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ובינודיסופ :סיפאווק .פ .ק
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 ,ינריעה ץרפמב םינודיסופכ (םיגהונ ונא)

 ורברבתה ,םאצומב ויה םינוי י3 ףא#

ורימהו םיאמור וא םינךיט3

.םהיתובא יגהנמו םרובד

 םצע דע םיגגוח םה דחא ינע גח לבא

 םילעמו םיפסאנ םה הזה גחב ;הזה םויה

 ר^א םיקיתעה םיגהנמהו תומשה תא םנורכזמ

 םיבוב־לוקבו תוניק בך3 ךפ־רחאו ,םהל

.ו3רךל שיא ו3ל_י

(632) א14, 31 רפס ,יאטסיפוסונייד ,םואיניתא

 תינתה ןו#לה תא וחכ# םינודיסופה
 ובברעתה םהב תורוד־ירוד רחאל
 .םירכנ ראשו ,םינימל ,םיגריטב
 םתובא תורוממ םהל רתונ# דיחיה דיר#ה
 ,םיסכט־הפי ,ינת גח ה;ה
 .םירמו תוירחת ,םילילחו םילבנ םע
 גחה םת ינפל םדיב הדד גהנמו
 םךןקמ־םהיגהנמ לע הזל הז רפסל
 תוינויה םילמה תא תוגהל בו#לו
 .ןניבה ר#א םב דחא דוע הדד אל טעמכ#
 םנחל ול היה הגונ םויס דימת ךכו
 - םה םג ויה םינת יכ ורכז יכ לע
 ;םימיה־רבכ#ב הבר־ןתיחךזא םה םג

 ,התע ויהנ המ ,ולפנ הכיא לבא
 ,םירבךבכ םירבודו םייח
.ינלהה םייחה־חראמ - האו# וזיא - םירדמ

( ר י מ א ן ר ה א :ילגנא חסונ יס־לע ,תינווימ)



תאטוחה :ירוד רשא
 העשב ,םיירהצב עריא רבדה .יאבצה אלכה ןמ הנושארה יתחירבב השעמ תישאר
 השגוה וב קנעה ןסחמה רבעל ,תינתייצ ,םטאל ולהנתה םהילברסב םיריסאה ירוטש
 ,םיציאמו םיזרזמ ,םישגונ ומכ ודמע םיל״מיג־ן״ישהו ,הלילדה תימויה תפוניטה ונל
 ,זא ...הללמואהו תנגרנה םתעבהו םיבורצה םהינפ לע ףטשב םירגינ העיז־יגלפשכ
 לא יתינפ—ויתובקעב וררגנ םירזומ תוערואמ הברהש םושמ אלפנ—הז אלפנ עגרב
 ריק לא ונבגב ונדמעש ןויכמו ,״1 הא ,יל חלס״ ,זופח לומלימב יל ךומסה רטושה
 יתייה ןורחא .עומשל ביטיהל ידכ ףפוכתה ,םינפ־לכ־לע ,אוה—טהולה חפה—ןסחמה
 .המ־תהימתב יתרמא ״1 ןכ״ .ינפמ רהזיהל ךירצ היה אוהו ,יתננכיתש יפכ ,הרושב
 ,ולש םיירהצה־ תדועס לא הדדמה םדאה־שחנב ינפל דמעש ריסאה םלענ עגר ותוא
 ףטחו ילגה חפה לש טהולה ריקה לא תוסגב ףחדנ דדובהו שומחה ל״מיג־ן״ישהו

 הציפקב יתקניז—וב לפטלו ךישמהל יתחרט אל—איקמ ודועב .וישובמב רידא ףורגא
 תצלפמ—ןסחמה לש ירוחאה ודצב םמשה שרגמב בצינש רקדנמוקה רבעל תחא
 ,רקובה ןמ רמולכ ,החירבה ןונכית זאמ יבל־תמושת תא הכשמש תענוממה תכתמה
 תולוקשכ רעשה לא יתרהד רבכו רוטריט־תוכישמ יתש .ברתסנ אל ,תמאב ,עונמהו
 ףפונמ ,חתפב ףיקז .םירוונסמה תלכתה־ימשב הטהל שמשה .הממשב ,ירחאמ םיקעוצ
 ךות ,רבעמה תא םוסחל היולתה לזרבה־תרשרש לע המהדת בורמ לפנ ,והבורב
 זא .רמשמה־תתקיבמ םיבבש־םיבבש םידדצל זיתהו ,ריק סרה ,רהד רקדגמוקהש
 הצירב יתצרפו יתמק דימו ,ונממ ,יתפעוה וא ,יתצפק .הארונ הקירחב בכרה עקתנ

 ילא ץרקש ךבסב רשפאה לככ הרהמ םלעיהל הסנמ ,בוהצה הדשה רבעל תינועגש
 וסט יכרב .ריוואב תוירי יתעמש .םיצוק תורדגו ןתלת ,בשע לש םירטמ האמ קחרממ
 םיימשה תא תובהלתהב הצוח ישארשכ ,םינבא לע וגלידו ההובגה היחמצה ילועבג ןיב
 .םואתפ הכרה המדאהו תובעה שרוחה לש תימואתפה תורירקל דע ,םינבלה־םילוכתה
 .רחינ יפו חופמכ ופשנתה יתועלצ .תועסושמה תורמצל דעבמ יב וטבח םיימשה
.יתקחצ ךכ־רחא
.קוניצה לא יתרזחוהו יתספתנ הליל ותואב דוע
 יתחירב תא יתננכית קוניצה תלפאב עוקת יתיליבש תולחוזה תוכושחה תועשב ,ןכבו
 הכזש רטושה־רענה תושעל ,ןבומכ ,לידגה) יתגפסש תומולהמה תובקעב רשא ,האבה
 ־ךרוצ וליפא ,הקומע המקנ לש רבטצמ ןינע הכפה (םיימיטניאה וירבאב שידל ינממ
.םייח
 .וקיהבה םינלמועמה וידמ .רגיס ןשיע אוה) גזוממה ודרשמב דקפמה ינלאש תרחמל
״? תחרב םצעב ,המל ,דיגת״ :(.עיזה ומפש
 הגצה ןיעמ םגו ,ודיקפתמ קלח קר הז היהו (ובאכ יכרב) ותוא הנייניע אל הבושתה
.ךויח אלל ,רדחה תניפב םודב םיחותמ םידמועמה תוטוידרסה ינש ינפל
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ל בוקמש יפכו ,ןויגה םוש ,יתחירבב ,הב היה אלש תמאה .ובישהל ךיא יתעדי אל
, םנעמל רשאו ,םהב יתיצרש םירבדל דגונמ ןוויכב הלעפ םג איה—הלאכ םירקמב

...יתאלכנ ,םצעב
ב רימל הכוז הנמלאה ימאש הנעטב ינררחשל בריס אבצהש רחאמ :רבד לש וטושפ
־ תואסיכ ןוקיתב ונתייחמל תצק דובעל ידכ קורעל יתוא ץליא ךכבו ,תיפסכה הכימתה
, ביבא־לתמ ,ימאמ ירמגל קתונמ יתאצמנ האילכה םצעבש ירה ,םיה־תפש לע חונה
ה חירבה לבא—ןכ־ירחא םהב ןודל קיפסא דוע ילואש םירקי םיניינע דועמו הדובעה ןמ
י תשפוח תא וא ,תיבב הרזעה תא הכפהו ,רתוי דוע ןינעה לע הדיבכה אלכה ןמ
.ןובשחב םאיבהל ןיא ללכבש תומולחל ,תינויחה
 וכמת םינוסח םיל״מיג־ן״יש יגש) רומאכ ,יתאבוה רקובב תרחמל ,הכ םאו הכ םא
ת חת ,חשיק ךויחב חורמ ,הלהו—דקפמה תבשל לא (יתועלצב יאשחב וכה תעה לכו יב
ת ורומח דלוח־יניע רדוסמה ונחלוש ירחאמ יב ץענ—ל״כטמרהו הנידמה־הזוח תנומת
״1 ז חקל תדמלש הווקמ ינא״ :רמאו חתפ ,ונורגב חכ השועמ ףעזבו

ה יה ,רומאכ ,רדחה .הנעמב התפוז אל ףא ןכלו דבלב תירוטיר יל התארנ וז הלאש
ת ונואכדב רסיתה וטלסלו ריווא בואשל לטוה וילעש רישכמה ךא ,ריווא־גזוממ
ד תעתמש ימכ זוע לכב ןטרו רטריט אופא ךכו—םייאבצה אלכה־יתבל םייניפאה
ל ודג קסעב ,חחותשה בושש ,דקפמה לש ומד ץחל תא הלעהו ,עגר לכב רגפתהל
ם עפה תאזש הווקמ ינא" :ירבעל חיטהו ,ולש ןיחצמה רגיסה תא תיצה תויחמומבו

״! הבור־ח־א־ה
־ יטוטרמסב שפנ־יבולע לש םירוט ינש וארנ ןולחל דעבמ .הנעמ אב אל םעפה םג
ם ירמהמ םיריהב ג״ש ידמב םירענשכ ,תואלכמה רבעל תולילקב םיצר ,הדובע
ף נפנתה םמשה שרגמה לש ינשה ודצמ .תועורז־ילוטליטבו םימיא־תוקעצב םהירחא
ש רגמה לע טע ,ינוי שדוח לש השקה ןיסמחה ןמ ,קבא ןנע .הנידמה לגד תולעפתהב
, םירטושהו ,םיגלדמ םדועב םהיתוצלוחב לברכתהל ורהימש םיריסאה תא הטעו

ה רושה ןמ ואציש םינש וא דחא ופדה ףא ,תוקעצ וריבגה ,תוימסבו קבאב םיקבאנ
...רדסה תא ושבישו

ם יפלחתמה תוערואמה ץחלב תאז תושעל קיפסא אל ןפ וראתל רהמא יכ יואר) דקפמה
. העיזמ חלו השקונ ,ואסיכב בטיה בצוימ ,םישולש ןבכ רבג היה (ןכ־ירחא ואבש
־ תעונתמ יאבצה וכוניח תא התחנהש םלועה־תפקשה תא האנ תונמאנב גציי אוה
ם יבר ךרדכש ןויכמו ,םידומח םינב ינשל בא תויהל הכזש ןויכמ .םולה דעו רעונה
, ןכל־םדוק רפסמ־תועובש ,וידליו ותשא תא איבה ,תובוט תונווכ ןועט היה ויתימעמ
 יירדגא אב ...אלכה ילתכ ןיב ויקודקידו ויטרפ לכל ודי־לע ךרענש חספה־רדס לא
ח וורתמ דקפמה דועב יכ ,הזה בושחה יכוניחה לעפמה תא לקליק דחא יחמבו—יול
ה אנשה יטבמ לומל ,ויצלח־אצוי יפמ הצייטצנש הנתשנ־המה תלאשל תחנב בישהל
ה !הו וידירו תא יירדנא ךתח ,גחה דובכל םישפוחמה ויריסא להק לש םוטמיטה וא
ג ח" :חווצ ארונ לוקבו ,הנבלה הפמה לעו ןחלושה לע םיחוליקב קנזמה םדה ןמ

אוה) קלוסש דע ,"תוומה—שואיי !!שואיי—תוומה !!שואיי—חמש גח !!שואיי—חמש



7תאטוחה

ו חקלנ ונלש דקפמה ינב םגו (חוכב םהמע והולטנש םירהוסל תודגנתה םוש הליג אל
 ינוניבה דקפמה היה עודמ ,ילוא ,רבתסי ןאכמ ...תעזעוזמהו הביבחה השאה םגו ,םשמ
ו אבו־ותאש םימחה םישדחה דשמ רוכע חור־בצמב יורש ונאלכ לש לבוקמה

.םוגפה חספה ירחא םהיניסמחב
ר וחש הביתכ־ןחלוש) ונחלוש לע םיחנומ ויהש תוריינב לעליע ,וחצמ תא טמיק התע
ם יספדומ תוריינ ןומהו .תויצרח ובו לטרגא .ותשא תנומת .םיטע השולש וילעו
ן עטו ,עכעיכ ,וטבמ ילא רישיה ,םהב בותכש המב ,הארנכ ,ארק ,(הביתכ־תנוכמב

ם יטיבמו ,ם1דב הניפב םיבצינ ,םיפוזשו םיריעצ םירענ ,תוטוידרסה ינש דועב ,רומאל
ו יהש" ,רמא ךכ ,"םירובס ונדועו ...ךלש תויעבה תא םיריכמ ונחנא" :ארומב יב
ם יעצמא טוקנל ילב—הזב אצויה לכו ,ךמאל עייסל םגו ,ןתוא רותפל תויורשפא
ו נשי ,ןכ לע רתי" :בל־בוטב ךייח ,םיימש ומוש ,וישכעו ״...החירב ומכ ,םייטסארד
ת א ךשמ שאר־דבוכבו המעטהב) ונחנא—ןכלו ,ךל—רוזעל—ליבשב יבויחה ןוצרה לכ
ר המ ריעא ןאכ) "...ך-מצעל לקלקת לאו—ונל רוזעתש םיפצ־מ ונחנא—(וירבד

ג הנמכש ,ההובגה הרבחה תב הרענ םע ירוענ־ריעב יתבחסנ םהה םימיבש םיירגוסב
י לעב םייניצר םימואנמו ללכב אבצ־יניצקמ שוגיר דע לעפתהל הגהנ העזג־ינב
, הניב ינפלאל הסינ ינפלש שיאהש העש הב אופא יתרהריה .טרפב תויכוניח תורטמ
ג זוממה דרשמב ,םיארוימה םילייחה גוז ןיבו-ל״כטמרהו לצרה תונומתל תחתמ רומח
, עקרב רטרטמ ןקתימהשכ ,ןיסמחה תוחורו ץיקה־שמש טהלל רקפומה אלכה בלב
ם יפיה תולילבו ,אופא ,הב יתרהריה—םירהוס םיחווצ ץוחבו ,תוינמרוצ תוקספהבו

ב ורקה רואל ,םינפ־לכ־לע .היינעבו התודידבב התנעתה ימאש העש ,המע יתיווחש
א בצה" .(תחפוטמה תירונ לש םשובמה הקיחב הברה תחנ דוע עבשא אל שחרתהל
.יפערס תא דקפמה לש טוהרה ולוק עטק ,"הרבחל םיליעומ םדא־ינב ךנחל לדתשמ
ה רמוחב רמא—,"השוע התאש המ לע בושחל ךל עיצמ יתייה ינא" :ךכ־רחאו
ע גרל וחכש וילייחש דע ךכ־לכ תללכושמ תונמאב וזב וז תולוהמ־תולולב תובידנבו
.םיריעצ תויפ לע לק ךויח ולעהו םארומו םתוחיתמ תא טק
ס נרוק קפדתה יזחב .קוניצב ולבסש השקה החונתה ןמ דאמ־דאמ ויה תופייע ילגר
א ל דקפמה לש וינפו ,יתוא עגיש ריוואה־תנוכמ רוטריט .יוודו תונקיר לש דבכ
ץ חלה תקמעהבו ץמאמב יל הלעש ,בבלנ ךויח יתפש לע יתילעה .רקיע־לכ ינוחמיש
ו א ,ןוסאה םרט ,יתחפשמ םע ,יתודליב ןיב ,יתקקזנ ותומכלש ךויח—ישארבו יזחבש
ו ל יתעדוהו—ידצל הקותמה תירונורטמ תא תונידעב ררוג ינאשכ ,הלילה־ינודעומב
...קדביהל ,הפיחב האפרמל עוסנל שקבמ ינאו ץוצרו רובש יפוג לכש דקפמל
, ימוקמה אפורה ידיב ינדיקפהל זוע ביהרי אלש יתרעיש שארמ ,רמולכ .וינפ ורדק
, (דקפמה לש) וירוביג ינומיעטהש תוכמה ןמ הלילח רגפתהל לולע ינאש קפסה תמחמ
א לשמ .הב ינפיצה הז־התעש ןכ ןוצר לש םיפוצ־תפונ חור התואב דכלנ ירה ,ללכבו
, ףטחב טילחהו וחומב וב ךפה ינויער תלילשל םיאתמ ץורית ובו־ונממ ול אצמנ
א וה .תואלפנ תואצות םיגישמ ,הנבהב ךא תוחישקב ,ךכו הבוטל וז םגש ,הארנכ
.ףירצל ינרגישו ,ויתובג ילע ףיעזה הפטה־ירמא המכבו .םיכסהו ,ךייח ,דדועתה
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 ןמ אצי אוה) ןרזמה־שקמ הירגיס ול לגלגמ יול יירדנא דועב ,לפאה ףירצב ,הלילב
 יתרכז ,הטלעה ךותל הרזומ הניגנמ חלשמ לואשו (רסאמ םיישדח דועל ןודנו קוניצה
.םירוונסמה םירדנטה ילע ולפנתי םרטב ,שפוחב יל ונמדזהש תונורחאה תועשה תא
.יירדנא לאש ״1 קזח ופה״
 .ןורכיש ומכ ינקינחהו ךומסה ונרזממ עיגה הפירחה ותעיז חיר-יאקורמ ,יירדנא
 ןמ רדענש טסיקנט ,אוה .ויטטח ישתכמו קלוצמה ופוצרפ תא תוארל יתלוכי םויב
 יל הטנ—דכלנ בושו ,קרע ,רסאנ ,תונוזה םע ףייכל ובממ־תרבעמל ךלה—הנחמה
.הנכ תירבח הגאד לש המינב ןיחבהל היה רשפא ותלאשבו ,הבורמ הביח
."אל"
״? ךתא רביד״
״? ימ״
."דקפמה"
."ןכ"
 דובכ־תארי לש השודג הנמ ,ותוארפ ףא לע ,וברקב רצא םיטושפ םדא־ינב ךרדכ
 הרטשמה ישנאשכ .אל ״? הצור״ .ףורש שק ץצמ .הלפאב ךפהתה אוה .םינוממה ינפב
 ךותב ןקזה ויבא ותוא איבחה ,קרעשכ ,םילשוריב וירוה־תיב לא ועיגה תיאבצה
 רהוסה־תיבל ותעיסהש תבכרב .שבכל שפחתמ ,ויתעברא לע אוהשכ םישבכה רדע
 תוקוניתו םימהדנ םיעסונ יניעל םהב טבחו ןשעל ונממ וענמש םירטושה םע ךסכתסה
.ןבר תיב לש םיכובנ
 ,חילבה יירדנא לש ותיירגיס דוא קר .היח שפנ יתיאר אל .הכימס הלפא התיה ץוחב
 .קתתשה לואש .םדא־ינב לש םתואיצמ לע ודיעה ידיל םיבכושה תומישנ קרו
 דודגהמ קרזנ רבכ יאדו ,ערפומ ,םינחנצה ןמ ללמוא דלי .קתתשי םרטב ,רמא ,"תונוז"
 התעדמ האצי ומאו ,חומב םירודכ ינש ףטח .לובגה־רמשמב רויסב גרהנ ויחא .ולש
 ,שמא וב יתכלהש ךושחה סדרפה תא יתיאר ינוימדב .םיעגושמה־תיבב הזפשואו
 ןיב לחדזמה ןתה תאו .םיבכוכה םע .ישפח .אלפנ להוכ ומכ םיצעה חוחינ תא םשונ
 .םישרשרמ םישבי םיבשע לע שרח עיספמה ןתה .ויניע תוצצונ הכשחב .םירדהה יעזג
 ןויפר ןימב תוטטרמה ידי תאו .תבאוכ .העוצפ וליאכ ,הנושמ .העוצפה יתמשנ תאו

 .םיה לעו ,תירונ לעו ,ונממ חדוא התעש תיב לע םלוח ,אבחתמ .הלפאב ךלוה .גנעמ
.הלפאב ,לוחה ןמ ךשונו ךחולו םהונ םיה
.םיבכוכ
 לוממ .שרח םזיפ בוש לואש .יירדנא לש ועורזב יתעגנ .ףורשה שקה ןמ יתצצמ .ןה
 אלכנ אוה .םיאולימה־שיא לש ותחנא תא יתעמש ,ןיטקרסקה תכשחב עלבנה ןרזמב
 ןתה ושכע לייטמ ץוחב .הלילב ,ויתוטועפו ותשא לע םלח יאדו וישכע ,םייעובשל
 ישאר .תוצצונ תומודאה ויניע ,הכשחב היולת ונושל .םיצעה ןיב ץר .ישפח .בערה
...תולוצמל דירומ ,ףחוסו עבטמ ,וילגב ופטוש םיה וליאכ באוכ־באוכ
.ץיקב ,הלילב םח
•םיפופכה םיצעה ןיב ,תוריהמב הטלעב ץר ןתה .קינחמ ףירצב .חנאנ םיאולימה־שיא
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ס נפה ליטמש ןטקה בוהצה רואה לוגיע דיל ףלוח .שיבכה תא רבוע .שיבכה דע
ל ילק ףפוט ,הכשחה לא רהממ ןתה .דבל ,הגרהנ ותשאש ןקזה שיאה םע .קסויקב
ד ע ץר ,היולת ונושל .בכוכמה .רוחשה קפואה לומ ,הכשחב ,השקה המדאה לע
...הלפאו ,ידו ,רצק שורשיר .ךבסב םלענ .ךבסה דע ץר ,םישביה םיחישה
.טלפסאה ינפ־לע הקירשב םירהוד םירדנטהו

. רויח ,חתור ,שובכ ילוכ .םולחה ךשמה ומכ .טלפסאה ינפ לע םירדנטה ורהד רקובב
, שיבכה לש ולוקיעל דע ,ינבצע ,הכחמ ךא ,תדרמתמ יתביק .ילש רהוסה לא דומצ
י פוג לע .המוקמב־ אלש ,תרהמנ ,הזופח תורע םלועה לע הרשה רקובה .םיסדרפה דיל
ה תקבה תא) ונירחאמ רגסנ רעשהש םע םיחישו תושרוח חיר לש םיזעונ םיגודגיד
ל ודגה קוריה בולבילה ךותב רופא שחנ ומכ ץרה שיבכהו (ונקית אל ןיידע תצפונמה
י די תועבצאו ,רב־ זווא ומכ הפע תטטושמה יחורו ,וידדצ ינשמ ,תודבכב עעונתמה
.תושגרתהב תותוועמ
!ריהב רקוב
ם לועה .קבואמה רדנטה לש תכתמה ןפוד לע קפדתה יבגו שיבכה לע וקילחה םיגימצה
, לזרבה־ןש לע דציר לוענמה .קדה גרוסל דעבמ הננערה ותוריהבב םמורתהו שיח עסנ
. ..םידחא םיעגר דועב ,וידיקפתב דומעל שרדיי רשאכ ולישכהל היושעה תונלשרב
ד מח־רענ ,ילא ךומסה ,בהבהצה ,דחאה .וחחושו ,םיריעצ םירוחב יגש ובשי רדנטב ימע
ל ביקש הצע וזיא לע ןמשה ותימעל שגרנו ביבח לוקב רפיס ,םייחל־דורוו לתלותמ
ר מא ,"ילש אמא" .רקוס לש הזה םיענ־אלה ב1׳גה ןמ ץלחיהל ידכ (בושחה) ודודמ
ד ודה לש ,רמולכ—"ולש םירשקה תאו הדמעה תא הכירעמ דאמ" ,אטחתמכ רענה
ת א יל וחדש ירחא ,דקפמה םע רבדל שגאש עיצמ אוהש יל הרמא איהו" ,דבכנה
.ךויחב רמא ״? םייוכיס ללכב יל שיש בשוח התא .הרבעהה־תשקב
, ותעדל קוזיח ילצא אוצמל הצר םתסה־ןמו ,ודי־ףכ תא לוטיבב ןמשה חתמ ״! הפיא״
ו ל היה הארנ ןכש ,ילא הנפ בהבהצה רענה .תומודאהו תוטלובה ויניעב יל וצרקב
ן יידע ,הכ־יא ,תאז־לכב ןכא יכ ינענכשל הסינ אוהו ,החישב דצ יתישענ םואתפ יכ
י תנזאה .שחנכ לתפתמה שיבכב יתננובתהו יתבשקה ינא .ירמגל וייוכיס ודבא אל
י נשבו רדנטה לש תכתמה תונפדב םג יתננובתה ,םיסדרפה ןיב ץאה רדנטה שחרל םג
י תרהריה .הדולח תילאמשה ותניפש ,קדה גרוסבו ,םיחכוותמה ,םיביבחה םירהוסה
ס ומינב .הניחצמה האלכמה תכשחב םיקינחמה תולילבו ףורש שק ןשעמה יירדנאב
ף עש גרוסה לוענמב יתטעב הרצק הפונתבו ,הירגיס יל עיצהש בהבהצל יתידוה יבבל
, סטה טלפסאה לע םיימעפ לגלגתמו טבחנ ,שיבכל יתצפק יחוכ לכבו ,עילקמ זתינכ
. (העיתפמ תוזירזב ולעפ םה) ץראה לע ,תוקפ ויכרב ,םהדנ ,בהבהצה תא ילומ הלגמו
ס ופתל םיידי יתחלש רבכ תכעמתמה וסרכ ךותב תוסגב ילענ םוטרח תחינ רשאכ
.לצלטצמ ,הצרא לפנש ק״מתב
ת ורוכז ,שיבכה דצב רצענו קרוחה רדנטה םע תכרוחהו הזעה שמשב ,תואבה תוקדה
תפפונמ—ינא—תחא העורפ תומד :תעדה לע לבקתמ וניאש רזומ הזחממ עטקכ יל
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ן מ היולת ולגר ,םינוא־ןיאו ךובנ בצינה ןמש רהוס לא רחינ לוקב תקעוצו קשנב
ל יבשב ומכ ,גהנהו ,שיבכה לע ויבאכב לתפתמה ורבחב לכתסמ ,הטלחה־קפסב רדנטה
ך כ .תירזכא ונילע תחפוק שמשהו ,הזחמב טיבמו ןולחה ןמ ושאר איצומ ,םולצת
— םינראה תשרוח ,ןכ־ירחא ךומס יתיליגש יפכ וא—סדרפה רבעל יטאל יתמדקתה
ה פלח הרודה תינוכמ וליפא .טלחומ לובליבב היורשה הרובחה לא ק״מתה תא ןווכמ
ו פפועתה היתופלחמש רעש־תבוהצ הרענו רגובמ רבג הכותבו ונדיל תוריהמב
. הרצו החוחש תרמצ לע תחנו רקריק ברוע .שחרתמב וניחבה אל םהו ,חורה־יבשמב
ה תצינ גונעת לש המותס השוחתו ,םיצעה־יחטש תישאר לש השקה לוחב ושח ילגר
, יתבבותסה רחאו ,וירוסייב חורס לטומה בהבהצה רענב ףטחכ יתרהריה .יעמ יכבנב
ה טלחהב םלוה יבלשכ ,השרוחה לא ץורל יתלחתהו ,הצרא ק״מתה תא יתכלשה
ם לועל םהו האלפומ תימונהיג ךרד תישאר יהוזש ,טעמכ תישונא־לע ,הרידא ,השוחנ
־ ירבש לע תולקב תוגלדמ ,םירטמ תורשע המכ ואמיג ילגר־תופכ .ינדכלל וחילצי אל
ר בועה רדנטה תא עומשל ינזא ולחהשכ ,םיהכהו םיליצמה םיצעה ןיב ,םינבאו םיעזג
א בחתהל ילעש יב התיה הרק העידי .יכרד תא יל םוסחל הרטמב שיבכה ךרואל
. ינרצעל ינפל םוקיש ימל ול יוא .ינתולגל וחילצי אל אליממ יכו םעז־רובעי־דע
, (קפס ילב םילובלוב) םירפיצה תוקירשל בישקהל וליפא קיפסמ ,תוריהמב ץר ידועב
, טסבסא־תוחולו ץע־תורוקמ הרוצבה הנולמה תא השרוחה הבעמב עתפל יתיליג

י תואירו תרעסנ יחור ,הילא ינפ יתמש .הרצחב עוקת םודא טוטרמסב ףטועמ לילחדש
...תואבל הפצמו ןוכנ יתייהו ,תופשנתמ
ם יטוש םיבשעש הנולמה לש םלענה הנויבחמ השא לש ינורג לוק הנע ,"אובי"
, רוחש לותח בכש ףסה לע .תספור החינג הטלפ תלדה .הינדא תא ורתיכ םידפרסו
ד ימ ויתיהיזש דבכ חירו רדחב התיה הלפא .ךלכולמ בלח אלמ ןבל ריס קבוח ובנז
ה יתפשו םיקתרמו םיפי הינפ ,ילא השגינו הפסה ןמ המק השא .ןמש־יעבצ לש םחירכ
.עיגפמב הרמא ״? ןכ״ .תונרקסב ילע ולייט תובערה היניע .תוטלוב
ם ילותח ,םישנ לש תונומת ,הקתקתמה הלפאל יניע ולגרתהשכ ,יתיאר תוריקה לע

ת וכימשבו המקיר־ירכב הרדהתה ,קיתע טיהרכ תלקועמ ,הפסה .תוינוימד תוצלפמו
, תורזומ ,תויובכ תורונמ וקיהבה תוניפבו ,ךר חיטש לע ודמע ילענ .תומותכו תולוגס
־ יקובקבו תילגנאב־םירפס ןיב תואבחתמ וא ,הרוצ־יחלושמ םיליהאב תורטועמ

.הקשמ
א ל .שפנ־ןויוושב הכייח איה .ילא ילוק בושכ ,ףוסבל יתרמא ,"תרייצ ,ןכ םא ,תא"

ם יגהונש ןגפומה לוזליזה ךרדכ אלא השיגפה ךלהמל המיאתה אל יתרעהש ינפמ
ר דבל ןאכ השוע תא המ" .םירז םע ןושאר עגמב םאובב ,םתונמאב םינמא הברה
ם ילולע ץוחב .דחוימב יתניינעתה אל .המ־לובריסב ,יתלאשו יתפסוה "?השרוחב
ה לוהבה תומשנתהה םע אוושל יתקבאנ ןיידע .עגר לכב עיגהל הרטשמה־יבלכ ויה
• הילא ךייחמ יפש יתשגרה .ק״מתה תק לש הרכז תא יתשח ידי־תופכב .יתציר לש

 תוירמנב .גולגילו הנבה לש קרב ףלח תוקוריה היניעבש ינפמ יתררועתה ילוא
וגלבה תא טשקל ומכ ,תיווז־ןרקב לטוהש שגרדה לא ,לפאה הרדחב הטש הנשד
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י ל ועיצה תוקד המכ ינפל) ."אל"—"? הצור" .הירגיס הלטנ .ביבס ררשש ינועבצה
ב צמב ,הרדחב ,התא ,הפ רבכ ינאו ,ויבאכב לטומ ,שיבכה לע בכוש עיצמהו הירגיס
ה עתפה יל בסה ךורחה הלוק .תחנב ,עתפל הרמא ,"תרייצ ינא" .(...ירמגל ישפח
, תופייע לש הארנכ ,קיז בוש ףלח היניעב ."תודידבה תא תבהוא ינא" .המיענ
, וה"-"? םדבל תויהל םישפחמ םישנאש עיתפמ ךכ־לכ הז" :עומשל יל החינהשכ
ת וכיתח לש תנמוימ ןושל תטקונ .דשאה םא רמוא יתרמג אל ןיידע ,רמולכ ."אל
י תוניבה .היפ םש שחלמ תמא םא וא (...רתוי דוע תויטויפ וכפה ידובכלש) תוימהוב
י נא ,ויהי רשא לכב הרטשמה־יבלכ וישכע ויהי .יתעגה טלקמ־ריעלש םוקמ־לכמ
ה ייחל יטמק ,םיפיה הינפ תא טא יתרקס תוריח־ךרד .יתכייח .יתלצה ישפנ תא
י תרמא .ובחר היריחנ .םיטלובה הידש ,היניע־קורי ,רוחשה הרעש ,וטלב ןהיתומצעש
.ימש תא הל
ע ומשל בהאתש יתעדיש ינפמ םג ,ךכ יל וארנש ינפמ םג .יתרמא ,"םירזומ וירויצ"
ת וזומה וליאכש ,קחשמהש דבלבו היתוישוק תא וישכע אלכת הומכ השא .תאז

.םיירותסמה המארדה־יטוחב ךשמיי ,יש הילא והורגיש
״? הפיחמ התא״ ,הרמא ,״תירש ימש״ .הירגיסה תא יתחקלשכ הכייח איה
י קוח ןיבו ירחא םיפדורה םידייצה ןיב תלטלטימ יתעד ,שפנ־רוזיפב ,יתינע ,"אל"
."ביבא־לתמ ינא" .התפמה הרדח תטלעב ,םואתפ ונב םילשומה הגצהה
ת א ףטלמה ןויקומ—הלש הנומת לומ יתבצינשכ בקונ טבמ תירש יב הפיעה ״? ןי׳ג״
ת ונווגמ תויבוק ותפילחש ןויקומ .תירש ינפכ הינפש הרענ לש םיפושחה הידש
ח רואב הנה יתלטוהש המדנ .יתרמא ,"םירדוק םיעבצ" .ןומעפ תאשונ ותפנצמו

 תמאב ילואו‘ .תויניצר וראשנ יניע ךא ,לתהמ־קפס ,יתשחל ,עבטה ךרדמ הלעמלש
...ןי׳ג תיסוכ יל הטישוה איהו יתארקל ירמנה הפוג ענ

.יתקחש ,"רעיה הבעמב יא"
ד יצה־ילויטב ןולחה ןמ תננובתמ ינא הלילבו" ,התגש ,"תודידבה תא תבהוא ינא"
"...םינתה לש
״? לילחדהו״

.הכייח איה
."סואמ תא תבהוא ינא" .הרמא ,"בולע עושעש והז"
.יסנכמ תא קקלו תובישח־תרדהב המינפ עספ—רבתסנש יפכ ,לותחה—סואמ
י דכ יניע יתמרהו יתוא םיריגסמ יאדו םיכורשה ירסח ילענו ידמ יכ יתנחבה התע
, םצעב—הילע הבשי ,הפסה דע ,הרדחב הכלהתה תירש םלוא ,הינושיא תא דוצל

. ףירחה ןשעה ןמ הפאש איה .היכרבל לעמ דע הפנוה הרוחשה התיאצחו—הב העקש
ה רמא ."תרדוק הבשחמה" .שגרדל תחתמ לחדזה סואמו ,הכתח ,"ותוא בוזע ,סואמ"
ף סואל ךומנה ןחלושה ןיב דפורמ אסיכ לע יתבשי) "...בש .םירדוק םיעבצ" .תירש
ה לאה תומוהתב ילוא ,שואייה יקמע לא עיגהל ילש ךרדה יהוז ."(הקשמה יקובקכ
"...הלואגה היורש
.ןכ יהי
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ו קיעזה רבכ ילוא .ינשה הרבעמ שיבכה לע רוגסל .השרוחה תא רתכל הסני רדנטה

.השרוחה תא קורסל תרובגת

.תירש הרמא ,"בישקמ ךניא"
ה טלעב יל הארנש ץפח דיל ,לפוקמה םואמב יתטבה .יתרמא ,"ןיבהל הסנמ ינא"
י תרביד אל ןמז הברה רבכ" ,תימואתפ השגירב יתרמא ,"תעדוי תא" .קיתע ןולספכ
. דתיה אל תירונ לש םיראופמה היטיפט ןיב) ."הלואג ומכ םיגשומ לע םישנא םע
. אמא לעו בערה לע ,תועות תויחוח ,םיחרפ לע יתמלח אלכב .תועמשמ הלא םירבדל
.(תוירגיסו ידנרבמ םיבורצה ייח לע
ה עוקש ,םוקמ־לכמ .הנופס לע תנעשנה תירש לש העבמב ןינע לש קיז תולגל יתלוכי
. םידמה־לשורמ רזה ןיבל רגוסמה המלוע ןיב רשק רוציל ץמאמבו הירוהריהב .דתיה
ל כ ונכותב תויהל תבייח הלואגה" .ןוצרמ אוה וליפא .הלש יודינה יקיזאמ גורחל
ה יתורעש ישחגש הפסה בג לע ,רוחאל השאר הלישפהו .דשאה הלמלימ ,"ןמזה
 תמאב ינא" .תונבצעבו חוכב ,החילבמה הירגיסה תא ותפל היתועבצא .ותוא םיפיצמ
.ףוסבל הרמא ,"הדדוב השא

י רהש .האנה םג ךא—ההימת םג יב הריאשה ,וז .דתיה הידוה םנמא םא ,הידוהה
א בחתהל וליפא חילצא הארנכו ,תויעב ילב החותפ תואקתפרהל ךרדהש יל ררבתה
י תרמא ,"הפי .דשא תא" .רעצ לש דינ יב ףלח ,םוקמ־לכמ .ירחא םיבקועה ינפמ
, התיאצחב ןהילע התסיכו הילגר ההיבגה ,תוקוריה היניע תא החקפ איה .בל־יוליגב
, הזה רעיה תא היח ינא" .הרמא ,"םינש שלש רבכ הפ הרג ינא" .השעמב תזכרתמ
י קובקבב ךכחתה סואמ "...םינועפצכ יחתפל םיצבורה םיאטחה םע תמחלנ ינא הפו
.ןומרה תללק :רפס לטומ היה ודיל .יקסיו
, הילא ולגרתה יניעש ,הלפאה .הבוט הירגיס לש המעט יתמעט אל ןמזמ .יתנשיע
.הכרה התסרוכב ,הלצא ,ץבורה יפוג לע דרי םח םסקו ,החונמ ילע התרשה
ד וע ורבע .םילדנסבש היתונוהבב ,הירגיסב ,תורוחשה היתופלחמב הקחיש איה
ר בכ יתלחתה ומכו ,ףייעמו רוכע ןורכיש ןימ טאל יתאלמתה ינאו הקיתשב םיעגר
ל ש רויצ יתיאר ריקה לע .ילולפאה רדחה לש הקותמהו הכימסה היזהב עמטיהל

׳ םירשעמ רתוי אל תב תירש .קנע־תאטל .רעוס םיב הניפס־ןרות לע הכורכ האטל
ט לאב—ןומדה תללק :תרתוכ .םיבערה םינתה לע הלילב תמלוח .םישולש ,הנומשו

• "ןכ" .הפסה לע תקנפתמ ,תירש הלאש "ילייח התא" .תוכרעמ שלשב ילולימ
• םילוגעו םיעבורמ .םייובכ םיסנפ תרטועמו הפולק הרקת .הרקתב תועוקת ורתונ יניע

.הלש בולע עושעש אוה לילחדהו ,םינש שלש רבכ .םינוקרד יפוצרפ םע
א לפנה עגרל" ,תונבצעב תירש הקחטצה ,"ולילב הליל—ומויב םוי ידמ הכחמ ינא"

׳ זחמא ,"".ץובב םיבבורמ יק1ש .יתולעתה לש ,׳לודגה םיירהצ־דעומ׳ לש .תודפה לש
׳ ההכה־םותכה־לוגסה דופירה לע הרמנכ הלפקתה עתפלו הקחצ איה ."תעב־וט"
־ -םואמ" .סרח־תרפאמל רפא התזיה איה .תוקוריה היניעו החצמ לע שלוג הרעש
ר מולכ ,ןורכזה תוראשיהב רתוי ןוכנ ,שפנה־תוראשיהב הנימאמ אל׳נא ...!הנה
וליאכו ,דימ ןיבא אלש שארמ החינה וליאכ .חור־רצוקב וקרזנ הירבד ."יתומצעב
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ף פלתה ובנז .רבנעה־ירותפכ לע .הילדנס לע קפרתה לותחה סואמ .הל תפכיא אל
ר ובגל ילע" .ותיעצמא דע ותוא אלממה יקסיווה ןמ ,ץצונה קובקבה לע תילולפאב
"...העידיה־יא לע אליממו ,תוומה לע
" —תשפחמ ינא" .תירש הרמא ,"חצנל ילע .דחפה .רשואה לא בולעה אמצה"
י תלוכי אל ןאכמש ,הנולמה לש רחא ףגא לא הכילוהש תלדה רבעל הדיב הפפונ איה
ה קיזחהש וא ,רייצל הגהנ םש הארנכ .חבטמה אוה יכ יתרעיש הליחתבו התוארל
ת שגלו םוקל היה טושפ־המ .םיעבצ ,לודג ןבל דב יתיאר ינוימדבו ,הירויצ תא
ח פ־טלש—רדחה הצקב ,טלשה תא ,ידיבש הירגיסה תא יתנחב .יתזז אל ךא—תוארל
ת ויתואב םושר היה ךכ ,הנכפ-ריעשה חיטשה ינפ־לע תירכ דיל ,שגרד לע עורש
־ לכ־לע .והשלכ דסומ ליבשב ותרייצ תירש םא יתיהת .םינכוסמ םילער .תומודא
ה רמא ,"ירבחבש בוטה אוה סואמ" .תסנרפתמ איה הממ רמולכ ,היח איה ךיא ,םינפ
ח ורבלו אטחל ענכיהל אל יל רזוע אוהו" ,ושגרד לא בוש ותרגישו ,לק ךויחב תירש
."קושה לא
ת ורגתהב יב הטיבה איה .תוקוריה היניעב לכתסהו שגרדל תחתמ ומוקמב חנ סואמ
:ימואתפ ךויחב היניש תא הפשחו
"ז ןי׳ג דוע"
ה נידעו ,הל התיה הזרו הנבל די .יחצמב וצצ העיז תופיט .סוכה לא ךפכיפ לזונה
ש יגרהל ליחתמ ינא" .ץומחה ,ןי׳גה חיר לא יתפש יתדמצה .ורדק הינפ .אילפהל
י שאר תא הגניעש תרוחרחס יתוא הדקפ הארנכ ,תמאבו .יתרמא ,"םולח הז וליאכ
.םדה תא ,תוטהול תומולהמב ,יברקב הצירהו יפוגו
.תודבכב יתרמא ,"...טלשה"
״1 המ״
. סרחב עגנ יעבצא■ קרפ .הירגיס יתיביכ "...ימ ליבשב ...םינכוסמ םילער ...טלשה"
, החוחינו תירש לש הדבכו םותכ־לוגס ילומ .הרקתה ןמ ילע ודרי םיתוועמה םיליהאה
ם לענש סואמ תא יתשפיח עגרל ,רמולכ 1 ןי׳ג .הירגיס דוע .תעווגה הירגיסה ןשע
" ן ןכ" .תירש לש הרעש .ההכ רעש .םיירמצה םידברמה ןיב .להוכה יקובקב ןיב
ן מז המכ .וכייח היתפש "...הניבמ אל ינא ? םואתפ המ״ .תושגרתהב תירש ההמת
ת א םימסוח םימקונה םירטושהו ,םירדנטה ילע םירגוס ץוחב) .ךויח ד הפ רבכ ינא
ן מ רעי חלפ .חורב םיענ םילבורטצאה ךיא יאר .(םיצעה ןיב םיאבחתמ .שיבכה
י צח העש עבר" ן םיאנס וליפא ילוא .םילשב תולוכשאו תורמצ .חבטמה דיל ,ןולחה
ל ותחה ךא ,"םואמ ,סואמ" :הרמא איהו .תירש הרמא ,״ןמזה תא םירפוס ןיא—העש
ה ז ירה .ןולספה דיל התחנו ישמה־תפס ילוש לא רוחאל הענ תיסוכה .וצברמ עז אל
ה קישנהו ,וחירו הרשב תבריק עתפל םולחב ומכ םולחב ומכ .רבכ .יתשחל ,יטסטנפ
ה תצלוח תא יתארקל החתפ איה .הראווצב תינתחדק הצורמב םעופה קרועה לע
ל ש השקתמה ךרה רשבה תא .הידש לש תומשגתמה תועבגה תא .המוקרה הרוחשה
ם ותכה .תספסוחמה הנושל ךרוא םע הבוטר הקישנבו םיקובח ונייה םואתפו .הנטב
הדדובה הנולמב ,ןי׳גה תיסוכ ,םירדוק םירויצב טשוקמה ריקה ,ינוממה לוגסהו
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 ןכ־ירחא .היתוחנא ,תרתומה הייזחה ןמ תודורו־תולוגע תוקנזמה היתומטפ ,רעיב
 ,לק קושיפב תועורש תונשדה תונבלה היכרי ולגנ יניעלו התיאצח תא יתמרה
 איהו התוורע תא יתנפח .הילגר ןיבש רעשה־ילתלת ןיב םילפתשמ םינבלה הינותחת
 ,תוקוריה היניע תא המצע תירש .טהולה קיקנה תא יתיסיעו היכרי תא ילע הרגס
-תודבכב תפשונ
 .התפר ידיו ןקורתה יחומ ךא יתלדח אל .חור־רצוקב הענ תירש .וקפד ,תלדב וקפד
 •דע תיניצר ,תרויח ,הפוקז הבשי םואתפ-יתודגנתה תורמל ינממ הלטלטינ תירש
 החפ איה .תלדב וקפד בוש .השובל תא תנקתמ ,הפוג לע הידגבב הקילחמ ,המיא
 ,תלדה דיל םישומח םיל״מיג־ן״יש ינש) שושחל יתלחתה ינא .תיטלחה הנורגב
 לע יתרתונ .יניעמ המלענ ,תלדה לא הכלה איה .(םיפורגאל וצמקנ ידי .ץורל ,אלכה
 ול קמחו לחדזה סואמ .ארונ ףייע ,ףייע ,סעוכ ,סונל ןכומ ,רעסנ .הרותסה הפסה
...היתובקעב
 .המחה הפסה ןמ יתמק אל תאז־לכבו ,ןוימטל ךלוה לכה וליאכ יתשח .דער יפוג
 הלוק תא בוהאל יתדמל המע יתחחושש תוקדב) הלוק תא יתעמש ,יתיכיחו יתבשי
 תא" :ןנער לוקב לאש ריעצ רבג .יקרועב אפק ימדו ,״אל .יתיאר אל ,אל״ :(ךורחה
 ןיידע הפלח אל הנכסהשו רוזיחו יאבה לא שלוג רובידהש ןויערה "ז ךדבל ןאכ הרג
 טעמכ .תירש הרגריג ,"ןכ" .תדוכלמב ומכ אולכ .תיחשהל דע יתמח תא ריעבה
 םח התפס לע יתצבר .ץהוגמה ל״מיג־ן״ישה תא תונחוב היניע־קורי תא יתיאר
 .יתובילע תאו תירש לש בבותשמה הלוק תאו םיינכייחה םירטושה תא יתאנשו בולעו

 היילטאל ,רודזורפה לאו הרדחבש םילוגסה םיטיפטה לע וטטוש יניע .רבכ רומגתש
 םיעבצה חיר רוקמ לא ךרדה לע לטומ היה םוקמוק .םינכוסמ םילער הנכס .רתסנה
 טובחל תאצל יתשקיבו ,ירענ ,ירבג קוחצ םגו הקוחצ תא יתעמש .הקחצ .ףירחה
 יתלוכי אלו התפס לש ךרה ישמב וצעננ יתועבצאו העיז יפטנ ליזה יחצמ .ויכשאב
 הריגסמ איה ילוא .ץוחב וקחצ םה .דחפה ,ןורכזה ,םילערה ןמ ,רדחה תלפאמ קתניהל
 המ) .ןולחה ןמ ץופקל ךרדה רחא יתרתו םהיפוצרפב םולהל יכרב תא יתסניכ .יתוא
 .(הקחיש איה ?ריעצ יאלכ הזיא ינפל םג הללמוא הדדוב איהש ,טוידיא ,תבשח
 .םיה־תפש וא ןוכית תורענ לש ןרוביד ךרדכ ,תירש הקחצ ,"תממעתשמ אל ׳גא ...אל"
 .לזאזעל .חשיקו בוטר היה יפוג ? יתואצמיה תא הלגי אל אוה .לליי סואמ ״? אל זא״
.יתיאר אל ,אל
 שגפימב ה׳רבחה לכ םיאצמנ ישילשה־םויב .תוביבחב ךייח יאדו רבגה ."םעפ יצפקת"
 הנועמו ףוקז ראשנ יירדנאשכ ,תואלכמה תריגס ירחא וכלה םשל .םיענה הפקה־תיב
 לא יתעספ .תירש וילא הקחצ ,"תוארתהל" .בער ,טטושמ ןתה .דרי ךשוחה .קוניצב
.לזאזעל .הפורט יחורו תוצוקעכ ילגר ־תופכ ,ברקל ןוכנ ,רדחה הצק
 דציר גולגיל־ץמש .ורעפנ תוקוריה היניע .םירויחה ,םיפיה הינפ .תירש לש הינפ ? ןכ
 םעזב ודער יקפרמ .ךמש־ חמי ? יל הרקי איה עתפל—ולע הידש תופייעה היתפש לע
 העימשה איה הטמ־יפלכ הינותחת תא הלעמ־יפלכ התלמש תא יתכשמ .תוקרפתהבו
חיר .ישפח ינא .הרגסנ תלדה .קמח סואמ .תוריקה ןמ דרי לוגסה .האחמ־תאירק עגר
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. יסנכמ ירותפכ תא יתרתהשכ ,תעתפנ איהשכ תוקוריה היניעו רכשמה עבצה
ע ובטל יתחמש ךכ־רחא .ללכ הב יתעגנ אל טעמכ .םולכ הרמא אל איה לבא .הדימעב
. וניראווצ דע תלשפומה התיאצח גיראל דעבמ ותונשדב ילא ןרוקה ,רכומה הרשבב
י רבא שפיח ,ךכ־לכ רהמ ,עתפל .המ־ששחו העיתפ ועיבה ייחל לא וכמסנש הינפ
 .חדוקה הנגאב ,הכותב יתעקש רבכו ,היכרי ןיבש החלה־הקלחה הליחמה תא חותמה
ה תמישנ .םידמוע ונראשנ .רבע לכהו ,החנאנ תירש יב רבע םרז שלש־םיימעפ ונענ
ה תיאצח ילושל יתחנה עתפומ .הקיעמ תוביטרב םיקובדו םיבורק .ינזאב תטהול
 הרמא ,"יתעדי ינא" .הינותחת לע יתכרד .םורעה הזוכע לע ץומקה יסורגאמ רושנל
. הבלכ ."ארונ יתוא הריג הזו ,הזה עגרב דחופ התאשו קירע התאש" ,ינזא ךותל
, דמחנ רוחב" .היניע תא תוארל ילב ,ךויחב יתרמא ,"דאמ יתינהנ ינא" .הנווכב
 תמאב הז ,יל רומא" .םיחלה הילתכ ןיב ןיידע ץוענ ירבא ,תירש הרמא "...הזה .ג.שה
.תנחנחתמכ הלאש ״? רהוסה־תיבב תאזכ העווז
ן ימב תירש הרמא ,"תחרב התא לבא" .יזח לע םיצחולה הידשב שח ,יתרמא ,"אל"
.יתרמא ,"תרחא לוכי ינניא" .תיטא העונתב יפתכ תא הבזעו תושידא

.תירש הרמא "הניבמ ינא"
״! ? הטימל—בוש״
, הימורעמ לע התסיכו הטמש התיאצח ,קקפמ קובקב ומכ ינממ הפלשנ איה ."אל"
, חבטמה לא ,הבושתל תוכחל ילב ,הכלהו התנפ איה "?הירגיס" .וקחצ היניע
.ליגרכ היתובקעב ררגנו המדאה ןמ ץצ ,םואמ ,הזה רוראה לותחהשכ
, ןולחל דעבמ ,ץוחבש .ץראה לע םיכלשומ הינותחתש יתנחבה ."הפק הצור ינא"
. םיבשעהו םינבאה לע ףנעה ןמ רשונ דחא לבורטצאשו ,םינראה יפנע ןיב חור תרבוד
: תוטושפ תועורזב ,רהוסה־תיב לא הכילהה ינפל וליאכ .דובאו קיר ימצע יתשח
, םלועל בושא אלש יתעדי .הירגיס יתקלדה .ןכ יתישע אל .בוש יתוא ורסאו ואוב
ה אל ,יתרמאו יתרזח ,"הפק" .ףרוטמ ץורימ .וב יתלחתה וישכע קרש ץורימ הזש
ת רומרמצו "הטילדא" לש הנידעה הראטיגה־תניגנמ תא יתרכז .עיזמ ,לגשמה ןמ
ך ירצ ינא .תומי ולצב יתממחתהש בוטה לכ .תומולחה לכ .רבעה לכ .יב הרבע
ו ישכע .ילש ןשעב יתקנחנ .יתפדיג .תפוניט .תפוניט .יל יופצה .אופא תותשל
ה קרז ,הארנכ ,תירששכ המירצב הדוה םואמ .הזוע אולמב תטהלמ שמשה .םיירהצ
ה עש יצח ינפל .הלוק תא ןוכנ־לא ,יתבהא .תירש הלאש ? יכרות הפק .לכוא ול
, דברמה לע םילגלוגמ וראשנ םהו הפסל תחתמ לא הינותחתב יתטעב .תונשגפנ

י תרעה ״? רהוזה שחנ והז״ .ןוקרד־ישחנו תומודא םיתמ־תולגלוג התע וב יתיארש
א ל .הקחשו ,"הניכשה תא הוורמש הז" :תירש התנע חבטמה־ריק ירחאמ .חדובמב
ם ישיבכה לע םירגוס .דוצמ םיכרוע ?תטלמנש ילע םיחוודמ .רטושה םע !רקוחשכ
.ףלעתת אמא .יוהיזל תונומת םע .םיסובוטואהו רבעמה־תונחתו
. ..עגר קר" .הרמא ..."אל"—"? רהוז הפ ךל שי" .תירש הלאש ״? ןקיטסימ התא״
ה דיב הפק לפסו חבטמה חתפב העיפוה איה ."ילש םירדהנה םירפסה תא הארת דוע
הרמא ,"ךומכ עשופ לע יתמלח" .הילגר ןיב טבחתמ סואמו הינפ לע בוט ךויחו
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ר שאכ ,ידי לע יל הקשנ איה ."תויפרהב וא תוזומב ןימאהל הליחתמ ינא" ,תוצילעב
ה תואב ,תירש הרמא ,"רבדת לא" .יתרמא ,"חרבא ינא" .הפקה־לפס לא היתטשוה
ט יווקסיב לע תמ אוה .בלח םע טיווקסיב לכאי סואמ .התשנ" ,טעמכ תיגארט ,תוצילע
ת מירע רבעל םינכוסמ־םילער טלשה תא הפדה תלטרועמה הלגר ףכב ."בלחב
ל וד־ג לודג חיר .הפצרה תא תוקנל ךירצ .הניפ וזיאב טפנ קובקב הפ שי" .םירפסה
ש משה ךיא האר .אה םוד־א־ל .םודאל רקיעב" ,רשוא לש ךויחב הרמא ,"ילש עבצל
, םיעעונתמה םיפנעב שאה לע התרוהו הרמא ,"םודאב ץעה־יטחמ תא תעבוצ
."הארת .םיקלוד וליאכ םיטחמה"
ם יצעה לש אלפנה דוקיה הארמ לומ ץצונתמ ןמגראל היהו ההכ היניעב קוריהו

.םירעובה
ו ננובתה הקיתשבו ,תספרמב ,הלש תונשיה תוסרוכה לע ונבכש ןכ־ירחאש תועשב
ל יטמו היעבצ תא ףילחמ ,השרוחה יצע לש תורמצה ינפ־לע רבועו הנופה םויב
־ ידמ ןטור ,ונידיל ץבר סואמ .םיבשעהו םיעלסה ןיב המדאה לע תוכראתמ תויללצ
ך כחתהל תונתייצב בשו ,ילדהו אטאטמה לא ,תספרמה ןפוד לא עוספל הנופ וא םעפ
ם יקובקב המכ האיבה תירש .הריב וניתשו תוירגיס ונשיע .תופחיה הילגר־תופכ לא
־ ירבש ,םיטוטרמס םע ,רומג רדס־יאב םילטומ ויה תספרמב םיצפחה .ררקמה ןמ
ק חצי הנידמה אישנ לש ותומ לע רשבמה ןשי ןותעמ ערקו םירומיש־תויחפו םינבא
י תיתש רשאכ וידארב העידיה תא יתעמש .ישפח יתייה דוע שדוח ינפל .ל״ז יבצ־ןב
.רופא םוי זא היה .רבח־לייח םע "הרטע״ב הפק
ו פקשנ חונמה אישנה לש וינפש ,ביהצהש ןותעה לע םיקובקבה תא החינה תירש
, "ןופיטפ יל שי ?הקיזומ עומשל הצור התא" .דולח ןחתיופב םתוא הקקיפו ,ונממ
י לגר חלוש ,תקקופתמה הסרוכב יתחוורתה ״? ךל שי ׳הטילדא׳ ״ .ריעז ךויחב הרמא
ה בשיתהו תירש הרמא ,"אל" .םינראה ירימאבו עיקרב טיבמ ,תספרמה־ןדא לא
ה איבהו הרזח ,רדחב המלענ ,המוקממ המק ףוסבל .ונרביד אל הכורא העש .ידי־לע
ת א יתמצע םייתניב ינאו ותוא הליכאה המ־ןמז .סואמ ליבשב בלח סוכו םיטיווקסיב
...םולחב ומכ ,תאזה הפרה תימוהתה הנלשב יתמדרנ טעמכו יניע
ת א הדקינ ,םיהובגה םיצעה ישאר דע םילוכתה םיימשה עצמאמ הכימנה שמשה
ה ילומלימל ,קחרממכ ,בישקמ ידועב הפטיל ישאר תאו ,םיצוקו םיפגע־יללצב ץראה
?  תחא־תבב ידמ רתוי ? בהוא אל התא הז תא ...לכ־את התא וישכע״ :תירש לש
ן י׳ג לש תבורעתה ןמ םדמדמ ,"...ונילא העיגה רבכ שמשה ,סואמ ...הארת ...וישכע

