
ת ודחא תוניחב :ןוסלחכ םחנמ
ינרדומה ירצמה ןמורב
 תוצרא ולחהשכ ,הרבעש האמל הינשה תיצחמב השדחה תיברעה תורפסה לש התישאר
.תויורש ויה וב ךשוממה ןואפקה ןמ ,ברעמה תעפשהב ,ררועתהל ןוכיתה חרזמה
 תואמה) םאלסאה לש תונושארה תואמה שש ךשמ הגשגיש תיסאלקה תיברעה תורפסה

7—  ־חוכ םג לדלדינ ימלסומה םלועב העיקש יכילהת ועגפ רשאכ ךא ,(נ״הפסל 12
 הייחת וררועש םה ברעמה תוברת םע תורכיההו תומיעה .טעמכ לדחו יתורפסה רצויה

.תיתורפס
וקמ ינשב דחוימב התיה תרכינ תויברעה תוצראב ברעמה לש תיתוברתה ותעפשה
 רפסמ היה הירוס לש תוירצונה תודעב .ריהאקבו ,הירוס לש תוירצונה תודעב : תומ
 ןמ האצותכ םייברעמ תונויערמ ומשרתהו תויפוריא תונושל ודמלש םיריעצ לש רכינ
 לש ךלוהו־לדג רפסמ היה ריהאקב .םיירצונה םינויסימה לש תיכוניחה תוליעפה
 לש םייגולונכטה םירושיכהו םיעדמה תא םהל שוכרל הפוריאל וחלשנש ,םירצמ
 תנוכתמ יפ־לע ודסונש םישדחה רפסה־יתבב םירצמב הלכשה ולביקש וא ,ברעמה
 .םהיתוצראב תיתוברת הייחת ללוחל ויה םיטוהל וללה םיריעצה ןמ םיבר .תיברעמ
1.הלאה םישנאה לש םלעפ ייוליגמ איה השדחה תיברעה תורפסה תעפוה

 םירפוסה ןמ םיברש הדבועה ןמ תרכינ הדימב הרכשנ םירצמב תיתורפסה העונתה
 הירוסמ ורקע ,םיינונבלה־םירוסה ,םימעפל םייורק םהש יפכ ,וא ,םיירוסה־םירצונה
 תודוה .יוטיב־שפוח רתי םהל ואצמ םש םוקמ ,םירצמל ינאמותועה ןוטלשה תחתש
 תעפוה םנמאו ,םייתוברת םיסרטניאבו תונורשכב ירצמה יתורפסה ףונה רשעתנ ךכל

.םייגונבל־םירוס םירפוס םתוא לש םתוליעפב הרושק תירצמה תורפסב ןמורה
 ,םייניבה־ימי לש תיברעה תורפסב היוצמה ,הזורפבש הפיה תורפסהש רוכזל שי

 הלילע תוללוכ ןניאו וזל וז חרכהב תורושק ןניא רשא תורצק תוטודקינא תבכרומ
תהל סיסב שמשל לכותש תיפא הריש לש תרוסמ תיברעב התיה אל ףא ;תכשוממ
ורפס םימגדל הנוילע תובישח העדונ תרופיסה םוחתבש ןאכמ .ןמורה לש ותוחתפ
.תיתוברת הליטנ לש המגוד איה תיברעה תורפסל ןמורה תאבהו ,םייברעמ םיית
 םה ;תונותעב דאמ םיליעפ ויה הלעמל וניוצש םיינונבלה־םירוסה םירגהמה םירפוסה
 תיתורפסה הגרדמה ןמ דימת אל—תויפוריא תונושלמ םינמור ודביע וא ומגרית
 הרוצב רוא וארש םינמורה בור .םהינותעב םיכשמהב םתוא ומסריפו—רתויב ההובגה
 ארוקה לש ותונרקס תא תורגל םינווכמה ,הבהא ירופיס וא םישלב ירופיס ויה וז
 וסינ םיינונבלה־םירוסה םירפוסה ןמ םידחא .םיאבה תונוילגה תא םג תונקל וררועלו
 .ןוטנא חרפו ןאדייז ׳גרו׳ג ויה םהבש םיטלובה .רתוי םייניצר םינמור תביתכב םדי
 > תיברעה הירוטסיהה ןמ םיחוקלה םיירוטסיה םינמור לש הכורא הרוש רביח ןושארה
קר השעמה־רופיס היה םהבש ,יטקאדיד־יפוסוליפ יפוא ילעב םינמור בתכ ןורחאה
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 ובתכנש םינמורה לכב שי הווש דצ .הרבחו רסומ תולאשב תושרד תעמשהל הווסמ
 דחא ףאש ,ויה אלש ןיבו םייניצר ויהש ןיב ,םיינונבלה־םירוסה םירפוסה םתוא ידיב
 לזלזל תועט וז היהת תאז םע .םירצמ לש תיתרבחה תואיצמה תא ראתמ וניא םהמ
לכב יברעה םיארוקה־להקו םיירצמה םיארוקה ועדוותה םהל תודוה יכ ,םתובישחב
 ,םמצעב םירצמ ידילי ויהש ,אבה רודה ןמ םירפוסה .תיתורפס הרוצכ ןמורה לא ותול
 ,רפוס לש וטע ירפמ ןושארה ןמורה .הז יתורפס גוסב שמתשהל ויה םילגוסמ רבכ

 תאמ (השא םש) "בנייז" ןמורה הז היה .1914 תנשב םסרפתנ ,שממ ירצמ היהש
2.לפייה ןייסוח דמחומ

