
* "םיקוחר םימש יבכוכ" ביבס י ןורימ ןד 

א 

יש "םיקוחר םימש יבכוכ" תויה לשב א יי 
אוה יואר יקסבוחינרשט לש ןורחאה ור * 
ומוקמ »וז תונמדזהב תדחוימ בל תמושתל 
ףא ,ררושמה לש וירוביח תמישר ףוסב הז 
,םיוסמ ילאטנמיטנס ךרע ול הוושמ אוהש 
תוחתפתה לש החוכמ אל יאדווב ול הנקנ 
!תרחא תוחתפתה חוכמ אלא ,תימינפ תיריש 
הו חורה ייח תניחבמש ,תוחתפתה התוא 
,תינוציח ,תיתורירש םלועל יהירה הריצי 
יוטיב רישב שי יכ ףא .רשפ-תרסחו המילא 
הווחמ. ןיעמו ברק תוומ תעדות לש דורב 
ריש אוה ןיא ,םלועה ןמ הדירפ תליטנ לש 
תויה לשב אל ףא .הרקמ ךרדב אלא ןורחא 
סמ וא עיתפמ דיש "םיקוחר םימש יבכוכ" 
!ןויע לש דוחייל אוה יואר דחוימב ריע 
,םנמא .ריעסמ וא עיתפמ ריש ונניא אוה 
לש וירישב םיבוטה םע ,יתעדל ,אוה הנמנ 
םסק ארוקה לע ךלהמ אוה .יקסבוחינרשט 
הרדגהל ספתנ-יתלב ,קמקמח ,ךר ימיטניא 
שיש ,תאז םע ,רורב .יאדו םג ךא ,הרורב 
הדימ ,לשמל ,וב שי .םיטעמ אל םימגפ רישב 

תוקסיפ הנומש .תוינאכימ לש תלטובמ אל 
תחא לכ תורוש הדשע-פיתש תונב ריש 
תב איה םגש ,החיתפ תקסיפ רחא וב תואב 
ןהמ תחא לכו ,קוידב תורוש הרשע-פיתש 
וא תוחפ ,העובק תנוכתמ יפ-לע היושע 
,רחא וא הז םיבכוכ ףונ לא היינפ :רתוי 
רוטסיה ,יטקאדיד םוכיסו ירויצה ורואית 
שכ הלא עבקו ןלוויש .ידסומ וא יפוסוי 
תרגסמהש אלא ,ער לכ םהב ןיא םמצעל 
דשה הרשע-טיתש ןב תיבה לש תקיודמה 
ירואיתה ןכותה תא תפפוח דימת אל תור 
םיתבה ןמ המכבש דועב .הב ןתינה יתוגהה 
תואלמ לש המאתה תרגסמל רואיתה םאתינ 
וא ןופצה יבכוכ תא ראתמה תיבב ןוגכ) 
חאב ירה ,(תיניארקואה הברעה יבכוכ תא 
תנוכתמה תא אלמל ררושמה ץלאנ םיר 
שולק ,ירוטיד "יולימ רמוח"ב ולש העובקה 
— לארשי-תא יבכוכל שדקומה תיבה) 
םיגדמ — הרקמב אל ילואו ,אוה אקווד 
.(רתויב המיענ-יתלבה התרוצב וז תושילק 
,בטוחמה םייפוי לכ םע ,םמצע םירואיתה 
ית לש תובחרה וא םימוכיס םלוכ םה ירה 
רתוי הננער הרוצב רבכ ונתינש םירוא 

יקסבוחיגרשט-תיבב תראעב ורמאנש םירבד * 
.ררושמה לש ה"כה הנשה-םוי ןויאל 

רשט לש תונושה ותריצי תופוקתמ םירישב 
הברעה ירואיתל דה ןאכ שי .יקסבוחינ 
תוטינוס לש םירק ירואיתל ,תוילידיאבש 
הבהא ירישב םיעלבומה ףונ ירואיתל ,םירק 
סונייקואה ירואיתל '"ליאליאל םיריש" ןוגכ 
,םישולשה תונשמ םירישב ועיפוהש ימורדה 
מה חילצמ םג םא ."העות רופיצ" ןוגכ 
מצל וא רכומ וק ריהבהל םעפ-ידמ ררוש 
וא ,וחוכב ןיא ירה ,עודי דויצ זכרלו םצ 
לש המצוע תואיתל קינעהל ,ונוצרב םג 
הנושארבו שארב רכינ רבדהו ,תוינושאר 
יחדה הנממ תורדענש ,תירואיתה ןושלב 
תוינייפואה ,תויביטאדוגיפה תוירוקמהו תוס 
יקסבוחינרשט לש עבטה ירואית ןושלל 

.םבטימב 

רע תא טעמל םיאב םניא הלא םירבד 
אלא ,"םיקוחר םימש יבכוכ" לש ירישה וכ 
תרותב ןאכ ןודינ ונניא הז רישש ,שיגדהל 
לש ןושלה ףקותלו רואיתה תרובגל המגוד 
המגוד ןאכ השקבתנ וליא .יקסבוחינרשט 
"םיקזח" םירישב רוחבל היה ןתינ ,תאזכ 
דימת אלש אלא .ונממ רתוי ךורע ןיאל 
ינושלה וחוכ תדימב ריש לש וכרע רושק 
בוכ" לש ונימב-דיחיה םסקה .יביטאדוגיפה 
אקווד ילוא ול ןתינ "םיקוחר םימש יב 
,רמול-בטומ וא ,ןויפר הזיא לש ותוכזב 
יגמ ררושמה וב ענמנש תוענמיה תוכזב 
דבעמ לא הגירחמו יריש חוכ לש םייול 
,יגיגח ישגיר-ינושל רטסיגר לש וימוחתל 
רפכ ,ןאכ רמשנ .םצועמ אלו בחרנ אל ךא 
רנה ןיבל ררושמה ןיב םיוסמ קחרמ ,המוד 
שפנה-יכלהו ,ונורכזב הלעמ אוהש ,םיפ 
,הז קחרמו ,הלא םיפונב ויבגל םיכורכה 
םיפונה רואיתל רסמתהל ול חינמ וניאש 
תינושלה העבהה תמצוע לכב שפנה-יכלהו 
תופיקש רישל קינעמ אוה אקווד ,תירויצה 
ןאכ םיאב וז תופיקש לש החוכב .הנוילע 
םייתוהמ םידדצ המכ םלשו אלמ יוליג ידיל 
יקסבוחינרשט לש תירישה ותוישיאב רתויב 

.תירבעה הרישל תימעפ-דחה ותמורתכו 

כ 

תונפהל ינא שקבמ ,רבד לש ורקיע ®ן] 
רשטשגינהבש הרוצל בלה-תמושת תא ■^' 
הבש הרוצל וא ,רישה "אשונ"ל יקסבוחינ 
.םיבכוכב ונייה ,הז אשונב "לפטמ" אוה 
נעב םירבדל םידקהל ,המודמכ ,אוה חרכה 
לע תולצנתה ףא וא רבסה ירבד הז ןיי 
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"םיקוחר םימש יבכוכ. ביבס 

חונימב ןאב שמתשמ ינאש שומישה םצע 
ודפסה זוידה םוחתב יראלופופ אל ךכ-לב 
"לופיט, ,אשונל השיג ,אשונ :ונלש ית 
אלו ינויע רמאמ רישה הווהמ לוכיבכ ,אשונב 
.ררושמה לש ימינפה ומלועל רישי עבמ 
תורפסה לע בושחל ונא םילגרומ ךכ-לכ 
ססובמה חונימב טרפב הרישה לעו ללכב 
ינויסרפקא-תוינאי'צורק תוחנה לע ורקיעב 
לוליחמ העיתר טעמכ ונב שיש דע ,תויטס 
תמה ,הרישב תידב םילקתנ ונאש ,שדוק 
לאכ םג אלא ,עבמ לאכ קד אל הילא םחיי 
וטיר תויביטקפאל ףאושה רוביח וא ןויד 
ישש ,שארמ חינהל ונלגרוה .תיברימ תיד 
ןמ תקפומ ,"הבוט הריש" ןפוא לכב ,הר 
לעו ,וב דומעל ןיאש העבה-חרוכב ררושמה 
ץחל ותוא לש עבטמב הלוכ איה היושע ןכ 
רעו .תימעפ-דחה ותניתנכ הדילוהש ,ימינפ 
רוא טקייבוא לאכ רישה לא םחייתהל ונלג 
וז ץעמ תומילש לעב ,ילארגטגיא-ינאג 
רצומה לש וז ןיעמ אלו ,יחה ףוגה לש 
תמ ונאש ישוקה ןאכמו ,בשוחמה יתונמאה 
ןוגכ גשומ לש תויטנאווילרב ריכהל םישק 
פס רוביחב "אשונ" ןיא .רישה "אשונ" 
,טשפומ יאידיא וא ירופיס ןורקיע אלא יתור 
בו ,וחתפלד ושחמהל אב רוביחה ףוגש 
םילבקמ ונאש תויטיתסאה תוחנהה ימוחת 
הפקשהה ןכתית אל ןהילאמ-תונבומכ ןתוא 
קיע לש חותיפ וא השחמה לעכ רישה לע 
תוחנה יפל .טשפומ יאדיא וא ירופיס ץר 
רנ" רישל ול ,תויהל לוכי אלו ,ןיא ולא 
וא ןכרעב ןאכ ןודל רמייתמ ינניא ."אש 
.ולא תוחנה לש תויתרוקיבה ןהיתולבגימב 
ובשחנ דימת אלש ,ריכזהל קר אוה ינוצר 
בכו וכלה ןה .ןהילאמ תונבומ תוחנהל ולא 
לש התישארמ קר תובבלה תא ןהל וש 
יהלשמ קר תירבעה תורפסבו) ט"יה האמה 
ןרקיעב ןה תורז ,השעמלו ,(ט"יה האמה 
יאב וחתופש ,תויתרוקיבה תורוסמה בורל 
.ח"יה האמה ףוסל דעו וטסירא ימימ .רפת 
,ונניינעל הרישי העיגנ שי וז הדבועל 
ררושמ לכמ רתוי ,יקסבוחינרשטש םושמ 
עגמ םייק ,םינורחאה תורודב רחא ידבע 
קה תוברתה לש ינחורה םלועה םע קודה 
רד ינב לככ ,יקסבוחינדשט ,יאדו .תיסאל 
וטלשש תויתרוקיבה תוחנהה תא טלק ,מ 
יאה תיתורפסה הבישחב םירצמ-ןיא ןוטלש 
ונאש תוחנה !ןמזה לש תירבעהו תיפוד 
אוה ."תויטנאמור"כ ןנמסל ,ילוא ,םיאשר 
רישב ,לשמל) יוטיב םעפ אל ןהל ןתנ ףא 
,תאז םע .("ריש וב דלוי םוי — הז םוי" 
*חורה ותייטנו ותלכשה ,וכוניח תוכזב — 

