
תורע*ה לומ :דקש ןושרג

ע שוהי .ב .א שבכ ,(1963 /׳ןקזה תומ״) דחא םירופיס ץבוק קר התע דע איצוהש ףא
ם יקפא ,שדח םלוע ויארוק ינפל חתפ אוה .הריעצה תרופיסב ומוקמ תא הרעסב
ל ש המשאה־תושגרו הרובגה־ישעמ לע םייתרגישה םירופיסה ןמ האלנש ימ .םישדח
ו ירופיס יארוק .ישונא םויק לש דוסי־תויווהל רתחש ,רזומה ומלועל ספתנ ירואו יזוע
" דגנו דעב" לש תוימתס תוחסונ המכב ותריצי תא ךירעהלו ראתל ולכי אל םהירקבמו

. טפשמ םאיצוה ינפל ישונא םויק לש םישרש לא תדרל םהילע היה אלא ,יתרבח
ו שחרתה וירופיס .בכרומ ישונא ןכות ןתוא אלימו תולודג תוילמס תוינבת הנב אוה
ו שממתנ ולעהש תויווחה ךא ."ןמז־אל־ןמז״בו "ץרא־אל־ץרא״ב ,יאליטרע םלועב
ן ונגסל עיגהו אקפק ירופיסו ןונגע לש "םישעמה־רפס״מ אצי אוה .(ללכ־ךרדב)
ם יבצעמ םהשכ ,היבוברעב ותריציב ושמיש תוירילו הקסטורג .ומצע לשמ "םלוע״ו

."ונרוד ירוביג" לש תוינאפה תומיאה תאו תוומה יפוסיכ תא
ן ויכמ .םתשלוח תא םג ונאצמ םינושארה םירופיסה לש םתלוגס תא ונאצמש םוקמ
ם ינותנ וללה ויה ,תוגספ־ריוואב שחרתה לכהו המונצ התיה תישממה תושיהש
ת ומ") תוטושפ תוירוגילא אלא ויה אל םג םיתעלו ,"םייטסירוגילא" םישוריפל
ם ייאליטרע םיכלהמה םיאפר־תוחורכ םמלועב וכלהתה םירופיסה ירוביג .("ןקזה
ם יתעלו ?ולא תומצע הנייחתה :םיתעל לאש ארוקה .ןמזו םוקמ לש םישובל אלב
ן מ .תישונאה ןתונמיהמ דצמ רסחב תוקולה ןוימד לש תוינבתכ םירופיסה וארנ
י לאיר םלוע לש ינושלה רואתה—תיתורפסה הריציה תא םיביכרמה םינושה םימרוגה
ע נכשמה תואיצמ־יומד םלוע םיקהל ינושלה ןויסנה ,הז םלועל תללוכ תועמשמ ןתמו

ל ש תכרעמ ידי־לע םלועה לש יתוכאלמה יתונמאה ןוגראהו ,ותוינויחב ארוקה תא
־ ירטמיסהו תללוכה תועמשמה ,"ןקזה תומ" ,ןושארה ךרכב הרבג—תוירטמיסו תורזח
ת ילסרבינואה היווחה .תואיצמה לא הירשקב תענכשמה הילאירה לע תיתונמאה היצז
, תוגספל ונילע םנמא .הכרצ־לכ הענכיש אל איה ךא ;הענכיש עשוהי לש ותריציב
.המישנל ריווא תצקל ונאמצ ונעגהשמ ךא

ב
ת ויצרופורפה יוניש .הלא םימרוג ןיב םיסחיה ונתשה "תורעיה לומ" תוליבונה רפסב
ן יא בוש :ינוציח אוה םהמ דחא .םינוש תורוקמ ול שי םיגושה תודוסיה ןיב
ר צק ,ךורא רופיסל ןאכ הנווכה ."תוליבונ" ץבוק אלא םירצק םירופיס לש ץבוק הז
רצקה רופיסה לש םיעודיה םיללכה .רצקה רופיסה ןמ ךוראו ןמורה ןמ ותעיריב

.׳מע ז 1968 ,דחואמה ץוביקה ;(םירופיס) תורעיה לומ :עשוהי .ב .א •
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ם ילח םדוע—תחא הלילע ,דחא בצמ ,דחא רוביג—סדנרב סויתמ ידי־לע וחסנתנש
ע קרהו ,רתוי תובכרומ תוקמנהה ,הטשפתה םירבדה תעירי ךא ;הז רופיס גוס לע

א והשמ .ישממה דוסיה תא הריבגמ המצע וז תובחרתה .רתוי בושח םוקמ ספות
ת ולודג תומיכסב קר קפתסהל לוכי רפסמה ןיא בוש ,רתוי הלודג העירי לטונ
ו תיינפב יונישה יולת רקיעב לבא .םדו רשב ןתוא אלמל וילע אלא תועמשמ־תוברו

