
בוקובאנ לצא ׳שאר ילב שרפ" :בבוד־םואבנזור האל
"ןורמז ,רבד" ,ביקובאנ רימידאלו לש היפרגויבוטואב דחא ביטומ תורוק

 םא ."הלוכסא״ל םייתפש־סמ ,בלה קמועמ אלש תולצנתה לש םירבד המכ ,הליחת
 ללכה רשאתמו רזוח ךכבש ירה ,תויבוקובאנל הטונ וז תולצנתה לש הנונגס היהי
 חסונב ,ותמח לעו ופא לע ילוא ,תאז השוע בוקובאנ לע בתוכה לכש קיחצמה

.בוקובאנ
 הז רפסב היה ;הזכילול תאירק םע ,דאמ םעמועמב ,יתעד לע םירבדה ולע הנושארל
 ותונמא .ימוק־יגארטה ורופיסל רשק לכ ילב ,תיגלטסונו הכר תובצע וב יתיארש והשמ
 הילותיפב תקתרמ ,הילולעפב המישנ־תרצוע ,הביאדמ ,הקיחצמ ,תיטסטנפ התיה
 תאירק םע .ידמל ךדכדמ והשמ היה הז לכל רבעמ ךא .קומע היה ורופיס ;התוישיבגבו

 םירבדה וררבתנ ,ןורכז ,רפד םע רתויבו ,תראפתה תאירק םע ,הדאב םידחא םיקרפ
 ידכמ םה םיפפור ןיידע .תורודס םילמב וישכע חסנל הסנא ותואש ןוויכה תא ולביקו
 קלחל דחא רשפ לש העצה תליחת אלא וז ןיא ,םצעב ;התימאל הזית תדמעה
 ןיידע ,הז רשפל ופוג טסקטה ךותמ םיכומיס ןאכ ואבויש םעו ,בוקובאנ לש ותריצימ
 םשורה לע תודעה וז—תונורכזה ךותמ תחא תודע ביבס רקיעב בבוסו אוה גח
 לע (דיר ןיימ תאמ) "שאר ילב שרפ" ומשש תילגנאב םידלי־רפס תאירק הריתוהש
 בבוס בוקובאנ תריצימ ןוגה קלחש ןועטל ינא תשקבמ ,רבד לש וללכ .רענה־בוקובאנ
 יכלהמ ולצא םינבנ ,הז סותימו וז תוזח ךותמש ;״הקירמא״ לש תיתימ תוזח ביבס
 הזגילולש ,הקירמא לש יטרפה סותימה והז ;יגאמ יפוא םישבול תומשו םילמו ,הלילע
 ךרוצ היהש הדבועה .רגו הניק ם ג ;ובואיסו ותריבש לע הלודג הניק אוה ולוכ
 הכירצמ איהו טעמ־ אל הדירטמ הזה רשפה תא תונבל ידכ רפוסה לש היפרגויבוטואב
.תיטגולופא ,עבטה־ךרדמ ,ותרוצש ,רצק ןויד
 תויורשפא תא רישעיש והשמ תונורכזה ךותמ דומלל ןויסנה לע בסומ תוקדטצהה רבד
 םינקיטרואיתו ,תורפס־ינשרפ לע דבוכמה ןויסנ הז ןיא עודיב .םינמורה לש םרשפ
 רתומלו ,תיטנאקה הקיטתסאה ימיכ וימיש עקר ךכל .רהצומב ול םיזב תרוקב לש
 הקיטתסאה לש תוכלה־יפוגל סנכיהל ילב םג ךא ,הז ןינעב סומלופה יבעב סנכיהל אוה
 ,וז הדמעב םיקיזחמה בורל ידמל ביצי ילנירטקוד עצמ םיקפסמה ,תיטנאק־ טסופה
 ,ורמאי ,תישאר .רתוי תוקזחה םהיתונעטמ םיתש רוציקה תילכתב ןאכ איבהל רשפא
 הריציה לש תילוגסה היצמרופניאה לע רתוול תונוכנה תשקבתמ תונורכזב טוטיחה ןמ
 ןיב ,ילטנמיטנס ,קנפתמ ,םימח התא־יגא גולאיד הזיא לש יתורירשה ונוניכ תבוטל
 לע רותיו םושמ ךכב שי .תונשרפה־ירחאמש־שיאה ןיבל הריציה־ירחאמש־שיאה
 היווח" יורקש המ הנממ קיפהל תורשפאה לע רותיו ,הריציה לש תימצעה־התוחכנ
־לש־אשומכ הריציה לש התוחכנ לע רותיו הזב שי ,וצרת םאו—"הרוהט תיתורפס
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ה מ ,תורפסה־עדמ ,ךכ םאו) ."םייביטקיבוא" יורקש המ ,םיירוביצ״םילכב הזילאנא
.(? וילע היהי

ה לא—רחאה הדצמ לבא ,המצע השיג התואב םיקיזחמה לש איה היינשה הנעטה
א וה לדו ינטשפ ,םהיבגל .תיטתסאה היווחה לש ירותסמה היפא תמחלמ תא םימחולה
ש וחל ונל םרוגש לכ ,ןמורב שגלמו םותס אוהש לכ רחא םפוג תונורכזב שוקיבה
ת יטתסאה היווחה לש היתודיממ לוכיבכ איהש ,"תינוא־ןיאה ,תילוכנלמה הבהא״ב
ם וקמ ןיא וז השיג לש התדמעה ךרוצלו) היפרגויבוטואה וא ,היפרגויבה .תמלשומה
 ןותנ ,תונמאל ץוחמש ןותנ רדגב דימת איה ,(!השק תועט וזיא—ןהיניב ןיחבהל
ל כ .רז ןותנ ךכיפלו ,הריציה לש ,תימונוטואה ,תלגועמה התומלשל ךייש וניאש
ל ש ירגלוו השעמ אופא איה יתורפסה ןותנה תרשעה תרוצל הזה ןותנה לע תוכמסיה
, "תוירטסיליפ" ,הסג תויביטקייבוסבש תואיגשל תדעומה תויצרא־םע ,תונלכר
.הנקת הל ןיאש תונשונב־הקזחה םג—םידחא םיגוחבו

ת עדלש ינפמ הז ירה ןהמ תומלעתה לע דיעמ הזב עצומה רשפה םאו ,תוקזח תונעטה
.הטוש דיסח תויהל תרוקבב אוה לכמ ער תבתוכה
ן יב הרומגה הדרפהה לע וישרפמ לכמ רתוי ומצע בוקובאנ שקעתמ ,עבטה־ךרדב

 ,ןמור לכב ,יאנותע ןויאר לכב ךכ לע רז1ח אוה .םינמורה ןיבל ולש היפרגויבוטואה
א ל םגו ,ןבומכ ,לוגוג לע ולש ורפסל המדקהב אל ךא—וירפסמ םיברל תומדקהב
י נפמ ןורגז ,רגד לש ויארוק תא אוה ריהזמ דוחייב .ןיקשופ לע ורפסל המדקהב
ם יעוריא םע ,ןמזבו בחרמבש ומלוע תא וסלכיאש םיעוריא לש שפוטמה יוהיזה
 בוקובאג לצאש רמול שי .תוינוידבה ויתוימד לע ,ותלכי־לכ חוכמ ,הפוכ ומצע אוהש
ם דא בייחש ינפמ ,תישאר .הילאמ־תשקבתמ םג הנושמ םג איה וזכ הרהזא הקווד
ת ודוקנ תוארמ ויניע םוצעל ידכ ףרוטמ טסילאמרופ וא יופכ ןקיטרואית תויהל
ת ופוכת .הזה רבחמה לש םינמורהו היפרגויבוטואה ,היפרגויבה ןיב ןוימד לש תוטושפ
ם וש הלגמ וניא ויוליגו ,וילע עיבצהל םעט ןיאש דע ךכ־לכ רורבו טושפ הז ןוימד
ו יפאב בוקובאנכ ןימאמש ימ ,(רתוי תכל־קיחרמ ןינע הזו) תינש .תורתסנו תונופצ
ה יצאירו) תונמאהו םלועה ,תונמאה ,םלועה לש תויטנאנוסנוקבו ןמזה לש יטאטסה