רוקיב תורוסממ םג קני — תיתודפסה-תינ 
ןיא םא ."תויסאלקראינ" וא 'תויסאלק" תוית 
דואמ דע ונילע השקי ,ךכ םיחינמ ונא 
תה ךרוא לבל ותרישב םיבר םידדצ ןיבהל 
יזל אקווד ןאב ןווכתמ ינא ןיאו .התוחתפ 
םושב ,לשמל .םייסאלק 'םיאשונ"ל ותק 
ינושלה בוטיקה תא ריבסהל לבונ אל םיגפ 
התישארמ טעמכ ותרישב הלגתמה ףירחה 
רישל דחא גוסמ ידיל רישמ רבעמה תעשב 
— ףקות רתיב — וא ,רחא גוסמ ידיל 
חיש" ןוגכ םידיש .הילידיאל יריל דישמ 
דפמ ךתב" ,"תוביבל" ,"תופקה" ,"םימודק 
תחא הנש ךות םלוכ ובתכנ ךכנל"ו ,"אצנג 
תחא לבב תולעפומ ןכ-יפ-לע-ףאו .טעמכ 
ןה ןיא םג םאש ,תוינושל תוכרעמ ןהמ 
ומוציעל ,ןה ידה ,וזב וז תורושק יתלב 
,הז לדבה .המצעל תחא לכ תולדבנ ,רבד לש 
לככש ,החנהמ עבונ ,ןיבהל ונא םיבייח 
דדב ירה ,הרז ונל תואריהל היושע איהש 
אתיביאפלא תניחב איה .דתיה םימיוסמ תור 
םחוקידה תחנה איה אלה ,רישה תרות לש 
תהל בייח ררושמהש ,החנהה וא ,ינונגסה 
אשונל ונושל לש ,הבוגה תודימ תא םיא 
האיה ןושלה תה אל .ולש רנא'זלו רישה 
"םימודק חיש"כ ימיטניא יתוגה-ידיל רישל 
יטסינוטיילפ-ירופיס רישל האיה וז ירהכ 
לש יטאמארדה סותאפה ."ןכנל"כ לילק 
עבות "אצנגממ ךורב"בש ךוראה גולונומה 
במה ,ינונגס בגשו תוינושל תורגסמ ומצעל 
הב קסועה דישמ ץרחנ לדבה ותוא םיליד 
ירופיס רואיתמ וא "תופקה"כ יממע ירו 
תירב"ו "תוביבל" לש הזכ קפואמו יוהש 
ינונגס לדבה ותוא קד ןאכ ןיא ."הלימ 
בהה ןמ אליממ ןפואב בייחתמה ,"יעבט" 
ישב םינתינה םינושה תומלועה ןיבש לד 
,אוצמל ןתינש לדבהה ןיעמ ,םירכזנה םיר 
אוהש העשב ,קילאיב לש ונושלב ,לשמל 
"ידבל"כ קהבומ ישיא יריל רישמ רבוע 
ירישמ"ל וא "רבד"ב ימואל החכות רישל 
לש תיטויפה ןושלה תכרעמ תא ."ףרוחה 
ןיבהל ןיא היפגא לכ לע יקסבוחינרשט 
תודגונמ ןלוכש ,תוחנה המכ חינהל ילב 
נאמוד"ה ונתסיפת ךרדל ,רתוי וא תוחפ 
יקסבוחינרשט (א :הדישה תוהמב "תיט 
ימינפה ומלועל עבמ קד אל הדישב שקבמ 
הריז םג אלא ,וילע םיפכואה ויתושגרל וא 
המיב י ,םינושה • םיירישה ויתוחוכ יוליגל 
םינוש הדימ-ינקב י - תויטויפ תויודדומתהל 
דעבו -תעב טעמכ הנופ אוה (ב )םינווגמו 
רפ ,ידיל דיש) םיתשה םידנא'זל תחא הנ 
יגה החנהה תלבק ךותמ (הילידיא ,המיא 
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תדימ ןד 

המ דחא לכ לש תרגסמהש ,תיסאלק-וא 
תעבוק ,התרהטב תרמשנ איהשכ .,םירנא'ז 
קת יפ-לע םג ומכ הביט םצע יפ לע — 
העבה ימוחת — תיתורפסה תרוסמה ימיד 

סמל םיאתמ אוה (ג »הל םידחוימ תיריש 
שמה ,תויביטארוגיפה ,ןושלה תא וז תרג 
וז המאתה (ד !רישה לש סומתירהו לק 
רבמ תירנא'זה 'תרגסמל רישה ירמוח לש 
רחמב הנחבהה לע ,רבד לש ופוסב ,תסס 
םייק ןכש ,רישה "אשונ" לש תייגוסה ות 
לע ירנא'זה גוויסה ןיב דדפנ-יתלב רשק 
ןורקיעה תרדגה ןיבל ונממ עמתשמה לכ 
חתפתמ וביבסש ,יאידיאה וא ירופיסה 

.רישה 

,יקסבוחינרשט תרישב תרחא העפות 
הקיז םיחינמ ונאש ילב הניבהל השקש 
"ייאשונ"ה ןורקיעל ררושמה דצמ תעדומ 
אה םיגולאטאקה תעפות איה ,ויריש לש 
,םיגולודנימ םיגוויסו םיניינמ םתוא ,םיכת 
ילוקו םייפרגונתא ,םיימוטאנא ,םיינאטוב 
מכ יקסבוחינרשט תרישב םייוצמה ,םייראנ 
לחב הב םירבוגו םיכלוההו התישארמ טע 
תא ןייצל ללכ-ךרדב םיגהונ .רחואמה הק 
דמה ותלכשה ןיבל וז העפות ןיבש רשקה 
ישה ןמ המכבו ,ררושמה לש תיאופרה-תיע 
וניא הז רשק ("הימוטאנאב קרפ") םיר 
,אוה יאדו ךא !קפסב לטומ תויהל לוכי 
ופר ךוניחב הרושק העפותה ןיא הרוקמבש 
תכלוהה ,הכורא תיטויפ תרוסמב אלא ,יא 
סה יניינממ תיאפוריאה תורפסב תכשמתמו 
אלמ טוריפמ ,'סאיליאבש םימחולהו תוניפ 
דכה לש םינושה םהיתוחוכ וא רכיאה תוכ 
יפמ ,סו-חיסה לש "םימיו םישעמ"ב תולז 
,םיסוס לודיג ,ערזהו שירחה תודובע יטור 
סויליגריו לש הקיגרואיגב םירובדו ןאצ 
"אבהדד אמע"ב םיכורא םיקרפ ןיב רשקה) 
מב טלוב םירובדה לש ןוקיגרואיגה ןיבל 
יבה תוחנהה לע תכמתסמ וז תרוסמ .(דחוי 
יח לכב טעמכ תונשנו תורמחה ,תויתרוק 
אלקה םינקיטדואיתה לש רישה-תרות ירוב 
איה הרישה (א :םייסאלקראינהו םייס 
יצמ. תריצי אלו) תואיצמה יוקיח הרקיעב 
תימצעה העבהה ךרוצ יפ-לע השדח תוא 
לו גנעל איה התרטמ (ב ן (ררושמה לש 
על prodesse et delectare) 1) תלעות-איבח 
תלעות איבהלו יטויפה יוטיבה לולכישב גנ 
יתב ,תיללכ היצאמרופניא תריסמב רקיעב 
תוצעב םג ךא ,תואיצמה וא "תמאה" רוא 
יפיצפס עדימ ימוכיס תריסמב ,תוישעמ 
דומלל ררושמה לע (ג ;רחא וא הז םוחתב 
דומיל םהיגוסל תואיצמה יפוג תא ריכהל 

תא ריכהל דומלל אוה בייח דוהיב (ידוסי 
ישל רחבש אשונל םיעגונה תואיצמה יפוג 
,דיבעהל אוה בייח הנקש עדיה תא ן ת 
לע תאה ,ויארוקל ,המיאתמ היצקלס ךות 
פ,ד גוסל ותרגסמו רישה ןונגס תמאתה יפ 

.ואשונמ בייחתמה ,םיאתמה יטוי 

אל ולא תויסאלקדאינו תויסאלק תורו ס \ץך] 
ושפכ לבקתהלו טלקיהל ,ןבומכ ,ולכי"®י 
לשב וכוניח תא גפסש ,ררושמ ידי-לע ןט 
מב ותריש בטימ תא בתכו ט"יה האמה יה 

תורוסמ רמוש יקסבוחינדשט .םירשעה הא 
ךותו ותריש לש םילבגומ םימוחתב ולא 
(יטסירומוה םיתעל) םימת-יתלב םחי תעיבק 
,ןרקיעב וללה וב ורמתשנ תאז םע ,ןהילא 
כוכ"ב .החמיי אלש םתוח ותרישב ועבטו 
וצב הז םתוח הלגתמ "םיקוחר םימש יב 
,ןיעל םיטלוב .רתויב תפלאמו תניינעמ הר 
םהמ םידחאש ,רתוי םיינוציחה וינמיס ,ןבומכ 
מיס םהמ םיבושח לבא !ןלהל ורכחי דוע 
הצמתמ םרקיעש ,רתוי םיימינפ רכיה-יג 
קייבוא תרותב םיבכוכה לא סחיה םצעב 
.(ילטוטסיראה ןבומב) יטויפ יוקיחל םיט 
לדבה רישה ,ינמודמכ טילבמ ,הז ןיינעב 
ישה תרוסמ ןיבל יקסבוחינרשט ןיב יתוהמ 
דעו הלכשהה תפוקתמ השדחה תירבעה הר 
הל דמוע ינאש וז ןיעמ תוללכהב .ונימיל 
הנכס ,עודיכ ,שי ארוקה ינפל התע עיצ 
םע .רבוש ןהל אוצמל ןתינ דימתו ,הלודג 
,עבקאשכ רקיעב העטא אלש ,ינמוד תאז 
השדחה ונתריש לש התוחתפתה ךרואלש 
דמ ,רתויו תונורחאה םינשה האמ ךשמב 
יוקיח לש םיטקייבואכ םיבכוכה הב םיעיפ 

:םיכרד שולשב יטויפ 
ארוקיד םיטקייבואכ םיעיפומ םה (א 
יפונ רואית לש תרגסמב םיצבושמה םייביט 
םדועיי רקיעש ,יביטארוגיפ ףתיצ לש וא 
אוצמל ןתינ וז הרוצב .יטיתסא-ירויצ — 
תא ראתמה ,ג"לי לצא בושו בוש םתוא 

!'דיפס תרעק"כ ברעה ימש 

רה19ה ?יקך3 הךען?ה עקךקלי 

.יהי ינבא םיצלל'לי םיסלונתמ 

(עדפיטופ תב תנסא) 

התב ןיידע בתוכה ,ריעצה קילאיב לצא 
:ןויצ-תביח יררושמ 

,ם ינ ךלכ םיטירפה םימע יריופע 

.םינינפכ םיבכוכ תורקןב םי דקל ו 

(הליל ירוהרהו 

 m
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"םיקוחל םימש יבכוכ" ביבס 

:ותורגב אישב םג וא 

ה^כ ץראה יג? לע וט8'?ן דוע 

בהן תען?'טה םתל3!י תעיריב 

,ץןק יליל — תורתיה תויט'וכ? 

