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אצומה תדוקנ 
ןמרתלא ןתנ לש ותריטפל םישולשב ןורכז-ברעב ורמאנש םירבד 
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,לכוא אל — ןמרתלא ןתנ לש ותריש לע חחושל — הז ברעב ילע לטוה רשא דיקפתה תא 
ןיידע תעדהשכ ,וז העשב תלוכיה רסוחמ םלעתנ וליפא .ואולמבו וטושפכ אלמל ,ןבומכ 
ץמאל ,ונברקמ ררושמה לש המיהדמה ותוקלתסה תא תטלוק הניא םג וליאכו תלבוס הניא 
רצוקבש ישוקה ונינפב דמוע ןיידע ,בחרנה ותריצי ףונ לש הפיקמ הסיפתל הבשחמה תא 
הריש הדימעמש ,םיישקה לדוגו תויעבה ףקיה לע שממ לש גשומ ול ןיאש ימ קר .עצמה 
ול ןתנייש ,אוושב ומצע הלשי ,היכירעמו הינשרפ ינפב ןמרתלא לש וזכ תבכרומו הרישע 
אל יחרוכ-לעב .הכורא-אל החיש לש תרגסמב ,דבלב הירקיע לע עיבצהל וליפאו ,הראתל 
םיתמצה ןמ דחא תמוצ לש יללכ ןומיסב קפתסא .ןמרתלא תריש ללכ לע אופיא ןאכ רבדא 
תרגסמב אקווד ןודל יתעדב ןיא ,ןבומכ .התישאר לא אקווד קיחראו ,הבש םיפעוסמהו םיברה 
תדוקנ לש רצק חותינ ןיעמ ךורעל איה יתנווכ .רדושמה לש םימדקומ רסוב ירישב וז 
הדימעהש םושמ קר אל תאז .הכוראה וכרדל ןמרתלא אצי הנממש ,תינחורהרוידישה אצומה 
הנבהש םושמ רקיעב אלא ,תנושארה לע הבשחמל ררועמ ךרדה לש הפוס לומ לא תימואתפה 
לכ לש הנבהל איה יחרכה יאנת ,רדושמה ליחתה הבש ,אצומ-תדוקנ התוא לש הנוכנ 
םיבלשב הטנ ומצע ררושמהש המכ לכ .הירחא ואבש ,םיתיעל םייזרה ,םיכבוסמה םיכלהמה 
תויתרוקיבב הילא סחייתהל ,תוחפל ,וא ,וז אצומ-תדוקנל רכנתהל ותריצי לש םירחואמה 
וישעמ לע עיפשהל הכישממ התיהו ,ותייווה זכרמב העובק יומסבו יולגב וז הראשנ ,תנגפומ 

.הריציב 

תא חתופה רישה תועצמאב ,המודמכ ,תנתינ וז אצומ-תדוקנ לא רתויב החונה השיגה 
:ואולמב רישה הנה ."ץוחב םיבכוכ" 

TVS י S T : • : J T - T S - V V -ד V " • - תודע הנייהת תליאו השבכו אושל תחנזש ןוגגה רזוח דוע 

- - תכל תפסוהו ןתוא תפטלש ךראל תחק_פנ הנדוע ךרדה 
וימשגב ןליאו וימשב ןנע 

הקזיחך ךךיעו תוקיר ךידיש - - .חרא-רבוע ,ךל דוע םיפצמ 
פ?פא תדגס םעפ אלו 

;ב השאו הקרי השדחל 
 T \S T I J י : • T

.םןפעפע תמושג תרמצו ךילעמ םיקרבה ורבע? 
T - T T : : 1 T' : • T J • T : הקוחצב השאו הקרי השדחל תודנדנ תסיטבו םוקת חורהו 

תדמועה תומדה .ולש ןושארה םירישה ץבוק חתפב הז ריש ררושמה עבק הרקמב אל 
תיזכרמ תילמס תומד ,בטיה עודיכ ,איה ,רשה דדונה ,ןוגינה-לעב ךלהה תומד ,רישה זכרמב 
ררושמה תא ףאו הרישה תא ,תונמאה תא יעמשמ-דחו יולג חרואב תגציימה תומד :ןתריצי לכב 
םירחואמה םיקלחב הנתשה תגציימ איהש םיכרעה לאו תומדה לא ןמרתלא לש וסחי .ומצע 
םיסחיה לש יטאמארדה םקרמה ךותב תומדה לש הדיקפתו התועמשמ ךא ,ותריצי לש 
,היערה ,באה — ומלועבש תורחאה תולודגה תוילמסה תויומדה ןיבל הניב םיעבקנה 
—וכו םייחל רבעמ ותיב לא רזוחה לעבה לש םיאפרה תומד ,ןפלחה ,םיחאה ,תבה ,תיקדנופה 
תומד לא הרישי היינפ אוהש ,הז דיש לש ותעיבק תא .ונתשנ אל ולא דיקפתו תועמשמ 
ףא וא הקיטאופ לע הזרכה לש השעמכ תוארל אופיא רתומ ,ןושארה רפסה חתפב ,ךלהה 
והנבמב :ובש טרפ לכב רישה יושע ךכ םושמ .ררושמה דצמ תימצע תוהדזה לש הרהצהכ 
תריצי ללכ לע דמלל ,ויזורחבו ובצקמב ,וב תושמשמה םילמה רחבמב ,וירויצב ,יטאמיתה 

.םדקומה הקלחב תוחפל ,ןמרתלא 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 28 Jun 2016 21:07:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןורימ ןד 

