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אפרמו קותיש :לוג־הד לדש
ת ולועפהש דע ךכ-לכ םיבר תולתה־ירשקו הכובמה רוביצה ־ייחב
י דיל ללכ תואיבמ ןניא ,לעופל תואצומ ןהשכ וליפא ,רתויב תובוטה
ה קושתה תא ךלוהו־ררועמ הזה קותישה הקומ לבא .תואצות
־ תודייתסה ןיבל הרבחה לש טהלה־תומוצעת ןיב דוגינה .אפרמל
א לש ןכתיי אלש דכ ידכ דע לילעב הארנ ןוטלשה לש םיקרועה
— הקופתה לע םידקושה וניתורוד .וצצקל בורקב וילע ומוקי

ו נתפוקת ;ימצע־ריחמ ,םיחמומ ,רוציי־תורדס ,םיאיש ,םוס־תוחוכ
ם ישנ ,הנייגיה ,םירשי םיווק ,םישק תורוא—תוריהבל הבאתה
, תויורחת—חוכה לא תבסומה ונתאמ ;היצזידרדנטס ,םי־ידגבב
א ל בוש בורקב הלא לכ ,תוימואל ,הלומעת ,תותיליע ,םילטראק
ם ינמזב ולבסנש השלוחהו לובליבה ,רוגיפה תועפות םע ומילשי
. האבו־תשמשממה המאתה םירשבמ דחאו םינמיס ףלא ,ןכא .םילקה
ר דסל ,תורענתהל םיארוק םניאש גיהנמו הגלפמ ,הצובק ףא ןיא
ה נפי םיכרצה תוחתפתה תובקעבש קפס לכ ןיא .תורמל ,שדח
.הטלחהה־יזעל ךרדה תא רצק ןמז ךותב תודסומה קחשמ

(1934 ,״יעוצקמ אבצ תארקל״)



דיעס־טרופוכ ם»דדו*»מ :זפלת ןועדג

ם ייבישה תא הדבאב ,תחא םעפ קר אמא התכב דיעס־טרופל ןרובלממ הגלפהב
ר ויכה לע הבוכר התיה אמאו ברע־תחוראל לצליצ ןומעפה .רויכב הלש תובתותה
א לל לכואה־םלואל תולעל הלכי אל איה .םיידעה־תרודהו תראופמה התלמשב
ק ריפש ,ןרדחה תא קיעזהל ןורדסמל האצי המחורו ,הירטסיה הפקתנ אמא .םייניש
ו ל תודוהל השקיב אמא .וכותב תועוקת אמא לש היניש תא אצמו רוניצה תא
.הנושל תא הכשנו ילא הצרק המחורו ,המחורמ ויניע ערג ישוקב קר הלה ךא
ה לטלטבו הילרטסוא־יקונפתמ ונתוא הרקעב לווע ונל השוע איהש הדרח אמא
ה קלחמל םיסיטרכ השכר הנופצמ תא סיפהל ידכ .הממוש רבדמ־ץרא לא ונתוא
ת וחפלש התצר אמאו ,םימת שדוח תגלפה וז התיה ירה ,הזמ ץוחו .הנושארה
ף וחה ךרואל הטש הילוגנומ ק/א .רתויב השקה היה ןושארה עובשה .ךכמ הנהינ
ל ע הבכר הינאה ,וריחשה םיימשה .ונכפהתהו טעמכ לטנאמירפל ךומסו רעוסה
ם ויה תועש בורו סונייקואה עגר האלהו םשמ .קנע־ילושחנ לש תושגור תולברכ
ת רפוסו ,םינופיסה לעו םיראבב ,םיכוראה תונורדסמב ,המחור רחא תבקוע יתייה
ה מחור ויה תולילבו ,םירוחש השבל אל רבכ אמא .םייניע הל ושעש םירוחבה תא
ה ליכאמו אתב תראשנ יתייה ינאו לבוחה־בר לש לייטקוקה־תוביסמל תוכלוה איהו
ו דוהב הנגע היבאה .בר הכ ןמז םוניקואב תוהשל הז היה רדהנ .ורוגנקה תא
ל ע תרומזתה הנגינ הלעתב הלילב ונרבעשכו ,ץאוס־טרופב ךכ־רחאו ןולייצבו
. ןושאר סרפב ילש תשופחתה התכז עגושמה תוכיסמה־ףשנבו ירפאק יאב הבהא
ו הער םע שיא ובר םיניצקה .ללכ שפחתהל הילע היה אל ,הפי הכ התיה המחור
ו נעגה רקובב .הלעתה תורואב יתטבהו ןיע יתמצע אל הלילה לכ .דוקרל הנחקי ימ
ד יל ופפוטצהש םיעסונה תואמ ברקב ,המחורו אמא ןיב יתדמע ינא .דיעס־טרופל
ה פטעמה תא הערק אמא .קרבמה תא אמאל רסמו שגינ ןומעפה“רענשכ ,הקעמה
.היניע תא המצעו הקנראל קרבמה תא הבחת ,בותכב הציצה ,תוחתור תועבצאב
.המחור הלאש ׳ד הז יממ"
."יבתנע רממ"
"ך יכבה המל זא"
ת ושעל וילע היה עודמ .ונאוב לע ול בתכ אבס .ףיצרב ונל הכחי אוה"

"ז תאז
.המחור הארק "!םש רבכ יאדווב אוה"
ם יתבה לומ יתצמצימ .םיגוריסל תוכשוממו תועוטק תוריפצ הרפצ הילוגנומ ק/א
ת והכהל דע וניבלהש דיעס־טרופ יתב ,םילקד״יפקומ ,םיכומנ ,םיכלוהו םיברקה
.םחה רקובה לש םיימשה תילולחכ חכונ םייניע
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י בתנע רמש רמול בהא אבס" .המחור הכישמה "!ותוא שוגפל תינרקס הכ ינא"
."ץראה־רודכמ שורפיש ינפל םינוילימ רובצי
.יתלאש "?יבתנע רמ והימ"
."יניכת אל תא" .היפתכב הכשמ המחור
.יתרמא ,"תעדל הצור ינא"
.חור־רצוקב המחור הרמא ,"םינטק םידלי ליבשב אל הז"
ב זע אוה" .אמא הרמא ,"תפצב ולש רחסמה־תיבב אבס לש ורזוע היה יבתנע רמ"
."המירצמ עסנו הנש םירשע ינפל אבס תא
״? עודמ״
.ןופיסה ישרק לע הלגרב המחור העקר ,"ןיבת אל איהש ךל יתרמא"
. ףיצרה לא ונרשקנ טא־טא ,ףוחה לא וקרזנ םיכורא םילבח ,הדדוטצה הינאה
ם ינקתש םישוכ .הינאל ןיתמה בר להק .בלה תא התבש יטוזקאה למנה תלומה
ם ידיקפ ,די״תולגע יפחוד ,תובחר דב־יסנכמב םיינקעצ םירווס ,תונבל תומילגב
י נכוס ,םיינוגסס דרש־ידמב תונולמ“יחילש ,םייפורט םעש־יעבוק םישובח םילגנא
ן יב הבחרה לע הנאורדנא וצצורתה םלוכ .םיסקנפ יקיזחמו תקורסת“ירודה "קוק"
ת ועובעבאה־יקדובו סכמה־ירטושו לטוה שבכה .תוינוכמהו םיסנא׳זילידה ,תולגעה
.ןופיסה לא שיח ולעו ודיד
* בר .ןוילעה ןופיסבש ראבה לא שגינש ונעידוהו לוקמרב ונמשב ארק והשימ
ר בגה .ונתארקל ומק ,ותרבחב היהש ,םייניעה״לוגעו רעשה״ףוסכ רבגהו לבוחה
• חרפו ,הרוחש רפרפ־תבינע םע ,תרדוהמ ,הנבל ,תיפורט דב־תפילח שבל רזה
, הרותיתדובחר שק־תעבגמב זחא תחאה ודיב .וליעמ שדב ץוענ היה םודא ןרופיצ
 ןותחתה והצקבו רוע־תאלול הבברתשנ ןוילעה והצקמש ףלוגמ יונ־לקמ תרחאבו
.םיבובז חירפהלו םיילענה לע ףילצהל סוס“בנז
.םישמדיאב ידי תא תצחול ,אמא הלמלימ "!יבתנע רמ"
.אמא לש תטשומה הדי ףכ תא קשונו ןכור ,יבתנע רמ רמא ,"רזעיבא יל יארק"
"?הגלפהה הרבע ךיא"
."לאל הדות ,םולשב" .ובהל אמא ינפ
.ךייחתה לבוחה״בר
י יחל תא טבצ ,המחורלו אמאל דק ,"תונמאנ םיידיב ןכתא דיקפמ ינא"
.קלתסהו
ד וביאל ןאכ תכלוה יתייה יאדו" .אמא הרמא ,"ונינפ תא לבקל תאבש לע ןחךח"
."ילש תומותיה םע
י נא" .הדצה תוטומ תולוגעה ויניעו יבתנע רמ רמא ,"ןכירודיס לכל גאדא ינא"
."דיעם’טרופב ןכתייהש תפוקתב ןכילע ןיע חוקפל יתוא שקיב אבסש חמש
: טלפו ,ויפבש "טצראךומיס" רגיסמ לחלחכ ןשע־ביבע חירפה םייתלצעב
."ךשיא תומ לע עומשל דאמ יתרעטצה"
.המחור הרמא ,"ונניא אבאש הנשמ הלעמל רבכ"
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."דאמ הדומח הרוחב תא ?תאז ןיאה ,המחור" .ושארב ענעינ יבתנע רמ
 .הקותמהו הנטקה יתוחא ,הנויצ תאזו" .קימסהל ילב המחור הבישה ,"תודות בור"
."םינש הרשע־תחאכ םש ונייהש ךל עודי ילוא .הילרטסוא תדילי איה
.יבתנע רמ רמא ,"יל עודי"
ת ומייקמ ונחנא" .המחור הכישמה ,"ןויצל בושל וייוואמל יוטיבכ ךכ הל ארק אבא"

."ותאווצ תא
ת ולוגעה ויניעב רקסו הכו־הכ תעבגמב ףנפינ יבתנע רמ .ראבב היה אל ונתלוז שיא

.םיה תא
. וטאל רמא ,"הכורא הכ הפוקת רחאל הילרטסואמ רוזחל רקיע־לכ לק הז ןיא"
. יביטימירפ יד םוקמ אלא הניא הניתשלפ ,םינגהו םיחרפה ריע ,ןרובלמ ירחא"
."היצזיליביצל הנעגעגתת ןתא
 .תצרמנ תילגנא וילא הרביד איה .תונעל המחור הזפח /׳םיישקה לכל תונוכנ ונחנא"
"תדלומה תא ונחכש אל"
. דיעס־טרופ לש עיקרה־וקב טיבהו ולקמ לש רועה־תאלול תא ללומ יבתנע רמ
.העיז־ילגא וחילבה ולש הבישהדכפמפשב
"?ןכיה" .רמא ,"ןויסנפ חותפל תדתעתמ תאש בתכ אבס"
ת א הנבהאת ילש תומותיה םא" ,ישאר תא תפטול ,אמא החנאתנ ,"םילשוריב"

."םוקמה
ו נחלוש לא ךמסיהלו תפצל וישכע רוזחל ילכות אל" .יבתנע רמ רמא ,"חלצומ ןויער"
."רזעל אובל חמשא דימת .הרזעל יכרטצת םא יל יבתכ .אבס לש
."יבתנע רמ ,בלמרקמ הדות"
, הרפאמב ומטק ,ויפמ רגיסה תא רקע אוה .יבתנע רמ רמא ,"רזעיבא יל יארק"
ה שענ .הטמל הניתממ תינוכמה .דרנ וישכעו" ,ףיסוה ,וז הכאלמ לע דקוש ודועבו

."יתיבב שפניהל ונלוכ עסינ ךכ־רחאו ,ריעב ןטק בוביס
ד רש־ידמב ,הגהנו ,הכוראו החותפ הרוחש תינוכמ וז התיה .ףיצרה לא ונדרי
ה ספיט ,השאר לע תחפטמה תא הרשיי המחור .תלדה תא חתפו ץפק ,םיקרקרי
. סיור־םלורב תעסומ תויהל דימתמודאמ התיה הליגר ומכ ,תושידאב הבשיתהו

ל ש ותליווח לא העיסנהו ריעב בוביסה תע לכ ודער יב וזחאש אמא ידי לבא
ם ירדח ןומה תלעב ,וז התיה בל־תמיעפמ הליווח .ריעל ץוחמ הנכשש יבתנע רמ
, םיחרפ ,אשד לש םימנוד תפקומ ,םידבכ םירויצו םירקי םיטיהר האלמ ,תורטזוזגו

י סט ונינפל ושיגה המוק־יהבגו םינוסח םישוכ .םימ־תוקרזמו םינתסוב ,תושרוח
, ךורא ןחלוש דיל ונבסה ברע־תחוראל .ימימ יתרכה אלש תואקשמו םילכאמ
ת יליצא תופיקזב םיעסופ ,תונמה תא ונל ושיגה םידבעה .הרקי םירחת־תפמ הסוכמ
.םהיארמל תואתשה־תזוחא התיה אמא .תונוהב לעכ ,ךר ךוליהב ,הננאשו

.סוסיה־ךרד הרמא ,"םיישומיש הכ םה"
.הונעב ושאר ןיכרה יבתנע רמ
.המחור הפיסוה ׳ד םירדוהמ הכו"
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. דחוימ עזג והז" .יבתבע רמ רמא ,"רוסקולב דחוימ םוקממ םתוא איבמ ינא"
."םיכיסנ ינב
ת ואית םא אמא תא לאשו ולש רגיסה דרוא תא יבתנע רמ ןחב החוראה םותכ
ה עעונש המחור לא ףוטח טבמ הדדיצ אמאו ,םיחרפה־תוגורעב לויטל ומע תאצל
.השארב בהלנ "ןה" רהמ הל
.ןחלושל תחתמ הידי תסמוכ ,אמא הרתענ ,"בל־ץפחב"
 אמא .אמא לש האסיכ תא ךושמל ושח םישוכ םידבע ינשו תוא ןתנ יבתנע רמ
.ןגה ךות לא וינפל עיספתש דע ןיתמה יבתנע רמו הפקדזה
ם יצוחר ,םימודא הדש־יתותו םינומיר ונלכאו הנבלה הרדסכאב ונבשי ינאו המחור
ם ירצרצ לש תולהקמ .ביבסמש םינתסובה חוחינב דבכ היה ריוואה .םידרו־ימב
ך ומנ יולת היה לוגע חרי .ברע־ירפיצ וצייצ םיצעה יאפע ןיבו םיאשדב וקצקיצ
. עיזךיא ודמע םילקדה תויללצ .תוקרזמב םימה ךופכיפ עמשנ ןמזה לכ .הלעתל לעמ
.ןומראה לש םינושה םיפגאב ולעוה תורואה
.יתלאש "?השא ול ןיא"
.המחור התנע ,"אל"
"?ןמלא אוה"
."יחצנ קוור .קוור אוה !םואתפ המ"
"?הז ךיא"
."וללה םינשה לכ אמאל הכיח אוה"
"?םירצמל אובתש"
ה יה אוה .ולצא דובעל ותוא ףסא אבסש זאמ הל הפיח אוה .ותא ןתחתתש"
ה כחמ אוהש העדי תפצ לכ .םיקסעה תא להנל ול חינה אבסו ,דש ומכ רשכומ
."אמאל
"?ותא הנתחתה אל איה עודמ זא"
י ניב יתרהריה ,הזה ףשוכמה ןומראב ונרג וליא תויהל לוכי הז היה בוטררמ
 הבורק תאשכ ,גהנ םע סיור־םלרר ךל שישכ ,לכה ךל םישיגמ םידבעהשכ ,יניבל
.התהתשה התבושת .המחורב יתטבה .תודימריפל ךכ־לכ
. רנוילימ השעייש הנימאה אלש ללגב ילואו ,ולש תולוגעה םייניעה ללגב ילוא"
, שפוח אבסמ יבתנע רמ שקיב אבא םע הנתחתה אמאש ירחא .התוא יתלאש אל
ר מ .הנטק האוולה ול ןתנ ףאו םיכסה אבס .ולזמ תא תוסנלו םירצמל עוסנל
• יטלומ השענ אוה הנש םירשעב .השבלהל ןטק רחסמ־תיב חתפו הנה עיגה יבתנע
."רנוילימ
"?תעדוי תא ךיא"
."דוקדקב םייניע יל שי"
"?הל הכחמ ןיידע אוהו"
. "הרחיא איהש תששוח ינא" ,הרמאו לודג הדש־תות תונתבערב העלב המחור
וארנ וילעשו םיחרפה״תוגורעל תוניב לתפתהש ץצחה״ליבש לא הננובתהב ,רחאו
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ם ישנ םיפידעמ והומכ םירבג" ,המחור יל השריפ ,ונרבעל םיעיספמ יבתנע רמו אמא
."עיצהל המ רתוי ןהל שיש םישנ ,רתוי תוריעצ
"?עיצהל המ"

. הפא לא התשיגהו םירכוסמה םידרווה־ימב העבצא הלבט ,הפתכב הכשמ המחור
.םינשוש־רז תזחוא ,רואה לא הברק אמא
, הדות" :הרמאו הפיסוה יבתנע רמ לאו .ונילא הארק ,"תומודא ןה המכ הנטבה"
"דיעס*טרופ לש םינשושה תא חכשא אל םלועל .רזעיבא
.ריוואב םילק םילוגליג ולש יונה־לקמ תא לגליגו ושאר ןיכרה יבתנע רמ

.תוגרדמב התולעב ,אמאל די וטישוהב רמא ,"ריווא טעמ ךאשנו הרדסכאב בשנ"
 ןחהדוומוג תא תוארהל קומע תכייחמ ,המחור הארק ,"יטנמורה חריב הנלכת סה"
."דיעס־טרופ לש חריה" .הלש
ה תיה ,יבתנע רמ לש הליווחב הייהשה ירחאו ראפה“תיינאב הגלפהה ירחא
ב טימב תושובל ונייה .ידמל תכדכדמ הרטנקל דיעס־טרופמ רבדמה־תבכרב העיסנה
ה פי הארינש התצר אמא .רדוהמ ליעמ ,הכל־ילענ ,תעבגמ ,תופפכ :וניתוצלחמ
ר רחתשהל יתלוכי אל בוהצה רבדמב תעגימה העיסנה תועש לכ .ץראל הסינכב
ם ירבדה לכ תא ירחאמ יתבזע יכ השגרהה ןמ ,יבלב רקינש םומעה דחפה ןמ
ו בשיש םיברעה .םיענ־יתלב וחיר ,ךלכולמו קבואמ היה ןורקה .םייחבש םיפיה
ל כ הדרח אמא .ונתוירכנמ ,ונרשב ןבולמ םיטנפוהמ ,תושק םייניעב ונב והב ונידיל
.המחורל ןמזה
ת וירזכאב וכלשוהש םיבולע ןבא*ינבמ השולש דיל ,רבדמה עצמאב התנח תבכרה
ם יוודב ודמע לוחב םיקהובה םיספה דיל .תאמסמהו המחה ,תילוחה הממשה ךותל
ל ע וצבר תועבטמ־תוזורחמ תודוע עבצ־תויוהד םישנ .םילמג־ירספאב םיזחוא
־ ידוונ ויה אל הלא .םימהוזמו םיקיבד םיאולב־יעקפל דש תוצלוח ,טהולה לוחה
ם יריעזה םינמורב האירק רחאל ,הילרטסואב יתמלח םהילעש םיצימאה רבדמה
־ ירוחצ ,שפנ־יזע ,םיהובג ויה וללה .הנממ תבנוג יתייה םתואשו המחור התנקש
ב יהרהלחפפועתה םהלש תוכוראה תויפכהו ,שא־תופשורו תויארפ םהיניעש ,היאבע
ן היפכוא לעש ,םיקחרמה־תואמגמ ,תוליצאה םהיתוסוס לע םרהדב הברעה־חורב
ת ווצמב ודדש ןתואש ,תותופכה תונבלה תורענה תא ואשנ ןח־ינבא םיצבושמה
, םיבובז־יננע םיפופא ,ףא־יבז ,ןיע־יגלוז ויה הנחתבש םיוודבה .רזכאה ךיישה
.ןומישיה־יבולע
.הפיחב תבכרה־תנחתב ונל וניתמהש החפשמה־יבורק יניעב ןח ואצמ אל
ץ ראה .ךיתובא־ץראל תאב ףוס־ףוס" ,ןמזה לכ יל ורמאו ייחל תא וטבצ ,"האור תא"
."הל תכייש תאש
. ךייתשהל יתיצר אלו ,הניתשלפל תכייש יתייה אל ? ןאכ יל המ .םניבהל יתלוכי אל
ם ינבלה ,םייקנה הישנאל ,םיחרופה הינגל ,םילודגה היתבל ,ןרובלמל יתעגעגתה
, םירדח ינש קר הב ויה .םיבורקה תרידב ןושארה הלילה רבע םוגע .בלה־יבחרו
.יכבב יתצרפ םירוחש םיתיז תחלצ ידודךב יל איבהשכו
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. וגלז ויניע .שרח התוא עעובמו יתסירע לע ןכור ,אבא ילא הלגנ בוש הלילבהב
. לארשי־ץרא ירמא .הניתשלפ ירמאת לא :ךרה ולוקב בישה אוהו ,יתהמת ? המ לע

. לדבה ןיא ,איה תחא .בצעב ושאר עינה אבא .יתרמא ,הנויצ ימש לבא .ךמש והז
ב אכו יתררועתה .תבש־ברע לש שודיקה ןוגינב היה למלממ .לארשי־ץרא ירמא
ן ולחה לא יתשגינו יתמק .הרחנ המחורו רקובב תמדקומ התיה העשה .יזחב רזומ

א תה רהוצמ הציצמ ינאש .הינאב ינדועש יתבשח .םיב ריווחמ רחשה תא יתיארו
.טא תפלוח ינא הינפ־לעש ,תנבומ“אלו הרז ץרא רבעל
ו אב םישנאו לשבל האילפה איה .םילשוריב היבחר תנוכשב ןויסנפ החתפ אמא
ה מחור .שיח ואלמתנ ןויסנפבש םירדחה םירשע .הילכאממ םועטל ריעה יווצק לכמ
ה תואבו ,תיבהמ התחקל תינוכמב םיאב ויה רקוב םע .יד.ייא.יסב הדובעל הלבקתנ

. דלישטור־הד הנילווא רפסה־תיבל אמא החלש* יתוא .ברע םע הוריזחה תינוכמ
־ תעבגמבו םינבל םיקמזופב ,הטמו םייכרבה ןמ תבברתשמ הלמשב ,בוחרב ירבעב
ם ינראה תחת וקחישש תודליה ויה ,הירחאמ ופנפנתה םיכורא םיטרסש הלודג שק
.ירבעל תועיבצמ
 תינומדאה המצה תא הליטהב ,הרפע תארוק התיה "!תינרדנגה תילרטסואה הנה"
.הזח לע הלש
.הנמשה הדמח הירחא הקיזחהדדתרחה ״? ךלש ורוגנקה הפיא״
, תומוקר ןחלוש־תופמ ,ןויסנפל תונטק תורושתו םיבתכמ אמא לא רגיש יבתנע רמ
ח תפנש רחאל םיישדח .הדות־תורגיאב ול הנוע התיה אמאו ,ףסכ־ילכ ,םילטרגא
ה נתמה .הליגר־יתלב הנתמ תבכרב הל רגיש ,אמא לש תדלוההיסויב ,ןויסנפה

י נאו לצליצ ןויסנפה ןומעפ .דחא ץיק םויב םיירהצה־רחא תרחואמ העשב העיגה
, הכורא הרוחצ המילג שבלש ,רוחש הכו רימת ישוכ בצינ ינפל .חותפל יתשגינ

ל עו ,בחר ינמגרא טנבא וינתמ לע רגח אוה .ורוע רוחש לע בהנשכ הקיהבהש
.זזפמ לידג לעב ההכדכודא שוברת היה טומש ותחדפ
."םכדבע ינא" .רוגס ,לודג םירצנ־לס הפצירהמ םירמ ,רמא ,"דמחא ינא"

״! רהמ יאוב" .המינפ יתקעצו יתעתרנ ״! אמא״
.חרואה לומ הצמצימו הרניסב הדי החניק ,חבטמה ןמ החיגה אמא

."םכדבע ינא" .חור־ךרואב רמאו הז הנש ,"דמחא ינא"
, תוסג ויה אל ויתפש .ישוכ ינפ ויה אל םיקלחהו םיקיהבמה וינפש בל יתמש התע
.רהס־יצח קלטצנ ,ישוכ לש ומטחכ סוחפו עורש היה אלש ,ומטח לעו
. ךרו וילש לוקב ךישמה ,"דיעס־טרופב יבתנע ןודא תאמ הנתמב םכילא יתחלשנ"

."םכלש שדחה דבעה ינא"
.אמא לש התדוקפל הפיצו בצינ ,םייניע־לפשומ ,םינפ־םותה
ת דרויו הדדמ התיהש ,המחור לא התנפו הידי תא אמא הרכפ "!םירידא םיהולא"
ד בע !דבע יל חלש אוה !םעפה תצק םיזגה יבתנע רמ" .תוגרדמב ונרבעל

״! ינאדוס
.רצק עגר אבה תא הנחב הקעמה לע הנועשו ,הרצענ המחור
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.אמא הרמא ״? תושעל ילע המ״
."תישומיש הנתמ תוחפל וז" .המחור הרמא ,"התיבה ותוא יסינכת"
ט עמכ היה ךירצ וילע טיבהל ידכ .המינפ עיספה דמחאו חתפה ןמ הזוזנ אמא
ת א דימ אצמ תושימגו תולילק תועיספב .ול ויה קנעדוודימ .ראווצה תא רובשל
ו שבל ,יקנ רניס הלעה ,וב שפשיפ ,הניפב םירצנה־לס תא חינה .חבטמה לא ךרדה
ה צוחה אצויו הפשאה־יחפ תא לטונ ויתיאר עגר רובעכ .תיחבטה לא שגינו
.םנקורל

ר יזחא" .הלש המהדתה־תקיתשמ אמא הרעננ ״? הנתמב םדאךב חולשל רשפא ךיא״
״! םירצמל הנושארה תבכרב ותוא
.המחור הרמא ,"השפיט הכ ייהת לא ,אמא ,אנא"
ב בותסיש ,רוסקולמ ינאדוס" .אמא הטבטיב "!ילא חולשל ךירצ היה ישוכ דבע"
"יתיבב ילצא ול

.המחור הרמא "ז ונילא בוט הכ היהש ,יבתנע רמב עוגפל הצור תא"

"!אמא ,אנא ,ותוא יריאשת" .יתננחתה "!ותוא יריאשת"
.אמא הרמא ,"יתוא דיחפמ אוה"
ס פת יבתנע רמ .רומג רדסב אוה" .המחור הרמא ,"תקדוצ הנטקה ,ותוא יריאשת"
, וילע יטיבה .הזה ןויסנפב רבג ךל ץוחנ .ךל רוזעל שקיב אוה .ךל רסח המ קוידב
."תאז השע רבכ אוהו ,תושעל המ ול תרמא אל דוע .רבהתושכ אירב
ש מח־לשרדתהדועש .ועורז לע הנבל תיטנולא ליטהו וידי לטנ ,חבטמל רזח דמחא
* רדח לא אציו ,שגמה יבג־לע ןחינה ,תוסוכה ךותל גזמ דמחא .האבו השמשימ
.לכואה
ר צלמ והז .האור ךניא תאו ,ךידיל לגלגתה רצוא" .המחור הכישמה ,"םייניע יחקפ"
."יבתנע רמ לש לנוסרפל ךייתשה יאדו !הרטסקא־גוס
.אמא הנטר ״? םדאךב הנתמב לבקמ ימ לבא״
.ונתארקל אבו ברק דמחא

"י הת סוכ הניצרת תורבגה םאה"
.המחור הבישה ,"ןבומכ"
.חבטמל הרזחו היפתכב הכשמ אמא
ו נדעס .ברעהדוחורא ינפל תיגיגח שבלתהל ונתאמ תחא לכ הכלה ונרבדנש אלב
ן ונגסב ךורע ונבסה וילאש ןחלושה היה םעפה ךא ,לכואה־רדחב ןויסנפה יחרוא םע
ת ופוקז .דיעס־טרופב יבתנע רמ לש ותיבמו הינאה ןמ ונרכהש ןונגסה ,רחא
.ןויסנפב תוחרוא ונמצע ונשח הנושארלו ,םיילגרה לע םיידיה ,ונבשי תוחותמו
ד מחא ןכר תשרא־אופק .הפאל תחתמ העופ ,חונב־אלש הבשומ לע העעונתה אמא
ו נילע דמוע היה םינש הז וליאכ ,םיקיודמ הכ םיווחמב תונמה תא דימעהו ונילע
.ונתרשל
ך פוהש דבע ונל שי םואתפ" .חורדורומב אמא הריטפה ,"יניעב ןח אצומ אל"
."הזה תיבב והשמ רבוש הז .םינודאל ונתוא
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.יתרמא /׳יקנ ךכ־לכ אוה"
ך כ*לכ היהיש יברע" .הניעידויווזמ וירחא הבקעב אמא הפיסוה /׳רתויב זיגרמה הזו"
ו ילע תוארל רשפא״יא דיעס־טררפמ העיסנ לש תובר הכ תועש ירחא !רדוסמו יקנ

."העיז חיר ףדונ וניא וליפא .קבא לש בבר וליפא
.המחור הכייח ,"וילא ילגתסתש דע יכח"
."דבע לש םייניע ןניא ולא .ויניעל לגתסהל לכוא אל ינא"
.המחור הרמא ,"הלילה ןולל םוקמ ול אוצמל ךרטצנ"
ם עמ המקו אמא הרמא ,"וב תושעל המ רבכ הארנ רחמו חבטמב הלילה ןולי אוה"
.ןחלושה
 רדמ יתשח ,האלהו ינממ תדדונ יתנשו ,תמעפנו תשגרנ ,הטימב רבכ יתייהשכ קר
ם ואתפ התיה החנעפל ןיידע היה השקש השדח הריווא .דמחא לש ותואיצמ הרזומ
.הילא לגרתהל ידכ ןמז שרדנו ,הליגר־אל הנתמ היה דמחא .ןויסנפב
י תיארו יתטיממ יתצפק .אמא לש תולהובמה היתואירק עמשל יתוציקה רקוב םע
ה חסו ,המחור לש הרדח חתפב ,הליל־קולחבו רעש־תרותס ,תדמוע אמא תא

:תושגרתהב
־ רדח תלד דיל חיטשה לע ול בכוש ותוא אוצמלו רקובב םוקל !יל רסח הז קר"
״ ! ילע ןנרל וליחתיו ותוא וארי םיעשר םישנאש יל רסח הז קר !ילש הנישה
ה שובל רבכ התיה איה .םדוא ןהילע הריבעהו היתפש תא הבבריש המחור
.הדובעל
ג הנתהל ךיא תעדוי ךניא .תלבלובמ תא" .הגלגיל ,"דבע ךל היה אל םלועמ"

."ומע
א וה .םירצמל הרזחב דימ ותוא תחלוש ינא" .אמא הארק ״! תעדל הצור אל םג ינאו״
."שאר־יבאכ ידמ רתוי יל םרג
.ןורדסמה לע העיבצהו רדנגתהל הקיספה ,ןטקה יארה תא הטמש המחור
״! תנטור דוע תאו ,תילטנניטנוק הרוצ ךלש ןויסנפל ןתונ אוה !ילכתסה״
ת וקירבמו תוחצחוצמ םיילענ לש תוגוז־תוגוז ובצינ ,תותלדה לכ דיל ,ןורדסמב
.ןנולתהל החכש ךורא עגרו ,היניע תא החקפ אמא .יעשמל
 ,הצוחה לכתסהמ יתלדח אל .םייתלצעב הכ ךרתשה רפסה־תיבב תרחאה רועישה
ף וקשמל תחתמ לא לצה תדרב .לוממש ןסחמה לתוכ לע רצקתמ לצה ךיא תוארל
ה ווזמל תשגל ,התיבה יתצר חור־רצוקב .לצלצי ןומעפהו םיירהצ תעש היהת ןולחה
ס וכב קיזחמ ,דמחא םש יל ןיתמה הווזמל םעפה יאובב ךא .רק זוזג קובקב תחקלו
 דכו קד־קד סורפ םחל שיגה םיירהצה־תחוראב .ועורז לע תלטומ תיטנולאו ,רק זוזג
.דועסל הליחתמ יתייה אל םלועמ םהידעלבש ,םירק םימ
.תלדה תא חתפו דמחא ינמידקה ןומעפה לוצליצ עמשיהב
״? רקבל רשפא״ .הזח לא התמצ תא הליטהב הרפע הרמא ,״םולש״

.יתרמא ,"השקבב"
.הרפע ירחא המינפ העיספהש ,הנמשה הדמח הרמא ״? תמאב דבע אוה ,ידיגת״
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.יתרמא /׳ןבומכ"
"?הבה לגלגתה ךיא"
."םירצממ הנתמ ותוא ונלביק"
״? ךל קשחתמש המ וב תושעל הלוכי תאו״

."ןבומכ"
״? השעי אוה ול ידיגתש המ לכו״

."ןבומכ"
ף וצ לש תוסוכ וילעו שגמ ודיבו דמחא אב עגר רובעכו לצב ונבשיתהו ןגל ונאצי

.חבטמל רזחו ונינפל תוסוכה תא דימעה אוה .רק

.הרפע הרמא "?וניצרש המ הזש עדי ךיא"
ט יבמ אוה .תושעל המ ול םירמוא אל .תובשחמ ארוק אוה" .יתרמא /׳עדי אוה"
."עדוי רבכו ונילע
א והש בושחל רשפא" .הנמשה הדמח הרמא /׳שארה לע הזה שוברתב ךלוה אוה"

."והשמ וא ךייש
.יתרמא /׳רוסקולמ ךיסנ אוה"
.הנמשה הדמח הרמא /׳דבע תויהל ותוא ףשיכ ער ףשכמש ךלמךבה אוה ילוא"
ה רמא /׳ןכב םקנתי אוה ילוא זאו הלמרב תויהל רוזחי אוהו רבשיי םסקה דחא םוי"

.הרפע
ו מכ םיילגרב תוירכ ול שי ילוא" .הנמשה הדמח הרמא /׳טקשב ךכ־לכ ךלוה אוה"
."םילותחל שיש
."םירתנפל" .יתרמא /׳םילותחל אל"
, המחורל תודוה היה הז .םירצמל הרזחב דמחא תא החלש אל אמאש ארונ יתחמש
ם ילשוריל ונאוב זאמש ,התצרש המ לכ התשעש ,המחור תניינעמהו היפהפיה יתוחא
. תגאודו תבשוי אמא התיה האציש םעפ לכ לבא .אצתש אלב ברע רבע אל טעמכ
ה מחור לבא ,בוט ךודיש הליבשב השפיח אמא .ךכ־לכ תניינעמו הפי התיה המחור
ם ע וליפאו ,םיבר םירבג םע הלייט איה .התצרש המ לכ התשע דימת ףוסבו הקחצ
.ףתרמב םינוקית תושעל סנכנו אצוי היהש םפושמה ברברשה יחימע
* תחורא טירפת תא הניכהו לכואה־רדח יוקינ לע אמא ?וחיגשהש רחאל ,ברעבחב
ת בגמ אשונ ,הירחא ררגנ דמחא תא יתיאר ינאו ,הרדחל השרפ ,רחמ לש רקובה
.אמא לש תולוחה םיילגרה ליבשב ,חלמ םע םיחתור םימ אלמ ןגאו

ה ילענ תא הצלח ,התטימ לע תודבכב החנצ אמא .רדחה ךותל וירחא יתבנגתה
ג יצהו ןכר דמחאש העש היתועבצא תא הפשפישו הטימל תחת ןתחינהו תוהובגה
ם ימה תא תוריהזב הקדב ,תינמיה הלגר תא הדירוה אמא .היתולגרמל ןגאה תא

.םינפדרוויעבו םיניבג*ףופיצב ,םימב התליבטהו
.דמחא לאש "?םאמ ,באוכ"

.אמא הבישה "!יוא"
.דמחא רמא ,"םאמ ,דימ רובעי הז"
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.החנגו אמא הרזח "!יובאו־יוא"
ף פוכתה דמחא .םיליבהמה חלמה־ימב תרחאה תא הליבטהו לגרה תא הפילחה רחא
ה יניע תא המצע אמא .אמא לש הבוטרה הלגר לע תונידעב תבגמה תא ריבעהו
ד מחאל החינהו הינשה לגרה תא םג התשמ תוקד יתש רחאל .השארב העינהו
, ותמוק םור תא רקסש טבמ אמא הלזיפ ,ןגאה תא איצוהל דמחא םקשכ .התוסעל
.בלה קמועמ דחא "יוא" הטלפ בושו

״? םאמ״ .רוחאל בוסנו ןתפמה לע רצענ דמחא

.וירחא ינאו ,אצי דמחא .אצייש הדיב ול הפנפינו היניע תא המצע אמא

י כ יתעדי .המדרת־תפופא התיה היבחר תנוכש .יתטימב הרע יתבכש הכורא העש
. הייוליבמ המחור בוש ינפל הליל־ידמ הגהנמכ ,ןולחב אמא הניתמה אל הז הלילב
 אסיכ לע ,תחתמ המוקבש תספרמב בשוי דמחא תא תוארל יתלוכי ירדח ןולחמ
א לב ,וחכנ תוצוענ ויניעו והזח לע ול תובולש וידי ,תשרא־אופק ,ףוקז ,בג־הבג
ם ע חחושל הדמע איה .התיוול־ןב םע הכישחה ךותמ המחור העיפוהשכ םג ,עונל
. הכישחב םהיתויללצ ודחאתה רחאו ,ןויסנפה סנפב ראומה רעשה דיל התיוול־ןב

ה תנפו התיוולדבמ המחור הדרפנש עגרב שממ ךא ,םדרנ דמחאש יתייה החוטב
ך כרומ ,דצב בצינ אוה .רעשה תא הינפל חתופ ,דמחא םש היה רבכ הסינכה רבעל
ר עשה תא ףיגה דמחא .הלמב וא טבמב ותוכזל אלב הסנכנו הרבע המחורו ,שאר
.ואסיכ לא ,תספרמל רזחו םמוד

, םיטפוש ,תונכוס־ידבכנ ןויסנפה לש לכואה־רדח לא וכשמ אמא לש הילישבת
ה יה דיירבקמ .המחור לש םיסובה םג ועיפוה םימעפל .הרטשמו אבצ יניצק םגו
ת וכר ,ריהב־רופא לנאל׳פ יסנכמ ,תיחרזא שובל דימת ן םייניע־לוכת ,ארונ הפי
ה יה אל ,תימס־פופ ,ונגס .ץצולתמו ףוזש דימת ; רמיח עבצב דיווט ןרוטקמו ,עגמל
ת קוספ םע ,חפיק ,שוחכ היה אוה .ןטשה ינפמכ וינפמ ועתרנ םידוהיה .ללכ דמחנ

ת רויח ,התיבה המחור הרזח ברע ותואשכו .הביכר־יסנכמב דימת ,ודקדק עצמאב
, הינושיאב ןיידע הרמשנ ימ לש ותיללצ יתעדי ,תושקונ היתועבצא לכו םיאפר־חורכ
:הלהבב אמא לאשת םרטב דוע
"?הל׳מחור ,הרק המ"

ם יטבמ ונפלחה ינאו אמא .תלדה תא הלענו הרדח לא תוגרדמב שיח הספיט המחור
ה רפיס ,ברעה־תחרראב ,יששה־םויב קרו ,תרחמל םגו םוי ותוא לכ הממד המחור ךא
, יברעה רטושהו תימס־פופ ,דיירבקמ םע ,ופיל הלש הארונה העיסנה לע םירועישל
ת פציר לע התלמשמ רשונ והשמש הניחבה ,הת־תקספהל ורצענשכ ,הלמרבש ךיא
ר טושה ךכב שח ףפוכתהל קיפסת םרטב ךא ,העדי יכ האפק םואתפו ,תינוכמה
 ,חדקאה רודכב טיבהו טיבה דיירבקמו דיירבקמל ורסמו ץפחה תא םירהש ,יברעה
ו ריבעהו ושאר עינהו טיבהו וב טיבה תימס־פופו תימס־פופל וריבעהו ושאר עינה
ו תוא לכו ."ריס ,ילש אל םג הז ,אל" ,הרצקב רמא יברעה רטושהו יברעה רטושל

־פופ ךיא רבכ השיגרהש ףא ,תושידאב ףונב תננובתמ המחור הבשי םימיא־עגר
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ל כ תינוכמב יאדו היה הז" ׳קספו דיירבקמ םק זא לבא .הב טיבהל ליחתמ תימס
.אציו ומפש לע קילחהו /,ןמזה
י חימעל תובוט דוע תושעל זעת אלש המחורל הרמאו דואמ הזגרתה אמא זאו
ה תוא וספתי דחא םויש הרמא אמאו ,הינפ תא התויע המחור לבא ,ולש םירבחלו

."היהיש" ,הרמאו היפתכב הכשמ המחורו ,רמ היהי ףוסהו
, םיימוי רובעכ ,בוש תאז תולגל הססיה אל איהו ,המחורל דאמ שושחל הפיסוה אמא

, הל הקשנו התקביח ,חבטמל הצרפ ,"דיוייד־גניק״מ תשגרנ ארונ הבשש ,המחורשכ
:לוקב הארקו

ד וקרל יתוא ןימזה אוה !ילעב תא !םעפ דוע ישחנ !םויה יתשגפ ימ תא ישחנ"

."ןושאר טבמב יב בהאתהש הדוותהו
״? תשגפ ימ תא .רדסה יפל ירפס״ .אמא הרמא ״! ? המ !המ ? המ״
ם אלגוד לש סופיטה .ותוא תוארל הכירצ תייה .הזכ הפהפי אוה .םיליפ תא"
."םירצממ ולש יטרפה ןוריוואב אב אוה .סקנברייפ

״? המו ,ונ״
. עגושמ ומכ .אמא ,יב בהואמ אוה .ברעה לכ יתא דקר אוה .ראבב יתא דקר אוה"
."רכב םיליפ ול םיארוק .הירדנסקלאב רג אוה
"?סייט ?ולש עוצקמה המ" .אמא הרמא ,"יל רכומ אל"
."רנוילימ"

״? תאו ,ונ״
״? ינא המ״
"?ול תרמא המ ?תייה ךיא"
"?ול רמול יתלוכי המ"
.רועפ הפב אמא הרמא "!ול רמול תלוכי המ הז המ"
ל א יתאצי .תוצע־תדבוא הירחא התהב אמא .הרדחל הכלהו היפתכב הכשמ המחור
י אב הבהא לע ןמזה לכ הרדחב הרש המחור תא יתעמשו לספסה לע יתבשיו ןגה
ר קוב לכב .ןרובלממ ונגלפה זאמ רתויב רעוסה היה ךכ־רחא אבש עובשה .ירפאק
ס וראה .השדח הלמש המחור התנק םוי לכב .המחורל םינשוש האמ לש רז עיגה
ם יסוס לע בוכרל ,המלש־תוכירבב תוחשל ,הילקב חריה־רואל דוקרל התוא חקל
־ גניק" לש "סב׳גיר״ה תרומזת ילילצל דוקרלו ,"הניו״ב הפק תותשל ,תויפלתב

."דיוייד
• תחורא הכרע איה .םיבוט ויה םיחווידהו רנוילימב ןיינעתהל םירכמ הרגיש אמא
ר נוילימה .תונכוס־ידבכנו םיאפור ,םיטפוש החוראל הנימזהו ודובכל תדחוימ ברע
! םקנברייפ סאלגוד לש סופיטה קוידב אל םג םא ,ידמל דומח היה הירדנסקלאמ
ן ועגישל דע המחורב בהואמ היה אוה לבא ,וראבונ ןומארל רתוי המד יתעד יפל
ר וקיבל ולש ןוריוואב הסיט לע םישגרנ תומולח יתמקר יבל״רתסבו ,וב איה םגו
. הירדנסקלאב ולש הליווחב םידרו״ימב םיצוחר תוריפ תלילז לעו תודימריפב
אמא .םיסוריאה תרושב תא אבסל רשבל תפצל המחורו אמא ועסנ החוראה תרחמל
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ו יה הילגרו יכבמ תוששע ויה היניע .המע תעבטה תא האיבהו הפגב תפצמ הבש
.בוטרה רכב הינפ תשבוכ היתיאר הרדחל יתסנכנשכו ,דימתמ רתוי תויתד

"?המחור הפיא"
."הללמוא המותי .תפצב הראשנ איה"
״? ךתא הרזח אל עודמ״

."יתדלי ,ארונ רבד הרק" ,הפפניאו תחפטמ ךותל הפאב הערת אמא
״? המחורל״
ם לועלו הל חולסל לכוי אל אוה פיליפל אשנית המחור םאש רמא אבס .ונלוכל"
."ותיבל התוא סינכי אל
."התוא בהוא אוה .האנ אוה .בוט רוחב םיליפ" .יתיאתשה ״? עודמ לבא״
."אבס ליבשב קיפסמ אל הז" .השארב אמא הדנ ,"הנכסמ המותי"
.יתרמא ,"רנוילימ אוה"
י דע התא ׳םימלועה ןוביר" .רבב הינפ הנמטו החנאנ אמא ."ידרפס אוה לבא"
."הזכש םלועב בא ילב תונב לדגל השק המ־דע
ו ינפ ,רימת ,בגה־הבג אסיכה לע בשי דמחא .תספרמל יתדריו רדחה תא יתאצי

י תבשיתהו ויכרב לע יתספיט ,וילא יתשגינ .וחכנ תופוצ ויניעו םיקיהבמ םינבואמה
י תבשי .רבא עיזה אלו קתש דמחא .יפאב אב םידרו*ימ לש קיקד חיר .וקיחב
ו קיחב םמוד יתבשי .רעשל לעמ יולתה סנפה לא טיבה אוה .טיבהש םוקמל יתטבהו

.המש ינא םג יתטבהו
, הרדחב הרגתסהו הרזח עובשה ףוסבו רפסמ םימי דוע תפצב הראשנ המחור
־ םויב לבא .תוחוראה תא הל איבהש דמחא תלוז ,ונתאמ ימ ינפ תוארל תנאממ
ה מחורשכ .ונתיבב רכב םיליפ דוע רכזנ אל ןכמ־רחאלו הדובעל האצי ןושארה
ת א תודדומ ונייה ,הנמשה הדמחו הרפע םע ,הרדחל תסנכנ יתייה הדובעב התיה
ת ושועו ,המחור לש הילענ תוגוז תעבראו־םירשע תא תוסנמ ,תושדחה תולמשה
ה מחור לש הטימה לע םיילענהו תולמשה תא תוליטמ ונייה ונרמגשכ .םיפשנ
ם יילענה תא ריזחהלו תולמשה תא תולתל ונירחא םנכנ היה דימת דמחא .תואצויו

־ רחא .ונתוא תגרוה התיה יאדו העדי וליא .העדי אל םלועמ המחורו ,ןהיתוספוקל
.בוט השעמ לע תבשוח יתייה ךכ

, רופס־ןיאל תויורשפא םהבו תובוחר ויה .תונמדזה רחא הרת יתייה יתאצ ידמ
ת ובחס־יאולבב וססובתה ויתוגרדמ לעו רעשה דיל .םילוחה־תיב לש בוחרה ,לשמל
ת נעשנ .ינודיחפה יתוא ונחב ןהב תוטורטה םייניעה ךא ,םימומ־ילעבו םינצבק תואמ
ך א ,םתנחצמ ,םהימוממ ,ךולכילהמ תלעגנ ,םהב תננובתמ יתייה םינבאה ריק לע
ה כורא תינועבצ הלמשב תחא השישי יתיאר ךכ םש יתדמעשכו .הארמל תקתורמ
י תעספו ריקה ןמ יתקתינ .תוקריב דבכ לס לע תחחותשמ ,בוחרה תא הצוח
.התארקל
.הכובמב יתייהש םעפ לכבכ ,תילגנא יתרמא ,"לסה תא תאשל ךל רוזעל ינישרה"
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.לסב יתזחאו היתגשה ,יתועיספ יתבחרה .הכרדב הכישמהו ילא הכייח הנקזה
.יתרמא /׳לסה תא תאשל ךל רוזעל הצור ינא"
.הכרדב הכישמהו ידימ לסה תא הרקע הנקזה
.לסה תידיב חוכב יתזחא ״1 ילש ימויה בוטה השעמה תא תושעל יל יחינה״
ה נקזהו לסה ןמ יתיפרה אל .םייניש־רסח הפ ילע הרעפ איהו הינפ ונוש הנקזה
ע צבל רתוי דוע יתשקעתה וישכע .ישאר לע וב הטבחו בורכ־שאר וכותמ הכשמ
ם היצבריממ ומק םימוסהו םירגיחה ,םינצבקה .ילש ימויה בוטה השעמה תא
.הז ףתכ לע הז םיטבוח ,םירגרגמ ,םירחרחמ ,ונביבס ולהקתהו םיחלאנה

.םיכוב־לוקב יתארק ״! ךל רוזעל יל יחינה״
ת א הנממ לוזגל הצור תא המל ,הדלי" ,לאשו יב זחא תילגנא ןיבהש חרוא־רבוע

״? לסה
.ידמוע־לע יתעתרנ ״? לוזגל״
."חוכב לסה תא הנממ לוזגל הצור תאש תנעוט איה"
״! הל רוזעל הצור ינא !לסה תא הנממ לוזגל הצור אל ינא לבא״
"?המ ליבשב"
."ילש ימויה בוטה השעמה תא תושעל קר יתיצר .םיפוצב רפוע ינא"

.קחטצה חרואה*רבוע
."הינמית קר איה" .תילגנאב יל ריבסה ,"ךרוצ ןיא"

.תידיה תא יתטמש
ף גניהו־ץור הצרו הבל לא וחוא הצמיא ,לסה תא ןוזפיחב הפסא הנקזה הינמיתה
־ ךולה יתעספו יבג תא יתינפה .םר לוקב התע וקחצ דיה־יטשופ .בוחרה דרומב
ה יה והשמ ,יב ךלוהו טשופ היה לודג ללח .המוחה רבעל ,ךופהה ןוויכב עוספו
, םיכימסהו םיפירחה תוחירה יפל ,ןוכנ־אלה ןוויכב ינאש יתעדי .יכותב ךעודו עווג
, םידבה ינכוד ,תוינועבצהו תורצה תויונחה ,דועה־תוניק ,םיסגה םיינורגה תולוקה
, בוחרה־יחחרפ ,םיבובזה ,קבאה ,תולקועמה תוגרדמה ,ישמה־יברג ,סרחה־ילכ
, םהידיב רבנעה תוזורחמש י׳גנארפב םידנפאה ,תולוערה םישנה ,תויאבעה־יטוע
, ידניהרמת ,ימאש קוטסיפ רכמימל םינכודה ,םיילגרה ןיב תוחרופה תולוגנרתה
י ווצקל יתעלקנ יכ יתעדי .בלחסהו םיחיטבאה תולגע ,תינמרא הוואלקאב ,רבמע
ם יטוטרמסו שיבכה לע םידח םירמסמ םיקרוזו םידוהי םימגור רבכ ןאכ יכו אליממ
.םהיתוינוכמ לע תפז־ילובט
ש קשקמו תובחר ופי־יסנכמ שובל ,"סוס״ה־רכומ יתארקל אבו־עיספה בוחרהךרקמ
י תאצמש לימה תא ול יתתנו ילא ךייח אוה .ונימי תועבצאב קיזחהש םייתלצמב
, םינטק םיגוז רטועמה ,תשוחנה־דוד עיצימ תחא סוכ שלת תוזירזב .יתלמש םיכב
ז יתה ,תבהורו הבחר תשק יצחב ,ופתכל רבעמו הטם־יפלכ תיבוברזה תא הטה
 תחא חתפמ .הילוש דע שיח האלממ ,סוכה ךותל ףיצקמ סוס לש רוחש ךימס ןוליס
. םטוח־יבזו םייניע־יפלוד ,דוקדק־יחולג ,םיפחי םיחחופ תייפונכ החיגה תורצחה
לעושדווללי טלפו ויתפש לע ועבצאב טרפ ,עורק שוברת שבחש ,םהבש הובגה
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ל א ודמצנו ועתרנ םהו ודיבש םייתלצמב םהילע םייא סוסה־רכומ .בצקב תוצוצק
ט רסב זחא שברותמה .ילע ורגסו ורזח ול ךלהו קחרתהשכ ךא ,םיתבה דחא לתוכ
. לוחל ךלשוהו ריוואב לטלטינ ,ישאר לעמ טמשנ יעבוכו יעבוכ לש ףנפנתמה
.םירזגל יעבוכ תא םיערוקו םישתוכ ,רבע לכמ וילע וטע םינגלבז םירענ השימח

"?הידוהאי" .תודקוי םחפ־יניע בורקמ יב ץענ שברותמה
."בוט השעמ תושעל קר יתיצר" .תילגנאב יתרבסה ,"רפוע ינא"
.שברותמה עלעיל "!שיפאמ ידוהאי"
.םיחחופה ולליי ״! שיפ !שיפאמ״
״! שיק ,שיק ,ידוהאי״ :לותחכ ירורמק לחוז ,ויתועברא לע דריו ערכ שברותמה

.וירחא םיחחופה ורחה ״! שיק ,שיק״
"!שישקב ,שישקב" :ןחניחו םורינ שברותמה
.םיחחרפה ובהלתשה ״! שיש !שיש״
"!שישח ,שישח" ,תפלפולמ הצירק ץרק שברותמה
, שמש הברה ,ןרובלמב םיירהצה־רחא ׳א־םוי ותוא בוש הז היה יניע תא ימצעב
ו רעש תמערב ךושמל יל חינהו ויפתכ לע ינביכרה אבאו ,םיחרפ ,תורטממ ,םיאשד
. הילרטסואב ראשינש תיצר אל .הנה אובנש תיצר ,תישירח יתבביי ,אבא וה .בוהזה
!אבא ,וה ? יל םישוע םה המ .תאזה ץראל אובנש תיצר

, םיבובז ,שמשב ךורח רפע לש חיר םואתפ לברעתנ יריחנב .חוכב ינפדה שברותמה
 בוחרה יתב .םוקיה םקעתה ילוגליג ךותב .םיזע יללג ,יולצ רשב ,ךורח קצב ,העיז

ם ישוע םה המ ,יתבשח ,הנויצ ימש .הכפהתה הקיתעה המוחה .ריוואב וררחתסה
ר בא יתוא םיפרוט םה ,יתוא םיפרוט ,םיכשונ ,םירזגל ידגב תא םיערוק םה ?יל
. ומדנ ילעמש םייארפה םירוחריחה ,ץחלה םואתפ הפר עגר ותואב ךא .רבא רחא
י תצבר .םיימשה־תוחור עבראל טלמיהל ולחהו הלהב תואירקב וצרפ םיחחופה
ה תיה המלש הריפסומטא ;תולצלצמ םיינזאב ,םייניע תמוצע ,רפעב תילולש ךותב
; תוכרו תוקזח תועורזב תאשינו ריוואב תפנומ יתייה זאו .ילע תטטומתמו תעקוש
ת קלצ הססונתה ילומו יניע תא יתחקפ .םידרו״ימ לש קחורמ חוחינמ ודערתנ יריחנ

.דמחא לש ומטח לע רהסה־יצח

"!דמחא" .יתארק "!דמחא"
."סימ ,וישכע רדסב לכה .סימ ,רדסב לכה"

."דמחא ,התיבה יתוא חק"
."סימ ,ןכ"
."דמחא ,בוט השיגרמ אל ינא"

."םימ ,דימ"
."דאמ הלוח ינא ,וה .איקהל הצור ינא .דמחא ,הלוח ינא"
ת ימס”פופ בשי יתדריש םויבו יתטיממ תדרל אמא יל החינה אל םידחא םימי

ה מחורו אמא םע יתבשי .לגוקו טנלושט ללזו ,הבחרה תספרמל ךומס ,לכואה־רדחב

הדמח-אלב תולכוא המחורו אמא ךיא יתיארו הלעמל תפצק םע םח רק1ש יתמגלו
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ז מרו רשיתה םואתפ .ויתועבצא תא קקולו ותחלצ לע ףופכ היה תימס־פופשכ
.ברקיל דמחאל
.םפש־קולקיל ידכ ךות רמא /׳תמאב בוט הקשמ םעפה לבקל הצור יתייה"
.דמחא רמא "י ריס ,יקסיו"
."םעפה רחא ןונגסב והשמ .אל"
״? קאב-סרוה״
.ןאכלו ןאכל ושארב דינה תימס־פופ
."יתנווכ המ עדוי התא .ירמגל ידוהי והשמ יל עיצת"
.שחעתוכושנכ ופקדזה המחורו אמא
.דמחא רמא ״? ריס ,קותמ ןיי״
ה מ עדוי התא .חספב םיתושש הזכ .ידוהי ןיי הזיא" .תימס־פופ ארק "!והז ,פוה"
."יתנווכ
."ריס ,ירש־למרכ קובקב ךל איבא"
ש גא !חרטת לא ,וה" .ולש הביכרה־יסנכמ לע ודי ריבעהו ומוקממ םק תימס־פופ
."ףתרמבש תויבחהמ ימצעל רורבאו
ך ל איבי דמחא ?חורטל עודמ תמאב" .םואתפ המוקב המחור הארק "!ןטפק ,לבא"
."תיבח לכמ תומגוד
."ךפיהל .יתמלע ,חרוט לכ ךכב ןיא ,וה"
."ןטפק ,ךלכולמו בוחט ףתרמה"
.םייכינח־ףשוח ךויח ךייחתנ תימס־פופ
ל א ךרדה־יצחב היה התע ."יתמלע ,םיכלכולמו םיבוחט םיפתרמ בהוא ינא"
.תוגרדמה
.שרח דמחא רמא ,"םאמ ,הגאד לא .ןייה תא ול הארא ינא"
ה לחה אמא .המחורו אמא תא רתוי דוע גיאדהש והשמ ורוביד תמינב היה ךא
.םייפכ קופסל
ך ב דשח אוה" .הלמלימ "!ךתוא יתרהזה .הרקי הז דחא םויש יתעדי !ימשיטנאה"
."ןמזה לכ
.המחור הרמא ,"ןייל ןווכתה קר אוה ילוא"
ו רסאי םה !יאנשמו יביוא לכ לע !רוחש םוי הזיא ? ךכ־לכ ויניע וצנצינ עודמ זא״
"!ךשפנ לע יטלמיה .יתדלי ,יחרב .וישכע ךתוא
ם יסופיטה ינש תא האור אל תא .יעגריה" .המחור הבישה ,"אמא ,הקינאפ ילב"
"?רעשה דיל םיבבותסמה
״? םה ימ״
."החידב יל ירפס .וישכע ילא יכייח" .המחור הרמא ,"םישלב .םי׳גו ןו׳ג"
"?תוחידבל בל וישכע שי ימל ,םימלועה־ןוביר" .אמא הקנאנ "!החידב"
ה רקמב ןאכ תיאר םאה .ינודא ,יל חלס :דדושה .ךל רפסאו תוחפל תא יבישקה זא״
:דדושה .הביבסב רטוש םוש יתיאר אל ,רעטצמ ינא :חרוא־רבוע ?רטוש הזיא
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"הח־הח־הח !ךקנראו ךתעש תא יל ןתו רהמ ,ךכ םא
.הינפ תא הטילה אמא
.החנג ,"הנבל הרעש דוע יל תחמוצ תפסונ הינש לכ"
ת ימס־פופש העש עבר ותואב אמאל ופסותנ תונבל תורעש המכ עדא אל םלועל
ד מחאב הוולמו ויתותפש תא ץצומ ,לכואה־רדחב עיפוהו רזחש דע ,ףתרמב ההש
י נפל דקו ברק תימס־פופ .םעשב קוקפ קנע ןקנק ויתועורזב אשונ ,וירחא עיספהש
.וננחלוש
ל ש רחבמ הזיא" .אמאל רמא ,"יתריבג ,ךלש רדהנה ףתרמה לע ךכרבל יל ישרה"

."תובר םימעפ דוע ןאכל רוזחא J תוניי
.המחור הרמא ,"ילו ימאל רבדה היהי גנועל"
.תימס־פופ רמא ,"ןכלוכל בוט םוי"
. האיציה רבעל דדונתהו ,הנוגה די־תתמ ול קינעה ,דמחא דימ קובקבה תא לטנ אוה
ש יח המלענו הרקע םתינוכמ .דצ לכמ דחא ועיספהו וילא ופרטצה םישלבה ינש
.םיימואלה תודסומה ןוויכב
ל ש תשדוחמ הליפנ ,ילוא ,עונמל ,היפ לע הדי תעבגמ ,אמא הרמא "!דמחא"

.תובתותה םיינישה
.היפלכ חש דמחא ."םאמ ,ןכ"
ה נושארה םעפה התיה וז "?ןמז הברה ךכ־לכ םש םתישע ,םיימש~םשב ,המ"

.ויניעב רשייה הטיבה אמאש
."םאמ ,תיבח לכמ טעמ םועטל ול יתתנ"

"?ותוא תרכיש"
."יתיסינ"
.המחור הלאש "?ףתרמב שופיח השע אוה"

."סימ ,ןכ"
.אמא הקנאנ "!יאנוש לכ לע"
ת א יתרבעה הזמ ץוחו ,ידמ ךושח היה ףתרמה" .דמחא ךישמה ,"אוושל לבא"
."לומתא דוע םשמ ילדה

"!ילדה תא תרבעה" .המוקממ הצפק טעמכ המחור

."םש ותוא יתנמטהו הניגב רוב יתרפח .סימ ,ןכ"
"?תאז תישע עודמ לבא"
."םימ ,ןוכנה רבדה תא השוע ינאש השגרה יל התיה"
."םירידא םיהולא" .המחור השחל ,"םירידא םיהולא"

;רמא רחאו הימודב ךורא עגר דוע ןיתמה דמחא
״? םאמ ,והשמ דוע״
ת ונחלושה לא רסו ועורז לע תיטנולאה תא ליטהו רזח דמחא .השארב הדינה אמא

.םיכומסה
."רמול המ תעדוי אל טושפ ינא" .המחור הרמא ,"תעדוי אל ינא"
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ה ששורתה אל הנגההש עריא לודג םנ" .הקור תא העלב אמא ."למוגה־תכרב ירמא"

."די־ינומיר הרשעב
.המחור הרמא "?סנ דמחאל םיארוק יתממ"
ת נתונ אמא התיה ,םידעוסה ןורחא קלתסהבו םיירהצה־תחורא םותכ ,ללכ־ךרדב
ב וש ברעה־תחוראל תונכהב חותפל היה ךירצשכו ,החונמ לש םייתעש דמחאל

ה יהש ימכ דמחא הארנ םישדח המכ רובעכ .תויהל וילעש םוקמב אצמנ היה
ו ללה ולחהשכ תועומשל ןימאהל היה השק הכ ןכלו ,וב היהי םלועלו םלועמ ונתיבב
.ןויסנפל תואבו תופלוד
ם חלה־תורכיכ תא ונל איבמ היהש ,רעשה־עורפ ,ינמראה םותחנה הז היה הליחת
:ץנצנמ ךויחב אמאל חס דחא םויש ,ותלגעב
ה יה אלול .םילשוריב רתויב חלצומה דבעה אצמנ ךלצאש תואגתהל הלוכי תא"

."רנוילימ השענ יאדו היה דבע
.ךובנ ךויחב אמא הרמא "?רבדמ התא המ לע"
. ןאידארגאב רמ טריפ ,"אליממ בוחרב ןוכוס רכומו דמוע לומתא ותוא יתיאר"
."יתעתפוהש תודוהל חרכומ ינא"
."ץצולתמ התא !ןכתיי אל״ .אמא הרמא ״? דמחא תא ? ימ תא״
"\ ץצולתמ"
."רחא ינאדוסב יאדו ותוא ףילחמ התא"
, "םייפקשמל קקזיי אלו קקזנ אל םלועמ ןאידארגאב תחפשמב שיא !אנ־יעמש"
.והשלכ בלענ ,ולוקב ינמראה םותחנה םיערה
."הלתהמ וזיא" .אמא הכייח ,"םינטב רכומ ילש דמחא"
ת ררושמה ,יפרומ הדנלוי סימ םג בגא־ךרדב ךכ לע וריעה רפסמ־םימי רובעכשכ לבא
. גואדל אמא הלחה ,ברברשה יחימע םגו ,ןויסנפב הררוגתהש תנקדזמה תיריאה
.ולש החונמה תועשב אליממב םינטב רכומו דמוע דמחא תא ואר םה םג
: תעדל העבתו ,תועומשה תא הל הרפיס ,הרדחל המחור תא אמא הסינכה ברעב
."הבהל היהת אלש ידכמ ןשע ידמ רתוי ןאכ שי ? ןוכנ אל וא ןוכנ הז םאה״

."ןכתיי אל טושפ הזש תעדוי תא" .המחור הב הטנס ״! םילבה״
״• םינוש םישנא השולש״ .אמא לש הלוק דער ״? תאז םירמוא םה המל זא״

.יתרמא ,"רחא ינאדוס םע ותוא םילבלבמ יאדו םה"
ו ל רסח המ ?םינטב רוכמל תכלל ךירצ אוה עודמ" .אמא הרמא "!ןוכנ הז םא"

״? ונלצא
.המחור הרמא ,"הליע םוש לע בושחל תלגוסמ אל ינא"
.אמא הרמא ,"החונמל אציישכ ,רחמ וירחא בוקעא ינא"
?  אליממל ךלוה תמאב אוה םא המו ? ןוכנ הז םא המו״ .המחור הארק ״! תעגתשה״

."םש ךתוא ומגרי םיברעה
."דבלב אווש־תעומש וז היהתש בטומ" .אמא הרמא ,"ןוכנ הז היהי אלש בטומ"
."רחמ תאז קודבא ינא" .אמא תא עיגרהל המחור התסינ ,"יטיבה"
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.לוק־תדרחב אמא ההמת "?ךיא"
 היהת וז .דיירבקמ לנולוק לש תינוכמב איהה הביבסב רובעל תונמדזה אצמא"

״? רדסב .רתויב החוטבה ךרדה
ה תיה אל אמא .וז רחא וזב וקסרתנו אמא ידימ תוחלצה ורשנ תרחמה רקובב
י בושב .היתחת תאז תושעל ךירצ היה דמחאו ,םיטירפתה תא ביכרהל תלגוסמ
, הל הדוה אוה .דמחא תא הררחיש שלשב .טעמכ תחדוק רבכ התיה רפסה*תיבמ
ל ש תירוחאה הסינכה ןמ אצי־קמחר התוא לפיק ,ועורז לעמ תיטנולאה תא דירוה

ר רעה־ילדנסב ,םודאה ושוברתב ,ינמגראה וטנבאב ,הרוחצה ותמילגב ,ןויסנפה

ת א הפיגה אמא .םיימשה ןמ ףלפיל רוכע ךב1או טהיל םויה .ולש םייטפוקה
ה כו־הכ העז החונמ־תכורד .ןיע םוצעל הלכי אל איה .חונל יתא התלעו םיסירתה
ו צייצ םירפיצה קר .םיירהצה תמונת תא המנ הלוכ היבחר .םמד בוחרה .התטימ לע
ר עש דיל הקירחב תינוכמ הרצענ ,ךרעל העש רובעכ ,ףוסבל .תכרדזיאה ידב ןיב

.ןולחל יתצרו יתמק .ןויסנפה

.יתרמא ,"המחור וז"
ל וקיע רבעל הכישמהו דימ הרקע תינוכמהו דיירבקמ לש תינוכמה ןמ החיגה איה
.הניראוזקה יצע ןיב ,שוואמהו םחה ץצחה־ליבש ךרואל הצר המחור .ךרדה
. הסנכנו תלדה תא הפדה המחור .הבל לע הדי החינהו הטימה לע הבשיתה אמא
ה צירה תמחמ תפשונו תמשונ ,תוקודה היתפש ,רותס הרעש ,ןתפמה לע הדמע איה
.תופילח אמאבו יב ,וניתשב הלכתסהו הדמע איה .תוגרדמב סופיטהו

."ךיפ תא רבכ יחתפ" .אמא הרמא "?ונ"
."ותוא יתיאר"
.יתרמא "?אליממב ?םש ?הפיא"
."ונלש דמחא .םילחג םע הרעק לע םייולק םינטב רכומו דמוע"

.הכו־הכ השאר העינהש ,אמאב ונטבה וניתש
ט ימהל ךירצ היה עודמ" .םידבכ םיסיר תוסוכר היניע ,המלמיל ,"הבוט*יופכ ,וה"
־ ימד יד ול יתתנ אל .ורוסחמ לכל יתגאד .יתיבל ותוא יתסנכה ?וזכ הפרח ילע
"?ןויסנפה יחרואמ םיבידנ םיפיט לביק אל ?םיכ
.דאמ האל םואתפ היח המחור לש הלוק ״? ותוא לאשאש הצור תא״
ל ואשל שי המ .המואמ ותוא לאשא אל ינא .המואמ ותוא ילאשת אל תא !אל"

"?ותוא
.ימימ היתיאר אלש ךרדכ תמלכנו הכובנ התיה איה .ןולחה לא הטיבה המחור
ר וכמל ילש ל בואה־ רדח מ תכלל" .אמא העלעלתנ ״? תאז יל ללועל לגוסמ היה ךיא״
"!אליממ בוחרב םיקוטסיפ
."תקדצומ הביס ול שי ילוא" .המחור הרמא ,"ותוא לאשא ינא"

ד בע אוה ?ול תויהל הלוכי תקדצומ הביס וזיא" .המחור לע אמא הקעצ "!אל"
״ ! רמגנ לכה .רמגנ הז״ .הקור העלבו עגר התהש אמא ״? אל וא ילש

.תוכלוהו תובחרתמ םייניעב אמא לא התהב חמחור
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א לב םיבולע םיקוטסיפ המכ רכמש םושמ קר תאז תושעל הלוכי ךניא לבא"
ו נא .ול תוקוקז ובא .רדהב אוה .ךכ־לכ בוט אוה .ךמצע תא השיבעמ תא !ךתעידי

"!אמא ,וב תויולת
.םיידי־תליטב לש תכתוח העונת תיוולב אמא הרמא "!רמגב לכה"
ף א ךא ,ובידיל רבע אוה .הבחרה תספרמב ובבשי .העש־יצח רובעכ רזח דמחא
, רביסה תא רגח ,הפשאה־יחפ תא ןקור םמוד .טבמב ותוא הדקפ אל ונתאמ תחא
.ונילא ברקו תונחלושה תא ךרע
.תולפשומ םייניעב לאש "?םאמ ,וישכע תושעל ילע המ"

.וילא הבג הכפהו היפתכב הכשמ אמא
ת ספרמבש ולש בגה־הבג םירצנה־אסיכ לא עיספה שרח .הענכהב ושאר ןיכרה דמחא
 וידי ,םיקיהבמ םייקנהו םימוחשה וינפ ,יליצאו שורפ ,ףוקז ,םש בשיו הנטקה
ם יללצה .גופל לחה םויה םוח .וחכנ קחרה ,םש־יא תוצוענ ויניע ,והזח לע תובולש
י תיינאת ףרח ,תרחמה רקובב .ןגה יצע ןיב תבשנמ התיה הלק חור .וכראתה
ת א הקיבדה ,יבתנע רמל ךורא בתכמ אמא הבתכ ,המחור לש תניועה התקיתשו

ה רזחב ותוא החלישו דמחאל בתכמה תא הנתנ תוריל יתש ףוריצבו ,הפטעמה
.םירצמ־ץראל



, ןבאה תחביש :ראב םייח
םימה תחביש

 ,קאה תחכש
 ׳םימה תחכש
.ותס
 םינושארה םימשאה
 יקךועב םיטאוש
.טול תשא
 התיה םלש ץיק
.ןבאל החכש
 החלמ ןבא

 טא טא החימאמ
 .רוחאל םיטבמ

 .תעבוט םודס
 םויה התיה אל עודמ
.םימל החכש
 םדז אלמנ עודמ
.חלמ ביצנ ןורח

רקובב המלשל םיצעה רומזמ

ןשי התא רקבל

 םיצעה םיפסאמ ךיא האורו
,ךלמ םהל חשמל
 םרשבב ךלוה רפושה לוקו

,הבכרמכ
, םיסוסכ
.םיצר שיא טישמחכ

 תשחנ טרד עמשת התא
 ,םמוי םמולח ילולסמב ללק
,הליל הלשה תדוו
 יאשחב חורה טקל רשוקש םירתכו
׳םייא תקרל טוחש בהז
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 ,םוי רבכו תואסךפ ר^?
 םיניע ילילכח שק^ רב? תוילעבו
ילוגעב עובט הדוהי ל# ןיטינומו

גרוא
 םדקה יכלמ תוע?קמכ םלש
 ,ןויקטה ןמ ולעש

םידקוע םיגיע יהכ םינהצן

.הכרעמ

 םיצעה םיבש רחש עלצל לגסה ןמ
 םיסוסה תנובת לומ תומתךכ ופלעש
 תיבה רה הלגעמב
 הבצחמל רמתמ םנשעו
.הכולק ריעב הקלדכ

תשוביפמ

, בושו
 ןכסמ דלי תלפנ
םיל?ר הכנ

 שמח ן?
.הקוחר העומש ל^ הקיח לא

םונל םזפח?

 ויפכ לע הלילה ףאש4

 ,הברעה ךרדכ
לפונ
 תורקבמה םןניע יולגו

 ןורבח קמע? רנבא קיח תא
.עברא תירק איה

 :האר ,ךרעצ? לא

 תחספ #קש
 ,םירהה ישאר לע העלוצ
 ארקמ ינולא קילךת דע
 ,םלרהצה בכשמ תעל

 םימה תמוח? ץורת
.הלול ף^ןל
 םיטחה יחקולב ה?ת
.ליצמ ןיאו



החכ>ש :ותנ־ןב לאג*

.וילא הנפומ ,עבות ,ינשקע לילצ .ותרכה תא דרט דורצ לוק
ל א בשש דע ופלח תודחא תוינש .ויניע תא ןוצר-יאב חקפו בשומה לע ףקדזה
, תונרקס יאלמ םינפ־יוות ילומ האר .ורהבתנ וילעמ הנוחגה תומדה יווק .תואיצמה
אמשה יחלה לעש המושה לא ןהילאמ וכשמנ ויניע .תונרקח תאז םע דחיו ,הייהת
.המ-רבד ול וריכזה תושקהו תורצקה היתורעש .תיל
ש ובל היה אוה .החונמ־יאב רוחאל דורצה לוקה לעב עז שוטלה טבמה חכונל

ה תע .םודא ספ רוטע החצימ-עבוכו ,םיבהזומ םירותפכ ,קרקרי עבצב דרש־ידמ
ס חיב עסונה בלב תוקפס לכ הריתוה אלש העונתב ,ודיב זוחאה בקנמה תא עינה
.ותנווכל
.הנבהב למלימ ,"סיטרכה ,ההא"

ו בש אל ןיידע וישוחש םדאכ ,זוכיר רסח ,ינבצע ןוזפיח זוחא ,ויסיכב שפשיפ
.םאולמב וילא
ת עונת ודיב הווחהו קתתשנ םלוא ,םיטפשמ הלא־יא ויפמ טלפ םיסיטרכה־רקבמ
.וניבמ וניא עסונהש תעדל חכונשמ ,םינוא־ןיא
ן יבמ ינניא" .ושפנל למלימ "?סיטרכה ןכיה" .תונחלס תעונתב ופתכ עינה עסונה
."הערל ילע עיפשמ םוקמה הבוג הארנכ .ךכ־לכ ףייע ינא עודמ
."דאמ הפי .םכל שי הפי ץרא" :םוקמה תפשב עתפל ףיסוה םר לוקבו
.תונמדזה לכב וב שמתשהל חמשו הפ־לע הז קוספ דמל אוה
ן יבמ וזתינ קור יסיסר .יבבל קוחצב וקשפנ םיסיטרכה־רקבמ לש תוינרשבה ויתפש

.הנושמ טבמב עסונה תא ןחבו ודי־ףכב ןתוא החמ .ויניש
ת א םינפל טישוה ,המ־רבד ינפמ ששוח תאז םעו ,טעמ ךייחמ ,הכובמ זוחא ,עסונה
.הלמ רמא אלו ,סיטרכב תזחואה ודי

ת ורועפה ,תורוחשה ויניע .סיטרכה תא לטנו ףוטח טבמ וב ףיעה םיסיטרכה־רקבמ
ה יה המודו .יהשלכ הזיחא־תדוקנ תושקבמ ,עסונה לש וינפ לע וצצורתה ,החוורל
ה עונתב ,ףוסבל .תקחורמהו האופקה העבהה ינפ לע םעפב־םעפכ תוקלחתמ ןהש
ר מול שקיב .ותחדפ לע החצימה עבוכ תא ביטיהו וסיטרכ תא עסונל ריזחה ,תענכנ
.הקיתשב קלתסהל ףידעה .ססיה לבא ,המ־רבד
ו תרוצל ותעד ןתנ .הבורמ בל-תמושתב סיטרכה תא ןחב ,ודבל רתונש ,עסונה
ושמה םיינישל ,וכראל חותמה םודאה וקל ,בקונמה השושמל .הליגר־אלה ,תדחוימה
ף יעהו ותצלוח סיכל ותוא בחת ,ויד ותונרקס תא ןיזהשמ .םירצקה תווצקה לש תוננ

.ןינע-רסח טבמ הצוחה
םילפרע ,םיצע תוצובק ,יסיסע קרי םיעפושמ תודש ,םיחריק םירה קחרמב האר
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ם יימשה .םיגוריסל םימלענו םיעיפומ ףרגלט־ידומע ,המדאה לע םיצבור םיכימס
.ףונל עקר ושמיש םירופאה
ו יתפש ועז ןכמ־רחאל .וינפ לע ףלח טטר .תוקומע םשונ ,ובשומ לע חונינו רזח
.ןהילע ןמתסנ תורירמ לש וק .טעמ
ם י־תלחמב הקל הינאה לע .תוער־רשבמ ןמיסב החתפנ ץראל־ץוחל ותעיסנ תליחת
ת ולבל היה סונא עסמה ימי לכ תא .םילוחה־רדחב וזפשאל ץלאנ אפורהו ,השק

ת ודונתל ותושיגר הבר הכש עדי אל .בורה־לע םירוגס ויה וירהצש ,ןטקה רדחב
ר בגתהל ץמאתה לבא ,תרוחרחסו הליחב ,תינפוג השלוח שח ףוחל דרישכ .םילגה
ת ינכת ,ימוקמה תורייתה־דרשמ ידי־לע ,וליבשב הנכוה ואובל ןושארה םויהמ .ןהילע
ו מצע לטליט .רבד םוש לע רתוול ץפח אל .םירוקיבו םירויס לש השודגו האלמ
. םלטצהל הבריה םגו ,םיינוגססה תוארמה תא וברק לא גפס ,והנשמל דחא ןולמ־תיבמ
ה טרמ םיימוקמה םיבשותה לש םתוינלוק .םיליחבמ ויה םימה .ותנש הדדנ תולילב
.הדירטמ ךא ,םנמא ,הלק .םייניע־תקלדב הקל לכה לע ףסונו .ויבצע תא
ג פ םימי־עובשמ הלעמל רובעכ .ונימב־דחוימ ,רזומ ,שדח טרפ לכ תונתבערב עלב
ל ע בכשל טושפ .חונל הצר .וילע דרי הנושמ עבוש .םישדחה םיפונל ונובאת ךלהו
.ויתואיר אולמ ריוואה תא םושנלו ,רכומ ףוג ךותב ,המדאה
א צמנ יאדו ףיזשה ץע" .רהריה ,"תירוחאה הרטזוזגה דילש אשדה לע ,לשמל"
"...ותחירפ אולמב וישכע
ל כ יכ עדי תואדווב .העיסנה תינכת תא הנושארל וינפל התלעה דציכ וישכע רכז
ם ייתסנ ,תורחא םיכרדב םאו הנושל־תקלחב םא ,ועצבל ותוא החירכהו ,התגהש ןויער

.הרומג הבזכאב דימת
.תנווכמ איה היפלכש עדי .ךכב רהריהש תע ובלב התאג הביא
ד ויס .םינכשה .הסנרפ .םידליה .םיגאוד דימת .םימורג םינפ .התומד תא וינפל האר
.תאשל שיש םייחה לטנ .ואריי דציכ .תוריקה
ה ייחל רוע .לחלחכ ןוג וטעו היניעל תחתמ תועמדה ילימרת וחפת תונורחאה םינשב
ב יכרהל הלחה .םיסג ושענו וקמע היתפש־תויווזבש םינידעה םיטוטרישה .דפטצנ

ת א שילחמ .היניעל קיזמ ריהבה רואהש הנעט .ברעה תועשב םג .שמש־יפקשמ
.תכלוהו תשטשטימה התייאר
."תישפיט הביס וזיא .הלילב .שמש״יפקשמ" .הזה הנוגמה לגרהה לע בשח
. םירוה .הינמרג תלשממ תאמ םייוציפב התוכז ינפל םידחא םישדח הרבגתנ התשלוח

 .המיא .תופידר .רוק .היריביס ךרדב .םידודנ .םהה םימיב התיה הריעצ הרענ .םיבורק
.ראשה לכו
ת וקצב םיילגרהשכ .הכילה לש םיכורא םימי הרכז .הבגב םיבאכ לע הננואתה ףרוחב
, תוומהו .םייניעה תא םוצעלו המדאה לא קבדיהל .ויתחת לופיל הוואתמ ףוגהו
.לעממ ,רוקה לש ותומדב
־ ינב .םיבורק .רבעה לכ תא הרכז עתפל .הרובשו ,הבולע ,השלח המצע השיגרה
,וקחצ דציכ .םרכז תא תפטלמ וליאכ .םר לוקב םהיתומש תא הגוה התיה .החפשמ
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, ץוחב תבבימ תיפרח חורו ,םיקלוד תורבחשכ .תיבב .תבשה״תומיו .וחמש ,וכב
.תונולחה לע םיקפדתמ גלש־יתותפו
ן טק רוח בקינ םייוציפה תלבק ינפל םימי־עובש .רבד ריעה אלו בישקה קר .קתש
.תוססות ,ףצק תולעמ ,תורוכע .הצוחה וכותמ ומרז םילמה .ותקיתש תמוחב
"...תיבב תררושה הריוואה .םיטיהרה .התוחכונבש בועיתה .ןוממישה .םייחה"
. וברקב ןויגהה רועינ דציכ שח .הילאמ ומכ .הצריפה המתסנ דציכ וליפא עדי אל
, הכובמ שח ןושיל שרפשכ .םידליה לע .םרבע לע רביד .החילס שקיב .דימ תשעתנ
.םינואךיאו ,ףעזו
ת זבזבמ איהש ןעט .ךכב־המ־לש םירבד ,תונטק לשב הייח תא ררימ םיאבה םימיב
א יהש ,םתפיטש תעשב ידמ םר לוקב חבטמה־ילכב תשקשקמ איהש ,םניחל ןוממ
.הביס אלל םידליה לע תקעוצ
. וחור־תרומ תא וריבגהו ומיצעה ,וילא ךכ־לכ ךומס המויק םצע ,התוחכונ ,היתועונת
.טעמכ םד בוז דע הנותחתה ותפש תא ךשנ םיתעל .ותלכא תורירמה
.היניעב ףנצנ רוא .ועיגרהל הוקתב ולביקש ףסכה םוכס לע הרביד
ך וניח םהידליל תתל םדיל הנמדזנ הלודג תוכז" .המיעטה ,"קנבב ודיקפהל שי"
 הכייחו דימ הפיסוה ,"םהירוה ומכ .םהומכ .ולבסי לבל .םדיתע תא ןיכהל ףאו .הכלהכ
ע דוי־ימ .םמצע תוחוכב ,ועיגהש המל םיעיגמ ויה אל םלועל ,תודוהל וילע" .דרומב
״? היופצ־אלה הרזעה אלול םתב תא םיאישמ ויה דציכ
"?ונלוכ" .רמול הצר "?ונחנא ןכיהו"
.ץופקל הצר .םייחה .היפלכ האנשה .םינפב ותוא טבצ והשמ .קתש
ם הייח וכפה ,ןכל־םדרק דוע וברקב שבגתהל ךילהתה לחה ילואו ,האלהו םוי ותואמ
ו ל הנק ,ותדובעמ ובוש םע ,תומדקומה ברעה תועשב .אושנמ םישק םיפתושמה
ת שרא ,ימויה ןותעה תא ןויעב ארוקו חבטמב ןחלושה דיל היה בשוי .שדח גהנמ
ר בוע היה ,המ־רבד דיספי אמש ששוחכ ,הבר תונדפקב .וינפ לע תמנפומו תינשקע
.דומע רחא דומע .לבאה תוזרכו תמוסרפה תועדומ ,םינפה ,ץוחה תושדח לע
ם ירבד האיצמה ,תונטק תולאשב וילא התנפ .ותקיתש ןוירש תא עיקבהל הצפח איה
.וירוהריה גוחל רודחל ,ודירטהל ידכ
ה מוד ,ןותעה תא הקזחב זחוא היה .ויפתכ ןיב עקוש ושאר היה היתוינפ לע הבוגתב
.המדאה לע תודבכב ץבורה עלסל
. םידליה לש םרדחל וידארה טלקמ תא ריבעה .ובכשמ לע תולעל םידקמ היה תולילב
ש אר־יבאכ לע ןנולתה .ויבצע תא וטרמ תוצצולתה ירבד ,תודהדהמ תועיספ ,םר לוק
־ רסוח ,ןואכיד ,םינוש םישוחימ לבס .םיחבושמה ןמ היה אל ותביק לוכיע םג .םיזע
.ןובאית
שכ ,הבשומה תובוחרב טטושל וגהנממ קספ ,םיירהצה־רחא תועשב ,תותבש־ימיב
ת ספרמה לע היה בכוש .רחא לגרה ול הנק תאז תחת .ותייער לש וזב הבולש ועורז
ר יוואב חפחפמו ,הנורחאה תעב הנקש תרטקמ תחנב ןשעמ ,ותיב לש תירוחאה
.ץעה תיושע היפב הקזחב תוצוענ ויה ויניש .ןשע לש תועבט
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. ךכ לע ול ריעה דרשמב ישארה להנמה וליפא .וילע הדרי הנושמ תואל ןימ ,ללכב
ם ג םלוא ,תמאב ףוזנל רשאמ ומע ץצולתהל הנווכ ךותמ רתוי ,בגא־ךרדבכ םנמא
ן יכרהל ףידעה אוה .םהיניב םיסחיה תרגסמב לבוקמה ןמ גרוח והשמ היה הזב
.הקיתשב הרעהה לע רובעלו ושאר
ו ב היה רכינ .ותואירב בצמ המ תרחא תונמדזהב ולאש םירטוזה םידיקפה דחא
, ומולש המ תמאב עדויהל ןכ ןוצרמ אלו ול ףינחהל ןוצר ךותמ לאשש המ לאשש
. יתימא ךא ,םנמא ,שולק—הגאד־יוור לילצב ןיחבה דיקפה לש ולוק־תמיענב לבא
ם ישטולש ןויערה ותעדב הלע עגרל .ןינע־תרסח ,הפר די־תעונתב ריעצל בישה
ג וסיש ול המרגש ,הכובמב ואיבהו תרדוח ןיעב דיקפה תא רקס .ותרשמ לא ןיע
ע יגרה דימ .ויתוריינב בוש עקשו רוחאל טיבה .החילס ילומלימ ידכ ךות רוחא
א ציי םרטב וינפל ורתונ םינש שמח .ריעצב וב ליטה אווש״דשח יכ ומצע תא
ל עמ לוגב דבכ לטנ .םהה םימיה ןמ םירבחה .וירשק .חוטב היה ודמעמ .תואלמיגל
.תורז תובשחמ תמחמ רתוי דרטיהל ילב ,ואסכ לע חונינ .ובל־חול
. הולש הריווא הררע םירדחב .םינפל ומכ תכלל רהימ אל דרשמה ןמ התיבה ובושב
ל פוקמ ןותעהו ,תספרמה לע תיבה־ילענ ,חבטמה תניפב ול הכיח שקהי־עולק אסיכה
, דיגהל .תועוטק תושיחל וירחאמ ויה .וזיגרהל אלש ורהזנ .ותחלצ דיל תונקדקדב
י סדרפב לויטל האבה תבשב םהילא ףרטצי םא ותב ותלאש ,בבותסהשכ .דיגהל אל
.רחא רבד הזיא ולאשל ונווכתהש היה חוטב .ואלב בישה .הבשומה
ר חשמ ויניעב הנוגמ היהש גהנמ ,בוחר־ןרקב הקיתמ־ירבד ומצעל הנק תרחמל
. םיירהצה״תחורא תא לוכאל בריס .סבק תשגרה וב הררוע הסגה םתוקיתמ .וירוענ
.והודירטי אלש םהל עידוה ורדחל שורפי םרטב
ה שיגפה יכ ול עידוהל ,הרקמב והשימ לצלצי םא .הדובעל רוזחי אל םיירהצה־רחא"
/בוטב ומצע שח וניא ,ןכ .רחמ רשקתהל ושקבל .תלטובמ
.ומויב םוי ידמ .ולאה תויולצנתהה .ורבדכ והזח תא ברצ םעז

ה לכי אל .היניע דגנל שממ וברקב הלחה הרזומ הרומתב השח .הלחלחתה ותשא
 .וירחא הדעצ ןכ־ירחא .היתועבצא תרכופ ,תוצע״תדבוא ,דצה ןמ הדמע .וניבהל
.ךורב ומע גוהנל .ךייחל התסינ

.םינוא־תרסח ,הפופכ .ורדח חתפב תדמוע התוא הארו בבותסה
."התוארל הצור וניא .השקבב ןאכמ קלתסתש" .ריקה לא ושאר בסהו וינפ רידקה
.תלפשומ .הבולע .החוורל תועורק םייניעב רוחאל הגוסנ

.ותחונת הניש אל תאז־לכב .הבל תא עצפ יכ ןיבה
, הרדחל השרפשכ ,ןמז רחאל .הילע קיעהל הלחה רומח המ־רבדב הקל יכ הבשחמה
.הפוג לכב באכה תא השח .תועמד וגלז היניע .קפאתהל דוע הלכי אל
"...ויתוחידב .וקוחצ .זילע הכ .רבעב היה דציכ .הלעב"
ש לש־םיתש ,םשו״הפ קר .ומע החחוש אל טעמכ .החצמב טמק ףסונ רקובב תרחמל
ך רד השפיח תיישנה התוימומרע .םיענמנ־יתלב .ךרע־יטועפ םיניינע לע .םילמ
.אפורל הנפיש וילע עיפשהל התצר .ובלל רודחל הנוכנ
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ע ובש ,םיברעה דחאב בלתרומב ותלאש "?תויללכ תוקידב רובעל םיכסי ילוא"
ם ישימחה ליג תא םירבועה םירבגש הארק דחא םישנךועובשב" .ןכמ־רחאל םימי

. םינפ־לכ־לע ,קיזי אל .לבא .םנמא .תומיוסמ תולחמב תרלק־רתיב תוקלל םיטונ
.תומגמוגמ םילמב המצע הריבסה ,"ליאוי ןה .םיישפיטה היתוששח .ותבוטל
ה ניבה וראווצב טטורה קרועה יפ־לע םלוא ,האלהו הנממ םינפומ ויה וינפ .ביגה אל
ר דחל קלתסהו ודימ םעזב ןותעה תא ךילשה ,םק עתפל .בשק־בור הל בישקה יכ

