
רואל ןד

"דחא רלוקב"ל תורעה

א

בתכ - "תורפס תריצי ךותב הקיטילופ"
ומוציעב חדקא תיירי ומכ איה" - לאדנטס
תאז םע דחיו ,סגו שעור והשמ ;טרצנוק לש
."תעדה תא וילע תתל אלש רשפא-יאש רבד
ןב יתפרצה רפוסה לשמ וז הנונש הרימא
פהל תמאותכ תיארנ הרשע-עשתה האמה
תא דחוימבו ,תירוביצה הבוגתה תא איל
ןאמורה תעפוהל וולתנש ,ירוביצה סומלופה

.*(ג"כשת) זזה םייחל "דחא רלוקב"
דפס לש ונינעב רבדל אובנש םדוק ,םרב
ארמ םירבדה תא רזחשת רוזחנ אמש ,הז

:םתיש

אתה (1947 לירפאב 21) ז"שת רייא 'אב
םאתב ינאזרב השמו ןייטשנייפ ריאמ ודב
רשא - םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבבש
22 םוימ "ץראה" .םיסורה שרגמב זא ןכש
יטרפ תא ןושארה ודומעב איבה לירפאב

:תודבאתהה ליל
תשקב יכ ,רהוסה תיב להנמ עידוה 10 העשב
םידמוע םה יכו ,התחדנ םהלש הנינחה
העמשנ 11.30 העשב ...גרוהל םיאצומ תויהל

וסנכנשכו ,תוומל םינודינה אתב תוצצופתה
...םיתמ םיינשה תא ואצמ אלכה ירמוש םשל

הנטק תומכ וגישה םיינשה יכ רבדה הארנ

לע והוחינה ,רתויב קזח ץפנ רמוח לש
תא ותיצה ןיידע העודי יתלב ךרדבו הזחה

.2תחא תבב ץפנה רמות
תוומל ןודינ ,ל"צא שיא ,ןייטשגייפ ריאמ
תנחתב הלבחה תלועפב תופתתשה תמשאב

רבוטקואב ,םילשורי לש המורדב ,תבכרה

,דבוע-פע תאצוה ,"דחא רלוקב" :זזה םייח .1
רפסה לש ןקותמ חסונ .ג"כשת ,ביבא-לת
תאצוה ,"זזה םייח יבתכ לכ" תרגסמב אבומ

תואבומה .ח"כשת ,ביבא-לת ,דבוע-םע
.הנורחאה הרודהמה ןמ ןה רמאמב

.1 ימע ,1947 לירפאב 22 ,"ץראה" .2

תוומל ןודינ ,י"חל שיא ,ינאזרב .דשמ .1946
שקנתהל הנווכ ךותמ ןומיר תאישנ ןוועב
סראמב רצוע תעשב ץראב יאבצה דקפמב
יאל יוטיבכ .3םילשורי לש הנופצב ,1947
,ץראב יטירבה ןוטלשה תויקוחב םתרכה
טפשמב ףתתשהל ינאזרבו ןייטשנייפ ובריס
שמה תיבב עימשהש הרהצהב .ליעפ חרואב

:ראשה ןיב ,ןייטשנייפ ריאמ רמא טפ
תווממ םיעורגה םייח שי יכ ...ונדמל דמל...

אל ןידע םאו .םייחה ןמ לודגה תוומ שיו
ןיאש ,המוא לש הזה ןויזחה תא םתוניבה
תוא ...הדובעש ילבכ תלוז דיספהל המ הל

ןמ ודרותש ידכב ,םירוונסב םתיכוה יכ אוה
הנוילעה החגשהה הדירומ הנממש ,המבה
.-1ותולכל יחצנה םעה לע םימקה הלא לכ תא

:זירכה ינאזרב השמ וליאו
...ותדלומב רז ביוא םכב האור ירבעה םעה

צת אל ונדימשהלו ,ונודיחפת אל תוילתב
םכל םידבעושמה םימעה לכו ימע .והיל

.5 המרח דע םכלש הירפמיאב ומחליי

ןייטשנייפ לש תפתושמה םתוהש ךלהמב
,החפשמה ינב דועב - דהוסה-תיבב ינאזרבו
יאו םיישארה םינברה ,ימואלה דעווה ישאר
המקרנ - םתנינח ןעמל םישוע רוביצ יש
ךכ לע בתוכ ןיגב םחנמ .תודבאתהה תינכת

:"דרמה" ורפסב

דלונ (רנורג) בד לש וייח לע המחלמה ימיב
םא ,"םיתשלפ םע ישפנ תומת" לש ןויערה
...םחולה חאה לש ושפנ תא ליצהל חילצנ אל

םע ישפנ תומת" ,ןמסרטש לאירבג 'ר
,"ינאתב השמו ןיטשנייפ ריאמ :םיתשלפ
,(לואש-ןב .דשמ תכירעב)'םימחול תולעמב'
—110 ימע ,ז"בשת ,ביבא-לת ,רדה תאצוה

119.

ןוילג ,(1947 יאמ) ז"שת רייא ,"תוריח"
.1 ימע ,ב"ע

.1 ימע ,ב"מ ןוילג ,ז"שת רייא ,"שעמה"
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ינשק רזעילא ,רנזרד לאיחי ,רנורג בד םלוא
ומלשוהש ינפל וכעל ורבעוה ישקלא יכדרמו
לש םודרגה דומע קוסירל תונורחאה תונכהה
שוריה תוומה אתב .םיניילתה — "םינרס"ה
,םדיגה ל"צא שיא :םינשה ורתונ ימל

.ינזרב ,םילבוקמה ןב ,י"חל שיאו ,ןיששנייפ
ךא ,רהוסה תיב רצחב םהל הכיח ןיילתה
ורמג הלאה םימחולה ינש ...וכיח םה םג
,םינורחאה םהיעגרב ובתכש יפכ ,רמוא
."ךופשה וניחא תעברא םד תמקנ תא" םוקנל
תמישמ עוציבל אלא ,ודרח דוע םהייחל אל

