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יב רחאל תכלוהו תרבוג תודשחהה תרעס 

םיאבחתמהו 'םירכיא תאכהו םוקמב םינמרג ירוק 
רוב 'שק לש םסאב הווסומ רובל רובעל םיצלאנ 
רבכ םרוגה 'תופוכת םיתעל םימ אלמתמה ,בוטר 

'תהו תוחוכ תסיפא "וינכתשמ"ל ןושארה הלילב 
םיקתושמ םלוכ םיבכוש םיפלעתמה" .תויופלע 
'תהל םיחילצמ השימחהמ םיינש ךא ,"הצחמל 
המישנ םהל ונישע" — השולשה וליאו 'ששוא 

."םהיתונותשעל ובשש דע תיתוכאלמ 

יתמהו תועובש םירבוע .ויתולבסו םוידבוי 

ידימ םח לישבת לש םעט םימעוט םניא םיאבה 

ןריתסהל שיש תולחמ םתוא תודקופ 'םהיליצמ 
נא'ז םוקמב םירקבמש וא ,רובה ילעב יניעמ 
עספכו םידוהי ירחא םהישופיחב םינמרג םימראד 

םישחרתמ םהיניע דגנל ךא .תוומה ןיבו םהיניב 
אוה ,םאובחמ תא הלגמ ררוצה ןיא — םיסנ 
םיראשנ םהו םאצמל ילב 'שממ םדי לע רבוע 
:םהיפב תחא הליפת — הנכסה דובגבו .םייחב 

ןיע יכ ,השגרהה תדדועמ המ"ו .""לארשי עמש" 
םילבאו םיללמוא המ .הליצמו היפוצ החגשהה 

."ונתנומא הדבא וליא 'ונייה 

יאל תונתמה םסקו םיפסכה קר אל םלוא 
— םהל רצב םיאבחתמל םידמועה םה םה םירכ 

ברקמ "םירס1מ"ה לש הערה ןיעהמ םרמשל 
תחצרמה דיהמ םג ךכ ידי לעו 'םינכשה םירכיאה 
ושמיש תונוש תולובחתמ תולובחת .םינמרגה לש 
םידדובה םידוהיב די חולשלמ עיתרמ םרוג 

חדקאה — לכה לעו .םש יא הפ יא ורתתסהש 
םשורה אוה אוה ,החפשמה שאר ידיב דשא 

.םהיתובקעבש תויווחהו םימיה יעוריא תא הדרחב 
דיקפת םעזה תולילמ דחאב אלימש חדקאה הז 
םידוהי לע תופוכתה תועומשה רוזיפב עירכמ 
היה הנכסה הרבג רשאכ :רפכב ...םיאבחתמ 

רקבל ידנ לילה תכשחב רובה ןמ החיגב חרכה 
הרכה םדי לע עוטנלו םירכיא-תוחפשמ המכ לצא 

לע הנשלה לכש 'םלוכ רפכה יבשות ברקב 
"ראפה דצמ םישק םישנע הירחא רורגת םידוהי 
,רפכה תברקב םיבבותסמה םידוהיה םיגאזיט 
תלוכיו חוכ םינאזיטראפה ידיב שי 'הברדאו 

םירזועו םידוהי םיאיבחמה לכל תובוט לומגל 
יאדווב אוהו 'םינמרגה לע ןוחצנה אובב — םהל 

,..ענכשמ םויאה — דיב חדקאהשכו .אובי אוב 

דימתמ דחפו שפנו ףוג ידוסי ךות ,בגא 
םישדח רפכב םירקבמה םינמרגה ילולעת ינפמ 
תרימשל תדמתמ הגאד רבחמה הלגמ 'םירקבל 
דהי תושפנ שמח לש ןהיטבל לע» תומישרה 
הלעמ יגאש העשב תונעתמ דועש תוריעצ תויד 

םכסה ידיל יתעגה» ןכלו '"הלא םירוט בתכה לע 
,(אובחמה הרצחבש ,הרכיאה לש היחא) קנאי םע 
ילכב 'רפכב הזב יא ןאכ ויבתכ תא ןימטיש 
(ןוסא הרקמב) ...הלילח םאו ,המדאה ךותב דמוח 
.םידוהי לש םהידיל המחלמה רחאל םתוא רוסמי 