ס חיתמו תומוקמ רתאמ אוהשכ ,שממ תואיצמל ולא תוליבונב עשוהי .ב .א לש
־ ץרא ינב אלא "ץרא־אל־ץרא" ינב םניא בוש וירוביג .(ןמזה ןמ בושח םוקמהו) ןמזל
ל ש ישממ קלח ושענ ,הקירפאו ביבא־לת ,םילשורי ,תמייקה־ןרקה תורעי :לארשי
ת וינבת לש ירקמ עקר קר שמשמ וניא םוקמה ,ןכ לע רתי .תירופיסה היווהה
ת ורעיב יולת "תורעיה לומ" רופיסה .היווהה לש ליעפ קלח השענ אלא ןוימדה
ד וגינב היולתה ,"ךורא ברש םוי" רופיסה לש ותועמשמב ןידה אוה ."תמייקה ןרקה"
 וירבא לכב רושקה ,"דליו םימי השולש״בו ,ןבל םדאו—רוחש םדא ,לארשי—הקירפא
ת ודדומתה לע רותיו םושמ הז ץבוקב ןיא ,רחא דצמ .תימלשוריה היווהל וידיג לכבו
ת ורתוחה הפונת־תוברו תובכרומ תולילע הנוב איה םגו ,תולודגה תושיה תויעב םע
ו שממתנש דוסיה־תויווח ןיב הזיתניסל ןאכ ףאש רפסמהש הארנ .תולודג תויועמשמל
ת ולבקמ ןה הכותבשו תוחמוצ ולא תויווח ןהמש תושיה ןיבל םילודג םילמסב
ת ומ״בש רמול רשפא ,תויתורפסה תולוכסאה ןושל תא טוקנל םא .ןתועמשמ תא
ב חרמכ קרו־ךא ספתנ םלועה .תינוציק תיטסינויסרפסקא השיגל עשוהי הטנ "ןקזה
 הנתמתנ תונורחאה תוריציב .המצע תא אטבל ידכ הירמח תא שפנה תבאוש ונממש
.ומצעל אוהשכ םג םייק םלועהו תיטסינויסרפסקאה השיגה
ך ישממ םירמחה תרירבבו עקרה בוציעב לודגה שודיחה תורמלש קפס ןיא ,םוקמ־לכמ
ו יתוריציל םייניפאה תולילעו םיביטומ ,םיאשונב תונורחאה תוריציב םג עשוהי

ל ע רתוי הפי תורבתסמ תונושארה תוריציהש יל הארנ ,ןכ לע רתי .תונושארה
.ךפיהלו תונורחאה עקר
ת ינייפא ,ברקתמה ןוסאל היפיצה תלילעב שבגתמה ,תוומל תינתאנהה היפיצה אשונ
ה וולמ תוריציה שלשב ."תורעיה לומ״לו "ריתי לש ברעה־עסמ״ל ,"םיה תואג״ל

; ץקה תא םיברקמה םינטקה םיטרפה רואיתמ תיעמשמ־וד האנה היפיצה תיווח
, תואנק ןודא ,קוחה) המותסו המודק היווה וזיאל הרזומ הקיז םג תמייק ןתשלשב
ה אושה תא םדאה לע םיאיבמה םיקוחה תא תקקוחמה ,(שוטנה רפכהו בלצה־עסמ
ד קפמה" ירוגילאה רופיסל םג "תורעיה לומ" הליבונה הבורק ,רחא דצמ .תיחרכהה
ת ויתרבחו תוימואל תויעב לע םילודג םילמס תועצמאב זמרל הסנמה ,"ןורחאה
ר ופיסל החורב הבורק "ררושמ לש תכשמנו תכלוה הקיתש" הליבונה .תוילאוטקא
ת ייעב .("רוסיפורפה לש ודוס" ,ולש וידארה־תיכסתל םג ילואו) "םויסה" רצקה
ן אכ ולעוהו ורזח ,"םויסה״ב תועיפומה ,"ויללצ" םע םדא לש ותשיגפ ןכו ,תורקעה
ה יפיצה תיווחב הבורק "ותבו ותשא ,ושואיי ,ךורא ברש םוי" הליבונח .השדח הרוצב
ה תנותח״ל םינואה־תרסח האנקהו היצנטופמיאה תיווחבו "םיה תואג״ל תוומל תיאדווה
השולש" רופיסה לש ןושאר קרפ ןיעמ קפס אלל אוה ןורחאה הז וליאו ."הילג לש



דקש ןושרג78

ו תבוהאל בהואה לש יעמשמה־רד וסחי תא עשוהי הלעה םירופיסה ינשב ."דליו םימי
.תימולחהו הנושארה
ם ג ןה ירה ,םינושארה וירופיסל ךשמה ןה עשוהי לש תושדחה תוליבונהש ףא לבא
.השדח הלחתה תניחב

ג
ם יעות ונא ןיא בוש .םינושארה ןמ רתוי םיישונא םינורחאה םירופיסהש יל הארנ
. השממתנ אלא הדדרתנ אל הקיטמיתה ."םדו־רשב" םלועב אלא םלוע־אל־םלועב
ל בא "תרוקבה" לש תינשרפה היצלוקיפסה תויורשפא תא ילוא ליבגמ שומימה
ת עברא לכב .םירופיסה לש תיעצמאה־יתלב תישגרה המצעה תא קימעמ אוה
ס קודאראפ דמוע םזכרמב—םילודג םיאשונ םע רפסמה דדומתמ ץבוקבש םירופיסה
 רבד הבוחב תנמוטו תילסקודאראפ איה תישונאה היווהה עשוהי יבגל .ידוסי ישונא
י שונאה בצמה תא תעבוקש איה וז תוריתס־תאלמ היווה .ותריתסו ןינע ,וכופיהו
ם ינוא־תורסח ןה ויתויומד .ומות־דע סקודאראפה תא תויחל םירוביגה תא תבייחמו

. םניד—ןידה תא תוצמל קרו־ךא םהל דמוע םחוכו םיילסקודאראפה םיבצמה לומ
, ןהלשמ ימינפ ןויגה לע תוססובמה םויקה תוריתס לומ םינוא־ירסח םיבצינ םירוביגה
ר חאלו ,הלא םיבצמל םה םיכשמנ ללכ־ךרדב .םתייווה תא הנשמ וניא תומיעה ךא
.שיבכעה־ירוקב םיבובזכ וב םירפרפמ םה םימסקה־לגעמל וסנכנש

ד
. "תורעיה לומ" ,ץבוקה ארקנ ומש לעש רופיסה איה הז אשונל תקהבומ המגוד
י דכ דדובתהל שקבמו "בלצה־יעסמ" לע הדובעל "תורעיה לומ״ב "הפוצה" הנופשמ
ר בעב ויה ומע־ינב .הריתסה לא תירותסמה ותקיז ול הלגתמ ,ותדובע תא םייסל

