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ירעי הדוהי 

השדח הרודהמב "להי רואכ" ורפס תאצ םע 

 fcfc ולעש ,םילוע-סירפוס לש ינשה רודה ןב אוה ירעי הדוה
לש תרוסמל בורק אוה .הב תונביהלו תונבל לארשי-ץראל / 
,יחרז ,ןייטשנכייר) רודה לש םירחא םירפסממ רתוי ןונגעוירנרב 
.וגציילו לבוקמה ינויצה לדומה תא רשאל וטנש ,(יריאמהו אכירא 
תא ףידעמ אוה ,הינשה הילעה תורפס לש היתובא ינשל המודב 
תא ראתל הברמ אוה הלא ינשל המודבו ,רוביגה לע רוביג-יטנאה 
לע קפרתמ וניאו ,"םירוביג"ה לש םהיתוסמו םהיתונולשכ 
"תירנא'ז-יטנא"ה תורפסה תובא ינש תא טלק ירעי .םהיתוחלצה 
גפסש אלב רנרב לש ויתובקיעב ךלוה אוה .דואמ תיביאנ הטילק 
לביק אוהו ,םזאקרסה טושב תאטבתמה ,תירנרבה ןידה-תדימ תא 
,הינוריאה םרא תא םג לטנש אלב ןונגע לש ,לוכיבכ ,םותה ןמ 
יל םימרוג םניא וירוביג לש תונולשיכה .ןיטישה ןיב תרתתסמה 
.םתוא הלישכמה תואיצמה לא וא םהילא רבחמה לש ילילש םח 

רוקיב תוקיז לש ןמוקמ תא ספת יתאפמא ילאטנמיטנס םותאפ 
טושב וכיה רנרבו ןונגעש םוקמב .תבצועמה תואיצמה לא תוית 
םהילע ףיערמ ,הלישכמה הרבחה תאו לשוכה רוביגה תא םנושל 

.םימחרו דסח לש םיבק העשת ירעי 

א 
תיטנאמור הראהל רתויב ירעי בורק רודה לש םירפסמה ןיב 
.תילאטנמיטנס הייטנ תובורק םיתעל הב שיש ,תואיצמה לש 
וביג לא םירוביגה לש םתבריקמ ,ילוא ,תעבונ תוילאטנמיטנסה 
הלא םירוביגש אלב ,רגרבו ןונגע לש םיאכדנהו םיאכלחה םהיר 
גע ירוביג לש םלרוגל המוד םלרוג .תיגולוכיספ הקמעהל םיכוז 
ירוביגמ םג םינוש םהו .םלרוג לע םתבוגת אל ךא ,רנרבו ןונ 
"חלשה רפכ"ו "העורז אל ץרא" ירוביג .םילבוקמה תובשייתהה 
,ןאכמ יריאמה לש "לודגה ןועגישה" ירוביגו ,ןאכמ יחרז .י תאמ 
יפו םיינחור תוחוכ םהב שי ךא ,עבטהו םדאה תוחוכב םיקבאנ 
רהנש ירוביגל המודב ,ירעי ירוביג .תויודדומתהב דומעל םייס 
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םע דדומתהל ידכ ףוגו שפנ תוחוכב םידייוצמ םניא ,ץלמו 
רתוי ילוא הטונ ירעי .ינפוג ןחבימ םג אוהש ,יתרבחה ןחבימה 
רוביג-יטנאכ ץולחה לש ונקויד תא גיצהל ורוד-ינב תיברממ 
איהש ,(רופיסה םג ארקנ ףכו) רוביגה הנוכמה תומד י .ריעצ 
.ינועבג הנוי לש ותומד איה ,הייח ךרדבו הארמב רוביג-יטנא 
ינויצה תורבגה ןחבימש ,חיכוהל ירעי הסנמ וז תומד תועצמאב 
לכ יחש ימ .שממ לש םירוביגל םירוביג-יטנא וליפא ךופהל יושע 
תעשב הלגתמ ,ןדחפלו בולעל בשחנש ימו ,הרבחה ילושב וימי 
יקה) הליהקה ידליל חיכוהל שקבמ אוהש םושמ ,רוביגכ ןחבימ 
הרקמב ,ןחבימה)ירוביג "טקא"ל לגוסמ אוה םגש ,וירבחלו (ץוב 
הליחתכלמ הדונמ תומד יהוז .(םיברעה דגנ המחלמ אוה ,הז 
התוא הלאג תינויצה העונתהש ,הלוגב יתרבחה םלוסה תיתחתמ 
תאו התיילע תא ,הנברוק תא ,הנחבימ תא הל הרשפיאו התותיחנמ 
.(65-89 ימע ,"םילהאו םיכרד" ,"רוביגה") תיתרבחה התולעתה 
רזחו הגרדמה לפשמ אציש לשוכ ץולחכ רוביג-יטנאה תומד 
הלוגב ץחרמה-תיבמ אציש ,ןלבה רעדעב ךלמ שריה אוה הילא 
,"םילהאו םיכרד" ,"שיא יכרד") םילשוריב ץחרמה-תיב לא רזחו 
וכרדב .(1940 תנשב הליחת ספדנ ,5-64 ימע ,1969 ,םילשורי 
ימשבו הדובעב) םינפ דימעהל הסינ שדח םלוע לא ןשי םלועמ 
ויתונולשיכ ךא ,ינויצה תורבגה ןחבימב דומעל לגוסמ אוהש ,(הר 
אוה ."אצומה תדוקנ"ל ותוא םיריזחמו ףוריט ידיל ותוא םיאיבמ 
יפכמ הלעמל תולעל הצרו םלוסה יבלש לע ספיטש בולע םדא" 
,"שיא יכרד" ,ירעי .י)"הטמל-הטמל לפנו רדרדינש ופוסו ,ותלוכי 

.(64 ימע ,1969 ,"םילהאו םיכרד" 

