
השדח הסיפתל עצמימב הזורפה :הרומ לאומש
השדחה תיברעה הרישה לש

ת ינרדומה הרישהו ("הזורפב המיאופ" ןיעמ) ר׳תנ־לא תריצק יורקה יתורפסה גוסה
שהל וננמז־תב תיברעה הרישב ןושארה ןויסנה ויה אל יאזורפ בצקימ לע תססובמה
ם ירבחמ ובתכ םירשעה האמה תישארמ .הרישל (םוידמ) עצמימ תניחב הזורפב שמת
, ("הזורפב הריש") רו׳תנמ רעיש ,םנושלכ ,וא הזורפב הריש ,םירצונ רקיעב ,םייברע
ם יירקיעה תודוסיב אופא ןודל ונא םישקבמ .ר׳תנ־לא תריצקל עקרקה תא הרישכהש
ה מגמלו ר׳תנ-לא תריצקל וניב לדבהה תא תוארהל ידכ רו׳תנמ-לא רעיש־לא לש

.תינרדומה תיברעה הרישב השדחה
ן לידבהל ,(ר׳תנ) הזורפלו הרישל תוכתוח תורדגה שי תיסאלקה תיברעה תורפסב
, (ע׳גס) ימינפ זורח הל ויהי וליפא הרישב הזורפה תא ףילחהל אלש ידכ ,וזמ וז

ב ותכל (רצק) הנווכלו לקשמל ץוחמ תרחא תיריש הקינכט וזיא וא הרופאטימ ,בצקימ
ה בש ןושלה איה רשאב םנושלל םיברעה לש דחוימה סחיה ןמ עבונ הז םוחית .הריש
ת שלוגה דאמ דע תזרחתמו הבוצק ,תצלמנ הזורפב ןארוקב תולגתהה .ןארוקה בתכנ
ת ושיגדמ ,הריש אוהש השחכה ליכמ ומצע ןארוקהש הדבועהו ,לוקש בצקימל םיקרפל
- םדוק ויהש ,םייברעה םירקבמה ופיסוה ןכל .הרישל הזורפ ןיב לדבהה תא רתוי דוע
ה נווכה םרוג תא ,ןודינב ןארוקה לש ותזרכהב תובשחתה ךותמ ,םיגולואית לכ
.הרישה לש התרדגהל

. דאמ דע תירוטיר הזורפה התשענ (האלהו ג״הפסל 8־ה האמה) תיסאבעה הפוקתב
־ לא תא הגיהנהש ךותמ הרישה לש תוירוטיה תוטישה תא הל הצמיא וליפא איה
ה תוחתפתה אישל העיגה תלסלוסמה תאזה הזורפה .("תורופאטימה תונמא") עידב
ר ופיסב ןכמ־רחאלו ,("תרגיא"—הלאסר לש יוביר) ליאפר לש םינושה םיגוסב
ן ושלב הטילשב ירקיעה שגדה םשוה וליאכ המוד םש םוקמ ;המאקמה לש ינטשפה
.הלש תיתוזחהו תירוטירה הקינכטבו
, הלבקה ויה תוירקיעה תוקינכטה .יאזורפ ראשנ הלאה םיכלהמה לש אשונה םלואו
וחה השגרהה לש רואיתה םצעל תורופאטימו םירורבו םיטושפ םייומיד ,ימינפ זורח
ה ז לכ—םהילע םתבוגתו םיינוציחה םייחהו ,םימצע ,תונומת לש תיתוזחהו תינש
ק רש שי .םילשמלו המודקה הרישל ,ןארוקה ןמ םיקוספל םיזומיר לש עפש תיוולב
.םייסאלקה םירקבמה יניעב הריש ובשחיי ןעמל םהל רסח לקשמה
ת ובשחמ ,תושגרה רוסמל אל הזורפה תרטמ התיה תיסאלקה תיברעה תורפסב ,ןכא
, הלש תוירוטירה תוקינכטב הטילשו ןושלב לופיטב ןורשכ תולגל אלא יטויפ חתימ וא
, חתימה תא םיממורמ םניאש םשור־יזעו םישדח תולאשהו םייומיד איצמהל ןכו

.םיירישה םייומידה־רצואו השגרהה
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ה תיה העובט הליחתכלמ הזורפל הריש ןיב תינדפק הדרפה לש תאז תימלסומ הדמע
ן יבהל לכונ ,רוכזנ תאז םא .הזה םויה דע תמייקתמ הדועש תיתד הקנפשוג אופא הב
ם ירבדמה ־ישארש איהו ,תינרדומה תיברעה תורפסב הנימב־הדיחיה העפותה תא
■ יכלהמ לש םתעפשהב הרישל הזורפה ןיב רעפה לע רשגל םיינששגה תונויסנב
.םימלסומ ויה םיביריה רשא דועב ,םירצונ־םיברע ויה םייברעמ תורפס
־ רתמו ,ך״נתה ןמ התארשה תא הזורפב־הרישה הבאש תיברעמה תורפסבש אוה עודי
ה ריש ברעמב בשחנ תיכ״נתה הרישב קוספה :דועו .תינרדומו תיסאלק הריש לש םימוג
ם ושמ קר אל ,םירצונה־םיברעה לע לקנב הלבקתנ וז הסיפת .לקשמ ול ןיא יכ ףא הלענ

ל ש םיילותאקו םייטנאטסטורפ םימוגרת ךותמ יארקמה קוספה םהל היה רכומש
ץ מאמ שי ,תיברע םיבותכה ,םהלש הליפתה ־ירודיסבש םושמ םג אלא תיברעל ך״נתה
ן יב ךרדה יצחב יורשה יתונמא ןונגס חתפלו הזורפב תיריל הביתכ בותכל ןווכמ
ל ש תוקינכטה לע םידסוימ ויה הלאה םייברעה תוליפתהו תונונמהה .זורחל הזורפה
" תיב״ה תרוצב שומישה ,םילמו םייוטיב לע הרזחה ,הלבקהה ןוגכ ,יארקמה קוספה
ם ירפוסה תעפשהב ,ןכ לע רתי .םיסנאנוסאו תויצארטילא ,תואירק ,רזוח ןומזפבו
ת ורפסה לא שולפל תיטויפה הזורפה הלחה תיתפרצה הקיטנמורה לש םיררושמהו