, (םדאה לש ותויפש ביט לע דוסי־תוחנה ףוריצב ,הזוניפש־סדינמר3 לע תיטרפ
" הרויה שא" ;םילמ־אלהו םילמה לש תיטננמיאה תודחאב םג ןימאיש וילע הקזח
ו ז ,יארה יקלח ינש ןיב .הז רשקהב תעדה לע תולעל ךירצש ןושארה רבדה אוה
, יטרפה ,יכראנאה ןויגהה יפ־לע תירוגיטק תבייחתמה ,המותס הירטמיס שי ,ןושלה
, ללכ ידרוסבא וניאש ,דרוסבאל דע םירבדה תא ךושמנ םאו .יבוקובאנה םלועה לש
־ בוריע יפלכ הייחדה שגר תצק קיחצמ תוחפל הזה רבחמה לצאש ונל רווחתי

ש גר עבונ בוקובאנ לצאש בושחל רשפא ,םוקמ־לכמ .תונמאו היפרגויב ןיב םימוחתה
א יה הטוקנ ןכאש) תינרכנ־תיטתסא הירואית הזיא ודיב הטוקנש ךותמ הקווד אל הז
ך כ־לכ ההובג הגרד םייקמש ימ לש שגרה־תונינא לשב ,תוטשפבו ,רקיעב אלא (ודיב
ן מ דחא אוה בוקובאנש ףיסוהל שי הזה טושפה םעטלו ;ורבע םע תוימיטניא לש

םשל תונמא" לש ילגנאה םרזה לש ,רתויב םייקוראבה ,םנימב־םידחוימה םיחיפסה
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־ רקוחכ ,יתורפסהו ישיאה ופוצרפ יגת לכב אוה בלושמו—וילע לבוקמ .״תונמא
ת א םיקחמ םייחהשו ,תונמאה ןמ תקנוי תונמאהש—רפוסכו תוגורכז־לעבכו םירפרפ
רטניא יכרצלש רורבו ;תואיצמה לש ,הפידעהו ,תיתימאה התושי איה־איהו ,תונמאה
, םעדוי ,ארוקה ,התאש םייחה ןמ םיזמר ךל לואשל יאשר ךניא תונמא לש היצטרפ
ת ואנק—ולש דיחיה־תושר לע רמוש הזה רפוסה הב תואנקה) .םפכוא וא ,םרעשמ וא
ו תדרח םע דחא הנקב הלוע-ול ררבש עוצקמה םע רקיע־לכ תבשיתמ הניא ןבומכש
ת יתורפסה "הרימא״ה לש הלשכמה תא .ויארוק ינפל תוטתשהל אלש המוצעה
: החמומ־ךרד ףקוע אוה-תימיטניא־תישיא וא ,תיפוסוליפ ךופהל החרכומה—הבושחה
1 .(ולש יארהו ,תיבוקובאנה ןושלה ,תיבוקובאנה הינוריאה לש םתדלוה ןאכ

ה מו ,תונורכזב אוצמל רשפא המ :הלאשה תשקבתמ ,תיחכונה היגולופאה תרגסמב
.תונורכז לש רפסכ ,ןופצה ,רידנה םייפגל ,ןבומכ ,טרפ-םהב שפחל יואר
, ול ריהנ ןפוצהש ימ יבגל ,רבד לש ופוסב ;לכה םהב אוצמל רשפא ,הצרתשכל
, רבתסמ ,ןאכו) םלוכ םירופיסה תא לולכל חרכומה דחאה רופיסה איה היפרגויבוטואה
ש פחל יואר המ הלאשה לבא .(ןורחאה וקוחצ תא "יאניווה לילאה־אפור" ול קחוצ
־ לוקיש תשרוד הילע הבושתהו ,איה הנידע הלאש ;ומצעל ןינע רבכ איה תונורכזב
.טקאט טעמ אלו ,ןינע לש ופוגל ,ימוקמ תעד
ב יט רבדב (תעגמ יתעידיש לככ) םלועמ הלאשנ אלש הלאשה איה ךכל תחא המגוד
ל כ לש םכוישו ם:והיז לע וחרט הברה .בוקובאנ לש ותריציב ןיקשופ לש ותוחכונ
ה אצותה) הברה ררבל םג וסינ ;בוקובאנ לש םינמורב םיעיפומה םייניקשופה םיזמרה
־ ןבומ רבדכ ;םיאב םהש תומוקמב הלא םיזמר םיאב המל (דימת טעמכ ,תעלוצ
ת לפרועמ החנה וזיא שי—קוביד־זוחאכ ןיקשופב קסוע בוקובאנש לבקתנ וילאמ
ל ש ומוגרת ,בגא) .הזב םיקפתסמו ,םייסורה םירפוסה לכ לש םקוביד אוה ןיקשופש
ם וגרת והז :הזה קובידל ,דאמ הבוצע ,תיטסטנפ המגוד אוה ןיגיינוא ינגכיל בוקובאנ
ם וגרת והז .רוקמה־תפש תולמל רמולכ ,"תמאל" תולפת־דע־ןמאנ ,שבי ,קדקודמ
ד עונ ןכ םא אלא—רתוימו םמעשמ אוהו ,םוצע דובכ־תארי לש שגר ךותמ השענש
ך א .ןיגיינוא ינגבי רקח איה ולש הינאמהש (הנגהה) ןי׳זול וא טרבמאה הזיאל
י בתכב ןיקשופ לש ותוחכונ תראשנ ,היפרגויבה ילב וליפאו ,היפרגויבוטואה ילב
, יקנו־בק םירשקמ םניא תונורכזה םגש וילאמ אוה ןבומ .םותס זוירוק רדגב בוקובאנ
ת חא־הנועבו־תעב קימעמו טשפמה ,םלשו ריהב גראמ ללכל םיטוחה־תוצק לכ תא
ה יפוסוליפ לכ לש חתפמ־תנוכת תוידוסה תראשנ לכה ףא לע ;םינמורב הניפ לכ
.הז רבד ןיבהל םיעייסמ תונורכזה ןכ־יפ־לע־ףא .תקתרמ תורפס לכ לשו הבושח
ם יזמרה לכ יוהיזב העקשוה הברה החרט .דבלב הטילולב הרושק הינש המגוד
, עדונה Annotaded L0Uta־n רבחמ ,לשמל ,לפא דרפלא .הזה ןמורבש םייתורפסה
ם עפ־יא התיהש ןוג־תב לכ ירחא (ימעטל ,תובישח־רסח םעפ אל) ינכרא דוצמ ךרוע
, תימוקמה ,הנטקה הדאנומב ףקתשמ הנממ המ ררבל ידכ ,תורפסה לש הדאנומה ךותכ
י פרגויבה םוחתל הדיחי הגירח ;יתורפס־םינפ ולוכש שופיח והז .הטילול המשש
בתכנש ,םסוקה םשב רצק רופיס הטילולל םדקש הרעהה איה ומצעל השרמ לפאש
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 ינש ןיב רורבה ןוימדה לע עיבצמ אוה .זנגנ המ־םושמו ,1939 תנשב ,זיראפב תיסור
 ,"םסוקה" ,רותרא הסנמ םאה תומ ירחא—םמויסבש טלולה ינושה לעו ,םירופיסה
 הילגלג תחת ומצע וכילשהב דבאתמ אוה הזב לשכנש ןויכו ,התב לע ודי חינהל
.תיאשמ לש
 ללכב .תאז לאוש וניא לפא 1 ךכ־לכ הפי הטילול התלע המלו ,םסוקה זנגנ המל
 ,גרבדלוג האל ."ךיא״ב קפתסמ אוה ,עונצ עדמ־שיאכו ,"המל" םוש לאוש וניא
 שי) תויפרגויב ינפמ אלו "םימזיגולוכיספ" ינפמ אל תששוח הנניאש ,תאז תמועל
 תחלצהו םסוקה ןולשכ המב הפי הריבסמ ,(הלש ינשרפה טקאטב קדצומ ןוחטב הל
2.יפרגויב־יתביסמ םג אוה רבסההו ;הטילול

