותע רואל איצוהש ,םש הדוגאה גיהנמ ,רנימק םלושמ ,ל״נה

 .ותגלפמ לש היתופקשהל

 ישארמ ,סלב לש ונתח היה אוה .ץליקל 1906 תנשב אב רנימק .פ,מ
 לעבכ .ביבא־לת תלהק דעו שאר כ״חא ,םיקריס לאינד לש וסיגו השרו ידוהי
 תואצוהו ותחפשמ התברתנשכ ,ןמזה ךשמב .ונוה תסנכהמ יח רנימק .פ.מ היה ןוה
 איבמ היה הנושארה המחלמה ימיב .רחסמב די חולשל ץלאנ היה ,ולדג ותיב
 אוה .המחלמה ירחא םג ודיב ראשנ םיגיראב רחסמה .גירא תורוחס ׳חולמ
 ,הז רחסמב חילצה ,הארנכו ,םיגירא יעמ לכל הלודג תונח ריעה קושב חתפ

 ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע המייקתנ ותונח יכ

 איחתהש ןמזבו .הטפאמ רישע תב ,השא אשנ ,רנימאק לחוי ,רוכבה ונב
 לע םיפתושמו ,םייטרפ םיקנב השעמל ויהש ,םיביטרפואוק םיקנב םיצצ
 לחויו לשיפ יכדרמ ,ונבו באה םהל ודסי ,תושרה יניעב קר היצרפואוק תודוסי
 .דיה "תואולה קנב" םשב הז קנב .המחלמה ץורפ דע םייק .דיהש ,הזכ קנב

 .יאדוגא קנב וליאכ

 תיב ,דיה ותיב .ויפאב םגו ותוינוציחב םג דובכ ררועמ .דיה רנימאק .פ.מ
 תוכנוחמ ויה ויתונב .תסמונמו הנידע ,דשא ,רתיה לחניירב ותשא .לארשיב דיגנ
 הרותל םכנחל םחמלמל רסומ היה וינב תאו ,ןמלוו תרבגה לש תונבל היסנמיגב

 .תווצמלו



 133 — ץליק רפס —

 רכזנה לידוי ,רוכבה ונב קר ויתובא יברדב תכלל ךישמה וינב לכמ םלוא
 .ץליקב הדוגאה ידומעמ היהו ויבא יכרדב זחא אוה .ליעל

 דחוימב ותוא ונינע .תינלופו תיסור ,תירבע דמל םייטרפ םירומ יפמ
 ןייעמו הגוה היהו םייראלופופ האופר ירפס ול שכור היה אוה .האופר ירפס
 םיעוצפ ריעב וברתנש ןמזב ,הנושארה המחלמה ימיב .הבר הדיקשב םהב
 ,םיפסונ םיעוצפ תיזחה ןמ םיאיבמ ויה העשו העש לכבו ,םוקמ םפא דע םילוחו

 יעוצפב לופטל רנימאק לידוי בדנתה ,םוקמה יבשותמ םילפטמ םישורד ויהו
 ולופטב לבקש ןויסנהו האופרב וז ותונינעתה .םיימוקמה םילוחה יתבב המחלמה
 זאמו היפריתב םגו הימוטנאב תועידי תממסמ הדמב ול ונקה םיעוצפבו םילוחב
 וירכמ גוחב םג ךכ רחאו ,ותחפשמ גוחב הליחתב ,םילוחל תוצע תתל ליחתה

 .וידידיו

 לואשל ואבו ,קהבומ אפורכ םסרפתנ רנימאק לידויו בר ןמז רבע אל
 םהיפלש םיטפצר םהל םשור ,דיה החמומ אפורכ אוהו ;ריעה ינבמ םג ותצעב
 םיברש ,ךכ ידיל עיגה אפורכ ומוסרפ .ןהישקבמל תואופר םיניקתמ םיחקורה ויה
 דיגהל הנתינ תמאה .ימשר אפורל רשאמ וילא תונפל םיפוחד םירקמב ופידעה
 תנמ לע אלש האופרה תכאלמ תא השוע היהו ויתוצע דעב ףסכ לבקמ היה אלש
 אל םדיש ,לשמל ,םיינע םילוח .םילוחל דסח השוע היה םיבר םירקמב .םרפ לבקל
 רקב אוהו ,רנימאק .יל םינופ ויה ,ותשירד יפכ רכש אפורל םלשל תגשמ ,דתיה
 חיפהו תואופרו תוצע ןתנ ,הלוחב לפט ,עישומ ךאלמכ עיפוהו ינעה הלוחה תיבב

 .םישאונה תובלב הוקת חור

 דובכל ,תישאר .תופילאמ תוכרב ושאר לע תוריטממ ויה ,דוחיב ,םישנה
 םע דסח לומגלו ןתיב ףס לע דועצל ליאוה םחוימה רנימאק ןבש ,ןהל בשחנ לודג

 .םנח לכה השעש ,תינשו הלוחה

 לידיי דמעוה היריעה תצעומל תוריחבב .להקה לע בבחתנ הז ןפואב
 ;רחבנ אל אוה םנמא .התמישר לש ןושארה םוקמב "הדוגא״ה םעטמ רנימק

 תוימשיטנאב םא יכ ,םידוהיה תמשאב אל התיה תוריחבב ותחלצה־יא לבא
 ;יפלקל םהינומהב ואב םידוהיה .םינלופה יגוח לכב םימיה םתואב הרבגתנש

 ,םדיבש םיעצמאה לכב ולדתשה ,םידוהיב הער ,דתיה םניעש ,םינלופה םלוא

 םיבר םידוהי תומש ואיצוה .תויריעה תוצעוממ םקיחרהל םירשכ יתלבו םירשכ
 תעשב םלספל ולכויש ידכ ,םידוהי תומש הנווכב וסרס ;םירחובה תומישרמ
 םינוירב רותב ודימעה ,םידוהי ויה םירחובה לש םבורש ,תומוקמב .תוריחבה
 תצרה תא םהמ לוטיל ידכ ,םידוהיב םיציברמ םגו םיפחוד ויהש ,םהלשמ
 תורמלו ,שקעתהש ידוהיה .תוכמ דוע גופסלו טהול םוחב רותב תועש דומעי
 תומישרב אצמנ אל ומש .שפנ יחפב םשמ אצי ,יפלקה לא עיגה תושיגנה לכ
 .סרוסמ היה ומשש ינפמ וא הנוכנ התיה אל ותבתכש ינפמ ,והולספש וא םירחובה

 םידוהיה םירחובה יפלכ שואיב ודיב עינה יפלקה ןמ ותאצב הזכ ידוהי
 .תוכמו תוטיעב לבקלו ףפוטצהל ,יחא ,יאדכ אל" :רמא ולאכ ,רותב םידמועה
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 דחא לכ לצא ,יאדו ,ואצמי וללה םיעשרה ,ועיבצת אל ךכי ךכ ןיב ידה
 ."לוספ הזיא םכמ דחאו

 ,הבוט ןיעב ןהילע הטיבמ ,דתיה הלשממה םגש ,הלאכ תושיגנ חבונל

 .ספאל דע דרי תידוהיה היסולכואה לש םירחבנה רפסמש ,אלפ ןיא

 היה אוה .בל ןימינב — רוג ידיסחמ עודיה ןקסעה ליעפ היה הדוגאב
 ,דתיה שדוק־שא לבא .ליגרה סופטהמ ידוהי היה ןיע תיארמל .םיציב־רחוס
 השענ םשו ,"הדוגא״ה הנחמל ותוא הפחד איהו ,תדה תאנק שא ,ובלב תרעוב
 התיה ובלב .םיירובצהו םיינוריעה תודסומה לכב החוכ אבו הגיצנ ,הרבד
 אוה םג ףתתשה ,"יחרזמ״ה ץליקב דסונשכ .לארשי־ץראל הבח םג תנגהמ
 ףרטצהו "יחרזמ״ב ,דקופס יד האצמ אל ושפנ ,הארנכ ,לבא .תונושארה ויתופסאב
 הפיסוה איה ,המוקממ הזז אל לארשי־ץראל ותבהא םלוא ."הדוגא",ד הנחמל
 ,ןילופ־תולגב ומוקמ חא בוזעל ותחירב,דש דע ושפנב בחרתהלו קמעתהל ,לדגל
 לארשי־ץראל תולעל ,וימעפ ךרדל םישלו ,וריעב ספתש ,דובכה־תומוקמ תא
 ,היריעה ןוטלשב רבח ,תידוהיה הל,דקה תצעומב רבה היה ץליקב .ותחפשמ םע

 תודמע לכו — דועו דועו תיתלשממה רחסמה תכשלב ץליק ריע ירחוס גיצנ
 .ובשומ םוקמ לא והקתרל חכ ורצע אל הלאה דובכה

 םיפסאנה לע וימואנב עיפשה תאז לכבו ,הטעמ ,דתיה תינוליחה ותלכשה
 קזבה תוריהמב ספות היה אוה .תידוהיה ותוחקפב אלא ,ורובד ןורשכב אל
 .ריבכה ונויגה חכב וילע ביגהל עדיו• ופקה אולמב ןוידל דמעש ,ןינעה תא

 ענכשל ידכ םהב היה ,ותפקשהו ונויער תקדצה םשל איבהש ,ויתויארו ויקומנ
 םידוהיה תא קר אל ,וידגנתמו ויבירי תא םג אלא ,העדל וירבח תא קר אל
 .םיבושחה ריעה ינינעב ותא ץעיתהל וילא ואב םהמ םיברו .םייוגה תא םג אלא

 ימיב .תומלקאתהו הטילק ידוסי וקלחב ולפנ ,לארשי ץראל ותולעב
 אצמתהלו ןיע ףיעהל דוע קיפסה אל .רדתסהל םדאל היה השק תוערואמה
 ,רוועה־יעמ תקלד ,הנכוסמ הלחמו .םיירחסמ םירשק רושקלו םוקמה יאנתב

 .ותמשנ תא חפנ חילצה אלש חותנ רחאו ."הסדה" ח",דיבל לופטל חקלנ .ותפקת

 ,ותונקסע תאו ויתולועפ תא ,וישעמ תאו ותוא םיריכמ ויהש ,וריע ינב

 תעשב .וידגנתמ תא םג דבכל עדיש ןקסע היה בל .וז הדבא לע דאמ ולבאתה
 וידגנתמו ויבירי ירבד תא זועב רתוסו ףצק ףצשב חכותמ היה ןתמהו אשמה
 ,חרכוה םותכ ךכ רחא םלוא ;דוי לש וצוקכ ףא ותעד לע רתוול הצר אלו

 ,חאכו ערכ םתא ךלהתהו וידגנתמ לש םדידי בוש היה — ועגרנ תוחורהו
 .רבד םהיניב הרק אל ולאכ

 ידוהי ןיב םסרופמהו עודיה ןקסעה םג ליעפ היה "הדוגא״ה הנחמב
 ינב יפב הנוכמ היהש יפכ ,ס׳ילתפנ ׳ילא השמ וא ,גרבנזייא דוד השמ ,ץליק
 קסוע היה אוה .ןטבמו הדילמ ירובצ ןקסע היה ,רוג ידיסחמ אוה םג .וריע
 יאבג היה "הדוגא",ד הדסונש םדוק דוע .ולש ויכרצב רשאמ רובצ יכרצב רתוי
 לעב היה — םיבורמה ויקסע תורמל .תובר םינש ךשמב ״אשידק הרבה״
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 —תורועל ר״זזיבו ,םיטיהרל תשורח־תיב

 אוה .ללכה יגינעכ קוסעל ןמז םג אצמ
 ןוטלש דעוב ",דדוגא״ה גיצנ היה
 ,דדמב הל,דקה ינינעב יקב היהו ,הלהקה
 דרשמב ותבישי .ולש ויקסעב יקב היהש
 .ותיבב ותבישימ הבורמ ,דתיה הלהקה

 וז ,ותונקסעב אצומ היה דחוימ גנוע
 שיא .םימש םשל תונקסע תמאב ,דתיה
 תוינפ ול שי יכ ,וב דושחל לוכי אל
 אוה קסוע ומצע תלעותל יכ ,חבדב
 חינזמ אוהש ,ואר םלוכ !רובצ יכרצב

 אוה תמאבו .םיבר יכרצ יגפמ ויקסע תא
 ומכ ,רישעהל ץא היה אלו ,רשוע השע אל
 םיסכנ תריגא םלצא■ רקיעהש. ,םירחא

 .ןומממ רתוי תובושח תוליעפהו העונתה ,דתיה ולצא .שוכר תריבצו
 ותוא בוזעל םיליחתמ וינב יכ ,הארשכ .ושפנ־תאשמ התיה לארשי ץרא
 ,טקיפיטרס ול היה .םהירחא תכלל אוה םג קקותשה ,לארשי ץראל םילועו

 ךרדב ול ודמע םילושכמ ,והובכע םימשה ןמ לבא ,העיסנל ןכומ היה רבכו
 ,תומוהמ לארשי ץראב וצרפ ךכ רחא .הבכעתנ ותעיסנו ,םייתחפשמו םיינוציח

 — הינשה םלועה תמחלמ הצרפ םייתניב .״םעז רובעי דע הכחא,/ :רמא אוהו
 .ורגסנ תולובגהו

 העשב ,ץיק ברעב םעפ ותא יל ,רתיהש החישה ןכות תא ןאכ איבא
 ."םידומעה־ץב" קושב ותא יתלייטש־

 ןכלו ,הדירפ תחיש התיה וז ,י״אל יתעיסנ ינפל המיקתנ תאזה החישה
 .ןורכזל ראשתש אופיא איה היואר .בל תולגתהב ורמאנ םירבדהו תיניצר ,רתיה
 תכלוהה תוימשיטנאה רבדב ,ןילופב םידוהיה בצמ רבדב חחושל ונלחתה
 לע ,תוילכלכה םהיתודמעמ םידוהיה לושנ לע ,ץראה יבחר לכב תטשפתמו
 םהיתויונח ךותל תוחירסמ תוצצפ תקירז לע ,םידדוב םידוהי לע תויולפנתה
 ןינעל םג ונעגה ףוסבל ,הוארה תונולחב תושמש תריבש לע ,םידוהי לש
 ונינש ונאבו .םידוהיה יגוח לכ תא זא וריעסהש ,"קיטישפ" הרייעב תוערפה׳
 .םהילגרל תחתמ תטמשנ עקרקה !ןילופב דיתע םידוהיל ןיאש ,העד ללכל

 ןניא ,קיטיושפב ועריאש תוערפה .ןיללפל תורבעומ1 ותעיסו רלטיה תוט־ש
 ,תימשיטנאה תונותעה לש עלב ירבדו יוסשה לש ןה האצות אלא ,הדדוב העפות

 לע אוש.תולילעבו הצמשהב היתונוילג יפד תא ומויב םוי ידמ האלממח
 .םידוהיה

 חוטב תויהל הצורה ,ומויקב הצורה ידוהיה יכ ,הנקסמ ידיל ףוסבל ונאב
 .ותדלומ־ץדא תא בוזעל םא יכ ,וינפל ,תרחא *!רד ול ןיא — ושוכרבו וייחב
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 איה־איהש ,תובאה ץראל ,הנשיה תדלומל וינפ םישלו תגרוח־םא ול התשענש
 .הילא תואושנ לכ יניעו ,ידוהי שפנ לכ תפיאשו ,הדיחיה ונתווקת

 יתייה בר ןמזש ,רבדה תא עצבל רבכ יתטלחה ,ול יתרמא — ינא״
 ."לארשי־ץראל הלועו "׳ישות" תא בזוע ינא" !יבלב ואשונ

 לארשי־ץרא ןינע יכ ,ידידי ,עד" :רמאו ובבל לכ תא זא יגפל הליג אוהו
 לוכי יניאו ,"הדוגא״ה הנחמל ינא ךייש יכ םא ,יבלל בורק דימת היה
 יתענמ אלש ,היאר אהו .דאמ יבלל הבורק לארשי־ץרא ,םישפח םע רבחתהל

 םכרדל יתוכרב תא םהל יתתנ ,ךפהל !לעופל םתבשחמ תא איצוהל ינב תא
 םהמ לבקמ יגאש ,תועידיה יפכ .םתרטמל ועיגה יכ ,ינא חמש יבלבו השדחה

 העיגה אל ינא םלוא ,השדחה םתדלומב םה ןזצר־יעבשו ,םש םה םירדתסמ
 ימוקמל תוקזח תותובעב דוע ינא רושק .יתובא ירוגמ תא בוזעל יתעש דוע

 .לארשי־ץראב םש םינפ הארתנו םוי אובי .עגרכ ןקתנל לוכי ינא ןיאו

 .ויחאמ שיא ונדרפנ הבר תודידי ךותמ
 יתייה ןמזל ןמזמ .ואובל םויל םוימ יתיכח לארשי־ץראל ךכ־רחא יתולעב
 ,לבא "?אבא אובי יתמ" :הלאשב ןטרא רזעלא ונתחלו ךורב ונבל הנופ
 ללכה ינינעב ובורו ושארב עוקש היה ,רובצ יכרצב קוסע דוע היה ,הארנכ
 ,וטיגב םיאולכ ויה ץליק ידוהיש ןמזב ,המחלמה ימיב םג .ומצע תא חכשש דע

 היה ,ץליק וטיג יטילפ יל ורפסש יפכ ,ירובצ ןקסעכ ותדמע תא אוה בזע אל
 םהל קפסמ היה ,ידוהיה םילוחה תיבב םילוחב וללה םישקה םימיב לפממ

 .ןוזמ יכרצ ראשו בלח
 ץליק ידוהי וחלשנ הבש ,תומה תבכרב םג ותוגקסעמ הפרה אל יאדובו
 .םישודק־תומ תומל םניכה אשידק הרבחה לש יאבגכו ,םיזג־יאתל ,הקנילברטל

 !ךורב ורכז אהי

 ילעופ" :ןוגכ תוידוגא םילעופו רעונ תועונת תומייק ויה "הדוגאה" דיל
 .גרבזורטש .יו ינלטי׳ז .ם ,םלדייא .ר ,טורבסיו .ב .ר :ודמע ושארבש ,"לארשי תדוגא

 .ח .מ ,ץלוה .פ .י ,הנושארה הפוקתב ,ונייטצה םהיניבש ,י״וגא יריעצ רעונ הגרא
 ,דירפטוג .מ כ״חאו (יאדנובל היהו "ץמחנ״ש ןיוצמ םאונ) יקסבשטס .י ןמסקו

 םשב םישנ ןוגרא םייקתה ןכ ומכ .דועו טרופופר ךורב ,טארדלוג .א ,רלטרג לכימ
 .בקעי תיב תורומ ודמע השארבש תיתוברת הלועפ חתיפש ,"לארשי תדוגא תונבי



 ץליקב "לארשי תדוגא יריעצ" ינקסע תצובק
 .טרופפר ךורב הניטק .י ,טארדלוג סיהרבא ,ץעמ רתלא (לאמשל ןימימ■) :םיבשוי

 גרבנלייא .או ץעמ הזשמ ,ינלטיז .ב ,טרבלא רתלא :םידמוע
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 םייתרבחו םיידבדב םינוגרא

 ץליקב הכאלמה ילעב תודחאתה

 העדויב התוחתפתה םעש ?הכאלמה ילעב תודחאתה המייקתה ץליקב
 .םיינידמהו םיילכלכה ,םייתוברתה ,םינושה רובצה ייח יחטשב העפשה הל

 .הנושארה םלועה תמחלמ רמג ירחא 1918 תנשב הדסונ הכאלמה ילעב תודחאתה

 ולבק ,הדובעש תונש תאמ ירחא היחתל המקש ,תיטרקומידה ןילופב
 תיביספו תיביטקא הריחב תוכז :תויוכז דוש ,ריינ יבג לע קר םנמא ,םידוהיה םג
 םג .ימואל טועמכ תימצע הרדגה תוכזו םיקקוחמה יתבלו תוינוריעה תוצעומל
 ,תויללכ תוריחבב ורחבנ היסנרפ ,תיטרקומד הרוצ הלבק תידוהיה תלהקה

 .רובצה יקלח לכ ןהב ופתתשהש

 דייצל ,היצקורטסנוקר םשל הקירמאמ םיפסכ םיעיגמ ויה הפוקת התואב
 המחלמה ןמזב םהידודנו םהילוטלט ךשמב רשא ,הלא תא הדובע ירישכמב
 םיבשותל םישדח הסנרפ תורוקמ רוציל םגו ,םתדובע ילכ תא ודבאו וששורתנ
 השבלה יכרצו לכוא יכרצ םשמ ועיגה .תוילכלכה םהיתודמעמ ולשונש ,םידוהיה

 .המחלמה תולועפמ רתויב ולבסש ,תובכשה ןיב הקולח םשל

 םידיחיל ורשפיא הנידמה ןוטלשבו הרבחה ירדסב וללה םייונשה לכ
 עיגהל תורשפאה םהל הנתנ ;תולעתהלו טלבתהל חור־ראש ילעבו ץרמ ילעב
 בלש םהל יופצ היה םשמו ;ןוגרא וא דוגא הזיא לש םידבוכמ םינקסע תגרדל
 םיאנתב ,היריעה תצעומב רבחכ ,הלהקה תצעומב סנרפכ רחבהל — הובג רתוי

 .םיקקוחמה יתבל ריצכ רחבהל ,קוחר םג םא יוכס היה םיחונ

 ןיאש רדעה לע םיספורטופא םידדצה לכמ ולפנתה וללה םייוכסה לגרל
 םיספורטופאה .הגרדמה לפשב םידמועה תידוהיה היסולכואה ינומה לע ,העור ול
 היגוגמד יאלמ םיכורא םימואנבו םינומהה תא םיפסאמ ויה הז גוסמ
 םינגרואמ ויהי םא .ןוגראה רסוח איה םתולפש תבסש ,םהל םיחיכומ ויה
 ילעבל .םיירובצה תודסומה לכב חוכ־תאיב ,הקירמאמ אבה עויסב די םהל היהת
 ,תיללכ הרטמ םשל ודחאתי אלו ונגראתי אלש ןמז לכש ,םירמוא ויה הכאלמה

 לפש אבהל ראשי יתרבחה םבצמ םג ,ירמחהו יתוברתה םבצמ תמרה םשל
 .םהייח יאנת רופשל הוקת אלל ,לוצנל םייופצ ויהיו ,יוזבו
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 הנחממ םיללובתמה יגיצנ ופתתשה הכאלמה ילעב לש תנגוכמה הפסאב
 וצרש ,םינויצ ואב ,םידוהיה ינומה לע םתעפשה תא ריבגהל וצרש ,.ם.פ.פ
 ועיפוה !תימואלה היחתב םילגודה הנחמל הכאלמה ילעב ינומה תא שוכרל

 ךורכ ראשי "רדעה״ש ,הרימש םשל "לארשי ינומא ימולש" יגיצנ םג הב
 םהל רוחבל דוע וקיפסה אלש ,םישנא םג קלח הב וחקל !"העורה" ירחא
 בוחרב האלמ הטילש טולשיש חורה ןווכב תכלל דימת םינכומהו ,םייחב ןווכ
 ןפואב םתעד תא םילגמ םניא ,םיפיעסה יתש לע םה םיחסופ םיתניבו ,םידוהיה
 תאצל חתפ םמצעל םיריאשמ ,םייחפט םיסכמו חפט םילגמ אלא ,יטלחה
 םיאנתה יבצמו תוחורה ךלהמ יפל לכה — רחא הנחמל דמעלו הז הנחממ

 .ןמזל ןמזמ םינתשמה

 טטרשנ .יקציברו לטסידרפ ה״ה וז הפסאכ ופתתשה םיללובתמה הנחממ
 ידוהי ןיב ודבעו ולעפש ,וללה םישנאה ינש לש הרצק הקיטסירטקרכ ןאכ

 .ץליק

 רחסמל קנבה לש יאצליקה ףינסב ןסקנפ היה ,לטסידרפ ,ןושארה
 תוברת לעב ,םינוש עדמ יפנעב יקבו דמולמ ,רשי יפוא לעב היה אוה .יאזדולה
 םיליוגה" תא ,תובאה תשרומ תא ,תונשונה תא אנוש ,המדקל ףאוש שיא !ההובג
 .השוריה לבסמ ןמזמ ררחתשה אוה .יולגב םעפ עיבהש יפכ ,"םישפועמה

 .ישפנב דה ואצמ אל הלא לכ — ושפנ־תאשמו ויתווקת ,ומע תפש ,תרוסמה
 .ומע יפלכ םיטנמיטנסמ קוחר היה אוה

 לבא !םינויצה הנחמ ךותל וסינכהל םעפ לדתשה ,ןמלרפ ר״ד ,וסיג
 תירבעה תוברתל רז ,תרוסמה ןמ קותנ .בר ןמז םש ראשהל היה לוכי אל אוה
 התיה — ,תיביסרגורפה תינלופה הלוכסאה ךינח ,השדחהו הקיתעה התורפסלו
 אצמו אצי אוהו .האכדמו הקינחמ ,םינויצה הנחמב תררושה הריואה וליבשב
 .ם.פ.פ תגלפמב ץליקב וזכרתנש ,םימדקתמה םינלופה הנחמב ןוכנה ומוקמ תא

 עיפוה ןמזל ןמזמ !הצר אל םידוהיה בוחרמ ירמגל שאיתהל לבא
 םהיבשחמ ךותל ,לוכיבכ ,רוא טעמ איבהל ףאש אוה .םידוהי לש תופסאב
 אוהש ימ תא ךושמלו םירוכע םימב םיגד דוצל ודיב הלעי ילוא תוסנל םגו

 .םיינלופה םיטסילאיצוסה לא ׳והנחמ לא

 רמאו םידוהיה ינומה לא אב אוה .ויתונווכ תא ריתסמ היה אל לטסידרפ
 ברקל ,םידוהיה ןיב תינלופה תוברתה תא ץיפהל איה ותמגמ יכ ,בל־יולגב םהל
 תא סורהל הצור אוה .תחא המדא לע םיבשויה םימעה ינש לש תובבלה תא

 .םהיניב תודירפמה םימודק םיטפשמ לש תוציחמה

 לעמ וריסי קר םא תישפחה ןילופב םייקתהל ולכוי ,ותעד יפל ,םידוהיה
 יכ ,ןוגר׳זה תאו הרזומה םתשבלת תא — םהלש םיינוציחה םינמיסה תא םמצע
 .םינלופו םידוהי ןיב תוברקתהה ךרדב ןטשל םידמועה םיירקיעה םיעירפמה םה

 תוחרזאה תא תונקל ירקיעה יעצמאה .םיינלופ םיחרזא תויהל םידוהיה לע
 ירעש םהינפל וחתפי זא ,ידוהיה בלב תינלופה תוברתה יכרע תגיפס אוה ,תינלופה
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 אוה .הילאמ רתפת םידוהיה תלאשו ,תוחותפ תועורזב הב ולבקתיו תינלופה הרבחמ
 .ולשמ תפסותב ,םדוקה רודה ינבמ םיללובתמה לש היגולואידיאב ךישמה
 ,בויחב וסחיתה תדה לאו ,תידוהיה תוימואלה תא קר וללש םינושארה םיללובתמה

 ,המידק דעצ ודעצ וירבחו לטסידרפ ולאו ,"השמ תד יגב םינלופ" :החיה םתחסונ

 ןינע ,חלכ וילע רבעש ,רבד איה תדה םהיניעב .השוריה לבסמ ירמגל וררחתשה םה
 ,םילבכה תא קתנל לכ םדוק ךירצ שפוחל ףאושה ,ריעצה רודהו ;תונקזלו םינקזל

 ץרמב םחלהלו ויתוחוכ תא רוזאל ךירצ הזה דודה .וילע וליטה םינשוכרהש
 םוקמ היהי אל םהבש ,םישדח םיילכלכו םייתרבח םירדס תגהנה םשל לופב

 .תודמעמ תמחלמ אלא ,םימואל תמחלמ ןאכ ןיא .תוליפטלו לוצנל

 תטישמ םואלה ינינעל רתוי הקיזמו העורג ,דתיה הז ןיממ תוללובתהה
 ־תיבל םיאב ויה ,םידוהיה הנחמב וראשנ םינושארה .םימדוקה םיללובתמה

 .תדב םיקודא םג םהיניב ויהו ,הקדצ ינינעב םיקסוע ויה ,ללפתהל תסנכה
 ךרדהו .םידוהיה םע רשק לכ וקתנ ןורחאה ןימהמ םיללובתמה םלוא
 *ידיאה לש תינויגהה האצותה ,רתיה םייוגה םע תוגזמתהלו תבורעת־יאושנל

 .םהלש היגוליזא

 םתפקשה תדוקנמ םג ,הידדצ לכמ תפיוזמ התיה וז היגולואידיא םלוא
 סינכהל ללכ וצר אלו תוימשיטנא־ירודח ויה םינלופה .םמצע םיללובתמה לש
 םירחתמ םידוהיב ואר םירטלורפ,ד םג ,םינגרובה םג .םידוהיה תא םתרבח ךותל
 רטפהל םיצור ויהו ,םהיפכ תוצירחבו םצרמב שממ םהייחל םידרויה םינכוסמ
 אל יכ ,םיימשיטנאה יניעב יוצר היה אל "דמש״ה םגו .אוהש ןפוא הזיאב םהמ

 .תורחתהה תנכס תא אוה םג לטיב

 םגש ,וזכ הדמב הדותה ןויער ירודח רבכ ויה םדצמ םיימואלה םידוהיה
 .םתדמעמ םזיזהל הלוכי ,דתיה אל ,דיוצמ הניאש חור

 רובעכ .הכאלמ ילעב תודחאתהב בר ןמז לעפ אל לטסידרפ םנמאו
 םילוכיש ,םלג רמוח םניא םיידוהי הכאלמ ילעב יכ ,ןיבהו האר םידחא תועובש
 .םיאריו םימלש םידוהי ויה הכאלמ ילעב ינקז .םיצורש הרוצ וזיא ונממ שולל

 ;הרז ןושלב םהילא רבדמה טנגילטניא הזיא םתעד לע ריבעי אל םתואו

 .ויקומינו ויתופטהמ וענכתשנ אלו תימואלה חורהמ םיעפשומ ויה םש םיריעצהו
 תידוהיה תונותעה .םהיתובלב םיקומע םישרש התכה תימואלה העונתה
 .ןוציחה םלועבו ונמלועב שחרתמה לכמ השיקמ תועידיו ינחור ןוזמ םהל הקפס■

 הטיש וזיא ,שדח ןויער הזיא ותא איבה אל לטסידרפכ תוברת־שיא
 תשבוגמ זא ירתיה תידוהיה הרבחה .,־שקיה לכב םהל העודי ירתיה אלש ,השדה
 ףוסבל ,הכות ךותמ הלדג אלש ,רז־תרומז לכ הוג ירחא הכילשהו היקלח לכל

 תא האר אוה ;הכאלמה ילעב תודחאתה שאר־בשויכ ומוקמ תא לטסידרפ בזע־
 .הרז תבורעת אלל תוימואלו תודהי הגופסה הביבסב דדובו רז ומצע•

 הרידמ דע בזע ,םיללובתמה ירורגמ ןכ םג היהש ,יקציבר ,ינשה םג
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 ויהו והובישחה ושבע דעש ,וללה םידוהיה יכ ,ותוארב ,הכאלמה ילעב תרבח תא
 .לעופה דעול אלו הצעומל אל ,והורתב אלו וב ולזלז ,הצרעהבו דובכב וילא םינופ

 ידוהי ןיב תובישח ןימ הזיא םדוקמ םהל ושכ-ר וללה םיטנגילטניאה
 תלהנהבו תואסקגפה עוצקמב םתויחמומ ,חצה ינלופה םרובד ,םתלכשה .ץליק
 יגוחמ םג םילודג םיקסע ילעב .תידוהיה הרבחב םיליעיל םתוא ושע םיקסע
 םישמשמ ויה םה .ץפח םהב ואצמ יכ ,םהיקסע תלהנה תא םדיל חסמ םידיסחה
 םידוהיה .דובכ םהל ףיסוה הז לכ ,םידוהיה ןיבו תושרה ןיב םיכוותמכ םג
 ,שארב םוקמ םהל ןתנ תופסאב .דובכ שגרב םהילא םיסחיתמ ויה םדוקה רודב

 .םיעדויהו םיחקפה ,םיצעויה ,םירבדמה ויה םהו

 ןומהה" דצמ הזכ סחיל ןמזה ךשמב ולגרתה וללה םיטנגילטניאה
 םחי היה םהיניעבש — (םידוהיה ינומהל אורקל םיליגר ויה ךכ> ,״ךושחה
 ספרתמ דימת היה ידוהיה תרוסמה יפל םהל עיגמש רבדל ,יעבט רבדל הז
 "ץירפ״כ בשחנ היה םירכנ־ישובלמ שובלו תינלופ רבדמש ימו ."ץירפ״ה ינפל

 .דימת היהי ,ווק ,ךכו היה ךכ .ידוהיה יניעב

 תובשנמ וליחתה תורחא תוחור ,םק שדח רוד תונתשמ םיתעה םלוא
 וסחיתה םהו ,םהלשמ םיגיהנמ ואצי םברקמש ,םילעופ־תעונת המק דחא דצמ

 ןיב םג המק ינשה דצהמ .םינגרובה תא םיתרשמה םיטנגילטניאה לא זובב
 םג ז םהיתובלב םימעופ וליחתה םיימואל תושגר ,הדותה תעונת םינגרובה
 וללה םיטנגילטניאה .םהישדקלז םתפשל ,םמצעל דובכ םישרוד וליחתה םר

 .ןאכמ חרקו ןאכמ חרק וראשנ
 עקרקה תא דבאל אלש ידכו ,םנמז רבע יכ ,םתוארב ,םהבש םיחקפה
 הלא ,םהירמש לע םיאפוק ויהש הלאו .הלאמש וא הנימי ונפ ,םהילגרל תחתמ
 דבא םנח יכ ,םתוארב ,םואתפ ובזכאתנ ,םחורבו םפוגב העונת־ידבכ ויהש

 םבלב !םישנאמ וקחרתה ,תופסאה תא ובזע ,וזגרתה הלחהב .םינומהה יניעב
 סוכב ומש ,דובכהמ ושאיתה ףוסבל .אובל דובכה ףוס יכ ,הוקתה דוע הבהבה

 .םינונתמו םיכלוה ויהו םהיניע

 ךשמב היהש יקציברלו יאזדולה קנבב רבזיג ,דברמל הרק הז רבד
 *ןוסב .רנימק קחצי לש םירפסל רחסמ־תיבו םופדה־תיב להנמ תובר םינש
 .םתלודג ימיב םריכמ היהש ימ .העפשה לכ אלל םילפשומו םינוונמ ויה םהימי

 .םארמל םמותשמ היה

 גניסופטה תא םידחא םיטלוב םיוקב ראתל יתיצר לבא ,הדצה תצק יתיטנ
 .םדיב הלע אלו "הכאלמ ילעב תודחאתה״ה ךות לא רודחל וצרש

 .הנוילעה לע םינויצה לש םדי התיה תננוכמה הפסאב רחבנש דעוב

 הטונ היהש ,ןמזייר ריאמ השטיא רחבנ ונגסל לבא ,ר״ויל רחבנ לטסידרפ םנמא
 ,ריכזמל רחבנ הלאה םירוטה בתוכ .לטסידרפ לש היבבד לעב היהו םינויצל

 .תונויצל םיטונ וא םינויצ םבורב ןכ םג ויה דעוה ירבח .ונגסל ךילרא רתלא

 ־דלוג ףסוי ,רטכייל לאומש ,גרבנזור דוד ,גרבסקוו לשרה ,ןמטוג לידוי ומכ
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 .יאדנוב ׳דיה ידיחיה שטיבקרבמצ .תונויצל הטונ זא זמה אוה םגש ,רדייש
 לוכי אל יכ ,אלפ ןיאו !דדובמ לטסידרפ ומצע תא אצמ הזכ בכרהב
 לש ותדמע תחת רתוח ןמזייר ליחתה הזל ףסונ !דמעמ םש קיזחהל היה

 ־בתכ לטסידרפ שיגה ,רצק ןמז רובעכ .ומוקמ תא סופתל ותוצרב ,ודגנתמ
 .ומוקמ תא שרי ןמזיירו ,ןירוטפ

 ,תיתוברת הדובע הכאלמה ילעב ןיב חתפמ ,לכ תישאר ,ליחתה דעוה

 ויה לוחה תומיב .ותבשב תבש ידמ תוכרענ ויה תואצרה .תירובצו תילכלכ
 םלואל ,ןודעומל םג תשמשמ התיהש ,החותמה םתרידב הכאלמה ילעב םיפסאתמ

 בושיב ,םירבח־תחישב ברעה־תועש תא םש םילבמ ויה םה .תואצרהו האירק
 ,םינותע םיארוק ויה םהמ .םידוריה םהירבחל עויס תולועפ ןוגראב ,םיכוסכס

 .םמחשו ונימוד יקחשמב םיקחשמ םהמ

 תא םש תולבל ליגר היה הכאלמ־לעבש ,תואקשמ־יתבל תכלל םוקמב
 וב ,ולש ןודעומ לא תכלל ושכע רחוב היה ,הריב סוכ תיתשפ תויונפה ויתועש

 .תנינעמ האצרה םג םימעפלו תושדח עמוש היהו ,וירבח םע שגפנ
 ולעפש ,םיריעצ תוחוכ ולעו וצצ םמצע הכאלמה ילעב לש םהיגוח ךותמ

 ,ץוחה ןמ תוחוכ .הכאלמה דמעמ לש יתוברתהו יתרבחה ובצמ תמרה תבוטל

 .םירתוימ ושעג ,הכאלמה ילעב תודחאתה לש הדסווה תישארב םהל םיקוקז ויהש

 םתמרבו םתוליעפב ונייטצה דוחיב .םינגראמו םיכירדמ ,םיצרמ ואצי םברקמ
 .רדיישדלוג ףסויו ןמטוג לידוי — םינקסע ינש תיתוברתה

 ינינעב קסוע ליחתה ותורענב דוע .יעבצ ועוצקמ — ןמטוג לידו״
 תא העירכה ותוינויצ לבא .ץליק ריעב םינושארה ןויצ ילעופמ היה אוה .רובצ
 העירפה אל ותונקסע .ינגרובל ירטלורפמ ךפהנש ירחא ,דוחיב .ולש םזילאיצוסה
 .םילעופה ינינעמ קחרתהו שוכר רבצ ןמזה ךשמב .ומצע יכרוצל םג גאדל ות׳א
 תאצל ידכ ,ודיב םיכמות אוצמל דימת עדיו ותעדב ףיקתו ץרמ לעב היה אוה
 עובק דמעמ ול רציב הלא ויתונוכתל תודוה .ויבירי םע תושגנתהב ןוחצנב
 תודסומה לכב הכאלמה־ילעב לש םחוכ אב היהו ,הכאלמה ילעב תודחאתהב
 "מיחצ״ה דסומב ,יממעה קנבה תלהנהב ,הלהקה דעוב ,ץליק תיריעב ,םיירובצה

 לכב .ולש תונמואה תדועת הכאלמ־לעב לבקמ היה םש רשא ,יתלשממה
 ףתתשמ היה .הכאלמה ילעב תודחאתה חוכ־אבכ עיפומ אוה היה תויונמדזהה

 חא תונמדזה לכב טילבהל .דתיה ותקושת .תוחלשמבו תוכולהתב ,םיסונכב
 ינינע לע ןגמה "ןובירט" לש םשור תושעלו ומצעל םוסרפ תושעל ,ותושי
 לע םג רבדו םיצרמה ןיב אוה היה םייתורפס םיפשנב םג .ולש דוריה דמעמה
 היה. — לוק עימשהל אלו הפסאב ףתתשהל !ותניב חורמ םיקוחרה םיגינע

 .םולכ םעוט וניאו — הדועסב ףתתשמכ ויניעב

 םעטמ הארקנש ,הפסאב .ןמטוג לש ויפא תא ראתת האבה הדוזיפאה
 ךירצש ,שדחה הלהקה דעו בכרה רבדב הצע סכטל ידכ ,ןשיה הלהקה ןוטלש
 לש חכ־יאב ופתתשה ,הלשממה לש תויטרקומידה תונקתה יפל רחבהל היה



 — םייתרבחו םיילכלכ םינוגרא — 144

 די לעש הלפתה־תיב לש חכ אב רותב ןמטוג לידוי םכותבו הלפתה יתב לכ
 תורשפא תאיצמ .דתיה הפסאה ינגראמ לש םתרטמ .הכאלמה ילעב תודחאתה

 .תוריחב תמחלמ ילב הלהקה דעו לש ובכרה ןינע רודסו ידדה םכסה לש

 ,ןמטוג םק זא •הפסאה שאר בשויל רנימק .ם.מ תא ןימזה אצויה סנרפה

 לש העבצה י״ע רחבי הפסאה שאר־בשויש ףקותב שרדו ,ריעצ רוחב ןיידע היהש
 "םידובכל םוקמ ןאכ ץא" .תולוק בורב ןיגע לכ ערכוי הפסאב .הב םיפתתשמה

 הנושאר "הפקה״ב רנימק ןודאה תא דבכל םתא םילוכי תסנכה־תיבב ,ףיסוה
 אב לודגכ ןטקכ רבד לכ אלא ,הלאכ םירדס ןיא םעה תפסאב ,"הנמש הילענבו

 .העבצה י״ע הערכה ידיל

 ירב העבצה ילב םגש ,רמאו ןמטוג ירבד לע ביגהל םק ןמשיפ הקסוי
 וירבד ףטשבו .הפסאה תא להניש ,רגימקב םיצור םיפתתשמה בורש ,רבדה
 !םייח ונא םינמז וליאב ,אנ־ואר" :הלאכ םירובד ויסמ טלפו אחתר ידיל אב

 זעמ .דיה אל םדוקמש ,שנ־רב !וניתובישיב ,םיברה וניתונוועב ,ףתתשמ ימ
 ,םימכח ידימלת ינפב הפ תוצפל ףצחתמ היה אלו םיבושח םישנא ןיב קחדהל

 ״!העד ונל הווחמו שארב התע ץפוק
 ,יתמר השקבב" :רמאו םק ןמטוג .הרודמה לע ןמשכ ויה הלא םירובד

 .ןמשיפ ןודאה לש ויפמ יתעמשש תונובלעהו הצמשה ירבד לע ביגהל אנ ושרה
 ינומהב םיטלוש ויה ריעה יפיקתש ןמזב דוע יח אוהש ,יאדו ,בשוח אוה
 אל .בוש ילבל וללה םינמזה ופלח .המהב יבג לעכ םהילע םיבכור ויהו םעה
 ומצע תא ללכ ןמשיפ ׳ה ,םכשפנ תוואכ ונמשב תושעלו וניבג לע בכרל דוע ןתנ
 שאר תבש לילב לכוא התאש הזב םאה — ז •ןתובישח המ — םיבושח םישנא ןיב
 הלא ?םירחא לע ךל ןורתי הזיא ?אנסרהד אסכ — ינשהו אטובש גד לש לודג
 םיליפטה הלא לע םתובישחב םילוע םקוח םחל אוצמל ידכ םפא תעיזב םידבועה

 ."םירחא ןובשח לע םייחה

 דע הב וטלשש ,הלהקה דעו םלואב םלועמ ועמשנ אל הלאכ םירובד
 .םהידיב הכמת תושרה םגו ,הדעה יפיקת םירצמ ילב ןוטלש הנה

 .םיבירי לש תונחמ ינשל וקלחתנ הבישיב םיפתתשמה .שער םק םלואב

 .הטלחה םוש אלל תוללקו תוקעצ ךותמ ורזפתנ םיפסאנה
 ילבל יושעה שיא וב ואר םלוכ .םויה רובגכ םשמ אצי ןמטוג םלוא
 ,ותוא םידבכמ וליחתה דחא דצמ .הימ־חעמ לכב תמאה תא דיגהל עדויהו תח

 .וינפמ אוריל — ינש דצמו
 לבא .עבצ .דיה אוה םג .רדיישדלוג ףסוי היה ןמטוג לידוי לש ורבח
 אוה .ןמא־רייצ ארקהל הצר -אוה .ןמטוג תבחמ רתוי ועוצקמב החמומ היה אוה

 ."ץייוושב רויצה תונמא תא יתדמל ינא" :רמוא היה

 וריכה לכה .הבורמ הזמב וב חתופמ יפויהו םעטה שוח היה תמאבו
 תוניצרו רדס ,תונקיד .םירחא םיעבצ תדובעמ הבוטל הנוש ותדמעש ץחהו׳
 א ונקה תורב ןנקש ,םעטה שגר םע דחי הלא ויתולוגס .וחור תונוכתמ ויה



 145 ץליק רפס —

 יכרד לכב יולג ידיל ואב הלא ויתולוגס .םיגוחה לכב המיוסמ ,דדמב תוביזמ
 וירבחמ רתוי ועוצקמב חילצה ןכל .ותדובעב םגו ותשבלתב ,ורובדב ,וייד
 ויה תעדו ביטב םיעבוצמ ויהי םהיתוריד ירדחש ,וצרש הלא לכ .הדובעל
 אלו הימד ותכאלמ תא השעי אלש ,םיחוטב ויהו ,רדיישדלוגל םתוא םירסומ
 ויה !חקמה לע ותא םידמוע ויה 16 .ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ איצוי
 רכשמ רתוי לודג רכש לבקל אוה יואר יכ ׳םתעדב !שרדש יפכ רכש ול םיבתונ■
 ץרמ ,חכ רתוי ותדובעב עיקשמש ןויכמ ,םירחא םיעבצל םימלשמש הדובעה

 .תובורמ תואצוה םוז

 תונטק תודובעב םלוא !ןמטוגו אוה תופתושב ודבע תונלבק לש הדובעב
 .דוחל םהמ דחא לכ דבע םייטרפ םישנא לש

 יולגב דגנתמ היה אל דחא םירובצה םתדובעב םג םירבח ויה םהינש
 הפקשהו העד ילעב ,דחא רועמ ויה ולאכ ובשחנ דצה ןמ םדא ינב יניעב .ינשל
 תושר שקב דחא םא .דחי דימת םתוא םיאור ויה תופסאבו תובישיב .תחא

 .וירחא אובי ינשה םגש ,היה ירב ,רובדה

 םיקומע תועד־יקולח שיש ,עדי םתא תודידי יסחיב אבש ימ םלוא
 ימ .םייחטש קר ויה ,ןיעל םיארנ ויהש ,םהיניב םולשהו הינומרהה .םהיניב
 ,םינוש םיסופט ינש ןאכ ונינפל יכ ,תעדל חכונ םשפנ תוהמ תא ריכהו רקחש

 ,ייכונא יפוא לעב היה ןמטוג .תחא הסיע םהמ שוללו םגזמל רשפא יאש
 .ומצעל תלעות שקבמ לכ םדוק היה ויתולועפו וישעמ לכב

 תולועפל ותוא עינהש ולש לאידיאל רוסמ רדיישדלוג היה הז תמועל
 לפנתהל ןכומ ,ןחתר ,םח גזמ לעב היה ןושארה .תימצע תלעותל בל םיש ילבמ
 לע ןגמ ,חונ ,ןותמ גזמ לעב היה ינשה !ודובכב הלק העיגפ לשב ורבח לע
 ,תונויצל הטונ היה ןמטוג .םירחא דובכב ריהז ,ןויגהבו תחנב ויתועדו ויתופקשה

 היהו (ךטסיקלופ") "םעה תגלפמ״ל הטונ ,דיה ,תאז תמועל ,רדיישדלוג
 ,םתושרל והושפת םיימוקמ םינינע .תונויצל שידאו יקצולירפ חנ לש וידיסחמ

 ילעב ,םידבועה לש םבצמ תמרה תולועפל תויונפה ויתועש תא שידקמ היהו׳
 .ודיע יינעו הכאלמה

 םלוא !םייניצר םיכוסכס וללה םירבחה יגש ןיב םיצרופ ויה םימעפל
 ירוחאמ השענה תא תוארהלו ךסמה תא םירהל ,דוס תולגל הצר אל רדיישדלוג
 ול רקי היה םאש,ד .ורבחל וניב םולש ןיכשהל ידכ לכה השעו ,דוגרפה
 תוותהל הצור היה הנידע שפנ למכ .ויניעב םייוזב ויה האנשהו תקולחמה .לכמ

 .תוימומקעו תוישושבג אלל הרשיו הקלח ךרד ול

 ,רדיישדלוג לש ויפא יוק תא טילבתש ,המגוד ןאכ איבא

 יכרצ תחלוש הקירמא התיה הנושארה תימלועה המחלמה ירחאלש הנשב
 הקירמאמ םידוהיה ולבק חספה גחל .תבערומה תינלופה היסולכואה ליבשב לביז
 םשל הכאלמה ילעב תודחאתהב הלבקתנ ,דצמ לש תמיוסמ תומכ .תוצמל חמק
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 הכאלמה ילעב לש םדרשמב םשרהל היה רבח לב לע .הירבח ןיב התקולח
 .הצמ תנמ לבקמ היה ותיב תושפנ רפסמ יפלו

 םידבועה ,דעוה ירבח יכ ,ועיצהש ,םידחא ויה הז ןינעב םילפטמה ןיב
 .הלופכ הנמ ולבקי תוצמה תקולח ןינעב םנמז תא םישידקמו

 ךמ אל יכ ,תמאב ,םתעצה דגנ ותעד תא עיבה רדיישדלוג םלוא
 םיקוחרה ולא רשאמ רתוי ונחי תירובצה הרעקה דיל םידמועה הלאש ,רשויה
 םידבועש ,הז דעב םרפ שורדל םהל לא .םירחא לע ןורתי םהל ןיא .הנממ
 ,םתבוח ,תירמצ הדובעל רתוי םילגוסמ םה .םידחא תבוטל ןמז םישידקמו

 .רובצה תבוטל םנמזמו םחוכמ תתל ,אופיא

 ,ידוהיה יממעה קנבה לש חקפמה דעוה ירבח ןיב ותויהב ,רדיישדלוג
 תודוסי ינפמ זילע רמוש היה .וניע־תבבכ הזה יפסכה דסומה לע רמוש היד
 ,םהלש דיחיה תושרל והכפהלז וכותל רודחל םיצמאתמ ויהש ,םייביטקורטסיד

 רגהלו הפמיא תא בוזעל וב םיריצפמ ויה הדנקב רדיישדלוג לש ויבורק
 םשו ץליק תא בזע ,םהירבדל התפתנ אוה .םיבוט םייח הארי םש ,הקירמאל

 דע ותא התחקל הצר אל ;םוקמב ריאשה ותחפשמ תא .הקירמאל וימעפ תא
 החפשמ ייח םש תויחלו רדתסהל ול ורשפאי םא ,שדחה םוקמה יאנת תא עדיש

 .םיניקתו םירדוסמ

 הנוכמל לגתסהל היה לוכי אל ,ויניעב ורשי אל הקירמא ייח םלוא
 לש םינוילימ הכות לא תעלובה "הקירמא" יללכה םשב תארקנה ,תיקנעה
 םתמזי תאו םייפא תא םהמ תללושו םהיתולוגס תא תשטשטמו םירגהמ
 ,דתיה ושפנ .ארזל ול ויה הלאכ םייח .הדובע הוכו תיטמוטוא הנוכמל םתוא תכפוהו
 —הרוצ תלעב תוישיא .עפשומ אלו עיפשמ תויהל הצר אוה .םזילאודיבידניאל הטינ
 םר דכ לכ היה "תוישיא" גשומה .רקיעה יהוז — תוישיא .ולש לאידיאה ,דתיה

 ויה הקירמא ייחש ,םיירמוחה תונורתיה לע םג רתוול היה ןוכנש ,ויניעב בגשנו
 ןומהה ןיב גזוממ ,הרוצ־לוטנ ראשי —י ול המדנ — הקירמאב םש ול םיחיטבמ

 .וייח ימי לכל
 היהש םוקמל .ולודג םוקמל ,ץליקל הרזח ותוא הפחד וז הביטקפסרפ

 .ותלועפל בחרנ רכ אצומ
 ותליפהו ותפקת הריאממ הלחמ .םימי דיראה אל רזחש רחאל לבא

 .ותמשנ תא חפנ ,םידחא םישדח ךשמב םירוסיב וכפהתה ירחא .בכשמל
 אתמד ברה .ותומב לודג דובכ ול וקלח ,וייחב והוריקוהש ,ריעה ישנא
 לש ותומב ,תרזוח הניאש הדבא לע םרעצ תא ועיבהו והודיפסה דיעה ינקסעו

 .הלהקה ינינעל שפנו בל לכב רוסמו רשי ןקמע

 וילאמש ןווכ הל היהש ,השדח העיס המק הכאלמ ילעב תודחאתהב
 ,ריעצה חאה טלבתה דוחיב .יקסנ׳צברטס םיחאה ויה וז העיסב םירבדמה ישאר
 יגיהנמל היציזופואה תא ווה םה .רובדה ןורשכו ןונש הפ ול היהש ,ןועמש
 תאזעפ לש םיישאר םירקבמכ םיעיפומ ויה הפסא לבב .הכאלמה ילעב
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 הלהנהה ירבח לש םהיתואיגשו םהיתונורסח תא םיעיקומ ויהו דעוה ירבח
 התיה ריעב םתעפשה לבא .םילמעהו םידבועה ללכל םיאיבמ םהש קזנה תאו

 .תרכנ יתלבו הרעצמ
 לש בולק״ל ךכ־רחא המש תא הכפהש ,"הכאלמה ילעב תודחאתה"׳
 ותולפשמ למעהו דבועה תמרה חטשב הבושח הלועפ התשע ,"הכאלמ ילעב
 איה .יטטסאהו יתוברתה חטשב ותמרהל בושח םרוג .דתיה םגו תיתרבחה
 ובשחתה םשו ,םינוש םיירובצ תודסומל םילמעה לש םחוב־יאב תא הסינכה
 .העודי .דדמב ירמוחה םבצמ לש ותורפתשהל הבס ויה םימרוגה הלא לכ .םהב

 .ןילופ ידוהי לש ינידמה םבצמב דלת היה ןורחאה הז ,יכ םא
 יובס"׳ הלש המסיסהו ,םינלופה ןיב םילג הכמ הליחתהש ,תוימשיטנאה
 ,ומרג ,םינלופה יגוחב הטלתשהש ,"רזה לע ךיחא תא ףדעה" — ״וגבס יד
 ידי לע ששורתנש ,ידוהיה הכאלמה לעבל ףרוע התנפ תינלופה היסולסואהש
 םא ,םיה־תונידמל רגהלו םידודנ־לקמ ודיב תחקל ץלאנ ומצע תא אצמו ךכ

 .הזיו לבקל חילצה קר
 םיפתושמ תוחוכב .ינויח ךרוצ הכאלמ ילעב ןוגרא היה הז ינידמ בצמב
 .םעלבל םהילע ומקש ,תוימשיטנאה ילושחנ דגנ דמעמ קיזחהל םיצמאתמ ויה

 תצק לדג םחוכו תידדה הרזע םהיניב החתפתה ,יארשא םהל ןתנ יממעה קנבה
 .תוימשיטנאה תואצות דגנ המחלמב

 ץליקב םירחוסה דוגא

 ודמעוה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא תיאמצע ןילופ תנידמ םוקב
 .ומצע תוחוכב ןרתפל דיחיל היה השקש ,תורומח תויעב ינפב םידוהיה םירחוסה

 ינפב ןנוגתהל םיפתושמ תוחוכבו ןגראתהל םירחוסה דמעמל היה ףוחד ךרוצ
 .וליפשהלו ואכדל ומקש םילושחנה

 ביצקתה תא ןזאל ידכ ,דימת תקבאנ ,דתיה יעבטה הרשע תורמל ןילופ
 תולשממה לכו ,"תבלוח הרפ״כ היניעב היה ידוהיה םירחוסה דמעמ .הלש
 דחא אל .ידוהיה רחוסה לע םהיגוס לכל םיסמה סמוע תא וליטה ןילופב ומקש

 .הז לטנ תחת לפנו ערכ
 ודסיו ומק ץליק ירחוס םג .תדחוימ הביטחל םירחוסה ,אופיא ,ונגראתה
 ,הלשממה ינפב םירחוסה הכ אפ שמשל היה הז דוגא לש ודיקפת .דוגא םהל

 םימוכס םיליטמ ויהש רצואה ידיקפ לש םבל תורירש ינפב טרפה לע ןגהל
 רחוסה לע המחלמה יחוור םמו ,שוכר סמ ,רוזחמ םמ ,הסנכה םמ רותב םילודג
 רוחבל ,ףסכל קקזנה ריעזה רחוסל יארשא קפסיש םירחוס לש קנב םיקהל ,ידוהיה
 לכוי וילאש ,זכרמ רוצילו תיתלשממה תיזכרמה םירחוסה תכשלל גיצנ וברקמ

 דדוב ומצע תא שיגרי אלש ,ןינע־רוריבו ,הצע רבדב ידוהיה רחוסה תונפל
 .ול רצב
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 המחו ץרמ לעב ,רואנ הישעת לעב ,יול ןמרה היה הז רוגאב היחה חורה

 ןכומ .דיה דימת ,תואל עדי אל אוה .תורח ירודמ ןילופב תשרשומ החפשממ

 .ותלכי תדמב ול רוזעלו אובל רבח תאירק לכ>

 ריאמ ,יקסבולזוק רשא ,בל ןימינב ומכ ,םירחא םירחוס ולעפ ודי לע

 .םירחאו גרבנזיא

 לכב .םירבחכ ומשרנ בל־ץפחבו םדוגא תא םיבישחמ ויה םירחוסה

 םיינכט םירבדב המצמטצנ תרוקב,ד1 ,הלהנהל חבש־ירבד ועמשנ תיתנש הפסא

 .דבלב

 ,רניונק .פ .מ ,בל .ב ,גרבנזיא ריאמ ,יול ןמרח (לאמשל ןימימ) .ינושארה הרושב

 לדוי ,גרברוה .מ ,שילו ,ץיבולפר .י :הינשה הרושב .יקסבורטויפ .א ,ןהכ ףסוי
 ,ןחוק לשיפ ,ןמפיוק השמ ,גרבנזיא השמ :תישילשה הרושב .ןמטסוי .א ,רנימק

 !זנדלוג ב .שו ןמטוג .י ,סרופופר קחצי

 ירחסמה ןודעומה

 ¬ניאה ץליקב התברתנ הנושארה םלועה תמחלמ ירחאלש וז הפוקתב

 ,םיאפור וברתנ .תימוקמ ,דתיה הקלחבו היצילגמ האב הקלחב ,תידוהיה היצנגילט
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 םה ;תודוגאב ,תוגלפמב םירושק ויה םלוכ אל .םידוהי םירומו ןיד־יכרוע
 םיצורה הלא לכל זכרמ שמשיש ,ןודעומ דסיל וטילחה ןכלו ׳םייתגלפמ־יתלב ויה
 הז ועדותי ,זרדבתי ,וגהי הבש ,המיענ הרבחב תויונפה םהיתועש תא תולבל
 .קרפה לע תודמועה תויניצר תולאשמו תוגלפמה יסומלופמ תישפח הריואב הזל

 ,הארה הז םש ."יחרזא ןודעומ", ארקנש הז תדעומ דסונ 1932 תנשב

 תולבל םיצורה ,הלא ליבשב האירק םלוא :ושקובמ תא ןאכ אצמי חרזא לכש
 תבשל ולכוי ובש ,םיקחשמ םלוא ;םינותע תאירקב םהלש יאנפה תועש תא
 םוקמ אצמנ םג .המודכו חאשב ,ונימודב קחשל ולכוי םש ,קחשמה־יבהיא
 הצרהש הצרמ םג אב ןמזל ןמזמ .המיענ םירבח תחיש ובהאש ,הלא ליבשב

 .תונמאו תורפ|ם לע

 ךשמב לדג וירקבמ רפסמ ,םידוהיה םיבשותה יניעב בבחתנ הז ןודעומ
 .ןמפואק השמ היה הז ןודעומב היחה חורה .יתוברת זכרמ םג תויהל ךפהו ןמזה

 זכ םג היה ותוריעצב ;ישמ ידגב שבול היה םיגחבו תותבשב ,רחוס ידוהי
 ךלהתהל ליחתהשכ ,ךכ־רחא םג ררחתשהל לוכי היה אל תודיסח תדממו ,דיסח
 הרוגש דימת .דתיה תידוהיה החידבה ;רומוה לעב ידוהי .םיליכשמו םירואנ ןיב
 .םהיתויועהו םהיתועונתב םידיסחה תא תוקחל ךישממ היה רבדמ היהשכ .ויפב

 םידוזיפאב הלטב החיש לבתל עדי אוה .הז ידוהי םע רבדל היה םיענ
 .םיחדבמו םיקיחצמ

 ץלוקב םיידוהיה םיקנבה

 עירפהל התיה ןילופב תונוטלשהו הלשממה לש תימשיטנאה הטישה
 .םידוהיה לש םיילבלבה םייחב רקיעב עוגפלו

 רחסמה לע םידבכ םיסמ תלטהב הנושארבו שארב האטבתה וז הטיש
 "םשבוא" לש העודיה המסיסבו (׳וכו הסנכה םמ ,רוזחמ סמ> םיידוהיה הכאלמהו

 דגנתמ אוהש ,יקסדוסליפ תלשממב םירשה דחא לש הפ תטילפ יפל —
 .(אברדאו אברדא) "םשבוא" — תוילכלכ תושיגנ לבא ,םידוהי דגנ םימורגופל
 ,"יקסלופ קנב" םייתלשממה םיקנבה ונתנ אל הלא הלשממה יכרדל םאתהב

 טעמכ םיינלופה םייטרפה םיקנבה םגו םירחאו "וגבויארק "הבטסראדופסוג קנב"
 .םירחא תועוצקמו הכאלמ ילעב ,הישעת ילעב ,םירחוס םידוהיל יארשא םוש
 וליפאו יאנוטיסה רחסמה לכש ןמזב ,יאקנב יארשא ילב ןילופב םיקסע תלהנה

 —תירשפא יתלב .דתיה ,םיבר םישדחל םנוערפ ןמזש תורטשב להנתה יאנועמקה
 איצוהל — תונוטלשה ונווכתה השעמל תאזלו ;״תומי אלו אשיר קיספ״ ןיעמ

 .ץראה לש הכאלמהו רחסמהמ רקיעב ,ילכלכה לגעממ םידוהיה תא

 יזכרמ קנב םע םינלופה לש םייביטרפואוק םיקנב םג ודסונ ןמז ותואב
 האולהב םילודג םימוכס לבק הז קנב .םשארב "ךיבוקבוראז קלופס וקזנויבז קנב"
 הכאלמה יתב לש םיביטרפואוקה םויק תא הז ןפואב קזחל הרטמב הלשממהמ
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 לש םמוקמ תא תשרל תונוטלשה ןוצר יפל ויה םיכירצש ,םינלופה לש רחסמהו
 .םיידוהיה הכאלמה ילעבו םירחוסה

 תרזעל יאקירמאה "טניודד״ה אב זאו !השק רתוי םויל םוימ השענ בצמה
 אלד קנב" םשב ידוהי יזכרמ קנב השרוב דסיו ןילופב תידוהיה היסולכואה
 ריע לכב םיידוהי םייביטרפואוק םיקנב תמקה דדועל הרטמב ,"ינלי׳זדלופס

 .ידוהיה הכאלמה לעבלו רחוסל יארשאב ורזעיש ,הרייעו
 ודמע ושארב .(יממע קנב) "יבודול קנב" םשב הזכ קנב דסונ ץליקב םג
 .םירחאו גרבנזור דוד ,ןמזייר ריאמ קחצי ,דלפנמולב ה׳זב ה״ה ומויק ןמז ךשמב
 ,םיריעז םירחוסו הכאלמ ילעב תואמ הברה ףיקה !הפי חתפתה הזה קנבה
 םינש רשעכ ךשמבו (םירבחל קר תואוולה ןתנ קנבה) םירבחכ וילא ופרטצהש

 .ינוניב־ריעזה דמעמהמ ץליק ידוהיל הכרבל היה
 לביקש םיפסכהמ תואוולה תקולחמ ץוח ׳זכרתה קנבה תולועפ רקיע
 ףוסיאב םג ,השרווב ("יגלי׳זדלופס אלד קנב") יזכרמה קנבה י״ע "טניו׳ג״המ
 םהיתונוכסח יפסכ תא ודיקפי םידוהיהש ידכ ,תידוהיה היסולכואה לש תונוכסחה
 השעמל ךכ י״ע ורזעיו (םירחאו "יקסלופ קנב" ,"וא.ק,פ") םיינלופה םיקנבב אל
 יביטרפואוקה קנבב םתוא ודיקפי אלא ,הכאלמהו רחסמהמ םמצע לושינל
 תא וססביו תוידוהיה תוילכלכה תובכשה תרזעל ךכ ידי לע ואוביו — ידוהיה

 .לוז יארשא י״ע םבצמו םדמעמ

 .ריעב תידוהיה היסולכואה לכל הבורמ הכרבל ויה הלא תולועפש ןבומ

 רחסמהו הכאלמה ילעב ןיב קר ויתולועפב לבא זכרתה "יבודול קנב״ה
 קנבה יארשאמ טעמ קר ונהנ ינוניבה דמעמה לש תובכשה .(םינונחה) ריעזה
 .הלאה תובכשה תא םג ותרשיש ,םיקנב דוסיל תוציחנהו השירדה המק זאו !הזה
 לבא ,(תוינמ תורבח לש) םילודג םיקנב רותב דסווהל ויה םיכירצ הלאכ םיקנב
 ,ידוהי יטרפ קנב דוסיל תינלופה הלשממהמ ןוישר לבקל היה רשפא יאו תויה
 השרהש ,םיביטרפואוקה קוחב שמתשהל הלא םיקנב דוסיב המזיה ישנא וצלאנ
 ביטרפואוק םג .א.ז ,התצרש ביטרפואוק לכ דוסיל םישנא 10 לש הצובק לכל
 .(ללכהמ אצוי ילב טעמכ) תויאקנב תולועפ רתילו םירבחל תואוולה תקולחל

 .דחוימ ןוישר לבקל ךירצ היה אל הזכ ביטרפואוקל
 ,םייטרפ השעמלו םייביטרפואוק הכלהל םיקנב המכ ודסונ הז ןפואב
 ,("יבולדנאה קנב י׳צלי׳זדלופס") רחסמל יביטרפואוקה קנבה היה םהיניב םיבושחה
 !ןטרא רזעלא היה ולהנמו ןמדירפ בקעיו ץיבושקומ ףסוי ןורהא ודמע ושארבש
 !ושארב ׳זצרס לשרהו בירנייוו םייח םע ("יבוטנוקסיד קנב") טנוקסידל קנבה
 קנבה !ןהכ השמו וטולז ריאמ ,דרלגנא ךלמ םע ("יבוטידרק קנב") טידרקל קנבה
 .םירחאו ושארב רנימק לדויו לשיפ יכדרמ םע ("יבוק׳צי׳זופ קנב") תואוולהל

 ,רומאכ ׳יכ !םידוהיה ריעה יבשות לכל הכרבל ויה הלאה םיקנבה לכ
 םקולחו תידוהיה היסולכואה לש תונוכסחה ףוסאב דואמ בושח דיקפת ואלמ
 ,םיפסכ םתוליעפ לגעמל תמירזו תוידוהיה תוילכלכה תובכשל תואוולה רותב
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 ןלושינל יעצמא םישמשמ ויהו םיינלופה םיקנבה תופוקל םיכלוה תאז אלול ויהש
 .תוילכלכה ןהיתודמעמ

 תחת דומעל ביטרפואוק לכ היה ץלאנ ןילופב יביטרפואוקה קוחה יפל
 םיביטרפואוק דוגא לש וא רצואה דרשמ די לעש היצרפואוקל הצעומה לש החוקיפ
 םיכירצ דוגאה וא הצעומה .הלשממה י״ע רכומ ("ינידיבר קזנויבז") תרוקבל

 .ונזאמ תא רשאלו ביטרפואוקה תולועפ לכ תא הנשב םעפ רקבל ויה
 השרווב דחא !םידוהי םייביטרפואוק םידוגא השולש םימייק ויה ןילופב
 םייסה ירבח ודמע ושארבש בובלב ינשה ,"טניו׳ג״ה לש םיביטרפואוקה לש
 לוסנוקה ןכ ירחא היהש ימ) ןירמזור ךירנה ר״ד םיינויצה םינקסעה ,(טנמלרפה)
 וביבס זכרש ,השרווב ישילשהו !ךיירטשנטור לשיפ ר״דו (ביבא־לתב ינלופה

 ,"לארשי תדוגא" לש םיביטרפואוקה תא
 ,"יבולדנאה" םיקנבה ,"טניו׳ג״ה לש יאשרווה דוגאל ךייתשה "יבודול" קנבה
 וכייתשה ,םיינויצ ויה םהישארב םידמועה רשא ,"יבוטידרק״ו "יבוטנוקסיד"

 .יאדוגאה דוגאל "יפוק׳צי׳זופ" קנבהו יבובלה דוגאל
 םהיתולועפ לכ לש תקייתמ תרוקב הנש לכב םיקנבה ודבע רומאה יפכ

 .ןתיא דימת היה םדוסיו יפסכה םבצמו.
 — םהלש םינואטב ואיצוה הלעמל ונרכזהש םייביטרפואוקה םידוגאה
 עוויטארעפואוק יד" ,היה "טניו׳ג״ה לש יאשרווה דוגאה ןואטב םש .םינוחרי■

 תינלופב דחא םינוחרי—םיבואטב 2 ויה יבובליה ינויצה דוגאהל !"גנוגעוואב
 ."ראטארעפאאק רעד" שידייב ינשו "י׳צל׳זדלופס דנולגשפ" םשב.

 קנבה להנמ) ןטרא רזעלא ׳ה היה הלאה םינואטבה 2 לש תכרעמה רבח
 היצרפואוקה יגוח לכב הבורמ בל תמושת דימת וררוע וירמאמו ("ירחסמה"

 .תינלופה הלשממה יגוחב םג םימעפלו תידוהיה־
 קתעוהו ,"י׳צלי׳זדלופס דנולגשפ״ב 1929 תנשב םסרופש ,וירמאממ דחאב
 יפסכ תא ררחשל עיצה ,(םירחאו "דנולגשפ שאנ") תימויה תונותעב ןכ ירחא
 תלבקתמה ,תיבירהמ הסנכה סממ םיביטרפואוק םיקנבב םידקפומה ,תונוכסחה
 ויתונוכסח תא איצוהל ןטקה שיאה תא הז ןפואב דדועל ידכ ,הלא תונוכסחה לע

 .יביטרפאוק קנבב םדיקפהלו "ןורזמה״ו "ברגה״מ

 לע הנתנו הלשממה לש םיילכלכה םיגוהב תבשק ןזוא האצמ וז העצה
 לדבה ילב ,תיבירהמ הסנכה םממ הלא תונוכסח רטפל הארוה רצואה רש ידי
 םייביטרפואוקה םיקנבה תא בייחל תאז םע דחיו !שיא לכ לש ןוכסחה םוכס לש
 ןוכסח לעב לפ לש ומשו ותוהז לע הלשממה תודסומ לכ יפלכ הרומג תוידוסב

 .דיקפמו

 רבשמ .ןילופ תנידמב הלכלכה יפנע לכב לודג רבשמ לח 1931 תנשב
 .הינווג לכל הנידמב תואקנבב םג ויתותוא תא ןתנ הז

 ,הנידמב רתויב םילודגה םיקנבהמ דחא וימולשת תא קיספה ןושארה
 םיפינס ול ויהש ,("ולסימשפ יא ולדנאה אלד קנאב") "הישעתו רחסמל קנבה,"



 — םייתרבחו םיילכלכ םינוגרא — 152

 הברהב םיפינס ויה זל םגש ,דדזלב ירחסמה קנבה וירחא ,הרייעו ריע לבב טעמכ
 •ץליקב םהיניבו הנידמב םירע

 ,רתויב הלודגה הכמה תא םרב ולבק םיידוהיה םייביטרפואוקה םיקנבה
 לע אלא ,הלאה םיינלופה םיקנבה לש לגרה תטישפמ 16 םמויק תא העזעיזש
 קנאב") "טניז׳ג״ה לש םיביטרפואוקל יזכרמה קנבה לש םימולשת תקספה ידי
 תטישפ .למולק ר״דה עודיה ןקסעה דמע ושארבש ,השרווב ("ינלי׳זדלופס אלד

 .םייממעה םיקנבה לש םדוסי תא הנושארו השארב העקעק וז לגר
 ידיקפמ בור תא ווהש ,תויממעה תובכשה ןיב וז לגר תטישפ העדונשכ
 תציר הליחתה ,םהיניב ץליקב ("יבודול") יממעה קנבהו הלא םיקנבב תונוכסחה
 ,םלועב קנב ןיא ,תחא תבב תונודקפה תרזחה לש השירדו םידיקפמה לש הלהב
 ןמזב ול רוזעיש ,יתלשממ ףרוע ול ןיאשכ וזכ השירד דגנ דומעל לכויש

 .הזכ רומח
 הטשפ םידיקפמ םיפלאו תואמ לש תוגודקפה תרזחה תשירדו הלהבה

 םיידוהיה םיקנבב רקיעבו םיקנבב תונוכסחה יקיזחמ לכ תב הקיבדמ הלחמ ומכ
 .םינבומה לכב יפסכה םבצמ תסרהל המרגו םייביטרפואזקה

 תורטש לש אניבוגמ םיפסכ םג םיקנבה לכב וזכור תונוכסחה יפסכמ ץוח
 ירסומ לש בשו רבוע ןובשחל הרבע םתרומתו םיקנבל ורסמנש ,םיכמסמו
 ,םיקנבה לש רזוחה ןוהה לש לודג קלח ווה הלא םיפסכ םג !אניבוגל םיכמסמה
 ,תונוכסח ידיקפמ םויה תועש לכב םיאלמ ויה םיקנבהש עגרב .םירבחל הוולוהש
 ,ןודקפה לש ןוערפ ןמז םע הזב בשחתהל ילבמ םהיפסכ תרזחה תא ושרדש
 םיקנבל םהיתולועפ תא וריבעה) קמל אבל תוניבוגה ירסומ וקיספה ,אל וא עיגה
 םה םג ורזעו ולופ וכשמ םהלש בשו רבוע תונובשח לש ףסכה תא ,(םיינלופה

 .םיקנבה םויק תא עקעקל הלא םהיתולועפב
 ,והמו והזת לש וז תונמדזהב ושמתשה םיקנבב תואוולהה יבייח םג
 ,אלתמאב ,םהמ עיגמה תא םלשלמ וטמתשהו םיידוהיה םיקנבה לבב וטלתשהש
 דומעל תורשפא לכ םהל ןיאו םיקנבה לכב תחא תבב קספנ םהלש יארשאהש

 .םהיתויובייחתהב
 םיידוהיה םיקמה לכ לש םימולשת תקספהל ומרג הלאה תוביסמה לכ

 .ןהיניב ץליקו ןילופ ירע לכב םייביטרפואוקה
 וירחא ,(״יבודול״) יממעה קנבה ,וימולשת תא ןושארה קיספה רומאכ
 םג ענכנ ףוסבו "יבומנוקסיד קנב״הו "יבוטידערק קנב״׳ה תאז תושעל וצלאנ
 ריזחהו וייח לע ךשוממ ןמז ךשמב קבאנש ,ירחא ,"יבולדנאה קמ י׳צלי׳זדלופס״ה

 .םאולמב תונודקפה בור תא
 םישדח םיידוהי םיקמ םישולשה תונשב ודסונ הלאה םיקנבה לוסח ירחא
 םיקנבהו גרבנזור דוד לש יתלשממ ןוישר םע יטרפה קמה םהיניבו
 לש יארשאל ביטרפואוק) "בוצבולסימשפ רז בוצפוק הבומידרק הינלידדלופס"
 קמו שארב הקסולק ןמלקו יקסבוטרבל לאומש ה״ה םע (םינישעתו םירחוס

 .גרבנזייא לדוי־םייח היה ולהנמש םיתבה־ילעב
 .1939 תנשב המחלמה ץורפ דע ומייקתהו וחתפתה הלאה םיקמה
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 םינדלפרו ם״ידוופדא .םינבר

 ץליק תליהק ינבר

 ןמטוג היבוט ׳ר ןואגה ברה היה ץליק תלהק לש ד״באו׳ ןושארה ברה
 .םיקהבומה קצוק ידיסחמ היה הז בר .הצבורטסוא תלהקב ד״בא דוד ׳ר ברה ןב

 .ל״ז א״מרהז ך״שה דע ךשמנ וסוחי
 ק״קד ק״דבא לש המישרה יפל ולש ןיסחויה תלשלש תא ןאכ םשרא

 ."ןהכ תכרב"׳ ורפסב "היבוט תיב סרטנוק"׳ םשב הספדנש ,קסנולפ
 .ץליק ק״קד ד״בא ןהכה ןמטוג היבוט ׳ר (׳א

 .הצבורטסוא ק״קד ד״בא ל״ז ןהכה דוד ׳ר ןואגה ןב (׳ב
 ,בושטניפ ק״קו רדנסכלא ק״קד ד״בא ןהכה לארשי ׳ר ןואגה ןב (׳ג

 .קצוקמ ר״ומדא לש ונתוחמ
 .בושטגיפו ןי׳צוקעשטש ק״קד ד״בא ,ןהכה באז ׳ר ןואגה ןב (׳ד

 ת״וש רבחמ ,ףירח קחצי ׳ר הנוכמה ,ל״ז ץ״כ קחצי ׳ר ןואגה ןב (׳ה
 .בושטניפב בר ,"הנוהב רתכ"׳

 ד״בא ל״ז ילבא םהרבא ׳ר ןתח ,ל״ז ץ״כ שירעב בוד ׳ר ןואגה ןב (׳ו
 .אטפא ק״קו בושטניפ ק״קד

 רפס רבחמ ,ץייהדופ ק״קד ד״בא ,ל״ז ץ״כ קחצי ׳ר ןואגה ןב (ד
 ."םישנא תורובג"׳

 .תוילגרמ לידגמ םחנמ ׳ר ןואגה ןתח ,ל״ז ןהכה השמ ׳ר ןואגה ןב (׳ח
 .ך״ש "ןהכ יתפש" לעב ,הארוהה דומע ,וניבר ןב (׳ט

 .ןיימד טרופקנרפב ןייד ,ל״צז יזנכשא ריאמ ,ר ןואגה ןב (׳י
 עזגמ התיה ,תינברה ותגוז םג .ץליק ק״קד ןושארה ברה לש וסוחי והז
 ד״בא ,םימואת ליבייפ עשוהי ׳רה ןואגה תדכנ התיה איה .םלוע יקידצו םינבר
 רבחמ לעב ,ץטאמ ק״קד ד״בא םימואת הנוי ׳ר ןואגה ןב ,אלסימערפ ק״קד

 ."הנויד ןויקיק" רפה
 .ומצע סוחי םג ל״ז ןהכה ןמטוג היבוט ׳ר ברל היה תובא־סוחי דבלמ
 ישודחו םיבר םידיסח וירחא חינהו אתירואד ילופלפבו הרותב ןואג היה אוה
 םינקזה! .הז םברב ואגתהו והוצירעה םלוכו ,ותלהק ישנא לע ביבח .הרומ
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 .הבר הצרעהבו דובכה־תאריב ומש תא םיריכזמ ,וייחב דוע וריכהל ופזש
 לע .ב״סדת תנשב ,ק״שע ר םויב ,טבש ז״כ ,וימע לא ףסאנו רטפנ

 :ןמקלד םירבדה ותרחנ ותבצמ
 !ונרזנ דרוה ,וננואג דבא !ההא

 .וגתכמ השונא ,וניתומצעב חצר !הה
 !ונתראפת ץראל הדרי ,ונינחמב טטר

 .הלהתל היה ,ותדע קיחב רשיו רוהט
 .הלוגס ישנא ,תונברה רתכ והוריתכה ,הלהקה הדסונ תעב

 .ובבלב ומאתוה הרשי תעד ,הרב הנומא
 .ונגב םירקבמל תפונ ,ולוק והיפ שבד

 ,הימימ םוהתב ללצ ,הרותל םיתע עבק
 הידומלב תעד תשכר ךחוכב .םשל ולדג תרדה האציו

 .ךפסאי ׳ה דובכ םהיתוחור ןדעב ןכל .ךירוה תונואגמ תשריו

 תונברה אסכ לע הלע ל״ז ןהכה ןמטוג ׳יבוט ׳ר ברה לש ותריטפ ירחא
 תולאש ירפס רבחמ ,ל״ז יקסמילשורי םוחנ השמ ׳ר ןואגה ברה ץליק ק״קד
 .ם״במרה לע שוריפ ןמשה דשלו ,השמ ראב ,השמ תכרב ,השמ תחנמ :תובושתו

 תבהא — ןהב םינייוצמ םימכח ידימלתש תודמה ודחאתה הזה לוגדה ברב
 .לארשי־ץראל הבהאו לארשי תרות תבהא ,לארשי
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 תונויצה ידזחאמו םינושארה ןויצ־יבבוחמ היה יקסמילשורי ברה
 ליעפ ןפואב ףתתשהל היה לוכי אל תימשרה ותרשמ לגרל םלוא תיטילופה
 ויהש ,םידיסחה יניעבו תונוטלשה יניעב "הפרט" התיהש ,תינויצ הדובעב

 היה הזה לוגדה ברה לש ותיב לבא .הלהקה ןוטלש ןסר תא םדיב זא םיקיזחמ
 ןיב הצרענו הביבח .דתיה תונויצהו ,םע־תיחת לש תונויער רודחו גופס ולזנ

 .יטנגלטניאו ימואל ,ידרח תיב הז בר לש ותיב היה ללכב .ותחפשמ ימ
 לש סופיט ומצעב למיס ותעד תופיקתבו ותונדמלב יקסמילשורי ברה

 .ורבחל םדא ןיב םידירפמה םיטועפה םינינעה לכמ הלעמל דמועה ןואג
 אלש ,בר לכ לע דשחב וטיבהש ,רוג ידיסח םג ,םהינימל םידיסחה לב
 ,הקזח תוישיא לעב ,םעמ םרומ שיא וב ואר ,והודבכו והוצירעה ,םנחממ היד
 תונוטלשה ינפב ספרתהלו םירישעל ףינחהל עדוי וניא ,ויתועד לע רתוומ וניאש

 .םימיה םתואב םינבר הברה תושעל םיליגר ויהש יפב
 םירקבמ ויה םחוב־יאב ,תונוטלשה יניעב םג דובכ ול וליחנה הלא ויתודמ

 לשומ לש תיבב חרזא תוברק םיתעל היה אוה םגו ,איהש תונמדזה לכב ותיבב
 דובכ תא םירהלו ותדע ינבל תלעות קיפהל ןווכתה הלא םירשקמ .זוחמה
 םינברה תפסאב זוחמה ינבר לש םחוכ אבכ רחבנ 1910 תנשב .תונברה
 לע חור־זועב ןגה הב ,ןיפילוטס הלשממה שאר םעטמ הארקנש ,גרוברטפב
 היסור ידוהי ןיב הליהתל זא אצי ומשו ,קרפה- לע ודמעש םיימואלה םינינעד

 .ןילופו
 לע ועיפשה ימואל ןכותו תודהיה רסומ תואלמה תוניוצמה ויתושרד

 .םינומהה לש םהיתובלל וסנכנו ןהיעמוש
 ריעבש הרות ינב לכ וילא םיפסאתמ ויה תישילשה הדועסל ,תבשב
 םיקסופה ירפסב לחה ,תינברה תורפסה יגוס לכ תא ףיקהש ,שורד ויפמ עומשל
 שורדב ."ירזוב״ו "םיכובנ־הרומ" ומכ רקחמה ירפסבו הלבקה ירפסב הלכו

 .אילפהל דע הלודג תואיקב הארה המ
 םינברה םלועב בר םוסרפ ול וליחנה ולש תובושתו תולאשו וידסח
 יכ ,ותעד תווח תא עומשל ידכב תולאש וילא םיצירמ ויה ץראה יוצק לכמו

 .םהיניעב העירכמה התיה ,ולש אירטו אלקשמ איצומ היהש ,אנקסמה
 םלועמ ומצע תא ענמ אל .טרפה לשו ללכה לש לבס לכל רע היה ובל
 רבחמ ,ףיטמ וא דיגמ .ךרצנ לכל החוורל חותפ ויה ותיב .וינעב םדאל רוזעלמ

 הלא לכ ,עויס הזיאל קוקז היהש ,שיא לכ — ללכבו ,תובח לע םימתוח ףסואה
 םלוכ .תופי םינפ רבסב לבק דחא לכ תאו ,אתמד ברהל הנושארב םינופ זיד