,םישירחמו םיתךוק ,תוליל יקית? 

,םילכונה יליללו רוח?' יפלעמ 

.ב,דן ןוטר ,בהן ןוטו בכונ-לל 

("ימעמ תא תכלוה") 

תינועבצה ותפוקתב גרבנייטש בקעי לצא 
:רתוי תיביטרוקירהו 

,ץגענ? טטס ל# ןידסל ץראה סלתתו ,ברע 

.ויתוחור עבראל ליפאטי עצטאל םינינ? ץי^ל 
(ץראה ימולע) 

:"ינכפהמ" יביטארוגיפ ףוריצב ,יקסנולש לצא 

,חיטבא תלענ — םםךכל חריז 

.םירוי? וילכוכ לל — בהן-יגצךחלו 

(םיעותעת) 

םיבכוכב ושומיש ךרדש ,ץיבורוה ריאיל דעו 
ראינ"כ תראותמ תויהל טעמכ תנתינ 

:"תינרמש 

תוחורל םיחוש ישמ יןד;ם 

ינא ,םיללוכב לגסו םהיתופלחמ תוחורהן 

הדלי. דל1 ילהמ 

םולזוב 

...םיבכוכ לג?ב טש ריוא לע ךלוה 
(םידלי ריש) 

קייבואכ הרישב םיעיפומ םיבכוכה (ב 
יבויח ,ףיקע וא רישי רשק םהל שיש ,םיט 
לש "תילאטוט"ה תועמשמה םע ,ילילש וא 
תמ וז תועמשמש ןיב ,םדאה ייחו םוקיה 
תמ איה ןיאש ןיבו םייתד םיחנומב תשרפ 
םיראותמ םה הלכשהה תרישב .ךכ תשרפ 
כמ"כ רתוי וא תוחפ יפיטואידיטס חרואב 
ער"כ !(ג"לי) "חולה לע תורח םיהולא בת 
רקח קחש ירפס לע הולא יפיעשו לא ינוי 
דשא ,םיהולא ידעכ וא ,(ל"כימ) "טיק 
תובדנב / הקד הממד לוק ועימשי תחנב" 
רפא .(גנילרפש) "הכר הפשב ופיערי חקל 
(ל"כימ לש "םיבכוכה לא"ב) ןאכ רבכ םנ 
ביומו■ םדאה לרוגל תושידאב ,םה םידשחנ 
רסח םוקי לש תורשפאל םג םידעכ םיא 
תולגל ברסמה םוקי ,תוחפל ,וא ,תועמשמ 
לת םישרח םימליא") םדאל.ותועמשמ. תא.. 

םה םיהוד םידיקפה .("חצנ תוכילה וכ 
םא' ,קילאיב רוד תרישב אלמל םיכישממ 
םדאה ייח לשו םלועה לש רשפה ינייצמכ 
עי• לע "ףשינ-יתמב ילע"כ רישב ,וכותב 
ורימז-ינאו !םלועה הנה !םלוע") ןהכ בק 
רש — םייחה תא רש ינא / !םלוע לש 
ינב יריש ועמשי אלו / ...הלילל יריש תא 
/ ,ןוניבי םיבכוכה.,ןועמשי םיבכוכה /— םדא 
ףשנ יתמב ילע / ...חצנה ןיבי ,עמשי 
,(..."עונא םיבכוכ ןיב ,םליאו םיניע יולג 
ןוגכ ,םוקיה לש ותושידא ינייצמכ םא 
עכ םאו ,גרבנייטש בקעי לש תוריטאטב 
לש "ונויער" לש תימסוקה תוצצורתהל םיד 
ניאה םשב וינפל' עינכהל רמואה ,דואינש 
תאו םוקיה תא יטסינאמוהה םזילאוטקלט 
.רשפ םהל ןיאש ןיבו םהל שיש ןיב ,ןמזה 
וכה ידיב ראשנ הזה "יפוסוליפה" דיקפתה 
רודה ידרושמל דע תונוש תורוצב םיבכ 
רושיקה תא םהל ריזחמ יקסנולש .ןורחאה 
בתכל םתוא המדמה ,יליכשמה ירופאטימה 
ןרקיעב ןהש תורטמל ילוא ,חול יבג לע 
רב בכוכמה וחאה") תוינטשק-תויביטארוגיפ 
שנ םירתס בתככ םיבכוכ לש ןוקירטונ ץמ 
יסל םיבכוכה תא המדמ ףא יקסנולש !"חכ 
דדה ,ןמרתלא וליאו !(םיירבעה דוקינה ינמ 
,"ץיח ןיאל םייולג הליל ימלצ"כ םתוא שר 
לע ינכרא יטויפ-יתוגה ןויעב םתוא ףיקמ 
"קירו חותפ והות" ךותב םויקה תועמשמ רבד 
ןיאו שי ,תוומו םייח לש םיכפהה-יגשומ ןיבו 
הרשע ריש"ב "תישילש תרומשא" האד) 
תומדב — םהל קינעמ אוהש םשכ ,("םיחא 
ירה תפוחר" תלייאהו םודאה "רגה בכוכ" 
לש דיקפת — "םיירצמ תוכמ יריש"ב "םיס 
ףאו תילרוגה תירוטסיהה תושחרתהל םידע 
ךז ןתנ וליפא .הב םיללוחמדכיפתוש לש 
בהל הצור ך"נתב םיהולאשכ"ש ונל ריכזמ 
לוחה"ש ןכו ,"םיבכוכ לע הארמ אוה חיט 
לש םייומידה תשרב םיבולש םיבכוכהו 

.("לוח ומכ") "םדאה 

םיבכוכב שומישב תישילשה ךרדה (ג 
תנמתסמ יריש יוקיחל םיטקייבוא תרותב 
יטויפ בצמב םירוביגכ וללה לש םתגצהב 
הפוכת תישיא תועמשמ לעב יטאמארד 
תרשבתמה ,וז ךרד .תרחא וא וז .יתימב 
חרכהב איה ,ל"כימ לש "םיבכוכה לא"ב 
,תומדוקה םיכרדה יתשמ תיראלופופ תוחפ 
הקיזב ררושמה תא תבייחמ איה רשאב 
,םנמא ,םהש ,םייטקייבואל החותמו הפוכת 
םיקוחר םג םה לבא ,לוכיבכ ,"םייטויפ" 
,תימוימויה. םייחה תידוהל רישי סחי תסחו 
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ןורימ ןד 

יתד ררושמ לצא תואמגוד הל אוצמל ןתינ 
:ןומיר .צ .ידג 

.ויתךפןו ,ץיצה יל? רעג בכוכ? ,דיחי, בכיכ 

(םיה לע ברע ןל) 

םהרבאכ םייטאטסקא םיררושמ לצא וא 
שיא"ב םיבכוכה לא היינפה האר) ןוסלגר 
.יתררועתה") םירמ-תב דבכויו ("םיבכוכה 
הלכתסה ,השגינ / תרהרוהמ תירחש .דתיה 
יפנע ןיב בכוככ — וניניב / ,יארבכ ינפב 
ירע רגוסמ לומתךוגי ןגנתה / — תרמצה 
,ןמרתלא לצא םג וא ,("תירחש" — "יר 

:בטיה רכומ תיבב 

,תן?יל ךדי, דוע ונ?ל תא? בוט 

,ץורל ושיגיו יהיט$ךון לא 

,י1ס? לי?*}*?' יל יחינת לא 

.ץוח? ורןיזץנ# םיבכוכה יל? 

(ץק ןיאל השיגפ) 

םTקפת. תא םיבכוכה םיאלממ וז םתרוצב 
הבש ,קילאיב תריציב לכ םדוק ונתרישב 
,םיברוקמ חיש-ינב ףרה-אלל םה םישמשמ 
םיחסונ תת שעב .םידושח םימעפל םג םא 
םירוביגכ קילאיב לצא םיבכוכה םיעיפומ 
ינפה .ררושמה ייח לש תימינפה המארדב 
ןודא לומ לא" תא תמייסמה ,םהילא היי 
מה הרוצב םיגדהל ילוא היושע ,"םירפסה 

:וז םתוהמ תא רתויב האל 

יחור י?.??ג ,לא-י3?יכ םתאו 

,יבל י*ך?ו?י 

ז ושחה הפל ,םתא ושסת ?וימ 

י?ך ם??הז ףעעעל ןיא םן?אה 

?י3?ללן ,יל דיג-יל לק >ה1ו 

םקןושל יתחכש ינ?ו — ש:ן ש: ילוא וא 

?םיזךה תפ?' ,ם3?פ?' ,-ig דוע עמ?א אל 

.ינ? ?צע יכ ,לא-י3?וכ ,ינונע 

רקנ תא אלא תנייצמ הניא וז המגוד לבא 
הצקבש ,תויורשפא לש תשקב ךוותה תד 
חסונב םיבכוכה לע טנמוקה עמשומ דחאה 
ומיד םיבכוכה") םמתימ וא םימת םע-ריש 
םה םיאמר ,םיבכוכב חטבת-לא" ,"יתוא 
הצקבו ,("םיבנגבש םיבנג — םה םינפגהו 
יסאמארד םשור תלעב ,תטלחומ תוהז ינשה' 

:דשה 'ינא,ה ןיבל בכוכה ןיב ,ריבכי 

טוא^ט ה??? בכוכ? ו$ךע ליל? ,יתעדי, . 

.יתןובק ת? ב;וכ עדג אלן 

תוינפה תועיפומ וללה תווצקה יתש ןיב 
לש "ובכוכ" לע םירבדה ,חדינה בכוכה לא 
רכו ("יבכוכ לא טיבא בשא") רדושמה 

.רכו 

תויטויפה תויורשפאה שולשש ,רור *רן 
רשט תרישב תושממתמ ןאכ ונודינש — 
יבכוכ" רישבו ,םינושה היקרפב יקסבוחיג 
ושארה תורשפאה .דוחיב "םיקוחר םימש 
מכ הז רישב תשחכתמ ,תיביטאדוקידה ,הנ 
תתוש המכ טטצל יד .ובש תיב לכב טע 
םיררושמכ ,יקסביחינרשטש ,אדוול ידכ 
לאכ םיבכוכה לא סחייתמ ,םירחא םיבר 
יחל דעונה יריש יוקיחל םייואר םיטקייבוא 
רי וא תוחפ רוהט יביטארוקיד-יטיתסא יונ 
לא ררושמה לש ותיינפ תישאר הנה .רת 

:םירק יבכוכ 

הקיטק תעירי, !יתכךב וא(ק םיוק-יטש י3?וכ 

.דךיוך?'<ן 

עלקהן רע;ה ,םיזה .האןה םקזןךנקמ ישע 

.ם5ך.דן תוטולעמ-חישל םכיל$ םיע;ענתט הטה 

יטארוקיד תימצע העדותב ןייטצמ דויצה 
כו ללכ ירוקמ וניאו (הנומת-תרגסמ) תיב 
ןמ המכב םימשה תועירי ירואית האר) לל 
ןידה אוה .(ןכל םדוק ואבוהש תואמגודה 

:ןוכיתה-טי ליל יבכוכ לא הינפב 

,תקן?מ ןה יג?אמ םילוט? םלוע י3?1כ םא 

.םיטש ריפס? תועובק תונטק תושק?' — ם0א 

םע םיבכוכה לש יביטאיצוסאה רושיקה 
ואיריטס אוה ריפסב תוצבושמה ןח ינבא 
חתמב ןועט ףאו רתוי ירוקמ .ידמל יפיט 
מכ הגירח ידכ דע רתוי לודג יביטאיצוסא 
:רואית אוה אדירג ינועבצה םוחתה ןמ טע 

תורק nj לא הן םיזקורה ןופ?-יטש יבכוכ 

ת-פירף 

.םי?אן יגיק ל?' םיקיז? סיכרא םיותק תוליל? 