 הטילול" ,רלטאב הנאיד לש דמחנה הרמאמל לפא סחיתמ ךוחיג הזיאב ,לשמל ,האר
 בוקובאנ לש העודיה ותוואת ךמס לע ,חיכוהל תשקבמ איה וב 3,"הרטפודיפל
 בל־תמיש ךותמ תאז החיכומ איה .רפרפ—םצעב איה הנטקה זייה הטילול יכ ,םירפרפל
 אלש לוכי ךניא הנושמ תיארנ התנעטש לככו ,םינטנטק םיטרפב ןויע ךותמו הבורמ
 .ןמורה רשפ לש שדוחמ בוציעל תירשפא אצומ־תדוקנ הב תוארל אלו םעט הב אוצמל
 ךמס לע קרו ,תישממ תואריהל וזכש הנעטל היה רשפא־יא ןורגז ,רגד אלול ךא
 ,הטילול ךותכ רלטאב לש וז ומכ הנעט ססבל רשפא ,תיפרגויבוטוא ,תיפרגויב העידי
 ויתולמ ךותמ ןגוהכ רווחתמ בוקובאנ לש םירפרפה־יקסע לש יטוראה טקפסאה יכ
 היססבואה" ךכל ארוק אוה .ךכב רזומ רבד לכ דוע ןיא ןורבז ,רבד רחאלו ,ומצע ולש
 ובש" ףונה איה וייח לש תיאליעה הזאטסקאה תדוקנו ,"ילש ןומדה״ו "ילש הלודגה
 .םנוזמ־יחמצו םירידנה םירפרפה ףונ לש ,"ןמזה רדעיה" תדוקנ ,(!)״תכלמ ןמזה דמע
 .וריבסהל השקש והשמ ,המ־רבד דוע שי תאזה הזאטסקאה ירחאמו ,הזאטסקא יהוז"
 חלצומ שומיש והז .(109 ׳ע) ״בהוא ינאש המ לכ זפוח וכותל ,יעגר קיר ומכ הז
 לש יתורפס־ץוח םויקל תכתוח תודע אוצמל ךנוצר םאש רורב ,הז דגנכ ;תונורכזב
 לש התומדב זחאנו ,האמה תליחת לש תיטנוקסיווה הרייבירה ןמ ,תרויחה ייל לבנאנ
 הל תופצל ןתינש לכמ תינומהה האיגשל תספתנש רורב ,היפרגויבוטואה ןמ "טלוק"
 ריכמ ונרבחמו ,לבנאנל ידמ המוד טלוק יכ .בוקובאנ לש ןמוימ־יתלב ארוק לצא
 תוכמתסה ןיב לדבהה ."המ זא" :וילע רמול רתומ דימת הזכ יוהיזו ,הזה ןוימדב ידמ
 יולת דימת :ספתנ ונניא תצקמבו ,ינורקע ונניא ,תונורכזה לע החלצ־יתלבו החלצ
4.שדחה רשפב אוצמל רשפאש ןויגההו רשועה תדימב אוה

ב
 הפשב ,ותודליב ארקש רחא רפס לע בוקובאנ רפסמ ןורבז ,רבד לש ירישעה קרפב
 אוה .יסאלק םידלי־רפס ,דיר ןיימ לש שאר ילכ שרפ הז ירה :דאמ ובהאו ,תילגנאה
 רכוז אוה ,וב האירקה ישוגיר תא תונורכזב יחו רזוח אוה ,ורופיס תא הברה טרפמ
 ׳יטרפה סותימה לש וזול אוה הז רפס .וז האירק לש המושיר־תולילצ תא בטיה
 חוכב" ,ךופהל םידיתעה םירבד המכו המכ םיפתתשמ ובש "הקירמא" לש םותימה
לכל םדוק לכא ."םירחא לש םתלחנל הגותהו רעצה תא ,תונמאה לש הימיכלאה
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 החנהה תא ליצהל הלוכי איה קרש ,המצע תודעה תא איבהל בוט םינויעו תונקסמ
.ןב הל שקבתמה תומימתה ראותמ םירבדה תישארב האבוהש
.ל״נה ירישעה קרפה תא ,ונלשמ םוגרתב ,אופא הזב איבנ

1
&181) דיר ןיימ ןטיפקה לש עורפה ברעמה ירופיס  ,טשופמהו םגרותמה חסונב ,(83-
 בר ןמז ,תאזה האמה לש התליחתב םייסור םידלי לע המוצע הדימב םילבוקמ ויה
 לע גנעתהל יתלוכי ,תילגנא יתעדיש ןויכמ .הקירמאב םתליהת הגומנש רחאל
 ,שובלב םיפלחתמ םידידי ינש .רצוקמ־אלה רוקמב ולש שאר ילכ שרפ לש ומעט
 .ותלילע תעלקמ לש זולה הז—חצרנ ןוכנ־אלה שיאהו ,הביכר־יסוס ,םיעבוכ
 ךורכ ןמנמש רפסכ ינורכז יפדמ לע הרומש (תיטירב ילוא) ידיב התיהש הרודהמה
 לש הלעב 1קרב ףעוצ שדח רפסה תויהבש ימימ־רופאב רעש־דומע ולו ,םודא דב
 ךכ־רחא ,תואיכ אלש לפקתה הליחת—הזה הלעה קרפתה דיא ינא האור .קיקד ריינ
 לש לזמה־שיב היחא קפס ילב ראות וב ,ומצע רעשה־דומע לבא—ומוקממ ערקנ
 הז היה ןכ םא אלא ,םינש וא דחא תוברע־באז םג ילואו) רמסקדטניופ זיאול
 ־רואל ךכ־לכ בר ןמז ףשחנ דומע ותוא ,(דיר ןיימ לשמ אוה ףא ,תוומה תייריכ
 ,תואיצמב ףלחתנ סנ־ ךרדבש ,אלא) ולוכ ףדשנ התעש דע ינוימד לש םירוונסה
 ףקשנש ףונב רמולכ ,1953 ביבאב ,תיסורל הז קרפ ימגרתב תוארל יתחכונש יפכ
 התלע ונממש ,הקויו־םוטקק לש ןומישי :הנש התוא ,ינאו תא ,ונרכש רשא הווחמ
 הממהש-המודמכ ,לבמייג־וילש גוסמ—וילש לש האכנה ותאירק רקוב ותוא האבו