."קתע ןוה הז דעב לבקי יכ ול יתחטבה 

םירוסיה תושרפ לכ תא תונתלמ עצמה רצקי 
םייתנש םידוהיה תשמח תא ודקפש ,שפנה יטבלו 

םג קפד ןוחצנהש דע (1944—1943) בוריקב םימי 
ךשוממ ןמז אצמנש 'םאובחמ לש רפכה ירעש לע 
— שואי בורה-לע—הווקתו שואי .שממ תיזחב 
םהייחשכ ,םיאבחתמה תובלב היבוברעב ושמיש 
םיאנתב .הליל לכו םוי לכ דגנמ םהל םייולת 
ףיסוהל ידכ ,חיכש יתלב ישפנ חוכ היה שורד הלא 

.םינמזה תויושחרתה תא בתכה לע תולעהלו 

תורפסל ףסונ ןמכור ביילל "ייח ךימד,,ב םע 
.תוטיטרמ תויווח שודג ,ףלאמ ירוקמ רפס האושה 

טשוו ןימינב 

ונתואמצע דחש םע 
,ןושארה ירבעה דליה לש וייח תונורנז 

.ב"כשת ,י"בא ןב רמתיא יבתכ תאצוהל ירוביצה דעוה ידי לע רואל אצוי 

תירבעה תונותעב הדוהי ןב תיב לש הפוקתה 
תורפסב :םג ףיסוהל רתומו — תילארשיצראה 
פס הפוקת ראתל לוכי התא יא ןכש ,תירבעה 
הכשמנ — תוגותעה ילב ונלצא תמיוסמ תיתור 

תמדוקה האמל םינומשה תונשמ) םינש לבויכ 
רתויב רצ .(תיחכונה האמל םישולשה תונשל דע 
ש ,יוארה הרואיתל ןיידע התכז אל וז הפוקתש 
רתו ונינפ רתסלק רויצל רתויב םיפוחדהמ אוה 
םייתניב .םינש תורשע ךשמב ונצראב ונתוב 

לש הנטק אל תיטסיראוממ תורפס ונידיב היוצמ 
הירפסב הלכו באב לחה ,ומצע הדוהי ןב תיב 
לש ורפס םהילע ףסונ התע .הדוהי ןב הדמח לש 

.רוכבה ןבה 

לע האשנש רתויב תיגארט תוישיא וז .דתיה 

תא דכל ףסונו ,י"בא ןב רמתיא :םשה תא הבג 
ארה דליה ל"ר ,"ןושארה ירבעה דליה» ראותה 
םואנ היה אל .תירבע התיה ומא תפשש ןוש 
והווילש ,הז ףוריצ רזח אל ובש ,ולש יבמופ 
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לסרק .ג 478 

יתכ .ותביתכב ויתותוא תא ןתנ ףאו וימי לכ 
,םידחוימ םינממס המכו המכב הכרבתנ וז הב 

,דועיש ןיאל תויטתאפ :ויה םהב םיטלובהש 
הפוריא חירש המ לכמ לובג ןיאל תוגגומתה 
תיתפרצו תפרצמ דוחיבו ונממ ףדונ תיברעמה 
םוקמ תא תילגנאה תצקמב השרי ןכמ רחאל) 
ןב לש ותונותע לצא תצקמב יוצמה .(תיתפרצה 
רצ םייוטיב הב ובלוש ץרא-ךרד הזיאב עדוי י"בא 
תגזוממ וז הנוכתש המתת לאו .םיילגנאו םייתפ 

דזב דפסמ אוה הילעש ,תירבעל תואנקה — תרחאב 

ןיא יטסידיורפ שרדמ יפ לע .ונינפלש םיפדה תורש 

ארקמל ןורתפה לקייו ,וז הריתס לש הנורתפמ לק 
םע השיגפל םישדקומ םידומע הברה .ומצע רפסה 

ןיעמ שגדומ רואית לכב .הפוריאב םלוע ילודג 
רפא םא דוחיב ,לודג ותוא יבגל "ומיחרו הליחד" 

.ןבה לע ךכ בגאו ויתויוכזו באה לע והשמ 

הנש םירשעכ ינפל יח לכל םייח קבש יבאךב 
לק אל .רבוע םלוע לש תויומדה ןמ םויה אוהו 
,ונרודל תומד התוא לש התוירויצ תא רזחשל 