 האנ רעיב הפוצ אוה .(31 ׳ע) בלצ־יאשונכ םיארנ םה םויהו ״בלצה־עסמ״ תונברק
ר עיה ןיבש תימינפה הריתסב ריכמו ,שוטנ רפכ תוסירה לע עטינש ,יתוכאלמו

ת רתתסמ ןינבה לש הריתסה .וילע הסכמ רעיהש שוטנה רפכה ןיבל דקפוה וילעש
ו שפנש ימכ ,אובתש הפירשל הפצמ סקודאראפב שחה הפוצה .ומצע ןינבה ירתסב
ם ייתריווא תודוסי דחי םישמשמ הז רופיסב .תיחרכהה תיטקלאידה תוחתפתהל תאצוי
" הפוצה רוביגה" לשו "רפסמה תומד" לש בועיתה סחיב שח התא .םייתרבח םיזמרו

ל א ,םיטלשה לא תסחיתמ הדילסה ."רעי״ה תומדב תשבגתמה תיתרבחה היווהה לא
ם ילייטה לאו ,םינושה רעיה יקלח םיארקנ םמש לעש םינבדנה לש תשוחנה־תוחול

ם יסכטה ורוביגו רפסמה לע םיסואמ לכמ רתוי .(31) םינבלצ לש תוצובקכ םיארנה
־ תקלחמ שאר ,רעיה לעש ןורטפה לש ותומדו (33) תושדחה תועיטנה דובכל םיברה
־ תרסח השדחה תילארשיה היווהה תא רבחמה בצעמ הלא םיטרפב .תורעיה
ת מקנ תא םקונה יברעה .יריטאס ןפואב שוטנה רפכה לע הסכמה ,הירוטסיהה
ר עיהש ,לוכיבכ ,עמתשמ .תקדצומו תיבויח תומדכ גצוה רעיה תפירשב שוטנה רפכה
.הילכל ןודנ אוהו םויק תוכז ול ןיא ךכיפלו אצומ־תרסח הריתס לע ססובמ
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ש קבמ אוה םהילעש ,בלצה־יעסמל רושק רוביגהש ןויכמ רתוי קומע אוה סקודאראפה
ל ופכ ירופאטימ דיקפת ול שי "בלצה־יעסמ" אשונ .תיעדמ רקחמ־תדובע בותכל
. בלצ־יאשונל התע ושענ עסמה לש ויתונברק ויהש םידוהיה :הלילעל סחיב
 תקדצומה םתבוגת םג איה לבא ,ץראה ידוהיל שדח דקומל תויהל היושע "הפירשה"
ר ופיסל קינעמ "בלצה־עסמ" לש אשונה .םישדחה בלצה־יאשונ לע ץראה ילעב לש
ת ודידבה לא ריעה ןמ טלמנה ןלטבה טנדוטסה לע רופיסה .ילמס קמוע ולוכ
ת ויהל ךפוה ותדובע םע דחיתהל תנמ־לע תורעיב "הפוצה" תרשמ ול הקינעמש
ילטניא תניחב אוהש ,"הפוצה" .ץראב תוריתסה תאלמ תידוהיה ה י ו ו ה ה לע רופיס
ה רכהה םע קבאיהל לגוסמ וניא ,שולתו ("לארשי תיבל הפוצ" ןיעמ םגו) איבנ ,טנג
ן הו תישיאה ומויק־תמחלמב ןה אוה םינוא־רסח .תוריתסה־תייוור תירוטסיהה
ר חא ךשמנ ובלש ךכמ עבונ שפנה־חפמ .דקפוה וילעש רעיה לש ומויק־תמחלמב
 (דחאכ ילמסהו ישממה ןבומב) הז "רעי״ש ןימאמ אוה .הריתסה לש ימינפה הנויגה
.הנממ טלפמ ןיאו הפירשל יוארו ןודנ
. ץראב ידוהיה םויקה לש (רחאה דצה ,ארחא ארטסה) ל צ ה תא ןאכ הלעה עשוהי

י עסמ" לש דבכה םלצו ,"ל א ר ש י ת י ב ל הפוצה" לש ויללצ םה ותבו םליאה יברעה
ם ג ,ילוא ,ןאכ הרוקמ "תילמס״ה העבהה .םיסכטהו םינבדנה רעי לע ץבור "בלצה
ה לגמ בלה ןיאש המ ויארוקלו ומצעל ןאכ הלגמה ,"רבחמה" לש ימינפ ר ו ז נ צ ב
 הקווד הרוקמ ןיא ימואלה םויקה תא תנייפאמה הריתסב עשוהי לש הרכהה .הפל

ת בצועמ הניאו ,("העז׳ח תבר׳ח" ,"יובשה" ,רהזי ירופיסב ןוגכ) ישממ יתרבח בצמב
ם יישקב ןד וניא עשוהי .םויקה לש דוסיה־תיווהב אלא ,יתרבחה רופיסה ךרד־לע םג

י לאסקודאראפ חרואב שרפמה דוסי ־ ס ו ת י מ ב אלא םיברעל םידוהי ןיבש םיישממה

.ץראב ידוהיה םויקה תא

ה
ם וסריפה ןינמב ישילש אוהש ,"ררושמ לש תכלוהו תכשמנ הקיתש" רופיסה אשונ
ת א םיאטבמה םיביטומו םיאשונ אוה םג הלעמ ,רפסה לש ימינפה רדסה ןינמב ינשו
ן קדזמ ררושמ אוה וז הליבונב "רפסמה תומד" .הריתסבש־םויקל רפסמה לש ותקיז
ם יסחיה לעו רגפמה וינוקז־ןב לע רפסמ אוה .ררושמכ חרוא ול לדחש רקעו