לע תססובמה ,היינשה תתשפאל רשא 
וסוליפ" םידעכ םיבכוכה לש היצקנופה 
— םוקיה תועמשמל רתוי וא תוחפ "םייפ 
לכל "םיקוחר םימש יבכוכ"ב תשחמתמ וז 
וז תיללכ תועמשמ אלמ רישה .וכרא 
ינשרפ םה ןאכ םיבכוכה .הצק לא הצקמ 
תמחלמו (ןופצה ימש יבכוכ) האירבה דוס 
יארקוא יבכוכ) אדפה-תייבחרמב תוברתה 
םינודיצ יגב בלב הרובג ונתנש םה ז (.דנ 
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"םיקוחר םימש יבכוכ• ביבס 

"םדא, םדאה תא ושעו םיב ךרד אוצמל 
*בונ) גשומה לש יטסיגאמוהה ונבומ אולמב 
ימי לכ םיתורח םהילע : (ןוכיתה םי ליל יב 
ז (לארשי ץרא יבכוכ) לארשי םע לש וייח 
תהה ךלהמ לכ תא םתודעב םידחאמה םה 
םימשה תא םיהולאה אורב םוימ תוחתפ 
•אב וזחבו והותל םיהמת" זא םהו ,םימהו 
על דעו ,(ימורדה סוניקואה יבכוכ) "ץר 
םה םייואר ךכיפלו ,לפרעב םיטולה תודית 
ומויק רשפ רבדב הלאשה הנפות םהילאש 

:לארשי םע לשו םלועה לש 

דזןי. ידקךג ם?? 

,תזאךל הכ םיקיחךטה ,יזה .דיתץן הגהו רןץ 

:ודיגה ,ודיתגן המע 0} םזוא םיאור ילוא 

!ודיגק — ןזיןחה ץק יתזקו ןויזחה המ 

לש םיימשה יבכוכ לע רמול טעמכ ןתינ 
וז היצקנופ תרגסמב םיאלממ םהש ,ונריש 
גאמה םדיקפת תא והשמב ריכזמה דיקפת 

.המודקה תורפסה יבכוכ לש יגאמה-יט 
תשממתמ איה םג תישילשה תורשפאה 
ושע ונאש ףקות ותואב אל ,םנמא :רישב 
,תאזו) ,קילאיב ירישב התוא אוצמל םיי 
ואה קוחירו ןויפר ותוא םושמ ,ראשה ןיב 
דצש יפכ ,"םיקוחר םימש יבכוכ"ל םיינייפ 
תא הנוקה הרוצבו עפשב ךא ,(הלעמל ןיי 
בו שארב אוה רישה ןה .וננומא אולמ 
רשמה לש ימיטניאה-ישיאה ורבד הנושאר 
אוה חתפנ הרקמב אל .םיבכוכה לא רד 
וייח ךרד לא ררושמה תאצ לע םירבדב 
כוכה לא היינפב םייתסמו ותדלומ רפכמ 
דמש תא דמל באהו ,םאה הבהאש םיב 
.םיקאמושט םישישק יפמ וירוענב םהית 
תמ ,רישב תועיפומה םיבכוכה תוכרעמ לכ 
רתה לאו הירוטסיהה לא קר אל תוסחיי 
רקיעב אלא ,דיתעה לאו רבעה לא 'תוב 
אב" ודעצב ותוא וויל ןה .ררושמה ייח לא 
עו ,"הבחרה תאה לכ אולמב ,הבחרה ץר 
,ךרדה ףוס לא אל רדושמה ברקשכ ,הת 
עצמאב"ש הליפנה וא הדימעה לא אלא 
ףאו ,הדירפ תכרב םהמ לטונ אוה ,"ךרדה 
יכרעמ לש ישחומה םייוליגכ םתוא ןייצמ 

:ושפנ 

עןןגוהה פ?ילנ! אל 

,הןןןה ותזיראמ םןץ? סל? בל ,י?אל י?ל 

? וי^זדית!; ריש אלש ,ולש וי??יכ אלש 

 ntej יהן רןן הש?ן רוא אלל ובה ול^נ םהמ

,םייחה ילףך ל? שירןה עןה ל$ךן$ ךותל 

םירי«? םיקוחך סיק1תך םיןן1נ דיע ה?נן ה?כן 

.םיאיר? םיריען ם?ק? ,ףלחו ר ?ן טולח רןא? 

םיבכוכה לא תימיטניאה-תישיאה הקיזה 
.המצע דעב תרבדמו הרודב 

ה 

םיעיפומ יקסבוחינדשט לש ורישב לבו^ל 
החיכש הניאש ,תפסונ הסדיגב םיבכוכה"^ 
הסדיגה איהו ,השדחה תירבעה הרישב ללכ 
פאה לכ תועלבומ הב .תערכמהו תידוסיה 
ימגדוהו ונייוצש ,תולבוקמה תורחאה תויורש 
יללכה הוותמב תטלשה איהש םושמ ,ןאכ 
הבש םינושה םיטרפל םג לבא .רישה לש 
ריג יפ-לעש הייארה הפיסומ םיבכוכה תגצ 
יד ךכב חכוויהל ידכ .ףסונ דמימ וז המ 
חאל ןאכ וטטוצש םירבדה תא תוושהל 
ררושמה בל תא ואלימש ,םיבכוכה לע הנור 
עה ךותב והכ וא ובכ רבכ םקלחו וירוענב 
םירביא ,םייחה יבחר לע שורפה ערה לפר 
דחא דחא" תא םיחתופה ,הרואכל ,םימודה 

:קילאיב לש "האור ןיאבו 

,רזו$> תונפל םילכ1כי> ,האל ןיאלו דחא דןןא 

.ס?וד ןוג;? ול?י.ו יןואס יניפ? ול? 

םירקמה ינשב .םירבדה םימוד ,הרואכל 
לש םיירופאטימ םימוליג םיבכוכה םישמשמ 
יקש תונמסמ םהינשב > םייתאמ וא תווקת 
אמה תייבכ תא ,םתוהכתה ,םתייבכ .םתע 
קה תוומה לע תוזמרמו ,הנקיזה תא ,םייו 
רשפא-יאו ,םוצע אוה לדבהה תאז םע .בר 
יולת הז לדבה ןיא ורקיעב .וב שוחל אלש 
םתייבכ לע רבדמ יקסבוחינרשטש הדבועב 
העש ,םיבכוכ "המכ" לש םתוהכתה לעו 
םא ,םיצצונ םדוע םירחא "המכו המכ"ש 
ייבכ לע רבדמ קילאיב וליאו ,קחרממ םג 
םתייבככ ,םייוואמה לכ לש תיחרכהה םת 
בהה ןיא םג .דחש תונפל םיבכוכה לש 
ימה הפופא קילאיב לצאש ךכב יולת לד 
יקסבוחינרשט לצא וליאו ,"ןוגי" הרופאט 
שורפה ערה לפרעה" לע םירבדה םינזאתמ 
םסק" לע םירבדה ידי-לע "םייחה יבחר לע 
,םידמלמ הלא םילדבה םג ."םיאירב םירוענ 
םושמ אלא םהב ןיאש ,המודמכ לבא »ןבומכ 
םצעב רכינה ,רתוי קומע לדבה לש יוליג 
ינשב םיבכוכה לש ירופאטימה דמעמה 
יהוז) קילאיב לש הרופאטימה .םירקמה 
רתויב תומישדמהו תוזעה ןמ תחא ,יתעדל 
ילשכ המיגדמ (תויאקילאיבה תורופאטימב 
ידי-לע הרופאטימה ןמ עבתנה תא תומ 
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ןורימ ן1 

ישה לש "םייטנאמור,,ה םינקיטירואיתה לע . 
שמ איהש ףא .ונימי דעו 'גדירלוקמ ,הד 
םא קילאיב לש תורופאטימה בורכ ,תרמ 
תא איה תגזממ ,*("םיבכוככ") ןוימדה ףכ ! 
כ.ד ףגא וא ,המודמה ףגאה ,היפגא ינש 
(םדרא'ציר לש ותעיבק יפל ,tenor-.-!) הגוו 
ה) השחמהה ףגא וא המדמה ףגאה םע 
 vehicle חא התוא ידכ (העיבק התוא יפל*
ות תא תנייצמה ,תמלשומ תינאגרוא תוד 
"תיטסאלפמסא"ה ,"דחאל-השל"ה ותלועפ ףק■ 
ידכ הב שיש ,ןוימדה לש ('גדירלוק) 
יכ דע — ילאידיאה תאו ילאירה תא קצמל 
םיבכוכה .ררושמה לש "ודיב םידחאל ויה,; 
תוגזמתה םייוואמה יינופש םע ןאכ םיגזמתמ 
ןיא טעמכ ,אסיג-דחמש דע ,ךכ-לכ המלש 
המוד) יאמצע יפונ םרוגבכ םהב םישח ונא 
,םייוואמה ומב ,םיבכו םיחרוז םה וליאכ 
םירשמ םה ,אסיג ךדיאמו ,(שפנה ךותב 
פנה תוהמה לע המדמה תיפונה םתוהמ תא 
,המוד) הרומג הגיפס ידכ המודמה תיש 
םייוואמה תייבכ לש ןוגיה תייווה וליאכ 
.(רחש-תונפלש תועשב והשכיא הרושק 
יפ-לעש ,ךכב ןיחבהל השקתי אל ארוקה 
ימה ןיא ,תוגזמתהו דוכיל לש הז הדימ-הנק 
ןוצר העיבשמ יקסבוחינרשט לש הרופאט 
לכל התוא םיארוק ונאשכ .קילאיב לש וזכ 
ירואית םוחת לע תערתשמ איהו) הכרוא 
ונא ןיא (קילאיב לש וזמ רתוי הברה בחר 
לב לשמב ןאכ רבודמש עגרל ףא םיחכוש 
תא הז םימאות םנמא לשמנהו לשמה :דב 
םיברעתמ םניא ךא ,הזל הז םיקישמ ,הז 
ושח :תוביס המכ שי ךכל .הזב הז םיגפסנו 
הרופאטימה ןיבש סחיב הרושקה הביסה הב 
יעוגעג לע םירבדה .הלש טסקטנוקה לא 
יפומ ,ובל תא ואלימש םיבכוכל ררושמה 
כוכ לש יביטארוקידה רואיתה ךותב טיע 
קתשה תא ןאכ ראתמ ררושמה .םירק יב 
דנו ,רוחשה םיה ימב םיבכוכה לש םתופ ,. 
ךרדב לע-לא םילגה תואשנתה תא שרפ 
בוכל םיה יעוגעג לש יוטיבכ תירופאטימ 
ימה תא תררוגה איה וז הרופאטימ .םיב' 
הל הניכמה איהו םינד ונא הבש הרופאט 

