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זל-אל-מיפונ לא תדמצנו םיכרדב העות ,השרשמ הרקענש ,תידוהיה הרייעה ןברוח אלא 
•!הל רז שדחה םוקמהו ,שדחה םוקמל הרז איה :הירכנ ץראב תרכ תתימל הנודינ הנקזה 
ומצע םיפיקמ 'ןוממ םיפדור ,םימהמו םימוה םישנאה .בוחרה הל רזו הנב לש תיבה הל רז 
קוחר לאל" התליפת תאשל אלא הל ראשנ אלו ,הזה םוקמב םיהולא ןיא לבא ,תורתומב 
תולוק "הקירמאב דודה לא" רופיסב םגו הז רופיסב ."הקוחרה התרייעב•,םימיל רבעמ םלענו 
לש םלוכשל ,םינקז לש םתודידבל ,םלועב םידוהי ידודנל ,הרייעה תסומתל םילגלגתמ 

.םינב לש םתומתילו םירוה 
««ז :תשלושמ "תוינורחא" וב שיש ,"ןורחאה" ורופיסב הז ונרמאמ תא םייסנו 
.אוהו — הלודג החפשמל ןורחאה אוה ובש רוביגה ,ץיבוקרב לש םירצקה וירופיסב ןורחאה 
חסונב הבותכה תידוהי הדגא ןיעכ אוהש ,רופיסה .הלוגב לארשי ייחל ןורחא דרוקא ןדמ 
ירישע דוד םוקי םאש ,םישחלתמ ויהש הקנוואדומ הרייעה ינקז לע רפסמ ,יטסילאיר 

םינולאכ םיפוקזו םייפתכ-יבחרו המוק-ימר םלוכ" — הקנווארומ ינבר תחפשמל 
,יובא .לארשי תעושת אובת — םימש תאריבו הרותב םילודג ,"םינקתשו םינדפק ,חוד יזע 
ןילופ תודהי לע תרוכה הלעש אלא דוע אלו ...םק אל הקנווארומ ינב תחפשמל ירישע רוד 

.ףטו םישנ ,םישנא ,הינבר לעו הינומה לע ,היסור תודהימ לודג קלח לעו 

ילאונפ י"ש 

ץיבוקרב לש םזילאירה 

לשי תורוד העשתב השעמ ."ןורחאה" יורק ץיבוקרב .ד .י ירופיסמ דחא רופיס 
.הקנאווארומ הרייעה ינבר 

הכורא תלשלש .הקנאווארומ הנטקה ריעה ינבר ויה םימסרופמ םינבר לש הקיתע החפשמ" 

יבחרו המוק-ימר םלוכ םהה םינברה ויהו .רודל רודמ הלשלתשנו הכשמנש ,לארשיב םילודג לש 

רמעמ יטמקו תותובע םהיניע-תובגו םילסלוסמו םיכורא םהל םינקז םלוכ ,םינולאכ םיפוקזו םייפתכ 
ואר םהיניע רשא ,םינקתשו םינדפק ,חור-יזע םהה םינברה ויהו .םהילע הבישה תרדהו םיקומע םהית 