 ךשמנ ,ירפכה הזוחאה־לעב לש וגב ,דמאח :הרצקב םכסל רשפא השעמה־רופיס תא
 בנייז .דאמ םימת חרואב התבריק תא שקבמ אוהו ,בנייז ,רפכה תונבמ תחא לא
 .רחא רוחבל התוא םיאישמ הירוה לבא ,םיהארבא םשב רפכה ןב ריעצב תבהאתמ
 הז ישפנ ערק .התבוח ןיבל תיתימאה התבהא ןיב ערקנ הבלו הלעבל הנמאנ איה
 הרימחמ ,אבצה תורישל הבוהא םיהארבא חקלנ רשאכו ? התואירב לע הערל עיפשמ
 דמאח תבהא :תינשמ הלילע שי ,תירקיעה הלילעל ליבקמב .התמ איהו התלחמ
 חרוב אוה ,התא םיאושינל ויתווקת תובזכנ רשאכ .ריע־תלודיג הרענ ,ורשב-תראשל

.תיבה ןמ
 ־עברא םנרפל ידכמ השולק התוללכב הלילעה" ,ביג רמוא הז רופיס לע ותרקבב
 םירואית שודג ןמורה 3"...תונורסח דוע רפסל שי ןמורכו ,םיספדומ םידומע תואמ
 ריעצה דמאח לש וירוהריהב עפושמ םג אוה .ףונ־תוארמ לש םיינכראו םיבורמ
 ריעצה רוביגל ול שי .םישנה בצמ רבדב טרפבו ,היתולקלקו הרבחה לש היתויעבב
 תפקשמ ותדמע .הערה שרוש ,ותעדל ,םהדנה יכ ,םנמז רבעש םיגהנמל יתרקב סחי

.השאה רורחישל וארקש ,םיירצמה םיטסינרדומה וטקנש הדמעה תא
 ןמור״כ סנ לע הזה ןמורה תא ותעשב ולעה ,דחאכ םייברעמו םייברע ,םירקבמ הברה
 דוגינב יכ ,"יטסילאיד״כ ןמורה לש וז ותרדגה תקדצומ עודי ןבומב ."יטסילאיר
 ןמורה לפיט ןכא ,ןוטנא לש םייטקאדידה םינמורלו ןאדייז לש םיירוטסיהה םינמורל

 ומצע אשונב יוצמ ולש "םזילאיר״ה םלוא .םירצמ לש תיתרבחה תואיצמב לכייה לש
 ־ידיא תונומתכ םיריוצמ רפכה תוארמ ;רתויב תיטנמור רופיסה לש ותריווא .דבלב
.תוילרוטסאפ תויל
 תירוקמה הרודהמה לש הנשמה־תרתוכ ;םש־םוליעב רפסה תא םסרפל רחב רבחמה
 רבחמל ול היה חונ אלש רבתסמ ."ירצמ חאל׳פ תאמ רפכ תוכילהו תוארמ" איה
 םסרפל ףידעהש םג רשפא .רפסבש יפרגויבוטואה דוסיה ללגב ותוהז תא תולגל
 הרוצכ רכומ דמעמ ןמורה ול הנק אל דוע איהה תעבש םושמ םש־םוליעב ורפס תא
רופש ,"בנייז" לש הינשה הרודהמה ,םוקמ־לכמ .תיברעה תורפסב תיניצר תיתונמא
 הרודהמל ותמדקהב .רבחמה לש ומש תא האשנ רבכ ,הנש הרשע־שמחכ רובעכ המס
 טנדוטס זא היה אוה :ןמורה רבחתנ ןהבש תוביסמה רכז תא לכייה הלעמ הינשה
 ילוא הב שי וז הדבוע ."בנייז" תא בתכ הז חור־ךלהבו ,התיבה עגעגתהו זיראפב
.םהב שודג רפסהש ירצמה רפכה לש םיינכראה םיילידיאה םירואיתה תא ץרתל ידכ
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 הלוע ותובישח םלוא .הסונמ־יתלב רפוס לש וידי־השעמ אוה "בנייז" יכ לילעב הארנ
 תורפסב חרזא־תוכז ןמורה ול הנוק ותעפוה םע :ילוגסה יתורפסה וכרע לע הברהב

