
םירוצנו םיצרופ :רזע־ןב דוהא
הריעצה תילארשיה תורפסב םינויע

א והש לובגה :רוצמ תעדות לש הנמיסב ץראב ונייח ודמע םימיה־תשש־תמחלמ דע
ת רוגח ,ביואה לש הקיעמה תוחכונה ,רבדמה ,תירוסה המרה ,םייאמו בורק ,רוגס
חאה המחלמה .םהימויאבו םיברעה תלומעתב הייוטיבו ונילע תקדהתמה האנשה
?וניתושוחת תא םג התניש םולכ ,וניתולובג תא התנישש ,הנור
ק סופ וניאש תומיעה ידי־לע תערכמ הדימב ובצוע ינחורה ונמלועו ימואלה ונייפא

ם ידוהיהו םיברעהש ורמאב וז היצאוטיס רידגה ןומיס טסנרא ׳פורפ .םיברעה םע
ת ידוהי היעב הכפה תיברעה היעבה יכו ילילש ןפואב הלא תא הלא םיבצעמ
־ ישרוחכ—וניניעב םהו ,םיינטשכ םיברעה יניעב םירייטצמ ונא .וניבגל הרקיעב
ש פנ־תלחמל איבמו ונייח תא ונילע קינחמה לובג ,לפאה לובגה לע םיברואכו הער
.היבופורטסואלקה ,תימואל
א וצמל לכונ ,רהזי .ם לצא דוחייב ,רורחישה־תמחלמו ח״מלפה רוד לש תורפסב
צה רסומה יכרב לע ךוניחהו תיטסילאיצוסה־תינויצה היגולואידיאה ןיב ערקה תא
.ץראב םימעה ינש ןיב ברקה־הדשב הערכההו םימדה־תושגנתה ןיבל—יביאנה ינוי
ם ינומאה ,הלא היחופיט־ידלימ דהא ךיא ראתל [תלפטמה תידוהי] וז הלוכי יכו"
־ ותקעזו ,ןודרוג .ד .א לש בוטה ורסומו ,תנמשו תוננב ,םינימטיוו תוירולק לע
ש וברע ,שיא ראווצב ןודיכ עקותו םהמ דחא םק ךיא ,דנרב םייח־ףסוי לש ותייהת
א וה הזכו ךכו ךכש םושמ ,הלאכש לש הרוש רורצב ביכשמ וא ,אוהש ןברוחמ
.(195 ׳ע ,גלקצ ימי) ״בצמה

: הרוד שפנב המוארט הריאשה רורחישה־תמחלמ .דחאכ ירסומו ישפנ אוה רבשמה
ת ודליה םלוע לש ומלעיה .םידדצה ינשמ תוירזכאה־ישעמו גרהה םע השיגפה
ם וימויה ייח םע ,השדחה לארשי םע "רדתסהל" תלוכיה־רסוחו ,ילארשיצראה
ץ ראה־ןב לש תורז תשוחת םג הלועו ."םיכרעמ תוקרפתה״ו לוח ימי ,התע םיאבה
ת חירב ,םישוביכה םע תילכתב ונתשהש ,ילארשיצראה ישונאה ףונהו ,ףונה לומ
. הקיטנמור לש ץמש לכ לוטנה זרוזמה יוניבהו ,םיינומהה הילעה ילג ,םיברעה
ה מחלמל םדקש םלועה .48־תמחלמב רהזי ירוביג בור לש םמלוע יוצמ םניחל אל
, םיפונ לש הכובמ שי .לגתסהל םילוכי םה ןיא הירחא אבש שדחה םלועה לאו ,ברחנ
.םיכרע לש הכובמ שיו
ונה ךותל תולקב גזמתהלו ,ילש הניפל רוזחל םימעפל עגעגתמ ימצע ינא ,הארת"
ו נאצי .תותפיהל ימצעל חינמ אל לבא .והשמ דומלל עוסנל ילוא וא .הטקשה תוח
. ונל תוכחמה תוערכהה ןמ׳ םירוטפ היהנ חצנלש רשפא־יא .הזמ ונאצי ונלוכ .הזמ
רתתסנ דימתש .ורבצ םירחאש םיסכנ לכאנ קרש .ונמצע לומ םלועל דומענ אלש
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ן מ םירוטפ םידלי םלועל ראשינש ,המ וא ,תורדתסהה ,העונתה ,רוביצה ירוחאמ
ו נצמחהש השגרהב ,בבותסנ רואל ביבס־ביבס .הליל־ירפרפכ :הז םעו .תואיצמה
ה מ ונעדיו טעמכש ,(?וזיא) תוריח ףס לע ונייהש ,(?ימ) ונתוא ונוהש ,רבד
, רקיעב ונדגבש :ךפיהל ילוא וא .ונידימ טמתשנו—םייתימאה םייחה עמשמ

ה מל .(?ךירצ ךיא) היהנש ךירצש יפכ ונניאש ,(?בייח ימ) הבוחה ןמ ונקרעש
, הדמחנ .דשאו הטקש הניפ ךל היהתש יוכיסה ןמ ץוח ךילא ץרוק המ ? הווקמ התא
.(720־21 ׳טע ,םש) ״םולשו הולשו טקשו תויחמומב התוא השעתש הדובע
־ סונה הייהנה ןיבו רורחישה־תמחלמ לש תורפסה ןיב רשק םייקש אוה אלפ אל
ה תואו ,טדנמה ימיו הנטקה לארשי־ץרא ,םתודלי םלוע לא היבתוכ לש תיגלאט
א לו "תואיצמה ןמ םירוטפ םידלי םלועל ראשינ" לש םיקונפתו־םסק־תכלהמ השוחת
, וז המחלמ רוד לצא ורקיעב יוצמ וללה תוהימכל יוטיבה .רהזי ירוביגכ ,רגבתנ
תה ןה הייהנה תוביס .טדנמה ץרא תא הקחמו ונתואיצמ תא לילכ התניש רשא
ם ה ךא ,ביואה םה םיברעה .םיברעל יכרע־וד םחיו תודליה־תוזוחמ לע תוקפר
ת יכ״נתה הקיטנמורהו ך״נתה ץרא ,"תיתימא״ה לארשי־ץרא תא ורמישש הלא םג
.ךפיהלו—םיברעה תומדב ך״נתה ייח תא התארש ,תינויצה
ד וחייבו) ץראה ייברע יכ התיה התורפסבו הינשה היילעה ימיב תחוורה העדה"
. תופידרו תוריזג ימיב םתד רימהל וחרכוהש םידוהי םרקיעב םה (םהבש םיחלפה
ו רפסמ רקיעב ,הפוריא־חרזמב םדועב הז ןויער םיטלוק ויה הילעל םיננוכתמה
ר זע־רפסכ רבחתנש ,׳וננמז לש לארשי־ץרא׳ ,דניקלב לארשי ייו״ליבה לש יסורה
־ ליזמ םג הז ןויער לש תויראלופופה הקני המ־ןבומב .ץראה יניינעל ךמסומ ימשר
ת ודוסי וב ויהש ,וטיגהו הרייעה לש םייחה־חרואב הלכשהה לש יתרוסמה הלוז

ם יחלפה ייחב ורמשנ ובש יטוסכאה הז חרזמ ,חרזמל הבישהו תולגה תלילש לש
ם אצומ :קלופ .נ .בא) "אגהו ישפחה ןומדקה ירבעה יווהה ידירש לארשי יאצאצ
.(297־8 טע ,1967 רבמבונ ,״דלומ״ .ץראה ייברע לש
ת וררועתה ץחלב דאמ רהמ חנזנ םינומדקה םירבעה יאצאצכ םיברעה לש יומידה
י ומידה רתונ ךא .תוילשאמ ץראב םידוהי החכיפש ,תיברעה תימואלה העדותה
ם ירבעה ייחל למסכ—םיוודבה ייח ןכו ,יברעה םייחה־חרואו רפכה תיווה לש יטנמורה
.ותישארמ ץראב ירבעה רפסה־תיבב ךוניחב היה בר יומידה לש וקלחו ,םינומדקה
. רהזי לצא טלוב יוטיבל אב ץראה ףונמ קלחכ םיברעל יכרע־ודו בכרומ סחי ותוא
, ןמויק לא .ןהילא םואתפ ךשמנ ךלוכ .רמוחה־חותקב ,הלאה תובולעה תושוחה"
, רמוח־טיט תבורעת רשא ,הזה ריקה הנבמ רקחל תדרלו ךיראהל ,ןתואיצמ לא
ימתב ,םתומלגב ובכשוהש ,םיימלגה ןבאה־יפיקש תא תדכלמ ,ריווחמ רופא־םוח
ם ינבאו ,עלצ לא עלצ בוכישב אלא ,םיכבדנ אלבו תותיס אלב ,תילותבה םתומ
ת ורוקו ,הקיספמ גגה תביזעמש םוקמ דע .תוצרפב םימילשמ בורל טיטו תונטק
ט ושפ הנבמ ,יוצמה ןמ ןבתו רמוח ,הפשה־תנוכר הרותיתה ךותמ תוגרוח הרקתה
ה תא) .םיארפ .ינוע־ידלי .רבד לכב םהל היה ידש םישנא .לולכשמ■ שאונו ענכנו
? היהי המ .בושח הז ימל :תעכ הז לכ המ (? הזכ וליפא ? תיב םעפ תינב רבכ
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 ־ירוגמ .םולש :יפוסה ועמשמש תיב .חלפ לש ותיב .תיב הז :לבה ירחאו) ? דוע המ
. (249 ׳ע ,גלקצ ימי) ״(רכנב קוחר־קוחר ,הה .החפשמ .השא .האנק דע .םולש
 ,הירחא אובל דיתעש הז ןיבו המחלמה ינפלש םלועה ןיב לדבהה ,תורזה תשוחת
."העז׳ח־תבר׳ח" רופיסב רבכ טלוב יוטיבל םיאב
 תולאש .ונלש העזח־תברח .שארמ יתרעיש אל דציכ !אברדא ?המ יכו ,ןבומכ"

 ־תיב םיקנ ,היגברצ חתפנ :ךיא דועו ,טולקנו ןכשנ דדיהו !הטילק תויעבו ןוכיש
 ושרחי .םירבד ןומה לע וחכוותי .תוגלפמ הפ ויהי .תסנכ־תיב םג ילוא ,ךוניח
 ,רתיהש ,בל לע הלעי ימ !תירבעה העזח יחת .םישעמ ולידגיו ורצקיו וערזיו תודש
 ונפדה ,ונצצופ ,ונפרש ,ונירי ,ונאב .ונשרי םגו ונשריג רשא ,העזח־תברח וזיא םעפ
 ךותמ ,העזח־תבדח) "!הזה םוקמב םישוע ונחנא ,לזאזעל ,המ ...ונילגהו ונפחדו
.(108־9 ׳טע .״םירופיס העברא״
 לארשי־ץרא תא הרמיש ינוי־תמחלמ ירחא וניניעל התלגתנש "תינדרי״ה הדוהי

 יתשו ,ך״נתה־ץרא לש הארמה לע ונל היהש יטנמורה יומידה תא םגו תירוטדנמה
 רשא ,תינרדומה לארשיל תובורק ןהשמ רתוי וזל וז וניניעב תומוד ולא תופוקת
 איה ףא תילארשיצראה הבשומה .הינפ תא התניש םיזרוזמ יוניבו חותיפ תפוקת
 םירפוס לשו (תובוחר) רהזי .ם לש םתודלי איהו ,טדנמה תפוקתל הרקיעב תכייש
 .טעמ אל םיישקו ,םיבר םיעוגעג ןאכמו .ךר ליגב ואבוה וא ץראה ינבמ םקלחש םירחא
 ךייש הז לכ—יטנמורה ףונה ,םיסדרפה ילועשמ ,םיברעה תונכש ,הבשומה ,תודליה
 תוחכפתהה :הירחא .רבשמהו רבעמה תעש התיה המחלמה .ונניאו ףלחש רבעל
 לש הזיתניסב הנומאה ןמ ,יטסילאיצוסה־ינויצה ךוניחה לש םיכרעה לכמ הביאכמה
.םיברעה םע המחלמב תיפוס הררופתהש הנומא ,םימע־תווחאו תידוהי תוימואל
 םא השולש ,רודכב םינש :תויעוצקמב ,הלודג הפונתב ׳הברה ,רהמ ,הפי גרוה"
 רשא תא אונשל בוט אל .הזמ סונמ ןיאש אנוש ינא לבא .הזמ סונמ ןיא .לכות
 .םחלנו—םחליהל אנוש .םירגפ לע ךרד סלפמ תויהל אנוש הז םעו .ונממ סונמ ןיא
 ץוחמ וייחל הרירב ול ןיאש רודה ןמ ינא .לכה הה—ונלוכ ונלו ,יל הנומ ךכ
 תא אשונ .הככש אנושו אנוש .ןאכ ינא ךכו .תרחא םהל ואצמ אל .המחלמל
 תחמש ןיב .םוטמטל דחפ ןיב עלקנ .ץירעה השבוכ תא השובכ ריע תאשכ ברקה
 בטיה ,תאז םע ,עדויו .הב יתחמש לעו ,המע ימילשה לע ירמ ןיבו הריזב תורחת
 ףורגא־םדא קרו—ביבס םוסח לכהו ,רחא אצומ םוש אל ,ךפהתנש לככ יכ ,עדוי
. (1100 ׳ע ,גלקצ ימי) ״היוללה ,הי וללהי המהו ,םייח ושירוי םה ףנרק־שארו
 הטיבמ ילש יצרא אלה ?לאוש ינא ימ תא ?יד אל :םלוע לש ועשר" :האלהו

 גורה ,רקי ןב ,הפי גורה :יב םיפוצ יבג־לע םלוכ ,ילש ישנא ,ילש ירבח ,ילא
 ,ןומה וגל לוטק ,ךתוא ונכניחש ,ךל ונתנש בוטה אולמ ונל גורה ,ךעורז אולמ
.(1101 ׳ע ,םש) ״לוטקא לוטק .לוטקאו—...טקשו הפי םלוע ,ףוס־ףוס ,ונל היהיש
 תפחוסה תלופמ הכשמהו ,םיברעה םע תומיעב איה םיכרעה תוררופתה לש התליחת
 לב ז יתרבח ןוזחו המשגה ייח ,תינויצו תידוהי תוברת יסכנ לש םלש םלוע המע
־למה םה םידיחיה םייניצרה םירבדה .הקסטורגה אוה "גלקצ ימי״ב םהמ׳ ראשנה
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, דתיה רורחשה תמחלמ תורפס לש הייארה־תיווז .םייחהו םולשה ,תוומה ,המח
ו הוניכש בצמ ,רוצמ תשוחת התוא ,ןמזה םרוג ןובשחב ןיידע אבוה אל ילואו ,"הירט"
, הארנכ ,התיה 48־תמחלמ רחאל .הנש םירשעל בורק ונייח םהב ,"ןיוזמ וטיג"
ו מצעל ראית אל שיאו ,המחלמ דוע היהת אלו בורק םולשה יכ תיללכ השוחת
שעמ תוחפ ךותב תולודג תומחלמ יתש דוע להנל השדחה לארשי־תגידמ ךרצותש
. רוזיאב ונתבישיל תודגנתההו האנשה תמוח הז־אוהכ־ףא רבשיתש ילב ,הנש םיר
ת שוחת לש התישאר איהו ,"ביבסמ! םוסח לכה" לש השוחתה היוצמ• רהזי לצא רבכ
 ידיב םבור ,יניס־תמחלמ רחא ובתכנש םירפסה ןמ רכינ קלח תנייפאמה רוצמה
; תילארשיה תרגסמב רבכ ורבע תועירכמה םלודיג תונש רשא ״הנידמה ידלי״ רוד
ד חפה .ץרפנ רוצמה .רמגנ ברקה .החוור לש ןמיסב "גלקצ ימי" תא םייסמ רהזי ךא
.תועבגהו הדשה ןמ תמייאמה תוהמה הלטינ .רסוה
. םירחא םדוסימ םישענ הלאה םירכומה תועבגהו הדשהו םואתפ .ןכ .ןכ .ןכ .ונרמג"
ר בדב םינייעמשכו .םהמ תלטינ :ךפיהל ילוא .םהב תנתינ תרחא תוהמ .רחא רוא
ן יאב םיעורש .דחפ ןיאב םידמוע .םהב דחפ דוע ןיא לבא ...המ ,וה ,םואתפ םיאור
, תודשה .ונלש העבגה------------.ןכ .דחפ תחת םיערוכ אלו ,םימייקו םילודג .דחפ

.(ןורחא דומע ,םש) ׳דונרמג םאה .ץראה ,םיבחרמה

־ לע בתכנ הבורש—יניס־תמחלמ רחאל הדיעצה תורפסה ןמ רכינ קלח ? ונרמג םאה
 התיה רהזי לש ותלאש־ותלאשמ יכ חיכומ—רהזימ "רוד״ב םיריעצ םירפוס ידי
, ילידיא דממ הזיא ףונה לביק הב ,המחלמה רחאל ,הרצקה חתימה תייפרה .תזפחנ

ר וצמ לש תרבטצמ השוחתל םינשה ךשמב המוקמ התניפ ,םייאמ־יתלבו חותפ
, המחלמ תעב קר אל םייק הז דממו .ינומידו לפא ,םייאמ דממ שבל ףונה ,תוריגסו

ו השמ ,ףונה לש ותושממ,ו ותיווהמ דרפנ־יתלב קלח ךפוה אלא ,"גלקצ ימיב״כ

.לובגה .ערו יחצנ
ח יש" ץבוקב זוע םומע רסומ ולש ורודל רהזי לש ורוד ןיב לדבהה לע תודע
, זר ןמחנ לא םינפומ זוע סומע לש וירבד .עבגב המייקתנש החישב ,"םימחול
.רהזיל וליגב הארנכ בורקה
ם ילשורי תא בהוא ינא ,דלי יתייהשכ הקיתעה ריעב יתייה ...םילשוריב יתדלונ"
־ וקל רבעמ היהש המ—םלועב ילע בוהא יכה םוקמה הז תוניחב המכמ ...דאמ
ת אז .ילש תודליה־ימי יל וארנש ומכ יל התארנ הקיתעה ריעה ...םילשוריב לובגה
, תונורכזב םימייק םה .ילש םייחב רתוי םתוא הארא אלש םיקוחר תוזוחמ ,תרמוא
נעמו .תופקשמב קוחרמ הז תא תוארל היה רשפא .תואיצמב אל לבא—תומולחב
קיו הטסוגוא :תומוקמ לא ןמזה לכ התיה ילש תוסחיתההו ילש השגרההש ןיי
ו מכ םירזומו םימסוק תומש יליבשב ויה ולא .םיתיזה־רה ...םיפוצה־רה ...הירוט
. םש ינא םואתפ .םהב תעגל רשפא־יא לבא םתוארל רשפא—רטיפויו סרמו סונו
לשו םואבלדנמ־רעש לש ןושארה רבעמב ,הנושארה הכמבש דיגהל חרכומ ינאו
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ופשה םידממה לכ ,תרמוא תאז .תוטטומתה לש היווח שממ התיה וז—תומוחה
י נאש תורמל ...ימלשורי דאמ אוה ילש םלועהו—וכותב יתייהש םלועה לש םיי
ד וסיה־תיווחו .ימלשורי דאמ אוה ילש םלועה ...הדלוחב ילש םייחה־יצח תא יח
ה קומעה הבכישה ,דחפה םגו רצה ןורדסמהו םידדצ השולשמ רוצמ לש תאזה
י כ ,םילשורי םעו םילשורימ יל אב הז ,רוגסו רוצנ םדא לש דחפה לש רתויב
תה וב יתייהש םלועה םואתפ .תוזגפהב םש יתייהו דלי רותב רוצמב םש יתייה

ם ידדצ השולשב אל הרוצנ ריעב דליכ דימת יתייה ילש םיטויסב יכ 2 המל .טטומ
׳ לקעפ׳ה לכמו יתדמלש המ לכמ אב םג הז .סבומו חצונמו—העבראב אלא

, סבומ התאו—המינפ אב ביואו הרוצנ ריעה ,תרמוא תאז .יתא יתבחסש ידוהיה
ם ואתפ .תאזכ התיה ילש תומולחה לש םילשוריו .חצונמ התאו תוריישב התאו
. יב םילכתסמ םישנאו יזוע םע ינאו ,שבוכה ינאו חצנמה ינאו ,םידממה לכ וסרהנ
 היה אל ללכב הז ...םישנא הקיתעה םילשוריב שיש ,השיערמ תילגת יל התלגתנ

ה זיאו םידחפו תויורז לש םוקמ היה הז .םישנא לש םוקמ היה אל הז .ילצא םייק
ה לאה םישנאה .םישנא שיש יל הלגנ םואתפו ...םהילע הטילש יל ןיאש תוחוכ ןימ
, םילקא ותוא הז ,םינבא ןתוא ולא—תיזיפ םירז אל .םירז תומוקמהו .דאמ יל םירז

, ילש רודה ןיבו ךלש רודה ןיב .ימצעל יתראית אלש םירבד ויה לבא .םיימש םתוא
ם ע םתייח םתא .הלילו םוי ןיב לדבה תאז־לכב שי—םינש הברה אל הזש תורמל
— הרע־ידאוובו תרצנבש הלאמ ץוח ,םיברעה יליבשב .םיברע םע םתרביד ,םיברע

ה ניחבמו .ינממ םידחופ םהו םנשי םהש יתיאר םואתפו .םהמ דחופ ינא .טויס הז
.(140־1 ׳ע ,םימחול חיש) ״הזה בצמל ךורע יתייה אל ייחב םעפ ףא תישפנ