.(םהל יואר יניאש םילומגתו םיגשיה לש השוחתב יתוא
 זוזגו לוגע ול שארש ,םינפ־םכרוכמו הזר רענ ,ירוי ידוד־ןב תא שוגפנ וישכע
 חיגשיש יטרפ הרומ ילב ,היה םישורג םירוה לש םנב .תוריהזמ תורופא םייניעו
 היה ףרוחב .ינממ הנוש היה םינבומ הברהבו ,רפכ־הוונ ול ןיאש ריע־רענ ,וילע
 ,ריעה לש יאבצה הלשומ ,גרבנבוארט־ןופ שואר ינגבי ןורבה ,ויבא םע השרווב רד
 ־הצוח ,תינוהמתה הנינ הדודה ומע ותחקל ןכ םא אלא ,הריווב וא ובוטאבב ץיקבו
 םילויטל תאצוי ,דתיה םש ,הפוריא־זכרמב םימימשמ אפרמ־תונייעמ לא ,ץראל
 היה רפכב .תוינרדחו םיחילש־םירענ לש םתחגשהל ותוא הריאשמו הדבל םיכורא
 רחאל ,םיירהצה־תחוראל יבוש םדוק ותוא האור יתייה אל ינאו ,םוקל רחאמ ירוי
 לבא ,ללכ דחפ עדי אל ותורענ־רחשמ .םירפרפ־דיצ לש תועש שמח וא עברא
 אל ,םיסכרפמ םירבדב תעגלו קזחתהל לוכי אל ,"עבט" ינפמ רהזנו היה סינתסא
 ךפורגאב הכרד תששגמה הנטק עדרפצ לש עשעשמהו אולכה גודגידה תא תאש לוכי
 לש ,בצקב לשחנתמה ,ותניצב םיענה ,שובכה ףוטילה תא וא ,שונא־רוציכ ץומקה
 —העובצ תרפוע לש םינטק םילייח ףסא אוה .הלוגמה דקוש הלעמב ליפעמה לחז
 ומכ שממ םהידמ תא בטיה ריכה אוה לבא ,םושה־תפילקכ םיבושח ויה יניעב
 לגוסמ היה אל ,רודכ־יקחשמ םושב קחיש אל אוה .םהינימל םירפרפ ינא יתרכהש
רשאכ ,דחא םויו ,תאז יל חס אל םלועמ ךא ,תוחשל עדי אלו יוארכ ןבא עולקל
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ה רסנמל ךומס ופצש תופפוצמ ןרוא־תורוק יבג־לע הכילהב רהנה תא תוצחל וניסינ
ב בותסהלו לברעתהל דחוימב קלקלח דחא ץע־ילוב ליחתה רשאכ עבט טעמכ ,תחא

.וילגר תופכ תחת
ן ב יתייה ינא) 1904 תנש לש דלומה־גחל ךומס הז לש ומויקב הז ונשח הנושארל
ת ורכזמ לש תונחמ אצוי ותוא רכוז ינא :ןדאבסיווב ,(עבש ןב אוה ,יצחו־שמח

ו כראש ףסכ־ןוחדקא—יל ותוארהל דאמ שקיבש ןטק ןוילת ודיבו יתארקל ץרו
ך רבל שידא ,וילגר לע םק רשאכ הכב אל ךא הכרדמה לע דעמ םואתפו-חפט

י תוא סינכה 1910 וא 1909 לש ץיקב .ירורעזה וקשנב הקזחב זחוא ודועו םד־תבז
א רק אוה .דיר ןיימ לש וירפסב תוזונגה תויתמארדה תויורשפאה דוסב תובהלתהב

ר שאכו ,(ותחפשמ־םשב רשאמ ץוח ,ינממ רתוי יסור היה לכבש יפל) תיסורב םתוא
 תואצמה םעו רפוק רומינ׳פ םע םפרצל יושע היה הזחמהל האי הלילע שפיח
ד מציהל יתלדתשהו תעד־קוחיר רתיב וניקחשמל יתסחיתה ינא .ולשמ תובהלושמ
ם ילתלתפ םיליבשה ויהש םוקמב ,ובוטאב לש ןגב ללכ־ךרדב ךרענ יומיבה .בותכל
ו נשמתשה ונלש םיידדהה תושפנה־ידוצמל .הריווב רשאמ רתוי דוע םילישכמו
ז ילפה־ידוחמ) ןורפעכ םכראש םינולקמ ןויצל־יואר חוכב וטלפש ,ץיפק־יחדקאב
ם יגוסמ ריווא־יבור ואב ךכ־רחא .(םהלש ימוגה יניגמ תא םירבג־זועב ונרסה םהלש
ת ינלטק התיה אל םתעיגפש ,םיציוצמ ,םינטק םיצח וא הנעש תוירודכ וריש ,םינוש

 חדקאה תא תחנב יקסנל יכנחמ חקל 1912־ב .ידמל הביאכמ התיה תופוכת ךא
ו נצצופש רחאל קר ךא ,רגסמ לע ורגסו ,ומע איבהש ,ףדצ הפוצמה ,םשורה־בר
ו תואש ,(םא־ףלק ,שממ לש רבדל המדקאכ) םיילענ־תספוק לש הסכמ םיסיסרל
ה עומשה יפלש םוקמ ,הקורי הרדשב ינמלטנ׳ג קוחירב רות יפ־לע ,םינווכמ ונייה
ץ ייושב השע ךכ־רחאלש ץיקב .לפרע־תוטול םינש הברה ינפל ברק־וד וב ךרענ
ה לביקו ןולמ ותואב הרקיב הבש רשאכ ,(1919־ב) ותומ ירחא רצק ןמזו—ומא םע
ב גא הסרוכ לש הינויבחב הדי םאה הבחת ,ילוי שדוחב והש םהב םירדח םתוא
ו א ,סוס ילב ,ןוירש־הטוע ריעז שרפ התלעהו הכשמו הלפנש הנבכמ רחא שופיח
.ןיעמ־יומס ךמר לע וצחל ןיידעש תולקועמ םיילגר לעב
ת מועל יצחו הרשע־שש ןב היה וישכע) 1914 ינויב עובש לש רוקיבל עיגה רשאכ
, השעמ־תישאר ירה ,(ויתותוא תתל לחה רבכ שרפההו ,ילש יתונש הרשע־שמח
־ תספוק ךותמ "תרבנועמ" הירגיס די־רחאלכ ףלש ,ןגב ונדבל ונאצמנ ךא רשאכ

x 3 החסונב המינפ לש בהזה־יופיצ לע ןיחבהל יתשקבתנש ,הרודה ףסכ 4  = 12
ב הואמ היה וישכע .ג תנזורה םע ,ףוס־ףוס ,הליבש תולילה תשולש רכזל הטרחנש
. הגי׳צטאלאגב ןטיפק לש ותבבו סרופגניסלהב שישק לרנג לש הריעצה ותשאב
ל כוא ןכיה" .לודגה־םלועה־ןבכ ויתוכילה לש שדח יוליג לכב יתיזח שואיי ןימב

ש מח ינפ־לע ותוא יתכלוה ןכבו .לאש "זהקווד תויטרפ ןופלט־תוחיש חחושל
ם ילהובמ םיננג השולש םילבחב ונולעה הנממ) הברחה ,הנשיה ראבהו תופצפצה
ת יימה העקבש םוקמ ,םיתרשמה־ףגאב ןורדסמ לא (דבלב שלש־םייתנש ינפל דוע
חדינה ,שמשה־רוא לובט ריקה לע ,היה יולתש םוקמו בבלמ ןולח־ןדאמ םינוי
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 היה ךירצש הספוק־יומד םשוגמ ןקתימ ,ירפבה ונתיבבש םינופלטה לכב ןשיהו
י רוי היה וישכע .לוק־תפר תינזכרמ וכותמ תולדל ידכ תשקרקמה ותידי תא בבוסל
ם ישרק־ןחלוש לע בושי .ורבע־םינשמ םיגנטסומה־דכולמ רתוי דוע יתורבחו חונינ
א ל ינאש רבד) םיתרשמה םע חחוש ,תוכוראה וילגר תא לטלטמ ,ריקה לע ןעשנו
ם ייחל־ןקז לעב שישק בכר םע—(ותושעל דציכ יתעדי אלו ,ותושעל רומא יתייה
 ,תנחנחתמ חבטמ־תחפש םע וא ,ןכל־םדוק ךוחיגב ויפ ביחרמ ויתיאר אל םלועמש
־ תחיש תא ירוי םייסש ירחא .תוזעה היניעבו הלוגמה הראווצב יתחגשה זא קרש
ה תיה הארונדדמ יתנחבה המיאו החוורה לש תבורעתב) ולש תישילשה־ץוחה
ם ושב ,םלועמש ,רפכה לש תלוכמה־תונח לא ונילגר ונכלוה (ויפבש תיתפרצה
ה רטיל םש תונקל םג־המו ,הב רקבל ימולחב הלעמ יתייה אל ,תרחא תונמדזה
ם יירהצה־רחא ירפרפ ןיב ,הרזחב ונלויט תע לכ .םינבל־םירוחש תוינמח־ינוערז
ט רס תטישב תאז תושעל ךיא יל הארה אוהו ,ונקקרו ונססוכ ,המונתל וננוכתהש
ת רזעב ןיערגה תא ףולש ,ןימימ תוירוחאה םיינישה ןיב ןוערזה תא חצפ :ענ
ל אמשמש תוכתוחה לא קלחה ןיערגה תא רבעה ,הפילקה־יאצח תא טולפ ,ןושלה
ל כ תא ורותב אוה ףא רבוע ,ןימימ םייתניב חצופש ,אבה ןוערזה דועב ,םש ססוכו