•תירצמה
 גוסה יפלכ ןוצר־יאו תודגנתה ועיבה תיסאלקה הייטנה ילעב טעה־ישנאש רוכזל שי

 לכ היה אל ,ןכ לע רתי ,יכו רז אובי אוה ןמורה יכ ונעט םה .הזה שדחה יתורפסה
 -אסיר" לש תויתרוסמה תורוצה ןכש ,תאזה תאבוימה תיתורפסה הרוצב ישממ ךרוצ
ם לואו •1.יתימא יתורפס יוטיב יכרדכ טלחהב תוקיפסמ "הדיצק״ו "המאקמ" ,"הל
.תיתורפסה תוחתפתהה ךלהמ לע טעמב ךא העיפשה וז תרוקב
 ,םיריעצ םיירצמ םירפוס תאמ םינמור לש המלש הרושל רשבמו ץולח היה "בנייז"
 הנש םירשע וא הרשע־שמח רוא ואר וללה םינמורה .לכייה לש ורוד־ינב םלוכ ויהש
 םע םה םיפתוש םלוא ;רתוי תללכושמ םהלש תיתורפסה הקינכטהו "בנייז" רחאל
וכיספ הניחבמו ינרדומ ךוניח לביקש ריעצ שיא אוה רוביגה .םיווק המכב "בנייז"
 אשונ דוע .עודי ןבומב םייודיו םה וללה םינמורה לכ .ותביבסל ירכנ השענ תיגול
 :וירחאלש םיירצמה םינמורה בורב בושו בוש רוזחל היה דיתע "בנייז" לש יזכרמ
.תירצמה הרבחב ןדודיבו םישנה לש תוחנה ןדמעמ תלאש
 תירצמה תיתוברתה הריזב בושח דיקפת ואלימ ורוד־ינב םירבחמה ראשו לכייה
 רתויב הבושחה תיתורפסה תומדה .(1945—1914) םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
 רתויב עודי ומשש יברעה רפוסה םג אוה .ןייסוח אהט אוה םירפוס לש וז הצובקב
 הלכשההו תיברעה השרומה לש הירופ הגיזמ למסמ ןייסוח אהט .ברעמה ישנאל
 5.רוציקב ולש היפרגויבה רואיתב םיוסמ ןינע שי ךכיפל .הבטימב תיפוריאה
 ,ותודלי רחשב רוועתה אוה .1889 תנשב הנוילעה םירצמב רפכב דלונ ןייסוח אהט
 תא םילשהש רחאל .םידומילל לודגה ונורשכ תא חיכוהל ודי־לאל היה תאז־לכבו
 זכרמה לא—הרשע־שלש ןב רענ אוהו—חלשנ ,ורפכב ןארוקה לש יתרוסמה דומילה
 ,ולכש תופירחב םסרפתנ רהזא־לאב םג .רהזא־לא ,ריהאקב םאלסאה ידומילל לודגה
 םינש רחאל .העבש־עדת־אלש תילאוטקלטניאה ותונרקסבו ללכה ןמ אצויה ונורכזב
 םמוקתהל לחהו תרוקבה־תולוטנו תונשוימה דומילה תוטישב ץק רהזא־לאב תודחא
 ־לאב וירומ םע םיפירח םיחוכיו המכ רחאל .תרוסמה ילבכב םירוסאה םירומה דגנכ
 ןונגסב ,בורקמ־הז הדסונש תירצמה הטיסרבינואל סנכנו הזה דסומה תא בזע רהזא
 רוטקוד ראות לביקשמ .םייפוריא םינחרזמ לצא תיברע תורפס דמל םש ;יפוריא
 היגולויצוסו תיסאלק תורפס דמל םש ;תפרצב וידומילב ךישמהל חלשנ ריהאקב
 .ריהאק לש הטיסרבינואב תורוהל הנמתנ םירצמל ובושב .רוטקוד ראות דוע לביקו
ינואב הארוה :םינוש םימוחתב תצרמנ תוליעפ הפוצר ןייסוח אהט לש וייח־תשרפ
 ,ךוניח־רשכ הלשממב תורבח ,תקולחמב תויונש תולאשב םייבמופ םיחוכיו ,הטיסרב

 :םינווגמו םיבחר ותוניינעתה יחטשש דאמ הרופ רפוס אוה .תיתורפס הריצי—ןבומכו
קחמ ,הפוריא תונושלמ םימוגרת ,תיסאלקה תיברעה תורפסב םינויע םיללוכ וירוביח

.םינמורו םירצק םירופיס ,תוסמ ,םיירוטסיה םינמורו םיירוטסיהו םייתורפס םיר
.("םימיה") "םאיא־לא" יפרגויבוטואה ורפסב ול הנק םינמור־רבחמכ ומוסריפ תא
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גבתה תונש תא ינשהו ,ותדלומ־רפכב ותודלי תא ראתמ הז רפס לש ןושארה ךרכה
ת א ןייסוח אהט רפסמ ,הקלחב תיפרגויבוטוא ,תרחא הריציב ".רהזא־לאב ותור
מהש םע .ריהאקב הטיסרבינואב שגפנ ותאש ,ריעצ ירצמ לאוטקלטניא לש ורופיס
ו ל ררבתמ ,רופיסה רוביג תא ריכהל דמול (ןושאר ףוגב השעמה תא רפסמה) רבח
ז מר ילוא ןאכ .םתורענב והער תא שיא וריכה םצעבו ,רפכ ותואמ םיאב םהינשש
ה ז שיא לש ומש .ןייסוח אהט לש רחאה ינאה השעמל אוה הזה ןמורה רוביגש ךכל
ם ש םג אוה ,רוביגה םש ,בידא ;״תורפס־שיא״כ ומגרתל ןתינש םצע־םש /׳בידא״ אוה
א והש ךכב ןייצל ורוביגל הזה םשה תא ןתנ ןייסוח אהטש יאדוול־בורק 7.ןמורה
ר ז יתרוסמה םייחה־חרוא יכ שח בידא .םירצמ לש השדחה היצנגילטניאה תא גצימ
ל וכי ריהאק לש הטיסרבינואב ןייטצמ דימלתכ .הפוריא תוברת לא ךשמנ אוהו וחורל
ע וסנל םילוכי םיקוור םיטנדוטס קר לבא ,תפרצב וידומיל תמלשהל חלשיהל בידא
ת פרצב .ץראל־ץוחל תאצל ןירוח־ןב אוהו ותשאמ בידא שרגתמ ןכל .יושנ אוה וליאו

* עגמ גוהנ הב הרבחב ומצע תא אצומ אוה :תירסומ הניחבמ הכובמב בידא יורש
ו ניאו םיבגע־תוישרפל בושו בוש ךשמנ אוהו םישנו םירבג ןיב ישפח יתרבח אשמו

