
םייטסישאפה ם>טנמלאה :ידרו .ש
"ליה ,לשור־הל ה»רד לש ןמורב

אובמ
P) לשור־הל היירד רייפ ierre Drieu La Rochelle) םילאוטקלטניא םתואל ךייש 
 םהיגיצנמ דחא אוהו ,םייחה לש רפסה־תיב הנושארה םלועה־תמחלמ התיה םליבשבש
 ושע יאסרו־םולש רחאל .רתויב תקולחמב־םייונשהו תועמשמה־ילעב ,םירשכומה
 סופתל ורמא הב הרבחה לע תיתרקב ןיעב ופיקשהו שפנ־ןובשח הלא חור־ישנא
 ושח םהו ,והועקעיק 1914 יחתותש םלוע לש הנומת התלגנ םהיניעל .םמוקמ תא
.הז םלוע לש םייטסינאמוהה םיכרעה ןולשכ תמחמ םיכובנו םידבוא םמצע
ר פסמ) 1940*ל 1914 ןיב תפרצב םיירטנמלרפה םייחל ינייפאה םינואה־רסוח
ר סוח ,(1914 דע 1871־מ תולשממה רפסמכ היה וז הפוקתב תפרצב תולשממה
 לש םתיילעו (!תותיבש 1800 ויה 1920־ב) הלטבאה תובקעב תילכלכה תוביציה
 ־תועיבש־יאו הביאה־ישגר תוצרפתהל המיאתמ הריווא ורצי םייטסישאפה םירטשמה
 *ךלה תא דקפ השק רבשמ .1918 לש בזכאמה ןוחצנה זאמ בר ןמז וססתש ןוצרה
 רחאל דחוימבו ,ילכלכ רבשמ תנש ,1930 ירחא הרבג ףא הקעומה .תפרצב תוחורה
 ־תשרפ התיה ,הקומעה אל םג םא ,תידיימה ןתביסש ,1934 ראורבפ לש תומוהמה
 .םימד־ תומוהמל האיבה לאמשהו ןימיה תוחוכ ןיב תושגנתהה .תמסרופמה יקסיבאטס
 .יאנקו ינפקות קבאמ ולהינו ,ילאוטקלטניא רעונ ןהילא וכשמ ,וקזחתה ןימיה תועיס
 ראורבפ ימי ירחאו ינמואלה םרזה דגנכ דמע ינכפהמהו יטסילאסרבינואה םרזה
."םיטסישאפ״ה םימרזה דגנ קבאמל ןגראתה םייגארטה
ת רופיסה 1930 רחאלו ,םייח םה הב תוברתה תירירבש־המ םירפוסה ושח 1918 זאמ
 תאו תונכה־רסוח תא תופקות תוריציה .וז תרסיתמ הרבח לש התומד תא תפקשמ
 םה םירידנ .יתרוסמה םזינאמוהה תא הלאש־ןמיסב תודימעמו ,תיתרבחה הידמוקה
 ולא תוביסמב .דבלב םיינרוצ םירקחמל םירסמתמו םהלש ןשה־לדגמב םירגתסמה
 רדגב ראשיהל לוכי אוה ןיא .ולש תונמאה־ןחלופב םצמטצהל לוכי רפוסה ןיא בוש
liberty ־ל ללה־רישב קפתסהל אל םגו ,תוערואמה חכונל ףיקשמ  g ra tu ite ל ש
2.לאנתנ לש disponibilitG^ יוידאקפאל

 ׳ריירד רייפ אוה ןדרו־ברקב 20 ליגל ועיגהש הלאה םירפוסבש םיניינעמה דחא
l e m) ״האמה ילח״ תא אילפהל טלק תדחוימה ותושיגרבש םושמ ,לשור־הל ai du

si^cle) יסאקה םירטשמהו תיתיישעתה היצזיליביצה ייוקילמ ויקמעמל דע עפשוהו' 
 רחא םיינתחדקה וישופיח .תומחלמה יתש ןיבש םיינגרובה־םיילרבילה םייטסילט
 םזישאפה לא ותכילוה לכב הארש השלוחה ןמ תפרצלו ול אפרמ איבתש הפורת
.רלטיה םע הלועפ־ףותישל וליפאו
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"וידהו םדה"
:המחלמב ויתויווח תועצמאב רפוסכ ומצע תרכהל עיגה לשור־הל היירד

8."רישל ,קועצל סונמ ילבל קחוד ךרוצב המחלמה יתוא האלימ ,םוי־ןב"

: םייחה תובישח תא ול התולגב ,תואיצמב ריכהל המחלמה ותחירכה םג ךכ ךותב לבא
4."השוב ,תוחונ־יא שח םדא ,טקשה ורדחב ויד־תסק חכונל ,םויכ"

ט וחה לעו תורפסה תורטמ לע לשור־הל היירד ההת ,רטראס ,ןוגארא ,ורלאמ ינפל
.ויארוקו ותריצי ,רפוסה תא רשקמה שלושמה
ם לועב .הירוטסיהה תא ןובשחב איבהל בייח רפוסה :הליחתכלמ היה רורב דחא רבד
ת ונפל הרוצל הגאדה תבייח ,םזינומוקהו םזישאפה תוכפהמ ידי־לע לטלוטמה ,הזה
:םייחל םוקמ

ר וביח לש וליפא וא ,רפס רוביח לש תונמאה ןמ רתוי הברה ףוחד רבד שי"
ב תוכ אוהו בותכל ידכ יח םדא ןיא לכה ירחא ןפש .םייחה םה הלא—טפשמ
5."תויחל ידכ בותכל וילעש ינפמ קר

ת וערואמ לשו תואיצמב הרכהה לש תופידעה התשענ הינשה םלועה ־תמחלמ ירחא
ר טראס ףקת ךכ ."םיברועמ״ה םירפוסה לש "ןימאמ ינא״ל הרוהטה תונמאה לע ןמזה
®.ידמ תיתונמאו הבוט איה ותביתכש לע םהיניב שטינש סומלופב ימאק תא

־ םדאה ןיב םיסחיה תא לשור־הל היירד חתנמ’“Le Jeune EuropSen” ותסמב
.םהינשמ דחא ףא בירקהל ילב הז םע הז םבשיל ךרד שפחמו וידה־רפוסהו םדה

ד ציכ ךא .םדא תויהל הפיאשה תא יב אצומ ינא ימצע תא רכוז ינאש לככ"
8."הלועפה ידי־לע 1 םדא תויהל

, השטינו םראבמ ינחורה ונוזמ תא גפסש ,היירד יבגל .לועפל לכ־םדוק ושוריפ תויחל

ת וברועמ ןיא .תויגארטה תשוחת ידי־לע םינייפואמה הלא םה םייתימאה םייחה
ח ורה ייחו ףוגה ייח רמולכ ,םיאלמה םייחה םג םה הלא .תוומ־תנכס ילב תיתימא
ק ר .הגפסלו תישונאה תואיצמב תורעתהל הליחת רפוסה בייח לועפל ידכ .דחאכ
ת ורפסה לש וז הסיפת .ארוקה לע עיפשתו תועמשמ־ תלעבו הרישע ותריצי היהת ךכ
ה בשחמה תאו ןויסנה תא בלשל עדיש 9,ורלאמל היירד שחרש הצרעהה תא הריבסמ
ו מצע האור היירדש םירפוסה תלשושב ללכנשו תמיוסמ הנירטקודל דבעתשהל ילכ
:דארנוקו לאדנטס ,ורדיד ,ןייטנומ—םדימלת

ה בשחמה לש בוליש תבכרומה וז העונת ,העונתה ךותל רעתסה ורלאמ"
. טלמנו ןנוגתה ,וכותב והשמ ביגה ,םינושארה םיעגמה םע דימ ךא .הלועפהו
ת וטשפה תילכתב היורקה תינוציח הלועפ ןיב ומוקמ תא אצמו שפיח אוה
10."׳הבשחמ׳ היורקה וז תימינפ הלועפו ,׳הלועפה׳

א יה לבא ,יטילופה רושימב ,ןמזה תשירד ךכש יפל ,עצבתת רפוסה לש וז תוליעפ
ה ביתכה־ןחלוש שיא אוה רפוסהו תויה .הבשחמה תועצמאב—הפיקע הרוצב לעפת
(homme de cabinet), א וה ןיא ,תודבועה םע תומיעל עיגמ וניא ךכ םושמו
. וירפוס לצא םאצמל בהוא יתפרצה ארוקהש תוגהנתה־יללכ ארוקל עיצהל לוכי