.ןויפרבו העיגיב רהרהמ ,הריבו
ו ליפא .םהיפירצב םיאמצהו םיניחצמה םישנאה םיאולכ םירטמוליק המכ קחרמב
ל בומו ריסא ינדוע ינאשכ ונואכדב אבו־שמשממה ברעה לש השוחתה עגר יב הרבע
ה לילהו םויה .חדובמ יתרהריה ,תפוניט—האלכמה לא םידבע לש הבולע הריישב ומכ
ר חמ" .חונל ילעו תירש לש התנולמ וישכע יל הנמוז יכ תובשחמב דוע הנעתא אל
. רוחשה לותחה תא הפטילו ידצלש השאה הלאש ״? המ—הארנ״ .יתרמא ,״הארנ

•ינפל יל ןוכנש רזומהו לקועמה ביתנב םינושארה ידעצב ינתדיעצהש הרז השא
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 העגנ איה .םיחחונתמה וניתופוג לע החפטו םירימאה־יכבס תשרמ ונב הפלצ שמשה
 ומכ הנררחתסת תירונו אמא .לכה דבאיו רמגיי ביבא־לתב .הרקמב ,הארנכ ,יב
 .הנולמה חתפב ףדורה ל״מיג־ן״ישה .םייחה ,הקתפרה וזיא .החכש לש פוקסודיילאקב
 ינא" .תונבלה היכרב דע סואמ תא המירה תירש .הריב דוע .הריב דוע .יתקחטצה
 יתפרט אל רבכ ןמז המכ ,העורפ הגנע יל ובסה רשבה־יכירכ .טקשב יתעדוה ,"בער
 שיבכה לע ידנולב רוחב הטיעבב יתחרמ תועש המכ ינפל קר אלה ...ןמז ןומה .ךכ
 םידמוע .תונלשר לע תונולת—טוידיאה רענה—ןמשה ורבחלו ול םיקפוד חטב וישכעו
 ונחנ־א .תונברדכ החכות־ירבד ומעזב םהב חיטמה דקפמה ינפל םיארי םיפוקז

 הרעש תוצווק תא הטמש תירש .רשב דוע .תובידאב בלכה ךייח ,ונל רוזע־תש םיפצמ
 ,הלמ רמול ילב תקתש ."תא רצוא תא" .םייסגאה הידש לא יתפקשה .הדות .ימטח לע
 .הריב דוע יל ינת" .היתומטפ תא ףטלמ ןויקומ .תרייצ ."הזומ תא" .לואשל ילב
 וליפא ןכומ ינא .העיקשה תארקל התליפנב ונתוא התווכ שמשה ."ףירח .ךחירמ דוע
.ירותסמ .אלפומ .ימואתפ .דע .ךכ־לכ ? ךכ ידכ דע .ןיועה סואמ תא ףטלל

 ־ימשב הממדב תוצוענ יניע הלש ישמה־תפס לע םעפה הכשחב הלילב בכשל רזומ
 החילבמ הירגיס .בוטו רז ,יפוג לע םשונ הפוג ,םיטטושמה םינתב ,ץוחב הלילה
 םיראופמ הליל־ינודעומ ,לידבהלו .רהוסה־תיבב הלילה־תוצח תא יתרכז .ךשוחב
 תירונ .טסיווט ...חיננ ...םש םידקור .תספתינ־יתלב היזהכ .תחדינה ביבא־לתב
 הילגר ןיב הלפאב החנ הריעשה הכימשה ...םיכויח תעגעגמ ,תוצלחמ השובל
 ,הטימל תחתמ הטטוש הדי .ינטב לע החנ תירשבה הכרי .תירש לש תומוריעה
.הלפאב ולצליצש הקשמה יקובקב רחא תששגמ
 העורז הריבעה תלצנתמכ .ןכתיי אל תוישוק ילב ירהש ,תירש החתפ ״1 התא ןייאמ״
 לא ראבמ םישיבכב תוקירבמ תוינוכמ הוולמ חריה .יפתכב ורקד היתומטפו יזח לע
 הניפ וזיאב ...םיה־ףוח ,םיקוקחצ ,םיפושחמ ,קילשש תובוק ןשע םירמז לא ראב
...רוחש רתנספ לע םיקפרתמ
 אבצה לעו ,וללה תויעבהו יחא ,הבערה הנמלאה ימא לע יתרפיס הרצקבו שחלב
 הפטיל ידי .ילש םירעוסה האלחה־ייחב אניקש דדימ ידידי לע רקיעב ,םייללכ םיוקב
 .רעצ לש הדימב—הבישחב יתנחבהש לככו ,ןינע ךותמ הבישקה תירש .הבג תא
 ףידה היפ—יל השחלו ,ףופצה התוורע רעשב יכרב השחש דע התחונת תא התניש
1  וליבשב ,םעפה ,שא לש עטק םה םייחהש—תופירח תוירגיסו הריב לש תבורעת חיר
 םע ,ןטקה השאר תא יתדמצה הנושמ תושגרתהב .ררבל יתחרט אל .יתוניבה אל
 םיצעבו םיבכוכבו הלילב ןנובתהל יתפסוהו ,רמוא ילב ,יבל לא ,הרעש תופלחמ
 ושקיב יניע־תורומש .םיהכ םימייאמ םילודג םינומדכ וארנש הטלעב םירוחשה
 תצצונה הגונ תא טנפהל יתיסינ ומכו יתרתענ אל ינא ךא תופייעה ןמ םצעיהל
 ומכ םשונ ךתוא תעמוש ינא יכ" ,תירש הלאש ״1 רע התא״ .ההכה־לוחכה תכימשב
...שירחתש ,הבגו היפתכ תא ,הרעש תא ,השאר תא יתפטיל .יתמהנ ."ןשי

תונומת .יעיברל ישילש םוי ןיב הלילה ...ךיראתה המ רמולכ ,םויה הליל הזיא .רזומ
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 —ופלח תוארמ יחלפו ףלועמה יחומ לא ביבא־לתמ ורבע תוררחוסמ תוינועבצבר
 ןתה תא עמוש התא") ירוענ תא החונמב יתייח ובו יתלדג ובש תיבה לשמל ומכ
 ובש בוחרב .(ינפב הפרה היחל תא הככיחו ,המח הפישנב ,תירש הלאש ״1 הכוב
 לע ירדחב ךליה בצ .רלישו התיג יריש לש םינורפס יתפסא .ףרוח ררש יתלדג

 .הרעסה חור תא יתמשנ םג ,טסואפ ומכ יתמדמיד ,יתארק .םיריש יתבתכ .חיטשה
 יתפרש הבש הרוחשה הנוכשה לא .תואבסמה לא יתדרי .ףועל יתשקיב םלועמו זאמ
 יליבשב התא") דבכ ןשע תוירגיסו םיפלק םע ,תונוזה םע ,יתיב־תוקיתמ־תאלח לא
 ־תופוס .("סוניקוא ומכ ,והשמ ללוחתמ יכותבש השיגרמ ינא" .תירש השחל ,"אטח
 לש ,ןוב טפ לש ,סיוולא לש הקיבד הקיזומ .רצחב םיצעה־יעזג תא ורבש ראורבפ
 הכפהתה ,התלח ימאו תמ יבאש קר ,הספיט ,ימינ לע התלע תיגארטה תוזילעה .ךאב
 םירבח") .תונחלושהו תונוראה תא ןקורו ונתלד לע קפדתה בערהו ,היבצעב תתוועמ
 ןמ יתיטס ,טושפ .ןיבהל המ ןיא םצעב .יתוא וניבה אל" .םחה הבגב יתעגנ "ז ךלש
 ומכ יתוא ווילש תולחמהו בערה דועו—לבוקמש הממ .םהלש הקוחשה הליסמה
 לליי ןכא ץוחב ("ז אטחה—ינא ...םונהיגה לא אבצה תורהנמב םיירזכא שאר־ירמוש
 םיקוקיזב םיסט םיעקפתמ .וניתולבסל םיקחוש םיבכוכה .דדוב .הלפאב ץרה ןתה .ןת
 ,זגור דקפמה ,וישובמ תא הלילה שבוח דחא רהוס ,תוחורה לכל ...םיגעול .עיקרב
 לש האטח ינא .דדוב אוה וישכע .הזה הלילה .ארח .שפנ־רמ וא—? קחוצ יירדנא
 אבחיהב .םיה־תפשל ךלא דוע .תיקנע תפוניט .ינממ דרפית ביבא־לת .הנשדה תרייצה
 תרנצה .לופה .קילששה תנחצ .בוחרה־יסנפ לש תוחלבהל ,תויללצל—הנוכשל בושא
 ,ךכ .הברה חיטבמ ינניא .יתוא ריתסת הנוז וזיא ילוא .םיטוטאזה תוחיווצו הבוקרה
...היחא ,םינפ־לכ־לע
 ויהיש ,םיצהוגמה הידידי ןיב .הבאכ תא יליצא דובכב אשת הלילה־ינודעומב ? תירונ
 םיניבמ ה׳צ־ה׳צב םיביטימו תומיאתמה תוסוכב יקסיו םיתוש ,םיאפורו ןיד־יכרוע
 ועדי דימת .הל םידק .תחפוטמה היפהפיה לע םירצ .תוליכרבו הקיזומבו ןינבב
 ־תורעה ,םייתרגישה םיכויחב ,םייתרגישה שפנה־ילמזאב יתוא וחתני .דחי שקשקל
 .תונידעב םוגלת .סומינב ךייחת .דובכב באכת תירונ .תקקולמ ,תחמוקמ המכח
 חור־בצמלו םיטילקתלו ףירח הקשמל הליבשב קוקז יתייה ןכל .הכיסנכ התיה העונצ

 התיה ,היתפש תא תוכשונ הינישו תומוצע היניע ,התוא קפוד יתייהשכ .הדצמ דחוימ
 התוא הפחס ,תונשוחה הילע הקזח ףוסבלש דע יארפ בוריסב השאר תא תלטלטמ
 יתואו המצע תא האנש ןללגבו ןהילע הטרחתהש ,תופורטה תוקעצה לא ,הילושחנב
 ,םיעדוי .הלאה םייטנגלאה םיחפוטמה םיבלכה לזאזעל .תוכיסנה לש הרבס ןדבא תאו

 -■סומינבו ,םהלש ראופמה קדצב ,והער תא שיא חוצרל ,תוקמנהו תוכרב ידכ ךות
—םהש ומכ .םינת םיחצור םהש ומכ .יתוא קונחל .יתא רומגל תוסנלו
 הלילה תטלע לא העקב התשיחל .תירש הרמא ,"ךב תבהאתמ ינאש השיגרמ ינא"
 םינראה ןיב תאבחנ תירותסמ המדאו תורוחש תורמצו םיבכוכ לש םוסקה הארמה
 ותוא .וזה הדדובה השאה לש תקבאנה־העורפה־שפנה־םונהיגמ עבנ ומכ םיפשוכמה
העיקשה ןמ טלמיהל ידכ—אובל יופצה תא רעשל לוכי ךניא םלועלש יתרהריה עגר
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י תרמג .רהמ רחמ חרבא ינא .לשמל ,יתוא ריגסהל הלולע איה אטחה תולוצמב
- חוא ילואו ריעש לש הארנכ .הנושמ הקאנ ונעמש .הקלחה הפתכ תא קבוח ,רמוא
ה כיסמל הינפ ועסתשה הלפאב .גולגילב ,םעזב יתרהריה ?ינריגסהל ...עדוי ינניא
ס ואמ קרח ילוא .הרקתה לא ןשע החירפהו תודבכב המשנ איה .יפויו תויגארט לש
ן יא םלועל תמאב"-? ףסכ הנממ בונגל .טלמיהל קיפסא אל ילוא .הטימל תחתמ
ע ובטל הצור אל ךכ־לכ ינא" .יראווצ לא תירש הטאל ,"הלואגה הנומט ןכיה תעדל
ת ויזה יאלט ןיב ערקנ יתייה "...םיהולא ,בזכ לש סיזאואב זחאיהל וא ,שואייב
. חתימה .וכותב ונאלכנש רזומה בצמל לובית הנכסה הפיסוה ,הלפאב .תויטורא
ן יב ...דבל ...תודחפנ רב־תויח תולוק .רדוקה ילילה ץוחה ןמ םיטלמתמה תולוקה
ל ש הילומלימ תא ףטחב יתקתשה זעה וחירב רכשמה רדחב .תוצלפמכ ,םיצעה יעזג

־ ךות לא םואתפ בחתנש שאה־דומע לע םידבכה היצלח רשב תא הכרכ איה .תירש
ש ואייבו ,ינישל םינמשה הידש תא הריקפמ ,יתועורז ןיב הרמנכ הרמקתהו הכות
—ףוסה ,הריעבה לא ,הנויבאה לא ספטל תמחול ,עורפ ,רוחש
ת קפרתמ ,הצוצרו הרובש תמדרנ .לכ־ספאב ,החל ,תחצונמ ,הקיר הרתונ איה וירחא
...םלוח ינאו ...יפתכו יזח לא

ם יימשה תא תרויח ןרק ןימ הריאה רבכ רשאכ יתוא הלאש ״? תושעל בשוח התא המ״
־ יליצא לע הנעשנ איה .רקוב־תונפל שמח העשה ילוא התיה ץוחבו םירופאה
ה ליל ־תעש יתרהריהש ירחא יבג לע יתבכש ינא ,הידש לע לפונ הרעש ,היתועורז
, יתייה ששואמ .דירש ריאשה ילב םיפלוחו םילהובמ תומולח ךותל םדריא םרטב
, םיאבה םימיה ליבשב ול ךרטצאש ינחורה ןוירשב ,ימצעב חוטב טעמכ םצעבו

ת ירש .יתיסינ ״? המל .עדוי אל׳נא״ ...םהילע ןברחל ליחתהל רבכ ינא לוכי טקשבש

ת ובקונ רחש־תוחיווצ ועימשהו םירפיצ ופע םיימשב .הפיו תרויח .הפי תמאב ,דתיה
...היקושב .תינועבצה הכימשב יתלברכתה .תצק רירק .חורב וענ םינראהו
י נא" .םינכוסמה םילערהו םילטרגאהו תונומתהו םירפסה .טשוקמה הרדחב רקוב
, היתפש תא הכשנ .הלאש ״? ןאכ ראשיהל הצור אל הת׳ ״—״? הלילה לכ יתנשי הפ
ע וגנל אלש ,ןויצל־היואר תוריהזב ,הטימה לע קניז ףנוטמה סואמ ."תוטש תאז"
ל ע תונמאנב קפרתה אוה .ובנז תא ףטלל וליפא ,ידמל חדובמ ,יתבשח עגרל .יב
ו א ,יל םיכחמ םיבר הכ .ןושיל דאמ יתיצר .יתרמא ,"תכלל ילע" .הילגר־תופכ
ם ש ררועלו ביבא־לת ךותל ףועל רשפא—יללגב םיטטומתמ וא ,יתוא םישפחמ
י תוא ופדרי םה .יתוא ובזעי אל םיבלכה .ןושיל יל וחיניש קר ,לזאזעל—תומוהמ
ו יה יכ ינפב תורגסנ תותלדהש הלגתי אמש יתדחפ אל .תויולת תומודא תונושלב
...ףלעתת ,הארנכ ,אמא .יל הניכחת דימתש תונוז המכ
' .יתמהנ ,״ןושיל הצור ינא"
י תקלדה .חבטמב המלענ .היתובקעב רתנמ סואמ ,הפק ןיכהל הכלהו המק תירש

ח כפמה רחשה רואב םיפייע וארנש ביבס םירדוקה םיעבצה תא יתנחבו הירגיס
,יעמב הטבחתה הליחב ...בלח־לש־רחש .תוריקהו םידברמה ימורעמ תא טשופהו
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 .הכימשה תא ילעמ יתקרז .הנישב ךישמהל ההומתה הקושתב ,הארנכ ,ותמ יתובשחמו
 לא הסנכנ .תירש הרמא ,"םירבקה לאו תוברוחה לא" ז ןאל .וקלתסה יאדו םינתה
.לוגעה ןחלושה לע הפקה תא המשו רדחה
.האתשמ יתלאש "ז המ"
.רכוס יל הפיסוהו תירש הרמא ,"תובצמה ןיב םינשי םינתה"
 ...הצור התאש המ ...ילוא ,בלח םג" .הקחטצה ,"רקוב ־תחורא איבהל ךלא ףכית"
 םילוגסה תונוליווב הקפד םירירפצה־חור .יתרמא ,"תוירגיס"—"...הניבג ...קינקנ ילוא
 דומעל םימוריע םיטשפתמ הלילה־ינודעומ וליאכ ,ההכה רדחה םינפל תובילעב ופעש
 .םינפ־יתוועמ םיטטורו ,רקוב־רדסימ .תומולחה ץק והז ...רוקב םידעור ,רדסימב
...חלוגמ־ אל
 תומולחהו .הלילה תא חוכשל ונשקיב ומכ ,הכובמב ,תירש הרמא ,"רדהנ הפק"

 ,ןולחה־ןדא לע תחנ לובלוב .וחווצ םירפיצה .וררמטצה םינראה .םמש־חמי ,ומלענש
 איה .תולחימ ,תופייע תירש יניע ...העורת תונע לוקב סטו הפצוחב ףוקשמב רקינ
 .ירויצו האנ הכ .םימוקרה םיבקבקה ןיב ועת הילגר תוסכו ,הטבמ תא הליפשה
 .םירדוק םיעבצ .םדא־תאטורגכ ותונכסמב טוחסו .דיסכ ןבל היה הל קשנש ןויקומה
 םיפנעה לע ,תונוליווה לע תויולת תובוצע ורתונ היניעו ,היפ לעמ רס אל ךויחה
 איה .סרחה־תרפאמ לא החנצ ילש הירגיסה .ונילגרל ףנוצמה סואמ לע ,השרוחב
 תא תוארל אוה םוגע המכ יתיליג הפפוכתהשכ .ןוראה לא השגינו תודבכב המק
...הפסכ תא הקיזחה ובש ,ןוראב ענצומה ,םוקמה תאו ,םינותחתב הזוכע ילפמ
 ינאו ילא הכייח איה "...הארנ ,ךכ־רחאו" ,החמשב הרמא ,"רקוב־תחורא ,לכ־םדוק"
 .יתבשח ,םלעיהל גואדל ילעו םירדנטה ידי־לע קרסנ רבכ יאדו שיבכה .ךויח יתבשה
 םלועל ךא ינריגסתש יתנמאהא ל .הביח ןיעכ ול יתיטנ ילוא הנושארלו ,לליי סואמ
 השבל איה .ךייחל יתיסינ בוש .ובאכ יעמ .הירגיסה ןמ יתצצמ .תעדל לוכי ךניא
 העשב הדנעל החכש אלש ץע־תזורחמו ,םינבל־םיבוהצ סיקרנ־יחרפ םע ,ינועבצ קולח
 םינציל־יפוצרפב םיריעז ץע־ינולספ יתיארו ץמאמב הב יתטבה .רקובב תמדקומ הכ
 קנראה תא הבחת ,הידש ףושחמ לע קנעה בוהצה רותפכה תא הסכיר איה .םידש וא
 םיקיקד םינבל םיננעו םילבורטצאה ןיב חורה התמה ץוחב .ילא הכייחו בחרה סיכב
 ,היתונומת ןיב תבצינה ,התומדמו החירזה לא הנממ רס יטבמו ,המורד םטאל וטש
 ,םיבשעו םיעלס הסוכמ התיהש ,השקה המדאה ןמ םיעקובה םימוחה םיעזגה לא
.לפרע לש ק1ד הטוע ,וישכע םישטשוטמ

 •"ללכה־ןמ־אצוי והשמ—החורא ןיכנ וישכע ונחנא" .תירש הרמא ,"תרזוח ינא ףכית"
 לכתסה לותחה .םח יבל .יתכייח .תוננוצ וראשנ יניע .תומי הלילהש המחלנ וליאכ
 וליאכ קיר ראשנ רדחה .הרגסנ־החטוה תלדה .היתובקעב אציו תוקוריה ויניעב יב
 ויב ,ישממו םייק ,וב יתרתונ ןיידע תאז־לכבו .םלועה רמגנ וליאכ .םימיה־ץקב
 הליחבה .תוקד המכ יתיכיח .החונמב יתנשיע .יתכייח ...תונומתהו םיהכה םילתכה
•חור־רוקו ץמוא לש הכימס תוריכע ןימ ,טא־טא ,יב התיצה יברקב העשעתשהש
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 ןיב ,הירגיסה תא ,םואתפ ,ףוסבל ךועמלו הכרה הסרוכב טקשב ןשעל דוע יתלוכי
...םרחה־תרפאמב םיינחירה םילדבה

 םיכורא ןהל יתרשקו ילענ תא יתלענ ,תוריל םייתאמ ,םש היהש המ יתחקל הנוראמ
 יבע לא ,השרוחה ךותל םשמ יתכלה תלדה תא רוגסל ילב .תוריגמה תחאב יתאצמש
 םיעלסה לע גלדמ ,תובבותשמה םירפיצה תולהצ ןיב ,המיענה רחשה־חורב ,השרוחה
 ךרדב ,םירזופמ םילעו המח־ידוקינ ףצומה ,לתפתמה ליבשב—םיבשעה תא חסכמו
.שיבכה לא—םיקוריה םינראה תורוש תא הצוחה



דוע אל :ןתיא ןת>א
םיחובטו בערו ינע עמוש דוע ,דוע אל לבא
ר שב דופרל דעבמ תומצע דער שער עמוש ,םיקושע םימרמ
האלפנה הניגנמה תודימת אל ,ץר םד עמוש

ה ביהרמ הרואת זולה רועבל הכישממ המודא ןיע תומ קמעב
הלאו םויו הלא דועו םוי דועו סל רחא הלא לכ

םירבוע המ םירבועש םירבדמ המ םירבדמש ונחנא
תויח תומצע הלא ,הלא תומצע ,םיאלמ תומצע םיאלמ
ם דא תונברקמ אשנ אשנ לחכ דא ,תויח המ תויח
ויתסל בהז תפוג אשנ ויתס לש ריהב ריואב אשנ

חור בשמ בובס רקב תורירק בוטח
אב שדח םשג ןומה ףסאתמ ןנע ןומה םירהצ םח
רשב דפאנ דפרמ דעור ףסאתמ תומצע ןומה
תומשנה ןומה הפיאו

אשנ ריוא דא חירמ ויתס בוטח יתערה יתעדי ינא
רשב דופרל דעבמ תומצע דער שער עמוש
האלפנה הניגנמה תודימת אל ,ץר םד עמוש

ם ד האלמ המודא ץע דמוע חישמה תומ קמעב
הביהרמ הרואת תלה רעבל הכישממ

המל המב חישמ חישמה דמוע
רשב תודופר תומצע הזוח דמוע
שונא תוקושת תאלח ץירמ םד תוצירמ
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 הלילל ברעל םתהצל רקבמ ןופצל ברעמל םורדל חרזממ חור בעמ בובסו
חיעמ ,םידלי ,תודלי ןוהמת ,םיענ ,םיענא יטבמ סומע
ןיתממ המדא ץע
רבוד רעב ינזאמ םלענ תומענהןומה לוק
לדג הנעל הנעמ לדג חור רצק

רשב תועקבמ תומענ הלא ,תומצע תועקבמ תומענ הלא
םיעאר לא תצפנתמ תמא לא ץפנתמ םיעאר םד
יעארב ימד "דיגהל המ יל ןיא ינא" דיגא םאו
תוצרא אלמ ם;

ם; תואלמ תוצרא
המיאמ ןבל םיה בעמ
תמלא העירק תקהל םיפחעה תקעצ המיאמ הנבל
ימדב םרז םיה בעמה תלומה
רובדה םלא יפוג עגור עגור
הלא םייח ומת ומה

הארא אל הארא םא םידח םיהלא ינפ
הארא אל הנבלה םיפחעה תחירצ םיה תלומה אל ולפא
הארא אל המדאמ רוכע ןבל רוע בעמ ,םילג
דוע אל יתידד רומא הניגנמה הניגנמה עמעא טעמ טעמ

("רומא ץרא" ךותמ)
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 םישגהל רצונ ונתאמ שיא־שיאו תוימצעה חותיפ איה ונייה תילכת
.תומלשב ועבט

ד ל י י ו .א

 רוחבל היה םיענ אל .ואל םא סויגה־וצ תא לביק אל ןיידעש לע חומשל םא עדי אל
 ,םירבחה לש םבושמ םג ששח .וליג ינב םישנאמ טעמכ הקירה ריעב תואריהל ריעצ
 והשלכ רבד :דספה לש השגרה התיה ,ינש דצמ .ןינע ותואב יפוסניאה גהלה ןמ
 *םירבוע להק הביבס תצבקמה םיכרד־תנואתכ .ץיצהל תקחוד תונרקסהו שחרתמ

.םיבשו
 ."הז והז" :ותשאל רמא אוהו רקובב ששב רצריצ ילמשחה ןומעפה .וצה עיגה ףוסבל
 הדהדיה ץוחבש הלומהה .תלדה לא וכרד ךריש הניש־ירוק ףופאו המא׳גיפ יוטע
.םייתלצמ־לוקכ וינזאב
 שמח חלש סיסבה .תוינוכמב םוקמ רתוי ונל ןיא .רהמ רתויש המ סיסבל אובת"
 וכרד ךרישו תלדה תא רגס אוה ."רבכ ואלמתה ןלוכו םישנאה תא ףוסאל תוינוכמ
.הטימל
 יל םידמוע םהשכ רדתסהל יל רסח היה דוע" ,רהריה ,"ואלמתה תוינוכמהש ילזמ"
 ופוצרפ תא אנש אוה .וטאל לכאיו חלקתי ,הנישל תצק דוע רסמתי אוה ."שארה לע
.ויבא לש קסעב היה רבודמ וליאכ לייחה לש בהלושמה
.הל רפיס אוה .רבודמה המב תעדל השקיב ותשא
 הז המחלמ .העוט תא זא ,והשמ הרקי הרשע־תחאב סיסבל אובאש תבשוח תא םאו"
."ולאמשמו ונימימ עדוי אל שיא .לודג דחא ןאגאלאב
 יפכו ,בציתהל היה ךירצש ימ ינפל בציתה .סיסבל עיגה רקובב הרשע־ תחאל בורק
.ורוחיא תביסל לאשנ אל הליחתכלמ רבסש
 םיבשויהשו "הטמל" תאצמנ הדגואהש ול עדונ םהמ םיבשוי תצובקל ףרטצה רחא
 וא עגפיי "הטמל" םש והשימש הרקמל םיאולימ תווהל םירומא ,ותוא ללוכ ,ןאכ
.ול חוור .הלאב אצויכו הלחי
 ההתש יהשלכ הגרד לעב לש ופוצרפ םיבשויה תצובקל בברתשנ םעפ־ידמש אלא
 הארנ" ,רהריה ,"ןאגאלאב ,ןאגאלאב" .םיבשויה ןמ רחא וא הז שיא לש וקוסיע לע
 יל אורקל ואבש העש שש וילעש הז ןאגאלאבו ."ןורחאה טרפל דע ובשח אלש
 ׳יצר אלש ץפח־זוחמ לא לגכ ותוא ףוטשל םייאמו דיחפמ התע ול הארנ םיאולימל
.וילא עיגהל
ההש אל וב ןמזה־יקרפמ דחאבו ולזמ ערתיאש אלא שומיש־יתבב הברה ההש אוה
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ה רובחה ברקב לודב בשיש ףא לע ,יהשלכ הגרד לעב ידי־לע לאשנ שומיש־תיבב
.לחזב גוהנל אוה עדוי םא ,שארב ץפק אלו
. תונוט הנומש לש לקשמב בכרב גוהנל היה רשכש ףא לע ,הנע ,"יסקטב ישוקב"
־ תחורא רחאל .ךישחהש דע הנחמב טטושו םיבשויה תרובחמ שרפ תושגרתהמ רויח
ל עו ךכ לע וטפטיפ .ןושיל םמצע םישנאה וניקתה ,תמדקומה העשה ףא לע ,ברעה
ן מז רחאל .םדרנש דע דצ לא דצמ לטלטימה ףוגכ ,וקקחיצ ,תוחידב וחירפה ,ךכ
.טקש ררתשה
ע יגה אל ולומלמ לוקש ןיבה .ומשב וארקו ורזח .והשמ למלימו טעמ םמורתה עתפ
.קתש .עיגהל היה ךירצש הלא לש םהינזאל
ט עמ דנדנתמ ,ענו עקרקה לעמ םמורתה ההכ שוג .רחא והשימ לש ומשב וארק
ו רקענ רחא .והער לצא שיא העמיק ודמע םינשה .ארוקה רבע לא ,דצ לא דצמ
.םהל וכלהו
ו ל ןיאו ןשי אוה ןשי םדאשכ .ררועתה אל עודמ ומישאהל לכוי אל שיאו ןשי אוה
.ומצע לע הטילש

ן מ םידגבו םיצפח אלמה ולימרתשכ ,תקבואמ הרוחש־הרופא תיציק הכימש יוטע
ה ארוהה .הביבסב ויה םירוזפש םיברה םילהאה דחאל רהימ ,ופוג לא קובד תיבה
.הדיחיה לש םינושה םידרשמה ונכש וב ףירצ תבריקב ץוחב ןושיל התיה
ן הילע םינורזמ ילבו םע לזרב־תוטימ שש־שמח .םישנאמ קיר ,הפוצמכ ,היה להואה
ו זו תוטימה תחא לע בשיתה אוה .םינמזה ןמ ןמזב םוקמב ושחרש םייח לע ודיעה
ת יציקה הכימשב לברכתה אוה .הנחמה לכב דהדהמ שערהש ול היה המדנו הקרח
ת וכימשב םידגבב הנישה תא אנש אוה .םדריהל הסינו תקבואמה הרוחשה־הרופאה
. םילג יבג־לע דריו הלע וליאכ םדרנ אל םדרנ .תוקבואמ תורוחש־תורופא תויאבצ
ו ילע ואובי אלש ידכ הנישה ינפמ ששחו תוערואמה ןמ קחרתהל ידכ ןושיל שקיב
ו יה ,ןהיעונמ רוטריטו תוינוכמ לש םישולק תורוא ,םדא תולוק .עיתפמב תוערואמה
.תחא־הנועבו־תעב ונממ םיקוחרו םיבורק
 עמשמ .רקוב־תונפל שולש .דתיה העשה .ונועשב לכתסה טעמ להובמ .ררועתה עתפ
ו ליפא .לכב ררש טקש .ספתנ אל ןיידע .החירבה ביתנב ןיידע .להואב ןיידע .םדרנש
.רחשה ריאיש דע וינפל דוע בר ןמז ,רהריה ,"רקוב־תונפל שלש קר" .לכב הררש
ת רקתב ץוענ וטבמו וזב וז תובולש ןהיתועבצאש וידי־תופכ יתש לע ושארו בכש אוה
ו השמ היה .ונורגבו והזחב השחר המיענ הסיסת .הכישחה תמחמ התארנ אלש להואה
ג והנל ותלכיל רשאב הגרדה־לעב לש ותלאש לע ותבושת ירבדב תעדה־תבחרהמ
.ומש תאירק לע ביגה אלש ךכבו לחזב

־ יאצחו רבכשמ תושוחת הפירחה ,שחרתמה ןמ קתונמ ,הלילב ,להואב הביכשה
.עלקנ וילאש יעמשמדחה בצמה חכונ תונויערל וטבנ תונויער
הכמת הב) הרבס .דתיה הרשע־ששה האמה דע .חנאנו םוקיה לע ארקש המב רהריה
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 הנקסמל ועיגה ,ועציבש תודידמו תויפצת ךמס לע ,םינוויה) ראה־רודכש (היסנפה
 .וביבס םיענ םיבכוכה לכו לבת לש הזכרמ אוה (רודכ לש הרוצ תלעב ץראהש
 ץראה־רודכש ררבתה (םוקינרפוק לש ותדובעמ האצותכ) הרשע־ששה האמה עצמאב
 םוקיה זכרמ וניא ץראה־רודכש וניבהשכ .שמשה ביבס םיבבותסמ תכלה־יבכוכו
 םיבכוכ ינויליבמ דחא בכוכ קר איה שמשהש עודי התע .וזכרמ איה שמשהש ובשח
 בלחה־ליבש תכרעמ הנוכמה קבאו זג ,םיבכוכ לש המוצע תינוזלח תכרעמב םיסנוכמה
 שיש וליג םירשעה האמב ךא םוקיה לכ איה היסקאלאגהש ובשח םעפ .היסקאלאג וא
 תויורק ולא םגו ונלש היסקאלאגה ןמ םילודג םיקחרמב תומוד תוכרעמ דוע
.תויסקאלאג
 יאנת םהש םיימיכ תודוסי םתוא םיאצומ ללחב םוקמ לכב :םייחה תודוא־לעו
 ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא םירישעמ םיצצופתמ םיבכוכ .םייח לש םתורצויהל
 יבג־לע .םישדח םיבכוכל םישבגתמ םה רבד לש ופוסבש רתוי םיבכרומ תודוסיב
 לש המרל ליעפ־יתלב רמוח תירקמ תימיכויב תוליעפ התלעה םיוסמ תכל־בכוכ
 .ומא םחרב אלו םיבכוכ לש תטהולה םנטבב השבגתה םדאה לש ותומד .העדות
 .תכלה־יבכוכו שמשה תדלוה רחאל קבאו זג לש םיצווכתמה םיננעה ןמ הלע םדאה
 םינעדמ תעדל ,יאדו ושחרתה םדאה תא ודילוהש הלאל םימוד םיינאגרוא םיכילהת
 םייטנגילטניא םירוצי לש םתומדש אלא .םירחא תומוקמב תובר םימעפ ,םימייוסמ
 תיטגיגה תובכרומהש יפל םדאה לש האובב היהת אל םוקיה ינפ־לע רחא םוקמ לכב
 םירפסמב אטבתמ ליפכ םדאל ול ןיאש םייוכיסהש דע ךכ־לכ הלודג םדאה לש
.םיימונורטסא
 היצזיליביצה תא הברהב תומידקמה תויצזיליביצה רפסמש םירובסה םינעדמ שי

.ןוילימל ףלא־םישימח ןיב ענ ץראה־רודכ ינפ־לעש
 ידי־לע אלא ארבנ םיהולא־רמאמב אלו םלועה זכרמ וניא ץראה־רודכ ,רהריה ,ןכבו
 רתוי םיבכרומ תודוסיב ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא ורישעהש םיבכוכ תוצצופתה
 ירקמ רוצי אלא האירבה רזנ וניא םדאהו .םיבכוכל ויהו ושבגתה רבד לש ופוסבש
.הלאכו הלאכ םיינאגרוא םיאנת תורצויה בקע רצונש
 ־תדחוימ תוהמ ונניא—ויגשומ תכרעמ לכ לעו רצי רשא לכ לע-םדאהש ןאכמ
 הזמ תאצמנ איה וב בלשב רשא תינאגרוא תוחתפתה תקזחב אוה אלא הנימב
 תוחתפתהה בלשב רחא יח לכש םשכ דוחיי־ינמיס הל שי םינש־יפלא ךכו־ךכ
 ייח ןיאש ןאכמ .הלאו־הלא םייח לש דוחיי־ינמיס ול שי אצמנ אוה וב תינאגרואה
.רופיצה תניקמ רתוי תועמשמ ילעב םדאה
 : תוביסמה תא רכז עתפלש אלא (וילע בוט ובלו היה עוגר) הירגיס קילדהו טעמכ
 ,תונומא ,םיגשומ לש תכרעממ ומצע עיקפהש ,אוהו ,המחלמ טעמכ וא המחלמ ,הליל
 לכב םדא ייח לש תיצמתה־םד אוהש לולכמ ;ןכותל דלונ םדאש םיגהנמו תועד
 ,םיארונ םיבחרמ םתואב םייח ויה אל םדאה ייח ןפש .םש איה רשאב תישונא הרבח
 ,םיגשומ םתוא אלול תוומלו תועפותל הנבה רסוח ,ןיעל־תיארנ תילכת רסוח לש
.ומויק לבס תא לקהל תנמ־לע חתיפש םיגהנמו תועד ,תונומא
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 םג םייח םימייקש הז ,םלועה זכרמ וניא ץראה־ רודכש הז :הממ ארונ המ עדי אל
.הכומנ םייח־תרוצמ חתפתה םדאהש הז וא ,ץראה רודכל ץוחמ
 תורוצ םהל םירצה ,םימיוסמ םיילקיזיפו םיינאגרוא םיאנת ירפ ,ירקמה םויק ותואו
 יד ןפש ,הנכס תקזחב אוה םג ,םירחא תומוקמבו ץראה־רודכ ינפ־לע תונוש תורוצמ
 םירישעמ םיצצופתמ םיבכוכ) םימיוסמ םיילקיזיפ םינותנב "םילקבש־ לק" יונישב
 םיבכוכל םישבגתמ םפוסש רתוי םיבכרומ תודוסיב ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא
 וינואג לש תוומלאהו םדאה לש וימי־ירבדו ,ונניאו םלענ םייחה ןויזחו (םישדח
 "תוברעתה״ב ןידה־ךרוע לש םיארונה וירבדכ ,ץראה־רודכ םע דחי ופרשיי וא ואפקי
.בוכ׳צל
 הירוטסיה .דתיה אל תוומה אלול ,עדוי אוה ,ןכ .לכה הלכמה תוומה ,דכ לע ףסונבו
 ־המ ןכ־יפ־לע־ףאו ,הריש ,בצע ,החמש ויה אל ,("םינש ךכו־ךכ ינפל" היה אל)
 םילאונה םיליספל וזוב לע קאזלבל "םיאושינה הזוח״ב יסרמ־הד לש וירבד םיארונ
 םירע לש רפא םיבכרומ הקירפא לש היתוירבדמ תולוחש העש רפסה ייחב ןימאהל
 "תוברעתה״ב ןידה־ךרוע לש וירבד םיארונ־המו .אמורו היצנו ,זיראפ ,ןודנולכ
 םלועה ייח תא ןויעב דמלש ירחא ,םייחה לע ותפקשה תא הנישש רחאל ,בוכ׳צל
 ־ןיא לכה ,לטבו־רבוע לכהש ךכ לע ,אלכב ןוצרמ ותבש תונש הרשע־שמח ךשמ הזה
 תוומה ךא ,םימכחו םיאנ ,םיאג םנמא םישנאה .בזוכ ןוימדו םיעותעת־ןוזח ,ספאו
.םיילגרל תחתמ םיצרושה םירבכעכ המדאה ינפ־לעמ םתוא החמי
 ,וחתפתהש ןוויכל וחתפתה ;ףולח־יגבו םיירקמ ,םחרכ־לעב םייח םהל וחמצ ,ןכבו
 העונת הווחהו זוב לש המיענב טילפה ,"ההא" .םייח לש תויוהמ תחאו־ףלאל ולצפתה
 ותטיממ םק אוה ."םימייק ונא ןיא טעמכ ,רבד לש ותימאל" ,ודיב לוטיב לש
.והשימ לא רביד וליאכ להואב בבותסהו
 לע בשיתהו הנאו הנא להואב תוצצורתהה ןמו הלילב הפה־תטילפמ להבנ עתפל
 ושאר ,ויחל תא ךמות ויתופכ בגו ,ויכרב לע םינועש ויקפרמשכ .ןשי הב הטימה
 םיחוורבשכ ,םירופא םיקולב יחטשימ היושעה להואה תפצר לא םיבסומ וטבמו

.ויתובשחמ תא גוראל ףיסוה ,םיבשע ינימ םיחמוצ םהיניבש
 םדאה שפנו (םייח לש תויוהמ ףלאמ תחא תוהמ) םדאה ייח וללכתשה ןמזה תצורמב
 תובכרומש ךות התרבחמ תלדבנ היחש ומכ ורבחמ םדא לדבנש דע תבכרומ התשענ
 םשכ םמצע תא םייח םישנא .היישעב וא הבשחמב המושינ תעבות תונוכתהו יפואה
 לע תושונאה ימי־ירבד ןיא ,רבד לש ותימאל .הל םייתוהמה הייח תא היח היח לכש
 ילעב לש םהייח תא המיד .םמצע תא םימיוסמ םישנא לש םהייח אלא םהייוליג לכ
 םינכומה םיאבצ לש עקרקב םיילגר תשיטבלו שאר תנכרהל םמצע תא תודחוימה
.םהלש הירפירפה לע ברקל
 לש תבכרומה םשפנב םירצונ אלא ריוואה ללחב םיפחרמ םניא תואידיאו תונויער
 ריוואב םייולתו םידמוע תניחב וארנ תורודה תצורמבש םירבדו םימיוסמ םישנא
 םוקמב םתרצויה תוישיאה ןמ םיקוחרה הןדאה ילגעמ אלא םניא התמדק־םדקמ
־ילעב לש םתמשנב היצמרופסנרט םהב הלח ,ןמזה תצורמבש םירבד ;ןמזבו
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ף ד" םהש הלאל דעבמ רודל רודמו םוקמל םוקממ םירבעומ םהשכ םירחא תודחוימ
.הלודג רתויה תוישיאה לעב ידי־לע ךכל םיפכנה וא וילע בותכל "קלח
ם יטילש לש םיעותעת־תונויזח .םירחא םישנאב "םיבתוכ" םישנא ,רבד לש ותימאל
, םהייח תלוברעמל םתוא םיפחוסו םישנא לש םשאר־תויציצב םיזחוא םהינימל
ת ויטילופ "תואידיא" .תונושמהו תונושה םהיתונוכת תיעקרק דע ,הבר המצעבו
, והשלכ ןמזב םתוא תוליעפמו םדאה־ינב לש םהיתובלב "תולחלחמ" תורחאו תויתד
י קלחכ הלודגה תוישיאה "תוצצופתה״מ תורצונ "תויועמשמ" ינימו ,תונוש תומצעבו

ם ישיאה לש םיבחרה תולובגה תאו .רכו "םיכרע" ,תולובג ,םימע :םיזתינ עלס
ף ד" םהש םישנאה לש םוצעה בורהו רתוי ןטק לדוג־רדסמ םישיא םיאלממ םילודגה
־ תועיבשב וידי־תופכ ךכיחו םהמיה ,"ךכ" .ךכל םיפכנ םהש וא וילע בותכל "קלח
.וירבד ןויגהב יומס בירי ענכיש וליאכ ןוצר
ם ימינה ןורחא דע והואלימ םה .ופוג ירבא תא ששימ וליאכ וירופיסב "שח" עתפ

ם ימעפ השעש יפכ) הבע המוח־המותכ התכירכש ותרבחמב "ףדפיד" ונוימדב .ובש
ם יפסומו םינועבר יכרוע לש םתעד־תווח תא היה קיבדמ הב רשא (תואיצמב תובר
.הטימה לע ערתשה ךויחו קופיס תשגרהב .וירופיס ןינעל ,םייתורפס
ר ופיש לע הדיעה ,הז רחא הזב וילא ורזחוהש ,וירופיס לע תרוקבהש ול היה ירב ,ןכ
ה נייצו יאליטרע ןורשכ לע תרוקבה "הרביד" ותביתכ תליחתב םא .ותביתכב רכינ

ת א וא ,"הבשחמה־יררועמ ויתונויער" תא וא ,ולש "תירוקמה יוטיבה תרוצ" תא
 הכיכרב הילגרו הידי האצמ אל ךא ,"תבקונ״ה וליפא םימעפ ,"תירוקמה ותייאר"
ש בוגמ אל דאמ בותכה" ."ףוס אללו הלחתה אלל והשממ עטק") ושפנמ הצרפתהש
ב ובריע" ."רואיתהו הנבמה תניחבמ ןהו תינונגסו תינושל הניחבמ ןה עצקוהמ אלו

נטניא רואית" ,"חתימ" ,"הרדש־טוח" ןוגכ םירבדל הספתנ התע ירה ,("תונונגס
" לעליע״ו ךישמה אוה .הלאב אצויכו רוביגה לש ויתוקפסו ותכובמל "הרידח" ,"יביס
א לש הנמאנ וחיטבמו וילע ביבחש ימ לש ושאר ףטלמש ימכ תרבחמ התואב ונוימדב
.ער לכ ול הנואי

, ושפנ תא שלופמב רדח אל ןיגע ותואש ךכמ עבנש ,"הטמל תדרל" ןוצר רסוח ותוא
ת ועלקיה לש השגרה וז התיה .ומצע תא היחי םרטב דוע תויהמ לודחל רימט דחפ ךפה
.בירה יאשונל העיגנ ךל ןיאשכ תבלוצ שאל
ק חרתהל ידכ קר אל ,ןושיל שקיב םימתבו־תמאבו ותופייע הרבג רקובל ךומסש ףא
ל וכי היה אל ,םדקהה תילכתב וצפח־זוחמל עיגיו ךרדה ול רצקתש ידכו שחרתמה ןמ
א והש היצאוטיסה םע השיגפה תארקל ותוא הפקתש תושגרתהה תמחמ םדריהל
.רצןיהל הל םרג רשא
ף ירצה תביבס תא ןחבו להואה קמועמ ףקדזה רקובה־תחורא לש התעש העיגהשמ
ר בעל קמח אוה .םוקמב התיה אל שפנ .ןושיל םישנאה תצובק לומתא השרפ הדכלש
ם ישנאה והארמל וביגי ךיא היה ההות .לכואה־רדח ןוויכל עספ רחאו םיתורישה
ם ישנאהמ המכ ובסה וילאש תונחלושה דחא דיל בשיתה אוה .םתציחמב ההש לומתאש
•ךכ לעו ךכ לע הל החלק תינלוק החישו וקשקיש לכוא־ילכ .לומתא םתציחמב ההשש
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ת אירק לע ביגה אל רשאכ הלילב םיבשויה לש םהיפוצרפ תא רקס ,"בגא־ךרדב"
, וב ןיחבה יכ ול היה המדנ וא ,וב ןיחבה ,הצובקה לש הצבר םוקממ קמח רחאו ומש
ו שארב התע ול ענעינ והשימ .ומש תאירק עמשל אוה םג םמורתהש רחא ההכ שוג
ת צובקמש ול ררבתה םתחיש ךותמ .וב "וניחבה" אל ףא ראשה .ףפור םולש
.דבלב תורשע יתשכ ורתונ ךרעל שיא םישימח התנמש םיניתממה
י חתפב ואבו ואצי םינוש םיגרדב םידקפמ .הדיחיה ידרשמ דיל טטוש ןכמ־רחאל
ת ונחלוש לצא ובשיש תולייחה־תודיקפה לא וא והער לא שיא תינלוק ורבידו םירדחה
.תרושקת־ירזבא ראשו םינופלט ויה םיחנומ םהילעש ,חפ וא ץע לש
א לו םתוא םיאלממה םה םתודחוימב םישנאו ,רהריה ,םייחה םה ילויה ללח ,ןכא
ר בכ "ודרי״ש םתוא ןכש "הטמל דרי" אל רבכש וב התיה השגרה .םהשלכ תונורקע
ם ישנאה תא המיד אוה) הנודנה היצאוטיסב םייחה לש ילויהה ללחה תא ואלימ
ם ירגרגל שיבכה לע םילגלגתמה בכרה־ילכ לש םהימער תאו םיצצורתמ־םיצר־םיצאה
י ושע תמיוסמ הרטמל ןווכמהו השקומה וחתפש קנע־ךפשמ ךותל םיכפשנה םילולב
ם ישנא לש תישפנ היצאוטיס ירפ ,הזב הז םיקובדו םיזוחא םיגיגה יפלאו תואמ
ה לאשב והשלכ דקפמ וילא הנפ טעמכש דע (םירחא םישנאב תאטבתמה םימיוסמ
ת עונתו ויתפשבש לוקיעהו ויניעבש תשראה יפ־לע ןיחבה תאזב) םוקמב והשעמל
ך רדב ףירצה תניפל רבעמ "בל־םותב" ול קמח אוהש קר (ברקיל ול תזמורה דיה
ם וקמל הנפ עגר רובעכש ,דקפמ ותוא לש "ןחה־ינווכל" העש אלו "םיכרצ תיישעל"
, ופרעב זחוא והשלכ חוכ וליאכ וידיב ףנפנמו גהלמ אוהו בהלושמ ופוצרפ ,הנפש
.חווצו

ל ש ופוסב ןכש ,רהריה ,םילייחמ קירה הנחמב טטושל ףיסוי םא ודצמ הז היהי ףוריט
ה יצמרופסנרט הרבעש ,ותודחוימ תא גצימה גיצנ הזיא לש ומרחב יארקאב הלעי רבד
.םינמזה ןמ ןמזב יחש םדא לש ,תובר־ינמ־תחא
ת ויאבצה תוכימשה יתש תא .ולימרת תא זראו הלילה ךשמ ההש וב להואל הנפ אוה
ך רצוי םג ולו להואב ריאשהל טילחה ןהילע "םתח״ש תוקבואמה תורופאה־תורוחשה
ת גשהל ןפש "םילויט־ספוט" גישהל היה לוכי אל) .םינמזה ןמ ןמזב ןנדבא דעב םלשל
ת וכימש יתש דעב םולשת והמ ךא תימשר ררחושיש היה ךירצ "םילויט־םפוט"
.(וידיב ולרוג תליטנ תמועל
, "הלעמל" :התע אוה ןכיה עדוי ימ .הנחמה לש ישארה רעשה רבעל םדקתה אוה
ו שקבי ןכש םיימשה־בל דע המוהמה הלעת םישנאה ורזחישכו .ךרדב וא ,"הטמל"
ר ענתהלו ,םמצע־םה ,תונושה תודימב בוש תויהלו עיגהל םיכירצ םהש םוקמל עיגהל
.ותוימצע תא םישגהל םתוא הפוכה חוכ לש זעה וקוביחמ
ה יה אלש ךכל תודע תויהל לוכי העיסנה־רבושמו תרוכשמה־שולתמ םיקתעה רסוח
ם דא לוכי .המואמ חיכומ הלא םינש לש םנורסח ןיא ,רבד לש ותימאל ,ךא .םיאולימב
ב ייחש ףאו לכו־לכמ ול קקדזי אל ,אוה בכר־לעב םא ,וא העיסנה־רבוש לע רתוול
ך ילהת לש ורוציק םשל הילע רתיו סיוגמש עריא רבכ ,תרוכשמה תלבקב לייח
ישולת לש םיקתעה םע םיסקנפ לש תואמ־תואמ םתוא ,רבד לש ופוסבו ."רורחיש״ה
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.קבא םילעמו ,ןסחמ הזיאב ,יאדו ,םימרעתמ העיסנ־ירבושו תרוכשמ
ם יאולימה־סקנפ ןכש ,וסיכב םיאולימה־סקנפשו םיאולימל ואובב םשרנש אוה רקיעה
.קוחכ םיאולימה ןמ ררחושש ךכל תודע אוה ותאש
ה רצ ץע־תספוק הדמע וילעש טפורמה ןחלושל ,םיאתמה ןמזב ,תשגל היה לק המכ
י לואו) סקנפה תא הנממ ףולשלו םימוחה םיאולימה־יסקנפ הבו תטפורמ־תכראומ
ך ירצ היה אל ,רבד לש ותימאל .(ויבגל היה לקש קר השעש תא תושעל היה לק אל
ה עבטוה אל םימעפ ןכש ,הדיחיה תמתוח תא ,ךירצש םוקמב ,סקנפב עיבטהל וליפא
.םיאולימב ותוריש ףוסב הדיחיה תמתוח
ו ליאכ ריווא ויתואיר אולמ םשנ אוה .הנחמל ץוחמ שיבכב דומעל הז היה אלפנ־המ
.םיחוג־יתלב םייזיפ םיאנתב ןותנ היהש ףוגכ "החתמתנ" ותוישיא .ךוכ ךותמ אצי
ם ישנאמ טעמכ הקירה ריעב ותעפוהבש תומיענה־יא לע דוע בשח אל הריעה רזחשכ
.םירופסה המחלמה ימי ךשמ ותיבב רגתסהש עריא וילאמש קר .וליג ינב
:האבה הבושתה תא ,רפסמ־תועובש רובעכ ,לביק ורופיס חולשמ לע הבוגתב

דובכל
.....................................רמ
..................................בוחר
דבכנה.............................................רמ
.............................................לבקתמ רופיסה
.............................................ךטע־ירסמ דוע אורקל חמשנ

ן מ ,תישונא הלועפ לכ לש הדוסיב תאצמנה תינחור תוליעפ ,לכ־םדוק ,וז התיה
י יח לש יהשלכ תוחתפתה ןכתית אל הידעלבשו ,רתויב המרה דעו רתויב הכומנה
.ללכ שונא ייח ונכתיי אל הידעלבש ;שונא



חותינה־רדחמ תונומת :רימא ןרהא
א
. 7 רפסמב רוזעל ךירצ ,רוטקוד ,רהמ
.רבעה תא הנממ איצוהל םיסנמ יצחו העע רבכ

ב
. 7 רפסמ חותנה־רדחל סנכנ ינא ולוע םע
 הבג חצמ ,םיינולמג רשב־ילפמ :הז ולוע
 ,יטלתא ליפ הזיא ריכזמ .העיז-יסיסרב ץצונתמ
 םמוכ םג ךא ,ינלבס ,זיךז-דבכ
 .ינטלוק־ףעונ קדחב םולב ןורח תומוצעת
 םיסובכ־׳יוהד קר; קולחב ,עסופ אוה ץרמנ
 אל םג םא ,יתילכת ינקסע רבסב התחדפל תמאות התמכו

 ינאו .אל ,וה .ובל תא הלא ומכב סיג; רעא ימ לע
 ןנתסמ ,לגס־עיאכ הזחתמ ,וידמכ ידמ ,וירחא
 ,תואטחמ םךא־ת1סע לע באכה תוזוחמב ןרקסו ירכנ
 תיאופרה תומילאה תוזוחמב .תותתוע ,תומדרמ
.הדמלמה ,העיעומה

ג
 ...רועפה תופה ןמ םיצצוב םירבא־יעועבג
 !םי;ח ותוא אצוה !רזגב ךועמ !ולוע ,ךועמ
המכ לע המיענ׳־תקספה ול התיה ...םייחל והאיצוה
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 ,תדלויה ...!הזח־יוסע ,המענה ול תתל .תוינע
 תעדוי הניא .באכ תעדוי הניא ,תרוחו הבהבהצ
 םדרמ םיכרן־ןגא לע ויקמעמ תביחמ .המואמ
 ורתונ ךא ,הנממ ואצי הז הנה םייחה ...יוהקו
 ...זןכ אל ,םייח םייורק הלע םג .םייח דוע הב
 .יופר לפמ יופר .םת דע ןקורמ .ןקורמ ךויח
 ,ינועאר הדירע־רעאב תביחמ ...!ריס ,םי .יופע םג ךא
.יתוח ,לטרעמ ןקרפ קמעמ .יתיח ,ימהב
 .יוצפ הפ אל .הב תוביחמ תוקועפ םדופע אל
 ,־רוטקוד ,הבר הדות־ .תביחמ הקועסה התורע
 הז־התע רעא ,לפאה הירתס-תיבמ iמפ תטאול איה
 ריטפמ ,־ינ׳ג ,.ייק .וא־ ...ונממ עדח םלוע חג
.-רדסב םכיגע םתא .ועכע רדסב תא- ,ולוע