ךרוצ האור ינניאש ,רורב הלא םירבדמ " 
וב שיש (Simiiie) יומיד ןיב לידבהלו קיידל: 
ןויצ הב ןיאש ,הדופאטימל ,תומדתיהה ןויצ 
יושעה קזנה לע ףאו טעומה ךרעה לע .הזב 
קרפה האר .םיבר ודמע רבכ וז הנחבהמ חומצל 
:ילסדריב .ם ורנומ לש ורפסב הרופאטימה לע 

M. C. Beardsley: Aesthetics, New- .הקיטיתסא 
 .1958 York 138 — 134 ימע.

יבכוכל . עגעגתמה םיה ומכ :העקיר תא 
רכל ותוריעצב ררושמה עגעגתה.ןכ ,םירק 
יבכוכל התע אוה עגעגתמ ךכו,.,הלא םיבכ 
תחת .ותוריעצב ובל תא ואלימש ,הווקתה 
םיפגאה ינש תגצה לש תטלהומה תוטשפה 
ךוביס .ןאכ שי קילאיב לצא םיירופאטימה 
.המודל-המודל המוד לש רתויב בכרומ 
קמב ונא םילגוסמ ,ראשה ןיב,,ךכ םושמ 
טעמכ ונתעדותמ לטבל קילאיב לש הר 
שהבש תיתוהמה תורזה תשוחת תא ירמגל 
תוגזמתהב שוחלו םייוואמל .םיבכוכ תאוו 
םצעה םע טשפומה גשומה לש המלשה 
יקסבוחינרשט לש הרקמב וליאו ,ישחומה 
ןיב קחרמה תשגרהמ םיררחתשמ ונא ויא; 
תנתינש .ונל רורב ןאכ .המודמל המודה 
,תראופמו תכבוסמ הליבקמ תכרעמ ונינפל 
קמ תכרעמכ תעה לכ הב םיריכמ ונאש 

.אל ותו ,הליב 

יסה איה הז רשקהב רתוי דוע הבושח 
הרופאטימה לש הנבמה םצעב הכורכה הב 
הרופאטימה קילאיב לצא .יקסבוחינרשט לש 
.יקסבוחינרשט לצא ,תללוכו תיתיצמת איה 
ררושמה .תבכרומו תסרפתמ ,רומאכ איה 
לככ תובר תופסונ תורשפא הנממ הלוד 
םיבכוככ ןה םירוענה תווקת םא .רשפאה 
יל ,תובכל םילולע הלא םיבכוכ ירה ,בלבש 
ירוחאמ רתתסהל םילולע םה !תוהכל וא לופ 
םיקחרממ חורזל ךישמהל םייושע וא לפרע 
המכ חתפמ ררושמה :רמוא הווה .םיריהב 
תויביטאוטיס-תוירופאטימ תויורשפא המבו 

לש תיעמשמ-דח הריצי ולצא ןיא .תונוש 
לצא) תבייחמו הדיחא תירופאטימ היצאוטיס 
ףסונ .(רחש תונפל םיבכ םיבכוכ :קילאיב 
ימה תויצאוטיסה לע ררושמה םימעמ ,הזל 
םיזמר םיבכוכה אשונב תורושקה תוירופאט 
םינוש םינוויכב םינופה ,םירחא םיירופאטימ 

ןיעמ םג אוה ויבכוכ אלמה בלה .ירמגל 
אוה ן "האנה ותחרפת םצעב" דמועה ןליא 
ודיתע ריש" םג לא ,םיבכוכ קר אל אלמ 
רשט יכ ,שוחל אלש םילוכי ונא ןיא .ירית 
ופאטימ השחמהל אל ןאכ קקזנ יקסבוחינ 
הנהנ אלא ,ימינפ בצמ לש תימעפ-דח תיד 
אקווד ואלו ,בכרומ ירופאטימ קחשיממ 
.ומצעל אוהשכ ינטייפ לעפמ אוהש ,דיחא 
גמ וניא יקפבוחינרשט ,רבד לש ופוסב 
vehicle -ה לא וסחי תא ריתסהל ללכ ,דס 
,הנהמ יטויפ רישכמ לאכ ולש ירופאטימה 
דמ אוה .תימינפ תואיצמ לאכ אקווד ואלו 
ויבכוכ אלמ" בלהש ךכ לע שרופמב דב 
יבכוכ ןיב לדבה עבוק אוה 'הנייה ,"ולש 
ךכ ידי-לעו םיילאירה םירק יבכוכל ,בלה 
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"םיקוחד םימש יבכוכ" ביבס 
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יקסבוחינרשט לש םינורחאה רישה ירוט 

רמל הליחתכלמ םינושארה תא אוה ךפוה 
רעה" ןוגכ ףוריצב ןידה אוה .טשפומ גש 
דבאמה ,"םייחה-יבחר לע שורפה ערה לפ 
תוילאירה תא ("םייחה יבחר") ומויס ללגב 
טשפומ ידויצ גשומל השענהו ולש תופוגה 
.תויסיפאטימ וא תוירסומ תויצאט1נוק לעב 
טל ,ןבומכ ,רשפא .הז חותינ עקר לע 
וי "הבוט" קילאיב לש הרופאטימהש ,ןוע 
ילוא רשפא .יקסבוחינרשט לש וזמ רת 
המ תא המיגדמ הנושארהש דועבש ,חיכוהל 
,(imagination) ןוימד םשב 'גדירלוק הנכמש 
םשב הנכמ אוהש המ תא היינשה המיגדמ 
 Fancy (ן ןויגיש) עודיכ ,עבקנ ןוימדלו ,י,

לוק עבקש הנחבהה לע הזארפאראפ הנה * 
טויפה ןוימדה :םיגשומה ינש ןיב ומצע גליד 
םצע וא ,םצע םע םצע תמעמ ("ינשמה" וא) 
עמ ,םרזפמ ,םסיממ" אוה ךכ ךותו ,האידיא םע 
דש םוקמב וא !שדחמ רוציל תנמ לע ,םמיל 
יאל תאז לכב רתוח אוה ,ירשפא וניא הז דב 

ורקיעב אוה .ריחמ לכב גוזימלו היצאזילאיד 
יצע תרותב) םימצעה לכש םשכ ,יח חוכ 
."םמוקמב םיעובקו םיתמ םרקיעב םהירה (םימ 
רשאמ ,רתוי אל אוה ןויגישה ,תאז תמועל 
,םוקמהו ןמזה רדסמ ץלוחש ,ןורכיז לש ןפוא 

דשה לש הזמ רתוי ךורע ןיאל הובג םוקמ 
לצא תיתורפסה-תינחורה היכראריהב ןויג 
ית המכו המכ לצא ויתובקעבו 'גדירלוק 
תמועל .הדישה לש םיינרדומ םינקיטרוא 
רשט לש הרופאטימהש ,ןועטל רשפא תאז 
ימה תרדגהל הפי הפי תינענ יקסבוחינ 

לש תיריפמאה העפותה םע ברועמ אוה דועב 
י ,דדיחב הלימב התוא םינמסמ ונאש ,ןוצרה 

,שממ ןויגישה טלוק תאז םע .הידי לע עפשומו 
זדימ םינכומ וירמח לכ תא ליגרה ןורכיזה ומכ 

י לש ג"י קרפ האר) ."יביטאיצוסאה רושיקה קוח 
הש דועב ,ונייה .("היראראטיל היפארגואיב"ה 
תנמ לע תואידיא וא םיטקייבוא תמעמ ןוימד 
:ןזעפות רוציל ךכ ידיילעו ,הזב הז םתוא םימחל 
ויה אלש ,העונתו תויח הב שיש ,ירמגל השדח 
םימצע ןויגישה ול ררוב ,היביכרמ לצא אצמנב 
םירוצא םהש יפכ ,םתניתנבו םתעיבקב תואידיאו 
תמועל הז םתוא גיצמ ,יביטאיצוסאה ןורכיזב 

תמאתה ךותמ הריחב לש ןורקיע יפ-לע הז 
תסמה התוא אללו ,םהיניבש (תיקלה) תמיוסמ 
אלש המ םהל ףיסוהל ידכ הב שיש ,תידדה 
ליפ אלא הז ןיאש ,ןבומ .הליחתכלמ םהב היה 

. 1-תמ דועו וטבחתהש ,הייעבל סג-יראלופופ שור 
.גדירלוק ינשרפ הב םיטבח 
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 «y ןורימ

ישה איה הלאשה") וטסירא לש הדופאה 
גוסמ וא :הדבעה ידי -לע דז םשב שוח 
וא ,ןימל ןיממ וא ,גוסל ןיממ וא ,ןימל 
תומרונלו (קאה םוגרת ."יומידה-שקיה יפל 
תשגדה ךות הנממ ורזגנש ,תויטיתסאה 
המדמה םרוגה וא םשה לש תורזה 
 (vehicle) תומרונה ןה אלה !הרופאטימבש
ישב תויביטרוגיפה לא סחיה לע תוססובמה 
בל וניא ירקיעה ודיקפתש ,םרוג לאכ הר 
אלא ,המשל תיטיתניס-תראותמ תואיצמ אור 
שיחמהל וא קימעהל ,ביחרהל ,ריבסהל 
תרחא תואיצמ תועצמאב תחא תואיצמ 
תינוציקה ןתרוצב .יטויפה יוקיחה תרגסמב 
יגשומב ולא תומרונ ונל תורכומ רתויב 
ונב םיררועמה ,םייטויפה םיטושיקה תרוח 
יפ לע ףא ,ךכ-לכ קומע יטירואית לוזליז 
יש לש התוינועבצמ םעפ אל םינהנ ונאש 
לע ןתוא השיחממה ,ונלש םייניבה ימי תר 