ריהצמ ןמרתלא .רישה לש רתויב תיללכה ותועמשמ לע אלא עיבצהל לכוא אל וז תרגסמב 
תביתב" /ךרואל תחקפנה ךרדה" םהש ,ררושמה ייח לש םהיקוח לעו םתוהמ לע ,רומאכ ,וב 
תועיבק לש תבורעת םושמ הב שי וז םייח ךרד .רחא רישב רמאנש יפכ ,"הנשיה םידודנה 
תונמאנהו תופיצרה .תובייחתה-יאו תורשקתה-יא ךותמש תולילק םג וא תולק םע תופיצרו 
ודבש והשמ ףא וב שיש םחי — בייחתמ-יתלבה סחיה !םידודנה-דרדו ןוגינה יפלכ תונפומ 
,הרז הניא וז תואיצמ .ןוגינל רבעמש ךרדה ידיצבש תואיצמה רבעל הנפומ — תועמשמ 
והשמל ףא ותוא האיבמו החמשו הדמח וב תררועמ ,ותוא הביהרמ איה .ןגנמה-ךלהל ,ןבומכ 
ותוא קתרל הייושע איה ןיא לבא ,("םייפא תדגמ םעפ אלו") תינחלופ הצרעה ןיעמ 
תרמצלו השרוחל ,השיאל !ךלהה לש ופוטילל תוכוז ךרדה ידיצבש השבכהו תלייאה .הילא 
תחא םע ףא אמייק לש רשק רשקתהל אלש ותוא בייחמ ןוגינהו ךרדה קוח לבא .דגוס אוה 
הרושה ןמל ריהבמ ררושמהו ,ןוגינה ןמ הייטסל ותוא איבמ היה הזכ רשק .הלא לכמ 
הנושאר הרוש .וחוכ יפל הניא ,הב ןיינועמ היה ילוא יכ ףא ,וזכ הייטסש ,רישבש הנושארה 
ןמסל ידכ שי הב רבכ ,"...אוושל תחנזש ןוגינה רזוח דוע" ,"ץוחב םיבכוכ" תא תחתופה ,וז 
תולגל םיטונ ללכ-ךדדב דשא ,ןמרתלא ירישמ םיבר לש חותמהו יעמשמ-ודה יפואה תא 
הבצקימב םג התועמשמב םג ,הרושה תדמלמ ,הרואכל .ןנורתמהו לילקה םדיצ תא רקיעב םהב 
לע אוה דמלמ ,השעמל .ררושמה לש הרישה תאנה לעו ןוגינה תחמש לע ,ךכ-לכ םעטומה 
— רזוח ןוגינה .אוושל ךא ,וברקמ ותוא שרשל ,ןוגינה ןמ ומצע תא קתנל הסינ ךלההש ,ךכ 
ותועצמאבש ,יקוביד חוכ הזיא ,הארנכ ,וב שי .ול ןוצרל וניאש ןיבו ךלהל ןוצרל רבדהש ןיב 
םיטספאנאה בצקימ תא עבוק ,אוה םג תוחפל וא ,אוה הז חוכו ,ררושמה לע ומצע ףכוא אוה 
ןיעל תיתרגש-יתלב דאמ הדופאטימ תועצמאב ןאכ הוושומה ,ךרדל םג .רישה לש שגדומה 
םייניבה-תוינחמ קתניהל ךלהה לע הפוכה ,טנפהמ חיכ ,הארנכ ,שי ,הכרוא לכל תחקפנה 
רחא רישב ןמדתלא עבוקש יפכ — םייחל רבעמ לא דע תכלל ףיסוהל !תכלל ףיסוהלו ולש 
ףיסואו תומאו לדחא אל םושנלו לדחא אל טיבהל" :"הלודגה ךרדב") "ץוחב םיבכוכ"בש 
ךרד ונממ תבייחתמ רקיעב .םיבר םירבד םיבייחתמ ךוליהה ךשמה לש הז חרוכמ .("תכלל 
םלוע ,ףדה-ילב םיפלוח תוארמ לש םלוע והז .ךרדה ידיצבש םלועב ךלהה לש ותולכתסה 
םצעב ,והירה ךכ םושמ .יאליטרע םג תצקמב ךא ,םיסקמ ,יטוזקא ,דז ,דימת שדח וב לכהש 
ינפ-לע םיפלוח תוארמה .דאמ יללכו עובק םג ,הגופנ-יתלבה ותורה תקסופ-יתלבה ותושדחתה 
תפטיל") לק עגמ םשל אלא ,םדי-לע בכעתהל לוכי וניא אוה ןה — הלודג הכ תוריהמב ךלהה 
—(הדיגס) לק עגמ וליפא הב ןיאש ,דובכ-תרדה לש הווחמ םשל ףא וא ,("תכל תפסוהו ןתוא 
רבדמ ררושמה ןיא הרקמב אל .םמצע לע םירזוח וליאכו םיקחורמ םישענ םה חרכהבש דע 
תלייאהו השביכה !תיללכו הלודג "הקוחצב השיא" לע אלא ,תמיוסמ השיא לע ונינפלש רישב 
םייללכדניילמיס םימוליג ןה .ןמזבו םוקמב עובק ,םיוסמ ףונ לש עקר לע ולצא תובצינ ןניא 
.ידמל תימתס המושג תרמצ לש הליצבו םיינוימד םימש תחת םיבצומה ,הנדעו ךור לש 
"חתמו תורבטצה יקוח" לש םחוכב אל היצפארטה יניילול ומכ הז ףונ לעמ םיפלוח םיקרבה 
ללכומ םלוע ןאכ ארובה ,יטויפ ןוימד לש חתמו תורבטצה יקוח חוכב אלא ,ריוא גזמ לש 
ררושמהש ,הריזגו לרוג םה ךרדהו ןוגינה :םוכיסל .תיאמצע תיריש תואיצמ לש ילמסו 
תואיצמה לא סחיב ותוא םיבייחמ הלא .םהיקוחל ענכנ אוה ךא ,ןוצרמ אקווד-ואל םלבקמ 
ךא ,יפוקסודיילאק-ינועבצ ףצרב וב םיפלוח תוארמהש ,םיסקמ לקאטקפס וז התיה וליאכ 
,םיעיתפמו םירדהנ "םירפסימ" והשמב םיריכזמ םה !דאמ םייללכו םיעובק םג וב םיראשנ םה 