ר תוי יטנמור גוסמ) עבשומ "טסיכראנומ" אוהש הדוה ןימיה לע ורבדב .ךילהתה
. (תילכתב תטשפומהו) המודמה ילש "תויטרקומד״ה לע ורעצ עיבהו ,(ינידמ רשאמ
י קסמ1ט־ב1נאלידש ןייצ הןאגבו ולש הטוהרה םובלאה־תרישמ תומגוד עימשה אוה
ו מכ םיקרפ־תומשבו םייקלטיא םימתכמ בביחש ,הנפואבש ררושמ) םיחבש ול קלח
־ בר ,"ךורא״ה זורחה לע ,(םהב אצויכו "הליל־ילטרגא" ,"הדובא הבהא ירומזמ"

“ lyubvi kontuziya”־ו (״הזומל ינא ןיזאמ״) “vnemiyu muze ya” ,םשורה
ן יידעש) רתויב החבושמה יתאיצמ תא ינא יתדמעה ודגנכש ,("הבהא לש העצפ")

ח תור .(םטוחב ךושמל) “posSpivat” ־ו (יוויצ) “zdpoved” :(יתוא השמיש אל
ך יסנה ןמ תולעפתה זוחאו ,המחלמה־תרותב יוטסלוט לש ולוזליז לע סעכמ היה

ה נושארל ויתארק ינאש ,םולשו המחלמ תא הליג הז־התע יכ-יקסנ1קלוב יירדנא
ו נלש תרדוקה וקוקורה־תרידב ,תיכרות הפס לע ,ןילרבב) הרשע־תחא ןב יתויהב
ו ראשנש םידמגו שגל־יצע ובו ילולפא ירוחא ןג לא התנפש ,הסארטשטאבירפב
.(דעל ,הנשונ ראוד־תיולגכ ,אוהה רפסב
ן וויכב םיטטושמ ונא בוש ;הנוצק־יחרפ לש םידמב ימצע האור ינא םואתפ

ן ודנה רטסקדטניופ ירנהו דלאר׳ג םירומ ומכ) ונידגבב ונפלחתהו ,1916־ב ,רפכה
ם יספה־תבינע תא בנועו ילש תונבלה לנאל׳פה־יסנכמ תא שבול ירוי—(ןודבאל
, ונימב־דחוימ רודיב ןימ ונאצמה הנש התוא ונמע השעש רצקה עובשה ךשמב .ילש
ן טק םיקחשמ־שרגמ לש וזכרמב ,וננג יקמעמב .םוקמ םושב ורואית תא יתיאר אלש
־ שרק היה םילבחה תא ונמאתהש רחאל .הדנדנ התיה ,ןימסי־יחיש ףקומו לוגעו
ת בכש םא ףאלו חצמל לעמ דבלב םייחפט־חפט רועישכ רבוע קוריה הדנדנה
ף ניה־תפונתבו שרקה לע ודמעב ליחתמ היה ונתאמ דחא .תחתמ לוחה לע ןדקרפ
הרואכל םוצע הבוגמו ,ןמוסמה םוקמב ופרעו בכוש היה ינשה ;תכלוהו־תרבוג
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 ,םינש שלש רובעכו .דקרופמה לש וינפ לעמ שחרב שיח ףלוח הדנדנה־שרק היה
לש הנופצב םימודאה םע המחלמב גרהנ ,ןיקינד לש ואבצב םישרפ־ןיצק ותויהב

 םתעיגפמ תינרוחא טסומ ותלגלוג לש ימדקה דצה לכ ,תמ ויתיאר הטלאיב .םירק
 םידקה רשאכ ,תוצלפ־תדנדנ לש לזרב־שרק ומכ וב ותחינש ,םירודכ רפסמ לש
 ןואמצה הוור ךכ .םימודאה לש עלקמ־ןק לע זחן־תפקתהל ודבל אציו ותדיחי תא
 הנורחא םירוביג־תרהד התואל ,ברקב תח־אלל תוגהנתהל וייח־ימי לכ וב רעבש
 ךכ ילוא ,ותבצמ־תבותכ תא בותכל רשכ יתייה ול .הטהול ברחב וא ףולש חדקאב
 יל סייגל ינא לוכיש ולאמ רתוי תוצלמנ םילמב-סירבד לש םמוכיסל רמוא יתייה
 דובכ־שגר :דחא ןורשכ ירוי לצא היה תובשחמה לכלו תושגרה לכל שארש—ןאכ
.טלחומ לילצכ ,תירסומה הניחבה ןמ ,והומכש

2
 .(תונומת אלל ,תירורפא האצוהב) שאר ילכ שרפ תא יתארקו יתבש רבכמ אל
850 1 תנשב ,ץע ויתוריקש ינאסקט ןולמב ראב ותוא ,לשמל ,לוט .והשמ וב שי
 ־ילוורשב דמועה ולש "האבסמה־דיקפ" םע ,(רמוא ןטיפקה היהש ומכ) וננודאל
 ןמ הרחתו דב" היושע הלמלמ תנותכ וז .דתיה ירהש ,ומצע תוכזב ןרדנג—ותנתוכ
 קתקתמ" ידנלוה ןיגולרוא היה םהיניבש) םינועבצה־יקובקב ."רתויב םיחבושמה
 ושארל הליה־תרטע" ומכ ,"ויפתכ ירחאמ ץצונתמ םיריא" ומכ ויה ("רזומ קותקית
 ןומיל־תפילקו תניסבא ,קשומ לש חוחינ .חרקהו ןייה ורבע סוכל סוכמ ."םשובמה
 ורצונש םילפאה םיבכוכה ונמתסה הלש זגה־תורונמ הגונל .האבסמה תא אלימ
— 1941־ב ,רמולכ—וננודאל תרחא הנשב .״החיכ ידי־לע" התפצר לש ןבלה לוחב
 "טרופל סאלאד ןיב ןיזנב־תנחת לש ןואינה תורואב דאמ םיבוט םישע המכ יתדצ
.תרוו
 ־ליחב רבעשל־ןטיפק ,"םידבעה־ףילצמ יפיסיסימ־ןב" ,לבגה סנכנ ראבה ךותל
 לע ארקש ירחא .םייפעפעה־םועז ,ןצחשה ,ראותה־הפי ןוהלאק סויסאק ,םיבדנתמה
 דוחייבו ,םיקחדנה םירזה לכ לש םשאר לע המוהמו ,םיאקירמאל הקירמא" סוכה
 :הנושארל הב יתלקתנ רשאכ השק יתוא הכיבהש הטמשה) ״!ם — מ<ד םיריאה
 *רדוס) םיגנטסומה־דכול םירומב הליחת־הנווכב שגנתה ,(?םיצקושמ ?םיתמ
 ׳היה טגוראבש ריעצ םיסוס־רחוס ,(םח יריא םד ,תועקובמ הפיטק־יסנכמ ,ןמגרא
 •רפסה לש ופוסב תטטרנה ותלכל תולגתהל דיתעכ ,דלאר׳ג םירומ ריפ ,םצעב
 רועדל הרהימ הכ ןללגבש תוביסה תחא ויה רשפא ,הז ןוגכ ,םמוקמב אלש םיטוטיר
.ויצומיא־ץראב דנלריא־ןב רפוסה לש ותליהת
 לע וסוכ תא חינה :רדסה הזב תולועפ רפסמ םירומ עציב תושגנתהה רחאל דימ
 תאלח" תא תמקורמה ותנתוכ הזחמ החמ ,וסיכמ ישמ־תטחממ איצוה ,קפלדה
 ׳האלמה סוכה תא לטנ ,תילאמשה לא תינמיה ודימ הטחממה תא ריבעה ,"יקסיווה
 בש תחנב ,ןוהלאק לש ופוצרפ ךותל הנכת תיראש תא חיטה ,קפלדה ןמ הצחמל
,הפ־לע ןיידע ינא רכוז תאזה תוערואמה תרשרש תא .קפלדה לע סוכה תא ביצהו
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.ינאו ידוד־ןב ,וניקחשמב התוא ונילעה תובר הכ םימעפ יכ
 טלוק־יחדקאב ורי םירבגהו ,ןקורתהש חזרמה־תיבב ,ובו־ונממ ךרענ ברק־ודה
 תצבורמה הפצרה לע חלק םמד ...ועצפנ םהינש.") ברקב יניינע ףא לע .םייפות
 להקב ברעתהל יתקושתמ האבסמה תא תאצלמ ימצע עונמל יתלוכי אל ,(...לוח
 תוטירויניס ולא־יאב ("תיחוחינה הלפאב") ןיחבהל ידכ ,ןולמה ינפלש שירחמה