.תיברעה
ה קיטנמורה לש םינמורו הריש־ירבד ואבו ועיפוה ט״יה האמל הינשה תיצחמה זאמ
ת ירישה הזורפה תוחתפתה לע קהבומ םתוח ועיבטה םהו ,יברע שובלב תיתפרצה
ת א הלאה םימוגרתה ודדוע תאז דבלמ .הזורפב־הרישה לע םימיה תוברבו ,תיברעה
ה ז ןונגס טקננש ךותמ םא ,רתויב תלסלוסמהו תירוטירה תיסאבעה הזורפה תייחת
.תאזה תיתפרצה תיטויפה הזורפה יוקיח ךותמ םאו םימוגרתב
ד חאה—יתיריש הזורפ לש םיגוס יגש השדחה תיברעה תורפסב וחתפתהש ןאכמ
ה קיטנמורה לש תירישה הזורפבו תירצונה תיגרוטילה תורפסב ,ך״נתב וישרשש
ה זורפבו ןארוקב וישרש רשא ,ימלסומה ירוטירה ןונגסה ,ינשהו ;תיתפרצה
.תיסאבעה
ה זורפה .תיברעב היריש הזורפ לש הלא םיגוס ינש ןיב םילדבהה םיבושחו םיבר םלוא
, דאמ דע תשטולמ ,תזרוחמו הבוצק ,הריהבו תינתלכש איה תימלסומה תירישה
ישעה השרומל םיזומיר הסומע ,תויתורפסו תורידנ םילמ ,םייאכרא םייוטיב תאלוממ
ת וקינכטב השמתשה איה .הצילמו לשמ ירבד ,תיברעה הירוטסיההו תורפסה לש הר
, םהימודו םהיפדרנ םדיצלו םירוגש ראות־תומש ,סנאנוסא ,היצרטילא לש תוכבוסמ
א והו לצאנ רובידה ךותיח .תונוש תוזרפהו הגלפהה־ךרעב בחרנ שומיש ללוכ
רועמ םייוטיבב תויטויפהו תורידנה ,תושטולמה םילמה לש ןשומישל קר םוקמ חינמ
, השקונו יתוכאלמ יפוא וז הזורפל וויש הלאה רכיהה־ינמיס .םירדגומ־יתלבו םילפ
ן ונגסה .תובשחמ לש חוליקו םיינאטנופס תושגר לש יוטיב ענמש ינוגדח רודיה
ח ורה־ךלה יוטיב תא רשפיא אוה .קיידמו רישימ ,רורב ,טושפ היה ,ינש דצמ ,ירצונה
, ינשגר ,ןוימד־ריתע אוה .םיינמלוחו םיגונ ,םינידע תושגר לש ףטשה תאו ןנובתמה
־סומה תירוטירה הזורפל וקקזנ םדבל םיימלסומה םירפוסה קר אל ךא .קדוהמו יריל
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ם תלכי יכ חיכוהלו םהלש ןונגסה תמר תא תולעהל ידכ תאזו ,םירצונה םג אלא תימל
.םימלסומה םירפוסה ,םהיחא לש וזמ תלפונ הניא .תיברעה ןושלב טולשל
 הזה ןונגסב ןופסה רשוכה תא הליג ןארב׳ג ליל׳ח ןארב׳ג יאקירמאה־ינונבלה ררושמה
ן ותעב וירמאמב תאזו ,הבשחמ לש תויוקדו םיקומעו םיינאטנופס תושגר תריסמל
ב יירוג־לא ןימא ירצונה יאנותעה ידי־לע קרוי־וינב רואל אציש "ר׳גאהומ־לא"

ם ירמאמ המכ ויה הלאה םייוסינה תואצות .שדחה ונונגסב ךישמהל ותוא דדועש
ה מסרפתנש "הקיזומה לע" ותסמו ,1903־ב ומסרפתנש הזורפב־הרישו תיריש הזורפב
ן ונגסב םיפסונ םייוסינב ךישמהל ותדדוע הלאה םירמאמה תחלצה .קרוי־וינב 1905־ב
.הזורפב־הרישב הז
, ינאחיר־לא ןימא ,רחא יאקירמא־ינונבל רפוס םסריפ ,"לאליה־לא" ןוחריב ,1905־ב
ל ש וכרוע ידי־לע המישרל ןתינש םש ,"רו׳תנמ־לא רעיש־לא" םשב הרצק המישר
ה סינ השעמלש ויארוקל ינאחיר־לא הליג 1910־ב קר .ןאדייז י׳גרו׳ג ,תעה־בתכ
ט לוו יאקירמאה ררושמה לש וכרד יפ־לע ישפח זורח בותכל היתומודו המישר התואב
, 11־¥01-56 66 תילגנאבו 1!¥61-81נז6 תיתפרצב יורק שדח זורח לש הז גוס״ :רמאו ,ןמטיו
ה נורחאה הגרדמה וז .(׳ררחושמה׳) קלטומ־לא םצעב וא רוח־לא רעיש-לא רמולכ
ירמאהו םילגנאה ברקב דחוימבו ,םייברעמה ברקב הרישה תוחתפתה העיגה הילא
י אקירמאה וליאו זורחה ילבכמ תילגנאה הרישה תא וררחיש ריפסקשו ןוטלימ .םיאק
ם ילקשמהו תויתרגישה תוינבתה ןוגכ הידוזורפה ילבכמ התוא ררחיש ןמטיו טלוו