 .םשקובמ תא ולצא ואצמ יכ ,ןוצר תעיבשב ונממ ואצי
 ־יא םימעפל ול ומרג תובוטה ויתממ ,ובל בוטש ,םירקמ ויה םלוא
 ,תואצותב תובשחתה אלל םמצע תבוטל ויתונוכת תא ולצנ םיבר .תומיענ

 :ןלהל רפסא הזכ ערואמ לע .ודובכ תלפשה םורגלו וב עוגפל תולוכיה

 ,טסילאיצוס ,ינלופ לעופב השרו מוהי תחב תישילשה המודל תוריחבב
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 .יסורה םיקקוחמה־תיבל ,השרו ,ןילופ תריב לש ריצ ־תתב ׳וליגאי םשב
 י״ע תגצוימ אהת השרווש ,םהל היה ןוצרל אל ,םיקדנאה תא זיגרה .דז הרקמ
 וזירכה וז םתפצוח לע םידוהיל חקל תתל ידכ .םידוהיל דבעושמה ,"יוג־תבש"
 המחלמ םשל זא דסונש ,"השורג אווד" ינלופה ןותעה .םהילע םרח םיקדנאה
 םידוהיה דגנ "טוקיוב״ה תלומעת תא להנו תוימשיטנאה םרא תא ץיפה ,םידוהיב
 םיקדנאל ורזע דוחיב .תוזוחאבו םירפכב ,תורייעבו םיכרכב ,ןילופ יבחר לכב
 ןומהה .םידוהיה דגנ לערו האנש םהיתומבמ ופיטה םה }םירמכה וז הלומעתב
 תוסג תויולפנתה לש םירקמ ויה .היסנכה יתבמ ותאצב הסושמ היה ךושחה
 אמויב םהיתורוחס תא ואיצוהש םירגת לע םגו םידוהי םיבשו םירבוע לע
 ולבס רתויב .התחשוהו הסמרנ םתרוחסו ,תולאב םיכומ ויה םידוהיה .אקושד
 ויה םירצונה םהינכשש ,תומקמב ,תונטק תורייע ידוהי וז תימשיטנא הלומעתמ

 .הרומכה לש התעפשהל םינותנ

 ׳ר ,שוקלא זוחמ הלקס הרייעה לש ברה ץליקל אב םימיה םתואב
 רבדב ותצעב לואשל ידכ ,יקסמילשורי ברה תיבב רקבו ,קראטש ןתנ קחצי
 וחיש תא ךפש שילש תועמדב .רועש ןיאל ונממ םילבוס ותדע ינבש ,טוקיובה
 תוכמל םינותנה ,ותלהק ינב לש םירומיה תשרפ תא וינפל ללוג אוה ;ברה ינפל
 דגנ ותיערמ ןאצ תא תיסמו הרייעה לא אבש ,שדח רמוכ לש ויטעב הסשמלו
 םג אלא ,םתסנרפ תא םידוהיה וחפקש דבל אל ולש יוסשה תעפשהב .םידוהיה
 םינבא םהילע םיריטממ םירצונה םהינכש ,םהייחב םיחוטב םניא הצוחה םתאצב

 .םהיתונברקב םיללעתימ

 דימו ףכית ארק הלאה םירבדה עמשל עזעוזמו שגרנ יקסמילשורי ברה
 הלקס ק״קד ברה לש .הנלבוקל העימש דע תויהל הלאה םירוטה בתוכל

 .יקסניסול ןיטסוגוא ףושיבה לא ךרעש בתכמ תינלופל םגרתל ותוא שקבו
 המשאה ירבד ואבוה תיאצליקה היכרפיאבש הייסנכה שאר לא הז בתכמב
 רמוכה לע עיפשהל שקבתנ ףושיבהו ׳ימוקמה רמוכה דגנ הלקסד ברה לש
 יכ ,הוקתה העבוהו ,תימשיטנא הלומעת להנל לדחיש ,ותורמ תחת אצמנה
 ,תידוהיה תחלשמל עימשהש ,וירבד תא ,יאדו רכוז ףושיבה לש ותשודק דובכ
 :הדעה העור לש ההובגה הרשמב תרשל ץליקל ואוב םויב וינפ תא הלבקש
 םיהלאהו" :קוספה תא טטצ וירבד ראש ךותבו ואובל זא וכרבש ,ברה ירבד לע
 הדעה ןיבו תירצונה הדעה ןיב םולש ןיכשיש ,ונממ שקבו "ףדרנה תא שקבי
 תא דבכמ ינא" :רמאו ףושיבה הנע ,םיפדרנה לש םדצל דומעיו תידוהיה
 אוה ."ידוהיל ירצונ ןיב הז ןודינב לידבמ ינניאו םיקלא םלצב ארבנש םדאה

 .תידוהי וא תירצונ הדע ינב ויהי ,םיקושעה לע דימת ןגהל חיטבה
 ,הוקתה העבוה הז ךמס לעו .וללה םירבדה ורכזוה הז השקב בתכמב
 םיפדרנה דצל אוה דומעי ,םידוהיה דגנ טוקיובה תלומעת תלהנתמש ןמזבש

 .הבירמה שא תא טיקשייו

 הבר תויסומנב הבותכ בתכמה לע הבושת הלבקתנ םידחא םימי ירחא
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 עדוהל היתואצות תאו הז קנעב השירדו הריקח ךרועל ףושיבה חיטבה הבו
 ,תיסור בתכנ ינלופה ףושיבה לש הבושתה בתכמ יכ ,ןינעמ .רוחא אלל ב־יל

 .תינלופה הפשב התיה הינפהש ןמזב וב

 ,שביו ימשר ןונגסב בותכ ,רצק בתכמ הנהו — םידחא תועובש ורבע
 תרמוא תאז ,ולש םוירוטסיסנוקהמ אלא ,ומצע ףושיבהמ אל ,ברה לא חולש
 תומשאה יכ ,ררבתנ ,תקיודמ השירדו הריקח ירחאש ,רמאנ ובו ,ולש ןידה תיבמ
 םישאמה הלקסמ ברה םג .ןדוסי רקשב ,ברה לש ובתכמב רמוכה לע ולטוהש

 שיחכה ,הריקחל הקלומס ימוקמה ןקידה י״ע שוקלא ריעל ןמזוהש ,ירקיעה
 הריקחה תואצותל בל םישב ."םלועמ םירבד ויה אל" :ןעטו ירמגל ןינעה תא

 .רתוי וב לפטל ןיאו ,דמגנל קנעה תא אוה אצימ

 הליטה ,הלקסד ברה תשחכה .ברה דובכב השק העיגפ התיה וז הבושת
 אלל תירצונה תדה ינהוכ לע תונישלמב קסוע היה ולאכ ,ץליקד ברהב יפוד
 .תידדצ תילכת וזיא םשל םהילע תומשא ובלמ הדוב היה ולאכו קיפסמ דוכי
 לע הקיתשב רובעל ברה היה לוכי אל ,הז שיב הרקממ שפנה קמוע דע עזעוזמ
 לדנמ םחנמ ׳ר שוקלאד ברהל הנפו ,הלקס ק״קד ברה ול םרגש ,הזה לודגה ןובלעה
 השעמל יכ ,ול ריבסהלו הקלומס ןקידה םע תוארתהל ותוא שקבו ל״ז ךירטשנזור
 קר הזה ברהש ,הארנכו הלקסד ברה תשקב יפל קר יאצליקה ףושיבל הנפ אוה
 עידוהל ןקידה לע ןכלו ,קנעב תרקוחה הדעוה ינפל רבדה תא שיחכה דחפ ךותמ
 .הלקסמ ברה תשחכהב בשחתהל ןיאו םינוכנ יאצליקה ברה ירבד יכ ,ץליקב ףושיבל

 ול רסמו הקלומס ןקידה םע שגפנ ל״נה ברהש רחא םימי המכ רובעכ
 הבושח שוקלואב ברה לבק ,ל״ז יקסמילשורי ברה לש ובתכמ ןכות תא
 לכ ול ןיאו קנעה יטרפ לכ תא ןיבמ יאצליקה ףושיבה יכ ,ןקידהמ בתכב
 יקסמילשורי ברהל םירבדה תא ריבעה יאשוקלאה ברה .ץליקמ ברה לע תמוערת
 תא ןיבה ףושיבה יכ ,ונוחטב עיבה ובו■ יקסנישול■ ףושיבל ינש בתכמב הנפ הזו
 יולמ דעב ול הדוהו ולש המשאה ירבדל שחכתהל הלקסמ ברהל ומרגש ,םיעינמה
 יכ ,ףיסוהו תויבויח חטב הנייהת ויתואצות רשא ,הז קנעב ולופטו ותשקב
 תא לקלקי אל הז ערואמש ,אוה חוטב ,ףושיבה לש ותוליצא תא וריכהב
 הלבקתנ הז בתכמל .הדעה יעור ינש ןיב הנה דע וררשש ,םיבוטה םיסחיה
 יסחיו הז בתכמב העבוהש ,העדל םיכסמ אוה םגש ףושיבה םשב הבושת

 .םדקמכ וכשמנ תודידיה

 תלהקה ןוטלשמ בתכמ ברה םש לע לבקתנ הנהו ,םידחא םישדח ורבע
 םימיב יכ םיעידומ ובו ,רטסיימגאוו לאוי ׳ר ידי לע םותח ,השרוב תידוהיה

 תדמוע ולש םויה רדסבו תירצונה תדה ינהוכ סונכ םייקתי םיבורקה
 הלאשב הז סונכב הנלבקתתש ,תוטלחהה .םידוהיה דגנ "טוקיוב״ה תלאש םג
 ,ינלופה םעה ינומה לע הבורמ העפשה דוע שי היסנכל יכ ,תועירכמ הנייהת ,וז
 לדתשיש ,ברה שקבתמ בתכמב .ולש עירכמה בור םיזזומה םירכאה לע דוחיב
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 ,וילע עיפשיו ,ל״נה סונכב אוה םג ףתתשהל דמועה ,יאצליקה ףושיבה לצא
 םיציפמ םיקדנאהש ,ללכב תוימשיטנאה דגנו טוקיובה דגנ ותעד תא עיביש
 חכ־יאבש ,ןכ םג ןייוצ הז בתכמב .תינלופה הייסולכואה ןיב בר ץרמב התוא

 תבוטל היהת םתעדש ,םידחא היסנכ ישאר יפמ תוחטבה ולבק השרו תלהק
 ותעד תא עיבי הז סונכב םיפתתשמהמ לודג קלחש ,רבדה יוצר ןכלו ,םידוהיה

 .ידוהיה רחסמב חומש השועה "טוקיוב״ה ץקוע תא וריסי הזבו ,ונתבוטל
 ••הלודג תוקסעתה ברה תיבב התייה ל״נה בתכמה לבקתנש םוי ותואב׳
 ריעל ,הכורא העיסנל וננוכתה ותיב ינב לכו אוהו ,ותב תא אישמ היה בירה
 דחא דצמ .הלודג הכובמב היה ברה .ותב תנותחל ,הנירקואב רשא לופוטסוק
 היה חרכומ ינש דצמו ,וב היולת ללכה תבוטש ,ןינע חינזהל היה לוכי אל
 רחא אצומ ןיאבו .רחא םויל םתוחדל היה רשפא־יאש ,ותב יאושנל עוסנל
 בוש הרסמנ ביתכמה תכירע .ףושיבל הז ןינעב השקב־בתכמ חולשל טילחה
 ,הלק העש וליפא תוכחל ברל יאנפ היה אלש ינפמו .וללה םירוטה בתוכל
 בתכמה תא חולשל חרכה היה ,העיסנל םינכומ רבכ ויה ותחפשמ ינב לכ יכ
 תא הארי םשו ,ותעיסנ ינפל ברה זל רסמש תבותכה יפל ,לופוטסוק ריעל
 .ףושיבה םש לע ץליקל הרזחב וחלשי םשמו ,ומתוח תא וילע חיניו בתכמה־ןכות
 ל* הפ ,דוסב םישענ ולא ןיעכ םירבד .ןאכ התשענ הלודג האיגש םלוא

 .יולג ידיל ואוביש םפוס בתכבש םירבד .בתכב םירסמב םניאו׳ ,הפ
 דע העדונ אל טוקיובה ןינעב תירצונה היסנכה ישאר לש םתטלחה
 וא תיטילופ הטלחה םושו ,תורוגס םייתלדב ויה םהיתובישי לכ .םויה
 ומסרפתנ "היסנכה תועידי" היסנכה לש תעה־בתכב .המסרפתנ אל תיתרבח
 הב תוארהל וליחתהש >הים0יבה ינינעב ןירשימב ׳תועגונה תוטלחהה
 תינלופה הייסולכואה ןיב םילג הכמ הליחתה םיטיוואירמה לש םתעונת .םיצרפ
 ברה י״ע חלשנש ,בתכמה ןכות לבא .היסנכה לש התומלש לע תמייאמ התיהו
 הז ןותע ."השורג אווד" ימשיטנאה ןותעב ךכ רחא םסרפתנ ,יאצליקה ףושיבל

 ותונכב ,תופרחו םיפודגב ,יקסניסול ןוטסוגוא ,יאצליקה ףושיבה תא ףיקתה
 םיפאושה ,םידוהיה לש םדצל דמועה ,"יוג תבש" ,"םידוהיה דבע" :ותוא

 איבה וירבדל החכוהכו .םינלופל תובר תוער םימרוגהו ןילופ לע טלתשהל
 ,ףושיבל יאצליקה ברה הנופי ובש ,בתכמהמ םיעטק הזה יראוולובה ןותעה

 .םדצל דומעיש ,םידוהיה לש םדידי

 .ףושיבה ןיבו ברה ןיב םיסחיה וקספנ ךליאו םוי ותואמו

 ףושיבה לא ןירשימב תונפל ברה היה קוקז תחא םעפ דוע ,םנמא
 .ותדע ינב ,ויחא תבוטל

 בא שדוחב 1914 תנשב .הנושארה תימלועה המחלמה תישארב הז היה
 םיקאזוקה דודג .יקסדוסליפ םשארבו םינלופה םירנויגלה ץליקל םינושארה וסנכנ
 ריעה לע ליטה יסורה דקפמה .ריעהמ םירנויגלה תא שרג ,ריעל ןופצמ הנחש

 ,הפיה םינפה תלבק לע שנוע רותב ,לבור ףלא האמ לש םוכסב םישנוע ימד
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 וקלסי אל םא ,ריעה תצצפהב םייאו ,םינלופה םירנויגלל ריעה ינב וברעש
 .תועש עבראו םירשע ךשמב וז היצובידטנוק ול

 ."יטאילוגופ" תצק רדבתהל םיקאזוקל שפוח ןתנ םייתניב
 .םילוענ םיתבה ירעש ,תורגוסמו תורוגס ויה תויונחה ,ריעב וטקש םייחה

 .תאצל םיאריתמו םהירדחב םייובח ויה םיבשותה
 .ןהיתורוחס תא םידדושו תויונחה תותלד תא םירבוש וליחתה םיקאזוקה
 איה תונח וזיא םהל תוארהל ידכ ׳םיקאזוקה לש היול־ינב ויה םיינלופ םירענ
 ויה ירצונ לש ותגח לע !תומש הב םישועו םיצרפתמ ויה המשו ,ידוהי לש
 םיקאזוקה הערל ועגנ אלו ,םידוהיה לש תויונחה ודדשנ הזכ ןפואב .םיחסופ

 .םירצונה לש תויונחב
 וליחתה המחלמה תלחתב דימ יכ ,הלודג הרצב םייורש ויה םידוהיה

 .םידוהיב םייסורה םילייחה תא םיסשמ םינלופה
 .ולש הדדובה הנפב יובח החונמב תבשל ברה היה לוכי אל הזב בצמב
 דיחיו דיחי לב לבס ,ותדע יגב לש םרעצ תא םחה ובלב שיגרה הדעה שארכ

 .םישעמל ועינהו ובלל עגנ
 לש םתכרדהב םיקזוקה לש דושה ישעמ יכ ,תרחמל ברה האר רשאב
 ,וז רחא וז ןברק תולפונ םידוהיה לש םהיתויונחו ,םיקסופ םניא םינלופה
 היסנמיגב תידוהיה תדל הרומה ,טווח ,הצחמל ימשר שיא תיולב ־ןלהו םק
 ,םירצונה םיבשותל זורכ איצוהל ונממ שקבל ףושיבה לא ,תיתלשממה תיסורה

 .םידוהיה לש םשוכר דושב םיקאזוקל עייסל ופיסוי אלש
 יחחרפ לע ברה ליטהש ,תומשאה עמשל שגרנו רעסנ היה ףושיבה
 ינלופ לכ לע יכ ,תויסנכה לכב דימו ףבית זירכהל ,דוציש ,חיטבהו םינלופה
 עשפ ישעמל די ונתי אלש ,םירחא לע עיפשי םגו הלאכ תולבנ תושעמ ענמהל

 .הלא
 םג הז ןינעב הנפ אלא ,ףושיבה לש ותחטבהב קפתסה אל ברה
 לע היסור יחרזאב םיעצובמה דושה ישעמ לע ול רסמו יסורה אבצה דקפמל
 יסורה אבצהו הריעה םינמרגהו םירטסואה ועיגה םידוהיה לש םרשאל

 .ריעה תא בזע
 םינלופה .םהיתויונח תא וחתפ ,םהיתבמ ואצי ,החורל ומשנ םידוהיה
 םינמרגה לש םנושל תא םריכהב ,םידוהיה תאז תמועל !תינמרג וניבה אל
 .ריעה יבשות תא ברקל ועדי םינמרגה .םתא ונתנו ואשנו םהילא וברקתה

 .תומלא ישעמו דוש דחפמ םיטקש ויה םידוהיהו
 הפקתהב וחתפ םיסורה .וכרא אל ץליקב םינמרגה לש םתבש ימי םלוא

 .בוקרק דע גוסהל וצלאנ םינמרגהו ,השרו דיל הלודג

 וליחתה .טרפב ץליק ידוהילו ללכב ןילופ ידוהיל םיער םימי זא וליחתה
 ,תכלוהו הרימחמ התיה םינלופה תונישלמ !תיזחל םיכומסה תומוקמהמ םישורג
 םוי םוי םיאיצומ ויה םייאבצה ןידה־יתב .םידוהיל דאמ תושק ויה היתואצותו
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 לוגדב םיקסוע םידוהיה יכ ,אוש תולילע .עשפמ םיפח םידוהי לע תומ יטפשמ*
 םהל ושמש יכ ,הבורמ האנהב אבצה ידקפמ י״ע ולבקתנ ,ביואה תבוטל

 .המחלמב םהיתונולשכ לע תואלתמאב■
 היה ברה .לעופל םש ואצוה תומה יקספו ,תוילת ומקוה ריעה ןג דיל
 םיעקומהש ,עדוי היה אוה .לעופל ןידה־קספ תאצוה תעשב חכונ תויהל חרכומ

 .םידוהי םהש ליבשב קרו ךא םה םיגרהנ יכ ,םעה־ישודק םה
 ידוהי לע לעופל תומ ןיד תאצוה ירחא התיבה רזוח היה ברהש םעפ לכ
 ריפחמ תומ הארמל עקפתה טעמכ זבל .ושפנ קמוע דע עזעוזמ ,דיסכ רווח היה
 ןתונ היה ותורשפאב היה ול .םינורחאה ויעגרב וינפל הדותמה ,ידוהיל הכחמה
 םודרגל הלועה ידוהי שפנ ייח ליצהל ידכ ךא ,ושפנ תא םגו ול רשא לכ תא
 תבוטל לרנגה לצא לדתשהל םיימעפו םעפ הסנ אוה .ופכב םמח אל לע
 ,םג ןפואב וב ףזנ לרנגה .שפנ יחפב ונממ אצי םעפ לכב םלוא > םינודנה
 ןאצ לע עיפשהל םוקמב .ותדובעמ ודירטהל ואוב לע ,הז והשעמ לע וחיכוה
 תבוטל לדתשהל אוה אב ,ותבוטל ולגרי אלש ,ביואל ורזעי אלש ,ותיערמ•
 אבצה לש תועונת לע תועידי ביואל םיאיצממו םתדלומב םידגובה ,םיעשופה
 .םיפודגו תופרח ,םיכפוש לש ןותיק םידוהיה לע ךפש וז תונמדזהב .יסורה

 .ץוצרו רובש ,ךדכודמ ונממ אצי ברה
 ,שלחו הפר השענ םויל םוימ ,ותואירב לע ועיפשה הלאכ תועוז הארמ
 תומל םיכלוהה לש םהינפ םיפחרמ ויה ויניע יגפל ,הדדנ ותנש ,והובזע ויתוחוכ

 .םטבמב תפקתשמ התיה ? המל 1 עודמ :םוהתה דע תבקונה הלאשו
 ןאכ ראשי םאש ,ועדי !וייחל םיגאוד וליחתה ברה לש ותחפשמ ינב
 םיפח םידוהי תתמה תעשב חכונ תויהל אבהל םג ךישמיו תיזחל הכומסה ריעב
 ,היסורב םירג ויה םהמ המכש ,וינב וטילחה ןכל .הנכסב םינותנ וייח ,עשפמ
 ושפנל החונמ אצמי םלצא יכ ,םרמאב ,םהירוגמ םוקמ לא םהיבא תא תחקל

 .המחלמה ימי םעז רובעי דע בשי םשו .ועגרי ויבצע ,תעזעוזמה
 .לתוח ריעב ברה ,םנתוחמל ועסנו ץליק תא ובזע ותחפשמ ינב םע ברה
 תולבס תא האר קוחרמ .ותחונמל בש אלו ובל עגרנ אל םש םג לבא
 תאו תוזבמנה תולילעה תא עמשו ארק .תומה־יקספ תאו םישורגה תא ,םידוהיה
 ט״כב הרהטב האצי ותמשנו ,עקפתנ ובל .םידוהיה לע םיליטמש תומשאהה

 .ו״ערת ,ןויס
 ,םגיהנמו םבר תריטפ לע ץליק ינבל הארונה העומשה העיגה רשאכ
 * וכרע .לודג היה ותדע ינב ןיב לבאה .םדוה הנפ ,םוויז רס יכ ,םלוכ ושיגרה

 .תולענה ויתושרד תועמשנ ויה ובש ,תסנכה תיבב רמ דפסמ

 לכ ,בר ןמז ךשמב ,הרישעה ותירפסו ויטיהר הבו ותריד הראשנ ץליקב
 ,לודגה רואה הבכו םוקמה םתיתנש לע לודג רעצ ותוא ףפא הדי לע רבעש ימ

 .הלהקה ינב לכ לע וויז ינרק תא םשמ ץיפהש

 השמ ׳רב םבר היהש ימב םש םה רשאב םיאצליקה םיאגתמ םויה דעו
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 תבוטל תונקת ןקתמ ,אתירואד ילופלפב םירפס רבחמ ,ל״ז יקסמילשורי םוחנ
 ותדלומב לארשי םע לש ,דיחתה תעונתל דהואו לארשי בהוא ,ותדע ינב

 .הקיתעה
 ק״קד ארתאד ארמ תנוהכב יקסמילשחי ברה שמש ןרעב בר אל ןמז
 ברה םשה רוגש ידוהיה םלועב .ץליק תלהק םע ההז ראשנ ומש םלוא !ץליק

 .ץליק לש הבר ,יקסמילשורי

 ,איקב ברל יקסמילשררי ברה לש ויונמל תונברה בתב

 צ״ומשבו ט״זמל ת״יהזעב
 ׳יבושחו ׳ידבכנ ריעה יבוט ונתדע להק ישאר מ״חה ונחנא דחי ונפסאתה
 וננה ,ו״צי ונריע יבשות לכ תמכסהבו דיעה תגהנה יסמ לועב םיאשונה ןכו
 ־ןואג יאה ברה שאר לע ץלעק ק״הפד תונברה רתכ תא םישל דחא הפ םירחוב
 ,קיתו ,ורדהו רודה ראפ ,םיקחרמל עדונ בוטה ומש ,ה״עוס ב״וח לדגמו זועמ
 א״טילש יקסמילשורי םוחנ השמ ה״ומ ת״שקכ ׳וכו דכו םיקתממ וכח דיסחו
 אלאווחואה יפל הלשממה י״ע רשואמהו אקנעלארטסא ק״קב תעכ ד״בא ברה
 ת״כה דובכל ונבצקו ,אתש יאהד ןויס שדוחל ג״י ךתולעהב ׳פ ׳ד םויב ,דחיהש
 ריעה תוסנכה לכו| ש״חר דבלמ הנשל כ״ור תואמ שמחו ףלא ךס עובק רכש

 .לארשי תוצופת ירע לכב גוהנכ ארתאד ארמ ד״באל םיכיישה
 תוערלו ונתדע תא להנל ומכש לע הרשמה לבקי ל״נה ןואגה רדה דובכו
 תויהלו הלת לע ת״דה דימעהל תעדהו הרותה יעובמ ימ לע ותיערמ ןאצ חא

 .תראפתלו םשל
 תיבל ואובי רשא ק״פד צ״ומה תרבחב ותיבב עובק ׳יהי קדצ אניד יב
 ינב תורובח לכ לע תוחוקפ ויניע תויהלו .העובקה העשב םויו םוי לכב ת״בה
 קדצ ילגעמב םתוחנל םיאבה םימיב ודסוי דוע רשאו׳ ודסונ רבכ רשא ריעה
 חור ל״נה ןואגה ברה תויהל רבד לש וללכ .הרשיהו החוכנה ךרדב םתוטהלו

 .קדב לכ קזחלו ץרפב דומעל האריהו הרותה פ״ע ריעה יכרצ לכ ינפואב היחה
 הזה תונברה בתכ .הנש לכב כ״ור םיפלא ינש ול ןתינ הנושאר הנש תולכבו
 ונכרד ׳ה תוצרב ה״יאו ,הטמלד םוימ םינש שולש ךשמ ןמז לע ופקותב דומעי
 ׳יהי ת״ישהו ל״עבה םינשה לע הזה תונברה בתכ תא ריאשהל ונידי לאל ׳יהי
 ינב לכ ןרקו דובכב ונרק םירהל וניכרדו ויכרד לכב חילצהל ונרזעבו ךרזעב

 .א״בב ןוני תאיב דע ץק ןיא םולשלו החלצהלו הכרבל אשנתתו םרת ריעה
 .םייקו רירש לכהו הצפח שפנבו םלש בלב ונמכסה ז״כע

 ןויסד "כ "וילא בירקי וב• רחבי רשא תאו" רדסל ׳א רוא ק״שצומ
 — .א״עי ץלעק ק״פל ב״סרת ׳ה תנש

 זזהכה םייח ,םיובנענעט רזעילא ,ןאמזייר רודגיבא ,יקסלארזי םניב החמש
 קילומש ,יקסווארטעיפ לאומש ,יקנעיפשימ .ג ,רענימאק קחצי ,גרעבנעזייא לעדנעמ
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 *ןאמסאה דוד ;גרעבניזייא ריאמ ,רעטסעב לאיחי השמ ,קאיבילאמ בקעי ,ןאמזייר
 ןהכה יאמש ,שטיוואראכאלב שיבייל ,יקסוואקרטאיפ השמ ,ןאמריסאפ ללה בקעי
 בקעי המלש ,יקציטאוואלס י״רהב השמ ,ץיפשרעבליז דוד ;ץיטשכלאק
 לאומש לארשי ;ץיוואקוועל השמ ,ץיוואמאלש ףסוי ,טריבלא השמ ,ץדואדאימ
 ןהכה ילתפנ ;יקצילאב השטיא קחצי ;גירבנשאמ דורב ;ןאמשיפ יקסוי ;טראפלא
 ;שטאקופ לאירזע ,יקצילאב אבא לאומש ,גרעבדלאג ריאמ קחצי ,גייווצנעלע
 ,ריפאש ׳ילדג דוד ,דלעפגהעש לאיחי !ןייטשלעקניפ לבייפ ;גרעבנעזאר יכד־ימ
 .ח ,אקנעלרעטסאב רעניצאקיט םייח ׳ר חונמה ריבגה א״ב רעהאטיל רודגיבא
 לארשי ,ץיוואמארבא הדוהי יבצ ,ןהאזשריה בוד םייח ׳קה ,גרעבראמ רעטלא
 ,רעצנעט םייח ,רענאק םייח היפאש לטאמ ,יקסרקעיפ בוד םחנמ היפאש ריאמ
 הענימאק יבצ קחצי ,ןאמרעמיצ המלש ,ןהכה לכימ לאיחי ,קילגרעסעב ריאמ קחצי
 ,טראפלא ביל אדוהי זליקניפראג ריכושי םהרבא !גאטיירפ לישנא
 !רעסעב המלש ,גרעבניזייא דוד השמ ,יקסוואנסאס ןועמש ,ןייטשנראב יכדרמ

 ;גראבניזייא .ש ,גרעבנעזאר ׳ירכז ,קטשראפאפ לאקזחי ןלעגיווצ לשעה עשוהי
 ףסוי !עקמיב לטאמ ,ןהכה םייח ׳ר ןתח ץיוורוה ריאמ ;גרעבנירג קחצי בקעי
 ,גייווצנעלע ןהכה ףסוי ךורב ,עקמיב לאקזחי !בארטנייוו םייח ;ןייטשרעבליז
 לדוי אדוהי ,גרעבנזייא המלש ,דלאגניראק ןורהא זןירטיצ ריאמ לארשי
 ןהכ השמ ,גרעבנירג ףסוי !גרעבדלאג לאונמע ןורהא ;דלישטאר
 ?ןהכ הגמ ,ץיוואקוועל ךינעה !ןאמרעגאה לאומש ;ןייה ןועמש ףסוי העלדא

 יכדרמ השמ ,אריפש ןהכה הנוי ,יקסניטראפ לאקזחי ,גרבנזייא רעב םהרבא
 שרעה ;רעסעב ריאמ קחצי הענאק ריאמ קחצי ,ץנימ ריאמ לאכימ ,ןאמהארפ
 סחנפ ;יקסוואדאל השטיא קחצי ;דלאגניראק ףסוי ;רעטסעב ףסוי םהרבא ;עפוזאמ
 ,ןייטשניבור המלש ,טכער ב״וש יבצ השמ !עקפיל באז השמ ;ןאמרהאז ןהכה
 ,ןאמרעקוצ רזעלא ריאמ קחצי ,ץיוואקשאמ לפמיג־יכדרמ ,ןאמדלעפ ליטאמ
 דוד ,יקסוואיבמעלאג שיבייל אדוהי ,ןייטשרעבליז המלש ,ןייטשניבור קחצי ףסוי
 ,גייווצלטייד רטלא ,ןאמרקעב םהרבא ןושרג קחצי ,ןאמדלעפ
 ׳יעשי ,ןאמריוז ףסוי ,יקסוואלאזאק רשא לשיפ ,ןאמסייוו הנוי ,רעמלא ףסוי השמ
 ,ןאמרעביל שיבייל ,רעלדא ןהכ המלש םייח ,ןאמרקעב םייח םהרבא ,גרבעשריה
 שירעבוד ,לעצראוונעט יבצ ,ןאלבירפ בוד ׳רב אנכש ;יקסוואדאל לבייפ לאומש
 בקעי !ןאמטאג עטאג ,ןאמצייוו ףסוי יכדרמ ,ןייטשרעבליז קחצי םהרבא ,עקמיב
 םהרבא ,קענרג יכדרמ שרה ;רענימאק יבצ אפיל ט״וי ,ץטיוואקשאמ המלש
 לרעב ,ןהכ רזעלא ,לעקגיפראג ןורהא לאומש ,דלעפנעש ריאמ קחצי ,יקסואדאל
 םייח ,י״רב ןאפשגירג שריה יבצ ,וואלסידיאוד ׳גה ׳רהב ףסוי בקעי ,גייווצנעלע
 יקארב ןמלז המלש ,חעגעי לאומש ;רנייאלאה ףלאוו באז ,גרעבנזייא הדוהי
 ,ןייטשרעבליז ךלמילא ,גרעבדלאג לשעה ריאמ לארשי ;טרעבלא הירא יבצ
 עטנ ;טאג לאומש ;גרעבזארטש לרעב ,רענימאק וינעה ךונח ,יקסוואלדיש םייד
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 דוד ,ץיטשלעדע ןבואר !אלענאמ בקעי ;דניק קיזייא לארשי ,םיובסייוו באז
 .שאלעמח ריאמ ילא ,לעקניפראג

 תוצרבו ונתדע ישנא תמיתח םימייקמו םירשאמ ו״צי ונתדע ישאר ונחנא
 םישנאה םותחה לא ואובי זא הארי ונילא ודובכו ונריעב א״טילש ת״כה עיפוי ׳ד
 ילתפנ 'ילא ,רעפעפ ןהכה ילנמ םחנמ השמ ,הפ םתמיתח םוקמ דקפנ דוע רשא
 ד״בר ה״לצז דוד חונמה ברהב לאלצב קחצי ,רענימאק םייח השמ ,גרעבנעזייא

 .׳קה הפד
 יקסמילשורי ברה ןקתש תונקתה חסונ

 םידמלמל תונקת
 קוסעל ח״חבו ש״ואב ונילע םילבקמ ץלעיק ק״פד םידמלמה ונחנא
 אלשו רוד רודמ לארשי תוצופתב גוהנ ׳יה רשאכ הנומאב תודמלמה ינינעב
 ויה אלש תושדח תונקת םוש תושעל אלשו הדוגא וא תודוגא םושל דגאתהל
 ד״באה ןואגה ברה ינפל דע איבנ וניניב רבד הזיא ׳יהי םא יתלוז ׳הב דע

 .וניניב וקספי םהו וניד תיבו א״טילש
 לע ןיאש וניד תיבו י״נ ד״באגה םכסהב ונילע םילבקמ וננה תאז דוע
 ונייה ,גחה םרט תודמלמה יקסע ינינעב םיתב ילעבה לא דליל דמלמ םוש
 םוש ילב בוטה וננוצרמ ונילע םילבקמ וננה הז לכ — .ןפוא םושב מ״הוחמ

 .ףקות לכב הלעמ רומאה לכ םייקל םנואו ׳יסב
 .ץלעיק הפ ו״סרת י״וצנ ׳פ ׳ג םמ ח״העבו

 דוד לאיחי ,רענטרעג לבייל ,דלישטאר לדוי אדוהי ,ןאמרבוא ללה
 ץ״מד ןב לדנעמ יכדרמ ,רעקעב שירעב !עבזרעיו םניב החמש *יקסרעבארח
 ,סקופ באז ,ףראדנעראח יכדרמ ,ןאמרעקוצ בקעי ,גרבנזייא ילתפנ ,קינלעמח
 דימשדלאג יכדרמ !טפאל !לדנעמ שובייל !ןאמרעדיב אשיז !ןייטשניראב לדנמ םחנמ
 "טאנג ׳ידידי !ץשעל המלש עשוהי !דנאברעטאר לואש ךורב !ןאפשנירג גילעז

 יכדרמ״דאברוא ךורב "טוג השמו קחצי "ץיוורוה ףלאוו !םושנערעטש ליטאמ
 .רענפעג םחנמ יכדרמ "יקסנילמ

 ש״או ח״חו הנקתה לע דוע ומתח אלש ונריעב םידמלמ ופסותנ רשאכ
 ברה תדוקפב ופסאתנ ,ו״סרת תנש י״וצנ ׳פ ׳ג םויב ד״לעמ בתכנה בתכמ
 י״וצנ ׳פ א״ערת תנש לולא ףוסב ופסותנש םידמלמה לכ וניד תיבל ד״בא
 זועו ףקות לכב ש״ואב ונילע םילבקמ הטמ םימותחה םלוכו ׳ה ׳ד ׳ג םוי
 ןוצרב השענ לכהו ללכ יונש םוש ילב ד״לעמ םיראובמה ,ל״ניה תונקתה לכ

 .וניד תיבו ברה םכסהבו בוטה
 .ץלעיק הפ ל״נה םוי ח״הע ונאב

 םיפואה תנקת
 לע ונלבקו .דוצמ ןינעב דחי ונפסאתה מ״חה ץלעיק הפד םיפואה ונחנא
 ,׳יפאה יכרוצ ראש ק״שב ןיכהל ןכו ק״שב הסיעו רואש תושעל אלש ,ונמצע
 ןינעב םירהזנ תויהל רבד לש וללכ .לוחב ׳יפאה ךדזצל תבשב םימ םחהל ןוגכ
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 תכאלמ לכ ליחתהל קרו .ם״וכע ידי לע ףא ׳יפאה יתבב שדוק תבש תרימש
 העובשו רוסיאב ונחנא םילבקמ הז לכו .הלדבה ןמז רחא ק״שצומ לילב ׳יפאה
 ׳יהיש םורגל המרע םוש תושעל ונל רוסאו וניד תיבו א״טילש ברה ד״ע
 לכ אברדא קר ,שדוק תבשב םישענ ׳יפאה תכאלמ ראשו רואשה תנכה תיישע
 שדוק תבש תוצמ ׳יפאה יתבב רמשנ ׳יהיש בטיה חיגשהל ביוחמ■ ונתאמ דחא

 .׳יטרפ לכל
 לכ פ״עב ונארקו םלועב הרתה םוש ילב בוטה וננוצרמ השענ ז״כו

 ׳ייילעיק ק״פל ר״תע י״במל ד״כ ׳ד םוי ח״העב ז״עו הלעמל בותכה
 םולבדלוג השמ םואנ
 דירפדאג רזעלא םואנ

 רעסאוו ףסוי םואנ
 םיזנרעטש ךורב םואנ

 ץיוואכראב קחצי לארשי םואנ
 רעכאמנעצימ ריאמ םואב

 הל,דקה ינב לכ ומש ,ל״ז יקסמילשורי .נ.מ ןואגה ברה לש ותריטפ ירחא
 היהש ,ילבא םהרבא ׳ר ל״ז ןהכה ןמטוג ׳ר ,ןושארה םבר לש ונבב םהיניע תא

 .ץליק תלהקב ד״באר ל״ז יקסמילשורי ברה לש ותריטפ דע
 היתוראפ החלש ,םינואג עזגמ רצנ ,םינבר תחפשמ ,טרופופר תחפשמ
 תודגנתה אללו .תוימורת תודמו הרות ןכשמ ,דתיהו ,לארשיב תובר תולהקב

 .ץליק תלהקב תונברה אסכ לע ל״ז ילבא ׳ר הלע אוהש דצ הזיאמ
 שרופ היה אוה .ילבא ׳ר םבר תא םיצירעמו םידבכמ ויה הדעה ינב לכ
 ומצעב ותויהב ,יתגלפמה םנויבצל בל םיש ילב הלהקה יקלח לב לע ויפנכ תא

 ,הבהאו הבח התואב תועדב ישפחה תא ברקמ היהו יאנק היה אל ,רימחמו קודא
 שערב אלו ,שאב אל" :,דתיה ותטיש .הוצמה רמוש תאו דיסחה תא ברקמ היהש

 ."הקד הממד לוקב אלא ,׳ד

 לוע תקירפ הטשפתהו תורקפהה הרבגתהש תעב ,רמוא היה ,וללה םינמזב
 ןכל .הרודמל ןמש ,הבהלל חכ ףיסות תואנקה .תואנקל םוקמ ןיא ׳תווצמו הרות
 היה השעמל .הדעה יגוח לכל ותעפשה עיגתש היה ונוצר .יתגלפמ יתלב םג היה
 לגדב לגודה הנממ קלחל ,דוהיב ,תונויצל םגו לארשי תדוגאל םג ובלב הטונ
 תא תאשל ינויצ ןקסעו ןלמעת ,םאונ ,ףיטמ לכל השרמ היה בר ןוצרב .הרותה
 ,ותויתד־יטנא תורמל ,םיובנירג קחצי םגש ,הרקמ היה .תסנכה תיבב וירבד

 .תסנכה־תיבב םאנ ץליק תא ורקבב

 ,ידוהיה בוחרב תוצצורתמ ויהש ,תוגלפמה בירב ברעתהל הצר אל אוה
 — ווו ,וז ךרדב תרחוב וז ,םעה תבוט תא תשרוד הגלפמ לכ ירה :רמוא היהו
 היה ןבל .םעה תעושת חמצת ןלוכמו — םיברדה ודחאתי ףוס ףוס ;תרחאב
 ,הבח ןימב ונלש ילבא ׳ד ברה לש ומש תא אטבמ היה דחא לכ !לכל ביבד



 — םינדמלו ם״ירומדא ,םינבר — 166

 חונו םוקמל חונ ,הזכ ברש התכז ץליק תלהקש ,הואנ תצק םג הב התרדש
 .השארב דומעי ,תוירבל

 תונוכתל ומיאתה וימואנו ויתושרד
 לוקב רסומ ףיטה אל ויתושרדב .וחור
 אלא ז םישנעבו םימויאב ,שא תובהל בצוח
 הארמ ,ל״זח ירבד תא הלמשכ שרופ היה
 עקובו ךלוהה לודגה רואה תא םעט בוטב

 תא הלגמ היה !השודקה ונתרות ךותמ
 תווצמב הלולכה הבגשנה תוירסומה
 תא ויעמושל ריבסמ היה * תוישעמה
 ידוהיה לע הרשמ הרותהש ,השודקה
 ¬ירבדב חיכומ היה ;המשל הב קסועה
 איה הרותה יקוח לש םתילכתש ,ןה

 ,תוימשגה ינפ לעמ םדאה תא םמורל
 .תובוט תודמ וב עוטנלו תוימהבה

 תונויער םיליכמ ויה ויתושרדו וירבד
 עיפשהל לדתשה םדי לעש םיירסומ

 ל״קוצז סרופופר א״רגה

 ויתורבדמ תא אשונ היהש ,םימיב תסנכה־תיבל ןומהב םיאב ויהש ,ויעמוש לע
 .ותדע ינב לא

 ותלהק לש ינחור העורכ ,אתמד ברכ .ץיוצמ םאונכ םג עיפומ היה אוה
 הנידמה םולשל ארגפד ימויב תסגכה־תיבב וכרענש ,תולפתב ףתתשהל וילע היה
 ויה םהיניבש ,םיפסאנה תא ברה םיסקה הלאכ תויונמדזהב .הילשומ םולשלו
 ןיבמ .םנכת דצמ םיבגשנו םתרוצ דצמ םיפיה וימואנב ,תונוטלשה יגיצנ סג

 ,תימואל הואג הטלבתה םגו הפי ןונגס יחרפ וצבצב וירבד
 ,הרותה דומלל ויתועש לכ שידקהש ,הזה ברהש ,םיבר יניעב היה אלפל
 דחאכ םלועה תועידיו ינרדומה ןונגסה תא ןכ־םג ול לגסל העשה ול הקיפסה

 .ךכב םתנמואש םימאונהו םירפוסה
 תוירבה תעדש ,תוטשפו ןח־תאלמ תומד ,ונבר לש תינחורה ותומד יהוז

 .ונמיה החונ .דתיה
 םהילע עיפשמ היה אוה .וחורל םימיאתמ ויה ,וניד־תיב ישנא םג
 ואבש ץדה־ילעב םע ותוגהנתה ןפואב תפומל םהל היה אוה .תיתפומה ותוישיאב
 רתלא ׳ר דחוימב ונייטצה וניד־תיב ירבח ןיבמ .םהיכוסכסו םהיתובירב וילא
 יקבו ןדמל ,ןירצמ ןשרד היהו הארוה הרומ רתלא הנוכמ היהש ,גרברוה
 תורוהב שודגו אלמ לבא ,תכל־ענצהו דיסח ,ןפשנירג לשריה ׳רו ,הרותה ינמכמב

 .תוכלה יקספבו אברו ייבאד
 םנוממ לע היה סח ,םיליקמה דצ ל״ז ילבא ,ר טקנ רתהו רוסא תולאשב

 .דובאל ךלי אלש ,לארשי לש
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 ,לארשי־ץראל ונב תא הלחת חלשל קקותשה ז ותקושת .דתיה לארשי־ץרא
 לאימע ברל ,ביבא־לת לש ישארה ברהל .דז ןינמ הנפו םוקמ ול םג הנפיש ידכ
 ,המחלמה הצרפ םיתניב םלוא .וליבשב טקיפיטרס תגשה רבדב לדתשיש ,ל״ז
 ילבא םהרבא ׳ר רשא ,הכוראה םינברה תלשלש .ולרוג םג היה ותלהק לרוגו

 .הקספנ — הבושח הילוח הב היה ,ל״ז ןהכה

 ץליק יר״ומדא
 התיה ?.*א רסח היה המ .חורבו רמוחב החתפתה ,הלדג ץליק תלהק
 ושדקיש םיר״ומדאל הקוקז .דתיה הלהקה .ןוילע ישודק ,םיקידצ תשודק הרסח
 תומוקמהמ םיקידצה תא הילא תכשומ הליחתה הלהקה םנמאו .םוקמה תא
 םויז ינרק תא וציפהו תחתפתמו תכלוהה הלהקב דובכ ןוכשל ואב םהו םיכומסה

 .היבשוי תאז םוקמה תא ושדקו הדעה ינב לע םירשימב

 .ל״ז ץיוואראה יולה לאומש םייח ׳ר ןי׳צנחמ ר״ומדאה ץליקל אב ןושארה
 :םרה וסוחי תלשלש תא הפ םשרא
 לש ונב היה הזה קידצה ברה (א

 .ל״ז רזעלא ׳ר ק״הרה
 גהנ רשא ,שריה יבצ ק״הרה ןב (ב

 .ויבא ירחא ןילבולב םישדק ןאצ
 ,םסרופמה שודקה צ״.דר.ד ןב (ג
 בקעי ׳ר ה״ומ "ןילבולמ החח״ה םשב
 דע האלה ןכו .ל״צז ץיוורוה יזלה קחצי
 .שודקה ה״לשה לעב ונבר תחפשמ
 דכנ ומא דצמ היה ןי׳צנחמ ר״ומדאה
 —השדח ריעמ ןייטשפע ףסוי ׳ר ק״הרה
 ידוהיה" םשב םסרופמה — טאטש יינ
 ונב היהש ,"דוי רעטוג רעד" — ״בוטה
 סומינזלק ה״ומ םסרופמה צ״הרה לש
 םידיסח תדע להנ רשא ,ןייטשפא ןמלק
 הרותה לע שוריפה רבחמ ,אקארק ק״קב

 ."שמשו רואמ"

 םג .ולצב ופפותסהש ,ןילופ ירעב םיבר םידיסח ויה ןי׳צנחמ ר״ומדאל
 םהילא םגו םש־יעודי םיר״ומדאל ומסרפתנו ר״ומדא רתכב ורתכוה וידכנו וינב

 .םיפלאלו תואמל םידיסח ורהנ

 הלגנב רתוי קסוע היה אוה .ונימב דחוימ םופט היה ץ׳צנחמ ר״ומדאה
 .",וכז ונל תולגנהו ,,הל תורתסנה" :רמוא היה אוה .רתסנב רשאמ
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 קר .םיר״ומדא םיגהונש ומכ ,הדועסה תעשב "הרות" דיגמ היה אל אוה
 היה םהל ,הרותה תודוס תא טלוק היה םחומ רשא ,ךכל םייוארה הלוגס ידיחיל
 םהו ז תועשל דחיתמ היה םתאו אתיירואד יזרב וייולג תאו וישודח תא רסומ
 .דתיה אל םתגרדמש ,םידיסחל םג .םבר לש ולדג תא םיברב םימסרפמ ויה

 היה םהילע .ורואל םיממחתמ ויהש ,שא דומעל תאז לכב היה ,ההובג ךכ לכ
 ׳ה תדובע יכרד הרומ היה ללכבו .רסומ םיאלמהו םירצקה וירובדב עיפשמ

 .ויכרדבו ותוגהנתהב ויצירעמ להקל
 ,וידומלב ןדקשו תונורשכ לעב ריעצ ותוארב !ובל לכב בבח הרות ינב

 .ורבח היה ולאכ אברו ייבאד תויגוסב ותא ןתנו אשנו וילא וברקמ היה
 לע םתוח היהש ,ןילופב ,ינמודמכ ,ונמזב ידיחיה ר״ומדאה היה אוה
 ♦ןותעל תופסותה לכ תא לבקמ םג היה ןותעה תונוילג דבלמ ."הריפצה" ןותעה
 יפכ ,"רוחב" וא ,סעיניפ ליטאמ ,םיריעצה וישמשממ דחא .ס״בו ם״זח ירפס
 ־תיבמ םירהצה יגפל הרשע תחאה העשב םוי לכב ול איבה ,והנכמ יברה היהש

 ירבד אוה איבמש ,וירחא םיננרמ ויה ,רוג ידיסח ,וידגנתמ .ןותעה תא ראודה
 ךישממ היהו ,םהלש רוטנק־ירבדל בל םש אל אוה םלוא ,ותיבל תוסרוקיפא
 השקש ,הז וגהנמ תא םיצרתמ ויה וילא םיבורקה .תירבעה תונותעב אורקל
 ¬רוקיפאל םיקזחומ ויהש ,ס״גו ס״זח ירבד תא ארקל ןכתיה ,םהיניעב םג היה
 ,ףדה תא ם״במרל "הקזחה דיה" רפסמ םיאיצומ ויה םמצעב םה ירה — ,םיס
 ,םירמוא ויה ,לבא — ,שדוחה שודק קרפל ם״זח לש ותהגה תספדומ .דתיה ובש
 אובי אלש ידכו ,הבורמ ןמז דובכה תיבב ההוש אוהו תוריצעמ לבוס יברה
 ויהש ,םויה תושדח תא ןותעב ארוק היה ,הרות ירבדב ירוהרה ידיל םיתניב

 -רז םוקמב שדוק ירבדב רוהרה ידיל אב אלו וחומ תא תוקיסעמ
 לש המכח ירמאמבו "הדיפצה״ב האירקה — םעטהו קומינה היהיש ךיא
 דיגמ היה יברה .םיעדמב םגו םלועה תויוהב תועידי ןי׳צנחד יברל התנקה ם״זד
 םעמשב ,םימימתה םידיסחה .המח יוקל וא הנבל יוקל היהי יתמ ,לשמל ,שארמ
 — ינולפ הלילב וא לזמה יוקל היהי תינולפ העשבו ינאפ םויב יכ ,םבר יפמ
 לע הרושה שדוקה־חורל וז העידי וסחד ואלפתה ,םלש וא יקלח ,הנבל יוקל

 .ארקש ןותעהמ ויתועידי תא באש יברה יכ ועדי אל וללה םימימתה .םבר
 לש ימורדה וכראל .ריעה ינינב ראשמ הניטצה ןי׳צנחב ר״ומדאה רצח
 הרותב קסועו ץיקה ימיב בשוי יברה היה הבש ,הכוס ובו ןג ערתשה יברה־תיב
 הלועו עקוב היהש ,הרותה לוק םע םיברעתמ ויה ןור ירפצ תאוק .הערפה אלל

 .האלפנ הינומרה ווהו הכוסה ךותמ
 .יפויל דחוימ שוח היה יברל .םעט־ביטב םיכורע ויה םיימינפה ותיב ירדס
 ושובל ,וכאה ,ללכבו .השדחה הנפאה יפל ויה ןחלשה תכרעמו תיבה יטיהר

 .דחוימ ןח םיקיפמ ויה
 דיפקמש םבר לש ושפנ־תולוגס תא ועדי וישמשמו ותיב יבב ,וידיסח
 תא ביחר,־א אדתשה ןכל !ןהב םיניטצמ םימכח ידימלתש ,תודמה לע אוה
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 התיה איה .ורצחב הדחוימ .דוקמ םג ול ונקת .םיאנ םילכב ,האג הרידב ותעד
 םירקו םיכז םש ויה םימה .הילא םידרוי ויה תשרדמ םישמחב .דאמ הקומע

 .חרקכ
 .םינזורה דחאכ הב עסונ היהו הרדהנ הבכרמ ,דתיה הז ר״ומדאל

 םגו הרייעה יתב תיצחמ תא הבירחהשו ןי׳צנחב הצרפש הפרשה ירחא
 ונממ הרס זאמ םלוא .ץליקל ונכשמ תא יברה קיתעה ,םכותב ר״ומדאה תיב תא
 ,טקשהו החונמה תא דוחיבו ,תויחונה תא שדחה ומוקמב אצמ אל .תעדה־תבחדה

 .םהל קוקז היהש
 המחלמה ימיב .ןי׳צנחמ ר״ומדאה תא ןסכאל ץליק התכז תודחא םינש קר

 ותמשנ האצי ׳תבטב ידד ,ו״ערת תנשב .ומלועל ךלהו רטפנ הנושארה תימלועה
 .הדעה ישאר ,םינבר םהיניב ,הביבסהמ ויצירעמ יפלא ואב ותיולל .הרהטב
 םתכאלממ ולטב םלוכ *תורוגס תויונחה ויה הז םויב .לודג היה ריעב לבאה
 ונב ורבק לע .ןורטפל ןגמל ,ץעויל וייחב םהל היהש ,םברל דובכ קולחל ואבו

 :ןמקלד םירבדה הילע ותרחו ןורכז־תבצמ וביצה ובו "להוא" וידיסח

 יישרפו יבכר ,שודק עזג יוה ,יבא יוה
 ,וחוצי ,והני הפ לארשי יפלא תובבר

 !ישודקו ינואג יוה :וקעצי םירורמת יכבב
 !וכעדנ וניחושמש יוה !בידנ יוה :וליליי

 .הקוצמו ילח לעב ,לד לכ לע למח
 ,ץעויו אפור לכמ ,םייחמ ושאיתי

 .הקעומהו ץחלה תא ,םהיתומוצע וילא ושיגי
 .הלחמ לכמ םעישוהל רהמ

 שפנה יאולחת הלחתמ ,ויתובעותב עוקש
 — ,ותשודק לצ לא אובל דא רהמ
 ;שפרו טיטמ והשמיו והצלחיו
 .ותאלח ןחצמ יעשמל וצחר ףא

 םתלוז שפנ ירמלו וידיסח יפלאל
 ;,ישותו הצע ,עשי םהל איצמה הלפתב

 ,םתרצמ םליציו תפומו סנ הסנ
 .העושיל הרצ ךופהיו החורל םאיצוה
 ,תמא לא םבישמו ןוועמ בישה םיבר

 .הבהלנ שפנב שדוקה תדובע ,ותדובע לא
 וכלהתה דע ויצח םהב הרי

 ,הונע ושבליו םהיצוקש וכילשה דע
 ,םימש־תארי רוגמ ,הנומא רואב חרז
 .םשדקיו לארשי תושפנו תובל ביהלה

 .םייח םיאורק םתומב םג םיקידצ
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 .ה״בצנת .םשה שקבמ לכ אצי הזה דעומה להאל
 לע םיצירעמו םידיסח תואמ םיאב ויה ותריטפ םויב הנשב הגש ידמו
 םינתונו ותבצמ לע תואקתפ םיריאשמו תורנ םיקילדמ ויה ,םקידצ רבק

 .הלעב תריטפ ירחא םימי הכיראהש ,תינקדצה ,תינברה ותנמלאל "תונוידפ"
 םקוהש ןושארה קידצה "להוא" י״ע הלעמב הלעתנ יאצליקה תורבקה תיב
 םג השדקתנ הזבו ׳רוהטו שודק ףוג חוני הרפעב יכ ,התכז ץליק תמדא .םש

 .האמט■ ריעכ םידוהיה יניעב םדוקמ תבשחנ התיהש ,ריעה
 חונמה לש ונב תא םידיסחה וריתכה זי׳צנחמ ר״ומדאה לש ותריטפ ירחא
 אסכ לע בשוי היה •לישה ׳ר רוכבה ויחא .ומוקמ אלממל רזעילא יבר תא ,ל״ז

 .ויבא ייחב דוע שוקלא ריעב תינברה
 היב תא ולדלד המחלמה ימי ,םימי ךיראה אל רזעילא ׳ר יברה םלוא
 ,המחלמה תיזח ילגרל .ותחפשמ לצא ידימתה חרואה היה רוסחמה ,ר״ומדאה
 ויה ריעבש םיתבה ילעב םנמא .וידיסח תכימת הקספ ,ץליקל הכומס התיזו!
 תא עיבשה אל ץמוקה" םלוא ,יברה תיב תא לכלכל םהיתובדנ תא םיחלוש
 היהש יברה תיב .תובר תושפנ לעב תיב לכלכל היה רשפא־יא תובדנב ,"יראה
 רזעילא ׳ר יברהו .הטמ הטמ דרוי ליחתה םימדוקה םימיב החוורב לכלכתמ
 ותבצמ לעו ,ויבא־להואב ודובכ תחונמו ,ט״ערת תנש ,תועובש ברעב רטפנ

 :ןלהל םיאבה םירבדה ותרחנ
 ,םהייחב םימיענהו םיבהאנה

 !םהינש רבחו קבד םתשודק תומה
 .םדא ינבמ םיקלא שיאו ,לארשימ קידצ דבא

 םדובכ םידיסח ודבא יכ ,ללח ערוק בל
 לאה תדע יהנ יאשתו,ףעפע לכ םימ לזי
 לארשיב לפנ יכ ,ףלא־רשו קידצ לע

 ?םיאבה לכל ונרוי ימ ,תודמהו תולעמה תוקעוז
 ?םיענה ךירבדמ ונעימשי ימ ,תודומח שיא ,ונבר

 ורנ ולהב
 ויתובוראב תואור וכשחוה

 .ויתושמש ובכו ורדק םימשה
 !ונבל הוד הז לע ,ןאכ ןיא הנקז ,ןאכ שי המכח

 .ונדע ןגל ךלה ,אתיירוא ירדס ןגמ ,ןג ויתונש ימי
 .ונשאר תרטע הרסוה ,תרטע תנש ,תועובש ברע םזי

 .ךתרות תלבקל הרהטב ומצע ןיכה הריפסל ט״מ
 .ונדעב ןיא עיגפמ יכ ,ץראה לבאתו םימש ומזש

 .ונרבש םיכ לודג יכ ? ךמחנא המ ? ךדיעא המ
 .םיבהאנה ויתודמו ותקדצ יעדוי לכ וקעזיו

 .םיבוטה וישעמ ליכהמ הנטק הבצמ־ןבא



 — ץליק רפס — 171

 .םישודקה ויתובא תוכזו ותוכז דומעת דעל
 .םישאכ ,חוחינה חירל םישודקו םיקידצ רכז

 .חימצי ותעושיו ׳רו הלפתה ,חושי ושפנו להאל אבה

 ׳ר רטפנה לש ויחא תא םידיסחה וריתכה ר״ומדאה לש ותריטפ ירחא
 ול ובצחו רטפנ ןושח י״ח ,פ״רת תנשב .םימי ךיראה אל אוה םג לבא !טולש

 :ןלהלד םירבדה ותרחנ ותבצמ לעו ויבא להואב רבק

 ,םישודק׳ תיבה ירמוש ועיזהש םויב השער ץראה

 םישודקמ ראפ ויה ,ותשודק ישעמ תדמתהו ודומל תומלש
 םישדקה שדוק עזגמ יאתילת ,ןירוא־רבו ןהבא־רב
 .םישדק ןאצ תחפשמב שודקו לודג קידצו רש לפנ

 .םימשבו ץראב ויתווצמב טילש !ובכר וכעד ,ורדק םימשה

 .םימשה יקלאל ותשודק ,תודובכה השעמ תודיחי ,ותארי ןיח

 .םידוהיל ותדבא םיעימשמו םישיערמ ,םיגאוש

 .םישודק לצב דחי םיפפותסמהו םיקידצל םיולנה

 .םימורמל הלע וימי ימדב ,ונילע ןגי ותוכז

 .םינבו בא ולעתה םימורמל הלעמל םישודקו םיקידצ רכז

 המלש קחצי ׳ר וסיג ר״ומדא תלעמל הלעתנ םולש ׳ר לש ותריטפ ירחא
 היה אוה .ןי׳צנחמ ר״ומדאה תיב לש וויז הנפ ,ורדה רס וימיב םלוא .ל״ז
 ;ונתשנ תורודה .םוסרפ־רסוחמו בולע רבכ היה םויקה םלוא ;ומויקב ךישממ

 ויה םילודגה םיר״ומדאה תורצח .םידיסחה ירחא ההונ היה אל ריעצה רודה
 וראשנ םיר״ומדאה ןיבמ תושומנה ליבשב .םזכרמל םידיסחה תדע תא םיכשומ
 םיר״ומדאה יתב תא םילכלכמ ויהש ,תונקז םישנו הכאלמה ילעב ינקז קר דוע

 .םהיתובדנבו םהיתונוידפב

 ,הנ׳צסיפמ ר״ומדאה :םה םיעדונ יכה ל״צז ןי׳צבחמ ר״ומדאה לש וידכנמ

 ;ל״ז רזעילא ׳ר לש ונב ,ץליפמ ר״ומדאהו ,ל״ז קסיזדורגמ ר״ומדאה לש ויב

 .ןילופ תודהי לע האבש ,האושה ימיב ופסנ םהינש

 ל״ז יקסרבט הלטומ ׳ר ר״ומדאה

 עודי היהש ,ל״ז יקסרבט הלטומ ׳ר ר״ומדאה םג עקתשהל אב ץליקל
 .היה אוה ."רימזוקמ יברה" םשב

 ."םהרבא ןגמ" רפסה רבחמ ,קסירטמ דיגמה םהרבא ׳ר ןב (א

 ."הדות יטוקל" רפסה רבחמ ,ליבונרשטמ דיגמה ,ליטאמ יכדרמ ׳ר ןב (ב

 "םיניע רואמ" רפסה רבחמ ,ליבונרשטמ דיגמה ,םוחנ םחנמ ׳ר ןב (ג

 .שריה יבצ ׳ר ןב (ד

 .ןואג םוחנ ׳ר ןב (ה
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 .ןוידפ ילב ונממ איצוהל היה השק הצע

 םופט היה הזה ר״ומדאה
 ר״ומדאהמ ירמגל הבוש
 הלטומ ׳ר קידצה .ןי׳צנחמ
 .רתסנב רקיעב קסע ל״ז

 ¬טונ תואלמ ויה ויתורות

 וידיסח .תיואירטמיגו ןוקיר
 אלא ,תונדמלב אל וניטצה
 1 ׳ה תדובעב תובהלתהב

 תוקבדב ויה םהיתולפת
 הוצמה־תודועס םג .הבר
 ןהב .דתיה — םהלש
 ,הרמז ,הלפת .׳ה תדובעמ

 לכב — היתשו הליכא
 הדובע ןיעמ םלצא היה
 לעפמו השעמ לכב .השודק
 לכב .תונווכ ןווכל םיכירצ
 — גתו תוא לכב ,הלמ

 םדא .ןיזרו תודוס שי לכב
 אלש ,דימת רהזהל ךירצ
 תומלועב הלילח םגפיי
 ,הרז הבשחמ י״ע םינוילעה

 יתלב השעמ וא לק רובד
 .ןגוה

 דיפקמ היה הזה יברה
 תרהט ,הרהטה לע דאמ
 ¬וד היה אוה .שפנהו ףוגה
 ־תפ״ב וילא םיאבהמ שר
 .םילודג םינוידפ "תואק

 ¬וחל םימחר תשקב ,הכרב

 םהל קוקזל תולוע ויה הל
 אל םנח .םיבורמ םימדב
 םג ,עויס םוש ןתונ היה

 תא אוה רגוא ימל :םילאוש ויה .הז וכרד לע םיאלפתמ ויה םיבר
 היובח הקומע הנווכש ,םירמוא ויה ויצירעמ םלוא ?םינב ךושח והירה ?ףסכה
 אוהו ,,ה תאמ הלאשמ׳ ,השקב וזיא ול שיש ,םדאש ,רבוס היה יברה .וז וכרדב
 םגש ,אוה ןמיס ,שקבמ אוהש רבדה ליבשב ףסכ־ןברק בירקהל לגוסמ וניא
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 ןטק קלח וליפא הליבשב בירקהל ול תיאדכ הניא יכ ,תיניצר הניא ותשקב

 ,ויארוק לכל ׳ד בורק", .ודעב םימחר שקבל וא הכרבל יואר וניא ןכל ,ופסכמ

 והוארקי רשא לכל" תאזה הפסוהה .בותכה רמוא — ,״תמאב והוארקי רשא לכל

 ןמ אלו ותמשנו ושפנ ךותמ תויהל הכירצ האירקה יכ ,תודוהל הזמ ,"תמאב
 .אושל הלפתהו הכרבה הנייהת זא יכ ,ץוחלו הפשה

 ,טעומב קפתסה ומצעב אוה ,ומצע תבוטל לבק אל יברה לבקש ךוידפ״ה

 הנווכה ,הבשחמה ."הזבת אל ,םיקלא ,רבשנו רוהט בל" .שקבמה תבוטל אלא

 .םקיר תובש ןניאו ןתלועפ תא תולעופ תיגיצרהו חיתמאה

 ,ותריטפ רחא לבא .תונוידפה ףסכב שמתשה הרטמ וחאל עדי אל שיא

 ראשנש ,ןוהה ,ןומטמה תא אוצמל ,ויתונורא תורגמב שפחל םידיסחה ושגנשכ

 .םולכ טעמכ ואצמ אל ,וירחא

 תעב ובר תיבב ןלש ,וידיסחמ דחאש ,םירמוא ויה ריעבש םינצילה

 ושיגריש ילבמ ול עודי םוקמב םינומט ויהש ,ויתורצואב ודי חלש ,ותריטפ

 .רבדב

 עקרקה ,יאצליקה תורבקה־תיבב להוא הנפנ ל״ז רימחקמ ר״ומדאל םג

 םתומ ירחאש ,וצר םיבר יכ ,הבר .דדמב הרקיתנ םישודקה תורבקל הכומסה

 .םהילהאל תוכומסה תועקרקה לע וצפקו םיקידצ תונכשב םהיתומצע וחוני

 בושטניפמ ר״ומדאה

 ,רלקניפ ריאמ םייח ׳ר בושטניפמ ר״ומדאה ץליקל אב המחלמה תישארב

 ,ק״הרה ןתח היהש ,קחצי ׳ר ןואגה ברה ינב ,ץישודארמ ללה ׳ר ק״הרה יחא

 ןואג היה בושטניפמ ר״ומדאה .ץישודרמ רעב רכשי ׳ר םסרופמ תפומ לעב

 .םינשב תורשע ךשמב ףגתסמו םצ ,םלוע דוסי קידצ .רתסנבו הלגנב ,הרותב

 .שדחה טבשמ םוקמב םימי ךיראה אל אוה .רתסנה תרותב םיבר םירובח רביח

 ־תיבב להא םקוה הז ר״ומדאל םג .ז״ערת תנש טבש ט״כ םויב ומלועל ךלה

 .ןימלעה
 תודחא םינש .רזעילא ׳ר קידצה ברה ונב ומוקמ תא אלמ ותריטפ רחא

 .ו״צרת תנשב םש רטפנו ,ץיבונסוסל ותריד תא קיתעה המחלמה ץורפ ינפל

 סחנפ ׳ר ברה רוכבה .ץליקב םיעודי רובצ ינקסע ,םינב ינש ויה הז ר״ומדאל

 .קחצי ׳ר ברה ריעצהו ויבא םוקמ תא כ״חא אלימש תודימב ןיוצמו ןדמל ,(עיניפ)

 ־תירובצ תוליעפל רלקניפ םיחאה ורסמתה לארשיב תוגלפמ ומק רשאכ

 ,לארשי תדוגאב ליעפ רבח היהו ןימיל שרפ רלקניפ עיניפ ׳ר ,תיתגלפמ

 ,ינויצל היהו הלאמש תצק שרפ רלקניפ קחצי ׳ר .םימיה םתואב ץליקב הדסונש

 .יחרזמ ינויצ

 "יחרזמ" רדח קחצי ׳ר דסישכ >הזב הז םירחתמ וליחתה םיחאה ינש
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 רדתל תושפנ השוע הז ."הרות ידוסי" רדח עיניפ ׳ר םיקה ז״הנפי" םשב
 ."הרות ידוסי" רדחל הזו ,"הנבי"

 םידרחה תמישרב הז ,תונוש תומישרב'םהינש ׳ ועיפוה הלהקל תוריחבב
 ,םידמעומה תמישרב םינושארה תומוקמב ודמעוהש ןויכמו .םינויצה תמישרב הזו
 .רובצ ינינעב םיחאה ינש םיחגנתמ ויה םשו .הלהקה תצעומל םהינש ורחבנ
 לש םייתדה םהיכרצל קר ובל םישי הליהקה ןוטלשש ,שרוד היה רוכבה חאה
 לכב לפטי הלהקה ןוטלש יכ ,שרד ,ךפהל ,ריעצה חאה ז םידוהיה ץליק יבשות
 ידיקפתב ןושאר םוקמ םיספותה ,םיימוקמ םינינע דבלמ ,ויכרצו רובצה ינינע

 . ל״צז רלק׳ניפ. רזעילא ׳ר קידצה ברה

 תויפסכ תובצקה ביצקהל ,םיימואל םינינעל בל םישל ןכ םג איה הכירצ ,הלהקה
 םיננוכתמה ,םיעצמא ירסוחמ םיצולחל הכימתו .עויס תתל ..,תוינויצה תונרקל

 .רכו י״אל תולעל
 ,התייה ,וירוענ ימימ דוע הגלפמ.ינינעב קסעש ,רלקניפ קחצי לש ונושל
 היה ,הלהקה ידיקפת לע ורבדב ,רובדה תא ביחרמ' היה .םירבד סומלופב הנונש

 .ותוא חלשש הנחמה םשב ויתושירד תא הצעומה.ירבח ינפל הצרמ
 לע ועיפשה ליגר יתלב םותפבו המוצע תובהלתהב ורמאנש ,וירבד
 תצעומ תובישיב םיחוכווה תא עומשל .ופסאתנש ,עיציה לע ,דוחיב ,ויעמוש
 דע ועמשב אלש ,םירבד ועמש םהינזא .תויטרקומד תוריחבב הרחבנש ,הלהקה

 ..הלהקה ןיגב ילתכב זא
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 הכאלמה ילעב לש תורדתסהה יגיצנ לש םתרזעבו זעה ונוצרב ,וצרמב
 .הינפ תא ירמגל תונשל ,הלהק,ד ןוטלשב םישדח םירדס איבהל ודיב הלע הכאלמה
 הזיא עצבל םמז רשאכ .ץרמו המזי לעב שיא ריעצה רלקגיפ היה ללכב

 .רמג ידיל רבדה תא איבהש דע טקש אלו חנ אל ,לעפמ
 ץליקב םיירובצה םייחה 'לש םשובג לע העפשה ול התיה תמיוסמ .דדמב
 לש םיבהלנה ויכמותמ היה אוה .הנושארה תימלועה המחלמה ירחאלש םינשב
 להנו םימואלה יטועמ לש שוג ינלופה םייסב רוציל ותלועפב םובנירג .י
 קחצי ׳ר .תימואלה המישרה תבוטל ינלופה םייסל תוריחבב הצרמנ הלומעת
 תולועפל ףאושו ,רצ םוהתב םצמטצהל לוכי אלש ,ןקסע לש סופט היה רלקניפ
 םימצמוצמ ויה ויתוחוכ םלוא !ויתורגסממ גורחל היה ונוצרב > בחר ףקה תולעב

 ויפנכ וצצקנ ,לע לא אירמהל חצרה וב ררועתנשכ םעפ לכב .תלבגומ ותליכיו
 בתוכ ינפל םעפ הדותהש יפכ ,וייח לש הידגרטה .דתיה וז .ומוקמב ראשנו
 ויבא ןחלש לע דעוס היה אוה .תודידבה וילע הקיעה הז דבלמ .וללה םירוטה
 ויבא תריטפ ידחא .םינב אלו השא אל ,ול ,דתיה אל ולשמ החפשמ ,ר״ומדאה

 .ר״ומדאו עיפשמ לאכ וילא סחיתהל ולחה וחקל־יעמושו וידהוא ,ר״ומדאה

 סלינלימחמ יברהו זמדלוג דוד ׳ר ר״ומדאה
 .ןמדלוג תחפשממ קינלאימחמ יברה ,ישילש ר״ומדא לעפו יח ץליקב
 ןואגה ןב ,ג׳זרבולאיב ק״קד ד״בא םהרבא ׳ר חאגה ברה ןתח היה הז ר״ומדא
 .יקראוומ ןקזה יברה ,קחצי ׳ר ה״ומ שודקה צ",דרה לש ודכנו ,הגרפמ ׳יעשי ׳ר

 ןייטצהו לודג ןדמל היה אוה .ומצע סוחי םג ול היה תובא סוחי דבלמ
 .תפומל תומורת תודמב

 הקראמ ידיסח םלוא .."בלסידר" הזוחא לעבו רחוס היה ותוריעצ ימיב
 שיאל ומכ וילא םיסחיתמ וליחתהו׳ ותשודקב וריכה ,וב םניע ונתנ םיקהבומה

 ,תונוידפו תואקתפ ול םירסומ ויה ,הרצ תעשב וילא םינופ ויה .וב חור ראשש
 /ה תדובע יכרד תובוט תודמ ונממ םידמול ויה

 ליחתהו טלעוו עיינ בוחרב תיב ול הנק ,ץליקל ונכשמ תא קיתעה ףוסבל
 יליבש ול ןיריהנ ויה רחוסכ .םילודגה םיר״ומדאה דחאכ "תונחלש" ךרעל
 רחסמה יקסעב ותא ץעווהל םירחוס וילא םינופ ,בור יפ לע ,ויה ןכל ז רחסמה

 .םהלש
 האופרה תוגיעמב תעדונה ,הכומסה קסופ ריעב בר היה הל׳היעשי ׳ר דחאה ונב
 הזירא ריינב רחוס היה אוה ,רחסמב קוסעל ףיסוה ,לידגמ ׳ר ,ינשה ונב .הלש
 תימלועה המחלמה ימיב ןילבול די לע תבכר תנואתב הפסנ אוה ."דנלניפ"
 ,ד״פרת תנשב רטפנ קינלאימחמ ר״ומדאה .ןילבולב תורבקל אבוהו הנושארה
 אלמל קסובמ סרה ונבי ץליקל אב ר״ומדאה לש ותריטפ ירחא .תשחרמ ז״טב
 תודחא םינו*, ריהבנ ,ל״ז ןמדלוג לידגמ ׳ר לש וגב ,םנוב החמש ודכנ .ומוקמ

 ,ץליקב תידוהיה■ הל,דקה דעיו שאר בשויל הינשה םלועה תמחלמ ינפל



 — םינדמלו ם״ירומדא ,םינבר — •176

 התיהו םלובגל ץוחמ םג םימסרופמ העודי הדימב ויה ל״נה םיר״ומדאה
 ץליקב עקתשהל ואב םדבלמ .םיצירעמ לש םיבחר םיגוח לע העפשה םהל
 .םיעפשומ תניחבב אלא םיעיפשמ תניחבב ויה אלש ,לקשמ־ידבכ תוחפ םיר״ומדא
 םילבקמ ויהו "קידצ" ראות ולבק וז תוכז חוכב .תובא תוכז .דתיה םתוכז י״ב
 .קידצל קידצ ןיב ןיחבהל ןכרד ןיאש ,םישנ ידימ רקיעב תונוידפו תואקתפ
 תא ץיפהל םיעדוי םהישמשו םהיאבגש ,"םיקידצ״ה לש םהיחתפ לע תואבוצ ןה

 .םעה ינומה ןיב םיתפומה
 בוינדחוסמ ר״ומדאה

 בשומ .דתיה בוינדחוס .בוינדחוסמ ר״ומדאה רוגל ןכ םג ואב ץליקל
 ,דתיה הנושארה • תימלועה המחלמה ימיב .עיגה אל ריע ללכלו רפכ ללכמ אציש

 .םוקמל םוקממ תקתענה ,תיזחה תביסמ תנכוסמ םינטק תומוקמב הבישיה
 דיה םה .םיר״ומדאה ליבשב השק הדשה ירעב הבישיה ,דתיה דוחיב
 םיקינעמ ויה םירחא תומוקממ םישנאש ,"תונוידפ״ב רקיעב םתסנרפ תא םיאצומ
 !"םיקידצ",ד לש םתסנרפ החפקתנו ,תועיסנה וטעמתנ המחלמה ןמזב םלוא ,םדל
 תולודגה םירעב .םידוהי לש לודג בושי וב שיש ,ךרכל םנכשמ תא וקיתעה ןכל

 .היוצמ רתוי הסנרפה םגו לודג רתוי םייחה ןוחטב היה

 בוינדחוסזנ ץיבוניבר .א ׳ר ,קידצה ברה
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 ר״ומדאה דח ןתנ ׳רל סחיתה ,ץיבוניבר תחפשממ בוינדחוסמ ר״ומדאה
 ידוהיה םשב םסרופמה ,החסישפמ קחצי בקעי ׳ר דע עיגה וסוחיו ,הצבולדישמ

 .שודקמ
 השמ ,ןי׳צנחמ רישע שיא תבל אישה ,׳ץיבוניבר ןתנ "רוכבה ונב תא
 לבב עודי היה ,האובתה רחסממ לחג ןוה רבצש ,ל״נה רישעה .ומש ףיש
 םשב ץליקל הבחמס הלודג הזוחא התיה הז רישעל .לודג ןצמקל הביבסמ

 .ץליקב ול היה ןגו המזח־תיב םג .הלודג רוטיק־תנחטו ,"הנזיבוקרמ""
 .הזה לודגה ןוהה לכ תא תשרל תדמוע התימש ,הדיחי תב התיה ףיש 'הל

 .בויתחוסמ ברה ןבל ותב תא אישה ,תונומא םידיב לפי ונוהש ותוצרבו
 ,דתיה שרויה לש תחפשמ .ונוה לכ תא ונתח שרי רישעה לש ותומ ירחא
 אל יברה ןב .תולודג ויה תיבה תואצוה .ןטב ירפב הכורב ,דתיה ותשא .הלודג
 .ונובשח לע ורשעתנ ויתרשמ .הזוחאה קשמ תא להנל ללכו ללב לגוסמ הימ
 ודי חלש ןתנ ׳ר .םצמטצהו דליי ׳םינש תורשע ךשמב רבצ ונתוחש ,ןוהה
 ילעבמ רטפהל ידכו ,תובוחב עקש אוה ,חילצה אל הזב םג םלוא !רחסמב

 .הלחגה ותזוחאמ םיקלח םיקלח רכומ ליחתה וישונו ויביזז
 ומוקמ תא אלמל אלא ,תרחא ךרד וינפל האר אל ויבא לש ותריטפ ירחא

 .תודמ לעבו ןדמל היה בגא ,"יבד" רתכב רתבהל ,רטפנה לש
 .בוקרמ ףסוי םהרבא רזוע ׳ר קידצה תא םג הירעש ךות לא הלבק ץליק

 /ץיבוביבר תחפשממ ,בוינדחוסמ ר״ומדאה היהש ,החפשמה התואמ ,דיה אוה

 הצקב הז ר״ומדא דמוע םתבש םוקמל ץליקב ורחבש ,םיר״ומדאה תרושב
 םיירפב םישנא וילא ואב .ול ויה אל הז םשב ארקהל םייוארה םידיסח .תרחאה
 .םהיתולחמ לכל הפורת ונממ שקבלו םבל תורצ תא וינפל תונתהלו ותצעב לאשל
 ויה ןה .ןהיתונוידפ תא ול תואיבמ ויהו ויתוצירעממ תוינקדצ םישנ ויה רקיעב

 ."עישוהל וחוכבו ,םיקידצ עזגמ ,אוה קידצ ירה,, :תורמוא

 ,חמצ ׳ר ,רוכבה ונב .בוקרמ קידצה רטפנ ,רייא ד״כב ,ה״פרת תנשב
 אובת *אש הרצ לכלו עגפ לכל .ויבא תריטפ ירחא ר״ומדא לש אלטציא שבל
 ויתובאמ השוריב ול אב ,רמוא היה ,תולוגס רפס .הדחוימ הלוגס ול ,דתיה
 הארמ ןחוכבו ,תואופרה רפסב אפורב אוה שמתשמ וללה תולוגסב .םישודקה

 םיתפומו תואלפנ אוה

 תחפשממ היה אוה .יקסרבט ויניבייל יבר ץליקב ,דיה םירכזנהמ חח
 ־ונרשטמ םוחנ ׳רמ הסוחי תא הכישממה ,תמסרופמה תיליבונר׳צה םיר״ומדאה
 ,םילדרעו תורוע רחוס ,רנק םייח ,ד יאצליקה ריבגה ןתח היה ויניבייל ׳ר .ליב
 ־תב ,דתיה ול .רימזוקמ יברה לש ולצב ףפותסמו בהלנ דיסח ,דיה הזה רחוסה

 .םישודק־ןפל האישהו הדיחי
 .תומוצב ומצע ףגסמ היה אל אוה .םייחה ןמ תונהל בהוא שיא היה ונתח
 .דממ הנהנ אלש לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע" :לדח רמאמ תא םייק אוה
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 םידיסח תרבחב הדועס תוכלהב םויה תועש בור תא הלבמ היה ןכל ."ויניע וארש
 .החמש ךותמ ׳ה תא דובעל םיצור ויהש ,םיריעצ

 ותב תא ךנחל ידכ ,ונתוה תיבב ץליקב ראשנ ותשא תומ רחאל םג
 .המותיה

 .ץישולאיזדמ קיצריאמ תב ,דחא ריבג תב השאל חקל רצק ןמז רובעכ
 אלממכ ,ר״ומדאכ גהנתמ ליחתהו ולשמ הרידל םדוקה ונתוח תיבמ אצי זא

 .ל״ז ילטומ ׳ר לש ומוקמ
 יברה לא ,ויניבייל 'ר לא םידיסח םירהונ וליחתהו הביבסב ומש אצי דימ
 םוסרפ ול ושע םיידוהיה הקירמא יגותע .הקירמאל םג עסנ כ״חא .יאצליקה

 .הבורמ הכרב ול האיבה םיל רבעמ וז העיסנ .בר
 םתוא הניכשה ץליקש ,םיר״ומדאה תרוש תמייתסמ הז ויניבייל ׳ר יברב

 .הברקב
 חוכב םיכשומ ויה םה !ץליקב םידוהיה יסולבוא וברתנ םהידי לע
 ,תדחוימ הרוצ ץליק תלהקל ווש םהו ,םפקה ךותל הביבסה יבשות תא םתשודק

 .תיללכה התרוצל םהלשמ םיוק ופיסוה יכ
 השדק היתומוחב םיקידצ תעפוה .האמט ריע תניחבב ץליק .דתיה םדוקמ

 .הביבסה תולהק לש םימיוסמ םיגוח לע לעפש ,ךשומ חוכ הל ףסונו
 הניחבמ ומצמטצהש ,תונטקה תולהקה ןובשח לע הלדגו הבלה ץליק

 .תיתוברתו תיתרבחה

 השעמ ישנאו םידמול ,םידיסח

 ,םיניוצמה םינדמלהמו םיקהבומה םידיסחהמ םידחא תומש תא ןאכ ריכזנ
 םתונדמלו םתודיסח .םהב םתוא וריתכה םריע ינבש ,ראותלו םשל םייוארה
 סופטה תא םיגציימ ויה םה אלא ,דבלב ןיע־תיארמל קר ,תיחטש התיה אל
 םתוגהנתהב ,םנתמו םאשמב ,םהלש ׳ה תדובעב ,םתרותב .יתמאה ידיסחה
 אלטצאב ושמתשה אל .תוליצאה םלועמ הבצחנ םתמשנש ,רכינ היה תיתיבה
 ידכ ,אברדא ,אלא !םירחא ןהב חגנל ידכ הרותה לש אגתבו תודיסחה לש

 הקוחר .דחיה תואנקה .ויתודמב םלש ידוהי לש אמגוד שמשל ,םירחאל ביטיהל
 ויה אל ןתקולחמ ררועל ויה תולוכיש ,תולועפב םלועמ ופתתשה אל ,םבלמ
 .םהילע עיפשהלו םהילא ברקתהל םילדתשמ ויה אלא ,םהידגנתמ תא םירטנקמ
 ,םילכה לא םיאבחנ ויה !להקה שארב םיצפוק ויהש ,הלא ןיב םיקחדנ ויה אל