."קפקופמ די־חלשמ" תולעב
 לש הנאנה ותינדוד ,רטסקדטניופ זיאול לע יתארק רתוי דוע הלודג תוררועתהב
 אלפנש ףא) "ודמעמ ינב לכב האגתמהו האגה" ,רכוס־תועט® לעבל תב ,ןוהלאק
 איהשכ הלגתמ איה .(האגתמו האג רבוס לדגמה ןקז היהי םעט המ יתניבמ היה
 ,םיללמוא םיפשנב ךכ־לכ הבר תופירחה שח יתייה םתוא) האנק־ילבחב תרסיתמ
 עתפ הלדח ,רוחשה הרעשב הנבל ישמ־תשקש תרויח הדלי ,יקסוב׳ז הראמ רשאכ
 לע החנ הנבלה הדי ,הלש azotea^ תפש םע תבצינ ,(ילא בל םישמ רשפ אללו

 םילועו םידרוי הידש־ימאת ,"לילה יללטמ החל הדוע״ש הקעמה לש השארה־ןבאה
 טגרולהו ,םילועו םידרוי ,ארקאו הבושא ,הידש־ימאת ,הפורטו הריהמ המישנב
...ןווכמ הלש
 לצא היה ןמז רחאלו ,יראבוב םאדאמ ידיב ןכמ־רחאל יתאצמ אוהה טגרולה תא
 הל דבא אוהו ,בוכ׳צ לש בלבלכה־םע־תרבגה תושרל רבע ןכ־ירחאו ,הנינראק הנא
 םירמונמה םיללצה לא היה ןווכמ זיאול וב הקיזחה רשאכ .הטלאיב תלייטה לע
 ־לעב לש ותב םע םולכ לש החיש הבל־ריחב שרפה להינ םש טיקסמה יחיש תחת
 הרחתה השאר־רעשש") סונאי סול הד ויבוראבוק הרודיסיא הינוד ,רישע הלחנ
.("יארפ המחלמ־סוס לש ובנז םע ותראפתב
 תויהל" ,והער םע שרפ רבדכ ,זיאולל ןכ־ירחא םירומ ריבסה ,"תונמדזה יל התיה"
 תוריש" ."םיסג םינאידניא הזיאמ התוא יתלצה םעפשכ ,הרודיסיא הינודל תלעותל
 "—יליבשכ תאז השעיש רבג" .הריעצה תילואירקה הארק ״! הזל ארוק התא טועפ
 ״! ותוא כהו« ינא ! Pardieu״ .תוטיהלב סירומ לאש ׳ד וליכשכ תא ישעת המ״
 ויערמו רבה־לותח ידיב ךתוארל ידכ ייח תיצחמ תא תתל היהא ןכומ ,ךכ םא"
."הנכסה ןמ ךעישוהל ידכ הינשה תיצחמה תאו—םירוכישה

 ירוביצ וקלח קרו ,ידמל יובחו דאמ ישיא ונויגהש סותימב ןאכ ונא םירבדמש ןויכמ
 וכווית ילב הקיטנמורה לש התיצמת תא ריכה אלש דלי ילוא ןיא ,לכה ירחא ,יכ ףא)

 תא תרשאמה השגרהה תא עובתל תעדה לע רתוי לבקתמ ,(יאקירמאה ר$סה לש

 םיזמרה חונעיפב תילכתב ענכתשיש ארוקה ןמ שורדל רשאמ בוקובאנ לצא ותואיצמ
 .םמצע םיזמרה לצא תונפל אלא ונל ןיא ,תנגוה הניאש השירד וזש יפלו .ותואיצמל

 קרש ,םייופצ־יתלב םילוגליגו תונושמ תודחא תוחולש ול שי ,הז אוה סותימו ליאוה
.תילכתב םה םיביקע יכ ררבתמ דבעידב
 ץרא יהוז ;תיתימ ץרא לש התריב־ריע אוה דיר לש ורפס ,בוקובאנ לש ומלומ
,"הנוזירא" ,"סאסקט"—וירפס לכב בוקובאנ לע םסק םיכלהמה תומשו םילממ היונבה
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, םיכרד ,םיכרד־תונחת ,םיחדקא ןוגכ םיטירפו ,"הקוי" ,"תילואירק" ,"ודארולוק"
ר בדה ךותב ;ירבג דובכ ,תוירבג ,דובכ לש "םיטלחומ" תושגר ,םידורו םחש־יררה
ה לו "עונלוק" המשש ,קהבומב תיאקירמא הז םעו ,המותס תושי וזיא םג הייוצמ הזה
ה יררושמ םג וב םייוצמ ,סותימה לש ונויגה יפ־לע .תילאטאפ תויטורא לש יפוא
ם ע בוקובאנ לצא רשקתמש המ לכ ןכו ,(ןיקשופ רקיעב) היסור לש םיחצרנה
.״Grand Manner״ ־ה לש הקיטוראה לא הנושארה ותועדוותה
" הנקירמא״ה סותימ תוחכונ לש םג רתויב ריהב יוליג איהש ,הטילולב חתפנ

ר בדה" ספת "סנ ךרדב״ש רחאל יילא בוקובאנ סחי לש םג רתויב השודנה ותנכתמב

.ומוקמ תא "יתימאה
 הראבו ;״ודארולוק ,סרולוד״ הרייעה איה :םוקמ םג איהו ,הנטק הדלי איה הטילול
, העוט וניא םא ,המשש ,"ססקטבש הטילול" הרייעה תא ןוצל־ךרד בוקובאנ ריכזי

