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 רוציל וירופיס תנומשמ דחא לכב חילצמה
 ריצי חתימה ןיא .קסופ וניאש יומס חתימ
 דוגינב ורוקמ אלא תוינוציחה תויושחרתהה
כה ,רפוסמה לש תרוונסמה תוריהבה ןיבש
 ירבש ןיבל ,תיתילכתו תקיודמ ןושלב בות
 חפט םילגמה ,וכותב םיבלושמה תוריהבה־יא
 הניאש תישארב םרוקמו ,םייחפט םיסכמו

 ,תרפוסמה תושחרתהל הביסה איהש ,הבותכ
 התה איהו ,איה ףא הבותכ הניאש תירחאבו
.םירפוסמה םיעוריאה לש תיחרכהה האצ
ומת תניחבב אוה ןרוק והיעשי לש רופיס לכ
 ךורא טרס ךותמ תפשחנה ,תיעצמא ,תחא הנ

 -טעמו ,רבחמל ךא תורכומה תונומת לש
 לש רירבשל ,ןכותמ ארוקל הלגנ ריעזמ
 תא הוולמה חתימה .רופיסה ךלהמב ,עגר
 תא דקופה חתימל לושמ םירופיסה תאירק
 ורתונ .לוח־תעבג לע םדא תובקע האורש ימ
לוהו םישטשטימ םמצע םהו ,דבלב תובקעה
 לשמב יתשמתשה ידכב אל .חורה ידי-לע םיכ
כא תוירוזחמב הסכמה לוחה :לוחב תובקעה
 ,ויהש תויושחרתהה לע ,תואל אלל ,תירז

וקה ירופיס בורב תונוש תויצאיראווב רזוח
 רפסמה ומע חוכה אוה לוחה .ונינפלש ץב
 עגר דועש תובקעה תא ראתל ותוסנב ,קבאנ
 קיפסה רבכ רשא תא בושחל וא ,ודבאיו

.תוסכל לוחה

מה רפסמה ובש ,"רטושה תב" ורופיסב ךכ
 הסיכ םעפש ,ותודלי-תבשומ לא בש רגוב
 ןיב" .טלפסאה והסכמ התעו הבוחר תא לוחה
 אלא ,ונלש בוחרה רבע םדא-ימוה תובוחר
 וללס אל שיבכ וליפא ז לוח-ירגרג המה אוהש
 בוחרה לע םישורבה לצ היה רקובב ...וב
מש הרמחה תא םילגמ ונייה—לוחב ונייהו

 לש קמועב םיקומע תורוב םירפוח ,ויתחת
 אוה לוחה" םש ,"םירורפג תוינא״ב ךכו ."די
 ,לוחב ודי תא ןמט .ותוא ףטיל אוהו ךר
גר לע טאל-טאל ורזיפו ןפוחה אולמ םירה
 לש םיירירווא םיקד םיטוחכ דרי לוחה .ויל
 .העיבטה רחאל הריתומ שמשהש ,ןבל רוא
 עבטימ לא טיבהו םמורתה .ובג לע בכש
 סמר ,לוחב רשא ותומדב טעב ,לוחב ופוג
גרג האלמ ולענו ,לוחב רשא ותומד תא
 -ופ תרבג״ב לוחה רזוח ךכו .(30 ,ע) "םיר
,רקובב" תרבגה לש הרצח תא הסכמה ,"לג

 תקלסמ ,ותדובעל ךלוה היה. ריידהש ירחא
 -פצה-ילע םע דחי ויתובקע תא בוחרה לא
ילב ולפנש ןרואה-יטחמו םישרשרמה הפצ
 .השקו הקלח תראשנ התיה המדאה .הל
 הדובעהמ רזוח ריידה היה םיירהצה־ירחא
 תא הסיכש קדה לוחב ויתובקע תא ריאשמו