 .רבד רתסהב םדובכ לכש ,םיעונצ

 רבוקבוס לאונמע ׳ר
 שיא .הרותה ילודגמו םייתמאה םידיסחה ילודגמ דהא היה לאונמע ׳ר
 תובהל טעממ היה .ל״צז הצבורטסואמ לאיחי דיאמ ׳ר ,ובר תודמ חא ול לגסש
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 .דתיה ושפנ לבא .קחודבו ינועב םייח ויה ותחפשמ ינבו אוה .הזה םלועהמ
 ,ארזל ול ויה םייחה יגונעת .ויתפש לע דימת תפחרמ התיה קוחצ־תב ,החמש
 .םייחב ולש גנועה איש ויה הרות ירבד .הרות ישודחב אצמ ושפנ קופס תא יכ
 ,לבה ירבד ויניעב ויה תוירמוחה תואנההו םיגונעתה לכ םע אמלעד ילימ ראש
 אצומ היה אוהש ,יתמאה גנועה ןמ תעדה תא חיסהל קר םהב שיש ,קיר ןכות
 ם״במר הזיא בשייל ודיב הלע וא ארמגב השק איגוס וזיא ול הרווחתנש העשב

 .רומה
 לע םמורמו הרוהט ושפנש ,שיא וב ואר יכ ,תוירבה לע ביבח היה אוה
 תילכת הב הארש ןויכ ,המשל הרות דמול .דיה תמאב אוה .הרות ינב ראש

 .םדאה

 דלפנייש לאיחי ׳ר

 תשורח־תיב לעב ,יקסננזופ לש ןכוס ,דב יגירא רחוס היה לאיחי ׳ר
 .׳חולב םיגיראל לודג

 ,רוגמ ר״ומדאה לש ונתוח ,ןי׳צנחמ רנימאק לידוי ׳ר ןתח היה לאיחי ׳ר
 היה אוה ,וסוחי דבלמ .קהבומ ירוג דיסח היהש ןבומ .ל״צז ,"תמא תפש" לעב
 ינמכמ לכב יקב ,לודג ןדמל .יתפומ שיא ומצעב םג היה ,תסחוימ החפשמ ןב
 הלפתב ,׳ה תדובעבו הרותב קסוע היהו םימיכ תוליל םשו לודגה דומלתה םי
 היה דוחיב .ותלכי יפכ הקדצ רזפמ היה .תומלשב לכה תושעל לדתשהו הרהטבו

 .הרות ידמול ידיב קיזחמ

 ריהז היה .ולשכ וילע ביבח ורבח ןוממש ,רשי שיאל ריעב היה קזחומ
 שכר הלא ויתודמב ,רקש־רבד םישמ ילבמ וליפא ויפמ איצוי אלש ,ורובדב
 ודיב רסמ יקסננזופ ןתשרחה .חירב ינב םניאש םגו תירב ינב לש ןומא ומצעל

 .תונומא םידיב התוא רסומ יב ,חוטב היהו * לבור׳ *ןלא האמ לש יוושב הרוחס
 .םירז לש םפסכב לעמי אל דלפנייש לאיחיכ םדא יכ

 יכ. םא- ,דובכ ול • םיקלוח ויה םירואנ■ קבו םידיסח ןיב ,הליהקה ינב לכ
 דובכה ןמ חרוב היה ומצע אוהש

 :רמוא היה ,רברמ רמ ,ץליקב יאזדולה קנבה ףינס לש להנמה
 קר ןניאו תויניצר ןהש ןעי ,דלפנייש רמ לש ויתופקשהו ויתועד תא ינא דבכמ

 .ץוחלו הפשה ןמ
 יתלכשה יפל םג ,הרבחב ידמעמ יפל ׳יכונח יפל — רמאל ףיסוה — ינא״
 םהיתועד דבכלמ יתוא ענומ וניא הז רבד םלוא > ותא םיעד־םימת תויהל לוכי יניא
 ןיאו ,ןתמשנ שרוש ךותמ תועבונ ךה .,םתוהממ קלח ןה יכ ,יתוארב ,םירחא לש

 ."ףויזה ןמו תועיבצה ןמ ןהב
 תא ל״ז דלפגייש לאיחי ול שכר תורחא תובוט תודמבו וללה ויתונוכתב

 .ודובכב עוגפל וזעה אל וידגנתמ םג .ריעה יבשות לכ לש םתבח
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 ןטקה לאומש ׳ר
 םשב עדונ .דיהש ,ןמרגאה לאומש ׳ר דחוימב דוע ןייטצה רוג ידיסח ןיב

 .ולש הדימעה תונשב ומלועל ךלה אוה .ןטקה לאומש
 ינינעמ ותושירפב ץיטצה אוה ,דחוימ ןיממ דיסח לש םופט היה הז
 .השאב ,הלילח ,לכתסי אלש ,הצרא תויוטנ דימת ויה ויניע !הזה םלועה
 אלמ היה ובל .הרהטבו הליבטב רהזנ היה יכ ,הוקמה יממ תובוטר ויה ויתונש
 תובדנמו אוה ופסכמ ךרצנ לכל רוזעל דימת ןכומ היהו ידוהי לכל .רבחו הבהא
 וירבד י״ע םתבדנ תא תתלו םדי תא חותפל וררועתנש ,םירחא לצא ףסאש
 אלמי ,העבשל לכאי םדאש ,ונוימדב רייצל היה לוכי אל אוה .בלהמ ואציש

 .בערמ לובסי ורבחש העשב וסרכ תא
 ףסואו וילגר תתכמ לאומש ׳ר תא תופוכת םיתעל םיאור ויה ןכלו
 ,םיינע םילוח ליבשב האופר יכרצ תונקל ,םיבער שפנ עיבשהל ידכ ,תובדנ
 םיבורמ וישעמש לכ" :אנתה רמאמ תא ומצעב םייק אוה .םיחרוא ןסכאל
 אלא ,דבלב הרות־דומלב קפתסה אל אוה ."תמייקתמ ותמכח — ותמכחמ
 אוה םג .תוירבה ןיב םימחרו דסח ,הקדצ תוברהל ,הרותה תנווכ םג םייקל הצר
 םיגלגלמ םימעפל ויה ריעה ינצילש ,יכ םא .םיבשותה יגוח לכ לע בוהא היה
 אל השעמל ,"הטוש דיסח" לאכ וילא םיסחיתמ ויהו הרתיה ותשירפ לע וילע
 ,ןויכמ לבא .וירבד ךותמ תצבצבמ דימת ,דתיה ותוחקפ !הטוש ללכ היה
 בגאש ,"ןטקה לאומש" םשה היה ןכל ,תוינוציק ידיל העיגמ ,רתיה ותומימתש

 — .ןלטב לש יונכו םשל ,הכומנה ותמוק םושמ וב ותוא ורתכ

 (גרבנטוי) ם׳מוחנ ילא ׳ר
 ,רחוס ,שפנ ליצאו ןדמל ,רוג ידיסחמ קהבומ דיסח אוה םג /ילא ׳ר
 .ול רתומב םג ומצע לע רימחמ ,תווצמב קדקדמ היה ,תיקדיסל תונח לעב

 .הרשבב העיגנל אובל אלש ידכ ,השא ידימ ףסכ לבקמ היה אל ותונחב
 ,וב חוטב היהש ,ןמיהמ בצק ידימ הנקנה רשב קר לכוא היה אוה
 הנמזב הלפתב רהזנ היה אוה .התאירב אכריס םע ,המהב־רשב ונליכאי אלש
 אל ,תוירבל חונ !"וישעמ לכב דיסח" היהש ,ורמא זילע .הרותל םיתע עבוקו
 ימומ תוארל םוקמב" :רמוא היה אוה .םירחא לצא םיאטח ישפחמל ךייש היה
 עיפשת ,הככ גהנתת םא ,ךיכרדב םגפ ןיא םא עד" ."ךימומ תא האר ,םידחא
 אמגוד שיאה שמיש תמאבו — .״םיברל אמגוד שמשת ,םירחא לע םג אליממ

 .םיברל תפומו

 .לטנניב קחצי המלש ׳ר
 היה אוה .ל״ז ב״וש דירפטוג לאיחי ריאמ ׳ר ןתח היה קחצי המלש ׳ר
 ,דיה ןיע תיארמל .םיניעל הרקדזנ אל ותודיסחש ,דיסח ,קסיזדורג ידיסחמ
 ועדי אל םיבר .תכל ענצה שיא ,רכומו הנוק ,היטמקרפב קסוע ,טושפ ידוהי

 .תעגמ ותודיסח ןכיה דע
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 •הבקב האובת רחוס םג היה הז דבלמו הנטק תלוכמ תונח ול .דתיה
 ־קש תא ,חלמו טפנ תונקל ותונחל ואבש ,םירבאהמ הנוק היה .ןטק .דדמ

 םינב לדגו סנרפתה הז ןתמוי־אשממ .הריכמל הריעה םתא ואיבהש ,האובתה
 .םידוהיה לכ ךרדכ

 תולע ינפל .ןיעל התארנ אל שדוקב וכרד לבא !ןילוחב וכרד .דתיה וז
 ,"תוצח ןוקת״ל םוקל םיכשמ ,דיה ,המדרתב םיעוקש ויה ריעה יבשוישכ ,רחשה

 .הלפת ןמז עיגהו םויה ריאהש דע הרות דמול היה ןכ ירחאו
 שידקהו ויניעמ הניש לזג ןכל ,ותוא תודירטמ הסנרפ תוגאד ויה םויב
 !תובצע ןימ הזיא דימת םיקיפמ ויה וינפ .הרות דומלל הלילה תועש חא
 תוחנא ןמזל ןמזמ תוצרפתמ ויה והזחמ !ויתפש לע םלועמ עיפוה אל קוחש
 תא ריסמה ,תולגה דובעש לע וא הניכשה תולג לע גאוד היה ולאכ ,תוקומע
 הדובעב ותולשרתה לע רצימ היה יכ ,תויה לכויו !,ד תדובעמ םיבר בל
 אל ,ודיל ,דוצמ האבשכ ,ללכ לשרתמ היה אל תמאב לבא .הרות־דומלתבו

 .הרומחכ הלק .דוצמ םייקל ץר היה דימת !םלועל הצימחה

 .םיובננט ןועמש ׳ר
 ומכ ,"קזוב" ןימינב וא ,םיובננט ןימינב ׳ר לש ונב היה ןועמש ׳ר
 ילודגמ ,לשיפ יכדרמ ׳ר היה ומא דצמ ונקז יבא .וריע ינב ותוא םינכמ ויהש
 ויתועדב לבא .רוג ידיסחמ היה הז ןועמש ׳ר .ןי׳צנח ריעב םינדמלהו םידיסחה
 םיאנקכ ןילופב םיעדונ ויה רוג־ידיסח .םהל רומגה ךפהה היה ויתופקשהבו
 התלסל םמצע תא םיבשוח ויהו ,םמולש ישנאמ םניאש הלא תא םילטבמה

 .ןילופ־תודהי לש הנמשו
 .םהיניעל םהימומ תא עיקומ היהו םהלש אתגולפ־רב היה ןועמש ׳ר
 םיבייח ונא !המואה ףוג לש רבא אוה ידוהיו ידוהי לכ" :רמוא היה אוה

 ."רתויב הנוגמה ,דדמה איה הוואגה .ידוהי לכל הבהאבו הבחב םחיתהל
 םהייח תא םישידקמה םיצולחל דוחיב ,םינויצל הלודג הביח הנניק ובלב
 ,דמ" .השודקה ץראה תמדא תא םתעיזבו םמדב םדרמ,ד ,תדלומה ליבשב
 תויחהל הבוחה תא םמצע לע וחקל םה ,םהש" ,רמוא היה ,"םתוכז איה הלודג
 ,הלוגה ינב ליבשב תדלומ ןיכהלו ,הנממ ונילגש ,ונצרא תוממוש תא תורפהלו
 ויה רשאכו ."םהילגרל תחתמ תרעוב הליחתמ םהיתוצופתב םתמדא עקרקש
 ילכוא ,תבש יללחמ ,לוע יקרופ םה םיצולחה ירה" :םירמואו ותוא םירטנקמ

 "?הלואגה תא םה ואיבי ךיאו — תופרט
 איבמו ."תווצמה ןמ רוטפ — ץראה ןינבב קסועה״ :רמואו ,דנוע ,דיה
 תקולחו שובכ לש ,דנש הרשע עבראב םג ירה" :וירבדל היאר דימו ףכית

 ."תווצמה ןמ םירוטפ לארשי ינב ויה ןונ ןב עשוהי ימיב ץראה
 ־תב .זילעו טקש חוד־בצמב דימת היה הסנרפ רסוחו תוקחד ייח תורמל

 .לארשי־תבהאמ ול האב םייחה תוודח .ויתפש לעמ םלועמ הרס אל קוחצ
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 ,תורזומה ויתועד ללגב ותודנל םעפ וצר "לביטש״הב םידיסחה וירבח
 ואצמ אל ,םהמ דחאכ היה ויגהנמבו וישעמב יכ ,םממז תא עצבל וזעה אל םלוא
 קדקדמ היה !רוסא ץמשמ םג רהזנ היה יכ ,םידיסחה יכרדמ היטנ םוש יב
 זבל .וישעמב םגפ םוש ואצמ אל ;ודיל האבש הוצמו ,דוצמ לכב הרעשה טוחכ
 הזיא ול שיש ,תעדב תצק יופש וניאש ,זעל וילע ואיצוהש ,הזב וקפתסה

 .ויתויוטשל בל םישלו וב לפטל יאדכ ןיאו ,וחומב יוקל
 ,דתיה אל םתודיסחש ,םינומדקה םידיסחה םתואמ ,דיה ןועמש ׳ר םלוא
 הבוצח ,דתיה םתמשנ .תישפנה םתוהמ ,דתיה אלא ,יוקח ידי לע תינקנ ,תפיוזמ
 םעבטל םינמאנ !םהש המ תויהל םיחרכומ םה .דסחה םלועמ ,הב,־דא,ו םלועמ

 .םשפנו
 הל׳יבר ׳ילא

 .הל׳יבר ׳ילא םשב ,ץליק ריעב עדונ היהש ,דחא דיסח םשב םג ריכזא
 ,דתיה ,דז הפואל .ץליקל הכומס הרייע ,ןי׳צנחב דחא םותחנ לש ונתח היה אוה
 ייבאד תורהב לודג וחוכ היה אל הז ונתח .םכח־דימלתל האישהו הדיחי תב
 םינונחתבו הלפתב ארובה תדובע .תודיסחב לודג וחוכ היה תאז תמועל (אברו

 .ידוהי לש ודיקפת רקיע ויניעב ,דתיה
 :תניחבב ,התעשב הנח תלפתכ ,דתיה אל ותלפת .הלפתב ךיראמ היה ןכבו
 .ותלפתב תומלוע שיערמ היה אוה אלא ,"עמשי אל הלוקו ,תוענ היתפש קר
 ׳וילגרב עקור היה ."הנרמאת יתומצע לכ" תניחבב ,הב ופתתשה וירבא לכ
 סכרפמ היה ופוג לכו ,ויניעב ץמצממ ,ןחלשב ,ריקב ,ריואב וידיב הכמ
 תוחינג ,תוחווצ ,תוחירצ ,תוקעצ :תולוק ינימ לכ איצומ היה ויפמ .רפרפמו

 .תויכב ,תוללי ,םינש תקירח ,תוחנאו
 ,ותלפתב דמועה הזה שיאה יכ ,בורקמ וילא םיננובתמל היה המדנ
 תא םוסחל םידמועה םיניטשמה לכ דגנ השק המחלמ םחלנ ותילטב ףטועמ
 ותדובע ,דתיה תמאב םלוא .המימש,ד רשי תולעמ ןתוא םיענומו ותלפתל ךרדה
 תובשחמה תא שרגל ,"שיה לוטב" תגרדמל עיגהל :תרחא הרטמל תנווכמ

 .ובלו וחומ תא לבלבל הלפתה תעשב תואבה ,תוערה
 קידצ לאכ וילא םיסחיתמ וליחתה ,ותוגהנתה ןפוא תא םתוארב ,םישנא
 וילא םיטקלתמ וליחתה .ותראפתו ולדג לכב ןמזה ךשמב תולגתהל דיתעה
 םיברעה תכשחב .םינקזו םיכרבא ,הכאלמ ילעב תישילש הדועסל תותבשב
 תונופ ויה םישנ .םיבוסמה לע זועו ףקות רתיב ויתורעהו ויתועונת ולעפ

 ."תואקתפ״ב וילא
 ־ןטק היהש ינפמ לבא ."יבר" ראותב רבכ רתכומ היה םעה ינומה ןיב
 םא עדוי ימ .",דל׳יבר" — הנטקה ןושלב ול םיארוק ויה םימיל ריעצו המוק
 ־תבב ודירוהש ,דחא הרקמ אלול ,ר״ומדאו קידצ תגרדמל עיגמ היה אל תמאב
 .םייחב ׳ילא ׳ר לש ולרוג תא עבקש ערואמה אוה הזו .ותשודקמו ותגרדממ תחא
 היה םשש ,שרדמה־תיבב ראש,דל הל׳יבר ׳ילא גהונ היה תבש לילב
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 רהוזה יקרפ תא אורקל ,תבש ינוקת ןקתל ידכ ׳הלפתה רחא העשכ ,ללפתמ
 .תוטומפב םיבהבהמו םיססוג ויה רבכ תבשה תורנש העשב ותיבל אב היהו

 לגרל תולילב רע היה עובשה תומי לכש ,הפוא ,טושפ ידוהי ,ונתוח
 תוארוק ויה ותשאו ותנתוח .םנמנמו ךורעה ןחלשה די לע בשוי היה ,ותכאלמ
 תא דחי ותא דועסל ידכ ,שרדמה תיבמ ואובל תוכחמו "הניארו הניאצ״ב

 .תבשה ליל תדועס

 ,הרתי תונלבסב הרזומה ותוגהנתה תא לבס ונתוח םינושארה םישדחב
 ,תבשה תחונמב ול םרוג אוהש הערפהה לע תמוערת וילע התיה ובלב םג םא
 ויתודמ לע ריבעמ היה הפואה .עובשה תומי לכ ושפנ תא אשונ היה הילאש
 ןידה ןמ ןיאו ,ןווכתמ אוה םימש םשל ירה ,ותלפתב ךיראמ ינתח םא" :ורמאב
 .םילודג תורנ םיקילדמ ויה ,הכשחב ודעסי אלש ידכו ."אינורטב וילע אובל
 .ליגרה יפכמ רתוי שרדמה תיבב ונתח המהמתה תבש לילב םעפ םלוא
 תשרפ לע רפכ ורבע התבו תנתוחה ,ותמדרתמ ץיקהל רבכ קיפסה הפואה

 ובכ ףוסבל .,אב אל ןיידע םהלש "רקיה ילכה״ו — ״הניארו הניאצ״ב עובשה
 םיכחמו — ןחלשה לע םינכומ ןייהו תולחה ,רדחב לפואו ךשוח ,תורנה םג

 .הכרבל
 "ואבט אתבש" ,"יאבט אתבש" .םנכנ ךרבאה — תלדה תחתפנ הנהו
 ויה רהוזו רוא ולאכ ,ליג תלהצב רדחה תכשחב עמשנ ולוק ,רכו םכילע םולש

 .ובןבסמ םישורפ
 בר ןמז תיהש המל" :ונתח תא לאש הזגור תצקבו קפאתה אל הפואה

 ."ךשוחב דועסל ונילעו ,ובכ תורנה 1 שרדמה־תיבב הזכ
 ותאירקב ךישמהו חוטב לוקב הל׳יברה הנע — ,״רוא ילו ,דשוח םכל״
 וליחדב ארקו "ליח תשא" תא תוקבדב רשו "םימלועה ןובר" תא הפ לע
 תיבה ינבו אוה ודעס הנבלה רואלו ןייה לע שדק .תבש לילל רהוזה תא ומיחרו

 .תבשל תורימז רמז הגמל הנמ ןיב .הכלהכו ןידכ תבשה תדועס תא
 ןתומימתב ןה .הפ וצפ אל תומימתו תוטושפ תוידוהי םישנ׳ ותשאו ותנתוח

 .םישודק לש םדוסב אובי ימ .תויהל ךירצ ךכש ,ובשח
 הפס .רבד לכל תונימאמה תויתפ םישנכ תעד־לק היה אל הפואה םלוא
 ידכ ,םיגיע־תזיחא ןימ אלא םניא השוע ונתחש ,םישעמה לכ םא ,ובלל בנגתנ
 םינכ םא ,ותוסנל ובלב רומגיו .תואלפנ השועה קידצכ םדא ינב יניעב בשחהל

 .תוירבה תא אוה העתמ קר וא ונתחל רוא ךשוחב םגש ,וירבד
 .ובכ תורנה ,שרדמה־תיבמ אובל ונתח רחאתנ בוש ,אבה תבש לילב
 חתפו ךלה ,דאמ םיזגרנ ויה ויבצעש ,הפואה .ביבסמ רדחה תא ףיטעה ךשוחה
 .רבדב ושיגרה אל םישנה .הפצרל תחתמ רדחה עצמאב היהש ,ףתרמה תלד תא
 לע םעפ דוע רוזחל קיפסה אל ״!אבט אתבש״ .החתפנ רדחה תלד
 ,ורשאל .ףתרמל דרויו, לפונ אוהו ,וילגרל החועפ םוהת !חרט — הנהו- ,ותכרב

 .הנטק הטבח קר לבק אוה ,ופוגב קזנ אל הל׳יברהו ,קומע ףתרמה היה אל
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 ג ונתחל ארוק ,ודיב הלע ונויסנ יכ ,ןוצר־תעיבשו ןוחצנ תעורתב הפואה
 .תויהל ךירצ תבשב .ומצע ופוגל קר קיזמ ןשקעה !תונשקעה תאצות יהוז"
 אל ושבע !םימשה ןמ שנוע והז .תובצעו ךשוח אל ,םידוהיל החמשו רוא

 "!רוא יל :רמאת
 הידצב יכ ,ושפנב רעש ,רבד רבד אל .ףתרמהמ הל׳יברה אצי שיובמ
 ישנא לכ !ותיב ילתכל ץוחמ םג עדמ רבדה .וילגרל תשר ונתוח ול שרפ

 .הז ערואמב וחחוש ריעה
 תישילשה הדועסל וילא אובל ופיסוה אל ,ןומהה יניעב ודובכ דרי זאמ
 ,תעדל חכמ ומצעב אוהו .תואקתפב וילא תונפלמ ולדח םישנה םג !תבשב
 ותלודגמ תחא־תבב ודירוה הזכ ךרע־לק ערואמ םא ,קידצ תלעמל דאר וניאש

 .םעה יניעב
 .ןואשבו שערב ללפתהל ףיסוה ,ותוגהנתה תא הנש אל ךכ רחא םג לבא

 .תבשב לוח ירבד רבדמ היה אל ,רהוזב אורקל הברמ היה
 -םיגווז גווזמ היה ,ןכדשל השענ ,ונתוח־ןחלש לע תונוזמ ול ולכ רשאכ
 ףוס דע יכ ,רומאל לכונ וחבשל .תולרוג ירטש םג רכומ ליחתה ןמזה ךשמבו

 .הזרפומה ותודיסת ליבשב תוירבה יניעב דבוכמ היה וימי
 לע םג ונמיה הרבעש ,הרתי ,דדמב ובלב העובט ,דתיה ןוחטב תדמ

 .אשמו עגמב ותא ואבש םישנאה
 ףפותסמ היה ןתוחה .םכח דימלתל האישה אוהו ,הדיחי־תב ול התיה

 .רדנסכלאמ ר״ומדאה לצב — ןתחהו ,ץישודרמ ר״ומדאה לצב
 אוה םג זוחאל ץמאתמ היה ,ץיבובוקי םייח השמ היה ומשש הז ונתח
 .ודיב הלע אל ויטרפ■ לכב וילא תומדהל םלוא !ונתוח לש ותגהנהבו ויתודמב
 הנממ ררחתשהל ןיאש ,ושפנ תנוכתכ ,יגש עבטכ ותגהנה ,דתיה ןושארה לצא
 תוצמאתה ,המחלמ ידי לע קר וז ,דג,דנ,ד ול האב ןורחאה לצא םלוא !דנע
 ךרוצ ךכל ול היהיש ילבמ ,ונתוח תא תוקחל אוה הצורש ,היה רבנ .תוחיתמו

 .ישפנ
 דמעמ ול ושע ,םגוח ךותל והוסינכה ,יפוד וב ואצמ אל רדנסכלא ידיסח
 םתוא דמל אוהו ,םהינב תא ול םירסזומ ויה .םתדעב דמלמ לש דמעמ ,םייחב
 םיקהבומה םידיסחהמ דחאל והובשחו ותוא םידבכמ ויה ללכבו .תופסותו ארמג
 ותויהב .ירפ ול האיבה תודמלמה ,ולש שדוקה תדובעב חילצה אוה .םתדעב
 שיאל והובשח וריע ינב .ןוה הזיא םג ול ךשח ,תוטעומ תואצוה לעבו םינב־ךושח

 .דימא
 תא ואיצוה אלש הלאכ ויה םהמ .םיבר םידיסח דוע ואצמנ ץליק ריעב
 .יתעידיל ועיגה אל םהיתומשו ,ימוחתל וזמ אל םהמו ,דלג ידיל םתודיסח
 יניב ,דתיה הרתי הברק רשא ,םידיסחה לש םהיתומש תא קר ןאכ ןכל יתרכזה
 ןפואב ןאכ יתרסמ .םהיכרד תא יניעב יתרס .םתיב יאבמ יתייהו םהיניבו
 יתראח .םכרע תא ךירעהל יתאב אלו ,ילע ושע םחש ,םשורה תא יביטקיביא
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 ,ץליק תלהק לש הינפ רתסלק תא תורודל רוסמל יתנווכ .ויהש ומב ,םתוא
 לע קר אל דמלל ואציש ,םידחא םיסופט דמעמו דמעמ לכמ ,אופיא ,יתרחב

 .ולוכ ללכה לע דמלל אלא ,םמצע
 הרותהש ,םינדמל לש םידחא םיסופט םג םיארוקה ינפל ריבעא המלשהל

 .ץליק תלהקל תראפתל ויהו ,םתנמוא ,דחיה

 .ל״ז דרדלוג ב״וש רכשי ׳ר

 הארוה הרומ ,ל״ז המלש ר״ב יכדרמ ׳ר ברה לש ונב היה רכשי ׳ר
 הרותב וישודח תא ץיפה אוה .דמלמו דמול תניחבב היה רכשי ׳ר .ץליק תלהקב

 דוהיב ,םינברה םלועב םש ול ושע הטיחש תוכלהב וידובח .הפ לעבו בתכב
 ."רכשי תחנמ" דרפס

 םתונמואש ,םידמול ןיב קר אל םלוא
 •־כמב הברה ותואיקבב םסרופמ היה ,ךכב
 ,ולא םג אלא !תינברה תורפסה ינומ
 ,הדובעל םישידקמ ויה םהימי בורש
 ויפ ירמאמ םה םג ונהנ ,רחסמלו הכאלמל
 היה םיגחבו תותבשב .הדגאבו הכלהב
 הכאלמה־ילעבלו םיתבה ילעבל שרפמ

 ¬דמ ,עובשה תשרפ תא תעדו םעט ביטב
 ,תובא יקרפ ,אמוחנח שרדמו הבר שר
 תשודקב הנומא םיעמושה בלב חיפהו
 ונדיתע תוקתב ,ימואלה ונדועיב ,ונתרות
 ץמא ,םיאכדנה חור תא םמור ךכ ךותמו

 דובעשמ םילבוסה לש םהיתובל תא
 .השקה הסנרפה לועמ ,תולגה

 אל הלהקב ודמעמ — יולג ןפואב םינויצה ידיב ךמות היה אלש יכ םא
 הבהא ובלב המעפ תאז לכב — איהש וזיא הגלפמ לע הנמנ תויהל ול השרה
 םעפ אל ינפב עיבה אוה .הנינבב םילפטמו םיקסועה ■ הלאלו לאדשי־ץדאל־ הקזח

 ת׳אר״אל חלש וז תילכתל .השודקה ץראב עקתשהלו תולעל הברה ותקושת תא
 הנחמב םירבדמה ישארמ דחאו הנושארה תסנכה רבח ,דרדלוג םהרבא ,ווב

 .הילעל ךרד ול םג לוסלו וינפל תורוהל ,י״אב םייתדה םילעופה

 וקלח ץליק ינב .והמדק תוומה יכ ,לעופל איצוה אל הז וצפח תא םלוא
 ותרותב םהילע עיפשהש הלא ןיב הכרבל ראשנ ורכזו ,ותומב לודג דובכ ול

 .ותציחמב תבשל תונמדזה םהל ,דתיהשו
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 .גרברוה ךורב ףסוי רתלא ׳ר

 ןשרדו הרותב לודג ,האושה אוב דע ץליק תלהקב ד״בארו הארוה הרומ
 עיפשה ויתושרדו וימואנב .אתיירואד ילופלפ םדמלמו םירוחב ברקמ ,ןייוצמ
 ד״בא היהש ,לאלצב קחצי קידצה ברה לש ונב היה אוה .ץליק ידוהי לע הפיה

 .קסזב ק״קד
 םיאיבמ ויה םירחוסהו ,רחסמ ינינעב םג יקב היה גרברוה רתלא ׳ר
 ונוצר תעיבשל םהיניב רשפמ היה אוהו! ,םהיכוסכסו םהיתוביר ירבד תא וינפל

 .דחאו דחא לכ לש
 רפוס לארשי ׳ר לש ונב ,דלפנמולב לאומש ׳ר ברה םג אצי ץליקמ
 תופירחבו ותואיקבב םסרופמ היהו ןילופ תורייעב תולהק המכב ברכ ןהכ ,ל״ז

 .דומלתב השק איגוס לכ בשייל עדוי היהו ולכש
 דעוב ד״בארכ שמשמ היהו■ י״אל הלע דלפנמולב ךורב ףסוי ׳ר ונב
 לארשי־ץראל אוה םג הלע ,דלפנמולב המלש ,ינשה ונב .ביבא־לת לש הלהקה

 .ביבא־לתב הלהקה דעו לש תורשכה דעוב רבחכ שמשמ אוהו
 ץליק תדעב• םימסרופמ ויהש ,הלא לכ לש םתומשב טרפל יתאב ול

 .תידיסח החישב םיעוקש דועו רנונלח יליסוי ׳רו ןונואט ריאמ קחצי ׳ר
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 דוע קר ריכזא •ידמ רתוי תכראתמ .דרושה .דתיה ,הרותב םיגלפומכ התביבסבו
 ׳ר ןתח ,םלד׳נרהא השמ ׳ר וא ןמיירט השמ ׳ר ׳םהבש םיקהבומהמ םידחא
 הרומ ,ןפשנירג יבצ ׳ר .ץליק תלהקב הארוה הרומ ,ל״ז יולה ןורטיצ ןורהא
 .הרותב הגהו םימיכ תוליל םשש ,םימת שיא .הלהקה לש ןיד־תיב רבחו הארוה
 ׳ר .לארשי ׳ר ונבו ,דיסחו גלפומ ינרות (גרבנזור) ם׳מוחנ (לטומו יכדרמ ׳ר
 רשא ,הצבורטסואמ ר״ומדאה ידיסחמ ,ףירח חומ לעב ,ב״וש דירפטוג השמ

 אילפמ היהש ,םיפירחה וישודחמ תונהיל םילגוסמ ,םינדמל םיפפותסמ ויה ולצב
 להנמ ,דמלמ םנוב החמש ןב ,גרבנלייא לישה עשוהי ׳ר .ויעמוש תא םהב
 ,ץליקב דסח תרות תבישי להנמ ,ףלוו באז ןושרג ׳ר .ץליקב הרותה ידוסי רדח

 .ל״ז בד םייח ׳ר ןתח
 ,ןמואט ריאמ קחצי ׳ד ,השעמ ישנאו םידיסח ןיב ןייצל שי ,ןכ ומכ
 .(רניצנכ) רנמלח יליסוי ׳רו הל׳השמ ׳ר םיחאהו ם״ירה ישודיחה לעב דכנ
 ׳ר ריעצה .םימסרופמ הלפת־ילעב ,ןגנ־יביטימו םהיתודמב םינייוצמ םהינש
 הפסנ .רוגב ר״ומדאה רצחב "ףסומ לעב״כ ןילופב ול ואצי ןיטינומ ,יליסוי

 .׳זדול וטיגב האושב
 ,הבכת אלש תלחגה לע ורמש םיברה םהירבחו וללה םידיסחהו םידמולה

 .ץליק תלהקל רקי תפסות וושו הצוחה םהיתוניעמ וציפה
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 תבוטל םרשעמ ומרתש ,םינבדנ ץליקב ויח םינדמל ,םידיסח דבלמ
 םיעדונ ויהו ץליק ימוחתמ אצי םמשש ,םהבש םימסרופמהמ ןאכ ריכזא .רובצה
 ייחב םיברועמ םינבדנ ,םיטושפה "םיתבה ילעב״מ המכ םגו .ןילופ ץרא לכב

 .עצוממ יאצליק ידוהי לש אמגוד םישמשמה ,רובצה

 .ל״ז רפפ השמ ׳ר

 אוה .ותדע יגב לכמ לוגד שיא ויתולועפבו וישעמב ,דיה רפפ השמ ׳ר
 םידדצה תבר ותוישיאב ןה ,ורשעב ןה יאצליקה להקב הנושארה הרושב דמע
 המוצע הפיחד הל ןתנו שיאה םק הלהקה לש הדסווה תישארב ,וילעפמב ןהו

 .התוחתפתהלו הלודגל
 ילכלכה בצמה לש ותמרהל הברה לעפ תאז לכב ,ןיישעת היה אל אוה
 ק־םעה ,"ץי׳צחינ" תזוחא לעב ,תורעי רחוס ,ןלבק ותויהב .ץליק ידוהי לש

 .ותליהק ינבמ םידוהי וילעפמ לכב
 תורודל ורכז תא חיצנהלו רובדה תא וילע ביחרהל ,הזה שיאה אוה יואר

 .םיאבה
 ןיב םג התמגוד םויכ אוצמל השק רשא ,תוישיא היה רפפ השמ ׳ר
 הרות ורבחתנ ׳הזה לוגדה שיאב ,וב ,םעה שארב דומעל םירמיתמה םיגיהנמה
 תופיקתבו וינפ תעבהב ,ותוינוציחב דובכ ררועמ היה אוה .דחא םוקמב הלודגו
 ויסומנו ויתועונת .ורובד ןפואמו ויניע יטבממ תצבצבמ ,דתיה תוליצא .ותעד
 ךופש היה דחוימ ןחו — םידיסחה דהאכ שובל .ןטבמו הדילמ ליצא לש ויה

 .רדהו דוה תפסות ול וושש ׳וישובלמ לע
 םיליצאה דחאכ הב רבדו תינלופה הפשב טלש .ול היה רובידה ןורשכ

 .ןנוחמ םאונכ עיפוה תונמדזה לכב .הטוהר תיסור םג רבד ,םינלופה
 ,שרדמה־תיבבו םירדחב לבק וכונח לכש ,רפס־תיבב דמל אלש ,ידוהי
 ,לבור ןוילימ יצחל הלע אנדמואה יפלש ,בר רשוע תושעל קר אל וייחב• ליכשה
 דומלל ,העודי הדמב הלכשה ול שוכרל םג אלא ,םימיה םתואב םוצע םוכס
 םייבמופ תומוקמב םישטולמ םימואנב עיפוהל ול ורשפאש ,הנידמה תופש

 .הלעמ ימר םישיא דמעמבו
 חותפה ותיב ללגב קר אל והוצירעהו והודבכ ,ץליק יבשות ,םידוהיה
 רקיעב אלא ׳ללכה יכרצל רזפמ היהש תומורתו תובדנהו ,ךרצנ לכל ההותל
 השארב יכ ,הל היה דובכל .וב תראפתמ ,דתיה הל,דק,ד .הדעה ראפ היהש ינפמ
 דובכ ,תוליצא לש למס היה הזה םשה ,רפפ השמ .לכמ םרומ שיא דמוע

 .תובידנו
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 —השרו לזרבה תליסמ תלילסל ןינב ירמה קפסמ ,ןלבק היה וחלחתב
 הזוחא םג הנק ףוסבל -תורעי רחוס השענ ןוה רבצ רשאכ ,ןכ ירחא .הניו

 ."ץי׳צחינ" הלודג

 תונוטלש םע םגו ןילופ יליצא םע םיסחיב אב םילודגה ויקסע י״ע
 תצעומב רבחכ ותוא ונמ תונוטלשה .והודבכו והובישחה וללה םיגוחבו ,זוחמה

 .זוחמה

 הרשי ,דתיה וחוד ?םיוש ויה ובלו ויפ ,ורובדב דמוע היה ונתמו ואשמב
 ותוחקפ .תורתסנ תונווכ ילב ,םינרגת לש תוימומרע אלל ,חומה תוימומקע אלל
 ,םיצירפה יניעב ןה האצמ ,ץירפה יפלכ יתרוסמה דובכה־סחיב הלוהמ ,תידוהיה

 .םגוח ךותל והוסינכהש תוזוחא ילעב

 ףתתשמ ,םהיניב ברועמ היה ,ןמאנו רוסמ היה םידוהיה ויחאל וסחי
 ודיב שיש ׳םנגמל ,םנורטפל והובשח םידוהיה ינומה .םלבאבו םהיתוחמשב
 :וילע םירמוא ויה ,ללכבו .םהילע םיממוז תונוטלשהש ,הער הרזג ריבעהל
 .ותלהק ינב תבוטל הברה השעו לעפ תמאבו ."תוכלמל בורק אוה רפפ השמ"
 ,םירלבלכ םהמ .ץליק יבשותמ תובר תוחפשמ היחמ ולצא ואצמ לכ תישאר
 .ובשומ ריעב םידוהיה רפסמ הברתנ ודי לע .םיברה ויקסעב םיחיגשמכ םהמ
 ,םידוריה ותחפשמ ינבמ םיברו הכאלמ ילעב ,םירומ ,םידמלמ הדובע ואצמ ותיבב

 .תועובק תובצקהב םהב קיזחמ היהש

 ויחש ,םידיגנהו ,םיריבגה ,םידוהיה םתוא לש קהבומ סופט היה רפפ השמ
 תבוטל םג אלא םמצע תבוטל קר אל םרשעב ושמתשהו ,םימדוקה תורודב
 .םקחדבו םיינעב דמעמ וקיזחיש ,םיכושחה םימיב םהיחאל ודמעש םה םהו .םהיחא

 ,"םילוח רוקב" ומכ ׳םיעצמא תורסח ,תולד תויפורטגליפ תורבח ויה תומייק םנמא
 הדעב םילשחנל ןתרזעו ,םנב יולת ,דיה ןמויק לכ רשא ,המודכו "הלכ תסנכהל

 .היתצקמ אלו הינימ אל — בחר ףקיהב תילאיצוס הרזע .ןיאכו ספאכ ,דתיה

 ׳ר תיבב םג .וילא תונופ םיניעה לכש ,לתל רישעה היה םימיה םתואב
 .הילא םינופה לכל הרזע הטישומ ה״ע ל׳רחסא ,הבידנה ותשא התיה רפפ השמ

 וניע .הריעז היפורטנליפב קפתסה אל רפפ השמ ׳ר לש ובל בחור םלוא
 .תורוד ירודל אלא ,העשל קר אל דומעי םכרעש ,םילודג םילעפמל הרטנ התיה
 .ירובצ תסגכ־תיב הל ןיאו ,הלדגו תכלוה ,תחתפתמ ץליק תלהקש ,האר אוה
 ,ךומנ ןינב ,שרדמה־תיבב וא ,"ךלביטש״ב תויטרפ תורידב םיפפוטצמ םיללפתמה
 ראופמ תסנכ־תיב הל,דקה שרגמ לע הנבו רפפ דמע .ןשוימ טטומתהל דמועה

 .ותל,דקל םגו ול דובכל היהיש

 דבוכש ,זוחמה לשומ םשארבו תונוטלשה ונמזוה דוסיה־ןבא תחנה סקטל
 הזה סקטה •תיסורב םואנ רפפ אשנ וז תיגיגח תונמדזהב .הנפה־ןבא תחנהב

 .שאר הלעמל הלע הז ןבדנ לש ודובכו ,םיפסאנה לכ לע ריבכ םשור השע
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 םהינפל ואר םה .דאמ הלודג .דלהקה ינב תחמש התיה תיבה־תכונח שויב
 .אובמה דיל ןבא־תוגרדמ ,לזרב רדג וביבסמ ראפ בורב דנב טעמ שדקמ־תיב
 היה המש סנכנש ימ .השודק־חור הזה ןינבה לע םירשמ ויה םיימינפה םירודסה

 .וב םיררועתמ ויה השודק־תושגרו דובכה־תארי .ןירותסמ לש הריוא ףופא

 ומואנב .תונוטלשה לש םתוחכונב ,תיסורב םואנ רפפ אשנ וז תונמדזהב םג
 אוה .שדקמה תכונח םויב לארשי להק ינפל רבדש ,ךלמה המלש ירבד טטצ
 ,הנידמה םולשלו תוכלמה םולשל וללפתי הז טעמ שדקמ־תיבב יכ ,ומואנב שיגדה
 ונצראמ ונילגש םוימ .םהלש וצה תא םימייקמ וגאו ,וניאיבנ יפמ וניווצ ןכ יכ
 םולשב םישרודו תוכלמ לש המולשב םיללפתמ ונא ׳לבתה ימע ןיב ונרזפתנו
 היהי הז תסנכ תיב" :רמאו ףיסוה אוה .ונל םג םולש — םמולשב יכ ,הנידמה
 ,ונארב דחא לא יכ ,תירב ינב םניאשל םגו תירב ינבל ,םדא־ןב לכ ינפל חותפ

 ."וניתוליפתב וילא תונופ וניניע — ונלוכו

 ודי תא ץחל זוחמה לשומ .םיפסאנה לכ לצא ןח־תואושת ררוע הז ומואנ
 .ובל תובידנ לע הלשממה םשב הדות ול עיבהו םאונה לש

 לע התלעתנ םתלהק יכ ,םתעדב ,םהיתבל ורזפתה החמש יאלמ םידוהיה
 .הזה ןבדנה לש ולעפמ ידי

 םהיתובל תא ושבכ םישדח םימרז .שדח רוד םק .תושדח םיתע ואב םיתניב
 ,ןבדנה שיאל יוארה דובכה תא וקלח אלש קר אל םהו !םיריעצה לש םהיתוחומו

 .וישעמ ךרע תא ליפשהל ,ודובכב םילזלזמ וליחתה אלא ,םעמ םרומה
 םילג התכהש ,רורחשה תעונת .םירשעה תאמל תישימחה הנשה העיגה
 ,תונוש תועיסו תוגלפמ ומק .ץליק לע םג החספ אל ,הרידאה היסור יבחר לכב

 .םתגרד םורממ םעה ירידא תא תירוה ןהו

 םחיתמ ליחתה ,םהינימל םיטסילאיצוסה םגו םינויצה םג ,שדחה רודה
 המ" ול וארק םינושארה ,רפפ השמ לש וסופטמ םישנאל רומג לוזלזבו לוטבב
 היחתה תעונת .ודיב ןוטלשהש ימ ינפלו ץירפה ינפל ותוספרתה לע ,"קינ׳תיפי
 בל־ץמוא ׳ימצע ךרע תרכה ,המוקה תפיקז ,לכ תישאר ,דחא לכ תאמ השרד
 הפשב ,השקב ןושלב תקדוצ השירד תעבה ,הליחזה .םדאה תויוכז תשירדב זועו
 .םיימואלה יניעב תואונש ויה וללה תויתולגה תונוכתה לכ ,ךומנ לוקב ,הפר

 לפש היה ׳ןשיה רתה לש קהבומה סופטה םהיניעב היהש ,רפפ השמ
 תא וב ואר ,םינכפהמה ׳םיילאמשה ,אסיג ךדיאמו .דובכ־שגר לוטנ ,םהיניעב
 תונפל ךירצש ,ונמז רבעש ,וב םימחלנש ,םהיניעב אונשה דמעמה לש וגיצנ

 .רפע דע ורגמל איה .דוצמ ןכלו ,םילעופה דמעמל םוקמ

 רובצב םיליעפה תודוסיה ןיב וז הפוקתב ורצונש ,םיסחיה תא ראתל ידכ
 ןפואב ונל הארת איהו ,תחא הדוזיפא ןאכ ריכזא ,רפפ השמ ןיבו יאצליקה
 ,ריעצה רודה לש םהיתובלבו םהיתוחומב זא הללוחתנש הכפהמה תא טלוב
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 .םהיתואמסיס תא ול לגסו םייטסילאיצוסהו םינויצה לש ם,היתועפשהב ךנחנש
 הרבחב תוריחבה תמחלמ הלהנתה 1907 תנשב הינשה המודל תוריחבב
 ןיבו (םיימואל םיטרקומד) םיקדנאה ןיב תולודג תוגלפמ יתש ןיב תינלופה
 ,תוימשיטנא תואמסיסב תלגוד התיה הנושארה .תיביסרגורפה תינלופה הגלפמה
 תכמות תתיה תילותקה הרומכה יכ ,םינלופה ינומה לע הלודג התיה התעפשהו

 .וז הגלפמב
 ,החוכ תא ריבגהל ידכו תוימשיטנא םרזב תפחסנ ןיידע התיה אל הינשה

 .םידוהיה תא היתורוש ךותל ךושמל התצר ,תוריחבה תמחלמל התאצב
 .ל״גה תוינלופה תוגלפמה יתש ןיב תוריחבה תמחלמ הלהנתה ץליקב םג
 .םהיתולועפל בחרנ רכ םש ואצמ םיקדנאה .תוימשיטנאה רצבמ ,דתיה ץליק
 — יקסביפפ ויה םיביסרגורפה ןיב םיטלובה .ןטק טועימ קר ווה םיביסרגורפה
 דועו ,"הקצילק ובא" ןותעה ךרוע — רגיר ,חקור — יקסניווטרא ,םינש אפור
 .יאצליקה סרגורפה יגיצנ ןמז ותואב ויה םה .ם.פ.פ םילעופה תגלפמ יגיצנ ,םידחא
 הקזח הגלפמ דגנ תוריחבה תמחלמל תאצל ולכי אל םירעצמה םהיתוחוכב
 ויה אל םהל םגש ,םידוהיל ונפ ןכל ,ןילופ יבחרב הפכב הטלשש ,.ד.ג תגלפמכ
 תמישרב םידכולמו םידחואמ ,םתא דחי תוריחבל תכלל העצהב ,ןוחצנל םייטס
 םידוהיה ויה םיביסרגורפה• םינלופהו םידוהיה ןיב םיכוותמה .תחא םירחוב

 .םיללובתמה

 םירחוב תפסא הארקנ םידוהיה יסולכוא ןיב הלומעתו הרבסה םשל
 לש תירקיעה התילכת .תסנכה־תיב די לעש ,"רזעיחא" תרבח םלואב תמדקומ
 םידוהיל חמצתש ,תלעותה תטלבהו םידוהיל תוריחבה ןיגע תרבסה ,דתיה הפסאה

 .םיביסרגורפה םינלופה םע ףותשהמ
 היה וז הפסאל םזויה .תיביסרגורפה הגלפמה יגיצנ םג ונמזוה וז הפסאל
 וידה־ךרוע תא וז הפסא לש שאר־בשויל רוחבל עיצהו התוא חתפש ,רפפ השמ
 ותד תא רימה הז לזיימ יכ ,ןאכ ריעהל שי בגא) .יעוציק ללובתמ ׳ליזיימ

 .(ותומ ינפל

 ר״ויב םיצור ונא ןיא" :האחמ תולוק םיפסאנה ןיבמ ועמשנ דימו ףכיח
 ."םהינינעמו םידוהיהמ קחרתמה ,ללובתמ

 ־ורוע תא איבהש דע עגי תועיגי המכ .וינזא עמשמל םהדנ היה רפפ
 אובל ותוא העינה וז הפסאב םינלופ לש םתוחכונ !םידוהי לש הפסאל הזה ןידה
 שגר תא הרג תיסורה המודל ריצל דמעומ תויהל יוכסה םג !הב ףתתשהלו
 יניעב יכ ,האור אוה םואתפו !ותוחכונב הפסאה תא דבכל םיכסהו ולש דובכה
 ךרע־לק וישכע אוה ׳וינפל ספרתהל ודרשמ לא םאובב םיליגר ויהש םידוהיה

 .ונממ םיענומ ויה אל םהיתופסאב םינלופה םגש ,דובכל יואר וניאו
 דמעמב ובילעהל וזיעה תוכורא תוטופק ישבולש ,ןובלעהמ זגורמ
 ,ןאכ יוצר ינניא ,הארנכ" :תמאב תאצל ןנוכתהו ותעבגמ תא שפת ,םינלופה

 ."ימוקמ הפ ןיא
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 םיצירעמ םיפסאנה בורש ,םרמאב והועיגרה ,והורצע םינלופהו רפפ לבא
 םחומ תא ולבלב םינויצהש ,םיחחרפ ולא־יא דצמ ואב תואירקהו ,ותוא םידבכמו

 .תויטסיניבוש תועדב
 אוה .םיעירפמה דגנ ףירח םואנב רפפ אצי ,תולוקה וקתשוהש ירחא
 דע תובירמו תוקעצב ,רדס־יאב דימת תוניטצמ ויה תוידוהיה תופסאה" :רמא
 םלוא .המוהמו ביר לש למסל ,דתיה "םידוהיה תפסא" :הנינשלו לשמל ויהש
 .הריחבה תוכז הלשממה תאמ ונלבק םידוהיה ונחנא םג .תושדח םיתע ועיגה
 .הלא תויוכזל ונא םייוארש ,םירשלו םימעל תוארהל ונילע ,אופיא ,הבוחה
 חרואה תא יתנמזה ינא ,תויסומנ םכמ ינא שרוד — רבדל ףיסוה — לכ תישאר
 היבשות לכו ,ונריע ראפ אוהש ,ץרענהו דבכנה "סאנצמ״ה תא ,וז הפסאל הזה
 שרוד ינאו ,ילש הרידב ישיאה יחרוא אוה .ומש תא םיריקומ תד לדבה אלל
 ."!השע תיבה לעב ךל רמאיש המ לכ יכ ,וז הפסא לש ר״ויל וב רוחבל םכמ
 םירי ,ר״וי היהי ליזיימ ׳הש הצורש ימ !העבצהל הזה ןינעה תא דימעמ ינא

 ."ודי תא
 .עירכמ בור ללובתמה לבק ,הז םואנ ירחאש ,ןבומכ

 תאמ לבקל ליזיימ ליאוה ,העבצהה תואצותו רפפ לש ומואנ י״ע סיופמ
 ליחתה ,ומוקמל ותולעב .הפסאה שאר תויהל םיכסהו הזה דובכה תא םיפסאנה
 קיפסה אל םלוא .ול וקלחש דובכה לע םיפסאנל הדות ירבד ,גוהנכ ,עיבמ
 תוצרמנ רתוי תואירק ,םישדח תולוק והוקיספה דימ — ולש החיתפה תא רומגל

 ."!תידוהי הפסא יהוז !שידיא רבדי !שידיא" :תונושארהמ
 לע רפפל החכותב הנפו הלודג הכובמב ר״ויה תא ואיבה וללה תואירקה
 ולגלגתנו וחצמ לע ועיפוה העז תופט .תאשל וחוכב ןיאש ,הזכ חרוט וילע וליטה
 בצממ ץלח,דל דיא עדי אל ׳תוצע דבוא היה .השוב העיבה וינפ תשרא .וינפ לע

 .וז הפסאב ופתתשהש ,םינלופה יגפב ,דוחיב ,שיבתה .הז שיב
 יניעב .םידוהיה םיללובתמה רשאמ הז ןינעב רתוי וניבה םינלופה םלוא
 תנבומה הפשב רבדל םימאונה לע תידוהי הפסאב .תקדוצ השירדה התיה םינלופה
 השירדב דמות אוה םגש ,ריהצהו םק ,ןותעה ךרוע ,רגיר ,םהמ דחא .םיפסאנל

 .תידוהיה הפשב ויהי םימואנהש ,וז
 הפסאה תלהנהמ קלתסמו דובכה לע רתוומ אוהש ,זא עידוה שארה בשוי
 ורחבש ,םיפסאנה דצמ ,דתיה תועט .ךוגר׳ז״ב ריכמ וניא אוה יכ ,טושפ םעטמ
 ירמגל הרזה הפסאב ר״וי תויהל ומצע לע לבקש ,ודצמ ,דתיה תועטו ,ר״ויל וב

 .וחורל
 :ריהצהו רובדה תושר תא בוש חקל אוה .תוחורה תא טיקשהל הסנ רפפ
 הב שמתשהל ונילעו ,ונתפש איה תינלופה הפשהו ,השמ תד יגב םינלופ ונא"
 לע םג רתוו אלש ,דיסח ידוהי יפמ םיאצוי הלאכ םירובד ."תויבמופ תופסאב

 .תוחורה תא רתוי דוע וזיגרה ,שאר יולגב בשי אלו הפכה

 דחא לכל תושר תנתנש ,תרמואה הרשפ תטלחה הלבקתנש ירחא קר
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 םגרתל םיכירצ םיפסאנה דחא תשירד יפלו ול היוצרהו החונה הפשב רבדל
 .תולוקה וקתתשנ ,ןיבמ אוהש הפשל ול םינבומ םניאש םירבדה תא

 לפש המ תעדל חכונו האר אוה .הרצק העש קר הפסאה תא להנ ר״ויה
 הנושארה םעפב עגמב וחא אבש ,שדחה רודה יניעב ,ראופמה םנצמה ,אוה יוזבו
 תומש תאז תופוכתה תופקתההו תויולפנתהה תא תאשל היה לוכי אל !וייחב

 .םימאונה דצמ םיללובתמל םהל ולפטנש יאנגה■
 .ףוסה דע התוא להנ רפפו ,הפסאה תא ליזיימ בזע הרצק העש רובעכ
 ףוסבל .היצקורטסבוא התיה אל ,תוערפה דוע ויה אל .םינלופ ומאנ ,םידוהי ומאנ
 הלומעת להנתש ,תוריחבב לפטתש ,תידוהי—תינלוס ,תפתושמ הדעו הרחבנ

 .היסולכואה ברקב

 תא ומצעל בישהל הצר ,וז הפסאמ ךדכודמו םינפ־תשובב אציש ליזיימ
 תימוקמה תינלופה תוגותעב םסרפו דמע ,הנכסב ךליאו ןאכמ דמוע היהש ,ודובב
 תא ריבגהל םתוצרב םיקדנאה .תוריחבה ןינעמ ירמגל קלתסמ אוהש ,העדוה
 לש םהיתולוק תא םתבוטל ךושמיש םנימאהב ,םתמישרב והודימעה ,םחוכ

 .םידוהיה

 ולעפ םידוהיה בוחרב .בר ץרמב הלהנתה םידדצה ינשמ הלומעתה
 ורבחתה םיטסילאיצוסו םינויצ ,םיללובתמ ,םידיסח .הבר תובהלתהב םיריעצה
 ישנא הבר תוליעפ וללה תוריחבב וארה דוחיב .םיקדנאה תא לישכהל ידכ ,דחי
 ,הלומעתה תלהנהל םבל לכב ורסמתה םה ,ןידה־ךרוע ונבו באה ,ןייבגסה תחפשמ

 תונטקה תורייעל םידחוימ םיחילש וחלש .תוריחבה ךרוצל ףסכו למע וכשח אל
 .העבצהה המייקתנ הבש ,ךלפה ריעל םידוהיה םירחובה תא איבהל

 םחיתהש ,ותרייעב וירמש לע אפוקה ידוהי העונתל ררועל דאמ היה השק
 ול חמצתש ,תלעותה תא תעדל לכ םדוק הצרו תוריחבה ןינעל תושידאב ללכב
 .יפלקה םוקמל ,ךלפה ריעל עוסנלו תואצוה תושעל רבדה יאדכ םאו ,הז ןינעמ
 .ול ןבומ וניאש ןינעב ברעתהל ,לפא םוקמל ושאר תא סינכהל ששח ללכבו
 ריעל רכא תלגעב עוסנל םיכסי הזכ ידוהיש ,ףסכ דחושו בר למע היה שורד

 ץליק ידוהי ועיקשהש ,ברה למעה לכ תורמלו .תיחרזאה ותבוח תא אלמל
 גוחב םימיה םתואב םצמטצה ינלופה סרגורפה .םיקדנאה וחצנ ,וללה תוריחבב
 י״ע .אתועירל םהל .דתיה םידוהיה םע םתורבחתהו ,םיטסילאוטקלטניא לש רצ
 .םילעופה תובכש ומכ םחורל תובורק ויהש תובכשה חא םג םהינחממ וקיחרה הז

 .ינלופ לכ יניעב םתמישר תא הלספ — עצמאב ידוהי די
 םורמ דרומו לפשומ ומצע תא רפפ השמ האר וללה תוריחבה ירחא
 םתוימשיטנא תא יולגב םיארמ וליחתהש ,םינלופה יניעב קר אל ותלודגמו ותלעמ
 יניעב ונח דבא דוחיב !םידוהיה יניעב םג אלא ,הלהקה ישאר יפלכ םגולגל תאו
 ,םיללובתמה תטיש ,האווסהה תטיש ,ותטישב רפפ לש ותנומא םג .ריעצה רודה

 .הפפורתנ "השמ תד ינב םינלופ" םמצעל וארקש
 ,ותדע ינבל תוארהל ותוצרב .יאצליקה להקב ותדמע תא ליצהל הסנ אוה
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 בתוכ תא ןימזה ,ובלב םג ןק תאצומ תוימואלהו ןמזה חור תא םג אוה עדוי יכ
 .הקודקדו תירבעה הפשה תא ׳יעשי ולש םינוקזה ןב תא תורוהל וללה םירוטה

 .ןמזה תושירדל רתוי רכנתמ וניאש ,תואל שמשל ךירצ היה הז דעצ
 .ץליקב הולשב תבשל היה לוכי אלו הזגור וילע הצפק רחא םוקממ םלוא

 לעב אצמ ןאכו ,הלהקה שרגמ לע תסנכה תיב תא רפפ הנב ,ליעל רכזנכ
 .ובוח תא תובגל םוקמ בוח

 תובס .תידימת תודגנתה התיה רנימק םייח השמ ׳ר ןיבו רפפ ןיב
 םג תוצוענ ןהמו תוירובצ ןהמו תוישיא ןהמ .תונוש ויה םהיניב היהש דוגנה
 האנש םרא הליטה ?שארב ימ :הלאשה .יאצליקה ידוהיה רובצב ןוטלש תוואתב

 .םימש םשל תקולחמ תאז התיה אל ןפוא לבב .םהיניב

 ותונב לע רפפ דגנ תיטפשמ העיבת שיגה הלהקה שארב זא דמעש ,רנימק
 וא שרגמה תא תונפל שרדו ירובצ שרגמ לע ,יטרפה ונינק אוהש ,תסנכ־תיב

 .הלהקה תושרל תסנכה־תיב תא רוסמל

 ינשל קלחנ להקה .יאצליקה רובצב םג םילג התכהו החקלתה תקולחמה
 םישפחמ ויה תונמדזה לכב ותעיסו רנימק .ולש דצ היה םיביריהמ דחא לכל .תונחמ

 .םבירי תא קדצב אלש וא קדצב רטנקל תונאית

 לש הבצמ תא תורערעמ ויהש ,תובירמהו תוטטקה רפפל וסאמנ ףוסבל
 םלועה תמחלמ ץורפ ינפל תודחא םינש .ץליק תא בוזעל טילחה אוהו ,הלהקה

 .השרול ונכשמ תא קיתעה הנושארה

 ,הלהקה תושרל רסמנ ןינבה לכ .הלהקה תבוטל רדוס תסנכה תיב ןינע
 .רפפ השמ ׳ר ילש םיינעה ויבורק תכימתל שדקומ היהי ויתוסנכהמ קלחש ,יאנתב

 תיב לש יגש־יאבג תרותב שמשל םנכנ ויבורקמ דחא ,ןקז שיא ,רפפ שירב
 .העובק תרוכשמב תסנכה

 לע ונעמש אלו םייטרפה ויקסע לש ותיוז ךותל רפפ ול שרפ השרוב
 .ודצמ תוירובצ תולועפ

 ינפ לע רפפ השמ םש בוש ףצ הנושארה תימלועה המחלמה ףוסב לבא
 .םיבחר רתוי םימוחתב אלא ,תידוהי תונקסע ימוחתב אלו !תינידמ תונקסע חטש

 .הכולמה תצעומל ריצ רותב םנכנ אוה
 .םתבוטל אל לגלגתמ תוברקה לגלג יכ ,םתוארב ,המחלמה ףוסב םינמרגה
 .היסורל םידבעושמ םדוקמ ויהש ,םינטקה םימעה תא םדצל ךושמל ולדתשה
 הימונוטוא םהל וקינעה ךכ םשל .ינמרגה שובכב םיאצמנ ויה המחלמה ןמזבו
 ידי לע םירחבנ ויה אל הירבחש "תיתכלממ הצעומ" ורצי םינלופל .ימצע ןוטלש
 י״ע םהל ושגוהש תומישרה יפל םיינמרגה תונוטלשה י״ע םינוממ אלא ,םעה

 .תולודגה םירעה לש תויריעה ,םיטרטסיגמה י״עו תוזוחאה ילעב תופסא
 .הנידמה לש םיימינפה הינינע תלהנה היה תיתכלממה הצעומה לש הדיקפת

 ,וז הצעומב רבחכ ןכ םג םנכנ רפפ .םידוהי רפסמ םג וסנכנ וז הצעומל
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 ידוהיב םג םתמישר תא וטשקו םתוילרביל תא תוארהל וצר תוזותאה ילעב יכ
 .טדנמ לבקל יוארו הזוחא לעב .דיהש ,רפפב ורחבו דחא

 זא דמעש ,בושח ןינעב רובדה תושר תא רפפ םעפ שקב הצעומה ינוידב
 עיבהל ומצעל ותושרה לע לצנתהו; החילס שקב וירבד תליחתב .םויה רדס לע

 .ידוהי אוהש תורמל הנידמל בושח ןינעב העד
 תואחמ וררוע הז םיקקוחמ דסומב םייוגה ינפל ותוספרתהו ורובד ןפוא

 הלא הענכהו םיגלע ירבדב םמצעל ןובלע וארש ,םידוהיה וירבח דצמ תופירח
 .לוביבכ םידוהיה גיצנ לש

 שקבו האחמ תאירקב םאונה תא קיספה ,השרו ידוהי גיצנ ,יקצולירפ חנ
 לע לצנתהל ןיאו תויוכז יווש םה הצעומה ירבח לכ יכ ׳רפפל ריעיש ,ר״ויהמ

 .אוהש ןינע לכב העד תעבה
 ונממ לטנו וחור תא ררמ רפפל םידוהיה םיריצה לש לוזלזהו זובה סחי

 .ומואנ תא רומגלו ותעד תא עיבהל ץמואה תא
 יתלב העתפה בוחרב םג ול התכח םיקקוחמה תיבב לחנש ןובלעל ףסונ
 ותאצבו רפפל וכחו בוחרל ואצי ,וירבד תא עיציב ועמשש ,םידוהיה .המיענ

 התכחש ,הבכרמב רתתסה ןוזפחב ."זוב״ו "קינ׳תיפי־המ" תואירקב וילע ולפנתה
 .םוקמה תא בזעו ,םיקקוחמה תיב ינפל ול

 .ותלחממ דוע םק אלו הלח רעצ בורמ .דאמ והאכד הזה ןובלעה
 לע ולבאתה ץליק ידוהי םרב .לארשי תוצופתב דה הררוע אל ותריטפ
 ןתנ וילעפמבו וישעמב רשא ,לוגד שיא רפפ השמ ׳ר ראשנ םהיניעב .ותומ
 ־תיב ידי לע ומצעל רכז ריאשהו םתליהק לש ריהמה הלודיגל המוצע הפיחד

 .הליבשב הנבש ,ראופמה תסנכה

 יקסיאגז תחפשמ
 רבכש ,יקסיאגז תחפשמ םג הכייתשה ,דחוימ םש םהל ונקש ריעה ינבדנל
 ריכזא .הילע רובדה תא ןאכ ביחרא אל ןכלו ,הז ירפס לש םימדוקה םיפדב הרכזנ
 דובכלו ראפל ויהשו םודסי תאזה החפשמה ינבש דסחהו הקדצה ילעפמ תא קר

 .תיאצליקה הלהקלו יקסיאגז תחפשמל
 .לופט ירסוחמ םינקזל הכרבל היהש ,הקדצ דסומ ,םינקז בשומ (א

 ,םיבוזע םימותי לופטו ךונח ,הסחמ ואצמ ובש ,םימותי־תיבל ןינב (ב
 .הז דסומל המיאתמ אל ׳הרוכש הרידב הז ינפל םייק היהשו

 הלפתל םוקמ ,ויתוביבסו רזבה רככ — ריעה קלח יבשותל שרדמ־תיב (ג
 .הרותלו

 ועקשי אל רטפנ לש םיולמהש ידכ ,ידוהיה תורבקה־תיבל שיבכ (ד
 .םימשגה תומיב ץובב

 דסחה ישעממו ץוח ,וז החפשמ יגב לש םיטלובה םהישעמ ויה הלא
 .םיימוי־םויה הקדצהו
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 ונתורשפאב ןיאו ץליק ידוהימ םיבר דוע ונייטצה הקדצו דסח ישעמב

 .רובצה ייחב וטלבתהש ,םהמ םידחא ןאכ ריכזנ !םלוכ תא תונמל

 תיב לעב ,קסמודרמ ר״ומדאה יברוקממ ידרח ידוהי ,ץיבוקשומ לפמיג
 .רמצהו הקדצ יכרצל הבחר דיו חמקל לודג רחסמ

 ץליק תידיעב רבח ׳םינויצה יליעפמ ,ץיבוקשומ ףסוי ןורהא ונב
 .דועו םימותיה־תיב ,"קדצה־תניל" ןוגכ ,תובורמ הקדצ תתבחב ליעפ ,םמעטמ

 ,רפס עדויו דיסח ,ץע תופצרמל ר״חיב לעב ,לטשירק דוד יכדרמ
 .ןילופב עודי יאקיסומ היה ,ףלוו ,ונב .ללכה יכרצל ןבדנ

 ירחא הצרא הלע ,ץליקב םינויצה ישארמ ,לפאדנרג ןורהא ונתח
 .ןאכ רטפנו המחלמה

 דוחיב ,ירובצ ןקסע ,(הק׳צק) גרבנזיא ל׳סוי ׳ר לש ונב גרבנזייא ריאמ
 םהבש ,ירמצה ץחרמלו ,רוקמל םגו םידרחה רפסה־יתבלו הרות־ידומלתל רסמתה

 .ללכה תבוטל ותדובעו ופסכמ הברה עיקשה

 םידוהי ,םיצע אוציו ץעל תורסנמ ילעב ,ןמניילק לאויו קחצי םיחאה
 .הקדצו רובצ יכרצל הבחר דיב םימרותו םינבדנ

 ־רבו ןהבא־רב ,בלסידיוומ ברה ןב גרבנטור (ףסוי בקעי> הקשוי
 בוט בל לעב ,תוימלוע קלד תורבח חכ־אבו טפנל ינוטיס ם״מיב לעב ,ןירוא

 .אבס לארשי חורב םיחרוא םינבמ ,לודג ןבדנו

 לע .רובצה יכרצל ותוריסמ תא ויבאמ שריש ,גרבנטור השמ ונב
 הצרא ותחפשמ םע הלע .םימדוקה םיקרפב רבכ ונרכזה ץראבו ל״וחב ותוליעפ
 ןמזב תמש הדוהי ונבמ וידכנו גרבצנימ הנה ,הקשוי לש ותב םג .ןאכ רטפנו

 .לארשיב ועקתשהו ולע ,היסורב המחלמה

 .ריעה ינבדנמ ,יאנוטיס טפנ רחוס ןכ םג לאיחי ׳ר ןב דלפנייש בקעי
 .ץראב ועקתשהו המחלמה ינפל ולע ןורהאו םולש וינבמ םינש

 הקדצ רבד לכל םרות ,ריעה יריקימ חמק תונחט לעב ,ןמדירפ ל׳סוי
 .הבחר דיב רובצו

 תירובצה ותוליעפב עודי ,הפנע החפשמ לעב גרבנטסריפ לאיטלפ
 .ץראב םיאצמנ ותבו אפור וינבמ דחא .תיתורבחהו

 ליכשמ ידוהי ,קצוקמ ר״ומדאה ןינ ,יקסיאגז בקעי לש ונתח ,ןמיוט לטפש
 .יקסיאגז תחפשמ לש הקדצה תולועפ לכב ףתתשמ ,הנידע חורו שפנ לעב ,דמולמו
 .ריעב םימרותהו םינבדנה יבושחמ תופצרמל ר״חיב לעב ,ןמזייר ןואיל

 ,דיס ינשבכו ןבא תובצחמ לעב ,העודי תידיסח החפשממ ,ץישפיל לדנמ
 .הרזעו הקדצ תודסומ הברהב ליעפ "קדצה־תעל" ידסיממ

 םיבוט ןב ׳ןי׳צנחמ ר״ומדאה לש םיבושחה וידיסחמ ,יקסבוטרבל דוד
 ־הנח ותשאו אוה ונייטצה ,םח ידוהי בל לעב ,קהבומ הליפת־לעב ,ןירוא־רבו
 לש ויבא .חלמו םיחילמ ,טפנל ינוטיס רחסמב קסע .רתסב הקדצ ןתמב ,הרש
 רובידה תא ונדחיי םהילעש ,םיובנשריק קחצי לש ונתוחו יקסבוטרבל לאומש

 .םימדוקה םיקרפב
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 ונב .רובצה תודסומ לכב ליעפו ובדנ ׳ליטסקטל יאנוטיס ,הדייז סחנפ

 ,ץליקב (לאמש) ןויצ־ילעופ ישארמ — הדוהי ריעצה ונב .ליעפ ינויצ היה דיאמ

 .ץראב תאצמנ ,םיינש תאפור ,הינמ ,הינשה ותב ,הרוסמ תינויצ (דלוגנייפ) .דגייפ ותב

 הקדצ תודסומב ליעפ רבח ,םידבל ס״מיב לעב ,יקצילב אבא־לאומש

 .ץרא^,תאצמנ (ןבא־רבליז) השצ ותב .רובצו

 ,תובוט תודימ ילעב ,םיצע ירחוס ,רגניטכמ !דירמשו יכדרמ םיחאה

 לש ונב .ביבא־לתב םיתב המכ הנבו המחלמה ינפל הלע הירמש .תוימורת

 .ז״ישת תנשב הזע לע ברקב לפנ רגניטכמ לארשי ,יכדרמ

 ליעפו תוירבל חונ ,בל בידנ ,ריעה ינויצ יבושחמ ןייטשלקניפ םהרבא

 .תוירובצ תורבח הברהב

 ,םידבל לודג ס״מיב לעב ,גרבנזיא ילתפנ ׳ילא ןתח ,ןמיוט רזעילא

 הלע ,ףסוי ונב .הרבחו ,דקדצ תודסומ לכל הבחר דיב םרות ,ריעה ידבכנמ

 םג ונהו ,ןרס־בר תגרדב סדנהמכ , םיה ליחב תרשמו המחלמה ינפל הצרא

 ותח ,השרו דילי ,ןמרה דניקסיז

 לעבו הרות ןב ,דימשדלוג האל הכלמו לבייל

 ,ליטסקטב םירחוסה ילודגמ ,ףירח חומ

 ־זעוב רבח ,יטרפ יפסכ דסומ לעבו ןתשרח

 ¬מיגה לש חקפמה דעובו םירחוסה תודחאתה

 תרזעל ח״מג תפוק ידסיממ ,תידוהיה היסנ

 רקיב .הכאלמה לעבו לכורה ,ןטקה שיאה

 ושכר ,(עבש־תב) עבש ותשא םע דחי ץראב

 .ןאכ עקתשהל ונווכתהו ביבא־לתב תיב

 ץורפ םע םש ועקתנו ןילופל עוסנל וצלאנ

 ודמל ,ינויצ ךוניח ולביק וינב .המחלמה

 כ״חא וכישמהו ץליקב תירבעה היסנמיגב

 :םייאמדקא תועוצקמב םיקסועו ביבא־לתב םיאצמנ םויכ .ל״וחב תואטיסרבנואב

 .גולוקיניג ןמרה בקעי ר״דו ׳ד״וע ,ןמרה לאיחי ,םידלי־אפור ,ןמרה םהרבא ר״ד

 וטולז סחנפ
 לש ותומד תטלוב ,םיידוהיה הייח בוציע לע ועיפשהש ץליק יבשות ןיב

 .וטולז סחנפ ׳ר

 ןמפיל בוט־םוי ׳ר יאצאצמ ,הזוחא לעב — ויבא) ץליק זוחמ ,הדוגיו דילי

 ןאכ .ץליקל הכומסה ,בוינדכוסל וירוענב סחנפ ׳ר רבע ,(ט״וי תופסתה לעב ,רלה

 ץיבוניבר ךלמילא ׳ר ,בוינדכוסמ ר״ומדאה לצב ףפותסזח ,םיצעו טפנ רחסמב קסע

 אצמ ןאכ .ץליקל ובר םע דחיב רבע הנושארה תימלועה המחלמה תפוקתב .ל״צז

 ־יתב כ״בכ כ״חא ,דיס תשורחב קסע הליחתב .תילכלכ המזי חותיפל בחרנ רכ ול

 .טידרקל יביטרפואוק דסומ ילהנממ דחאכ ףוסבלו ,תואקשמל תשורח

 .ימואל־יתרוסמ ךוניח וינבל ןתנ (םינב 8־ו תונב 2) הפנע החפשמל בא

 ינויצ ןקסע היה אל .דובכה ינפמ חרוב סחנפ ׳ר היה ׳ריעה ידימאמ ותויה םע

 .הפיחב ןוינכטב הצרמ־טנטסיסא
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 תירבעה תוברתה ,תינויצה העונתה יכרצ יבגל םיחותפ ויה וסיכו ובל םלוא ,ליעפ
 ,ריעב םיקהבומה םיירובצה םינקסעהמ היה ריאמ ונבש רבדה יעבט .י״א בושייו

 הצרא הלעש םינושארה ץליק יריעצמ ,ןתנ ,ונב ,דועו תירבעה היסנמיגה ידסייממ
 תורדתסהה ינמאנמ ׳ללה ,ונב ,(הנויצ־םנ ידבכנמ—םויכ) הב שרתשהו 1920 תנשב
 — םויכ) ץליקב תיטסינויזיבירה העונתה ידסייממ — ףפוק הדוהי — ודכנ ,א״תב

 .(יזוחמה מ״היב לש יחרזאה ףגאה ריכזמ ,ןטפשמ ,א״תב
 תופיקת לש האנ הגיזמ וב .רתיה
 ומצע יפלכ ןה ,שיאה היה הפק .תוכרו
 ינפוג ןויקנ לע דיפקה .םירחא יפלכ ןהו
 ¬ומכ םיבר ויה אל ךדיאמו ,ישפנ רהוטו

 ¬תונו ותקוצמב תלוזה לע םימחרמה ות
 ילעב םע וימי לכ קסע .רתסב הקדצ םינ
 היה אל םלוא ,םיירצונ םינתשורחו תורעי
 ."יוג״ה תוחכונב החש םתמוקש הלאמ

 ¬וסחה ותמוקב ,תילכראירטפה ותרוצב

 ,הפיקתה ותוגהנתהב ,ושובל ןויקנב ,הנ
 ¬פקה ינלופה ובינב ףאו ירחסמה ורשויב

 הלא לכ דצמ דובכ לש סחי ררוע — ינד
 .עגמב ותא ואבש

 :םיבוט ינבל הנאשנית ויתונבש ,ךכל גאד

 ונתח .ץליקב עודי רחוס היה ,ד״יה ןמרפפ לארשי ׳ר — דחאה ונתח
 לש ויברוקממ ,תידיסח החפשמל ןב ,ןירוא־רב ,ד״יה ףפוק אבא םהרבא ׳ר—ינשה
 י״אל וייחב הלע (ליעל ׳ר) הדוהי ונבש ךכל הכז .ל״צז ץיזדוממ ר״ומדאה

 .הב הרעתהו

 ףאו יעבט תוומל הכז םרב ,(1940) האושה תפוקתב רטפנ סחנפ ׳ר
 יבמופ עבמ תתל ריעה ינב ולכי דוע הבש תונורחאהמ ,תדבוכמ היוולהל

 .םרעצל

 .ךורב ורכז אהי

 ןמפייז דוד ןתנ
 דוד ןתנ ׳ר לש הפיה ותומד הרוכז םיקיתוה ץליק יבשותמ םיברל
 ןוחינ ,עונצו טקש םדא ,בוט ידוהי .ריעב הליהקה ינושארמ דחא ,ןמפייז
 אל יכ םאו .םירחאל רוזעל םגו דובעלו דומלל בהא ותודלימ ,תולעב תודימב
 יכ ,םיססות םייח קקש הז תיב .ךרצנ לכל חותפ היה ותיב ,גלפומ רישע היה

 .ריעה ינב יבוטמ םירבח םהלו וב םידליה ויה םיבורמ

 זכרמב םיגיראו תוורפ ,םישובלמל הלודג תונח לעב היה ןמפייז דוד ןתנ
 .הנש 55 ךשמב ריעה

 יברה לש ןמאנ דיסחו תרוסמ רמוש ,רשי שיאכ הליהתל אצי ומש
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 נוודסומ הברהל רוסמ רבח .ץושודרמ
 וימי ףוסב .ליעפ היה םהבש ,דסהו הקדצ
 רקיעבו ותיב ינבו וינבמ תהנ תוארל הכז
 ־ץראל הלעש ,בקעי ןנב לע ותואג התיה
 ריעצה רמושהמ םילוע תצובק םע ־ לארשי
 ;קמעב שדוחה־ןיע ץובקה ינוב ןיב היהו

 .םויה דע יה אוה ובש ,רפח
 השמ דחוימב ןייטצה וינב רתימ
 ,ץליקב "רמושה״ו "רימזה" ידסייממ ןמפייז

 ¬קה ,1918 תנשב םורגופב השק עצפנש

 רותב תירובצ הלועפל ונמזמ הברה שיד
 קנבה תלהנהו םירחוסה ןוגרא דעו רבח
 סיראפל רגיה 1933 תנשב .ץליקב יממעה
 .1954 תנשב ותריטפל דע תאזה ריעב ץליק יאצוי ןוגרא ר״ויכ ליעפ דאמ היהו

 ,תווח םוקשב ןייטצה ועוצקמב םונורגא ןמפייז ןמלק ישילשה ונב

 תוקרי וז םיצולח תווח הקפס המחלמה ןמזב ,השרו די לע "בוכורג" םיצולחה
 ־םיחצרמה ידימ םישודקה רתי םע דחי לפנ וז ותרמשמ לע .השרו וטיגל

 .ש״מי םייצאנה
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 תיאצדיקה הדיהקה ישאר

 ריכזהל הבוח ינא שיגרמ ,תיאצליקה הלהקה תא רפסב חיצנהל יאובב
 .הינינע תא להנלו השארב דומעל וכזש ,םישנאה תא םהיתולועפבו םהיתומשב

 ןאצב וטלשש ,הדעה יפיקתמ םבורב ויה אל תיאצליקה הלהקה ישאר
 םגיצהל םיגהונ ויה רודה ירפוס רשא ,םתלעותלו םתאנהל חוכב םתיערמ
 .הקזח אלו תרוסמ הל ,דתיה אל הריעצה ץליק תלהק .םהירפסב ןולקה דומעל
 ידוהי ידי לע דחא הפ ורחבנש ,םירשכו םיטושפ םישנא בורל ודמע השארב

 .תונומא םידיב םה םירוסמ יכ ,םתעדב ,םיירובצה םהינינע תא םדיל ורסמו ריעה

 יפב הנוכמ היה רשא ,ץיבוקבל שובייל ׳ר היה ןושארה הלהקה שאר
 םינושארה וייח ימיב רפכ בשות ותויה ללגב /׳רעיופ שובייל ׳ר" ,םיאצליקה
 ואצומש ,היה רכנו !וייח ןפואבו וכולהב ורובדב רפכ־ירכא תונוכת ול לגסו

 .ינלופ רפכמ
 תבהא /ה תארי ,תוטשפ .תובוטה ויתודמב היה ןייוצמ הזה טושפה■ שיאה
 ול וליחנה הלא תוצמ — הקדצו דסח תיישע ,םהב הכימתו םימכח ידימלת

 .םיבשותה לכ ןומאו הבהא

 תוראופמ תוחפשמ ץליקב ומיקהש ,םימכח ידימלתל אישה ויתונב תא
 .יקסבוקוב תחפשמו ןמריספ תחפשמ ,רנק תחפשמ :תופנעו

 ונמזב דאמ ץוחנ- רבד ?הלפת־תיבל ותיבמ קלח שידקה ובל תובידנב
 .הלהקה ינב ליבשב תסנכ־תיב הנבנ םרטב ,ץליק ידוהיל

 םיבושחה םיתבה ילעבמ דחא ,עקנוטש ריאמ ,הלהקה שארכ תרש וירחא
 אל דרצנו ינע .הקדצ־לעבו ירובצ־ןקסע .הב םיבשיתמה ינושארמ ,איקב
 הב היהו השדחה הלהקב אשידק ארבחה תא דסי אוה .םקיר ותיבמ ואצי

 .רתויב םיליעפה םירבחהמ

 רדס ,הרשכ ,דוקמ אל םגו ירובצ־ץחרמ דוע היה אל הלהקבו תויה
 .ריעה יבשות לכ תלעותל ותיבב ץחרמ־תיבו הוקמ הקנוטש

 דוע ראשנ ,הילותחמ האיצומו ץליק־תלהק רצויכ ,ןבדנו ןקסעכ ורכז
 ,תוחידבו תוישעמ וילע רפסל םיליגר ויהש ,םיקיתוה ריעה יבשות ןיב בר ןמז

 .וחור־דלהל ינייפוא דאמ ,דחא ערואמ ןאכ איבא
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 ויה אלש ,וינב .השונא הלחמ עקנוטש ריאמ ׳ר הלח חספה גח ינפל םעפ
 םיתניב .ירכנל ץמח תריבמ לש ןידל בל ומש אל *והומכ תווצמב םיקדקדמ
 ,ףרש ןיי ,תואקשמ לש ורחסמ תיבל ,ויקסעל בשו םילחה הלוחהו ,חספה רבע
 היהש ומכ ,חספ ינפל ירכנל רכמנ אל הז ץמח יכ ,ול עדונ רשאכ .ןייו הריב
 ןודנב הלאש לואשל אתמד ברל ,ןמטוג ברל ךלה ,הנשב הנש ידמ תושעל ליגר

 .הז
 ."האנהב רוסא — ,חספה וילע רבעש ץמח״ :קספ ברה״

 ,הצינליס לחנה לע יוטנ היהש ,רשגה לע דמע ?ריאמ יבר השע המ
 םקצויו הריב תותיבחו ש״יי יקובקב ותונח ךוחמ איצוה ,ותיב ינפל םרוזה

 .לחנה ימ ךותל

 םהיתבמ ואצי םידוהי םג ,םהיניע הארמל ובכעתה םירבועה םירבאה
 םילזונ *ותערמ אצי הז ידוהי" :והערל שיא םירמוא םייוגה .הזחמב לכתסהל
 תא םיבברשמו םהיעבוכ תא וריסה ."וידיב אוה תיחשמ הלאכ םיביבחו םירקי
 םיעבוכה ךותל וללה תואקשמה ןמ תצק טולקל ידכ ,לחנה ינפ לע םהיתועורז

 .םהיפל םירשימב םתוא םיקצויו

 — חספה וילע רבעש ץמח״ :רזוחו רמוא הקנוטש היה םילכתסמה םידוהיל
 .תואקשמה ןמ תונחה הנקורתנש דע ךשמנ הזה הזחמה ."האנהב רוסא

 וינבמ דחא .ג״ערת ,ןושח ט״י רטפנ ל״ז הקגוטש קחצי ר״ב ריאמ ׳ר
 ידוהי תדעב םידבכנה םישנאמ היהו ויבא תובקעב ךלה הקנוטש לירעב בוד

 •ץלדי
 .הבורא הפוקת ךשמב ץליק תלהק שארב שמש ל״ז רנימק םייח השמ 'ר
 ,תידוהיה "היטרקוטסירא״ה ןב .הרבחב ודמעמבו וסוחיב וימדוק לע הלע אוה
 וסיג היה םייח השמ ."ה׳צמזדופ" תזוחא לעב ,ןי׳צנחמ רגימק לידוי ,ר לש ונב
 לע השורפ ,דתיה ותדוצמש ,רוגב םסרופמה ר״ומדאה ,"תמא־תפש" לעב לש

