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דלמיבא תומ
ל ש יגולותימ רוביג אוה םכש ךלמ ךלמיבא
ו ירוביג לכמ רתוי .המצע-ברו יתיצמת■ רופיס
ך למיבא םיאתמ ,הדש סחנפ לש םירחאה
- ל יפוסוליפה חסונה לש תיתורפסה הגצהל
ו יתוריצי לכ רקיע אוהש ,"םדאה לש ובצמ"
.אבהל םג םתסהךמו ,ןאכ דע
יגש הז ןבומב "יטמיתוגומ" רפוס אוה הדש
' ייח .החסונ התוא יפ״לע דימת םילעופ וירוב
ת ועמשמ^רסחו ךורא רודזורפ אלא םניא םה
ז חואו ןוטלשה לע קבאנ ךלמיבא .תוומה לא
ק חשמב ףתתשה וליאכ ויתודסומ תא ודיב
ק באמב הרואכל םיפתתשמה םדאה״ינב ובש
- קחשמ םיקחשמ אלא םניא ערל בוטה ןיב
ך למיבא .ומצעלשכ ךרעירסה אוהש םייח
ל ע ינא יח דוע לכ" :ןהוכה סחנפל רמוא
, יבלב יתרמא ךכ ,המדאה יל יהת ,המדאה ינפ
, רמה םג ,ןחה םג ,אטחה םג .קחשמ תמב קד
’ םדוקו ..."ידיב היהי קחשמ לכה ,קותמה םג
ו תעד תיצמת תא דחא טפשמב חסנמ אוה ןכל
ן ורתי ןיאש תויה לכוי ךא" :םדאה םויק לע
ם ה ןיא ילואו ,ערה ןמ בוטל לאה יניעב
שמכ אלא םייחה ןיאו ,ללכ ויניעב םיבשחנ
: השיחלב ןהוכה בישמ ךכ לע ."וינפל קח
."התיעבמ תוזח וז ירה"
- ילע םדאה ייחב תועמשמה־לעב דיחיה רבדה
" יסמ רבחמה הטוס ןאכ .םולחה אוה תומדא
ח מע ינש ינפ״לע האצרהל הנופו הלילעה״רופ
. הימרזל היגולוכיספב ףלוצ אוהש ךות ,םיד
ו נא םיאב וכרד רשא חתפ ותוא" אוה םולחה
' יחממ ,תלשומה תרתסנה תוכלמה םע עגמב
ו נילא בנוגי הנממ ץמש רשאו ,לכב ,היכש
ימאה םיזוחהו םיררושמה ירבדב וא םולחב
ע רואמה" :טושפ םולחה לש ושוריפ ."םיית
ימאל ,אוה םייקו הווה רבכ ןה אובל דיתעה
עש אובל ןיתממ ונדועש אלא ,רבד לש ות
ת א ונל רשבל לוכי רשא אוה םולחה ...ות
, םה ךלמיבא לש וייח ןכל ."אובל דיתעה
ן כל .ומא המלחש םולחה תמשגה ,השעמל
ו תיילעו" ךלמיבא לש ותומל קד שי תועמשמ
."ומא תועורזב המיימשה

ם ירצקה םיקרפב הבר המצעו קתרמ םסק שי
* רמוח תא הדש לצנמ הב ךרדב ,רופיסה לש
ת ורוקמו יארקמה רופיסה ול םיקפסמש םלגה
- אה היפוסוירוטסיהב ףאו ,םירחא םימודק
- לע ,ולש תיטסיבימרטדהו תימיספה ,תינמוה
ת ינויער תוירוקמ .הבש תוירוקמה-רסוח ףא
ו ליאו ז רפוס לש ותנוכת תויהל תבייח הניא
א והשכ יתימא רפוסכ ןאכ הלגתמ הדש סחנפ
י תורפס שוביג יפוסוליפ ןויערל תתל חילצמ
ן מ דמל יכ הדש רמא רבכמ אל .הלועמ
ד וס תא טסיילקמו םייסאלקה םינוירוטסיהה
י כ המוד .רישעהו םצמוצמה הלילעה״רופיס
ר מא הכ״ל "ךלמיבא תומ" המוד לכמ רתוי
.ובוציעבכ ונכתב ,ה׳צינ לש "ארטסוטרז

ה מימשה ותיילעו ךלמיבא תומ :הדש סחנפ *
/טע 1969 : 99 ,ןקוש תאצוה ז ומא תועורזב

ה יופצה תוגייתסהה ףרח—אוהש רפס והז
י טויפ ,הארשה״בר ,ונימב־דחוימ—ויתועדמ
! ותלכי איש לא הדש עיגמ וב ,ינומידו

ר ודזורפ אלא םימדוקה וירפס ויה אל וליאכ
.ןאכ דע ךילומה

.ש ?