ד
 .ינ׳ג לע היניע“תויגוגזב העיצפמ הרפה־תיחולחל
 רעב לע טירואטמ ותואמ הרוכב־יציוצ םיעקוב ךומסב
 ,ולוע ילא קרוז ,־רחא והעמ ךל הארא אוב- .םיבצעו
 .לודגה םילוחה־תיבב 7 רפסמ חותנה־רדחמ םיאצוי ונאו
.לבת ,םלוע ,הקירמא ,ב־הרא ,.יס .יד ,ןוטגניעווב

23.1.73



ןושארה יד>ש :בוקובאנ רימידאלו
"ןתפז ,רבד" /היפרגויבוטואה ןמ א״י קרפ

 ,םיזורח־תיישע לש היוהקה הטיחה הנושארל ינתדקפ וב ,1914 ץיק תא רזחשל ידכ
, 15־ה ןב םלע ותוא רת םש .דחא ןתיב יחור יניעב תוארלו רוזחל אלא םצעב יל ןיא

 דחוימב ופכת התומכש ,םימער־תפוס יגפמ הסחמ רחא ,וג־קדו הובג ,זא יתייה ךכ
 עיפומ אוה ללכ־ךרדב .ינתיב לע םלוח ינא תוחפל הנשב םיימעפ .ילוי שדוח ותואב
 לחה ,םלועבש רבד לכ תויהל ולכויש ,הלא לש םהיאשונל רשק םוש ילב יתומולחב
 ותמיתחכ ענטצמ ,לוכיבכ ,ול ףחרמ אוה .תויח־תדובע תרותב רומגו הפטחנש השאב
 הזיאב תימומרע ץבושמ וא ,תומולחה־דב לש הניפב זחאנ ותוא אצומ ינא .רייצ לש
 יקוראב ,המ־קחרמב אוה יולת וליאכ הארנו שי םלוא .הנומתה לש יטושיק קלח
 םךזקלש ,םיריהב םינבלו םיהכ םינרא—םיאנה תונליאה תא םאות תאז־לכבו ,והשלכ

 ־תוקורי ,ןייכ־תומודא—תופוקש תוירכוסכ םינועבצ־תויגוגז .ויתורוק יצעב םעפ הכיפ
 .תונולחה־תורגסמ לש הכבסה־השעמל יתייסנכ והשמ תוושמ—תוהכ־תולוחכו קובקבכ
 ־לדוגמ איגל לעמ יוטנ ,ןתיאו ןשי ץע־הנבמ ,יתורענ ימיב היהש ומכ שממ והירה
 ילוא וא ,היהש ומכ שממ .ונלש הריו־ןג לש ,רהנל ךומסה ,ןשיה קלחב ,םיכרש
.רתוי תצק םלשומ
 ,ןטקהו רצה רשגה .חורב המינפ ופחסנ םיסומר םילעו ,תויגוגז המכ ורסח תואיצמב
 ןנעב־תשקכ עצמאב אשנתמ ןתיבהשכ ,רתויב קומעה וקלחב לחנל לעמ רמקתהש
 םימסק־תחשמ ,ההכ החשמ וילע וחרמ וליאכ לק םשג רחאל היה קלקלח ,השרקתנש
 "ויליפאפ" ןיבל (ןתיב) "ןויליבאפ" ןיב רשק שי ,תיגולומיטא הניחבמ .המ־ןבומנ
 ריקל דולח ריצב רבוחמ ,לפקתמ ןחלוש איצוהל ,ללכ טהורמ היה אל ןתיבה .(רפרפ)

 תושמש־ילוטנש ,הז ןולח לש םיאת השולש־ םינשל דעבמ .יחרזמה ןולחל תחתמש
 היה רשפא ,םיאובסה םדואה־יגוגל םייותשה לוחכה־ינוג ןיב ,תושמש־יריהב וא ויה
• חל חורס לטומ תמ םיסוס־בובז היה יתולגרמל הפצר־שרק לע .רהנב ץיצהל

 םינפבמ תלדה לע םיפלקתמה דויסה יאלטו .ליגעה־תחרפת חרפ לש םימוח םידירש
 זוב" וא "ןאכ ויה הנילו הרמת ,השאד" :ןוגכ תובתכל םינוש חרוא־ירבועל ושמיש
״! הירטסואל

 ושערנ םיצעהש הרידא םימ־תעפישכ ףעזב דרי הליחתש ,םשגה .שיח הפלח הפוסה
 םינוליסל ורבתשנש םומד בהז לש ןוסכלא־יחוליקל היהו תחאב טעמתנ ,ועונינו הכ
 ויה ינתוואת לוחכ לש םישרפמ .היחמצ לש תככוש השגיר עקר לע םירצקו םיכורא
 הםו»יל ילילכח רופאו חצ ןבול לש םירוביצ־םירוביצ—םילודג םיננע ןיב םיטשפתמ
 רשפא ןהיקומח ןיבש ,ונאווגו שאוגב ,תוכלהמ תודגא ,(הקיתע תיסורב "רדהו דוה")
.ררושמ לש תוומ־תכסמב וא השא הזחל זמרב ןיחבהל היה 
.םילודג םימגא לש רוזיא היה סינטה־שרגמ 
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 דע וכשמתנ תודשה ;ןנעב־תשק העיפוה־הצצ ,םיליבהמ תודשל לעמ ,ןגל רבעמ
 ותואו ,ול רבעמ ךשמנ תשקה ןמ קלח ;קוחר םיחושא ־רעי לש ההכו עטוקמ לובגל
 לש דורוולו ריהבה־קוריל דעבמ םיפשכ־ןויזחכ ץנצנמ היה רעיה הצק לש עטק
 ־ירורהז ויה םיינע םיבורקכ ןתמועלש הראפתו הנדע :וינפל שורפה ץצונתמה ףיעצה
.ןתיבה תפצר לע ,םיניועמה ,םיינועבצה שמשה
 הצק .עדוי ינאש יל המדנ ן תואה תא ןתנש רבדה המ .ןושארה יריש לחה עגר רובעכ
 ,הדבכ םצעמ לפתשה ,בל־יומד הלע יבג לע יליפט ראפב תרהוז ,תחא םשג תפיט לש
 יזכרמה קרועה ךרואל םואתפ וז הקילחה תיפסכ לש הלוג ןימכו ,תבשונ חור לכ ןיאב
 ,חוור ,הלע ,הצק .חתמנו ול חוור ,ןרוקה ואשממ הלעה קרפתהשמ ,זאו ,הלעה לש
 ־תמיעפ ,וב קדס אלא יניעב היה ןמז לש קרפכ אל הז לכ שחרתה וב ןיע־ףרה—חתמנ
 ,"ךושכיש" רמוא ינא ןווכתמב :הזירח לש ךושכישב דימ ספתנ המוקמש הרסח בל
 םלוכ ףטנל םיליחתמו םיררועתמ םיצעה ויה דימ חור־בשמ אב םנמאש העשמ יכ
 יתלחתה רבכש רישה־תיב לש ונוימדב ינמלוג—ןורחאה רטמל ינמלוג יוקיחב דחי
.םידחאכ הלעהו בלה ויה טק עגרל רשאכ יגדקפ רשא האילפה־םלהל ולמלמל

2
 ,םירבדה לכ) םיצעה־יעזג ,םירשגה ,םילספסה ויה םיירהצ רחאלש טהולה םוחב
 ךא ראשנ הרהמ־דעו ,ןמואת־אל תוריהמב םישביתמ (סינטה־שרגמל טרפ ,םצעב
 רוביחב תונשקעב יתכשמה ,חצה קדסה םתסנ רבכש ףא .הנושארה יתארשהמ טעמ
 תויהל היה לוכי הדימ התואב לבא תיסורה ןושלה הרקמב היה ידיבש ילכה .רישה
 םימיב יתרביחש הלא גוסמ םירישה *.קיפאלוו וא ,תיסיסב תילגנא וא ,תיניארקוא
 הווקמש וא יתיסנתהש וא ,ינא הסנתמש ,יח יתויהל ןמיס אלא ויה אל טעמכ םהה
 לש רשאמ רתוי תואצמתה לש העפות וז התיה .םיזע שונא־תושגרב ,תוסנתהל ינא
 םינבא־לגל וא ,ךרדה דצבש ןבא לע עבצ לש םיספל התוושהל רשפא ךכיפלו ,תונמא
.םירהב ליבש ןייצמ אוהו דומעכ בצוהש
 סחיב םדא לש ובצמ תא אטבל ןויסנה :בצמ־תריש איה הריש לכ ,המ־ןבומב ,ךא
 ׳תוששגמו תוחלתשמ העדותה תועורז .ינומדק בל־רצי אוה הרכה ףופאה םוקיל
 •אופא לש תויעבטה ויפג ןה ,םייפנכ אל ,תועורז .בטומ ךכ רתוי תוכורא ןהש לככו
 תא האור ןעדמהש רמוא היה ,םינש רחאל ידידימ דחא ףוסוליפ ,קראמדאלב ןאיוויו
 תחא הדוקנב שחרתמה לכ תא שח ררושמה וליאו ללחב תחא הדוקנב שחרתמה לכ
 תפלוח שממ עגרב ־ובו ,יטיברשה ונורפעב וכרב לע שיקמ אוה ויפערשב עוקש .ןמזב
 תספרמ לש תשר־תלד םערב חיטמ דלי ,(יקרוי־וינ רפסמ תלעב) תינוכמ שיבכב
 תורב אשינ רפאכ־רופא לוח־רגרג ,לפרע־יוטע ינתסכרות ןתסובב קהפמ ןקז ,הנכש
תאירקה־יפקשמ תא ביכרמ לבונרגב שריה ק׳ז רוטקוד ינולפ ,הגונ־בכוכ ינפ־לע

• הינמרגב 19־ה האמה ףוסב רילש .מ איצמהש ,וטנארפסאל המודב ,תימואלניב הפש»
(םגרתמה)
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 היווה לש ףוגל םיפרטצמ םלוב—הלאכש םילבה ינוילירט דוע םישחרתמו ,ולש
.הניערג אוה (קרוי־וינ ,הקאתיאב חונ־אסיכ לע בשויה) ררושמהש ,עגר־תב הפוקש
 "תימסוק היצזינורכניס" לש ןוה הזיא חתפאש ידכמ הברה יתייה ריעצ ןיידע ץיק ותוא
 תושעיהל הווקמה םדאש יתיליג תוחפל ךא .(ילש ףוסוליפה תא טטצמ ינא בוש)
 םיטוטישה דלהמב .תחא־תבב םירבד המכ לע בושחל לגוסמ היהיש ול חרכה ררושמ
 ,בהלנ טסילאיצוס ,רפכה־הרומב יתלקתנ ןושארה יריש תביתכ תא ווילש םייופרה
 לש קודה רורצ ,(הכרבב וז תומד םדקמ ינא בוש) יבאל שפנו ־בלב רוסמ ,בוט םדא
 ותעיסנ לע ותא םיסומינ־תחיש בגא .דימת עיזמ ,דימת ךייחמ ,דימת ומע רב־יחרפ
 לש הדימ התואבו המצע העש התואב ימצעל יתנייצ ,הריעה יבא לש תימואתפה
 תורוחשה תודוקנה תאו תעפושה ותבינע תא ,םילבונה ויחרפ תא קר אל תוריהב
 היקוק לש המומעה הלוק־תב תא םג אלא ,םיינרשבה ויריחנ ילולבד לע תועורזה
 רכז תאו ,ךרדה לע התחנש "תידרפס הכלמ" לש קהבהה תאו ,םיקחרממ האבה
 תותיכבש (םינקדבע םייסור םירפוסו םילדגומ םייאלקח םיקיזמ) תונומתה לש ןמושיר
 ךישמהל םא—זאו ;םיימעפ־םעפ יתרקיב וב ירפכה רפסה־תיב לש בטיה תוררוואמה
 הטלמתנ—ולוכ ךילהתה לש תספתנ־אלה תוטשפה תא רוסמל ידכ וב ןיאש ,חווילב
 דבאש דעצ־דמ) ללכ ןינעה ןיממ וניאש ןורכז הזיא לש ותמיעפ חומב ןכש אתמ
 ,הארמהה קשמבו היקוקה לוקב בברעתנ יתססוכש בשעה־לועבג לש ומעטו ,(יל
.םידדצה־תבר ילש יתורעל הוולשו הריתע תורע יב התיה העש התוא לכו

 ־םייתועיספ עיתרהו ,(יסור לקידאר לש תנגפומה וכרד יפ־לע) הדיק הווחהו ןרק אוה
 .יריש טוח תא תווטל יתבש ינאו ,וכרדב ךישמה ששואמ ךוליהבו ,רוחאל שלש
 ןתואל והשמ עריא םירחא םיניינעל ןותנ יתייה הב הלקה העשה ךותב יכ היה המוד
 .הקספהה ינפל וארנש לככ תוריאמ וארנ אל בוש :יתזרחמב ןיתלחשה רבכש םילמ
 לש הז רק ץונצינ ךשמתנ אל ילזמל .קסוע ינא םילילחדב אמש ינרבע המ־דשה

 לש םייחל ועצמימ תא בישהו רבג בוש עיבהל יתייה הסנמש טהלה .תרוקב־שוח'
 םינטקה ןהיתוזחב ,ךכ־לכ תורהוז ויה בוש יתרקס רשא םילמה תורוש .הילשא■
 וב יתנחבהש ןויפרה יכ יתעדב יתרמגש דע ,יונל םירוזגה ןהידמבו םיטלבומהז

.אוה אווש־ןוימד קר יניע־תיווזמ

3
 לושכמ דוע לע אלא התופה וגויסנ־רסוח לע קר אל רבגתהל היה בייח יסור ןזרח
 היגלאה התקל ,תיפאהו תיריטאסה הרישה לש ינושלה רשועל דוגינב .דחוימ דחא
 לע־לא הממורל היה רשפא דאמ תונומא םיידיב קר .םילמ־לש־הימנאב השק תיסורח
 ,תמא .הרשע־הנומשה האמה ןמ תפרצ לש תיניירויחה הרישה :לדה התבצחמ־רוצמ
 ןיידע הנפ םהילא ךא ,םינשיה םיבצקימה תריקע לע השדח הלוכסא הלמע ינא־ימ’3
 הצר אלש םושמ ילוא—בייחמ וניאש ילכ ירחא וישופיחב בבלה־ךרו ריהזה ליחתמל
 .םיטושפ תושגר לש טושפה םעטיבמ ותוא הניטת תוזעונ תורוצב תוקתפרהל

םיררושמה וקחד םכותלש ידמל םיינוגדחה םיסופדה .התמקנ לע האב הרוצה םליר
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 ךכ ידיל ואיבה תינתייצה היגלאה תא הרשע־עשתה האמה תישאר לש םיסורה
f ol amour־ ל םיליבקמה םייסורה םייוטיבה ומכ) םילמ יגוס וא ,תומיוסמ םילמש
 ולכי אל תומימת םינש האמ ךשמו ,בושו בוש וגווז *revant^ ,)langoureux וא
 שש דע עברא לש סובמאיל ינייפא רודיסב .הזמ רענתהל םהירחאלש םינקיריל
 לש תורבהה שמח וא עברא תא ספות לותלתפו ךורא ראות־םש היה םיילגר
t er־pi איה ךכל הבוט תירטמארטט המגוד .הרושב תונורחאה םיילגרה שלש

bes-chis-len-ni-e mu-ki (הצ־ק־ןיא םיי־ונ־יע אנ־לוב־ס). יסורה ררושמה 
 יתרחבש זוורבה לש וז םוהת יחודמ לא תולקב שולגל היה יופצ ריעצה
 ויה תמאב םיביבחה ;הפי תמגרתימ איהש םושמ קר beschislennie־ב המיגדהל
, (םידובא) utrachennie, (םירהרוהמ) zadumchivie ומכ םייסופיט םייגלא םינממס

muchitel’nle (םירסוימ), גוסמ הלמ .הינשה הרבהב םימעטומ םלוכ ,האלה ןכו 
 ־ינפלש ירט^ה ץחגה שגפ ךכיפלו ,הלשמ דחא שגדה קר הל היה ,התוכירא ףרח ,הז
n) תשגדומ הניא ליגרבש הרבהב הרושב ןורחאה i המעטה האצי תירבעבו ,תיסורב 
 רדגב היה תאז םעש ,םיענ ףטש לבקתנ ךכ .("יע" :הינשה לגרב תאזכ הגושמ
.השודנה תועמשמל הלואג איביש ידכמ רכומ טקפא

.ינמלוח ; ףסכנ ;תפרוטמ הבהא *

 אל .רמדזמה יאוולה־םש ןמוטש תודוכלמה לכב יתלפנ ןכלו ,יתייה םימת ליחתמ
 לכב יד ילב דע עגיתמ ,ילש היגלאה לע ךרפב יתייה למע ,ןכא .יתקבאנ אלש
 ־םעוט לש םייניע־תגוגז תויגיגחב ינושל לע םילמה תא לגלגמ ,לסופו רחוב ,הרוש
 ,הנומתה תא העבק תרגסמה .הבעתנ הדיגב התוא ,אובת אוב תאז־לכבו ,יעוצקמ הת
 ־-םשה־יוניכ וא רצק לעופ) םילמ לש שודנה ןרדס .הפיצה תא הבציע הפילקה
 רחאלו ,הבשחמ לש שודנה רדסה־יא תא דילוה (רצק םצע־םש—ךורא ראות־םש
 ויתויזה" :השגדהבו םוגרתב) poeta gorestnie groyozi ןוגכ יהשלכ הרוש
( םידרו) rozI־ב תמייסמה תזרחתמ הרושמ סונמ היה אל ("ררושמה לש תומוגעה
 םירשקנ םימיוסמ תושגר ויה ךכו .(םימער־תופוס) grozi וא (םינביל) beryozi וא
 יוהדה הליתפ ידי־לע אלא ךנוצר לש תישפח הלועפ ךותמ אל ,תמיוסמ הביבס לא
 ינאש לכ יכ יל היה ירב ךכ ,ותמלשהל יריש ברקש לככ ,ןכ־יפ־לע־ףא .תרוסמ לש
 הילכ־תיומד םיחרפ־תגורעב יטבמ יתדקימ רשאכ .םירחא וארי יניע דגנל האור
 לע ההותה הנטק הלמנבו רמוחה־תמדא לע חנומ דרדרו תרתוכ־הלעב יתנחבהו)
 טישפה םש םוקמ ,הנביל־עזג לש םחשומה ורובטב יתנייעשכ וא ,(למקה והצק
 תאש יתנמאה תמאב ,ריינכ־הקדה ,ןבל־רוחש הדוקנה ותפילק תא ןוירב הזיא וילעמ
 םידרו) utrachennie rozi ןוגכ ילמ לש םסקה־ףיעצל דעבמ ארוקה טולקי הלא לכ
ל ע זא הלע אל ;(םירהרוהמ הנביל־יצע) zadumchivoy beryozi וא (םחיל סנש
 יב ןיחבהל ןיאש םוטא ריק ,םצעב ,אלא ויה ףיעצ אל וללה תולדה םילמהש יתעד
 •יתיקיח רשא םינטקה םילודגה םיררושמה לש םיקוחשה םיסיסרבו םירבשב אלא
יאבוה היתוחולש רדג יתיאר ,הרז ריע לש רדוק רוורפב ,םינש רובעכש יל רוכז
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 ותעשב םהילע וריוצ תויח .דדונ סקרק לש ותרדג הארנכ ושמיש וב רחא םוקממ
 היה רויע יאדו שדחמ םרביחו םיחוולה תא ריבעהש ימ לבא ;זירז םיצע־ףלקמ ידיב
 םידחא אלא דוע אלו) תויח לש םידרופמ םירבא קר רדגב וארנ התע יכ ,ףרוטמ וא
.ליפ לגר ,הרבז לש שאר ,המוח ךרי—(ךפוהמב םהמ

4
 ןוגכ ,תומומע תוחונת וא תוישע רפסמב תוצרמנה יתועיגי וניוצ ינפוגה רושימב
 תובישח םהל ןיאש םיעטקל הקרפתה בוש ולאמ תחא לכ .הביכש ,הבישי ,הכילה
 והנשמו ןגה יקמעמב טטושא עגרש היה רשפא ,לשמל ,הכילהה בלשב :תיבחרמ
 וזיא םיקלסמש םואתפ יתייה שח ,לשמל ,הבישיה בלשל רשאב .תיבה ירדחב ךלהתא
 םופריפ ,ימאשו ,תיזכ ונממ םועטל יתקפסה םא וליפא רכוז ינניאש והשמ לש תחלצ
 ןחלושה שארב המוקממ ,ןיע תחקופ ,הגאד תע לכב הכרדכ ,תילאמשה היחלב ינבצע
 —ריבסהל רמואכ שאר םירמ יתייה .ינובאת־רסוחו םוגעה יחור־בצמ לע ,ךוראה
 לקמו ,ךרדה ילושב ץע־םדג לע ידבל יתייה בשוי ינאו ,היה־אלכ היה ןחלושה לבא
 ;םחמחשה לוחב םילגעמ־םילגעמ םונורטמ־תועונתב טטרשמ ילש םירפרפה־תשר
.הצירחה קמועבש םייונישב םיעבומ םינושה םיעבצהו ,המדא לש םיגועבצ־תותשק
 ילב טעמכ .ללכ ישפנ תא יתעדי אל בוש ,תומל וא יריש תא םייסל רמוא יתרמגשמ
 היהש חונזהו בוחטה ,רקה רדחב רוע־תפס לע הקווד בוכש יתאצמנ העיתפ לש ץמש
 ,לוכיבכ םילחוזה דחאכ אפוק ,םייפא יתבכש וזה הפסה לע .יבס לש ותדובע־רדח םעפ
 לש תוינוחרפה תויומדה לע םיפרפרמ יתועבצא־יקרפ ויהש דע הטומש ידימ תחאו
 הקירומה היחמצה התיה ןיידע הז םישוח־ןופלעמ ןכ־ירחא יתצקהשכ .חיטשה
 חזימ לש והצק לע ןדקרפ יתייה לטומ התעש אלא ,הטומש הדוע יעורזו ,המוקמב
 לש םילשחנתמה םיינרשבה םהיללצו ,ויה תוישממ יתעגנ ןהב םימה־תולצבחו ,עוער
 םיטשפתמ ,בצקב וטטר—תולדוגמ תובמא ,הלעמ לש ויד־ימתכ—םימה לע ןומלאה ילע
 תוקמקמח תורהבל םילגועמה ןהילושב תורבשנ ויה ןצווכתהבש תוהכ תועקפ םיוותמו
 יתרזח .םיששוגה תווצקה תא שדחמ תובצעמו בוש תורבחתמ ויה וללהו ,תולזונו
 ךוראה יפוג ןעשמ היה הנהו בוש יתאצי רשאכו ,ילש יטרפה לפרעה־דאב יתעקשו
 ןיב ,עקרקה לע התע וענ ,ידי הלפתשה םהיניבש ,םייחה םיללצהו ,ןגב ךומנ לספסל
 םתובישח הטעמתנ הכ אוהה בצמב .ימימ־ קרקריו רוחש דוע אלו לוגס לש םינוג
 ותרהנממ יתאצי וליא עתפומ יתייה אלש דע היווהה לש םיליגרה הדימה־ינק לש
 רשאכ ,ךפיהלו ;היוקיס לש ימואלה רעיל וא ,ןטראגריטל וא ,יאסרו לש ןגל רשייה
 ,ונממ ץיקאשכל ,אצמיהל טלחהב ינא ןוכנ רבכשמ םישוח־ןופלע ותוא םויכ ילע אכ
 חונ ףנע לא הצוחל ינטב ,יתורענ־ימי לש רמונמה לספסל לעמ ,םיוסמ ץע לש ומורב
.םירחא םילע לש םהיללצ ועוני םהילעש םילעה ןיב ,הטומש ידימ תחאו הבעו
 ברעה־תחורא ןומעפ לש ולוצליצ םימעפ .םינושה יבצמב ינועיגה םינוש תולוק
 ךומס םש־יא .הניגנ־תבית לש תינמרוצה התניגנ ןוגכ ,תוחפ חיכש והשמ םימעפו
יתגפסש םייעצמא־יתלב םימשר ךמס לעו ,התידי תא בבוסמ ןקזה דוונה היה תוורואל
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ם יריוצמ ולש ילכה תיזח לע .יבוכר־טוממ יחור יניעב והאור יתייה תומדוק םינשב
ה יה םעפב־םעפכ .םילקד־ייומד הברע־יצע ןיב םידקרמה םיינקלב םירכיא ינימ ויה
ת חריקה הפוקה לש תיאצחהו הדופאה תא יתיאר .r לא דימ הבוכראה תא ריבעמ
ת טרומ התיהש תרשרשה תא ,הפרע לע .דירטה הפמה תא ,הנוראווצ תא ,ולש הנטקה
, הכו־הכ םידמועה םיתרשמה תאו ,היבואכמ תא אילפהו שיאה הב ךשמש תמיא־לכ הב
. םתומכ ןיאמ םהיניעב ןח ואצמ הפוקה "יטוטהל״ש םע־יטושפ-םיכחגמו הפ־ירועפ
ו רקנ ,ריינה לע הלאה םיניינעה תא הלעמ ינא וב םוקמל ךומס ,םושלש־לומת ךא
ת מוסרפ־תועדומב התא האורש םיינריעו םיאירב םידלי םתואמ) ונבו דחא רכיא ינפל
ו ל חינמ—םיאנס־רוגב ללעתמה ריעצ לותח הארמל ורדבתה ךכ שממש (תוסיידל
ת תש ופוג ,דוע ול היה אל ובנז רקיע .וילע קנזמו רזוחו םינש וא חפט ידכ ץורל
ה לובחת הנועמהו ןטקה רוציה הסינ ,הצירב טלמיהל היה לוכי אל בושש ןויכ .םד
, עקרקה לעש לצו רוא לש הסיפב גומיהל ידכ ודצ לע בכשו רצענ אוה :הנורחא תחא
.והוריגסה תודבכב תומשגתמה ויתועלצ לבא
ה ניגנה־תונוכממ אוה ףא ,ברעה יללצ תוטנ םע לעפוהש ,יתחפשמה ןופומארגה
ם ש םידידיו החפשמ־יבורק וצבקתה הב תספרמה לע .יזורחל דעבמ עומשל יתלוכיש
יגב לע תובוהא ויהש ,לוכיבכ "תוינעוצ תוסנמור" ןתוא זילפ יושעה 1רם1שמ קיפה
ם ייוקיח וא—םינעוצ יריש לש רתוי וא תוחפ םיינומלא םייוקיח הלא ויה ?רוד
, קוהיג ןימב קסופה ינוגדחו קומע יהנב אטבתה םהבש ינעוצה .הלאכ םייוקיחל
ד ורצה לילצה תא הלא ודילוה םבטימב .הבהא־הלוח בל לש ןזואל־תעמשנה ותריבש
ר דנסקלאל דחוימב ןווכתמ ינא) תמא־יררושמ לש םהיתוריציב םשו־הפ דיערמה
־ יכר טע־ישנא ידיב ובתכנש םישאפאה ינומזפל םתוושהל רשפא ,םערימב .(קולב
ת יעבטה ןתביבס .םייאזיראפ הליל־ינודעומב רשב־תואירב תוריבג יפב ועמשוהו גזמ
ת ורדשו םתחירפב ךליל־יצע ,יכב־יפוטש םירימזב תעפושמ .דתיה תוסנמור ןתוא לש
, םלוקב ולסליס םירימז םתוא .תוזוחאה־ילעב לש םהינג תא וראיפש םישחלמה םיצעה
• בהול םודא לש םיספ םיגוש םיהבגב םיעזגב תעקושה שמשה העצר םינרא־שרוחבו

י נופדר דוע המ־ןמז ךשמ .ךישחמה בוזיאה לע היה לטומ ומכ םעופ ודועש רובמט
ט קשה בושב .הדורצה וטלארטגוקה תרמז לש םינורחאה הילילצ םימודמידה־רואב
.ןושארה יריש היה ןכומ ותומדק לא

5
ל וקה־ילוסליסל ץוחמ ףא םירחא לשמ הברה הליכהש ,הבולע תחקרמ וז התיה ,ןכא
ת ורבתשהלו בשטויט לש ומערמ דה לע קר היה רשפא חולסל .םייניקשופ־ודבספה
ץ קוע" תא יתרכזהש לפרועמב יל רוכז ,רתיל רשאב .(Fet) טפ לשמ רוא־ןרק
 ירוניצ תומדב יל רייטצנ רבד לש ותימאלש) vospominan'ya zhaio—״ןורכזה
- (תאז רמול יתזעה אל ךא ,בורכה־לחז לע קושיפב בוכרה הדלוחה־בובז לש הלטה
ם יטוקילה ויה לכמ םיער .הקוחר הניגנ־תביתב רוצאה ןשיה־םלועה־םסק לע והשמו
הדוד ?קסנאגיצה סופיטמ ןיטנאטסנוק לודגה ךיסנהו ןיטכופא ינומזפמ םישיבמה
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 םג העT איהו ,תונשקעב יכותל םתרידחמ הנויה ידמל בל־תדדוצמו הריעצ תחא
 רוניכ־תשק ובש ,(A Une Femme) הייוב יאול לש םסרופמה עטקה תא ךיפשהל
 לשמ םילבה יעפש םג ומכ ,תירופאטימ הראטיג לע ,הכרדכ־אלש ,תנגנמ תירופאטימ
 אוה רתומל טעמכ .התיילמפ־ישנו הניראצה יניעב םוצע טיהל—סקוקליו רליו הלא
 וא הרמת ,הילד—הבוהא לש הנדבאב ילש היגלאה הקסע םיאשונה דצמ יכ ףיסוהל
 אלא הב יתשגפ אל םלועמ ,היתבהא אל םלועמ ,יל הדבא אל םלועמש-הרוניל
.הדבאל ,הבהאל ,השגפל יתייה ןמוזמו־ןכומש
 יכרדב רישה ימע היהשכ .אלפנו הפי רבד יתבתכש יתנמאה תלאונה יתומימתב
 ויה ובש קוסיפה־ינמיס וליפאש דע ךכ־לכ םלשומ לבא ,בותכ־יתלב ודוע ,התיבה
 לע ךרבת ימאש קפס יל היה אל ,ןשי שיא לש ורשבב רכ יטמקכ יחומב םיעובט
 היהת הלילה הקוודש רשפא יכ יתעד לע ללכ הלע אל .הואג לש ליג־תועמדב ילעפ
 חבש־ירבדל רתוי יתקקותשה אל ימימ .ןיזאתש ידכמ הברה םירחא תוערואמב העוקש
 יתיאר אלש ,ץראה תפשח ללגב יתייה זגרנ .העיגפל רתוי חונ יתייה אל םלועמ .היפמ
 יתנחבה אל ותוטשפתהב םגש ,עיקר לש ולוטריע ללגבו ,תורדק התסכתה ךיא ללכ
 הלילה־ימש ויה ,גומנה ילועשמ תפשל ובצינש םישטשוטמה םיצעה ןיב ,לעממ .םדוק
 ,םיבכוכ תוכרעמ לש האלפנ היבוברע התוא התיה ןהה םינשב .םיבכוכ בורמ םירויה
 ־לב השוחת יב תררועמ דוהה־ארונ ןויזחה ראש לכו םייבכוכ־ןיב םיללח ,תויליפרע
 לע ךפוהמב ץראה ןמ יתייה יולת וליאכ לשמ ,תחצינ הלהב לש ,הליחב לש ראותת
 עגר לכב ךא יבקעב קיזחמ ודוע ץראה לש הכישמה־חוכש ךות ץק־ןיא ללח תפש
.ינממ תופרהל לולע אוה
 תיבה היה רבכ ,(ימא לש םיחרואה־רדח) הנוילעה המוקב הניפ־תונולח ינשל טרפ
 םילמה רודיס תא דורטל אלש ידכ ,תוריהזב ,טא־טאו ,ינסינכה הלילה־רמוש .ךושח
 יגרובסרטפה "׳ץר״ה ,הפסה לע החנ התיה ימא .תוגרדמב יתילע ,באוכה ישארב
 הסוכמ ןחלוש לע קיהבה ןבל ןופלט .הנצחב ,חותפ אל ,ינודנולה םמייטהו הדיב
 תינופלט האירקל הפצמ הנויה ןיידע ,תרחואמ העשה הנויהש ףא .הל ךומסב תיכוכז
 דיל הדמע הסרוכ .המחלמ־ברע לש תוחיתמה תמחמ גרובסרטפב בכעתהש יבאמ
 והארמ םצעלש ,הלש בוהזה סלטאה יופיח ללגב התוא יתפקע דימת לבא ,הפסה
 לק לועישב .הליל־ קרבכ ילש הרדשה־דומעמ טשופו ףעתסמ ץנושמ דער היה
 ,דגנמש ריקה ןמ ןיע יתערג אל ךכ ךותב .םלקדל יתלחתהו םודה לע יתבשיתה
 םינשיו םינטק םימולצת הזיא הבר הכ תוריהבב רוחאל־הפקשהב ינא האור וילעש
 לש היצח ,םיריעצ הנביל־יצע) ב1מ1ס לש םימ־רויצ ,תולגלגס תורגסמב תויללצו

 תאמ יאסרווב ויתס לש רדהנ רויצ ,(דאמ יחולחלו סמסמתמ לכה—ןנעב־תשק
 לש ןתיב ותוא בוש—התורענ־ימיב ימא־םא התשעש ןורפע־םושירו ,האונב רדנסקלא
 האוגבו ב1מוס לש תונומתה .םיבולש םיפנע םיכוכס םקלחש םיאנה ויתונולח לע ןג
.םאלוי אל םלועל ןתיב ותוא ךא ,יטייבוס ןואיזומ הזיאב התע תואצמנ
 הכ החיתפ־תולמ וסונש םוקמ ,ןורחאה רישה־תיב ףס לע עגרל ינורכז ההתשהש םע
וז הקווד יניעמ העמיק התע הרתסוה תועטומ תוסינכ לש הרוש ללגבש דע תובר
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 תא םייסל יתרהימ .לוקב חור תפאוש ימא תא יתעמש ,רבד לש ופוסב הרחבנש
 המכ" .תולעפתה ךותמ הכייח הינפ לע ורגינש תועמדל דעבמ .הב יתטבהו םולקידה
 די־לש־יאר יל הטישוה ךלוהו־רבוג הכויחב ךורה דועבו •,הרמא ,"הפי המכ ,אלפנ
 ,יתמ עדוי ימ ,יתכעימ םש םוקמ—ילש יחלה־םצע לע חרמנש םדה תא האראש ידכ
 רתוי יתיאר ינא ךא .יפורגא לע ייחל יתנעשה תעדה ־חסיהב רשאכ םטופמ שותי
 לש דבלב םייריש יתאצמש תעזעזמ השוחת יב .דתיה ילש יניע ךותל יתטבהשכ .הזמ
 בושל יתניב הכרצוה למע־ידבש הפדנתהש תוהז לש תויראש ,ליגרב יתייהש המ
.יארב ןצבקלו

(םרפ ןועמש :םוגרת)



תירורהס >ד*ש העברא :הרפש .ש
א

ד מעמ קיזחהל השק
ב הזמה בולכב
ם יכתה תא םיפכמ הלילב
ם ויש ובשח2 אלש קשב
ן ושיל וכליש
ןושיל

ב
ת ומדא ילגר יתפצ
ל וחב תובקע םדכ
יפוג םשב חלה
ת וצא םיגדה חירב
ת ורוזש תוקרן

י רעש תעלקמב
ת צרוק החפה תדוצמ
ם יה לא
ל א ץפנתמה
למנה ינבא
ןשת
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ג
ולש שארה שיא לכל
קבחל
ןרועש ולפא
בגכ ספסחמ
 תומוסק ןהיגרפצו ןינתה
 קבחל ולש שארה שיא לכל
-םץהב
n r תוכמ תועבג
הבהא תלוח ינאו
ןוליא קמעב

ד
 םיבהואה לש םילשורי
 ולסכ וו תימ חרי
איגה לע חרוז
ינפל
דיב די םיקיזחמ
רבל
השעת המ
תיממשה
- םילשוריב



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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ןךא לע ףנע ותוא ,קוצה לע תדמוע ינאעפ

וילברטצאמ ףסאו ךולה לומתא ןכותל ופסא יניעע

יתיארב האור ומכ ,תראומה ותוקר; אולממו

.וילפרע לובגכ םיה תאו תוקותעה דיעה תועבג תא

.המוחרה ורצח עצמאב תרמצו עזג ןיכ ןרא לע ףנע ותוא

 דציכ .יאדו הזוחא הנדוע .ויטחמ ןיב הזוחא הנדוע יניע תגרע
חורב ענ אוה םאה חנ אוה םאה ,הז עגרכ ודמע לע אוה

ז דצה ותואמו ןולח ותוא ותיארב האור ,עממ יניע תגרע ,איה םג איהו

*
תמאב .דחמ םיצע .ןתסכ :הלגרתה ץעה

ערע לע הצק עח ערע לע הצק המדאה ךותב

:הלגרתה ץעה רבכו ,ץסינ-ילע־ללעב הלוע תוקך^־קרבו

 הסיבכ־תוספרמ לע תורוע עלע וידצ ינעמ ,ןתסב

.תמו םתכמ ,ריפאמ חיט לע תורגסמב

- םינתסב הראפ אלע - ןתסבה םא ללזעל רעפא
עבגה־הרעמ לא ולכ לכ תא ךעמ אוהע םלוח

חתפת ובע םוקמכ ךרדה ןימיל רצענו
רבצ־תופפ־תורדג םעו - .םיה־תרהנ לא הצורמב עתפל

.םינבא לע יעו ררופתמו קוחע םוחו

םיעער .עמעל רעפא־יא .תעדל רעפא־יא

.םדא-ינבו תוינוכמ .בוחרב
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 ,ברעה תירחא קמעב ,ןתסב ךותב
 רקבב .וירוהרה רבס תא םדא ריתסמ
 .םילעה לא רואכ תוגרוע ןהו ויתובשחמ תובר הרד המדנ
 ןפגה לא ונממ ךיא עמשל היה ןתנ טעמכ
.םילמ תולחתהכ תוציטצמ ןה הנאתה לא ןפגה ןמו

 ץראה לכ לש האולה שפנה הטשפ רשאכו
 היתועבצא-תבצב הזחאו םויה ימגפ תובךב
 תמאתנו דאמ וטעמתנ ובל יזמר ,םיארבנה לכב
 ,חמוצ־תגרדמב יוצמ ןתסב ךותב םה יכ םהל
.טמקתנש ףרט םע ,הלישבה אלש הבנע םע

 -יבגר ,רה-עלסב העוקש תג
 רורב םויה ,רק עיקר לומ לא המדאה
 לדגמב הממשו המרע טעמכ םרכהו
.הדבאש תא ישפנל בישהל יתשקבש ינאו

 בוטה ובצע יבחרממ ךשמנה חורה
.ידכב אוה ףא וילאמ ומכ ןגנתמו
 תוהד תונומת ירזג ןיעכ םיבהצו םיקד םיל?
.ואצמא אלו רבד ישפנ הדבא .ידיאל םיבישק?



ןיצינ׳זלוסל ׳ו2ו4 טסוגוא" :בוקסל תימלוש

הבהאב ,ןדליג יתור רכזל

 ,םינוש תורוקמ םירסומ ךכ ,ובו ןיצינ׳זלוס םסריפש יעיברה ןמורה אוה 1914 טסוגוא
 ונינפלש ?לחהש ,ותומלשב רפסה .תיתורפסה ותריצי לש תרתוכה־תלוג תא האר
 דוע ותישארש ,היסורב תורדרדיהה ךילהת לע עיבצהל רומא ,ותחיתפ קר אוה

 ־תכפהמש ןאכמ ;דסמימה לש ויטעב הלפמ ,1914־תמחלמ תישארב התלפמב
 היסור התיה רבוטקוא■ תכפהמ אלולו ,הלפמה ןמ תיחרכה האצות התיה רבוטקוא
.ילרביל רטשמל העיגמ
 םהיתוחוכמ קלח תכישמ ידי־לע ,םתירב־תב תפרצ לע םינמרגה ץחלמ לקהל ידכ
 הכרעמה .תיחרזמה היסורפל ושלפו הירטסוא דגנ הכרעמב םיסורה וחתפ ,החרזמ
 ןאכ וגישה הליחתב .ןיצינ׳זלוס לש שדחה ןמורה תלילע איה תיחרזמה היסורפב
 ־יווקל וגאד אלש יפל תלעות םהמ קיפהל וליכשה אל םה ךא ,תונוחצנ המכ םיסורה
 תוידוס עצבימ־תודוקפ תרבעהבו ,תונושה תודקפמה ןיב םואיתלו םיחוטב הקפסא
 ךותמ ,הליגר ןושלב ,תיפרגלט ועידוהש המ ועידוה אלא ןפוצב ושמתשה אל רתויב
 תא ופילחה ,ואולמב הז לדחמ ולצינ םינמרגה .וניבי אל םינמרגהש תלאונ הנומא
 םיאיבצמה תא תיזחה שארב תימעהו ,םינושארה תוברקב םהיתולפמ ירחא דוקיפה
 תואבצ ורתיכ ,םיסורה לש דעצ לכ לע שארמ ועדיו ליאוה .ףרודנדולו גרובנדניה
 םנוחצנ תא ולחנו בונוסמאס לרנגה לש ויתוחוכמ תויסור תודגוא שמח םינמרגה

 רתוי תצק" וז הכרעמ התיה ,׳גרו׳ג־דיול ירבדל 313.14־ב גרבננאטב ללוהמה
 גרבננאטב הפוס .הלש םילרנגה תויועטמ תפרצ תא ליצהל ,תיריבא היצזיבורפמיאמ
*."רמו ער היה

Odham Press, London ,׳א ךרכ ,(תילגנא) ׳גרו׳ג דיול לש המחלמה־תונורכז *

 ירסח ,תוחוג־יפדור םילרנג בכרומה ,ןוילעה דוקיפה תבוחל הלפמה תא ףקוז רפוסה
 ויה םינכומש הלאכ ףא ןאפי־תמחלמ לש ןויסנה ןמ ודמלש םהב ויה ,ןכא .יברק ןויסנ
 ,הרושכ םילהנתמ םיניינעה ןיא יכ שחש ,בוגוסמאסכ ,תדלומה ןעמל םשפנ תא תתל
 לע העידיה עמשל דבאתמ אוה ףוסבלו הערה ינפ תא תוטהל חילצמ אוה ןיא לבא

 ףרה ילב וגש ,םדיקפתל ומיאתה אל םידקפמה לש עירכמה םבור ךא .תוסובתה
 תורתוס תולועפ לשב שבתשמ גשיה לכ .תחפ־יפ־ירבע לא תואבצה תא וכילוהו

 םימלש םימי תודעוצ תוביטח ,םייק וניא וליאכ ןיעידומה ,ןהינימל תודקפמ לש
 םוקממ םילימ תורשע תוסייגה תא םילטלטמ ךכו ,ואצמל ילב ביואה תא שפחל
 בערבו תועסמב םילייחה תוחוכ תא םישיתמו ,הרורב הרטמ ילבו ןוזמ ילב ,םוקמל
׳תוזגפהב ,תוימואתפב תאז השוע אוה ףקות ינמרגהשכ .תחא היירי ורייש ינפל דוע
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 רשאכ ,תינכתו ןוגרא לכ אלל ,תלהובמ הגיסנ תומרוגו םיבר םיללח תוליפמה םימיא
.הארונ היסומלרדנאב וידחי םיבברעתמ םיגוסנו םימדקתמ תוחוכ
 םיאנתב ברקל ןכומ ,ןמאנ ,רוסמ שיאכ יסורה לייחה תא תוארהל ץמאתמ ןיציג׳זלוס
 תודמעב תינשקע הדימע ךות המחלמב חצנל ותלכי לככ השועה ,רתויב םישק
.הקוצמ לכב הובג לארומו הישות לעבכ ,וירבעמ םילפונ םיללחשכ תוזגפומ
 םיפתתשמה אבצה־ישנא תא הז לומ הז דימעהל המגמב אוה רפסה לש ורקיע
 ־ירסחו םישיא ילדח םיארנ םינורחאה דועב .םינוילעה םידקפמה ץמוק תאו תוברקב
 ןניא תושפנה לש ןהיתויווחש ןויכמ ךא .םהבש בוטה לכב םירחאה םיגצומ ,שעמ
 םינומהה תא תואצומה ךותמ אלא ,ןתביבס תראה בגא ,ישיאה ןנויסנ ךותמ תורסמנ
 הזיחא ןיאבו ,ןלרוגב תופתתשהל הזיחא־תודוקנ ארוקל ןיא ,םיינומלאה ,םילודגה
 וא וז תומד הכוז וליפאו .ותרטמ תא איטחמ רפסה אצמנו המלש היווחה ןיא וז

 תוברק ךותב םיששב־הלטב איהו ידמ טעומ הילע רפוסמה ירה ,והשלכ דוחייל תרחא
 ךותמ ארוקה התוא ריכיש תחת ולשמ םילמב התוא ראתמ רפוסהו ,ץק־ןיא תועסמו

 יינסראו ,םינחתותה־לבפדלפ ,הגינרי׳צ יבגל אוה ךכ .החישו התוגהנתה ,הישעמ
 םהב אצויכ .רשי לכשו תוריסמ ךותמ לכל םינוכנה םע ־יטושפמ םהינש ,בוירדוגאלב
 קי׳צשרופרפב ןידה אוה .וירוענ־תובהלתה לכב ברקל ךורעה ,בונוטירח קי׳צורופדופה
 לופיש ידי־לע וייח תא ליצהל ומצעל הבוח האורה ,געלנה טסילאיצוסה ,׳ץיבטרגיל
 ,בטיי ןכ ערייש לככ ,ותעדל .יטסיראצה רטשמל עייסל הצור אוה ןיא יכ ,יבשב
 דצל ,תונלטב בורמ הכרעמל רזוח אוה ףוסבל .הכפהמה אוב תא שיחת הערההו

 ותחפשמ לאו ׳ץיבטרנילל סחיתמ ןיצינ׳זלוס) בצניטורוו ,ןמורה לש ישארה רוביגה

.(הכפהמה דגנ ותפקשה תא תעייסמה הינוריאב
 .יוטסלוט לש • םולשו המחלמ םע האוושהל ספתהל אלש רשפא־יא רפסה ארקמל

תיתורפס הריצי ארוק התאש תמיא־לכ טעמכ תענמנ־יתלב איה תאזכ האוושה
 םיברועמה םישנא לש םהייחבו תולודג תויאבצ תועונתב תחא־הנועבו־תעב תקסועה
 הסיפתב ןה תטלוב 1914 טסוגוא לע יוטסלוט לש ןמורה תעפשהש םג־המ .הב

םהיגשיהבו ומדוק תפקשהל ןיציג׳זלוס דגנתמ םא םג ,תובר תויומדב ןה תיללכה
 ילויה חוכש ,ותפקשה תא ךירפמ אוה ןישורבפו בודולוו׳צינ ,םוטרמכ םידקפמ לש
 ,המחלמה ךלהמ תא עבוקה אוה ,רוביגה וא דקפמה ,טרפה אלו וב לושמל ןיאש

טסוגוא״ל "םולשו המחלמ" ןיב טרופמ תומיעל םוקמה ןאכ אל .הב םישועה םינומהה .
 תא תוצסל ידכ ללכ םהב ןיא םאש ,םיטלוב םיווק המכ לע בכעתהל יואר ךא ,״1914

  I ותמרל עיגמ שדחה רפסה ןיא המכ דע ריהבהל םייד ,יוטסלוט לש ותריצי תלידג 

.ןשיה לש
 ןה תודיתע הרואכלש תויומד המכב ורפס תא ליחתמ ןיציג׳זלוס םג ךכ יוטסלוטכ י

םישנאה תא ריכהל םידמול יוטסלוט לצא .אבהל רפוסיש המב דבוכ־זכרמ שמשל

 המישרב םיאבומה הז רפסמ םיעטקה תא .1953 ,םילעופ־תירפס ,גרבדלוג האל ,תירבע
.ל.ש—.ימצעב יסורה רוקמה ןמ יתמגר
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ה ביסמב לכ־םדוק םתוא םישגופ .םייחב םדא־ינבל םיעדוותמש ךרדכ ,טעמ־טעמ
ל ע םהיתובוגת ,תוחישב תועמשומה םהיתועד דמס לע ,העמיק םהמ םימשרתמו
ן כמ־רחאל תועיפומ תוירקיעה תויומדה .הזל הז םהיסחיו םהיסומינ ,םתוא בבוסה
ת א אלמל תודיתעה תושפנ לא רשקב תואבו ,רתוי תוימיטניא ,תורחא תורגסמב
ן הילא םיעדוותמ תוימיטניאה תורגסמב .תידדה תוברועמ תויהלו רפסה לש ובור
ה רקי רשאכ םירחאמ קחרתמו הלא לא ברקתמ התא .ןהיתונוכת לע םידמוע ,רתוי
; ךילע םיבוהא הלא .תירקמ ,תמדוק השיגפ רחאל םצמוצמ גוחב םינמדזמה םישנאל
ר בועה לכב״סמע ףתתשמו שח התא ,רבד לש ופוסבו .םייוזב וללה ;םיאונש—הלא
.םהילע
 ךותמ אל ךא ,רפסה תליחתב םירוביג המכ םיעיפומ ,תאז דגנכ ,1914 טסוגואב
ק סופ הרהמ־דע .םהילע דיעמ רפוסהש המ ךותמ אלא םתוא םיריכמ ונא םהיתוכילה
, הלאה םישנאה ימ ונא םיחכוש ;םהיטרפל תוברקה רואת ליחתמו םהב קוסיעה
ר צק ןמז ךשמל הז ףאו ,םידומע תואמ תאירק ירחא םהמ םידחאב םילקתנ ונאשכו
ט ושפ תויומדה .םצעב ,רבודמה ימב רוכזל ידכ תינרוחא ףדפדל ונילע בוש ,רתויב
.ןורכזב תוקקחנ ןניא ,הייחתל תומק ןניא
, אבצה־שיאל ,קומע םזיטוירטאפ ךותמ ,הנותנ ,ןיצינ׳זלוס לשכ ,יוטסלוט לש ותדהא
י וטסלוט לש םעה־יטושפש אלא .םע־יטושפל טעמ אל ,המחלמה תכאלמב השועה הז

ל דבהה המ-ןיצינ׳זלום לש ןמורב וליאו ,םהיתוכילהבו םהיתונוכתב הזמ הז םינוש
? לשמל ,הגינרי׳צ ןיבל בוירדוגאלב ןיב ידוסיה
. האלמ תוריהבב הכרעמה תא האור ארוקה ךא ,הארונ היסומלרדנאה יוטסלוט לצא םג
. ארוקל תרסמנ איה םהיניעל דעבמו ,םימחלנה ןמורה ירוביג םישח היסומלרדנאב
, תוריבכ תוזגפה ,םימוצע םיפוג לש תועונת ראתמ אוה ?ןיצינ׳זלוס לצא המו

, ךופה ןוויכב םיפלא־תורשע לש תוגיסנ ,דחא ןוויכל םיפלא־תורשע לש תומדקתה
ה תא ןיא רפסב םיאבומה םינותנה לע רקחמ ךרוע ךניא םאש דע היבוברעב לכה
ד ציכו ,גוסנ אוה ןיינמו תיזח וזיאב ףתתשה ןוילטב הזיא ,אצמנ התא ןכיה עדוי
ם חי לכ דבאמ התא—רקיעהו ,שחרתמב הנבהו רשק לכ דבאמ התא .לכה שחרתה
, רומאכ ,םא םג ,יחה םדאה תא האור ךניא ,םיצע האור ךניא רעי בורמ .השענל
.םדוק הב תלקתנ רבכש תרחא וא וז תומד םשו־הפ הצצ
א וה .םינחתותה־לבפדלפ ,הגיניר׳צ הנה .תאזכ תחא תומד לע ,עגר ידכ ,אג־בכעתנ
ו נל רפוסמ ןאכ ףאש אלא .רומוה־שוח לעבו ברק־ילא־שש ,ץימא ,המזיו הישות בר
ם ע האוושה הלוע הילאמ .ודיב ןיא טעמכ םישעמ .םירבדל ןימאהל ונילעו אוה הזכש
׳ ובל*ץמואבש ,בבלנ םינחתות־ןטיפק ותוא ,םולשו חמחלממ ןישוט לש ותומד
׳ תכרעמב ןברגנש דיל םיתפרצה תומדקתה תא בכיע הרטמב ותוקבדו ותדמתה
ר ובעכו ,םיענו בוט לוק םש־יא עמוש יירדנא ךיסנה ? וילא םיעדוותמ ךיא .ץילרטסוא
ף חי בשויה ,ךלכולמו הזר ,המוק־ןטק ןטיפק הז לוק לש וילעבב ריכמ אוה ןמז
ה מגוד שמשמ וניא ,ןיצקכ ,אוהש לע הביחב ותוא םיחיכומ לכהו לכואו הניטנקב
בותכ יוטסלוט לש ורפסש אלא .ארוקה לע בבחתמ אוה רבכו .ויסומינב םירחאל
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ל ש ותרובג תשרפב קפתסמ יוטסלוט ןיא .ינש דממ ול שי רבד לכ .אלפנ ןוזיא ןימב
 ותנובתבו הלודגה ותוונע ייוליגב ,םדא לכלו וישנאל םוחרהו םחה וסחיב ,ןישוט
, בולעו םונצ ,תחא די עטיק ותוא םיאצומ ונא בר ןמז רובעכ .הקומעה תיממעה
ח ילצמ ,לודג אל קרפב ,ןאכו .בלמ חכשנ ,ולוכ סופיט־עוגנ ,חדינ יאבצ םילוח־תיבב
ל ודגה ורפס לכב ,הבר המצעב םג םא ,הלעמ ןיצינ׳זלוסש המ רוסמל יוטסלוט
ם ג רשא ,םילוח לש תלדבנהו תקתונמה הטינלפה ,דדובמה םלועה *:ןטרסה ףגא
ם ילדלודמ םירבא אלא םניא בוש םישנאב םיבושחה וא םירוביגב םילודגה ויה םא
ם הל שי ,םהל םידחוימה םייחה־יכרע םע ,הקוצמל םהירבח םע דחי קרו הרבחב
.והשלכ םויק
ם ישטונ םיגוסנה תואבצהש ,גרבנדיינ ריעב ,יאבצ םילוח־תיב שי 1914 טסוגואב םג

, םשפנל םיבוזע םישנא לש םהיתושגרה תולעהל תניוצמ היצאוטיס :המוד .ותוא
ש ממ לש תומשרתה ןיא םיבר־ןושלב לכה לע םירבדמשכ דא .םיססוג םהמ ,םיעוצפ

.לבסב תיתימא תופתתשה ןיאו
י ירדנא ךיסנה לש ותמגודכ הבצועש תומד ןיצינ׳זלוס לש בצניטרווב םיאורה שי
ת טרופמ האוושהל ןאכ סנכינ אל .םהיניב לודגה ינושה ףרח ,יוטסלוט לש יקסנוקלוב
,האנק ,האנש ,הבהאכ תויסיסב שונא תויווח תודקמתמ יירדנא ךיסנב :םינשה לש
םלוע-ירדס ךותב םדאה דועיי רחא שופיח דצב הז לכו ,תוומו שואיי ,העוצפ הןאג

ו לקליקש תא ןקתל ץמאמ ולוכ-בצניטורוו ;תינשקע תמא־תשקב בגא ,םינבומ־יתלב
חוכ ,הגיסנ תעשב ,ץבקל ;הלועפ ללכל םינוילטב המכ איבהל :םילודגה םידקפמה

די־תלזא לש תיתרקב הייאר בגא ,רותיכה ךותמ ץלחיהל ;םחליהל ףיסויש והשלכ
.טושפה לייחה לא הלודג הבהא לש השיגו ,הדקפמה
, םשו־הפ ,וילע םירפוסמ וליפא הלא םיניינעב אלא ונינפל ףשחנ וניא בצניטורוו
ת ליחתבש ,ותשאמ קחרתהל ידכ םג תוברקל ךשמנש ראשה ךותבו ,םירחא םירבד

. (הזיל ותשא יבגל יירדנאל םג הרקש ומכ) שגרה גפ ךכ־רחאו התוא בהא םהיאושינ 1
הלגתמ יירדנא וליאו .ולש םיצמאמ םתואל ץוחמ ,וביט המ תעדל ,וששמל רשפא־יא
ר מה ןקפסה ,אוהו ותפיצמ ותוריעצ לכש עגר ותואב :ירמגל רחא דצמ םג המחלמב