.ברע ידמ תגצומה תיקנע הגצהב תמכסומ הניטור יפלו עובק רדסב םירזוחה 
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תוארמהו ךרדה ,רזוחה ןוגינה ,ךלהה ןיבש וז םיסחי-תכרעמ הבציע דציכ ןיחבהל השק אל 
ומצע הליג ובש םלועה הז !ןמרתלא לש תמדקומה ותריש םלוע לכ תא ,הידיצבש םיכשומה 
העבקש איה וז םיסחי-תכרעמ .םלש םיארוק דוד לש ובל תא שבכ ותועצמאבש ,ררושמכ 
םירישה ןמ םיברב ףאו "ץוחב םיבכוכ" ידיש לכב ךכ-לכ םיטלובה רכיהה ינמיס ינש תא 
ריהמה םפוליח תמועל ,סומתירה לש ,ןוגינה לש רתויב תמעטומה ותופיצר :רתוי םידחואמה 
יתלב תורופאטימב ףוכת שומיש ידי-לע רתויב שגדומ םרהוזש ,םיינועבצ תוארמ לש 
לש עובק ףצר ןיעמ והשמל ףרטצהל תאז םעו ,םיהדהל ,עיתפהל םישקבמ םהו ,תויתרגש 
םיליגרמ םהש ,ןמרתלא ירישב הז דצמ ףוריצ לע רבוד הברה .יפיטואירטס טעמכ "םלוע" 
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תועתפהל םיניכמ םה ןיעה תא וליאו ,ץירע טעמכ ,דאמ רדסומ ילאקיסומ עבקב ןזואה תא 
ףוריצה תא ושרד םיבר .ידמל תדדסומו העובק איה םג םנמאש ,תרגסמ ךותב תוקסופ-יתלב 
,ררושמה לש הנוילעה תוילאקיסומל תוא ירטמיסה ימתירה רדסב ואר ז בר חבשל הזה 
ושרד םירחא ."יטולוסבא" יטויפ ןוימד לש ותלועפל ןמיס תוירופאטימה-תויתוזחה תועתפהבו 
תורסמתהו ,אסיג דחמ ,תושיגר-רסח םזינאכימל תודבעתשה וב ואר (יאנגל ףוריצה תא 
וננוצרב שי םא ,ןוקית ,יתעדל ,םינועט ולאו ולא .אסיג ךדיאמ 'המשל תילארטאית תוינועבצל 
יתלבה הצרעהה בלש — םייליחתה םייטקלאידה היבלש ינשמ ןמרתלא תכרעה תא איצוהל 
הזיתניס לש שדח בלשל הסינכהלו — הצחמל-תיתורידשה ,תיתמגמה הייחדה בלש תיתרוקיב 
יאדווב ןמרתלא ירישמ םיבר לש תמעטומה תימתירה תועיבקה .רתוי תקדוצו תרגובמ 
םזינאכימל תודבעתשהל תוא הניא םג איה ךא .הנוילע תילאקיסומ תוריח לע הדיעמ הניא 
,םלשומ יטויפ הימדל ןמיס חרכהב הנניא ןמרתלא לש הזעה תוירופאטימה .ינוציח ילאקיסומ 
לע ףא דיעהל איה היושע ,וידימלתמ המכ ידיל ןמרתלא לש וידימ תלגלגתמ איהשכו 
תשמשמ איה ןיא ,םוקמ לכמ ,םיבוטה וירישב ,וידיב .ילאנויצנוונוק יריש הימד לש תולילד 
ררושמ לכ לש וז ומכ ,ןמרתלא לש הקיטאופה ,הרצקב .אל-ותו היצאטקפא לש תורטמל 
תוחפל .,םלוה יריש שומיש איה תשמשמ ותוא לבא ,תילאידיא הקיטאופ חרכהב הניא ,רחא 
ךרואל םימעפ המכ םיידוסי םייוניש הב איבהל ךרוצ האר ומצע אוה ןה (ותריש לש קלחב 

.ותריצי 

תילאקיסומ תוננורתה לע אקווד ואל הדיעמ ןמרתלא יריש לש תמעטומה תוימתירה 
לש ישחומה ויוליג אלא וניאש ,רדס (רתויב דפקומ רדס לש לוע תלבק לע אלא ,תישפוח 
וז לוע-תלבקב תוארל ןיא ןפואו םינפ םושב .ףרה אלל רזוחו דחחה ,יתייפכה הגינה חוכ 
תוימתירה .דבלב תמיוסמ תיריש תרוסמל תודבעתשה וא תינכט המיכסל שאר תפיפכ 
הדישה ךותמ תוקהבומ תועפשה ירפ הב תוארל ונא םיאשרש המכ לכ ,תאזה תרדסומה 
יהירה ,(תיסודה הקירילה תרוסמ ,רקיעב) הל הצוחמו (יקסנולש) ןמרתלאל המדקש תירבעה 
לשו הרישה לרוג לש תיביססבואה ,תיקובידה ותוהמב השוחת לש האצות הנושארבו שארב 
ספתש יפכ ,ררושמה ."םייח"ל הסחיב הרישה לש תימונוטואהו "תינוציח"ה התוהמב הרכהה 
ידיב יופכ ,ןוגינ "זוחא" והירה ,דחאכ הנבהבשו םישוחבש הסיפת ריעצה ןמרתלא ותוא 
תורימז םיטייפמ ןיא םיירילה םינטייפה") ול הווצמ וזש ,רדסלו הינומדאהל תופכו הארשהה 
ידכ ךות סוסינואידל ועגתשיו בצקה הינומראהה ךותל וסנכייש העש אלא תופי 
םייחה בצקמ ררחושמ יריש םלוע רוציל ול ןתינ וז ךרדב .("ןואיא"ב ןוטלפא עבק ,"הייפכ 
רתוי "קזח"ו "הפי" אוה םיוסמ ןבומב רשא םלוע ןול ץוחמש תואיצמה לש רדסומ-יתלבח 
לרוג לש וז הסיפת איה תיטאמילבורפ המ דע ןמרתלא ןיבה וכרד תישארמ .תואיצמה ןמ 
,ריש ותואב .וירישבש בצקימה לש תינדורה ותוהמ לע תורודב דיעה ומצע אוה .הרישה 
בתכנ אל הרואכל יכ ףא ,םאל "תוירכנ םילמ" תניחב וריש ראשנ עודמ ריבסה וב רשא 
לכל הבריקו הבהא אלמ הביתכה ןחלוש לא רישה עיגמ דציכ אוה ראתמ ,המשל אלא 
זמר) "לוצלצו קחשימ תנותכ" והושיבלה ן סנוא לש השעמ וב השענ ןאכ ךא ,וביבסמש 
וילע ופכו (ןצילה לש תשופחתה ןמ תבייחתמה הנילפיצסידל וא ףרוטמב םילא לופיטל 