. ץבוקב רתויב אלמה ירופיסה שוביגל ןאכ עיגה "לצה" אשונ יכ הארנ .םהיניבש
י זי׳פה תוומל קקותשמו (72 ׳ע) ״הצחמל תמ ,קתושמ לטומ״ה ,ןקדזמה ״ררושמה״
ל טומ תויהל םיימשה לא יטא ץחכ חלשיהל") ינחורה ותוממ ותוא לאגיו אוביש
, (106 ׳ע ."הנתשמ־יתלב תלכת יפלכ םינפה ,המדאה יפלכ בגה ,םיננעה ךומ לע

. םייחה לא באה תא ריזחהל שקבמו ותיבב ארפ לדגה ונב אוה—ולצ לומ דמוע
ו נממ ררחתשהל לכויש אלב םדאל הוולתמה והשמכ ,שורפ "לצ״כ השבוג תומדה
־ ןרותו ,באה לש ותרשמכ וידיקפת תמעטהב ,רקיעבו ;םיטרופמו םיבר םירואיתב
ל ש רגפמה םינוקזה־דלי :רופיסה ךשמהב תוחתפתה הלח תומדב .יחצנה התיכה
־יתלב קלח תויהל ךפוה "תרש" היהש אוה .רגפמה ןקזה לש ויבא תויהל ךפוה באה
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ת א ךלוהו ספות אוה .וידעלב באל ול רשפא־יא בושש דע ןקזה לש וייחמ דרפנ
ו משב ריש תונותעב םסרפמ אוהשכ וחרכ־לעב םייחה לא וריזחמו באה לש ומוקמ
 ינויחו ימלג חוכ לש הכלשה ןימכ .ורצוי לע םקה םלוגכ ראותמ דליה .ויבא לש

ל א וחרכ־לעב וריזחהל הסנמה הנקיז תעל ולש "רחא ינא" ,באה "שפנ״ב םקש
ש ומימ ידכל ןאכ עיגה םייחה־ןוצרל תוומה־ןוצר ןיבש ילסקודאראפה סחיה .םייחה
, עצקוהמ־יתלבו ילויה חוככ םייחה־ןוצר תא לוכיבכ דילומ תוומה־ןוצר .ישונא
.תומל ושפנ תא שקבמה םדאה לש םייטנמורה תוומה־יפוסיכ תא שבשמה
ת ונוש תויועמשמ תועלבומ ןאכ םג ,םירחאה םירופיסה לש הקינכטל המודב
ה פצפצה־ץע .תירופאטימ הרוצב ירקיעה רופיסה לא םיסחיתמה םיינשמ םיביטומב
ר רושמה לש ותומד בוציעב ירופאטימ דיקפתב שמשמה ,ךלוהו ררופתמה ,ןיקזמה
ל ש ןיקזמה ררושמה .(94) ״םמודו ריעצ ץע״ הלוע רבכ ותמועלשכ ,ררופתמה
. וחרכ־לעבו וכותמ םילעופ םיילויהה םייחה־תוחוכש םושמ םקודאראפב יח עשוהי
־ רענ ,לדוגמה דליה .ורבעמ קתניהל שקבמ אוהו תומל ושפנ תא שקבמ ״ררושמה״
ע שוהי לש וירוביגמ םיברכ .רבעה לא השדח הקיזו הייחת וילע הפוכ ,םינוקזה
ת וומהו ,הקיתשה ,ןטרסה ,הפירשה) ברקתמה תוומל וא ןוסאל "ררושמה" םג הפצמ
, דגנכש־תוחוכה ומעטוה ןאכ ,היפיצה השגדוה םירחא םירופיסב םא לבא ,(יזי׳פה
.ונוצרכ קלתסהל םדאל ול םיחינמ םניאש
: ותוא םישמממה םינטקה םיישונאה םיבצמב אוה הז רופיס לש וחוכש קפס ןיא
, החונמה םאה ,תונבה ,ןבה ,ררושמה .םיפיקעב אלא םירשימב הלגתמ הניא ותועמשמ
 ןומט רופיסה לש וחוכו ,שממ לש תואיצמ םה תיתרבחה הביבסהו םיחרפה ,תיבה
־ יסחיו רענה לש תיקסטורגה־תירילה ותומד ונל תנבומ הכותב קרש ,וז תושממב
ם יסחיכ םג עמתשהל ,רומאכ ,םייושעה ,ויבא ןיבל וניבש תויועמשמה־יבר שפנה
.(ולצ) ומצע ןיבל "ררושמ״ה ןיבש

ו
ר תויב בכרומה רופיסה ילוא אוה "ותבו ותשא ,ושואיי ,ךורא ברש םוי" רופיסה
ה לגתמשכ תוומל ןודנש םדאב השעמ אוה השעמה .ץבוקה לכבש רתויב ןיינעמהו
; ץפנ־רמוח ובוחב ןמוטה ישונא בצמ ,הרואכל .וילע תפחרמ ןטרסה תנכסש ול
— יעמשמ־ברו קומע רופיסל עצמ שמשל ,ותלוז לככ ,הז בצמ לוכי ,השעמל
, םיקמעמל רודחל ידכ "תוומל ןודנה" בצמל ןאכ קקזנ עשוהי .תינטשפ המרדולימלו