לגד ףטוח ,ותריפכל הרומג הריתסב ,םימולע־תרובג לש חור עתפל שבול ,בזכואמהו!
אוהשכ :אלפומ יאוטסלוט ןוזיא ותוא בושו ."ירחא" ארוקו המידק ץרופ ,לפנש
ו ילעמש םיימשה תא יירדנא האור הכרעמה רחאל ברקה־הדשב בכושו עצפנ
,טקש המכ ...טקשב םהינפ לע םילחוז םירופא םיננעש ,רועיש ןיא דע םיהובגה"

,ונצרש יפכ ךכ אל—יירדנא ךיסנה רהריה—יתצרש יפכ ךכ אל ירמגל ,יגיגחו ולש

.הלאה םייפוסניאה םיהובגה םיימשה לע םיננעה םילחוז ךכ אל ללכ ...ונמחלו ונקעצ!
םיימשל ץוחמ רקש לכה ,לבה לכה ,ןכ .ףוסבל םתוא יתרכהש רשואמ ינא המכ

  I ץוחמ המואמ ןיא .ונניא הז םג ךא .םהל ץוחמ המואמ ,המואמ ןיא .הלא םייפוסניא
םיפקות ,וז הבגשנ תויפוסניא האור ודועב ךא "...לאל הדותו .תועגרתהל ,הממדל

.1970 ,דבוע םע ,ינורעס .י ,תירבע *
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 המכ ."דלי לשכ ,םימחר תושקבמ ,תוישירח תוחנא חנאנ םישמ ילבו" םיבאכ ותוא
 המו ,יירדנאכ רוגסו רוצע ,אג םדא יבגל ,"דלי לשכ" ,ולא םילמ תורמוא הברה
.םלוע־תועורז־קבוחה עיקרה ןיבל באוכ שונא־רוצי ןיב תומיעה אוה םשור״בר

 אבש קפס ןיאו 1914 טסוגואב םג םימעפ המכ עיפומ וז חורב םיימשה רואית
.אבהל ררבתיש יפכ ,יוטסלוט לש ותארשהב
 תימוד" הנהו ,הקזח הזגפה ירחא ,הלילב וביבס לע ףיקשמ בודולוו׳צינ לרנג־רויאמה
 ןימאהל השק ,ללכבו .שערו ןאכ המה לכה הלק העש ינפל קר יכ ןמאיי אל !תוימודה
 ,רוחשמ הרוחשה ,הזונגה המדאה .דוע ונניאו תמ לכה ...המצע המחלמה תואיצמב
 ויקוח לע רמוש לכה ,םייקו רירש וב לכהש ,ץנצנמ ,יח עיקרל תחתמ הספרתה

 המחלמהו ליאוה" :תימע םע חכוותמ אוהשכ ,האלה טעמו .(174 ׳ע) ״וימוחתו
 םהיתופקשה ידוגינ םג וגוסנו ותחפ ,םיימשה תוממור דוה יפלכ תיספאו הלד התארנ
 תישיא היווח ןיב בולישה ןאכ ןכיה .(175 ׳ע) ״הז ברעב [ותימעו בודולוו׳צינ לש]
!זיוטסלוט לצא יטויפו םמורמ הכ יוטיב אצומה ,םויקה בגשו
 תמרל ןיצינ׳זלוס הלעתה טעמכ ,םיבחרה םיימשה חכונ אוה ףא ,רחא םוקמב וליאו

 טקש .ביבס הררש הימוד" :םינורחאה ויעגרב בונוסמאס תא וראתב—הזו ומדוק
 לע ןעשנ ...תורמצה ושרשר .לילק חור בשנ .תוברקלו אבצל רכז ףא ןיא ,םלועב רומג
 ,ןרואה לש העיצפמה ותפילק לוק עמשנ .רעיה ןואשל בישקהו בונוסמאס דמע עזגה
 םימעפל ...תכלוהו תרבוג הלקה שח לרנגה .עיקרל תחתמ ,רהטמה ,םמורמה ןואשהו
 הבר הכ ,טושפ הכ הזש עדי אל םלועמ לבא ,ץקל ןכומ היהו תוומה ףכב דכלנ
 לע טיבה ,ויכרב לע דמע" ,אוה אטח תעדל־דוביאהש הבשחמל ךא "...החוורה
 השעיי !ילא׳ :רעיב עווגה רוצי לככ ,השוב אלל ,לוקב קנאנ ,םשנתה ,םיימשה
 גוהנל לוכי יניאו יתלוכי אל :התא האור הנה .ךיפנכ תחת ינסינכהו יל לחמ—ךנוצר

(393 ׳ע) .״׳תרחא
 םילצנמ ןיאש םיאולימ־דודג לע דקפמ אוה .תוומה חכונ אוה םג בציתמ יירדנא ךיסנה
 בצמל בצניטורוו עלקנשכ .ביגהל םתלכיב היהיש ילב וישנאב םירצוק םיזגפו ותוא
 דקופה עוזעזה לע בכעתמ ןיצינ׳זלוס ןיאש ןויכמו ,םינומלא בוש םה םילפונה ,המוד
 ־תמיא תדקופ יירדנא לש הרקמב וליאו—ארוקה דצמ תוהדזה ררועמ וניא ,דיחיה תא
 עשיה־רסח יירדנאו בשעב גחו וילגרל לפונ זגפ .תעזעזמ איהו ומצע ותוא תוומה
 ותושי לכ תא האלימש השאטאנ תא וליפא ,לכה חכוש אוה .וגישמ תוומה ךיא האור
 הבשחמ התע .התדיגב ףרח ובלמ האיצוהל לוכי וניאש השאטאנ התוא ,ןכ ינפל
 ,םייחה תא ינא בהוא .תומל הצור ינניא ,לוכי ינניא" :ושארב תרקנמ הדיחיו־תחא

"...ריוואה תא ,המדאה תא ,הזה בשעה תא
 הלחתהב ,רידנב רפסב תנמדזמה—הינסק המש ןאכ—1914 טסוגואב םג שי השאטאנ
 לע ,םידמחנה םימולעה תומלגתה התושעל לדתשמ ןיצינ׳זלוסש המכ לכ ךא .ףוסבו

 הלעמ אוה ןיא ,יוטסלוט לש ותרוביגכ ,םתויח־ץרפו םמסק ,םניח ,םהיתוכופהת
.תיתוכאלמו תילטנמיטנס תומד אלא
ותונכו ותוניגה ,ותוישונא תא אוה הלגמ ולוכ־לכש רמאיי 1914 טסוגוא לש ותוכזל
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 הנה :תומגוד יתש לע קר בכעתנ ןאכ .םימדוקה וירפסמ תוחפ אל ,ןיצינ׳זלוס לש
 םבלב" :שא לומ םינודיכב םחליהל אציש ,םיאולימ ויצחש דודג לע רפוסה ירבד
 ...םהלש החפשמה ,םהלש תוכאלמה ,םהלש הדשה—תעצקוהמ־יתלב תירפכ השוחת
 אל םהו ...סיגה ידעי לע ...תאזה המחלמה ,תיפוריאה הקיטילופה לע גשומ לכ אלל
 "תירזכאה םתבוחל אלא םמצעל םיכייש ויה אל ...וקמחתה אל ,ומירעה אל ,ורזפתנ

 םירבד ,היסורב םידוהיה םיטוירטפה לש יגרטה םבצמ לע—הנהו .(327, 328 ׳טע)
 ראותה דסחב בוטסורב יח התא" :היבאב םילעפ־בר ידוהי סדנהמ לש ותב החיטמש
 !׳בשומה־ םוחת׳ב בקריי—הלכשהה םלוסב הלע אלש ימו ׳ישיא דובכ־חרזא׳ דלש
 ...ז ערו חא ךב םיאור םיסורה יכ ךל המדמ התאו רימידאלו ךנבלו היפוס תארק ךתבל
 וידיל וז הרסמנ ןיע־ףרהבכ םואתפו ...עדמהו המכחה ריע ,לודגה ךרכה ,בוטסור

 םיצבקתמ םתאו ז םיבלגמב ונילע ורעתסהש וללה םירוביגה ,םיקאזאקה ןאמאטא לש

(488 ׳ע) ״ז ׳רוצנ ךלמ לא׳ םירשו רסיקה תטרדנא דיל
 לש ותומ ,םהמ דחא .םשור־יזע םידמעמ המכ םגו בל־ישבוכ ףונ ירואית שי

 יאלוקינ ,ןוילעה איבצמה תושארב ל״כטמה תבישי—אוה ינש .רכזוה רבכ ,בונוסמאס
 ,קינבוקלופ קר אוהש ,בצניטורוו זעמ וז הבישיב .ראצה לש ודוד ,׳ץיבייאלוקינ
.םתמשא תא םילרנג ינפב חיטהל
 בצעל רפוסה חילצה םהב רפסב םידדובה םירקמה דחא אוה יאלוקינ לש ורואית
 םילוקיש לשב ךא ,ןקתל שקבמ ,םילדחמה המ עדוי הז םדא .תידממ־תלת תומד
 ־ראצהו היסור אמא הב םיכורכש ,הלפא תיתד הקיטסימ ללגב ,הזמ רתויו-סייטילופ
 תיצמתמ וז רחש־תרסח השיג .המואמ תושעל ןווכתמ וניא—[אבא] הקשויטאב
 ןושארה יאלוקינ ול חלשש םימוחינ־קרבמ לע ׳ץיבייאלוקינ יאלוקינ לש ותבוגתב
 בשויה לש ונוצרל תייצל ונילע" :םילמב םייסמה ,םיברה םיללחהו הסובתה לע
 שאר םסקומכ רזח ׳!לצניי ףוסה דע לבוסה׳" ."לצניי ףוסה דע לבוסה .םימורמב
 תייצל ונילע׳ ...ונל חלוש אוהש החמשה הבר־המ ,רסיקה ןונחו םוחר־המ׳ ...אבצה
 ךכ־רחא דימו .(499 ׳ע) ״׳!לצניי ףוסה דע לבוסה !םימורמב בשויה לש ונוצרל
 ןוקיא ןוילעה הטמל חולשל דקפ רסיקה יכ ,הלודג תובהלתהב ,ןוילעה דקפמה רפסמ
 םגש ,וז הכושח הקיטסימב ."שודקה ייגרס לש השודקה םאה תולגתה" ארקנה
 דחא תא ,הטושפ הנומאב לגודה ,ןיצינ׳זלוס ילוא האור ,ןברק הל לפנ בונוסמאס
.יסורה םעה לש ונוסא ישרשמ
 היעבל ןיצינ׳זלוס ןותנ **ןושארה רודמבו *ףייכוסינד ןכיא ייחכ דחא םוי וירפסב
 הניא ןושארה רפסה לש ותלודג .יוכידה רטשמ :ומע ייחבו וייחב לכמ־הבושחה
 םעפב ,זא לש היסורב רואל איצוהל הזעהה םצעב אלא הקווד תיתוגמאה ותמרב

 רפוסה ןיא 1914 טסוגואב וליפא .הנידמבש זוכירה־תונחמ תועווז תא ,הנושארה
אוה תואלכמל םייסור םייובש םיליבומ םינמרגהשכ .םהילע זומרלמ ענמיהל לוכי

.1963 ,עובלג/םילעופ־תירפם ,גלפ םייחו תרופ והילא ,תירבע ״
.1970 ,ןקוש תאצוה ,בקעי־ןב םהרבאו בלסינורב ,תירבע **
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 !חרבי אלש חותפה הדשב בר הכ ןומה לע רומשל דציכ !השדח האצמא" :בתוכ
 האמה ןדיע תרשבמ ...!ז־ז־זוכ־יר הנחמ !השדח האצמא ?םסנכל שי ןאל יכו
(448 ׳ע) ."20־ה
 יבשות לש הלודגה הקוצמה תא עיקוהל ,רפסה לש ותמגמ הדכלתה ןושארה רודמכב
 רפוסה ףיקה ילוא םידדובה לש םלבס תועצמאבש דע ,תיתונמא תלוכי םע ,היסור
 ־לע־ףא .םיאולכה לש הזמ השק ילוא םרסאמ הבש ןירוח־ינבש וז ,הלוכ המואה תא
 דומעי םא קפס ,ולש היצביטומה ילב עגרל הז רפס ונמצעל ראתל הסננ םא ,ןכ־יפ
 גישה תוילסרבינואה תא .וב ןיא תוילסרבינוא ןכש ,דבלב יתונמאה וחוכ יפל ןחבמב
 לכואה ןוטלשה ןטרסל למס הז רפסב ואריש ויהי םא םג .ןטרסה ףגאב ןיצינ׳זלוס
 וניא הז רבד .םיאירבה םלועמ תקתונמה םילוחה תכלממ—ורקיע ירה ,םעה רשבב
 .וללה םיקתונמה םישנאה לש םהיתויווח ךותמ רסמנ אוהו ,רטשמ םושב יולת
 ,יסורה םעה לש ורבש ישרש לא תדרל רפוסה שקיב ,תאז תמועל ,1914 טסוגואב
 טירסתהו םינותעה יעטק ."תספת אל הבורמ תספת" :רמול יואר ןאכ יכ המודו

 תווקל קר רשפא .וז הרמימבש תמאה תא רתוי דוע םיקזחמ רפסב םיבלושמה
.םירבדה ונתשי הריציה ךשמהבש



וניריש העברא :רוניג היבצ

וה#לכ ר#ופ םוקמב
תתלו תחקל ןיב
רתול ןיב

 םיתרוכ ונחנא# תותירבה
תחא הטילפ ריתוהל ידפ
 ,תודידן ל#
- רתולו

 תכלוה ינא םירותב םירותב
 תחקל אלו תתל אל ,םהיניב
הנפ יל רל#ל קר
.רתוהל .םילתכה ןיב

:תרחא וא
 רדגמו הצקמ םוקמב
.ךכ תמאב רא#הל

שדח ומכ

אוהה םויב יתדבא רשא
.םייח דוע ול ןיא
 ,תוהז םגו
.ינממו יב המרז ,התיה ול

דבא# םדאל הנקת ןיאו
 רסח ול ןיא#
 ןנוקמ אוה ודבל קר
.ונממו וב םרז# המ לע

ןיאו #מ#ה תחת #ךח #ן
 רורב הארנ אוה ולפא ,שדח־ומכ
.תומל#ב ץעל
 ימע רומגו יונמ ןכ לע
.תולכ דע ובהאל



רוניג היבצ66

וב»»ד» המב

 !ףל וחמצ םיד; המכ
.תועבצא המב
 ךכ לכ ךב םרווע םדהו
.אוה ילע

:דועו
 זעוחל םדא לוכ; המכ
 ,ול וחמצ םת; האמ ולפאו
ז םד המכ

 :וחמצ םאו
 ,ןלכב ,ולא ךידי לכב
!ףסוא התא המ
.רלעת המ

:דועו
 ספתל םדא לוכ; המכ
 ,תחאו ם;ד; האמ ולפאו
זרוא המכ

הנדעה לכ

חותפ לגעמ דוע ראעג ילוא
.םהה םינגב

חכעל יתבעח רעא
:םויה ילע אב
 ךיתופכ תא םע יתיאר
 תומח םיגע רעע ,אעדב תומותח
המכ .עומכה אעדב
ז םיתיע

 :חותפ לגעמב התעה לכ
 הכב וגיפמ ונענמע לכ
.עורבל תחתמ חרופ



י טייבוסה ביטקלוקה :טקרמיונ לואפ
ןיצינדלוק לש ותריציב

ל ודגה ם כ ט ה ־ ר ש :יליוושאגו׳זד הנוכמה ,ןילאטס ףסוי
ו תגהנהב אלכה תייווה לש תטרופמ הנומת ןיצינ׳זלוס רייצמ ןושארה לגעמה ןמורב
ד חוימב תנווכמ הניאש ,הידממב תפעוסמ הריצי יהוז ."יחצנ״ה ןילאטס ףסוי לש
י די־לע רוביג ןימ הזיא רוציל רפוסה לש ונויסנ .תונווגמה היתושפנמ וזיא חתפל
ה לובחת אוה /ב הגרד הנידמ־ץעוי ,ןידולוו יטנקוניא טמולפידה לש תומדה תסנכה
־ לעב ןיערג ללכל ולש ןמורב בורל םייוצמה םיפפורה תווצקה תא רושקל האבה
. עוציבב שפוח לש תיסחי הדיממ הנהנה יטייבוסה גרדימה שיא אוה ןידולוו .תועמשמ
ת א ול הוושמו תישיא תודיינ לש הז ילמס יוטיב וליפא רבחמה ץצקמ ףוסבל
ת לוברעמב עלבנו ףצומ ןידולוו יטנקוניא ךכ הנה .תילמס המרונ לש םיתואנה םידממה
 הצרחנ הרמוחב דחאכ םיריסאבו םירהוסב תזחואה תיטייבוסה הקיטקלאידה לש

ר יסאכ וייח תא םייסמ אוהו ,ותלעמו ותגרד תא ונממ םילטונ .רזכא שפנ־ןויוושבו
.ליגר ינידמ
־ תפקשה לש "תטלחומ״ה תונוילעל חצונת־לב היאר וז תיטייבוסה םירבדה־תסיפתב
ם יאיצומש ופוס תודגנתה לש יוליג לכ .ירוטסיהה םזילאירטמה תרותמ הבואשה םלוע
ל ש תויעצמאה־יאב שח ארוקה ןיא ."ןינעה תבוטל" ותוא םיצחומו ואובחממ ותוא
י די־לע דבה לע תנרקומה ,תיללצ־הלועפ סופיטב ,םצעב ,אלא םייתמארד תוערואמ
י פב יורקה ,םילפא םיממז לש ילפוטסיפמה םעצבמ ,ןיעה־ןמ־יומס סכט־רש הזיא
א לא הנישל קוקז וניא בוש ,תוומלא־ייחל הכזש ןויכ .(ןילאטס) "יחצנ״ה ןיצינ׳זלוס
. ותיערמ־ןאצ לע החוקפ וניע םלועלו ,ודרשמב הנאו הנא הלילה לכ ךלהתמ אוה
־ ןופ ךירנייה הוותמ התואש הבשחמה תרגסמל ךשמנ התא ןוצרב אלש וא ןוצרב
־ יתלבו הרשי הנניא הפוצה לא תרבעומה הלועפה גווכוכה ןורטאית ותריציב טסיילק
ל יצאמ אוהש ידי־לע םיטוחב ךשומ אוה .המיבה ירחאמ ראשנ ןקחשה ירהש תיעצמא
ם יקרפל ,ןכאו .םייחל תוררועתמ ןה ונוצר חוכבש ,תובובה לע ולש דבוכה־זכרמ תא
א וה ןתואש תובובה וינפל תודימעמש תולובגה תעידי ןמאה בלב תמסרכמ יאדו

. ינאה־תרכה לש םוצמיצ איה יזיפ דבוכ־זכרמ ךותל ותעדות לש הלצאהה .ליעפמ
ב צמ לש ילמסה םוליגה .םיווש םיאנתב םישגפנ להקהו ןקחשה הז גוסמ תרגסמב
־ רסוח הב רשא המורילפה וז .ולש ובנז תא ךשונה יר1ב1רואה שחנה אוה הז
ח וכה) vis motrix־ה תא םיענומש רחאמ טילשה םויקה־ןפוא אוה היצאיצנרפידה
.םצמצמה ,לותלתפה לולסמל ץוחמש תורטמ לע דוקשלמ םדאה שפנ לש (עינמה
ו ז המורילפ ךותב .יטייבוסה סורובורואה בכרוה וילעש לולצה יארקמה עקרה והז
־ ףוס םהמ זג תיטסימ המזיראכ וזיא בקעש ,םייטסילאיצוסה חישמה־תומי םישרפנ
ףסוי היה חרכומ יוניש־תילכת התנושש וז הזואיתופאב .יטקלאידה קבאמה ףוס
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ן יאו ,םלשנ אל ןינבה ,ןיידע םת אל ברקה" יכ באכל דע תעדל ,"יחצנ״ה ,ןילאטס
ל ע בסומ םיעשת ליגב ולש הנישה־ידודנ לע קדה זמרה 1."ותוא ףילחיש שיא
ת ובשחמ םעפנה ,יחצנה ךלהתה" ,ךכ הנה .וחור תא ומקיעש תולדגה־יעותעת
ה ריבכ תרומזת ןימ ,וכותב התאג תימינפ הניגנמ ןימ .הלילב ודרשמב ,תולודג

י זיפאטימה שוריפל ארוק (Schroeder) רדרש רודואית 2."תכל־תוניגנמ ול הקפיס
ר בודמ וב םדאה ."תינגוכיספ תיטוריא הזאטסקא" ונלש השגרהה־יבצמ לש הזה
ה שגרהה תא רידחהל לכוי לקנבש דע ויתושגרב ךכ־לכ תיקוביד הרוצב עוקש
3.וביבסש עבטה לש םייוליגה לכ ךותל ולש תיטאטסקאה

י יוליג לש המוארט הנועט "ארב" רשא םלועה לע ןקזה גיהנמה ליטמש קנעה־תיללצ
ו תמשנב וטרחנ היסנכ־אמא םע וירוענ־יבהבהא וליאכ רבדה המוד .תולדג־ןועגש
, היסנכה תלהקמב רש ,השדחהו הנשיה תירבה לע ךנחתה אוה .החמיי־לב םתוחכ
.הנוהכ־יחרפל ןוירנימסב רוסמ דימלת היה ,םינוקיא ינפל ךרב ערכ
ת ורגבתהה ליג ירחא קר ילוח םיפקתנ םינקיטורבנ־וכיספה בור יכ ןעוט דיורפ
ת וינימ תוקחדה .םהינפל םידימעמ םיליגר ןימ־ייחש תושירדה ןמ האצותכ ,תינימה
ב רקתהל תורשפאה־יא ,שפוחה תלבגה ומכ םיינוציח םימרוג םע דחי ,ימינפ םרוגכ
ם יתוויע ידיל םיאיבמ ׳וכו ליגרה ינימה השעמבש תונכסה ,ליגר ינימ אשומ לא
4.םיילמרונ םיראשנ ויה ילוא ןכ אלולש םישנאב

ש ריגש הןדאקאבא היסגכה־חקפמ לש וייח לע סח ןילאטסש ונל רפסמ ןיצינ׳זלוס

ב טיה ןיבה התרבחב תחא תיסקודותרוא הנומא רימהש ןויכ .רנימסה ןמ ונמזב ותוא
ה זירכמ היתוליפתבש טלחהב הצורמ" היה אוהו ,תיסקודותרואה תוילאטנמה תא דאמ
ז כרמב ןילמרקה יפסכב ךמת ךכ םושמ .םיהולא־ריחב גיהנמ אוהש היסנכה וילע
ה גלפמה הלהינש רמה קבאמה תורמל "."קסרוגאזב תיסורה תיסקודותרואה היסנכה
 הייטנ התואמ ררחתשהל ןילאטס חילצה אל םלועמ ,היסנכה דגנ תיטסינומוקה
א ב ,ןילמרקב ןקזה יתדה ךראירטפה רקיב רשאכ .תיסקודותרואה תדל תיכרע־וד
ל א וכילוה ועורזב קיזחמ אוהשכו הסינכה־תותלד דיל וינפ תא םדקל" ןילאטס

ה תוא ול תתלו ...םש־יא וליבשב הנטק הזוחא וזיא אוצמל בשח םדוק .ןחלושה
®."המשנה ןעמל ,םעפ םינתונ ויהש ומכ .הנתמב
ה בורע שמשל יושעה ,יתדה םוידיאה לש זעה יתעינמה יפואה לע ונדמע רחא םוקמב
. תויקוביד תולבגה התא האיבמ תדהש ןעוט דיורפ .םיבצע־תולחמ לש ןהיתונכס דגנכ
ל ש התווצמ תלבקב םלוא .דיחי לש תיקוביד הזורבנל הבר הדימב איה המוד ךכבו
ו ל תונבל דיקפתה תא דיחיה ןמ תכסוחה ,תיללכה הזורבנה לש התלבק הכורכ תדה

ה עונמתה תא סרוה אוה תאזב ירה תדה ןמ שרופ דיחיה רשאכ ןכל 7.תישיא הזורבנ
ת גירה״כ הומכש תילאפידא היצלטסנוק תרצונ ךכמ האצותכ .תיללכה הזורבנה לש
ו ידיל םדאה לבקמ וקוליס םע .ירוקמה םיהולאה־םלצ אוהש 8,"יביטימירפה באה
י דיל האב הז ילרוג בלשב .םיהולא לש וטילקרפ תניחב תוומהו םייחה לע תוכזה תא
.ןילאטס ףסוי לש הזורבנ־וכיספה יוליג
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יטסיקרנ דממ :ן י ל א ט ם לש יתוברתה לאידיאה
ו תדיגסב םינוקיאה לע ריעצה ףסוי םדוק ריתעהש הננערה תידיבילה היגרנאה ןעטמ
־ לכה םיהולאה לש ותוקלתסה םע .יטילופ ןימאמ־ינא לא שדחמ וישכע ןווכ תיתדה
ל ש ותמשנב העיפוהו הרזח ןכמ־רחאלש ,ודיביל לש הדבכנ תומכ הררחתשה לוכי
ה תוא למיס אוה .הנישל קוקז היה אל בוש ,רומאכ ,תוומלא־ןב ותויהמ ,םלואו ."יחצנה"
 ןימ ,םיכפה־תגיזמל חורו רמוח לש תוינשה ףוס־ףוס הנויה הבש תיטסימ תודחא
 ותוריח םוצמיצ אופיא ךכ .יטקלאידה ךילהתל יגולוטכסא ןורתפ הזיא לע בל־תאובנ

ה יתושירדל קודה רשק רושקה ירקיע יאנת הארנכ איה תוצעומה־תירבב דיחיה לש
ן ויבצה .ןוירטלורפה לש הרוטאטקידב לילעב יולג אוהו תיטסילאיצוסה תואיצמה לש
ת וכזה תא ומצעל לטונ אוה הנובתה םשב .ביטקלוקה לע לצאומ הזה ירטילאטוטה
ל ש תונקתל תויצ הז גוסמ רטשמב .הרבח התואב טרפ לכ לש ולרוג תא ץורחל
־ יתלב םיארנה םירבד לבקל שרדנ טרפה .רובעי־אלו יאנת אוה טילשה םוידיזרפה
c redo quia absurdum ,םונאילוטרט ןומדקה היסנכה־יבא לש רקיעה ,ןכא .םיינויגה
. ללוחת־לב תיטסיסקראמ המגוד תגרדל ןאכ הלעומ ,(ךרפומ הזש ינפמ ןימאמ ינא)

ו טלשש תויתדה תונשמה ןמ ררחתשה אל םלועמ ,הלעמל רמאנש ומכ ,ומצע ןילאטס
ד ימעה קר םצעב ךא ,יתגלפמ וקכ היסנכה סרהל ףיטה אוה ,תמא .וירוענ־ימיב וב
ה אצותכ .ותעשב הצמישל ןתנ ותואש הז לש ומוקמ לע יטילופה ןימאמ־ינאה תא
ל ע אב אלש ישפנ דוגינ רדגב ןילאטס לש הדוסיב־תיתדה ותייטנ הראשנ ךכמ
ל ש ןוקיאה תא גיצה ומוקמ לעו לוכי־לכ לא לש יתדה םלצב טעב אוה .ונורתפ
ת יטייבוס תוברת תריצי :רמולכ-ולעפ תא רוחאל רקסשכ ."יחצנ״ה ןילאטס
ת יסיקרנ הייטנב ןיחבמ דיורפ .ותוחילשב קופיס אוצמל דוסי ול היה—"תילאידיא"
ם הלש לאידיאהש הרכהה תא םירידחמ תוברתה יאשונב .תאזה תישפנה הלצאהב
ך ותב תיטתופיה תישיא הביא לכ תתחפומ ךכ בגא .תומוא ראש לש הז לע הלוע

ך ייתשמ אוהש הדבועה לע תואגתהל םדא לוכי דימת ירהש ,תילאידיאה הרבחה
ם ידדצ וב ויה (יאמור חרזא) civis Romanus לש סוטאטסה .חוכ ־תרידא המואל
ת וכזה .תיאמורה תורסיקה לש םיבולעה םיאבילפה ליבשב וליפא המוק־תפיקז לש
ת ומרגנה תולוועה לע םינפב םייוצמה תא תוצפל אופא הב שי ץוחבמש םישנאל זובל
8.המיגפ םהלש הביטחה ךותב םהל

ד וסי םג הב ןנקמ ,יתוברתה לאידיאב תעלבומ תימינפה הביאה לש וז התחפה יכ ףא
ר חא אלמל ידכ תומזגומה ויתוואת תא ןסרל בייח דיחיהו ליאוה יתוברת חפ5 לש
ל כב טילשה אוה תוברת לש התוהמ םצעב עובטה הזה חפמה ."קחשמה־יללכ"
א וה .שארמ דושח דיחיה ,תיטייבוסה הקיטקלאידה תרגסמב .םייתרבחה םיסחיה
, תולבגומ תויורשפאל יוטיבה איה הצובקה .יתוברתה חפמה תניחבמ חוכב־הזיתיטנאה
ס ודומ" םוש חינמ וניא םהינש לע לחה קוחה .תולבגומ־יתלב תופיאשל יוטיב דיחיה
ע ובטה ינמצמצה הדימה־הנקל תישיאה ותפאש תא ףוכי ןכ םא אלא דיחיל "ידנארפ1א
ה מישמה ביבס זכורמ ישונאה ןימה לש וקבאמ ,דיורפ ירבדל .תוברתה לש התוהמכ
וז העיבת ןיב—רשוא המע איבתש המכסה ,רמולכ—החונ המכסה תאיצמ לש" תחא׳י!
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י פכ המלשהה תורשפא דגנכ 10."הצובקה לש תויתוברתה תועיבתה ןיבו טרפה לש
ר צויה ןמאה ןיב ערקה לע רשגל ןיא יכ ןעוטה ,דיר טרברה םק התוא אטבמ דיורפש
ל וכי .יחצנ אוהש ןאכמו ,תוברתה תועיבת לע סופורטופאכ ביטקלוקה ןיבו

ם זילאיצוסה םע ,היטרקומד־ לאיצוסה םע ,םזילרבילה םע תורשפ תושעל ררושמה
ם ה ןיא לבא ,תוברתל םינורטפ ויהיש רשפא םדצמ הלא םירטשמ .יתכלממה
ת ודידבב ריכהל םילוכי םניאש ינפמ ררושמה לש תרצויה תוליעפל בורעל םילוכי

ת ונורקעב הריפכ ,תיתרבחה הנמאה ןמ השירפ איה תודידבה .םהיחרזאמ הזיא לש
11.םזיביטקלוקה

6 3 ןב ,רבעשל־הרומו ןשלב ,ןיבור ׳ץיברוגירג בל (ריסא) קצה אוה ונניינעל המגוד
ם ינומא שיאה רמש אלכה תומוח ירחאמ ףאש ינפמ דחוימב יגארט הרקמ הז היה
ב האש ינפמ שגר־ירסח םידיקפ ידי־לע רסאנ אוה" .תיטסיסקראמה היגולואידיאל
ו תקחד תוערואמ לש תדחוימ תולשלתשה 12."הדימה לע רתי ףתושמה ןינעה תא
ם ירהוסו אלכ ־ידיקפ דגנ םק אוה .ומע דדומתהל היה לוכי אלש הריתס לש בצמל
ת עבוקה הקיטקלאידל רע ראשנ ךכ ךותבו ,רסאמל־וירבח תויוכזו ויתויוכז לע ןגהל
ה שעמ ,רבעה ןמ הנומת םייחל הבש ןיבור לש וחור יניעל 13.הלאה םישעמה תא
ל לימו קוניצל לטוה דחא קצ .ןכל־םדוק הנש םירשע בוקרח לש רהוסה־תיבב היהש
ו קיתשה רהמ־שיח 41"!םייטסינילאטסה םיניילתה האלה" :אופקה אתה ןמ היה
ל א דודיב־יאת תואמ־שלשב םיריסא תואמ־שלש ושח" זא םלוא .ולוק תא םירהוסה
! םילעופה םד תא םיתוש םה !םימדה־יבלכ האלה׳ :וגאשו ,ןהב ומלה ,םהיתותלד
ם ידחאמ תיזזת־יזוחא תולוק ועקב עתפלו ׳! םזינינלה יחי .ונבג לע ונל שי שדח ראצ

10 ״...׳בער־יריסא ,ומוק׳ :םיאתה ןמ

, תונקייד ,תונקדקד ןוגכ יפוא־תונוכת לע רגנינמ לראק עיבצמ תויסיקרנב ולש ןוידב
־ הל־ןיאש ותוריסמ 10.תויטוריא־ולאנא תויטנל ןסחיל רשפאש הזע האנשו תוירזכא
ת יסיקרנ תורכמתה לש המתוחב העובט יתוברת לאידיא לש ותריציל ןילאטס לש ץק
־ תכיראמ הטרדנא) monumentum aere perennius תיינבל רסמתמ אוה .תאזכ
 הימונוטואה הבחרתה "לאידיא״ה לע וז הדיקשב .(ויצארוה—הזנורבמ רתוי םימי

 וכמ האצותכ .ותמשנבש םידברה־תת ןובשח לע היתולובג הצק דע ולש ינאה לש
א וה ךכ .ולש עדומ־תתה ןכות תא תעלוב ,הפיעל רבכ הסומעה ,ולש וגאה תריפס
ה זואיתופאה םצע תא םישמ ילבמ סרוה אוה ךכ בגא לבא ,הניש־ידודנמ לובסל ליחתמ
ה דל ףאושה ,ןקיטורבגה לש וז הנוכת רשאמ קנאר וטוא .ולש תויחצנה־ןחלופ לש
ת ונשרפל קר הכוז אוה ולש היוודה תימצעה־תועדומה בקעש אלא (תויחצנ) תיטרפ
ת לצאה אופא אוה בוקרח אלכב הלעמל ראותמה דרמה 17.ותמשנ לש תינסרה

.ןילאטס לצא ינאה־ידיקפת לש תינוטאטאקה תוררופתהה

ם ד א ־ > נ הנוכמה ,׳ץיבוסינד ןאוויא
ו תוינומלא לש תיתימאה האובבה אוה ,וראתמ ןיצינ׳זלוסש יפכ ,יטייבוסה ביטקלוקה
ינא ןיא רבחמה לש םינמורה ןמ דחאב ףא .העוגנה ותמשנ לש .א.ז ,ןילאטס לש
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 רוביגה ןיא ׳ץיכופינד ןאוויא ייחכ דחא םויב וליפא .ירוביג ינא לש ותעפוהב םילקתנ
 ןאוויא ותוא אוה אלא תימצע־היצאיצנרפיד ילבחב טבלתמה הכלהכ רדגומ דיחי
 .םינאוויאה ראש לכ לש הזמ םוקמ םושב לדבנ וניא ריסאכ ומויקש ףוצרפ־לוטנ יסור
 הייטנ םיסחימה ,םימיוסמ םירקבמ ידי־לע ךרוצה־יד תשגדומ הניא וז הדבוע
ז דבאלו (Hayward) דרווייה .רוביגה לש יטתאפה וקבאמל רתוי תילאודיבידניא
(Labedz) םע הוקת־רסח ברקב ותוואגו ימצעה־ודובכ ,ותורשי" תא םישיגדמ 
 סורהל—ותניבמ םיאלפומה םימעטמ—םתא רומגו־יונמ הרואכלש םיירותסמ תוחוכ
 ןקורלו ,ותדלומ תא בוהאל ותוכז תא ונממ לולשל ,ולש תישונאה ךרעה־תרכה תא
 "ורשי לע רומשל" ׳ץיבוסינד ןאוויא לש ןויסנה 18."תועמשמ לכמ וידי־השעמ תא
 הב הרבחב ."ותניבמ םיאלפומה םיירותסמה תוחוכה" ןמ תוחפ אל תכל־קיחרמ אוה
 *רופיס .תדחוימ הקדצה םושל קוקז ןאוויא לש ומויק ןיא רהוסה־תיב תריווא תטלש
 ־תמחלמ תומיב םינמרגה ידיב לפנ אוה .ומצע שיאה ומכ שממ םיכוביס רסח וייח
 וצרא־ינב ידיב רסאנ םייסורה םיווקה לא רזחשמ .חורבל חילצהו ,הנושארה םלועה
 ותוא וררחיש םינמרגה יכ וטילחה תונוטלשהש ינפמ היריביסב ךרפ־תדובעל ןודנו
 םיבייחמ ןכ־יפ־לע־ףאו ,וז הנעט לש הסוסיבל החכוה ץמש ןיא .םליבשב לגריש ידכ
 אלפומ וא ירותסמ רבד םוש רתונ אל בוש הנחמל עיגמ אוהש העשמ .ןידב ותוא
 ־הנכמה לש הירפירפה ךרואל תכשמנ םדאה תוישיא לש היצקיפיאלה .ותניבמ
 רגנה וב רסומ־הזחמ" אוה ןיצינ׳זלוס לש ןמורה ךכיפל .רתויב ךומנה ףתושמה
 ־לכ לש ורסאמ אוה וילע רזגנש רסאמה 18."םדא־לכ אוה בוכוש ׳ץיבוסינד ןאוויא
 םייקתהל ולש קבאמב הנומט םדא ־לכ לש הקמנהה .דושח אוה םדא לכש ינפמ ,םדא
 קבאמה .הז ןמורב םיירותסמ תוחוכ תולגל ןיא םוקמ םושב .תואצותה המ לדבה ילב
 לש ףסונ ץוצמק תאצוהב ןאוויא לש הישותה יכ ררבתמ .םוקמ לכב להנתמ ןוטלשל
 םינומהה לש םירצמ־רסח הדמתה־חוכ לש הדותע איה םיינונטקה וירטושמ םחל

 גצימה ,טסיטפבה ,הקשוילא לש תומדה וליפא .םויקה־תמחלמ ליבשב םיאולכה  
 ־לא־תנווכמה תערכמ הרוצ םושב תרדגתמ הניא םלועל ,תירטוזא תיתד הזיתיטנא 
 ,העבשב תקזחומ םדאה תמשנ וב אלכ לש םויק םה םייחה לכש ,ולש ןועיטה .וגאה  

 דמעמ קיזחהל ול רשפאמ הז רבד .םדאה לש ובצמ ישקל ולש קמקמחה ונורתפ אוה
.תלבוקמה םויקה־תמרל תחתמ וליפא
 .הוקת לש הפר ןרק תראשנ הנחמה תריווא לע ךוסנה רדוקה ךודכידה לכ ךותב םלוא

 ןאוויא היהיש המכ לכ .היריביס לש ינופצה םילקאב תיפרחה שמשה ומכ איה הפי  
 ןכומ אוה דימת ,ומצעל םחל לש ףסונ ץוצמק ותוא תגשהב ימומרעו חלוממ יסורה
 וקה .ויפכ־למעב ולש תפסונה הנמה תא חיוורהל תורשפא ול ונתי םא השק דובעל
 םינומהה לש המוצעה תלוכיה אוה ,ירקיעה רמול אלש ,הז ןמור לש קהבומה
הגלפ .הדובעל םיקופקיפה־רסח םסחיו הברה םיגוסמ בערו רוסחמ לובסל םייסוייי

 .אלכה־תיב רצחל ביבסמ םינבל תמוח םיקהל הווטצמ ןאוויא ךייתשמ הילאש 1
 ץמאתמ והירה ,דקוש אוה ולש ותייבש לע יכ עדוי הרובחה ישנאמ דחא לכש 1
םלואו .הרומתב לבקי רשא ןוזמה תפסותל יואר תויהל ידכ תובהלתהבו שאר־דבו:
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. םחלל רותה ןמ ותוא םיאיצומ ,יהשלכ לבה־תנאותב ,ושינעהל ריסאב םירחוב םא
ל סא קוניצ־רוב ,"תיחפ״ה ךותל םדא־ינב םיכילשמ .התימ־רזגכ והומכ הז רבד
ד מעמ קיזחהל ריסאה יושע םחלל רותה לא רוזחל הוקת תרתונ דוע לב ךא ,קינחמו
־ הנחמ ךותב ואצמל רשפאש דיחיה "ירותסמה חוכה" הז ,םצעב .דבלב ןוצרה־חוכב
 דרוי רשאכ .ענכיהל ןאממה ,הלדנ־אלה ,יביטקניטסניאה םייחה־רגאמ והז .רסאמה
ה יה הצלמ .קוחצ־תבב המיבה תא בוזעל ןאוויא חילצמ ,הז רסומ־הזחמ לע דסמה
־ תשולש ויה" .עבצאה ןמ וצצמנש תומשאה ולא ־יא לע רסאמ תונש רשע לש שנוע
ה מפשה־תעורתמ ,ולש ןידה־רזגב הלאכ םימי השולשו ־םישימחו תואמ־שש םיפלא
ר ומוהה ךפונ 20."תרבועמה הנשה ללגב ויה םיפסונה םימיה תשולש .תורוא־יוביכ דע
ה קוחר יסורה ןאוויא לש וחורש ךכל ןוחצנ־תרוטע החטבה אוה ןורחאה קוספב
.ויפכב לווע אל לע וילע ופכש הלפשההו רוסחמה תורמל ,רבשיהלמ
/ ץאקול גרואיג ירבדל ,אוה ענכוי־לב יצוביק הדימע־חוכ לש הז יבויח עקשמ
ם יתוויעהו הייחת ברע דמוע םזילאיצוסה םלוע היפלש תיזחתל תקפסמ הקדצה
־ תונשיה ויכרד םע דחי תושדחה תואיצמה תודבוע ידי־לע ולסוחי םייטסינילאטסה
 חכונ ונשיתה רבכ ׳ץאקול לש ויתואובנ 21.יתימאה םזיסקראמה לש תושדחה
י פ־לע ןודל םא .היקבולסוכ׳צב ק׳צבוד תפוקת לש הנולשכו םימיה־תרצק "הרשפה״ה
י רה ,םיטייבוסה םירפוסה תדוגא הטקנש יוכידה ידעצו ןיצינ׳זלוס לש וירפס לרוג
ר שאכ .בל־ירוהריה לש םוחתל ךייש אוה ףא "םייטסינילאטסה םיתוויעה לוסיח"
ת ראתמ הניא ,הנוירטמ לש התיכ ,ןיצינ׳זלוס לש הליבונה יכ זירכמו ףיסומ ׳ץאקול
א וה לווע ירה 22/ץיכופינד ןאוויא התוא ראתמש ומכ דיתעל תיתרבחה המדקאה תא
ה תניש אל וב מ״הרבב חדינ רפכב םייחה תא תראתמ הליבונה ,תמא .רפוסל השוע
ו ז תושילת םלוא .יתרוסמה םייחה ךלהמ תא תרכינ הדימב םזילאיצוסה תעפשה
א רוקה לע איבהל ידכ רבחמה טקונש יתורפסה יעצמאה איה הווהה ןמ ןיע־תיארמלש
ו ז הדוקנב קרו ,התמ הנוירטמ .ךפוהמ םויס תניחבב טעמכ אוהש ןיד־רזג עיתפמב
׳ הדובע־םוקמ הל היה אל םלועמ .הרבחב הלש דגונה דיקפתב שוחל םיליחתמ ונא
ה דימה־תומא" .םיטילשה םינקתל הלגתסה אל םלועמ ,תורחאכ השבלתה אל םלועמ
ת ושפיט בורמ ...הנינשלו לשמל ...תיחלצוי־אלל התוא וכפה הלש תויתאהו תוירסומה
׳ רנוירטמש םישח ונא ןיא ולוכ רופיסה לכב 28."םולשת ילב םירחא ליבשב הדבע
ר פוסה לש םושיאה־בתכ אב שממ ףוסב קר .םייטיבוסה םייחה לש דחוימ רצומ איה
ל ש דסחתמה טופטיפה דגנ תמא לש הטרדנאכ תאשנתמה תצחומ המולהמ ומכ

ה תוא ,דתיה איהש ונוניבה אל םלועמו ,הדי־לע ונייח ונלוכ" :םיטסימרופנוקה

 24."הלוכ ונצרא אל ףא .ריע םוש ן1פת אל .רפכ םוש ןוכי אל ...הידעלבש תקדצ
ה תיבב לילעב תיארנ דיתעל "תיתרבחה המדקאה" ירה ,׳ץאקול לש ותעדל דוגינב
ל ש דסומ דוסי תגרדל השירפה תא רבחמה םמורמ וז הליבונבש םושמ הנוירטמ לש

ה יגיהנמה לש בלה־השק עזגה ,זמרה ךרד־לע ,עקומ םג ןאכ .דיחיה תויוכז
ה ימצעתה לש ןוילע ירסומ ןורקע הזיא יפ ־לע טפשנ אוהשכ ,ונימי לש תיטייבוסה
.תדמועו־היולת איה ונימי לש היסורבש ,דיחיה
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תונריעה ירוסיי
ם ג ומכ וז ותריציל חתפמה־לילצ תא ןיצינ׳זלוס עימשמ ןושארה רודמה ןמורב
־ רוצי ראשיהל ,דימת רהזנה םדא לוכי םאה" :תויתורפסה ויתוריצי רתי לכל

2״ז שונא ן ויצ (א :םידיקפת ינש האלממ םתס ״םדא״ לש תיטנמיסה תועמשמה 5
, תויועט ומצעל תושרהל לוכי וניא טרפכ (ריסא) קצה .יובירל ןמיס (בו ,דיחי רפסמל
ק א םלוא .ולש רסאמה־תפוקת רמגל ברקתמ אוהשכ םג־המ ,הפ־תטילפ וליפא וא
ת וגרדה .םיקצה רתי לכ לש םנחבמ םג הז ירהש ,ומצעל ול דחוימה ןחבמ הז

ל ש תונתשמ תויומכ לע םיבסומ תונוש םויק־תורגסמל סחיב תועדומ לש תונתשמה
א יה ,הנייהתש לככ ךרע־תותוחפ הנייהתו ,תויוכז לש ןתחכיש .הרקמ לכב תויוכז
ח לשיתו טסימרופנוק־ןונכ הלגתת אמש הנכס ךכב שי דימת .תוומו םייח לש ןינע
, ונירוואמל רחא רהוס־תיבמ רבכמ אל רבעוהש דחא קצ .דייח־ימי לכל היריביסל
 תא ןושלה וזב ראתמ ,הבקסומ דיל םינעדמו םיישפח תועוצקמ ילעבל רהוס ־תיב
, תושונא תולחממ יתמלחה ,יח ינאש הנש םיתשו־םישימח יל הז" :השדחה ותביבס
א ל םלועמ ךא—םיימדקא םיסרפ יתלביק .םינב יתדמעה ,תופי םישנל יתייה יושנ

ן יא ...רוחש םחל 1 האמח יצחו־היקנוא ...1 יתעגה ןכיהל !םויה ומכ רשואב יתכרבתנ
ם וי ןימ הזיא .םיקצה תא םיכמ םניא םירמושה !חלגתהל רתומ !םירפס לע רוסיא
?  הז אוה םולח ילוא ז ימלועל יתכלה ילוא ? הריהזמ הגספ ןימ הזיא ? הז אוה לודג
, ןיבור בל ןשלבה בישמ וז הכובנ תוצרפתה לע הבושתב 26 ״ז ןדע־ןגב ינא ילוא
ת ילע לבא .םונהיגב ,םדוק ומכ קוידב ,אצמנ התא" :הכורא רסאמ־תפוקת הצרמה
27."ןושארה רודמה—ובש רתויב םמורמהו בוטה רודמה לא

א וה בייחמ םג ירה םונהיגב תופידע לש םוקמב ריסאה תא הכזמ ןושארה רודמה םא
ר מולכ ,רודמה לש רתויב הכומנה הירפירפה ירהש ,העדות לש תפסונ הגרדב ותוא
י נפמ ךכ־לכ םה םישק םג תונריעה ירוסיי .דימתמ םויא רדגב תראשנ ,היריביס
ת א רכוז םדא ןאכ .בצמ ותואב תועלבומה תורומחה תונכסל רע דיחי לכ ךכ ךותבש
. תינלטקה הליפנה ןמ תחא העיספמ הלעמל קחורמ וניא םלועלש ,לבח־לע־ךלהמה
ת נתינ ושפנל רהזנ אוה דימת םא שונא ־םלצ לע רומשל םדא לוכי ךיא הלאשה לע

ה תא יח" :ןטרסה ףגאב תוירקיעה תויומדה תחא ,בוטולגוטסוק יפמ תזמורמ הבושת
י פואב ןיחבמ אוה דימ וז הנקסמל עיגה ךא רשאכ לבא 28 ״! תונקת רפמ התאשכ קר

ר פכ ,קלט־ש5אל רוזחיש וילע הקזח םילוחה־תיבמ ורורחיש ירחא .הלש יטתופיהה
ר שוכה־תעש וז .ושפנל ול שי דחא םוי קר .ותולגו ותייבש ימי בור תא השע וב ןטק
ו ל טטושמ אוה .שפוחל תררוס ההימכ התוא עיבשהל ,םיללכה תא רפהל ולש
ת וקזחומה תויחהש ספות אוה ןאכ .תויחה־ןג לא וכרד השוע אוה ףוסבלו תובוחרב
ן המ הלטינש ןויכ .רעושת־לב הער ןהל םורגל ילב ןתוא ררחשל רשפא־יא יבשכ

ו דיבכי קר ישפחל ןוחלשי םא .ילנויצארה שפוחה גשומ תא וחפיק ,ןתדלומ תביבס
.ומוקמ תא אצמי אל םיילמרונ םייחל בושי םעפ םאש ספות אוה ףוסבל 29.ןהילע
י כ ףא ,תיביטקלוקה המשנה לש אלו דיחיה שפנ לש ילוח םרקיע תונריעה ירוסיי
ןוילעה־ינאהש ןעוט דיורפ .תמיוסמ הרבחב םידיחי לש ללכ תולחהל םה םילולע
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 ךותמ אצוי אוה .שונא־ירוצי לש ישפנהו ילכשה הנבמב ןיינועמ וניא יתוברתה
 שי ולש ינאהש ,ונממ שרדנה לכל תיגולוכיספ הניחבמ לגוסמ םדא לש ינאהש החנה
 אוה ןיא הדוקפ איצומ ןוילעה ינאה רשאכ ןכל .ולש דיאה לע לובג אלל הטילש ול

 וליפא ירהש תיעטומ החנה וז דיורפ תעדל .הל עמשיהל םדא־ינב םילוכי םא לאוש
 תויתוברתה תושירדה םא .דיאה לע תלבגומ הטילש קר םהל שי םיילמרונ םישנא
’ 0.םייטורבנ םייוליג הלגי וא דורמי ירה ,םדא לש ותלוכי רועיש לע תולוע
 םידיחיה ללכש ילוח אוה יטייבוסה רטשמב ידנארפוא סודומכ ררושה תונריעה בצמ
 .הניש־ידודנל ןברק ומצע אוהש ,"יחצנ״ה גיהנמה לש הלצאה תניחב וב םישח
 לש ותוישיא תוחתפתהב ex post facto רדגב אוה וז תנומסת לש סיזגיגוכיספה
 הב היסנכה תורישל שדוק וייח ויה ,הלעמל וניארש יפכ ,וירוענב .ןילאטס ףסוי

 םיינימה םיפחדה תקחדהש ירב .ינבצע טהלב הנחלופב קבדה רוסמ רבח אוה היה
 הניש־ידודנ לש םירקמה בור״ש םושמ תאזו ,הז רשקהב הליבקמ המלשה איה
 תא ןיציג׳זלוס ראתמשכ 31."ינימ קופיס רסוחב םתביס תא אוצמל רשפא םיינבצע
 ־תיבמ ורורחישל םדוק .וז החנהל קוזיח ףיסומ אוה ירה בוטולגוטסוק ןטרסה־הלוח
 שי בוש יכ ,םייחה ובש יכ אוה שח .שגר־תרעס לש ימואתפ לג ותוא ףקות םילוחה
 תויהל תוכזה ;הדוקפל תוכחל ילב ךלהתהל תוכזה״ לע רבדמ אוה .החטבה םהמע
 תוכזה ;רסאמ־הנחמ לש םירוקרזב ואמוס אלש םיבכוכב ןנובתהל תוכזה ;דבל
 ;םיבתכמ־תביתב םיבתכמ םישל תוכזה ;ךשוחב ןושילו הלילב רואה תא תובכל
 .ולאכ תויוכז הברה ...דוע ויה ...רהנב ץוחרל תוכזה ;ןושארה־םויב חונל תוכזה
32."םישנ לא רבדל תוכזה התיה ןכותבו

 לש המוארטכ םראתמ ןיצינ׳זלוסש םירבד השודג םילדחמ לש וז תיתונמא המישר
 ירה הוקת בוטולגוטסוק תא תואלממ ולא תונטק תויוכזש םגה .יטייבוסה םדאה
 ־תיבמ ותאיציל םדוק .תומל ןאממה ץוחמ שונא לש רפא ,ונוימד ירפ אלא ןה ןיא
 בציתהל בושי םרטב הלילה תא ןתא תולבל םישנמ תונמזה יתש לביק םילוחה
 הריעצה האפורה ,טראגנאג הרו ר״ד לש התיב לא וכרד השוע אוה .ותולג־םוקמב
 התע םלואו .ויפלכ תושגר הלצא םג וחתפתה לופיטה ישדח ךשמבש ,וב תלפטמה
 ותלכיב ןיא ,הילא הזעה ותגרע תא שממל—דבלב דחא םוי ךשמל—ןירוח־ןב אוהש
 ךיא לש השגרה שי .דעו־םלועל ותולג םוקמ ,קרטישוא לא רזוח אוהו תאז תושעל
ת ויחה־ןג תא 1בזע ינפל רצק ןמז .ומויסל ברקתמ ןמורהש לככ ינימ סוריסו תונוא
 דמצומה טלש לא ובל־תמושת תכשמנ ותעיסנ ינפלש תורופסה תועשה תא הליב וב
 היה חרכה םש יחה םוזירה ףופיק יכ תרמואה תבותכה תא ארוק אוה .קיר בולכ לא
 םהדנ בוטולגוטסוק .התוא רויעו היחה לש היניעב קבט ליטה והשימש ינפמ ואיצוהל
 ®גמש ךכב גנוע ול אצמ ער שיא הזיא .דירחהל דע יתואיצמה ,הזה בצמה חכונל
 לבא .םייחב עונצה המוקמ תא וז הירבמ ללש ,םלועה לע ףיקשהל עשפמ־ףח רוצימ

 השע עשר ותואש הדבועה רקיעב אלא ומעז תא ררועמש אוה הז יוזב השעמ אל
 ויתב ומויס לא תמרוצ המינב ןמורה עיגמ וז הער הרושבב 33."הככ םתס" תאז
.ןדבאו שואיי לש תיללכ תרגסמ
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הקיתשה ־רשק
ם עה לש םמודה ולכסל תבצמ רפוסה םיקה ןיבולוש ןטרסה־הלוח לש ותומדב
ל ש םילג־םילג ינפב דמע ,ירוטסיה םזילאירטמב הצרמ רבעשל ,ןיבולוש .יטייבוסה
ם דאה־םלצ לש ןורחאה רוישה וליפא ובלמ חכתשנו גומנש דע ורשי לע תופקתה
ם עפ התיהש וז לש ןיע־תיארמו הקיתש לש לגוממה עצפה אוה רתונש המ .ובש
ה דוותמ ןיבולוש רשאכ וז הקיתש תרפומ םימחר לש עגרב .הריהזמ תימדקא הריירק
ו קנסיל םיפורט לש ויתורות וטלש רשאכ .בל־גומכ יח יכ בוטולגוטסוק ינפל
ל כ וקנסיל עיקוה ,רבד לש ותימאל .ודגנכ םוקל שיא זעה אל ,תיטייבוסה היגולויבב
ו דמשוה רשאכ ולוק אשנ אל ןיבולוש .וינפל הווחתשה אלו ערכ אלש עדמ־שיא
־ תופירש םוש ,ןבומכ ,ויה אל .םהלשמ העד ילעב םירקוח ידיב ובתכנש דומיל־ירפס
ם ייוצר ־יתלב םירפס .תרתוימ המארד בשחנ הז רבד .תורודמ םוש ,תוימשר םירפס
ד חוימה ףגאה חוכ־אבו הגלפמה־ריכזמ ,ךמסמ הזיא חסינ קר ןיבולוש .רונתל ובחתנ
 החמ אלש לע םשא־תשגרה עיבמ ןיבולוש 84.םייק רפסה היה אל בושו ,וילע םתח
. םתקיתשב דומעל ופידעה האחמ־לוק עימשהל ולכיש םישנא עודמ המת אוה לבא
ד חפ ףקתנ םעה ךיא התאר ,היאקספורק הנבוניטנאטסגוק הד׳זדאנ ,ןינל לש ותנמלא
, הזדיקינו׳זדרוא .התקיתשמ הזז אל ךא ,םיטלתשמ קושה־ילילא ךיא התאר ,םמהמ
ג רבלסילש־רצבמב אלכנ ,30־ה תונשב שועיתה לע הנוממ היהש קיתווה קיבשלובה
י לב ןכ־ירחא דבאתה אוה ?ויפ תא הצפ אל עודמ .היריביסל חלשנ ןכ־ירחאו

