*רדנסכלא לאומ#
תור .י .ח תאמ
םהירפסש םישנא שי .רדנסכלא לע רבדל יל השקו הרושה תא תלקלקמ הבהא
לודג היה — ינשה גוסה סע הנמנ רדנסכלא .םהירפסמ םילודג םהש שי ,םהמ םילודג
!הבכ רשא שעג-רה תניחב ,עבדאו-פישש ןב דבכ היהשכ אלא ותוא יתרכה אל .וירפסמ

להקה ינפל ידמעב .םודקה וחוכ לע ודיעהש תוצוצינ םימעפל דוע זיתה זא וליפא דא

,שיאה ינפמ ינא שייבתמ" :תומסרופמה םילמה תא ינורכז לע ינא הלעמ ,וילע רבדל
יתייהשכ ומע יתרבחתה .דחי םג הארילו דובכל ,סורימוה ירבדכ ,יואר יל הארנש
אדיתמ ינא .אילפהל דע הבגשנ יניעב התיה ובש תוקמעהו ,גלפומ ןקז אוהו ריעצ ינא
".האלהו ונממ ותנוכ ראשתו וירבד תא ןיבנ אל אמש אופיא
א

.הילרטסואב ינדיס ריעב  1859,ראוניב הששב דלונ רדנסכלא לאומש ןב לאומש

ךכ-דחאו ,ןוכיתה רפסה תיבב ךנחתנ .ץמ דיעמ ותחפשמ אצומו ,ןעצר היה ויבא
לולסמל סנכנו הילגנאל עסנ םש וידומיל תא רמגש רחאלו ,ןדובלמבש ,הטיסרבינואב
.דרופסכואבש םי'גילוקה דחאב הרומו רבח הנמתנ  1882תנשב .דרופסכואב םידומילה
,דטסשנמ לש השדחה הטיסרבינואב היפוסוליפל אדדתקה לעב היה  1924דע  1893תנשמ

רבמטפסב ג"יב ,עשתו םיעבש ןב ,םש תמו ,דוע התוא בזע אלש דע הביבסל לגתסהו

ךלמה ןדדוא ךותב היפוסוליפה גציימכ תונמהל הכז ותומ ינפל םינש הנומשכ 1938.
ןובנה השעמה אוהש וילע ורמאו ,םילעופה תעיס תלשממ ימיב היה רבדה( .ןוילעה
).דלנודקמ 'אה זא השעש' ידיחיה
תיסיפה הביבסה לע אל םירומא םירבדה .רטסשנמ לש הביבסל לגתסהש יתרמא

םלוע-טש התנקהש היוטה תדובעל םירשכומה םילקאה יאנתש יפ-לע-ףא ,דבלב
הביבסל ןווכתמ ינא .םדא-ינב לש םפוגל רתויב םיתואנה םניא ,רטסשנמ תרצותל

ךותב הטיסרבינוא לש אלא דבלב תיתישעת ריע לש אל הביבסה ,תינחורה
יחתפ לע םיפוסוליפה םיאצמנ הז-המל" :ינוי ףוסוליפ םעפ ולאש .תיתישעת ריע
םיפוסוליפהש ינפמ" :בישהו "? םיפוסוליפה יחתפ לע םירישעה םיאצמנשמ רתוי םירישעה

םה המ רטסשנמ ירחוס ועדי אל ךכו ".םיעדוי םניא םירישעהו ,םירסח םהש המ םיעדוי

הטיסרבינואה ךותב וליפאו !הטיסרבינואה ידימלת ויהש םהינב אלו םה אל ,םידסח
יעדמ ינפל )הישעתה םע םהל רשקש הלא דוחיב( עבטה יעדמ יכרצ חרכהב ורכוה
היה םנמא .ומצע ךותל ףחדנו ךלוה היה רדנסכלאש אצמנ .םשארב היפוסוליפהו חורה
דוסיפורפכ אל אב םלהקב ךא !זוחמה ישנאבש םילועמה ןמ םידידי לש לודג גוח דימת ול

וימי דע .םדא םג תויהל ףוסוליפ לש וחוכבש ,השעמל הכלה ,חיכוהו ,דידיכ אלא
וליפאו ,םוקמ לכל עסנו חרטו ,תורבחו תודוגא ינימ לכב ליעפ רבח היה םינורחאה
!דדובמו דדוב היה ,ןכ-יפ-לע-ףא ךא .תובישיו תודיעוב ףתתשהל ידכ ,רתויב קוחדה
.ט"צרח תבט ז"י םויב תירבעה הטיסרבינואב ורמאנ!!' הרכזא ירבד יפ* 5
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תור .י .ח

לגרה םעפ היהש המו ,תושרחה וילע הרבגתה ףוס-ףוטו

פוסוליפכ ןיינעתה רטסשנמב אופא-ימ — ול ויה אל

התמו םיללהמ לש "הלוכסא ,

ועד תא הפכ אל .םימת היה שיאה .ןורתי הזב םג םלואו
הגהו רזחו הגה — והשמ אצמ .םהיתועדמ דומלל דימת
T

