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יאלפ השמ 

לשמכ םייחה 
:תיטקאדידה היפארגויבוטואב תויגוס 

גרובצניג .א.מל ״רזעיבא״ב ןויע 

הנבמ 

54 תללוכ ,עודיכ המלשוה אלש ,1גרובצניג ןורהא יכדרמ תאמ ,רזעיבא היפארגויבוטואה 

הדיחי םיווהמ םינושארה םיקרפה 38 .רבחמה לש וירוענו ותודלי ימי תא םיראתמה ,םיקרפ 

ךילהת תאו ויתוקפס תא םיראתמ 41 דע 39 םיקרפ .תירופיס היפארגויבוטוא םתויהב תחא תינונגס 

תא — רופיסה ךשמה בגא — םיאיבמ ,53 דע 42 םיקרפ ,תישילשה הביטחה וליאו ,ותולכישמתה 

םתוחה ,54 קרפ .רפסמה לע עיפשהשו הלכשהה תדב ןימאהש ,ליכשמ אפור לש ומלוע־תפקשה 

תורוקו ויתורוק רואיתב יביטאראנה ןונגסה תא ךישממ ,הרומג־יתלבה היפארגויבוטואה תא 
.ותחפשמ 

,תוחפשמה יסחיו ךודיש ,ךוניח יניינעב רפסמה לש ותורגבתה יקרפ םיקסוע תיטמית הניחבמ 

וירבח ,ךוניחב וכרדו ,ויבאכ ,םיבורקה ,החפשמה־ינב רואית ןכו ,ותנותח ,תווצמל וסנכיה 

,םדה תלילע ,הנומאהו תותדה תלאשב םיגיגהו תוסמ יעטק םיפוצר רפסה יקרפ .דועו ,וליג־ינב 

.םתלוזו תונומאה ירקיע ,תמאהו תונקפסה ,לאה תואיצמ 

היווהה לולכמב ,השעמל ,־םיקסוע םייביטאראנה םיקלחה יכ ,רמול ןתינ םכסמ טבמב 

רגובמה התוא האורש יפכ ,םינושה הייוליג לע ,הפוקת התואב ידוהיה רענה לש תידוהיה 

הרודס הנשמכ םיכורע םניאש ,םייתוגהה םיקלחה וליאו .תיביטקפסורטר הייארב 
.םייסיפאטמ םיניינעב תועד לש תיטקלקא תכרעמ םיגיצמ הקצומו 

,יפארגויבוטואה רפסמה תוחתפתה לש בושח בלשב העטקנ היפארגויבוטואהש ,הדבועה 
ויתונש ז״ט — ו״טב תזכרתמ איהשכ ,ינבמה הבכרהב תנזואמ־יתלב הריציה תא הריתומ 

.ךר ליגב ויאושינ רחאל דע ,(ךרעל א״עקת—ו״נקת) תונושארה 

לשמה 

תדמועה ,תיתורפס (רנאד) הגוס םנמא איה גרובצניג לש תיטקאדידה תיפארגויבוטואה 

תוחוור ויהש ,תורחא תויתורפס תוגוס לא ןילמוג־תוקיזמ תקתונמ איה ץא ךא ,המצע תושרב 

— הלובאפה :םינושה ויגוסל ,לשמה לש רנא׳זב שומישל רבחמה שרדנ רקיעב .הפוקת התואב 
.(םימתכמ) םימארגיפאהו ,תולובאראפה ,םיצעהו תויחה ילשמ 

האב וז ךרדב םתניתנו ,אובמ וא המדקה לכ אלב םיקרפה שארב ,ללכ ךרדב ,םיאבומ םילשמה 

רבחמה קסוע םילשמה רחאל דימ .ףטושה ,עובקה ןונגסה ןמ םתגירח םצעב ארוקל העתפהכ 

ב״ס ,ראודה ,״גרובצניג ןורהא יכדרמל ׳רזעיבאיב ןויע ,תירבעה היפארגויבוזוואה לש התוהמל״ ירמאמ האר (1 
.157— 156 ימע ,(ג׳׳משת תבטב ט״כ ,יי ןוילג) 
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169 לשמכ םייחה 

אובי םיתעל .םילשמה ואבוה המשלש ,הטנאופה תא שיגדהל ידכ ויטרפבו לשמנה יניינעב 

ןיאו ,ללכל םשוימה חקלה תא טרפבש ערואמה ןמ קיפהל ידכ — רפוסש הישעמ רחאל לשמה 
.וז הרטמל לשמכ 

דוקפת םהלשכ ,וכותמ ינגרוא קלח םיווהמ םה :רופיסה תרגסמב בטיה םיבלתשמ םילשמה 

םינושה םיכנחמה יפב םימשומ םהש שיו באה יפב םיאבומ םילשמהש שי .קהבומ יאידיאו יתלילע 

רבחמה לש וילשמכ ,תימתס םילשמה םיאב םיתעל .רסומ ודמלל :תחא — ןאכו ןאכ םתרטמו — 

.2(21 ימע)בלה תא םיכשומה ,רסומ ילשמב רזענ אל ,תילילש ותומדש ,דמלמהש ,ןיינעמ .ומצע 

ןיב םייוסמ חתמ תרצוי רופיסה ךלהמ לש האצרהה ףטשמ םילשמה לש תינונגסה םתגירח 

םירפוסמה ,תידוחייה היווחהו ימעפ־דחה עוריאה ןיב — יללכהו יטרפה ןיב ,ללכהו טרפה 

יפוא תואשונה ,לשמב תומולגה תויתועמשמה תוכלשהה ןיבל ,תיפארגויבוטואה תרגסמב 

לש תימינפה תויקוחה ךותמ עבונו רופיסה ךלהמב הנשנו רזוח הז חתמ .ישונא־ללכ ,ילסרבינוא 

