
םילשורי יבעב 
1988 ,םילעופ תירפס תאצוה ,םילשורי :קרב ודוד 

ןוה-בו הנרוא 

ריעל העיגנ םהל שיש םיריש ליכמ "םילשורי" רפס 1■ 

 |j םיצבקב וספדנו םינוש םינמזב ובתכנש םיריש ,םילשורי
 I I וידחי םהל ורבוחש םירישכ םפסאל טלחוהש דע ,םינוש.

רשבה שיא" :הריש יצבק העשתמ םיחוקל רפסב םירישה 
םיריש" ,"םייחיר" ,"םשג לש תונוע םישולש" ,"בלחה שיאו 

,"יאל'צורל י'צידמ ןיב" ,"קירה תמיא" ,"רואה תלשממל 
ץרא ךרד"ו "סויפ ,הליחמ ,הבהא" ,"רפאל ראפ ןיב ןילופ" 

."דקשה 

,ךכ לכ םיבר םיצבקב םילשוריל קקזנ ררושמהש הדבועה 

שארב ,אוה רשקה .וריע ןיבו וניב קומע רשק לע הדיעמ 
:םיקומע תודלי תונורכיזמ ןוזינה קומע ישפנ רשק ,הנושארבו 

T S - • S • T - I : - • - T S • "V - TS ,SV T /שלשו םירישע הזע בוחרב /הנטקה םילשורי איה ילש םילשורי" 

/,"םזלל תפ" תונחו טןחה לואד /חספה חוחינו ןיולפלפה חיר םע 

".שורבו 

,ךלש םילשורי יהמ — ןולאשל הנעמכ בתכנש ריש ךותמ 
."בירעמ" ןותיע ףסומ י"ע ךרענש 

םיטלובה םינייפאמ השולשב ןיחבהל רשפא הז רישב רבכ 
.רפסה ירישב 

ןבורב ןהש ,ותוא תוסלכאמה תוברה תויומדה ,תישאר 
ןויסינ ןיעמב םייח םהל קינעמ רבחמהש ,תויטנתוא תויומד 

רישב .תושממ םהל תונקהלו ותודלי תוזוחמ תא תויחהל שאונ 

תולבקמ םירחא םירישבש תויומד בגא ךרדבכ ריכזמ קר אוה הז 

י'גני'ג" לשמל ומכ ,תוישארה תויומדל תוכפוהו ישאר דיקפת 
V TT S T ן - TT * TVS V Iv י I S רשיפ הריש"ו "הל'הפיפו הל'הזור" ,"דחאל רשק" ,"סקופ 

."םלועב הךיחןה תיךלךנפה 

םישולש" רפסה ךותמ תוחוקל תונושארה תויומדה שולש 
"ומיעגושמ" םייורקה םיריש רוזחמב תואצמנו ,"םשג לש תונוע 
תויוצמ הז בלל עגונ רוזחמב .חור יפורט םימלשורי םילע — 

,תויפשל ףוריט ןיבש קדה לובגה לע תויחה תויומד עברא 
היה יכ דע זע הכ םשור דליה ררושמה לע וריאשהש תויומד 

שגר םושמ ןאכ שיש ןכתיי .םידחוימ םירישב ןחיצנהל וילע 
,ארונה ןועגישה תוהמ תא ותודליב ןיבה אלש דלי לש המשא 

:תורזה לומ לא קחוצ היה םידלי ראשכו 

/םילבחמ םינטק םימשמש" ,[19] "םוי ותוא ונקחצ תומיא" 
J• ••TJ | - יי■ -י J TT• J - :-TT ••I T - תוזבל ונימעפ ונמש" ,[20] ."/הרמ ונתקעצו /וינפמ ונסנ 

:•TS - • ! : - J •••: TTll t• : ."תחגנמ /םיבלב תעיס ונחנאו" ,[21] "/וניזצב הללקו /םביתנ 

 .[22]

זונג היהש יפויה תא תוארל עדוי רגוב שיאכ ררושמה 
:"הלגייפ" רישב אטבמ אוהש יפכ ,ולא תודחוימ תויומדב 

,ילש הל'הגיפ /.תעגשמ דיב םג ולו /היפי תילגס ערגת איל 
• s T J T • T -- :V. : T - - •• V V T • -ן • 

/ךתוכהל אובנ אל םא םג /םיאתפ /רמוש םיהולא — הל'הגיפ 

T * •• •V v T •• - - V. : TS • Tl הימוד וזיא ילש הל'הגיפ יוא /.תעשרמ דיב — םירדקה 

הל'הגיפ יחירה /.תמשונ ךילע םיחרפה תמכחש יאול /תמןאמ 

- - 8 י T • - • I T - T T N. t • - ".תחרופכ /תילע עגשמה ןחוחינ לע /תילגס חוחינ — 

רגובמה ררושמה לש הרמה תוחכפתהה היוצמ רישה םויסב 

:הרמ לרוג תשוחתב ,תחאכ רוחא טבינו תואבל הפוצה 

."תילביל /תאו ונימדנ תחשל וישכע" 
 -S •8* --- TS - S ן.