הלצאהכ רמולכ ,"היפוטואכ תנתינ איהשכ היפוטואה ךרע״ב ןימאמ היירד לכא
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 רובס היירד .הפוקת לש הייפאו הנוויכ תא תונמאה תועצמאב תראבמו הרידגמה
 ראשייש ידכ ,רשפאה לככ היולת־יתלב ראשיהל תבייח רפוסה תוברועמש אופא
 המגוד וא הנירטקוד ידי־לע תלבגומ ותייאר היהת אלש ידכו תועדה לכל חותפ
 ,לאמשהמ וא ןימיהמ תרחא וא וז העונתל הדהא אטבמ היירדש ףא ,ןכל .יהשלכ

P .P.F.^ סנכנ 1936*ב םא .יהשלכ הגלפמל ףרטצהל ברסמ אוה 1936 דע ירה
(Parti Populaire Francais), תאז השע ירה ,וירוד לש תיטסישאפה הגלפמה 

 ףרטצה אופא עודמ .רפוסכ ,וילע ליטת וזה הלועפהש תולבגהב האלמ הרכה ךותמ
? וז הגלפמל היירד
 תא לאשו ,תוליעפ־תוננובתה ,הלועפ־הבשחמ המלידב היירד טבלתה דימתמו־זאמ
 הנקסמל עיגה אוהו ,תואיצמה לע שממ לש העפשה ול תויהל לכות ךיא ומצע
 םוש ול ויה אל תאז־לכב .הצוחנ וז תובועמ .דתיה דחוימה ירוטסיהה בצמה ללגבש
 םושמ יטילופ גיהנמ תושעיהל רפוס לכוי אל םלועלש בטיה עדי אוהו ,תוילשא

:הבשחמה־שיא ,ףיקשמ אוהש
 היה ןאירבוטאש ...יתימא יטילופ גיהנמל השענש רפוס אצמנ אל ןיידע"
 ןואילופנ תמועל וגוהו ןיטראמאל ,לאליו ומכ ,ןושארה ןואילופנ לומ ךחוגמ
 רפוסה ...רעפה תא ומתס ריינה יבג לע ןכש ,יביטקפאה קבאמב ישילשה
11."םארומ :תמלשומ המגוד .םייניע־תזיחא דימת אוה יטילופ גיהנמכ

 ףא ז הרושה ןמ שיא ,םחול דיקפתב קפתסהל לכויה ,גיהנמ תויהל לגוסמ וניא םא
 עיגה היירד .הז רטוז דיקפתב קפתסהל ולכוי אל ונוימדו רצויה וגזמש יפל ,אל תאז
 .םלשומ־יתלב םדא ראשיי אוה ,ףיקשמכ ותדמעמ אציי אל םלועל רפוסהש הנקסמל
 עבטבש תוינשה 12.םינמרגה םע הלועפ ףתיש ומצע אוהש תע התואב שממ תאזו

 .דבלב הז וא הז קר תויהל לגוסמ וניאש תמרוג ,הלועפ־שיאו ןנובתמ אוהש ,רפוסה
 לש ותלכי־יאב אוה םג ןד ,"תוכלכולמה םיידיה" והזחמב ,רטראס לופ־ן׳זש ןייצנ

 אוהש וגוהל ריבסה (Hoederer) ררדה .השעמ־ שיאל ךפהיל ינגרובה לאוטקלטניאה
.הביתכל ץוחמ רחא דיקפת הגלפמב אלמל לכויש ידכמ בר ןוימד לעב
 םתוגהנתהב לשור־הל היירד האר םיטסינומוק םיטסילאירוסה וירבח ושענ רשאכ
 לש וזמ רתוי "תירזכא" ויניעב איה הבשחמה־שיא לש ותוירחא .םתשלוחל החכוה

:השעמה־שיא
 יוניעה תא לובסל רשאמ רייפסבור התאשכ םודרגה לע תומל רתוי לק"
 לכ תא ,םיגהנמב הכפהמה תא איבהל תוחילשה וסור יבגל התיהש דימתמה

 םיכמסמב ,םיחתותה תמוהמב ולא הנמשריתש םדוק הברה ,הקיטנמורה
12."יטילופה עוזעזה לש םיימשרה

 ענכושמ .הרבחב איבנכ רפוסה לש ודיקפתב תיטנמורה הנומאה תא ול ץמיא היירד
 רכב ויבגל המצמטצה וז תוחילש לבא .הרבחב האלמל תוחילש רפוסל ול שי יכ היה
:ךרד־ הרומ שמשל אלו הבשחמה תא ררועל וילעש

 •תואיצמב םוקתש וז איה םכינפל עיצמ ינאש הפוריא םא בושח הז ןיא"
“."םיפוריאכ בושחל םכתא ץירממ ינאש אוה בושחה
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 המ סופתל ,תולגל ול תורשפאמ רפוסה לש תודחוימה תונוכתה םא ,ךכ לע ףסונ
 ריתסהל אלו ,תיתימאה ותוישיא תא תולגל אוה בייח ,טושפה םדאל ןבומ וניאש

:ויארוקמ רבד
 ןה םא קר הללכב הרבחה לע רפוס לש תוכרעה לבקל רשפאש יתבשח"
15."ןתוא םיעבוקה םיישיאה םיאנתה לש םימחר־רסח חותינ תוולמ

 תא ויארוק וכירעיש ידכ ,םימחר לכ אלל ומצע תא היירד חתינ וז הרכהמ האצותכ
 דצמ ,ומצע תרכהל הגאד ,וז הלופכ הגאד .ןוכנה םרואב ויטופיש תאו ויתופקשה
 ויתוריציל הנקמ ,יגש דצמ ,הילע העפשהל וליפאו ותפוקת ךותב םייחל הגאדו ,דחא
.ינעבות ןופצמ לעב ,רשי םדא לש תודע ןה תוריציה .הנימב־תדחוימ תועמשמ

תיטסישאס תומד —לי ׳ז
 תועמשמה־תובר תוריציה תחא אוה ,הבר הדימב יפרגויבוטוא ןמור ,(Gilles) לי׳ז
 םזיכוזאמ ידיל דע העיגמ ותונכש רפס והז 18.תומחלמה יתש ןיב ובתכנש רתויב
ן מורה .1937 דע 1917־מ ,ויתונולשכ לש ,ויצמאמ לש סופיטל ךפהנ רפוסה .טעמכ
 םיטסישאפה דצל קבאמה דע ןדרו תוריפחמ ריעצ םלע הב ךלוהש ךרדה תא ראתמ
.וקנארפ לש
 םיגוח לש ,םייאזיראפה םייחה לש דאמ דע החוד הנומת רפוסה ונל רייצמ וז הריציב

:רידת חרוא היה םהבש ,םימיוסמ םייתורפסו םיינידמ
17."ןמזה םע תמדקתמ ותוחתפתהש ךורא רופיס והז"

L a) לייחה תשפוח :םכראב םיווש־יתלב ,םיקלח העברא בכרומ ןמורה

Permission); הזילאה (L'Elysee); םימיה־תירחא ןוזח (L'apocalypse); ־ תירחא
 ,תירסומה תוחתפתהב בלש רסומ הלאה םיקלחה ןמ דחא לכ .(Epilogue) רבד
 תודחאה תא תרשפאמ ותומדש ,לי׳ז ,ישארה רוביגה לש תינידמהו תילאוטקלטניאה
 ידכ ךות תראותמ וז תשלושמ תוחתפתה .ויתוערואמבש ןוויגה לע ,ןמורה יקלח ןיב
 .ישיאה רושימבו יתרבחה רושימב ליבקמ ןפואב השענה ,לי׳ז לש דואמ ינדפק חותינ
 תאו (ומצעל) ״pour soi״ םדאה תא תחא־הנועבו־תעב ונל הארמ לשור־הל היירד
.(םירחאל) ״pour les autres״ םדאה
 םישיא ןהב תוהזל ןויסנבו תוישארה תויומדל תומש תקבדהב ועשעתשה םירקבמה
 לש "רויפיפא״ה ,ןוטרב הרדנא ןוגכ לשור־הל היירד לש ונמז ינב םימסרופמ
 יר׳זרב ןוטסגו ,ולאג ליריס לש וזב ןוגארא יאול ;לאאק לש ותומדב ,םיטסילאירוסה
 יכ ,העטומ םגו ןוכנ םג אוה הז יוהיזש רמול רשפא .סנארילק רבלי׳ז לש ותומדכ
 תורפסב היוצמ הניא םמודמ יח תווהתה" םא ,"רבד םושמ אצוי וניא רבד םוש" םא
 לכ ,ךכ לע ףסונ .תואיצמה ינפ תא הנשמ ןמורה לש דחוימה הנבמה ירה ,"עבטבכ
 ,ויטויס ,רפוסה לש רתוי וא תוחפ תבחרנ הלצאה אוה םיבושחה וירוביגמ דחא
 ,היירד לש יפואה־יווקמ המכ םהב םיאשונ ולאגו םנארילק ,לאאק .ויתווקתו ויכיבסת
 .םתושעל הצור היה אוהש םישעמ םיעצבמ םה ;רתויב תורתסנה ויתויטנמ המכ