ה מחלמה ץורפ םע תרבוג בידא לש תישפנה ותכובמ .וידומיל לע דוקשל דימתמ
- לגתהו תיפוריאה היצזיליביצה תגספ ויניעב איה זיראפ ;(הנושארה םלועה־תמחלמ)
ה תוא דבאת אמש הדרח אלמנ אוה .ברחיתו שבכיתש הנכס הל היופצ התעו ,התומ
ו פוסו ,ויתוגאד לטנ תחת לשוכ בידא .ויתובא תוברת תא חנז הנעמל רשא תוברת
.שפנ־ילוחל םילוח־תיבב
ב ור ;ןייסוח אהט לש ורוביגל קרו־ךא דחוימ וניא הזה ןמורה רודח וב שואייה
ך רד־ידבואו םיכובנ םה םיירצמה םינמורב םיגצומה םיריעצה םיליכשמה םירוביגה
.תילאוטקלטניאו תירסומ הניחבמ
ה רבחה לש םירחא םידדצ םיראתמה םינמור רוביחב םג וחוכ תא הסינ ןייסוח אהט
ת אירק) "ןאורכ לא אעוד" םשב ןמור בתכ אוה .םינוש םיסופיט םילעמו תירצמ
א צוממ הינע הרענ ןיב םימקרנה םיאלפומו םיכובס םיסחיב השעמ והז 8.(ינורשה
ל ש הריכבה תוחאה .תתרשמכ דובעל האב איה ותיבב רשא ,סדנהמ ןיבל יוודב
ה תיפ רשא ,תעד־לקו רישע ריעצ ,הזה סדנהמה תיבב ןכ ינפל הדבע רופיסה תרוביג
־ תוקוח יפ־לע גהנש ,הדוד ידי־לע החצרנ ,ותיב תא הבזעו ול התרהש ירחא .התוא
. דתיה תחא הריעצה תוחאה .הפרחמ החפשמה תא ליצהל שקיבו םיוודבה לש דובכה
ה עיגמ איהשכ ךא .התוחא שאר לע איבהש ןוסאה לע סדנהמה ןמ םקניהל—התקושת
ו תוא החוד איה הליחתב .זוע לכב הב בהאתמ אוה ,תתרשמכ סדנהמה לש ותיב לא
ת רבוג ףוסבל .הבהא ול הבישמ איה ,קומע תושגר־קבאמ רחאלו ,טעמ־טעמ ךא ,זובב
ה ריציה .ןידכו־תדכ םיאשינ םינשהו ,םיידמעמה םילדבהה לעו האנשה לע הבהאה
.םייפיב םיטלוב םייריל םיעטקבו קדה ןמ תוקד שפנ־תודונת רואיתב תנייטצמ

א וה וז הדגהב ;"החפשמ תדגה" רביחש ןושארה ירצמה רפוסה היה ןייסוח אהט
ה שולש ךשמ הנטק ריעב ינוניבה דמעמה ןמ תירצמ החפשמ לש הייח תא ראתמ
,,.תיחכונה האמה תישארו הפלחש האמה יהלשב תורוד
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ה יפא תא סופתל האלפומ תלוכי ול שי ? טסינמוהכ ןייסוח אהט לש ותלודג ביט המ
־ תאלמו הדח איהש ,תיגולוכיספ הנחבה רשוכ הליג אוהו ,תיתרבחה הביבסה לש
ת ינכת יפ־לע ולש םינמורה תא תונבל ליכשמ אוה ןיא ,רחא דצמ .תחאכ םימחר

ג הונ ןייסוח אהט .הנבמב רשאמ רתוי םקרימב ןייטצמ אוה .תינוטקטיכרא
ש ומישה איה ול תינייפאה תינונגסה הקינכטה .ותונמא לש םלגה־רמוחבכ ןושלב
ם יקוספה .םיליבקמ םיקלח השולש וא םינש םיבכרומ ויטפשממ הברה :הלבקהב
י לכב השוע ןייסוח אהט .םידגונמ וא םימילשמ ,םיפדרנ תויהל םילוכי םיליבקמה
י דכ וזמ וז טעמ תונוש תויווזב שלש וא םיימעפ ותוא ףלגמ אוה :ףלגכ ונונגס
ה עפשה תאזה תינונגסה הקינכטל שי ךכ ךותב .רתוי הקד ןוג־תב וא תודח רתי גישהל
ה טילש ול שי :תאזה תילולימה תונמאל והומכ ןיאמ דיוצמ ןייסוח אהט .הזע תיבצק
ם של הבהאבו תויחמומב הזה רמוחב שמתשמ אוהו ,תיברעה תורפסבו ןושלב האלפומ

ו תשיגב םישדחה םייברעה םירפוסה ןיב ונימב־דיחי אוה .תויתטסאה ויתורטמ תגשה
.הרחתמ ןיא הז םוחתב ויגשיהלו ,ןושלה תונמא לא
ג וס השענ ןמורהש ונא םיאצומ ,הינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתל ונתונפב
ו נא .םינמור לש בר רפסמ םיבתוכה םירפוס לש שדח רוד םקו ,דאמ בוהא יתורפס
ם ירבחמה ןמ לידבהל ,הז יתורפס גוסב םיחמתמ הלאה םירפוסה ןמ םיברש םיאצומ
ה קופתב ברה לודיגל הרורב תחא הביס .יארקאב קר ןמורל וקקזנש םדוקה רודה ישנא
ם יטסינמורל םייסופיט םיגיצנ .םיארוקה רפסמב המוצעה היילעה איה תיתורפסה
, סודק־לא דבע ןאסחא םה (םיארוקה לע םילבוקמו םיליעפ םדועש) המחלמה רחאלש
, םדוקה רודה ןמ םירפוסה תמועל ,וללה .הללאדבע םילח־לא דבעו יעאביס־לא ףסוי

 ןכות תא קודבל םיאב ונאשכ םלואו ;ירופיסה הנבמה לש הקינכטב רתוי םיטלוש
ה סריג־ייוניש בורה לע תולעמ םהיתולילע .ידמל דודר אוהש םיאצומ ונא ,םתריצי
— םנונגס ;״םישנ שלשו םירבג ינש״ וא ״םישנ יתשו דחא רבג״ לש םיאשונה לע
.ילאנב
ם ירבחמה םיבישמ ,םהירופיס ירוביג לש תותיחשה לשב תרוקב םהילע םיחתומשכ
ה הובגה תונגרובה ינבמ הלאה םיסופיטה תא עישרהלו עיקוהל איה םתילכתש הלאה
.ןשיה רטשמה ימיב ליח ושעש
ל ע ,עודי ירצמ רקבמ ,דאווע םיאול ר״ד לש ויתורעהמ המכ איבהל יתייה הצור
1".הלאה םידפוסה