הבקסומב ןטשה
" תירב לש התריבל ןטשה תא איבהל ידכ
ח וכ" הברהל קר אל רפוס קוקז תוצעומה
עבש קזח "ףחודה חוכ״ל םא יכ "ךשומה
 ייח תיטייבוסה תואיצמה ןמ החירבה .םיית
ל כמ העיתרהו ,רתויב תישרש תויהל תב
ל יאכימל .תחאכ תדלוסו הקומע—הייוליג
ו רפסבו ,ולאה תונוכתה לכ ויה בוקאגלוב
ת א עיבהל חילצה רתויב לודגהו ןורחאה
י טסינומוקה רטשמה ןמ הברה ותוגייתסה
.תוירבה יסחי לש םבוציע לע ותעפשהמו

 ינה םיאשונ לש המלש היבוברע ללוכ רפסה
ד חאה רושימה .םירושימ השולשב םלוכ םינת
ם ישנאב ללעתמה ןטשה לש וילולעת אוה
ו תבילצו וטפשמ אוה ינשה רושימה .רטשמבו

לתו עושי ןיבש תומיעה עקר לע עושי לש
י שילשה דבורה .סוטאליפ סויטנופ ןיבל ודימ
. הטירגדמו ןמאה—השאו רבג ןיב הבהאה אוה
ת ולילעה שלש לכב םיירקיעה םיביטומה תא
איהש ,ערל בוט ןיבש קבאמב תוארל רשפא
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 ,רסומו תד תויעב לש תנווגמ תשקל ןיערגה
 בצועמ ולוכ רפסה ךא ,היפוסוליפו הרבה
 תוריטאסו רומוה היוורה תיתונמא תלוכיב
 והז .דחאכ םיעוריאלו תויומדל הנינשו געל
 םזילאירה ןמ קוחרו תולוקו םיעבצ אלמ םלוע
 תא בוקאגלוב רתוס ,השעמל .יטסילאיצוסה
 לש הרוש לכב הב דרומו תיטייבוסה תושממה
 תססותה הרותה תא לבקמ וניא אוה .ורפס
 תדדרמו ןבל־רוחשב םלועה תאו םדאה תא
.ישונאה םויקה תא ירמגל
 לככו ,םינטקה םיטרפב ןיינעתמ בוקאגלוב
 לש ויוליג תא םהב שפחמ אוה תמאךמא
 ךרוע אוה וישופיח תא .יללכה לשו טשפומה
 ־קעהו ,״הרוהטה הנובת״ב הדירמה תועצמאב
 ,ונמלועב ןכתיי לכהש אוה ותוא החנמה ןור
 בושח םייחבש "רתסנה" .תואלפנו־םיסנ ללוכ
 םימייקה םירשקהו ,"הלגנ״ה ןמ תוחפ״אל
 הברה םיקזח יזיפאטימח םלועל םדאה ןיב
 םישוחה תשמח לכב םיגישמ ונאש הממ רתוי

 רשפא םאו ,ילנויצאר״יא אוה םויקה .ונלש
 ,םותימה תרזעב קר הז ירה ללכב וספתל
 ןניא ולאה תורוצה לכ .ןוימדהו תודגאה
 תושמשמו ןכות• תואלמ ןה !דבלב תורוצ
 .רתויב תיתוהמ תועמשמ תלעב "הילאיר"
 איבמ ,ןטשה״ריצי ,הזה ינוימדה םלועה לא
 תונושארה םינשב הבקסומ יחרזא תא רבחמה
כ ,וזמ הלודג תוסרוקיפא .הכפהמה רחאלש
ותה .איצמהל ןטשה וליפא לוכי אל ,המודמ
תפ םידבאמ ,הרופא הרגישב םייחה ,םיבש
ל םילפונו םהילגרל תחתמ עקרקה תא םוא
 םלועה .רקפהה סותימ לש ויתועורז ךות
 םישנאהו ,ונממ וסיסב לטינ יטסילאירטאמה
אצה ימיב ויהש יפכ ,םתונטק לכב םילגתמ
 תודסומ םג !םילשוכ םישנאה קל אל ךא .םיר
למ םיריידה־ידעוו םירפוסה תדוגאכ םידבכנ
 ראתמ תוניצסה תחאב .תונלטבו תותיחש םיא
מו דרשמב תבשויה "דקיר הפילח רבחמה
 ךותל רזוח דיקפהש רחאל .םיספט האלמ
 לש היתוטלחה לכ תא רשאמ אוה וידגב
 "סובונ ומוה״ל רכז לכ ןיא ...הקירה הפילחה