תיבמופה ותעפוה ,לשמל ,רזחשל ןתינ אל ןכש 
סה .ולש "תרעוסה" תדחוימה היצאלוקיטסיגהו 
ארה דומעהמ ,תדחוימה וכרדב תאז השוע רפ 

הלא ןיב ,"ויתונועגש" לע ,ןורחאה דעו ןוש 
דרמ ןושל ישודיח) םהיזוחב היהש וא ומייקתנש 
דה וראשנש ןיבו (תירבעה תואמיה שוביכ !םיב 
ןויער ,תיניטאלל תירבעה תיבפלאה ףוליח) תוי 
םשרתי הדימ וזיאב עדוי יניא .(דועו םינוטנאקה 
ותוגותע תא ללכ ריכמ וניאש אר-ק הז דפסמ 
ןעמל וז הרכה תיחרכה ןכש ,דחוימה הנונגס לע 
רתעל וסינכה י"בא ןבש חסונ .הנומתה תומלש 
."בוהצ"כ וידגנתמ ידי לע ןיוצ ,תירבעה תונ 
תא השועה אוה הז ןממס ןכש ,ךכב ראפתמ אוה 
יבש" םתוא ורבס אלש המ ,ומשל יואר ןותעה 
יואר .המחלמה רחאל "ץראה" תא ודסיש ,"הלוגה 

ראוד" לש ודוסיי לע קרפ ותוא אורקלו רוזחל 
ושגנתה הדימ וזיאב תוארלו (ךליאו 376) "םויה 
אוה דחאה :תילכתב םיקוחד תומלוע ינש ןאכ 
הש ,הלועמ תורפסו תונותע לש תרוסמ ילעבל 
!הנושארה םלועה תמחלמ רחאל היסורמ ועיג 
בוד היה י"בא ןב .אש ,ץראה ידילי לש דחאהו 
איה ,לשפל ,ןאכ תריוצמה הנומתה .קהבומה םר 
ונא םיריכמ ןכש ,רתויב תפלוסמו המוקע ןבומכ 
ביל ,בורוט .נ) "ץראה" תא ומיקהש הלא תא 
.ש ,ןהכה ללה ןב יכדרמ ,יקסניטובד באז ,הפי 
וקיחרהש גוסהמ ויה אל םהו ,(םירחאו ןמלרפ 
לע ןיבהל ןתינ םלוא ."רובידה תוריח בהוא לכ" 
יחמב אצמיהל י"בא ןב היה לוכי אל המלו המ 

.ולשמ ןותע ומצעל םיקהו םתצ 

וקמה ללכה תא םייקל לוכי יניאש יל דצו 
והל סונא ינא ."רומא םישודק תומ ירחא" :לב 
י"בא ןב רסומ ומצע אוה ותנומת ףאש ,ףיס 
הברה לע דפסמ אוה .רתויב תפלוסמ הרוצב 

ןהש ,הלא לע אל לבא ,וייחב "תוריעסמ" תוישרפ 
תונותעה לע םג אלא י"בא ןב לע קר אל םתכ 
— "םויה ראוד" תשרפ תא ,לשמל ,ריכזא .ולש 

יריקימ דחא הצימשהש ,הרוכע השרפ ,"ןיפוד 
.ופכב ןוועו לווע אל לע בושיה 

יטסירטלבה ולעפ לע רתוי עומשל םיצור ונייה 

רבד ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפלמש םימיב 

ןינע שי ידהו .הקיתשב וילע רבוע אוהו טעמכש 
תילארשיצראה תורפסה תא ריכהל הצורה לכל ךכב 
םישש וא םישימח ינפלמש םהה םימיב "הריעצה" 

רודה תבוגת תא ,ןבומכ ,ףיסוהל שי ךכל .הנש 
.("עוושמ זוירוק" וב הארש) דנרב לש וז דוחיבו 
רפסב רתויב םיטיטרמהו םיישונאה םיקרפה 
תוצראב ויתואלת לע םירפסמה ,םינורחאה םה 

קה ןרק דיקפ לש וב תוללעתהה תשרפו תירבה 
דצו .רשיפ לדנמ :ומשב שרפנש יוארו — תמי 
םינש לע םינש הכשמנ וז תוללעתהש רתויב 

הדירפה בתכמ ףא .םילשורימ הוקיספהש אלב 
—519) רפסבש הבושחה יתעדלו ,איה הדועת ,ולש 
ותיירלקפסאב ,וייח תעירי שרופ אוה הבש ,(525 