.לעשו דעצ לב 

תויטיתסא תויופידע תעיבק אל ןה לבא 
,תורופאטימה יתש תקידבב ונל רקיע איה 
יקסבוחינרשט לש וגזמ דוחיי תנבה אלא 
ןיב לדבהה יושע ,םנמאו .ונתריש עקר לע 
בושח דצ תנבהל חתפ חותפל תורופאטימה 
תא עילבהל יושע קילאיב .הז גזמ-דוחייב 
םייוואמה תא שממלו םייתאמב םיבכוכה 
,לגוסמ אוהש םושמ ,לדבה ןיאל םיבכוכב 
עד תא חיסהל ,ותרגסמבו יומידה ךרוצל 
הכ םיבכוכה לש יביטקייבואה םמויקמ ות 
ההז הניאש ,תיטרקנוקה תואיצמה ןמ קל 
םיבכוכה תא קתנמ אוה .הל ץוחמש המ םע 
היצאוטיסה תאו םתוא ךפוהו וז תואיצממ 
םוליגל (רחשדנדוק תעש) םיעובק םה הבש 
יקסבוחינרשט .ימינפ-ינחוד בצמ לש ידעלב 
םימש יבכוכ"ב הזכ קותינל לגוסמ וניא 
הנהנ אוה .וב ןיינועמ וניא ףאו "םיקוחר 
רפה ןיב תימד לש םינוש םיטקפסא תולגל 
רוה ןיבל םיבכוכה לש תיטירקנוקה תואיצ 
.תוינוציחו תוימינפ ,תונוש תויווהמ תוי 
תרגסמב ,לוכי אוה ןיא ןפוא םושב לבא 
תחל ,ואשונ םה םיבכוכהש ,ןודינה רישה 
רכל תומודמה תויווחהש ,הדבועה ןמ םלע 
,רחא וא הז דצמ םהל תומוד םנמא םיבצ 
גזמתהל תויושע ןה ןיא םינפ םושב ךא 
ימה ןיא ךכ םושמ .תחא תואיצמל םתיא 
בהה תא חוכשל ונל החינמ ולש הרופאמ 

.לשמנל לשמה ןיבש לד 
יבכוכ" רישה "אשונ" לא סחיה דוחיי 
סבוחינרשטש ,ךכב הלגתמ "םיקוחר םימש 
הז אשונב ותרכה תא לטבל ןכומ וניא יק 
,תיריש-יתלבה תואיצמה ןמ קלח תרותכ 

ןבומב ,בוש) התוא "הקחמ" קר רישה רשא 
בהל רוקמה ןאב .(גשומה לש ילטוטסיראה 
רשט לש וסחי ןיבש ,יתוהמה ,יללכה לד 
בוא תרותב םיבכוכל הז רישב יקסבוחינ 
לבוקמה סחיה ןיבל ,יטויפ יוקיחל טקיי 
וא תשולש לבל .השדחה תירבעה הרישב 
,ליעל וראותש תיתורפסה תוסחייתהה ינפ 
םיספתנ םיבכוכה :דחא ףתושמ דוסי שי 
רע תודימבו םינוש םידדצמ םתשולש יפל 
םהיניבש סחיה תדימ יפ לע — תונוש קמ 
תעדותו הללכב תישונאה העדותה ןיבל 
ןתינש ,טקייבוא םשמשב .טרפב ררושמה 
קנ ,רחא וא .דז יביטארוקיד ףצרב ועבוקל 
רשק לכ ןיאש הנוכת יפ-לע םתוהמ תעב 
רשק איה .םמצעל םהשכ םתוהמ ןיבל הניב 
תל היושע וז תוהמש ,םשורב קרו ךא הר 
.ררושמה תעדות לש םיוסמ דצב עוב 
"לוגסב םיבכוכה" ןיב םיטשה םיררושמה 
לש תועירי םתריש לעמ םישרופה וא 
וליפא וא תקרב-יבכוכ תוצבושמ טמאס 
ורשנש בהזה ינצרחכ םיבכוכה תא םינייצמ 
ייצמ — חריה — םסרוכמה חיטבאה חלפמ 
יגרה לע םיבכוכה לש םתעפשה תא םינ 
רה ןמ ,ןהלש תוינתאנהה תוישוחה תויוש 
םעטלו עגמל תושיגרה דעו עבצל תושיג 
.(ךרע טעמל ידכ םירמאנ םניא םירבדהו) 
לע םיבכוכה לא םיסחייתמה םיררושמה 
קל תוושל םירשע םהש רשפה תדימ יפ 
סיהה ףצרלו םלועה םויקל וא יטרפה םמוי 
שה תא אלא םינייצמ םניא בוש ,הירוט 
תורחא תויושיגר לע םיבכוכה לש םתעפ 
."תויסיפאטימ תויושיגר" ,רמאנ — םהלש 
םיבכוכה תא ,קילאיבכ םיכפוהה םיררושמה 
וא תישגירה תישיאה המארדה ןמ קלחל 
םהלש הכיספה ךותב תלהנתמה תיתוגהה 
תישונאה העדותב םיבכוכה תא "םיעימטמ" 

תא השוע יקסבוחינרשט .תטלחומ העמטה 
ויבגלש םושמ ,יקלח ןפואב קר ךא ,הלא לכ 
,תיטירקנוק תושי לב-פדוק םה םיבכוכה 
םייפארגואיג םינמיס הב תתל רשפאש 
אל ןתינש ונייה !םימיוסמ םיימונתטסאו 
תויושיגרה תרגסמל תחמ המויק תא רש 
רשאל ןתינש םשכ ,ררושמה לש תוישיאה 
יקסבוחינרשט .וז תרגסמ ךותב המויק תא 
תיטירקנוקה תואיצמב תולגל ןתינש עדוי 
אוהו ,םיביטארוקיד םיטקפסא םיבכוכה לש 
אה אוה ,אברדא .הבר האנהב תאז השוע 
יוליג לש תויורשפאל שחכתהל ןכומה ןורח 
קל ןתינש עדוי אוה .םלועב יטיתסא םינפ 
סומ םיגיגה לש תמיוסמ תכסמ םהב רוש 
הש םג עדוי אוה .םייפוםוירוטםיה-םייר 
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"םיקוחר םימש יבכוכ» ביבס 

יבכ ,למסכ ,ןודכיזכ ,וכותב םימייק םיבכוכ 
העידיה יגוס לכ לבא .וירוענל ודבעל יוט 
העידיה תא עגדל ףא םילטבמ םניא הלאה 
:ןלוכ תא תפפוחהו הפיקמה ,רתוי תידוסיה 
כוכה לש תיביטקייבואה תואיצמה תעידי 

.םיב 

:תובר םיכרדב רישב תטלש וז העידי 
.רישה לש וניינב ךרד איה ןהבש תטלובה 
בכ ,ןאכ ונל ןיא םג םא יכ ,ךכל בל םשוי 
םימצע לש הפוצד המישר ,םירחא םיריש 
תכסמ וא תונוזמ ינימ תנכה לש רואית וא 
לכב ,ןאכ שי ידה ,םינרווכל תוארוה לש 
םירישל ינייפואה גוסה ןמ גולאטאק ,תאז 
,רודס הז גולאטאקו ,יקסבוחינרשט לש םיבר 
רשק לכ ןיאש ןתקיע יפל ,רבד לש ורקיעב 
רישה תרגסמ ,םנמא .ישיא םרוג ןיבל וניב 
.ישיאה-ייודיווה ןורקיעה יפ-לע תעבקנ 
,רומאכ ,םיקסוע ןורחאהו ןושארה תיבה 
ךרד דבעל ררושמה לש אצומה תדוקנב 
סמ ךותב לבא .תפכו וירוה תיב — וייח 
שומ תיביטקייבוא תושקונב עבקנ וז תרג 
םירודס םיתבה .רוהט יפארגואיג רדס תמל 
יפארגויבה םידודנה וק יפל אל הז רחא הז 
ןופצמ רישי ךלהמב אלא ,ררושמה לש 
,םירק ,הניארקוא ,דנאלניפ-הילראק :םורדל 
םורדמש רוזיאה ,לארשי-ץרא ,ןוכיתה םי 
הז קלח) ידגהו-ןטרסה-יגוח ןיבש םוחתל 
תעב יקסבוחינרשט האר סונייקואה לש 
,(1936 תנשב תימתדה הקירמאל ותעיסנ 
יפארגויבה רדסה !הניטנגרא לש סאפמאפה 
*סה לש ותומילש םשל ירמגל ןאכ שבושמ 
אל לארשי-ץראל וליפא .יפארגואיגה רד 
וכב-דמעמ אל הל ןתינ אלו התוכז הדמע 
,םויס לש הרוכב-דמעמ אלו םדקה לש הר 
רומאה ךותב תואנה המוקמב העיפוה איהו 
ד-מ ונינפל ונתינ הכו הכ ןיב .יפורטבוסה 
השיש לש תומדא יפונו םיימש-ףונ ימג 
לש רפסל האיכ הרודס הריקסב םימילקא 
םיפונה לש תומיעה םצעב .היפרגואיג 
דחא לכל הווש ךרע ןתמ ךות םהיבכוכו 
קנ (םיתבה לש הוושה ךרואה דעי) םהמ 
יבכ ,"ישונא"ה דחייל דגנכש-לקשמ עב 
צמ םהירהו ,םהמ דחא לכל ינייפואה ,לוכי 
קייבוא תואיצמ לש תחא תכרעמל םיפרט 

.ול ביבכ םיבכוכו םלוע :תיביט 
יצמה לש יביטקייבואה הביטב הרכהה 
בקנ תחאכ תירוטסיההו תיפרגואיגה תוא 
יביטמרופניאה יפואה יד-לע םג רישב תע 
ורטסאה "עדמה" תוביטח .ולש קהבומה 
רישב תונתינה ,ירוטסיההו יפרגואיגה ,ימונ 
תוליבקמ תוביטחב "תוכימס" ןניא ,םנמא 

ן.ד ךא ,יקסבוחינרשט לש םירחא םירישב 
לש תידומילה ותנכה לע רוריבב תודיעמ 
יפדגואיגה-ימונורטסאה םוחתב םא ררושמה 

תירבעה הדוטאלקנמונה םוחתב םאו ,ומצע 
תא לצנל רדושמה תנווכ הרורב ןכ .*ולש 
ןראתל ןיא םאש ,תורטמל תירישה תרגסמה 
רתומ ירה ,הלכשהה-חודב "תעד תצפה"כ 
,םמשב םירבד לש קייודמ יוניכל ןמסל 
!-יגב ,היטרפל "תמאה" וא תואיצמה רואיתל 
.-ינרשטש קפס ןיא ,ןכא .הבש ינושבו הנזו 
',"אשונ" לאכ םיבכוכה לא סחייתמ יקסבוח 
תעד לע תוכמתסה ךותמ וב לפטל שיש 
,םינוש תעד ימוחתל ארוקה תנווכה ךותמו 
'הווהמ היפלש ,תיטויפ דוסי תחנה םושמ 
מש תואיצמ הקחמה ,תילולימ תכרעמ רישה 
!יביטקייבוא םויק תמייק תואיצמ ,הל רבע 
צויה תכרעמ קד אלו ,ןוימו רואית הנועטו 
יתלבו הכותב הרוגס תימינפ תואיצמ תר 
■וז דוסי תחנהמ .הל ץוחמ רשאב הייולת 
,רישבהלגתמה תיטויפה הקיטקארפה תעבונ 
החתונש ,דרופאטימב המלגתהש וז ןוגכ 
םייטויפ םייוליגב תמלגתמה וז ןוגכו ,ליעל 

.ובש םידחא םיבר 

ז 

רהד םימש יבכוכ" !רוכזל שי ,תאז ם^ 
חיש-וד לש ימיטניא ריש אוה "םיקי^ 
ןיבל ובש הז דצ ןיבו ,*"םוקיה םע 
םיטקייבואבכ םיבכוכב תידוסיה הרכהה 
יצממ קלח תרותב יטויפ דקיחל םייואר 