.6 םתומ

ןמ ןויערה אצוה אל םעפה ףאש אלא
האצוהה םדוק תודחא תועש .לעופה לא חוכה
,ןמדלוג ברה ,רהוסה תיב בר עידוה גרוהל
תיעמשמ-דחה ותטלחה לע תוומל םינודינל
שקיעה ובוריס .היילתה תעשב םדי לע תויהל
ינאזרבו ןייטשנייפ תא בייח ותעד תא תונשל
תאז תחת :תירוקמה תינכתה ןמ םהב רוזחל
בנגוהש ץפנה רמוחב םמצע ץצופל וטילחה
:ןיגב בתוכ .תרתחמל םהירבח ידי לע םאתל
,הלילה לש תישילשה תרומשאב ומוקיו..."
,ןורחא תועיר-קוביח והער תא שיא וקבחיו

.י "...םהיתובל ןיב דיה ןומד תא וצחליו
ינאזרבו ןייטשנייפ לש תודבאתהה השעמ
לע זע םשור השע תוומל םינודינה אתב
,הדיצמ ,תרתחמה תונותע .ץראב בושיה
ןמ דרפנ-יתלב קלחכ השעמה תא הגיצה
תרובג לש - הווהתמהו - םייקה סותימה
,י"חל ןואטב - "שעמה" .תירוטסיהה לארשי

:בתכ - ינאזרב לש ונוגרא
רשאכ ,ןיטשנייפ ריאמו ינאזרב השמ ותמ ךכ
ימחול ותמ רשאכ ,לארשי יכלמ ןושאר תמ
ירוביג לכ ותמ רשאכ .הדסמ-ימחולו תפדוי

ההימכה תא תורודל ושירוה רשא ,לארשי
.8תוריחל ,תדלומל ,םייחל

לש ונוגרא ,ל"צא ןואטב ,"תוריח"ב וליאו
:הלאה םירבדה ובתכנ ,ןייטשנייפ

קסרי ימ ךא .םהיתופוג וקסיר השמו ריאמ
ןב .דשמ תדגא תא ,םדיגה ריאמ תדגא תא

אלש ,אוהה תוומה תדגא תא ,םילבוקמה
י רורחישה תומחלמ ימי ירבדב והומכ היה

.9 איה תחצונמ יתלב וז הדגא

,ףסאיחא תאצוה ,"דרמה" :ןיגב םחנמ .6
.496—495 ימע ,1950 ,םילשורי

.497 ימע ,"דרמה" .7
.1 ימע ,ב"מ ןוילג ,ז"שת רייא ,"שעמה" .8

ןוילג ,(1947 יאמ) ז"שת רייא ,"תוריח" .9
.1 ימע ,ב"ע

השמו ןייטשנייפ ריאמ לש םלעפ ,םרב
ןיב ףא הצרעה לש םילג הכיה יבאזרב
תקהבומ המגודכ :תיטילופה םכרד ידגנתמ
רשא ,ררושמה .ןמרתלא ןתנ שמשי ךכל
ילויב "דיוד ךלמה" ןולמב ץוציפה תובקעב
/ םיבצק ידי וניניב שי" יכ זירכה 1946
- 10 "זילטיאל םעה תמחלמ תא / תוכפוהה
תרחא ןושל "תודבאתהה ליל" תובקעב טקנ
לירפאב 25 םוימ "יעיבשה רוט"ב .ירמגל

:בתוכ אוה ,1947

שחכתנ אוושל .וניניע תא בסנ לא

.ליל-תעש התוא לש הדוהל

שאה ןושל תרבוד יכ ,םודינ אווש
...םינשה םמצע תא ופרש הב

םימדה-אתב .וניניע תא בסנ לא

.תכעוד-אל הרעב ןברק-תעש
םימעש תועשל תוושל איה הלכיו

.םחל לעו דכ לעכ ןהילע םייח דוע

ברקה תא דיספמ ולאכש תועשב
ביואה

.םייניש קרוחה

,אוושל אל הקלודה ,תאזכש העשל
.1!םיינשה םיתמה ודעונ

שה לש תולבגממ ןמרתלא לש ותורענתה
תהו תינויערו תיטילופ ,תינוגרא תוכיית
,"ומצעל אוהשכ רבדה" םע תיטויפה ותודדומ
*יצה התועמשמ תניחבמ קר ולו - תרשבמ
שיא אוה ףא ,זזה לש והשעמ תא - תירוב
רשא ,"ןגרואמה בושיה"ו הדובעה תעונת
תא השע רתוי רחואמ םינש הרשע-שמח

תביתכל אשונ ינאזרבו ןייטשנייפ תשרפ
וזכ תויבבלב ראתל תלוכי ךיאו" .ןאמור
לאשנ - 'דחא רלוקב'ש םיריעצה ינש תא
דנלבילקב ורוקיב תעב אוהד ןאמ ידי-לע זזה
ובורב בושיהש ירחא רקיעב - 1964 תנשב
י זא תקתש המלו י םישרופב םהילא סחייתה
"י םינשה ךשמב םתקדצב תחכונש הז ןיאה
חיננ .ןוכנ הזש רמוא ינניא" :בישה זזהו
ךירצ התאש ,ךמצעל ראת לבא .ןוכנ הזש
לוכי ךניאו הלילו םוי ךנופצמ םע תויחל
,ךילע דיבכמה ןופצמה ינפמ הלילב ןושיל
תויהל דוע לוכי ךניאש הדוקנל םיעיגמ זא

רוטה' ,"'ךלמה ןולמ' ירחא" :ןמרתלא ןתנ .10
לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ג /יעיבשה

.325 ימע ,ג"לשת ,ביבא
.334 ימע ,םש .11
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יתטלחהו ,והשמ תושעל בייח התאו ךמצע םע
.13 "תושעל

ב

.היצאסנסל התיה "דחא רלוקב" רפסה תעפוה
רפ תובקעב ירוביצה חוכיווה לחה השעמל
רפסה ךותמ םידומע תורשע המכ לש םמוס
וגא לש המעטמ אציש 'ג "ףסאמ" תרגסמב
רבגתה אוה ."ג"כשת תנשב םירפוסה תד