.ומצע אוה 

ןב לעפו יח הב הפוקתה לש ירוטסיה רוקמכ 
ןב תיב לש רוביצב ולעפל רוקמכ דוחיב ,י"בא 
בתכנ ןכש ,תרכינ המורת םרות רפסה ןיא ,הדוהי 
,ןייטצה אלש י"בא ןבו ,הנורחאה וייח תנשב 
םינמזו תופוקת ןאכ בבריע רתי-ןורכזב ,הארנכ 
ארה םידומעב דבכ טלוב הז רבד .דכה אלל 
קמ שיא ,רטנ לראק לע ודלוויה םשור :םינוש 
םינש שולש תמ רטנש העשב ,(10) לארשי הוו 
תנ אל "הווקתה" !רבחמה לש ודלוויה ינפל 
אלא ,(36) ןונמהכ ןושארה ינויצה סרגנוקב הלבק 
(ךליאו 69) ויבא לש ורסאמ ,י רשע הנומשב קר 
ורמאמ לשב אלא בתכש ורמאמ לשב היה אל 
דנכ ךכו .הדוהי ןב לש ונתוח ,סאנוי ה"נש לש 
מה לכש שי ךא .רפסב דומעו קרפ לכב טע 
התא יא זאו הלא ןוגכ "תונטק"ב יולת רפוס 
ומא םירבדה .םירופיס םתוא םייקל דציכ עדוי 
םינמז בבריע ןאכ :ךליאו 39 'עמ םיקרפב םיד 
"םלועה" .רכה ילב דע לכה שטשיטו תופוקתו 
תמחלמו לצרה לש ותומ רחאל ןאכ עיפומ ירבעה 
תתשה לע רבדמ אוה .1908-ל תרבעומ הדנאגוא 

ךכ ךותו ,(ךליאו 172) יעיבשה סרגנוקב ותופ 
תופתתשה ידהו "םלועה"ב תופתתשה לע רפסמ 
המכ תאצל לחה "םלועה" ירהו .יוכו יוכו וז 
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479 םירפסה תיננובמ 

אל בולוקוסש ןבש לכ ,הז סרגנוק דהאל םינש 
— (175) ריכזמה יעיבשה סרגנוקב ןיידע היה 
וריכזמ דיל ןוספלוו ןאכ ראותמ ןכ יפ לע ףאו 
רמייהסדליה שריה לאירזע ןאכ רכזומ .בולוקוס 
שריהל ןבומכ איה הנווכהו לאירזע קר ןכמ רחאלו 
ורה דננידדפ" רכזומ ןכ .באה לאירזעל אלו ןבה 
.דזכ ןיאו — םש םינויצה ישארמ ,הקירמאמ "אפ 

יירפ ר"דל ןווכתמ אוהש רעשמ ינאו ,תואיצמב 
.ףוס ילב ךכו .דלאוונד 

לותב יקב ידי לע קדבנ אל רפסהש לבחו 
דיתע אוה וז ותרוצב ןכש ,תונויצהו בושיה תוד 
עדיל רוקמכ וב שמתשהל הצריש לכ לישכהל 

.הללכב ולעפו הפוקתה 

לפרק .ג 

זזה .חו ןרגגע י"ש 
.ב"בשת 'הפיח ,לבוי תאצוה 'טהב בקעי תאמ ארקמ ינויע 

תוריצימ המכ םיריבסמה 'רפסה יקרפ ךותמ 
עמשנ ,ראבמה-יחותינה ןויעה ךרדב זזהו ןונגע 
*ינקב עייתסמה 'דחאכ רקבמהו ךנחמה לש ולוק 
ימוחת 'הריציה לש הנמזו העקר :הלא הדימ 
םירוביגה 'הלילעה וא השעמה רופיס 'התלילע 

םכרע ןאכ טלוב .האידיאהו תונמאה .תויומדה 
ךותמ ורצונש 'הלא הדימ-ינק לש יכוניחה 
לכ .ןוכיתה דפסה תיבב תורפס תארוהב תונויסנ 
ךות תראבתמה ,הריציה לא קר הנפומ הזכ ןויע 
לש הדוחייב העובט וז הטיש .החותינ ידכ 

