
םירפס

היסיר לש הירוטסיה
הירוטסיה םיארוב ךיא

 ־ילב לע םיריהז םידעצ—רפסה לש ותליחת
פוהה ,תוספתנ־יתלב תויושיגר ןיב התימ ,המ
 ןיבל ,תירוטסיה תושי םירבדה ךשמהב תוכ
 תועוצר ,םימ יכרד :הדידמל םינתינ םימרוג
 םיכרד־תשרפ לע רקחמ .תוינאטובי תויעקרק
 הדועתה ןיבו תרוסמהו סופאה ,הדגאה ןיב
 ןמו היפרגואיגה ןמ תולדל ןויסנ .תירוטסיהה
ה חירה תא םדא־ינומה תועונתמו׳ םילקאה
 ־יוות תא ,ינייפאה לילצה תא ,דחוימה יסור
 רחא שופיח .יפרגונתאה רתסלקה תא ,םינפה
 ךותב ףצרה רחא ,םעמועמה ךותב קהבומה
 הפוקת .והובה ךותב רדסה רחא .תודוזיפאה
 יכ ןוירוטסיהל רתויב השקה איה וז הנושאר
 תירוטסיה תועמשמ ארוקה ינפב גיצהל וילע
 רקחמה לש הז בלשב .םיזמר׳ יכבדנ היונבה
ה ךותמ תולדל ןויסנב יקסב׳צוילק קסוע
 ־ל ,ירוטסיהה עוריאה תא סופאהו רולקלופ
 תודע קר סופאהו רולקלופה ושמשי ןכמ־רחא
וקמ יפ־לע עודיה ירוטסיהה עוריאל תעייסמ
.םירחא תור

ןינכה־ינכא
 ־םב׳צויילק ארוב ןיאה ךותב שיה לא ותריתחב
 תויושיה תא ,תוירוטסיהה ןינבה־ינבא תא יק
 ,תירוטסיהה תועמשמה תא ביכרמ אוה ןהמ
 ־וילק ארוב ןיאה ךותב שיה לא ותריתחב
ה תא ,תוירוטסיהה ןינבה״ינבא תא יקסב׳צ
ה תועמשמה תא ביכרמ אוה ןהמ תויושי

 תוזחה ירחאמש ינויגהה ףצרה תא ,תירוטסיה
 :ןה דוסיה־ינבא .תוערואמה לש תלבלובמה
 הלא ,רהנהו הברעה ,רעיה—היפרגואיגה
עמה ,ראצה—הנידמה ;יסורה עבטה ינתיא
ו היטרקורויבה ,תודסומה ,םינוילעה תודמ
 ,ינומלאה רוביגה הז—םעה !יזוכירה הנבמה
 אוה דימת רשא ,העדותה־רסח ,ףוצרפה־רסח

 ולא רשא תיתשתבו .םואמ לכ ןיא ותלבו םש
 רפסה תא םיוולמה םימרז ינש םירבוע הינבא
 בצמהו ילכלכה בצמה :ופוס דעו ותישארמ
.ירסומה
 הילע הליבס המיב אלא הניא היפרגואיגה
פכה תא ותכל בגא רצוי אוהשכ דנו־ענ םעה
 קר וז ןיא ;היסורב םירעהו םירזנמה ,םיר
 ילעב תומש יסורה םדאה עבוט הב הפמה
וכ היפרגואיגה תגלפומ תירוטסיה תועמשמ
 םהידעלבש ,לחנהו הברעה ,רעיה תא תלל
 .יסורה םעה לש ותומד בוציע תא ראתל ןיא
 םיקסועה םידומעה לא ארוקה תא הנפמ ינניא
צי םא השעי בוט יכ המוד םלוא הז אשונב
 קר ;הלא םיקרפב קסוע אוהשכ סלטאב דייט
 ןיבי זא קר ,םוצעה בחרמה ויניעל שחמוי זא
ה הירוטסיהה העדיש הלטלטה״העונתה תא
 עודמ גישי זא קר ,התויה תישארב תיסור
 *ינומה לש וז העונת יקסב׳צוילקל ול המסק
 הב האר עודמו רפיינדה לא הגלווה ןמ םדא
.ךכ־לכ תגלפומ תירוטסיה תועמשמ
 העלבנ הזה םויה םצע דעו התישארמ טעמכ
 םרט דוע .הנידמה עולב תיסורה הירוטסיהה
 ערו בוט ןיב לידבהל תיסורה הנידמה הדמל
 לש לוע םהילע התפכו הינב דגנ התנפ רבכו

