
שש טסואפו ןאמ סמות :>קסעקש>מ השאמ
ןאמ יניעב תועדה־הגוהו ןמאה

? םיגוסה לכמ הקיפא ,רופיסה תונמא—דחא :םיקיפא ינשב המרז ןאמ לש ותריצי

 תוריצי ויה /וכו תרוקב ,תונויגה ,תויתרבח־תויתורפס־תויפוסוליפ תוסמ—ינשה

, ינש דצמ ,וא ,"ובלכו םדא" םיסקמה רופיסה ומכ ,םיקיפאה ינשמ דחאב קר ומרזש
ם דא לש תונויגה" וא ,יקסבייוטסוד וא התיגכ םירפוס לע תרוקב ,תוסמ לש הרוש

ן אמ לש תונמאה .דחי ומרזו ובלתשה הלאה םיגלפה ינש ללכ־ךרדב לבא ,"יטילופ־א

ו לש היפוסוליפה וליאו ,היכרוקסיד הרוזש ,םזילנויצאר הרודח איה /׳הפורצ" הנניא

.יתונמא יוטיב תלבקמ

א והש םדא לש העפות ,תיתרכה־יתלב ,תירקמ וז השיג םאה :הלאשה תלאשנ

ה דימ התואב האטבמו ןאמ יבגל תיתוהמ איהש וא ,ןמא םגו תועד־הגוה םג "הרקמב"

? הריציה תוהמ לש התנבהל תרהצומהו תיתרכהה ותשיג תא םג ומכ ותוישיא תא

י בגל םג ,הריציה ךילהתב ןודל הברמ אוה .ומצע ןאמ לצא אוצמל רשפא ךכ לע הבושת

ם ירפוס יבגל םגו—יפרגויבוטוא עקר םבורלש ,םירופיסבו םיברה וינמויב—ומצע

.םירחא
, ה׳צינ ךירדירפ—ינמרג ןקיריל ףוסוליפ לש ודוסימ םירצוי לש הלוכסא הפוריאב תלעופ
, תאז הלוכסא יבגל ...תואיצמה תא ריכהל ףאושה תועד־הגוהו ןמא תוהזל המצע הליגרהש
ו תואמ ןמא ...הירוטסיהב םעפ־יא היהשמ רתוי שטשוטמ אוה תרוקבו תונמא ןיב לובגה
ם ירבד רוצילו דוסיה דע ריכהל !רוצילו ריכהל הצור ,עורגה גוסה הז ןיא יאדוו ,גוס
1.םיפי

ת ינורקעה ותשיג לע ריהצמ אוה ובו ןאמ לש תומדקומה תוסמה תהאמ חקלנ הז עטק

, רמולכ—םיפי םירבד תריציו בבוסה תרכה לש בוליש ויבגל איהש ,המצעל הריציל

.ותעדל ,ה׳צינ היבאש ,תמיוסמ הלוכסא לש התשיג איה ,וירבדל ,וז השיג .תונמא

ת נשמ יפרגויבוטוא טוטרישב ומצע אוה ריבסמ ןאמ לע ה׳צינ לש ותעפשה ביט המ

.1930

ת ונשל לגוסמ׳ וניא בצעמ חוכ םוש לבא ,יתוישיא בוציעב לקשמ הל היה ה׳צינ םע השיגפה
ה יה ה׳צינ לש לוכיעהו הטילקה ךילהת ...וננהש הממ רחא והשמ ונתושעל ,ונתוהמ תא
ל ש תורוצה לכל "יתנפוא״ה ףוסוליפה לש תוירלופופל זובב סחיתמה ,בכרומ ךילהת
, ה׳גרוב הראזי׳צ לש ןונגסב םזיטתסא ,ןוילע־םדא לש ןחלופ ,תינטשפה "תויסנסנר״ה
ם דא לכ־םדוק ה׳צינב יתיאר ...לכ יתפש לע זא התיהש יפויו םד לש היגולויזאר׳פה לכל
א ל רמאש רבד םושל טעמכ ,ונושלכ יתלביק אל רבד םוש .ומצע לע רבגתה רידתש
ה פיסוה איהו ,ינשוח תאז םעו לופכ יפוא וילא יתבהאל היה הקווד ךכ םושמו! יתנמאה
! טעמכ שיבמ ןינע ?"הבוהצה היחה״ו ה׳צינ לש היפוסוליפה יליבשב התיה המ ...קמוע
ת ינמרגה תוילאטנמב הריאשהש תאזה הקירילה ׳חורה ןובשח לע םייחה לש הזיתופיההו
הרוצב :תחא הרוצב קר ימצעל הלגסל לוכי יתייה—?ךכ־לכ האוש־ירה תובקע

2
...תינוריא
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הצומה היתועד לש תעדומ הייחדב ה׳צינ לא וסחי תא ןאמ םכסמ הז עטקבש הארנ
ה רבחה לע ועיפשהו ולבקתהש ולא ,תינאי׳צינה היפוסוליפה לש תוירלופופהו תור
, המצעל־הנמאנו תיטנתוא ,תיגארטו תינואג תוישיאכ ,ה׳צינ לש ות לבקבו—תינמרגה
ו מצע האר ה׳צינ .הילשא לכמ לטרועמב תמאה תא תשפחמ ,טלחומ קפסל תלגוסמ
ה נתשה ,ומצע לע םח אל ,הלמה לש רתויב ילטורבה ןבומב ישונא אוהש לכל לגוסמ
ו א ותא עגמב םיאבה לכל ישגרו יתבשחמ רגתא שמיש ךכ אוה רשאבו ,תודימתב

.ויבתכ םע
ל ש ולוכיעו ותטילק .המגודכ אלו רגתאכ ותוא לבקמ לבא ,ה׳צינ תא ץירעמ ןאמ
ו יתוריציל דע ,ויתופקשה לכבו םינושארה ויבתכ לכב רוריבב ולצא םילגתמ ה׳צינ

ם ויקל תינוריאה ותשיגב ,תואירבלו הלחמל וסחיב ,עבטה לע ויתועדב :תונורחאה
. םדמ־הבוקעה הלש הקיטנמורה לע תויצאנה לש תטלחומה הייחדבו ,ומצעלשכ
ב כרומ םירוסיי־ךילהת אוהש ,הריציה ךילהתלו ןמאל ,רצויל ותשיג םצע ,ףוסבלו
ך שמהב .ותוישיאו ה׳צינמ תעפשומ ,"םיפי םירבד רוצילו ריכהל" תנמ־לע ,ידמל
א וה ,תועד־יגוהו תונמא־ירצוי לש הלוכסאל ומצע תא ןאמ ךיישמ הב הטטיצ התוא

:בתוכ

ת ונלבסב—באכ תאשל חרכהב םישרוד [םיפי םירבד רוצילו ריכהל] ינשהו ןושארה
, םיעדוי םה ילוא ? הזה באכה לע םמצעל ןובשחו־ןיד םינתונ םדא־ינב םאה .הבהאבו

, םירוסיי ,קבאמ םע ההז והירה ,שומימ ,הריצי ,הרוצ ןתמ אוהש לכ ,תעדל םיבייח וא
, תולכתסהכ תרדגומה תאזה תיתונמאה הרכהה ,הרכההש אוה עודי םולכו■ ...םיבואכמ
ה נוש תוימינפהו תוינוציחה תועפותה ךותל רדוחה ןמא לש וטבמ ...םירוסייב הרושק
, ןמא השענ התאשכ ...רתוי ינתוואתו רתוי רק ,רתוי דבכ אוה :ליגר םדא לש וטבממ
ל כ סופתל ,באוכ ןוצר־יאבו קזבה־תוריהמב לכתסהל ךתוא הפוכ תונמאה לש ןומידה
וכיספ עגר ,יתרבח בצמ ,עזג רידגמ ,םיקפא חתופ ,תיתורפס הניחבמ ינייפא אוהש טרפ
י שונא סחי לכ ךל ןיא וליאכ לשמ תוירזכאה תילכתב םושרתש ךתוא הפוכ הז ןוימיד .יגול
3.ךלש תולכתסהה אשומל

ת ירזכא תולכתסה אוה תיתונמא הריצי לש הכרצל הרכהה לש ירקיעה רישכמה

.הללקכו לרוגכ 1בוחב אשונ רצויהש תולכתסהבש־םוליצה ,תוילשאמ תלטרועמו
: רמולכ—ויניעל הלגתמ איהש יפכ העפותב תולכתסה היהת ןמא לש ותולכתסה
ה ריציב ותחצנה ידי־לע ביצי השענ ףלוחה .ףלוחב ,הנתשמב ,יעגרב תולכתסה
ד מועש המ לש ודוחייו ותוהמ ,יעגרה לש ותועמשמ ,הנתשמה לש ושוריפ .תיתונמא
ט לוקה ,תרוקב־שיאל ,ןשרפל ןינע םה הלא—ןמאל ןינע םניא רבכ הלא ,וירחאמ
, העפותל רבעמ תשרפמה וז ,הביבסבו םלועב תולכתסהה וליאו ,תיתונמאה הריציה תא
י לוגסה לש הללכהו חותינ ,תועמשמ ןתמ ,יולגה תא ילוא תרתוסה ,התוהמ תאיצמ
.תיפוסוליפ תולכתסה רדגב רבכ םה הלא לכ—רתסנהו
ת ולכתסה התוהמ םצעב איה ולש תולכתסהה .תולכתסהה תורוצ יתש תא דחיא ןאמ
ך פוהו ןמזב ףוצרכ ךשמנש המבו יעגרב תולכתסה ,יעמשמברה ךותב תיעמשמחד
ה ארמ .העפותה ךותב םימולגכ "םייק אל רבכ״ו "םייק־םרט״בו העפותכ םייקב ,עובק
,םויקה אוהש ףלוחה .יתוהמה ,ימינפה םע דחי םיספתנ ,הבש ינוציחה ,העפותה