־תויכוניחה ויתורטמ תא הנמאנ תרשמ והירה ךכב .ונינפלש תיטקאדידה תיפארגויבוטואה 

,הרצה תרגסמה ןמ רפוסמה תא איצוהל איה רופיסב תירקיעה ותנווכש ,רבחמה לש תויטקאדידה 
.ללכל תפומכו תואכ ודימעהלו ,תישיאה היווחה לש ,הרואכל 

תא ונא םיאצומ םהיבתכבש ,תירבעה הלכשהה ירפוס ןיבמ םילשמה ילשממ תא איצוהל 

קחצי לצא םג רופיסה לש וכות־ךותב לשמה לש רנא׳זה רוזיש תא וניצמ ,תונושה ויתורוצל לשמה 

ירוקמ אוה גרובצניג לש ושומיש תירבעה היפארגויבוטואב ךא ,(״שפנ לוגלג״ רופיסב ןוגכ)רטרא 
.ידעלבו 

,תיפארגויבוטואה תא חתופה ,״הטיחהו דופאה״ לשמ — .(תולובאפה)םיצעהו תויחה ילשמ 

תרטמלו ,״רזעיבא״ ,רפסה תועמשמל רבסה ןתיל דעונו ,׳ב —׳א ,יח םיטפוש לע ססובמ 

תא תוכהל ודי תא םיהולא אלימ רשא םויב ןועדג טבח רשא) הטיחה .הלוכ תיפארגויבוטואה 

םיקהל [ןועדג אוה] לעברי האר המ״ :(הרפועב ןועדג םיקה ותואש) דופאה תא תלאוש (ןידמ 

סינהל לעברי האר המו״ :דופאה .(2 ימע)״רדה אלו ול ראית אל רשא ךומכ בהז םלוג שדקמל 

.(2 ימע)״רזעיבא ריצבב הלדה תאו [םש ,ו קרפ ,א״י קוספ ךמס לע] ?ןידמ תמחמ ךתוא [ריתסהל] 

:סכסמ דופאה .ער הלודיג היה תוביסנה ףקותב ךא ,הבוט ״החפשמ״ב הרוקמ :הטיחה תבושת 
הישעמ יב השוע היה זא יכ ,(םילילא תדובע ,ונייהד)דופאב והשעמ תואצות עדוי לעבורי היה אול 

.והשעמ ליכשה אל אוה ךא :הכרב איבמ היהש ,רחא 

םירוהה :רפסה תרטמו ,ורבחמ ,רזעיבא תנבהל חתפמ תושמשמ לשמב וללה תובושתה יתש 

אבילא ,יוארכ ותוא םילדגמ םניא ,(3 ימעב יטנאקיפו ףירח רואית הארו)רסוב ערז םלועל םיאיבמ 

,ךכ לע ףסונבו ,(וסור לש תרכינ העפשה הזב שיו)עבטל דוגינב ,יוארכ אלש ותוא םילדגמ :תמאד 
...?הלד הכ איה הטיחהש ,אופיא ,אלפה המ .יוארכ ותוא םיכנחמ םניא םירומה םג 

םירוענ תואטח ,תרחא היפארגויבוטוא יפד ינפ־לע ,תורחא םילמב ,תינשנו תרזוח וז הנעט 

ויה אול ...יבא היה אול :ןונגסב ,רתוי ףירח ,רתוי רירמ עקשמ תלעב איהש ,םולבניילילל 
...יננהש המ יתייה אל זא יכ ...םיכנחמה 

:םוליצ תרודהמ :ד״כרת ,הנליו) רזעיבא יפ־לע םה ,טסקטה ףוגכ םיירגוסב עינייוצמה ,םידומעה ירפסמ (2 
.(ז״כשת 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Mon, 18 Jul 2016 21:48:03 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



יאלפ השמ 170 

דעונש ,(7 ימע)רפרפהו תעלותה לשמ אוה ,תולובאפה תרגסמב המגודל וריכזנש ,ינש לשמ 

הריציו ןוירפ לש הפוקתכ ותודלי לע רפסל יפארגויבוטואה רפסמה הברמ המ־סושמ ריבסהל 

.רפסה לש וכרואל תורחאה תולובאפב םג וכרד ךכו .הלימק לש הפוקת איהש ,ותונקזל דוגינב 

םה ללכ ךרדב .עלוקו רצק יטמארגיפא יפוא םיאשונ תולובאראפה ילשמ — .תולובאראפה 

הזל המוד תולובאראפה לש ןדוקפת .רופיסב הטנאופ שיגדהלו ןויער תצמתל ,ןיינע םכסל םיאב 

תולגמ ןה .רתוי תוזכורמ ןנה ךא ,לכישהה־רסומבו תוכלשהב ,הללכהב — תולובאפה לש 
.תיביטאטירוטוא המיענ םג םיתעלו ,תכנחמ םייח־תמכוח 

ארבנ אל רשאכ״ :האבה הלובאראפה העיפומ םיבכוכו תולזמב הנומאה םע רשקהב ,ךכו 

וארבנ אל הככ ,וברקב םיצרושה םיעלותה תדובעל ונטבו ;וב תצבורה הניכה גונעתל םדאה שאר 