רפסמה ,דלפרגגוא .מ לש ותודע הנמאנ • 
וייח ישדוחב יקסבוחינרשט השעש שומישה לע 
רפס" יקסמינולס .ז .ח לש ורפסב םינורחאה 
םימשה תנוכת תעידי ללוכ — םימשה תודלות 
םע חריו שמשל םיכלהמה תונובשח ,םאבצו 
דוד לש ותודע הנמאנ ןכו »"םהייוקיל יתותע 
םיניינעב רדושמה ולאשש תולאש רבד לע יאכז 
,שי וז תודעל .םהיתומשלו םיבכוכל םיעגונה 
ךומיס הל שיש םשכ) בתכמב ןיכומיס ,בגא 
לש טסקטה ףוגל ררושמה ףיסוהש הרעהב 

.ומוסריפל תווקל שיש ,(רישה 
לש ותרזח תא ןייצל שי הז רשקהב ** 
תניגנל "םיקוחר םימש יבכוכ"ב יקסבוחינרשס 
תיריל הריש תביתכ לש םינש רחא ,תיליעלמה 
,ילוא ,שרפל שי וז הדבוע ."הנוכנ,"ד הניגנב 
הניגנב םיליטקאד תדמעהבש ישוקב קד אל 
לש הריתיה תוימיטניאב םג אלא ,"הנוכנ"ה 
וביצה תמועל ,ולש הקומעה תויטרפב ,רישה 
x .לארשי-ץרא ידישמ המכ לש תיסחיה תויד 

 307

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 11 May 2019 18:05:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיימ ןד 

,ןיבהל שי .הריתס לכ ןיא תינוציח תוא 
יח"ה םתוהמב יקסבוחינדשט לש ותרכהש 
ללכו ללכ המוד הניא םיבכוכה לש "תינוצ 
רשא ,םיבכוכה לש םתושידא לע תונלבוקל 
הניאו ,"חצנ תוכילה וכלי םישרח-פימליא" 
ףא "םיקוחר םימש יבכוכ" תא הסינכמ 
יטא לע הניקה תריש לש המוחתל והשמב 
לבוק .םדאה תא ףיקמה םוקיה לש ותומ 
לא תוסחייתמ ןה ןיידע ולאכ הניקו תונ 
ולרוגל ,םדאה ייחל םתקיז יפ-לע םיבכוכה 
.ררושמה לש יטרפה ולרוגל וא םע לש 
ןיאש םושמ םיבכוכה לע לבוק ררושמה 
לע וז הנלבוק לבא ,הלא לכל הקיז םהל 
דוהה תרגסממ תגרוח הניא הקיזה רדעה 
רמול .דבלב הבו הקיזב הנייעמש ,תוסחיי 
ירה ,"םימליא-מישרח" םהש םיבכוכה לע 
שיש ,תונוכת ירופאטימ חרואב םהל סחייל הז 

ץוחמו רבעמש המל סחיב קר תועמשמ ןהל 
תונוכ ונייה !םמצע םיבכוכה לש םתואיצמל 
.ררושמל ,םדאל סחיב קר תועמשמ ןהל שיש 
ויבגלש ,ךכב אוה יקסבוחינדשט לש ודוחיי 
ימונורטסאה ,יביטקייבואה םמויק ןיא 
םיסחיל דוגינב דמוע םיבכוכה לש יפרגואיגה 
ותב םדאה ןיבל םהיניב םקרתהל םייושעה 
ול שרפתמ וניא הז םויק .םדאה לש ותעד 
דצמ תומיטאב וא תורפנתהכ ללכו ללכ 
לע דיעמ ולוכ רישה לכ .םיימיימשה םימרגה 

תוקפרתה דיש אוה רישה ןה ?הזמ ךפיהה 
ילב םיבכוכה לא הנופ ררושמה .יודיוו 
תא ןייצמ ?םהל הביח ירבד עימשמ ,ףרה 
םע דחי .ללכב םדאה ייחבו וייחב םקלח 
אה תייווהמ קלחל םתוא ךפוה אוה ןיא תאז 
,םתייווהבש ,אוה ריכמ :קויד רתיל .םד 
קלחמה .תוליפכ שי ,ול תספתנ איהש יפכ 
ומלועמ קלח םה ןיא םגו ,ימינפה ומלועמ 
,"םיבורק-מיקוחר" ףוריצה ןאכמו ,ימינפה 

:תובר םימעפ רישב רזוחה 

םי3ורן? הכ םןמ^ יבןוכ ,םיק1חך םימע-יב?1כ 

,תונובתו? םהן ןיעמ םיקוחך-םיןלוחך תורוא 

!המה^ ןגוב^פה בל^ םי?1רן?-םיב1רןק תורוא 

קמ םשרתמה רבאה ןאכ אוה בלה םא 
אה םתועמשמ יפ לע םיבכוכה לש םמוי 
אה העדותב םמוקמ יפ-לע ,תישיאה-תישונ 
ןיעה ירה ,תוברתה לש הירוטסיהבו תישונ 
לש םמויקמ םשרתמה רבאה תא תנייצמ 
יב םמוקמ יפ-לע ,םמצעל םהשכ םיבכוכה 
רתה ותלודגו ודוחיו ?דבלב ויפ-לעו ,םוק 
אוהש ,ךכב םירכינ יקסבוחינרשט לש תיתוב 
.התוא לבקלו וז תוליפכ םע תויחל לגוסמ 

תיב-ןב ומצע שוחל וחוכב שיש ,ונייה 
שנאל אל תאז םעו ,ויפוימ תונהיל ,םוקיב 
,ולש ךותבכ םוקיב גוהנל לוכי אוה .ותוא 
ינפב ולש האלפומ הוונע התוא דבאל אלב 
.ומצעל אוהשכ םוקיה לש דרפנה ומויק 
ונא םיטונשמ רתוי הרידנ איהש ,וז תלוכי 
,רישה םויסב היוטיב לע האבה איה ,בושחל 

ק"ו "םיקוחר" םילמה תא ףרצמ ררושמהשכ 
:רשקמה ףקמב "םיבור 

יתלבק י$אן ינאמ 

,םי?1רק-םיק1חך םיבב-כ ,ם?ל יתןקא תא 

!םי?י5ןז ייהת ר#אב ייה םללב יל םיכיון 

רכל קר אל ררושמה קינעמ וז הכרב 
ללפמ וילאש "יבכוכ" ותואל ,"ולש" םיבכ 
בקעי ,הרירב-תילב ,םילשמ ומעו ,קילאיב 
חשו םילג ןיב הינאה דונב") גרבנייטש 
לע" — "ידיתע בכוכ םע יתמלשה ,םיק 
,ולש םג םהש םיבכוכ םע אלא ,("םיה 
רז שיא לש אלו ולש אל םג טלחהב לבא 
רכל קר תנתינ הכרבה ןיא ןכ ומכ .ותל 
רשא םיבכוכ םתוא ןיעמ ,םייסיפאטימ םיבכ 
במ םהיניב (גרבנייטש בקעי יפל בוש) 
אלא ,("תירחא") "תולשמנה לובג" קד ליד 
םיפקשנה ,םיימתס םיימימש םימרגל םג 
םהילאש ,ץראה דודכ לש םינוש םיקלחמ 

.וידודנ ךרדב ררושמה עיגה 

קחרמהו הבריקה תוליפכב הרכהה ךות\ץר) 
.הילע ךרבל תונוכנה ךותמו םוקיה לש"®*' 
,רבתסמ .רישבש םיבר םידדצ םירבתסמ 

ניא-יגלא ןוט לש יביטקפאה גוזימה ,לשמל 
קלחמה ,ינקדקד יטאמיכס רדס םע ,ימיט 
תמכ םייושעה םיקרפל טעמכ רישה תא 
לש וגוזימ רבתסמ .דומיל דפס לש ותנוכ 
בש תונוש היצקיד תומד ןיב םיוסמ דוגינ 
יושע דחא תיב לש תרגסמ ךותב !ריש 
קיד יגוס ינש ליעפהל יקסבוחינרשט ןאכ 
םילגתמה ולא ןוגכ ,רוריבב םילדבנ היצ 

:תורושב 

חלל םינורחא םיךע ,הט$ היזלחךס תורואל 

םיעות הל םףיאך םתא ,םינתיא רצוי עב0 

םימיאה תצלפמ רדה ,תימארןמ הרזו יאלפ 

.הלול?ע םלמ הךיצןב ל;א תלמע םקקב 

.ץחט'ה ירידא םתוא תסיפ? םןויאך םתא 

...םלירןוא ך0!ןנ יבל ךא ,בבוח ינא ןיא ם?ףא 

ידה תא תומיגדמ תונושארה תורושה שמח 
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"םיקוחר םימש יבכוכ" ביבס 

קילאיב-רוד לש "הבגשנ"ה תיטויפה היצק 
הרושה !רתויב תרדוהמהו הסומעה התרוצב 
סממ רתויב הפירח הגירח הווהמ תישישה 

ךותבש ,תרחא היצקיד דבע לא וז תרג 
ייח ונא רודה לש תוינונגסה תומכסומה 
תוימוימויה וא תירובידב התוא ןייצל םיב 
הל יושע "בבוח ינא ןיא םכתא"כ טפשמ 
איב לש ודודב תירבעה תורפסב יעבט תוי 
אידב וליפא) החרפ לש תרופיסב וא קיל 
יווה תראתמה תיריש תרופיסב וא (גול 
סינוטיילפ רישב םג וא !(הילידיא) יממע 
דחה ירישמ" וא ךכנל" ןוגכ הצחמל-יט 
ידל ותוא ףרצל לוכי יקסבוחינרשט ."ףר 
שה-ירידא" לעו "לייא תרתע" לע םירוב 
אוהש םושמ ,הריתס לש השגדה-אלל "ץח 
קוחירו הבריק לש סחי םיבכוכה לא סחייתמ 
ינא ןיא םכתא" םהל רמול יאשר אוה .דחאכ 
אוהש םשכ ,ורבח םע רבדמה םדאכ "בבוח 

םימויאו םיאשינ םיטקייבואבכ םהב ןודל בייח 
םהב הה ןמ םיעבותה ,תיפא תוממור ילעב 

.רתויב דבכהו דבכנה ןונגסה תא 
םג ילוא תורבתסמ וז תוליפכ עקר לע 
רפה תוימתירה תוריכשהו תודונתהמ המכ 

םידטמאסכהב בותכ רישה .רישב תויוצ 

,יקסבוחינרשטש ,רוכזל שיו ,םייליטקאד 
ישב הז לקשמב שמתשהל ךכ-לכ הבריהש 
ישב םהב שמתשה אל טעמכ ,תיפאה ותר 
דנוכ"ו "םיטוטרש" "הדינייד") תירילה ותר 
ילה םירישה ילוא םה "םיקוחר םימש יב 
ענ םהב יקכבוחינרשט לש םידיחיה םיד 
םאתוה ןאכ .(רטמאסכהב שומיש הש 
םג ילואו תוממורל ,קפס אלל ,בצקימה 
ךותב לבא .דחוימה אשונה לש קוחירל 
,החונינהו הרודסה תירטמאסההה תרגסמה 

ריצ ביבס היפגא ינשל בורל תלצפתמה 
םיעיפומ ,העצמאב קיודמב ןתינה ,הרוזיצה 
ירילה ףחסה שטשטמ םהבש ,םיבר םירוט 
תורושב ,לשמל .םיקיודמה היתולובג תא 

:םירק-יבכוכ תא תוראתמה 

,inje»? וקיסע םבויגימ!ןו םיזה ח? 