ל וכיו תדחוימו השדח תינבת ןיעמ הזה ישפחה זורחל ול שי תאז־לכב .םילבוקמה
."םינושו םיבר םילקשמב אובל רישה
ת א אטבל ידכ טויפ לש הז גוסב ןארב׳ג םגו ינאחיר־לא םג ושמתשה ,ןמטיו טלוול המודב
י שפחה ולקשמ תוכזבש טויפ הז ןכש ,תויטרקומדה םהיתושגרה תאו םהלש םזיאתנפה
ו נעט ,ןמטיוול המודב .שדח ןוימדו םישדח תושגר ,השדח הבשחמ עיבהל לגוסמ אוה
י פל ,הפ־לע תיסאלק הריש ןונישו בצקימ ,לקשמב תאטבתמ הניא הרישה יכ וללה
ו יתושגר תונכ ,ותונשדח תא ,ררושמה לש האצמהה־חוכ תא םיליבגמ הלא לכש
ינכטהו הלאשהה ,ןונגסה ,רובידה־ךותיח ,םינשיה םיאשונה ירהש ,ותבשחמ תוריחו
ק ינעהל ידכ .ררושמה לע םמצע םיפוכ תיתרגישהו תיסאלקה הרישה לש םינשיה תוק
־ גישה לקשמה תא םווג רחא םיכילשמ םה ול השורדה תוריח התא יטויפה םנורשכל
.הרישל הזורפה ןיב ךוותמה שדח עצמימל םיקקזנו יתר
ו א הלבקהה ןוגכ ך "גתה לש תוירישה תוקינכטה תא םהל וצמיא ןארב׳גו ןמטיו

, רתוי שימג אוהש הזורפה בצקימ תאו ,םייוטיבה ןוזיאו הרזחה ,הבשחמה בצקימ
י אזורפה בצקימה המוד ,ןמטיו ירבדכ .םהיתושגרהו םהיתובשחמ תריסמל חונו ישפח
ל ש וזמ רתוי השימגו תישפח ותעונת .רבטצמהו קילחמה ,ריהמה םבצק לע םיה ילגל
.עבטב תוישפחה תועונתל רתוי הבורק איהו ,לוקשה בצקימה
ה ירטמיס לע דסוימה ,יארקמה ןונגסה תא םהל וצמיא ןארב׳גו ןמטיווש דועב םלואו
־ ירישב ותריציב ןושארה בלשב ינאחיר־לא ול ץמיא ,םייוטיבבו הבשחמב ןוזיאו
ןונגס תא םיידי יתשב החדו ,תוקינכט ןתוא לע ססובמה ינארוקה ןונגסה תא הזורפ
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ת פומה היהש םושמ יארקמה ןונגסה תא ינאחיר־לא החד יכ המוד .יארקמה קוספה
ד חא היה ינאחיר־לא .ןמטיו לש ישפחה זורחלו םייפוריאה הקיטנמורה ירפוסל
, וסרטנוקב ותוא הניג אוה .יטנמורה ןונגסלו הקיטנמורל רתויב םיפיקתה םיביריה
ה מוד הז ןבומב .תרחא תירשפא תונמדזה לכבו ,(1933 ,תורייב) ״םיררושמה ,םתא״
, הצירע ,תיטסילדואיפ איהש ןשיה םלועה תורפסמ תוקלתסהל ארקש ,ןמטיוול היה
ה נניאש הילע לפט אוה .םינפ־תדימעמו תילוכנלימ ,תעשורמו לבה־תונומאב הקיזחמ
ה ב רכינו ,תינמכח ,תיתוכאלמ איה אלא המימתו תישפח הריש הב ןיאש ,תיטרקומד
."הכולמה־םכ לש ורורג ...ןדמלה"
ה פי היה אל םינקיטנמורה לעו ןארב׳ג לע עיפשהש יארקמה ןונגסהש אופא המוד
ר ו׳תנמ רעישל ןושארה בלשב םינפ־לכ־לע ,ינאחיר־לא לש חורה־יכלהלו םיאשונל
ת א רתוי הברה ומלה ,תמייאמהו הרתמה ותמיענ ,ולש םיינכפהמה םיאשונה .ולש
ן ונגס־לעב ינאחיר־לא היה אל םצעב .יארקמה תא רשאמ ינארוקה ןונגסהו בצקימה
ד יוצמה ןונגס ול שפיח ךכ םושמ .ישיא ןונגס חתפל ונממ רצבנו ,תיברעב לודג
.ןארוקב אצמ ותואו ,ינמטיווה ישפחה זורחה לש הקינכטב
זהל ינאחיר־לא ץלאנ ,לצלצמה ובצקימ תאו ןארוקה לש ונונגס תא ול ץמיאש ןויכ
ב צקימה תא חפיקו םהל דבעתשנש ךכ ידכ דע ויתולאשהלו ולש םילמה־רצואל קקד
ן מטיו תונונגס לש םיירקיעה םהינמיס ויהש תונכהו תוירוקמה תדימ תאו ולש ישיאה
שהש םירשעה האמב ןושארה רפוסה ינאחיר־לא היה אל רבד לש ותימאל .ןארב׳גו

