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 ותומד תרייטצמ הכפהמל םדוקש תורפסה ןמ
 ישפנ ןוזיא רסחה ,ךפכפהה. יסורה םדאה לש
 לא הצקמ תופירח שגר-תודוגתל הטובהו

 ,להוכלאה לש ותרזע ילב אל ,בל-בוט ;הצק
 ,תמסרופמ "הבחר המשב" התוא לעב ,רזכאו
בח ;חור-יבצמלו הילוכבלימל דימת הטוב
 ; םיבשי תורוסמו םיגהנמב קבדו חותפו יתור
 הבהאו הקומע תדלומ תשוחת תננקמ ובלבש
 אמא" לש הרבעו הישנא ,היריש ,היפונל
 תויחישמו דועיי תשוחת םע תאזו ,"היסור
 ,טעמכ ספתנ*יתלב ולבס-חוכש ;הנומאו

 תורמ־לבקמו ןתייצ ,טעומב קפתסמ אוהש
שמה .תולטבתה ידכ דע ןוצרו הענכה ךותמ
 דוגינב ,םקש ומכ םק היה אל יטייבוסה רט
 היה אלו ,םזילאיצוסה תובא לש תויזחתל
 ידיתע דועב ,בר הכ ןמז ונוכמ לע בצינ
 הקווד אלו ,יטייבוסה םדאה היה אלול ,וינפל
כהלו וחימצהל הלשב עקרק ,התלכלכו וצרא
ב רבחמה הנומש יפואה-יוות לולכמ .וליש
 ןשוימה גשומב שמתשמ אוהו) יטייבוסה םדא
 -תנבומה הביסה ןמ. "ימואל יפוא" והשלכ
 רקחמ תכירעל תורשפא רסוח לש הילאמ
 עייסמו עייס ("תיטילופ תוברת" לש יעדמ
 םישקמ ףא םהמ םידחא יכ םא ,רטשמל
.וילע

 -וטואה הרבחה ירפ קר וניא יטייבוסה םדאה
 לש הירפ ,רתוי דועו ,םג אלא תיביטאטיר
 ,תינרדומה תיטרקוגכטה-תיתיישעתה הרבחה
 הכפה תרגפמ םירכיא-תנידממש קנע-ץרא לש
 ימוחת לכב הלעמב־הנושאר המצעמ תויהל
שמה ביתכהש םיביתכת .תישונאה תוברתה
וסה הרבחהו ,תואיצמה ףטשב וסמסמתנ רט
 לאידיאה הזחש הרבח תתוא הניא תיטייב
בח הדימריפ שי תוצעומה-תירבב ; יבשלובה
יסבל השאר ןיבש ,הלולתו תשבוגמ ,תיתר
 תובר םייניב-תוגרד םהיניבו ףירח רעפ הס
 ,ותוחתפתהב התע עיגה יסורה םעה .תולדבנו
 יכ ףא ;תינגרובה הפוקתל ,רבחמה תעדל
גרוב ןיעמ אלא ברעמ-חסונ תונגרוב וז ןיא
לכה ייחל תוירחאב תאשונה ,תיתכלממ תונ
 הייח־חרוא רשאו ,הנידמהו הרבחה ,הלכ
 וז הרבחב .םעב תובכש ראש לש הזמ■ הנוש
 וא הז קלח טא־טא יטייבוסה םדאה לישמ
לא רזוחו ,שבלוהש הייפכה-תנותכ לש רחא

יטבמ תוירוקמה יפואה-תונוכת םלוא .ורוקמ
 םדאה" .יטייבוסה רטשמה לש ודיתע תא תוח
 ףלואש םושמ סמונמ םלועל היהי אל יסורה
 לע וסור .ד .׳ז רמא ,"ונמז םדוק םיסומינ
 אל ,החוורה ייח אל ; לודגה רטפ לש ולעפמ
 אל ףאו ,עדמהו היגולונכטה אל ,עפשה
 םינוילימ הגומה. ,תכלוהו-הלדגה הבכישה
 תא ואיבי אל ,םילאוטקלטניא לש ,םויכ רבכ
 איה תררוש ןכש ,תוירטילאטוטה לש הצק
 הטונו ןתייצ ,תיחישמ הנומא חוכ לעב םעב