 ,םיער תודסומ תחלשמו תוינוגראו םיסמו ראצ
 ,חפונמו קד ןוילע דמעמ התרמצב החיפתהו

 רודמ תוכלוהו"תומצמטצמ היפלכ ויתובוחש
 םא .םיכלוהו־םילדג וחוכ םצעו ורשעו רודל
 ןיא ירה ,יקסב׳צוילק לש ותנווכב העוט ינניא
.חוכ לש הז םוצע זוכירמ החונ ותעד
 טעמכ ולוק .םעה ץחלנ הזה שבכמל תחתמ
 ־לק .קפס אלל ׳אצמנ אוה םלוא ,עמשנ וניא
 םעה־ידחפ ,םעה ןוצרב קוסעל הברמ יקסב׳צוי
 הלא ירהו ;תוספתנ תויושיבכ םעה בצמו
 םהב םידומ לכה .רועיש םהל ןיאש םירבד
 יכ המוד ,הברדא .םקמוע תא עדוי שיא ןיאו

 שומישמ החונ םינוירוטסיה לש םתעד ןיא
 לצא אלו םהיתימע לצא אל הלא םיגשומב
 ־לק םלוא .(...םיריתמ םה םמצעל) םהידימלת
 דע ולא תויושיב םייח תחפל חילצמ יקסב׳צוי

 ־יריצי לש םתויקוחב קפקפל ההוש ךניאש
 רייצל אוה המוד םהב קסוע אוהשכ .ונוימד
גסב רייצל ונורשכבש תוטשפומ תונומת לש
 השרמ אוה ןכ לעו לכה םיריכמ יסאלק ןונ
.הלאכ "םיעושעש" ומצעל
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 ןמ ,הווהה לא רבעה ןמ ךלהמה .ג
רבעה לא הווהה

ל א הריתח איה הליגרה תירוטסיהה הטישה
- סיהה לש ותבוח ׳העודי העפותה .םישרשה
ה נושארל יתמ ׳הליחתה יתמ ררבל ןוירוט
ן כמ-רחאל .תעדומ התשענ ,המשרנ ,התארנ
ר חא ,תולשלתשהה רחא בוקעל אוה הסנמ
ה עונת■ יהוז .תמייק העפותהש ןמז לכ ,ףצרה
ל א רכומה ןמ ,רבעה לא הווהה ןמ תידימת
ך פיהלו ׳םישרשה לא תרמצה ןמ ,רכומ"איה
ת ורצויהה יווקמ ,תירבועה העפותה ןמ—
ו לא תועונת .רמגומה ריציה לא םינושארה
- קייבוא ךותמ תושעל רשפא רוחאלו םינפל
ר שפא .יעדמ תעד"קוחירו תטלחומ תויביט
, יפא ,תונקסמ קיסהל ילב תודבועה תא תונמל

ד נועה תא ראתל ילב תונקסמ טרפל םג רש
. ןבומכ ,ארוקה אצמי יקסב׳צוילק לצא .תוד
ם א ׳םלוא ,תרכזנה תירוטסיהה הטישה תא
ץ וחמ לא ומצע איצומ אוה ןיא ׳העוט ינניא
ה ירוטסיהה תא ראתמ יקסב׳צוילק .םוחתל
ה נומתה .יסורוקילווה םעה לש גיצנכ תיסורה
א יה הבוט ןיב ,וימיב ול תיארנה תירוטסיהה
, יסורוקילווה םעה לש וגשיה איה ,הער וא
ת ריציל ואיבהש םיירוטסיהה םיכלהמה לכו