איה ,הקילבופרה אישנ ,ויבאל ,לשמל ,ריעצה (Paul Morel) לרומ לופ לש ותאנש
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ת למסמ לרומ לופ לש ותודבאתהו ,ויבא יפלכ ומצע רפוסה שחש תושגר לש הנצחה
ל כל שי תאז םע .ותומ תא שארמ תראתמו ומצע היירד לש לפנה־תונויסנ לכ תא
ת ובוהאל רשא .ילאודיבידניא ןפואב תנייפואמ איהו ,םיישיא םייח תויומדהמ תחא
ד עבמ ןלוכ תוגצומ ןה ךא ,רפוסה ריכהש םישנל תומוד וללה לי׳ז לש תונושה
ם יימינפה ןהייחב ןיינעתה אל לי׳זש המוד .תויאמצע תויושיאכ אלו רפוסה לש ויניעל
ה ייפאש השא לש סופיט עיפומ רוביגה תוחתפתהב בלש לכב .ומצע לשור־הלמ רתוי
.ול םירוקה תוערואמה יפואל קוידב םאתומ
, תונמאה ,הקיטילופה יאשונ וב םיברועמש ,ינופילופ ,לודג ירטנמוקוד ןמור אוה ליד
ע די היירד .םיידוסיה םיישונאה םיאשונה לכ :הרצקה ;תודידיה ,הבהאה ,תדה
ד אמ תחטוב תיתונמא היינב ידי־לע םיממעשמו םיכורא םייגוגמד םיחותינמ ענמיהל
ם ירוהריההו םיירואיתה םיקלחה ןיב דאמ םכוחמ ןוזיא תרימש ידי־לעו םיגולאיד לש
ת מינ דעו הרוטאקיראקה תמינמ ,דאמ ןווגמ םלוס .הריציב םילולכה םייפוסוליפה
ר מולכ 10,1939־ו 1937 ןיב בתכנש ,הז ןמורל בר רשוע הנקמ ,תירילה תוכפתשהה
ת יטסישאפה הגלפמה תרגסמב וקבאמ ןיב ,רפוסה ייחב דחוימב תיטירק הפוקתב
ק ידצהלו ריבסהל ןויסנ אופא אוה ליד .הגלפמ התוא םע ויסחי קותינ ןיבו וירוד לש
.היירד לש הריירקה תא

לייחה תשפוח
ת א הליג הב תיזחה ןמ ואובב זיראפל עיגמ ,תוערואמה םרזב ףחסנה ריעצ לייח ,ליד
.הוחאהו ץרמה ,תיזיפה תודגנתהה חוכ לש תובישחה ,ףוגה תובישח
ר יעה ,זיראפ .זא דע ול תרכומ התיה אלש חור־תוממורתה שח המחלמה תריוואב
ל ש םידחפ־עול ומכ םייתצלפמ םידממב ויניעל העיפומ ,ןילופורטמה למס איהש
ת א הסרהב ,ןטרס ומכ תטשפתמ ,ישונאה לכשה לש תינטש הריצי ,ריעה .לואשה
.ותוא הליפשהב ,המהבל הב יחה םדאה תא הכפהב ,תויעבטהו עבטה

.תודידבה תא סלכאמש המ לכ הדימשמ ריעה ירהש תודידבה הניא ריעה"

20."תונקירה איה ריעה

ם לועב טלושה חוכהש ןיבמ אוה .דימ וינפל םישרפנ התותיחשו ריעה תוגונעת לכ
ף סכהש הלגמ אוה .ףסכה אוה—קאזלב רמאש ומכ ,"וב םינימאמש דיחיה לאה"—הזה
 חוכהו רשועה .ןוטלשל יעצמאה ,"םייתוכאלמה ןדעה־ינג" לכ תא חתופה חתפמה אוה
• גרבנקלפ תחפשמ ,ההובגה תונגרובה ןמ תידוהי החפשמב םימלגתמ ינגרובה
ו הז טרקומד תויהלש רובס היירד—טרקומד היהש ןקזה גרבנקלפ לש ותודבאתה
ת עיקש תא תלמסמ ,הפיקע תיטילופ העפשה הל התיהשו—םידוהיל הדילמ־ךרוצ
 ויא לבא ,םירמ הרישעה תשרויה ,גרבנקלפ לש ותב םע ןתחתהל דמוע ליד .רטשמה
 ינרדומה םלועה ,התיווה לכבו הרשב לכב ,תמלגמ איה יכ התוא בוהאל לוכי אוה
׳ םהיניב םיסחיב טילש אוהו לבקמ אוה ותואש ,ול תנתונ איהש ףסכה 21.וילע אונשה
ל יבשב תורתומ־ייחל חתפמ ,ןוסאה ןמ טלקמ אוהש ףסכה .שדח ירסומ רדס ססבמ

ונכתמ אוהש םיאושינה .הרוחבה עבטמ דרפנ־יתלב קלח אוה הז ףסכ ,ריעצה רוחבה
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 רתויו "הינודנ ףדור" תניחב ומצע תא לי׳ז האור תוחפו תוחפ .שדח ן1ג זא םילבקמ
 םיאצאצ אלא ויה אל המחלמב וגרהנש םירמ לש היחא ינש .קדצ־טפושכ רתויו

 םינבה ויה ,םייחב וראשנ וליא .תפרצ רשבב ןובקר תחלושה ,וז תונגרוב לש םינוונמ
 יואר וניא ,ךרע־לעב שיא אוהש ,לי׳ז עודמ .ןקזה גרבנקלפ לש ונוה תא םישרוי
 המשאל תכפהנ הריעצה יפלכ שח אוהש המשאה .םיכפהתמ םידיקפתה ? ונממ תונהיל
 לכה הב יכ המדנש ,הפוקתה תועיבצ איה ותועיבצ .ויפלכ שוחל הכירצ הרבחהש
 תא הלגמ אוה .חפב וליפהל ,םירמ םע םיאושינל ותוא ףוחדל ידכ הלועפ םיפתשמ
 תא םידדועמה םיינגרובה סומינה יקוח לש ,םיגהנמ לש ,םילמ לש ןתועמשמ־וד
 יוקיח םהש ,םייחרזא םיאושינ םירשפאמה תינוליחה הקילבופירה יקוח לש ,תועיבצה
 הריעצה הרוחבה .םיהולא ינפב םיאושינו—םייתימא םיאושינ לש תועמשמ־רסח
 רשועה לשו העזג לש ןברק ,םירמ .התוהמ ללגב המשאכ ךכ הלגתמ עשפמ־הפחה
 ־ליל רחאל םידחא תועובש רשאכ .התעידיב אלש לי׳ז תא הנעמ ,התוא ןייפאמה
 תניחב הז "חצר" ול הארנ ,תרחא השא בהוא אוהש הל עידומ אוה םויאה תולולכה
 תינגרובה הקילבופירה דגנ ותוממוקתה תא למסמ הז השעמ .קדצ לש השעמ
 ־ריעש םג ךכ ךותבו הלש םלשומ יוטיב איה הריעצה השאהש ,תיטסילטפיאקה
.הל לזאזעל
 ,ותשגרה יפל .הז בלשב תושבוגמ ןניא ןיידע ריעצה רוחבה לש תויטילופה תועדה
 םא זיראפמ חורבל וילעו רתויו רתוי ומצע ליפשמ אוה ,לבסנ־יתלב אוה הזה םלועה
 תורישל בצומ אוה ךא ,תיזחל והוריזחיש שקבמ אוה ןכל .ובש בוטה לע רומשל ונוצר
 ,תואלמה תא בוש אצומ אוה אבצב .תישיאה ותדיריל ןמיס ול הארנ הז רבדו ,ףרועב
 היחה ,תיעבט ,הצימא ,האג ,םילא ,םיעברא תב השא ריכמ אוה .חוכה־שגר תא
:הזה םלועה םע האלמ הינומרהב