:הליחתמ וב ויה אלש ,קדבו תומילש 

,המירא תבצב ,הנה דע עיגה חפ-ברו םוחר יכ 

ן - ן -• T • :t -- דד- - י"' T- v v T I !קעזו רב# ה :או#ל וננעא !הכה - # קב ,בצע לכל ערכ 

TT' T T"l-'VTJ! י T "J י" .הפיו טק# אוה ,הנגנת ןבתככ ויתורוא תעב ךא 

.המינפ תוכוב ויתועמד - - אגה בצקב ,תכתמה תורזב 

ויסיר תשחנ תא - - 

.קזחו רשי ינממ אוה 
 * TT: TT • V י

('דזה רישה") 

.תדמלמה איה "אוושל" תבית ,"אוושל תחנזש ןוגינה רזוח דוע" — "אוושל וננעא" 
הלגמ אוה רישה תביתכ םצעב .ןוגינה לש ףושכה גוחה ןמ תוטסל לוכי וניאו הסנמ ררושמה 
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ןורימ ןד 

תמצוע םירישב תרמתשמ ךכ םושמו 'אוה ימינפ הז ןיד לבא ,ןידה תא לבקל תונוכנה תא 
םיחוויד תרותב אל םהמ םינהנ ונאו ,ומצע רדושמה לש ונוצר תא ,לוכיבכ ,הרבשש היגאמה 
ףקות תולעב תועיבקו תוללכה תרותב אלא ,תויפיציפס-יתלב "תויווח" לע םישיגד-יתלב 

.תועבשה ןיעמ ,יגאמ 
ןה םג תואטבמ םימדקומה ןמרתלא ירישב תואיצמה הארמ לש תויטושיקהו תוינועבצה 
רשפא-יא ,שיערמה טקפאל הייטנה הילא ףרטצהל םיתיעל היושע םג םאש ,תידיש תויקוח 
דבלב היצאטקפאל הייטנה חוכב .אל-ותו וז הייטנל העינככ הריבסהל ןפואו םינפ םושב 
ריש-יעטק לש היוצמ יתלבה תירישה תויביטסגוסל וירואיתב עיגהל לוכי ררושמ ןיא 

:ןיעמ "ץוחב םיבכוכ "ב םיבר 

,טאל ופטש תוכרדמה ריאה לודג ץרוח זא 
,תווחלמ ,תולמלממ .םיהושהו תובוחרה תא 

 S !TV - : T• י TS* T : \ S

תשרמ שחרב תתבש ריעה ינפ לע יוטנ דמע 
 T - J T " T * : :--:\T

.תושיגפ לשו םיטבמ לש .םיקרי םרמש לושחנ 

רדושמה ירבדל ,"הפי ויתס ברע" לש תואיצמ — הלא םיתבב תראותמה תואיצמה ,םנמא 
קר אל שי התוא היגמה קרקריה ןורוויחב .ימוימויה הטושפמ םהב תאצומ — רישה ךשמהב 
תדבוע הלוכ תואיצמה .ןורטאיתבש רוקרז לש ורואמ םג אלא ,העיקש יעבצל האובב םושמ 
ןאכ ףקשנ לכה .לחנל — קצומה ,דבכל ךפהנ לקה .םינתשמ הירמוח !החפרומאטימ ןאכ 
רשא ,םרוז רהנל בוחרה !םיבש לושחנל םישענ םימשה :םיקומע םימ ינפל תחתמ וליאכ 
,ףרה-ילב ןאכ לעפומה לודגה ירופאטימה ץחלה .וב תושורפ תושיגפ לשו םיטבמ לש תותשר 
ינפל (םהילעמש םיימשה תא וא) םיקוושהו תובוחרה תא תכפוהה היצאקיפינוסרפב לחה 
לש תשורמה שחר"בש תלפוכמהו הלופכה הרופאטימב הלכו ,םריאמ לודג ןורוויחש ,םדא 
התוא השועו םיימוימויה הירשקהמ תואיצמה תא קתנמ הז ץחל — "תושיגפ לשו םיטבמ 
הרואכל שי ,"ץוחב םיבכוכ" יריש לכב טעמכ עראתמה ,הז קותינב .ומצע ינפב םייק םלועל 
,םוימויה לש ואטבמכ שגדומב הלא םירישב ומצע דימעה ןמרתלא ירהש ,םקודאראפה ןמ 
םה ןמרתלא לש רברפהו קושה .אוה המודמ הז סקודאראפ לבא .רברפהו קושה ררושמכ 
"דנאלינסיד" ןיעמ והשממ םיקלח םה !םיילאיר םייח יפונ אלו ,תוישונא תויורשפא לש םילמס 
םע שממ לש רשקמ דואמ דע הקוחר םיראותמ םה הבש ןושלהש םשכ ,ררושמה לש יטרפ 
,(תוידרוסבא תויועט ןמרתלא לש ויצירעממ המכ ועט הז ןיינעב) והשלכ גוסמ רוביד ןושל 
לש תולקה לע אלא הדיעמ הניא ררושמה הב השועש שומישב תרכינה תנמוסמה תולקהו 