."דימת שירחמ היה םהיפ קדו לוכה ועמש םהינזאו לכה 

ארומ ינבר תחפשמל ירישע רוד םוקי רשאכ יב ,םישחלתמ ויה הרייעה ינקזו 
םשה הצר אל .םק אל ירישע רוד םלואו .לארשי תעושת 'םשה הצרי םא ,אובת ,הקנאוו 
ומעש הצור לארשי-שודק ןיא .תלשלשה הקספנ יעישתה םעו .לארשי תעושת אובתש 
םהל איבמ וניא ךכיפלו ,םשה לש ונוצרל לחיילו םלוע דע העושתל תופצל לדחי לארשי 
דמעש ,קיווייל לש "םלוגה" הזחמב ,ל"רהמה השע םג ךכ ירה .ןורחאה תאו העושתה תא 
ול איבמ אהיש ,םלוג ומעל השע חישמ םוקמבו ,רבדמה לא חישמה אנינח תא שריגו 
לב תא הלישבהו תילארשיה הדלותה התשע םג ךכו .הלואג ול איבי אלו העשל-העושת 
תלשלש"ב ץרפ .ל .י םג השע ךכו .תמא-יחישמ ויה ןיבו רקש-יחישמ ויה ןיב ,היחישמ 
דע ולש בוט-מויו-תבש-ידוהי םע עוספל ,עיקרמה קידצה ,המלשל ול ןתנ אלש ,"בהזה 
"םיחצנ-תבש-פולחל ץק םישלו הלדבה לידבהל ונב סחניפ לע הוויצו ,"רוהטה שיש"ה 
תיפיצ ןיבו ,םלוע דע העושילו הלואגלו םשה לש ונוצרל הפצמ אהתש וז המוא הדיתע 
ךורחא"ל ול רוסאו הלואג-יפצמ לש יפואה הב עובט ןכ לע יכ ,הנימי הל עישות היפיצל 

.םולכ אלו ןורחא רחאל ןיאש יפל ,אוביש 

לש הז הנוצר תא ומינפהש םירפסמהו םיררושמה לכ תא תונמל םיאב ונא םא 
ךרד לע) תמשגומ הלואגל תותפתהל אלו םיעוגעגה-מע חצנ דע תויהל ,היפא תאו המואה 
,קילאיב תא ץרפ לעו קיווייל לע ףיסונ קר ןאכ .םיקיפסמ ונא ןיא — (לשמל ,תורצנה 
יהה תא ,לאוגה אוה ,םייניעה-ריהב םלעהמ ענמ ,"שאה תליגמ" ,ולש הלואגה תרישבש 
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תרזחהלו הלואגל ומילשהל ידכ ,םיימדהו-םיירשבה ויתודוסימ האלמה תובכדזההו תורהט 
םוהת לא הרזח וליטהו !הלואגה-דיפלכ ודיב הזוחא .דתיה רבכש .ומעל שאה-תלחג 
ובל תאו "וחכנ טיבהל ויניע תא דמלמ,.ה םיעוגעגה-שיאב םשמ אציש ידכ ,תוקושתה. 

...העקובמ ריע יאובמב םדא לש ושפנב אובל וחור תאו ,םיבואכמה לכב בואכל 
האידיאה אל ,רפוס לש ויתולעפמ ךירעהל אבה יתורפס ןויד ,הז וננוידש אלא 
לש ודיב הרוצ הז .ןוצר השענ דציכו ןוצר וז האידיא תישענ דציכ אלא ונינע איה המצע 
,עדומה ונוצר וניאש רשפאו ,רפוסה לש ילאוטקאה ןוצרה וניא הרוצל ךפוהה הז ןוצר .רצוי 
חמוצל תיעבט החימצה תויהכ ,תעד-ןיאבו עבט-תמצעב וב עובמהו עוטנה ןוצרה אלא. 
םא — תירופיסה וכרד תא רפסמל ול עבוקה םג אוה הז ןוצר .שרושב השירשה השעמו■, 
.ונממ הלעמל וא עבטה רחאמ ויכרדב הטסי וא וימי לכ דובעי םזילאירלו קבדתי הילאירל 
5 רופיס לש ופוסל רקיעב "ןורחאה" ורופיסב יאדווב ןווכתנ ,וננמז ןב םדאה ,ץיבוקרב 
ןתינ ירופיסה וחוכ בטימ ךא .הקנאווארומ ינברבש ןורחאה תא שדחה םדאה שרוי דציכ 
ן וקשח ןתיאב ריעצה םדה לש יחה ןווגב םינווגמ ותעפוהו ודויצש ,םהבש ןושארל אקווד 

הבג ,רזומו רז רוחב'ןשיה שר1מה-תיבב הארנ ,הבר אנעשוה םוי רקובב ,םדק-תונשמ תחאב" 

תופחי רוחבה ילגר .םיקוחרה םירפכה דחאמ אבו ךלוהה ,חרוא-רבועכ והארמו ,םרג-בחרו המוק 