,הטיפש ונוא ירעועטו וילג איש וטיןךב וא 

עגעגתה םכילע אל ? םלוח אוה םעילע אל םולכ 

,האןה ותחרבה םעעע םלע בל ,יבא} יבל 

.ויעוחיתע ריש אלט ,ול$ ייבבוב אלט 

סמה תונוכת תא המיגדמ הנושארה הרושה 
ינ הב :רישה לש תימתיר-תידטמה :תרג 
הדיחיל רתוי וא תוחפ בצקמה תדיחי תמאת 
םג היינשה הרושה .תידטמאסכהה תילקשמה 
ךא ,הרודס .תילקשמ תרגסמב הנותנ איה 

.דרושה רבעל התוא ךשומה ירוטירה הוכה 
תרגסמל התקיז תא והשמב שטשטמ האבה 
יצה לש ההשמה החוכ תא שילחמו וז 
דמשנ תיעיברהו תישילשה הרושב .הרוז 
לכ ןיא ךא ,תינוציח הרימש רטמאסכהה 
תישימחה הרושה .סומתירה ןיבל וניב רשק 
למ םיירטמאסכה םימאתהל .ונתוא הריזחמ 
תוקרוסה תורושבש ,ךכל בל טשוי .םיא 
ךשמה עיגמ תירטמאסכהה הדיחיה לוע תא 
אשונ םע רתויב בורק ירוטיר "עגמ"ל רר 
.דאמ "םיבורק" םה םיבכוכה ןאכ .רישה 

:תיגלאה הרושה תא 

ו.ד} ר^ן המכו רוא אלל ובכ ולפ} םהמ הטפ 

קאדל לצפל לודג קחודב קר רשפא 
דבאיש "יעבט"ה ארוקה לע הקזחו ,םיליט 
קאדה המירזה תשוחת תא ירמגל טעמכ הב 
םירבש שוחי הז דגנכו ,החונינה תיליט 
,םיקוסד ,(דוא אלל ובכ ולפנ) םירצק 

.םירבדה ןכלת תא םימלוהה 
תואיצמב וז הרכה הריבסמ ,לכל לעמ 
לבקמש הלבקה תא התבריקבו הקוחירב 
סה תא ,ררע אלל טעמכ ,רישב ררושמה 
או רתא לכב םיבכוכה םידע ןהלש תורית 
ןיבש תוריתס ,לוכיבכ ,תושענ ןה ירהו ,רת 
יתה םי יבכוכ דועב .םמצע ןיבל םיבכוכה 
לש "תמדקתמ"ה תוהמה לע םידמלמ ןוכ 
דמל םדאה לש ותומדקתה לע ,הירוטסיהה 
יכוכ םידמלמ ,"תעדהו הרובגה ייח" תוגיר 
ןיאל דע תירוזחמ הדונת לע הניארקוא יב 
רתה רשאכ ,תוארפל תוברת ןיב הווקת 
—תוארפהו ,המדאה תדובעב תלמתסמ תוב 
יאב ומכ) הברעה לע הטילשמה המחלמב 
.ארפ-תייחמצ לש ישפוח לודיג (תויליד 
תורק" הילדאק יבכוכ םיזמרמ העשב הב 
תה ךלהמב טלחומ ןואפיק לע "תופירח 
קשנ םה .הירוטסיההו עבטה לש םתוחתפ 
םיקוחדו םיפופצ םידמוע" םימגא לע םיפ 
םיימש אתב םוימ ,םדקמ תוצלפ יזוחא 
דחג רמאמב ,םיערו םירידא םיפשכ ץראו 
כוכ ."הקיתע העבשהו הריש לש םייקמו 
שפ אלו םיהולא יאורב ,לארשי-ץרא יב 
ולוטאכסא תודיתעל םיפאוש ,"םיער םיפ 
התעונתב הירוטסיההו ,"ןויזחה ץק"ל ,םייג 
.לוכיבכ ,םהילע המושר תקסופ-יתלבה 
גש הירוטסיה-ירפל םידע םאפמאפה יבכוכ 
תוטומאמלו תורידאה ץחשה-תואטלל ,המלע 
יפ-לע ,הניטנגראב ,הארנכ ,תורושק הלא) 
ימה םייוליגה עסמל תיביטאיצוסאה הקיזה 
.(הינוגאטאפ יפוח לא ןיווראד לש םסרופ, 
חמ ,תאז תמועל ,ימתדה סונייקואה יבכוכ 
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ןורימ ןד 

יצע האירבה תעשל ,לוכיבכ ,ונתוא םיריז 
תה .תיתישארבה והובורהותה תייווהל ,הת 
לכ ינפ-לעו וללה םיפונה לכ ינפ-לע העונ 
,םימלגמ םהש ,תויתוברתה תויורשפאה 
מה יפלכ הוונע לש סחיב הדוסיב הכורכ 
לבקל תידוסי תונוכנבו איה רשאב תואיצ 
ולא תונוכנו הוונעו !היתוריתס לע התוא 
כוכה" אשונל הקיזב קודה רשק תורושק 
קד אלו יטויפ יוקיחל אשונ לאכ "םיב 
תונוכנמו הוונעמ אל םאה .יטויפ עבמל 
הו ךרה םסקה עבונ םלועה תא לבקל וז 
"?םיקוחר םימש יבכוכ" לש ונימב-דיחי 
יתוהמה קחרמה תא תונייצמה ןה אל םאה 
,וניררושמ בור ןיבל יקסבוחינרשט ןיבש 
ךא ,תראופמ תעלבומכ דחוימה ודמעמ תאו 

ריש תוחתפתה ךותב ,תרבתסמ ירמגל אל 
?ונת 

ררושמה דימעמ "םיקוחר םימש יבכוכ"ב 
תא ,ומצעל םייקה םוקיה תא ולא לומ ולא 
יאה וייח תאו היתוריתס לע הירוטסיהה 
דמ ףונ עקרק"ב םימתחנהו םיחתפנה םייש 
דכלל הסנמ אוה ןיא .וירוה תיבבו 'רתדל 
אוה ןיא !תחא הביטחל הלא תשולש תא 
אוה .םירחאל הלאמ דחא דבעשל הסנמ 
לע-ףא ,ינומדאה םלועמ ןאכ דרפנ ונניא 
לש היצאוטיסה םצעל אוה הוושמ ןכ-יפ 
ךותמש הנוילע הוולש לש קוד הדירפה 
חה לעו הירוטסיהה לע ,םלועה לע הכרב 
יתלבהו רותפה ,קוחרהו בתקה תכריב 'םיי 

.םיבכוכה תכריב ,רתפנ 

יקסבוחינרשט לש תילידיאה תולכתסהה לע / רמרק םולש 

יאה ותדמעבש הריתסה תא וטילבהש ש^ 
תרוסמ יפלכ יקסבוחינרשט לש תיאיד 
הריתס ,הלוגב התוברת תשרומו תודהיה 
,םיינפקותה םיירילה ויריש ןיב התלגתנש 
ןיבו ,"רז עטנ" ,"ולופא לספ חכונל" ןוגכ 
ילש השיג ןאכ .ולש תונזואמה תוילידיאה 
תרוסמ לע תוקפרתה ןאכו ,תילאקידאר תיל 
הריתסה הטלבוה ןורחאה ןמזב .תיבויח םייח 
רתה לש םירחא םיטקפסא לע הבחרוה םגו 
לש ורפסב ,תימואלה העדותהו תירבעה תוב 
,ידידל .1"היווהה תואלמל הגרעה" דיבש 'א 
תודהיהש םושמ אלו .ללכ הריתס וז ןיא 
התיה הניארקואו םירק לובג לעש תירפכה 
וזכ רבד לש ותימאלו) ןפוד-תאצוי תניחב 
היסור ימוחת לכב תירפכה תודהיה .דתיה 
דרו הירגנוה ,הניבוקובו היצילאג ,ןילופו 
םימ-מגאב םיקורי םייא לוכיבכ ,(הינמ 
הדימע ןאכש םושמ אלא — םידי-בחר שפרנ 
,הצחמל תיאידיא-תינויגה ,תיטאמארגורפ 
תא הלעמה ,הרוהט תיפא הדימע ןאכו 
םג ,רבד לש ופוסב .תויביטקייבואב םייחה 
ןיאש ,הנקסמ ידיל עיגמ דיבש רזעילא 
תודהיה לע יקסבוחינרשט לש הנושה ותעד 

יקרפ ,היוותה תואלמל הגרעה ,דמש רזעילא 1 
,יקסנוחינרשט .שד ■ קילאיב .נ .וד י תרישב וויע 

.ח"כשת ,סילעופ תיירפס 

לידיאבו םיינויגהה-םיידילה וירישב הלוגבש 
.2"ינרוצ לדבה" אלא תוי 

ידיא תוריתס שקבל איה תומימת ,ללכב 
יריש לוכיבכ .ררושמ לש ותרישב תויא 
הרורב םלוע תפקשה םיאטבמ ררושמה 
בייחתמ ררושמה לוכיבכ t היטרפל תדבועמו 
ידכ דע הדיחא הפקשה ולש ריש לכב אטבל 
לש ותרישב תומייק תומוצע תוריתס .המיכס 
םימוחתב גרבנייטש בקעיו דואינש ,קילאיב 
תודהיה לא םסחיב םילטלטימ וללה ;םינוש 
אלא רישה ןיא .הצקל הצקמ םידוהיה לאו 
דח תישפנ היצאוטיס לש ינאטנופס יוטיב 
תיאידיאה הדימעה ץא 'ןכ-לע-רתי ;תימעפ 
דחא אלא ,המצע ינפב תילכת יריל רישב 
הריתסה ,רמול אצמת םאו .ולש םיעצמאה 
איה ירילה ררושמה לש תיאידיאה הדמעב 
יאידיא לאכימ אוה רישה .ותריש תוהממ 
,ומצעל ימונוטבא םויק םייקה ,םיוסמ ינרוצ 
םע ונכות בכרהב דבלב ומצע תא םאותה 
תידותימ-תיטקאדיד הניחבמ ,םנמא .ותרוצ 
דיחא יתפקשה עקשימ לע רבדל םיאשר ונא 
שופיחל דעו ןאכמ לבא ,ררושמה ינולפ לש 
תילאמרופ םינוכמה םיריש ןיב תוריתס 

.בר קחרמ שי םייריל םיריש 
יא שרדמ ותוא לבקל השק םייתעבשו 
יוסמ םיעטקב תוילידיאה תא ושרדש ,יאיד 
םימימת םיעטק (יפאה רואיתה לש םימ 

.167 'םע ,םש 2 
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