יסב לוחה בושו .(40 ׳ע) ״השקה המדאה
 בתכמ״ב :ולוכ ץבוקה ארקנ ומש לעש רופ
טמ םוקמ לא בשה עשופה האור "תולוחב
 ויתובקע תא חורה תשטשטמ דציכ" ונומ
 לש הקד הבכשב םותסה רובה תא הסכמו
.(17 ,ע) ״לוה ירגרג
 םירופיסה יביכרמ דחא רחא בקעמ ןאכ דע
 ןרוק לש וירופיסב שי ,ןבומכ .ץבוקה לש
 השעמ לכל תועמשמ םהבש ,םיפסונ םידבר
שמה יכ רמאיי ודובכלו ותוכזל .טרפ לכלו

 ךותמ תועבונ וירופיסב תוילמסה תויועמ
 קפס ילבו ;םהילע תובכרומ ןניאו םירבדה
 דמועש ךכל תוכתוחה תוחכוהה תחא וז
 וירופיס ץבוקמ רבכ בושח ןקיאזורפ ונינפל
 תיפא המישנ לע הרומ םתמישנש ,ןושארה
.יתימא ןמור היתובקעב איבת יאדווש

ןומע רשפ
וגע" תעפוהמ—ןונגע .י .ש לש ותריצי ביבס
 ,"םיצעהו שאה" תעפוה דעו 1909־ב "תונ

 רצונ—םיסנוכמה ויבתכ לש ינימשה ךרכה
 רקח קרש תודימ-בר יתרקב-יעדמ רקחמ
 ־וקבה לש היתודלותב ילוא ול םדוק קילאיב
 יקסב׳צידרבו דנרב ימי זאמ .תירבעה תר
חמל הלדנ וניאש רוקמ וז הריצי תשמשמ
 הריאמו תכלוהה ,תשדחתמ תיתרקב הבש
 רשפא ןונגע תרוקבב .תוגופה ילב הז ןמוני׳פ
 ךומס רידת םיאבה םידחא םינפמב ןיחבהל
 לכ .ויתוריצימ יהשלכ הריצי םוסריפ רחאל
 הנפמ ללוחל תרוקבה תא הבייח וזכש העפוה
 תועיבקמ תגסל ,הילכ תא קודבל ,התשיגב
 הריציה תא שדחמ ףיקהל תוסנלו ,תוינקספ
.הלוכ

 תדוגא תאצוה ;ןונגע רשפ :רגכוט םלושמ *
.׳מע 1968, 284 ,הדסמ דיל םירפוסה
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ו עיפוה רנכוט םלושמ לש ותומ רחאל הנשכ
ם הש ,ןובגע לש ותריצי לע וירמאמ ץבוקמב
ם ע" שרדבש ,תרוקבב ףסונ בלש תקזחב
ם יינויעה הינכת תוטלבתהו הריציה תומצעתה
ר קוחהו עבת ארוקה ...תוינרוצה היתוינבתו
י עמשמ־דח רשפ קפסל עבתנ ומצע האר
- אמלבורפה תוריציל דחוימבו ,הריציה ללכל
ר הוז רואית םולכ :תוישחומ רתיבו ...תויט
ם יירוטסיה םייח־תוחרא לש דלוס רואית וא
ת ד תונורקע ירפ םה תודהיב םיילאוטקא וא
ת ויפוריא םלוע-תופקשה ירפ וא ,תרוסמו

ר ואיתה אלא ,תאז אלו תאז אל וא ,תוינרדומ
* בורב תויומדהו םייחה לש הלילשל וא בויחל
א וה םתוא תפטועה םילמסה תכסמו םתוידדצ
ם של ,ןמא לש תיגולואידיא תושידא ירפ
ר שפ) "תיביטקייבוא תיטיתסא תומלש יוצימ
.(200 ׳ע ,ןונגע

