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תומואה קחשמ

מאה רירגשה היה רובסש ומכ ,םירובס םיבר
ת לבויגה" הרבס—לטב סאול ,ריהאקב יאקיר
י כ—דנלפוק סליימ תעדל ,"הלפת הנומאב
 תלהנמ תירבה־תוצרא לש ןויבה־תונכוס"
ל כש וא ,"רתאו רתא לכב םיינרתח םיעצבימ
" רמה־ירויזאמ דחאב םשורדפ תצרופה הכיפה
ה תמזי ירפ איה םלועה לש םיבורמה החק
ת ויעבל החמומ ,רבחמה .ם״בס לש הנונכיתו
ה יהש ,רבעשל תונכוסה שיאו ןוכיתה חרזמה
ל ש ודיקפת תא "םיקחשמה־זכרמ״ב אלממ
ה יתופילקמ המכ ףולקל שקבמ ,םירצמ אישנ

. תמאה לא עיגהל ידכ וז "הלפת הנומא" לש
ה ברה ,הארנכ ,תכבוסמו תבכרומ תמאהש אלא
.דנלפוק התוא רייצמש יפכמ רתיי
י  כל רשפא דנלפוק בתוכש וז ןוגכ הירוטסיה
יפסנוק לש הירוטסיה״כ לוזליז ץמשב תונ
ם יירוטסיהה םיכילהתה תא המדמה ,"היצר
ם יריכב םישיא המכ ןיב םיגראנה םיטוחל
ם ג .ןויב־יזכרמו תולשממ לש םירדחי־ירדחב
ל ש תוערכה לש ןלקשמב םיזגהל רוסא םא
ק ר יכ חוכשל ןיא ,תאזכ תיאשח היטמולפיד
ם ירשקהו תוטלחהה ןונגנמב הקימעמ העידי

 המכ לכ ,תוערואמה תא הנוכנ ריכהל רשפאת
ה לגי דכ .ללכב תירשפא תיתימא העידיש
רואמ הלא״יא יכ דנלפוק לש ורפסב ארוקה
ם תומדמ הברהב ויה םינוש ול םיעודיה תוע
ת ועצמאב ,"םינפבמ" תפקתשמ איהש יפכ
ע רואמ לכל יכו ,םהב םיברועמ ויהש םישנא
.ולשמ תוכסמו ולשמ תומד ירוטסיה
הש סרוג רבחמה יכ זמרמ רפסה לש ומש
ו בש "קחשמ" ןימ איה תימלועה הקיטילופ
( תומואה) םילכה תא םיעיסמ םיקחשמ המכ
, תינטשפ הנקסמ יהוז .(םלועה) חולה יבג־לע
ה ברה םיקחשמ שי תומואה״קחשמב ירהש
ו ליפאו ,םהלשמ ןוצר שי םמצע "םילכ״לי
ה יהש־ימ ,ןיד״לא יחומ הירכז .תונוצר המכ
, יברעמ״ורפ גיהנמ בשחנו רצאנ לש ונגס
ה נוש״ה קחשמכ תומואה־קחשמ תא רידגה
— רחסמ ,המחלמ ,רקופ—םירחא םיקחשממ
 קחשמ לכל ,תישאר ."תובושח תוניחב רפסמב