י רופאטימ דיקפת לעב ידוסי ביטומ םנמא אוה "ןטרסה" .דבלב בצמב םינותנ םניאש
. תישממה הלחמה לש התקיזל ץוחמ ןה ויתויועמשמ ךא ,הז רופיסב יעמשמ־בר
ב צמה םתועצמאבש ,םיינשמ םיביטומו םירויצ לש הכורא הרושל קקזנ רפסמה
ד יקפתהש שי :םיבר םידיקפת םהל שי הלא םירויצ .קימעמו בחרתמ ,ראומ ידוסיה
ם יארנ םירויצהש שי ;(״ברשה םוי״ לש רזוחה רויצה ןוגכ) רתוי טלוב יתריוואה
דיקפתהש שיו ;(אבצה ןמ םיבתכמה ,ךסומה ,יאקירפאה םלועה ןוגכ) םיילאיר
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ל לכ־ךרדב .(דועו .יאקירפאה םכטהו דנו־ענה ידנלוהה ןוגכ) רתוי םעטומ ילמסה
.תחא־תבב םידיקפתה לכב םישמשמ םירויצהו היבוברעב םירבדה םישמשמ
, תינוכמה ,יאקירפאה םלועה :דוסי־ימרוג המכ ידי־לע הפשחנ רופיסה לש ותועמשמ
.ותשאו םדנהמה־רוביגהו ידג—הרמת יסחיו ידג לש ויבתכמ
־ רסוח אוה םיירקיעה ויאשונמ דחאש רופיס ונינפלש רבתסמ רתוי בורק ןויע ךותמ
ת אצ ינפל דוע םיניקת ויה אל ותשאל רוביגה ןיב תושיאה יסחי :ירבגה םינואה
, רקוב־תונפל שמח העשב ,הניש אלל םיימוי רחאל ,וישכעו" ,הקירפאל רוביגה
י רופאטימ ןפואב הלגתמ םיתאה־רסוח .(122 ׳ע) ״רתיו אוה ,םילוח־תיבל הסינכ ינפל
ב שו ,הפילחהל ידכ הקירפאל אצי רוביגה .ןקוזמ התלב תינוכמה .תינוכמה רויצב
ת ררופתמ איהש ול ררבתמ .ושקובמ תא עצבל ידכ חוכו ףסכ רבצש אלב
א יצויש ידכ ,תולילב ךסומה "ןורטפ״ל הארקו יוארכ הב הלפיט אל ותשא .תכלוהו

ת ינוכמל הנקת דוע ןיא״ש ררבתמ ףוסבל .ךרדב העקתנש התינוכמ תאו התוא
ת ינוכמה .(165 ׳ע) ״התוא ףילחמ היה תפסונ הנש הקירפאב ההש ול .תאזה
ף א ,הלבתמו םינוא־תרסח איה המ :ומצע רוביגה לש תירופאטימ הליבקמ תשמשמ
א ובל דוע לגוסמ וניא אוה ףא ךכ העיסנל דוע היואר הניא איה המו ;ךכ אוה
— תרחא הלחמל ילמס יוליג אלא הלחמה ףוג ןטרסה ןיא .ותשא םע תושיא־יסחיב

.םינואה־רסוחבש שפנה־חפמ
ת ועצמאב .ידג לש הבהאה־יבתכמ—רופיסב ףסונ ביטומל םג םחיתמ תינוכמה רויצ
ר יעצה לש רבגה־חוכמ והשמ גופסל רוביגה הסנמ תינוכמב םיבתכמה תריבצ
. םייחל—ריעצהו ,תוומל ןודנ אוהש ןויכמ םהיניב דירפהל הסנמ אוה .ותבב בהואמה
ה שעמ הז ירה ריעצה תא סמור אוהשכו ;ותלוז חוכמ ,לוכיבכ ,אלמתהל הסנמ רוביגה
־ לע סמריהל אוה־ופוסש םושמ הוקת ול ןיא—ול עודי ופוסש ,םינוא־תרסח האנק לש
; תיגארט היהשה לש המארד אוה ותב לא ידג לש ויבתכמ בוכיע .ותשא ידי

־ רועישב .םירחא םייח לש םתסיסת תא עונמל וייח וסרהנש ימ לש ףרוטמ ןויסנ ןימ
, םייחב ודועו תורחת־רב אוהש חיכוהל אוה שקבמ ,ותבל ןתונ אוהש ,ןובשחה
ת וומל רתוי עשוהי סחיתמ ,םדוקה רופיסב ומכ ,ןאכ .םינוא־רסוחל ןודנ אוהש ףא
.עבטמ התוא לש םידדצה ינש םה םינוא־רסוחו תורקע .ישממה תוומל רשאמ םייחב
ל געמב תיזכרמה תומדה .רחא דצל םג רופיסה תא ביחרמ יאקירפאה עקרה
ן ודנ אוהש הבר האנהב רוביגל הלגמה ,ריעצה ישוכה אפורה איה יאקירפאה
 תינויח הרבח לש הקותמ המקנכ ישוכה טפושה־אפורל ספתנ ןידה־רזג ;תוומל
ה ב תלכוא שפנה־ןטרס תלחמש ,תססוגה תיתוברתה הרבחב םיילויה תוחוכ תלעב
א בומה הגיסנ לש עטקמ רבתסמש יפכ ,הלחה הלחמ התוא .הבוט הקלח לכ
י אקירפא םיאושינ־םכט תעשב ,השעמה־תישאר תא קמנל אבהו רופיסה ףוס תארקל
ם ינוא לומ הלגתנ רוביגה לש םינואה־רסוח .(170—168 ׳מע) םינואו םימולע עפושה
ה שיגפ ידי־לע אצי (הקירפאל ותאצ ינפל) חוכב רוביגב היהש המ .הלא םיעפוש
.לעופה לא חוכה ןמ וז
לע התוא הפוכ רוביגהו הרשבמ לוכאל תברסמ חרמתש ,תלוגנרתה תטיחש דויצ
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ת וומה תא וביבס ץיפהל הסנמ רוביגה :ףסונ ןוג רופיסל קינעמ ,(151 ׳ע) ידג
" ףפועמה ידנלוהה" לש ולוגליג אלא וניאש ,דנו־ענה ידנלוהה ביטומ .וכותב ןנקמה
.לרוגה תריזג תא רשבמ ,וכרדב ןמדזמה לכל ןוסא רשבמה ירותסמ לבוח־בר ,יתימה
ה יחה ןתושממב הקווד רופיסה לש וחוכ רקיע ,םיבר םיילמסו םייתימ תודוסי ףרח
ם ישנא םה ךסומה ןורטפ ,השאה ,תבה ,ישוכה אפורה ,ידנלוהה ,ידג .תויומדה לש
ב יטומ (עשוהי ירופיסב הנשמה־תויומד בורכ) שמשמ םהמ דחא לכש ףא ,םייח
.תללוכה תיתועמשמה תינבתב