* ב םינושה םיבלשה תא ורפסב רקוס רנכוט
 ,ותריצי יסופדב יובשה ,רגרב .ןונגע תרוקב
ש י םא" יכ "רושימל בוקעה היהו" לע עבוק
ס ופאל ונתפשכ תרבודמ-יתלב הפשב םרקמ
* מ דחא אוה ןונגע י״ש ירה יתונמא יממע
- בו העבטב ןיחבמ אוה ןיאו ,"וירצוי ילודג
ך כ*רחא שרפתהל הדיתעש הריציה לש היפא
. ןונגע לש תוילאוטקלטניאה ויתוריצימ תחאכ
ה ריצי האר ךכש אוהה רודה לש ועבט ילוא
, יקסב׳צידרבו רגרב ירה אלפה*הברמלו ,וז

י נש ןיב" תוטבלתהב היה םתייווה שרושש
* ונגה הקיטמילבודפב םישח םניא ,"תומלועה
ם יפסונ םירקבמ .ןונגע לש ותריצי יכבנב הז
. הריציה תא ךכ םיאור םה ףא רוד ותואב
י כ "חולישה״ב ד״פרתב עבוק ןמדירפ .א .ד
* לועש ,דמועו אופקל קר החמומ" אוה ןונגע
, תורתסנ ןיא—חנ טקש םלוע ,דחא רועמ ומ
ם מלוע עדוי וניא ...תוינוציח קר ,תולגנ קר
ם יארי לש םרוסרס אוהש ...רודה ינב לש
* געש ו״פרתב עבוק ץישפיל .מ.או "...םימלשו
ו ניאש תומימת לש טקש לעב רפוס" אוה ןונ

( תרוסמה ייח) םייחה הלא תא יחה ...ונמלועמ
* ה םייחהמ רתוי תמא ול םהו ומדבו וחורב
."הווהה לש םיעורק

 תרוקבב הנפמה תא ןדס בד ללוח 1931*ב
ן מא" אוה ןונגעש התודבה תא ולסחב ןוגגע
*ךרד לא הרזח ךרד" שקבמה "ןםוד*אצוי

וצב ןוגגע תא דימעהו "תד“ירמוש לש םייח
ף א אוה .תחקופמה התעדותבו ונתייווה תמ
 -יינאמב המשאנש ,ןונגע לש ונושל יכ חיכוה
ן מ יטננאמיא קלח איה ,םזיליטסבו םזיר
, ןדס עבוק "ךובנה היה תישארב" .הריציה
א והו וירודמ לכ רבעש" ונרוד ןב אוה ןונגעו
ומ תירבע שפנ ,ומצעמ םצעו ורשבמ רשב
ל ילבמ תטלמנ איהו היסוכריפ קמועב תינרד
ת ובאה*םלועל וז החירב ."המצעמ ,היכוסכיס
ל שו תודליל וא הכירבל קילאיב תחירבכ איה
ו ז החירבש אלא—הילידיאל יקסבוחינרשט
ת א בצעל תלוכיה־יאמ תעבונ תובאה-םלועל
־ גע לש ותריצי ,הכ םאו הכ םא .ומצע תומד
ם וריע״ו רודה ישנא תריצימ קלח איה ןונ
. "ץ׳צובב ולגנ פ׳צופבו ןמואב ולגנש םוהתו

- ו "ןולל הטג חרוא" ,"טושפ רופיס" תעפוה
ת א המיזמ 40דוו 30*ה תונשב "םושלש לומת"
תל ,הריציב שדחמ ןודל התבייחמו תרוקבה
ל ש ןביט לע שדחמ דומעל ,הנקנק לע תוה
ושארה העיבקל דוגינב—ןהבש ,ולא תוריצי
ד נלוע ררופתמו רבחמה תומד תמצעתמ—הנ

.תובאה

ף סונ הנפמ לייווצרוק ךורב ללוחמ 1942-ב
— "המלש תפ״ל ושוריפב ,ינונגעה רקחמב
ה לע דמוע אוה—"םישעמה רפס" ירופיסמ
ה ביטקפסרפה ךותמ ןונגע לע ןודל" ךרוצ
."וננמז ןב רופיסה תייעב לש תימלועה