 .םעה ןיב הובג ,הלעמב ודימעה רבכ דבלב הז בר סוחי .ןילופ ידיסח בור

 ידיסח ןיב קר אל דובכ ול ופיסוהש ,ול ויה תוישיא תולעמ םג םלוא
 ,ותוחקפ ,ותעדדוופיקת ,ינוציחה והארמ .ץליק ידוהי ראש ןיב םג אלא ,רוג
 ול ונקה הלאה תולוגסה לכ — תושרה םע ויסחי ,םלועה תויווהב ותואיקב
 הקיפסהש ,הל,דק,ד שארב דומעל האי אלו האנ ול יכ ,ודוה םלוכו * רקיו הלעמ

 .תשבוגמ הרוצ לבקלו לודגל םיתניב

 ,ךרצנ לכל החוורל חותפ ותיב היה ,ריעה ירישע ןיב הנמנ אלש ,יכ םא

 רבועה ,דרוי ,ויתובא תוכזב תובדנ ףוסאל אבש ,םיר״ומדאה דכנ .די טשופ לכל
 ורשיו ורשע לע תודיעמה ,תורגאבו הצלמה יבתכמב דייוצמ ,תורייעבו םירעב
 ףוסאל אבש ,רבחמ ,הבחר דיב וב ךומתל השקב ףורצב תעכ וינע לעו םינפל
 רמה ימכח לכמ תומכסה ודיבו בורקב תאצל דמועה ורפס לע םימתוח
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 לע הנושארב וקפדו םדיב רנימק םייח .דשמ לש ותבתכ ,הלא לכ — וינברו
 .דתיה ויתובא תרוסמ .תוקיר םידיב ותיבמ ואצי אל יכ ,םתעדב ותיב תותלד

 .לארשיב הקדצ תוברהל ודיב

 םדאכ .תורבוח לש הלודג הליבח ותיבל איבה ראודה חילשש ,םעפ עריא
 ןביט תא תעדלו ןהב ןייעל יאנפ ול ,דיה אל רובצ יקסעבו ויקסעב דורט

 .ןנכת תאז
 ירפס לש רבחמה אוה ימ הארו אנ דל" :רמאו ילא הנפ ,ותיבל יאובב
 םירפסה :ול יתרמא ,םהילע ןיע יפיעהב ."םריחמ תא ול חלשאו הלא רסומ
 יתבב םתוא םיציפמ םירנויסימה >םה םינימ ירפס יכ ,םניד הפרשל וללה
 ןייעל ילבמ רבכ ,דיה ןכומ וכרדכ רגימק ."םמרחב תושפנ דדוצל ידכ ,לארשי

 !םריחמ ףסכ םרבחמל חולשל תורבוחה ןכותב

 התשעו קלופ ירעב ער־ילוח תפגמ הצרפ ג״גרת תנשב רשאכ ,ינרוכז
 תורייעל העוגנה ריעמ םידדונ הפגמה דחפמ םידוהיה ויה ,לארשי תדעב תומש

 .הפגמה יקדיח תא ,דז ידי לע םיציפמ ויהו תיחשמה דוע ןהב עגפ אלש

 הרייעמ תירטינס הדעו םע דחי עסונ רנימק .ח.מ היה םימיה םתואב
 ונקותש ,הדעוה תונקת תא םידוהיה ןהיבשותל ריבסמ היהו ץליק ךלפב הרייעל
 ,םהיניעב דבוכמ היה יכ ,םהינזאל וסנכנ וירבד .םיבשותה לש םתואירב תבוטל

 .תועמשנ ויה ויתוארוהו ויתוצעו

 עגמב אב ,אקרקו ץליק ןיב םישיבכ יעטק ללוס ,יתלשממ ןלבק רותב
 ינינע תבוטל םהילע עיפשהל לוכי היה םימיוסמ םירקמבו ,תונוטלשה םע

 .םידוהיה
 עיפשה םידיסחה זכרמב ותדימעב ,ובל תבדנב ,תוירובצה ויתולועפב

 .הלהק,ד לש הירודס לעו רובצה ינינע לע הב־יה

 :תונחמ ינש להקה תעד תא םהל ושבכ ץליקב" :םירמוא ויה ריעה ינציל
 — ידוהיה רובצה תעד תאו םיקדנאה םהל ושבכ םירצונה לש להקה תעד תא/

 ."םשארב דמוע רנימאק םייח השמ רשא ,רוג ידיסח
 דגנ תרוקב םג המק ,ידוהיה בוחרב תינויצה העונתה המקש םוימ םלוא
 ,םירואנ םיטרקומידכ ,םינויצה -דל,דקה ינינע תלהנהב רוג ידיסח לש וז הינומגה
 ןוטלשש ,וצר םימדקתמ םיימואלכ .םיירובצה תודסומב רוא סינכהל ופאש
 דופשב :םיללכ םיימואל םינינעב םג אלא ,תדה יניגעב קר אל לפטי הל,דק,ד
 היתויוכמס תבחרה ושרד ןכל .ףכו םינומהה לש היצזיביטקודורפב ,ךונחה
 ,הקדצה תודסומ לכ ,םתעד יפל ,ףיקהל הכירצ איה ן הל,דקה לש היתולועפו

 תויטרפ תויושר זא דוע ויהש ,המודכו הטיחשה ,אשידק הרבחו תורבקה־תיב
 .הלהקה ןוטלש תוכמסל וסנכנ אלו תוירובצ וא

 ולא־יא סינכהל הלהק,ד תוכמסב ,דתיה אל יראצה רטשמבש ,יכ םא
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 אלה תושירדה ווה ,םייזכרמה תונוטלשה םעטמ הילע לטוהש ,ןונקתב םייונש
 זולהקה לש השארב םידמועה לש םחיר תא שיאבהל ,הלומעתל םיאתמ רמ :ח
 י״ע הלבקתנ ״׳.תולהקה תא ושבכ״ :םינויצה לש המסיסה .םינומהה יניעב

 .ץליק ינויצ

 םלועה תמחלמ ינפל תודחא םינש םינויצה ידיב הלע הלומעת תונש ירחא
 תא ,םהירבחמ דחא תא השארל ףולא ביכרהלו הלהקה תא שובכל הנושארה

 תבוטל םלש ןינב שידקה אוה .קהבומ ינויצ היה אוה .קבונ בקעי ,יאקנבה
 יכרצל םהלשמ הריד םהל ןיאב ,םוקמל םוקממ םידדונה ,םיימוקמה םינויצה

 .םתדובע

 ,ויתווקתבו ומע תרוסמב קבד תאז םע דחיו רואנ שיא היה קבדנ בקעי
 לש םירישעה םידוהיה בורכ םיללובתמה יברדב זחא אל ,רישע היהש ,יכ םא
 .ושפנבו ונוממב ול רסמתה אוהו ,יבש ותוא חקל ינויצה ןויער .הפוקתה התוא

 .רבגב לבס ידוהיבו ,םלש ידוהי היה אוה .ותלחת לע חיכומ ופוסו

 ילופיג ,יסורה ןוילעה דקפמה היה הנושארה תימלועה המחלמה תישארב
 היה תלהקו הלהק לכמו ביואה תבוטל לוגדב םידוהיה תא םישאמ ,׳ץיבילוקינ
 ,היסור יכלפל םיריסאכ םחלוש היהו תובורעת ינבכ השארב םידמועה תא ספות
 ושעש ,היסור ידוהי תרזע אלולו .םיעשופכ אלכ יתבב םיקזחומ ויה םשו
 םלכ יאדו ויה ,םלרוג תא הזב ולקהו םאלכ יתבמ םרורחשל םיריבכ םיצמאמ
 קלח הכז היסור ידוהי לש םיחא תרזעל תודוה קר .םלבסבו םיינעב םיקמנ

 .םתיבל רוזחל םידודנ תונש ירחא הלאה תובורעתה ינבמ

 םהמ םיבר ן םתיב תא דוע תוארל ובז םלוכ אל יכ ,"קלח" יתרמא
 .םידודנו האלת בורמ רכנב ותמ

 .תובורעתה ינב ןיב ויה ,קבונ דירניהו בקעי ,םיאצליקה םיאקנבה םג
 ,ויחא .ותלהק ינבמו ותחפשמ ינבמ קוחר ,הבקסומב ותמשנ תא חפנ קבונ ךתנה
 ירחא םימי ךיראה אלו שפנ ץוצרו ךדכודמ ותיבלו וריע לא רזח ,קבונ בקעי
 ,ידוהיכ יח אוה .ל״ז קבונ המלש ןב בקעי רטפנ ט״ערת תנש ,רייא ח״יב .וידודנ

 !ךורב ורכז יהי .םידוהיה תאנש ןברק היהו ידוהיכ לבס

 (ע׳זעב) שירב רכשי הלהקה שארב דמע הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 ןתח היה אוה .תוגלפמה בירמ קוחר ,תיב־לעב ,עונצ ןקסע היה• אוה .דלפנמויב
 תא וב ונתנ הלהקה ינב .ץליק תביבסב הלודג הזוחא לעב ,ןמזייר החמש ׳ר
 םיפורטה םימיב יכ ,להקה סנרפ לש דובכה תרשמ התואל יוארכ םהיניע
 הרזעה חטשב תולוק־ילוק ילב ,טקשב הברה אוה לעפ ,המחלמה תולבס לש

 .םהיתוחפשממו םהיתבמ ורקענש הלאל ,םיטילפל ,םיכרצנל עויסהו

 ורעצב תופתתשה ךותמ "־ולמחו הבהא ךותמ העבנש ,תירובצה ותלועפ
 וסחיתה םלוכו ׳םידוהיה םיבשותה יקלח לכ לצא בוט םש ול התנקה ,תבח לש

 .הבחב וילא
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 ,ץלייקב (יבודזל קנב) "יממע קנב" יאקירמאה "טגיו׳ג״ה תרזעב דסונשכ

 דמעוה ,לוז יארשא י״ע םיריעזה םיגזנחהו הכאלמה ילעב םוקש התיה ותרטמש
 תנמ לע אלש ,הנומאב קנבה תא להנ אוה .הזה יפסכה דסומה שארב דלפנמולב
 אוה .בחרתה ותלועפ ףקה ,וברתנ וירבח ,קנבה חתפתה ותלהנהב .םרפ לבקל
 אל ,עבק תבישי ,רתיה קנבב ותבישי .וניע תבבכ הזה יפסכה דסומה תא דמש

 .להקה תפוקמ הטורפ םג דובאל דלת אלש לדתשה ,ונממ וניע ערג

 ןונקתה יפל ותנוהכל רחבנש ,ץליק תלהקב ןורחאה היה הזה הלהקה שאר
 אלד יסכנ ילעבל קר הלהקה ןוטלשל הריחב־תוכז ,דתיה ויפלש ,יראצה ןשיה

 .ידיינ

 הרחבנ .םייטרקומד תודוסי לע תידוהיה הלהקה הדסונ תיאמצעה ןילופב
 ןוטלש הברקמ הרחב הצעומה .תויללכ תוריחבב םירבח רשע םינש תב הצעומ
 תמחלמ ץורפ דע ןילופ לש התואמצע םוימ ,תאזה הרצקה הפוקתב .הלהקה
 ופתתשהש ,תוגלפמה תוחוכב יולת הל,דקה ישאר לש וינעה היה הינשה םלועה
 םג הברקמ הדימעה איה ,תוריחבה תמחלמב ןוחצנב האציש הגלפמה תוריחבב

 .הל,דק,ד שאר תא

 הנוילעה לע םינויצה די ,דתיה רופלב תרהצה תזרכה ירחאלש םינשב
 .הלהקב םיטלוש ויה הכאלמה ילעבו "יחרזמה" םע תופתושב םהו תוריחבב

 יבצ ,ןמזייר ריאמ קחצי ה",ד הלהק,ד שאר אסכ לע ובשי וז הפוקתב

 ,רחא הנחממ היה ןורחאה הל,דקה שאר .הקסולק באזו גרבנזור דוד ,יקסיאגז
 .ןמדלדג םנוב החמש ,םידיסחה הנחממ

 דחאו דחא לכ לש וחור־תנוכתו ויפא תא םידחא םיוקב ןאכ ראתא
 םהיתומשש ,םה םייואר .הז תונורכז רפסב קוקח םרכז היהי ,הלהקה ישארמ

 ,וחוכו וצרממ ןתנ םהמ דחאו דחא לכ .םיאבה תורודה ינבל ,רברבל וראשי

 ותוא תרש דחא לכ ןושארב דמעש ,רובצה תבוטל ויתונורשכו ויתועידימ

 ותדע יגב תא םמורל קקותשה דחא לכ ;ותגשה יפכו ותלכי בטימכ הנומאב

 ךותל םינכה םגו םימיאתמ הקדצו ךונח־תודסומ םתושרל דימעהל ,חורבו רמוחב

 ,תוימואלה תונרקה תבוטל תובצקה ןוגכ ,םייללכ םיימואל םינינע םתלועפ גוח

 וסנכוה וז תילכתל םימיוסמ םימוכס .המודכו י״אל םילועה םיצולחל הכימת

 ערואמ לכל םירע םלוכ ויה ,ללכב .הל,דקה לש םייתנשה םיביצקתה *ןותל

 .ימואל ףוג לש רבאל יוארכ ,וילע וביגהו ימואל

 יאצאצמ .ריעב תמסרופמו הראופמ החפשמ ןב היה ןמזייר ריאמ קחצי

 ב״כרת תנשב הנבש ,ןי׳צנח תלהקב ןבדנ ,ס׳ליטאווצ המלש וא ןמזייר המלש ׳ר

 הזוחא לעב ,ןמזייר החמשל דכנ ,הלפתלו הרות דומלל וריעב ראופמ שרדמ־תיכ
 .הל,דק,ד ידבכנמ ,דיהש ןמזייר רודגיבא ןב ,ץליק תביבסב הלודג
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 עיפשמ היה ובש .רובדה ןורשכב ןייטצה ,םינויצה רחבנ ןמזייר .מ.י
 עודי ןמז ךשמב .םי-דובצ םינינע להנל עדויו ליכשמו רואנ שיא !ויעמוש לע

 ."יממעה קנבה" להנמ םג היה

 היחוכינחל תונקהל הברה הלעפ ,תונבל רפט־תיב תלהנמ ,ותשא םג
 .םיימואל םיברע

 היה אוה .םינויצה תעד לע םג לבוקמ היה ,"יחרזמה" גיצנ ,יקסיאגז יבצ
 ,"םינקזה בשומ" תא ץליקב ודסי ל״ז בקעי ויחאו אוה .הינבדנמו ריעה ירישעמ

 .רבכ יתרכזהש יפכ ,םירחא תודסומו
 לגד זחוא .ריה הרכה ידיל אבש םוימ ,וירוענמ ינויצ ,גרבנזור דוד
 ושע וירבד .הפסאו סונכ לכב עיפומ היה ,ןורשכ לעב םאונו ןרבד .ודיב ינויצה

 .סותפבו ןויגהב ורמאנ יכ ,רכנ םשור

 ידוהיה רובצה ינינע לע ןגה םשו היריעה תצעומב םג רבח היה אוה
 רבדל םאובב ,ונגיצנ לצא םדוקמ םוניאר אלש ,בל־ץמואבו זועב ודובכ לעו

 .םהיחלוש םידוהיה םשב

 וצירעהש םיריעצה ןיב דוחיב ינויצה ןויערל תובר תושפנ השע גרבנזור
 ,יקסניטוב׳ז באז לש תונויצה ירחא הטג ןכלו ,תרשופ תונויצ לבס אל אוה .ותוא

 .שפנו בלב םירוסמה ויצירעממ היהש

 ירחסמה קנבה להנמ־ןגסכ ןמז הזיא ךשמב תרש ,יאקנב היה ועוצקמב
 אוה .ץליקב יממעה קנבה להנמ םג היה םינש ךשמב !ץליק ףינס ,יאזדולה
 .םירחא םיבר םיחטשב םג אלא תואקנבה חטשב קר אל ויתועידי ףקיהב ןייטצה

 תא תווחלו ןינעו ןיגע לכב אצמתהל ול ולקה הריהמה ותסיפת ,הדחה ותריקס
 .הנודנה הלאשב ותעד

 לבקש ץליקב ןורחאהו ןושארה ידוהיה ותויהב ,יטרפ קנב דסי ףוסב
 קוסעלמ לדח אל קנב לעב ותויהב םג .הזכ קנב דוסיל ןויכז ןילופ תלשממ תאמ

 .רובצ יכרצב

 היה אוה .ץליק יבשות ןיב רתויב ירלופופה ידוהיה היה גרבנזור דוד
 ול שחור היה ,איהש הגלפמ וזיאמ דחא לכ .םהיכרצ לכבו םהינינע לכב ליעפ

 .דובכ

 יגב תא רמוחבו חורב םמורל ףאש ,הייח תא יח ,ץליק עקרק לע לדג אוה

 .םלוב לע בבחתנ ןכל !הכאלמה־לעבו דבועה ייח רופש חטשב הברה לעפ ,ותדע

 אלמ אוהו ,םחוכ־אבלו הפל םהל תויהל וב ורחב תונמדזה לכב ,אוצמ תע לכב

 .ךורב ורכז יהי ,הנומאב ותוחילש תא

 ןויערל דוסמ היה ותוריעצמ .םייקמ האנו שרוד האנ היה הקסולק באז ׳ר

 תא בזע אל ,הזה בגשנה ןויערה לש ותוחתפתה יבלש לכ תא רבע אוה .ינויצה

 הנומאב ןימאמ היה .תונויצה לע ורבעש ,םילודגה םירבשמה ימיב םג הנחמה
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 ותאיבה זז הנומא .םינמזה ןמ ןמזב םשגתת ותדלומב םעה תיחתש ,המלש
 .תינויצה העונתב הרוסמ הדובעל

 תרבגתמו תכלוה תוימשיטנאהש ,םישקו םיכלוה תולגה ייהש ,האר רשאכ
 ותחפשמ בור םע הלעו תולגה ייח תא לסח ,וילגרל תחתמ םג תטמשנ עקרקהו

 .לארשי־ץראל
 ךר ליגב ויאושנ ירחא ,יתרוסמ ךונח דנחתנ םידיסחה וירוהל דיחי־ןב
 דוחל וחוא הבחס תימואלה היחתה תעונת םלוא ! םידיסחה תורושב הנמנ
 ודעב העירפה אל ותוקידא ,רתויב םירוסמהו םיליעפה הירבחמ היהו היתורוש

 .תונויצה תא ומירחהש םיקודאהו םידיסחה וירבח דגנ םחלהל

 !הדובעל בחרנ רכ אצמ יחרזמב .ץליקב "יחרזמה" ידסיממ דחא היה אוה
 היחתל תקקותשמהו דחא דצמ תובא־תרוסמב תזחאנה ושפנל קופס םג אצמ םש
 .תחא תבהלושמ הבהאל וב וגזמתה לארשי־ץרא תבהאו הרותה תבהא .ינש דצמ

 םדאה תא תוממורמהו וב וננקש ,תובוטה תונוכתה תא וריכה וירבח
 אוהו !להקה שארל ,םתלהקב דובכ־תרשמל וב ורחבו םייכונאה םייחה תולפשמ

 .ותדע ינב תא הנומאב תרש

 זב םיאור ,ץליק ילוע ותוא םיכירעמו םידבכמ לארשי־ץראב ןאכ םג
 .הצרעהו הבח תותוא ול םיארמ תונמדזהה לכבו בל־רשי ןקרע

 ׳ר ויבא .םידיסחה־הנחממ ,ןמדלזג םנוב החמש ׳ר ,תרחאה להקה שאר
 איה וז תובא־תוכז .קינלאימחמ לדוד ׳ר ר״ומדאה לש ונב היה ןמדלוג לידנמ

 .ץליק־תלהק שארל רחבהל ול הדמעש
 םינויצה ידי ופר ,ץליקב דוחיבו ןילופ יבחר לכב תוימשיטנאה תורבגתהב
 אציו ינלופה םיסב ותמחלממ שאיתה םיובנירג םג .תוימוקמה םהיתולועפב
 הילעל ובלו ותבשחמ תא ןתנ יתמא ינויצ לכ םג דכ .י״אל הלע ןכ ירחאו ,זירפל
 םינויצהמ םיבר .הלוגב הוקת םידוהיל ןיא יכ ,הרכה ידיל ואב םלוכ טעמכ !ץראל
 העונתה שארב םידמועה לכש יכ םא ,לארשי ץראל ולעו — םהיקסע תא ולסח
 וראשנש הלא .ל״ז יקסניטוב׳ז לש "היצאוקבא״ה תינכתל ודגנתה תינויצה
 ,תיפיזיס הדובע הב ואר ,תימוקמ תירובצ הדובעב דוע ונינעתה אל הלוגב

 .ירפ תאשונ הניאש
 ,תוירובצה תודמעה תא שובכל םידיסחה ידיב הלע םימיה םתואב

 רחבנה היה היריעה תצעומב םגו הלהקב בור ולבק םה .ןוחינזה םינויצהש
 .םהגחממ ידיחיה ידוהיה

 גזמ לעב ,םיקידצ עזגמ שיא ,ןמדלוג הלהקה שארב דמעוה ךכ ידי לע
 ןייטצה אל םלוא .םיינעל היה חותפ ותיבו ןבדנ !םירחא לבסל הנענ ,בוט
 תא הפיקמ העידיו זע ןוצר :רובצה ינינע להנמה םדאל תוקוקזה תונוכתב
 עפשומ .דיה אוה .ול תורסח ויה הלאכ תונוכת — םקופס יגפאו רובצה יכרצ
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 .להקה שארל ליגרכ םיקלוחש ,דובכה ותוא ותוישיא הררוע אל ןכלו ,םירתאמ
 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע הלהקה תא תרש אוה

 םנברק םידוהיה ויה ,ןילופל םיצאנה םיחצורה ,רודה תאלח השלפ רשאכ
 ,תולהקה שארב םידמועב האמטה םדי תא וחלש הנושארו שארב !ןושארה

 ,וללעתה םהב ,םתליהק יגב תדמשהב הלועפ םתא ףתשל וצר אלש הלאב טרפב
 שודק לע םשפנ תא ורסמש ,םינושארה םישודקה ויה םה .תומ דע ונע םתוא

 .המואה לש ןואיתנפב בהז־תויתואב ותרחיי םהיתומשש םה םייוארו ,םשה

 שארב .ותלכי בטימבו ויתונורשכ יפכ ,ותלהק תא תרש םהמ דחא לכ
 .ותדע ינב לכ לש םתומד השבגתה הלהקה

 להקה ישאר בוד וחרב אל ,לארשיב הלכ תושעל ביואה אב רשאכ
 תא וחפנו הכרעמב תופיקתב ודמע אלא ,םשפנ תא ליצהל ידכ ,םתדמעמ

 .םמעו םשה שודק לע םתמשנ

 תדמשה ימיב להקה ישאר תולועפ תא ךירעהל רפוסה אב אל דוע
 דחא לכ לש ותדימע ,דתיה ,ונילא ועיגהש תועידיה יפל לבא !ןילופב םידוהיה
 תא וללח אלו םשפנ תא ונתנ םה !דובכ תררועמו הצימא ביואה יגפב דחאו
 ר״ד יאצליקה ןקסעהו ה״ז בוקאינרשט סדנהמה ,השרו תלהק שאר .םמע דובכ

 .ולוכ ללכה לע םידמלמה םה לי״ז ץלפ השמ

 ץליק ק״קד אשידק הרבחד יאבג

 הבחב ןהילע םירמוש ויהש ,תווצמה תחא דימת התיה םיתמב תוקסעתהה
 תמה תיולה .לודג ןהוכ םג אמטמ היה הוצמ־תמל .לארשי־תוצופת לכב תוריסמבו
 .אבה םלועל תמייק ןרקהו ,הזה םלועב םהיתוריפ לכוא םדאש ,םירבדה ןמ איה

 לדתשמו היה דחא לכ .לארשימ םדא לכל דאמ רקי היה תמה דובכ
 רבק ול תורכל ,רקי דבמ םיכירכת ול רופתל ,ודובכ יפל תמה יכרצ תושעל
 םג םיגהונ םידיסחה .הכלהכ דפסהו היול ול ךורעל ,ודובכל םיאתמה םוקמב

 .תמה תטמ ביבס תופקה תושעל

 דסח", תדחוימ הרבח םג תימשרה אשידק ארבחה דבלמ ,דתיה םיכרכב
 םתוא האיבמו םיבורק ירסוחמ ,םיבוזע ,םיינע םיתמב תלפטמ התיהש ,"תמא לש

 .לארשי רבקל

 הבושחה "אשידק ארבח״ה ,דתיה תורבחה ראש ןיב הל,דקו הלהק לכב
 לפטל הכז דחא לכ אל .׳ד־יארי ,םיבושח םיתב ילעב קר ולבקתנ הילא .רתויב

 .םכח דימלת תמב
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 תובוט תודמב ןייטצהל ויה םיכירצ אשידק ארבחה לש םיאבגה דוהיב
 .דיעה יבשות לע םיביבח תויהלו

 ,ק״חה לש ,םירבחה תפסא ץליקב תמייקתמ התיה הבר אנעשוה לילב
 לכל אבר אשודק ךרוע יאבגה היה תרצעה ינימשב .ונגסו יאבגה ורחבנ הבש

 .םירבחה

 .ידוהיה רובצב אשידק ארבחה האלמש ,דיקפתה תא ןאכ ראתל יתאב אל
 הכאלמה לגרל ינא .םדוקה רודה לש םידוהיה םירפוסה בותכל וברה הז חטשב
 תלהקב תאזה הבושחה הרבחה שארב ודמעש ,םישנאל םשו די תתל ינפל רשא
 ייחב תאזה הרבחה לש התוהמ תאז הנינע תא םירופס םיוקב יתנמס ,ץליק

 .םידוהיה

 לש וסיג ,ל״ז ריפאש ריאמ לארשי ׳ר י״ע אשידק הרבחה הדסונ ץליקב
 .ס׳ילתפנ ׳ילא השמ הנוכמ היהש ,גרבגזייא דוד השמ ׳רו ל״ז רפפ השמ ׳ר

 םירבח תלעב הרבחב ךרוצ דוע היה אל ,הילותחב דוע ,דתיה הלהק,ד
 דועו ,הלעמל ורכזנש הלא :םידחא םיבושח םיתב ילעב זא ופסאתנ .םיבר
 םותחנה ס׳ליקי לאומש ׳ר ,הקנוטש ריאמ ׳ר ,רציוש ףסוי ׳ר ומכ ,םידהא

 .אשידק הרבח ידיקפת תא •תואלמל םמצע לע ולבקו
 לע דוע לטומ זומ,דשכ .רטפנה תא םידיפסמו םיכוב ,םידוהי לצא גוהנכ
 םישנה לש ןתחירצו ןתקעז םימשל דע תולוע ותרובק תעשב םגו הפצרה

 .תמל תובורקהו תוננוקמה

 רומוה שוח םע םישנא בורה יפ לע ויה רטפנב םיקסעתמה ,םירבחה
 תפפוא התיהש ,הגותה תא תצק גיפהלו בלה תא חדבל םיבהוא ויה תמה חכונלו

 לא תבנגתמ ,רתיהש ,תובצעה תא שרגלו םחור תא קזחל ידכו .םיחכונה תא
 םיעשת לש ש״יי הקזח המיגל םימגול הלאכ םיעגרב ויה ,תומה חכונל בלה
 .ריהמ בצקב םירבאה יקרועב ותוא םירזמו םדה תא ביהלמה ,תולעמ ששו
 תושעל םילובי הז י״עו םיליגר תולוקל םהיניעב תוכפהנ תולליהו תוחירצה

 .הכלהכו יוארכ םתכאלמ
 ויה אל ץליק ינבו ,דימתמו זאמ אשידק הרבח ירבח םיגהונ ויה ךכ

 .ללכהמ םיאצוי
 :הז רחא הז םיאבגה ןלהלד םישנאה ויה תיאצליקה אשידק הרבחב

 ׳רי טדופופר קחצי ׳ר ,ןמשיפ הקשוי ׳ד ,גרבנזייא השמ ׳ר ,גרבנזייא ריאמ ׳ר
 .גרבדלוג לישעה

 ושידקהש ,םידיחיה גרבדלוג לישהו גרבנתיא השמ 7ר ויה הלא לכ ןיבמ
 חטשב םיקיתו םינקסע ויה םה .אשידק הרבח ידיקפתל םהימי בור תא טעמכ
 לש םירחא םיחטשב םג ןקסע ,דיה גרבנזייא השמ ׳ר יכ ,שיגדהל שי ןאכ .הז
 •ק״חה תולועפל ונמזמ הברה בירקה תאז לכבו .ליעל יתנייצש ומכ ,הל,דקה

 .תמא לש דסח ןינעב קר ובורו ושאר עוקש היה תאז תמועל גרבדלוג לישה

 םיתמב לופטל היטנה תא !תובר םינש ךשמב אשידק הרבחה יאבג היה אוה
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 לישה .םיתמב םיקסעתמה ןיב היה אוה םגש ,גרבדלוג השמ ׳ר ויבאמ שרי
 5 הסנרפ תגאד ול ,דתיה אל ,ולש הטנדהמ יח היהו ,ןוה לעב היהש ,גרבדלוג

 םיאור ויה רקובה תועשב .הז ןיממ תונקסעל ונמז בור תא שידקהל היה לוכי ןבל
 םירפסל ותונחב וא לפוק קחצי ׳ר לש ותונחב וא ודיב ולקמו קושב ותוא
 לש יאבגכ ודיקפת יולמל האירקל הכחמ רנימק קחצי ׳ר לש הביתכ ירישכמלו
 היהי ידוהיה תורבק,ד־תיבש חקפל ,ודובכ יפל תמל רבק רוחבל ,אשידק הרבח

 .וילא לולס שיבכ היהיש ,יוארה רדסב קזחומ
 שיבכ בר ןמז ללושמ היה ,ריעל ץוחמ ץרא־תרבככ היהש תורבקה תיב
 הכורכ תורבקה־תיבל השיגה ,דתיה םימשגה ימיב וא ויתסב .וילא ךילומה

 .םשמ האיצוהל היה השקו ץובב העקש תמה תלגעש ,םירקמ ורק !םיישקב
 ,יקסיאגז םיחאה לש ,תינבדנה החפשמה תרזעבו לישה לש ותולדתשהב
 םימעפל ואבש ,םירקבמה יפלאל םגו תמה יוולמל הכרבל היהש שיבכ ללסנ
 יאצליקה תורבקה תיבב םירקבמה ובר דוהיב .תובא רבקל םיקוחר תומוקממ
 ,ןי׳צנחמ ר״ומדאה :םיר״ומדאה םיקידצה םתחונמ תא םש ואצמש ,םויב
 ר״ומדאה ,קינלאימחמ ר״ומדאה ,בו׳צניפמ ר״ומדאה ,רימזוקמ ר״ומדאה
 לש םתריטפ לש הנשה םויל .הכרבל םיקידצ רכז ,בוקרמ ד״ומדאהו בויעוחוסמ

 .םהיתורבק לע ללפתהל השאו שיא תואמ םירהונ ויה וללה םיקידצה
 תוימשיטנאה הרבגתהשכ ,הינשה םלועה תמחלמ ינפלש תונורחאה םינשב
 םיימשיטנאה לש םזגור ץליקב ידוהיה תורבקה תיב לע םג הצפק ,הנידמה ןילופב
 םיתמב םג אלא ,םייחה םידוהיה לע םתולפנתה םהל ,דתיה יד אל .םהינימל
 םימעפל .תובצמ ץתנל ,םירבק ללחל תואמטה םהידי תא וחלשו םהיניע תא ומש

 .תמה תא םדולמב תורדגה ירוחאמ םינבא קורזל םג םיזיעמ ויה
 ורבע ,םידוהיל םדוק םיכייש ויהש ,תורבקה תיבל םילבוגה עקרק יחטש
 םגש ,םיינלופ תובשומ ףקומ םואתפ אצמנ ידוהיה תורבק,ד־תיב !םינלופ ידיל
 יבורק לש לבאהמ קוחצ םהל םישוע ויה םהו ,תוימשיטנאה םרא ססות היה םהב
 םיערופה םיצקשה ישעמל רבכ םיליגר ויה םידוהיה .םהיתוללי תא םתוקחב ,תמה

 .איהש־וזיא הבגה אלל הקיתשב םהילע םירבוע ויהו הלאה
 לעו םייחה לע תרוכה הלע המחלמה ימיב .המחלמה ינפל בצמה היה הז

 .םישיבכו תוכרדמ תלילסל וחקלנ תובצמה ,ושרחנ תורבקה יתב .םיתמה
 !ונא ונימיב הרק — םיכושחה םיניבה ימיב הרק אלש המ

 יתב״ב תובצמ ידירש אללו רכז אלל המדאה ינפ לעמ וחמנ תומלש תולהק
 היה ץליק תליהק לרוגו ,(שידויב םינוכמ ויה תורבקה יתבש יפכ) .םהלש "םלועה

 .ןילופב תוליהקה רתי לש ןלרוגב

 תסנכה תיב יאבג
 תוצופתב םוקמ לכב .תסנכ־יתב םימייק ויה ,לארשיב הל,דקו הלהק לכב
 שדקמ תיב ןינב םתגאד תישאר ,דתיה םידוהי ןינמ וסנכתנש ןויכ ,הלוגה
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 םידיחיה .םידוהיה ודחאתה תסנכה תיבב .רובצה ינינע לכל זכרמכ שמשיש ,טעמ
 .תונוש תויצקנופ תלעב הלהקל ,הדעל ,ללכל ושענ

 ,הכורא הכ הפוקתב לארשי־תסנכ םויק לש דוסה יובח היה הלהקב ,הב

 ־תיב .םהילגר סמרמל עגר לכב הרפצ ,םייוגה ןיב הרוזפ ,הנש םיפלא תפוקת
 אוה .לודג ימואל דיקפת םג אלא ,יתד דיקפת קר אל הז ןודנב אלמ תסנכה

 .הלוגב לארשי םע לש ומויקו ותודחא לע רמיע

 .תסנכ תיב ןינבב םתוזחאתה ירחא דימ םידוהיה וליחתה ,םאוב םוקמ לכב
 הינב ינונגס יפל ונבנש ,דאמ םיקיתע תויסנכ יתב ויה ןילופ ירעמ המכב
 .םוקמב םידוהיה לש םתובשיתה ןמז לע תודע ויה הלא תסנכה יתב .םינוש

 .הרואפתבו םושקב םהינוב דצמ הרתי העיגי תעקשה ,היה םלוכבש הושה דצה

 ,תונולחה ,תותלדה ,םילתכה ,ןופסה תא ראפל ושגנ הבחו ץרמ הזיאב םיאור םלוכב
 .השודקה ישימשת ראשו שדוקה־ןורא ,המיבה

 .לארשי־ץרא לש ףונ־תוארממו ך״נתהמ חקול םירויצלו םיבוטחל ןכותה

 ןופסה לע .תושודקה תויחה עברא שדוקה ןורא לש םידדצה ינשמ ויה תובטוחמ
 ףונ־תוארמ ,תובאה ייחמ תונומת תוריקה לע ;תולזמה רשע־םינש ויה םירייוצמ

 .המודכו י״א יחמצ ,השודקה ץראה לע

 הריוא םג אלא ,דבלב השודק־חור אל ותוא הפפא תסנכה תיבל סנכנש ימ
 היהו םירפסב ארק ןתודוא לעש ,תויומד ויניע ומב האר אוה .לארשי־ץרא לש
 הילא םיעוגעגו םיפוסכ וררועתנ ,ויניעב י״א הבבחתנ הז י״ע .ותלפתב ןריכזמ

 .םיכוראה תולגה ימיב החכתשנ אלו

 תסנכ־תיב תוארל התכזש דע הטקש אלו החנ אל הריעצה ץליק תלהק םג
 .התביבסלו הל דובכל היהש ,ראופמו דמחנ ןינב ,הלובג רותב

 רפפ השמ ׳ר םסרופמה ןבדנה תסנכה תיב תא הנב ליעל רכזוהש ומכ
 תוראופתהו םיטושקה תא ,הכאלמה רמג תא לבא .הינובו הינב יבוטמ דחא ,ל״ז
 .הנובשח לע הלהקה תודחא םינש רובעכ התשע ,תסנכה־תיב יטיהר תאו םיימינפה

 תיב .ןחו םעט־בוטב םתכאלמ תא ועצב םהו ,השרומ םינמא־םידייצ הנימזה איה
 תומוקממ וב םירקבמהו םיראופמה םינינבה דחא זאמ היה ץליק־תלהק לש תסנכה

 .וירפשמלו ונינפב םיקסעתמל הלהתו חבש םהיפ תא םיאלממ ויה םירחא
 וירדס לע םיחיגשמ ויהש ,םיללפתמה ירחבנ ,םיאבג ויה הז תסנכ־תיבב
 תויוצמה ,תובירמו תוטטק י״ע ללוחי אלש ,שודקה םוקמה דובכ לעו םיימינפה
 התיה תואבגה תרטעש ,הלא קר םיאבגל ורחבנ ,ןבומכ תוירובצ תופסאב ליגרכ

 .םיללפתמה בורל םיביבחו םידצר ויהש הלא ,םתמלוה

 םנוב החמש ,גרבנזייא לידנמ :יאצליקה תסנכה־תיבב םיאבגה ,הלאו
 ףסוי ,ןייטשלקניפ .ר ,גרבנשומ ,ךורב ,םובנשריק קחצי ,ןפשנירג .מ ,יקסלאערזי
 ץליק יבשותמ ,גרבנזייא לידגמ ,םהמ .יקסבוק׳צנויז ףסוי ,וטולז ריאמ ,לטייברוא
 יאבגכ רפסמ םינש ךשמ שמשמ היה ,הלהקה ירצוד םינקסע תחפשממ ,םיקיתוה
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 ותוגהנתהמו תסגכה־תיב תא ותלהנה ןפואמ םיצורמ ויה םיללפתמה .תסנכה־תיב
 .םיללפתמה להק םע

 היהי יד .יאבגו יאבג לכ לש ויתונוכתו ויתולעמ תא לבתב הפ בשחא אל
 להקה תא ותרש ,דובכ רחא םיפדור םניאש םישנא ויהש ,תוללכב רמוא םא
 תראפתל ףיסוה םהמ דחאו דחא לכ !םניע תבבכ תסנכה־תיב תא ורמשו הנומאב
 ג יוארכ תרדוסמ אהת תסנכה תיבל השיגהש ,לדתשה הז .ולשמ ךפונ תסנבה־תיב

 .הכלהכ תנקותמ אהתש ,הלהקמל בל םש דחא .וביבסמ דנ יצע עטנ הז

 וחינה םימדוקה םיאבגה םא ,תוארל וביבסמ ןיע ףיעהו שדח יאבג אב
 ירבחל הדיחא תשובלת ןקתו ךלה ,ונוקתכ לכה ואצמב .וב רדגתהל םוקמ ול

 .הלהקמה

 ףוסבל .ןיימ רהג לע טרופקנרפב ,הינמרגב בשיתהו ץליקמ רגה ןפשנירג
 .ןורחאה ומוי דע הב יחו לארשי־ץראל םשמ הלע וימי

 לארשי יאנוש ואר ..םיימשיטנאה תמחמ טעמ אל לבס תסנכה־תיב םג
 םהל הרוסא ,דתיה םדוקמש ,ץליק תמדא לע םידוהיה םהל ונב יכ ,םיימוקמה
 ונגראו םהב ואנקתה !תסנכה־תיבל ראופמ ןינב ,וז המדא לע תחא הליל־תניל םג
 ויה הלפתה תעשב .םתלפתב םידוהיל עירפהל היהי םדיקפתש ,םינוירב תקהל
 ללפתהל ואב םידוהיש ,םידקמ ויה .תונולחה תושמש תא םיצפנמו םינבא םיקרוז
 אל םלועמ .םישובחו םיעוצפ םתיבל ורזחו: םימלשו םיאירב תסנכה תיבב
 םהילע הביגה אלו הלאה שדוקה לולח יעצבמ תא תינלופה הרטשמה האצמ
 תונולחל ,תשר השעמ ,תוכבש ונקתו םיאבגה ודמע הנכסמ טלמהל ידכ .ללכ

 .תונולחה לש תויגוגזב הנעגפת אלו תוארטסילבה ינבא תא ,דנטולקתש

 סוכ תא תיצמו תיתש ךישידקמו ךינוב םע דחיו■ האושה האב ףוסבלו
 ,הרותה ירפס תא ,ךלכיה תא ,ךימלוא תא וללחו ואמטו םיאמט ואב .הלערתה

 אל" :.ירסומה וצה שודקו רוהט רפוס ידיב בותכ היה ןבל ףלק לי-י םהבש
 "תלוזל הלמחו הבהא םנכתש ,םיבר םיווצו םיקוח דועו ,"חצרת

 עקפתמ יבל !וללה םיאמטה םיינודזה ךל וללוע המ !ידוהיה תסנכה־תיב
 .םישודקה וילתכ ןיב ושעש ,םיבעותמה םישעמה תא יעמשב ,יברקב

 םידוהיה היריעה תצעומ ירבח

 םיידוהי םיירובצ תודסומ שארב ודמעש םישיאל שדקומה הזה קרפב
 הלהקה תבוטל וקבאנו ולעפש םינקסע לש הרצק המישר םג סינכא ץליקב

 .תיאצליקה הריעה ילתכב היתודסומו תידוהיה

 אלל הנידמה יבשות לכל ,דתיה תיאמצעה ןילופ תנידמ לש הקוחה יפל
 ןנוטלשלו תויריעה תוצעומל תיביספו תיביטקא הריחב־תוכז תדו עזג לדבה

 .ילנומוקה
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 וסנכנ םגו היריעה תצעומ ירבחב ורחבו וו תוכזב ושמתשה םידוהיה
 .היריעה ןוטלשל

 םינוש םיחטשב םיעודי םינקסע ויה םידוהיה ץליק תיריע תצעומ ירבח
 ונייטצה םהיניב ;הז רפסב רפסמ םימעפ יתרכזה םהיתונוכתו םהיתומש תאו
 םידוהיה תבוטל ("טרטסיגמ״ה) ריעה ןוטלשו היריעב םתדמעל םתריסמב דחוימב
 לארשי ץראל ולע םהינשש ,ינויצו יאדוגא ,גרבנטור השמ ,רו וועל ןימינב ׳ר

 אוה יכ ׳ץלפ ר״דה תא קר ריכזא ןאכ .ץלפ השמ ר״דהו ,ביבא־לתב ורטפנו
 לש היתולועפ לע םתוח עיבטה ללכב ריעה יכרצב ותואיקבב ,ויתועידיבו וצרמב
 בור י״ע תחפוקמ אהת אלש תידוהיה היסולכואה לע ותמהבו ,היריעה

 .םידוהיה ץליק יבשוח ןיב םש ול הנק ,היריעה תצעומ

 ידוהי תוגיצנ התחפ הדמב הב ןילופב תוימשיטנאה הרבגתהש הדמב
 .הידיעה תצעומב ץליק

 תונוטלשה ואב ,היריעה תצעומב םידוהיה םירחבנה רפסמ תא תיחפהל ידכ
 םשב םתוא םתונכב ,הביבסב םיבר םירפכ ץליק תיריע לש הטופשל וחפסו
 םג שמתשהל וליחתה ףוסבל .םירחבנה לש הנומה לדג הז ןפואב .ריעה ירברפ
 תסנכה־יא ;דכ רחא םלספל ידכ ,םירחובה תומש סוחס :םירחא םיעצמאב
 עיגה רבדה .תוריחבה תעשב רורטב שומיש ;םידוהי תומש םירחובה תמישרל
 קר םנכנ הינשה םלועה־תמחלמ ינפלש הנורחאה היריעה תצעומלש דכ ידיל
 היריעה תצעומב ויהש ,םירבח הרשע םוקמב ןמדלוג םנוב החמש ,דחא ידוהי

 .הנושארה

 לבקל םייואר ויהש ,םיידוהי תודסומ וחפקתנ םנוקתכ םימיב םג לבא
 הצעומהש םירקמב םג .םילבקמ ויה םיירצונה תודסומהש ומכ ,היריעהמ תובצקה
 ,םידוהי תודסומ יכרצל םימועז םימוכס הביצקה םידוהיה םירבחה לש ץחל דותמ

 .הברהב הבצקהה תא תיחפהו (דלפה רשו הדובאיווה אב

 7400 לש ךס הצעומה הביצקה 1929—1930 ביצקתה תנשב ,לשמל דכ

 דס לע הבצקהה תא ודימעהו תונוטלשה ואב ,םיידוהי תודסומ יכרצל םיבוהז
 .דבלב םיבוהז 4300 לש

 ,תונוטלשה ידי לע םגו היריעה ידי לע םג םיחפוקמ דימת ויה םידוהיה

 יכ םא ,היריעה תוסנכהמ םירצונל המודב ונחיש ,םידוהיב הער התיה םניעש
 .ריעה יבשות םידוהימ ואב םבורב תוסנכההש
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 עדמ ישנאו םידפוס

 הברקמ איצוהל הקיפסה ,ןליופב תוידוהיה תולהקה ןיב הריעצה ץליק תלהק

 ונקש ,הלאכ םג םהמ .תוקיתעה תולהקה תחאכ םיאנוהעו עדמ ישנא ,םירפוס

 .הקירמאבו הפוריאב :תושבי יתשב ומסרפתנו םלוע־םש םהל

 וקמיב לשיפ

 ומש םסרפתנ ,ץליקב ינונח ןב ,יאשידיא גרותמרדו רפוס וקמיב לשיפ
 .הב עקתשנו המש רגהש ירחא ,הקירמאבו ןילופב

 דסומ הזיאב רקב אל ,הלכשה םוש לבק אל וקמיבש ,רבדבש אלפומה
 םסרפתנש דע בלשל בלשמ יתורפסה ונורשכב הלעו חתפתה ומצעמ !אוהש יכונח

 ,ליגרה ןמ אלש ןגרותמרדו קהבומ רפוסכ
 הנובת לבא ?"תורפס" גשומה תא םלועמ עדי אל ,האובת־רחומ ,ויבא
 הז וחוכבו ,דאמ חתופמ ןוימד־חכב ןנוח .רפוסל דאמ הקוקזה וב .דתיה תחא
 תינלופה הלשממה יכ ,עמש אוה .תויתלשממ־תויעב רותפל םג םעפ שמתשה
 .בהז םיסב הל היה אלש ,הלש עבטמה תא רפשל דיא ,עבטמה תלאשב תקבאנ

 הפש — תרבודמה תידוהיב — ״םודנרוממ״ — ריכזת רבחו ןקזה וקמיב דמע
 לכוי היפלש ,םידדצה לכמ תשרופמו תראופמ תינכת עיצה ובש ,עדי אל תרחא
 עבטמה ?הלש עבטמל שמשיש ,ריבכמל בהז רוגאלו תונבהל הלשממה־רצוא
 המגרותש רחאל הלשממה בל תמושתל התכז וז תינכת .ונוקת תא לבקי ינלופה

 .תינלופל

 םלוא .לארשיב רפוסל והורישכה הלאו ונבל םג שי ףועמ לעבו רישע תימד
 .דתיה ,תויתורפסה ויתונורשכ תוחתפתהב בושח דיקפת האלמ השרותה קר אל

 .רסאמל ןודנ 1905 תנשב רורחשה תעונתב ותופתתשה ןויעב .הרקמה די םג הזב

 .םירחאו ץרפ .ל.י ,ם״ומ ילדנמ ירופס :םירפסב אורקל הברה אלכה־תיבב ותבשב

 תונורשכה תא וב וררוע םהו ,ץיק םרטב הרוכבכ וברק לא םנכת תא עלב אוה
 רופס םש רבח אוה .רפסמכ וחוכ תא הסנ ,אלכב ריסא דוע ותויהב .םימדרנה
 ? וז ותריציב וארנ ןורשכ ינצנ .םידיסח לש יוהמ חוקל ןכותה .״הרבע יד״ :םשב
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 תולכתסהה רשוכ ׳יתורפס הכ ינמיס הב רבכ ולגתנ ,רסוב ירפ דוע !רתיהש ,יכ םאו
 .ןוימדה ףועמב הוולמ

 ינורטאיתב םידוהיה םינקחשה .תומרד רבחמ ליחתהשכ ,דחוימב םסרפתנ
 םתוא לבקמ היהש ,ידוהיה להקה ינפל םוגיצהו ויתוזחמ תא ולבק ׳זדול—השרו
 םיעודיו םירכומ םיסופט ,םהיניע ינפל םירבוע ויה םייח םיסופט .ןח־תואושתב

 .םדל

 .בר ןמז ךשמב ינורטאיתה ראוטרופירהמ דרי אל "םיבנגה" :ולש הזחמה

 .םהינימל םיסוס יבנוג לש םהייח־תוחרא תא ריכהו עדי ,םיסוס־רחזס ןתח ותויהב

 יקמע ךותל דרי ותולכתסה חכב .םיבגגה־ןושל תא דמל ,םהיגוח דיתל רדה
 .םיבנגה םלוע לש תויח תויומד ריינה לע תולעהל עדי יתונמא ןורשכבו ,םתמשנ

 לכ .הזה הזחמה תגצה ירחא תרקב ירמאמ הסיפדה תידוהיה תונותעה
 ילכמ אל וחור־ןזזחל רמוח באושה ,חכ םהינפל שיש ,תחא העדל ואב םירקבמה

 .ותוא םיבבוסה עבטהמו םייחהמ םירשימב אלא ,ינש

 שי תיאקירמאה תידוהיה תורפסבו יתורפסה ונורשכ תא וריכה הקירמאב םג
 .לודג קלח וקמייל

 לוכי וניא הקירמאב ותבשב םג .הבורמ ,דדמב וילע עיפשה יאצליקה ףונה
 תודשו תורעי ,תועבגו םירה .ותביבסמ ותודלי ימיב לבקש וימשרמ ררחתשהל
 .ןווגמו רמונמ חיטשכ התוא םישוע םיגלפו םילחנ ,ירפ־ץע ינגו םירפא ,האובת
 ןיעל ןה תוארנ קוחרמ רשא ,תותקב לש תורוש םשו הפ תוכשמנ קפואה ילופשב

 .תואספוקכ

 תמשנל התוא ושבגו תוארמבו םיעבצב ותמשנ הרשעתנ וז הביבסב וילויטב
 הגפס ושפנש ,ףונה תונומת ןהילאמ ומכ תוצצ ולש רופסו רופס לכב .רצוי־ןמא

 .ותודלי ימיב ןתוא

 יקסנילרב המלש

 הרייע ,ןי׳צנחב דלונ אוה .יקסנילרב .ש יאשידיאה רפוסה אוה וקמיבמ ריעצ
 תושורדה ,ןוימד יפנכ, םיפנכ ול וחמצ הבו ותלידג ץליק ;ץליק זוחמב הנטק

 .לארשיב רפוס תויהל דעונה םדאל
 .בר ןמז דמל אל רדחב וליפא ;ותודלי ימיב הלכשה םוש לבק אל אוה םג

 ררשש ינועה .וימי לכ תוקחדב יחו רוסרס היה ,ןי׳צנחמ ד״ומדאה ידיסחמ ,ויבא
 .הזה שיגרה דליה לש שפנה־ךלה לע ומתוח תא עיבטה ותיבב

 ,ותדלומ תרייעב םידוהיה ייח תא ראתמ אוה םהבש ,ויתונורכז ירופסמ דחאב

 ,םיריהב םיוקב םתיבב תולדה תא הטילבמש ,הנומת ונינפל אוה ריבעמ

 תודשה ןיב לייטל םיאצוי ףטו םישנ ׳םירבגה .םירהצה תנש ירחא תבש ,ץיק
 ,תושדח םילענ ולענש ,הלא .ולש דובכה ישובלמ שבול דחא לכ .ריעל ץוחמש
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 .דמ ׳ואר" :םהל דיגהלו םירחאל תוארהל וצר ולאכ ,םדעצב םהילגר תא םימירמ
 "!רוחשמ תוקירבמה תושדחה ילענב ימעפ תופי

 םהיניב םירבועה לע לכתסמו בוחרל הנופה תלחה די לע בשוי ,דליה ,אוהו
 .תודשב חצ־ריוא ףואשל םיכלוה ,םילוענו םישובל םה םג ,וירבח תא האור אוה

 ,םילענ ול ןיא ,אוה ףחי לבא !תאצל סכרפמ אוה םג ,וברקב עקפתמ דליה בל
 ."םיצקש״ה דחאכ ףחי ץוחב תבשב הארתי ךיא

 םמעשמהו ינוגדחה ולוקב .תובא יקרפ ארוקו■ ןחלושה די לע בשוי ויבא
 .המשוי זילע לכה ץוחב .תיבב הרוחש הרמ אוה ליטמ

 ״?םיילענ יל םג הנייהת יתמ ,אבא״ :הלאשב ויבא לא הנופ דליה
 ןיא ,ןכבו .ותורענב םגו ותודליב םייח יקסנילרב האר הזכ ינוע־תונכשמב

 הלא ןיב ,םייחה ילושחנ ןיב הלועפל רכה תא ןכ ירחא םג אצמ אוהש ,אלפ
 .ךשחו בחט יפתרמב םיבולע םיאנתב םייחו םיפא־תעיזב םמחל תא םיאצומש

 םינתונהו םהייח תכשח תא םיריאמה ,הגונו רוא־תוצוצינ אקוד אוה אצומ םהיניב
 .םקחדבו םיינעב םהל ןכותו םעט

 יבולע םתוא לש םלאה רעצל יוטב תתל אוה ףאוש וירופסבו וירמאמב
 .המחנ לש בוטרוק אללו הוקת ביבש אלל םיינעב םיקמנה םייחה

 הגפסש ,לפשהו ןואכדה ,ינועה תוזחמ ויה תיתורפסה ותלועפל םיעינמ
 אוה רדוח הדחה וניעב .ארוקה ינפל ריבעמ אוה םתואו ותודלי ימיב ותמשנ
 םימצעה תא האור אוה ןיא .םימלענ חגעפמו תוארמה לשו םירבדה לש םכות־ךותל
 ונתוא תואילפמ ולש תויצאיצוסא !וניניע דגנל םיעיפומ םהש ומכ ,תועפותה תאו

 .ןהבש תוינוג־םרבו ןרשעב
 ןאכ םגו .הפוריא תודהי תא האצמש ,האושה ירחא ץראב עקתשה אוה
 תרוקבהש ,ויתוריצי תא אוה םסרפמ ןמזל ןמזמו תיתורפסה ותדובע תא אוה דבוע

 .ךרע ברו ישממ ןכות ןהב תאצומ

 ןייטשלקניפ ןואיל

 אוה .ןייטשלקניפ ואיל אוה ,ץליק ,דתיה ותבצחמ רוכש ,ישילשה רפוסה
 הלכשה־תודסומב ךנחתנ ותורענבו ותודליבש ,םימדוקה םינשהמ הזב לדבנ

 .בוקרקב הטיסרבינואב רקב םגו םייללכ

 ,הריהמ הסיפת לעב ,שיגרו רע ריעצ זא היה .ץליקב וייח ימימ ויתרכה

 וימואנ .תופסאב םאונכ עיפומו רעונה יגוחב ליעפ ,תויפוסוליפ תולאשב ןינעתמ
 םירוגש ויה השטינו טנק ,הזוניפש :םיפוסוליפה תומש .ןכותו ןינע־יאלמ ויה
 םשב הזחמ תינלופב רבח. ץליקב דוע ותויהב ליחתה תיתורפס הדובעב .ויפב
 ןורטאיתב ותוא וגיצה םינלופ םינקחשו ("הנמלז הלדישקס") "תורובש םיפינכ"

 .ימוקמה
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 ילעב תודחאתה" י״ע ץליקל ןמזוה יקצולירפ חנו הרקמ הרק הנהו
 -סקלאפ" — ,םעה־תגלפמ לש ףינס ץליקב ןגראיש ,וצר םידחא םירבח .הכאלמה
 ריעצה םע בורק עגמב זא אב יקצולירפ הגיהנמ היה אוהש — ״ייטראפ
 לש היגולואידיאה תא ץיפהל ונורשכב לוכיו וב הכרב יכ ,הארו ןייטשלקניפ
 קנבב הרשמ ול ןתנ ,השרול יקצולירפ ותוא חקל .םידוהיה ינומה ןיב ותגלפמ
 .םעה תגלפמב ןקסעכ לועפל ןייטשלקניפ ליחתה השרוב םש .הכאלמ ילעב לש

 .תידוהיה הלהקב םנרפכ הריבה השרוב רחבנשכ ,דחוימב םסרפתנ ומש
 ןכות ילעב םבורב ,וירמאמ םיעיפומ ויה "דנולגשפ שאנ" ידוהיה־ינלופה ןותעב

 ."רעטעלב עשירארעטיל" :יאשידיאה ןוחריב םג בתוכ היה אוה .יפוסוליפ

 םירפוסל ברקתה םש .תיטייבוסה היסורל טלמנ ןילופל םיצאנה ושלפשכ
 .תויטסינומוק תופקשה םהמ טלקו םידוהיה

 דובעל ליחתה ׳ןילופ תודהי לש הנברוח תא ויניעב הארו ןילופל רזח אוה
 ־תיבל הכפהנש ,ןילופב דוע תויחל היה לוכי אל לבא ,השרוב ידוהיה דעיב

 .םידוהיה היבשותל לודג תורבק

 םילודגה םידוהיה יצובקב םש .הניטנגראל ןכ ירחאו הקירמאל עסנ אוה
 .ויתוחוכ תא ושילחה םיברה ךרדה ילוטלט םלוא ,ונוקת תא בוש אוצמל הווק
 ומש תא םיריכזמ םיאצליקה .ותמשנ תא חפנ הניטנגראבו ,הרערעתנ ותואירב

 .םמצעמ םצעו םרשבמ רשבל היהו ויתונורשכ וחתפתנ םריעב !הבהאב

 יול רוטרא־לווייפ

 תא ולבק אל םה .םש ישנא ,םידמולמ םג הכותמ האיצוה ץליק תלהק
 עדמל ךרד םהל סלפתש ,םתורענו םתודלי ימיב המיאתמהו השורדה הנכהה
 ןורשכ לש ץוצינ יובח םהינבב יכ ,וליפא ומלח אל םהירוה אברדא .המכחלו
 ויה םיעוקש .םהידלי לש םשפנ תונוכתל בל ומש אלו ,עדמלו המכחל ןואמצו

 ילעבל םורסמ ,"רדח״ה ליגמ םהינב ואציש ןויכו .הסנרפ תוגאדב ידמ רתוי
 —םהיתונורשכלו םיישפנה םהיתוחוכל םאתהב ,םהינבל תרחא תילכת שקבל .הכאלמ

 .הסנרפה תויעבב םויה לכ דורט היהש ,םחומ גישה אל הז רבד

 ךרדה תא הל הנמוסחת לזרב תוציחמ וליפא ,חורה לש הכרד יהוז לבא
 .םייחב ןוכנה הכרד תא הל עבקתו חכב ץרפתת ,בחרה םלועל

 לש ונב היה אוה .וז םייח תעפותל המגוד שמשל ונל לוכי דל לעווייפ
 הביתכו האירק .רדחב יתד *ןונח דבלמ ,ותודליב תינוליח הלכשה לבק אל ,טייח

 .סופד תיבב רדסכ דבוע היה ,לדגשכ .םש דמל איי

 תויתדעו תולאשו םייחה תודוס .היתורגסממ גורחל הפאש וחור םלוא
 דמל ,םירפס ארוק ליחתה אוה .םינשב־ךר ריעצ דוע ותויהב וחומ תא וקיסעה
 קרפה לע זא ודמעש ,תולאשה לש ןקמע ךותל רדח ,תירבעה הפשה תא ומצעב



 עדמ ישנאו םירפוס — 218

 היה םדבכו הפיסא לכב .תונותעב ןהב םילפטמ ויהו תידיאהו תירבעה תורפסב
 .ולוק עימשמ יול

 תונותעהו תורפסה התיה הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש ,םימיה םתואב
 ־תעונת רתויב הליעפו תרכנ .דתיה ידוהיה בוחרבו !חינויצ־ורפ ןבורב תידוהיה
 אצמ ,תרעוסה וחורל אצומ שקבמה ריעצכ ,דלש ,רבדה ןבומ ,ןכל (םינויצה

 .םינויצה לש םהיתורושב ומוקמ תא

 הלכשהל רתח אוה ,ישפנה וקופס יד אצמ אל תימואלו תירובצ הלועפב לבא
 .תישפנ תומלשל ,הבחר

 ןובשחה תודוסי דומלל ליחתהו דומל ירפסל רסמתה םירשע ןב ותויהב
 ,הדמתהבו הדיקשב דמל אוהו .עבטה ידומלו הירוטסיה ,היפרגואיג ,קודקד יללכ

 הסינכה ול רשפאתש ,תורגב תדועת תלבק ~ ויניע דגנל .רתיה תחא הרטמ יכ
 .הטיסרבינואל

 — תולק רתיב ותרטמ תא גישהל הוק םש !השרול עסנ המחלמה ירחא

 ישפח עמוש היה םיתניב .הריבה ריעב םיאצמנ הלכשהה תודסומ לכ ידה
 .םי ינמ םה םיבחר עדמה תועוצקמ יכ ,תעדל ריכה םש .תיממעה הטיסרבינואב

 .תחא־תבב םלוכ תא סופתל םדאה חומל רשפא־יאו
 ףנע תא ול רחב ,ותורענ ימימ דוע וחומ תא הקיסעה םייחה תלאשש ,יול
 ,םייחה תוחוכ ירתסמב רקח קימעהל לכויש ידכ ,הימיכ־ויב תא ,שדחה עדמה

 .ולש תעדה ןואמצ תא תוורל ףאש הזבו
 השרוב הטיסרבינואה יכ ,הז עוצקמב םידמולמה תא אצמ אל השרוב
 םיצופנ ויהש ,היתוחוכ תא תפסוא התע הז הליחתה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 .תונוש תוצראב

 רחבש ,עדמה־ףנעב םש םלתשהלו תפרצל עוסנל יול טילחה וז תילכתל
 ־תב םע ןיאושנ־תירבב רשקתה■ אוה ,םינפ ול הריאה החלצהה .וייח תרטמל ול
 ,המכחלו עדמל הברה ותקושת תא םתוארב ,ותשא ירוה .השרוב דחא רישע

 רקחו דבע .ולש ביבחה עוצקמב םלתשהו דמל םש .םירפל םנובשח לע והוחלש
 ,ויתוחוכ לכ תא עיקשה ,דימת וכרדכו .םלוע םש ילעב םידמולמ לש תודבעמב

 .הז עדמ ףנעב ותושי לכ תא ,ויניעמ לכ תא
 דל וילא ומש ,וב הכרב יכ ,םדימלת תא םתוארב ,םיחמומה םירוספורפה

 דחוימב רקח אוה .םהירישכמב שמתשהלו םהיתודבעמב דובעל ול ורשפאו דחוימב
 ובש ,רובח םיפדה ןכ ירחא .יחה ףוגב ינויח דיקפת םיאלממה ,םינומרוהה תא

 .היגולויזיפב םיבושח םירבד הלג

 ייתואצמא לע ובתכ םינותעה .דמולמכ ןילופל רזח תודחא םינש רובעכ
 לש ויתועצמא ביט לע תואצרה ועמשנ ינלופה וידרב .הימיכ לש עדמה חטשב

 .ריעצה יאמיכה
 תא תלשנמ התיהו תימשיטנא הכרדכ התיהש יכ םא ,תינלופה הלשממה
 הרשמ דל .פ ידיב ,יקציצשומ .ה האישנ תצלמה יפל ,הרסמ ,םהיתודמעמ םידוהיה
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 לע !תשורחה יתבבו אבצב .דניגיהה יאנת לע חקפמל הנמתנ אוה ,דאמ הבושח
 .אבצה תורושב תואירבה תקזחהל תושורדה ןוזמה תוירולק ועבקנ ויפ

 ,יקציצשומ .י ,הנידמה אישנ םג וב ףתתשהש ,ןנזופב םינלופה םיאמיכה סונכב
 .רתויב םיבושחה םיצרמה ןמ יול היה

 דיעה ןגב לייטמ ,םעפ ויתיאר ,םירשעה ליגב ותויהב רשא ,יול ליווייפ
 היוקאט וטשט" "?רובח הז המ" :הנושו רזוח אוהו ,ודיב יסור ןובשח רפסו
 .א התכ דימלתש ,תועידי ,ןובשחה־תולועפ עברא תא ול לגסמו "?הינ׳זולס

 לעב ,איצממ ,דמולמ תוטעומ םינש רובעכ היה ,תעדל ףירצ ידוסי רפס תיבב
 .הל הצוחמו הנידמב םסרופמ םש

 תעונת ימיב רוע המש רגהש ,ויחא לא ,הקירמאל טלמהל קיפסה דל
 ןינעתמו ועוצקמב דובעל אוה ףיסומ הקירמאב םש .1905 תנשב ,רורחשה
 וריתכה םשו ,הקירמאב םג םסרפתנ ומש .וריע ינב ,האושה יטילפ לש םלרוגב

 .רוספורפ ראותה תא םג ול

 הלנמ השמ

 לבק אל אוה םג .הלנמ השמ היה ,םוסרפל ףאש אלש ,עונצ דמולמ
 חרכומ היה ,קחודב יח ,ינע דמלמ ,ויבא .תירטנמלא הלכשה וליפא ותודליב
 .מ .הילעב תא תסנרפמה הכאלמ םודמליש ,הכאלמ־ילעבל וינב תא רוסמל

 .וז הכאלמב קוסע היה הרשע עבשה ליג דעו תורפתה תכאלמ דמול היה הלינמ
 הכורא הרוש לש םדכנכ .תורחא תוקושת תויובח ויה ושפנ יקמעב םלוא
 התיה (ד״שה) "ןהכ יתפש״ל דע עיגמ םסוחיש ,הרותב םיגלפומ ,םינבר לש
 םדאמ תשרודה ,הטושפ הכאלמ- .םיינויע םירבדל הדילמ תיעבט היטנ ול םג
 וחור תא הקפס אל — הב םיפתתשמ םניא שפנה תוחכו ,םירירשה חכ קר
 םחותפ ,םקופס תא ונממ ועבת ןטבמו הדילמ ויתונורשכ !תעדל האמצה

 .םתמלשהו

 לודג ןואמצב םלוכ לעו ,הריהמ הסיפתב ,אילפמ ןורכזב ןנוחמ היה אוה
 .המכחלו תעדל

 והרסמ .דחוימב וילא בל םש אל ,םינבב לפוטמ ,ינלוח שיא ,ויבא לבא
 רסמנ הוצמ־רב ליגל עיגהש ירחאו .ת״פגב תועידי לבק םלצאו ,םידמלמל

 .וילעב תא היחמה עוצקמ דומלל ,רפתל

 ולגתנש ,םיליגר יתלבה ויתונורשכל המגוד תשמשמה ,הדבוע ינא רכוז
 ןב ודלי לש ויתונורשכ תא ןיגפהל ותוצרב ,ויבא .ןטק דלי דוע ותויהב .וב
 םגרתו הפ לע ארק דליהו .ןהלשה לע והודימעה םשו ברה תיבל ואיבה ,עבראה
 שדוקה ןורא תחיתפ תעשב םיארוקש ,׳ובו "הימש ךורב" תלפת תא שידיאל
 ןפוא יפל .םנזא עמשמלו םהיניע הארמל וממותשה םלוכ .תימרא הבותכהו

 .ויפמ איצומ אוהש םילמב הנבה םג ול שש ,וב וריכה ורובד
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 תועידיו תופש ומצעב דל שכר ,הכאלמה תא דמלש ,ןמז ותואב לבא
 דמע הרשע שש ןב ותויהב .ינוכית רפס־תיבב םידומלה תינכת לש תועוצקמב
 רבע ,היסנמיגה תא ורמגב .׳ח התכל סנכנו ץליקב תידוהיה היסנמיגב הניחבל

 .הנושאר הגרדממ יאקיתמתמכ טמיגדוטסה ןיב םסרפתנ דימו הטיסרבינואל

 .הימותי תאו הנמלאה ומא תא קיזחהל ומצע לע חקל ויבא תומ ירחא
 ותחפשמ יבגל ןבה תבוח חבזמ לע ודיתע תא בירקה ,בוט בל לעב ועבטמ
 והוצעיש יפכ ,עדמה יפנעב םלתשהלו ועוצקמב ךישמהל םוקמב .תמתוימה
 ידומלל רטסיגמ ראותב קפתסה ,רוספורפ תגרדל עיגהלו ,הטיסרבינואב וירומ
 ידכ ׳ץליקב תירבעה היסנמיגב הרומ רותב דובעל סנכנו הקיזיפו הקיתמתמ

 .ןוגה ךונח ויתויחאלו ויחאל רשפאלו ותחפשמ ידיב קיזחהל לכוי ע
 םידמולמה יסונכב ףתתשה ,ולש עדמה ףנעב רוקחל ףיסוה הז םע דחי
 תמחלמ ינפלש ןורחאה ץיקב .הקיסיפבו ההובגה הקיתמיתמב תואצרה הצרהו

 םג ףתתשה ובש ,םודר ריעב םיאקיתמיתמה סונכב ףתתשה הינשה םלועה
 ,הלנמ םג הצרה םירחא ןיבו ,יקסבלסוטנאיווש ,םעה תלכשהל רטסינימה

 .ןושאר סרפב התכז ותאצרהו

 הקיתמיתמ לש םיאשונ לע ,ףיקמ רובח ,היצטרסיד הנכומ ,דתיה ודיב
 רוטקוד ראות לבקל ידכ םירוספורפה רבח ינפל העיצהל דמוע היהו ,ההובג
 האוש היתואצותב האיבהש ,המחלמה הצרפ הנהו ,חורה יעדמלו היפוסוליפל

 .םינושארה היתונברק ויה םידוהיה םידמולמהו ,ןילופ ידוהיל הארונ

 ומש תא הצרעהבו הבחב םירכוז לארשי־ץראל ולעשו םיקהש וידימלת
 האב םא ,ול היה לודג גנועו ,םולכ שקב אל ומצעלש ,םכנחמו םרומ לש

 .םירחא תרזעל אובל לכויש ,ודיל תונמדזה

 ןורשכ ינמס םיארמ וליחתהש ,םיריעצ המכ דוע ולעפו ויח ץליקב
 םדוק דוע ןילופ ידוהי לכ םע דחי ולפנ םה םג םלוא .םיאנותעכו םירפוסכ

 .חורה יבחרמב ףועל םיפנכ םהל וחמצש

 :הלא תורקי תושפנל ןויצ הז ןורכז היהיו םהיתומשב ןאכ םריכזא

 רבוקארק לדנמ

 יהוז ,רפס רואל איצוה ,ירבע רפוסו תועד הגוה ,תונוימד לעב ריעצ
 תועד תמחלמ לש הפוקתב יחה ,ריעצ ייח רואת הנכתש ,הנושארה ותריצי
 ןחוב־ןבא ול ןיאב ששגמו העות אוהו ,תונוש תויגולואידיא לש ,תופקשהו
 וז תוחגנתמ תוילאיצוסו תוימואל ,תויתד תולאש .הנוכנה ךרדה יהוזיא תעדל
 ךימאמ ינא״ה םע ,התרות םע האב ןהמ תחא לכ (תועיס ,תוגלפמ תומק ן וזב
 ,אכמס־רב ,הטירוטוא ול ןיא יכ .תומרגורפהו תועדה לובמב דבוא ריעצה .הלש

 .יאצליקה רעונה ןיב יתוברתה חטשב הברה לעפ רבוקדק .וילע ןעשהל לכויש
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 ינוליז םייח

 רעצלעיק" ןותעה ךרוע ,קהבומ ינויצו הלהקה דעוב ריכזמ ,ינוליז םייח
 .םהיארוק לע םשור ושע םייטסיצילבופה וירמאמ !יאנותע ןורשכ לעב ,"גנוטייצ

 לדור לבייל

 ,םיטסינויזיברה הנחממ לדור ליבייל
 םסרפמ היה ,יתורפס ןורשכ לעב ריעצ
 ¬רוה "טנעמומ״בו ימוקמה ןותעב םירמאמ
 לש תכרעמה רבח השענ ןכ ירחא ׳יאש
 בתכ םג היהו "סרפסקא" יאשרוה ןותעה
 ןייטצה .קרוי־ויגב "גאט״׳הו "סטרוורופ״ה

 יפב םורגופה לע ולש תו׳גטרופרב דחוימב
 ¬קירמאה תונותעה לכב ומסרפתהש ,קיטיש
 ,השרו וטינ ימחול יבושחמ דחא היה .תיא
 תוממ םיאצליק םהיניבו םידוהי הברה ליצה
 וטיגהמ בויבה תורונצ ךרד םתוא וריבעהב

 תא ושדקש ,הלא ןיב ןוני ומשו ,ריעל ץוחל
 תומ תמו םתרובגב םמע םשו םימש םש

 .ד״יה םירובג
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 םיייפמע םינופא

 תועיבת םהל ־ויה אל יכ ,ימלוע םשל וכז אלש ,םיגמא םג ויה ץליקב
 םידחוימ תונורשכב םיננוחמ םינמאל םובשח םוקמה ידוהי לבא !הלא ויעמ
 םיאורקל גנוע םיבסמ ויהו םהיתבב החמש םיברמה םישנאכ םתוא םידבכמ ויהו
 ,תוימדקאב וכנחתנ אל הלאכ םיגמא .הגיגח לכל דוה־תיול םיפיסומו החפשמ גחל

 .םתגרדמל ועיגהו ומלתשהו וחתפתה םהילאמ

 ןמליפש לשנא ׳ר

 לש וז הנטקה .רמז־ילכ הלישנא םסרופמ היה התביבסבו ץליק ריעב
 .הזה םשה תא אשונה םדאל הצרעהו הבח תעבה םשל תשמשמ התיה יטרפה ומש

 ייחב בושח דיקפת םיאלממ ויה ןילופב הרייעו ריע לכב ,"םירמז־ילכ״ה
 תמחמ םידוהיה ןיב תחנזומ .דתיה תיטסלפה תונמאה םא .הלהקו הלהק לכ
 הרמזה ,תילוקה תונמאה ירה ,"הנומת לכו לספ לכ ךל השעת אל" :לש רוסאה
 םהיתולהקמו םינזחה ,ןוגנ ילכב םינגנמה .הלודג הדמב םהיניב החתפתה ,הניגנהו
 ןיב וליפא ,לארשיב הנותח התיה אל .םידוהיה ןיב .רודחו .דחמש ,םייח וסינכה

 .אתמד ןזחו םירמז ילכ הב ופתתשי אלש ,םיינעבש םיינעה

 תרות תא ודמל אלש יפ־לע־ףאש ,םילודג םיאקיסומ םג ויה םהיניב
 ,חתופמה םנורשכב םהילאמ ועיגה ,ןוירוטברסנוקב הניגנה תמכחו הקיסומה

 .תויזואוטריו ידיל הדילמ םברקב עובט היהש הניגנה שוח3

 םיליצאה לש םיגוחב םג הלהתל אצי םידוהיה "םירמז ילכ״ה לש םמש
 "םירמז־ילכ" םינגנמ ויה םהלש אגניחו אלוליהבו םהיתואתשמב .םינלופה

 "שואדט ןפ" ולש היפופאב ץיבוקצימ םדא לודגה ינלופה ררושמה .םידיהי

 קודא ידוהי ,טסילאבמיצ לקנאי ׳ר ידוהי ןגנמ לש םופט הצרעהבו הבחב ראתמ
 ינלופה ןונמיהה תא םיליצאה יפשנב ןגנמה ,בהלנ ינלופ טוירטפ הז םע דחיו

 .תוכלמב דרומכ ןודנ תויהל הנכסה תורמל

 ןושארה רנכה ,ןמליפש הל׳שנא םג םצמוצמה ןבומב היה הזכ זואוטרד
 עצבמו ןגנמ היה ורוניכב .המלש הקינכט ועוצקמב ול שכר אוה .ותרמזתב
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 .םימסרופמ םירוטיזופמוק לש תוכבוסמה תויציזופמוקה תא הבורמ .ךתלצהב
 תולוק ,ןור־ירפצ תולוק :םינושמו םינוש תולוק ודונב ירתיממ איצומ היה אוה
 .הצור התאש לוק הזיא — ללכבו ,םיה ילג שער ,רעיה יצע תשווא ,תויחו תומהב
 .דחא ףוג םה ורוגיכו אוהש ,היה המדנ ,ודיב ודוניכו ןחלושה לע דמעשכ
 ןהמו ,תודעורו תוענ ,םירתימה ינפ לע תועעונתמ ויתועבצא ,ףוקז דמוע אוה
 ימינ תא םישיערמ ויהש ,םינונחת ישקבמ ,םיגונ םימעפל ,םיכז םילילצ םיאצוי
 ,תוחינג ,תוקעז ,תויכב :המשנו ףוג ירופרפ םהב ויה םיעמשנ .עמושה בל
 יאלמ ,םיחמש ,םיזילע םילילצ ורוגכ ירתיממ וכפתשה םימעפלו .תובבי ,תוללי

 תוממורתה ,חונו הנדע ,ליג־תעורת ,ןוחצנ־תולוק םהב םיעמשנ ויה .הלהצו הודה
 .המשנהו שפנה

 םהילגר תא םהילאמ ומירה וללה תולוקה י״ע םימסקומ םיעמושה
 לע וכפתשה תודידיו הבהא .ץק ןיא םעונו תחנ ואלמתנ םהיתובל !דוקרל
 םהידי ,הרידא הרמז הצרפ םהיפמ ,םתושי לכ תא ואלמ החמש תושגר ,םהינפ
 וברס םהילגרש דע החמש ירוכש םידקרמ ויה ךכו .יצובק דוקרה ובלתשנ

 .םהל עמשהל
 ורוניכ .רמז ילכ הלשנא וילע ןגנמ היהש ,רוניכה לש וחוכ היה הזכ
 ,הפוחל הלכה תסנכה ינפל ׳ךכרד״ה תא ורוניכ לע ונגגב .תושעל אילפמ היה
 אלפנה ןוגנב עמשנ אל המ .תושגרתה בורמ תועמוד םירבגו םישנ יניע ויה
 ׳ויבא ינפל ןבה תואטחתהו שפנה תוכפתשה ,טרפה תורצו ללכה תורצ ?הזה
 תושגר .ןוחצנ תועורתב םייתסמש דע ךשמנו ךלוה ןוגנהו .םינונחת יאלמ תולוק

 .בוט יכב רמגנ לכהו — םיפסאנה ינפ לע םיכפתשמ החמש

 ה׳לשנאש ,ויצמאמ לכב לדתשהו ףסכ ךסח אל ותב תא אישהש ידוהי
 יפויו ראפ ףיסוה הז רבדש דבלמ יכ ,ותב תנותחב ונגני וירבח םע רמז־ילכ
 לש ותופתתשה דובכל החמשה לעבל תבשחנ התיה ,ללכב ןיאושנה תחמשל

 .ולש תיתחפשמ הגיגחב הלישנא
 דובכל הכרענש הבסמב ,רפסה־םויס תגיגחב :.דוצמ לש החמש לכב
 ידכ ,הלישנא תא םינימזמ ויה ,החפשמ תחמש לכב ,בושח חרוא הזיא לש ואוב

 .החמשה תא רדהלו ראפל

 .דתיה ,רופלב תרהצה תא ורשאו: ומיר ט״סב תומואה יגיצנ ופסאנשכ
 ."הלואגד אתלחתא" הזב ואר םיבר !לארשי תוצופתב הלודג .דחמש

 זא וכרענ תסנכה יתבב .תוימואל תוגיגח זא וכרענ לארשי תולהקב
 .ראפ בורב םע־תגיגח הכרע ץליק תלהק םג .ללה תאירק םע הידוה־תולפח
 שדקמ־תיב ילתכ ןיבו .תסנכה־תיבב ותרמזת םע הל׳שנא עיפוה וז תונמדזהב
 ללה תולוקב שודקה םוקמה ללח תא םיאלממ ויהו םהילכב םינגנמה ומער טעמ
 .םייק היה שדקמה־תיבש ןמזב םנכודב םייולה תא םיפסאנל םיריכזמ ויהש ,חבשו

 םשגתהל הליחתמה םיפלא תב הוקת לש שפנ־תודח ,חור תוממורתה
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 הברהב .דעייס הלישנא לש הניגנמה .ץוחבמו םינפב תסגכה־תיבב וטלתשה
 .הלואגה תרושב תא עומשל ופסאתנש ,םינומהה ןיב הזכ חור־ךלה תטלשהל

 (ןחדב הלסוי) רלזייר ףסוי

 עדונו ןילופ ירע לכב טעמכ םסרופמ היהש ,ןחדב לעופו יח היה ץליקב
 .ךזחב ה׳לסוי* :םשב

 םינחדבה ויה ,לארשי ירעב םיחיכש ויה אל םינורטאיתש ,ןמזב וב
 ,לארשיב החמש .דתיה אל .םיעושעשלו קוחצל םדאה יגב לש ךרוצה תא םיאלממ
 היה אוה !הלכה תאו ןתחה תא חמשמ היה ןחדבה .הב ףתתשה אל ןחדבהש
 תוכרב ,תוחבשתו תולהת רזפמ היה אוה ;הבושתל הפוחה ינפל םארוקו חיכומה
 התשמהו הדעסה תעשכ ;םיאורקה םיחרואלו םינתוחמל ,ריעצה גוזל םילוחאו
 גיצמו שפחתמ היה אוה .תוצלהבו תוחידבב ,םירישב םיבוסמה תא חדבמ היה
 ,ויתועונת תא ,ורובד ןפוא תא הקחמ היהו םוקמב םסרופמו עדונ םופט םהינפל
 םג רתומ היה ןחדבל .קוחצל להקה תא ררועמ היהו וילגרה תאו וכולה תא

 .ףוקשו קד זמרב םידבוכמה ימומ תא תולגל
 לש החמש לכב םידיסחה תא חדבמ ןחדבה היה םיר״ומדא תורצחב םג

 .םידיסחהו םיקידצה לש םהיתובלמ תובצעה תא שרגמ היה אוה .הוצמ
 .לארשי ירפוס ןיב םילאוג דוע האצמ אל ןילופ ידוהי ןיב םינחדבה תשרפ
 םיסינכמ ויה םה ירה .ףיקמו םלש רובח םליבשב שידקהל םינחדבה םה םייואר
 .תולגה ינב לש םיבוצעהו םירמה םהייח ךותל החמש יעגרו םחונ לש תודש
 הל׳סוי" ליבשב אחרוא בגא אלא םיתרכזה אל ינפל רשא הכאלמה לגרל ינא לבא

 ."קילישרמ

 ןואג היה אוה .םינחדבבש ןחדב אלא ,טושפ ןחדב אל היה הז הלסוי
 םינקחשה דחא יאדו היה ,ןורטאיתל םנכנ היה ולא .קהבומ ןמא ,ועוצקמב
 שבוחו ישמ־ידגב תבשב שבולה ,דיסח ידוהי היה אוה לבא .םלועב םימסרופמה
 ברעהו םיענה ולוקבו הבתה ינפל רבוע םיארונה םימיבו ,"לימיירטש" ושארל
 אל הזכ ידוהי — .הבושתו הארי ,תוקבד לש תושגר םיללפתמה תובלב ררועמ

 ,וקופס תא אצמ והדבכ ודיקפתב .ןורטאית לע וליפא םלוח היה
 ינפל דמוע היה .ויזורח תא ,ולש היצזיבורפמיאה תא עומשל היה םיענ
 אילפמ ,תורמימ ,תוכלה ,םימגתפ בלשמ .םיזורח זרוחו םיבוסמה יגפל וא ןתחה
 ,תיתחת לואשל דרוי דימו םינוילעה תומלועל םמורתמ ,תואירטמיג ,ןוקירטונב
 דע גוגמו גוג תמחלממ ,ןדע־ןג ירעשל דע םונהיג ירודממ היל ריהנ לכה
 ,רבה רוש רשב םהל ןכומ היהי ובש ,אובל דיתעל םיקידצל ךרעיש ,התשמה
 וחוכו ותואיקב לע םיממותשמו םימהדנ םידמוע םיעמושה .רמושמה ןיד ןתיול
 םיבישקמו םה םיעמוש תודטנ םינזאבו םירועפ תויפב .הז ץוג שג־רב לש

 .וירישלו ויוורחל
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 ידדמב ךייש ועוצקמ ירה .ימוקמה "רימזה״ב רבה םג היה הז ןחדב לסמ
 םיפסאנה יגפל ארוק היה אוה ,תונמא חפטמ .דיה "רימזה״ו .תונמאל העודי