3".האחמ־לוק עימשיש

: רמוא אוה בוטולגוטסוק לא ותונפב .הקיתש לש הז רשקב ןויגה הזיא אצומ ןיבולוש
ה מכ לכ .ךילע ורבעש תוירזכאה םינשבו לבסב םזילאיצוסה תא םישאת לא םלועל"
8"!דעו־םלועל םזילטיפאקה תא הירוטסיהה האיקה ירה ,ךכ לע בושחתש ד אמ רשפא 8
ש י םג ילוא .ולש הארונה םשאה־תשגרה םע תויחל ןיבולושל רשפאמה ןויגהה הזש
ל בונ־םרפ תא םש לבקלו םלוהקוטשל אובל ןיצינ׳זלוס לש ובוריסל רבסה ןאכ
י כ םמייזנ קרוי־וינה ןעוט 1972 ראורבפב 8 ךיראתמ הבקסוממ הבתכב .תורפסל
, ןיבולושמ לידבהל ,רפוסה 37."תוצעומה־תירבל רוזחל השרוי אל אמש ששח" שיאה
א לא תינידמ תודגנתה לש ןושלב העבוה אל ותאחמ םלואו .רבידו ויפ תא חתפ
ר טשמה דגנ אוה ןיא ,רבד לש ורוציק .תירסומ המרופיר לש ןושלב רקיעכ
. ונממ תועבונה תולקלקהו ינידמה תויאדכה־ןובשח דגנ אלא אוה רשאב יטסינומוקה
א רוק־לוק לש ומתוח השעמל עובט ,ןיצינ׳זלוס לש וחסונ יפל ,םזינינלה לש סנסנרב
ס ומלופב תקולחמה־עלס והז .ינכפהמ־רטנוק אליממ והירה ךכיפלו ,יטסינאמוה
ן יצינ׳זלוס לש ומש ךכ םושמ .עבוקו ץרוחה יטייבוסה םוידיזרפה ןיבו רפוסה ןיכ
ה מגוד דימעהל הגהנהה לש יתמארדה ןויסנב ערה תומלגתהכ בושו בוש הלועו רזוח
ד גנ ךרענש טפשמ לע רפסמ הלעמל רכזומה רמאמה .םיחרזאה לכל הארתה לש
־ יטנא םרוג אוהש םשאנה לע זיעלמ רוגיטקה וב יקסבוקוב .ק רימידאלו שרופה
ה דרוה ול תחטבומו חורב־רגהמכ ןיצינ׳זלוס רכזומ וז הפקתהב .עשפנ יטייבוס
ןיצינ׳זלוס לש רתסלפה־יבתכ" :םשאנה םע רשקל ףתוש היה וליאכ לשמ ,הגרדכ
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 ,יטייבוסה םעה לש ודובכ תאו ונתדלומ יגשיה תא רפעב וללועש ,יטייבוסה םעה דגנ
 ונתנ ...ברעמב חפונש יתרגישה יטייבוס־יטנאה הלומעתה־עסמל םיאתמ רמוח ויה
38."תיטייבוסה תואיצמה לע זעל איצוהש ינפמ טושפ ...לבונ־סרפ תא ול

 ,ןטרסה ףגא ןמורב תירסומ המרופיר ןעמל ןיצינ׳זלוס לש ורבוד שמשמה ,ןיבולוש
. םיישונא הביח־ישגר לש טושפה יוליגב רקיעב אלא הקיטילופב ןיינועמ וניא םלועמ
ם תס וז ירה ,רבד לש ותימאל .המצעל הרטמ הנניא רשואה לא םדא־ינב תכרדה
ת ושונאה הלוכיש רתויב םמורמה לאידיאה איה שונא־תביח םלואו .הרז הדובע
ו נל ויהי רשאכ" :איבנ לש תומימתב ולש ןימאמ־ינאה תא םכסמ אוה .וילא ףואשל
ן יידע ,וב קנחיהל בלח יד ונל היהי רשאכ ,וניבקעב ןתוא סומרל ןבל םחל תורכיכ יד
ו נל םייוצמה םירבדב דחי קולחנ םא לבא .המינ אולמכ וליפא םירשואמ היהנ אל
ק ר וברו־ורפ תווצמלו רשואל קר גאדנ םא !םויה םירשואמ תויהל לכונ ,םוצמיצב
ם ימולע־תווקת לש ץג שי 39."הדיחפמ הרבח רוצינו הניב ילב המדאה ינפ תא אלמנ
ן טרסה־ילוח ינש ןיב החישהש םע "יטאה םזילאיצוסה" לע ןיבולוש לש ותזרכהב
ל ש ילפוטסיפמה קנעה־לצ תורמל הוקתה רשבמ ראשנ םדאה 40.המויסל הברק
.תיטייבוסה היווהה לע םישלוחה םינטקה םינילאטסה לכ לש וא ןילאטס

םיטייבוסה םירפוסה תדוגא דגנ ן י צ י נ ׳ז ל ו ס ר ד נ ס ק ל א
א שונה התיה ,ירסומ והנכמ אוה םיקרפלש ,יתא םזילאיצוסל ןיצינ׳זלוס לש ותאירק

2 2 םויב ךרענש םיטייבוסה םירפוסה תדוגא לש דעווה בשומב םויה־רדס לע ירקיעה
: בוריזוא "רבח״ה רמא ,רבחמה ןמוז הילאש ,הבישי התואב .1967 רבמטפסב
ו תונפב) ,יביטימירפו ןשי אוה .םירטסיליפ לש םזילאיצוס אוה ירסומ םזילאיצוס"
א וצמל םדא לוכי ךיא ,תאז ןבהל אל םדאל וכ דיא ןבמ ינניאו (ןיצינ׳זלוס לא
ל א רפוסה לש תישרשה ותשיג םיינזאמה־ףכ לע תלטומ הז חוכיווב 41."והשמ הזב

ר תוי" :ןושלה וזב ,ןטרסה־הלוח ,בוטולגוטסוק ץילממ הילעש ,יטרקומדה ךילהתה
י תבשה רמולכ ,אבצב היטרקומדה תא ץיפהל יתיסינ .היטרקומדל רוסמ יתייה ידמ
ה נבה :רמול אלש—יטרקומדה ךילהתה לש וז הרשי הנבה 42."ילע םינוממל רבד
 תרות לע םידמוע ידמ רתוי .ונימי לש היסורמ ,רפוסה ירבדל ,תרדענ—המימת
" תכרעמ ךותב םינמתסמ םהש ומכ םדאה יכרצב םיבשחתמ ידמ תוחפ ,םזילאיצוסה
ל בוסה היפוסוליפל־רוסיפורפל געול ןיצינדלוס .םוי־םוי לש תיטמגארפ תוסחיתה
ל בלבמ היה טושפ ילוא 1 ולש תואצרהב ללכב םש רטריט המ״ :(!)ןורגה־ןטרסמ

ך כ־לכ עשי־רסח היה םא תאזה היפוסוליפה לכב םעטה היה המו ? חומה תא םישנאל
4"?ותלחמ חכונ 3

י תדמע ללגב וינפ לע ןיצינדלוס תא חיכומ םירפוסה־תדוגאמ בוריזוא "רבח״הש ומכ
‘ לכשומה לע רזוח ,הדוגאה ריכזמ ,יקסנילאס ךכ ,"ירסומה םזילאיצוסה" תייגוסב

י די־לע עבקנ םזילאיצוסהש רובס תישיא ינא" :ירוטסיהה םזילאירטמה לש ןושארה
ה קיטקלאידה לש הז דסומ דוסי דגנ ויתונעט תא הנפמ רפוסה 44."הלכלכה יקוח
הז שיגדמ ןיבולושל בוטולגוטסוק ןיב הלעמל תרכזומה החישב .תיטסיסקראמה
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ה ברה הדיספה הקיתאהש הדבועב הצוענ םזינילאטסה לש ותרצ לפש ןורחאה
ם יקוחהו דוסיה־תונורקע ,םיסחיה לכ הבש הרבח םלועל תוארהל ונילע" .הכרעמ
ל כ תא עובקל תוכירצ הקיתאה תושירד .דבלב הנממו ,הקיתאה ןמ םירשימב םיעבונ

א וה ,הלכלכל הקיתאה תא םידקהל ךירצש ,ןיצינ׳זלוס לש ללכה םלוא 45."םילוקישה
ך ילהתב הלכלכה־תרות לש תוינידמה תונקסמה תא ללוש אוהש ינפמ וכופיהו־רבד
לש םרשאב ןיינעתהל ךירצ יתאה םזילאיצוסה ןיאש רבחמה ןעוט דועו .יטקלאידה
םג ותבהאמ םדאה קינעי הז גוסמ םילקאב .תוירבה ןיב הביחה־ישגרב אלא תוירבה
לדחנש ונילע הריזג םייח־ילעב תבהאמ לדחנ םא" :תטהולה ותאירק .םייחה־ילעבל
4"םלצב־ארבנה תבהאמ םג . רצייוש טרבלא תאמ םייחל הצרעה לש דה הב שי 6
הדיעווב בו׳צשורכ הטיקינ לש היצזילרבילה תינכת םע לחהש רצקה המישנה־חוירב
ישארה ךרועה ,יקסבודראווט רדנסקלא ןוגכ םילרביל הגהה דיל ובצוה 1956־ב 20־ה
ךכ תוכזבו תיסחי תונריתמ לש יללכ םילקא תוצעומה־תירבב היה ."רימ יבונ" לש
םלוא .תירוקמה ותרוצב עיפוהל לוכי ׳ץיכוסינד ןאוויא לש וייחכ דחא םוי היה
לש יטסינאמוהה ןימאמ־ינאה רשפאתנ הב "הרשפה״ה ימי ויה תמאב םירצק

ר מאשכ .הגלפמה לש יוכידה ־יעצמאל היסורב םירפוס םייופצ בוש םויכ .ןיצינ׳זלוס
ו לצני םייסורה םירפוסהש ךכל תופצל רשפא החטיבב" יכ 1962־ב ינטיו .פ םאמות
ס סיב 47,"םתריצי תא תפפואה הריוואב השדחה העוצרה־תרתה לכ תא הדימה אולמב
ל כ ףרח ,ינטיו לש ותעד .איהה תעב בו׳צשורכ לש תילרבילה ותדמע לע ותווקת תא
ת ואר־רצוק רמול אלש ,תומימת לש הנוגה הנמ םג הב שי ,הבש הננערה תוימיטפואה
ראתמ אוהשכ םייסורה םייחה לש יתימאה קפודל רתוי הברה בורק ןיצינ׳זלוס .ינידמ
א וה" :ןינעה תכוטל ולש הליבונב ,יזוחמה דעווה ריכזמ ,בורוזונק לש ותומד תא
ו רבד ןיד ךכ ,רבעב הבקסומב ןילאטס לש ורבד ןידכ .ורבדמ וב רזח אל םלועמ
,רבכ הז תמ ןילאטס יכ ףאו .לטוב אל םלועמו הנוש אל םלועמ :םויכ בורוזונק לש
48."ןאכ היה ןיידע בורוזונק

םייוצמ םדוע םזינילאטסה לש םיספרתמה ורבד־ישועו םינטקה םינילאטסהש הדבוע
וז הליבונב יכ ןעוטה שאבאראב ירוי לש הבוגתה ךותמ תררבתמ םוקמ לכב

8 4."ישממ יתרבח ןכות תורודח ןניאש תוטשפומ תוירוגיטקב לעופ" ןיצינ׳זלדס

ש וחל השק" :רוטסרווילס .ג .ר לש תרוקבה ירבד יתגלפמה וקל םיבורק הזל המודב
ת פוקת לש תיסחיה תונריתמה 50."םויה לש םייחל שגר הזיאב ןיצינ׳זלוס לש ורופיסב
ם יכשומ בוש םינטקה םיינומלאה םינילאטסה ןכש ,רבעה תלחנ רבכ איה בו׳צשורכ
ד ימעמ םויכ וב דמוע ןיצינ׳זלוסש ןחבמה .םיירוביצה םייחה יחטש לכב םיטוחכ
ה ננערה תוימיטפואה תא םג ומכ םהימודו בוטסרווילסו שאבאראב לש םילופליפה תא
.רפוסה לש יאובנה ונוזח דצב געלנ רואב ינטיו לש

ן י צ י נ ׳ז ל ו ס דעב ומצע דסחב קסופ :׳ץ א ק ו ל ג ר ו א י ג
ל עפ ונוסאלש לוגד רקבמ לש וידי־השעמ אוה ,ןיצינ׳זלוס ,׳ץאקול גרואיג לש ורפס
לכב ת1צרל היה בייח ןכל .ןיעה־יחוקפ םייטסינומוקה םינורטפה לש םתוסח תחת
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 לע ותעד עיבהל ררועתהש הדבועה .וילע ןוכרה רוזנצה תא שממ ורפס יפדמ דחא
 לע העיבצמ ,תוצעומה־תירבב הלעמב־הנושארה "הטארג־ןונ הנוסרפ״ה ,ןיצינ׳זלוס
 ׳ץאקול ומכ יטנגילטניא שיא" יכ רמוא ואה גניווריא .רפוסה םע תישפנ תוהדזה
 תובוט תודימ ןתוא דעב ןיצינ׳זלוס תא חבשמו רזוח אוהש עדי אלש רשפא םא קפס
 ירבדב ההימת תררועמה תחא הדוקנ 51."תוקוחר םיתעל קר ןתוא הליג ומצע אוהש
 ןהב ןיא ...ינילאטסה םלועב םוימוי־ייח לש תויעבה" :׳ץיכוסינד ןאוויא לע ׳ץאקול

 ־עמשמל הרזומ הרעה ילוא וז היהתש המכ לכ 52."הנחמה ייח םע שממ הווש דצ םוש
 םינודא לש חורה־יבצמל תווחתשהל ךירצ םדאשכ התוא ןיבהל תאז־לכב רשפא ,ןזוא
 ,השעמל ,אוה הנחמב בצמה ירהש תמכסומה העדה תא תרתוס וז הרימא .םיינמחג
.ומצעל אוהשכ יטייבוסה םלועה—הבר הדימבו ,תינילאטסה היסור
 שאר ף1כל ןורחאה הז לש ובוריסב הקווד הנומט ןיצינ׳זלוס םע ׳ץאקול לש תוהדזהה
 לש הרוצ שובלל הלוכי הניא הקיתשבש וז האדוה םלוא .הגלפמה לש םיביתכתל
 ףדרנה רפוסה תא קידצהל ףרה ילב ׳ץאקול חרוט תאז תחת .היולג תויראדילוס
 וב ןמור לש שדח סופיט רצי ןיצינ׳זלוסש ןעוט אוה דכ הנה .םייתורפס םיקומינב
 .תימינפ המארדו רתויב ימאניד השעמ־רופיס ידיל איבמ תדחואמ הלילע לש הרדעיה
 ןיא הרואכלש ,םתעונתב םייתמארד ,םידיחא־םיירופיס םירשק רצוי ודצמ הז רבד
 58.בושח תויעב־ לולכמ לע שונא תובוגת לש תוללכל םפרצל רשפאו םהיניב רשק

 תא םיפקוע םהירה ,יתורפס רשקה ךותב תועמשמ םישבול הלא םירבד םא םג
 לש הנכת :תרחא ןושל .לילעב הלגתמ רפוסה לש ותרושב ובש ישפנה דבורה־תת

ן עוט (siochower) ראוכולש יראה .התעבה תרוצ ידי־לע עבקנ תיתורפס הריצי
 ,הנבמב ,הרוצב השוע אוהש שומישה—ןמאה לש םידחוימה תונורשכה תועצמאב" יכ
 ׳המ׳ה לש ןופסה דבורה לא םיעיגמ ונא ךכו ולש ׳דציכ׳ה והז-סייומידב ,םיבצקב
04."ולש

 ןיצינ׳זלוס לש ויתוריציש חיכוהל ןויסג איה ,הרוהטה תיתורפסה ,׳ץאקול לש ותשיג
 ויב ידוסיה לדבהה יכ ןעוט אוה ."יטסילאיצוסה םזילאירה" תא הנמאנ תופקשמ
 הרשפאמה ,סקראמ לש תיתימאה וחורב ץוענ םזילטיפאקהו םזילאיצוסה יעינמ
 םיטסקה־רה תא איבמ אוה המגודל 55.וידי־ומב ולש הירוטסיהה תא תושעל םדאל
 אל דא ,תיגולואידיאה המארדה לע םיפיקשמ קר" םה םיאפורה וב ןאמ םאמותל

 םא .׳ץאקול לש ןועיטב תויתוכאלמ לש לוצליצ שי 56."הב תולעופ תושפנ הקווד
י ע ירה ,וידי־ומב ולש הירוטסיהה תא השוע ,סקראמ לש תיתימאה וחור יפל ,םדאה
 זאמ לש ויתויומדש ולש הנעטה .םייטיבוסה םייחב ןיעל רבדה הלגנ םא קפס ןאכ
 ׳יוביגה ,תמאה ןעמל .תמזגומ איה 75תיזיפה המלחהב הדיחיה ןתרטמ תא תואור
 םע ינויערה שגפימב ושאר תא סינכמו הריהזמה ותודידבמ אצוי ,פרוטסאק סנאה
 'ברעמה םדאה לש וקבאמ ךותב םיזוגנ םויקה ילוקיש ,םיחתותה ןואשל לעמ .חרזמה
 זמורה תובקעב דלוה ןיצינ׳זלוסש רמואו דוע ףיסומ ץאקול רשאכ .ותוהז תרימשל
 םומדקתה תא" תרשמ אוה הזב יכו [םייחל ריד] וקנראקאמ לש שדחה יטסילאיצוסה
 "יתורפסה הקינכטה תא קידצהל הסנמ אוה הזב ירה 58,״תירוטסיה־ויצוסה היווהה
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 הנקסמה תא ץאקול קיסמ ךכ־רחא .התימאל תינאיסקראמ המורתכ ןיצינ׳זלוס לש
 תובישח תלעב רבעמ־תפוקת ראתל תנמ־לע וז רופיס ךרד ול ררב ןיציב׳זלוס״ש
 דחוימב שיגדמ אוהש ךות ,םזילאיצוסה לא תושונאה לש הכרדב תגלפומ תירוטסיה
89."רתויב םירורבה םיילילשה היתוחוכ תאו תוקומעה היתוריתס תא

 רופיסה ךרד לש התרירב יכ בושחל םג ונא םיטונ ,םדוסיב םינוכנ םירבדה יכ ףא
 לש ןינע רקיעב אוה ןונגס .ןובשחב איבמ ׳ץאקול ןיא ותואש ישפנ דבור־תת תפקשמ
 לש חנומ) "תופתתשהה לש הקיטסימ״ב שאר לקהל ןיא םלועל ךא תעדומ הריחב
 יורש יטסילאיצוסה הנחמה םא .ישיא ןונגסל םרותה ,עדומ־תת ןכות לש (לירב־יול
 ןכות ,רחא חסונ .וז תוחתפתה ףקשמה אוה רפוסה לש ונונגס ,הבושח רבעמ־תפוקתב
 ־סחי ךותב תולצאהכ רבד לש ופוסב עיפומ הנושארו־שארב יתרכה־תת אוהש
 ךרד ןיא ,הז רשקהב רבדה תא םיאור ונאשכ .ןוילעה ינאה לש עדומה םילמוגה
 שפנה תא אלא "םהילאמ םירורבה םיילילשה םיווקה" תא תפקשמ רפוסה לש רופיסה
 רשק תורושקה—תולתלתפה תוישיאה תובוגתה .יטייבוסה םעה לש הצוצרה תיצוביקה
 המ גישהל תונווכמ ןניא םינפ־םושב—ללכ הילא תורושק ןניאש וא ,הלילעל ףפור
 ־תונמ" תא רקיעב אלא 06"המגודו חא הל ןיאש תומלש" ׳ץאקול יפב יורקש
 חילצמ ןיצינ׳זלוסש הדבועה .תיטוכיספ תיתשת תופשוחה תונושה "תורכתשהה
 תורמל ,תונייטצה לש ןמיס תאז־לכב איה םייטיבוסה םייחה לש היח הנומת רוסמל
.ולש יתרבחה "ןותנ״ה תוהמב עובטה ישפנה ןועריגה

 תרדגומ תיכיספ תיתשת תולגמ ןיצינ׳זלוס רדגסקלא לש ויתוריצי :רבד לש ומוכיס
 ןייפאל ׳ץאקול גרואיג לש ןויסנה .הילע םתעד ונתנ אל טעמכ תורפסה־ירקבמש
 אוהו ליאוה רסחב הקול התימאל־תינאיסקראמ המורתכ ןיצינ׳זלוס לש ונונגס תא
 .יגולוכיספ רשקהב תועמשמ שבול רבדה .ןכותב ןויד בגא ןונגס לש ודיקפת תא ףקוע
 תוברת" רוציל למעה הנישה־ףורט "יחצנ״ה תא ,ןילאטס לש ותומד תא ראתמ רפוסה
 עיבצמ תונריעה בצמ .תקהבומ תיטסיקרנ הייטנ וזיא לע דיעמ אוה ךכבו "תילאידיא
 תולגתמ ךכמ האצותכ .יטייבוסה םעה לש ופוג לע תלצאומה תינוטאטאק שפנ לע םג
 ־ןיא לש תיללכ השגרהו סוריס ומכ תויטוכיספ תונמסת יטייבוסה ביטקלוקה ךותב

.תונוא
 .תיטייבוסה הקיטקלאידה תרגסמ ךותב תיתא הזיתיטנא האטבמ ןיצינ׳זלוס לש ותריצי
 ־ןונ הנוסנרפ" השענ םזינינלה תונורקע יפל תיתימא המרופירל ותאירק ללגב
 תריווא תורמל הוקת לש הפר ביבש ויבתכב רתונ תאז־לכב .ולש ותדלומב "הטארג
 םינילאטסה יכ רורבש ינפמ רקיעב ,תינילאטס־טסופה הפוקתב תיללכה ךודכידה
."יחצנ״ה לש ותומ ירחא םג םייחב םדוע םינטקה
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, 1972 ,ןגישימ תטיסרבינוא תאצוה ,רוברא ןא ,היסורכ השדחה תורפסה :.ס סאמות ,ינטיו47
.51 ׳ע

 ,קרוי־וינ ,דרווייה םקמו דיולפ דוד לש ילגנא םוגרת ,ןינעה תכוטל : רדנסקלא ,ןיצינ׳זלוס48
.83 ׳ע ,1964 ,רגיירפ .א קירדירפ

 תכוטלל "חפסנ״ב טטוצמ .1963 טסוגואב 31 ,הטיזאג היאנרוטארטילב ירוי ,שאבאראב48
.105 ׳ע ,ןינעה
 תפוטלל "חפסנ״ב טטוצמ ,1963 רבוטקואב 19 ,הטיזאג היאנרוטארטילב .נ .ר ,רוטסרווילס80
.114/115 ׳טע ,וינעה
D .״ןיצינ׳זלוסו ׳ץאקול״ :גניווריא ,ואה61 i s s e n t s, 644 ׳ע ,1971 רבמצד ,קרוי־וינ.
.14 ׳ע ,ןיצינ׳זלוס :גרואיג ,׳ץאקול52
.׳וגו 43 ׳ע ,םש83
 רפסב ."תוחטבהו תולשכמ המכ :תורפסל תיטילאנא־וכיספה השיגה״ :יראה ,ראוכולש84

L iteratu re a n d  P sych ology, 108 ׳ע ,2 .סמ ,1971 ,ןוסניקיד ילרפ תטיסרבינוא ,קניט.
.׳וגו 48 ׳ע ,ןיצינ׳זלוס :גרואיג ,׳ץאקול85
.48 ׳ע ,םש88
.׳וגו 48 ׳ע ,םש87
.48 ׳ע ,םש88
.76 ׳ע ,םש89
.76 ׳ע ,םש80



ם>ר>ש השולש :>נורשע ליג

 יתובעחמ בולכ תא ךל חתופ ינא
הרוצ יפג תונוצר ררחשמ
רועפ הפב םיתועמ םירצי

.רקה לזרבב םולהל םיצומק םיפורגא
 ןחלעה לע גדכ עיגרמ ינא
 םיבצק ןבאב ץורפ יבל
 :הקיתשה לע םיפט תועמוג יתפע
 ירוע לעמ םיפלוח יתיצרע םירבד
.ימויק תא םיבלוע יתעד^ע םיענא

המכשה

 תמאה תא םיעךגמ ונחנא רקבב
 םירירמה ונירבד לע תותוממה תא םיפחוד
 קבטה ןעעל דעבמ םימלענ םילילאה
 .םירוכעה םימב בוע םיעקוע וניריפנס
 הנוע הארנ לכה עמשה ריואל
 :ץיקהב הדה אלא םניא םיהכה םימתכה
 תינעקע לענכ יתוקפס תא ץלוח
 תועמה ירתסלקל קחוצ
.תייה אלע הרז הדובע דבוע
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תזבזכא
 םישדח םירבד תוסנל ליחתהל הצור ינניא
 תונעל יתלוכי אלש תולאשמ שקבל
 תוקוחמ תופמב תודובא םיכרד שפחמ
 .תיזעול בותכ אוהשכ רחא ונניא באכהו

 םיארפ ןומךא ךל יתינב םיאלפ־ןומרא
 .השקה האנשה דעב תורדוג המחלמ תוצונ
 ,ואוביש םיבר םימ שקבל םשג ידוקר
 הקזחה הנשה ףסב תוטעוב םילגר
 םילפא תונולחל דעבמ עקוב יתנש ןמגרא
 םימשב תוחירב יתוא םיזיגפמ םיחרפה
 הדיח? םצע תילטב ישאר תא הסכמ ינא
.םלועל יתועורז חתפל לוכ; ינניא



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
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.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



97לשור־הל היירד

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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״Malraux, 1’homme nouveau”, N.R.F., d^cembre 1930 ,10לשור־הל היירד
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fran^ais contemporain (1933—1948)״, Sorbonne 1970
.137 ׳ע ,לי׳ז22
 םג רשפא ”AurSlien” ולש ןמורב ןאילרוא לש תומדב היירד תא ראתמ ןוגארא יאול23
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”Genfeve ou Moscou” : ”L’Europe contre les 21לשור־הל היירד לש תוסמה האר
Patries”, Galllmard 1931

.179 ׳ע ,ליד25
.181 ׳ע ,ליד ־•

Sociallsme fasciste, Gallimard ־ב  ”Nietzsche contre Marx” 27 רמאמה האר  
1934

Maurice Nadeau, Histoire du : האר ,םיטסילאירוסה לש תיטילופה תוחתפתהה לע28
surrfealisme, Seuil 1945

La veritable erreur des surr6alistes, N.R.F., aout 1925 ,28 לשור־הל היירד
ז יראפ לש ריצה ,הד1ד ןואיל לש ונב ,םיליפ לש ותודבאתהמ ,הארנכ ,הלואש וז השרפ50
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.182 ׳ע ,ליד31
.351 ׳ע ,םש32
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.402 ׳ע ,ליד33
.375 ׳ע ,םש38
.418 ׳ע ,םש37
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.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
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מ»»לענ גוז

תכלה רעאכ
 ןמזה דמע
 ףלח םויו
.ןמס אל ומפ

ילע תאזהנורחאל ךתוא יל וריכזה יתמ
ילע םילענה גוז ומפ

!ךרדח תספרמ לע ררואתמה•

ילע תא

 הרבעע הנעה לא קחרמה
ם?חנע ירחא

,תוהבגה ילענ גוז ומפ.רתוי רצק
תודבכ הכילה ילענ

ילגר תרוצ תא וגפסע»
.תא^ה הדיתעה ץראה יכרדבןמז אל הז הנע

ילע תא
תחטובהו הננאעה ןתדימעב

חכעע ימ יבגל

קחרמ ונניא םגו
.ךרדח תספרמ לע תורוה תופצרמ לע.רכזל ביטימע ימ יבגל

.הלילה תגצב

ילע תא
 רתויב קזחהו רקדו רבדה הזןורפז
ךנעמל תועעל יתלכיע

םדא־ינב ריבעמה חפב
ץלאל ץראמיטיעכת תא תדנוע ךניא םא ךא
.תד לא תדמו.הריכמל םתוא עיצמ ינא



:יקצינליט קשיטנארפ
תלבגומה תונובירה—ב״נ׳זדב־תעדטקוד
־ תויטסילאיצוסה־תוקילבופירה־תירב—השדח הנידמ םלועל האב 1922 רבמצדב 31־ב
ה ז םשב םדא־ינב ולגרוה המויקל רתויו םינש לבוי תצורמב .ר״ססס—תויתצעומה
ע משמב ,םייתניב םלגתסהב תואיצמה תא ףקשמה גשומכ וב שמתשהל ולחה ףאו
ם ויקה־תוכז רבדב הדגאה תריציל םעייסבו "הלודג תורסיק" תיילשאל ,םיוסמ
ת וטשפתה ,דחא דצמ ,םיקהבומה הינמיסש ,וז םימואל־תבר תרובצת לש תירוטסיהה
, תופסונ תומוא תעילב ךות (תורצק סוסיה תופוקת איצוהל) טעמכ תקסופ־יתלב
ת יתוברת המרב ,תילכלכ תוחתפתהב םיימואלה היקלח ןיב בר ינוש—ינש דצמו
ף וגה יפלכ הכותבש םימעה לש הנושה סחיה לע רבדל אלש ,ןוטלש תרוסמבו
.ול הצוחמש םלועה יפלכו ומצע יקנעה ימואלה־בר
ה שבגתה םהיפלש םייניפא םיידוחיי םיאנת תוצעומה־תירב תודלותב הפוקת לכל
ת ופיצר תעדוי הירוטסיהה יכ ריכהל שי תאז םע ךא ,וז המצעמ לש התוינידמ
ה תוא תחימצ תא ןיבהל שקבנו ולאמ םלעתנ םא .תירוטסיה תוידדהו תירוטסיה
ת ויטילופה תוביסמה רואל קרו ךא תוצעומה־תירב היורקה תימואל־בר תרובצת
ף סונו) תועתפהב ףרה ילב לקתינ ירה ,התוחתפתהב בלשו בלש לכבש תולבגומה
ל כש חיננ םא תימצע־האנוה ייובש היהנ אל םולכ :תקדצומ הלאש ינפב דמעונ ךכל
י רפ איהשו םיטולחל יאמצע חרואב תשחרתמ וז תרובצת לש השדח תובחרתה
ו ניאו רבעה ןמ עבונ וניאש םיוסמ בצמ לש תולובגב תרמוגו תחתופ תוינידמהש
א לש ונל רשפא רחא םוקמב םש־יא ללוחתמ ערואמש רחאמו ,דיתעה לא ךשמתמ
ם דא־ינב םא .םולכ־אלו וניניבו וניב ןיאו קחרה יוצמ םוקמ ותוא ירהש ,גאדיהל
; םירחא לש םנוסאב ונתאמ קחרה שחרתהש המ ונל הארייש רשפא ,ונא םישיגר
.בלה ןמ ןוסאה חכתשי אל דוע לכ קר לכונ דצה ןמ םהילע ףיקשהלו םשפנל ןיבהל
 איה יתמו תרצונ איה יתמ 1 ״תירוטסיה הפוקת״ שוריפ המ ,םירבד לש םפוגל םלוא
ם לענש והמ זונא־ונימי לש הדמעה ןמ היתולובג תא רידגנ ךיא ז הצקל העיגמ

י נעינה ולא תולאשב ןויעה ז עבק לש םרוגכ רמתשמו דמועו־םייקש והמו גומנו
י רמ תוהתל :תוצעומה־תירב היורקה הנידמה לש הלודיגו המויק תוביס רחא שפחל
ם אה ,הלש םיסרטניאה אשומ ןהש תונידמה ןיבו וז הנידמ ןיב תוידדהה תוקיזה
ז כיה ,הלא םיסרטניא לש ,לעופב וא חוכב ,אשומל תויהל תופסונ תומוא תולולע
1 ומויסל אובל אוה יושע ,דציכו ,ןכיהו חתופ הז ךילהת
ם ינויעב "ביינ׳זרב תנירטקוד" חנומב שומישה דאמ חוור תונורחאה םינשה עבראב
ש רתשנ ברעמב .חרזמב םג אלא ברעמב קר אל וכרענש ,תוצעומה־תירב תוינידמב
ז זיקבולסוכ׳צ שוביכ תא קר אל ץרתל רשפא ותרזעבש ,ןושאר־לכשומ ןימכ הז חנומ
 תוצרא דצמ "תויצ־יא" לש הרקמב דיתעב יטייבוס אבצ תוברעתה םג אלא רבעב
*ימוקה תורפסב םלוא .הזכרמבו הפוריא לש החרזמ־םורדב תורחא תויטסילאיצוס

:םיבצמ ינשב הז חנומ שמשמ תיטסינ
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ת וינידמ יבגל ברעמה לש ינורקעה הנבהה־רסוח תא שיגדהל םישקבמ רשאכ
ה דבוע רדגב אוה יתעדלש הנבה־רסוח) תוצעומה־תירב לש תיטסינומוקה הגלפמה
;(תחצינ

פקותה ברעמה תוחוכ לש ןסרה־תחולש הלומעתה" תא שיגדהל םישקבמ רשאכ
־ טועמ ןינע) "םזילאיצוסה תא םיניועהו םייטסיראטילימהו םייטסילאירפמיאה ,םיינ
.(ידמל תובישח
ם יניינע לע לופונומב תיטסינומוקה הגלפמה יגיהנמ םיקיזחמ יטסינומוקה םלועב
ת רושקתה־ילכ םילדתשמ יתרוסמ חרואבש רתויב אוה יעבט ךא .השעמבו הכלהבש
ה גלפמה לש יללכה־ריכזמה תא תושעל הזה םלועב םוצעה םינלמעתה אבצו

י תרבח ,ילכלכ ,ינידמ תועד־הגוהכ הלעמב־הנושאר תוישיא תיטייבוסה תיטסינומוקה
ג הונש קהבומ סקודאראפ הז ירה ךכיפל .הלא םימוחתב תוינידמה םישגמכו יתוברתו
" הנירטקוד״ה תייגוסב ,ביינ׳זרב דינואיל לע םילצאומ הלא םייטסינומוק תרוסמו

, התעפשה־םוחתב היוצמה המוא יניינעב ברעתהל תוצעומה־תירב לש התוכזל עגונב
 תורוניצ ראשו תרושקתה־ילכב וב םיששואמ םהו ,יטסינומוק־אלה םלועב הקווד
ת וגלפמב ןהו תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמב ןהש העש ,היצמרופניא לש
ל ש וז םירצוי־תוכזב םירפוכ יטייבוסה העפשהה־םוחתב תורחא תויטסינומוק
ת א רתויב ךחוגמ רואב וז הריפכ הדימעמ תילמרופ טבמ־תדוקנמ ."יללכה־ריכזמה"
ה תיה אל "ביינ׳זרב תנירטקוד" יכ ףקות־הנשמב תרשאמו ,םייברעמה םיחמומה
.הארבנ אלו
ע בטש םיחנומה ןמ קתניהל ,ותונשקעב ,לגוסמ דגנכש־דצה ןיא ההימתה־הברמל
ן אכמ ביינ׳זרב ןיב לובג הוותמ אוה םיטסינומוקה תוגשהמ לילכ ומלעתהבו ומצעל
אוהש םע ,ןאכמ הגתשמ־יתלב םרוגכ תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה תוינידמ ןיבו

ל ע השדח הדגא ,םיעדוי־אלב ףא ילוא ,הווטו םייטילופ םישודיח ביינ׳זרבל ךיישמ
.תוצעומה־תירבב תטלשה תוישיאה
תדוקנ לע ךמתסהל" תונמדזה םוש םיצימחמ ןיא הב ,ונימי לש תוצעומה־תירבב

ה מגמב לוגדל םיברסמ ,"יללכה־ריכזמה לש תויטילופהו תוינויעה תועיבקהו טבמה   !
ה דימ התואבש אופא רבסוי ךיא ;הלעמב־ןושארה גיהנמה לש ותוכמס קוזיח לש וז

ד בכנ םוקמ ביינ׳זרבל קינעהל יטסינומוק־אלה םלועה שקבמ הב הצרחנ תופיקת לש
?  הז ינידמ סקודאראפ לש ורשפ המ ? וז תוכז ונממ םיללוש ול םיפופכה הירוטסיהב
ן טק םע תפיקת לע השוב־תושגר לשב ךכ םיגהונ םהש עובקל תומימת אלא וז ןיא
.דיתעב רחא םע לע תאזכ הפקתה הנשיתש תורשפאה לשב וא ,1968 תנשב
ח נומה שבל יטסינומוק־אלה םלועה יניעבש תדמוע הניעב הדבועה ,תאז םע
־ תירב לש תיתמצעמה התוכזל יקוח ףקות הנקמה תועמשמ "ביינ׳זרב תנירטקוד

ו צראב גיהנהלו התעפשה־םוחתבש םע לש םיימינפה ויניינעב ברעתהל תוצעומ
י די־לע ותרפהש ,םלועב ווק־סוטאטסה לע ןגהל ןכו ,היניע־תוארכ רטשמ עורזה־חו

, םיאקיטילופ הלא־יא תעדל ,הלולע החרזמ־םורדבו הפוריא זכרמב תוררוסה תורורג
.תימלוע הרעבת תיצה
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 היטרקומדה םלוע" יורקה םלועה ףיקשה 1968 תנשב היקבולסוכ׳צ השבכנ רשאכ
ה ז עצבימ התאר תירבה־תוצרא .תגלפומ תוקפאתהב הז ערואמ לע "תיברעמה
ם וד המלאנ בבל־לדוגבו ,"יחרזמה שוגה לש וניינע״כ ,"תיתחפשמ הירורעש״כ
" תורירג״ה תא הללש רשא תוינידמ ,המצע הלש תמדוקה התוינידממ המלעתהו

ה איצוה תירבה־ תוצרא .תויפוריא תונידמ המכו המכ לע תוצעומה־תירב התפכש
ת א גייס אלל הלביק וליאכ לשמ ,הימע תאו היקבולסוכ׳צ תא קחשמה ןמ דכב
ם זינינלה תרות יפלש תוינידמ ,תוצעומה־תירב לש תימואלה תוינידמה תואצות
ו תוא קר אוה םעש תסרוג איה "םייטסילאיצוסה םימעה" ןיב םילמוגה־יסחי רבדב
ה גלפמה לש תימוקמה תרמצה—רמולכ ,ולוכ ללכה תויוכז תא וידיל לטנש ונממ קלח
ת וגלפמל היקבולסוכ׳צ שוביכ לש היעבה ןורתפ תא וחינהש הדבועה .תיטסינומוקה
־ תולועפמ האצותכ םבצמ יונישל הוקת היקבולסוכ׳צ ימעמ הלטנ תויטסינומוקה
ב צמב ודמעוהו ודדוב היקבולסוכ׳צ ימע ;םייטרקומדה םימעה לש תופפוח הכימת
.םייקבולסוכ׳צה הרבד־ישועבו הבקסומב תטלחומ תולת לש
ל ש התוכזו תורורגה לש תעמשמה ןורקע ,"תלבגומה תונובירה" רבדב הנירטקודה
ה לבק ולבקתנ ןכא ,היניע־תוארכ שוגה ימוחתב גוהנל המצעמכ תוצעומה־תירב
.יטייבוסה שוגל ץוחמש םלועה ידי ־לע הרומג
ם ה םלועה תוחתפתהב יחכונה בלשל םייניפא םינמיס יכ התע עובקל רשפא דועו

ת ושידא וא ,תעדומ תימצע־האנוה וא ,תיטייבוסה תוינידמה לש תטלחומ הנבה־יא
־ השלוח תעדות וא ,והנשמ יפלכ דחא םע לש תואר־תרצק תויכונא ירפ הרומג
ו לא לכ וא—עורזה־חוכב שמתשהמ םיששוח םניאש ימ יפלכ דובכ־תאריו תימצע

.דחי םג

ם לועה ירהש ,בצמה לש תידרוסבא האובב "ביינ׳זרב תנירטקוד" תישענ דכ הנה

ה דיתע וליאו התוינידמל רבע ןיאש הנידמ תוצעומה־תירבב האור יטסינומוק־אלה
ה נויבצב םנמאו .ווק־םוטאטסה רומישב רמולכ ,עוסשה םלועה רומישב םצמטצמ
ו יאש העפותכ וז תוינידמ תלבקתמ ,הגוביאב םיתעלו ,תיפרגואיגה התלבגהב ,הז
ת אזו ;תיטסינומוק לע־תמצעמ לש התוכזבו תישממ הדבועכ הדבכל אלא הרירב
י פלכו תומיוסמ תונידמ יבגל תוינידמב רמולכ ,הנירטקודב רבודמ ןכאש הוקת ךותמ

ת נירטקוד" חנומב יכ תואדווב התע עובקל לכונ םג ןכל .תורדגומ תויטילופ תודבוע
ם תונוביר דוביכל הבקסומ לש התעפשה־םוחתבש םימעה תווקת וסמסמתנ "ביינ׳זרב
 יטסיגומוק־אלה םלועה .תומואה תחפשמ לש הייחב תוריח ךותמ ףתתשהל םתוכזלו
א וה ראשיי ךכ תוכזבש הוקתב ילוא ,םיינובירה םימעה תמישרמ הלא םימע קחמ

.תיטייבוסה תוטשפתהה םוחתל ץוחמ ומצע
ת גלפמה תוינידמ תא דדובל ןויסנה יכ תילכתב ענכושמ ינירה ,ימצעל ינאשכ
• <רז הגלפמל ףופכה) יתכלממ לשמימ לש ןוגרא ותואו תיטייבוסה תיטסינומוקה
םיציפמש תועט אוה ,"ביינ׳זרב תנירטקוד" לש דסל וז תוינידמ תקיחד בגא
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 וריהזהל תחת םלהק תא םיעיגרמ םהו ורושאל רבד םיניבמ םניאש םיטסיצילבופ

.הנכס ינפמ
 םיפיקשמ וב םיעייתסמה הלא ןהו "ביינ׳זרב תנירטקוד" חנומה תא ועבטש הלא ןה
 העפות לעכ ,ונאמי םאו ובאי םא ,תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה תוינידמ לע
 לש תימואלניבה תוינידמה ללכמ תירוטסיה הניחבמ השולתה תדדובמ תיתרבח
 תדדוב הלועפ היקבולסוכ׳צ שוביכב תוארל רשפא וז הסיפת תרגסמב .היסור תלשממ
 הרק אל השעמלש הנקסמ ללכל עיגהל וליפאו ,למרקב בשויה "ערה דודה" לש
 ,תיקבולסוכ׳צ תנוכתמב םזילאיצוס לע רבדל ךרוצ שח ימ ירהש .רבד הרקי אלו רבד
 םימלענ םיק׳צבודה ? 1966 תנשב יקבולסוכ׳צה ביבאה לש םזינאמוהה לע ,ק׳צבוד לע
 םזילאיצוסהו תושקונהו חוכהו ןוטלשה יגיצנ ,םיביינ׳זרבה ךא ,הירוטסיהה יכבנב
 םהילא וסחיתהו הלא םיביינ׳זרבל לדוג אופא ובה .םימייקו־םירירש הלא—ישונא־אלה
 םהילא וסחיתה ;ערו בוט ילוקיש ןאכ ברעל ילב ,תויביטקייבואב ,תונשגר אלב
 ולאמ תונוש הדימ־תומאל ולוכ ףופכ םרסומש םיטילש םתואל האיה דובכה־תאריב
.םינוא־ירסחו םיסננ םלוא ,םינדועמ ,םייתוברת םדא־ינב לש
 םצעב תרפוכו וז "הנירטקוד" החוד תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמהש הדבועה
 ויהש תונורקע םתואב תבלושמ ביינ׳זרב לש ותיישעש השיגדמ איהש ךות ,המויק
 יכ הרהזא םושמ הב שי ,םימואלה־תבר תיסורה הנידמה לש התמקה דוסיב םיחנומ
 שוביכ יכו ,םימי־ךרואל תוינידמב אלא דדובמו דיחי ערואמב אל ןאכ רבודמ
 יבגל עבק־םרוג איהש ,תאז תוינידמ לש תופקתשה אלא היה אל היקבולסוכ׳צ
 תומדב התוינידמ לש יחכונה לעופל ־איצומה יבגלו יחכונה בלשב תיסורה הנידמה
 הקידב ךרוצל .ביינ׳זרב .י .ל-תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש יללכה־ריכזמה
 הנידמה לש התובחרתהבו התוחתפתהב םימודה תודוסיה םהמ לואשל יואר תיתאוושה
 היה םאה .םולכ־אלו "ביינ׳זרב תנירטקוד״לו םהל ןיאש תימואלה־תבר תיסורה
 הז ראצ לש הנירטקוד ירפ הכפהמה ינפל םיבר םייסור־אל םימע לש תוצרא חופיס
 ידי־לע הערכוהש רחאל ,לילכ טעמכ םימואלה־תבר הנידמה המקוש רשאכו ? הז וא

 ,אטיל ,ןילופ־חרזמ חופיס היה םולכ י ןינל־תנירטקוד ירפ הז היה םולכ ,1917 תכפהמ
 אוהו ,ןילאטס־תנירטקוד ירפ 45—1939 םינשב דנלניפ לש חתנו הינותסא ,היבטל
 רוגימ היה םולכ ? הטסאירטל ,הבלאל ,ןיטטשל היסור לש הלובג תקתעהב ןידה
 אופא עודמ 1 בו׳צשורכ־תנירטקוד ירפ םימד־ץחרמב םירגנוהה לש תונובירה תווקת

 תנירטקוד״ב היבלסוגויו הינמור לע םימויאה תאו היקבולסוכ׳צ שוביכ תא םילות

 שודיחה ןכיה 1 תיסורה תיטסינומוקה תוינידמב דדובמ םרוג ותוא ןכיה ? ״ביינ׳זרב
 הז חנומ םיחוד םיסורה עודמ ז תימלועה הירוטסיהב ביינ׳זרב ללכנ ול תודוה

 דדובה בלשה תא קר תוארל םישקעתמ םירחא וליאו םתוינידמ תופיצר לע םידמועו
? תיסורה הירוטסיהה ןמ שולתב תאז תוינידמ לש לדבומה
 םינייטצמ הסוסיבו םירחא םימע לע תיסורה הטילשה תוטשפתה ןיא םנמא
 םויקמ םיעבונה יוכידו תיאבצ תוברעתה לש יללכ ותב היתורודל תיסורה הירוטסי

תורחא תוצראב הלש םיסרטניאה תנגהל תאצל דימת הנוכנה ,הרידא תיסור המצ
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ת ונוש תוירוטסיה תוביסמב וחמצ תונושה ןהיתויוברתש ,םיסור םניא ןהיסולכואש
ל ש תוינידמב הנימב־הדיחי העפות תניחב ומצע האור ביינ׳זרב םא ?םיטולחל
— זא יכ ,רבע לכ ןיא םא ,רשק לכ ןיא םיירוטסיהה וימדוק ןיבו וניב םא ,הבקסומ
ל ש ודיתע ביט היהי המ—ארבנ אלו היה אלש רבע ותוא לש וביט המ לדבה ילב
־ סוטאטסה תמוח וילע הרגס אל ןיידע העש־יפלש ,יסור־אלה ,יטסינומוק■אלה םלועה
ת טילשבש םייסור־ אלה םימעה לרוגל תטלחומ תושידאב סחיתמ אוה רבכש אלא ,ווק
י נפמ תוומ־דחפ זוחאו םינטקה ויאטח לע ול לחומ ,ביינ׳זרבל לגרתמ ,ביינ׳זרב
י טסינומוקה זכרמה לש ותטילש תוביצי תא ורפי אמש ,םייסור־אלה םימעה ידעצ
? יחצנ תויהל בייח ווק־סוטאטס תושונאה תודלותב םולכ ? יאבקסומה
ה עונתה לש לודג ןקיטרואית אוה ןיאש ,הארנה לככ ,ול ירב ומצע ביינ׳זרב
ה נירטקוד לש הרצוי אל ףא ,ינואג גטרטסא וא ןקיטקט אוה ןיאש ,תיטסינומוקה
ם ימיקמ םניא םה ףא םייסורה םיטסינומוקה םיאקיטילופה .ומש לע היורקה השדח
־ םושב ;תופיאשו בל־תולאשמ ,םימומע םישחר ךמס לע וא קירה ללחב והשלכ רבד
ם ה םינתיא הכ םהלש הנידמהו אבצה .תימצע־האנוה ךותמ םילעופ םה ןיא םינפ
ה עשה םהל האריתש תמיא־לכ-תע לכב םליעפהל םילוכי םהש דע תיחכונה הפוקתב
ב רעתהל םתלכי תא ,םתלודג תא המצע וז הלועפב םלועל חיכוהלו—ךכל הפי

י דיב אל הז ןונגנמ .תורחא תונידמ לש םיימינפה ןהיינינעבו םיימואלניב םיעוריאב
ו ליעפה אוה ,ןכא .רבעה ןויסנ דוסי לע לעוימו לעופ ותוא אצמ זלה .רצונ ביינ׳זרב
ו ירבחמ המכ לש וא ומצע ולש יתורירש השעמ הז היה אל ךא ,היקבולסוכ׳צ תשרפב
ת מחמ ללכ וליעפה אל אוהו .ףוג ותואב םירחא םירבח לש םנוצר תורמל ,ורויבטילופב
ן וטלשהו היקבולסוכ׳צב ךפהמ ללוחתהש םושמ ,לוכיבכ ,דגנ־תכפהמ לש התנכס
.םיינגרוב ־ריעז םיינויצקאיר םימרוג ידי ־לע ספתנ

*
.הירוטסיהה לא היינפמ סונמ ןיא הלעמלש תועיבקה תא ססבל ידכ
ת ורסיקה תא שדחמ התעשב הדכיל הנושארה םיקיבשלובה םיאקיטילופה תרובח
—1918 םינשב הקרפתנש ,תיסורה ר ובעכ ביינ׳זרב טקנש הטישב העייתסהב ,20
.םינש
ו מ (םיבהלתשמ ןיידע םידחאו) םיבר ובהלתשנ ןוטלשל םיקיבשלובה ולעש רחאל
ת מקה תוברל ,תימצע־הרדגהל תויאמצע־אלה תומואה תוכז לע תינינלה המסיסה
' ינכפהמה רורחישה־קבאמב ןברדמ םרוג שמשל הדעונ וז המסיס .תיאמצע הנידמ
ה דעונ הנושארו־שארב .םהלשמ הנידמ םהל התיה אלש םימע םתוא יבגל ימואלה
ה יסורל קפסל ךכ ךותבו תוילאינולוקה תויורסיקה תא ץצופלו ררופל וז המסיס
ם ילמוגה־יסחי סרהלו םימייקה םירטשמה לוסיחל הקבאמב תירב־ילעב תיטייבוסה
.ברעמה תונידמ ןיב ומקרתנש םיילכלכ־ויצוסה
ל ש הליה םייסורה םיטסינומוקל התעשב וז המסיס הקינעה םיבר םלוע־ילבחב

י שא ,הפוריאבש רבדה ןיינעמ םלוא .םידבעושמה םימעה תויוכז ןעמל םימחול
1עייתסה ,תושדח תונידמ הב ומק הירגנוה־הירטסוא תורסיק לש התעיקשמ האצותכ
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 תינכפהמה הגלפמה יכ וסרג הפוריא יבגל .תרחא הקיטקטב הליחת םיקיבשלובה
 גזמתתו ,תימלועה הכפהמה ךרדב דעצת ,הלודגה תימואלה־בר הנידמה תא רמשת
שלובה ואר ,המצע םימואלה־תבר היסורב רבודמש לככ םלוא .תוצעומה־תירב םע
 תורסיקה םוקישל סיסכט קר תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז תמסיסב םיקיב
.תלבגומה תונובירה לש הנירטקודה םימי םתואב השבגתנ הקווד ןאכ ,ןכא .תיסורה
לרדנאב העוקשה היסורב ןוטלשל עיגהש ,םייעוצקמ םינכפהמ לש ינינלה ןוגראה
 קינעהל חיטבה ,הנושארה םלועה־תמחלמ לש תותיזחב םחר־אלל הכומ ,הבער ,היסומ
 רודל וצרי אלש םימע םתואלו—םיסורה לש ולאל תווש תויוכז םייסור־אלה םימעל
 המכ .םהלשמ הנידמ םיקהל םיאשר ויהיש חיטבה םיסורה םע תחא תינידמ הפיפכב
 ךותמ ןכו) תיסורה הנידמב םלרוגב הלע המ ורכזש ךותמ ,םייסור־אל םימע המכו

 ,םלוא .היסור לעמ קתניהלו תונמדזהה תא לצנל ןוצר ועיבה ,(םיקיבשלובה ןמ ודחפש
 .וז תוקתניהב ,תינויער ,תיטסינומוקה הגלפמה הכמת אל םלועמ ,רבד לש ותימאל
 ןמ םייסור־אלה םימעה תוקתניהל ללכ םהינפ ןיא יכ דימת וריהצה היגיהנמ לכ
 לאיצנטופו קזח יזכרמ ןוטלש תלעב הלודג הנידמ איה הרטמה ןכש ,תיסורה הנידמה
 םתגלפמ לש הנירטקודה ןוחצנל םדקומ־יאנת םהש ,רשפאה לככ לודג ילכלכו ישונא
 היה תימצע־הרדגהל תומוא לש ןתוכז תלאשש ןאכמ .םצרא לש תיאבצה התמצעו
 ןוירטלורפה לש הרוטטקידה תא הלגד לע הטרחש הנירטקודב ןורקע קר םהיבגל
 הנידמה לש תיאבצה המצעה חוכב ,תיטסינומוקה הגלפמה ידי־לע תמשגומה
.תימלועה הכפהמהו תיטייבוסה
 םימעה ברקב 20—1917 םינשב החוורש ,תונובירלו תימואל הנידמ תמקהל הפיאשה
 ,תורסיקה לש רןסה־ירוזא ויהו םיראצה תולשממ ידי־לע היסורל וחפוסש םייסור־אלה
 הגלפמהש הדבועה ףרח .םיקיבשלובה לש וז תיתימא הרטמ הרקיעמ הרתס
 לש ותיילעל ךרד לעכ תיתרבחה הכפהמה תרות לע הריהצה תיסורה תיטסינומוקה
 הדבועה ןמ אופא םלעתהל רשפא־יא ,ולוכ םלועב ןוטלשל םילעופה־דמעמ
 וז תיתרבח הבכשב וללכנש םתוא ;יסורה םילעופה־דמעמ םשב ולעפ םיקיבשלובהש
 וליאו ,היסולכואה ןמ דבלב םיזוחא 3 םניינמ לכו הלכשה־ירסח ,עירכמה םבורב ,ויה
.זוחאה תיאמכ קר ויה ןוטלשל םמשב ועיגהש םתוא
 דע תיניבוש חור הרודח תיסורה הרבחה התיה ןוטלשה תא םיקיבשלובה וספתשכ
 תא ענכשל ידכ םירכינ םיצמאמ עיקשהל ץלאנ ומצעבו ־ודובכב ןינל .הב דוסיה
 ולהנתהש םירעוס םיחוכיווב ,ולש "םיטסילאיצוסה־םיטסילנויצאנרטניאה םינכפהמה"
 אוה חרכה ןכא יכ ,תיבשלובה הגלפמה לש תירישעה הדיעוובו תינימשה הדיעווכ
 קוריפב ךורכ רבדה ןיאש יפל תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז תמסיסב לוגדל
 אוה םידרמ ,הברדא ,אלא—ויתימע ןיבמ וילע םיקלוחה ורבסש יפכ—תיסורה הנידמה
 ומצע ןינל חתיפ ךכ ךותב .םייסור־אלה םימעה לש תררועתמה תימואלה העדותה תא
 אוה "תיטייבוסה היטרקומדה" יאנתב ימואלה ןוצרה גיצנ יכ ןיראכוב לש ונויער תא
 הזכרמו תימואלניב איה הגלפמה רשאבו .םיקיבשלובה תגלפמ ,רמולכ—ןוירטלורפה
? ״תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז״ תמסיסב המולג הנכס המ ,הבקסומכ■
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ת דמוע הנושארו־שארב יכ םיקיבשלובה תלשממ החיכוה ןינל לש ותגהנהב ,םנמאו
ת ורשע סלכואמה ,החטש תומלשו תיסורה הנידמה לש םיסרטניאה רמשמ לע איה