ה יצטרפרטניאל דגנתמכ דמוע רנכוט םלושמ
סכט חונעיפ ףקותב ללושה" ,לייווצרוק לש
ימ ירפ םהש החנה ךותמ ,םילמס לש ילאוט
ת ינבנ הניא הריציהשו יסירפק-ישיא סות
ה קיסמ ,םחנעפלמ רקוחה רוטפ ךכיפלו םהמ
ו שופיח לש הטיש דוסי לע היתונקסמ תא
וגיטקו ,םייתינבת םייתרואת' םיביטומ יוהיז
ם יביטומ .הריציב תוילסרבינוא תוישפנ תויר
ן יאש םידודנה ,רערועמה תיבה :םה הלאכ
- ה סוראה—אצומ ןיאש טלפמכו ,רחש םהל
, וז השיג .הלאב אצויכו תוומה ,יגאמה*יאכרא
- סיה-יראדנגלה רושימב ללכ הניחבמ הניאש
, םה םהש—םיידוהיה םיינחורה ויזמרבו ירוט
— בייחמה חונעיפה יאשונ ,רבד לש ותימאל
ר ופיסה לש תואיצמה תיווהב ,אופא ,האור
ת יפוריא םייח תיווה ,תיחכונ תילאיר היווה
םירוביגה .םירערועמה םיינרדומה הייוליגב



םירפסו 56

 אלל הפוריא ישנא םעטומבו עדומב םה ףא

 םגהונו תישפנה םתוהמ .םיוסמ ידוהי דוחיי
 חורה יכרעב יסופיטה רבשמה תא םיניגפמ
 ־באה רבשמה תא—םלועב רסומה תודימבו

.(201 'ע) "ילאיצנטסיס
 ןונגעש העיבקה ןמ רנכוט אצוי תאז תמועל
מה ןמ ותביאשש רפוס הנושאר־שארב אוה
 וניב םירשקה תרכהו הרישי םיידוהיה תורוק
 ךכ םשל .ומלועל חתפמה איה תורוקמה ןיבל
 יפל טרופמ ילאוטסקט חונעיפל םילכ רצוי אוה
 הקילובמיסהש תוביתנהו תודימה תכרעמ
 ,זמר ןוגכ ,ןהב תשרדנ ן״חה תרותב תיטסימה
 לע תויוכמתסה תפסותבשו ,ןוקירטונ ,דוס
 םה תוילאוטקאו תוירוטסיה תויצאיצוסא
 ,תידגאה־תיתיזחה הבכשל תחתמ ,םיפשוח
 איה—רופיסה לש תיסיסבה המקירה תא
יסה .תיזיפאטימה־תילאוטקלטניאה המקירה
 םישדוקמה םיטסקטבש יומסבו יולגב ןד רופ
היה לש התקיזבו—הלבקבו הרותב—תודהיב
 תינחורה הירוטסיהה .םהילא תינוליחה תוד
 תושמשמ היפוסוירוטסיההו ידוהיה םעה לש
 ־ב .בר יאידיאו יתדבוע רמוח תעלבהב דחי
 םידחא םילכ רבחמה ונל ןתונ "ןונגע רשפ"
כהו תוומה םידקה אלולו ,הז חונעיפ ךרוצל
בהל המלש תכרעמ רצוי היהש רשפא ועיר
 הקינכטה׳ חונעיפ ילבש" ,ןונגע לש ומלוע תנ