ם ה םיברעה רהזי לצאש אוה זוע סומע לש ותודליל רהזי לש ותודלי ןיב לדבהה
ל ש תורשפאב תיביאנה הנומאה סרהו טויס איה המחלמה וליאו ,םינכש ,םדא־ינב
- תמחלמב ןוחצנה וליאו טויס םה םיברעה זוע םומע לצא רשא דועב—םויק־וד
סההו טויסה תומוח עתפל וצרפנ וידי־לעש ינפמ "תוטטומתה לש היווח" אוה ינוי
ו באכ .םינכשכ ,םדא־ינבכ בוש םיברעה ולגתנ יטויסהו ינומידה דממל דעבמו ,רג

. תוילשאמ תוחכפתה לשו הנומא ןדבא לש באכ ,ירסומ באכ ,המודמכ ,אוה רהזי לש
ו ניסחי חכונ ירסומ רבשמ ןיאו ,הנומא ןדבא ןיא ,תוחכפתה ןיא זוע סומע לצא
ט ויסו ,טויסכ ,ימויקה דממב ולצא םיספתנ םיברעה שארמש םושמ ,םיברעה םע
— זוע סומע לצא ,היעב םה םיברעה רהזי לצא .םייחה םצע אוהו תודליה אוה הז

, חכפתהל הממ ןיא תע םומעל וליאו ,חכפתמ רהזי .יחצנכ ספתנה בצמ .בצמ
ב ר םוקמ ול הריתוה אל הנידמה תונש םירשעל בורק לש תואיצמהש םושמ
, תואיצמל וכוניח ןיב ערק ןיא זוע םומע לצא .םימע־תוחא לש תווקתב עשעתשהל
וטוא ךוניח יכרעל תויביאנבו תוניצרב וסחיתה אל בוש ורוד־ינבו אוהש םושמ
ך כיפל .םמלוע תשוחת תא העבקו םתכניח המצע תואיצמהש רמול ןתינ אלא ,םייפ
ל ש ומלוע וליאו ,ישפנו יגולואידיא ,ירסומ רבשמ לש ןמיסב רהזי לש ומלוע דמוע
 .טויסה אלא ,ותוא הקיסעמ תירסומה היעבה אל .תימויק הקוצמ אטבמ זוע םומע
.דחפה רסוה הירחאל וליאו ,המחלמה תעשב טויס לש דממ ףונל היה רהזי לצא
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, הטטומ ינוי־תמחלמ קרו ,ףונה ןמ דרפב־יתלב קלח םה טויסהו דחפה זוע םומע לצא
.וזה ריצמה תשוחת תא ,הלק העשל
ס ומע ראתמ ,ןושארה וירופיס ץבוק יורק ומש לע רשא ,"ןתה תוצרא" ורופיסב
.הלילעה םוקמ ,ץוביקה לש ילארשיה ףונה תא זוע
. תועדונו תועונכו תוכירפ ןה ןיא התע .הלילה־תועשב ונב תודגוב וניתומדא"
ן ה רוכעו ישירח םויאכ .אנושה תוכלממ לא תושובכה וניתוקלח תוחפסנ התע
ה יווהב תורמוס ןה וניניע דגנל .םירז ,םימומע תוחיר לש םילג ונב תוחלשמ
ל ש וכרד" :הלילה לעו .(16 ׳ע ,ןתה תוצרא) ״תעשורמו תניוע ,הלפא תישוג
" יסרא טטר ,ינשחורו ןנוצ טטר םהל תוושלי םיממודה הארמ תא תוועל לוגסה
.(14 ׳ע ,םש)
:ןופטישה תייזה ,רופיס ותואבו
, םיפופצ םיצורע תורשע .םירהה תונורדמב רשא ,םיצורעה הארמ עיפומ הליחת"
.ותלוזל שיא םיגעולכ הז תא הז םירתבמ
ת וצבצבמה תונטנטק תורוחש תודוקנכ ,םישנאה ינומה םיארנ ןיע־ףרה רובעכ
י נומה .תודוקנה תולדג המוצע תוריהמב .םירתסנה םיקיקנה ןמו םירוחה ןמ תוחיגמו

ם ינבא־לפמכ םילגלגתמ ,םיצורעה דרומב ןורכישב םישלוג םירוחשו םימונצ םישנא
ם ישאר ףלאל םה םילצפתמ ןאכ .הלפשה ירושימ לא םילודג תודשאב םימרוזו
ן ומה .םתרוצב ןיחבהל ןתינש דע ךכ־לכ םיבורק םה רבכ .הברעמ שעגב םירהודו

ב ערה .הארונ הנחצ הלעמ ,םיניכו םישפשפ ץרוש ,ימרג ,טטרוממ ,ההכ ,שפועמ
ם ינשודמה םיקמעה תא ףיצמ םפטש .ןועגישב תוקלוד םהיניע .םרתסלק תא עיווזמ
ם ניאו םישוטנה םהירפכ תוברוח ינפ־לע םיפלוח םה .םיפצוש םיחוליקב םיעבשהו
ם ירקוע .םכרדב דמועה לכ תא םידימשמ םה המי םתצורמב .עגרל ףא םירצענ
, םישחור ,םיצרוש ,םינתסובה תאו תודשה תא םיבירחמ ,תורדג םיחצפמ ,תואסנולכ
.םלצ־יתוועמ םיפוקב םילושכמה לע םיספטמ ,םילחוז
־ תאנשב תודקוי םהיניע .ןבואמו רוצנ ,םהב ףקומ התא ,תממהמ׳ תוריהמב ,םואתפ"
. םהידיב םיקיהבמ םימוקעה םיניכסהו ,תודבכב םיפשנתמו םירועפ םהיתויפ .םלוע
, תובוקרה ,תוניחצמה םהיניש .ןורחמ תוקונח ,תועוטק תורבהב ךתוא םיללקמ םה
ת ונתחדקב ךרשבב תוטטחמ תומהוזמה םהידי .ימהב םויאב ךלומ לא תופשחנ
.(22 ׳ע ,ם ש) ״היזהה תא הבכמו גתמה תא טיסמ התא ןורחאה ךתויח־קיזב .תמעוז
ה שא איהש ,הלואג ,ץוביק־תב לש המלוע תא ראתמ "עפצו םידוונ" רופיסה
ר אותמה ,דוונה ,יוודב העורב תשגופ איה הרפכל ץוחמ לויטב .המולבו תלכסותמ׳

ת אז םעו ,בולע ,רעוכמ אוה .ותוהמב המהבל בורק ,יתייח ,יביטימירפ רוציכ
ך א ,וילא תיחדנ־תכשמנ המצע איהו ,התוא סונאיש המדנ .הרצי תא הב ררועמ
" ללכ הב עגנ אל דוונה יכ םא ,הליחב אלמתנ הרענה לש הפוג״ו ,הרק אל םואמ
ל ע ,םיחישה ןיב ברע תעל תבכוש ,ץוביקב הרדח לא תרזוח איה .(36 ׳ע ,ם ש)
ך ותמ" .ינימ טקא לש רואיתכ אוה השכהה רואית ;התוא שיכמ עפצו ,אשדה
־רמס .היתועורז לע עגיה השאר הניעשמו תפנטצמ ,הדצ לע תכפהתמ איה ןויפר
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ף וגב לחלחמה קוחמה לגל הניזאמ איה התע .הרוע תא הטיטרמ■ גנוע לש תרומ
. (40 ׳ע ,ם ש ) ״קותמה לגל הלואג תינענ הרומג תורסמתהב .םדה־ץורימ תא רכשמו

ה לואג לש התייחד־התונעיה .םייחה לש ירציהו לפאה דצה תא שמשמ יברעה
, םייתרבחה םייחה תרגסמ לומו הנויגה לומ הירצי תודרמתה תא םיאטבמ ויפלכ
, םירציה דצ ,לפאה דצה .יברעה תכאלמ תא םילשמ עפצה .םייתוברתה ,םיילארשיה
ם שכ ,התמשנ לש לפאה דצב םייק יברעה .תוומהו ןועגישה לש ודצ םג אוה
י ברעה .תוומה—תוררופתהה תוודחו ,תילנויצאריאה ,תימהבה הקושתה םש תמייקש
ם ידוונ תשילפ .(27 ׳ע ,ם ש) ״הלחמה האב רבדמה ןמ״ .הלחמהו רבדמה םג אוה
ת כמו תוקלח תתחשה ,םייפלטהו־הפה־תלחמ תא המע האיבה ץוביקה תוביבסל
י דיל עיגמ יברעה םויאה תועצמאב .דשאה לש לפאה הדצ רואית) .תונטק תובינג
.("ילש לאכימ" ,זוע סומע לש ןורחאה ןמורב םג יוטיב
ה לועו תרזוח ,ןורטלב םינקתשה־רזנמ לע ,"םינקתשה רזנמ" רופיסה לש ומויסב
ר בעמ .םינתה תולוק ואגו ולע םואתפב" .זוע סומע לש תדחוימה ףונה־תסיפת
וסמה הירושימ ינפ־לע וטשפתנו םילולתה תוידאווב ולחליח ,תולוקה ואב לובגל
ה מצע לישפהל הלחהו הב םיסוחב הכישחה הדגב הרהמ־דע .הרוצנ ץרא לש םירג
, ם ש) "אנושה תוצרא ,םיישרטה םייחרזמה םירהה תוגספ לעמ תלברוסמ תויטאב
.(91 ׳ע
, םינדריה ןוטלש תחת הנותנ התויהב ,הדוהי־ץרא תא תוארל לגוסמ וניא זוע סומע
י שונאה ביואה לש םויאה ןמ דרפנ־יתלב קלח אוה ףונה ."אנושה תוצרא״כ אלא
ורה לש תומכסומה לכ לע תורבגתמ ולא תושוחתו .וילא ןנתסמ וא וב בשויה
ן מז לכ ונל םירז ך״נתה־ץרא לש היפונ .ינויצה ךוניחה לשו תיכ״נתה הקיטנמ
ו ז ןיא .תירסומ היעב וז ןיא .ונייח לע םימייאמו האנש ונל םישחור םהיבשותש
, םויק לש בצמ הז ."םהלש" תוכזו קדצ לומ "ונלש" תוכזו "ונלש" קדצ לש היעב
."הרוצנ ץרא״ב םייח לש ,תודלי לש
, ארפ־תויח ובו ונתוא ףיקמה לגנו׳ג בלב תוברת תסיפכ ונמויק תא שח זוע םומע
ה לאש לע הבושתב .הלילהו ןתה תוצרא ולא ,ינלטק םילקאו רזכא ףונ ,םיברע
ת עה־בתכב םעפ הנע ,ונממ םירגובמו םינקז םישנא רוד לע בתוכ אוה המ ינפמ
ה ללכהב םידסימה רוד ונלצא ותוא םיארוקש ,רוד ותואב אצומ ינא" :"תומדש"
ל א רבדמה יתוא קתרמש ,ישונא ערק םג םימעפלו תישונא תובכרומ ,דאמ הבחר
, "תומדש") "ףוקיעה ךרד לע יודיוול ,ףיקע יודיוול ןוצרה תא יב ררועמו ,יבל
ם יאשונש השגרהה ,ץראה ףונל תורזה תשוחת אוה ערקה .(ז״כשת ףרוח ,24 ןוילג
ה שוריב ריבעה התואש השגרהה ,הממשו היצ ץראל ועלקנש "תוברת־ינב" םמע
.ץראה־יגב ,"םירבצ״ה רודל "םידסימה רוד"
ת לכתה־יניכס םע םלוע־דע םילשי אל ךר ןרוא רשא ןופצה־תוצראב דלונש ימ"
ת א םיריגסמ אלא םניא שפנה־תוקבד לש םיריש וליפא .הזה ריוואב םיצצונתמה
. (138־9 ׳ע ,רחא םוקמ) ״ארונה רואה םע סייפתהל רשה לש תכשוממה ותגרע
ומצעל שוכרל בייח םידסימה רוד היה םנמא םא יכ ומותל חינה ינויצה ךוניחה
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ו ז היהת ,ץראה־ינב רוד ,ינשה רודב ירה ,הב תוצרל ,ץראה ףונל הבהאה תא
ף ונ תינבת אוה םדאה״ש םושמ ,םאה בלח םע ,תודליה םע האבה תיעבט הבהא
ת רבוע ,םויא שוחרל ףיסומ תדלומה ףונש םושמ ,ךכ םושמ הקווד הנהו ."ותדלומ
מה ףונה תינבת טלחהב אוה ,ץראה־ןב ,ריעצה םדאהו ,השוריב תורזה תשוחת
־ ץראל םג ,םוקמ לכל ותורז תא ךפה רנרב .ותדלומ ,הרוצנה ץראה לש דסבוס
א שונל ,(תישונא הלואג לע םילודגה ויתומולחל םיאתה אל בולעה הבצמש) לארשי

. ונתורפס לש ךוותה־ידומעמ דחא השענו ץראב הרעתה ךכ םושמו ,ותביתכ לש
ץ רא תיתד תוקבדב ובהא ,הינשה הילעה ישנאמו ,"םידסימה רוד" ינבמ םירחא
א יהש ץראב יח זוע סומע .םימויא םייח־יאנתו תולחמ ינקו תוצבו רבדמ התיהש
ה נש םיעשת ינפל המצע ץרא התוא בוהאל רשאמ התע הבהאל לקנו ,חרופ ןגכ
, הלובג לעש רבדמה ןמ ררחתשהל לוכי זוע םומע ןיא תאז־לכבו—בולעה הבצמב
ר ואה םע סייפתהל לוכי וניא אוה םג ךכ םושמו ,יברעה ןופטישה לש טויסה ןמ
ת לופמה ימרוג ןיב םה ףא רוצמה תשוחתו יברעה םויאה לש םמויק תדבוע .ארונה
ם יריעצ םה רהזי לש וירוביג בור רשא דועבש ןיינעמו .םייביאנ םיינויצ םיכרע לש
 וירוביג בור ,48־תנש לש המוארטל רבעמ םיחתפתמ םניאו תימלוע םירגבתמ םניאש
ה נקז םתמשנ םהבש םיריעצה םגו ,םינקזו םירגובמ םישנא םה זוע םומע לש
.שואיי ידכ דע םיתעל ,תחכופמו הפייעו
. ונרפכ תא הפיקמ תעבט" .תילארשיה היווהה ללכל למס אוה "רחא םוקמ״ב ץוביקה
ה חולד המיזמ .תותואה םרז תא חנעפל ךל ןתינ וליא .תורדגל ץוחמ שעגתמ רבד
. היניש תחבאב בוטה רדסה תא עורפלו המינפ בנגתהל תשקבמו רדגה תא הפיקמ
ך ותב .הדיגבל םינושאר םה םיממודה .הנחמה תוצקב הלפשה הדיגבה תשחול רבכו
ט יבמ התא .תורחא תורוצ םיטוע .םתרוצ תא טאלב םה םיפילחמ תמשנתמה הלפאה
.הכר תוילולגע וזיאב ופלחתנ םהיתויווז ,םירז םהינפ הנהו םיממודב
פומ םיצורע .םנשי םירהה .קמעה לע הקיעמ םתוחכונ לבא ,םיארנ םניא םירהה"
. םירהה םורמב הרעשב םייולת םיכשח עלס־ישוג .ןאכל םירעתסמו םישלוג םירק
ף פוט ,ינלבסו קפואמ םוהמיה ,המומע השיחר ןיעכ .דושח םיסכרה לא םרוביח

ם ה תימומקע םיקוצמ תחונתב .םנשי םה הרומג הממדב .םנשי םירהה .םשמ־רבעמ
" שדקנו ןבאתנ וטהל םצעבו טהול המיז־השעמ םינתיאה ןיב ללוחתנ ומכ ,םנשי

.(195 ׳ע ,םש)
, ןלוגה תמרב ,לעמ םירהבו ,ןדריה־קמעב ןכוש ןמורב רפוסמ וילע םר־תדוצמ ץוביקה

:ביואה בשוי
ם היתודמעל ץוח .רהה תודרומב ביואה ילייח לש םתריש לוק הלילב םומע םומע"

־ רבעמ תבביתמ ,תכשמתמו המותס םתרמז .תונטק תורודמ םילעמ םה תורוצבה
.(374 ׳ע ,םש) ״וניתונולחב הלועו םשמ
ו מילקאמו ,הלילהו־ןתה־תוצראמ ,רהה ןמ ,רוזיאה ןמ דרפנ־יתלב קלח םה םיברעה
ת שובי ונילא השלג יחרזמה סכרה ןמ .ברשה אב עובשה ףוסב" .רוזיאה לש
.םינטקה וניתוגג לעמ ךפוהמב ערתשהל רבדמה הלע ומכ וריפאה םימשה .הנודיז
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ר שבב ללעתמ ׳ינרודק ןוממיש ומע איבהו ונתויח תא ברשה ףסיש תוער םיינרפיצב

.(152 ׳ע ,ם ש) ״החולד תומיטא חורה לע ףכואו רסוימה
ת אנש םע דחי ברשה תא גזממה ,"האנש" ןיינעמה קרפה אב ןכמ־רחאל םיפד המכ
 ךדי חלוש התא .הנינח אלב ונב ץוערל ברשה ףיסוה םימי השש" .ונילא םיברעה
ם ינענ םיממודהו ,תוגרדמ לש הקעמב ,הרטממ לש רוניצב ,לתוכב ,לספסב תעגל
ך ותמו ,יטויפ סופד ךות לא ברשה בקע תא קצי שירח ןבואר .תנבולמ האנשב ךל
.טעמ ול לקוה—םשפנ־תוואכ הנומא־ינטק וקפקפי—ךכ
ר זכא ברש / ,בצו שחנ ישקשקכ בוהצ ברש / ,ברקע־תונכשמ לע ברש / .ברש״
/  ,וירה לע תרפוע קצוי ברש / ,וירבדמ לע תירפג ליבהמ ברש / ,וינודרח קמחכ
ף עז / ,ברע־ןומישי קמועמ! הלוע ברש ן ,וירבעמ תולוח־ידנ ינשו ץבור ברש
.בצנ ן ברו דבכ / ,ויטהל רקוז / ,ברצנו
ם ירוי ,הלילבו םויב ,תובר םימעפ .ביואה לש ויתויורגתה םג ורבגתה הלא םימיב"
א לש םה םירמשנ .תוינלטק ןניא םהיתוירי ,םנמא .וניתוקלח רבע לא ביואה ילייח
ו נחנא ןיידע :רמול םה םישקבמ לשמ ,תינפלוצ הדרטהב םהל יד .האסה תא שידגהל

.(161־2 ׳טע ,ם ש) ״םכתער תא םישקבמ ונחנא ןיידעו ןאכ
ם יממודהו ,הדיגבל םינושאר םה םיממודה ,הלילה תועשב ונב תודגוב וניתומדא
ו השמ ,לפאו ינומיד והשמ ,טויס לש תושממ! לבקמ ףונה .תנבולמ האנשב ךל םינענ
.לרוג ןימכ ,יחצנ
ת יטנדוטס ,הנח לש הרופיס תא זוע םומע רפסמ ,"ילש לאכימ" ,ןורחאה ןמורב
, םיינוגדח םהייח .םהל דלונ דלי .לאכימ ,שיאל תאשינו תבהאתמה ,תימלשורי

ת אצוי איה טאל־טאלו ,דחוימב בוט רבד םוש ,דחוימב ער רבד םוש םהב ןיא
ה ירוהריה םיאטבמ ,טויסה דממ ,חתפתמה ןועגישה ,הבש לפאה דצה תא .התעדמ
ם יחמוצ םה התע .םמע הקחיש התודליב .לילחו זיזע ,םייברע םימואת ינש רבדב
ך ילהת .תוומו ןברוח ,םרה םיאשונה םיננתסמ תויהל םיכפוה ,היתויזהב םימצעתמו

ה תמלשה םג אוהש ,ופוסב אישל עיגמו רפסה לכ ךשמ ךשמנ היתויזהב םתומצעתה

.טקשה הפוריט םע
ך שוחב הנססומתת היתויווז .םילודג םידומע לע תנעשנ דומעת ןוטיבה־תכירב"
 .הבהאבכ .דוקירבכ תומאות .הנחתמית תומורג םיידי עברא .םיללצה לא תולגעתמכ
. תצמ .ץפנ .םוערמ .היהשה־ןונגנמ .ליתפ .תחא היח ףוגמ ןתעברא תוחמוצ ומכ
ע יקרה־וקל רבעמ תודרומבו .הפיפט .םיחותפ םיקחרמ לא ,ןורדמה לא םיפוג תייהנ

. םרבעב חפקזנו תסמרנ היחמצה .הגרע אלמ ףוטיל איהש תישירח הציר היהת
ה ילוחה ףוקיע .ידאווה תואובמ .םישרטה .דאמ םיטקש םימב הלק תיגוד תסלפמ ךכ
רעה תודמציהה .לתופמה לועשמה .םינתסובה .םידעור םירוחש םישורב .תברואה
. םיווגחב תושטוב תועבצא .ףואשל םיבחרתמה םייריחנה .קוצמה ןפוד לא תימומ
ת חבא םערת ,עתפל אלו עתפל ,זאו .חורהו לטה בחט .םיאבחנ םירצרצ יפוסיכ
ו לגלגתי םיכומנ םידה יערק .יברעמה קפואב חילבי רוא־דוציר .המומע תוצצופתה