.םינוש םימע
־ אלה םימעה .ישממ ןכות היה תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז לש םסוקה ןויערל
ד צמ דאמ דהוא סחיב ולקתנ ,םהלשמ תונידמ ומיקהש ,תיסורה תורסיקב םייסור
ן ינל תלשממ התרכ ולא תונידמ לש תולשממה םע .םייממעה םירסימוקה תלשממ
ה ריכמ תיסורה תיביטרדפה תיטסילאיצוסה הקילבופירה יכ םג רמאנ םהבש םיזוח
, תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז ןורקע דוסי לע ,ןתולת־יאבו ןתואמצעב גייס אלל
. ןהיחטש יבגל תונובירה תויוכז לכמ ,םלוע דעו התעמ ,בוטה הנוצרמ תקלתסמ איהו
ה בכשכ קרו־ךא "המוא" הלמה תא ושריפ םיסורה םיטסינומוקהש רחאמ םלוא
ה תוכזש ןאכמ עבנ ,ותמגמב יטסינומוק אוהש הנממ קלח ידי־לע תגצוימה תיתרבח
י לעב םייטילופה םימרוגה לש םתוכז אלא .דתיה אל תימצע־הרדגהל המוא לש
: תימואלה היעבה יבגל הגלפמה תוינידמ הבצעתנ ךכ .הכותב תיבשלובה המגמה
, תודמעמה־תמחלמל תימואלה היעבה לש תטלחומה התפפכה התיה אצומה־תדוקנ
ה בש המואב תובכשה ראש לכ תקיחדל איבתש וז המחלמ לע רזגנ ךכיפלו

ג וציילו הבקסומ רטשמל המוד רטשמ תמקהל ,תוילכלכו תויטילופ תודמעמ רבודמ
ק לח ןהש ,תוימואל תויטסינומוק תוגלפמ תומדב "םעה ןוצר תא אשונה" יטילופ
.לזרב־תעמשמל ףופכ ,יזוכיר ימואלניב ןוגראמ
- תימלועה הכפהמה רוקמ יכ יבמופב זירכה םימואלה־רסימוק ןילאטס היהשכ
ה קופתהו םיבאשמה ילב החתפלו הכפהמה תא םייקל לוכי וניא—תיזכרמה היסור
ן כלו ,םייסור־אל םימע םיסלכואמה ,תיסורה הנידמה לש םיילושה־יחטש לש
ן ילאטס חיטבה השירפ־יא תרומת .קהבומ ינכפהמ־יטנא יפוא תאשונ םתוקתניה
ה תוכז רבדב םשורה־תזע המסיסה .םיטסילאירפמיאה ינפמ הנגה םייסור־אלה םימעל
ה לטינ ,תינוביר הנידמ תמקה ךרוצל השירפ תוברל ,תימצע־הרדגהל המוא לש

ה דבוע .תיטייבוסה הנידמב םייסור־אלה םימעה יבגל לכו־לכמ התועמשמ אופא
ת יטילופה הקיטקטה תא החלצהב ולצינ םיקיבשלובהש איה תעשעשמ תירוטסיה

 יאבקסומה זכרמהו ,הררופתהש תיסורה הנידמה תא תאז המסיס תרזעב המקיש רשא
ם ירצמה־תרסח ותעפשה־םוחת תאו ותנידמ תא הדמתהב םויה דע ביחרמ טילשה
.םזיבשלובה יננוכמ וחתיפש הקיטקט התוא תרזעב
ם ימעה תאנש התיהשכ—םנוטלש ימי תישארב הטטומתהש תורסיקה תא םקשל ידכ
ם יקיבשלובה ועייס—רתויב הזע ,זאמ םהיפדורו םהיאכדמ ,םיסורה לא םייסור־ אלה
.22—1918 םינשב ״תוינובירו תויאמצע״ ,תויסור־אל תויטייבוס תוקילבופיר תמקהב
׳ היבטל ,אטיל ,היסורולב ,הניארקוא (ר״ספסר) תיסורה הקילבופירה דצב ומק ךכ
" וביר" תוקילבופירל ."תויגובירהו תויאמצעה" ןא׳גייברזאו הינמרא ,היזורג ,הינותסא
• זירלשמ תוימואל תויטסינומוק תוגלפמו "תויאמצע" תוימואל תולשממ ויה ולא "תוינ
 רמאנ תיביטרדפה תיסורה הקילבופירהו ולא תוקילבופיר ןיב תיגיגח ומתחנש םיזוחב
•ופואו־םינפ־םושב ןתבייחמ הניא תיסורה תורסיקל וכייתשה רבעבש הדבועה יכ
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 םוקמ .ןהלשמ אבצ־תודיחיו ןהלשמ םייטמולפיד םיגיצנ וליפא ויה ולא תוקילבופירל
 ןהיבגלש ,תילכלכהו תינידמה־תיאבצה תירבה תויעבל הלא םיזוחב דחיתנ יזכרמ
 ־יתקוחה דצה .תיטייבוסה היסורל ולא "תוינוביר תוקילבופיר" לש ןתופיפכ השגדוה
 םע רמשנ היסור ןיבו תויסור־אלה תוקילבופירה ןיב םילמוגה־יסחי לש ילמרופה

.הדיפקב תאז
 םיירוזא םינוגרא תקזחב קר תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמה ויה ןכ־יפ־לע־ףא
 ןוטלשה דקומ ןיב ךוותמ לש דיקפת ואלימ ןה .תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה לש
 דיקפתה ."תוינוביר״ה תוקילבופירה לש תיסור־אלה היסולכואה ןיבו הבקסומב
 —רוציל אופא היה ןהלשמ תונידמל תומוא לש ןתוכז שומימל דעונש הלעמב־ןושארה
 לע ורבדב .תינוביר תימואל הנידמ לש המויק תיילשא תא—תאז המסיס תרזעב

 ,הכובמ אלל ,ורמאב ןילאטס תאז אטיב ,1920 תנשב תינא׳גייברזאה הקילבופירה
 לע זירכהל תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה המיכסה הללגבש תחאה הביסה יכ
 היצנגילטניאהו תונגרובהש הנכסה התיה תדרפנ הדיחיכ תיטייבוסה ןא׳גייברזא
 איצוהל ידכ ,ןכל ;וז ץרא לש השוביכב תיטייבוסה היסור תא הנמשאת תוימוקמה
 .תיאמצע הנידמ איה ןא׳גייברזא יכ זירכהל שי ,היצנגילטניאה ידימ הז בושח ףלק
 ןילאטס רמא ,"ונלש תיטילופה היגטרטסאה תלאש איה וז תילמרופ תואמצע"
 תיטסינומוקה הגלפמה תרמצ ינזאב טילשה יאבקסומה זכרמה תוינידמ תא וריבסהב

.תינא׳גייברזאה
 ,תימדק הדמע םיקהל היה "תוינוביר" תוימואל תוקילבופיר ןתוא לש ינשה ןדיקפת
 תונידמ ןיבו הניב תיאבצ תושגנתה ץורפתש הרקמל ,תיטייבוסה היסורל ןגמ־םוסחמ
.הפוריאו היסור ןיב ץיח ,תיסור "דודיב־תרוגח״ל ויה ןה .תורחא

 תופופכ ויהו הבקסומבש זכרמה ידי־לע ונגרוא תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמה
ומוקה הגלפמה ןונגנמ ידיב וזכרתה יטייבוסה ןוטלשה תרגסמב .רועריע אלל ול

 ןמ תחא ףא .הבישחה לע הטילשהו ילכלכהו יאבצה ,יטילופה ןוטלשה לכ תיטסינ
 התוכזל בורעיש ימואל ףרוע הל היה אל וללה תויטסינומוקה תוימואלה תוגלפמה
 לש םשומימו םתנגה ,ןהלש "ימואלניב״ה יפואה .התמוא לע הנוצר חוכמ טולשל

 "םודאה אבצה" לש תודיחי ביצהל ובייח—םיימואלה לש אלו—םייסורה םיסרטניאה
.ןהב הטילשל הדיחי הבורע תניחב וללה תונידמה יחטשכ
 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש תימואלה תוינידמב הז בלש לש ינויגהה ומויס

 ול קיפסה רשאכ ,1922 תנשב ולא ״תויונוביר״ לש ןלוסיח היה תיסורה תיטסינומוקה
 תונידמה םויקש הנקסמה תקסהל יניבושה יסורה ןוטלשה ןונגנמ לש ימצעה־ונוחטב
.ללוכה ונוטלשל עירפמה לושכמ אוה הכלהל־תוינובירה
 לש הנוניכ םע יסורה זכרמה ידי־לע ןתעילבו "תוינוביר״ה תוקילבופירה לוסיח

 ועצוב אל 1922 תנשב (ר״ססס) תויתצעומה תויטסילאיצוסה תוקילבופירה תירב
 ףא ,תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש תילמרופ הטלחה דוסי לע
 ולביק תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמב תוטילשה תוצובקה .טלחוה ךכ השעמלש
בל־בחור הלא םימעל תולגל—ןהימע םשב—הבקסומ תלשממ תאמ שקבל הארוה
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 ךרדב ומלענ ,הממי ךותב .תיסורה תיטייבוסה הקילבופירה םע דחאתהל םהל חינהלו
ה נידמה הדלונו "תוינוביר״ה תויסור־אלה תויטייבוסה תוקילבופירה רויש ילבל ךכ
. תוקילבופיר־תירב לש םיינוציחה םינממסהו םינמיסה לכ לע ,תיזוכירה תיסורה
ל ש יפוסה ןורתפה תא הנש םירשעב תוחדל וחילצה תויטלבה תוקילבופירה שלש
א ל ןיידעש ,"םודאה אבצ״ל ןהימע לש תחלצומה תודגנתהל תודוה תימואלה ןתייעב
ר לטיה־ןילאטס םכסה לש ותמיתח רחאל האב םקנה־תבוגת .םעירכהל ודי האצמ

.1945 תנשב ףוסבלו ,1939 תנשב
ה יסורל ופרצי הרוצ וזיאבו דציכ בושחל וקימעה דימת תיבשלובה הגלפמה יגיהנמ
ן ילאטס .תיאמצע תויתכלממ לש תשרשומ תרוסמ תולעב ,תופסונ תויפוריא תומוא

 ונימיב ; 1920 תנשב דוע ןינלל בתכש בתכמב תאז היעבל ינויע ןורתפ תתל הסינ
ת ונידמ המכו המכב .המצע לע תרזוח הירוטסיהה המ־דע תוארל . םיחכונ ונא הלא
, תויסור אבצ־תודיחי תובצומ בוש ,תיסורה תורסיקל וכייתשה אל םלועמש ,תויפוריא
ג ייסו הלבגה אלל תוריכמ ולא תונידמ לש תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמהו
ת ילכלכו תיאבצ תירב .ןהיתוצראב תוצעומה־תירב תאלממש "יתוגיהנמה דיקפת״ב

, תויסור תוימדק תודמע ןהש תומוא "תדחאמ" "ןוקמוק״ו "השרו־הזוח" תומדב
" ביינ׳זרב תנירטקוד" תא םיסחימ ןינל ידימלתל וליאו ,ןהב בצומ יסור אבצש
ן תיילשאל ץק המזק םייסורה םיקנטה ילילחז לש םתקירח .תלבגומה תונובירה לע
א לא הרסח תירוטסיהה היגולאנאה ןיאו ,תימואל תונוביר רבדב תוצרא המכ לש
ה יסור לא "תלבגומה תונובירה" תוצראב םייטילופה םיגיהנמה תצובק הנפתש

922 1־ב השענ רבכש השעמ—םהיתומוא תא הילא ףרצתו בל־בחור גהנתש השקבב
ת פקתשמה ,תעד־תבינג אלא ולא תוצרא לש ןתונוביר ןיא ,ןבומכ ,הז בלשב .1944־בו
.תוצעומה־תירבל תולוק תפסותב ם״ואב

־ תירב לש התמקהל םינש־לבויו ןוטלשל םיקיבשלובה תולעל הנש 55 תואלמב
ת א תונכב הנושארה םעפב תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה החסינ תוצעומה

6 ־ב הבישיב .םימואלה־תבר התורסיק תבחרהל הפיאש לע תודמלמ ולאו ,היתורטמ
ת ארקל רקיה רבוטקוא" ,תילמסה תרתוכה תחת יגיגח םואנב ,למרקב 1972 רבמבונב
:רומאל בורוזאמ .ט .ק זירכה ,״םזינומוקה ןוחצנ

, תוצעומה־תירב תמקהל לבוי ףס לע ,רבוטקוא לש הנשה־םוי תא גוחל ונאובב"
׳ ישעמב לשוח רשא ,ירטלורפה םזילנויצאנרטניאה יכ הואגב שיגדהל ונא םילוכי

ת יטסילאיצוסה הוחאה ימע יסחיב קוחל היה ,תיתכלממה־תיטסילאיצוסה היינבה
."תפתושמה ונתומדקתהב חוכ־בר םרוגלו

? וחה יכ עדוי תוצעומה־תירב ןוטלש לש הנבמהו תוינידמה יפוא לצא יוצמה לכ
ת וצילמה .תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה ידי־לע קוחכ עבקנש לכ אוה יתימאה
" םוחת לש םימעה ןיב םיסחיה תא בצעמה קוחכ "ירטלורפ םזילנויצאנרטניא" לע
ת וטשפתהה־תמגמל םייטסינומוק םיחנומב חסונמה יוטיב ןה יאבקסומה העפשהה
ל יחתהל תעה הלשב יטילופה םוחתב םג םלוא .תיסורה הנידמה לש תיתרוסמה

.ומשב דליל אורקל



תורכמתה :הטרו םרוי

 אוביע יתעדי יתרציעכ דוע
.יתרמא אלו
.עעוב

 חור הקזוחך הבוזע הנחטמ
.חור תנחוט
.עלוב

ץצקל תעקבמ םימיה תוכירא
.םיכרא מימ;3
.עב1פ

 רכזהל עדוי הזה הלןלה
.ומצעב קר
.ערופ

»לצ ילגדל דמוע

 ילצ ילגרל דמוע
 ונוצרכ יב העוע
 רחמ םוי אל ונוצר
 םירע ינאו אוה
 הדמתהב גוסנה הלילל
.ינוצרכ ינא ,םיריהב



קעוצ רואל הטחס :גרבנזור הנשוש
הקיתעב קעוצ רוא ןורכז
 םירבקב תטמקמ םייחה תאלמ הליבגהו
 .יעיבג גירס לע תולוקלומ לע םירעק
 לא ךלוהו דרטצמו קעוצ רואה
 ןוכיתה םיה .ימיה לוקעל רבעמ
 לבא ילג־הבג דע טקע
 .טקעב ותא קנחנו רואה תא סעול
 םדו לע רזה תא םיטיעמ ועכע
םייה םיצחול תרתופה ילעו
.קעוצ רואהו
 רואהו לצה תא טעמכ עלוב םדד
 םיהלאו ,עבוט ,םיב עב^ט
 םוקמב םיחרפ לע רז טיעמ
ו תקזיתעב קעוצה רואה תרובק
.הנורחאה
ילג־הבג דע טקע םיהו
י ייהזו
.רטפ ליצמה



וו3םיריש

םינפבו ץוחב

בלכ חבונ ץוחב
.הבא םיסט םיבהצ םילעו תכלש ש;
 .םידמוע הבקנו רכז ,םינפב
.אפור שיאו תיריל השא
.םשנ ץוחב
ץוחב ץרפנ םיהלא קש
 .סירתה יכרח ןיבמ הרךח הבהא תקבא
.םיהוב הבקנו רכז םינפב
.חור ץוחב
 הלוכן הניאש תיריל השא םינפב
 - אפורו תרסמתמו הקיתשב קועצל
 .הל ביאכמ ,הל ביאכמו הקעצב קתוש
 ,דקךמ וקספ םילעה ,םשנה קספ ץוחב
,השאו רבג םינפב
 םיבשוי אלו םי־זמוע הבקנו רכז
חבונ בלכ ץוחב
.םיסורא תנתמ תימאיס הלותח םינפב
.תכלש םינפב ,ץוחב



(א| לארשיב תיתגלפמ תוינידמ :ןרפס בדנ
ת ויטרקומדל האוושהב שטשוטמ לארשי לש יתקוחתה רטשמהש רבדה ןוכנ םג םא
ר חא ינידמ רטשמ לכמ ,םתסה ןמ ,רתוי הב חתופמ תוגלפמה־רטשמ ירה ,תורחא
ת א ליעפהל ידכ תוגלפמה "ואצמוה" ,לשמל ,תירבה ־תוצראב .ישפחה םלועב
ת וגלפמ ידי־לע "האצמוה" ,תמייק איהש הדימב ,הקוחתה לארשיב ;הקוחתה
ה נידמל םג אלא הקוחתל קר אל ומדק תוגלפמה .ןתלועפ ךרד ידי־לע הלבגוהו

.התוא ורציש םיירקיעה םירישכמה ןמ ויה ,רבד לש ותימאל ;המצע
ף עוסמ יתגלפמ ןונגנמ לארשי החתיפ ינוביר םויק לש הנש שמחו ־םירשע תצורמב
ם ידבכנ םידיקפת תואלממה ץחל־תוצובק ינימ לכו ,חוכ־רידא יאבצ דסמימ ,דאמ
ן יבו םיימינפה ןיב ,הלאה םייחב תועמשמ־לעב דצ םושש רבתסמ םלוא ;הייחב
, תוגלפמל סחיתהל ילב הכלהכ וניבהל ןיא ,הווהב ןיבו רבעב ןיב ,םיינוציחה
.ןהלש הקימאנידלו ןהיתונוכתל
ת וביסמה ידי־לע בצוע תינוביר הנידמכ המויק תא לארשי החתפ וב תוגלפמה־רטשמ
ה נידמ ןכ־ירחאו ,םידוהיל ימואל תיב לארשי־ץראב םיקהל ינויצה ץמאמל וולתנש
ו תוא ולידבה ןפוריצבש תונוכת רפסמ אוהה רטשמל וקינעה תוביסמ ןתוא .תידוהי

ש גנתהש היצרניא לש דאמ רידא חוכ ול וקינעה םג ןה .רחא תוגלפמ־רטשמ לכמ
ה תיה האצותה .הנויסנו לארשי לש המויק לש הנתשמה תואיצמה םע רוזחו רוזח
ת ולגתסה לש יתגרדה ךילהת תאז־לכב םמע וררגש ,ידמל םירעוס םיינידמ םייח
ו תוזחבו ותרוצב ללכ טעמכ עגנ אלש ךות רטשמה לש ויפא תא הניש הבר הדימבש
, ואיזעל תולגתסהה ךילהת תא ואיבה ,הל םדקש רבשמהו ,ינוי־תמחלמ .תינוציחה
ץ רמנה רגתאה ינפב ולוכ תוגלפמה־רטשמ תא דימעה המחלמה רחאל אבש המ וליאו
ם נויסנו ץראה לש םיינידמה היגיהנמ יסוסיה .שדוחמה ונוקיתל ויתודלות לכב רתויב
י טסילאמרופה ,ינססהה יפואל הביסה דאמ הבר הדימב םה רגתא ותוא חכונ ןרמתל
ם חיב המחלמ התוא זאמ ,"הפה לא דיה ןמ" ,לארשי תלהנמש ץוחה־תוינידמ לש
.המחלמ התוא התלעהש תויגוסל
ת וגלפמה־רטשמ לש רכיהה־ינמיס חותינ ידי־לע הליחת שגנ ולוכ הזה אשונל
ר טשמל ונתנש ףחדהו ,הנידמה ינפלש םימיב םתרוקת ,השוריב לארשי הלביקש
 ׳רנויסנמ םיעבונה ,הרומתל םידגונמה םיצחלה תא חתננ ךכ־רחא .ילארשיה ינידמה
• הלא םיצחלב דומעל ידכ תוגלפמה־רטשמ לגתסה הב הרוצה תאו ,לארשי לש
ת ולעהל הסננו הירחאלש םימיהו ינוי־תמחלמ לש תדחוימה העפשהב ןייענ ,ףוסבלו
.רטשמה לש ודיתעל סחיב םישוחינ המכ
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ותעפשהו ה שרומ ה ־רטשמ
י וביר (1 :תוירקיע תונוכת עברא ול ויה התישארב לארשיב םקש תוגלפמה־ רטשמ
 הליעפ תיתגלפמ הקיטילופו דאמ הקזח תיגולואידיא היצטניירוא (2 ;תוגלפמ לש
 דאמ ההובג הגרד (4־ו ;םייחה ימוחת לכ לא תיתגלפמה תוליעפה תבחרה (3;רתויב
 וקינעה ךכבו ,הז תא הז קזחל ויה םיטונ הלא םיווק .תיתגלפמה תוכמסה זוכיר לש
.דאמ הקזח "תינרמש" הייטנ וללכב רטשמל

תוגלפמה יוביר
 םיבכרומה םייחב התיה הצוענ לארשי לש תוינידמה תוגלפמה לש ןתישאר
 בושייה לש ימצעה־לשמימה ןוגראבו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש םיינתחדקהו
 וארקתהש תוצובק ורחתה הנידמה תמקה ינפל םינש־תורשע ךשמ .טדנמה ימיב
 םהב העפשהה לעו הלאה םינוגראה ינשב הטילשה לע בר ץרמב תועונת וא תוגלפמ
 ךכ־לכ תושבוגמ ולא תוגלפמ ויה רבכ התואמצע לע לארשי הזירכהש העש .םהילע וא
 ילב ןתלועפב וכישמה םינבומ ראשבו ןהיתולועפל הרטמה תא ופילחה טושפש דע
 רבכ ,תוגלפמה יוביר תוברל ,הלעמל וטרופש תונוכתה לכ .תולקבש־הלק הערפה
.תושרשומו תועובק ויה
 תוגלפמ עבראו־םירשע ורחתה 1949 ראוניב וכרענש הנושארה תסנכל תוריחבב
 רתוי וא דחא דמעומ ריבעהל וחילצה רשע־הששו ,םהלשמ תומישרב םינוגראו
 ,"תוירקיע" תוקיתו תוגלפמ וגציי וחילצהש תומישרה ךותמ רשע .םיבשומה 120־ל
 לש המישר איבנ הזב .תוידוהי תוגלפמל תופנוסמ תויברע תוגלפמ וגציי םיתשו
:וללה תוריחבב ןהמ תחא לכ הגישהש תולוקה יזוחא לשו תוירקיעה תוגלפמה

(1949 ראוני) הנושארה תסנכל תוריחבה תואצות

35.7% י״אפמ
14.7% ם״פמ

12.2%תדחואמה תיתדה תיזחה
11.5% תוריח

5.2%םייללכ םינויצ
4.1%םיביסרגורפ
3.5%(י״קמ) םיטסינומוק
3.0%םיטועימ
10.1%תורחא תומישר

100%
 רטשמ לכ לש ודוסיב םיחנומה םימעט םתוא םה תוגלפמ לש הז יובירל םימעטה
 להקה־תעד לש השוביג רמולכ ,להקה־תעד לש תיריצ־בר הקולח :יתגלפמ־בר
.תיסחי תוגיצנ לש הטישו ,וז תא וז תוצוחה תויגוס רפסמ ביבס תנגרואמה
 ןלוכש ,תוירקיע תויגוס שמח ביבס תגלופמ להקה־תעד התיה 1949 לש לארשיכ
 ,תישאר .הנידמה תמקה םע טעמ ךא ונתשהו הנידמל םדקש ןויסנה תשרומ ויה
לאמש־תוגלפמ שמח וקלחנ ןאכ .תיסיסבה תילכלכ־ויצוסה הרותה לש היגוסה התיה
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־ תדוגא־ילעופו יחרזמה־לעופה ,י״אפמ ,ם״פמ ,תיאניתשלפה־תיטסינומוקה־הגלפמה)
, םייללכה םינויצה תגלפמ ,תיביסרגורפה הגלפמה) ןימיה תוגלפמ שמח לע (לארשי

ו יה תוגלפמ לש הצובק לכ ךותב םג .(לארשי־תדוגאו ,יחרזמה ,תוריחה תעונת
ן יב ודירפהש הלא ןוגכ ,תוילכלכ־ויצוס תויגוסב השעמלו הכלהל םידבכנ םיקוליח
י טמגארפה םזילאיצוסה לע ,י״אפמ ןיבו ,הלש יתאמגודה םזיסקראמה לע ,ם״פמ
ם יביסרגורפה לש םתנומאל תימואל תונלהנל תוריח לש התייטנ ןיב וא ,הלש ליזנה
; ם״פמל םיטסינומוקה ןיב ,לשמל—תוחפל תוגלפמה ןמ המכ ןיב ךא .תישפח המזיב
רגורפה הגלפמה וא תוריח ןיב ;לארשי־דוגא־ילעופו יחרזמה־לעופהל י״אפמ ןיב
ם יילכלכ ־ויצוסה םיקוליחה ויה—ןלוכ וא ןימיה תוגלפמ רתימ תחא לכו תיביס
ת וגלפמ םויק קידצהל ידכ םהב היה אלו ללכ םימייק ויה אלש וא רתויב םיטעומ
ן ולידבהו תומודה תוילכלכ־ויצוסה ןהיתופקשה תא תורחא תויגוס וצח אלול ,תודרפנ

י נשה ירקיעה ריצה התיהש ,תיתדה הלאשה איה ולאמ תחא .וללה םירחאה םיחטשב
.להקה־תעד לש
ל ארשי־תדוגא־ילעופו יחרזמה־לעופה ןיב הדירפה הנידמב תדה לש המוקמ תייגוס
ת וגלפמ ראש ןיבל לארשי־תדוגאו יחרזמה ןיבו תוילאמשה תוגלפמה ראש ןיבל
ל ע תססובמה הנידמ לארשיב םיקהל ושקיב ולאה תוגלפמה עברא לכ .ןימיבש

ה ברה ופתתשה ,יחרזמה־לעופה ,תילעופה ותחולשו יחרזמה לבא ;תידוהיה הכלהה
, תילעופה התחולשו לארשי־תדוגא וליאו ינויצה לעפמב הדימה אולמב םינש־תורשע
, ץקה־תקיחד םושמ וב וארש יפל ינויצה לעפמל ודגנתה ,לארשי־תדוגא־ילעופ
ה נידמה תמקה .םירוהט םיישעמ וא םייתד םילוקיש ךותמ לארשי־ץראל ואב ןהירבחו
ע יפשהל תנמ־לע לועפל ןכו תמייק הדבועכ התוא לבקלו לגתסהל ןתוא העינה
.םויה דע ותושעל םיברסמ ןהירבחמ תצקש דעצ ,היתודסומ ךותב התוינידמ לע
 סחיב תורחאה תוגלפמה לצא תודמע ינימ לכב ולקתנ הצובקכ תויתדה תוגלפמה
ט רפ ןלוכש ףא ,תיטרקואית הנידמל ודגנתה תוגלפמה ראש לכ .תדה תלאשל
ת רוסמבש םימיוסמ תודוסיו ך״נתה לש ימואלה־יתוברתה ךרעב וריכה םיטסינומוקל

, תורחאה תוגלפמה ךותב תודמעה וקלחנ תדל שרופמב םיעגונה םיניינעב .תידוהיה
י שנא תא איצוהל ,הנותמ תוילאקירלק־יטנאב רומגו תובשחתהבש תונלבוסב לחה

.םייטנטילימ םיינוליח םיטסיאתא ויהש םיטסינומוקהו ם״פמ
ה תיה דחאכ לאמשהו ןימיה ךותב הקולחה תא קידצהל העייסש תפסונ היגוס
ה עידוה אלש דע .תונויצה לש תוילאירוטירטהו תוימואלה תועיבתה תרדגהב הרושק
־ הגלפמה הדגנתה ,תידוהי הנידמ תמקהבו הקולחב התכימת לע תוצעומה־תירב
ת ודגנתה .הנידמה תפיאשלו ינויצה לעפמל לכו־לכמ תיאניתשלפה־תיטסינומוקה
ל ש םיביכרה דחא ,ריעצה־רמושה ןיבל וז הגלפמ ןיב ירקיעה קוליחה תא העבק וז

ם תנשמב םיטסינומוקה םע תפתוש התיה הזל טרפ ךא תינויצ המצע הבשחש ,ם״פמ
ר תימ לדבנ ודצמ ריעצה־רמושה .תוצעומה־תירבל םתקיזבו הקודאה תיטסיסקראמה
ת נידמל אלא לארשי־ץראב הרוהט תידוהי הנידמל אל ףיטהש הזב לאמשה תוגלפמ
.תיברע־תידוהי תימואל־וד
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 תיאבצה התחולשו תיטסינויזיברה הגלפמה ,תוריח לש הימדוק ולדבנ דגנכש־הנחמב
 ־ויצוס םירקיעב ויה םיפתוש םהמעש םייללכה־םינויצה ןמ ,ל״צאה ,תיתרתחמה
 יתשמ לארשי־ץרא לכל םתעיבתב ,ןללכב תוגלפמה ראשמו ,דאמ םימוד םיילכלכ
 .םיינויצה תודסומה תרגסמל ץוחמ ,םדבל םתרטמל םחליהל םתונוכנבו ןדריה תודג
 תועובש םיחא־תמחלמ לש הנכס ינפב בושייה תא הדימעה הנורחאה תאזה הייטנה
 תווצל ,תינמזה הלשממה שאר ,ןוירוג־ןב תא הררועו הנידמה םוק ירחא םידחא
.העבטלו ,הנלטלא ,ל״צאה איבהש קשנה תיינאב תוריל
 דחאתהש) ריעצה־רמושה תא ,םיטסינומוקה תא וצליא התורמ תלטהו הנידמה תמקה
 םהיתודמע לבא ,ולא תודבועל לגתסהל תוריח תאו (ם״פמב הדובעה־תודחא םע
 םג ,לשמל ,םיטסינומוקה .םתוא דחיל ופיסוהש תושדח יוטיב תורוצ ואצמ רבעשלמ
 ,הדוסיבש תינויצה הרותה תא לוספל ופיסוה ,לארשי לש המויק תדבוע תא ולביק םא
 ופיסוה םהו ,םידוהיה־תנידמ אלא דבלב תידוהי הנידמ אל לארשי התיה היפלש
 הקלתסהש ףא ,ם״פמ .וז הרות לש תוישעמהו תוינויעה היתונקסמ לכל דגנתהל
 יברעה טועימה לש ויתויוכז לע תיספורטופא המצע התאר ,תוימואל־ודה ןויערמ
 הטעימ יכ ףא ,תוריח .םיינוחטב םימעטמ וילע ולטוהש תולבגהה תא קיתמהל השרדו
 תעמשמ תא הלביק הנלטלא תשרפ ירחאו תילארשי הטנדיריא לע יולגב רבדל
 םע ץראה לש היסחיב רתוי תמחול הדמעל הארק ,םיניוזמה היתוחוכ לע הנידמה
 םדקל ידכ יחרזא ירמו בוחר־תונגפהכ "הרשי הלועפ״ב דדצל הפיסוהו היתונכש
.הלשממל דגנתהלו היתורטמ תא
 הנתנו תומדוקה תויגוסב תועדה־יקוליח תא הריבגה ץוחה־תוינידמב היצטניירואה
 ־תירב לש הליעפה התכימת וליאכ היה המודמ ריעצה־רמושה .קודיצ־הנשמ םהל
 תדלומה ריכת םימיה דחאבש רבכשמ ותנומא תא תיפוס התמיא לארשיב תוצעומה
 ןורחאה גייסה רסוי תאזבו ינויצה םזילאיצוסה לש תובוטה ויתולעמב תיטסילאיצוסה
 .הילא תטלחומה ותוריסמבו תוצעומה־תירב םע ותוהדזהב ריעצה־רמושהל ול היהש
 ם״פמ תא ריעצה־רמושה אופא ץירמה ,לארשי תמקהל הכרעמה לש המוציעב
 ןיעב הארו ץוחה־תוינידמב ירמגל תיטייבוס־ורפ היצטניירואל תובהלתהב ףיטהל
 לש ינשה הצקב .לארשיב תינגרוב־תינויצ וא תיאקירמא העפשהל ןמיס לכ הער
 תובציתהב ודדיצו םיעבשומ םיטייבוס־יטנא םיילכה־םינויצהו תוריח ויה תשקה
 ירנירטקוד־אלה םזילאיצוסהש ,י״אפמ הדמע תוצובקה יתש ןיב .ברעמה ןימיל היולג
 שושיג־ךרד הלחה י״אפמ .ברעמ יפלכ אלו חרזמ יפלכ אל התוא בייח אל הלש
 הטקננש ,("תוהדזה־יא" ךכל הארק איה) "תיבויח תוילרטיינ" לש היצטניירואנ
.םייטמגארפ םימעטמ יונישל התיה הנותנו םייטמגארפ םימעטמ
 לכה ירהש הנושאר הגרדממ היגוס תויברעה תוצראה םע םיסחיה ובשחנ אל 1949־3
 ,ןתמו־אשמ להנתה םהילעש וא ,ומתחנ הז־התעש קשנה־תתיבש ימכסהש ךכל ופיצ
 םע הנורחאה המחלמה לע תוגלפמ המכ לש ןתפקשהב לבא .םולשל וכילוי
 םג החימצה הרהמ־דעש הדמע התיה תעלבומ תויברעה תונידמהו םיאניתשלפה

תתחפהו םידנפאהש הסרג ם״פמ .תינידמה היצטניירואה לע תועד־יקוליח וז הלאשכ  
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י נומה תערלו םהלש םתלעותל תאזו תניוזמ תודגנתהל םיברעה תא ותיסהש םה
ם ילעופה־דמעמ םע הלועפ־ףותישו םולש םיבייחמ םהלש םיסרטניאהש ,םילמעה
, לארשי םע םולש־ימכסה תורכל תויברעה תולשממה ובריס רשאכ ,ןכל .ידוהיה
ם יינכפהמ םירטשמ לש םתיילעל היניע תאשונ איהשו תעתפומ איה ןיאש ם״פמ הנעט
ד גנכש הצקב .ילארשיה־יברעה דוסכיסה לש ובושייל יאנתכ תויברעה תוצראב
ן יעמ ,הל ומדקש קבאמ לש םינשה־תורשעב םג ומכ ,המחלמב תוארל תוריח התטנ

ה נוחצנב קר םייתסהל לכותש תוינתא תוצובק יתש ןיב תיניווראד םויק־תמחלמ
ה בורעה םה תוחישקו חוכ יכ .דתיה הרובס ךכיפל .התלוז תענכהבו תחאה לש רומגה
ה ספת הלאה תווצקה ינש ןיב .ידוהיה דצה חצני רבד לש ופוסבש ךכל הדיחיה

ם ייושע םייברעה םינומההש המומע הרכה הב התיה .תיסופיט םייניב־תדמע י״אפמ
ה תסהה אלול תונויצל הביא םילגמ ויה אלו םידוהיה םע הלועפ־ףותישמ חיוורהל
ך כ ךותמ .לארשיו םדקתמה בושייה לש המגודה ןמ םיאריתמה ,םהיגיהנמ דצמ
ה רומתה הדיתעש ם״פמ לש היתווקתל ,תוחפ הרכה־ףקותב םג םא ,התיה תפתוש
ה ב .דתיה ךכ ךותב .םידוהיל םיברע ןיב הנבהל עייסל תויברעה תוצראב תיתרבחה
, תוימואל תופיאש וא תויוברת לש תושגנתה ןוגכ ,רתוי יתוהמ ןינעה ילואש השוחת
ת ונפלו םתציחמב םידוהיה תא לבקל םיברעה תא וענכשי היטמולפידו חוכ קר ןכלו
.םוקמ םהל
949 1־ב ."תיתדעה היעב״ב .דתיה הרושק םיינידמ םיקוליח הררועש תישימח היגוס
ל ש םהיתושירדו םהיתונלבוק הנעמשית ןעמל תוריעז תוגלפמ המכ םיברעה ומיקה
ה פוריא־זכרמ יאצויו םינמית ,םידרפס םידוהי ומיקה ןכל־םדוק בר ןמז .םיברעה
ם יזנכשאה לש םחוכ ןורתי חכונ םהלש םיסרטניאה םודיקל תודרפנ תוינידמ תוצובק
ם יינידמ םינוגרא וחילצה אל ןכ־ירחא אל םג 1949־ב אל .הפוריא־חרזמ יאצויו

ה יעבה" לבא .ימואלה גרדב םיבושח םיינידמ תוחוכ תושעיהל ינתא סיסב לעש
ם ויא רוצילו יתרבח בוליש לש תיניצר היגוס הרהמ־ דע התשענ המצע "תיתדעה
.שדח ינידמ גוליפ לש שובכ
ד ודיע באש—בושייבו תינויצה תורדתסהב ,התמקה ינפלו—לארשיב תוגלפמה יוביר
י פל .תיסחיה תוגיצנה תטיש תא םהל וצמיא השולשה לכש הדבועה ןמ הבר הדימב
— הנוהכל םידמעומה ירה הינטירבבו תירבה־תוצראב םויכ הגוהנה תוריחבה תטיש
ם ירחתמ—טנמלרפב וא סרגנוקב בשומל ןיב ,הנידמ־לשומ תרשמל ןיב ,תואישנל ןיב
ו יבירי וליאו תולוק־בור לביקש דמעומה הכוז ףוסבלו ןותנ תוריחב־זוחמב הז םע הז
. ותנידמב תולוק הברה לבקיש רשפא סבוהש תואישנל־דמעומ .המואמ םילבקמ םניא
ח ולוקה־בור תא גישה אלש ינפמ רבד םושב ותוא םיכזמ םניא הלאה תולוקה לכ לבא
ט נמלרפל וא סרגנוקל םידמעומ תורשע דימעהל הגלפמ הלוכי ,ךכל המודב .שורדה
ל כ ךא ,הלוכ ץראה יבחרב תולוק דאמ הברה גישהל ךכבו הריחב־תוזוחמ תורשעב
ל יאוה .הלטבל היתולוק לכ ירה םייפיצפס הריחב־תוזוחמב בור לבקת אל דוע

ג יצהל היושע הגלפמ ןיא וז הטיש יפל ירה ,תואצוהו הדובע הברה תובייחמ תוריחבו
יא סרגנוקל תוריחבב ,ןכ לע רתי .חצנל םיבוט םייוכיס ול שי ןכ םא אלא דמעומ
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 תנמ־לע םיריצ רפסמ לש םתריחב תא גישהל הלוכי הגלפמ ןיא םא ,טנמלרפל
 ,ץורימה ןמ לילכ קלתסהל היהת הטונ ,הלא םיפוגב העפשה לש הדימ הל היהתש
 םירחובה תוזוחמ לש וז הטיש ךכ הנה .הלודג הגלפמ וזיא םע תחא הדוגא תושעל וא
.זוכירה תא תדדועמו ינידמה לוציפה תא העיתרמ תוינבור תוריחבו דחא ריצ
 תואצותה תא קיפהל רשק םירשוק םימרוגה לכ תיסחיה תוגיצנה תטישב ,הז תמועל
 .לארשיב ומכ ןוקית םוש ילבו תוביקעב תלעפומ הטישה רשאכ טרפב ,תוכופהה
 ,תסנכב םיבשומה לכ םיצקומ ול רשא דחא הריחב־זוחמ תבשחנ הלוכ ץראה ןאכ
 תולוקה רפסמל םאתהב תונושה תוגלפמה ןיב םיקלחתמ וללה תוריחבה רחאלו

 תולוק קר בושיי־םוקמ לכב תחא הגלפמ לבקתש רשפא ךכ .ןהמ תחא לכ הגישהש
 הלוכ ץראה יבחרב םפוריצב ךא—(ירמגל וזבזבתי תיאקירמאה הטישה יפלש) םיטעמ
 סנכיהל תוגלפמ הברה ץירממ ומצעלשכ הז רבד .םידחא םיטדנמ הל וקינעיש רשפא
 תכל הקיחרמ הטישה לש התעפשה לבא ;יולת־יתלב חרואב תוריחבה־תכרעמל
 המכב תוכזל תוחילצמו תוריחבה־תכרעמל תוסנכנ תוגלפמ הברהש םושמ .רתוי
 ,תסנכב בור גישהל תלגוסמה תחא הגלפמ ךל ןיאש איה תיפוסה האצותה ,םיבשומ
 יוכיס דאמ הריעז הגלפמל וליפא ןתונ הז רבד .היצילאוק־תולשממ קר םוקל תולוכיו
 יאדכו יאדכ השענ ולוכ ץמאמה ךכבו הלשממל היריצמ םינש וא דחא סינכהל
 םוש ןהל איבי אל הז רבד ירהש גזמתהל תונטק תוגלפמל ץרמה ויא ׳וב ךישמהל
 לכ תמייק הגלפמ ךותב הצורמ־יתלב טועימל שי תאז דגנכו ,שממ לש תלעות
 העיתרמ הלוכ הטישה ךכ הנה .ולשמ הגלפמ םיקהלו שורפל םלועבש םימעטה
 תויגוסב שגד םישל תוינידמ תוצובק תדדועמ איה .לוציפ תדדועמו ינידמ זוכיר
.ילוא ןהל םיפתושמה םיסרטניא םתואב אלו ןהיניב םיגלפמה םיווקבו
 רשק תורשוק תיסחי תוגיצנו להקה־תעד לש תיריצ־בר הקולח ךיא וניארש התע
 הלאה םימרוגה ינש ושרתשה עודמ איה האבה הלאשה ,תוגלפמ לש יוביר חימצהל

 תינויצה תורדתסהה—הנידמה תמקהל ומדקש םיינידמה םינוגראב וא לארשיכ  
.יבושייה ימצעה־ לשמימהו תימלועה
 תא וז תוצוחה תועובק תודמע רפסמ ןיב רבכ תגלופמ הרבחש םוקמב ,ללכ־ךרדכ
 הלוכי וא הצור הרבח התוא ןיאש םוקמבו ,תיתוגיצנ הטיש ןוניכל העשה עיגהב וז
 תוגיצנ לש רטשמ ןנוכלמ סונמ ןיא ,ולאה תודמעה ןמ תודחא וא תחא הדמע קוחדל

 תוגיצנה תטישב םינוקית הלא־יא .הזה יליחתה גוליפה תא ריבגמו חיצנמה ,תיסחי
 תידוסי הפורת לבא ;םיקוליחה רפסמ תא העודי הדימב ותיחפיש רשפא תיסחיה
 ־רחאלש תוגלפמה ןיב ןוצרמ־םיגוזימו תידדה תולגתסה לש ךרדב קר גישהל רשפא
תעדש םוקמב ,הז תמועל .גוצייה תטישב המרופיר ידי־לע םססבל היהי רשפא ןכמ

 תוברוקמ תודמע לש תוכרעמ יתשל וא תושבוגמ תודמע יתשל קר תקלחתמ להקה  

 הטישהו ,גוציי לש הטיש לכ ול רוחבל ישפח רוביצה ,גוציי תטיש ןנוכל ךירצש ןמזכ  
 תצורמב םוקל תויושעה תוגלפמה רפסמ לע תערכמ העפשה הל היהת רחבי <יב  

 ,תוינבור תוריחבו םידיחיל הריחב־תוזוחמ לש הטיש רוביצה ול ץמאי םא .ןמזה    
תויגוס הברה הנררועתת ןמזה לכש רשפא .םינשל הקולחה חצנותש תנתונ תעדי  
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 הנשבשתש רשפא .תמייקה תוינשה תרגסמב ץבתשהל היהת ןתייטנ לבא ,תושדח
 אל ןה דא ,ןהיתומשו ןייפא תא הנינבת ,תוגלפמה יתש ןיב תוחוכה־ןזאמ תא
 הגלפמ חימצת תילרוג היגוס וזיאש רשפא םיקרפל .הלופכה תנוכתמה תא הנינשת
 הלופכה הקולחה תא גוצייה תטיש ריזחת ךורא חווטלש תנתונ תעדה לבא ,תישילש
 הגלפמה לש םיחלצומה תונויערה תא "הנדודשת" תומייקה תוגלפמהש ךכ ידי־לע
 איהו הדצה תומייקה תוגלפמה ןמ תחא ףחדת השדחה הגלפמהש ידי־לע וא השדחה
 יתשל הליחתב הקלחנש הרבחה םא לבא .הינשה הלודגה הגלפמה השעית המצע
 היושעה האבה היגוסה ירה ,יסחיה גוצייה תטיש תא הל תצמאמ תועובק תודמע
 טעמכ ,תומייקה תוגלפמה ןמ תחא ךותב עלגתהל יושעה אבה סומלופה וא ,ררועתהל
 ירמגל תונשל השק ,הז רבד עריאש העשמו ;תחא דועו ,הגלפמ דוע וחימציש יאדו
 תא תועבוקה תוילרוגה תולאשה ןכל .יוכיד־יעצמאל קקדזהל ילב גוצייה תטיש תא
 ן גוצייה תטיש המקש ןמזב תשבוגמה להקה־תעד הגלפתה ךיא :ןה תוגלפמה רפסמ
 הקולח יפל תשבוגמ .דתיה םא וא ,זא תשבוגמ להקה־תעד .דתיה אל ןיידע םאו
? הלבקתנש גוצייה תטיש המ—הלופכ
 תופיאשה ןעמל לעפתו רבדתש תימלועה תינויצה תורדתסהה תא לצרה םיקה רשאכ
 םה .רתויב תונווגמ תופקשה ילעב היכמות ויה ,םידוהיה לש תוימואלה־תוינידמה
 םהמע ואיבה ןכלו ,הרבחה תובכש לכמו תוביבס ינימ לכמ ,לבת יווצק לכמ ואב
 תונושה תוביבסה ןמ םיחוקל םיילאידיא םייתרבח־םיינידמ םייומיד לש בחר ינוש
 ןכ־ירחא תודחא םינש ךשמו תינויצה תורדתסהה הדסונש ןמזב יכ ףאו .םהלש
 הביט ירה ,תונגרואמ תוגלפמ לש הרוצ הלאה םייומידהו תודמעה ושבל אל ןיידע
 ־תטיש לש הנוניכ תא וענמ הלעפ ןהבש תוביסמה ביטו תינויצה תורדתסהה לש
 היתואצות לכ לע ,תיסחי תוגיצנ לש הטיש וחתיפ הרהמ־דעו תינבורו תירוזא תוריחב
.תוענמנ־אלה
 תובורק םיתעלו ,"ךרדב תידוהיה הנידמה" הל ארק תינויצה תורדתסהה לש הדסימ
 םא םג ,הלאה תואוושההו םירואיתה .השעמל םייתכלממ תודסומ היתודסומ ובשחנ
 ונאשכ תטעמתמ םתלעות ,יללכ ירוטסיה ןבומב האובנה ןמ םהב היהש ררבתה
 •היתודסומו תינויצה תורדתסהה לש םיינידמה הקימאנידהו יפואה תא ןיבהל םישקבמ
 םיפוגה םע ףתושמ דצ םוש םהל היה אל ,תוילמרופ תווש־תוריזג הלא־יא איצוהל
 רכינ לדבה תלדבנ תינויצה תורדתסהה .דתיה ,רבד לש ותימאל .םתוא וושה םהילאש
 תונידמ" ןתונכל רשפא ,בגא־ךרד ,ןהמ הברה םגש—תוימואל תועונת ראשמ
 יבחרב רזופמ היה רבדל תינויצה תורדתסהה הרמיתה ומשב רשא םעה ןכש—"ךרדב
 ליאוה .היתופיאש אשומ היהש ץראה־חטשב לטובמ טועימ תקזחב היהו ולוכ םלועה
 יריה אל ,ןותנ ץרא ־חטשב לושמל תבייחה הלשממ תינויצה תורדתסהה .דתיה אלו
 •ריוצר תירוזאה תוגיצנה .דתיה םא םגו .םיילאירוטירט תוזוחמ לש גוצייב םעט לכ
 אל תינויצה תורדתסההש םושמ רתויב רחש־תרסח .דתיה ירה ,רחא םעט הזיאמ
 ירתיה אל תינבור העבצה ,םינפ־לכ־לע .םירדגומ םיילאירוטירט תולובגב הלעפ
ירתיה חרכהבש םושמ לכה לעו ,הייפכ לש דוסי הב היה ךורכ ןכש רקיע־לכ היוצר
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 ידרוסבא בצמ—םבור תא אל םא ,םירבחה ןמ רביב קלח גוציי אלב ריאשהל הדיתע
 תגצימ איהש הנעטבש תירסומה תוכמסה התיה הדיחיה התוכמסש תורדתסה ליבשב
 הדימ התואב טעמכ הל שורד ףסונ רבח לכ היה ךכ םושמ רשאו םידוהי ינימ לכ
 הל ץמאתש הזמ רתוי יעבט רבד ןיא יכ היה המוד ןכל .ול השורד איה התיהש
 רפסמ לכל התצקה טושפ רשא הטיש ,הצמיא רשא הטישה תא תינויצה תורדתסהה
 לש ןוילעה יגוצייה דסומה ,סרגנוקל ריצ חולשל תוכזה תא םירבח לש ןותנ

.העונתה
 הריזבו םידוהיה ברקב תובישח לעב חוכל התיהו ליח תינויצה העונתה התשעש םע
 וטקנש גוצייה תטיש םע דחי הירבח לש ןווגמה עקרה ואב ,תימואלניבה תינידמה
 הגוע ןהל וגע תודחא .תוגלפמו תועיס לש בר רפסמ וחימצהו םינגרואמה היתודסומ
 ,םיגיהנמ םישיאל ביבסמ תורחא ,העונתל תוותהל ושקיבש הקיטקאטה תמחמ ןמצעל
 .דיתעל־הנידמה לש ילכלכהו יתרבחה ,יתדה יפואב םירושקה םימעטמ תורחא דועו

 ןמ םירחא ,הפוריא־ברעמ לש תילרבילה היטרקומדה ןמ םתארשה ובאשש ויה
 םזינאיפוטואה ןמ םירחא דועו ,תימלהליווה הינמרג לש יראטירוטואה םזילטיפאקה
 ,תונושה תויצטניירואה .הפוריא־ חרזמ לש ינכפהמה םזילאיצוסה ןמ וא יטסילאידיאה
 רקעיהל ולכי אל ,םייתנשל תחא ימלוע ינויצ סרגנוקב הפוטח השיגפ ושגפנש
 בור היה םא םג ,הלוכ תורדתסהה תא קתשל ילב תינקספ תחא הגהנה ידי־לע
 ףוכאל ידכמ התיה השלח יראטנולוו ןוגראכ תינויצה העונתה .הגהנה התואל חטבומ
 שורפל ויה םילולע הבושח תודדומתהב םידיספמה ירהש ,גיוסמ־יתלב בור־ןוטלש

 ־תופר תורובח־תורובחל תונויצה תא ררופל ךכבו ,םידרפנ םיינויצ םיפוג םיקהלו
 תורדתסהה לש תילמרופה תודחאה לע רומשל ינויחה ךרוצה ללגב ,ןכל .םינוא
 גוציי ולביק ןה :םיטועימה תוגלפמ לש ןהיתויוכז דימת ודבוכ ,תימלועה תינויצה
לועה םיסרגנוקה ןיב םיניינעה תא ולהינש ינויצה־לעופה־דעוובו תינויצה הלהנהב
 תוינויצה תוגלפמה וחתיפ ןמזה םע .תינויצה תודיקפב תורשמ ולביק ןהירבחו ,םיימ
 רשאכו ;רתויב םילודג םיידוהי םיזוכיר ויה ןהבש תוצראב ןהלשמ תודסומו םינוגרא
 .יתגלפמה לגדהו יתגלפמה ןעטמה תא םהמע ואיבה לארשי־ץראל ןהירבח ורגיה
 ירבעה בושייה לכל תיתקוחת תרגסמ ואב־בורקמש םינויצה ומיקה 20־ה תונשב
 םיסמ ליטהל תוכז םע דחי וז תרגסמב הרכה טדנמה ןוטלשמ ושקיבו לארשי־ץראב
 תוצובקל תיסחי תוגיצנ חטבותש יאנתב לבא ,ונתינ תוכזהו הרכהה .בושייה ינב לע

 הטיש התוא .לכו־לכמ רוביצה ןמ שורפל תוכזה דחא לכל רמשיתו הליהקב תויתדע
 תודחאה לע רומשלו רשפאה לככ םיבר םירבח לולכל חרוכ ותואו תיראטנולוו
 המגמב תאזו ,בושייה לש ימצעה־ןוטלשה תודסומב םג אופא ולעפ ץוח־יפלכ
 הנטקה תיאמצעה העיסה לש המויק לע ןגהלו יסחיה גוצייה תגהנה תא חיטבהל

 ןמ תחא לכלש ינפמ םייאמצע הגלפמ־ייחל ףחדה שגדוה וליפא בושייב .רתויכ
 לש הרוצב ןיב ,הלש תיגולואידיאה היפטואה תא שממל תונמדזה הנתינ תוביטחה

 םיביטרפואוק תמקה וא ,תישפחה המזיה תרגסמב םירדה יסדרפ דוביע ,יפותיש ץוביק
.םייתד שרדמ־יתב דוסייב ןיכי
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 םוקמ היה אלש דע ךכ־לכ תוססובמ תוגלפמה ויה רבכ 1948־ב הנידמה הזרכוהשכ
 ,הלשמ היגולואידיא החתיפ רבכ ןהמ תחא לכ .והשלכ יוניש לע בושחל וליפא
 ,הלשמ הקזח־לש־סרטניאו הלשמ היכראגילוא ,הלשמ היגולויזארפ ,הלשמ תודסומ
 תינמזה הלשממה הזירכהשכ .וז םע וז חצנתהלו לועפל ,תויחל ולגרתה ןבורו
 תוגיצנה תא העבק ,הנושארה תינובירה תסנכל תוריחב לע לארשי לש הנושארה
.תיעבטה תוריחבה תטישכ תיסחיה

תיביסנטניא הקיטילופו תיגולואידיא היצטניירוא
 חנומה םייטירבהו םייאקירמאה הקיטילופה־יקסע לש םזיטמגארפה גופס םילקאב
 ומכ שממ תואנקו םזילאיר־רסוח ,תויתאמגוד לש ןוג־תונב הוולמ "היגולואידיא"
 תוגלפמ רשאכ .בזכו האנוה לש יאוול־ילילצ ומע אשונ "הלומעת" חנומהש
 לע םה םירבדמ םיטשפומ תונויער לע םירבדמ םייטירבו םייאקירמא םיאקיטילופו
ופקשהל תושפנ תושעל םישקבמ םהשכו ;תויגולואידיא לע אל םלועל ,״תונורקע״
 .הלילח היצנירטקודניאל וא הלומעתל אל םלועל ,"תמוסרפ״ל םיקקזנ םה םהית
 לש חנומ רבכמ אל דע "םזיטאמגארפ" היה לארשיב הקיטילופה לש םילקאב םלוא
 שודיק לש תירסומה העווזה לע ףא וא תואר־רצוקו םזינוטרופוא לע זמרמה יאנג
 אלו תחתופמ היגולואידיא לש לגד האשנ אלש הגלפמ .הרטמה חוכמ םיעצמאה
 ןוטלשל קר םהיניעש םיטסינוטרופוא רבח אלא .דתיה אל היצנירטקודניא לע הדקש
 וא ולוכ שדקומה תוחפל דחא ןואטב לארשיב הגלפמ לכל היה ןכל .תואשנתהלו
 ־םיצרמ ,היגולואידיאב הלשמ םיחמומ הל ויה ;״דוסי־תולאש״ רוריבל וקלחב
 תוברת־תודעו ,הלשמ ןויע־ימיו םינוירנימס ,"םיליעפ״ל הלשמ השרדמ ,הלש םידדונ
 טהלה תכיעד לע םילבאתמ "יתגלפמה ןופצמה" ירמושו םיקיתו .הלשמ םינודעומו
 לכ לע םיעוושמ םדק־יאיבנ ויהש המינ התואב תונורחאה םינשב יגולואידיאה
 םג ,רתוי םימסרופמה םהיתפומל המודבו .םיהולאה יניעב ערה תא השוע לארשיש
 התארשה יפ־לע תויחל בושתו לארשי "םחנית" ןכ םא אלא ןברוחו סרה םיזוח םה
.תיגולואידיאה
 ןהבש תוירוטסיהה תוביסמבו הביבסב דוע תוצוענ היגולואידיאב וז תוקבדל תוביסה
 רזופמ םע ברקב המקש העונת התיה תונויצהו ליאוה .ינויצה לעפמה חתפתה
 ומז קרו הייפכ־יעצמא םוש הל ויה אלו ליאוה ,םוקמ לכב טועימ היהש דרופמו
 אל ,המצעל העבת ותואש ץראה־לבחב תישממ הזיחא הל .דתיה ,הלחהש ירחא בר
 יצבל לכותש דע תוחפל ,התרטמ תגשהל ירסומ ץחלו לודיש לע אלא ןעשיהל הלכי
 לש םבל לע רבדל .דתיה הכירצ .םירחא םיעצמא תטיקנ הל רשפאתש הדמע הל
 הא ;הלש עצמה אוה םהיתולבסל דיחיה ןורתפהש םענכשלו םיפדרנה םידוהיה
 •רייחי הבורע םהל העיצמ איהש ענכשל .דתיה הכירצ םיללובתמהו תויוכזה־יווש
ה לש תינכתהש ענכשל .דתיה הכירצ תרוסמב םיקיזחמה תאו ;םדובכלו םנוחטבל