; םוגרת !תומואה קחשמ :דנלפוק סליימ •
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מה לש םהיתורטממ תונושה ,ולש ויתורטמ
, תינש !״קחשמב תוכזל״ ןהו ,םירחאה םיקחש
־ותיבב תוביסנ ףקותב—ץלאנ קחשמ לכ
ל כ םהל ןיאש םיכלהמ קחשמב עצבל—ולש
ע ורגל םה םילולע השעמלו ןוחצנל רשק
ם יחצנמ ןיא ,תישילש ז החלצהה ייוכיסמ
. םידיספמ קר וב שי !"תומואה קחשמ״ב
ד ספהמ ענמיהל איה קחשמ לכ לש ותרטמ
ת פתושמה הרטמה .ןוחצנ לוחנל רשאמ רתוי
ת א םייקל—איה "תומואה־קחשמ״ב םיקחשמל
. המחלמ איה קחשמל הביטנרטלאה .קחשמה
ת ומואה״קחשמ לש ויפאב תורומת לש עקר לע
, 67־תמחלמ ץורפל תוביסה תא דנלפוק ריבסמ
ו תרימהו קחשמה לש ינמז םויסל האיבהש
ם תוא ןיב להנתהל קחשמה בשש דע ,המחלמב
.םירחא םיאנתב ךא םיקחשמ
, ורטשמו רצאנ אוה רפסה לש ישארה רוביגה
פהמה לעכ 1952־ב וילע ורמיה םיאקירמאהש
ך כ םושמו ,"וטועימב ערה" תויהל דיתעש ןכ
ם יניצקה תכ תא התלעהש הכפהמב וכמת
ל ע םיניינעמ םירבד רמוא רבחמה .ןוטלשל
ת ורוקמ ,ירצאנה רטשמה ,רצאנ לש וביט
ם ייוארה םירבד ,ולש "קחשמ״ה תורטמו וחוכ
ם ינכומ ונכותב םיברשכ ,הלא םימיב ןויעל
ן מ וילא חולשלו רצאנ לע רמהל םה ףא
ת ינושארה ותרטמ .םינוייינבו םינוי הביתה
ת יליע םיקהל התיה ,דנלפוק עבוק ,רצאנ לש
־ לע החדוהש וז ףלח השדח תיטילופ־תיתרבח
ת יתרבח הבכש" היהתש תיליע ,הכפהמה ידי

, "הנידמב תודחוימ תויוכזמו העפשהמ תינהנה
ה רשבמ תועבונה רתי״תריוכז תלעב תיליע
ה נומ תירצאנה םירצמב וז תיליע .ףידעה
־ יכרצו תונורתיה ,םיסרטניאהו ,שפנ ןוילימכ
ל ש הנוילעה תילכתה םה־םה הלש םויקה
 לע רומשל ידכ הגהנהה תקחשמש קחשמה
ק ר אוה ,לשמל ,הנידמה חותיפ .התררש
ס ונא המשל רשא ,וז הרטמל םיעצמאה דחא
ד גונמ הארנה וק טוקנל תחא אל גיהנמה
ל הנימה .הנידמה יכרצלו ולש ויכרצל ירמגל
ר בס יאקירמאה ץוחה־דרשמו ם״בס לש
ט ילחהל ךרוצה־יד קזח גיהנמ רצאנ היהיש
סה תיישע ןוגכ—תויראלופופ־יתלב תוטלחה
ג יהנמ אוה רצאנ יכ רבתסה .לארשי םע םכ
ם יכסהל ןכומ וניאשכ קר ךרוצה־יד קזח
־יפו ומויקב ךרוצה תא קלסיש הזכ םכסהל
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ם ע דחי ,אוהש אבצ—לודג אבצ לש וחות
• עתה ינונגנמ ,ןיעידומה יתוריש ,הרטשמה
ס יסב .רטשמה לש וסיסב ,היטרקורויבהו הלומ
ת וטלחהה תא טילחהל" רצאנל רשפאמ הז
ש ושחל ילב ,תויביטקורטסנוקהו תועירכמה
ו רטשמש עריא םג ךכ ."יממע ירמ ינפמ
י ניעב ינויגה״יתלב הארנה רבד—רצאנ לש
—  ורושאל תומואה^קחשמ תא ןיבמ וניאש ימ
ם וק .רערעתיש תחת הסובתה רחאל קזחתה
-  שה ןיב רוחבל רצאנ ךרצוי םאש רובס דנל
ו ליפא ,השדח המחלמ ןיבל לארשי םע המל
ת ורשפאב רחבי ,הסובת היהי הפוסש עדיי

.הנושארב אלו הינשה
 פסל ןינע*תבר תפסות אוה "תומואה״קחשמ"
ת ועפותהו םיכילהתה רקחב תקסועה תור
ן ורשכב ןייטצמ ורבחמ ןיא םא םג .ונרוזאב
.ויד קתרמ ואשונ ירה ,הביתכ