.רהה תורקנב
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ב ורחה לצ .ףוטח תועבצא־בוליש .טיטרמו ףחוסו זע .תחוש קוחצ לש תוצרפתהו"
דרת .הןדח־תחווצ .תונושאר םילמ .תחיופמ הרונמ .התקבה .סכרה הלעמב דדובה
וטא םירה ישוג .בכוכ .םידבכ םיללט םיקמעה לכ ינפ־לע .לוגס הלילה עבצ .המ
.(197־8 ׳טע ,ילש לאכימ) "םימ
י חוכב שי ןיידע" :וב תחתופ איה ךכו ,הנח לש היחויזהב שחרתמ! הזה הזחמה
. םימואת םיחא ינש ישפחל חלשל .לזרבה־תותלד תא בסהל .לודג לוענמ ריסהל
.(196 ׳ע ,ם ש) ״.םתוא הסשא ינא .הלילה בחרמ ינפ־לע ימשב טושפל וקילחי
. גולואיג ךכ־רחא .היגולואיגל טנדוטס .םייסופיט םיילארשי םיווקב ראותמ לאכימ
א וה ,תצק השבי ,תעבורמ ,הרשי הלוכ ותיווה .יניס־תמחלמב ,םיאולימב תרשמ
ל מסכ רבגה .קיתע אוה םותימה .רומוה לוטנו קרב רסח ,בוט ,גאוד ,דאמ ינויגה
ל פאהו ילנויצאריאה דצה תא האטבמכ השאה .תילכש ,תעבורמ תינויגה היווהל
ו נב תודגובה וניתומדא לשו הרוצנ ץרא לש דחוימה ילארשיה רשקהב .םויקה לש
. םיברעה םימואתה לש טויסב ,םייחה לש לפאה דצה ,ףוריטה אטבתמ הלילה תועשב
ה לש םימולבהו םילפאה הירצי תא איה הסשמ היתויזהב םתוא הסשמ הנח רשאכ
ל אכימ הלעב רשא ,עגשמו ינוגדח ,ינויגה ,עבורמ םויק ותוא סורהל ידכ ,המצע
ה ביסה םניא םימואתה .ולש יתצלפתה דצב תודוהל לגוסמ וניאו הצור וניא
. תועט עונמל ידכ בטיה ושיגדהל שי הז ןינע .הנח לש התקוצמל יוטיבה אלא
, םיברעה תוחכונ אלב םג םימייק םייחה לש לפאה דצהו ףוריטה ,ןימה ,תוומה
ת וביסה ןמ! ונתוא ולאגי אל האנשה־תומוח תרסהו תולובג תחיתפ וא םולש םושו

ם ידמוע הקוצמה לש הייוטיב ךא .תישונאה הקוצמל וללה תוקומעהו תוימינפה
ם ייחה לש לפא קלח ותואל ,"לצ״ה דצל ,טויסל יברעה לש ותוכפהיה ןמיסב

.ונתמשנב םייקה לפואה תאו ונידחפ תא םיכילשמ ונא וילעש

ז וע םומע לצא רשא דועב תירסומ היעב רדגב םה םיברעה רהזי לצא ,רומאב
־ למ רחאל הריעצה תורפסה ןמ רכינ קלחב .טויס לש ימויק דמימ םילבקמ םה
ת ינומיד תושי םיכפוה ףונהו לובגה ,םיברעה וב ,טויס לש הז דממ םייק יניס־תמיח
ש אר" ,יחימע הדוהי לש ורישב יוטיבל אב ףונה לש יתייחה דממה .תמייאמו

:״ריע

ת ויהל אוה בוצע
, םילשורי ריעה שאר

. אוה ארונ
י תאזכ ריע שאר םדא היהי ךיא
? הב השעי המ
.הנביו הנביו הנבי
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ב יבסמ םירהה ינבא וברקי הלילבו
, םיתבה לא
ם יבלכה לע לליל םיאבה םיבאז ומכ
.םדאה ינב ידבעל ושענש

(185 ׳ע ,48—1962 םיריש)

־ יתתוסמ םיעבורמה םהיתב לע ,תוברתה־ץרא יבשות לש השוחתה ןאכ תרזוח
ורי לש התוהמ .םדימשהלו םהילע תולעל םייאמה רבדמ לומ םיבצינה ,םינבאה
ן ה תותתוסמה םינבאה .תונבלו תונבלו תונבל איה ,תילארשיה ,תינרדומה םילש
ת ויארפה םירהה ינבא תומייאמ! הלילב ."םדאה־יגב ידבע" ושענש םיתיובמ םיבלככ
ת וררועתמה תושוחתה .ףלואמה ,יופשהו עבורמה םויקה לע ,םיבאזכ ןהש ,ביבסמ
ם נמא) זוע םומע לש ערה־ישחור ויפונ תא תוריכזמ יחימע לש וריש ארקמל
ר ישהש תעדל ךירצו ,שרופמב תרכזומ תיברעה תוחכונה ןיא יחימע לש רישב
ו יתותימ יתשמ תחא .טעמכ הרוצנ ריעה התיה רשאכ םילשורי לע ,רפיסו בתכנ

, םילשוריב תשחרתמ ,"ןאכמ■ אל וישכעמ אל" ,יחימע לש ןמורה רוביג ,לאוי לש
. ינדרי חטש בלב תילארשי תעלבומ תקזחב אוה דועב ,םיפוצה־רהב קויד־רתיבו

ל ש ופוס .רפסב םירחא תומוקמב יוטיב ידיל האב העוסשה םילשורי לש התריווא
ו תקוצמל הביס שמשמ וניא לובגה .רהב גרהנו םישקומ־הדש לע הלוע אוהש לאוי
.ץראב לאוי לש ותומל הליעה תא ותועצמאב רותפל ןוכנל אצומ יחימע ךא ,לאוי לש

ס

ר ימש השמ השוע ,תונידמ יתש ןיב רתובמה ימלשוריה ףונבו ,לובגב המוד שומיש
ר בעל ,לובגה רבעל קומא־תצירב םנ ,רפסה רוביג ,ןלרוא יפר ."לובגה" ורפסב
. ותומ לע רמהמ אוה ןכתשמ אוה הב הברוחבו ,םילשורי יתש ןיבש רקפההדוטש
ה תיהו—םילארשיה והוליצי .םתועצמאב תעדל ומצע דביא ירה—םיברעה והוגרהי

. םיברעב אלו לובגב אל ,ומצעב וב התביס ןלרוא יפר לש ותסונמ .ללשל ושפנ ול
ל ועב תאש ףיסוהלמ רטפתמו ,ותביבס םע ,ומצע םע "רדתסהל" לוכי וניא אוה
ם יכפוה דחוימה ילארשיה רשקהבו .ףוריטה לא חרוב אוה .ימוימויהו יופשה ומויק
ת ימויקה הקוצמהש תילילש הביבסו ילכ ןימל דימתמה יברעה םויאהו רוגסה לובגה
.םתועצמאב תעבומו םהילא תקצונ
, ההז םתביתכ ןמז) ולב לוס לש "גוצרה״ל "לובגה" ןיב המודה לע דומעל ןיינעמ
ך ותב ומויק לש יופשה דממה ןמ חרוב יזכרמה רוביגה םינמורה ינשב .(הארנכ
ש חרתמה ןמ קלח ריבסהל ידכ םיבתכמב שומישב ירקמ ןוימד םג שי) .ותביבס
ח ונ וניא םנמאש ,ירפכה ותיבל טלמנ גוצרה .רקפהה־חטשל חרוב ןלרוא .(ושפנב
ם ימרוז םימ אלב ,דבלב םירומיש לע תויחל וילע ,םיקקמו םירבכע חבטמב) רתויב
ו ל רשאמ רתוי וטלקמ־םוקמב גוצרה לש וייח םיחוטב קפס אלל ךא ,(למשח אלבו
םדאה תחירב :םש םג הפ םג איה תחא אצומה־תדוקנ .ימלשוריה לובגה לע אצמנ
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ן ויבצ החירבהש אלא ,ותביבסו ומצע םע "רדתסהל" לוכי וניאו הקוצמב אצמנה
ו קמע תניחבמ ,ןבומכ ,"לובגה" לע הלוע ולב לש ורפסש ףא ,ךכו .םוקמ לכב הל רחא
, רתוי ינוציק חסונ רימש לצא יוצמ החירבה לש התוירזכא תניחבמ הנה ,ותוניצרו
ם א .הקירמא חסונ "סקול־הד שואיי״ל תורשפא ןיא לארשיבש רמול הצר וליאכ
ם ינד ונא ןיא .תרחא הלאש וז ,תימיספ הכ השוחת רוצמה בצממ תבייחתמ תמאב
ל ש םתשוחתב אלא תויטילופו תויתרבח תויואיצמ לש תיביטקייבוא האוושהב ןאכ
.םינותנ םה וב בצמה יפלכ םהיתובוגתבו םייתורפס םירוביג
: תוצלחיה לש תויורשפא יתש קר שי ןלרוא יפר ינפב דמועה םותסה יובמה ןמ
ר שא םיבר לש תנבשוחמה הבושתה וז ,ץראה תביזע איה ,"תילנויצאר״ה ,הנושארה
־ ויצאריאה ,הינשה ךרדה וליאו ,םתוא הליבגמו הקינחמ תילארשיה היווהה יכ ונעט
ה אחמה ילוא איה וז הציר .לובגה רבעל קומא־תציר התוא איה ,תפרוטמה ,תילנ
 ,תוימויקה ויתויעב תא ךילשמ אוהש העש ילארשיה םדאה לגוסמ הל רתויב הקזחה
־ אטימ דממ תשבולה ,לובגה לש תושי התוא רבעל ,תילאיצנטסיסקאה ותקוצמ תא
י ח אוהש ןמז לכ ;תוומב ורהבב אלא טלמיהל לוכי םדא ןיא םדאכ ותקוצממ .יזיפ
, םירוה ,תיב ,החפשמ ,השא :הביבסה לע ותקוצמ תא ליטהל יותיפה וינפב דמוע

ו שפנ ךותמ אצומה־רסוחו קנחמה תושוחת תא ריבעמש ימ .הנידמו הרבח ,םירחתמ
ל יטהלו ,ילארשיה רשקהב ,תותפיהל לקנב יושע הב ןתולתל הביס שפחמו המינפ
.םיברעהו לובגה לע ויתוקוצמ תא
ם ימדוקה ויבתכב םוקמ הספת אלש המוד ימויק טויסמ קלחכ םיברעה לש םתייווה
ד צל םעפ אל ,םיעטמ םירשקהב םעפ אל הנתינ םתומדש אלא דוע אלו ,רימש לש
ה בשומה־ןמורב אריפש רכיאה—הנה ? רקיעה והמו .רקיעל לפט והשמכ וא ,״בויח״ה
ץ ורפ םע .ורצחב רגו דבועה ,יברעה זורחה תב םע יח ,"שמשה תחת" ,רימש לש
. המקנכ הלא םיברע והוא םיגרוה הלילבו ,החפשמה תא אריפש חלשמ תוערואמה
ח קול ,ןסדרפ ,לצנמ) לדואיפכ עיפומ רכיאה הב הלילע רימש הווט דציכ ןיינעמ
י דכל תדדרתמ םימעה ינש ןיבש םיימוהתה תורזהו האנשה יסחי תמקר ,(תבה
ל ומ ,יברעה דצל םיתעל איה רימש לש היתאפמיסה וליאו ,"תודמעמ־תמחלמ"
ת קעז םע (הגוש וא המימת) תוהדזה ךותמו ,"לצנמה" ,ידוהיה "רוטאטנלפ״ה
.םואמ ןאכ םיעבוק םניא ימואל אצומ ילדבה לוכיבכ ,םיחפוקמהו םילמעה
 הרצי ןאכ" .ןימיל לאמש ןיב ,הבשומל ןכשה ץוביקה ןיב קבאמה :ןמורה לש וצקוע
ובתה ןיעמ ,וליפא הנחא ןיעמ ,תופתוש ןיעמ תיברע־הדובעב םירכיאה לש םכרד

, תורז ןקלח ,תויטסילאיצוס־תוינויצ תואידיא לע ןומאה ,ץוביקב .(175 ׳ע) "תולל
ידיבו םיברעה־תנבהב ,ךכב וליפא" :תוחכפתהה הליחתמ ,היסורמ ,םשמ תואבוימ
ן ושל םתושרב ,םהירוחשל םינודא םניהש םה .הבשומה־ירכיא ךממ םיאיקב ,םתע

ם כנהש ,םתא .אשמו־עגמב ןוחטב םג ,םיבורק םיסחי םג ,םימעפ תוער םג ,תפתושמ
, םכיפב הרוגש םתפש ןיא דוע ,םילצונמכ םילצונמ ,םילעופכ םילעופ ,םכינכשל םיחא
. םימד־תוכיפש איהש ,הביא איהש תורזב םמע םכיעגמ לכו םכידיב םהיגהנמ ןיא
׳ע) "?לארשי־ץראב יח אוה םאה ,יח אוה ןכיה ,רבד לש ומצעב ,ונלש ונצוביק
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ת א רכוז וא עדויש ימל םיהומת םניא ךא וישכע םיהומת םיארנ הלא םירבד .(176

"תיבושיי״ה הירוטסיהה
ת ונומתו םיגשומ לוטיל" ,ץוביקב םירמוא /׳תוחורהו םידשה־לכל ,ירה רשפא־יא"
! םהש תומכ ןאכל םריבעהלו [הפוריא־חרזמב] םש ונל ונינקש תומדקומ תוחנהו
, הלא םילמ ונמצעל םיננשמ ונאש העשב—ביוא ,תירב־ןב ,רכיא ,לעופ ,הדובע־ןתונ
ובע ונל ןתנ אל םעפ ףא ירה י הדובע־ןתונ אוה [רכיאה] ןומולס םאה ? ןשוריפ המ
?ןומולס והמ ?ביוא דציכ ?ביוא ,רכיא .הד
ם היתונבו םהינבו םהיסדרפו םהיאיברעו םירכיאהש ,הז ןינע דוע לובסל רשפא־יא"
ת א עיקבהל ,והשלכ םוקמב ,ךירצ .ונדגנ תירבב דחאכ םלוכ ויהי םפונו םתמדאו

ר שאמ ךכ םשל רתוי איה תירבע הדובע לע הללמואה ונתמחלמ ילוא .תאזה תירבה

.(176־7 ׳טע) ״הסנרפ םשל
ל ש יאידיא ןעטמ םתא םיאשונ םה .תורז םישח ץראל ואב בורקמ־הז רשא םישנא
ך בו לעופ יברעב תוארל םתבייחמ םהלש תיתרבחה המארגורפה .תודמעמ־תמחלמ
ב לשב יכ דע—הבר הכ ,םיחאה־תאנש ,םתגושמ .דבעשמ ,לצנמ—רכיאבו ,תירב
ה ניא תוחכפתהה ךא ;םיברעה ,ףתושמה ביואב קבאמ לע הפידעהל םה םינכומ םיוסמ
:אובל תרחאמ
ק שנה ןמ קלח ,םירוציבל ביצקת םישרודו ,דעוול ,הבשומל םידרוי םהש היה םוכיסה"
ן נובתת .ונל ןתינ אל הפ־ןוחתפ וליפא .ךכמ אציש המ הנהו .תולועפה־םואיתו
ם דא השענשמ .השוב־אללו רק םדב ,תולפשבש הלפש םיחא־תרקפה וז ירה ,בושחל
ל ע הילכ ואיבי הלא םינודא .שונא־תשרפ ודידל המת ,לוצינ לע וייחו תועקרק־לעב
ו נא ןיא ,וטחשי םתואו ,ואובי םהילא םא :דחא רבד ךל דיגא קר .לארשי־ץרא
ו ז תיביטקניטסניא הנובת .ונרות אובי םהירחאש—הרצה יהמ .עבצא ףוקנל םיבייח
ל וכי שוכר־ילעב לש םוטמט ןכיהל דע .םהמ הללשנ וז הנובת וליפא ,רדעב היח לש
י תייה .ךכ לע רעטצהל םינורחא ויהי ילואו ,לארשי־ץרא לע הילכ ואיבי םה .עיגהל
ס פות .םיחא םניא הלא ?םיחא־תמחלמ .חוכב םהלש קשנה־ןסחמ תא ספותו אב
, רסאמב םג ? אל המל .הבשומה לש הריוואב תוטטושמ ויה תוירי ףאו ,חוכב יתייה
ח קל םדמלל אל המל ?אל המל .םיפוצרפ־ץחמב םגו ,םיפורגאב םגו ,תוקלמ םגו
ר וזחל אלש ,ילילה רוזיאה בלב םמנמ .ךלש תונכפהמה הנה ? םוהת־ףס לע ונחנאשכ

.(187 ׳ע) "תודמעמ־תמחלמב הגוש ,הער הלמ דחפמ ,ןכוסמ רמולו
ר בעל ותכלשהו ודודיר ךות ימוהת ערקב לפטל ןויסנ אב "דול תודגאמ" הזחמב םג
ש קבל םידוהי םילוע תחפשמ לצא דולב עיפומ יברע .הלפט ,תרחא תויתאמלבורפ
ם יריידו םיתב־ילעב יסחי לע הידמוק ךפוה רופיסהו—םירג םה וב ותיב תא הרזחב
ו דספהש ול ררבתמ יכ ותיבמ טלמנש יברעה לש ופוסו ,ריידה־תנגה־קוח לש לארשיב
ל לכה־ןמ־אצוי תושיגר־רסוחל רפוס ךירצ ,המוד .ותסנכה לע הבורמ היהי תיב־לעבכ
.אשונב ךכ לפטל ידכ
ל ש ןועובש־וד ,"ץראה תאז״ב םיכשמהב התע םסרפל רימש לחהש ,"לאעמשי יקרפ״ב
הב עירכמ קלח רשא תודלי יקרפ הלעמ אוה ,"המלשה לארשי־ץרא ןעמל העונתה"
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ה בכיש יכ המוד .תוערואמו תורעבת ,תוערפ לש טויס ,יברעה םויאה לצב דמוע
ו אב אל—טעמכ תיטמוארט היווח ןמע שיש תויושחרתה לש ,ותודלי לש וז המולע
ת יתבשומה ותודלי תונורכז גופסה ,"שמשה תחת״ב אל ףא .וירפסב יוטיב ידיל הכ דע
ל אכ םמויק לאו םהילא םיסחיתמו ,םיעיפומ םיברעה "שמשה תחת״ב .רימש לש
ת עבש םושמ ?עודמ .תועירכמ תויתייווח תויושחרתה לש רושימב אל ךא ,היעב
ך כ םושמו ,תיגולואידיאהו תיתגלפמה ותפקשהל לובכ רימש היה רפסה תביתכ
ת ונש לש יברעה טויסה דבור תא ,עדומב־אלש וא עדומב ,הלעה אל וא ,חיכשה
־ ינויצה וכוניח תמסיס ,"םימע־תווחא" התוא תבוטל השע תאז לכו ,ותודלי

א ל ךכב האדוהש אלא .לגרה תא הטשפש עדי רבכ ובל יקמעב רשא ,יטסילאיצוסה
, חכפתנשמ ,התע .תירסומ הלטצא תאשל שקבמה ,"םדקתמ" רפוסל הנפואה ןמ התיה
ם ירקשלו תודורווה תווקתל ויפתוש םע בקונ ןובשח ךרועו םילילא ץפנמ והירה
.לומתאמ םימכסומה
ר ימש רפסמ ,"םיירהצ־רואב הטטק" היורקה ,"לאעמשי יקרפ" לש תישילשה הביטחב
:קמעה־רמשמב וירוענ לע
ת חא הלמ עדי אל םהמ שיא .׳םימע־תווחא׳ לע םיגיהנמה ורביד לכואה־רדחב"
ן יב םידידי םהל ויה אל .והער לא שיא רבדכ יברע םע םלועמ ורביד אל םה .תיברע
ומסה םירפכה דחאב םינכש לש טושפ רוקיב םעפ ףא ורקיב אל םה .הביבסה יחלפ
, הברה ורביד לבא .םיברע ודמל אל—םוקמבש ינרדומהו חבושמה רפסה־תיבב .םיכ
."׳ףתושמ ןוגרא׳ לע ובתכו ורביד .םימע־תווחא לע ורביד .הפיו

ע צמאב םוי ירהצב דומעל םילבחב דוקע יברע רענ רואית :רדסכ םיאב ךכ־רחא
י ברע דבכנלו ךכל יארחאה ץוביקה רתכומל רשאמ ץוח ,תפכיא אל שיאלו ,קשמה
, םיברעב לפטל לגוסמה דיחיה אוה (!טסיביטקא) רמושה־רתכומה .רענה תא הכמה
ם ייברע םיעור םע הטטק רואית .םהמע םיעגמ םג ולו ,השעמל־הכלה םהב לפטמהו
־ תווחא" ידירש) םיברעה דצל תצק ,הכובמ ךותמ אב רואיתה םעפהו ,םריתה־תמקב
ם ידדוש םה םיברעהש ךכמ קיסהל ךיבמ ןויסנ ףוריצב ,(ןכסמל הדהאו "םימע
ף יטהלו ,דושהו הזיבה דוסי לע תיברעה תוימואלה תא דימעהל ,ונצרא תא םידמוחה
ן יבל וניניבש תורזהו האנשה םוהת תא חיצנמה גוסה ןמ תילארשי תונמואלל
א וה געול תחא המישנבש ,םיברעל סחיה ןינעב רימש ךבתסמ דציכ רזומ .םיברעה
־ תווחא" לש ןויערה ףוליסבו תועיבצב םמישאמו קמעה־רמשממ םיינחורה וירומל
ו תנומא תא םיסיסרל רבשמ ומצע אוה ךכ ךותבו ,(ןימאה ובו ךנחתה וילע) "םימע
.ותוימואלב ינוציק ךפוהו תמדוקה וז