165ולש טסואפו ןאמ סמות

ן יינעתמש ימ" .חורה־תכלממל ריישו ול רבעמ אוהש יתוהמה םע דחי ספתנ ,תושממה

 ,תונמאה תוהמ ."םימסקה־רה״ב ינירבמטס רמוא ,"תוומב םצעב ןיינעתמ םייחב
— םייחה תכלממ :הרואכל תולדבנ ,תוכלממ יתש ןיב רושיפה איה ,ןאמ לש ותסריגכ
.יטאטסהו שרפמה—חורה תכלממו ,הנתשמה םויקה

י בגל תירבג תוירופ תלעב לבא ,טקלטניאה יבגל תישנ ,חריכ הלופכ (איה תונמאהו תויה)
ת ינחורו רתויב הרוהט תיצרא הריפס ,תוירמה לש המהוזב תלבוטה חורה לש יוליג ,םייחה
ה ינוריאה רוקמ אוה ךווית ותוא .ולא תוכלממ יתש ןיב רשג התוהמ■ םצעמ יהירה ,רתויב
4.הלש

א טבל הז חנומ שמשמ תרבודמה ןושלב .תונוש תויועמשמ הל שי הינוריא הלמה
ש פחתהל :התועמשמ ינוויה הרוקמב .םירבדה לש םתנווכ ךופיה ןהש םילמב והשמ
. סטארקוס היה רתויב תקהבומה הרוצב הינוריא הסחוי ול רשא םדאה .גועלל וא
ם טארקוס לש הינוריאה .ןאמ לש וזמ ירמגל הנוש התיה תיטארקוסה הינוריאה לבא
י כ ףא עדוי אוהש רבוסה ותלוז יבגל "עדוי וניאש עדויה" םדאה תדמע תא האטיב
. הב שמתשמה םדאב ,סטארקוסב אופא אוה הז גוסמ הינוריא לש השרש .עדוי וניא
ת ועמשמה־יוביר לע העידיב אלא העידי־יא לע העידיב אל איה ןאמ לש הינוריאה
ץ וחמ םייקה ,"עבטה" ,בבוסה .שוריפה לש תועמשמה־דח יבגל הרכהל ןתינה לש
רשפאה תויועמשמה לכ תא וכותב ללוכ וא ,יטנרפידניא ,תועמשמ-רסח אוה ,םדאל
־ רסח ומצעלשכ אוהש רבדל תועמשמ ןתמ איה תישונא הלועפ איהש הרכהה .תוי

י די־לע תרשפאתמ איה .םישוריפה לכ תא וכותב ללוכה רבד לש ושוריפ ,תועמשמ
ן יב םימייקה םירבעמה לכ ךרדב ,וכופיה תא וכותב ללוכה רמוחכ ,שיב תולכתסה
ו מצע קיחרמה לכתסמה לש ותשיג ןאכ היהת הינוריא .ותוא דגונש המו הארנה
ו ינפל הלגנה לש יעמשמ־ברה תא סופתל לכויש ידכ תיעמשמ־דחה ותולכתסהמ
־ ברה שיה ןיב תרשפמה איהש ,תיתונמאה הריציה תא ,ונממ תוקחרתהל תודוה ,רוצילו

.תשרפמה חורה ןיבל יעמשמ

" ןיבהל״ו "ןנובתהל" טילמה תירבעה ןושלבש יתעמש ...עצמאה לש םותאפה איה הינוריא
5."ןיב" הלמה לש שרוש ותוא ןהל שי

ה זל ומצע םיאתמו ומצע ריתסמ אוה .הריציכ ותוא הארנ םא ,ינוריא אוה עבטה
א וה ימומרע עבטה .ןיעל־הלגנה לש הטושפה תועמשמה תא קר האורו וב לכתסמה
ת א הארנ םא ,דבלב תיהולא הריצי תויהל לוכי וניא ןכל .ובש תועמשמה־רסוחב
ו ניא ועבט םצעמש ,טושפ ,םלש ,ביטימו בוטכ—טראקיד ותוא הארש יפכ םיהולאה
, השעמלו .ןטש ךפוהו םיהולאכ ומצע תא ללוש ,ותריצי ידי-לע ,םיהולא .תומרל לוכי

ת כלממ איהש חורה תכלממ לע םיטבמ ינש םה הלא ?ןטשה והמו םיהולאה והמ
: השעמל םה דחא ,עבטל דוגינ הרואכל איהש ,תונמאהו עבטה וליאו .רצויה
ר מוח ןיבל רצויה ןיב רשפמה ,ומצע תוכזב םייקתמה לדבומ שי ,המצעלשכ הריצי

.ותריצי
ת א םג ךופהל רמולכ ,תרצויה חורה ןיבל םניב ךוותל ,חוורמ ךותמ םייחב לכתסהל
םדאה ףא ירהש ,לכתסמה לש ותולכתסה ךותל םג לכתסהל ,תעדומל תולכתסהה
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. לכתסמ ארהז וב ישונאה ללכה ןמ קלח ,בבוסה ןמ קלח ,םייחה ןמ קלח אלא וניא
ק תונמב וא םייחל לעמ תונמא ןיא .םיוסמ םוקמבו ןמזב לבגומ רצוי לכו ןמא לכ ןכל
ת רוצל הקווד אל ךיישה םזילאיר ,ןאמ לש םזילאירה והז .םהל הצוחמ וא ,םייחה ןמ
, דמ אלא אטבל לוכי וניא רצוי םוש .איה רשאב הריציה לש העבטל אלא יוטיבה
ת א ול תונתינה תויורשפא לש ףוסניא ךותמ רחוב אוה אלא ,ותריציל רמוחב ללכנש
ל ש ונושלב רבדל םא ,איה תיתואיצמה תורשפאהו .םייקה יבגל תיתוהמ איהש וז
ק מוע ול הקינעמהו שיה ךותב רבכ תמייקה ,יוניש לש היצנטופה ,וטסירא

.הביטקפסרפו
ן יב טרפכ ,םדאכ—ךוותמ־יתלבו ליבס רושימב :םירושימ ינשב אופא יח רצוי לכ
ר מוח תשמשמה תושיה לכמ קלח ,הרבחה ןמ ,עבטה ןמ ,םייחה ןמ קלחכ ,םיטרפה
, אוה־ותולכתסהבו םייקב לכתסמ ,ומצעמ לדבנ ,רצויכ—ליעפ רושימבו ?הריציל

.רצוי ,אטבמ ,םשורה רישכמ
ו מייקתה תוערואמה .יתואיצמ רמוח דימת אוה ותריציב ןאמ שמתשמ וב רמוחה
ן מזב תועובש השולש סובאדב היה תמאב ןאמ .םייח םישנא םבורב םישנאה ,תמאב
א צמנה ןמזה ןמ קתונמ םלוע—תמאב םייק "םימסקה־רה״ו ,לופיט םש הלביק ותשאש
ם יטרפ וליפאש ןאמ בתוכ ולש היפרגויבוטואב .תוומו םייח ןיב יהשלכ הדוקנב
א והש יפכ לילעב ומייקתה "רגירק ינוט״ב רטושה םע השיגפ ןוגכ םימיוסמ םינטק
. טנפהמ לש הגצהב יתואיצמ רוקיב לע רופיס אוה "גמה ויראמ" .וירפסב םראתמ
ה ארשכ ןאמ שח רשא המיאה רבכ איה רופיס ותוא ןארקב ארוקה שחש המיאה לבא
. םזישאפ לש תוצלפ :תישונא הלפשהו הדירי לש תורשפא תיקסטורגה הגצהב
, הריוואה לש ,תיללכ תרגסמ לש קלחכ קר אלא םמצעלשכ תובישח םהל ןיא םיטרפה
—ןכ לע יכ ,רחא והשמ רידגמ וא למסמה יעצמאה לש

ל ש ,הרוגס תומלשכ םייק לבא ירטנמיגרפ םנמא ,שומימ איה הדובע לכ רבד לש ורקיעמ
א לפ ןיא ירה—הלש תיריפמא הרכהל הליבומה ,תינלמע ,הדיחי ךרד תאז םעו ;ונתוהמ
ם ינוש םיביכר םיזכרתמ ,חלודבה תורצוויהב ימכ ,הז םוקמב .תועתפה ןאכ תושחרתמש
־ יתלב םיטרפ וליפא ...תיאלפ הרוצב םכתסמ לכה ...הריצי לש התדילל איבהל ידכ םיברו

ה מיכסב םירדתסמו םתליחתמ םהב העובטה הקילובמיס םיארמ ,תואיצממ ם.יחוקל םיבושח
6.הדיחא

, םתותימא תאיצמ ,םיטרפב ןויד ונניא רקיעה ןאמ לש ויתוריציב ןוידב יכ אופא הארנ
ת ומד לכ ,תואיצמה ןמ חקלנ לכה .םייתואיצמ םימגדו םיסופיט־תובא רחא שופיח
. שממ־לעופב םעפ־יא שחרתה ערואמ לכ טעמכו ,תירוקמ תומד לש האובב איה
ת ומלש התואכו תוהמה תרכהל ךרד שופיחכ הריציה איה הבושח .עבוקה הז אל
: תרחא דימתו המצע םע ההז היהת דימת תוהמהו .תוהמ התוא שומימ לש הרוגס
.םיוסמ םוקמבו תמיוסמ הפוקתבו םיוסמ ןמזב יחה םדא לש תוהמ
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םלוע־תפקשהל יוטיבכ הקיזומו הדגא :טסואפ ר "ד
ה בשחנ אוה־ויניעבש הריציו ןאמ לש הנורחאה טעמכ ותריצי אוה "טסואפ ר״ד"
ל ש יביטקפסורטניא ןמוי ורקיעב אוהש—"טסואפ ר״ד לש ותווהתה" ורפסב .הנורחא
ב ותכל טילחה הב הנשה ,1943 תנשב יכ ןאמ בתכ—ותריצי ךילהת תא חתנמה רפוס
ן ויערכ "טסואפ" םשה תא תונשיה ויתומישר ךותב הארשכ םהדנ ,טסואפ לע רפס
ר חאל דע ןמורה תביתכ תא "החד" אוה .190תב דוע "םמז" התואש תירשפא הריציל