ת ושלוח לע תינמחר תינגרוב תרוקב וא ,דורווב־םייחה גוסמ ןמור ונינפל ןאכ"
ת ובכעה־תרסח תינימה תוגהנתהה לש םיידממ־וד םירואית וא ,תינגרובה הרבחה
ל וטנו ינפקותה ,םהלש םזילאודיבידניאהש רבתסמ .ינגרובה םייחה־לעב לש
, 50־ה תונש לכ ךשמו 40־ה תונש יהלשב ךכ־לכ ץרמנו לבוקמ היהש ,תוילשאה
ת ונורישכ לע ליפאה ,תרופיסה םוהתב יתרבהה םזילאירה תלוכסא תא דפיקש אוה
ם הילע השקהו [םידחא תומש דאווע ןייצמ ןאכ] ...ןוגכ תכל־יעינצמ ךא םיחבושמ
."רתוי לודג להק אוצמל רתויב

ן ה ןרקיעב ךא ,םייטסיסקראמ םיחנומ הפיעל־תוסומע דאווע לש ויתורעה םנמא

.תונוכנ
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 ־לא" ןמורב יוליג ידיל האב תורפסב תואיצמה תריסמ לא השודיחב תננערמ השיג
א וה (1954־ב רואל אצי) "דרא־לא" .יואקרש־לא ןאמחר־לא דבע תאמ (המדאה) "דרא
 ןמורה תא לידבהל הז רופיס לש ומוקמב וב יד .ןטק רפכב םיחאל׳פה ייח לע רופיס
 םהו ׳רחא ךרכ הזיאב וא ריהקב תשחרתמ םתלילעש ,םיירצמה םינמורה בורמ
 הנוש ונונגסב םג .ינוניבה דמעמה וא ההובגה תונגרובה לש הביבסה תא םיראתמ
 ,דז רפסב חישה־וד יקלח לכ תא בתכ ,יואקרש־לא ,ורבחמ ןכש ,רכינ יוניש "דרא־לא"
 ירצמה רבודמה בינב בחרנה שומישה .תיתורפסה תיברעב אלו ירצמה רבודמה בינב
 בינב ללכב ושמתשה םא ,םירחא םיטסינמור .ןיינעמו זעונ ןויסנ היה הז ןמורב
 .םנושלל לובית ןיעמ ףיסוהל ידכ םירוזפו םיטעמ םייוטיבב קר ושמתשה ,רבודמה
 לש ונויסנמ קלח היה "דרא־לא״ב תוחישה יקלח לכב רבודמה בינב ביקעה שומישה
.רשפאה לככ יעצמא־יתלב חרואב תימלגה תואיצמה תא תולעהל רבחמה
לעה םירצמב ותדלומ־רפכמ רבחמה תונורכז לע דמוע "דרא־לא" לש השעמה־רופיס
 ,הרשע־שלש ןב רענ יניעב הארנש ךרדכ ךלוהו־שרפנ רופיסה .30־ה תונשב הנוי

 דגנ םיירפכה לש םקבאמב זכורמ רופיסה .ולש ץיקה־תרגפל ורפכל ריהאקמ רזוחה
 -ךא תרשל דעונ הז שיבכ ז םתמדא יחטש ןובשח לע םהיתודשב שיבכ לולסל תינכת
 תאשונ הלשממה .רפכל הכומס ותלחנש רישע הזוחא־לעב לש םיסרטניאה תא קרו
 רסאמ םילבוס םה .ענכיהל םיירפכה תא ץלאל הסנמו רישעה הזוחאה־לעבל םינפ
 לש םיכוסכיסה לע רפסמ יואקרש .םהיתויוכז לע םירתוומ םניאו ףרוע־ישקב םייוניעו

 אוה ,םימ־תויוכז לע םמצע ןיבל םניבו הלשממה לש האקשהה־יחקפמ םע םיחאל׳פה

.םתבהאו םבער ,םהידחפ תא ,םימודקה םהיטפשמ תא ראתמ
 םהש יפכ רפכה־ייח לש הנומתה ןמ יוניש־תילכת הנוש הז ןמור הלעמש הנומתה
 הדבועה תא שיגדמ יואקרש־לאו ,(םדוק הנש םיעברא רוא הארש) "בנייז״ב םיגצומ
“:וירבד ךכו .ריעצה רוביגה ידי־לע "דרא־לא" ןמורב תישענ וז האוושה .תאזה

 ימיב יתארק רשא םירפסה תא ינורכמ הלעמ יתייה םימה־לגלג דיל יתבשב"
י תייהו 12.׳בנייז׳ו /בתאכ־לא םיהארבא׳ /םאיא־לא׳ תא רכוז יתייה רידת .ץיקה
 רבחמה ררוגתה וב רפכב ומכ םיבובז תולוכא םהיניעש םידלי הברה ירפכב האור

.־םאיא־לא׳ לש
 םש .בנייז הרג וב רפכה ומכ תואלת ילב היהי ירפכ םגש יבבלב יתייה הוואתמו"
 הניאו האקשה תויוכז םהמ תלזוג הניא הלשממהו ,םימה לע םיבר םיחאל׳פה ןיא
 םהב םיציברמה םידמ־יבוהצ םישנא תחלוש הניאו עקרק יחטש םהמ תלטונ
...םיטושב
 םירבגה ןיא םש םוקמ ,בנייז לש רפכה ומכ ירפכ םג היהיש יתיוואתה יבלבו"
"...םיניתשמ םהש רחאל הלגומו םד םיבז םישנהו