 ."םכילע םולש" לש ויתוריצימ "רימזה" םלואב
 *ןהב טלוש קיהצמ דוסי ,ןנערו יח רומוה תואלמ הז רפוס לש ויתוריצי
 םילפכ ולשמ דוע ףיסוה ויתועונתבו ויתויועהב ,ותאירק ןפואב ןחדבה לסויו

 .קיחצמה האירקה רמוחל
 .םכילע םולש לש "היסנמיג״ה תא ותאירק תעשב םעפ חכונ יתייה
 תא ףקת קוחצה .םהב ררועמ היהש ,קוחצ בזירמ ועקפחהש טעמכ םיעמושה
 ץרפתהש ,הזכ ינומה קוחצ יתעמש אל םלועמ .ונממ ררחתשהל היה השקו םלוכ
 — ,םדא לש ווג ירוצי לכב טלושו תועמדב הוולמ םינתיא חכב םיבר תויפמ
 רדאה ולאכ היה הארנ .ןחדבה לסוי לש ותאירק תעשב םלואב טלשש קוחצכ
 םהיתורצ תא זא םיחכוש ויה םדא ינב .קוחצ לש םערב קרפתה אוהו ׳קוחצ גופס
 םהב תושעל ,קוחצה תושרל םירסמתמו םנוגיו םהיתוגאד תא ,םהיתולבס תאו
 םדאל םינתונ םייחה םא .המיסקמ הרוצ םהיניעב לבק םלועה .ויניעב בוטכ
 םלועב חור־תרוק תחא העש הפי .תויחל יאדכ ,שאיתהל ןיא — הלאכ גנוע יעגר
 .הז ףשנמ םתאצב םישנאה םבלב ורהרה ךכ — ,אבה םלועל תוחטבה ילתמ הזה
 תותבשב שובח ,םינפ־רווח ,המוק־ןטק ידוהי .ןחדבה לסוי לש וחוכ היה הז
 ןנק הז םע דחיו ,יברה דימ "םיריש" ףטוח ,םידיסחה דחאכ לימיירטש םיגחבו
 חמשלו חדבל *תורימז םיענהל ,םיזורח זורחל ,םיסופט רוציל אלפומ ןורשכ וב

 .תובבל
 ה׳לסוי היה ולא יכ ,קפקפל ןיא .הביבסה לכב םש ול ונקה וללה תולוגסה
 הלכשהב םיוולמ םימיאתמ םינומא י״ע ויתונורשכו ויתולוגס תא חתפמ ןחדבה
 .המבה ןקחש לש ההובג הגרדל עיגמ היה ,תיעוצקמ הלוכסא רבע וליא !הפיקמ

 .םלועב םילודגה םינורטאיתב םסרופמ ןקחשכ םש ול הנוק היה ,יאדוו
 ויתונורשכ תא ,רצה וגוחב ראשנ אוה ,תידוהיה הרייעב יח אוה םלוא
 ,ןורטאיתה ייחמ גשומ םהל היה אלש ,םיטושפ םישנא חדבלו חמשל ידכב לצינ

 .וייח ימי ךשמב תעדו לכשהב אלמ הזה דיקפתה תאו
 .חבשל ונורכז תא םילעמו ץליק ינקז וילע םירבדמ םויה דוע

 לש םינקחשה !ןמא היה הז !חכ היה הז — םה םירמוא — ןחדב ליסוי״
 לש ותוישיא תא םה םיכירעמ הלאכ םירבדב ."וילוסרקל םג םיעיגמ םניא םויה

 .ותומ ירחא םג םנורכזמ שמ אלו ,וייחב םהל ביבח היהש ,ןחדבה
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 ןדלאוו לדנמ השמ ׳ר

 םילודגה םש" רפס רבחמ ץזלאוו זורהא ׳ר ןב ןדלאוו לידגמ השמ ׳ר
 םירפס רכומ ילדנמש ,םופטה ותואמ היה אוה .םירפס רכומ היה ."שדחה

 .תומילשכ ותרוצ תא ונינפל גיצהלו ויתוריציב תייצל ביטיה
 .ילדנמ לש םופטה ןיב׳. יאצליקה םירפסה רכומ ןיב לדבה היה םרב
 הלגע תכשומה ,הזרה■ ותסוס םע עסונ היה ;דנו ענ תניחבב היה ילדנמ לש הז
 דאר ,תאז תמועל ,לידגמ השמ .הרייעל הרייעמ ,ריעל ריעמ םירפס האלמ
 אוביש הנוקל הכחמו וירפס תומירע ןיב ותונחב ול בשוי היה .בוט יכ החונמ
 ,רחוס !ותרוחס םע םיחתפה לע רזחמה רחוסל יו :רמוא היה אוה .וילא

 .ותונחב הנוקל הכחמ ,ולש איטמקרפה תא דבכמו ול רקי ודובכש
 תוחילס ,תוניחת ,םירוזחמ ,םירודס :ל״מור ירפס ינימ לכ ויה ותונחב
 ב״ל םע םישמוח ותונחב ואצמנ ך״נת ירפסמ .המודבו הניארו הגיאצ ,תוניקו
 .(שידייל םוגרת) ,שטייט־ירבע םע ,םיאיבנ ירפסמ םידדוב םירפס ,םישורפ
 םג .לארשיב תיב־לעב לכל םישורדה "ךל׳סילהת" קר ׳ותונחב ויה םיבותכמ
 םג ולצא גישהל ונלוכי םימעפל .רדחה ידימלתל תושורדה תודדוב תתמג
 ואב הלא לבא ז המודכו הדוהיב עדונ ,עשוהי יגפ ,הירא־תגאש :לופלפה תפסמ

 .דבלב םישמושמכ ותונחל
 ונבל שירומו ,בוט ולכש םלועל ש״נאמ דחא ול קלתסמשכ ,לשמל ,ךכ
 ומאב םוקמ םהל הצקמ והירה הליחתב ז ןכסמה שרויה השעי המ ,ת״פג ירפס
 :אוה רמוא ,קבא לש הבע הבכש םהילע הרבטצנשבל ,ןמז רחאל םלוא !הניפ
 הלהו לידנמ השמל זא אוה הנופ "?יתיבב םוקמ וללה תומשה וספתי המל"

 .ותיבמ "ץמח״ה תא ול רעבמ
 רפס ונממ תונקל הצר .ותונחל םנכנ ינלופ דמובו הרקמ הרק םעפ
 ובלו ,ומצעל רמא "?ותונחלו רמוכל המ" :לידגמ השמ להבנ הליחתב .ך״נת
 "לרע״ה יכ ,ול ררבתנ דימ םלוא .וילא אב הלילעב יאדו ."ןלזג״ב ומכ וב קפד
 החיהש ,"האילביב" הלמה .הער הבשחמ םוש ובלב ןרס ,רכממו חקמ םשל אב

 .ירמגל ונממ רס דחפהו ותוא העיגרה רמוכה יפמ תופוכת תאצוי
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 תא הרוגיסב הבגנ וז .הרש ותגוזל ארק חבטמל ץיצמה ןטק בנשא ךרד
 תפש תא תועדוי ׳ללב ךרדב ,םישנה .רמוכה ינפל העיפוהו תוכלכולמה הידי
 תואיבמה תוירפכה םע עגמב תואב ןה קושב ןהיתויגקב .םירבגהמ רתוי הנידמה

 .ןנושל תא תידוהיה ןהל תולגסמ ןהמו הריעה ןתרצות תא
 םירפס לש המירעב .רמוכה לש וצפח תא תויהש אלל הניבה איה
 הטישוהו "האילביב״ה תא האצמ ,תונחה תניפב רדס אלל םירובצ ויהש ,םינשי
 רמוכה .ףסכ לבור :לוגע םוכס היפמ .דשאה האיצוה רמוכה תלאשל ,רמוכל התוא
 ויפמ יוטלפב ,ול ךלהו רפסה תא חקל ,לבורה תא םליש ,חקמה לע דמע אל

 .תונחב םהדנ דמעש ,גוזל םולש־תכרב
 ן ונממ םישקבמש ,ריחמה לכ תא ןתי הנוקהש ,םהל הרק אל םלועמ
 ךימנהל ןיא ונממש ,חטשל עיגמש דע ,ךלוהו דרוי אוהש וכרד — ,ריחמה

 ?םלשה ריחמה תא ןתיש ,םימת ימו .רתוי
 ותוא הדירטמ ,רתיה דימת .םייחב הכלה לידגמ השמל ול הררבתנ זאמ
 םניא עודמ ו םייוגה ןיב אקוד תבשל םידוהיה םירחוב עודמ" :הרומח הלאש
 אצמ ושכע ?םידוהי הלוכש ץראל ,לארשי־ץראל םילועו םהיצפח תא םיזרוא

 ."םייוג״מ אלא סנרפתהל לוכי ידוהי ןיא :ץוריתה תא
 היהו המודכו ,רוזחמ ,רודס תונקל ותונחל םנכנ ידוהי היהשכ ,זאמ
 יל היה יובאו יוא" :רמוא לידנמ השמ ׳ר היה ,חקמה לע הדימעב ךיראמ
 1 םייוג םג יתוחוקל ןיב םנשי ירשואל !םידוהי קר יתוחוקל ויה וליא יתרוחסלו
 םידוהיהמ :םכל רמוא ינא לבא ,ורמאתש המ ורמאת !יתונחל םיאב םירמכ

 ."!הסנרפו עפש אב םילרעהמ ,סנרפתהל ץא

 ןייטשנבל עשוהי םייח ׳ר

 םיעדונה ,םידוהיה ץליק יבשותמ דחא
 .ץיטשנבל עשוהי םייח ׳ר היה הליהתלו ראפל

 תוימורת תונוכת לעב היה הזה לוגדה שיאה
 .הצרעהו הבהא ול ושחר ץליק ידוהי לכו

 ,יבולוקוס דיסח—יתד שיא ותויה תורמל
 תופורת ינימ לכב יקבו תחקרמ תיב לעב היה
 ונפש ,םיינעה םילוחה ןיבמ םיברל ןעשמ היהו

 תונפל םוקמב םהישוחמל האופר רבדב וילא
 .םולשתב אפורל

 לכל הרזעל אבל דימת ןכומ היה ללכב
 .דתיה הרושק וז ותרזע םא םג ,וילא הנפש ימ
 ךומתל ידכ הלא ךסח אל ףסכו ץמאמ ,החרטב

 וייטשנבל עשוהי םייזז ׳ר .תלוזב
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 ןיאש ,החמומ היה אוה .להומ דוהב ועוצקמב בוט םש ול הנק הזמ ץוח
 הככ !הציצמהו העירפה ,הלימה תא עצב ןיע ףרהכ ,םילהומה ןיב ותמגודכ
 הניגיהה תוארוהל םאתהב .לוק איצוהל וליפא קיפסה אל לומנ,ד קוניתהש
 םילבוקמ םיעצמאב קר שמתשהו םינשיה יוטיחה יעצמא תא שומש ללכמ איצוה

 לבקל תנמ לע אלש דימת עציב תאזה שדוקה תכאלמ תא .םיאפורה ידי לע
 ידוהיו וימי ימדב רטפנ .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ץליקב עקתשה .םרפ
 קיפסה ץליקב הרצקה ותבישי תורמל .ותיוולהב לודג דובכ ול וקלח ץליק
 דחא רותב םייאצליקה ןיב הליהתל םש וירחא ריאשהו םידלי יפלא לומיל

 .רתויב םיביבחהו םיניוצמה היבשותמ

 טריבלייא השמ

 םוסרפ ול היה !ורשע בורב אל וריעב םסרופמ תויהל הכז טרבלייא השמ
 .אקושד אמויב הריכמל הלדה ותרוחס תא איצומה ,טועפ לכור היהש ןמזב םג
 ־תונב תא םהב דייצמ היהש ,ישמה־תואקמזפמ אל םג חבשלו הלהחל אצי ומש
 אל ףוקזל שי תואקמזפה רובע חבשה תא .לוז ריחמב םילרעה תומו לארשי
 ימי בורב זדולב תבשוי .רתיהש ,ליח תשא ,ותגוז ןובשח לע אלא ,ונובשח לע
 ץליקל התחלושז לוז ריחמב המוגפ הרוחס תשזרחה־יתב ילעבמ תשכור ,לוחה

 .תוריעצ תומלע ןיב ,דוחיב ,םיבר םיצפוק ויה וזכ הרוחסל .הלעבל
 ימ תא לאשת םא ירה ?ומוסרפ לש תירקיעה הבסה התיה המ אלא
 לאשנה ךילע ףוקזי "זטריבלייא השמ חא התא ריכמה" :םיאצליקהמ אוהש

 .״?טרבלייא השמ תא ריכמ וניא ימ !אטישפ״ :תורמואכ תוהמת םיגיע
 יקסס לש לודגה ןינבה אל םגו ולש ישמה תואקמזופ אל ,ורשע אל

 ול הנקה ולש ולוק .ולוק — אלא ,ריעב םש ול וליחנה ,וקלחב לפנש ,חקורה
 ויתורובג תא .םישנה ןיב דוהיב■ ,ץליק ידוהי לש תובכשה לכ ןיב םוסרפ
 ףסומ תלפתב הבתה ינפל ודמעב ,"םיארונה םימי״ב דוחיב הארה הרמזב ויאלפו
 ,"םלוע תרה םעה" תא וא ולש "ףקות הנתנו" תא עמש אלש ימ .םינבל־ףוטע

 .וימימ הרמזו הנר עמש אל
 הליגר תבשב םג :וחוכ תא השמ הארה "םיארונה םימי״ב קר אלו

 .חבשה תלבקל הביתה ינפל אוה רבוע ,הרישהו הרמזה חור עלע חונתשכל
 תוקפרתהו ,הבהא לש תומיענ אוה עימשמ "ידוד הכל״בו ,תורימז םיענמ
 ןוגינה רוקממ הבוצח .רתיה ותמשנ .תובהלתהו החמש ילילצב תומייתסמה
 תורטש־ןוערפב ,רכממו חקמב דורט ,םיקסע שיא היהש המ תורמל .הרמזהו

 .הרמזב אלא ישפנה קופיס תא אצמ אל .רכו םיקנבב

 ןלוכ תודורט היתורזועו ותשא ,םינוק האלמ ,דתיה ותונחש לשמל הרק
 .ישמ יברגו תואקמזופ תריכמב

 השמ ׳רל ול שחולו הניגנה ךאלמ עיפומ וזכ אחתירד אנדיעב .דנהו
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 תא ,היתורזוע תאז ותשא תא בזוע ,תונחה ןמ קמחתמ הלה .המיענ הידולמ
 .שדחה "ןוגינ״ה תא םזפמו קושב ול דמוע ,ןריחמ תאו ישמה יברג

 לוסלס בורב השמ ועימשי האבה תבשב יכ ,השמ ׳ר לש ויריכמ ועדיו
 .הביתה ינפל רובעיש העשב ,הליפתה תיבב

 .ןמשירפ רשא

 ,םידוהיה ותקל םהמ העשת ,םלועל ודרי לכשה ידודחו החידב םיבק הרשע
 םהל .דתיה םידוהיה ונוחינ הבש ,וז הלוגס .םימעה לכ ןיב קלחתנ דחא בק
 .םייתולגה םהייח תכשחב םהב םידרש ויהש ,תורצה דגנ ןילבת העודי הדימב
 ורבח אב ,ידוהיה לש ושפנ תא רכעמ היה דבכ טויסש העשב ,רתויב רמה עגרב
 ותמשנ רותל החמש לש ץוצינ ,רוא־ביבש אוה םינכמ וידודחבו ויתוחידבבו

 .הרוחש הרממ תושפנ ליצהל הפי הזכ ץוצינ לש וחוכו ,תרדוקה

 תחפשממ ,ומש ןמשירפ רשא הזכ החידב־שיא יח היה ץליק ריעב םג
 וביבס תסנכתמ .דתיה דימ ,ןמשירפ וב דמעש םוקמ ,ןמשירפ דוד רפוסה
 םהיניבמ םיצרפתמ ויה דימו ,ויתוצלהמו ויתוחידבמ עומשל םישנא תצובק

 .ויתואלתו ויתוגאד תא לארשימ םדאל םיחיכשמ ויהש ,קוחצ תולוק
 ־ירטש דכומ היה :רתויב ריהזמ היה אל ןמשירפ לש ירמוחה ובצמ
 םלוא ,רתויב קוחד ובצמ היה — ול קחיש אל אוה ולרוגש העשו ,הלרגה
 קוחצ — םייחה יישק לכ וליאכ ,תוצלהו תוחידב עפוש דימת היה הז תורמל

 .ול םה

 "לביטש״ב ללפתמו תוכורא ,דיה שובל ,םידיסחה ןיב היה הנמנש ןמז היה
 לע ץצולתה דוהיב !אדזל ול ויה תולפת תונומא לבא .ה׳זרפסור ידיסח לש
 םיר״ומדאה לצא םהיניעב וארש םיתפומו תואלפנ םירפסמה םידיסחה ןובשח

 .םינושה

 ,םידיסח רבח ןיב בירעמו החנמ ירחא "לביטש״ב ףרוח ברעב בשי םעפ
 תא אוה חתפ ,םהירופס תא ורמגשכ .םיקידצה תואלפנמ .דזל הז םירפסמ ויהש
 ותלהת ,שדח ריש ׳דל וריש" :םילהתב קוספה יל ררבתנ ושכע" :רמאיו ויפ
 תא םיללהמ םידיסחה םא ,רמולכ ,םידיסח להקב ותלהת םא ."םידיסח להקב
 .שדח ריש ׳דל רישל םיכירצ דא ,׳ד תא םיללהמש ,תוליהתה ןתואב םבר

 : םהל ודי תא ןתנש ,ןושארה אוה היה ,םינויצ תדוגא ץליקב הדסונשכ
 ."לביטש״ה תא בוזעל ולש *ווינויצה ללגב ץלאנ אוהו ,ותוא םיסקה היחתה ןויער
 תאז לכב ,תועדב םישפח םישנא םע עעורתהו םינויצה ןיב אבש י״פעא םלוא
 רבעשל ,דחא ךרבא אצמ םעפ .םיגהנמבו תובא תרוסמב קיזחהל ףיסומ ,דיה
 שמח הז טבלתמ ינא" :רמאו וילא הגפ .הת התושו שאר־יוליגב בשוי ,דיסח
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 תאצמ הארנכ ׳החאו !"שאר יוליגל,, רתיה אוצמל דציכ היעבב• הנש הרשע
 ."רתיה״ה רוקמ תא יל םג תולגל ליאות אמש .תולקב רתיהה תא

 ׳ילדג םוצ״ב םוצל אל גהונ היהש ,"סורוקיפא"׳ םשב רפסמ היה אוה
 :םהו ,םיקומג השולשמ

 הפיא עודמו !םצ היה אל חטב ׳ילדג םג (סורוקיפאה) אוה גרהב וליא (א
 ?׳ילדג תא וגרהש ליבשב םוצל וילע

 !םויה רבכ יח היה אל ךכ ןיב ,זא ׳ילדג תא םיגרוה ויה אל וליא (ב
 :רקיעהו

 םירופכה םויב םוצה לעו !םירופכה םוימ רומח רתוי םוצ אל הז ירה (ג
 דובכב העיגפ םושמ תאז היהת אלה ,"׳ילדג םוצ״׳ב םוצי ךיאו רמוש אל אוה

 .הזה שודקה םויה
 םש ול ונקהו ריעה יבשות ןיב םיכלהמ ןהל ואצמ תונונשה ויתוצלה
 ,תוצופתב וא ץראב ץליק ידוהי םישגפנשכ םויכ דועו ,ןונשו חקפ םדא לש

 ..."רמוא ,דיה ןמשירפ רשא" :והנשמל חתופ דחאה תא עמשת
 םהיניב ץיטצה רקיעב .החידבו רומוהל שוחה תא םהיבאמ ושרי וינב םג
 .ץראב אצמנה ןמשירפ .א ר״דה קר םייחב ראשנ םלוכמ ,דוד ונב הז ןבומב

 ליטצ ריאמ

 אלא ,תירב ינב ןיב קר אל ,לודג םוסרפל הכזש ,ץליקב ידוהי ול היח
 .ןוטלשה ישנא ןיב ףא אלא ,דבלב םיטושפ םישנא ןיב אלו ,םילרעה ןיב םג
 ,טושפ רגת ,ןויבאו ינע היה אוה !ורשע בור ללגב אל ומוסרפל הכז אוה
 ךכ־רחא םרכמל תנמ לע זוא וא תלוגנרת הריעה תואבה תוירפכה ןמ הנוקה

 .טעמ חוורב םיתבה־ילעב ישנאל

 לצא המכחל המ לבא ?הנידמב םש ול התנקה הלודגה ותמכח רשפא
 אל !המכח לע ללכ בשח אל ומצעב אוה םגו !היוזב ןכסמה תמכח ?ינע רגת
 ריעב הארוה הרומה ,ם׳לדנירא השמ ׳ר ויניעב .תלוואו המכח ןיב ןיחבהל עד*
 ,ונממ םותס אל זר לכש ,ותדע ינב לכמ םכח אוה אתמד ברהו ,םכחה אוה

 .ויניעב םישודק םהירבד ,לחיי םהיפ עמשל
 המו הלעמל המ :תולאשב וחומ תא דירטה אל םלועמ ומצעב אוה
 ,םויב םימעפ שלש ללפתמ ,ויתובא יכרדב ךלוה ,היה םימת שיא ?הטמל
 תיבב רוביצב םילהת אוה ארוק הנישה ירחא תבשב ,"ונילע״ב קוריל חכוש וניא

 .ויתוגשהמ הלעמל ןה ,ותוא תוקיסעמ ןניא םלועה תויווה .תסנכה
 המרת אל ותוינוציח םג ירה ?דובכלו םשל תאז לכב הכז המב לבא
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 ובקז ,תוצונ תואלמ ושאר תורעש ?תראפתבש דוהלו תופוע רכומל המ .דכל
 אל ינוציחה והארמ לכ !ןשוימ הקירבמה תספרמ הטופק — ושובל !ללבודמ

 .רקד דובכ ול ליחנהל ידכ ,וב היה
 טשוקמ היהש ,ץליק ידוהי ןיב ידיחיה שיאה אוה היה תאז תורמל םלוא
 םינלופה ויה תויגיגחה תוכולהתה לכב רשאו ,ןילופ תנידמ לש דובכה למסב
 ,ידוהי והז" :וילע םיעיבצמ ויהו םהידבכנ ןיב הנושארה הרושב ותוא םידימעמ

 .ןילופ־תנידמל לודג תורש השעש
 הליחתב בל וילא םש אל ריאמ ׳רש טושפ הרקמ ? וז הלודגל הכז המב

 .ירמגל ובלמ חכשנ ןמז הזיא רובעכו

 םינויגלה ויה ץליקל וסנכנש םינושארה הנושארה םלועה תמחלמ תישארב
 הנח ,ץליק תא בזע יסורה בצמה ליח .םשארב יקסדוסליפ םדקפמו םינלופה

 .תועבגה ןיב םש רצבתהו הבורבמוד רפכב

 ימ ,םתוארב ,םיסורה .ראפו דובכב םינויגלה תא ולביק ץליק יבשות
 תוגולפ וחלש םה .יבשב םתחקלו םפיקהל וטילחה ,לודג וניא םינויגלה חוכ
 ,םיגויגלה .םידבכ םיחתותב ריעה תא םישיערמ וליחתהו רבע לכל םיקזוק
 דצל המורדו הברעמ םיגוסנ וליחתה ,םהל היופצה הנכסה תא םשיגדהב
 .ירקיעה הנחמה לא עיגהל ולדתשהו תורעיב ורזפתה םה .ןוגולאיבו הקבו׳צדק
 םלוא .בוי׳זדנאיב הנוח היהו םירטמוליק השמחו םישלשכ ץליקמ קוחר היהש
 םיסמהש המ־תורמל .אפוג ץליקב רתתסהל םיחרכומ ויהו ךרדה המסחנ םיברל
 םהידיב לפנ אל תאז לכב ,םימי השלש דוע םהידיב התוא וקיזחהו ץליקל ורזח
 .םינלופה םהיחאב ריעב וראשנש ,םירנויגלה וברעתה תולקב .דחא רנויגיל ףא

 םירנויגל השלש ושגנתה ןי׳צנחל ןוויכב המורד ךילומה שיבכב םלוא
 תא ליצהל ידכ .טלפמ אלל םיפקומ םירנויגלהו טעמ דוע !םיקזוק תגולפב
 •י״גה ליטצ ריאמ ידיב הריכחב היהש ,תוריפ ןג לא רדג ךרד וצפק םשפנ

 .םהירחא םיפדורה םיקזוקה ינפמ הסחמ ונממ ושקב םה

 אל" :וצהו -הדילמו ןטבמ תודהיה חור רודחה ,הזה םימתה ידוהיה
 איבחהו הברה בשח אל ׳ותרכה ףסל תחתמ וב לעופ היה ,"ךער םד לע דומעת
 םחלב םלכלכ ןנגה ידוהיהו ,אובחמב ובשי םימי השלש .ןגבש ותכוסב םתוא
 ואצי ,השרו דצל ריעה ןמ ירמגל וגוסנ םיסורהשכ ,יעיברה םויב .םימו

 •הרכזל םליצמ םש תא םהל ומשרו םאובחממ םירנויגלה
 םג ולע ,םהידיב ןוטלשה תא יקסדוסליפ ישנא וספתשכל םינש רובעכ

 .הלודגל ל״גה םירנויגלה תשלש

 ,יאצליקה ידוהיב היצנסה לש וללה םילודגה תשלש ורכזנ םימיה םתואב
 .יטילופ חוור וז הדבועמ איצוהל וצרו ,םיארפה םיקזוקהמ םליצהש ורכזנ םה
 טלוב הכ ןפואב ףתתשהש ,ידוהיל דקיו דובכ תתל ידכ ,ץליקל ואב םמצעב םה

 .םינלופה לש תורחה תמחלמב
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 ופסאתה ,ינומלאה לייחה לש רבקה די לע ,היריעה ןיבב ינפלש רנכב
 ותודש דעב דובכ למס ליטצ ריאמל ודנע הבר תויגיגחבו תונוטלשה ישאר

 .שפותה ימחול תבוטל ןייוצמה

 לכלו הגיגח לכל ןמזומ היהו ינלופ טוירטפל ליטצ ריאמ ׳ר השענ זאמ
 .םינרטוה םינלופה םימחולה םע דחי הרושב ךלוה היהו הכולהת

 םיצאנה תעפשהב הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל תודחא םינש לבא
 השפש ,תוימשיטנאה עגנו !זועו ףקות רתיב םינלופה ןיב תוימשיטנאה הררועתנ
 םעפ ותריזחב .ליטצ ריאמב םג עגפ ,ןוטלשה תרמצב םגו תובכשה לכ ןיב
 םינלופה ינוירבמ דחא וילע לפנתה ,ולש דובכה למסב טשוקמ הכולהת וזיאמ

 "!הניתשלפל — ידוהי״ :וארקב ,תונייטצהה תוא תא ודגבמ שלתו

 .אתקימע אריבל המר ארגיאמ לפנ םואתפ .אכודמ התיבה אב ליטצ ריאמ
 .לארשיב תופוע רכומ ייח ,םירופאה וייחל רזח ךכו

 ינויצה טסייג ןמלק

 ומצעב ותוא לבא ,םלועמ ונעדי אל טסייג ןמלק לש ויתובא ויה ימ
 לש םתרבחב םש !םינויצה יתבב היוצמ ולגר .דחיה דוחיב .ריעה לכ הריכה

 .תיב־ןבכ ומצע תא שיגרמ היה ןויצ־ישנא

 לבקמ היה ןמלק :וללה וירוקבמ תידדה תלעות וקיפה םידדצה ינשו
 !לארשי־ץראב השענה לעו םלועב העונתה ךלהמ לע תועידי םינויצה יתבב
 ןהירחא אשונ היה ׳תונושה ןהיתודובעל וב תושמתשמ ויה תוינויצה תוריבגהו

 .׳דכו הפואל ךימח״ה תא תבש־ברעב אשונ היה ,קושה ןמ ןהילס תא

 לבקמ היה ,וללה םיתבב ןהב רשעתמ היהש ,תוינויצה תועידיה דבלמו
 ליבשב לבא .םח לישבת םג םיתעלו ,הת סוכ ,םחל תסורפ :ירמח רכש םג
 םינויצה לצב ותופפותסה .ךכב המ לש םירבדה ןמ ירמחה רכשה היה ןמלק
 ,ורובדו ותחיש לכ .וייח תיצמת תוינויצב הארי אוה .רתויב לודגה ורכש התיד

 .תונויצל — ,דחא רבדל קר םינותנ ויה וינייעמו ויתובשחמ לכ

 וז תילכת םשל .לארשי־ץראל הילעה .דתיה ןמלק לש ויתופיאש שארב
 עוצקמ דמל אל ףאו ומצע תא חינזה ,םדאל םיצוחנה םיבר םירבד לע רתיו
 המ .הדימעה ליגל ועיגה ףא לע ,השא אשנ אל םג אוה .וילעב תא היחמה
 ,לארשי־ץראל תולעל הכזיו םשה הצרי םא ?הלוגב תודלו דימעהל ול שי םעט

 .ותחפשמ תא םש םיקי חז ירה
 .תינויצה העונתה יגיהנמ תאו םיצולחה תא ץירעמ היה וימי לכב

 ישנא ןיאש הארשמ םלוא ,םיטסינויזיבירה דגנ ץצוח אצוי היה הליחתכל



 233 — ץליק רפס —

 לש והנחמל רבע ,ץראל הילע־ןוישר לבקל ודיב םיעייסמ ינויצה ןוטלשה
 .יקסניטוב׳ז

 תייחתל רוסמה םימתה ,ןכסמה ןמלקו ,העושיה האב אל ןאכמ םג םלוא
 !לאגנ אלו םייחב ראשנ אל ,םעה

* * 

* 

 אלא ,ואצי םמצע לע דמלל אל הז רפסב ןאכ םיתרבעהש הלאה םיסופטה
 .ואצי ללכה לע דמלל

 לע הרשה יאצליקה ףונהש דחוימה ןויבצה אוה םהבש הושה דצה
 תויסופט תונוכת ויה שגרהו• הבישחמה תונרע ,שפנהו בלה תובחר .ויבשוי

 .ץליק ידוהי לש

 דימ ץליקב םוקמ האצמ תינויצה העונתה יכ ,אופיא ,אלפ ןיא
 לש הדסווה םע הב ומק ,םייתרבחו ׳םייתוברת תודסומ .הנושארה התפוקתב

 ♦הלהקה
 ,ןילופ תודהי לש תולהקה תרגסמב הקירבמ תילגרמ ,דתיה ץליק תליהק

 !!לארשי לש וירתכב תצבושמ הרקי הנינפ





 הדמשההו וטיגה תשרפ
 ץליק דוהי לש
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 ףוסה תישאר

 ,ןילופל שולפל ויסגלק לע ,דוצ דלטיהשפ ׳1939 תנש לש ץיקה ףוסב
 זירכהש ,הז אנושמ םהל יופצ המ ושיגרהו ועדי םה .םידוהיה לע דחפ לפנ
 םידוהיה לש ףקיה־תבר הדידנ זא הליחתה .םידוהיה דגנ ויתומיזמ לע יבמופב
 לא ביואה תואבצ לש םתומדקתה תדימבו .חרזמה תוזוחמ לא ברעמה תוזוחמה
 םיכרדה לכ ,םישיבכה לכ .היסור דצל החרזמ הדידנה התמר ןכ ,הנידמה םינפ
 ,דירי ילכבו סוט וכימנהש ,ביואה ינוריואל הרטמ ושמשו םיטילפ םיאלמ ויה

 _ .תומש םהב ושע םינוש

 םוקממ תימינפ הדידנ — המחלמה תליחתב — ,דתיה שוביכה חטשב םג
 תליהק .תומוקמ ראשמו ץיבונסזסמ ,זדולמ ,השרומ תוחפשמ ואב ץליקל .םוקמל
 רפסמו ,המחלמה תלחתב התברתנ שפנ ףלא השלשו םירשע התנמש ץליק
 םיעובקה היבשותמ רכינ קלחש ירחא םג ,ףלא םישולשל עיגה היתושפנ

 .היסור דצל רפסה ירעל דיג
 וסרהנש םידחא םינינב דבלמ !ביואה תוצצפמ הברה הלפס אל ץליק

 .המחלמה ינמס ריעב םירכינ ויה אל וקוזינ וא
 דימ השיגרה תידוהיה היסולנואהו ריעל םיצאנה וסנכנ רבמטפסב 4־ב
 ינבכ ריעה ידבכנ םירוסאה תיבל ולבוהו: ושפתנ .שגונה לועב םינושארה םימיב
 םידוהיה לע הנלטותש ,תורדגהו תודוקפה לכש ,ךכל םיארחא ויה םה !תובורעה

 שיאש ןפואב ,תופוכת םיפלחומ ויה ם,ד .ןדעומב תומלשבו קוידב הנאלמת
 םיליטמ ויה םישגונה .תבורעת־ןב תויהל ולרוגב: לופי אלש ,חוטב היה אל
 תאו םהיתוריד תא םימירחמ ,םייקנע םימוכסב םייצוביק םישנוע םידוהיה לע

 .דכו היפכ תדובעל םהינב תא םיחקול ,םהילטלטימ
 ־תיב וא תונח ,רחסמ־תיב להנל ידוהיל רןסאש ,וצ ןתינו םימיה וכרא אל
 םיכיישה תשורח־תיב לכבו תונח לכב םיירא םירסימוק ובישוה םיצאנה .תשורח

 .ולש ךותב השועה םדאכ ידוהיה שוכרב ושע הלאו ,םידוהיל
 הרכמנשמ םלוא !שוכרה לעבל ישדח םולשת הזיא םינתונ■ ויה ,דלחתב
 םהיסכנמ םייקנ ואצי הילעבו ,תונחה הרגסנ ,המוקמב האב אל תרחאו ,הרוחסה

 .םתחפשמ םויקל ילמינימה םולשתה תא םג ולביק אלו
 הדיד־רבש תייבגל םירסימוק ונומ םידוהיה לש םילודגה םיתבב םג

 .ותסנרפ ךרוצל רעצמ םוכס בצקוה תיבה־לעבלו ,םיריידהמ
 .תידוהיה היסולכואה לש הסנרפה יפנע תא וצציק הלא תורזג

 ןוזמה יאלמ תא תונוטלשל רוסמל םדא לכ לע םיצאנה ורזג הזל ףסונ
 ויה םידוהיה .ינוריעה ןוטלשה לע הלטוה םיבשותה זיב ןוזמה תקולח .ותושרבש

 .הרצ םוי תארקל םמצעל וניכהש ,םיכרצימה לכ תא רוסמל םיחרכומ



 — הדמשההו זטיגה תשרפ — 238

 ןוזמה תנמש ךכב יד אל .בערל הנותנ תידוהיה היסולכואה התיה ושכעמ
 ,ןוזמה־תנמ לש התלבקב םג חפוקמ ידוהיה היה ירה האמ המועז התיה הבוצקה
 היה תובר םימעפ ;תוטיעבלו תוכמל ןותנ היהו רותהמ והואיצוהו והופחד יכ

 .םיבערה ויתוטועפל םחל אלל תוקיר םידיב התיבה אב
 הרטמ ויה םה !תואפו ןקז ילעב םיקודאה םידוהיה םילבוס ויה דוחיב
 היהש ,הזכ ידוהי .ריעה תובוחרב תונצחשב םילייטמ ויהש .ם,0ה לש םגעל יצחל
 ינמ דחא הרקמ לע ןאכ רפוסי .םהידיל ולפנב יקנ אצי אל ,םהיניעל רקדזמ

 :ףלא
 םימיב םלגרהכ ,המח הוקמל רקובב םידוהי וכלה תבט שדוחב םעפ
 .ם.סה ישנא .ךכ לע םהל ועידוהו .ם.םה ישנא לא םיינלופ םיצקש ואב .םנוקתכ
 תוצקשו םיצקש תדלב .םידוהיל סלקתהל הבוט תונמדזה םדיל האבש וחמש
 םהידיבש םיבלגמבו זזוקמה לא םיארפה וסנכנ ,הזחמב תוארל ואבש ,םיינלופ
 .תסנכה תיב ינפלש שרגמה לא ,הצוחה םדלוהב םימורע םילבוטה תא ושרג

 םיאופקהו םיללמואה םידוהיב גלש ירודכ קורזל תוצקשלו םיצקשל תוא ןתינ
 ערואמה .םירברבה תועיגפ יגפמ הסחמ םשפחב שרגמה ינפ לע וצרש ,רוקמ
 תונומת הינמרגב םהיתובוהאל חולשל דימת וגאדש ,םיצאנה י״ע םלוצ ל״נה

 .םידוהי יפלכ םתרובג ישעממ
 הזה בלשב .םידוהיה דגנ םיצאנה תוירזכא לש ןושארה בלשה היה הז
 זווכה תא ונממ לולשל ידכ ,ידוהיה תמ ליפשהלו שילחהל .דתיה םתנווכ

 .וינעמ דגנ םמוקתהל תלוכיהו
 לע םימיא תלטה .דחיה ןתרטמש ,תודדוב תוחיצר .ךז בלשב םג ויה

 ,םירחאו הלנמ דוד ןב בקעי ,זרצרס ינב וגרהנ םימיה םתואב ,תידוהיה היסולכואה
 .ונידיל ועיגה אל םהיתומשש

 סחיב םיצאנה רטשמש םמצע תא ולשה םידוהיהש ,ןמז קרפ היה םנמא
 רסומו וילא םידוהי ךשומ ליחתהש טנדנמוק ץליקל אב ,הבוטל הנתשמ םידוהיל
 וילע .םיציב לש אוציה תא גרבמל לאקזחיל דסמ ךכ .םיילכלכ םידיקפת םהל
 הדעול ותריסמו ץליק תביבסב םיציב תיינק לש דיקפתה לטומ היה וירזוע לעו
 םשל הזכ דיקפת רסמנ ןי׳צנחמ ןהכ בקעיל .הינמרגל אוצי םשל תילכלבה
 .המודכו תוצונ ,האובתל סחיב םימוד םידיקפת ורסמנ םירחאל םג ,תורוע אוצי

 אלא ,וחיורה םמצע םהש דבל אלו ,םהידיקפתב הלא םידוהי וקסע ןמז ךשמב
 החוור .דתיה ץלייק ידוהיל יכ ,אצי לוקה .םירחא םידוהיל הסנרפ םג ואיצמה
 תומוקמל םירזוח וליחתה הלאמ הברהו החרזמ ודדנש ,םידוהיל םג עיגהו

 .םהיתובשומ
 דסח הטנש ,הז טנדנמוק .ותומדקל בש בצמהו ,בר ןמז רבע אל לבא
 אבש ,רזכאו םג שיא היה ,ומוקמב אבש ,ינשהו .ותרשממ חדוה ,םידוהיל

 תורוחס אוציב וקסעש הלא .םדוקה לש ורטשממ ונהנש לע םידוהיב םקנהל
 וחפנ םישק םייונע ידי לעו ורסאנ םה ,םדיקפתב ולעמש ומשאוה הינמרגל



 239 — ץליק רפס —

 .םחל אלל וראשנ םהיתוחפשמו םרחוה םשובר ,םתמשנ
 לבסה תא תאשל ץליק ידוהי ולכי וללה תוחיצרהו תושיגנה לפ תורמל
 םירכומ ויה םירישעה ?בער ייחל ולגתסה ,תומ־תוארמל ולגרתה םה .םירוסיהו
 תדובעל םיכלוה ויה םיינעה .םתיבל לכוא איבהל ידכ ,םדוקה םרשע ידירש תא

 .םהיללוע שפנ תאו םשפנ תא תויחהל ידכ ,.ריפכה
 היסורו תירבה תוצרא לש ןסנכה דע ,1941 תנש דע ךשמב הזכ בצמ
 .רומג יונש םידוהיל םיצאנה םחי הנתשנ ךליאו הז םוימ ,המחלמל תיטאיבוסה

 תא םישוע ויהו םייבמופ םיחצורכ לבתה ימע ינפל עיפוהל וצר אל ושכע דע
 .קוחה תרפה לשב םישנע לש .דוסמ תחת םהלש חצרה ישעמ

 הקירפא םגו .דיסא ,הפוריא לש םילודג םיחטשו םלועהמ וקתנשכ ,ושכע
 תוואכ םידוהיב תושעל םדיבו םלועה ינודאכ םמצע תא ושיגרה• ,םדי תחת ויד

 .םשפנ
 הנכתש תינכת יפל תינמרגה תויתטשב הדמשהה תכאלמל ושגנ םהו

 .שארמ
 ןיב םיצופנו םירזופמ ויהי אל םידוהיהש ,אנושה הצר לכ תישאר
 ,חוטב תויהל לוכי הז ןפואב .דחא םוקמב םיזכורמ אלא ,םיירצונה םיבשותה

 .וטיגה רצונ ךכו ,וינפמ טלמי אל ופרטש

 וטיגב םידוהיה תאילכ

 .ריעה לש יברעמ—ינופצה קלחה וטיגה ליבשב הצקוה ץליקב
 רשא לכו םהיטיהר תא ריאשהל ,םהיתוריד תא בוזעל וצלאנ םידוהיה
 םיצאנה תנוב .דתיה הדמשהה תמיזמ דבלמ .רצק ןמז ךשמב וטיגל רובעלו םהל
 המ רבד ליצהל וצרש ,הלא םנמאו ;םידוהיה שוכר לש דושה םג וטיגה תריציב

 .םמוקמב ורונ ,עובקה ןמזה ירחא תצק םהיתורידב והמהמתהו םשוכרמ
 תופיפצהו בערה ,םירמ םייח םידוהיה ויח הז ףופצ רוזיאב — וטיגב
 וטיגהמ האיציה ,םיבורמ םיללח וליפה תופיגמו תולחמןו ,םהלש תא ושע
 לע ׳וידליל ןוזמ שפחל אציו ושפנ תא ףרחש ןיירבעהו טלחהב הרוסא .דתיה

 .ךרדב הרונ אוה .רבכ רזח אל בורה יפ
 םיצאנה תונוטלש ומיקה ,קוידב הנאלמת םהיתורזגו םהיתודוקפש ,ידכ
 לכש גואדל היה ןהילעש ,תידוהי הרטשמ הדי לעו תידוהי הצעומ וטיגב
 הדוקפ הנתנ ,לשמל ,ךכ .הדוקפו הריזג לכ ירחא אלמת תידוהיה היסולכואה
 .תכרפמ הדובעל םימיאתמה חוב־ילעב םיריעצ תואמ היופכ הדובעל רוסמל

 .וז הדוקפ קוידב האלמ הרטשמה תרזעב הצעומה
 הרטשמה שארב• דמע ,רצלצ ןועמש ,ץליק ילוצינמ דחא רסמש יפכ
 ןפואב וגהנתה םהינשו (הינמרגמ ידוהי) רלדניש ׳ה .דיה ונגסו הדובונמיז ׳ה
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 .םינוגה םישנא ויה הרטשמה ירבח רתי בור םג ,םדיקפת יולמב דאמ ןגוה
 ןא,דוי םשארבו ,ופטסיגה ינכוס ויהש ,הלאב םג ויה הרטשמה ישנא ןיב םלוא
 היסולכואל דאמ וקיצהש ,םירחאו יקסניצבארטס ,הדורבולאיב ,יקסבושורפ ,לגיפש

 .שממ תיצאנ ,דתיה םתוגהנתהו תידוהיה
 1942 תנשב רלדניש תאו 1941 תנש ףוסב■ םינמרגה וגרה הדובונמיז תא

 .הקנילברטל שוריגה תעב
 תושעל ,הדוקפ ול הנתינ םעפ .ץלפ ר״ד היה ןושארה הצעומה שאר
 םהמ רטפיהל ידכ ׳םילוחה תיבב םיאצמנה חכ־ישושתלו םילוחל לער־תוקיוז

 הדוקפ אלמל בריס ץלפ ר״ד .םידוהיה ןיב הלהב ררועל אלו! יעבט־ןפואב וליאכ
 הדמשהה הנחמל חלשנ םשמו .רהוסה תיבב והורסא םיצאנה .וז תירזכא.
 וירבח ראשל םשה שודקל אמגוד השמש אל ותוגהנתה םלוא ,ץיוושואב
 כ״חא .בל יגומ םירחא םיאפור ידי לע האלמתנ וז תינטש הדוקפ .םיאפורה
 ואב ,הצינלישה תפש לע דיס תורוב וניכה םיצאנה .םימותי,ד־תיב לע רותה אב
 םרדסלו םימותיה לכ תא הצוחה איצוהל תלפטמהמ ושרדו םימוחיה־תיב לא
 המ ועדי אל םידליהו תלפטמה .רחא ןינבל וליאכ םתרבעה ךרוצל ,הרושב
 ווצ םוקמה לא םאובב .תיתודלי תוסימתב תוומה תארקל וכלהו םהל יופצ
 ידגב לע וסח םיניילתה .םהידגב תא םידליהמ טושפל תלפטמל םיחצרמה

 .םיחצרנה םע דחי דובאל וכלי אלש ,םיללמואה םידליה
 ,םיזבנ םיחצור" :הארקו םיניילתה תדוקפ תא אלמל הבריס תלפטמה
 לא ,דצפק ,דלא םירבדבו "!םייקנ םידלי םד תוכיפש לע םכב עגפת ׳ד תמקג
 םידליב םירוי םיניילתה וליחתה הז רחא .דימ התרונ הבו הריפחה ךות

 .הריפחה ךותל םתוא םיקרוזו
 םיכלוהש ,םיברה םירודכה לע לבח" :רמאו לפמה ופטסיגה שאר שגנ זא
 .םיללח ולפנ םלכש דע דחא דחא םידליב הריו "!דליל רודכ קיפסמ :דוביאל
 היצנגיליטניאה תא םשמ איצוהל הצר ,וטיגה תא לסחל ביואה שגנש םדוק

 .רפסה יתב ירומ תא ,ןידה יכרוע תא ,םיאפורה תא ,תידוהיה

 וטיגל ץוחמ וסנכתי ל״נה םיגוסהמ םישנאה לכש ,וצ ןתינ הז םשל
 ילעבו םיאפור םישורד םשש ,תומוקמל חלשיהל םה םידמוע יכ ,םיוסמ םוקמב

 .הלכשה

 ילעב ראשו םיאפורה ידוהיה תורבקה תיבל ואצוה הרטשמה תרזעב
 םקנהל ותוצרב■ ,רשיפ ריעצה אפורה .תויריב םלכ ותמוה םשו םיישפח תועוצקמ
 .ופטסיגה שאר לש ותלגלג תא ,דב ץצוריו ןבא־תבצמ ספת ,ויחצרמב ותומ ינפל

 וסיגתנש ,םידוהיה םירטושהמ םידחאו ופטסיגה ,םיניארקואה םירמושה
 .וטיגה יבשותב הלכ תושעל וידחי ורבחתה ,ןותחתה םלועהמ

 םידוהיה ולגרתה טאל טאל .דאמ קזח היה םידוהיה לש םייחה חוכ םלוא
 ןישעת ,יול ןמרה היה ץלפ ר״ד ירחא תידוהיה הצעומה שאר .וטיג״ד ייחל
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 הרזע שיגהל היה הדיקפתש ,תיליאצזס הקלחמ הנגראתנ הצעומה די לע .יאצליק
 .םיכרצנל ללכבו םילשחנ ,םילוחל

 םירכומ ויה םישנא .וטיגל ןוזמ םיסיממ ויה תונוש תולובחתבו תואצמהב
 ליתה־דדגל תואיבמ ויה תוירצונה תוירפכה /ופו חבטמה ילכ תא ,םהידגב■ תא
 םירירש ילעבו םיריעצה ,םירחאו חבטמ־ילכ ,םידגב םתרומת תולבקמו לכוא־יכרצ
 ,םיכומסה הדובעה תונחמל רקוב לכב לגרב םיאצוי ויה תושק תודובעל םילגוסמה
 יכרצ םיקרפלמ יגישמ ויה םכרדב .ברעב םירזוחו "בוקירנה״לו "בוקיוודול״ל

 .םפטלו םהירוהל םיאיבמו ,ןוזמ
 םיריתסמ ויהש הלא תא חצר תממ םיכמ ויה םיצאנהש המ־תורמל
 הזבו וטיגה ילתכ ךותל ןוזמ איבהל הלא וקספ אל תאז לכב ,ןוזמ םהילכב

 ,הלצהל הוקת אלל םש םיאולכה לש בערה ירוסי תא תינמז ולסח■
 תינלופה תרתחמל ופרטצהו וטיגהמ ואצי םידחא םיריעצו זויסנ השענ
 ,טטשנמרה :ויה םהבש םיליעפה .ריעה תוביבסב תורעיב הרתתסהש ,תילאמשה
 תאזה תרתחמה !דועו טטשנייפ ,ןמלוו תרמ לש היסנמיגב תולמעתהל הרומ
 לש תונישלמ ידי לע לבא !וטיגה לש ולוסיח תעשב םידחא םשו הפ הליצה

 .וחצרנו ופטסיגה ידיב ףוסב ולפנ ,תינמיה תינלופה תרתחמה ירבח
 תושידאב סחייתהל וליחתהש ,ךכ ידכ דע ףוס ףוס ושלחנ וטיגה יבשות

 .תוומלו םייחל

 היסולכואה תדמשהו וטיגה לוסיח

 לולאב ׳ט ,רמה םויה .וטיגה לוסיח םוי ,ישילשה בלשה עיגה ףוסבלו
 ,םיאצליקה בלב תרחנ ,ץליק תליהק הדמשוה ובש ,(1942 ,טסוגואב 22) ב״שת

 .תורודל לבא םויכ ,הטילפה ידירש
 השענה ברה גרהה לע םנזאל העיגה העידי .ופיגה יבשות לע הלפנ המיא
 םיריתסמ ויה םיצאנה ירהש ,תועומשב ןימאהל םהל היה השק .הביבסה ידוהיב

 .הלהבו דחפ יוור היה ריואה לבא .ןורחאה עגרה דע תינטשה םתנווכ תא
 םילודגה לש דחפה .ץוחבמ םהילא אמיש ,וצ הזיאל וכח תנבואמ היפצב

 .דחפב םהיתומא קיחל ופפוטצה םידליה .םינטקה לא םג רבע
 םילהת םיארוק ויה ,הפפורתנ אל ןיידע םתנומאש ,םינקזה ,םידיסחה קר

 .הריזגה לוטבל םיללפתמו
 הרטשמל ,םייבטלו םיניארקוא םילייח לש תרשרשב וטיגה ףקוה הנהו
 תובוחרב רדסב םדימעהלו םהיתורידמ םידוהיה תא איצוהל וצ ןתינ תידוהיה

 ,וטיגה
 הרשע לש אשמ ותא תחקל לכוי םישרוגמהמ דחא לכש ,הנתינ הארוה
 ׳םוקמב הריי הדוקפה לוקל עמשי אלש דב .יכב לוק םירהל רוסא .םימרגוליק

 .ןוטיר אלל ,טקשב■ ,תיאבצ תעמשמב■ ,רדסב עצובי לכה
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 .תודוקפה לב לש קיודמה עוצבל תיארחא תידוהיה הרטשמה
 ־תונחמב םידבוע ויהש הלא םג :וטיגל ץוחמ שיא אצי אל םוי ותואב

 .וטיגב םוי ותוא וראשנ הדובע
 בוחר די לע הבהאי שרגמה לע םירדוהמ ודמע וטיגה ידוהי לכ רשאכ
 ,הדובע יהיטרכ םדיב ויהש הלא םכותמ ואצוה ,תוכורא תורושב הקסנאנגז
 הדובע־יהיטרכ םהל ויהש ,םיבר ויה הלא ץב .םמוקמב ראשהל רתוה םהל
 — םהיבורקל עראיש המ !םהיתוחפשממ דרפהל וצר אל יכ ,םתוא וארה אלו

 .םלוכל דחא לרוג .םהל םג עראי ,םבלב וטילחה
 קלחנ וט״גה .תועש ששו םישלש ךשמב עצוב ץליק ידוהי שוריג

 .תועש הרשע־םיתש ךשמב םידוהימ הנפתנ רומא לכ !םירומא השלשל
 לכל .ןהיתונברק תא עולבל תונכומ לזרב־יהפ לע תודמוע ויה תובכר
 םוחה .םירגוסמ ויה תונורקה .שפנ םישמחו האמ םיסינכמ ויה אשמ־ןורק
 םיללמואה לש םנורגל קנחמ ומש םימ תפט אלל הארונה תופיפצה ,שופעהו

 .דחיב וברעתה םיתמהו םייחה .ךרדב ותמ םיברו וללה
 םוקמ תא בוזעל וצר אל םידוהי המכש םירקמ ויה וטיגה לוסיח ןמזב
 תב ,רנליו ׳בגה .דתיה םהיניב .םוקמב תומל ורחבו םהיתובא תורבקו םתדלוה
 ריכזמ .המוקמב התרוגו וטיגה תא בוזעל ןפוא םושב התצר אלש ,יקסיאגז יבצ
 !יחא" :רמאו תבכרה תנחתב םידוהיה לא הנפ ,יקסבולוקוס ךתב ,הלהקה
 תא ופטסיגהמ דחא עמש "...תושעל םכל המ ,ועד !הטיחשל ונתוא םיליבומ

 .ומוקמב ותימהו וב הרי ,וירבד
 ותלהק ינב לא זא הנפ ,ל״ז טרופופר הל־אבא ׳ר ,ץליק תליהק לש הבר
 הלקת לכ לע םכתא חיכומ ןמזל זמזמ יתייה" :רמאו םינורחאה וירבדב
 ינא האור .םכדובבב יתעגפ םא םכמ החילס ינא שקבמ ושכע !םכיניב יתיארש
 טג השדקתנ הזבו ,רוהטו שודג ףוג חוני הרפעב יכ ,התכז ץליק תמדא .םש
 ושדיקש ומכ ,ומש תא ושדקתש /ד רחב םכב יכ !םישודק םלוכ הדעה לכש

 ."ונלוכ אנ הדותנ .ךרבתי ומש תא םינפל וניתובא

 ולבוה ,תוומה תונורקמ ואצי םיללמואהו ׳הצפח זוחמל תבכרה העיגהשכ
 .ינרקוד־לית תפקומ התיהש ,םידי־תבחר רצח לא

 םיקזחה תא םהמ ורחב .םיאבה תא ןיימל םיחצורה וליחתה רצחב םש
 םיררוצה ויה םהמש ,םיטיחו םירלדנס ,םידגסמ ,םירגנ ,םירפס :עוצקמה ילעבו
 וריאשה םתואו ,ךרפ תדובעב םהיתוחוכ תיראש תא דוע טוחסל׳ םילוכי
 הנחמל אבש ימ .תופרוטה םהינשמ טלמי אל ןברקה יכ ,םתעדב ,הנחמב

 .יח םשמ אצי אל יקנילברטב הדמשהה
 בהז־ינש תריקע :תונוש תודובעל ולצונ םייחב העש יפל וראשנש הלא
 ,גיראה יגוס יפל םהידגב רודיסו ,זגה־יאת לש תומידקה תויפמ תובתות
 חרכומ היה וייח תא תצקמב ךיראהל הצרש ימ .רבו םישנה־תורעש תזיזג
 וילע תובתנ ־ההש ,תומולהמ־רטמ תחת תונקירב הלא תוירזכא ישעמ עצבל
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 טשפתהל ווטצנ הדמשהל ודעונש הלא .םדא תרוצב ףרט־תויח י״ע דצ 'יבמ
 .הדובעל םשמו ץחרמל תכלל ידכ

 דימ םלוא .הדובעל תכלל םהילע יכ םעמשב ,םיללמואה וחמש הליחתב
 .תינטש המיזמל ושפתנ יכ םנוסאל תעדל וחכנ

 ,רצ תרדסמ ךותל ןומהב םהיתונברק תא םיפחוד וליחתה םינילתה
 ורגסנ םיאתה ךותל תונברקה וסחדנשמ .םילפא םיאת םיחותפ ויה וילאש
 ךרד םישודקה תופוג ואצוה רפסמ םיעגר רובעכו ,ולעפוה םיזאגה ,תותלדה

 .ינשה םדצמ םיאתה יחתפ
 ידוהי לכ םע דחי ץליק ידוהי םשה שודיק לע ולפנ וז תינטש ךרדב
 .םימוד הגירה תומוקמו ץיבשוא ,הקנילברט תודש ינפ לע רזפתנ םרפאו ,ןילופ
 דגנ ,יקגילברטב וממוקתהש הלא ןיב היה גרבצלז ,יאצליק רעני יכ ,ןאכ ןייוצי

 —רתוי בושחש המו םיצאנ תורשע המכ וגרהנ וז תוממוקתהמ האצותכ .ררוצה
 .הנחמה תועווז תא םלועב םסרפל ולכי םייח םידעבו וטלמנ םידחא םידוהי

 תואמ שמחו ףלאכ הב וראשנ .הידוהימ טעמכ הנקורתנ ץליק ריעה
 םירעמ םידוהי ויה — ראשה ,םיקיתו םיאצליק תודחא תואמ םהיניב ,םידוהי
 תודובעב עוצקמ־ילעבכ םיצאנה ידי לע ץליקל ואבוהש ,תורחא תוצראמ ףאו

 .וטיגב דחוימ רוזיא םהל הצקוהש ,תונוש
 םימעפל !ברעב םירזוחו הדובעל לגרב םיאצוי הלא ויה רקוב לכב
 םתדובעו המועז התייה םתנוזת .םתדובע םוקמל דע םירטמוליק ךלהמ םהל היה
 הדמב שלחוה היפכה ילעופמ ימ םא ,ךלהו תחפ םרפסמ יכ ,אלפ ןיאו ,השק
 םיבר .םיזגה יאתל ,ץיבשואל דימ חלשנ היה הדובעל לגוסמ היה אלש ,וזכ
 ,םהיתוחוכ תיראשב דובעל םיכישממו םתלחמ וא םתשלוח תא םיריתסמ ןכל ויה

 ,.םוק ילבל ולפנש דע
 רפסמב ןוערגה תא אלמל ידכ ,תורחא תוצובק תועיגמ ויה ןמזל ןמזמ

 .תונחמב םידבועה
 אוצמל תולובחת ינימ לכ םישפחמ ויה םמוקמב ראשיהל וחילצהש הלא
 ןהיבשוימ ונקורתנש םידוהיה תורידב םיטטחמ וקה הלילב ,הנזהל תורוקמ
 םיפילחמ ויה וללה םילכה תא ,׳דכו חבטמה ילכמ םידירש םשמ םיאיצומו

 .לדה םמויק ימי תא םיכיראמ ויה הזכ ןפואבו ,ןוזמ יכרצמב
 הרטשמה ירבח וטיגה ילוסיח ירחא דוע וראשנ ,ליעל רכזוהש יפכ
 בילטוג ,יול זמרה ה״ה זא ודמע השארבש ,תידוהיה הצעומה ירבחו תידוהיה

 .תוירזכאב ולסוחו םיצאנה יניעב םירתוימ ושענ םה םג לבא .רגרטו

 לש תיתעווז השרפב תוסנתהל ויה םידיתע ,וטיגב וראשוהש הלא
 .םהיניעל םהידלי תדמשה

 תראתמ ,לארשיב ונמע תובשויה האושה תולוצינמ תחא לבראק הרש
 :םינורחאה ץליק ידלי לש םתדמשה תא

 ירדח ןולחב וקפדו םידוהי םירטוש ואב ,רחש םע 1943 יאמב 23 םויב
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 לש ותועמשמ תא רגכ ונעדי ונא ."!תרוקבה שרגמ לע טקלתהל" :האירקב
 .הזכ וצ

 םיעברא םהיניב ,הדובעה תונחמב ודבעש ,שיא ףלאכ דוע ורתונ ונריעב
 .תוקוניתו םידלי השמחו

 ןהידלי תא תוריאשמ ויה ׳ריעל ץוחמש הדובעה־הנחמב ודבעש ,תוהמאה
 הדלי ,הזיג ,ילש תקוניתה םג התיה תוטועפה ןיב .תלפטמכ יתחגשה תחת

 .בהז־היתמעשו תלכת־היניע ,הדומח
 יתקזחה ילש הדיג תא .ירדחמ הזפחב יתאצי םירטושה תדוקפמ תלהובמ
 דחפב הדרש יתייהו ,הנישב העוקש איהשכ ,התסירעמ היתאצוה ,יליעמ תחד
 לכ היה ,ונאובב ,יכדרמ יחאו ןיוורא ילעב וכלה ירחא .יכבב ררועתת אמש
 ודמע ונלוממ .םישגרנו םירווח ויה םלוכ ,הרושב ודמעש םידוהי .אלמ שרגמה
 .שרגמה לע הררתשה הממד .ופטסיג ישנאו .ם.ם ישנא ,םימדרנ׳ג תורושב

 ואולמו םלועה "•םידליה תא ונת" :וצ םימשה ןמ םערכ לפנ םואתפ
 לע םיררגנו .ס.ס ישנא ידיב םידליהש :תחא קר יתעדי המומה זיתא ררחתסה
 :דחא רבדב הזכרתה יתושי לכ .דצה ןמ דמעש ,חנזומו ןטק ףירצל םהידי
 .םיפוקז ונדמע תועש שש .ינובזע יתוחופ "?ליצי ימ ,יליעמ תחת היובח יתב"
 םיננחתמ םהיניבש םילודגה .םיכובו םיחווצ ףירצב םלוכ םידליה םייתניבו
 םהידי ידירש תא םיארמ "יתאצל ונל ונת", :םינמרגה םימרדנ׳גה "יבןפל
 םניא ז תומוטא םינזא וללה םיעשרל לבא "!הדובעל וגא םילגוסמ" :םירמואו
 אל םהיתולוקש ידכ ,םיסירתה זאו תונולחה תא םירגוסו םהיתוקעזל םינופ
 יתדליו .ונבל קמועב ירה ,וניגזאב אל םא ,םיעמוש ונא לבא ,ונילא ועיגי

 ,םיערה םיבלכה יטבממ רתסיהל הצור ,םשלו ןאכל הנופ ינא .ילצא ןיידע
 ...!יתדיחי תא ליצהל ידיב הלעי אמש

 והנהו יב שיגרה יניארקוא רטוש — ייחב רתויב■ רמה עגרה אב הנהו
 .שרגמה לכ ריד הליעמ ןוראוצב האשונו ידימ הדליה זא חוכב שפות .ילצא
 תא ריכי אלש שיא היה אל הנחמה. לבב ."!הדיג ,הדיג :ץרפתה םלכ יפמ
 קר יתאד .יחאו ,ילעב תא דוע יתיאר אל ,המומה יתראשנ .הדומחה יתדלי

 .תוומה ףירצ ךותב יניעמ תמלענה יתדלי לש זפה תורעש תא
 תוצובק עבראל וקלוח שרגמה לע םירדוסמ ודמעש םירגובמה םידוהיה
 הצובקה .הציבותרטסו יקנויפ ,קסיזראקס ,ןישזילב :הדמעה תונחמל וחלשנו
 י״ע הטוהסגיוודולב לזרב ירצומל תשורחה־תיבל החלשנ הכותב יתייה ינאש

 ,ץליק

 .םחר אלל וחצרנ םשו ץליקב ןימלעה־תיב לא םידליה ואבוה ,ברע ותואבו
 !הירזכא דיב םתפטקנ ךא !םירקי םידלי

 ועיפוה םותה יניע דגנל ז תבהוא אמא ןיע ואר אל ןורחאה עגרב
 "!םמד םוקי ׳ה .דבלב םיחצור

 םידוהיה ידיב ולצינ ,םש ואבחתהו ףירצה גג לע וספיטש ,םידלי השש
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 םהב ולפיטו ,םיאור ןיעמ םוריתסה ,םוחקל הלא .ריעב דוע וראשנש םיטעמה
 עדונ אל וללה םידליה תשש לש םלרוג .םידוהיה ןמ ירמגל ריעה הנקורתנש דע

 .ושכע דע

 ץליקב ופסינש םינורחאה םידליה תמישר
 םשה ליגה םשה ליגה
 1. קלול גרבנזיא 5 24. רתסא יקציווזי 13
 2. האל םקלא 11 25. הנח יקציווזי 9

 3. דרפ ריאגוב 5 26. לאומש יקציווזי 10
 4. םחנמ ןיטשנרוב 12 27. הישיר ץיבלאירתכ 8

 5. הנח זיטשגרוב 10 28. הקנירש ןמרדל 4
 6. סונמ ץיבוקרב 7 29. הנימ רדנל 9
 7. ןרהא םולבדלוג 14 30. הקנירש םקל 6
 8, והישאי םולבדלוג 7 31. יליל ץנימ 7
 9., הלוז גרבדלוג 2 32. הוח םיובלדנמ 5
 10. טנומגיז ץיברמ 3 33. לצרמ ריפס 3
 11. הלופ גרבסורג 10 34. הישצ רסמניפ 5

 12. הקנירש דרביורג 5 35. קצגארפ 14
 13. באז גרבנירג 4 36. הנריא יקסבושורפ 7
 14. ףסוי גרבנירג 7 37, קחצי ןמדירפ 5
 15. הינא ןמפוה 8 38. קינורב סורפיצ 7
 16. שוילפ גרבניוו 2 39. דוד גרבנילק 5
 17. לורק טנרפיל־דלוו !1 40. הנח גרבנילק 11

 18, שומיפ ןמרביוז 11 41. הלזיג לברק עברו 1
 19. הרוד ןיטשרבליז 12 42. הלזיג גייווצנזור 5
 20. השוילימ ןיטשרבליז 5 43. קישונאי גייווצנזור 6
 21. לארשי יקצינלימח 3 44. הישוז רטייר 7
 22. היזור יקצינילימח 4 45. םחנמ טכר 5

 23. קטאימ ןוסרח 2

 תוהמא עבש ,םינטקה םישודקה ירוהמ המכ ופסאתה 25.11.45 םויב
 .יצאנה טויסהמ םיררחושמ רבכ ונייה .ץליקב ןימלעה־תיבב ,תובא השלשו
 םלוא ,הבצמה ןבא איה הרופא ,םידליה לש ףתושמה םרבק לע הבצמ ונבצה
 םכתומ םוי .םלועל ונתמשנ יחרפ ,םחכשנ אל .םימד־תבצמכ התורח איה ונבלב

 !דעל ןורכז־םוי ונל ראשיי
 ותוצרב .ןמסטכר תחפשממ דחא הארה בלה דע תעגונ םיחא־תווחא
 הנחמ לא ותכל ידמו .ותדובע ילכ ןיב ,קשב ותוא םש ,ןטקה ויחא תא ליצהל
 ,עונ אלל ,טקש םינפב ראשנ היה דליהו; !קשב ואשונ היה ,הרזחבו הדובעה

 לצינ ךבו .ומכש לע לעופה אשונ רצוא הזיא שיא תעד לע הלע אל .םויה לכ
 םיתורח תויהל הלאכ םישעמ םייואר .הצרא תולעל ףוסבל וכז םהינשו דליה

 .המואה ןורכז רפסב
 תומוקמ תא תולגל ידכ ,תונוש תולובחתב ושמתשה םיעשרה םיצאנה

 .הזב אובחמ הליגש ימל םרפ םינתונ ויה !םידוהיה לש םהיאובחמ
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 תולעל ותעדבש ׳ידוהי לכל האיצי תושר םינתונ םהש ,זורכ ואיצוה םעפ
 .לארשי־ץראל

 ןכו ;הנכסב דימת ויה םהייחו םיפתרמב םירתסנ ויהש םיטעמ םידוהי
 לכ ,הנשלה ינפמ ידימת דחפב םייורש זיה םיירא םינוכרד ילעב רותבש הלא
 ןמטש ,חפב ודכלנו — םהיאובחממ וחיגהו םהיררוצ ירבדב ןומא ונתנ הלא

 ,םהילגרל בישה
 ץליקב יח היהש ,יול ןמרה ,"טרנדוי״ה שאר ,דחא םש קר ןאכ ריכזנ
 תמיזמל ןברק לפנ אוה םג — ,ירצונ ינלופ םש תחת וטיגה לוסיח ירחא םג
 יתבב היפכ ילעופ ,םיטעמה ץליק ידוהי וכישמה דכ .תאזה תינטשה םיצאנה

 ןיבו םייחה ןיב דימת םירפרפמ ,בולעה םמויק תא הדובעה תונחמבו תשורחה
 ,םיסורה ידי לע ןילבול שוביכ דע ,1944 תנש דע תוומה

 הנחמה היה ,םהב םידבוע ויה םיאצליקה םידוהיהש ,הדובעה תונחמ לכמ
 אובב םשמ תאצל וחילצה דבלב םיטעמ .םלוסמ השקהו עורגה וקסיזראקסב

 .הלצהה תעש
 םילעופהש םייוניעה לעו םש וררשש םיאנתה לע םילוצנה דחא רפסמ הנה

 .טכה ןופ להנמה ידימ ונעתה
 םישנא רווחבל וליחתהו ףירצל םילהנמה ואב המש ונעיגה תרחמל
 ,םינוש תשורח־יתבל וחלשנ םישנאה .תפות איגל ונאבש ,ונשגרה דימ .הדובעל
 לעו תובחס ייולב םישובל ׳םישנו םירבג :םדא ידלש יתיאר .םש םיאצמנ ויהש

 .ארונ שואי — םהינפ
 ,ןירקיפ םירציימ ויה ובש תשרה־תיבל וחלשנ רתויב םינוסחה םירבגה

 .םישקומ רוצייל תשמשמה הקבא יהוז
 ,יתלעתשה ,ינורגב קנחמ יתשגרה .דובעל יתלוכי אל ןושארה םויב■

 .תועמד וגלז יניעו
 לכב ,םתדובע תא קיספהל ויה םיחרכומש ךכ ידכ דע ושלחנ םילעופה

 תא רובשל םימ םג ,הרזע וטישוה אל הלוחל .םיתמ תופוג םשמ ואיצוה םזי
 ,םישדח השולשכ וז הדובעב ךישמהש ימ .םירוראה םיעשרה ול ונתנ אל ונואמצ

 .ויתואירב דוחיבו ופוגב יוקל אצוי היה
 ־תחא ךשמב החונמ אלל דובעל םילעופב םיציאמ ויה הדובעה ילהנמ
 תוכמ לבק ,וירבא תא רשייל ידכ ,ותדובע תא עגרל קיספהש ימ .תועש הרשע

 .םינועמה םד גופס היה הז הנחמב המדא לעש לכ .תוירזכא
 המדא יחופת קרמו םחל וליק עבר החיה לעופה לש תימויה ונוזמ־תנמ

 .םחלל םיבער רידת ויה םילעופהש אופיא אלפ ןיא

 םשב דחא :םיאצליק ינש םג ויה הדובעה העזמ לע םיחיגשמה ןיב
 ,ץיבוקרמ םשב ינשהו ,םנוקתכ םימימ דש ןותחתה םלוע ןב היהש ,גרבנזייא
 םהיחאכ ופסנו ץמשואל ףוסבל וחלשנ םה םג .הנחמב םיחבטה ויה ותשאו אוהש

 .םיזג־יאתב
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 סתוירזכא־ישעמ םוקמל תסנכה־תיב רצח תא תחב םיחצרמה םיצאנה
 ללוחמ היה ומצע תסגכה־תיב .לית רדגב תפקומ .רתיה רצחה .םהיתונברקב
 ודעיי רצחה תא לבא .םהלש הלבנה ישעמ תא םיעצבמ ויה וב ,םיאמטה ידיב

 .תואמטה םהידיל ולפנש םיללמואה ליבשב תפות םוקמל
 םתומדקתה לע תונחמב םידבועה םידוהיה ינזאל העומשה העיגהש ןויב
 ,םיענכושמ ויה םה .הלצהל םה םיבתקש ,םבלב הוקתה הררועתנ ,םיסורה לש
 לע הלע אל .םירופס םימי לש ןינע אוה ,םיסורה תואבצ י״ע ץליק רורחש יכ
 השש לש ןמזל הלסיו רהנה די לע רצעית םיסורה לש םתומדקתה יכ ,םתעד
 םיבזוע וליחתהו םחור רצוק לע גילבהל ולכי אל תיפכה ילעופמ םיבר .םישדח
 םדיב הלעי יכ ,הוקתב ,םיכומסה תורעיה לא וחרב םהמ ?הדובעה תונחמ תא
 וסינ םהמ .םיסורה לש םאובל תוכחלו תוינזיטרפ תוצובקב םש ןגראתהל
 .םנובשחב ועט הלא םגו הלא לבא .םירבאה יתבב ,םירפכב טלקמו הסחמ אוצמל
 ביואה רודכ ידי לע וא םיללח םבורב ולפנ וללה םיטילפה ?אובל ורחא םיסורה

 .ינלופה רכאה ןזרגב וא יצאנה
 .ץליקל וברקתהו הלסיו רהנה תא םיטאיבוסה תואבצ ורבע ףוס ףוס
 .ץיבשואל וריבעה ,היפכה ילעופ ,םיטעמה םידוהיה גראו ץליק תא וניפ םיצאנה
 הזה תומה הנחמ יאולכ לב ורבעוה ,בוקרקל םודאה אבצה ברקתהשכל ,בושו
 ותמ םיבר .רכו ןזלב־ןגרבו דלוונכוב ,ואכדב זוכירה־תונתמל ,הינמרג םימל

 .ריוא־רסוחמו בערמ םכרדב
 םירענ תודחא תורשע וראשנ תראופמה תידוהיה ץליק תליהק לכמ

 .םחורבו םפוגב םיצוצרו םירובש םלוכ .תוריעצ םישנו

 ,םימדוקה םהירוגמ תומוקמל רוזחל וצר אל תונחמב םידירשה םה
 .תורקיו תובורק תושפנ םד התוור םתמדאש

 ־ץרא ירעש ?תונחמב םיקזחומ ויה הלחתב :םהל רזכאתה םלועה םלוא
 רוזחל םחירבהל .דתיה תולודגה תומצעמה תנווכ .םהינפב םילוענ ויה לארשי
 .ובאתסיש דע תונחמב וראשיי ,רוזחל ומיכסי אל םא ,ואל םא ?םאצומ־ץראל

 םגו ,םיטילפ םירזוח וליחתה היסורמ םג .ץליקל רזחו התפתנ םהמ קלח
 ןטק בושיי ?ץליקב התיבש ונקו םידדוב׳ תומ יטילפ טקלתהל ולחה הביבסהמ
 ,דעו םברקמ ורחב .ןגראתמ ליחתה ,שפנ םיתאמל בורק לכה ךסב הנמש
 תדעו .ומויק תא שדחל הצורה בושיי לש תונוש תולועפ וזכרתה ודיבש
 ץליקבש םייופס ויה .ןהידיקפת תא תואלמל וליחתה דעסה תדעוו תורשכה

 .הברחנש תראופמה הליהקה לש ןטק ןיערג תוחפל םייקתי

 .םהייח תא שדחל םידמועה םידוהיה לע הער ןיעב וטיבה םינלופה םלוא
 ויה .םדיבש הליזנה תרזחה תא שרודל םתעד לע הלעי אמש ,ויה םיששוח
 .םדגנ החיצרה ישעמב םתופתתשה לע םידוהיה תמקנ יגפמ ודחפש הלאכ

 לערו האנש םיציפמ וליחתהו ,םרדנא לריגיגה ילייחמ ואב ,הלאל ףסונ
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 םידמוע ויה .הרזחב ןילופ תא שובכל ,לוכיבכ םיצורהו םירזוחה םידוהיה דגנ
 :םינלופה םיררוצה םיאלפתמו

 םידוהיהש ,הלילע וציפהו ומק ףוסבל — ?הלא םיבר םידוהי ואב ןכיהמ

 םהב ושענש תוחיצרה לע םירצונב םקגהל םתוצרב ,םירצונ םידלי םיחצור
 .םהידליבו

 .ןמרופ עקרק לע הלפנ תינודזה םתלומעת ,ןכאו

 1946 תנשב םורגופה

 םינלופ םיערופ ולפנתה ,ודעת ,זומת ׳ה ,1946 ילויב יעיברה םויב
 םשש יטנאלפ תורדשב ידוהיה דעוה תיב לע ,םיטסינומוק םג םהיניב ,םינייוזמ

 אלל םיגרוהו םיעצופ וליחתהו ,ןטקה ידוהיה בושיה לש םבור םיפסאתמ ויה

 םוי יכ ,ןנוגתהל ולכי אל םמצע םה ףאו .םידוהיה תרזעל אב אל שיא .םחר
 .םהידיב ויהש םיטעמה םיחדקאה הרטשמה י״ע םהמ וחקלנ םדוק

 ירחא ורזפתנ רבכ םיערופהש העש ,ןמז רוחאב ןבומכ ,ראב הרטשמה
 .חצרה ישעמ תא םעצב

 .םיבר םיעוצפו םיחצרנ םינשו םיעברא :תומויא ויהי הז םורגופ תואצות

 .םיעוצפ וא םיללח ולפנ ידוהיה דעוה תיבב זא ויהש הלא לכ

 לש הנורחאה הדיקעה .ץליקב םידוהיה תאנש לש גוליפאה היה הז

 החיכומ ,שפנ׳ ףלא השמחו םירשעכ התנמש ,הלהק לש םידירש ,םידוהי תצובק

 יכ ,עדי אוה .הפוריא ידוהיל הדמשה םוקמכ ןילופב רלטיה רחב המל בוש
 .תוינטשה ויתוינכות עוציבל םינמאנ םירזוע אצמי זז ץראב

 ,ש״מי רלטיה ףכמ וטלמנש ,םידוהיה ץמוק לע ףתחכ אבש הז םורגופ

 הברעמ הרזחב הדידנ הליחתהו ןילופ תודהי לש הטילפה תיראש לע דחפ ליטה
 .תונחמה לא

 — םיאצליקה םימשיטנאה .םידוהיה היבשוימ ץליק לילכ הנקורתנ ךכו

 !ושרי םגו וחצר םה .האלמתנ םתלאשמ

 :■הירבח ןיבש ,הריקח תדעו םוקמל דימ ־החלש תינלופה הלשממה ,םנמא

 ,םיעוצפה יפמ תויודע התבג הדעוה .הלשממה ץעוי ,ןמרב ףלודא םג היה

 תורשעו התימל םיחצור העשת ונתינ הדעוה תלועפמ האצותכ .דועו׳ םירטושה

 ¬יטנאה םיטוחה יכשומ י״ע ותשמש םילעופה .םינוש םינמזל רסאמל תתחא

 ימזוי לבא ;םתעד־תולק דעב ושנענו ונודינ ,הרטשמה שארב ודמעש ,םיימש

 .הגרדב ולעוה םג אלא ,ושנענ אלש דבלב אל — תוערפה

 תא ןגראש אוה ,יקסניצבוס ןיצקה ,ןוירבהו חצרמה תא ןאכ ריכזנ

 .ץוח ינוכרד תכשל להנמל ןילופ תונוטלש י״ע ךכ־רחא הלעתנו ,ץליק־תוערפ

 קהבומה ימשיטנאהמ לדח ינוכרד תכשל לע ואבצש םידוהיה ולבס תובר
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 תאצל םהל זתנ אלו םהל רזכאתה ׳םידוהיב םורגופל םרגש ירחאל .הזה
 .םידוהי םד הדורה ץראהמ

 ןיד־תיב ידי לע ןודינ ץליקב םתגשה רחא םינש עשתכ ,1955 תנשב
 תונש שמחל ,תינלופה ןוחטבה תרטשמ ריכזמ היהש ימ ,יקטנאזת ןאי דחוימ
 דימעהלמ ותעשב ענמנש לע ראשה ןיב) ,ותוכמסב הערל שומיש לע רסאמ

 .(ץליקב תוערפל םייארחאהמ םידחא ןידל
 שארב זא דמע ,יאשרוה "טנייה״ה יכרועמ דחא לש ונב ,יקסנאזור

 .םורגופה רחאל תונוטלשה וכרעש הריקחה

 םורגופה יללח רבק לע הבצמה יוליג לש סקטה רואית תא םג ןאכ איבנ
 ,םיאצליקה דחא לש ובתכממ תירבעל םגרות .יאצליקה ןימלעה־תיבב ל״נה

 :ןמשיפ רזייל

 תורדשב תיבה ילתכ לע זתינש םידוהדה םד לש ןמיס דוע ןיא,,
 םעה לש םעזהו רעצה לבא ,תינלופה ץליק ןולק תא הסיכ ןבל דיס .יטנלפ

 .וחכשיי 16 ידוהיה

 םיירצונ תוריעצו םיריעצ םילייטמ רקבה־תועשב ץליק תובוחרב"
 .תוצילעב

 בוחרב — ,העש התואב םידמוע ישארה בוחרה די לע תידדצ הטמסב
 ־הרמ .םישנו םירבג תודחא תורשע ריק לע םינעשנ — ,20 שופ לשרמה
 ואבש ,םידוהי םה הלא — םילבאל םה םימוד ,םהינפ לע היורש הרוהש
 םרכז תא דבכל ,ץליק ישודק ירבק לע תולעל םודרו בוחוטסנ׳צ /זדול ,השרומ

 .םחצריהל ןושארה הנשה םויב
 ,אופיא ,םה םידמוע ,םיחרואה תא לבקיש ידוהי תיב ץליקב דוע ןיא

 .ןימלעה־תיבל םליבויש ,אשמ־וטואל םיכחמו בוחרב

 םירבעה לכמ חותפ הדש ,ןימלעה־תיבל םיעיגמ ונא צ״החא תחא העשב
 .רדג אלל

 ,תולשוכ וניכרב .רוחש ףיעצ םיסוכמ םירבק תרוש תילגתמ וניניעל
 .םעה רעצ ףחרמ הזה םוקמל לעמ ,תולפרעתמ וניניע

 רטסיגמה לוק ,בוצעה סקטה שאר לש ולוק עמשנ ,״!חצרת אל״ —
 תורצנה םשב לבא ;םירצונה ידי לע םג לבקתנ הז וצ "!חצרת אל" .גרבנזייא

 ...םישאמה קעוז — םיחצורה תא הלא תונברקב וסיש
 חצרנה לש ויחא ,רווח ריעצ לוק עמשנ — ״שדקתקו לדגתי״ —

 .ונורגל קנחמ תומש תועמדה יפ ,םילמה תא עומשל השק .טרבלא
 ןושאר חרזאכ ,ץילשיו רוימה ,יאצליקה זוהמה לשומ ברקתמ רבקה לא
 םיפסאנה יניעלו ׳הבצמה לעמ טולה רסוה הנהו .הבצמה יוליגב דבכתנ זוחמב
 ׳ד ,הצליקב ,ו״שת ,זומת ׳ה םזיב וחצרנש םישודק ב״מ :ןבא־תבצמ תילגתמ

 ,םמד םוקני
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 םהיתומש) םיחצרנה לש תומש םינשו םישלש םיאב ל״נה תבותכה ירחאו
 .(תוהזל ולכי אל םישודקה ראש לש

 תא םג אלא ,תאזה ןבאה תא קר אל הלגמ ינא" :רמא ץילשיוו רעמ
 ."ןילופ ידוהי לש לודגה רעצה תא ןכו ,תינלופה ץליק ןולק

 ידוהי םשב עבות ,ןאמנזור סדנהמה ,ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעוה גיצנ
 .םורגופה ימזוי דגנ טפשמ ןילופ

 םיחא־רבקל םידרומ תזנברקה תונורא

 םתופתתשה תא ןימלעה־תיבב ועיבה ץליקב תינלופה היטרקומידה יגיצנ
 .ןילופ ידוהי רעצב

 ותגלפמ יכ ,ריכזמ אוה .ר.פ.פ :תינלופה םידבועה תגלפמ גיצנ םאונ
 הזה חצרה .םדאה תוריח דעב םיידוהיה םילעופה םע דיב די דימת המחלנ
 דעב םחלנה ,ינלופה דבועה דגנ םג אלא ,םידוהיה דגנ קר אל. תוכמ היה

 .תיוושו תוריח

 רמאש ,יקסבורשטק ינלופה רטסינימה לש ערבד לע רתח .ם.פ.פ גיצנ
 םג אלא םידוהיה בגב■ קר אל הכמ היה םזרגופה :םישודקה רבק לע דקתשא

 .ולוכ ונלופה םעה ליבשב
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 תא הנגמ ינלופה רכאה יכ ,ותגלפמ םשב ריהצמ ,םירבאה תגלפמ גיצנ
 .יאצליקה םורגופה

 לדתשנ" :רמואו םיפסאנה םידוהיה לא הנופ תיטרקומידה הגלפמה גיצנ
 תונבל ונל לקי ,אובל םידקת החכשהש ,דדמב■ !רבעב הרקש המ חוכשל אנ