ה ברה םימעפ .הביח־ייוניכ רפסמ הטילולל שי ,ךכל טרפ .50־ה תונש ףוסב ףלחוה
ו א "ןמרכ" םשה תא טרבמאה בבחמ דוחייבו ,"הריעצ תילואירק" היורק איה
ר תויב תועמשמה־תולעב ןהש תויצאוטיס ןתואב הל ןתינ הז םשו ,"הטי׳צנמרכ"
ו ז ומכ ,הילאמ־תנבומ הנניא ןאכ ןמרכ לש התוחכונ ,הנהו .ןמורה לש ותוחתפתהב
ם של וילע תנעשנו ופ לש ורישמ ,ןבומכ ,תקנוי הנורחאה וז .לשמל ייל־לבאנא לש
, "ןמרכ" וליאו רישהו ןמורה בוליצב יוצמ ורשפש ,דחי םג ינוריאו גונע טקפא תגשה
ה ניא ,(הלא תומשב הנוכמ הדא םג ;״הנאטי׳ח״ םג םימעפל) ״הריעצה תילואירק״ה
ן כות תאיצמ לע שקעתהל הסינש ימו ,המירמ רפסורפ לש ורפסב הקווד הרושק
ו מכ יכ .תיעטומו—החותפ תלדל ץרפתה המירמ לש "הטי׳צנמרכ״ב יתורפס־םיגפ
ן ימב ,דיר לש הקירמאה איה ןיידע ,תירגלווה ,הכחוגמה ,הטילול לש וז הקירמאש
, הקוחר השגרה לש ךרדב ,תררועמ וז ןמרכ םג ךכ ,תויצאיסוסאו ןורכז לש ךופיה
ר ושקה ןטקה ןומזפה ,התוחכונ לש ימינפה ןויגהה .דיר לש תוטירויניסה רכז תא
— הב םירושקה םייביטאיצוסאה םיחיפסה ,רפסה ךשמב וב םילחה םייונשהו המשב
ר ווחתהל ולכוי הלא לכ—הרוכזיא םע םילגתמה ,רפסה לש םיילוכנלמה ויאיש ,רתויבו
ד ומעל לוכי וניאש תויועמשמ המירמ לע ףוכאנש ךותמ אלו ,ןורבז ,רבד יפ ־לע קר ונל
, תישיא היצזיתימ לש יפוא ,"הריעצ תילואירק" יוניכל ומכ ,"הטי׳צנמרכ" םשל .ןהב
ל ש התדיל־םוקמ הברה שגדומש אוה הרקמ אל .תורפס־לע־תורפסב ליגרת לש אל
י לב םירזוח "הטי׳צנמרכ״ו "תילואירק״הש אוה הרקמ אל ;וקיסקמ־וינב ,הטילול

ת בצועמכ הטילולל הבהאה הלגתמ םהב ,רפסה לש םינורחאה םידומעב הקווד ףרה
ר ווחתמ זא ,"דע־ידעל התוא בהוא" אוהש טרבמאה הלגמ זא :לכמ יטנמורה חסונב
."םלועה ןמ הרבעש ,תיחצנה ,הדומחה תיאקירמאה יתבהא" איהש ול
ת גשהל רתויב ברקתמ טרבמאהש תמיא־לכ םג ןמרכ תכפוה הטילול רפסה ךשמהב
. "תמו עסושמו םהוזמ לכה״ש ול ררבתמ העשב־הבו "ןמזה רדעיה לש םוסקה יאה"
ה לוכ תיאקירמאה הדגאה ;ןמרכ לע ןומזפה תולמ ולא-םלועה ןמ רבע ,םצעב ,לכה
 בוקובאנ ןורבז ,רבדב) .המלחנ ותרגסמבש םלועה םע דחי ,םלועה ןמ ,םצעב ,הרבע
לודגה עסמה ןמ .(59 ׳ע ,״הדובא תודלי לש תיפורט־רפיה השוחת״ ומצעל ךיישמ
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־ תוטחממ דופר ,בוצע שיבכ קר ורתונ ,םיגנטסומה םירהוד ןהבש תוברעה ןמ ,הברעמ
. ירגלווה ,לוזה לטומה ספת תודגאה ןמ ראבה םוקמ תא .םיכלכולמ םיטלשו ריינ
ו תנכתמב (הנומתל סנכיהל ןיקשופ דיתע ןאכ) יתימה ,יזוידנרגה ברק־ודה וליפאו
ל ש בצקימה קיודמב וב רמשנ הז םעו ,םולחה לע הגונ הידוראפ והירה תיטילולה
ל ש דוביע קר אל איה הטילולב ברק־ודה תניצס ,השעמל .יסאלק יאקירמא ברק־וד
ב וקובאנש הניצסה לע הזארפאראפ לכ־םדוק יהוז אלא עונלוקה ןמ ברק־תוניצס

ם יטיהרה ,תוסוכה ץפנ :שאר ילכ שרפ ךותמ ,ויתונורכזב הזכש טוריפב הטטצל עדוי
ד יתעש ימ לש ויתובקע רחא שופיחה םצע םג .ץעה־תוגרדמ ךרואל הפידרה ,םיענה
י רופיסב תובקעה־יוליג לש לודגה אשונה לע היצאירו ,הבר הדימב ,אוה ,חצריהל

, םינבאה ןמו םיצעה ןמ ,תוידיאונאראפה ,תופרוטמה תונקסמה תקסה :רפוקו דיר
ת א עדוי ארוקהו—ררבתי דועש ,םייארקא םירקמ־יפוריצמו ןולמ־יתב ימושירו

ת רגסמ םה יכ—הזה סותימה יכרב לע ןומא אוה םג יכ ,הליחתכלמ רבדבש חרכהה
ק ר היה ובש ,םסוקב .חצנל יתימאה בהואה ףוסש דימת ,דימת תרשאמה הקודה
, הטילולב לבא ;ףוסב תמ ימ ,םצעב ,בושח הז היה אל ,יטילולה יתלילעה ןיערגה
־ ודב רופיסה םייתסיש דאמ בושח ,הקירמא־סותימ לע יונב ולש תרגסמה־רופיסש
ן וכנ־אלה שיאה" םא םג ,חצני בהואה .ויתובקע לע וקחתהש ימ לש ותומבו ברק
, שאר ילכ שרפ לש "הלילעה תעלקמ לש זול״ה ,הרויח שא—רחא רפסבו ;"חצרנ
־ רופיסמ קוחר־קוחר דה—רופיסה לש וניערג תויהל ךפוה ,ןוכנ־אלה שיאה חצר
ת ילוכנלמה הבהאה תרוביג ,הכלמה םש יכ תוארל ןיינעמ ןאכו .חכשנ אלש םידלי

־ ןשי רופיסב ברעמ־תייפהפי םשכ—הסיד אוה ,הרויה שאב ,הלוגה הלבמז ךלמ לש
.רפוק רומינ׳פ לש ןשונ

ך כ־לכ דבכנ םוקמ תספותה ,ןיקשופ לש ותתימ םשור םגש בוקובאנל אוה ינייפא

ו לש יטרפה סותימה יעבצב ולצא ןווגתמ ,םינש םישמחו־האמ הז תיסורה העדותב
ב וקובאנ הז ןבומב .םמשל־םיראופמה ,םילודגה ר^סה־ישעמל ךרע־יווש השענו

ה עדי רשא לכמ םשורה־זע ברק־ודה תא םינפהש יסור רפוס וא ררושמ לכמ הנוש
 סותימה לע הדיעמו תיטמטופמיס איה ןיקשופ יפלכ בוקובאנ לש ותדמע ;היסור
י כ 0.ןיקשופ לש ותומ לא היסורב תלבוקמה השיגה רואל הקווד ,ולש יאקירמאה
" לפרע־תוטול םינש הברה ינפל" ךרענש ברק־ודה ןיב קומע רשק שי ,בוקובאנ יבגל

ל ש ויתוברקמ דחא) ודוד תזוחא ,ובאטוב לא ,ומא תזוחא ,הריוומ הכילומה הרדשב
, תונחמה תובחר ,ומשל לודגה־ללעמה וב םלועה ןיבו (וב תמש הז אל לבא ,ןיקשופ
ל ילצ" םהל שי ,הלוקש־יתלב ,תיתילכת־יתלב תוליעפב אטבתמש ירבגה דובכה־שגר
, ןטייפל לכנתמה "ירציפואה עורה" לש האצות ונניא ןיקשופ תומ ,ויבגל ."טלחומ