דת !הבקסומב ןטשה :בוקאגלוב ליאכימ "
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 םיפיסומ היסור יבשות .הכפהמה החימצהש
 תרכינ ותעפשהש ,לוגוג לש וירוביג תויהל
.בוקאגלוב תריציב דאמ
 סותימל תואיצמה תא ךפוה רבחמהש םשכ
 ותבילצ לע סותימה תא ךופהל הסנמ אוה ךכ
 תואיצמ אלא דוע אלו ,תואיצמל עושי לש
 ןיב קבאמה אוה היוצימש ,תמייקו תדמתמ
 ערה ,בוקאגלוב לש ותפקשה יפל .ערל בוט
 תויגש .בוטל םויק ןיא וידעלבש חרכה אוה
 לומ עושי לש ותדימע .םייחה תיצמת איה וז
 בוקאגלובש קפס ןיאו ׳תכלוהו־תכשמנ יבלוצ
 עושי לש ותנשמ ךישממ תניחב ומצע האר
 ־אגלובל ומדק ךכב .תיבשלובה הכפהמה לומ
ו ארש 19״ה האמב םייסור תועד״יגוה בוק
 תוחוכ" ןיבש יחצנה קבאמב םייחה רקיע תא
."םיינומיד תוחוכל םייהולא
 "טסואפ" תא בוקאגלוב טטצמ ורפסל וטומכ
 ינא" :לפותסיפמ תזרכה תא איבמו התיגל
 ערה תא דימת רחושה ,אוהה חוכה קלח
 תוארל רשפא וז תועמשמב ."בוטה תא רצויו
 הנויערכ ומצעל םדאה לש תונמאנה ןויער תא
חבנ תויומדה לכ .הריציה לכ לש יזכרמה
יפכה .הז ירסומ ןחבמב—תולשכנ םגו—תונ
 ןימאמהו עושיב הריפכב הרושק ןטשב הר
 "טסירכ־יטנא״ה תא ןטשב תוארל בייח עושיב
 לע טלתשהל הסנמו םינמזה לכב םייקה
 ,טסירכ־יטנא אוה יטייבוסה רטשמה .םדאה
 עושיל תונמאנה איה־איה ודגנ המחלמהו
.ותרותלו

 זכורמ םוטאליפל עושי ןיב יגארטה חוכיווב
 אוה סוטאליפ .עושי לש ודצל רסומה לכ

 אמור תא דימעמה ,םגה חוכה לש וחילש
 איה תיתימאה תוריחה .םיימשה״תוכלמ לומ
 ויכרע תא לבקמה ,םדאה לש ימינפה שפוחה
 בלצה לע היילעה .בוסהו רסומה תוכלממ
 איש איה ויתונורקעל םדאה תונמאנ ךיתמ
 תוחוכ לכ םיריווחמ התמועלש ,הברקהה
 .ונלש וננמזבכ םיקוחר םימיב ערהו ןטשה
 "וסדרפ״מ םולשב םיאצוי ותבוהאו ןמאה קר
 ,ןטשה ללעתמ םהב םג ,םנמא .בוקאגלוב לש
 םירמושו םתבהאב םינימאמ םינשה םה ךא
 "יגחור״ה רבוג ךכ ידי־לע .םמצעל םינומא
 םיכוז םהו ,םיערה תוחוכה ילולעת לע םהבש
.רפסמה לש ודסחל



ו7וםוקילא

 בויקב דלונ בוקאגלוב ׳ץיבייסאנאפא ליאכימ
 הימדקאב רוסיפורפ היה ויבא .1891 תנשב
 הקומעה ותקיזל רבסה ילוא ךכבו ,תיגולואית
 דמל בוקאגלוב .תירצונה תויתדל רפוסה לש
 תישארב .דבלב םינש עברא הב קסעו האופר
 םשב םירוכיבךמורו םירופיס םסריפ הכפהמה
 םשב הזחמל דבועש ,"הנבלה הידראווגה"
 ולספנ םירחאה ויתוזחמ ."תוניברוטה ימי"
 ־לוב וסצע האר ריעצ ליגבו הרוזנצה ידי־לע
 לחה .יטסילאיצוסה הנחמב רתוימ בוקאג
 הרוש וליפא םסרפל ול ןתינ אל 1927 תנשמ
 ומוקמ תא אצמ אלש אופא המית ןיא .תחא
.תיטייבוסה תואיצמב
ה שע 1930*ב .בתבש המ לכ זנג האלהו ןאכמ
סה הלשממל ובתכמבו ,היסורמ תאצל ןימאמ
 היסורב ויתוריציל םוקמ ןיא המכ דע ריב
יפומה תודוסיה" תא הלעמ אוה .תינכפהמה
 םירוחשה םיעבצה :םייריטאסה ירופיסב םיע
 םיאטבמה (ןקיטסימ רפוס ינא) םייטסימה
 לערה !ונייח־יווה לש יפוס־ןיאה רועיכה תא
 עגונב הקומעה תונקפסה > ינישל הגיפס וב
יעהו ...תלשחנה יצרא לע תרבועה הכפהמל
 ינב לש ארונה םייפא תונוכת• רואית—רק
 םירוסיי ,הכפהמה ינפל בר ןמז ,ומרגש ימע
 ־ד׳צש־בוקיטלאס ,יברו ירומל םיקומע הכ
 החיכוה תיתורפסה יתדובע תונש לכב ...ץר
 טהלבו דחא הפ תיטייבוסה תונותעה