תדוקנמ םיבתכנה םירישה ראש םויסב היוצמ המוד השוחת 

וא .[21] "םימיה ץיצ לבנל דיאמ בורק רבכו" :תרחואמ תואר 

:סקופ י'גני'ג" רישב 

"/.ךחלל /ותבהל /התלכ דע /שירחהל ונמק הנה 

לש ותודלי תא וסלכאש תורחא תויומד ףא תויוצמ רפסב 

לשמל ומכ ,בחרה רוביצב תועודי תויומד ןקלח — בתוכה 

ררושמהש תררושמה הדלז ,[12] ,ך"נתה סרפ ןתח ,םכח סומע 

י"בא ןב הרורדו רמתיא ,[63,64] םיריש ינשב התומ תא דפוס 

.גרבדלוג האלו סילקטש ןלי םירמ ,זזה ,חמצ ,ןונגע ףאו ,[70] 

הלודג בתוכה רובע ןתובישח ךא ,תוחפ תועודי תויומד םג ןנשי 
רשיפ הרש אתירלדנסה לשמל ומכ — "תומסרופמ"ה לש וזמ 

 [38]:

םולה! תכס םע ץבשמ דיךךו /םיקיתע ךפב יליג? הדונע" 
T SS-" TST ' T s " TS T•• -18-• • TiT /.הרק תומיב /םינטקה ונידעצ אתירלדנסה הרמש /,השארל 

."לדוגא דצב בקע /תואילפמה הנשה תופוקת תא ונתא התשע 
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(1928)םילשורי ,הקיתעה ריעה :וכיט הנא 

דחוימבו ,רפסב בככמה בוחר ,הזע בוחרב הרג תירלדנסה 

.דליה ררושמה ררוגתה וב תיבה ,וב השולשו םירשע רפסמ תיב 

לע תוקפרתה ולוכ אוה "23 הזע ב1חןמ ןולפלפה ץע" רישה 
ןולפלפה ץע לש ותעידג םע ועדגנש ,םידובאה תודליה תוזוחמ 

:תיבל ךומסה 

,חירפל ץעה בושי דוע אל /,תודלו לש ןולפלפה ץע תא ועךג" 

/ןולפלפה ץע תרכנש רובעבו /.,תודלו הל חרפת דוע אל 

• -: - J • • J - T J I • V - T - I V V J • J T -: - ינאו /הבר ץרא םוהתכ בוחרה רעפנ /יתודלי התרכנש רובעבו 

- - T " : --T T - : : ן - - T It:• רחא רת /המחה רצח /שאה תרטזוזג רחא רת /ףרגנ םוהתה לא 

• t : t : • v • t Iis v t - v .ן..- . 5 . דבככ /התורכ דיכ ינממ החקל הז התעש /תיציקה לצה תישמש 

ןיעה ךות לא תווקנ תועמךהן /יחה תמה ןמ לטנש הלתשה 

.[61] /ץוח ואובו אל /המינפ 

קר אל תוקפרתה — רפסב ינשה ןייפאמה תא שיחממ הז ריש 

םינטק .םיצפחו תומוקמ לע ףא אלא ,רבעה ןמ תויומד לע 
יפכ ,הנוילע איה בתוכה יבגל םתובישח ,ויהיש לככ םיריעזו 

רמאמב וילא ונסחייתהש ןושארה רישב עיבמ אוהש 
:"םילשורי" — 

בוזאו /גגה לע הסיבקו /.../,ןוראב ןילטפנ איה ילש םילשורי" 

ינועבצ איה ילש םילשורי /ינומל ןינבלו בורכה ןינבלו /בחטו 

."/ינגבו תונכוסב םירוכבה גחו /םיךהזן 

חור ,תדחוימ חור לוכה לע הרוש ,םינטקה םיצפחל רבעמ ךא 
T VI V T •• V V I י TT v "I T : ••ן ".םלענ /זא יא דליו /,םדו בלחו המוחו שאו" :ריעל תינייפאה 

שי ןבא לכל םילשוריבש םושמ ,םתס םיצפח םניא םיצפחה 

/,םילשוריב יתיאר /רופצו ןבא ,בוזיא" :תדחוימ תועמשמ 
*- J • - t : • ן • vi v t ן - -- ריכזמ ידכב אל .[69] ".םילשורי יבשב /ריבעא זא תוארמב 

תאזו ,ךכ-לכ םיבר םיימלשורי חור-ישנאו םיררושמ בתוכה 

איהו ריעה לע הרושה תדחוימה חורהמ קני אוה םגש םושמ 
/,םילשוריב יתעמש /רונכו לבנ ,לילח" :ררושמל ותוא הכפהש 

,תאז תורמל לבא ,[םש] "/םילשורי רישב /ריבעא זא םילילצב 

,אבש ימ ./םילשוריב ררושמ ומכ איל /אוה ביבא-לתב ררושמ" 
 TV * • - T •• I I • T | J