.וז תינוימד הירוטירט ךותב ,ןמואמו עמשוממ ןדקר תעונת ,ותעונת 
,ותוא של ,וב זחאנ אוהש תואיצמ עטק לכ ףרה ילב הנשמ ינמרתלאה ירופאטימה רואיתה 
ויארוק תא םיהדהל ידכ אל תאז השוע אוה ךא .השדח האירב ותוא ארובו ודפשמ ,ותוועמ 
.ררוצב .המהדת לש הדמע אטבל ידכ רקיעב אלא ,(םתוא םיהדהל ידכ קר אל ,תוחפל) 
םיביהרמ םיזפוח-מיפלוח תוארמ לש םלועב ותייאר תא שיחמהל ךלהה-ררושמה לוכי וז 
יתלב םלועל ויבגל תראשנה ,תואיצממ תקסופ-יתלבה ותושגרתהל תשרא תתל ,םידז םג ךא 
ןיאל השיגפ"ב הבוהאה השיאה לע ןמרתלא רמואש יפכ ,תואיצמה .תימיטניא-יתלב ,תלגרומ 

,(תואיצמה ללכ לש רתויב ףיקמה תאז םעו ישחומה למסה ויריש לכב תשמשמ השיאה) "ץק 
ץלאנ ררושמה .עגר לכב העיתפמו הרז תאז םעו דימת תמייק — "דעל תימואתפ" איה 
םג הב היהי תאז םעו ,עוזעזו המהדתל יוטיב םושמ הב היהיש ,תירואית ןושלב העיבהל 
תורטמ יתש תרשל תופוכת הסנמ תינמרתלאה הדופאטימה .יתונמא רדס הילע טילשהל ידכ 
,היופצ-יתלב ,תיארפ תוימאניד תראותמה תואיצמב ררועל תפאוש איה אסיג-דחמ .ולא 
רבדה ךכ .רתויב תובחרנ תורידסמ תוללכהב וז תואיצמ עובקל תרתוח איה אסיג ךדיאמו 

:ןוגכ תוינייפוא תורושב 

!הימגיב םיליפנה תבהא המח המ רואה תורצוצח לומ לא 

!לבת אל טהולה לזרבה תנשוש !ךלא 
("בוחרה םוי") ("זומת") 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 28 Jun 2016 21:07:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



אצומה -תדוקנ■ 

:"תדרפנ הרמזה תבית"ב "לבת" לא םינפומה םירבדב םג וא 

רועכ יתלגלג ךב ,רהוז לושחנ_תולעכ 
.םיניע יאלמ תובוחךב .םיניב ברקל ילא ההג 

:תגכ רתוי תולבוקמ וא "תונותמ" תורופאטימ תולעב תורושב וליפא וא 

.תלבךעמו דשח םיטבונ תולפאב 

("ףסה לע רעס") 

תוימאנידה תא הרופאטימה תפרצמ (תורחא תואמגוד תואמ איבהל ,ןבומכ ,רשפא) הלא לכב 
ןיעמ תוללכה לא ,תיביטאדוגיפ "תומילא" ןיעמ והשמל תובורק םיתעל הטונה ,תינוציקה 
,(תילאידיאהו תיללכה ותומלגתהב "רואה" אלא ,םיוסמ םוקמב םיוסמ רוא אל) "רואה" 
הליפאמ ןתוא תכפוה יובירב ןתאבה םצעש ,"תוליפא"ה וליפא וא "לבתה" ,"לזרבה" 
תינייפוא וז העפות) ןמז לכבשו םוקמ לכבש הליפאה לש תיללכה תומלגתהל תיטירקנוק 
לעו ,םיברל דיחיה תא רדושמה ךפוה שיגדהלו םיצעהל ןוצר ךותמ .ןמרתלא תרישל רתויב 

.(יללכל ישחומה תא םג ךפוה אוה ךכ ידי 
םירחואמה םירישה ןמ םיברב םג ומכ ,"ץוחב םיבכוכ" ירישב רתויב םיינייפואה םיעטקה 
תא םולבל תאז םעו םיהדהל :ינמרתלאה רואיתה לש הז לופכ דיקפת לע םידיעמ ,רתוי 
לש רדס ,תואיצמה לש ישחומה הביטל רבעמש רדס לש תויצפצנוק תועצמאב המהדתה 
היושע וחותיפ ךרדש ,"חרי" רישה ,לשמל ,הנה .ילאטנדנצסנאדטרליאכ רדס ,תוטשפה 
:החוסינב תיטאמארגיפא ,רתויב תיללכ הזרכהב חתפנ רישה .ונתניחבמ רתויב תפלאמ תויהל 

תדלה לש עגר שי ןשונ-הארמל1םג 

:תיטיתאפ העיבקב םייתסמו 

,וניהלא ,יגממ רקעת אל דעל 

.םילודגה ךיעוצעצ תגות 

הליל :םיקהבומ םיינמרתלא םיירופאטימ םירואית המכ םיעיפומ ולא תועיבק יתש ןיב 
םירואיתה ןיב רשקהו ,רכו "שורבה ןודיכ לע חרי" ,"םירצרצה יכבב הלובט ריע" לעמ רוהט 
תא שממל לכ םדוק ררושמה שקבמ וללה םירואיתה תועצמאב .דורב אוה תועיבקה ןיבל 
לכב אוהו ,שדחמ עגר לכב םלועה דלונ םצעב יכ ,(הנושארה העיבקב תמכוסמה) ותרכה 
תאו העיתפה תא ליבוהל אוה ףאוש תאז םע .תעדונ-אל ץרא לש ףונכ עיתפמו דז עגר 
םידז תויהל םמצעלשכ םייושעה ,םיירופאטימה תוארמה לכ םיעיגמ ובש ,םוכיסל תורזה 
הטשפה תועצמאב םלוכל ףתושמה הנכמה תעיבק יפ-לע תורידסלו תוהזל ,הזמ הז םיקחורמו 
םימשה ,ךלהל הפוצה ךרדה ,שורבמ ןודיכ לע חריה ,הלא לכ :תילאטנדצסנאדטרליאכ 
,םיהולא לש ויעוצעצ םלוכ — "םיליגע םדואב" ץעה ,םיטבינה םימגאה ,"םירצממו םירז"ה 
.םתגות תא טלוקה ררושמה לא תפתושמה םתקיזב ףאו םתגותב ,ול םתוכיישב םידחואמ 
:רישה תחיתפ םצעמ ."ךדבל" יורקה השיאה יפיל ןטקה ןונמיהב אוצמל ןתנ תפסונ המגוד 