.ינשה
ה אב ךכ־רחאו .הדער תיכוכזה .ןואש לוקב החטוה חבטמה תלד .ךרומב וירחא הבקע
. התזחא הארונ הלהב .הקנהל םייאמ .המ־רבד הכותב האוג דציכ השח .הקיעמ .הממד
.הקעצ ןכמ־רחאל .ןבומ־יתלב והשמ ינפמ דחפ
. בצמה תא תאשל דוע הלוכי הניא .תאז השעי ,הברדא ? הצור אוה התוא גורהל םאה״
" ...תמאה .תמאה תא רמאי ,השקבב רבדי ?התוא אוה אנוש םאה ?ול הרק המ
ה ינזא הפקז .היניע תא ורווניס תועמד .ברוצה הנובלעל יוטיב תתל ךרוצ השח
ה ארנכ .התוצרפתה לע ביגה אל .ורדחמ עקב אל שחר לכ .וישעמ המ תעדל הוקתב
.םומד .ותטימ לע בכש
ד עב תואיצמה לע טיבהל .וישוח תא םוטאל .עוקשל הצר .םינוא־ןיא ומצע שח
.קחורמ הכ לכה היה הכימשה תחתו .קלח הב תחקל ילב .הבע תיכוכז
ה יפה תא ץצמ .ויניש ןיבמ תרטקמה השמ אל בוש .ותקיתש הרבג םיאבה םימיב
ה יה לוכי אל .קירל הנשע רזפתי אמש ששוחכ ,תוטיהל תואלמ ,תוקומע תומישנב
ר ובעל םיכסהו תונשנו־תורזוחה היתורצפהל ענכנ ףוסבל .הינונחת ינפב דומעל
.התומימתל ךחיג .תוקידבה תא
ם לוא .תויתדבעמה תוקידבה תרדס םותב אפורה רמא ,"ופוגב הלגתנ אל םגפ לכ"
ם ילכאמב אל רקיעב .םיזגהל אל .ןוכנ טירפת לע חיגשהל בטומ וליגב .רהזיהל וילע
ע דוי ןה .ולש לוכיעה־תכרעמ תלועפ תא וריבגיש ,םירודכ ול םושרי ,הנה .םיינמוש
.ליעוהל קר םה םייושע ,אוה

.חתפה דיל תפסונ םעפו ,המיקה םע םיידי־תציחל ,םיכויח ויה ךכ־רחא

.הדירפ .שאר־עונענ .הנמש די־ףכ
.ררחושמו לק ומצע שח .ותפיצה רוצעמ אלל החמש תשגרה
, ונ .ורבע םימיבכ" .בשח ,"הקזחב תלדה תא וירחאמ חיטיו שערב התיבה סנכי"
, תויולצנתה ,םירוביד ואובי יאדו ךכ־רחאו .וינתמ לע וידי ,הינפל דומעיו ,זומרי
."תוסייפתה ,החילס תושקב
. תואל וילע הדרי תאז תחת .הבוטה ותשגרה הכלהו הפדנתה תיבה לא ברקש לככ
ע ידוה .ןכרומ שארב ורדח לא קמח .יאשחב .וירחאמ הרגסו תויטאב תלדה תא חתפ
.טקש שקיב .תויתדבעמה תוקידבב הלגתנ אל ןפוד־אצוי רבד םוש יכ
."חונל קר .לוכאל הצור ונניא ,אל"
ו ליפא .הייחל לע תולצלצמ תוקישנ יתש ועיבטהב ,לילכ המיהדה רקובב תרחמל
התאג המיה .הילאמ העווג ותוצילע .תוממותשה יאלמ םינפב ותוא ורקס וידלי
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ק לתסה .הנוגמ השעמ עציב הז־התע וליאכ שיגרה .הכובמב המ־רבד למלימ .ובלב

.ןכרומ שארב תוריהמב
. חורצל הצר .התבהא תא ונממ הענמ אל תע ,םהירוענ רחש תא רכז ותכל תעב
.טלמיהל .וביבס תוכהל
.הכרב ריזחה .וילא ובש וישוח .ומולשב שרדו ולומ ףלח רכמ
. םישחור םידיקפ .תורכזת ,ןופלט ילוצליצ .תוריעז תויתוא יאלמ םיפד .עגיתנ דרשמב
.םואמ חוכשל אל .תוזופח תושיגפ
, בלש רחא בלש ,תושעל וילע רשא תא עדי רהרהל ילב .ץמואמב לעופ וחומ דציכ שח
.ודצמ תוחפל ,תולקת אלל לעפת תאזה תבכרומה הנוכמהש ידכ
.םהירכממ דחא לש ותיבל המע תכלל ותשקיב התיבה ובושב
ם ידידי .םיסומינ־רוקיב התע רבכ ךורעל בטומ" .הריבסה ,"אשניהל תדמוע םתב"

."םירשקה ,הזמ ץוחו .םיקיתו
ר הוטב אוה ןימאמ .ודבל וריאשהל שושחת לא .חונל ונוצר .וידעלב ךלת" .בריס
.עתפל עטקב ולוקו ץצולתהל הסינ ,"היתודימ
ו דער ןחלושה לעש תיכוכזה־ילכ .הירחאמ תלדה תא סעכב הרגס .ףיוזמ היה וקוחצ
.םומע לילצ ועימשהו
ת וריפ .הת־תוסוכ .תויגוע ...תטפטפמו תבשוי התוא האר ונוימדב .ודבל ראשנ
.הבחר תחלצב
ה דימלת .םכלצא ראשיהל התצר דימת .תקונית התיה ילש תירונ דציכ תרכוז"
״? אב אל םצעב עודמ .םירשואמ .הצורח
.הבזכא .ףסונ ןטק רקש .תולצנתה
. הלאה טטפה־ירבד םה םעט־ירס המ דע תוריהבב שח .הרקתה לע טיבהו רוחאל הטנ

.ץמאתהל ןוצר לכ ול היה אל .םייטא הכ .םידבכ הכ .םהילאמ ומרז םייחה
ו זיאמ לבוס אוה ילוא .אכודמ .בוצע דימת .יוניש וב לח ןורחאה ןמזב ,תעדוי תא"
ה ריכמ ינא .תועיפשמ םינשה ,תבשוח תא המ .יל תרפסמ תא .היהש יפכ וניא ? הלחמ
"...ךרעל וליגב ,םדא

ת ועש דרשמב דובעל טילחה .בועית ועיבה תוקודהה ויתפש .ומצענ ויניע־תורומש
ף סותת תאז םע דחיו ,תמדקומ העשב התיבה רוזחלמ ענמיי ךכ ידי־לע .תופסונ
.ללכ תלטובמ הניאש הסנכה החפשמה ביצקתל
, רדוח טבמב ורקס ,ףקדזה הלה .דרשמה להנמ ינזאב ותלאשמ תא עיבה תרחמה־םויב

.ויתועבצא ןיבמ וטע טמש
ן ב ונניא בוש ,רוכזל וילע" .בישה ,"הדימה לע רתי דובעל ול ריתהל לוכי ונניא"

י רהו .האנ ותרכשמ ?םצעב ,המ םשל :ךכב רבכ םירהרהמ םא ,םצעבו .םישולש
. לכה םיכירצ .ונימי לש םיריעצל המוד אוה ןיא ,ויתונשב .תובורמ ןניא ויתושירד
."תרזועו .םיינד םיטיהרו .תינוכמו .הריד .םיאור םהש המ לכ
ו ב ץיצה .המ־רבד רכז .עגרל הרצענ ונושל .להנמה לש ולוקב הלצליצ השובכ הניט
.תונלבס־תרסח די“תעונתב ורטפ ףוסבל .סוסיהב
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.הרבג ותקעומ .הלק הדיק הווחה רדחהמ ותאצ ינפל
ת וטיהלב .תודחא םינש ינפל וחינזהש ,ןשי עושעשל ודואמ לכב ספתנ ויתסה אוב םע
ר קיע .ץצורתה ,םיבתכמ חלש ,שקיב .ולש םילובה ףסוא תא לידגהל לדתשה הבר

ר יינה ירחאמ הכלהכ םירדוסמ ויהיש חיגשה .םהישקשק ומגפיי אלש התיה ותגאד
ב רעה־תחורא ירחא דימ .דדובתהל תקפסמ הביס אצמ התע .תורשי תורושב .ףוקשה
, ןטק .ומצע ינפב םלוע ויה םילובה .הנישה־רדחב רגתסמו תופטעמה תא לטונ היה
.ןוחטב אלמ ,טקש
ת ולתמאב תיבל ץוחמ לא ותוא ךושמל התסינ .השדחה העפותה רחא הבקע הגאדב
, ןנע־לצכ ,הנושמ העבה וינפ לע הפלח םיתעל .וליעוה אל היתולובחת םלוא ,תונוש
.וב היה רזומ המ־רבד .תוריהמב המלענו
.הבשח "?והואלה םייתרגישה החפשמה־ייח ילוא"
ם תסהךמ .השוחנ הטלחה ךפהש דע וידדצ לכמ ותקדב .החומב ץצ ריהזמ ןויער
.חכשי ,תויווח גופסי ,הנהיי .םידחא תועובשל ץראל־ץוחל עסי םא ול בטוי

. העיסנל םיכסה םיברועמ תושגרב .היתורצפהל רתענש דע ופלח םימי םייעובש
ך יראתל תושגרתהב הכיח .תונרקס .ופקת רזומ יוריג .ומולשל התגאד לע הל הדוה
.וז תונמדזהב השדח הלמש הל הרפת איה .דעוימה

ב

ו השמ היה תדמתמה התריהדב .תועטוקמ תוקירח ועימשהו וקשקיש תבכרה ינפוא
ו ענכנ וירבא .םידימתמ םיעוזעז ורשבב ריבעהו ופוגל רדח בצקה .ןוארברו קצומ
. העבה אלל .םייופר ויה וינפ־יוות .הטמל עקוש ומצע שח .ץוחבמש הלטלטל

.םנמינ
 בגב ויפ תא החמ .ויניעב לבליפ .הבישי בצמל ףקדזהו רענתה תודחא תועש רובעכ

ה פוצ ,הבעה וליעמב לברוכמ ,תוחינב בשי .ורהבתה םישטשוטמה תוארמה .ודי

,שפנ־ןויוושב הצוחה
ק חרמב עטוק ,רה לש תוגספ לע ץבר ךימס ןנע .ןתיא רהנכ ויניע דגנל םרז ףונה
־ רדע .תורעי לש ההכ־קורי ספ .םידח םיקוצמ סומע ןורדמ .קפואה לש וכשמה תא
־ תמירע .ןבא־תמוח ירחאמ םלענו ,לקעתמ ,רצ ליבש .ןרוא־ץע תחת ףופצ םישבכ
...םילכתסמ ,םמוד םידמוע ,םישנא תצובק .הנבל ץצח
ת ופינמ תועורז ,חורב תורדבתמ תויפכ ,םיבהלושמ םינפ .לוממש העבג לעמ ושלג"
.תותוועמ םייתפש .הואתב תוקרוב םייניע .םעז־תמחב תולא
.הבשומה לע תפסונ הפקתה
.תודגנתה היהתש הדימב קר עוגפל .שפנה תא תחקל אל .זב זובל
.םידדועמ תולוק .רוחאמ םישנ תוקעצ .םירבג לש הלילד הרוש
ם הל חינהל אל םעפה .שוכרה לע ןגהל ן ונפוסב היהי המ .רוחאל םפדהל .תתל אל
.דודשל
ץעה־ףירצ ירחאמ דמע .רוחאל גוסנ .ותרדש־טוח ךרואל לחליח דחפ .ויתוביבס טיבה
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ו יתועבצא יברפיצ .וינזאב ומה תולוקה .ודמע לע אופק .םיצומק ויפורגא .ןטקה
ת ונרקס לוכא .קפקפמ היה .ותחפשמ־־ינב לע בשח .וחשקתב ופוג ירבא .ורשבל ורדח
ץ רפ .ויסוסיה תא הערק הדח הקעצ ? ןאכ ראשיהל וא םימחולה לא ףרטצהל .המויא
.ומצע לע .םעז אלמ .הצירב המידק
. שורחה הדשה ינפ־לע וענ תויפכ .םהמ דחא שקעתה ןיידע םשורדפ .וגוסנ םיערופה
.תיזה־יצע ןיב הז רחא הזב ומלענש םינבל םימתכ
ד חיו ,ותוריהמ תא טאה הליחת־הנווכב םאה .םחליהל הצר ירהו .עיגהל טעמ רחיא
״? ונופצמ תא עיגרהל לכויש ידכ ,םינפל ץרפתה וליאכ תאז םע
. ןורקה ךותל הסנכנ הרענ .העתפהב .ושאר תא םירה .וינזאב דהדיה זע ןואש לוק
. תונשייבב הכייח .טעמ הקימסה .ובלטצה םהיטבמ .הזע הטבחב הירחא הרגסנ תלדה
י לב .ולומ הבשיתה .הכובמב התיה יאדו .ופעפיע םיכוראה היסיר .החרכ־לעב וליאכ
ה ינפ .ןהילע קיתה .וז לא וז היכרב הדימצה תועינצב .ךכ לע ןובשחו־ןיד המצעל תת
.הטמ־יפלכ םיטומ ויה
. תומודא םייתפש ,תואלמ םייחל ,תולוכת םייניע ,תונרקס אלמ טבמב התוא רקס
ם ירבא .םירתוימ םיטושיק אלל .הטושפ תינוחרפ הלמשב ןותנ ,ןוסח ףוג .קרוע אלל
ל ש בוט חיר הנממ ףדנ .הלשב השא לש הרגמה תודחה ילב ךא ,םיאנ .םילגועמ
.המדא לש .תוננער
א מש אריתה .הלק תרוחרחס שח .ושאר לא האג םדה .ינבצע טוטירב ובחר ופא יריחנ

. וכותב לחליח ןשי שגר .הערפתנש ותקרסת תא ויתועבצאב ביטיה .ובצמב ןיחבת
.םהילאמ ומרז תונורכזה .ןפגס ינפכ .וכראתנ וינפ־יוות .ויניע תא םצע
ה יה .םיססוהמ .םיימתס םירוביד ואב הליחת .הורואה ירחאמ שק עצמ לע ובשי"
ה בהאתה םאה .היניעב ןח אשנ ,קשמב ותלוז שיא אלו ,אוה הקוודש ךכ לע האג

ה ממ ,םינפ־לכ־לע ,רתוי אל .םידחוימ הביח תותוא ויפלכ התליג אל רבעב ?וב
ם לוכ לע בוגעל הגהנ .הרבחב דאמ תלבוקמ התיה .םירוחבה ראש יפלכ התליגש
ם דועמ ךא .הביסמ םותב ויחל לע הקשנ םעפ .תבייחמ־יתלב .וזכש תולילק ןימב
.הלאה םיאנתב אל תוחפל .םדבל ויה אל
. תורתעיהב .טעמ וילא הברקתה .הדיב זחא .הקזחב םלה ומד .ונורגב קנחמ שח
ש ח .ויניע לע הדרי הלפא .וקדהנ ויניש .החנאנ איה .המחה הפכ תא ץחל חוכב
.טהולה הרשב תא ויתחת
. םינפל ערתשמה ןתלתה הדשמ הלע ךימס לפרע .תורצק ףנצ הנרואב םיסוסה דחא
ם ייתפש שח .ושארל ץרפו האג םדה .םידורצ תולוק .תורצפה .םיסוסיה .תושיחל ויה

ם והתה .תימצעה החכישה .העיקשה האב ךכ־רחאו .הענכהב תוקושפ .תוכר
."הלפאה
. ופוגב ףלח דער .ויתובשחמ ךלהמ תא עתפל עטק ,דורצו רצק ,ינקרוש הריפצ לוק
.ןינע אלב .הצוחה ץיצה .החוורל וחקפנ ויניע
ם ירוחש ,םיכוראו םיכומנ הנחת־יניינב םש ויה .הכלהו הטאוה תבכרה תוריהמ
. תודווזמ ומירה .ועז תויומד .ותארקל ואבו וברק םיטרפה .ךימס םירטקךשעמ
ה נתמ וליעמ תופנכ ,הצירב עיגה והשימ .הרהזאב רפצ רטקה .הליסמה לא וברקתה

.וירחא תופפ
? המ םשלו ? רבדה עריא יתמ .דרטומ היה .בשומה לע רוחאל חנצו חנאנ
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ב ג לע ושאר ןיעשה .המ־רבד ולמלימ ויתפש .עיגרמ הנעמ אוצמל ילב טבלתה
. ותלכיב .וחוכב ןוחטב ןימ .חונב שח .תולק ושרשיר הדיפקב םיצהוגמה וידגב .ובשומ
.םינפל ןחג .העמיק וכרדנ וירירש
ן וכנ ,םינפל יוטנ ווג ,דצה ןמ דמע רקבמה .ןורקה שבכ לע ספיט םישנאה ןורחא
ך בסב עבוט ,המדאב דומע היה עוקת ונממ קחרה אל .תויהש אלל תלדה תא רוגסל
־ בוקר היה דומעה .הנופצ הרוה ןוילעה והצקל דומצה ץחה .םיטוש םיבשע לש
ה יה ,תוהדה ויתויתוא לע ,ץע־חול יושעה ץחהו ,םיקרח ידי־לע ולוכ ררוחמ ,הצחמל
.םילודג שבוע־ימתכ הסוכמ
ל ש המש ילואו .האבה הנחתה לש המש םתסה־ןמ .הכוראה הלמה תא אורקל ץמאתה

. הלמה תא שדחמ אטבל הסינ .והולבליב הרוצה־תונושמ תויתואה ? הירחאלש הנחתה
.החלצה אלל
ל א ודי החלשנ הילאמ .שימגו ךר היה קוריה דופירה .תמדוקה ותחונתל ףוסבל רזח
י דכ .תדרל וילע האבה הנחתב .תבותכה לש המויק תא .קתפה תא רכז .ותצלוח םיכ
.ומוקמב אצמנ אל קתפה .עיגהל
״? ןורקה ןמ תדרל וילע יתמ עדיי דציכ ? דבא םא היהי המ״

ר יינ־תסיפ ,ותצלוח דבמ םרפנש לכלכת טוח ולעהו תונדפקב וסיכב וטטיח ויתועבצא
ש שוח .המת היה .תושידאב הצוחה םכילשה .בהנש רותפכו ,תועמשמ־תרסח ,הדורו

.טעמ
ר אשב בטיה שפשיפ .םיכמסמהו תורטשה ןיב קדב .קנראה תא וליעמ םיכמ איצוה
, הקזחב ורעינו ודיל חנומ היהש םיכה־רפס תא ךפה .ויתודועת תא ןחבו רזח .ויסיכ

.ויפד ןיבמ חנצי שקובמה ריינהש הוקתב
ה ארנ ולוכ וינעה .ויתפש לעמ שמ אל ךויחה .וינפ חכונ ולטלטינ םינבלה םיפדה
. וב רצע המ־רבדש אלא .םר קוחצב ץורפל ץפח .יניצר אל .תמיוסמ הדימב חדבמ
.עיגהל ךירצ היה הילא הרייעה לש המש תא רוכזל הסינ .טעמ ךחיג
ל ש תומש .וחומב וצצ םינושמו םינוש תומש .טעמ וילע תברועמ התיה ותעד
ם ירזומ םייוגיה םתוא לכ .תוירוביצ יונ־תוניג ,םירה ,םישנא ,ןולמ־יתב ,תובוחר
ר טפיהל חילצהש דע ופלח תודחא תוינש .ועסמל םינורחאה תועובשב טלקש םייוניכו

.תורחא תוקעצ עמש .וכלהו ועווג תולוקה .ויניע תא םצע .םהמ
ת ועבצא .ץע־יחופת .םיפיזש תומירע .םיינוחרפ םידב .םיעבצ לש לילב .קושה
ל ג דיל הןרפ־טורמ בלכ .םישוגר םירוביד .םיילגר תועונת .םינשי תוריק .תושפשפמ

...הפשאה
. וכותב האג והשמ .וחומ תא אלימ לפרע .הארמה תא וילעמ קיחרהל ויניעב ץמצימ

.ויתויזהב בוש עקש ךכ־רחא .קנחמ שח
ץ ע־תולגע .ותיעצמאב בשע לש ספו בחר ליבש .סדרפה יצע ןיב התיה תילולפא"
. הז תמועל הז וקעצ םישנא .םיזופת םיאלמ םיזגרא ויפתכ לע סמע .םיסוס .תוהובג

. םירכשמ תוחיר הפידה הטישה .הפטנ העיז .תיברעה הפשב םילילצ עימשה ינורג לוק
.תודשה וערתשה הירחאמו

.תיעגר השלוח .םייכרב־קיפ .ומוקמ לע זגראה תא חינה .חירבה־םצעב בקונ באכ שח
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ת א חיכוהל בייח ירבעה לעופה .רצעיהל רוסא יכ עדי .ץמאמה ןמ ודער ויתועבצא
. תאזה המדאה לע לופיל ץפח .הקספהל הפצמ .תויטאב וכרד ךריש .ורמא ,ותלכי

.ךימס חיר הפידמה ,תיחולחלה ,הנשדה
ת וקיפד ןואש .הנשי תיברע ראב ,םיצעה ןיב לא השירפ .הקספהה תעש העיגה ףוסבל
ם ישורב .םישחור רמת ץע ידב .בוזא תוסוכמ .תוספסוחמ םינבא .הבאשמ לש בוצק
, ששחו ,תווקתו ,דיתע לע .םיחלוק םירוביד .תולוקל רבעמש הממדה .םיתובע
.ןוחטב תשגרהו

ה יהש דכה ןמ םימ ועמגו ,הנבל הניבג יחתנו קורי לצב םע ,תובע םחל־תוסורפ ולכא
."הלק המונת םהילע הלפנ ןכמ־רחאל .לצב ןומט

ה ייחל הביטיה הרענה .אצמנ אוה ןכיה עדוי וניאש ימכ וביבס לכתסהו ויניע חקפ
ד וע הב היה ליגרה ןחה דבלמש ותעד ןתנ .הניע־תיווזמ וב הציצהו הנטק הירדופב
.םייחה רוקמ לא הבורמ הדימב בורק ,קומע ,והשמ
.חור־תרומ לש השגרה וילע האבו הדרי דימ .תואיצמה תא רכז
ן יבעה וליאכ ,תעד״תולק לש הריווא ןימ וילע התרש .ויסיכ תא קדב תפסונ םעפ
א צמי אל ,ויצמאמ לכ תורמל ,זא דע םא—דעומה אובב יכ בשח .םירשימב וב עגונ וניא
ר חא עסונ לכ וא ,הרענה תא וא ,םיסיטרכה־רקבמ תא לואשל דוע לכוי—תבותכה תא
ר צע והשמ .קפאתהש אלא ,קוחצל הצר .תדרל וילע הב הנחתה םש המ ,ותפש תא ןיביש
.שוטשיט לש בצמ ןיעמב .םומד ראשנ תודחא תוינש .הנושמ העבהל םקעתנ ויפ .וב
. טעמ תששוח םג .האתשמ .ויתועונת תא הנחב .הרענה לש הינפ לע רייטצנ ןוהמית
 .וקימסה תואלמה הייחל .הבריקה תוא חכונל היניע הליפשה .תוביבחב התמועל ךייח
ם ג ףוסבלו ,תינלופה ,תיתפרצה ,תילגנאה הפשב םיסומינ לש טפשמ רמול הסינ

.ולש ותפשב
ם ייניעב התוא רקס .ךחוגמ .בולע ומצע שח .הינפ לע ףלח אל הנבה לש ןמיס לכ

.היפיצב .תמליא השקב תואלמ
י נשה ורבעל העז .תטלחומ הלילשב השאר הענעינ .היניעב תונדשח התצינ הבוגתב
י פלאשכ ,בחרמב םש־יא האצמנ לבא ,ודיל שממ הבשי .ונממ קחורמה ,לספסה לש
. והניבתש .םיימינפה הייח לא והשלכ רשק רוציל הצר .םהיניב םידירפמ םירטמוליק
.הבל לא הליסמ אוצמל דציכ עדי אל לבא .הלקהב ךייחתש
ם ינולגד .םיעבורמ .םינטק תונחלוש .תורייתה־דרשמ .רכז וישכע .דוכל היה אוה
.הרבסה*תורבוח לש המירע .תוריקה לע תופמ .םינוש םיעבצב

־ יא לש הדימב .תויטאב .תילגנאה הפשב וילא הרביד .היונפ הדיקפ ינפל בשיתה
.הנבהל תצק השק .ינורג היה היוגיה .ןוחטב

."המישרב ותוא אצמת דימ ? ומש המ״ .הרמא ,״טעמ חוני״
.ךוראה ריינה ןוילג לע תוריהמב הענ ,הנבלו הכורא ,העבצא
ם ירזומ .םיניינעמ םינפ־יוות .אלמ ףוג .הלש םישולשה־תונש יהלשב השא .התוא ןחב

ם ייניע הל ויה .יקנ .םיענ םשור וילע התשע .הרופא יסר׳ג תפילח השבל .והשלכ
הלדתשה .ופעפעתנ היסיר .היתושגרל יוטיב האצמש השא יניעכ ,העבה תואלמ ,תוכר
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ם עפב־םעפכ .תוריינב הפדפיד .ןחב לבא .ונממ הקמחתה וליאכ .ובלטצי אל םהיטבמש
.דרשמב םירחאה םידיקפה לא םעונב תכייחמ ,הביבס םיטבמ הפיעה

״? רבעב רבכ הב רקיבה ? ץראה תא אוה ריכמ םאה״
.תולק הקחצ .ויניעב ססהמ טבמ התאר

ן וטלשה .םירמרוממו םיזע הישנא" .הרמא ,"תמיוסמ הדימב תיארפ ץרא איה וז ץרא"
ת ויושגנתה תולח םעפב־םעפכ .םירז תעפשהל ןותנ אוהש םושמ םהילע אונש ימוקמה
ח וקיפ תחת םיאצמנה ,הנידמה ינותע .ץוחה־ינותעב ןהילע ארק יאדו .הז עקר לע
, תנגראתמ .ןזואל הפמ תורבוע תועומשה לבא .ללכ ןתוא םיריכזמ םניא ,ינדפק
. ריעה זכרמב ןולמ־תיבב הצצפ הכלשוה םידחא םימי ינפל .תיניצר תרתחמ ,הארנכ
ה תאר .הרקמב .ןכמ״רחאל בוחרב הרבע .םיבר םירצעמ ויה .ועצפנ םיחרזא השולש

״! עז־עזמ .םויא והשמ .םרגנש ןברוחה תא
ד ציכ תעדל הצפח .ינרקח טבמב ותוא הרקס .הייחלו החצמ תא התחמ תונידעב
.רואיתה וילע עיפשה
־ לכ־לע ,ךכ .תוגלגלמ תאז םעו .תוולש .טעמ תוכייחמ ויתפש .ואסיכב היה חונינ
. הלש תימשרה םינפה־תשרא תא השבל .העיתרה רזומה וטבמ .הל המדנ היה ,םינפ

.החכנ הנחג
ך יע תא םיריתסמ םידבכ םיעלס .השק ומילקא .יררה אוה עסונ אוה וילאש רוזיאה"
ם ינטק םיקמע םירהה ןיב םיצבושמ םנמא םשורדפ .םיעלס ןיעה־אולמכ .םיימשה
ם יקוצ לש םלצב םה םייובח .םלועל םפושת אל רז ןיע םלוא ,הירופ םתמדאש
ד בלב םוקמה ישנא .תודימ־יריבכ ןבא־ידומע ירחאמ ,םילולת תודרומ ןיב ,םימויא
ד ע הלועמ הכ םהילע הרימשהו ,םהילא םיכילומה םילותלתפה םיליבשה תא םיריכמ
."הלקת אלל םהיניב רובעלו קומחל לכוי אל לעוש וליפאש
ת ובהלתהב הז ץרא־לבח וינפל התיה תראתמ ,ללכב .הייומיד עמשל האנהב הקחצ
.הנושמ ול התארנש
ם ה םיזב ,םהיחא ,ףוחה־ישנאל .תורדק יאלמ ,םיצימא ,םיארפ םה םירהה יבשות"
ם הל םינושמ םייח־יקוח .ףפור המואה יקלח ינש ןיב עגמה .םתוא םיאנוש ףאו
י דיקפ לש םיצהוגמ דרש־ידמ .הררשו תוברת לש רבד לכ םה םיבעתמ .םייררהל
ם צראב קדצה לש ורקיע .םייח־יבאת .הדילמ םיליצא .םה הנאג יאלמ .לשמל ,תושרה
י נפל .רתויב םיצרענה םיסופיטה םג םה רתויב םיזעונה םידדושה .חוכה אוה
. ןוילעה רושימה לא הכרדב התיהש ,ראוד־תינוכמ םרוזאב הכפהתה תועובש השולשכ
ת וצרושה תויפונכה תחא ישנא ידי־לע ,הארנכ .םחר“אלל וחצרנ םיעסונה ינשו גהנה
ת וליבחה לש ןנכת .תונטק ריינחרוסיפל םעז־תמחב וערקנ םיבתכמה .רוזיאב בורל
ת ובקע רחא תפקמ הקירס ךורעל ,רוזיאל וחלשנ םירבגומ הרטשמ תוחוכ .דדשנ

ל יצהל היה רשפא־יא םוקמה ישנא יפמ .ןמיס לכ תולגל םדיב הלע אל ךא .םיערופה
."לילכ ודבאו חיחצה בחרמה ךותב ומלענ םידדושה תובקע .רבד־יצחו רבד
.ויתושגר המ תעדל ההמת .רקוח טבמ וב הנתנ
וא תורייש ,חרוא־ירבוע לע םילפנתמ םניא םיימוקמה יכ" ,הכישמה ,"תעדל וילע"
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ע משל םה םישערנו םידרח .הלקת וזיא םהל העריא אלש ןמז לכ ,םידדוב םילייטמ
י שודיח יפלכ דובכב הלוהמ האנש םה םישח .תפלוח תינוכמ לש העונמ ןואש
י לגלג ורצעיי םא םלוא .םמצע עבטה־ינתיאמ קלח ויה וליאכ .םינושה תוברתה
ה קפס איה ,"...זאירא ,םינבא־תמירע לש םוסחמ וא עונמב לוקליק ללגב ,תינוכמה
."םהלש סרהה־תוואתלו תוירזכאל ץק ןיא" ,הדרח תעבהב הידי־תופכ
ה אנההו קופיסה" .ועיגרהל הרהימ ,"הירואיתמ הדימה לע רתי שושחל ול לא ךא"
א והש םיוסמה ןוכיסל האלמ הרומת ויהי תורחא תוצראב םתומכ ןיאש תוארמה ןמ
ל ש םיכובס תורעי ,רכשמו חצ ריווא .ףצוש ,עורפ ,אלפנ ףונ .ומצע לע לטונ

. המילב לע םייולת .םירידא םיעלסו .תודגאב ומכ שממ .המיא״יליטמ ,םיחושא
־ בר ןינב לש ותרקת ויה וליאכ !םה םיכומנו םירופא המ !םיימשה וה .םיימשהו

. םינש שלש ינפל םש הרקיב הנורחאל .ומע דחי עוסנל הלכי קר וליא .תומוק
"!וה .קיפסי הפסכ םא .תפסונ םעפ רקבת ילוא האבה הנשב .דאמ התנהנ

ה ניבה .עווג הכויח .העתרנ .ןהב הניחבה .ןחלושה לע חור־רצוקב ופפת ויתועבצא
.רתומה לובג תא הרבע יכ
ת ובידאבו שבויב הריבסה ,"םייברעמה תודרומה תיתחתב תאצמנ תבכרה־תנחת"
ה נממ דרפי םשמ .הצובקה לכ םע עיגי הילא .הנורחאה הנחתל התנווכ" .דחאכ
ם ישנא ...ל הנפיו דריי םש .ריינ-תסיפ לע המושר .תבותכה םגו .סיטרכה הנה ...ל עסיו
ם א .םידחא םימי ...ב ראשיהל לכוי .שושחי לב .תוחותפ תועורזב והולבקי .םידמחנ
ה מכ .דאמ המשרתה ,ןכ .דבלב תחא םעפ םש התיה .דאמ הפי םוקמ .ןבומכ ,ץופחי
."הנהייש הווקמ .וב האנקמ איה
. םויה תוערואמ רחא היה ףייע .ונולמ לא תכלל הנפו בוחרה לא אצי .הנממ דרפנ
.םנמנל הצר

ג
א יצוה .ונורגמ הצרפ החנא .תוננוצ ויה וידי־תופכ .ורשבב הפלח הלק תרומרמצ
• לבהמ םח היה ןורקב ריוואה .ליעמל תחתמ השבלו הדווזמה ךותמ תפסונ הדופא
.רתסנ רוקממ המינפ ומרז םיליבהמ םידא .בוחט לבא .םיעסונה לש םהיפ
.הזה רודיסה השענ הליחת־הנווכב םא ההת
. הצוחה לכתסה .םילספסל תחתמ לא הטשפתהו ןורקה תוניפב התבעתה תילולפא
ה תיה הממדה .המ־םושמ ,ןואש לכ דוע םיקהל ילב .הכרדל תוחוטב הצא תבכרה
. המדאה לע תודבכב וצבר רוגמ־יעלס .וביהזה םירהה תוגספ .םירזומ םישחר האלמ
ד ניפורש ,םיתורכ םיעזג האר .האילפמ תודחב םיקחרמל וטלב חושאו ןרוא יצע
. הרופא .הכורח המדא .לקועמו ךורא לקמב זחוא ,םונצ רענ הדילו םימ־תמא .הצחמל
. חותפ ןורדמ לש ותליחתל דע תערתשמ השרוח םהירחאו .םיבולע םיחיש רפסמ
ה טוע ונורדמש ,לקעתמ ,רצ איג .םיספטמ םיחמצ .םיכובס לבא .המוק־ילפש םיצע
ת ודוקנ .תודח תוחווצ .םירפיצ לש העיס .המדאב עוקת דומע .קוריו יסיסע בשע
קפואה רבעל םיערתשמ ,םיקורי םימתכו .םתסהךמ ,ןה ףא םירפיצ .ריוואב תופחרמ
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ל ש הרושו .לוק תומיבו .החוחתה המדאה ךותל וטאל עקש ךימס דא .ותוא םיפטושו
.בוצע לוקב .קחרמב םש־יא חבנ בלכ .הדולח רדגו .םיצע

. םישנא השש לש הצובק .יברעה רפכה רבעל ודעצ .הליל ותואב .םיבלכ תוחיבנ"
א ל .דבלב תולאב ראשה וליאו ,ןשי חדקאב ישילשה ,םיבורב םישומח םהמ םינש
י רחאמ םתחת ואפק זאו .הרצק הארוה םעפ״ידמ שחל שארב ךלוהה .םהיניב וחחוש
...הקזחב םעפ םבל .ךרדה ידצלש רבצה תוכושמ
ד תבותכה...

ן מ וטבמ קיתה .וכותב רועינ סעכ .ויתובשחמ טוח תא תחא־תבב הערק תואיצמה
ן וזפח ןימב .וביבס טיבה .אצומה־רסוחו .תודידבה ינפמ .וברקב לחליח דחפ .ןולחה
ם בור .םרפסמ היה רסירת יצחכ .םיעסונה ראש לש םתואיצמב ןיחבה וישכע .חדוק
ש יגרמ היה אלש רעשל השק ןכ אל םאש ,תונורחאה תונחתה תחאב הארנכ ולע
.ןכלרכדוק םתוחכונב
ש ובל םדא בשי ,ובשומ בג לע החוורהב ןועש ,ןורקה לש תקחורמה הניפב
ך ויח .ןתינונמשב וקיהבה תואלמה וייחל .תינוציחה ותוזח יפ־לע ןהוכ ,םירוחש
ת מחמ .ומצע ךותב םנוכמ היהשכ םג ,תובעה ויתפש לע ףחיר ,ימומרע ,קד
ו צצורתה ,ורשב ילפק ןיב קומע תועוקשה ,תוינריעה ויניע .רענתה םיעגרל .םונמינ

.המ־רבד תושפחמכ ,ביבס
. םתסהךמ ,שדוקה*יבתכמ רפס .הרוחש רוע־תכירכב חותפ רפס וידיב קיזחה
א יצוהשכ .המ־רבד תולמלממ ויתפש ויה זאו לזלזמ טבמ וב ףיעה םעפב־םעפכ
י לבב וליאכ ,הרענה רבעל ושאר הנפה ,ופא תא חנקל ידכ ,הטחממה תא וסיכמ
.תירקמ תויהל היושעה הדימה ןמ הלעמל התומד לע ההש רקוחה וטבמ .םישמ
ת וריסמ יאלמ םיטבמ הקרז .הגירסב הקוסע .הגואד .םיעברא תבכ השא הבשי ולומ
. לספסה לע ותבישי תא הביטיה ,הזגורב ףא ,החונמ־רסוחב .הדצלש טועפה לע
ו זיא העיבה התיארמ .הפרע לע תופוסא .רוחאל תוכושמ ויה תוקלחה היתורעש
, רזומ והשמ .יתד תיב לש ותעפשהב הרוקמש תירסומ תועינצ ,ךוניחבש תונדפק
ו טבמ הילע חנ רשאכ ךכב שח ןהוכה וליפא .התוגהנתהב היה ,תוריתס אלמ
ל ש העבהב ומצמטצנ ויתפשו רוחאל ופוג הטנ ןכמ־רחאל דימ יכ .תודחא תוינשל
.הניט וליפא .זוב

ל ופכה ורטנס תמיפ .הזע המונתב עוקש .רחא עסונ בשי םהינפל םילספס ינש
ת ובולש וחנ תונמשה ויתועבצא .הצחמל תוקושפ ויה תובעה ויתפש .והזח לע החנ
ה ליג ,םרומה ,ינמיה וסנכמ .ותפילח םיכמ הצבציב תבבורמ הטחממ .ויכרב לע
־ לע ןורקה לש וילגלג ףולח םע ויפמ וטלמתנ תועוטק תוחנא .הנבל קוש תסיפ

ץ ופקה ויפ ,השולח הקירשב בחרה והזחמ ץרפ ריווא .םינדאה־ירוביח ינפ
.לבס עיבה
, םינידע הפ־יטוטריש ,םירופא םידגב .םינפ־תרויח השא הבשי ונממ קחרה אל

, רחבומ ידג־רוע תויושע תופפכב תונותנ תונטק םיידי־תופכ .ףודש םינפ־רוע
ןינת־רוע לש קית .הקד די־תמא לע בהז־דימצ ,הרחת־דבמ הרופת שאר־תחפטמ
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־ יאב היתחת העז תובורק םיתעל .תובשחמב העקש קר ילואו ,המנמינ .הקיחב חנ
.תירירבש .תנדועמ תוליצא לש הריווא הביבס הפיערה .תוחונ

ת וסנוכמ .םולכ לש תויומד .םדא תויומד שלש־םיתש דוע ןורקב ויה הלא דבלמ

.תוקחורמ .ןמצע ךותב
. םידבכ ויה וירבא .ופוג לכב תטשפתמ השלוחמ תעבונה תואל שח .ויניע תא םצע
ו ילגר תא חותמל .בכשל שקיב .רוחאל ןכרנ .ותרדש־טוח ךרואל הפלח תרומרמצ
ח לפ דח באכ .תואופקה ויתועבצא תא חותפלו רוגסל הסינ .שייבתה ךא .הכלהכ
ע משל החוורל וחקפנ ויניע .וינזאב ומה םידח םילילצ .תינמיה ולגר ןהוב תא
, היצפח תא הקדב ,הילגר לע המק .ןורקה תא בוזעל הננוכתה ולוממ הרענה .ןואשה
ך א ,ומויקמ םלעתהל ,קחרמ לע רומשל הלדתשה .ורבעל םיבונג םיטבמ הפיעה

.התוא ךשמ ותוחכונב רושקה והשמ
, םינבל גלש־יתותפ .תמרוז הליפאה התיה ץוחב .השמישל דעבמ טבמ ףיעה
...תוצונ ומכ .םומעה ןבולהו .המומע הקירח עמש .השמישב ועגפ ,םיסמסמתמ
ה טנ הפוג .ותמועל הירוחא .חתפה רבעל הכרד התשע הרענה .ןולחה לא ובג הנפה
ה תיה התכילה .העורז תחת ליעמ האשנ .הדבכה הדווזמב תזחואה העורז רבעל
.ןוחטב תאלמ .השימג
ם ינפל החולשה ועורז .עודמ תעד ילב .הרצעל ץפח .הילאמ ויפמ הצרפ האירקה
.םינוא־תרסח .ריוואב היולת הראשנ
. וצצורתה היניע ינושיא .הינפ לע הרייטצנ ההימת .טא־טא .ותמועל הבסנ .הרצענ
־ רירבש דוע ךשמל וחכנ ףפונתה התלמש לבוש .המלענ ךכ־רחא .המ־רבד השקיב
ז או .וטבמב שוגפמ םיענמנ ,הקיתשב וב ולכתסה םיעסונה .ודבל ראשנ .הינש
ם הינפ .םהיבשומ לע וחוורתה םיעסונה .ץמאמב ופשנו ומשנ םימלבה .רטקה רפצ
.תמנמונמ תונרקסב הצוחה וטיבה םידחא .הלקה תשרא וטע
. קחורמ ומצע שח עתפל .הרזעל המכ .הטאל וברקב הררועתה הנכס לש השוחת
ת א ויתועבצא וששימ תעדה־חסיהב .רכומ ץפח לכמ םינקורמ .םיבחרמ וביבסו
.ןורקב השענה לא ותעד ןתנ .וסיכב תוחתפמה
. המיח־יאלמ .ובלטצה םהיטבמ .תומעוז םייניע גוז וב הצענו התגירסמ הקספ השאה
 ןיחבה אל טעמכ .תגסל ץפח .עודמ עדי אל .רוכע ,םהיניב בצינ השק רבד הזיא
ה יתועבצא .הטלחה תעבהב וצפקנ תוקדה היתפש .היפעפע תא הליפשה דציכ
ד עב םלענו ףדנתה וליאכ התדובעב העקש .הגירסה תוירוניצ תא תוריהמב ועינה
.ןולחה
א יצוה .םתארקל אבו ברק םומע ,לגלגתמ ןואש .םהיבשומ לע ודדונתה םיעסונה
.ץוחב השענה תא תואר ביטיהל ידכ ףפוכתהו ןולחה ןמ ןוילעה ופוג־גלפ
, םינבא־יקולח .הרועפ םוהת ויתחת האר .רשג ינפ־לע העש התוא הפלח תבכרה
. רשג לש םיקצומה וידומע .תוקד םימדוונושל .רזופמב םיעורז ,םיביהצמ םיחיש
ה סוכמ ,תעפושמ הללוס .םיינותלקע םיווק .םיקורי םימתכ .תוצפונמ ,תודחא תויבח
...ץצח־ינבא
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ן ואש .בשומה לע בוש חנצו רשיתה .הליחב םעט ויפב שח .הקזחב ויניע םצע
ה מויא השלוח שח .תודבכב םשנ .הצחמל רועפ היה ויפ .וינזאב המה םומע
.הפצרה לא וכעמל םייאמ ,והזח לע ץחל דבכ אשמ .ופוגב תטשפתמ
.וחומב הבשחמ הפלח /,יאדווב בל־תפקתה"
. הכרדמה לע זא לפנ .בל־תפקתהב הקל הב הדיחיה םעפה תא רכז ןיע־ףרהכ
. התיבה והואשנ .בוטב ומצע שח וליפא .ללכ ץמאתה אל ןכל־םדוק .םויה םצעב
ו ילא בושכ .והשמ למלימ .ויניע תא הטע לפרע .ול היה המ עדי אל ךרדה לכ
. תוכבל הצר .םיטמק .יכבמ תומודא םייניע .םיגואד םינפ וביבס האר ,וישוח
.ןהילאמ ופרגאתנ וידי־תופכ .ונורג תא קנח ךימס והשמ לבא
.המת "?תוומה לא בורק היה םאה"

. ורוע תא תכחול תננוצה תרגסמה דציכ שח .הטימה ילוש תא ותפל ויתועבצא
ל כל טשפתה לפאה םתכה .וחומב קתינ המ־רבד .הכימשה תחת ץווכתה ופוג
.םואמ רכז אל בוש .רבע
ל ב .דבלב הלק בל־תפקתה וז התיה" .ןכמ־רחאל אפורה ול רמא ,"רהזיהל וילע"
ו פוג תואירב לע רומשיש יוארה ןמ לבא ,וייחל תיניצר הנכס התיה אל .שושחי
ט רופס אל .תואלפנ ללוחל םייושע לגרב םילויטו הנוכנ הטאיד .הדפקה־רתיב
. הלאה םירודכה ןמ םויב םיימעפ חקי ,ןכ .תכשוממ ,תיטא הכילה .הלילח ,ץמאמ
. שושחי לב .תויתרגיש .תוקידב רפסמ בוש רובעי ךכ־רחא .םימי םייעובש ךשמ
."שמשה .חצ ריווא .םיבצע .עגריהל וילע .םיתעל .וליגב

ם דקתה .ויניע תא ורווניס תוקהוב שמש־ינרק .בוחרה לא אפורה דרשממ אצי
ע די אל .שאוימ םגו .והשלכ קחורמ היה .קבא־יננע ולעה תוששגמה וילגר .וטאל
. ותרדשדבוח ךרואל הפלח תרומרמצ .רכזנ לבא .ץורלו וילגר תאשל הצר .הממ
.דועצל ףיסוה .וחצמ לעמ העיזה תא החמ האל דיב .וקשחנ ויתותסל
. דימ וילע הלפנ הדבכ המדרת .םיננוצו םינבל םינידס .הנכומ הטימה התיה תיבב
. ותנשמ ץיקה תומימת תועש הרשע־שמח רובעכ קר .וידגב תא וליפא טשפ אל
ל ע םק .ונורכזב ושטשטינ לומתא־םוי תוערואמ .תמדקומ־אל רקוב־תעש התיה
ם יפצמ יוחיד םילבוס םניאש םיניינע יכ ןעט .דרשמה לא תכלל ץפח .וילגר
ל וכי וניא דחא ףא .הרבחל דספה םורגל םילולע םיפסונ םיבוכיע .ולופיטל
. הטימל רוזחל ותלדיש .ורצעל החילצה םיבר םיצמאמב .תכלל וילע .ופילחהל
ו ביבס םירוכריכה הארמל ןטר .בלה־תמושת זכרמב תויהל הנהנ ובל קמועב

ת מאב ?ןולחה תא רוגסל אמשו ?בער וניא םאה" .תונשנו־תורזוחה תולאשהו

"?רמצה*תכימ1ע תא ףידעי ילואו ?לוכאל הצור וניא
.ליגרה ולולסמל לכה רזח עובש רובעכ
ך יא .ךרע־ילק םירקמ .יאבה יטופטיפ .םולכ לש תוערואמ ינימ לכ התע רכז

ך יא .דרשמה ןולח דעב תוריינ םעפ ופפועתנ ךיא .םתניגב םימה־רוניצ ץצופתה
ה עשב התיבה רזח אלשכ םנבל וגאד ךיא .הניגה לש היחה רדגה תא םזג

...הדועיה
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. רטקה רבעל וכרד השע תדדונתמ הכילהב .וילגר לע םק עתפל .תוקומע םשב
. ףדמ לע תוליבח .תודווזמ .םילספס ירוט .הז רחא הזב וילגר תחת ופלח תובורקה
. םידעסמ־דופיר לש קורי עקר לע םיאופק םינפ .םיוו לע םייולת םיבע םיליעמ
.זוב ןיעמ .האנש וליפא .תורזבש הביא .תוממותשה .ןוהמית .תונרקס
ה רק העיז .ויתועורז תרזעב םדקתה .הלק תרוחרחס שח .וילגר תחת הענ עקרקה
ל שכנ עגרל .ופוג ץחל תחת וינפל וחתפנ תודבכ תותלד .וחצמ לע הצבציב
.המידק לפנו
* תופכ לע ןועש היה .הרשע״שמח ןבכ רענ לש תולוחכה ויניע ךותל טיבמ אצמנ
ן הב התיה אל .לוממ םייניעה ךותל ללצ וטבמ .וינפ לע הפלח המח המישנ .וידי
ר וחאל וינפמ הטונ ,הבע רוע־ליעמב ןותנה ,םונצה ףוגה דציכ האר .העבה לכ
.ןוצר־יא לש תשראב
י פכ ,תולצנתה תולמ .המתבד ולמלימ ויתפש .הדימע לש בצמל םמורתהו רזח
. ץק ןיאל וינפל וערתשה תונורקה .םלעיהל .תוריהמב קלתסהל הצר .הארנה
ה יה וינפל .ןושארה ןורקה לא עיגה .םישירחמ ,םמצע ךותב םיסנוכמ ,םידדונתמ
ם ומע ןואש וינזא וטלק רוחאמ .הלוענה תלדה לע ןעשנ וחצמ תרזעב .רטקה קר
ך כב עיקשה .ושארב תלדה תא ףודהל הסינ .םינבומ־יתלב ,םילמלממ תולוק לש
ם ינפואה .וחוכ יצמאמ לכב ןכמ־רחאלו עשעתשמכ הליחת .ופוג דבוכ לכ תא
, הליחת־הבשחמ אלל ,עתפל .וילגר־תופכ תא ועזעיז הפצרל תחתמ םיטעושה
.החוורל וחתפו ןולחה לא שגינ
־ ינרק .רועישךיאל םיבחרמ וינפל האר .ןולחל ץוחמ ןוילעה ופוג־גלפ תא איצוה
.םיחיש .תודש .םיצע .םיתב .םינבא .חתורה בלחה ןיעכ ןניעש תומומע שמש
ת צובק .טטר וראווצ רירש .ברצנ וינפ־רוע .ושאר לע ולפנ םינבל גלש־יתותפ
ו ענ ויניע .הדיל בצינ תחא המוק ןב ןטק תיב .ההכ םתככ םינפל הטלב םיצע
. םיימש יתאפב םיננעה לע ךפשנש ריהב־םודא ספב ןיחבה .וירחא ובקעו רוחאל
ן באב ןיחבה תודחא תוינשל .תונולחה ןמ הצוחה עקב רוא .קפואל לעמ שממ
.חותמ לבכ .בושיי לש טלש .םיוסמ ןוויכל הרומ ץח .תתתוסמ .הלודג
ת צובקו תיבה ומלענ וב ןוויכל ,רוחאל טיבה ןיידע .האלפומ הולש וברקב הררש
א ל ךא .עונל שקיב .ןורקה תפצירב םישרש ופיה וילגר .ןבאתה וראווצ .םיצעה
. ורשבל ורדח םיקד םיטחמ .וינפ לע תוירזכאב הפילצה הרק חור .לגוסמ היה
ן היללצ תוליטמ תובהלש .הכונח לש תורנ רכז .תטטור ,הנטק שא האר םש־יא
.המימח הריווא .תוביבל .ץוחב המוה תננוצ חור .תוריקה לע
ג דגיד חל ץפח .שטשוטמ ומצע שח .וכותב ךלהו םמסמתנ והשמ .ויניע תא םצע
. החונמב בכשל .הקצומ עקרקב הקזחב זחאיהל .ךליו לדגי ולקשמש הצר .ויחל תא
...ןוחטבב
ת ועבצא .תורזומ םילמ עמש .והואשנ תוקזח תועורז .רוחאמ ותוא ךשמ והשימ
. הצחמל וחקפנ ויניע־יפעפע .ופוג לכב וטשפ םוח לש תונושל .והזח תא ופש
.הפרב
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. םיסיטרכה״רקבמ היה דחאה .םהיניעמ הפקשנ הגאד .וילעמ ונחג םישנא ינש
.םינזרוטמה וידגב יפילע טופשל םא ,הארנכ דבוכמ עסונ ,רז םדא ,ינשה
ץ מאתה החלצה אלל .תרפוע־ליטמכ הדבכ התיה תינמיה ועורז .הקיתשב םתוא ןחב
ם יטפשמ המכ טלפ ,םיסיטרכה רקבמ רבעל בוסנ עסונה .ויתועבצא תא עינהל
.ןורקה תא בזעו הלודגה ותדווזמ תא םירה ,ותפשב
• רקבמב תינש וטבמ ץענ .םיעעונתמה ליעמה יטמקו בחרה בגה רחא בקע
.םיסיטרכה
.לואשל שקיב "?ונעגה ןאל ?ונחנא ןכיה"

.ומדנו טעמ וטטר ויתפש
.רדוח טבמב ורקס םיסיטרכה־רקבמ
.תובעה ויתפש ןיב ועלבנ תודחא תורבה .םר לוקב רמא ,"הג— רק״
.ןוצר־תועיבש לש ךויחב ופשחנ ויניש .תינש רמאו רזח ," — מרק״
.ףקותב לבא ,תויטאב הצוחה וררג .וילגר לע םוקל ול רזעו ןחג
י סוכמ םינטק תונולח ,להקה תנווכהל תורדג ,םילספס לש תורוש ויה ףיצרה לע
.תודימ״לדג ריקךועש ,תמוסרפ־תועדומ ,תורזופמ ריינ־תוסיפ ,הכב^
.שבי ,בוהצ רוא המורעה הפצירה לע וכפש ןואינ־תורונ

ה יה השק ץע*לםפס .הטמל חנוצ ומצע שח .המלענ ופוג תא תכמותה עורזה
.ותייאר םוחתב האצמנ אל היח שפנ ףא .ויתחת
.ותוא תואצומה תא דוע עדי אל ןכמ־רחאל



ןוגעל אל :ןתיול בדנ
 גילבהל םעפ דוע
 ת?בה*ילענ? תמה־ילמנמ
.ןג?ל אל

 הכימס םיחר^תקבא
 חינהל ףוג ,םשנל
 .החירפ־תושק םינבא לע
 חיט־יקרועמ ףלקל
 תאצל ,םיהד תוריק

.תוגגה רעש
 דליה ןופיפע םע
 םעפ דוע ,תואךל
תועתל

 םימוחש םיחדנ ןיב
,תלזבירועכ

הדגה יתרפ

אולכה רפה

 רךעב וטבמ ןתונ
ויניע חכמ ולאכו

. רםע.ך *m תא ץעה ץרופ
דדוגתמ םדאה
 ץ?ק’יערז רוכשכ
 ,םושגה קפאהחק לע
 ויפעך ץלוח גגה

 — םוסק ריואב
 ךל םיפטוק יגץז

.הךגה יחלפמ

תילכתב ןיזאהל

 תילכת? ןיזאהל
םרזה בחרל תשרכ

.תיעקרק דעו

 ונב תויח המ תולךל

.םיציקו םיפרח תחת ,ןונגס המו

 תונוצר רקח תדרל

 םיצע ישרשב םישוב?
 .רואה שד? םילפא
 הכורך תשרכ שרפל
 רבעת לב ,וניקרוע

.םימה תיצמת
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ל א הביחת וזיא םש הבותכ ,יבג ירחאמ םש־יא וא תוריגמה תחאב אצמב בתכמה
, הפטעמה תא עורקל ,סנכיהל הצר אוה ,תלדה לע תושיקנ ויה .רוזחיש והשימ
. יתאב ,האור התא" :רמולו ףכ־־תאיחמ ךות לא םילמה תא קדהל ,בותכב ץיצהל
ן כלו .שחרתמה תא ןיבהל דיתע ינא ."םיעגר הברה ךכי־לכ ירחא .ךתא .ןאכ ינא
א לש יתלדתשה .ןיבהלו ,יארב טיבהל ךלא ןתוא לענאשכ .הבינעה ,חוליגה
א רונה סומינהו בוטה םעטה ונשי דימת ,דימת .בוטה םעטה תולובג תא רובעל
ת א םייסל ךלא ןתוא לענאשכ .רחא והשימ בזכאל אלש ,םידדוב םישנא לש
ן מזב ךכ־יא ררופתמה ,רבדמ ומכ .ןויקנ לע רומשל יואר תאזה הגיגחב .תונכהה
ר ובעל וילעש ברה קחרמה ,תלדה לע תושיקנ ויהש חוטב ינניא .םינמזה ןמ
ן וצר יל שיו ,ךכוךכ יל שיו ,םייק ינא ,ןכא .ימואתפה ןוחכיפל שארה־באכמ
.רומגל םיוסמ
א ל .לבוקמ סוסיה ,רהימ אל אוה .ודבל ,הנושארה םעפב ,תאצל ול יתישרה

ה מכ דע .ותוא ריכמ ינא המכ דע עתפוי ,בושישכ .תונכהה תא האריש יתיצר
.יבוש ינפל ותוא יתרכה

־ ידאכ ףירחה ,יקנה ,רוהטה דחפה ,דחפה תא יתשגרה ייחב דחא םיוסמ רקוב
ו ב יתטבה .יתוא האר אל אוה .הנושארל ותוא יתשגפ רשאכ הז היה .להוכ
י תבשח .יתוא האר ךכ־לכ .יתוא האר אוה ךא ;ותמועל ינושל בברשל יתבשחו
ת ובלטצהב רפרפמ ,דוכל ,ספתנ ,ךכ־לכ שחומ יתייה אל םלועמ ךא ,וב קוריל
ם לש שדוח .חרי לא לודג רפרפ ,יתכשמנ זאו .ינממו ילא תוליבומה םיכרד לש
.ינורגב עלעלתה קורהו יכיחל ינושל הקבד
ף טלמ ,בג ,די הזיא לא לחוז ימצע רכוז ינא .העונתב דחפה איה הליחמה תשקב
ה אור יניא ינא יכ ,ינא יכ ,ילא אוביש שקבמ ,רחאה לא קדה ביתנב זכרתמ ,ףוג
ל כב ..ףסונ ןויסנל ןויסנ ןיב קחרמה תא תאשל רשפא המכ דע .וילא יכרד תא
.םיינזאל ךפהיא ,ןתוא לענאשכ .םירודכ ךכו־ךכ יל שי רקוב
ה סינכ שיו ,הכחמ ,ןאכ ינאש ,םלוכל ,םיצפחל חיכוהל לוכי ינא .סנכי הב תלדה
, ןאכש ועדי לכה ,ינממ ,תולוגעו תונטק תואיציה ,םיקדסהו םדה םע ,ינממו ילא
־ יפ איה וזה תלדהו ,סגה יעמה ןאכ ,םיקלחה תוריקהו הכומנה הרקיתה םע
..ותדלוה־םוי איה וזה הרוראה הגיגחהו ,תעבטה
ך שמ אוה .רג ינא ןכיה עדי אוה .לכמ ארונה הרק ,ןאכל ותוא יתכלוהשכ ,זא
ה עיספהו ,ילש התיה תידיה .רתוול ינחירכהו תוגרדמה הלעמב הקזחב יתוא
י דכ ול יתיפיצ ,והריכא םרטב .עדגיהל יתיצר הככ אל .ולש—המינפ הנושארה
.םהינפמ דחפה יל היה שורד םירודכל ץוחמ יכ ,תפסונ הילוח םילשיש
ןתומל יתיצר יתמיאמ
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.יתוא לאש אל אוה

?תנקור ותואש ןכותה המ
.ותוא ןיינעמ הז ןיא
?ךלה ןאל

.עדוי ינניא
ם תוא יתרדיס הנורחאל .םינשיה םימובלאב ץיצהל יושע היהא ןתוא לענאשכ

י תייה העובק העשב ,םוי לכב .ןקז םלצ תמ וא יח לוממ ןגב .ונממ קחרמה יפל
, תונועה לכ תא יתיאר ,תוריקה ךרואל תחא הרושב ימי לכ תא יתילתשכ .םלטצמ
ל פטל ולחה וב ןורחאה ץיקה לש יוהדה ןבלל דע םינוגה ןיב קדה רבעמה תא
.ינממ הפי עקר ירוחאמ םייק ,הינש לכב ,עגר לכבש שח ינא וישכע םג .לוממ ןגב
חאה ותבתכ .בתכמה תא חולשל יתבשח ןאל ,תלדב ןאכ קפדש הז היה אוה
ם יצרתמ ןיאש םוח םע ,אוהה תיבב ..?ילש הנורחאה יתבתכו—ינא יתייה הנור
. הלאשה-יטפשמבש הטושפהו האלפנה תמאה םע ,תולילב חנאנש ןורא םע ,ותוא
ר קה ריוואהו תלדה תא וחתפשכ ,איהה םעפב לבא ,םלוכ םע ראשיהל יתלוכי

ם גה ,תחא המישנל ףא יתרתיו אל זא ,ומע יתוא אשנ תיריבא הפונתבו ,אב
.הנקיזה לא ןכילשמו תולותבה תא םנוא הזה ריבאה יכ יתשחש
ם א .שיקהל הסניו ףיסוי ףוסה דע ךא ,תלדה תא טורסל אלא לגוסמ וניא אוה
ך כ-לכ תויהל לכוי אוה ,הזה ץוחב ,םש ךא ,ילא ריזחי—ותדלוה*םוי תא ןיבי

ו א ?םייניע ךל ןיאש םושמ קר האור ךניא םאה ..תוגיגח ,תוסינכ ,םיתב הברה
, ונליבשב תונומתה תא הלתא ינא ..?ידחפב הצוענ ךתייאר ךכ םושמ קר אמש
 ינא .ךויחל בישקת ,ירוחאמ הפיה ןגה תא הארת ,ילוכב יב ןנובתהל לכות
ד חי היהנ תחא הקדלו ,ברקתתש ידכ זוזא אל ,ילא רבדל לכותש ידכ קותשא
.תמ םלצו דחא ךויח םע םלוע ותואב
.ונתדלוה־םוי תא גוחל ךלנ ,ןתוא לענאש ירחאו

־ לגלג לע םירתוומ םיבכוכה םג .בושלו ץוחה לע רתוול תלוכי רבכ תאזכ העשב
ה זה רואה .ינא ינממ רתוי אל ,אובת אל איה שמשל הכחמ ההא םאו ,תולזמה

, חירה-שוחו תודליה םע ותוא לטונ התא ,ךשוחמ דחפמ ךניא התאו ...דעונ ונל אל
.ךתא םהב הצור ינאו ךתא םלוכ
ומתה ,גלשה-תוגספ לש רהמנה ןתומ ,תולודגה תורשפה רחאל ילא עיגה אוה
, הדוקנ לא הדוקנ לש הדידנה ,תוינמזה לש הכישמה-חוכ יפלכ המירזו תוסס
ן מ םומה יתייה .ימצע לע הריתיה העידיהו ,תוצמחהה רחאלש יארה בועית
. יהשלכ תירוטסיה עלצב םש’יא חנומ ינאש יתשח יכ ףא—הזה לודגה רוחיאה
. ןעשיהל יתוא ףחד רימט-אל חוכו ,יבג תא רשיי אל ןויגהה לש ריעסמ-אלה ועסמ
. םיהולאה תקירי לש חלצומ־אל לוכיא ומכ ,האקהה ןונגסב לכה ,םיקעמ ,תורדג
...וילמו דלי לש םחוכ הפימ ינא יכ יתשגרה םיתעל
ק ומע ךב טורסא יכ תיצרש ,םימעפ שלש יתא תמקש ,יכותב תומש ךל ויהש ,תאו
םה יתונוצר לכש תנבהו ףחי יתוא תיארש .םד דע וניתומולחב לטלטאו רתוי
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ת א תחדהש רחאל ןאכמ תכלה תא ׳תיעיבר םעפ ונל התיה אל ..הטימב הפק סוכ
, תוניפסה תא ,ןתוא תלענ ךכ־רחאו ,הפחי םלש רקוב ,תופצרה תא תפטשו םילכה
, תינש חתפיתש תלד לע יתמלח איהה תעה לכ ...וטאל קרטנש םומה םולש תרמאו
א ל תא ....תיעיבר םעפ ,תיעיבר םעפ לעו הטימה־ילכ לש שדוחמ בובריע לע
. באוכ הז ,תויורשפא םיחיטבמ אלו םירבסה םיבתוכ אל ,יתבתכ תא דוע יניבת
ע תפוי אוה םא .ןכומ לכה אל ?ויתועיספ ןה ולאש רשפא םאה ,חחב הזה טקשה
 האור וניאש ןמז לכ וילא אובל הצור ינניא ,הצור ינניא .ימויק לע בושחי ,ידמ
ם ע ,םירודכה םע יתלחתה זאמ ..ימצע תא טרופמ חותינב ול יתרבסהשכ ,זאו .יתוא
ל בא ,םפרא תא ריכהל ילע היהי ייח תא רצקל ידכ ..האלולה לש תרזוחה הרתהה
.תוומ־דע ןרקס ינאו ,ינממ טמשנ אוהה קלחה

ת בשל יל היהי רוסא .וז תופייע ריתסהל לולע ינא .ףייע היהא ,רקובב אובי םא
. .יתוא הזיגרמ תויתיצמתה ךא ׳םיכורא םירופיסמ ענמיהל ילע היהי ,הסרוכה לע
. .הניפב ףנטצה ,ותוא יתאנששכ ז םדרנ ,וניניב לדבהה תא ול יתרהבהשכ .ותואו

?ךשונ וניא עודמ
.ףלח רבכ רקובהש בשוח ינא
, ןוחצנ והז .ימוקמ לע בושי יתראשנ ןתוא יתלענש ירחא .רבד דבאמ ינניא ילוא
. וינפ תא רובעל ילב ןאכמ םוקל לוכי ינניא יכ דוע ןנוכתא אל ינא ?ןכ אל
!!ךתוא בעתל ליחתמ ..טושפ ..ינא ..לודגהו אלפנה םיהולא

?ףייע ינא םאה
...אל ,אל ,אל ,אל ,אל
ת א רוצעל אל ידכ יתקתש התוא יתלענש ירחא .ילש תלדה תא ריכמ אל אוה
ן מ ךרדה לכ תא יתישע תאזה םעפב .תושיקנ אלל ילא אובלמ ולאה םיינרקה
ה קריס טא“טאו ןולחל לעמ לבהה תא התחמ המלענ די רשאכ ,םוחה לא רוקה
ה ארונה תולתל רבעמ ,לוחכל רבעמ ,יב קר ,יב ץיצה םוסק שארש דע תוינשה תא
.םילמב
, ןתוא רסח התאש ולא םייניע יתשב ,האור ינא .םשונ ינא הברה המכ .םשונ ינא
.יתוא רסח התא ןכ לעו
ה תא ,ךילא ילש הבהאה לכ תא תוטירסב םלשת התא .יתוא אצמת אל ,בושתשכ
, ךיניעמ לבהה תא קחמא ,רקוב לכב ,ינאו ,יחוכ תא הפית התא ,תויחל ףיסות
י נא המכ עדוי התא ..!רויע התא המכ דע ,המכ דע תוארלו ףיסוהל לכותש ידכ
ו חתפיש רחאל קר הזמ לדחא ינאו םהב לקתיתש םישנאל םידומעל תוניפל דרח
ד יגת התא םשו ׳תולילב חנאנש ןוראו אלפנ םוח ךל ועיצי םשו תלד וזיא ךל
.אצמנ ינא ובש הזה רקובה לא אצתו "אל"
. .ררקמב הניבגו בלח ךל יתראשה ..םיכלוהו םיפכות שארה־יבאכ" ...?בתכמהו

"..זגה תא תובכל חכשת לא



ברשה ד»אממ ףרוחבו :קזח לא»ח>

 יל ירןע
, םוקל
 םיבגר םירפעמ יסיר לע

׳ הפירח המדא
 רחשה לא םוהתה ןמ תוחלשק ידי עב#ן
עק?ל
 םש} תוליל רחא תלחוז תעלות?

.דרוט

 םידבכה הלילה ינןע תא בוהבהב םירסנק םיבכוכ

, םיממ
 זאמ חרי ,רחשה לא םיליחכמ םדוצר תולוקו

םעפמו
 העמד? םיעוקשה תוגגל תוניב לא לועשמ ול שבוכ

ךוניעמ הרשנש

ךמוקמב תא?וק זוא
 ךירחא תחנה הב הצבה ןת?מ לע

יתוא
׳וידלי ראש תאו

קרב וב לכאש הזה עזגה ומ? םי?וב
ילבח? קמה שרשה לא

,ויבגר
 םומה תא קוצהו ודמע לע תאפק תא

.רבש

׳בש ינאו
 קר .בש ינא
 ,םוקל יל ירזע

םרטב
 יב ריאמו

.ברש



םיריש העברא :איג ךונח

םחרה תוצרא
ה יאבע רוחשו לאקע
םה תולילה ףא
.םיכושח

םיביהלמה םיבגרה תונוע
, הנעמ ץראו קוצמ
רעצה תותע
.םירפצה תודעב

ת ובור? תועב} בחרמב ןאכ
ת וחונזה ךי^בכ תועור
ת ואדו ל$ תוקלתקהב
.ןאמק ףרח לש םימעפו

בגה תובהזו
ם ישבכה הנקה?ת
הנחת לסלתסתו
.הללא׳גךפב

ם יננעה יררה ףא
ו ליעוי אל רב?
ח ולגה ףצקכ
ה ארמ לומ
ת ינת??יאן העונ? הלוע
.תיהלאה ךתונברס

ר וסו אלל ךולה
ר וסת אל רבכ ךממ
.הללק

ו דרשש חלמה יביצ??
ם ולחב םומה תורקתכו

ם יניבלמה םישבכ ידלש
.לגו רוט?

ן מ^הן חמקה םת םע
ה ללק ןיאו הכר? ןיא
ה רודק ץמר קר
הדגא לש טולו
.רבךמ יתמ רבך?
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 הפורע תחנומ ידז תיצחמ
 .הלוע ךתיב לאש ליבשב

 .םימוחנ תפעור ייח תיצחמ
 ץק יל םישת ייח תיצחמ

 םיליבק תובלטצהב

 יתודידב םע בועתו
.בטיה בזע

 םינבא לש תיצחמ

 .ףכה תא עירכת
 םירש רואה עברמב
 הרקת יריש םידליה

 המוצע ץעו
.ןמא הנוע

 םסוק תמילג ומ? ףפונתה חיטש
 .שורב לש ולצ חנ ךרדה לוקע לעי!
 בהז לוח לא קלן תחינצ
 .דלי ל^ ויתופכ ןיב קיהבמ
 הפ לא םירשונ םיתות

 הרוחש הפינמכ םירפצו
.ברש החומ
 תאשנתמ חורב
 .םןלגר תוגלוד רדגל רבעמ
.םולחמו תותמ תוור ויניע



ל ש הקעומה :וי»טשס>יו .יו ה זיו דולק
ורלאמ לש םינמורב קרס־תתימ

ר תוי תויהל .תרמא התא ,תופכל קשח ול שי :לושמל קשח ול ןיא םדאה
: קזח םתס אל .ךל יתרמא ,ישונאה בצמה ןמ חורבל .םדא־ינב לש םלועב ,םדאמ
א וה ,ילאוטקלטניאה וקודיצ אלא וניא חוכל־ןוצרה רשא ,ינוימדה ילוחה .לוכי־לכ
.לא תויהל םלוח םדא לכ :תוהלאל ןוצרה

La Condition Humaine, ע' 192.

ה ברה ."ויתולובגב ריכמה לולצה לכשה אוה" ,ימאק רבלא בתכ ,"דרוסבאה"

ת פפואה היסומלרדנאב םינורחאה םירושעה תעבראב וכפהו וכפה םיתפרצ םירפוס
ל ע םיעיבצמ הלא םירפוס לש םבור .וננמז לש הרבחב תוומהו םייחה תועמשמ תא
ן יאב ;ישונאה ןימה לש הלאה םייצוביקה תונויסנב תיתימא תועמשמ רסוח
א יצמהל דדובמ דיחי לכ לוכיש םימוחינה וא תועדה קר םיראשנ ,תיללכ "המכסה"
־ טיינ תרגסמ ידכ םוקיה םצמטצמ הלאה םירבחמה יניעב .ישיאה וכרצל ומצעל

ת וומהו םייחה אופא ךכ .םתומ דע םייקתהל םינודנ םדאה־ינב הבש ,תילאר
ם יללושמ ,םינמיהמ־יתלב תוערואמ ,םיידרוסבאו םיקיר םיעגר אלא םניא םרקיעמ
ם ולביש ןורתפ אוצמל היהי ךירצ ,םלבסל וא םייחה תא לבקל ידכ .םעטו תושממ

ף רח םייקתהל דיחיל רשפאיש ןורתפ ,היווהה לש תינושארה תוידרוסבאה תא
י ביטאטגו םויק לש יותיפה דגנ תוקבאיה לש יעצמא הזיא יוליגב אוה רבודמה .תאז
.תלבסנ םייח־תרוצ תניחב הזה יביטאטגווה בצמה תייאר לשו ,תומדא־ילע
( Nadeau) ודאנ םירומ ריעמ ״המחלמה זאמ יתפרצה ןמורה״ לע ורוביחב

ם מצע םילאוש םניא בוש ,םירחא דועו ...ורלאמ" ,1930 לש םישדחה םירפוסהש
ל כב המוד ׳ישונא עבט׳ב ןימאהל רתומ םאו ׳ןעיקפהל ןיאש ,חור־תויוכז׳ שי םא
, יטואכ ,ביצי־יתלב םלוע לש רויצ םילעמ םה ...םימילקאה לכבו בחורה־יווק
ה תוא םה םיגיצמ ,...תונוש תורוצב .געלנ וא הניב־רסח ,םעז־תמחלו םירציל ףרט
ה זיאב ?רשקה־רסחו יגארטה הזה םוקיה ךותל לטומה דיחי לש וחוכ המ :הלאש
ך כל תונווכמ ןלוכ טעמכ ...תורתוסו תונוש םהיתובושת ?זחאיהל הלצה־שרק
 רכס םישל הוקתה הגומנ דרפס תלפמ ירחא ...ובצמל לעמ םדאה הלעתיש
ן מורל ורלאמ ארוק ׳הוקתה' םשב הקווד םאו ,לרוגה לע טלתשהל ,תוערואמל
ת א קיעזהל ידכ העודי הדימב הז ירה ,הנורחאה ותיווחל שידקמ אוהש
.(22—20 ע״ע) ״רדרדימ םלוע לש ולוגליג תא רוצעלמ םישאונה
ד קמה ותיווהל םדאה תא םירכנמה ךרעה־תותיחפבו עוטיקב םייח לש ישוקה לומ
־ תאירק ,בורל תוריתסבו םיסקודאראפב ךבתסה ילב אל ,ורלאמ הרדנא חיטמ ,תיר
לש תגעלנה תוביבנה .םתס־תוירב לש הלקנה בצמה דגנכ רתויב תצרמנ רגת



51קרס־תתימ לש הקעומה

ו רוביגש העש הליחתמ וז תלאוג הלועפ .תירוביג הלועפל םדאה תא תצלאמ םויקה
ו מויק תולבהו ,ללכב םייחה תולבחמ אלמ ןובשחודיד ומצעל ןתונ ןמורה לש
ה לא לש םמויק לא םחיתהב רקיעב ןכתירחאו המצעלשכ הנחבנ הליחתבש ,ולש
ם ייחה תולבה לש הזח ירוקמה שפנה־ןובשח רשקתמ ורלאמ לש ותריציב .וביבסמש
♦ ,רוביגה לש הקיעמה תישיאה ותקוצמ לש תדחוימ היווחל רתויב תובורק םיתעל
ט תסאו ןמא לש הטושפ הבוגת םג םימעפל ,ותוחכונב תלוזה לש המויא הלפשה
ד יקפת תואלממ ולא תויווח .תיחכובח הרבחב םייחה לש ןוממישה וא העווזה חכונ

ר ואית ךכ הנה .םידעה לש םתמשנב תבבוגמה תעדה תא תושבגמ ןה ,ץיאמ לש
ו דידי לש הנועמה הפוגה םכותבו ,"םישבוכה״ב ןיראג הלגמ םתואש םינועמה
ה תוא ריכמ ינא ותמוק ללגב—ןיילק לש ותפוג תא יתיאר יתבבותסהשכ"." :ןיילק
, םיצווכתמ ירירש בוש דימו .רעתב בחרוה הפה :ףוצרפה עצמאב לודג םתכ—דימ

— ינא םג—ןעשיהל ץלאנ ינאו יפוג לא יתועורז תא קדהמ ינאש ךכ ידכ דע םעפהו
ם ד לש םילודג םירוחש םימתכ ,םיחותפ םיעצפ :יניע תא בסמ ינא .ריקה לא
ם יפפועתמה םיבובזה דחא ...םתוא וניע .םימוד תופוגה לכ ,תומק םייניע ,שורק
."יעורז תא םירהל לוכי יניא ,לוכי יניאו ,יחצמ לע דרי הז־התע ןאכ
א והשכ ׳טעמכ שחלב ,ןיראג רמוא /םייניעה תא ול םוצעל היהי ךירצ תאז לכב׳"
.ןיילק לש ותפוג לא ברק
ן יראג .םשוגמ ,םעזנ ,ףוטח סקלפרב בובזה תא חירבמ ינאו יתוא ררועמ ולוק"

.תונבלה םייניעה לא—םייניעה לא םיירפסמכ תוקשופמ תועבצא יתש ךימסמ
.בוש תחנוצ ודי"
.(191 ׳ע) ״׳...ויסיר תא וכתחש יל המדנ״
ף תושל וא ,ויחאל יארחאה םדאל ליבסה דעה תא ךפוה הז ןיעמ הארמ לש םלהה
ל אגיהל תוסנל וא הדילסה לא חורבל אלא לוכי אוה ןיא התעמ .עשפה תמשאב
.ערה תנקתל ןווכמה שעמב
ו לש וישעמ תא ןודל לוכי םדא ןיא .ןוכשי־דדבל־יא ונניא ,ןוד ןר׳ג בתכ ,םדאה
־ חרוא רחא שופיחה לבא .ותלוז ישעמ תא ,םיפפוח וא ,םירתוס םהש הדימב אלא
ל ש תטשפומה העידיה תא קר אל בייחמ היווהה־תוספא לע רגת ארקיש םייח
ם יעצמאה לש תישממ הריחב ונילע הפוכ והירהו ,דבלב תאזה תוספאה
. תאזה תולבחה דגנכ ישממ םויק םייקתהל ,םדאה תיווהבש ךרפומב המיחלל
. (1933) ״שונא ילבח״ב ורלאמ הרדנא בתוכ ,״תויחל אלא תוגהל אל ךירצ תונויער״
ה יהי אל ירה ,ונבצמ לש תילאוטקלטניא הסיפתב ךרוצ שי םג םאש ושוריפ הז רבד
בוקה תוישממה תוביסמב ,השעמ לש ןושלל המוגרית רחאל אלא שממ לש םעט הב
.ונלרוג תא תוע
א וה .דעו־תחא ןתינה רבד ונניא ,תחאכ הלועפו הבשחמ אוהש ,הזכ שפנ־ןובשח
ן מ ענמיהל ןמורב תולעופה תושפנה תוצור םנמא םא ,ףרה ילב שדחתהל בייח
ת ועמשמ םיאלמ ויה הליחתבש םייח לש םמוציעב ולו ,יביטאטגווה םויקל הרזחה
לעופ היהש לאוטקלטניאה תא םלגמ ,"שונא ילבח״ב ,רוזי׳ז טתסאה ךכ .הלודגו
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ת כלממב חצנדנילפ ,םויפוא ןושיעל ספתנו הרגישב עקשו רזחש אלא ותעשב
ת ושקנתהה ינפל ן׳צ יניסה טסירורטב שגופה רוטסאפה .שממה״רסוחו םולחה
ת בייח איה םג ולש תירצונה ותטלחהש וינפל הדוותמ ,קש־יאקךא׳צ לש וייחב
ת ד־תלבק תניחבב םניא תמאב םייתד םייחש התא רובס יכו" :םוי לכב שדחתהל
ה בחס םתס היה אל אוה 5ותבשחמ תא יח היה אוה םג ,והומכ .״?םויו םוי לכב
ת ועמשמ םיאלמה םייחב ךרע־יתוחפ םייח רימהל קר אל אוה ןינעה ."הקיר
־ הבשחמה לש רבעמה .ילאנאבה "זובה רות" רחאל םימי ךיראהל וליכאיש ,תימינפ
ם ע םיכסמה ,רטראס לופ־ן׳ז .קספה ילב ונב ללוחתהל ךירצ השעמה לא התרהטב
ו תקספהכ אלא תוומה תא ספות וניא ,םינתינה םייחה לש םתולבה רבדב ורלאמ
ו יניעב אוה ליבס חרואב לבקתמה תוומה .תועמשמ־ללושמ ומצע אוהש םויק לש

ה גאד םוש ילב ,הצק לא הצקמ תכשמתמה םילמ תרוש לש המויסב הדוקנ ןיעמ
ר יעמ ,(1945 ,ראמילאג) ״ורלאמ הרדנא״ לע ורקחמב .והשלכ ןוויכל וא הבשחמל
ה למה וז :תוומ .ישונאה בצמה לש ותולבה לילעב הלגתמ תוומב״ :ןוקיפ ןאטיאג
ת לצלצמ איה ?ורלאמ לש וטע תחתמ רתויב תובורק םיתעל ,קפס ילב ,תרזוחה
ת א בושחל ושוריפ ,םדאה יבגל ,שפנה־ןובשח .ויטפשמ םויסב הריטפ־ןומעפכ

ל ש הנימב־הדיחיה תילכתה ,תמאב ישונאה םוחתה הז הגה .תוומה תבשחמ
ן יאש החכוהכ ...אוה ןאכ תוומה" :םיארוק ונא (1930) ״םיכלמה ךרד״בו .״ונתעדות
! םדאכ יבצמ ?רמוא ךיא—אוה ילע קיעמה רבדה ...םייחה לש םתולבהל המיזהל
."בישה ילבל ,ןטרסכ יכותב חתפתי ,ןמזה ,םויאה הזה רבדהש ,ןקדזאש
י לבח" לעבש הדימב שממ—רטראסמ דאמ קומע לדבה לדבנ ורלאמ ןאכו—לבא

ר חא רת אוה ךכ ,םייחה לש םתולבה לע הבושתה תא ינוצרה שעמב שקבמ "שונא
ו רלאמ האור םימעפל .ונייחב רושק היה הליחתכלמש ,תוומה לש ותולבה לע הבושת

ב צמב הפי והשמ שי" .ןבומכ יטסילאידיא ןוחצנ—ןוחצנ ןיעמ ויתושפנ לש ןתומב
ת ועמשמה ן׳צ יבגל .(265 ׳ע) ויק ונב תודבאתה רחאל רוזי׳ז רהרהמ ,״תוומה
, ךמצע לש רומגה ןינקה" קר חרכהב איה ,םייחה לש םג ומכ ,תוומה לש תיפוסה
."ררחסמ דחא עגר לש תוצצופתהב אלא גשומ וניאש ןינק

ל ש "תיתוומ״ה הסיפתה תא ןושלה וזב הרב ן^ר׳ז הרידגמ ימאק" לע הרפסב
ו כרצב הרקיעב הנומט םדאה בצמבש תולבהה ,ורלאמ יבגל" :ורלאמ לצא דרוסבאה
ם ירוסיי לש םלוע אוה ורלאמ לש םלועה .ולש ותויתוומ לעמ םמורתהל םדאה לש

 הרקמ לש וידימ םתומ תא םיפטוח רתויב םישאוימו םיעדי םידיחי ובש ,קבאמו
.(205 ׳ע) ״תמיוסמ הרוצב תומל םיעדויב םירחוב םהש ידי־לע רויע

י דות פיליפ בתוכ ,ימאק רבלא לצאו ורלאמ לצא דרוסבאה תשגרה תא ותוושהב
ה רבחה תא ןיראג החוד (1928) ׳םישבוכה׳ב" :ןורחאה הזל שדקומה ורוביחב
 ןיב תושגנתהה וז ירה בוש .םיהולאה תא החוד אוהש םשכ שממ תיביטקניטסניא
ב רימל ןיראג עיגמ רשאכ תשגדומה הדבוע—היצזיליביצה־שיאל טקגיטסניאה־שיא
ן אכש המוד .ןידל דמוע ומצע אוהשכ ,טפשמ־תיב לש םלואב דרוסבאב ותרכה
ורלאמ תובקעב ךלוה ימאקש רשפאו ,ורלאמל ימאק ןיב הלבקהה דאמ הבורק
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ת וליגרה ויתולועפמ הברהבש תולבהה תשגדהל וסר^ לש וטפשמ תא לצנמ אוהשכ
̂ סרמ ןיא רשאכ /שונא ילבכ׳ב ויקל וסרמ ןיב םג הלבקה שי יכ המוד .קדצה לש
ר טראס לש וזמ תלדבנ ימאק לש דרוסבאה תסיפת .ועמוש אוהשכ ולש ולוק תא ריכמ

.(130 ׳ע) "ורלאמ לש וזמ רשאמ רתוי
ק יר ערואמ—תויהל ךירצ אוה ןיא ,רקיעבו—חרכהב ונניא תוומה ,ורלאמ יניעב
ו עבטבש תוספאה תא שרגל ידכ לועפלו ץלחיהל בייח ,הז תוומ־ןב ,םדאה .ליבסו
ל ש ,תונקיר לש עגרב התימה תקעומ דגנ" ,וגיס רבלי׳ז ןייצמש ומכ .ולש יתוומה
ע דומו יביסנטניא השעמ תוומה היהי ורלאמ יבגל ."לועפל דחא לכ בייח ,תונוכנ
ה שוחתב טלחומה תגשה םע דבב־דב לוחי הזה השעמהו ;םייחה ןמ תוחפ־אל
ה קליר היראמ רנייר שרד רבכש ומכ .יחצנ היהי האלהו התעמש עגר לש תיאליעה
ד וקשי םדא לכ ;ולש ותומ תא תומל תוצרל םדא לכ ךירצ ,תאזה האמה תישארב
ה נקסמל ותוא ךופהיש ידי־לע וייח לש וזמ תלפונ הניאש תועמשמ ותומב תתל
 תויחצנ לש םתוח עיבטמ תוומה .ישונאה וקבאמ לש תדבוכמהו הצוחנה ,תינויגהה
: םיטלחומה הנקויד תאו התושממ תא הל קינעיו ,הקמקמחה ונתושי בטימ לע
ם דא ןיא םלועל :ומצע תא ול המידש יומיד ירחא ץר ופכב ושפנ תא ףרוטה"

, ץצ טסירורטה .(13 ׳ע ,״םיכלמה ךרד״) ״...םייקתהל ידכ אל ופכב ושפנ ףרוט
ל ש הז ומכ קובידל ול היה ולש ותומו ,תוומה רחא יבש ךלה ,"שונא ילבח״ב
. טלחומ עגר לש יוליגה תא וב אצמי יכ ול אבינ ובלש ינפמ הקווד ,םירחאה
ח כונ אוה ,חוצרל וילע לטינ ותואש שיאה לש ןולמה־רדחב אצמנ אוהשכ ,הלילב
ה יווחה .תומל בייחה שיאב יחה רזעבה תוחכונב ,ןברקה לש ולגר םויקב ריכהל
ו רשב תודגנתהב ריכמ אוה :תילכתב ול עדומ השענש ,ולש ופוגב תינשנו־תרזוח

ה שוחת התוא דימתו" :םימחה םדה םורזב שחו ועורזב ןויגפה תא ץעונ אוה רשאכ
י נאה םע התוהז רשא ,העיגפלרדחונה ותושי יוליגל הרושקה ,"םידולחמ לש
ב יואב המיחלה לש הקעומ התוא דימת תמייק ץצ לצא ;תקפקופמ ול תיארנ

ת מרוגה הקעומה יהוז .שמשה־רואב ,תונקיר לש עגרב םדא תגירה לש ,ןגמ־רסח
ל ש הזכ עגרב תומל אוה םג בייחש ךכב הסומכה הקעומה—ססהיש חצרמה ן׳צל

ת לודג לש הייוליג דוביא ינפמ ,טלחומה עגרה תצמחה ינפמ הזה דחפה !תוביבנ
ת ויהל ידכ ,תודבאתהל ןכמ־רחאל ותוא ףחדיש אוה ,ילאטא׳פה השעמב ינאה
ר טראס ינפל הברה ןפש .הזכ היה וליא ,לא ומכ—םדאכ ,הרכה ךותמ תומיש חוטב
ל ש הקומעה הנווכה תא הצממ ,"לא תויהל ןוצרה" ,הינאמואיתה יכ ורלאמ ריהצה
י פלכ ,םלועה יפלכ ונתוגהנתה תנבהל חתפמה תא תנתונו תישונא הקתפרה לכ
.ונמצע יפלכו ,תלוזה

ה נך_ חתנמ ,"תיקסנאמורה תמאהו יטנאמורה רקשה" לש םינורחאה םיקרפה ינשב
ד ימתהל ,םיינחורה וישרויו יקסבייוטסוד לצא ,רוביגה תא ףחודה ךילהתה תא רארי׳ז
ת יצוביקה הקתפרהל לוכיבכ רכמתהש רחאל ,ומצע־סרהב ןכי־ירחאו ,ותלוז םרחב
:ונרוד לש הירוטסיהה תנמזמ התואש
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— ׳תיטסימ׳ה וליפאו ׳תינוריאה ,תטאושה ,תבגשנה—תודידבה לש םיסותימה״
ת ורסמתהה לש ,הדימ התואב םיבזוכהו ,םידגונמה םיסותימה םע רדסכ םיפלחתמ
. (266 ׳ע) ״.״ירוטסיהה םויקה לש םייצוביקהו םייתרבחה םיסופדל גייס־אלל
• תונמא לש םירקעה תומולחה תא עתפל החודה ,יקסבייוטסוד לש תרתחמה־םדא
ו מוכיסב .יתימאה םע השקה עגמה תא םהילע ףידעמ אוהש ריהצמ" ,תונמא־םשל
ד ועו ןיראג ומכ שממ ,(267 ׳ע) ״תוסייגתה לש הרות ומצעל איצממ אוה רבד לש
ת א םלגל שקבמ" ,רארי׳ז הנר ןייצמ ,בוליריק .ורלאמ לש םינמורה ירוביגמ הברה

 רתויב השלחה הדוקנב אצמיהל הצור ותוספאב הצורה .תצרחנ תחא הווחמב חורה
ר שקתהל ,ופכב ושפנ תא ופרטב ,הווקמ בוליריק .ותומב ,ותויתוומב ,ותוישונא לש
ת מ תויהל אלא ץופחיש ילב דבאתי ...בוליריק ...ררחסמ ןינקב ומצע לא
ו הירה ףוסבל אוה דבאתמ םא ...לשכנ בוליריק לבא ...תוומב ומצע אוה תויהלו
. םדא־ינב ראשכ והומכ ,ותויפוסל האנש ךותמו ומצעל זוב ךותמ תאז השוע
ד חאל תושדקומה ולא תורושב .(6—275 ע״ע) ״הליגר תודבאתה איה ותודבאתה
 דבאתמה טסירורטה ,ץצ לש סופיטה־בא תא םיריכמ ונא יקסבייוטסוד לש וירוביגמ
."שונא־ילבח" לש
ע רה לש תילאטא׳פה תילכתה" :רארי׳ז הנר לש וז תפסונ הרעהב ןאכ םייסנו

ה לאגהו ליאוה ,תודבאתה לש הרוצ ,םיפיקעב וא םירשימב ,דימת איה יגולוטנואה
ש לב אשומה ...תוומה איה תיזיפאטימה הקושתה לש תמאה ...תוריח ךותמ תרחבנ
ם ייאמש המ לכב השודקה תא אוה שקבמ ,לא ונניא יכ לע ושואיימ .וחורבו וייחב
ל א דימת ושפנ אשונ אוה ךכיפל .תאזה חורל ןטשל דמועה לכב ,הלאה םייחה לע
־ בויחה ...ותייווהב רתויב לצאנהו הלענה קלחה תא תיפוס רגמלו לוונל לוכיש המ
י מצע־ןברוחל ןוצר אוה תימצע־ההלאהל ןוצרה .תימצעדזלילש ידיל איבמ ימצעה
ה ארנ תוומה ...םייחה םעט אוה תוומהש טילחמ רוביגה ...טעמ־טעמ שממתמה

ו ז תונשרפ .(286—281 ע״ע) ״ןורחא ברשךויזחו הנורחא ׳החירב־תייווה, תניחב
ל ש םינושארה םינמורה ירוביג יבגל הדימ התואב הפי החוכ ןיגורבאטס לע
.ורלאמ
רדומה םירפוסה ןמ ךכ־לכ םיבר לע תוימצעה תוררופתה תכסונש םסקה לע ודמעב
ש י הליחת" :"תיקסנאמורה תמאהו יטנאמורה רקשה״ב רארי׳ז הנר ריעמ ,םיינ

ד עו ,רתויב םיישונא־אלה וידדצב הלעומה ,םייחה־לעבב לחה ,םייומיד לש הצובק
ד יקפתה תא ,לשמל ,קודבל היה ךירצ .רוהטה ינאגרואל דע ,ינושארה ןובקירל
" ורלאמ הרדנא לש ןמורה /םיכלמה־ךרד׳ לש לגנו׳גה תונומתב םיצרשה םיאלממש

.(5—284 ע״ע)
ם יפודר ויתולילש ויק ינפל ץצ הדוותמ ,(126 ׳ע) תושקנתהה ינפל ,ןכ יכ הנה
י נא וינפמש דיחיה רבדה" ."םינונמת רקיעב" ,תויח םיסלכואמ ,התעב־תומולח
א לא םניא הלא םיאנתב םייחה ."םוי לכב םדרנ ינאו .םדריהל אוה—דחפמ—דחפמ

ל ש חצרהרדשעמ לזמה־בוטלש ,רדוחו שלופ טויס דגנ קבאמ ,תכשוממ תחא הקעומ
אוה םא ורבח תא לאוש (127 ׳ע) ויק .ץק ול םימש ,ולש ותומ םסק םג ןכו ,ץצ
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ה למ שפחמ ינא' :ססיה אוה /.״ב׳״ ׳ץצ בישמ ,אל .״הגאדב״ תושקנתהה לע בשוח
ד וע קומע תויהל לוכי דחא רבד קר ...תטלחומ העיגרב ...החמשה ןמ רתוי הקזח
. ..ארוק התאש המל רתוי בורק ...לא רתוי בורק ,םדאה ןמ רתוי קוחר ...רתוי