רוא האר ןאמורהש רחאל ותמצע אולמב
התוא ביבאב "דבוע םע" תאצוהב ותומלשב

.הנש

םא ףא ,רפסל ביבסמ חתפתהש חוכיווה•
,"תויטתסא תולאשל םג העיגנ ול .דתיה
:ןבומ םעטהו .ןמוחתל רבעמ גרוח אצמנ
ןושארה יניצרה הנויסג היה "דחא רלוקב"
םע דדומתהל וננמז -תב תירבעה תורפסה לש

,תרתחמה ינוגרא לש םמלועב ןגועמה אשונ
,ארויג השמ רקבמה ןמ דבל ."םישרופ"ה
רידגה "תשק"ב םסריפש ותמישרב רשא
ררחשל הדעונש "היימר תכסמ"כ רפסה תא
וממ "ןגרואמה בושיה" ישנא תאו זזה תא
תא ןימיה יגוח ולביק - 16תינופצמ הקע
תנש היזנצרב :תופי םינפ רבסב ןאמורה
תריבש" לע רבוד "תוריח" ןותעב המסרפ
ןותעב .18"תיתרוסמה תושחכתהה תמוח
י"חל דקפמ ,דדלא לארשי זמור "רקובה"
תורפסב "הרשפה" לש התישאר לע ,רבעשל
פסב הללוחתנש הרשפהה תמגוד ,תירבעה
לש ונואטב ,"המואה"בו .17תיטייבוסה תור

:"הפוצה" האר .ןלרוא םייח לש ותודע ךותמ .12
,1975 סראמב 7 ,"םירפסו םידפוס ירוטיע"

.5 ימע

,םירפוסה תדוגא תאצוה ,ג ,"ףסאמ" :האר .13
.45—9 ימע ,ג"כשת ,ביבא-לת

'דחא רלוקב' לע" ,ןורימ ןד לש ורמאמ האר .14

ירוא ןכו .1963 יאמב 17 ,'ץראה' ,"זזה .חל
בוי' ,"םהיפוליחו םירבד הברה" ,ןייטשנרב
,(1963 סראמ) ג"כשת 'ב רדא ,גי 'בוח ,'ינ
לע םידמוע ןייטשנרבו ןורימ .101—99 ימע
םיאורו ,רפסה לש תויתונמאה תושלוחה
.זזה לש ותריצי רשוכ תופפורתהל יוטיב וב

הנש ,'תשק' ,"דחא רלוקב" :ארויג השמ .15
.188 ימע ,1964 ביבא ,ג 'בוח ,תישש

,"זזה םייחל 'דחא רלוקב'" :תילגרמ ןד .16
,1963 לירפאב 8 ,'תונמאו תורפס' ,'תוריח'

.6 ימע

ילבו םודרג-ילוע לע זזה" :דדלא לארשי .17
,1962 רבמצדב 28 ,'רקובה' ,"הקיטילופ

.3 ימע

:יעלק ךונח בתוכ ,"יקסניטוב'ז רדסימ"
תביתכב זזה םייחל הלודג תוכז הלגלגתנ

רפסהש רבדה םצע .''דחא רלוקב" רפסה
י"חלו ל"צאמ םימחול ינשל ולוכ שדקומ
וב ללוחתמש המו בושיה תא האור ורבחמשו

אלב וללה םימחולה לש הירלקפסא ךותמ
בוריקל השוע הזה רבדה םצע ,הפייזל
לע .דואמ הברה לארשי תבהאלו תובבל
ידי לע אצוי הז רפסשכ המכו המכ תחא
ןותעה ידי לע ץפומו ,"דבוע םע" תאצוה
השקונ אוהש הנחמ ותואב אקווד ,"רבד"
." ...םישרופה יבגל ותשיגב דואמ ינרמשו

תעונת ברקב םג םיכלהמ ול הנק רפסה
,זאד הלשממה שאר ,לוכשא יול .הדובעה
ידמ הבורק" וליפאש ,זזהל תרגיאב בתכ
יקוליח לע דריי ןמזה ףיעצש ידכמ הפוקתה
תימצע הברקה לש טנמומה ירה ...תועדה
תשרומל ראשייש אוה ץק-ןיא שפנ תוריסמו
ךרואית יאדו ךכבו ,ונלש הירוטסיהב חצנ
תא שפחמה רוד לש ותרכה שוביגל םורתי
תאז םע .""תינחורה ותומד תאו ויכרע

םיגוחמ םיארוקה ןיב הרורב הייטנ תרכינ
ידי לע תעצומה תונשרפה תא רערעל הלא
לש ורקיעב - ושקיב רשא ,תרתחמה יאצוי
תיטילופ הדועתכ רפסה תא שורדל - רבד
רופ"ל "היצאטיליבאהיר" קינעהל האבה
תושרופמ בודיבא ינאי עבק הז ןודינב ."םיש
ןיא רפסב" :הפ-לעב עימשהש םירבדב
לע ונקלח .םישרופה יבגל היצאטיליבאהיר
ךא .םויה םג םהילע םיקלוח ונאו ,זא םהיכרד
הרובגל םה למס רפסבש םירוביגה ינש
וליאו .20 "היתורודלו הייוליגב תידוהיה
:בתכבש םירבדב וז המינ קזיח ןמרוד םחנמ

ירבח םה הז והילאו הז םחנמ יכ ,הדבועה
תקדצ לע םולכ אלו תרמוא הניא ,ל"צאו י"חל

תהל ידכ .תיבמ ולא םינוגרא לש םהיקבאמ
ידכ ,תימינפה התרטמלו "השירפ"ל דגנ
,םעה תא גיהנהל הנוצר תא תילכתב לולשל

ואה' ,"םירוביג תלעמ דוסב" :יעלק ךונח .18
ג"כשת זומת ,(5) 1 'בוח ,ב הנש ,'המ

.142 ימע ,(1963 ינוי)
26 ,"רבד"ב ספדנ לוכשא לש ובתכמ .19

.3 ימע ,1963 לירפאב
לע םידידי תחיש ךלהמב ורמאנ הלא םירבד .20

זזה לש ותיבב הכרענש "דחא רלוקב"
החישה לע ןובשחו ןיד .רפסה תעפוהל ךומס
לע יתבתכ" ותמישרב יננחלא .ח .א איבמ