.התוהמ ךותמ תחמוצ איהו 'תראבתמה הריציה 
דוא ואר רבכש 'רפסב ןויעה יקרפ לכ 
תניחב םמוסרפ ינפל הנש םירשע ויה ,רזופמב 
וידימלת ינפל רבחמה עימשהש 'הפ לעבש הרות 

ךות םיראובמו םירבסומ ונרפסב .רפסה תיבב 
תוריצימ שמחו ןוגגע תוריצימ רשע יחוחינ ןויע 
דצב ,תישענ תוריציה ןמ המכ לצא .זזה .ח 
תורוקמה תקידב םג 'דאבמה"יחותינה ןויעה 
תידומלתה תורפסה ךותמ םיחוקלה םיינושלה 

.תישרדמהו 

תוריציל רבחמה תשיג איה רתוי תיתרקיב 
אצומ אוה "םימיה ץקב» והזחמב רשא ,זזה 
איה תניינעמו .הלילעה לש התודחאב יוקיל 
ץקב» לש ורוביג ןיב ןאכ תחתמנה האוושהה 
ןורחאה .הקדוי "השרדה" לעב ןיבל "םימיה 
ךותמ תירוטסיההו תיתדה תודהיה תא לסופ 
התוא ללושו החוד הפזוי וליאו !םיילכש םימעט 

תסיפתל םינתינ םניאש םירציו תויטנ ךותמ 
.לכשה 

תוריציה לע רוא רקבמה ןאכ ךסונ רומאכ 
ריבסמ םג אוה אלא 'תונמאה תניחבמ קר אל 
ירבדמ תואבומב םייומידה תריתע ןושלה תא 

.ל"זח 

לעש 'השדחה תרוקיבה לש וז התנעט :בגא 
המצע תא חיכוהלו ריבסהלו םייקל הריציה 
יאנת לאו הילעב לא רשק לכ ילב ,המצע ךותמ 
אלו הקידצה אל ןיידע 'תרצונ איה םהבש ןמזה 
אשונהו .ונרבחמ ינויד יפל ףא 'המצע תא הססיב 

.חסונ דוריב ןועט 

ףגא .מ 

הריפכל .דבומא ןיב 
לארשיב תוסרוקיפאה תודלותב השרפ — אטסוקא לאירואו אנידומ הירא הדוהי 

.ב"כשת ,ביבא-לת ,הדסמ תאצוה ,ילאומש םירפא תאמ 

וניא הנשמה תרתוכבש םישיאה ינש ףוריצ 

ןומיז תניחב אוהו ,וינעה לש ופוגמ אלא ,ירקס 
האמה לש תירוטסיהה תואיצמב .קהבומ ירוטסיה 
ינש םיווהמ םויב רוחאל-ונתייאדבו הרשע-עבשה 

מה דקומ ,קתניי לב בוליש םיבלושמה ,םימכחה 
.תינחורה תידוהיה היווהה החמ תא ואישל הלע 

ושפנב עלקנ ופוג אוהש ,אנידומ :וזמ הרתי 
חל ףחדה ןיבו תרוסמב תוקבדה ןיב תרעוסמה 
דגנ םירבדמה ישאר ןיב אוה ,הילבכמ הגיר 
תרהזאל תוזיתה תא חסינש אוה אוה .אטסוקא 

אש הרשע תחאבש הזולנה דייה ינפמ אטסוקא 
ךות ,הפ לעבש הרותה לע ויתוגשה-ויתול 

תונקסמה רבדב ,יתד-ימואל ,ירוביצ זמר תעמשה 
םא" :תוגשהה לעב יבגל תישיא תועמשמ תורה 

ישאר דוסי" ןכש ,"",ףולחי וינפ לע תדהא חוד 
לוכ התוא רמשנש אוה הרותב תיהולאה הנווכהמ 

לארשי היהי אל ןכ אל םא יכ ,דחא ןפואב ונ 
יתורפסה ולעפ תמיתחל :רקיעה הזו ."דחא יוג 
קה תניחב" רפס אנידומ רביח דחאכ וייח לעופו 
יס ("לכס לוק") ןושארה וקלחב ללוכה ,"הלב 
בו תיתרוסמה תודהיה לע הירוגיטקה ירבד םוכ 
סל תחצינ הבושת תאלעהל ןויסנ — ינשה וקלח 
רפסל ביבסמ .("הירא תגאש") הריפכה רוקמ תמית 
בו ,תלאושו ההותה המלש תורפס המקרתנ ,דז 
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