ש .י

תיברעה הנוצקה
ועב אבצה אלימש יתרבחהו ינידמה דיקפתה
ן בומבו ,אלפומ דיקפה אוה וננמזב יברעה םל
, קחשמה לחהש םוקמ ,קאריעב .קימעמ עודי
, 1936 ב הנושארה תיאבצה הכיפהה הללוחתה
ו כרענ הירוסב ;יקדצ רכאב לרנגה תגהנהב
“ צמבו ;ןדבל 53—1949 םינשב תוכיפה שמח
א בצה ירה ,הריזל תאצל טעמ הרחיאש ,םיר
, 1952 ילויב 23״ה לש הכפהמה תא ללוחש אוה
ר צאנ״לא דבע לאמג תא ןוטלשל האיבהש
* תוסיפת .םירמרוממה םילנולוקה יירבח תאו
ר תויב תועמשמהדווברו תונורחאה ןוטלשה
ה רואכל ףוסדהלךיאש וז תרשרשב אבצה לש
ב ולב דקתשא לש "תוכפהמ״ה ,ןבומכ ,ויה
ה תוכיפהה לש ןתונשיהש רורב .ןאדוסבו
דפק הקידב תבייחמ יברעה םלועב תויאבצ
תב םצמטצהלמ הקיחד העפותהש םגדהמ—תינ

ה שענ המ ךותמ .דבלב ןוכיתה חרזמה ימוח
'ב הלעמבךושאר ינידמ-יתרבח םריג אבצה
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ה םלועה" לש תוצרא ראשבו ולאה תוצרא
ן "ישילש
י ראב רמ הסנמ רקיעב הילעש הלאשה וז
. יברעה םלועב םירומא םירבדהש לככ בישהל
ה שוע ,1966' ב עיפוה ירבעה ורוקמבש ,ורפס
ה יפרגוילביבהו ,הבר תויתטישב הכאלמה תא
 איהש יפל ,הומכ ןיאמ םשור-תברו האלמ
" רצ ,תילגנא ,תירבע ,תיברעב תורוקמ הליכמ
ר בחמה הסנמ ןכאו .תינלופו תינמרג ,תיתפ
ם א ,םלוא .ותובכרומ לכב אשונה תא ףיקהל
ה דובעל םיחבש רושקל אלא לוכי ךניא םג
מה רקחמה תביתכב העקשוהש תקדקודמה
ל וכי ךניא האירקה םות םע ירה ,הזה ףיק
ת מאה הבר הארנה יפכש השגרהה לע רבגתהל
א וה רתויב בוטה רבסהה ללכ*ךרדבש הרמימב
.ןזוא־עמשמל רתויב טושפה
ל כמ טעמכ היעבה תא םנמא ףקות רבחמה
א וה ורפס ;תעדה לע התולעהל רשפאש תיווז

ה טושפ הירוטסיה לש האירקלדדחונ תבורעת
א והו 1 תטרופמ תינידמ״תיתרבח תונשרפו

ם לועה ירקוחמ הברה לש תופקשהה תא הלעמ
צע רבחמה לש ויתופקשה תא םג ומכ יברעה
ך ובסה יפואב ריכנ וליפא ,ןכ״יפ-לע־ףא .ומ
רואמ לע הביתכבש ישוקבו אשונה לש רתויב
ן ורתיה ילב ךכ־לכ םיבורקו םיילאוטקא תוע
ת ררועתמ ןיידע ,ןושאר ילכמ תולכתסה לש
ר מ אוה ןיאש השגרהה תובורק םיתעל ארוקב
 •גישה הזה קסעה לכ ירהש .הברה המכח ףיס
ת וכיפה לש ,תובורק םיתעל לפאהו ,ידמל יתד
ד וע המ ,"תוחתפתמ תוצרא״ב תופוכת תויאבצ
, םירחא רבכ ורמא אלי וילע רמול םדא לכוי
ה ברה תעלוק הרוצבו רוציק״רתיב םימעפל
ה ברה ךותמ תוכיראב טטצמ יראב רמ ? רתוי
, ןאכו—אשונה לע ובתכנ רבכש םירוביחה ןמ
י בגל הרוקמב הריציה לש התלעותמ קלח ,בגא
ג ילפהל ול שי לגרה לבא ;ירבעה ארוקה
, ירה .םיגוויסו םילופליפ ,תוקמנהב ידמ רתוי
ב בוטסור .ד רוסיפורפה בתכש המ ,לשמל
: 1963*ב דוע םידומע 17 לש הסמ

ח רזמה היה ,םלועב המוד רוזיא לכמ רתוי
ם דקמו זאמ .תויאבצ תושילפ דומל ןוכיתה

-  יאבש תונידמה בור ודסונ ,הלא ונימי דע
ל ש רטשמה יפוליח בור ;שוביכ חוכמ רוז
. תיאבצ הלועפ ידי-לע *עצוב ןורחאה ןמזה
לע הנעשנ רוזיאה לש תיתרוסמה תוברתה
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