.םש ,'רבדי ,"םשה-שודיק
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והילא ומכ םירוחב יכ ,שיחכהל ךרוצ היה אל
." התוחילשב םישוע םחנמו

רפסל קינעהל המגמה ןמ וז תוגייתסה
,יטקלאיד ןפואב ,הליבומ רצ יטילופ שוריפ
תויתרוקיב תוחנה המכו המכ לש ןשוביגל
יציב םייטילופ-אה םידדצה תא תומיעטמה
"רבד" ןותעב המסרפתנש היזנצרב .הר
לכ"ש ,ןהכ רידא ןעוט רפסה תעפוהל ךומסב
ךבסב וא יאידיאה םוחתב תולתיהל ןויסנ
אוה רפסב תוראותמה תוילאוטקאה תויעבה
ודידל .22"רקיעה תא איטחמו אווש ןויסנ
וכיספה רואיתב אלא וניא רפסב "רקיעה"
.תוומה לומ ןתדימעב תויומדה יתש לש יגול
"ריעצה לעופה" ןועובשב תרוקיב תמישרב
אורקל תורשפאה תא אוה םג הרומז .י החוד
רופיס"כ וא "ירוטסיה רופיס"כ ןאמורה תא
הראהה תא ודימעהב ,"ילאקינורכ-ילאוטקא
ידוהיה תמועל חרזמה תורע ןב ידוהיה לש
חא תומלועב םינגועמה - ברעמה תודע ןב
תרותב - "דחא רלוקב" םינותנ ךא ,םיר
תבחרומ וז החנה .23 הריציה לש דבוכה זכרמ

"םיטבש ינומד" ןדס בד תאצרהב תחתופמו
עמ אוה הכבדנ לעשכ ,"םינפבמ"ב הספדנש
,רפסל חתפמ"כ םשה שודיק ןינע תא דימ
ליב זזה עבשנש) העובשה לש המויק ובש
גוליפ ךותמ אב (םשה שודיק לע ויבאל ותוד
,זנכשא ילוע אצאצ ,םחנמ ,תושפנ יתש ןיב
אצאצ ,והילאש המ םיטבל ךותמ םייקמה
דועו .24"תוטשפ ךותמ םיקמ ,לבב ילוע
יטילופה סומלופל הזימר ךות ,ןדס םיעטמ
ירה ,םה םיחולש וליפאו..." :רפסה ביבס
וניצל הצוחמש ,םהיטינרבק ולא ,םהיחלוש
ונאכ אלא םיעמשנ םניאו םיארנ םניא ,םק
יחולשכו םמצע יחלושב תמאב ,ןכש ...סומינ

.25"...םה םמצע

,'םינפבמ' ,"םינפלו ינפל" :ןמרוד םחנמ .21
ינוי) ג"כשת ןוויס ,3—2 'בוח ,הכ ךרכ

.242 ימע ,(1963
,'רבד' ,"זזה .חל 'דחא רלוקב'" ,ןהכ רידא .22
,1963 לירפאב 19 ,'תונמאלו תורפסל ףסומ'

.5 ימע

צה לעופה' ,"דחא רלוקב" : הרומז לארשי .23
ג"כשת ןסינב 'א ,25 ןוילג ,דל ךרכ ,'ריע

.19 ימע ,(1963 סראמב 26)
ךרכ ,'םינפבמ' ,"םיטבש ינומיז" :ןדס בד .24

.142 ימע ,ד"לשת ףרוח ,2—1 'בוח ,ול
.141 'טע ,םש ,ןדס .25

ג

לש השוריפב ,אופיא ,הווהתנש בוטיקה
ןאמורה שרדנ ,דחמ :ןיעל יולג - הריציה
- תינוידב הריציכ אלו ,יראטנמוקוד רמסמכ
יקוחש ירה ,יראטנמוקוד אוה הסיסב םא ףאש
םירחא םה םהלש תוגהנתההו הלועפה ,םויקה
תא םצמצמ אוהש הז שורד לש ופוס .ירמגל

,ןוידבה לש ופקת תא הז ללכבו ,ותועמשמ
- תשרופמ ןושלב רמאל םא - ודימעמו
ועפל רשכה תתל שקבמה הנגה-בתכ ןיעמכ
ףגאה שקבמ ,ךדיאמ .י"חלו ל"צא לש םתל
דוסיה לש ולקשמ תא טעמל תרוקיבב רחאה
שוריפ םא ןוידבה תא שרפלו יראטנמוקודה
יגולויצוס שוריפ םא (ןהכ רידא) יגולוכיספ
.(ןדס) יתימ-ירולקלופ שוריפ םא (הרומז)
םידדצ תראהל םימרות הלא םישוריפ םא ףאו
,םשה שודיק ןינע ומכ - הריציב םיבושח
לכב - קפסב תלטומ הניא רפסב ותובישחש
הניא וז תולכתסה ךרד םג יכ המדנ תאז
.רקיעה לע ,רבד לש ומוכיסב ,ונתוא הדימעמ
,הנושארבו שארב ,אוה "דחא רלוקב" יכ
ותוא שרפל ,ותוא אורקל שיו ,יטילופ ןאמור
ואו גייתסמ ינאו .הזכש רותב ותוא ןיבהלו
פמה ,רצה ןבומב יטילופ ןאמור אל :רמ
םג ךא - וניבהל םידחא וסינש יפכ ,יתגל

.רקיעל לפט אוה יטילופה ובש ןאמור אל
י ןבומ הזיאב - ןכ םא ,"יטילופ ןאמור"
האצרה עימשהש רחאל ,תחא תונמדזהב
לאשנ ,"הקיטילופו תורפס" לע תיבמופ
ידי -לע הוואה גניווריא ינקירמאה רקבמה
רופיס" סנקיד לש ןאמורה םא םיעמושה דחא
.יטילופ ןאמורב שרדיהל לוכי "םירע יתש
םלועמ ןכש ,ךובנ היה עגרל יכ דיעמ הוואה
ףוסבל .תיתימא היעב וז יכ ותעד לע הלע אל
שי םא הז ןוויכב בושחל רשפא יכ בישה
ךכמ חומצל הלולעש ףא ,רבדב ןינע והשימל
דוע וילע וצחלש רחאל .רתויב הנטק תלעות
ןאמור" ודידל יכ ףוסבל המאה ןעט ,רתוי
לש ותנווכב שיש ןאמור לכ אוה "יטילופ
שי םא ףא ,יטילופ ןאמורב וב ןודל והשימ
ורה תיברמב ןודל הצרי אל שיאש חינהל

