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 לכש אלא .הנושארה הבהאה רבשמ תא
 ־ותב שורחל תוקימעמה ,ולאה תויושחרתהה
 ימיל תודומצ ,ריעצה טנדוטסה לש ותעד
.39—1936 לש ״תוערואמ״,ר
 בורקו קוחר עקר תשמשמ קבאמה תריווא
 התוריעצב הסנאנ תבהואה השאה .הלילעל
 המושיר תא הב תאשונ איהו ,םיברע ידיב
 ול ןיאש המשא־ךיבסתכ העיגפ התוא לש
 הידליו הלעב םע םייתחפשמה הייח .הנקת
 םיברעל האנשה .התפמל הכורא םילעמ םניא
 חנוז ריעצהש רחאלו ,התעד לע התריבעמ
 אלא הינפל אצומ האור איה ןיא התוא
 לש ןורחא ןגוע הל התיה התבהא .תודבאתה
 הנובלעל יוציפ ותבהאב התאר איה .הלצה
 הקעומה ןמ ררחתשהל התסינ התועצמאבו

 הריכהש הדבועה .התעדות לע הטלתשהש
 תיבב הלדג המ־ןמז—וירוענמ טנדוטסה תא
 דוע וילא התוא הרשק—םילשוריב וירוה
 הביאכמ קותינה תיווח ,דתיה ןכ לע .רתוי
.תרניכב התעיבט תא המרגש דע ךכ־לכ
 "קיתו" לש תומד רפוסה הלעמ דגנ־לקשמכ
 ןושל אצמש ,"תישילשה הילעה" ישנאמ
 —ךכמ רתויו ,םיברעה ויער םע תפתושמ
 תוערו הוחא ללכל ועיגה םיידדהה םהיסחי
 ראתמ וז ךרדב .שפנו־בלב םידידיל ויה םהו

 .םיברעו םידוהי יסחיב םיבטק יגש וילש
 םיברע םיעור ידיב תידוהי הרענב העיגפה
 ,םיסחיה לש דחא טקפסא לע רפסל האב
 לפאה דצה" הז .לזגו דוש ,סנוא ,חצר ללפש
 תנווכמ קיתווה לש ותומד ךא ."חריה לש
בוסו הנבה ךותמ ףתושמה םויקה תא גציל
 ,םדא־תבהאו םייח־תבהא אלמ הז שיא .תונל
 העירי עקר לע םירסמנ ויתונוכתו ויפאו
 ־םימי־עבש אוה .תוימורת תודימ לש הבחר
 עדויו ריכמ ,םיבר תונויסנב דמולמ ,םישעמו
 .םהיתושלוח תאו תוירבה לש םביט תא
 ,וביבס ןירקמ אוהש תירסומ העפשהב וחוכ
 קתניש ריעצה לע םג עיפשמ אוה וז ךרדבו
 ותבהא לכ םע ,השא התוא לא וירשק תא
.הילא הברה
 רבחמה ראתמ טנדוטסה לש ושפנ־יטבל תא
ותה םרז״ל קקדזהל ילב ,יטסילאיר ןונגסב
 .ללכב תינרדומ הביתכ לש היכרדלו "העד
 שמשמה רבשמל עיגמ אוה עבטה־ךרדב

 וירשק תא קיספמ אוה :וייחב הנפמ־תדוקג
 ;רחא עוצקמ ול רוחבל טילחמו השאה לא
ושמ לש ןפוס תא תלמסמ םילשוריל הרזחה
 ,"רשיה ךרד" לע היילעה תאו םירוענה תוב
.(וירוה וצרש יפכו) ומצעל עבקש יפכ
 לש התוחתפתה תויעבטב רופיסה לש וחוכ
 רופיסה .תפטושהו הריהבה העבהבו ,הלילעה
.ופוס דעו ותישארמ האירקל־חונ ולוכ