.תוננער תונעשוה תדוגא תרחאבו ,ןולאה ץע יושע ,הבע הטמ תחאה ודיב .ומכש לע וילענו ויה 
הארמל האתשמו שירחמ הנהו הנה טיבמ אוהו ,םיללפתמה להק ךותב ,שרדמה-תיבב דמע רזה רוחבה 

ותמוק הבוגל וממותשהו וב םהיניע ומש ,םירבע לכמ ותוא ופיקה םיללפתמה םידוהיה .ויניע 
ןיאמו ,אוה ימ : םישרודו םירקוח וליחתהו וילא ושגינ זאו .הנושמה והארמ לכלו ויפתכ בחורלו 
היימוד רחאל קרו .רבד וילאוש תא הנע אלו עקרקב ויניע שבכ רזה רוחבה 1 הפ וצפח המו ,אב 

הקשח ישפנ — : םילמ שולש עימשהו ויפ חתפ ,הפצמו וביבס דמועה להקה לא ויניע אשנ הכורא 
."!הרותב 

בחורו ותמוק הבוג .וינפלש תורוד העשת לש ךרדל אצויה םדאה ,ךושאר"ה היה הז 
בחור אלו הל הפי המוקה הבוג אלש ,הרות לש הכורא ךרד ול ולוסי שירחמה וזועו ויפתכ 
שדחה ירבעה רופיסב ליגרו יקב ימ .רחא חוכב ומצע לגלגי דחאה חוכה ךא ,החוכ םייפתכ 
לש ורופיסב ,רחא "ןושאר" רואית לש דוסי-תאובב "ןושאר" לש הז רואיתב הארי אלו 
— וילע סחייתמו דהל ךומס לוקה אהיש ידכו י "ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" ןונגע 

:רואית ותוא לש ורקיע ןאכ איבנ 

תחא םחל רכיכ ודיבו ,ונלש שדחה זיולקל דחא םדא ול אב תרצעל חספ ןיב דחא םוי" 
טעמ תוריפ טעמ ודגבבו ,םימי הששל שפנ לכל תחא םהל םיפוא םירפכה ינבש ןתואמ הלודג 

דמחתמ היהש םוקמה והזש עדי תוריקה תעבראבש םירפסה תונורא תא הארו סנכנש ןוויכ .תוקרי 

הארנ אל וימימ תועבורמ וינפו תובחר ויפתכו ,דתיה תינוניב ותמוק ול הוואתמו 
,רמואו וילע ושאר ענענמו וחצמ תא ץווכמ היה ,וינפב הצלה רבד םדא רמאשכו ,וינפ לע קוחש 

." ךמע יכרצ ןיבורמ 

*פסב תשרדנה הדימ הניאש ,הווש הריזג םשל הלא דגנכ הלא םירבדה ואבוה אלו 

ומצעל ןורחאו ומצעל ןושאר היה ןונגע לש "ןושאר" ותוא .הנוש הריזג םשל אלא ,תור 
ונורכז ןויבחב היה רומש ץיבוקרב לש ורואיתש קפס ןיא .ול המודב תורוד דימעה אלו 
עפושמ ואשע אוה םג אוהו ,םבח-דימלת ותוא לש הנושארה ותעפוה ראתל אבשכ ןונגע לש 
רחאו ומצע לא ךלה ןונגע ךא .הרות לש הכרדב חורל וכפהייש םימלגו םימרג בחורכ 
םיבר םידממ ינב םה ןונגע לש וירופיס .ולש וכרדב םצעתנ ץיבוקרבש םשכ ,ולש ונוצר 
לש םיעגרב תושממה ימוחתמ םיגרוח ןונגע לש הלא .ץיבוקרב לש וירופיסמ םינושו 
,תויחה עקרק לש הידממב ,דבלב השולש םה ץיבוקרב לש הלאו .הריציהו רציה ןויגש 
איה ,הצירשהו השירשה לש ןמוקמ איהש המדא תבכש התואמ הטמל תדרוי איה ןיאש 
תמדא התוא םיללטמהו םירפמה םיריוואהמ הלעמל הלוע איה ןיאו ז"היח"ה המדאה 
ןיא םהבש רתסנבו הזמ הטמלשו הזמ הלעמלש אלפומב .הילע תומשונה תומשנהו תויחה 
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תוילאירה יהוז .םהב םיטולקו וירופיסב םה םילולכ ךא ,םהמע קסע ול ןיא .קסע ורופיסל 
ויפב רובידה ןיאש ,"ןורחאה" ורופיסבש השאר ותואכ יושע ומצע רפסמה .ץיבוקרב לש 
ואר םהיניע" רשא ,ולש הקנאווארומ ינבר םתואבו ,השעמה קשח םע דבלב השעמה אלא 