הרימלוע תומצעמ המכ לדשל הילע היה .הבטימב תודהיה חור םע דחא הנקב הלוע
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 ־יאב לכ תא ענכשל הילע היהו ,הב ךומתל בייחמ ןמצע ןהלש סרטניאהש בושחל
 םידוהי לש םהיתונעט תא םותסלו תאז לכ גישהל ידכ .עוציב־תב התינכתש םלוע
 ,תוימשיטנאה לש היתוביסו הביט לע המלש היגולויצוס חתפל הילע היה םייוגו
 רידת ךירעהלו רוזחלו ,תודהיה לש תיחישמה הנומאהו הירוטסיהה תא שדחמ שרפל
 תויהל לארשי־ץראו תונויצה ולכויש יפכ תוימלועה חוכה־תודבוע תא שדחמ
ואידיא לש יללכ רצוא־תיב הרהמ־דע רצונ ךכ .ןהילע עיפשהל וא ןהמ תועפשומ
 תחא לכ ,ןהלשמ תופסות ול ופיסוהו ונממ ולטנ העונתבש תוגלפמה לכש היגול
.הבבל ־תייטנכ
 ץחל־תצובקכ המ־ןמז תינויצה העונתה הלעפ לצרה רודואית לש ותגהנה תחת
 ןגראת םרטב ידוהיה ימואלה תיבה ליבשב רטרא׳צ גישהל התרטמש תימואלניב
 וז הלודג תינכת התלעש העשמ ךא .הפוריאמ םידוהיה לש תיללכה םתאיצי תא
 ־ץראב תונטק־םוי לש תיטא תובשיתה תדובעל היצמאמ תא העונתה הנויכ והותב
 ויה םישק ץראב םיאנתהו ליאוה .םיטעמ םיצולח לש םלמע לע תססובמה לארשי
םידמעומ סייגל היה רשפא ,בורל תונברקו לבסב ויה םיכורכ הב םייחהו דאמ
תורפתשה וא תמדוק תיביסנטניא היצנירטקודניא ךותמ קר הכאלמה תיישעל
םינושארה םיצולחה ושענ ינויצה לעפמה לש ותחלצהו ותומדקתה םע .תינויער

םתוח תא םהב ועיבטהו ץראבש תוגלפמהו תודסומה בור לש םהיגיהנמו םהידסימ
.היגולואידיאל הרתיה םתביח  
 ־ואידיאל תוילארשי תוגלפמ לש ןתורכמתהל רתויב תידוסיה הביסהש רבתסמ לבא   
 איהה תעב .האמה ףס לע הפוריא לש החרזמב ןלודיגו ןתדיל תוביסמב הנומט היגול   
 תרמחהו הלכשהה תעפשהמ האצותכ רתויב רומח רבשמ ינפב תודהיה םש הדמע  

 תונקל וחילצהש ןילופבו תיראצה היסורב םידוהי הברהו הברה .םידוהיה לש םבצמ  
 ,וענכתשה דס־הו 60־ה תונשב תוילרביל לש הרצקה הפוקתב תינרדומ הלכשה םהל  

 הקבד ,תנשוימ םתדש ,םימוד םיאנתב םביבס םירצונ הברה וענכתשהש ומכ  
 ךכב הליחת וביגה םהמ םיבר .הקיזמ וא ,המדיקל תדגונמ ,תבזוכ ,לבה־תוגומאב  
 —םהה םימיב וכליהש תובורמה תורותה ןמ תחאב תטהול הנומאב םתד תא ופילחהש    
 העדל־םיחא םיסור לש תוצובקל ופרטצהו—תויטסילאיצוס וא "תוינומע" ,תוילרביל  
 .םהילע הביבחה הרותל םאתהב הדוסימ התונשל וא תיסורה הרבחה תא ןקתל ןויסנב  

 םיתעלש תוערפה תוצרפתה בקע דחוימבו ,1881 רחאל האבש היצקאירה בקע םלואו   
 תוינכפהמו "תומדקתמ" תוצובק ידי־לע הקיתשבש־המכסהב ולבקתנ תובורק  
 הללגבו םירחאה ןמ םתוא הלידבמ םתודהי יכ הלאה םידוהיה ןמ םיבר וספת ,היסורב  
 הנה .יוניש־תילכת וז הנתשת םא ףא תיסורה הביבסב םתרות תא םישגהל ולכוי א  

 ,םירחא םיליכשמ םידוהי .םייוגל םג אלא םייתד םדועש םהיחאל קר אל ויה םירז ךכ  
 תידוהי תוברת לש דוסי לע שדחמ תידוהיה תוהזה תא רידגהל ושקיב ונמזבש  
 הנותנ םלעפ לש תיפוסה הרטמה הנהו ואצמ ,רוציל וסינ התואש הרואנ תינולי^ 

  Sדחאכ הלאו הלא .םמע־ינב לש םיקפקופמה םהייוכיסו קפקופמה םבצמ ללגב הנכס 
תיתרוסמה תודהיה ןמ םנצח רענל םהל רשפאמה םתייעבל םלוה ןורתפ תונויצב וא  
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 וחמצ אופא ךכ .םידוהי ראשיהל ךכ ךותבו-מהיניעב הפידעה הביטנרטלאב הרימהלו
 תורות קר אל ויהש תויגולואידיאב ולגדש תובורמה תוינויצה "ףקמ״ה־תוצובקה

.תד־יפילחת םג אלא תוינידמ
 ודביאש םדא־ינב לש רוד ליבשב תד לש דיקפת האלימ תונויצב תוקבדהו ליאוה
 ־ןועט ,בהלנ ,ילאטוט יפוא םיינויצה הקיטילופה־יקסע םהל ונק םתשרומ־תד תא
 תורירמב הזב הז ומחלנ םישנא .לארשי לש הקיטילופה־יקסעל השוריב רבעש ץפנ
 הלואגהש המוד הרכה ךותמ תאזו ,םייתדה םיסומלופה תא םיריכזמה הרשפ־רסוחבו

 ־תיארמ לע תוחפל רומשל םלוכ םה םיבייחש העידיה .םיינזאמה־תופכ לע תלטומ
 המכ המש ץוחבמ חוכב־היכמות לומ ןה תונויצה לש היביוא לומ ןה תודחא לש ןיע
 םיגייס לבא ;ןתמחלמב קיסהל תוגלפמה ולכיש תויפוסה תוישעמה תונקסמל םיגייס
 םישטשוטמה תולובגה ךותב קבאמה לש המארדהו זועה תא רתוי דוע ופירחה קר הלא
 אטחכ התיה הרשפו תיגולואידיאה התרהט תא םייקל הפאש הצובק לכ .רתומה לש
 העיס לש התמקהל תקפסמ הליע התיה הטועפ תיטקאט תקולחמ וליפא ;היניעב
.תובהל־יבצוח םימואנ הוולמ ץק־ןיא תוחקמתהלו השדח
 הקיטילופה־יקסע תא תוילארשי תוגלפמ ולהינ וב טהלל תומגוד לש ךיבמ עפש שי

 ־רמושה םע הדחאתה םייתנש רובעכו 1946־ב י״אפממ השרפ תינלאמש העיס .ןהלש
 תישארה הרחתמה התשענש ,ם״פמ תא ומע דחי המיקהו ינוציקה־ילאמשה ריעצה
 ףירחה ולאה תויטסילאיצוסה תוגלפמה יתש ןיב קבאמה .םילעופה תולוק לע י״אפמב
 רודל םילוכי םניא בושש הינמאנו י״אפמ יבזוע ואצמ םיצוביק הברהבש ךכ ידכ דע
 ךירצ תומוקמ המכבו ,טועימה תא בורה־תצובק השריג םוקמ לכב .תחא הפיפכב
 ־ימימ תודידי־ירשק .ומצע ץוביק ותוא לש םיקלח ןיב לית תורדג ביצהל היה
 .ורבשנ תוחפשמ ,ודרפוה םידלי־תורבחב דחי ולדגש םידלי ,ויה אלכ ויה םירוענה
 ם״פמ הרכמ םאו ,אל וא םיטסילטיפאקל י״אפמ הרכמנ םא ןוגכ תויגוס לשב תאז לכ
 הז סומלופ עיגהש ירחא רצק ןמז ירה הינוריאה־הברמל .אל וא םיסורל התמשנ תא
 תושקבתמה תונקסמה המ הלאשב םיגלפ השולשל המצע ם״פמ הגלפנ ואישל
.היצזינילאטס־הדה תישארמ

 ךשוממה קבאמה תא האיבהש ,וז השרפ .1948־ב הנלטלא תעבטה תא רבכ ונרכזה
 דמלל רשפא ,םיחא־תמחלמ ףס לעש אישל ל״צאה ןיבו ןגרואמה בושייה תודסומ ןיב
 ־תמכח לש השעמ תוארל וליפא רשפאו ,הכלממה תבוט לש םימעטמ הירוגינס הילע
 תרתכה ,השעמה לע הנדחה לבא ;תוריל ןוירוג־ןב ןתנש הדוקפב הצימא םיאנידמ
 בורק ךשמ ןוירוג־ןב הליגש סחיהו ,"שודקה חתותה" ראותב יגארטה קשנה־ילכ
 םניא וליאכ ויגיהנמ לאו םייק וניא וליאכ סבומה ביריה לא ןכ־ירחא הנש םירשעל
.תטהול תואנק לש ןגפמ אלא ויה אל הלא—םדא־ינב
 הלוכ השרפה .הצמישל־העודיה "ןובל תשרפ״ב תוארל ונא םילוכי תחא המגוד דוע
 וליפא ,תאז םע ;ןאכ ונלש ןוידל תעגונ הלוכ אלו הכרצ־לכ הרורב הניא ןיידע
 ופידעה אלול הלוכ היעבה תא בשיל היה רשפא םיבלש המכו המכב יכ רורב וישכע
התגולפ היה ודוסיבש רבד .ףרוע־ישקבו טהלב םקבאמב ךישמהל םיביריה םידדצה
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 עוציבל הארוהה ןתמל תוירחאה רבדב (םלוכ י״אפמ ירבח) ורבד־ישוע ןיבל רע ןיב
 ־לבל־הבירמ תויהל ,רבד לש ופוסב ,ךפה םירצמב תלשוכו המוגפ הלבח־תלועפ

 םייחה תאו ןיקתה לשמימה תא הקתיש ,1960-61 ־ב הנשמ הלעמל הכשמנש שרוד
 וליאכו .התוא הקסיר ףא טעמכ אלא י״אפמ תא הגליפש יד אלו ,םיליגרה םיינידמה
 ןינעל בושל ,ןכמ־רחאל םינש עברא ,ןוירוג־ןב םואתפ טילחה תאזב היה יד אל
 ירה םעפה תאזו ;ותשירפ־םוקמב המימת הנש הב תוגהל קימעהש רחאל השרפה
 הדעו םיקהל ובבל־ריחב ומוקמ־שרוימ קיתווה גיהנמה לש השקבב לחהש רבד
 לוכשאו ןוירוג־ןב ןיב עורפ קבאמ השענש ופוס היעבב ןייעתו רוזחתש תיטפשמ
 ,היפכ־ןויקנו לארשי לש השפנ רבכ היה תקולחמה־עלסו הל הצוחמו י״אפמ ךותב
 רדגב לארשי לש התמשנ לרוג ראשנ ףוס־ףוס ברקה תמוהמ ךושכ .ךכמ תוחפ אל
 ןמ וידיסחו ןוירוג־ןב ושרפש םע לילכ הצפונ י״אפמ לש התומלש לבא ,םלענ
.םהלשמ הגלפמ ומיקהו העבצהב טועימב וראשנש רחאל הגלפמה
 ;םיילארשיה הקיטילופה־יקסע לש גזמה לע םידע האמכ םידיעמ הלא ןיעמ םירבשמ
 תועטל לקנב לולע ■רתוי םיעוגר םיינידמ םימילקאמ הסונמ־יתלב ףיקשמ לבא
 םילהנתמ הקיטילופה־יקסע לארשיבש ןיבהל םדא בייח .ידמ רתוי םהב תולתלו
 תויוצרפתה לש תיתימאה ןתובישח תא ךירעהל ונוצר םא דאמ הובג חתימב ליגרכ
 וליפא וא םייטסינוטרופואכ קר אל ביריה יסיסכט תא תונגל אוה ליגר רבד .הז גוסמ
 םייתד םירבוד רשאכש אוה ליגר רבד .םיעשפו םיאטח םהב תוארל אלא םיימומרע
 םה היאושינ םדוק השא הל השכרש שוכר חיטבהל האבה קוח־תעצה דגנ םינעוט
 בשחנ הז ןיא .לארשיב החפשמה־ייח לע רומג ןברוח איבהל וז לש הפוסש םיקעוז
 םיחצרמ לש םתשנעהב וניינעש ץוחה־רש עימשמש הרעה רשאכ ןפוד־אצוי רבד
 םיעשפל תושידאב ותוא םימישאמ האושה חכונ ותמיא־תדרח תמועל ריווחמ םייצאנ

 תויוצרפתה םעפב־םעפכו תובבל־ישיערמ םימואנ ,רצי־טהל ,תומזוג .ומעל ושענש
 לארשי הלביקש תרוסמה יפל הקיטילופה לש הקוח־םחל םה תבהלנ תואנק לש
.השוריב

(האבה תרבוחב ךשמה)



הירואית לש םודס־תטימב תוינידמ :יניזדמ ןורימ
תילארשיה ץוחה־תויגידמ הכרעמ לע ר׳צירב לאכימ לש ורקחמ

 םירושקה םינוש םיאשונב ךרע־יבר םירפס רפסמ םלועב ומסרפתה תונורחאה םינשב
 ביבא־לת תטיסרבינואמ ןאירא ׳סורפ ;םינפ־יאשונב וקסע םהמ המכ .לארשי־תנידמל
 לע רפס עיפוה המ־ןמז ינפל .לארשיב םיגולואידיא םייוניש לע בושח רקחמ רביח
 וידימלתו טדטשנזייא לאומש ׳םורפ ;תחלצב םדי ונמט אל םה ףא םיגולויצוסה .י״אפמ
 .הבושח המורת ומרתו היתויעבו הינוג לע תילארשיה הרבחה ירקוח שארב ודעצ
 ףקיה לע דיעמ רעונה תויעבו לארשיב ךוניחה־תכרעמ ,ץוביקה לע םירפסה רפסמ
 ןה בותכל ולחה הלכלכ יאשונ לע .םלועב תוניינעתהה לעו התשענש הדובעה
 ,תובר םינש לארשי תלכלכ לע םינוממ ויהש םישיא ןהו הז עוצקמל םירוסיפורפה
 בתכנ לארשיב הרישהו תורפסה לע .ץיבורוה דוד רמ ,רבעשל לארשי־קנב דיגנכ
 :םינבומ םימעטמ ,הלותב עקרקה התיה םיחטש ינשב .תורז תופשבו תירבעב הברה
 .הלש ץוחה־תוינידמבו ,המויק תונש שמחו־םירשעב לארשי־תנידמ לש היתודלותב
 ירפס םבורש אלא ,וללה םינשה 25 לע םיבר םירפס ובתכנ אל יכ תרמוא תאז ןיא
 טטרשל ,רחא וא הז שיא לש ונועיט קזחל—םייתמגמ ףא םהמ המכו ויה תונורכז
 וא הז גיהנמ לש ותואר־תדוקנמ תינידמהו תיאבצה ,תיטמולפידה הירוטסיהל םיווק
.רחא
 דוד םידמוע המישרה שארב .םירפס רביח אלש ילארשי יטילופ גיהנמ טעמכ ןיא
 "ןייד השמ ,"תשדחתמה לארשי תנידמ" לש הירוטסיהה תביתכב ךישממה ,ןוירוג־ןב
 ינפלש רחאל "יצרא" ורפס תא םסרפ הז־התעש) ןבא אבא ,סרפ ןועמש ,ןולא לאגי

 םירפוסכ וטלב םמלועל וכלהש הנידמה יגיהנמ ןיבמ .("ימע" תא םסריפ םייתנש
 רחאל וליפא ךא .לארשי־תנידמ לש םינושארה היאישנ ינש ןכו תרש השמ םיינידמ
 הפיקמו האלמ הנומת לבקל היה השק הלא םישיא לש הפנעה תורפסה לכ תאירק
 ודמעו תובר תוניפ וריאה םירבחמה ןפש הפוקתה לש םיריעסמה תוערואמה לע
 הירוטסיהב יתטיש קוסיע וקסע אל ךא ,ותואר־תדוקנמ שיא־שיא ,תונוש תויעב לע
 לש השיגה .ןתותימא תא חיכוהל ושגינו תומיוסמ תוחנה וגיצה אל ,ונלש השדחה
 ולכי םיטנדוטסו רקחמ־ישגא .תיטקלקא התיה ,ןוירוג־ןב לש דוחייב ,םהמ המכ
 •הבר תלעות ואיבה םנמא ךכבו ,םרקחמל בושח םלג־רמוחכ הלא םירפסב שמתשהל
וקסעש לארשי לש ץוחה־יסחי לע םירפס המכ ועיפוה תונורחאה םינשה םירשעב

Michael Brecher, The foreign policy system of Israel; Setting, Images, 
Process. London, Oxford Univ. Press, 1972, XXII + 693 pp.



ו 27הירואית לש 0 ו ד ם ־ ת ט י מ

 היתומחלמ שלש ןוגכ םידחוימ תוערואמ וא תרחא וא וז הנידמ םע םיסחי רואיתב
 רפסמ םינמנ לארשי לש ץוחה־יסחי לע תורפסל םימרותה יבושח םע .לארשי לש
 ,(הינמרג) רענש סקילפ ,(תפרצ) רוצ בקעי ,(המרוב) ןהכה דוד ,רבעשל־םירירגש
 םירירגש רפסמ .(תוצעומה־תירב—לארשי יסחי לע בושח רפס רביחש) ןגד רודגיבא
 ידוסי רקחמ לבא .(תירבה־תוצרא) תליא והילא םהב ,םהיתונורכז תא התע םיבתוכ
 ׳םורפ לש ותדובע ירפ אוהו ,הנורחאל קר םסרפתה לארשי לש ץוחה־תוינידמ לע
.ר׳צירב לאכימ
 רבודמה ןיא .ויפא לע דיעמ רבכ "לארשי לש ץוחה־תוינידמ תכרעמ" רפסה לש ומש
 תכסמ ונינפל אלא דרפנב םיעוריא חתנל ןויסנבו תוערואמ לש ירוטסיה רואיתב
 חתפמ־ימרוג ,ץוחה־תוינידמ ינכת ,תוטלחה־תלבק יכילהת לש הפיקמו הכורא
 *תפקשה התיה המ ,םיעבוקה ויה ימ תוארהל ןויסנו םיטילחמה םישיאה לע םיעיפשמה
 םישגא תורשע ,ורקחמ לע ר׳צירב דבע םינש רשע .םתוינידמ תא ובציע ךיאו םמלוע

 םשור .תחאכ תבזכאמו םשור השוע האצותה .ארק םירמאמו םירפס תואמ ,ןייאיר
 שומישה ,רמוחב האלמה הטילשה ,(םידומע 700) התומכ ,הפקיה לשב השוע איה
 ,תבזכאמ .םימגדו תולבט ,תיעדמה החכוהה יכרד ,תומייקה רקחמה־תוקינכט לכב
 ץוחה־תוינידמ לש הדומילב םיקסועל רבחמה הליג אל רבד לש ופוסבש יפל
 ןהמ תחא .תומייק תוחנה רפסמ קזיח קר אלא םדוק ועדי אלש םירבד תילארשיה
 ־תוינידמ בוציעב ופתתשהש םיפוג המכו המכמ דחא היה ילארשיה ץוחה־דרשמש
 לש ןתוגהנתהל םגד רוציל ןויסנה איה הבזכאל תפסונ הביס .לארשי לש ץוחה
 הירואיתל דאמ הבר הדימב דבעושמ רפסה .תיגיגכ־רה לארשי לע ותופכלו תונידמ
 רשפאה לככ דומצ תויהל אוה הסנמו ליאוה .הבר תויתוכאלמ לש השוחת ידכ דע
 ,תושגרל לקשמ ןתממ קחרתהל בשוחמ ץמאמ וב שי ,םייעדמ הירואיתלו םגדל
 םימישרתה ,תולבטה םיאב הז תחת .תוינידמה יבצעמ תא הכירדהש הריוואל ,תופאשל
 הנייטצה דאמ תובר םינש רשא הטישב ןכותו רדס ןיעמ תוארהל םידעונה םימושירהו
.רדס־יאו היציאוטניא ,רותליאב
 תונש תליחתב ילארשיה ץוחה־דרשמב רטוז דיקפכ הרצק הפוקת דבע ר׳צירב ׳סורפ
 תטיסרבינואב רוסיפורפ הנמתנ ,תירבה־תוצראב וידומיל תא םילשהש רחאל .50־ה
 היפרגויב לש הרבחמ אוה .ודוהב וקסע םינושארה וירקחמ .לאירטנומבש ליג־קמ
 םיסחיל םיחמומ ברקב .היסא־תשביו ודוה תויעב לע םירפס המכ דועו ורהנ לע הלועמ
 ינפל .םיימואלניבה םיסחיה לש הירואיתה הדשב ויתומורתב םסרפתה םיימואלניב
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל רוסיפורפ הנמתנ םינש רפסמ
.ןמצייו םייח םש לע הרדיתקב קיזחמ אוהו
 ־שארב שפחמ אוה ז תוצרא לש ץוח־תוינידמ לע ר׳צירב לש הירואיתה אופא יהמ
. (1 ׳ע) תונידמ לש תוגהנתה יסופד לע ףסונב האצותל הביסה ןיב סחיה תא הנושארו
 אוהש םגדה .תימינפ הקיטילופ לש םינחבמל המודה הטישב ץוח־תוינידמ קדוב אוה
 המושת ידי־לע תעבקנ תוינידמ :םיאבה םירבדה תא תורופס םילמב רמוא םיקמ
(input) תימינפו תינוציחל תקלחתמ וז הביבס .תיביטרפואה הביבסה תא תללוכה.
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 םיסחיו יהשלכ המצעמל הנידמ התוא ןיב םיילארטאל־יב םיסחי ,תירוזיאה תכרעמה
 םינומ הנידמ תוגהנתה לע םיעיפשמה םיימינפה םימרוגה ןיב .תורחא תונידמ םע
 תותיליעו םיסרטניא תוצובק ,יטילופה הנבמ ,תילכלכה ,תיאבצה התלכי תא

.תורחתמ
 הביבסה לע היצמרופניא הריבעמ איהש ךכב איה ףא העיפשמ תרושקתה תכרעמ
 הביבסה לע ףסונב .םהיתוטלחה לע העיפשמו תוינידמה יעבוק לא תיביטרפואה
ואידיאה ,תירוטסיהה תשרומה תא תללוכה ,תיגולוכיספ הביבס םג הנשי תיביטרפואה
 ,תומצעמה ,םינכשה ,םצרא יבגל םהלש םייומידה ,םיגיהנמה לש תוישיא תויטנו היגול
 ןיב ןיחבמ ר׳צירב .תוטלחה תלבק לש ךילהתה אוה אבה בלשה .םירחתמה םיפוגה
 .דמעמו תוברתו חותיפ־הלכלכ ,היטמולפיד־תוינידמ ,ןוחטב־אבצ םיחטשב תוטלחה
 הרקמב .תואצותהו עוציבה םיאב ףוסבל .תויטקטל תויגטרטסא תוטלחה ןיב ןיחבמ אוה
 ,תילאבולגה תכרעמב ,תיביטרפואה הביבסב קסועה קלחב ,רפסה לפטמ לארשי לש
 ,לארשי לש תוילכלכה היתויעבב ,ןוחטבה תכרעמו ל״הצב ,תינוכית־חרזמה תכרעמב
 ־ץוחה־תדעו רקיעבו תסנכה לש הדמעמב ,היצילאוקה תולשממו תוגלפמה תטישב
 הנומ אוה וללה תוצובקה םע .םיסרטניא תוצובקבו ,ץוחה־תוינידמב ןוחטבהו

 תוללוכ תורחא תוצובק .הנידמ־ידבוע ,הרוזפה תודהי ,ןוחטבה תכרעמ תא תובושחכ
 לארשי־ץרא ןעמל העונתה ,ח״יש ,םידרפסה ,"הזה םלועה" ,"קולטואא־וינ" תא
 ןה ףא תועיפשמ תונושה תוגלפמה .םינשרפו םיאמדקא ,םינענכה ,ןפצמ ,המלשה
.תמצמוצמ הדימב םג םא ,ץוחה־תוינידמ לע
 ידוהיה דממה ,םיגיהנמה לש םמלוע־תפקשה םינייפאמ תיגולוכיספה הביבסה תא
 שי רפסה לש הז עטקב .םיישיא יפוא־יווקו תיטסילאיצוסה היגולואידיאה ,םהלש
 ,ריפס ,ריאמ ,לוכשא ,תרש ,ןוירוג־ןב לש םלועה־תופקשה ןיב תוניינעמ תואוושה
 יעבוק לש םצמוצמה ימינפה גוחב םיללכנ הלא םישיא .ןיידו סרפ ,ןולא ,ןבא
 םיינכט םילהנב רתוי קסוע תוטלחהה תלבק לש ךילהתל שדקומה קלחה .תוינידמה
 לארשי לש ץוחה־תוינידמש רחאמ .ותדובע תרוצו ץוחה־דרשמ לש והנבמב רקיעבו

 לש םהינייעמ בור השעמלש רחאמו ,יברעה־ילארשיה ךוסכיסל ביבס הדקמתה
 ,"ךוסכיס" ותואל םינותנ ויה הלש ץוחהו ןוחטבה יניינע לע םידקפומה הנידמה יגיהנמ
 םיכירצ ויה אל הרואכלש םיבר םירבדב קוסעל שי ץוחה־תוינידמ תא ראתל ידכש ירה
 ־יעצמא ,הלכלכה ,תוגלפמה לש טרופמ רואית ןאכ שי .הז גוסמ רפסב ללכיהל

 םידממ רפסל םיפיסומ וללה םיטרפה לכ .דועו היסולכואה הנבמ ,םיינומהה תרושקתה
 אשונה תא םיריתסמ םה םיתעלו תפטוש האירק לע השעמל םידיבכמה םיבחרנ
 רקחמה היהי הז רפס יכ טילחהש רבחמל ינייפא אוה םיטרפב לופיטה .יזכרמה
 םייזכרמו םייזכרמ םישיא לע םיטרפ־יטרפ ונתאמ ךסח אל ןכלו ,אשונב "יביטיניפד״ה
 לש רופס־ןיא םימואנ רקיעבו ,תוגלפמ־יעצמ ,וידאר־תוינכת ,םינותע לע ,תוחפ
.םילארשי םיגיהנמ

 ,היטמולפיד וא ,ץוח־תוינידמ ןוחבל רשפא םא איה ררועמ הז רפסש תיזכרמה היעבה
,תימואלניבה תכרעמה םיאצמנ ץוח־תוינידמ לע םיעיפשמה םיינוציחה םימרוגה ןיב
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 הדובע איה אלא ללכב "תונמא" הנניאו "ירשפאה תונמא" הנניא הייוניכ ףא לעש
 ,רשפא םולכ .תוטלחה תלבקו ותכרעה ,רמוח ףוסיא לש םילמג־תדובע רקיעב ,הרוחש
 ןוחבל רשפא יכ הרומג תונכב רמול ןכתייה ז עדמה למזיאב הז ךילהת חתנל ,אופא
 לע ססובמה תילכתב יביטקייבוא רקחמב ,תוגולשכ רקיעבו ,םיגשיה ,היטמולפיד
 *תוינידמב החלצהל תופצל שי םימיוסמ םיאנתב יכ עובקל ןכתייה 1 םיפארגו תולבט
 םחיב־ריעצ עוצקמ אוה םיימואלניבה םיסחיה רקח 1 ןולשכל םירחא םיאנתבו ץוח
 ,הנידמה יעדמכ ,רתוי םיקיתו םימוחת קיבדהל תנמ־לע וליאכ המוד .הרבחה-יעדמב
 .תוירואיתו םימגד תונבל הז םוחתב םירקוחה םירהממ ,היגולויצוסה ףאו הלכלכה
 דוחייבו ,םימיוסמ םיבצמ יבגל שומיש וללה תוירואיתב שמתשהל דאמ השק ,םלוא
 .הנידמ לכלו הרקמ לכל םיאי םהימגד יכ םירקוחה ונעטי .לארשי־תנידמ יבגל
 .היגוורונ וא ץייושכ רתוי תועוגר תונידמל לארשי תא תוושהל ןיא ןכ־יפ־לע־ףא
 רצימ ר׳צירב ׳םורפש רבד ,ץוח־תוינידמ לש ךורא חווטל ןונכית לע רובידש ןאכמ
 דועב לארשיב תוינידמ ןנכתל רשפא ךיא .ןובשחב אב וניא טעמכ ,ורדעיה לע
 וסנכי םיפסכ המכ ,יתנשה יפרגומדה לודיגה היהי המ שארמ תעדל ןיא םלועמש
 השקומ ,תפסונ היעב תררועמ לארשי לע הביתכ ,ללכב .תולובגב הרקי המו ל״וחמ
 םיחנמ התוינידמ תאש "תילמרונ" הנידמ לארשיב תוארל רשפא םאה :תוחפ אל
 הכירצמ איהו ךכ־לכ תילמרונ הנידמ איה ןיא אמש וא ,םימייק םימגד תועצמאב
 םג םאו ,תונידמה לככ הנידמ לארשי יכ סורגל הטונ רבחמה .תדחוימ הדימ־תמא
 םימגדה יפל התוינידמ תא דומלל העינמ לכ ןיא ךא ,תודחוימ תויעב תלעב
.תימואלניבה הריזב תונידמ תוגהנתה לש םישדחה תוירואיתהו
 קזחל תודעונה תודבוע לש תבשוחמ היצקלס תמחמ תמגפנ וז תיעדמ הטיש ,םלוא
 תא םתרזעב תונבל ידכ םימואנ תריחב ,לשמל .ולש ילאוטפצנוקה הנבמה תא
 םיתעל ונתשה םיגיהנמה תופקשהמ המכ םלוא .לארשי יגיהנמ לש םלועה־תפקשה
 תרזחהב ןוירוג־ןב ךמת ינוי־תמחלמ רחאל דימ יכ ריכזמ ר׳צירב םא .תובורק
 שמח רובעכ ירה ,"תמא־םולש" תרומת ,ןלוגה־תמרו םילשורי איצוהל ,םיחטשה
 .םיחטש תרזחהבש המכחבו ךרוצב קפס ליטה רבכו ויתועד תא ןוירוג־ןב הניש םינש
 ולחש תורומתב האגתמ ומצע ןייד .םיעודי ןייד לש ויתועדב רתוי םיריהמה םייונישה
 •תורשע ונתשה אלש תודוסי המכ שי ,תמא .הנתשמה תואיצמה רואל ותבשחמב
 דומעל לוכי וניא ר׳צירב ׳פורפ ז דבלב םרואל םייח־תנשמ תונבל ןכתייה ךא ,םינש
 םג אלא הרקש הממ קר אל תועפשומ ויתועד .ירמגל יביטקייבוא ףיקשמכ דצה ןמ
 רפסמ ללוכה ,ולש םויסה־קרפ תא ןיבהל דאמ השק ןכ אל םאש .הרקיש הצרש הממ
.תילארשיה ץוחה־תוינידמ לש תונולשכו םיגשיה יבגל תונקסמ
 תולאש רפסמב רבחמה לש ותדמע תא תולגמ ןהש יפל ולא תונקסמ לע דומעל יאדכ
 יתש ונתנש הכימתהו הרכהה תא הנומ אוה םיירקיעה םיגשיהה ןיב .תויזכרמ
 היצמיטיגלה תלבקו ם״ואל התסינכ תא ; 49—1948 םינשב לארשיל תולודגה תומצעמה
 תוחכונהו יבויחה יומידה תא ;תובר תונידמ םע םיטמולפידה םיסחיה תא ;וז ךרדכ
־תירבהו תפרצמ ינויחה יאבצהו יטמולפידה עויסה תא ;תררחתשמה הקירפאכ
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 יביסאמה יאבצהו ילכלכה עויסה תאו 1955-1966 םינשב תפרצל לארשי ןיב השעמל
, 1950 תנשב ולחה תונולשכה וליאו .1967־תמחלמ ירחא רקיעב ,תירבה־תוצראמ
 .האירוק־תמחלמב תירבה־תוצרא לש התדמעב ךומתל לארשי תלשממ הטילחהשכ
 ־תנידמ לע ואב תילארשיה ץוחה־תוינידמב תוהדזה־יא לש הרצק הפוקת םותכ
 תורכנתה ,ישילשה םלועה תונידמ ברקב ךלוהו־רבוג דודיב ,ר׳צירב תעדל ,לארשי
0 6־ה תונש ףוסבו תוניועל התיה 50־ה תונש עצמאבש ,תוצעומה־תירב דצמ תרבוג
 יפלכ תוינידמה יכ רובס אוה .םירצמב היסייט םע תניוזמ תושגנתה לש תורשפאל
 ימואלה סרטניאה לש תיעטומ הכרעהמ העבנ טרפב תוצעומה־תירבו ללכב תומצעמה
 לש םזינומוק־יטנאה ןמ רקיעב העבנ וז תועט .תוינידמה יבצעמ ידי־לע לארשי לש
 וחנז ,הנידמה ןוחטב לש םילוקיש תארשהב .תיחרזמה הפוריא יאצוי ,י״אפמ יגיהנמ
 המלשנ רעצה־הברמל .תוצעומה־תירב םע תודידיבש תונורתיה תא וירבחו ןוירוג־ןב
 לארשיל תוצעומה־תירב ידוהי לש תינומהה םתאיצי תליחת ינפל רפסה תביתכ
 לארשי יגיהנמ תא ףקות אוה .וז העפות לע רבחמה תעד תא אורקל היה ןיינעמו
 תא וריבגה קר ךכבו ,ם״ואה ןמ תיטא תוקתניה לש תוינידמ םמצעל ושרהש לע
 ."לארשי תדוצמ" לש תוילאטנמב הדודיב לע הביגה לארשי .הנידמה לש הדודיב
 לש התוהדזה הריבגה ךכ ישילשה םלועה תונידמ לש ןוגרא ם״ואה השעגש לככ
 םיאטבתמ םיפסונ תונולשכ .היפלכ ם״ואה לש תונדשחה תא ברעמה םע לארשי
 םיסחיב אובל אל 1955 תנשמ הטלחהבו ודוה םע םייטמולפיד םיסחי רדעיהב
 ־יתלב הסיפת התיה ןיס לע הטלחהל תירקיעה הביסה .תיממעה ןיס םע םייטמולפיד
 םינשה לכ וצר לארשי יגיהנמ יכ ןעוט אוה .ןודינב תירבה־תוצרא תדמע לש הנוכנ
 תויוברע לארשיל תתל תוחפל וא ,הנגה־הזוח תורכל תירבה־תוצרא תא עינהל
.לספנ הזכ יוכיסב עוגפל יושעה דעצ לכ .הנוחטבל תויאבצ
 רובס אוה .תויברעה תונידמה םע םיסחיה לע רבחמה חתומ רתויב השק תרוקב
 תוימיטיגלב ,המויקב ,לארשיב הרבהה־יאל םיארחא םיברעה הבר הדימב םנמא יכ
 המרת אל לארשי לש התוינידמ יכ ןעוט אוה לבא ,רוזיאב תויחל התוכזבו הלש
 הנידמה יגיהנמ תא םישאמ אוה .ןוכיתה חרזמב יגולוכיספה חרקה תריבשל הברה
 םירודח םה יכ רמוא אוהש ףא ,ןואפקה תריבשל םיירוקמ תונויערו ןוימד רסוחב
 תלשממ לש היניעב ןוכיתה חרזמה לשו בחרה םלועה לש יומידה .םולשל ןוצר
 תא וניבה אל לארשי יגיהנמ יכ עבוק ר׳צירב .העטומ היה 1967 תנשמ לארשי
 וכישמה ;תירוזאהו תילאבולגה "התוביוחמ״ו היתורטמ ,תירבה־תוצרא תוינידמ
 ןוחטבה םרוג ;םיניוע תונחמ ינשל רתויו רתוי קלחתמ םלועהש וסרג ;ם״ואב לוזליזב
 םהל ןיאש םיביוא םה םיברעהש הרכהה הרבגו ,רחא לוקיש לכ לעמ עירכהש אוה
 התגש לארשי יכ רמואו ףיסומ אוה .םיניבמ םה חוכה תפש תא קר יכו לארשיל הנקת
 תיאניתשלפה תוימואלה לש המוקמ תא ןובשחב האיבה אל ינוי־תמחלמ ירחאש ךכב
 המוגעה ותנקסמ .ירוטסיה ןוזח םילוטנ ויה לארשי יגיהנמ יכו ירשפא רדסה לכב
 ויה אל ,הנידמה ןינבבו ןוחטבב תומלוה תובוגתל איבה יברעה רגתאהש דועב יכ איה
.לארשי ןוחטב לש היצקנופ .דתיה הדוסיב רשא ץוחה־תויגידמב םיליבקמ םיגשיה
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 התשעש ףאו ,הנממ קוחר םולשה ,תירבה־תוצראב היולת לארשי אופא תאצמנ התע
 ־תוינידמב תרכינ תומדקתה .דתיה אל ,תילכלכהו תיאבצה התלכי חותיפב קנע־ידעצ
.היגיהנמ לש תנשוימה םמלוע־תסיפת תרגסמב האולכ הדועש ,הלש ץוחה
 לבא .הילע ובישה אל ןיידע םהו ,לארשי יגיהנמ לע רתויב הרומח תרוקב יהוז

 חא תיעדמ הרוצב חיכוהל דאמ השקש אוה רבחמה לש תונקסמה לכב ןיינעמה
 ינשה קלחה תא סופדל התע ןיכמ ר׳צירב ׳םורפ יכ איה תמאה .וללה תונקסמה לכ
 תונש שמחו־םירשעב לארשי לש תוילרוג תוטלחה עבש חותינב קסועה ,ורפס לש
 ,הינמרגמ םימוליש לבקל ,םילשוריל הריבה תא ריבעהל הטלחהב לחה ,המויק
 ,תיממעה ןיס םע םייטמולפיד םיסחי ןוניכ תוחדלו האירוקב ם״ואה תלועפב ךומתל
 םע םייטמולפיד םיסחי ןנוכל ,ףתושמה יפוריאה קושל לבקתהל הטלחהב הלכו
 םר׳גור תמזי תא לבקלו ,ינוי־תמחלמלו יניס־תמחלמל תאצל ,תיברעמה הינמרג

 רמוח הברה ליכי הז רפס .גניראי תוחיש שודיחו שא־תקספה רבדב 1970 תנשמ
 רשפא ןכלו ,ונינפלש רפסב הלא םיאשונב ותדמע תא עבק רבכ רבחמה לבא ,שדח
 ולבקתנ דציכ ריבסהל וילע םיליקמ ר׳צירב לש םימגדה .ולא תוטלחהל סחיתהל
 תירקיעה הלבגימה .תועטומ וא ויה תונוכנ םא עובקל רתוי הברה ול השק .תוטלחה
 "תוילאטנמה" לש תוחפ דועו יברעה םלועה לש דאמ הטעומ העידי איה ולש
 יגיהנמ לש םימואנו םירמאמ ,םירפס תורשעב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תיברעה
 םיגיהנמ לש תוכרעהל שדקומ סרכה־בע ורפסמ דאמ ןטק קלח .םהיליכשמו םיברעה
 קר לבא ,םיברעה תייעב תא לארשי יגיהנמ לש םתייארב קסוע אוה הברה .םייברע
 אופא ןיא הז יזכרמ אשונב .לארשי תייעב תא םיברעה לש םתייארב דאמ טעמ
 יבגל ןייד לש וא ןוירוג־ןב לש םלועה־תסיפת תא םיטרפב ןייצל יד אל .רפסב ןוזיא
.לארשי יבגל םיברעה לש םלועה־תסיפת תא םג ןוחבל יאדכ .םיברעה
 ־תטימל רוזיאה תא סינכהל ןויסנו ,דחא דצמ ,ןוכיתה חרזמה יניינעב תואיקב רסוח
 הברה םיעייסמ םניא ,ןוכיתה חרזמה לש תכרעמ־תת םייורקה ,"םילגעמ" לש םודס
 תונידמה לש ןתמצע לע תודבועו םירפסמ הברה שי .םיברעה לש םתוגהנתה תרבסהל
 לע רבדה עיפשמ ךיאו תוינרמש וא ןה תומדקתמ םא הלאשב םינויד שי ,תויברעה
 אל .לארשיל תיברעה הביאה ישרש תא הרצקב חתנל ןויסנ ןיא לבא ,ןתוגהנתה
 ,ברעמל תיטסינומוקה הביאה לע והשמ תעדל ילב הרקה המחלמה תא דומלל ןכתיי
 תיברעה הביאה לע והשמ רמול ילב לארשי לש התוינידמ תא ןיבהל ןיא םג ךכו
 תפקמה היפרגוילביבה .לארשי־תנידמלו לארשי־ץראב ירבעה בושייל ,תונויצל
 רצאנ לע דחא רפס םג הב ןיאו תויברעה תונידמה לע םירפס םירשע קחודב תללוכ
 .יביטקייבוא־יעדמ תויהל שקבמה רפסל השק הלבגימ יהוז .םירחא םיברע םיגיהנמ וא
 עובקל יד אל .ךכ וביגה עודמ דומלל שי ,תמיוסמ הרוצב לארשי יגיהנמ וביגה םא
 .הבוגת יכרד םהל הביתכהש איה תיברע־יטנא־תינויצ־תיפוריא־חרזמ תוילאטנמ יכ

? תיברע תוניוע םהבש ירקיעהש ,דאמ םייביטקיבוא םימרוג ןאכ ויה אמש
 רתוי תובורמ ןה לארשי לע רפסבו ,תולבגימ רפסמ שי ץוח ־תוינידמ לע רפס לכב
עובקל רבחמל לק .תוידוסה םרוג ללגב תאזו ,תורחא תונידמ לע הביתכב רשאמ
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 ליאוה .הזעהו ןוימד לארשי יגיהנמ וליג אל תינוכית־חרזמה היטמולפידה חטשב יכ
י נפל ,60־הו 50־ה ,40־ה תונשב םיברע םיגיהנמ םע םיעגמ לע םיברה םיכמסמהו

 החנה ססבל השק ,םימלענ וראשנ םהמ םיברו ומסרפתה אל ,הירחאו ינוי־תמחלמ
 ירחאש ,תוזיתופיה רפסמ תולעהל רשפא םייקה רמוחה רואל יכ רמול היה ףידע .וז
 ךרדב דלה אל רבחמה לבא .תואיצמה ןחבמב ודמעי אל ילוא םיכמסמ לש םפושיח
 םיכמסמל תוכחל אלש ףידעה אוה .לארשי יגיהנמ יפלכ רתוי תנגוה םג איהש ,וז
 הדוקנב .םולשה ןעמל "יד ושע אל" יכ עובקל רהימ תאז תחתו הביטקפסרפ תצקלו
 .םסרפתהל תולוכי ןניא תוידגנה תונעטה יכ ר׳צירב ׳םורפ םע חכוותהל היהי השק וז
 רתוי לבא ,תצק ונממ םלעתמ אוהש ףא ,ר׳צירב לע םג דאמ דיבכמ תוידוסה םרוג
.ויתונעט תא רותסל םיאבה לע דיבכמ אוה
 לש ץוחה־תוינידמ תעיבק לע ועיפשהש םיישיאה םימרוגה תא בטיה ןיבמ רבחמה
 ־יא ;תטלוב המגוד ילוא איה תרשו ןוירוג־ןב ןיב תישיאה היטאפיטנאה .לארשי

 םלוא .תפסונ המגוד שמשל תולוכי ןבא אבאל ריאמ הדלוג ןיב תובורמה תונבהה
 לדבהה תא אוצמל השק יעדמ תויהל רמיתמה רפסב םא השק הלאש תררועתמ ןאכ
 לכב לארשיב םינותע רפסמב יוצמה גוסה ןמ תיטילופ תוליכר ןיבל יעדמה ןיב
 םידיקפ םע ןויאר ךותמ טוטיצב עייתסהלו םיגיהנמ לש םייפא תא ראתל .ישש־םוי

 םימרוג ןכש ,הצחמל־תיאנותע הדובע ןיעמ וז ירה ,יולגב תוהדזהל ובריס םיתעלש
 המו םילעופ םה יתמ תעדל דאמ השק לבא הירואיתלו םגדל םנמא םיסנכנ םיישיא
 ברה קוסיעה יכ רמול רשפא הזל ליבקמב .תוינידמ תעיבק לע םתעפשה תדימ
 םידומע םישולש .זרפומ אוה "תינכטה תיליעה" םייורקה םילארשיה םיטמולפידב
 ,םתלכשה ,םליג לע תועידי וגל תונתונ תובר תולבט .םידיקפ תורשע המכל םישדקומ
 היצמרופניאה לכ .ץוחה־תורישל םתסינכ תנשו לארשיל םאוב ךיראת ,םתדיל םוקמ

 תא עבק אל םלועמ ץוחה־דרשמש בטיה שיגדמ רבחמהש העשמ חרכה הב ןיא תאזה
 .הקווד לארשיל תיגייפא איה ןיאו ,העיתפמ העיבק וז ןיא .לארשי לש ץוחה־תוינידמ
 .ץוח־יניינעב לפטל תונידמ־ישאר ולחה הינשה םלועה־תמחלמ ירחאש רוכזל שי

 יבגל םג אלא ,יתואישנה רטשמה תלעב ,תירבה־תוצרא יבגל קר אל רומא רבדה
 תימלוע־ללכ העפות יהוז .תיברעמה הינמרגו הינטירב ,ודיפמופו לוג־הד לש תפרצ
 ףסונ לארשיב .תולשממ־ישאר לש םתלחג־תזוחא םויכ םה ץוח־ינייגע ,עודיכ ,ירהש
 היה ןכא ,ןוחטבה־רש םג היהש ,ןושארה הלשממה־שארו יתחטבה דממה םג ךכל
 יולגב ףידעה אוה .הנש הרשע־שמח ךשמ לארשי לש ץוחה־יניינעב הטילשה תומדה
 ךכ .לצב ץוחה־דרשמ תא חינהו ןוחטבה־דרשמ לשו ןוחטבה לש םיסרטניאה תא
 הדלוג לש התנוהכל תונושארה םינשב ףא אלא תרש השמ ימיב קר אל רבדה היה
 הגהנ ריאמ ׳בג יכ עובקל רשפא דוע .תרש לש ותורטפתה ירחא ץוח־רשכ ריאמ
 ביבאב הלשממה־תושארל הרחבנש רחאל ץוחה־רשבו ץוחה־דרשמב המוד הרוצב

.1969
 ז רבחמה שדיח המ :הלאשה תא אשונב איקבה ארוקה לאשי ,רפסב האירק רחאל
תלעות רפסה ןמ קיפי אל לארשי לש ץוחה־תוינידמ יניינעב יוצמ וניאש ארוק
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ניבה םיסחיה לש תוירואיתה חונימו םיינכטה םיחנומה ,השק ותאירק ןכש הברה
 רחא רפס רדעיהב םלוא .הנבהה לע ףאו האירקה לע דיבכהל םייושע םיימואל
 רפס לכ רדעיהב השעמלו ,ץוחה־תוינידמ תעיבק לש םיכילהתה תא חתנל הסנמה
 לש ףיקמה ורוביח ונל ראשנ ,הנידמה לש תיטמולפיד הירוטסיה וליפא ,הז אשונב
 רבחמה לש ותעד תא ססבל אבה ,יתמגמ רוביח הזש לע םיילפכ רצ ךכיפל .ר׳צירב

 .םירומח ויה תונולשכהשו םיבורמ םיגשיהב הכרבתה אל לארשי לש ץוחה־תוינידמש
 תא גיצהל ,תוינידמה תעיבק לש םיכילהתה תא תוארהל רבחמה הסינ אלול
 אוה לבא .בטומ—ולעפש יפכ ולעפ עודמ ריבסהל ,היבצעמ ינפב ודמעש תויורשפאה
.םישוחינו תורעשה לש םוחתל סנכנו תכל קיחרה
 תא דהוא וליפא וא ,"המלשה לארשי־ץרא" ישנא םע הנמנ ר׳צירב ׳םורפ היה וליא
 אשונב .הלעהש ולאמ תוכופה תונקסמל עיגמ היה ,תוריח תגלפמ לש היגולואידיאה
 .תושגר־רסח יביטקייבוא ףיקשמכ דצה ןמ דומעל השק תקולחמב ךכ-לכ יונשה
 .ופוג תא חתנמ אוהשכ הלוחה תושגר תא ןובשחב איבהל בייח חתנמ־אפור וליפא
 ־תוינידמב םיקסועה לכ תא ווילש םירעוסה תושגרה ןמ םלעתהל הסנמ ר׳צירב ׳סורפ
 תושגרו טהול גזמ ילעב םישנא לארשי לש ץוחה־תוינידמ תא ושע ףוס־ףוס .ץוח
 רתוי בטיה ןיבהל ידכ םהב יגולוכיספ רקחמ דורעלו תוסנל היה ףידע ילוא .םיזע
 ,םולשה אשונב ואטבתה םימעפ המכ תונמלו רופסל רשאמ הלועפל םתוא עינה המ
 דבכנ םוקמ םלצא אלימ הז אשונ םא עובקל ךכ־רחאו ם״ואה וא םיטילפה ,םילשורי
.אל וא העדותבו הבשחמב
 לבא ,תידוסיו הבר הדובע התשענ .רעיה תא תוארל השק םיטרפ בורמ ,םוכיסל
 ;בטומ ,םימגדלו תוירואיתל דומצ ראשיהל רבחמה הסנמ דוע לכ .תבזכאמ האצותה
 .אוה־ויתושגרל ןקרופ רבחמה ןתונ ובו וז תרגסממ םיטולחל גרוח םוכיסה־קרפ לבא
 ,המודמכ ,איה תעגופ השעמלו ,התופירחב תטלוב םוכיסה ןיבל רפסה ןיב הריתסה
 ־תוינידמ דומילל רתויב הבושח המורת ונינפל ןאכ ירה ןכ־יפ־לע־ףא .יעדמה ויפאב
 ,םתדובעב םיבר םירקוח הז רפס ךירדי קפס ילב .טרפב לארשי לש וזו ,ללכב ץוח
 םלג־רמוח ,בוט לכמ וב ואצמי ,תיטרואיתה תרגסמה תא םהל וצמאי אל וליפאו
 ץוחה־תוינידמ לש טקפסאה—וז ץראב וגייח לש יזכרמ טקפסא תנבהל בושחו רישע

 ןוחטבה־תוינידמ לש היצקנופ קר ,רבחמה ירבדל ,איה ץוחה־תוינידמש רחאמו .ונלש
.הנידמה לש "שפנה־רופיצ״ב ןאכ ונא םיקסוע ירה ,לארשי לש



:זועמ השמ
ותוחתפתהב תירוסה תימואלה תושיה ןויער
ת ריזו תיטילופ הסיסתל למס איה רוד ימי הז רשא—תירוסה תיברעה הקילבופירה
. תרכינ תיגוטלשו תינידמ תוביצי תונורחאה םינשב הלגמ—בורל תויאבצ תוכיפה
־ תמחלמ תובקעב הב ועריאש תויאבצה תוכיפהה תרשרשל טלוב דוגינב ,לשמל

967 1־תמחלמ רחאל ירה—תירוס הירוטירט ןדבאב הכורכ התיה אל עודיכש-1948

ם מויאל הפשחנ הריבה קשמדו ןלוגה־תמר הדבאש ףא ,וז הנידמב רטשמה ךפהנ אל
.הנממ מ״ק 70־כ קחרמב םיבצינה ,ל״הצ תוחוכ לש
ם תלועפו אבצה ינודיכ לע הבר הדימב ןעשנ ירוסה רטשמהש סורגל רשפא ,יאדו

. ׳תעבה ,ןוטלשה־תגלפמ לש תפעוסמ חוקיפ תשר ידי־לע ךמתנו ןוחטבה יתוריש לש
י כ המוד .הנודנה העפותל אלמ רבסה םושמ הב ןיא ,הנוכנ איהש המכ לכ ,וז הסריג

י נפמ םיבשותה ןמ קלח לש םדחפ םרוג לע קר תכמסנ הניא הירוסב תוביציה
ם יליכשמ—םימיוסמ היסולכוא ירזגימ לש תוהדזהמ םג הנוזנ איה 'אלא ,ןוטלשה

־ תבחרתמה ,וז תוהדזה .רטשמהו הנידמה םע—םירכיאו םילעופ ,םיטרקורויב ,םיריעצ
י פוא לע עיפשמה יזכרמ םרוג קפס ילב איה ,הירוס לש התואמצע זאמ תכלוהו
946 1־ב התואמצע אובבש ,הירוסש רמול רשפא ,ןכאו ;הירוסב םייטילופה םייחה

ה ליהק ןינב לש ךילהתב םינש הז היורש ,םע אלל הנידמ תוניחב הברהמ התיה
.הלשמ תימואל תושי שוביגו תיטילופ
ת ורודב תירוסה תושיה ןויער לש ותוחתפתה ךילהת רחא תוקחתהל שקבנ הז רמאמב
.םייתרבחה־םייטילופה םיכילהתה עקר לע השעמל־הכלה ומושיגו םינורחאה

כ
ל ש ןטק גוחב תמדוקה האמה לש 60־ה תונשב תירוסה תוהזה ןויער עיפוה הנושארל
ה לא םיליכשמ .תורייבב םיירנויסימה ךוניחה־תודסומ יכינח םבור ,םירצונ םיליכשמ
ת ונורקע לעו םייברעה תוברתהו ןושלה יכרע לע תססובמ תירוס הליהק תמקהל וארק
ם היבגל .תפתושמ תדלומל תונמאנו ,םיחרזאה לכ ןויווש ,הנידמה ןמ תדה תדרפה לש
ם וקמ דעונ הכותב םלוא ,תינאמ׳תועה תדלומה בחרה ןבומב (ןמו) תדלומה .דתיה
, םימלסומ ,הב םיבשויה לכל תפתושמ תדלומ איהש הירוס (דאלכ) ץראל דחוימ
י רצונה תועדה־הגוה ידי־לע ורדגוה וז תדלומ־ץרא לש תולובגה .םידוהיו םירצונ