."לפשה ...לא הזאטסקא .לילק אל .(1) קומע .הבע לבא .ןכ .הזאטסקא
׳?תאז ךל ןתונש ןויער שיו׳"
.׳ילש יתומ :ןכ׳״
ה ואתב שפחמש ימ ...ויק רהריה ,׳דבאתי אוה׳ .שפערוזיפ לש הז לוק דימתו"
• לאל ןואמצ ,טלחומל ןואמצ .השוחתב אלא ותוא אצומ וניא טלחומה תא תאזכש
, ןאכמ .ףלוחה עגרב אלא וספתל ןיא ולש טלחומהש ,ןקיטסימ לככ ,היה שח ז ...תוומ
 ןינקב ומצע לא ורשקל יושעהו עגרה לא ןווכמ וניאש המ לכל ולש זובה ,םתסהךמ
ה זיא היה לצאנ ,התוא האור היה אל ףא ויקש ,תאזה תישונאה הרוצה ןמ .ררחסמ
. לרוגה־תריזג תמקרתמ ונממש הרוצה־רסח רמוחה ,הב טלוש היהש ,רויע חוכ

ת דימ—שודק והשמ םג ךא ,ףרוטמ והשמ וב היה ...וישכע שירחמה הזה רבחה
ה תוא אלמתמ אוה ךיא שח ויק ...ישונא־אלה לש תוחכונב דימת היוצמה השודקה
ה נישה ינונמת ןיב לא תחא“הנועבו“תעב ץצ תא הליטמה וז ,תינושאר הקעומ
ת עדות ,הקעומה אוה םדאה דוסיש׳ ,וטאל ויק רמא /בשוח יבא׳... .תוומה תועורזו
׳"...תוומה דחפ וליפאו ,םידחפה לכ םידלונ הנממש ,ומצע ולש תוילאטא׳פה
* יאק־ןא׳צ לש וייחב ודי םצעב שקנתהל אוה הצור עודמ ץצ תא לאוש ויק רשאכ

, חצרה ,יטוראה גנועה ןיב עבוק אוהש יוהיזה תא ףשוחה טפשמב ן׳צ בישמ ,קש
ם יספות התעמ ."םירחאה וקפדי בהוא ינאש םישנה תאש הצור ינניא" :ולש ונולדחו

א לו ,דבאתמ םדא תונתייצ ךותמ אל" :ץצ לש םותסה טפשמה תועמשמ תא ונא
ל ש ןואמיצ ךותמ :תונתייצ ךותמ אל .״םיזבנה ןמ ץוח .גרוה םדא תונתייצ ךותמ

.(124 ׳ע) תיטסיקרנ הנאת
ף ידעמ ,השק עצפנ ומצע אוה הבש ,קש־יאקךא׳צ ייחב הלשכנש תושקנתהה רחאל
ל ע ץחולו ויפב ולש חדקאה הנק תא בחות אוהו ,הרטשמה ידיב גרהיל אלש ץצ

: ומצע ןולדיחה םויאמ רתוי קיעמה ,יאליעה םויאה תא לובסל לוכי היה אל ;קדהה
ו חוכ לכב" :יתודבעו םינוא־לדח רוציכ הסיסג־ילבחב ףלעתהל ,הרכה ילב תומל
ף ירחה עוזעזהו ,תימתס ,וחכנ הרי ,חרצ ן׳צ .תועלצב הטיעבב רטושה ותוא ךפה
. תומל וא ףלעתהל היה דיתע .תירחא ול ןיא יכ היה רובסש בואכמ ותוא רתוי דוע
ך ותל חדקאה הנק תא סינכהל חילצה ,וייחבש רתויב ארונה ץמאמה תא השע אוה
ש מ אל ,םדוקה ןמ רתוי דוע ביאכמה ,אבה עוזעזה תא שארמ הפוצ אוהשכ .ויפ
ה רי אוה :וירירש לכ תא הצויכ ףסונ רטוש לש תמעזנ בקע־תמולהמ .ומוקממ דוע
, ןורחאה עגרב ,לוכיבכ תלטבמה ,הנורחאה תאזה הרעהה תורמל ."ךכב ןיחביש ילב
ו תעיקש תא השיגדמו ,רוביגה לש תירוביגה ותנווכ תא ,לרוגה לש םזאקראס ןימכ
א וה .קיר תוומ לש םויאה תא חצונמה רוביגה ילוא חצנמ ,םוהתה ךותל הליבסה
ו גהנמ תא ותוושהב .יח—םילא ,טהול ,יתוויע ,ישיא תוומ ,ויריחמב ומצע תיממ
,לודגה ורפסב יקסבורבוד ׳זרס בתוכ ,רטראס לשו ורלאמ לש םגהנמל יינרוק לש
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ת א ינרדומה רוביגל הרומ ילנרוקה רוביגה" :"רוביגה לש הקיטקלאידהו יינרוק"
ו יבא תעושי איהדהה ורלאמ לש ורוביג לש הדיחיה תיתימאה הלואגה ...ולרוג

ן אכ ןכא ...תוומה״ןעמל־היווהב אלא אצמנ וניא םייחה םעט :ןומדקה
ע גרב אלא טלחומ ןינק ןיא :הנממ־סונמךיאש הרובגה־לש־הקיטקלאידה הנומט
־ ןינקל עיגהל ידכ ץצ דבאתיש בייחמ חרוכה ...תוומב אלא טלחומ עגר ןיא ,ףלוחה
, הנתשמ הניאש הירוטסיה לומ תורודה תצורמב תטבינה ,תירוביגה תינכתה ...ימצע

.(504 ,ע) ״הנתשמ וניאש םותס יובמב העוקת תראשנ
:ומצע ורלאמ לש ולוק בישמ וז תונשרפ לע
, הז םדא׳ .ושפנל רוזי׳ז רמוא ׳? הנושארו־שארב הצור אוה ובש רבדה הז ןיא יכו׳"
ך מ .תוומה לא אל םא אורקל לכוי המ לא ,ונוחצנב תויחל אל ךא חצנל לגוסמה
ה תימ תומל .םייחל םיקינעמ םירחאש תועמשמה תא ול קינעהל אוה הצור םתסה
.׳"רשפאה לככ הלענ

. יינרוק לש הז דצב ה׳צינ לשו יקסבייוטסוד לש םחקלב ןאכ ונא םיניחבמ הלקנ־לע
־ אל ןוזח הנניא—דבע תומ אלו ןודא תומ ,ןוחצנ״רוטעו עדומ תוומ ,תודבאתהה
ו ילאש םותס יובמ ותוא תודבאתהה התיה ן׳צ יבגל .ורלאמ לש ותריציב ץרפנ
י לב תויחל לוכי היה אל אוה .תעדה לע הלעיש דיחיה אצומה—םזירורטה וכילוה
, תינכפהמה הגלפמה לש ,תסוומה ,עמשוממה שעמה תא דוע לבקל אל ףא ,לועפל
ת יתגלפמה תונתייצה תמסיסל תחתמ .הדבל םעינהלו וישעמ לע חקפל הרמיתהש
ת ישיאה האנהל הפיאשה תא ,תימינפה הלודגה לש יכראנאה םולחה תא ן׳צ בינגמ
ת וצק לכמ תאשונ הפרה חורה התיהש ,תויריה לוק תורמל" :ירוביגמ עגרה ןמ
."דיחי־שעמ לש השגרהה תא תומילאה ול הקינעה ,ריעה
" דובכה לע רומשל דיחי יעצמא תניחב דינאיצב תודבאתהב רחב ,תאז דגנכ ,ויק
ר בדה ,רזגנ ונידש עדויה יובש ותויהב .ןורחאה לוועה חכונ ולש ישונאה ימצעה

, תוליבס איה התימ" :ונוצר יפכ ,ודי םצעב—תומי הב ךרדה אוה ויניעב בושחה
י תיוועה תוומה היה ,ימצעה קובידה זוחא ,ץצ יבגל ."השעמ איה תודבאתה לבא
ל ש םעמשמ תא טושפ שיגדמ תוומה ויק בגל .םישבושמ םייח לש םנוויכ תא עבוק

ו יק לש ותומ .םדאה תוריח לעו ימצעה־דובכה לע הנגהל שדוק ויהש ,םיליצא םייח
ה רטמ אוה ןיא—ץצ לצא ומכ אלשו ,ישונאה וקבאממ תינויגהה הנקסמה אוה
ה קזחה תועמשמה ןועט היהיש רבדה לע םחליהל היה שקבמ" .תכפכפהו הריפחמ

ה צור םהמעש הלא ברקב תומל היה ךלוה ?וימיב רתויב הלודגה הוקתהו רתויב
ם עט תתל ידכ ,םיבכושה הלאה םישנאה ןמ דחא לככ ,תומל היה ךלוה ? תויחל היה

ת ומל אוה לק !תוומה תא לבקל ןכומ היה אל םנעמלש םייחב היהי עצב־המ .וייחל
ש חל עמשי אל ךיא ,ןיעב־ןיע ךילא טבינ רבכ תוומהש התע ...ךדבל תמ ךניאשכ
ה איה םיתמ״טלפמ אוה םדא״ינב לש ירבגה םבלש וילא קעוצה םדאךברק לש הז
ל ש ןוילע יוטיב ,תולעתה לש השעמ תויהל היה לוכי תומל ...?חורה ןמ תוחפ אל
ם ילייחה ינשמ לצניהל היה ושוריפו ?ךכ־לכ המוד הז תוומ היה םהילאש םייח
."סוסיה־ךרד םיכלוהו םיברקה הלאה
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ר נורכזב הלעמ ,תוומל ןודנ ונמזבש ,אוה .תודבאתהב רחוב בוטאק םג ,עודי ןבומב
 ,ריק לא ובג ,ףוקז בצוהש עגרב שח רשא אושנמ־הארונה הקעומה תא ףרה ילב
ה קעומב םויכ םחליהל תנמ־לע .תורייהל ידכ ,החירב לש וא הנגה לש יעצמא םוש ילב
, הינשה םעפב ומצע לע תאז הפוכ אוה העו־תחא החצנל ידכו ,תינשנו־תרזוחה תאזה

.ונוצרמ—םעפה תאזו
ם יכילשמ םה ,היריב םיתיממ םניא׳ ,בוטאק די־לע עוצפ יובש ריטפמ ,׳םיחצנמה׳"
.(253 ׳ע) ׳רטקה דוד ךותל םייח םתוא

.(259 ,ע) '״...ןיבמ התא ,םייניעה ,םייניעה םג ,םייח ףרשיהל' .רמא ,׳ףרשיהל״׳

, ותונעל םידיתעה הלא תויח־יצירפ ועיגי םרטב ותושרבש דינאיצה תא עלביש תחת
ר בגתמ ךכ .הלא ןיעמ םירוסיי םהמ ךוסחל ידכ תונערופלחירבחל ותוא ןתונ אוה
י אנת—תוומה תעשב םדא לכ תלחנ איהש תודידבה לע תחא־הנועבו־תעב אוה
ה ב שת רבכש דיהדולזאבש הלפשהה לעו—תומדא־ילע ונמויק לש ןורחאו ןושאר
ה נחמב םיגזמתמ "ירבג הביח“שגר" ,תויראדילוס ,הלודג ,הלמח .התוברקתה םע םעפ
ע גרה תא ומצע ךותב בוטאק ךנוח הבש ,הווש הדימב תישונא־לעו תיתווחא ,תחא
ו יתימע ינשו תמה ורבח תפוג ןיב דדב ,ודבל היה בוטאק" .תוומה לש טלחומה
ל וכי לבא .הלילה ךותב הדובאה תאזה הריפצהו הזה ריקה ןיב דדב ,םילהובמה
ת אזה הריפצה ןמ ,ילוא ,וליפאו תאזה תודידבה ןמ רתוי קזח תויהל םדא היה
ו רותב אוה ףא .וייח לש רתויב ארונה יותיפה דגנ וב היה םחלנ דחפה :המויאה
:ףוסבלו .״ותרוגח םזבא תא חתפ
: הב עגאש עגרב חקו ,יזח לע ךדי תא םיש ,ןאוס׳ .דאמ ישירח לוקב רמא /םש יה׳״
ם ינשל אלא הקיפסמ הניא טלחהב תומכה .ילש דינאיצה תא ךל תתל הצור ינא
ן יאש וז הלד הלחא חכונ םעפנ ,יכבל בורק ,דיה תא ץחל אוה םג בוטאק ../דבלב
ה לודגה תתמה תרומת תאזה הכישחב ול הנתינש ...לוק הל ןיא טעמכש ,םינפ הל
 רתי—ומצע ולש תוומה תמיא תא חצינ בוטאק "...ודועמ תתל היה יושעש רתויב
א והש לרוג ,םייח־םתפירש תעווז תא םירחאה ינשמ ךסוח אוהש אוה עדוי :ןכ לע
ח וכ תשגרה וב תעטונ תאזה תירוביגה הבשחמה .תוריח ךותמ וילע לבקמ ומצע
, דובכ״רתיב רקיעבו ,תולק־רתיב ילוא בציתי ןהל תודוה רשא ,הקומע החמשו
:ארונו־םויא היהיש המכ לכ ,ולש ותומ לומ

׳! רתויב םיבורקה םיריסאה תשש תא ודדוב׳״
.׳דינאיצה תא םהל יתתנש אוה ינא׳ ,בוטאק בישה /םעט ןיא׳"

:ססיה ןיצקה"
.ףוסבל לאש ד התאו׳"
."הקומע החמשב בוטאק בישה /םינשל קר קיפסה׳"
־ ךות התימ ,הזע התימ םהל םיררוב "שונא־ילבח" לש םיירקיעה םירוביגה תשולש
א ב תוומהש ,םהייח תמגמל הרושק איהו לילעב־תיארב התועמשמ רשא ,השעמ־ידכ
־ לעה תותימה ןמ תוחפ חלצומו תוחפ יתפומ אוה ן׳צ לש ותומ אופא ךכ .הריתכהל
תויחל ודי־תלזאמ ,ולש ותשלוחמ תמ אוה .בוטאק לש וא ויק לש ,תמאב תוישונא
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* רסוחב ז הלפמ ןיעמ והירה ,ינויגה היהיש המ לכ ,ן׳צ לש ותומ .ונמז ךרוצ יפ־לע
/ ךכב ןיחביש ילב הרי אוה" :םימלש םייח לש םבולשכ תא םילשמ אוה ובש םעטה
ל פט אוהש לרוג לומ הרואכל םיבצינ ,תומל םה םינודנ םג םא—בוטאקו ויק לבא
ת א ,יינרוק לש וירוביגמ ךכ״לכ םיבר ומכ ,םתלעותל םיכפהמ—ינושארה םנוצרל
ם יכפוה םה םלרוג לש תינושארה תוליבסה תא .הז לרוג לש תינוריאה ותועמשמ
י די״לע תפומרדשעמ לש ךרע וילע םיליצאמ םהו ,תוריח ךותמ םכסוהש ןברקל
ל כ טעמכש ,םדא־תווחאו םדא־דובכ לש רצימב״תולעתהה תא הרטמל ול םימש םהש
.םהל ואטח םירחאה

ב
ו רלאמ" :ינרדומה Fatum•ה ןינעל ,ורלאמ הרדנא לע ורקחמב בתוכ ןוקיפ ןאטיאג
" םישבוכה״מ לחה ."יגארטה ונוג לע קר אלו ,הז לרוג לש ותועמשמ לע ונינפל עיבצמ
ק באמ וניא (ט״יה האמה לש הזמ לידבהל) םירשעה האמה קבאמש ורלאמ ןיבה
ם יחצנתמה םיסותימה תושגנתה ,המוצע םיחרזא־תמחלמ אלא תובירי תומוא ןיב
ה לא ןיבו םדאה דובכב םירחובה ןיב ברקה שטינ וירפסמ דחא לכב .םדאה לע
ר תויב לודגה ערואמה לש םיבלשה לכ רחא בקע ורלאמ .ודובעיש תא ופידעהש
.ומויסל דעו םינושארה וייוליגמ ,הירוטסיהב

, "םיעותעתה תוכלמ" לש תויזהה ןמ ןצוח ורלאמ רעינ ,"ברעמה לש ויותיפ״ב ,1926־ב
:רמאו ארק הת לש יואר שרויכו ,ולש םירוענה־תריצי
ה קימעמ ותובצע רשאו םיתמ םיחצנמ קר םינשי רבש לודג תורבק־תיב ,הפוריא"
ק פוא אלא יביבס החינמ תא ןיא ,םיללוהמה םהיתומשב רטעתמ אוהש ךות תכלוהו
א וה םג תומי ילוא .תודידבה לש ןקזה הפולא ,שואייה איבמש יאר ותואו םוריע
ד חפ־ישגר לש לוק .ושפנל בוזע בלככ הריפצ תחווצמ ,למנב ,םיקחרמב .ולש וייחמ
ך ל ,ימצע ילש הענ תומד .התוא חכשא אל בוש .יתומדב ןנובתמ ינא ...וחצונש
י לבסו התמה יתליהת תא ירה ,וכרצ־לכ דילגה אלש לודג עצפכ .הבהא ילב ינא
ת עד־תולילצ ...ךבהוא אל םלועל יכ ינא עדוי ןכ־יפ־לע־ףאו ;ךל יתתנ לכה .יחה
ת קעוצ וב דבכה הלילה הזב ,הפוקזו הדומלג תבהלש ,ךחכנ רעוב ינא ןיידע ,הבאת
ת רזוח םיה־חור התיה םהבש הלאה םיירכנה תולילה לכב ומכ ,הבוהצה חורה
"...רקעה םיה לש הנויאגה ותניק לע יביבס
ב תוכש םיבתכמה דחאב אטבתמ ורלאמ לש ןושארה לודגה ורפסב ירקיעה אשונה
ר דסב" :הפוריא תא רקוח ודצמ אוהש ,גניל ריעצה יניסה .ד .א יפוריאה עסונה לא
ם ע םולש ול ןיא שגרה־שיא ...יוטנ ןורדמ ןימכ שגרה־תמח תיארנ םכלש יתרבחה
־ תמח תא שארמ הזח םא םגו ,לבוס אוה ותואש הז םע םג ומכ ,הגה ותואש םלועה
י רהו ,חורבל הצור בוהאל הצורה שיאה .הז־אוהכ־ףא הב תונשל לוכי היה אל שגרה
, רחא רוצי איצוהל םיצורה ,םיבוהא תויהל םיצורה השאה וא שיאה לבא ;טעמ הז
דע רידא הכ ךרוצל םיעמשנ םהש יל המדנ ,תאזה המכסהל ותעינכ רדגמ ,םתבוטל
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ת גספב ,יפוריאה םדאה לש וזכרמב :תאזה הרכהה תא ןאכ אצומ ינאש
ף וגב תושגדהה) "תיתוהמ תולבה שי ,וייח לש םילודגה םישעמה
ם ידירחמהו םייולגה םידדצה רואיתל םישדקומ תאזה תובתכתהה יקלח רתי .(בותכה
ד יתעש המ לכ וכותב לפקמ רבכ "ברעמה יותיפ" .תידוסיה תאזה תולבהה לש רתויב
ך רוצה ,דרוסבאה תסיפת :ורלאמ לש םינורחאה םינמורב בולביל ידיל עיגהל
י ביטאטגווה םויקל רוזחל תורשפאה־יא ,תוומה־תדרח ךותב ישיא שפנ־ןובשחב
. ותואירב־עבטמ םדאב עוטנה ימצעה־דובכה חכונ השיבמ תוקלתסה אלא וניאש ןשיה
 הרומג תוריסמב אלא ונממ ןקרופ ןיאש ,שואייה תמיענ תא עומשל רבכ ןתינ
ל כוי םימעפל םג םא ,יהשלכ היגולואידיא חרכהב היהי אל הז לאידיא .לאידיאל

א רוקה תאו רוביגה תא ללוש ךכב ךילוהלו העטמה הזה הווסמה תחת רתתסהל
?  ורלאמ לש הז לאידיא אופא והמ .התימה עגר אוהש תמא־לש־עגר ותואל דע דחאכ

ה כפהמה תא רשאמ רתוי ,תיגארטהו תישונא־אלה הירוטסיהה תא רשאמ רתוי
, קשנהדרווחא תא םנ לע ורלאמ הלעמ ,תירציה הבהאה תא רשאמ רתוי ,תימלועה
. םדאה־ינב לש סמרנה םדובכ תרזחהל םורתל ידכ וב היהי ויניעבש דיחיה שגרה
ה ביחה־שגר ירה ,"הלפשה לש הכופיה אוה" ימצעה*דובכה ,ויק ונל רכיזמש ומכ ,םא
ס יסב לע לפשומה םדאה תא דימעמ אוהש יפל ,םדאל והריזחיש דיחיה אוה ירבגה
ר שאו ןהב םיפתוש לכהש ,רתויב תולודג תונכס חכונ ברקל־ורבח םע ןויווש לש
.םכרע־תלעמ תא בוש םיססבמ לכה ןהב

ה לולצ היצקינומוק איה ןיא .תומיטאב דימת הקול ורלאמ לצא תינימה הבהאה
ו לכוי אל יאמו ויקש הדבועה .םיפוגו תומשנ לש תקשוח תופיקש ,םייק־תבו
ר חש־תרסח תיארנ וז ןיעמ תימינפ הנבהש הדבועהו ,וז תא הז ןוכנ־לא ןיבהל
. םתבהא לש התוהמ םצע אוה ירה ורלאמ יניעב הז רבד—םמצע םיבהאנה ינשל

ת לוזה לש תמעזנה הפקתההש ,תימצע־תוסנכתה ,תורידח־יא ,קוחיר בכרומ סורא
ה בהאה־שגר ורלאמ לצא ,אופא ,ךכ .הנממ עורגל אל םג החצנל לכות אל םלועל
י בגל .רתויב תישיא־יתלב תיטורא תומילאב רתויב זעה ינויחה ויוטיב תא אצומ
ן ורכישה ,תימלוע הזל הז םירזה תופוגה סוניא ,לכ־םדוק ,איה הבהאה ורלאמ
ר וביגל הלגתמה רוחשה עגרה ,הזל הז םימוד םניאש םירוצי ןיב ארפ־יקוביח לש
ה תיה האלפומ ...רחא רבד .רבג ןימ אל .השא וז התיהו" :הדילו־תוומ־ימואתכ
ת רוועמ התא זע עגמ לש העורפה הכישמה התיה ךכ לשב ילואו .ותסיפתמ ירמגל

ח כונ ומכ היה החכנ ...תומולהמ ,תוקעצ ,תודרח—היהיש המ הז עגמ היהיו ,ותוא
, תעגל :התמועל וליטמ טקניטסניאה היה הסיסג־ילבח לא ומכו זהסיסג־ילבח
ה יה המ ול רווחתנ ףוס־ףוס ...םהילא דמציהל ,ךתוא םיבזועב קיזחהל ,ששמל
 דבאמ היה הכותבש וז תרוחרחס ינפמ הסחמ םש אוצמל ,התא בכשל :הצור
ם היתוחוכ לכ תא וצמיא רשאכ וז תא הז ריכהל םיכירצ ויה אל םה ;ירמגל התוא

י ותיפ״ב ונארק רבכ .(194 ׳ע ,״שונא ילבח״) ״םהיתופוג לע םהיתועורז קדהל
* תריציכ ,יפויל לגוסמ ,תוניינעתהל ידמל יוארה רבד איה השאה" :"ברעמה
ונתוא ענומ היתודוא־לע ונלש גשומה ...תומיוסמ תובוח יולימל דעוימו ,תונמא
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ך כ־לכ םיירלדובה הלאה םיעטקה תא רוכזנ הבה /׳תדחוימ תוישיא הל םחילמ
—  ינשה ןימה היהתש .גוזה־תב תא ריכהל אלש אוה רקיעה״ :״םיכלמה ךרד״ לש
ל ש תורמה םילמה תא ,ןורחאךורחאו ."ולשמ םייח ול רשא רוצי היהת אלש
ה בהא םשב וארקיש איצמה טולכ־רוכיש גולוכיספ הזיא" :"שונא ילבח״ב ,לאר׳?
ו לש םישנה ;םמורמ קוביד איה הבהאה ?וייח תא וישכע ררממ היהש שגרל
א וה ,םישנה לצא ןידל דומעי אוה .םקנ־תקושת ומכ ,ןכ ,קוביד תניחב ול ויה
א ל ,םחלנ אל המעש ,התורכמתהב ותצירעהש השא .ןיד םוש לבקמ היה אלש
ד חפ "לזמה־בוטל .תופוגה ויה .תונוזלו םיבגע־ישנל ןודנ .וליבשב תמייק התיה
ם ירבגה לכ .םייגולואידיא תולובג םידבכמ םניא ימצע־ןינקל אמצהו והותה
* ומוקה טסירורטה ן׳צכ והומכ ,טסילטיפאקה לאר׳פ :הווש דחא ןורסחב םיפתוש
ו זיא וכותב הנומטש אל םג ,םלועב אוה אצמנ םנמאש רתויב חוטב וניא ,יטסינ

ל ש הדמשהו שוביכ לש תלוביק ךותל ומצע ליטה אלש ןמז לכ ,היח תיצמת
.תויטוראב תמכתסמ וז ירה ויבגלו—תלוזה
.ומוקממ םק לאר׳פ"
ר מא /ומויקב תופירח־הנשמב שוחל ידכ ךבש רקיעה תא סייגל ךרוצ ךל שי"׳
.(192 ׳ע) ״וב טיבהל ילב רוזי׳ז
. ..ותוישיא תא דבאל ילב לאל תויהל" אוה ,לאר׳פ ריעמ ,"םדאה לש ומולח"

א יה ,רהריה ,תויטוראה ...ךלה לאר׳פ .השא םע בכשל טלחהב היה חרכומ
ד ימעהש הזמ התיה תעבונ ותאנה ...םכינש לצא ילוא ,תלוזה לצא וא ךב הלפשהה
* לע היופכה ;היופכה ,תרחאה לש המוקמ לע :רורב היה הז ,תלוזה םוקמ לע ומצע
ל וכי היה אלש אלא ,ומצע םע אלא םלועמ בכש אל רבד לש ומוכיסב .ודי
, גישה ול הכחמה תאזה תיניסה תועצמאב ...ודבל היהי אל םא אלא ךכל עיגהל

ה יה קוקז .ומצע אוה :באת היה וילאש דיחיה רבדה תא ,גישיו בושי ילואו
ת א שוחל ידכ תרחא לש הישוחל ,ומצע תא תוארל ידכ םירחא לש םהיניעל
ח רוא־ירבוע ויה ובש ,יוהד םלועל לעמ :תינטביטה הנומתב טיבה אוה .ומצע
א וה .תוקבדב םיקבחתמ הזל הז קוידב םימוד םידלש ינש ויה ,םיעותו םידדונ

.(194 ,ע) ״השאה לא ברק
, ועינכהל ךירצש ביוא ףוג אלא השאה ןאכ ןיא ינעבותהו ןסמחה רכזה יבגל
ת א תחכוה ובש רחאל ,ךממ קחרה ופדהל ןכ־ירחאו וילע טלתשהל ךילעש ףרט
ק ר הפוס םירשבה־תבהא ורלאמ לצא .ךלש הרומגה הימונוטואה תאו ךתונדא
" רחש־תרסח שגר־תמח" יהוז :ומצע לא דומלגה ינאה תא הכילשמו תרזוח
ו דועיי תא םישגהל ישונאה רוציה יורק רחא םוקמב ירה ,ורלאמ יפל .(רטראס)

ם יילאודיבידניא תוומו־םייח ןעמל קבאמב יאדווב ;הירוטסיהב ילוא :יתימאה
ר שואמ םויק ללכ הז ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו ;רתוי םיישפח ,רתוי םינוגה ,רתוי םילענ
ף קיה "ברעמה יותיפ" לש םיישיאה םיאשונה םישבול (1928) ״םישבוכה״ב .רתוי

א לא תימלועה הכפהמה לש ןכוס קר ונניא ,תישארה תומדה ,ןיראג .ירוטסיה
,ןיראג .ורלאמ לש תיטנאמורה הבשחמל רקיה ןוילעה־םדאה לש תומלגתה ,רוביג
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ן כומהו ,םייחה לש םתולבהב ידמ רתוי שחה םדא והז ?תרמוא תאז המ—רוביג
, הז ןיבעל בתוכ קוהור׳פ רובליו .וז תולבהל םוסחמ םישל ידכ לכה תושעל
ל כויש ידכ ,החירב התיה לודג השעמל ותורסמתה" :"ורלאמ הרדנא" ורוביחב
ס קודאראפו ,תערכמ הדבוע ."ול ענכיהל ילב רדוסבאה תעידי ךותמ תויחל
ם ימתה ונברק אל ףא ,ץירע לאידיאל ףרט שממ ונניא הז ןיראגש איה ,הרואכל
י קסבורבוד ׳זרס זמורש ומכ .תומדא־ילע םדאה לש ובצמ רופישמ שואייה לש
ל א הז ורלאמ לש םינכפהמה תא רשקמה רבדה ירה ,יינרוק לע ותדובע ילושב
ו תשיגפ] התעפוה עגרמ" וז ירהש ,היגולואידיא אל ,"ירבגה הביחהדעגר" אוה הז

."הקווד תגלפמ איה [יסורה חילשה םע ואיק־ןאה לש
ו יבגלו .שעמה — ץצ לצא ומכ — איה םייחבש דרוסבאה לע ןיראג לש ותבושת
ט ושיק־ןוד תמגודכ ,תושעיהל ושוריפ םירשעה האמה תא םלוהה דיחיה שעמה
ה ז ןיא ויבגל ירה ,ינכפהמ רוביג אוה ןיראג םא .םיאכדנל םחולה ,ז״טה האמב

ן ועגשה איה הכפהמהו ,שממ תיקסטנוורס תומד יהוז .תוחפ ףילחת םתס אלא
ן מ טלמיהל ול תרשפאמה ,המודמה ילואו ,הליעומה הינאמה וז—הילע ןגמה
י תרבחה רטשמה המ לדבה ילב ,ישממה םויקה לש ותוהמב העובטה תולבחה
א יה יניעב !רופישל תנתינ לוכיבכו ,הער הרבחה ןיא יניעב" .יח התא וב
ת אצל ידכ תושעל יתלוכיש המ לכ יתישע םא .ירמגל רחא אוה ןינעה ,דרוסבא
י נפמ הז ירה ,ןירוחךב ראשיהל תוחפל וא ,הלאה םימטמוטמה ינפלמ יאכז

ר הוסה־תיב םע םילשהל הלוכי הניאש הרוצב יל רייטצמ—ימצע ינא אל—ילרוגש
־ יוניש .תעד־רסח :רמול ללכ הצור ינניא .ידרוסבא ...הזה ךחוגמה עינמה לשב
ר רועמש אוה הכותב קדצה רדעיה אל .יתוא ןיינעמ וניא תאזה הרבחה לש הינפ
ה רוצ וזיאב ינומא תא תתל ילש תורשפאה־יא ,רתוי קומע והשמ אלא יתוא
ב הוא ינניא ...ןפוא ותואבו ,טסיאתא ינאש ומכ ילאיצוס־א ינא .איהש תיתרבח

ם נעמלש הלא תא—הרצקה ,םעה תא ,םיינעה תא בהוא ינניא .םדאה־ינב תא
, ןכ .םיחצונמה םהש ינפמ קרו־ךא לבא ,םתוא ףידעמ ינא ...םחליהל ךלוה ינא
ם היתולעמ :םירחאב רשאמ ישונא שגר רתויו בל רתוי םהב שי רבד לש וללכב
ם חול ,תוילסרבינוא תולווע לש ןנקתמל רזומ ןימאמ־ינא הז ירה "...םיחצונמ לש
ם של רתוי לעופ ןיראג ...!תלבוסהו האכודמה תושונאה לש הניינעל רוסמה
. ותלועפ תא הרואכל שידקמ אוה ול רשא ,בוטה תא תרשל ידכ רשאמ הלועפה
ר בד ךל ןיא .הדיתעה הלועפב ובורו־ושאר עקוש ,המידק חרוב והירה תוצלחיהב

ם יכרצה ןיב םוהתה הניעב תראשנ :הלועפה ךותל תאזכ החירבמ רתוי יתעמשמ־וד
ל ש ירכנה ולרוגל ורקיעמ שידאה ,חצונמה־יתלבו יטנאמורה ועבט לש םיקומעה
י דכ ,ונממ בוט ןיאמ ,ותרשל רמיתמ אוהש רומחה יתרבחה לאידיאה ןיבו ,תלוזה
י לבו—תימלוע םקופיס לע םיאב םניאש ,הלאה םיימינפה םיכרצה ןמ קמחתהל
.רתוי ךכב םקפסל

ק ובידה זוחא הליחתכלמ ומצע שח ,(1930) ״םיכלמה ךרד״ לש רוביגה ,ןקרפ
םייחהש ינומכ שממ עדוי התא" :ןמזה לש הדירחמה ותמירז ,תוומה םויא לש
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. ..ךלרוג לע הבשחמה ןמ םלועל טלמנ ךניא ךדבל יח התאשכ :תועמשמ םהל ןיא

י לע םירבוע ייח לכ ...םייחה תולבהל תכתוח החכוהכ ..ומכ ,אוה ןאכ תוומה
: תמא אוה—דחפמ התא םג ירהש—רמול הצור התאש המו .הזה רבדה תייארב
ם תסירדב ןוצר־עיבשמ והשמ םג שי !ןכ יהי .ייחמ תוחפ קזח ינאש תויהל לוכי

ל ע בשוח יבא תומל ידכ אל—?דבאתהל שממ תבשח אל םלועמ"—"םייחה לש
— תוומה" ,רלדוב לצא ומכ ,ורלאמ לש וירוביג ליבשב ״!תויחל ידכ אלא ,יתומ
ה מואמ הנשת אל תינכפהמה היגולואידיאה ."היחמה אוהו ,םחנמה אוה—!ההא
ן ׳צ יכ המוד (1933) ״שונא ילבח״ב .העבזעחעדיי“אל תובבל לש הזה קובידב
ש ידקהל ול תרשפאמה ,הצחמל־תיטסימ תועמשמ תיטסירורטה תוליעפל סחימ
, תשדקנה תאזה תוליעפל "תד" םשב אורקל ברסמ אוה לבא .ויתוחוכ לכ תא הל

ןימל םזירורטה תא תושעל הצור התא" :ותוא לאוש ןאוס .היפאב דאמ תדחוימה
ץצ יבגל ."ךמצע לע הרומגה הטילשה ...םייחה תועמשמ .תד אל"—"? תד
שח אוהש ול יד אל .ןמצע ינפב תורטמ תויהל םיכפוה תודבאתההו חצרה
.ולש דיתעה ותומ ותוא םיסקמ לכמ רתוי •,ויביוא לש םתומ־ילבח לא הכישמ
ח תפמ־תטטיצ איבנו רוזחנ םא ,"רשפאה לככ הממור התימ" תומל הצור אוה
י נפמ תיאורלאמה המיאה תא הלגמ ,בוטאקו ויקמ רתוי דוע ,ץצ ."שונא־ילבח״מ
ל רוגל הזבה הרובגה לש ינאי׳צינה ןורתפה תא ול ץמאמ ץצ .תולפית לש התימ

־ ירסח תוומה דגנכו םייחה דגנכ תחטומה הנימב־הדיחי רגת־תאירק ,רויעה
ד ע :בושחל שיו—תוינוציק ידיל דע וז רגת־תאירק איבמ אוה ךא .תועמשמה
־ בוקע וכוויתב) דילוהל ידכ הקווד אל םזירורטה ךרדב אוה רחוב .ףוליס ידיל
ם דימשהל ,םללשל ידכ ,רקיעב ,אלא ,תומדא־ילע רתוי םיישונא םייח (םימדה
. ומצעל רשפאה לככ םיזעו םינכוסמ ,םירצק םתושעל ,תושקנתה לש ןיע־ףרהב
ה זאטסקאה תא תעדל ,םימיאה־איזעב ומצעמ ףוס־ףוס תונהיל אוה וייוואמ שאר
ה לוכי ורלאמ לש תירוביגה הבשחמה .והותה לא ףקשנה ץפנה־ןועט עגרה לש
, הקווד םיקרפלו ז (בוטאק ,ויק) בידנו יבויח םזילאידיא תרוצ םיקרפל שובלל אופא
ו ז תינאי׳צינ היפוסוליפ הלוכי ,התוהמב תילאיצנטופ עובטה ףלוסמה בצמב
ן וסא־תרהו הרבחל תניוע ,תיטסיקרנ תוללותשהב ,סרה לש ףוריטב לגלגתהל
ם הינמיס ,הדימה לע רתי הכשמתנש תורגבתה לש יפוא־יווק םה הלא .ומצע דיחיל
ו תומ ירחא .ונל ובישהל לוכי ודבל תוומה קרש דובאה ןדעה־ןגל םיעוגעג לש
א לא םישדח העשת אל" :"שונא ילבח״ב ,יאמ לא ושואייב רוזי׳ז רמוא ויק לש
. ..לש ,ןוצר לש ,תונברק לש הנש םישש ,רבג רוציל ידכ תוצוחנ הנש םישש
 ןמ המואמ דוע וב ןיאשכ ,רמגומו יושע הזה רבגהשכו !ךכ־לכ םיבר םירבד
. "תומל אלא חלצי אל בוש ,תמאב רבג אוהשכ ,רגבתמה רענה ןמ אל םג ,דליה
* מדה הלחמה" :ולש תורגבתהה־םולח ,אופא ,היהי יאורלאמה שיאה לש ורקיע

ה יווהה ידי־לע לספנ אוה ירה ונממ אפרנ אוהשכ ."תוהולאל ןוצרה" איהש "תינוי
ת א דביאש םע עווגו ינויגה אוה ףוס־ףוסש ,טושיק ןודל המודב ,םלעיהל בייחו

.ולש יתוהמה תודליה־ףוריט
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ג
, ונרוד לש "ריסאה־רומזמ" הז ,(1935) ״זרבה תע״ לש םיכוראה םיגולונומה ירחא
. (1938) "הוקתה" ורפסב ״שובא ילבח״ לש תירופיסה הקינכטל ורלאמ רזוח

 תיתמארדה המצעה תא תושיגדמה ,תוזע תונומת ןתוא םיאצומו םירזוח ונא םש
ת א תוגישמ ןה" ,הלעמל רכזוהש ורקחמב קוה^ר׳פ .ו בתוכש ומכו ,הלילעה לש

ר שע ,הליחת הגצוהש היעבה תרזוחו־הצצ "הוקתה״ב ."יטתסאה םשורה ברימ
, תיארפה הקושתה ןיב תעלגתמה תושגנתהה :"םישבוכה״ב ,ןכל־םדוק םינש
ה רושקה תינכתה יפ־לע גוהנל הבוחה ןיבו ,תידיימ הלועפל ,גנוהב תמסרכמה
ם דנאנרה .םילודג םיירוטסיה תוערואמ ידיל איבהל רומאה ,לוקשו יוגה לאידיאל

ו לוכ־לכ תויהלו םיאלמ םייח תויחל ונואמצ תא הוורמה ,תידיימה הלועפב רחוב
ר חוב והירה ,ן׳צל המודב .העידיה־א״הב הירוטסיהה ןובשח לע—לא ןימכ ,אוה

ו יפורגא תא רסואה לבחהש העשב וליפא ,ויניעב תענמעיתלב איהש התימב
י בגל םג .הנממ חורבל יאשר אוה רשאכו ,רעת לש ובהלב ךתחנ ובג ירחאמ
י לבח" לש חכופמהו םויפואה־ףוטש םכחה ,רוזי׳ז לש וז הרמיא הפי םדנאנרה
. "םייחל התוא םינתונ םירחאש תועמשמה תא ותומל קינעהל היה הצור" :"שונא
— ונמזב ויקל המודב—םה ,לאונאמ ,ןינאמ ,היסראג ,״הוקתה״ לש הירוביג ראש
ם צע .דלונה תא תוארל ונממ רתוי םיביטימו םדנאנרהמ תוחפ חור־יממורמ
ו א הדמשהל םמצע דיקפהלמ םתוא םיענומ ,םהבש ידוסיה םזילאירה ,םתואיצמ
.םתלוז תא הילא ףוחדל
 ותריציב האלהו "הוקתה" ןמ ףרה ילב םצעתהל דיתעה ,הלעמבךושאר אשונ

ם יכילשמ םידרפסה םירכיאה .תירבגה הנחאה לש הז אוה ,ורלאמ לש תיקסנאמורה
: ״הוקתה״ב הז עטק לע קוהור׳פ דיעמ ךכו .םיעוצפ םיסייט ליצהל ידכ דגנמ םשפנ
ת ויראדילוס לשו ,תישונא תויראדילוס לש תיגיגח הנומת איה הלוכ הנומתה"
 הנומתה ."רתוי הלודגה םדאה־תווחא ךותב אלא תיטסינומוקה הגלפמה ךותב אל
ת להמנ ובש ,רקי ריחמב הלעש ןוחצנ לש וז המיענב תמייתסמ רפסבש הנורחאה
ל אונאמו .םולש היהי םימיה דחאב" :תרדוקו הארונ הינוריא ,1938 תנשב ,ילוא
, הלאה םישנאה ןמ דחא לכ ומכו ,והומכו ...ומצע יניעב ינומלא ,רחא שיאל היהי
ה הותה שיאל המודב—התוהמ לע ףוס־ףוס תדמוע םימדה־תזקומ וז דרפס התיה
ל בא ,המחלמה תא םילגמ תחא םעפ קר .התימ תעשב ולש ונקנק לע םואתפ
ל ש ולוק עמוש לאונאמ היה הנושאר םעפ וז ...םייחה תא םילגמ תודחא םימעפ
— תומדא־ילע םתוחכונמ רתוי גיאדמ ,םדא־ינב לש םמדמ רתוי רומח אוהש רבד
ש חרב הלוהמ תוחכונ התוא וכותב היה שחו ז םלרוג לש תיפוסניאה תורשפאה
."ובבל־תומלהכ הקומעו תדמתמ ,םייובשה לש םהידעצ לוקבו ףוסה־ינק

ה לילעה תבבוס ,(1945) ״גרובנטלא לש םיזוגאה״ ,ורלאמ לש ןורחאה רומגה ןמורב
ורתמ ויהש תודוסיה ינש תא וכותב בלשמ אוה .ה׳זרב ןאסגו לש ותומד ריצ לע
, ךכ ךותמ ,גישהל ידכ תידיימ תעמשמ ךותמ לועפל לגוסמ אוה :םדנאגרהב םיצצ

עיגיש ומכ ,םלועמ עיגה אל ומצע ויק .ותוישיא קפואל רבעמש הקוחר הרטמ
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ך א םתסה־ןמ .הלאה םירתוסה םיפחדה יבש ןיב ישממה לקשמה*יווישל ,ה׳זרב
ה ינשה םלועה־תמחלמ ימיב דוע הנמתסנש ,המכסהה המקרתה תונידעבו טאל
ת ביטח לש דקפמה ,ורלאמיה׳זרב לנולוקה לש ויניעל תיטסילוגה ירמה־תעונתב
ן יבל דרפסו ןיס לש םיחרזאה־תומחלמב רבעשל םודאה םחולה ןיב ,ןרול־םאזלא
.תפרצב תישימחה הקילבופרה לש דיתעל הגידמה־רטסיבימ
ל ש םיזוגאה״ב הנושארה הרושב הנושארה םעפב עיפומ בושח דחא רוביג דוע ךא
א ל .ולשמ בטיה רדגומ דיקפת ןאכ אלממ םדאהךומה םעפה תאז :"גרובנטלא
ם יצלחנה ,םידיחי םירוביג לש םתלועפל תיפוסה תילכתה אוה ןיא בוש ,רבעב ומכ
ר דגמ ןאכ אוה אצוי !הירוטסיהב קוחר דעומ הזיאב ותוא לואגל ידכ ברקל
, ינומלאה ןומהה—ןמורה לש רתויב םיזעה םיעגרב ומצעמ לעופ אוה .ותוליבס
 ןתינה ףתושמ לאידיא ןעמל ,המלש העידי ךותמ קבאנה—הזכ אוה רשאב לעופה
ש גר ׳לכה לע הווש הדימב םייאמה תוומה עגרב ,םואתפ ."וישכעו ןאכ" הגשהל
ת טשפומה ,הבשחמה רשאמ םיביואה םילייחה ןיב רתוי קזח ילסרבינואה הנחאה
ה זל הז םיעייסמ ,םינמרגו םיסור ,שפנבדניביואה .תיתמחלמה םתביא לש ,ירמגל
ן מז אטבל ןקזה ה׳זרב דיתע ותואש שגרה אוהו .הז תא הז םיחבוט םה וב ברקב
ת רחא ותוקמעש שגרב היה ןינעה ...שטשוטמב רהריה ,ז םימחר׳" :ותומ ינפל רצק
ם יקחרמ־יספאמ אבה שגר ,דרפה־ילבל תובלתשמ הנחאהו הקעומה ובש ,ירמגל
י נפב דמע אוה :יבא לש וקוביד תא גרובנטלא רכז חלפ םואתפ״עתפל ...ןמזבש
, םאזלאב רשא ,גרובנטלא לש זוגאה־יצע ."זוגא״יצע לש םיידי־תובחר תושרוח
ל עב למס ורלאמ לש ויניעב םה ,תוניוע תויוברת יתש ןיב רשגמה הז רפס״לבח
ת והזה תא רוביגל םיריכזמ םה .תישונאה הירוטסיהה תולטלטל לעמ הלעתמה יפוא
, ותומ תעשב .ינידמ ךוסכיס לכל רבעמו לעמ ותויכשמה תאו םדאה לש הקומעה
ן אסנו הכוז ,סדנאנרהו ןיראג ,בוטאק ,ויק ,ץצ לש םהיתותיממ דאמ דע הנושה
ת כתוח ,תבקונ תודע אלמתנ אוה" :ץרא־ילע םייחה תועמשמ לש תולגתהל ה׳זרב
, רשואה איה םייחה לש םתועמשמ :ונורגב אלכ התואש תאזה הקירשה ומכ שממ
, ןופצמהדוופיקנ !רשואה לש ותאיצמב אל קרו לכב קסע—!ותומכש ליווא—אוהו

ו יפוצפיצ קר ,המויא םייניעי־תזיחא אלא םניא הבשחמהו הלמחה ,ימצעה־דובכה
ת מעזנה הריקסב .בילעמה וקוחצ תא עומשל ןתינ ןורחאה עגרבש םיואמ חוכ לש
ה מ לכל תפעוז תחא האנש אלא וב הרתונ אל תוומה לש ופורגא תחתש תאזה
, ונב לש ונויסנ ךותמ תרשאתמ ססוגה באה לש ותילגת ."רשואמ תויהמ וענמש
ם יסותימה לש םשוריפ המ וישכע ינא עדוי" :ביואה תונחמב ריעצ יובש אוהש
! המיאה תא ינורכמ הלעמ ינא קחודב .םיתמה ידימ וטלומש םירוצי לע םינומדקה
ט יבה ילוא ךכ—.שודקו טושפ דוס לש תילגתה אוה יכותב אשונ ינא ותואש רבדה
• רתיב דוע ,ורלאמ רידגמ "גרובנטלא לש םיזוגאה״ב "...ןושארה םדאב םיהולאה
 תמדוק הלועפה" :תינרדומה הרבחב רפוסה לש ודיקפת תא ,הליחתבמ תוריהב
ה זיא" :"םישבוכה" ךותמ דחא טפשמ ונל ריכזמ אוהשכ ,ארוק אוה ,"היפוסוליפל
םידיחיה םילכה ןה תונמאהו תורפסה—"?תונורכזל ץוחמ בותכל יאדכ םירפס
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, םלועב ולש ובויסנמ קיפמ אוהש תועמשמה יוטיבל םדאה לש ותושרל םידמועה
א יהש שפנה*תקע תא קיתמהל תנמ־לע ,ותלוזל עיצמ אוהש תונורתפה חוסינלו
, "םיירהצה“ירחא תוומ״ב םיארוק ונא ,"לודגה רבדה" .ונבצמבש תוידרוסבאה ירפ
ה עש בותכתו ?ןיבתו דמלת ,עמשת ,הארת ,ךתכאלמ תא השעתש ,םייקתתש אוה"
 הניא הביתכה לבא ."ןכ־ירחא ידמ הברה אל םג ,ןכ ינפל אלו ,והשמ עדוי התאש
ת ינחורה וא תירסומה ותוחתפתה תא ,תלוזה שומישל ,רוסמל ידכ קר תשמשמ
ר תי ול הנוק רבחמה ול תורוהש ,ימצע־יוליגל רישכמה איה לכ־םדוק .רפוסה לש
 וא ,ורלאמ״ב בתוכ קאיר^מ ד1לק .ירותסמה ולרוגב הרכה רתי ,תימצערדטילש
ה מ לע בשוח אוה ךכ־רחאו ,תויביסנטניאב יח אוה" :(1946) ״רוביגה לש ללח
ר תוי דוע ךכב חילצהל ידכו ,םייחכונה וייח תא רתוי דוע רישעהל הרטמב יחש
, הידב וזיא לש התוסכב וא םירשימב ,םייזכרמה ויחקל תא ריינה לע הלעמ אוה
ו נא םילוכי בתוכ אוהש םושמ .תוחפו תוחפ ויניעב בשחנ הלש רמוחה םצעש
ל ש םינמורה תעבש ."ומצע תא ריכהל ידכ בתוכ ומצע אוהש קפס ןיאו ,וריכהל
’ לש־הירוטסיהבו הקיטתסאב תוסמהש ומכ ,ויתונורכז ,הז ןבומב ,םה ורלאמ
 חוסינה ןה ׳"םילאה לש הזופרומאטימה״ו "הממדה תולוק״ב תולולכה ,תונמאה
.תנעשנ וז הילעש הקיזיפאטימה לשו ותושיגר לש "יטרואית״ה

ת ייעבל תונורתפ השולש הלעמ ורלאמ לש תיקסנאמורה ותריצי ,תללוכ הייארב
ת ונקיר תללוחמש שפנה״תקעמ הסונמ לש םיכרד שלשו ,םיידרוסבאה תוומהו םייחה
־ לש־הקיטורא ,תודבאתה ידכ דע העיגמה תיטאטסקא הרובג .תומדא־ילע היווהה
* תפה תשולשמ דחא לכ—תירבג קשנ־תווחא ,םלוע־דע קופיס־רסוחל הנודנה םנוא
ן וטלשה לע םיירזכא םיקבאמ ,תויתרבח תורצ לש עקר לע ןמתסמ הלאה תונור
ם יביגמ ורלאמ לש יוטיבה־יקוסר םירוביגה .תימלוע הכפהמ לש הריוואב םילהנתמה
ן ויסנה לש םינורחאה תולובגה לא םיפחדנ ,תוומ־ירצמ לא םיקחדנ םהש העש
ת ועדומ םהל םינוק םה ,ותוא ןייפאמה ןמזה־ערטיקבו ,הז לובג־בצמב .ישונאה
, ינאי׳צינה סופיטה ןמ ןפודה־תאצוי הרובגה ןמ רתוי .םתלוזבו םמצעב המלש
ל ש ויניעב תירבגה הנחאה תמלגמ ,בזכאמהו םצמוצמה יטוראה קבאמה ןמ רתוי
— תובהאה ראש לכ תא ללוכו ףיקמה הביחה״שגר תא ,ןוילעה לאידיאה תא ורלאמ
ם ינמורה לש םיירקיעה םירוביגה ,לבקתמה ןורתפה היהי רשא היהי ךא .ןמישגמו
, םהלש םהייחמ םידרפומה םירוצי ,םישאונ ,םירובש םישנא הליחתכלמ םה הלאה
ק ינעהל ידכ ,לועפל רמוא םירמוג םה םתבזכא םצע לש אצומה־תדוקנמ .לכה ובזעש
ת ועמשמ ,םייתוומ םיעגר לש תקסורמ הרוש יונבה ,םהלש ידרוסבאה ןמזל

ר שאו ,תירוביגה הריחבה ינפל ללכ םתיווה העדי אל ןתואש תועיבקו הפוצר
ן אטיאג בתוכ ,"ורלאמ לש ומלוע" .תיתוהמה םתודחא תא ואצמו־ורזח הל תודוה
ן ויסנב תימצעדועדות ידיל העיגמ תלעופ שפנ לכ .שואייבו הקעומב םקרתמ" ,ן1קיפ
ו פוס הזה שגרהו .לרוגה לש ותולפש תאו םלועה לש ותולבה תא הינפל הלגמה
םיגעלנה הלאה םייחהו הזה עגרהש ,ףסונ בוביס ןיאש תשאונה תואדוול ףרטצמ



ן י יט שס י יו .י ,ה׳ז י ו .ק66

ת ולבחה תא קיתמהל םיסנמה שי ."ונלש דיחיה עגרה ,םידיחיה ונייח ונידיב םה
ך ות ,הדגנכ ,הידצל תויחל ךרד םיאצומ םה ךכו ,הרצעל וליפאו ,תידוסיה תאזה
ל ש הרומגה הלילשב םתועמשמ תא םילגמ םירחאה .החצנל הוקתח^ח קבאמ ידכ
ת רוצ שבולה ,(ה^ראלאמ) ,תחשנו רקע׳ םקנל ,ארפ־תקושתל םיענכנו ,הלא םייח
."חצר וא תודבאתה
ח ורה־תוממורתהמ רתוי דוע ,ולא תובשחמ לש תרדוקה תותימאה ןמ רתוי דוע
ל ש רזכאה ומלועבש תויביסנטניאה ירה ,קשנה־תווחא לא םיעוגעגהו הרובגה לש
( ותושממב קפס ליטנש ידכמ הברה ונל רכומ אוה בלהךובאדלש םלוע) ורלאמ
.תורוד ינש הז םירקבל־םישדח םיארוק וילא תכשומה איה
ל ש ותמצע תא שיחכהל םישקתמ הז רפוס לש רתויב םירימחמה וירוגיטק וליפא
ם א ,ורלאמ לש ותריצי .וניניע דגנל הלעמ אוהש םימחרה־רסחו יגארטה םלועה
— לופכה ונקויד תא תרייצמ ,ןמורה תיווזמ םאו היפוסוליפה תיווזמ הב לכתסנ

ז כרמב—תישונא־לע הואג לע רותיוו תיטנמור תואבנתה הווש הדימב בכרומה
, ןוקיפ ןאטיאג בתוכ ,"ורלאמ" .ברעמב 20דז האמה לש ירסומהו יתורפסה ףונה
."םדאה ןמ ושאונ אלש הלא—םינוילימ לש קבאמה תא הגה"
ו ננמז־ינבש—םלצב־ארבנה לש הוונעה תמאהו תימיטניאה הלודגה ,ינוציחה דובכה
ה שעמב הלגמו רזוח אוה םתוא—סלקל ויהש םהייחב םתוא םיאצומ םניא בוש
ם ילודגה םיפדב ,קזבכ~ףוטח עגרב ,ונל םבישהל דקוש אוה הז השעמבו ,ולש ותתימ
ם חקל הזו) רתוי דוע השקו ,םדאל רתוי אוה בושח ילוא ךא .םינושארה וירפס לש
ר שאמ תלפשומה תמאה קיחב חור־ךרואב םייקתהלו תויחל ,("םיזוגאה" לש
ל ש ידמדוריהמה ותראפתמ רוונוסמ אוהשכ ,התארקל האיצי ידכ ךות תופסיהל

.ובש ןקרופה רחא ה^פנ וא—וה1תה

םייפרגוילביב םינויצ

Gaetan Picon, Malraux, Gallimard, 1945.
Claude Mauriac, Malraux ou le Mal du Heros, Grasset, 1947.
Claude-Edmonde Magny, Histoire du Roman frangais depuis 1918, Seuil, 1950.
Ga6tan Picon, Malraux par lui-meme, Seuil, 1953.
Wilbur Frohock, Andre Malraux, Stanford University Press, 1952.
Philip Thody, Albert Camus, Grove Press, New-York, 1957.
Germaine Br6e, Camus, Rutgers University Press, New-Brunswick, N. J., 1959.
Ren6 Girard, Mensonge Romantique et V^rit^ Romanesque, Grasset, 1961.
Maurice Nadeau, Le roman fran^ais depuis la guerre, Iddes, Gallimard, 1963.
Serge Doubrovsky, Corneille et la dialeclique du h^ros, Gallimard, 1963.



תיארנ אלו תיארנ :תרפא יבצ
 תא תיאךנ-אלו־תיארנ
 — חרפל ילא יב המק
 רופצ ומכ המולחו תישחומ
הנה .תובר תודגא לש

 וז םאתפ .רימט םיזך*ךויח
 תילךנ־יתלב הקושת תבהל
 ר^א דוסה יל^א תא עמגל

ינממ םיקמוח
ךדוס .האלה האלה

תופצמה ידי .ךדוס
 ףשכמה יבל ,יתועורזו

 ובשק ימסקמ? האתשמה
.יומסה ךייח־לוב? לא

 שיבגלא? תירוא דיתע־תיכ^וקב

 ךיתודוס תא שאה־דומע רצונ

.דימת םירעה

 הזה ףלחה הרד ךידעלב
 ץוקהו םימער אלמ

 — םיתעמש דבכ
 תומולח םירפצ ףופא
 םיו^נ ל# רכשמ רעשו

.תוירכנ
 .םיעוגעג־תלולא יכרד ,יכרד

 ואג םיבוצעה תורהטב
 קיתע הלילכ םומה

ו יתווקתל
.וצפנ
 תיפוסה הךירפה יחלפ
 ברעה תול? לא ולמג

•ריבשה

 ללותשמ לפאו ינומלא

.חריזה ידירוב



הניגנמה אובת דשאכ :בגנ לחר

 הניגנמה אובת ר#אכ
 ,תודבואה םילמה לא
 רומו שמ# בלה אלמי זא
 םיד?ה תופכ לע רבוע

.תוקירה

.חטבל ןקת? תועמה לכ

ו ק1ר^ םיתובעה לכ
•תרענכ
 הניאלמת תוכובמה תולאוקה
— םולש

 הץג^מה רשאכ
 םש^ל בושת הדגואה

ש יח
 ןבל ךות?
.תותמה םילמה לש

ם>בה1אה לע רמוש מ>הולא

םיבהואה לע רמוש םיהלא
ושגפ? אל#
 תומולחה לע רמוש אוה# ומכ
 ,רחשב גומהל
 עווגל — רחשה לען

.םוי םרטב

הכובה הגרעה
 ם?ךי יתש ןיב קחךמב

 — תושגינ ןניאש
.םלועל תבזוכ הניא



69םיריש

םיאלפנה םירבדה לכ

 :םיאלפנה םירבךה לכ
 ,יניע תא וםז?ל ףיקע
 הקישמה ךךופ? תא הבלצ
 — יתפ? לא האקצ?
.דקלב בכ?ל ישפנ האצי

— תרכוז ינא
 םיקותקה םירבךה לכ תא
•וניניב
ורן? אל?

I



תידוהיה תדה תרוקבל המדקא :דלייו ןושרג
, זירכהל םיליגר תיתדה הייפכה לוטיב דעבו לארשיב תדה שפוח לע םיקבאנה
ם ע ביר םהל ןיאש םהירבדמ אצוי .םייתד־יטנא םניא םהש ,תונכב אלש וא תונכב
ם הייח־חרוא תא ףוכל םישקעתמה ,םיימשרה היגיצנ םע קר אלא תידוהיה תדה
י רהש ,הנוכנ השיג יהוז תינידמ הניחבמש רורב .ךכב םיצור םניאש םיחרזא לע
, ינש דצמ .תוטשפומ תותימא לע חוכיוול םיאתמה םוקמה הנניא תינידמה הריזה
ת מאכ אלא ךרוצ־תעל יטילופ סיסכטכ אל לבקתת תאזכ השיג םאש קפס יל ןיא
א ב ינא ןכל .ופוג יטילופה קבאמה לש ויתואצות לע רבדה עיפשי ירה הפורצ
ת ולאשב יתטיש חוכיווב לארשיב ךרוצ שי יטילופ ןינע לכל רבעמש יתעד תווחל
ר בדה השענ אלש הדבועה .תידוהיה תדה לש תידוסי תרוקבב—קויד־רתיבו ,תד
ת א תיתיזח הפקתה ףיקתהל םישנא לש םנוצר־יאמ ,תישאר ,ילוא תעבונ הכ דע
. "תד־שפוח" םיעבותה הלא לש םתורובמ ,ילוא ,תינשו ,השרומדוד לש היתודוסי
ל ש ילגנאה ורפסב אבומכ) ןוירוגךב רמ ירבדב אצמת הנושארה השיגל המגוד
י כ .תערכמה איה הינשה הביסהש יל המדנ ךא—אתרק־ירוטנ לע (ןמלרפ השמ
ה דיעמ המצעלשכ איה םתס תיטרקומד הנידמ לש התנכתמכ תד־שפוחל העיבתה
ה עיבתב םילגודה םיליכשמ יגוח יניעב .תידוהיה תדה לש התוהמב הנבה רסוח לע
ה מילשהש תיטנטסטורפ תורצנ התואכ ,העודי הדימב ,תידוהיה תדה תרייטצמ וז
ת ידוהיה תדה ןיאש הדבועב .תינרדומה תיתיישעתה הרבחב ילוש דיקפת םע רבכ הז

. היגצימ לש םתוליוואל ןמיס םיליכשמ םתוא םיאור הזכ דיקפת םע םילשהל הנכומ
ם ה םיזירכמש ךכ ידכ דע ,"םייתולג" חור״יכלהב ןינעה תא םילות םה הז דבלמ
, "תיתולג" הריצי הלוכ״לכ לארשי־תנידמ לע םויכ תטלשומח וז תידוהי תד יכ
ת עדה ןיאש העיבק וז ירהו .תיחרזמה הפוריא לש וטיגה לש רצומ—קויד־רתיבו

.התלבוס

ן וכנו ,תמיוסמ םיחנומ־ןושלב ,"םייתולג" םתונכל ןתינש חור־יכלה שי ,ןוכנ־תמא
ה נבמהש ךכמ דומלל ןיא ךא .תיחרזמה הפוריאב םרוקמ םינוש תד־יגהנמש םג

ת א ץרתל ונילע השקי אוה ןכ םא ירחש ,יפוריא אוה תידוהיה תדה לש יללכה
ת דה לש יוצרה הדמעמל רשאב םיידרפסהו םייזנכשאה םינברה ןיב םיעדה־תומימת
, וז תדש איה תירוטסיהה הדבועה ,הברדא .לארשי־תנידמ לש הייחב תידוהיה

.תקהבומ תילארשיצרא הריצי איה ,הדגנ םיממוקתמ תוינוליחב םילגודהש
ן חלופ ירדסב םיעודי םייוניש ולח הנש םייפלא תצורמבש ךכב העתפה לכ ןיא
א רקיש םדאל ול יד .םיידוסי םיניינעב יונישה אוה טעומ־המ אילפמ ךא ,םיגהנמבו

ח כונל האתשי דימו םישורפה תכ לע (םויבאלפ) והיתתמ־ןב ףסוי לש ורואית תא
םיריכמ ונאש יפכ תידוהיה תדה ןיבו םישורפה תד ןיב טעמכ תמלשומה תוהזה
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ה לושיב רמג לע האבש ,םישורפה תד איה תידוהיה השרומה־תד ,ןכא .םויכ התוא
ת ידוהיה תדה ךויש הרקיע רשא השיג לכש יל הארנ ןכל .ינשה תיבה תפוקתב
.הדוסי תועטב הפוריאל
ס יסבה לע תדה לש םיימשרה היגצימ םע הרשפ לע םירובידה לכ םג :דועו תאז

ה עיבתה םצע םייתדה יניעב .וכמסיש המ לע םהל ןיא תיטרקומד הנידמ ירדס לש
י כ ?יטילופ אלו—יתד רותיוול העיבת רדגב איה תיתדה "הייפכ״ה תא לטבל

ר שאכ .ינש תיבו "ןויצ תביש" לש הפוקת התואב ורוקמ אוה םג הייפכה ןויער
ל ע רותיו תרומת רשא ,יסרפ דיקפכ הילא אב ירה הדוהי ץראל רפוסה ארזע אב
ת ידוהיה תדה תא תופכל תוכמסה תא םרפ ךלמ ידימ לביק תינידמ תואמצע לכ
ם ויה דעו זאמ ,ארזע רפסב שרופמ בותכ הז לכ .ןויצב בשויה םעה לע תיגיגכ־רה

ם ע רז ןוטלש ףידע התניחבמו ,תיטילופ־יטנא איה תיסופיטה תידוהיה השיגה
 אצמנ םאש אוה תאזכ השיגמ אצויה .תווצמ־םויק ילב ימצעךוטלש לע תווצמ־םויק

ל ע תדה תא טילשהל תדה־יקיזחמ לע הבוח ירה ימצעךוטלש םייקמ ידוהיה םעהש
ם יכרצ קופיס לש דסומ בשחיהל הלוכי הניא תידוהיה תדה .יטילופה הנבמה
ם ייחה יחטש לכב הינומגהלו ןוטלשל העיבתה .תיטילופה הרבחה ילושב םיישפנ

ד ומלל ונא םילוכי וז היולג הדבוע םע םילשהל ןוצר ןיא המכ דע .התוהמ םצעמ איה
, ץיבובייל רוסיפורפה אוה ,וז היגוסב רתויב ףירחה הגוהה ירבד תאש הדבועה ןמ
ו ליאש ינא רובס ימצעלשכ .ויתועד לשב אלו ונושל־תונינש לשב בורה־לע םיטטצמ
, תויהל הכירצ איהש יפכ תדה לע ויתועד תא םות־דע םישגהל ץיבוביילל ול ןתינ

ר ומא .תונברה םע רשאמ ותא "רדתסהל" רתוי הברה השקש םיינוליחל היה ררבתמ

ם ירבדה תא תוארל שיו—העבט םצעמ הפוכ תד איה תידוהיה תדה :התעמ

.םתיווהכ

ב
ה דבועה לע העבצהב אטבתהל ךירצ תדה לע ןושארה הפקתההרק ,ןכ לע רשא
, שודיח לכ ךכב היהי אל םמצע םייתדה יבגל .הדוסימ הפוכ תד איה תידוהיה תדהש
ם ושמ רשא ,םייניבהרדנחמ לע הבר העפשה ול היהת הז ןוויכב יטרואית קבאמ ךא

ת דה יגצימ תא ץלאתש הפקתה ."הבוצק הייפכ" םע םילשהל ןכומ אוה םולש־יכרד
ט רפבו ,היטרקומדה תונויער תא םרקיעב םידגונ םהיתונויערש אלמ הפב תודוהל
ה לאשה דוע היהת אל זא ירהש ,הבר הכרב המע אשת ,בורה־ןוטלש לש ןורקעה תא
, הלבסל רשפא־יא םיחטש הזיאבו תיתד הייפכ םע םילשהל רשפא םיחטש הזיאב
י ונישל תנתינ הניאש הכלהה וא ,תסנכב גצוימה םעה—ןוטלשה דוסי והמ :וז אלא
ה רטמה היהת הרשפ דוע אל :תרחא ןושל .היתודלותב ושדקתנש םיעצמאב אלא
ת יטרקומדה תרוסמה לש התשלוח לכ םע .םתופירח לכב םידוגינה תגצה אלא
— הנתיא דומעת םגו—דומעת איה ,(תידוהיה תיתדה הירוטסיהה לשב תאזו) לארשיב
.היתודוסי תא תללושה תד דגנ
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ה לוכי הביא וז תרוקבש אוה תידוהיה תדה תרוקבל תינכת לכב דחוימה ישוקה
, תידוהיה תדהש ןוכנ הז ןיא םנמא .ןכירפהלו ןהינימל תומגוד וא תוירואיתב זחאיהל
ח וסינ ןהל ןיא ולא תומגודש אוה ןוכנ תאז-לכב ךא ,המגוד לכ הרסח ,םיבר תנעטכ
ת וגהנתהב תניינועמ תידוהיה תדה .תידגנ תרוקבל חרכה אוה אלה הז רבדו—לבוקמ
.תיטרואית תרוקב הילע חותמל לק אל ןכלו ,תוגהנתה־יללכבו

ה ליצמ םנמא תיתמגוד־יתלב איה תידוהיה תדהש הדבועהש ןאכ ןועטל ינא שקבמ
י ד ןיא ךא ,תירצונה המגודה תמוחב םיעיקב העקבש תרוקב לש גוס ותואמ התוא
ת ד דגנ תרוקב לש םיכרד יתש שי יתעדל :אוה ךופהנ .ללכב תרוקבמ הליצהל הב
ה ל ןיא וז תדש הדבועה םצע תשגדהב איה תחאה .תיטרואית אלו תיכלה איהש
י נש תא התע שרפאו .המצע הכלהה לע תירסומ תרוקבב איה הינשהו ,הירואית
.םרדס יפל םיניינעה
י די“לע וירבד תא רותסל התא לוכי ,תמא אוה ךכו־ךכש טפשמ ץרוח םדא םא
ה רואכל ירה תמא יהמ רמוא וניא םלועלש םדא .תועט וא רקש וירבד יכ חיכותש
א והש המ יכ רמול רשפא־יא םנמא יכ .איה אלו—וידע העיגמ תיטרואית תרוקב ןיא
ר סוח לע תרוקב וילע חותמל רשפא םג רשפא ךא ,ללכ תמא וניא ותסריג יפל תמא
ה יגולואיתה תרוקב הרקיעב איה תירצונה תדה תרוקבש םשכ ,ךכ .תמאב וניינע
ת דו ליאוה ,ידוהיה סותאה תרוקב תויהל תבייח תידוהיה תדה תרוקב ךכ ,תירצונה

י רהש ,ןורתי םושמ ךכב שי יכ ונעטש ויה םנמא .תיטרואית תמאב תניינועמ הניא וז
ת ורצנל דוגינב ,איהש תיעדמ הירואית לכ םע םולשב רודל הלוכי תידוהיה תדה
ת מאב תמיוסמ תיעדמ הירואית תעיבקמ תועבונה תורצה לע תודיעמ היתודלות רשא
ן יערדארמלש ןורתי ןאכ אוה תידוהיה תדה לש הז הנורתי לבא .דע־ידעל תיתד
ש ודיח לכ קודבל תאז־לכב התיה תבייח ,הילע ואבש תורצה לכ ףרח ,תורצנה .דבלב
 תחא וליאו .יהמ תיעדמ תמא ריכהל םירקוחל הפיחד ןתנ הז רבדו ,ופוגל יעדמ
ק וסיעל םדא ןווכיש דוסי לכ הב ןיאש איה תידוהיה תדה לש תוירקיעה היתוערגממ
וציח תומכח" ראשו עדמ ודמלי םהינבש םייתדה ומילשה םנמא .והשלכ יטרואית
ם הידלי תא םיבכעמ ויה םדיב תלוכיה התיה קר ול .הרשפ אלא וז ןיא ךא ,"תוינ

ה ניא השעמ הדצב ןיאש תיטרואית תמא תרכה ירהש ,םיינוציח םירפסב אורקלמ
.הרות*דומלת תגרדל העיגמ הניא יאדוובו ,םהיניעב הווש
, תידוהיה הכלהה חותיפב עקשוהש ברה ילאוטקלטניאה ץמאמה ףרחש התעמ רומא
ר ז יכ ,תילאוטקלטניא-יטנא הדוסיב איה תידוהיה תדה ,םינובנה היכילה ףא לעו
.המשל תמאה תפיאש אוהש ,םזילאוטקלטניא לכ לש יזכרמה ןויערה תילכתב הל
ה רבח ךיא טוריפב תוארהל אוה דחאה .םיירשפא םיכשמה המכ ול שי הז יתרקב וק
, לוכיבכ הדובעל-ץוחמש תועשב ,תויחל הלוכי הניא ותוחתפתה לעו עדמ לע היונבה
ן יינעמ ךא .הדובעה“תועש לש םיקוסיעה דוסיב חנומש המ הרקיעמ תללושה תד יפל
. הפוג תידוהיה תדה תנבה תא ,םצעב ,ענומ הז םזילאוטקלטניא-יטנאש אוה רתוי
ת וארל ןויסג לכש אוה תומסרופמה ןמ .תירוטסיה העפות רדגב ,ןבומכ ,איה וז תד
םתס תירוטסיה העפותכ ,תידוהיה הירוטסיהה תא וליפא וא ,תידוהיה תדה תא
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ם ירופיסב םימלש םיכרכ אלמל היה רשפא .םייתדה דצמ תצרמנ תודגנתהב לקתנ
, ןבומכ ,אוה ןוכנ .תירוטסיה העפות תודהיב תוארל תורשפאה םצעל קבאמה לע
ו יתודלות רקחל םורתל ,טרפב םילארשיו ,ללכב םידוהי ובריה םינורחאה תורודבש
א והש ילאוטקלטניא םיסב לע השעג הז רקחמ ךא .ןהיתורוקמו ידוהיה םעה לש
ה ירוטסיהה תא ןיבהל תוסנל ללכב רשפא־יא ידוהי סיסב לע ירהש ,ידוהי־יתלב

ל כ ןכלו ,םיימשה ןמ םה םיירוטסיה תוערואמ :אוה טושפ הז ידוהי סיסב .תידוהיה
ר דגב אוה םיהולאב יולת־יתלב אוהש ןפואב הלא תוערואמל רבסה אוצמל ןויסנ

.רקיעברדריפכ
י כ רמיתמ ינניא .וז תילאוטקלטניא־יטנא השיג לש הרוקמ המ איה תניינעמ הלאש
ה ז בצמ סחיל רשפאש יל המדנ ךא ,יתחתמאב הנומט ךכ לע המלשה הבושתה
ל ארשי־םע ןיב דחוימ רשק שיש ןויערל רמולכ ,הריחבה ןויערל לודגה וקלחב
ע יבצה רבכ (369 ׳ע ,ד—׳ו ךרכ /׳תילארשיה הנומאה תודלות״ ׳ר) ןמפיוק .ויהולאל
ם ירקמ יכ איה החינמ ירהש ,הדוסיב תילנויצאר־יא איה תיתדה הסיפתהש ךכ לע
ה עשב־הב ,לעממ שנוע ררוגו לארשיב אטח בשחנ םיוסמ השעמ .םיווש םניא םיווש
. םלועה־תומוא לע הנמנ והשוע םא תיהולא בל־תמושת אלל רבוע השעמ ותואש
 ךרוצ ןיא .הזכ םיסב לע ןכתית אל תילנויצאר הירוטסיה םושש תילכתב רורב
, םימיכסמ לכה .הז ןויער לש היחה ותעפשה לע דומעל ידכ םיקחרמל גילפהל
ף יסוהל םיגהונ לארשיב ךא ,הלאכו־הלאכ םירדס תמייקמ תנקותמ הנידמש ,לשמל
 הנידמ תויהל תבייח לארשי־תנידמש ץופנה ןויערה םצע .דחוימ בצמ םייק ןאכש
.תוישממ תויעבב ילנויצאר ןויד לכל עירפמ הנימבדודחוימ
ל כ יניעל ףושחתש ךכב תדה־תרוקב לש םיירקיעה םידיקפתה ןמ דחא ינא האור
.לוכיבכ ינוליח שובל לארשיב ושבל רשא םיילנויצאר־יא תודוסי םתוא

ג
ן ושארה רבדה .תירסומ הניחבמ תדה תרוקבל םייללכ םיווק תולעהל התע הסנא
, וננמזב טרפבו ,והשלכ ןמזב םדא לש תוירסומה תועדהש אוה וילא בל םישל יוארש
, םירתוס ףאו םינוש תורוקממ גפס ןתואש ,תולבוקמ תועד לש היבוברע ןיעמ ןה
ן רוקמש תועדב לוגדיש חינהל שי לארשיב םדא ,לשמל ,ךכ .ולשמ תישיא תפסות םע
ב ורה־לע .םימעה לש תיטרקומדה תרוסמב ןרוקמש תועדב םגו ,תידוהיה תרוסמב
ת בייח רבד לש וללכב ןכל .תידדה תובשיתמ ןניא ולא תורוסמ יתש יכ שיגרי אל
ת א שמשה ןיעל תולגלו םינוש תונויער לש ירוטסיהה רוקמה תא תוארהל תרוקבה

.םהיניבש הריתסה
ס חיתמ ,לארשיב ןוטלשה ירדס לש םדוסיב הנומה ,יטרקומדה ןויערה .המגוד ןתא
— ותרכה יפ־לע תמיוסמ תדל ךייתשמ םדא :רמול הצור .הריחבבש רבד לאכ תדל

א לא) וירוה וכייתשה הילא תדל ךייש םדאש עבוקה ,ילארשיה קוחה .הדילמ אלו
,תאז־לכבו ?תולפית לש ןויער אוה ,ולש ויתועדב תולת ילב ,(ותד תא רימה ןכ םא
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ט ושפ ןינעה ןיא ,יאדו .ותלבוס תעדה ןיאש רבד ןאכ שי יכ םישחה םיטעמ־המ
ע ודי יכ .רתוי םיכבוסמ םיידוהיה תורוקמהש הארב רבדב רקח קימענ םאו ,ךכ־לכ
— תדל תוכייתשהו םעל תוכייתשה :םינבומ ינש ול שי ״ידוהי תויהל״ש רבדה
ב ושו .רפוסה ארזעב ץוענ ולאה תויעבה לכ לש ירוטסיהה רוקמה .דחאכ םהינשלו

ו נשרי רשא יתרוסמה בצמהש עבוקה ,(287 ׳ע ,׳ח ךרכ) ןמפיוק לע ךמתסמ ינא
, "שדוקה*ערז" לש ןויערב לגדש ,ארזע לש ינוציקה ינעזגה וקה ןיב הרשפ ןיעמ אוה
י נש ןיב האצמנש הרשפה .םיאיבנה לש רתוי םייטסילסרבינואה תונויערה ןיבל
ם דא םויה דעו זאמ .(300 ׳ע ,םש) יתדה רויגה דסומ תנקתה איה הלאה תווצקה
* םויקו הנומא יניינעב ותונכו ,יתד סכט רובעל בייח ידוהיה םעל ףרטצהל ףאושה
ל ארשיב םגו םלועב רשאכ ,םויכ .ותלבק־יאל וא ותלבקל הדימה־הנק איה-איה תווצמ
ת ועיפשמה ויתוסריגמ תחאב תוחפל ,הז ןויערש רוכזל בוט ,תונעזגה דגנ םיממוקתמ
ואידיאה היה ארזע .(יפוריא*חרזמ וטיגב אלו) לארשי־ץראב דלונ אוה ףא ,רתויב
ך כ ונעטש םימשיטנא םתוא לש םתקדצב תודוהל שיו ,תונעזגה לש ןושארה גול
י נעזגה וקה ירה חטשה־ינפל תחתמו ,הרשפ רדגב הראשנ הלבקתנש וז הרשפ .ןמזמ

.דימתכ קזח
. תוסייפתהל םוקמ ןיא תידוהיה תדה לש דוסי־תונויער המכו המכ יבגלש אופא אצוי

ה רשפ*יא וא הרשפ לע בושחל ונא םיליגר ירהש ,"ןויער" הלמה תא ןאכ שיגדמ ינא
ת ינשקע המיחלב ךרוצ ןיאשו ךרע ןיאש ירבדמ קיסהל ןיאו .דבלב ישעמה חטשב
ל כש ןעוט ינא לבא .תיתד תוטלתשה לש הנכס שי םהב םיחטשה ןמ דחא לכב

י דכ וב היהי אל ריעז יתקיקח וא יטפשמ ,ינידמ גשיהל הפיאשב םצמטציש השעמ
ת ידוהיה השרומהש תמליא המכסה ןיעמ שי דוע לכ .תושורדה תואצותל איבהל
ר אשית ,םיינרדומ םיאנתל התוא םיאתהל קר ךירצ רתויה לכלו ,הדוסיב הבוט איה
ת יתרקב השיג ילב ןכתיי אל בצמב ילקידר יוניש .הנוילעה לע םייתדה לש םדי
ה נניא תרוסמה תרוקבל השירדהש ןאכ שיגדהל יאדכ .תידוהיה תרוסמה לכ יפלכ
ת וילילש תודוקנ הקווד הכ דע יתשגדה םנמא .תרוסמה לכ תלילש העבט םצעמ
, ןינע לש ופוגל .ןאכ ילש יסומלופה ןינעה םושמ רקיעב אב הז רבד ךא ,תרוסמב
ת רוסמה תרוקב .תונחבה תנחבה (תיזעולה הלמה תועמשמכ) רקיעב איה תרוקב
־ תצירחו תואוושה ,תונחבה ידכ ךות תרוסמה לש יתטיש דומיל אלא ,אופא ,הניא
א וה היפוסוליפה דיקפתש םיסרוג שי .הבש ערו בוטה לעו הבש תמאה לע טפשמ
ה סריג לבקנ םא .םתדובע ידכ ךות עדמ־ישנא םיחינמש תונושארה תוחנהה רקח
ת ונושארה תוחנהה תא תולגל אוה תרוסמה תרוקב לש הדיקפתש רמול לכונ ,וז

סיהל הקלחב ,תוברתה לש היפוסוליפל ךייתשת הקלחב רשא הדובע היהת וז .הלש
."לארשי תמכח" םיארוקש המל ילוא הרקיעבו ,הירוט
ע ינמ אלב רשא םישנאה דאמ םה םיטעמש אוה הז רשקהב םיגיאדמה םירבדה דחא
ה ילעש תורובה ןאכמ .תודהיה תורוקמ דומילל םנמזמ שידקהל םינכומ ויהי יתד
. בצמה ראשיי ךכש תיניינע הבס לכ ןיא ךא .הז רמאמ תישארב רובידה תא יתדחיי
תויזיפאטימה םהיתועד תא קודבל ידכ היסנכהדוובא יבתכ תא םידמולה שיש ומכ
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ת א קודבל תנמ־לע דומלתהו ך״נתה תא דומלל םוקמ שיו שי ךכ ,תויגולה וא
ת יבה תפוקת לש םילוגדה םירקוחה דחא יל רמא םעפ .םהירבחמ לש םהיתונויער
ד ומלל ןתינש המב רשאמ הפוקת התואמ םיבתכבש הרושבב רתוי וניינעש ינשה
ת ושעיהל ךירצ תורוקמה דומיל :רמולכ .אוהה ןמזב םירלדנסה בצמ לע םכותמ
. תיפוסוליפה תרוקבה חורב אלא רפסה־יתבב הגוהנה תויראווקיטנאה חורב אל
ת וברת לכש םינעוטה םנמא שי .תורחא תויוברת םע האוושה בייחת תאזכ הדובע
ר בד ךא ,המלש תוברת לע תרוקב חותמל תורשפא ןיא ןכלו ,המצע ינפב הרוגס
ם יליגר ונלוכ .יתוברתה םזילארולפה ימי ,ונאדנימיב אל טרפבו—ןוכנ וניא הז

־ ונירודיס וא וניתונויער לע םיפידע תרחא תוברתב םיוסמ רודיס וא ןויערש רמול
־ תידוהיה תוברתה ךותב ונלוכ־לכ םידמוע ונא ןיא בוש ,רמאנ רבכש יפכו .ונא
.ץוחבמ הילע ףיקשהל תלוכיה ונל שי .תיתרוסמה
ם יטשפומ םירבד הלא ויה וליאכ ללחב םריאשהל אלו םירבדה תא םיגדהל יאדכ בושו

־ והו היטרקואית ןוגכ ,םייזכרמ םיגשומ המכ לש קימעמ חותינב ךרוצ שי .םייללכו
— תוברתה־תופש לש ןולימל והיתתמ־ןב ףסוי סינכהש הלמה—״היטרקואית״ .םזינאמ
. תדה לש היניע־תואר יפל ילאידיאה יתרבחה רטשמה תא ץרמנ קוידב תראתמ
ה יטרקואיתה לש התועמשמ אולמ תא ןיבהו הרכהב יתד וניאש ימ לכש ענכושמ ינא
ם ירותיו ידכ ךות םיינוליחו םייתד ןיב םולש ןיכשהל ץמאמ םושל ודי תא דוע ןתי אל
א יה העבטמש .א .ז ,תידוהיה תדה לש היפא ןבוי רשאכ :ךפיהלו .ינוליחה דצה ןמ
ן בוי םג זאו ,ינשה דצה ןמ םירותיוול ןמזה עיגי זא ,היטרקואיתל ףואשל תבייח
י תד ידוהי לש ויניעב יכ .םהיבגל יתד רותיו תקזחב אוה אלמ יתד שפוח ןתמש
ה רבח לכב .ןימ־ייחב אלמ שפוחל העיבתה ןמ הנוש אלמ יתד שפוחל העיבתה ןיא
ה יולימ ירהש ,הקופיס לע אובל הלוכי הניא וז הינש העיבתש םיסרוג תנגרואמ
א למ ינימ שפוחל םעטכ םילבקמ ןיאש ומכו .הרבחב תיללכ תורקפה וירחא רורגי
ל בקל לוכי יתד ידוהי ןיא ךכ ,תונוש תויטנמ תויטנ םהל שי תוירבהש הדבועה תא
י הוזש ארוקה רמאי םאו .והער לש הזל דחא שיא לש ונופצמ ןיב לדבה שיו שי יכ
־ םינוש םיניינע םה ןימ־ייחו תדש לכל רורבו ליאה ,הזיחא הל ןיאש הווש־הריזג
ה סנו ךיעדומ ןיבמ יתד ידוהי ךל רחב !תאז חכוה ,הברדא :ול בישא ירה ,תילכתב
. תיתרוסמה הפקשהה יפ־לע וללה םיניינעה ינש ןיב ןוימד לכ ןיאש ותוא ענכשל
־ ללחמ אטוח הדגנש תיתילונומ הכלה התוא דגנ םיאטוח לעובהו רקיעב־רפוכה

ת רוסמב אלו ונימי תוברתב ןרוקמ הלא םיניינע ןיב םיניחבמ ונאש תונחבהה .תבשה
. םזינאמוהה גשומ לש הזל תיתטיש רשקתמ היטרקואיתה גשומ לש וחותינ .תידוהיה

ל ש הדימה־הנק אוה םדאהש תינוויה המסיסב םזינאמוהה ןויער אטבתמ בורה־לע
־ אוה—רמולכ ,תורטמה תכלממל ךייש םדאהש טנאק לש ונורקעב וא ,רבדו רבד לכ
ן כלו ,הילאמ הרורב םתועמשמ ןיא "ךרע" וא "הדימ־הנק" ךא .ןוילעה ךרעה אוה

ק קוחמה אוה םדאהש ושוריפ םזינאמוה .ישעמה םקויד לע םירבדה תא דימעהל יאדכ
. הזוניפש לצא שפוחה לש ןויערה םגו ,טנאק לש הימונוטואה ןויער והז .ומצע לש
תולגל רשפא םייוצר תוגהנתה־יללכ יכ ןעטש ךותמ רקיעב־רפוכ היה הזוניפש ,ןכאו
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ל ש (היצקילפא) המושתל אלו םינוילעה תונורקעל התיה ותנווכו .דבלב לכשב
ר אבל םדאל תלוכי שי יכ תדמלמ תידוהיה תדה ,םנמא .שארמ־םינותנ תונורקע
ה ריחב־שפוחב שומישה יכ תדמלמ םג איה דא ,השעמב תונוש תוביטנרטלא ןיב
ו ניא ויתוגאד שארב םדאה תבוטש ימ .תלויא אוה הנותנ הכלהל םאתהב אלש הז
ע משמ הז ירהו .יונישל םינתינ םניא םלועלש םירבד שיש ןורקעל םיכסהל לוכי

."יניסמ השמל הכלה" :הרמימה
־ מארגורפ ידמ רתוי םה הז רמאמב ורמאנש םירבדה יכ עדוי םג ינא עדוי :םויסלו

, םינותנה םיאנתב ,בר ךרע שי יתעדל .ךכ לע לצנתמ ינניא .םיינינע ידמ תוחפו םיית
ת יתדה תרוסמל סחיתנ םא השענ בוטש ,רוציקב ,איה יתעצה .השיגה יונישל הפטהל
ג וסמ האנה־תבוט םירחושה םינקסע לש האצמה הב הארנ אלו הל היוארה תוניצרב
.תרוקב—השוריפ םלבקמ התא ןיאש תונויער יפלכ תוניצרו .רחא וא הז



ברעב םיריש השולש :טיבש .י
, ברע
 ,ןולחה ןדא לע רוחש לותח
 תפטוש ,בל תרבג ,הנכשה
בל רמ .םילכה תא
.ןותע ארוק

 םא התוא לאוש אוה ׳םואתפ
 ץיבוביל רשהש תעדוי איה
,אל .תכשוממ הלחממ תמ

 הקיפסה אל דוע .תעדוי אל איה
,חתמתמ לותחה .ןותעב ץיצהל

 ירוחאמ .הז תא בהוא אוה המכ
 רכזל :שטשוטמב בותכ הנומתה
 ,חלמה־םיל תרניכ־םימ לויטה
.1934 ביבא

.בלב חנאנ אוהו

 .ונושלב קקלמו חתמתמ לותחה
.בהוא אוהש המ הז

 אל וא םתס ,םטופמ לובלוב
 לש ףנעה לע עגר דמע ,םתס
 .ודצמ ביבח המכ .הציקובה
 רשואמה ךיסנה היהא ינא ילוא
 קלחל תאזה ריעב גילפנו ,ולש
 תורקי ןח־ינבאו םימולהי
.םייניעה־יבוצעל
 חלש רשואמה ךיסנה ,ילואו
סרופ היה ירה אוה ,ילא ותוא
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.םייניעה־יבוצעל בוטה ובלמ
ת ועבצאה ןיב ףלוח ברעה .ןשעמ
.דוכלל הסנמ ינניא .תוקוספה
ה יהת חורה .רחא אובי רחמ
, ברעה ומכ ,וב הרירק
.רתוי תצק ילואו

, המ לע ול שיו ,ןטור בל םרוי
 העש יצח רבכ רדתסמ וניא אוה
.האוושמה תועלצ יתש םע

. הטמל קרוש והשימ
.הטמל דרוי והשימ

ךלה בל רמ
ן ופיטפה חול לע חינהל
.ךאבו גניגניווסה תא

.ףצפצמו חתור םוקמוק

, ברע הזיא
. הלוע והשמ
.דרוי והשמ

ן בא לע ושאר חינה בקעי
ח ינמ ינא .םיכאלמ הארו

.רכ לע ישאר
* תנותכ לע יכבב ררימ בקעי

ה יה אוה ,לבא ,םיספה
.רשיו םת שיא
רוב ומכ קומע

, ברע
. רוב ומכ ,קומע
ת ורבוע אל תורייש לבא
. חרי .םיחבונ אל םיבלכו

ן ולחה ןדא לע ,לותחה
, בל רמו תרבג לש
.חתמתמ



ה מ
ירחא

?םולשה
לאשמ

 ץראב ןה ,השעמ־ישנאו רקחמ־ישנא ,םיאנידמ תורשע לא "תשק" תכרעמ התנפ הב ,וז הלאש
 ,ילמרו׳פ םולש לש בצמ גשוי רפסמ־םינש ךותבש הזיתופיהה לע תססבתמ ,הל הצוחמ ןה
.תיברעה הגילה תונידמל לארשידו גידמ ןיב ,"ווק סוטאטס״ה דוסי לע רתויחאדווחפ
 לככ יתואיצמ חותינל ,רשפאה לככ תובר תויווזמ ,עיגהל הז לאשמ לש ותלחותו ותילכת
 תוערכהה וא תומזיה לשו ,םולש לש דיתע ותואב תורייטצמה תויעבהו תוחתפתהה לש רשפאה
 חרזמב םולש לש ונוניכ רחאל — דחאכ ימואלניבהו ירוזאה רושימב — שרדיהל תויושעה
.ןוכיתה

 רדס אוה ,ב״אה רדס יפל) םה הז לאשמב ףתתשהל וליאוהו ונתיינפל ונענש םילאשנה 12
 תעיסמ כ״ח רבעשל ,הפיח בשות לכידרא ,י נ ות ם ב םותסו ר :(םיאבה םידומעב םתעפוה
 ־ליח שאר רבעשל ,יבכרה ט פ ש ו ה י ףולא ; י״פר תעיסמ כ״ח ,ןייד השמ א/ר •, ם״פמ
 ןאכ תרסמנ ותעדו) יברעה-ילארשיה טקילפנוקה תא תודחא םינש הז רקוחה ,ל״הצב ןיעידומ׳