 וישכע לבא ,יתימא היה בנייז לש רפכהש ושפנב תומדל רבחמה היה לוכי רענ ודוע
 רייצש תבזוכה הנומתה לע הינוריאב רבדמ אוהו ,הרמה תואיצמה תא אוה ןיבמ

.םדוקה רודה ןב רפוס
"הרושב־תאשונ תורפס״ל האירקה התשענ ,1956 רחאל דחוימבו ,1952 תכפהמ רחאל
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 תאזה המסיסה תא עיבמה יברעה יוטיבה !דחאכ םירפוסו םירקבמ לצא דאמ תלבוקמ
 תיתורפס הריצי לכ תבייח תאזה המסיסב םילגודה תעדל ."ףדאה־לא בדא־לא" אוח

3,.תרדגומ תיבויח תיתרבח הרטמ וזיא תרשל

 ,םירדא ףסוי ידיב בתכנש דחא ןמור ןאכ איבא תירצמה תורפסב הז םרזל המגודכ
 ,(אטחה) "בייע־לא" םשב רצק ןמור הז ?םיריעצה םיירצמה םירפוסבש םימסרופמה ןמ
.60־ה תונש תישארב רואל אציש
ינכב חתופ השעמה־רופיס ' ׳.1960 ךרעל ונמזו ,םיוסמ יתלשממ דרשמב השעמה עקר
 לכו ,םלועמ םישנ םש ודבע אל ןכל־םדוק .הקלחמל תושדח תודיקפ שמח לש ןתס
 תעב .דאמ קיחצמ םהל הארנ אוהו שדחה בצמה לע םיהות הקלחמבש םירבגה
פוגה ןהיתולוגס לע תורעה םהיניב םידיקפה םיפילחמ ,דרשמה לש ונונזמב םתשיגפ
 ,רתויב הרודהה ימו ,שמחה ןיב יפויה־תכלמ רתכל היואר ימ" :תורוחבה לש תוינ
 אל תורוחבהש םלוכ םירובס םירבגה םידיקפה ,5."םיילגרה־תכלמ תויהל הכירצ ימו

 .םידחא תועובש רובעכ שורפל ןהילע היהיו הכלהכ ןהידיקפת תא אלמל הנלכות
 יפלכ םידיקפה לש םתדמע תא ללוש אוהש טלחהב רורב רפוסה לש ורוביד תמיענמ
.הדמע התואב תופקתשמה ,םישנ לע תונשוימה תופקשהל דגנתמ אוה יכו תורוחבה
 םע דחא רדחב דובעל הילע לטוהש תורוחבה שמחמ תחאב רופיסה דקמתמ התע
 םיקסע־לוהינב הידומיל תא רבכמ אל המייס ,המש אנס ,וז הרוחב .םירבג העברא
 המכ רחאל .התדובעב חילצהל הטוהל איהו םילאידיא תלעבו הנובנ איה .הללכמב

 ־יתלב תוינפ הילא הנופה ,םידיקפה דחא םלוא .הדיב החילצמ התכאלמ םישק תועובש
 .תילכתב ונממ תדלוס אנסו ,ידמל החוד שנרב הז :הזיגרמו התוא בילעמ ,תוירסומ
 תואצמנ הקלחמ התוא לש התדובע תא בורקמ ריכהל תודמול תורוחבהש העשמ
יקפה .םינומלשו דחוש םילבקמ הקלחמב םידיקפה לכש ,ןללכב אנסו ,תודמל ןלוכ
 תברסמ איה ךא ,םיתחשומה םהיקסעל תפתוש התושעל םיסנמ אנס לש הרדחב םיד
 היכרצ ץחלב ךא .דאמ דע ףסכל הקוקז התחפשמש םגה ,דחוש תחקל תורמרמתהב
 ודימ תלבקמו תחשומ םיקסע־שיא ידי־לע חפב תדכלנ איה החפשמה לש םיקחודה
 :לכו־לכמ התוירסומ תא איה תחפקמ ,הז ןינעב רשיה־ךרדמ התטס ךא רשאכ .דחוש
 ןכ ינפל הילא הנפ רבכש דיקפה םע םיבהא־תשרפל התואנ איה ומצע םויב־וב
.הלפנ התע ? םקיר הבישה וינפ תא רשאו תורשכ ןניאש תועצהב
 האירק—הדצבו ,דחוש חקימ לע הפקתה וז .רורב הזה ןמורה לש יתרבחה ןכותה
 תולפונ הז ןמור לש תויתורפסה ויתולעמ .םישנה לש רתוי יתימאו אלמ רורחישל
 תופולג ןה השעמה־רופיסב תושפנה .חבשל תויוארה תויתרבחה ויתונווכמ הברהב
 ןושלה ? תוינטשפ תויגולוכיספ תוחסונב םישגומ ןהלש םיימינפה םידוגינהו ,תוקוחש
.תירורפא תיאנותע ןושל איה
 ןוימד־ךורב גוסמ ןמורב ראפתהל איה הלוכיו תינרדומה תירצמה תורפסה התכז
 זופחמ ביגנ .ז ו פ ח מ ב י ג נ לש ותריציל ןאכ ןווכתמ ינא .רתוי הברה הארשה-ךסונו
 םירצמ אוה םעקרש םיירוטסיה םינמורב טסינמורכ וכרד תא לחה (1912 דילי)
םעקרש םייטסילאיר־םייתרבח םינמורל הנפ ,הלאכ םינמור השולש םסריפשמ ? הקיתעה
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—1956 םינשב) םסריפש רחאל האישל העיגה ותליהת .וננמז לש םירצמ ת א (1957
ד מעמה ןמ תיריהאק החפשמ לש הייח תא תראתמה היגולירט ,רתויב לודגה ורוביח
ם לועה־תמחלמ רחאל דע הנושארה םלועה־תמחלמ זאמ ,תורוד השולש ךשמ ינוניבה
ת יברעה תורפסל אבוה "החפשמ תדגה" לש סופיטה ןמ ןמורהש רוכזי ארוקה .הינשה
ה ניחבמ—זופחמ חתופ ולש היגולירטב יכ ןייצל ןיינעמו ,ןייסוח אהט ידי־לע הנושארל
.ולש "תיתחפשמה הדגה״ב ןייסוח אהט םייס וב םוקמב—תיגולונורכ
ת יללכ הריקס לש התרגסמב זופחמ לש ותריצי תא הכלהכ ןוחבל לכונ אל םינפ־םושב
ה סנא 16.םירצק םירופיס לש םיכרכ העבראו םינמור רשערדנומש םסריפ זופחמ .וז
־ לאו ץל־לא" רצקה ןמורה תא אופיא קודבנ .ולש םינמורה ןמ דחאב הרצקב ןודל
17.1961 תנשב רוא הארש ,(םיבלכהו בנגה) ,"באלכ
ר רחתשמו הכפהמל הנשה־םוי לגרל הנינח לבקמ בנגהש העש חתופ השעמה־רופיס
ו תירב־שיאו ורזועל האשינו ותבזע ותשא :דומלגו בוצע שיא אוה .רהוסה־תיבמ
א וה רבעשל הז דידי .רהוסה־תיבב אוה שבחנ רשאכ היפונכה שאר השעגש ,רבעשל
, אלכה ןמ ותאצב ,התע .ורסאמ ידיל ואיבהש תועידי הרטשמל ורסמב ותוא ריגסהש
א יה לבא ,ותוא בהאת ,אלכב םשוה רשאכ שממ תקונית התיהש ,ותבש בנגה הווקמ
ח ויר אוה שפחמ תאז הבזכא רחאל .הקבחל ול החינמ הניאו היבא תא הריכמ הניא
( ריהאק לש םיבושחה םינותעה דחא לש ךרועה תא ריכמ אוה :רחא םוקממ הלצהו