 ."תיטרקומיד ןילופ םיפתושמ תוחוכב■
 השק םוי אוה ילויב 4 םזיה״ :ריעצ ןיצק ריהצמ ינלופה אבצה םשב
 ןילופ דעב םחלנש ,ינלופה לייחה .ץליקב תוערואמל דע היהש ,ינלופה לייחל
 ילויב 4 םזיה .היצקאירה דגנ ץראב םחלהל ךישמי ,תיטרקומדו ,תררחושמ

 ."לבא םוי ינלופה לייחה ליבשב ראשנ
 אוה .יקסננזופ — ץלופב ״ריעצה רמושה״ לש גיצנה ירבד בלל ועגנ
 לע םוחיניו םיחרפ םעפ ואיביש ,ןימלעה תיבב זא ויהש ,םינלופה םידליל הנפ

 .םבאב םדועב וחצרנש םיכרה םידליה רבק לע םגו הז רבק
 םידוהיה וגל• םלוא ,םוקמה תא םיבזוע םיירצונה םיחרואהו סקטה םת
 :ונחומב רקנמ ןויער .ונומכ בוזעו דומלגה ןימלעה־תיבמ הדירפה דאמ השק
 — ?לארשי יאנוש לש םתוירזכאל הנורחאה ןזרכז־תבצמ היהת הבצמה םאה

 ,..?םינבא — וא םיחרפ וז ןבא לע וליטי םינלופה ץליק ידלי םאה
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 םויס ירבד

 ראשכ וז הליהק .השודקה ץליק תלהק לע ירבד תא ינא םייסמ הזב
 לע ופסינ הלהקה ינב .החמיי אל המש — ודחכנו וברחנש ,לארשי תוליהק

 .חצנל ןוני םרכזו ,םמעו םשה תשודק
 שמשי ,ץליק ישודק לש םרכז תחצנהל הז רפס םג שמשי הריעז הדימב

 .ןילופ־תודש ינפ לע רזופמה םרפאל ריינ תבצמ ןיעכ
 ,הלוגה תולהק ראש ןיב ץליקל םשו די תבצהב רוזעל היה זעה ינוצר

 .ןנוקית תא ושרדו ינפל ודמע וליאכ תויומדה .המדאה יגפ לעמ וחמנש
 ,םכרצ לכ יל םירורבה םירבד קר יתמשרו הכאלמה לא יתשגנ ןכלו
 לש םרואית תא ירסמב .םהל היאר דע יתייהש וא לעופב םהב יתפתתשהש
 הלא־יאב ילוא םאו ,תורשפאה תדימב• יביטקיבוא תויהל יתלדתשה ,םישיא

 .ארוקה יל חלסי ,אנא — יתיגש תומוקמ
 םלוכ .םידוהיה ץליק יבשותמ דחאל ףא יבלב אניט הלילח התיה אל
 ויתושלוחבו תובוטה ויתודימב ,ויתונורסחבו ויתולעמב דחא לכ ,ילע םיביבח ויה

 .תחא החפשמ ינבכ ונייה ונלכ ,ירשבמ רשבכ ימצעמ םצעכ היה
 ןורכז־רפסב םיתאבה םורמ־יכאלמכ םגיצהל יתיצר אל ,ךדיאמ לבא
 לש ,ינמודמכ ,יתמא רואית .קרשו ,לחכ תפסות ילב ,לעופב ויהש ומכ ,הז
 הזרפהה רשאמ םדובכבו םחבשב רתוי הברמ ,םיירובצ םינקסע ,םישיא

 .הגלפההו
 י״אל תולעל ובזש הלאלו ,םניאו — ויהש הלאל הביח אלמ בלב
 יל הנתנ תאזה הדובעה יכ ,הדוא .הכאלמה לא יתשגינ ,הנינבב םיקסועהו
 ינא םגש ,הסורא םייח־תשרפ שדחמ ינפל הלוגנ דחא דצמ .אלמ ישפנ־קוסס
 וליאכ ,היה המוד .יליבשב המוצע הדוח התיה וזו ,הב ףתוש המ־תדימב יתייה
 וז הדובע .שדחמ ילע םירבוע תוערואמהו םירקמה לבו ,םינשנו םירזוח ייח
 ושחרתהש העווזהו האושהמ ,רבעה םלוע לא הווהה םלועמ יתוא הריבעה וליאכ
 ארונה ןוסאהמ יתעד תא חיסהל עגרל לוכי יתייה .רואו ליג ימי לא ונימיב
 ,האושב ועדגנש יבורקו ידידי דבלמ .הכותב ילו תילארשיה המואל הרקש

 .םהיתושפנב הרושק ,דתיה ישפנש ,םירקיה ינב םג יל ודבא

 ימ .ישפנ לע קיעמה דבכה ןוגיהמ םחונ לש בוטרוק יתאצמ וז הדובעב
 !ץראהו םעה לש המילשה ץראה תלואגב םימוחינ ונלכ ונאצמו ןתי
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 טרפלא לאיחי רמ תודע

 (ץליק זוחמל ידוהיה דעוה רבח רבעשל)

 ,ץליק תוביבסב םידוהי לש רכינ רפסמ זכרתה 1945 תנש תיצחמל דע
 םוי .ץליקל ורבעו םהיתומוקמ תא ובזע םינלופה לש ןיועה םסחי ילגרל לבא
 .לבונק והילא היה םהמ דחא .םידוהי 3 ועצפו ןומיר ץליקב םינלופה וקרז דחא
 זוחמה לשומ לא יתינפשכ .רמשמ ונל הנתנ זזו ,תיטילופה הרטשמל ונינפ
 לא ונינפ .קרמ׳צרק ףושיבה לא תונפל הצע הנתינ ,תושעל המ ,הלאשב
 רמא אוה לבא ,העשכ הכשמנ החישה .ונתוא לביק תויחד המכ ירחאו ףושיבה
 םיספות םיבורמ םידוהיש טרפב ,םינומהה לע העפשה לכ וישכע הרומכל ןיאש

 .תינלופה היסולכואל לוזלזב םיסחייתמו םידיקפכ הדמע
 המשאהב ידוהי הרסא הרטשמהש ונל דגוה רקבה הלעשכ 4.7.45 ׳ה םויב
 לא יתינפ רבדה תא יתעמששכ .ףתרמב םיימוי ותוא קיזחהו ינלופ דלי ףטחש
 .ידוהיה תא ררחשל הרטשמל הנפיש השירדב ,הליהקה דעו ר״וי אנהכ ר״ד
 היהש ,רוסאה ידוהיה תא ררחשל החיטבה הרטשמהש רמאז רזח אנהכ ר״ד
 7 יטנילפ ׳חרב הליהקה דעו ידרשמ י״ע םיבר םינלופ ולהקתה םייתניב .עגושמ יצח
 שופיח דורעל התנווכ יכ יל עדונ .העיגה הרטשמהש יתיאר ןולחל יתשגנשכ
 ןורחאה ןמזב ומלענש םיירצונה םידליה תא אוצמל ידכ ,הליהקה ידרשמב
 יתיארש ןויכ ,ןוחטבה תרטשמל ףכית יתלצלצ .םידוהי י״ע וגרהנש דשח היהשו
 רבדב םיתיסמ םהש יתדשחו המ־רבד םינלופה םילהקתמל םיריבסמ םירטושהש

 הזיאמ שרוד אוהש יתיארו ,הרומ רמ ,ידוהי יאבצ ןטיפק אב דימ .הלילעה
 תא ול תוארהל בריס רטושה .םיתיסמה ןיב היה אוהש ןויכ ,ותדועת תא רטוש
 ופטחש ןנולתהל אבש דליהש יל רפיס אוהו הרומ ןטיפקה לא יתינפ .ותדועת
 ןטיפקה .ףתרמ וב היה אל ללכבש תיב לע עיבצה ,ףתרמב והוקיזחהו ותוא
 ולהקתנש תורמל ,רדתסי לכהש יל חיטבהו ,בזכו רקש לכהש יל רמא ל״נה

 .לילכ ומלענ ןוחטבה תרטשמ יניצקו םינלופ יפלא
 רמאנו ,תוירי יתעמש ,הליהקה דרשמב יתדמעשכ ,צ״הפל 11.00 העשב
 הרוי אבצהש םיחוטב ונייה .ףסאנה ןומהה תא רזפל תנמ לע אבצ עיגהש ,יל
 ,הליהקה דרשמב ירדחל רודכ רדח עתפל םרב ,ורזפתי םישנאהש ידכ ,ריזאב
 הנפ אנהכ ר״דה .ונלש דרשמל םא יכ ,להקה תא רזפל אל םירויש יתוניבה זאו
 ,הלאשב וילא הנפו ("הבטסנ׳ציפזב סופרוק") .ב.ק יאבצ ןרס־בר הארו ןולחל
 יתאציו דרשמה תא יתבזע .ול תונעל הצר אל ןרס־ברה לבא .ןאכ הרוק המ
 ושי תא םתגרה !םכל בוט" :הקעצש ,הירצונ הרענ הדמע םש .תוגרדמה־רדחל
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 בוזעל הנממ יתשרדשכ ."!ונלש םדה תא םתיתש יד .םכל םלשנ ונא וישכעו
 ."!ךב לפטנ ונחנא תרחא ,התוא בוזע" :רמאו לייח ילא שגנ ,דרשמה תא

 הצרפתה 11.30 העשב .״ינויצה דוחיאה״ לש ץוב׳יק היה ,תיב ותואב
 םע ׳ב המוקל יתצר ."!ץוביקב םיגרוה" :הקעצב ,הווא ,ץוביקה תרבח ונדרשמל
 שרגמל תדרל ינממ ושרד הלא .םינמסב םינייוזמ םילייח םש יתיארו אנהכ ר״ד
 ,וננוחטב ךרוצל וליאכ אבש אבצהש ןיידע יתנבה אל יכ םא ,יתברס .תיבל ץוחמ
 םשב ,עוצפ רוחב ץוביקהמ ואיבה תוקד המכ ירחא ,םורגופב ליחתהש אוה
 .ב.וא יניצק לכמ .בירנייוו הקשרה ונרבח ץוביקב חצרנ ךכל ךומס .יקצינשיו

 .טרבלא םשב ידוהי ,דחא ןיצק קר וניניב םייתניב ראשנ

 םע ינופלט רשקב ונייה ןמזה לכ ךשמב ,הגופה התיה 13.00 העשב ךרעב
 ןיאש ,הנעטב וברס םה .ונתרזעל אובל םתוא ונשקבו .ד.ו.ק.נמ םישנא ינימ לכ
 ,םייסור םידמב אבצ חולשל םילוכי םניא ךדיאמו ,ינלופ אבצ ידמב םישנא םהל

 ןיצק עיפוה םייתניב ,םיינלופ םילעופ םיגרוה םיסורהש ורמאי אל םינלופהש ידכ
 ,חודקאה תא ינממ לביקש רחאל .קשנה ול רוסמל השירדב ונילא הגפש ינלופ אבצ
 ,ירמגל םורה רבכ ירדחש יתאצמ זאו ,ירדחל יתילע ,םירודכה תא ול רוסמל שרד
 היה לכהו ,שיא רבכ היה אל ׳לוממ היהש ץוביקב ,וסרהנו ודדשנ םירבדה לכו

 ירחאו ,רודזורפה ךרד תויריב וסנכנ םילייחה .רודזורפו םירדח 2 םש ויה• .סורה
 םיריעצה תא ועצפו וגרה ךכו .תויריב ינשה רדחל םשמו ,ןושארה רדחל ןכ
 רדחל ונסנכנ ׳תוקעצו תוירי יתעמש ירדחמ הרזחב יתדרישכ ,םש ואצמנש
 לוצלצ ונעמש .תונולחה ךרד תוירימ ונששחש ןויכ ,הפצרה לע ונבשיתהו
 רדחל םנכנ ,זוחמה לשומ דצמ לוצלצל ןמזה לכ הכיחש אנהכ ר״ד .ןופלטה
 .הפצרה לע דמע ןופלטה רישכמש ךכ ׳וקלחב סורה היה רבכש ,ןופלטה היה וב
 םילייח וצרפתה םואתפ .החישב ליחתהו הפצרה לע חטתשהל ץלאנ אנהכ ר״ד
 ונאשכ .גרבנזיא סחנפ םג עצפנ דמעמ ותואב .םוקמב והוגרהו וילא ורי ,רדחל
 תלד תא ונרגס ,אנהכ ר״ד לש ורדחל וצרפתה םילייחש ונעמש ךומסה רדחב
 דימ םלוא .ונילא םילייחה תרידח תא עונמל ידכ ,ןורא הילא ונטסהו ,ונרדח
 אופיא ונצלאנ ."!הכרד הרינ תרחא ,תלדה תא וחתפ" :םהיתוקעצ תא ונעמש
 "!תאצל" "!הלעמל — םיידי״ :תוקעצב םילייח וסנכנ דימ .תלדה תא חותפל
 ,םירודזורפה ידצ ינשמ ובצייתהש םילייח לש תורוש 2 ךרד רדחה תא ונבזע
 .ול היהש ףסכה תא דחא לכמ וחקל ,בגאו ונלצא םישופיח וכרעו ,דיב םיבורה
 ״!יתוא גורהל הצר אוה״ :.הקעצב ינלופ חרזא ילע לפנתה תוגרדמהמ יתדרישכ
 לכ וספתש ,םיינלופ םילייח ודמע רצחב הטמל .שארב הכמ ךכ בגא יל ןתנו
 הלעמל יתקמחו יתרצענ ,תאז יתוארב .ףוספסאה רבעל ותוא וקרזו דריש ידוהי
 ונטלחה תוצעיתה ירחאו םה ףא ורזחש םירוחב המכ יתשגפ הלעמל .הרזחב
 .םיחצורה ידיב לופיל רתוי הלודג הנכסה .דתיה הלעמלו ןויכ ׳לכה תורמל תדרל
 .וגל ברוא לייח הזיא ןיא םא ביבסמ תוריהזב יתלכתסהו ןושארה יתדרי ינא
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 :התוא עיגרהו יבלופ ןיצק ,ןמזה לכ דחינ יתא (־*תיהש ,יתשא לא שגינ זא
 םישובל םילייח 2־ב םייתניב הניחבה איה ."סולפ ךלעבל הרק אלש האת תא"

 יתדרי .רבדה תא שיחכהו קחצ ,ןיצקל ךכ לע הריעהשכלו .ילש תוצלוחב
 רמא אוה .יסור אטבמב תינלופ רבידש ףולא ןגס דמע םש ,שרגמל יתשא םע
 יכ הנע ,ונתא אהי המ "ונתלאשל .רהוסה־תיבל וחקלנ םידוהיה לכש ,ונל

 דאמ בורק היה רהוסה־תיבש ןויכ .ונתוא םג הנחקת ,תוינוכמה הנרוזחתשכל
 יכ ,אופיא יתדשח ,תוינוכמב ךרוצ היהי אלש יל רורב היה ,ונאצמיה םוקמל
 ינלופ לידו ילא שגנ רומאה ןיצקה לש ותוחכונב .גרוהל םידוהיה תא ואיצוה
 ."?דוע םיצור םתאש וא ,ינלופה םדה דעב םויה םכל קיפסמ םאה" :רמאו
 פי׳גב יתוא תחקל הצרו .ב,ואה ןטיפק ילא שגנ ,שרגמה ילע יתיכחש ןמזב
 4דנל הנמ ,ביבסמ שחרש ןומהה ,םיכסה אל ל״נה ףולא־ןגסה םלוא ,חותפ
 ונתוא העיסהש ,אשמ־תינוכמ םוקמל העיגה םייתניב .שיא 20,000־כ ,יתכרעה
 קלח ,םיגוש תומוקמל ורבעוה םידוהיה רתי .ב.ואה ןיצק תיבל ,שופ בוחרל

 .םידחא תומוקמל קלחו .ב.ואל קלח ,ןוידטציאל

 לע 13.00 העשב רבכ השרווב ועדי ,ונידיל כ״חא ועיגהש תועידיה יפל
 .בהא לש ןיצקה תיבל ילא אב ,11.00 העשב ,׳ו םויב ,תרחמל .ץליקב השענה

 לש הדעו עיפוהל תדמועש ,יל רמאו .בהא לש ידוהיה ןיצקה ,טרבלא רמ
 רפסא אלשו הדעוה םע שגפיאש ינשקבו ,םילותה־תיבב םיינקירמא םיאנותע
 לש בוטה המשל קיזהל אל ידכ ,הרטשמהו אבצה י״ע ךרענ םורגופהש הל
 יאנתב ,יתמכסה .םיגורהה תא תוהזל ילע אהי ךכ לע ףסונ .תינלופה הלשממה
 יתסנכנ ,הרדנסכלא בוחרב■ םילוחה־תיבל יתעגהשכ .הלועמ הרימש יל ונתיש
 ןויכ ,ןהמ תובר תוהזל יתחלצה אל ׳ירעצל .תויוג אלמ היהש םיתמה רדחל
 וסיג ,אנהכ .ר״דה ויה יתיהזש הלא ןיב .םריכה ילבל דע ונוש םיגורהה ינפש
 ורביד הדעוה ירבח .דועו טריבליא השמ־לארשי ,ןכוקנייפ ,יקסיאגז לאיחי לש
 אל ףא םהמ דחא) רתויב םישגרנ ויהש יתנבה םהינפ תעבהמ .תילגנא םהיניב

 לכ שגרתהש יאנותעל יתרסמ .ונתוא עיגרהל ולדתשה םהי .(ויכב תא ריתסה
 אל ׳הריעצ הדלי התיה םיגורהה ןיב :בגא .יל םיעודי ויהש םיטרפה תא ,ךכ
 תינופלט ונעדוה תוערפה ךלהמ ךות .קסובב םדוק םוי התהש ,וז הדלי .תיאצליק

 הלצינ ,קסובב הבכעתהש התרבח .הגרהנו האב ונרעצל .ץליקל רוזחת לבל
 ,תווממ

 .םיגורה 40־כו םיעוצפ 80 ךרעב יתאצמ םש ,םילוחה־תיבב כ״חא יתרקב
 וילע היהש ,יקסני׳צבוס .בגאה לש דקפמהש ,יל רפיס ,ולצא יתרגש ןיצקה
 טלתשהל ידכ ,םיכינחה תא ,ץליק י״ע קיבולסב .בגא יניצקל ם״היבמ איבהל
 רבדה השענ ,ןיצק ותוא תעדל .תואצרהב יצחו העש םש םקיזחה ,ןומהה לע

 דחיב יתא רקיבש ,ןמרקוצ קטנא ץליקל עיגה םוי ותואב .הליחת הנווכב
 ידוהי לש תיזכרמה הדעוה ןוריואב העיגה ברעב .השרוול דימ רזחו ח״היבב
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 .םירחאו יקצילז ,ןמרב ףלודא ה״הו ןייב ׳אה ,טניו׳גה להנמ םע דחיב ,ןילופ
 ונטלחה .ץליקב ןיידע םיאצמנה םידירשל סחיב תושעל המ ,ןודל ונלחתה
 ,םוקמב ריאשהל לק םיעוצפה תאו ,זדזלב ח״היבל השק םיעוצפה תא ריבעהל

 יכדרמ רמ ילא הנפ ׳א םויב .תיתרטשמה הריקחב תודע רוסמל ולבויש ידכ
 ,בער־תתיבש לע וזירכה ,ח״היבב םיאצמנה םיעוצפה יכ יל רפיסו רלטרג
 וליערי תוינלופה תויחאהש דחפ ךותמ ,ינוריעה ח״היבמ םאיצוהל םשרדב
 ושרד םיעוצפה .יאבצה רמשמה תא שפנ־ןויושב תוארל םילובי םניא ןכ ז םתוא
 םע תינוכמ יל תתל השקבב .ב.ואל יתינפ .םהב לפטיש ידוהי אפור איבהל
 תורמל .ידוהי אפור זא היה וב םוקמ ,בוכוטסנ׳צל עוסנל תנמ לע ןיוזמ רמשמ
 לא זא יתינפ .ץליקל עוסנל תואייש ידוהי אפור אוצמל יתחלצה אל ,יצמאמ לכ
 ,ץליקל יתרזחשכ .דימ יתא עוסנל המיכסהש ,סילטיימ הנלה ,הידוהי תזחא
 ,ישארה יאבצה ברה ופתתשה הב ,םישודקה תונברקה תיוולהל ישוקב יתקפסה
 י״ע הכרענ הרכזאה .םירחאו ,ץיביק׳צר ,ינלופה ןוחטבה רש ,אנהכ ר״ד

 .יקציבסוק .מ ןזחה
 סילטימ תוחאהו .בגא לש הקינילקילופל םיעוצפה תא ונרבעה תרחמל

 .םהב לופיטה תא המצע לע הלביק

 םהיניבו ,םייחרזא םיערופ 10 דגנ ןושאר יאבצ טפשמ םייקתה ׳ג םויב
 ושפיח ,4.7.45 /ה םוי ותואבש ,ךכב ומשאוה םירחא ןיב .הרטשמה למס ,דחא
 ויה תונברקה ןיב ,םתוא וגרהו ריעב םירחא תומוקמ ינימ לכב םידוהי ירחא
 םע דחיב ,ל״נה למסה .תועובש 3 ןב קונית םע שיפ 'בגה ןבו ,םיירפ קחצי םג
 התוא וגרהו ריעל ץוחמ שיפ ׳בגה תא ואיצוה ,םהל רזעש חרזא דועו גהנ
 וא ,הרי ומצע אוה םא ,טפושה ותוא לאש טפשמה ןמזב .היריב דליה םע דחיב
 רוסמל יתלוכי ךאיה" — : הנע רטושה .הגירהה ךרוצל רחאל הבורה תא רסמש
 לש קחרממ השאב הריו ףלצ אוה יכ ,ריהצה רטושה ."?רז חרזאל יקשנ תא
 הנע ךכ לע "?קוניתה תא םג תגרה המל" ;ולאש טפושה ,םירטמ תואמ המכ
 ־תיב ."הגרהנ ומאש רחאמ ,םייחב קוניתה תא ריאשהל יתלוכי אל" :םשאנה
 ןידה־קספ .ךרפ תדובע תונש 10־ל תחא ,דשאו ,תוומל םימשאנ 9 ןד טפשמה

 .תרחמל לעופל אצוה

 —בוכוטסנ׳צ תבכרה לע םג םיערופה ולפנתה ,4.7.45 ,׳ה םוי ותואב
 חוכב ואצוה םידוהיה לכ ,תבכרה ךלהמ תא ןווכתמב טיאה רטקה גהנ !ץליק
 ,םיגורהה רפסמ תא יל רוסמל השקבב זוחמה לשומל כ״חא יתינפשכ .וגרהנו

 .ול עודי וניא רפסמהש ,יל הנע

 הרטשמה לא יתינפ ףוסבלו ץליקב תועובש המכ כ״חא דוע יתיהש
 םוקמב .זדולל תיאצליקה הטילפה תיראש תא יתרבעהו ,רמשמ יל תתל השירדב

 .םידדוב קר וראשנ

 הרטשמה לש תוריקח דוע וכרענ ,ץליקב וניהש דועש תועובשה לכ ךשמב
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 ונישרוה אל יכ ,יל תועודי ןניא םיטפשמה רתי תואצות .רקוחה טפושה לשו
 הרטשמה הרסא תוערפה ירחא יכ ,ןייצל יאדכ .הלא םיטפשמכ םיחכונ תויהל
 זופשיאו היולהה תואצוה יכ ׳בגא ןיינעמ .ינלופה רוביצה ישנא ןיבמ םיבר

 .ןילופ ידוהי לש תיזכרמה הדעוה י״ע וסוכ םיעוצפה
 לע םהל עדונשכל ,4.7.45 ,,ה םויב :ץיבורטסוא ידוהיל קחיש לזמה
 תינויצה תורדתסהה זכרמל תינופלט ועידוהו ורהימ ,ץליקב תוערפה רפד
 םידוהיה לכ תא הריבעהש ,ןייוזמ יוול םע תינוכמ דימ החלשנ םשמ ,השרווב

 .השרוול ץיבורטסואב העש התוא והשש
 ,זוחמה לשומ וחכנ .םיגורהה רבק לע הבצמ ונמקה ןושארה הנשה םויב
 .ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעיהו תינויצה תורדתסהה חוכ־יאב ,ץילשיו רוימה

 טרפלא לאיחי <—>
 ץליקב "דוחיא" תינויצה תורדתסהה 'לש תיזוחמה הדעוה ר״וי

 .ץליק זוחמל ןילופ ידוהי לש יזוחמה דעוה רבחו
 36 יחרזאה הדפמה ,תלוחב םויכ

 ץליק תוערפל םינש רשע

 (ו״טשזו זומת ז״כ "הפוצה") ףולא/ס ,דוד אנהכ ר״ד ברה

 םות ירחא הנש ,1946 תנשמ ילש תומישרה רורצ תא חתופ ינאשכ
 רבד ןכתיה .יניע הארמל ןימאמ יניאו םהדנ דמוע יננה ,הינשה םלועה תמחלמ

 ! ? הזכ
 ןילופ ץראב םיצאנה ןוטלש — עשרה תוכלמ לוסיח רחאל הנש האצי אל
 וראשנש םיטעמה םידירשה ולכוי התע יכו ,ץראה הטקש החנ יכ היה המדנש —
 חוכ ףילחהלו חונל ,דירחמ ןיאב םב תבשל םהירוגמ םוקמל רוזחל הטילפל
 "הרוחשה האמ״ה לש הזגור ונילע לפנ הנהו .םידודנהו לבסה תונש ירחא
 תוליהקה דעו לש ובשומ םוקמל ,השרול ונילא ועיגה םויו םוי לכב .תינלופה
 לע תויולפנתהו תוחיצר לע תודירחמ תועידי ,6 ׳םמ אדראווט בוחרב רשא
 וזיעה רצא ,םירפכבו תורייעב ,םירעב ,תומלש תוחפשמ לע ,םידדוב םידוהי

 .םינלופה םהישרוי—םהינכש תאמ םשוכר תא הרזחב שורדלו םהיתבל רוזחל
 ורמג ,שדחה רטשמה תא ולבס אלש ,םהבש םינמואלה דחוימבו ,ולוכ םעה
 לש ותכאלמ םילשהלו עצבל ,הטילפה תיראש לע םמעז תא ךופשל רמוא

 .י״רש רלטיה
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 םיילותקה היבשות ועיגה םלוע םעל תימלועה םתאנשב םיאישה אישל לבא
 .הצמשל העודיה ריעה לש

 .רבדה הרק 1946 ילויב העבראב ,תבשב ישימחב
 קא׳צשאלב קירנה םשב 8 ןב דלי ריעה תובוחר תא רבע רקובה תועשב
 םיימוי ותוא וניעו והוקיזחה םידוהיהש םיבשו םירבועה לכל רפיסו ,ויבא םע
 רפיס אוה .ומד תא ץוצמלו וגרהל הרטמב ,7 'םמ יטנאלפ בוחרב םייוסמ ףתרמב
 התשע העומשה .םיחצורה םידוהיה ינרפצמ טלמהל חילצה דציכו םנב לצינ דציכ

 .הצקה דע הצקהמ ריעה לכ תא הרבע תועש המכ ךשמבו םיפנכ הל
 שיא תואמ המכ הליחת הנמש ,םוצע ןומה להקתה רקובב רשע העשב
 .7 רפסמ תיבה די לע יטגאלפ בוחרב ,םיפלא לש להקל םירהצה תועשב עיגהו

 האושה ילוצינמ םהמ ,ךרעב םידוהי 250־כ זא וררוגתה ריעה ץליקב
 תיב ,7 רפסמ תיבב יטנאלפ בוחרב ונכתשה םבור .היסורמ ורזחש הלאמ םגו

 ."דוחא" ץובקה תיב ,הלהקהו ידוהיה דעוה
 גורהלו תיבה לע רעתסהל וחוא ותיסה ,להקה ןיב ובבותסה םינגראמה
 !ונידלי יחצרמל תומ !םידוהיל תומ" תואמסיס תולוק םעימשהב םידוהיה תא

 "!רלטיה לש ותכאלמ תא םילשנ
 ןנוגתהל וננוכתהו תונולחהו םיחתפה לכ תא ומסח ,תיבב ורגתסה םידוהיה
 םירטוש לש הצובק העיגה ,ךרעב 12 העשב .םדיב היהש קשנה טעמב םהייח לע
 ,טוכאלב וואלסידאלוו הרטשמה למס לש ותושארב םינייוזמ (םיטנאיצילימ)
 ,תוחורה תא עיגרהלו ןומהה תא רזפל הרטמב הרטשמה תדקפמ םעטמ חלשנש
 .םנכהל וירזועלו ול תתלו רעשה תא חותפל האירקב םידוהיל הנפ טובאלב
 לבא .העושיה העיגה ,ליצמה אב הנה ובשח ,החוורל ומשנ םירוצנה םידוהיה
 תדרלו קשנה תא ודיל רוסמל טוכאלב םהילע דקפ הרמה םתבזבאלו םנוהמתל

 .רצחל הטמל

 םעטמ תמאב חלשנש ידיחיה רטושה טוכאלב היה הריקחה התלעהש יפכ
 וברסשמ .םייאבצ םידמב ושפחתהש םיטושפ םיחצור ויה "וירזוע" ,הרטשמה
 :תמאב ,םשארב ודיב רשא והבורב תוכהל טוכאלב ליחתה ,תדרל םידוהיה
 תואה ןתינשמ ."םכתא לסחנ ונחנא לבא ,םכתא לסחל וקיפסה אל םינמרגה"
 ,תונולחה יסירת תא ,תותלדה תא וצרפ ,תיבה לע ןומהה רעתסה טוכאלב י״ע
 ,חדקאב ימ ,םדיל אבה לכ תא רגמלו גורהל ,תוכהל וליחתהו המינפ וסנכנ
 םינגראמה ידי לע ואבוהו ונכוהש לזרב יליטמבו ןבאו ץע ירזגב ימו ,דיב ימ

 .תומדקומה רקובה תועשב דוע ,הליחת הבשחמב

 םידוהי ואיצוה ,ריעה תובוחר לכב םינומהה וטשפתה תחא הגועבו תעב
 םיערופה ונגראתה ,תבכרה תנחת לע רעתסה בר ןומה .םוקמב םוגרהו םהיתבמ
 םהינפ תרכה רשא םישגא ,ץליקל ועיגה רשא תובכרה לכ תא וקדבו ,תוגולפב
 יניעל הדירחמ הרוצב וגרהנו תונורקהמ ואצוה ,המה םידוהי יכ םהב התנע

 .להקה לכ
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 ׳זדול ריעהמ דחוימב ועיגהש ןוחטבה תוהכ וחילצה ברע תונפל קר
 .שיא 80־ל בורק ורסאנ ברע ותואב דוע ,םיערופה לע טלתשהל

 לע הנוממה ,ץיביקדר רטסינימה ץליקל עיגה ,רקובב ישש םויב ,ותרחמל
 המכ ךרע אוה .במוד ישארה עבותה תדלב ,הנידמה לש ימינפה ןוהטבה
 תא טופשל ,דחוימ יאבצ ןיד־תיבל רשקב תופוחד תוארוה ןתנ ,תויוצעיתה
 ,ץליקב הרטשמה דקפמ רסאנ םזיה ותואב דוע .חצר תמשאב םינושארה םימשאנה
 ףולא/ס זוחמה דקפמ ,יקסני׳צאס רויאמ ,זוחמב ןזחטבה תוחכ דקפמ ,יקסרוגאז

 .םימדה תומוהמל תוירחאב ואשנ םלוכ .יקסנימזוק
 ןילופב תוליהקה דעו ירבחמ המכ תיוולב ץליקל יתסט החונמ םוי יאצומב

 .םילוצינה יפמ תודע תובגלו בורקמ תוערואמה לע דומעל ידכ
 ופתתשה .1946 ילויב 8־ב ,ו״שת זומתב ׳ט ׳ב םויב המייקתנ היוולהה
 םהיפוצרפב אורקל יתלדתשה ,םהינפב יתלכתסה .ריעה לכ טעמכ — םינומה הב
 ,הדולהה הרבע וכרד ,בוחרה ידצ ינשמ תופיפצב םידמועה לש ,םיפתתשמה לש
 ימומרעו רתסנ ךויח ,ךפיהל .רעצ וא הטרח ועיבה וללה םיפוצרפהש דיגהל השק

 .תורבקה תיבל דע יתוא הווילש אוהו ,םיפסאנהמ ילע ץיצה
 אלמה ונברוחב םוי ותוא ירהצב דמע ץליקב ידוהיה תורבקה תיב
 םיחותפ םירבק ןיב ,חטשה לכב ולגלגתהש תובצמה ירבש ידירש ןיב .דירחמהו
 ודרוה תונוראה .תונורא דחאו םיעברא ליכהש יקנע םיחא רבק הרכנ ,הצחמל

 ,םידפסה וליחתהו רבקל
 יזכרמה דעוה םשב דיפסה דשא ,ןמרב ףלודא ר״ד חתפ םידפסה תרוש תא
 רוספורפ ,הלשממה םשב יקסבורו׳צאק רטסינימה רביד וירחא ,ןילופ ידוהיל
 םהינש .קומעה םרעצ תא ועיבה םהינשו תונעזגב המחלמל הגילה םשב יקצרוג
 .םצראו םמע לע וטימה םיילותקה ץליק יבשות רשא הפרחהו השובה לע ורבד
 הידגרטה ."םימחר אלמ לא" ללפתה יקציבסוק השמ ןזחה .ללוגה םתסנ
 ,שידק ורמא םילבאה .םיכזה וילילצב הפקתשה הברחה ןילופ תודהי לש המויאה
 תושודקה תוליהקה דעו םשב דיפסהש ,וללה םירוטה בתוכ היה םידיפסמה ןורחאו

 .ןילופב
 םתצקמו םיבורקו םידע י״ע םתצקמ והוז ףטו םישנ םישנא לש תויוג 33
 תודג תונורא הנומש דוע ויה הלאל ףסונ .ןהידגבב ואצמנ רשא םיכמסמה י״ע
 הנחמ רפסמ םע תחא היוג — ןהיניב .םינומלאכ ורבקנו והוז אל רשא תוקסורמ
 ץליקב םילוחה תיבב םהיעצפמ ותמ השש .2969ב — העורז לע ץיוושוא זוכירה

 .תונברק 47 לכה ךסב .היולהה ירחא עובש

 הנושארה הצובקה ,דחוימ יאבצ ןיד־תיב ינפב ןידל הדמעוה ילויב 11 ־ב
 תיחשמה ילכו םירישכמה ןידה־תיב ינפב וגצוה דחוימ ןחלוש לע ,םיערופה לש
 ,לזרב תוטומו תורונצ ,"םתכאלמ" עוצב תעב םהב ושמתשה םיערופהש
 ........ ,םיחדקא ינשו םדב תולובט תוצלוח שלש ,תואסנולכ ,םינבא ,םימודרק

 םיבשוי םלוכ .םימשאנה לש םהינפב יתלכתסה ׳ןידה תיב םלואב יתבשי



 — הדמשההו וטיגה תשרפ — 260

 ךותמ םיפוצהו םיטפושה ינפב לכתסהלו שאר םירהל םיזיעמ םניא ,דרומ שאר,ב
 :םימשאנהמ תויומד ,דמכ ירהו .להקה

 ישימחה םזיב .4 ליגב דליל םא ,26 תב הריעצ השא ,אקספוקסיב הגינוטנא
 ותוא התיסהו "!םידוהיל תומ" הקעצ ,ןומהה ינפל הרבע ,תיבה תא הבזע רמה
 יטנאלפ בוחרב תיבה ךותל םינבא הקרז םירחא םע דחי ."םידי׳זה" תא גורהל
 םע השלח ,דשא איה לבא ,רבדה ,דיה הככ םנמאש תרפסמ איה דעור לוקב .7
 .קפאתהל הלכי אלו ירצונ ינלופ דלי וחצר םידוהיהש העמש איה .םישלח םיבצע

 תונש רשע הלביק אקספוקסיב .ןומהל ףרטצהלו הצוחה תאצל התוא ףחד והשמ
 .רסאמ

 תינופמיסה תרומזתה רבחו הלכשה לעב ,םיעברא ןב ׳יקסבוקרוי דראודא
 תומ ,המידק ,םירבג" :קעצו תרומזתה לע חצנמש ימכ ןומהה שארב דעצ ,ץליקב
 ךא ׳רוכיש םוי ותואב היה אוה יכ חיכוהל הסינ יקסבוקדוי ."!ונידלי יחצרמל

 .ךפיהה תא וחיכוה םיטפושה
 לע תאצמנ םדב הלובט ולש הצלוחה — 43 ןב ,יקסניווישקופ ןאילוי
 שיבכה לע הבכשש העוצפ ,דשא לש הנטב לע וילגרב ךרד אוה .םיגצומה ןחלש

 .קדטצהל הסינ אל וליפא יקסניווישקופ .םד לש תילולשב

 לש ותלגלוג תא ץצר ודיב רשא ןבאב ,18 ליגב ינידנולב רוחב — ׳זארוד
 לע לקהל שקיבו הטרח עיבה ,המשאב הדוה ׳זארוד .יטנאלפ בוחרב ידוהי

 .םלוע רסאמ לבק אוה .ושנוע
 ,רוזאמ ןאפטס רטושה :ינוניבה דמעמהמ םולכ — העברא לש הצובק הנה

 יגוטנא ינוונחהו אווילש ףזוי רלדנסה ׳יקסבוקאבונ ׳זרימיזאק היפאמה לעב
 הקונית תאו שיפ הניגר השאה תא ואיצוה ישימח םוי ותואב ,יקסבוקשורפ
 3־ו םירלוד 17 — השוכר לכ תא הנממ ודדש ,רעיה לא םתוא ובחס ,תיבהמ

 .םהידיב רשא לזרב תוטומב קוניתה תאו התוא וגרה דושה ירחא .בהז תועבט

 .תומל הנודינ הצובקה לכ
 .םוי ותואב דחוימה יאבצה ןידה־תיב איצוה תוומ ןיד יקספ 11

 םירמאמב האצי (תישפח תונותע ןילופב זא ,דתיה) תינלופה תוגותעה לכ
 היצקאירה תא וניגו ומישאה םלוכ .םיערופה דגנ תונכו תוצרמנ תואחמב ,םיישאר
 — םלוכ וחמ אלו תוחמל םדיב היהש לע הרומכה ישאר תא דחוימבו תינלופה

 ."הבודויל הטיזאג" עודיה קי׳ציאלוקימ לש ונואטבל טרפ

 ,קי׳ציאלוקימ לש ומשב העדוה "הבודויל הטיזאג" ןותעה םסרפ ילויב 9־ב

 הקידב ןועט הזה ןינעה לכ ותעדל לבא ,ץליקב חצרהמ עזעוזמ םנמא אוהש
 .ךכ ידיל םעה תא ואיבה רשא תוביסה — דחוימב ותוא דירטמש המו .תידוסי

 תידוסי השירדו הריקח ירחא קר תונקסמ קיסהלו רבדב ןודל אהי רשפא ותעדל
 .ןודינב

 שאר לא ותעדוה התיה ידוהיה םעה דגנ תוציקע האלמו השוב ילב
 םסרפ ,ץוח יאנותע דצמ ץחל רחאל .דנולה לאעדראקה ,ןילופב תילותקה היסנפה
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 אוהש לכ חצרל תדגנתמ תילותקה היסנכה :רמאנ וב תעד יולג לאנידראקה
 ,ץליקב םידוהיה חצרל עגונב .ורוקמבו ויתוביסב בשחתהל ילבמ ותוא הבגמו
 ,םידוהיה לא ינלופה םעה לש ותאנש התיה אל ךבל הביסהש לאנידראקה בשוח

 ,רמאנ תלפרועמה העדוהה ףוסב .ללכב תוימשיטנאל םוקמ ןאכ .דיה אל
 ידמ רתוי .תינלופה הרבחה ייחב ידוהיה םעה לש וקלחל דגנתמ לאנידראקהש
 םיניצק ידמ רתוי ,םיהובג םידיקפ ידמ רתוי ,הלשמה לש חתפמ תודמעב םידוהי
 תא קידצמ וליאכ .יתימאה ופוצרפו ותדמע תא לאנידראקה הליג ןאכו .אבצב
 ידוהיל לא ,תילותקה היסנכה י״ע הוותהש ווקל םאתהב ולעפ םה ,םיערופה

 ...םירצונה לש םיימינפה םהייחב ברעתהל

 ץליק תוערפל םינש רשע

 .(1956 27.7 ״רקובה״) ןונינל .ל

 התע הז השחרתה הב ,ןילופל תונפומ םלועה לכ יניעשכ ,וז העשב
 ־םוי חולה ללוג ,םייטסינומוקה םיאכדמה דגנ ןאנזופב תיתמרדה תוממוקתהה
 ,ךוראה םימדה־ןובשחב עזעזמ קרפ וננורכזב הלעמה ,קומע באכו רעצ לש ןורכז

 וחבטנ 1946 ילויב 4־ב .םינלופהו ידוהיה םעה ןיב ,םייתסנ אל ץידע וננובאדלש
 תורשעו ,ףטו םישנו םירבג ,לארשימ שפנ 42 ץליק תינלופה ריעב תוירזכאב■
 תוערפ יעגפנ לש המיאל־לודגה רפסמה לשב דבלב אל ךא ,השק ועצפנ םירחא
 ,הפוריא ידוהי לש תיתמחלמ־ירחאה הירוטסיהב ךיראת הז םוי ול עבק ץליק
 וררגש ,איהה תירזכאה המרדה לש תודחוימה תוביסנה לשב רתוי הברה אלא
 ףיקשהלו ןהילע בכעתהל יאדכ .שממ ירוטסיה יפוא תולעב תואצות ןהירחא

 .םינש רשע לש הביטקפרפמ תינרוחא ןהילע

 םירכזנ וננה ,ומצע םימדה־תוערואמ ךלהמ תא וננורכזב םישדחמ ונאשכ
 ועציבו וניכה תוינעשופ םידיש ,היצקובורפב ליחתה אוהש ,הנושארו שארב

 .םייניבה ימי תליפאמ תואמגודה "בטימ,, יפל

 לכו ,קי׳צשאלב ינוטנא ,8־ה ןב דליה ץליקב םלענ 1946 ילויב 1־ב
 רפיסו דליה םואתפ אצמנ םימי השלש ירחא .וירחא ושפיח םינלופה םיבשותה
 םירמסמב והורקד ,לפא ףתרמב והוקיזחה ,והובהס םידוהיהש ,דחאו דחא לכל

 .וטחשל וצרו

 ץיוזמ היה "הרקמב״ש ,בר ןומה דימ להקתה "הנועמ״ה רענל ביבסמ
 ידוהיה דעוה ןינב תא רוצמב ףיקה ןומהה .םינבאו תונושלק ,לזרב תוטומב
 ופסאנש ,הטילפה תיראשמ םיטעומה םידוהיה תבוטל דעס תולועפב קסעש ,שדחה

 .תוצעומה תירבמ — םגו ,תורייעמ ,םיאובחממ ,תונחממ ורזחש ,הביבסהמ ץליקב



 — הדמשההו וטיגה תשרפ — 262

 תדקפמל ףרה ילב ונפלטי םיסרתמב ורצבתה ןיגבה ךותבש םידוהיה
 הרטשמה שאר עיגה ףוס־ףוס ,רפסמ תועש ירחא .הרזע חלשתש הרטשמה
 ידוהיה דעוה ירבחמ וחקלו ןינבל וסנכנ םה .םידחא םילמס תיוולב יקסגי׳צבס
 ,וריבסה הרטשמה ישנא .תוננוגתהל םהידיב ויהש םיטעמה םיחדקאהו םיבורה תא
 זגור תא רתוי דוע הרגי אל םידוהיה ידיבש קשנהש ידכ תאז םישוע םהש
 עדת רבכ תיטרקומדה ןילופ לש הרטשמה" — םהייח ןוחטבל רשאו !םינומהה

 ..."םהילע ןגהל ךיא

 םהידיבו ןיגבה תא הרטשמה ישנא ובזע ךא רשאכ :ןגהל ךיא העדי ןכאו
 לפנתה ,המינפ ץרפתה עורפה ןומהה .םורגופה לחה ,םידוהיהמ וחקלש קשנה
 וכילשה דעוה ירבח לש םהיתופוג תאו ,םלוכ תא חצרו ןגמה ירסח םידוהיה לע

 .םיחתנל םערקו םהב ללעתה ןומההו בוחרה לא ןולחה דעב

 תוטומב תונייוזמ תויפונכ :ריעה לכב םורגופה שא הזחא העש התואב
 לפנש ידוהי לכ וחצרו ותיצהו■ ודדש ,םידוהי לש תורידל וצרפ םינזרגבו לזרב
 ומש תבכרה תנחת לע וליפא .הלילב תרחואמ העש דע ךרא םורגופה .םהידיב
 רפסמ ןהמ ואיצוה ,הנחתב ןכרדב ודמעש תובכרב וקדב ,"רמשמ" םיערופה

 .םתוא וחצרו םידוהי םיעסונ

 ותרחנ קומע־קומעו השרווב ינא יתייה ׳ץליקב ךפשנ ידוהי םדש תעב
 לע וטלתשה ףוס־ףוס תונוטלשהש ,העידיל היפצ תדרח לש תועש ןתוא ינורכמ
 סניכ םורגופה ץורפ ירחא רפסמ תועש :םדקהב רבדה עדונ השרווב יכ .בצמה
 תא הרזה תונותעל ץוחה דרשמ לש ןיעידומה תורש שאר■ ,שורג רוטקיו לרנגה
 עודי התע דע" יכ ףיסוהו ,םימויאה תוערואמה לע םהל רסמו םינותעה יבתכ
 ריזחהל ידכ לכה השעי ןוטלשהש ,חיטבה אוה ."םיגורה םידוהי הרשע לע ונל

 תויולפנתהב םיפתתשמ םישנא יפלאש ינפמ ,לק וניא רבדה לבא ,ונכ לע רדסה תא
 דגנ הריתחהו התסהה לכ תא תלהנמה ׳תירוטקובורפ די תברועמ תוערואמב״ו

 .,"השדחה תיממעה ןילופ

 ספת אבצה .רקובה תרחממ קר ונכ לע רזחוה הביבסבו ץליקב רדסהו
 ורצענ ,המצע םימדה "תדובע" ךותב וספתנש ,םינלופ תורשע המכ .ריעה תא
 רותב ואצמנש ,םישנרב 12 דגנ ףוחד טפשמ ךרענ םימי השלש ירחא .ואלכנו
 .ךופשה םדב םילאוגמ םהידגב ויה טפשמה תיבל ואבוהשכ .םיירקיעה םימשאה

 ךותב ואצמנש ,ודוה םימשאנה בור .תילכתב רצק היה טפשמה ךלהמ
 אטבתה םיעדופהמ דחא ."ירצונ דלי יוניע לע םידוהיב םקנתהל הצרש" ומהה

 םינמרגהש ...ןילופב םידוהי דוע ויהי אלש יתבשח — :ןלהלד תוינייפוא םילמב
 וליחתה ףאו ...ןיאמ עדוי ינניא ,םירזוח וליחתה םה לבא ".חצנל םתוא ולסיח

 ...םירחא םינלופו ינא וגסעכתה ןכלו ...םינשיה םהיעשפ לע םירזוח

 —:םידחא םיטפשמב ולש םושיאה םואנ תא םייס ריעצה ינלופה רוגיטקה

 .םינלופמ בכרומ םמורמה טפשמה תיב םגו ינלופ ינא םג .םינלופ םלוכ םימשאנה

 ינא ...םהל המודב ,ילותקו ינלופ תויהל שייבתמ ינאו ,ילותק ינאו םילותק םה
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 ".ילותקה םלועה לכ תאו ןילופ לכ תא הסכתה ׳המויאה הפרחה תא ילע שיגרמ
 ...םיארונה םהישעמל תוליקמ תוביסנ םוש ןיא

 .תרחמה םויב ולתנו תוומל ונודנ םיחצור העשת
 הספדנשו השרוומ זא יתחלשש הבתכ ךותמ יתאצוה הלאה םיטרפה לכ תא

 .1946 ילויב 29־המ "רקובה״ב
 להנמ .םיחצרמה יפוצרפב יניע ומב יתלכתסה אלו ץליקל יתעסנ אל
 תרובחב ,דחוימה סוטמב ץליקל סוטל יתוא ןימזה ץוחה דרשמ לש ןיעידומה
 אלש ,הדומ ימה .הבתכ התואב יתבתכ — השרווב יתראשנ לבא ,םיבתכה רתי

 .תיאנותעה יתבוח זז .דתיה יכ ףא ,ץליקל יתעסנ
 רמגש םדאכ .עוסנל יתלוכי אל ,ןילופב ךנחתנו דלונש םדאכ אקוד לבא
 ".ובלב קומע ועבטוה יקצבולסו ׳ץיבקצימש ,הובג רפס־תיבו היסנמיג השרווב
 תא לדשל יתלוכי אל ...וימולע ימי לע םרהיזמ ונירקה הבוקש׳זואו יקסמור׳זשו
 וערקש (..."םדא" םייורק הלא םג) םדא־ינב לומ םיגפ לא םינפ בציתהל ימצע
 ו הלא ויה ןותחתה םלועהמ םייעוצקמ םיעשופ אל .יתויחאו יחא תא םיחתנל
 ץליקב ,אל .םירחא םיעשפ םג םנובשח לע שיש ,םיאניכס ,םינסמח ,םידדוש אל
 הפיא ,ןגנמו בלג .םיגוחהו תובכשה לכמ .םינוניב םינלופ םידוהיה תא וחצר
 שגפנ ינאש גוסה ותואמ םינלופ ,תרמוא תאז .רחוסו היצילימה־למס ,ןיגב־לעופו

 .סובוטואבו תילמשחב לעשו דעצ לכ לע םוי םוי םהמע
 אצמנ ,היסורמ םירזוחה םידוהי תובבר םע דחי ,ןילופל יתרזחש תעמ
 םינלופה קר יכ ,ונתוא ענכשל הסנמה הלומעתו ףירח סומלופ לומ ינא
 "סרדנא־ישגא,, ,םה .ןילופ ידוהי תדמשהב םיצאנל די ונתנ םיטסישאפה
 .ןילופב ידוהי בושי םוקישל םג םידגנתמ ,תיטרקומדה ןילופל םידגנתמה
 שוכרל קר ךירצ .בוטו ןוגהו רשי אוה ,םעה שיא ,ינוניבה ינלופה ,םתמועל

 ...ונידידיבש בוטה היהי אוהו ,שדחה יטרקומדה רטשמה ןעמל ובל
 — םג אלא ,שדחה רטשמה לש םינלופה םיגיהנמה דבלב אל םינעוט ךכ
 םילדח םניאש םיגיהנמ .םייוסמ וק יפלש םיידוהיה םיגיהנמה — רקיעב ילואו
 וליבשבש ,"םישדח םייחב גשגשמו חרופ" ידוהי בושי םק הנה יכ ,ףיטהלו רבדל

 ".םינודעומו םידלי יתב ,תשורח יתב ,םיביטרפואוק תונבלו דסייל ךירצ
 יתלכתסה אלו ץליקל ימצעב יתעסנ אלש ,םיארוקה יל אנ־וחלסי ךכיפל —
 םתואמ אלא ,ןותחתה םלועה ישנא םניאש ,םינלופה םיחצורה לש םהיפוצרפב
 השדח ןילופ םהמע תונבלו םהמע תויחל תעכ םישרדנ וגאש ,םיבוטה םינלופה

 .תמדוקהמ הבוטו

 םינש רשע יגפל ובתכנש ,וללה תורושל הברה םזיכ ףיסוהל שי םולכ
 י ץליקב םורגופה לש ירטה םשורה תחת

 הנושארו שארב ךירצ םינש רשע לש הביטקפסרפמ תינרוחא םיטיבמשכ
 שוחה חצינ ,אל ־9( ןילופב ראשהל םא ,יתמרדה חוכיוובש לע חור־תרוק עיבהל
 100־מ הלעמל ןילופ תא ובזע ץליקב תוערפה ירחא .םידוהיה לש יממעה אירבה
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 חכונל ,לארשיב םיילמרונו םיאירב םייח םויכ יח עירכמה םבורו ,םידוהי ףלא
 םידוהיש לע רעטצהל ונילע ,ןילופב בוש ללותשמה ,שדוחמה ימשטנאה לושחנה
 שדחמ בשיתהל םתוא ולדישש ,רקש יגיהנמ ירחא ללוש וכלה בר רפסמב
 הישוקה הראשנ הבושת אללו .םיידוהי עמדו םד היוורה ןילופ תמדא לע
 —וירשאמ :רקשה יפיטמ תא ידוהיה םעה םעז גישה אל ןיידע עודמ :הדומחה

 ? ויעתמ

 םיעטק

 ץליקב םלועה תמחלמ ירחא רקיבש ,!ינאצ .מ עודיה ןאנותעה לש ויתומישרמ
 ןילופב תורחא םירעו

 ץלעק
 המחלמ יד ראפ ווו ,רעטגעצ רעשידיי רעסיורג א ןעוועג ןיא ץלעק
 ןוא עשימאנאקע יד רעבא .ןעדיי טנעזיוט קיצנאווצ ןוא ייווצ טבעלעג ןבאה
 ןעגיטשעגדעבירא טייוו ןבאה ,ןעמונרעפ אד ןעבאה ןעדיי סאוו ,עיציזאפ־רוטלוק
 קידנעבייהנא סאג עגנאל יד .שידיי ןעוועג זיא ץלעק ןופ דליב םאד .להאצ רעייז
 ןעסאג רעווק עלא ןוא רעטנעצ טאטש ן׳רעביא טייוו זיב עיצאטס־ןאב רעד ןופ
 ,ןטפעשעג עשידיי טימ טצעזאב ןוא ןעדיי טימ טניווואב טכידעג ןעוועג ןענעז
 — ןעסאג יד ףיוא ןעשטנעמ יד ,אפוג רעזייה יד ,ןטפשעג יד רעביא חליש יד

 טיונעג טאה טכאמ עשיליופ עקיד׳המחלמיראפ יד שטאכ .טייקשידיי ןוא ןעדיי
 רעייז ףיוא ןוא רעטייברא עשידיי ןעגיטייזאב ןלאז ןטנאקירבאפ עשידיי יד
 ןוא שידיי ןבילבעג עירטסודניא רעצלעק יד ךאנ זיא ,עשיליופ ןעמענוצ טרא
 ןופ רעמיטנעגייא־יקסיאגאז החפשמ עשידיי יד טגיניקעג טאה ץלעק רעביא

 .ןעליופ ץנאג ראפ ךלאק טרעפילעג ןעבאה םאוו ,םנוזיוא־ךלאק עסיורג

 עשידיי עטלא יד ןופ סעיצידארט עפיט ענעי טגאמרעפ שינ 1א.ד ץלעק
 הליהק עשידיי עטסגניי יד ןעוועג זיא יז .עקארק רעדא ןילבול יוו ,טעטש
 ץלעק ןיא זיא 1863 ר האי ןיא "עיגאטסוואפ" רעשיליופ רעד זיב .ןליופ ןיא

 טראד ןעדיי ראפ טאברעפ םעד ןעמהענבארא ן׳כאנ .דיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ
 ,ןבעל שידיי א טלעטשעגנייא טייצ רעצרוק א ןופ ךשמב ךיז טאה ןעניווו וצ

 עפארטסאטאק רעסיורג רעד זיב ףיורא־גראב ןעגנאגעג ןא טלאמעד ןופ זיא םאוו
1939. 

 עטמיראב ןייק טגאמראפ שטינ ץלעק טאה טייקגנוי רהיא בילוצ
 טלקיווטנא רעמ אד ךיז טאה ןעבעל עשידיי םאד .תורות־דומלת ןיא תובישי
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 יד טאה רעטעפש דיוא .ןעגנומערטש־עיצאחנאלאפ יד ןופ םולפנייא ןרעטנוא
 ,תונוחצנ עסיורג ערהיא אד ןעטלאהעגפא טשינ רוטלוק עכעלטלעוו עשידיי
 ןיא יוו ןעדיי עבלעז יד ,ץראה ןשידיי ןופ טאטש א ןעוועג חא ץלעק רעבא
 ־עגוצ עבלעז יד ,טייקטיירג־חוגברק עבלעז יד ,טעטש ערעדגא ןוא עשראוו
 ריא בילוצ ,טרעקראפ .םיכרד עשידיי ןוא תולעמ עשידיי יד וצ טייקגדגיב
 ןפא רעמ ךאנ ןעוועג ןדיי רעצלעק יד ןופ ענעשעק יד חא טייקנעמוקעגפיוא
 טלאוועג טייקטיירב ןוא הקדצ טימ טלאוו יז דו יזזא ,טעטש עדעדנא ןיא יוו

 .םעיצידארט־הדות ןיא לגנאמ ריא ץיז רפכמ

 םולפבייא ןטסערג םעד טאה םוטרעגריב ןשידיי רעצלעק םעד ןשיווצ
 אד ןבאה ןדיי ייב ןעייטראפ עשיטילאפ ערעדנא דיוא רעבא .םחנויצ טאהעג
 יד ןמזה טעטש ערעדנא יד ןיא יוו טקנופ ץא .קלח ךילרע רעייז טאהעג
 טייקגיבייא רעד טא ןיא ןוא טייקגיבייא ןא ןעיוב ייז זא ,טביאגעג ןדיי רעצלעק
 דיוד ,טביולגעג ייז ןבאה ,ןלעוו ייז ...ם׳הלואג עשידיי עלא ןליפשבא *ןיז ןלעוו
 ,לאדשי־ץרא ןיא הכולמ עשידיי א ןעיובסיוא טייברא רעלופהימ רעייז
 ןוא ןיז ןעיירפאב ןלעוו יד ׳ץלעק ץא עיצולאווער עלאיצאס יד ןעמראפסיוא
 זיב יוו ןעלצראוו ערעפיט ךאב ןזאל ייז ןלעוו אפוג ץלעק ןיא ןוא ,ערעדנא

 ...טצעי
 ןבאה ןדיי םאוו ץלא ןפארטעג ןוא ץלעק ץיק ןעמוקעג טציא דיא ץב
 .ענלעצנייא חולב ןענופעג ךיא באה■ ,ןדיי יד ץפ ,אפוג יד ץפ רעבא ,ןפאשעג
 יד ךיא באה רעזייה ערעייז ןיא טשינ ץא .ןדיי ענלעצנייא ךילבעטשכוב

 .לאזקאוו א ףיוא ןעשטנעמ טפערט ןעמ יוו קילעפוצ רוב ,ןפארטעג
 ,עקדיר א חא גגוגעוואב יד . טעטש ערעדנא ץא יוו טרעקראפ חא אד
 טנעקעג טשינ טאטש יד טאה סאוו־םעד ראפ ׳ןשטנעמ טימ לופ ןענעפ ןסאג יד
 ,ןענעקרעד ט שיגי טעוו רע ,לאמראנ ןעהעזסיוא םאד טעוו ,המחלמ רעד ראפ
 עשיטסשירעפפעש ןוא עטסקידוועריר יד ןעמונעגוצ ןעמ טאה טאטש רעד ןופ זא

 .גנורעקלעפאב יד ןשיווצ ןופ
 טכא ןענופעג ךד ןבאה ץלעק ןיא ןעוו — 1940 ביוהנא — ועוועג זיא׳ס
 טאה ןעשטייד יד דרוד ןעליופ ןעמענראפ ן׳כאנ ןעוו .ןדיי טנזיוט קיצגאווצ ןוא
 שיגעפיול ןדיי יד :טגאזעג רעסעב ,גנורעדנאוו־ןדיי יד ןביוהעגנא ךד
 יד ףיוא ןפאלעג ןענעז יד ,ןדיי טנזיוט עכילטע ןפאלטנא ץלעק ןופ ןענעז
 ,קירוצ ןעמוקעג יד ץפ ליפ ןענעז רעטעפש .גרעבמעל ץיק טיד עשיטעיוואס

 ןענעז דעלטעטש עגימתא ץפ ריוא ."טעב םענעגייא ןפיוא ןבראטש וצ" ידכ
 ןש ןוא שזדאל ץפ ןעמוקעג ןעבעז ןדיי טנזיוט ייווצ א ןוא ;ןדיי ןעמוקעג
 ןיא ןדאוועג ןסאלשעגמיא ןעגעז 1941 חספ ברע .ץניווארפ רעשחאל רעד
 גונעג ןעוועג אטעג רעצלעק םאד זיא טעטש ערעדנא טיול .ןדיי 28,000 אטעג
 א ןעמיטשאב וצ ןשטייד יד ןטעבעג ןבאה רעריפ ןשיליופ עגיטרא יד .םדרג
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 ןעק׳ס עכלע־ח ןופ ,םעימעדיפע םיוא־ןכערב טפאשגנע ןיא לייוו ,אטעג םדרג
 ־ןגייקטנא ןענעז ןשטייד יד .גנודעקלעפאב ,עשיליופ ךיוא ׳עצנאג יד ןדייל
 ייז ןבאה רעטעפש רעבא ,םעטאט־טאטש עשיליופ יד ןופ השקב יד ןעמוקעג
 רעד ןגעק זיא ןליוו רעריפ עשיליופ יד טאוו ,םאד אקווד זא ,טפאכעג ךיז
 ערעסערג טאוו ןוא ,סעימעדיפע ןפראד ןשטייד יד ,ייז ,ןשטייד יד ןופ קיטילאפ
 טדעוו טפאשגנע יד ןוא םאג רעוושראוו יד אטעג ןופ בא ןעדייבש ייו .ןרעמאק־זאג
 יד גנאג ןיא טזאלעג ןבאה ייז רעדייא גנוטכינראפ עכילריטאנ א ,םעימעדיפע
 וצ טמענ םאוו ,סופיט ןופ עימעדיפע ןא םיוא טכערב׳ס ."עוויטקודארפ א"

 .תוגברק 4000
 ־עגעד :עימעדיפע ערעגרע ליפ ,א םיוא רעבא טכערב אטעג ןיא
 ־ןדוי ןופ םעזערפ םעד ט׳רסמ יול ןאמרעה דיי דעטדילימיטא ןא .עיצארענ
 ןבעל םאד ןרעטכיילרעפ וצ ןעוטעג ץלא טאה רעכלעוו ,ץלעפ השמ ר״ד טאר
 ץלעפ ר״ד .טכאמ עשטייד יד ןגעק טעברא רע זא ,אטעג ןיא ןדיי יד ןופ
 ־זאג יד ןיא םוא טמוק רע ווו ,(ץיוושטיוא) םישטנעיוושא ןייק טקישראפ טרעוו
 טארנדוי ןופ טפאשרעריפנא יד רעביא םמעב ,יול ןאמרעה ,רע ןוא ,ןדעמאק
 ־םייל" עעייז ךאג רעטעפש םעוו רע ריוא .טנעגא־אפאטסעג רעטושפ א דו
 .ןרעמאק־זאג רעמישטנעיוושא יד ןיא 1942 רעבמעוואנ■ ןיא ןעמוקמוא ךעגנוט
 טרזח אד רעבא ׳גנוגעוואב עשידרערעטגוא ןא וצ טיירג אטעג ןיא טמוי יד
 :טעטש עשיליופ עלא ןיא יוו גנוניישרעד ערעטסניפ עבלעז יד רעביא דיז
 .םאזנייא גידבעטשלופ ןענעז ןדיי יד .ןשטייד יד דוני טשינ ןענעז ןדיי יד ןגעק
 ייז ,רעוועג ןמזה יז ׳דנאלסיוא ןופ ףליה ןבאה סעיצאזינאגרא עשיליופ יד
 טימ טביילב אטעג סאד .ןדיי יד טימ טקאטנאק םטז ץיק ןבאה טשיב רעבא ןליוו
 ־רעסיוא רעד ןופ ףליה םנעמעוו ףיוא גנונפאה עדעי ןא ןוא דבעה עקידייל
 עכילרעניא יד םירוהב עשידיי יד ףיוא ןרעיול םעד רעסיוא .טלעוו רעכעל
 םעפע ןענעק לאז ןעמ גנע וצ זיא אטעג םאד .ייצילאפ עשידיי יד — םיאנוש

 .עיצאריפסנאק ןיא ןעוט טאוו
 ־גונפאה עלא ץפ ףוט רעד ןא דיז טבייה 1942 טסוגיוא ןט—20 םעד
 ןוא עשיווטיל ,עשיניאארקוא ערהיא טימ "אדנאמאקרעדמזז" עשטייד יד .ןעג
 ־קיל געט עכילטע ץפ ךשמב ןוא אטעג םאד ןעצעזאב רעפלעהוצ עשיליופ
 .גאט א ןדיי טנזיוט סקעז זיא "עמראנ" יד .הליהק רעצלעק יד ייז ןערידיוו
 ־םיוא" יד תעב .טרא זפיוא ןדיי דעמ טאוו ןעגנערבמוא ץא להעפאב רעד

 .טולב שידיי ץפ טציילפראפ םרעקנוב יד ןוא רעמיה יד ,ןסאג יד ןרעוו "גנולדיז
 ךשמב ןא־טייג הטיחש עדליוו א .ןטאג יד ןיא ריז ןרעגלאוו חיי עטדט רעטנעזיוט
 ןיא _ ןדיי 6000 טריפעגסיורא ןרעוו גאט ןטייווצ ןדעי .*ןאוו עצנאג א ץפ
 אטעג ןיא וביילב ףוט םוצ .טסוגיוא ןט־24 ןוא ןט־22 ,ןעט־20 ןופ געט יד
 רעד ןופ רעדניק 45 ייז ןשיווצ ,ןדיי טרעדנוה ןוא טנזיוט יזמ: יוו רעמ טשינ

 .רעלטארנדיי ןוא םיריוטקאד ,ייצילאפ
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 טצנעגרעד ייז ןרעוו — ןדיי 600 וצ־ןלעפ טראפסבארט ןטצעל םוצ ןעוו
 ־שראפ ןדעוו רעגאלסטעברא רעצלעק ןיא ןזא רעטייברא עבעבילבראפ יד ןופ
 .ביור םעד םיחצור עשטייד יד ףיובוצ ןעלמאז דבעה ערייז טימ .ןדיי 1500 טראפ
 .ןרעוו טקידבעעגסיוא טעוו טעברא רעייז זיב גנאל יוזא ןעבעל ןלעוו ןדיי יד טא
 וצ ןטיירג ךיז וויסבעטביא ןא טצעי ייז ןבייח .תוחוכ עגבוי זדלב ןעבעז ןבילבעג
 שטיוואקוועל ןושרג ,רעניווכאב דוד ןעבעז ןראטאזינאגרא יד .דבאטשפדא ןא
 רעניווכאב דוד .רעוועג ןיילא ןעריצירבאפ ייז ,יקסוועלעימכ רעגבוי רעד ןוא
 ־אווארפ א גנוגעוואב רעד ןיא ןיידא ךיז טפאכ׳ס רעבא .ןטאבארג ןיילא טכאמ
 רעשידיי רעד ןופ ףעש רעד ,דיי רעניוו א ,לעגיפש ןאהאי זיא םאד ,ראטאק
 ייז ןוא ןראטאזינאגרא יד ןופ יורטוצ םעד טניוועג רע .רעגאל ןיא ייצילאפ
 יד ןבעגסיוא ןטימ זא ,טביולג לעגיפש ןאהאי .רענעלפ יד םע ןעיורטראפ
 טעג רע .עילימאפ ןייז ןוא ךיז ראפ ןבעל סאד ןעניוועג רע טעוו עיצאחנאגרא
 גטימ ןעלאפ עלא ןוא אפאטסעג רעד חפ דבעה יד ןיא עיצאזינאגרא יד רעביא
 רעגאלסטייברא םעד ןרידיווקיל ןעשטייד יד ןעוו רעטעפש .םישודק ןופ טיוט
 םוא טראד רע טמוק ׳םישטנעיוושא חיק ראטאקאו־ארפ םעד ןקישראפ ייז חא
 הדוהי ןוא המלש רעדורב יד םירוחב עשידיי עמזרפ ייודצ ןופ טבעה יד ןופ

 .ץלעיק חפ לרעפ
 המחלמ רעד ךאב טאה יז .ץלעק הליהק עשידיי יד רעמ אד טשינ זיא
 ־םור ןיא טעוועטארעג ךיז טאה ןדיי רעצלעק לסיב א .ןבעלפיוא דיז טוורפעג
 ןדיי רעצלעק 400 ןענעז .ןרעגאל עשטייד יד ןופ םיורא ןענעז דעלטשער ,דבאל
 רעבא .קידוצ רהאי 80 טימ יוו ,ייב סאד ןופ ןבייהבא טלאוועג ןוא ןעמוקעג םייה א
 ןיא ןדיי ץיק רעמ ןזאלרעד וצ טשיב ןסאלשעב טאה גבורעקלעפאב עשיליזפ יד
 ןוחצב רעייז ־ץוא זיא ןדיי יד רעביא רעדרעמ עשטייד יד ןופ ןוחצנ רעד .ץלעק
 טכאמעג ןבאה חא ׳דבעה ערייז ןדפ ןסיירסדרא םיא ןזאל טשיב איוו ייז ןוא
 רעד הפ "גבולדיזסיזא" ןא חפ רעטסומ ןפיוא ןדיי ףדא םארגאפ א 1946 ןיא

 ."אדבאמאקרעדבאז" "רעשיביארקוא—שטייד
 טרהיפ ,ןהכ ראדיזיא ץלעק ןיא ןדיי יד ןופ רעהעטשראפ רעגיטצעי רעד
 ־רעד רע .תוגברק יד חפ טייהרעמ יד ןלאפעג ןעבעז׳ס יוו ,זיוה םוצ וצ דימ
 .עטבארטעגכרודא ןא ןעוועג זיא ןעקאלאפ יד ןופ קיטקאט יד זא ,דימ טלייצ
 טימ .רעטבאלפעג א ןעוועג םיוא־רעירפ ןופ זיא םארגאפ רעד יוו טקבופ
 תאוועג טריפעגסיוא זיא םארגאפ רעד חא *זסאג יד ןיא עדבאגאפארפ עגירעהעג
 טעגרהעג ןעבאה ייז .ןעטביש עשילדפ עלא ןופ תוחוכ עטקיבייאראפ יד ךרוד
 רעבייק זא ,ןעוועג רעכיז ןעבעז ייז לייוו ,טולב טלאק טימ ןסאלעג חיי יד
 ־םטייהרעכיז רעד ןופ ןעפרוווסיוא ךיוא .טעברא רעד ןיא רעטש טשיב ייז טעוו

 .םארגאפ ןיא טגאייטאב דיז ןבאה טכאמ
 ־זצתגאפ ןהעצ א .טרידיווקיל םארגאפ םעד טאה טכאמ עלארטבעצ יד
 רעד ןופ ןעריציפא עכילטע וליפא ןוא .ןראוועג ןסאשדעד ןעבעז םעקישטש
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 ־רעטניא רעמאזגנאל" רעייז ראפ וראודעג טפארטשאב ןענעז טכאמסטייהרעכיז
 דנאלה םזקסיב רעד — םארגאפ ןופ רעטאפ רעד רעבא .םארגאפ ןתעב *ץנעוו
 ,ןבאה ייז .ןצענערג יד רעביא ןפאלטנא ןענעז חיי ןוא •ץלעק ןיא ןעבילבעג חא
 ןוא טבדטשעצ זיא עטסרייט סאדלא יוו הנאל סאד ןוא ץלעק גונעג ,םע טסייה

 .ןראוועג טעטכינראפ
 ־דיימ ןוא םירוחב עשידיי ,ןדיי קיצנאווצ א ןבילבראפ ןענעז ץלעק ןיא
 יוו .ןדיי ןענעז יד זא ןקרעמאב טשינ ר,דיא טעוו םאג יד ףיוא םאוו ,דעל
 ץלעק ןייק ןעמוקעג ןיב ריא ןעיו •טשינ טסייוו רענייק ?ןדיי עקיזאד יד ןעניווו
 ,ןדיי ףיז דיא ביוא זא ,טרימראפניא םאג רעד ףיוא טנאיצילימ א רימ טאה
 יד ןבאה טאטש ןיא םתס ליידו ׳טכאמסטייהרעכיז רעד ןבענ ןעניווו יד ןזומ
 עיצאטס־יצילאפ רעד ןבענ■ זיוה א ןיא ךיא באה ךילקריוו ןוא .ןעניווו וצ ארומ
 טעב סאד זיא ךעלרעמיצ עניילק יד ןיא .ןדיי ןעניווו׳ס יוו תוריד יירד ןענופעג
 שינגעגעב א טאהעג טנווא ןיא דיא באה טראד .ןעמאזוצ הייוא ןוא שיט ןטימ
 טשינ ןפוא םושב באה ךיא .גנורעלעפאב רעשידיי רעצלעק רע צ בא ג רעד טימ
 באה דרפ ןייא ןופ .ןדיי קילדנעצ ידוצ יד אד טלאה׳ס םאוו ,ןייגרעד טנעקעג

 .קילייווטייצ אד זיא יז זא ,טרעהעג דיא

 הניק םרעטסעווש ריא ןגעוו יודפ רעשילדפ א טימ המחלמ א טריפ יז
 טימ דיז ןמענראפ םירוחב עכילטע ׳ןבעגקירוצ טשינ לדו יזרפ עשילדפ יד םאוו
 דו־ייס זא ,טרעלקרעד רימ טאה ןאמרעגנוי וייא .רעזייה רעשידיי ןפיוקראפ
 יוו הגימ־אקפנ א ראפ זיא םאד אט — המחלמ יד טליפשראפ ןדיי יד ןבאה
 א ףיוא יוו ןדיי דיל־זנעצ יווצ א אד ןצד .ראי עכילטע יד טקידנעראפ ןעמ
 יוו־ייס ןענעז ןרישזאסאפ יד רעבא ׳קעוו א ועהעג ןוא ןעמוק ןענאב לאזקאוו

 ?חאפ יד ןלאז דו אט ,דנו ענ

 ־ראפ ןבאנ םאוו ,םאד זיא ןקאלאפ רעצלעק יד ראפ שיטםירעטקאראכ
 ןבאה ןשטייד יד םאוו ,םאד ןטבינראפ ןעמונעג ךד יד ןבאה ןשטייד יד ןביירט
 םלוע־תיב רעצלעק םעד ןבאה ןשטייד יד .טעטכינראפ טאהעג טשינ דאנ
 םעד ןבאה יד .ץאלפ עיצוקעזקע ןא םהיא ןופ טכאמעג ןבאה יד .טקיטסעפראפ
 ןבאה ןשטייד יד ןבייט ראפ ןבאב .תובצמ עשידיי טימ טקיטסעפראפ ןאקראפ
 געט עבילטע ןופ ךשמב ןוא ןאקראפ םוצ ןעמונעג סענאגילוכ עשיליופ יד דיז
 ןאקראפ םעייב א טדבעגפדא חיי יד ןבאה טצעי .טרעטשוצ קידנעטשלופ םהיא
 ןדיי ענעמוקעגמוא יד ראפ לאמקנעד א טלעטשעגפדא םלוע־תיב ןפדא ןוא

 .םארגאפ ןתעב הא עיצאפוקא רעשטייד רעד תעב

 ,ןיזאגאמ א ןיא טלעדנאווראפ ןשטייד יד ןבאה לוש עגייש םדרג יד
 ."גנולדיזסיוא" רעד ךאנ ןדיי יד ןופ טנאוועגטעב םאד ןענופעג ךד טאה׳ס דו
 ץא סנעשיק עשידיי טימ טלופעגסיוא ןעוזעג זיא ןינב רעקיזיר רעצנאג רעד
 יד דיוד ןראוועג טלעדנאווראפ לוש יד זיא גנואיירפאב רעד ךאנ .םענערעפ
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 טימ ץאלפלוש ןסררג ןסרא ןעמוק סאוו ,ןרעיופ יד ראפ טעזאלק א ןיא ןקאלאפ
 ןהב ראדיזיא ןטנאמרעד םעד טימ ןיב ךיא ןעדי .געט־קראמ ןיא ןעגעמ ערעייז
 עשיליופ עפורג א ןפארטאג טראד דימ ןבאה לוש יד ןעקוקאב ןעגנאגעג ןעמאחצ
 ־בעגרעביא יד ןיא רענייטש טימ ןעליצ טנרעלעג ךיז טאה םאמ ,דנעגווי־לוש
 ־םיש יד ןופ רוד רעדנעמוקכאנ רעד ןיא םאד .רעטצנעפ יד ןיא ןברש ענעביל
 טביוראב ןוא ןבאדגעצ םלוע־תיב ןפיש םירבק רעקילדבהעצ ןעמ םאמ ,ןפרמו
 ןבאה םאוו ,יד ןופ םקאוו־ךאנ דעד זיא םאד .םיתמ יד תפ ץיצ ענעדלאג יד
 ערייז ןיא טפנזלשראפ ןש טריפעגפארא םלוע־תיב ןופ תופצמ רעטרעדנוה

 .ןקעווצ־רב ראפ ןעמייה
 ןראוועג טלדנאמראפ זיא — לוש םיקסיאגאז — ץלעק ץא לוש עטיווצ יד

 .דאלקס־ןויש ש ןיא
 ןעמעג זיא ,גנשיירפאב רעד דאנ ץלעק ןש ןעהעשעג זיא׳ס םאמ ץלא
 ןעמעג זיא ץלעק ץא םארגאפ ר עד .ןדיי יד ךאב רופש ןדעי ןופ עיצאדימקיל א
 רעשידיי רעסיורג רעד ןופ ךעלטשער יד ץפ עיצאדיווקיל רעד טא ןופ ךשמה א
 םיחצור יד ןבאה ןדיי 500 א ןבילבראפ ץלעק ןיא ןענעז לכה־וס .הליהק
 עטכישעג יד טקידנעראפ םעד טימ ןש הטילפה־תיראש םעד ויש טעטביבראפ

 .טאטש רעקיזאד רעד ץא ץיז ןשידיי ץפ
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 ו״סרת תנשב רובצה תינעת

 —רבוטקוא ישדחב םידוהיה דגב איסורב ורקש םימדה־תוערואמ רחאל

 סיגברה תעצה יפל — טלחוה ׳זא הרבגתהש םדגנ התסההו 1905 רבמבונ
 יבר !זלטמ ןודרוג רזעילא יבר ,הנבוקמ ץיבוניבר שריה יבצ יבד םינואגה
 לע זירכהל ל״ז ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי יברו הקדובולסמ יקסבשונאד השמ
 זרכוה םוצה .היסור תנידמ לכב ו״סרת לולא שדוח שאר ברעב רובצ־תינעת

 .לבת יבחר לכב זא

 הבר ידי לע זא םסרופש תוררועתהה־בתכמ תא הזב םימסרפמ ונבה
 :ונושלכו ובתככ ,ל״ז יקסמילשורי םוחנ השמ יבר ןואגה ץליק לש

 .ץלעיק ,ו״סרת ,יעסמ תוטמ ׳פ ׳ג םוי ה״ב

 אטיל ינואג ינבר תבשחמב הלעש בגשנהו הלענה ,שודקה ןויערה ד״ע
 רבדה הנה ,ל״עבה לולא ה״רעב יללכ צ״עת תיישע רבדב א״טילש םימסרופמה
 ,הז ןינע ףוג לע המכסה לכו ליעומו בוט ,ץוחנו יואר ןינע תמאב אוה הזה

 לעופה לא חוכהמ האצוהב רוזעל ותלכיבש ימ לכש הזב תלוז ,רתומל אוה
 ויתוחכ יצמאמ לבב לדתשהל ירסומו שודק בוח וילע לטומ ,הזה רבדה תא
 הצעב דחי םכמע יננה הזבו ,השעמ ידיל אוביש ידכב ,תעגמ ודיש המכ דעו

 ויניע רשא שיאה ימ יכ ,תילארשיה ישפנו יפוג םוח לכב הזב לדתשהל תחא
 רבשה רשא ארונה רבשהל םיסיסרל רבשי אל ובלו תועמד לש םי ולזי אל
 ןיא ונא .ולעננ אל תועמדה ירעש אלה םלוא ,םינורחאה םימדמ לארשי תיב
 בושנ ,שאר הלעמל ונינווע וברו וניקלא 'דל ונאטח םג םאו הפב אלא וניחמ

 .חולסל הברמ אוה יכ הצפח שפנו בלב אנ

 ץרא יוצק לכ חורב דחי אנ ףסאתנ !הרצל םיחא ,לארשי ינב וניחא
 לולא ח״רעב — דחא םוימ ונתינעתו ונתלפתב אנ דחאתנ ׳ונרזפנ םש םוקמ
 םימש ןכוש ינפל בושיו הנעתיו הזה םויב ללפתי ילארשיה םעה לכ .ל״עבה
 אל שודקה ילארשיה ללכה לכ תלפת יכ ונא םיחוטב יזאו בלה קמוע ךותמ

 .ןמא לאוג ןויצל אבו חורבו רמוחב עשוונ הרהמבו םקיר בושת

 לילגהו ץלעיק ק״דבא יקסמילשורי םוחנ השמ

 תויסנכה יתב לכבו לארשי ילודג לש יללכה זורכב םסרופ הזה בתכמה
 .ץלעיק יבשות לכ ידי לע הריתי הדפקהב רמשנ יללכה םוצהו הליפתהו



 יקסמילשווי ה זמוי
 הנושארה תימלועה המחלמה ימימ
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 ל "ז יקסמילשודי םוחנ השמ ברה ןמוי

 הנושארה תדנלתנה המחלמה ןמזמ

 הנוי דוד ונב י״ע ודי־בתכמ קתעוה

 בר יאמש ונב י״ע סופדל ונל רסמנו ל״ז

 .(יקסמילשורי) ימלשורי

 תאז ןורכז
 ןעבאה רימ סאוו ,סעד ןופ קלח דנזיוט א ןעבירשעב ןעצרוק ןיא טרעוו אד■

 בא םחנמ ׳ח ןופ קידנעביוהנא ,געט־המוהמ עסיוועג יד ןיא טבעלעגרעביא

 ירחא ׳פ גאטסניד — ,לאראת ןיא ןהוז ןיימ וצ ןעמוקנא ןיימ זיב ,ד״ערת

 .ה״ערת רייא ר ,םישודק—תומ

 עניימעגלא יד ןעביוהעגנא ךיז טאה (ד״ערת) םירבד ׳פ ,גאטשרענאד

 יוו ,ןאגאלאיב ןיא ןעסיוו וצ ןעביוהעגנא טינ ןעבאה רדב טאוו ןופ ,עיצאזיליבאמ

 יוו םעדכאנ ,טכאנייב רעגייז א 12 טשרע .טפול עשירפ ףיוא ןעסעזעג ןעגעז רימ

 רהיא ןעגעוו ךיז ךיא באה ץלעיק ןייק ןערהאפעגבא זיא "ןיד־תיב,, םאד

 םעשטאד עגימורא יד ןופ ךיז טאה גאטיירפ .טחוש ןעגיטרא ןופ טסואוורעד

 געוו רעד זיא גאט ןעצגאג א תבש .שיגעפיול עכילקיגאפ א ןעביוהעגגא
 ־טינ ןעבעז ,בא ׳י ,גאטנוז .ןעטסירק עדבערהאפבא טימ ןעוועג טלופרעפ