וסה רטשמה ןיא ,ןכ לע רתי .לובסל ומפש
 שממל ותחלצה-יאמ ידמ רתוי גאדומ יטייב
 םדאהש אוה ענכושמ. דוע לכ ויתוחסונ תא
 תמליא תונתייצב אלמל דיתע ותורמל ןותנה
וצר םג .וילע ליטמ רטשמהש תומישמה תא
 םלוקש ,םירפוס ,םילאוטקלטניא םתוא לש םנ
 אלא וניא ,תווקת וב חיפמו ברעמל עיגמ
 אטבתהש יפכ ,ויתושירדב רתויב םצמוצמ■
 לע אל" םסרופמה ןמורה רבחמ. ,בצנידוד
 תורשפא תמייק יכ ינרובס" ;"ודבל םחלה
 םישקבמה ,םיריעצ םינייחשלכ ,ונל חינהל
 חוטב .הייחשב םחוכ תא יאמצע ןפואב תוסנל
 יננה רעצה-הברמל ךא !עבטנ אל יכ ינא
 הב ,העוצרה תא ןמזה לכ יפוג לע שח
ירפמ איהו םינטק םידלי םימעפל םיקיזחמ
 העיבת לש םייוליג םתוא לכ ."תוחשל יל הע
 -קופמו םיתסוומ ,רבחמה רמוא ,תוריח-רתיל
 דוע יכ תעדל ברעמה-ישנא לעו ,בטיה םיח
 ומכ יטייבוסה רטשמה היהי תובר םינש
 תעדל ידכ בטיה הז םדא ריכהל שי .וניהש
לחה ירפ קרוחא היהי ,אובי םא ,יוניש יכ
 -ירו חקופמ ןובשח ךותמ ,רטשמה לש ותט
 ילוא ובשחל ןורשכב ןנוחמ אוהש יטסילא
.רחא רטשמ לכמ רתוי

.ש י

רבעה תפודר ץראב

 לש וימשר םוכיס אוה "רבעה תפודר ץראב"
 בתככ םימי-םייתנש ההשש ,ןוליא םומע
 תוחילשב ,הינמרגב ןושאר עובק ילארשי
 ,בישילא הריו■ לש הרפסכ אלש ;"ץראה"

םיללושמ ,תפלוחה הנשב אוה ףא עיפוהש
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ה רפמו ףירח ,ישיא טקילפנוק ותוא וימשר
י בא" :םילבוקמ ןוימד־יקחשמ םתוא דבלמ)

י נא ינוימדב .םכרדל םיצאה םישנאב ןנובתמ
ן כל ילואו ,("םימוח םידמ םשיבלהל הסנמ
.תוחפ קומע םמושיר
, שדח ליווקוט-הד ןוליא םומע ןיא םג םא
־ ירט וגאקיש״ה רקבמ לש תינייפאה המזגהב
ו תגחבהל ףסונ רושיא אוה ורפס ירה ,"ןויב
ם ישבול םינמרגה" יכ ליווקוט ותוא לש
, תוערואמה םרזל םאתהב הרוצ םיטשופו

ם פוצרפ .םביט םצעב הרומת לוחתש ילבמ
ר כומו עודי אוה לבא ,והשלכ םנמא הנתשמ
ר זוח ינמרג יאנותעש הנחבה ."רבכשמ ונל
ו ידחי םיבש םהשכ רבחמה לש וינזאב הילע
" תחלשמ םע ורקיב םש ,ץיוושוא הנחממ
• רגב רויס ךורע" ;תינמרג תיטפשמ הריקח
ח כויתו הבחרלו הכראל ץראה תא רובע ,הינמ
- יגב ונתשה םאה"—."התנתשה איה :ךמצעב
."תצקמב" :בישה אוה—״? םדאה
ם יביצמ וימשרו תוינמרגה יתשב רייס ןוליא
ן פוצרפב וזמ וז תונוש ,וז לומ וז ןהיתש תא
ה ינמרג .ןתמשנב ךכ-לכ תונוש אל ,ןפוגבו