,תכתמה ישטולל הלחת ךןקוש 

דיהמו קנפמ ךתרזג ץורמ 

אוה היחבש תאש תומדה תא שגדומבו דיימ וב "דכנל" הסנמ ררושמהש ,רורב תויהל ךירצ 
ןימכ התושעלו התוא ביחרהל ,(ימוימויה קד אל) ישונאה םלועה ןמ התוא קתנל ,עימשמ 
םיילסיפ םידממ הליחתכלמ הל אוה קינעמ ךכ םשל .תיחצנ תימסוק חשיא לש ימתס ללכ 
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,דשגיר ררועמה ,רהוז ימיימש םרג ןימכ הראתמו ךישממ אוה ךכ םשלו ,יתכתמ ישוקו 
*יבכוכ םילכתסמ הב :הבורקה המדאה ףונל דעו רתויב םיאשינה ויקחדממ ,ולוכ סומסוקב 
שממ ריצה יבוד וא םיבכוכ תוכרעמ תויהל םייושע הלא) ריצה יבוד םימהונ הל »תכלה 
םג ךא ,םמצע לש) "לבושה יאשונ" םיצעהו תודשה םידמוע ןבלה הדואב :(ולא םגו ולא וא 
,ןאכ ךרענ .ולש ןבדבודה יצע תא 'ךבושה לע םינוימ רחרחסה" הלילה קילדמ הל ;(הלש 
ררושמה .הטשפה םע ,תוימאניד לש ,השגיר לש םומיסקאמ דכלל רתויב ינייפוא ןויסינ אופיא 
אוה ןיא ךכ םשלו ,השיאה לש המיהדמה ,תרררחסמה התוהמ תא עיבהל דחא דצמ ,רתוח 
לש התומד תעיבקל רתוח אוה ,ינש דצמ .םתמונתמ ריצה יבוד תא ררועל וליפא ששוח 
אוה המוד הרטמ םשל .רדס לש — תיגולותימ םג ילוא — תימסוק תכרעמ ךותב השיאה 
תומדל תוושל ("תיקדנופה ייחל רמזו ןשונה םירישה קדנופב ברע") רחא רישב ססהי אל 

:תורושב ןוגכ ,םייתצלפמ טעמכ םידממ השאה 

תצלפמכ הבגש ונמוי תרצב לומ ,םיליפה רדהמ ,תיקדנפ ,תרדהנ יפ 

.ץיק_ לש ,רשא לש ,יפי לש ןןקבחי ימו ךינתמב יאנתו 

לופכה היפוא תא םלשומ חרואב המיגדמ "ץיק לש ,רשוא לש ,יפוי לש תצלפמ"כ השיאה 
רדס תעבוקה םג ךא התורזב העיתפמה ,הלילכמהו המיהדמה תינמדתלאה הרופאטימה לש 
,השיאה לש המשודב יקסטורגו יארפ דצ וז הרופטמ הטילבמש המכ לכ ןה .תורז לכל דבעמש 
,תיטיתסא הטשפה תחאה ,תורודסו תוללכומ תוירוגיטק שולשל ותוכייש תא םג תעבוק יהירה 

.תיפונ-תינמז הללכה תישילשהו ,תיגולוכיספ — הינשה 
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"חחב םיבכוכ" ירישב ןמרתלא לש תינחורה-תירישה אצומה תדוקנ לש האילמה הנבהל 
.םירבדה ךלהמב תחא םעפמ רתוי זמרתנ רבכ םנמאש ,ףסונ דחא םרוג לש שגדומ ןויצ שורד 
ןוגכ םירישב השיאה לש תרכונמה תומדב דואמ תטלוב הרוצב הלגתמ ,בגא ,הז םרוג 
תמושתב ןייעש ימ לכל עודיכ .םירחא םיברב ןכו "ןשונה םירישה קדנופב ברע" וא "ךדבל" 
תדמוע ,םלועה םע עגמה תאנהו םויק-תוודח הרואכל ולוכש ץבוק ,"חחב םיבכוכ"ב בל 
םניינע רשא ,("ןושאר ךויח" רישה אוה םהבש טלובה) הבהא יריש תצובק רפסה זכרמב 
השיאה םע עגמ ידיל עיגהל לגוסמ וניאש בהואה לש לוכסיתהו הקעומה יוטיב אוה יזכרמה 
תדכולו ופוג ךותל תרדוח הדי !"דעל ימואתפה"ו רזה היפויב ותוא תממוה םנמא וז .הבוהאה 
ז ("ץק ןיאל השיגפ") "םייתלדו המוח"ב הינפמ ומצע לע ןנוגל הסני אוושל »וביל תא 
.םיידי הילא חינצמ ,תובכ םייתפשב ,רפיס לא אב !ויכרד לכמ הנתפמ לא ףסאנ אוה דימת 
לכמ עונמו "יתצלפמ"ה היפוימ עתרנ ,הנממ עשפכ קוחר ,היגפל רצענ אוה םלועל לבא 
אל ."טהולה לזרבה" ינפמכ תועתרנ םג ךא ,תוכשמנ הילא חינצמ אוהש םיידיה .המיע עגמ 
,הזה בושחה ביטומה לש תובחרנה ויתוכלשא תא ראתלו ויתורוקמ לע דומעל םוקמה ןאכ 
תבהא למס :ןמרתלא תריצי לכבש רתויב ידוסהו רישעה למסה תא עבקש אוה ,עודיכ ,רשא 
,ןייצל קר ךירצ תיחכונה תרגסמב ."המוד תלכ" םע יחה יסחי ךופיהב וא הייערל תמה 
חתמ לש תיללכ השגרהמ קלח קר איה עגמ-אלל-הבהאה ירישל תינייפואה הקעומהש 
לכלו םעונהו ןחה תווחמ לכל רבעה ,דבכ ןיוצש יפכ ,תרתתסמה ,באכ לש םג וא תוחונ-יאו 
לש העדות איה וז תיללכ תוחיתמ לש הרקיע ."חחב םיבכוכ" לש תולקהו תוצילעה ינוניג 
,"םירבד"ה ןיבל רדושמה ןיב םוהת לש םג וא רכנ לש ,הללכב תואיצמה םע אלמ עגמ-רסוח 
רישי ןפואב הכורכ וז העדות .רתויב תעגמ-רצבנה םג ךא ךשומה םמוליג איה השיאהש 
תביתג"ל רחחה ןוגינה תריזג יפ-לע יופכ ותויהב .דרושמה-דלהה לש םינפה-לופכ ודמעמב 
הרישה תוחילשב קופקפו באכ ,תוחונ-יא .לבגומו אכודמ ומצע רדושמה שח ,"הנשיה םידודנה 
,םייסמה רישל דעו "רזה רישה" ךרד ,ןושארה רישה לש הנושארה הרושה ןמל רפסב םיזמרנ 
לש היתולבגמבו ולש ויתולבגמב ותשגרהל רורב יוטיב ררושמה ןתונ ובש ,"םדבל םה" 