הקיסעה תיצולחה "םירוביג"ה תרבחב רוביג-יטנאה לש ותומד 
תאז הרבחב ןפודה-יאצוי םידונמה :תונוש תויצאיראווב ירעי תא 

וניאש ימ .יצוביקה תיבה ךותב "תיב"ל וכז אלש ,םיקוורה םה 
ןמחנכ) תודבתמ תומולחה-תרענל ויתויפיצו ,בוטלו השאל הכוז 
וא ,(151-160 ימע ,"םילהאו םיכרד" ,"איה אל ,איה אל" רופיסב 
ךכל הפיצ אלש ףא םישש לבוי ול םיכרועש הכוזש רופאה ץולחה 
םה ,(201-236 ימע ,םש ,"םיששל עיגהש קיתו" שכרב לאקזחי) 
רשלוחבו םהיתונורסחב אקווד ילוא םחוכש ,םירוביג-יטנא ינימ 
םמכשמ םניאש ףא ,םיבר םימ יניפ לע ףוצל תלוכיב םגשיה .םהית 
לש ורוביג םג .הטמו והשלכ לאידיא לש ומכשמ אלא ,הלעמו 
רואכ") אדנל ףסוי ,ירעי לש (ירקיעה ילואו) ןושארה ןאמורה 
חה ןחבימב ודמע אלש םישנאה ןמ אוה (ז"צרת ,ביבא-לת ,"להי 
ץוביקמ לגלגתנו "העורפ"ה הניארקואב וכרד לחה אוה םג .יצול 
ויתומישר םשור אוה םש ,חלשה רפכל םילשורי ךרד ריאמ-לת 
,לאימולש רטפ וליפא .וישעמו ויתוטמ לע וירבח ינפל הדוותמו 
לש יעמשמרדה דמעמל למס ןיעמ אוה ,לצ אצמש ידוהיל ךפהש 

.("לצ אצמ לאימולש") תלשוכה החלצהה וא חילצמה ןולשיכה 
רפיסה לש הדימה-תומא .םייטתאפ ןלרוגו וללה תויומדה לכ 
תודמוע ןניא תויומדה םאו ,תדבועה לארשי-ץרא לש הלא ןה םיר 
דומעל תולגוסמ ןניאש םושמ ,ןהינפב הדימעה הרבחהש ןחבימב 
לרוגה דגנ אלא ,"ןחבימ"ה דגנ םירבד חיטמ רבחמה ןיא ,וב 

.ךכ-לכ יניצר ןחבימב ךכ-לכ תושלח תויומד דימעהש 

לומת"ב ןונגע ,(תודיפל תיבל רוכבה) "ןאכמו ןאכמ"ב רנרב 
יבצ לארשי וא "םוחנת תליגמ"ב רהנש ,(רמוק קחצי) "םושלש 
םניאש םיצולח לש םהיתויומד תא ולעהש םה ,(הז םשב רוביג) 

הירא ךכ .רוביגה תסיפתב ירעי לש דוחייה תא אקווד המיעטה תרוקיבה 
אוה" :55 ימע ,(ש"ת) בי-אי 'ג תיזג ,ירעי .י לש וירופיס לע ,ץישפיל 
םוריעהמ םלעתנ אלו ןקתמה יצוביקה-ימואלה בולבלה תייארל הגפ 
.י ;"דיחיה לש קופיסה ירסחו םירבושה וירצי רתסמו ךדכדמה ישפנה 
יכ אצמנ ,השעמל ,םרב" :(ד"ישת) "תויכשמ" ,ירעי הדוהי לע ,תשק 
ירעי הדוהי תא קיסעמה אוה ,ללכה לש ומוחתמ גרוחה םדאה .דיחיה 

.231 ימע ,"םמצעלשכ המדאה ייחו ירפכה יווהה ןמ רתוי הברה 

N ' ■'• -•... י 'די-, .: '5 ,<-— 

ףסואמ תשר ספדהו טירחת ,"תוברתה לכיה" ,לבווש ןביא 
םילשורי ספדהה תנדס 

וכפהש םירוביג^טנא .תויצודחה תומישמכ דומעד □ידגוסמ 

אל ירעי ."םייחה תא ונל וויצ םתומ "בש ,רודה לש תונברוקל 
היינשה היילעה ירפוס תובקיעב ךלה אוה .הלא תויומד קימעה 
לש תויומדה ןמ תובולעו תושלח ויתויומד ךא ,(םיירנא'ז-יטנאה) 
לרוג-תוכומ וא יפוא-תושלח ןהש םושמ אלו ;רנא'ז-יטנאה תובא 
יעבו ,תוחפ תומצועמ ןהש םושמ אלא ,"םירוכבה ןהיחא"מ רתוי 
ןוויכ .תיגארטמ רתוי תילאטנמיטנס איהש הייטנ הלגתמ ןבוצ 
(רפסמה וא) רבחמה ןיב קחרמ תרצויה תוננובתהה הטעמתנש 
בוציעה ךלה ,(םזאקרסב וא הינוריאב תאטבתמה) וירוביג ןיבל 
תימוק תומד ,רעדעב ךלמ שריה וליפאו .רתוי יעמשמ-דח השענו 
יא ןיא ,תינוריאה תרוקיבה טבשב הריבעמ (רפסמה) רבחמהש 
תיתשתה ,םוקמ לכמ .הכרוצ-לכ תבכרומ וא תיעמשמ-בר וז הינור 
יפכ ןברוקה לש תיטתאפ הגצהב הלגתמ תינויצה המרונה לש 