ן תינש עירכמה ךרעה .תרחא ותבושת יכ ףא ,רהזי לש הזל המוד בצמב דמוע רימש
ל א וליפא תוצימאו תורשי םייניעב הכ דע לכתסה אלש רימשל םרג היגולואידיאל
ך ותמ ןיידע) הכובמו שואיי ללכל רהזי עיגמ תוחכפתה םע .ומצע ולש ורבע ךות
־ ורכאנאב שוחל אלבו "העז׳ח תבר׳ח" חסונ תירסומ הדמע תטיקנ לש םינפ־תדמעה
ץ רש לכ םירהטמ םדוק .הכופה תוינוציקל הנופ רימש וליאו ,(רבדבש ףויזבו םזינ
שממ ,תוחוקפ םייניעב תואיצמב ןנובתהל םיברסמו םייגולואידיא םימעט־ן״קב
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ר בע־תנומת םינובו תודלי־יקרפ םיבתוכ ךכ־רחאו ,םתוא ומריש םיננחתמה םידליכ
ת קזחב רימש לצא היה הכ דע הארנכש אשונ ותוא) ונילא םיברעה תאנש הב ,השדח
ר ימש .ידוהיה לרוגה ןמ קלח ןימכו יחצנ והשמ תכפוהו תספתנ (יגולואידיא "ובאט"
" לובגה״בש ימויקה־יטויסה בצמה לא (רהזי) יגולואידיאה ערקה ןמ ךרד השוע
י ושעש המ רבעל ךישממו וז הנחתב םג רצענ אוה ןיאש אלא ,(זוע םומעל המודב)
א יבהל ןכומ וניא תימואלה ותובהלתהב רשאב ,היעבה לש שדחמ־הדודירכ תואריהל
י כו ,"םידדוש" םתס הלא ןיאו ולשמ קדצ יברעה ןועיטל טגש תורשפאה תא ןובשחב
.ךשוח־ינבב רוא־ינב תמחלמ חרכהב הניא תיגארטה תושגנתהה

א וה ,"םדאה לש ובצמ לע" הדש סחנפ לש ורפסב תיזכרמ תומד ,ןילכייר םולשבא
־ תולועפמ תחאבו ,הלועמ םחול ךפוה ,םינחנצל סייגתמה ינוהמת ילארשי ריעצ
ו שפנב לחש רבשמה .וגרהל וילע ץפוקה יברע לייח לסחמ אוה םינדריה דגנ לומגתה
ם ילשוריב דדובתהלו תחא תוריש־תנש םותב אבצה תא בוזעל ול םרוג השעמה רחא
ר זו רכונמ אוה ,ןפוד־תאצוי תומד אוה םולשבא .הדוהי־הנחמ תנוכשב רוכש רדחב
ל ש תולאש ותוא תוקיסעמ .יח אוה ןהב הנידמהו הרבחה לש "תויעב״ל ירמגל
ת א ליטהל הייטנ וב ןיא .םיהולאל םדא לש וסחיו אטחה תועמשמ ,המשנה תלואג
ל ובגה ,לפאה דצה :ינוציחו בורק רושימ ותוא רבעל תילאיצנטסיסקאה ותקוצמ
ת ועצמאב תודבאתה לע םולח לש םיעטק אוצמל רשפא ולצא וליפא ךא ;םיברעהו

:םיברעה
ן יב תצקמב חדיב םוקמ—קוחר אל םוקמ הזיאל הלילב ךלאש יתעדב הלוע םימעפל"
ב כשאו — םחל־תיבל ךרדב ,ןיקופ־ידאו לומ וא ,לשמל ,הללאמר שיבכ לומ ,םירהה
ם מורתהל ליחתי לפרעהש דע ,רחשה תולעל בורק דע בכשא ...עלקמ־תת םע ,םש
ם יינדרי םילייח ואוביש דע ,שלש ,תוירי יתש הרוי .תוריל ליחתא זאו ,המדאה ןמ
ם רטב דוע ,םירהה לע שמשה חרזתשכו .יתוא וגרהיש דע ,הרינ ונחנאו .שא ובישיו
.(202 ׳ע) ״תמ היהא רבכ ,חרזת

*

ה עיפומ קומא־תציר התוא ךותמ וב תודבאתה ידכ דע ילארשי ףונ לומ ןוגי תשוחת
ל ש ותומד־ןבו ץוביק־ןב אוהש ,השמ ."ברקה" ןורהא־ןב בירי לש ורפס םויסב
. ושפנל החונמ אצומ אוה ןיא ולש ץוביקל ובושבו יניס־תמחלמב ףתתשמ ,רפסמה
ג רהנ רשא ,תריש הב הגולפה דקפמ ןגס ,ןמגרבל התרה בהאש הדיחיה הרוחבה
:ותדלומ ףונ תא השמ האור ךכ ,ושואיי תצורמב ״.המחלמב
ק ר אלו .ותיב ,ולש ופונ ,ולודיג קמע ,דוס־הפלוע ,דקרופמ וילגרלו רהה לע דמע"
חילצה אל וילאש ץפח־זוחמכ םג אלא ,ולש וייח תמולעת ומכ ,הרתפנ אלש הדיחכ

 ינב׳ תורפסב ׳ארונה ידוהיה׳ תושד" ,ירמאמ ׳ר השמל ןמגרב ןיב םיסחיה תמקר ןינעל •
.ז״כשת ףרוח ,2 ״תוא״ ,״׳ץראה
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, שקיע ףודש רבדמ הב ויה וירוחאמ ול וארנש וייח .ונממ הרצבנ וז ץרא .עיגהל
־ לע־ףאו ,התיה וניע תואר ידכ רבכ ,די־גשיה ידכ ץראה התיה רבכ .ררחו עקובמ
.(186 ׳ע) ״הגישהל ןיא ןכ־יפ
: קוצה ןמ הציפקב תעדל ומצע דבאי םרטב ותוא םידקופה םירוהריהה הלאו
ת א תוארלו ביטיהל ידכ קוצה תפש לא ברק השמו םיימשב וצנה םינושאר םיבכוכ"

י קסנוקלוב ירדנאב רהריה .ויבושייב ץנצנל ולחה םינושאר תורואש קמעה יטוטרש
־ הדשב לטומ אלו ,עוצפ אל ינאו׳ .םיימשב ויניעו ובג לע עורש אוהשכ ,עוצפה
ה מחלמ התואב ,ישפנב עוצפ קר אלא׳ .תילחנה וחור יפערשב ולוק םזמיז ׳...ברק
א והש יבש בשוחה רמוחה והז .םדאכ תויחל יתוכז לע להנמ ינאש תזרכומ־יתלב
׳? הזכ אוה םוקיה לכ ילואו .עוגרמ־רסח הכ
ת ועשרש וינפב ץנה יליווא ירזכא ךויח .ןותמ־ןותמ ומצעל חס ,׳הארת ףוס־ףוס׳"
ו ימחר וב ורמכנ ןכש ,ומא םחרב סנכתהל ומכ ,ןושילו וישכע בושל היה הצור .ןהב
ה מדאה קר .יתוא לבקת אל איה לבא' .ךשח־ילב תעמודו המימשמה ותודידב לע
ה תשע ימא .שובכל ,םחליהל ,םלועל יתוא החלש ימא .ףוסבל הילא יתוא לבקת
ת ירחא־תרומרמצו קרבכ םירבד והוחליפ ׳...תאזה הרקה חורה ךותב לייח יתוא
.(187 ׳ע) ״ותרבע

♦

ה וח תורוק" ןמורב ץרווש םירמ תרפסמ םיברעה יפלכ הקושתו טויס תשוחת לע
ב ילטוג הוח לש הייח ."תורפס״כ ותכרעהל סחיתהל םוקמה ןאכ אלש ,"בילטוג
י נפלש הפוקתב םירעש־האמב התודליל תכיישה תיטמוארט היווח ןמיסב םידמוע
ק יר תיבל הימחנ היחא תא תבחוס איה םיאובחמ־קחשמ ידכ ךות .הנידמה תמקה
, הדליה לש התבוגת ךכו .טעמכ היניע דגנל יברע ותוא גרוה םש ,וניינבב דמועה
:השא התויה לש תרחואמ המזירפב
, םירבא־קוסירו םד לש תושממ התוא ,םישוחה ךרדב שפנה לא העיגמה תושממה"
ד ומל ןיא ןואפקה תאפמש ,ןמז ץקמ .םוטא ןויהקב תמה היחא לומ התוא האיפקה
ה כישמ םושמ וב שיש טנפוהמ לעוג .תקתרמ הדילס תשוחת הכותל הלחליח ,ותוא
ה פלח קרבכ ,ןכ לע רתי .תונרקסה תניצבש םיששמ־דחא ןכו ,ןוילכה לא ,םויאה לא
.(62־63 ׳מע) ״הקופיס לע האב רשא היוחד םקנ־תוואת לש ןוחצנ תחמש ןימ הב
־ רחאלש םינשב .הנממ בוהאה חאב התאנק םושמ םקנ־ילכ הדליל שמשמ יברעה
ף וריצב ,חאה תומל תיארחא התויה לע םשא תושגר היבוברעב הב םישמשמ ןכמ
( "עפצו םידוונ") הלואג לש ןשפנב שחרתמל המודב ,יברעה לא הכישמ־הייחד יסחי
ל א הוח תרשקתמ הרקפתהבו הרגבתהב .זוע םומע לש ("ילש לאכימ") ןנוג הנחו

ת יברע הנוכשב הלייטב :התודלי ימיב תימעפ־דח השיגפב הריכה ותוא יברע ריעצ
, תוחרוב ןה .םיברע םירענ לש הרובח ןהילא הלפטנ היתורבח םע םירעש־האמל ךומס
:םשו ,הרפס־תיבל ךומס דע הוח ירחא ףדור ,דומחמ ,םירענה דחאו
ל ע ול הרטסו ןיע־ףרהכ הוח הבבותסה .התמצב התוא ספתש דע הירחא דומחמ ץר"
םש והתשנו ויתפשב היתועבצא ולקתנ .התוא ררחשל השקיב .הדי תא ספת .ויחל



ר ז ע ־ ן ב דוהא140

ת ופרהל דומחמ חכש .םהיטבמ ודכלתנ .תחרופ הגורעל לעמ םירפרפ קהלכ עגר
" תורעוב םהייחל ,תוקפ םהיכרב ,םילבלובמ ,םיהות ,םמוקמל וקתרנ םימעפנ .הדימ

.(107 ׳ע)
י דכ הוחל הל הקיפסמ ,סובוטואב ,תובר םינש רחא ,דומחמ םע תפסונ תחא השיגפ
ת דבאמ איהש הפוסו ,ומע תויחלו ול רסמתהל ,ותיבל וירחא תכלל ,וב בהאתהל
...ול הרה התויהב תעדל המצע

ת א יבכרה טפשוהי ףולא קלחמ "ברע־לארשי ךוסכסב לארשי תדמע" לע ותרבוחב
, "םינוי״ה תדמע ."םינוי" לומ "םיצנ" לש הקולח םיברעה יפלכ תוילארשיה תודמעה
ש טשטל הסנמה ,תיטסיפיצאפה ,תינרשפה ,תילרבילה ,"הכר״ה הדמעה איה ,ותסריגל
ת יתמחולו תינוציק תימואל איה "החישק״ה הדמעה דועב ,טקילפנוקה תרמוח תא
ל ש ןושארה החסונ) .יחצנ הל הארנ אוהש דע ךוסכיסה לש ומויק לע תדמועו

ך רוצל ,"םישדח םינמז" רטראס לש תעה־בתכ תנמזה יפל 1965־ב בתכנ תרבוחה
.(1967 ינוי ףוסב רואל אציש ,ןוכיתה־חרזמב ״ךוסכיס״ה תולאשל דחוימ ןוילג
ם ידוהיה לש תירוטסיהה תוכזה איה ,תימואלה ,"החישק״ה השיגה לש אצומה־תדוקנ
, ץראה לע ורתוויו וז תוכזב םיברעה וריכיש ופיצ ומכ היקיזחמ .לארשי־ץראל
ו רקיעבש רושימכ םימעה ןיב םיסחיה תא תוארל ולחה םהינפ לע תואיצמה החפטשמו
י דוהיה ןוחצנה יכ הנומאו הקזח תונוילע תשוחת וז הדמעב הב שי .ילארומ־א אוה
 הדרח איה ןיא .תוירסומ תולוגסב םג אלא דבלב המצעב תופידע לש האצות וניא
ת עצה הל ןיא םגו ,ותרמוח תא ךכרל הייטנ הב ןיא ,ךורא ןמזל טקילפנוקה ךשמהמ
ה שלוח ךכב .ביואה האליש דע ךשמנה קבאמ הינפל איה האור .םולש לש ןורתפ
חלמב טקילפנוקה תא לסחל תווקל תולוכי תויברעה תונידמה דועב יכ ,הל תירקיע
ת דמעל רתויב הרומחה הנכסה .לארשיל יפוס ןורתפ תויהל הלוכי המחלמה ןיא ,המ
.יחצנכ טקילפנוקה תייאר לש תוינוציקל עיגהל הלולע איהש "םיצנ״ה
ן ויסנה .תונוילעה־תשוחת לש התערגממ תלבוס תילרבילהו "הכר״ה השיגה םג
־ לע וצמחוהש םולשל תויונמדזה תכסמכ םיברעה םע וניסחי תודלות תא תוארל
ם כרעב לקהל םג התטנ וז השיג .תיברעה הדמעה לש התוניצר תטעמהמ הב שי ונידי

ת עדל ,שי ונלוסיח איה םיברעה תרטמש תורשפאה תייחדב .הדמשהה־ימויא לש
ם ישנא לסחל םיברעה ופאשיש תורשפאה תא החודה ,תימצע־תולעפתה םושמ ,יבכרה
ל ע עיפשהל יעצמא לארשיל היהיש חרכה וליאכ השגרהה .םילענו םירחבומ הכ
ו מעו ,תונוילעה ןורכש לעופ ןאכ םגש דשחה תא תררועמ םולש המע ושעיש םיברעה
י לארשיה ןיא ,םולשה תגשהב אל ךא ,תומחלמב חצינש רחאמ :הפירח חפמ תשוחת
ם ישאהל הטונ והירהו ,ותגשהמ םולשה םייתניב רצבנ תיביטקייבוא יכ תודוהל ןכומ
" רדסב" ונייה קר וליא—רמול הצורכ ,וצמחוהש םיכרדו תויונמדזה לשב ומצע
ו ז הדמע לש תיבויחה התפיאש .רבדה יולת ונב קר .ונדי־גשיהב םולשה םג היה
תוינוציקל תקחדנ איה .תיברעה תועגפיהה קמוע תא תוארל הנורווע םושמ תפלתסמ
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ה דמע תטיקגכ הילע תרוקב לכ שרפל הטונו ,המודמכ טקילפנוקה תייאר לש

.הכופה תינוציק
ת ימצע־תרוקב םלואו ,תימצע־תונקדצב ןייטצמ םנמא" ,יבכרה רמוא ,"׳ךר׳ה םרזה"
ח ותיפלו ביריה תקדצהל איבהל םייושע טקילפנוקה תדמתהבש תוחונה־יאו תמזגומ
־ ישעמב הידוהב ,השדחה תירבעה תורפסב שי ךכל םינצינ .ויפלכ המשא־דיבסת
ה רבח לע םנורתי לש ןגוה־יתלב לוצינב ,םיברע יפלכ םידוהי תוגהנתהב לווע
, םידוהיב םיברע וגהנש םיחרוא־תסנכה לש םיפי םייוליג לע העבצהב ,תימוקמ
ת וברוח לעש םושמ ןופצמ תפיקנבו ,הבוט תחת הער םיברעל ולמג ןכ־ירחאש
ת יתוכאלמ םיאלט־תרבח ונינב שרוש םהב התכיהו הפונו ץראה םע הדכלתהש הרבח
ת ינאטנופס השוחת ךותמ המשאב הרכה לש םייוליג םיעיפומ רעונב .רז עטנ איהש
ר שפא המשאב הרכה לש הלא תועפות .םיאג תויהל ונילע ,יתעדל ,ךכ לעו ,קדצל
ה דמעה ,תילסקודאראפ ,אוה ןענומש ירקיע םרוגו ,רתוי תוחיכשו תובחרנ ויהש
־ תודוקנ השפחב תלתפתמה םדאה שפנל תרשפאמה ,וניפלכ םיברעה לש תילאטורבה
.רעוכמ הכ הלגנה ביריל הנואש המ יפלכ ןופצמ־תפיקנמ לקהל המצעל הזיחא
ק ודיצל ןאכמו תימצע־המשאהב המזגהל איבהל הלולע טקילפנוקה דילומש הקעומה"
־ חפממו תוחונ־יא לש הדיממ םג סנרפתהל תויושע המשא־תושגרה .תיברעה תוניועה
ם ידוהיה תרזחהל קר אל הפאש יאדו תונויצה .לארשיב וגשוהש םיגשיהה ןמ שפנ
ש רפהה .תיתוברתו תיתרבח הניחבמ תפומל הרבח תמקהל םג אלא לארשי־ץראל
ל עו ,ינידמהו ילכלכה ,ימינפה הבצמ לע תימצעה־תרוקבה ,המשגהל תווקתה ןיב
, תימצע ןוצר־תועיבש־יא תשגרהל איבהל םילולע ,עדמהו חורה תודשב םיגשיהה
י וניגו תימצע־הלילש ידכ דע תימצע־תרוקב ןאכמ .תימצע־האנשל תויהל הלולעה
 ןומא לש הכופהה הנווכה םג ןאכמ .יברעה טועימה יפלכ לארשי תוינידמ לש ףירח
ם שקובמ אלא לארשי תא לסחל ללכ םיצפח םניא—םיברעה לש תובוטה תונווכב
ד ילוהל םייושע םצבקהב הלא םימרוג .םיללמוא םיטילפ ׳המכ׳ל ןורתפ אוצמל
א ורקל זעמ ינאש המ ידכ דע םילודג םירותיוולו ינוחטבה ץמאמה תייפרהל תונוכנ

.(36־7 ׳מע) "תויתודבאתה
־ תמחלמ ינפל בתכנש ,וחותינ יכ המוד םלוא תורפסה ןמ תומגוד איבמ וניא יבכרה
ד צב .וז המחלמ ינפל בתכנש תורפסה ןמ קלח חותינל םיסב םג שמשל לוכי ,ינוי
ת ביא תא "החיצנמ״ה ,תימואלה־תינוציקה תורפסה תא דימעהל רשפא "םיצנ״ה
ם ידמועה תימצע־המשאהו תינוציק תוירסומ לש םייוליג "םינוי״ה דצבו ,םיברעה
־ רוורפו תוררופתה ידיל איבהל תולולעה תומזגה בגא ,תיתודבאתהה הייטנה ןמיסב
ת א קר אל םדאל םחייש ,דיורפ תא יבכרה םייגמ וז הייטנ לש הרבסה ךרוצל .היס
תמה ,םוטאנאת תידיורפה היגולותימב יורקה ,תוומה־רצי תא םג אלא םויקה־רצי
־ סרהל הייטנב תולגיהלו ומצע םדאה יפלכ הנוויכ תא ךופהל הלולעה תונפקותב אטב
.הנאוורינלו תויטרניאל ,םויקה לוטיבל הפיאשל ,ימצע
י נפל םימיוסמ םיגוחל רתוי תינייפאה) השוחתב יוצמ ילארשיה תונוילעה־ךיבסר
םולשה היה ,םיברעה יפלכ "רדסב ונייה" וא ,תמאב וניצר קר ול יכ (ינוי־תמחלמ
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( לושינ ,יברע יובש תגירה) לווע ירקמ לע העבצהל דעצ קר ןאכמו ,רבכמ אב
י בתוכ לש ,ןויגהה־רסוח וא ,ןויגהה .םולשה תא וקיחרהש "וניתונווע״מ קלחכ
אטורבה הדבועה תא ונלש אטח־לע וז הטועפ האכהב עילבמ םיירסומה םירופיסה
ו נייה ןכ םא אלא אב םולשה היה אל םיכאלמכ ונגהנ וליפא יכ תשאימהו תיל

.תיביטקלוק םידבאתמ וא ,ץראב ונלעפ לכ לע םירתוומו תודווזמה תא םיזרוא

ו ניסחי תא עבוקה אוה ןאכ ונמויק םצע אלא ונילדחמ אלו ונישעמ אל יכ המוד ,ןכא
ש פנב םגו ,המואה שפנב תויתגרדה וא תויקוה ןימב ןיחבהל רשפא .םיברעה םע
:םיברעה יפלכ םהיתודמעב ,םידיחי

־ ולואידיא ,תיטסילאיצוס־תינויצ ,תילרביל ,תיביאנ התונכל ןתינש ,הנושארה הדמעה
ן ושאר בלש ןימכ איה ,"םימע־תווהא״ב רתוי וא תוחפ תלגודה ,"המדקתמ״־תיג

; םידורווה ויתומולח יפ־לע תואיצמה תא בצעל שקיבש ונכותב ימ לכ רבע ותואש
לע .רצענו עזעדזנש דע רהזי היה וב םוקמהו רימש ליחתה וב םוקמה ,לשמל ,איה
ן ימ ,ונילדחמבו ונישעמב רושקה והשמ אלא תימויק היעבה ןיא ןיידע וז הדמע יפ
ה ברהב ,רשאו לוועו קדצ לש םיגשומ םיספות היפלכש ,תידמעמו תיתרבח היעב
.הנקתל ןתינ ,תובוט תונווכו ןוצר
א לו תימויק איה הלאשה יכ הריכמ ,ןוחכיפהו שואייה תדמע ,הינשה הדמעה
ל ש םיינוציק םייוליג לא תפחסנ וא ,טויס ןימכ םיברעה תא האור איהו ,תיגולואידיא
י כ ןייצל םוקמה ןאכ ילוא ,ונניינעל .יתודבאתה ןוויכב תימצע־המשאהו תוירסומ
ן וגכ יברעה־ילארשיה טקילפנוקה לע םיירסומ םירופיס תביתכ ןיב עירכמ לדבה שי

ט קילפנוקה תייאר ןיבל םירחאו זפרואו זומת ,דגמ .מ ,דגמ .א ,רימש ,רהזי לש הלא
. "לובגה״ב רימשו ,ץיבוקיבר .ד ,עשוהי .ב .א ,זוע סומע לצא ימויק טויסכו בצמכ
ו א םילודגה וניאטחש המימתה הילשאה ןמ הביאכמ תורענתה וז הדמעב הב שי