י וטיבל הרישל הזורפה ןיב ךרדה יצחבש עצמימ תניחב ימלסומה בוצקה ןונגסב שמת
ש מתשהש ,(1916—1844) ינארוח־לא םיהארבא ול םדק אלא ,תויפוסוליפ תובשחמ
902 1 ןיב ינארוח־לא םסריפ ולש ןועובשב .םיינוסאמו םייתד תונויער תריסמל וב
ב ור .םיתבל תקלוחמה הבוצקו תירוטיר תימלסומ הזורפב "תוסמ תרוש" 1908־ל
ז ורחב תופתושמ תונושארה תורושה שלש .תוזורח תורוש עברא םיבכרומ םיתבה
. לוקש בצקימל םעפב־םעפכ תשלוגה הבוצק הזורפב הבותכ הנורחאה וליאו דחא
936 1־ב) .אשונה תא םימילשמה םילוקש םיזורחב תמייתסמ תוסמה ןמ תחא לכ
.(םוקור־לא םשב ,ןרבחמ לש ותומ רחאל ,ולא תוסמ ומסרפתנ
ם סריפש םירמאמה דחאבש ינפמ הזורפב־הריש בותכל ינארוח־לא ןווכתה ונתעדל
א ל םצעב .הזורפב ןה זורחב ןה בתכיהל הריש הלוכיש ,ותעד תא עיבה ונועובשב
ז ורח תלעב הנורחאה הרושה ובש ,ריש־תיב לש וז הרוצל ןושאר ינארוח־לא היה
ש מתשה (1058—979) ירעמ־לא אלעלא ובא םודקה ררושמה .תיב לכב רזוחה םיוסמ
ו ב ,"תאיא׳ע־לאו לוצפ־לא" ורפסב םיזרוחמה םיתבה לש הנבמבו ינארוקה ןונגסב
ן תוא לע .ןארוקה תא תוקחל ןויסנב םשאנ ףא "תויפוסוליפ״ה ויתובשחמ תא אטיב
, ינאחיר־לאש רעשל םיילגר שי ךכיפל ."ןוצו׳ע־לאו כייא־לא" ורפסב ורזח תוקינכט
ר עישב רישה־יתב תטישלו ינארוקה ןונגסל קקזנ ,ירעמ־לאו ינארוח־לא תעפשהב
ם שב ,תילגנאל ירעמ־לא תרישמ םירחבמל יגאחיר־לא ימוגרת ךותמ .ולש רו׳תנמ

ויתוריצי בטיה ול ויה תוריהנש רכינ ,(1903 ,קרוי־וינ) 0£
.אלע־לא ובא לש
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י נאחיר־לאו ןארב׳ג ושמתשה ,ןכמ־רחאלו 1855־ב ובתכנש ןמטיו ירישל המודב
שחמ לש תורזחבו תואוושמב ,הבשחמ לש בצקימב ,רו׳תנמ רעישב םהירישב דחאכ
ה בשחמ לש הז בצקימ .יארקמה קוספבכ לוקשה בצקימל קקדזהל תחת ,םיטפשמו תוב
ה יולת־יתלב הדיחי איה הרושה הז הרקמב .הלבקה לש םינוש םיגוס ידי־לע גשומ
ץ וח .רישה־תיבל תומודה תוצובקב ולא תודיחי דחאמ הלבקהה לש ןזאמה םשורהו
.שימגו ןחלתמ בצקימ תקפסמ הבשחמ לע הרזחה ירה הזמ
, םילמ לע הרזחב שומישה איה תילקיזומו תיבצק הינומרה תקפהל תפסונ הקינכט
ק יפהל קר ונניא הזורפב־הרישב וז הקינכט לש הדיקפת .םירזוח־םינומזפו םיטפשמ
ת ודחא ףיסוהל ,םיילקיזומ ןחלו הינומרה קיפהל םג אלא הליגר הזורפב ומכ שגדה
ר ישל הרזחה הפיסומ תאז דבלמ .תויצאיצוסא ררועל ,ריש־יתב ללכל ןפרצלו תורושל
.העבשה לש המיענ
ש לוג ינאחיר־לא לש םילגה־יומד בצקימה ירה ,ןארב׳גמ לידבהלו ,ןמטיוול המודב
ת ליחתבו ןושארה קלחה לש ופוסב לילעב רכינ בצקימב הז יוניש .לוקש בצקימל
ד חא ,"בראקתומ־לא" יורקה לקשמב שמתשהש םוקמ ,"דאופ" וריש לש ינשה קלחה
ש ומישה איה ןחל תקפהל תשמשמה תפסונ הקינכט .המודקה הרישב םילבוקמה
.סנאנוסאו היצרטילאב
ו די־לאל היה .ולש הזורפב־הרישה לש הקיזומה לע ןארב׳ג טלתשה ,רבד לש ותימאל
ועמה ותושיגר תעבהל רתויב םיירילהו םיחלקמה םייוטיבב שמתשהלו םילמב רייצל
, הילא עיגהל חילצה אל ינאחיר־לא ודידיש הגרדב ,םייביטסגוסה ויתונויערו תנד
.תיתונמא תלוכיו יטויפ ןורשכ ,ןוזח רסח היהש םושמ רקיעב
ר ו׳תנמ רעישל ןמטיו לצא ישפחה זורחה לש תוקינכטה ןיב הלעמלש האוושהה ךותמ
ר שאמ ןמטיו םע ףתושמה ןמ רתוי ול היה ןארב׳גש רורב ינאחיר־לאו ןארב׳ג לש
.ינאחיר־לאל
י נאחיר־לאו ןארב׳ג תובקעב תכלל וסינ הקירמאבו יברעה םלועב טע־ישנא הברה
ורפ םיבצקימ םהל וצמיאו םייברע םילקשממ וענמנש ךותמ ,םהלש רו׳תנמ רעישב
ל ע יוציפ תניחב םישדח תוקינכטבו םיעצמאב םייוסינה עבט ךותמ ווטצנש םייאז

זהל שי הז חסונל וקקזנו הקירמאל ורגיהש םייברעה םיררושמה ןמ .לקשמה רדעיה
ן מ רתויב חלצומה .סילפצאק םאיליו תאו "שיוורדה יריש״ב בויא דישר תא ריכ
ל ש ודוסימ "הימלק־לא הטיבאר־לא״ל ופרטצה אלו הקירמאל ורגיהש םיררושמה

—1898) קירשמ ןימא אוה ןארב׳ג ו בצקימש ,"ימוא אי" הזורפב ירילה ורישב (1937
.לוקש בצקימל םיקרפל שלוג יאזורפה
ת וריצי לש םיצבק הברהבש דע הלודג הכ החלצהל הז חסונ הכז יברעה םלועב