ז
ת נבהל הבר תובישח הל שי "ילמס״ה רושימל ילאירה רושימה ןיבש סחיה תייעב
ת ירופאטימו תישממ תועמשמ וירופיסב םיילאירה םיבצמל .עשוהי לש וירופיס
ם יילאירה םימרוגה ןיב םיסחיהש םושמ "ירופאטימ" שוריפל ספתנ ארוקהו ,תחאכ
ה תא קקזנ ,תספות הניא תילאיר הקמנהש ןויכמ .השדח הקמנה םיעבותו םיתוועמ
ך רד־לע םינושה רופיסה ימרוג ןיב םיסחיה לש הנבהל רמולכ ,תירופאטימ הקמנהל
ת ונוא־ןיא ןיב ,לארשיל הקירפא ןיב ,תינוכמל םדא ןיב) תירופאטימה היגולאנאה
ו ירופיס ללכל םיפתושמ הלא םייתונמא תונורקע .רבתסמ אוה התועצמאבש (ןטרסל
ר יתסמ רוביגהש ןוגכ) םיילאירה םירשקה תוויע יכ ףיסונש ןידה ןמ .עשוהי לש
ה שוחתה תא םג םירצויש םה (ותבל ובתכנש הבהאה־יבתכמ תא הנשי תינוכמב
, ומא תונומת תא רבוק וא באה לש ויריש יערק תא ףסאמה רענה .תיקסטורגה
־ יבתכמ רבוצה ןטרסה־הלוח ,תורעיב ןנובתהמ לדח וניאו השא םע בכושה הפוצה
ד באתש םימרוג ,ותבוהא ןב תא גורהל שקבמה ,רבעשל־בהאמהו תבה לש הבהא
ק מנל ןיאו ,םוימוי־ייחב ךכ םיגהונ םניא םדא־ינב .ונלש תילאירה היצטניירואה ונל
ף ס לע ןה וללה תויומדהש רמאנ ןכ םא אלא רשיה לכשה ךרד־לע םתוגהנתה תא
ל ככ תוגהונ וא תויופש וללה תויומדה ןיא תוילנויצאר הדימ־תומא יפ־לע .ףוריטה
ם יסנמ ,םיענכתשמ ונאש ןויכמ ;ןפוריט לש ימינפה ןויגהב תוענכשמ ןה ךא ,םדאה
. רופיסה תועמשמ תא ובוחב ןמוט הז — ףוריטה לש ונויגה תא ונמצעל קמנל ונא
.ףוריטה לש ותעד ףוסל תדרל ןויסנ אלא וניא הלא םירופיס לש םשוריפ

ח
ל ע םייח״ב םתומכ קסוע וניא אוה .םימדוקה ןמ הנוש "דליו םימי השולש" רופיסה
ל ש עפש תררועמ הלשכש הבהאה .הבהאה לש תוימינפה תוריתסב אלא "ץקה־וק
ם ירשוק םירתוס תושגר .הנממ תוחפ־אל רוביגה תא םידבעשמה םייכרע־וד תושגר
ד קפומשמ .הנממו םהמ קתניהל לוכי אוה ןיא .הנושארה ותבוהא לא רוביגה תא
ם ליא אשומ ךלוהו השענ אוה (באז) הלעבו (היח) רבעשל ותבוהא לש םדלי וידיב
ע פצ :הקסטורגה ךרד־לע ןאכ םיתוועתמ שונא־יסחי .הניבל וניבש םיסחיה־תכרעמל
ד קפוהש דליה לש ותומ תא םורגל הסנמה ,הקיטמיתמל טנדוטסו תיבב ךלוה־בבוס
םג הלגתמ התועמשמ .הבהאו האנש ,האנק דחי םישמשמ הבש הקסטורג יהוז .וידיב
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, לוכיבכ ,ןווכתמב־אלש ררחתשמה שחנ ומע איבמ יבצ :הנשמ־ביטומב רקיעב איה
ת אבהב .לעי ,בד לש ותרענ תא בהוא יבצ .ומצע יבצב עגופ הז שחנ .בד לש ותיבב
. ושיכמ שחנהש ופוס .והרחתמ לא לכנתהל עדומ־יתלב ןויסנ םושמ שי שחנה
ב ד לש ותיבל אוה םג אבומ ילאי :ירקיעה אשונה תא ריאמ הז הנשמ־ביטומ
— לעי—יבצו באזו—היח—בד ןיבש תולבקהה .ותיבב ״שחנ״ ןימכ אוה ףא שמשמו
ב וש הסינ רבחמה .לכב םימחול לכה הבש ,תינימ האנק לש הריווא תורצוי ברו

ר ופיסה ירוביג :םיינשמ םיביטומ המכ ידי־לע ״תיתייחה האנקה״ תריווא תא םצעל
ם שב םינוכמ לעי לש הירוהכ הנשמ־ירוביג וליפאו ,תויח לש תומש םלוכ םיאשונ

—190) תויחה ןג לא ילאי תא ומיע לטונ רוביגה .(204) םילעוש ת ארקלו ,(193
ל כ םה וירוביגש תויחה תמחלמ לע רופיס דליל רפסמו רוביגה רזוח רופיסה ףוס

ר ופיסה ,תויחה־ןג ,םירוביגה תומש .(252) "םירוביג״כ רופיסה ףוגב תורכזומה תויחה
, (עבט־יבבוחו םיאקינטוב) עבטה לא הנשמה־ירוביג לש רשקה ,שחנה ,רכו דליל
ה ריווא ןימ רוציל איה תירקיעה המגמה :ףסונ דממ רופיסל םיקינעמ הלא לכ
ל ש קוחה טילש ובש ינימ בער לש הריווא .באז םדאל םדא לכ הבש ,"תיתייח"