אובת םיתעל .(5 ימע)״הלועפ תדובע םכילע לועפל תולזמהו ,תולילב םכיניע גנעל םיבכוכה 

שבד תודרל וזיעת הכיא ,חוח תרקדמו הרובד תציקע תאש ולכות אל םא יכ״ :תזרוחמ הלובאראפ 

.(6׳מע)״חוחינ חירל הנשוש ףוטקלו 

םירצק ,םינונש רתוי םה ךא ,תולובאראפל םיבורק םימתכמה — .(םימארגיפא) םימתכמה 

וילגרב רשא םילבכה לע קחושה לכ אל יכ״ :ןוגכ .תוגהו םייח־תמכוח םיאטבמ םה ףאו ,רתוי 

יכ״ : (16 ימע)״יכות תצונ לוגנרת תאמ שקבל רקש ישפנב השעא אל״ : (12 ימע)״אוה ןירוחךב 

.הנהכו הנהכ דועו ,(31 ימע)״ןיכסה ידדוח וברי רושה לופנב 

םנמא״ :תורישי רמוא אוהשכ ,ומצע יפב ,ילוא ,אטבתמ לשמב שומישל גרובצניג לש וסחי 

...(6 ימע)״רועו ךרו רענ תינבתב הבהאה לילא תא ומישגה רשא ,םינושארה םילשומה וביטיה 

רנא׳זל שרדנה ,ליכשמכ קר אל רפוסה לש ותדמע תא אטבמ לשמב ושומישש ,קפס ןיא 

םלועמ בואשה ,האנ רופיס לש יגוגדפה וכרע עדויה ,ךנחמכ רפוסל םג אלא ,קהבומ יליכשמ 
.רפסל בהואה ,רפוסכ גרובצניג רכינ הז שומישב .עבטהו יחה 

ורופיס : ל ש מ נ ו ל ש מ הנה ונינפלש תיפארגויבוטואה לש הלוכ־לוכ יכ ,םוכיסל ,רמול ןתינ 

.הפוקתה ןב ידוהי רענ לש ולודיג אוה לשמנהו ,לשמה והירה גרובצניג לש 

ןונגס 

לש ונונגסב םג תרמשנ ,וז היפארגויבוטואב דסומ־דוסי איהש ,לשמנו לשמב המגדהה ךרד 

(תולאשה)תורופאטמב הרישע תיביטרוגיפ ןושלל שרדיהל הטונ רבחמה .רפיסה יעטקב גרובצניג 

רשנה ךרד וכרד היהו״ :רפוסה בתוכ ,הסנרפהו םייחה־תורדס תובקעב ,לכשה ךרד לע .םייומידו 

הלבנ הזיא רגפ הטמ תואר קימעהל םא יכ ,שמשה רואב תוארל הלעמ םמורתי אל רשא ,םימשב 

.רפסמה לש ותנווכ תא אטבל ביטימ תוירויצב רישעה ןונגסה .(8 ימע)״ולכאלו 

יכרוכ תאמ ףרצנה קירה הלעכ קר המה יכ״ גרובצניג רפסמ תונושארה ויתונש שולש לע 

רפסה לא ףרצנה קירה ףדה הנקזה ימי ויהי אל םא עדוי ימ י הה ,וינפל רפסה לא םירפסה 

ליכשמה לש ומלוע אוהש ,םירפסה םלועמ םיחוקלה ,הלאשהו יומיד בוליש — (6 ימע)״י וירחאל 

,טסקטב םינפ יוביר :טסקטה תרשעהל םיאיבמה ,העבהה זוכירו תוירויצ וז ונושלב שי .ירבעה 

עבטה םלועמ םיחוקלה ,תולאשההו םייומידה ןמ שי .תועמשמ ול תונקמה ,תוכלשהו תוזימר 

תוירוזחמ ןייצל ותוצרב .יריש בצקמל ,םיתעל ,הטונ ונונגס .ארוקה לש ונוימד תא םירישעמו 

היה םידק חור ,ינדירטיו ןמית חור ,ינאילחיו ןופצ חור בשנ״ :בתוכ והירה ,הלועפ לש תוינוטונומו 

.(6 — 5 ימע)״הסמעמל םי חורו ,אשמל ילע 
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171 לשמכ םייחה 

ראתמ אוה הרומה תא .םייכ״נת םיזמראו םיקוספב שומיש ךות ,הנינשב תרזענ תוירויצה 
ול הדמע אל ולמע לכו :ןכו .(17 ימע)״םילבוח לקמב תינשהו רפסב תקזחמ תחאה ודי״ :ןמקלדכ 

הרועמו יטנגילטניא אוה ארוקה יכ ,החינמ תירויצה ןושלה .(18 ימע) ״ללוזמ רקי איצוהל 
רבחמה לש ונונגסו ונושל יכרד תא ךירעהל עדויו יתורפס שוח לעב ונהש ,ןכו ,םיידוהיה תורוקמב 

.ןתוא דומלל ןוכנ תוחפל וא — 

םייכוניח םיזמרא 

םייונבה ,ולש םייכוניחה םיזמראה תטישב תרכינ גרובצניג ךנחמה־רפוסה לש תיכוניחה וכרד 

םירבסומו רפוסה לש תיללכה ותריצי תכסמב םיבולש ךא ,םייפארגויבוטוא־ץוח תורוקמ לע 
.התועצמאב 