 22."תומלשב ןותנה ותחירפב חוכ ,וזה הלודגה תא ול האיבה סילא"
 ־דוה .וטיגה יבשות לש תירירבשה תשרויה ,הפיה םירמ לש הכופיה איה םילא

.תילאוטקלטניאה הידוהיה לש תיזיפה התולד תא טילבמ םילא לש םירשבה

ה ז י ל א ׳י
 ־יתלב דיקפת אלממו שורג אוהשכ ,לידב םישגופ ונא בוש ןמורה לש ינשה וקלחב
 תרבגה לש ןילקרטב יוצמ חרוא אוה .(יתפרצה ץוחה־דרשמ) ייסרוא׳ד־ייקב רדגומ
 .םיאנידמ לש רבעשל־םתבוהא ,הליחבמ םיככת־תשא ,(Fiorimond) ןומירולפ

 וא ,יטילופ דיקפת םיאלממה ,רתוי וא תוחפ םיחלצי־אל ,םיסופיט םישחור הביבס
 םינב ינש :תויומד יתש תוטלוב וז החוד הרבחב .דראגנאווא־ירפוסו ,ואלמל םימלוח
 ליריסו סנראלק רבלי׳ז ,דבלב םמא דצמ םיחא ,ןומירולפ תרבגה לש םייקוח־יתלנ
.טנאלאג

 ־ידארה הגלפמל ךיישה ,ריעצ יאקיטילופ אוה .ןזרוטמ ,יטנגלא ,רישע אוה ןושארה
 .ויתווקת לכ תא וב הלות אוהו סנראלקל ףקשנ לודג דיתעש רובס ליד .תילק
איה .טנאואנא ,הקילבופירה אישנ לש ותב םע הריירק־יאושינב ןתחתה סנראלק
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   דדועמ הלעבשכ ,םימס־תחיקלו תוללוה־ייחב תעקוש איה טאל־טאלו ,תינקיר ,הפי

.ךבל התוא
   םהיניב םיסחיהו ,לידב אנקמ אוה .רשכומו ינע ררושמ אוה ,ודגנכ ,טנאלאג ליריס
 רשפא וז הדבועבו ,ידמל סואמ ול קינעמ היירדש דיקפתה .םיצינ םיחא יסחי םה
 23.ןוגארא יאול םע רפוסה יסחיב רבשמה ןמ תעבונה תורמרמתהל יוטיב אוצמל
   הקילבופירה תא תאזה האגה הרבחה לכ תרקבמ רתויב השולק תירסומ הריוואב
 םניא ,ןימיה ןמ ןיבו לאמשה ןמ ןיב ,הלא םילאוטקלטניא ךא ,תססוגה תישילשה
 תונווכמ םיחירפמ םהש תומסיסו ,תובובנה םהיתולממ םירכתשמה םיגוגמד אלא
.הרבחה תא תונשל רשאמ רתוי םתרהוי תא עיבשהל
 ,היירד לש ותבזכא תא אטבמ אוה ךכבו ,רתויו רתוי םאנושו םהב ןנובתמ ליד
 דגנכ דומעלו תפרצ תא ליצהל תלגוסמה תדחואמ הפוריא לע ומולח ךיא האורה

  .ךלוהו טטומתמ תיסורה הינומגהה
 ילכלכו ינידמ דוחיא קר יכ ,ומצע היירדכ והומכ ,ןימאהו ליד רבס 1934־ו 1928 ןיב
   םג היהש םולחה תא אשנ היירד .םולשה תא ליצהל לכוי תיברעמה הפוריא לש
 היירד לבא .תדחואמ הפוריא שארב דומעתש הקזח תפרצ :לוג־הד לש ותפיאשל
 רוקעל תוצראה ןמ תחא לכ תבייח םשגתהל וז הפיאש לכותש ידכש בטיה ןיבה
   ןברק הנלופת ,המחלמה רחאלמ ןתשלוחב ,ירה ןכ אל םאש ,תונמואלה תא הברקמ
־4.מ״הרב וא ב״הרא ,תולודגה תויצרדפל

   הטטומתה אלש הפוריא .תמסרופמה היצזיליביצל םינורחאה םימיה הנה״

 הבולעה ׳תיליע׳ה .התוחילשב הלעמ תפרצ .תוברח־לת טא־טא תכפוה 1918־ב
 החצינש איה הקירמא .הנוחצנ היה אל םצעבש ,ןוחצנה תא לצנל העדי אל
 הבנד .הקלתסהב תאז החיכוה איה ;םולכ־אלו הניא הקירמא םנמא .1918־ב
 לש הלש האמטה תועיבצה ,ינרדומה םלועה לש ללמואה לדחמה איה

   ־איצוס היטרקומד לש ,תוידוהי לש ,םישפחה־םינובה רדסמ לש ,םזילטיפאקה
""...הלש םינואה־ןיא לכ הז ,תירוטזיל

   הרוטאקיראקה .תיטסילאירוסה הקתפרהה ןולשכ תא םג רפוסה ראתמ הז קרסב

   תווקתה לע דיעמ ,היתולועפו “R^volte” הצובקה ןמ רייצמ אוהש תירזכאה
  :וירבחבו ,ץירעה ותואש ,ןוטרב הרדנאב היירד הלתש תוגלפומה

 תא איצמה אוה .רובידה תא ,ןויגהה תא ,ריבחתה תא לטיב [ןוטירב] לאאק"
   תפה תופיסאב .תיטסיאתאה הארשההו ,תינויגהה הזאטסקאה ,הפורטה הלמה

   ייי־לע תומשרנה ,רשק אלל םילמ םיקהגמו סנארטל וידיסח םיסנכנ ולש
   ייה ,וצרת םא .ןוילגנבאה תרושב תובשחנו ךכ־רחא תוספדומו תוינרצק
   תארקתמ לאאק לש הצובקה ,תאז םע ;חורה לש תיללכה התיבשה וז
  ״.״׳תודרמתה׳

     ׳תיטסילאירוסה וזירכהש המ ןוגכ ,שדוחמ הלאש־ןמיסב םלועה תדמעהש הויק היירד
    ריציל םפוס ,ילגויצארה לע ילנויצאר־יאל ןתניתש הרוכב־תוכזו ,תרוסמ לכ לוסיח
   'אירוסה ופרטצה רשאכ ,ןכל 27.שדח םלועו השדח תורפס חימצהלו השדח הקיטסימ
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 םמישאה אוה 28.הארונ הבזכא וליבשב וז התיה ,תיטסינומוקה הגלפמל םיטסיל 

 אל ךא ,הבשחמה תועצמאב לועפל—איהש רפוסה לש תיתימאה ותוחילשב הדיגבב
 לע םהל חולסל ,םתוינוניב לע םהל חולסל לוכי וניא אוה .תונירטקוד תדומל הבשחמ
:םלתב תכלל ובשו ירוקמה םנויסנ לע ורתיווש

הפצמה ,ינא ןכ םא .התלוזמ רתוי םכל הבושח קפואה לש תחא הדוקנ םואתפ"
:תוניצרב םכתא לאוש ינא ,ירבחמ וא ימצעמ קר אובתש הלואגל 

 ? ברעמ לע חרזמ ףידעהל רשפא ךיא ן ולאה תולפתה תונומאה המ
 ...חרזמה ןמ הלוע רואה :ךכ־לכ שלח יומיד םכל חולסל לוכי ינניא
...םיהולא תא םתא םיחכוש ,םינכסמה ירבח ,תאז לכ םע ירהש
 בצינה ,םדאל העידיה־א״הב דיקפתה ,השעמל ירקיעה אוהש ,דיקפתה ירהש
28."םיהולא תא אוצמלו שפחל אוה ,םינררבו םיצימא ,םכומכ םישנא ינפב

 רחא שופיחה :ומצע היירדו לי׳ז לש םשופיח לש יתימאה יפואה ונל הלגתמ ןאכ 
.תירמחה החוורה תא קר אלו םדאה תלואג תא חיטבתש ,השדח "היסנכ"

 ידכ דע םיכחוגמ םייוליג ירחא ,בולע ןולשכב הלודגה הקתפרהה תמייתסמ ןמורב  
 .אונשה הקילבופירה־אישנ לש ונב ,לרומ לופ לש תודבאתהב תמייתסמ איה .תויגארט

,“R<5volte” תצובק לש היככת ללגב דבאתמ ,ושפנב רערועמה ,ריעצה רוחבה
30.הז השעמל תיארחאה 