.ולש תיאורה הגצהב הלגתמ איהש 

חילצהש ,"ינויצ" רפוסכ ירעי הדוהי לש וחבשל רמול שי 
עמ הייאר-תויווזמ ירוטסיהה בצמה לש םינוש םיטביה תולעהל 
אה לככ תוניינעמ תוכודקניס רוחבל אוה ןויסנה .ידמל תוניינ 
,ךכ .ידוהיה בצמה תא תועיתפמ הייאר-תויווזמ גיצהל ידכ ,רשפ 
ךפהמה תובקיעב ידוהיה בצמה לש םינוש םיטביה וגצוה ,לשמל 
(הירחאו האושה ינפל) הינמרג תודהי לש הלרוגב ללוחתנש 
,(55-70 ימע ,"התיבה דע") "עזגה תרוהט הטרב"כ םירופיסב 
"המלש טפשמ" ,(ד70-6 ימע "התיבה דע") "תשולשמה תירבה" 
.(149-177 ימע ,םש) "לצ אצמ. לאימולש' ו (92-111 ימע םש) 

 39

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 18:55:26 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



תא היירגה תתרשמה לש התייאר תיווזמ ראתמ ןושארה רופיסה 
רחאל םייהנוול ידוהיה רוספורפה תחפשמ לע רבועה רבשמה 
מה) "תותרשמ" רופיס ןיב ףרצמ ירעי .ןוטלשל םיצאנה תיילע 
רגהל םיטילחמ הינודאש רחאל תדבאתמ םינונזל הרהה תתרש 

רבתמה החפשמה לש "תוהזה יוליג" רופיס ןיבל (לארשי-ץ-ואל 
תניינעמ הייאר-תיווז אוצמל רבחמה לש ונויסנל יוטיב והזו ,תלל 

.רופיסה אשונל 

תרחואמה םתביש תא ראתל ןויסנ אוה "תשלושמה תירבה" 
םמה .ירופיס "דוח" תועצמאב רמייהנפוא תיבל םיללובתמה לש 
,תידוהי העידי לכמ רעונמה ,ינמרגה-ידוהיה ונכשל רזוע דעה-רפ 

יסמב .וניבא-סהרבא לש ותירבל ונב תסנכה תארקל ומצע ןיכהל 
,הביסמל ונכש ינפב ןכשה לש הערה ותביד איצומ אוה תירבה תב 
.רמומ אוה באהשו לומינה לש ובס אוה הזה ןכשהש ,ררבתמו 
ממ וקחרתנש ,תורוד השולשל תרחואמ הביש ןיעמ איה תירבה 
רוביגה" תעדותל איבהל שקבמ עיתפמה "דוח"ה .םתבצחמ רוק 
,הלא םידוהי לש םהילוגליג תא (םינעמנה תא גציימה) "רפסמה 

.םחרוכ-לעב םיקחרממ ורזחו וקחרתנש 
תובקעב וגלפתנש תוחפשמ לש ןלרוג ראומ "המלש טפשמ"ב 
רחאל הנב תא הלגמו תרזוחה םא תועצמאב אב הנפימה .האושה 

לצינ רשאכ תצמאמ םאל רסמנ הז ןב .האושו הדירפ לש םינש 
לש ןהיתועיבת .(תלצינ םאה ,-חצרנ באה) הלוגב וראשנ וירוהו 
,ישונא בצמ לש "יגארט" טביה ןה תצמאמה םאהו תיקוחה םאה 

.ירוטסיהה בצמה ךותמ דלונש 
(148*131 ימע ,"התיבה דע") "סרח ידכ ינש" רופיסב וליפא 
לכוא ףידעמ האוש-טילפ רוספורפ)דוח תועצמאב ,רבחמה הלגמ 
יה ,רופיסה ףוס תארקל ההשוהש (םיקיתע םילתח םרח-ידכ לע 

.האושה רחאלש רודה לש ףירח ילכלכ-יתרבח טב 
וחרוכ-לעב ךלוה בבוסה דרויו הקוחרה הדנק תולגב ינויצ 
אל בושל טילחהש רחאל םידחא םימי גרהנ אוהש דע קרוירינב 
.("התיבה דע") "הלוג'ר ,"ןכ יתבהא" םירופיסה ירוביג םה - ץר 
תומד אקווד הליחת דימעמ אוהש םושמ עיתפמ ןושארה רופיסה 
,עורפה ידנקה ןופצב םישרוש הכיהו ותיבמ הלג רשא ,ילגנא לש 
תולעל ידכ ף סכ רובצל שקיבש ידוהי וילא ףרצמ אוה ךכ-רחא קרו 
תוברע ילושבש תומד אוה םג ךפה רשא דע ,ונוה לכ דיספהו ץראל 
ןניא תויומדהו ,ידמל םייתרגיש םירופיסה לש םיאשונה .רוקה 
אוה בושחש המ .(ינוציח אוה בוציעה) הרתי הקמעהב תובצועמ 
אוה .םיירשפאה םיבצמה יאצממ ןיינעמ בצמ רורבל הסינ ירעיש 
רשאמ לארשי-ץראב ןויבא בטומ) תולבוקמה תומרונה תא רשאמ 
רושיאש ידכ ,תניינעמ הייאר-תיווז שפחל הסנמ ךא ,(הלוגב רישע 

."עיתפמ" ףקות הזיא לבקי הז 

ולש הלוגהו "הריגה"ה ירופיסב ירעי לש ודיב הלעש המ 
.ץוביקה ירופיסב הפי הלע אל (יאצמה ךותמ ןיינעמ בצמ תריחב) 
בלכה ןיב" ,("םילהאו םיכרד") "בא הליגל םג" ןוגכ םירופיס 
,(םש) "םיששל עיגהש קיתו" (םש) "רופיצ ןק" ,(םש) "העורהו 
,ץוביקב המותיה :תיצוביקה הרבחה לש םינוש םיטביה םיראתמ 
יסחי ,הדובעב "ףנע"ל הבהא ןיבו םיינש ןיב הבהא ןיבש דוגינה 
לכב הייטנה .ץוביקב רופאה קיתווה לש ומוקמו םיברעו םידוהי 
האצמש תבה :תילאטנמיטנסה המארדולמל איה וללה םירופיסה 