.םיברעה םע וניסחי דיתע תא םיעבוקה םה םינטקה
ם יפחדנה שיו ,הליחתמ הב וקיזחהש שי .תינוציקה־תימואלה איה תישילשה הדמעה
ם תוא ינפב הרהזא־רורמתכ דומעל תבייח איה .רימשכ תוחכפתהה חוכמ הילא

י ואר רשאו ,ימויק טויסכ םיברעה תא (תימצע־האנש ךותמ םיתע) םיאורה םירפוס
ף א ,םיברעה לומ ונתדימעבש אצומה־רסוחלו שואייל תורכמתהה יכ ןיבהל םהל
ח וכמש הדצב התנכס—םדוקה רודה לש תיגולואידיאה תויביאנה ןמ הנכ איהש
ת לעב תימואל־תינוציק הדמעל ףחדית טקילפנוקה לש תויחצנ תשוחתו שואיי ותוא
.תיטאמגארפ השיגו םיילאיר םילוקיש לש ןזאמה םלקשמ המע ןיאב ,יטסילאטא׳פ ןוג

*

־ המשאהל תירסומה הייטנה ילעב םירופיסה ןיב םסרופמה אוה רהזי .סל "יובשה"
, שפוח ,םדא־ייה דוביכ לע ךנוחש ,רפסמה לש ויטבל םיראותמ תופירחב .תימצע
לסחל םיכלוה ויניע דגנלשכ די־תלזאב יורש אוה הנהו—הבשחמה־תואמצעו תוריח
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י כ ,האצות לכ םילישבמ םניא רפסמה לש םייטלמהה וירוסיי .ןקז יברע יובש
ם יקומינ ,"דגנ״הו "דעב״ה תא לקוש ,טבלתמ אוה .וישעמ תא תוחצור ויתובשחמ
ר פסמה לש ולגעמ ךא ;המחלמ־תעש יקומינ לומ ,ותרכהו וכוניח ירפ ,םיישונא
, לוסיחה דגנ הדמע טוקנל לגוסמ אוה ןיא .יובשה לרוג םע ללכ בלטצמ וניא
ר ופיסה לש ומויס .ול שעמה־ןולדהו תויביסאפה ינפמ ,לוסיחה דעב והירה דבעידבו
.גרוהל והואיצויש יאדוול־בורק יכ ףא ,ראותמ וניא יובשה לש ותומ ז חותפ םויס
ר חאל בתכנש ,"רודכ לש ודוח לע" ,זפרוא קחצי לש ורופיסב יוצמ המוד ביטומ
־ תמ םה ךרדב .יברע יובש ומע ליבומה ילארשי לייח לע וב רפוסמ .יניס־תמחלמ
. זמרנ וניא יובשה ךא ,חורבל יובשל תתלו ןיע םילעהל וליפא ןכומ לייחה ,םידדי

ל כ ךשמ .ןושאר וב ןיחבמ אוהשכ עפצ לש ותשכהמ והבוש תא ליצמ ףא יובשה
־ יבמאה םירוהריהל המודב ,ויובשל לייחה לש הבריק־הייחד יסחי םיראותמ ךרדה
ו ירבחמ דחא גרוה םש ,להאמל לייחה עיגמ ףוסבל ."יובשה״ב רהזי לש םייטנלאוו

. הזז הרדשה" :אוה ךכ רופיסה לש ומויס .הלה לש דולחהו ןשיה והבורב יובשה תא
ט יבמ יתייה ינאו .׳-----םכילע םולש ונאבה׳ םירש םירוחב ויה ונינפלש תינוכמב
ם זילאטאפבו וכולכילב החוד יברעה ,דחא דצמ ."םיהרבא ידידי לש רבקה תקלחב
ת ונוכת ול ןיא הז יברעש ול המדנ ,םדא לאכ וילא םחיתהל השקתמ רפסמהו ,ולש
ת לוכיה תא ,םדאה ץוצינ תא וב הלגמ אוה ,ינש דצמו ,היח תקזחב והירהו תוישונא
.וליצהל הצורו וילע םחרמ אוה זאו ,ישפח ,ונומכ תויהל

ב שוימה ,שוטנה ורפכל הלילב אבה יברע טילפ לע רפוסמ דגמ ןורהאל "ןומטמה״ב
ר ופיסה .48־תמחלמב וסונ ינפל ריאשהש ףסכ־ןומטמ רחא שפחל ,םידוהי ידיב התע
ן וגר׳זב יורקש המ ;ומע תוהדזה ךותמו טילפה לש ותדימע־תדוקנמ ולוכ בותכ
־ ריהל דגמ תא האיבמ וז תמשוגמ תוהדזה ."-----לש ושפנ ךותל סנכיהל״ יתורפסה
ה תע תררוגתמה הידוהי השאב ואובחממ הפוצ יברעהש תעב הלא ןוגכ םירוה
ך מא־םאמו הנוזה ךמאמ ,תונוזה־תיבמ תחא הידוהי הנוז־אי ,הנוז־אי" :ותיבב
ד ע יבא־יבאו יבאו יגאש ילש תיבל תסנכנ תא .תובוחרה לכב התלמש המירהש
ם וי לכב המק ידלי־םא יתשא הפו ונזעי הפו ונלכא הפו הפ ונדלונ םינושארה םימיה
י נא הפו וחווצ הפו וקחיצ הפו ושע הפ ילש םידליהו ,חמק הנחט םוי לכב ,םויו

" ---------יתיב ןיגקב .השוע תא השדח תלד !השדח תלד השוע תאו ,ינא יתבכש
ו תאנש ,ורפכלו ויתודשל ,ותיבל יברעה לש הזעה ותהימכ ןמיסב דמוע רופיסה לכ
ה רזומ תוהדזה וז ,ןכא .ותיב תבשות הידוהיל רשקב םנואו המיז ירוהרהו ,םידוהיל
ס מ וא ,םייגולואידיאה ויטבלל תורסיתה־סמ םלשמה רפוס ,ורוביג םע רפוס לש
ת א אלו םיברעה תא אל תוניצרב לבקמ וניא רשאו .םיירסומה ויטבלל יגולואידיא
ך ביוא לש לושינהו חופיקה תקעז תא קועזל ןכתיי אלש םושמ ,םלומ ונתייווה
ה נומתב התא ןכיהו ךדגנו ךלומ לעופ הז־המ בושחל ילבו ,דבלב יטתסא ליגרתכ
רופיס .הביתכב ןגפומה שפנה־יפי ירחאמ תימואלו תירסומ דמוע התא המכ דעו
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ת יזה־ןמשב םיילפכ זיגרהל ידכ וב שי םצעב ךא ,םידחא םידוהי ילוא עיגרמ הזכ
ם יטקילפנוקלו רסומל דגמ לש וסחיב התיהש תונטשפה .תיכורכר תוירסומ לש ךזה
ד אמ העבש תורפס קר .יגולואידיאה רבשמה לש ירהזיה ערקה תא ףא ונממ תענומ
ו נא םיבוט הכ הנהש ,המצע םכש לע החיפט ךותמ ,היביוא םע ךכ תוהדזהל הלכי
י כ המוד .רבדבש טויסה דממ תא שוחל ילבו ,ינשה דצה תא ןיבהל םילגוסמ הכו
ס ומע ,עשוהי .ב .א לצא אצמית אל בוש יברעה םע תוהדזה לש וז תינטשפ השיג
ב צמ הרקיעב איה תיברעה היעבה יכ בטיה ושחש ,םירחא םיריעצ םירפוסו זוע
" תוהדזה״ב הרטפל ןיא וז הקוצמ .םיברעה לומ םתקוצמו םהייח לש ,םהלש ימויק

.םיברעה םע תיחטש תירסומ

ה קזח תיטנמור הייהנ ךות ,ראותמ ,"תיז ץעב השעמ" ,זומת ןימינב לש ורופיסב
ז כרמב דמועה ץע ,ליוואט דומחמ ,חאל׳פ לש ותקלחב קיתע תיז־ץע ,םיברעה רבעל
ם ילוע" םיאב שוטנה רפכל ,המוקממ החפשמה תא תרקוע המחלמה .החפשמה ייח
ץ עה לש ונמש .םתוגהנתהמו םהילכאממ ותדילס תא ריתסמ וניא המתש ,"םישדח
ד שלמ תונהילו שוחל םילגוסמ םניאו םייפוריא־חרזמו "םירז" םה יכ ,םמעטל רמ
־ תדובע יאנוש ,םיידוהיה ויבשיתמ םג ותוא םישטונש רפכה לש ופוס .ץראה
ת דבעמה הרבחה לש םונורגאה תדוקפב רקענ תיזה־ץעו ,ריעל םיחרובה ,םייפכה

ם יברעב התארש תיכרע־וד הקיטנמור התואמ םיקוזנה דחא אוה זומת .תועקרקה תא
ס ומלוב .יכ״נתהו "ןוכנ״ה ,יוודבה וא ,ירפכה םייחה־חרוא םע םימלשה ץראה־ינב תא
ל ש םמעטו םחירש המ לכ לא תנסורמ־אלה היגלאטסונהו ("תיזה־ץע") תוישרשה
ם וק רחא "םישדחה םילוע״ב תוארל זומת תא םיעינמ ונמיה ףדונ םיברעו חרזמ
: רהזי םע דחא וקב זומת דמוע וז ותשיגב .ץראה ףונל ״בילעמו רז״ והשמ הנידמה
ל ארשי לש הנבלהו תינוכישה ,תעבורמה ,השדחה התנכתמ םע םימילשמ םניא
ו תרצות רכומ ,וירפו ץעו הדובע אנוש ,"יתולג״ה ידוהיה ,רלשיט לדנמ .תינרדומה
ד ומחמ תמועל והמו—(! ליעגמ) הניבג תדיטשפו בלחב תוירטא לכוא ,רוחשה קושב
.תיזה־ץע לעב ,ישרשה יברעה ,ליוואט
. זפרואו רהזי לש יובשה ירופיס םע דחא וקב דמוע זומת לש "הייחש־תורת"
, הכירבב ריעצ יברע םע הייחש־תורחת ,רפסמה לש תודלי־תיווחב רופיסה תישאר
. ופי תוביבסב יברע החפשמ־תיב לש היונבה רצחב ומא םע רפסמה לש רוקיב בגא
־ םולחכ םה וחבטמ ינדעמו לאעמשי תוחיר ,תורבוע םינש .תורחתב חצנמ יברעה
ב ושאה" :םיעוגעג אלמ אוהו ,ררחתשהל לוכי רפסמה ןיא ונממ ףסכנ תודלי
־ תמחלמ תצרופ הנהו "?הכירבב חצנמה ,םירכ־לודבעו הנטקה הדיהאנ ,םכתוארל
ן ולוח לש םינבלה םינוכישה ןוויכמ תרעתסמה הגולפב אצמנ רפסמה ,תואמצעה
א למל שקבמ רפסמה .יבשב לפונ םירכ־לודבע .תוחירה־ריתע יאופיה סדרפה רבעל
א וה ."הכירבב םג ךתוא חצנאו לדגאו םוי אובי" :םינש ינפלמ תיתודלי הלאשמ
םילייחה דחא גרוה תע התואבו ,תילמס הייחש הב החושו תשפרנה הכירבל דרוי
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ה מכ ינאר אוהש המוד" :הכפוהו ותיווג לא שגינ רפסמה .יובשה םירכ־לודבע תא
. דיספהש םדא ינפ ויה אל וינפ .הכירבב החוש ינאשכ ,וחור יניעב ,ןכל־םדוק םיעגר
*."םיחצונמה ,ונלוכ ונייה ,יכונא יתייה ,רצחב ,ןאכ

" יפוריא טנמלא״כ םה םילארשיה :תורז תשוחת יוטיבל האב זומת לש וירופיסב
ן יב עלקנה ,םיברעה יפלכ יכרע־וד סחי ןאכמ ;םילשונמה םיברעה ץראה־ידילי לומ
ם מע םינותנ תויהלו םהב םחליהל חרוכה ןיבל "םתוישרש״ב האנקו המשא־שגר
, הילשאה וא ,היעטהה תמייק חמת לצא םג .םיידדה לוועו תומילא לש םיסחי־תכרעמב
ק פקופמה "בלה־בחור" תפסותב ,הרקיעב תירסומ הלאשכ טקילפנוקה תייארבש
.דבלב ונילע תוירסומה ריחמ לש ודבכ לכ תלטהבש
ר ופיס (1956 רבמצד) ״אשמ״ב דגמ יתמ םסריפ יניס־עצבימ רחאל םידחא תועובש
ה נמתנש ,.ד בוטה ורבח תא רקבל אב רפסמה :ונכח ".ד לש רמה ופוס" םשב
, .ד לש רואנה וגהנ לע תובר עמש אוה .הזע־תעוצרב .ר הרייעה לש יאבצ לשומ
ד מוע רוקיבה .םילענ תונורקעו םילאידיא ,תירסומ הדמע לעבכ בטיה ול רכומה
רמו תינכרצ תונח תחיתפ ,תירבע דומיל—"םייבויח״ה םילעפמה לכ .הבזכא ןמיסב
ם יבשוי םיניצקה וירבחו .ד .םהל היה אל ךשמהו ,םינושארה םייעובשב ולשכנ—האפ
ה פי היברע שגליפ ותיבב .דלו ,ללש יטיהר םיפקומ ,לשומה ןינבב יקסיו םיתושו
, הינתמל דע המורעו םיידש־תפושח םיחרואה תא תשמשמה ,הוילח המשו תיטוזקאו
ם ירבד תעדוי איהש םושמ ויחרואל ובל־תובידנב התוא "ליאשמ" .ד םעפ־ידמו

, לוחל הירגיס־לדב ילארשי לייח ךילשמ ץוחב .תועדוי ןניא ונלש תורוחבה רשא
ן אכ יכ רפסמל ריבסמו םהירוחאב טעוב אוה םייברע םיטוטאז המכ הילע לפנתהבו
ר וגשה ראות־םש אוה "חירסמ" .םיבשותה ,תובוחרה ,בויבה ,הרייעה :״חירסמ״ לכה
.הרייעב רושקה לכ ןויצל םישבוכה םילארשיה יפב רתויב
ל ע .יטויס יפוא םוקמב הריוואה תשבול .ד לצא רפסמה לש ןורחאהו ינשה ורוקיבב
,תדמתמ תורכשב יורש הארנ אוהו שישח ןשעל לחהש תועומש תוכלהמ .ד

, ינאפנכ ןאס׳ע ,ןונבלב בשויה יניטסלפ רפוס לצא עיפומ וללה "יובשה ירופיס״מ המכב ןויד •
ן וידה .1963 ,באדא־לא תעה־בתכב "וננמז־ןב ינויצה רופיסב תידוהיה תוישיאה״ לע ורמאמב
. (1968 ,ריבד תאצוה) "ברע־לארשי ךוסכסב םיברעה תדמע״ יבכרה טפשוהי לש ורפסב אבומ
ת ויביטקייבוא תניחבמ יכ ינאפנכ רמוא "יובשה״ו "הייחש־תורחת" ,"תיז ץעב השעמ" לע
יסמה תא וריכהו 1948 יגפל ץראב ובשי הלא םירפוסש םושמ תומדקתה וז תורפסב שי השיגה
ת יזה־ץע יפנע .יעבט םויס םהירופיס תא םייסל םילוכי םניא זומתו רהזי םג ךא !ןתימאל תוב
ן יאש ןויכמ ךא ,םיאניטסלפה תרזחהל רמולכ ,"םירדענל םתייפיצ" תא םילמסמ ראתמ זומתש
ה רוצב ורופיס תא רמוג רהזי .ץעה תא רסנמו הלובחתל קקזנ אוה ,ךכב תודוהל ץמוא ול
ה אור הב ,הייחשה־תורחת יבגל רבדה ךכ .ןקזה העורה לש ולרוג המ טרפל אלב ,המומע
ופיסה .יפוס וניא לארשי ןוחצנו רמגנ אל םיברעה םע קבאמהש היובח הרכהל למס ינאפנכ
" תויעבטה־יא" תא למסמ רבדהו ,םמילשהל םילוכי םהירבחמ ןיא יכ "תיתוכאלמ וקספוה" םיר

.לארשי םויק לש
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. םינוונמ םיצירע תויהל םיכפוהה םישבוכ לש יחרזמ םזילאטאפ ןימב ,היטאפאב
ה לילב .ול םישיגמ ויניצקש המ לע אורקל ילב םתוח אלא וידוקפב טלוש וניא אוה
ד באש תוכמס ומצעל ריזחהל שאוג ןויסנב .תוימוקמ םישנ לש הצובק םילייחה וסנא
והמ תוצרופ הרייעב .הווילח תא ותיבמ חלשמ אוה—וידוקפ יפלכ ירסומה הסיסב
־ תת תא .ד חקול רפסמה וער םע החישה עצמאב .קשנה חוכב ןאפדל שיש תומ
ו פוגב רפכל הסנמכ ,תשאוימ קומא־תציר ןימב אצוי .הצוחה אצויו ולש עלקמה
ך פה ,לדבתמהו םלוחה ,ינוציקה טסילאודיבידניאה ,אוהש לע ,והחדמ לע וייחבו
א לא אב אל הוילח לש הרורחיש ."םלוכ ומכ" תויהל םיאנתהו תוביסמה חרוכב
א והשכו ,םתוא שרגמ .ד .הסנאל םיסנמו התיבל םיצרפתמ םילייח המכ .התערל
.ותחצורו ובלב ןיכס תריקדב וב תמקונ איה ,הב ןוחטב ךותמ ,ידיחי המינפ סנכנ
ו תעשב וררוע רשא) רופיסב םישחרתמה רעשה־ירמסמו םיאלפומה םישעמה ףא לע
ן יידע .רתויב םימת רופיס והירה ,(רפוסה דגנ דאמ תוישחומו תושגרנ םעז־תובוגת
ל ע םיברעה ןיבל וניניבש טקילפנוקה דבוכ לכ תסמעה לש תונטשפב הקול אוה
ם סחיב םה) האצותו (ונא) הביס תניחב םהיפלכ ונתוגהנתה לש ירסומה הביט
ר שא ,יהשלכ הדוקנ ,הדוקנ שי יכ תיביאנה הנומאה רופיסב תכלהמ ןיידע .(וניפלכ
. ירמגל רחא ןוויכב םיחתפתמ םירבדה ויה ,ירסומו "בוט" חרואב ונא ונגהנ ול ,הנממ
ל שו ןוחכיפ לש שואייב יורש .ד רשאכ ,רפסמה םע הנורחאהו הינשה השיגפב
:רמוא אוה ,ויתונורקע ןחבמב דמע אלש םוש לע ימצע־סרה
י ניאו .תרחא רשפאש חיכוהל תמאב יתיסינ ,לוכיבכ ,ינוטלש תא יתלחתהשכ"
 .תוביסנה תא אל םג .שיא םישאמ ינניא :אנ־ןבה .תורצויה וכפהתנ דציכ עדוי
ה שעמ הזיא תושעמ ימצעב רצוע יתייה םיוסמ עגרב וליא הנתשמ היה לכהש ןכתיי

י תמ עדוי יניאו .והמ דוע עדוי יניא ימצעב .ןיטולחל ךרע־רסח ,טועפ השעמ ,רחא
י תיתש רשאכ ,ןכל־םדוק וא—?הווילח םע הנושארה םעפב יתבכש רשאכ .ויתישע
"?ירצמה לשומה ןאכ ריאשהש יקסיווה תא הנושארל
ט למה לש לוגליג ןימכ ,"יובשה״ב תירהזי הדמע התוא לש םינפ ינש םה .דו רפסמה
, שח היה ,םימי הרשע וא םוי רובעכ ודיקפת תא .ד בזע ול .םיברעל וסחיב ילארשי
. רדרדינש דע ודיקפתב ותוראשיה לש הזמ תוחפ אל רומח ןולשכ לשכנ יכ ,וירבדל
ם דימעהל ךרצוה אל דוע לכ קר ויה םיבוט ויתונורקע לכש האדוהכ הומכ החירבה
ה יה אלש םושמ קר תיתרקב־תירסומ הדמע לע רמוש רפסמה וליאו .השעמה ןחבמב
א ל םא עדוי ימ .ד לש ומוקמב דמע וליאש שח אוה ףאו ,היישעב וידי םהזל וילע
, ןבומכ ,תדמוע הלא "םייסור" ןופצמו שפנ יטוביח דוסיב .המוד תוגהנתהל עיגמ היה
, ונילדחמבו ונישעמב יכ תסרוגה ,תירטנצוגא תילארשי תונוילע־תדמע התוא בוש
ו נתויהב ,רוציקב—השעמל הכלה ןיבש ימינפה חתימב ,תונורקע םישגהל ונתלכיב
ת ידמיכרא הדוקנ התוא היוצמ—(דבלב ונלש םינחבה יפ־לע) "םיער" וא "םיבוט"
ת ורשפאל ,םיברעה ןיבל וניניב םיסחיה לש ילאטוט יונישל (ןבומכ ,היודבו) תפסכנ