? עודמ .70 ןב רבכ ותויהב הנש 42

, המישמה ןמ יתעתרנ הללגבש השוחת הרצונ .םיישקה לע רבגתהל ןיא יכ יל היה הארנ
ת מא ,תמאה וז יכ עדויו יתבתכש המ ארוק ינא ...הנורחאכ וז יתריצי תא תוארל
ה תיה דימת ; ייח יוכיסכ האור ינאש המ לכב תמא ,םיקומעה וישרש ,ןויערה ליג תניחבמ
7.ףוסה תא הב יתיאר דימתמו־זאמו הדובעה לש תינכת

ד חא קרפ הלידבמה הדוקנ ,ןמזו ללח ךותב לובג ושוריפ ,תיסחי .לופכ ושוריפ—ףוס
; םייחה םרזב קרפכ דחא םדא לש וייח לכ ילוא וא ,םייחב קרפ ,ןמז לש קרפ ,והנשממ
ם ג ושוריפ ףוס .חטשמ חטש ,םוקממ םוקמ הלידבמה ללחב הדוקנ םג אוה ףוסו
ה רדגהה אוה .יסחיה יבגל ידוחייו טלחומ אוה ףוס הז ןבומבו ,לבגומה לש םוכיס
.ליבגמ אוהש המ לשו םכסמ אוהש המ לש
ן מאכ ומצע ולש הרדגהו םוכיס .הרדגהו םוכיס ןאמ יבגל אוה "טסואפ ר״ד"
ע צמאל דעו 19־ה האמה ףוסמ—םיוסמ ןמז־קרפב הינמרג לש ,ינמרג טסינאמוהו

ר יכמה םעה לש תימואלה הרכהב הרומת לש ךילהת ללוחתה וב ןמז־קרפ—20־ה
ן וויכב םייטילופומסוקו םיימואל םיכרע לעב ,יאמצע ,דחואמ םעכ ומצע תא הנובו

ת צלפמ התוא תרוצל דע ימואלה "ינא״ה חופינו הלאה םיכרעה ןדבא ,תונרגתס לש

.םזישא׳פ היורקה ת ינטשו תיקסטורג
ה דוקנב דמועה םדא לש ,"םיכרד־תשרפ" לש הריצי התיה ןאמ לש תמדוק הריצי לכ
ר תויב הקומעה הדיריה תפוקתל תושונאה לש תולודגה תווקתה תפוקת תא תרשוקה

 ומוכיס אוה הריציכ "טסואפ ר״ד" .םינמזה ןיב הביציה תישונאה תמאה תא שפחמו
א וה ,ישונא־יתלבל הדירי ברע ישונאה לע תיגארטה תמאה אוה .הזה שופיחה לש
, ינמרגה ןמאה ייח תא ראתמה ינמרג טסינאמוה ידי־לע ינמרגה םעל קרזנה רגתא
" ףרגומסייס" תויהל :"הנוכנה הדיחיה הביטקפסרפה" תא ותריציבו וייחב םלגמה
ה קיזומ ,הספילקופא לש הקיזומ איה ןיקרבל לש הקיזומה .םייקה יבגל יתוהמה לש
.ןטשה תועורזב לפונה ,ללוקמ םע־םדא לע הניק לש
ן יב .וז הריצי לש התנווכ םצעמ יעמשמ־ודו ינוריא ,ילמס רפס אוה "טסואפ ר״ד"
: םיכוותמ ינש םידמוע—חצונמה טסואפה ,ןיקרבל ןיבל—יחה ןמאה םדאה ,ןאמ
 ינאיטנקה ןבומב התרוצו הלש עקרה איהש ,הקיזומו ,הריציה סיסב איהש ,הדגא
, היווהכ תואיצמה הספתנ ותועצמאבש ינשוחו ילכש ילכ ותוא איה רמולכ ,הלמה לש

.רמוחכ
ר שאב למסו ,םילמסה תפשב םירבדמ םה םתוהמ םצעמ—הקיזומהו הדגאה—םהינש
,היווהה לש התוינוגבר תא הכותב תללוכה תמיוסמ תינבת התוא רמולכ ,למס אוה
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, םיוסמ־יתלב אוה דימת ןכל .השגרהו הייאר לש תונוש תויווזמ שוריפל ןתינ והירה
.ינוריא ,רמולכ—ןיע־ץרוק ,זמרמ
ש וניאכ ,אטחהו ערה תומלגתהכ ןטשה .דוסי־ימרוג ינש הליכמ טסואפ לע הדגאה
- ןבומהו טושפה ,הלגנה לש ותנטיב אוה לוכיבכ ,םייחה לש ינשוחהו לפאה דוסיה
ם רטב דוע ול אוה ךייש רבכ ותוהמבש יפל ןטש ותואל התפתמכ םדאהו ?וילאמ
.םינפ־לא־םינפ וב שוגפי

, תומלוע ינשל םייקה לש תטלחומ הקולח הירחא תררוג תוינטשה לש תאזכ הסיפת
ם ייחצנ םיבירי ינש ,ןטש לש םלועו םיהולא לש םלוע ,ערה םלועו בוטה םלוע
ד חוימבו ,תורצנל תינייפא איה תאזכ הסיפת .הלבקה םוש ,ףותיש םוש םהיניב ןיאש
י כ״נתה םיהולאה) הקווד ך״נתב םינומט םניא היתודוסי .הבש יטנטסטורפה גלפל
י דלימ דחאכ בויאב עיפומ יכ״נתה ןטשהו ,רטונודנקונ לא םג אוה ,דבלב בוט ונניא
ר שא ,תיסרפה תדה ךרדב הארנכ ,התווהתה תליחתב תורצנל עיגה אלא (םיהולא
־ תסיפתל תיטננאמיא איה ךרע־תווש תויוהולא יתש לש ןתומדב ערו בוט ןיב תוינשה
ה תיה םהבש ,םייניבה־ימיב התוא החתיפ ,תאזה הקולחה תא הלביק תורצנה .המלוע
, היציזיווקניאה דוסי םהינימל םיגמו תופשכמ לש תומדב ,וירזועבו ןטשב המחלמה
ל ש ירצונה שוריפב ,תויטנטסטורפב רתויב תמלשומה התרוצ תא השבלש המחלמ
.ינמרגה רתו ל
ל ע םימחולה םינוילע תוחוכ ינש לש קחשמל ןברק אוה םדאה ,רתול לש ותעדל
...ולרוג־ףכ תא עירכהל ישפחה ונוצרמ לוכי םדא ןיאו ,ותמשנ

ך לוה אוה ירה ,בכורה אוה םיהולא םא .םינשה ןיב המהב ןימכ ישונאה ןוצרה ירה ךכו...
ן יא .הצור ןטשהש םוקמל ךלוה אוה ירה ,בכורה אוה ןטשה םאו ,הצור םיהולאהש םוקמל
8.םיעובק םה םיבכורה !בכורה תא רוחבל ומצע ןוצרה חוכב אופא

ם צעמש ,תחשומ ,ער רוצי אוה םדאה :״וירוענמ ער םדאה רצי״ .תרחא דועו תאז
ד סח הזיא חוכב קר ןכל .םיהולאה דצל רשאמ ןטשה דצל ףאוש אוה רתוי ועבט
.ןטשה םע המחלמב חצנלו לאגיהל אוה לוכי ,ישונאל םירזה ,םייהולא םימחרו

ה צוחמ אוהש קדצה חוכב אלא ונלש ונתמכחבו ונקדצב אל ונליצהל הצור םיהולאה יכ
9.ונמצע ונל ירמגל רזו ונל רבעמ ונילע אבה קדצה תא תורוהל שי ,רמולכ ...ונל

א יה הלואגב תוכזל תנמ־לע ול תרתומה הדיחיה תוליעפה .ליבס תויהל בייח םדאה

ת ונרקסה יוכיד ,םייחה םיטקניטסניאה יוכיד :תוינטשה ןמ הב שיש ותוימצע יוכידב
ם ייח ,ישונאה לכשה ךרד־לע םחנעפל ןיאש ויתודוסל עבטה תא תלאושה תיעדמה
, םיהולא לש ונוצר יפל ,ןדעה־ןגל רעשה תא חתופה תוומה םתגספש םיענכנו םינטק
 ןוצר לש האצות איה תומדא־ילע םייחב החלצהה .ןטשה לש ונוצר יפל ,םונהיגל וא
ם יהולאהש המ .שונא יצמאמ לש האצות איה ןיא ,החלצהב םדא ותוא תוכזל םיהולאה
, ססות ,ינרקס ,ירצי ,ינשוח רוצי ותויה לע רותיו ,ימצע־רותיו אוה םדאה ןמ שרוד
.םחול
ט סואפ ןתנוי אוה הדגאה לש יחה םופיטה־בא .הז םיהולאב דרומה םדאה אוה טסואפ
.רתויב הצמישל־עודי לכונו ןקתפרה ,הלכשה לעב םדא הארנכ היהו 16־ה האמב יחש
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ו ניא הדגאה לש טסואפ .המ־תדימב תירקמ התיה סופיט־באב ותריחבש הארב לבא
־ אמצ ,ןונש םדא לכ־םדוק אוה .הצמישל ומש אציש םדא וא לכונו ןקתפרה הקווד
־ ילע תעדב וא רשואב תוכזל ידכ ןטשה םע הזוח השועה הזה־םלועה ריצי ,תעד
ם דאהש םולשתה .םתפונת אולמב םייחה ןמז—ןמזה איה תינטשה הרוחסה .תומדא
י נא" ,ןיקרבל םע ותחישב ןטשה רמואש ומכ ,אלא .תוומה ירחא םונהיג אוה םלשמ
ת א םייקמ ינא ,ד״וי לש וצוקל דע ,םיטרפה־יטרפל דע ,רמוא ינאש המ םייקמ
י רה ,םימעפל תואמר ידיל רבדה עיגה םאו ...ילש ירקיעה ירחסמה ללכה והז ,יתוחטבה
0 1"...המורמל יתייה תונכבו רשויב ןימאמה ינא ,ינא הז ,לבוקמל השענ רבכ הזו