ף סכ תצק בנגל ןתונ ךרועה .ןוגה חרזאל תויהל לכוי זלה לש ותרזעבש הווקמ אוה
י נפל ןכש ,ושפנ קמוע דע בנגב עגופ הז השעמ .ודירטהל דוע בושי אלש ושקבמו
, תויטסילאיצוס תופקשה לעב טנדוטס היה ךרועהו ינע רענ בנגה היהשכ ,הכפהמה
ת א ובנג וללה ירהש םירישעה ןמ בונגל אוה קדצה ןמ יכ ינעה רענל זלה רמא
, דתיה הכפהמה ינפלש תראופמ הליווחב רד ומצע ךרועה התע ךא .םיינעה ןמ םרשע
.בולעה בנגה םע עגמ םושב הצור ךרועה ןיא בוש ;ריהאק ירישעמ דחאל תכייש
ר בעשל־ופתוש !(״םיבלכ״ ארוק אוה םהל) וב ודגבש הלאמ םקניהל שקבמ בנגה
. רחא שיאב ,גגושב ,עגופ אוה תאז תחת לבא ופתוש תא גורהל הסנמ אוה .ךרועהו
א צומ אוהו ,וירחא תפדור הרטשמה .ךרועה תא חוצרל ונויסנב חילצמ אוה ןיא ףא
ת א הבהאש הנוז—ינשהו 15,ןקז יפוצ ךייש אוה דחא :םישנא ינש לצא הדהאו הסחמ
, הריעצה לש הרדחב בנגה רתתסמ המ־ןמז .ותוא בוהאל הפיסומו םימיה־רבכשב בנגה
ישמ הרטשמ־יבלכ תרזעב .םירטושה הורסאש םושמ ילוא ,תמלענ איה דחא םוי לבא
ר חאלו ,ןשי תורבק־תיבב תובצמה ירחאמ רתתסמ אוה התע .םירטושה ותוא םיג
ד יצה־יבלכ לש םהיתוחיבנ לוק דועב םירטושה ידי־לע תמומ אוה תוירי־יפוליח
.ךלוהו־רסנמ
ו רוביג .זופחמ יניעב הארנ אוהש יפכ ישונאה בצמה תא למסמה ,לשמ אוה הז רופיס
א ללו הנומא אלל יח אוהו ,הרבחל אוה ירכנ :תלחות־רסח רוכינ לש בצמב יורש
. זופחמ לש םינורחאה םינמורה ירוביג לכל תיסופיט איה רוכינ לש השוחת .הוקת
א וצמל םדאה לכוי ילואש זופחמ זמרמ (םירחא םינמור המכב ומכ) ןאכש המוד
האור זופחמ ןיא לבא .השא תבהא וא תיתד הנומא תוכזב ותדרחו ותודידבמ הלואג
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 תא ןיבהל לוכי ינרדומה םדאה ןיא בוש ללב־ךרדב ןכש ,םילק תונורתפ הלאב
 השעמל והז .השא םע םיקומע םיסחי רוציל לגוסמ היהי אלש רשפאו ,תדה ןרשל
 הנוזה ול העיצמש הסחמה תא לבקל תואינ אוה .ונלש רופיסב בנגה לש והרקמ
.התבהאל תוניצרב הנענ אוה ןיא ךא ,התוא בבחמ וליפא אוה ;הידסח לע גנעתמו

 לש ןשוריפ לבא ,תיטסימ המכח ירבדב תינחור המחנ ול איבהל הסנמ ןקזה ןקיטסימה
 הנניאו הקוחר הרושבה וליאכ ול הארנ ילוא וא ,בנגה לש ותניבמ רצבנ ולא םילמ