 םסרפתהש ,הילטיאבש הצנרי׳פ תייריע־שאר ,הריפ־הל ו׳גרו׳ג ׳סורפ ;(דבלב תיטרפה ותעדכ
 ־תושד שאר םויכ ,ב ו ק ם ל ם י י ח א/ר ;םיינוכית־םי םולש־יסוניכ ןיעמ לש םסוניכב ונמזב
ל א דבע .ר .ע ;י״קמ תעיסמ כ״ח רבעשל ,י״קמ ישארמ ,הנס השמ ר״ד ; םילמנה
 ־לע הירי׳גלאמ רפסמ־םינש ינפל שרוגש ,קשמד דילי ,ירי׳גלא תועד־הגוהו גיהנמ ,ר ד א ק
 לע לודגה ורפס תפרצב אצי 1961־ב .ונוטלש דגנ תרתחמ ןוגראב םשאנכ ,הלב־ןב ידי
 ן ו• ׳ג »םיבחרנ םיגוחב הרעס ררוע ותזעהבו ותשיג תוירוקמהש ,"יברע־ידוהיה ךוסכסה״
 תורודהמב ,םג אצויה) ינודנולה "ויבר טסיא־לדימ דנא רוורזבוא שיאו׳ג״ה ךרוע ,יחמק
 ןונמא ר״ד ?ןוכיתה חרזמה יניינעב םירפס המכ לעב ,(ןובבו זיראפב ,תורחא תוינושל
 רפוס ,י ק א ר ו ש הרדנא ר״ד ז "ץראה" יכרועמ ,טסיצילבופו ןטפשמ ,ןייטשניבור
 •שאר ץעוי ןכ־ירחא ,םירבח־לארשי־לכ תרבח ישארמ רבעשל ,הירי׳גלא יאצוימ רוביצ־שיאו
 ,ןרטש .ח יכדרמ כ״ח ? םילשורי תייריע־שאר ןגס םויכ ,תודעה גוזימ׳ יניינעל הלשממה
1  ביבא־לת תייריעב היציזופואה תעיס שאר ,ל״חגב םיבושחה םינקסעה ןמ ,״וקסר״ תרבח להנמ
 םימיב ףרוצ וילאש ,"הקירפאו ת״הזמה רקחל חוליש־ןוכמ" שאר ,רימש ןועמש ר״ד
 ול ליבקמה גוחב הצרמו א״ה תטיסרבינואב םאלסאה תוצרא לש הירוטסיהל גוחה שאר ,הלא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
.רימא ןרהא ,"תשק" ךרוע םג לאשמב ףתתשמ הלאל ףסונב
 תיארחאה להקה־תעדל עייסל ידכ וב היהי הז ןיעמ ינויסנ רוריב יכ הנימאמ "תשק" תכרעמ
 לש יתוברתהו ילכלכה ,יתרבחה ,ינידמה ,ימואלה הדיתעב תורושקה לרוגה־תויעב לע דומעל
 ליעפהל התורגל םג ילוא .ןוכיתה חרזמה לש תיפרגואיגהו תישונאה תרגסמב לארשי־תנידמ
.והשלכ םולש תגשה י נ ם ל דוע דדומתהל ךרצות ןהמעש תויעבל סחיב םישדח הבשחמ־יווק



?דציכו—המ :ינותסב םותסור
ך א ,םתס לש םישוחינ ימוחתב רתוי אוה םויכ ומוקמ הז ןיעמ אשונ ,תמאה ןעמל
ם ולש םתחייש ,אופא ,חיננ ."יל המדנ״ב קחשנו ןימאנ הבה ונינפלש רוריבה ךרוצל
ת א ףופחי הז ןיעמ םכסהש חיננו ,תיברעה הגילל תוכייתשמה תונידמל לארשי ןיב
.םירבדה ורקיש היהי יואר דציכו ,זא הרקי המ—וישכע לש תואיצמהו תולובגה

תינידמ היצזינגרואיר
ת וצצוקמ תוביטח לש ןמויק ךשמהלו ןמויקל ינידמ־ילכלכחאיג קודיצ םוש ןכתיי אל
ד חיו ,תחא הדיחי ולא לכ ,רבד לש ותימאל ?ונימי לש ןונבלו ןדרי ,לארשי ןוגכ
ת ורבסל דוגינב .ןדריה־רהנ לש יפרגואיגה ירוזאה דוחיאה תא תווהמ ןה הירוס םע
ם ביבסמש םיריצ םה אלא ,םילידבמ םימוחת ,"םייעבט תולובג" םניא תורהנ ,תולבוקמ
א וה "רהנ" .תונידמ םג ולא ךותמו—תויצזיליביצו תויוברת תוחמוצו תוחתפתמ
ש י םיו קמע ,רה רשא דועב ,תוימשה תונושלב ההז אוהש דיחיה יפרגואיגה חנומה
.תונושה תוימשה תונושלב םינוש תומש םהל
ך כיפל .תאזה הדיחיב בשחתהל ילב יתרבחו ילכלכ ,יזי׳פ ןונכית םוש עצבל ןיא
, רבד לש ופוסב ,ןתושעל המגמב ,ולאה תונידמה לש היצרד׳פ ןנוכל היהי ךירצ
. דחא ינידמ חוכו דחא קשמ ,תחא תוברת וחמצי התמדא לעש ,תינגמוה הדיחי

, היתודסומ רשא ,לארשי לש םייחכונה םיאנתב התוזחל ןיא וז ןיעמ היצזינגרואיר

ל ש חוכב־תורבח ראשל םירז הלש תויגולואידיאהו תוינידמה“יווק ,היתופקשה
* םימייק "םיינידמ םילושכמ״ל ץק םישת וז ןיעמ תיעבט תוחתפתה םלואו .היצרד׳פה

, לובג־יכוסכיס ,תויאבצ תואקתפרה ,תידוהיה הריגהה ,םיטילפה תייעב :םידמועו
 היהת אל וז ןיעמ תילרד׳פ הנידמב /וכו שומיח ץורימ ,ץוח־תומצעמ לש תוברעתה
ל יאוה ,תויברעךפ רמולכ ,תיברע תונמואל אל םג ,תונויצ רמולכ ,תידוהי תונמואל
ם וש אל םג תומייק־יתלב תוביטח לא תויתימ תוהימכ םוש הנייהת אל היחרזאלו
.בטיה תרדגומ תוהז־תרכה םהל היהת ירהש ,"תוכייתשה" יפוסיכ

םיימינפ םיינידמ םיסופד
ש ממ ,תירבעו תיברע תרבוד ,תינושלחד הנידמ תויהל הכירצ היהת היצרד׳פה
ה נידמ תויהל הילע היהי ? תיקלטיאו תינמרג ,תיתפרצ תרבוד ץייוש תנידמש ומכ
.הנידמל תדה ןיב תינדפק הדרפהו רומג יתד שפוח הב רשא ,טלחהב תינוליח
, םינושה םיקלחה לש יגרדהה בולישל ץראה לש התקוחת גאדת ,ב״הרא תמגוד יפ־לע
ה יפא תא רידגת איה ?הימונוטוא לש הדימ לע ורמשי רבעמ*תפוקת ךשמ רשא
ט רפה־שפוחל בורעת ,תויוכמסה תדרפה תא ,םיישארה היתונורקע תא ,הנידמה לש
ת ויתד ,תוינתא תוצובק לש םינושה םילגרהלו םיגהנמל דובכ סחי לע דומעתו
, הקזח תעצבמ תושר :ב״הרא לש וזל המוד היהת ןוטלשה תרוצ .ןהינימל תורחאו
ה ריחב־תוזוחמ דוסי לע רחבנ טנמלרפו ,המואה ינפל יארחאה אישנ לש ותושארב
תילרד׳פה הלשממה .ב״הראב גוהנש המל ויתויוכמסב המוד ןוילע טפשמ־תיבו
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ך וניחל ,ץוחה־תוינידמל ,אבצל ,ללוכה ילכלכה ןובכיתל הליחתכלמ תיארחא היהת
ם יכירצש ןבומ .ולשמ םייפיצפס םימוחת ול ויהי ימוקמה לשמימה וליאו ,טפשמלו
, םיינידמ—"הנידמ ךותב הנידמ" לש סופיטה ןמ םינוגראה ידירש לכ םלעיהל ויהי
.ימוקמה וא ילרד׳פה לשמימה ידיל ורבעי םהיסכנו—םירחאו םיילכלכ

קשמה
* חוכ תודותעו עבטה תורצוא ,ילכלכה לאיצנטופה תא קודבל ךרצית וז היצרד׳פ
, ההובג תויחמומ תוכירצמה תונטק תוישעת לע הקשמ תא דסית איה !הלש םדאה
ד נאלרטניההו ,םלועה יקושב תורחתהל ולכויש ,םילועמ םיגוסמ תוכיא־ירצומ רצית
, םינושה םיקלחה .אוציל תונוזמ םג ומכ תימינפה תכורצתה תא קפסי הלש יאלקחה
ם תרצות תא וקפסי ,םהלש יאלקחה לאיצנטופה לעו םהלש תויפיצפסה תוישעתה לע
. תחאכ הישעתבו תואלקחב ,תויחוור לש ינדפק ןונכיתל םאתהב הלוכ היצרד׳פל
ק וש תמקהל תורשפאה רואל ויתוינכת תא לוקשל ךרצוי הז ןיעמ קשמ ,ןכ לע רתי

.תידועסה ברעו קאריע םע םג ףתושמ

הרבחה
ה מוא :תרחא ןושל .המוא לש יתרבחה יפואה תא הבר הדימב םיעבוק תודסומ
ת ונורשכו םירשכל הווש יוכיס ןתינ הב רשא ,םתימאל םייטרקומד תודסומ הל רשא
, "םיינוחטב" םימעטמ הילפה הב רשא ,תמאב תישפח תורחתה הב רשא ,םיווש
ח וקיפ הב רשא ,להקה*תעדל לקשמ שי הב רשא ,תמייק הניא םירחא וא "םייעזג"
ב יצי יתלשממ ןונגנמ הב רשא ,ןוטלשב הערל־שומיש לכ העיתר אלל םלוב ליעי
ת ינרצי הרבח הדימעמה תרגסמ יהוז ,תוליעיב לעופ היצזיטילופרדד לש דוסי לע
ל יבשב .דבלב ומצע תוכזב אלא רבד םושב "הכוז" וניא םדא םוש הבש ,תינלמעו

ת לעב המוא קר תאשל הלוכי הלא לש םנומימב ךא ,דעסי הקדצ םינגראמ םיחפוקמה
.המצע תא תסנרפמה אירב קשמ

תויגולואידיאו תויתוברת תורטמ
ך מתסי אל םגו ,ץוחבמ אבומ זא היהי אל וז ןיעמ היצרד׳פ לש יגולואידיאה ןכותה
ה נחתפתת הלש תויגולואידיאה :ץוח*תוצראל םיאיה םיגשיהו םיכרע ,תונומא לע
ל ע ססבתי הלש ירקיעה וקה .הישרש םצעמ םייעבטו■ םיירוקמ ,םינמאנ םילודיגכ
ל ש אלו—ןדריה־רהנ תוצראב הרועמו שרשומה—"ןדריה־שיא" לש ומויק תחנה
. תויעזג־קפס וא תויתד־קפס תויועמשמ ילעב םייוניכ םהש ,"ידוהי" וא "יברע"

, םינש יפלא ינפלמ הזה םיוסמה רוזיאה לש םיירוטסיהה תוילעפמה לע הנאג רדחות
, "ןדריה־םע" ללוחי םתואש םיפסונ םיפתושמ תולעפמב שגדה תא םישל היהי ךירצו
ת וצראב ,םייורש םדועש וא ,ויחש תוינידמ תועייס וא תודע ,תוצובק ,םידיחי אלו
.ירמגל תורז
י מיטניאה סחיה ךותמ רצויתש תוחתפתה ,תחא תוברת חתפתת רבד לש ופוסב
*אלמ הליתש אל ,יעבט ,ינגרוא ךילהת והז .תיעבטה ותביבסל םדאה ןיב םקרתמה
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ל יגמ לחה ,קזח שגד םישל היהי ךירצ ,ועייסלו הז יעבט ךילהת םדקל ידכ .תיתוכ
, םויכ גוהנש ומכ ,אלו לכל םיפתושמה םייתוברת םייוליג םתואב ,האלהו םידליהךג
א יה הרטמה יכ רוכזל שי .הדרפהו קוליח לש םיווק יד ילב דע םידדועמשכ ,ךפיהל
ל ק דימת ןכש ,"ןטפאשנאמסדנאל" לש ינגורטה בוביג אל ,תינגומוה המוא תריצי

 תורוצ הל שי תוברת לכ .םדא־ינב לש הצובק לכ ךותב דרפה-יווק אוצמל דאמ
, וראווצל "הייפכ״ש ןקזה־רוטע ,רבצה רוחבה סופיט :ןהמ תחא אוה םדאהו ,הלשמ
.םירחאמ רתוי הזה רוזיאל "ךייש" אוהש יאדו ,ץוח־יפלכ החושקה ותוגהנתה לע

ץוח־תוינידמ
ת א הנובה ,הלש יפרגואיגה רשקהב םיעדויב תשרשומה ,וז ןיעמ היצרד׳פ םוקת םא
־ תוינידמ יריצ ויהי עבטה־ךרדמ ירה ,תמייקה תואיצמל םאתהב היקוחו היתודסומ
דפה" .תכייש איה וילאש רתוי בחרנה רוזיאה ךרואל לכ־םדוק םיחתמנ הלש ץוחה
— ברעמב הלש םיינושארה םיסרטניאה תא אצמת יאדו "ןדריה־רהנ תוצרא לש היצר
ה יכרות .קאריע—חרזמבו ,תינוכיתמיה הפוריאו הקירפאךופצ ,ןוכיתה םיה ןגא
ת א וריבגי םהמע םיינוציחה םיסחיהש םירוזא םה םג םורדב ברע יאה־יצחו ןופצב
- יווק ,םילודגה םישוגה ןמ דחאל ףא תופרטצה־יא .םייתרבחהו םיילכלכה םיפוליחה
ם יה לש םיללוכה תומואה ילגעמ םע הלועפ־ףותיש ,םיינקתפרה״יתלב תוינידמ
.ץוחה־תוינידמל םיחנמה םיווקה תויהל םיכירצ הלא—היסא לשו ןוכיתה

יאוול־ירוהרה
ם לועלש רשפא .ץיקהב־םולח הז תמאבש המוד ,הלאה םירבדה לכ ובתכנש התע
א ל הליחתכלמש םג רשפא ,ידמ תרחואמ העשהש רשפא ,היהי אלו רבדה םוקי אל
, רוגיפה ,תוחיתמה םעפ־יא ומלעייש ונא םיצור םא ,םינפ־לכ־לע .םוקל םילוכי ויה
ח רזמה תולילג לש םיקהבומ רכיה־ינמיס םה בר הכ ןמז הז רשא ,התסההו המיחלה
ן הלש קשנה-תולכור ,תולודגה תומצעמה לש ןתוברעתהו ןתעפשה םג ומכ—ןוכיתה

 ,ןכותב ונלשו ,ולאה תוצראה הנייהת בוש םעפ-יאש—ןהלש "ל1שמו־דרפה" תחסונו
ה בשחמה יווקב רומג יונישב ךרוצ היהי ירה ,"הרופה ןורהסה" יוניכל תויואר
.תילכלכהו תיתרבחה ,תינידמה

רחא םוקמב שגד :ן»ד השמ
ה בצמב איבי םיברעה םע םולשש הכפהמה לדוגב םימיזגמ ונא יכ ששוח ינא
ם ללוחל ךירצש םייונישה ,ינש דצמ .ינוציחה הדמעמב וא לארשי־תנידמ לש ימינפה
.תונכשה תונידמה םע םולש תיישעב תולת אלל עוציבל םינתינ ונייחב
םירוביצ םע וניסחיב שגדה תא םישל ונילע םהבש םירקיע ינש שי ,יתעדל
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ת ירבה״תוצרא תודהיל רקיעבו ,תודהיל ונתקיזו ונירשק דיתע (א :לארשיל ץוחמש
.לארשי־םעבו לארשי־תנידמב םולגה לאיצנטופה חותיפ (ב ן אבה רודב
ת ונידמה םע םיסחיל הביטנרטלא הב תוארל ןיא תירבה־תוצרא תודהיל הקיזה
א ל ונל הבושח ב״הרא תודהי :ומצעלשכ עירכמו עבוק ןיגע איה אלא תונכשה

א יהש םושמ םג אלא ידוהיה םעה לש וניינב־בורו וניינמ“בור איהש ינפמ קר
ן וילעה דבורב םיפתושו םישרשומ הינבו םלועב רתויב תחתופמה ץראב היורש
ר ושקה ינחורהו יתבשחמה חותיפה לשו ,םלועב יגולונכטה״יעדמה חותיפה לש

ם יזכרמ םהירה וננמז תודהיב עירכמה םלקשמל תודוהש אלא דוע אלו ;וב
ר קחמהו תורפסה ,תוגההו תדה ימוחתב םייפיצפס־םיידוהי םייוליג םג םכותב
ה יהי אל—תונכשה תויברעה תוצראה—וב תנכוש לארשי־תנידמש םלועה־לבח .רכו
, וננמז־תב תידוהי תוברתל ףילחת םושמ וב ןיאש יאדוו ,וז הניחבמ ףילחת רדגב
.רכו םמודיקו רבע ירקחמל
ן ווכמו ןוילע ץמאמ שורד .וז הדוקנל ךרוצה״יד םויכ םירע ונא ןיאש יל המדנ
. הזמ הז ,קתנינ אלו ,קחרתנ אלש ידכ ,התודהילו תירבהדווצראל ונירשק קודיהל
ל ש התייארל הזית־יטנא טעמכ אוהו ,םויכ ונתאמ שרדנה ירקיעה ץמאמה והז
."תירוזא" תכרעמ ךותב תבלתשמה לארשי

, תוחתפתמו תולשחנ תוצראל האוושהב ,ירה ,ונלש יעדמהו ינכטה לאיצנטופל רשא
ת ודמוע ןאכ .השעמתשוכו עדי תקפסאל זכרמל לארשי תא ךופהל ידכ וב שי
:תולוגס המכו המכ ונתוכזל
ב ״הרא יקלח בורו הפוריא תוצראש תויעבב קסעתהל ונתוא בייח ונמוקימ (א

1 רכו תולחמ ,םילודיג ,םימ ,םילקא לש תויפיצפס תויעב :ןהב םיקסוע םניא
ה ניחבמ תיטסילאיצוס ,תיביטרפואוק הייארב ,תיתכלממה תובשיתהה אשונ (ב

ת וצראב שוקיב ול שיו ,הנש 100־ל בורק הז םיקסוע ונא וב אשונה אוה ,תיתרבח
ם ימעטמ לכ־םדוקו ,וב קוסעל ,תבייחו ,הלוכי לארשי ןהימוחתב .תוחתפתמה
י רה בגנל וימימ תייטה לש התמלשה םעו ,דחא ןדרי ,לשמל ,ונל שי .םייכונא
ץ ראה יקלח .ונניאש—ינש ןדריב קוסעל םייונפ הייטהב וקסעש הלא לכ
ל עפמב יתלחתהה בלשהו ,םיבושיי םבורב םיעורז רבכ תואלקחל םימיאתמה
ם תיינב המלשוה ץראה לש הילמנ השולש .ומויס לע ךכב אב תובשיתהה
ק וש ,תוטשפב ,ונל ץוחנ .האלה ןכו—םיפסונ םילמנל םוקמ הב ןיאו ,תינושארה
ם ויכ הירוטסיהה הרצי ונלזמל .ונפתהשו ,ונחתיפש תוחוכהו עדיה תא לצניש
ה מושו ,תיניטלה הקירמאבו הקירפאב ,היסאב ונלש הלא םינותנל שוקיבו ךרוצ
.לארשיב היהי הזכרמ רשאכ וז תוליעפב בלתשהל ונילע
י בגל ידמ ימיטפוא ינניא "?םולשה ירחא המ" :הלאשל רזוח ינא ןאכו

ע ובקל ידכ .יטתופיה בצמ ותואבש חותיפב ונתרזע לש ,הז גוסמ תויורשפאה
. היפויתאו היכרות ,ןאריא ,ןיסירפקב וננויסנ לע ךמתסהל לכונ יתואיצמ הדימ־הנק
ד צמ ,יולת רבדה :רחמ הירוסל םויכ ןיסירפק ןיב לדבה המ ,רבד לש ורקיעב
תירחסמ הניחבמ .עציהה לש ונוויגב—ינש דצמו ,תונידמ ןתוא לש ןהיכרצב ,דחא
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ת ובושח ןה ןיא וגתרצותל דחוימ קושכ .ןהמ לבקל המ ,םצעב ,ונל ןיא תיתשרחו
א וה ."םולשה ירחא" םג תורחא תוצראב תורושק תויהל הנפסות יאדוו ,דחוימב
ת וינידמבו ,חותיפה תלוכיב יולת ונלש "הניתנ״ה ףקיה .לשמל ,םירצמב ןידה
ו נתלכימ םורתל םילוכי ונא .חותיפה יגוס לכל םידמעומ ונא ןיא םג ,ןהלש ,חותיפה

ן חותיפ רבגיש הדימב ךא .היצרפואוקו תובשיתה ,האקשהו םימ ימוחתב וננויסנמו
ן קופיס רקיע תא הנלבקת יאדו ,רכו לומשיח ,הישעתב ,תונכשה תוצראה לש
ת א םגו םיחמומ םג קפסל תולוכיה ,מ״הרבו ב״הרא ,הינמרג ,תיברעמה הפוריאמ
.הלאכ םיטקייורפב ךורכה ןומימה
ה לח וז הניחב .תיפרגואיגה הבריקה ףקותב םינכש-יסחי תלאש ,ןבומכ ,היהת
ת וקוחר תונידמ לע תוחפ הברהו ,םירצמו ןונבל ,הירוס ,ןדרי לע הנושארו־שארב
, ונכתיי םילעפמב ףותישו םירשק קודיה .(הקירפאךופצ ,ןאדוס ,קאריע) רתוי
ח ותיפ ילוא ,חלמה־םי לוצינ ,תליאו הבקע ילמנ :ןדריה תכלממ םע קר ,השעמל
ם וש טעמכ תבייחמ הניא ןונבל םע תיפרגואיגה הבריקה .תוריית לש ףתושמ
י אדכ םא בר קפס ,םולש היהי םא םג םלוא .םירצמ םע הבריקה ןידה אוהו ,רבד
ם ילעפמ המיקמ הנידמ לכ ללכ־ךרדב .חלמה םיב ףתושמ לעפמ םייקל ,לשמל ,ונל
.הלשמ םייאמצע
 ןיא .םוקי אלו חחב וניא הז רבד .תיאבצ*תירוזא תובלתשהב ללכ ןימאמ ינניא
, ינש דצמ .תיברעה הגילה םע תופתוש לע ךמתסנ אל .ןויגה אלו ךרוצ אל וב
, םהל רצב הז רוזיאב םינוש םיממעל תבותכ שמשל ונייה םילוכי םויכש ןכתיי
 ןתסידרוכ ,ןמית ,ןאדוס־םורד ,המגודל—םייאבצ וא םיינידמ םיכוסכיס תעב
א לא וז ןיא) הילגנא םע ךוסכיסב התיהש העשב ,םירצמ ,רבעב וא ,תיקאריעה
ה יהתש תורשפא יהוז .(םירזוח םניא הלאכ םיבצמ ללכ־ךרדב יכ ,רבעה ןמ המגוד
ח טשב דיחיה ישממה יונישה טעמכ הז לבא ,"םולשה ירחא" רתוי תילאוטקא
י נכפהמ יונישל חתפמ ומצעלשכ וב תוארל ןיא יאדוובו ,הפוצ ינאש יאבצה
.ונבצמב
ת ורומת ילב ,םינפ־לכ־לעו—םימורממ אובי אל אוה .םולשה אובי ךיא עדוי ינניא
ל ארשי התיה יתילעהש הייארה ךותמ לבא .תחא־תבב אובי אל םג תוימואלניב
ם ינכש-יסחיל םימיאתמה םיסופד—םויכ רבכ—םינכשה םע היסחיל רוציל הכרצ
וזאה םימהיתינכת תעיבקל ןוטסנו׳גב ונרזענש ,לשמל ,הז היה הגשמ .םולש*ימיב
ך ומריה תייטהל םימיכסמ ונחנאש איהה תעב ןדריל ונרמא וליא היה בטומ .תיר
א לו—תפטוש הלעפהלו ףטוש חוקיפל םג םכסה ,םכסה חחנ ךכ םשל לבא ,הידי-לע
, םינדריה לע ידמ השק וז העיבת התיהש רשפא .ךוותמ וא חילש ידי-לע מ״ומ
ם יניינעב עריאש ומכ—רשי ןתמו-אשמל םישגינו םיענכתשמ ויהש םג רשפא ךא
י ניינעב דצ המצע איהש המצעמ לש הכוויתמ ענמיהל שי .םהילע "וצחל״ש םירחא
־ ייח לש םיסופדל המגוד יהוז .םיצחלו חוקיפ ליעפהל לוכיה דצ ,ןוכיתה חרזמה
י שנא אלו ךייש-לא-םרשב םירצמ ובשייש ףידעמ יתייה ינא .םולש ןיאשכ םג םולש
ידי־לעש ינפמ ,ךפיהל ,אלא ,שאב וחתפי םהש "הווקמ" ינאש ינפמ אלו ,ם״וא
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ה תואב .תירצמ הירוטירט דיל םולשב תורבוע לארשי תוינאש הדבוע עבקית ךכ
, תליא ירצמ לעמ הקירפא־םורד—לארשי וקב הסיטה תא שדחל יוארה ןמ חור
ת ויהל ונילע .וב םיעגופ ןיאו ירצמ ירי־חווטב רבוע לארשי סוטמש הדבוע רוציל
, יניערג קשנ תריציל היגרנא חותיפ לש ןינעב וליפא םיברעה םע ןודל םינכומ

, םינפ־לא־םינפ ןויד לבא—וינפמ םיששוח םהו םתוא דירטמ תמאב אוהש הדימב
ת אזכ הרכה ילב :לארשי לש התומלשבו המויקב הרכהב לכ״םדוק הנתומה ןוידו
ו ניניב ןיא רעצהרדברמל .רוזיאה לש יניערגה וזוריפל םיעצמאב ןויד היהי אל
ם ייוצמה םיטעמה םיאשונב ךא ,תינויח תובישח ילעב םהש םיבר םיאשונ םניבל
.םירשימב םהמע ןודל ונילע ,לעופב
. וירחאל םג ונוקיסעיש םה ,םולשה ינפל ,םויכ היצנטופב ונתוא םיקיסעמה םירבדה
, תירבה־תוצרא תודהיל רשקה ,תוברתה ,תדה :םניעב ודמעי םידירפמה םימרוגה
ל ש םיכרצ ןהל שי תחאכ ןלוכ תונכשה תונידמה .תיגולונכטה המרב םילדבהה
ל ארשי לש התלכי וליאו ,ןהמ "תוהובג״ל ,תחאכ ןלוכ ,תוקקזנה תוחתפתמ תוצרא

.תיפרגואיג הבריקו תונכש לש היצקנופ הנניא רשוכו עדי קינעהל
ת ולוק לש םלש שוג תמועל—ם״ואב דבלב דחא לוק קר ונל היהי םולשה ירחא םג
ו נתבריק םצע .ונלש שומיחה תייעב הניעב דומעת םולשה ירחא םג .םייברע
. תונכשה תוצראה לש תוימינפה תויעבב םיפתושל ונתוא ךופהת אל תיפרגואיגה
 הנניא לארשי .ןהיניינעב ברעתהל לארשיל דוסי האור ינניא אובל־דיתעל םג

ן יבל הניב ןיא ׳וכו עזג ,תד תבריק ףא ,המצעמ לש תורמוי הל ןיאו המצעמ

: םולשה רחאל תוליעפ־רתי תולגל םידיתע ונא הז םוחתבש רובס ינניא .היתונכש
ך ופהב אל .תובכשה תוצראב תימינפ הריתח דדוענ אלו ,וב ןינע ונל היהי אל
.ןוכיתה־חרזמה לש "ריכשהל ברח"
. חישמה תומיכ וניניעב תומדיהל הכירצ םולשה־ירחא לש הפוקתה ןיא לכה־ךסב
.שדח םלוע רוצית אל איהו ,רפוש תועיקת לוקל ,עיתפמב אובת אל איה
א ל ,תיתרבחהו תילכלכה ןתוינידמ לע ,ןהבש ערהו בוטה לע ,תויברעה תוצראה
ו ניתויעב תא םג רותפי אל ילמרופ םולש .לארשי םע םולשה לגרל הנינתשת
.םויכ םג םייק לעופב־םולש לש בצמ וליאו ,ונלש תוירקיעה

םידדובמו םינטק :יבכרה טפשוהי
א יה םולשה תייעב וליאכ עמתשהל לולע לאשמב םיפתתשמל םתגצהש הלאשה ןמ
ם ויקה־תויעב" תא תווהמש דוסי־תויעב תמועל תינשמ איה וליאכ ,תפלוח היעב
א יהש דע ,תירקיע איה םולשה תייעב הקווד יניעב וליאו .לארשי לש "תויתימאה
ל לוחתהל םילולעש תוערואמה ,םולשה .דיתעה־תויעב תניחב ןהש תויעב לע הליפאמ
ןתואמ תובר לש ןנויבצ לע ועיפשי הלא לכ—ויאנתו ,גשוי הבש הרוצה ,ואוב דע
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ן מזל םילחימ יאדווב ונלוכ .םולשה תגשה רחאל ונינפב הנדומעתש תורחא תויעב
י נששוח םלוא ,תקחוד השרפ תווהל ולדחי םולשהו ןוחטבה ,ונמויק לע הנגהה ובש
נוקהש תורשפאל ונמצע ןיכהלו חור־ךרואב רזאתהל ונילע .קוחר ונדוע הז םויש
ס חיב יוניש ןמתסמ הנהש ,ונמצע ונלש המחנ ־ירבד םימעפ .ךשוממ היהי טקילפ
ו נילע .ץעורל ונל תויהלו בזכאל םילולע ,אבו־שמשממ םולשהו ונילא םיברעה
ג והנל ונילע .תימצע־הילשאל תיעבטה הייטנב םחליהלו ותיווהכ בצמה תא תוארל
י חטשכ ותוארל תוטנל ונאיבהל הלולע טקילפנוקה תקעומ ןכש ,תריתרקב ונמצעב
ה לא םיניינעב .הייארה תרוש תא לקלקל םילולע ונילוחייו ונבל־ישחרו ,ףלוחכו

. חקל ךכמ דומלל ונילעו ,ילאוטקלטניא רשוי רסוח לש םייוליג רבעב ונלצא ויה
ד צמ תיתוכאלמ התסהב טקילפנוקה לש ותביס תא תולתל הייטנה החוור ,לשמל
ו נלצא םיברו ,יטירב רוחריחל וסחיל וא ,םיטילשו םירטשמ לש ךרוצב ,םידנפאה
.תיברעה הינורטה רשפ תא ןיבהלו וקמועל תדרל ,ורושאל ותוארלמ ועתרנ
. תיעמשמ־דח הנניאו המומע ותועמשמ ,הרוגש ןושל־עבטמ אוהש םגה /׳םולש"
ן מזה בור ררוש וישכע רבכ ירה ,םיימואלניב תומילא ישעמ רדעיהכ ורידגנ םא
, םימויאו תוניוע לש ילילש םולש והז םלוא ,ברע־תוצרא ןיבל וניניב םולש
ה בריק יסחי לש יבויח םולשל ונתנווכ אלא ,ונינפ םיאשונ ונא הזכ םולשל אלו
ם ולשמ תחא הציפקב רובענש ,ילמרופה ןויגהה תניחבמ ,חינהל השק .הלועפ־ףותישו

ן כל־םדוקש הרבסל םוקמ שי .תודידיו הבוט תונכש לש יבויח םולשל ןיועו ילילש
ם ג וב ןיא הביא־ישעמ תמימז וב ןיא םאש ,ןנוצ םולש לש הפוקת רובעל ךרטצנ
ה נניא םולש תתירכ :תרחא דועו תאז .תויתודידיו תונכש תונידמ ןיב םיניקת םיסחי

ה לחנלו החונמל עיגנ םולש־םכסה רחאלש הבורע ןיאו ,חנתא קר אלא קוספ־ףוס
ר חאל םג ךשמית תונידמה ןיב תורחתהש תורשפאה תמייק אלא ,בהז־רות לחיו

גנתה ,תוקולחמ ,ןהיניב תוריתס רצויהל תולולעו ,םולשה לש םייגיגחה םיסכטה
ץ מר .הגפו ןשעכ הלכ הנניא בורה־לע תומוא ןיב תוחיתמ .םיטקילפנוקו תויוש
ת וחיתמ םימעפו ,בהלתשהלו טהלתהל דוע םילולע תוניוע לש תושחול םילחגו
. ךשמנ הכלהמ לש סומתירה ,תויפוס ןיא הירוטסיהב .ןיגוריסל םישמשמ היפרהו
ו ננוחטבו ונמולש לע הדיקשה יל תיארנ םולשה תגשה רחאל הנושאר היעבכ ,ךכיפל
.םולשה לש ו ת ד מ ת ה ןעמל ץמאמהו
ניב םיסחיו העגרה תארקל תיעמשמ-דח הנופ ונניא םלועה .הטושפ הניא וז היעב
, הרוצ םינשמ םה ,םייטסאלפ םה םימייקה םיטקילפנוקה .רתוי םירפושמ םיימואל
ת ופסונ אלא ,הרקה המחלמה יאצומב םידמוע ונא יכ עובקל היהי םדקומ ןיידעו
. רתוי תומחו תומימח תומחלמ תוצרופ םג םיקרפלו ,תורחא תורק תומחלמ הילע
ה כובס אבה בלשב היהת םלועב םיימואלניבה םיסחיה תכסמ יכ תופצל םוקמ שי
ו רקיעב ונדוע ,וישוג לש תוירטנצילופה תורמל ,ונמלוע .ונימי לש וזמ רתוי תבכרומו
שפאהש יבטק־בר םלוע תמועל םידלי-השעמכ תואריהל םייושע ויכבסו ,יבטק־וד
.הנלדגת םג וב הניברת םיליזנ םיפוריצו תויוצצורתה לש תויור
תוחתופמ־אלה רשאכ ,תוינעל תורישע תונידמ ןיבש התימה ןמ םרגיי ףסונ ךוביס
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ת ונידמה יחרזא .בחרתמ תוחתופמל ןניב רעפהו ןמצע תא חתפל תוחילצמ ןניא
ת לוונמ תוינעבו תותיחנב דימתהל ,לוכיבכ ,הריזג םע ומילשי אל תוחתופמ־אלה
ם יאוג וללה .שואייהו תוכופהתה ,הסיסתה ולא תונידמב הניברתו ,וממוקתי םהו

ן מ המכב היוצמה האנשבש תוינוציק התואש םגה .תומילאבו תונפקותב הצוחה
ן הש ןהמ המכ וארה הנורחאל הקוודש ,תודלי־תלחמכ קר איה תושדחה תונידמה
. העיגרמ תוקוחר ןהו ,תיפוס תוררחתשה וזש הבורע ןיא ,הנממ ררחתשהל תוטונ
ל ש תולחמ״ב םיקול ולחהש דע רתוי ןוצר־יעבש תוירבה םלועה ןמ קלחב םא
ל ש תולחמ" ירה—יאנפו הבוט בורמ םיעויעו תורתומ ירחא הפידרב—"םירישע
ל ש הירוגיטקל תוכייש ,םירצמ ןשארבו ,ברע־תוצראמ המכ .רתוי תונכוסמ "םיינע
ם יניינעב קר אל הנתוי םולשה .םיבורמ םיישקב לקתנ ןחותיפש ,תולשחנה תוצראה
ם ילוכי ונניא יאדווב וילעש ,ימינפה ןבצמב ףא אלא ברע תונידמ ןיבל וניניבש
ת ויונערופב אטבתהל תולולע תוימינפ תויונערופ .ידמל השק ותוזחשו ,עיפשהל
.תוינוציח
ל ארשיב שי ,ןכא .םימייקה וגיתולובגב םולש ,םינייצמ םתאש יפכ ,ושוריפ םולש
ת יממעה הדהאה ןמ הלגתמ םגש יפכ ,ויתורדשו םעה תובכש לכב םולשל זע ןוצר
ה נידמל המכסה—איהו הבושח הנקסמ תעמתשמ ןאכמ םלואו ,ןתנ יבייא לש ותסיטל
ף יסוי ידוהיה םעה בור יכו ,תונויצה לש תיקלח המשגהל וא ,הנטק תונויצלו הנטק
.תובר תויועמשמ ךכלו—תונויצה לש היצזיגולוטכסא הלח וז הרוצב .ל״וחב רוגל
א ל ןיידע היתויועמשמ לעש ינא ששוחו ,השק היעב היהת ונלש תודימה־תונטק
ה מוקמו הנטקה הנידמה תייגוס לע ונתעד תתל ונילע .ךרוצה־יד ונתעד תא ונתנ
. ונילע םתעפשהלו םלועב םילחה םייונישלו תויושחרתהל ונתעד תתל ונילע .םלועב
ר קחמו דומיל חתפל ונילע .ונתנידמכ הנטק הנידמל תרתומה תועטה ילוש םה םירצ
ם נמא .טרפב ונא־ונבצמו ,תימואלניבה תכרעמב הנטקה הנידמה לש המוקמ לע
ך רד סוליפב ונל עייסל יושע םחותיפ ךא ,תויועט יגפמ הבורע ןיא רקחמבו דומילב
.לתפנ םלוע יכבס ןיב
ת ויורשפאבו םייעדמ םיגשיהב תולודגה םע תורחתב דומעל תונטק תונידמל השקי

א לא ,ילכלכ ישוק הווהמ ןוכשת דדבלש הנטקה הנידמה .תויתיישעתו תויגולונכט
ת ונידמה הנמכסת הרהמב אל .ץייושל ומכ םידחוימ החוור ירדסה הל םיאצמנ םא
ן הירהו ,ילכלכ דוחיאל רמוחו־לק ,םיניקת הלכלכ־יסחיל ונמע עיגהל תונכשה
ן מ םג השק ןמע ונתובלתשה .ןתלכלכ לע טלתשנ ןס ךכמ תוארי ןהש תושיגדמ
ם ג הבר הדימבו ,תחא תוברתל הפוריא תוצרא לש ןתוכייתשה .תיתוברתה הניחבה
ת יתוברת תוינגומוה ,םלואו .םימד־תוכיפשו תומחלמ ןהמ הענמ אל ,תחא תדל
ה יוצמ הניא וז תיתוברת תוינגומוה .תובלתשהו תורבדיה לש םיכילהת לע הליקמ
ה ניא ןיידע תינושל החפשמ־תבריק .הקוחד התורצויהו ,ברע־תוצרא ןיבל וניניב
ך ושמל ןהיתש חוכב ןיא הארנכו ,תונוש וניתויוברת .תיתוברת הבריק תרצוי
י רקיעה הנכתש ,תיברע תוברתב ונתובלתשה לע הבשחמה .התוערל תחא םוסקלו

.הקוחר יל תיארנ ,ימלסומ אוה
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א לא ,תירבעב אלו תיברעה תוברתב אל היהי ,ינמוד ,תונכשה תוצראה םע וגשגפימ
, היצזינרדומ ןבש ,יברעמ םייח־חרוא םמצעל לגסל םיסנמ םידדצה ינשש ךכב
.תיברעמ תוברת לש םיקלח תלבקב םג םירושק תיברעמ היצזיליביצו שועית
ם עה ונירחאמ דמוע דוע לכ .ונתביבסמ םידדובמו םינטק תויהל ,אופא ,ונילע רזגנ
. םלוע קבוח ונלש זוקינה־בחרמ .תולדגו הלודג ,לדוג לש ךפונ ונל ףסונ ידוהיה
י דוהיה םעל םיבר םידוהי לש םתקיז .השק היעב הווהמ תוצופתה ןיבל וניניב רשקה
ת ואושנ םהיניעש םיילרבילה םיגוחה לע םידוהיה םינמנ ללכ־ךרדב .שלחיהל הלולע
ם ניא םהל םיפנפנמ ונאש ימואלה ןויערהו ונתויתכלממ ךכיפלו ,תוימואל־לעל
־ תיזיפאטימ הקיז םירכבמ ויה וללהו ,םהבש םימדקתמה בל תא תונקל םילוכי
ו ניא וגלש ינחורה הריציה חוכ םלוא .הקווד תיתד־תילמרופ הנניאש ,ונילא תינחור
, םינוש םיחטשב םיפיו םיבר םיגשיה וגל שי ,םנמא .הז רשק בצעל ונל קיפסמ
י כ ינא ששוח םלוא .ןהל ונעויסו תוהתופמ־יתלב תוצראל תפומ ונתויה—היארהו
תמ םה םהילאש ,המוקתהו תואמצעה םצעל טרפ ,ונדצמ הארשהה םידוהיל הקווד
ץ מאמ ילב ונמכש לע לופית אל תוגיהנמ תרדא .טעמתהל הלולע ,םיכלוהו םילגר
ם יבר יאדווב הדירטמה ,תיניצר היעב וז םג .תינחור הסיסתו בר ילאוטקלטניא
א יה לארשי תמוקת .חור לש הארשהו הנרקה ונל ויהי אל חור־ראש ילב .ונתאמ
ה שק םיגשיה ימורמב דימתהל םלואו ,תולודג תולילע ונללוח ,בגשנו אלפומ ערואמ
.םיגשיהל קוסנל רשאמ רתוי הברה

ןכ־ידחא :הר״פ־הל ויגרו׳ג

? ןכ־ירחא—! בתכמב ,רוציקב בישהל ינושרה
ר שקהב ,הזה "ןכ־ירחא״ה תא ,ותוא האור ינא :הזה "ןכ־ירחא״ה לע בשוח ינא ךכ
י נחורהו ירמחה םודיקה לש ,(תשבוגמה) תודחאה לש ,םולשה לש לודגה ירוטסיהה
ל ש לודגה יאובנה ןוזחה רשקהב ותוא האור ינא ,הרצקה :ץראה לכ ימע לש
ת ומי" לש (יתואיצמ אלא יפוטוא ןוזח אל) ןוזחב :ליבטמה ןנחויו ץומא־ןב והיעשי
ם דאה תחפשמ לכב תיארקמה תוינחורהו תוברתה הנחרפת םהב רשא "חישמה
.(שפנ דראילימ 6־מ הלעמל הנמת דבלב םינש 30 דועב רשא החפשמ)
ז בושי רשא םימעל החגשהה םעטמ תדתועמ הניאש תפתושמ המישמ יא ,ןכאו
? םהרבא לש תחאה ותחפשמ קיחב םולשב ןוכשל
ן םימ־תונייעמכ רבדמ םישל :םירושימה לכב ,םיגרדה לכב ,תפתושמ הדובע
ה יצזיליביצה לש רתויב תוממורה תוגספה לא היסאו הקירפא ימע לכ תא דיעצהל
ה לעהש רואמה תא ריבגהל ףא אלא תובכל אל קר אל ךכ ךותבו ,תינכטהו תיעדמה
י מעל ריאהל ידכ (השדחהו הנשיה תולגתהה לש) שדוקה־יבתכ תרונמב םיהולא
״! ךיתתנ םייוגל רוא״ :ולוכ תכלה־בכוכ
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ל ש הזה ףתושמה דועייב ריכהל ףוחד ךרוצ שי ןכא יכ ,דבכב ךרוע ,יל המדנ
ל ש םימעל ,ךכ*לכ םיבר םינמיס יפל ,החגשהה תדחימ ותואש ,תויבחורו היצזיליביצ
.הלוכ לבת ימע םב וכרבתי ןעמל—םהרבא תחפשמ
ת ודלותב תשחרתמה תיתוכיאה הציפקב ,רמולכ :יחכובה ירוטסיהה בצמב ריכהל
ם ולש לש השדח הירוטסיה—טרפב םהרבא תחפשמ לש םימעהו ,ללכב םימעה לכ
ל ש תאזה תיתוכיאה הציפקה ?תומואה לכ ברקב יבחורו ירמח םודיקו ימלוע
, רזע איבהל ידכ םכרדל דחי תאצל "םילשורי יבב לכ" תא תבייחמ הירוטסיהה
!ולוכ םלועל הנקתו רוא

ה זחת רשא ,"תירוטסיה הביטקפסרפ" יהוז ?הקירוטיר וז ןיא ?היפוטוא וז ןיא
.םלועה לש השדחה הירוטסיהה לש קוחרהו בורקה הכלהמב םייגרדהה היגשיהב
ח רפי הרהמבו ןתי־ימ :הלודג הכרבל םג הבווכה ךכבו !ילש הוקתה־תבושת יהוז

: הזל הז רמול דחאכ הלאו הלא ולכויו ןתי־ימו ?לאעמשיו לארשי ןיב םולשה

"!םילשוריב האבה הנשב"

תוברעתה ילב :בוקסל םייח

ח פ אל ,ינכט הלועפ־ףותישל םוקמ רצווי העיגרל רתוי ברקתי יחכונה בצמהש לככ
, הליחת .רחא ימואלניב ףוג הזיא וא ,ם״ואה לש תונכוס וזיא תועצמאב ילוא ,יטיל

ף ותישו ,ףוס־םיו ןוכיתה םיה ימ םוהיז דגנ ,תולחמו הברא דגנ—"דגנ" הלועפ־ףותיש
ו השמ םג ליחתי וז הדובע ידכ ךות .ןוכיתה םיב ,תרניכב ,ףוס־םיב :גיד ירוזאב
?  םהל םיקוקז ונאו םהלש םחטשב םה םא ,לובגה דיל םיאצמנש םימה :לשמל .״דעב״
ת ונורתי לש בצמ שי ירה .םהל קוקז לוממש רפכהו ונחטשב תאצמנה םימ־ראב וא
וזא םימ־ןוגרא ,לובגה דיל םימ רוקמ :הלועפ־ףותיש לש הדימ םיכירצמה ,םימילשמ
, חלמהדני חותיפ ,םימס דגנ המחלמ ,תיגולורואטמ היצמרופניא ,תיריווא הרקב ,יר
ח תפתהל לוכי ןאכמ .םיירשפא הבשחמ־יווקו תופיאש ולא לכ—הבקע־ץרפמ חותיפ
ח וכ לש תוחכונ וא אבצ ידי־לע א ל ו—הרטשמ ידי-לע לובגה־ירוזאב רוטישל רבעמ
ה מגמה תא קזחיש ,ינוחטבה ביצקתה לש ץחלה ףרטצמ ,ןבומכ ,ןאכ .םוקמב יאבצ
 ינימ לכו ,תירוזא הרובעת לש ןינע םג שי ךכ־רחאו .תויאבצ תואצוהב םיצוציקל
ם ולש לש תרגסמב הקווד אל םיינכט םירדסה ידיל איבהל תויושעה ,תורחא תועפות
.הגרדהב וחתפתיש םירבד םה הלא .הזל עיגהל רשפא .ילמרופ
א ל םא ינכט ,הלועפ־ףותיש ידיל עיגהל לכה לע ץחליש םרוג םיווהמ הלא םיאשונ
ף ותיש ותואל השעמל איבהל ידכ ,תויהל הכירצ תיטילופ המכסהש ןבומ .יטילופ
ו שעיי ,וחילצי הלאה םירבדה םא ,ךכ־רחא קר .םידדצה ינשל תונורתי ןתוגה ילמינימ
.הפקתה־יא יזוחל קשנה-תתיבש יזוח
ינכט הלועפ־ףותישמ רבעמ היהי ךשמהה ירה ,חתפתהל הלאה םירבדה ופיסוי םא
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ר רתי לש םלוצינ רחאל .תידדה תונכוס תועצמאב אלו ׳תונידמ ןיב הלועפ-ףותישל
, רחסמ—רתיה לכו ,הרובחתב ךשמה אובי הרובחתהו םימה יפיעסב םימילשמ תונ
. סוטמהו שיבכה ,תבכרה תובקעב ,הרובעתה תובקעב םיאב—יתיישעתו יאלקח חותיפ
ו ליפא ,תונידמ ןיב הלועפ־ףותישל רבעמ היהי זא ,תוקצומ תודבוע הנרצוית ןאכ םא
. םולש־הזוח ונניא הזכ הזוחש םגה ,הפקתה-יא הזוחל אוהש ןמיס הזיא רצוויש רחאל
ש י ,ןבומכ .רתויב תיריפמא הרוצב ,שוקיבו־עציה לש הרוצב ,טושפ ,אובי רתיהו
. הלא םיחטשב ורחתי םירחא םימע םג יכ ,הלודג היהת תורחתהש ןובשחב איבהל
ר וזיאה תונידמב רשאמ תוחפ־אל ילוא םהבש רוזיאל ץוחמ םיימלוע תוחוכ םנשי

.הלא הבשחמ-יווק לש םתומשגתה היולת
א לו ,םימילשמה תונורתיה לוצינ לש ךרדב ךלנ םאש החנה ךותמ אופא אצוי ינא
יגר לש בצמב ליחתמ ינא .שקובמה בצמל עיגנ טאל־טאל ירה ,םירחתמה תונורתיה
בעה הטיסרבינואה לש םייברע םיניינעב םימוסריפש עמוש התא םויכ רבכ ,ןכא .הע

. רוקמה תא םש םינייצמו ,דאדגבב וא ריהאקב םיעיפומה םימוסריפב םיטטוצמ תיר
ק ר אלו ,ןוחטבה ביצקת לש ץחלה ,רומאכ ,םג לעופ הז ןוויכב .תיריפמא ךרד יהוז
ה יהש המ לע הלוע ןוכיתה חרזמב יוצמה קשנה ללכש ןובשח השוע ינאשכ .םירצמב
, םירצמב .דירחמ הז ירה ,תיסורה תיזחב הינשה םלועה־תמחלמ ץורפב םינמרגל
א וה יכ ,תפכיא אל רצאנל לבא ,רקי ריחמ והז .היסולכוא קיזחהל ךרד יהוז ,תוחפל
ע ויס ,ב״הראמו מ״הרבמ םילשמ עויס לבקמ אוה וב בצמל עיגהלו ןרמתל חילצה
.הזמ ילכלכ עויסו הזמ יאבצ
ן יאש םושמ ןושלה תא םידמול ןיא .ונלצא תיברעה הפשה דומיל ןינעב םיגוש ונא
ת א תעדל םיכירצ ונא הזה םוקמב םייח ונחנאו ליאוה ;ישעמ רבד והז לבא .עגמ
ו נאש הזמ םימלעתמ ונא :הגאד ררועמה רבד והז .היצקינומוק איה הפשהו ,הפשה
ם יליחתמ םישנא ויה ,תונכשה תוצראה םע עגמה שדחתה וליא ךא .חרזמב םייח
.הפשה תא דומלל
י תוברתה רושימב הנייהת ,הביבסה םע ,רתוי וא תוחפ ,םיילמרונ םיסחי לש בצמב
חיה רושימב םג ןידה אוהו ,ילכלכה רושימב הנייהתש ולאל ךרעל תומוד תועפשה
ת ריבשל הייטנה איה הז בצמב תוחתפתהה .ץראב םיבשויה םיברעה ןיבל וניניב םיס
ה ז רבדש רורב .הרבחב םיילרוטקורטס םיעוזעז ויהי .תיברעה החפשמה לש הנבמה
ן ויער .זוזל וליחתי םיפסונ םיבר םירבדו ,םיפסכה-הוולמ לש ודמעמ תדירי תא זרזי

ה יהת .קוחר עיגתש "הרוחס" יהוזו—תאש־רתיב רודחי יברעה בושיב היצרפואוקה
ם ייח לש םוחת הווהתי ללכבו ,םלעיהל ףיסוי יתרוסמה שובלה .םוי־םוי ייחב העפשה
: ןאפיב ,הרוקו ,הרקש ומכ .תיבב םילהנתמש םייח לש םוחתו ילארשיב םירושקה

ם ה וב םוחתבו—ץוחבמ העפשה םע םישגפנ םינאפיה וב םוחתב תדרפנ תוחתפתה
.החותפ הרבחב םיידדה םיסחימ ששח םוש יל ןיא ימצעל ינאשכ .םדבל םייורש
־ םדוק .תפתושמ תיתרבחו תיתוברת תוליעפבו םיפתושמ רפס־יתבב ךרוצ היהי ץראב
ה ברה לע רבגתנ ,הפשה םוחתב הלחתהה תובקעב .ץראב תיברעו תירבע ורבדיש ,לכ
־םישנא־תווצמ אל תיברעה דומילב תוארל שי .תויוברתה ןיב עגמה רצוויו םירבד
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נוק ךופהל ונל היהי רוסאו .הזה רוזאב ונמויק תדבועמ אצוי־לעופ אלא הדמולמ
ן יב תידדה הלועפ לש בצמב .תודמעמ ןיב היצטנורפנוקל תויוברת ןיב היצטנורפ
א ל רבדה .םייקתהל תולוכי תוינלדב תודמע ןיא ,ונלצא ומכ ,תונוש תויוברת תורשע
ר וד דוע לש ןינע קר הז .דאמ החותפ הרבח איה ונלש וזו ,החותפ הרבחב ןכתיי

.תפלוח העפות ונלצא ןה תויתדע תודמע ז דחא
. החותפ הרבח לש םיימינפ תוחתפתה יקוח דגנ םימי־ךרואל לועפל היהי רשפא יא
ת יתדה םיקוחה תכרעמבו יתרבחה הנבמב תוינרגתס תוציחמ תסירהב אטבתי ךילהתה
.לארשידרנידמב
ל עופל םיווש םיאנתב דובעל וכרטצי תיפרגואיגה הביבסה ןמ ונילא ואוביש םילעופ
ם ייביטקודורפ ויהי םהש בשוח ינניא .הרבח חתפתת אל הלוז הדובע לע .ילארשיה
.יוצמה ילארשיה לעופה ןמ רתוי
י נא .הנידמה תולובגל ץוחמ תונובירב העיגפ דגנ ינירה ,םייטילופה םיסחיה םוחתב
ן ימאמ ינניא .וניפלכ םדצמו ,םהיפלכ ונדצמ :תונובירל ידדה דובכ לש סחי סרוג
ה מכסהב קר הז ירה ,ללכב תוברעתה סורגל ןתינש הדימב .לובגל רבעמ תוברעתהב
, םינוילימ המכ לש הנידמ .חוכ־תוינידמ לש קחשמל סנכיהל םילוכי ונא ןיא .תידדה
ה לוכי איה .המצע לש תוינידמ תלהנמ הניא ,תולודג תונידמ ומכ אלש ,הנטק הנידמ
ה יולת הניאש הרזע לש סיסב לע :המצע הל ןיאש הז סיסב לע הקווד םירחאל רוזעל

.רבדב
ם א םג יכ .ץוחבמ תוברעתה ינפמ רמשיהל ידכ ,ונמצע לע ןגהל ידכ המצע ונל ןיא
ת וינידמ ליעפמ התאש עגרב .חוכבדזמצע ןהל שי לעופב־המצע ברע־תונידמל ןיא
ת ונורתיב שומיש לשו העיגר לש בצמל רובעל יוכיסה תא קיחרמ התא המצע לש
ת וימלוע תומצעמ המכ לש ןהיצמאמ םג .םולש היהי אל חוכב גשויש םולש .םימילשמ
י נניא ינא .ןורתפ איבה אל חוכה .והותב ולע ןהימוחתל רבעמ תונוביר תלעפהב
.חוכה לוצינ לש אלו םויא לש אל ן חוכב שומיש לש ךרדה חא לבקמ
ם ג לבא .ץראב יברעה רוביצה יניינעב ןאכ הנברעתת ברע־תונידמש הצור ינניא
ח וכ .ילצא השעי אוהש הצור ינניאש המ ינכשמ והשימ לצא תושעל הצור ינניא
ם יסב םייקל חוכ יד ונל שי .ירסומ־ירוטסיה אוה ונסיסב ונאו ,חוכב שומיש ושוריפ
.ירסומ סיסב לע לועפל שי ןכל .הז
ר ישכמ םה םיטילפה .םבשומ תומוקמב םצוביש אוה םיטילפה תייעבל ילש ןורתפה
ו נחנא אל .ונילע וניא לטנה ,תירסומ הניחבמ .ברע־תונידמב םבשיל ךירצ .ונדגנ
ם ימיוסמ םירטשמ דגנו ונדגנ םיתסומ םיטילפה םויכ .םיטילפה תייעב תא ונרצי
ל ש יפסכה לטנב ףתתשת לארשיש ךכל ןכומ יתייה .םיבשוי םה ןהבש תונידמב
ת טילק לש תואצוהה לטנ :ונלש דצה לש יפסכה קזנה בושיח ידכ ךות ןבומכ ,םבושיי

ת ילארשי־יטנא תוליעפ ענמי ,רבד לש ופוסב ,םיטילפה רוזיפ .ברע־תוצראמ םילועה

.םדצמ תדמתמ
ל ע ץקה ץיקי הזב יכ ,ןובשחב האב הניא םיטילפ תלבק םע תילאירוטירט הבחרה

.תידוהי הנידמ
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י בשוי לכל תישממו תפתושמ תילארשי תוניתנ תמייק יטרקומדה ןוטלשה סיסב לע
. הרוזפה תודהיל לארשי ןיב םיסחיה לולכמב יוניש לכ ןכתיי אל זא םג לבא—לארשי
ו ליפא ,"תונחה תא רוגסל" לוכי תודהיה לא הקיזה תקספהל תורשפא האורש ימ
ו תוא לסופה לכש ןותנ אוה מ״הרבו ב״הרא תודהי םע ןאכ םידוהיה לש עגמה .וישכע
ם ידוהיל תחא תוניתנ תמייק לארשיב .ונמויק־םצעבו הנידמב שקנתמ וב עגופה וא
. ךשמיהל לכות הקיזה ןכלו ,רחא ם ע אלו תרחא תוניתנ םוקל הלוכי ;םיברעלו

ו אוביו—ןיעב תיארנה תידוהיה הילעה לכ תא היתולובגב בשיל הלוכי תאזה הנידמה
ת ולבגמו םימ תולבגמ ללגב ,יאלקח אלו יתיישעת סיסבה היה אליממ .ואוביש המכ
.ללכ תלצונמ הניא ןיידע לארשי לש החטש תיצחמ .תורחא
ח ותיפב ךישמנ םאו .הנממ קתניהל םיצור ונא ןיאו ,תיברעמ תוברת ונתא ונאבה
ת תל לכונש המ ירה ,רצאנ חסונב םזילאירפמיא חתפנ אלו ,דבלב םינפ יפלכ תונוביר
ה לועפמ האצותכ ,המכסה לש םיסב לע לבא הלועפ־ףותיש אוה הביבסב ונתלוזל
ל ע אלו ,רוזיאב םולשה רוציבל תושעל לכונ הזכ םיסב לע קר .תויוברת לש תידדה
.רחא טילש לש לועב ותפלחהו דחא רז טילש לש ולוע תקירפ םיסב
י תיישעת־יצחה קשמה ןיבו תילארשיה הישעתה ןיב םימילשמ תונורתי לש םתלועפ
ה שעי ימ :תורחת חתפתת .רחסמה תורוניצב הליחת אטבתת תונכשה תוצראה לש
וקנה לע דומעל ידכ .םירחא םיסנכנש ומכ ונחנא סנכינ תורחתה ךרדבו ז ימ ליבשב
, תרחא גהנת םא ;ךלצא הנקנ ,ךכ גהנת םא״ :סרוג התא ,םיידדהה תונורתיה לש הד
ך רדב ,תאזה ךרדב קר .ילש תא השוע ינאו ,ךלש תא השוע התא ."ךלצא הנקנ אל
ש גינ םא .רכו םייתנוע םיבושיחו ,םיריחמו ,ימוקמ קשמ רובשל אל ידכ םימכסה לש
ך ות םכסה ,לשמל .םירחא םימע םע ומכ ,הלועפ־ףותישל הכזנ הזכ סיסב לע הלועפל
ה רזע ,ההובג הלכשהל תודסומ תמקהב הרזע ,לשמל .יעוצקמה דוגיאה םע ףותיש
ה ליע ול היהת אל דצ ףאש יאנת־לע ,תאז לכ .םיצרמ יפוליחו םיטנדוטס יפוליחב
ד חא דצמ תיבויח הארשה לש בצמ תחתפמ תאזכ תוליעפ .הריתח ינפמ דחפל
.םירושימה לכב ,דעצ ירחא דעצ ,להנתהל הלוכיה ,והנשמל

םזילאיצוסל קבאמו ירוזא חותיפ :הנס השמ
״ ? םולשה אוב ינפל המ״ :הלאשה ןיבו ״? םולשה אוב ירחא המ״ :הלאשה ןיב
ה שעיי םולשהש ידכ ,םולשה לא עיגהל ידכ .ידמל הקודה ,תיטקלאיד הקיז תמייק
, תאז םע .ונינכש לצאו ונלצא תומדקומ תויניצר תורומת תושורד ,ורקיעמ ירשפא
.ךורע־ןיאל ולא תורומת קימעיו ביחרי—גשוי רשאכ—םולשה
ל ש םולש .היזה אלא וניא הזמ העינכו הזמ הייפכ לש םולש ? רבודמ םולש הזיאב
ן כתיי םייק ־ןבו קדוצ םולש .היהי אלו םוקי אל ינידמ ביתכת וא תיאבצ הערכה
ידדה דוביכ דוסי לע קרו ךא ןכתיי ידדה םכסהו ,ידדה םכסה דוסי לע קרו ךא
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ם ולשה אוב ינפל יכ אוה חרכהה ןמ ןכל .םימעה ינש תויוכז לש תידדה החטבהו
ש ורד דועו .רחאה םעה לש תויקוחה תויוכזב ריכהל םידדצה ינשמ תונוכנ רצוית
צעמה ןיב תוחיתמה תגפה לש ימואלניב ע ק ר—יברע־ילארשי םולש ליבשב
.ןוכיתהו בורקה חרזמה רוזאב םג היתותוא תא ןתתש ,תולודגה תומ
: םולשה אוב ירחא וקזחתיו וכשמיי םפוג םיווק םתוא ,םולשה ל א וכילויש םיווקה
ת קספה ;הבוט תונכש יסחיל הביא יסחימ םייברעה־םיילארשיה םיסחיה תוחתפתה
ל ש םדקתמ יפוא ;רוזיאה לש היצזילארטיינ ,יניערג זוריפ לע םכסה ,ןויזה ץורימ
.לובגה ירבע ינשמ תולשממה
- תינכת לע תתשומ היהי אל ונינכש ןיבו וניניב םולש־םכסהש ימצעל ראתמ ינניא
, תינדריה הכלממלו לארשי־תנידמל תוחפה־לכל תפתושמ—ת י ר ו ז א חותיפ

ת ירוזא חותיפ־תינכת .םירצמל ףאו ,ןונבללו הירוסל םג תפתושמ בטומה לכלו
, תילמשח היגרנא תקפהלו הייקשהל תורהנה לכ ימימ תלעפה לולכל הכירצ תאזכ
ך רד רוזאה תונידמ לכל ידדהא ישפח רבעמ ןתמ ,חלמה־םי תורצוא לש אלמ לוצינ
ת ירוזאה חותיפה־■ תינכתל .רכו ,םייריוואהו םייתשביה ,םיימיה הרובחתה־יקרוע
י בשות לש תילכלכה החוורה תא הלעת םג איה :תלפוכמו הלופכ תועמשמ היהת
ח טשב םייברעה םיטילפה לש תילכלכ הטילק רשפאת םגו ,הב תופתתשמה תוצראה
- תינכת ההקת ןפואה הזב ;םולשה־הזוחב םכסותש תירפסמ הקולח יפל ,חותיפה
ה שעית אל תילכלכ הניחבמ :םיטילפה תייעב לש הדוח תא תירוזאה חותיפה
ח ותיפה ןובשח־לע אלא תוטלוקה תוצראה יבשות ןובשח־לע םיטילפה תטילק
, תירוזאה חותיפה־תינכת לש עוציבה תונש ךלהמב ירה ,תינוחטב הניחבמו—ףסונה
וש ושעייו ,שפנב םיביוא תויהל םיברעהו םידוהיה ולדחי ,םולשה־םכסה יפ־לע
.ףתושמה יביטקורטסנוקה םלעפמ תחלצהב םיניינועמה םיפת
ם רדעיה .ברע-תוצראל לארשי ןיב רחס ירשק ולחי םולשה לש הרישי האצותכ
ת ושק עגופו ,םייטילופ הביא יסחימ עבונ ,םינכש ןיב םייעבטה ,םיירחסמ םירשק לש
ל יזות תיפארגואיגה הבריקה .ךוסכיסב תוברועמה תוצראה לכ לש ימואלה קשמב
ו ז לארשיו ברע־תונידמ תומילשמ ,קשמה לש הנבמה תניחבמ .הלבוהה תואצוה תא
ן יב ןזואמ ,ןיפילח־רחס לש יפוא תאשל ,אופא ,לכוי יברעה־ילארשיה רחסה .וז תא
ד בלמ .םיידדצ־דח םיחופיק אללו תונורתי אלל ,תידדה תלעותל ,אוציה ןיבו אוביה
ן יבו לארשי ןיב םיבחרנ רחס-ירשק יברעה־ילארשיה םולשה רשפאי ,הלא םירשק
ה בחרה .לארשי םע תורשקתהמ הכ דע תורזנתמה ,הקירפאבו היסאב תובר תוצרא
ם ימולשתה ןזאמבו ירחסמה ןזאמב ןועריגה תא םצמצת ילארשיה ץוחה־רחס לש וז

.תילכלכ תואמצע תארקל ונתוא םדקת ,הנידמה תובוח תא ןיטקת ,ימואלניבה
ה דרוה לוחת .הנידמה ביצקת לש הנבימה לכב ידוסי יוניש ללוחי םולשה
ם יסמה סמוע תלקהב אטבתי וקלחב הז ןוכסחו ,תויאבצה תואצוהה לש הלולת
וביצה םיתורישה תאלעהל םיפסונ םימוכס תיינפהב—וקלחבו ,םיפיקעהו םירישיה
( םייממע םיכרצימ תלזוהל תוידיסבוס ,ןוכיש ,דעס ,תואירב ,תוברתו ךוניח) םייר
.היצלפניאל ירקיעה רוקמה םתסיי םג ךכב .קשמה לש דוסיה־יפנע חותיפלו
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־ ץוחה־תייעב ןורתפ רמולכ ,תונכשה תוצראה םע ךוסכיסה לוסיח יכ חינהל שי
. תופידעה רותב םינפה־תויעב לש ןתאלעה תא םורגי ,תירקיעה ןוחטבהו

י מואלה טועימה לש ובצמב ידוסי רופיש לוחל היהי ךירצ עבטה־ךרדב
ד ע ףירחת ,תאז תמועל .ויבגל הילפהה תורוצ לכ לוטיב ,לארשיב יברעה
י דכ םיחיכש־יתלב םיצמאמ ושרדייו ,חרזמה תודע לש חופיקה תייעב דואמ
, הקירפאו היסא תוצראמ םילועה לש תיתוברתהו תירמחה םייחה־תמר תא תולעהל
ת א זרזל ידכו ,לוז הדובע־חוככ ולא תוחפוקמ תודע לש רתי-לוצינ עונמל ידכ
.תחא המואל תונוש תושביו תוצרא ילוע לש תוגזמתהה ךילהת
ן והה יסחי לע לוחת םיימינפה ונייח לע םולשה לש תירקיעה העפשהה ,םרב
ת דמתמ הנכס תפקשנ דוע־לכ ,האלהו ונתאמ אוה םולשה דוע־לכ .הדובעהו
ק באמה לע תמלובו תנסרמ העפשה םשל הז בצמב םישמתשמ שי ,ימואלה וגנוחטבל
ל ש קר אל ,יתרבחה קבאמה תיבמ רבגי ,ץוחמ ןוחטבו םולש לש םיאנתב .ידמעמה
ל ש רתיה־תויוכז דגנ םייניבה־תובכש לש םג אלא ,םיריכשה םידבועה ללכו םילעופה
פמה תא תועלובהו םילמעה תא תולצנמה ,תולודגה תויטסילופונומה ןוהה־תורבח
ח תפתי ,האגי רשאכו בחרתי רשאכ ,הז יתרבח קבאמ .םיינוניבהו םיריעזה םילע
י טסילאיצוס רטשמל יטסילטיפאק רטשממ רבעמה לע יטילופ קבאמל
ד וסי שי ,תילארשיה־תימואלהו תימואלניבה תואיצמב םינותנה לכ יפל .ל א ר ש י ב
.הוולש תיטרקומד ךרדב ונלצא ירשפא היהי הז רבעמ יכ חינהל
י פואה בוציע לע הקומע העפשה םג היהת םינכשה םע םולש תתירכל

ו רשקיי םולשה ירחא יכ ירמגל רורב ,דחא דצמ .לארשי־תנידמ לש ינחורה
ם עו ,הבורקה תיברעה הביבסה םע ונצרא לש םייתוברתה ןילמוגה־ירשק ורבגיו

ע קרקב רתויו רתוי שרתשת לארשי־תנידמ יכו ,הללכב תיתאיסא־ורפאה הביבסה
ם עו (םולש) תונכשה תוצראה םע וניסחיב הרומתה ,ינש דצמ .ןוכיתה חרזמה
־ ירשק תא קדהתו ריבגת ,ביחרת (תוילארטיינ ,תוהדזה־יא) תולודגה תומצעמה
־ תנידמל .לבת יבחרב םיידוהיה םיצוביקה ןיבו לארשי ןיב םייתוברתה ןילמוגה
, ברעמה ןיבו חרזמה ןיב תוברקתהו הנבה רשג לש תוחילש אלמל ןתניי לארשי

.הרפמו הרופ יתוברת זכרמ לש
.וב ךרבתנ יכ—וכרבנו םולשה אובי :םוכיסב

ויתוריפו םולשה :רדאק־לא דבע .ר .ע
םייברעה םימעה ברקב לארשי לש ירוטסיהה ודיקפת
ו אבש םירחא םיעור־יטבש לש םצחל תחת םתסה־ןמו ,הנש םיפלא־תשמחכ ינפל
, םיירהנה־ץרא תא םהרבא לש ותגהנהב םיימש םיטבש ובזע ,הנוכיתה היסאמ
לש רהה־לבחב וזחאנ הלאה םיטבשה ןמ קלח .םישדח הערמ־ירכ ירחא רותל



95?םולשה ירחא המ

ץ ופנ ינשה קלחה וליאו ,ותכלממו לארשי םע תא םכותמ ומיקהו לארשי־ץרא
" יברע״ה רבדמה אוה ,ומש תא תונקהל היה דיתע ול רשא לודגה רבדמב
ל ש םיעורל הרשפיא המדאה־תדובעל הפיה לארשי־ץרא תמדא לש התוירופ
י פלא המכ םיברעל הויצ רבדמה וליאו ,בשות־םעל ךפהיל ,םידוהיה ,םהרבא
ר בדמה לש הרופה ימורדה הצקב רשאמ ץוח ,יטבש בלשב םידוונ־ייח לש םינש
 יתרבחה קוליחה תורמל ךא .אבש תכלממ תא םיקהל םדיב הלעש םוקמ ,יברעה

ם יבלש המכו המכ ךשמ ,םינושה םיימשה םיטבשה ןיב םימיה תוברב חתפתהש
ו כפהש רחאל ףא ,תיתדו תינושל הבריק לש םירשק םהיניב וקספ אל ,םיירוטסיה
ל ארשי יכלמב תוארל םיברעה לכ םיפיסומ הזה םויה דע .םינוש םימע תויהל
, םהרבא וננודא" םהיפב םייורק וללהו ,םהלש םהיאיבנו םהיכלמ תא ויאיבנבו

."םולשה םהילע ,דוד וננודאו המלש וננודא ,השמ וננודא
ה תיה תיתוברתהו תיתרבחה ,תילכלכה התוחתפתה ךותמו יפרגואיגה הבצמ חוכמ
. םיאמורהו םיסרפה ,םירצמה םישלופה ינפמ ברע לש התרמושל לארשי תכלממ
ה מכ שרוג ךכ םושמו ,רתויב השוחנה תודגנתהה תא םהל הליגש אוה לארשי םע

א וה אלה ,יאמורה סוטיט שוריג אוה ,ןורחאה שוריגהו ,וצראמ הירוטסיהב םימעפ
.הנש םייפלא הז ךשמנ

ק יפסה ןיידע בורקה חרזמה תמוצ לעמ םעכ רתויב תכשוממה ותומלעיה ינפל ךא
ר שא ,יאמורה םלועב הליחת ,תולודג תויגולואידיא תוכפהמ יתש ללוחל לארשי
ם לועב ,הנש תואמ־שש רובעכ ,ןכ־ירחאו ,ולש דחאה לאה תאו עושי תא ןתנ ול
ה אידיא לש תודוסיו דחאמ לא ןתנ םהל םגש ,םירוזפה ויטבשו יברעה רבדמה לש

.היגול
ע מטנ היה רחא קלחו ,ירצונה םלועב ךלוהו עמטנ ידוהיה םעה לש קלח היה זאמ
.דימתמ ינכפהמ דיקפת אלימ דחאכ םהינשבו ,ימלסומה םלועב ךלוהו
י צולח דיקפת הירוטסיהה הדחיי תוימלסומו תוירצונ תונוכמה תויצזיליביצב
, תיטסילאסרבינואהו תיעדמה ,תינרדומה היצזיליביצב .לארשי םע לש םיגיצנל

, ןייטשנייא ,םקרמ :תוריהב־רתיב דוע לארשי יגיצנ לש ינכפהמה דיקפתה הארנ

.ןמצייו ,ימרפ ׳דיורפ
 ותסובת ןכ־ירחאו ,םזישא׳פה תעפוה ,םזילאיצוסה תדלוה ,םירשעה האמה לבא
 ומוקמ תא סופתלו רוזחל לארשיל ורשפיאש םפוס ,הינשה םלועהדומחלמ תובקעב
א ל ,שדח ינכפהמ דיקפת אלמל תנמ־לע ,הקיתעה וצרא לא ובושב םימעה ןיב
ה מואכ אלא—םירחאה םימעב םיללובמ םניאש וא םיללובמה םידיחי לש םכוויתב
.לארשיב השדחתנש
ה דיתע ,ט״יה האמה ףוסמ לחה ,תונויצה תרגסמב לארשי־ץראל םידוהיה תביש
ם ימעה ייחב רתויב בושחה ינכפהמה יתרבחהו ינידמה ערואמה תושעיהל התיה
.הינשה םלועהדומחלמ לש הפוס זאמ םייברעה
ב ורקה חרזמל ואיבהש םינושארה ויה תיזכרמה הפוריאו היסור יאצוי םידוהי

היגולואידיאה תא ,1920־מ לחהדוע—םייניבה־ימימ תאצל לחה ךא טעמכש—יברעה
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ה גלפמה תא ,םייעוצקמה וידוגיא תא ,םיינידמה וינוגרא תא ,םזילאיצוסה לש
.ץוביקה—יאלקחה רוצייב ויתומושתמ תחא תאו ,תיטסינומוקה
* תלוק המצעמ לש התטילשל היה ןותנ רבד לש ורקיעבש ,יברעה ןוכיתה חרזמב
ו איבה ,םיילינס םינגרובו םילדואיפ ,םיימוקמה הילכ־יאשונו ,הילגנא ,תחא תילאי
* עתו תיאלקח הקינכטו תיטרקומד־לאיצוס ןוגרא תרוצ לארשי*ץרא לש םידוהיה
ם רורחיש תעש הלצליצ הינשה םלועה-תמחלמ תרחממ רשאכו .תיצולח תיתייש
ה מצעמה דגנ ואציש לארשי־ץרא ידוהי הלא ויה בוש ,םידבעושמה םימעה לש
ך ותבו ,רתויב ליעי ןיוזמ רורחיש־קבאמב וחתפו בורקה חרזמה לכ לע תשלוחה
, םהיגיהנמ לש םתמח לעו םפא לע—םייברעה םימעל הל־ךורע־ןיאש הרזע ואיבה ךכ
.ףתושמה אכדמה לש ותירב“ילעב

ל ארשיו תויברעה תוצראה ןיב יחכונה ךוסכיסה תורוקמ
ם ימעה לע תיכרותה תירוטסיהה הטילשל ץק המשש ,הנושארה םלועה-תמחלמ
ם ימעה לש תוימואלה תועונתה תדלוהל תואה התיה ,ןוכיתה חרזמה לש םינושה
.םימעה לש תוררחתשהה תעונת תא םולבל הנממ רצבנ ךא ,הצחמלדויצזינולוק
לש ,רתוי תינרדומ הטילש לש ךרדב היכרות לש המוקמ לע האב הילגנא .הלאה
.םימעה לש תוררחתשהה תעונת תא םולבל הנממ רצבנ ךא ,הצחמל“היצזינולוק
םימעה לש םיסרטניאה ןיב יתוכאלמ דוגינ תחפה ידי־לע הבכעל קר הלכי איה
רעה םייתרבחה תודמעמה לשו הלש םיסרטניאה תלעותל ,ידוהיה םעהו םייברעה
ת אזה הנושארה הפוקתה ךשמ האלימש איה הילגנא .היתרשמ ,םילשחנה םייב
.יברעה־ידוהיה ךוסכיסה יובילב ירקיעה דיקפתה תא
ם תוררחתשהב שדח בלשל םישורדה םיאנתה תא האיצמה הינשה םלועה־תמחלמ
ב לש ךונחל לארשי־ץרא לש ידוהיה בושייל הרשפיאו ,בורקה חרזמה ימע לש
ת וחוכה לכל הרטמל ותוא המש ךכבו ,ינכפהמ יפוא לעב ןיוזמ קבאמב הז

א ל םייברעה םימעהו ליאוה .רוזיאה לש ,םיימוקמהו םיינוציחה ,םיינויצקאירה
ת ונפקותה הלשכנ ,ותירב*ילעבו אכדמה לש תרשה־ילכ ,"םהיגיהנמ" רחא וכלה
ח רזמב תישממ תואיצמל התיה לארשי־תנידמו ,לארשי לש התואמצעו התדיל דגנ
ב ור לש ןתמכסהבו יטסילאיצוסה הנחמה לש תיאבצהו תינידמה ותכימתב ,בורקה
.םלועה תונידמ
איצוסה הנחמה לש הרשיה ותכימתל תודוה רשפאתנש ,לארשי לש הנוחצנ םלואו
ה מלשה םתלפמל הדגנתה וז ? הקירמא לש התוברעתה ידי־לע לבגוהש ופוס ,יטסיל
צוסל ךרדה תא חותפל התיה היושעש ,תויברעה תוצראה לש םילשחנה תוחוכה לש
.םלועה לש הז קלחב םזילאי

ל כ לע הטלש התירב־תלעב הינטירב םע דחיש ,תירבה*תוצרא לש התוברעתה
י די־לע ,לארשיב םזילאיצוסה תואג תא םג ךכ ךותב המלב ,יברעה טפנה תורוקמ
.ולש ינכפהמה ףחדה ןוסיר תרומת םירלוד ול הקינעהש
,יטסילאיצוסה הנחמב ועייתסהש ,יברעה םלועבו לארשיב תוינכפהמה תומגמה ןיב
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, שדח לקשמ־יוויש רצונ ,ינשוכרה הנחמב ועייתסהש ,תוינרמשה תומגמה ןיבו
, םינותנ םה וב ךוסכיסה לש השדח הרוצ ןכו םייחכונה םירטשמה תא חימצהש
.םידוהיל םיברע ןיב קבאמ לש הווסמה תחת

, לארשיבו תויברעה תוצראה ןמ תחא לכב םייתרבחה תוחוכה לש לקשמה-יוויש
ה רוצ שבל ,םהיתונחמו םיימלועה םירטשמה ינש ןיב לקשמ־יווישל רושק אוהשכ
ל כב תיללכה תוחתפתהה תמרל רושקה ,ןכותבו הרוצב ,ינידמ "םזילארטייב" לש
.לוכיבכ תוילארטיינה תוצראה ןמ תחא
טשמל ילארשיה רטשמה ןיב ,תינידמהו תיתרבחה המרב דאמ לודג ודועש שרפהה
־ ידוהיה ךוסכיסל תירקיע הביס תויהל ףיסומ ,רתויב םימדקתמה םייברעה םיר
.תילגנאה תילאינולוקה הפוקתה ןמ השוריב רבעש ,יברעה
ת ומצעמה לש םג ןכו ,לארשי לש ,תויברעה תוצראה לש תולשממה ללכ־ךרדב םא
ם ע תרחא וא וז הדימב םימילשמ ,ינשוכרהו יטסילאיצוסה תונחמה לש תוירקיעה
, ותוא ןייפאמה ,יברעה־ילארשיה ךוסכיסה םעו בורקה חרזמב יחכונה ווק־םוטאטסה
ל ארשי יבגל .ותא םימילשמ םניא םייברעה םימעה אל םג ילארשיה םעה אל ירה
ם ייברעה םימעה יבגל .יללכה החותיפל הלעמב־ןושאר לושכמ אוה ךוסכיסה

ה מויק ךשמהל רזע ,רז םויאל הלתמאו ינידמ דוסי אלא וניא לארשי םע ךוסכיסה
.םינומהה לש םתוררחתשה ךרדב ירקיע לושכמ ,הרוטטקידה לש
ו לעיש העשב אלא ורצווי אל לארשיל תויברעה תוצראה ןיב םולשל םיאנתה
ל ש םיסרטניאה תא אלו םעה ינומה תא םיגצימה םישנא ןוטלשל םייברעה םימעה

, םירוכמ םירטשמב דחי תודגאתמה ,תויטרקורויבהו תויתרטשמה ,תויאבצה תוטסקה
.םיינכולמ וא םייתואישנ

ץ וחה-תוינידמל תיזכרמ המינכ םידימעמ דחאכ םלוכ םינושה םייברעה םיגיהנמה
א צומ־םפאו די־תלזא לש םימיוסמ םיבצמב .לארשי לש התדמשה תא םהלש
, תימלועה להקה־תעד חכונו םהימע חכונ תועיבקב םיעלקנ םה םכותלש ,ינידמ
ה אישנ םויכ אשונ התואש ,"םזילרביל״ה תכיסמב םחולה תכיסמ תא םיפילחמ םה
ה נורחאה וזש יאבת־לע ,לארשי םע םולש לש ןויערה תא םילבקמו ,היסינות לש
ע בקש תולובגל רוזחלו "םהיתב" לא םילארשיצראה םיטילפה לכ תא ריזחהל םיכסת
.1948־ב ם״ואה הל
ם הש ,ם״ואה תוצלמה תא וחד םמצע םהש הדבועה לע הקיתשב םירבוע םה
ה קיתשב םירבוע םה .המחלמב ודיספהש םהשו ,הבירחהל ידכ לארשי תא ופקתש
ו חרבש ,םידוהי םיטילפ לש רפסמ ותוא היתולובגב הטלק לארשיש הדבועה לע
, היסולכוא יפוליח ועצוב השעמל יכו ,תונושה תויברעה תוצראב תופידרה ןמ
.הדגנכ םהלש םתונפקות חוכמ אלא לארשי לש ןווכמה הנוצרמ אל
רביל" לש וילשה חורה־בצמב םייורש םייברעה םיגיהנמהש העש :רבד לש וללכ
ת א :לארשיל םולשה תא קינעהל ידכ דחא יאנת אלא םישרוד םה ןיא ,םולשו "םזיל
.המלעיה
םימחול תירבה-תוצרא לש םיניוזמה תוחוכה םש םוקמ ,םאנטאיווב המחלמה
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 ךמיסב הדימעמו תרזוח ,ימאנטאיווה םעה לש ודוחיאו ותואמצע דגנ םירשימב
ת ונשוכרה ןיב הינשה םלועה־תמחלמ ףוס זאמ םייקתמה לקשמה־יוויש תא הלאש
ם יינרמשה וא םיינויצקאירה תוחוכה ןיבו ללכב תינכפהמה העונתה ןיב ,םזילאיצוסל
ם יעזעזמה םירבשמה לכו /׳םזילארטיינ״ל ץק רשבמ שדחה בצמה .םלועה יבחרב
ת וצראה לכ ינפ־לע רובע ,וקוראמ דעו היזנודניאמ ,"ישילשה םלועה" ירטשמ תא
.ינכפהמ עוזעז םירשבמה םייוליגה םה ,הקירפאו היסא לש תויטסינומוק־אלה
א יביש יאדו ,ויתואצותו וידדצ לכ תא שארמ תוזחל לוכי שיא ןיאש ,שדחה בלשה
ל ש םירחאהו "םייטסילארטיינ״ה םירטשמה ןיב םיסיסכטבו תותירבב יוניש ומע
י נשוכרה הנחמה ןיבו—דחא דצמ ,תויברעה תוצראה ןללכבו ,"ישילשה םלועה" תוצרא
.ינש דצמ ,יטסילאיצוסה הנחמל
ד גנ לארשי לש הדצל יטסילאיצוסה הנחמה בצינ 1948־בש רוכזל היהי יאדכ
ת וינשוכר תוצרא ראשו תירבה־תוצראש ןמזב־וב ,הלש תיברעה הגילהו הילגנא
ר בשמה ךלהמב .לארשיל דעוימה קשנ לע וגרבמא וליטהש רחאל דגנמ ופצו ודמע
, ןיעל״הארנה ירקיעה דוסיה אלא וב הניא םאנטאיו תמחלמ רשא ,יחכונה ימלועה
.תויטקטה תותירבה לכב הרומת לוחת

םולשה ייוכיס :תונקסמ
ל עו םייברעה םימעה לע הטלשש ,הרזה תילאינולוקה המצעמה הדקש רבעב םא
ת א יתוכאלמ ןפואב חפטלו ררועל ,וילותיחב זא אצמנ ןיידעש ילארשיה םעה
ה לאה םימעה ידיב אצמנ םולשל חתפמה םויכ ירה ,יברעה״ידוהיה ךסוסכיסה
ל בת תוצרא לכ ןיב םיחתפתמה רתויו רתוי םיקזחה םירשקה תורמל ,םמצע
,ןהיניב תידדהה תולתה תא םיקזחמו

ת וצראה יגיהנמ הנה ,םולשה לש ונוניכל תוירחאה ןמ קלחב תאשונ לארשי םא
א ופא המוש !המחלמל תוירחאה תא וישכע דע םמצע לע ולביקש םה תויברעה
ל ארשיל סחיב םהיתולשממ לש תינפקותה תוינידמה תא ןקתל םייברעה םימעה לע
ח טשל םיילארשיצראה םיטילפה תרזחהל עגונב תויתואיצמ־יתלב תועיבתמ לודחלו

ה ערקנש ,הקולח תינכתל הרזחל עגונב וא ,םידוהי םיטילפ ידי־לע רבכ בשוימה
.התונפקותו הישאר ,תיברעה הגילה ידי־לע םירזגל
ם ירטשמ םע םולש המצעל רייצלו תוילשאב תוגשל הלוכי הניא הדצמ לארשי

־ יטנאו תונעזג לש םיירלטיה תונויער םהיתומצע־חומ דע םירודחה ,םייטסישאפ
 תרגסמב לארשי םע םולשה תא לבקל תולוכי תויממע תולשממ קר .םזינומוק
ם ג ולו ,איהש המצעמ וזיא לש ינוימדה הכוויתב אלו ;םזילאיצוסה תונורקע
, בורקה חרזמב םולשה םוקיש העשמ .לוג־הד לש תיטסילארטיינ־ואינה תפרצ
ם יסחי לש םנוניכ םע ירה ,תימואלה תויניבושהו תויתודליה בלש תא רובעיש
י נכפהמה הדיקפתב שדח בלש לארשי ינפב חתפיי תויברעה תוצראה םע םיניקת
ו תבישב ינסרהה־ינכפהמה בלשה תובקעב .ןוכיתה חרזמה לש םייברעה םימעה ברקב
ילארשיה םעה לכוי זא .יביטקורטסנוקה בלשה אובי הקיתעה וצראל לארשי לש
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, תויברעה תוצראה לש יתרבחהו ינכטה ,יעדמה םיכרעה“יונישב ירקיע דיקפת אלמל
.יעדמה םזילאיצוסה ךרדב ולש ויכרע יוניש ידכ ךות

1966 סרמב 27 ,זיראפ

רדסהל ם>כרד שלש :יחמק ןוג

ו נימאהש הלא ןיבו הימגחיהלנממה* ברקב "קיטילופ־לאיר״ה ישנא ןיב לדבהה תא
ן יב האוושה ךותמ רתויב בוטה דצה לע ןיבהל רשפא םיילאידיא תונורתפב
־ הדו לי׳צר׳צ ,שו׳פ ,וסנאמילק /גרו׳ג דיול לש המחלמה־תורטמ לע תורהצהה
 הבוט הלמ ןיאמש ,טלווזורו ןוסליו ןיבל ,תיטסילאירה הלוכסאה רחא וכלהש ,לוג
.םייסופיט "םיטסילאידיא" םהל םיארוק ונא רתוי

* תתיבש" ןכו ,ןדרו׳ג .מ .ו תאמ "תינמרגה היעבהו תפרצ ,הלודגה הינטירב" האר *
.םירומ ל שר מ ־ד לי׳ פ תאמ ״1918 קשנה

ם ג םא ,ורמא םג תובורק םיתעלו) וניבה ,"קיטילופ-לאיר״ה ישנא ,םינושארה
S) רביס .מ ,יתפרצה דמולמה קיסהש המ (תודיחיב בורה־לע ibert) ו תריקחמ
ם ימכסהה תא םג לילכהל היה לוכיו—1918 דעו 1871־מ קשנה״תתיבש ימכסה לכב
.תויברעה היתוביריל לארשי ןיב
ד מעמה תא חרכהב םיפקשמ קשנ־תתיבש לש היאנתש התיה רביס לש ותנקסמ
־ תתיבש לש היאנת םילוכי ךכיפל .םתמחלמ םותב םיביריה םידדצה ינש לש יסחיה
.חצונמה לש ותעינכ לע דיעהל םה םילוכיו ;םיווש תוחוכב םויס למסל קשנ

־ תתיבש יאנת ויהי ירה ,ונועיטב רביס ךישממ ,העינכ אוה ישעמה םשוריפ םא
ב ורעל ,תישאר :חצנמל תובלושמ האנה־תובוט יתש תחטבהל םינווכמ קשב
י אנת תא ןמזה אובב ףוכאל חוכ ול קינעהל—תינשו ,תיאבצה ותונוילע תרימשל
.ולש םולשה
, לי׳צר׳צ םג ןמז רחאלו /גרו׳ג דיולו שו׳פ רשא ,רביס לש רתויב הבושחה הנקסמה
ל ש וזל רתויו רתוי הברקתה קשנ־תתיבש לש הסיפתהש התיה ,ףקותב התוא ואטיב
.םולשל המדקא לש הרוצ הב תוארל היהי ךירצ ךכ םושמ יכו ,העינכ

ת ועמשמה־תבר הערכהל ,1945־ב לי׳צר׳צ תאו ,1918־ב ׳גרו׳ג דיול תא עינה הז רבד
*."עבק לש המחלמ־תורטמ חיטבהל שי התועצמאבו קשנה־תתיבשב״ש
ב וט ןיא ילארשי־יברע םולש־רדסה רחאל שחרתהל יושעש המ לא םיפוצ ונאשכ
.תיתואיצמ הכרעהל אצומ־תדוקנכ וז הקצומ הדמעב רוחבלמ ונל
:בצמה תא םיכבסמה םימרוג ינש שי ,לכ־םדוק ,יכ ןייצל ונילע

ל ש ןצחל ידי־לע השעמל ופכאנ םיברעל לארשי ןיב קשגה־תתיבש ימכסה (א
תבוטל תכתוח תיאבצ הערכה וענמ םה j תודחואמה־תומואה תועצמאב תומצעמה
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ה עינכ התיה אלש אוה עירכמה םרוגה לבא .ךכ אלול תגשומ התיהש ,לארשי
;תיברע
־ יש םג ומכ—םירכינ םייגולוכיספו םיינידמ םייוניש וללוחתה ןמזה תצורמב (ב
.םפוג קשנה־תתיבש ירדסה לש םנמזל האוושהב—תועמשמ־יבר םייאבצ םייונ

ם ירומא םירבדה ויהש םוקמב הערכהה־יא תא םישיגדמה ,קשנה־תתיבש יאנת םא
, םולשה־רדסה לש וביט לע תרכינ העפשה אופא םהל היהת ,תויאבצ־אל תולאשב
.ןכמ־רחאל אוביש המ עבקי ודצמ םולשה לש ויפא םג ירה
.ןהב ןייעל ונילעש תעדה־לע־תולבקתמ תוביטנרטלא שלש שי יכ המוד
ת ובקעב םאו ם״ואה תועצמאב םא ,תומצעמה ידי־לע יופכ םולש היהת הנושארה
ל ש בצממ רתוי הברה חימצי אלש רבתסמ הז רבד .יטמולפיד סוניא ןימ הזיא
.יחכונה םירבדה-דמעממ רתויב הברה הנוש היהי אלש ,ןיוע תווצ־םויק
ג שויש ,תודחא וא תחא תיברע הנידמ םע םולש־רדסה היהת הינשה הביטנרטלאה
ת ויהל לכוי הזכ דרפנ םולש .וב תולת ילבו יברעה םלועה יקלח ראשמ דרפנב
* ביסו תשדוחמ הביא תוצרפתהל ןמיס שמשיו םייאשח תורוניצב ןתמו־אשמ תאצות
י די־לע ןדגנכ ןווכתש הביא ,םולשה תא ושעש תויברעה תוצראב םיימינפ םיכוס
.וילא ףרטצהל וברסיש הלא
.יברעה םלועב תורבגומ תוביצי־יאו החתיר לש הפוקתל תוא היהי הז