ם יהולא ידי־לע הכ־יא לאגנ םדאה רבד לש ופוסב ,טסואפ לע תודגא לש דוביע לכב
א וה ךכו הדגאה לש םייטנטסטורפה םידוביעה לכב טעמכ רבדה ךכ .חצנמה אוה־אוהו
.ילותק דוביע וב תוארל רשפאש ,הלש ינלופ דוביעב םג

. —ילותקהו יטנטסטורפה—הדגא התוא לש הלאה םידוביעה ינש תא תוושהל ינוצר
ל ע הדגאה דוביע .תוינטשה תייעב םצעל תונוש תוינורקע תושיג םיאטבמ םה יכ
ת א רכומה גמו ףוסוליפ—יקסבודרבט לע הדגא אוה ילותק־ינלופ חסונב טסואפ
ן טשהו ,םהב הכוז אוה .הנוילע המכחבו םיבוט םייחב תוכזל ידכ ןטשל ותמשנ

ר שאכו ןהה םינשה םותב לבא ,הזוחב וילע םכסוהש םיוסמ ןמז ךשמ הנומאב ותרשמ
ח צנמ ,ולש ותמכחל תודוה ,ומצע אוה ,יקסבודרבט לש ותמשנ תא לוטיל ןטשה אב
.ותמשנ תא ליצמו ותוא סיבמ ,ןטשה תא
ם דאה גשומ יבגל השיגב רקיעב םה ילותקהו יטנטסטורפה םידוביעה ןיב םילדבהה
א והש—יטנטסטורפה חסונל דוגינב .הדגאה לש תיללכה הריוואבו ןטשה גשומו

, ילותקה ןטשה .רתוי יקסטורגו ירוטאקיראק אוה ינלופה חסונה—יניצרו ,לפא ,רדוק
ת ינייפאה הטושפ תוימומרעו םייח־תמכח רסח ,טעמ שפיט אוה ,ילילשה וחוכ תורמל
ה לואגה .הדגאב עיפומ וניא םיהולאה .חצנל לוכי וניא ,רבד לש ופוסב ,ןכ לעו ,םדאל
. שונא חורל ספתנ וניאש רז הדימ־הנק יפל ,םייהולא םימחרו דסחל תודוה אל האב
ו יכרצל ןטש דבעשמה ,ימומרע ,חקיפ םדא שי .ללכב םימחרו דסח ןאכ ןיא ,םצעב
ש י .תוינטש לש ןוויכב םדאה לע תרזגנ תמדקומ הריזג ןיא םג .ףוסבל ול לוכיו
ש מתשמ אוה הקופיס ןעמלש תישונא תונרקס וב שי ,םיישונא םיטקניטסניא םדאב
 הדוסיב איה טסואפ לע תילותקה הדגאה .ףוסבל וחצנל ול תדמוע ותמכח םא ,ןטשב
. םתרשמ תויהל ךפהו םייחה ןודא היהש ,ןטשל געל־קוחצו םייחה לש היצמריפא
א יה ;תוילותק תוצראב הנניא ,טלוש אוה הב ץראה ,ןטש לש תיתימאה תדלומה

.תיטנטסטורפה הינמרגב

ל כ ילב ,הקיתע תינמרג ,הפי קרו ,[ןיקרבל לא ותולגתהב ןטשה רמוא] תינמרג רבד
ת ינמרג קר ללכב םימעפל .ילע הבוהאה הפשה יהוז ,ךכב ןיבמ ינא .תונעמו־תונעט
1,.ןיבמ ינא

:ול תנבומ הניא ,וילא הלגתה םש םוקמ ,הילטיאב ןטשה לש ותעפוהש ןעוט ןיקרבלו

, גרבנטיווב .רב ןימאהל ןכומ דוע יתייה ,ךתוחכונ תא לבוס דוע יתייה ןכססדזייקב
11.םיילותק םילילא־ידבוע לש םהימש תחת ,ןאכ אל לבא ,גיצפיילב וליפאו גרובצריווב
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:הנוע ןטשהו

ץ מוא ךל היה וליא .ימצע הנומא רסוח ותוא דימת ,תוקפס ירחא הפידר התוא דימת...
ם נמא ינא ...ךכב קדוצ ירה תייהו ...ןכססרזייק םג םש—ינאש םוקמב :ךמצעל דיגהל
12...יטילופומסוק ,רתוי בוט ,רתוי קיתע ןפואב ינמרג לבא ,יתומצע־דשל דע ינמרג ,ינמרג

. יטנטסטורפ־ינמרג גשומ יפל הדגא איה "טסואפ ר״ד" לש וסיסבב תדמועה הדגאה
ם על ךיישה ,םדא לש ושפנב קומע ןכושה ,לוכי־לכ ,לפא חוכ :ינרתול ןטש אוה ןטשה

.חוכ ותוא לש ותדלומו 1נכשמ אוהש
ך יא ןיבהל ידכ .התרוצ איה הקיזומה—ןאמ לש ותריצי סיסב איה טסואפ תדגא
ה קיזומל ןאמ לש וסחי תא ןיבהל שי הקיזומ איה התרוצ הזורפ הבותכה הריצי
ה לודגה הקושתה התיה הקיזומהש בתוכ ,ויבא לע ורפסב ,ןאמ סואלק .תונמאכ
י רה רפוס אלו ןיחלמ תויהל ןאמ רחב וליא יכ הארנשו ,ןאמ .ת לש וייחב רתויב
ר שפאש ןאמ בתוכ "טסואפ ר״ד״ב םיוסמ םוקמב .ורודב םילודגה םיניחלמה דחא היה
ה סינ ,ןאמ .ת ,ומצע אוה .תאז השע םנמא ןבוהטבשו םילמב הקיזומ בותכל םג
י טננאמיא אוה וז הלבקה ירחאמ דמועה ןויערה .ויתוריצימ קלחב םג תאז תושעל
ת מיוסמ הדימבש אלא .הקיפאו הקיזומ—ולאה תונמאה תורוצ יתש תא ותסיפת יבגל
.רתוי תינשוחו תטשפומ ,רתוי תיעמשמ־וד התויהמ הביתכה־תונמא לע הלוע הקיזומה

ו א וז הרוצב וניבהל התא לוכי ,רחא וא הזכ ןוט לוט .הטישכ תיעמשמוד איה הקיזומה
ר תוי בטיה תאז אטבל ךנוצר םאו ,לכה םה םיידדהה םיסחיה ...םיסחיל םאתהב ,תרחא
13.תיעמשמ־וד םתועמשמ ירה

:דועו
ל ש םוח רמול רשפא ,ימינפ םוח הברה הכ הב שי הקיזומה .תננצמ ,המרונ לכ ,המרונ
. ..המצעב ותוא השרד דימת םג איהו .הל רוזעל קר לובי יביטמרונ ןוניצש דע ,תפרב הרפ
44.התוינשוח ללגב ינחור שנוע המצע תא שינעהל הקיזומה הגהנ ןמזמ

ה ריתסה תא תללוכ איח התוהמ םצעב .הנכתבו התרוצב תיעמשמ־וד איה הקיזומה
ת יביטמרונה הטשפהה ,תויונמא לש תונמא איה ןכ לע .תונמאכ תונמא לכב תמייקה
ה ביהלמהו הריעסמה ,טקפאהו טקניטסניאה לש הקיטמיתמה ,תוינשוחה לע תטלשומה
 תננצמו ,םהבש ירמחה לא ,ישממה לא ,םייחה תורוקמל תיעצמאה־יתלב התוסחיתהב

.תיביטמרונה התושידאב
ויבוטואה טוטרישב .ןאמ התוא ןיבמש יפכ ,הקיפאה םג תאז השוע תמיוסמ הדימב
:בתוכ אוה יפרג

. הרוצו ןונגס למסמה ביכרכ הקיזומ םשיל הנושארה םעפב יתחלצה "היצנווב תוומ״ב
. ..םיביטומ לש תינחור הגירא ילקיזומ הנבמ שמיש ,תיפאה היציזופמוקב הנושארה םעפב
ה יה אל ינושלה ביטומטיילה .האידיא לש הטשפהכ ןמור לש המגוד אוה ["םימסקה־רה"]
ת ירמח־יתלב תישגר תופיקש גישה אלא ...תיטסילרוטאנ־תימונויזי׳פ היצלופינאמ קר ןאכ
45.הקיזומ לש הריפסל הלעתהו ינכימ־יתלב השענ הל תודוהש

ל ש וייח לע רופיס אוה .םיטקפסא השולשב הקיזומה לע רפס אוה "טסואפ ר״ד"
ל ש ירמחה טקפסאה והזו—ינמרג טסינאמוה ,ורבח ידי־לע םירפוסמה ינמרג ןיחלמ
תא םילמב ראתמה רפס ,ןיחלמ ותוא לש תילקיזומ הריצי לע רפס אוה .רפסה
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ם אתהב בותכה רפס אוהו .הריציה לש יתוהמה טקפסאה והזו—ןיקרבל לש הקיזומה
י שממהו ירמחה תא הלעמה הביתכ־ןפוא ,תילקיזומה היציזופמוקה לש םיינבמ םיללכל
י תוהמה תא טילבמו ,תירמח־יתלב ,תטשפומ האידיא לש הריפסל רופיסה לש
ן הב תורוצה לש תועמשמ־ודב םג האטבתמ העפותה לש תועמשמרדה .רמוחבש
.העיפומ איה
ם בוליש ,רחא ביטומב םילולכה םינטק םיטרפמ םתאלעה ,םתחימצ ,םיביטומה חותיפ
ך רד־לע םיאב ,םירחא םיביטומל רזוחה םדוריפו ישגרה םנורתפ ,יאמצעה םבוציע ,דחי