.די רחאלכ ותעצה תא עיצהו ,חוכיוב הרעה ריעה ,רמאמ בתכ םיכשוממ הדובעו ןויע
היהש םגו ,תטלשה הטישהמ החונ ותעד התיה אלש םיבורקה וידידי ועדי ,ריעצ ונדועב

הז "והשמ" םלואו ".וילוורש ךותב" — תילגנאב םירמואש ומכ — ולשמ "והשמ" ול
"ת ו ה ל א ה ו ןמזה ,ללחה" לודגהו ישילשה ורפס תא םסרפש דע ואולמב הלגתה אל

.תחאו םישש ןב זא אוהו )(1920
v

ב

דומעל ןויסנ אוהו ,תודמח תרותב לפט ) (1889רדנסכלא לש ןושארה ורפס
ךא ,המדבומב םה הריצי םייחה ,ויפל .םיחתפתמה םייחה ילגרה לש עובקה הנבמה לע
םייללכה םהיוקשו תוחתפתהה יכילהת ךותב םיעיפומה םירדגנ הנבמו יפוא תלעב הריצי

םויק ןיא ירהש ,םיידגנ םיגשומ םניא תומדקתההו רדסהש אצוי .ראתלו סופתל ונתינ
.ינשה ילב דחאל

םדא לש "םתולש" ךותב ,רדנסכלא לש ןושארה וטע ירפב ,ונא םיאצמנ ךכו

,רבעב עוקש ) (1908ינשה ורפס ףאו .ןיוורד לש "וזגר םהילע ץפקשכ" םויו תימס
אל ותובישחו ,יגולואיכרא אל ךא אוה ירוטסיה םנמא הז רפס .קול לע ןטק רפס אוהו

הרומ אל ?ושוריפ המ ",ובר" .ובר תא רדנסכלא אצמ קולבש ,המוד .דבלב ומוצמצב

השעש ךרד הרומ אלא ,םיילכשה םייחה יטרפ תא תויחל שי ויפ-לעש הארוה
תועידיה םע בשחתהב ,םעפ דוע תושעל יוארש רדנסכלא אצמש המ הרשע-עבשה האמב

,וימי לש םיעדמל תיללכ תרגסמ טטרש קדל .םירשעהו הרשע-עשתה תואמב ,תושדחה

תרגסמ שפחל שיש רדנסכלא בשח ךכ .םיינויעה םהיתודוסי תא הליג ךכ ידכ ךותו
"קדל בשחש ומכ ,בשח םגו .םתוא ססבלו קודבל ךכ ידכ ךותו ונימי לש םיעדמל תיללכ

ןינע איה היפוסוליפהש ,הרשע-הנומשהו הרשע-עבשה האמה ינב לכ ובשחש ומכ
ישנא לש םתדובעל — ךרע-רב לבא עונצ עויס םנמא — עייסל הדיבשו ,תוברתךב לכל
.םמצע עבטה-יעדמ

הפצוחב וא ,תוריהיב יתוא ומישאיש רשפא" :תועודיה םילמה לע רוזחל יל השרוי

הרסח הניא המכחה תכלממ ...םכחה ונרוד תא העד דמלל ינא רמייתמש לע ,הרתי

םלוע-תובצמ וננוכי םיעדמה תבחרהב תוריבכה םהיתוינכתש םינמאדניאנב ונימיב
דודבו «םהנדיסכ וא ליובכ אהיש תופצל דחא לכל ןיא לבא .םיאבה תורודה תצרעהל
םירחא דוע םתאו ,ול המוד ןיאש ןוטוינ ןודאה ,לודגה םניגיוהכ םינואג וברקמ דימעמה
קלח דיסמהו עקרקה תא תצקמב לקסמה רזוע-דבועכ קוסע תויהל ףואשל יד ,גוסה ותואמ

הברה םלועב תמדקתמ העידיה התיהש יאדו .העידיה לש הכרדב תחנומה הפשאה ןמ
,ינדמלה שומישה םינדקשהו םיפירחה הריקחה ילעב לש םהירכועב היה אל וליא ,רתוי
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מל וסנכוהש ,תונבומ-יתלבו תויעבט-יתלב ,תורזומ םילמב ,קירה וא

ניאש ,היפוסוליפהש םדאה ינב םיבשוחש דע ,תדחוימ תונמא ןיעכל

רבחב הילע ורבדבש תרשכומ הניאו היואר הניא ,םירבדה לש הנוכנה

,ארוקה לא תרגא ,םדאה לכש לע קול(

לש הנוכנה העידי",ד אופא יהירה קול יניעב היפוסוליפה לש התוהמ

םמצע םירבדב תונגובתה"ה , 24),יד  (1,רמול ףיסומ אוהש ומכ ,הכרדו

ענש ,הארש בשח וא ,האר וימיב םג .רדנסכלא לש הרידתה האירקה
דוס השענ ,תוברתה לש השפנ םצע אוהש המו ,אדירג םילמ לש ןינע