,םימיענהו םיבהואה תידוהיו םולשבא ןיב דירפמה בלכה ,בא 
ןק לע ושפנ רסמ רשא ,אקשימל יברעה דעס לש הצרעה יסחיו 
גוז ,תחפייתמ תב .הבצחמב "ץוציפ" תעשב ליצהל שקיבש רופיצ 
נמיטנס הגיגחו רבח לש ותומ ,תולוגנרת ופרטנש רחאל דרפנש 

םה - הריעצ הרענב וניע ןתנש ןמלאו ןקדזמ "רוביג"ל תילאט 
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םיקפואמו םינתוממ םניא םאו ,-םימחרו תוהדזה םיררועמה םיבצמ 

.וילעב תערל רומשה רשועל ךפוה ישוגירה ףדועה ירה ,םכרוצ-לכ 
לש המעטהל ירעי הטונ םירחא םירופיסבו הלא םירופיסב ,ןכאו 
איש-יבצמו תותימה ,תויודבאתהה .רתויב םיישוגירה םידדצה 

שקבמ אוה .תושגר ךסוח וניא רבחמהש ךכ םייושע םירחא םיישגר 

ןיב ,ינויצה לעפימה "תונברוק" םע ויארוק תוהדזהל םורגל 
ןיבו (תיצולחה לארשי-ץ-וא) הנוכנה הריחבה תונברוק םהש 
תויורשפאה יתש ןיב .(הלוגה) תילילשה הריחבה תונברוק םהש 
ףידעה - םימחרו הצרעה - "המרונה" לא תוסחייתה לש תויבויחה 
תא ופידעהש ,םירחא םיברל דוגינב ,היינשה תורשפאה תא ירעי 

.הנושארה 

םירוביגה לא הלא "תושיג" יתש ןיב םיארוקה תבוגת תוסיו 
לש םיירקיעה םינאמורה ינשב יזכרמ םוקמ ספות םיבצמה לאו 
"להי רואכ" - םהיניב תודירפמ הריצי-תונש רשעמ רתויש ,ירעי 
לש ודוסי .(1950 ,םילשורי) "םימ ילע שרוש"ו (1937 ,ביבא-לת) 
םג אליממ םהש) םייפארגויבוטוא םירמוחב ןושארה ןאמורה 
ולעש םיצולחה-סירפוסה ןמ אוה ירעי .*("םייביטקלוק" םירמוח 
ושה" ץוביק םע הלע אוה .תישילשה היילעה לג םע 1920 תנשב 
,היילעה .המילשורי 1926 תנשב בזעו ,אפלא-תיבל 'א "ריעצה רמ 

םיפקתשמה ,וייחב םיכתח השולש םה ץוביקה תביזעו ץוביקה 
תויומד לש ןלרוגב תובר תוליבקמ יאדו םהל שיו)ןושארה ןאמורב 

.(רודה ינב 

.("ןאכמו ןאכמ")ידנרבה יודיווה תרוסמב בתכנ "להי• רואכ" 
ותיילעל הלוגב איבהש המ לע רפסמה ,אדנל ףסוי אוה הדוותמה 
חתפנ ןאמורה .הילא הלע זאמ ץראב ול עריאש המו לארשי-ץ-ואל 
ןאמורהש איה החנהה .(רנרב חסונ בוש) יודיווה לש הקמנהב 
ינניא ?בתוכ ינא המ" :הירוגנס-בתכ ןיבל יודיו ןיב והשמ אוה 
.עדוי ינניא ?ייח תליגמ ?יתבזע רשא ריאמ-לת ישנאל בתכמ .עדוי 
ותואב חתפא .םויה הידעס יראמל יתרפיסש קרפה ותואב ליחתא 
תונורכיזה תביתכ תא קמנמ הז יודיו .(8 ימע) "—הנשה-שאר 
רזחשמה רפסמה-רוביגה לש אצומה-בצמ - יפאה בצמה לע זמרמו 
םש ,םילשורי דילש חולישה-רפכב שחרתמ יודיווה .*ורבע תא 
חאה הז .הידעס יראמ ינמיתה םכחה םע אדנל ףסוי שגפנו רזוח 
השיגפל השיגפ ןיב .יטסימ שוריפ םלועה תא שרפל הסנמ ןור 
תרגיא ול האיבמה ,המולב (תיאופרה) תוחאה םג םש העיפומ 
בורקה הריגה רופיס אוה אדנל ףסוי לש ורופיס .ויבא תיבמ 
תולגה תכשחמ אצי רוביגה .רנרב לש תויודיווה םידודנה תולילעל 

תא הארנכ ,וניש אל םיימשה ךא ,לארשי-ץרא לש לודג רואל 
המצע לע הרזחש תיתשת-תינבת ןימכ רנרב לצא היהש המו םדאה 
ירעי לש ותריצימ םג תעמתשמש תינבת איה 4(אצומ אלל האיצי) 

תדלומה ןיא יכ ונשגרה" :שרופמב תאז הייווח הלעמ הדוותמה) 
ליפמה הזה םלועה ללחב והשמ שי יכ ,ונוגימ םדאה תא האיצומ 

.(121 ימע ,םש) " םש אוה רשאב םדאה שפנ לע המגוע 

ןויסנ ,איה רוד תליגמ" "להי ריאכ"ש ןעוט ,ל"נה רמאמב ,ץישפיל .2 
לע ,הזעונה תישילשה היילעה תפוקת לש תומדה בוציעל הפונת אלמ 
תומדב ןאמורב ןנובתמ ץישפיל ."הבש המשגהה ילבחו םישוביכה-תוודח 
השעמל הכלה .וילע ןומא (תאז היילע ןבכ)ומצע אוהש לדומה םלצבו 
תסריגיפל) המרונה ןמ הייטסה תא אקווד ראתל (אוושל)ירעי הסינ 
לדומה לש תוננובתהה יכרדלו תיכרעה תיתשתל ןמאנ ראשנ ךא .(תשק 