."דימת שירחמ היה םהיפ קרו לוכה ועמש םהינזאו לוכה 
רומוהל וליפאו הירוגלאה ןמו הריטאסה ןמ ומצע ענומ ץיבוקרב לש םזילאירה 
הזיא תרשל האב וזש יפל ,הירוגלאה ןמ אוה עונמ .והדבעי אלש ולשמ קוח םש אוה 
יס ךרד ןינע ותוא זומרל אבה רפסמהו .םיילאוטקאה ויכרצל ושרודו ומרוג ןמזהש ןינע 
ןינע ותוא ריאהל ולוכ ןווכמה רוקרז ןיעמ והשועו רופיסה לש ותלוכת תא דבעשמ ,ורופ 
ןינע ריאמו זמור אלא המילש םדא-תיווה ריאמ םדא לש ורופיס ןיא בושו ,דחוימו דחא 
חפוקמ ,םייחה לש םיטננופמוקה ראש םע רוביח לש ונורסח תמחמ אוה םגש ,דבלב דחא 
תנייעמ איהשמ רתויש ,הריטאסה ןמ אוה עונמ .םייחה רוקמ לא ורוביח אוה םוטאו אוה 
חרכומו לטומ ובויח ןיאו ,ןמזב רושקה• לאידיא הזיא יפ-לע םדאה תא תטפוש ,תניידמ איה 
וניאשו תוומה תא עדוי אוה ןיאש ךכב אוה רופיסה לש וחוכ רקיע ירהו .םירחא םינמז לע 
,רומוהה וליפאו .תיפוסניא היווהכ םירבדה לש םווה תא ךישממו תומל םירבדל ןתונ 
,ול רחא רוא ץיבוקרב לש וירופיסב — לארשיב ותחפשמ ןבו ותיב ןב ץיבוקרב השענש 
וניאו !תונווכמ תוינוציח תויצאוטיס לש ןחוכב רוצי וניאו םינפבמ עקובה ךויח רוא 
ץיבוקרב השע לודג ןוקית ןכ לע יכ .1נ1ששמ הבורמ ובצעש ךויח ןב אלא ללכ קוחצ ןב 
רומוהה תרבעהב םג אלא ,ןושל לא ןושלמ םתרבעהב קר אל םכילע-טולש לש וירופיסל 
ןוקית .םדא לש ומינפב ענצומה לרוגה ךויח לא םיבצמה קוחצמ םכילע-םולש ירופיסבש 
ידכ םג וב שי ךא ,םבילע-םולש ירופיסבש רומוהה תוילוגסב המיגפ ידכ יאדו וב שי הז 
םולש לש ותריציב תושעל ץיבוקרב דמועש תמיא לכ םידמל ונא הז רבד .ותקמעה 
"לארשי-ץראב לדנמ םחנמ" ןוגכ ,ךשמה השעמ םג אלא םוגרת השעמ קר אל םכילע 
"בלוחה היבוט" לש ודוביע ןוגכו ,םבילע-םולשל רשא תויולגבש לדנמ םחנמ לש ךשמהכ 
לכל המודב ,שדח ןוצר הרוצה ןאכ התשע .המארדה תרוצל רופיסה תרוצמ ותרבעהו 
ומצע םע ןאכ שגפנ לארשי-ץראב לדגמ םחנמ .ןוצרה לש היצקנופ איהש תיתונמא הרוצ 
תוארל ליחתמו ,תומדה לעב לש ותרזע אלב ,המצע ינפב תדמועה תומד רבכ אוהשכ 
וייחשכ ,ולרוגמ טשפומ אוהשכ ,ולרוגל ץוחמש ירשפאה ולוגלגב ,רחאה ולוגלגב ומצע תא 
ודועי לגעמב ,דבלב ונוימדב קד ולו ,עונל םואתפ םיליחתמ תואשנתהו הלפעה םיעדויה 
.רישעה לש הרובט ךותבו םלוע לש ומוקמ ךותב תושרתשהבש הלפעה !ץולחו ליפעמ לש 
לדנייש הנייש ותגוז לא לארשי-ץראבש הצובקהמ לדנמ םחנמ בתוכש םיבתכמהו .תישונאה 
ירתימ ובטר יכ .ץיפוהיבש ויבתכממ הלועה קוחצכ הלוע םקוחצ לוק ןיא הקירמאבש 
אלב תיתימאה ותומצע םע עגר םדא שגפיהב ,םואתפ ולעש תועמדה ןמ קוחצה לוק 
תימיטניא השיגפ ומצע םע בלוחה היבוט שגפנ םג ךכ .עתעתמ לרוג לש ותוברעתה 
רופיסב הלוע םכילע-םולש לש וקוחצ .ץיבוקרב ידיב המארד השענ ורופיסש העשב רתוי 
תוברתב ונממ רתוי םה םימלשומ הרואכלש ,םירחא םע בלוחה היבוט שגפנש תמיא לכ הז 
תא תעדוי הניאש ,תללוכ הניב וזיאב םהילע אוה הלענ תמאבשכ ,םלוע-תוכילה תעדבו 
ווהתנ ץיבוקרב לש והזחמב וליאו .יתנועה ינשדחה עגרל תדבעושמ הניאו םיטרפה 
היבוט ןיבו הרואכלש-היבוט ןיבש השיגפ איהו ,ומצע םע היבוט שגפנ םהבש םיעגר 
תוהבג התוא אטבל ויפב רבידה ןיאו ,ומצעמ הלעמו ושפנמ הובגו אשינו םר אוהו ,תמאבש 