ה"ה איהו הל תחא הנקת קר ,קול יניעבכ ,ויניעבו ;הרבהב וריכזהל

ב היהש היגולוכיספב )קדל לש והכ ומכ( ריבכה והכ ןאכמו ".םמצע

אה תואטיסרבינואב עוצקמכ היגולוכיספל םיבורמה ויצמאמ םג ןאכמו

ב םוקמ הל שרד ךכ םושמו ,לכה תוזח היגולוכיספב האר אלש ,ןייצל

עדמל ןינע הנפ לכו ,תונוש תונפ אלמ םלועה .אקוד

ב לדבההו ,איה עדמ רדנסכלא יניעב היפוסוליפה םג ?היפוסוליפהו

מ" :וטסיראל ונרזחש אצוי .ףקיהב אלא הטישב וניא םירחאה םיעדמה

נוכתב הריקחה" :העד התוא אטבל רדנסכלא בהאש יפכ ,וא !"שי אוה

ןה תוטושפ לבא :תוטושפ תודבוע םלועב תומייק םנמאו ".רתויב

כ ותדובע תא רדנסכלא רידגה הב החלצומה הרדגהה ןאכמו .תוחנזומ

ןינעתהל חרוט רחא עדמ-שיא ןיאש המב
ג

,ויתואצרה ,וירקחמ ,וירמאמ — רדנסכלא לש םינושה וירובחב םינייעמו םיבששכ
יגולוכיספ ,יגול ,יתונמא ,יתורפס 1אשומ אהי .םלוכב תפקתשמה תודחאה תטלוב — וירפס

,יוקיל אוהש הז רבד .תוידוסי תובשחמ ןתוא לש טוח וילע ךושמ דימת — ,יסיפטמ וא
היפוסוליפה ןיא .היפוסוליפה לש השפנמ אוה ),עדמ ןיא ,הארנכ ,שודח ילב( םיעדמב ,ילוא

םירבדה תא תולגל הדיקפתו ,הישובלו הייוטב לכ לע תושממה תא ףיקהל ןויסנה אלא
,רסומה ,תונמאה תודבוע תא ריבסהל ןתינ םא .םהה םישובלהו םייוטיבה לכל םיפתושמה

,דחא ןורקיע לש םינוש םינפ וא דחא ןורקיע יפ-לע ,ןויגהה תרותו שפנה תרות ,תדה
,םינוש ךכ לכ םימוחת ךותב ,רדנסכלא לש הרידתה ותרזח .יפוסוליפ ןורקיע הז ירה
.יפוסוליפה — וביטל םגו — םביטל אוה ןמיס ,םינורקעה םתוא לע
ם י סב" האצרהב םוכיס( תויתרכה תויעב םע רשקב הנושארב ולגתנ הלא םינורקע

,קוחרמ םג םא ,רוקסל ונילע ,תצקמבש תצקמ וליפא םראבל ידכ ", 1914).םזילאירה
".םיטסילאיד"הו "םיטסילאידיא"ה וחגנתה וילעש המחלמה הדש תא

ןויער תוחפה לכל םלוכל ףתושמ ךא .הלמל םינוש םישוריפ ?והמ "טסילאידיא"
"םסילאידיא"ה לש קהבומה ונמיס .אוה ינחוד ,אוהש ןבומ הזיאב 'םלועהש אוהו ,דחא
הדבעש האמב יסופטה היוטבו ;םירבדה לע לכשל ,רמוחה לע חורל הרוכב-תניתג אוה
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ליכשמה ,לכשה תודחא רבדב וידימלת תא לגה ליחנהש תילטוטסיראה החסונה אוה
עדונ ויאש ןויכמו «עדונה אלא םירבדב ןיא "םיטסילאידיא"ה לש םתעדל .לכשומהו
,תושממב יולת לכשהש "םיטסילאיר"ה ודמיל םתמועל .לכשב תושממה היולת ,עדוי ילב
ךותב ,הז די לע הז ,דחי םעיפוהב אלא ,עדויכ ינאה םג ,עדונכ רבדה םג םילגתמ ןיאש

.םיעדונה םירבדהו עדויה לכשה ,דחאכ םיישממ םהינשש אצוי .תושממה לש התוללכ
.םיסחיה ראשכ סחי יהירהש ,עדונה ינפ תא הנשמ וא תרצוי העידיה ןיא
T

,םליבשבכ ,וליבשב ".םיטסילאיד"ה הנחמ ךותב אצמנ ךכו וז העד לבק רדנסכלא

,ןכ י"פעא .םיעדונה םירבדה תא הנשמ עדויה לכשה ןיאו םיסחיה ראשכ םחי העידיה

אצי ךכו ,םיעדונה םירבדה ןמ עדויה לכשה הנושש שיחכהל ול היה רשפא-יא
ןיאש ילקרבמ דמל רבכ ".םיטסילאידיא"ה לא ברקתהו "םיטסילאיר"ה הנחמ ךותמ
,תחב םידמועה םירבדה תא ונא םיעדוי הב העידיכ ונמצע תא ונא םיעדוי הב העידיה