ם סריפ 1922־בו ,ויתימע רתיו ןארב׳ג לש רו׳תנמ רעישה קתענ םירגהמה םיררושמה
־ םיריש סניכ הב "רו׳תנמ־לא רעיש־לא" םשב ולש היגולותנאה תא המאלס ביבח
ו בשחנ תילגנאהו תיתפרצה הקיטנמורה ןמ םימוגרת םג .םירפוס הרשע לש הזורפב
.הזורפב־םיריש לש םיצבק הברה דוע ומסרפתנ זאמ .רו׳תנמ רעיש
ףא ,"ולופא" ולש תעה־בתכב הזורפב־רישה תא ידאש־ובא ררושמה דדוע םירצמב
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( "ישפחה רישה") רוח לא רעיש־לא לע ולש רשנימב .וב קסע אל ומצע אוה יכ
ס ג םירצמו קאריע ידוהי) .הז ןונגסב ובתכש םידידי רפסמ לש םהיתומש תא ריכזה
ם יטלובה ןמ .ןארב׳ג לש ותטיש תא וכישמהו רו׳תנמ רעישה תא םמצעל ולגיס םה
ם ירוטה בתוכו בתכ םולש ,לאכימ דארומ ,לואש רווגא תא ןייצנ הלא םיררושמ ןיב
.(הלאה
ו רפכש ,םירקבמו םירפוס הברה דצמ הבורמ הביאב לקתנ רו׳תנמ־לא רעיש־לא םלואו
ל ע ססובמה ,הזה שדחה חסונל םירדגומ םיללכ ואצמ אלש ךותמ .הרישל זתוכיישב
ה ברה םינטייפש אצמנ ,ומצע ררושמה לש ותלכיו ותוישיא לעו יאזורפה בצקימה
י וציפ שמשל ולכיש םירחאה םיללכה לע דיפקהל םדיב היה אלו העורג הזורפ ובתכ
ד אמ דיפקהל ךילע הבוח לקשמה ןמ םלעתמ התאשכ ,ןכא .לוקשה בצקימה ןדבא לע
ו תואש ,ןכומה ,עובקה ןחלל ףילחת איצמהל ידכ ,תורחא תוקינכט לש ןשומיש לע
.ררושמל קפסל בצקימהו לקשמה םילוכי

, לקשמב חרכהב היולת הריש ןיאש ןועיטה רתוי לבקתנ תאזה האמל 40־ה תונש ףוסב
ו תכירעב "בידא־לא" ינונבלה יתורפסה תעה־בתכ דצמ דודיעל תודוה דוחייב תאזו

ו ליפא וליכה אל בוש זא ועיפוהש הזורפב־הריש לש תויגולותנאה .בידא רבלא לש
־ םיריש םה הלא םא ונייצ אל םיררושמה .חסונה לע הנגהל תולצנתה לש תומדקה
ס א׳חלמ היארו׳ת התשעש ומכ ,הריש תרוצב םירישה תא וסיפדהו ,אל וא הזורפב
, תורייב) "העותה רמזה" ,"תויטסימ״הו תויטסילובמיסה ,הלש תויגולותנאה יתשב

" רעיש" הלמה תא הריציה םשל ומידקהש וא—(1952 ,תורייב) ״ןברק״ו (1949
ותנאה רעש לעש ,בידא רבלא היה הזה ינכפהמה דעצה תא השעש ןושארה .(הריש)
."תילובמיס הריש ץבוק" בתכ (ימל) ״? ןמיל״ ולש היגול
ם ירפוס ונתנ ,םייתורפס תע־יבתכ ראשו "רעיש״ו "בידא־לא" תעה־יבתכ תוסחב
ם ישולשב תיברעב הזורפב־הרישל הלודג הפיחד ,ןונבלה ינב םירצונ רקיעב ,םינוש
.תונורחאה םינשה
ה שלג םימעפל םא םג הרישל עצמימ הזורפה השמיש הלאה םיררושמה לכ לצא
, ןארב׳ג לשו ארקמה לש ןונגסב ןיחבהל רשפא םהירישמ םידחאב .לוקש בצקימל
ן ושללו תקדקודמ תונמכחל המגמ ךותמ תושגרהמ םיקתונמ םירישה םירחאב וליאו
ת א םיבאוש םירחא .םייומיד לע רקיעב םיכמתסמ הלא לש םבור .םיישיא םילמסו

ם הילמס .העדותה לש םיירותסמה םימוחתה ןמו שפנבש עדומה־תתמ םתארשה
ם ייברעה םיררושמה לצא יורקש המ ןכל .לופריעלו תועמשמ־ודל וכילוה םיישיאה
ה לעמל וניארש יפכ ,ילגנאהו יתפרצה ישפחה זורחה לש יוקיח אוה רו׳תנמ רעיש
.םירחאו ינאחיר־לא לש תורדגהה ןמ
י נפמ לכ־םדוק ישפה זורח אלו הזורפב־הריש "רו׳תנמ רעיש״ל אורקל ונפדעה
ו תוא הניכ ומצע אוהש ןמטיוומ םתארשה ובאש רו׳תנמ רעישה שומישב םיצולחהש
ה לש םיישפחה םיזורחה ןמ תצק הרידגהש ,לאול ימייא םג הגהנ ךכ .הזורפ
.תינופילופ הזורפכ
:ןדרא׳זיד ראודא רמאש ומכו ,הזורפה ןמ אצוי רו׳תנמ רעישש רבדה רורב םלואו
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; אצומ־תדוקנכ הזורפה לע ןעשיהב הרישה תא ררחשל ןויסנה היה החרפב־רישה״
־ תדוקנכ זורחה לע ךמתסהב ןויסנ ותוא םילמסמ יארקמה קוספהו ישפחה זורחה
ן יחבהל ןויסנ לכ״ש ורמאב הז ןועיט לע ריעה סנו׳ג לסנמ .פ רוסיפורפה "...אצומ
ן וגכ) לקשמב תובותכ ןניאש תויבצק תורוצ ראשל ישפחה זורחה ןיב תיטרואית
ג יסהל ולאה תורוצה לכ לש ןתמגמ תמחמ הקול (יארקמה קוספה וא הזורפב־הרישה
ם יאתמ וניאש יפל ,ונורקעב ילילש ראשנ ישפחה זורחה ךכו ...וז לש הלובג תא וז
ו ילע רמאש ומכ ,׳יפרומילופ׳ אוהו ,דחא סופיט וא תנוכתמ םושל תועיבקב ומצע
."הזל הז םיבורק םינז לש הרוש ףיקמ ומצע חנומהש תוחפל אוה רורב .המראלאמ