,ןימאהל התפנה ,עגושמה ינוטאכ ויהת המל״)תינוויה הירוטסיהל םיזמרא רבחמה בלשמ ךכ 

תמחלממ המגדה)תימורה וא ,(5 ימע — ״אוה ופסכ ןיינק א״ריפ ףוחב תואבה תוינאה ןומה לכ יכ 

האר) הטודקנאבו לשמב וכרדכ .(5 ימע ,ףסוי םולח) ך״נתה ירופיסמ ןכו ,(15 ימע ,םימורה 

תואיצמ־ירמוח ישורפל רפסמה הנופ רבעמ־יעטק וא המדקה אלב :ןאכ וכרד םג ןכ ,(ךשמהב 

.לכשה־רסומ םשל תאז לכו רפיסב היוצמה וזמ הנושו הקוחר 

ןעמנה 

תררבתמ ,ליעל הרכזוהש ,רבחמה ירבד םידעוימ וילאש ,ארוקה תומד ונייהד ,ןעמנה תלאש 

.(...18 ,6 ימע) ״יריקי ינב״ לא היינפב גרובצניג לש תדחוימה וכרד ךותמ 

לבא״ .וב לולכה רסמה תאו ורופיס תא דעיימ אוה םהלש ,וינב םע גיישו־חייש םייקמ רבחמה 

הנופ — (5 ימע)״ !רחש ול ןיא רשא הזכ רבדב ןימאהל ושוחת לא ,תמא רבד לע םידרחה ינב םתא 

וניאש ,ארוקה םג אצמנ ,אחרוא בגאו ,םיבכוכו תולזמב הנומאה םע רשקהב ויאצאצ לא רבחמה 

תידוהיה תואווצה תורפסל הרישי הקיז שי יאדוב .ומע רישי עגמב ,רבחמה לש ותחפשמ ינבמ 

םשל אל — הז ןפואב םג — אופיא ,ספתנ דיחיה תורוק רופיס .וז ןיעמ היינפל תושרדיהה םצעב 

ןב שכרש ,םייחה־תמכוח תא תונקהל :יטקאדיד־יכוניח רישכמכ אלא ,רבדבש האנההו עושעשה 

.רגובה רודה ןויסנמ הכרדהו היחנה ,רבחמה תעדל ,םיכירצה ,ריעצה רודה ינבל ,בזועה רודה 

ארוקה ןמ תשרוד איהו ,ארוקה ןיבל רבחמה ןיב יעצמא־יתלב רשק תרצוי וז תיכוניח היינפ 

ןיינועמש ימכו ,דעיו תוחילש אשונכ רייטצמ רבחמה םג ,ךדיאמ .םינודנה םירבדב תוברועמ 
.אבה רודה תנווכהו רבעה תשרומ תלחנהב 

,השעש םיישעמ וינבל ריבסהל ונוצר קופיס םג יפארגויבוטואה רפסמה לש וירבדב שי 

םכתא יתקניפ אל הלילח הבהא ןורסחמ יכ ומדת לא יריקי ינב ןכל״ :םריבסהלו םרובעב קדטצהל 

הנממ רזניהל םכל דבכי אל ןעמל ,הרתי הבוטמ םכשפנ תא יתרסיח םכנעמל םא יכ ,םכתודליב 
.(6 ימע)״חרכהה די םהילע זועת רשאכ 

אשונמ רבעמה תרבסה םשלו םיקרפה ןיב רושיק ךרוצל םג בתוכה תא תשמשמ וז היינפ תטיש 

חתופ — ״רבעה קרפב יריקי ינב םכל דגוה השק תוזח״ .והנשמל דחא הביתכ ןוטמ וא ,אשונל 

תוצעב תויוור תוינפה .(18 ימע)״הזה קרפב תולתהמ עומשל ונוכה ןכל״ ,שדחה קרפה תא רבחמה 

״ןמזה םהל קלח רשא ,דובכה ינזאמב םישנאה דבוכ תא ולקשת לא ירןקי ינב ןכל״ :לכישה־רסומבו 

.יטקאדידה ןוטהו ימזירופאה ןונגסה םע הפי תבלתשמ ןתמיענו ,(20 ימע) 
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ואלפתת םא״ :״וינב״ םניאש) םיארוקה לא םג רפוסה הנופ ,״וינב״ לא היינפה לע ףסונב 

לאו״)םתא חחושמו ,(44 ימע ,״הזה רפסב יחיש םירעובל אל ןה״)םהל אימחמ ,(7 ימע ,״םכארקב 

םשכ ,הביתכב וכרד תא ארוקל ריבסהל ןוכנל אוה אצומ םיתעל .(65 ימע ,״םיארוקה ינודשחי 

ךרע ילק םירבד תאירקב גנוע ואצמת אל םא יל וחלסת תאזל יא״ :״וינב״ל ותיינפב ןכ השעש 

.(68 ימע)״הסמעמל האירקה םכילע היהת םאו ,הלאכ 

תא תרשמו תיטקאדידה היפארגויבוטואב גרובצניג לש וכרד תא םלוה הז םירבד ןונגס 

.ךנחמכ ןה ,יפארגויבוטוא רפסמכ ןה ויתורטמ 

הביתכה השעמ 

תורפסל תידוחיי הניא יכ ףאש ,תרחא הקינכטב הכורכ ןעמנה לא רפוסה תיינפ 
אוהו 3הביתכה הישעמ םצעל עדומ רפוסה .הלכשהה תורפס תא תנייפאמ יהירה ,תיפארגויבוטואה 

,חוודמ אוה : (5 ימע)״םויה םכינפל בתוכ ינא רשא״ :ורפסב תודחא םימעפ וילא סחייתמו רזוח 