א ל אוה .היסורב תוריחה־תפידר לש אשונה לע תרזוח הירוגלא ןימ ונניא יאדוובו
םוקמב ;״ובלב סטנאד־עלקו דלונ יסור ררושמ לכ״ש וקנשוטבי םע הז רשקהב רמאי

 האור ,הכפהמ־םדק לש תוא ,יתרבח תוחוכ־קבאמ לש למס םיאור םלוכ םיסורהש

ו וחנש ,וללה םייחהו .תונמא לש השעמכ וייח תא יחש ימ לש תולדגה תא בוקובאנ
ןויגה יפ־לע ,ןיקשופ לש ותומד תא םירשקמ ,תראופמ תויטנאלאש־ןונב ,בל־תולדגכ
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 בגא־ךרדבכ הנכמ אוה הראב ."הקירמא" לש הפיה תובחרה לא ,יבוקובאנה םותימה
 ־םושבו ,"שאר ילב שרפ" םשב ,"הזנורבה־שרפ" ,ןיקשופ לש רתויב עודיה וריש תא
 סומלוק־תטילפ טעמכ יהוז ,םצעב .תימתס תומש־תאלכה הזב תוארל ןיא םינפ
 הטטיצב בוקובאנ רחוב "ןיגיינוא ינגבי" לש לודגה ומוגרתל וטומכו .תיטסידיורפ
 ךותמ אלא תרמגומה הדואה ןמ אל ,השעמל) ןיקשופ לש "ויתסל הדוא״ה ןמ הנטק
 הקירמא לש / םילותבה־תורעי לא...״ :תרמואה ,(וירבדכ ,הלש ןושארה חסונה״
 ללכ ןיאש דושחל יאשר ויארוק םע בוקובאנ לש וכרד תא ריכמש ימ ."...הריעצה
 .םגרתמה לש האצמה אלא ןניא ולאה תורושה יכו ,הדואה לש "ןושאר חסונ" אצמנב
 ־יאקירמאה סותימה ףוגב בושח ביכר איה "ויתסל הדוא״ה תוחכונ ,םוקמ־לכמ
 רושיק לש ךרדב םג םא ,ךכ־לכ רורב ןפואב דמועה אוה הזה רישה ירה .יטנמורה
 לש ,תילכתה־רסח ,לודגה־ללעמה ירחאמ—םותס ,רמול הצור—יתורפס ונויגהש
."תראפת״ה רוביג ,ןיטרמ
 עונלוקה לש ותועמשמ ןינע .םלוכ תא תונמלמ עצמה רצקיו ,םיבורמ םיזמר דוע שי

 אשונ אוה ,יאקירמאה סותימה ןמ בושח קלחכ ןיב ומצעלשכ ןיב ,בוקובאנ תריציב
 לש המש תועמשמ אוה ,בר טוריפ דירצמ אוה םגש ,רחא אשונ .ופוגל לודג ןוידל
8 (יתראקמ יראמ לש הז) תוחפל דחא שוריפ יפל יכ ;הרויח שא ןמורב "הלבמז" ץרא

 הז לע :םוימוי לש הקירמא לש ,םוסקה ,ריעצה הפוצרפ איה הלבמז ,ילע לבוקמה
 ,"השדח ץרא" ,"דנלדנואפ־וינ" ושוריפש ,"הלבמז הבונ" ,המש לכ־םדוק עיבצמ
.ןאכ םטרפל רשפא־יאש םירחא םירבד ןכו

 הליחתכלמ ונל חטבומ ,בוקובאנכ ןונשו ינדמל ינוריא רפוס לש היפרגויבוטוא
 ,תאז עדוי ןשרפהו ליאוה .רקבמהו ןשרפה דגנ ותמחלמב ולש "הכרה ןטבה" היהתש
 .ומצע רפסה לע חספי דכ בגאו ,ללש אצומכ ןורגז ,רגד לע ץופקיש וילע הריזג
 ׳גרו׳ג ירבדכ "בוקובאנ לש וירפס לכב ישונאהו וינעה" ,אילפהל הפי רפס והז ירהו

 הבידנ התיה הניזומנמ הזומה") קדה־ןמ־קד טוריפ לע דמוע ויפ:ש רפס ;רנייטש
 העתפה איה המע השיגפהש ,תיתימא תוברועמ לעו ,ןובנ רומוה לע ,(רמוא אוה ,"ילא
 •ותעד לע ותריבעה בוקובאנ לש ונושל־תוחצחצמ ותושגרתהש ימ לכל היופצ־יתלב
 לש תורשי וב שי—בוקובאנ־בהוא לש ויתויפיצ תא הבר תובידנב םייקמ הזה רפסה
 הנורסחו ,ותונמא ללכתשה םע התחפו הכלה ,םינושארה ויבתכב .דתיה הבורמש ,עבמ
 ירה ,בוקובאנ ומכ רפוס יבגל וליפא .עורג ןמורל הזה רפסה תא ךפהש טעמכ הדאב
.רעושמה לע הלוע התוכיאש היפרגויבוטוא וז
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תורעה
 תורשפאה אוה ...יארה..." : 1959 רבמצד ,דלומב ״הטילול״ לע רמאמב ,גרבדלוג האל »

 המ־דחפ ןאכ שיש ןכתייו ,.הפיה לע תוגייתסה ילבו השוב ילב והשכיא רבדל ןמאל הנותנה
"...הנממ יתונמא טלפמו תוילטנמיטנסה ינפמ
 ןמ גורהל ילב המילולכ רופיס תאשל הלוכי הנניא ,הירבדל ,תיסורה :םש ,גרבדלוג האל2

 תרוסמהו ןושלה ; תילגנאב ןכ ןיאש המ ,תיטורא הביתכ לש תרוסמ תיסורב ןיא .בוטה םעטה
 הר^חמ היה ךירצ ,דכל ףסונ .יטורא יפוא תלעב תפומ־תריציכ הזנילול תא ורשפיא תילגנאה
 ,ןושאר ףוגב בותכה ,טרבמאה לש ויודיו לכויש ידכ ,וב יחש םלועל ר ז תויהל הטילול לש
 הטילול ומכ הדלי לכותש ידכ הקירמא תא רבחמה ריכיש היה ךירצ םג ןכ ;ןמיהמ תויהל
 לדג וב יפוריאה־ימואלניבה םלועל ידמ רתוי תוכייש תיסורה הפשהו זיראפ .ןמורב תויחל
 לש וז ןוגכ תומד בוציע םשל שורדה רוכינה תא קפסל תולוכי ןניא ןכלו ,בוקובאנ
.טרבמאה

Diana Butler : ”Lolita Lepidoptera”, New World Writing no. 16, N.Y. ’ 
1960

 לש ויתונורכזב רקבמ השועש שומיש לש ,התוריבס־יאבו הרשעב תיטסטנפ ,תפסונ המגוד4
”Extra-Territorial” (A. Appel יורקה רמאמב ,רגייטש גרואיג לשמ איה ,בוקובאנ

.(and Ch. Newman e d : Nabokov, Weidenfeld Nicolson, London 1971
 עיבמ ,םירפוס לש םתוינושל־בר לע תוירשפא תוזית לש תולחתה עפוש ולוכש ,הז רמאמב
 תפדרמה ,הקומעה ההימכה איה בוקובאנ לש ותריצי לכל חתפמהש ןויערה תא רנייטש
(124 ׳ע) .השטנל ץלאנש תיסורה הפשל ,ןורכז ,רגד לש ויפד לכ תא
 ריבאהו ברק־ודה" ,ינורהא הירא : האר תיסורה העדותב ןיקשופ לש ברק־ודה תודייטצה לע9
.1970 ,א״ת קפוא ,״היסור תרישב

.(Mary MacCorthy : ”A Bolt from the Blue", The New Republic, June 4 ’
:1964

.הנש התואב ”Encounter” ־ב םג ספדנ
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