 הלאל אוה המוד המכ דע ,הלא םייחב ומצע אוה ךבתסה המכ דע לי׳ז ןיבמ תאז םע
 דחוימבו ,סנראלק לש ותשא ,טנאוטנא םע ולש הבולעה הקתפרהה .רקבמ אוה םתואש  

.ךכ לע תודיעמ ,הרוד תיאקירמאל הלודגה ותבהא 
 יראה עזגה תגיצנ איה .לי׳ז לש ישנה לאידיאה תא תמלגמ הרוד תינפוג הניחבמ
:ומצעל רציש תואירבהו חוכה תומד תא בהוא אוה הב .הקזחו ההובג ,הפיה

 רקי היהש םייחה לש גשומ קביח הזה לודגה ףוגה תא ויתועורזב לטנ רשאכ"
31."םילא זאמ ול דבאש תוליצאו חוכ לש םיוסמ גשומ ,ול 

 הרהמ־לקו חוכה תא תבהוא וז השא ןכש ,ןולשכל שארמ הנודנ וז תפאונ הבהא לבא
 לע רתוול הנכומ איה ןיא ,ךכ לע ףסונ .ןוונמ םלועמ קלח אוה לי׳זש תספות איה    
 הבהאה םע דחי .יתרבחה סוטאטסל הרושק איה ידמ רתויו תויתרבחה תומכסומה    
.םייחב לי׳ז לש ותנומא תטטומתמ תאזה הלודגה    

םימיה תירחא ןוזח   
 הכפהמה תושרל םזילאירוסה תא ודימעהש ,וירבח םגו בהא רשא השאה םג והובזעשמ    

תרבח לש לגסה"—תפרצ יטילש לש תוינוניבה חכונ הליחב לי׳ז שח ,תיטסיסקראמה    

 ,ותדובע תא בזוע אוה .(“Le personnel des Pompes Funebres”) ״הרובקה    
 .רבדמל שרופו לכהמ רענתמ ,םירמ לש הפסכ לזא זאמ דיחיה ותסנרפ רוקמ התיהש   

 תועצמאב הנומאה תא אוצמלו בושל ,רהטיהל ול רשפאל האב וז תילמס תודדובתה     
 אלש ,הרבחה לע בושחל אלש לוכי וניא הראהאס־רבדמ בלב וליפא ךא ,תוננובתהה    
:הלש הזופרומאטימה תא ונוימדב ול רייצל    
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   תרצויו הירופ תויהל תוננובתה הלוכיש ,ןוטלפא לש ׳םיקוחה׳ יפל ,בשח אוה״
 ןיא .הלוכ הרבחה תא םיבייחמה םישעמו תולועפ לע תנעשנ איהשכ קר
 קוחה לא הרזחוהש הלוכ הרבחה לש ףותיש ילב יפוי ןיאו יפויב אלא הבשחמ
32."לקשמה־יווישו הדימה לש שודקה

 ,םייזיפה תוחוכה ןיב לקשמ־יוויש לע ססבתהל הדיתע תילאידיאה הרבחה ,לי׳ז יניעב
( .טלתא לש ףוגב רזנתמ לש שפנ היהת שדחה םדאל .םיירמחהו םיינחורה
 תא אשונה תע־בתכ דסימ אוה הב ,זיראפל לי׳ז רזוח לועפל ףוחדה ךרוצה בקע

 תעה־בתכב בתוכ אוה 33.״L׳Apocalypse״—״םימיה תירחא ןוזח״ תילמסה תרתוכה
 ,הנוכמה ןוטלשב ,םזילטיפאקב ,היטרקומדב םיפילצמה ,םיירילו םירעוס םירמאמ
 והירה ,תישיאה ותלועפל היהת תלבגומ העפשה קר יכ ספתו ליאוה .תונעדמב
 ,היירד יניעב .םזיסקראמה תנפואב התע םיגושה םיקיתו םירכמ לא שדחמ רשקתמ
 די־תלזא ריתסהל אבה (יבילא) םזיה אלא םזיסקראמה ןמ וז תובהלתה ןיא
:תפרצ לש וזל תמאתומה השלוח ,חוכ אלו השלוח םזינומוקב האר אוה 34.תונוונתהו

 אוה להקהו רבודה ןיב רתסנה רשקה םיטסינומוקה לצאש הדרחב ןיחבה לי׳ז"
38."תואמרב תופתוש התוא וז התיה ;םילקידארה לצאש רשק ותוא

 אוה ילקידארה סרגנוקה לש ורואיתו ,םילקידארב הוקת לכ דוע תולתל ןיא
 ־תלזא תא ,ויפתתשמ לש ירסומהו יזיפה רועיכה תא תפקותה תירזכא הרוטאקיראק
 השועו סגראלקב לי׳ז הלתנ שואיי בורמ .םתונרמש תאו םהלש תילאוטקלטניאה דיה
:שדח ץמוא ,השדח חור וב חיפהל לכויש הוקתב ,וב ןימאהל םיצמאמה לכ תא

 ידי־לע דילוה ותואש ,םולחה שיא הז ירה לכה ירחאש ומצעל רמא אוה"

38."תוימומרעהו תויטאה תופיזנה

 תימואל היהתש הגלפמ ,סנראלק דומעי השארבש השדח הגלפמ םיקהל הצור לי׳ז
 ויתורגישו ןימיה לש תומודקה־תועדה לכמ המצע קתנתש ,תינמואל תויהל ילב
 תכל־יקיחרמו םיידוסי םייוניש עצבתש ,תיטסילאיצוס תויהל ילב תילאיצוס היהתו
 בקע ומרגנש תומוהמה תוצרופ ראורבפב 6־ב רשאכ .הנירטקוד םושל דמציהל ילב
 אצמנ אוהשכ .תררועתמו הבש לי׳ז לש ותווקת ,פאיש הרטשמה־שאר לש ותחדה
:המחלמה תריווא תא אוצמל בש אוה ,םיממוקתמה ןומה ךותב

 גוזה ידי־לע ףקומ ומצע האר לאמשלו ןימיל וטיבהב .עגר־ןב הנתשה אוה"
37."ץמואהו דחפה ,רזחש יהולאה

 ץימחהל אל ,םעה לש וז תוררועתה לצנל ועיבשמ ,סנאראלק לא ץר אוה הוקת־רוכש
 תנמ־לע םיטסינומוקהו ןימיה דוחיא תא עצבל ידכ ונימב־דחוימה הזה עגרה תא
:רטשמה תא ליפהל

 םוש ,טספינאמ םוש .תויברק תוקלחמ סייגל ידכ דרשמ דימו־ףכית חתפ"
 תוקלחמ הנארקתתש תויברק תוקלחמ קר .השדח הגלפמ םוש ,תינכת
 ריחמ לכב אצ ,הז רחא הזב ,לאמשה ןמו ןימיה ןמ ןותע לע טלתשה ...תויברק
 38."םימואנהו םירמאמה ,תופיסאה ,םיטספינאמה ןמ ,תונשיה תוגלפמה תרגישמ

וא וז הקיטילופ לש הנוחצנב ןיינועמ לי׳ז ןיא המכ דע ונל שיחממ הז בהלנ םואנ
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 ־ןויפר .וז הנשי הרבח ץצופל ונוצר אלא ,יהשלכ הגלפמ לע תוטלתשהב ,תרחא
 תונתפאשה־רסוח לע ותוא חיכומ אוהו וילכמ ותוא איצומ סנראלק לש םינואה
 וניא והומכ שממו ,ול המוד ,לי׳ז ,אוהש סנראלק ול חיכומ זאו ,ותולפש לעו ובש
 םישל ידכ םזישאפל ףרטצהל לי׳ז טילחמ וז תושגנתה רחאל .הליעי הלועפל לגוסמ
.דעו־תחא הז רטשמל ץק
 לש וזל הליבקמ תוחתפתה םעפה םג םהב שי לי׳ז לש םיימיטניאה םיישיאה םייחה
 שחור אוהש הבהאה ;ןילופ ,תחא הצורפב שגפ אוה הירי׳גלאב .תיתרבחה ותוליעפ
 הגאד לכמ הרוטפה ,וז הבהא .םיידוסי םייוניש םהב תללוחמ ול הבישמ איהשו הל
:םתרהטמ ,ירמח ןובשח לכמו יתרבח סוטאטסל

39."ןילופ םע וייח לש רבוגה רהוטה היה לי׳ז תא םיסקהש רבדה"