, םייק־ןב רדסה ידיל איבהל לכותש הדיחיה ילוא איהש ,תישילשה הביטנרטלאה

ה יהת התרטמש ,הירוסב וא םירצמב תינכפהמ םינומה־תעונתמ האצות היהת
" יתלב קלח היהי הז ןיעמ םולש־רדסהש אלא לארשי םע םולשמ רתוי הבחר

.העצהמ דרפנ
ף יקת אל םא םג ,ןוכיתה חרזמב תיטסילאיצוס היצרד׳פ לש הרוצ שובלל לכות וז
ר ושקה ילכלכ דוחיא לש הרוצ תויהל לכותש וא ;ולוכ ןוכיתה חרזמה תא חרכהב
.הקירפא לש םיקלחבו תדחואמה הפוריאב

ה דימבש ,םולש־רדסהל דיחי ביצי םיסב יל תיארנה איה וז תישילש הביטנרטלא
ת א בצעי ןכו יברעה םלועל לארשי לש הדיתעה התקיז תא ביתכי םג הבר
.אובל־דיתעל תימינפה התוחתפתה
ה ז רדסה רותפי אל ותואש רבדה .לודג דחא הלאשךמיס ריאשמ הז רבד םלואו
ל יחתי קרש רשפא ,הברדא .הרוזפה תודהיל לארשי לש הדיתעה התקיז היהי
ל ארשיל ץוחמ םידוהיה וכרצוי םא :רתוי הברה הפירח הרוצב היעבה תא גיצהל
ד מעמה לכוי םא וא—ץראלררחב םיבשויה םילארשי םיחרזא תושעיהלו עירכהל
ך שמיהל ,ןוצר עיבשהלמ קוחרו רדגומ־יתלב אוהש ,םלועב םידוהיה לש יחכונה

.ץק ןיא דע
ל ש תינוחטבה היעבה תאו תיברעה היעבה תא רותפל אופא לכוי םולש־רדסה
, תידוסיה תידוהיה היעבה לומ תופירח־הנשמב התוא דימעי אוה ךא ,לארשי

ה בושיי לע האב אל ןיידעש ,ולש "היצפיסנמארטוא״ב רקסניפ גיצה התואש

.הנורתפו
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םדא־ינב לש וינע :ןייטשניבור ןונמא
ב רעו לארשי ןיב םיסחיה תלאש ,תויטילופה תויעבה לכל רבעמו ,רבד לש ופוסב
. םהיניב דירפמה יבפ־לע רשגל םתלכי :קויד־רתיל ,וא ,םדא־ינב לש ןיבע איה
. ל״נה רושיגה תורשפא תא ,דחוימב ונל םיחונה םיאנתב ,קודבל שי וז הניחבמ
ת ורירמ לש טנמלא ןיא םהבש תומוקמב םג .דחוימב דדועמ וניא ,עודיכ ,ןויסנה
ה רמתשנ—תוברועמ םירעב ,הדובעהדוומוקמב ,תואטיסרבינואב ומכ—תיטילופ
 ,,רבדל םיעגושמ" ידי־לע הב ועקבוהש םיקדסה טעמ .םיברעל םידוהי ןיב הציחמה
.המויק תא לכמ רתוי ילוא םישיחממ
־ תולועפ רדעיהל קר אל ןווכתמ ינא ךכבו—םולשה אוב םע יכ סורגל ,ןבומכ ,ןתינ

ם ימרוגה דחא םלעיי—םימעו תונידמ ןיב םירשקל םג אלא תיטמולפיד הרכהלו הביא
ד ומלל ןיא ,ןועטל רשפא ,ךכ םושמ .הדירפמה הציחמה לש המויקלו הביאה תושגרל
ל ארשי ןיב םירשקה תלאש יבגל לארשיב יברעה טועימה לש ונויסנ ןולשכמ רבד
ם יסרטניאה תוהז תא תטלוב הרוצב שיחמיש ,םולשה יכ ןועטל םג ןתינ .ברעל
א ליממו ,ליעומ ילכלכ הלועפ־ףותיש ידיל איבי ,רוזיאה תונידמ לש םייטילופה
א יה םולשה לש תוירשפאה תואצותה תחא .ךכב חוטב יניא .תופסונ תוציחמ תרסהל
ת יזיפ דבועה םדאה־חוכ בור תא ווהיש ,לארשיל םייברע םילעופ לש הלודג המירז
ו זכ המירז .דוע ועמשיי אל יאדו "תיברע הדובע" דגנ תוקעזהו םיקומינה .לארשיב
ם ג רוצית איה ךא ?ידוהיה קשמל םג יברעה דבועל םג ,תלעות קפס אלל איבת
י ברעה ןוירטלורפה יבגל ונא םישח רבכ ןמעטמ טעמש תוישונאו תויתרבח תויעב
ם ימיגדמ ץייושב םיקלטיאה םידבועה יוביר בגא ורצונש םיישקה .ונירעב רצונש

.םייתודידי םימע ינשב רבודמ םשו—היעבה תרמוח תא בטיה
ד בורב :םיברעל םידוהי ןיב תוציחמ ליפהל םולשה יושע םידבר ינשבש יל המדנ

ר ודיבל םנובאת תא התהקה אל םיברעה יפלכ םתורירמש ,ברע־תוצרא יאצוי לש
ם יגרדבו םירמז לש תויראלופופה ,םייברע םיטרסל הריהנה ךכ לע דיעתו) יברע
א יבת ברע תרצותמ תוברתו רודיב ינפל ץראה תחיתפ .(היזיבלטבו וידארב םייברע
ל ש ,היצנגילטניאה לש הז אוה ינשה דבורה .בר שוקיב דומעי ודצבש ,בר עציהל
. םיבר םיחטשב םייטילופומסוק םיסרטניא ילעב םויכ םהש םישנא לש ןטק טועימ
י תוברת םלועב םיימואלניב םיחנומו תימואלניב הפש ול שיש ,הז ןרקס טועימ
ל ידבמה רעפה ינפ־לע רשגתש (עמשמ יתרת) תפתושמ הפש אוצמל יושע ,קמטצמ
.לארשיל ברע ימע ןיב
ך וסכיסה ,רבד לש ופוסב .םלעייו הז רעפ קמטצי ךורא חווטבש ,ןבומכ ,ןכתיי

ם יסחי לש ,הער אל יסחי חרואבו ,הכורא תרוסמב ריעז קרפ אוה יברעה־ילארשיה
 דציכ :איהו ,תפתושמ תידוסי היעב םימעה ינשל ,ןכ לע רתי .םיברעו םידוהי ןיב

. הקיתע תרוסמו תוברת לע תינרדומה הקינכטהו תיברעמה תוברתה תא ביכרהל
ה יהי דוע לבש המדנ יל .דירפמהו ץצוחה לע ליפאת וז תפתושמ תויתייעבש רשפא
.ףתושמה ןמ בר דירפמה היהי ברעל לארשי ןיב (יתרבח םג ,אליממו) ילכלכ רעפ
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ר שפאי קפס לכ אללו ,הז ילכלכ רעפ םוצמיצל םורתל ,ןבומכ ,יושע םולש לש ומויק
ך א .ןהיבשות לש םתחוור רופישל ןהיבאשממ לודג קלח תונפהל ברע תונידמל

.תובר םינש—ראשיי רעפה
ק ר אל ומע איבי םולשה :יאדו הארנ דחא רבד .חוטב קסע וניא םישוחינב קוסיעה
ה מדנ ךא .תושדח תויעב לש הרוש םג אלא החוורה־תחנאו המחלמה טויס תרסה
.יאדכ רבדהש יל

םיכרע־חעש :יקארוש הרדנא
י נפל .רחש ול ןיאש רבד ונניא תויברעה תונידמל לארשי ןיב םולשה םולח
ב ורקה חרזמה ןמ רתוי הרומח הרוצב תעסושמ הפוריא התיה דבלב הנש םירשע
ם ונהיגה ללוח רשא לכמ הזע האנשו ,תומואה ןיב ודירפה םירגפ ינוילימ .םויכ
ל ארשי תא םיברקמה םייתרבחהו םייפרגואיגה ,םיירוטסיהה םינותנה .םעפ־יא
ם פוס ,םימיה דחאב דחאתהל ןתוא ופחדיש ןידה ןמ רשאו ,תויברעה תוצראל
.תקולחמה תא םויכ םיבלמה םיינידמ םימרוג לע ורבגתיש
ך זאמב רכינ יוניש ללוחל יושע םיברעל לארשי ןיב םולש היהי ימואלניבה רושימב
־ תעב ףקשנה ,ימלוע־לכ הלועפ־ףותישל תודוסיה תא חיטביש ךות ימלועה תוחוכה
ם יקלח לאו הקירפא תוצרא לש עירכמה בורה לא ,הלוכ היסא לא תחא־הנועבו
א יה המזוג אלש יאדו ,תוימואלניבה ויתויועמשמ לשב .הקירמא תשבי לש םיבחרנ
ת ויהל לכוי יברעה־ילארשיה ךוסכיסל רבד לש ופוסב אצמייש רדסהש אבניהל
 האמה לש וז הינש תיצחמב תושונאה תודלות יבגל רתויב םיעירכמה םישעמה דחא

.םירשעה
ה ברה לש ןבושיי לע לקהל ,תויעב לש םיוסמ רפסמ רותפל ידכ וב היהי םולשה

ן יא םהמ המכש—םישדח םיישק לש תוחפ־אל דבכנ רפסמ ררועלו ,תורחא תולאש
.התע שארמ תוזחל
ש דח לקשמ־יוויש רשא ,בורקה חרזמה יבאשמ לש ףתושמ לוצינ רשפאי םולשה
ן וה רשאו ימואלניב הלועפ־ףותישל חותפה םיידי־בחר רוזיאל וכפהל לכוי יפוסו
שביה הרובעתב םואית חיטבהל לכוי םולשה .ולוכ םלועה ןמ וילא םימרוז םיאנכטו

ם ירוזא קינעהל היהי רשפא םהבש ,םילמנבו הפועת־תודשב רבעמ־שפוחו תית
ת ונידמ לכ ןיב הלועפ־ףותיש ןנוכל לכוי אוה ;הירוסלו ןדריה־תכלממל םיישפח
ל ש ותמירז שודיח תא חיטבהל לכוי אוה ;ןהלש היצקינומוקלטה רופישל רוזיאה
; רתוי דוע םילודגו םישדח תורוניצ לש םתחנה תאו הפיחב םייתסמה רוניצב טפנה
ל ע ,חלמה־םיל ןוכיתה םיה ןמ הלעת תיינב רשפאל לכוי הכורא אל הפוקת ךותב
ל כות תורייתה .וז תינכת לש התמשגה תובקעב הנאובתש תוכרובמה תואצותה לכ
םיפלא־תואמ דוע אל ךושמל היושע היהת איהו ,רוזיאה לש ירקיעה לעפמה תויהל
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ם א ,םוצע הדימ־הנקב םשגתהל לכוי ירחסמה הלועפ;ה־ףותיש ן םדא ינוילימ אלא
ח שמ תוינכת .ולוכ םלועב םיברעהו םידוהיה םהל ושכרש ןויסנה תא ןובשחב איבנ

• ידוהיה הלועפה־ףותיש .תותיליע םודיקו םירדאק תרשכה דדועל הנלכות תופת
ל וצינב ,םיה־ימ תלפתה לש התמשגהב ץקריא הלועפ־רכ ול אוצמל לכוי יברעה
.התחרפהבו הממשה שוביכב ,םולש יכרצל שמשה לשו םוטאה לש היגרנאה
ד ימ םלצנל ןתויש םיבושח םיבאשמ ררחשל לכוי שומיחה ץורימ לש ומוצמיצ
.תורעבהו בערה ,ילוחה דגנ המחלמב
ה יהי רשפא שומיחה ץורימב םיברעהו םילארשיה םויכ םיעיקשמש ףסכה ןמ קלח
ל קהל לכוי םולשה .םילוח־יתבו םישיבכ ,תואטיסרבינוא ,רפס־יתב תיינבל ותונפהל
, שדח ימלוע תוחוכ־ןזאמל חתפ חתפי הז רבד ;ןוכיתה םיה תוצרא לש ןדוחיא לע
ת ימלועה המדיקה תורישל םתוריח תאו םחוכ תא דימעהל םיהמכה םימעה תא ףיקיש
.הלצהלו ךוניחל ,השבלהל ,הנוזתל םיקוקזה םינוילימ־תואמ לש םתלואג ןעמל
ם יאפרה־תוחור תא שרגל דחאכ ונלוכ תא בייחת םיברעל לארשי ןיב תולובגה תחיתפ

ם יעוט ונא המכ דע תוארל חכויג ךכ ךותמ .ונלש םיסותימה תאו ונידחפ תא ,ונלש
ה לגתי .הזל הז תיתילונומ םידגונמה םייתילונומ םישוג תניחב ונמצע םיאור ונאשכ
ת ווצה־םויקל תויורשפאה דוסיבו ונמויק דוסיב חנומה קוחה אוה ינושה יכ אופא ונל
ם יינחורהו םייתרבחה ,םיינידמה םיסופדה המוצע הנכסב ודמעוי םג ךכ ךותב .ונלש
י גושה־ימרוג ואיבי אלש ידכ םירידא־ץמאמ תושעל ונילע היהיו ,ונלש םייחכונה

 תוינחורו תוברת לש התחירפ ידיל הקווד אלא תימינפה ונתוררופתה ידיל וניניבש
, הקומעה ותוסייפתה תאו ולוכ לארשי םע לש וצוביק תא חיטבהל לכותש ,השדח
ם ולשה .ולוכ םלועה לש תויסנכהו תומואה םע םג אלא םייברעה וינכש םע קר אל

ר וזחל וצלאל ידכ ,לארשי ינפב הירוטסיהה דימעתש רגתה־תאירק אופא היהי
ם ייאובנה םילאידיאה לש םתורישב תיתימאה ותוהז תאו הקומעה ותדועת תא תולגלו
ם ייטילופ םיכרצ ושענ ,םירשעה האמה לש וז תיצחמב ,רשא םילודגה םייחישמהו

.םהינפמ סונמ ןיאש

השדח הפוקת :ןרטש .ח יכדרמ

S :רמואה ימור םגתפ שי i  v i s  pacem — para beiium< ך נוצר םא" :ומוגרתו
ן וצר לכ עיתרהל קיפסמ וחוכש ימ :הרורב תועמשמהו ."המחלמל ןוכיה—םולשב
ל ע רמוש והירה ,המחלמל תדמתמ תוננוכ ידי“לע ביוא דצמ הפקתהלו תורגתהל
.ףקתוי אל יכ ,םולשה

ב יואה תפקתה ינפמ וננוחטב רקיעו ,לארשיב ונחנא םג תכלל םילדתשמ וז ךרדב
ם ע .וניביוא תעתרהל קיפסמ חוכ תריבצבו המחלמל תדמתמ תוננוכב ןומט ביבסמ
.ונינכש םע םולש רשאמ רתוי ול םיפסכנ לארשי יבשות רשא רבד ןיאש עודי ,תאז
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ה מחלמ תנכס לש וא המחלמ לש בצמ לע ףידע םולש בצמ דימתש ינפמ קר אל
ב רעממו םידדצה לכמ םיביוא םיפקומ ונאשכ ,לארשי לש דחוימה בצמבש ינפמ אלא
ם ינכשה םע םולשב היולת םיילכלכהו םייתרבחה ונייח לש היצזילמרונ לכ ,םיה ונל
.וניתוביבס רשא םימעה לכ םע ישפח עגמל תולובגה תחיתפבו

, Sivis pacem — para pacem :רמאנ ,יניטלה םגתפל המלשהכ וא יונישכ ,וישכע םא
ו ניאש רבד רמאנ אל יאדו זא םג ,"םולשל ןוכיה—םולשב ךנוצר םא" :רמולכ
ך פיהה .לארשי לש םיינויחה םיסרטניאל דגונמה רבד וא ,תעדה לע ןכ־םג לבקתמ

ו נינכש םע םולשה תחטבהל וניצמאמב ונחנזהש םירבדה דחאש יל המדנ .ןוכנה אוה
ם ולשב םיניינועמ ונחנא קר אל .םולשה תנכה לש וז ךרדב הכילהה הקוד אוה
ם ינוילימה תורשע לש לודגה בורהש חוטב ינאו ,ביבסמ םייברעה םימעה םג אלא הזה
ל ש השדח הפוקת םליבשב םג היהי רשא ,הזה םולשל ןכומ תונכשה תוצראב םייחה
.גושגישו הולש ,ןוחטב ייח
ת ונידמה חותיפל הלש ןויסנהו עדיה ןמ דאמ הברה םורתל לארשי הלוכי לכ־תישאר
ם ש רוזעל ידכ הקירפאו היסא יווצקל וגלש םיגיצנ םיחלוש ונא םויכ .תויברעה
ל כונ אל אופא עודמו—תונוש תוצראב חותיפהו םייחה תמר תאלעהל םיצמאמב
, תובושח תורוחס םיאבימ ונחנא םויכ ? םיבורקה םינכשה םע הלועפ־ףותישל עיגהל
ו נחנא לבא ז תוקוחר תושבימו תוצראמ ,םירחא םלג־ירמחו קלד ,הרועש ,הטיח ןוגכ
ל ש התמקה תא ראתל לק !הקווד ונינכש ידימ ולא תורצות לש יעבטה הנוקה
ו ב ,בורקה חרזמה תוצראל ףתושמ קוש ןיעכ ,תילכלכ הניחבמ תפתושמ היליהק
ם יאירב םיפוליחל עיגנ ובו וב תופתתשמה תוצראה לכל תידדה תופידע חטבות
.ולאה תוצראה לכ ןיב—םירחאו םייתישעת ,םייאלקח—םיתורישו תורוחס לש
ד יצארהו בוטה ןנורתפ תא אוצמל הנלכות םימה־תורצוא לוצינ לש תופתושמ תויעב
.ןוכיתה חרזמה תונידמב םולש לש הלועפ־ףותיש ךותמ רתויב ילנ
ם לוא .תורייתה אוה ןלוכ ולא תונידמ לש רתויב םיבושחה הסנכהה תורוקממ דחא
ן הב תוצראב םהינומהב ןכתסהל םיניינועמ םניאש יאדו שפוחל םיעסונה םיריית
ת ויופצה תוצרא ,יופצ־יתלב ןפואב ץרפתהל הלוכיה ,תיטנטאל המחלמ תנכס תמייק
( ןמצע תויברעה תוצראה ךותב טרפב) םייטילופ תוערואמ לש תוצרפתהל דימת
.ןהב תחטבומ םוקמל םוקממ תישפחה העונתה ןיאו
ה עגרה אובת םג ךכמ האצותכ םאו ,תויברעה תונידמל לארשי ןיב םולש תרכיי םא
ם יריית ינוילימ הנאבת רשא תוריית תוינכת ףתושמב ןגראל ןכתיי ,רוזיאה לכב
. רוזיאל ומרזי ץוח־עבטמב םירלוד ינוילימ־תואמו ,קתרמו שדח אוהש ,הז רוזיאל
.ןנורתפ תא הנאצמת ריוואבו םיב ,השביב הרובעתו הלבוה ,הרובחת לש תויעב
ת ואצוהה תא םצמצל ונלוכ לכונ רוזיאב םימעה ןיב םולש ידי־לעש רמול םג רשפא
ת יתמחלמ תוננוכ יכרצל םויכ םיאצומה םירלוד לש םידראילימו ,תואבצ לעו קשנ לע
ק שנ חותיפ לע דוקשל םוקמב ףא .םולש־יאנתב חותיפ לש תורטמל רובעל ולכוי

.יניערגה חוכה םיסב לע יגולונכטו יעדמ חותיפ ןעמל לועפל היהי רשפא ימוטא
תרגפמ הנידמ לש בצמה ןמ ,תויעבה לכ ףא לע ,םמורתהל םיצמאמ התשע לארשי
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ה מרה םלוא ,תוחתופמ תויפוריא תוצרא לש הזל ברקתמה בצמל תחתופמ־יתלבו
ה כומנ הדוע תונכשה תוצראה ןמ תודחא לש תיתוברתהו תילכלכה ,תיתרבחה

ד חפ תרסה בקע םיררחתשמה םיינוגראה תוחוכהו םייפסכה םיעצמאה םא .רתויב
ם יבושחה םישעמה דחא הז היהי ,ולאה תונידמה לש זרוזמ חותיפל ושמשי המחלמה
, אטבתת תויברעה תוצראל הרשיה תלעותהו ,םויכ ונמלועב םתושעל ןתינש רתויב
.התלכלכו לארשי לש התוחתפתהל ףיקע ןורתיב םג ,קפס אלל
ת וצראה ןמ םילודג םימוכס םג ,הלאה םיעצמאה לכל ףסונ ,סייגל היהי רשפא יאדווב
ע נכושמ םג ינא .רוזיאה חותיפל ךורא ןמזל תועקשה רותב ,םלועב תויטסילטיפאקה
ם ורתל ,ידוהיה םעה לא הנימב־תדחוימ היינפ אובת םולשל רדסה לש ךרדב םאש

ה רזעל תופצל לכונ ,וב םולשה תחטבה ןעמל רוזיאה חותיפל הבחר דיב עיקשהל וא

.הז רוקממ םג הבושח
ת וצראה ןיבו לארשי ןיב הלכשהו תעד תפלחהל בר םוקמ שי יאדו יתוברתה חטשב

ש יו ,תומואה ןיב תוברתה יאשונ שארב דמע יברעה םעהש הפוקת התיה .תויברעה
ל ארשיב תואטיסרבינואהו ,םחתפל יאדכו רשפאש םימדרנ םיילאוטקלטניא תוחוכ וב
ב ייחמה רבד םוש ןיא .ליעומו הרופ הלועפ־ףותישל עיגהל תולוכי תונכשה תונידמבו
ת יתודידיהו הבוטה הרוצב וחתפתי אל ונינכש ןיבל וניניב םיסחיהש חינהל ונתוא
־ לע רתויב תירזכאה הרוצב םידוהיה ופדרנ הב הפוקתבש חוכשל ונל לאו * רתויב

ה קווד יסחי ןפואב םיבוט םנוחטבו םבצמ ויה הפוריאב םירצונה םימעה בור ידי
.םימלסומהו םיברעה ןוטלש תחת
־ יד םוקמ שי ברע־תונידמ לש םילודגה םיבחרמב .םיסולכוא־יפוליח לש היעב שי
ם ייח־יאנתב יתוכאלמ ןפואב םויכ םיקזחומה םייברעה םיטילפה לכ תטילקל רתוהו
ת ולעל וצרי יאדוובש םידוהי םייח ברע־תוצראב .תולובגה דיל תונחמב םידורי
ם ינבומ םימעטמ רשא לארשיב םייברעה םיבשותה ןמ הברה ויהי—ךפיהלו ,לארשיל
ף תתשהלו תיברע הנידמב תויחל ,רוזיאב םולש לש הרקמב ,ופידעי םיימיטיגלו
ם ולשלו רוזיאב ןוחטבל ,קפס ילב ,ומרתי הלא םיסולכוא־יפוליח .התוחתפתהב

.תונידמה ךותב
ה ב רשא ,רוזיאה תונידמ לכ ןיב תיאבצ־תינידמ הנגה תירב לע בושחל םג רשפא
, היכרות ןוגכ ,ןוכיתה חרזמב תורחא תונידמו תויברעה תונידמה דיל לארשי ףתתשת
.תוידוסיה תויעבב המכסהו הנבה ידיל דחי הנעגת רשא ,רכו סרפ
י די־לע ונמולשו וננוחטב תרימשב ךרוצב הב רופכל ןיאש הרכה ידכ ךות :םוכיסל
ם ידימתמה םיצמאמה תא ןפואו־םינפ־םושב חינזהל ןיא ,תדמתמ תיאבצ תוננוכ
ל א תונמזה .הנרוזעת אל תוקיר םילמ .ול הגאדהו ותנכה ידי־לע םולשה תחטבהל
א ובל ונלש םיגיהנמ דצמ תונוכנ תעבה וא ,ונלצא רקבל אובל ירצמה טילשה
ח ותיפ־תוינכת לש הנכהה םלוא .םולשה תא הנברקת אל ,ריהאקל םולש־תוחישל

ן ויצ ךות םייסנניפ םיביצקת דוביע ,ירוזא הדימ־הנקב תורחאו תוירחסמ ,תוילכלכ
־ תורצוא חותיפב ףתושמה םלוצינל תועצהו םירלוד ידראילימ לש תוסנכהל תורוקמ
,תוריית ,הישעתו תואלקח ילעפמ ,הלבוההו הרובעתה יכרד ,םימה תורוקמ ,עבטה
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ן עמל ןתמו־אשמל םיסב קר אל שמשל ולכוי הלא לכ—רכו תוברתהו עדמה חותיפ
ל ש תונורתיה םילודג־המ ברע־יטילשל החכוה :הזמ רתויו ,יותיפ םג אלא םולשה
י טילופה יוכידה ,םידספהה ,םימוצעה תונורסחה תמועל ,לארשי םע םולש תתירכ

. םויה לש ןוחטבה־רסח בצמב ברע־ימע לש ,ילאיצוסהו ילכלכה לפשה ,ינחורהו
ג ישהל ידכ ,םלועה תוצרא םע הלועפ־ףותישב םניכהל שי הז ןיממ םיביצקתו תוינכת

ע ונכישהו הנכהה עצבימב םג ,תישממה ןתרזע תא םג ומכ ןתנבה תאו ןתכימת תא
ם ישורדה םיינוגראהו םייסנאניפה םיעצמאה תחטבהב םגו תויברעה תונידמה לש
.תוינכת ןתוא לש ןתמשגהל
ם ידחוימ תודסומו םירישכמ ידי־לע לועפל םיבייח הלש ץוחה־דרשמו לארשי תלשממ
, םיכירצו ,םילוכי הלא םירבדו ,ותנכה לש תיביטקורטסנוק ךרדב םולשה בוריק ןעמל
ו נל עודיו־יולג ,םויה רואל אלא ונלצא תלבוקמה תזרפומה תוידוסב אל תושעיהל
.םימעה לכלו

ה וקתו ונילגרל רנ תויהל הכירצ וז המסיס ."םולשה תא ןכה—םולשב ךנוצר םא"
.ונדיתעל

תימאניד תוינידמ :דימש ןועמש
ך ירעהלו ןיבהל איה ידמל השק המישמ .השק הלאש איה "םולשה ירחא המ" הלאשה
ך ותמ רתאל המכ יפ השק .םינותנ ונא הבש תירוטסיהה היצאוטיסה תא ןוכנ־לא

ב לשה חמצי םכותמ תודוסיה תא הווהה־תנומת תא םיביכרמה םימרוגה תעקפ
ב לשב ןודל אוה ענמנה ןמ טעמכ .בלש ותוא לש ותומד תא תוזחלו אבה ירוטסיהה
ם ימדוק םיבלש רפסמ ךותמ—חתפתי םא—חתפתי רשא רתוי קוחר דיתעל ךיישה
.םירכומ םניא םלוכש
ו א תוחפ ,ילמרופ םולש") לאשמה דוסיב תחנומה היצאוטיסה הגשוה הב ךרדל
ת ויעבה לע ,תועירכמ ילואו ,תובושח תוכלשה הנייהת ("םייקה בצמה םיסב לע רתוי

ה פכיי םאה .חתנל לאשמה שקבמ ןתוא תויעבה—היצאוטיס התואב הנררועתתש
ר דסהמ האצותכ חתפתי םאה ? רוזיאה לע טלתשתש תימלוע המצעמ ידי־לע הז םולש
ל ש םנוצר ךותמ םולשה חמצי םאה ?תילבולג האושמ האצותכ ?ילבולג יטילופ

ת ויצריפסאה תכרעמב הרומת לש גרדומ ךילהת ורבעיש ירחא ,םמצע רוזיאה ימע
ם ולשה תרכיי םאה ? המיא־ןזאמ לש ויטויסמ םשפנ עקתש ירחא ? םהלש תויטילופה
ת ופכל לכויש דיחי טילש םע אמש וא ?תורחתמ תויברע תולשממ לש הרוש םע
ד ימעת םולשל ולא תוירשפא םיכרדמ תחא לכ ?יברעה םלועה לכ לע ונוצר תא
."םולשה רחאלש תויעב" לש הנוש תכרעמ לארשי“תנידמב תידוהיה הרבחה ינפב
( דבלב יטסיצילבופ ליגרתכ ולו) ולא תויעב לע םויה רמול ןתינש טעמה ,ךכיפל
תויתורירשב ,רחוב ינא ןוידה ךרוצל .יהשלכ תרדגומ היצאוטיסל וסחיל ,יתעדל ,שי
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ל ש תיבקע תוינידמ :אבה םימרוגה ףוריצמ חתפתה רשא םולש לש בצמב ,הרורב
ל כ לש ותוחקלתה תעינמל (יחכונה ךרעמב רתוי־וא־תוחפ) תולודגה תומצעמה
י חטש לע תומצעמה לש ןקבאמ ימוחתמ רוזיאה לש ותאצוה ;רוזיאב ןיוזמ ךוסכיס
 רוביצה יניעב התומד יונישל לארשי־תנידמ לש תינלבסו תכשוממ הלועפ 5 העפשה
ם ירמה ויעקשממ תררחושמה ,הריעצ תיברע הגהנה תבכיש לש התיילע ;יברעה
ת דבוע םע יברעה רוביצה לש ותמלשה ;ברעמה םע ירוטסיהה טקילפנוקה לש
־ ףותיש תבחרהב תוקפתסה ךות ,תויחכונה תויברעה תונידמה בור לש דרפנה ןמויק
תפתה ;ברע־תוצראב ,םייק־ינב ,״םיקזח םירטשמ״ לש םתוססבתה ;ןהיניב הלועפה
ל ש תוינורכה תויעבה ןורתפ לע הנלקתש ,תוימלוע תוילכלכו תויגולונכט תויוח

ת וצראב םיטילפה תייסולכואמ לודג קלח לש תגרדומ תוטלקיה ;רוזיאה יקשמ
ם ייטילופה םייחב יטננימוד דמעמל ,תוילכלכו תויתרבח ,םינפ-תויעב תיילע ,םבשומ

־ תנוכמל םיימואלה םיבאשמה לש הובג זוחא לש ותמיתרמ תופייע ;ברע־תונידמב
ר וסיאה לש תגרדומ היפרה ךות תולובגב ךשוממ העגרה בצמ ;םידממ־תבר המחלמ
י אדו הז ןיעמ רשואמ תוביסמ־ףוריצ .ברע־תוצראל לארשי ןיב םיחרזא תעונת לע
ה יתויעבמ תובר יכ קפס ןיא ךא ,לארשי־תנידמ לש הבצמב תרכינ הלקהל איביש
.ןתועמשמ אולמב הנילגתת וא ןהילע הנפסותת תורחאו ןניעב הנראשית
ת ינוחטב תוננוכ תרימש לש הקיעמה המישמה ןמ ררחתשת לארשיש חינהל ןיא
, שדוחמ םויא תחת םעפב־םעפ דומעי הלא םיאנתב גשויש םולש לש ומויק .ההובג
ם ינש ךשמב .תיברעה הרבחבו יברעה םלועב םיימינפה םידוגינה לשב רקיעב תאזו

חמב ץפג־רמוח ןועט רישכמ לארשי םע םולשה ןמ תוגייתסהה ןיידע שמשת תובר
ת וימיטיגלה תולשממה ןיב םיקבאמב ,םידגונמ םיסרטניא לע ברע-תוצרא ןיבש תוקול

ת ובכש ןיב ,ינוליחה רוביצל ינרמשה םאלסאה תועונת ןיב ,םייגלופירטנצ תוחוכו
ן יידע לארשי לש עיתרמה החוכ .ב״ויכו תוטילשה תובכשל תוחפוקמ תויתרבח
.ולא תויטנ םולבל תנמ־לע שורד היהי

 תינידמ תוליעפל רתוי דוע הקוקז לארשי“תנידמ היהת וז הרטמ לש התגשהל
־ חרזמ תוינידמ ,היתודלותב הנושארל הז היהי ילואו ,להנל ץלאית לארשי .המיאתמ

ו בייחי יברעה םלועב םייטילופה םייחה לש םיכובסה םהיקוח .תימאניד תינוכית
ר צבלו םולשה לע ןנוגל היהי רשפא םא קפס ןהידעלבו ,תודימתמ המזיו תונריע
ל ארשי תדמע תא הנייצש וז ןוגכ) תיביסאפ תוילארטיינ .הנידמה לש הדמעמ תא
.חלצת אלש יאדו (ןיסירפק תלאשב
ה צובקה תא דימעהל ךרוצה היהי הנידמה ינפב ודמעי רשא םיבושחה םירגתאה דחא
ם ינושה םייטילופה תוחוכה םע םיסחיה לוהינל שרדית רשא הלודגה תיעוצקמה
־ שומבו םנושלב םיברעה לא רבדל תעדל ויהי םיכירצ וז הצובק ישנא .ברע תוצראב

. תימוקמ הצובק לככ רוזיאה לש םייטילופהו םייתרבחה םייחב םיאיקב תויהלו םהיג
ם יברעה םע ידוהיה בושייה לש ויסחי תא (ולהינש הדימב) ולהינ רשא םיחמומה
י ברעה םלועה ןמ תקתונמ התיהש הרבחל .הנידמה תושרל ודמעי אל בוש 1948 דע
לש יחכונה םבצממ) .השדחה םיחמומה תצובק תא רישכהל היהי לק אל תובר םינש
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י לוא ןתינ ץראב םיינוכיתה ס״היתבב תיחרזמהרדמגמה ידומילו תיברעה ידומיל
.(רגתאה לומ בציתהל הנכומ הנידמה אצמית םא קפס הז םוחתבש קיסהל
ת מיוסמ תולתל ,ילסקודאראפ חרואב ׳איבהל היושע ברעי־תובידמ םע םירשקה תמיקר
ת ורשפא תוחפל ןתונ ,ויתונכסו ויישק לכ םע ,יחכונה הביאה בצמ .ולא תונידמב
ה ז הלועפ־שפוח .ברע תוצרא לש תופיאשהו םיסרטניאה ןמ הרומג תומלעתה לש
א וה .םיברעה יניעב התומד יוניש ןעמל תושעל לארשי םוקת רשאכ רבכ םצמטצי
ס רטניא ווהי םחופיטו םרוציב רשא םולש־יסחי םהמע ורשקיישכל רתוי דוע םצמטצי
ן יב רשקה לע םג ,ראשה ךותב ,הבושח הכלשה היהת הז ןינעל .הנידמה לש ןוילע
ב רקב תוחוור תומגמ יפ־לע טופשל רתומ םא .הצופתב לארשי תוליהק ןיבל הנידמה
י דמל יתמילבורפ בלש ותואב הז רשק היהי ,ולא תוליהקבו לארשיב ריעצה רודה
.תפסונ הסמעמ הז רשק לע וליטי ברע־תוצרא םע םיסחיה—אליממ
י זכרמה ריצה היה רבדבש תומיענה־יא לכ םע רשא—לארשיל הצופתה לש עויסה
ל ש יבויחה ןכותה תלאש .ותועמשמ תא דבאי—םיתשה ןיבש םיישממה םירשקל
ה נעמ עבתת ,בושו בוש הגצוה הנידמה םוק זאמ רשא ,תוצופתהו לארשי ירשק
ה מצע האור איה המ שרופמב רידגהל ץלאית לארשיב תידוהיה הרבחה .שממ לש
. םנעמל תושעל ללכב הלוכי איה המו תוצופתה ידוהי ןעמל תושעל תבייח
ה יזיבר ,תינויצה היגולואידיאב היזיבר תכירעמ סונמ היהי אל הלא םישדח םיאנתב
ם לועב וזכ היזיבר ךרעית אל םא .העצבל ודי הרצק ךא התוא עבות רבכ ונרוד רשא
.םחרכ־לעב ןמא ונעי הכלהה־ישרודו ,השעמה־ישנא השממל ומידקי הכלהה
ת וכרעיהב הקלחכ םורתל לארשי לכות רשא תינחורה הריציה היהת המ הלאשה)

א ל הז םוחתב וניתובזכא תא .ונניינעל תעגונ יל תיארנ הניא םיסחיה לש וז השדח
ל לוחיש אוה ןהמע םולשה םא קפסו ,ברע*תוצרא םע הביאה־יסחי לשב ונלחנ

.(הנפמ ןאכ
ל ש האלמ היצטנורפנוק ,לכל לעמ ,ותועמשמ ברע־תונידמ םע םולש־יסחי ןוניכ
ו מע אשונה ברו םוצע ןומה—רוזיאה ללכ לש הרבחה םע לארשיב תידוהיה הרבחה
ה נושארה היצטנורפנוקה וז היהת אל ,קוידה ןעמל .תיחרזמ תוברת לש היעקשמ תא
ב ושייה לש ותשיגפ איה הנושארה .תורחא םיתש הל הנמדקת—תורבחה יתש ןיב
י רפסמ בור םהל ונק רשא ,םאלסאה תוצראמ םילועה ילג םע לארשי־ץראב קיתווה

ם א קפס הנממ תובייחתמה תויועמשמהו ,המוציעב ןיידע איה וז השיגפ ?הנידמב
רעה היסולכואה םע היצטנורפנוקה :ונינפל תדמוע ןיידע הינשה .ררבתהל וליחתה
ה רבחה לש התדמע תא תנייפאמה ,וז היסולכואמ תומלעתהה .לארשיב תבשויה תיב
ר חואמב וא םדקומב םלוא ,םינש רפסמ דוע ךשמיתו ןכתיי ,םויכ לארשיב תידוהיה
ה רבחה ררועתת (ןוילימ יצחל וז היסולכוא ברקתת תע—70*ה תונש ףוסב ילוא)
ת ורומתה םע םילשהלו הנידמב םימואל ינש לש םמויק תדבועב ריכהל תידוהיה

.תבייחמ וז הדבועש
ת ומצמוצמ ןה ,הנייהתו ויהש לככ םיעוזעז תופוצר ,ולא תומדוק תויצטנורפנוק יתש
שגפ םאלסאה תוצראמ היילעב .םולש לש ונוניכ רחאל חרכהב אובתש וזמ רתוי
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ח פטל ןוצר תולוטנו תססובמ הטילא תורסח ,תודוקע תוליהק ירבש קיתווה בושייה
ת רסח ,הבורב תירפכ איה הנידמב הרתונש תיברעה היסולכואה .ןרבעל ןתקיז תא
י שממ רגתא תוארל השק ולא תושיגפ יתשב .םייתוברתה היזכרממ תקתונמו הגהנה
ם יסופד .קיתווה בושייה ידי“לע ץראב ושבוג רשא םתוהמב־םייברעמה םיסופדל
ו ליפא ,םירורב םינמיס יפל ,ץמאל ושקבי ותואש יללכ לאידיאכ הארנכ וראשיי הלא
ת ודימעמ ולא תושיגפ יתשש תויעבה .ץראב תיברעה היסולכואה ברקבש םיליכשמה
א ל ךא—העצבל דציכו הנווכל דציכ—היצרגטניא לש תויעב ,רבד לש ורקיעב ,ןה
ת דירי :הובג אוה הנעבתתו תועבות תושיגפה יתשש ריחמה .תודדומתה לש תויעב
 תוינגורטה ,םנכתמ םייטרקומד םיכילה תונקורתה ,םיילאיצוס םיכרע לש םנרק
. וב דומעל הרבחה לכות רבד לש ומוכיסבש הארנ םלוא—דועו ,תגלפומ תיתרבח
• ילשה היצטנורפנוקה ןחבמב תילארשיה הרבחה דומעת םאה איה תלאשנה הלאשה
ה לגמ איה םויכ רבכש ,םידממ“תבחרו תיאמצע תיברע הרבח םע היצטנורפנוק ,תיש
.תילארשיה הרבחה תא תנייצמה וזמ תלפונ הניאש תוימאניד םימוחת רפסמב
 רכינ היהי תילארשיה הרבחה לע הז שגפימ לש טקפמיאהש חינהל אוה חרכהה ןמ
־ הרבחה לש רכזנה היצרגטניאה ךילהתש הדימבש ראתל ,לשמל ,ןתינ .ידמל
ה מכו ,טאוי אוה—םדקתמ בלשל ןמז ותואל דע עיגי אל המצע־ינפב־תילארשיה
" התוללובתה" תנכס לע םירבדמהש יל הארנ ,םרב .ןיטולחל םלביי ףא םיחטש
ד עש תווקל רתומ ילוא .הבר הדימב םימיזגמ התביבסב תילארשיה הרבחה לש
, תומדוקה םיתשה ןמ ךרובמ ירפכ ילואו ,תישילשה היצטנורפנוקה לש התעש אובל
ה תוא ונייציש הדמע התוא תפקמה הרבחה יפלכ תולגל תילארשיה הרבחה דמלת
ת ואשנתהה סחי לש ומוקמ לע אובתש הדמע ,ימצע־ןוחטבו היצקיטסיפוס רתי

ה רבח לש התשיג תא ןייצמה (ןויפר לש סחי ,רבד לש ורקיעב ,אוהש) תומלעתההו

.םויכ וז
ה ייטנ תולגמ תורבחה יתשש םושמ אל תטעומ ,יתעדל ,איה "תוללובתה״ה תנכס
ת ושענ ןה הנשל הנשמש םושמ—ךפיהל אלא םייק־ינבו םירורב דוחיי יווק שבגל
ן יבל ריהאקב טארקונכטה ןיב בר ןוימד הלגתמ םויכ רבכ .וזל וז רתוי תומוד
. תוישיא תויצריפסאבו םיכרעב ,םייח“חרואב ,הדובע יסופדב—ביבא־לתב ותימע
י תש לע תורבועה תוריהמה תורומתה םע דבב־דב םיכלוהו םיבר ןוימדה יווק
ה תוא תפקמה הרבחה לש םיסופד המצעל ץמאת אל תילארשיה הרבחה .תורבחה
ר תויו רתוי םהש םיסופד ץמאל הרורב הייטנ תולגמ דחי םג תורבחה יתשש םושמ
ה יהת אל ,םיכלוהו םימצמטצמ םייתרבחה םילדבההש םושמ הקווד .םיילסרבינוא
ן יידעש םיטעומה םירבדה לע תיברעה התביבסל רתוול הביס לכ תילארשיה הרבחל
 רוביצה יבגל תאז לכ) המודכו םימיוסמ םיגהנמ ,תרוסמ ,הפש—המצע התוא םידחימ
ם יברש לככ .(תורבחה יתשב יטננימוד ראשיי ןיעל הארנה חווטב רשא ,ינוליחה
ת ימואל תוברת חופיט לע ,תילארשיב ןהו תיברעה הרבחב ןה ,םימרח םירובידה
ם ירבדה תא איצוהל תורבחה יתש לש ןדי־תלזא תנמתסמ ןכ ,דחוימ םייח־חרואו
.לעופה לא
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י וכיס ןופצ ,וילע ורעטצי ילוא םיברש ,תומדיה לש הז ךילהתב הקוודש רשפא
: .לאשמה דוסיב העבקנש החנהה לש התושממתהל

לודג חג :דחכא ןרהא
ן ורתי ידיב שי שארמ יכ ינא ששוח ,"תשק" לש הז לאשמ לע בישהל אב ינאשכ
ח וסינל ,תוחפל תיקלח ,תוירחאב אשונש ימכ .וב םיפתתשמה רתי יבגל םיוסמ
ל ש החוסינ היה ןווכמ תובושת לש קיפא הזיאל ינא עדוי ,התרגסמ תרדגהלו הלאשה
י ל ףסונ ןורתי .קיפא ותואל ילש ירוהריה תא תוטהל ילע לקיי ךכיפלו ,הלאשה
ת ובושתה רתי לכ תא אורקל יל ןתינ רבכ ולאה תורושה תא יבתכ ינפלש ךכב
ן הב תמכתסמה תיצוביקה המכחה ןמ רכשנ תויהל ינא לוכי ךכיפלו ,הז לאשמל
ם ושמ הלא לכב ןיאש ןבומ ,תאז םע .ןתכמסהמו ןתומיעמ לכשהו חקל קיפהלו
ו לו ףיסוהל םמצעלשכ םהב ןיאש םשכ ,רתוי "תיטנגילטניא" הבושתל הבורע
ת ורשקתמה תומזיו תולאשמ ,תויפצת ןתוא הקוודש יוכיסל תואדו לש דחא טרוק

ת מאתהל הניכזת "םולשה רחאלש" בצמ לש תיטתופיה הנומת איהש וזיאל ילצא
.םיכופה ףא ,ירמגל םירחא םיקיפאל םיכשומה םירחא לש ולאמ רתוי

ד סומ־דוסיש תמדקומ הסיפת וזיאמ העבנ ,הז וחוסינכ ,הז לאשמ לע הבשחמה
ן מז־קחרמל ,אוהש םוחת םושב ,תילארשי תוינידמל רחש ןיאש העדה איה הב
־ ומידהו—םייפרגואיגה תולובגב ,דיתעה תונופצ לא תיניצר הדימ וזיאב שלופה
, ותומד תא תעבוק הדועש היגולואידיאה תרגסמב ללכב רייטצהל םייושעה—םייפרג

ן יאש החנה ךותמ אופא ונאצי .לארשי־תנידמב טילשה רטשמה לש וידעיו ויגהנמ
. ללוכ ירוזא עקר לע אלא ,הב םולגה לאיצנטופל וא ,לארשי־תנידמל דיתע תוארל
י לב ותוללכב ונרוזאל דיתע תוארל ןיא םג ,רבד לש ורקיעב ,ירה החנה התוא יפל
, טעמ תירויצ ןושלב .לארשידונידמב םולגה לאיצנטופה ןמ הנבנו באוש ,ןוזנ היהיש
ה שיטפל ןדסה איה ("הרופה ןורהשה" וא) םדקה־ץראש :ךכ םירבדה תא חסנל רשפא
ז ול ,םדקח־ץרא לש התרדשב זולה איה תאזה הנידמהשו ;תאזה הנידמה לש
.ףוגה־תומד אל ףא ףוג אל ,הדימע אלו המוקת אל הל ויהי אל וידעלבש
י ניעב דוחייב—דיתעלדזמצעמכ תרייטצמ איהש שי ,םויכ הנויבצכ ,לארשי־תנידמ
ם יגפ־אושנ חרוא ,םינורחאה םימיב ,לשמל ,אטבתה וז חורב .ץוחבמ םיפיקשמ
ה דועיש ותעד הויחו ףיסוה םג אוה .ראואנדא ר״ד אוה אלה ,ינידמ ןדיסב דומלו
ו יחראמל ןושל קילחהלש רובס ינניא .ןוכיתה חרזמה לש ותגיהנמ תויהל לארשי

ם תסהךמ ול רורבש םגדומ ,םבל תא בונגל וא הלא וירבדב חרואה ןווכתה םיימשרה
ם יבר יניעב ,תאז דגנכ .םהיתוגשהמו םבלמ ידמל םה םיקוחר הז גוסמ םירבדש
תרייטצמ ,החור“יטבלו המויקדוויעב לצא םייוצמה ץוח־יבשוימ םיברו ,היחרזאמ
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ת ינידמ תונוביר לש םינממס לעב םג םאו ,ךמתנ וטיג ןימכ תופוכת לארשי־תנידמ
, התבשימ תואיצמה ירה ולאה הייארה^תויווז יתש ןיב הריתס שי םא ."תויתכלממה
, תוטשפב ,ןהילע איה תרזוג :תוינויגה תוריתס הברהו הברה תבשימ איהש ךרדכ
ה נושמ—תוינש איה ,יחכונה הנויבצכ ,לארשיש המוד אופא ךכ .תחא הפיפכב רודל
.דסוממוטיגו תירבוע המצעמ לש—תחא־הנועבו״תעב תישממו

ם תוח הב עבוט דחאה ,הלאה םיבטקה ינשמ ,יכ הארנ תירוטסיה הפקשה ךותמ
.הילכל אל םא ,תונטקל־הנודנ לש ות הב ןתונ ינשה וליאו—הלודגל־הדולי לש
ת ורגוסה תומוחה תא לארשי ץורפת אל דוע לכ יכ םג רבתסמ תאזכ הפקשה ךותמ
־ תיצולח תוליעפ לש םיבחרמ םתוא לא ךרד הל עיקבת אל דוע לכו ,ביבס הילע
 ,ןהה תומוחל רבעמ האלהו־הנממ םויכ םהש ,תנגראמו תשדחמ ,תרצוי ,תינכפהמ
ל כ לעו הזב ךורכה לכ לע ,הל רשא דסוממה־יאוטיגה יפואה תורצבתהל איה היופצ
י רבועה־יתמצעמה יפואה יופצ עצבימ ותואו הצירפ התוא רחאל קרו .הזמ בייחתמה
־ שארבו ,םג אלא התביבס ינפ תא קר אל בצעמ היהיש דע ,םצעתהל הל רשא
 בצמה .המצע יפלכו ,הביבסה יפלכ ,ןוציחה םלועה יפלכ—הלש התומד תא ,הנושארו
־ ץרא לש התניחבמו לארשי תניחבמ ,וז הפקשה ךותמ ,אופא אוה "םולשה רחאלש"
, תילארשי המזיל חותפ—"חותפ" בצמ ,ליזנ בצמ ,הצירפ־רחאלש בצמ ,הלוכ םדקה
ם ע תודדומתהו תורחת ,ףותיש יסחי לש השימגו הפנע תכרעמב ,תילארשי היישעל
.םיימוקמו םיירוזא ,םיימלוע םימרוג לש ןווגמ לולכמ
י אדווש תוילרוג תוערכה ינפב לארשי־תנידמ דומעת "םולשה רחאלש" ה ז כ בצמב
ת ינורקעהו .הנידמל התויה םצע זאמ בגשלו תוירחאל ,תובישחל ןתומכ העדי אל

ה תניחבמ ,ןכתיי אלש הטושפה הנבהה ןמ יחרכה אצוי־לעופ היהת וללה תוערכהבש
י רושימב—לארשי לש ימינפה הנבמה םא םדקה־ץראב חותפו ליזנ בצמ ,לארשי לש
ף יסוי—ללכב רטשמהו ,היגולואידיאה ,תוילאטנמה ,ךוניחה ,קוחה ,הרבחה ,הלכלכה
’ ימואל יפוא ןיב הערכה ,רבד לש ודוסיב ,וז היהת .ינרגתסו דופצ הנבמ תויהל
ת ימזירופא ,תרחא ןושלב .לעופב־יאוטיג ,ידוהי־יתדע יפוא ןיבל ,חוכב־יתמצעמ ,ירבע
ה זב בשויה םואלל ול היהי אל לודג יוגל תויהל ידכש ןאכ רמול רשפא ,העמיק
ת ועמשמב הקווד תאזו—לודג "יוג״ל לכ־םדוק תויהמ סונמ (הזב הווהתמה וא)
.חנומה לש תירולקלופה־תידוהיה

ת וארל ןיא םירשעה האמל ןורחאה שילשה לשו ןוכיתה חרזמה לש ישחומה רשקהב
ה ינומרה לש ,טלחומ םולש לש הנומת "םולש רחאל" לש יטתופיה בצמ םושב
" םינומ״ו םימייקו־םייח ונא דוע לכ .םימיה־תירחא לש ,יהשלכ תויפוס לש ,המלש
ע קרה לעו—רומאה ישחומה רשקהב לבא ."תירחא" םהל היהת אל ,םימיה תא
’ אלל תודיינ לש ,תכשמנ היסולכוא־תוצצופתה לש ,תוחפ־אל ישחומה ,ילסרבינואה
ל ארשי־תנידמ לכות לוכי—רוציי־תוחוכו ןוה ,עדי לש םידקת־אלל רבצהו םידקת
ם יגרוחה םידממב "הרופה ןורהשה" לש וחותיפו וסולכיא ,ובושייל ףונמ תויהל
’תרתעו ותומדק־תראפת תא םימלוהה םידממב ,בורקה רבעהו הווהה תוגשה לכמ
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ת ויהל לכות איהו .ימלועה תוחוכה־ןזאמ תרגסמב וקוזיח יכרצ תאו ,ויתויורשפא
־ לבחבש םייתוברתו םייתרבח ,םייקשמ ,םיינתא תוחוכ םתוא לכל ץולחו זכרמ ,זועמ
."תרחא תישארב" לא ,התארשהב ,רתויו רתוי םהיניע תאשל םידיתעה ופוג ץראה
ל ש ךויח תולעהל ףא תיפוטוא תואריהל טלחהב היושע תאזכ תיזחת ,קפס ןיא
 ןויסנ לכ לש וניד ,דימתמו זאמ ,היה ךכ לבא .םינובנו םימכח יתפש לע גולגיל
ם וחתבש תונויסנ םג הז ללכב—דיתעה תונופצ לא "תיניצר הדימ וזיאב" שולפל
, םוקמ לכמ .הערל םאו הבוטל םא ,המיהדמ הדימב תמאתהל ףוסבל וכז רחא וא הז
י סחיה הלקשמ (א :הז ןיעמ םשור לכ לש ונוזיאל ,םירבד ינש ןאכ ריכזהל יואר
ו  נ י א ת ו ח פ ל םדקה־ץרא לש םיינזאמה־תופכ לע לארשי־תנידמ לש יביטקייבואה
־ תופכ לע "ירבעה בושי״ל ונמזב היהש יביטקייבואה יסחיה לקשמה ןמ לפונ
ם יטירבה קלתסה ינפל דבלב םינש רשע (ב ;תירוטדנמה לארשי־ץרא לש םיינזאמה
ת ניחב םירז לועמ ץראה רודחיש לעו "םשוריג" לע םירובידה לכ וארנ לארשי־ץראמ
.םיינוציקבש־םינוציק וליפא ללוכ ,תירבעה תוירוביצה יגוח לכב חור־תוערו לבה
ד דומתהל לארשי לכותש דחא עגר םג ימצע הלשמ ינניאש ףיסוהל םג ילע הבוח
ם יבכרומו םישק םיארנ םה יאדו הז בלשבש—םולשה־רחאלש וללה םירגתאה םע
י לב—םולש־אלו־המחלמ־אל לש יחכונה בצמל םייסופיטה הלאמ רתוי ךורעךיאל
ה פיחד ןתמ .וללה םיקפאל וישכע רבכ התעד ןווכתש ילבו תמדקומ תובבל־תרשכה
ה מ" :הז לאשמ לש ותילכת רקיע הז הנה—תעד־תיינפה התואל והשלכ יוריג וא
״? םולשה ירחא

י ל המדנ .רחא ןינעל ,רחא םוקמב יתבתכש םירבדמ טטצל תושר לוטא ,םויסל

.הז רשקהב םג םריכי םמוקמש
ת יארנ םתגשהש רבתסמ ,וגשוהש העשמ ,םדאה לש רתויב םילודגה ויגשיה...
, הארנכ ,רבדה ךכ ."רעושמה ןמ רתוי הברה הלק" ,ידמל תובורק םיתעל ,םואתפ
ם ימוחתב םג ,ידמל תובורק םיתעל ,םתסה־ןמ ,אוה ךכ :היגולונכטבו עדמב
...תישונא תוליעפ לש םירחא
ה מידק ריבכ דעצ ...איה ימסוקה ללחה יבחרמב הנבמב "םימואת״ה לש םתסיט
ל כמ הבושחש יאדוול־בורק ,תירוטסיה תואר־תדוקנמ ...ללחה שוביכל ךרדב
ל ש ,םדא־ינב לש םתבשחמ לע םהב אצויכו הלא םיגשיה לש םתעפשה היהת
ן וימדה ,ישונאה לכשה—וקיבדי אל וא—וקיבדי הב הדימה לע ;תונידמ לשו םימע
ם יבשחמה לש םתוטלתשה בצק תא תישונאה היציבמאהו ישונאה ןוצרה ,ישונאה
.לבת לש הללח לע םיינורטקלאה
ר חא םרוגיפ לש רעפה בחרתהב תוארל םנוצר ןיאש םע לכו הרבח לכ ,רוביצ לכ...
ו דקשיש חרכה םדאה ימי־ירבדב השדחה הפוקתה לש היתוגשהו היגשומ ,היגשיה
 תוהובגו תוקוחר תורטמ םמצעל עובקל ,התע דעמ רתוי תואר קיחרהל ודמליו
ת א הדימ־הנקלו תלוקשמלו וקל םהל םישלו ,הנה דע םהל ועבק רשא לכמ הברה
.רתויב אלפומה תא ,רתויב ינתפאשה תא ,רתויב זעונה



גול»פא :ךייר רשא
1 

ם ימודמדה
.1מד תא ותש

 תלוע חור יתיאר ינאו
 ושאל לעמ הפיע?

ת א
.וייח תעב^מ

י מליל
 םיסכמ לפר? ילתלת
.ותיב לע

 עלוי ינאו
 םויה עדגנ ןליא יכ
 הזה לודגה רעיב

.םע2־יא חמצ וכותמ#

2
 הקיהבמה ותבצמ לעמ
 הלי חלפ רעוב

.ןשונ

 והזח לע רפע
 תואילקמ םיעלות רבכו

ררופתמה ורש?

 ותלגלג ת?חול המךאו

.היתובוח תעלופכ



ישילש רמאמ

תירבע הפקשהב םלוע :ןורוה .ג .ע
דהנו ם> ויב :םדע־ימי תישאר

ק ר םנמא .התע דע םיבש תבברכ ךשמנ (ןיקולוהה) םייח ונא וב יגולואיגה ןדיעה
ם ודקה ןיקולוהה ןכל .בתכבש־תודלותה םוחתל ונא םיסנכנ תרחואמה ותפוקתב
, ס״הפל ישילשה ףלאה םג—הבר הדימבו ,(6000—3000) ןוכיתהו (8000—6000)

 רמאמב םג .הכלהכ הירוטסיהל אלו ,"תירוטסיהרטורפ" תישארב ירבדל ןיידע םיכייש
 1היגולואיכראה יכמסמ לע אופא ךמתסנ ,ךרעב 8000—2000 ןמזה־קרפב ןדה ,הז
.םינורחאה־יבותכו םדק־ימימ תובתכ לע רשאמ רתוי

הערמו-רפכ תויוכדתו ,םדקה-ץראכ ןגד .1
ב לשב) למרכה תורעמב םיעיפומ ,ןיקוטסילפה םות ינפל .א.ז ,9000 תוביבסמ דוע
• קנה חמצה .(1 רויצ ׳ר) ןגד־ריצקל םצעו־רוצ ילגמ (״תיפוטנ״ה תוברתל ןושארה
ו נעגה ,ןכבו .היסא־תמדיקב הצופנה רבה״תטיח ךותמ ,ןמזמ אל תיוב—ערזנהו—רצ
.ןוזמה־רוציי לש הלודגה הכפהמה תישארל ןאכ
ל ש "תיסופיט״ה תיספכה תוברתל רוד־ינב םהירה םייפוטנה .עיתפהל יושע יותיעה
ם ינורחאה םיינילדגמל רוד־ינבו ,היכרדב תיתילואילאפ תבשחנה ,היסינות־םורד
ה נוש הדוע הפוקתה ,ללכבו .ןיקולוהה ינפל הנמלעית רשא רב־תויח םידצה ,תפרצבש
ל ש הבור לע ינופצה ןוחרקה ערתשמ ןיידע :תיגולואיג הניחבמ וליפא ונתפוקתמ
, הנקסמה תא לבקל ידכ ינוימד ץמאמ שורד .חרק םיסוכמ םיפלאה יסכרו ,היבנידנקס
• יפלא תרשעמ רתוי ינפל ,ונל םדוקה ןדיעה ףוסב :יגולואיכראה אצמימל המיאתמה
.יהשלכ םיטח־תסייד—"לו׳ערב" וא ,ונצראב םחל רבכ ולכא ,הנש
ע זג־יבורק) הירי׳גלארדיסינותב םייספכה םתוא .ךכ־לכ ןפוד־אצוי רבדה ןיא םלוא
: ילכלכ רבעמדנלשב םה ףא ואצמנ (םיפיקעב תוחפל ,עגמב םתא ודמעש ,םייפוטנל
ד יצ־תרבחב ליגרה לע הלועה דיקפת םלצא אלימ ,ןוזמל םג ,היחמצה לוצינ יכ המוד
ו פשח תוריפחה .םיכומנ םילתל ורבטצה םהיתופשאו ,עבק־תונחמב ורד םה .הרוהט
ם דואו רויצל עבצ תנכהל קר ושמיש ןלוכש רשפא־יא ז בורל םייחיר־ינבא םהב
י בתכ יפל ןענכ־ינבו ,םיירוטסיהה םירצמו־בול ינב גהנמכ) םדאה ףוג תא "םידאה״ל
ד בלב דעצ הז היה :לכאמל יחמצ והשמ םג ונחט יאדו הלא םייחירב 2.(תירגוא
ה קירפאךופצב אל השענ ןגדה־תואלקח לא עירכמה דעצה לבא .יאלקח לוצינ תארקל
.תויבל םיפיה רב־ינימב הרישעה ,היסא תמדיקב אלא
ל כל ,ןיקולוהה תישארמ םדקה־ץראב ץופנ (וטוקילמ לידבהל) יתטישה ןגדה־לודיג
לקדיחה ילבויל דע ,תרפ־רהנ ירבע ינשמ םירהה ילגרלו םיה־ףוח ילבחב ,רחואמה
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1 רויצ
ר רקימ" וקבדוה ובש ץירח :ח—ח) ן היח־שאר ףוליגב תטשוקמ ,םצעמ ,הרשי לגמ־תידי .א
, םדא תכסמ .ב .ךרעל 9000 ,הנושאר תיפוטנ תוברת .(ילכה בהל תא וויהש ,םיירוסמ ״םיתיל

.(V! ףלא) ׳ב וחיריב תיתילואינהדטורפ תוברתה ףוס .תויכנוקמ םייניעהו ,רמוחמ

ו יתודג לא טשפ אל ןיידעו ,םייתחתה םיירהנה תוציבל רדח אל אוה לבא ן םיילאמשה
.םירצמ-רואי לש
דחה הסנרפה יעצמא הרהמב וברתה (ס״הפל V11 ורד אוה) ןיקאוהל ןושארה ףלאב
ר אינרטאפ״ל רבעמה .ןתסידרוכו הילוטאנא לש םילבוג ץרא-ילבחבו ונצראב ,םיש
ם ירתאה טועימ תורמל—המורד ןונבלמ—ןענכב ידמל טלוב (תורדק־אלל) "ןוקיתיל
ם ימרוג ,םנמא ,וראשנ דיצו טוקיל .(ןדריה שארב ןניעו ,וחירי ןוגכ) ורפחנ רבכש
ד ימב לופיט וא המדא־תדובעל ורסמתה םיטבש רפסמ ךא ,תומוקמה בורב םיבושח
, שבכה וא זעה :ןאצה םג ,הארנכ ,תיוב ףלאה ותוא םות ינפל .רתויב םיטושפ םיער
א לש ,תונושארה תיבה־תויח ןה ולא .רעי־תוזוחמב ריזחה ףסונ םהילעו ;םהינש וא
ת נש ינפל :רמול הצור .םידייצה ימימ דוע םדא־תרבחל לגתסהש ,בלכה תא ריכזהל

־ ינב .ןגדוךאצ לודיג לש תברועמ הלכלכ וליפאו ,הערמ־תלכלכ הרצונ ם״הפל 7000
ם ירפכה םה :עבק־ירוגמב ובשיתהו ,רתוי חוטב ןוזמ לע ״תוברלו תורפל״ ולחה םדאה
.טלמ-אלל םינבא וא ,תוסג םינבל וא טיט םייונב ,םינושארה
. המוח תופקומ תורייע .א.ז ,"םירע" ומקוה 3: תומדקתה דוע תרכינ בוריקב 7000 תנשמ
, ךכל תדדוב טעמכ תיגולואיכרא המגוד ,העש-יפל ,איה תיתילואינה־וטורפ ׳א וחירי

כוא (שפנ־יפלא רפסמב) המוחה ךותב ובשי ןאכ .הנימב-הדיחי איהש חינהל ןיא ךא
ת א ריכזמ הז רבדו—הכוסל יוקיח ךרד ,הפיכ-תויומד ,תולוגע תונולמב ורדש םיסול
ף א) רצבמל ןבא-ילדגמ םג ואשנתה הלא םיבולע םיתבל לעמ ךא .יאקירפאה יוניבה
, תיעוצקמ תוחמתהו םיטילש דמעמ םע ,תבכרומ הרבחל ןמיס :(הלוגע תינבתב םה
א לל ,ידמל תיביטימירפ הראשנ וז יכ ףא ,תואלקחב םג המדיק התיה .החפשמרדחפשמ
שהל ,הארנכ ,ועדי לבא .(תיניצר תורגנ אלבו ,רומחו רקב רדעיהב) השרחמו לוביז
, תיתחתה ןדריה-תעקיבב ןוגכ ,האקשה שרודה םוקמ לכב ,עטמ וא ערזימ תוק
.הברחה
, םיגפ-לכ-לע .םישבוכ ידיב וא ,עבט-תאושב—׳א וחירי הסרהנ 7וו־ה ףלאה עצמאב
 התנבנ ןמז רובעכ .המחלמ לש יתרגיש בצמל תודע ןאכ םישמשמ םילדגמודוומוח
 וחירי) התע םיתבה .וימדוקמ טעמ-אל שרי תאז-לכבש ,רחא םע ידיב הלת לע ריעה
וסנכנ ץע-ידומע םג ן תעבורמ םתינבתו ,שדח םגדב ,תופורש״יתלב םינבלמ םה (׳ב
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ס נכוה זא .הילוטאנא דצמ ,ןופצה ןמ רדח אוהו ,םוקמל רז הארנ הזכ יוניב .שומישל
ה ילע וקיבדה ,דבכנה תמה לש ותלגלוג תא ורמש :ונימב־דחוימ םיתמךחלופ וחיריל
ך א ,הילוטאנא־םורדב תע התואב םייק גהנמה .רטפנה־ינפ תומדב והובציעו ,רמוח
. השדחהדדאיניג יאב הזה םויה דע אוה יוצמ יכ ,רתוי תיחרזמ היסאמ ילוא ואצומ
ן וילכה ענמנ אל ךכב םג םא ,ןגמ״תמוח הופיקה בוש 6000 תוביבסב ירה ,וחיריל רשא
ף לאה עצמאב דוע ,תעה אובב הברח היבשה תיתילואינהחטורפ ריעה םג :יפוסה

v ־ה i.
ר כז ןיא הלובגל ץוחמ :ילכלכ ןילופונומל היסאדומדיק התכז םודקה ןיקולוהה ךשמב
— המצע תיברעמה היסא ךותב וטשפ הלא םישודיח םלוא .הערמלו יאלקח קשמל ןיידע
ו דסונ ,ןושארה הבלשב קויוה־לאטא׳צ ןוגכ ,הילוטאנאב םירפכ) סורות יסכרמ הנופצ

ו חירימ רחואמ ונניא ומרא׳ז רתאב רפכה) ןתסידרוכ דע החרזמ ז (׳א וחירי ימיב דוע
ה פכיש ץחל לכ שגרוה אל ןיידע .(2 רויצ ,הפמ ׳ר) םודא ירה דע המורדו ז (׳ב
ר בכ תויביטימירפ תוטישב הערמו דוביע יכ ףא—הלא ץרא־ילבחל ץוחמ לא הריגה
, ינש דצמו ,תודיינ לש הדימ ,דחא דצמ ,ודדועו ,היחמצלו תועקרקל םיקזנ םימרוג ויה
־ רתב ליגרל האוושהב ההובגה ,םיסולכואה תופיפצ תורמל .הקשמ־תודוקנב זוכיר
ת כשומה ,"הריגהדרא" היסא־תמדיק הכפה ,וז תופיפצ ללגב הקווד וא ,דיצ־תויוב
.ןוזמה־לודיג רדענ ןהמ ,תורגפמ תוצראמ םישלופו םירגהמ הילא
. יגולואיכראהו יגולופורתנאה דועיתה יטרפ ךותמ הללכה אלא ,דבלב הרעשה תאז ןיא
; ןיקוטסילפה ףוס דע ,יעזגה ןבומב ידמל הדיחא היסולכוא םייפוטנה ויה םדקה־ץראב
ה מוקה־יכומנ םייפוטנה לע ףסונ :םיטולחל הנומתה הנתשמ םודקה ןיקולוהבש אלא

, יאקירפאריא וא יאקירפא סופיטמ ,םיהובג םישנא ,סחיב־ימואתפ ןפואב ,םיעיפומ
א לא תיגולויב תוחתפתה וז ןיא .יברעמה ינוינאמ־ורקה םדאל םיבורקה הלאכ םגו

׳ א וחיריבש םילכהש ףא .רוצה־ילכ לש םתודעב ןיד ותוא .תוגזמתהו הריגה תאצות
וזכ תולשלתשה חינהל ןיא ,הנושארה תיפוטנה תרוסמל ,םקלחב ,ןיידע םירשקתמ

2 רויצ

, היסא־תמדיקב ברועמ קשמ
6000 ינפל
, הרחצה ירקוב תוברת
4000 ינפל
, םייברעמ־םייבול ןאצ־יעור
4000 ינפל
ת רפה ;םיירהנה־תתלד
ד רפנב םיכפשנ לקדיחהו
םודקה יסרפה ץרפמה לא

" םוטר׳ח" תוברת .ח
תיתילוסימה

םויא׳פ ןגא .פ
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ם תרוצש ץח־ישאר םג םיעיפומ הז בלשב /ב וחיריבש תשומחתהו דויצה בור יבגל
ו רגיה םידייצ .בול דע םלטא-ירהמ ,הרחצה ןופצב זאמ םיחוורה םיסופדמ העפשוה
ך רואלש תולוחה ןיב םיצופנ ,תאזה תעה ןמ ,הלאכ םיציח .םודקה ןיקולוהב דוע םשמ
־ ךרדב (שו׳עחבא רתא ןוגכ) םייניב־תונחת שי םילשורי ירהב .ןורשהו הלפשה
4.וחיריל םתוטשפתה

. ץוחה ןמ יוניב־תוטיש תטילק לע ׳בו ׳א וחיריב תולכידראה תזמור ,ונרכזהש יפכ
ם רוקמש תודוסי ךותמ תימוקמ החימצ לע םידיעמ ונצרא ירתאב תונמא־ירבד ףא
י רצומל המוד ,תיפוטנה תוברתה תליחתבש ,הפיה םצעה־ףוליג תדובע .םיקחרממ
 תרוסמ יפל וטרחנ ץראה־םורדב עלסה־יטירחת .ןוקיתילואילאפה ףוסבש הפוריא

ו רצונ /ב וחירי ףוסב ועיפוהש ,(1 רויצ ׳ר) םדא־תומדב "תוכסמ״ה .תיאקירפא־ןופצ
.היסאב רתוי וא תוחפ םיקוחר תומוקממ ואצומ רשא ,םדוקה תלוגלוגהךחלופ ךותמ
־ ילאפה ןמ רבעמה ימיב ,םתוברת־תודוסיו ,םירגהמ תטלוק התיה םדקה־ץרא :הרצקה
ה ביבסה לא הישודיח תא םירזהל המצע איה הלחהש םע—ןוקיתילואינל ןוקיתילוא
י בגל תימורט "הקירמא" ןימכ ונצרא הלעפ םיה לומ תבצינ התויהב .הל תינוציחה
ה לכלכ־יאנתמ תונהיל הילא רקעש ימ לכ הכשמ :ןוכיתה םיה לש וברעמו וחרזמ
.רתויב "השידח" תוברתל דקומ ,המלועל זכרמ תויהל הכפה ךכבו ן םימדקתמ

ברעמכו חרזמכ ,םיפסונ םישודיח .2
־ םורד ףאו) תיברעמהדופצ הקירפאש תעב—6000 ירחא רמולכ ,ןוכיתה ןיקולוהב
ב לש היסא־תמדיקב ליחתמ—הנורחאה "הבוטרה" התפוקתב ןיידע היורש (תיחרזמה
ת מחמ רתוי דוע הנרמחות תוילכלכה היתואצות רשא ,םילקאה תושביתהב יפוס
* ץרא לש המורדבו רבדמה ילושב םישק ושענ םיאנתה .תויביטימירפה לודיגה תוטיש

ר פתשהל דע המוח־ריעכ םוקת אל בושו ,7ו־ה ףלאה עצמאב הבזענ ׳ב וחירי .םדקה
* בטה התיה םנמא םייתניב .(17־ה ףלאה ףוס) הזנורבה ימי רחשב תואלקחה יעצמא
ולובגל ץוחמ לא םג הטשפתה תילכלכה הכפהמהו ,םירחא תומוקמב תללכתשמ הקינ

.היסא־תמדיק לש הית
ה תוטשפתה־יכרד רואיתל רובענ ןאכמו ;רקבה תויבו ,תורדקה :םישודיח ינשב ןייענ

.השדחה הלכלכה לש

ק ר .ידוחיי האצמה־זכרמ הל ןיא (םינושארה ןגדה־ילדגמל הרז התיהש) תורדקה
י לב טקשה םוניקואל ביבסמ הלחה םרח־ילכ תריציש היגולואיכראב ררבוה הנורחאל
, םודקה ןיקולוהב דוע רמוח־ידכ םייוצמ ןאפיב .היסא־ברעמב התליחתל סחי םוש
ם ידכ םיעיפומ הקירמא זכרמךופצ לש ירבדמה רוזיאב 5.םייתילוסימ םידירש ךותב
ט וקיל תלכלכמ רבעמ־בלשב הארנכ ,ןוכיתה ןיקולוהב ידמל םדקומ בלשב הלאכ
.םריתה לודיגל

c ןמחפה־פוטוזיאב ,הז ךוראית ל ש םיבחר תולובגב םג םאו ,רתויב קיודמה) 14
תורדקה דקומש איהו ,ההימתמ תחא הדבוע דוע ןיבהל ונילע לקמ (תועטו הייטס
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י רבש ולגתנ םש .הינק ץראב ,הקווד תיחרזמה־םורד הקירפאב אצמנ רתויב קיתעה
ת מיטא ןעמל ,םידרז־דלש לע קבדומה רמוח םייושעה וא ,העילק־־ילכ םיקחמה םידכ
ן ורחאה בלשב דוע ושענ הלא תונויסנ ,םנמאו .(םילזונל ותורידח־יא חיטבהל) ילכה
.8000*מ רחואי אל פ״כעו ,ןיקוטסילפה ףוסב ,תימוקמה "תיספכה־תיומד" תוברתל
ה קירפא חרזמ־םורדב תיתילוסימה תרצותה תנייטצמ האלהו םודקה ןיקולוהה ןמ
ן יקולוהה ןמ לחה .רכו ,ץע וא רוע־ילכל יוקיחב ,הרוצ“יטושפ סרח־ילכ יובירב
ר וסחמ שגרוה וב ,הרחצו ןאדוס לש שבויה־רוזאב םג הלאכ םידכ םייוצמ ןוכיתה
ו ז תינושאר תורדק .לוביקה-ילכ תייעב תא רותפל םיאב םהו ,יחמצ םלג־רמוחב
ם וטר׳ח" תוברתב ןוגכ ,ןוילעה רואיה ברעמל םיגיידו־םיטקול תורבח ןיב רבכ העיפומ
ת ומר לא תורדקה תרידח .(2 רויצ ,הפמ ,ר) 5000־מ דוע ילוא ,תיתילוסימה ״,א
־ ילכ .הארנה יפכ ,הזמ תוחפ־אל המודק (רכו ,רגהא ,יתסבית) תויזכרמה הרחצה
ם יה ףוחל ,םויא׳פךגאכ תואנב ,רואיה ךרואל) בולבו םירצמב םינושארה םרחה
ם יכייתשמו ,ןוזמ־ילדגמ לש תיתילואינ תרגסמב םילגתמ (הקרב איה ,הקיאנריקב
ה ליחתב ןיחבהל ןיא ,תקהבומ תיאקירפא תרוסמל םיסחיתמה ,םהיסופדב .¥־ה ףלאל
, םש םג חתפתהל הלחה רצויה תכאלמ יכ ףא—היסא לש התרצותב תולת םושב
.ןוכיתה ןיקולוהה תליחתמ דוע ,היסא־תמדיקב
ם יהו סורות ירה ןיב ,םדקה־ץרא לש הנופצב תורדקל יאמצע דקומ היהש חינהל שי
ח רזמ־םורדב תוריפחמ ונל םיעודי םינושארה םידכה .ןוילעה םיירהנהךגא ןיבל
 תביבסב םירתאמ םג ןכו ,לבג לש ירפכה רתאה ןמ ךכ־רחא ,(ןיסרמ רתא) הילוטאנא
 תרצותה תוטשפתה .ערד תישארמ וא עו־ה ףלאה ןמ דוע הלא לכ—(לוצומ ךלפ) הונינ

000 5־ל ךומס .ידמל הריהמ התיהש המוד ,םיימוקמ תונונגסל תפעתסמה ,השדחה
ן ה ׳םיתרכ־יאל ןה ,הברעמ תרדוחו ,תינופצה ןאריאב ,יפסכה םיה םורדל איה תטשופ
.ןונבלל םורדמש ןענכל

א ל—רתויב השקו בר השעמ הז היה .תע התואמ ףסונ שודיח אוה רקבה תויב
ן אצה היסא־תמדיקב עיפוה ,רומאכו .תוקדה ןאצה־תומהב תשיכר לש םדוקה גשיהכ
ת וינוכיתמיה הקירפאלו הפוריאל סנכנ םשמו ?ןיקולוהה תליחתמ דוע ,ןמזמ יתיבה
.תורדקה תוטשפתה םרט—ןוכיתה ןיקולוהה תישארב
ם ידייצה תונמאב דוע תטלוב ,םימוד םיניממ דיצ־תויחבו ,רבה־רושב תוניינעתה
ו חילצה םדא־ינבש המוד לבא .(הקירפא־ןופצב ואתהךחלופ לש םיטירחתב ןוגכ)
גרל םיערתשמה ץרא־ילבחב ,7ו־ה ףלאב קר הלאכ םילודג םיקנוי הנושארל תייבל

: ירקמ וניא וללה םירהה יוניכ םגש רשפא .ינמראהו ילוטאנאה ,םורות יסכר לש םהיל
ס ופיטמ ןה ימש־ימח סופיטמ ןה ,תונושל רפסמל ףתושמה חנומ יסל ,"רושה־ירה" םה

*.יפוריאחדוה

ה ליבקמה ,thawr- איה תיברעה הרוצה ? (ףקמב תמויסה תא םידירפמ ובא) Taur־os תינוויב *
ן ייצמ בכוכה) תיבולב • swar^ ,תירבעב (sh’war- םיבר) shor^ ,תימראב :סז־ל ןידכודודכ
.םיירברבה םיבינב a-zger־ל חתפתמ הזו ,(ינשלב רוזחיש
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י לוא—הקירפא חרזמרופצ לש תוירבדמב רקבה ץופנ רבכ v־n ףלאב ירה ,ינש דצמ
ת ויבל עיגה םייגרק־ךרא יאקירפא ןימ יכ םירבוס שיו .םדקה־ץרא לש התעפשהב
ה נקמ לע תתתשומ ןתסנרפ רשא תורבח ,םינפ־לכ-לע .הקווד הרהצה בלב יאמצע
ה רפו־רפ ןחלופ לע תדסוימ ןתוברת רשאו ,(בלח־קשמל ףוסבלו ,רוע-ירצומל ,רשבל)
, רואיה ברעממ בול־רבדמב דאמ םדקומ בלשב ורצונ ,שממ תוהלאו םייח־לכ־רוקמכ
ו ללה "םירקוב״ה .(2 רויצ ,הפמ ׳ר) תוימינפה הרחצה תומר לא ףא הרהמ-דע וטשפו

* ואנל ביבסו רבדמה יבחרבש עלסה*תונומת תעפישב םהיגהנמל אלמ דועית וריאשה
ן אדוס תוברעל תוינייפא הכ ןהש ,רתוי תורחואמה ,םירקובהרוויוברת םגש רורב .וית
־ רעיל ץוחמ הקירפא ימוחת רתיל וא ,ןוילעה רואיה ןגאל וא ,הרחצה לש המורד לכב
ו לחהש תוריגהמ האצותכ ,ימורטה רבדמה ןמ תיפיצפסה ןתלחנ תא ולחנ ,תישארבה
.רוזיאה לש תיפוסה ותושביתה ללגב ,ןוכיתה ןיקולוהה ףוסמ דוע
ם ייראה ודוה ישבוכ וליפא :ולאמ רתוי תורוהט רקב־תויוברת ןיא םדאה־תודלות לכב
 ירקוב תא ראתל ןיא םלוא .תאזה שדוקהו־היחמה תמהבב ידוחיי הכ ןינע וליג אל
ו ליפא ,בכרמ לכ ועדי אל םה יכ ,(למגה־יבכור םיוודבה סופיטמ) םידוונכ הרחצה
 ותויב רחאל ,ןוכיתה ןיקולוהה ףוס תארקל קר עיפוה אוה) תיובמה רומחה תא אל
— רמולכ ,״רבדמה ירחא וכלה״ םירקובהש קפס ןיא .(תיחרזמה־ןופצ הקירפאב םש-יא
, תויונב תוכוסב ,עבק-ילהאמב ובשי תרחא הנועבש אלא ז יתנועה הערמה ירחא
ה תיה .םידודנב דימתמה םע ךותב םמוקמ ןיאש ,רתויב םיריבש סרח־ילכב ושמתשהו
ם ידיינ םיטבש אופא םה הלא .רבדמה־תואנב תוננג תצק םע ,תברועמ הלכלכ םג םהל
.(20 ,ד תישארב) תעלוקה תיארקמה הרדגהכ ,הנקמו־להוא י ב ש ו י הז םעו ,ידמל
ונתאה ךותמ עודיכו ,םהירויצב ראותמכ ,םינושארה הרחצה ירקוב :דוע ףיסוהל שי
ס ופיטל אלא "רוחש״ל אלו "ןבל״ה עזגל םבורב וכייתשה אל 6,תיאקירפאה היפרג
וכ" ויה םה .םיקהבומ םיידיאורגנ םינפ־יוות ילב לבא ,רוע-ההכ :ברועמ וא ינוניב
יוסמ ץרא וא ,תינושל הצובק אל ןייצמ חנומהש הדימב) תי״כנתה תועמשמב "םייש
וע ישוכ ךופהיה"—23 ,גי ,והימרי ירבדב ןוגכ :הקווד עזגל ןווכמ אלא ,רכו ,תמ
, ןתווהתהב רואיה-תורבח לע תרכינ העפשה התיה וללה םיימורטה םירקובל .("?ור
־ יפל ךא .התוללכב ןוכיתה םיה תוברת לע—הלא לכ תועצמאבו ,בול ימע לע םג ןכו

.תינוערפה־םורט םירצמ לא דחוימב הנפנ העש

תינוערפה־םורט םירצמ :רכדמו רואי .3
ה פקשהמ :תיעבט הביסמ תאזו ,תויוקל תיתילואינה םירצמ לש התישאר לע וניתועידי
י פכ—הנשל הנשמ ויעקשימ ךותמ תינבנ איהו ,השדח איה רואיה־תמדא תיגולואיג

חתה קמעב אצמנב ויה ילואש ,רתויב םיקיתע םיבושיי ידירש .סטודוריה רבכ ןייצש
 רומח לושכמהו ;תוריפחב םפשחל השקו ,הבוטרו הבע ףחס־תבכיש םויכ םיסוכמ ,ןות
.התלדב דחוימב
ה אוושהב אובל דאמ הרחיא רואיה תודג לע תילכלכה הכפהמהש קפס ןיא םלואו
תרגפמ התיה םירצמש חינהל ןיא לבא .ןוכיתה ןיקולוהה ינפל הלחה אלו ,םדקה-ץראל
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ן מזמ אל .יאיגיאה זוחמה ןוגכ ,היסא־תמדיקל םיכומסה ץרא־ילבח ראש תמועל
ל כ םשל עיגה ינפל ,7ו־ה ףלאב דוע ינקלבה יאה־יצחב לחוה ןוזמה רוצייש ררבוה
. םייגולואיכרא םיזמר ךכל שיו ,התלדה תוביבסב שקבתמ המוד ךוראית .רצוי־תכאלמ
ר יב רחואמה יפוטנה םגדה תא םיריכזמה רוצ־ילכ ואצמ (ריהאקל םורדמ) ןאוולחב
 ואיבה יכ בושחל רתומו ,6000*מ רחואי אל המירצמ ורדח םילכה-ישועש רשפא .רת
.ןבומכ ,תורדק אלל—יהשלכ תינרצי הלכלכ תעידי םתא
י דירש ןיב ,םש .הקרב ףוחב לשמל ,התלדל ברעממ קחרה םג ףקתשמ הז בצמ
ארה םרוקמש רוצ-ילכ םיעיפומ ,(Vורד ףלאה) תורעמבש רחואמה "ןוקיתילוסימ״ה
יצילו ןאצ־הערמל םיימורטה בול-ינב רבכ םירבוע 7־ה ףלאב לבא .םדקה״ץראב ןוש
.סרח־ילכ תר
ב לש) תברועמ תיתילואינ תוברת רואיה ךרואל הצופנ ,V ףלא ותואב ,םירצמ־םורדב

Tasa) ו רצי יכ ףא (היסא-תמדיק ישנאכ) הרועשו הטיח וערזש ,ןאצ-יעורו םיגייד לש
ע ורזל וא ,רואיה ימב גודל רבכ ודרי וללה .(ירחצ’ינאדום) יאקירפא םגדב םידכ
ם נמאו .קמעל לעמש ירבדמה רושימה תא בוזעל ילב ךא—ויעקשימ תמדאב רוצקלו

.המ־תדימב ידיאורג^ םעזגו ,ןאדוס ימעל םהייח־ךרדב ויה םיבורק
- דב״ה .(Badari בלש) םירחא םדא־ינב םהילא ופרטצה אוהה ףלאל הינשה תיצחמב
ק מעב בשיתהל ולחה הדימ וזיאב אוה רורב אלו ,הרהצה ירקובמ טבשכ םיארנ "םייר
ן ה יתיבה רקבה םלקאתה םהימיבו ,םהינקמ תא וילא ואיבה םה ךא .ןוילעה ירצמה
־ תונומת םג הנדעת םירקובה תוריגה לע .וחרזמלש יררהה רבדמב ןה רהנה תודג לע
, תללכושמו איה הפי תירדבה תורדקה .רואיה לא ומרז ןיידעש םילחנבו תואנב עלסה
. תירחצ־תינאדוס תרוסמ לש היתובקעב תחתפתמ איה ףאו ,היתורוצב הטושפ םג םא
תשמה ,ירמגל םויכ םמושה ,םוצע בחרמב הצופנה תוברתל םחיתמ ירדבה דויצה רתי
.לודגה רבדמה לש וברעמ־םורדו וזכרמל דע ער
ת ורדקל קקזנה ןוקיתילואינה חתפתמ ,םויא׳פ ןגאב טרפבו ,םירצמ ברעמ־ןופצב
, רקבו ןאצ ,ןגד לודיג לע תתתשומ הלכלכה .7־ה ףלאה עצמאב דוע ןוזמ רוציילו
ם ויא׳פ ישנא וקיפסה ,םיימורדה םירצמל המודב .חנזומ וניא דיצה יכ ףא—םיריזחו
־ תדובעב םינוריט םניא הלא :(יאקירפא ןיממ ילוא) הרועשה תא םג ןמזמ תייבל
- ןופצ םע םג ןוימד־יווק םיטלוב יכ ףא ,תימורדה תרצותל המוד םדויצמ קלח .המדא
ש בויה תרמחה םע ,יאלקחה קשמה םויאפב לדלדימ 4000־ב ךרעל .בולו הרחצה
*.ימוקמה "םיה" ימל רואיה ןיב רשקה תקספהו
ה נממ קלח .היסולכואב ץחל שביתמה םילקאה םרג רואיה לעמ ירבדמה רושימה לכב
י כרצל לצנל ודמל םיבשיתמהו ;ןתבריקב בשיתהלו ףחסה-תועקרק לא תדרל לחה
ם ייברעמה־םורד הילושב העיפומ 4000-ל ךומס .רהנה לש ץיקה־תונופטש תא האקשה
, םויא׳פ לש וזל המודה ,(Merimde רתא) ״תידמיר^״ הנוכמה תוברת התלדה לש
םיידמירמה םיסחיה גוח לבא .םיקהבומ םייבול םהב ,םינוש תודוסי הומכ תללוכהו

.םגאה ,םיה .א.ז ,תינוערפ תירצמב "םי־פ" אוה םויא׳פ *
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י פכ) םדקה־ץרא דע קר אל :ןוכיתה םיה יווצקל דע ׳עיתפמ ףקיהב בחרתהל קיפסה
י פכ) הנופצ דרפסמ ,יפוריאה ברעמה־הצק דע אלא (םידכה יטושיק ןונגס דיעמש
.(הפוג םילכה תרוצ ,ראשה ךותב ,החיכומש
" ירצמ״מ תוחפ־אל "יבול" אוהש זוחמכ םייברעמה התלדה יכלפ םיארנ האלהו זאמ
סיהה לכ ךשמו ,תוינוערפה תישארה־תודגאב זוחמה רוכז ךכ .תיפרגונתא הניחבמ
ם תוהז לע םיהותה ,תיברעמה התלדה יבשות לע רפסל עדי סטודוריה .הקיתעה הירוט
ו נחנא םיבולה :ויפמ הכלה-קספ עומשל ,הקוחרה ותאנב ,יבולה ןומא-לאל םיחלושו

. "רואי יממ התושה לכ ירצמ יכ" ,ליאה“שאר־לעב לאה הנוע ,"םירצמ" ? םירצמ וא
— םילאהו םיעזגה ,תודוסיה תבר—המואה לש יפרגואיגה הביטל תניוצמ הרדגה יהוז
ף לאב ,"תיתלשושהרכורט" הפוקתב דוע ףתושמ "ירואי" עקר לע הווהתמ הלחהש
7.ו7־ה

C יכיראת יפל) 4000 ירחא תחתפתמ תירוטסיהה התועמשמב ״םירצמ״ ,ןכבו ם ע ,(4!
ך פוה אוהו ,התוא סנרפמה רהנ ותוא תודג-לע הנושארל תפפוטצמ היסולכואהש
.לודגה רבדמה אלו אוה—םייחה-ריצ תויהל
ץ רא איה ,ןוילעה ירצמה קמעב ודקומ *.״1 הדאגנ״ אוה וז תוחתפתהב םודקה בלשה
? ירבדמה לוחב םינומטה םירבק יפלא ךותמ רקיעב תועבונ וילע וניתועידי .סורתפ
ת מדקתמ תיתילואינ תוברת וז התיה .ורפחנ אל ,רואיה־ףחס םיסוכמה ,םמצע םירפכה
ד בעל (םיירדבה ימימ דוע) ודמלש םגה—היגרולאטימ אלל ,(4000—3500) רתויב
ה תשענ ןופטש־יממ האקשה .םיטושיקו םינטק םילכ ,"תיעבט" תשוחנמ ,הרק הטישב
ב ולמ טרפב ,ץוחה ןמ םורזל ופיסוה םירגהמו ,וברתה םיסולכואה .קשמה לכ דוסי
, םהידב יבג-לע רייצלו טורחל ולחה "םיידאגנ״ה .(שובלה תונפוא םג תוארמש יפכ)
ם ימטוטה ילמס םיניינעמ .תומדוקה עלסה־תונומתמ בואש םתנומא יאשונמ רכינ קלחו
ומת םע םיהז םהמ שי וללה .תוחפשמ-ילא םילמסמה (םמודהו חמוצה ,יחה םלועמ)
ם גש ,תינוערפה םירצמ יהולא ולגדי םהב "םיסנ״ה ילמס םע םיהז םהמו ,תוירחצ תונ
ת כלוהו ,אופא ,הווהתמ תירצמה תוברתה .םימוטרחה־בתכב "תויתוא״ה רצואל וסנכנ
.תאזה תידאגנה הרבחה זאמ
ת ערכמ העפשה אלל ,הרקיעמ תיאקירפא תראשנ איה ,םורתפ ץראב ,ןוילעה קמעב
, 3500־מ דוע ,ליחתמ םש .(הנוכיתה םירצמ) ןותחתה קמעב ןכ אלו .תיברעמה היסאמ
ם ירצמ .םיכלוהו םיברתמ םייחרזמה ויעגמ רשא ,״11 הדאגנ" ,שדח יתוברת בלש
, (ףוס-םי דצל רבדמה ירהב תורכממ) היתורפעמ תשוחנה-תכתה תכאלמ תא תדמול
- יסחי .בגנהו ןענכ תמועל ןמז-רוגיפב םג םא—קשנלו דויצ־ילכל התקיצי תא םגו