לש ינכימ ירפ אלא העידיה ןיאש העדה תא לבקל היה לוכי אל םתס תוברת-ןבכו
קוידב והירה עדונה ןיבו עדויה ןיבש סחיה םא .הרורב הכובמה םלואו .םינתינה םיאנתה

חפל ונלפנ "יטסילאידיא"ה תחפהמ ונחרבבש האריי ,ןחלושה ןיבו אסכה ןיבש סחיכ
".יטסירויביהיב"ה

.תואיצמה םלוס לש ןשיה ןויערב רדנסכלא אצמ הכובמה ןורתפ תא
ךאלמ ונב ץיצמ היה וליא ):קול וברב המולג הלאשבש השיגהו( רדנסכלא לאוש
,ספתנה רבדהו ,ספותה לכשה תא האור היהש בישמ אוהו ? האוד היה המ ,העידיה תעשב

העדה וז ןיאש ןבומ .תואיצמה תוללכ ךותב ,דוחל א"ואכ ,הז די לע הז םידמוע
,ספתנ רבדו ספות לכש אל האור ךאלמה היה "ןוטסילאידיא"ה יפל ".תיטסילאידיא"ה
,רשפא :הז ספות לכשל ץוחמו דבלמ האור היה המ תעדל השק ךא — ספות לכש אלא

ןיעכ היה אלא ,אצמנב היה אל — "ןוטפילאידיא"ה יפל — ךאלמה וליפאו .םולכ אל
אלא ,הז אלו הז אל קפס ,םדא קפס ,לא קפס ,םיניבה-ימי ימכח לש "לעופה לכש"ה
— םימייק םיכאלמה .טשפומ ןויער ןאכ ןיא רדנסכלא יפל םלואו .דבלב טשפומ גשומ
,תונוש תובכש שי תואיצמבש הז ןבומב אלא ,יתרוסמה רואתה יפל ,ןבומכ ,אקוד ואל

הלעמל תובכש שיש תיעצמא הבכש יבב אלא ,םדאה ינב ,ונא ןיאו ,וזמ הלעמל וז
.הנממ הטמל םג שיש ומכ הנממ

.ןלוכב ףקתשמ דחא הנבמש ןפואב וז ךותמו וז לע וז תויונב ולא תובכש
.םדא-ינב הנבמ ,ונא וננבמ טלוב לשמ
.םיווש גוז-ינב הלא ןיא ךא < העדותו רבד ,שפנו ףוג ,חורו רמוח םהירהו םדא ינב

תמיוסמ הגרדמל אב ,רבדה ,ףוגה ,רמוחהשכ רצונש המ ןהירה ,העדותה ,שפנה ,חורה
רתוימו ירקמ ירפ חורה ןיא .רטקה תקידשכ ,דבלב "תפסונ העפות" וז ןיא ךא .ןוגרא לש

המ .ןמימהו ןצמחה ןוגרא לש רתוימו ירקמ ירפ םימה ןיאש ומכ ,רמוחה ןוגרא לש
ותואיצמ םשל אוה יולתש יפ-לע-ףא ,ומצעלשכ שי אוהו שדח אוהו שממ אוה רצונש
.ןמימו ןצמח ילב םימ ןיאש ומכ ,ףוג ילב שפנ ןיא ,רמוח ילב חור ןיא םנמא .ויתודוסיב

.םהה תודוסיהמ םימה םינושש ומכ ,ףוגה ןמ שפנה ,רמוחה ןמ חורה הנוש ךא
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תודוסיה דוסי .אצמנה לבב ףקתשמ םיווש-יתלב תודוסי דוחיא לש הז ינוגדיא םופט

שפנל ןמזהו ףוגל ללחה םגדומ ,רדנסכלא רמוא ,הב .ןמז-ללח לש ותודחא אוה
תפקתשמש ןוגראה תרוצ ? שוריפה המ .ללחה לש ושפנ אוהש ןמזה לע רמול רשפאש דע

הלוכ תושממה םא אוהש הז ילחתה רמוחב רבכמ הנומט שפנל ףוג ןיב הנחבהב ונב
,םיגולוכיספה ,םינוקיסיפה ואצמש המ לכש תוארהל חרוט רדנסכלאו .ללכב ונחנאו
תושממה אוהש ןמז-ללחב ןיב ,ןמזב ןיב ,ללחב ןיב ),בשוחמ רדסה( םינוקיטמיתמה
ןמז-ללחב לכה רוקמ — ונממ תויגשומ תוטשפה אלא םניא דוחל ןמזהו דוחל ללחהש
,ישממה םלועה לש ויתויוכיאו ויתונוכת לכ אלא ,דוע אלו .ותוא ראתמ אוהש המ יפכ