 דבכנ קלח ןיבהל ןיא ׳תורחאה םינפה לש
."ותריצימ

.ב .ח

ןאבתלא־ןבא יול יריש
 "הרכא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב
 םישודקה וניתובא" :ארזע־ןבא השמ בתכ
 תא רומשל ולשרתהש לע הפיזנל םייואר
 אלו ,הב קיזחהל ודיפקה אלו תירבעה םנושל
 ירבדו םהיתורוק לכ תא רפסב קוחל ולדתשה
 אלו םהילע רבע רשא תאו םהימי
דירש םוש תירבעה הפשה ןמ• ונל ראשנ

 !םיגפ ןד רידהמה ,ןאבתלא־ןבא יול יריש •
דמל תילארשיה תימואלה הימדקאה תאצוה
.׳טע 1968 ! 195 ,םילשורי ! םיע

וקמה םירפסה העבראו־םירשעמ דבל טילפו
 ןתוא אלא ןושלה ןמ םיללוכ םניאש ,םישד
 וללה םירפסהש םיניינעל תושורדה םילמה
 ךב םוגרת ,"לארשי תריש") "םהילע םינד
.(ס—טנ ׳טע ,רפלה ןויצ
 םהו דרפס ידוהי אופא ורהזנ הז לדחממ
 יניינעב רקחמו קודקיד ירפס רבחל וצלחנ
 ,הקיטתסאלו הרישל םיקוח ועבק ףאו ןושל
 ןוטלש תחת .תירבעב םדוק עדונ אלש רבד
 ןמ תורצנה לוע רסוה ךאשמ ,םימלסומה
 התחירפל תירבעה ןושלה התכז ,םידוהיה

 הרישה .תיבה ןברוח זאמ רתויב הריהזמה
 ינפ תא השדיח דרפסב תירבעה הזורפהו

 תוליפת ירפסב זא דע הרמתשנש ,ןושלה
דחה םייחה תויווח לא התרידחהו ,םיטויפו

 העיגה איה ףאש שדוקה־תריש דצב .םיש
 הפיקהש ,לוח־תריש החרפ ,םיבושח םיאישל
 הסנכנו זא לש דרפסב םייחה ימוחת לכ תא
למה תריש) לטקה־תודשו תוברקה לא וליפא
ומג הכפהמ זא הללוחתה .(!דיגנה לש המח
 תא התלעהש ,תירבעה תוברתה תודלותב הר

 — ןמריש םייח ׳םורפ ירבדכ — םיררושמה
 הרבחה תעפשהב .םייעוצקמ םירצוי תגרדל
והיה לש הדימאה הבכשה ןמ ומק תיברעה
 םיררושמכ וכמת רשא ,םיבידנו םידבכנ םיד
 םדי ונתנ ךכבו םתוסח תא םהילע ושרפו
 ןמ הוררחישו הרישה לש הנרק תאלעהל
.הליפתה־יתב לא תודימצה
 לש םתפוקתב דרפסב יח ןאבתלא־ןבא יול

יכזמ ןורחאה) .ארזע ןבא השמו יולה הדוהי
 ־כא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב ור
 !(היקדקדמו דרפס יררושמ יבוט ןיב "הר
 םיברו ,םיטעמ אלא ודרש אל וירישמ לבא
 .וללה םילודגה םיררושמה ינשל וסחוי םהמ
 רבכש םירישה לכ וסנוכ ונינפלש רפסב
 ריש יעטקו םיריש 72 לכה־ךסב םהו ,והוז
 ־םבור .(דבלב דחא תיב ןב עטק םהיניב)
 לש םתעפשה םהב תרכינש שדוק־יריש םלוככ
 ,(לוריבג ןבא) וינפלש רודהו ורוד יררושמ
יעש ,ויטויפב םג .םהמ םילפונ םה ןיא לבא
 ,ארקמה ןמ םיקוספ לש רזשמ־השעמ םרק
תה םהמ םידחאבו ,ימצעה־ודוחיי רדענ אל
 תב ישבל" רישב .התואנ תיריל הגרדל הלע
ךותב ,םיהולא יפב אוה םש (79 ׳ע) ״םיבידנ
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