ו נוויכ איהש תינכת יפ-לע םיכורע וז הנומת
לתשהה תא וראתב .הזה םעה לש ימיטיגלה
י כ יקסב׳צוילק רמוא ראצ לא ראצמ תולש
ת אמ ךכו־ךכ קר שובכל קיפסה הזודזז ראצ
ת ושעל דוע רתונ וירחא אבל וליאו היסור תמ
, ירוטסיה דועיי יסורה םעל שי ומכ .ךכוחכ
יהנה םימיוסמ םייפרגואיג תולובגב םוחתה
ה רכה תונקהל ץפה אוהו ,יקסב׳צוילקל םיר
.וחקל-יעמושל וא ויאריקל םג ד
ד גנ יסורה םעה םחלנ הז ירוטסיה ךלהמב
ם ידדוש יקסב׳צוילק יפב םינוכמה ,םיראטאטה

ר וזיאה לש ימיטיגלה םילעבה :רמול הצור —
ם עה תומחלמ .יסורה םעה אוה יפרגואיגה
ה חרזמו הנופצו המורד—ןוויכ ןהל שי יסורה

. היהי ול םש ולגר״ףכ גיצי רשא םוקמ לכר—
ן כלו וחוכ תא הלכמ אוה תוברקה תרעסב'

 כ ,םירחא יא הלא םירבד תושעל קיפסמ וניא
.םימיוסמ םירבד תושעל אוה חרכה וליא
ת א ןייפאמ רבעה לא הווהה ןמ הז ךלהמ
.רפסה

 ןמאב ןוירוטסיהה לש ונקויד .ד
ל ש ויתואצרה ץבוק אוה ןאכ ןודנה רפסה
ת תל םיבייח ונא ןיא םיארזקכו ,יקסב׳צוילק
א נ .הצרמכ יקסב׳צוילק לש וכרע לע ונתעד
ה ׳יקסב׳צוילק לש וידימלת תודע ילע הנמ
, ריהזמ הצרמ היהש ׳רפסה אובמב תאבומ
ה ןושל ןיאש הדבועה הכרבל היואר םלוא
- ןושלו רובידהךושל .בותכב תרכינ רוביד
ה יהיש לוכי .םינוש םירושימב תואצמנ בתכה
ד ש תא קתרמה ריהזמ הצרמ וא ,םאונ םדא
ם סקבו ,רובידה חוכבו ותוישיא חוכב ויעמ
ה תאשכו ,קחשמךורשכב וא ,תושגדהו תומיענ
ה נהו םעמשל תמסקוהש םירבדב ןייעל אב
י דיב ךרענ רפסה .םסקה תא שפהת אוושל
ף לוחהו ירקמה ץונצינהש תאזכ הרוצב ורבחמ
קלטניאה קרבה ראשנו םלענ רובידה-חרואב
ח וסינבש יתימאה רהוזה ,הבשחמה ירפ ,ילאוט
ה ריתחה .רומוהה לש בוטה עקשימהו עלוקה
ישה ׳הטישה תודיחא ,רקיעה לא עיגהל
וקב םיריתומ ןינב-ינבא ןתואב רידתה שומ
. תירוטסיה הדבעמב אצמנ אוהש השוחת אר
י דכ ךות םהילא עדוותמ ארוקהש םירמחה
בחתמו םירזוחו םידרפתמו םירבחתמ האירק
ה לאכ ;רחא ןוגבו תרחא הרוצב תינש םיר
* ה רדסה" לא "רותה ןוטלש״מ םירבעמה םה
ה תא דימתו ,"הבקסומ תוכיסנ" לאו "יאלחנ