•וינעה ןיממ
 דדומתמ אוה ןהמעש תולאשה ;תיטסילאיצנטסיסקא התונכל רשפא זופחמ לש ותדמע
 תועמשמ רחא שופיחה .הנומאה ,הבהאה ,תוומה ןה (תויודבה ויתושפנ תועצמאב)
.ותריצי ןיערג אוה םייחב
 לש תיברעה תורפסב םיזונגה יוטיבה לש םינושה תורוקמה ןמ החלצהב באוש זופחמ
 חישה־ודש העש רובידה־ןושל יבינמ דלוס אוה ןיא תאז םע דבב־דבו ,םייניבה־ימי
 הזורפ קיפהל ודי־לאל שי הלאכ םינוש םיינושל תודוסיב שומיש ךות .תאז בייחמ
.השימגו היח תיתורפס
 היהת קפס ילבו ,הזה רודה לש רתויב בושחה ירצמה טסינמורכ טלבתמ זופחמ
 ראשב ףאו םירצמב רתוי םיריעצה םירפוסה לש םתריצי לע הלודג העפשה וגשיהל
.תיברע־תורבוד תוצרא

תורעה
165 6, ״51110105 האר ,השדחה תיברעה תורפסה תוחתפתהב םינושארה םיבלשה לע1

^ 317,ו16̂ק11ז6” ! ^ 1168(111 $ סמ ורפסב ןכו .319—245 ע״ע ,1962 ,ןוטסוב י1ת €סמ<6זמקסז5161
€1¥1117̂ 1116סמ 181 ?0ג1מ 11
 ע״ע ,הלעמל האר ,ביג לצא הז ןמור חותינ לע הבר הדימב ןעשנ ב ב י י ז ב יחכונה ןוידה 2

.291—294
.292 ׳ע ,ם ש3
.298—296 ע״ע ,פש4
12111̂ת, 1011,1956(1.011 האר תופסונ תועידי5 3̂*, ׳1111837  0111>
 םימוגרת שי .םינש רשע רובעכ ב קלח ,1929 תנשב רוא האר םא י א־ ל א לש א קלח8

 .מידי־לע (דבלב א קלח) הז רפס םגרתינ תירבעל .ויכרכ ינש לע הז רפס לש םיילגנא
 .תורחא תופשלו תיתפרצל םגרות ןכו ,(ב״צרת ,"תונמא" תאצוה ,ביבא״לת ,םימי) ,קוילפק
.1960 תנשב רפוסה לש ונבו ותב ידי־לע תיתפרצל םגרתינ 1935 1״ב רואל אצי בידא'
.ןונבלב 1963״ב עיפוה יתפרצ םוגרת ;1938יב רואל אצי8
 ,ןוסלימ .מ ׳ר .1944־ב רוא האר אוהו ,(תוללמואה ץע) "סוב־לא תר׳גש" אוה הז ןמור םש9

.309—290 ע״ע ,4—3, 1966 ׳םמ ,זט ךרכ ,ש ד ח ,ד חרזמה
ם ירצמב ״1952 זאמ םירצמב תילאוטקלטניאהו תיתוברתה תוחתפתהה״ ,דאווע םיאול1״

.151—150 ע״ע ,1968 ,ןודנול ,(סיטויקיטאו .י .פ תכירעב) הכפהמה זאמ
.344—343 ע״ע ,1954 ,ריהאק ,דר א־לא'1

 בתאכ־לאסיהארבא! הלעמל ונרכזהש םינמורה ,ןבומכ ,םה ב נ י י ז ו ם א י א ־ ל א "
193ב רואל אצי) םסרופמ ןמור אוה ףא .(1949—1889) ינזאמ״לא רדאק־לא דבע םיהארבא תאמ (1
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 !ונשב רטפנ) בושח ירצמ יתורפס רקבמ ,רודנמ רמחומ היה וז הפקשהל ישארה לגדה־אשונ13

 ־לא תיילואסמו םאזתלא־לא" ןוגכ ,"ףדאה״לא בדא־לא" ןעמל םירמאמ הברה בתכ אוה .(1965
, (1962 רבמצד) 21 .סמ ,ב ח א כ ־ ל א ,(תורפסה־שיא לש ותוירחאו תובייחתהה גשומ) ״בידא
—13 ע״ע 15).
 תחא הדוקנב לבא ,םיבושח םיירוביצ תוערואמל םיזמר אל ףא םיכיראת םוש רופיסב ןיא14

 םירצמב לחה ולא תוינוכמ לש ןרוצייו /׳רצנ" תינוכמ הל היהתש ךכ לע תמלוח הרוביגה
.1959 תנשב קר

.22 ׳ע ,ב י י ע ־ ל א ,םירדא ףסוי15
 האר .תירבעל ומגרית ויתוריצימ המכו הז רפוס לע תירבעב ומסרפתנ םירמאמ רפסמ16

, (1966) זט ךרכ ,שדחה חרזמה ,"׳טופחמ בי׳גנ יניעב ןוטלשה תומד״ ,דלס והיתתמ
׳ םע ,(1966 ףרוח) ב תרבוח ,ח ךרכ ,תשק ,״זופחמ בי׳גנל ויתסהו וילשה״ >313—310
156—  ,ש ד ח ה ח ר ז מ ה ,"םייח ןכות רחא שופיחה תייעב" ׳טופחמ בי׳גנ" ,ןוסלימ םחנמ ; 167

 ומוגרתב ריהקבהטמיס םשב אציקדימ־לאקאקז ןמורה .8—1 ׳מע (1969) טי ךרכ
.1969 ,דבוע םע ,ביבא׳לת ,רביירש קחצי לש
.קוילפק .מ לש ירבעה ומיגרתב ,םילעיפ־תיירפסב תירבעב תאצל דמוע רפסה "
 םידיסח תרובח לש ינחורה גיהנמה איה יפוצ ךייש ;םאלסאה לש הקיטסימה איה תויפוצ18

.יפוצ רדסמ לע םינמנה
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