ת יפוסניאה הבהאל שייטנמורה םיפוסיכה ןיב הריתס אופא תרצונ ."קזחה םויק"
ת יטנמור הגרע .יורש לכהו תרתומ העוצרה הבש םינימה־תמחלימ ןיבל יבצו בד לש
ב ד .דליה ,ילאי לא רוביגה לש ברועמה וסחיב רופיסב ומלגתנ תיתייח תוירזכאו

. ינש דצמ ,ישונא־יתלבו ירזכא סחיו ,דחא דצמ יטנמורו ןידע סחי ויפלכ הלגמ
ת אטבתמ ,דחאכ "יתייח" שוביכו תיפוסניא הגרע איהש ,הבהאה לש התויכרע־וד
.(ילאי) דגנכש־רוביגה לאו םלועה לא רוביגה לש יקסטורגה וסחיב

ט
ש י הכלהכ וניבהל ידכ ."דליו םימי השולש" לש םלועה תא הצממ הז רואית ןיא
ל לכ־ךרדב אוה םירופיסה הנבמ .ץבוקה לש תויללכ תונוכת המכב ןודלו רוזחל
ת ילכת .שארמ־יופצ םויס תארקל תיחרכה תוחתפתה לע ססובמ אוה :דאמ יתמארד
ם יפוצ אלא ונניא ,"הפוצ״ל המודב ,ונאו ,שארמ העובק—הפירשה—ןושארה רופיסה
ן יבש םיסחיה־תכרעמב יתמארדה יונישה .רמה םויסה תארקל תוחתפתהב םימליא
ב אה לש ומוקמ תא לטונ ןבהשכ ,"תכשמנו תכלוה הקיתש" רופיסב ונבל באה
ת ססובמ ולוכ רופיסה תוחתפתה לבא ;יופצ וניא ,ןבה לש ומוקמ תא ספות באהו
ן ימכ אוהש ,"יתמארדה ףוליח״ה לש ,הילוח דצב הילוח ,קיודמו יטא יוליג לע
ל ע) ולוכ רופיסהו ,שארמ העבקנ "ברש־םוי" רוביג לש המרדה .תיפוס "הטנאופ"
ה יהשה .יופצה ןידה־רזג תא תוהשהל חתימ אלמ ןויסנ ןימכ יונב (ויתוגיסנ לכ

י תמארד חרואב אוה םג יושע ןורחאה רופיסה .ןידה־קספ תא תקמנמו הריבסמ וז
ה יופצ םיסחיה־תכרעמו ,הזב הז םילקתנ "םיבהוא־ישלושמ" לש םילגעמ ינש רשאכ
ל ש יעמשמהרד וסחי תועצמאב רצונ התימה .הרקיעמ תינתשמ הניאו שארמ־העובקו

ש שוח אוהו ,הלא םיסחי לש םפוסב היהי המ חוטב וניא ארוקה .דליה לא רוביגה
.ובלב ןנקמ האנקה־שחנש רוביג לש תונכוסמה וידיב דקפוהש דליה לש ולרוגל



ם ישמשמ םינוש םיינשמ םיביטומ :ירופאטימ אוה םירופיסה לש יכנאה הנבמה
ן יב םירשקה .תירקיעה הלילעה לש התועמשמ הא םיביחרמה םייטויפ םירויצ
־ ךרדב—יקסטורג ןעטמ ילעב םה תישונאה תוליעפה לש תוקמנההו רופיסה תוילוח
: ןכאו .ימוק ןעטמ ילעב םהו רשיה לכשה ךרד־לע םירבתסמ םירבדה ןיא ללכ

ת וריש־ישעמ וא ןקדזמ ררושמ לש תורושה יערק ףוסיא ,תינוכמב םיבתכמ תרתסה
ל ש םייחצנ הניש־רסוח יבצמ ןכו ,ותדלוה־םויל םינמזומה וירבחל רענ השועש
ה רענה ירוה תיבב רוקיב וא ,תמייקה־ןרקה תורעי תרימש לע דקפומה "הפוצ"
ם ושמ .םיימוק םיבצמ תמיוסמ הדימב םה—הדגבש הבוהא לש הדלי םע הבוהא־אלה
ת ולועפל הקמנהה .לבוקמ ישונא גהונמ תעדה לע תלבקתמ יתלבו הרומג הייטס םהש
ם ינעטמה .(האנק ,הייחתל ןוצר ,תוומל היפיצ ,המיא) דאמ תיניצר איה ולא תוימוק
ה בוגת :רמולכ—תיקסטורג הבוגת תרצונ ארוקה לצאו ,אופא ,םיברועמ םיישגרה
.המיאו קוחש לש תברועמ
ת ישוגיר תיטויפ המינ תטלוב התקמנהב הקסטורגהו הלילעב המארדה דצל ,םלואו

ם ייטפילאה םיטפשמב תרכינ תישוגירה המינה .תונטקה יוטיבה־תודיחיב דאמ
. םינת תולהקמ .םירצרצ .תוקיר תופילק ומכ ונממ ורשנ םילמה") םייביסנטניאה
ת א ןייצמה יטויפה רשועב .(28 ׳ע—.״םישושחר .לפואה תא הצוח םייפנכ־דבכ ףלטע

ר יהבה םויה־רוא םינטק םידודיכב ילא קעוצ םירתה יכרח דעב םאו") ףונה־ירואית
ם יטפשמ ,תיטויפ ןושל לע םיססובמה םימלש םיעטקב רקיעבו ,(236 ׳ע—״קזחהו

־ תיב לא תוצרפתהה") דחאכ טפשמל טפשמ ןיב םיבר םיישגר םיחוורו םייטפילא
, אלפנה היפי .םינפ לא םינפ השיגפה .םיאפורה לע ,תויחאה לע תולפנתהה ,םילוחה
. חורל םיצורפה םילודגה תונולחה .הזב הז םיזוחא .םהילגרל ינא ,ילגרל םה .הכומה
ת יטתפ איה תאז הקסיפ .(237 ׳ע—.״הדע היהתש .העוגרו הטקש היהתש םילשורי