,ארוקה םע יעצמא־יתלבה רשקה לע ףסונב — רבחמה רצוי ךכ .ןעמנה לא הרישי היינפ ךות 

ןויסנ ךכב תוארל שי .ךשמתמה הווהה תשוחת תאו תוידימה תשגרה תא םג — ליעל ןייוצש 

,רבעב היהש הישעמל תרפוסמה היווחה תא ,הרואכל ,הליבגמה ןמזה תרומהמ תא ףוקעל 
לכבו הרקמ לכל ,םדא לכל םישי ,ינמז־לע — לשמכ והומכש ,ךלוהו ךשמנ ןמז־דממל הקיתעהלו 

.םוקמ 

ןורכזה חוכ לע רקיעב ךמסנה ,תיפארגויבוטואה לש הביתכה ךילהתל סחייתמ רפסמה 
ודבאי יכ דע שלחנ ינורכז חוכ״ יכ ,הדוותמו הדומ אוהו ,תישיאה היווחה תא הנמאנ תולעהל 

תואיצמה תגצה .(7 ימע) ״ידיב רשא טעה לא בלה ןמ הרצקה ךרדב םתצורמב יתונותשע 

תמאה תשקב תא ששאמה ,רומג בל־יוליגב רבחמה רמוא — היתולבגמב הקול תיפארגויבוטואה 
הינימ ךא ,4(7 ימע ,״ילגרל רנ היהי תמאה יכ ועדת הנמאנ םלוא״)יפארגויבוטואה רפסמה לש 

״תחנל הביתכה יל התיה יכ״ :ןייצמ והירה תאז םע ...ותביתכ תונימאב יהשלכ הכריס הליטמ היבו 

,אופיא ,ךכב שי .(68 ימע) ךורכזה תלוגס ידי־לע תובר םימעפ דחא גנוע םעט״ הליפכמ התויהב 

תאשונכ םג אלא — םובלאב הנומתכ וא — ״תירוטסיה״ הדבועכ היווחה ״רומיש״ םושמ קר אל 

.ינשוחו ישגר ןעטמ 

םתישאר :רפסל ,רומאכ ,םייחה םילושמ רפסמה לש תואיצמה תסיפתבש ,אופיא ,אלפיי אל 

ףדה הנקזה ימי ויהי אל םא״ עדוי ימו ,״וינפל רפסה לא םירפסה יכרוכ תאמ ףרצנה״ ,קירה ףדכ 

תווצקה יתש ןיב ייח תצורמ התיהו ןתי ימו״ :ותווקת .(6 ימע)״!וירחאל רפסה לא ףרצנה קירה 

.(7 ימע)״...המכחו רפס האלמ הלאה תוקירה 

...לשמכ — םייחה ,ןכבו 

תויסרגר 

ןודל ידכ יביטאראנה רופיסה ךלהממ היסרגרב גרובצניג שמתשמ תיפארגויבוטואה הנבמב 

תירב — הנומאה תוהמב ןוידב קוסעל רפסמה רבוע ו״ט קרפ עצמאב .ותוא םיניינעמה םיאשונב 

םעו ,הביטקפסרפ ךותמ הנכדעלו רפסב יזכרמ אשונב ותעד תווחל אוה לוכי ךכ .ינידמה ץוביקה 

.רטטשדנארב יבגל 13,12 תורעהב ,בכוכב הרעהב ליעל רכזנה ,ירמאמ האר (3 
.156 ימע ,ל״נה ירמאמ האר (4 
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תבייח ,תאז ותסיפת יפ־לע .(48 — 45 ימע)םינש רחאל — אשונב תיתימאה ותעד תא ףושחל תאז 

ףסונב ימינפה ינויערה ומלוע תאו רבחמה לש ויתועד תוחתפתה תא םג ףושחל היפארגויבוטואה 

.״תוינוציחה״ ויתורוק רופיס לע 

רשקמ ךכ .תישונאה הרבחב ״סוחיי״ה תוחתפתה אשונב ונוידב השענ היסרגרב המוד שומיש 

ירוטסיה־יסאווקה ןוידה ןיבל ,״סוחיי״ה אשונב קסוע אוה ףאש ,יביטאראנה קלחה ןיב רבחמה 

.הירוטסיה ירפס רבחמכ גרובצניג לש ויפוא תא םלוהה ןויד ,״סוחיי״ גשומה תוחתפתהב 

ךות ורופיס תא טוונלו ארוקה םע ותחישב ךישמהל רבחמה ינפל חתפ תוחתופ תויסרגרה 

ימי תצורמב הנממ יתאצי רשא ,הדוקנה לא הזה ןויזחה איגמ בושנ התעו״ :ןוגכ ,ארוקה ףותיש 
.(48 ימע)״...םכיפב ירבד תא יתתנו ,ייח 

תוטודקנא 

רופיס תא הכישממ הטודקנאה .תוטודקנאה ןה יפארגויבוטואה רפיסה לש םיביכרמה דחא 

ךרדב המיגדמ התויהב תובישח רבחמה סחיימ הלש ,תדחוימ היווחב תזכרתמ ךא ,תורוקה 

.ומלוע־תפקשהו ותביבס ,וייח לש יתועמשמ טקפסא תיטנאקיפ 

,רדבל ידכ ,ולש־וכרדב ,תוטודקנאב שמתשה ,תיפארגויבוטואה ןמא ,ןומיימ המלש רבכ 

אשונב תוטודקנאה תחא ,השעמל .ונממ עפשוה גרובצניגש ,ענמנה ןמ אלו .םיגדהלו תורוהל 
רבכ היוצמ — ותיערב לושמי שיאהש הלוגסכ הלכה לגר לע ולגר תמיש — ״הב לושמי אוהו״ 