ר עשב ."המירצמ תדרל" םיליחתמה םדק-ינבמ שיו ,םדקה-ץרא םע םימקרתמ רחסמ
ם יטלוב ןענכל הירשק רשא תוברת תלדבתמ ,(ריהאק די-לע) ידאעמ רתאב ,קמעה
.ידמל

ס ורתפל רשא .Gerze יפל ולש 11 בלש תאו ,Amrati רתא יפל ונייצל םיפידעמה שי •
."םור את־ם" ,תירצמב "םורדה ץרא" יהוז :תיארקמה
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* ענכ תועפשה הפצוה תיחרזמה התלדהש קיסהל רשפא 8 תוינוערפה תודגאה ךותמ
ד י*לע .םייבול תודוסי האלמ התיה תיברעמה התלדהש םשכ ,וערד ףלאב דוע תוינ

ל ש (תימורטה היסא־תמדיקמ ואצומו) יאלקח ןחלופ שרתשה םייחרזמה רואיה יכפש
ה ערפ ביתכב "ריסי") ריסוא :המקב הלועהו ערזה םע רבקנה ,םדא־תומדב תמה״לאה
ו תדגאו ?תוירצמה םיהולאהדוויח ןיב ולש שונאה־ףוצרפב ןייטצמ אוה .(ןומדק ינ

.ןונבלבש לבגל ותוא תרשקמ
: ואצומב יבול הארנ ,תחרוזה שמשה תא למסמה טיע ,(רוח) רח הכולמה-לא ,הז דגנכ
ת עדה לע רתויב לבקתמה שוריפה יפל ,םשמ .םייברעמה התלדה יכלפב "דלונ" אוה
־ תפ ץראב םג םלקאתהו הלוכ םירצמ תא טעמ־טעמ שבכ ,תובורמה ויתורוסמ לש
ה דאגנ תודועתמ רבכ םיעודי וילמסו) הנושארה םינוערפה תלשוש ינפל דוע—םור
ו דיקפת לבא ."ונב" םג תויהל ךפה ,ריסואל "בא" בשחנ םג םא ,רבד לש ופוסב .(11
א וה תירצמב "ע־רפ") .הכולמה־תיב לע רמולכ ,הערפ לע ותוסח שורפל היה ישארה
.תומדא־ילע יחה ולוגליג האריי םירצמב ךלמ לכ .(ןומראה .א.ז ,"לודג תיב"

3 רויצ
ד חוימ םגדמ ,יקפא בהל אוה ץחה“שאר ?תיברעמ תשק םע ,"ימש" שובלב ,דיצ־רוביג .א
. 3000־ל בורק םירצמב םג תויוצמ הלאכ תונומת .(םילערומ םיציחל ילוא) ברעמלו הקירפאל
ר יעה ךראב הפשחנ ;תדירא־דיצ רואית םע הבצמ־רבשב ,טרפ איה ןאכ תאבומה המגודה
. ינוערפה םימוטרחהמתכל תיאקירפא היפרגוטקיפמ רבעמה :ד—ב .וע־ה ףלאה ףוסמ■ ,(ךורוא)
ך חלופ טירחת הוושה) ?ווו דא 1v ףלא ,הירי׳גלאמ עלס־טירחת ?שמשה אוה ליאה־לא .ב
. (129 ׳ע ,ל ״תשק״ ,5 רויצ ,םדוקה רמאמה ? רתוי הברה םודק ןמזמ לבא ,זוחמ ותואב ואתה
. (שיא 1,000 למסמ הנק לכ) סורתפ ךלמל ןופצהמ םייובש 6,000 איבמ (רוח אוה) טיעה •ג
, 11 ורד ףלאה תישאר :ד—ג) .ויביוא רצבמ תא ףיקתמ ,חגונ רוש לוגליגב ,סורתפ ךלמ .ד

.(ךלמה "רמרענ״ל ןוחצנה־תבותכמ םיטרפ

־ ינב תרזעב ,תינוערפה הפוקתה ינפל ,"חרזמה" תא םג טיעה־לא שבכ ,תרוסמ יפל
, םירבעה תובאל סחיתה ,ינענכה םילאה־ץוביקל סנכנש איה הדבוע .בולמ ותירב
יבתכב רבכ בושחה—ןורוח םגו ,רוח) ןדריה ירבע ינשמ תומוקמו םירעל ומש ןתנ
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ת א רמולכ ,"ירוהה" ריעש־ינב תא וסחיי וילא .(דועו ,ןרוח ,ןורוח־תיב ♦,תירגוא
ה ירוטסיהה םות דע .(בקעי יחא ,"םודא אוה") וישע־ינבל ומדקש םורדה יטבש
ד מעמכ ,ורכזוי "הדוהי ירוח״ו 5״םירוח״ ראותב םיליצא־ינב ונוכי הנומדקה תירבעה
ה דיפקמה החפשמ וליפא התיה רשא“ינב ןיב .הימחנ יפב דוע ,("אטסאק") התיכ וא
ת א תוראתמה ןש־תופילגו ,("הפיו-בוט רוח") רפנרח :תינוערפה ותרוצב המש לע
.ןורמושב לארשי־יכלמ ןומראב ופשחנ "רוח לש ודלומ"
ש חרתה (רתוי םינומדק תוערואמ לע רבדל אלש) ו7־ה ףלאל הינשה ותיצחמב ,ןכבו

. םירצממ תוילעו המירצמ תודירי ללוכ—תונכשה תוצראה יתש ןיב םיפוליח־עגמ
• ימל םיצפחו ,תולכידראו תונמא ינונגס רואיה־קמע לכב וטשפ הפוקתה ףוסל ךומס
, םדקה־ץראמ ואבוה םה .תמדוקה תירצמה תוברתל םירזה (לילג“תומתוח ןוגכ) םהינ

ר מושמ רמולכ ,ןותחתה םיירהנההוחממ םאצומש םהב שיו ז םדק־ינב לש םכוויתב וא
ש יו ,"רהנה־רבע״מ ףאו ,םירבעה־ץראמ תושילפ לע םידיעמ הלא לכ .(3 רויצ ׳ר)
* תהה ךילהתב ךורכ ערואמה .3000־ל ךומס ,םירצמ לש "ימש שוביכ" לע—םירמוא
־ ופצלש ץראהו ,םורתפ .א.ז ,"יואת") תוירצמה "תוצראה־יתש" לש תינוערפה תודחא
9 ,"יתלשושה עזגה" לש ודיקפת תא םישיגדמה שי .תקולחמב היונשה היעב אוהו ,(הנ
ח המ תא הניש אל שוביכה ,םינפ לכ־לע .םישבוכ־עזגכ ומויק תא םילבקמ םניאש שיו

• בתכ חתפל הליחתמהו ,תירצמה הנושלב ןמזמ תרבדמה ,התמואו רואיה־ץרא לש הת
.ירמושה בתכה ןמ ירמגל לדבנה םימוטרח

םיה ירבעו הרהצה תואב .4
תינ םניא ,ןומדקה ונמלוע רצונ םכותמש ,הירוטסיהדורפה ףוסב ברעמו״חרזמ יסחי
ה פוקתה םותב םירצמכ םדקתמ םג יהי ולו ,דבלב דחא ץרא־לבח רדגב הסיפתל םינ
ם דקה־ץרא יסחיל רשא .םירמושה אוב תעל םיירהנה*ץראכ וא ,תיתלשושה־םורט
ק ר םירבתסמ הלא ,יעבטה ונרוזא תרגסמב דחוימב ונתוא םיניינעמה ,םיה־תוצראו

י חטש תא ,ןוכיתה ןיקולוהב ,ןיידע ללוכ אוהו ן ךוותמה ,ןוכיתה בחרמב ןויע ךותמ
.ויכרדו םיה ירבע תא לולכל אוה ליחתמ רבכו ,ןיידע וברח אלש הרחצה
ו ייח אישל לודגה רבדמה עיגה ,(6000—3000) סחיבדורחואמה ,״הבוטר״ה ותפוקתב
, ןווגמ יפויב זא תונייטצמ עלסהדוונומת .ינופצה־יזכרמה וקלחב תוחפל ,םיישונאה
ת ונמאה תא ילוא איצוהל) טעמכ םידקת םהל ןיאש ,העבה״רשוכב ,םיאשונ יובירב
ר ואיה ינמא ולכויש דע הנפולחת הנש̂יפלא .(תיברעמה הפוריא תורעמ לש הדובאה
ת דמוע הדבועהו .םיירחצה םיגשיהב תורחתהל ,ןוויו ןענכ לש הלא וא ,םיירהנהו
ו טג םיינרדומה םיחמומה ראשו םינחרזמה ,םיגולואיכראה בור םא םג—המוקמב
, לוספ ךוראית לע םכמסבו ,ועוצקמב שיא־שיא םרגתסהב 10,התע דע הנממ קמחתהל
.יברעמה רבדמב םהימדוק לש וז יבגל םירצמה תוקיתעב (לשמל) זירפמה
* תוברע ילושל דע ןוכיתה םיל םורדמ ורמתשנש ,םיירויצה םיכמסימה יפלא*תואמ
ר בעמ לח הב הכוראה הפוקתה ךשמ רתויב םירע הרבח״ייח לע םידיעמ ,ןאדוס
םיבורמה םיגצומה תא ךראתלו ןיימל לק אל .תינרצי הלכלכל טוקילה תסנרפמ
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ת וחפשמ זא ושגפב תינופצה הקירפא יבחרבש ןייצל יד .הזה חנזומה "ןואיזומ״בש
, םייביטימירפ םיננגב םג ומכ (םבורב רקב־ילדגמ) םיעורה יטבשב םיגיידו םידייצ
ן יק ךרדכ—הלועפ ופתיש םגו ,ושגנתה הלא לכ .ברועמ קשמ ילעב תואנ־יבשויב ףאו
וכ" םירקוב :תרכינ הדימב ועמטנו—תויכ״נת תישארב־תודגאב וישעו בקעי ,לבהו

?  ברועמ יאקירפאריא־ינוכיתמי סופיטמ סלטאו־בול ינב $ רתוי ןבל עזג ינב וא "םייש
.יברעמהו יחרזמה ןאדוסה ןמ ואבש ,זכרמה תומרב םידיאורגנ וליפאו

ת וחורה .םייח־ילעבב םדאה לש וניינע לדחי אלש המרג הערמהו דיצה תובישח
ו א ,םיפשכ תונומת םג הרחצב שי .תויח תומד ושבל ןיידעש ,םילא וכפה תוימטוטה
י וצמה תא םיתעל ריכזמ ןנונגסש) ולאכ תוכסמ .םהינפ־לע היח־תכסמש ,שדוק-ידקור
ב ור לש ינוערפה רואיתל רוקמה יאדווב ןה (תימינפה הקירפא לש היפרגונתאב
ל ודגה רבדמב תוחפ־אל ץופנש גהנמ .היח־שארו םדא*ףוג :תירוטסיהה םירצמ יהולא
ש דוקה־תייח םיתעל .המלשה תיעבטה התרוצכ ,היח םלצב תוהלאה ןחלופ אוה

ה מידקמ איה בוש : (3 רויצ הוושה) השאר לע ,חריה וא ,שמשה למס תא תאשונ
ם יסחיה ויה קפס ילבש ףא—הרחצב לכה~ךםב האצומש—תינוערפה תוילמסה תא ךכב
.הערפ ימי ינפל דוע בול לע עיפשהל הלחה םירצמו ,םיירטס־וד
ד וע הלאכ םיגשומ איה ףא הטלק ,ברעממ ,תרפ־רהנל הזמ־רבעמ תוחפל ,םדקה־ץרא
: הקירפאמ תודוסי םג היתונומאב תללוכ רבע תוברת ןכל .הירוטסיה לכ תישאר ינפל
.םירצמו שוכ ,בולו ןענכל תב ,"םח תב" איה הבר הדימב
— (״םלוע-לא״) ןוילעה לאה עיפומ ,םלוע-ימי לע הלילע־ירישב ,תירגוא יבתכב רבכ
. םדאו־םיהולא־לכ יבא ,"לא־רוש״כ—תומוהת־יקיפאב ןכושהו םימי־ףוחב דעוצה אוה
, לארשי יטבש לכו ,םירבעה תובאש תעדל חכונ ,וטושפכ־ועמשמ ,ארקמב ארוקש ימו
ף סוי ,השבכ "ונמא" לחר ."ןדע־ןג" ימימ וליפאו ,"רבדמה" ימימ תוימ^ט תויחכ םה
: הזכ אוה ,יולה-תתפשמ יבא ,ןרהא םגו ;"שחנ" ןד ,"הירא" הדוהי ,"ור^ש־רוכב"
ו לא תורוסמ .םילשוריב הוהי־לכיהב דמעוהו ,סנ לע בצוה ולמסמה תשוחנה”שחב
" וניבא בקעי״ו תויה ,רקבב "ה^נה דיג״מ לוכאל "רוסא" .הצילמ ירבדכ ןשרפל ןיא
ה יה ופוג ןכלו ;עלוצ ראשנו ,ופוג לש הז קלחב "םיהולא־ךאלמ" םע וקבאיהב עצפנ
ב טיה .רבה־רוש ,םארה לש רואית אלא וניא "בקעי־ריבא" םנמאו *.המהב ףוג םעפ
א וה—רבדמב הלחה רשא ,םיהולאה ימלצ רתיו "בהזה לגע" תדובע תא םינומדק ורכז

ן חלופ קספ אל לארשי־תוכלמ ישדקמב יכ ףיסוהל שיו .ברעב אל ,םירצמ תאפל רבדמ
.הנברוחל דע הז
. תימורטה הקירפא־ןופצ תודועתב םג הלא לכל םישוריפ רחא רותל ונא םיאשר ןכל
ו ז תוליפכ יהמ :לשמל .ונלצא םותסה תא ריהבהל םייושעה טעמ אל םירבד ןהב שי

םייר^רכ םיבינב ןכו ,תירבעב "ליא" ודוסיב אוה "לא" אלה ?"רוש״ו "לא" לש

 ,"םיינרק־תלעב" ,הרפ איה םהיטבש לכ םא :וזכ הדגה שי הרחצבש םירברבה יטבשל םג *
 ,איהו ;המודק תירבעב ,ןרק וא ,"דוס" תלעב .א.ז ,"הכסי״ל ליבקמה םש ;םתפשב יכסית
1 ״תעלוצ״ ,יכסית  "וניבא" לע ועמש אלו ארקמ וארק אל הלא םירברב .בקעי ומכ קוידב 1
.תפתושמ תימורט הלחב םה םיגוסה ינש ;עלוצה
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.הלאשל הנעמ איצמהל הלוכי תירברבה הקירפאךופצ ,ןכאו .תיבולמ םירזגנה

ת מרל רואיה ןיב) הרהצה לש רתוי םייחרזמה היקלחב טשפתמ רקבה לודיג היהשכ
ם יה לש ויפוח ךרואל טשפ אוהו ,היסאדרמדיקמ תיובמה שבכה אבוה רבכ (רגהא
, הפמ ׳ר) םלטאה תוצראב דחוימב ץופנש ,ליאה ןחלופ םג טשפ ךכל ליבקמב .ןוכיתה
י פרגואיגה ,דוגינה .חרזמל תינייפא שדוקה־רוש תדובע הראשנ הז דגנכ .(2 רויצ
י רבדל דע תויתילואינה עלסה־תונומת ןמל וירחא בוקעל רשפאו ,ידמל טלוב ,ילמסהו

— ונימיב קר ומשרנש םייר?ר?ה םעה-ירופיסל דע וליפאו ;םינורחאה םינוירוטסיהה
" לא״הש רשפא .(3 רויצ הוושה) 12 שמשה םע ההדזמה ינומדקה ליאה תדגא ןוגכ
, "בול״ב רושק והירה ,ןכ םאו *אוה ןכ ומשכ ,הזכ ״ליא״ תמאב היה ירבעהדבורט
ת ורמל ,"רוש״ב לגלגתנ חרזמה־םלועל ותסינכבש אלא ?רתוי וא תוחפ תיברעמה
.היגולומיתאה
.תינרוחא—ויתובקעב ךלנ הבה
ד אמ םדקומ בלשב ןאצה םלקאתה ,ןוכיתה םיה ןמ קחרה אל ,הקירפאךופצבש המוד
ן יב ,םלטאו הקרב ירהב ,חפוט ולודיג .יהשלכ תורדק תעידי ינפל ,ןוכיתה ןיקולוהב
ם שה םצעש ןיינעמ .תרחואמ הפוקתל דע תורעמל קקדזהל ופיסוהש םידייצו םיטקול
־ ינב לצא ושומישבו ,(Afri-ca) תיניטאלה ותרוצב .הלאכ םיטבש לע זמור ״הקירפא״
ל ש יוניכמ רזגנ אוהו .היסינות ללוכ ,בול־ברעמל קר ןווכמ אוה ,(היקירפא) ץראה
, הלאכ םיטבש .(ifri) ״הרעמ ירד״ איה תירברבה ותועמשמ רשא ,(Afri) היסולכוא
&1־ה ןוגכ ה לאשה תלאשנ .ונימי דע הירוטסיהה לכ ךשמ םיעודי ,הינאטילופירטב 1«
?תאז הקירפאמ םאצומ ןיא ׳וכו םירפאכ םיירבע תומש םא
־ ירויצב אוה ראותמ םשו ,דרפסל תיובמה שבכה עיגה הקירפא התואמ ,םינפ־לכ־לע
ם ג ,תיחרזמה בולב ,חתפתהל הלחה ףלא ותואב לבא 13.7־ה ףלאהמ רחואי אל ,עלס
ר יכהל ונקפסה תוירצמה היתוחולש תא רשא ,רתוי תמדקתמ ,תברועמ הלכלכ
.(הדמירמ) התלדה ילושבו םויאפב
ת וחפ־אל הבושח העפות יהירה ,הברעמ בולמ ,ןושארה ברועמה קשמה תוטשפתה
, "םייבול" םיווק תלעב ,תאזכש תוברת רבכ הערתשה 4000 ירחא .המירצמ ותסינכמ
ד רפסו וקוראמ ןמל ,יטנלטאה סוניקואה ךרואלו ןוכיתה םיה לש יברעמה ןגאל ביבסמ
ה וניכש יפכ) "תיברעמה תיתילואינה תוברת״הש חינהל ןיא .תינופצה תפרצל דע
י לב ,בולמ םירגהמ ןיב קר החפוטו ,דבלב תויבול תושילפ ללגב הצצ (הפוריאב
ארה םיה־ייא ,ירביאה יאה־יצח ,סלטאה תוצרא ידילי :ךפיהל .םוקמה־ינב תוברעתה
־ דע ופרטצה ,םיפלאה־ירה םורדלו ןייר־רהנ ברעמל תיפוריאה תשביה לכו ,םייש
ה ידירש םידיעמש יפכ ,םמתוח תא הילע ועיבטהו ,הל ומרת ,תילכלכה הכפהמל הרהמ
ז  םירצמו בול לש הזמ םיטרפ הברהב הנוש "יברעמה יתילואינ״ה דויצה .םיירמחה
ס לטאה תוצראבש ,תמדוקה תיתילוסימה תרוסמל רשי ךשמה םקלחב םה הלא םיטרפו

*.הפוריא־ברעמו

ם ג תרכינ הדימב םיארנ ,הפוריאב וליפא ,וז תרוסמ לש "םייתילורקימ״ה םילכה םא םג *
.םודקה ןיקולוהה ימימ תיאקירפא השוריכ
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. יברעמה םיה ןגאב הכפהמה תא ומזי רשא םה בול יאצוי םירגהמ יכ המוד ,תאז םעו
ם ינוש םישנא ויה הפוריא תשבי לש החרזמ־םורדב השדחה הלכלכה יאשונ ,ינש דצמ
־ ונאדה־רהנ ןגאו הילוטאנא ךרדב היסאדומדיקמ האבה ,תרחא תוברת ילעב ,טלחהב
 ןוכיתה םיל ביבס םלגעמ תא ומייס יתילואינה קשמה לש םיישארה םימרזה ינש .הב
 .ןיירה ךרואל "תיברעמ״ה וזו "תיבונאד״ה תוברתה ושגנתה רשאכ ,וו/דד ףלאב דוע
.ינוכיתמי־יפוריא םלוע ןיבל רתוי תיתשבי הפוריא ןיב לובגה תא הז רהנ ןייצ זאמ

םיאפר-ירכקד םי-תוחרא .5
 רמאמב) רבכ ןיוצ .תונפסה: עירכמו ףסונ שודיח לע םג םידמלמ וללה םירבדה לכ
ל בא .םי״ירצמ תוצחל ועדי ןוילעה ןוקיתילואילאפה ישנאש (וז הרדיסב םדוקה
ת ודיעמ ךכ לע .ןוכיתה ןיקולוהב קר יוארכ וחתפתה םיטושמ תלעפהו תוריס־תיינב
ה ריס לש תומגוד .הקירפאב ,הזמ םיה רבעב ןכו ,תיברעמהךופצ הפוריאב תודועת
ם יסופיטמ תוינא ירואית .תירדב הפוקתמ ,םירצמב ופשחנ (םיעוצעצ ילוא ,רמוחמ)

י נשמ עלסה־תונמאב רתויב םייוצמ (אמוג וא םינק־תורורצ תויושע ,הליחת) םינוש
 ׳ר) םגאו״לחנ־ימ זא ורסח אלש ,םויכ םיברחה רבדמ־יחטשב וליפא ,רואיה ירבע
־תשמ ץעמ היינבה .םייתלשוש־םורט םידכ יבג*לע וכלהו ובר ולאכ תונומת .(4 רויצ

 —4 רויצ
i ףלאה תישאר) עלס־יטירחת יפ־לע רוזחיש ןויסנ .טישל אמוג־ילכ rn) א יה) שוכ־רבדמב
: תונפסה תודלותל החמומ לש אוה רוזחישה .(תיחכונה ןאדוס ןופצב ,רואיל חרזממ ,היבונ
. םיינרק־ךרא רוש תלוגלוג אוה הריסה שארב "םנ״ה .א .(B. Landstrdm) םיירטסדנאל ןרויב

.םימה־ינפ ז מ—מ .(שמש!ד דגנ) דסחמ *ב

ה נושאר םעפ וז :שרפמה עיפוה רבכ .תינונבל העפשהב ילוא ,17־ה ףלאה ףוסב תרפ
ם י ינפ־לע םדאה גילפמ םיטושמב םאו שרפמב םא .הלבותל המתרנו חורה הלצונ
ת יתולאינרטורפ תוברת תרצונ ןיסירפקב .םיה־ייא תא םג בשיל ודיב הלוע זאו ,רהנו
ם גש רשפא .רכו 14,הזמ רחואי אל בשונ םיתרכ־יא ;5000 ינפל יאדווב (תורדק־אלל)
דוע תינושארה תיתילואינה םתייסולכואל וכז ,רעוסה סוניקואב ,םייראנאקה םייאה
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ל ובג תויהמ םילדח—תיטנלטא "הבר םוהת" וליפאו—םי .ןוכיתה ןיקולוהה םות ינפל
כאלמ תא ודמלש ,םיגיידו םינפסל היחמ־בחרמו הרובחת-ךרד םיכפוהו דבלב רוצעמו

- תוימח תופש רפסמבש אוה ףלאמ .תושביה לש םיימינפה םימה-יביתנב ,רבכמ םת
* .ירצמ־יבול ואצומו ,"הינא״ל ידוסי חנומ ותוא םייק תויפוריארדוחו תוימש
ה בורקה) תוברת ,הברעמו החרזמ תטשופו ,יזכרמה םיה ןגאב תלדבתמ 4500 ירחא
ם יפוחה ךרואל קר םייוצמ הידירש .שרופמב תימי איהש ("תיברעמה־תיבול״ל
־ ינות־בולמ הקירפאבו ,תוינוכיתמיה דרפסו תפרצב ,הייאו הילטיאב ,ןוויב—םייאבו

א יה הלש תורדקב ינייפא וק .התצפהב ירקיעה םרוגה ויה תונפסו גיד .הברעמ היס
ג ד*םצעב וא ,קרסמב םחטש תא וקריס םתפירש ינפלש .א.ז ,"תקורסת־ידכ" תריצי

C גוסמ תויכנוק ןוגכ) ירוסמ הצק תלעב תיכנוקב וא ,הנונש ard ium ל עש ,ינוכיתמיה
י בחרב ורצונ תקורסת-ידכ םנמא 15.("תילאידראק" תאזה תוברתה תא וניכ ומש
ו ליפאו ,תיתילואינ םיגייד תוברתל ינייפא אוה םש :ןאדוסמ אב םסופדו ,זאמ הרחצה
ו הולביק "םיילאידראק״ה םיגיידהש אופא המוד .(,א "םוטר׳ח" ןוגכ) תיתילוסימ
י חרזמה ורבעב םג ,v־n ףלאה עצמא ירחא ,ועיפוה םידכ םתואש רתויב ןיינעמו ,בולמ
.התיה תימי יאדו םתצפה ךרדו ,הנופצ ןונבלמ ,םיה לש
ם ייוניש :איהו ,תרחא העפות תרזעב םיה ירבע ןיבש םיסחיה תא ריהבהל םוקמה ןאכ
ה ברה םירקמבו ,םודקה ןיקולוהל דע .םינושאר ר א פ - י ר ב ק יוניבו ,הרובקה ןפואב
, ןושארה םבלשב םייפוטנה ושע ךכ) הרעמ ךותב תמה תא רובקל וגהנ ,ןכמ-רחאל ףא
ותב םייספכה ךכ) הנחמה תופשאב וא ,(דועו ,הירי׳גלאב תינארואח תוברתה ישנא
ד ע םירצמב ךכ) רבדמה לוחב וא ,(וחיריב ךכ) רפכו-ריע יתב תחת וא ,(היסינ
ה לוחה קמעב ,ןניע לש רתוי םיחתופמה םייפוטנה ,םנמא .רכו ,(1v*n ףלאה עצמאל
ה מוד .תעבורמ תינבתבו תונטק םינבאמ ,המדאה ךותב םירבק ונב רבכ ,(V111 ףלא)

־ לג יוסיכב םגו ,עקרקה ינפ-לע דימתו ,תרחא תינבתב םלוא—הלאכ םיניינבש
ך שמ םיחוור ויה ,םינפ-לכ־לע ,"דע־ילג" .הרחצה יבחרב םדוק דוע ומקוה—םינבא
ם ירברבה ימיל דעו ןוכיתה ןוקיתילואילאפה ףוסמ ,הקירפא ברעמךופצב םינש־תובבר
ם יבכרומ ,םירחא םיניינבו םירבק םג רבדמב ונבנ האלהו ןיקולוהה עצמאמ .םינורחאה
ת אזכ תולכידרא .(טלמ אלל ,רתוי תולודג םינבאמ) "תיפאקיק" הטישב ,רתויב
ן גאב ן (3000 רחאל) תיתילואינה הטלמ ילכיהב :רייאבו םיה ירבעב האישל העיגה
;םיראילאבהו הינידרסו היליציסב ז(1וו־ה ףלאב ,םיתרכו םידאלקיקה ייא) יאיגיאה

מש תמודיקב ,תיבולב "ונא" ןאכמ .הקורד ירצמ שרוש אוה "הרעק ,ריס" תועמשמב "ונ" *
, תירבעב יסאלקה אטבמהו ,הזנורבה תפוקתמ תינענכב הלבקתה קוידב הרוצ התוא ."־א" רכז
־ תמודיקב הרוצה םג הצופנ• תירברבב .תישרש (י אל) ו לע דוע זמור ,ץמק-אוושב "ינא"
, ידכא אל) דחוימב ימש וניא חנומה ."הינא" תירבעה הרוצל ליבקמב ,"תונת" ,הבקנה תמויסו
: רוחשהו ןוכיתה םיה ןגאמ הלמה תא ולביק וללה ,תויפוריא־ודוה תונושלל רשא .(לשמל
־ ברעמ תופשב ןאכמו ,תיניטאלו ,תינוויב "תונפס״ר "חינא" יגשומ לכל שמשמ "ונ" דוסיה
ו הודמל וא ,טירקסנאסל והורידחה ,רוחשה םיה חרזמ־ןופצב םתרוכממ ,םייראהו ;הפוריא
.היסא־תמדיקב "ירומא״ה םע םהיעגמב
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ה לא לכ .(ףלא ותוא לכ ךשמ ,תימוקמה תשוחנה תפוקתב) דרפס־םורדב רקיעבו
שהב ונבנ ילואו ,היסאדומדיק םע םהל םילמוג־יסחי ךא ,הקירפאמ םאצומש רשפא
ם ינמנ ומצע לודגה רבדמב .םע-ידבכנו םירש תרובק רבדב םיינוערפ םיגשומ תעפ
 :רורב דחא רבד .ורפחנ םהב םיטעמ קר ןיידעו ,םיפלאל "םייפולקיק״ה םידירשה
ה עיגה הבו םינוערפה תוברת תא ןמז רחאל הנייצש ,ראפ־ירבקל תירוביצה הגאדה
.התליחת םירצמב אל ,רתויב םיאלפומה היגשיהל
כטה יאנתב ,החריט״בורב ,םתמקה :םינושארה ראפה־ירבק לש םתועמשמל רשא
ת יזכרמ איה םתרקוהו םיתמה-תאריש םלוע־תופקשה לע הדיעמ ,תיתילואינה הקינ
ף סאנ" התע הארנ (רכו םיטילש ,תוחפשמ ישאר :תרמצב תוחפל) רטפנה .ןהב
ל ע תלתחתמ עיפשמו רפע־ייח יחה ,"תובא-יהולא״ו "םיאפר״ה דחא ,"וימע-לא
ת א קידצהל הלכי תאזכ הנומא קר ."שמש תחת םייחה" לרוג לעו המדאה תוירופ
ם יאפרה־ירבק ביבס (למע־תעקשהו ,ןחלופ :םינבומה ינשב) הברה "הדובע״ה
.וללה
י רמגל הנושו ,הרחצבש וזמ תלדבנ הרוצב הנושארל הלאכ םירבק ועיפוה ונצראב
ת חא לכש תוסג קנע-ינבאמ ,עקרקל לעמ םירבק ןאכ ומקוה ,רמולכ .תירצמה וזמ
ך מלוד" םשב הפוריאב בטיה עודי הרובק לש הזכ סופיט .ג״ק יפלא הלקשמ ןהמ

ם ידירש הב רשא ,(Bretagne) ןאטירב לש תיטלקה התפשב ,יקנע ״ןבאךחלרש״]
־ ינבאמ ,רמולכ—״םייתילאגימ״ היינב ינפוא ראשו ןמלודה .[אילפהל םיבורמ הלאכ
א לא .םימי־ףוחמ סחיב־ןטק קחרמב ללכ־ךרד ,םלועב תוצרא הברהב םיצופנ—קנע
ם ירוגשה הלא ןיבש רתויב קיתעה םגדל דחוימב םימוד םדקה-ץראב םיאפרה־ירבקש
־ םורד דע וליפאו ,דנלריאו הלודגה־הינטירבל דע לגוטרופו דרפס־םורדמ :ברעמב
י טרפב אלא םדיקפתב קר אל .תפרצל דע הירי׳גלא ףוחמ ןכ־ומכו ?היבנידנקס
ם יהדזמ (החנימ תשגהל ןולח ילוא—המיתסה־ינבאב לוגעה חתפה ןוגכ) םתינבת
ד חוימב םיקיתע וללה .םדקה־ץראבש םהימוד םע ברעמבש םינושארה םינמלודה

, 5000 תוביבסמ אצמנב ויה ןאכ .יחרזמה ןדריה־רבעב םיבורמו ,ןדריה ירבע ינשמ
י וניבש (140־ב ךוראית) ררבוה הז דגנכ 61.ןכל־םדוק דוע ומקוהש םינעוט שיו

 תוכורכה תונומאה םע דחי ,הזה יוניבה תא .3500־ל ךומסב ןאטירבב ליחתה םינמלודה
ה יאקסיב־ץרפמ תא תחא "הציפק״ב וצחש ,לגוטרופמ םיזעונ םי-ידרוי ואיבה ,וב
. םינייטצמ םינפס םינמלודה יציפמ ויה ומצע ןוכיתה םיב דוע 17.ןכוסמהו בחרה

ב ר ןמז .א .ז ,4000־מ לחה םהירבק ונבנ ירביאה יאה־יצח לש וברעמ־םורדו ומורדב
ם ושב הלאמ םיקיתע םינמלוד ןיאו ."תיפולקיק״ה תולכידראה םג םש עיפותש ינפל

.הפוריאב רחא םוקמ
י נפל רתויו הנש ףלא םימייק ויה ברעמה־הצקל םדקה־ץרא ןיב םי-יםחי :הנקסמה
( "תילאידראק" תימי תוברתמ ילוא) םהשלכ "םירביא״ש רעשל שי .םינוערפה תויה
ה פוריאב הז ץופנ םכוויתבו ,ונלש רבע־ינב לצא ינמלודה יוניבה לע דומלל וקיפסה
: ןדריה ירבעבש רבקה ימיקמ לע ״םיציפמ״ לש הז דיקפת ליטהל ןיא יכ ז תיברעמה
יוניכ—"דעלג" ינב דחוימבו ; תועבג לע ןאצ-יעור אלא רקיע-לכ םינפס ויה אל םה
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י וסיכל םילג וכפשב ,רתוי םודק ןמזב) ."דע" ילג לש זוחמכ תישארב רפסב רבסוהש
.(קנע-ירבק לע םג

י כ ףא—וכרא לכל ןוכיתה םיה לע גוליד בגאו ,תחא־תבב רצונ סחיהש ראתל השק
.ענמנה ןמ הז ןיאש דמלמ ןאטירבב אצמימה
— ירי׳גלאה־יסינותה סלטאה ףוחל—םיינושאר םינמלוד לש רחא זוכיר שי ילוא ךא
, הנושארל חתפתה ינמלודה סופדה םצע יכ םירבוס שי .םייניב־תנחתכ ןובשחב אבה
ם לוה וניא הז רבד ךא 18.אוהה ףוחבש םירכרכה תובא ןיב ,ירחצה רבקה־לג ךותמ
ה קירפאב יגולואיכראה רקחמה ךשמה קרו ,םויה תלבוקמה היגולונורכה תרגסמ תא
 ןוכיתה ןיקולוהה ימיבש ,היסא־תמדיקל רוזחל ונילע םייתניב .ךכב עירכהל לכוי
.ימלוע הדימ־הנקב תומדקתהה דקומ רתויו רתוי התשענ

םיירהנהו היפאיברעמ .6
, המודמכ תוימילקא תוביסמ ,תיתילואינה־וטורפ תוברתה הלדלדינ ¥1רד ףלאה עצמאמ
ד עו זאמ ,רתויב תולפרועמ ןונבלל םורדמ היתודלות .םדקה־ץרא לש המורדב
ה יגולואיכראב םייוקילב ךורכה הרקמ קר הז ןיא ילוא .(1v ףלא) תשוחנה תפוקתל
; ןדריה ירבעב תיתילאגימה תוברתה תטלוב הקווד 5000 תנשל ךומס יכ .דבלב
ב יבס הפי םינגרואמ םג םאו ,ידמל םידיינ םיעור אלא רפכ־ישנא םניא היאשונו
ה רומ ,ורפחנש םיטעומה קנעה־ירבקב ,ינושארה אצמימה םג .םהלש ןחלופה יזכרמל
; (הפוריאב טרפב ,רתוי םירחואמ םינמלודב יוצמל דוגינב) תורדק אלל דויצ לע
י רה .םודקה ןיקולוהה ףוסמ ץופנ היהש ,"ינוחט" םגדמ ץח־ישאר ללוכ הז דויצו
.ונופצלש תוזוחמהו ןונבלה ישנאל האוושהב ,התלכלכב תרגפמ היסולכוא ,אופא ,וז

־ ילכ םהלו ,ברועמ קשמ ילעב ,םיפסונ םיבשיתמ ץראה ןופצמ ורדח ¥*ה ףלאב םלוא
ה נוכמהו ,ןלוגה־רעשב הנושארל ופשחנ הידירשש תוברתה ,לשמל ,איה תאזכ .סרח
ט רפבו ,ןופצה םע הירשק .(ןדריה לש ישארה ולבוי ,ךומריה םש לע) "תיכומרי"
ה בקנ תרוצב ,םינטק "םיפרת" לש דאמ ןנגוסמ לוסיפב :לשמל) םייאדו ,םינבלה םע
.(יאלקח ןוירפ־ןחלופב המוקמו ,הרהו הנמש
, םימושג וראשנש תיברעמה היסא ילבח םתואב הערל עיפשה אל ימילקאה רבשמה
ת ישארב .השדחה הלכלכה חתפתהל הפיסוה םש .רתויב םיהובגה םירהה תבריקב
ס ורות ןיבש תורהנ־יקמעו ףוח־תועוצרב המדיקה יזכרמ ואצמנ ןוכיתה ןיקולוהה
, ףפוטצהל ופיסוה וא ,זא ורצונ לבג דע (הילוטאנא חרזמ־םורדב) ןיסרממ .ןונבלל

יתומשב ומייקתנש ףא ןהמ ,המוח־ירע ןכותמ ומק בוש ןמזה תצורמבש ,רפכה־תורבח
."ריסוא ימימ" דוע תמסרופמה ,לבג יהוזכ .ונימי דע ןה
, ההכ רמוחמ ,ידמל םיסג—סרח־ילכ ןיסר^ב רוציל ועדי ¥1־ה ףלאה תליחתב רבכ
. היסא לש הברעמ לכב תורדקה תישאר תא םימיגדמ הלא .עוביצו םירויצ אלל
ר בעמ לא ,החרזמ ןכ־ומכו ,הילוטאנא םינפ לא הז ןיממ הכאלמ הטשפ ףלא ותואב
־ ילבוי ןגאבו ןוילעה םיירהגה־רושימב רבכ םלוא .תרפה לש תיברעמה ותבוסתל
הלצפתה (םיירוטסיהה םימיה לש "םיירהנ־םרא״בו "רושא״ב .א .ז) םיינופצה לקדיחה
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ד חוימב החתפתה ןאכ .תינוכיתמיה תרוסמה ןמ הדרפנו םיימוקמ תונונגסל תרצותה
 5500־מ) םימיה־תכורא (לוצומ ךלפב Hassuna רתאמ) "תינוסח״ה תירפכה תוברתה
.(בוריקב 4500 דע
ו ראשנ ינופצה הקלחב .ןאריא תמר לא םג תורדקה הצופנ 7ו־ה ףלאה םות ינפל דוע
ל ש ,תרחא תרוסמ החתפתה המורדל רשא דועב "ההכ״ה רמוחל םינמאנ םירצויה
• ונתא םיגוח ינש למסמ אוה ךא ,ומצעלשכ בושח וניא לדבהה .עבצ־יריהב םידכ
. םודניא־רהנ דע ועיגה 3000 תוביבסב דועו ,החרזמ טשפתהל ופיסוה םהינש .םייפרג
ה נמזבש תסלכואמה ךרכה־ירע תרבח ,ברועמ יתוברת עצמ לע ,םש המק םימיל
ף לאה ףוס דע ,דכאו רמוש םע רחסמ־ירשקב הדמע איהו Harappa(;19 תוברת)

.ודוהל םייראה תשילפ ינפל בר ןמז רמולכ ,ווחה
ך רואל ,האלהו 4500־מ ,הפי תמדקתמ "םיריהבה םידכה" תוברת התיה ,ינש דצמ
ר ושימב טרפבו ,(תירוטסיהה "סרפ") ןאריא לש הברעמ־םורדב םגו ,ןוכיתה לקדיחה
ה ל וארק תידכאב רשא—(Susiana) ןשוש ץרא איה ,יסרפה ץרפמל ןופצמ ךומנה
י כ ףא ,יארקמה "םש רוכב םליע״ל םחי לכ ול ןיאש יוניכב ,(Elam ,םאליא) ״םלא״
.ולא תומוד םילמ יתשב ולבלבתה םינורחא םירפוס
"םיינאיסא" תוברת־יגוס לכ ןיב לובגה תא ,תיברעמה ותבוסתב ,תרפ־רהנ ןייצ בר ןמז
2°: תילגנאב Levantine —״ימדק״ והוניכ םיגולואיכראש יתילואינ גוס ותואל הלא
, הז לובג .תימורדה ןענכל םג תרדוחהו ,ןונבלל םורותה ןיב החוורה תוברתה איה
, ןקה ףלאל הינשה תיצחמב דחוימב טלבתמ ,רתוי תימינפה היסאל "םדק" ןיב
.לקדיחה־קמע תבריק לא ,החרזמ טסוה ימואלניבה דבוכה־זכרמשכ
ן יא .הז בצמ לש תיפרגונתאה־תינושלה ותועמשמ תא שרפלו טעמ םידקהל שי ןאכ
" תימדק״ה תוברתה ישנא ןיב ימש־ימח גוסמ הפשב רבכ ורביד הדימ וזיאב עודי הז
ה יקלח ראש לכבש םימיכסמ לכה ךא .(םדקה־ץרא לש רתוי ינוכיתמיה קלחב ,רמולכ)
ה ז רבד .תויפוריא־ודוה תופש אל םגו ,ולאכ תופש ועמש אל תיברעמה היסא לש
• ארה תוירוטסיהה תודועתה רואל תרייטצמ איהש יפכ תינושלה הפמה ךותמ רורב
ס ופיטמ ("םימינופוט") םוקמ־ייוניכ לש םרדעיה ךותמ הלוע הנקסמ התוא .תונוש
־ רהנ חרזמל היסא״ברעמ לש תיסיסבה הימינופוטב ,יפוריאדדוה וא ,ימש־ימח
•.תרפ
ט שפתהל םשו־םח תחפשמ הקיחרה אל ןיידע ןוקיתילואינה ףוס תארקל :הרצקה
ן גאה ןמ הצוחה הצרפ אל ןיידע תיפוריא־ודוהה הצובקהש םשכ ,ןוכיתה םיה חרזמל
.רוחשה םיה לש יפוריאה

־ יאב םג רהב הנכמה) ינוכיתמי תוחפל וא ,ימש־ימח רהנ־יוניכ אוה "ןדרי״ה םא :לשמל •
ר בכ שי הנז>-ינענכ־ירבע דחוימבו ,ימש אוהש יאדו "ןונבל״ה םאו—<Iardan-os אוה ,םיתרכ
, Puran-tu .א .ז ,תידכאב Purattu) ״תרפ״ה לש ינושלה וביטל רשאב קפסל םוקמ
^Buran-un ימורט חנומ—"לקדיח״ה לש ותורזב ללכ קפס ןיאו 5 (ירמושה חסונב (Idigina )
.תועמשמ־רסח אוה הבו ,תירמושל וליפא םדוקה
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ךרב־ירעו תשוחנ־תדוכע .7
ם ילגתמ םהו ,תכתמה-רות תא םירשבמה םייוניש הקינכטב ולח ןקה ףלאה עצמאמ
ר צויה־תכאלמ הללכתשה ןוילעה םיירהנה־ןגאבו תיברעמה ןאריאב .תורדקב םג
— םיכלוהו םיכבתסמה עבצ-ירויצב םיטשוקמ התע םידכה .תונמא לש ףנע התשענו
* גוסמ עבט־יאשונב םאו (׳וכו המקיר ,העילק תדובעל יוקיחב) ירטמואיג ןונגסב םא
. (תיברעמה־תיזכרמה היסא ירהב םג עלס יבג־לע וראות םדוקשו) תירטמואיג םיננ

Sam) הרמס ירצומב האישל העיגה וז תונמא arra) ת רצותבו ןוכיתה לקדיחה לע
ת וברתה דקומ .(רובחה ןגאב ףלח־לת רתא) "י׳פלח״ה גוחה לש תינועבצה־בר
.ךרעב 4300־מ דוע ,הונינ תוביבסב ,םנמא ,אצמנ תי׳פלחה
ל קדיחה לש תפתושמה םהיעקשימ־תמדא לע תובשיתה הלחה רתוי תצק רחואמב
ן יידע רדח אוהו ,ץרפמה לא דרפנב וכפשנ תורהנה ינש .םיירהנה "תתלד״ב ,תרפהו

, רתויב המודקה ריעה .(2 רויצ ,הפמ ׳ר) יחכונה ולובגמ ברעמךופצל מ״ק תואמ
ת רפה ךפשל ךומס (הירחא רואכ הומכ) התנבנ ,ודירא איה ,תירמוש תרוסמ יפל
ם רח־ילכ ופשחנ ובו ,עונצ םיגייד־שדקמ רפחנ הנומדקה ודירא רתאב .זא לש
."תעבוצמה תורדקה" גוסל רבכ םיכיישה
, ןוכיתה םיה דע ,הברעמ םג הטשפ ,י׳פלח ינועבצ־בר חסונב טרפבו ,תאזכש תורדק
ו חתפתה םימיה תצורמב לבא .(7־ה ףלאה ףוס) ןונבלל םורדמ הרדח אל םג םא
ן לוכש רבתסמ הז ןיאו ,רתויב תוקוחרו תונוש תוצראב תינועבצ תרצות ינונגס
.היסא־ברעמב דחא זכרממ הכאלמה תא ולביק
ם ינשבכב ,הובג םוחב הפירש וכירצה ,אילפהל־דע םינידעה ,םיי׳פלחה סרחה־ילכ
־ וטארפמטה ."םייתוכאלמ" םירמח תריצילו ,"הימיכ״ל ךרדה החתפנ ךכב .םיללכושמ
ה מוד .היתורפעמ תשוחנה תכתה תא—הנושארל—ורשפיא וגשוהש תוהובגה תור
— הינמרא—ןאריאךופצ ירהב ,7־ה ףלאה םות ינפל דוע לחה תכתמ-תורכמ לוצינש
־ תמדיקב "תשוחנ תפוקת" לע רבדל ונא םיאשר ,רחואמה לכל ,4000-מ לחה .סורות
. דבלב רוקב "תיעבט" תשוחנ דבעל םוקמב ,הפרצלו ,תכתמה תא תקצל ודמל .היסא
ת שוחנ־ירצומב םיברועמה ,םירחא תודוסיו לידבה :הזנורב רציל ועדי אל ןיידע ךא
נורבה תפוקת" ןכל .תורפעה תבוכרתב יולתה ,הנתשמ זוחאב םיאצמנ ,וז הפוקתמ
ת רצות .םצעב ,םכסומ יוניכ אלא הניא ,3300־ב דוע םדקה־ץראב הליחתמה ,"הז
י לכב שומישה תא לילכ חידהל תלגוסמ הניאשו ,רתוי וא תוחפ הרוהטה ,תשוחנה
.ווו־ה ףלאה עצמא דע השעמל תכשמנ ,ןבאו-רוצ
ן אריא לש הבחרה תועמשמב) "םאליא״מ ,םיירהנה־ןגא לא םנכנ 4000־ל ךומסב
, ידמל הדורי תינועבצ תורדק תולעב ,תויוברת לש ףסונ גוס ,(תיברעמה־םורד
רופמה רוא דיל ,דייבוע־לת רתא) "תוידייבוע״כ תועודי ולא תויוברת .ריהב רמוחמ
ופצה תידייבועה תוברתה וליאו ,ףחסה“תמדא תא ובשיי םיימורדה םיידייבועה .(תמס
 ןוויכב ,םיל דע הברעמ הטשפ םשמ .(ארווג־הפט רתאב ןוגכ) הונינ ךלפל הרדח תינ
ז וחמב ךא .וגזמתה םהיתורוסמו ,םידיליב םירגהמה ועמטנ תומוקמה לכב .הילוטאנא
.דחוימב תמדקתמ הלכלכ הרצונ ,םיירהנה לש הרישעה ףחסה-תמדא לע ,ימורדה
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. רתויו הבבר םינומ ןהיסולכואש םירע ומק ,םתינבתב םיראופמ םינבל־ישדקמ ביבס
י פל) יתוכאלמה םדסמ לע תומוק־יבר תולכיה רבכ ומקוה וחד ףלאה עצמא ירחא
י אדכו תויה ,איה ףא הרפתשה תשוחנה תדובע .("לבב־לדגמ" תדגאב רכזנה םגד
. ומצע ףחסה־רושימב םלג־ירמח רדעיהב ,םיקחרממ ,ןינב־יצע םגו ,תכתמ אביל היה
*  הנמאתה ןיב םיה ךרואלו ,תרפה ךרואל דחוימב ,רחסמה יסחי תא דדוע הז לכ
.םירצמל

" ןמא" רבכ ארקנ הז רה םלוא .Aman-os־.“! איה תיארקמה ״הנמא״ ןכא םא וקפקיפש ויה *
.תירגוא יכלמ לש םהיבתכמב
ת ידכאב העודיה ,תורכמ־תרישע ץרא איה ,הינמרא ילושב סורות־ירהל ןופצמ ,"לבות" ••
u ףלאב דרע Tibar־כ r n. ו ז ץראב היגרולאטימב םיחמומ לש םע לע ועמש םינוויה םג
(—Tibar-en). איה םשה תרוצ תרחואמ־תירושאב Tabal, 22.תיארקמה "לבות״ל הבורקה

" ידייבוע״ה ןופצה תעפשהב ,הרצונ םש .הסיסתה השגרוה ןונבלל םורדמש ןענכב םג
ל ומ באומ תוברעבש לוס׳ע רתאב ןוגכ—הירופ רפכ־תוברת ,תוירוקמ םיכרדב ךא
ת וחמתהה םע דבב־דב החתפתה ,םישדקמב ריקה־רויצו ,לוסיפה תונמא .וחירי

־ עקרקב םינסחמו תוריד ורפח—עבש־ראב דיל—ובש ,בגנב טרפב) תשוחנ־תדובעב
א יהו ,3300־ל 3800 ןיב הכשמנ ,היתוחולשלו היבלשל ,"תילוס׳ע״ה תוברתה .(סילה
.תיתלשושה־םורט םירצמ לש התוחתפתהל המרת הדצמ
1 2.םיירהנה םורדב אל וליפא ,תירמוש־ירבוד ןיידע ויה אל םה ."םיידייבוע״ל רוזחנ

ה תיה וב רתוי רצה םוחתה תא ףפוח וניא ידייבועה גוחה לש ותוטשפתה־בחרמ
ף חסה־תמדא לע תובשיתהה יצולחש העדה תלבקתמ ךכיפל .תרבודמ ןושל תירמושה
.ןושלב םג אצומב ,םאליא־ינבל רתוי םיבורק ויה
ל ע המ־ןמז ךשמל ורבגתה םישלופה .ברעממ לבא—תרחא השילפ האב 3400 ירחא
א יה ,הכרו רתא) 3300־ל ביבס .םהישודיח תא הל וליחנהו םיירהנה־תתלד יבשוי

ת רוסמה יפל םייושע םהו ,םיימוקמה םהימדוקמ תילכתב סרחה־ילכ םינוש ,(ךלא
. םיינבא־לע התע םירצונ םידכה םלוא .ינוכיתמיה ,"ימדק״ה גוחב החוורה "ההכ״ה
־ רושימב .הלבותב ולצנל םג םיליחתמ האלהו וז הפוקתמ .שומישל סנכנ ןפואה ןורקע
ת ולעב ,תודבכ תולגע םינוב (וללה םידכה־ירצוי ורדח וילא םגש) ןוילעה םיירהנה
ם ה ,הצחמל־תיובמ דורע וא ,רקב־ינב ן (םירושיח אלל) םיאלמ ץע־ילגלג העברא
־ ידראה םג .תוחתופמ היגרולאטימו תורגנ תשרוד וז היינב וליפא .המתירה־תומהב
חתה םיירהנה־תמדאל רז היהש רבד ,ןבא־תודוסי לע םינבנ תולכיה :הנתשמ תולכ
ל ילג־תומתוח .עלקה־ףכ םוקמ לע ןיז־ילככ העיפוה תשקה .הב םימי ךיראה אלו תית
ה אבש םיגהנימו־םירגהמ תבכיש לע םירומ ,םתלוז דועו ,הלא לכ .הנושארל וצופנ
.ברעמה־ןופצ ןוויכמ םרפ־ץרפמל
. ימוקמה "לובמה" ינפלש םריעו (Tibir—)"תשוחנ־ישרוח" לע תורפסמ רמוש תודגא
, "ןיק־לבות" תדגאש םג רורב **.תיארקמה "לבות" לש המודקה התרוצ םע ההז םמש
,אופא ,המדנ .הזל ליבקמ רוקממ הבואש ,תכתמ תדובעב תוחמתמה תותיכ יבא
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ראב היורקה תוברתה תא וסינכה—"תפי״־ינב קפס ,םיימש־קפס—הלאכ לבות-יגבש
. רתויב תטלוב איה הבש ,(ידכא-ירמוש חסונב Uruk) ריעה ךרא םש-לע היגולואיכ
־ רה ילגרל "קמע״ה אוה—קומע ךלפב (3400”ל ךומס) המ־םדקהב ילוא העיפומ איה
A) תנרא-רהב לש ןותחתה ןגאב ,הנמא rairtu תירושאב, *Oron-t ה וושה ;תינוויב
ד צמ ןענכלו ,דחא דצמ ךראו הונינל איה תטשופ םשמ .("ןונרא״ה םש םע הלמה תא
ה יגרולאטימה תוחפל וא—תינענכה "הזנורבה" תפוקת הליחתמ התרידח םע .ינש
ש י .הלא "ןיק ינב" לש םרכז תא ומשב רמוש "רובת רה״ש רשפאו ;תמדקתמה
" ךרא" יוניכהו ;תימש וללה ורביד רבכ ריעה־ךראל םתשילפ תעבש חינהל םג

ת ארקל ךרא לש תונמאב םיראותמה םישנאה ,םינפ-לכ-לע .הקווד ימשכ רבתסמ

י שנאל םקשנבו םסופיטב םימוד םהו ,"ימש" שובל םיתעל םישבול ו7־ה ףלאה ףוס
.(3 רויצ ׳ר) 3000-ל ךומס ,םירצמבש ״יתלשושה עזגה״
ם ירגהמה ויה אל ,דחאכ הלאו הלא אל ףא ,"םש" ינב אלו "לבות" ינב אל םלואו

, זוחמה לע ףוסבל וטלתשהש םה אלו ,וללה םימיב םיירהנה-תתלדל ואבש םידיחיה
ם ירמושה יכ המוד ."רמוש״כ ורידגהל רתומ רבכ 1v־n ףלאה םותבש ,רישעהו ןטקה
ד וע ,םנושל תא ול ליחנהלו ,זוחמל ןנתסהל ולחה ,תירמושה-ירבוד רמולכ ,םמצע
י רכנה םעהש םירעשמ םירקוחה בור .ףלא ותוא עצמאב ,תידייבועה תוברתה ימימ
ל כ ןיא תירמושה הפשל יכ ;"ךשוח-ירה״ל רבעמ ,תימינפה היסא יקחרממ אצי הזה
ה תשענ ,התורז לכ םע ,תאז־לכבו .השביה ברעמב תרחא ןושל םושל הבריקו הקיז
ל ש םיסקודאראפה דחא והז .היסא־ברעמב הנושארה תימואלניבה רפסה-תפש איה
.הירוטסיהה

דפאו-רמושל הערפ ןיכ :תירוטסיהה הפוקתל רכעמה .8
פה ילב אל םוראיתש יפכ—Protoliterate period) ״םינושארה רפסה־יעדוי״ ימיב
- תינויער הטישל ירויצ בלשמ םירמושה־בתכ רבוע ,2850-ל 3250 ןיב רמולכ ,(הזר
- תוחול לע םשרנש המ םג .וב בותכה תא םיניבמ ונא ןיא ןיידעו ,הצחמל תילילצ
ן וגכ) היסאב תורחא תוצראב .ךרכ־שדקמ ידיקפ לש תואנובשח אלא וניא רמוחה
 .המוד, ןיממ םייפרגואידיא םיבתכ ואצמוה (סודניאה ןגאב—רתוי רחואמבו ,םאליאב
ת שרשומה היפרגוטקיפ ךותמ זא חתפתהש ,ירצמה םימוטרחה־בתכש חיגהל ןיא םג
ישח לבא .הקווד רמושמ עפשוה ,ימש־ימח גוסמ הפש יכרצלו (3 רויצ ׳ר) הקירפאב
י מע לכל יוטיב-ילכ השענ םימיה תוברב .תדמוע הניעב ירמושה בתכה לש ותוב
, (תידכא ןושל השענש) םבינל והולגיסו והולביק תימש-ירבוד םג רשא ,ותביבס
.יסאלקה "תודתיה־בתכ״ל והוחתיפו

 ףאו ,םירצמב התישאר תא עובקל םיליגר .הירוטסיהה ימוחתל םיסנכנ ונא הזב
ת ביבסב התישאר תעיבק ;ךכ סורגל ןיא רבד לש וללכב םלוא .3000 תנשמ ,רמושב

, רודה’ינבמ "תויתורפס" תודועת ונל ןיא ןכ ינפל יכ ,רתוי תיתואיצמ היהת 2500
.רכו רבק-תובתכ טעמו ,םילאו םירש ,םינוערפ יראת וא םידדוב תומשל טרפ
בוש הידממש םלועב הנושאר "תיצרא-לכ" הנידמ התיה ,2900־מ לחה ,הערפ תכלממ
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ת שולש םתוא תלועפמ אצוי“לעופ התיה התריצי .דבלב םייזוחמ וא םיינוריע םניא
־ רתיב ,"ימש״ה םרוגה (א :תיתלשושה־םורט םירצמ לש הינפ תא ובציעש םימרוגה

ם ירצמהש ,יברעמה םרוגה (ב ?יריסואה גוחה תורוסמב ףקתשמה ,ינענכה קויד
, הלועה שמשה לא אל ויה םינופ םהו תויה ,(םנושלב "יתנמא ,יתנמי") "ינמי" והוניכ
ת א ןייצל גוהנו ;םנימיל היה ברעמהו ,םיירהצה-שמש ,המחה לא אלא ,ונומכ ,המדק
( ג ?םירצמל ברעממ הקירפאךופצ לש הבחרה תועמשמב ,"יבול״כ אוהה ברעמה

י כ ףיסוהל שי ןאכ .ופוג רואיה־קמעב רבכמ םיצבושמה ,רתויב םימודקה תודוסיה
, "תיגוז" דימת הראשנ םירצמ :אלמ דוחיאב םייתסה אל םלועמ ינוערפה ךילהתה
ר תכה" לש וזו (סורתפ) "ןבלה רתכה" לש וז ,"תוצראה־יתש" ,"יואת" :הלופכ
.(התלדה טרפב ,ןופצה) "םודאה
ת א :3000 ינפלמ ,םינש״תואמ םיכשמנה ,םיעוריא לש לילב ףיקמ ךילהתה םצע
" םיינמי״ה ויכמות תרזעב "ויבא" ריסוא יחצורב םקנתמה ,"ריעצה רוח" לש ויקבאמ
ת וערואמ דועו—ינענכה "חרזמ״ה תא ףאו ,םירצמ לכ תא שובכל רמיתמהו ,(םייבול)
, 3 רויצ ׳ר) התלדב םהיבירי לע םיירוחה סורתפ־יכלמ לש יפוסה םנוחצנל דע ,הברה

—2650) תונושארה ויתלשוש יתשב ,ינוערפה דוחיאה ליחתמ הז ןוחצנמ .(ד—ג 2900) .

ם ורדמש התריבב תזכרתמה ,תי׳פממה וא ,המודקה הכלממה האב ןכ־ירחא
M) ףומ וא ,ףונ :ריהאקל em ph is היתולשוש .(תירצמב "רפנךמ" ,תינוויב, V1—ו וו
(2200— ־ אריפה תומק ,ןושארה הנברוחלו ,האישל םירצמ תא תואיבמ ,(ךרעב 2650

ר טשמ .2500 ינפל התנבנ ,(1v ,שוש ,Kheops) ופוח לש וז ,ןלוכב הלודגה :תודימ
־ לשמימ דגנ תיתד הבוגתלו הרבחה תוטטומתה ידיל איבמ זוכירו הטילש לש ץירע
י נפל) v תלשוש תא םידסימ ,ןוא ושדק־ריעמ ,ער ,שמשה־לא ינהוכו ,ידוחייה הערפ

ת ומחלמ ילב אל ,לבג םע זא ומקרתה דחוימב םיבורק תוברתו־רחסמ יסחי .(2450
• יטבש .םיבול תסלכואמה ,םויא׳פ״תאנ תשבכנ ברעמה דצמ .ינענכה ףוחה ךרואל
ם ימיל ."שוכ״ב תינוערפה "הבשומ״ה לעו םירצמ לע ץוחלל םיפיסומ םירחא בול
ם היהולא םירצמ לכ לע טלתשה 2000 ירחאו ,ןוילעה רואיה לע תודמע וללה וספת
.סורתפב ןומא-אונ ותריבמ ,ליאה־לא ,ןומא
v ׳שוש ימיב ,םייתניב i (2350 ירחא), רפתמ המודקה הכלממה .יפוסה רבשמה לחה ~
צמבו—םש־ינבמ םיטבש "םילדואי׳פ" ,םייתשרות םיכיסנ םיכפוה תוזוחמה ירש .תק
ה תלדב םיבשיתמ ,"םהירה״מ םידרוי—*"םליע" ללוכה םשב רבכמ םה םיעודי תיר
ב גא ,ןותחתה קמעה תא םג םיזזוב ,םיימוקמה תונוטלשה לע םיממוקתמ ,תיחרזמה
* ימי" םה הלא .ןוילעה רואיבו תיברעמה התלדב ורצבתהש בול־ינב םע עגמו תורחת
—21 תואמ) םיירצמה 22״םייניבה * ירופיס האלמ 2000 רחאלש תירצמה תורפסה .(23
ל ע ארקמה־תודגא םע ותוושהל ןתינש דיחיה אוהו—אוהה ןמזה תומוהמ לע העווז

."םירצמ*תוכמ" ימי

 תומשב ,ואטבל היה לוכי הלאכ םירקמבשו ,ל רוציעל ןמיס וב ןיאש ,יבוערפה בתכב "םאע" *
."םשל רוכב ןב" ירוקמה "םליע״ב האור תיארקמה תרוסמה םג ."ףלא״ל בורק ןמיסב ,םירז
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ד וחיא לכ רצונ אל ,רואיה קמעבכ אלש ,םיירהנה־רושימ וא ,תיארקמה "ר ע נ ש״ב
ת רק־תונידמ לע תתתשומ הרבחה .םחיב־רחואמ ןמזל דע ,יזוחמ גרדב אל ףא ,ינידמ
ר יע-ילעבו שדקמ־ינהוכ ידימ טעמ־טעמ לשמימה רבוע ןהבש ,םיסולכוא־תובר
־ שיא" :הז קוידב אוה ,תירמושב ,ךלמה .״םילודג״ ראשו המחלמ-ירש לש םהידיל
ם יקרפלש תמא .(sham!) ורקיעמ "אבצ-רש" אוה תידכאבש ומכ ,(LU-GAL) ״לודג

ד וכיל אלל ךא ,ריעז וא בר ךלפ לע התורמ ליטהל תרחא וא וז ךרכ־ריע החילצמ
־ המלש תיפרגואיג הדיחי וניא תרפהו־לקדיחה ןגא .תורורב ךכל תוביסה .עבק לש
ר שק־יריצו האקשה־ימ םיקפסמ םהילבויו ויתורחנ .תירצמה רואיה־ץראכ המצעל
ת ונושלה לכ .רתויב תכבוסמ היפרגונתאה םג .םידגונמ םינוויכבו םינוש םיאנתב
־ תוברת .רענש־תעקיבב ידגאה לדגמה לש ותוילמס הזב ירהו—וז הריזב תושגנתמ
ת וברת לש התייטנש דועב ,ילגופירטנצ וליפא ,ימואלניב יפוא תלעב איה םיירהנה
"תונמואל״ו זוכירל איה הערפ
( ידמל רחואמו ימוקמ ןופטש אוהו ,"לובמה ינפלמ" תודגאל דוגינב) היפרגוירוטסיהה
ה ליבקמ איה .(Early Dynastic) ״המודק תיתלשוש הפוקת״מ רענש־ץראב הליחתמ
וריע םה רענשב הכולמה־יתבש אלא ; v—1 הערפ־תולשושל ,רתוי וא תוחפ ,ןמזב
־ תיב דסונ (ןבומכ ,תימש) תרוסמ יפל .ןמזב םג הזל הז םיליבקמ םבורו ,דבלב םיינ
י די־לע ,הפוג רמושל ןופצמ ,תימשה ,שיכ ריעב "לובמה" רחאל ןושארה םיכלמה

Etana י ררמ־ינבל ,ירמגל ידגא רוביג אוהש ,ןתיא תא ריכזמ ומשו ;הצחמל־ידגאה
ך רכ־ריע (תיחכונה הירוס תולובגב) ןוכיתה תרפה לע התנבנ רבכ וימיב .םייוולה
יתע (ךרעל 2800) הבש םירשה־ירבק .ירמ איהו ,רתוי דוע תטלוב תימשה התוהמש
" יפולקיק" ןונגסב עקרקל תחתמ םייונב םה .תירמושה רוא לשו ,שיכ לש הלאמ םיק
ו נתוא הנפמ יר מ םשה םצע .תינוערפ (היינבב אל םג םא) הארשהב ילואו ,ינוכיתמי
י טבש לכל ("םינופא״ה) םשה־ןתונ לאה הז .רמ אוה ,"םיה־חור" יהולאל ,ברעמל
ת מויסב) MAR -tu והובתכ תירמושב .רמוש ןושלב דוע ,ללכב ״ברעמ״לו ,״ירומא״ה
סונה לכש המוד .Amurru אוהש "ירק״ל ״ביתכ״ אלא הז ןיא תידכאב לבא ,(תימש
ל ע ילוא תזמור a- תמודיקהו ;דחא שרושמ םה (םייוולה ״ידרמ ינב״ ללוכ) םיח
ם ג יכ ;םיירהנה לרוג תא ועירכהש םפוס ,וימעו ,לאה ,םינפ־לכ־לע .יבול אצומ
א יה .תיברעמ תוהלא התואל ראות אוה ילבבה־ירומאה (יכדרמ ,ךדורמ) "ךתרמ"
ודיה ,םינושארה היכלממ דחא .ריעה־ירמ ךרדבו ,דאמ םדקומ בלשב החרזמ הסנכנ
, רבגה .א .ז ,"ךקל״ה) Lamgi-Mari ארקנ ,רתאב ופשחנש םהיתובתכ ךותמ ונל םיע
ן וויכב ,רענש לא (ןבומכ ,תימשה) השילפה הרוכז תישארב-רפסב םג .(רמ לש
ר ענש ץראב העקב ואצמיו [המידק :רמולכ] םדקמ םעסנב יהיו" :החרזמ ברעממ
. לבב דוסיי ינפל םינש ףלאמ רתוי תשגרומ הייטנה םלוא .(2 ,אי) ״םש ובשיו

, םהלש םינושה הכולמה-יתב תגהנהב היוטיבל האב ולא תושילפ לע םירמושה תבוגת
ר תויב םסרופמה ךרא ךלמ .(תימוקמה־תירמושה ,א תלשוש) ךרא תיב לש וז טרפבו

א וה "התומתךב ושילש לבא ,םיהולא וישילש־ינש" : (2600 ירחא) שמגליג היה
םיה לא ועסמ טלוב ויתואקתפרה ןיבו ,דכאו-רמוש תורפסל תיזכרמה הלילעה רוביג
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K) בבוח "דש״ה תא חצנמ אוה םש .םיזראה־ירה לאו ירומאה h u b ab a), ל ע הס^חה
ינבמ החפשמ-יבאכ בבוח תא ריכמ (11 ה םיטפוש) ך״נתהש ןיינעמ .ןונבלו הנמא
.יולה "השמ ןתוח״כו ןימ
ה ריהזמ תוברת רענשב הדלונ ,תונושלו םימע ,תרק-תונידמ ןיב תוביריה לכ תורמל
ת ונמאה־תורצוא ןיב לודג לדבה ןיא 11 ודד ףלאה עצמאב .םלוכל תפתושמה ,רתויב
ת ופשה יתש םג 2,.הנמז־תב ירמבו (הבש 'א ׳שוש) תירמושה רואב ופשחנש
ם יידוסי תוברת־יחנומ תללוכ ונלש תירבעה .וזמ וז םילמ ולאשו וז לע וז ועיפשה
ן וגכ—התועצמאב וא תירמושה ןמ רמולכ ,ימורטה היסא-ברעממ השוריב הל ואבש
."רגנ״ו "רפיא"
ת א דחיא ,ריעה שיכ ןב ,ימש ןקתפרה .ינידמה דוריפל ץק םשוה 2300 ינפל תצק

ה עדונ ,התוהמב תימואלניבהו הנושלב תימשה ,ותכלממ .ולוככחבור םיירהנהךגא
ש וביש אוהו) ןוגרס .דכא איהו ,הזה ןושארה "חרזמה־רסיק" ול דסיש ותריב םש לע
sh ימשרה וראתל רחואמ a rru -K en, "ב ל דע ויתומחלמ-יעסמב רדח ("ןפ ךלמה
י גב" םוקמה ידילי ןיב ,ירומאה יצולח םיבשיתמ זחאיהל ולחה רבכ הבש—הילוטאנא
ל ש הנתפמ דע ןוגרס טשפ ורחסמ-יסחיב .(םייפוריא-ודוהדנורט ,םיירוקמה) "תח
ז א .בוריקב 2200 דע ,הנש 120־כ ,תולפמב םאו הלודגב םא ,םייקתה ןוגרס״תיב .ודוה
" םיארפ" םימע תדיריו תינידמ תוקרפתה לש היסומלרדנא םיירהנה-ץראב וללוחתה
.םיירצמה "םייניבה-ימי״ל ליבקמב—ךשוחה-ירהמ
רוחבו ,תברועמה "דכאו־רמוש" תכלממבו (,ג רוא תיב) הנורחאה תירמושה הייחתב
ה ז קרפ יכ ,ןאכ ןודנ אל ,(לבב־ינוב ירומא-ינבמ) ףסונ םישלופ־לג ידימ הנב
.שממ הירוטסיהלו ,הנוכיתה הזנורבה תפוקתל ךייש (האלהו 2000 תוביבסמ)

הירוטסיהה רחשכ םירכעהיץרא .9
ר הנה-רבע וא ,םיירהנה־ץרא תפקשהמ תירוטסיהה הפוקתל רבעמה-יקרפ לע ונדמע
ת רוכמ—רהנ־ץראמ רתוי םי-רבע אוהש ,יברעמה ורב$ לע ףיקשנ התע .יחרזמה
."םירבעה-ץרא" ולוכ-לכו ,ויכלמ־ירעל ינענכה ,ויטבשל ירומאה
ל עו ויפוח לע—ומצע םיה לכה לע היה םהה םימיב תאזה ץראה לש תוחתפתהה-ריצ
ו דסונ ,םיבורקה וא םיכומסה םיקמעבו ,םיה-ףוח לכב יכ .םהל תוליבקמה תועקבה
־ ץראב ןהיתויחא דסויה ימימ דוע ,תרק־תונידמ ומקו ,הכולמודדמוח ירע ,םאה־ירע
ד ועו ,ןאש־תיבו תמח ,ןודיצו לבג .תינוערפה םירצמ לש הדוחיא ינפל ףאו ,םיירהנה
ו דסונ ןלוכ ,(תימורטה וחירימ םלעתנ םא םג) רהבש םילשורי וליפאו ,ןתלוז הברה
י נפל דוע הרצונש הרישב ,תירגוא־תולילעב רשוה הילעש—"לא־ץרא" .3000 ינפל
- רהמ תערתשמ וז ץרא—(14־ה האמה חסונ) הרקמב ונידיל עיגהש יתירגואה חסונה
ודיצהו םירוצה יכלפו ,םודאו בגנה דע ,תומדא-ילעש ןוירשו־ןונבלמו ,ידגא "ןופצ"
ח לכ .תולילעב תרכזנ הניא המצע תירגוא יכ ףא—םמשב םירכזנ הלא לכ .ךוותב םינ

.11 ו*ה ףלאל תכיישה הנומת ןאכ תרייטצמ ,רמ
תוברתה יפלכ וא ,דכאו-ומוש יבגל והשלכ רוגיפ ,ןענכ איה ,הז םי-ובעב היה םא
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- תפוקת לש הפוס ינפלמ תובותכ תודועת לש ןרדעיהב רקיעב טלוב והירה ,תינוערפה
ש י ,יגולואיכראה רקחמה לש ורוגיפב ילוא רושק הז רבד ךא .המודקה הזנורבה
ת וריפחב :ןכ לע רתי .ףלאה תישארמ דוע לבגב (ינומת) יפרגוטקיפ בתכ לש םיזמר
ו פשחנ ,ווו ףלא ותוא עצמאמ רחואי אל הנבנש ,וז הפוקתב ןורחאה ילבגה שדקמה
v תולשושה ןמ םינוערפה תוחנמ קר אל i—11 ן ה .תוירוקמ לבג־תובתכ םג אלא
, יב" ןוגכ ,העונתו־רוציע .א.ז .הרבה למסמ וינמיסמ דחא לכש) ירבה בתכב תובותכ
* שיו—םיתרכ־יאב רתוי רחואמב עיפוהש המוד גוסמ ירבה בתכל םידקת והז 25.("וב
ענכה תיב־ףלאל רבעמ־תגרד םה ,הארנכ ,הלא לכו 26.ירבע בינ תביתכל םש םג שמ
.וודז ףלאה עצמא ינפל דוע חתפתהש ,ינ
א וה לד .םייקה יגולואיכראה אצמימה לע ,רבד לש ודוסיב ,ךמתסהל ונילע ןיידע
 דחי—רוא ךופשל ידכ וב שי אוה םג ןכ’יפ’לע-ףא .המודקה הזנורבה-תפוקתב ידמל
ה כישחה תא טעמ ריאהלו ,ונלש הירוטסיהב םינושאר םיקרפ לע—תורוקמ ראש םע
.דבלב םיתש וא תחא המגודב קפתסנ ןאכ .תיארקמה ונתשרומ תא הטועה
קעב ואב ,"לבות ינב" רמולכ ,םיינבא-לע םייושעה םידכה ירצוי לש םתרידח ירחא
־ ואינ ויה ןיידע םהילכש ,םירגהמ דוע ,רתוי תלשחנהו הקוחרה הילוטאנאמ ,םהיתוב
ת ורדקה .זאקווק־םורדל דע תילוטאנאה המרה ןמל ,רבכמ וטשפ הלא םילכו ;םייתיל
" חרי־תיב" םש לע היורק איהו ,הנימב־תדחוימ איה םינורחאה וללה םירגהמה לש
ק חרה לכ־םדוק ובשיתה הישוע לבא .הנושארל הפשחנ םש יכ ,(תרגיכרבי םורדב)
" םיתח" זוחמ בשחנ רתוי תרחואמ הפוקתבש ךלפ :הנמא־רה דילש קומע ךלפב ,ןופצל
ם ירגהמה .3300 ירחא הלח וז תובשיתה .(לזרבה-תפוקת לש תורוקמב "הניתח") זאמ
. 3000 ינפל ,םיאנושו םיאונש םינכש ידי-לע ,וב ודבעוש וא ,קומע ךלפמ וחדוה וללה
ד ע הבר-תמח ךרדב וז הריגה הכשמנ ,היתועונת תא םילגמה ,"חרי-תיב" ילכ יפל
יכראה םהיתובקעו ,תימוקמה היסולכואב ףוסבל םירגהמה וללובתה םש .הדוהי־רה
, םיירוקמ "תח־ינב" לש השרפ יהוזש רורב .11 ודו ףלאה עצמאב םימלענ םייגולוא
27.תיפוריאחדוה השילפ לכ ינפלמ ,םיילוטאנא

 ,ןורבח תביבסב תח-ינבו םהרבא יסחי לע תורפסמ תישארב־רפס לש תורוסמה
ו אב ןה םגש תוירבע תוחפשמ תלמסמה) הקבר תאנש לעו ;םינושארה ירומאה ימיב
ם ירופיסב תירוטסיה תואיצמ לש ץמש שי םא .דחוימב תחדוונבל (ץראהךופצמ
ר חואי אל—11 ודו ףלאל הנושארה תיצחמה תוערואמ לע אופא םיעיבצמ םהירה ,הלא

.הזמ
. זאמ הבזענו ,עשוהי ידיב המרחוהו השבכנש ריע איה ,םירפא-רהב ,יע .המגוד דועו
ו ניא ריעה־םק וליפא :והשמ הב שי .רתויב תטרופמה ,הדגאה תרמוא ,תוחפל ,ךכ
ארה רתאה הז םצעב יכ םירבוס שיו) .הלפמייעמ ,תוברח לת הז ירה "יע" יכ—םש
ר פוסמה תא "תמאל" הוקתב הקוודו ,יעב ורפח םנמא .(לאדויב לש ,חכשנהו ,ןוש
 חקתמ ןענכבש םיראופמה םישדקמה דחא הבו ,בר־ךלמ־תירק—? ואצמ המו 28.ך״נתב
ם וק ילבל ,רזכא’דידורגיתב ברחנ לכהו .תוינוערפ תוחנמו ,המודקה הזנורבהדופ
:בושו .םירצמל (״תוכמ״ ימי וא) ״םייניבה־ימי״ תישארב—רחואמה לכל 2200’ב ,דוע
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ל ש וז הדגאש הנקסמה תא םג קיסהל שי ,יהשלכ תוניצרב וזכ תרוסמל םחיתנ םא
ת א תפפוח יהירה ,םתס הידב הניא םא ,הלא םירפא־ינב תשילפ לע ,"ןענכ שוביכ"
, אופא ןאכ םג .וו־ה ףלאה ףוסל ךומס אלו ,11 ורד ףלאה ףוס ינפלש תוערואמה
י מ .ארקמ־ירקוח לע ונימיב םילבוקמה םיכיראתה תמועל הנש 1000־כ לש שרפה
ם יכוראו םיבושח וארנש ,"םיטפושה ימי" תא תילכתב םצמצמ והירה םתוא לבקמש
ה יהיש יתואיצמ רקחמ לכ לע רתוומ אוה הזב ,ןכ לע רתי .םינומדק יניעב רתויב
.יתדבוע אצמימל הדגא ןיב האוושה לע דסוימ
שלבה הנומתב דוע ןייעל ונילע היהי ,וז ןיעמ תיתטיש האוושהל תשגל לכונ םרטב
ר מאמב—תאזו .תינושל הפקשהמ םשורכח תחפשמב ןודל רמולכ ,ונרוזא תרגסמב תינ
.אבה

תורעה
ר וא םיכפוש (136—135 ע״ע ,ל ״תשק״) םדוקה רמאמה ףוסב םירכזנה םירוביחה בור

,האירקל תוצעו תותכמסא דוע ףיסונ ןאכ .יחכונה ונרמאמ׳ אשונ אוהש ןמזה־קרפ לע םג
v, ־ב דחוימב ןייעל יוצר .,ןהב םיעגונ ונאש תויעבהמ ולא־יאל םאתהב . Gordon Childe

New Light on the Most Ancient East (last ed.) New York, 1953 
Cyrus H. Gordon, Before the Bible..., London, 1962, pp. 136, 231 צ 

Kathleen M. Kenyon, Archeol. in the Holy Land (2nd. ed.), London, 1965 « 
Jean Perrot, Le n6olithique d’Abou-Gosh, “Syria” XXIX (1952), Pl. X *

ך ותמ טרפב ,ונלש ףוחה־תולוחב אצמימה תא ריכהל ול ןמדזה (.ח.ג.ע) ולאה תורושה בתוכ
.(ביבא־תמרב ץראהךואיזומב םג גצוהש) ןמדירפ .או ןיירוב .פ לש ףסואה

Carleton S. Coon, The Hist, of Man, 2nd ed., London, 1962, p. 149 » 
" רתיב וא  R. Oliver and J. D. Fage, A Short History of Africa, 1962 (Penguin; « 
H. Baumann und D. Westermann, Volkerkunde Afrikas, trad. fr. “Les pcuples: הבחרה  
et les civilisations de 1’Afrique”, Paris, 1957. — Leo Frobenius, Kulturgeschichte 

Afrikas, trad. fr. “Histoire de la civilisation africaine“ , Paris, 5e ed. (ss date)
Henri Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, New York (Anchor), 7 

1956
K. Sethe, Urgeschichte und alteste Religion der Aegypter (Abhandl. ...Deutsch. 8 
Morgenld. Gesellsch. XVIII, No. 4, 1930). — A. Moret, Le Nil et la civilis. egyp- 

tienne, Paris, 1926
c) לשמל . s. Coon )1962 וז הקירפא לע גולידב "תושונאה תודלות" לע רפסמ.

E. F. Gautier, Le Passe de 1’Afrique du Nord, Paris, 1937, p. 240 n  
L. Frobenius, Volksmarchen der Kabylen, I Bd. (“Atlantis” I, Jena, 1921), p. 84; 1a 
L. Frobenius and D. C. Fox, African Genesis, New York, 1937, p. 73; E. F. Gautier 

(1937), 38 ss.
Antonio Garcia y Bellido, “Amer. Journ. of Archeol.” LIII (1949), p. 150, fig. 2 י® 
R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete, 1963 (Penguin), (pref, by Mallowan, 1962, 

p. 14).
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.התוא ןייצמ ,ץרקלדנאמ המלשל ,(ך״נתל הלודגה היצנדרוקנוקה) "שדוקה
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הצצפה *גפל
רבק :רהזי םר

 קמטצמ רואה
ם יללצהן

 .םיוחה ומכ םיכרא
 ןוראב דנדנתמ דל#ה

, םיתמה
 םידלשה תעברא םע דחי

ותוא םיאשונה
.התיבה
 .םישאר האמו ףלא לש תוימך
 ןומעפב תולצלצמ תועמך
.םיתמה תא ריעהל
 חצב ןפוח בל
 ליבשהמ ןבלה ץצחה תא
.תורבקהדויב לש
 רקה לזרבב םמרפצ
♦תאה לש
 םמ?על םינוב םיתמה

.תונומךאה תא

 ,רופאה םיהמ תחרוז ש^שה
 ןסה דוע לומתאל

.םוח
 תילאמשה ילגר לע יתלענ

.תינמיה לענה תא
 ,תוח^ל יתיצר# םעפ לכבו
 .תוכיתחל ןושלה תא יתכשנ

 הפצרהמ ור#נ תועמןה
.יניע ךות לא

 קחוצ רמנ יתיאר
בא? ב*ומ
♦יד#
 עובצ ךלה ךכ־רחא
.םותכה ובג לע
 יפוקסורקימ לדג? תעלותו

ןופורקימה לא הזירכה

רחמ#
הזמ רא#ו אל
.םול?