. הז תא הז םימצעמה םיליבקמ םיטפשמ לש הרוש לע הליחת תססובמ איהו דאמ
ם יישוגיר םיטקפא םימיעטמה םיישגר םיחוור הדיחיל הדיחי ןיב םירצונ ךשמהב
 דחה רבעמלו (הכומ ,אלפנ) ירוקמה םיראתה ףוריצל בל םישל שי ןכ ומכ .ןושלב
, תשנאמה םילשורי רואית לא ותבוהאל רוביגה ןיב הבריקה לש דאמ ישוגיר רואיתמ
.השיגפה תייווח לש יטויפ יוצימו יוטיב תישענה

דהל ידכ ,"ןזואמ״־אלהו יביסנטניאה ,ריהמה ןונגסה לש ישוגירה ויפא לע ינא דמוע
. "דליו םימי השולש" ,ןורחאה רופיסב רקיעב טלבתמה ,ץבוקה לש ףסונ טקפסא שיג
א יהש ןיבו (ברש םוי ,תורעיה לומ) תעדוי־לכ איה "רפסמה תומד״ש ןיב ,ץבוקה לכב
י שוגיר סחי תויווחה לא "םירפסמה" םיסחיתמ ,(םימי השולש ,ותקיתש) "רפסמ ינא"
ם יפחסנו תילסקודאראפה היווחה ןמ םינהנ םינושה "םירפסמ״הש הלגמ ןושלה .דאמ
ן ויסנ אלא (אקפקו ןונגע) תואיצמ לש ינשבוי וא ןזואמ רואיתל ןויסנ ןאכ ןיא .המע
־ םלועב ןרוקמש ,ישונאה םויקבש תוידוסיה תוריתסה לש דאמ ישוגיר ףושיחל
ע שוהי לש "וירפסמ" .םדאה לש היולגה היווהה רחא לדוגא־דצב־בקע ףדורה םיללצה
 בצמה לא תישוגירה םתקיז .ילסקודאראפה םיללצה־םלוע םע תושיגפה ןמ םינהנ

,םילבומ וירוביג .שדח דמימ הל הנקמ איה לבא ,הקסטורגה ןמ קלח איה םג ילוא
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ו ניא "בצמה" .םהיתוריתסב םישלפתמ םה הנושמ האנהב .ץפח םבלש םוקמל ,לוכיבכ
א לא אצומ־רסח םויס תארקל תיתמארד הכילהו תיתמארד תוטטומתה לש רוקמ קר
ו כותלש יעמשמה־וד בצמה ןמ הנהנ ,עשוהי .ב .א לש ורוביג ,בד .האנה לש רוקמ םג
ר רושמב ,הפוצב ןידה אוה .ותבוהא לש דליה לע םימי השולש דקפוהשמ עלקנ
ם הל קינעמ אוהש עמתשמ םהירבד תמינ ךותמ .םבצממ םינהנה ,עוגנה םדנהמבו

יגהש הז אוה עשוהי ירופיסב רתויב לודגה סקודאראפה ילוא .ילסקודאראפ רשוא
.אצומ אלל וכותל ועלקנש ילסקודאראפה בצמה ןמ םינהנ דחאכ "רפסמ״הו םירוב

י
ק פס ןיא .יניעב םיבושח םהש רכינ הלא םירופיסל תתל יתיסינש שוריפה ךותמ
ר תוי לשבו שבוגמ אוה הז תוליבונ ץבוקו ,המוק־רועיש לעב רפסמ אוה עשוהיש
ך להש (יטסינויסרפסקא) יביסרפסקא רפסמ אוה עשוהי .םדוקה םירופיסה ץבוקמ
ך רע התשענ אל וז .תואיצמה לא ןוימדה םלועמ עיגהו םירחא םירפסממ הכופה ךרדב
ופיסה תעבראמ .ישונא םויק לש דוסיה־יבצמל יוטיב תשמשמ איה אלא ומצע ינפב
ם ירופיסה ינשמ (ותקיתש ,ברש םוי) םיימינפה םירופיסה ינש רתוי יבלל םיבורק םיר
" םיימינפ״ה םירופיסה ינשבש יל הארנ .(םימי השולש ,תורעיה לומ) םיינוציחה
ם יילאירה םיבצמה ןיב הקיזהו ,רתוי שמוממ םלועה ,רתוי תבכרומ תירויצה תכרעמה
 תא טוקנל םא ,םה "םיינוציח״ה םירופיסה ינש .רתוי הקודה "תילמס״ה תועמשמל
ה ירוגילאה ןושארה רופיסב .רתוי "םיילמס" ,רתוי םיימלשורי ,עשוהי לש ונושל
ה קודה רופיסה לש תללוכה ותועמשמל "תויח״ה ירויצ ןיב הקיזה ןיא ינשב ,הפוזעח
ע בוק אלא הלא םירופיס לש םכרעמ טעמל אב ינניא .םיימינפה םירופיסבכ ךכ־לכ
ל ע תימלשוריה הריוואה תא ףידעמ ינא "דליו םימי השולש״ב .יתופדעה תא ינא
־ םינ ןנובתמה םינואה־רסח רוביגה תא ינא ףידעמ "תורעיה לומ״ב ;הפוג הלילעה
.תזמורמה תירוגילאה תינבתה לע םלועבו ומצעב םינ־אלו
ו כרעמ ,ןבומכ ,תוטעממ ןה ןיאו ,תישיא היגולותנא ןימ אלא יתעבק אל יתופדעהב
ת ובושחה תומורתה תחא קפס אלל אוה ,וירופיס ל כ לע ,ולוכ רפסה .ולוכ ץבוקה לש
.וננמז־תב תירבעה תרופיסל רתויב
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