.בציעש 

.61,24-64 ,7-8 ימע "להי רואכ" האר יפאה בצמה ןיינעל .3 
,ישש קרפ ,ןושאר ךרכ ,1970-ו880 תירבעה תרופיסה ,דקש .ג האר .4 

.376-375 ימע 
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תמ םינוש םיביכרמש הלילע הניא תינבתה תא ןגראמש המ 
ונממ אצוי לכהש ,ומצע הדוותמה אלא ,תחא השקימכ הב םיחתפ 
נה ילוא ןהש ,תויטאמוארט תויווח רזחשמ יודיווה .וילא רזוחו 
תסינכ :ינויצה השעמה לש דחי-סג תוירוטםיה-תוימויק תוקמ 
תוערפה םע תודדומתההו אבצל סויגה ,תיאצילגה הרייעל םיסור 

תויביטמרופ תויומדב לקתנ אוה תאז הפוקתב .*הניארקואב 
הלוע אוה םמיעש םיריעצ תצובקל רבחתמו ,לירב ןוגכ ,תונוש 
רופיסה ךלוה ןאכ) ריאמ-לתל עיגמ אוה תאז הצובק םע .הצרא 
רחאל קר תאז הצובק שטונ אוהו *(תובשייתה רופיס השענו 
תיבל הליחת עלקנ ,םילשוריל הלוע אוה .תפרשנ ותבוהאש 

.חולישה רפכל ףוסבל עיגמו םילוחה 
וכתמל םיבורק (המולב ,הניר) םישנ םע רוביגה לש ויסחי םג 
ליבקמ הניבל וניבש םיניינעב רוביגה לש ונולשיכ .תירנרבה תנ 
,םירחא םיניינעב ומכ ,הז ןיינעב םג .ץראב ותורעתהב ונולשיכל 
הפקשהה ןמ והשמ םג הז ןאמורב טלק ירעי .רנרבל ירעי בורק 
תומא תא לבקמ אוה ןיא ,רנרבל המודב .לרנרב לש תללוכה 
לש ותומד תמועלו .קמעה ןמ ןודרוגל הרותכ תוינויצה הדימה 
יכלל המודבש ,(162*160,134,131*129 ימע ,"להי רואכ") קודצ 
סופיטוטורפה יפ-לע יושע ("ןאכמו ןאכמ" רנרב .ח.י)ןקזה תוד 
לאושה ,(ןאמורה ירוביגמ) לואש תא ביצמ אוה ,ןודרוג .ד.א לש 
תובשייתהה יכרע תא לבקמ אוה ןיא יכ תודיעמה ,תוכיבמ תולאש 
האידיאכ בצומ (גציימ אוהש םיכרעהו) הז קודצש ףא ,םטושפכ 
בישמ רבחמהש תורמלו :היוצרה המרונה תא תשמממה תיבויח 
םצע ירה ,ןקפסה תולאשל (דעה) רוביגה-רפסמה תועצמאב דיימ 
*תה לש תומרונה •םע ינחור תומיע םושמ הב שי הלאשה תבצה 

:הפוק 

,תחא הדובע ונא םידבוע ,הז הממש רבדמב ,ןאכ ונא םייח -" 
הרוחב םיבהוא ,דחא להואב םיבשוי ,דחא ןחלוש לע םילכוא 
...?ןאכל ונאב עודמ ...יהז לכ עודמ .םכמ ינא לאוש ?עודמ ,תחא 
םידבוע ,וידחי םייח ונא עודמ ...?וידחי םינעתמ ונחנא עודמ 

...?ונתוא דחאמה ןויערה המ ...?עודמ ...?וידחי 
:ונינפל תרחא ךרד התיה וליאכ ...!עודמ ,עודמ ,עודמ - " 
לרוג אל וליאכ .לבתב וניכרד לכ ץק ןאכ ונייח ויה אל וליאכ 
ימע ,םש) "...לילגה ירה ןיבל ,ןאכל ונתוא ליטה ריבכו ןומדק 

 151).

ה 
ירעי לש ומוקמב רזוח ןויעל אצומ-תדוקנ ילוא אוה הז חיש-וד 
םניא ינבוארו ןונגע ,רנרב .תורפסה תודלות לש הקיטקלאידב 
תיפוסה ותחלצה .תינויצה הלאשל תיעמשמ-דח הבושת םינתונ 
מעוה הלש תורעתהה ןויסנב הרבחה לשו השדח ץראב םדאה לש 
,הלא םירפוס לצא םיברקומ םנמוא תונברוקה .הלאש ןמיסב וד 

תאמ "תילגרמ והילא" ןאמורה ןיבל הז ןאמור ןיב רשק שיש ,יל הארנ .5 
,ישימח קרפ ,םש ,תירבעה תרופיסה :ןייעו .(1921 השראו) חמצ .ש 

.314-316 ימע 

,"להי רואכ" :המדאה תדובעו ץוביקה ייח לש םייזואתופא םירואית .6 
.תוציבב הדובעה התיה תדרדמו השק ,הרוחש ,ןכ") 136 ,133*132 ימע 
;(תחדקו םינכ) 139 ;("עיקרה ימורמ לא שמשה תולע דע ונייה םידבוע 
יקה םייחה לש הגסיפכ ףשנה) 177 ;(םירובד לש תולפנתה) 144-145 

.(םייצוב 
ודבל בורק (תרניכה דיל םימ התושה יאודב) 111-112 ימע "להי רואכ" .7 
רואכ" :למסכ ףרוחה ירואית ;"ןולשכו לוכש"ב תרניכב םילבוטה םיא 
לבסה תסיפת .רנרב לש "ףרוחב"ב םימוד םירואיתל בורק 67 ימע "להי 
רסייה ןיארנרבל דוגינבש ףא ,רנרבל תסחייתמ 222 ימע "להי רואכ"ב 
ינכז יבא ,יבא-לבס ישפנ ימסא אלמ) ירעי יניעב '.'םירעוכמ" םיר 
םחוכ דואמ לודג - ןכא יכ ,םירחא לש םהירוסי תא םג לובסל לכואש 