.ךכל הביס לכ ןיא טושפ .וז ךרדב םינאמ
לש ורפס חתפב תאבומה ,וז הטודקנא
- politics and the novel26 המאה
חנומה יכ הנעטל אצומ תדוקנכ תשמשמ
"יגולוכיספ ןאמור" ומכ ,"יטילופ ןאמור"

Irving Howe: politics and the novel, .26
horizon press £ meridian books,

New York, 1957.
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ןויעל תמיוסמ הביטקפסרפ עיצהל אב ,לשמל
וגיטאק לש ןמויק חיגמ אוה ןיאו ,ןאמורב
"רנא'ז" תודימעמה - תוחושק גוויס-תויר
ןאכמו .גשומה לש רוהטה יתורפסה ןבומב
...יתנווכ יטילופ ןאמור (חנומב)" :הרדגהל
תא םייטנאכימודכ םיאור ונא ובש ןאמורל
:תיטילופה הביבסה תאו םייטילופה תונויערה

ויבגל וז החנה לש המויק רשא ןאמור והז
ינוציק תוויע והשזיאל םורגל יושע וניא
ףא תמייק :וזמ הריתי .(הריציה תנבהב)
חותינב ליעות (וז החנהש) תורשפאה

.27 "הריציה

ויער תא הוואה חתפמ וז הרדגה דוסי לע
ושיי ךות ,יטילופה ןאמורה תודוא לע ויתונ
לש םהיתוריציב ,ראשה ןיב ,יתרוקיבה םמ
ןיבמ - דארנוקו לאדנטס ,יקסבייוטסוד
אמ יירדנאו ;הרשע-עשתה האמה ירפוס
ןיבמ לוורוא 'גרו'גו רלטסק רותרא ,1רל
וחותינב שיגדמ הוואה .םירשעה האמה ירפוס

תא סופתל שקבמ ,וביט םצעמ ,ןאמורהש
ולואידיאה .תיטרקנוקה היווחה לש התוכיא
ןאכמו - תטשפומ ,הרקמ לכב ,איה היג
פנוקה" .ןאמורה גראמב התובלתשה יישק

- הוואה עבוק - ענמנ יתלב אוה טקיל
ןאמורה רבוצ הז טקילפנוקמ אקווד םלוא
הטוע אוהו ,ובש דחוימה ןינעה תא יטילופה
רואל .28 "המישנ-תרצוע המרד לש הליה
ודיקפת םג ,ףוסבל ,רבתסמ הלאה םירבדה
אוה ודיקפת" :יטילופה טסינאמורה לש
ןיבל הירואיתה ןיב הקיזה תא דימת תוארהל
ךבס ןיבל הנותנ היגולואידיא ןיב ,היווחה
שקבמ אוה םתוא רשא םיסחיהו תושוחתה

.29 "גיצהל

ד

תואר-תדוקנמ "דחא רלוקב" ןאמורה תניחב
ופסקאב התזיחא תישאר תא הל תאצומ וז
הלעמ ינוקאל חסונב .הריציה לש היציז
לעשכ ,ןידה רזגו טפשמה תשרפ תא רפסמה
יחרזמ והילאו ןירפלה םחנמ םיעיפומ העקר
םייטילופ םינוגראל תוכייתשמה תויומדכ
הרטמ לש השומימל ,םתרגסמב ,תולעופהו
ןוטלשמ ץראה לש הרורחיש :הרורב תיטילופ
מצע תידוהי הנידמ ןנוכל הרטמב הינטירב
ןאמורה לש ורתי .תירוטסיהה תדלומב תיא
חוורב" - ןדס לש וחוסינכ - םקרתמ

.17 ימע ,םש .27

.20 ימע ,םש .28

.22 ימע ,הוואה .29

ידיב םתתימו םניד רזג ןיבש םינמזה
,ול תנמזמש איה וז תרגסמו ,30"םמצע
,בקונ תומיע ךורעל תורשפאה תא ,רבחמל
יאה ןיבל "ינא"ה ןיב יטאמארד ,יביסנטניא
אוה ונעמלו ולשב רשא יטילופה לאיד
ורקיעש תומיע :ושפנ תא רוסמל דיתע
ומוה"ה אוה ,םחנמ לש ושפנב ללוחתמ
יוצמש ימכ גצומ והילאש דועב ,"סנאיפאס
.וז תקולחמ לש "הרטנוק"לו "ורפ"ל רבעמ
תושפנה יתש לש ןמלוע תנבהל חתפמה
ידי לע עצומ ןאמורב תולעופה תויזכרמה
םידדובה תונשרפה יעטקמ דחאב רפסמה
םירבד םתוא" :ונושל וזו .הריציב םייוצמה
מנ ןכל-םדוק הגש םיפלא ועריאש םיקוחר
םירבדמ רתוי םיבורק ,םהל םיבורק ואצ
.3!"םהינפל דחא רוד ,םהיתובא ימיב ועריאש
לע עיבצמ וז הרעהב עלבומה שגדה יכ ףא
ןיבל והילאו םחנמ ןיבש תשרופמה הקיזה
תיב ימי ףוס לש רורחישה תמחלמ ירוביג
ןיב היגולאנאה חוכמ תרבתסמה הקיז - ינש
לש ורקיעבש המוד - הזה ןמזל םהה םימיה
ויתויומד תא דימעהל רפסמה שקבמ רבד
ץוביקה לש הירוטסיהב בטיה תונגועמכ
שנו רזוח חרואב תשמוממה הנעט :ימואלה
,והילאו םחנמ ןיב םיגולאידה ךלהמב הנ