םיריש יגש :ןזח תילג
 רקכה רלא רע ןשיל ךלה ןמזה
 םללח? ונילא ורזחש וניתלקדו

 ,ןתציפקב ועשעתשה
.תמש^ת למ? תלרוע
 רהמ ןלשיל וכל—םהל רמא"
.םתא םג וחונת רלענ דעל
הכשחב םידעצב ירץלנ
;לכל וגאךד רבכ
םללש רמלל םיאשר ונאו
 בלה ןמ הלגנש ן?אל םג—לכל
"ש?נה דע ועיגהש םלמלו

.םיבככמ םללשור? תלליל
 -םיבכלכב ךעךז תא תלנקל יתאצן
.םיבע םלמשה ורשקתנ
 םיבע הכ ויה אלול
 .םידחא םיציצל ויה ילוא
 םיךח?נ םה ךא
.םידעלר םיבעה םג

 ךשארל םירתכ רשק אלש ימ
.ךשלדק ארקנ לניא םללעל



>נש רמאמ

תידרוכה תימואלה העונתה :רנטנא׳ג דרט
םיידרוכ ה םיינידמה םינוגראה תודלות
ן ת ס י ד ר ו כ לש תיטרקומדה הגלפמה תדלוה
ו נמצע תא לואשל ונא םיאשר ,תחא תידרוכ המוא תמייקש העיבקה ןמ אצנ םא
ת ינכת םע ,תידרוכה המואה גרד לע םקבאמ תא םידרוכה ולהינ אל םלועמ עודמ
ו א תוחפ ,איה תקדצומ וז העיבק .דחואמ ינידמ ןוגראו תללוכ היגטרטסא ,תללוכ
ם ג םא—תונויסנ השעמל ויה דימת תידרוכה תימואלה העונתה תודלותב .רתוי
באמה ןיב םילמוג־יסחי ויה ינש דצמו ,םידחואמ םיידרוכ םינוגרא רוציל—םילשוכ
ת חלצה .תוידדה תועפשה םהיניב ויהש וא ןתסידרוכ לש םינושה םיקלחב םיק
ל ש אוהש קלח הזיאב תוידרוכה תופיאשה תומשגתה וא ,תידרוכה תוימואלה
ה יקלח ראשב תימואלה העונתה תורבגתה תא ןהירחא דימת אופא וררג ,ןתסידרוכ
19־ב דאבאהמ-לש־הקילבופרה תעפשה) ןתסידרוכ לש אריעה הכפהמה לש וזו ,46
.(1958 ילויב 14 םוימ תיק

1־ב 9 2 ל כ תא הכותב הדגיאש ,(תואמצעה) "ןוביו׳ח" תגלפמ היכרותב המקוה 7
" יתיימ׳ג ילאעת דרוכ" : 1908 זאמ אטשוקב ודסונש םימדוקה םיידרוכה םינוגראה
ת ימואלה הגלפמה) "יסאקרי׳פ תלימ דרוכ" ,(םידרוכה תורענתהל תודחאתה)
ת ואמצעה דעו ,(םיידרוכה םינוגראה דעו) "יתיימ׳ג יתאליכשת דרוכ" ,(תידרוכה
ן כאו ;םידרוכה לכ לש םתרבודכ בציתהל דימ השקיב "ןוביו׳ח" תגלפמ .תידרוכה
ה רגומשמ ךא .ןאריאו קאריע ,הירוס ,היכרות לש םידרוכה לשמ םיריצ היתורושב ויה
ד ע הגלפמה השלחנ ,התארשהב הלחהש 39,גאד-ירגא לש תוממוקתהה 1930־ב
ט לקמ םהל ואצמ וא (החפ ירונ ןאסחא תמגודכ) ןאריאל וחרב היגיהנמ בורו דאמ
ם תעפשהש ,םילוג לש הצובק אלא וז הגציי אל בוש התעמ .זיראפו קשמד ,תורייבב
.ידמל הפר ןתסידרוכב
( תינאריאה ןא׳גייברזא) דאבאהמב ,1942 רבמטפסב "הלמוכ" תרתחמה ןוגרא דוסיי
י רוטסהה ןויסנה היה 40,(ןתסידרוכ לש רעונה דעו ,"ןתסידרוכ הנאוו׳ג הלמוכ")

.דחא ידרוכ־ןפ ינידמ ןוגרא םיקהל ינשה

.(1966 ףרוח) ל ״תשק״ ׳ר *
ך ותב םירופת ,םיידרוכ םיליכשמ 100 ועבטוה ,רתויב ירזכא היהש ,דרמה יוכיד תעב

ל נויצאנרטניאה .("קוחהו םידרוכה" רפסב ובמאר ןייסול ידי־לע רפוסמ) ןאו םגאב ,םיקש
ר ובעכ .(ךיריצ בשומ ,1930 טסוגואב 30 םוימ לעופה־דעווה תטלחה) .האחמ שיגה ינשה
־ ינאס תוביסמ" הרסאנ וילא הסינכהו ירמגל תיכרותה ןתסידרוכב דחא רוזיא הנופ םייתנש
."רוביצה ןוחטב לש םימעטמו ,תויגטרטסא ,תוינידמ ,תויתוברת ,תוירמח ,תוירט
, (ןתסידרוכ ייח דעו) "ןתסידרוכ יא ןאי׳ז יא הלמוכ" ביתכה עיפומ םירוביח המכב 40
.("םייח") "ןאי׳ז״ל ("רעונ") ןאוו׳ג ןיב בובריע ללגב םתסה־ןמ
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ת צובק ידי־לע קאריע ןופצב 1910־ב הדסונ .הוקתה) "אווח" תגלפמ לש גיצנ

ד וסייב םצעב ףתתשה ,יקאריעה אבצב ןטיפאק /גאח רימ ,(םינטפשמו םיטנדוטס
ר אוני) דאבאהמ לש תידרוכה הקילבופרה דלש התשענ םימילש ,"הלמ1כ״ה

ם יינידמה םינוגראה ראש לכמ התיה תלדבנ "הלמ1כ״ה .(1946 רבמצד—1946
ת ארשהב וקלחב ,קצומ הנבמ המצעל המיקהש הז ןבומב הינפל ודסונש םיידרוכה
א לש ךכבו ,(םיאת ,האילמ ,יזכרמ דעו םע) תויטסינומוקה תוגלפמה לש הנבמה
943 1 לירפאב .םינומה לש ןוגרא תושעיהל שקיב אלא םינקסע לש דעו םתס היה

ם יטבשב ךסח־ילב םידיסח הגלפמה הל התנק 1945 דע 1944־מ .יזכרמ דעו רחבנ
ה טעומ ןוטלגיא .ו ירבדל ךא ,היכרותבו קאריעב םג ומכ ןאריא ןופצ לש םיידרוכה
ו תופרטצה ידי־לע "הלמוכ״ל ףנתסמ היה םדא .האשנאמרכו ,גאדנאנסב התחלצה התיה
ל ש םתוהז תא אלא ריכה אל רבחה 41.ןארוקה לע עבשנש רחאל ,ימוקמ אתל
944 1 טסוגואב .״אווח״ תגלפמל ״הלמוכ״ה ןיב םיעובק םיעגמ ויה .אתל וירבח

ם יידרוכ םיגיצנ :"הלמוכ״ה לש תידרוכ־ןפה התוחילש תא ילמס ערואמ ריתכה
ת ולובג לש רוביחה־תדוקנ ,ראפנאלאד רה לע ומתח קאריעו ןאריא ,היכרותמ
ן אמיפ") "תולובגה תשולש הזוח" :תידדה הרזעל הזוח לע ,קאריעו ןאריא ,היכרות

.("רונס הס יא

ת ולגל אל (ג ;ןתסידרוכ לש הימונוטואה ןעמל לומעל (ב ;תידרוכה המואב דוגבל אל (א 41
ל כב תויחאו םיחא תוארל (ה ;םייחה־ימי לכל רבח ראשיהל (ד ;הגלפמה לש היתודוס תא
."הלמוכ״ה ןמ רתיה ילב תרחא הגלפמ םושל ףרטצהל אל (ו ;םישנכ םירבג ,םידרוכה
ה שעמ איה םיהולאל הדיגסה) "אכאש יקטש ןיטסאראפ אדו׳ח" המסיסה הלבקתנ 1943־ב
.(בוט

ה כזיו ,םיימוקמה ויניינע לוהינב ימצע־לשמימו שפוחמ הנהיי ןאריאב ידרוכה םעה" (42 1
;תינאריאה הנידמה תרגסמב הימונוטואל
ח וקיפה תוכז תא ליעפתו יתקוחתה קוחה יפל דימ רחבית ןתסידרוכ .לש תילילגה הצעומה (2
;רוביצה יניינע לכב הלש החגשההו
;הארוהה יגרד לכב שמשתו תימשרה ןושלה היהת תידרוכה ןושלה (3
;םוקמה ינב ויהי הנידמה ידיקפ לכ (4
 תודוסיהו ןא׳גייברזא לש םעה םע המלש הוחאו ףותיש ידיל איבהל לדתשת הגלפמה 5
;ןורחאה הז לש ותמדא לע םינכושה םיירצונה
י די־לע ידרוכה םעה לש ילכלכהו ירטינאסה ,ירסומה ובצמ תא ביטיהל דוקשת הגלפמה (6
."רחסמהו תואלקחה ,הנייגיהה ,הארוהה חותיפ

ד אבאהממ הבושח תוישיא ,דמחומ יזאק "הלמוכ״ל ףרטצה 1944 רבוטקואב
 תרתחמה ןמ "הלמוכ״ה האצי 1945 רבמבונב .הקילבופרה־אישנ אובל ־דיתעלו
ב זיח") "ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה" :יסאלק השענ זאמש ,םשב הארקתנו

.("ןתסידרוכ יא טרקומד יא
זירכה 1946 ראוניב 22־ב .תילכתב תינאריא תרגסמב התיה הנותנ 42ותינכת
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ף נומ 43ידרוכה לגדהשכ ,דאבאהמ לש תידרוכה הקילבופרה לע תימשר דמחומ יזאק
; הזה ירוטסיהה םויב דמחומ יזאק עימשהש םואנה לע רוסמל ןיינעמ .יגיגח סכטב
בופרה תא סנ לע הלעמ אוהו ליאוה ,דאמ שרופמ ידרוכ־ןפ לוצליצ ול שי השעמל
: תוריחל קבאמה תא ררועמו ריעמה דיפלכו םידרוכה לכל יח תפומכ הריעצה הקיל
ר דסה־יא תא שרגלו םידחואמ תויחל ךל םיעבשנ ונא ,קדצהו רשויה למס ,לגד"
ר שאכ ,רחמ .ן ת ס י ד ר ו כ ל ש ע ט ק לע אלא ףפונתמ ךניא ןיידע ,לגד .םלועל

" !הלודגה ןתסידרוכ יחת .לוועהו יוכידה תא שרגת ,םוקמ לכב ףפונתת
־ בופרה לע הזרכהה םע אריש ראוושב עמשוהש םואנה ךותמ האבומ .דמחומ יזאק)
—2 ראוניב 22 םויב דאבאהמ־לש־הקיל .(1324 ןאדמר 1946

ל גדה רמולכ—עצמאב שמשו קוריו ןבל ,םודא ,הטמל הלעמלמ—ךרואל םיספ השולש 43
ת ורומח תומשאה ראש ךותב ,ותוא ומישאה דמחומ יזאק לש וטפשמב .ךפוהמב ינאריאה
ב ישה רומוה ילב אל .ינאריאה לגדה יעבצ תשולש לש תיסחיה החונתה תא הנישש ,רתוי
ת שולש לש תיסחיה החונתה תא קיודמב תעבוק הניא תינאריאה הקוחתהש דמחומ יזאק
!ידרוכ למס היה ססונתמ םילגד המכ לעש ול וריכזהשכ שירחה אוה ךא ,ימואלה לגדה יעבצ

ת יטרקומדה הגלפמה תא תוצעומה־תירבב 1946־ב דסי ינאזרב־לא אפטצומ אלומ" 44
ד ומחמ תאמ ."קאריע לש קבאמב תיברעה תוימואלהו תידרוכה הלאשה") (!) ״תידרוכה
י אנותעה רזח הרימא התוא לע .(131 ׳ע ,1963 ילוי ,העילט־לא ראד ,תורייב .ארוד־לא
.ןיד־לא אהב דמחא ירצמה

ק לח ינאזרב־לא הפטצומ אלומל היה אל תלבוקמה העדל דוגינב יכ ונא םיאור
א ל ,תאז תמועל ;האישנ םויכ אוהש ,ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה דוסייב
ר בח וליפא היה אל יגאזרב 44.דאבאהמב אלא תוצעומה־תירבב הגלפמה הדסונ

ד אבאהמ תנידמ בוצייש 1945־ב היה רובס קדצב .1946־ב .ק.ד.פ לש יזכרמה דעווה
ו ישנא םע טלפמ ול רת ךכיפל .ותוללכב ידרוכה ןינעל תלעותל היהי הריעצה
ד ימעה אוה .קאריעב םימד־תוממוקתהב 1945 טסוגואב ףתתשהש רחאל ,ןאריאב
ה דבועל תפסונ החכוה יהוז .אבצה דקפמ הנמתנו הקילבופרה לש התושרל ומצע
ם אתל םיססהמ קאריעו ןאריא ,היכרות לש םיידרוכה םינמואלה ןיא ךרוצ תעבש
ה רוצב ןה תוחתפתמ םג םא ,תוידרוכה תועונתהשו ,הזל הז עייסלו םהיצמאמ תא
ת ולעופ ,ןתסידרוכ תא ןהיניב תוקלחמה תונידמה ןמ תחא לכ ךותב תימונוטוא
.לילעב תוארנה םילמוג־תולועפ םהילע
ך רוצה־יד התנפ אלש דאבאהמ־לש־הקילבופרה התגש הרומח תיטקט האיגש םלואו

. 1946 רבמצדב הנברוח תא היה ענומ ילואש רבד ,״תידרוכה תויראדילוסה״ לא

ת וצעומה־תירבל ינאזרב־לא אפטצומ אלומ טלמנ הקילבופרה לש התליפנ ירחא
ע יגהש דע ,"ךורא דעצמ" ןיעמ ,הליגר־יתלב האיפופא רחאל ,ותיילמפ ינב םע
ת ונידמ שלש לש םיניוזמה תוחוכה ידי ־לע ףדרנ אוהשכ ,תיטייבוסה הינמרא לובגל
.(היכרותו ןאריא ,קאריע)
ת נש ףוסב .םיידרוכה םיינידמה תוחוכה שדחמ ןמז ותוא ךשמ ונגראתה קאריעב

דבלב ןאריאב אל הטשפתה הלמופה) קאריע לש "הלמוכ״ה לש םירבח ודסי 1944



145תידרוכה תימואלה העונתה

4,םיידרוכ םיטסינומוקו ,(קאריעבו היכרותב םג אלא ת גלפמ לש ילאמשה ףגאה םע 5
4,"אווח" ן יעמ ,(תידרוכה רורחישה תגלפמ) "דרוכ יראגזר" אוה ,שדח ןוגרא 8

1־ב .תידרוכ תימואל תיזח 9 4 ג לפ :םיידרוכה םיטסינומוקה ברקב רבשמ עלגתה 6

ת יקאריעה תיטסינומוקה הגלפמל שדחמ ףרטצהו "דרוכ יראגזר" תא בזע םהמ

ם יטסינומוקה לש יגארטהו ךפכפהה םבצמ תא בטיה המיגדמ וז הדמע .(.ע.ק.מ)

ן יבו ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה ןיב םיפיעסה לע דימת םיחסופה ,םיידרוכה

, "תורצ תוינמואל תומגמ״ב םעפ םימשאומ םהשכ ,תיקאריעה תיטסינומוקה הגלפמה

 ,הקווד "תוינמואל־יטנא תוינלאמש תומגמ״ב םעפו "ע.ק.מ ךותב םיאצמנ םהש העש

ה גלפמה" הארקתנו "דרוכ יראגזר" לש המש בסוה זא־וא .ק.ד.פ ךותב םיאצמנ םהשכ

ב זיח" םג היורק איה םיתעל) .ןאריאב התוחאל המודב ,"ןתסידרוכ לש תיטרקומדה

.("יטראפ־לא

1־ב 9 4 : קאריעבו ןאריאב ומצע ןוגרא ותוא םיידרוכה םיימואלה ידיב אופא היה 6

1־ב .ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה 9 5 4אזאז ןיד־לא רונ ר״ד דסי 8  הירוסב 7
4.ק.ד.פ לש ירוס ףינס וז ץראב שי לבא ,היכרותב תגצוימ הגלפמה ןיא הז תמועל 8

ל ש (ער׳פ) ידרוכ ףינס קר אלא קאריעב תידרוכ תיטסינומוק הגלפמ התיה אל םלועמ
ה ינמרא לש תיטסינומוקה הגלפמב ידרוכ ףינס שיש ומכ ,תיקאריעה תיטסינומוקה הגלפמה
 תמאב ריכה אל םלועמ ישילשה לנויצאנרטניאהש החנהל םוקמ ריאשמ הז רבד .תיטייבוסה
ת יטסינומוק הגלפמ לש התמקה תא בייחמ היה ירה ןכ וליאש ,ןתסידרוכ לש ימואלה המויקב
ה גלפמ״ל ,"תירי׳זלאה היצקסה" תכיפה תא 1925־ב הפכש ומכ ,.ע.ק.ממ לדבנב תידרוכ
.תיתפרצה הגלפמה לש היתויוגייתסה תורמל ,"תירי׳זלא תיטסינומוק
ה שעמל הארקתנ ,הלש תעה־בתכ םשב העודיה ,("הכפהמה תגלפמ") שרוואש תגלפמ
ו פתתשהש םיידרוכה םיטסינומוקה .קאריע־לש־ןתסידורכ לש תיטסינומוקה הגלפמה
ם בוריס ללגבו םהלש "תוינלדבה תומגמה" ללגב .ע.ק.מ ידי־לע המיחב ופקתוה "יראגזר״ב
א ליממ ידמל רעסנה המויקב רבשמ ללוח הז רבדו ,.ע.ק.מ לש תוידרוכה תויצקסל סנכיהל
.ע.ק.מ לש

ל ש תיטרקומדה הגלפמה לש יללכה־ריכזמה השעג םימילש ,הללאדבע אזמח תגהנהב
־ ורפ״ה היתודוסימ .ק.ד.פ לש רוהיט תרגסמב ינאזרב ידי־לע ולוסיח םדוק ןתסידרוכ
ר זח (1959) .ק.ד.פ לש ו7־ה סרגנוקב .(1959־1960) םיינלאמש קויד־רתיל ,״םייטסינומוק
ת א שרי ךכבו ,(1952־ב שמיש הב הנוהכ) .ק.ד.פ לש יללכ־ריכזמ השענו דמחא םיהארבא
.הללאדבע אזמח לש ומוקמ

ת ואמ המכ דוע םע אזאז ןיד"לא רוג רסאנ ,ירצמה־ירוסה דוחיאה ימיב ,1960 רבמצדב
. "קאריעל תועידי תריסמ" לשב רסאמ תנשל ןודנו הגלפמה ירבחמ םיניצקו םיליכשמ
ת מישרב ,קשמד לש טנמלרפל ותודמעומ תא גיצה ,רהוסה־תיבמ ותאצב ,1961 רבמצדב
־ ןמז ינפל .היכרות־הירוס לובגבש ילשימאקב רסאנ לבא ,דומחמ אסיע דמחומ םע "ק.ד.ס
.הירוס תא בזע המ

א יה קאריעב וליאו ,"תידרוכה תיטרקומדה הגלפמה" תימשר תארקנ הגלפמה הירוסב
ה גלפמה" הארקתה 1960 ראוני דעש רחאל ,״תינתסידרוכה תיטרקומדה הגלפמה״ תארקתמ
; ןווכמ אוה תומשב לדבהה םא עדוי ינניא .״תיקאריעה ןתסידרוכ לש תדחואמה תיטרקומדה
ת ואיצמ לע לח "תינתסידרוכ" וליאו ,תינתא תואיצמ ףפוח "ידרוכ" ראותה ,םינפ־לכ־לע
.(ןתסידרוכבשות) תיפרגואיג
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ף ינסה ןיב םידימתמו םיקודה םיסחי שי םויכ .תרתחמב םייתוברתו םיינידמ םינוגרא
ק אריעו ןאריא לש םידרוכה ןיב םיעגמה ןכש ,ינאריאה ףינסל .ק.ד.פ לש יקאריעה
ד צה ןמ החגשהל ןותנ וניא ינופצה וקלחב רשא ,לובגה ידצ ינשמ לקנב םירשקנ

י פלכ "ילרביל וק" טוקנל תלדתשמה ,תינאריאה הלשממה ,ינש דצמ 49; יקאריעה
ם יינידמה םיגיהנמלו קאריעב תוצצפהה ןמ םיטלמנה םידרוכל החינמ ,םידרוכה
.ךרוצ־תעשב ,התמדא לע טלקמ םהל אוצמל

־ יריצב אלא םיענ םניאו םירעב םיבצומ םייקאריעה אבצהו הרטשמה תוחוכ קאריע ןופצב 49
־ רוכה דרמה־תויושר חוקיפל םינותנ ץראה יקלח ראש לכ .םיישארה םישיבכה לש העונתה
.ישעמה ןוטלשה ןהידיבש ,תויד

 ותביא .ירצמה־ירוסה דוחיאה רטשמ לצב הפוקת התוא ויה םייורש הירוס לש םידרוכה 50
" לוצומ תשרפ" ןכו ,םסאק לרנגה לש "הצחמל־יטסינומוקה רטשמ״ל רצאנ אישנה לש
ם ירשוק הפוקת התוא לש תידרוכה תונותעב .םידרוכה תובל תא וילעמ וקיחרה ,1959 סרמב
, "ןתסידרוכ גלפמ״ו "יאקירמא־ולגנאה םזילאירפמיאה תרשמ" לש םירתכ רצאנ אישנל
ה תנתשה םויכ ."תידרוכה־תיברעה תויראדילוסה עלס לא וצפנתה לוצומב ויתוינונק" רשא
ו א ,ותכימת תא גישהל םישקבמ םהו ליאוה הדוסימ רצאנ אישנה לע םידרוכה לש םתעד
.ףראע לשרמה םע םכוסכיסב ,ותוררוב תא
ו ז הרהצה רסמ ,ריהאקב ינאזרב־לא אפטצומ לש ישיאהו עובקה גיצנה ,יוארקע תכוש
ה דימעה תיברעה המואהש םירובס ונא" : (1963 יאמב 24 ,"דנומ הל״) ולור קירא יאנותעל
, הנש תואמ־עבראו ףלא ינפל ,דמחומ איבנה :ליגרה־רדגמ־םיאצוי םישיא ינש הכותמ
."רצאנ אישנה םויכו

׳ תעבה תרטשמש ,.ק.ד.פ לש ירוסה ףינסה יליעפ םע םיעגמה םה רתוי הברה םישק
־ לכב ,הירוסבו קאריעב ,ןאריאב היוצמ המצע הגלפמ התוא יכ ףא .םהייחל תדרוי
ת ידרוכה היעבהו ליאוה ,דיחא עצמ אל ףא הדיחא הגהנה םיפינסה תשולשל ןיא תאז

־ לכמ ,דוסיה־תונורקע .ולאה תוצראה שלשמ תחא לכב רחא רשקהב תרייטצמ

.םיהז ,םוקמ
ל ע לכ־םדוק אלא הימונוטואה ריצ לע אל הגלפמה לש היתושירד תובבוס הירוסב
ל ע—תינשו ,תידרוכה תימואלה תוימצעב קשמד תונוטלש לש תימשרה הרכהה ריצ

.תויתוברתה תויוכזה קופיס

: העצמ לש 23 ףיעס ךותמ תרשאתמ .ק.ד.פ לש תידרוכ־ןפה תוחילשה
ן תסידרוכ לש םינושה םיקלחב ידרוכה םעה לש וקבאמב םיכמות ונא"
־ הרדגהה תוכז ןעמל םיקבאנ ונא .היצקאירהו םזילאירפמיאה לועמ ורורחישל
: רמאנ 1959 לירפאב 4 םוימ ישאר רמאמב .״ת ידרוכה המואה לש תימצעה
א לא תיקאריעה הקילבופרה תרגסמב םצמטצהל תאז םע ןווכתמ וניא טאב׳ח"
5ס.״רצאנ־לא דבע לאמ׳ג לש תונדורלו היכרותו ןאריא לש

, ןבומכ ,היולת .ק.ד.פ לש תידרוכךפה תוחילשה לש רתוי וא תוחפ תשרופמה העיבקה
י קלחמ דחאב ,וגישה אל וא ,וגישה םידרוכהש הדבועב רמולכ ,תוירוטסיהה תוביסמב
יקלח ראש לש םידרוכל המגודכ גיצהל םילוכי םה ןתואש תויוכז ןתסידרוכ
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ו נייה םילוכי ,.ק.ד.פ לש תללוכה היגטרטסאה תא רידגהל ונכרצוה וליא .ןתסידרוכ
ה ימונוטוא לש דעיה תגשהב היצמאמו הצרמ רקיע תא םויכ תזכרמ איהש רמול
ת ילארד׳פ הנידמל תיקאריעה הנידמה תכיפה תא ,השעמל ,רמולכ) קאריעב תידרוכ
ר שאכ 51? (הימונוטוא לש תינויגהה התמלשה אוה םזילארד׳פחו ליאוה ,תימואל־וד
. ק.ד.פ שורדת זא וא ,הילע רערעל היהי רשפא־יא בושו קאריעב וז הימונוטוא גשות
ק אריעב תואיצמהש וזל המוד הימונוטואמ ונהיי ןאריאבו היכרותב םידרוכהש
וטואה תוביטחה דוחיא לע בושחל היהי רשפא ןורחא בלשב .התורשפא תא חיכות
ת ילארד׳פ ,תידרוכ הנידמב תיקאריעהו תינאריאה ,תיכרותה ןתסידרוכ לש תוימונ
י ללכה־ריכזמה ,ילנאו ףירש טמסיא רמ ידי־לע רוריבב עבוה הז ןויער .הדיחא וא
:ידרוכה םעה תויוכז לע הנגהל דעווה לש
ם וקתו ,ומלעיי ידרוכה םעה תא קדצב אלש םיעסשמה םיינידמה תולובגה ..."

ה נידמכ ןיב הדיחא הנידמכ ןיב ,תדחואמו תיאמצע ןתסידרוכ
ר אש םע ילארד׳פ דוחיא דחאתהל םג לכות וז הנידמ .ת י ל א ר ד ׳פ
, ןויווש לש סיסב לע ךא ,םידרוכה־ץרא תא םויכ ןהיניב תוקלחמה תונכשה תוצראה
ם ימעה לש םיפתושמה םיינידמהו םיילכלכה ,םייתרבחה םיסרטניאה תאז ורשפאי םאו

־ תעונת תחלצהש ,רתוי אוה ינויגה ילואו ,רשפאש וליפא המוד .רבדב םיעגונה
ת ונידמ לש ןתמקה תובקעב אובת התוללכב םידרוכה לש תימואלה רורחישה
ל כב ידרוכה םעהשכ ,הירוסב םג ילואו היכרותב ,ןאריאב ,קאריעב תוילארד׳פ
, תיטרקומדו תדרפנ הרוצב ,ילארד׳פ בוליש הליחת בלתשמ ולאה תונידמהמ תחא
ן וגכ תוימואל־ברו תוימואל־וד תונידמ יבגל .ולאה תוצראה לש םימעה ראש םע
ן ורתפה אוה ילאר ד ׳פ ה ןורתפה ,הירוס םג ומכ היכרותו ןאריא ,קאריע
ם בולישב ,תימונוטואה ןתסידרוכ לש םיגושה םיקלחה ,רורב .דיחיה קפסמהו קדוצה
ב וליש רוציל וא דחאתהל זא וצרי ,םינכשה םימעה םע ילארד׳פה הז

ם ילוכי םניא םינכשה םימעבש םייתימאה םיטרקומדה .םהיניב ילארד׳פ
ם ע ,קאריע לש םיברעה םע ילארד׳פ בוליש בלתשישכל ,ידרוכה םעה ןמ לוצאל
י לארד׳פ בולישל תוכזה תא ,היכרותב םיכרותהו ןאריאב םיסרפה
2 5.(סאטאקאס םילגנאו ינוויה יאנותעה םע ןויאר ךותמ) ."ומצע ם ע ד ו ח י א ל ו

ר בד ,ןוכיתה חרזמב םינבמ סרהל שממ אופיא תארוק תידרוכה העונתה
ב זוכה לקשמה־יוויש לש ורומישב תוארל םיוואתמה לכ תא חרכהב דירחמה
ןוטלשל ולעי םא קרש רורב יכ המוד ,ינש דצמ .ונימי לש ןוכיתה־ חרזמב ריבשהו

Presses d) ורה יג תאמ ,״תוינתאה תוביטחה לש הפוריא״ האר ’Europe ,1963).
ה פוריאב םיימואלה םיטועימל רשפאל לכויש דיחיה אוה וירבדלש יפוריא הנבמ עיצמ רבחמה
; היטרקומדהו םימואלה תחירפל ףדרנ־םש אוה םזילארד׳פ ויניעב .םהיתויוכז אולממ תונהיל
, דבלב הפוריאב קסוע ורפס יכ ףא .ימואל יוכידל ףדרנ־םש—תונידמה לש האלמה תונובירה
.םזילארד׳פה ךרדב הנורתפלו תידרוכה היעבל םימעפ המכ אוה זמור

. הנושארה םלועה־תמחלמ זאמ תידרוכה היעבה :םזאפ דא׳גנ דמתעומ לצא טטוצמ
.(1964 ,רוטקוד ראותל זיראפ לש םיטפשמל־הטלוקפב השגוהש הזית)
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ת וחוכ וא "ינמואל־לע" יפוא ילעב םיילאמש תוחוכ דאדגבו ןארהט ,הרקנאב
י רהש ,ולא ןיעמ תושירד לש ןקופיסל ךרדה ללסית ,דאמ םימדקתמ םיינמואל
ת ויזוכיר תויוכמס ףידעהל איה ןוכיתה חרזמה תוצראב םויכ תטלשה המגמה
.ישיאו יראטירוטוא יפוא תולעב "תומאול״ו
ם יתעל ריהצה אוה ;הזה ידרוכ־ןפה וקל דגנתמ ינאזרב־לא אפטצומ אלומ יכ המוד
א יהו וניינעמ הניא ןאריאבו היכרותב תידרוכה היעבה" יכ םיאנותע ינפב תובורק
ם יסחי םייקל ונוצר ינש דצמ יכו /,וללה תוצראה יבשוי םידרוכה לש םתייעב
, ילגנא יאנותע ,ןוסמדא דיוד ינפל וליפא ריהצה אוה .הרקנאו ןארהט םע םיבוט
י ושעש ,ןהל החמומ אוהש וללה תויתדיחה תוחסונה תחאב 53,"ףרגלט יידנס״ה בתכ
ל א" וליפאו "סרפ לש האשה לא קאריע לש םידרוכה בל תא בישהל" תוסנל היהי

ת חפטמה ,ןאריא תלשממב תמוערת ררועי אל יאדו ןושארה ןורתפה .(י ) ״היכרות
ת עה־בתכב רשאו 54,החפ ירונ ןאסחא תגהנהב "תינאריא־ןפ תידרוכ הגלפמ"

.ןאריאל תיקאריעה ןתסידרוכ חופיסל הפיטמ איה—"ןתסידרוכ"—הלש
קומדה הגלפמה יגיהנמל ןרהט תלשממ התשעש תולקהה תרומתש בושחל רתומ
ו ללה םיפיטמ ,(רכו םינוכרד ,רבעמ תויורשפא) תיקאריעה ןתסידרוכ לש תיטר
ר טשמה יפלכ התביא רשא ,תינאריאה ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמל תוניתמ
55.דוס רדגב ללכ הנניא האשה לש יתוכלמה

, םישנל :הלשמ םיחפסנ םינוגרא .ק.ד.פל הל שי ,דאבאהמ־לש־הקילבופרה ימיב ומכ
ד וחיא" ,"ןתסידרוכ ישנ לש יטרקומדה דוחיאה" םה הלא .םיטנדוטסו םירומ ,רעונ
ל ש םיטנדוטסה דוחיא" ,"ןתסידרוכ ירומ דוחיא" "ןתסידרוכ לש יטרקומדה רעונה
ם ינושה םינוגראה לש םהירשקב גלפומ ישוק היה 1958 רחאל .״תיקאריעה ןתסידרוכ
ל אמשה ןוטלש תחת ויהש ,םיליבקמה םייברעה םייקאריעה םינוגראה םע הלאה
ה שעמל .(רכו "תיקאריעה הקילבופרה לש םיטנדוטסה לש יללכה דוחיאה") ינוציקה
ר חאל הלאה םידרפנה םיידרוכה םינוגראב םייקאריעב םיטסינומוקה דוע וריכה אל
.(י)"תידרוכה־תיברעה תויראדילוסה״ ללגב תאזו ,״זומתב 14־ה" תכפהמ
ל ש וז איה ותימאל ידרוכ־ןפ ןוגרא לש ,הדיחיה םצעבו ,רתויב תינייפאה המגודה
ל ש וניינע תנגהל הרחא־תירבב תדגאמה ,הפוריאב םידרוכה םיטנדוטסה תורדתסה
ן אריאו קאריע ,הירוס ,היכרות יאצוי םיידרונה םיטנדוטסה תא הפוריאב םמע
ה ינמרג ,הינטירב ,הירטסוא ,תפרצ) ברעמב ןיב ,תונושה הפוריא תוצראב םידמולה
, הינמור ,.ר.ד.ד ,היקבולסוכ׳צ ,היבלסוגוי ,מ״הרב) חרזמב ןיבו (ץייוש ,תילארד׳פה
ה יבמרג־ברעמבש ןדאבסיווב ךרענ תורדתסהה לש ןושארה סרגנוקה .(הירגלוב
.(166 ׳ע ,1964 ןודנול .תילגנא) .תידרוכה המחלמה :ןוסמדא דיוד האר 53

, (1931—1927) תיכרותה ןתסידרוכב גאד־ירגא לש הדירמה רוביג ,החפ ירונ ןאסחא
ק פס וררוע הפוריאב עסמ תעשב עימשהש תורהצהה .דרמה יוכיד רחאל ןאריאל טלמנש
.(תינאריאה תינידמה הרטשמה) "קאוואס״ה יפלכ ותולת ־יאב

ן מזב וב ,ןאריא לש .ק.ד.פה יליעפמ הברה רסאמב ןאריא תלשממ הקיזחמ וז העשב
ת ושימגל החכוה איהש הדבוע ,קאריע לש .ק.ד.פה יגיהנמ תא התמדא לע תלבקמ איהש
.(ןיע־תיארמל) ילסקודאראפה היפאלו ןארהט לש תידרוכה תוינידמה
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ד עווה ךפהב ,ןודנולב ,1958 ראוניב .״עובק תוברת־דעו״ םקוה ובו ,1956 טסוגואב
, ילויב 14־ה תכפהמ ירחא דחא שדוח ,1958 טסוגואב .״תיתוברת תורדתסה״ל
ה ז ןוגרא .הפוריאב םידרוכה םיטנדוטסה לש תורדתסהה ןכנימב תימשר המקוה
ד חוימב היוליג לע האב וז ;תחא־הנועבו־תעב תינידמו תיתוברת תוליעפ חתפמ
־ בלצה ,ם״וא) םינושה םיימואלניבה םינוגראל םיקרבמו תואירק ,םיבתכמ רוגישב
ת ורדתסהה .ןוכיתה חרזמב ןיב ברעמב ןיב ,רבדב תועגונה תולשממלו (רכו םודאה
" ןתסידרוכ" :תילגנאב ,ןודנולב ,הנשב םעפ הכלהל עיפומה תע־בתכ האיצומ
ט מסיא ירחא ודיקפתל סנכנש ,דאו׳פ לאמכ השארב דמוע םויכ .(1958 יאמ ,1 .סמ)

ש י תירפסמ הניחבמ לבא ,הכותב תוגצוימ תוינידמה תומגמה לכ .ילנאו ףירש
ם יסרגנוק המייק תורדתסהה .םייולתה־יתלב לעו ינוציקה לאמשה לע תופידע .ק.ד.פל

ס רגנוק : 1959 טסוגוא ,הניו ;ג סרגנוק : 1958 טסוגוא ,ןכנימ) תועיבקב םייתנש
ד ע ,ו סרגנוק :1961 רטסגימ ;ה סרגנוק :1960 טסוגוא ,תיברעמה ןילרב ;ד
ס רגנוקבש רסומ ןאילאש ראר׳ז 1964(.50 טסוגואב רבונאהב ךרענש ט סרגנוקל
, הקירמאב ףינס תורדתסהל שי המ־ןמז הז .םיפתתשמ 250־כ ויה 1960 לש
ם ייק רשאו (1964 רבוטקוא—4 .סמ) Kurdish journal םשב תע־בתכ םסרפמה
.(ירוסימ) סיאולךסב ולש 2־ה סרגנוקה תא 1964 טסוגואב
ת וגיצנב ךרוצה שגרוה 1961 רבמטפסב קאריעב תניוזמה תוממוקתהה הצרפשמ
ט מסיא לע ינאזרב לרנגה ליטה הז דיקפת .הפוריאב תידרוכה הכפהמה לש תימשר
ד עו״ה תא ןאזולב דסיש ,הפוריאב םידרוכה םיטנדוטסה תורדתסה ר״וי ,ילנאו ףירש
ל ש וללכב .(דרוכ יווטנ יפאמ יראגזראפ יטימוק) "ידרוכה םעה תויוכז לע הנגהל
ר סומ ,תועדוה םסרפמ אוה ?הפוריאב תידרוכה הכפהמה ןינע לע ןגמ דעווה רבד
ם גרתמו תוניינועמה תולשממה תא ריהזמ ,ןתסידרוכב בצמה לע תימלועה תונותעל
ל רנגהו .ק.ד.פ לש םירשנימה תא ,"טאב׳ח" לש רתויב םיבושחה םירמאמה תא
ה שולש ידי־לע להונמ אוהו ,תיברעמה ןילרבב םויכ אצמנ דעווה לש ובשומ .ינאזרב
.(הייאזיד ןימא ידעסו יזודנוואר .ו ,ילנאו .ש טמסיא ה״ה) םיריכזמ
i nternational Society K^ םדרטסמאב המקוה 1960 ילויב תבש ןייצל שי urdistan
(.I.S.K( ת ועידי הציפמו תפסוא (1״ הדוגאה .יור־ןא׳פ רמ דמוע השארב רשא 57,
ומד רורחישל םקבאמב םידרוכל תעייסמ (2 ? ןתסידרוכ לעו םידרוכה לע תושדחו
. "םלועה ימע לכלו םהינכשל םידרוכה ןיב תודידי יסחי תריציל תמרות (3 ?יטרק
.ןתסידרוכ לע ךרע־תורקיו תובורמ תועידי איבמה ןועידי תמסרפמ איה
ב וש םידרוכה םילמעל ברעה־ירועיש לבא ,תידרוכ טרופסדודוגא תמייק תורייבב
, הכורא הקספה רחאל ,ושדוח זיראפב .יתפרצה טדנמה םות זאמ םיכשמנ םניא
ר ידב ןארומאכ ילע רימאה לש ותושארב ,םיידרוכ־םידומילל־זכרמה לש וימוסריפ
תונוילג 13 םסריפ אוה .(״תידרוכה הלאשה לע בוהצ רפס״ ,תידרוכה הסמה) ןא׳ח

.i960( 15) .סמו (11 )1959 .סמ "ןאירוא״ב אבוה ישימחהו יעיברה םיסרגנוקה לע ח״וד 56
: Amsteldijk 8, Amsterdam-Oud-Zuid (Holland) תבותכה 57
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—1948) ״םיידרוכ םידומילל ןועידי״ לש י כ ןייצל ונילע הנומתה תמלשהל .(1950
, "תידרוכה הכפהמה םע תויראדילוסל דעו" תמקה לע זיראפב רסמנ רבכמ אל
ה עונת ןגראלו ררועל ידכ ,תידרוכה הכפהמה לע תועידי תפרצב ץיפהל" רמואה
ו יתויוכזל ידרוכה םעה לש קדוצה קבאמה םע רמוחבו חורב תויראדילוס לש
."תוימיטיגלה תויטרקומדהו תוימואלה

לע רבדב תועגונה תונידמה תובוגת

תידרוכה תימואלה השירדה

. ןאריא לש וז רתויב תילרבילהו ,היכרות לש וז יאדו איה רתויב תילילשה הבוגתה
א בה ,ינפקות יניבוש ןכות תיכרותה תוימואלה האלמתנ לאמכ אפטצומ זאמ ,ןכא
ר רחתשהל החילצה אל הכ דע רשאו ,יתוברתה םג ומכ ינידמה חטשב ויוליג לע
, ילנאנסהניס ׳ץיליג ןאגוד רמ .וז המגמ םיעיקומה םיכרות םג שי םימעפל .ונממ
: "יסאינוד סיראב" לש (1962 רבוטקוא) 7 .סמב בתוכ ,ונטטיצ רבכ ותואש
ם יסולכואה ךכב ואלימש דיקפתהו ,תינאמותועה תורסיקה לש הריהמה התוטטומתה"
־ רוטע ימואלה קבאמה הבגש םימדה־ סמ—יגש דצמו ,םיידרוכ־אלהו םייכרות ־אלה
. "תגלפומ תונעזגל תובורקה תומגמ ונצראב וריבגה הלא לכ ,ןוחצנה
ה עיבקב תאטבתמ וז הדמע 58.("הנורתפל םינוכנה םיעצמאהו חרזמה תלאש")

ו ליאו ,תיכרותה וז ,תחא תינתא הביטח לש ץרא קר ,תויהל הלוכיו ,הנה היכרותש
ת ויניבושה 59.תיזיפ ןלסחל שיש וא טילשה םואלב עמטיהל תוכירצ תורחאה
ת וימשרה תורהצהב סג יוטיב תובורק םיתעל הל תאצומ תאזה תינתאהו תיתוברתה
:ונוניא טמסיא ריהצה ןאזול־תדיעווב .םמצע םייכרותה םיגיהנמה לש

.(24 )1962 .סמ ״ןאירוא״ האר 58
ם ידיעמ ,ודבל 1925־6 לש דרמה תונברק ויהש םידרוכ 250,ססס־ו ,וחבטנש םינמרא ןוילימ 59
.תאזה הביאדמהו תיגארטה תואיצמה לע

ם ידרוכה תינתא הניחבמשו תינאריא ןושל איה תידרוכה ןושלהש תיעדמ אוה חכומ 60
ל ש תויורסיקה יאצאצ תניחב םמצע םיאור םידרוכה .םיכרותל רשאמ רתוי םיסרפל םיבורק
.םמצע םיסרפה ןמ תוחפ־אל םידינאסאסהו םיתרפה ,םידינמכאה ,ידמ
.(ובמאר .ל לצא אבומ) .1930 טסוגואב 31 ,״תיילימ״ יכרותה ןותעה 61

ה לאה םימעה ינשש יפ ־לע־ ףאו ,םיכרותה ןמ המואמב םילדבנ םניא םידרוכה"
 60."םיגהנמהו הנומאה ,עזגה תניחבמ דחא שוג םהירה תונוש תונושלב םירבדמ

1־בש ,ונוניא טמסיא 9 2 י כרותה ,םימע ינש לש ץרא איה היכרות" יכ הדוה 3
: הלשממה שארכ ,1930־ב זירכה ,"ץראה לשמימב תוכז םהל שי םהינשו ,ידרוכהו
ד וסי םוש .תאזה ץראב תוינתא תויוכזל ןועטל תיאשר הדבל תיכרותה המואה"
 ותואב המ־ןמז רובעכ עבק ,םיטפשמה־רש ,דאסא דומחמ 61."ךכל תוכז ול ןיא רחא
־ יתלב לש םמויקב הריכהו תוחפל בל־יוליגב הנייטצהש הרהצהב ,ומצע תע־בתכ
ברה ,דיחיה ןודאה אוה יכרותה .יתושגר תא ריתסא אל" :היכרותב םיכרות
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ה דיחיו־תחא תוכז אלא ול ןיא רוהט יכרות אצוממ וניאש ימ .תאזה ץראב דיחיה
62."ד ב ע תויהל תוכזה ,תרשמ תויהל תוכזה :תאזה ץראב

.(ובמאר .ל לצא טטוצמ) .1655 .סמ ,1930 רבמטפס ,"תיילימ" יכרותה ןותעה 62
.ןתסידרוכ לש יפרגואיגה המויקב תוחפל לסריג לאמ׳ג לרנגה הדומ וז הזרכהב 63
ל ע רומשל םיידרוכה תועקרקה־ילעב ויה םילוכי תימואלה םתוימצע לע רותיווה תרומת 64
, הלא םירדסה" :ןאילאש ראר׳ז ריעמ ךכו .יכרותה טנמלרפב תבשלו םהלש רתיה־תויוכז
ם יסרטניאה תפדעהל םה םייניפא ,תמיוסמ תונמואל לש היתולובג לע עיבצהל םיביטימה
."םיימואלה לע םיידמעמה
, קאריעמ םיידרוכ םיטילפ 2,500 דאדגב לש תונוטלשל וריגסה םייכרותה תונוטלשה 65
.(1963 רבמבונב 8 ,"םמייס") .םפטו םהישנ םע ,ינאזרב יכמותמ

ו יה םידרוכה :םיידרוכה היחרזאל תילכלכ הרדגה היכרות הנתנ 1927 ירחא
ה לאשה דוע התיה אל התעמ .םיבוזע םיכרות וא ,םייררה םיכרות
ז ירכה (1937) םיסרד לש דרמה יוכיד ירחא .״תיתרטשמ הלאש״ אלא תידרוכה
ת ויניצה ןמ קר לפונ הבש רומוהה רשא החסונב ,טנמלרפב ייב לאל׳ג םינפה־רש
ת וטטיצב ץק ןיא דע תוברהל ונייה םילוכי ."חוכב ותברות םיטסילה" :הבש
ת לשממ לש תידרוכה תוינידמה דגנ בקונ המשאה־בתכ ללכל תופרטצמ ןה ;תוימשר
ם יכרותה םא" :לסריג לרנגה יפמ ןורחאה ןמזה ןמ הזרכה ירהו .היכרות
ץ יצפהל אבצה ססהי אל ,טקשה לע ורמשי אל הנקת־םהל־ןיאש םייררהה

ם ה ועבטוי ובש הזכ םימד־ץחרמ היהי .םהירפכו םהירע תא בירחהלו
)i960 רבמבונב 16) .״ם צ ר א ו . 6 3

ם ידרוכה יפלכ התוינידמ תקדצהל תובורק םיתעל הרקנא תלשממ התלעהש קומינ
ל ש תוינוליחל םיידרוכה שדוקה־ילכו םילדואי׳פה ,םירנויצקאירה לש םתביא" היה
ת וכרעמ־דודישל עייסל המואמ השע אל לאמכ אפטצומ לבא ."תינרדומה היכרות
ף קיהה־תבחר הדמשההו יללכה יוכידה הקווד ירה יגש דצמו 64,תידרוכה הרבחב
תכלמש ,תידרוכה תוימואלה תא ךופהל ועייס (םתס םידרוכה םילדואי׳פה לש אלו)
.תינרדומו תיממע תימואל העונתל ,יטבשו ילדואי׳פ ןכות תלעב התיה הליח
ה לילשה םוקמ לע האב םיתעלו ,רתוי תוילרביל תובוגת היכרותב תועיפומ םויכ
. "חרזמה תלאש" לש הלולצו הלוקש הכרעה תידרוכה היעבה םויק לש תללוכה
, (ריכבראיד ,ןאו־ םגא) םירזל הסינכב ויה םירוסא הכ דעש ,תיכרותה ןתסידרוכ ילבח
י נויב 10) קאריעב הינשה המחלמה ימיב לבא ,םיריית תעונתל רבכמ אל וחתפנ

י נומה תא רוחאל םייכרותה םייאבצה תונוטלשה ופדה (1964 ראורבפב 1963—10
ן אג1ד רמ 65.יקאריע־יכרותה לובגה תא ורגסו תוצצפהה ןמ וטלמנש םיחרזאה
:רומאל בתכ רשאכ םירבדה תא האר בטיה ילנאנסהגיס ׳ץיליק
ן ושל התוא םירבדמה םישנא לש ץוביק הנידמה ןיא תינרדומה הנידמה תסיפתב"
ש ממ וצרא־ינבל ילנאנסהניס רמ ארוק תורחא םילמב ."עזג ותואל םיכייתשמ וא
ם הילעש תודוסיה תא הלאש־ןמיסב דימעמו רזוח אוהשכ ,"תישפנו תינחור הכפהמ״ל
וטוא הסיפת :לאמכ אפטצומ זאמ קספה ילב תיכרותה תוימואלה תססבתמ
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ת ודחא םע תילאירוטירט־תיפרגואיג תודחא תבברעמה ,"תמאול" ,תיזוכיר ,תיראטיר
ר תרע״ה תא ינויגה חרואב השרי תורסיקה טטומתהב רשא הסיפת ,תיתוברת־ונתא
.תימלסומרפהו תיביטארד׳פה ,תילרבילה ,רבכשמ "תוינאמ
ת לשממ לש היגיע־תואר יפל .ירמגל רחא רשקהב תידרוכה הלאשה תדמוע ןאריאב
ם ימע תדגאמה תורסיק אלא דחא םע לש ץרא תינאריאה המואה ןיא ,ןארהט
ת ורסיקב .שרוכ לש תינאריאה תירסיקה הסיפתה תשרומ וזו ,דחא לגד תחת םינוש
־ כרותו םיירזא־םיכרות ,םירול ,םידרוכ ,םיקי׳גאט וא םיסרפ תחא הפיפכב םירד וז
, י׳צולאבה ,ילוגנומה ,ידוהיה םיטועימה תא ןובשחב איבהל אלש ,םיברעו םינמ
ל לכ תעתרנ ,שיגדהל יואר תאזו ,ןארהט תלשממ ןיא ךכ ךותמ .ירושאהו ינמראה
ה נבמב וליפא ץבושמ הז םויק .ןאריאב ידרוכה םעה לש ימואלה םויקב ריכהלמ
־ תולילג ינשל תילהנימ הנניחבמ תקלוחמ תינאריאה ןתסידרוכ :ץראה לש ילהנימה
ה ריבה 66/ףתסןרוכ האךתסוא") ןתסידרוכ לילג תימשר יורח דחא—הנשמ
־ גאמרכ הריבה) תימורדה ןתסידרוכ וא האשנאמרכ לילג אוה ינשה ;(,גאדנאנאס
ה אךתסוא") תיברעמה ןא׳גייברזא לילגב םג םיררוגתמ םיינאריאה םידרוכה .(האש
ם גאל םורדמו ברעממ ןכושה לבחב ,(הייאזר הריבה ,"יראתכב הא־ןא׳גייברזא
, דאבאהמ ,טשאדרס לבח) דאבאהמ־לש־הקילבופרה 1946־ב הדסיתנ וב ,הימרוא
ה ניא ןארהטו ,הזה ילהנימה רותיבל םידרוכה םידגנתמ תאז“לכב .(וכאמ ,הייאזר
" תולילגה תייעב" םלוא .תידרוכה המואל םיראיתכבהו םירולה תוכייתשהב הריכמ
ש לשמ תאזו ,קאריעבו היכרותב רשאמ רתוי הברה תבכרומו איה הרומח ןאריאב
:תוביס

ה למה וליפא הרוסא היכרותב .םדבל םידרוכה קר "ןתסידרוכ" הלמב םישמתשמ קאריעב 66
."ידרוכ"

ם ירצמ .(םיברעה ץרא) "ןתסיברע" םשב "ןתסיזו׳ח״ל םיארוק םייברע היפרגואיגה ירפס 67
ל וקליק תא וקלחב ץרתמה רבדה הזו ,תיברעה המואה ןמ קלח הז לבחב תואור קאריעו

.ןארהטל ריהאק ןיב םיסחיה
,םיכרותה ירהש ,םעבטב םייתד תויהל םילוכי םניא םיגושה םימעה תא םידחאמה םירשקה 68

ת ודכולמ תוצובקב םיבשויה םיבושח םיימואל םיטועימ השולש לש םמויק
;םיברעו םידרוכ ,םיכרות :ןאריאב

־ ייברזאמ לחה ןאריא לש יברעמה לובגה ךרואל םיבשוי הלאה םימעהש הדבועה
ך אריא לובג םע ,ןתסזו׳ח דע ,תוצעומהדוירב םע ןאריא לובגב ,תינאריאה ןא׳ג
;ןתסידרוכ ךרדב רובעו ,קאריע

67

ם יבשויה םהיחאל םירושק הלאה םימעה תיתוברתו תינתא הניחבמש הדבועה
ם ידרוכה ,תיטייבוסהו תינאריאה ןא׳גייברזאבש םיכרותה) ןאריאל תונכשה תוצראב
.(קאריע לשו ןאריא־םורד לש םיברעה ,ןאריאו קאריע לש
ת ורסיקה לש התרגסמ ךותב הלאה םינושה םימעה תא םימייקמה דוכילה תוחוכ
ם ימע לש םתונמאנ לע םינעשנ םהו ליאוה ,רבד לש ומוכיסב ,ידמל םיפפור תינאריאה
הרקמב .םייזכרמה תונוטלשה לש הייפכה־חוכ לעו 68תירסיקה תלשושל םיפופכה
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ד וכילה תוחוכ לע םיילגופירטנצה תוחוכה ורבגתי יזכרמה ןוטלשה תשלחה לש
69.תוימוקמה תויומואלה הנחרפת לקשמה־יוויש רפויש םעו

סיהה ׳םייתוברתה םירשקה תא הצפח שפנב םישיגדמ ןארהט תונוטלשו םיסרפה
 ןיב םידירפמה םיקוליחל דוגינב ,םידרוכה לא םתוא םירשקמה םיינתאהו םיירוט

ם ירשק לש םמויקב 70.ינש דצמ םיברעהו םידרוכה ןיבו דחא דצמ םידרוכהו םיכרותה
. םיסרפל םידרוכה ןיב ינידמה דוכילל רתויב הבוטה הבורעה תא םיאור םה הלא
ם ידחא םימעש ינפמ אל 71,ריבש ינידמ ןיגב הנדוע תינאריאה תורסיקה לבא
ת ודחא תומוא לש תווצ־םויקל תורשפא לכ ןיאש םורגנ ןכ םא אלא) הכותב םינכוש
־ בר תונידמ המכו המכ לש ןמויק שיחכמ התואש תינוציק הכלה ,תחא הנידמב
, וצר אל וא ,וליכשה אל ןארהט תונוטלשש םושמ אלא ,(םלועב תוביצי תוימואל
 תוביצי הל חיטבהל יושעה אוה קרש ,ילארד׳פ סיסב לע וז תורסיק ןגראל
.ןויוושו דובכ ךותמ ,ינומרה ןפואב חתפתהל ןאריא לש םינושה םימואלל רשפאלו

ת ינאריאה הנידמה לש םיילהנימהו םיילכלכה ,םיינידמה םיסופדה תא םיחתנמשכ
י ונבה םימע לש דוגיא הנניא תינאריאה תורסיקהש בל ־רשי ףיקשמ לכל ררבתמ
ת וימואלה ,תטלש תחא תוימואל לש הינומגהה ןוגרא אלא ןויווש לש דוסי לע
ל כ לע—הלש הלודגה תונגרובהו םיילדואי׳פה תודמעמה לש קויד־רתיבו—תיסרפה
י יטנומ ןאסנו .ימוקמ ןוטלש םוש ,ילארד׳פ הנבמ םוש ןאריאב ןיא .םימואלה ראש
(v .  M o n te u il) ם יינאריאה תולילגה להנימש (150 ,ע ,״ןאריא״ ורפסב) ריעמ
י תפרצה טדנמה ימיב גהנוהש "םייברעה םידרשמה" רטשמל רזומ ןוימד המוד
ם ינעשנ םהו ןארהט ידי־לע ונמתנש "םילשומ" ידי־לע םילהונמ תולילגה .וקוראמב
ן ניא תיברעהו תידרוכה ,תיכרותה תויומואלה וליאו ,אבצהו הרטשמה תוחוכ לע
ן ארהט תונוטלש .(רכו םינותע ,םירפס ,ןנושל תארוה) תיתוברת תוכז םושמ תונהינ

ם ידרוכהו םיברעה ,םיכרותה לש תוימואלה תויוברתל וחיני םאש ילוא םיששוח
ל בא ;"תוינוציק תוינלדב תומגמ״ל םיעייסמ ואצמיי ירה עירפמ ןיאב חתפתהל
י דיל איבהל הלולע םייתוברתה םיכרעה לכ תקנחהש םיאור םניא דציכ איה ההימת

א צמנ ןאריאב יזכרמה ןוטלשה וליאו ,םיינוס םבורב םה ןאריאב םיבשויה םידרוכהו םיברעה
ה פיכב תלשומה איהש ,תיעישה־תיסרפה תוימואלה ידיב רא׳ג׳ח תלשוש לש התירחא זאמ
.20־ה האמה תישאר זאמ

ם יטייבוסה תואבצ ושבכ רשאכ ,הינשה םלועה־תמחלמ תעב ,1941־ב ררועתה הז בצמ 69
־ ירוזא ינש ןיב .יואלהפ האש אזר תא ולגהו םורדה תא םיטירבהו ןאריא לש הנופצ תא
י נאריאה אבצה םלענ ובש (םידרוכה לבח תא ףפוחה) "רקפה־חטש" ןיעמ רצונ הלאה שוביכה
ר במצדב הזרכוה רשאכ ךא ,םמצעב םידרוכה ולשמ 1945 דע 1941 ־מ .יזכרמה ןוטלשה סרהנו

, םתעפשהבו םיטייבוסה ץחלב ,זירבאטב "ןא׳גייברזא לש תיטרקומדה הקילבופרה" 1945
ל ש התוסחמ טמתשהל ידכ ,םיימונוטוא םהש םמצע לע ןא׳גייברזא לש םידרוכה וזירכה
."דאבאהמ לש תידרוכה הקילבופרה" תא ודסי 1946 ראוניבו ,זירבאמ
, "םלועל הנבה אצמיהל לכות אל םידרוכל םיברעה ןיב" יכ ינפל ריהצה דחא ינאריא לרנג דס
. "תענמנ־יתלב איה" ,הפי ןיעב האר התואש ,"קאריעב ןתסידרוכ לש התואמצע" ןכ לעו

 תימונוטוא העונת לש היגיהנמ רבכמ אל הייריב ותמוהו ורסאנ ןאריא לש המורדב 71
.תיברע
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ם יחמוצ תונלדבה תונויער השעמל ירהש ,תוריהמ"רתיבו תואדו־רתיב וז האצות
ג ישהל ןתינ אלש העשבו (ילכלכ וא ינידמ ,יתוברת) יוכיד לש בצמ ךותמ דימת
.(תירבה־תוצראב תוישוכה תוינלדבה תומגמה תחימצ ׳שה) תויוכז־ןויווש
ת ודוהל שי" :ריהצה ילגאו ףירש טמסיא .הזה בצמב אילפהל םיריכמ םידרוכה
, ןוכיתה חרזמה לש היצקאירהו ימלועה םזילאירפמיאה ידי־לע הקלוח ונצראש
ל ש םיניוזמה תוחוכה ידי ־לע תיקאריעה וא תיסרפה ,תיכרותה ןתסידרוכ שוביכש
ו א יסרפה ,יכרותה ,םיטילשה םימואלה לש םיינגרובה וא םיילדואיפה תודמעמה
ר צוי ,הידעלב וא דאדגב־תירב םע ,דאדגבו ןארהט ,הרקנאב םילשומה ,יקאריעה
. "םזילאינולוק לש דאמ דחוימ גוס ,יטרקומד־יטנאו ילמרונ־יתלב בצמ
ד וחיא" לש עוו־ה סרגנוקב "הפוריאב םידרוכה םיטנדוטסה תורדתסה" םשב םואנ)
, 6 .סמ Partisans^ קתענ .1962 טסוגואב ,דארגנינלב ״ימואלניבה םיטנדוטסה

.(1962 רבוטקוא־רבמטפס
, "הפוריאב םידרוכה םיטנדוטסה תורדתסה" םשב ,ילנאו זראפ רמ חלש 1959 ילויב
, ןאריאב תילארד׳פ הנידמ לש התמקה" תא שרד וב בתכמ ןאריא לש האשל
ל ש ילהנימה הדוחיא ,םירזה םיסיסבה לוסיח ,דאדגב־תירבמ ןאריא לש התאיצי

."םיידרוכ הרטשמו אבצ תמקה ןכו ,תינאריאה ןתסידרוכ
ל לכ וב היה אל םינושה םימואלל הזכ רועישב תיתוברתו תינידמ תוירחא ןתמ
ם ימואלה ושח וליא ןאריא לש תילאירוטירטה התומלשו הדוכיל תא רערעל ידכ
־ לעו ימואל־לע יפוא ילעב םיקצומ םירשק ידי־לע םידחואמ םמצע תא הלאה
ה לא םירשק ויה רבעב תינאמותועה תורסיקהו תוימלסומה תויורסיקה ברקב .יצרא
ת יכראנאה החירפה חכונ תימלסומה תויראדילוסה הגומנ םויכ ךא .םתוהמב םייתד

ל ש תרגסמב התאייחהו ,ונרמא רבכש ומכ ,רי׳גנט דע הטראקא׳גמ תוימואלה לש
ל ש חלכ וילע דבאש ןויערל אלא איבהל לכות אלש המוד םיינידמ םיסופד
ף צש לכוי אל קאריעבו 72הירוסב ,היכרותבש ןיבהל םג לקנה ."ןתסימאלסא"
ן תיא סיסב שמשל (תורזה תועפשהה דגנ היצקאירכ) תיברעהו תיכרותה תוימואלה
ם ידרוכה ןיבו ,דחא דצמ ,םידרוכל םיכרותה ןיב הרופ הלועפ־ףותישל םייק־ןבו
.הנידמ התוא ךותב ,יגש דצמ ,םיברעל
, םימואלה תייעב תוצעומה־תירבב הרתפנ ךיא ריכזהל אלש לכונ אל הזל רשקב
ת ילכלכהו תיתרבחה ותוחתפתה תרגסמב ןוכיתה חרזמב םויכ ןורתפ הל ןיאש
ם זילטיפאקהו יטסינומוקה םזיסקראמה םיאור הב הרוצל ינייפא הז לדבה .תיחכונה
תוצעומה־תירב החינה ללכ־ךרדב ."תילאינולוקהו תימואלה הלאשה" תא ילרבילה

 ,תידרוכה תוימואלה יפלכ תיסרא הביא תודחא םימעפ התליג תירוסה ׳תעבה תלשממ 72
ם יטועימה יפלכ תינורקע הניחבמ תילרביל איהש הירואית תורמל ,דבלב הירוסב אלו
ם יינכפהמה תוחוכה ןיב 1964 ראורבפב התרכנש קשנה־תתיבש תעב ,לשמל ,ךכ .םיימואלה
י ברעה םלועה לכב םידיחיה םיירוסה ׳תעבה ישנא ויה יקאריעה יתלשממה אבצל םיידרוכה
ת ולועפב ירוסה אבצה ףתתשה הרצק הפוקת ךשמ .שאה־תקספה םכסה דגנ םלוק ומירהש
.םידרוכה דגנ תויאבצה
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ן תוא הארב וליפא םיתעלו 73םיגייס ילב חתפתהל היממע לש תונושללו תויוברתל
ן מ הקודיצ תא תבאושה השקונ תרגסמ ךותב תאז לכ ךא ,ןיאמ־שי תניחבב
ר שקל םזילאיצוסה תא הכפהב .םזינינל־םזיסקראמה לש הקצומה היגולואידיאה
" תירטלורפה הכפהמה" תא הנוכיתה היסאב די ־קזוחב הביכרהב ,היממע תא דגאמה
ת ועונתה תא תוצעומה־תירב הנויכ ,"תיטרקומדה תימואלה הכפהמה" לש הנכה לע
ת א הקידצמ איהו ,אצומ ןהמ ןיאש םיכרדל םייסור־אלה םיממעה לש תוימואלה
ל יאוה ,"ינויצקאיר וא ינגרוב" יפוא תולעב ןהש הנעטב ולא תועונת לש ןיוכיד
ם ימייק םא םג 74,"מ״הרב ימע לש הלודגה החפשמה תא" רובשל תוטונ ןהו
ת ילכלכ תולת לש םיסחי) מ״הרב לש היממע ןיב ילאינולוק סופיטמ םיסחי
־ גנמ לש היצאקיפיסורה ,םלג־ירמח תוקפסמה ,תוימלסומה תוקילבופרל היסור ןיב
ה רוטטקידה" תא תפלסמה ,תוימוקמה תויטסינומוקה תוגלפמה לשו להנימה־ינונ
ם ימעה לכ לע "יסורה ןוירטלורפה לש חרוטטקיד״ל התכפוהו "ןוירטלורפה לש
.(וביבסמש

."תונויצ־יטנא״ה םשב םילבכב המשוהש ,תידוהיה תוברתה תא ללכה ןמ איצוהל 73
,ןינל לש ותעיבת יפ־לע ,מ״הרב לש הקוחתב הקקחנ הקילבופרה לש השירפה תוכז 74
.דבלב םייטסיסקראמ םינחב ךותמ השירפב ךרוצה תא קידצהל השק רבד לש ופוסב ךא
ם ידרוכה לש תימואלה רורחישה־תעונת לש המוקמ" :בוזירא׳פ .וא.יא תא ,לשמל ,ריכזנ 76
: בייזאג .ר תאו ,(1953 ,הבקסומ) ״1945־6 ,ןוכיתהו בורקה חרזמה יממע לש םקבאמב
־ רוכב תימואלה רורחישה־תעונת לש תלהנמהו תנגראמה ,תידרוכה תיטרקומדה הגלפמה"
ה יתודלותב םיקסועה תיסורב םירפס ינש םה הלא .(1954 ,וקאב) ״1945־6 ,תינאריאה ןתסיד
.דאבאהמ־תקילבופר לש

ת ודחא וזיאל רותחל תושקבמ "תוררחושמ״ה תויברעה תוצראהש המוד וז העשב
ד חאבו ,דגאמה דוסיה םזילאיצוסה היהי הבש ,אל ןיבו תילארד׳פ ןיב ,תיברע
."תויברעה תויטסילאיצוסה תוקילבופרה דוחיא" תדלוהב הזחנ ילוא םימיה

דאבאהמ־תקילבופר לש ירוטסיהה ן ו י ס נ ה

ה יהי יאדכ ילוא ןאריאב תידרוכה היעבה לש וז הפוטח הריקס םייסנ םרטב
ם וקמ ןיא הז ןויע תרגסמבש יאדו .דאבאהמ־תקילבופר לש הירוטסיהל טעמ רוזחל
ם תוח העיבטהש ,םימי־תרצק הקילבופר התוא לש היתורוק ־תשרפ תא ראתלו בושל
ם איליו .בושח ךרד־ןויצ הל התיהו תידרוכה תימואלה העונתה לש הירוטסיהב קומע
ל ש תידרוכה הקילבופרה") טוריפו הדיפק בורב ןוירוטסיהכ תאז השע ןוטלגיא

O יתפרצה תעה־בתכ לש 29 תרבוחב .(1963 ,ןודנול .תילגנא .״1946 rie n t

T( האוב סאמות באה איבה .  B ois( חיכוהל שקיבו הז רפס לש תיצמת
ם א םג ,דאבאהמ־לש־הקילבופרה תמקהב לודג קלח םהל היה אל םיטייבוסהש
י וארה ןמ .ןא׳גייברזא לש תיטרקומדה הקילבופרה דוסייב לודג דיקפת ואלימ םנמא
ן יבו תיסורב ןיב ,תוצעומה־תירבב ומסרפתנש םירוביחה תא ףיסוהל היהי
7■־׳.תידרוכב
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ת וצמל רקיעבו ,םייללכה תונויערה לע ,חוכה-יווק לע עיבצהל ונייה םיצור ןאכ
בופרה לש המויק־תנשב םידרוכה יבגל םלגתגש ירוטסיהה ן וי סנה תא
.תיגארטה התירחאבו הקיל
ה לוכ-לפש תימואל הנידמ תמקה לש הנושארה המגודה התיה דאבאהמ־תקילבופר
. ירשפא רבדהש החיכוה ירה ןנימב ־תודחוימ תוביסמ ךותמ החמצ םג םאו ,תידרוכ
.הוקת לש התומשגתה תא הלמיס םידרוכ ינוילימ לש םהיניעב
ן תסידרוכ לש ינאריאה לילגב תילהנימ הניחבמ לולכה ידרוכה חטשב המק אל איה
ם א .יקאריעה לובגה ךרואל ,תינאריאה ןא׳גייברזא לש הרצ ץרא־תעוצרב אלא
, ןא׳גייברזא לש תיטרקומדה הקילבופרה תמקה תא םייטיבוסה תונוטלשה ודדוע םג
ת ינאריאה ןא׳גייברזא תא תחא הקילבופר ללכל גזמל הסומכ הוקת ךותמ ילוא
, יראוושיפ ,מ״הרבב טלקמ אצמש ינא׳גייברזא היה וז לש האישנ) תיטייבוסהו

ן אריאל רזחו תימונוטוא תיטייבוס הלשממ ןאליגב דסיל שקיב רבכ 1921־בש םדא
ו גאדוהו ועתפוה תאז דגנכ ירה ,("םילוג" ראש םע דחי ,םודאה אבצה תורושב
ת רגסמב .םהלש הימונוטואה לע וזירכהש ןא׳גייברזא לש םידרוכה תמזי ידי־לע
ואלה תוחתפתהל הפופכ תידרוכה העונתה האצמנ ןאריאב תיטייבוסה היגטרטסאה
ת ימואלה העונתל םיפופכ מ״הרב לש םידרוכה םויכש ומכ ,תינא׳גייברזאה תוימ
־ רפמיא-יטנאה קבאמ״ל תופופכ ןמצעלשכ ולאה תוימואלה תועונתה לכו ,תינמראה
ת וצעומה־תירב לש םיסרטניאלו "ימלועה םזילאיצוסה" לש ותומדקתהל ,"יטסילאי
ר שא תויוכז ןתואמ תונהיל ויה םייושע יאדו ןא׳גייברזא לש םידרוכה .הנידמכ
.הזמ רתוי אל ךא ,תיטייבוסה הינמרא לש םידרוכה םויכ םיכוז ןהל
, יוצר רבד היהי תדרפנ תידרוכ הנידמ לש הדוסיי" יכ םירובס ויה אל םיטייבוסה
ק אריע לש םידרוכה ולכוי אל דוע לכ ידמ תמדקומ םהל התארנ וז תינכת לבא
ל ע דסיתהל .דתיה הכירצ תידרוכה תוריחה .וז הנידמל ףרטצהל היכרות לשו
ז א דע .היכרותבו קאריעב םג אלא ןאריאב קר אל ,םייממעה תוחוכה ןוחצנ
־ ייברזאה הימונוטואה תרגסמב ןקופיס לע אובל תוכירצ תוידרוכה תופיאשה ויה
ל ובג תא ביחרהל םידרוכה לש םתינכתל שרופמב ודגנתה םיטייבוסה 76."תינא׳ג
ם ידרוכב ללכ וניינעתה אל וז הפוקת ךשמו /גאדנאנס הכאוב םהלש הקילבופרה
ת וימואלב דושחל ולחה תאזה תעה ןמ לחה לבא .היכרות לשו קאריע לש
ם יסרטניאה ךרוצל תלצונמה "תיטייבוס האצמה" אלא הניאש המישאהלו תידרוכה
."תיטירב הידב" .רתיהש רחאל 77,מ״הרב לש

ל ש תיטסילאיצוסה תיטייבוסה הקילבופרה אישנ ,בוריגאב ידי-לע עבוה הז ןויער 76
.1945 רבמטפסב וקאבב םיידרוכ םיגיהנמ לש השיגפ תעב ,ןא׳גייברזא
ץ רתל ידכ הב היהי אל הרז המצעמ תאמ הכפהמ וא תימואל העונת תלבקמש הכימתה 77
ת ולצנמ תורזה תועפשהה .וז הכפהמ לש היתוביס תא וא וז תימואל העונת לש התדיל תא
ת וריהבב ונחכוה ןכל־םדוקש המוד .םתוא תורצוי ןה ןיא ,אליממ רבכ םימייקה תוחוכ
. מ״הרב לש המויקל וליפא תירוטסיה הניחבמ תמדוק תידרוכה תימואלה העונתהש תקפסמ
,תופלוח תוירוטסיה תוביסממ אצוי־לעופ היה 1946־ב מ״הרבל תידרוכה תוימואלה ןיב רוביחה
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7םיטייבוסה םע םיפוצר םירשק רושקל רשרכ־תעש וז התיה םידרוכה ליבשב 8 

ה יגולואידיאה תעפשה התיה רבד לש וללכב .םהיפלכ םתוגהנתה יעינמ לע תוהתלו

־ לש־הקילבופרה ןמזב תיספא תידרוכה תימואלה העונתה ךותב תיטסיסקראמה

ת וצעומה־תירב לש התעפשה ןיב תורצויה תא םיבברעמ תובורק םיתעל) דאבאהמ

ר טשמ היה דאבאהמ לש רטשמה .(היגולואידיאכ םזיסקראמה תעפשה ןיבל הנידמכ

: הרשפו חונמ עדוי וניאש ןמואל" ושארבו ,רתויב רוהטה ינמואלה סופיטה ןמ

ם ילגד) "תיממע היטרקומד" לש העטמ ןיע־תיארמ ולו ,(ןוטלגיא) "דמחומ יזאק

ו לאמ תוטעומ יאדו ךא ,תוריקה לע ןילאטס תונומת ,םוקמ לכב םיידרוכו םימודא

7.(דמחומ יזאק לש טניאה לש םינפ־בר ףוריצ הז רטשמ גציי תיתרבח הניחבמ 9

, םייטבשה תוחוכהו הנוהכה ,"הלמוכ״ה ברקב תטלשה ,תונטקה םירעה ןמ היצנגיל

ר בוד אל תירארגא המרופיר לע .הקילבופרה לש האבצ תא ודימעה םדכלתהבש

8,ללכ . תיסאלק "תיממע היטרקומד" תויהל הכפהש ,ןא׳גייברזאמ לידבהל תאזו 0

ת ולעל םיצור ונא בל לכב" :ידמל יטסילארטיינ רטשמה היה ץוחה־תוינידמב

ל בא ,םיסורה תא אלו םיאקירמאה תא אל תוקחל וננוצר ןיא .המדיקה ךרד לע

ד מחומ יזאק תרהצה) ."תוברתה־תוצרא לש אשמ־תומהבכ תויחל םיברסמ ונא

6/ ,תיתפרצה־תועידיה־תונכוסל / ת יממע תופתתשה לכ השעמל התיה אל .(64911

ה נש לש לעפמ לאל םישל הב היה יד ינאריאה אבצה לש רוט תסינכו ,ןוטלשב

.הקילבופרה תא בירחהלו

ם שו ,וקאבל םיידרוכ םיטבש־ישארו םיגיהנמ ונמזוה 1945 רבמטפסבו 1942 רבמטפסב 78
.ןא׳גייברזא לש הקילבופרה אישנ ,בוריגאב רפע׳ג םע ושגפנ

ץ ראל החפוס דאבאהמ" יכ רמול (1945 רבוטקוא) ״ינונק ןאריא״ ןותעה תא ררועש רבד 79
ם יניינועמ םידרוכה ויה ץראה לש הנופצב וקיזחה םיסורהו ליאוה יכ חוכשל ןיא ."הרז
־ ילעב לש םגוחצנ םע ירה ,תאז דבלמ .םייטייבוסה תונוטלשה םע "םיניקת םיסחי" םייקל
ת א ןודנ םולכ .לי׳צר׳צו טלווזור ,ןילאטס לש םהיתונומת הוארל םוקמ לכב וגצוה תירבה
? וילגד עבצ יפ״לע רטשמ לש יטסיסקראמה ויפא
ן כש רתוי הברה םדקתמ קאריעב .ק.ד.פ לש עצמה היה הפוקת התואבש ריעהל שי ןאכ 80
."הנידמה ןמ תדה תדרפהו עבטה־תורצוא תמאלה ,קאריעב ת י ל א ר ד ׳פ הנידמ תמקה" שרד

. הקזח תודגנתהב לקתיהל ילב ,זירבאטל ינאריאה אבצה סנכנ 1946 רבמצדב 13־ב 81
ם ידרוכהש ינויאמוה לרנגל ,דמחומ יזאק לש ויחא ,יזאק הא־רדס עידוה רבמצדב 15־ב
ת וריחבה "תוריח תא חיטבהל" םהילע לטוהש םיינאריאה םידודגה תא "םולשב לבקל" םינכומ
ו יתוליח ושבכ םידחא םימי רובעכ .םידרוכה לש "םימתה ןומא״ל תיסופיט המגוד ,תובורקה
ו אצוהש ,הקילבופרה לש השלממה ירבח לכ תא ורסאו דאבאהמ תא ינויאמוה לרנגה לש
ת ולגל ינאריאה סרטניאה תלעותל הז היהש םיימשרה תונוטלשה םידומ םויכ .1947־ב גרוהל
ה ררוע וטפשמ תעב דמחומ יזאק לש תינגלגלהו האגה ותדימע לבא ,הנינחו דסח חור רתוי
.םייגאריאה אבצה־ישנא תא ודגנכ

" תרמגומ הדבוע" ינפב ןארהט תא ודימעהו הקזח די וליג רשאכש ואר םידרוכה

ו קספ אל 1946 ךשמ ןכש ,״ןתמו־אשמל דצ״ םהב וארו תוניצרב םהילא וסחיתה

ח וכשל םיטונ םה ןיא םג .םיידרוכה םיריצל ןארהט לש היגיצנ ןיב תוחישו םיעגמ

8המרע־תלובחת וזיאב אבש יוכידה תא אלו ,דאבאהמל ינאריאה אבצה סנכנ 1
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ם לרוגל וריקפהש רחאל ,םידרוכב םיטייבוסה "ודגב" הב הרוצה תאו ןכמ־רחאל

 הירוטירטה תא בזע םודאה אבצה .ןא׳גייברזאמ םהלש "םייטרקומדה םידידיה" תא

ן מ היתוליח תא תיטייבוסה הלשממה איצות םרטב ךא ,1946 יאמב 6־ב תיסרפה
י ניינע לע םכסה ידיל עיגהל החרטו הלש םיסרטניאה ןמ ןיע המילעה אל ץראה

אירפמיא" הקסיע .(1946 לירפאב 2) ה^אטלוס־לא םאווק ,הלשממה-שאר םע טפנ
ת וקילבופרה יתש תא הריקפהש עגרבחב ,תוצעומהדוירב התשעש וז "תיטסיל

8,ןלרוגל ת א תוארל םידרוכ הברה לש םהיניע תא החקפ ,טפנ־תונויכז תרומת 2

י דיל םתאיבהו תוילשאמ םתחכיפ ,םהילא סחיב מ״הרב לש התוגהנתה יעינמ

־ תירב לש התכימתו התדהאש יאדו .הקיטילופה־יקסע לש רתוי תיתואיצמ הייאר

ו נתינ אל ולאש וחיכוה ןכא תודבועה לבא ,ללכ תולטובמ ויה אל תוצעומה

ם יסרטניאה ,ילכלכ חוככ תוצעומה־תירב לש םיסרטניאה .הרומת אללו יאנת אלל

ת רגסמב םתכרעהכ—"ימלועה ןוירטלורפה" לש הלאו תידרוכה תוימואלה לש

ר מולכ ,"םזילאירפמיאה תשלחהו םזילאיצוסה םודיק" ןעמל תימואלניב היגטרטסא

ה תעמ ךא ,וזל וז רשקתהל וא תומיוסמ תודוקנב רבחתהל ולכי—ברעמה־תומצעמ

8.ם תוהזל היה רשפא־יא בוש 3

־ ורפאה ךרדה" תא ותייחדו העפשה־ירוזיא ינשל םלועה תקולח לש תינילאטסה הסיפתה 82
.וז הדמעל רשק ןהל שי יאדו ,םזילטיפאקל יטסינומוקה םזילאיצוסה ןיב ,"תינאיסא
־ רוא״ה םיטסיגומוקה לכ ללכ־ךרדבו ,םייקאריעה םיטסינומוקה ףרה ילב םישועש אוהו 83
ה יתוגיסנ ,היתוצירפ לע ,מ״הרב לש ץותה־תויגידמ תא םימגרתה ,םלועב "םייסקודות
ם יילאוטקלטניא םיטוטהל ריחמב תאזו ,םייטסיסקראמ תונורקע תרוש לש ןושלל ,היתוריתסו

.(תיטסיסקראמ תויהמ הקוחר המצעלשכ איהש הדמע) ונמאיי־לב
. ןתסינגפאו קאריע ,ןאריא ,היכרות תא הפיקה איה ;1937־ב המתחנ דאבאדעס תירב 84
־ תירב .ןתסיקאפו הלודגה הינטירב ,קאריע ,ןאריא ,היכרות תא הפיקה (1955) דאדגב־תירב
.דאדגב־תירב לש המוקמ תא השרי םיאקירמאה תוסחבש ו״טנס

תורוקמו קאריעב םינורחאה תוערואמה

4 6 19 ץיק לש רבשמה

ל ש םדיתעל תרכינ תובישח לעב ערואמ דאדגבב ללוחתה 1958 ילויב 14־ב
ת יממעה הכפהמה" תחלצה לע דאדגב וידאר זירכה הזיילסראמה ילילצל :םידרוכה

ם ויה תרחמלו ,הלליא־לא דבע רצועה לש ותלבנ תא עיקוה ןומהה ,"תניוזמה

ו ליאו ,דאדגב תוצוחב חורס (דיעס־לא ירונ) "םיהולאהו םעה ביוא" יכ ועידוה

ת ורירגשה לומ ילויב 14־ה יאצומב רש יתאיב־לא באהו־לא דבע יקאריעה ררושמה
."םיה־ףוח תא םילגה קשנכ םעל קשנ" רשא ,אבצה לש ותרובג לע תיאקירמאה

ו א המלב םתואש םיינידמה תוחוכהו ,הרגומ םימשאהה לש תיברעמ־ורפה תלשושה

ר ואב תידרוכה הלאשה הרייטצנ התעמ .חטשה ינפ־לע ולעו וצרפ םיבר םימי האכיד

ה רעריעו םידרוכהו םיטועימה ,לאמשה תוגלפמ לע הנעשנ הריעצה הקילבופרה .רחא

רבכשמ "דאבאדעס־תירב" לש התאייחה תא הב ואר םידרוכהש *4,"דאדגבדוירב" לע
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ן היניב תוקלחמה תונידמה ןיב יתרטשמה יוכידה םואיתל הייפכ לש רישכמ" ןימכו
ת ומדקתמה תויממעה תועונתהו תימואלה רורחישה־תעונת דגנ ןתסידרוכ תא

ת יטייבוסה העפשההו םזינומוקה דגנ קבאמה הווסמ תחת ,קאריעבו ןאריאב ,היכרותב
רוכה לש תיטרקומדה הקילבופר״ל םשפנ־תוואכ ועירה םיררושמה ."ןוכיתה חרזמב
י דרוכה םעה לש וקבאמ תא ךירדיש לדגמ" תושעיהל הדעונה ,"םיברעה לשו םיד
ם סאק לרנגה וליאו /׳שפוחל םינכשה םימעה לש םקבאמ תאו הלוכ ןתסידרוכב
ל ש תיטרקומדה הגלפמה לש תיבמופה תוליעפל רתיה ןתנ ("דחווא לא םיעז־לא")
ר וזחל השרה ול רשא 85,ינאזרב־לא אפטצומ דומעי השארבש יאנת־לע ךא ,ןתסידרוכ
ג יהנמה תדימעש החנה ךותמ קפס ילב תאזו ,וירבח םע דחי ,מ״הרבב הכוראה ותולגמ
.תוביציל הבורע םושמ 86,התוניתמ תוכזב ,הב היהי .ק.ד.פ שארב ןקזה ידרוכה

ד יוד ילגנאה יאנותעל ינאזרב ןתנש ןויאר) ".ק.ד.פ אישנ תושעיהל יתוא ץליא םסאק" 85
.(149 ׳ע ,תילגנא ,״תידרוכה המחלמה״ .ןוסמדא
ב שחנ ,"םודאה אלומה" ותונכל םיגהונ םיוסמ גוסמ םינותעש ,ינאזרב־לא אפטצומ אלומ 86
א והש 1945־ב וקאבב וילע רמוא היה בוריגאב .רתויב יטסינומוק־יטנאה ידרוכה גיהנמה
, ינש דצמ .("םזינומוקל רתויב הטונ וניא" :תישעמה ותארוהש גשומ) "יטירב לגרמ"
מ ״הרבל חרב אוה .יטייבוסה אבצב לרנג םלועמ היה אל אוה ,םויכ ןועטל לבוקמש המ תורמל
־ 1960־ב .היתולובג תא וינפב הלענ אלש הביבסב הדיחיה ץראה התיה תאזש ינפמ 1947־ב

ה יה זאש ,הללאדבע אזמה םללכב) .ק.ד.פ לש "םיינלאמש״ה תודוסיה לוסיחל שגינ 1959
.("טאב׳ח" ךרוע

. "ונאצ לא בושל" איה הדיחיה ותפיאשש םיאנותע ינזאב תובורק םיתעל זירכה ינאזרב 87
ב רסמו "םיאקיטילופ״ל קומע זוב הגוה אוה .רקיע־לכ ךכב םינימאמ םניא .ק.ד.פ יגיהנמ
ן ותנ אוה ןיידע ינש דצמ .תימונוטואה ןתסידרוכב ינידמה בצמה היהי המ אבניהל תינורקע
ח יטבה דימתש ,"םינאזרב״ה לש יתימאה שארה אוהש ,דמחא ךיישה ,ויחא תעפשהל דאמ
א והש וליפא םירמוא .ןתסידרוכב תללותשמ המחלמה התיהשכ וליפא ותונמאנ תא דאדגבל
ם ירבדה לפש המוד .(167 ׳ע ,״תידרוכה המחלמה״) ״םיהולא לש תומלגתה״ ומצע םישמ
.רוכבה ויחאל ינאזרב־לא אפטצומ לש ותכרעהמ וערג אל הלאה

ם יכוכיחה ערז היה ןומט הבש ,וז הריתס לע רבגתהל םלועמ החילצה אל םג הגלפמה
ו נניאש ,ינאזרב־לא אפטצומ אצמנ 1958־ב :האישנ ןיבל הניב ףוסבל ועלגתנש
, השעמל דמוע 87,לודג איבצמו יטבש גיהנמ אלא יאקיטילופ אל םג לאוטקלטניא
ף תתשה אל ודוסייב רשא ינידמ ןוגרא שארב ,םינש רשע קאריעמ רדענש רחאל
ב ושחל ונא םיאשר .וביטב גשומ םוש ול היה אל רשאו ול הצוחמ הנבנו םקש ,ללכ
ו תרקויש הרבס קותמ ,הזה יונימה תא הער ןיעב ואר אל הגלפמה ירבחמ המכש
. םירבחו םידהוא וילא ךושמלו םהלש ןוגראה תורטמ תא תרשל לכות ינאזרב לש
י נאזרב השעש םיתורישב הרכה־־תוא ,דובכ־תרשמ התיה םולכ וז תואישנ לבא
ת א תמאב גיהנהל תוכמס ול הנקמה הנוהכ וא—םידרוכה לש םניינעל רבעשל
ץ יקב דקפש רומחה רבשמה לש וישרש םיצוענ הז יעמשמ־וד בצמב ? הגלפמה

.תידרוכה תימואלה העונתה תא 1964
דעוי הל שי רבכש רחאמ ,השארב אישנל ללכב הקוקז הגלפמה םאה ,ינש דצמ
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ר חאל ףא וניעב ראשנ ודיקפת רשא 88,יללכ־ריכזמו תינידמ הכשל ,יזכרמ
? אישנה תרשמ הרצונש

ת עונת" לש ןוגראה אצוי ,דמחא םיהארבא (4 )1959־ה סרגנוקה זאמ קיזחמ הז דיקפתב 88
.("םאלס־לא ראצנא") "םולשה
, "תידרוכה המחלמה" ,ןוסמדא דיודל ינאזרב לש ןויאר) ".ק.ד.פ לש אישנה ינניא" 89
.(148 ׳ע

י דרוכה יאבצה לאיצנטופה תא דימעהל ,יאקירמא עויס תרומת ,עיצהש וליפא םירמוא שי90
ן וכיתה־חרזמב "םמייט קרוי־וינ" בתכ ,טימש סמאדא אנד יפ־לע) ו״טנס־תירב לש התושרל
j ourney Among רפסה לעב אוהו ,ינאזרב םע םש שגפנו המחלמה תעב ןתסידרוכב רקיבש

Brave Men• 94 ׳ע ,״תידרוכה המחלמה״ םג האר .(1964 ,ןוטסוב.