תואדל שי ,תוילכשה תוירוגטקה אורקל םיגהונש המב שממה ןהש תויוכיאו תונוכת
אוה םשורה .רדנסכלא לש ותדובע לש הז קלח אילפמו אלפנ .דבלב ובו וב ןרוקמ תא

בויא ןמ 'ה םילעהש המ ול הלגתהש וא ,דמעמ ותואב "רוצה תרקנב בצנ" היה וליאכ
.הרעסה ןמ ותוא הנעשכ

,ויפ לע רוגשה יוטבה יפל ,וא ,אוה הרעס לש םלוע רדנסכלא לש ומלוע ,םנמאו

קד אל ,וז החונמ-יאב ,הב .ינושארה ןמז-ללחה לש ותחונמ-יא ,החונמ  -י א לש
ונממש הדילה-בד םחרה והירה ןמז-ללח .המצע הריציה איה איה ;הריציל הפיחדה
TT

TT

אצוי

שאר

ה

ה

ירסוחמ ולא תישארב ישעמ םוי לכב םישדחתמו םיכלוה יב ,אצויו אצי .םלועה אצי

;תישאר

תומלשה

תוהלאה
חור

םלוס

.תוהלאה
תוכיאה

איהש
ה

םירבדה .םירקבמה ירבדל ,םירבחמה ךרדכ ,רדנסכלא הכח ורפס םסרופש רחאל

םירמאמ ינש  Mind,ץעבדב ,דודב קומעה םכחה וילע םיפדהש דע ידמל םישולק ויה
.םידחוימ

יקנעה לעפמל היוארה הצרעהב ,הפירח תרוקב ידב ךות ,דודב רבד ולא םירמאמב
המ לעו הז המ עדוי וניאש ,טושפ ,רמא זאו ,תוהלאה לע ןדה ןורחאה וקלחל אבש דע הזה

,רקיע דפסה לש הז קלח .קדצ אל דודב םלואו .טילשה יפמ האציש איה הגגש אמשו הז
.ולוכ דפסה ךלה לש טושפ ךשמה ןאכש היארהו

ןולאב תופקשה תוססבמה תודבועה ןה ולא ?תוהלאלו הז ןשממל המ :ולאשת
;יתדבוע עקר ול ףאש יתדה שגדה לש ןה תודבועה :הרורב רדנסכלא לש ותבושת
.ואשומ לע דיעמ ,ונבש םירציהו תושגדה לככ ,הז שגדו
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שענש רואת ,יתדה שגרה תא רדנסכלא ראתמש רואתב
,סמיי םאיליוו לש תדה לע ינכפהמה ורפסמ דאמ עפשוהש

גרה לא ונל ץוחמ דמועה תדה לש האשוממ תדה רקחב

רחאה וימיב .רבכמ רשכומ היה עקרקה רדנסכלאכ לקספ

א והירה תדה ינינעבש ויפב אלגדמו ,וטוא לש םסרופמה

עהש ומכ .העודי וטוא לש אצומה-תדוקנ .וטוא-שיא )אלא

א ינפל הנש םירשעכ ,רדנסכלא לש קיתוה ידרופסכואה

ריכמ ,םוקמה ארונ המ ונא םישיגרמשכ קר .םויאה

ןיעכ ,תמדקומ השיחל ןיעכ ■והירה םויאה לש הז שגרו

אוה ןינמו והמ ,וז השיחל ,הז שגר ,רדנסכלא לאוש ,ךא

אלא הז שגד ןיאש בישמ אוהו יתואיצמה תודבוע ראש

יהל תדמועה תוכיאה תא הקיפהב ןמז-ללחה לש ותחונמ-יא

אוהו ,הלוכ לבת לש קלח ונתויהב ונא( ונא םישיגרמ ,הז

דש ומכ .איהה הדילה לש הילבחב ונא םישיגרמ — )תאצל

הה רמוחה ינפ לע הפחדש ומכ !דמוחה תאיב לש המומעה

שירחה האובנה חורה ינפ לע תפחרמ ךכ

הלוכ לבת אוה םיהלאה .םיהלאה אלו תוהלאה רמוא ינא

ת ,הז םיהלא םנמאו .וב לכהו לכה אוה יכ ,היהיו הוח ,היה

סה איהש תוכיאה ,וניארש ומכ ,הנוכת תוהלאה םשב יכ
T

,חורה ינב ,ונאש רחאמו !ןמז-ללח לש ותחונמ-יא תשרודו תקחוד ךכ 'םלועה תפיאש ךכ
,הכ דע גשוהש ןוילעה האירבה-בלשב הכזש קלח ותוא םג אלא ונא םלועה קלח קר אל

םידמוע המ-תדמבו ,הפיאשב ונא םישיגדמ .וז הנוילע העפוהל םיפאוש קר אל ונא ירה
.התוהמ לע ונא
ו