.ןאמורה לש ובור תא םיקיזחמה
רוכזא ןיב והילאו םחנמ םיענ םהיתוחישב
ומכ - םיירוטסיה םיעוריא לש שרופמ
חוסינ ןיבל - םיאמורהו םידוהיה תמחלמ
הירוטסיהה תודוא לע תוללוכ "תותימא"
רבע ןיב רשקה תא תומיעטמה ,תידוהיה
םחנמ לפיק - ,הנתשנ אל םולכ -" :הווהל
םולכ םצעב - .דחא רמאמב םלועה לכ תא
םייוג ,וישכע ןכ זא ומכ .םלועב הנתשנ אל
,תנעשנה - וז הביטקפסרפ .32"םידוהיו
- םדקומה ירוטסיהה ןויסנה לע ,הרקיעב
ירוטסיהה ןויסנה חכונל ףקות הנשמ תלבקמ
דשא - הפוריא ידוהי תאוש :רחואמה

ירבב לייחכ התוא עדי ןייטשנייפ ריאמ
םע הב חש ףא ינאזרב השמו ,33הדאג

.141 ימע ,םש ,ןדס .30

.9 ימע ,"דחא רלוקב" .31
.46 ימע ,"דחא רלוקב" .32

זופתה" :ןהכ הלואג לש התמישר האר .33
לירפאב 18 ,'בירעמ' ,"תובבל תיצהו רעבש
ברה םע הנורחאה החישב .25 ימע ,1972

,ונא םילפנ המב" :ןייטשגייפ ריעה ןמדלוג
שמה') "? וחצרנש םידוהיה ינוילימ תששמ

.(2 ימע ,1947 לירפאב 23 ,'ףיק
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דיקפת תאלממ - "ותתימ םדוק ,ויבא
החוכמו ,והילאו םחנמ לש םתעדותב יזכרמ
וגה לש תילאפורטסאטאקה הייארה תפרחומ
" :הנממ עמתשמה לכ לע ידוהיה לר
וידי יתש רשק ,ומצע והילא ףפכ - ןאכמ
הנקסמ קר - ,עקרקה דגנכ רמאו ויכרב לע
כומ םילגנאה הז ינפמ .לארשי ץרא :תחא
היהי אלש !דימ !וכלי םהו .תכלל םיחר

.35 "...רחואמ
הירוטסיהה תא תודימעמ הלא תורימא
,תידבלבה אל םא ,תירקיעה הדימה -תמאכ
ןכש .הווהה לש ותטיפשו ותנבה ,ותייארל
הרטמה "דחא רלוקב" לש םירוביגה יבגל
רזגנה יטילופה קבאמל המודב ,תיטילופה
ירוטסיהה ןורכיזה לש אצוי לעופ םה ,הנממ
םגראמל יטגרהניאכ ןאמורב גצומה -
הלאה םירבדה רואל .ילאוטקלטניאהו ישפנה
תיטילופה הלועפה יכ הדבועב המית ןיא
רקיעבו - םדי-לע תספתנ והילאו םחנמ לש
ךותמ תללוהתמה תוליעפכ - םחנמ ידי-לע
רשאו ,תירוטסיהה תידוהיה היווהל הדע הקיז
שרפתהל םייושע התילכתו הקודיצ ,היעינמ

:םחנמ רמוא .העקר לע קרו ךא
.דמ בושח אל .היהיש המ היהי !תויוטש —

סידיתעה ,םיטירבה הלא — סה) .ושעי םהש
סיהל סנכיי הז לבא .(גרוהל םתוא איצוהל

.הירוטסיה השעי הז ,הירוט
:ובלב רהרהו קוניצה ינפ לע ויניע ריזחה
סיה אלא םולכ הפ ןיא וישכע רבכו —

.•י6 הירוט

ןוצרהו הירוטסיהה לע תונעשיהה ,םרב
עצמכ םישמשמה - הירוטסיה "תושעל"
,םיררועמ - היגולואידיאל ישפנו ינחור
םא קפס לש תינימשמ רתוי ,יטקלאיד ןפואב
עמה תא עבותה - ירוטסיהה ןויגהה םנמא
תוינקפס תועבה .עירכיש אוה - יטילופה הש
,לאגיהל ידוהיה םעה לש ונוצר תונכ רבדב
תריצי לש תורחא תוקלחמ ונל תורכומה
סחיב הדרח ייוליג םחנמ לצא תודילומ ,זזה
- םידוהיה תנידמ לש הדיתעה התומדל
שי םא ףאו .ןוזח אללו תירטסיליפ ,הנטק
וקופקפל יטנתוא יוטיב םושמ הלא םייוליגב

רמא ,ינאזרב םהרבא ,באה לש ותודע יפל .34
שי המ" :הנורחאה םתחישב ינאזרב השמ

לש םיב הפיטכ ינא ירה י רעטצהל ךל
.",תדלומלו ימעל ןברק ינא .םינוילימ השש

.(1947 לירפאב 29 ,'ףיקשמה')
.139 ימע ,"דחא רלוקב" .35
.84 ימע ,"דחא רלוקב" .36

לרוגל סחיב ןכפהמ לש םיתעל ענמנ-יתלבה
אוה הנעמל רשאו ,הל ףתוש אוהש הכפהמה
םחוסינ יכ המוד ,ושפנ תא רוסמל דיתע
- םיקהבומה םייוליגה דחא תא ןמזמ רפסב
"ונמצע תכרעה" לש - םירומחה אל םא

:זזה יבתכב

רקיעכ םעט והילא ןתנ — םידוהי ואובי —
...םצרא תא ונביו —

.רבדב םחנמ קפקיפ — ...ןכ יפ לע ףאו —
,םינש המכ ובשיי ,ואובי םה ..? עדוי ימ —

.ץראה תא ובזעיו ודמעי םואתפ

הימתה — ז ץראה תא ובזעי םידוהי —
.והילא

ול המ ...ונלצא רשפא לכה ז אל המל —

!הקירמאב בוט רכש שיש העשב לארשי ץרא
רופמ עדמ ישנא ,םינואג םלוכ ויהי םינבהו

.הפוריאו הקירמא ירע לכ תא ואלמיו ,םימס
יברעה םעה תא ליצהל ואובי םהמ ראשה

תוכז וזיא ירהש ,לארשי לש םדימ ןכסימה
." ז לארשי-ץרא לע לארשי םעל ול שי

רבדב הלא ןוגכ םיידארופס קפס ירוהרה
יטילופה קבאמה לש וייוכיסו ותילכת םצע
יאב תוקבד לש המרונה ןמ הייטס רדגב םה
רקיעב תשממתמ וזש יפכ - היגולואיד
תלטובמ אל הדימב ךא ,והילא לש ותומדב
בקונה םעטיבו - םחנמ לש ותומדב םג
תאזה המרונה תויה לע רערעל ידכ וב ןיא
דימעמ ,תאז םע .ןאמורה לש דבוכה-זכרמ
,ףסונ ןחבמב יטילופה לאידיאה תא רבחמה
הלוכ הריציה ךרואל םייקתמה ,ונממ רומה
המארד" התוא ללוחמש אוה אוה ומויקו -
גניווריא רבדמ הילעש "המישנ-תרצוע