 הלענה השוחתה תא אצמו רזח אוה .רתויב המלשהו האלמה הרוצב יח ומצע שח לי׳ז

(l‘€tat de grAce) , התואב תשחרתמ וז הביהלמ הבהא .תוריפחב ותויהב הל הכזש 
 ואישל עיגמ ורשא .תושדח תוילשאב לי׳ז יח הבש ,"הספילקופא״ה לש הירופ הפוקת
 הנומאה .היסנכב-״תמאב" םעפה ,התא ןתחתמ אוה .ול התרהש ותעידומ איהשכ
 תא הדלי אל ,ןטרסה תלחממ תלבוסה ,ןילופ לבא .תשדחתמ תפרצ לש התורענתהב
 הקתפרהה ."ראורבפ ימי" רחאל לי׳ז לש ותווקת תכעודש עגרב קוידב התמו דליה
 הומכ ,תססוג ןילופש העשב ,ףסכל תדבעושמה ,ןוטנס תרמ םע ליחתמ אוה הב
.תישיאה ותדיריו ותונוונתה לש תיאליע הנגפה יהירהו ,תוומה םע תירבכ ,תודבאתהכ

םויס
 התעו ,ותוהז תא וליפא הגשמ אוה .דרפסב אצמנ לי׳זו ,התמ ןילופ ,תססוג תפרצ
 :ימואלניבה םזישאפה לש ןכוס אוה ,השעמל .יאנותע אוהש זירכמ אוה .רטלו ארקתי

 היה דימתש םדא ינא .יתובשחמ המ בושח הז ןיא ,תמיוסמ תואר־תדוקנמ"
 דחא ינא ...הרושה ןמ םדאו הלוגס־שיא ,ןיילצו דדובתמ ,רצוי ןמאו םלוח
 םהיאושינ תא דימת שדחל הבשחמלו הלועפל םירזועה םיעונצ םתואמ
40."ולשכנש

 םע להנמ אוהש חוכיווב .תיטסישאפ םעפה ,תינמואל הרות לי׳ז ץיפמ בוש דרפסב
 גישהל התרטמש ,תיתדו תיאבצ ,השדח תכ לש הגיצנכ עיפומ אוה דחא ינלופו יריא
 התוחילש תא אלמל לכות הינמרגש רמוא אוה .םזישאפהו היסנכה ןיב םואית
 הנידמ לכ לש התומלש תא חיטבת םא קר תיטסישאפה הפוריאל ךרד־תרומכ
.הנידמו
 טילחמ אוה ,םיסוסיה רחאל ."םימודא״ה ידי־ לע ףקתומ רפכל לי׳ז עלקנ ןמורה ףוסכ
 ספות אוה .יטפילאקופא ןויזחב וייח ןולשכ תא ויניע דגנל ריבעמ אוה .ראשיהל

 והומכ לי׳ז לש הז הווחמ .ןוחצנל הוקת ןיא יכ אוה עדויש ףא תוריל ליחתמו הב1רכ
:תוומה ירחא םייחל־המיקב הקזח הנומא ידכ ךות ,תודבאתה־השעמכ

 הלועפ ,ופוג לש המילא הלועפ ידי־לע קר ברקתהל אוה לוכי ,םיהולאל"
41."יארפ תוומ לא ותוא החיטמה וז תינועגש
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הידבו תואיצמ :םוכיס
ל ש ותריציב הידבהו תואיצמהש רורב ןפואב חיכומ ןאכ השענש ןמורה הנבמ חותינ
קלטניאהו תירסומה תוחתפתהה .הקודה הרוצב וזב וז תובלושמ לשור־הל היירד
. תואיצמל הדומצו ומצע היירד לש ותוחתפתה השעמל איה ןאכ תגצומה תילאוט
ו מכ ,השעמל םייתועמשמ־יתלב םיטרפ המכ לש יונישב קפתסה היירדש המדנ

.הרוד םעש וזל המדק ןילופ םע הקתפרהה—םייחב .תובהאה לש היגולונורכה

י נפ תא הרידקמ תואיצמה תא ותונשב השוע אוהש תירופיסה היציזופסנרטה
ר אתמ אוה רשאכ רקיעב ,ילילש רתוי הברה רואב ומצע תא גיצמ רפוסהו ,תואיצמה
ה חיכומ וז הדבועו ,ןוימד ירפ םה םזידאסה וליפאו תויניצה .םישנה םע ויסחי תא
ה אצותכ ;םירשע ליג זאמ םהב אשנו ,שח לשור־הל היירדש המשאו תותיחנ ישגר לע

.ףסכה לע רתוול תלוכי רסוחו ףסכ רסוח ,(42) הקתפרהמ
א יה הדבועו ,"ןוירוטסיה לש תובשחמ־ךלה יל שי" :רפוסה רמוא "לי׳ז״ל המדקהב
ש י .ותפוקת לש הירוטסיהב תושרשומ ןה לשור־הל היירד לש ויתוריצי וא ותריציש
ם ייטילופה םירמאמהו תוסמה .םהיניב דירפהל רשפא יאש םיטקפסא ינש ויתוריציב
י תש ןיבש תפרצ לש ,תיתרבחהו ,תילכלכה ,תיטילופה הירוטסיהה תא םיראתמ
ו תוא תא תראתמ ולש תרופיסהו ,טרפה לש ויניעב תיארנ איהש יפכ ,תומחלמה
ת א תומגרתמ תויטילופה תוריציה .ונמז לש הרבחהו הירוטסיהה םע םחלנה טרפה
ר מוחה תא םיבאוש תוזחמהו םינמורה ,תוליבונה .היירדל תדחוימה םלועה תסיפת
ת א םינוירוטסיהה םירקוח ןכל .תואיצמה התואב רפוסה ייח ךותמ םתוא ביכרמה
ם ניא םייתורפסה םירקבמהו ,תיטילופה ותבשחמ תא ןיבהל ידכ תיתורפסה ותריצי
, ןכ לע רתי .תרופיסה תא חתנל םיסנמ םהשכ תויטילופה תוריציהמ םלעתהל םילוכי

ם ניא םזישאפה דע תויאפוריאה ןמ ותוא וליבוהש רפוסה לש םייטילופה םידודנה
.לדג ובש יתחפשמה יווהמ ,רפוסה לש ותודלימ םלעתנ םא רבסהל םינתינ
ל ש ביטומטייל ותוא טילש הריציה לכב .יתפרצה סנאדאקדה לש ןמורה אוה לי׳ז

ן ה ,הייוליג לכב ,היביכר לכ לע הרבחה .היירד לש ותבשחמב עובק וק ,םנאדאקדה
. םייח־דשל רסוחמ םינוונתמ םדא־ינב .השלוח תמחמ תססוג ,םיינחור ןה םיירמח
שואייה לש ןמורה אוה ,רפדאוב־הד רייפ רקבמה לש ותרדגהכ ,לי׳ז

ם ירוביגהו ,1925 תנש זאמ היירד לש ותריציב עיפומ ,רוביגה לש יטרפה ומש «,לי׳ז
ם של היירד לש הריתיה ותביח .רפוסה לש ורבד־יאשונ םה הז םש םיאשונה םינושה
ו רויצל וטאו ןתנש םשה אוה לי׳ז .תועמשמ־תרסח וא תירקמ תויהל הלוכי הניא הז
י ז ןקויד־תנומתב האור היירד .תיקלטיאה הידמוקה לש הז סופיט הארמה םסרופמה
:חורו ףוג ןיב תמלשומ הינומרהמ תעבונה ,"תויתפרצ״ה לש ןורחאה יוליגה תא

׳ רחמש אלמ ,ומצעל תימיטניא רושק ,ןתיא ,םלש םדאה ןיידע 1750 דע״
ו זיאו חוכ הזיא ,לי׳ז לצא ...1טאו ורייצש ומכ ותוא האור ינא .תיניצר
16 ״! תואירב

* וילהת ץאומ ,םזיציסאלק־ואינה ןוחצנ תא היירד יניעב למסמה ךיראת ,1750־ב לחה
.ותוישיאל חתפמה תא ,אופא ,ונל הלגמ המצע ןמורה תרתוכ .יתפרצה לש ותונוונתה



95ל ש ו ר ־ ה ל ה י י ר ד

.סנאדאקדה לש קובידה־ןויער :ישאר רוביגה לש וישעמלו ויתובשחמל
 תינומרהו תמלשומ הרבח לש תילאידיא תומד לע ,םצעב ,בשוח סנאדאקד רמואה לבא
 תפרצ תא הוושמ ,היירדכ והומכ ,לי׳ז .תנוונמה התאובב אלא תמייקה הרבחה ןיאש
 אלא םויק הל היה אל םלועמ יאדוובש ,תילאידיא תפרצל תומחלמה יתש ןיבש
 ,ילאידיא סופיטל םתוא הוושמ אוה ורוד־ינב לע גרטקמ לי׳ז רשאכ .דבלב ונוימדב
.וילא תומדיהל םילוכי םה ןיא ןכאש ,וחור־ריצי