".המשגה" וניתובא וארקש המב חרכהב םילפונ הלאכ םינינע לע םירבדמשכ
םילישכמו ,ונא םילשכנ ךכ-ידי-לעו ,רויצל םינתינ םניאש םירבדל ירויצ רואת ונא םינתונ

רשפא יאו לילכ הנממ טלמהל ןיא וז המשגה םנמאו .תויועטו תונבה-יאב ,םירחא םג
ידי-לעו ,הריכהל רשפא ,לכו לכמ השרשל רשפא-יאש י"פעא םלואו .המלש הריקע הרקעל
רדנסכלא יניעב יהירה הנממ תורחתההו ,המשגהה לש וז הרכה .הטעמלו הינפמ רהזהל ךכ

הארנה ,הנפמה תא ןיבהל רשפא ןאכמו ! ) 1ימע ,ם ז י ל א י ר ה םיסב( תונשממה רקיע
תונמאב וינעה אוהו ,הנורחאה ותפוקתב רדנסכלא לש ויתובשחמ ךלהב ,הימתמו שדחכ

!, 1927ןמאה לש ולכשב הריציה ךילהת !, 1925רמוחהו תונמאה(
, 1927).תימסוקה תיתונמאה הריציה !, 1927םירציהו תונמאה
תויעבל ,ךכב וצרת םא ,וא .םינוש םירבד ינש הפיקמ איהש המדנ ללכב תונמאה
!רוצי ןאכ 'רצוי ןאכ ,ותדובע ירפ ןאכ ,ןמא דבוע ןאכ .תושיג יתש שיש המדנ תונמאה
ומייקתה ךכו .הזמ וא הזמ וא תאצל ןתינש םתסה ןמ ,תונמאה ביט לע דומעל םיצור םאו
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,ןמאה לש היגולוכיספה ילעב םהו רצויה שפנב םירקוח םג

נמאה תרוקב ילעב םהו רצונש

נשה דצה תא עולבל וחכב דחאה דצהש םימעפל המדנ םלואו

בצה ,םילמה .םמצע םכותב םהיתוריצי — המדנ ךכ — לספה

שמה .םינמאה תוימינפב תאצמנה הבשחמל ינוציח שובלמ קר

"ה םהיתוריצי תא םעפ ףא ואיצוי אל םא םג ,לספ לספה ,רייצ

נ ,השבכנש וא ,ושבכש םיאיבנ ,ומתתסנש "םינואג" לע םימעפ

,הרקמב קר )תאצומ איהשכ( תאצומ איהו ,תיתמאה הריציה
,םייקתמש המ לש ירמחה שובלה אלא תינוציחה הריציה ןיא

לת ,הליגרה הפקשהה יפל ,ךכ ,רייצב רויצה תולתבו .ללכ שובל

ה לש ותבשחמב הלעש דע ,היהיש ךרוצ םוש היה אלו ,היה אל

הש אוה ןוכנ םולכ ךא .לשמנה םג לשמה םג ,הרואכל ,םיפי

ב לכתסה רדנסכלא ורייצ אל םא ףא רייצ רייצה ,רש אל םא

יה לש וחורב הריציה ךילהת תא רקח .םמצע םירצויה ירבד

ה ,הקיסומב ןה ,דויצב ןה ,תורפסב ןה תולודגה תויתונמאה

קעי לספב שממ לש תולכתסה לכתסהל תונמדזהה ול התיהשכ

פה םדאה תא חינזה אל ףאו ),ומלצ תא בציעו זלה דבע ןהבש

שההש הרכהה ללכל אב ףוס-ףוס .הריצי םושמ הב םג שיש
הרוצ ירהש רצויה לש וחורבש הרוהטה הרוצה הניא הריציה
.ריוצמה דמוחה איה

ךותמ רדנסכלא לש ותנווכ לע דומעל רשפא ,טרופמ רקחמ ךותל םנכהל ילבמ
וישכע" :םירחא םע ונרבדב וא בתכמ ונבתכב ,ונדמא םימעפ המכ .ימוי-פויה ונא וננויסנ

)דמול םיגהונש ומכ( ןווכתמב אלש םייוטבה וניפמ וטלמנ ".יתנווכתה המל יל רדבתנ
,ךכ ידעלבו ,ךכל םדוק :וניצר המ ונרכה ונאצוה המ ונתוארב .הנווכה התלגתה זא קרז
שיש ומכ ,םהישארב ,ונא םירמואש ומכ ,םיבתוכש םירבחמ המכ שי םנמא .והונרכה אל

.ןאכ ןודינה ןינעה הז ןיא ךא .ןובשח תושעל ידכ ןורפעלו ריינל םיקוקז םניאש םישנא
סאה ? םילמה אוה אוה רישה ,ךפיהל ,םאה וא < םילמ ילב דיש שי םאה :איה ונלש הלאשה