.המאה

ה

תמה המלידה הווהמ ןאמורה תלילע תניחבמ
וילע ריצה תא הנינחה תשקב ביבס הררוע
תועיבתה ןיב - יזכרמה תומיעה םקרתמ
,הזמ יטילופה לאידיאה לש וחוכמ תורזגנה
יטרפה "ינא"ה לש תונוצרהו ,םייוואמה ןיבל
ןירפלה םחנמ יבגל - הנינח תשקב .הזמ
ותויקוחב האדוה השוריפ - יחרזמ והילאו
םטפשמל דע וקבאנ וב רשא רזה ןוטלשה לש
רחא דצמ .םטפשמ תעב ורפכ וב רשאו

םינודינה יבגל - הנינחה תשקב תנמזמ
שולקה םג ולו ,ןורחאה יוכיסה תא - תוומל

."םייחב תרחבו" לש ,רתויב
אולמב ,בוש ,תפשחנ וז הקיטאמלבורפ

.99 ימע ,"דחא רלוקב" .37
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אקווד :ןירפלה םחנמ לש ותומדב התופירח
חצנ" םשב הנכמ רנרבש המ לומ הדימעה
התמיא לכב הז ןאמורב תשחמומה - "דק
יבגמו וב תקזחמו וב תררועמש איה איה -
יעטק תועצמאב .םייחל הוואתה תא וב הד
תא רפסמה זיחממ העירי-יבחר םירוהרה
לש ותרכהב תוומה תעדות לש התוששאתה
חילבמו בשו חילבמ התמועלשכ - םחנמ

:ןוגכ ,םויקה רצי

.וינפו ושאר הב ףטעתנו וילע הכימשה ךשמ
ירוהרה ,ובל לע םדימתכ ולע םיבר םירוהרה

,ץוחל הירחא ותוא הכשמ ,ול הארקש לעי
,ויבכוכו הלילל ,ץוחל ולוכ שלופמ םלועל
.38םייח ירוהרה ,םיגונעתב הבהא ירוהרה

:רחא םוקמבו
הז ,הז ,ופוג תא ודיב שמשימ — הזז —

,דרחו ארי ,שאר דעו לגר ףכמ .תויחל הצור
.39הנינח שקבל ...ןנחתמ

תראותמה המלידה לש יטאמארדה האיש
ןירפלה םחנמ ןיב השיגפה תניצסב אבומ
ןידה-ךרועו לעי ותרבח ,ותחפשמ ינב ןיבל
מה הניצסל ףירח טקנופארטנוקב .■"> םהלש
דמוע וניאש ימכ יחרזמ והילא תא הגיצ
ןירפלה םחנמ הלגתמ - "הנינחה יותיפב
סמ אוהש ותליחתו ,עלקה ףכל עלקנש ימכ
אוהש ופוסו ,התפתמ אוהש ותיעצמאו ,בר
ומ םותחל בוריסה .הנינחה בתכ תא ערוק
ענמנ םרואלש ,םייטילופ תונורקע לע תתש
;טפשמב ריכהלמ ןכל םדוק דוע םחנמ
,ילובמיס חרואב ,תשחרתמ םותחל תונעיהה
ותוא תמעמה - לעי לש הקוביחל ךומסב
תא ול םיעטמהו ,םייחה לש םתושממ םע
;ולש יטרפה "ינא"ה לש תונוצרהו םייוואמה
םעפהו - בוש ,יחימעמ םותחה בתכה תעירק
תיטילופה הרכהה תא - ץרחנו יפוס ןפואב

."ינא"ל לעמ
תשרפב יכ ,שיגדהל אוה ךרוצ וז הדוקנב
תכל -תקיחרמ הייטס זזה םייח הטס הנינחה
סיסבכ תשמשמה תירוטסיהה הקינורכה ןמ
םיה,ר ירפס תיברמב רפוסמל דוגינב :ורפסל
ורפסב הז ללכבו - י"חלו ל"צא לש הירוט
ריאמ וענכנ - "דרמה" ןיגב םחנמ לש
םהיתוחפשמ יצחלל ינאזרב השמו ןייטשנייפ
ירחא קר יכ ףא) ומתחו םהלש ןידה-יכרועו

.45 ימע ,"דחא רלוקב" .38
.93 ימע ,םש .39

.189—184 ימע ,םש .40

.181—178 ימע ,םש .41

תויודע :הנינחה תשקב לע (םיבר םילודיש
.42 וחיכוי - בתכבש םיכמסימו הפ-לעבש
מ"ה ןמ "ןוידב"ה תא קתנל זזה תערכה
אלש ימכ וירוביג תא דימעהלו ,"תואיצ
הלעמה ןמ תובישח תלעב איה ,הנינח ושקיב
תללוכה תועמשמה בוציע תניחבמ הנושארה
ןיב תיזכרמה המלידה תגצהב .הריציה לש
שקבמ - "ינא"ה ןיבל תיטילופה הרכהה
- יטילופה טאמירפה תא דימעהל רבחמה
ןוטלשמ לארשי ץרא לש הרורחיש :ושוריפש
תחנהכ - םידוהיה תנידמ לש הנוניכו רז
- וז המגמ .בצועמה םלועה לש דוסיה
תרסמנה ,טפשמה תשרפב החותפ תישארש
,הנינחה תשרפב המוציעו ,היציזופסקאב
העיגמ - ןאמורה לש ובור ינפ לע תשרפנה
ןמוזמה ,תודבאתהה השעמ :םויסב האישל
דרוקאה אוה ,הקינורכה חוכמ רבחמל ול
הזיתה תא םילשמה יטאמארדה ,ןורחאה
וצרפי םה הלילה -" :ןאמורב תעלבומה
והילא עבוק - "- לארשי תוכלמל ךרד
םידיתעה םינומירב ןנובתמ אוהש תעב