/ףכ ואחמל ./לוכל ליכה — הנה ,לוחב ריבעל /,םימה וק דע אובל 
: • - T J -T J V VI - • T • •• J י • T ומכ איל /אוה םילשוריב ררושמ /.םימשו תראפת ,תועבג /,םירה 

,ץע ,המרוב ךרד /,רה של עיגהל ילכ /.ביבא-לתב ררושמ 
•J T •JTT • T | T י — J — .[41] ".םירבוע /םב םירבועה לכ איל /— םירעשו המוח /,רדרד 

.תוילאקיסומה אוה "םילשורי" רישב טלבש ישילשה ןויפאה 

סומתר וב שי .רדגומ לקשמב לוקש וניאש תורמל ,ןגנתמ רישה 
I I • I- : T ו תוילאקיסומה .סיכ-סיקרנ וא .שורב-שלשו :הזירחו ימינפ 

םיבר ןכאו ,םרובע םינחל רוביח הארנכ הלקה רפסה ירישבש 

םירפסה ןמ םיחוקלה םירישה רקיעב ,םינחלומ םיריש םהמ 
לדבהה רכינ םנמא ."ויריש םינגונ םינומעפ"ו "דקשה ץרא ךרד" 

רמזה ירפסמ םיחוקלה םירישה .םירחא םירישל הלא םיריש ןיב 

םירישה .םיתב םיתב םייונבו קהבומ ןפואב םיזורח ,רתוי םילילק 

םיכורא רתוי םה .םינגנתמ תוחפ ךא ,םיזורח םה םג םירחאה 
םיתבכ אלו ,םיכורא םיתב המכ וא ,ךורא דחא תיבכ םייונבו 
,18 ,רפוסה אנבש תיבב ,17 ,ורהז רישה) .םידרפומ םירצק 

.(דועו 

אוה טלושה דבורה .םינוש םיינושל םידבר ןאכ אוצמל ןתינ 

,תוערואמב םג אלא ןושל יפוריצב קר אלו ,ארקמה ןושל 
[9] ."תונורחאה תוריפחב" רישה לשמל ומכ ,םיצפחבו תויומדב 

לא ,םינהוכה ןשוח לא ,שדקמה תיב לא תוסחייתה הפ שי 
לאו ותוא בציעש לאלצב לא ,ותוא וביכרהש תורקיה םינבאה 

.לודגה ןהכה ןורהא 

[10] ול םאך תופעותב" ומכ ,םיפורצ םייארקמ םייוטיב םג שי 
תישארב)[םש] "בגועו רונכ ישפות לכ יבא" וא (8 ד"כ רבדמב) 

ומכ ,עיתפמו רחא ינושל דבור בברתשמ םיתעל ךא .(21 'ד 
."הלענ ,הלענ תרבג" הל ארוק אוהש ,"אתירלדנסה" רישב 
העודי תיממע הרמא הריכזמ "הלענ" הלמה לע הרזחה 
:"הלענ" הלמה לש םישוריפ העבראב תשמתשמו תמכחתמה 

,םיילענ תליענ לש ןבומב ינשה ,תדבוכמ תרבג לש ןבומב דחאה 

תריגס לש ןבומב יעיברהו ,"הלש לענה" לש ןבומב ישילשה 
."הלעב ינפב תלדה תא הלענ הלענ הלענ הלענ השא :תלד 

ריש טוטיצ תרוצבו שרופמב ררושמה סינכמ רישה ךשמהב 

."דבוע רלדנס ךיא עדוי ימ" — הפוקתה התואמ עודי םידלי 

.םילשוריל השרו ןיב רשקב עוגנל ילב רשפא יא ףוסבלו 
.סנכ םילשוריב ומויק תאו ,תלשלשב הילוחכ ומצע האור בתוכה 

ויה אלמלאש ,ןילופב ידוהיה םעה ןבכ ומצע תא האור אוה 
.םייק היה אל אוה םגו ,האושב םיפסנ ויה ,הצרא םילוע וירוה 

:דוע הנניאש תולגב רדחה ןמ דלי ול ריכזמ רוניכב ןגנמה ודלי 

/בהנש רוע /,םימחפ יניע /,רעיש רחש — לטעטשה ןמ ןודל 

V• -V : • It - T - T I J :-TT י T : TT: הריעה ןודלי /— רנכ היהי טקה ילש יאני /,הדרו המשנו 

.[55] "/.הדובאה 

אוה םילשוריב החירפהו הפוריאב הליהקה ןברוח ןיב דוגינה 

:ףירח דוגינ 

T • T I •• - T - v V V - T - : V V •• תבהלש התא /גלש לש רודכ התא /םלשוריל השרו ןיב" 

•! I •• •TT - | T • T" - T : •- תיב תלפת התא /םלשוריל השרו ןיב.../.ביבאב לחנו /םירונת 

ן [56] ".הברא לבזזו /ןורכז תבצמ התא /תסנכ 
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