.5ןומימ המלש לש היפארגויבוטואב 

,םירופיכה םוי ברעב ורבחמ החילסה תשקב)ותוישיאמ םלענ ךבדנ ףושחל היושע הטודקנאה 

.(72 ימע ,ויניעב תוער רשבמ תוא םה ורזפתנש הלכה יזורח) הלפת הנומא ףקשל וא ,(61 ימע 

הב שי .הבשחמל ררועמו הרגמ ,ךשומ ,ןיינעמ אוה'הטודקנאב שומישה ,רבד־לש־ורקיעב 

הבושח הגרדל קתעומו ,דחוימ רוקרזב רבחמה תועצמאב ראומה ,ילושהו ילאיבירטה ןמ םנמא 

,דוגרפה ירוחאמו םיעלקה ירוחאמ לא הצצהה ןמ ,תוליכרה ןמ המ־ץמש הטודקנאב שי .רתויב 

תא ,אופיא ,הרישעמ הטודקנאה .וירדח־ירדחב ,תואליפנאב רפוסה לש םייח־ירמוח ןתממ 
םיכפב ,ליגר ,רידס ,ימוימוי ןכותב התוא האלממו הנמיהמ תשרא הל הנקמ ,תיפארגויבוטואה 

.עבצו םעט ןתונב םהב שיש ,תוטוזו 

שארמ תואבה ״תעידי״ 

,לארשי יגח םה ,םהב םיצבושמה ,ןמזה ינויצשכ ,תיגולונורכ הרוצב תישענ תוערואמה תביתכ 

תועצמאב ,םיקרפל ,תרבשנ תיגולונורכה הביתכה .ירבעה חולה יפל םה םירכזומה םיכיראתהו 

,עדוי־לוכ־רפסמ לש המיענ תבברתשמ םיתעל ךא .ליעל םהילע ונדמעש ,םיינויערה םיטסיהה 

רפסמה לוכי ,המגודל ,ךכ .שחרתהל דיתעה תא ועדויב ,ןמזה תולבגמ לעמ ,רומאכ ,הלעתמה 
,םירצונל ותאנש לע וחיכוה ויבא .הרואכל ,״שארמ תואבה תעידי״ לע תודיעמה ,תורעה ריעהל 

תנשב יניע ואר רשא תא תיארו ךיניעמ רפע הלגי ימ ,יבא ,יבא ,יוה״ —:רמואו ויבא לא הנופ אוהו 

.(42 ימע) םדה תלילע שודיח — ״ז״פקת [...] 

.97 ימע ,םלובגל תאצוה ,(ז״שת ,ביבא־לת)ןומימ המלש ייח לש תירבעה הרודהמב (5 
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רוציל ותנווכבשכ ,רופיסה ירמוח לע טלתשמו יביטקפסורטרה רפסמה ררתשמ וז ךרדב 

אלה לכישהה־רסומו הנקסמה ןוט .הישעמ רחאלש הנקסמ תקסהו העידי לש הינוריא תשוחת 

.תיטקאדידה תיפארגויבוטואה תודוסימ אוה 

תבצועמה ותוישיא 

רפסמה תוישיא לש תיביטקפסורטר הסיפת ןה אוצמל רשפא תיפארגויבוטואה הביתכב 

רפסמ ,םינפלו יאנפל טבמב בולשה ,רוחאל טבמב .תיביטקפסורטניא הסיפת ןה ,יפארגויבוטואה 

תומדה טוטרש תא קר אל ארוקה אצומ ןיטישה ןיבמ .ומצע תא רפסמו — ומצע לע רפוסה 
יפכ ,תוישיאה תא ביכרמה ,ימינפ טוטרש רקיעב אלא — םיינוציח תוערואמו תורוק — תינוציחה 

.םינשה קחרממ הרייצל הצור אוהש 

יניעב תילאידיאה ותימדת תא יפארגויבוטואה רפסמה ידיב תרייוצמה תוישיאב תוארל שי 

.תיתדבועה תיפארגויבה ותומד תא חרכהב אקווד ואלו ומצע 

םע תושתכתה רחאל .רפוסכ תודלימ ומצע תא האור אוהש ,איה רבחמה לש תידוסיה הסיפתה 

.תודלימ רבכ ותמחלמ ילככ רייטצמ טעה .(59 ימע)״טעהב ףורגאה תא״ רימהל טילחמ אוה ורבח 

ןוטה ףא לע .״החמיי אל םלוע םש״ ול אצי דציכו ,בתכש םילותיה ירבד וצפוה דציכ ראתמ רבחמה 

ברח ןכא״ :יטמארגיפאה ומוכיס םג ךכ .רפוס לש וזכ תרזחושמה ותימדת ןאכ תראותמ ינוריאה 

תאז םע .(59 ימע)״ברחה ישפות לע ןושלה לעבל ןורתיו ,ץילמה דיב רפוס טע ,רובגה דיב הטורמ 