ה מחלמב הסבוהש הינמרג איה־איה תיחרזמה
• רגה .הלוכ הינמרג רובעב השנע לע האבו

- חלמה-עשפ ןובשח תא םיערופ חרזמב םינמ
ם ייחב ,יתוברתו■ ילכלכ יוכידב רלטיה לש המ
, השקו תינדרוט היצרטסינימדאו רטשמ תחת
ו נמצעל שיחמהל הסננ" .הדורי םייח־תמרבו
: .ר.ד.דב ורתונש הלא לש םלרוגב הלעש המ■
וא ורעינ ,הרעקב םיציב ומכ םתוא ופרט
ח וקיפ םהילע וליטה ;אפרמ־םס ומכ םת
ח רמ־תפיטש םהל וכרע ,דימתמ יתרטשמ
• תוגה .םלבג לש וזמ הברהב תלפונ הניאש
• יאמו תיברעמה הינמרגמ םיקתונמ םייח םיר
ל כ תורמל ,םלוא ."םידוגמ-תנידמב הפור
א יה הינמרג־חרזמ לש הלכלכה תכרעמ ,הלא
ם וקמ תספות איהו ,סחיב-הליעיו תילגויצאר
. הפוריאב תויתיישעתה תוצראה גורידב ישש
ה מוקה רטשמה יכ רמול ףא אוה ןוכנ אל
- אטס ןעטש יפכ ,םינמרגל םיאתמ וניא יטסינ
ולש תא השוע ינמרגה עבטה ,הברדא .ןיל

ה ינמרג / רבעה תפודר ץראב :ןוליא םומע *
.׳מע 1967 ; 302 ,ןקוש תאצוה ;השדחה

ף יסומ אוה ירטילאטוט רטשמ לכ תחתו
ן יא ילוא .ליעיו ץורח ,תורמ-לבקמ תויהל
ואל םינמרגה תא איבמ• יטסינומוקה רטשמה
• לנויצאנה רטשמכ תוהדזהו שוגיר תדימ הת
י בשוימ םיברל ןה ויתונשש—יטסילאיצוס
— "רתויב תופיה ונייח־תונש״ הינמרג-חרזמ
י נוציח יוניש קר אוה תומדה יוניש םלוא
ם יעותעת“תגומאש המדנ םיתעל" .יתוהמ אלו