.הרישה 

,ררושמה ןתנ ,וניניינעל תורישי עגונה הדיצמ וז תוחונ-יא לש רתויב רורבה יוטיבה תא 
איבא "חחב םיבכוכ" לש החיתפה ריש תא ומכ ,ותוא םגש ,דחא ןטק רישב ,םוקמ לכמ 

:ולש ארבתסמ-אכפיא וא הז רישל הבושת ןיעמ ותויהב ,ואולמב 
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אצומה תדוקנ 

.םהילע לומלמב םיצעה הנה 

יל-זב םימו חלמב תפ תאשל *הבגמ רחךחסה ריואה הנה 

וניבל? םיכרדה תעו הציר ינניא 
.םילודגה יחאל איבהל הדיצ •םהילא בותכל 
.וניבא תודשב בחרלו רואל •עגנל םבלב הצור 

דצמ תוהדזה לש הרהצהכ וא הקיטיאופ לע הזרכהכ "ןוגינה רזוח דוע" ריש תא ונייצ םא 
הפיאש לש הרהצהכו הקיטאופ-יטנא לש רישכ הז ריש ןייצל ונא םיאשר ירה ,ררושמה 
,הרישה ייח טפשמל העינכו ןוגינה תריזג תלבק לע דמוע ןושארה רישה .תרחא תוהזל 
קוידב רמוא יחכונה רישה .הל רבעמש המ םע אלמה עגמה ןמ םיקתונמהו הריציל םינותנה 
ררושמה ,ונייה ."עוגנל םבילב הצור .םהילא בותכל הצור ינניא" :האחמה — וזכרמב !ךפיהל 
קחשימה תנותכ" תא השבלוהש ,תיטויפה היצאמרופסנארטה תא הרבעש תואיצמב הצור וניא 
,ילולימה יטיתסאה םוחתב רבד לש ופוסב המותח איהש תואיצמ !התפויו התוועש ,"לוצלצהו 
אוה .םלועה לא ררושמה ןמ תחלשנה "תרגיא" ןיעמל רתויה לכל בשחיהל יושע הרואיתו 
הצור אוה ןיא .םניבל וניב םישדח םיסחי עובקל שקבמ אוה !םפוג "םירבד"ב תעגל הצור 
אוה .רז ךלהכ ,הזחמב הפוצכ הבוגמ רחרחסה ריוואהו 'םהילע לומלמב םיצעה לומ דומעל 
םיימוימויה הירשקהמ םתיארמ תעקפהב אל םתוא תרשלו .ןטק חא ,םירבדל "חא" תויהל הצור 
ןיא בוש ."ילדב םימו חלמב תפ" :םוימוי לש םיתורישב אלא ,יטיתסאה קחשימה תרגסמב 
ימוימוי ךלהמל אלא ,םייביססבואה ,םייחצנה וידודנל "וניבלי םיכרדה תע" תאצל הצור אוה 

."וניבא תודש" לש בורקו רכומ םוחת לא 

תעמשנ איהשכ ,םבילב עוגנל אלא ,םירבדה לא בותכל אלש תצרה לע וז הזרכהש ,רורב 
חיפלו גורחל הזעה ותקושת לע רישב עידומ ררושמה .תוידרוסבאה ןמ הב שי ,רישה ךרדב 
תא ריכמה לכ לבא .הל שחכתהלו הרישה לע רתוול ונוצר לע ,םצעב !הרישל רבעמ לא 
ךלוהו רבוג דיקפת הב תואלממ ולא ןיעמ "תוידרוסבא" תוזרכהש ,עדוי ןמרתלא לש ותריש 
םיכורא םיריש המכב ררושמה טרפמ ,"ץיק תגיגח"ב ,ןורחאה ויריש רפסבש דע ,ותובישחב 
,ןיבהל דאמ דע בושח .הכרעב םיגילפמה הלאב ףזונ ףאו הרישה תבשחה-יאל םימעטה תא 
איה םג ,ררושמה תריצי לכב היוצמה ,האלהו הנממ הקחרהל ,הרישה ןמ .דעיקנל וז הייטנש 
רורבו רישי חרואב תעבונ איה ףאו ,ולש תירישה אצומה-תדוקנ לש דרפנ-יתלב קלח הווהמ 
חתמב שארמ אופיא הנייטצה וז הדמע .םלועה יפלכ ךלהה-ררושמה לש תידוסיה הדמעה ןמ 
םימוליג לש תכרעמ םלועב תוארל הייטנה ןיב !ותייחד ןיבל ןוגינל העינכה ןיבש זע 
ןימבכ וב בשחתהלו ףרה-ילב תופלחתמ םג ךא תועובק תויוהמ לש םיללכומ םיינועבצ 
!םירבדה בלב תעגלו תועיתפמה תוללכהל רבעמ לא חיסל הקושתה ןיבל ,ילמס לקאטקפס 