 יפל ,אוה םזילנויצארה לש לכשה .םזילנויצארה ןוחצנב לכ־םדוק סנאדאקדה רוקמ
 ומואנל הבשקה בגא .םיירמחה םירבדב לופיטל תוישונאה תויורשפאה םוצמיצ ,היירד
 שואייל לי׳ז ספתנ ,טראקיד לש וצרא תא ריכזמה ,םילקידארה גיהנמ ,וטנש לש
:סנאדאקדה לש וז תומלגתה חכונ

47."לכשה תסיסג אוה םזילנויצארה"

 קיתשה אל ןיידעשכ ,םייניבה־ימי לש לכש הז היה לבא ,הרופ יתפרצ לכש םעפ היה
.לכשהו הנומאה ןיידע םיבלושמ ומצע טראקיד לצא .שפנהו ףוגה לכ תא לכשה

 לכ ,םייעדמהו םיינכטה םישוביכה לכ ,םדאה לכש לש תוירמחה תוריציה לכ ,ךכיפל:
.סנאדאקד הלא לכ ,תינוריעהו תיתיישעתה תוברתה
 םדאה־תויוכז־תזרכהו ,ץראה תוקרפתה תא ,היירדו לי׳ז תעדל ,השיחה 1789־תכפהמ

।ינסרהה לכשה לש ףסונ יוליג אלא הניא ,םייטסינאמוהה םיאקילבופירה םיאגתמ הבש
 תא החוד אוה ןכל .תיטסימו תיטרקוטסירא איה לי׳ז לש הרבחה־תסיפת .הזה
:םזילנויצארה ירפ ויניעב ןהש ,תויטסיסקראמהו תויטסילאיצוסה תויגולואידיאה

 תויהל ידכש איה הרצה ...תומא תומ ,טסינומוקל וא טסילאיצוסל ךפהיא םא"
 רמוחל ןה־תרימא .גישהל ןיא תאזו ,טסילאירטאמ תויהל םדא ךירצ טסינומוק
 רמול לוכי יניא .יתלחמ תדוקנ יהוז לבא .הלוכ האירבל ןה־תרימא השוריפ
48."יתוישיאל אלו האירבל אל ןה

יטסיגימרטדו יטסילאירטאמ רבסה תתל הסנמ אוהש לע םזיסקראמה תא חיכומ אוה  
 םזיסקראמב האור ,השטינ לש ינקפסה םזיטאמגראפה תא גפסש ,היירד .הירוטסיהל  

תאו םיטסילאיצוסה תא ףיקתמ אוה 1937־בשכ .לגה תבשחמ לש היצזיראגלוו קי
 לע םיניגמ םה ותעדלש םהל אוה ריעמ 48,״Avec Doriot״ ורפסב םולב ןואיל

 תיחטש העידי הלגמ אוה ךכבו ,ןתוא םידדועמו םינומהה לש תוירמחה תופיאשה  
תומכתסמ וללה תונירטקודה יפלכ ויתונעט לכ ,השעמל .תיטסילאיצוסה היגולואידיאכ

:םדאה לש םייביטקניטסניאה תוחוכה תא תוקנוח ןהש—דבלב תחא הנעטכ    
0 5."תיתונמא תויהל דוע הלכי אלש ןויכמ תיעדמ הכפה איה .תונמאב ומכ הז"  

 התיצחממ לחה יתונמאה יוטיבה תוחתפתהב סנאדאקדה תומדקתה תא עבוק לי׳ז  
 תונמאה ,ותעדל .שפנהו ףוגה לש תיתגרדהה םתומלעיהב ,18־ה האמה לש הינשה  
לע ולש תויתורפסה תורקבב .דבלב הבשחמה תעבה ידכ טאל־טאל תמצמטצ  

 .ףוגה איה תואיצמה יכ ןימאה אלוזש ,לשמל ,בתוכ אוה םזילובמיסהו םזיטנאמור  
 לעו .ףסכל ותבהא ללגב תחשומה ,ןוונמה ינוריעה םדאה לש ופוג תא ראתמ אי    

תונוונתה לש ןורחאה בלשה תאו הדובאה שפנה תא ראתמ אוהש אוה בתוכ המראלא   
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 ,לדולק לש םזילובמיסה :תחא תיבויח העפות קר הלגמ אוה יטסילובמיסה םרזב .ףוגה
 ןיבו (היירד) לי׳ז ןיב םיסחיה קותינש םיניבמ ונא ךכ .תשדחתמה תויטסימה רמולכ
 לש םיילנויצאר־יאה ויתוחוכ יוליג לע םהלש רותיווה תאצות אוה םיטסילאירוסה

.םדאה
 וליאכ ותיצחמב הארנה ,לי׳ז לש ופוג .ופוגב ךכמ תוחפ אלו ,ולכשב ןוונמ יתפרצה
 .םרכ־ילעב ,םירעוכמ םירבג קר אוה האור רבע לכמ .ןווינל החכוה אוה ,קרב ועגפ
 .הלחמה תא הריתסמה העטמ הכיסמ קר אוה הז יפוי לבא ,תופי םנמא םישנה
 ןה ,המסרכמ ןטרסהש ןילופ ,תוינויחה־תרסח םירמ ,םימסל הרוכמה הפיה טנאוטנא
 רצויה ןדיקפת תא אלמל תולוכי ןניא—בושו תוברתה לש םירקעו םילערומ םיחרפ
.הנכסב ןותנ ומע לש ומויק ךשמה יכ ותוארב לבוס לי׳זו ,םידלי ןהל ןיא .יעבטה
 ןיבהל רשפא .רשויו תוירבג םירסח םה םג ,הוחאה ,תודידיה ,םישנאה ןיב םיסחיה
.תוומה :דחא טלקמ אלא לי׳זל רתונ אל תאזכ הנומת חכונש

 םיגאודה םיטסילאיצוס םניא וירזועו רלטיהש היירד ןיבה רבכ 30־ה תונש זאמ
:ותבזכא תא ראית ,הינמרגב עסממ ובושב ,1934־ב .ללכה תבוטל

־!."שואייו דחפ יתוא אלימ ןילרבב יתיארש המ"

:בתוכ אוה ןיידע 1939־ב
 לש ותירחאב קר התרטמ תא אצמתש הרטמ אלל תולפנתהה חור יהוז"
"2."םלועה

 .ראשיהל וא קריקנוד ירחא םילגנאה םע תפרצ תא בוזעל םא היירד ססיה 1940*ב
 עירה ,רתויב עורגה גוסהמ ינמואלכ רלטיה תא ראיתש ,אוהו ,ראשיהל טילחמ אוה
 םנאדאקדה לש קובידה ןויער קר יכ המדנ .הפוריא לש העישומכ עתפל ול
.הלא םידוגינ ץרתל לוכי

 ,ותודלי לע לשור־הל היירד רפסמ “Reveuse Bourgeoisie”־ו ״Etat Civil״ וירפסב
 תא וב העיבטה וז תילותאק־תינגרוב ,תינמואל הביבס .לדג וב תיבה תא ראתמ
 הנבה־לוטנו הררש־גהונ בא .תירטנמלרפה תפרצ לש תיטילופה התשלוחב הרכהה
 אוה לי׳ז ןמורבש הדבועה .תינפוגה ותשלוחו ותולפש תשגרה תא תימלוע וב רידחה
 לש ויתופיאש תבכרומה תילאידיא תומד אוהש ,ןאטנארק ,ינחור בא ול שיו םותי

 דגונה ישונא לאידיא ול רצי היירדש ,אופא ,אלפה המ .תועמשמ־תבר איה ,היירד
:ילאידיאה םדאה ,היירד יפל .ומצע תא האור אוה הב תומדה תא

 !ימה תותיחש ךותב ןתיא דמועה ,תוברתה תא החודש סופיט אוה..."
 ".תוינוציק תואצות ללוחתש תיזיפ תעמשמ םלועל תתל םלוחהו ,להוכלאהו