.ומלא תקוצממ ותוא םילאוג םיליהת ירומזמ לש םנוגינ קרו ,לודג רעצ יעגרב ול התלגתנש 
לש וידיקפתלו רפסמ אוהש העשב רפסמ לש ודיקפתל דואמ ץיבוקרב ןמאנ יכ 
ורופיס חמצש החימצ התואמ דמל התא הז רבד .המארדל דבוע אוהש העשב ןקיטאמארד 
לש בוח תובגל יליקשומ שקיב רופיס ותואב .המארדל השענש דע "ריזח יליקשומ" 
תאו ותוא" המארדב וליאו .רחא םוחת לא דחא םוחתמ קרעו ,םדאו םע ידיב וחופיק 
םג אוהש ,ובש םדאה םש תא שדיקש דע ונממ הפרה אלו ידוהיה ולרוג והקיבדה "ונב 
םע ותוא השיגפמ !םדאב תיתימא המארד לכ תגהונ ךכ יכ .םדאב רשא םימש םש שודיק 
לש התוהמ םצעמ רבדה עבונו .םינפבמ אלא םדאה לע אב ץוחבמ אל לרוגהו .ולרוג 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 16:24:21 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ילאונפ י"ש 430 

ומצע לא םדאה עדוותמ הז יוליג ידכ ךות .םדא לש ויפא יוליגב איה תבייח .המארדה 
הדימעה ץפח תא וכותב תוקזחמ קר ץוחבמ וילע תומרעגה תוערפהה .ודוחיי ול הלגתמו 
םלועה םע תשגגתמש איה תוינוציק התואו ,תוינוציק ידכ דע ותומצע לעו ומצע לע 
השענשכ ריזח יליקשומב הז רבד םייקתנ .הפורטסאטאקה תא םדאל ול הניכמו ינוציחה 
ורמה םייחה ךותב םש האצמ אלו ומע ימוחתל ץוחמ שקיב התואש ,תוריחה .יטאמארד 
ריאמ תומדבש תידוהיה תוליצאה ךותב תינש ול התלגתנש איה איה ,רכנה לש םישפט 