ו תרוצב םג אוה םייק ןכלו תוהמכו גשומכ רופיסה רמוחב יטננאמיא אוהש דוגינ לש
רוצ תועמשמ־וד םג תויהל תכפוה ביטומה לש תינכתה תועמשמה־וד ."תינוציח״ה
ך רד יהוז .ירקיע ביטומטיילל דהי םיבלתשמה םיביטומה לש תימצע-הדיגנ ,תינ

.ילקיזומ טקנופ־הרטנוק הב תוארל רשפאש
ת ליחת) תיחכונה הפוקתב ומצע תא תוצמל ידכ ."תוינמרג" גשומה ,לשמל ,הנה
— םינמזה ךותב הנתשמה תאו ןמזב דמועו־עובקה תא לולכל חרכומ אוה (20־ה האמה
.גשומב הלולכה תימינפ הריתס רצויה רבד

, הקווד ינמרג קרו־ךא והירה ...רועיכה םע תוערהו םכסהה ןמ ומצע תא איצוהל ןוצרה
ה ילע תמייאמש הקיכיספ—"תוינמרג״ה לש הרדגהה יהוז ,ויתומצע־דשל דע ינמרג
16...תידוס תוינטש ,םייטורבנ םיכיבסת ,תונתרק ,תודידב לש לער ,תונבאתה

נטש ,תונבאתה ,תודידב ,תונתרק—הינמרג לש יחכונה לכה-ךס םה־םהש םיטנמלאה
ם תוא לבא ,םיינמרג בושיי-תומוקמו םירע לש םרואיתב ,ראשה ךותב ,םיעיפומ—תוי

.םינוש תומוקמב דגונמו הנוש יפוא םישבול םיטנמלא
י וניש־תילכת םינוש—ריעו רפכ ,ןיקרבל לש תודלי־תומוקמ ינש—ןכססרזייקו לכוב
ר פכ—תמ םשו ןיקרבל דלונ םש—לכוב .םתוהמב טעמכ םיווש םהו ,םייפאבו םתרוצב
ם ידבכ ,םינותמ ,תורוד“ירודמ םירכיא םתוא ,םירכיא בשוימ ,ךרדה ידצב דמועה ןטק
. םתמדא תא םידבעמו לוז קבט םינשעמ ,הריב םיתושו טושפ לכוא םילכוא ,העמיק
ע ידומה חבונ בלכ ,הבישי־לספס ויתחתמו רצחב דמועה לצמו קיתע ץע איה■ הרואפתה
ם ינונאק םיענ לוקב הרשה הנמנמש תלעופו ,לבז ,תפרב תורפ ,חרוא לש ואוב לע
ל ער ץרוקו ץבצבמ םהל תחתמש םידמוע םימ ,תונבאתהו תודידב ,תונתרק .םינשי

ה לגמו הקחתמה ,ןאירא לש ויבא ,קשמה־לעב לש םייעדמה תונויסנב תוינטש לש
ל עב ,חרפכ הארנה םימתה רפרפה תא אצומו "עבט אמא" לש םיינוריאה םינפה תא
ב יטומה—לכוב .תותיחש לש למס הריציה ךשמהב ךפוהה לפאהו יטוזקאה םשה
, גנירפפ ,תורגבה ליגב ובשומ-סוקמב ןיקרבל לש וייחב ךשמנה ,ילרוטספה ,ילידיאה
ה תואו םירכיא םתוא םירג םש ,הבונה בלכה ,חמוצה ץעה ,הרואפת התוא תמייק םש
.הזלא אמא לצא םינכתשמה םירזומ םיחרוא לש תויומדמ תצבצבמ תוינטש
, 15־ה האמה ףוסמ והשמ ראשנ התריוואבש [ריע]" .ןכססרזייק תמייק לכובל דוגינב
[ השידח התויה ףרחש ריע] ...יומס ינחור והשמ ,םייניבה-ימי יהלש לש הירוטסיהה ןמ
ץחלנ אלא וניאש רבע ,הווה ךפהש רבע איה הנקיח ,הנקז התיה—תינרדומ .דתיה אל
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ך להמ ןטשה הבש ,התודידבב הרוגסו תנבואמ ,תינתרק ריע 17."הווהה ידי־לע

.םיפרוטמ םתיצחמו םירזומ םתיצחמש ,םיינוהמתה היבשות תומדב תובוחרב
ל ש ותריציבו ןאירדא לש וייחב דלוהו ךשמנה לפאו םמוד ,דבכ ביטומ—ןכססרזייק
— ןכנימב ןכ־ירחאו ;תיגולואיתה הקלחמבו ,הלש הטיסרבינואו לה—תרחא ריעב ןאמ
ה צר ,םייגארט םיאושינ ,תויפוסוליפ תוחיש ,םייתורפס םינילקרטו םינמא לש ריע
י פא טקנופ־הרטנוק לש הרוצ שבולה אשונ אופא איה "תוינמרג״הו .תויודבאתהו

.האידיא לש הנבמ תיינבל וב שמתשמ ןאמ רשא
ק ר עמשנה רפסב גשומ וא ביטומ םוש ןיא .הינופילופה איה תרחא תילקיזומ הרוצ
ל ש תולוק םג םיתעל ,םיוולמ תולוק םימייק ןושאר לוקל תחתמ .תחא המרב
א יה םימעפל ,ןזואל המיענ ,תינומרה דימת תויהל תבייח הניא הינופילופ .סנאנוסיד
ה וושמה םינוטה לש לאוורטניא יסחימ האצות איה תאזה המירצה לבא ,תמרוצ וליפא
ן ויער תא חתפמ ןיקרבל ןאירדא .תיתוהמה הריתסה תא הטילבמו עמשנל קמוע
:הינופילופה

ש רוד הזכ דרוקא .תולוק רפסממ בכרומה דרוקא ,יתימא דרוקא לש וניד רחא ןיד...
. ..תולוק רפסמל וקרפמו רחאל וכפוה התא ירה וכילומ התאש לככו ,האלמ והוכילויש
ם ירצויה םינוטהו ,המצעל הינופילופ אוה אלא םיינומרה תוגונעת לש ךוותמ ונניא דרוקא
ילופ יפוא ול שי דרוקאה ןכלו ,תולוק םיכפוה םיבוטהש לככ :רמוא ינא .תולוקה םה ותוא
18.הינופילופה ותואג לש הדימה אוה סנאנוסיד .רתוי יטנאנוסיד םג אוה ,רתוי ינופ

א וה ךכ .ןאמ לש ותריציב ןמזה לכ םירזגנ ,תומלש תוגו׳פ ילוא וא ,םידרוקאה ךלהמ
, יטנטסטורפ ינמרג ןיחלמ ,ןיקרבל :םינשל ישארה רוביגה לש ותייצח ףא םצעב
, םולבטייצו ;תיעצמא־יתלב הרוצב עמשנ וניא טעמכ ולוק לבא םירפוסמ וייחש
. בגא־ךרדב קר ונל םיעודי וייח לבא ןמזה לכ עמשנ ולוקש ,ילותק ינמרג טסינאמוה
ב ולש עיפומה ,ומצע ןאמ אוה הלאה תולוקה ינשל דעבמ עמשנה ישילש לוקו
רופורפה תא םיעמושו שרופמב עמשנה ןמ םימלעתמ םא קר ותולגל רשפאו םהינשב
ו תווהתה״ב בתוכ ומצע ןאמ .תמיוסמ האווסה ךרד תויהל הלולע וז .תולוקה ןיבש היצ
, תיפרגויבוטוא הרוצב ,דחא לוקב רפסה תא בותכל הצר הליחתש "טסואפ ר״ד לש
ן יקרבל ןאירדא ומשש ךבוסמו ןידע אשונב םירשימב לפטל לגוסמ וניאש שיגרה לבא
י לוא ,הביתכה תרוצ דצמ .םולבטייצ סונריס ורבח אוה—ףסונ ךוותמל קוקז היה ןכלו

.םינמז לש הינופילופה רתוי תניינעמ
א וה םהב ןושארה .םינמז השולשב בתכנ הז רופיסש םיוסמ םוקמב רמוא םולבטייצ
ן ושארה ךיראתה הלאה םיכיראתה ינשמ .(1940—1885) ןיקרבל ןאירדא לש וייח ןמז

ת ויה ,רתויב המיענ הפוקת הארנכ התיה״ש האמ התוא ,19־ה האמל דוע ךייש
ל ש םילגרההו תופקשהה ןמ קתניהל תושונאל ךכ־לכ היה רמ אל ןיידע םלועמו
־ םדואש םינמרג" וב הז אוה ינשה ךיראתה 19."ונימי לש רודל ומכ תמדוקה הפוקתה
ם יננוכתמ ,םהלש תפרוטמה ןוחצנה־תוודח אישב ויה םייורש םהייחל לע תחדק
0 2."םה־םמדב ומתח וילעשו ומייקל ונווכתהש דיחי םכסה חוכב םלועה לכ תא שובכל

תא םולבטייצ בתכ וב יביטקיפ ןמז ותוא—רפסה תביתכ ןמז אוה ינשה ןמזה
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ן הבש םינש ,45—1943 תונש—ורפס תא ןאמ .ת בתכ וב ישממ ןמז ותואו ויתונורכז
, המיאב תלכתסמ הינש ןיעבו הדיב הריתסמ תחא ןיע ,םידש לש קוביחב" ,הינמרג
21."והנשמ לא דחא שואיי ךותמ תללוצ

ן מזהש רבדה שוריפ .הזה רפסה תא דיתעה ארוקה ארקי וב ןמזה אוה ישילשה ןמזה
 תויווחו םיגשומו תוערואמ לע טופיש לש תירוטסיהה הביטקפסרפה אוה ישילשה

 דימת דיתעה ארוקה ירהש—יביטקייבוא ,דחא דצמ ,אוה הז ןמז .ןמזב םישחרתמה
א וה ינש דצמו ;םינושארה םינמזה ינשמ תקחורמה ןמז־תדוקנ וזיאב היהי