 .ןעדוי עלא ןעראפעגסיורא םעשטאד עגדבורא יד ןופ ,תינעת ןפדא גידנעקוק

 טאה תינעת ןופ טכאוושעגבא קראטש טלהיפג ךיז באה ךיא ןעוו ,טכאנראפ

 טימ לאראה ןופ עמארגאנאפעלעט א טקישעגוצ קירבאפ רעד תפ דימ ןעמ

 רהיא ןעגיוועג םייב זיא אישור הנח רונש ןיימ זא ,העידי רעגירימט א רהעז

 םיורג ןעבאה ףראד יז ןוא ,ןעראוועג טפאלשרעפ קראטש — ,הקבר רעטכאט

 ןוא ןערעלעפ לעיפ טימ ןעבירשעגנא ןעוועג זיא עמארגאנאפעלעט יד .םימחר

 .ךילביירשעבנוא ןענעז — טפאשרעפ טאה ד טאוו םירוסי יד .ךילטיידנוא ץנאג

 ןעביוהעגנא ץלעיק ןופ ןעמ טאה ןנחתאו ׳פ גאטנאמ ,ןגראמ ףיוא

 ןיב ,טבאנראפ .ןרהאפוצ ןעמוק ךיילג לאז ךיא זא ,ןאפאלעט ן׳טימ ןעמרוטש

 ןעמוקעג ןעגער־סקאלש ןעטיורג א ןופ רעטקייוועגכרוד א ,דענעכארבוצ א ךיא

 לעיפ רעביא ,קערש ןיא עטליהעגגייא א טדאטש עצנאג יד גידנעפערט ,םייהא

 ,טאדלאס א — דוי א ראפ טג א ןעוועג ־חטמ ךיא באה דלאב .תוביס עטיוועג

 טדאטש ןיא זיא טכאנייב גאטסניד .ןערידאפבא טפראדעב ףבית טאה רעכלעוו
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 ןעביוהעגנא ךיז ןעבאה םאוו ,ןעטסערא עטשרע יד רעביא קינאפ א ןעראוועג
 טוג ןעדעי ויא םע יוו ,דלעג־ןיילק ןיא לעגגאמ ן׳טימ גנאהגעמאזוצ ןיא
 .טפאשרעפ טאה עגארפ עגיזאד יד םאוו ןעטייקכילמעהנעגנאבוא יד טנאקעב
 ענרעבליז ןוא ענרעפוק ענעטלאהעב ףיוא םרח א ןעפורעגסיוא ךיא באה ךיילג
 ערעזנוא ןופ דלושנוא יד ןעראוועג ןעזיוורעד זיא םהיא קנאד א ןוא תועבטמ
 עגינייא ךאנ ןוא םעד בעילוצ ךיא ןיב בא ג״י ׳ךאווטימ .טכיזגיה םעד ןיא ןעדוי
 ,ןהעזעג טסבלעז םהיא באה ךיא רעדייא) .ראטאנרעבוג םייב ןעוועג םיניגע
 ,ךערפשעג א ,ףליהעג ןייז טימ ךערפשעג ןעסיוועג םעד טאהעג ךיא באה
 דעדעי ףיוא רימ טאה רע ,(ןורפז ןיא טייהנעגעלעג רעגיטסניג א זיב טלאה ןעכלעוו
 רעד ןעגעוו טלייטעגטימ ךיוא רימ טאה רע .זיא גירעהעג יוו טרעפטנעעג ךאז

 ־לארענעג ןופ ןעטלאהרע םלאמאד עדארעג טאה םאוו ,עממארגעלעמ
 .גנורקלעפעב יד ןעגיהורעב טהעב רע רעכלעוו ןיא ,ראטאנעבוג

 ץלעיק ןופ חא (* (ןעט־25 ןעד> טבאנייב ,ןנחתאו ׳פ ,גאשרענאד
 גאטיירפ ןענעז םהיא ךאנ ןוא ,ןיגיל ׳ח דאטאגרעבוג רעד ןערהאפעגפא
 רעווש חא םע .עטמאעב ערעגירדינ ןוא ערעכעה עלא ןערהאפעגפא
 ןעפורעגסיורא טאה שינהעשעג עגיזאד סאד םאוו דחפ םעד ןערעדלישפא
 עגילצולפ סאד ,יוו ;ןעשינהעשעג עהייר א ךאנ טימ ןעמאזוצ טדאטש ןיא
 םאפאז ןעצנאג םעד טכאמ רערעכעה רעד ןופ גנונדרארעפ א טיול ,ןעטביברעפ
 קעפ עצנאג ןענערברעפ עכילטנעפע םאד ,ןעגאילימ ךס א ראפ ןעפנארב
 טאה גאט ןעבלעז ןיא .המודכו ןעוויכרא־סגנוריגער יילרעלא ןופ ןעריפאפ
 א גנודקלעפעב רעד ןופ ןעטכיש עלא ןופ ןעבילקעגסיוא טארטסיגאמ רעד
 טייקגיטהעט רהיא ןעביוהעגנא ףכית טאה עכלעוו ,עיצילימ־רעגריב עשידאטש
 ־ךעלאקאס" יד ןופ ןעמוקנא ןדיב .ה .ד (ילוי 29) בקע ׳פ ,גאטסביד זיב
 טימ טגינייארעפ ךיז טאה םעכלעוו ,רעטילימ עשיליופ עגיליוויירפ םאד)
 ןעטערטנביירא םייב דלאב ןעבאה עכלעוו (עעמרא עשיראגנוא־ךיירטסע רעד
 אפוג טדאטש ןיא זיא ךאווטימ .ןהאפ רעייז ןעגנאהעגסיורא ,טדאטש ןיא
 .עירעלאוואק עשיסור ןוא ךעלאקאס" יד ןעשיווצ יירעסיש א ןעמוקעגראפ
 ןופ ןעטפערק ערעסערג ןעמוקעגנא ןענעז ,בא ד״י גאטשרענאד ,םנעגראמוצ
 ןעכאדבעגסיוא םידדצ עדייב ןעשיווצ טאה׳ס ןוא רעטילימ שידלעה רעזנוא
 ןייז ןעמונרעפ טאה דצ ןייא .טדאטש ןופ טנעהאנ ץנאג ,ףפמאק רערעווש א

 םייב םאוו גראב ן׳פיוא — רעטייווצ רעד ,״אקוואשטראק,׳ יד ףיוא עיציזאפ
 יד .ןיירא טדאטש ןיא ןעלאפעג ןענעז ןעליוק לעיפ .םלוע־תיב ןעשידוי
 ןענעז רעכיירטסיוא יד זיב ,העש עגינייא ןעגיוצעג ךיז טאה טכאילש
 חא םורא העש א חא ,הקספה רעניילק א ךאג .ןעראוועג טפוטשעגבא

 סעד טיול ןענעז "ןזנוי" סעד ןיא ןעטאד ערעטייוו עלא ןוא עטאד ידי (*
 .ראדנעלאק ןעשיסור ןעטלא
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 ץיק טינ רהעז טימ טארטסיגאמ ןופ חילש רעלעיצעפס א רימ וצ ןעמוקעג
 רעד ןוא ,טריטסערא זיא טדאטש ןופ טנעדיזערפ רעד זא ׳העידי עמהענעגנא
 ןופ עיצובירטגאק א ץלעיק ףיוא טגעלעגפיתא טאה טגאדנאמאק־טדאטש
 זיא עיצובירטנאק• יד ןעגארטוצניירא ןימרעט .לבור דנעזדט ףניפ ןוא טרעדנוה
 טדאטש עצגאג יד זא ׳ךד טהעטשרעפ׳ס .גאטייב 5 זיב ןערהאוועג ןעבעגעג
 רעבייוו יד ןופ ןרעמאי ןוא ןענייוועג יד .רהאפעג םיתג א ןיא ןהעוועג זיא
 גידנערעה ...ןעסאג עלא ןיא ןערעה טזאלעג ריז ןעבאה רעדניק־ךע׳ל׳דפוע ןוא
 ן׳רעביא זיא ליורג א ןיא טלעטשעג ריופאק ראה יד ךיז ןעבאה עגיזאד םאד
 ףליה רעד טימ ךיז טאה ,טייברא ןוא הימ לעיפ ךאנ ...ןעפאלעגכרוד בייל
 א זיב עיצובירטנאק יד ןעלהאצעב וצ ןעבעגעגנייא ןעקנאב עגינייא ןופ
 םעד דלאב ראנ .רעגיהת םאווטע ןעראוועג זיא טדאטש ןיא ןוא ,ןעשארג
 טרעטשעג תור יד זיא גאטיירפ ,גאט ןעגידנעגראמ םעד זיב דנעבא ןעגיבלעז
 טאה קזיה רעד ...רעטילימ רעזנוא ןופ לייהט עסיוועג א ךרוד ןעראוועג

 קנאד א .לבור 200,000 זיב טכיירגרעד טארטסיגאמ ןופ גנוצאשפא רעד טיול
 .ןעראוועג ליטש טייצ־גאטימ יצ זיא חלג ןעשיוואלסאווארפ ןופ תולדתשה םעד
 טעוו ןעמ זא לוק א טזאלעגסיתא ןעקאילאפ יד ןעבאה טכאנראפ דלאב ראנ
 ...ייז ףיוא םארגאפ רעגידארומ א ךיז טיירג םע זא ,ןעדוי ןופ ןעמענ המקנ
 ךיוא דו ,טסבלעז רע .פוקסיב םוצ ןעפאלעג טייצ־תושמשה־ןיב ךיא ןיב
 ןעטלאה דיז םלוע םעד ןעפורעג תושרד ערעייז ןיא ןעבאה רעפלעהטימ ענייז
 וצ ףיוא זיב זיא םעד קגאד א .ןעדעירפ ןיא ןעמעלא טימ ןבעל ןוא גיהור

 .ןעראוועג ליטש ירפ םנגראמ
 זיא (טסוגוא 1 ,בא םחנמ ב״כ) בקע 'פ ןופ גאט רעגיד׳תבש רעד
 םוצ טרעקעגמוא דיז זעבאה רעכיירטסיוא יד ...רעג׳ידארומ א זנוא ייב ןעוועג
 ךיז טאה עכלעווז ,טכאילש עכילקעדש א ןעכארבעגפיוא טאה״ס .טדאטש
 ןעגיולפעג ןענעז ןעליוק יד .דנעווא ןיא רעגייז א 8 תבש־יאצזמ זיב ןעגיוצרעפ
 גידנעכאמנא ,ןעגילפ יד יוו אפוג טדאטש ן׳רעביא ןוא טדאטש רעד םתא
 תוגברק עכילשנעמ ןייק ןעבאה׳ס ...תונוברה עכילקערש רעטרע לעיפ ןיא
 רעוו ,ןערענוד ןוא ןעלאנק םאד טרעהעג טינ טאה׳ס רעוו .טלהעפעג טינ ךייא
 ץיק ךאני טאה רעד — ,טדאטש ןיא והובו־והות םעד ןעהעזעג טינ טאה׳ס
 ףיוא ןעגנאגעגרעביא זיא תבש־יאצומ ןופ תובשה סאד ..ןע׳דעזעג טינ ןברוח
 ,קערש ןוא ןעטסגנא ןיא ןעגנאגעגכרוד זיא רעכלעוו ,האר ׳פ גאטנוז ,ןעגראמ
 ׳פ גיאטנאמ .ןעביירשעב טינ ויז ןעזאל סאוו תולהב ענעדישרעפ ןיא ןוא
 ןעקערשגא ןעבעגעגנייא ןעטסילאיצעפס־רענגיל יד ןופ םענייא ךיז טאה ,האר
 א טשרמולכ אד זיא׳ס זא ,גנאלק ןשלאפ א גידנזאלסיורא ,םלוע םעד
 העש ייווצ ןופ ףיולרעפ ץא סאד ,רידגאמאק־טפיוה ןעטסכעה ןופ להעפעב
 יד ןעזאלרעפ ,רעדניק ןיא ןעיייפ ,רענעמ ,גגורעקלעפעב עצנאג יד לאז
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 דעוו .טדאטש ץרעביא טיירפשרעפ גנאלק רעד ךיז טאה רעגוד א יוו .טדאטש
 זיא םע דו .ןעמוק טנעקעג טלאוו ןעמ ןעקליגמוא א ראפ םאוו וצ טסייוו

 טאה ןעמ סאוו ,םילובלב ןוא תועומש עשלאפ עלא יד ןופ ויא טסאוועב
 טאה ןעמ םאוו ,יד ןעוועג עטסבילרהעפעג יד ןעדוי ףיוא טזאלעגיורא
 רעגיזאד רעד. םידדצ יד ןופ םענייא ןופ ךעטערטפא" ן׳ראפ טזאלעגסיורא
 ןוא תורצ עלא וצ טייהנעגעלעג א ראפ טנעידעג גידגעטש טאה טנעמאמ
 ןוא טריסאפ ןעבאה םאוו תוביס עכילקערשיד טםואוועב: ןעגעז׳ס יוו ,ןעקילגמוא
 ןוא שטשאמאז קינשארק ,םאדאר ןיא טפיוהרעביא ,טדעטש עשיליופ לעיפ
 ןעגיהורעב וצ ןעפלאהעגטימ רימ תונמחר סיורג ןייז טימ טאה טאג ראנ .׳דנא
 ףיוא גיהור ןעבילבעג ןיא טגלאפעג רימ ןעבאה םיתב־ילעב בוח׳ס .טדאטש יד

 .רעטרע ערעייז

 יד ןעמוקעגנא ץלעיק ץיק ןענעז (טסוגוא 5) האר ׳פ גאטסניד
 רעד ןעמוקעגוצ זיא םודא ןעכאוו ייווצ ןיא "ןעלאקאס" יד טימ רעכיירטסיוא
 .ךענהעפ ענעדישרעפ יירד ןעגגאהעגסיורא םאה ןוא "םרוטשדנאל"׳ רעשטייד

 (טסוגוא 29) לולא ׳ד ,אובת ,פ גאטשרנאד זיב זגוא ייב טלייוועג ןעבאה ייז
 ןעבאה עכלעוו ,תוביס לעיפ טריסאפ טדאטש ןיא טאה טאנאמ םעד ראפ
 רעצלעיק יד ןופ רעצרעה יד ןיא קורדנייא ןעסיורג א טזאלעגרעביא
 ץירפ לשריה ׳ה ןעראוועג טריטסערא זיא םיטפוש ׳פ גאטיירפ .רענהאוונייא
 .ןערהאוועג טיירפעב ךארו עטייווצ יד ןענעז עבלעוו ,ןאזרעפ עכילטע ךאנ טימ
 ,"שזראסימאק" ןעסיוועג םוצ ןעראוועג ןעפורגסיורא ןיא ןיב אצת ׳פ גאטסניד
 ןיא גנוטלאוורעפ־עינרעבוג רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןעסעזעג זרז רעבלעוו
 רעשידזי רעד ןופ גנולטימרעפ ןיימ ךרוד עציטש טרעדאפעג טאה רעכלעוו
 גאטשרענאד .םולשב םהיא תפ םיורא ךיא ןיב ,ת״ישה קנאד א .עדגיימעג
 ןענעז עכלעוו ,.נ ןמוז ן׳טימ גרעבסקאוו .א ןעראוועג טריטסערא זיא אצת ׳פ
 טכאנ רערעטסניפ קדאטש א ןיא ךיא ןיב גאטשרענאד .יירפ םיורא ךאנרעד
 גאטיירפ ,סנעגראמוצ ףיוא ןוא ,חלג ןעשיוואלסאווארפ ןעטסלע םייב ןעוועג
 .רעטילימ עשיסור םאד ץירא גנאזעג־ןוחצנ טימ ץלעיק ץא זיא אובת ׳פ
 ,געוו ן׳פיוא ןעדוי ייווצ ןעגנאהעגפיוא "ןעלאקאס" יד ןעבאחגאט ןעבלעז םעד
 דלאוו ןיא טכאמעג ייז ןבאה הילת יד .ןעטארטעגבא ןעבאה ייז ןעכלעוו טימ
 טשרע טסואוורעדןופאד ךיז באה ךיא ןוא ץיבוקטיפ ףראד םעד ןעבענ סאוו

 ערעדנא ךאנ ןוא ןינע ןעגיזאד םעד ןופ .ןענוואד ן׳תעשב ם׳טכאנוצ־גאטיירפ
 םענעגייא םעד ןיא .טדאטש ןיא שינרעדירוצ עסיורג א ןעראוועג זיא םיגיגע

 רעכלעוו ,גייווצנריב ןעסיוועג ן׳טימ לאפוצ רעד ןעפארטעג ךיז טאה גאט
 אובת ׳פ תבש זא ,ןומה ןעשיליופ םעד טציירעגפיוא לעיפ יוזא ףיוא טאה
 יאס רענעמ יאס ,ןעדוי עגידנעייגיאבראפ עלא ןעגאלש ןעמונעג ךיז רע טאה
 .ןעליטשוצגייא ייז ןעבעגעגנייא םיחלג יד ךד טאה לסיב א רטעפש .ןעיורפ
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 ייא םע יוו ,ןעמארק עשידוי עלא ןעוועג ןעפא ןענעז תבש ןעגיזאד םעד
 זיא סעכלעוו ,רעטילימ ןעשיסור ן׳ראפ עגיטיונ סעלא טיירגעגנוא ןעוועג
 זיא (לולא ו״פ) םיבצב ׳פ ,גאטשרענאד .טדאטש ןיא ןעמוקעגנא זייוובעסאמ
 סגנוריגער עלא טימ ףליהעג ןייז טיט ראטאנרעבוג רעד ןעמוקעגנא ןהאב ן׳טימ
 ,לאזקאוו םוצ םיורא ןעדוי טדאטש עצנאג יד זיא ןיד םינפ־לבקמ ייז .עטמאעב
 רעד .ןעיירשעגסיוא־״ארוה" עכיליירפ טיט טנעגעגעב ייז ןעבאה עכלעוו
 ןעמאנ ןיד ןיא ןעקנאד ןעטעבעג ןוא דנאזד יד טכיירג רימ טאה ראטאנרעבוג
 טהעטשרעפ׳ס .םינפ־תלבק ןעכילרעייפ םעד ראפ גנורעקלעפעב רעשידוי רעד
 סעפע ןופ ןעטיילק יד ןיא ראב) ןעראוועג רעליטש דלאב זיא טדאטש ןיא ךד
 שאר געט ייווצ יד .(גיהורבוא ןעוועג טייצ־העשא ךרע׳נא זיא ליסעג גיטיד א
 ׳ןעליטש א ןיא רעבירא ףליה ם׳טאג טיט ןענעז "םיארונ םימי" יד ןופ הנשה
 ה״ערת ירשת ׳ו — גאטייב ״הבושת־תבש״ .ןעגוואד ןוא ןעטהעב ןעגיהור
 ףליהעג ןיד טיט ראטאנרעבוג רעד ןערהאפעגפא גנילצולפ זיא (רבאיטנעס 13)
 הרוחש הרמ עסיורג א ןעלאפעגפיורא זיא םע ןוא עטמאעב עלא יד ךאנ ןוא
 העדומ רעד רעביא דחפ א ןעראוועג זיא טכאנייב גאטנוז .רעצלעיק יד ףיוא
 טעוו ןעלעוו סאוו יד ראפ זא ,לאזקאוו םייב ןעראוועג טפעלקעגפיוא זיא םאוו
 ,גנאלק א םיורא זיא ןופרעד .גוצ רעלעיצעפס א ןיד גאטייב גאטנאמ זיב
 ןעק ןעמ .ץלעיק ןעזאלרעפ רעטטנעפ עכיוה יד ןופ ןעליופעב טאה ןעמ זא
 רעד ןיא ךד ןעבאה סאוו ,ןערעמאי יד ןוא ןענידועג יד ןעביירשעב טינראג
 עגימורא יד ןיא דו יוזא ׳טאה וועייעזדנעי ןיא) טדאטש ןיא ןהוטעגבא טכאנ
 סאוו ,טכאילש עדנעשארעביא ,עפראש ,עסיורג א ןעכארבעגסיוא טדעטש
 תועדומ ןעראוועג טפעלקעגפיוא ךיג זיא׳ס םגה .(טרהיפעג טראד ךד טאה
 ןופ רעטיירפשרעפ יד וצ ןעבאה טינ דרטוצ ץיק לאז ןעמ ׳רעטסיימצילאפ ןופ
 םלוע־ךצלשביה ןעגעווטסעד ןופ גאטנאמ זיא ,תועידי עגידנעקערשנוא
 ןיא ץיגרע ןעבילברעפ ףוס־לכ־ףוס זיא ןוא ןהאב ז׳טימ ץליק ןופ ןערהאפעגבא
 םוא ,ןעגיהורעב וצ ןעבעגעגנייא רימ ךד טאה רענהאוונייא עגירעביא יד ,געוו

 .ןערעוו טינ רערעדנאוו ץיק ןעלאז יד

 ,עדאנאנאק עקראטש א ןערעה טזאלעג ךד טאה רופכ־םוי ברע ,גאטסניד
 ןעמ זיא רעטעפש .םלוע רעצלעיק םעד ןעקארשעגנא רהעז טאה עכלעוו
 ןוא ןעקירב יד טימאניד טימ ןעמ טסייר םאד זא ,ןעראוועג רזפחועג
 ןעבאה ,ןעטאמראה יד ןפ ןעלאנק ןערעטניא ,הלהב רעד ןיא .עיניל־ןהאבנעזייא
 תינעת ןעגילייה םעד ץד־הרהטב לבקמ ידכ ,הוקמ ןיא ןעוועג לבוט ךד דימ
 יד ןעהעזעגסיורא ןעמ טאה ןעטיד עלא ןופ .ירדנ לכ ץפ טכאנ עגילייה ןוא
 םורא םאוו רעפרעד יד ןיא ןעכארבעגסיוא ןעבאה עכלעוו ,תופירש עסיורג
 ,השודק א ןיא ןעדוי ערעזנוא ייב ןעגנאגעגברוד זיא טממ יד .ץלעיק

 רעגעביוהעג א ןיא ראג — הלוגס־ידיחי ייב ,קערש ןוא ארומ ןיא טליהעגנייא
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 עכילקערש יד ךיז טאה הירפ רעד ןיא רופכ־םוי ...גנומיטש רעזעיגילער
 ןערעה טזאלעג ךיז טאה ןענעוואד ןי״תעשב .טקראטשרעפ רהעמ ךאב טכאילש
 ןעשטדד יד ןעגעז רעגיד םעד ףלע ךאנ םורא .ןעטאמראה יד ןופ יירעסיש יד
 טלעטשעגסיוא יד ןעבאה סאג רעוואשראוו הא ".ץלעיק ןיא ץירא םרוטש טימ
 טלעגנורעגמורא ךיוא ייז ןעבאה לוש עסיורג יד .עירעליטרא ערהעווש רערעיד

 ...ןעטאמראה טיפ
 דאנ טדאטש הפ ןעטערטעגפא רעבא טאה רעטילימ עשיסור סאד
 טנוואדעגפא גידנעפאכ ןעמ טאה להוש רעסיורג רעד ןוא .ךיז גידנעסישבא דיילג
 ,םלוע רעסיורג א ןעביולקעגפיונוצ ךיז טאה רימ ייב .גאטייב רעגיד א 1 וצ
 ךד טאה גאט ןעצגאג א טעמכ .גאט ןעצנאג א טנעוואדעג טאה רעכלעוו
 יד גידנעגאז ,הדובע רעד תעב .יירעסיש יד טרעהעג דגעגעגמוא רעד ןופ

 ,ןעטאמראה יד ןערעה טזאלעג ךיז ןבאה — ,״םיתשו תחא״ ,״תחא״ ןופ רעטרעוו
 גאטייב ...ו״זאא "םיתשו תחא" "תחא" :.זנוא ךאנ ךאנ זעגאז יד יוו ךיילג
 טנעפעעג ןעלאז םע זא ,טנאדנאמאק ןעשטייד ןופ להעפעב א סיורא זיא
 ןעשטייד ן׳ראפ טיורב ןעקאב ןעלאז רעקעב עשידוי זא ןוא ,ןעמארק עלא ןערעוו
 ןיא ןעראוועג ןעפורעגסיורא לארענעג ן׳כרוד ןעבעז הליענ וצ .רעטילימ

 ןענעז רופיכ־םוי־יאצומ ,טכאגייב .םיטחוש ןוא םיבצק עשידוי עלא טארטסיגאמ
 עכלעוו ,ןעטאדלאס עשטייד לעיפ ןעמוקעגא דנעגעגמוא רעצגאג רעד ןופ
 .רענהאוונייא רעצלעיק יד ןופ ןעגנונהאוו יד רעביא ןעראוועג טלטשוצ ןענעז

 ןעטאדלאס עשטייד יד ןעבאה (רבאיטנעס 18) ירשת ׳ה גאטשרענאד
 ,ןעדוי יא, סאג ןיא ןעפארטעג ראב ןעבאה יד ןעמעוו ןעפאכ ןעביוהעגבוא
 םאווטע דאנ ,ןימינב ץימ, ןענופעג ךיוא ךיז טאה יד ןעשיווצ) ןעטסירק ןיא
 ןענאטשעב זיא רעכלעוו ןעטייווצ א טלעטשעגוצ טאה ןעמ יוו רעטעפש
 ןעטכיררעפ טרהיפעג יד ןוא ,(טיירפאב םהיא ןעמ טאה םהיא ראפ ןעטייבראבא

 ן׳כרוד ךיא באה גאט ןעבלעז ןיא .ןעגעוו־עעסאש ץא ןהאבנעזייא יד
 ןעפראד ןעמארק יד זא טגאדנאמאק ןופ להעפעב א ןעטלאהרע טארטסיגאמ
 יד ףיורא רע טגייל ,להעפעב םעד ןעלהיפרע םעד ראפ ןיא ,ןייז ןעפא רדסכ

 .טייקכילנעזרעפ ןיימ ףיוא טייקכילטראווטגארעפ

 טנאדנאמאק םוצ ןעראוועג ןעפורעגסיורא ךיא ןיב תוכוס ראפ םאוו תבש
 ןעביוהנא ףכית ןעלאז רעקעב עשידוי יד םאד ,ןעהעז לאז ךיא זא ,םעד ןעגעוו
 רעכלעוו ,ןילרעב ןופ יוועל ר״ד ךעד ןעוועג ןאד זיא רימ טימ .טיורב ןעקאב
 ןעבעג לעוו סאוו םינבולרע רעד טימ ןענעגונגעב ךיז לאז ןעמ טליופעג טאה
 ןעלעיציפוא ן׳פיוא טארטסיגאמ רעד לאז םינבדלרע עגיזאד םאד .,־דנ־לעב
 .םרעקעב עלא וצ ןעקישוצ להעפעב םעד ךיז ןופ לאז ןוא ןעגיטהעטשעב ןפוא

 ךד ןעבאה ןעהי׳תיבה־לעב ןעשיכיידטסיוא־שישטייד ןופ טייצ רעד ראפ
 ,ןעטיירפשוצ ךיז רעוושזיא םע עכלעוו רעביא ,תוביס ענעדישרעפ ןעפארטעג
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 רעגיזאד רעד ."ןעטערטפא" סגעצימע ייב טריסאפ ייז ןעבאה םנעטטניימוצ
 םיאנוש־םד ערעזנוא ,ןעקאילאפ יד ןופ לייט עסיוועג א ייב ךיז טאה טנעמאמ
 םילובלב עטסגיטכערטרעדינ יד ןעזאלסיורא ףתא ןעטסדנעסאפ ן׳ראפ טגכערעג
 ןעכילקערש םעד ןעגנערב ןעמ ןעק לעיפשייב א ראפ .ןעדוי ערעזנוא ףיוא
 טייוו טינ טאה רופיכ םוי :.טסואוועב ןעדעי זיא רכלעוו ,וואשאטס ןיא לאפוצ
 ךיז טאה טקנופ .ןעדוי ע׳רשכ ,עמורפ ףלע ןופ ןינמ א טנוואדעג טדאטש ןופ
 ןעטנאמרעדרעבתא םעד ףיוא ןעמ טאה ,לזייה א ןעדנוצעגנא יוג א ייב טראד
 ןעדניצעגרעטניא לעיצ־טאררעפ א טימ רע טאה סאד זא ,טכארטעגסיוא ןינמ
 ןייר ןענעז ייז זא תויאר תא תושקב ןייק ןעפלאהעג טינ טאה׳ס .לעזייה םאד
 טאה הליענ וצ שודקה םוי ןוא :ןעכערברעפ ן׳סואימ ןעגיזאד םעד תפ
 ןעבלעז ןיא ןענעז ייז ןופ ןהעצ .ןעסיש וצ טפשמרעפ טכירעג־דלעפ רעד ייז
 ראג ךיז ןעזאל סע .ןעגנאהעג — הלפת־לעב רעד !ןעראוועג ןעסאשרעד גאט
 ןיליופ ןיא ןעמוקעגראפ טייצ רעד ראפ ןענעז סאוו ןעלאפוצ יד ןעביירשעב טינ

 .טרפב עינרעבוג רעצלעיק ןיא ןוא ללבב

 םגה) טליוועג ןעבאה רעכיירטסיוא־ןעשטייד יד םאוו ,טייצ רעד רזש
 ,תוביס ןעפארטעג ךיוא ריז טאה ,(רעטוג א ןעוועג זיא בצמ רעשימאנאקע רעד
 ןעבאה עטצעל יד ןעשיווצ .ןענאיפש ראפ ןעראוועג טריטסערא ןענעז ןעדוי טאוו

 עכלעוו ,גרעבסקאוו .נ תא ןאמפיוק ןהוז ן׳טימ רעטאפ רעד ןענופעג דיז
 לאפוצ רעד דייא ייא ןעוועג .ןעראוועג טיירפעב ן׳תולדתשה עסיורג דאנ ןעבעז
 ןעטלאהרעפ םאג ן׳טימ ןיא טכאגייב זיא רעכלעוו ,ןאמרעגניז .ח רעשטלעפ ן׳טימ
 .ןעבראטשעג קערש ןופ טארטסיגאמ ןיא גידנעמוקניירא — דיילג ןוא ןעראוועג

 ראנ !ןעסעמלאפ טלאוועג םהיא ןעמ טאה הרובק רעד דאנ געט עכילטע
 ןענעז סע .ןהוט וצ ןעבעגעגנייא טינ םאד ךיז טאה תולדתשה ןוא הביס א דיוד
 טאה ייז ןופ רענייא :.ןעדוי רענישטנעח ייווצ ןעראוועג טריטסערא ךייא
 ןעמוקעגראפ זיא׳ס םאוו ןופ ןעלאירעטאמ־סיירפיוא טיילק ןיא דיז ייב ןעטלאהיג
 רעד ןוא ןעשנעמ ייווצ ןעראוועג טעגראהרעד זיא׳ס ןעכלעוו ייב ,םיירפיוא א
 ןעטלאהעב ןענופעג ךייא ןעמ טאה ןעטייווצ םייב .טעדנואוורעפ — תיבה־לעב
 טימ דאנ גידנעמוקבא ןעראוועג טיירפאב ןענעז עדייב .ןעלאירעטאמ־סיירפיוא
 רעצלעיק יד תא ןענעז טייצ רעטנאמרעדרעביוא רעד ראפ .ףארטש־דלעג א
 דיוא ןעבאה׳ס .אלסערב ןוא ןילרעב תפ ןעראסעפארפ לעיפ ןעוועג רעלעטיפש
 ־געפפא ראסעפארפ דעד ,םיחאאי ץנירפ רעד טדאטש ןיא זנוא ייב טל׳ייוועג
 ךיז ןעבאה עלא ייז .ןלעק ןופ רעמייהגעדאב טאקאוודא ןוא ןילרעב ןופ רעמייה
 ץלאטש טימ דיז ןעגעלפ ייז יוו ,"םיתב־ילעב" עמהאקלאפ ראפ טנכערעג
 ךל דל 'פ ׳תבט ז״י זיב (רבאיטנס 17) רופכמוי תפ טרעיודעג טאה םיאד .ןעפורנא
 .ןעפיולפא ףיוא תונכה טנעקרעד ןתש ןעמ טאהסלאמאד (רעבוטקוא 18 ,ןושהד״י)
 רעשיכיירטסיוא א רימ וצ ןעמוקעג גאט ןעבלעז םעד זיא ןעגעווטסעד ןופ)
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 טנעפעעג עגרה וזב ןעלאז ןעמארק עשידוי יד זא דלאוועג א טימ םראדנאשז
 טזאלעג האירק רעד ראפ ךאב טאה ןינמ ןיימ ,רע טסיש טינ ביוא .ןעדעוו
 רעבלעוועג יד ןעהעז ןעפאלעגסיורא ןוא שיט ן׳פיוא הרותרפס םאד ןעגעיל
 ןעדיא א טריטסערא ןעמ טאה גאט ןעבלעז ןיא .(ןערעוו טגעפעעג ףכית ןעלאז
 רעגייז א 11 .טאדלאס ןעטנעדנאוורעפ א טימ ךערפשעג א ןערהיפרעפ ראפ
 10.000 ןופ האולה רעד הכמ טארטסיגאמ ןיא ןעראוועג ןעפורעגסיורא ךיא ןיב

 ןעטראד גידנעציז .ןעדוי ןופ טרעדאפעג טאה טארטסיגאמ רעד סאוו ,לבור
 ןופ ןעפיולבא עכיג םאד ןוא רענהעפ יד ןעפאכפארא סאד ןעהעזעג ןעמ טאה
 ־רעטניא ןעמ טאה תבש־יאצומ .לייח שיראגנוא־ךיירטסיוא ,שישטייד ןעסאמ
 ןיא זיא םע םאוו ןופ ,םעדייבעג עגעייברעד עלא ןוא לאזקאוו םעד ןעדנוצעג
 טימ ןעסירעגפיוא ןעמ טאה ,אריו .גאטיוז.גאט ייב יוו גיטכיל ןעראוועג טדאטש
 עגירביא יד .ןהאבנעזייא־״רעברעה" ןופ עיניל יד ןוא קירב םעד טימאניד
 עסיורג ןיא ןעוועג ןענעז ןאיאר־ןהאב רעצלעיק ןיא■ םאוו םעדייבעג ןוא ןעקירב

 .ןעראוועג לוצנ םנ א ךרוד ןענעז ןוא ,הנבס

 .ןהוטעגבא גאט םעד ךיז טאה םאוו הלהב יד ןעביירשעב וצ דעווש זיא׳ס

 ןיא ןעסעזעג ןענעז דימ תעשב (רעבאטקוא 20 — ןושח ג״י) ארד ׳פ גאטנאמ
 ןעמ טאה טארטסיגאמ ן׳ראפ ,ראולה יד טראד טנעדראעגנייא ןוא שרדמ־תיב
 ןוא רעכיירטסיוא ,ןעשטייד יד ןופ ןעטערטפא עזייוונעסאמ םאד ןעהעזעג
 םוצ סאג רעוואשראוו ךרוד ןעליבאמאטוא ןוא "ןעזאבא" ערעייז טימ ךעלאקאס"

 יד .טכאילש עקראטש א ןעביוהעגנא ךיז טאה ךאנרעד וצ־געוו רעוואקארק
 •ץעליק ןופ טייוו טינ ,וואלסמ ףראד ןופ ןערעה טזאלעג ךיז טאה גנורידאבמאב

 .רעטילימ עשיסור םאד ןיידא גנאזעג־ןוחצנ טימ ץלעיק ןיא זיא םנעגראמ וצ

 זיא םאד .טסניד־סעטאג א ןעראוועג טכירעגפא ןוחצנ ן׳בעילוצ זיא להוש ןיא
 רעכילרעזייק ןייז םאוו גאט ןיא — ,רעבאטקא 21 ןיא טקנופ ןעלאפעגסיוא
 טלופעגנוא זיא דנעגעגמוא רהיא טימ ץלעיק .ןהארט ן׳פיוא ףיורא זיא טאטסעיאכ

 .רעטילימ שיסור טימ ןאראוועג

 דנעגעגמוא רהיא ןיא ןוא ץלעיק ןיא ביוהנא ןופ דלאב זיא ,ןיידא ן׳תמא ןיא
 ףיוא ןעראוועג ןעסאגעגסיוא ■ףארטש ם׳טאג א זיא רעטעפש ראנ .ליטש ןעוועג
 ןעשיווצ טכאמעג ןעבאה ןעבעל ן׳פיוא םיאנוש ערעזנוא ,ןעקאילאפ יד .זגוא
 ערעזנוא ףיוא םילובלב עגירדינ ,עשלאפ יילרעלא ןעטכארטסיוא תחא־די ךיז
 טאהעג עעמרא רעזנוא ןופ לייהט עכילשביה א טאה ,ןעריודעב םוצ .ןעדוי
 .תונוברח לעיפ וצ טכארבעג טאה עטצעל םאד ןוא ,דייר עגיזאד יד וצ דרטוצ

 ןעמ םאוו ,ןעסודג עטכעלש יד רעביא תולהב עשירפ ןעמוקעגוצ חא גאט עלא
 ןופ טרפב ןוא ,ללכב ךעלטדעטש עגימורא יד ןופ ןעמוקעב ןעבדהעגנא טאה
 םאוו ןעסורג ,,דנא ךאנ ןוא ןיטעזדאב ,אבשופאל ,וואינדעכאס :.טדעטש יד
 ןענעז רעטרע לעיפ ןיא ...ןעסירוצ רעקיטש ףיוא המשנ יד טרעוו יד גידנערעה
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 זא ,וצאד ןעמוקעג זיא׳ס ...ץימש טימ ןעראוועג טפארטשעב רעדורב ערעזנוא
 ןעראוועג טפשמרעפ ךיוא זיא א״טילש י״רהמ בר רעצינבאטס רעטלא רעד
 ן׳ראפ רעהירפ לעסיב א ןעראוועג לוצנ ןופאד זיא ןוא ,ףארטש־בייל וצ
 ־רעייהעגנוא א רהאפ ךיז טימ טלעטש טרפ רערעי ...לייטרוא םער ןערהיפסיוא

 .ךיז ראפ "םדא תודלות רפס" א — גנוביירשעב םיורג

 דימ ןעמ טאה (רעבאטקא 25 — ןושח י״ח) אריו סטכאנ־וצ־גאטיירפ
 ,םהיא וצ ןיירא דאנ ןיב יוו דלאב ןוא טנאדנאמאק םוצ ןהוטעג ףורא םיצולפ

 ןעגופעג ןעדוי ייווצ ייב טאה ןעמ םאווראפ ,ןעגירשוצ םעכ טימ ךיז רע טאה
 רימ רע טאה רעהכאנ .ןעטאדלאס יד טפיוקרעפ ןעבאה ייז עכלעוו ,ןעפנארב
 רעד וצ טרעלקרע ראנ םהיא םאה יוו יוזא .טריטסערא ןיב דיא םאד ןעדלאמעג
 ןעמ טריטסערא זנדא ייב לייוו ,טריטסערא ראפ טינ דיז ןעכער ךיא םאד ,ךאז
 רעיירטעג א ןיב סאוו ,ךיא יוו עכלעז א ךאנ טרפב ...עגידלושמיא ץיק טינ
 טימ ןעדעירפוצ ןענעז עטמאעב־עינרעבוג עלא ןוא גנוריגער רעד ייב רעניד
 א רהעמ ףיוא ןאט םעד ןעטיבעגרעביא רע טאה — טייברא רעכילרהע ןיימ
 רעבילטסייג ןיימ טימ ןעקריוו ןעהעז טגאזעגוצ ם,ריא באה ןעוו .ןערעכייוו

 םהיא םע זיא !ןעפיוקרעפ טינ רהעמ הקשמ ןייק ןעלאז ייז ,ןעדוי יד ףיוא טכאמ
 ,תבש טלאב יקאט .םייה א טזאלעגבא דימ טאה רע ןוא ,ןעראוועג ןעלעפעג

 ןופ ןוחצנ ץבעילוצ ןעראוועג טכירעגבא זיא םאוו טסניד־סעטאג רעד ראנ
 באה ןוא ,רעטרעוו עטסנרע עכילטע טגאזעג ךיא באה ,רעטילימ רעזנוא
 יד ףיוא ךיוא ,הקשמ תפ רעפיוקרעפ יד ףדא "רומח םרח" א ןעפודעגסיוא
 עידומ טינ ןעלעוו ןוא לעדנאה םעד ןעגעוו תועידי ןעבאה ןעלעוו עכלעוו
 םאד ןוא — עמשנו השעג ןעוועג םידקמ רענייא יוו עלא ןעבאה — ןייז

 .טרעהעגפיוא טאה ןעפיוקרעפ

 ליבאמאטוא א ןיא זיא (27 ןעד) גאטייב רעגייז א 4 הרש ייח ,גאטנאמ
 ־עגנא ןענעז ייז .קינלאשטאג־ןעמראדנאשז ן׳טימ ראטאנרעבוג רעד ןעמוקעגנא
 יוו ןעוועג םינפ־לבקמ טינ ייז דימ ןעבאה רעבירעד ,טכירעגמוא־ץנאג ןעמוק

 .זיא גירעהעג

 ץירא ןענוואד ןעטימ ןיא ןיא (רעבאטקא 28 — תשח א״כ) גאטסניד
 דיז טרעיה׳ס יוו זא ׳תוללי ןוא תולוק טימ םלוע רעסיורג א ביטש ןיא רימ וצ
 א ראפ טסואוועב זיא רעכלעוו) ןאמרעכאה קחצי ףיוא לייטרוא א םיורא זרז
 ךרוד ,ףארטש־טיוט ןופ ,םענייא ףיוא ךאנ ןוא (ןאמ רעכילרהע ןוא ,םימש־ארי
 רימ דיז זעבאה רעדניק יד .בעיטש יד טלהיפעגנא טאה ןערעמאי םאד .ןעגנעה
 ןעכארבוצ דימ ןעבאה םאוו ,תוללי ןוא תויכב טימ זדלאה ן׳פיוא ןעפראוועגפיורא
 םוצ ןעפאלעג ךיא ץב ,קלאט א ךיז ןעסואותעד וצ םוא ...ןעבראש א יוו
 ךיז באה דיא .לעטאה ןיא ןעסעזעג ןאד זיא רעכלעוו ,קינלאשטאנ־ראדנאשז

 יד טנעכייצדעפ דיז ייב טאה רע ןוא ןעטינימ עגינייא דאנ ןעהעזעג םהיא טימ
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 ןיא .עכילטנערא ראפ טנאקעג טאה רע עכלעו ,עטריטסערא יד ןופ ןעמעב
 ןייז םינפ־לבקמ עינרעבוג ןיא ןעגנאגעג רעגייז א 12 סורא דיא ויב גאט ןעבלעז
 ןעמונעגוצ ךילדניירפ רעייז דימ טאה רע .ףליהעג ןיד טימ דאטאנרעבוג םעד
 ןעזאלוצ ןעגעוו ,טגנאלרעד גאטנאמ באה םאוו עטיב ןיימ סאד ,ןעדלאמעג ןוא
 ן׳כאנ ךיילג רע טאה לאטיפש ןעשידוי ןיא רעטסעווש עגיצרעהמראב עשידוי
 געוו ןעטימ ןיא דימ טאה ,טראד ןופ גידנעהעגסיורא .טגידעירפעב ןעמוקנא
 זיא׳ס זא ,ןעדלאמעג רימ תא ייצילאפ־םייהעג ןופ קינלאשטאנ רעד טנעגעגעב
 גאטייב טינימ 20 טימ יירד וצ לאז ךיא סאד ,טנאדנאמאק ןופ להעפעב א אד
 ,ןעפאלק וצ ךילרעהפדאנוא ןעביוהעגנא טאה ץרעה ןיימ .עמרוט ןיא ןעמוק

 ...ףארטש־טדט א ןערהיפסיוא ןעמ טעוו טראד זא ןענאטשרעפ ןיוש באה ךיא

 .םייה א ןעמוקעג םולשב ןיב הכ א ראפ םאוו טימ טינ טסבלעז סייוו דיא

 ןעדייש םייב ,ןימרעט ןעטדערעגבא םוצ רעטנעהענ ןעראוועג זיא׳ס ןעוו
 רעצנאג א ןעמוק לעוו יצ טסייוו רעוו זא ,טגאזעג ךיא דאה תיב־ינב ןיימ טימ דיז
 טלהיפעג באה ךיא ...דגיק ןיילק א יוו ןעראוועג טכאוושעגפא ןיב לידו ,םייה א
 באה ןעגעווטסעד ןופ .ןעטלאהוצסיוא עגיזאד סאד תוחוכ ןייק אטינ זיא׳ס זא
 ןעמ טפור םאד זא ןעדערנייא טווירפעג ךיז באה ךיא .טקראטשעג ךד דיא
 ףיוא ,עמרוט רעד ראפ ןעמוקעגוצ ןיב ןעוו ראנ .שרעדנא םעפע בעילוצ דימ
 טראד טאה ןעמ יוו ןעהעזעג ךיא באה ׳ןעטראג־טדאטש ןעבענ ,םאג עטסישט
 ןעראוועג רעטסניפ רימ זיא טנעמאמ םעד תא ...הילת עסיורג א טלעטשעג
 טקאהעגרעטנוא לעיפ יזזא ףיוא רימ רעטנוא ןענעז סיפ יד ,ןעגיוא יד ןיא
 םהרבא דניירפ ןיימ ...טרא ןופ ןערהור טנאקעג טינ ךד באה ךיא זא ,ןעראוועג

 םעפע טימ ךימ טאה ,רימ טימ טנעהאנ ןעגנאגעג זיא רעכלעוו ,גרעבסקאוו
 וצ ראנ ןיב ךיא יוו יוזא ...עיראלעצנאק ןיא ןעגארטעגניירא קינשזארטס א
 טאה דלאב .לייטרוא םעד ןערהיפסיוא ;לארענעג רעד ןיידא זיא ,ןעמוקעג דיז
 ,ףארטש־טדט וצ עטלייהטרוארעפ יד טרהיפעגניירא עיראלעצנאק ןיא ןעמ

 ןעמ .ןאירטסא השמ־לאומש ןוא ץלעיק ןופ ןאמרעכאה בקעי :ןעגנעה ךרוד
 ןערהיפסיוא ץראפ םאד ׳טרעלקרע תאלייהטרוא־טיוט םעד טנעיילעגראפ ייז טאה
 רעמאדאר רעד .ןעמעלא ןופ רימ טימ ןעדער וצ טכער סאד יד ןעבאה ,םהיא
 הדותמ ךיז יד ןעבאה ךאנרעד .ןעגעמרעפ ןייז ףיוא האוצ א ןעבירשעג טאה
 תעשב ןעסאגראפ ךיא באה ןערהערט לעיפ זא דד טהעטשרעפ׳ס ...ןעוועג
 רעד ...טנעמאמ אזא ןיא הבושת ןופ חוכ םעד טרעדלישעג ייז ראפ באה דיא
 ןעכלעוו ןיא ,ןעכערברעפ םעד תפ ןייר זיא רע םאד ןעגירשעג טאה רעמאדאר
 ןענרעל לאז׳כ ןעטעבעג טאה רעצלעיק רעד .טגידלושעב םהיא טאה ןעמ

 םייב ןעטהעבעג באה ךיא .תוינשמ קרפ ןייא תוחפה לכל ןעגעוו המשנ ןיד ראפ
 רעד ןופ ןעמאנ ןיא ןוא רעמאדאר ןופ ןעמאג ץא ׳ןעמאנ ןיימ ןיא לארענעג

 ־רבמ וצ דאנרעד יד ןעגנערב *ןדא שיגביולרע א עדניימעג רעשידוי רעצנאג
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 טדנעוו םאד זא טרעפטנעעג רע טאה !םלוע־תיב ןעשידוי םעד ףיוא ,לארשי
 םוצ עטיב א ןעגנאלרעד םעד ןעגעוו ףראד ןעמ זא ןוא ,םהיא ןוא טינ דיז
 טאה ,גאטהעווצראה זיימ וצ רעבא) .ןהוטעג ךיא באה רזא .באטש ןערעכעה
 רעיפאפ לעיציפא א טימ טרעפטנעעג ,רבאטקא 30 ,םורא געט ייווצ ןיא ןעמ
 ,יוא .(ןעראוועג ןעפראוועגפא זיא עניימ עטיב יד םאד ,721 רעמונ ן׳רעטנוא

 סאד ,ןיימ׳כ !ןעסעגעפ טינ גיבייא ךיא לעוו ןעטינימ עגיזאד יד והערו
 ןעגאז סאד ,האוצ יד ןביירש םאד ,לייהטרוא טיוט םעד ןענעייל ןערעהסיוא
 יד םרעדנאזעב ...ענעגייא יד טימ ךיז ןענגעזעג רעייז ןעמעלא וצ ןוא ,יודו יד
 ןעפירעגפא יז טאה ןעמ תעשב בידו ם׳רעמאדאר ןופ ןערעמאי ןוא ןעיירשעג

 ...הילת רעד וצ ,ןעסיורד ןיא טרהיפעגסיורא עטפשמדעפ יד ץוא ,ןאמ תפ
 זא ,ןייז ןידה־לבקמ ךיז ףיוא ןעלאז ייז ,טגאזעגנא ייז ךאנ באה דו דלאב
 ןעלאז ייז זא ןוא ,דניז ערעייז עלא ףיזא הרפכ א ןייז לאז רערעייז טיוט רעד
 ץב — עמש־תאירק ןופ ״לארשי עמש״ םעד טיוט ן׳ראפ ןעיירש ןעקנעדעג
 ןיב סאד טגייצרעביא ךיז לארענעג רעד טאה אד .ןייטש א יוו ןעלאפעג ךיא
 ן׳תעב ,הילת רעד ייב ןעהעטש ,להעפעב ןייז ןעכילקריוורעפ דנאטשמיא טינ
 .עיראלעצנאק ןיא ןעציז ןעבילבעג ןיב ךיא ןוא — לייהטרוא םעד ןערהיפסיוא

 טלייוועג טלאמאד עדארג טאה רעכלעוו ,שטיוועקשירופ טאטופעד רעסיווג רעד)
 ןיב הימ םיורג טימ .(הילת רעד ייב ןעסיררד ןיא ןענאטשעג זיא ,ץלעיק ןיא
 וצ ןעגילעגפא ךיא ןיב גאט ןהעצ .םייה א ןעמוקעג רעטכאוושעגפא א ,ךיא
 ...טרעהעג באה טאוו םאד זערעיוא יד ןיא ןעגנילקעג רימ טאה גנאל ץגאג .טעב

 ...דליב עכילקערש םאד ןעגיוא יד ראפ ןענאטשעג רימ זיא גנאל ,גנאל

 ןייז ןוא ןאמרעכאה קחצי .עגירביא יד טפשמעג ןעמ טאה ךאווטימ
 םיורא ףליה ס׳טאג טימ ,ןענעז עלא .השמ ןהוז ןייז טימ ןהאק רזעלא רעגאווש
 רעד ףיוא קסבעטיוו ןייק ןעראוועג טקישרעפ זיא סאוו ,ן׳השמ ץוח א ׳יירפ

 .המחלמ רעד ןופ טייצ רעצגאג

 טריטסערא ןעמ טאה ,רעטעפש געט עכילטע ,םהיא ךאנ דלאב
 רעטעפש .קסבעטיוו ןייק טקישרעפ ךיוא טאה ןעמ ןעכלעוו ,ן׳רעדארגאראש
 עדמערפ יד ןיא ךיוא ,דנעגעגמוא רהיא ןוא אפוג טדאטש ןיא ךיז טאה
 ךילגעמנוא זיא׳פ .ןעדוי ןופ ןעטסערא ןעסאמ ןעביוהעגנא סעינרעבוג
 ,הסיפת וצ ןעטכירעג־דלעפ יד ךרוד ,עטפשמרעפ יד ןופ להאצ יד ןעזייוונא

 םהיא ןיא לאז׳ס גאט רעד ןעוועג טינ זי׳א׳ס ...ןעפארטש ערעדנא ךאנ ןוא תולג
 רעבא רעטילימ םאד !רערעדנא רעד ןופ רעסערג ענייא ,הרצ ץיק ןעריסאפ טינ

 .גיהור ןעטלאהעג ךיז טאה

 ןהוטעג לעיפ רעייז גנורעקלעפעב עשידוי רעצלעיק יד טאה תמאב
 (רעבאטקא 30) הרש ייח ׳פ ךאוו עבלעז יד .ןעטאדלאס עטעדנואוורעפ יד ראפ

 רעד ףיוא ענייא :״םעיניאשט״ ייווצ טנעפעעג עדניימעג עשידוי יד טאה
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 םוצ טנעהאנ ,סאג רעשיסור רעד ףיוא — עטייווצ יד ,עקטאגאר רעוואקארק
 ,עטרעדנואוורעפ בעילזצ ראנ ןעראוועג טנעפעעג הליחתכל ןענעז ייז םגה .ןהאב

 ראטאגרעבוג ןופ שינעביולרע רעד טימ ,ןעבאה רימ יוו יוזא ,ןעטאדלאס
 ןוא ,שעוו טלייטעג טאה ןעמ .ןא המחלמ־תליחת ןופ ןעוועג לבקמ ךיז ףיוא
 לייוורעד) .סניראטינאס ראפ ןעבירשרעפ ךיז ןעבאה רעטכעט עשידוי יד ןופ לעיפ
 ץיק לאטיפש זעשידיי ןיא לאז ןעמ טגעדרארעפ טכאמ־רעטילימ יד ךיז טאה
 טביזלרע עיצארטסינימדא יד טאה ךאנרעד ךאנ ,ןעטלאה טינ עטעדנואוורעפ
 א זנוא ןופ טרעדאפעג ךאב טאה ןוא ,עטעדנואוורעפ גנילייה ףיוא ןעמענוצ
 ןעבעגעג ןעדוי יד ןעבאה "ץיירק־ןעטיור" םעד .(םניראטינאס להאצ ערעסערג
 טגיטהעטשעב ראטאנרעבוג ן׳כרזד ךיוא זיא םלאמאד .לבור דגעזיוט ןופ ךרענא
 עטעדנואוורעפ ןעפלעה וצ" ,טעטימאק־דעגריב רעשידוי רעד ןעראוועג

 תוחוכה לכב טייברא ךיא ןעכלעוו ןיא) ,"ענעטילג־המחלמ ןיא ןעטאדלאס
 םאוו ,רעטילימ םאד .(רעדניק עניימ ןוא רעדעילגטימ עלא טימ .ןעמאזוצ
 ןעגיוצעב ךיז טאה טדאטש ן׳כדוד ןעגנאגעגכרוד רעדנעזיוט יד ןיא זיא
 ןוא טדאטש ןיא גיהור ץנאג ןעוועג זיא׳ס ןוא ,ןעדוי יד וצ ךיוא ךילדגיירפ
 גאטנוז .רבאיאג שדוח ףוס זיב טרעיודעג סע טאה יוזא. דנעגעגמוא רהיא ןיא
 ןעסיורג א טימ ,הור יד זיא (רבאיאנ 30) הכונח גאט ןעטשרע םעד ,ץקמ ׳פ
 טזאלעגסיורא טאה םאוו לובלב א רעביא ןעראוועג טרעטשעג ןעדוי ראפ קזיה
 ךיא ןיב הכונח גאט ןעטייווצ םעד ,םנעגראמ וצ ףיוא .ןומה רעשיליופ רעד
 תבוטל לבור 500 ןעמוקעב םהיא ןופ ךיא באה אד .ראטאנרעבויג םייב ןעוועג
 הכמ ךערפשעג א םהיא טימ טאהעג באה ךיא .ענעטילעג־המחלמ עשידוי יד
 עכיוה עגירביא יד טימ טדערעגרעביא ךיא באה עבלעז םאד םינינע עגינייא
 טפעלקעגסיוא גאט םענעגייא םעד זיא טאג קנאד א .עטמאעבי־עינרעבוג
 סעדמערפ ןערהירנא טעוו םע רעוו זא ,טנאדנאמאק ןופ תועדומ ןעראוועג
 העדומ רעד קנאד א .טכירג־דלעפ םוצ ןערעוו ןעבעגעגרעביא טעוו ןעגעמרעפ

 .ןעראוועג ליטש טכדניה םעד ןיא זיא

 ,וצאד; ןוא ,רעכאווש ץלא ןעראוועג זיא דנאטשוצ־דנוזעג ןיימ יוו יוזא

 ףעירב טימ ןעטהעב ךימ ןעביוהעגנא לאראה ץפ רעדניק ערעייהט עניימ ןעבאה
 רעכילקערש ןיימ ןופ ןעהירפא ךיז ייז וצ ןעמוק לאז׳כ ,ןעממארגעלעט ץא
 באה — ,געט ערעטיב עגיזאד יד ןיא ייז טימ ןעהעז ךיז לידורעד ץא ,טייברא
 ךאווטימ ,ביולרוא ןעגעוו עטיב א טימ ראטאנרעבוג םוצ טעדנעוועג ךיז ךיא
 ביולרוא א ןעבעגעג ראטאנרעבוג רעד רימ טאה (רבאקעד 10) תבט ד ,שגיו ׳ד
 ,סקא טימ טפראדעג סלאמאד ןעמ טאה ןערהאפ לייזו ראנ .םישדח ייווצ ףיוא

 עגינייא רעביא ךיוא ׳רהאפעג טימ זעדניבראפ ןעוועג טאלג זיא עזייר יד ןוא

 זיא לייוורעד .ןעראוועג טגעלעגפא העיסנ יד זיא ,ןעטייהנגעלעגנא־ןעילימאפ

 ןענאטשעג זיא עעמדא רעזנוא ןופ עגאל יד םגה .תולהב עשידפ ןעמוקעגוצ
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 .טרעטיברעפ — רהעמ להאמ א םאוו ןעראוועג ןענעז ןעטכאילש יד רעבא ,טוג

 להאצ יד .יירעסיש יד טרעהעג טייז־עיצילאפ רעד ןופ ןעמ טאה ךילגעטלא
 עדנע .ןעראוועג טרעסערגרעפ טייצ רעד טימ ךיוא זיא עטריטסערא יד תפ
 דנעגעגמוא רעצנאג רעד תפ ןעמוק ןעבייוהעגנא ץלעיק ןיא טאה רבאקעד

 ...ןעדוי עגירעגנוה ןוא עגיטשראד ענעפאלטנע לעיפ

 יד ןופ ךס א ןוא "תודועס שלש" ייב ןעסעזעג דיא ןיב תומש ׳פ תבש
 ףיוא ןהוטעג קוק א באה ךיא .שיט ןיימ טגיישעב ןעבאה עגעפאלטנע עגיזאד
 ןיימ טאה רעיורט רעפעיט א ןוא — רעמיגפ עט׳כשוחרעפ ,עטגראזרעפ רעיד
 ...ןערהערט ןעכייט ,ןעכייט ןעגיוא עגיימ תפ גידנעפורסיורא ,ןעמונעגמורא ץראה
 טינ !טרא ןופ ןערהור טינ ךיז :.ןעסאלשעב טסעפ ךיז ייב ןאד באה ךיא
 ,ןעגראמ ףיוא .עגאל ערעווש אזא ןיא רעדורב עגעגאלשרעד עניימ ןעזאלרעביא
 ביילב םאד ,טגאזעגוצ טדאטש ןופ רעהעטשראפ יד ךיא באה אראו ׳פ גאטגוז
 ןעביוהעגגא דימ ראפ ךיז ןעבאה ןא גאט םעד ןופ ןוא .ה״יאחספ ךאנ זיב ייז ייב
 ענעפאלטנא יד ןופ להאצ יד> .ללכ ן׳ראפ טייברא ןוא הימ ערעווש ןופ געט
 ענעטילעג־המחלמ עשימייה ץוח א ,תושפנ 3000 זיב טכיירגרעד רעטעפש טאה
 ןיימ ףיוא טקריוועג קראטש טאה טייברא יד .(ןעילימאפ טרעדגוה עכילטע זיב
 רעצלעיק יד ןופ תובדנ יד .תוהכ עלא טימ ךיא באה טייבראעג לייוו ,דנוזעג
 ןעבאה רימ םאוו ,האצוה רעסיורג רעד ףיוא טקעלקעג טינ זעבאה םיתב־ילעב
 ־יבאגרא־ספליה עשידוי יד וצ עציטש ךאנ טעדגעוועג ךיז באה דיא .טבאמעג
 םוצ תא ,דנאלסור ןופ טדעטש עסיורג יד ןיא םינבדנ םתס ןוא ,םעיצאז
 ערייהט ערעזנוא ןוא .ץיפש רעד קא טעטימאק רעדארגארטעפ ןעלארטנעצ
 ןעבאה תונמחר ןוא טייקמיראוו רעייז טימ םיוא ךיז ןעגכייצ םאוו ,רעדורב
 טעטימאק ןיא טייברא יד .דנאה רעטיירב רעד טימ עציחש רעייז טקישעג
 רהעמ ןעבעגעגוצ ךאנ טרהעקרעפ ,טאה ענעגאלשרעד־ךילטסייג ןעפלעה וצ
 טהורעג טינ באה דיא .םזינאגרא ןעטבאוושעגפא ןיימ עטומ ןוא ןעטפערק

 ,ןעוועג זיא ךילגעמ סאוו סעלא ןהוטעג תא ׳טכאנייב טינ ,גאטייב טינ

 ,לבור דנעזיוט עטשרע יד ןעטלאהרע ךיא באה חלשב ׳פ גאטסניד
 וצ טעטימאק ןעלארטנעצ רעדארגארטעפ חפ טקישעגוצ רימ שיפארגעלעמ
 עציטש עטיירב יד ןעגיוצג רדסכ ךיז טאה יווא טא .עגעטילעג־המחלמ ןעפלעה

 ערעדנא ןופ תובדנ יד גידנעכער טינ) .טעטימאק ןעטרעעג ןעגיזאד םעד תפ
 לאז ראפרעד .(ןעגנערב ךילרהיפסיוא רעטייוו ןעלעוו רימ עכלעוו, טדעטש

 .ןעטוג סעלא טימ ןעשנעב טאג יד

 ךד טאה (1915 ראונאי 17 — טבש ו״ט ,חלשב ׳פ) ךאוו ענעגייא יד
 א רימ ףיוא טזאלעג טאה םאוו ,לאפוצ רערעטיב א ןעפארטעג זנוא ייב
 םעד טכוזרעפ םעפע דאנ באה יוו ׳ס׳טכאנ־וצ גאטיירפ .תחודל קורדנייא
 ןיידא רימ וצ ןענעז ,םירועש עגיימ ןענרעל ןופ ןעגינעגרעפ ןעגידתבש ןעסד



 — יקסמילשורי ברה ןמוי — 286

 רעכילנהעוועג א — רעטידוצ רעד ,עמרוט ןופ רעגייא — םעקינשזארטס ייווצ
 םאד .ןיידא עמרוט ןיא ןעמוק ךיא לאז הירפ ץבאג רעגייז א 5 זא ריפאפ א טימ
 ו״כ ,גאטסניד טבעלעגרעביא ןדש באה טאוו ,םעד וצ הנכה א ןעוועג זיא
 רעביא .ןע&אלש טזאלעג טינ ןדש ךימ טאה םאד זא ךיז טהעטשרעפ׳ס ...ןושח
 ...ןערהערט ןופ ןעראוועג טקייוועגכרוד טעמכ רעגעלעג קימ זיא טכאנ רעד

 רעטמיטשעב רעד וצ ןעמוקוצנא ידכ ,וצניהא טלייאעג ךיא באה הירפ ץנאג
 ןעטנאדנעמאק יד ןופ ןעריפאפ יד ןיא שיגדנעטשרעפסימ א םעפע רעביא .טייצ
 א ןעמוקעגנא זיא רעגייז א 6 טשרע .ןעמוקעג טינ עמרוט ןיא רענייק זיא
 ןעלדפעב טאה רע ןעכלעוו ןיא ,טנאדנעמאק ןופ רעיפאפ א טימ "יאוונאק"
 םה״א לאז בר רעד זא ןוא ,טדאטש ץרעטנוא ן׳טפשמרפ רעד ןערהיפסיורא
 ראטערקעס ןיימ טימ) סופוצ ןעייג טסומעג ךיא באה .ץאלפ־טדט ןדיב ןעטיילגעב
 ךרעב ,עקערטש עגנאל א רהעז ן׳טפשמרעפ ןוא "יאוונאק" ן׳כאנ (גרעבסקאוו
 ןעמ טאה ךילנהעוועג .(קירבאפ םיקסייגאז ןופ רעטייוו לעיפ טסרעוו עכילטע
 יד טימ ןעמאזוצ ןעפיול טנאקעג טינ באה םוראוו ,רימ ףיוא טראוועג ןדש
 ןענהאוווצייב ןעראוועג טמיטשעב זיא םאוו לארענעג רעד ...ןעטאדלאס־ךאוו
 םאד ןעראוועג ןעטלאהרעפ זיא רימ בעילוצ םאד ,טקרעמעב רימ טאה טפשמ םעד
 םאד ,טרעפטנעעג באה ךיא ...העש עצנאג א ףדא לייהטרוא םעד ןערהיפסדא
 רטפשמרעפ רעד זא טלוועג באה ךיא .טייצ העש א עמרוט ןיא טראוועג באה
 טנאקעג טינ טימרעד טאה קינלאשטאנ רעד ראנ ,ןייז הדותמ רימ ראפ ךיז לאז
 ראנ; לאז׳כ .,ךילקירד0י!וא ןעגאט׳שעג זיא רעיפאפ ןיא לידו ,ךעמיטשטימ

 ןערעוו טרהיפעגסיוא ףראד םע יוו ,טרא ןדיב ןע ׳טפשמרעפ םעד ןעטיילגעב
 סאד ,טרעלקרע םראפ רעלדייא א ןיא רימ טאה לארנעג רעד .לייהטרוא רעד
 יוו ןהוט ןעק ךיא זא ,טהימעב טסיזמוא ךימ ןעמ טאה גנוניימ קיז טיול
 זיא רעטפשמרעפ רעד .טראד ןופ ןעהעגקעווא דדו רעד ךאנ דלאב ,לדו׳כ
 ןערעמאי ןייז .דזאילא ףסוי־ןב םירפא ןעמאנ ן׳טימ ץדואנסאס קפ ןעוועג
 ־ןב א ןעוועג זיא רע) ...ןערעיוא ןיא טצעי זיב ךאב רימ טגנילק דדו רעד ייב
 השעמה םדק טראד ןופ ןעגנאגעגפא קב ךיא םגה .(עמאמ־עטאט ייב דיחי
 רעבא ,לייהטדוא םעד ןערהיפסדא םאד ןעהעזעג טינ ןעגיוא יד טימ ןוא
 טאה רעכלעוו ,םלאז־ןעסקיב םעד טרעהעג ךיא באה רימ רעטגוא טנעהאנ
 ןוא דעימ .קורדנייא ןעכילקערש א טזאלעגרעביא ןעצראה ןיימ ןיא ףעיט
 ראפ .םידו א ןעמוקעג רעגייז א 9 ךיא קב רע׳טשלחרפ א טעמכ ,ןעכארבוצ
 ףלעווצ ףיוא ךיא ןיב ןענזזאד םאד טגידנעעג סאוו ראנ באה׳כ יוו ,הדועס רעד

 .ראטאנרעבוג־עציד םוצ םעראזאד יד טימ ןעראוועג ןעפורעגסדרא רעגייז א

 ...ןעסאגעגסדא רימ ראפ אד רע טאה לארשי ללכ ן׳פיוא םענייז םעכ ןעצנאג םעד

 ןיימ טקירדעוגצ לעיפ יוזא ףיוא ןעבאה ךעלעדייר עסיז עגיכעטש־זיפש ענייז

 ןערעפטנע םעפע םהיא ןעוועג דנאטשמיא טינ ןיב ךיא זא ,ץראה טעדנואוורעפ
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 .וצאד טייהנעגעלעג עגיטסניג א ןעפאדטעג רימ ךיז טאה׳ס זיב ,טרא ן׳פי־וא
 בעילוצ ראטאנרעגוג םוצ ןעמוקעג ןיב ןעוו ,רעטעפש לעיפ ןעוועג זיא םאד)
 ןוא עראלק א ןעבעגעג םהיא ךיא באה אד .ןינע ןעכילטפאשלעזעג א סעפע
 רעגידסלאמאד רעד וצ טסאפעגוצ טאה טאוו הבושת א ,הבושת עגיניזפראש

 .(גנומיטש

 ןיא ףארטש־טיוט םעד ןעגעוו ןעמ טאה ורתי ׳פ גאטנוז ,םגעגראמוצ
 םאד .תויתוא עסיורג ןיא טקורדעג ,תועדומ ןעגנאהעג םיורא ןעסאג־גור עלא
 טנעידעג דאנ ןעבאה וצאד ...ןעדוי וצ האנש עסיורג א ןעפורעגטיורא טאה
 ןעבאה םןנכש עטכעלש ערעמוא םאוו .,םילובלב! עשלאפ ענעדישרעפ יד

 !רעדנוזעב ןעדעי ,ןענכערסיוא טראד יד ןעק רעוו .טזאלעגסיורא

 םעגייא ןעסאשעג ןעמ טאה (לאוורעפ 3 — רדא ׳ג> המורת ׳פ גאטנאמ
 המלש ןבואר ןעמאנ ן׳טימ לעדאח לעטדעטש ןופ ;עינרעבוג רענילבול ןופ
 טנאקעג טינ ךיז תמאב באה םאוו ,טייקבאווש ןיימ רעביא .טכיל לאומש ןב
 ןייד םעד ,ףליהעג ןיימ טקישעג טרא ןיימ ףיוא ךיא באה ,בעיטש ןופ ןערהור
 יד ךיז טאה ןעגנוגלאפכאנ ערעייז ןוא םיטפשמ עגיזאד יד ןופ .טראפאפאר
 עייג ענעדישרעפ יד ןופ טצארפשעגסיורא ןעבאה׳ט .טקראטשרעפ רעיד האנש
 ןענעז לעיפ ,ןעראוועג טריטסערא ךס א ןעבעז טסואוועב זיא׳ס יוו .םילובלב
 תונמחר לאז טאג רעטוג רעד ...רעטרע עטייוו יד ןיא ןעראוועג טקישעגסיורא
 .עטמאעב־םטכירעג עכילרהע יד ראפ ןערעוו ןעזיוורעד לאז תמא רעד ןוא ןעבאה

 ןעכייצרעפ םאוו םאד זא ,טקרעמעב ביוהנא ןופ דלאב באה׳כ יוו רזא
 — "טבעלעגרעביא ןעבאה רימ טאוו ,םעד ןופ קלח ם׳דנעזיוט״ א ראנ זיא

 ןעגכייצרעפ וצ דילגעמנוא ראג זיא גנידלא .טייקכילקריוו רעד ןיא טע זיא יוזא
 ןעביוהעגגא טאה ןעמ טאוו יירעטיש םעד ץוח םאד ןעלהעצרעד ראנ ליוו ךיא

 ןעבדהעגנא ןעשטייד יד ןעבאה ,םעיציזאפ עגימורא יד ןופ ןערעה ךילגעט־לא
 עלא דיז ןעבאה עבלעוו ,ןענאלפארעא ערייז ןופ םעבמאב לעיפ ןעפראוו

 טדאטש ןיא ןעלאפעג ןענעז סעבמאב יד .טדאטש ן׳רעביא טהערדעג גאט
 וצ ,עטעדנואוורעפ לעיפ ןהעוועג ןענעז׳ט .דנעגעגמוא רהיא ןיא דיוא ,אפוג
 ןעראוועג טייצ עטשרע יד ןיא זיא טאוו ארומ יד .ןעלאפוצ־טיוט — להאמ
 ךאנ טאה ןוז יד תעשב טסעומש רעוו .ןעביירשעב וצ רעווש זיא ,ןופאד
 ראנ טאה ןעמ .טאג ןיא ןעהעגטיורא טאהעג ארומ ראג ןעמ טאה — טגיישעג
 27) תומש ׳פ תבש ,קנעדעג׳כ ...געט עבעירט ,עגידנעקלאוו ףיוא טראוועג

 ןעגנאגעג ןאד ןיב ךיא .גאט רעבעירט א סאווטע ןעוועג זיא (רבאקעד
 טקישעגטיורא רעהכאנ זיא רעכלעוו גרעבסקאוו םהרבא ראפ עיגרעבוג ןיא ןעטעב
 ךד טאה ,עינרעבוג ןופ טידו טינ ןעמוקעגוצ ןיב יוו ,(קסמאט ןייק ןעראוועג
 םעבמאב ןעפראוו ןעביוהעגנא ןיוש ןעבאה ןעשטייד יד ןוא * ןוז יד ןעזיוועב

 .ןעטישעב ןאלפארעא םעד ןעביוהעגנא ןעבאה ןעטאדלאס יד .ןאלפארעא ןופ
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 יד ןיא ןעטלאהעב ךיז טלייאג טאה טאוו ,םלוע׳נא ןעשיווצ ןעפאלעג ןיב דיא
 ...ןעפיוה חא רעזייה

 םעד ןעשטנואוו ןעגנאגעג ןיב ךיא .ראוני ןעט־1 םעד ךיוא קנעדעג׳כ
 ןעגיולפעגוצ זיא ףיוה־עינרעבוג ןיא ץירא ןיב׳כ יוו .רהאי םעיינ םוצ ראטאנרעבוג
 ןיא גינעווניא ןהוטעג זאלא ךיז באה דיא .ףיוה חפ טנעהאנ ץנאג ןאלפאערא א
 םאוו ןעטראג ןיא טאה ,ץירא וצניהא ראנ ןיב יוו דלאב ...ןוא — עינרעבוג
 ןעוועג ץא םיירפיוא רעד .עבמאב עסיורג א ןעסירעגפיוא עינרעבוג ןעבענ
 ...ןהוטעג רעטיצ א טאה עדייבעג־עינרעבוג עצנאג יד זא ,קראטש לעיפ יוזא ףיוא

 ...ץיא הלילח ,טלאפ ןינב רעלהאפטכארפ רעצנאג רעד זא טניימעג באה ךיא
 ןיב ןעגעווטסעד ןופ .טדאשעג טינ םענייק טאה ,ןעטשרעביוא םעד קנאד א
 ,םהיא ןעשטנואווגגא — ,קינלאשטאנ־ןעמראדנאשז םוצ קעווא טראד ןופ ךיא

 ץב ךיא ת״ישה טביולעג ..ןעגעוו םנעצימע ראפ הבוט א ןעטהעב בגא ןוא
 ץיק טנעגעגעב טינ רעבא ךיא באה סאג ן׳פיוא .םייהא םולשב ןעמוקעג
 ןיא ץוח א סאג ןיא םיורא טינ זיא רענייק לידו זזעשטנעמ ןעגידעבעל

 .גאט־ןעקלאוו א

 טאה ןעמ .ןעראוועג טניואוועג ךיוא טימרעד ןעמ זיא טייצ רעד טימ
 ןעמ רעכלעוו טימ ,יירעסיש רעשירעליטרא רעד טימ טניואוועגוצ ךיוא דיז
 טאה יירעסיש־ןעטאמראה רעד ראפ ,רעהירפ .ןענאלפארעא יד טנעגעגעב טאה
 ן׳פיוא ןהעגסיורא טינ ףוא הארתה א םלא "ןעטאימעלופ ןופ ןעסאשעג ןעמ
 ךיז ץא רעכילטיא !ןעראוועג טניואוועג ךיוא ןעמ זיא טימרעד ראנ .סאג
 טאה טטאג רעטוג רעד .טרעטשעגנוא ,געוו ץיז םאנ ןיא ןעגנאגעג סלאמאד
 ןעדירפוצ ,ליטש ןייק ףיוא טינ רעבא — ,ןעבעל ףיוא טיוט ןופ טזעלענסוא זנוא
 יד וצ רעטרע עטסנעהאנ יד ןופ זעגנוקישסדרא ןוא ןעטסערא יד ...ןעבעל
 ...טקראטשרעפ גאט רעדעי טימ ךיז ןעבאה ןעדנעגעג ערעדנא ןופ יוו סע׳יציזאפ

 רידנאמאק־טפוה ןעטסכעה ןופ להעפעב רעד םיורא זיא׳ס ןעוו טםעומש רעוו
 רעמאדאר ,רעצלעיק :םעינרעבוג יד ןופ "סעקינשזאלאז־טדאטש" ןעמחענ וצ
 ,טגייצרעביא גידנעייז ,ןהוטעג רעטיצ א ןעליופ ץנאג טאה — רעשזמאל ןוא

 ערעזנוא דאנ 1טריזיטאפמיס זנוא ןא־גיבייא ןופ טאה גנוריגער יד םאד
 ז קילגמוא רעזנוא ןיא גידלוש ןענעז תוריסמ עשלאפ ערעייזטימ םינכש עטכעלש

 !ןעטכארטסיוא זנוא ףיוא ךאנ ןעלעוו ייז םאוו טסייוו רעוו ןוא

 טריטסערא ץלעיק ןיא ןענעז (לאוורעפ 28)ךכשמה ידוקפ הלא״ ׳פ תבש
 רעטלא ,קאוואנ קירנעה ׳ה :םיתב־ילעב ענהעזעגנא יירד עדנעגלאפ ןעראוועג

 רעצלעיק ןופ טדעטש עגימורא יד ןופ .רעטשרעפ .מ חא רעגרעברואאמ
 גיצנאווצפנופ זיב "םעקינשזאלאז" םלא טכארבעג םעדכאנ ןעמ טאה עינרעבוג

 .םיתב־ילעב ענהעזעגנא ,עשיידוי

 ןעראחעג טקישעגפא רעכערברעפ יוו ייז ןענעז ןסינ ח״ר ,גאטסניד
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 ־שזאלאז" גיצדיפ זיב ןעראוועג טקישעגסיתא זיא םאדאר ןופ .אוואטלאפ ןייק
 ,בורק ןיימ יד ןופ רענייא) םינבר ענהעזעגנא ןעוועג חא ייז ןעשיווצ ,"סעקינ

 טקישעגסיתא חא רעטעפש .אצינוואשקאפ ןופ יקסרעווט ל״ירהמ יבר רעד
 רבחמ רעד ,דראבהארג ל״ירהמ ,בר רעוואשאטס רעד ,דניירפ ןיימ ןעראוועג
 ןוא ,וואגינרעשט ץיק טקישעגסיורא ןענעז עטצעל יד .("םימיענב םילבח" ןופ
 ־גירגרעפ יד ףיוא ןעמ טאה ,ןעמוקעב טראד ןופ ןעבאה רימ םאוו תועידי יד טיול
 "םינקז בשומ" ןעגיטרא ןיא ןעינופעג דיז ׳ייז גידנעבולרע םישזער םעד טרעג

 עוואטלאפ ןיא .רעהעטשראפ־עדניימעג יד ןופ טייקכילטראווטנארעפ רעד ףיוא
 דעווש חא׳ס .ןעטנאטסערא ע׳תמא יוו טריטסערא ןעסעזעג רעבא ייז ןענעז
 ףיוא טבאמעג טאה טקאפ רעגיזאד רעד םאוו ;קורדנייא םעד ןערעדליש
 רעשירעטילימ רעד חפ להעפעב א םיתא חא םעד טימ ןעמאזוצ .ןעדוי ערעזנוא
 יד יוו םעדכאנ טדעטש יד ץא ןעמוקעגגא ןענעז םאוו ןעדמ עלא זא טבאמ
 ןעלאז (רבאקעד ןעט־22 ן׳באנ .ה.ד) ןשטייד יד ןופ ןעדאוועג טיירפעב ןענעז
 עטשרעדאפ יד ןופ טסרעוו טרעדנוזזייווצ חפ קחרמ א ןערעוו טקישעגסיורא
 ־ראפ" רעד ןיא ךד טאה ,גמנדרארעפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןוא .סעיציזאפ
 .ןעילימאפ ערעייז טימ ןעדוי רעטרעדנוה ןופ ןעטסערא ןעביוהעגנא טייצ "חספ
 טאה ןעמ םאוו ,טימרעד עגאל יד ןעראוועג טרעגנירנרעפ חא רעטעפש
 רעבא ,םעיגרעבוג עדמערפ ןופ ענעמוקעגנא יד ראנ ןעקישסיורא ןעסאלשעב
 רעטנורא רעבא ןעלאפ סאוו ,טדעטש עדמערפ ןופ ןעמוקעגנא ןנעז םאוו ,יד טינ

 .עינרעבוג ץיא רעטנוא

 ,ןענעז סאוו ןעטייהקנארק לעיפ יד בעילוצ ךד ןעמ טאה רעטעפש .