י פל םילעופ ונחנאש לע סרפ ונל ונתי םהשו ,ותישארמ םייק היהי אל ערקהש
.שונא־םלצ םידבאמ ונניאו ונלש םיישונאהו םיירסומה תונורקעה
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י טסיצילבופהו יתמארגורפה ,יסומלופה רמוחה םגו ,םירפסהו םירופיסה תאירק
ק יתעה דשחה תא הלעמ ,תיברעה הלאשב תונורחאה םינשה תורשעב ונלצא בתכנש
ט ופשל וז היהת תועטש השגרה םיתעל שי .םישעמו םירוביד ןיבש לדבהה יבגל
ם יבתוכ םהש המ ןיב םוצעה קחרמה םושמ ,םהיבתכ יפ־לע קר םירפוסה תדמע תא
ן יבל "םמצע םע רדסב" ,לוכיבכ ,תויהל ידכו םשפנ־תויפיפי תבוח ידי תאצל ידכ
־ לפס־לע־תוחישב םיברעל סחיב םהירובידו םתוגהנתה ,םתיישע ,םתשוחת לש תמאה
ת ירסומה תועזעדזהה דצ לע םידמועה םירפוס םתוא יפלכ רבדה רומא דוחייב .הפק
ד ימת אל ךא ,םתדמע לש הביט םצעמ ,שי "םיצנ״הו "םישאוימ״ה לצא ."םינוי״ה לש
ת רוצ ןיבל תפתושמה תוימיספה תשוחת ןיב רתוי הקודה תוהז ,תוביקעבו רשויב
.ינוציקה יוטיבה
ת ייאר לש רתוי הקומע הבכישל ךייש ,"תורעיה לומ" ,עשוהי .ב םהרבא לש ורופיס
ן תינש המ לש דחוימ ןוג תפסותב ,ימויק טויס לש בצמכ םיברעה לומ ונתוחכונ
י ורק ומש לע רשא ,רופיסה) .ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמ תוהדזה םשב ותונכל
.(טי "תשק״ב ,1963 תנשב הנושארל ספדנ ,רבחמה לש ינשה וירופיס־ץבוק
ת ודלות לע רקחמ־תדובעב אצומ אלב עוקש ,םישולש ליגל ברק ,חירקמ טנדוטס
ב ורקה ץיקב ןפ םיששוחה ,וידידי ;החונמ ,תודידב ,יוניש שפחמ אוהו ,םינבלצה
י נפמ קיעזהל ודיקפתש ,תורעי לומ הפוצ לש הדובע ול םיאצומ ,ירמגל עגתשי

י תש ובו תיבל עיגמ הפוצה .םורדב רדגומ־יתלב םוקמב םיאצמנ תורעיה .הפירש
: ןה ךכ ותדובע אשונ יפלכ ויתושוחת .ותב ,הרענ םע ןושל־תורכ יברעו תומוק
א וה .יחרכהה ןפוריצמ ,םילמה ןמ חודה וב הלועו ,ומצעל שחול אוה ,׳בלצה־יעסמ׳"
ל ומ") "םירחא וב םיהדי רשא ,ותוא םיהדי רשא לפא ןינע אשונב ןומטש חוטב
א יהש ודידי־תשא ,ויבא :ותודידבב ותוא םידקופ םינוש םירקבמ .(21 ׳ע ,״תורעיה
ארשי םילייטמו ,רעי־תוקלח םיסכטב םיכנוחה םירז םיחרואו רוביצ־ישנא ,ותבוהא
ל ש הרייש וליאכ ,קוחרמ [םהב] רכינ רקפה ןימ" :ךכ דחא םוקמב םינייפואמה ,םיל

־ תורכ יברעה יכו ,יברע רפכ תוברוח לע םיעוטנ תורעיהש ררבתמ .(31 ׳ע) ״םינבלצ
, הפורטסאטאק־םרט ,טויס לש חתמ ,קיעמ חתימב ןותנ הפוצה .ויבשותמ היה ןושלה
. יברעה םע הרזומ הרוצב קלוח אוה הז התימב .הפירש ץורפל הדיתע הנה־הנהש
־ ילדבו רעוב רורפג ךילשמ הפוצה .םהינש תא תעגשמ היפיצהש רמול רשפא
ט פנ תוספוק ףסוא יברעה .ובל רתסב אוה הווקמ וליאכ ,שושחל אלב ,רעיל תורגיס
, דחא הרקמב :הברדא .וענומ וניאו תאז הלגמ הפוצה ,רעיב תונוש תוניפב ןנימטמו
— ודידי תשא ,תנקדזמה ותבוהא תא שיבכל הוילש רחאל רזוח ,בזכואמ ,הפוצהשכ
, זלה ןיכהש קלדב שומיש ךותמו יברעה תוחכונב התצה ןויסנ ומצעב השוע והירה
, םהיניב הבריק לש תירב תתרכנ ומכ העש התואמ ךא .תעווג שאה םהינש תבזכאלו
:בלצה־יעסמ לע יברעל ריבסמ הפוצהו
ר פסמ אוה .קהבומ יטקאדיד ןוטב ;ןותמה ,טקשה ולוקב הפוצה וילא רבדמ ךכיפל״
ומכ תוירכנהו תושקה םילמה תא עמושו ושאר ןיכרמ הלהו בלצה־יעסמ לע ול
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תמה םידוהיה לע ,תוירזכאה לע ,תובהלתהה לע ול רפסמ אוה .הניגנמ םיעמושש
 תוירואיתה תא ,םירפסה ןמ ףורפירב טלק רשא תא ;םידלי לש בלצ־עסמ לע ,םידבא
ה תימב ,ןינעב בישקמ יברעה .ןוימד אלמ ,ךור אלמ ולוק .ומצע ולש תוססובמ־אלה
ת א אלממ יוותסו ךר רהוזו םייברע־תעל םיבש םהשכ .האנש אלמתמו ,קומע
ן אכ .טעמ רצענו תונליא הפופאה ותיב־תתקב לא יברעה תא הפוצה ליבומ םתיווה
, העוטקה ונושלב הגהמ ,תולבלובמו תוזופח םיידי־תועונתב והשמ יברעה ריבסמ
ו ריתסה טושפ ןאכו הפ היה רפכ םגו ותיב הז הנהש דיגהל שקבמ .ושארב ךפהמ
. החמש אלמתמ ובלו תועונתה תגצהב ןנובתמ הפוצה .לודגה רעיה ךותב ורבק ,לכה
ם תסה־ןמ .וישנ םג ןאכ וחצרנ הארנה יפכ ?ךכ־לכ יברעה תא ריעסמש אוה המ

.(46 ׳ע) ״לפא ןינע
ש משל לוכיו םיילארשי םירופיסו םינמור הברהב עיפומה ,ץיקה־יהלשו ץיקה סומתיר
ת ליחת םע רופיסה תישאר ."תורעיה לומ" רופיסב ףא עיפומ ,דרפנ רקחמל אשונ
. ןקרופ ידיל אובל שקבמו עגשמ ,קיעמ ,ךלוהו רבטצמ חתימה ץיקה ךשמ ,ץיקה
. םירתסמב הבלתמ חור .היבוברעב ןיסמחו םשג לש תופיט .םיכראתמ תולילה" :זאו

ה רענה .תונערופל הדעומ תע םה ץיקה־יהלש ; (47 ׳ע) ״קפואב םיטקש םיקרב
, רעיה תא תיצמ יברעה .הירחא ההונ הפוצה .תרגבתמ ,הלישבמו תכלוה היברעה
ם ע ,זאו .ולוכ ףרשנ רעיה :טפנה תויחפ תא ןמט םהב תומוקמה לכמ ,תחא־תבב
! ןטקה רפכה וינפל הלוע ,לפרעה ךותמ ,ןשעה ךותמ הנהו" הפוצה האור ,רחש

ת דובע .(51 ׳ע) ״עקשש רבע לכ ךרדכ ,טשפומ רויצבכ דוסי־יטוטרישב שדחמ דלונ
ל ש רקחמה־תדובעל הליבקמ התצהה השעמ לע יברעה תא םירקוחה םירטושה
ב רעו־יתש ותוא רוקחל םיליחתמו ןבא לע [יברעה תא] ותוא םיבישומ" :הפוצה
ם ימלש םידומע ,תוצירחה ,תויטאה ,הדמתהה :ותוא עיתפמ הז ירהו .תועש ךשמ

א יה ילואו .(53 ׳ע) ״ויניע לומ תמקרנ שממ רקחמ־תדובע .הז יבג־לע הז םימרענ
?תינבלצה ?תיתימאה רקחמה־תדובע
ו צקל אבו .תוכרדמה תא חילדמה ,ךלכולמ ,ןושאר םשג דרוי ,ריעל רזוח רפסמה
, הייפרה ,ןקרופ ,ןוסא ,חתימה תורבטצה :ףרוחו ויתס ,ץיק־יהלש ,ץיק לש סומתירה
, ףרוחבו ;ןושאר םשגב ומצע שדיחו ץיקה תקעוממ החוורל םשנ ומכ םוקיהש רחאל
.ומצע ךותב סנוכמו דדוב ,ריעב וידידי לצא הפוצה בבותסמ ,הניצב
ת רשבמו תכשוממ הייפיצ לש ימינפה הנבימה רזוח עשוהי .ב .א לש וירופיס בורב
ל ומ״ב .("ריתי לש ברעה־עסמ") יטוריא ןקרופ םיתעל אוהש ןקרופו ,ןוסא ,תוער
. םיברעה םע וניסחי לש רשקהב וז הקזח תימויק השוחת יוטיב ידיל האב "תורעיה
ל ש תידוחייהו הפירחה םלועה־תשוחתל ףסונ דחא ןפוא ןאכ שי םא איה הלאש
ד וסיב םידמועש םה "תורעיה לומ״בש ימצעה־סרהה תקושתו טויסה ילוא וא ,רפוסה
ם יעבוק תערכמ תבצעמ הביבסכש םהו עשוהי .ב .א לש ומלוע־תשוחתו ויתובוגת
ר סח ,ביאכמו השק ץראה ףונ וירופיס בורב .וירופיס רתי לכב תימויקה ותדמע תא
.זוע םומע לש ערה־ישחור םיפונל המודב ,תיטנמור תופר
יעמשמ־דחו טלוב ילמס יוטיבל האבה ,ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמה תוהדזהב
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 טויס לש תוינוציק ידיל תיגולואידיאה־תירסומה הדמעה העיגמ /׳תורעיה לומ״ב
ה כובמה :םה וזה תוהדזהה יביכר .תודבאתה־תויטנו תוררופתה ידממ שבולה ימויק
ף וריצב םילשונמה םיברעה יפלכ תירסומ תחנ־יא הב שיש ,ץראה לע ונתוכזל רשקב
, ך״נתה ,תיתד החטבה לע םיכמתסמה םיינוליח םישנא ונתויה ירפ ינחור לובליב
ע טנ ,יפוריאו "ירכנ" טנמלאכ ונמצע תייאר ;וידעלב־רשפא־יאש ןורחא קומינכ
ר וצמו המחלמ תשוחת ךותמ םלש רוד ובציעש ,םירוגסה םיילארשיה םייחה ;רז

ד צה תא ,רבד לש ופוסב ,אטבמה ,ינומיר והשמל ,טויסל יברעה תכיפה ;ךשוממ
ה פוצה המכי יברעה ןמ תוחפ־אל ;ללככו םיטרפכ ,ונא־ונשפנב רשא יביטקורטסדה
. תכשוממה הייפיצה לע ויניעב ףידע הפורטסאטאקבש ןקרופה יכ ,הפירשה ץורפל
ם ירפכ תוברוח לע היונבה לארשי־תנידמ ,הרורב תילמס תועמשמ םישדחה תורעיל
— םירטוש ,רועייה־תקלחמ ,שא־יבכמ ,םילויט ,םיסכט—תוילארשיה תוישעה .םיברע
־ תשחורו תחצינ הביא לש םוהת ינפ־לע םישחרתמכ ,תיקסטורג הרוצב םיראותמ
, הבוהאל ,באל ,םידידיל דוגינב ,ונמויקבש טויסב שחה דיחיה אוה "הפוצ״ה .האנש
. םישפיט לש ןדע־ןגב םייח אלא המואמ םישח םניאש ,תורעיה לע הנוממה ןקזלו
ה ניא ולש ותמשא יכ ףא) יברעה ןמ תוחפ־אל םשא הפוצה היה הב ,הפירשה רחאל
ה יברעה הדליל ןורתפ תורעיה לע ןקזה הנוממה ןמ תופיצחב שקבמ אוה ,(הלגתמ
ן מ תיקסטורג תומד) ןקזה עתפל ןיבמ זא קר .רסאמל היבא חקליהב הדבל הרתונש
:וילע ץרפתמו הרעבתב הפוצה לש וקלח תא (תישילשה וא הינשה הילעה
א וה םימימחהו םיקומצה ויפורגאב ,לפנתמ שממ ,הפוצה לע לפנתמ אוה עתפל"
, ןכ .םישאמ אוה [הפוצה תא] הז תא קר ,רורב .םירטושה ותוא םירצוע ישוקב .הכמ
.(54 ׳ע) ״תאזה תדמולמה תויניצה םע ,םישטשוטמה םייפקשמה םע ,םירפסה םע הז

ן מ האנה ידכ דע ומע המלשההו םויקבש טויסה תייאר ? ״תדמולמה תויניצה״ יהמ
ל ש שאוימה ונוחכפ תא האטבמה תיטסיכוזאמ ןיד־תלבק ,תימצעה־תוררופתהה
ס רח שפחמה הפוצה :רתוי בר המ לש ולקשמ תעדל השק ןאכ ףא .ותודידבו הפוצה
" תורעיה לומ״ב .ותעצופו ותוא תבצעמה הביבסה וא ,םיישפנה ויעצפ תא וב דרגל
ר הזי לש יובשה ירופיסבכ ,הכובמ וא יגולואידיא ערק ,ירסומ ןויד לש ץמש ןיא
ת ינייפא השיג ;תוילשא אלב ,קהבומה ימויקה טויסה ןמיסב דמוע לכה ןאכ .םירחאו
.הנידמה לש תונושארה היתונש םירשע ןה תובצעמהו תועירכמה וייח־תונשש רפוסל

, "בירעמ") "ןיטח ינרק" רישב ,ץיבוקיבר הילד לצא המוד השוחת העיפומ הרישב

. ) 11.3.1966
2 1־ה האמב ן ינומךק םעט? םןתכרף םוטךח / תונשמ תוניפס םיב ופצ רקב םע
// .בר ברעו םיכלמ / םינבלצ תוחך$< וגילפה
ש £5ה / בהז לש םיפיצר / בהז לש תוינא ן םילמנב וללוגתה דשו בהז לש תמת
/  ,םילגה וענו שמשה הקירבהש םע / .םיקלוד תורע? / תואלפנ תובהל םהב התיצה
11 .ודךש לכה / .םינבלצה ויה םימימתו םירמא המכ / .םויטנזיבל םשפנ האצי
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ן יע ילחכ םידכנ / םהמ וחקל םהיתונב תא / םיחקפה לע לפנ םירצק ןיא דחפ
/ / .םךובכ לע וסח אל ן .הפךחק ן םחל ודילוה
/  םילמקחמכ םיפיה םידודנה ולע וכע לע / םחצמל וגילפה ראוצ תוקד תוניפס
ה מכ ן .םיבאז ל?ז לודג ןאצ / .ףושיבה תכרב תא םיאשונו םיריהמ םיריבא םלכ
/  םנקז תא רירב ומהז ךיא / חורב ענ רקחה תא םתוארב / תולהבה םהיניע וחךז
/1 .םישנה תא ךבקה לא םכשמב
/  םירפכב םהל ואתשה דאמ / .תלזב תומוחו םיפלצ ילדנמ / ונב םירצקמ ה3ךה
/1 .ול־ץגק םהירזממ
ו רצבמ לע וקרש לילגה תוחור / טרופנוממ זיקרמה לש וניע התהכ 12־ה האמב
א ב ןינועבצ שובל ןיד־א־חלס / םינציל הטמכ חרזממ ץרפ םקע חמר / .ימומגעה
ם הל השע אוה ןיד / בלכה רפוכה ךרי לע קוש םתוא חגנ םאר ינרקב / .חרןמה ןמ
/1 .ןיטח ינרקב ן ןיד
ם ימימתו םירקא המכ / .םילשורי אלו םלוע יוה אל / .דוע םהל התיה אל הכלממ
.ודךש לכה // םינבלצה ויה
ה שועה ,ירמגל םימת ריש וב תוארל ,תחאה .רישל סחיתהל תויורשפא יתש שי

ל כ אלבו ,ץיבוקיבר .ד לש םירחא ריש־יפונכ ,ירויצו יאכרא אשונב יטויפ שומיש
ת והדזה התוא וב שוחל איה הינשה תורשפאה .היגולאנאל הנווכ וא ילמס ןעטמ
ם אש .עשוהי .ב .א לש ורופיסב ונאצמש ינבלצה לרוגה םע תימצע־דיאל־החמש לש
ם עז־הטמכ עיפומה ,ןיד־א חאלצ לש ונידל הקזח הקיז התוא ןיינמ ןיבהל השק ןכ אל
ה לומעתה לע תלבוקמה תירוטסיהה היגולאנאה חסונכ ,םינבלצב הכמו יטפילקופא
ה פוקתל םינבלצה ימימ ךשמנה המוד וק האור איהש שוריפב רמול ילב .תיברעה
ת וינייפאה תושוחת המכ רואל םינבלצה תא ץיבוקיבר .ד תראתמ ,תילארשיה
ת וצראל ןיידע המכה ,רז יפוריא םרוגכ ונמצע תייאר :תילארשי תימצע־האקלהל
* רסוחמ םירזכא םינבלצה .שבוכ—?ץראה לע ונתוכז המ .(םויטנזיב) תורחא
ח וכה דומעי םימי־ךרואלש בושחל םה םימימתו ,שובכל םהילע ירהש ,הרירב
ה קולחה שממ וז ירהו .םתוחכונ םע םילשתו םתוא לכעת תיברעה הביבסהו םדצל
ם ינבלצה לצא םג ,בגא ,התיה היוצמ תונוש תושיג ילדבהבש) "םינוי״ו "םיצנ" ןיב
־ תיתדה האידיאה וז ,תילמסה םילשוריבו םלוע־ייחב םיצפח םה .(םמצע
, םירצבמ םינוב םה .םתנידמ—תילאירה םילשוריבו הכלממבו ,םהלש תיחישמה

ם ישבוכ ,יאבצה םחוכ תא םיריבגמ רמולכ—תלזב תומוחו םיפלצ ילדגמ
ר מולכ ,םהל םיאתשמ םירפכב ודלונש ם ה ירזממ ךא—ץראה ףונ תא םינשמו
ר צאנ ןימכ אוה ןיד־א חאלצ .רז עטנ אלא ףונה ןמ קלח םהיתובאב םיאור םניא
ם ה םיברעהו ןיד־א חאלצ יכ חינהל בייח רחא ןוויכל שוריפ ןויסנ לכ .ותרובג ימיב
? םיטירבה וא ? םיברעה ילוא—רז שבוכ הזיא םה םינבלצה וליאו ,ונחנא

*

ר נ־ןב קחצי לש ורופיסב העיפומ "תורעיה לומ״בש וזל המוד ימצע־ןוילכ תשוחת
רדנסקלא םשב םילארשי םילייח ינש .(1964 ץיק ,דכ ״תשק״) ,״לודגה רדנסקלא״
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ו מע אשונ רפסמה רדנסקלא .תילארשי הסובתב םייתסמה ןוירש־ברקב םיפתתשמ
ה צצפה ימויאל םינותנ ,תולילו םימי המכ םיעות םהו וילגרב עוצפה רדנסקלא תא
י כ שוריפב רמול ילב ךא בגנה ץראל המוד ,יטסילאירוס־ילארשי ףונה .ריוואה ןמ
, הובגו םיבנשא רסח ,חיופמו קנע ןינבל םיעיגמ םה .תויושחרתהל המיבה וז ןכא
־ רבדמב םירזנמה דחאכ םוהת יפ־לע יולתו עלסל קובד ,רצבמ קפס קיתע שדקמ קפס
ם ג אוה םוקמב רבעמה :יטסילאירוסה הנפמה תא השיחממ רצבמל הסינכה .הדוהי

ם ישנאה תדע ,עלקמ־תת אירבה רדנסקלאל .רבעמה תא למסמ קשנה .ןמזב רבעמ
ת ירוטסיה הפוקתל םיכייש םיארנ םהו דבלב םיניכסב םיניוזמ רצבמב םירזומה
ת ויתואב "לאבאנוא םאד וזנאג" :הקיתע תבותכ רצבמב לודגה םלואה ריק לע .תרחא
ת ועיפומ ןה .יניטל וא יקלטיא ןלוצליצ .תועמשמ ןיא םילמל .בוטיח־תוסג תויניטל
ו ד האוזנוג" :הדעה לש הנחלופ תולממ קלחכ רופיסה ךשמהב תויצאירווב
 .רצבמה יבשוי לע רדנסקלא טלתשמ וקשנ חוכב ."ןאבאר האוזנוג״ו "הלאבאנוה
ם צוע אוהש תמיא־לכ יכ םדריהל לוכי וניא אוה ךא ,ודגנכ דומעל םילוכי םניא םה
י ביטימירפ הדעה לש הייח־חרוא .תופולש םיניכסב וילא םיברק םה ויניע תא
, םימלסומ ,םה םיברע םא תעדל ןיאו ,קיתע יתד ןחלופ לע םירמוש םה .יאכראו
ת ויצאיסוסאה .םילייחה ינשל םירז םתפשו םנחלופ ,םתד .םיבכוכ־ידבוע וא םירצונ
י אצאצ ילוא :םייחרזמו םייפוריא תודוסי לש ףוריצ ןה םרואית ארקמל תוררועתמה
."ולדגש םירזממ" םתוא ,םינבלצה
, ויכרצל הישנא תא ליעפמ ,הדעה לע טלתשמ ,שבוכה ,"לודג״ה ,אירבה רדנסקלא
ה מע ובכשל ןושארה הלילב .תולילב ותטימ תא םההל הריעצ השא םהמ חקולו
־ רצי ותוא) הרפכו תוומ תקושת ךותמ תירותסמה הדעה ינב לא עוצפה ורבח לחוז
ר שקהב תיתודבאתהה הייטנה לא ורשוק יבכרהש ,ינאידיורפה "םוטאנאת״ה ,תוומה
ו ניע תא רקנל םיחילצמ םה .םהיניכסב עוצפה תא םיחבוט הדעה ינב .(ילארשיה
ת וומה־רציש הארנ הליחת .הלוע ותולעהל חבזמ ול םיניכמו אירבה רדנסקלא לש
. חבזמה ינבא תא דדומ אוה ופוגבו םהל הנענו וקשנמ קרפתמ אוהו ,ותוא םג ףחסי