ו לש רשקה תדימב היולת היהת ארוק ותוא לש ותוקחרתה תדימ ירהש—יביטקייבוס
.תרפוסמה הפוקתה םצעל
ל ש הרוש דוע תמייק ןאמ יבגל לבא ,םולבטייצ האור םתואש םינמז השולש הלא
ף רח ,19־ה האמה .ירקיע ךשמתמ דרוקא ותואב םיבלתשמו םתחת םיצבורה םינמז
ל ש הנוליח תפוקת ,17רד האמל הכילומ ,הקווד הללגב ילואו ,הלש תוימיטפואה
ה דימעה אלא םיהולאה גשומ לע רותיו ידיל איבה אל הז ןוליח .תישונאה הבשחמה
ם יהולאה לש ומויק םצע תא חיכוהל טראקידל הרשפיאש הדמע יהוז .יסחי םוקמב
ם דא יאשר וב עגר ותואמ .תומלש לש גשומכ ותוא בשוחה םדא לש ומויק ךרדב
ם דא לש ורצוימ ךפוה םיהולא ירה ונוצרל ענכיהל קר אלו םיהולאה תא בושחל
. תומלשה־יא תא ומצעלו תומלשה תא ול סחימ םדאהש ןאכ עבוק הז ןיא .ותריציל
ו מויק תא חיטבמה ,בוטה לאה תא םיהולאב םיאור ןושארה טקפסאה תא םישיגדמ םא
, (תומלש־רסחכ םדאה תייאר) ינשה טקפסאה תא םישיגדמ םא .םדאה יבגל םלוע לש
ת וחוכה" .וכותב םייקה ןטשל ענכיהל אל תרשפאמה תוכמסכ םיהולאה תא םידימעמ
ם יטנדוטסה ןיב םיחוכיווה דחאב רמאנ 22,"םירצי טושפ םהירה תינמרגב םיינומידה
.לה תטיסרבינואב היגולואיתל הקלחמה לש
ן בומב תיפוסניא הניא תאזה היסרגרהש אלא ,ולש היסרגרב ןמזה לש ויתולוק הלא
ה אמה .לגעמב בבוס ןמזה לש ףוסניאה .ףוס ול ןיאו הלחתה ול ןיאש יכנא וק לש
 יוטיב .20־ה האמה לא הרזחב םיכילומ םייניבה־ימיו םייניבה־ימיל הכילומ 17־ה
ר שג ,תינמרגה תונתרקה לש למס ,ןכססרזייק ריעה ילוא אוה "וז הרזח" לש ילמס
ל ש הינופילופ :ושגפנ תווצקה .תיטסישא׳פה הינמרג דע םייניבה־ימימ ךילומה
ע ובירה ,רוגס לגעמ רצונ ,םימלענ םייניבה־תולוק ,טלחומ סנאנוסיד תכפוה םינמזה
ל ש תילקיזומ הריצי—ץק־ןיא תויצאירו בגא ומצע לע רזוחה דחא ביטומ לעב יגאמה

.ןיקרבל ןאירדא

ן ב ו ה ט ב דגנ ן י ק ר ב ל
? ״טסואפ ר״ד״ב רפוסמ ולרוגש ,ןיקרבל ןאירדא ,השעמל ,אוה ימ
א וה ןיקרבל" :הנעו שיחכה ,ןאירדאל יח םגד ול היה םא לאשנ רשאכש רפסמ ןאמ
23."הפוקתה לבס תא אשונה םדא ,ונרוד רוביג ,תילאידיא תומד

ם ניא ןיקרבל אלו םולבטייצ אל ,רפסב תועיפומה תורחאה תויומדה לכל דוגינב ,ןכאו
לעו ,ילותק ינמרג אוה םולבטייצ .םילמס םישמשמ םהינש .םייח םימגד יפ־לע םייושע
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ל כתסמה ,ותדלומל רז השענה םדא ,ונמז רבע רבכש טסינאמוה ,יטילופומסוק ןכ
ל ובכ ,יטנטסטורפ ינמרג אוה ןיקרבל ןאירדא וליאו ;שחרתמב "יביטקייבוא״ה
 ןואג לש ולרוגב אשונה ,היעשפמ קתניהל לוכי וניא ךכיפלו "תוינמרג״בש ידוחייב
.הספילקופא תפוקת לש יח ףרגומסייס ,ינמרג
ו תעדל ,ןואגה לרוג והמ יכ .ותוינואג תא ראתל ושוריפ ןואג לש ולרוג תא ראתל
?ןאמ .ת לש

ל ש ויתועידי ןהמ תוחפ בושח הבש ,השקו הנידע היעב אוה ןואגה ,רבד לש וללכב
ת אשל ןורשכ אלא הניא תוינואגש רמול רשפא .םדאה והימ רתוי הברה בושחו םדאה
24"?ההובג המר לעב לרוגב םיניוצמ וייחש םדאה אוה ימ לבא .לרוגב

ה ריזג ךכב שי .ןתינ אוהש יפכ ,הז לרוגב תאשל חוכו לרוג לעב ושוריפ—ןואג
 תוינוניבו תוינואג .ינוניב לרוג לעב תויהל לוכי ןואגה ןיא .טלחומל קר לבא—תמדקומ
.הבשחמב דחי ןתולעהל ןיא ,וז תא וז תודגונ ,וז תא וז תואיצומ
א ולמב םדאה אוהש ,ףוסוליפה לא וטסירא לש ותשיגל הלבקה ןאכ שי המ־ןבומב
ט עמכ אוה לדח הז שומימבו ישונאה תא םות־דע םישגמה הז רמולכ ,הלמה ןבומ
ק רו ילכשה םע קר ישונאה תא ההיז וטסיראש אלא .לא ןיעמ ךפוהו םדא תויהמ
ת מדקומ הריזג םדא לצא שי םא ןכל .הבשחמה אוה םיהולאה םא—יהולאה םע
. תוהלאה תארקל .הלעמל ןוויכב קר יהירה (חוכב־םויק םג הל אורקל רשפאש)
 טרקוטסירא אוה .ותונוילעב רשואמה ןוילע־םדא חרכהב אוה וטסירא לש ףוסוליפה
ל עב םדא אוה שארמ .םייחה ןמ ול תונתינה תויורשפאה ,ונורשכ ,ודמעמ יפל םייחה לש
ה בישחל יאנפ ול אצמיי ןיינמ .היהי ךכ אלש רשפא־יא םג ,ההובג לרוג־תמר
ר אתל לוכי ךניא ?דבעכ וא הכאלמ“לעבכ ומחל תא חיוורהל ךרצוי םא הדימללו
ן ומהה יניעל ותשא םע ברו הנותא יקושב ףחי ץרה ,דורמ ינעכ ןוטלפא תא ךמצעל
ה זכ ףוסוליפ םג היהש אלא .ותיב־תושפנל לכוא תונקל ףסכ ול רסח טושפש םושמ
, תוליצא וז םג .חורל סרפכ םתוא ןתנ אלא םרפכ םייחה תא לביק אל םטארקוס .ןוויב
.ההובג המר לעב לרוג הז םגו

ת ארקל :םינפוא ינשב תוגרדומו תולעומ■ תויהל הארנכ תולולע תויתוהמ תוישונא תונוכת
ת ררחושמ ,עבטל תדגונמ ,תרחא המצע לש דסחב השודק תארקל וא ,עבטה דסחב תוהלא
ל ש גוס הזיא ,רתוי ההובג התגרד תוליצא וזיא .חורה דסחב—ודגנ תדרומ דימתו ויבגל
25."תוליצאה תייעב" הל ארוק ינאש היעב וז—רתוי תדבוכמ התמר תושונאה

י סינוידה סופיטה ;אטחו חור־תוולש ;לבסו רשוא ;הלחמו תואירב ;חורו עבט
ד חא דצמ .םיליבקמ םירוט ינשב םינואג לש המלש הרושו ,ה׳צינ לש ינולופאהו

 יקסבייוטסוד ,ןבוהטבו וסור ,ושיו םטארקוס ,ינשה דצה ןמו—יוטסלוטו התיג ,ןוטלפא
.ןיקרבל ןאירדא םגו ה׳צינו
ה תיגש ךכב אוה יקסבייוטסודו התיג ןיב לדבההש 26ויתוסממ תחאב בתוכ ןאמ .ת
, הז תמועל ,רמא יקסבייוטסודו ,ועצבל לגוסמ אוה ןיאש ישונא עשפ ןיא יכ רמא
ר שאב ישונאב תמייק אטחל תמדקומה הריזגה .עציב אל ותואש ישונא עשפ ןיא יכ
םג הב םימייק אלא דבלב תילכש איה ןיא םא ,תישונאה ותוהמ םצעמ ,ישונא אוה
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ם ינואג םתוא לצא םג הקיטמילבורפ תרצוי וז תמדקומ הריזג .םיטקניטסניאו םיטקפא
ת מייק איה וליאכ ,תמדקומ הריזג לש התלבק לבא .םייחה־יליצא םהש םייסינויד
, תישפנהו תיזי׳פה תואירבה ולצאש—חורה־ליצא ינילופא ןואג לצא קר תרצונ ,לעופב
א ופא תכייש איה התוהמ םצעמש הלחמל—הרדעיהל התיה ,ותומלשב עבטה איהש

.חורה־תכלממל
ם דאל חיטבמ תיעבט תומלש לש ןורסח קר ,ותעדל ."הלוח היח" םדאל ארק ה׳צינ
: םקודאראפ דכב שי יאדו .תמאב ישונא ךכ ךותמ ותוא השועו חורה־תכלממל הסינכ
ל ש תומדב לעופב שממתה הז סקודאראפ לבא ,תומלשל רדעיה ךמס לע עיגהל
ת ויח" םתויהב הרוקמ םתוינואגמ קלחש ,ומצע ה׳צינו יקסבייוטסוד ,ןבוהטב
."תולוח
:רמוא ןיקרבל ןאירדאל ותולגתהב ןטשה