אמש ?ךפיהל ןוכנה אמש וא .תשוחנ וא ןבא וניאש לספ ,םיעבצו דב הניאש הנומת שי
?תלוספה הנממ הדסוהשכ ןבאה אוה לספה ,דבה לע םיעבצ לש עודי רודס איה הנומתה
v v

ישה ךותב אצמנ לספהש ול'גנא-לאכימ לש ותרמימ תא רכזשכ רדנסכלא חמש המכ
V v

.ותולגל אלא וניא לספה דיקפתשו םימלוע ימלועמ

אל ימ .תודבועל םיאתמכ תיערה הלגתמ ,בורקמ ןינעה לע םיבשוחשכ ,בושו
איצוה אל וא ,עמש אל ימ ".לכלכ יתיאלנ" !"ליכה יתיאלנ" :איבנה תואירק תא רוכזי
«החונמב יורש ינא ןיא" :ילדרב ףוסוליפה לש ויפ לע רוגשה הז ומכ םייוטב ,ויפמ
.ליגרה יוטבה יפל ",חורה אלמ" אוה .שעג רהכ ןמאה ".המ םוש לע עדאו והשמ בותכא
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ןמאה ןיא .םיילקיסומ םיות אהי ,ןבא אהי ,םילמ אהי ,רמוחב אלא תילגתמ "חור,ה ןיא ךא

.וינפל תבצנ ,ותומצע איהש ,ותריצישכ אלא ומצע תא ןיבמו ומצע תא אצומ
,םלשה םלועב ךא .עסוקמהו יקלחה םלוע ,ךותחתה" םלועב ונלרוג ונילע רזג ךכ
תימסוקה הריציב .דחא לכה אלא תדרפנ הריציהו רצונה ,רצויה תודחא ןיא ,הלוכ לבת
,הדקמב ,וא( הרקמב תשבלתמה יאמצע םויק תלעב תיאליטרע הרוצ לע בושחל וליפא ץא

אבנמה לש החונמה-יאו « םה דחא רמוחהו הרוצה ןאכ .רמוחה תופילקב )תשבלתמ הניא

המ עדוי וניאש רצויה לש החונמה-יא ,וינפל ותאובנש דע אבנמ אוה המ עדוי וניאו
רוקמו םוקמ ,ינושארה ימסוקה חכה ץפנא ריעזב יהירה ,וינפל ותריציש דע רצוי אוה
,תילכתו לע1פ ,רמוחו הרוצ ובש ןמז-ללחה לש ותחונמ-יא אוה אלה ,ןלוכ תוריציה
.דחא םהירה
ז

*ןום-ףום ופסואו םיבושח םירמאמ המכב ועבוה תונמאה לע רדנסכלא לש ויתועד

ןיא וליבשב " (1933).תורחאה ךרעה תורוצו יפויה לע" ןורחאה ורפסב
וידי-לע ןתינש ,היה רובס לבא !םיכרעה לש ,ןוילעה יוטבה םג המו ,דיחיה יוטבה יפויד

תא חתופה םלואו .םלומ םיכרעה תיעב ךותל םנכהל רשפא וכרדש רתויב טושפה לשמה
.םייחה תונמא רדנסכלא יניעב איהו ,תודמה-תדותל וב שדקוה לודג םוקמש הארי רפסה
.םלשומ גירא ויה וייח .לודג ןמא הב אוה היה יכ ,בורקמ רדנסכלא ריכה וז תונמא

.דיה תמכחב האיקבה תחא השא ודי הנבמב הלכתסה םינש ינפלש םעפ יל רפס

".ןכסמ יוה" :הרמאו ינשה דצב הלכתסה «"רשואמ דה" :הרמאו דחאה דצב הלכתסה
ףוסוליפ ,שיאה לש תילכשה תודידבה לע יתרבד רבכ ".הקדצ איהו" :ףיסוה ןקזהו
תא םיבהואש םיבר ומכ .םה ףא םידדוב ויה םיישונאה וייח .םירחוס ןיבל הבשנש
ןכ-יפ-לע-ףאו .תורזוע דיב ותיבו וימי לכ קוור ראשנ ,תוירבה לע םיבוהא םהשו תוירבה

תודסומה לכב ךמת רצה וביצקתמ .וימי לכ המלש החפשמ לכלכו ודאוצ לע םייחר ויה
םצמצ )הנטק היסנפמ ותסנרפו( הנקז תמחמ ותרשממ רטפתהשכו «אבה לכל רזע ,תויבגמהו

םיחרואל חותפ היה ותיב .תויטרפה ויתואצוה תא אלא םידחאב ותכימת תדמ תא אל
םיטיהר וא חיטש ילב גגה תחת ןטק רדחב בכש ומצע אוהו ,םיבוטה וירדח תא ןתנ םהלו

ילרבילה ץתעה תא םייקו רציש גוחה ןמ היהו תוילרביל ויה תויטילופה ויתועד .םינוגה

ידכו ,לייסרוו לש םולשה תואצות תא שארמ םיאורה ץב היה .רטסשנמ לש םסרופמה
.המחלמה ינפלמש םינמרג םידידיל תוליבח חלש הז ןוועב יחרזאה וקלח תא תצק קרמל