י פואבו יסורה םדאבו יסורה םעב לקתנו בש
.הפוריאדגרעמ לש הזמ הנושה ,יסורה
— ?יקסב׳צוילק לש ותונמא דוס ,אופא ,והמ
ר קיע ןיב הרורב הדרפה ,רקיעה לא הריתה
ד  האצרהה ךרד לש עצקוהמ שוביגו ,לפטו

.תונקסמה תקסה

ארוקה .ה
י ב תושעל יתוברת סכנ ןתינ ארוקה ידיב
ר שפאש ׳בושח ןויע״רפס הז .ויניעב בוטכ
ם יטעמ אל םיקלחב םלוא ,ותאירקב רדבתהל
ק יסהל רשפאש קתרמ האירקחפס םג אוה
.תוינויע תונקסמ ונממ
!1:ס1־ץ'־ב ןיינועמה קפתסהל לוכי 181
ה נומת לבקל הצורש ימ ךא ,םיקרפה ימוכיסב
ל לוכי וניא תיסורה הירוטסיהה לש האלמ
ח ק .דבלב יקסב׳צוילק לש ורפסב קפתסה
ורה הירוטסיהב קוסעל הברמ וניא יקסב׳צוי

-גידמ לש דצה ז הלש יפיריאח רשקהב תיס
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ה אלמ השוחת םג ןיא .םלש וניא ץוחה־תוי
ד חא לכ ינו םימואל־תבר ץרא איה היסור יכ
ת ונוכתו םייוואמ ול שי הלאה םימואלה ןמ
יטיגל תועיבת ול שי הלאמ דחא לכו ,ולשמ
ב םג םוקמב םג ,יסורה בחרמה יבגל תוימ
•ןמז

י ואר רפסה תא אורקל ןנוכתמ וניאש ארוקל
ה לש תויזכרמה תויעבה ןמ המכ ןאכ גיצהל
י קסב׳צוילק ןהב ןדש תיסורה היפרגוירוטסיה
. םלוע דע םיחוכיוול הליע הנשמשת הארנכו

 יפ רטשמ לש ומויקב ריכמ וניא יקסב׳צוילק
ת ועבונה תונקסמה לכ לע ,היסורב ילדוא
 יעב אלא הנודנה הפוקתה יבגל קר אל ,ךכמ
9 1״ה האמה ףוסמ הלחש תוחתפתה יבגל רק
־ קראמה ןיבש חוכיווה יבגלו הכפהמה דעו

, לודגה רטפ—הינש היעבו .םהיביריל םיטסיס
של ןיא ? הכפהמ וא ךשמה איה ותפוקת םאה
ת תל ילב תיסורה הירוטסיהב יניצר ןויד רע
ת עדה לע תולעהל ןיאו ,וז היעבל תעדה תא
" רק לש ורפסל קקדזהל ילב וז היעבב ןויד
.יקסב׳צוי

האצוהה ,סופדה ,םוגרתה .ו
ארה םירפסה ינש םוגרת ןיב רכינ לדבה שי

ה ז לדבה .ישילשה רפסה םוגרת ןיבל םינוש
ייקה ,ןונגס ילדבהל רבעמ לא ,ימעטל ,גרוח
י נשב םוגרתה .םימגרתמ ינש• ןיב חרכהב םימ
ה תויורז הברה וב שי םינושארה םירפסה
ל ןויסנ הז היה ילוא .האירקה לע תודיבכמ
ל ש יסורה ונונגס םעטמ והשמ תירבעב רמש