.43תודבאתהה השעמב םתוא שמשל
•הה לש םויסה תנומתש גילפד ןאמ תיל
ועט - הילא ליבומה ביטומה ןכו - ןאמ
יפכ ,"םשה שודיק" ןויער לש סנאנוזר םינ
ןמ הדירפה תנומתב ברה ירבדמ עמתשמש
שהש תורעהמ רבתסמש יפכ ;44םינודינה
יפכו ,45םידחא תומוקמב ומצע זזה עימ
םע .4«ןדס בד לש רכזנה ורמאמ דמלמש
מלש הרטמה יכ ,שיגדהלו רוזחל שי תאז
םחנמו יחרזמ והילא םיתמ הנעמלו םייח הנע
הרטמ אלא - תימימש הרטמ הנניא ןירפלה
סוי ריעה רבכו .תיטילופ ,תינוליח ,תיצרא

פומה ינאזרב השמ לש הנינחה תשקב קתעה .42
ידועיתה רמוחב תללכנ ןוילעה ביצנל תינ
ראב רומשה ינאזרב-ןייטשנייפ תשרפ לש
לע .(3/5/16 כ לומיס) יקסניטוב'ז ןויכ
הדיעמ ןייטשנייפ ריאמ לש הנינחה תשקב
(רופיסב לעי) ןמטבר לחר ,זאד ותרבח
רבמצדב 12 םוימ 'השאל' ןועובשב ןויארב
לש ורמאמ האר ןכו .54 ; 7 ימע ,1967
ימע ,"םימחול תולעמב" ןמסרטש לאירבג

118.

.203 ימע ,"דחא רלוקב'7 .43
.205 ימע ,םש .44

,"'דחא רלוקב' תובקעב" :לשמל ,האר .45
,'תונמא ,תורפס ,תוברת' ,'תונורחא תועידי'

.1 ימע ,1976 סראמב 19

.142—140 ימע ,םש ,ןדס .46
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םמשלש - הדסמ ירובג ףאש ,סויוולפ סופ
תא ורסמ - והילאו םחנמ םיקקזנ םרכזלו
וטילחהש רחאל םשה שודיק לע םשפנ
אלש" (ריאי-ןב רזעלא לש ומואנ ןושלכ)
היהיש ימל אלו םיימורל םידבע תויהל
יתימאה ןודאה ודבל אוהש ,םיהולאה תלוז

.4ל "םדאה ינב לש קדצה-טפושו

ו

"דחא רלוקב" ןאמורב םולגה רסמה תעמשה
עקר לע גירח ערואמכ ,דבעידב ,תיארנ
בהש יפכ .םיששה תונש לש יתוברתה ףונה
תרופיסב שדח לג" ורפסב דקש ןושרג ןיה
דוד" תורפסמ רבעמה דמוע ,"תירבעה
פל ,םישמחה תונשב דוע הליבוהש ,"ץראב
לגה" תורפס איה - םיששה תונש לש הזור
לש ותוחכונ תומצעתה ןמיסב - "שדחה
תוילאיצנטסיזקאה תויהתה תפרחה ,"ינא"ה
.י8 רפסמה לש תינוריאה המינה תורבגתהו
משממ ררחושמ וניא תרופיסה לש הז ךלהמ
לומ" הליבונב :יטילופ ןווג תולעב תויוע
הספדנש) עשוהי .ב םהרבא תאמ "תורעיה

ורהו םידוהיה תמחלמ" :סויוואלפ סופסוי .47

.'ו ןמיס ,'ח קרפ ,'ז רפס ,"םיאמ
תוסינכב ,םיבנשא הברהב" :דקש ןושרג .48

,'תירבעה תרופיסב שדח לג' ,"תוידדצ
ימע ,א"לשת ,ביבא-לת ,םילעופ תיירפס

54—70.

יומס ףתושכ רוביגה דקפתמ "(1963-ב
לש ילובמיסה טקאב יברעה רעיה רמושל
רסוח וליאו ;תמייקה ןרקה תורעי תפירש
ןאמורה תרוביג ,ןנוג הנח לש התחונמ
ב בתכנ) זוע סומע תאמ "ילש לאכימ"
תודליה ןורכזב ראשה ןיב ןגועמ ,50 (1967
אוה ףא ףקשמה ,םייברעה םימואתה לש
םצעב הרושקה הקומע הדרח לש השוחת

.ץראב ידוהיה םויקה
,ןעטש תעב ירוג םייח קדצ וז הניחבמ
רפסה יכ ,1963-ב זזה לש ורפס תאירק םע
דועו ."רודה ךלהמל תטלחומ הזיתיטגא" אוה
תורודל רפס והז .ונלבקי אל דודה" :ףיסוה
תוגילפמה תורומתה חכונל ,םרב .S1 "םיאבה
הירוטסיהב רצק ןמז קרפב תוללוחתמה
הייהתה תושדחתה חכונלו ;ונלש הווהתמה
יתש לש ןהילושב דוסי תולאשו דוסי יכרע לע
תעפוה ןיבש הפוקתב ונעדיש תומחלמה
רלוקב" ןאמורה יכ המוד - התע דעו רפסה

.שדוחמ ןויע ,עבות ףא ילואו ,יואר "דחא

,"תורעיה לומ" ץבוקב הללכנ הליבונה .49
.1968 ,ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה
םע תאצוה ,"ילש לאכימ" :זוע סומע .50

.ח"כשת ,ביבא-לת ,(םעל היירפס) דבוע
הפ-לעב ורמאנש םירבד לע תודע האר .51

,"הקיטילופו תורפס" ,ות לש ותמישרב
.1963 יאמב 3 ,'אפייסו ארפס' ,'בירעמ'

.15 ימע
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