ן חלופ לש ושדקמב הלילא תא תדבוע השדח
."עקשו ףגינש ,רתוי ןשי

ן מ התנבנש הנידמה איה הינמרג־ברעמ
ו ל התכז אלש המל הירחא התכזו הסובתה
. תיתרבח תוביציו ילכלכ גושגישל :הינפל
ץ רא תונבל רשפיא המחלמה תוסירה םומייק
ת עקפתמ שממ" ,תמדקתמו תננכותמ ,תינרדומ
ם יגגרוב-ריעזהו םינגרובה ."הינמשמ תעפשמ
ם ינשה־תאמ ךשמ ול ופאש רשאל הב ועיגה
ם לוא .הנידמב יתימא ןוטלשל : 1848 רחאלש
: איה ץוחה ןמ ףיקשמה לש תולאשה־תלאש
ל ש הדוח תא והקה עפשהו החוורה םאה
• גש לש תוהש יכ רבתסמ ? תוינוציקה תנכס
ומ ,הפירחו האיקב הייארו ,הינמרגב םיית
ד אמ השק יכ הנקסמל רבחמה תא תוליב
א רדש ,תיברעמה הינמרג לש הביט לע דומעל
ה ווסמ לש ,םידוגינו תוריתס לש הנידמ■
סחתמו העובצ ,תרגתסמ ץרא יהוז .הכיסמו
ופיחו בל-יוליג ןיב תוטבחתה לש ץרא ,תד
ל ש ץרא ;החכיש־יא וא ,החכיש ןיבל םיש
ל ש היטרקומדה םא .ישפנ ערקו םיפילחת
ת ושעל ינמרג-ברעמל הרשפיא הינמרג-ברעמ
ך רד שפחל—הינמרג-חרזמ ןבמ רצבנש המ
ק באיהלו לוקב וכרדב רהרהל ,ישפח ןפואב
ו ניא בורה-לע רגובמה ינמרגה ירה—הילע
ה ז לומ הז םיבצינה תווצקהו ;ךכל הטונ
א לא ןימיו לאמש לש הקווד םניא הינמרגב
ר בעה קחרתמש לככ .םירגובמו םיריעצ לש
הו ,ומושיר תמצע תא אוה דבאמ■ ,דמגתמו

ם יבש ;תוצוח שארב ךלהל הבש תוינוציק
ת אנש ,םיילאירוטירטה תומולחה םיצרופו

ציה ,(םירזה םילעופל התע תנווכמה) םירזה
- יא םומע בתוכ ,היטרקומדה .תומילאהו םיר
י מוי-םוי קבאמ■ איה" ,תניוצמ- הנחבהב ,ןול
ודק תועדל תועד ןיב ,םירציל הנובת ןיב
-תרחוש תוליהבו חור-ךרוא ןיב ,תומ
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ם ימייקה םיתוויעו םילושכמ םלוא ;"תומלש
ת ועמשמ םישבול תיברעמ היטרקומד לכב
ל ריגל הדרחהו ,תיברעמ הינמרגב תרחא
ה עידיה חכונל רתוי הפירח הב היטרקומדה
ת וישונא תונוכת לש דסמ ותוא הלוטנ איהש
י כ המוד .יטרקומדה הנבמל םיישונא םיכרעו

וא ביבס דימת םיבבוס הינמרג לע םירפסה
ה מכ החכוה אלא וז הרזח ןיאו ,ומצע ריצ ות
ו רפס .הזה ריצה תרכה תא תושונאה הבישחמ
ף יסומ ,הברה שדחמ וניא םא םג ,ץליא לש
י כ רמול ךרוצ ןיאו ,ולשמ םינוגז םיטרפ
ת רשפאתמ טעמכ התומלש דע הנומתה תייאר
.הלאכ םירפס תרזעב קר

.ש .יי

בוהצב הקלחמ

, עשת ןב דלי לש ולבס אוה רפסה לש ואשונ
ם ומ .הליגר-יתלב הדימב ול רזכאתה ולרוגש
ל זוגו וייח תא ררממה ,הדילמ וב שי לודג
" יקרפ םינתינ רפסב .ותודלי תוודח תא ונממי
- תיבב השעש הגשה-יצח ךשמ ולש ןמוי

ם יאפורה וסינ םיחותינ השולשב .םילוח
. םדיב סרח ולעהו ופוגב םוגפה תא ןקתל
, הברה םירוסייו םיבאכ ול ומרג תאז תמועל
ם ונהיגל םילוחה-תיבב ותוהש תא וכפהו

.קסופ־יתלב
ק עוזה ,דליה לש ולוק הלוע םונהיגה ךותמ
- ישנא ? ורזע אובי ץיאמ ךא .הרזעל עוושמו
והה די .אוושלו—ול רוזעל םיסנמ האופרה
ד ליה האור םילוחה-תיבב .עישוהל הרצק םיר
ם ילוחה םידלי םג םהבו ,םיבר םילוח הלוחה
- תיבמ םיאצויו םימילחמ םהו ,המוד הלחמב
ו תבריקב ךלהמה אירב םדא לכ .םילוחה
ה רושק לבסה תעדות .ובלב האנק ררועמ
.לופיטה ןולשיכמ הבזכאב
יפדמ םיעקוב ול-רצב דליה לש לכב ידה