אוהש םיעדוי םילבקמה ןיא אמש תישפנ הכובמ ול המרג דלטיה• תילעש אוה יניפא
ךישמהל ול רתומש םהמ רשבתהשכ ,שממ הוצמ לש החמש ,חמש דאמ המו «ידוהי

דחא תאווצ יפ-לע םיוסמ םוכס לבק ותומ ינפל םינש רשעכ .ןכ-יפ-לע-ףא חולשל
עוסנל ףיסומ היה ?השע המ ).םרטה םוקמב( יסכטב עוסנל לכויש תנמ לע ויצירעממ
V

.יסכטב וידידי תא עיסהו םרטב

ףטועמ וא ולש םינפאה לע בוכר אוהו בוחרב ותוא ושגפ .הדגאל ךפה טאל טאל
לע דעסמ אוהו םירהצה דחא ותיבל םיסנכנ .דדונה ידוהיה הארמכ והארמו ,ןשיה וקולחב
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ךדוא לע תוממותשה םג אלא דבלב הברו תוגוע אל אלמ םהיפו ,םינכשה ידלי תא ונחלוש

היהו הפקדזה וליאכ ותמוק זאו ,דדש ידגבב עיפוה תוקוחד םיתעל .וינפ תוזילעו ונקז
םיריעצה וירבח ןיב עודי היה הטיסרבינואב .םעה ילודג לכ ותארקל וצרו םעה לכמ הובג

:דודגב ךלמכ ,ויפב ותדטקמו רונתה די לע םירומה רדחב בשיו ",םהרבא וניבא"כ
.ותצע ומל ומדיו ולחיו ועמש 1ל
ח

.שיאה היה ידוהי ןימ הזיא ,ינממ עומשל וצרת אמש

יתלכאש הנושארה תלשובמה הציבה .לארשי יגהנמב רושק םעפ היה הארנכ
ולצא הליגרה תינקמעה תומימתב עגר וב לכתסה .ףסכ לש ןטק עיבגב יל שיגה ותיבב
היהש שיא יפמ יתעמש ןכ ומכ ".הרשע-שלש ןב יתייהשכ יל ונתנש סוכה יהוז" :רמאו
:דרופסכואב תסנכה תיבמ רדנסכלא םעפ ותא איבהש רובש "רדניליצ" לע וילא בורק
רדבתה םהמש םירופס המכ יתעמש ויפמו «ךומנ היה רעשהו הובג םדא היה אוה
,לטנייטש ,סוראצל םהיניבו ,םימסרופמה הינמרג ידוהימ המכל עדותה ותודחב תונשבש

אל דימת ןבומ היהו ,ויחא ןיב תונמדזה לבב עיפוה אוה ףא םסרופמ היהשכ .דועו
רבח היה וימי ףוס דע .םירחא ירבדל בישקהל םג אלא ומצעב לדתשהלו רוזעל קד
.לארשי רבקב רבקנו הלהקל
הוקמשו ,בותכל לוכיש קרפ ,וצראל לארשי תביש יפלכ ותדמע תעבוק דחוימ קרפ

הטיסרבינואה לש םינמאנה רבח ר"וי םג אוהש תידוהיה תונכוסה שאר ,םעפ בותכיש ינא

םעפב ריעצה יאטיסרבינואה ורבח תא גיצהש ימ רדנסכלא היהש ,לשמל ,םירמוא .ונלש

הצעומה" רבח היה תירבעה הטיסרבינואה לש םינושארה הימיב .רופלב ינפל הנושארה

דמא .התוחתפתהו הנוגרא לש טרפו טרפ לכב ןינעתהו ,הדי לע הדמעש "תימידקאה
העונתב ךמתו ,תוללובתהה תורשפאב ןימאהל לדחש רומג ללובתמ אוהש ומצע לע
חקל שממ רשעמ שירפה לדה וביצקתמ .םיברל ןינע .רתיהש םדוק םג ודאמ לכב תינויצה

.תובישיו תופסאב ףתתשהלו ןאכ שחרתמה לע תועידי לבקל דימת חמשו ,ץראה ןינב

רבשה אבשכ דוחיב .אוהש םוקמ לכב ומע ייוניע תא חכש אלו רכז םלואו
בישה אל ףאו ,םיטילפל הרזעה-תדעו ךותב ךרפ תדובע דבע הינמרג תואטיסרבינואב

,ןאכ רמאנ אל לארשיו יול ,ןהכ — :רשי ןפואב וילא ונפש םיברה ינפ תא םקיר
.םדא אלא

ךלה .תונגל עדי אלו /בהא אל םיחבש .לארשיל םג ,םייוגל םג תפומל היה ךכו

.ךורב ורכז יהי .קדצ לעפו םימת
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