לזרב רדנסכלא לס ויתוסמ
 השיג ורפסב חתפל הסנמ לזרב רדנסכלא
ובמה ,"תורפסה לש היפוסוליפ" לש השדח
 רשא ,םוקיב "היומסה תומלשה" לע תסס
משמ תאו התויח תא לבקמ טרפה הנממ
 תויועמשמ רוביח" לע ההות אוה .התוע
 ,םלועה תייווחל םדאה תא ןימזמה "םלענ
 .תיתורפסה הריציה תועצמאב וילא םרוזהו
 תוכזבו המצעל ,אופא ,תמייק הניא הריצי לכ
 תדימב דדמנ הכרע לכ .הדוחייו המצע
 החבש .םדאה לש ותיווה ללכ לא התורבחתה
 ותעדל—אוה הלודג תיתורפס הריצי לכ לש
 :״תומשנ־לוגליג״ל תנתינ איהש—רבחמה לש
 תדלונ ירה ,תחאה התועמשמ תעקושש לככ"
 הפיסומו תרמשנ המשנה :השדח תועמשמ
 יוליג רוד לכ הב האור תאז םעו ,תויחל
 לזרב ר״ד ןחוב וז הטיש יפל ."השדח תומד
 תחא לכ לע שרודו ונתורפסב תפומ־תוריצי
 ,תואיקב לשו תופירח לש "םישורד" ןהמ
 —טעמב אל םיעיתפמהו םיברה ״וילוגליג״ו
.םיניינעמ
 תחתופה הסמה םש אוה "הלודגה החישה"
 ילוגליג לש היגולואידיאה תא הריהבמו
 הניא לזרב ר״ד לש ונושלש אלא ,תוריציה
 —ארוקל לק אלו ,תעצקוהמ הניאו הרורב
 לש הקמועל תדרל—ןייעמו רזוח אוה וליפא
 םוקמ וז ןושלל שי רשפא .השדחה הכלהה
 ריבסמ הצרמהשכ ,תורפסל־םירנימסב והשלכ

 תוסמ) הלודגה החישה :לזרב רדנסכלא *
;  1971 ,םילעופ תירפס ;(תורפסו תוברת לע
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 ויתונווכ תא םירחבומהו םיטעמה ויעמושל
ל ככ—הסמה לש לפשהה־רסומ .וידוחייו

ניסה השיגה אוה—הדמללו הניבהל רשפאש
ה זילאנאב תקפתסמ הניאש ,ארוקה לש תיטת
 רוריבו םקוריפ ,םיינחורה םיביכרה לש
ת ברקמ אלא ,םהמ דחא לכ לש ותועמשמ
. "התודחאב היגאמוהה ךותמ" םישדח םיביכר
ת ויווחה לולכמב ארוקה תא תבלשמ וז השיג

ת ורודה םע ותוא תרבחמ ,תוישונא־ללכה
ה אנהה תעש תא תקתרמ״ו ,וירחאלשו וינפלש
."תישונאה הדלותה תועש לא
ה פיט לכב תשפחמה ,וז תידוסי הטישל ןמאנ

ם יה םע הבש דחואמהו ףתושמה תא םיבש
־ גיסבו תוזילאנאב לזרב ר״ד קסוע ,לודגה
ע בקש תויתורפס תוריצי רחבמ לש תוזית
־ רה" ;הקפאקל ״הריטה״ :ןה תוריציה .ול
. נל "םירצמ תוכמ יריש" ;ולב לוסל ״גוצ
; קילאיב .נ.חל ״רדגה ירוחאמ ;ןמרתלא
ן אמ םאמותל "רחבנה" ;ןוגגע י״של "ירופיצ"
ו לאה תוסמה לכ .שירפ סקאמל "רבאפ ומוה״ו

ת חא לכבו ,ותטישל תומגדה ול תושמשמ
, בישמו לאוש ,םילוגליג לגלגמ אוה ןהמ
ל א רפוסה לש ירוקמה דוחייה תא רשוקו

.תיללכה "הינאמוה״ה
ה יווהה תא לזרב ר״ד קדוב "הריטה״ב
. אקפק ץנארפ לש תיתמילבורפה תידוהיה
ם עויסבו ,רופיסה ןמ תובר תואבומ תועצמאב
ך ותמו ,אקפק לש וייחמ םינוש םיטרפ לש
ם ידוהי םירקבמ םע המכסה־יאו המכסה
ם לש ןינב לזרב ר״ד ביכרמ ,םידוהי־אלו
א לא וניא ולוכ רופיסה יכ חיכוהל אבה
. םלועב ידוהיה לש ולרוגו ותוחילש לע לשמ
ה מוליג" אלא וניא ,לזרב לש ותעדל ,אקפק
, "םלוע־תפקשה תכרעמכ תודהימ תיוומ לש
ם א ,עפשב ול אצמנ שורדה תויארה רמוחו

ו תודע ידי־לע םאו ,ומצע אקפק ידי־לע
ר בוב .מ ירמאמו דורב םקמ לש תכמסומה
ו חילש אלא וניא דדומה .ק ףסוי .םירחאו

ם לועה תא ןקתל אבה ,ידוהיה לרוגה לש
ת דבוע .תוירבה לש םהיתודימ תא רפשלו

, רפכב ירכנו רז קתונמ ומוקמב ותוראשיה
, םלענה הריטה־לעב אוהש ,םיהולאמ קחרה
עהל םיאב הלא—םיבשותה ןיב ויטבל לכו