.םשה ישדקממ דחאכ שא תובהלב ותומ תא ול הניכהו ,ותבו רב 
רופיסה תרוצו .רופיסב אלא המארדב אל ול רומש היה ץיבוקרב לש וחוכ רקיע ךא 
תא רקוע וניא יטסילאירה רופיסה .ונוצרלו רופיסה תוהמל תנמאנ ולש יטסילאירה 
.'ויאנשמל םהל רמוא היה םזילאירל ה? ול ןתינ וליא .םתמדאמ ויתוילעו םדאה ילודיג 
תוינחור .הרוקממ תקחורמ ןתימאו תקפוסמ ןתואיצמ םיטישפמ םתאש הלא תוטשפה 
ץראמ תמאה וליאו .םייצראה היתורוקמ תא השיחכמ םכתריציב םיליטמ םתאש הריתי 
דחי היתופילק םע תמאה תא ןתונ םזילאירהש אלא .תויצראה ךותב הטולק איהו חמצת 
,םדאל הלואג איבמ ץיבוקרב לש ורופיס ןיא .תוריתי תוקחרהמ התוא תורמשמ היתופילקו 
ירהו ,למע אלבו הריצי אלבו היישע אלב וחינהלו םדא לש וצק איבהל היושע הלואגה יכ 
לש ולרוג תא איבמ אוה ןיא .ץק-ןיא למעב ומצע תא רצוי אוהש ןמז לכ םדא אוה םדאה 
קרש םושמ ,ולרוגו םדא ןיב הדרפה ידכ דע תינוציק תיטאמארד תוחתפתה ידיל םדא 
.םייחה םצע איה איה וז תוקבאיהו ומע םדא קבאנ לרוג םע הבורק תונכש התוא ךותב 
יקחרמ םהמ קיחרמ אוהשכ וליפא ותחפשממו ומוקממ ץיבוקרב ירופיסב שלתנ םדא ןיא 
.הלכשהבו תויתרבח תולעמב הלועו רשעתמ אוהשכ וליפא ותולדמ אצוי םדא ןיא .ךרד 
ריווא לש הז ללחל לשמ .וידעלב ול רשפא יאש ,ותבוט םוקמ אוה םדא לש ותער םוקמ 
תיריווא הבכש אקווד ךא .תולחמה לכ ונילע םיאיבמה םיקדייח אוה אלמש ,ונתויח 
תיב אוהש ,ינעה םתיב לא ץיבוקרב ירופיסב םירזוח לוכה .ונתויח םוקמ איה וז תיקדייח 
חרוא"הו ,"םיקחרממ" רופיסב רב-רכששיו ,"שולת" רופיסב קיניוו רוטקודה .םהייח 
עיגת ,תונקזה הילגרב התדלומל עיגת אלש ,"תרכ" רופיסב הנקזה השאהו ,"בולזוקמ 
בושל ותעד ןתי םדא קיחרהש םוקמ לכמו .הערה םוקמב איה הבוטה .הנוימד יפנכב םשל 

.ומצעל ובוש םוי אוהש ,ומויב םשל 

תושדחל התפנ אל ,תוקוחר תוצראב אוה םג ררוגתהו רייסש ,ומצע רפסמהו 
תוארל שקבמ אוה םינושארה תאו ,םינושארה ןושלבו םינושארב קבד אוהו תונשדחלו 
םויה וילוח לעמ תרצויה תישונאה תונוילעה דרפיהב אלו "םדא ינבכ" אקווד תוארהלו 
אלא הזיחא הל ןיא תמאהו .תמאה אוהש ,ןמואב השרש תונמאה יכ .םדאה לש םיימוי 
אוה ןיב ,תילאירה הרוצב אלא המשגה ול ןיא ןוצרהו ,תומלוגמה תוילאירה תורוצב 

.רוויע ןוצר אלא וניא ןיבו חכיפ םדאו-םעו-םלוע-ןוצד 
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