י דיקפתל שממ סנכיהל םלועמ ינאזרב הסינ אל 1964 דע ירה רבד לש ותימאל
ן יא ירה ותורמ תא ףוכאל חילצה םאו ,ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה אישנ
ו ירחאמו ,ותוא םידבכמו םיארי לכהש גיהנמ תרותב אלא .ק.ד.ם אישנ תרותב הז
9 8,.ק.ד.פ אישנ אוהש וליפא שיחכה םיאנותע ינפל .ןיוזמ קבאמב ךשוממ ןויסנ

ם יקוקזש םירובס םדצמ .ק.ד.פ יגיהנמ .ישיא ןובלעכ הז ראות לבקמ אוהש שיו
ו כסח אל םהו ,םיידרוכה םינומהב רתויב ירלופופ היה דימתש ,ינאזרב לש ומשל םה
ר וזחת וז הליהתש הרבס ךותמ ,ינאזרב לש ותליהת תא רתוי דוע םמורל םיצמאמב
ם כיס ,.ק.ד.פ לש תינידמה הכשלה רבח ,ינאבלאט־לא לאל׳ג .הגלפמה לע ןרקותו
א וה אפטצומ אלומש יאדו" :האישנל הגלפמה ןיב םימייקה םיסחיה תא ןושלה וזב
ל וכי וניא אוהו ,וידעלב רבד םוש תושעל םילוכי ונא ןיא .ונלש לודגה גיהנמה
־ תגלפמל ידנאג ןיב ויהש םיקוליחה ומכ קוידב הז ירה .ונידעלב רבד םוש תושעל
."תידוהה סרגנוקה
א לא םישיאו בא־יתב ןיב םידוגינה ןמ קר אל םיעבונ .ק.ד.פל ינאזרב ןיב םיקוליחה
י נאזרב .ינידמה ןוגראל ןיוזמה קבאמה ןיב םיסחיה רבדב תונוש תוסיפתמ ,רקיעבו ,םג

ת א עיבמו רזוח אוה תובורק םיתעלו ,קצומ ינידמ ןוגראב תלעות האור וניא
א והש ומצע לע זירכמ היהש העש ,םסאקל המודב תצק ,תוינידמ תוגלפמל ותודגנתה
ו מצע גיצמ אוה ."םעה לש וזל טרפ הגלפמ םושל ךייתשמ וניאו ,תוגלפמל לעמ"
־ שארב ךמוס אוהו ,תידרוכה הכפהמה לש ישיאה חוכה־אב ,"ידרוכה םעה גיהנמ״כ
־ רופוא ולש הקיטקטה ץוחה־יסחי םוחתב .ויתוליח לש יברקה טהלה לע הנושארו

־ תומצעמ לש ןהיתולשממ לא תונפל ססהמ אוה ןיאו ,הליחת-הבשחמב תיטסינומ
0 9.תודידי לש תולפרועמ תוחטבה תרומת ,ךוסכיסב ברעתהל האירקב ברעמה

, תידרוכה הרבחב תוכרעמ־דודיש לכל דגנתמ אוהש םירמוא ימינפה רושימב
ה יצמאמל דגנתמ אוה לעופב ."אגא״ה דצל רתוי הטונ אוה דחאכ גזמו תרוסמ חוכמו

־ םידרוכ תולילג לכב הלש םיילהנימה־םיינידמה םיסופדה תא רידחהל הגלפמה לש
. ק.ד.פל םויכ שי השעמל .ידרוכה אבצב וליפאו ,תידרוכה הרבחה תובכש לכב ,ןת
.םידוונה לצא וליפאו ,תיקאריעה ןתסידרוכ לש םירפכהו םירעה לכב םיאת
תימואלה הכפהמה רישכמ תא הגלפמב הקווד םיאור .ק.ד.פ יגיהנמ
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ק צומ הנבמ לעב ,קזח ,השקונ ינידמ ןוגרא ילב חצנל לכות אלש ,תיטרקומדה
ת רדגומ הקיטקט ,רורב ינידמ וק ,תחתופמ היגולואידיא תכרדהב ,תוגרד־םלוסו
ה גלפמה לש תיבשלובה הסיפתל ידמל אופא הבורק התסיפת .תיצוביק הגהנהו

" םישדוקמה םיגשומה" תשולש לע ,םידממה ילדבה לכל בל םישב הדיחיהו־תחאה
. ק.ד.פ לש תעדה־ייוליגב ךסח־ילב םינשנו־םירזוחה—הכפהמהו הגלפמה ,םעה :הלשי
א יה םא) ותכפהמ לש היתורטמ תגשהל םעה ידיב רישכמ איהש הגלפמ רמולכ
ם תסריג יפל .(םיקיבשלובה לצא "תירטלורפ" וא .ק.ד.פ לצא "תיטרקומד־תימואל"
ת ומגמה לכ הכותב קרו הכותבש הדיחי הגלפמ) םהלש ןוגראה ,.ק.ד.פ יגיהנמ לש
ה דיתעה הלשממל דלשה היהיש אוה (ןיוטיב לע אובל תוכירצו תולוכי תוימואלה
א וה עודי ןבומבו ,דאבאהמ-לש־הקילבופרה תומיב ומכ ,תימונוטואה ןתסידרוכ לש
ם ייחה לכ לע םג אלא אבצה לעו הנידמה לע קר אל שולחי אוה .שארמ ורשבמ
. ק.ד.פ יניעב .ותעשב הירי׳זלאב .ן.ל.פל המודב ,םייתרבחהו םיילכלכה ,םיינידמה
י רהו) "םעה ןוטלש" םע אלא 91"תוגלפמ יוביר" םע ההדזמ "היטרקומד" ןיא
.הגלפמה תועצמאב ,(היטרקומד הלמה לש יגולומיטאה ןבומה הז
? היתורהצהו העצמ ךותמ תרייטצמ איהש יפכ ,וז הגלפמ לש היגולואידיאה המ
י דמל ינייפא אוהש רבד ,תוידמעמ תודמע תטיקנ ךותמ המצע תא הרידגמ הגלפמה
לכו םייתרבח םילוקיש לש עירכמה םלקשמ ךותמו ,תמיוסמ תינויער היצטניירואל
ף יעסב ."תררחושמ תוימואל" לבא—תידרוכ תוימואלל תנעוטה הגלפמ יבגל םיילכ
ת א תגצימה תינכפהמ תיטרקומד הגלפמ איה ונתגלפמ" :רמאנ העצמ לש 2

ם ינמואה ,םיריכשה ,םירכיאה ,םילעופה לש םיסרטניאה
ס רגנוקה תעב לבקתנש עצמ) "תיקאריעה ןתסידרוכ לש םיינכפהמה םיליכשמהו
n1־v ה רבחה לש תובכשה לכ תא הגלפמה תגצימ השעמל .(1959־ב .ק.ד.פ לש
ר שאמ ץוח) ןוירטלורפהו הלודגה תונגרובה וליאו ,"אגא״לו םילדואיפל טרפ ,תידרוכה
ה יצנגילטניאה לקשמ .תיקאריעה ןתסידרוכב השעמל םימייק םניא (טפנה תיישעתב
, םירומ ,םינטפשמ ,ןיד-יכרוע ,םיניצק) הכותב עירכמ אוה יטבשה היפאמ העקפוהש
י נוריעה ינוניבה דמעמה דועב ,תינידמה הגהנהב הקיזחמה איהו ,(רכו םיאנותע
ם ירכיא שי) יממעה הסיסב תא םידימעמ םירכיאהו (הכאלמ־ילעב ,םירחוס ,םידיקפ)
.(יזכרמה דעווב וליפא
קעה הלומעתל הרואכל הקדצה האצמנ וב רשאו וללגב וכפש ויד הברהש ,3 ףיעס
ה קבאמב" :ונושל ךכ ,םיטסינומוקה םע םידרוכה תא ההזמה תחאכ תכרפומהו תינש
־ ראמה לש תיעדמה הרותה לע ונתגלפמ תכמתסמ םייתרבחה היחותינבו ינידמה
ם לעתהל םירחובש וא ,תוחפ ילוא עודיה רבד—ןאכ ףיסוהל שי ."םזינינל־םזיסק
םוקמ חינמ וניא םולכ הז ףיעס .1960־ב 7־ה סרגנוקב לטוב הז ףיעסש—ונממ

ץ וחמ ,.ק.ד.פ איה תיקאריעה ןתסידרוכב תמייקה הדיחיה תינידמה הגלפמה השעמל 91
ה דירמה תעב התדמע תמחמ החיר שאבנ הנורחאה וז לבא .תיקאריעה תיטסינומוקה הגלפמל
.תידרוכה
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ן מ דאמ איה תעפשומ תוחפל ירה תיטסינומוק הגלפמ .ק.ד.פ ןיא םאש בושחל
־ םזיסקראמב תילתנ הגלפמה ? ותימאל בצמה המ ? תיטסיסקראמה היגולואידיאה
־ ומוק־אלה לאמשה תוגלפמ בור םצעב תוגהונ ךכו) חותינ־רישכמ תניחב םזינינל
ם זילאיצוס ןעמל קבאמה תא םיריכזמ ןיא םוקמ םושב ךא ,(עלבומב תוחפל ,יטסינ
. לוכיבכ "תיטסינומוק" הגלפמ יבגל ידמל רזומ אוהש רבד ,תונשוכרה דגנו
ה ייארב :קויד־רתיב) תויטסיסקראמ תועפשהב הרכה הב תוארל שי וז תוסחיתה
9(תידרוכה תימואלה הלאשה לש תיטסיסקראמ־ןיעכ ר שאמ רתוי ינוציחה רושימב 2

.ימינפה רושימב

ם ינפ םושב ,"תילדואיפ־יטנא״ו "תמדקתמ״כ הגלפמה העיפומ ימינפה רושימב ,ןכאו
ם ימחלנ ונא" :גנודנאב לש תונורקעב תילתנ איה ץוחה־תוינידמב .תיטסילאיצוס אל
ו נא ונתלועפב .תימואלניבה תוחיתמה תגפהו ימלועה םולשה תרימש ןעמל
ל ש תונורקעהמו ם״ואה תליגממ ,גנודנאב תדיעו לש היתוטלחהמ הארשה םיבאוש
־ אשמ ךרדב תוימואלניב תויעב לש ןנורתפ ןעמל םישוע ונא .םולשב תווצ־םויק

ה אור הגלפמה .(א5 ףיעס) "םייניערגה םייוסינהו קשנה־ילכ רוסיא ןעמלו ןתמו
ת יתאיסא־ורפאה העונתה ןמ דרפנ *יתלב קלח תידרוכה תימואלה העונתב
ל ש תוינידמ דעב ונא" :תויראדילוסו תודידי הל העיבמ איה ןכלו ,ימואל רורחישל
ת עונתב םיכמות ונא .יתאיסא־ורפאה שוגהו תיברעה הגילה תוצרא יפלכ הוחא
ך ותמ) "תימצע־הרדגהל םתוכזלו םתואמצעל םימחלנה םימעה לש ימואלה רורחישה

ם יאור ונא" :יטסילאירפמיא־יטנאה קבאמב שגדה םשומ רקיעב ךא .(ב5 ףיעס
רוכה המואה לעו קאריע לע תמייאמה רתויב הלודגה הנכסה תא םזילאירפמיאב

ש פנב־םיביואה תשולש םה תוילדואי׳פהו היצקאירה ,םזילאירפמיאה) .(5 ףיעס) "תיד
ם זילאירפמיאה" תא םיעיקומו רתוי םישרופמ םירבד םירמאנ רחא םוקמב .(הגלפמל
, 1 .סמ "טאב׳ח״ב ישאר רמאמ) ״יאקירמאה םזילאירפמיאה לש ותגהנהב ימלועה

ל ש הסריג־יונישב ,תינוציק־תילאמש העפשה לע תואדווב הדיעמה ןושלב ,(4/4/59
."ימלועה םזישא׳פה דגנ היטרקומדה קבאמ"

, תימואל לאמש־תגלפמ יהוז :.ק.ד.פל וז תיביטקייבוא הרדגה תתל רשפא ,רבד־ףוס
ת פפוח הניא תואיצמה לבא .ץוח־יפלכ תיטסילאירפמיא־יטנאו םינפ־יפלכ תמדקתמ

 1959־1960 זאמ .היתורהצהבו הגלפמה לש העצמב ולעוהש תונורקעה תא קיודמב

ם יטסינומוקל בור היה הבש ,"דרוב יראגזר״ה ךותמ קאריעב האצי .ק.ד.פ יכ חוכשל ןיא 92
ל לכוהש ,"תוינלדב־תוינמואל" תויטנ דגנ קבאמה ,ינש דצמ .(שרוואש תגלפמ) םידרוכה
ה לאמש תמיוסמ היינפל ינייפא ,.ע.ק.מ ידי־לע םג להונמ אוהו .ק.ד.פ לש העצמב
- ופומסוקה ,תויניבושה דגנ םימחלנ ונא" :הלמה לש קיודמהו םצמוצמה ןבומב ,תונמואלב
 ךותב םיינלדב־םיינמואל תונויערב םיקיזחמה" ; (6 ףיעס) ״םזיטאראפסהו תויטיל
ורגה םיביואה םה םייטרקומד־יטנאה םידרוכה םירנויצקאירה .ונתגלפמ יביוא םה םידרוכה
- לא דאחתא" .דאדגב ,.ק.ד.פ לש ארוק-לוק) "ונתגלפמ לשו ידרוכה םעה לש רתויב םיע
, תואמצע אלו הימונוטוא תאזכש תונשקעב תעבות .ק .ד .פ רשאכ ,ףוסבלו .(7/5/59 ,״בעש
מ ״הרבב לעפומ אוהש ךרדכ תימואלה הלאשה ןורתפ לע הקיתשב העיבצמ איה ןיא םולכ
? היבלסוגויב וא
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ם יסחיה ולקלקתהו .ק.ד.פ ךותב תוינוציקה־תוילאמשה תומגמה השעמל ושלחנ
. םידרוכה דגנ םסאק להינש המחלמה תעב וז לש התדמע בקע ,.ע.ק.מ םע םיבוטה
ת רזנתמ ,ץוח־יפלכ םיעדויב תיטסינוטרופואו תיטמגארפ ,הנותמ־תינמואל המגמ
.תיטרקומדה תידרוכה הגלפמב הפיכב םויכ תטלשה איה ,םיינויער םיחוכיוומ
א יה 93,םירבח השש תב תינידמ הכשל ידי־לע הגלפמה תלהונמ ,םינבמה תניחבמ

ה שימחל תקלחנ איה .תבחרומ הלהנה אוהש ,רבח 21 ןב יזכרמ דעוו ,להנמה ףוגה
־ ישאר" םשארב רשא ,הינאמילוסו דאדגב ,לוצומ ,ךוכרכ ,ליברא :("ער׳פ") םיפינס
ם ידעו" םיפופכ םיפינסל .יזכרמה דעווב רבח ומצע אוהש ,(ער׳פ־לא סיאר) "םיפינס
ג רדב .(ןודומ־לא ן׳גיל) "םיינוריע םידעו"—םירעבו ,(היילחמ ן׳גיל) "םיימוקמ
.דחא לכ םירבח העבש דע השולשמ םינומה ,("הייל׳ח") םיאת םיאצמנ ןותחתה

י וניכ ,"קנט") הבאבד אפטצומ רמוע ,דמחא םיהארבא ,ינאבלאט־לא לאל׳ג םה םירבחה 93
.(חפסנ־רבח) יניזמש זיזע ,סוואש קידצ ירונ ,הללאדבע ילע ,(ופוג ידממ לשב ול הכזש

ויה ןכו ,("וראגיפ") לבוש .פ־.׳זו ("דנומ־הל") ולור קירא וחויד תיתפרצה תוגותעב 94
ק רוי־וינ״ב ,ינודנולה "ףרגלט יידנאס״ב םג ועיפוה תובתכ ." ׳ץאמ־יראפ״ו "אבמוק״ב תובתכ
, םיצייושה "ןאזול־הד טזאג״ו "בנ׳ז־הד לנרו׳ז״ב ,ינמרגה "גנוטייצ לנויצאנ״ב ,"סמייט
־ ובר״ב ,יריהאקה "םארהא״ב ,םיתורייבה "ראב׳חא־לא״ו "תאיח־לא" ,"לאח־לא ןאסיל״ב
.תיסורה "הדבארפ״בו ירי׳זלאה "ןקירפא ןויסול

 תידרוכה הלאשה תוחתפתה תא ונייצש תוערואמה לכ טוריפ לע ןאכ רוזחל לכונ אל

ם יצור 94.הברה םירמאמ ךכל השידקה תימואלניבה תונותעה .1958 ילויב 14 זאמ
ת כרעהלו יחכונה בצמה תנבהל םישורדה תודוסיה תא ארוקה ידיב תתל טושפ ונייה

ק חישש רחאל ,תולודג תווקת םידרוכה ולת וב ,םסאקש עודי .1964 ץיק לש רבשמה
ה לועפה־שפוחב הגרדהב ץציק ,קאריעב םינושה םיינידמה תוחוכה ןיב הדנדנ־קחשמ
. םידרוכל וקנעוהש תויוכזב ץציק ןכ־ירחאו ,.ק.ד.פ לש הז טרפבו תוגלפמה לש

 ןויבצ שבלו הלירג־תמחלמ תויהל הרהמ־דע ךפה 1961 רבמטפסב ץרפש דרמה
ת שערה התיה דאדגב לש הדיחיה תישממה התבוגת ? התימאל תימואל תוממוקתה לש
ת ועורפ ויה זא דעש ,תוניוזמה תובצועה ."ןופצה לילג" לע ילכלכ רגסהו םירפכ
— .כ.מ.צ—ידרוכה ינכפהמה אבצה) ןגרואמ אבצ תויהל טעמ־טעמ וכפה ,ידמל
ל ש םתקירע םע רפסמבו חוכב ולודיג קספ אלש ,("דרוכ הראג שרוואש הרכשאל"
ו חלושש ,םייקאריע םייובש לש םקשנ^קוריפו יקאריעה אבצה ןמ םיידרוכ םיניצק
.ישפחל ןכ־ירחא

ו יתוחוכו ינאזרב ידי־לע להונ זא דעש ,דרמל .ק.ד.פ הפרטצה 1962 ביבאב קר
ת שגדומ הניאש ,דיתעה יבגל הנושאר הגרדממ תועמשמ תלעב הדבוע—םייטבשה
ת ורמל ,אבצב שרתשהל הגלפמה הדקש וז הפוקתמ לחה .םיפיקשמ ידי־לע ללכ
ה יגולואידיאה תאו םייתרבחה היתוחוכ תא וב רידחהל 95,ינאזרב לש ותודגנתה
ן תסידרוכ יבחר לכב טשפתהלו תויאבצה ־תוינידמה היתורגסמ תא שבגל ,הלש
 התרוצב הכפהמב הליעפ תופתתשה תליה התע תרטועמ איהשכ ,תיקאריעה

.תיאבצה
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ה ביצה םירפכבו ,םייאבצה םידקפמה דצב םיינידמ םירסימוק .ק.ד.פ הדימעה אבצב
ם יררחושמה םיחטשב שממ תירארגא המרופירל ושגינש םיילהנימ םידעוו ןיד ־יתב
5 7־ש רעשמ םזאק דא׳גנ דמתעומ רמ .(ותביא תא הל הליג ,םצעב ,יגאזרבש) %

ן אדמרב 14־ה תכיפה ברע .הגלפמה ירבח םויכ םה ידרוכה אבצה לש םינזיטרפה ןמ
ו א תינידמה הכשלה ירבח ודמע ןשארבש ,("ההב׳ג") תותיזח שלש הגלפמה הלהינ

ל ש ותגהנהב ,(הזיד העלקו הינאר ,ךוכרכ לבח) "יראגזר" תיזח :יזכרמה דעווה
" טאב׳ח" תיזח ,(הינאמילוס וא םורדה תיזח דקפמ םדוק) ינאבלאט־לא לאל׳ג
ל ילג) "ופ" תיזחו ,יזכרמה דעווה רבח ,ירכסע ילע לש ודוקיפב (תוואמ ,ןיקנא׳ח)
 רתויב הנטקה תיאבצה הדיחיה .הבאבד אפטצומ לש ודוקיפב (הוואלקש ,ליברא
ל ע הנוממו ילהנימ יארחאו ינידמ יארחא ,יאבצ דקפמ הלו (שיא 35) "לפ״ה איה
ל וכי המחלמ תעב .(םיקל 7) ״גואפ״ הילעמו (םילפ 4) "קל" שי הילעמ .תואנספא
> תויביטימירפ תואפרמ שי תורעמב .80,000 דע עיגהל םישומחה םינזיטרפה רפסמ
. תיטילופ הכרדהו יאבצ ןומיא םינתונ הב "תיאבצ הימדקא" הגלפמה המיקה תוואמב
ל יאוה םינוילעה םיגרדב םלועמ ודרפוה אל תיאבצהו תינידמה תוירחאה ימוחת
י נאזרב הכלהל יכ ףא ,תינידמה הכשלב םירשימב יולת אבצה הבר הדימבו

י כרותה לובגה תבריקב רקיעב םיזכורמ ינאזרב לש ויתוליח .ישארה ודקפמ אוה
ם יבושח םידיקפתל השפנ תא תאשונ הגלפמה םויכ »(ןאזרב ,היידאמע ,וכיז ,בוהוד)
.ןיוזמה קבאמה לש ולוהינב רתוי

(אובי ךשמה)

קשמה mn3 !עוגנ וקסר
♦ מ/✓}׳•
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םיברעה תודלות
 חרחאה םירושעב תירבע הבתכנש תורפסה
בהל רשפא םיינוכית-חרזמ םיאשונ לע םינ
סה" הייטה :תוירקיע תויטה שלש הב ןיח
" תיגולואידיא" הייטה !תינויצ "תיתרב
ו רפס .תירקחמ "תיעוצקמ" !לייטה ;תינלאמש
ה מוד ,ונינפל חנומה ,רימש ר״ד לש הז

מה הז םוחתב ןושאר ירבע רוביח אוהש
, דיעמו תחאכ ולאה תויטהה שלשמ ררחוש
ואמו תחכופמ ,החוכנ הייאר לע ,ףוס־ףוס
א וה הב תירוטסיה תואיצמ התוא לש תנז
, תינויצ הקיטגולופאמ קר אל יקנ אוה .ןד
י נרקח לופליפמו תיטסיסקראמ היגולויזארפמ
וא םג םא—וקבדש תויחטש ייוליגמ םג אלא
ל ״נה םיגוסה תשולשמ תוריציב—חרכהב יל
, תיאברע היצזיטנמור ץמש לכמ ןכו ,דחאכ
ו א וז הדימב ,התיה תפתושמ איה ףאש
ם שכ ,תורפס התוא לש הבור־בורל ,תרחא
ב תכנש המ לש יראה־קלחל תינייפא התיהש
ל ע ,תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב ,ברעמב
.ןוכיתה חרזמה
ל ש הירוטסיה״ל ריעצ הצרמ ,רימש ר״ד
, תירבעה הטיסרבינואב "םאלסאה־תוצרא
- חרזמה־תקלחמו חולישךוכמ שאר םויכו

ו נל רייטצמ ,ביבא-לת תטיסרבינואב ןוכיתה
ת ואיקב לעב רקוחכ קר אל הז ורוביחב
, ולש רמוחב ""תיזואוטריו" הטילשו תבחרנ
ן יוצמכ םג אלא ,ןונגס־ריהב בתוככ קר אלו
־ הברמל ,תורידנו) תוירטנמלא תולוגס המכב
ת ולוגס ,ולאמ תוחפ־אל תורקיה (!אלפה
א ל ףא דומילו האירק ךותמ תונקנ ןניאש
ל כש ,הלולצ הניבל ונתנווכ ?הארוה ךותמ
ך ותמ וליפא םירכינ הלאו .הדימ־שוחו רשי
י ואר םתואש ,ותמדקה ירבדמ םיטפשמ המכ
:ןאכ טטצל

ה ירוטסיה ארוקל שיגהל אב הז דפס
ם ויכ םיטונה—תיברעה־ירבוד לש הרצק
שמה רוזאב ?םיברעכ םמצע רידגהל

— םיירהנ־םראל דעו רואיה־ץראמ ערת
 התע הנוכמה חטשה לש ובור תא הווהמה

ה חתפנש הפוקתב ?ןוכיתה-חרזמה
מה ףוסב םירצמל טראפאנוב תשילפ םע
ל בוקמ רשא הפוקת — הרשע־הנומשה הא
חה תעה םשב רוזאה תודלותב הנייצל
.(ר.א — רוקמב תושגדהה) .השד

:םירבדה ךשמהבו
ם יאצומ ...ת ימוקמה הרבחה ינ ב...
ם ימי־ירבד לש תירקיעה םתועמשמ תא
ת א שדחמ תונבל ןווכמה קבאמב הלא
ב וש אוצמל תונויסנב ,תויממוקה תשוחת
ם יצמאמבו ,םלועה ירדסב תילכתו הטיש
ש דחלו ךשוממ ןואפיק ילבכמ רענתהל
ת ועמשמ .םתרבח לש הגושגיש תא
גדהה) .תונקהל רפסה שקבמ וז
(.ר .א—ילש תוש

א והש ,ואשונ לע בתוכ רימש ןועמש ,ןכא
ת ינידמ הבשחמ לכל תידוסי תובישח לעב
־ תבר "תימוקמ הרבח" התואל ןבכ ,תירבע
ה חוכמ .ץראה ןבכ ,רוזיאה ןבכ ,םינפ
ת וכזב ןכו ,תקהבומ תוישרש התוא לש
תלו םדא־ינב לש "םרועל סנכיהל" ונורשכ
ילופ םיבצמב םיישונאה םידדצה תא סופ
ם וכס ,ףוס־ףוס ,םה ףאש—םייתרבחו םייט
א וה חילצמ םג—השא־ידולי לש םהישעמ
ן ב קר אוה ןיאש השגרהה תא ררועל

א לא "ורופיס" תעירי תגראנ וב םוקמה
ת חתפתמ "הלילע״ה ובש ןמזה ןב םג
.תלשלתשמו

ת א םינייצמה ,רשיה לכשהו הדימה־שוח
ם ה ,ולש רמוחב ולופיט ךרד תאו ותשיג
לתל דעונ ורקיעמש ,הז רפסש םימרוגה םג
, םיינוכית ס״יתב לש תוהובג תותיכ ידימ
ה פי ,"תיחרזמה המגמה תותיכל דוחייבו"
א לא וללה לש םתלכשהלו םשומישל קר אל
ו ליפאו ,ליכשמ ארוק לכ לש ויכרצל םג

א יבהל דקוש וניא םג םאו .קיתו ןחרזמ לש
עסה לש התוננער םצע ירה ,הרות־ישודיח

ח רזמב םיברעה תודלות :רימש ןועמש *
ד רשמ ? (׳א ךרכ) השדחה תעב ןוכיתה
ם יניינעל ץעויה תכשל / הלשממה שאר
.׳טע 1965 ? 304 ,םיפשר תאצוה י״ע ,םייברע
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ם יחיטבמ ונל קינעהל חילצמ אוהש הזיזו
, ונלש זוינחרזמה תורפסב דובכ־םוקמ ול

עמב ןה הפקיהב ןה ידמל העונצ הנדועש
חושמו תללוכ הייארש אלא דוע אלו .התל
ם ג תרשקתמ רפסה תא תנייפאמה וז תרר
ל ע תימלועה תורפסב רתויב שידחה ךלהמל
ת דמוע איה ףאש ,םיינוכית־חרזמ םיאשונ
, בל-ירוהריהו תומכסוממ רודחיש לש ןמיסב
ף א תינרשי ,תשדוחמ םירבד־תכרעה ןמיסב
.תיתואיצמ
, ירה ,ןהשלכ תוגשהל םוקמ תוארל שי םא
ל ע רקיעב עיבצהל ןהילע ,ינכטה דצה ןמ
עה ביתכל ותונמאנב ידמ־ביקעה ,קיתעתה
ל ש הרכש ןיא םא קפס /וכו יכרותמ ׳יבר
ה כובמה דספהב אצוי וז תיעדמ תונמאנ

—  ינוניבה ליכשמה ארוקל תופוכת םרגיתש
, דחאכ קיתווהו דמלתמה ,ןחרזמה וליאו
, תאזה תויטנאדפה תא ךירעי חרכהב אל
ל ש םימוגרתב רתוי ילוא הנריכי המוקמש
סיהב ,תורפסב תויחרזמ תויסאלק תוריצי

, ינכט וניאש רושימב .ולאב אצויכו הירוט
ר תוי ביחרהל םוקמ היהש השגרה תלבקתמ
, לשמל ,ומכ—םימיוסמ םיניינעב העיריה תא
ם ייפוריא םינוגראו תודסומ לש םתוליעפ
, םיינוליח ןיבו םייתד ןיב ,םיינידמ־יתלב
־ חלמה־תוכרעמב ישממה יאבצה דצה ןוגכו

ט עמכ עגונ הז רפסש ,רוזיאב תובושחה המ
ן היתועפשהבו םיינידמה ןהיכלהמב קרו-ךא
־ דמחומו ןואילופנ תוכרעמב לחה) תוימינפה
ם לועה-תמחלמ לש תויושחרתהב רומגו ילע
ם ללכבו ,םילוקיש המכש רשפא .(הנושארה
" תיחרזמה המגמה" ךינח ותואש לוקישה
ר סחה תא םילשי אליממ ןוכיתה ם״היבב
סהל רבחמה תא ועינה ,םירחא תורוקממ
ן כ־יפ-לע־ףא .הלא םימוחתב טעומב קפת
המב רסחה תא םילשהל היהי יאדכש המוד
י ואר םג יואר הז רפסש ׳תואבה תורוד
ם וגפל ידכ ךכב היהי אל ,םוקמ־לכמ .ןהל
.םירבדה לש תיגוטכוטואה הייארה תומלשב
ם יכרכה תשולשל ןושאר ,הז ךרכ םא
ן וכנ-לא דיעהל וב שי ,הז תודלות־רפס לש
א לא ונל רתונ אל ירה ,וירחא םיאבה לע
ושע ויהי םמוכיסב .חור־רצוקב םהל תוכחל
ו תעפשהש רישכמ שמשל ,םתסה־ןמ ,םיי

רתה הייארה בוציעב םימי־תכיראמו הבר
ל ש תיטילופואיגהו תירוטסיהה ,תיתוב
ל ש םצמוצמה ונבומב ,"תימוקמה הרבחה"
ו נאו ,רתוי בחרה ונבומב םג ומכ גשומה
ת יירפהל םורתל ידכ םהב היהיש הנומא
ם יגוחב תירוטסיההו תינידמה הבשחמה
.ונרוזא תולובגל ץוחמ םג םיניינועמ
- ץעויה תכשל תא ךרבל םוקמה םג ןאכ
ל ע ,הלשממה-שאר דרשמב םייברע־םיניינעל
ו תאצוהבו הז רוביח תנכהב הטקנש המזיה
ם ישעמה דחא הז היהש קפס ןיא .רואל
א והש םשכ ׳וז הכשל לש רתויב םייבויחה
ם הבש םייתורפסה םילעפמה לכבש ליעומה
ם ישעמו שי .הכ דע חבתשהל הלוכי איה
ת רגסמל ץוחמ םישוע ,םדא וא ,דסומש
, דסומה ןמ רתוי םימי םיכיראמ םדיקפת
. "דיקפת״ה ןמ רתוי וליפא ׳םדאה ןמ רתוי
ומש תמרוג תיחכונה תילארשיה תואיצמה
עמל עבתנ ,הכשל התוא ןוגכ ,ימשר דס
ורק םה הרואכלש םימוחתב םיצמאמלו םיש
ם יימשר תודסומל ,רתוי םיאיו ,רתוי םיב
י אוול .הבוטל וז םג ילוא דבעידב .תוחפ
ת בחרה לע התעד תתל הכשל התוא ףיסותו
ח רזמה יניינעב םיירבע םיארוק לש םתלכשה
ן ורקע ותוא יפ־לע ,ןורחא ןובשחב .ללכב
פא ,"הפיקעה השיגה" לש והשלכ-ירותסמ
- ורא תומגמ ןתוא תרשל ביטית ךכבש רש
ה תלועפ תא ךירדהל תובייחה חווט-תוכ
.רתויו רתוי

.ר .א

שדח רואב
. ורבחמבו ינויערה ואשונב רפסה לש ודוחיי
שי ץוביקב יברע לש ותטילק אוה אשונה
ה אורה ,יברע יאנותע אוה רבחמהו ,ילאר
ה ייאר .יברעה הדצמ ,ןבומכ ,היעבה תא
נעמו השדח איה ,התוידדצ-דח לכ לע ,וז
" שדח רוא״ב ריאהל תרמיתמ איהו ,תניי

־ שי־תנידמב יברעה־ירבעה תווצה־םויק תא
ד צה ןמ םג האב וז השיגש הדבועה .לאר
מוח תא תאש־רתיב הטילבמ רתוי שלחה
ח יכוהל רבחמה לש ותנווכ .היעבה לש התר

—םימעה ינש ןיב תמייקה םוהתה יבגלש
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י צראה־ץוביקה יקשמ .םיווש לארשי לכ
, םילגוסמ םניאש ,םירחאה םיצוביקל םימוד
ם ירבחכ םיברע טולקל ,םיצור םניאש וא
ם יעובצ םג םה ם״פמ ישנא .תויוכז-יווש
ה וחאהו ןויוושה תוממור רשאב ,םידסחתמו
־ וש םה השעמל וליאו םהיפב תימואלניבה
ר בח טולקל םישקתמו םינמואל-סיטסיניב
.םיבר םירבח ובש ץוביקב דחא יברע
י ימכ היה יברעה רבחהש ררבתמ רפסה ןמ
מל .הטלפל ןיאו העלבל ןיאש ,ןורגב םצע
ת יללכה הפיסאהו ,ןורתפ ול אצמנ לכה תור
ר בחכ ולבקל הטילחה קשמה ירבח לש
ד חאל ףא ןיא ,לכ־תישאר .תוביס יתשמ
ת רוצב גהנתה" אל אוה יכ ,ודגנ תונעט
ר הוט־יאל סחיב דשח והשימ בלב ררועתש
ו ז הביס התיה וליא ."ויתונווכב והשלכ
ה יה תווצה־םויקו ,ריפש לכה היה—דבלב
ינב קפתסה אל רבחמה אלא .רכשנ אצוי

ת ויהש ,הביס דוע איצמה אוהו ,הז קומ
ת דמוע" הגלפמהו ,תוריחב ינפל םידמועו
ן סר לכ תורסוחמ תופקתה ינפב השפנ לע
ר וסאו ,לאמשה דצמ םג ןימיה דצמ םג
ח גנל הגלפמה יאנושל הליע תתל ןאכ ונל
ף סונ תוביסה יתשל .ולבקל שי ןכל ,"התוא
לכה הפיסאב ןוידה לכש :דחא יאנת דוע
ם ומכ דוס ראשייו לכיטרפב םשריי אל תיל
.דבלב םיפתתשמה בלב
, ם״פמ תלהנמש הלומעתהו תוריחבה ןינע לכ
ם ניא ,םיברעה ברקב ,ידמל המועז החלצהב
ה מצע הלאשה .םיערוג ףאו—ןמורל םיפיסומ
י קלח ינש יבגל ידמ איה הבושחו תיניצר
ת א הלעמ רבחמה הב הרוצה .היסולכואה
א יה ץוביק־רבחכ יברע לש ותטילק ךרד
ת יתרבחה תואיצמבו ליאוה ,רתויב תחלצומ
ל ש תידיעה תא תגצימ תיצוביקה תרגסמה
ה ללאטע לש ונויער .תילארשיה הרבחה
ם ירחבומה תא הקווד ןחבמל דימעהל רוצנמ
, תיתורפסו תינויער הניחבמ ,אוה ונבש
- עתב אופא ול היה ךרוצ המ .ןובנו עלוק
ומה ,תוריחב לש "םיברע״בו תוריחב־תלומ
ד בוכמו ותרמוחמ םיערוגו אשונה תא םילד
ר יבסהל תוסנלו ןועטל םג רשפא ?ולקשמ
ם יללצה לע ,תוריחבה יטרקומד רטשמב יכ
 חרכה ןה ,םיירוביצה ונייח לע תוליטמ ןהש

ת א םלשל יאדכ יכו וידעלב רשפא-יאש
ת וריחב־אלל רחא רטשמ תמועל ,הזה ריחמה
.םיללצ-אללו
יקל הליג אל יברעה ףסויש איה תמאה
, ולש ןויסנה־תנש ךשמב ותוהז תא ץוב
ו בש רחא ץוביקב התוא הליג אלש םשכ
ן יבמו עדוי ארוקה ןיאו ,הכורא הפוקת השע
ר חאל .ןושארה ץוביקה תא בזע םעט המ
ו ירבח וכוה—שדחה ץוביקב רבדה עדונש
ה יה רתומ ונייח לש תואיצמב .המהדתב
ווכ ךותמ םהילא חלשנש וב דושחל םהל
י נוחטבה "וקית" תא ררבלו תוירוהט־אל תונ
ק פס ןיא .הנידמה לש ןוחטבה־תודסומ לצא
, םיברע לש ץוביק ךותל ידוהי עלקנ וליאש
א ל ,םימוד םיאנתב הלגתמ התיה ותוהזו
ו ליפא ילואו ,רתוי בוט סחיל הכוז היה
ה דיחי אוה ץוביקה .הברהב עורג סחיל
, לודג יתחפשמ את ןימ ,הרוגס תיתרבח
ה ב שי ץוחה ןמ הדושח תוננתסה לכו
ר נאה ןוזיאה תא הברה וא טעמ עזעזל ידכ
ת אצמנ ,ינש דצמ .וב םייקה יתרבחה־יש
ל ש םוחתב ונתנידמב "תיברעה היעבה"
, תונושה היתוניחב לע ,תדחוימ תושיגר
ת יתרבח הדיחי וזיא דגנ ןועטל ןיא ילואו
ם ירבחל םכפהלו םיברע טולקל השקתמה
ייחב רבד־לכל םיפתושלו תואלמ תויוכזב
.םירחא םיבר םירבח לש םה
ן מורב שי יתרבחה־ינויערה אשונה דבלמ
י ברעה לש ותבהא :יטימור-ישונא אשונ םג
ף וגב תרפוסמה ,תיאקירמא־תידוהי הריעצל
ו ז הבהא .ישיא יודיו לש חסונב ןושאר
ו תישארמ ,רופיסה לכב תכשמנו תחתמנ
ל ש וחותיפב הפי תבלתשמ איהו ,ופוס דעו
י תונמאה דצה ילוא והז .ירקיעה אשונה
ב תכנ ולוכ רפסה .רוצנמ לש ןמורב דיחיה
, הבר תויחטשב תובורק םימעפלו ,תוטשפב
. תונמאהו תורפסה םוחתב תובר תורמוי אלל
ם שור םישועו ,םיעטוקמ ,םירצק םיטפשמה
־ םירבד לש רשאמ הפ-לעב םירבד לש רתוי

, ויד בצוע אלו שטול אל ןונגסה .בתכבש
ם שאש אוה רפסה לש ייודיווה יפואה ילואו

ת אצוה ז שדח רואב :רוצנמ הללאטע •
.׳מע 1966 ; 177 ,ינרק
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ת ויהמ הקוחר תירבעה ןושלה םג .ךכב
י פכ הלבקל ונילע ךא ,תורפס לש ןושל
י די-לע רוקמב הארנכ הבתכנו ליאוה ,איהש
ן ושלב תיברע העבה לכ ונל הבושחו ,יברע
.תונמאבו תורפסב תירבעה
, רפסה תא אורקל שיו שי—םימגפה לכ םע
ג יצמו וז תיזכרמ היעבל ןטק בנשא חתופה
ן יאו םהילע םירבדמ ןיאש ,םיבושח םירבד
ת אש םגררמ ,ידמ רתוי םהילע םיבתוכ
ה רורב ןושלב רבחמה רמא ובל םע היהש
הש יפ־לע־ףאו .קרשו לחכ אלל ,הטושפו
י דכ םהב שי ,רתויב םיידדצ־דח םירבד
- לרוגהו םייניצרה םימוחתה דחא תא ריאהל
.םיינידמהו םייתרבחה ונייחב רתויב םיי

.פ .י

לובגה
ם ינושה םירוביג רימש השמ ןמיז "לובגה״ב
ם לוכו ,יתרבח דמעמבו אצומב הזמ הז
ת א תוררועמה תוילושה תובכשה לע םינמנ
ה ז .עצוממה םינותעה־ארוק לש ותונרקס
ם יעיפומ ,הז םע הז םג םיתעלו ,הז דצל
ו א ל״וח ידילי—"השדחה תיליעה" ישנא
ו א אבצ ישנא ,םיקסע־ישנא ,םירכיא ינב
אינולוק םידיקפ ,ם״וא ישנא ,רונשה ןונגנמ
, תוינימ תויטסבו האיבסב םיפוטש םייל
ל ש םהיבשוי ,ןותחתה םלועה ישנאו םיגהנ
וזקא םיסופיט" ,םירוורפב הליל־ינודערמ
ופיה—הררצומ לובגה־תנוכש ישנאו ,"םייט
ה נומא ירסח ,םילד :תיליעה ינב לש םכ
.םינתמוהמ ,םחוכב
ת ויהל יושע תווצק־ירוביג לש הז ןומיז

ה לילעב םצבשי רפוסהש יאנת־לע ,ןיינעמ
, הז דגנכ הז םדימעי ,תעדה-לע־תלבקתמ
ה שמ .םתשיגפב תועמשמ תעטל חילציו

.חילצה אל רימש
וציח איהש המוד םירוביגה לא ותוסחיתה
־ מו קחרממ םהב ןנובתמ אוה .רתויב תינ
וציחה רכיהה־ינמיס ,הכומנ תיפצת־תדוקנ
א והש םע ,לדגומב ול םיספתנ םהלש םיינ
 םהמ דחא לכ .ימינפה םמלועל רז ראשנ
ל א וירשק תכרעמשכ ,ומצע ינפב דמוע
וביגה רחבמ .רפסמל תנבומ-יתלב ותביבס
- ךלה תגצה ,ינוציחה םנקויד רואית ,םיר

 השמש םידמלמ םתוגהנתה-יסופדו םתבשחמ
ר טרופר לש םילכ ול ץמיא רפוסה רימש
, תושודנ תויצאיצוסא הלעמ ,עגרל ץיצמה
תהל םייושעה םיטרפב וירואית תא שדוגו
.םייטנקיפכ לבק
ו ינכש לש זע ררחשמ זוררצומ תנוכשמ דלי
ד יל הטילממו דקפהה-חטשל תרבוע וזו

, ךבסותמ רבג .וב הרתונש הבוזע הברוח
ח ורבלו ילארשיה דצה תא שוטנל טילחמה
. רקפהה־חטשב אוה ףא עקתנ ,ינדריה דצל
ם יששוח ,ותוחכונ לע םיעדויה ,םינדריה
. רורחישה לע םישקמו תרתסנ המיזממ
ת חתפתמ םידדצה ינש ןיב ררושה חתמב
ל ש םניינע קר .תימואלניב תירקת טעמכ
ן ורתפל איבמ "חטש״ב השענב םימס־ירחוס
ר ואיתב םומע הז השעמ־רופיס .יופצ־יתלב
ה שמ זחאנ ןאכו ,םיפתתשמה לש םמלוע
ש אל׳פ״ה תטישל "ינרדומ״ה ףילחתב רימש
, הברוחב בשויה ,ןלרוא לאפר ,ורוביג :"קב
א ל םלועמש םיכוראה ויבתכמ תא ארוק
ם ירצוי הלא םיבתכמ .ןבדנה ודוד לא חלש
ל ע םיסימעמו ,בורל "םיתמ םיחטש" ןמורב
ה יווק תא םישטשטמה םיטרפ שדוג הלילעה
.םיירקיעה
ה נקלא-סירומל ישארה רוביגה לש ונוימד
ירמאה תורפסב "הנפואבש רוביגה" ,גוצרה
ינש :אוה ירקמ םא םג ,ידמל טלוב ,תיאק
. םיבתכמ םיבתוכ םהינשו ,םיטבלתמ םה
ר וביג ןיבש לדבהכ אוה םהיניב לדבהה
עמ ידי-לע ענומה ,םויק־תוכז לעב יתורפס
ת וחוכו תושגר ,םיפחד לש תבכרומ תכר
תכמ .דודר יתוכאלמ רוביג ןיבל ,םיינוציח
- יכר-תוריקסב םילבוג ןלרוא לאפר לש ויב
ם יבהא־תונויסנו םייתרבח םייוליב לע תול
ר אתמ הב תוניצרה תדימ .םיטנטופמיא לש
י ושע תחפונמ "תיליע" לש הז םלוע רימש
ם ירוביגה ירואית .הבש םינובנה תא חדבל
ם נקויד תא טעמ אל םיריכזמ "םייממע״ה
ל ש םינומזפו םינוברעמב רייטצמ אוהש יפכ
.רודיבה-תומיב
רואמה ןומיזב ,המודמכ ,חרוט וניא רימש

!1966,םילעופ תירפס ?לובגה :רימש השמ •

.׳מע 304
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רוק ינפל איבהל ידכ אלא םירוביגהו תוע
ם יזירכמ וירוביג .םולשה תרושב תא ויא
ה מכ-דע ׳םתלכי לככ םימיעטמו ,םעפ אל
ם ילשורי תא הצוחה לובגה אוה יתוכאלמ
ם ימלשוריכ .םיקוחרל םיבורק ךפוהו ריעה
א ל ךא ,בל לכב ותא םיכסהל ונא םילוכי
- רויצב רימש זמור המ לע רעשל השק
ר ואיתבו ל״הצ יניצק לש ףלוסמה ןקוידה
.יברעה ןויגלה ןיצק לש "יביטקייבוא״ה
ם יארוק ךושמל יושע רפסהש חינהל שי
י רהש ׳הל הצוחמ ןה ץראב ןה ,םיטעמ אל
ת בהוא דציכ אורקל ןמדזמ םוי לכב אל
תמ דציכו ילארשי לש ותינוכמב תידבש
ם יריסמ םהש רחאל םיריכב םיניצק םיגהנ
ר אתל ידמל ביטימ םג רימשו ,םהידמ תא
, "ןותחתה םלועה" לש רודיבה יכרד תא
ר ימשש קר .םינותעב ןיידע וצומ אלש
מה תוקינכטב זחאנ אוהו ,תולודגב ךליה
ה נפואה יזכרמב "הנורחאה הלמה״כ תולבוק
תמ תונויער לע אוה זירכמ ףא תיתורפסה
ר מולו רוזחל אלא רתונ אל ךכיפל .םימדק
א ל ףא אליממו ,ןאכ ןיא תמא־תורפסש
.תיאידיאו תיתורפס תמא

.ז .א

הנשיה םילשוריב תודלי
, הירוטסיה אלו תורפס אל ונניאש ,הז רפס
ש י ,רולקלופ אלו יפרגויבוטוא רופיס אל
ת א םינפ־לכ־לע ,בלה תא ךשומה ןח וב
, עבטכו תדכ ,םיעוגעגב רכוזש ימ לש ובל
" לובמה ינפל" ונצראב םייחה תנומת תא
— ולש ותורחש תנומתמ קלח איה רשאב
תמה ,רתוי םיריעצ לש םבל תא םג ומכ
י ווהה לש וחוחינו ותמשנ תטילפ לע םיקפר
, עקרב ,םישרשב ךרוצה תשגרה ךותמ ,אוהה
ד ממבו—ףסונ דממב ,תדלומ-לש־תופיצרב
- ינב "םילארשי״כ םתיווהל—הקווד ימוקמ
.לומתא-ילב
רהש ךרוצ ירפ איה ףא רפסה לש ותביתכ
ואל "יהשלכ הטרדנא םיקהל" רבחמה שיג
וכילהב עונצה" ,ויבא תיב רשא םייח םת
ה ירלקפסא ןיעמ םהל שמשמ" ,ונושלכ ,"וית

, לוכיבכ ,ליצהל ימינפ ךרוצ ירפ ,"הז רפסב
ע ברא׳ב םייק היהש ןיע-ביהרמ יווה ותוא"
, "(הירבטו תפצ ,ןורבח ,םילשורי) ׳תוצרא
ם וש וירחא ריאשה ילבל ךלוהו ףחתסמה
.יח דירש
ם ילעמ רבחמה איבמ םתואש יווהה יקרפ
וט םימיו תותבש" לש יווה קרו־ךא טעמכ
יעב תאזו—"דוע םניאו ופלחש" םייחמ "םיב
ת ונוכשב תצקו םילשוריב הקיתעה ריעב רק
ם ינשב רקיעבו ,המוחל ץוחמש תושדחה
סאב לבא .ינאמותועה ןוטלשל תונורחאה
־ תיר״ל דעבמ ,םידעומו םיגח לש וז הירלקפ
ם יפקשנ ,םיינחלופ־םייגיגח םייח לש "סומ
ת וכילה ,לוח־לש־םייח םג הנמאנ ונילא
ל ש םגישו-סחישו םשובלמו םלכאמ ,םוימוי
אה תודליה-םלוע תא וסלכיאש םדאה*ינב
ץ וחמש םלועה םע םהיסחי םג ןכו—דוב
ת ודע ,םירחא תומוקמ םע ,םהירוגמ־תורצחל
ת ופוקתל רבוחמב ףא ,תורחא תותד ,תורחא
. י לש ישיאה ונורכז גשיהל תומדוקה
.עשוהי
ת יתימא חור-תרוק הז רפס םורגי קפס ילב
ל וכי .םירוביח לש הז גוס בבחמש ימ לכל
ם ימ לש םמעט ותאנהל וב םועטל םדא
" ה׳צאגופ" לש המעט ,ןייעממ םילועו־םיבואש
ה למח״ו רתעזב־ךעכ ,הפב החומינו הכירפ
."ןאלמ

.מ .ב

שבדהו בלחה לכ
ל ש ותומד תא שבגמ "שבדהו בלחה לכ"
, ילאוטקלטניא־יטנגלא "ררושמ״כ רבחמה
ל גרב ...םיזלוע םילילצ" תוכלמ לע שלוחה
ף א לע םיבוצע*םיבוצע םהשכ םג "הפחי
."םיקותמ" םתויה
הש םירשבתמ ונחנא ערלו בוטל רבעמ
ל צא תאזכ הביתכ אנוש..." ילוא היה רבחמ
ם אה" :ההות אוה ומצע לצא ךא ,"םירחא

ה נשיה םילשוריב תודלי :עשוהי בקעי *
ן בואר תאצוה !(ורבע םימימ יווה יקרפ)
.׳מע 1965 1 166 ,סמ
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ו ילאש להק ,וירבדל להק שיו "?הריש תאז
ה נפמ אוה ובלדרמושת תא רשאו הנופ אוה
:ומכ ,רתויב םיבושח םירבדל

ת א וששמו / ,דעורה לוגסל בל ומיש
ו עג ,וששמ ,בל ומיש... / בטיה ,חורה
הל ,דואה תא ףואשל / םיילפכ .בטיה
א ל הלילהו / רבוע אוה .ןנע לכ / ריא
.רחאי

:ומכו
ל ש / רופאה רואה רואל ,הזה רואב
...רופאה רואה ,הזה ברעה

א וה םתואש ול שי תוריבגו םינודא םג
ם ש םוקמ לכב תורצקה ויתורושל סינכמ
ה זופב תוזחתהלו תוארתהל ךרוצ ול שי
.תרחא וא תאז
:לשמל ,ךכ

אש / .יב ריצפמ התא המ .ינודא יב
, החרפ איה ? רישה תא בוש / ריש
, הארנכ ,ןאכ] .רוזחת אלו היפנכ / השרפ
ן ויסנ שי יכ ףא ,"רישה־תב״ל הנווכה
— הרוחב לע םג םירבדה תא ליחהל
/  ... / ידוע ןכא .ינודא ,עגר / [.נ .ת
ר שפא םייתניב / לבא םידקה ינודא...
ה קיתש / יהוז .ןאכ הקיתשה ןמ תונהיל
 טעמ םנמנל הצור / ינודא .דאמ הקיתע
? םלעיהל הצור ינודא // ?הניגנה ינפל
ו ניא / ימ יכו .ינודא / יל השוע קוחצ
?  םלעיהל / / הצור וניא ,םנמנל הצור
.הניגנמה טעמ דועו

ל קשמב וא ,חסונב איה האבש הניגנמהו
:ומכ ,דאמ םיבושח ,תושממבו

ל עופה דעווה ןינבב תבשל דל המל ,תרבג
/  ןאכ תבשל רשפאשכ / תורדתסהה לש
.םיזרא ןויסנפ ,הלוטמב / ןגב

תמ םירוביחב ררושמה ונתוא הכזמ ףסונב
:חסונה הזב הרישה תוהמ לע םינגנ

ת וריהזב ,םיררובמ םירבד תררבמ הריש
דסמ איה ,םירחבנ םירבד / תרחוב איה
ר מול / םירדוסמ םירבד אילפהל / תר
.ירשפא־יתלב אל םא ,השק / תרחא תאז
: וא

ם ע ;(םיריש) שבדהו בלחה לכ :ךז ןתנ •
.׳מע 95 ז 1966 ,דבוע

ם יסכרה / :הנומת רייצל הלוכי הריש
במ םימודמיד / ,ףורע תיז דואב הלאה
H  הלוכי איה .ןיי הז םג ,ההכ ץע ,םיליש
ל ש / הפקשה ,הנומת המצע איה תויהל
...הרופה ,המוסקה ןתביבסב םילמ

ק פס ליטהל זענש ונחנא המו ימ ,ןכ םא
. ולאכ רשא לכ-תוקבוחו תוינללוכ תורימאב
ו תוא עדיימ ,םייק וניא והשמש םוקמ לכב
ם ויק םייקתהל ותוא סונאל ידכ רבחמה
ם יסכרה" הקווד .ריינה לע יטסיריינאמ
ר ואה רואל ,הזה רואב" הקווד "הלאה
ו ניא רבחמהש םוקמב ."ברעה לש / רופאה
־ תולמו העידיה־א״ה תועצמאב עדייל חרוט
ת קירז תועצמאב תאז השוע אוה ,עודיי
ת יז רואב" הקווד .הנומת תלטה ,עבצ

ץ ע ,םילישבמ םימודמיד ,ףורע
ת ורושה וליאכ המוד ."ןיי הז םג ,ההכ
ממ ןהירחאמ תדמועש םושמ אל תורמגנ

ת בייחמש תיריש תועמשמ וא תיריש תוש
ך רוצ רבחמל שיש םושמ אלא רמגיהל ןתוא
ט קלטניא" לש "הנומת״ב ,"םילילצ״ב ,הזופב
א ל תורצק תורושה וליאכ המוד ."יטנגלא
" תוריהזב ,םיררובמ״ה—ם י ר ב ד ה ש םושמ
ל ש ודי־רצוק םושמ אלא ךכ םיבייחמ—
.םירבד לש םתושממ טע דדומתהל רבחמה

שגרה יפל ,ךז לשכנ האילפה הברמל
, (לוכיבכ־םיירילה) םיישיאה םירישב םג ,ונת
. ו תוספא ב ו ומצעב םצמטצמ אוה םהב
:לשמל ,ךכ

י נא רשאכ .קנע ינא / קרו קנע ינא
ם יעגונ / םיבכוכ ,ישאר תא / םירמ
ו נניא שיא / םירמ ינניא רשאכ .ישארב
.םירמ ינניאש ובל לא / םישמ

ם וחת ותואב ןולשכל תוטלוב תומגוד
חת לא״ו (59 ׳ע) ״םימעפל״ םג םישמשמ
.(58 ׳ע) ״ןוועל תאז יל בוש
א והש יוכיס הזיא םהל היהש "םיריש״ב םג
ר בחמה לשכנ תואכרמ אלל הלאכ תויהל
ן ושל-לוצליצ לכ רחא הריתיה ותוטיהלב
, (79 ׳ע) ״דר״ רישב ,לשמל ,ךכ .ףיוזמ
ת ינוניבךושל לש תוינקת תועבטמב שומישה
" םועפמ דמע" ,"דעל הדבא" ,"םעפ־יא" ומכ
איבמ דועו "רבשנ בל" ,"בוש יעמשב"
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- תניב תויושממו תויועמשמ חרכהב םרוגו
ת וידממ-דח ןה ןעבט םצעמש ,תוינקת-תוי
ה אנכו האיכ ,תויכרע־דחו תויעמשמ-דחו
, (תוחפ וא ,רתוי הקירבמ) החישל ,רמאמל
ן אכ רבדמ ינניא .תיריש תושממל אל ךא
ד לי" ומכ—םיקוחשו םיינירכס םייוטיב לע
, "םידלי תבצע" ,"ויתס לש בשמ" ,"דמחנ
ו תבהא" ,"םהירוענ ןורכז" ,"העמד וחמי"
ועה יפי" ,"ךשוחב טהל םודא" ,"תלעפתמה
" בויא קותמה ידבע" ,"דדוב ןאכ ינא" ,"םל
ר בחמה לשכנ םהימודבו םהבש ,םיבר דועו
.טעמכ ריש לכב
ר בחמה הסנמ םהב םידדובה תומוקמב םג
 ,לשמל ,ךכ .ןולשכ לחונ אוה ,"שדחל"
, "םיכלוה ינא המכ" :(19 ׳ע) ״ישש םויב״
מותשמ םימעפלו םיעקוש םימעפל ינא זא"
־ פרו שגרה־תוסיפרש ריענש קר בטומ ."םימ
ן יא הלא תומוקמב םיאטבתמה חורה־ןוי

, הלא "םישודיח" ,המודמכ ,קידצהל ידכ םהב
.לשוכו ץלואמ ראשנ ןכא םמושירש
* אה גאודל ,ינוחל תוקקדזהה םג ךכל המודב
, ינשה דצה ןמו—םולשבאל ,לאינדל ,ימוד
־ לכ תוכלשומו תואבומ תויומדל ,"ינווי״ה
ה ניא וז—"היגולותימ״ה ןמ ,לוכיבכ ,די־רחא
ו א ,תיריש תוקמע לש םשור ונב החינמ
ס ואיפרוא יכ רתוי המוד .תיריש תושממ
י נימו ,ינוה ,ושאר תא הנפמ וא קעוצה
ם יצוחנ ,ללכב "הידפולקיצנאה ןמ םיריש"
ס וסיב" םיארוקש־המ ךרוצל רבחמל ול
."ילאוטקלטניא
ך להמב ונתוא התויל ידמל המוגע השגרה
כאה הברו ,"שבדהו בלחה לכ״ב האירקה
ם עפ—ץבוקב ךתאירק םייסמ התאשכ הבז
ז חאיהל לוכי התא ןיאו—שלשו םיימעפו
ושה םג .ךתוא "ספת״ש דחא רישב וליפא
שנ "הבוט הרוש" חנומה) תובוטה תור
ה לא לצא םג םייקו־דמוע—ונלזמל—רא
ק ר אל םימלוה הדימ־ינק ןמזמ ודביאש
ר ענ (ללכב "ריש״ל םג אלא "בוט ריש״ל
לכו) רבחמל תקחוד העשה וליפא .ןרפסי

י דכ ("הבורמ הכאלמהו רצק ןמזה" :ונוש
ו נא ןיא ,ררושמל "תויהל" וא "ססבתהל"
, זעמ אוה ךיא" ןיבהלו סופתל םילוכי
.הריש הזל אורקל "םשה ןעמל

רמוחב ינא" :ךז ןתנ רמוא םירישה דחאב
ת ושעל / האי אלו ךכ אל :השק רזוג / ,ת
ו ליאכ הארנ ,תמאה ןעמל ."םירישה תא
ע ובקל ידכ תדחוימ הרמוחב ךרוצ לכ ןיא
ו נבלב קפס ןיא ףא .וז הנורחא העיבק
. "היישע״ל םינתינ םניא םירישש
.חיכוי "שבדהו בלחה לכ״ו

.נ .ת

חונמה לקספ א יתמ
תהב ,ונברקב ותומד תונשל וכרד־םצע לכ"
ז כרמו ונינפל הלעמ אוהש תוארמל םא
ת א ,םצעב ,ונא םיבהוא ...וביבסמ לוכיבכ
ת א ,תודחאה תא ,ונשפנמ וב ונעקשהש
ת א ,וניניבו וניב םימייקמ ונאש הינומרהה
ה צרוקשו ונדימ אלא הלחונ אוה ןיאש ,שפנה
, רפסה לש ורוביג רמוא ךכ ,"וניתונורכזמ
ה רות .רבחמה לש "תויסחיה תרות" יפל
ה ירלקפסא אלא הניא תואיצמהש החינמ וז

ה ירלקפסא םגו ,וניתושגרהו וניתובשחמ לש
ם אתהב ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ וז
בוקה ,םייחה יכרע םג .ונלש חורה־בצמל
ד יחיה ןיבו ורבחל םדא ןיבש םיסחיב םיע
ם ינתשמ םה .םיעובקו םיטלחומ םניא ,ללכל
מב .םוקמהו ןמזה יאנת יפלו תוביסמה יפל
ה יורשו תישממ־יתלב איהש ,וזכ תואיצ
ה שק ,הדונתו העונת לש בצמב דימת
, םויק לש לפרע ןימב ףחרמ םדאה .תויחל
ה אידיא וא הנומא אללו תחתמ םיסב אלל
ם ייח ןיבש לובגה וליפא .הלעמלמ יהשלכ
ן יא םהינש ירהש ,ךלוהו שטשטימ תוומל
ו א ,יח אוהש תמ ךפוה םדאה .שממ םהב
ה מודמה תודבאתהה רשא ,תמ אוהש יח
ם ג גהונ אוה .ויתויעבל ןורתפ ול תשמשמ
ה בצמהש ,ולש ורבק לא םיחרפ איבהל
ר ובק אוהש שוריפב הזירכמ וילע רשא
...היתחתמ

?  חונמה לקספ איתמ :ולדנאריפ י׳גיאול •
/  דבוע םע תאצוה ?הדור םירמ :םוגרת
.׳מע 1966? 208 ,םעל הירפס
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י הוז .תועווז־טרס אלו הז אוה םולח אל
ה בצועש ,חונמה לקספ איתמ לש וייח־ךרד
, ולדבאריפ י׳גיאול יקלטיאה רפוסה ידי־לע
חה ןמ ותבזכאו תימיספה ומלוע־תפקשהש
ה ריפכו תואיצמב הריפכ ידיל והואיבה םיי
ל רוג שי .םדאה ינפל הריחב ןיא .םדאב
ל וטנ ץפח ומכ ולטלטמו וב קחשמה ,רויע
ם דאל ול ןיא ףא .תימינפ הרכהו ימצע ןוצר
ה זיאל וייח-תניפס תא תוטהל תורשפא לכ
" תיב־לעב" וניא אוהו ליאוה ,אוהש ןוויכ
ירזה םעו ,םרוז לכה ,ףטוש לכה .ומצע לע
יריו ויתוילע .םדאה םג ףחסנ תיללכה המ
חהמ וא וחוכמ תועבונ ןניא םייחב ויתוד
ק חשמ״ילכ שמשמ אוה בטומה לכל .ותטל
ו ילא םילפטנ עורגה הרקמב .המ וא ימ דיב
ק באל םהיניב קחשנ אוהו לרוגה יעגפ
.חרופ

י יח םניא חונמה לקספ איתמ לש וייח יכ
ן וצרב אלש ושענש ויאושינ .ליגר םדא
, תינוריעה הירפסב ותסנרפ ?הרקמ ךרדבו
מה ןמ החירבה :תורדקו ןוממיש האלמה
ת ועצמאב הייחתהו "תוומה" ידי־לע תואיצ
: ולראק-הטנומב ףרוג אוהש ברה ףסכה
בתסהמ האצותכ ,אמורב הינשה תודבאתהה
ר וקיב םשל ותרייעל הרזחהו ,תפסונ תוכ
א לה הלא לכ—ולש ורבק לע םיחרפ תאלעהו
ן מ קותינ לש ךרד־אל-ךרדב םה םינויצ
, יתואיצמ שיא אוהש ,ויחא .םייחבש שממה
ם ע םיאושינ ידי־לע תויעבה לכ תא רתופ
, חונמה לקספ איתמ וליאו :הרישע הלכ
א רוקה ןיאו) והומכ ישעמ תויהל לוכי וניאש
, רבחמה תסריגל ,(לוכי וניא עודמ ןיבמ
לועב הזיחא ול ןיאו םילגה ינפ-לע עלקנ

.ולש ורבקל טרפ—ונמ
ם ישש ינפל ונדמלל ולדנאריפ שקיב המ
ר יצחכ ,רבשנה םרחכ לושמ םדאש ?םינש
ם ולחכו תבשונ חורכ ,רבוע לצכ ,שבי
־ רבכשב ובתכנו ועדונ הלא לכ ירהו—ףועי
ם יטבלה תא ךכ לע ףיסוהל םאו .םימיה
וחירב תא ,חונמה רוביגה לש םירופריפהו

ם יגולונומ" ינימ תופוצרה ,ויתורזחו וית
 םמע ןיאו ,םיממעשמ הלא ירה ,"םיימינפ
.ונרוד-ינבל יהשלכ הרוןעב

אידו הלילע לש םירואיתב—םוגרתל רשאו
ח יש דוסב וליאו ,טוהרו ףטוש אוה םיגול
בכ .עגיו דבכ אוה תובובנה תויוכפתשהה
ר בחמה ןמ תעבונ איהש רשפא וז תוד
ר תוי תמגרתמה לע דיבכהש ,רוקמה ןמו

.ארוקה לע רשאמ

ןודנולמ קחרה
ה אלפומ הגיזמ שי ןוסבוקיי׳ג ןד לש וירופיסב
. תימורדה הקירפאב עבט-ףונו םדא־ףונ לש
ה עידיהו עקרה תא רבחמל תקפסמ וז הגיזמ
. םירוחשל םינבלה ןיב םיסחיה ירואיתל
ן מו הברעה ןמ תבשנמה ,הדיבכמה תואלה
בימ ,רפכה תאו ריעה תא םיבבוסמה ,רבדמה
ה תא הריאשמו תושגרהה תיחולחל תא תש
ן ואפיקהו תושקונה .םיקמוצמו םישבי םישנא
ם ניבש םיסחיה תא םיבצעמו םהילע םיטלתשמ
ה זה שבויה ןמ םיבאוש םינבלה .םהירבח ןיבל
א וה םירוחשל .םירוחשה לע םתונוילע תא
 םדאל הליבסה םתעינכב הנגה-יעצמא שמשמ
א לא ,םינבלה תא םיתרשמ םה ,םנמא .ןבלה
ד חפה ןמו תמליאה המיאה ןמ וב שי םתורישש
ם יכרד יפלאב םהינודאל םירבעומה ,קתושה
.תויולגו תויומס
ת א רצ הקירפא-סורד לש ירבדמה עבטה
ונ ןימכ םרז ריוואה" .ותומדבו ומלצב םדאה
ל ע ופכא דיבכה םוחה ...ךרו לפא ,םח לז

ועה םע הירשק תא קתינ ,התוז; דדוב ,ריעה
ה דדוב הדמע איהו ,הדבלמ רבד היה אל .םל
, ךרהו לפאה ,םחה ,לזונה ריוואה ."ץראה בלב
דמה לש ותטילש .םדה תא—רחא לזונ ריכזמ
ה תאירקב ,המחה חורה יצרפב תרדוח רב
א שינה לוחה חירב ,םילחנה-תגוח לש המודרה
יהב") תבכרה לש התניק תקירשבו ,ריוואב
ב זענ וליאכ ,הלוק עמשנ תבכרה תקירש עמש
. ("הברעה תכשחב דדבל שטינ ,חכשנו םוקמה
ם ישנא הריבעמ ,םיקוחר תברקמה ,תבכרה
, קהבומ םייח־תוא תשמשמו םוקמל םוקממ
ה ניקו הבוזע ,תודידב לש תודע ןאכ הכפה
.ריעל שלפ רבדמה .דחי םג ףונו םדא לע

. מ :םוגרת :ןודנולמ קחרה :ןוסבוקי׳ג ןד •
.,מע 1966 : 208 ,עובלג/סילעופ תירפס :חלש
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* רסמה םיצע ׳תפזה םע לברעתמ רבדמה לוח"
־ ילק־ישבוימ ,םיקומצ ,חיל־ירסח ,לודגל םיב
ם ישוחכ םיחיש לש רדג ז״םילע־ילילד ,הפ
ה ברע ; םיקהוב םיימש לש עקר לע םידולחו

ד ק ץע ;לילד בשעו םינבא תעורז ,הממוש
ר יוואה ;קיהבמ אשדו םירוחש םיעלס ;ינצ
- ולה ללחב ויתחת עורכל דמע וליאכ" ,םמוד
י בשמ" .דבלב הלעמלמ םרוז וניא םוחה ."טה
 המדאה התיה וליאכ ,המדאה ןמ םיאצוי לוח
."יח ףוג לש ורובט
־ וס םילצע םימתכ ינש—םירפיצ יתש" ? יחהו
יהו ."רבדמ לש וריוואב תילכת ילב םיבב
, םייחל םעט םוש ,רדס םוש היה אל" ?םימ
ר חא הז םיאבה תולילו םימי קר .ןויגה םוש
דחה התרושב יהוז ."ץק ילבו ףוס ילב ,הז

ץ רא יקעז" אל .תימורדה הקירפא לש הש
ם ימוד םירפס אלו "םוי דבאי" אלו "הבוהא
בל ןיב קבאמה לרוג תא םיראתמה ,םירחא
ד מעמ ילדבה לש עקרה לע ,םירוחשל םינ
ל ש וירופיסב תשרפנ השדח העירי .שוכרו
ם ינבל—לכה םייובש הב רשא ,ןוסבוקי׳ג
ת ורשפא ילב ,ףונה לש וימסקב—םירוחשו
.םהמ ררחתשהל
ר ופיסה ."רזה" אוה רתויב םשורה־זע רופיסה
ק תנמ אוהו ,םירופס וימיש ןבל םדא ראתמ
ם מוש תיבב תומל אבו ויבורקמו ונבמ ומצע
? רבדמהו יארפה ףונה ןמ קלח אוהש ,רדוקו
, םיפסכה ,םיקסעה םלועמ שיאה לש ותחירב
רקמה השקה ותלחממ האצותכ ,הלודגה ריעה
ה נידעו הקד תונמאב תבצועמ ,וצק תא תב
ידאהו ינוציחה םלועה ןמ תוקתניהה .רתויב
־ פב תורסמנ ימינפה ומלועבש םירבדל תוש
לוע תא לעופב האור ארוקה .הבר תויטסאל
ח כונ ודבל דמועה ,ןבלה שיאה לש עווגה ומ
ש יאה לש םינורחאה וימיש רשפא .ולרוג
ל ש תירבדמה הריוואב ,ךלוהו עקושה ,ןבלה
א לא םניא ,םילודגה םייאקירפאה םיבחרמה
ם דאה לש וצק .ולוכ ןבלה עזגל למס וא לשמ
וכה תתרשמה לש היניע דגנל עווגה ,ןבלה
ש י ילואו .ללכה לע טרפה ןמ דמלל אב ,תיש
ש יאל ברואה לרוגה לש השק תוזח ןאכ
.רוע-ירוחש היבשות בורש ,וז ץראב ןבלה
ה נירקמה ,המדאה חיר הלוע םירופיסה לכמ
.תולילעה לעו םישנאה לע הנואמו התמצעמ

, הריוואבש הקזחה תוילרוגה םג האב הנממ
עמלו םדאה-ינב ירציל םימוחת תמחות איהו

ה בר הדימב תללוש תירבדמה תודבכה .םהיש
ל ש עטק ללוכ רופיס לכ .ישפחה םנוצר תא
ו בלב הזונגה ,תיעזג השרומ םיאלמה ,םייח
ל ש םמלוע וליפא .רוחש לכ לשו ןבל לכ לש
ם ירוחשהו םינבלה .הנממ רוטפ וניא םידליה
ם ה ןכ-יפ־לע-ףאו ,תחא הפיפכב ,םנמא ,םירד
ם יפתושמה םהייחו ,הזמ הז םידרפנו םיקוחר
ם דא ןיבש הבריקה תאו החמשה תא םירסח
ת כלהמ האכדמ הגות .םישגפנ םניאו ורבחל
ם ניאו םיאור םניאש תמרוגה איהו ,םהיניב
ל ש םנובלע .םיבורקה םהיתימעב םישיגרמ
־ ה םדיקפתו ,דמעמב םיתוחנ םהש—םירוחשה
ה עימשה ,הייארה-םוחתמ םאיצומ ףא יתוריש
ה טקש הרוצב רסמנ—םינבלה לש השוחתהו
.רתויב םשור־תזעו
והיה תושיגרה .רפסב "תידוהי הדוקנ" םג שי
א יהו ,רתוי הפירח םישוכה לש םנובלעל תיד
, דחא רופיס .תידוהיה היעבה תא תררועמ
ו בו ,הז ןינעל רבחמה שידקמ ,"רפכב םוי"
ן יב עגמה־תדוקנ תא תולעהל חילצמ אוה
ם ידוהיל היה הארנ .תישוכה היעבל וז היעב
ך כ-רחאו ישוכ דליב וללעתה םירנאקירסאש
ה יה המדנ םירנאקירפאל .םידוהיה תא ופדיג

לגתנ רוריבב .םדגנכ ףודיג וטלפ םידוהיהש
ל צא עקשימה לבא ,המודמה הנבהה־יא הת
ם ייתסמ רופיסה .בילעמו אכדמ היה םידוהיה
ו נמצע ונשח .הממדב התיבה ונבש" :ךכ
ה יה ןוחצנה השעמל יכ ףא ,םיסבומו םיאכודמ
ם תס ."בושח והשמ ונדביא ונלוכ ךא .ונלש
ד באש בושחה רבדה והמ שריפ אלו רבחמה
יסה ךותמ לבא ,םירנאקירפאה םע חוכיווב
א מש ידוהיה לש ותגאד לע םידמל ונא רופ
ד צל םידמוע םהש "םייוגה" םהילע ורמאי
.םישוכה

.פ .י

תיאנומשחה הקינרב
ב וש .טסא׳פ דראוה לצא שדח ןיא ,הרואכל
ת גצה ךרוצל הירוטסיהה ןמ קרפ ול ץמיא
ך א .הרבח תויעבב תוילאוטקאה ויתופקשה
ןייצמ "תיאנומשחה הקינרב" ןמורה ,השעמל
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ה בריה רבעשל םא .ותביתכ ךרדב שודיח
־ יקבאמל למס וכפחש תויומד לוטיל טסא׳פ
חהל הסינו ,תודמעמ וא םימע לש רודחיש
ל ש םתוישרש לע עיבצהלו תויח ןהב ריד
ת ומד לטנ ןאכ ירה ,ןמזה־ינב תונויער
ר ואית ידכ ךותו תקולחמב היונש התכרעהש
סומ לע םיבר הלאש־ינמיס דימעה הלרוג
ת ייארבו ראותמה רבעה־קרפ תכרעהב תומכ
.הווהה
ן וטלש תחת לארשי־ץרא לש הלרוגב ןויע
, הנטק ץראב .תובר תואילפ ררועמ אמור
, תלדלדימו תכסכוסמ ,תותיכו םימע תבורמ
שונה תוינחור תוריצי וז הפוקתב תורצונ
ל ש םלועה־תפקשהב הכפהמ ןהמע תוא
כוא לש תונטק תוצובק ,ןוכיתה םיה ימע
י נפב הרידאה אמור תא תודימעמ םיסול
ז אמ םתומכ העדי אלש םייאבצ םינחבמ
ץ ראה תייסולכוא .תשדח-תרק לע הנוחצנ
ן יחבהל ןיאש ךכ ידכ דע תלצופמ הנטקה
ן יב היצקינומוקה רסוחו ,םינושה היביכרב
הו םאצומב ךרעל םיהזה ,םינושה היקלח
ת וחיתמ ידיל איבמ ,הז דצל הז םינכוש
ו כפה םינוש םימעטמ .הבורמ םימד־תוכיפשו
י נפל הנושארה האמב לארשי-ץרא תורוק
ס יסב ,הריפסל הנושארה האמבו ,הריפסה
ורה תורוקמה .םיירצונו םיידוהי םיסותימל
( והיתתמ־ןב ףסוי לש וירפס ללוכ) םיימ
ל ש החוכנ הייארל םיעייסמ םניא םה ףא
ו מוקמ לע דומעל רמיתה אל טסא׳פ .תורוקה
חא תויעב והודירטה םלוא ,ןוירוטסיה לש
־ ירבדב ןויע בגא תוררועתמה ולאמ תוד
לו תויעבה תא חסנל ידכ .הפוקתה ימי
י ד ,ןהילע תירוקמה ותפקשה תא תולעה
עפשהש ,ןפוד-תאצוי תומד לוטיל ול היה
ת יעצמא-יתלב התיה אל תוערואמה לע הת
ה ריבסמ הלעפלו הל הביבסה תכרעהש אלא
ת א ורואית .הפוקתל ינייפאה תא טעמב אל
ה לגתמ ,קתרמו יח אוה םפידגא תב הקינרב
ו תדימעבו רוביגה שפנב תוננובתה רשוכ וב
.תחאכ ול הרזהו הבורקה ,ותביבס לומ

j  תיאנומשחה הקינרב :טסא׳פ דראווה *
j  1966 ,רדה תאצוה ז חלש לאירוא :םגורת
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רתה תכינח ,רעשה־תמודא ,ההובגה הקינרב
- תיב תוכילה תלעב ,תימורהו תינוויה תוב
. שפנ־ןויווש הביבס הריאשמ הניא ,תוכלמה
- תפרוט תצלפמ תופילח הב האור ןומהה
ם או ,היחא םע ןימ-יסחיב האבה ,םירבג
ר שק לכ ןיא .הבהאו ךור תעפוש הלודג
־ תאמצ השאה לש תיתימאה התומד ןיב
ומתל יוטיבה-תפירחו הנחבהה־תקד ,הבהאה
ה ומכ .ןומהה יניעב תרייטצמ איה הב הנ
ע גרמ :םייאבצו םיינחור םיגיהנמ ראשכ
ו ליאכ םידגנתמו םידיסח םביבס וזכרתהש
צנ םתומדו ,םהלש דיחיה־תושרמ ועקפוה
.םתביבס יכרצ יפל הרייט
ל ש ותוקקדזה תעפות רחא הקחתמ טסא׳פ
א וה .תוהולא יפילחת ,םייח םילמסל ןומהה
נמה תריצי לש םזינכימה תא ףושחל הסנמ
. וידגנתמו ויצירעמ ידיב יובשל ותכיפהו גיה
ם ילגתמה םימוצעה תוחוכה תא ראתמ אוה
ו תוגיהנמש שאר םהל םקש עגרמ םינומהב
ם ייוואמלו םירתסנ תוחוכל ןקרופ תנתונ
ח ילצמ טסא׳פ .םהב םינופסה םיעדומ-יתלב
ת סרוהה תוקולחמ־תרסוימ הרבח רואיתב
־ רשבה התומד ההות הכותבשכ ,המצע תא
ת ועמשמ תונקהל הסנמה ,הקינרב לש תימדו
ת וערואמה לע טלתשהלו שחרתמל םעטו
ריש הררשה חוכבו ,הנוהו התלפשה חוכב
ה ל המדנש םיעגרב םג ךא .היבאמ הש
ה טילשה הידימ תטמשנ הדיב רבדה הלע יכ
.שחרתמה לע
ת ורוקב םיקרפ ול םיריהנש טסאפב וב רכינ
ט עמ אל קסעש םג וב רכינו ,םידוהיה
ל ש התלחגב הורכבו ב״הרא לש הירוטסיהב
וטו םיבר המע הפחסש וננמז־תב העונת
־ צטירפרטניאב גרח אל םג םא ,ךכיפל .םיב
ת רכינ) תורוקמב תועודיה תודבועה ןמ הי
ו תכרעהו ,םויבאלפ לש ותומדמ העיתר וב
י רה ,(רתויב תילילש איה םיקירקיסה תא
וא לש ןתווהתהב דמלש המב אוה ודוחיי

תרבח תועונת לש הנבמבו תוינגורטה תומ
ה פוקת התוא ריאמש אוה הז ןויסנ .תוי
ה יצקיפיטסימ לכמ תררחושמ ,השדח הראה
.ונרוד־ןב םדא לש ןויסנ תריתעו
ק ידצמה ,ללה תיב לש תופקשהל ותבריק
ותענומ הניא ,םהש ומכ םייחה ןעמל ץמאמ
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ו ז הלוכסא לש התלכי־יא לע עיבצהלמ
. "םילפא" תוחוכ לש םתואיג לומ דומעל
ם יקודצה לש םתלכי־יא תא טילבמ אוה
ר שקת־יכרד תועצמאב םינומהה לא עיגהל
שאה ינפמ ריהזמ אוה ,תוילאנויצנבנוק תר
ת ומצמוצמ תורגסמ לא תוסנכתהבש היל
ת וחוכ לע הטילש ירדענ בוט־ישרוד לש
ה נכסה לע עירתמ אוה ,םיינידמו םייסנניפ
ונת לש םיגיהנמ תובכש תיילעבש הלודגה
שמו תוינידמב םירוב םהש תוינומה תוע
.םתחלצהמ םירכת
ת ועונתה ןמ טסא׳פ לש תובזכאל דעבמ
ט עמכ יונישלו המדיקל תומחולה תוינומהה
ג יהנמה רשכוי וב םלועל עוגעגה עמשנ
־ שיא עדיי וב ,הקינרבכ ,ותודלימ הגהנהל
, ןועמשכ ,אפרמכו ךנחמכ ודיקפת תא חורה
, לילגה ישנאכ ,םהלשב םינומהה וקסעי וב
ט עמ םיתחשומ ,םיגיהנמ ידי־לע וגהנויו
. םפירגא תמגוד ,םתכאלמ יעדוי ךא םיצירעו
פוהו המוחתמ תגרוח איהש עגרמ הקינרב
ן ועמש ,תידוהי "תיבגמ-תינקסע" תויהל תכ
ורי ינומהו ,יאקיטילופ ךפוה אוהש עגרמ
ם חלל גואדלמ םילדח םהש עגרמ םילש
.םמצע לע הילכ םיאיבמ ,שובלו
ם ג ,חלש לאירוא לש ומוגרת חבשל יואר
־ ישודיח וצבשב ארוקה לע לקה אל םא
.בורל ןושל

.ז .א

שאה םוי
ל ש הכורא הרוש האצי םויה דעו 1949־מ
קפמו םיגיהנמ ויהש־ימ לש תונורכז ירפס
- יאבצהדוגראב םירנויצקנופו םימחול ,םיד
ם ג ןבומכו ,לארשי־תוריח־ימחולב ,ימואלה
ערל ידכ .היתודסומלו היתוחולשל ,"הנגה״ב
, חרוא־בגא ,ןאכ ןייצנש יד ןורכזה תא ןנ
ל ארשי ר״ד ,ןיגב םחנמ לש םהירוביח תא
ה לואג ,דודירמ בקעי ,ןיקנל והילא ,בייש
, לקד םירפא ,הזאו ןרהא ,יאנב בקעי ,ןהכ
־ ןב דוד םג עודי ןבומבו ,רודרמ הינומ
ו ז הנומתל .ןולא לאגי וא ,לשמל ,ןוירוג
ן יאש ,םיללוכ םיירוטסיה םירקחמ םג םיסנכנ
, הנגהה רפס ןוגכ ,הקוור ישיא םתוח םהב

— הנורחאבו ,י״חל יבתכ ,ח״מלפה רפס
ראה תודלות״מ ועיפוה רבכש םיכרכה ינש
ת ופסות .בינ דודל "ימואלה יאבצה ןוג
ם ישיא ,הכלהל ׳הילע ףיסוהל ולכוי תובושח
ן תנ וא ,ילילג לארשי ,הנס השמ ר״דכ
ל אומשו (יקצינרזי) רימש קחצי ,רומ־ןילי
ם ינורחאה הלאש רבתסמ יכ ףא—לאירא
־ עטמ שיאו שיא ,ללכ ןיידע םיננוכתמ םניא
ן מ םהיתונורכז םוסריפל תשגל ,אוהדימ
.1948־ב המייתסנש הפוקתה
ה רקיעמש—וז תורפסל הנורחאה המורתה
ל ש הירוטסיהה־קרפ תא רזחשל האב איה
שלו ופשחל ,"הנידמה תא איבהש" רושעה
ו רפס איה—תונוש תויווזמ רוא וילע ךופ
ל ״צאה תדקפמ רבח היהש ,ץכ לאומש לש
ח וכה דקפמו ןוגראה לש תונורחאה ויתונשב
ד ע ,םילשוריב ,ולש ןורחאה "יאמצע״ה
ה לשממה ןמ םוטמיטלוא ףכאב ותוקרפתהל
ת חיצר תובקעב ,ןוירוג־ןב .ד לש תינמזה
ת יזח" לש הישנא ידיב טודאנרב ןזורה
ר פס .1948 רבמטפסב ,תירותסמה ״תדלומה
ה נש 17־מ הלעמל אופא רוא האור הז

- ילע־תשרפ תא םימתוחה תוערואמה ירחא
.ותל
ו אלימש םישיא ידיב ובתכנש םירפסה לכמ
ל ש תומחולה תורתחמב םייזכרמ םידיקפת
ניאהו לוקשה רפסה ילוא והז םהה םימיה
ל לגב םג ילואו ,ןכל ילוא .רתויב יטנגילט
, םהה םימיה ןמ רבכ ונקחרתהש קוחירה
ר תוי הזע הבוגת להקה־תעדב ררועל הכז

— םהינימל םיביריו םיתימע לש םהירוביחמ
־ שמהה־בר ןויזופמיסה ,ראשה ךותב ,דיעיו
וה תובקעב "בירעמ" םייקש םידההו־םיכ
ן ה ,רפסה לש תדחוימה ותוכיא ןה .ותעפ
, המודמכ ,תורשקתמ תירוביצה ותעפשה
־ שיאכו העונת־שיאכ ותוליעפב םגש הדבועל
א לימ ,תחאכ היולגהו תיתרתחמה ,ל״צא
ם ייתרבסה־םיינידמ םידיקפת רקיעב רבחמה
ך כל .ץוח־ימרוג םע אשמו־עגמ םרקיעש
־ בש םינותנ קר אל ,םתסהךמ ,והורישכה
םורד שיאכ יתוברתה ועקר םג אלא גזמ

, ינרק תאצוה ;שאה םוי :ץכ לאומש *
/טע 1966 > 467



םירפס176

א שנש ינויצה טהלה לכ םעש ׳הקירפא
ך וניח לש קהבומ רצומ םג והירה ובוחב
.יסקס־ולגנא ,יברעמ
ה פוקתה רמג ןיב ופקנ הנש 17 ,רומאכ
ה נש 17־ו ,ומוסריפ ןיבל רפסב הנודנה
יגפב לחה ,ופוג רבחמה לש ורופיס ףיקמ
- סגאהויב יקסניטוב׳ז באז םע הנושאר הש
ה חמיי־לב םתוח העיבטהש השיגפ—גרוב
חאה הימיב רומגו—ץכ רמ לש וייח לע
ף וגכ "תיאקסניטוב׳זה העונתה" לש םינור
יצמה החיכוהש יפכ ,השעמלש םימי ,ןיוזמ
־ תדמעומכ הניד תא וכתח ,זאמ תוא
־ תלוג תניחבב איהש השרפהו .ןוטלשל
, יתמרדהו ירוטסיהה ואישו ,הז רפסב תרתוכ
ת שרפ ,"הנלטלא" קשנה־תיינא תשרפ איה
- וביטו הינאה ץוציפ לש "שאה םוי" ותוא
ר פסה יורק ,עודי ןבומב ,ומש לעש ,הע
ו רואיתו ותסריג יפלש השעמה אוה—ולוכ
חתה תא רגמל ,חילצהו ,דעונ ץכ רמ לש
- ןב דוד לש ותורמל רתויב תנכוסמה תור
ה נידמכ לארשי לש המויק תישארב ןוירוג
, אופא רייטצמ םילשוריב קוריפה .תיאמצע
- קספ לש ועוציב רמגכ ,רוחאל־הפקשה בגא
."שאה םוי״ב אצוהש בהולה ןידה
־ יקרפ לש ףוריצ אוה ץכ רמ לש ורפס
־ תירואית םירבד-תאצרה םע םיישיא תונורכז
ם יקבאמו םייטילופ תוערואמ לש תינחתנ
ד יקפת אלימ לודגה םקלחבש ,םיירוביצ
ל ש המינ תמועל .רתוי וא תוחפ ,ליעפ
לחב ,רומוה־יוורו חכופמ ,יביטקייבוא קיפיא

קייבוס טופיש לש המינ שי ,םיישיאה ויק
ו יקלחב ,שובכ םותאפ רודחו הטוב ,יביט
ה ריתס ששח ןאכ שי הרואכל .םיישיא-אלה
ג ישהל רבחמה חילצמ לעופב ךא ,תימינפ
- תריציב ומכ טעמכ ,ןיוצמ ינומרה ןוזיא
א רוקה בל תא הבוש אוהו ,תיסאלק תונמא
ר רועמ אוהש םשכ—בתוכה לש ותוישיאל
מו לעמ ,ותדימעלו ותדמעל דובכ-סחי וב
.םניעב םיראשנה תועד-יקוליחל רבע
ם וי" לש ותלעמ־דוחיי ללגב הקווד ילוא
וביצ הדועתכ ןה ישיא רופיסכ ןה ,"שאה
ה קחרתה המ-דע טילבהל אוה עייסמ ,תיר
ו נלוכ ונקחרתה המ-דעו ,תילארשיה הרבחה
הו תולילעה ןמ ,ערל םאו בוטל םא ,המע
ל כ ורהימ-המ—םימי םתוא לש םיסומלופ
ם ג אלא הירוטסיה תושעל קר אל הלא
ן וימדה-יווק לכ םע .הירוטסיה תושעיהל
ת וחתפתהה ירה ,םירבדה-עבטמ ,ומייקתנש
, תיצוביקה ונתיווה לש התוהמב תדמתמה
ב וטיקבו ונלש םויקה־תויעבב ץרמנה טסיהה
ו גיצהש םה ,וניתוכרעמב ימינפה ינויערה
, קיר ילככ "תיאקסניטוב׳זה העונתה" תא
ק ד אל) תורקעו סוריס ןיד זאמ הילע ורזג
ימב םג אלא ,ילכלכה וא ,ינידמה רושימב
, שפנה־תוריסמ תא וריאשהו ,(יאידיאה רוש
ו מלגתנש ילאוטקלטניאה רשועהו חורה-זוע
א לל ,ןקרופ אלל ,ךשמה אלל התעשב הב
.בזכאה לחנכ .קיפא

.ר .א

םילמנו ץוח תודובעל הרבח
מ״עב הנוב-ללוס לש ודוסימ

לארשיכ תוירוכצ תודובעו תויסדנה תודובע

 ,טפנו םימ־יוק ,תורהנמ ,תויעקרק תת תודובע ,רפע תודובע)
(םילמנ יוניב

תוירוכצ תודובעו ןינב תונלבקל תופתושמ תורבחו םיפינס

ןוכיתה חרזמהו היסא ,הקירפאב

םילמנ לועפיתל םיתוריש
(תליא ,ןושיק ,הפיח)

הכאלמו הישעת ילעפמ
(תליא ,ביבא״לת ,הפיח)
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, למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
ינס הקימרק ,הקינורטקלא
י רצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

•הקיטסלפו תכתמ
00« 8״מ החותפ הכורעתה
•צ־החא 30*4 דע רקובב

םיגספמה
10U00S

n
וא

ק נב
ש גוקסיד
"לארשיל

27/29 יולה הדוהי ׳חר י זכרמה
ץראה יבחרב םיפינס 102
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תרבוחב םיפתתשמה

ם ג הלח תרבוח התואב .טכ תרבוחב הנושארל "תשק״ב וספדנ תרפא יבצ לש וירישמ
ר שא ,ן ת ב ־ ן ב לאגי .ררושמכ ,"תשק" יארוק םע ראב םייח לש הנושארה ותורכיה
ם סריפש ,ץראה דילי ,יאנותע אוה ,"תשק״ב ןושאר םוסריפ ול אוה וז תרבוחב עיפומה ורופיס׳

ם ידליל רפסי רואל תאצל דמוע בורקב .םינוש תע־יבתכב וטע־ירפמ םירצק םירופיס רבכ
ה עונתה" לע רנטנאג ׳ז ר ם לש ותדובע םוסריפב ,חטבומכ ,םיכישממ ונא .וטע־ירפמ
, "תשק" יפד לעמ ,םיפוצר םיכשמה העבראב ,האולמב ספדיתש רחאל ."תידרוכה תימואלה
ך ונח .תונוש תומלשהו םימולצת ,תופמ ללוכ ,דרפנ רפסכ 1967־ב האיצוהל ונא םירמוא
. עבש־ראבב ינוכית הרומ ,תירבעה הטיסרבינואה רגוב אוה ,הרדח דילי ,30 ןב ,איג
, לוג־הד לרש לרנגה ירבדמ האבומה .הרוכב־םוסריפ ול םה םעפה הפ םיספדנה םירישה
ע יפוהל דיתעה ,(1934) ״יעוצקמ אבצ תארקל״ ,יסאלקה ורוביח ךותמ איה ,תרבוחה שארב
. "רפסה םע" תאצוהב לרנגה לש ויבתכל המלשה־ךרככ ,רימא ןרהא לש ירבעה ומוגרתב
ר שא ,"ברח לש הדוח" ,30־ה תונשמ לוג־הד לש רחאה ורוביח תא םג ליכי םילשמ ךרכ ותוא
, "בירעמ״ב ןכ־ירחא וקתענו) הכ "תשק״ב וספדנ ,"הרקויה לע״ו "יפואה לע" ,ויקרפמ םינש
0 2 ןב םויכ ,ןייד ףסא .(תואישנה םכל לוג־הד לש תשדוחמה ותריחב םע ,1965 ףוסב
ו לשמ ריש .ג״כ "תשק״ב וטע־ירפמ ןושאר רופיס םסריפ ,םילשוריב הטיסרבינואה דימלתו
, םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב רבח־רוסיפורפ ,ה ׳ז י ו ד ו ל ק ׳םורפ .דכ "תשק״ב ספדנ
ת פרצב .דועו לדולק ,ימאק לע תוסמ ךותמ וניארוקל ידמל רכומ ,תינמור תונשלבל גוחב
ן  י ט ש ס י י ד ♦י .1967־ב םש עיפוהל דיתע וירישמ ףסונ ץבוקו ,ררושמכו רקבמכ עדונ אוה
ר ״ד לש ורמאמ .וז תרבוחב העיפומה ורלאמ לע הסמה תנכהב ומע הפתתשהש ,ותדימלת איה
, הילרטסוא ,הרבנאק תטיסרבינואב הנידמה־יעדמל הקלחמב םויכ ןהכמה ,ר ל ייו ןושרג
, הדעכו תדכ ,תודהיה לש התדימע תויעב םע תודדומתה לש רתוי ףיקמ ץמאמ תרגסמב בתכנ
א יבמ ,"תירבע הפקשהב םלוע" ,ןורוח .ג .ע ר״ד לש הרדסה ךשמה .ינרדומה םלועב
ת ודלות לש רתוי בחרה עקרה לע ,םדקה־ץרא לש "העודי״ה הירוטסיהה תישאר לא ונתוא
ת ילג .הנשה לש ויתסהו ץיקה תורבוחב ועיפוי וז הרדסב םיפסונ םירמאמ ינש .םשו־םח

" תשק" לש וז תרבוחב םוסריפה .םילשוריב תיטנדוטסו דנלניפ תדילי ,21 תב איה ןזח
ן ב אוה .וירישמ ףסונ ץבוק סופדל התע ןיכמ קזח לאיחי .הרוכב־םוסריפ הל אוה
ן תיול בדנ .וירישמ הנושארל ןאכ םסרפמה ,1940 דילי ,רהזי ם רכ והומכ ,םיקיפא
ת כרעמב דבועו ביבא־לתב הטיסרבינואה דימלת ,1943 דילי ,קירסמ~רפכ ץוביקה ןב אוה
ם יריש איצוהל ,ןושאר םוסריפ טעמכ ול םה וז תרבוחב םיספדנה ויריש ."רעונל בירעמ"
ם יביבר ץוביק תרבח רבעשל ,בגנ לחר ."בירעמ״ב םישדח המכ ינפל ועיפוהש םידחא
ה ירישמ המסדיפ .םילשורי תבשות■ איה ,תימורדה הקירמאב רעונב הדובעל החילשו בגנב
. תיאנותע הדובעב קסוע ,ידמל וניארוקל רכומה ,ךייר רשא .םינוש תע“יבתבבו םינהתעב
ן ועדג לש וירופיסמ ןושאר ץבוק .וניארוק לא הנושארל וז תרבוחב עדוותמ טיבש •י

."דחואמה ץוביקה" תאצוהב ,הנשה דוע רוא תוארל דמוע ז פ ל ת
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, המב ישנאל
ה מארד ידימלתל
י בבוחל ,תורפסו

תונמאו ןורטאית

קאניסומ .ל

ונימי דעו ותישארמ
היאברבא *ח :םוגרת

:העפוהה םע רפסה ריחמ
(י״ל 35 םוקמב) י״ל 28

ריבד תאצוה

דואל אצי התע הז

ןמיונ ךירא

תושדחתהו רבשמ

ו רבשמ תא רבחמה חתנמ הז רפסב
ם ינצינ לע עיבצמו ינרדומה םדאה לש
י שפנה ומלוע ךותמ ותושדחתהל

.רבשמה לע ותורבגתהלו ימינפה
ם וקמכ ביבא־לת תא ול רחבש ,ןמיונ
ם יגוהה ןמ היה ,תיאופרה ותלועפ
ו חמצש רתויב םייאמצעהו םיבושחה
ג נוי .ג.ק לש תיטילנאה הלוכסאה ןמ
.הז םוחתב רתויב םיירופה םירפיסה ןמו

י״ל 4.80 ,האנ הכירכב ,םידומע 10

־ וכיספ" רפסה הריכמל אצמנ ןכרמכ
ו תואל "שדח רסומו םיקמעמה תייגול

.י״ל 4.80 ריחמה .רבחמ

יע
א״תווב>לשור>/וק1שתאצוח

 1--------------------------------ו
הירפס״כ םיעיפומ םירפסה בטימ

I דבוע םע תאצוה לש ״םעל I

 והירפסה ימתוח תובכר לא !ףרטצה ן
I םירפסכ ךתיכ תא רשעהו

.םירחבומ "

 I תוכרעהל התכז ״םעל הירפס״ה |
ו סיבר םיחבשלו תניוצמ ■ Iם ייתורפסה םירקבמה יפמ
.םיארוקהו ■

I י״ל 15 קר—הנשל םירפס 12—המיתח־ימד. I

ףיסוי ותיבל םירפסה תא לבקל הצורה
I I .הנשל ראודב חולשמ ימד —י״ל 2.40 

■ דבוע םע תאצוה 1
I ןופלט ,22 ה״אזמ בוחר ,ביבא־לת I  611526

חלשו רוזג

ד בוע םע תאצוהל

ביבא־לת ,470 ד״ת

ה ירפס״ה ירפס תא ילא חולשל אנ־וליאוה

י ״ל דסב האחמה ב״ר .םרדסכ "םעל

 ,ראודה קנבל י״ל..........ךס יתמליש /

הלבקה רפסמ .41312 ׳סמ םכנובשח תונזל

(תורורב תויתואב) המיתח

ןעמה



ת אצוה
? וביעה
דחואמה

 ,האנ םוי/קרסב השמ
ןנועמ וקלח

וע הארא :םירודמה .םישדח םיריש
; בבל־בוט יריש 5 םוקמ יריש ;ךמל
םיבירי םיריש ז םיינוציק םירוט

ו ינפניא/יפלח םהרבא
יתארקל םיכלוהה

ל ש אל ףא :וירודמ .שדה םיריש רפס
רפוכ תוליפת ;דחא

 /,בונומיס ןיטנטסנוק
יעיברה

ה תאמ ,הווהה תויעבב ןגועמה הזחמ
. ץראב רקיבש עדונה יטייבוסה רפוס
ן ש ו ש ־ ן ב א המלש :תיסורמ

ימרכ .ט
ןורחאה םיה
ן מייה .ש :םימושיר

השדח הרודהמ
I-.......  -......

יראב רזעילא
ן וטלשהו הנוצקה

יברעה םלועב
ש חרתמה לע רוא ערוזה ףקיה״בר רפס

תויברעה תוצראב

ם תוהכ
ךבל לע

ה בהא לע תיתורפס היגולותנא
: ןרעו טקיל .הלועמ רחבמ .החפשמו
יחמק לאקזחי : םירוטיע .יולה ןימינב

ם אדרטורמ סומסארא
ת ולכיטה יחבש
ןירפלה םייח :תיניטאלמ

ע * 31 ה
םיסנאמ ו .ם תאמ ריהקב םילגרמה ףדור
.היבשה םלועה תמחלמ ימיב ריהקב תיטירבה הדקפמב ןוחטב־ןיצק לש ויתונורכז

ן מכלט הרברב תאמ 1 ומרמ׳צ קרבמ1 המחלמב תומיזמ
ר בשמה־תדוקב לע (1914 טסוגוא רפסה תלעב) תעדונה תיבוירוטסהה לש ףסונ רפס
ץ וחה־רש לש ידוס קרבמ חונעפו׳ טורי רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב
.תירבה תולעב לש ןדצל המחלמל ב״הרא תסינכל איבה ןמרמיצ ינמרגה

(הינש הרודהמ) הזו .פ תאמ הםיש13ה
ר בחמה .המחלמה ךשמבו׳ רורחשה תמחלמ ברע "הנגה״ה לש שכרה תדיחי דקפמ
ן וכיס ךותו הדמתהב ושענש תולועפ תרוש לעמ הנושארל דוגרפה תא ריסמ
ת פסונ הילוח אוה רפסה .ךרדב לארשיל הבגה אבצ לש ושומיח ןעמל דימתמ
.הבידמה תמקה תובש לע תכלוהו• הלדגה דועיתה תכרעמב

שןסדי-רכ עשוהי תאמ תועושי גרח
ל כ סויג ךות תויממוקה תמחלמב השפב לע תדמועה ,תפצ לע קתרמ ןמור
.דואמ לדה ימשגה החוכ זוכירו םירידאה םייבחורה היתוחוכ

ה ימחולו היביגמ — םירעבו םירוחב ,םילבוקמו םיבבר ,היתונקת ריעה יבקז
.תפצ ינבמ רפוס ידי־לע בתכבש ןמורה יפד ןיבמ םירקדזמ תפצ לש

רואל האצוהה - ןוחעבה דושמ
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מ״עב חוטבל הרבח

חוטיכ יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא“לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

 :ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר

mu3u המ

לארשיב הלודגה חוטיבה תרבח



ר חסמל ת»זכר»ה ת>לארש»ה הרבחה
מ־־עב תועקשהלו

39 םולבניליל ׳חר ,ביבא-לת :ישארה דרשמה

C ENTRALE םיקרבמ — 816 סקלט — 615979, 614731 ןופלט

י״ל 59,000,000.00’ל לעמ : תוברקו ימצע ןוה

הישעת
רחסמ

ת יאקנכ
םירע ןינכו חותיפ



 שארב תדעוצה הרבח לש עדי לע םיססובמה "לוקלד" יגמש
♦םיימואלחיב םיעונמ ינחבמ החלצהב ורבע ,םלועב םינמש רוצייב
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ימואל חוטיבל דטומה

,ריכש רבוע

 רחאכ ,תפסונ תיאמצע הרובעב ךנה רבוע םאה
ד בועכ דסומב ךמושיר ז ריכשכ ךתדובע תועש
, חוטיב ימד לש ףסונ □ולשת אלל םג ,יאמצע
ה עיגפ לש הרקמב תואלמיגל ךיתויוכז תא חיטבי

•תפסונה הדובעב

!םיריבעמ רפסמ לצא ךנה רבוע םאה

ם ומיסכמל לעמש חוטיב ימד ךרכשמ וכונו ןכתי
•ימואל חוטיבל דסומה ףינס לא אנ רשקתה -

•תוריהמב ךפסכ תא ךל ריזחהל םיניינועמ ונא

ימואל חוטיבל דסומח



ופי-ביבאות תיריע
ופי-א״תב םיינוריע םינואיזומ

ביבא-לת ןואיזומ
ם יגצומ וב םיזכורמ ,57760 ןופלט ,14 דלישטור־תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע
.לארשיו םלועה תונמא בטיממ ,לוסיפבו רויצב

ביבא-לת ןואיזומ
ת ונמאל דעוימ .226058 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןתיב
.לוסיפבו רויצב תינרדומ

"ץראה ןואיזומ" תירק
.443059 ןופלט ,ביבא־תמר ,סזומ רטלוו ש״ע תיכוכזה ןואיזומ

.ןוכיתה חרזמב רתויב רישעה אוהש ,הקיתע תיכוכז ףסוא ליכמ

ת ועבטמ ףסוא ליכמ .445579 ןופלט ,ביבא־תמר ,ןמדק ש״ע תועבטמה ןואיזומ

.ןוכיתה־םיה רוזאמ תועבטמ רקיעב ,תוקיתע

00 3־כ וב םייוצמ .448242 ןופלט ,ביבא־תמר הקינכטלו עדמל ןואיזומ

ה יגרנא ,הקיטמיתמ ,הקיטואנורטסא ,הקיטואנוריוא :עדמה יפנעב םיגצומ
.הרובחתו

, חקור תורדש תניפ הפיח ךרד ,ביבא־תמר רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ

־ ילכ תוברל ,תיתרוסמו תיממע תידוהי תונמא יצפח ליכמ .447055 ןופלט
.תונוש תופוקתמ תוידוהי תושבלת ןכו ,השודק ־ישימשתו שדוק

ביבא-לת תודלותל ירוטסיה ןואיזומ
.ריעה לש התישארמ םימוליצו םיכמסמ ליכמ .615901 ןופלט ,26 קילאיב בוחר

בתכה ןואיזומ
, בתכב קסועה ,םלועב ונימב דיחי .615901 ןופלט ,26 קילאיב בוחר

.ותוחתפתהו ויתודלות

ופי-א״ת תוקיתעל ןואיזומ
ם יגצומ ליכמ .825375 ןופלט ,ופי ,(ןועשה דיל) 10 המלש ץרפמ בוחר
.ריעב תונוש תוריפחב ופשחנש םייגולואיכרא



תליאב םי־ימ תקתמהל ןקתמ םע תבלושמה חוכה־תנחת

לארשיל למשחה תרבח
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