♦

ן יב רוביחה־תיילוח תא הב תוארל רשפא ,בידא רבלא תגהנהב ,הנורחאה הצובקה
ו יהש ,1950 דע םהיתוריצי תא ומסריפש רו׳תנמ רעיש יבתוכ לש תמדוקה הצובקה
חאה הצובקה ןיבו ,תויטסיאתנפ תובשחמ ועיבה םבור רשאו ,םיילנויצארו םיינויגה
ת א וחנזו ,תיאזורפה המיאופה ,ר׳תנ־לא תריצק םתרישל וארקש םיררושמ לש הנור
, תילסרבינואו תינרדומ הריש בותכל םתוסנב הרישה לש תומדוקה תוסיפתה לכ
ה תיהש ,תמדוקה םלועה־תייאר תא החדש שדחח הזה רודה חור תא ךכב ףקשלו
ם לועה־תייאר תא הילע ףידעהו ,תיטסינאמוהו תיטסילאידיא ,תינויגה ,תילנויצאר
־ בתכ בציתה וז הצובק שארב .תילסרבינואו .תיתרכה־תת ,תילנויצאר־יא—השדחה
, ר׳תנ־לא תריצק הל וארק וז הריש לש הלגד־יאשונ יכ ףא .תורייבב "רעיש" תעה
ה לוכסא לש קהבומה גיצנה .יתרגיש לקשמ לכמ ומלעתה הרוצה תניחבמ ירה ,רומאכ
.1930־ב דלונש ,(דיעס דמחא ילע) סינודא ינונבלה־ירוסה ררושמה ילוא אוה וז

ת ריצק חסונב בתכש תיברעה הרישב ןושארה ררושמה אוה ירה ,ומצע סינודא ירבדל
־ ןס ,לודגה יתפרצה ררושמה תאמ ריש םגרית רשאכ 1958־ב רבדה היה .ר׳תנ-לא
ל וכי לקשמה ןיאש יוטיב־יכרדו הפונת םע דדומתהל וילע היה הז םוגרתב .סרפ ןו׳ג
ת ודידב" ,ולש הנושארה ר׳תנה תריצק תא םינודא בתכ הזה םוגרתה תעפשהב .ןקפסל
ונב ןד םג אוה ."הלאה םימיה לע הניק" ןכ־ירחא הארקנ תנקותמ הסריגבש ,"שואייה
, "שואייה תודידב" ,הזורפב ןושארה וריש ."רעיש" לש ןויעה־תצובקב הזה שדחה חס
ף א ,ול המודב .סרפ לש ותעפשה לע העודי הדימב דיעמ ,םידומע 21 ספותה
ם ילמה־רצואו וייומיד .תותמה ויתויוברתו רבעה לע תפחרמ ,תילסרבינוא ולש ותייאר
ת נייטצמ ותריש .םייטוזקאו ןפוד־יאצוי םימעפל ךא ,םיטושפ ,םירורב ,םיקיודמ ולש
ל ש יגארטה הווההו רבעה תא םיפקשמה םירורב םילמסבו םיירוטסיה םייומידב
ו דקפש ןואפקהו ןברוחה תא ,םילוגנומה ןוגכ םירז םיעזג לש םהיתושילפ תא ,וצרא
:הלש דבעושמה הווהה תאו התוא

 ,ךיינתמבו ךבבלב הרוקד הלייא תא יוה .םילמנו טפנ ,םיטח לש תללותשמ הפמ תא יוה
 םיפרוטו הלמה לע םיקקור ,םלוכ םירברב .הוקת אל ,דידי אל ...ךיעצפל הכורא תולעכ
 םיכנחמ םה !םיקנטהו םידבכה םיחתותה ,תוצצפה תא וילא םיחלוש םה ...םידליה תא
 םיטחה תא ךממ םיבנוג םה ...קוחצ ךותמ םהיתובא תא םיגרוהה םירוחבה תא ךליבשב
...הלמה תאו ןמשה תא ,הלמה תאו ןתוכה תא ,הלמה תאו
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ת חת ונשפיחו ונרת ,עבש דועו תואמ עבש״כ וצרא לש הרבע תא ראית סינודא
נעתמ חורה יבגח ,םנ הרהי רמצה ...לוחמ לש דברמ ינפ־לע םייח ונאו ;ףשכה יפנע
."הביבא יפי לע םיג

ת או תוסירהה תא ופטשיש ,םהמע לוחה תא ואשיש םשגלו חורל הכחמ ררושמה
 .הווהה תא םישאמ אוהו שדח גיהנמ םוקי וב דיתעל הכחמ אוה .ומע לש הירוטסיהה
ו יניבגל תחתו ,םישדח תומש ןתונו בוריסה תרות ץיברמ ...םימ הלוע רוע־םוחש"
ה מלשנ אל" :רמאנ הז הזורפב־ריש לש הנורחאה הרושב ״...קנז רמוא דיתעה רשנ
"."יל לכ ןיאו ,םיקחרמב יחור ,יתדלומ
י סנוא ןוגכ םיררושמ דוע לש םתופרטצה םע השדח הפונתל התכז ר׳תנ־לא תדיצק
.םירחאו ארקש־ובא יקואש ,ןאברוק אלוקינ ,׳גאח־לא
, יתפרצה הזורפב־רישה ןמ םיעפשומה לע םג הנמנ (1939 דילי) ׳גאח־לא יסנוא
 תיתוברתה התשרומו תיברעה ןושלה תשודקב ותדירמ יוטיבל עצמימ וב אצמ אוהו
ו לש אובמב .וביבס רשא םירמשה־לע־האיפקהו םיקפאה־תורצ לע רגת־תאירקלו
א רוק־לוק תוארל רשפא ,(1930 ,תורייב .״אל םלועל״) ״ןל״ ,הזורפב־ויריש ץבוקל
. הרישל הזורפ ןיב ׳גאח־לא לידבה הז אובמב .הרישב השדחה תאזה המגמה לש
ם ייומיד ,ישגר התימ הל ויהיש דבלבו ,וירבדל ,לקשמ לע רתוול הרישה הלוכי