ה קידצמ האצותה םא קפס ךא ,יקסב׳צוילק
ו חלוק םוגרתה ישילשה רפסב .ץמאמה תא
.יעבט
־ ובמ"יתלב ץמאמב הכורכ הרקוי־רפס תאצוה
קופמ קושהו הלודג העקשהה ,בר חרוטה .לט
ה לא לכב ןכתסהל טילחהש האצוהיתיב •קפ
( אוה בושח ןכאו) רפסה לש ותובישח לשב
וצ לע דיפקהל :תורומח תובוחב תאשל בייח
דהב קויד ,הפונמ ההגה ,התואנ תוא ,האנ הר
צוההש יתמשרתה .ב״ויכו האנ הכירכ ׳הספ
ן כ־יפ־לע־ףא .הלא לכב יוארכ הדמע אל הא
ה נתנש תורשפאה םצע לע הכרבל איה היואר
סיהה ילודגמ דחא תא תירבעב לבקל ארוקל
.תורודה לכבש םינוירוט

.ס .א

םיברעה בוציע
ט עמכ השק רבד איה יברע לש ותרדגה
ת ונוש תוביסמ םג םא ,ידוהי לש ותרדגהכ
ווכמ תיחכונה ותריציש ,לקיימרק רמ .ידמל
ה שע המכחב ,"יברע" לש הרדגה תתל תנ

ת חתו תויתמגודו תוכתוח תורדגהמ ענמנש
ת א ראתל—תירוטסיהה השיגב רחב תאז
סיה ךילהתכ תיברע תוהז לש התווהתה
.ורפסל ןתנ רשא םשה ןאכמ .ירוט
ה מכ הל שי "יברע" הלמבש תועמשמה־וד
כמה בורהש אוה םהמ דחא .תורוקמ המכו

. םימלסומ םה םיברעכ םיראותמה לש עיר
ן מ רתוי העטמ■ רבד שי םא קפס םלוא
ת אז ."ימלסומ" םע "יברע" לש האוושמה
ל ש ןתובישחב ריפמ וניא םאלסאהש םושמ
ינכ—ירהש ,םיעזג וא תומוא ןיב תונחבה
א וה םאלסאה"—לקיימרק רמ לש וחוס
ן כל ."וידיסח יבגל לכה־תא־הפיקמה הליהקה
, ותוהז לע תיברע־רבוד ימלסומ: לאשת םא
ב ימלסומ■ אוהש רמאי יכ רתויב רבתסמ
ך רעל דחא רוד ינפל דע ,ןכא ! הנושארו׳ שאר
ת לגרומ איהש יפכ "יברע" הלמה .דתיה
.ויבגל תועמשמ לכ תלוטנ םויכ וניפב

ודגה םינומהה ןיא ,םצעב ,הזה םויה דע
־ חיתה לע םיעדוי יברעה םלועה לש םיל
־ םויה־ייחב (םיברעכ) תאזכ תימואל תוס
רעב ירצמ: רכיא לאשת םא ,םויכ םג .םוי

ק ר הלאשה ול ןבות ,"יברע" אוה םא תיב
. ואל בישי ךכיפלי ,יוודב ותויה תארוהב
(30—129 ע״ע)
— ןזוא־עמשמל הז היהי םקודאראפ ילוא
ה אוושמב םיליגרה יבגל היהי ךכ יאדוובו
א יה הדבועה לבא—םימלסומ םע םיברע לש•

ת והז תא בצעל עייס אלש יד אל םאלסאהש
, תימואל ,תינתא הניחבמש אלא םיברעה
ם תוא עיקפה ףא "תיעזג״ו תיתוברת
ז אמ ,הנש ףלאמ הלעמל הז ."םתויברע״מ
ת א ץיפהל םהלש יאה־יצחמ םיברעה וצרפ
ה יליהק לע רבדל רשפא־יא ,םאלסאה רבד
ולויב ןוימד־יווק הזיא לע תססובמה תיברע
ה יהי .םייתוברת וליפא וא ,םיינתא ,םייג
רעה תודחא הדסיתנ וילעש דסמה יהי רשא
י נפל םהלש יאה־יצחמ ואציש העשב םיב
ונל ריכזמ ,הנשי תואמ־שלשו ףלאמ הלעמל
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