התואב קר אלא)תונציל םשל וטעב שמתשה אל ודלח ימיב יכ ,ריעהל ומצעל הבוח רפוסה שיגרמ 

אלש ,ןגוהמ — הביתכלו וטעל וסחי :תיניצר איה רפוסכ ותדמע .(רפסמ אוה הילעש ,תונמדזה 

.(61 ימע) תלוזב לוזלזלו ימצע שומישל 

תודליה ימיל רבכ תכיישכ■,וז היפארגויבוטואב ,תרבסומ הירוטסיהב תרחואמה ותוניינעתה 

הז בוציע לש תונמיהמה תדימו ,(35 ימע — ״הדמתה חור יב הכסמ םימיה ירבד תא יתבהא״) 

ירפס תביתכב ןוירוטסיהה־רפוסה לש תרחואמה ותוניינעתה רואל ארוקה ידיב לקשיהל תבייח 
.הירוטסיה 

,דחא יזכרמ אשונ ץבצבמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב רפסמה קסוע םהבש ,םירמוחה לולכמ ךותמ 

הפוקתב תיטנאנימודכ תרייטצמ תוומה תעפות :ריעצה גרובצניג לש ויפואב ויתותוא תא ןתונה 

,(35 ימע)תמ וסיג .רופיסב תודחא םימעפ ןיפיקעבו תורישי הילא סחייתמ אוהו ,ריעצה ייחב תחא 
ותליפת : (37 ימע)םולחב וילא אב תמה וער : (36 ימע)תומי אמש ששוח אוהו ,בכשמל לפנ ויבא 

,בצמל ותוא םיאיבמ (39 ימע)יעיברה דמלמה תומו הרומה ןב תומ : (38 ימע) תומי אל ויבאש 
.רגובמה רפסמה לש ותודע יפ־לע ,(40 ימע)״הרוכע יחור יהתו ינא םג ייחב יתנמאה אל״ש 

הריוואה תא הריכזמ איהש ,ריעצה לש ויתורוק רופיסב תיטנאנימוד הכ איה תוומה תשוחת 

ותייטנב ןה תרכינ ותמלחאו באה תלחמ תעפשה .6גרבראייפ ירופיסב תירבאקאמה־תילוכנאלמה 

באה תמלחא רחאל םייחב רחוב אוה ךכו ,הנממ ותוצלחיהב ןה ,תוומה יפלכ תינלוחה־תרדוקה 
.(40 ימע)וייחב ״םישנ תכסמ״ תחתפנ יזאו 

.״עימקה״ו ״םיללצה״ ,״ברעב״ :ןוימד לעב ינפח ירופיס (6 
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ןיבל וניב לדבהה .ותריצי תרדגהלו ומצע תניחבל הדימ־הנק באה שמשמ רוחאל הייארב 
דילוה אוהו שדוקה ןושל תרהטב םידגב םתוא שיבלמו םיזנכשא םינויער הרוה ינא יכ״ :ויבא 

תפי לש ותופיפימ סינכמה ,ליכשמכ ומצע תסיפת .(66 ימע) ״אוהה ןושלה יכרב לע וינויער 

.יתוברתה ומלוע בוציעבו ולש־ותומד רוזחשב ןאכ תטלבומ ,םש ילהואל 

באה תומד 

תחטומה ,הרומחה תרוקיבל דוגינב ,ויבא לא רפסמה לש וסחי תא תנייצמ םירצמ אלל הצרעה 

םייקה ,תורוד קבאמ וא ,תורוד רעפ לכ ונינפל ןיא .םולבנייליל לש היפארגויבוטואב באה יפלכ 

יבויח אוהש ,רבד לכל הדימ־הנק ,רומאכ ,שמשמ ויבא .הייחתה רודב וא רחואמה הלכשהה רודב 

סחייתמ ןיפיקעבו ,(9 ימע)״רשיה יבא״ ןוגכ םייוניכב תורישי וילא הנופ רפסמה .ותוקחל יוארשו 

:םייחב וכירדמכו הלועמ ךנחמכ רייטצמ באה .דועו (8 ימע)״רקיה יבא״ :םימוד םייוניכב וילא 

ובלמ ריסמ ,(33 ימע)טשפה יפ־לע ודומיל ךרד תא ןווכמ ,(31 ימע)ויתושלוח לכ תא ףשוח ויבא 

וענמ הסנרפה תודרט ךאו .(56 ימע)ןונגסו הביתכ יניינעב וצעויו ,(12 ימע)תולפתה תונומאה תא 

.(34 ימע)רפסמה־ןבה ךוניחל רסמתהלמ באה תא 

תפומל ליכשמ לש תומדכ רוחאל טבמב ףארגויבוטואה־רפסמה ידיב תרייוצמ באה תומד 

.(67 — 65 ימע)ונקז־ויבאל דוגינב ,(ונורכז חוכ ןוגכ)ויתולוגסבו ויתועידיב ,ותמכוחב 

קחצי לש תורודה תשולש בוציעל גרובצניג בורק (בסהו באה ,ריעצה)תורוד השולש בוציעב 

,באה ,הירוא ,ליכשמכ ,ריעצה ןבה ,םלושמ :״יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורגא״ב לכייא 
אבילא .באה לש וכרדל דגנתמה ,ןשיה רודה תא גציימה ,בסהו ,ןבה יוקיחל יבויח םגד שמשמה 

הליאש ףא אמשו ,רזעיבא לע ״םלשמ תורגא״ לש הרישי העפשה התיהש ענמנה ןמ אל ,תמאד 
םאו״ :םלושמל בסה בתוכ ״םלשמ תורגא״ב .דומלתה דומיל יפלכ ותדמעו בסה בוציעב הרישי 

תא תערכמ ,היינש ףכב אברו ייבאד תוידוההמ תחא תואו םינזאמ ףכב םלועבש תומכחה לכ ויהי 