ם ויק התועצמאב שח אל הלש רצויה םא תחא תגנעמ הריצי רבכ הרצונש בשוח התא םאה
ת שלוח ילב ורדתסה אל םלועמ םייחה !תואירב ןאכ המו ,הלחמ ןאכ המ ? עשפו ןועגש לש
ם ירצוי ונניא ונחנא ...ויתויוכז תא דבאמ■ דשה םג ,םולכ־אלו ןיא םש םוקמ [לבא] ...הלחמ
ת וקפס ,השובו ןויפר לזאזעל םיחלשמ ונחנא .םילאוגו םידלימ קר ונחנא .שדח רבד םוש
ל כ תא חומה־תפילקב םומיד לש הפיטב םיקלסמ ונחנא ,םיררועמ ונחנא .ןוחטב־יאו
27.ןמזה לש תופייעו תיטרפ תופייע ,הנטקהו הלודגה תופייעה

ה ציפק אוה ,ןמזה ףצר תא ותריציב רובשל אוה ןואגה לש ירוטסיהה ודיקפת
ה מכסומ תימהל .רבע ןיידע גופסה ,הווהב היצנטופכ רבכ םייקה דיתעל תינושחנ

ם ימיה לש המכסומ תיביטקייבוס תיתונמא השוחתמ רוצילו המצעמ רבכ הפייעתהש

.םיאבה
ר מוא ,"תוומה רידגמ ותוהמ תאש שדח םחי רצונ המכסומל יביטקייבוסה ןיב"
ת פאוש תונמאה" ,ןאירדא לא ובתכמבו ,ןבוהטב לש ויתוריצי לע ורבדב רמ׳צרק
ם יביטומה ובש ,ןמזה לש רישכמו רצות—תוישיא לש הכוויתב תאז השוע איהו המידק
, שטשטימ םהיניב לדבההש דע דחי םירשקתמ םייביטקייבוסהו םייביטקייבואה
28."והנשמ תרוצ תא לבקמ דחאהשכ

;  1912 תנשב וילא ותולגתהב ןיקרבל ןאירדאל ןטשה עיצמש והז—ןואג לש לרוג
ר כומש ןמזה .תופוקת לש לובג הרידגמה ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל םייתנש
ה נשמו תוינמז לש הנפמ ךרד לע דמועה ,ןואג לש "ןיעה־ףרה" אוה ןאירדאל ןטשה

.ןוויכה תא

ש ראמה תא ףפותת ,גיהנת :ונתרזעב רוציתש המ לש תלעותה לע םידמוע ונא :אופא עד
ה תא ...םמצעב ועגתשה אל ךנועגשל תורוהש םינלזג ועבשיי ךמשב :םיאבה םימיה לש
ן מזה תא ךכל ףסונ רובשת ,ןמזה לש םיקתשמה םיישקה תא רובשתש יד אל ?ןיבמ
ת וירברבמ לוטת ךלש זוע .הנחלופו תוברתה ןדיע ,קויד-רתיבו—יתוברתה ןדיעה לכ ,ומצעל
.םזינאמוהה תפוקת ירחא אובתש יפל ,םייתעבש תלפכומה

י לוא ,הפוריאב הלחה—ישפח דיחיכ ,טרפכ םדאה תפוקת ,רמולכ—םזינאמוהה תפוקת
^00מ רמאש ףוסוליפ ותוא לצא ,תפרצב 17 ־ה האמב תשוחת תא דימעהו 11!8 0§!€ 110
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. תרחא תמא לכל עיגהל רשפא ונממש ןושאר־לכשומ תניחב בשוח רוציכ ומצע
י די־לע תפרצב גשוה אוה ףא לילעב שפוחה שומימ .שונא תבשחמב שפוחה תליחת וז
ה בשחמב רתויב םלשה ויוטיבו ,יתפרצה השעמה לש ורושיא לבא .היליטסבה ישבוכ
ת א עציבש אוה טנאק היפוסוליפב .םינמרג ידי־לע גשוה ,תונמאבו תיפוסוליפ
. ומלועב םדאה תא תולתל תחת םדאב םלועה תא הלתו ולש "תיאקינרפוקה הכפהמה"
ר וציכ ומצע־תלבגה ןעמל וב שמתשהל תוכזכו ןוצרכ שפוחה תא ול ןתנ םג טנאק
ת ישונאה הרבחה ללגב ןטשה תועורזמ ואיצוהו ולש טסואפ תא לאג התיג .ירסומ
ת ודלותב הנושארה םעפבו ולש תיעישתה הינופמיסה תא בתכ ןבוהטבו ,הנעמלו
, הנממ לדבומכ ישונאה לוקה תא תילטנמורטסניא הריצי ךותל םינכה הקיזומה
.רליש ךירדירפ לש וטע־ירפ "החמשל הדוא״ה תא הרשה הלהקמב
י לקיזומ ןואג ידי־“לע קיר ללחב גשוה אל היציזופמוק לש תילקיזומה המכסומה יוניש
ת ינמרגה הרבחבש יתוהמב שרשומ היה אלא ,ומצעמ קר ויתונויער תא באושה

ן וחצנ תא הגגחו "רועיכה םע תירבה" ןמ האצי הינמרגש ןמז הז היה .םהה םימיב
.ישונאה
:ןבוהטב לע בתוכ ,20־ה האמב ינלופ גולוקיזומו יאקיזומ ,יקסבונאמיש לורק

ת וירחאל לעמ םייחה לש לכה־ךס יבגל תוירחאה :יטתסאה לע ירסומה דצה תונוילע
ם א—רתויב םלשומה היוטיב תא האצמ ,ףורצ יפוי לש ,רתויב הלענ וליפא ,לאידיא יבגל
30.ןבוהטב לש ותריציב—הקיזומ לע רבודמ

ב תוכ ןאמ .ת ."לכל לעמ הינמרג" םילמב ליחתמה ינמרגה ןונמהה בתכנ 19־ה האמב
, תירבה־תוצראב החיש בגא ריבסהל הסינ 1944 תנשב יכ ״טסואפ ר״ד לש ותווהתה״ב
ה ינמרגל הבהא אלא םלועה לע טלתשהל ןוצרה תא ןרוקמב ואטיב אל ולא םילמש
, לבקתה אל ורבסה .תישפחו תיטרקומד ,תדחואמ ,תיאמצע תדלומל םעה לש הפיאשו
ת ירוטסיה הניחבמ תמא התיה וז לבא .ויעמוש לש ינגלגל ךויחב שיגרה אוהו
.תמדוקה האמב םעה לש הרכהה תניחבמו

ה ינמרג התוא הכרע 20־ה האמב .םדאה־שפוח גח תא הינמרג הגגח 19דז האמב
ם דאה .ותוהמל םדא תורכנתה לש ,םדאבש ישונאה תלילש לש תיארפה היגרואה תא
ת ודלות לכב ישונא בשחנו ישונא אוהש המ לכו תיטסישאפה הבשחמה ןמ םלענ
ו אצוהש םירזו םיקיר םיגשומ לש הרוש העיפוה ומוקמ לע .ותא דחי םלענ הבשחמה
ן מצעל תודבעשמו תורידגמה תוינכימ תויצקנופב ,םיתמ םיטולוסבאכ םיירגוסה ןיבמ
ת א הנישו םיירגוסה ךותב אולכ ראשנ רשא יביטאיצוסאהו ישונאה ןכותה לכ תא

.השדחה ותוסחייתהב ותוהמ
א וה הינמרג ומשש שדחה טולוסבאל דבעושמה םע לבא ...ףונ ,תדלומ ,םע—הינמרג
ת ודארטסוטוא לש ףונ אוה ףונו ,םירמא לע ןוטלש השוריפ תדלומ ,םילייח־םע
ק ר וראשנו ילמסה ןנכתמ ונקור ,ןתועמשמ תא וניש תוישונא םילמ .םיטקרסקו
.וירחאמ םולכ־־אלו ןיאש ,טושפ ,יטרקנוק והשמ לע םיעיבצמה םינמיסכ
ך ותב אצומ־רסח בבותסמה ,ןכנימ לש םינילקרטב דובאה טסינאמוהה—םולבטייצ
:רומאל 1919 תנשב בתוכ ,סירוטיטיסניא ר״דו רכזירב ר״ד לש ללמה
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ם ירושקה םיכרעה ובש םלוע ,תחא־הנועבו־תעב ,ינכפהמו ינויצקאיר ,שדח םלוע הז היה
ו א ,םיחונזו ןכות לכ יללושמ וראשנ—הנובת ׳קוח ,שפוח ,תמא—דיחיה לש םילאידיאב
ר בדה .תונורחאה םינשח־תואמב םהל היהש הזמ ירמגל הנוש ןבומב םילבוקמ תוחפל
ה הובגה היצנטסניאב םתיילתו םייסחיל םתכיפה ,התהדש הירואיתמ םתשילת ידי־לע השענ
י נויצקאיר הז היה אל םצעב ...תורמ ,הרוטטקיד ,םנוא לש היצנטסניא ...רועיש־ןיאל םהמ
31.גוסנכ ורידגהל ןיא ואצומ לא ובושב רשא לגלגה בוביס רשאמ רתוי

ה מיבה ןמ םג םלענ אוה ןמזה םע .הבשחמה ןמ םלענ םדאה םזישאפה תדילב
י נשבכב הדמשהל םידעוימה "םיקקמ" :םירוצי ינימ ינש וראשנ :תירוטסיהה
. קירו רז ,רק טולוסבא הזיא לש תודוקפ תואלממה הגירה־תונוכמו ,ץיוושוא
.הדגא תפשב םירבדמ םא—ןטשה םג ול אורקל רשפא
— ןיקרבל ןאירדאל ןטשה רכמ רשא ןואגה לש ונמז תסכימ וז—םינש עבראו םירשע