 .מ לש ויתוריציל יכ ,ותמגוד ןיאש
 ינאו ,תוצעומה־תירבב םויק ןיא בוקאגלוב
וצ תיטייבוסה תונותעה יכ תאזב ריהצמ
."טלחהב תקד
 תונוטלשהו ,רפוסל ליעוה אל הז יודיו םג
 ינועב יח בוקאגלוב .תאצל והוחינה אל
ו יתולחמ .1940 סרמב ותומל דע תודידבבו
 לע דוקשלמ והוענמ אל ונורוועו תושקה
 תביתכב קסע הנש הרשע-סיתש .ויתוריצי
 .תינחורה ותאווצ התיהש ,"הבקסומב ןטשה"
ה יצטיליבאהירה הלחה 50*ה תונש ףוסב
.ולש תיתורפסה

.פ .י

תייזהח רפס :םיקילא
 תרפסמה היגולירטה לש ןורחאה הקלחב
 -לא ייח" לש םרבחמ רזוח םוקילא ייח לע
 לשמנה ,תויזה־עסמב "ברעמ ףוסב״ו "םוקי
ואיצמ לש ןרבו ןכות לא ,תבכר־עסמכ
דוקה םירפסב ראית ןתוא תויושחרתהו תוי
שמ תילכת דע תדרל הנווכ ךותמ ,םימ
 ויה םימדוקה םירפסה ינש תולילע .ןתועמ
 ןתרטמש ,קחשמ־תולילע ,תוינוציח אופא
וימה ואוב דע םייחה תא עינהלו ךישמהל
 הכלהמבש היפיצ ,הלואגה םוי לש לח
 .ותעד־תולילצ תא םוקילא הארנכ חפקמ
 יולגו לפונ יתויה לש דיחיו דחא םוי"
 ומשל ןה ...הזחי ידש הזחמ רשא ,םייניע
 יתרזח וחוכמו יתללפתה הזה עגרה לש
 ־בר יטויפ עסמ והז ."תולפמה ןמ יתמקו
יחב ,רבעה לא ,הגונ המכח יוור ,הארשה
.לאוגה םויסהו תולגתהה רחא שופ
 רתוי הברה "תויזהה רפס" בורק וחורב
 זומת לש ותישאר לש "בהזה תולוח״ל
 םירחאה םיקלחה ינש לא רשאמ רפסמכ
 ,תויזהה עסמש ףא לע תאז .היגולירטב
 ־תיבב בשוי 44־ה ןב םוקילאשכ שחרתמה
 ותוא ריזחמ ,ימוי ןותעב האירק בגאו הסחמ
 תודליה לש "בהזה תולוח" לא קר אל
 ־אקיפה תולילע לא םג אלא הרוהטהו המתה
 ןושארה קלחה ןמ תיטוריאה הבהאהו הקסר
 הבחר תרגסמב ,ןכא .היגולירטה לש ינשהו
רופמ בל־תמושת שידקהל היה יואר רתוי
 קלחה ןיב תוינגומוה שי םא הלאשל תט
 .םינושארה היקלחל היגולירטה לש םילשמה
יגה לש ותומדב םילחה םייונישל םג ןכו
 וליאכ המודש ךכ ידכ דע םיפירח ,רוב
 ־לא תא תרבחמ תינוציח םייח־תלילע קר
.םירחאה "םוקילא״ל הז םוקי
 ןמ וז הרצק תרגסמב ךא ,הדבכנ הלאש וז
 קר וב ןיא "תויזהה רפס" יכ עובקל ןידה
 אלא רוביגה תמשנל ןוקית לש ושופיח םושמ
 ןימינב לש ותומדל ןוקית םושמ וב שי
וביגכ שממ ,ומצעב רזוחה ,רפסמכ זומת
קר ונניאש ,רתוי קוחרה רבעה לא ,ור
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