ם ינומירבו םירודכב םהב רצוקו וקשנב ספות אוה ,וילע רבוג םייחה־רצי ףוסבל ךא
א יצוהל ,תובהלב הלעמ אוה םהידירש לכ תאו ,חבזמל ביבס םיערוכ םלוכש העש
ו תיב לא הרזחב ךרדב והחניו םייניעל ול היהי ןעמל ומע וחקול אוהש ןטק רענ
ם ושמו ,וחצרל הסנמ אוה תולילבו ואנושו ותוא ךילומ ןטקה רענה .ומע ינב לאו
ס פות אוה דימ תולילב רענה םוקי רשאכו ,רענה ראווצ לע ךכריו רדנסקלא ןשי ךכ
ם ע רדנסקלא ידודנב רופיסה לש ופוס .וקנחל זלה הסנמ םעפ־ידמ יכ ןנוגתמו וב
ו תיב לא רדנסקלא עיגי אל םא ."התמו תטקושו האנ" ץראהו ,תכשמנ האנשה ,רענה
ר ענה תא תימיש ומצעל חיטבמ אוה ,עיגי םא ;רענה ידיב וא ןעצפמ תומי ,ויחא לאו

.שמר תמהכ ויכרי תחת חמוצה
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ר דנסקלא גוסמ םישבוכ םע וא םינבלצה םע תוהדזהה ילב םג םא ,תומוד תושוחת
" םיזעה תעבג" ,רבדור סומע לש רצק יריטאס רופיסב יוטיב ידיל תואב ,לודגה
ן מ ,ןיעמסא־ובא ובשו ןקז יברע העורב רופיסה תליחת .(1967 ףרוח ,דל ״תשק״)

אלפה יפב המשו ורפכל הכומס העבג לע ויזע תא העורה ,ףיאנ־ךייש־תבר׳ח רפכה
ת ורעי תא וסרהש ןה יכ ןברוחל למס ןה םיזעה ,בגא־ךרד "םיזעה תעבג" םיח
ם שב יצוביק בושיי העבגה לע םידוהי םיצולח םימיקמ טדנמה תפוקתב .ץראה
ה שרפ ,הנידמה ינפלש םינשב התישארש תיריטאס השרפ תחתפתמ ,"לומתא־םולכ"
ן אכ ונניינע ןיא .ץוביקה לש ילכלכה ונברוחל האיבמו הנידמה תונשל תכשמתמה
ל ש ומויסב אלא (ץוביק ןב אוה רבחמה) םייצוביקה הרבחהו קשמה לע תרוקבב
ם ינקרבו םיצוקש קשמה רצחבו ,םמוש לכה ,םילולה ,םיתבה ,בזענ םוקמה :רופיסה
ב הוא אוה" יכ רמואה ,ןיעמסא־ובא ,ןקז העור לש ולילח לוקל םיזע תועור הב ולע
ם יצפקמה ,םיכרה םיידגה הארממ הנעבשת אל תוששעה ויניעו הערמב ללחל
ת א לומתא קר שמישש ,לודגה הליכאה־רדח לש תוגרדמה הלעמב םיבבותשמו

."׳לומתא־םולכ׳ ירבח

" ןאל תאצל ןיא יכ / ברקל תאצל ןיא יכ / םייתפשמ ןיב ץבור / ןטק־ןטק םלוע״
ץ בוק תא חתופה ,"דדונ לוח" הרישב ,ץוביק־תרבח איה ףא ,ריאמ הרימ תבתוכ
א ל ונחנא" ,רחא רישבו ינוי־תמחלמ ינפל ובתכנש םיריש ,"לכה אל" היריש

:"ןאכמ
/  .ףולח קר ונחנא / .םירבוע קר ונחנא / .רבעמ .םשמ םא יכ / ןאכמ אל ונחנא״

11----.רבשו תוברח ןיב / ךורא עסמ ךותב
א לו / .םינופ ונא רםכו ן הפ ונרבע הנה / םייתניב קר ונחנא / ןאכמ אל ונחנא
/ / .םינבאו ץעל / ונבל רושקנ אלו / םימה התשנ אלו / רבד חקנ

א לו / הפוס תא ונדביא ן התישאר ונחכש / ךרדה הכרא המו / ךרדב קר ונחנא
.(12 ׳ע) ״הפוס קוחצו / רמו / רצק ףולח רישו / םייתניבה רמז קר / רבד רתונ
ת א תונשל תלוכי־רסוח ,רוצמ ,תופקומ לש ,תורז לש תוינבלצ" תושוחת ןאכ ףא
.ימצעה־ןדבאה לא הייטנו ,הב םינותנש היצאוטיסה

ל ש תינוציקה תירסומה המגמה ירפ ,ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמה תוהדזהה דצב
ל ש ימויק טויס תכפוהו יגולואידיאו ירסומ ערק ירפ תויהמ הלדחה ,"םינוי״ה דצ
ו תוא םע תוהדזה לש רחא גוס ונא םיאצומ—ןדבא לש היגולאנאו תימצע־השנעה
."םיצנ״ה דצמ םעפה ,לרוג
ד ילי רעש־בוהצו ריעצ הרומ לע רפסמ ,"שורית לאירבג תשרפ" ורפסב ,ולש קחצי
ת אצלו ,"הגלבה״ה תא רובשל 30־ה תונשב םילשוריב וידימלת תא ךנחמה ,הינמרג
בלצה םע האוושהה דוסי לע ויתונויער תא תיתשהל הסנמ אוה .שממ לש תולועפל
.םתדמשנו—ןיא םאו ,םיילפכ םיקזח ויהו םלרוג תא ואר :תניחב ׳םינ
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ל ש ישש שוח ןיעמ ונב חתפל לדתשמ שורית רמש ךכל ונתעד ונתנ רבכמ הז"
ק רו הלש הארוהה־תטישל ךייש הז רבדש ונייה םירובס .םינבלצכ ונמצע תייאר
, םהמ דחאכ ימצע תוארל הטונ יתייה אל הליחת .ותנווכ ףוסל ונדרי ןכמ־רחאל
שורי ידוהי תא וחבטו הצנגמ ידוהיב וערפש הלאל ,דבלב ןוימדב ולו ,ךייתשהלו
ל ש םיסרטניאה םע תיערא תוהדזה לש וז דומיל־ךרדל יתלגרתנ הכ ךא .םיל
ה רובג לש לעופ לע חמש ,תחא םעפ אל ,ימצע תא יתאצמש דע בלצה־יאשונ
ו רופיס ילע עיפשה דציכ ינרוכז .םתלפמו םדי־תלזא לע רעטצמ יא ,םהלש הנובתו

ת ליאמ ןויטאשמ וניר ךרעש ,אילפהל זעונה ,המחלמה־עסמ לע שורית רמ לש
ת ורייש ןתוא ירחא יתבקע בהלנה ינוימדב .זא׳גח יפוחבו ףוס־םי תואובמב ,המורד
. םיה לא תאצלו םש ןביכרהל ידכ תליאל תוינא יקלח ריבעה םתשבד לעש םילמגה
ה יהש העש וישנא םע יתבכר .׳גבאר לעו באדיע לע ויתוטישפל הז ינבלצ יצ יתיויל
ם יכורא םיחווט לע !ערפנה ברקה ןועגש ותוא לכו ,הנידמ שוביכ ןיבל םניב עשפכ
ו חבטנו וכוהשכ ,רמה ףוסה אובב יתרעטצהש דע ימדב ךסמנ הכ השביו םי לש
ה יהשכ ,ןכמ־רחאל בר ןמזו ,ירבח םג וספתנ וז ןיעמ תוהדזהל .זא׳גח תולוחב
ה ענש עשת הביטח לש הילחזו הבכר־ילכ ינפל םירייס לש פי׳גב וכרד השוע ריאי

ל אירבג לש הז רופיס היה ,הקתפרה ויצחו הזועת ויצחש עסמב ףוס־םי יפוחב
.(25־26 ׳מע> ״הליל לש תועשבו םוי לש תועשב ומדב בהבהמו בש
:יפוסוירוטסיה ןויד אב וז תוהדזה תשוחת דוסי לע
. שורית רמ םע וניסחיב שדח קרפ החתפ רשא הלאשה תא לאשש ןד לש ורות אב"
א צמנ רמוחב ןויע ידכ ךותו /םינבלצה לש ץוחה־תוינידמ׳ היה ןד לש ואשונ

י אדכ םאה׳ .ונתפוקתל הפוקת התוא ןיב הלבקהו האוושה ןוצר ידי־לע דרטומ
ם יברעה ןיב םויה םימייקה םיסחיל םינבלצהו םיברעה יסחי תא׳ ,לאש ׳,תוושהל
.(םש) "׳?ירבעה בושייה ןיבל
! תוושהל ונא םיבייח ירהו" :ץרמנו ףיקת לוקב שורית לאירבג הנוע ךכ לע
ה תואב דמשיהלו תויועטה ןתוא לע רוזחל אל ונא םיצור םא חקל דומלל אוה חרכה
י ושעה חוכ לש רוריפ לכ ונילא ברקל ,רוזיאב בלתשהל עדנש אוה חרכה !הרוצ
ן מ רתוי בוט ןפואבו ,וניביוא ןיב ררועתמה ךוסכיס לכ לצנלו ,ונתבוטל לועפל
.(ם ש) םינבלצה
ה תיה םהלש תירקיעה היעבה׳ .רמא ,׳ונלש םינבלצה לא בושנ׳" :ךישממ אוהו
ם ייתומכ תונורתי הל ויהש הביבס ינפב ,יתוכיא ןורתי תרזעב ,הדימע לש וז
ת וביסש רורב ירה-----------? והשמ םכל הריכזמ וז היעב ןיא יכו .םירורב
ו נמויק תיעב----------.וננולשכ תוביס םג תויהל תויושע היעבה ןורתפב םנולשכ
ת פלוח הדוזיפא אהנש וא ,ןוכיתה םי חרזמ לש וז העוצרב דמעמ■ קיזחנ םאה .ןאכ
. (27 ׳ע) "׳םילבה־לבה אלא וניא ראשה לכ .היעבה איה תאז ? םינבלצה לש וזכ
ם לועה תנומתמ רדענ היהש ,םילגנאה ,ישילש םרוג לע עיבצמ ,דימלתכ ,רפסמה
נאה יפלכ ןווכמ תויהל בייח קבאמה רקיע ןיא םאה .יברעה םלועהו םינבלצה לש
:שורית הנוע ךכ לע ? םילג
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. יברעה חלפה ןמ וא ךממ תולק־רתיב ןאכמ קלתסהל יושע ילגנאה .העוט התא"
ן אכמ וקלתסת אלו ,ןאכ םכתיב תלפהו התא וליאו ,ותיבל בושיו דבכתי ילגנאה
י כ רוכז דימ תא שולתי ימ איה הלאשה .שממ לש הדירגו השילת רחאל אלא
.(28־29 ׳טע) ״ןיד־לא־חאלסל ךפהיל יושע ןוכיתה חרזמה לש חלפה
ת יטסילאיצוס הנבה לש ןורקע לע ןומאה" ,"םילועה תונחמ" שיא ,םידימלתה דחא
ן כתיי אל יכו ? הז תא הז שולתנש אוה חרכה יכו״ :לאוש ,״םימעה ינש ילעופ ןיב
״? םולשב הז דיל הז היחנש
. רוציקב העש־יפל ךל הנעאש אלא" ,שורית רמוא ,"הכורא הרבסה םינועט םירבדה"
ר קי יתימאה םולשה .םולשל םינכ םייוואמ ררועל ידכ תיחרכה יהשלכ תושתכתה
" ...ךכמ ונשאונ םרט םיברעהו ונא .תרחא ךרדב וצפח תא גישהל שאונש הזל קר

.(29 ׳ע)
ם ע המחלמה תייאר לא "םימע־תווחא״ב המימתה הנומאה ןמ רבעמה ןאכ רזוח בוש
ת בהא ,וילא ותדהא תא ריתסמ וניא ולשש לרוג ,ונממ ענמיהל ןיאש לרוגכ םיברעה
, "ןוילע םדא" ןימכ רפסב שורית לש ותומד .תראפתהו זועה ,תוירבגה ,המחלמה
ש י [שורית לאירבג לש] ותומדב התע ינא רהרהמשכ" :שפנ־זעו ריבא ינבלצ םחול
ת א ןיבמ ןהלוש־לש־םינוירוטסיהל דוגינבש הז ,ישעמ ןוירוטסיהכ ורידגהל ינא הטונו
: תרחא הרדגה יתעדב הלוע םימעפו .ונמז לש חדקאה ןיבל רבעה תורוקמ ןיב רשקה

ה יה ףתושש םישישקה ויתימעמ יניעב אוה קוחר המ—הכ םאו הכ םא .ןיוזמ איבנ
ה לא ,ונימי לש םיריעצה םירומה ןמ—רתוי דועו ,םירומה־רדחל ותעשב םהמע
ם הל םיקינעמו היגוגאדפ לש םיגד־ןמש ףכב םנוזחו םתמשנ ןוזר תא םיאירבמש
, הנומאו הריפכ יקדייח אלל ,תרטסופמה היגוגאדפה וז תא יתאנש .םיימדקא םיראת
. (144־145 ׳טע) ״הנש האמ תב הרבחב הינמכ החוטבו הדילמ םירס לש ויחלכ הקלחה
ר פסה) לארשיב 60־ה תונש לש "םינוי״ה אלא םניאש ,"םיסירס״ה דגנ וז הסרתה
. דאמ דע תוחוד תויצאיסוסא הלעמ איה וליאכ ותעשב היה המוד ,(1964־ב עיפוה
ל ש םהיתווקת תא אלו ולש לש תירזכאה ותיזחת תא ינוי־תמחלמ הקידצה דבעידב
ד ימת םיקדוצ ונלש הז םלוע־לבחב יכ הנקסמל עיגמ החא ךחרכ לע .םולש־יפדור
.תובוטה תונווכה ילעב םיטסימיטפואה אלו חוכ לע םינעשנה םיטסימיספה
, םהיניב רוד לש לדבה .ו״צרתב םילשוריב עשוהי .ב .א ;ט״ערתב הירבטב דלונ ולש
ל דבהה ןיא ילוא ךא .תינבלצה המגודב םישוע םהש שומישב ימוהת הארנה לדבהו
ן יבל וניניב םיסחיל תירסומ תועמשמ לכ ןיא םהינש לצא .הארנ אוהש לככ בר
י מצע־םרה תנכסו סרה ,תונפקות קר שי .טלחומ שואייה .תיחצנ איה הביאה .םיברעה
ד חא בלש אלא וניא "תורעיה לומ" לש םזילאטאפהש רשפא רבד לש ופוסבו .ןדבאו
, תווצקה לא ףחוד שואייה בצמ ;שורית לאירבג לש יתמחלמה םזימיספה ינפל
־ סאטאקל ,הפירשל ,המחלמל םיפצמ שורית לאירבג םג ״הפוצ״ה םג .םישגפנ תווצקהו

ת וננוכו דימתמ רוצמ תשוחת התואמ ,קינחמו קיעמ חתיממ לאוג טקא לאכ הפורט
ב יואה יכ רמולו הנעי־תב השעמ לוחב םהישאר ןומטל םינכומ םניא םהינשו ,הכורד
.אובי אל ןוסאהו וימויאב תוניצרב ןווכתמ וניא
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ם ייוטיבו םייוליג םידמוע רוצמהו המחלמה תשוחת ןמיסב הבצועש תורפס לומ
, ירבעה בושייב תוארלו ריכהל םינכומ ויה אל םתליחתמ רשא (םייטילופו) םייתורפס
ת ופיאשל קוספ־ףוס ןימכ ינוי־תמחלמ ינפלש הנטקה לארשיבו הקולחה תוינכתב
־ םולשב בצמה תא איפקהלו הרעזימה םתנכתמב הלא תולובג לבקל וטנ אלו ,הלודגה
ו מצעל דרפנו ידוסי ןויעל היואר וז המגמ .םיברעה ךכל ומיכסה ול םג עבק־לש
י נפ־לע ערתשהל ןוצרו תונדא ייוליגב האצמל ףא ןתינ .גרבנירג .צ .א לש ותרישב
ם י ןושלמ :״םירבעה ץרא תריש״ב רימא ןרהא לש וחסונכ ,״הבחרהו הלודגה יצרא״
— לודגה םיה דעו םילודגה תורהנה ןמל ,קשמד תורהנו תרפה ימ דע תליא םיו הרצב
־ ב "ףלא״ב הנושארל ספדנ .1967 ץיק ,ול ״תשק״) ״אב הז הנה לודגה יצרא רחמ״

. ) 1949
ו ירישו ינוי־תמחלמ רחאל עיפוה ,"םיטהרב רוסא ךלמ" ,ןתיא ןתיא לש ויריש רפס
ת שוחת ןתיא לצא אוצמל רשפא ,דחא דצמ .הירחאל םקלחו הינפל םקלח ובתכנ
ת וריש״ב ואישל עיגמה תונדאו תוטשפתה ןוצר םתמועלו ,םישק םיימויק תוקפסו רוצמ
.ץבוקה לש רחואמה וקלחל תוכיישה ,(ל״נכ ,1967 ץיק ,ול ״תשק״ םג ׳ר) ״המחלמ
/  ןאכ היהת דוע ןמז המכו / התא המו ימ / התא ןכיה / םע םע״ :ןתיא בתוכ
ל ש התייפיצב רישה לש ומויס ; (14 ׳ע ,״רבדמה לע רוא״) ״ללכב םא / םע םע
, הרעבת אלא ,סויפו עגור רמולכ ,םשג הניאש ,תלאוגה תוגגופתהל הפורשה ץראה
ה כחמ הפורשה ץראה ן םשגל הכחמ הפורשה ץראה" :תרהטמ המחלמ ,הפורטסאטאק
. (17 ׳ע ,םש) ״שא לש אלא םימ לש אל / ,םשגל הכחמ הפורשה ץראה / ?םשגל
ה מחלמ םרטב לש לארשי וז ,הרוצנה ,הפורשה ץראל וסחי עבומ םירחא םירישב
, (20 ׳ע ,״הקעצ״) ״ונל שיש תאזה הרוראה המדאה לע ראשנ ינא״ :תוטשפתהו
. (30 ׳ע ,״םיעבורמ״) ״הרוראה המדאה ןטב לא םידרוי םירמגנה םימה״ :רחא םוקמבו

ם ימח םיבשמב / רהנה רבעמ תוחור תואב וישכע״ :תורזהו תושילתה תשוחת ןאכ
ן אכ .(70 ׳ע ,״רהנל רבעמ״) ״ןאכ היהנ ילוא ן םע ןאכ היהנ ילוא ן םיקזחו

ם ילועשמב בר םע ילגר תחת ן קובד רפעו ןבא ישאר תימואתפ הייטנבו" :םויאה
ם ג ןאכו .(75 ׳ע ,״שא בוש״) ״םיארפ תייפיצב שמשה ץרא רהנה חרזמ / םיקדוהמ
/  ןאכ אל ינא ,ללכב אל ,ינא אלו / םהייחמ םיעדוי אל ןאכש םישנאו״ :רוצמה
.(82 ׳ע ,״רהנה ץראמ״) ״םילפונ תונוירש ןיב ן רבוע ינא םימותס תואובמב
שפתהו רגסהה תצירפו תונדא תושוחת תולוע ולא תורזו קנח תושוחתל ליבקמב ךא
ם הל וקחציש םיקחוצש הלאו" :"םיקחוצש הלאו" רישב חרזמה יבחרמ רבעל תוט
, יל שיש המדאה־ילגר ן םיפנוטמה םיעורקה ידגב לע ורבדיו וקחציש / לזאזעל
ו רבדיו ובשייש םוקמב / ובשייש .םהל וקחציש םיקחוצש הלא ן .םיפשפושמה םילדנסה
י נפו עבוק ינאש םוקמב תולפונ / ףיעמ ינאש תודבכה םינבאהו / .םהל וקחציו ילע
. (27 ׳ע) ״ןתחונמ היהת םשו ן םלועל הנראשית םשו ן םיעבוק םייתמאה חטשה
/  לובג תא יתרבעש הרק םעפ״ :ךכ־לכ ארונ וניא ,ותוא םירבועש העשמ ,לובגה םג
/ לובגל רבעמו / םינפב הנתשנ אל רבד ומכ / ץרא התוא התיה ,ןבומכ ,ץראה
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/  םיתבו םדא תויומד םיכפוה ן תושק םינבאו םיצע / םירבד ךיא תוארל יתלוכי
/  עריא אל םולכ ומכ ,ונלש ,חוטב לובגל רבעמ יתחקפנש דע ן הריהז המיא יררועמ
ם ויסבו .(9 ׳ע ,״לובגל רבעמ םיעטק״) ״לובג ןיא ומכ ן טושפ היה עריאשה ומ
:ינוי־תמחלמ רחאל ובתכנש ״המחלמ תוריש״ ךותמ ״המחלמ עסמ״ב ,רפסה
, ץרא יצח לע ,לכ־ירסח םירתונ ונחנא / הלודגה ץראל הבורק ההימכ יזוחת״
ר הנמ / הלוכ ץראה לע םמדב םימותח / ,ונלשו םהלש ,םילפונה רכז םע / םיקתונמ
.(121 ׳ע) ״תרפ רהנ דע םירצמ