, תיאזורפ תויהל הלוכי זורחו לקשמב הזירח וליאו ,םייביטסגוסו םייביטאקובא
ה קיזומ םה זורחהו לקשמהו ליאוה .תיתמגדהו ,תיביטמרופניאו תינויגה ,תירבסה
ן מ םיאריה ,םינרמשה .םהל קוקז רשכומ ררושמ ןיא ,ןכומה־ןמ־הלוטנו תינוציח
ת שודק ,הירוטסיהה תויכשמה לש םיקומינב םהיבירי םע םקבאמב םיזחאנ ,המדיקה
ר ומשל ידכ םיברעה לש ינחורהו יתרבחה ,ינידמה םבצמו יברעה םעה יכרצ ,ןושלה
.שגרהו לכשה ייחב הכפהמה תא בכעלו ןואפיקה לע
טשו םירוב ,ונייה םידבע" ןהב םינש ףלא ,"ץחל לש םינש ףלא" לע רביד ׳גאח־לא
י רבדל ."העיקבהלו תאזה המוחה לומ בציתהל ...ונילע המוש ,לצניהל ידכ .םייח
 ברקבו רפסה־יתבב ,יברעה םלועה ייחבש וז תונרמש חכונ ירה ,אובמ ותואב ׳גאח־לא
ו לוקו חצנמ ןדרמה ןועגשב" .ןועגש וא קנח :םיכרד יתש קר שי ,םייברעה םירפוסה
ל ש קשנה־ילכב םדגנ םיאצויה ינפב דומעל םיינכפהמ תונויסנ ולכוי ןעמל ...עמשנ
ם ישקבמה ...הרומגה תונכה תלוז ןעשמ םהל ןיא ...תויתתיכהו תונעזגה ,הקיטילופה
, תרוכה םהילע הלעי רשפא .סורהלו סורהל םהילע הבוח ,םינשה ףלא רוגס תא ץורפל
."ןווינהו בקרה תא טילשהל םישקבמל תמאה תא רמול לכוי לוכי לבא
, הזורפב־המאופה" ,ראנרב ןאזוס לש הרפס יכ ודוה ׳גאח־לא יסנוא ןהו סינודא ןה
ם ייניפאה וינמיס .םהיניע תא ריאהש אוה ,(1959 זיראפ .תיתפרצ) ״ונימי דע רלדובמ
ת ודוסי םה ןיא" ויבגלש ,"הגווכה־תורשיו זוכירה ,רוציקה" םהיניעב םה הז רנא׳ז לש
"...םויק ול ןיא םהידעלבש םייתוהמ תודוסי תמאב אלא יפוי לש םיירשפא

(תכרעמה) .וז תרבוחב רחא םוקמב םוגרתב אבימ "הלאה םימיה לע הניק" רישה •
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, סרפ ןו׳ג־ןס לש םהיתועפשה תא םיאצומ ונא ׳גאח־לא לש "הזורפב־המיאופ״ב
ו תריש םג ךכ הלא לש םתרישל המודב .1במר רותראו וטרא ןינוטגא ,1שימ ירנא
ורא תתימו תוילמס ,תוינאטנופס הב שיו ,טעמכ שלתיהל םינתינה םיטפשמ הליכמ
ם מלועבש והובו־והותה תא םילגמה םיילנויצאר־יתלב תונויזחו םייומיד ׳םייט
ה מדרתהש ןוימדה־תבושמ תא ריכזהל םהב שי הלא "םיחלושמ" םייומיד .ימינפה
ל א רתויב בורקה יברעה ררושמל ׳גאח־לא היה התוכזבש הרוצב ,רורד םהל הארק
.םיטסילאירוסה
נאה הרישה תעפשה הקווד תרכינ "רעיש" תלוכסאמ םירחא םיררושמ לש םתריציב
ם יררושמ לש םתעפשה אלו ,טוילא .ס .ת לש וז טרפב ,תינרדומה תיאקירמאהו תילג
ה עפשה .גיאצ קיפותו טוגאמ־לא דמחומ ,ארב׳ג םיהארבא ארב׳ג לצא דכ .םייתפרצ
, "ונרוד־ןב טסואפ לש גולונומ" ורישב (םחל־תיב דילי) ארב׳ג לצא רוריבב תיארנ וז
ל עו לארשי-תנידמ לש התמקה לע ,טוילא לש "ןוחצנה־דעצימ" חורב ,רבדמה
.םייברעה םיטילפה
. "חריה־רואב תובצע") "רמק־לא וא׳ד יפ ןזוח" ׳טוגאמ־לא דמחומ לש ויריש רפסב
:תואבה תורושב טוילא לש ותעפשה תא ונא םיאצומ ,(1959 ,תורייב

 ,יאמ שדוח עצמאב אב הלילה
 ,בלב םואתפ־תריקדכ
 ,לתפנ ןידס ףוטע הלוחכ
.חותינ־ןחלוש לע

ה לגמ וז הצובקמ ררושמ לכש יפל ,איה החיכש־יתלב תטלוב הכ העפשה םלוא
ם ניא םהיתולמו םהייומיד .תוישיאבו םייומידב ,םילמה־רצואב ,היווחב ולשמ תוימצע
ת ושגרו םידחוימ חור־יבצמ תולעהל אלא םיינויגה םירויצ וא תובשחמ עיבהל םיאב
ם יזומיר תוקפהל םהלש הינומרההו םילמה דוסיבש ןחלה תא לצנלו םילפרועמ