ן מוי-יעטק ;בוהצב הקלחמ :להא אלימ •
ע שת ןב דלי ידי-לע םלועמ ובתכנ אלש
ם ירפס-תאצוה ;םילוח תיבב הנש יצח ךשמב
.,טע 1967 ; 247 ,קרברש המלש

ל ש םנובלעו לרוגה םע תודדומתהה .רפסה
ר קיעב .הבר הטלבהב םינתינ תודליה-ימי

ל ש תרזוחה התוררועתה תא רבחמה שיגדמ
ח יסנה לכ לש םנולשכ רחאל הרמה הבזכאה
ן ימאהל אלש דליה דמול ןמזה ךשמב .תונ
ש איתמ אוה .םדא לכל ,תויחאל ,םיאפורל
ע קוש ,ויופירל הוקתה תא דבאמו ךלוהו
ו ייח-תואיצמ םהש ,םירוסייה םוהתב ךלוהו

.הדיחיהו תישממה
ב ר ןויסנ דליה שכר רבכ ,ךרה וליג ףרח
ם ילוחה-תיבל אבש דע .םילוח-יתבבו האופרב
א לש רתויב םיביאכמו םיבר םילופיט עדי

. םיאפורל ןומאה-יא וב רבג ןאכמ■ .וליעוה
, עודי חתנמ-אפור לומ• בצינשכ—ןכ-יפ-לע-ףא
ת תצינ—הלוחה דליה תא אפרל וילע לבקמה
ורה לש הקזחה ותוישיא .שדחמ הוקתה וב
ל ככ .ותוא םידדועמ ימצעה-ונוחטבו אפ
, ותמישמב לשכנ לודגה אפורה יכ ררבתמש
ף א .ךלוהו לדג ןטקה דליה לש ושואיי ךכ
ל כל ךרע המ ךא ,ומצעמ בזכאתמ אפורה
ארטה ושואיי תמועל ישיאהו יאיפרה ושואיי
?"ונברק" לש יג
ד ליה לש ותעיקש רואיתב חילצמ רבחמה
ד חפה .חותינל חותינ ןיבש תוקספהב שואייב
, תויחאה ,םיאפורה ןמ• דחפ—וילע טלתשמ
י מינפה ומלועב .ול רוזעל שקבמה םדא לכמ
ת ושידא אלמתמ אוה .רוזע ןיאו רזוע ןיא
- תהל ידכ רגתסמ אוה .ובבוסה םלועה יבגל
ר בד" :רהרהמ אוה םעפ אל .וירוסיי םע דחי
ם ניאש םירקמ םיבבחמ ןיא ,רורב דחא
ל בא ,םשורדפ םימחרמש ןכתיי .םיחילצמ
ם גו .תומימח ,חרכהב ,םימרוג םניא םימחר
ת רגישל—םירבד לש םפוסב םילגתסמ םימחר
."תושידא
ם ימחר ובלב. דליה אצומ םיחותינה לכ רחאל
י נדימעהל אלש לוכי וניא" אוה .ויבא לע
ל תפתהל הסנמ אוה .שדחה יבצמ לע והשכיא
י כ ,םיריהז םיזמר ךות ,ןיבהל יל תתלו

. ילש יתלחתהה בצמל ,הארנה יפכ ,יתרזחוה
י מצעל רעשמ ינא יכ ,ול דיגהל הסנמ יניא
ן יבמ ינא ....זומרל הסנמ• אוהש הממ רתוי

א יבי רבדהש םיששוח םה :םהלש דחפה תא
זכאל וא ,הרוחש הרמ וא ןואכד ידיל יתוא
תא שדחמ יל וחתפ יכ עדא םא ,הארונ הב
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