ה וקתה ןיבל הנידמל תונושארה םינשה לש קנחמה בצמ ןיב תועלקיהל זע יוטיב
, שוטר ןתנוי לש הפיה ורומזמב אצמנ תולובגו תומוח רובשלו המחלמב ץורפל
ר מול רשפאו ,1965 ףוסב דוע ״וק״ תעה־בתכב הנושארל םסרפתנש ,״ךשחב יכלוהה״

י שק / םיכר יחא תובבל לע״—ץראה לע הסכמ דבכה לפרעה .ויוזיחב המידקהש
י רבע לככ דבוא / אבה לוקה תא עמשמ ן יחא ינזא םטוא אוהו /—,בל ירוצנו דרד
ד מוע רומזמה .(50—44 תורוש) ״םיחא תומחלמ עדוי / ביוא תומחלמ עדוי / קונח
, ירבעה םעל הלודגו תונדא בישתש המחלמל ,הלודג הרעבתל ,יונישל ןוצרה ןמיסב
ם יברעה .(283—282 ׳וש) ״תרפ תוצרא לע וחוע ן ןמגראב ותלקה ילוש״—זאו
ם יסנ בבג / זבו רבךמ ידדושל / בזכ יבחר בהואש ימ״ :םע־אל־םעכ םיספתנ
ל ע ופיס ריכשמ /—דרומ רבךמ תוחרא רכוש / תויצ דדונ רפס ליחל / ראפתהו
. (290—283 רש) "-------,עצב לעבו ףיקת לכל ן רכוש לכל ,רחוס לכל / וילמ?
/  םימודק רעו לכ תרוכ // ׳ופיס הצקב ןויצ עטונ ן רבךמל ץרא ןתו דע״ :האלהו
ף חסל תוגרךמו / שוטנ לוח—םומ יקיפא / ןאוזו דיסל ראפ ירע / ,זעה ךחלל ונת?ו
/  ץראה לכ תא תחשל ן/—םישרטל ריע תיךע לכו—הבוט הקלח לכ לכאי // ,רה
׳ וש) "—ךממ םדא ךמו יכ דע / דמוע סמל בוט לכ תישל / / המשל תבשונ םישל

ו יניעב םירכנכ םהש ,םידוהיה יפלכ שוטר לצא םייק טעמכ המוד םחי .(317—305
ל כ בלמ רקע" :זועו־םימודק־ינב לש ירבעה םעה ןמ קלח וכפה אלש ןמז לכ
י רבש ן באתקה? םדא קבא / ה.ןה ךמה םעה לכל ן דחא בבל היחו דע / ׳ירכנה
ב רקמ איקהלו /—,זבל ויה םע־יריךא / זובל הרד םיליצא־ןב / קנחהב תודע
ת ורוש) "ןומישיו שבעמ הלב / הרז ןקז תמכח לכן / םא־בלח םע קע וז / לער

ס חיה תא המודמכ םלוה ,"םדא קבא" ,קהבומה ינוירוג־ןבה יוטיבה .(347—336
. םירבע וא םילארשי וכפהי םרטב םידוהיה יפלכ ולו שוטרל ףתושמה "ינענכ״ה
ץ וחבמ ביואה םהש ,םיברעה לע ,דחא דצב :לופכ אוה רומזמב שוטר לש וגורטיק
ל ע ,ינש דצמו ,םהילע רבגתהל הוצמ רשא תודימ־יתחשומ םיארפכ ויניעב םהירהו
ל יךבהל ן הרוזפ יאב תד? לכו / ויתוגלפל םינמךח םע / תומוח רמוע םינמרח םע״
. (232—227 ׳וש) ״טבשמ םישנא טבשו ן השאל שיא ,שיאל שיא ןיב ן ץראה םע תא
, רבד לש ורוציק ,ידוהיה יפואה ,תידוהיה תדה ,םידוהיה םהירה "םינמרחה םע"
־ינב ,םירבעל ולוכ ךייש בוטה וליאו ,לארשיב גוליפ ידיל איבמו ער אוהש לכ
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ר וגסה הבצמכ .(334 ׳ש) ״דוהו תמא ףאוש לכ״ אב םהמ קר רשא ,זועהו־םימודקה
—םיברעה ןמ תוחפ־אל םידוהיה םצעב םימשא ץראה לש עוטקהו
/  ץראה בוט תא ולקאי וז / םירז ידליל שדק ריע / יכלמ דוד ריע תא תתל״
י תריב תא / םירצ דןב ישפנ תתל / רצ לכ ד$ רכמתהל ן רצ ילא רעשב קלחה
/  םיכחלמה תדע לכו /—ריחמ אלבו די םקאכ / םירצל ץראה לכ תא / םירצ דן?
^51 ׳וש) ״—דא!? ערו לודג להק ן םיכחלמה יכחלמו - ה זוח ,םינקזלו ,םהל .(530
׳ וש) ״—םולשורי ירעשל ן האלהמ ףלוקהו בוחס / ןותומו םילבנ תומ״ יכ שוטר

.)535—537
, (105 ׳ש) ״תרעובה שאה״ אובתו (97 ׳ש) ״הלודג הרעבת״ הלעת דוע ?הוקתהו
ר מאי ובל םדבו ן םךב ותי ונימו לע / וח?מ ילע םדב ותו / ןמאמ םת בל לכו״
ם עה לכו" .(548—543 ׳וש) ״וקפנו םדב שךקתהו / ברק םויל שךקתהו /—ןמא
/ —רזל ןתנ ותיר? תא / ובל םיפנח תא דוקא / רפע ףחלת וש?נ רצוא / הזה ףמה
, הנומךקו / הבוט הארי וצרא תאו / םייח בושן זומת ומכ / וימךמ לעבכ םוקי

. (698—689 ׳וש) ״—ץלא יספא דע םירהנמ / םי דע םדנ העךתשמ / ,םלוע רובט
.(724—723 ׳וש) ״—הימד ותכאלמ השוע רורא / םדמ ובךח ענומ רורא״ יכ

י נוציח קר וניא רוצמה !דחוימ יפוא רוצמהו המחלמה תשוחת תשבול שוטר לצא
, שוטר יפל "תידוהי" תוריגס ,תישפנ תוריגסב םייחה םישנא לש תימינפ השוחת אלא
ם ייחב ערה לכ .םיישפנה ויתולובגמ תאצל םילוכי םניאש םושמ וטיגב םייחה
־ תמחלמ הניא המחלמה .םה םיידוהי—דוריפה ,המוקה־תוכימנ ,רכנה לכ ,םיילארשיה
א ל ,םיברעה םע "ווק־םוטאטס״ל ןויסנ םוש אלב ,שוביכ־תמחלמ שוריפב אלא ןגמ
א לא ,הירחאלש תולובגב אל ףא—רומזמב יוזחה יפלו ,ינוי־תמחלמ ינפלש תולובגב
ת וריגסה תשוחתמ רורחיש לש טקאכ ,המחלמה ."ץרא יספא דע םירהנמ ,םי דע םימ"
ת לאוגה היווחה איה אלא ןצחומ וא ינוציח טויסמ רורחיש לש טקא הניא ,רוצמהו
, זועו םימודק ינב םירבע םעל—"םינמרח םע" ,ידוהיו ךמ םע ךפוה הב תררחשמהו
ה יופכ הניא המחלמה :רוצמה םגו המחלמה םג אופא םה םילופכ .םישבוכו םינודא םע
א לא ,ךוניחה לש םיירסומ םיכרע ןברוחו יגולואידיא ערק הניא איה ,היוזח אלא
ק ר הניא רוצמה תשוחתו .האג ירבעל "םדא־קבא" ךפוהה רהטמה השעמה איה־איה
י לואו ,םג אלא ,םהילע ונתמשנב רשא לפואה תלטה וא ,ונילא םיברעה תאנש ירפ
ו ליפא ,וטיגהו תורגתסהה תשוחת ,"תיתולג״ה תידוהיה המוקה־תוכימנ ידירש ,רקיעב
ע דוי־ימ רשא קהבומ ינוציק־ימואל רומזמ אוה שוטר לש ורומזמ .ןיוזמ וטיג אוה
ש וטר לצא .ותייארב םידקמ אוה התואש הנורחאה המחלמה איה ינוי־תמחלמ םא
, עשוהי .ב .א לצאו ץיבוקיבר הילד לש הרישבכ ,ימצע־ןוילכו הדחפה לש סותימ ןיא
ל כ תא קוידב ףיטמו עיבמ אוהו ,ןימאמ שוטר יכ ,זוע סומע לש ויפונכ םיפונ אל םג

ם ינכמו םיאור םיברעהש) ילארשיה ימואלה חוכה :םינשה לכ ונדגנ םיברעה םינעוטש
ת ונחבהלו תודרפהל בל םיש ילב ,"תונויצה" ,דחא לולכמכ ,קדצב םתניחבמו ,ותוא
הרוזפו םינויצ ,םידוהי לש "םדא־קבא" ןיבל "שדח״ה ירבעה םעה ןיב "תוינענכ"
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י נסרודו ימאניד חוכ אוה—דסחתמ לאמש לש רסומה־יטופטיפמ לטרועמב—(תידוהי
, ןוכיתה חרזמה לכב ,עירכמ חוכ שמשל תוחפל וא ,טולשלו ויתחת ריבדהל ןווכתמה
ת אז תעדל ילוא םיביטימ םיברעה .םייקתהל הנוצר םא תרחא הרירב לארשיל הל ןיאו

־ המשאה לש תירסומ תורפסב ןמזה לכ ונמצע תא םיעיגרמ ונא ירהש ,ונתאמ בוט
."םימחול חיש״ל דע ,ויכישממו רהזי חסונ תימצע

ב לב לובגה .לילכ התנתשה םימיה־תשש־תמחלמ ינפלמש ילארשיה ףונה תנומת
ם ניא בושו ,ונידיב—ןלוגה תמר ,םינקתשה־רזנמ ,םחל־תיב ,הללאמר שיבכ ,םילשורי

י וניש םג רשבמ תולובגב יונישה םאה .קומא־תצירל תבותכו שאר־תחטהל ריק
, קפס אלל .תינכת אלא תיטתסא הלאש הניא וז ?יתורפסה ןיוטיבבו וניתושוחתב
, רימש לש "לובגה" וליאו ,הינפל רשאמ המחלמה ירחא רתוי ןבומ שוטר לש ורומזמ
ם אות וניאו תרחא הפוקתל ךיישש והשמכ םויכ םיארנ ,זוע םומע לש ויפונמ המכ וא
־ תריצי לש ידוחייה הכרעש םושמ ,תיטתסא הניא הלאשה .השדחה תואיצמה תא
ם לוע שי םא .תונשיתהו תוילאוטקא לש דספהו חוירל רבעמ דומעל בייח תונמא
ן יא םאו ,יטנתוא ףונכ ובש היוצחה םילשורי ראשית ,"לובגה״ב בטיה בצועמ
ן יינעלמ לדח רפסהש םשאה אוה יזי׳פה יונישה אל ירה ,הפי הלוע יתונמאה בוציעה
ן ניאש תוביס ךותמ םימעפ ,תורפס־תוריציל םועמיעו הראה לש תופוקת שי .ונתוא
ה כרעהה לרוג אל .ןיאמ שי אורבל רשפא־יא ךא ,תוילאוטקא אלא תורוהט תויתורפס
א לא ונתוא קיסעהל בייח הנטקה לארשי תריוואב ובתכנש תוריצי לש תיתורפסה
ה זורפב יתוהמו ינכת יוניש ףא תרשבמ תולובגה תצירפ םא איה תערכמה הלאשה
ת שוחת המתו האנשה תומוח ףוס־ףוס וצרפנ םאה ?התעמ בתכיהל תודיתעה הרישבו
ל ש הפוקת ךכ בציתהל ידכ המידק •תומוחה וזזוה קר אמש וא ,רוצמהו תוריגסה
? יתוהמ יוניש לכ לוחיש אלב םיפסונ םירושע המכ
. הרוצנו הרוגס לארשיל החותפ לארשי־ץראמ רבעמה ןמיסב הדמע רורחישה־תמחלמ
. תוחיתפה תשוחת רוזחתו םולשה אובי הנה־הנה ,יערא אוה בצמהש השוחת התיה
ח רוכה ןמ הבזכאה תאו ,האנשו טויס לש תומוח ץורפל ןויסנה תא הלמיס יניס־תמחלמ
ר ורחישה־תמחלמ רחאל יערא הארנ היהש המ :ךכב רמאנ וליאכ ,״לפקתהל״ו בושל
י לוא .ןולשכל ןודנ תוריגסה תומוח תא ץורפל םכלש ןויסנ לכ .יחצנ תויהל דיתע
י ברעה רוצמה תייארו תומעפתההו שואייה ןמיסב תודמועה תוריציה לכש אלפ אל
־ תמחלמל יגיס־תמחלמ ןיבש רושעב עירכמה ןבורב ,ץראה־ינב ידי־לע ובתכנ טויסכ
.הנידמל ינשה רושעה אוה ,ינוי
ל ארשימ ,בחרמל רוצממ האיציה תא הלמיסש ,ינוי־תמחלמ רחאל םינושארה םישדחב
ה יסולכואה תניחבמ תוחפל) רתוי םיחותפ תולובגל םירוגס תולובגמ ,לארשי־ץראל
י כו ברק םולשה הנה־הנהש תויערא לש השוחת התוא ונתוא הדקפ בוש—(תיברעה
ר רבתמ רבוע ןמזהש לככ ךא .תירב ונמע תורכל םיברעה םיחרכומ הזכ ןוחצנ רחא
יכו ,וניפלכ םיברעה תדמעב רבד הנתשנ אל תילנויצומאו תינורקע הניחבמ יכ ךלוהו
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א ל םא ,תואבה םינשה םירשע ךשמל תוחפל "יחצנ" ךופהל יושע שדחה יעראה בצמה
ך ות םג םא ,םירוגס אצמינ בוש ,הנושארה החוורה־תחנא רחאל ,ךכו .תורודל
־ אל תויגולוכיספ םג ןהש ,האנשה תומוחש אלא .רתוי הברה לודג חטש לע הטילש
; םישדחה וניתולובג ביבס ,רבכ תוביצי ןה ןיא םא ,בציתהל תודיתע ,תויזי׳פמ תוחפ
.רבד הנתשנ אל לוכיבכ
, טויסכ םייאו בורק היהש ,לובגה לש תיזי׳פה הקחרהה םצע יכ םירמוא שי ? םנמאה
ה ער ונל תושחורה תונידמ םיפקומ ונדועש םגה ,ךכו .יתוהמ יוניש םושמ המע שי
־ ורטסואלקו קנחמ תשוחת לע רבדל הז היהי ךחוגמ ,ונדגנ ןדי־לאל רשא לכ תושועו
, השדח תוכיא תכפוה ,חטשהו קחרמה רמולכ ,תומכה .םישדחה וניתולובגב היבופ

.ישפנ בחרמ
, ומוקיש םיריעצ םירפוסו ונרכזהש םירפוסה ידיב ובתכייש םירפסו ,ואוביש םימי
ע ירכמב הבציעש השוחת ,רוצמהו המחלמה תשוחת תא יגוי־תמחלמ התניש םא ודיגי
ת ושוחתב תויחל ילארשיה םדאה ןודנ םא וא ,הינפל הבתכנש תורפסה ןמ רכינ קלח
־ ימואלה ןוויכה לש ולקשמ יכ יל המדנ ךא ,אבנתהל ןכוסמ .תובר םינש דוע ולא
ם וחכיפ המחלמהו יברעה טויסהש ,"םישאוימ״ה ןמ קלח םג וילא ףחסיו רבגי ינוציקה
יתעה שואייהו תימצעה־המשאהה ישגר לש םלקשמב שאר לקהל ןיא ךא ;תוילשאמ
חרתמש לככו ,ץראה־ינבמ םירפוס לש שדח ריעצ רושע לכ םע תולעלו רבטצהל םיד
ם קלח הרקמב אל .הקודיצבו התויחרכהבש תואדווה ןמו הנורחאה המחלמה ןמ םיק
ן אכו ריעצ ליגב ןאכל ועיגהש וא ץראה־ינב םה ןאכ ונרכזהש םירפוסה לש עירכמה
ת וסנרפמה תודליה תויווחש םירפוס לצא רשא דועב ,תועירכמה םתודלי תונש ובצוע
ה קלצ ןד ,רמות ןויצ־ןב ,דלפלפא .א ,לקנרפ ימענכ—תוילארשיצרא ןניא םתוא
ט ויסכ םיברעל סחיה תאו רוצמהו המחלמה תשוחת תא אוצמל ןיאש המוד—םירחאו

י פלכ עובקל ,רתויה לכל ,יושע תילארשיו תילארשיצרא הניא ותודליש ימ .ימויק
ת ירסומה הדמעה םג יכ המוד .דבלב תירסומ איהש היעב לאכ יביאנ םחי םיברעה
ט ושפל הדיתע ,תיביאנ איהש ןיבו העובצ איהש ןיב ,םהיכישממו ורוד־ינבו רהזי לש
ר שק שי יכ הנומאה לש טלחומ ןדבאו תוחכפתהה ךילהת םושמ ,לילכ לגרה תא
.ונמע םולש־תירבב םנוצרו וניפלכ םיברעה תדמע ןיבל םיערהו םיבוטה ונישעמ ןיב
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תורוקמ
.1958 ,דבוע םע .גלקצ ימי :רהזי .ם
.1967 רבמבונ ,״דלומ״ .ץראה ייברע לש םאצומ :קלופ .ב .בא

 החואמה ץוביקה ,"םירופיס העברא" ץבוקה ךותמ .1949 .יובשה ,העזח תברח :רהזי .ם
.1966
 ,תיתצובקה העונתהמ םיריעצ םירבח תצובק תאצוהב .תוננובתהו הבשקה יקרפ .םימחול חיש

.ח״כשת ירשת
.1965 ,הדסמ תאצוה דיל רוקמ תירפס .(םירופיס) ןתה תוצרא :זוע סומע
 .םיצוביקהו תוצובקה דוחיא ,יתעונת ךוניחל המב ,"תומדש" ."רחא םוקמ" לע חישרד

.ז״כשת ףרוח ,24 ןוילג
.1966 ,םילעופ תיירפס .(ןמור) רחא םוקמ :זוע סומע
.1968 ,םעל הירפס 1' דבוע םע .ילש לאכימ. :זוע סומע

.1964 ,ןקוש תאצוה .1948—1962 םיריש :יחימע הדוהי
.1966 ,ןקוש תאצוה .ןאכמ אל וישכעמ אל :יחימע הדוהי

.1966 ,םילעופ תיירפס .לובגה :רימש השמ
.1958 ,םילעופ תיירפס .שמשה תחת :רימש השמ
.1958 ,םילעופ תיירפס .(הזחמו רופיס) דול תודגאמ :רימש השמ
ה טטק") .24.5.68־ו ,26.4.68, 10.5.68 .ןועובש־וד ,״ץראה תאז״ .לאעמשי יקרפ :רימש השמ

.("םיירהצ־רואב
.1967 ,םעל הירפס / דבוע םע .םדאה לש ובצמ לע :הדש סחנפ
.1966 ,םעל הירפס / דבוע םע .ברקה :ןורהאךב בירי

.1968 ,םעל הירפס / דבוע םע .בילטוג הוח תורוק :ץרווש םירמ

.1967 ,ריבד .ברע־לארשי ךוסכיסב לארשי תדמע :יבכרה טפשוהי .18
.1959 ,תורפסל תורבחמ ,ארפ בשע ךותמ .(רופיס) רודכ לש ודוח לע :זפרוא קחצי

 ,רפסה םע ,םיברעה ייחמ םירבע םירופיס ץבוקה ךותמ .(רופיס) "ןומטמה" :דגמ ןרהא .20
.(1949 ,א תרבוח ,״תורוד״ ןועובש־ודב הנושארל ספדנ) .1963

 ןוטגא רופיס םירופיסה ץבוק ךותמ .הייחש תורחת ,תיז ץעב השעמ :זומת ןימינב .21
 ,ב״ישת "ץראה חול״ב הנושארל ספדנ הייחש תורחת רופיסה) .1964 ,תורפסל תורבחמ ,ינמראה

.)1951/52

.21.12.56ד 14.12.56 :םיכשמה ינשב ,(״אשמ״) ״בחרמל״ ,.ד לש רמה ופוס :דגמ יתמ .22
 ,דחואמה ץוביקה ,תורעיה לומ ץבוקה ךותמ .(רופיס) תורעיה לומ :עשוהי .ב םהרבא .23

.(1963 ,טי ״תשק״ב הנושארל ספדנ) .1968
.11.3.66 ,״בירעמ״ .(ריש) ןיטיח ינרק :ץיבוקיבר הילד
.1964 ,דכ ״תשק״ .(רופיס) לודגה רדנסקלא :רנךב קחצי
.1967 ,דל ״תשק״ .(רופיס) םיזעה תעבג :רגדור םומע
.1967 ,םילעופ תיירפס .םיריש .לכה אל :ריאמ הרימ
.1964 ,םעל הירפס / דבוע םע .שורית לאירבג תשרפ :ולש קחצי

 ,"ףלא" ןוילגב הנושארל ספדנ) .1967 ,ול ״תשק״ .םירבעה ץרא תריש :רימא ןרהא .29
.(1949 לירפא

.1968 ,דחואמה ץוביקה .(םיריש) םיטהרב רוסא ךלמ :ןתיא ןתיא
.2 ׳סמ ״וק״ ךותמ סיפדת .רומזמ .ךשוחב יכלוהה :שוטר ןתנוי

.2, 1967 תרבוח ,״תוא״ /ץראה ינב׳ תורפסב ׳ארונה ידוהיה׳ תומד :רזעךב דוהא
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