 יד זא ,טגעדרארעפ ןעדנעגעג עגיזאד יד ןיא ןעגנאגעגמורא ןלציל אנמחר
 ראג ןענעז םאוו רעטרע יד חפ ןערעוו טרעטידורעד ןעלאז ענעפאלטנא־המחלמ
 ןופ רעטרע עטמיטשעב ןיא ןעצעזעב ךיז ןעלאז ןוא ,ץאלפ־מחלמ םוצ טנעהאנ
 זיא ענעפאלטנא יד ןופ להאצ יד יוו ,אפוג ץלעיק ןיא .עינרעבוג רעצלעיק
 .טרא ן׳פיוא ןעביילב טבדלרע אי עטצעל יד ןעמ טאה ,םיתג רעייז ןעוועג

 ־קנארק יד ןופ ןענאטשעגסיוא זיא ץלעיק םאוו תורצ יד ןערעדליש ןאק דעוו)
 ,ןעלאפ־טיוט טריסאפ ךיוא ןעבאה׳ס .ןעגנאגעגמוא טראד ןענעז םאוו ןעטייה
 הבוט א ןופרעד ןעצונסיוא טלאוועג באה ךיא .ענעפאלטנא יד ייב םנעטסניימוצ
 יד .לארשי־רבק וצ ןעראוועג טבארבעג טינ ןעגעז סאוו עטפשמרעפ יד ראפ
 ןעשיראטינאס תפ םאד ןעסאלשעב טאהעג ןיוש טאה עיסימאק עשיראטינאס
 םאוו ,יד חפ רעפרעק יד ןעמהענסיתא םינפ לכ לע ןעמ זומ ,טקנופ־דנאטש
 ןיא ןעגעיל ןעבילבעג ןענעז ןוא 4זפוג טדאטש ןיא ןעראוועג ןעגנאהעג ןענעז

 טאה םאוו ,ייצילאפ יד ראנ .ןעריצאפש ןעשנעמ יוו טרא אזא ץא טדאטש

 ןענעז עטפשמרעפ יד םאד ,טגיטהעטשעב טאה לייהטרוא םעד טגיואוועגייב

 או ןעגארטעגסיורא רעבירעד ןעמ טאה !ףעיט־ץ)באג ןעראוועוג. ןעבארגעב
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 םאוו אטינ ריוא חא טקנופ־דנאטש ןעשיראטינאס ןופ וליפא םאד ,םולשעב
 .(ןעבאה וצ ארומ

 רעצנאג רעד .רעסערג ץלא ןעראוזעג ןיא העזהמ יד — זיא םע וו
 עטיב א טקישעג םלאמאד באה ךיא .שפב־תמגע לעיפ ןיא רעבירא זיא חספ־ראפ
 ןהעציירד יד ןעטאדלאס עשידוי ־חוד ןעגנרעב ןעביולרע לאז רע ,באטש םוצ

 באה ךיא סאוו ןופ) .אנשופאל ןיא ןעבילבעגרעביא ןענעז טאוו ,הרות־ירפס
 עלא ןעבאה עבלעוו ,טכאמ רעשימייה רעד ייב ןעוועג לדתשמ ךיז ךילדעמ
 .(באטש ןעטסכעה םעד עטיב א ןעגנאלרעד םעד ןעגעוו ףראד םאד ,ןעטאלשעב

 טימ ,רידנאמאק־טפיוה ןופ טראווטנא ןעמוקעב ךיא באה חספ ראפ גאט ירוצ
 זעקישסיוירא ןעגעוו תולדתשה ןיימ באה דידנאמאק־סזפראק רעד רעבא .גאזפא א
 ראפ ןוא ,ךיז יאפ ןעמהענוצ ןעלאז טאוו ,ןעטאדלאס עשידוי םעיציזאפ יד ןופ
 טאה רע .טגידעירפעב ןפוא ןעטסעב ן ׳םדא — הצמ עעד׳חספ םירבח ערעייז
 .להעפעב ןעגירעהעג םעד ןעבעגעג דלאב תא ןעמהענעגפיזא ןמעש רהעז דימ

 ןערידנאמאק ערעכעה יד ץפ להעפעב םעד טיול ׳ןעמ טאה סעיציזאפ עלא ןופ
 ריוא סעטסירק טקישעג ןעבאה ייז ןופ ייווצ דאנ) ןעטאדלאס עשידיי טקישעג
 א ייז ךרוד ןעבאיה רימ .לייהט־רעטילימ ןייז ראפ רעדעי ,תויצמ ןעמוקעב וצ
 טלייהטוצ זיא םענייאניא .טאדלאס א ףיוא טנופ 12 וצ טקישעגסורא וצניה
 .לבור דנעזיוט יירד עגראק ןופ עמוס א ףיוא ןעטאדלאס ראפ תוצמ ןעראווענ

 .םינמחר ינב םינמחר יד ,רעדתב ערעזנוא ןעפלעה רעטשדעביוא רעד לאז דזא

 דו ,עמוס עסיורג א רהעז חספ ראפ ןעראוועג טלייהטוצ זיא ענעפאלטנא יד
 טייברא יד זיא לייוורעד .טעטימאק ןופ טכירעב תא ןעזיוועגנא ךילטייד זיא׳ס
 ןעוועג (בר־טדאטש ןוא רעדנעציזראפ םלא ,רימ *אש טרפב) טעטימאק ןיא
 יד ןופ שפנ־תמגע ןעמוקעגוצ ךאנ זיא וצרעד .תוחוכ עכילשנעמ יד רעבירא

 .ןעביירשסדירא רעווש זיא׳ס םאוו ,תוחפשמ עשידוי לעיפ ןופ םישוריג ןעסאמ

 ןעמ טאה םנעגראמ זצ ןוא ץמח־תקידב וצ טכאנייב .ןסינ ג״י גאטייב
 יד טאה טכאנראפ חספ ברע "עדאנאנאק־ןעטאמראה עקראטש א טרעהעג
 יד .ליטש רעבירא טאג קנאד א ,זיא חספ רעד ןוא !טרעהעגפיוא עדאנאנאק

 תורשכב חספ םעד ןעוועג םיין>מ טאה עדעימעג עגילייה

 ןיימ ןעבילקריוורעפ תפ ןערעלק ןעביוהעגגא ךיא באה בוט־םוי ךאנ
 ־טעטימאק עלא ןענדראוצנייא ףיוא .תועינמ לעיפ ןעוועג רעבא ןענעז׳ס .העיסנ
 ־ספליהעג ייווצ ןעראוועג טלהעוועגסיהא ןענעז ,טפגוקוצ רעד תא םינינע
 טאה ןעלהאוו יד .ןהאזנעוועל ראטקאד ן׳טימ רענימאק .ח גנ :עדנעציזראפ

 ראטאנרעבוג םעד באה ךיא .ןעגיטהעטשעב ףיוא עינרעבוג ןיא טקישעגוצ ןעמ
 רעד ראפ .םישדח ייווצ ףיוא ביולרוא םעיינ א ןעגעוו עטיב א טגנאלרעד
 להאצ יד ןוא ",םישוריג יד טקראטשרעפ ךיז ןעבאה טייברא לעיפ ןופ טייצ

 רעייהעגנוא ןעראוועג חא טעטימאק ןופ האצוה יד .עזאלמייה "עשירפ" ןופ
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 יוו ןעוועג דעווש זיא׳ס .גידנעטכארט ןעראוועג טשימוצ ודז המ רעד .םיורג
 ךד טאה יווא .ןערידאפ ן׳ראפ םיענע עגיטיונ עלא ןעגחחאניוא ףוס־םי תעירק

 .(לירפא 5 — רייא ׳ב) םישודק־תומ ירחא ׳פ גאטנוז זיב ןעגיוצרעפ םע
 רעיפאפ א םרעטסיימצילאפ םעד טיפ ךיא ןיב (לירפא 5) רייא ׳ב גאטנוז
 ןיא רעגייז א יירד ןעמוק וצ טנאדנאמאק ן׳כרוד ןעראוועג ןעפורעגסיורא
 ןייז הדותמ ריפ ריצ) ויז ןעפראד טראד יוו ,עמרוט־טדאטש ןופ עיראלעצנאק
 לשיפ :ןעסיש ןרוד ,טיוט םוצ ןעראוועג טפשמרעפ ןענעז עכלעוו ,ןעדוי ייווצ
 וצניהא דיא ןיב טייצ רעטפיטשעב רעד וצ .גרובצניג םהרבא ןוא רעכיילב
 רעהסאנ ".ןעוועג הדותמ ךיז ןערהערט ןעכייט ייב ןעבאה ייז יוו .ןעמוקעג
 ,טדאטש ן׳רעטגוא טסרעוו עכילטע (עקשזארד א ןיא) טיילגעב ייז דיא באה

 תא ייז טחמ ןעמאזוצ) .לייהטרוא רעד ןעראוו׳עג טר.דיפע1גםיוא זיןא׳ס יוו
 ן׳פיוא טראפ&אפ א טאהעג טאה םאוו רעד .(קאילאפ א ןעראוועג ןעסאשרעד
 ןעסיש ץראפ ריפ טאה ,וואבעמ םיוא גרובצניג השמ ןב םהרבא ןופ ןעמאנ
 זיא ענייז עילימאפ עגיטכיר יד ןוא ,רעוואשאמאט א זיא רע םאד טרעלקרע

 .עקירטעמ ןייז ןיא ןעקרעמעב ןעסייהעג •ןיא באה עגיזאד םאד .ןאמטסעוו ראג

 טזומעג באה ןוא ,םייהא ןעפוקעג ךיא זיב רעדעימ ןוא רעגירורט א
 ריפ ןעמ טאה גאטנאמ ,סבעגחאמ וצ .טייברא ץימ וצ ןעמהענ רעטייוו ךיז
 ןוא ףליהעג ןייז ,ראטאגרעבוג חפ ןעבירשעגרעטנוא ביולרוא םעד טכארבעג
 םאד .ינוי ץזיב לירפא 7 ןופ גידנעבער ,םישדח ירוצ ףיוא .דטאר־םייהעג
 .םנעגראמוצ .גאט ןעצנאג א טרעיודעגפא טאה העיסנ רעד וצ דיז זעטיירבראפ
 ןעגנאגעגכרוד זיא סאוו ,דלע-ג םעד ןופ לכה־ךס םעד טכאמעג ךיא עזה גאטסניד

 :ץלעיק ןיא טעטימאק ןעשידוי םעד תבוטל דנאה ץימ דיוד

 דארגארטעפ ןופ לבור 13000
 גנוטלאוורעפ־עגימג דעוואשראוו " 1000 4ז

 .אנליוו ,אוואטלאפ ,וואלסאנירעטאקעי ,ןישזעינ "
 ,ןבל־הדש ,אראמאס ,םרעפ לאראה 2150 ה
0! 300 

 ־עזוייפש 300 ץוח
 דאדטא ם׳רפאס ר״ד "

 א) ,וואלאו^זנאק טאטופעד "
 (גאט עלא סעיצראפ 500 00
 גנוטלאוודעפ־עותעבוג " 900 00

 תובדנ־טאווירפ ןוא להאצפא רעכילטאנאמ
 " 1521־22 אפוג ץלעיק ןופ

 לבור 19371־22 ה״ס
 לבור 3000

3800 " 
 אשראוו ץפ

 דארגארטעפ "

 לבור 6800 ה״ס
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 ־טדאטש יד טימ ,ץלעיק טימ טבעגעזעג דיז דיא באה גאט ןעבלעז ןיא
 ןעביירשפיוא ןעלעטש ךיז ןאק דעוו .דניירפ עיירטעג עגיימ עלא ןוא רעהעטשראפ
 ןעבאה ייז ןופ לעיפ סאוו ־,תוכרב ןוא טפאשקנעב עסדרג םאר רעיפאפ ן׳פיוא
 עניימעגלא א ףיוא גנמפאה רעד טימ טבעלעג ןעבאה עלא !טקירדעגסיוא רימ
 ראג זא ,;ומא רעד ןעזיימסיורא גנוריגער רעד ראפ ■ןיז טעוו׳ס ןעמ ,ףליה

 רהעמ ךאנ טסייוו דעוו .זנוא ףיוא טזאלעגסיורא ןעמ טאה תועומש עשלאפ
 ־רעטנוא עיירטעג ןענעז טנאק ןעגיזאד םעד ןיא ןעדוי יד לעיפיוו ףיוא ,רימ ןופ
 טייצ רעד ןיא וליפא !רהיא ראפ רדסכ ןעט,רעב ןוא ,גגודיגער רעד ייב ןענאט
 ןעמ ןעוו, ןעראגנוא־ךיירטסוא ןוא ןעשטייד יד טלימועג זנוא יב ןעבאה טאוו
 — ,ןיידא להוש ןיא ןעביולקפיונוצ ךיז לאמ עלא יוו יירפ טנעקעג טינ טאה
 ןיא לעבלהוש ןעשימייה ןיימ ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ןעדוי לעיפ דיז ןעבאה
 ןעגאז וצ טמיטשעב ןענעז עכלעוו ,םילהת ןופ םירומזמ יד טגאזעג טראד ןעבאה
 ןוא ,וצאד הלפת עלעיצעפס יד טגאזעג טראד טאה ןעמ ,"תוכלמה םולש" ראפ
 ,החפשמ ןייז ןוא רעזייק ןופ קילג ץראפ ןוועעג ללפתמ ןעצראה ןופ ףעיט

 עשיסור יד זא, ןעטהעבעג ןעבאה רימ .דנאלרעטאפ םעד חפ קילג ן׳ראפ
 ןעדנעצנעלג א טימ טניורקעב דלעפ־טכאילש ןופ ןערעקמוא ריז לאז עעמרא

 .ןוחצב ןעטשטגואוועג ןופ ץנארק
 גנוריגער רעד ןופ קילג ן׳רא.פ ללפתמ ןעמ טאה ט״וי ןוא חבש עלא
 חספ ךאב דלא31 םאוז תבש םעד .הרותה יפ לע ןחוט ביוחמ ןענעז רימ ימ
 טלעמאזרעפ להוש רעסדרק רעצלעיק ןיא ויז טאה (יאמ 28 — ןסינ ו״כ)
 תגאד ןעטסכעהלא םעד ןענעייל זערעה ז ןעדוי 10000 רעבירא ןופ םלוע א
 ןעכלעוו ,גבורעקלעפעב רעשידוי רעצלעיק רעד רעזייק ןעגידענעג רעזנ׳וא ןופ
 ־לארענעג רעוואשראוו ן׳כדוד ןעמוקעב וצ טאהעג היכז יד ןעבאה רימ
 טרעהעגסיוא ץרא־ךרד טימ ןעבאה ןוא ןענאטשעג ןענעז עלא .ראטאנרעבוג
 םלא רעזייק רעד טקישעג טאה םע םאוו ,קנאד ןעטסכעהלא םעד ןענעייל ןיימ
 ראטאנרעבוג ן׳ברוד ן.עבאה רימ םאוו ,עממארגעלעט רעד ףי^ז רעפטנע א
 ןעראוועג טבעפעעג זיא׳ס סאוו גאט ןוא טאטסעיאמ ןעכילרעמיק ץד טק״שעג
 ןעראוועג טכירעגפא זיא׳ס םאמ ייב ,רעדגיק עזאלמייה רג© טוירפ רעד

 .זיוה ןעכילרעזייק ןופ קילג ן׳ראפ טסביד־םעטאג א

 ן׳ראפ הלפת א טכירעגפא רימ ןעבאה קנאד םעד ןענעיילדעביא ן׳כאנ
 םעד טאטסעיאמ ןייז ןופ קילג ןוא דגיזעג ץפיוא גידבעטהעב ,םלוע לש ונובר
 רעד ־פ© ,דבזל ןעצנאג ןופ קילג ץראפ ,החפשמ רעטסכעהלא ייז ןוא רעזיי.ק
 טניורקעב ץאלפ־המחלמ ןופ ןערעקמוא ןעכיג ןיא ךיז לאז יז ,עעמרא רעשיסור

 .ןוזזצב ןעסיורג .ןופ ץנארק א טימ

 רעד ןיא להיש ןופ םיורא יירשעג־ארוה א טימ ןענעז עטלעמאזרעפ עלא
 ףיוא ןעטכארט םע םאמ םילובלב עלא יד ןערעהפיוא ןעלעוו םע זא ,גנונפאה
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 רימ םאד ,תמא ר עד ןעזייווסיורא ויז טעוו םע זא .םיאנוש ערעזנוא םיוא זנוא
 ודוד ,קילג ר,דיא ףיוא ןעטראוו רימ ץא גגוריגר רעד ייב רעניד עיירטעג ןענעז
 ׳ר״יכא — ןערעוו טכדהרעד ךיוא בצמ רעזנוא טעוו םע ןעפאה רימ ,ןעכלעוו

 .ןעדוי עלא טאג ייב ןעטהעב םע יוו
 ירחא ,גאטסיניד ,ץלעיק טימ טנעגעזעג ךיז באה סאוו גאט ןעבלעז ןיא
 ןיא םאד הרושב א ןעמוקעב ךיא באה (לירפא 7 — רייא ׳ו) םישודק־תומ
 עטריטסערא יד רעביא םישזער רעד ןעראוועג טרעגגירגרעפ זיא אוואטלאפ
 וצנ״הא ןענעזי עכלעוו עינחעבוג (רעמאדאר ץפ לייהט 4© רעצלעיק ןופ
 ןענאטשעב זיא גנורעגנירגרעפ יד ."םעקינשזאלאז" םלא ןעראוועג טקישעגסיורא
 ןעבופעג ךיז טביולרע ייז ןוא עמרוט ןופ טיירפעב ייז טאה ןעמ סאוו ,ץרעד

 !הבוטל וז םג — לעטאה ןעטאווירפא ןיא ךאוו א רעטנוא

 ןיב ןילבול ץיק .טכאנראפ 5 ץלעיק ץפ ןערהאפעגסיורא ץב ךיא
 ייב טהירעגפא ךיא באה אד .הירפ רעד ןיא רעגייז א 9 ךאווטימ ןעמוקעגנא
 גאטשרנאד .וועיק ךאב ןעדהאפעגפא טענאד ץפ ןוא .דנעבא 10 זיב ןתוחמ ץימ
 גאטיירפ ןיב ןוא ,וועיק ןופ ןערהאפעגסיורא ךיא ןיב טכאנ׳ייב רעגייז א 12
 ראג ךיז טזאל םע .לאראה ץיק ןעמוקעג הירפ רעד ןיא רעגייז א 11 (רייא ׳ט)
 רעטשרע רעד ייב טלהיפעג ךיז טאה םע םאוו ,דיירפ עסיז יד ןעביירשעב טינ
 ,ןעבעל זעלאז ,תיב־ינב ערעייז ןוא רעדניק עגיימ טימ רעניימ שינגעגעב

 ןעבאה עבלעוו ,עטנעהאנ עניימ עלא ןוא א״טילש ג״הרה ןתוחמ ןיימ טימ
 ןעטשרע ןיא ."וניחהש" רימ רעביא טכאמעג דיירפ ןופ ןערהערט טימ עלא
 ורזכוז ,ץבר רענלאט ןופ טייצרהאי רעד ןעלאפעגםיו|ז טקנופ חא תבש

 .ונילע ןגי
 רעטנוא ,החונמב הנוי דוד ןהוז ןעבעיל ןיימ ייב לאראה ןיא ץיז ךא םגה
 ןערעיודעב םוצ ראנ ,ןעגיטסעלעב טינ דימ לאז רענייק זא החגשה רעיירטעג א
 טבאמעגכרוד באה םאוו םירוסי ןוא טייברא יד זא גאט־וצ גאט ןופ ךיא להיפ
 םירביא עניימ עלא זא ןוא ,םזינאגרא ןיימ ןעכארבוצ ךילקיטש ףיוא ןעבאה
 ןעקישוצ רימ לאז טאג רעטוג רעד .ןעכארבוצ ןוא טכאוושעגפא קראטש ןענעז
 םוא ,ןערעוו דנוזעג קירוצ ןעכיג ןיא לאז׳כ ,המילש האופר א ןעביוא ןופ
 ריוא ,הבחרה ןוא דובכ ךותמ ןענוואד ןוא ןענרעל ןוא תוהוב רהעמ םאוו ןעפעש
 םעד ףיוא טפאה ןוא טהעב םאוו ,ךיז טשטבואוו םע יוו .ןערהאי עגנאל
 תורושב עטוג טימ ןערעוו וצ טיירפרעד ןעכיג ןיא ,טייקמיראברע םנעטשרעבדא
 ויא יאס ,בצמ ןעשידוי ץפ גניביוהרעד ץפיוא טראוו םאוו ,ןעטכיזניה עלא ץא

 .ר״יכא .ןיז ןעשילעירעטאמ ןיא יאפ ןעכילטסייג
 .י .נ .מ





 םייאצליקה ינוגרא
 תוצופתבו לארשיב





 ־לארשיב ד־דיק ידוע ןמרא

 ילוע ןוגראב םידגואמ םבורו םייאצליק תוחפשמ 600־כ םיאצמנ לארשיב
 •ץליק

 הרטמב ץליק ילוע ינושאר י״ע הינשה םלוע תמחלמ ינפל דסונ הז ןוגרא
 .ץראב ןושארה םרודסב םייאצליק םילועל עויס תניתנו הרזעל אובל

 ,1946 תנשב יאצליקה םורגופה ירחא רקיעבו םלועה תמחלמ ירחא
 ןה ןוגראה תולועפ וברו ובחרתנ ,לדגו ךלה לארשי ץראל םילועה םרזשכ
 םיחטשב ןהו ,ץראב ןושארה םרודסל םילועל הנתנש ,תילאיצוסה הרזעה חטשב
 ילכ ,תואנדס תשיכרל תויביטקורטסנוק תואולה ,הדובעב רודס ,ןוכש לש םירחא

 ןמזה לכ תמע ןוגראה שארב .דכו הריד ,הדובע תומוקמ ,םירמוח ,הדובע
 ל״ז לפאדנרג ןורהא ,ל״ז ןמגילק לאומש ,ל״ז גרבנטור השמ ,םיליעפה םירבחה

 קחצי ,גרבנזיא ךורב ,ןטרא רזעלא ,הקסולק באז ,ןייטשכלק ןמלז ח״לביו
 ,יקסבשטס דרנדב ,ץיבשוניב המלש ,יקסבוטרבל דוד ,רנימק השמ ,יקסרוגוקסיפ

 .םירחאו רזייק קחצי ר״ד

 הרות רפס תביתכ :ןה ,עצבל חילצה ןוגראהש ,תובושחה תולועפה ןיב
 ,1946 תנשב םורגופהו תירלטיהה האושה ןמזב ופסנש ׳ץליק ישודק ןורכזל
 רתויל תואולה םויה דע הקלחש ,תויביטקורטסנוק תואולהל ח״מג תפוק דוסי
 רואל ותאצוהו ,תחא לכל י״ל 250. — לש םימוכסב םייאצליק תוחפשמ 130־מ
 םיררוצה ידי לע הברחנש ,ץליק תליהקל דע־לגו הבצמ שמשיש ,הזה רפסה לש

 .וז האושב ופסנש ,םישודקה ץליק ידוהילו ,ו״שמי םיצאנה

 הנשה םוי ,לולא ׳ט םויב הנשב הנש ידמ ןוגראה רדסמ הזל ףסונ
 בור םיפתתשמ וז הרכזאב .םישודקה רכזל לבא תרכזא ,ץליק ידוהי תדמשהל
 תומשג םע הז םויב םידחייתמ םיבר תואמ ז לארשיב םיאצמנה ,םייאצליקה

 .האושב ופסנש ,םהיחאו םהירוה

 :םויכ םה ןוגראה דעו ירבח
 ךורב ,ר״וי ינגס הקסולק באזו ןייטשכלק ןמלז ,ר״וי ןטרא רזעלא
 ןויצ־ןב ,ץישפיל הנח ,ץיבוקבל הרש ,ריכזמ יקסבוטרבל דוד ,רבזג גרבבזייא

 .גרבנזור יבצו ינשולסופ םייח ,ןייטשנרוב ןועמש ,טריבלא

 :םה "ץליק" רפסה תכרעמ ירבח
 .ןייטשכלק ןמלזו םיובנשריק םהרבא ,ןטרא רזעלא ,טרדלוג םהרבא
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 קרוי ריבג םיאצדיקה זיגרא
 (קראי־וינ ןיא יטייסאס רעצלעק>

 גגח 1954 תנשב ,הנש 50דכ רתוי םייק קרוי־וינב יאצליקה יטייסוסה

 :םישמחה ־אמוי תא

 :ה״ה םידמוע יטייסוסה שארב

 ,ןאסריאמ .ם ׳רעלדא .וו ,רעגניטכאמ .מ ,דעואהנייטש .ז ,ץיוואקניפ .י

 ,ןייטשרעבליז .מ הלעפנעמולב ריאמ ברה ,ץיוואקסאמ .ה ,םאד .ה ,ץנימ .י

 !רעלדא .פ ,ןאמרעגוש .ר ,קעדאי׳זד .מ ,ןאגיוו .ם ,גייווצנעזאר .א ,גרעבמאר .ר

 יטייסזסה לש דסיימה ׳דובכה אישנו ,ןאמזייר .ר״ד ,לעטנאמ .א .ר״ד ,ןאמטלא .י

 יטייסוסמ תולועפב דוע םיפתתשמ הלאמ ץות .ץיוואקראמ .ס .ה הנש 50 ינפל
 !ןירטיצ 4ז !ןיגייפ .מ הייה .ם ,טסולדלאג .ה ,ןירטיצ .מ ,רעללעה .מ ה״ה
 .ד ;ץיוואמילס .י ,םיובנעגייווצ .ם ,גנירזע .ס ,רעלדנעה .ם ,ץיוואקשרעה .ד

 .םירחאו יול .א .פורפ ,עקמיב .פ ,ץיוואקסאמ

 :תורבגה ושארבו תויאצליק םישנ לש הרזע דעו םייק יטייסוסה י״ע

 ,ןייטשדלאג ,ג ,ץיוואקסאמ .ד ,גייווצנעזאר .ה ,םענייס .ר ,יקסוואקטור .פ

 .ר וןאסריאמ .מ ,רעללעה .מ ,רעגנייטכאמ .ע ,ץיוואקניפ .ם ,םאד י ,ןירטיצ .ה

 .טסולדלאגו םיובנעשריק .ל ׳ןאמרעגוש .ס ,קעדאי׳זד

 םיטילפל הרזע תשגהב םלועה תמחלמ ירחא ליעפ דאמ היה יטייסוסה

 םימוכסב הרזעל אבו םירחאו הידבש ,הינמרגב זוכרה תונחמב ץליקמ םידירשו

 .לארשיב םישדח םילוע ,םייאצליקל םג םירכינ

 דלפנמולב ריאמ יבר
 ?ליקוז רפוס ראוסני ׳ר לש.ודכנ יזריושזד וד ,קראונב ברה
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 סדיגנא־םולב םייאצדיקה ןוגרא
 (סעלנן׳זדנא-סאל ויא יטייסאס רעצלעק!

 הלודגה ותכימתל תודוה .תירבה תוצראב רתויב ליעפה אוה הזה ןוגראה
 תידימתה ותרזעב תחתפתמו תגשגשמה ,לארשיב ץליק ילועל ח״מג תפוק הדסונ
 ,רקי ידוהי ,וואנארגא סקאמ רמ אוה יטייסוסב היחה חורה .הזה יטייסוסה לש

 .ויכרצו ללכה תדובעל שפנו בלב רוסמ ,הנומאב ירובצ ןקסע
 דלואג .י.מ ,ר״וי אריפאש .י :ה״ה םידמוע הזה ליעפה יטייסוסה שארב
 ,רבזג ארוי ׳ה ,ר״וי ןגס קעבמאלאג םיליפ ,ר״וי ןגס קאלב אננא ,ר״וי ןגס
 ריכזמ אלענמ ןמלז ,ריפשנעזאר .א ,סניגגיוו .ל ,הריכזמ (ריפשנעזאר) םאר האל

 .(קי׳צפוק) רעפוק ענאסו יסנאניפו יללכ להנמ ,וואנארגא סקאמ ,םיפסכ
 רמ תירובצה םתלועפב םינייטצמ ב״הראב תורחא םירעב םיאצליקה■ ןיב
 .וגאקי׳צב רעקעב ׳גהו ןאטנאמדעב ןיפראג לארשי ,ימאימב וואנארגא םאיליו

 302 ־חזנעב הנומתל

 הנוי ,רדי ןגס קאלב אננא ,רדי ןגס דלואג בקעי השמ :לאמשל ןימימ םיבשוי
 רדי ןגס קעבמאלאג פיליפ ,רדי אריפאש

 ׳בג ,(94 ןב) םלועב שישיה יאצליקה (קישטפוק) רעפוק ענאס :הינשה הרושב
 רבזג ארוי ירעה ,קעבמאלאג ׳בג ,אריפאש ילוט ,אזארב םירמ ,דלואג

 האל ,חיפשנעזאר) םאר םהרבא ,חיפשנעזאר) םאר האל :תישילשה הרושב
 ארוי

 ,אלענאמ ןמלז ,אלענאמ ׳בג ,ןאטנאמדעמ לעקניפראג ׳בג :תיעיברה הרושב

 יללכ לחנמ ,(שטיוואנארגא)וואנארגא סנקטאמנסקאמ ,וואנארגא ינעפ ,םיפסכ ריכזמ
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 (הדנק) וטנורוטב םייאצדיקה ןוגרא
 (אטנאראט ןיא יטייסאס רעצלעק)

 יכרצנל הרזע הטשוהב דואמ ליעפ וטנורוטב יאצליקה ןוגראמ
 דסח־תולימג תפוקל תידימתה ותכימתב .לארשיב דוחיבו םלועב םייאצליקה
 ץב ׳הגושגשו תאזה הפוקה תוחתפתהל הברהב רזע לארשיב םייאצליקה לש
 םירבחה ,וז הדובעל םתוריסמב דחוימב םינייטצמ ןוגראה שארב םידמועה
 דוחיבו ריבצה יכרצב הנומאב םיקסועה ,יקסוואדאל ןורהאו יקסוואדאל אביקע

 .לארשיב יאצליקה רובצה יכרצב
 :םה יטייסאסה תואישנ ירבח

 ,ףראדנערע׳צ .א ,ענסאי .נ ,ןאמכערפש .׳צ ׳אלעבא .ח ,ןעדראג /צ ה״ה
 .םירחאו יקסוואדאל אביקע ,יקסוואדאל ןורהא

 .וטנורוטב םייאצליקה לש יטייסוסה תואישנ רבח יקסוואדאל אביקע
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 הניטנגראב םייאצלקה ןוגרא
 הרזעו םיתורש םייקמ ,לד ןייטשנטכיל רמ ידז ונמזב דסונ הז ןוגרא
 ןליופ ידוהי ינוגרא לש תיתוברתה הדובעב ףתתשמו םרייא םונאובב םייאצלקל
 םיפסכ תרבעהב ישוק רקיעב ,תונוש תוביסמ .בחרו לודג הפקהש ,הניטנגראב
 ץוח םלועב ץליק ידוהיל הרזעב הז הגרא ףתתשמ אל ךומנה עבטמה רעשו

 .לארשיב םייאצליקל תיפסכ הרזעב אל םגו הניטנגראמ

 (תפרצ) םירפב םייאצליקה ןוגרא

 רקיעב םש םייאצליקה ץב לעופה ,ץליק יאצוי ןוגרא םייק םירפב םג
 רחסמו הדובע תונוישר תגשהב תונוטלשה יפלכ תיטפשמ הרזע תטשוהב

 .תיתפרצ תוחרזא תלבקו
 תונחמב ונועש הלאל הינמרגמ םייוצפ תגשהב ןוגראה ליעפ הזמ ץוח

 .המחלמה ןמזב םיצאנה לש חכרה
 :םה ןוגראה ישארו ידסייממ

 ןתנוי ,עדייז ריאמ ,רעגרעבנייוו ר״ד ,עדייז הדוהי ,לד ןמפייז השמ
 .םירחאו ןאפשנירג
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 .חפסנ.

 תאז המישר הספדנ אל תוינכט תוביסמ
 .ץליקב תוגלפמה לע ןדה קרפב

 ך׳דיקב (1לאמש)ןויצ ילעופ תעובת תודלותל

 .ןמדלוג לואשו ינשולסופ םייח תאמ

 ץליק .1904/5 תנשב דוע השעמל תוליחתמ ץליקב צ״עופ תעונת תודלות
 .ךויצ ילעופ" לש תוצובק ומק ןהבש ,ןילופב תונושארה םירעה תחא .דתיה

 ירטסואה שובכה ימי ףוסב קר ץליקב העונתה המק הליעפ הגלפמכ
 .ןילופ תנידמ לש התמוקת םעו הנושארה םלועה תמחלמב

 זא האציש ,ןילופב םילעופה תעונת לש ביבאה תנש .דתיה 1918 תנש
 .םייבמופ םייחל תרתחמהמ

 השארב .ץליקב ידוהיה בוחרב הדיחיה םילעופה תגלפמ זא התיה צ״עופ
 לארשי ,יקסנישופרק לרב ,רגניטכמ .דלחר ,יקסבלאז ,ןמלוש רזייל זא ודמע
 השמ רעונה יליעפו (תיצאנה האושב ופסנ םלוכ) קוטשנייוו לארשיו לפא
 תיפאש ךורב םינגראמה השרווב זכרמהמ וחלשנ םתרזעל .הדיד הדוהיו דלפנרוק

 .שאילאו
 .הגלפמה לש התגהנה תחת ויה ריעב םיידוהיה םייעוצקמה םידוגאה לכ
 ןועמו ,יביטרפואוק חבטמ הגלפמה החתפ הדובעה־ירסוחמל הרזעל אובל ידכ

 .ןטק םולשתב ןוזמ הינעה היסולכואה הלבק םהבש ,םידלי
 .היריעל תונושארה תויטרקומדה תוריחבה ריעב ומייקתה 1919 תנשב
 ,הלשממה תודסומ דצמ ץחלהו תושיגנה תורמלו הלא תוריחבב הפתתשה הגלפמה

 .היריעה רבחל גייווצנייוו םהרבא הגיצנ רחבנ
 ,(שידייב)ותגלפמ עצמ תא גייווצנייוו ארקשכ ,הנושארה היריעה תבישיב
 םקנתהל תונמדזה ושפיח זאמו ,םימויאו זוב תואירקב םיקדנאה וילע ולפנתה
 ינפל םג .תיקיבשלוב—תינלופה המחלמה ץורפ םע םהל האב תאזכ תונמדזה .וב
 .תיסורה רבוטקוא תכפהמל התדהא רובע הלשממה תושיגנמ הגלפמה הלבס הז
 תלפנתמ ,תוינלופ־יטנא תופיסא תומייקתמ הגלפמה ןועמבש ,אלתמאב
 גייווצנייוו דגנ .ןמלושו גייווצנייוו םירבחה תא תרצועו ןועמה לע הרטשמה

 .רסאמ תנשל ןודנ אוהו טפשמ םימייבמ
 בוזעל וצלאנ הלאש ,ךכל ומרג שארב םידמועה דגנ תויתרטשמה תושיגנה
 .רתויב השלחנ הגלפמה תלועפ .הנידמהמ רגהל וליפא םהמ םידחאו ,ריעה תא
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 םלוא ,הלועפה תא תויחהל ידכ דארגנוו םהרבא ׳הה תא חלש יזכרמה דעוה
 לכמ שיא םיפלא המכ ופתתשה ותיוולהב) ץליקב םילוחה תיבב תמו הלח אוה

 .(תובכשה
 וז הנשב .היתולועפ תא השדיחו הגלפמה הששואתה 1926 תנשב קר
 זאמו ,הליעפ תוריחב תדעו המיקה הגלפמה .היריעל תושדח תוריחב ומייקתה
 תא םג תשבוכ הגלפמה .םיבורמ םיחטשל תטשפתמו הגלפמה תדובע תשדחתמ
 ,(םיטסינומוקה) "םימודא״ה תעפשה תחת ויהש ,ריעב םייעוצקמה םידוגיאה בור

 .םירחאו רועה ,ץעה ,טחמה ילעופ ןוגכ
 םחנמו דלפנרוק השמ ויה הלא םידוגיאב רתויב םיליעפה םירבחה
 ילעופ דוגיא ריכזמכ .לודג תרשכ לעב םאונכ דחוימב ןייטצהש ,ןייטשרבליז

 םילאידיאה תא םילעופה ןיב ץיפהל וצרממ הברה ןייטשרבליז םחנמ שידקה רועה
 חילצה ויתועפוהב ,"םימודא״ה לש היגוגמידב םחליהלו תירטלורפה תוינויצה לש
 ינשולסופ םייח תא םהיניבו הזה דוגאה לש רעונה תיצקס ירבחמ םיבר שוכרל
 ופסנ) ןייטשרבליז לאיחיו רקנש ףסוי השמ ,טורבסייוו יכדרמו (ץראב אצמנ)

 .(האושב
 תדוגא לש תדסיימה .דתיה ,הגלפמל ודי לע השכרנש ,תאזה הרובחה

 ."רוב־גנוי" םידבוע םידלי תורדתסה ןכו "טנעגוי" םשב צ״עופה רעונה
 ;ךרעטש־אדזאיווג״ טרופסה ןודעומ תא הגלפמה הנגרא 1928 תנשב
 שריה (האושב ופסנ) לקניפרג גילז ׳דלפנרוק השמ ,ודמע ןודעומה שארב
 ,לגר רודכל תויצקס ןאכ ויה .(זירפב) .דדייז הדוהיו (ץראב תעכ) יקסני׳צברטס
 תויתרבח תולועפל םוקמ םג שמיש ןודעומה .הלק הקיטלתאו גנופ־גניפ ,סקוב

 .תויתוברתו
 ,יקזדורגוניוו לארשי ׳ץיבוניבר לאימחרי ויה ןודעומב רתויב םיליעפה
 ופסנ םלוכ) הנזיבוטוג בקעי ,יקציווי׳זד קחצי ,וטי׳ז רב־בייל ,ץיבסוקניפ לארשי
 ,(ץראב םיאצמנ) יקסבוזנרוח ה׳ציאו ׳גרברפוק לבייל ,דנלרדוח דודו (האושב

 .(הקירמאב) ץיבורשוא .ר׳ציאו יקסבשיבמר םהרבא
 ,תופש ודמל םהבש ,םילעופל ברע־ירועשל הרבח םג הדסי הגלפמה
 תויתוברת תואצרה םג ומייקתה םהבו דועו (תילארשיו תיללכ) הירוטסיה

 .תויתורפסו
 "עניב רעטייברא עשידיי" םשב יטמרד גוח םייק היה הגלפמה די לע

 .הביבסה לכב םסרפתהש

 (ץראב אצמנ) ןמדלוג לואש דחוימב ונייטצה "טנגוי" הגלפמה רעונב
 .(האושב ופסנ) ןחוק לביילו הקסני׳צברטס לרפ ,גייווצנשריק השמ

 תוטישל רתוד רתוי רבע "היצאנאס״ה תטלש רשאכ ,1934—36 תונשב
 תועונתה לע רקיעבו ,ןילופב ידוהיה בושיה לע תושיגנה ורבגו תויטסירלטיהה

 .םרחוה השוכרו םילעופל ברעה־ירועשל הרבחה תא ורגס ,תוידוהיה תוילעופה

 ץרמב 17 םזיב תידוהיה תיעוצקמה העונתה לש תיללכה התיבשה ירחא



 309 — ץליק רפס —
 לש (תיצראה ?הצעומה) *"טאר־דגאל״ה ידי לע ןילופ לכב הזרכוהש ,1936

 ריכזמ רצענ ,תוימשיטנאה תוערפה דגנ האחמ רותב ,םייעוצקמה םידוגאה
 ,טפשמל דמעוהו יקסני׳צברטס שריה הגלפמה

 .ס.צ ןויצ ילעופ לש תפתושמ תיקנע הנגפה המייקתה 1936 יאמב 1־ב
 וליחתה הזמ האצותב ,ריעב היסולכואה לכ לע בר םשור התשעש ,.ם.פ.פו
 ,םידוהיה דגנ תיסרא תימשיטנא הלומעתב "קינבודנרוא" םנואטבו םיקדנאה
 תמזי יפל .ץליקב תידוהיה ,*ןיסולכואה לע תובוחרב תופוכת תויולפנתהל המרגש
 הלא תורמשמב .ריעה תובוחרב תוידוהי תודינ תורמשמ ומקוה (לאמש) צ״עופ
 "ורעטש" טרופסה ינודעומ לשו רשבה ילעופ לש תורובחה דחוימב ונייטצה

 ."לעופה״ו
 ץוח ."תדבועה י״א ידידי תדוגא" הספת הגלפמה תולועפב דחוימ םוקמ

 .תדבועה י״א תורטמל םיפסכה ףסואל בר ךרע םג היה יתלומעתה הכרעמ
 הדיעוב הלבקתנש ,הטלחהה ,דתיה הגלפמה תוחתפתהב הנפמ תדוקנ
 .דכו תונרקה ,סרגנוקה ,תינויצה העונתה תולועפ לכב ףתתשהל ,1938 תנשב
 לש תודובעה לכב ופתתשה תוריסמב ,הגלפמה ירבחל חתפנ שדח הלועפ חטש
 י״א לש הגילה ןעמל תולועפב רקיעבו םילקש תצפה ,תונרקל םיפסכ ףסוא
 ינידמ קבאמ לש תימוי־םויה הדובעה תא הז םע דחי חונזל ילבמ ,תדבועה

 .םייעוצקמה םידוגיאהו םילעופה תבוטל ילכלכו
 רמושה״ו (.ס.צ) צ״עופ םע םיסחיה קודיהל טעמב אל עיפשה הזה דנישה
 .ןרטנימוקה י״ע ןילופב תיטסינומוקה הגלפמה רוזיפ ירחאל הז היה ."ריעצה
 תוברקתהל םרג הז בצמ .םיטסינומוקה תרזעב ץליקב תונביהל זא ףאש "דנוב״ה

 .תופתושמ תויבמופ תועפוהלו םייטסילאיצוס—םיינויצה םימרזה ןיב
 םינשה לש יאמב 1־ב תועפוהה ויה הלא תופתושמ תולועפל האנ אמגוד
 הנייטצה הבש ,1938 תנשב הלודגה הנגפהה דחוימבו המחלמה ינפל תונורחאה

 .(.ם.צ — צ״עופ תעפשהב) בוכורוב ץובק לש ותעפוה דחוימב
 ויה ץליקב םידוהיה םילעופה קבאמ לש רתויב םיפיה םיקרפה דחא

 .1938 תנשב היריעל תוריחבה
 תונוטלשה וקקוח ,תויריעב םיביסרגורפהו םילעופה תוגיצנ תא םצמצל ידכ
 ירוזיאל ריעה תא הקלח הלשממה .תוירוחא—תוישיא תוריחב לש שדח קוח
 לש םכסה ףקותב .םהיגיצנ תריחב תא םילעופל ורשפאי אלש ,הלאכ תוריחב
 תפתושמ םידמעומ תמישר הגצוה םייתגלפמ יתלבו (.ם.צ) צ״עופ םע הגלפמה
 םירוזיאה לכב .הלודג הלפמ ולחנ םיקדנאהו תונוטלשהש ,התיה האצותה .תוריחבב
 דמעומו םידוהיה תרזעב (תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה) .ם.פ.פה יגיצנ ורחבנ

 .לודג בורב רחבנ דלוס השמ הגלפמה
 תידוהיה היסולכואה לכ לשו הגלפמה לש רוברבה תריש היה הז החצנ

 .ץליקב
 הדימשהש ,הלודגה האושהו םלועה תמחלמ התא דחיו 1939 תנש האב
 םהייחו םהיתוגלפמ לכ לע ץליק ידוהי תא םהיניבו ןילופ תנידמב םידוהיה חא

 .םיירובצמ
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 ץליקב תיעוצקמה העונתב םיליעפה תמישר

 .תיצאנה האנשה ינפל תונורחאה םינשב

 :רועה ילעופ תדוגא

 גייווצנשריק השמ ,ןמדלוג לואש ,ןייטשרבליז לאיחי — (לאמש) צ״עופ
 .ינשולסופ םייחו

 .טסולדלוג ,ןמסיל ,ןייטשכילק ףלדו — (.ם.צ) צ״עופ
 .קוטשנייוו שירב — דנוב

 ,גייווצנשריק דוד ,קינטולז השמ — (״םימודא״) תיטסינומוקה היצקרפה
 .יטיאמזור הנוי

 .יקסנילוג דיוד — לארשי תדוגא ילעופ

 .טחסת ילעופ דוגיא

 .גרבנירג דוד ריאמ ,גייווצנשריק סחנפ — (לאמש) צ״עופ
 .םקל ףסוי השמ ,דלפנרטש עשוהי ,םיובנמלפ — תיטסינומוקה היצקרפה

 :רשבה ילעופ דוגיא

 .ץיבורשוא דוד ,ןפשקוב לדוג השמ ,רקוצ היעשי ,ץיבוקשרה

 :םיפואה דוגיא

 .ץיבסוקעפ ךינה

 :םידיקפהו דוגיא

 .טאווב אבוק

 .(.ם,צ צ״עזפ כ״ב)יקסגי׳צברטס ןועמש לעפ ןוזמה דוגא לש זכרמ רותב



 311 — ץליק **ם

 ץליק ידיליל חדקו
 הנידמהו ץראה מנגה3 ולפנש

 ׳הנגהה רבח ,קינלוס לאימחרי
 .1937 תנשב שבוכה תמרב לפנ

 ׳םילשוריב הנגהה דקפמ ,רגרב בקעי
 .1938 תנשב התינח תמדא לע הילעה םוי־י לפנ

 ,1938 תנשב ץראל הלע ,1912 דילי ,ןמרוק לואש
 .1948 ראורבפב םילשורי תנגהב לפנ

 ,ח״מלפ רבה ,יקסני׳צברטס לאומש
 .1948 לירפאב קמעה־רמשמ תנגהב י׳גקואק תויפונכ םע ברקב לפנ

 דלוגנרוק לארשי
 .טפושה־תמד תנגהב לפנ

 ,1929 תנשב הצרא הלע ,1907 דילי ,ריאמ ןב טארדלוג יכדרמ
 .1948 תנשב רורחשה תמחלמב קדצ־לדגמ תבצחמ תנגהב לפנ

 ,ל״הצ ןיצק ,1935 דילי ,ןמרכוה ןתנ
 ,ז״טשת תנשב היליקלק ברקב לפנ

 ,1918 דילי ,יכדרמ ןב רגניטכמ קיזייא־לארשי
 .ז״ישת ולסכ ׳א םויב הזע לע ברקב יניס — ״שדק״ עצבמב לפנ



 :איק ידוהי תורוד העברא

 ןחוכ םייח ונב ,ןחוכ לארשי

 (רפסה רבחמ)ןורטיצ סחנפ—ןחוכ םייח לש ונתח

 ןורטיצ הירא ונבו
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 * תומשה חתפמ

 305 .ח אלעבא
 35 שובא ץיבומרבא

 35 ביילשריה ״
 35 ה׳ציא לארשי "
 163 הדוהי יבצ ״

 153 החמש ״
 303 םאיליוו (ץיוואנארגא)וואנארגא
 (עקטאמ) סקאמ "
303, 304 

 303 ינעפ ״ "
 163 .דשמ רעלדא

 163 המלש םייח ״
 301 .וו ״
 301 .פ ״

 128 הבול ץיבונורהא
 59 םיחא וילרהא
 21 הדוהי ״

 32 ןמכילרהא
 26 יקסנ׳זרבוא

 164 ,110 ללה ןמרבוא
 50 ינשבוא

 198 ,98 ׳62 הימחנ ץיבורטסוא
 129 .ח יקסבוטפוא

 279 ,םורפ רמייהנפפוא
 164 ךורב ךאברוא

 43 .י
 23 (רברג) םהרבא לטייברוא
 211 ,22 ףסוי

 130 האל גרבנזור— ״
 23 לאומש ״
 308 ה׳ציא ץיבורשוא

 310 דוד
 15 הוח גרבלגיא

 שאנגיא (ןייטשלעדע) ןייטשלדיא
69, 99, 121 

 137 .ר סלדייא
 246, 35, 23 גרבנזייא

 ,95, 94, 23 רב םהרבא ״
,110 ,163 

 91, 29, 28 ילתפנ ׳ילא ״
,148 ,164 
 299, 298, 297, 137 דחב ״

 25 לשריה ״
 163, 152, 32 לדוי םייח ״

 ,30 ,28 ,27 (הק׳צק) לסוי ״
,196 

 245 קלול ״
 148, 136, 97, 30 ריאמ ״

,163 ,196 ,209 
 249 רטסיגמ ׳׳

 123 הינמ ״
 211, 162, 30 לדנמ ״

 (ס׳ילתפנ ׳ילא) דוד השמ "
23 ,27 ,91 ,97 ,134 ,135 !136 
,148 ,163 ,197 ,209 

 164 ילתפנ ״
 163 .ש ״

 163 המלש ״
 25 עקלמש ׳׳

 28 הדיירפ הרש ״
 255 השמ לארשי טריבלייא
 228, 32 השמ ״

 138 .א גרבנלייא
 187 לשה עשוהי
 187 םוניב החמש ״

 35 ץיבוקציא
 66 םיובלא

 .ןטרא .לא י״ע רדוס *



314 

 123 השטייג םיובלא
 298, 297 ןויצ ןב טריבלא

 130 קחצי "
 163 ■דשמ ״

 163 הירא יבצ טרעבלא
 138 רתלא טרבלא

 301 ןאמטלא
 286 םירפא דזאילא

 307 שאילא
 163 ףסוי .דשמ רעמלא

 121 גייווצנלא
 66, 63, 59, 38 לדנמ גייווצנלא
 163 לאומש לארשי טראפלא

 163 בייל .דדוהי ״
 257—253, 128 לאיחי טרפלא

 299 .י ןאמקלא
 245 האל טקלא

 120, 45 ד״וע ךלמילא יארלא
 130 הנימ רתלא

 35 גרבמא
 150 ךלמ דרלגנא
 247 לדניג םרדנא

 136 ,97 ףסוי ךונא
 63 ,44 רשנא

 45 ד״וע "
 307 לארשי לפא
 191 יקסניווטרא

 ,150 ,137 ,86 ,69 רזעלא ןטרא
151, 153, 297, 298 

 130 ׳99,98 ,68 הגייס ״
 197 ,142 ,106 ,105 רתלא ךילרא

 130 ,99 הרש ״
 154 ריאמ ברה יזנכשא

 279 רמייהנדאב
 165 קחצי לארשי ץיוואכראב

 23 רייאגוב
 245 דרפ ״
 267 דוד רדניבכוב
 201 ,32 יקסבוקוב

 310 לדוג .דשמ ןאפשקוב
 124 בד בוכורוב

 163 ,30 שירב בוד ןייטשנרוב
 245 .דנח ״

 123 .דלול ןייטשנרוב
 89 לטומ

 89 (רבונ׳צפ) לדנמ ״
 245 ,164 םחנמו ״

 163 יכדרמ
 299 ,298 ,297 ןועמש

 35 יקסבוקרוב
 126 דבכוי
 126 לאומש ״
 126 ןורהא ןיטשרוב
 240 ,38 .דדורבולאיב
 164 אשד ןאמרעדיב
 89 ליריאמ רניצ׳זייב

 256 ןייב
 163 ,29 לאקזחי .דקמיב

 163 לטומ ״
 301 ,215 ,214 לשיפ עקמיב

 297 .דמלש ץיבשוניב
 180 קחצי המלש לטנניב

 131 יניצירטסיב
 260 הנינוטנא הקספוקסיב

 131 ןתנ םדבנריב
 121 גייווצנריב

 14 .דדיירפ ץיבוראכאלב
 163 שובייל

 36 ףסוי שאכאלב
 258 באלסידאלוו טוכאלב

 303 אננא קאלב
 261 ,258 קירגה קא׳צשיאב

 204 ,150 ה׳זב דלפנמולב
 186 ךורב ףסוי ברה ״

 186 רפוס לארשי ״ ״
 301 ריאמ ״ ״
 186 המלש ״ ״
 186 לאומש ״ ״

 291 לשיפ רכיילב
 35 וינבו יקצילב

 163 ה׳ציא קחצי ״
 28 בקעי ״
 28 .ב.מ ״

 198 ,163,28 אבא לאומש ״
 45 לבייפ יקסבוטאכלב

 124 דוד ןוירוג־ןב
 124 קחצי יבצ־ןב

 163 ףסוי םהרבא רעטסעב
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 163 לאיחי השמ רעטסעב
 163 ריאמ קחצי רעסעב

 163 המלש "
 163 ריאמ קחצי קילגרעסעב

 164 שירב רעקעב
 303 ׳בג ״

 163 םהרבא ןאמרעקעב
 163 םייח םהרבא

 86 ,85 חנ ר״ד ןואדב
 303 םירמ אזארב

 163 ןמלז המלש קארב
 311 בקעי רגרב

 113 .ש ברה טורב
 114 ברה טודנורב
 85 ר״ד ךורב

 216 ,215 המלש יקסנילרב
 259 ,256 ,248 ףלודא ןמרב

 15 הקבר ץיבוקרב

 165 רזעלא דירפדאג
 304 ,303 בקעי השמ דלואג

 303 ׳בג ״
 163 לאומש טאג

 163 עטנ ןאמטאג
 303 םיליפ קעבמאלאג

 303 ׳בג
 301 .ה טסולדלאג
 301 .ג ןייטשדלאג

 164 יכדרמ דימשדלאג
 305 .׳צ ןעדראג

 303 לארשי ןיפראג
 303 ׳בג לעקגיפראג
 164 השמ קחצי טוג

 119 ,118 ,114 ,89 לשיפ טרהטוג
 308 בקעי הנזיבוטוג

 148 .י ןמטוג
 145 ,142 ,94 ׳61 ,37 לדוי ״

 137 .מ דירפטוג
 187 ב״וש השמ ״

 113 ,112 ,22 באז ברה דלוג
 122 םולבדלוג

 245 ןרהא
 60 .ד ״

 245 והישאי ״
 165 השמ

 38 ׳פשמ םולבדלוג
 95 .א גרבדלוג

 13 השמ םהרבא ״
 245 הלא ״

 38 .ב ״
 209 ,163 ,97 לשה ״

 30 באז ״
 163 ריאמ קחצי ״

 90 ,30 לבייל ״
 14 לאכימ ״
 210 השמ ״

 163 לאונמע ״
 310 טסולדלוג

 207 ,17.5 דוד ׳ר ןמדלוג
 .(קינלימחמ ר״ומדאה)

 175 הל׳היעשי ׳ר ״
 207 ,175 לדנמ ״

 310 ,308 ׳307 לואש ״
 ,175 ,148 םוניב החמש ״

205, 207, 213 
 22 ןויצ־ןב ברפדלוג

 37 רדנט ״
 37 החמש ״

 ,138 ׳137 םהרבא טרדלוג
185, 297 

 185 ב״וש רכשי. ״
 311 יכדרמ ״

 14 דוד םהרבא רדיישדלוג
 14 עדנייה ״

 146—143 ,61 ,37 ףסוי ״
 198 לבייל דימשלוג

 198 האל הכלמ
 310 דמ יקסנילוג

 23 ,םשמ יקסמויבמלוג
 163 שובייל הדוהי

 245 טנומגיז ץיברוג
 270 רזעילא ברה ןמרוג

 29 ראייג
 232 ןמלק טסייג

 125 תויחא גרובזניג
 125 בוד ״

 291 םהרבא גרובצניג
 126 דבכוי ״

 14 הלייב רסיג
 14 דוד -
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 164 ׳ידידי טאנג
 164 םחנמ יכדרמ רענפעג

 164 לבייל רענטרעג
 136 ״מ.י זדהליפג

 29 םהרבא רלטרג
 83 םיחא
 29 הירכז
 93 ףסוי "

 137 לכימ "
 256 יכדרמ

 289 ל״ירהמ ברה דרביורג
85> 87 

 245 הקנ׳הרש
 44 םיחא םזיורג

 129 יסורג
 38 ןורהא ןמסורג

 62 (הק׳צפ) גילז דלפסורג
 262 לרניג רוטקיוו שורג

 207 ,175 ׳52 קחצי םיובנירג
 14 עצרש

 26 דלופואיל םארגנירג
 26 ,25 לפוק

 86 ,32 גרבנירג
 245 באז ״

 245 ,163 ףסוי ״
 163 קחצי בקעי ״
 310 דוד ריאמ ״

 34 ןאפשנירג
 306 ןתנוי

 163 שריה יבצ ״.
 164 גילז ״

 212 ,211 .מ ןפשנירג
 197 ׳187 יבצ ברה ״

 35 קנרג
 163 יכדרמ שריה ״

 297 ,196 ןורהא לפאדנרג
 164 ,29 דוד לקניפרג

 308 גילז ״
 163 רכשי
 122 יכדרמ ״

 163 ןורהא לאומש ״

 301 .ה םאד
 301 .י ״

 270 השמ ברה יקסבשונאד

 48 ד״וע יקסג׳זרבוד
 260 ׳זאדוד

 111 השמ רשטיוד
 48 ד״וע ןינוד

 14 לזייר עבוד קעדאי׳זד
 301 .מ ״

 128 לארשי יקסבולאי׳זד
 308 קחצי יקציווי׳זד
 126 דבכוי ארוי׳זד
 126 םחנמ ״
 38 ׳חפשמ דנמאיד

 32 ןמחנ ״
 99 ׳בג טנמאיד

 13 ףלודא יקסנישאגיד
 59 דוד זיוהנזיד

 71 ,60 בקעי ךובייד
 122 לווייפ ״

 163 רמלא גייווצלטייד
 48 ןמור יקסבומד

 180 ,163 (ןטקה) לאומש ןמרגאה
 14 רתסא םואה

 163 ףלוו באז רניילאה
 163 דוד ןאמסאה

 180 ,163 (ןטקה) לאומש ןמרגה
 311 ןתנ ןמרכוה

 282 בקעי ״
 283 ,281 קחצי ״

 סחנפ -קחצי ץלוה
 137 (עיניפ ה׳ציא)

 245 הינא ןמפוה
 164 ,90 ףלוו ץיברוה

 163 ריאמ ״
 דורב ףסוי רתלא ברה גרברוה

94, 186 
 ,164 לאלצב קחצי ״

186 
 148 ,136 ,94. לכימ

 170 רזעילא ׳ר ץיוורוה
 167 רזעלא ׳ר ״
 170 לישה ׳ר ״

 לאומש םייח ׳ר "
 169—167 (ןי׳צנחמ ר׳ירמדאה)

 הזוחה) קחצי בקעי ׳ר "
 167 (ןילבולמ
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 171 המלש קחצי ׳ר ץיוורוה
 167 שריה יבצ ׳ר ״

 171 םולש ׳ר ״
 55 ,53 רלטיה
 301 .ם דייה

 15 שריה טייה
 15 הדירפ ״

 163 ןועמש ףסוי ןייה
 163 ׳יעשי גרעבשריה

 163 בוד םייח ןהאזשדיה
 66 .ה ץיבושריה

 97 .ד ץיבוקשריה
 32 םורדוט

 . 154 דוד ברה ןהכה
 154 באז ״ ״

 154 לארשי ״ ״
 ןידארמ ריאמ לארשי " "

270 
 154 השמ ״ ״

 163 ,162 םייח ״
 163 ריאמ לאיחי ״

 268 ,261 ,260 לנידרק דנולה
 198 ןמפיל ט״וי ברה רללה

 128 םייח רלה
 91 ,32 ןייבגסה
 45 ד״וע ״
 301 .מ רעללעה

 301 .ם רעלדנעה
 301 .צ ץיוואקשרעה

 52 ד״וע .א םאלגטרה
 198 41 םהרבא ר״ד ןמרה

 198 ,110 דגיקסיז ״
 198 ,45 ד״וע לאיחי ״
 198 41 בקעי ר״ד ״

 198 עבש ״
 241 טאטשבמרה

 63 ר״ד לצרה
 310 ץיבוקשרה

 128 הרוד

 158 לאוי רטסיימגאוו
 227 ,226 ןורהא ןדלאוו

 226 לדנמ השמ ״
 165 ףסוי דעטאוו

 301 .ם ןאגיוו
 301 .ל םניגגיוו

 245 שוילפ גרבנייוו
 304 ר״ד ״

 306 ר״ד רעגרעבנייוו
 30 ביורטגייוו

 307 םהרבא גייווצנייוו
 38 ךורב בירגידו

 254 הקשרה
 150 ,92 ,86 םייח ״

 197 .וו ״
 128 םיחא קוטשנייוו
 310 שירב ״

 307 לארשי ״
 129 לדנמ ״

 15 השמ סידו
 15 המלש ״

 164 עטנ םיוב םיזבסייוו
 15 םירמ טודבסידו
 137 .ב .ר ״
 308 יכדרמ ״

 163 הנוי ןמסידו
 163 ףסוי יכדרמ ןאמצידו

 153 רנליוו
 66 .ז.א ״
 99 .צ ״

 308 לארשי יקזדורגוניוו
 32 יקסניקדו

 254 יקצינשיוו
 245 למק טנרפילדלוו

 35 יקסבו׳צשולוו
 61 ,59 ,22 זמלוו

 ,121 ,74 ,69 ,22 הינפטס ״
132, 241 

 187 באז ןושרג ףלוו
 308 םהרבא דארגנוו
 291 םהרבא ןמרטסוו

 286 גרבסקוו
 287 ,276 .א
 143 לשרה ״

 60 .ח ״
 23 ׳יעשי

 279 ,276 .נ
 66 .א ןוגרוו

 130 ,129 ,128 .רגמ ןילטיו
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 164 ,90 םוניב החמש הב׳זריו
 257 ,250 ,249 רויאמ ץילשיו

 197 גרבדלו
 29 םירפא רבדולו

 148 שילו
 15 שריה ןמרסו
 15 קחצי ״

 137 .ח.מ ןמסקו
 40 ר״ד ןמדו

 163 סחנפ ןאמרהאז
 307 יקסבלאז
 259 יקסרוגאז

 ,130 ׳129 ,127 באז יקסגיטמ׳ז
207 

 22 םהרבא יקסיאגז
 210 םיחא ״

 22 (בלסי׳צימ) ךלמילא ״
 197 ,97 ,96 םייח ״

 255 ,197 ,97 לאיחי ״
 206 ,196 ,96 ,22 בקעי •

 99 האל ״
 ,195 ,98 ,91 ,22 ׳פשמ
197, 264 

 ,106 ,97 ,96 ,22 יבצ
 206 ׳205 ,197

 245 שוביפ ןמרביוז
 32 .פ ןמרעינז

 163 ףסוי
 22 קו׳ז

 29 יקסבוק׳צנויז
 211 ףסוי ״

 308 רב־בייל וטי׳ז
 138 .ב ינלטי׳ז

 137 .ם
 308 ,307 ,306 ,198 הדוהי הדייז

 60 .מ ״
 306 ,198 ריאמ ״

 198 הינמ ״
 99 הגייפ ״
 198 סחנפ ״
 121 םיחא ןמסייז

 200 ,123 (שוקי) בקעי ״
 306 ,200 השמ ״

 200 ,199 דוד ןתנ ״

 200 ןמלק ןמפייז
 198 השצ ןבא־רבליז

 94 גרברבליז
 38 ןמרבליז

 163 קחצי םהרבא ןייטשרבליז
 59 קיזייא

 163 ךלמילא
 245 הרוד ״
 153 ףזיוי

 14 בייל ףסוי
 310 ,308 לאיחי ״

 14 בקעי
 153 קחצי ״

 110 ,45 לארשי ״
 245 השולימ ״

 301 .מ ״
 308 ,307 םחנמ ״

 38 ,32 ׳פשמ
 120 הליצ

 163 ,110 המלש ״
 40 ר״ד גלשרבליז

 163 ,35 ,28 דוד ץיפשרבליז
 15 לדיירפ ץשרבליז

 221 ,70 םייח יגולי׳ז
 87 ,86 קחצי יקסנילי׳ז

 240 ,239 ,69 .וו הדובונמי׳ז
 126 ,125 ףסוי רגניז

 42 ןמרגניז
 279 .ח

 122 לשרה ןמסיז
 120 הדע יאכז

 199 ללה וטולז
 128 בקעי ״

 ,150 ,130 ,95 ,32 ריאמ ״
199, 211 

 199 ןתנ ״
 199 ,198 סחנפ ״
 110 .ל.י ברה קיגטולז

 310 יהשמ ״
 130 המלש רגנילז

 256 יקצילז
 243 גרבצלז

 37 לשנא ״
 129 .ב ןמצלז
 89 לשה רצלז
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 15 הגייפ רצלז
 124 לבבורז

 127 יקסמור׳ז

 308 דוד דנלרדוח
 160 ,80 ,79 טאווח

 308 ה׳ציא יקסבמרוח
 85 ןזח

 187 ,186 הל׳סוי רנמלח
 187 הל׳,דשמ "

 30 ׳זרלימח
 100 ןועמש ףסוי יקצינלימח

 245 לארשי "
 92 .ז.ש "

 245 הזוד ״
 164 ריאמ ילא שאלעמח

 164 דוד לאיחי יקסרעבארח
 90 (רפלב) דוד יקסבורברח

 89 אבא ףרודנרח
 164 יכדרמ "

 245 קטאימ ןוסרח

 153 הלפ רבואט
 187 ,186 ריאמ קחצי ןמואט

 124 קחצי ןיקגבט
 םהרבא ׳ר יקסרבט

 171 (קסירטמ דיגמה)
 197 ,176 וינבייל ׳ר ״

 הלטומ ׳ר "
 (רימזוקמ ר״ומדאה)
171—173, 176 

 יכדרמ ׳ר "
 171 (ליבונרשטמ דיגמה) ״

 289 ל״ירהמ -
 171 םוחנ ׳ר ״

 171 שריה יבצ ׳ר ״
 187 ,186 ריאמ קחצי ןמואט

 197 ףסוי ״
 197 לטפש ״

 163 םייח רעניצאקיט
 30 ,28 םיובננט

 162 רזעילא ״
 23 ׳פשמ ״

 128 הקשזור ״
 181 ןועמש

 126 רדנסכלא לצרווננט
 163 יבצ

 126 בייל רצנט
 163 םייח ״

 230 ׳187 (ס׳לדנרהא) השמ ןמיירט
 208 ׳גניא בוקאינרשט

 157 בלסידאלוו זלליגאי
 305 .נ ענסאי

 123 ,32 רגי
 148 ,136 'ילא ןמטסוי

 74 םיחא ץיבוקסוי
 74 לארשי

 303 ירדעה ארוי
 30 הדוי

 128 לאומש ״
 32 יקסבוקרוי

 260 דראודא
 245 רתסא יקציבזי
 245 הנח

 245 לאומש ״
 241 ,162 םנוב החמש יקכלארזי

 128 רדנסכלא יאני
 22 םיחא יקסבליקני
 163 לאומש רעגעי

 66 בקעי ץיבובוקעי
 89 השמ ץיבובוקי

 184 םייח השמ
 209 לאומש ס׳ליקי

 48 ד״וע יקסנורי
 278 ןימינב יקסמילשורי

 298 ,273 הני דוד ״
 273 אישח הנח

 17 םוחנ השמ ברה
155—165 270—293 

 ןושמש (ימלשורי)
 273 בד

 (ץישודרמ ר״ומדאה) רב רכשי ׳ר
173 

 163 ריאמ לארשי

 32 םהרבא ןחכ
 267 רודיזיא ״

 283 ,163 רזעלא ״
 * 154 שירב בד ״
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 94 .י ן.דכ
 94 לסמ "

 148 ףסוי "
 238 בקעי ״
 163 הנמ ״

 283 ,150 השמ ״
 90 לשיפ (ןחוק) ״
 255—253 ר״ד אנהכ
 257—256 דוד "
 91 ,22 למל ״

 310 אבוק טאווב
 312 םייח ןחוכ

 312 לארשי ״
 22 רנמלכ

 267 יקסוולימכ
 154 קחצי ברה ץכ

 245 השיר ץיבלאירתכ

 163 םהרבא יקסוואדאל
 305 ןורהא

 163 ה׳ציא קחצי "
 305 אביקע

 163 לבייפ לאומש ״
 14 אמיא לדנייש אפאל

 14 שריה ״
 164 לדנמ שובייל טפאל

 ,136 ,134 ,97 ןימינב סועל) בל
148, 197, 213 

 136 השמ ״
 228 ,227 עשוהי םייח ןייטשנבל

 126 ףסוי
 70 ,69 השמ • ״

 267 ןושרג ץיבוקבל
 201 שובייל

 298 ,297 הרש
 ,196 ,129 ,119 דוד יקסבוטרבל

297, 298 
 ,108 ׳107 ,62 לאומש ״
152, 196 

 128 .ע
 245 הקנ׳הרש ןמרדל

 121 רנילבול
 121 גיוודול

 130 ףלודא יול
 37 םדוא ״

 32 .ב דל
 278 ר״ד (ידעל) ״

 266 ,246 ,240 ,148 ,23 ןמרה ״
 ׳פזרפ רוטרא—לבייפ "

217—219, 301 
 63 לשיפ ״

 64 ןושרג ר״ד ןיול
 32 ןוזניול

 290 40 ר״ד ״
 157 ףושיב טסוגוא יקסניסול

 164 שובייל ןאמרעביל
 274 דוטנרבוג ןיגיל

 163 רודגיבא רעהאטיל
 62 רואטיל

 93 ,61 לאומש דטבייל
 287 המלש ןבואר טכיל

 306 ןייטשנטכיל
 95 ,94 םולש םייח

 13 םיל
 14 לשנא ״
 14 ףסוי ״
 310 ןמסיל

 163 באז השמ עקפיל
 298 ,297 הגח ץישפיל

 153 הלול
 196 ,93 ,22 לדנמ ״

 153 השמ ״
 238 לאקזחי גרבמל

 29 ןמלק סלמל
 245 הנימ רדנל

 261 .ל ןמנל
 163 השמ ץיוואקוועל
 163 ךינעה ״

 164 המלש עשוהי ץשעל
 310 ףסוי השמ םקל

 245 הקנ׳הרש "
 126 הנח רדל

 126 .י ״

 99 ,41 רגרברואמ
 288 רתלא
 163 שריה עפוזאמ

 260 ןאפטס רוזאמ
 85 יקסביאמ

 לאיחי ריאמ ׳ר
 178 (הצבורטסואמ ר״ומדאה)
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 301 .מ ןוסריאמ
0. 301 

 178 קי׳צריאמ
 301 .מ רעגניטכאמ

 301 .ע
 163 בקעי קאינילאמ

 301 .א ר״ד לעטנאמ
 303 ןמלז אלענאמ

 303 ׳בג ״
 301 .ד ץיוואקסאמ
 301 .ה
 301 .פ "

 163 רטלא גרעבראמ
 301 .ס.ה ץיוואקראמ

 30 ןרטשנגרומ
 30 ןתנ ץיבוקדרומ

 126 ןמלק

 38 םיחא גרבנשומ
 211 ׳163 דירב "
 59 ,56 לרב

 35 וינבו ״
 15 ףסוי ״

 15 קוועל בקעי
 218 ׳פורפ יקצי׳צשומ

 ,150 ,86 ףסוי ןרהא ץיבוקשומ
 197 ׳196 ,153

 153 הרוד
 163 המלש בקעי

 153 ,68 הנל
 196 ,163 לפמיג יכדרמ ״

 32 ׳פשמ
 15 הגייפ הדניה יקסבוקשומ

 14 לארשי
 14 םוניב ןמלק ״

 175 םהרבא ׳ר ברה טקשומ
 175 (הנרפמ)׳יעשי ׳ר ״ ״

 163 2קעי המלש ץיוואדאימ
 43 ןמלטימ

 38 לאיחי ״
 193 ,191 45 ד״וע לזיימ

 256 הנלה םילטיימ
 45 ד״וע דלפיימ

 38 ץנימ
 78 ,77 תויחא ״

 138 רתלא ץנימ
 301 .י ״

 254 יליל ״
 163 ריאמ לכימ ״

 138 השנמ ״
 77 םירמ ״

 196 ,99 הנה גרבצנימ
 35 רחמנצימ

 88 .ל.י
 165 ריאמ

 127 ׳ץיביקצימ
 260 קי׳ציאלוקימ

 162 .ג יקנעיפשימ
 126 רגניטכמ

 311 ,198 קיזייא לארשי
 198 יכדרמ ״
 23 ׳פשמ ״

 307 הלחר ״
 198 הירמש ״
 164 יכדרמ יקסגילמ

 129 .ש לגנמ
 (קצוקמ ר״זמדאה) לדנמ ׳ר

26, 196 
 245 הוח םיובלדנמ

 90 רזעלא הלנמ
 32 דוד ׳׳

 45 ד״וע .י ״
 164 בקעי ״

 220 ,219 השמ ״
 32 המלש ״

 164 יכדרמ לדגעמ
 179 ,142 ,121 ,99 רבדמ

 94 לטוי הקנירמ
 14 ליספ טנומרמ

 246 ץיבוקרמ
 153 ,30 לאומש ״ ,

 260 ׳זרימי׳זק יקסבוקאבונ
 60 ,59 םיחא קבונ

 288 ,204 קירנה ״
 204 בקעי ״

 123 לאפר יאתשוחנ
 116—114 ,70 יבצ יקסליבינ

 111 ׳פז־ופ ץיבוטורנ

 163 ןועמש יקםוואנסא0
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 259 רויאמ יקסני׳צאס
 255 >248 .יקסני׳צבוס

 309 השמ דלוס
 311 לאימחרי קינלוס

 242 ,197 ,94 דורב יקסבולוקוס
 91 קיגקוס

 240 יקסני׳צברטס
 146 ,61 םיתא "

 309 שריה ״
 308 לרפ "

 311 לאומש ״
 ,126 ,90 ןועמש ״

146, 310 
 297 דרנרב יקמבשטס

 137 .י
 299 .ר םענייס
 127 ץיבוקניס

 132 לאינד םיקריס
 163 השמ יקציטאוואלס

 301 .י ץיוואמילס
 158 הקלומס

 48 יקסס
 245 לצרמ ריפס

 38 רזעילא הרוקמ
 123 קלוד יקצרוקס

 44 קיגטוורס
 150 ,85 לשרה דרצרס

 164 ןבואר ןייטשלעדע
 121 ,99 ,69 שאנגייא ״

 301 יסגנירזע
 163 ףסוי ךורב גייווצנלע

 163 לרב ״
 66 ׳63 ,59 ,38 לדנמ

 163 ילתפנ ״
 111 ,110 ברה לאימע
 136 ,97 ףסוי ךאנע

 167 ףסוי ברה ןייטשפע
 167 ןמלק םומינולק ׳ר ״

 126 רתסא לחאפ
 197 .י ןמריסאפ

 163 ,32 ללה בקעי ״
 201 ׳פשמ ״

 163 לאקזחי קאטשראפאפ

 163 לאקזחי יקמניטראפ
 32 בקעי ןמרדפ
 14 לדפ ץנרמופ
 251 ,29 יקסננזופ

 123 הנינפ קינשטופ
 123 יבצ

 45 רעיופ
 87 ,85 ,69 ר״ד ״

 121 קלופ
 41 ר״ד ״

 ,307 ׳298 ,297 םייח ינשולסופ
308, 310 

 35 שטקופ
 163 לאירזע ״

 164 ,71 (עוואוו) באז סקופ
 260 ןאילזי יקסגיווישקופ

 283 ץיווקשירופ
 126 םהרבא וקביפ
 148 .א יקמבורטויפ

 29 לידב
 92 םהרבא יקסבוקרטויפ
 163 השמ ״

 301 .מ ןיגייפ
 32 ךונח טלבנגייפ

 255 ןכוקגייפ
 241 טאטשגייפ

 ,149 ,54 ,53 ףזוי יקסדוסליפ
159, 231 

 198 ,130 הגייפ דלוגניפ
 245 השצ רממניפ

 301 לארשי ץיוואקניפ
 301 .ם

 310 ךינה ץיבמוקניפ
 308 לארשי ״

 174 רזעילא ׳ר רלקניפ
 173 ץישודרמ ללה ׳ר

 ריאמ םייח ׳ר "
 173 (ב׳צניפמ ר״ומדאה)

 ,95 ,94 ׳87 ,89 קחצי ״
174 
 175—173 (עיניפ) סחנפ

 99 ןייטשלקניפ
 198 םהרבא

 130 הנח ״
 60 .ג ״
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 211 .ר ןייטשלקניפ
 217 216 ןואיל

 163 לבייפ
 297 קחצי יקסרוגוקסיפ

 162 לאומש יקסבורטעיפ
 99 ׳גניא יקסרקיפ

 105 >62 השמ "
 163 דוד םחנמ ״

 66 ,60 יבצ ״
 260 ׳256 הניגר שיפ

 209 ,163 ,144 ,32 הקסוי ןמשיפ
 249 רזייל .״
 240 ,43 רשיפ

 91 טסריפ
 196 41 ר״ד גרבנטסריפ
 196 לאיטלפ

 310 םימגמלפ
 ,97 ,91 ,87 ,41 השמ ר״ד ץלפ
98, 208, 213, 240, 266 

 94 ר״ד רלשלפ
 163 דוד ןמדלעפ

 191 יקסביפפ
 ,91 ,17 (ילנמ םחנמ) השמ רפפ

 209 ,195—188 ׳163
 189 ל׳רתטא ״

 163 יכדרמ השמ ןמהארפ
 245 קצנארפ

 143—140 ,75 ,61 ,59 לטסיד־ופ
 240 יקסבושורפ

 43 לוולוו ״
 245 הגריא

 43 לדוי

 260 יגוטנא יקסבוקשורפ
 120 ,80 םחנמ יקסלובירפ

 163 אנכש ןאלבירפ
 63 דנלדירפ

 60 .ז ןמדירפ
 153 ,150 בקעי "

 196 ףסוי ״
 245 קחצי ״

 41 רזעילא לואש ןוזנדירפ
 276 לשרה זיירפ

 136 .י ״
 256 קחצי םיירפ

 45 רגניזיירפ

 163 לשנא גאטיירפ
 99 ןמיירפ

 121 ןועמש
 217 ,195 ,145 חנ יקצולירפ

 123 ,122 קטרא ןמשירפ
 230 .א ר״ד ״

 230 ,229 רשא ״
 230 דוד "

 140 ,62 ,59 ,40 ר״ד ןמלרפ
 288 .מ רטשרפ

 264 .מ ןינאצ
 163 לשה עשוהי לגייווצ

 37 ,15 לארשי ״
 37 ,32 ׳פשמ ״

 15 םוחנ ״
 301 .ם םיובנעגייווצ

 310 היעשי רקוצ
 163 רזעיהז ןמרקוצ
 255 קעטנא ״

 35 חספ ״
 163 בקעי ״

 232—230 ריאמ ליטצ
 299 .א ןורטיצ

 187 ןורהא ״
 312 הירא ״

 ,298 ,297 ,88 ,3 סחנפ ״
312 

 301 .ה ןירטיצ
 163 ריאמ לארשי ״

 301 .מ ״
 26 דיאמ ״

 163 המלש ןמרעמיצ
 36 ׳יעשי םייח אניצ

 36 ףסוי ״
 36 לימל ״

 245 קינורב םורפיצ
 41 ר״ד ןויצ־לצ

 239 ןועמש רצלצ
 305 .א ףראדנערע׳צ

 44 ףסוי ןהאק
 163 רשא לשיפ יקסוואלזאק

 243 הרש לבראק
 245 הלזיג ״
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 112 ,111 ברה יקסלבוק
 . 45 ד״וע "

 14 הבח רבליזקעווק
 81 ,71 םיחא יקסבוזוק

 259 ףולא ןגס יקסנימ׳זוק
 153 ןחוק

 30 דוד "
 312 ,35 םייח "

 22 .ח ״
 13 הנ ח ״

 312 ׳35 לארשי ״
 308 לבייל ״

 148 ,90 לשיפ ״
 32 ׳פשם ״

 279 ןמפיוק
 14 דוד םהרבא ״

 121 הטוב ״
 99 .מ ״

 ,86 ׳69 ,14 (םייח) השמ ״
148, 149, 197 

 121 הלופ ״
 99 .צ ״

 259 ׳256 .מ יקציבסוק
 32 ףלוו לפוק
 68 הלוט ״

 210 ,32 קחצי ״
 302 ,301 ענאס (קי׳צפוק) רעפוק

 199 אבא םהרבא ףפוק
 128 הרוד ״

 199 ,127 הדוהי ״

 153 גרברפוק
 35 דורב ״
 35 ל׳קעי ״
 95 השמ ״

 308 לבייל ״
 123 לאפר (יאתשוחנ)

 14 הרש ״
 311 ׳123 לואש ןמרוק
 163 ןורהא דלוגנדוק

 311 ,123 לארשי
 163 ףסוי

 308 ,307 השמ דלפנרוק
 259 ,250 רטסינימ יקסבורושטק

 105 ,104 םיחא רזייק
 130 ,105 רתסא ״

 99 הוח רזייק
 297 ,41 ר״ד .קחצי ״

 123 האל ״
 105 ,60 ,29 הימחנ ״
 115 ,104 ,60 ןועמש ״

 122 המלש ״
 164 קיזייא לארשי דגיק

 64 וניק
 124 ,123 לארשי "
 124 ,123 השטיינ ״

 42 רפיק
 ,125 ,120 םהרבא םיובנשריק

126, 297, 298 
 120 הירא

 ד״וע (יארלא) דלמילא
45, 120 
 ,196 ,119 ,110 קחצי
197, 211 

 120 השמ ״
 120 המיס ״

 119 הל׳פיצ ״
 310 םיובנעשריק

 310 דוד גייווצנשריק
 310 ,308 השמ

 310 סחנפ ״
 152 ר״ד למולק

 ,110 ,95 ,94 ,92 באז הקסולק
197, 205, 206, 207, 1297 298 

 153 ,152 ןמלק הקסולק
 123 השמ ןמגילק

 68 (הרש) הלס ״
 ,95 ,92 ,63 לאומש ״

97, 297 
 196 ,94 ,23 לאוי ןמגיילק
 198 ,196 ,23 קחצי ״

 15 לדנמ רודגיבא ןייטשניילק
 15 אנ:א

 245 דוד גרבנילק
 128 השמ לייבגנילק

 (הקדוומ ר״ומדאה) קחצי ׳ד שילק
175 

 122 םהרבא ןייטשכלק
 310 ףלוו ״

 298 ,297 ,60 ,51 ןמלז
 106 ,63 ,29 השמ
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 60 .פ ןייטשכלק
 122 לואש

 163 ןהכה יאמש
 136 .ב רנימק

 94 ריאמ ןימינב ״
 132 לדניירב יי

 163 דיגה ךונח ״
 138 ,136 .י ״

 ,148 ,136 ,133 ,132 לדוי ״
150, 179, 202 

 163 יבצ אפיל ט״וי ״
 136 בקעי ״

 210 ,160 ,142 ,38 קחצי ״
 163 יבצ קחצי ״

 ,132 ׳97 ,29 לשיפ יכדרמ יי
136, 144, 148, 150 

 297 .דשמ ״
 ,164 ׳132 ,23 םייח השמ ״
 290 ׳203 ,202 ,194

 132 םלושמ ״
 94 .ש ״

 29יי יאמש יי

 59 ,35 השמ גרבסגינק
 176 ,163 םייח רנק

 163 דיאמ קחצי ״
 201 ,38 ׳םשמ ״

 43 הזוארק
 99 ,94 ,41 ר״ד יי

 220 ,60 לדנמ ראיוקארק
 122 ,22 לטשירק

 196 דוד יכדרמ
 196 ףלוו

 72 רטסינימ יקסנרק
 307 לדב יקסנישופרק

 90 דוד יקסנשק
 117—114 ףסוי

 71 דוד ןמחנ

 301 .א גייווצנעזאר
 301 .ה

 164 לואש *ןורב דנאברעטאר
 301 .ר גרעבמאר

 303 םהרבא (ריפשנזאר) םאר
 303 האל ״

 183 ,182 ילא הל׳יבר

 ךלמילא ׳ר ץיבוגיבר
 198 ,176 (בוינדחוסמ. ר״ומדאה)

 קחצי בקעי ׳ר
 176 (החסישפמ ידוהיה)

 308 לאימחרי ״
 176 ןתנ ׳ר
 דוד זתנ ׳ר

 176 (.דצבולדישמ ר״ומדאה) ״
 ףסוי םהרבא רזוע ׳ר
 177 (בוקרמ ר״ומדאה)

 270 שריה יבצ ׳ר
 חמצ ׳ר

 177 (בוקרמ ר״ומדאה)

 142 ,141 ,140 יקציבר
 25 םיחא קניבור

 163 קחצי ףסוי ןייטשניבור
 163 המלש

 249 ןאי יקסנא׳זור
 310 הגוי יטיאמזוו

 151 קירגה ר״ד ןירמזור
 66 .י ןזור

 ,114 ,95 רסיא ילא םולבנזור
117, 118 

 153 ,92 השמ
 130 האל לטייברוא־גרבנזור

 ,130 ,63 ,60 דוד
150, 205, 206 

 130 הלה ״
 163 הירכז

 29 (ס׳הנח הרש) ליסוי ״
 187 לארשי

 (ם׳סוחנ) יכדרמ
163, 187 

 298 ,297 יבצ ״
 22 ׳פשמ ץלוהנזור
 100 דוד דלוונזור

 126 תידוהי ״
 126 ףסוי
 245 הלזיג גייווצגזור

 245 קשוע ״
 122 קניפ ץנרקנזור

 68 דרבטור
 44 41 ,30 ןמטוד

 85 ר״ד ״
 99 ,30 .א גרבנטור
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 180 (ם׳סוחנ) ׳ילא גרבנטור
 130 ,99 הלב

 68 הלה ״
 196 הדוהי "

 (הקשוי) ףסוי בקעי "
163, 196 

 ,196 ,107 ׳85 השמ ״
213, 297 

 32 ׳םשמ ״
 60 .נ

 151 לשיפ ךיירטשנטור
 299 .פ יקסבוקטור

 ,80 (לדוי) הדוהי דלישטור
163, 164 

 35 גרבדנור
 86 קסור

 38 םיחא יקסבודנ׳זר
 130 ףסוי םוחר

 191 רגיר
 66 (ןחדב הלסוי) ףסוי רלזייר

224, 225 

 301 ר״ד ןאמזייר
 205 ,162 ,91 רודגיבא ןמזייר

 ,142 ,94 ,76 ריאמ ה׳ציא ״
143, 150, 205, 206 

 23 רזעילא ״
 23 לשריה ״

 98 .ל ״
 196 ןואיל ״

 76 .דאמולס ״
 205 המלש ״
 204 החמש ״
 163 קילומש ״

 245 השוז רטייר
 127 טנומיר

 245 םחנמ טכר
 245 ןמסטכר

 38 ,32 ןמצכר
 68 יקסבשיבמר

 308 םהרבא ״
 66 ,29 ןושרג ״

 123 דוד •
 121 ךיבה ״

 130 רתלא יקסגישוקגר
 148 ,136 ,95 לאפר ץיבולאפר

 124 םקלאפר
 163 ב״וש יבצ השמ טכער

 ,94 הל׳אבא ׳ר ברה טרופפר
165, 166, 197, 242 

 109 בוי׳זדנאמ ברה ״
 138 ,137 דורב

 ןמטוג ׳יבוט ׳ר ברה
17, 154, 155 

 209 ,148 ׳196 קחצי
 29 ריאמ

 259 ,256 רטסינימ ׳ץיביק׳צר

 209 ,163 'ילדג דוד ריפאש
 209 ,163 ריאמ לארשי ״

 163 לטאמ ״
 304 ׳303 הנוי אריפאש

 303 ילוט ״
 307 ךורב תיפאש
 301 .ר ןאמרעגוש
 301 .ס

 25 יקצניווש
 209 ףסוי רציוש
 307 רזייל ןמלוש
 117 ׳סורפ דוש
 120 םייח ררוש

 202 לרב בוד עקנוטש
 209 ,202 ,201 ריאמ ״

 301 .ז רעואהנייטש
 165 ךורב םיזנרעטש
 164 לטומ סזשנרעטש

 94 ,32 םיחא גרבזורטש
 163 לרב

 137 .י
 32 ןושמש

 29 ןויצ ןב ןרטש
 310 עשוהי דלפנרטש

 157 זתנ קחצי ברה קרטש
 163 םייח יקסוואלדיש

 29 רלבייש
 32 דלפנייש

 196 ןורהא ״
 136 .י

 179 ,163 ,29 לאיחי
 196 בקעי ׳׳

 163 ריאמ קחצי
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 196 םולש דלפנייש
 240 ,239 *ולדגיש

 176 השמ ףיש
 154 (ןהכ יתפש) ך״ש
 163 ףסוי ץיוואמאלש

 260 ףחי אווילש
 97 ,92 לאינד טילש
 38 .ל.מ ץיבלאומש

 308 ףסוי .דשמ רקנש
 43 לטפש

 267 ,240 ןאהוי לגיפש
 (רמז־ילכ ה׳לשנא) לשנא ןמליפש
222, 223 

 122 המלש ןמליפש
 163 הנוי אריפש
 15 הכלמ ״

 305 ׳צ ןמרערפש
 (רוגמ ר״ומדאה) "תמא תפש"

132, 202 
 130. 41 בקעי ר״ד ץש
 299 ברה יקציבורד׳צש

 45 ד״וע רדורגורש
 72 רביירש

 154 לבייפ עשוהי ברה םימואת
 154 הנוי ברה

 תויועט ינוקת

 ל״צ בותכ הרוש דומע
 יקסיאגז יקסיאיגז 24 22

 בוט םשב םוט םשב 19 28
 היסנמיגה תתכו םירומה היסנמיגה'דעו הנורחא 85

 ןמגילק ןמקילג הנורחא 92
 ןמגילק ןמקילג 2 97
 רסאממ בחרמל 34 104
 דישמה ךישממ .דיה

 ,דגייפ הגמפ 31 130
 ץליקב ץלוקב 19 149

 יבולדנה יבאדנפ הנורחא 153
 תרתוימ הרושה לכ 24 242

253 9 4.7.45 4.7,46 
 בד ןושמש בד יאמש 4 273
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