.(..."םירוסיי לש 

חרפת םנמוא סא תולאשה לע תויעמשמ-דח תובושת םהל ןיא ךא 
לש ודכנ םרמע הרעתי םאהו ("םושלש לומת") "הדשה תקלח" 

.("ןאכמו ןאכמ")ץראב תודיפל 
תורמלו ,אדנל לש ונולשיכ תורמל :ירעי לש ןאמורב ןכ אל 
,תרשאתמ המרונה .קפקפמ רבחמה ןיא ,לואש לש ויתוישוק 

.יטתאפ רושיא הרשוא איה קופקיפל רבעמש שח ןעמנהו 
יתבו גולאידב (הווהתמה ןושל) רובידה ןושלל ברקתה רנרב 
סותאפה תא הרשפיא אל ונושל .דחאכ ףונה לש םייטויפ םירוא 
תירוטרה ןושלל בורק ירעי .יומס סותאפ הריתסהש תורמל ,יולגה 
נוריאוטוא אלל םייטתאפ םיטקפא הרציש ,רודה ינב לש היולגה 
לש תויומדה לש תמייוסמ היצזיביאנ ידיל איבה הז סותאפ .הי 
אל םיאבה םיטפשמה ומכ םיטפשמ .אשונה לש וליפאו הלילעה 

תיטאמת) "תרצוי" הדיגב ןיעמ םהו ,רנרב ידי-לע בתכיהל ולכי 
םיהולא חור ,המדאב קבדה םדא" :תירנרבה תרוסמב (תינונגיסו 
םלועה לכ םע דחייתמ ותדלומ תמדא םע דחייתמש ימ .וילע הרוש 

המדאה ישנא ,םכב ינא אנקתמ המכ .והולא םע דחייתמ .ולוכ 
,בלבש תדלומ התיה ונתדלומ ,המדאמ ונמתייתנ ונחנא .םימימתה 

דנ ןכ לע ,םיהולא ונילע הכב ןכ לע ,ונדעב ונמלוע ךשח ןכ לעו 
אל ,םלועל ונתביש יהוז ...המדא ...תדלומ ...לארשי ץרא ...ונאכ 

.(112 ימע ,םש)"...םיהול 
תונוש הרזח תורוצו םיירופנא םיטקפא שודג הז יטתאפ ןונגיס 

םג שודגו אלמ אוה (רכו ןכ לע ,םלוע ,םיהולא ,המדא ,דחייתמ) 
שולש ,םירזוח םיטפשמ) תומצעומ ריבחת תורוצו קוסיפ-ינמיס 
יציב תורשפאה רדגב וניאש)ןויסנ שי םירבדה ןכותב .(תודוקנ 
נאפ" תיתד הייווחל תימואל הייווח ןיב רושקל (רנרב לש ותר 
תימואל העונת לש ידמל תיביסרפסכא העבה יהוז ."תיטסיאת 
ור .המדאה לא תיטנאמורה התבישל תיתד תועמשמ הקינעמה 
."תדלומה תונמא" ץיבוניבר הניכש המ לש תינוציק היצזיטנאמ 
רבה םלועה-תנומתל יתד-יטנאמור שוריפ הווהמ ירעי לש ותריצי 
יווה ירבד ,המילשורי ותיילע ,אדנל לש ויתונולשיכ וליפא .תירנ 
(םייטסימה וישוריפו) הידעס יראמ םע ול שיש חישו גישהו יוד 
ירעי לשותריצי ."ןולשיכהו לוכשה" תרוסמל יטנאמור שוריפ םה 
יבטמה ,לוכיבכ "תירנא'ז-ייטנא" תרוסמב תיטנאמור הילוח איה 
חור" .ףונה ןיבל הלועה ןיב "יגארט"ה ןומיזה לע המתוח הע 
איהש ןיבו החילצמ איהש ןיב ,וז השיגפ לע תפחרמ "םיהולא 
אלא הניא תימואלה הייווחה ,תאז םלוע-תפקשה יפל .תלשכנ 

.תיתד הייווח לש שדח לוגליג 

ו 
ןאמורה לע .ירעי לש ןושארה ןאמורה לע ומתוח עיבטה רנרב 
חתמה .ןוגגעו שרב לש םתעפשה תרכינ ,"םימ ילע שרוש" ,ינשה 
תמה םיירוטסיהה תוחוכה ןיבל אלפומהו יביאנה ,ילידיאה ןיבש 
שדוחמ לוגליגב רזוח אוהו ,ןונגעלו שרבל ינייפוא םהל םילכנ 
רתוי יטנאמורו יטסינויסרפמיא אוה ירעי .ירעי לש ותריציב 
לש תויתימה 'תויתשתב הלגתמ "הקיטנאמורה" .שרבו »ןונגעמ 

ישה ךכ .םיטרפב םג תרכינ (תרצוי "הדיגב" אלל) ןונגע לש ותעפשה .8 
.(116 ימע "םימ ילע שרוש") ,ינרדומ רשקהל הליבקמכ שרדימב שומ 
םומ-ילעב םישגא ;(151*146 ימע ,םש)תיאצילג הרייעל תרחואמ הביש 
"תילמס" הפירש ;(153 ימע ,םש) םלועה תמחלמ רחאל םיסורה םיתבו 
,םש) בלצרבמ ןמחג 'ר ירופיס רוכזיא ;(213 ימע ,םש) שדקמ-תיב לש 
הלא לעו) ףסונ רופיס לש ומויקל ןאמורה םויסב זמר ;(215*214 ימע 
יוצמש ימ לכ .(215 ימע ,םש - "ריצק לט" ומשו אוביש רפסב רפוסי 
לש לומת" ,"רושימל בוקעה היהו" ,"ןולל הטנ חרוא") וונגע לצא 
,ןושאר ןאכ ןונגעש קפס ןיא .ותריציב הלא םינמיס אוצמל יושע ("םוש 