.ותוחילש תאו ותוא השק ןחבמב דימ

 גיצה "הריטה״בש ,לזרב ר״ד לש ותנקסמ
 ןמאנ השעמ" ,ידוהיה השעמה תא אקפק
י דוהיה ׳ק" :הזמ רתויו .״םלועב םדאה לש
ן וויהל םדאל תורשפא לש תפומ והירה
. "ונוקית תארקל םלועה דדומ תויהל ,רזועה
א קפק יבתכ לע םינושהו םיברה םישוריפל
.לזרב .א ר״ד לש ושוריפ אופא ףסונ
ו ניא ,ולב לוס לש ורוביג ,"גוצרה" םג ךכו

- סואפה היגולוידיאה לומ ידוהיה ךיסנה" אלא
ך יסנ ,טלמאה לש ולוגליג ,גוצרה ."תיט
ת א גצימ אוהש יפל ,יאכז ולוכ ,קרמנד
 ,ךובנ םלוע לומ ישממה ידוהיה בויחה
ר צימה ןמ .ונדבא תארקל דעוצ ,ררופתמ
ה אצותכ ,גוצרה ןותנ ובש קומעה ישפנה
ה זיא ךלוהו־שבגתמ ,הווהבו רבעב וייחמ
ה שדח הרושב ובוחב ןמוטה ,הי־בחרמ
־ המאו ,האושה לש הנברוח—הדילומ־היבאש
. לארשי־ן׳ראב הרובגהו תואמצעה—התדלוי

י לואו "דובעישל ןורחא" תניחבב אוה גוצרה
ל בקל זעמה ,"הלואגה" לש ןושאר רשבמ
ת ושונאה תא ליצהל ידכ השדח תוחילש וילע
ם יטטיצב לזרב ר״ד עייתסמ בוש .הלרוג־רממ
, םירקבמ לש םהיתועדבו רפסה ןמ םיבר
־ לוגליג .ויללוש ןיבו ,"גוצרה" יבייחמ ןיב
ט למה־גוצרהב האורו תכל קיחרמ הז תומשנ
ם יעבש ןיב תחאה השבכה לש הלוגליג תא
.םיבאזה
ם ידממה תלאשל) "ונחנא לש הקיריל" הסמב
: ריצה־תריציב ןוידו ןמרתלא תריש לש
ל ע לזרב ר״ד שרוד (םירצמ תוכמ יריש
ל כב הלות אוהו דוסבו זמרב "תוכמה רשע"
ן ימה לש הירוטסיהב םיוסמ בלש הכמ
, ןומדקה אטחה אלא וניא םדה .ישונאה
רפצה—םדאה לש ותומהבתה ידיל איבמה
ת וארמו ,ילוחה ,ןווינה וילע ואב ךכו ; עד
א לו ;ןיחש ,רבד ,ב1רע ,םינכ לש םיעגנה
ה בראב ,דרבב םקונו ףיסומ עבטהש אלא דוע
ר וא־אלו הלפא םתס וניא ךשוחהו .ךשוחבו
, "םויק ןיא לש הקצומה תוקירה אוה אלא"
ך שמהה רסוח—תורוכב תכמ האב וירחאו
ת א ןמרתלא הנב הז עקר לע .םויקה ןולדחו
 אוה ידוסיה ביטומה רשאכ ,העודיה ותריש
סיהה תא האלממה וז ,םימדה־תכיפש—םדה
־םימד תניחבב היפרגואיגה תאו הירוט
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ת בהאב רושק הלואגה ןויער .ועגנ־םימדב
י רבדכ ,םלשה םויקה לש האידיאה תא םדאה
ה רוכמ ינפ הברא החמ ,ירוכב" :ררושמה
/  ,םלצ ילב הבהא הנבהאנ ןעמל / ,םלצו
ב וש / ,הרוחש םידוא ומכ איה וניניעל תע
ה ווצמ ךכ ."הרוחצ הנוי ומכ איה ונבלב
.םויקה ךשמה ןעמל ונב לא באה
ל ש עודיה ורופיס לוגליג אוה רתויב זעונ
ל ש ותעדל ."רדגה ירוחאמ" קילאיב .נ .ה
ם יעוגעגה ןמ אב רופיסל עקרה ,לזרב ר״ד
ן ברוח" ללוכ אוהו תורדגה םלועל ץוחמ לא
ה ריפסב ,תרדגומ תוהמ לכ לשו דוחייה ילמס
• א ,םיינושאר עבט תוחוכ לש תיתימה
ע בטה תיווה ךות לא עלקנש ,חונ .םיירוטסיה
ס רה חוכ ,יסינויד תויח־חיל וליאכ אלמתנ
 לע לח ןיד ותוא ."הזב הז םילולב האנהו
" רדגה ירוחאמ" לש הריוואה לכו ,הקנאירמ
ר ״ד ידי־לע שרדנה ,יגארט סותימ האלמ
. טשפב אל קרו ,שרדבו דוסב ,זמרב ,לזרב
ק באמ" ,אופא ,איה רבחמה לש ותנקסמ
ק באמ :ידוהיה ארוקה לשו רצויה לש ימינפ
ן יבל תורדגל־ץוחמ לא הגירחה רצי ןיב
ם ג ךכב שי אמשו ,תאזה תוענמנה תואדו
, דוחיי וריבגה :רסוימה וננמזל רבד םושמ
י לבמ ,הרישע םדא־תוברת ,תוהמ ,תורדג
. "ןוסא טיממו הביא רצוי םרוגל םתושעל
ר דנסכלא ר״ד לש ותטישל תומגדה המכ ולא
.ראשה לע דמלל ןהב שי .לזרב