.םיירטוזא
ד באו םיינשוח םייומיד םע הפוקש תועמשמדד םיאצומ ונא גיאצ קיפות לש ותרישב
שפומ תויועמשמ לע תזמור תיטויפה ותיווחב תעקושמה הבשחמה וליאו ,םייביטק
פל ךא ׳טושפ ןונגסה .םיישיאו םיעיתפמ ,םשור־יבר םייומידה .םיקומע תושגרו תוט
ם יירויצ תודוסי ,זורח ,לקשמ תללושמ ותריש .םירז וא םיירוביד םייוטיב םיצצ םימע

.םיירופיסו
ה ילע תלבקמ הניאש וז הרישל "רעיש" תעה־בתכל ביבסמש הצובקה לש הסחי לע
ל ש תרוקבה ירבד ךותמ רוריבב ונא םידמוע םימכסומה לקשמה יללכ לש םלוע תא
:תרמוא איה ךכו .טוגאמ דמחומל ״חריה־רואב תובצע״ לע דיעס הדילא׳ח תרקבמה

 םיארוקה בור .זורחהו לקשמה תומכסימל הקקזנ אלש הריש לש היגולותנא אוה הז רפס
 יכ םרמאב םשל ביבסמ ורכרכי םה .הריש הז ץבוק לש ונכתב וארי אל יברעה םלועב
 הזורפ) ינ׳פ ר׳תנ וא (תיריש הזורפ) ירעיש ר׳תנ וא ,(הזורפב־הריש) רו׳תנמ רעיש הז

 תקסועה הזורפכ אל—הארקל ךשמנ ובלו הנממ ארוקה לעפתמ ןכ־־יפ־לע־ףא .(תיתונמא
 ןאממ תאז םע .יריש רמוח איה רשאב אלא החיש וא השעמ־רופיס וא םינוש םיאשונב
תירוטס-הה תוארה תדוקנמ תיעבט האצות וז ,ןכ ."הריש" ראותה תא קינעהל הז ארוק
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. םמשב םירבדל אורקלו רתוי ץמוא רוזאל הכירצ תרוקבה תאז דגנכו ,יוצמה ארוקה לש
.הריש איה וז "תיריש הזורפ" ,יניעב

ם יירקיעה תודוסיה לע ,"רעיש״ב רמאמב ,עיבצהל הסינ ,הדאעס למאכ ,רחא רקבמ
ה יווחה" אוה הלאה תודוסיב ןושארה ."השדחה הרישה תעונת" ויפב יורקש המ לש
ה כז הב היווח אלא תלבוקמה הרישב ומכ תעדומ היווח הנניאש ,"הרשיה תירישה
ה שוריפש ,תילסרבינואה תירישה היווחה אוה ינשה דוסיה .ימינפו רצוי ןוזחל ררושמה
י עיברה .ררושמה לש יטויפה ןוזחה אוה ישילשה .וכותב גומיהלו םוקיה לא רודחל
ה יווחה ןמ תינופמיסה הלצאהה ושוריפו ,ירישה םילקאה אוה הלאה תודוסיה ןינמב
: "זוכירהו יוביעה ,םצועה" אוה ישימהה .המע תינאגרוא תודחא ךותמו תיטויפה
ל צא ינחורה ןוזחהו תושיגר לש ינאטנופסה ךילהתה ;הריציה עגרב הרישה תפונת
ה למה לש רשקה אוה יששה דוסיה .תירוטסיה הייארו ןורכז ,היווחל הכזש ררושמ
ה יווחה תופיצר—רישה לש הרדשה־דומע אוה יעיבשה וליאו ,ירישה םילקאה לא
.רישב םיטלושה םילקאהו ןוזחה ,תירישה
ם ילמב ןפודה ־אצויו ישיאה השומישבש אוה תינרדומה הרישל רתויב ןיינעמה רבסהה
ל וכיש אלא התוא ןיבמ ןיזאמה ןיאש הרז ןושלב ריש תעימשל איה הלושמ םייומידבו

— הבש הינומרהסידבו הינומרהב—הקיזומה םחוכבש ,ויתושוחתבו ואשונב שוחל אוה
.ףקשל עימשמה שקיבש םילקאה תא תפקשמ
ל קשמה תחינז תא ופקתש םירקבמה םיבר תינרדומה הרישה לש הלא םירוגינסל ץוחמ
ם ג ונמנ םיללושה הנחמ לע .ר׳תנ־לא תריצק יורקה חסונה תא דחוימבו ,זורחהו

ת חא .םיירצמ םירפוס המכו ,הכיאלאמ־לא בזאנ ,הבושחה תיקאיעה תררושמה
ם יעפשומה תע־יבתכ ינש םה ר׳תנ־לא תריצק לש היכמותש התיה ועמשנש תונעטה
ה רישב לוכיבכ ךמות "םזילאירפמיא״ה .םידושח חור־יכרעמו תיברעמה תורפסה ןמ
ל ש ורועיכ תא השיגדמ ,המוגעו תימיספ היפוסוליפ ץיפהל הסנמ איהש םושמ וז
ת א תיחשהלו םיישונאה םיכרעה תא רערעל תרתוח איהו ,תוומה יפי תאו םלועה
.םתוימואלו םיברעה ןושל
ן ורחאה הזה םרזה ןוויכב תחתפתמ תינרדומה תיברעה הרישה יכ הארנ ןכ־יפ־לע־ףא
ם ייטסילאיצוסו םיינמואל םיררושמש הדבועה רוריבב הדיעמ ךכ לע .ןאכ ןודנש
ה מגמל האוושהב ,תדרוי םנרק תונמאב םזילאיר לעו ילנויצאר ןוזח לע םידקושה
ם יכרעו הרוצ־יביתכת ,שארמ־רוזג רוביד־ךותיח תלסופה ,ילסרבינואה ןוזחל השדחה
.םימכסומ םייטתסא
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