.ינש ירעיו 
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"הרוביג" איה (טרחה יתבש תב הרש)ןאמורה תרוביג :ןאמורה 
רתוי הבורק הלילעהו ,סותימבו הדגאב הז גשומל ןתינש ןבומב 
אוהש רופיס ,רמוא הווה)תיתשתב סנאמור יירפ .נ הנכמש המל 
(םייתרבח םיבצמ לש ףושיחל ןויסנ קר אלו שפנה-סלועל יוטיב 
םולח ירחא שופיחכ רופיסה ,רמוא הווה) הלילעב םנאמורלו 

.יתרבחה רופיסל רשאמ (הדובא תמא וא דובא 

,השמ ,קחצי) םלועמ רשא םירוביג ראשכ הדלונ הרוביגה 
ןמא לש ותב איה .תוירותסימ תוביסנב (עושי ,סופידא ,ןושמש 
הנקיז תעל הירוהל הדלונש (לזייר) תקדצ לשו (טרחה יתבש) 
הוושה .תשרח)המוגפ הדלונ איה .(הנדע םהל התיה הנקיז תעל) 
תא השח איה ,תשרח איהש ףא .(רכו סופידא ,השמ לש םימגפל 
סנ והזו ,"תחכפתמ" איה הכרד ךשמהב .ויתוארמו םלועה תולוק 
ןייעמ - םייחה רוקמל הימי לכ הבורק איה .הדילה סנ רחאל ףסונ 
ןייעמה) "יטסידאלב" יגולויטא רופיסל רושקה ןייעמה ,תואלפה 
.(ותוא התבהאב ותומל המרג תנזורש ידוהי לש ותומ רחאל רצונ 

רשקה .יטילנאוכיספ שוריפ ןיעמ רופיסב תשרפתמ ןייעמל הקיזה 
לי םותמ קתניהל הרוביגה לש הנוצר רסוחל יוטיב אוה ןייעמל 

.התוד 

םהיתויומד :םייתימ תודוסי השודגו הלילעה האלמ ךשמהב םג 
נה לא ברקתמש ,(סואיפרוא לש לוגליג ןימכ)ןגנמה ל'רשא לש 

ןקזה קטנאו,(הןליךיךיוא ןימכ ןייעמה תרעמב הרש)הרעמב הרע 
םינוש םילוגליגב עיפומה ןקזה רמושה ,ןמאנה ערה תומדב) 
לש יפוא ןאמורל םיקינעמה םהו ,סותימב םהישרוש - (סותימב 

.םנאמור 

רושק ץירפהשכ) ץירפה ןב םע הרש לש התחירב רואית םג 
םשכ ,תיטנאמור איה (ידוהיה לש ותומל המרג התבהאש תנזורב 
תיטנאמור תיתשת לע תזמרמ ןימה ייותיפ ינפמו וינפמ החירבהש 

.תקהבומ 

ןיב רושקל הייטנ תמייק ןאמורה תוחתפתהב בלשו בלש לכב 
הרוביגה לש הבוש םע .תיתימה תיתשתה ןיבל ילאירה רושימה 
תיבל (תוערפהו תומחלמה תובקיעב היתובא תיבמ החרבש) 
םיבייואה .הצצופ תירותסימה הרעמהש הלגמ איה ,היתובא 
ללוגה םתסנש םושמ ,התוחתפתהב יבויח דיקפת ,אופיא ,ואלימ 
םאה יפילחת תא תדבאמ הרענהו ,קטנא םג רטפנ ,הרעמה לע 
תורגבתהו תוחקפתה ינפב הילע ונגהש םילמס םתוא לכ ,באהו 
אלא ,הלש תומא 'דב הרוגס בוש היח איה ןיא התעמ .המלש 
איהו ,"םיצולח"ה ,םימה יבאוש הל םינמדזמ .המצע תא תשמממ 

.ןורחא ילמס טקא שחרתמ ןאמורה ףוס תארקל .םהילא תפרטצמ 
באה לש (אטוז "שדקמ תיב" טרח באה) טורחה שדקמה-תיב 
רכששי אוה ףרושהו)תיבה תא םמחל ידכ ,(באה תומ רחאל)ףרשנ 
תולעל תדמוע איהו ,(לארשי-ץראל הליבוהל דמועה רבגה ,ןיבור 

.(המע הרוניכו)ץראל 
יתרבח ןאמורל תיתימ תיתשת םיווהמ וללה םייתימה םימרוגה 
תונויזחלו תולגל התוא רשוק הרענה לש התורגב רסוח .ינויצ 
לע תרתוומ איהש ךכל תמרוג התורגב .היבא לש שדקמה-תיב 
עמל הכלה ינויצה ןוזחה תא םישגהל תשקבמו תודליה םולח 
.ושומימ ןיבל םולחה ןיבש הייהשה אלא הניא הלילעה .,הש 
ןיב םיקבאמה ,הנושארה םלועה-תמחלמ ,םיירוטסיהה םיעוראה 
ירב ,הקירמאל ל'רשא לש ותחירב ,הרייעה תפירש ,ןקא ריעצ 
תא בכעל ןויסנה ,ץירפה לש יותיפה תנכס ,הניוול הרש לש ה*ח 
םינוש םיבלש םה - םילושכמהו םיבוכיעה סרהו התורגבתה 
תורגבל הלוגב תשרחו המימת תודלימ הרש לש התוחתפתהב 
ינפמ תרגתסמה ,תיביאנה-תיטרבורטניאה שפנה ."תדלומ"ב 

,םידוהי םירוחב לש םלש רוד יכ אצמנ" :237 'טע ,ל"נה רמאמב ,תשק .י .9 
התוא לש הבצמב ויה םמולח ףוחל ועיגהש ,ןוזח יאמצו האוש יטילפ 