.פ .י

תוסמה רפס
ת אצוהב הנעפות ויתומישרש םדא יואר םא
ל ארשימ ךכל יואר ןיא ,ויראת לשב "ריבד"
ד ובכ־ר״ד ,היפוסוליפל ר״ד אוה .תרפא
י קסבוחינרשט־םרפ לעב ,תירבע תורפסל
ל עב ,ריפסקש לש תוידגארט םוגרת לע
א וה .הריש ירפס לע אולימ־םרפו רנרב־סרפ
לת תטיסרבינוא לש ןושאר רוטקר היה םג

ת ולכתסה) תוסמה רפס :תרפא לארשי *
;  1971 ,ריבד תאצוה ;(םשורהו חורה דוסב
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ל ביקו ,הלש דובכ־אישנ ןכמ־רחאלו ביבא
ם ודיקל ותמורת" דעב דלאס הטיירנה תוא
יחבה םא םלוא ."לארשיב ההובגה הלכשהה
, תיתורפס תוכיא איה וז האצוהב םוסריפל הנ
רופש ,תרפא לארשי לש ויתומישר םא קפס
" ריעצה לעופה״ב "רבד״ב ,"םיינזאמ״ב ומס
.רוא תוארל תויואר ב״ויכו
ת חאו־םיעברא האירקל ןאכ ונל תועצומ
ה שולשו־םירשע םייתאמ תוספותה "תוסמ"
" סחיתהל" תוחפל רשפאש ןהמ שי .םידומע
ם ירבד אלא ןניאש תורחאו ,ןרקבלו ןהילא
ה ינשה הירוגיטקל .הבשחמ־ילדו םישודנ

:יקסרבט ןנחוי םשב ״הסמה״ ,לשמל ,תכייש
, ךנורא די־לע םידמוע ונא ןוגי ימולה"
ם ואתפ הכ תקלתסנש ,רקיה יקסרבט ןנחוי
.רהמ הכ
ותמ שלתנש לבא הטוע םירפוסה־תדוגא
. רישעמו רישע ,תוברת־בחר ,רבח הכ
.(200 ׳ע) ״...םיברה ויצירעמו ךיארוק

" ריעצה לעופה״ב הספדנ וז הבושח הסמ
ת רגסמב רוא בוש האור איהו ח״כשת
."םשורהו חורה דוסב תולכתסה"
ת וסמה לכ אלש ,הארנכ ,ןיבה תרפא לארשי
ח תפ״ב שיגדהל חרט ןכלו תחא השקמ ןה
ה נוכמה ןושארה תוסמה ץבוק יכ "רבד
ץ בוק .רפסה לש ורקיע אוה "תולכתסה"
ה בשחמב םינויע" ,המדקהה ירבדל ,ליכמ הז
ך א ,תויללכ תויפוסוליפ תולאשבו תיארקמה
ה יאצומ ,תירישה הריציה לש התוהמב רקיעב
ר קבל ןגוהה ןמ אופא הז היהי ."היאבומו
ו ב האור ורבחמש המ יפ־לע רפסה תא
י תש יפ־לע תושעל יתרחב תאז .רקיע
" יגארטה לש ותוהמל" ,דחא אשונב תומישר
. (18 ׳ע) ״יגארטה לש ותאנה״ו (14 ׳ע)
־ זאמ״ב הליחת המסרופ הנושארה המישרה
ו רמאנש םירבד—הינשהו ;ח״ישת "םיינ
ו ספדנו ך״שת־יקסבוחינרשט־סרפ תלבק םע
."רבד״ב ךכ־רחא
ם ירבד םתוא טעמכ םירמאנ תומישרה יתשב
ה מישרב ,לשמל .תונויער םתוא םיעבומו

ל ש םוטאה ריקה" :תרפא בתוכ הנושארה
ם וילוי׳ב ,הינשה הידגרטב םג הלגתמ לרוגה
א וה ,רסיק סוילוי אל ,אוה אל יכ .׳רסיק
קלוסמ אוה ףוס־ףוס ירהש ,יגארטה רוביגה
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