ה נשה ,1930 דעו ,הקיזומל רסמתהל ןאירדא טילחה הב הנשה ,1906־מ תוכשמתמ
. תומל תבייח המצעמ הפייעש המכסומה ."טסואפ ר״ד לש הניק" תא בתכ הב
ע מושה ןטקה ןאירדא לש וקוחצב אטבתמה ,ימצע־געלכ הליחת העיפומ התסיסג

ת כשמנ איה ?םהלש תינרוצה "הלובחת״ה תא ספותו תירפכ הרענ יפמ םינונאק
ה פוקתב רבכ לבא .הקסטורגו הידוראפ לש הרוצ תושבולה ,תומדקומה ויתוריציב
ף וריצ—יטמיתמה "םסקה עוביר" איה תילמסה התרוצש השדח המכסומ תרצונ וז
: ינש דצמו .לכה־ךסה תא תונשל לוכיה דחא ישפח ןוט ףא וב אצמיי אלש הזכ ינרוצ

ה רזחה ,םינוטה 12 ללכב שומיש ידי־לע ןיחלמל תונתינה תויורשפאה עפש ףרח
א טחה למס—ןאירדא לש "ידוסה ןפוצה" ,םיוסמו דיחיו־דחא ףוריצ לע תיפוסניאה
.ותפוקת םע תירב איהש ,ןטשה םע תירבה למסו ולש יטרפה

־ תמחלמ ףוס—1919 תנשב הרצונ ,רבד־תישארו רבד־ףוס איהש ,הנושארה הריציה
ז א התיהש םולבטייצ רמא ,וז הנש לע ובתכב .ןשיה ףוס םג איהש ,הנושארה םלועה

ד ע העיגמ אלא 19־ה האמה תא קר אל תללוכה ,תמיוסמ הפוקת הרמגנש השגרה"
ת דלוה ,דיחיה לש היצפיצנמא ,םייטסלוכסה םירשקה תריבשל דע ,םייניבה־ימי ףוסל
32."שפוחה

ת באושה ,םדאה ףוס לשו םלועה ףוס לש ןוזח ,"הספילקופא" בתוכ ןיקרבל ןאירדא
ם ישרפה תעבראו השדחה תירבהמ ,איבנה לאקזחי לש םויאה תונומתמ התארשה תא
־ יטירחתב םיראותמה היציזיווקניאה לש באכהו תוירזכאה ןמ ,הספילאקופאה לש
 ירברבה לע תיטסינרדומה תיטתסאה הרוצה תא הטילשמה הריצי וז .רריד לש ץעה
ל ש השוחת תריצי אוה היציזופמוק התוא יבגל רתויב ילוא ינייפאה .ישונאה־םורטו

ת כתמ־ילכ םע ןאכ גזמתמ ,הלהקמ לש שחלב עיפומה ,ישונאה לוקה .םדאה תירחא
, הזב הז םיעלבנ םדאה־םלועו םירבדה־םלוע .םהיניב םלענו ,ףותו גנוג םע ,םירחא
ת ילקיזומ הפשב תארקנה ,רדגומ לילצ תרסח תיארפ הללי תעמשנ םתוגזמתה בגאו

.תנסילג
ש ראמ" לש יוטיב ,ןיקרבל ןאירדא לש ןושאר ידוחייו יאמצע השעמ .ףוסה תליחת וז

ת ירבה תוחול תריבש—"הרזחב ןבוהטב תחיקל" אוה ינש השעמ ."םיאבה םימיה

.שפוחה םע םדאה לש
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־ םימי לש דה ? המ לש דה) ״דה״ אוה ויוניכש ןטקה אלפה־דלי ,קומופנ תומ ירחא
ת ונוסאה תורוש תא םתוחה ןורחאה ןוסאהו ןאירדא לש הדיחיה ותבהא—(?ורבע
:ורבח לא ןיקרבל ארק—1919 תנשמ ותביבסב ורק רשא

:יתבבותסהשכו .דאמ םג לוצליצ ךכל היהו ״! םולבטייצ"
"!תויהל לוכי אל הז" ,רמא ,"רבכ יתאצמ"
״? תויהל לוכי אל המ ,ןאירדא ,המ״
ו ליבשבש הז .הלענו בוט אוהש ףא לע ישונא ארקנש המ" ,בישה ,"הלענו בוטש המ"
, תובהלתהב ותוא ואבינ חורה תארשהב ,היליטסבה לע ורעתסה ומשבש הז .םדא־ינב ומחל
."הז תא חקא ינא .םהמ חקליי הז .תויהל לוכי אל הז
״? תחקל הצור התא המ ,יריקי ,ךתוא ןיבמ יניא״
33.תוכחל יתפסוה יכ ףא ,םולכ־אל ךכ־רחאו ,הנע ,"תיעישתה הינופמיסה תא"

ם על דוע היואר הניאש ,ןבוהטב תיינופמיס לש ביטגינה איה "טסואפ ר״ד לש הניק"
ת ויה ותלואג לע רתוומה תפותה־םעל ןב לש הניק איהו :ןטשל ותמשנ תא רכמש
ת ילמרופה תוניגהה ללגב אל—יותיפכ הלצה לע הבשחמה תא החוד" ,טסואפ ,אוהו
י פואל זב אוה ושפנ לכבש םושמ אלא ,׳רחואמ רבכש' הדבועה ללגב אלו םכסהה יבגל
י הולאה רבדב החנהה לש רקשלו ,ותוא ליצהל רשפא ונעמלש םלוע לש יבויחה

34."ובש

ה יצאירו לש בוביס איה ;קנע־תניק קר ,המיא קר תאטבמ תאזה הטאטנאקה לכ
ף וריצב אטח לש ביטומ ותוא דמוע וזכרמבש אשונ ותוא לע תכלוהו תבחרתמה
ה קינכט התוא יפל היונב הריציה .הדלרמסא לש המש תא םילמסמה םיידוסיה םינוטה
ו ניאש רבד םוש ,יטמיתמ־א רבד םוש ןיא וב" ,םסקה־עוביר לש הקינכט ,ןיקרבל לש
35."ישפח דחא ןוט ףא ןיא ...אשונ ותוא לש היצאירו־אלכ תואריהל לוכי

ל ש תיפוסניא הללק תשוחתל טרפ ,יהנל טרפ םולכ־אלו םדאל רתונ אל יכ הארנ
ל כ הדבא יכ הארנ .םונהיגל הדירי לש םינוא־ןיאו תטלחומ המיאל טרפ ,אוהחנימ
.העושיל הוקת
, תיטמיתמ תונקיידב היונבה וז ,תילאטוט הניקו יכב לש וז הטאטנאק—תאז־לכבו

ד חא לילצב תמייסמ ,יטננאמיאה חרכהה ןמ טלמנו גרוחה דחא ות ףא הב ןיא רשא
. הכישחה ךותב ררופתמו המילב לע יולתה וילשו הובג לילצ ,ומיסינאיפ לש דדובו
ה משנה קרש ,דוע ונניאש לילצ ,הקיתשה ךותב לצלטצמה ,יולתה הזה לילצה לבא"
36."הלילב רואכ ץצונו ומעט הניש ,לבא לילצ היהשו ותעמוש הדוע

ןאמ לא הרזח :םוכיס

ה לוכ הריציה תא ליצמה אוה ןיקרבל לש תיגארטה הטאטנאקה לש ןורחאה לילצה
ן יא ןאמ יבגל .ןאמ .ת לש היפוסוליפה רקיע תא אטבמה אוהו תישונאה חורה ןעמל
 :ןאמ ןהב האורש המ תונמאבו היפוסוליפב הארנ םא ,היפוסוליפמ תקתונמ תונמא
־ העובקכ תמייקה תישונא "היצנטסבוס" לש יוטיב ,ומצע לע םדא תפקשה לש יוטיב
ו ליפא ,ינמוה־א תויהל לוכי וניא ןמאו ףוסוליפ ןכל .המויק ןפואב יונישה ףרח ,ןמזב
,ינמרגה םעה ןב רצוי אוה וליפאו ,ומצעל םדאה שחכתה הב הפוקתב אוה יח
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ה יהו תויה יגארט היה ןאמ לש םזינאמוהה .ותרבחבו ונמזב םולבה לש ףרגומסייס

. וב העובט "תוינמרג״ה םג התיהש הדימב־הב תועד־הגוהו ןמא ותויהב וב עובט
.תוחפל ,אוהה ןמזב ,תידדה םירתוס ויה—"תוינמרג״הו םזינאמוהה—םהינש
ל רוגב תאשלו ,ונמזו ואצומ וילע ורזגש ולרוג תא תאשל בייח ןאמ היה ןמאכ
.הריחבה תוירחאב תאשלו וב רוחבל :רמולכ—ןוצרב
ה ינמרג לע ןוחצנה תא האר אל יכ המחלמה ירחא הינמרגל רזח אל אוה .רחב ןאמ
ל בא ,םירבד ינימ לכ הינמרגל ורק" .ךילהת לש ופוסכ ,םזישאפה לע ןוחצנכ
ר אשנ אוה .1945 תנשב ,״טסואפ ר״ד לש ותווהתה״ב בתכ ,״המואמ—הינמרגב
ך מא לש תוילשאה־תרסח ותולכתסה ףרח טסינאמוהו ,ינמרג ותויה ףרח טילופומסוק
.20־ה האמה ןב ףוסוליפ

ת אירבב ,והובוחהותמ םלועה תא איצוה רשא "ןכ־יהי" לכבש הרעשה יל שי ...יתמשנ ךותב
ן ייסנ השענ ותריציבשו ,םדאה איה הנורחאה תילכתה ,תינאגרוא־אלה תושיהמ םייחה
־ השעמ ליכ לש החלצה־יא ושוריפ ירה ,םדאה תמשאב חילצי אל הז ןדיסב םא .ריבכ
ם א היהי בוט ירה ,ןיא םאו רבדה ןכ םא .קחמנ וליאכ שממ הז ירה .ללכב האירבה
37.תמאה וז התיה וליאכ םדאה גהנתי
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