 רבחתהש ,הנושארה םלועה־תמחלממ םחולה בוליש אוהש יארלטיהה םדאה
 ׳תיינסכאמ דדונה ,״wandervoge1״־ה ,םיפוצה לש ״sturmtruppen״^
"3."תעדונ־אלה הלואגה תארקל ,הפוריא יווצק דע התרבחל תחא רעונ

 הליגש ,וירוד ומכ "םיגיהנמ" ,םיקזח םישנא רחא שיאה ךשמנש אופא אלפיי אל
 חויגולואידיאל ךכ־לכ בל םש אלו תוינכפהמה תועונתב םילא היהש המ לכל הכרעה
.תויטילופה
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ל כוי הב ,"היסגכ״ל ,הצובקל היה קוקז תישיאה ותולפש תשגרהמ טלמיהל ידכ
:ותודידב תאו ותשלוח תא חוכשל

ו ילע ןעשיהל ,חונל לכואש ידכ ,יתמואב חרפיש יתפאשו חוכה תא יתבהא"
"4."הילע ינעשיה ךות

ו ידדצ תא המוצע הדימב הטילבה ןוציחה םלועה לש ויתוקוצמו ימינפה ומלוע תלצאה
ל כ ילב המע האיבמ .דתיה ותעדש ,םדאה לש תיזיפ תושדחתהל ותפיאש .םיילילשה
ן כש ,הבשחמב החירב ,תואיצמה ןמ תפסונ החירב איה ,תינחור תושדחתה קפס
ו לאמ תונוש תוביבסב תויחל ונממ וענמ ,ויתוערגמ ,היירד לש תישיאה ותשלוח
ל שו) היירד לש ותייאר .ןהמע ול היה ףתושמה ןמ הברה הכש אלא ךכ־לכ ןהל זבש
ה תווע ,תיטסימה העונתה לש המלעיהמ לבסו םייאוריה םישעמל ףאשש ,(לי׳ז ורוביג
"".תוומה לש ומסק יובש ,ומצע ידי ־לע השעמל
א וה .יתפרצה םזישאפה לש תונושה תונוכתה תא היירד םלגמ ךכ ורוביג לי׳ז ומכ
 הצורו 1789 זאמ תפרצ לש תירסומהו תיתרבחה ,תינידמה תוחתפתהה לכ תא ללוש
, 15־ה האמה תליחתמ תפרצ לש החור ןיב הזיתניס היהת וחורש שדח רטשמ רוציל
, םיראנומוקה חור ןיבל ,רזה תא תאנושה ,תיטסימהו תירכיאה ,תילאיצניבורפה
ן חלופב לגוד אוה .םיריעזה םירחוסהו הכאלמה־ילעב ,תשורחה־יתבמ םילעופה

, יללכה ןוצרה לש תומלגתה ,“Emanation” אלא םעה גיצנ היהי אלש ״גיהנמה״
.םוטפשי םהישעמ יפלש הלועפ־ישנא הישנאש השדח הלוצאב ,השדח תיליעב
ב יוא .היצזילנויצארב אלא קסוע וניא ומצע אוה ,םזילנויצארה תא ףיקתמה ,היירד
ו לש הלועפה־ןוצר יכ תושעל ונוצרבש המ עצבל לוכי וניא לכשה לש הז עבשומ
ת ירוטסיהה ותדובעו תפרצב בצמה־יחותינ ןיב ןיינעמ דוגינ שי .ולכש ידי־לע קתושמ
; הירוטסיהה תנבהל יתימא שוח םילגמו םינובנ םיחותינה .ויתולועפ ןיבל היירד לש
. דתיה תידוסיה ותועט .דבלב םייביטקפא־םיישגר היעינמ יכ הזיזפ איה ותוברועמ
ל אידיא תויחהלו בושל הנויכו תינרוחא הגיסנ ,םצעב ,התיהש תומדקתהל רתחש
ר וזחל ידכ תורודה תא לטביש ,תושונאה לש תיעבטה תוחתפתהה תא קחמיש ישונא
־ יווישב טקניטסניאהו ףוגה תוחוכ ואצמנ ובש ,(etat de nature‘1) יעבטה בצמל
. יטאטס םלוע לע השעמל םלח הכפהמה לש הז דהוא .לכשה םע ינומרה לקשמ
. תושונאה ןמ שאונ םג ןכלו ,ומצעב לשור־הל היירד ןימאה אל םלועמ ,לי׳ז ורוביגכ
.דבאתמו ,תוומה דבלמ ןורתפ לכ אצומ וניא אוה םג ךכ ליד ומכו
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ז יראפ לש ריצה ,הד1ד ןואיל לש ונב ,םיליפ לש ותודבאתהמ ,הארנכ ,הלואש וז השרפ50
” L’Action Francaise” ינכולמה ןותעה לש ישאר ךרועו םירחבנה־תיבב
.182 ׳ע ,ליד31
.351 ׳ע ,םש32
ד סיש אוה ,לרב לאונמע ירבדל .”Les derniers Jours” תעה־בתכב היירד בתכ לעופב33
ל רב .ע ןיב םיסחיה לע .טטוצמה ורפסב רבורג רמואש ומכ ,היירד אלו תעה־בתכ תא
”Le juif dans le roman francais :ילש הזיתה האר ,ןמורב םרואית לעו היירדו

contemporain”
ו תפקשה יפל תיתפרצה הרבחב םזיסקראמה אלימש דיקפתה תא בטיה רידגמ הגיה טסרוה34
.היירד לש
.402 ׳ע ,ליד33
.375 ׳ע ,םש38
.418 ׳ע ,םש37
.421 ׳ע ,םש88
.372 ׳ע ,ליד 38
.470 ׳ע ,םש40
” Les רטראס .פ .ד לש םינמורה תרדס רוביג ,הייתאמ םגש רוכזל ןיינעמ .484 ׳ע ,ליד41
”chemins de la liberte, ב צמהשכ ביואב תוריל ליחתמו הבור ספות אוהש וישעמ ףוס
ר אשנש ךכ ידי־לע םייחב ותדיגבו ויתואיגשב הרכה איה הייתאמ לש היירי לכ לבא .דובא
.שדח םלוע םוקי הרהמבש הוקתב ,סרהה תא םילשהל ידכ הרוי לידש העשב ,ברועמ־יתלנ
”RScit Secret”, Call!- 48 ־ב וייחב התובישח לעו וז הקתפרה לע רפסמ לשור־הל היירי

mard 1951, p. 26
Paul Sferant, Le romantisme fasciste, Fasquelle 1959 ; Pluymene : 48 האר  
et Lassierra, Les fascismes francais, Seuil 1963 ; Dr. Robert Soucy, ”Le 
fascisme de Drieu la Rochelle”, Revue d’Histoire de la 1 feme guerre 

mondiale
Pierre de Boisdeffre, Une histoire vivante de la littferature : 44 האר  

francaise d’aujourdhui 1938—1958, Le livre contemporain, p. 52  
ה נושאר םעפ וזש הדבועל ונבל־תמושת תא בסמ ,הלעמל טטוצמה ורפסב ,רבורג .ג .פ 48
ם וכיס אוה לידש הזב רמול היירד ןווכתה ,ותעדל .הפוסב 5־ב "ליד" הלמה תא היירד בתוכ

ר בסהש ףא יכ ןייצל שי .םיבר לש ןמיס אוה s םויסה תיתפרצב יכ ,םימדוקה ״םיליד״ה לכ  
.5 ילבו םע Gilles תיתפרצב בותכל רשפא ירה תעדה לע לבקתמ

”Nationalisme et romantisme”. Notes pour ־נ ,לשור־הל היירד :האר ך 
comprendre le sifecle, pp. 53—75, Gallimard 1941 

.392 ׳ע ,לי׳ז * 



ידרו .ש 100

.1934 רבמצדב 3־ה ןמ ופמקוא הירוטקיו לא היירד לש ובתכמב49
”Avec Doriot”, Gallimard 1937 : 43 היירד

M 74 ׳ע ,ליד.
Socialisme Fasciste, Gallimard 1934, r. 210 : לשור־הל היירד SI 

”Drole de Voyage”, Gallimard 1933 : לשור־הל היירד “
M היירד לש ןמורה האר: Chronique politique”, Gallimard 1943, p. 218”

”Entre l’hiver et le printemps”, N.R.F., avril 1942 : 64 לשור־הל היירד
 ונויסנ תא ,ותומ רחאל םסרופש ,הז רפסב ראתמ לשור־הל היירד .R6cit secret האר63
.עבש ןב ותויהב דבאתהל ןושארה


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_044.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_045.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_046.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_047.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_048.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_049.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_050.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_051.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_052.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_047.tif