.תורשקתהלו תובייחתהל ןוצרה ןיבל םידודנה ךרדל העובשה ןיב 
,דז חתמ לש ויתואצות תא — רתויב םייללכה םיווקב וליפאו — ראתל עצמה רצק 
תוארל השקתי אל ןמאנ ארוק לכ לבא ,"חחב םיבכוכ" דחאלש ןמרתלא לש ויתוריציב 
,םירניש !ןמרתלא לש ץשלבו םינבמב ,הקיטאמיתב םילודגה םייונישה ונממ ובייחתנ דציכ 
,תיקדנופהו ךלהה וקחדנ דציכ !רדושמה תריצי לש תידוסיה תודחאה תא ,ןבומכ ,ורפה אלש 
באה ,הייער,דו לעבה וספת םמוקמ תאו ,תינמרתלאה הרישה תמיב יתכרי לא ,העשל תוחפל 
יעגרל הקיזה םילודג םייריש תונברקבו בר ץמאמב הפלחנ דציכ !לטפה-תופלחמב המלעהו 
!רוביצ לש הריש ינפמ דיחיה תריש טעמ-טעמ הקחדנ דציכ !ירוטסיהה ןמזל הקיזב "יחצנ"לו 
ותוא טישאה ,"תוזוחה קדנופ"ב ךלהה תא ןידל ררושמה דימעה רבד לש ופוסב דציכ 
"ץיק תגיגח"ב הלעהו בש דציכ !השק ןיד-רזג וילע רזגו ,םייחה ףויזב ,תונקירב ,הדיגבב 
המ .המודמכ ,ידמל עודי הז לכ .םינואדיא תדמוא הלוכש ,ולש הבולעו תכחוגמ האובב 
לש ותדמע ,דוסיה תדמע לש תורמתשה,ד חוכ אוה תקפסמ הדימב שחומו עודי וניא ילואש 
,םירבדה תישארב יתזמר .ןמרתלא לש ותריצי לכ ךרואל ,"חחב םיבכוכ"מ ךלהה-ררושמה 
.הל רכנתהש העשב םג ותייווה זכרמב יומסבו יולגב הראשנ ןמרתלא לש אצומה תדוקנש 
קפתסאו ,ותריצי יבלש לכמ תובר תואמגודב החיכוהל ןתינש ,וז הזימר ןאכ חיכוהל לכוא אל 
םשב יחק רישה .תרחאה ןמ אקוח אלא ,ןושארה ץבוקה ןמ אל םעפה ,ףסונ ןטק רישב 
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ןורימ ןד 

יריל וצמרטניא ןימכ איהש /'עצמאבש םירבד" תדדיסב לולכ אוהו ,"דיעה ןמ האיציה" 
:"ץיק תגיגח"ב 

.םלועל תמשל דחא םש ריאזלה ,וירדח אב דחא תיב-לעב 
 T T-J T T V י i• " T : ITS TV

' T-J- V V- -T - - T' T T•: -T ,רואה הבכו דמע ךכ-רחא .וירחא תלדה דגס 

י I - • -T ! T -י :-TTTJ- : ,רוקמו םיפנכ ,הצונ חמצ ,ופסכ הנמ הרממה רואל 

,הלע רתנ ןולחה ןדא לע ובל חול לעמ .ויאנוזע הנמ 
.הלודג רופצכ ריעה לע ףלח ,םלכ תומשה תא החמ ךכ-רחא 
 - - T י V T T - "" \ T T - י - T • :• ;'ך

תשחרמה הזופדומאטימה לש הנימב תדחוימה התוהמל בלה-תמושת תא תונפהל שקבמ ינא 
גשומ .ריעה ינפ-לע תפלוחה הלודג רופיצל ןאכ ךפהנ "תיב-לעב" .הזה םלשומהו ןטקה רישב 
רטסיליפה תא ,ךלהה-ררושמה לש ארחא-ארטיסה תא ועבט םצע יפ-לע ןייצמ "תיבה-לעב" 
ריש" יקרפב ,"ץוחב םיבכוכ" יריש תמיתח רחאל ףכיתש ,םירכוז ונא לבא !יפיטיכראה 
הספדנ איה םגש ,"םיינע תחמש" המיאופב ןכו ,1941 תנשב דוא וארש ,"םיחא הרשע 
רשש העשב ,םמורמ לאידיא לש ןויצל ותרוצכ טעמכ הז גשומ ןמרתלא ךפה ,הנש התואב 
לגרה"ל ןכו ("באה" רישב) "תיבה-יבא לש חיכש-יתלבה ובצעל"ו "תובוטה ויניע"ל תוליהת 
ןטקה רישה לש "תיבה-לעב" .("באה-ץק"ב) "רחמה תגאד גואדלו רופסלו בשחל תובאה 
תוריגס :"תיבה-יבא" ירואיתמ ונל רכומה milieu-^ ךותב הליחתב הלגתמ "ץיק-תגיגח"מ 
ונא םיאצוי ,םוקמ לכמ ,רישה ףוסב .רחמה תדרחו םיפסכ תונובשח ,תוגאדו םידדה לש 
הרמזה תבית"ב "ארפ רעי לע ,ריעה לע" םינויה לש ןפועמ תא ריכזהל יושעה עסמל 
רצי" תא וברקב אכדמ ,"תיבה-לעב" תכיסמ תא וינפ לעמ ערוק ךלהה-ררושמה ."תדרפנ 
,"דדובהו דעה" רדחה ןמ שרופ ,"ךרפכו הרישכ ינומדק" םנמא אוהש ,"סנרפמהו באה 
ןהיפוסש ,םיכרדה לא הלודגה הרזחל ,רותינל ,קותינל ומצע ןיכמ אוה ןולחה ןדא לע ותולעבו 
קוליס רחאלש ףועמ :הליחתב היהשמ רתוי הברה רדוק אה םעפה ףועמה ."עוגעג קר" םה 
ףוסה לבא .םירזוח ןיא ונממש םוקמ לא הנורחא ךרדב ףועמ אוה ילוא !םייחה תונובשח לכ 

.הלחתהה םע תאז-לכב רבחתמ 
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