."תמליאה הביל תיימהב תטבלתמ איהו החקפתנש תשרה 
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םיילאטנמיטנסה םיפוסיכה ךא ,היתונויזח יבשב היח םלועה 
,הרעמה ןמ האיצי) תוחכפתהל םימרוג ןוזחה תולובג תא ץורפל 
גבתהל (באהו םאה תומ ,המודמה שדקמה-תיבו הרעמה תפירש 

.תור 

ףשוחה ,ינויצ ןאמורל "יגולוכיספ" סותימ ןיעמ רוציל ןויסנ הז 
תושממה לא רדגומ יתלבה יפוטואה ןוזחה ןמ שפנה תוחתפתה תא 
"יגולוכיספ"ה סנאמורה ןיבש רושיקה תרוצב םג .תיתרבחה 
יאנה תיתשתה .ןונגע לש ויתובקיעב ירעי ךלוה יתרבחה ןאמורל 
איה ןיא ךא ,ןאמורב תמייק םנמוא תיטנאמורה הדגאה לש תיב 
ןייעמ" תדגא ןיבש גוזימה .יתרבחה "לעה-הנבימ" םע תגזמתמ 
- םיינויצה השעמהו ןוזחה ןיבל החירבהו שופיחהו "םילותבה 
רופיסה תא הינוריאה הליצה אל ,ןונגעל דוגינב .הפי הלע אל 
.הירוטסיהל סותימ ןיב הרשק אלש םשכ ,"תומימת"ה ןמ םימתה 

 *

"להי רואכ" םימתה "ילקינורכ-ירוטסיה"ה ןאמורב חתפ ירעי 
םייסו ,םזאקרסו תורירמ אלל ירנרב רוביג וב דימעהל הסינש 
המימתו המת הרוביג דימעהל הסינ ובש ,ירוטסיה-יתימ ןאמורב 
לש תיטתאפה תוהדזהה .הינוריא אלב (ינונגעה רמוק קחציכ) 
םיכרעה-םלועב תיעמשמ-דחה תוננובתההו ,וירוביג םע רבחמה 
היילעה לש תורפסה תובא ינשב "דגב"ש ךכל ומרג ,םיגציימ םהש 
אוה .השדח תיתורפס תרוסמ הרצי אלש ,"תרצוי הדיגב" היינשה 

לש ןימאמהו םימתה רודה - ורוד לש יווהה תותובעב יובש היה 
םשכ םינאמורה לע העיפשה וז תומימתו ,תישילשה היילעה 
םירחא םירפוסל המודב .םירצקה םירופיסה לע המתוח העיבטהש 

.םימתבו תמאב ןגציימו תוביסנה ןברוק אוה ירעי ,רודה ינב 

 -- ?i 29 דומעמ ךשמה ,"בגשנה שבויה" 

/ .תמייק לבא ,ןמזמ התמ הנילואפ / .דרוובו השולש לקד יפנעב 
םירומחה םינפה לעמ / .יתעדותב קר אלש ענכושמ והשכיא ינאו 
םיילגר-תופכו םירבילוק תקהל המהמ / תיאטילה הרכיאה לש 
/ םיניפלוד םהבש ריפס-ימ םיזתינ / הכירד בורמ תוחוטש 
יריש רחבימ ךותמ םגרותמ] ."םיללוחמו / םראווצ םישימגמ 

.[תינלופב שולימ 

לש וחוכ רקיע תיאטילו תיבאלס תומדק לש וללה םיפונב 
ןיבש םזיציסאלקו תויאכרא .ולש תויסאלקה תוקיזה דצב שולימ 
אלסה תומדקה יבעב םג םלוא .וידחי ולצא ורבח התיגל םאלה 
תויוצמ רומחה םזיציסאלקהו תיסיפאטמה הקיטקאדידה ,תיב 
פהל הפיו הננער הקיריל לש וא תיארפ תובבוש לש תוניפ ולצא 
:"חרישכ" רישה גוסמ הנטק תיריל הנינפ לע ,לשמל ,בושחנ .איל 
יתוא תואילפמ / תוינוחרפ תולמשב םישנ תולייטמו חרישכ" 
הכישמ ךותמש יל המדנ / .וללכב םלועה רדסו ןהיסירו - ןהיניע 
חאה תמאה ףוס-ףוס ררבתהל התיה הלוכי / הלודג הכ תידדה 
קאדיד ,לשמל ,שולימ לצא תורבחתמ דציכ םג ןיינעמ ."הנור 
תונייאתה ,שונא-סלצ ןדבוא לש תויארפ םע הרומח הקיט 
דלוחה וא דופיקה תנומתב ומכ :יטקב וא יאקפאקרמכ חסונב 

.ןורטאתבו טלאבב הפוצו הקיסומ עמושה 
,יסאלקה םזינרדומה ותוא יפונב בטיה הרועמ שולימ תריש 
פה לש תוננערה לע רתוול ילבמ תוברת תונבלו ןוחבל ףאושה 
.םייתייווחו םייתוברת תודוסי לש ףוריצ הזיא ךותמ ,הרומג העת 
גיס :רמול רתוי ןוכנ וא ,יטתניס םוקמ ןיעמב יוצמ אוה ,םצעב 
רז ונניא םירשעה האמה תורפס תוגסיפב רבד םושש ,יטסיטרק 

םיינדרוט םיכובמ ינפ-לע ותוא ליבומש הדנאירא-טוח ךא ,וב 
ברעו-יתשמ גורא וניא בורלו ,ידמל יופצ םיתיעל אוה םייסאלקו 
תוגייתסהה לש החוכב ןיא לבא .ומצעמ חתפתמ וא עיתפמ ינושל 
תיפצת-בצומכ שולימ תריצי לש הדמעמ תא לטבל תאזה הנורחאה 

.20דו האמה לש לודגה םזינרדומה לגעמב ןיינעמו בושח ,עונצ 
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