ץורח וטפשמ היה תחא רשא ינקזו״ :רמאנ רזעיבאב וליאו .(ו״מ ימע ,ו״מקת ,׳ו ,ףסאמה)״םלוכ 

תא עירכת תינש ףכב אברו ייבא תיוהמ תחא תואו תחא ףכב םלועבש תומכחה לכ ויהי םא יכ 
.(66 ימע) ״םלוכ 

סונקרוה ןב רזעילאו םינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םא״)תובא יקרפ לע ססובמ הז בוליש 

חינה אלש יאכז ןב ןנחוי ןבר לע וילע ורמא״ :א״ע ,ח״כ ,הכוס לעו ,(״םלכ תא עירכמ הינש ףכב 

...וז תבלושמ הרמאל ףתושמ רוקמ שיש ,ןכתיי ,ךא ״...אברו ייבאד תויוה ןטק רבד [...] 

חתומ רפסמהש דועב באה תומד לש יבויחה רויצה תא ןיבהל שי דציכ :איה תלאשנה הלאשה 

יפלכ וסחי לש יטנתוא יוטיב לאכ וילא סחייתהל שיה .ולודיג ךרד לע הפירח תרוקיב ללכ ךרדב 

לש יבויח בוציעב יפארגויבוטואה רפסמה שיגרהש ,יכוניחה ךרוצל וא ,הנבהל ןתינ רבדהו ,באה 
י םיריעצה תלעותל באה תומד 

ליגל עיגהל ודיב קפיס היה םרטש ,ריעצה לש יתימאה סחיה תא אטבמ יבויחה סחיהש ןכתיי 
...באב הדירמה ליג ,תורגבה 

ילילש בוציע 

ידוהיה לש ולודיגבש תוילילש תועפות לע דומעל איה ףארגויבוטןאה לש ויתורטממ תחא 

לש ובצמ ונייהד ,לשמנה לע ,וכרדכ ,עיבצהל ךכ ךותמו — וייח לע עיפשמה ןפואב ,ריעצ םדאכ 

.ותפוקתב םידוהיה לש םבצמו ידוהיה םדאה 
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תעבוק ידוהיה םדאה לש וכוניחו ולודיג ךרדש איה ,וירואית ךותמ תאצויה ,תירקיעה המיענה 

דדועש ,תירקשה ךרדה .ידוהיה לש ותורגבתהב םירכינ היתותואו ,וייח לכ תא תילילשה הכרדב 

״םויה דע םייק םשור ונתאמ םידחאב ריאשה רשא לכב השקה אוהו״ ,״עגנ״ איה ,דמלמה התוא 

תויונמדזהב םג םויה דע תמייקה העפשהה רבדב ההז ינושל שומישל שרדנ רפסמה .(21 ימע) 

.(26 ,12 ימע) המוד ינושל שומישל וא ,(14 ימע :ןוגכ) תורחא 

ותעפשהל עדומ רבחמה .(22 ימע) םירוהה תיב לא רפסה־תיבמ ואבוה םינוגמה םיגהנמה 

תובר םינש ויתותוא תא אצומו (17 ימע — ״םירוענה ימי תרות חכ בר יכ״) ךוניחה לש הברה 
.(17 ימע)ותורגבב ,ןכמ־רחאל 

םוכיס 

ויתויווחש ,רגובמכ וטבמ־תדוקנמ הארנ אוהש יפכ ,שיגר רענ ונינפל ףשוח השעמה רופיס 

םיריעצה לש תויווחה ןמ תונוש תורחא תוניחבמו ,וליג ינב לש תויווחל תוהז תומייוסמ תוניחבמ 

.דחאכ דחיימה ןמ םגו דחאמה ןמ ורופיסב שי ךכו .ונמזב 

,ךודישה ,םירוהה ,ךוניחה ,רדחה :םימוד םה םהב תורושקה תויומדהו םמצע םיעוריאה 
ךדיאמ .ונמזב תמייק התיהש ,תואיצמה תא םיגציימ םג םה ךכ םושמ .המודכו םינתוחמה ,הלכה 
לש תוישיאהו תויטרפה ויתויווחב ונינפל םיראותמ םהשכ ,תוידוחיי םושמ םירכזנה םיעוריאב שי 

ימיל ,רוחאל הכלשה ךות ,רוזחשב םנמא) ותבוגת ,ותוא בבוסה ןמ ותומשרתה — רפסמה 
.ותציחמבש םדא־ינב לש םהיתועדו םהישעמ לע (תודליה 

המכו ותוישיא בוציעב ,ומצע םע ריעצה לש תועדוותהה ךילהתב תוידוחיי שי רקיעב 

ידוהיכ דחוימה ומויקב ותרכה תוחתפתה רבדב םג ןיינע שי .ןהיתוישוא תושבגתהב ויתופקשהמ 

.ריעצ ידוהיכ רפוסה־ןמאה לש ותומד חותיפב — תורחא תונומא ינב תואיצמב ותועדומ חותיפבו 

יערז וב ועטינ םירוהה תיבב ולודיגב רבכש ,ריעצ ליכשמכ ומויק :אוה ףא שגדומ רחא טביה 

םירוענ תואטחב ונא םיאצומ המוד רופיס .ליכשמל ךפהנה ,ריעצ לש ויתורוק רופיס — הלכשהה 
.םולבנייליל לש 

ו׳נקח וילסכ . *יכ ־זלע' 

זירת ןוושח ז״ש תמ 
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