ח רזמב תרפ־רהנמ :אבהלכ 1866 ינוימ ״ראב׳חא־לא תקידח״ ןותעב ירו׳ח־לא ליל׳ח
.ןופצב הילוטאנא דעו םורדב יברעה רבדמה ןמו ברעמב ןוכיתה םיה דעו
. תירוסה תושיה לש ןויערה םודיקל ידמל םיבוט םינותנ הפוקת התואב ורצונ הרואכל
ה מצע איה ,הירפמיאב ןוטלשה ןסרב הקיזחהש ,תינאמ׳תועה המרופירה־תעונת
תונורקע לע תדסוימ היהתש השדח תינאמ׳תוע תיטילופ הליהק םיקהל רבכ־הז הרתח
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ם ג םימילו ,המרופירה־תעונת לש היגיהנמ .יטוירטפה־ירוסה גוחה לש הלאל םימוד
ה שוחתה קוזיחל ,םיפיקעב וא םירשימב ,םנמא ולעפ ,"םיריעצה םינאמ׳תועה" ישאר
ר בדב םיינאטלוש םיווצ ואצוה םתעפשהב .הירוס תייסולכוא ברקב תיטוירטפה
ם תרטמש םיינרדומ םייתלשממ רפס־יתב וחתפנ ;הדעו תד לדבה ילב םיניתנה ןויווש
ו מקוה ,ףרגלט־יווק וחנוהו םיכרד וללסנ ;וזל וז תונושה תודעה בוריק תרהצומה
ת וצובק ןיב עגמה לע לקהל ידכ םהב היה הלא לכ .םינותע ואציו סופד־יתב
, החפ תחדמ ומכ םירשכומו םירואנ םילשומ ולעפ ךכל ףסונב .תונושה היסולכואה
ל ש תיתשתהו ךוניחה ,ןוחטבה ,לשמימה רופישל ,"םיריעצה םינאמ׳תועה" ישארמ
.תידדה תוברעו הבוט תוחרזא לש השוחת םיבשותב רידחהל וסינו םתטילש־זוחמ
ת והז חותיפל םיילאיצנטופ םיאנת םג הירוסב ורצונ וז תוחתפתה םע דבב־דב
ל ש םיתיאלוה קוח תובקעב .הזוחמו קשמד ריעה לע תססובמ תילאירוטירט

 בסוה ומשו קשמד (תיאלו) לילג לש טופישה םוחת הבר הדימב בחרוה 1864
י בשותל יתד־ינחור זכרמ שמשל הפיסוה קשמד ריעה ."הירוס תיאלו" הנושארל
, הכמל ׳גחה־תרייש לש סוניכה םוקמ התיה איה :דחאכ םירצונו םימלסומ-רוזיאה
־ ותרואה־תינוויה ,תוירצונה תויכראירטפה זכרמ ןכו היימוא־תיב לש דגסמה בשומ
ה אמה לש הינשה תיצחמב קשמד התכז ךכל ףסונ ךא .תילותאקה־ תינוויהו תיסקוד
, הלודג היצניבורפ לש זכרמ התויה דבלמ ;דבכנ יביטרטסינימדא דמעמל םג 19־ה
 רדסהו ןוחטבה תרימש לע יארחא היהש "ןתסיברע אבצ" תדקפמל בשומ השמיש
.הלוכ הירוסב
ת ויטילופ תוליהק תורצויה לש תומגודה ףרחו ,הלא םיבושח םינותנ ףא לע ךא
ג וחה םוחתמ תיתד־לע תירוס תויטוירטפ לש ןויערה גרח אל ,םירצמבו ןונבלב
.םינוס־ םימלסומו םיזורד המכ ילוא ללכש ,םירצונ םיליכשמ לש ןטקה יתורייבה
, החפשמה לש תיתרוסמה תרגסמב ןיידע קבד הירוסב היסולכואה לש לודגה בורה
ת ורגסמ ךותב ,הצחמל־םייאמצע וא םיימונוטוא םייח להינו ,תיתדה הדעהו טבשה
ה יסולכואה תא ךופהל םינפ־םושב החילצה אל תינאמ׳תועה היצזינרדומה תעונת .ולא
ל וציפה היה דחוימב טלוב .תחא תשבוגמ הרבחל תלצופמהו תינגורטהה הירוסה
ם ירצונו םימלסומ לש תיתדה תונרמשהו תונמאנה ןמ עבנ אוה .יתד־יתדעה דוגינהו

ת ושדחה ךוניחה־תותשר םג .תודרפנה תויתתיכה ךוניחה־תוכרעממ קניו ,דחאכ
.ודוסימ בצמה תא וניש אל 60־ה תונש רחאל הירוסב ובחרתה וא ומקוהש
ה טלקו ידמל תמצמוצמ הראשנ השדחה תיתכלממה־תינאמ׳תועה ךוניחה־תשר
ר קיעב וכנחתה םיברה םיירנויסימה רפסה־יתבב וליאו ,דבלב םימלסומ םידימלת
ר רועל ןויסנ םוש םהב השענ אל" יטירב לוסנוק לש ותודע יפל ;םיירצונ םידימלת
ו א םהלש טילשל תונמאנ לש והשלכ שגר ,םיינאמ׳תוע םיניתנ םלוכ ,םידימלתב
1."םהלש הנידמל תויטוירטפ

; זוחמה ילוא וא ,ריעה ,רפכה םוחתמ הגרח אל תילאירוטירטה תוהזה תשוחת םג
ז כרתהל ופיסוה אלא קשמד לש התויזכרמב ללכ וריכה אל תורייב וא בלח יבשות
ולחה היתונבו םילשורי רוזאב וליפא .ץוח־יזכרמ יפלכ תויצטניירוא חתפל וא םמצעכ
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ם ינצינ .תיתדע־ןיב תיניטסלפ העדות לש םינצינ ,תרופ עשוהי הארהש יפכ ,חומצל

ם לגתהש ינוציחה רגתאל הבוגתכ רקיעב 20־ה האמה תישארב ועיפוה הלא
2.לארשי־ץראב תינויצה תובשיתהבו תידוהיה תוררועתהב

ג
ת ילאירוטירט תוהז לש םינושאר םיטלוב םינמיס ועיפוה ,תאז תמועל ,הירוסב
ת יטילופ תרגסמ לש הנוניכ תובקעב ,הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל קר הגרדהב
ם ישדחה ןוטלשה תודסומ םהל ולגיס ,לשמל ,ךכ .לצייפ רימאה ידי־לע תדרפנ תירוס
ה לשממה" הליחת ארקנש ,לצייפ לש לשמימה :ירוס ־ילאירוטירט חונימ הרהמ־דע
ה נידמהו "תירוסה־תיברעה הלשממה״ל ומש תא הניש ,"הירוסב תיברעה תיאבצה

ס רגנוקה" םג ארקנש ,"ימואלה סרגנוקה" ."תירוסה הכלממ״כ 1920־ב הזרכוה
, הלודגה תיברעה הנידמה תוינידמ" תא שוטנל הטלחה הנש התואב לביק ,"ירוסה
ת ירוסה הכלממה תוינידמ תא טוקנלו ,יברעה דרמה לש הקוחרה הרטמה התיהש
ל כ יגפ־לע תדחואמה הכלממה ערתשת ,ירוסה סרגנוקה תרדגה יסל 3."תדחואמה
־ תימואלה התרדגהב תיברע היהתו םייעבטה היתולובגב תיפרגואיגה הירוס

.תיתוברתה
 הצמיא לצייפ לש הירוסב תיברעה תימואלה העונתהש עובקל אופא רשפא הרואכל
ת ושי תמקה רבדב תמדוקה האמה ןמ יטוירטפה־ירוסה גוחה לש ותסיפת תא הל
: תוסיפתה יתש ןיב םיידוסי םילדבה ויה ,םלוא .הלודגה הירוסב תיברע־תירוס
; תירוס־לכ אלו תיברע־לכ התוהמב .דתיה הירוסב תיברעה תימואלה העונתה ,תישאר
ה תאר הירוס לש הדוחיאבו הלודג תיברע הנידמל זכרמ תניחב הירוס תא התאר איה
ה ירוסב תיברעה תימואלה העונתל ,תינש .יברע־לכ דוחיא תארקל ןושאר דעצ קר
ה יהש ,(ירצונ) ירוסה־יטוירטפה ינויערה םרזל דוגינב ,תימלסומ םלוע־תסיפת .דתיה
ם חיתנ םא ,הנידמה ןמ תדה תדרפהב לגד ומצע לצייפש םנמא רשפא .ןורקעב ינוליח
ם יהולאל תדה) "עימגלל ןטו־לאו יהאליל ןיד־דא" :תמסרופמה ותמסיסל תוניצרב
ם הו רתוי תינרמש .דתיה ירוסה סרגנוקה ירבח בור לש םתשיג םלוא 4,(לכל תדלומהו

, סרגנוקה ןיכהש הקוחתה חסונב .לצייפ לש תילרבילה ותוינידמ לע השק תרוקב וחתמ
.תירוסה הנידמה תד אוה םאלסאה יכ םנמא עבקנ ,רושיא לבקל קיפסה אלש אלא

ד
ו תכלממ תליפנ רחאל םג הירוסב קבאיהל ופיסוה תורתוסהו תורחתמה תוסיפתה יתש
ת ירוסה הגלפמה ידי־לע הצמוא תינוליח־תירוס תויטוירטפ לש הסיפתה .לצייפ לש

ו ז הסיפת הראשנ ,19־.ד האמב ומכ ,םלוא .1930־ב המקוהש ,הדאעס ןוטנא לש
ת ונויערל םיברוקמ ויהש ,םיואלעו םירצונ רקיעב ,םיטועימ תודע ינב לש םתלחנ

ף יסוהו הז ןויער החד הירוסב םינוס ־םימלסומ םיברע לש לודגה בורה .הגלפמה
ל ש "ימואלה שוג״כ םיוטיב תא ואצמש םימלסומו םייברע־ןפ תונויערב קובדל
.׳תעבה תגלפמב ןמז רחאלו ,(הלתפה) הירוס
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 ברקמ לילכ המלענ תירוסה תוהזה תשוחתש ,ןבומכ ,קיסהל ןיא הז לכמ ,םלוא
 הדימבש רשפא ,הברדא .תירוטדנמה הירוסב תיברעה תימואלה העונתהו היסולכואה
 לש םתמקהלו תדרפנ תינידמ תרגסמ לש המויקל תודוה ,תישאר—הקזחתה תמיוסמ
 היצמאמ זוכירל תודוה ,תינש ;הלשממו טנמלרפ ןוגכ ,םיימוקמ לשמימ־תודסומ
 תודחאל קבאמה ןובשח לע ,םיתפרצה דגנ קבאמב הירוסב תימואלה העונתה לש
 חכונל םג תירוסה תושיה השבגתה תמיוסמ הדימב ,תישילש ;תיברע־לכ תואמצעו

 .תויברע תונידמ ראשו םירצמ ,קאריעב תודרפנ תויטילופ תויושי לש ןתורצניה
 ולטנ ףא אלא תיברעה תודחאה זכרמכ הירוסב ריכהל ובריסש יד אל ולא תונידמ
 .תיברע־לכה העונתה תגהנה תא—םירצמ ךכ־רחאו קאריע הליחת—ןמצעב ןהידיל
 וליפא וא תירצמה ומכ תשבוגמו הקזח תירוסה העדותה התיה אל ןכ־יפ־לע־ףא
 דוגינבש ,הז היה ךכל ירקיע םעט .(לארשי־ץרא ייברע לש וזכ םג ילוא וא) תינונבלב
 ירוטדנמה ןוטלשה לביח הירוסב ירה ,ןונבלב וליפאו קאריעב ,םירצמב תוחתפתהל
 םינושארה הידעצ תא עטק אוה .תיטילופ הליהק לש התמקה ךילהתב השק יתפרצה
 ;לצייפ רימאה לש ונוטלשל ץק םש רשאכ תודחאו תואמצע תארקל הירוס לש

 1920־בש ידי־לע םיירוטסיהה םיירוסה םיתיאלוה לש םחטש תא םצמיצ ךכ־רחא
 "הבר ןונבל" תנידמל ןודיצו עאקב ,ילופירט ירוזאב םיבחרנ םיחטש חפיס

 תא שילחה ירוטדנמה ןוטלשה .היכרות תבוטל התרדנסקלא רוזא לע רתיו 1938־בו
 ידי־לע הנידמה לש תילאירוטירטה התודחא תאו קשמד לש תילאיצנטופה התויזכרמ
 םיילגופירטנצה תוחוכה תא קזיחו םילבחל הלוציפ תא ריבגה ףאו דסימ ,היחהש
 ןוטלשה םלב ךכ םע דבב־דב .םיזורדה־רהבו םיואלעה־רהבש הלא רקיעב ,הילושבש
 ןיב םידוגינה תא ףירחהש ידי־לע תימואל תודחא לש תומגמ לישכהו יתפרצה
 תודע לש תיתוברתה־תיתדה וא תינידמה הימונוטואה תא ביחרהו קזיח אוה :תודעה
 ןקתלו לוציפה תא לטבל חרט אלו ,תוירצונהו תויסקודורטה־תוימלסומה םיטועימה

 קר םייתלשממ רפס־יתבב ורקיב ,לשמל ,1938־ב .ךוניחה־תכרעמב רוגיפה תא
 ודמל—םירצונ םבור—רתיה וליאו ,םימלסומ םבור ,הירוסב םידימלתה ללכמ שילשכ

6.םירזו (רקיעב םייתדע-םיירצונ) םייטרפ רפס־יתבב

 תודמעמה ןיב בוטיקה םג ירה ,יתדעניבה דוגינהו ךוניחה־תכרעמב לוציפה דבלמ ךא
 דצמ :ירוטדנמה רטשמה תחת ונוקית לע אב אל תירוסה היסולכואב שרשומ היהש
 תובכשה ינב לש םייחה תרוצב יוניש לכו םייחה־תמרב רופיש לכ טעמכ לח אל ,דחא
 ילכלכה םדמעמ קזחתה ,ינש דצמו ;םיחאל׳פה רקיעבו ,תוינוניבהו תוכומנה
 םיניישעתו םירחוס ,תועקרק־ילעב—הנוילעה הבכשה ינב לש ינידמה־יתרבחהו
.תחא תירוס הרבח לש התורצניה ךילהתל ,ןבומכ ,ועייס אל הלא לכ .םילודג

ה
 אל תירוסה היסולכואב יתרבחה־ילכלכה רעפה לש ומויקש שיגדהל שי וז הדוקנב
 תנווכמ תוינידמ לש האצות ,רקיעב ,אלא ירוטדנמה ןוטלשה לש וילדחמ ירפ קר היה
הדימב .תירוטדנמה הירוסב ימצעה־ןוטלשה ןסרב וקיזחהש ןוילעה דמעמה ינב דצמ
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— תוירוביצהו תויתלשממה תורשמה יאשונ לש םלדחמ ירפ בוטיקה םג היה העודי
.םירחא םיימואל םישיא וא הלתכה יגיהנמ ויהש ןיב
ן מ קלחב האשנ המצע איה תירוטדנמה הירוסב תימואלה תוגיהנמה :תרחא ןושל
ת וימואלה תוגלפמה .תחא הרבחל תירוסה היסולכואה לש השוביגב רוגיפל תוירחאה
ה ניחבמש ,לודגה שוכרה ילעב לש הבכשה ןמ תוחפשמו םישיא ביבס ומקוה
ם ויקב םיניינועמ ויה םה .םירצ םיידמעמ םיסרטניא וגציי תילכלכ־תיתרבח
ת ינכת לכ תוותהלמ וענמנו ,תינאמ׳תועה הפוקתב דוע רצונש "ווק־סוטאטס״ה
ה יסולכואה לש תובחרה תובכשה םודיקל איבתש ךורא חווטל תילכלכ ־תיתרבח

.תינוריעהו תירפכה
ח ופיטלו תיתדה תואנקה תשלחהל םדואמ לכב הלא םיגיהנמ ולעפ אל הזל המודב
ם ישיא תונושארה היתורושב הביצה תימואלה הגהנההש תמא .תיתדעניב תונלבוס
 ,הנומאו ןופצמ שפוח לש תונורקע סנ לע ולעהש תומסיסו םיעצמ המסריפו םיירצונ

ו מכו ,תוקיר םילמ רדגב וראשנ הלא לכ םלוא .תיטוירטפ הוחאו תיתד תונלבוס
ת ימואלה העונתב תורושה־ישנא לש םתעדותל ורדח אל ,טדנמה ינפלש הפוקתב
ו רבוחש (1930) הירוס תקוחתב םיפיעס ,לשמל ךכ .םינומהה תעדותל אל יאדוובו
ת ויוכזב ןויוושו תדהו ןופצמה שפוח תונורקע לע ורבידו הלתכה יגיצנ לש םתארשהב
ם ידיקפ לש םתודגנתה ללגב םתומלשב ומשגוה אל (6, 15, 28 םיפיעס) םיחרזאה
ם יטדנמה־תדעו םעטמ הנשמ־תדעו .(אמלוע) םיימלסומ תד־ישנאו םיריכב םיירוס
ר יעהל תרעטצמ הדעווה" :הלש ח״ודב העבק 1934־ב אשונה תא הקדבש תדמתמה
ם יתעל ןיידע תלקתנ ,קוחה ינפב ןויווש תעבוקה ,תירוסה הקוחתה תלחה יכ
ע ברא רובעכ 8."םיימוקמה תונוטלשה דצמ תונלבוס לש חור רדעיה ללגב םילושכמב
י טפשמ יוטיב ןתנש 1936־מ ישיאה דמעמה קוח אמלועה ץחלב לטוב ,1938־ב ,םינש
7.תדהו ןופצמה שפוח רבדב תירוסה הקוחתה תונורקעל

ם ירושק ויה תירוס תיטילופ הליהק תמקה לש ךילהתה בוכיעל ושעש םירחא םימרוג
. תטלשה תימוקמה תילעה ישנא ברקב תושדח תועפשהב וא תויתרוסמ תויטנב
; (בלח לומ קשמד) תוימוקמה־תוירוזאה תומגמה ,תישאר ,תוקזח ויה הלא םיגוחב
. תונכש תויברע תונידממ תועפשה :תישילשו ;תויברע־ןפה תויצטניירואה ,תינש
ל וגד ימואל־ירוס גיהנמ וא קזח ימוקמ־ירוס זכרמ רסוחמ הבר הדימב ועבנ ולא לכ
, לשמל ,ויהש ומכ—היסולכואה לש תוהדזהו תודחא ,תוכמס לש דקומ שמשל לכויש
.דאדגבב הכולמה־תיבו לצייפ וליפא וא ,םירצמב סאחנו לול׳עז
ה גהנה .םיירוס־ללכ אלו םיירוזא העפשהו דמעמ ילעב םישיא ונמנ הלתכה תגהנה לע
ם לוא ;ומוציעב םיתפרצב קבאמה היה דוע לכ יראדילוסו דכולמ ףוגכ העיפוה וז
־ םיישיא םיווק יפ־לע לצפתהל ויגיהנמו שוגה ולחה תפרצ םע 1936־םכסה רחאל
י מואלה גיהנמה .תונכש תונידמ יפלכ תויטנ וליגו םיימוקמ־םיירוזאו םייתחפשמ
" תיטוירטפה תיזח״ה תגלפמ תא 1937־ב םיקה ,לשמל ,רדנבהש־לא ןאמחר־לא דבע
י מסק־לא םזאנ—בלחב הלתכה ףינס לש םיריעצ םיגיהנמ .תוימשאה־ורפ תויטנ הליגו
התיהש תיבלחה "םעה־תגלפמ" תא 40־ה תונש ףוסב ומיקה—אי׳חיכ לא ידשורו
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 ־לא ירפוש לש ותגהנה תחת הראשנ הלתכה תרתי .תיקאריע היצטניירוא תלעב
.םירצמ רבעל הלזפו ,"תימואלה הגלפמ״ל המש תא התניש ,ילתוק
 ךשמ המצע איה השמיש ,תונוש תויברע תונידמ יפלכ תויטנ ולגנ הירוס ךותבש םע
 רהסה" תינבת :ןוגכ היתונכש לש דוחיא וא חופיס תוינכתל אשונ תונוש תופוקת
.40־ה תונש תישארב הללאדבע לש "הבר־הירוס" תינכתו דיעס ירונ לש "הרופה
 השעמל וז התיה 1946־ב תיאמצע הקילבופיר הירוס התשענ רשאכש אופא המית ןיא
 תונויסנה .תדכולמ הרבח אללו תשבוגמ תיטילופ הליהק אלל תינוביר תיטילופ תרגסמ
 האמכ ךשמב תיתרבח־תיטילופה תוחתפתהה וליאו םישואב ושע תירוס תושי םיקהל
 םיידמעמו םיירוזא ,םייתדעה םידוגינלו לוציפל הכורא ולעה אל היצזינרדומה תונש
.היסולכואה ברקבש
 לכונ תירוסה תילעה לש םג ומכ היסולכואה לש ינגורטהה יפואל תיקלח המגדה
 דחא ,הלאחפ ביבח ראתמ ךכ .1947־ב ירוסה טנמלרפה ירבח לש רואיתמ קיפהל
 לש רורצ אלא האור יניאו יביבס ןנובתמ ינא" :ויתימע תא ,טנמלרפה ירבחמ
 םהב ויה ...ןורקע םושל םיפתוש םניאש ,םתוא דחאמה רבד ןיאש םישנא ...םידוגינ
 ורבידש ויהו תינמרא וא תידרוכ קר ורבידש ויה ,םילוגד טע ישנא םהב ויהו ,םירוב
8."הייפכ םתצקו שוברת ושבח םתצק ,תיכרות קר

ו
 לש הדוחיאו יתפרצה טדנמה םויס םע ורצונ תירוס תושי תמקהל םייסיסבה םיאנתה
 תכיפהל ךרדבש םימוצעה םילושכמה לע רבגתהל ידכ ךא ,תינוביר הביטחכ הירוס
 הכורא הפוקתל הירוס התיה הקוקז תחא תיטילופ הליהקל תלצופמה היסולכואה
 ׳תעבה תכיפהל דעו 1946־מ ,םלוא .הביקע תוינידמ לעבו ביצי ,קזח ןוטלש לש
 ,ילכשש בידא תפוקת :ולאכ תורצק תופוקת יתש קר הירוס העדי 1963 סרמב
 דוסיי תארקל םיבושח םידעצ ושעג ןכא הלא ןמז־יקרפב .םירצמ םע דוחיאה תפוקתו
 תוביציה־תורסח םייניבה־תופוקתב גוסנו רפוה הז ךילהת םלוא ,הירוסב השדח הרבה
 רטשמ לש ונוניכ םע קר .העובקו הדיחא היצטניירוא היה רסח ומצע אוה ףאו
 תרמצב םיקבאמה ףרח ,הירוס התכז ,התואמצע זאמ הנושארלו ,1963־ב ׳תעבה
 זאמ ,תיתטיש לעפ ׳תעבה רטשמ .תוביקעו המצע ,תוביצי לש הדימל ,רטשמה
 םהיגשיה לוצינ ידכ ךות תאזו ,תירוסה הליהקה שוביג לש ךילהתה תרבגהל ,ותמקה
.םינוש םימוחתב םימדוק םירטשמ לש
 ימימ ורבעש םינש רשעמ תוחפ ךותב יכ הדבועה תטלוב ןוטלשה־יסחי םוחתב
 תודוסיה תא עקעקל הירוסב ןוטלשה חילצה םירצמ םע דוחיאה תפוקת דעו ילכשש
 םוחתב .קשמדב קזח יזוכיר לשמימ םיקהלו הירפירפהו רהה ירוזאב םיילגופירטנצה
 הימונוטואה המצמוצו םירחבנה־תיבל יתדעה גוצייה תטיש הלטוב תודעה ןיב םיסחיה
 ־לדג קלח לוטיל ולחה ולא תודע ינב .םיטועימה תודע לש תיכוניחהו תיטפשמה
 העייס םהינימל תרושקתהו רשקה יעצמא לש םתובחרתה םג ;םיינידמה םייחב ךלוהו
רשא ,ריעצה רודה יבגל רבדה ךכ דחוימב .תונוש תודע יאצוי ןיב תובבל־בוריקל
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.דיחא ימואל ךוניח לודגה ובורב לבקל לחה הנושארל
 תובחרתהל םינושה היגרדל יתכלממה ךוניחה תכרעמ התכז ,טדנמה םות זאמ ,ןכא
 הדירי הלח תיתכלממה ךוניחה־תשר לש התובחרתה םע דבב־דב .רתויב םשור־תבר
 תאז םע 9.(םייתדעה) םייטרפהו םירזה רפסה־יתב לש םרפסמבו םזוחאב הלולת
 ורקענ ,דחא דצמ :רפסה־יתב לש םידומילה־תיגכתב תידוסי הרומת םג ,ןבומכ ,הלח
 הירוטסיהה ,ןושלה—הב ושגדוהו וחתופ-ינש דצמו ,הנושלו תפרצ תוברת הנממ

.תויברעה תוברתהו
 םוצמיצל התשע םינורחאה םירושעה ינשב הירוס תא הדקפש תערכמ הרומת דוע
 הנושארל ,הירוס העדי הלא םינש ךשמ .םינושה תודמעמה ןיב ילכלכה־יתרבחה רעפה
 תויעקרקה תומרוסירה .שממ לש תיגידמ־תיתרבח הכפהמ ,הלש תינרדומה הירוטסיהב
 -הנוילעה תיתרוסמה הבכשה לש ילכלכה סיסבה תא וסרה תונושה תויקשמהו

 החוכ םג .יתרבחה הדמעמ תא ורעריעו-סילודג םיניישעתו םירחוס ,תוזוהא־ילעב
 בקע ןכו תוקיתווה תוגלפמה רוזיפ בקע לילכ טטומתה וז הבכש לש ירוביצה־ינידמה
 ןה הירוסמ המלענ וז הבכש .םייתרוסמ םייטילופ םיגיהנמ לש םתולג וא םרסאמ
.תינידמ תילעכ ןה טילש דמעמכ
 ,םיריעצ םיאקיטילופו אבצ־יגיצק הנומה השדח תינידמ תיליע המק וז לש המוקמ לע
 ךרדה םג הללסנ .תוינרדומ־תוילקידאר תוגלפמ ירבחו םירפכו הדש־ירע יאצוי םבורב
 .היצנגילטניא ישנאו םיריכש ,םילעופ ,םירכיא—תויממעה תובכשה לש ןתיילעל

 תילעה רוד ימי הז רשא השדח תירוס תינידמ הליהקל סיסבה ןה ולא תובכש
.הבצעל הסנמ תטלשה

ז
 תינויער םיעד־תומימת תינידמה היסולכואב ןיא תואמצעה רודב םג ךכ רבעבכ םלוא
 בוש ובסנ תוירקיעה תקולחמה תודוקנ .השדחה הליהקה לש היפאל רשאב המלש
 הקיזהו הרבחה לש יתוברתה־ימואלה ןויבצה ,יברעה דוחיאהו הירוס םיאשונה לע

, 50־ה תונש תישארב .תילכלכ־ויצוסה המרופירה תלאש ןכו ,הירוסב הנידמו תד ןיב
 יצמ :ריעצה רודב העפשהה לע תויזכרמ תוסיפת יתש ורחתה בוש ,30־ה תונשבכ
 ־הגלפמה ישנא בוש ואשנ התואש ,תיאמצעו תינוליח תירוס תושי לש הסיפתה ,דחא
 תוימואל לשו תללוכ תיברע תודחא לש הסיפתה ,ינש דצמ ;תימואלה־תירוסה
 •׳תעבה תגלפמ לש העצמ דוסיב תחנומ התיהש ,תימלסומ הקיז הלוטנ הניאש תיברע
.תירוסה הרבחב המרופירב ךרוצה לע ,רתוי וא תוחפ ,ומיכסה ולא תוגלפמ יתש
 עצמאמ לחה רקיעב ,הריעצה היצנגילטניאב הזיחא הל התנקש תישילש הסיפת

 תירוס תושיב הדדיצש ,תירוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש וז התיה ,50־ה תונש
.הרבחב תיטסילאיצוס הכפהמב הלגדו תינוליחו תדרפנ
 תירוסב השדח תינידמ הליהק שבגל הסינש ןושארה ירוסה טילשה ,ילבשש בידא
 אוה .תימואלה־תירוסה הגלפמה תונויערמ תרכינ הדימב הארנכ עפשוה ,תיאמצעה
,תיטסילאיצוסה־תיברעה הגלפמה גיהנמ ,ינארוח םרכא תעפשהל םג ןותנ היה
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 טקנ יברעה םלועהו הירוס לש היגוסב ,לשמל ,ךכ .׳תעבה םע הגזמתה 1953 ףוסבש
 תשגדהלו הירוס לש התואמצע רוציבל לעפ אוה :תירוסה הגלפמה וק תא ילפשש
 הייפא תא ילכשש טילבה תאז םע דבב־דב םלוא ,יברעה םלועב דחוימה המוקמ
 תוימואלה תוגלפמה ברקב וחוורש תומגמל המודב—הנידמה לש ימלסומהו יברעה
 בורעיש לש תיצולחו תצרמנ תוינידמ טקנ ילפשש .׳תעבב םיגוח לצאו תויתרוסמה

 םיטועימ תודע המכב תושק העגפש תוינידמ ,םיירוביצה םייחהו תיכוניחה תכרעמה
ה ללכ 1950־מ תירוסה הקוחתה תטויט ,לשמל .םיטלוב םיימלסומ םינממסב הנייטצהו
 הנידמה ,םאלסאה תדל ךייתשמ הירוסב היסולכואה בורו תויה" :אבה טפשמה תא
 םירצונ םיגוח דצמ ץחל תובקעב קר ."ולש םילאידיאבו םאלסאב התוקבד לע הזירכמ
 ריהצמה ףיעסה עיפוה הקוחה לש יפוסה חסונבו ,הרשפ הגשוה םיילרביל םימלסומו
.הנידמה אישנ לש ותד אוה םאלסאה יכ
 הגלפמה לש ,׳תעבה לש תויגולואידיאה ןיב קבאמה ךשמנ ילכשש לש וקוליס רחאל
 םגו הריעצה היצנגילטניאה יגוחב העפשה לע םיטסינומוקה לשו תימואלה־תירוסה
 בושח ןוחצנ הלחנש ,׳תעבה תגלפמ .תיאבצה הנוצקה—הירוסב שדחה חוכה־דקומב
 הגלפמה ,תישארה התבירי לע רובגל 1955־ב החילצה ,1954־ב טנמלרפל תוריחבב
 ־לא ןאנדע י׳תעבה ןיצקה .אבצב חתפמ־תורשמ לע תודדומתהב ,תימואלה־תירוסה
 היהש ,דיד׳ג ןאס׳ע יואלעה ןיצקה לש ותקחרה ידיל איבה ,ל״כטמרה־ןגס ,יפלאמ
 הגלפמה רבח ידיב יפלאמ־לא חצרנש רחאלו ;אבצב תירוסה הגלפמה יגיהנממ
 לא האצוה הגלפמה .ול הצוחמו אבצב הגלפמה ירבח לע לודג דוצמ ךרענ תירוסה
.וחכשנ אל היתונויער םלוא ,הירוסב לועפמ הלדח טעמכו קוחל ץוחמ
 ,תיטסינומוקה הגלפמה ,הינשה התבירי םע ׳תעבה הקבאנ ,1958—1957־ב ,אבה בלשב
 הגלפמה דהוא ,לשמל) הריעצה הנוצקבו היצנגילטניאב הבר העפשה הל התנקש
 המגמה החילצה םעפה םג .(הירוס אבצ לש ל״כטמר 1957־ב הנומ ירזב־לא ףיפע
 תוימואלה תוגלפמה תרזעב :תינלדבה־תירוסה המגמה לע רובגל תיברע־ןפה
 האצוה תיטסינומוקה הגלפמה .םירצמ םע דוחיאל הירוס תא ׳תעבה ךילוה תוקיתווה
 ,הלא תונויערמ המכ .וחכשנ אל הלש היתונויער םג םלוא ,הפדרנו קוחל ץוחמ לא
 םע דוחיאה תפוקתב וצמוא ,תירוסה־תימואלה הגלפמה לש היתונויערמ םידחא ומכ
 ןיב טלובה ;םיריעצ םיניצקו םיאקיטילופ לש ברו ךלוה רפסמ ידי־לע םירצמ
 ,עודיכ ,השענש ,(דיד׳ג ןאס׳ע לש ויחא) דיד׳ג חאלצ לרנגה ויה וללה םיניצקה
 טילש לכמ רתוי ילואו 60־ה תונש לש הינשה תיצחמב הירוס טילשו ׳תעבה גיהנמ
.הירוס לש תינידמה הליהקה בוציעל השע ול םדקש

ח
 ־תימואלה הגלפמה לש תוסיפתה ןמ ,הארנכ ,דיד׳ג חאלצ עפשוה ,ילכששל המודכ
 המכ םג יאדוו ,דיד׳ג עפשוה ,ילכששל דוגינב םלוא .תחאכ ׳תעבה־תגלפמו תירוסה
 .תיטסיסקראמה וא תיטסינומוקה םלועה־תסיפתמ םג ,ומע ןוטלשה תרמצב ויתימעמ
םימוחת המכבש שדח וק ׳תעבה רטשמ טקנ הירוס תודלותב הנושארל יכ הארנ ,ןכאו
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 לש המלוע־תפקשהלו תימואלה־תירוסה הגלפמה לש הסיפתל רתוי בורק אוה
 הז שדח וק .הקיתווה ׳תעבה תגלפמ לש היתונויערל רשאמ תיטסינומוקה הגלפמה
 ;רטשמה ישאר לש תויגולואידיאה־תוינידמה תודמעה תא םאתש םושמ קר אל טקננ
 בתכוהו רטשמה ישאר לש םיינוטלשה םיסרטניאה ללגב םג םשגוה הבר הדימב
.יואלעה־יתדעהו ירפכה־ידמעמה םאצומ ידי־לע
 םזילאיצוסה תא השריפש ,הקיתווה ׳תעבה־תגלפמ תמועל יכ ןייצל שי ,תישאר
 המודב) ןותמ יפוא ול הנתנו תיברע תוימואלו םזיטאטא ,ילאיצוס קדצ לש םיחנומב
 ־םייעדמ םיחנומב םזילאיצוסה תא דיד׳ג לש ׳תעבה רטשמ האר ,(ילכשש רטשמל
0 1.רוצייה יעצמא לע םעה תולעבו "םילמעה תודמעמה" קבאמ לש םייטסיסקראמ

 דמעמה לעו היצנגילטניאה לע רקיעב ונעשנש ,ילכששו ׳תעבה תגלפמל דוגינב ,ןכאו
 תא ףידעמו הלא םיגוחמ גייתסמ שדחה ׳תעבה רטשמ ירה ,שדחה ינוריעה ינוניבה
 רטשמה ישאר בור םיכייתשמ םהילאש ,םיחאלפה רקיעבו ,"םילמעה תודמעמה"
.םמצע
 םיעפשומ ׳תעבה רטשמ לש וישאר ויה תרחא הבושח תינויער ■תינידמ המגמב םג
 רתוי םיטסינומוקלו תימואלה־תירוסה הגלפמל םיבורקו יואלעה־יתדעה םאצוממ
 הנידמה לש ירוסה־ילאירוטירטה הדוחיי תפדעהל איה הנווכה .קיתווה ׳תעבל רשאמ
 ,הרואכל .׳תעבה לשו תימואלה העונתה לש תיתרוסמה תיברע־ןפה המגמה ינפ־לע
 ןמ קלח אוה ירוסה ץראה־לבח יכ ריהצמו תיברע־לכ תודחאב ׳תעבה רטשמ לגוד
 ,השעמל .תיברעה המואה ןמ קלח אוה ירוסה לבחב יברעה םעה יכו תיברעה תדלומה
 ידכ דע םיתעל ,תיברע־ןיבה תוינידמב רתויב יאמצע וק ומוק זאמ הז רטשמ טקונ
 תונידמה רתימ הירוס לש הדודיבב תונכתסהו םירצמ לש התוגיהנמ דגנ הסרתה
 ■ינידמה הרטשמ בוציע תא רטשמה ישאר ופידעה ,ונמזב ילפשש ומכ .תויברעה
 הדוחיי תא ושיגדה םה .הווקמה תיברעה תודחאה תגשה לע הירוס לש יתרבחה
.תויברעה תונידמה ראשמ רתוי תינכפהמו תמדקתמ הנידמכ
 תופקשהה תא דיד׳ג לש ורטשמ ול ץמיא הנידמו תד יסחי לש תיטירקה הלאשב ףא
 ׳תעבה תגלפמ לש ולא תא אלו םיטסינומוקה לשו םיימואלה־םירוסה לש תוינוליחה
 ־תכרעמ בורעיש לש הפיקת תוינידמ דיד׳ג לש ורטשמ טקנש ףא ,םנמאו .הקיתווה
 ירה ,רתוי ףאו םירצמ םע דוחיאהו ילפשש תופוקתב ומכ םיירוביצה םייחהו ךוניחה
 ומ תדהו תואברעה ןמ םאלסאה תדרפהל הז רטשמ לעפ הירוס תודלותב הנושארל
.הנידמה
 לכב רתויב תזעונהו תיצולחה ילוא התיהש ,דיד׳ג רטשמ לש תינוליחה המגמה
 ישאר לש יתדעה םאצוממ םג ןבומכ העבנ ,רוזיאב "םימדקתמה" םיברעה םירטשמה
 ויבו םניב לדבהה לע עיבצמה יתדה־יתתיכה םרוגה תא שטשטל םתייטנמו רטשמה
 תינוסה בורה־תדעב ןה העגפש ,וז תוינידמ .תיגוסה־תימלסומה בורה־תייסולכוא
ת טמשהב 1969־מ תירוסה הקוחתב ילמרופ יוטיב הלביק ,תוירצונה תודעב ןהו

 עיפוה הז ףיעס .םאלסאה תד איה הקילבופרה אישנ לש ותד יכ עבוקה ףיעסה
וא ,תדחואמה־תיברעה־הקילבופירה תקוחתמ רדענ ,1950־ו 1930 לש תוקוחתב
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, 1969 יאממ הירוס תקוחתב םלוא .1964־מ הירוס לש תינמזה הקוחתב עיפוהו רזה
 :רומאל ימתסה טפשמה רתונו ירמגל הז ףיעס טמשוה ,דיד׳ג לש ורטשמ תחת
969 1 תקוחת ןיב רחא לדבה .״הקיקחל ישאר רוקמ איה תימלסומה טפשמה־תמכח"
 ירבח לשו הנידמה אישנ לש העובשה חסונב אוה 1964־ו 1950 לש תוקוחתהו

 ןוטלשה דסומ״כ רדגומה (1964 תקוחת יפ־לע ,״תימואלה הצעומה״ וא) םעה־תצעומ
950 1 לש תוקוחתב ״רבפא הללאב עבשנ ינא״ חסונה תמועל .״הנידמב ןוילעה
 םיפיעס) "יתנומאבו ידובכב עבשנ ינא" חסונה 1969 תקוחתב עיפומ ,1964־ו

11.)60 ,52

ט
 היהתש השדח תינידמ הליהק הירוסב שבגל ףאש דיד׳ג לש ורטשמ יב רבדה הארנ
 תודוסיה לכמ .תוינוליחו םזילאיצוס ,תוירוס ,תואברע :דוסי־ינבא עברא לע תססובמ
 תלחנ םהש יפל ,רתויב םיקצומה ילוא םה תיברעה תוימואלהו תוברתה יכרע וללה
 םיגוחו םינמראה תא ,הריז׳גבש םידרוכה תא איצוהל ,היסולכואה לש הבור־בור
 ־וטירטה תוהזה שגר אוה היסולכואה בורל ףסונ ףתושמ־הנכמ .םיילותאק םירצונ
 ,הירוס לש תינידמה תרגסמב תווצ-ייח לש לגרהה ןמ עבונה ,תירוסה־תילאיר
 אלל בחרתה ,׳תעבה רטשמו ילכשש ידי־לע חפוטש ,הז שגר .תורוד ינשכ הז תמייקה
 דבע לש ותומ תובקעבו ,םירצמ םע דוחיאה לש ונולשכמ האצותכ םג קזחתהו קפס
.רצאנ ־לא
 —דיד׳ג לש תירוסה הליהקה ןויערב םייוצמ ויהש םירחאה תודוסיה ינש ,תאז תמועל
 םיגוש םיגוחב רטשמה דגנ הסיסתל רוקמ ויה—תוינוליח רקיעבו ,םזילאיצוס
.תירוסה תושיה שוביגל לושכמו היסולכואב
 —םייתרוסמה םיינוריעה םייניבה־תודמעמ ןיב םינטק אל םיגוח יכ ,לשמל ,עודי
 ייח לש ינוליחה־יטסילאיצוסה יפואה תא םיניוע—שדוק ־ילכו םירחוס ,הכאלמ־ילעב
 תובכשמ קלח םהב האר אוהש ףא דיד׳ג לש ורטשמל ודגנתה וללה .הלכלכהו הרבחה
 םינוונח ,הכאלמ־ילעב לש םייעוצקמ םינוגראב ומעטמ ונגרוא ףא םקלח ;םילמעה
.תיטרפ תילכלכ תוליעפב עירפמ ןיאב ךישמהל ושרוה םקלחו ב״ויכו
 ־ירשק לש תכרעמל רתוי הבורק הלא םיגוח לש תיתרבחה־תינויערה םתוהדזה
 םירושק םתצק .ןשיה רטשמה לש םיינרמשהו םייסקודותרואה־םימלסומה תונמאנה
 ,ועפשוה םהמ םיבר ;הקיתווה תינידמה תילעל הקיטילופ וא הלכלכ ,הרבח־ירשק ויה
."םימלסומה םיחאה״ו אמלועה ידי־לע ,םיעפשומ םדועו
 הירוסב תונוש םירעב וכרענ ,ןוטלשל ׳תעבה תיילע רחאל ,67—1964 םינשב ,ןכאו
 תינוליחה תוינידמה דגנ םיימלסומ שדוק־ילכו םירחוס לש תולודג תותיבשו תונגפה
 ־רסח" ׳תעבה דגנ תואירק ועמשנ אמלוע ידי־לע ונגרואש תונגפהב .רטשמה לש
 ןמ המכב ." ׳תעב וא—םאלסא .וא ,רבכא הללא" :ןוגכ תומסיס ועמשוהו ״םיהולאה
 הנוהכה ישאר םג ליעפ קלח ולטנ םיימלסומה םיגוחה לש תואחמה וא תונגפהה
תמאלהב ואטבתהש ,רטשמה לש תוירצונ־יטנאה תויטנה דגנ וחמ םה .תירצונה
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 לש םיימינפה םיניינעב תוברעתהב ןכו תדה ידומיל םוצמיצבו יתדעה ךוניחה

12.תודעה

 תודלותב םידקת־תרסח המגמ לש התוחתפתה לע עיבצהל ידכ ןהב היה ולא תועפות
 דגנ םיירצונו םיימלסומ תד־יגוח ןיב הלועפ־ףותיש :איהו ,תינרדומה הירוס
 םג המוד המגמב ןיחבהל ילוא היה רשפא .דיד׳ג רטשמ לש תינוליחה תוינידמה
 תינידמה תילעה יגוחל קר הנווכה ןיא .םירחא םיגוחמ םירצונו םימלסומ לצא
 ,רטשמה לש תומרופירה ןמ השק ועגפנש ,תוימואלה תוגלפמה תוגיהנמלו הקיתווה
 היצנגילטניא—שדחה ינוריעה ינוניבה דמעמה יגוחמ םירצונו םימלסומל םג אלא
 ,םישדחה םיטילשה ידי־לע םייטילופה םייחה יזכרממ וקחדנש-הריעז תונגרובו

.םירפכהו הדשה־ירע יאצוי
 ,דחאכ םיירפכו םיינוריע—תירוסה היסולכואב םיבחרנ םיגוחש הרבס שי ,ןכ לע רתי

 רבד דגנ םעזו תורירמ תושגר םישח—םירחאו םיזורד םג ,םירצונ םג ,םיגוס םג
 הנידמב ןוטלשה תודסומ לע תיואלעה הדעה ינב לש תוטלתשה תניחבב םהל הארנה
 ,הלא םיגוח תעדל ,רתויב תטלוב .םהיתודמעמ תודעה רתי ינב לש םלושינ בגא
 דיד׳ג חאלצ היה הל ,אבצב םיואלע לש ("יפיאט ליתכת") תיתדעה תוצבקתהה

.רקיעב יארחא

 הלע רשאכ דסא ׳טפאח לרנגל ויה םיריהנ דיד׳ג לש ורטשמ תונורסחש קפס ןיא
 דחא .דיד׳ג חאלצ ותדע־ןב תא חידהש רחאל ,1970 רבמבונב הירוסב ןוטלשל
 רטשמה לש ותדמעב יוניש לע עיבצה םינפ־יניינעב דסא טקנש םינושארה םידעצה
 יפ־לע הירוס אישנ רחבנ ומצע דסא יכ ףא .הירוסב םאלסאה לש ומוקמ יפלכ
 ־לכב ,הנידמה אישנל רשקב ״ימלסומה ףיעסה״ טמשוה הנממש תנקותמה הקוחתה
 ןויארב ."רבכא הללא״ב אישנה תעובש לש יתרוסמה חסונה תא הקוחתל ריזחה תאז
 ;קדצו הבהא לש תד םאלסאב האורו הללאב ןימאמ אוהש דסא ןייצ ינונבל ןותעל
 ־הילע) ׳גחה תווצמ תא םימיה דחאב םייקל הווקמו תדה תווצמ לע רמוש אוה יכו
 ןמ התטסש םיואלעה תכ ןב) הירוס אישנ ףתתשה ןכא תונוש תויונמדזהב 13.(לגרל
 תימלסומה תדה ימכח יפלכ סויפ לש תווחמ השעו םידגסמב תוליפתב (םאלסאה
 ,ןוטלשל ותולע זאמ ,םידעצ דסא טקנ ךכל ליבקמב .םיינרמש־םימלסומ םיגוח ראשו
 "שפוח רתי קינעהו תיטסיסקראמה־תיטסילאיצוסה תילכלכה תוינידמה ךוכירל
 םיניישעתו םירחוס לש םייניבה־תובכש תא סייפל המגמב תיטרפה המזיל הלועפ

14.םינטק

 -דיד׳ג רטשמ לש תויראלופופ־אלה דוסיה־תוסיפתמ םיתש יונישל לעפש ךות
 תורחאה דוסיה־תוסיפת יתשמ דסא זז אל—יטסיסקראמה םזילאיצוסהו תוינוליחה
 לש ותשיג הלא םיאשונב םג .תוידוסהו תואברעה רמולכ ,שדחה ׳תעבה רטשמ לש
 אל ןוטלשל הלע זאמ .ומדוק לשמ רתוי השימגו תיטמגארפ שדחה ירוסה טילשה
לש ותמשגהל ישעמ דעצ השע ףאו תיברעה תודחאה ןויער תא ללהלמ דסא לדח
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 תוקילבופירה תייצרדפ תא ,בולו םירצמ םע דחי ,1971 לירפאב םיקה רשאב ,הז ןויער
 תיברע־ןיב תוינידמ תטיקנב הירוס אישנ ךישמה תאז םע דבב־דב םלוא .תויברעה
 ־יתלב" תויברע תונידמל הירוס לש הירשק קוזיח ידכ ךות ,תנזואמו תיאמצע
 םלועב וצרא לש הדוחיי תא שיגדמ ודועב .ןונבלו ןדרי ,הידועס ומכ "תומדקתמ
 םיקה וז הלועפ תרגסמבו ;הירוסב תימואלה תודחאה שוביגל םג דסא לעופ ,יברעה
 ,(הימדקת־לא הינטו־לא ההב׳ג־לא) "תמדקתמה תימואלה תיזחה" תא הנורחאל
 תגלפמ ידי־לע תגהנומו תויטסילאיצוסו תוימואל תוצובקו תוגלפמ הכותב תדגאמה

".׳תעבה

אי
 ־תואמ הזמ הנושארל ,הירוסב םקוה ןורחאה רודה ךשמ יכ רמול רשפא םוכיסל
 תוימונוטואהו תוילגופירטנצה תויטנה לע רבגתהל חילצהש קזח ינוטלש זכרמ ,םינש
 .היסולכואה לכ לע תורמ לש הבר הדימ גישהל םגו תונוש תויתרבח תוצובק לש
 םיכרעל תונמאנה הקזוח ,תודמעמה־ןיב רעפה םצמוצו ירוזאניבה לוציפה לטוב
 ברקב תירוסה תילאירוטירטה תוהדזהה תשוחת הרבגו םייברע םיימואל ־םייתוברת
 ןורחאה רושעב ילכלכה חותיפה תפונתו תינידמה־תיתרבחה הכפהמה .םיבשותה
 םיחאל׳פה ,תויממעה תובכשה לש ילכלכ־יתרבח םודיקל תרכינ הדימב ומרת
 ןיערג ,תשבוגמ הרבחל ילאיצנטופ סיסבל ,םיליכשמה דצל ,םתוא וכפהו ,םילעופהו
.תירוס תינידמ הליהקל
 םילושכמ העורזו הכורא הדוע תחא הרבחל הירוסב היסולכואה שוביגל ךרדה ,םלוא
 וא טבשה ,תבחרומה החפשמה לש תויתרוסמה תויתרבחה תורגסמה ןיידע .םיבר
 דוכילל תועירפמו תינוריעהו תירפכה היסולכואה ןמ רכינ קלחב תוקזח הדעה
 ;תודמעמה ןיב םידוגינב ןידה אוהו ,ריעל רפכה ןיב םידוגינה ומלענ אל .הרבחה
 חופיקו תורירמ תושגרב ןיחבהל רשפא םייתרוסמה־םיינוריעה םייניבה־תודמעמב
 תיתדעה תויראדילוסה :ןכ לע רתי .םילעופו םיחאל׳פ לש תוכומנה תובכשה יפלכ
 ,םירצונ לש תורכינ תוצובק ברקב ופרחוה אלא ושלחנ אל תודעה ןיב בוטיקהו
 ,םישגרומ תיאמצעה הירוס המק זאמ הנושארל .םינוס־םימלסומ רקיעבו ,םיזורד
 תיתד האחמ לש שגרו תיתדע תויראדילוס ינוסה־ימלסומה בורה יגוחב םג ,הארנכ
.הנידמב חוכה־יזכרמ לע יואלעה־יתדעה דוסיה תוטלתשה חכונ
 קוליסל הדמתהב ,דסא־לא ׳טפאח ,הירוס לש שדחה האישנ לעופ ,רומאכ ,םייתנש הז

 הרבח תמקה לש ךילהתה זוריזלו היסולכואב םישדחהו םינשיה םיחתמהו םידוגינה
 ,יואלעה יתדעה ואצומ ףא לע .תירוסה־תיברעה תושיה ןויער ביבס תדכולמ ,השדח
 םע תומיעה ;וז תירוטסיה המישמ תמשגהל תושורדה תולוגסב הירוס אישנ דיוצמ
.ותכאלמב דסאל ,הארנכ ,םיעייסמ םורדמ הירוס לש הנוחטב לע םויאהו לארשי
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, תשבדה־דיחי למגה לש היחמה־חטש תולובג תא ןורפעב ןמס ,ךדיב סלטא לוט
.תיברעה תוטשפתהה לש היתולובג תפמ ךינפל :אלפ הז הארו
ה תואב םלוא .רזומ םירקמ־ ףוריצ קר וינפל הנהש רמול םדא לוכי תעדה ־חסיהבכ
ו לא־יא למסמ הז ןיינעמ םירקמ־ףוריצ אמש רהרהל םג רשפא תעד־חסיה לש הדימ
ן יב רשק שי םנמאה :ידמל תושק תולאש ובוחב ןמוט אוהו וזב וז תורושקה תודבוע
, וז הנושמ הירב לש הלודיג בחרמ ןיבל הירוטסיהב תיברעה תוטלתשהה תולובג
, עודמ ? יברעל למגה אמש וא ,למגל יברעה—ימל םדק ימו 1 תשבדה־דיחי למגה

ת יברעה העפשהה ןיא עודמ ,ינש דצמו ;תויברע־אל תוצראב הלא םילמג ןיא ,אופא
ה שרתשה אל תיברעה תוברתהש אוה ןוכנה ? למגה תא ועדי אלש תוצראב תרכינ
, למגל יברעה—והנשמל רתוי םרת ימו 1 הילא לגתסהל למגה לוכי אלש םושמ דרפסב
? יברעל למגה אמש וא
ך א ;למגה ןמ הארשה וקני תיברעה הקיזומהו הרישה ,תורפסהש איה תלבוקמ תמא
ר סומה תונורקע תוברל ,תיברעה תיתרבחהו תינידמה הפקשהה יכ םיעדוי םיטעמ
ו שחכתה אל םמצע םיברעהש דוע־המ .למגב םישרשומ םה ףא ,םיברעה לש
ה אר ומצעבו־ודובכב דמחומ הנה .םהלש םיכרעה־םלועב וז המהב לש התובישחל
ת א לביקו וילמגב ץעונ םעפ־ידמו ;תיהולאה הארשההו המכחה למס ,תפומ הב
...תוגייתסה אלל םתטלחה
ל ע םימי ,תועש לע תועש ולמג לע בכורה דוונ לש ורוע ךותל סנכיהל הסננ הבה
, ויתולגרמל לוחה טהלבו לעממ שמשה־םוחב הכומ ,תוחיחצ תוברע יבחרמב ,םימי
ו ירוחא וליאו המידק ףנומ ושאר תשבדה־תלעב המהב התוא תעסופש העיספ לכ םעו

ם גו ,עדוי וניא בותכל .ובגו ונטב תונפד ןיב םילטלטימ ויברק לכו הרוחא םיטסומ
ל ש תחא הרוצב קר קוסעל אוה לוכי ונמז יוליבלו ,לטלטימ ובכר ירה עדי וליא
 תודונתו למגה יפלט לש תועיספה בצקב תשרשומ ותרמז חרכהבו ,הרמזה איהו רודיב
.דימתמו יטא ,עובק בצקימ ילעב םיוות השימח לע תתשומה בצק—ותשבד
ה נומש תרגסמבו למגה ידעצכ תבצוקמ תראשנ איה .ותרמז תא הנשמ יברעה ןיא
, םנמאו .הנהו הנה םילוטליטה תעשב תוחונב םזפל רשפא םתואש םינוט הרשע וא
ר יהמ בצקב ךא ליגרה בצקימב ,םידחוימ םינומזפ םזפל למגה־בכור בייח תופוכת
, ויתועיספ תא שארה־למגה ץירממ .וידעצב וילמג־שאר תא ץירמהל ידכ תאזו ,רתוי
ל ש ותרמז לילצל רשא .הידעצ בצק תא השיחמ איה ףאו הריישה לכ וירחא תררגנ

ו פאל דעבמ ללחה לא טלמתמו ונורגב לסלתסמ ,ויברקמ עבונ ומכ הז ירה יברעה
.תכלוהו־תכשמתמ הבבי לוקב
לכ ול םזיפש םירישה ןמ ררחתשהל לוכי וניא בוש ,הינחה־םוקמל למגה־בכור עיגה
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ל ש וינזאב רשא "םיציזמוק" וכרעיי ברע־תעל .ותמהב תודונת לש ןתעפשהב םויה
ט חמה ינכט םגפ ללגבו דירחהל־יטא בצקב ןגונמה ןגנ־ךרא טילקתכ ומדי ברעמה־ןב
, םילמ ילוסליסב ףוס־ןיאל תלסלתסמו הכורא הבבי התואב בושו בוש טורחל תרזוח
.ד״וי לש וצוק לע התיילתב ,תוא לש המוקמ יונישב
ו נניא היתוריצי רחבמו ,למגה ןמ תעפשומ הרמזה־ירבדכ איה ףא תיברעה הרישה
א לא ,תוערואמו תורוצ ,השביו םי ,םוקמו ןמז ינפ־לע תוערתשמה תויפא תומיאופ

־ יוות הרשע וא הנומש םתוא תומדכ םצמוצמו ןטק בחרמבו דחא אשונב הקבד איה
, המדיקהו תוברתה יאשונ ,םטבש־ינב לש םירירגשה ויה םילמגה־יגהונו ליאוה .הניגנ
. םהיתועסמב קלח ולטנ אלש םטבש־יגבמ םתוא ידי־לע םג םתרישו םהירבד ועלבנ
ת וברת־תכסמל תרוסמהו ,תרוסמל תרופיסה ,תרופיסל וז הריש התיה הרהמ־דע

.הזה םויה םצע דע םהב הזוחא איהו םיברעב הקבדש
א יה ,היוות תכראה וא הרבה תטמשה ,שגד יוניש ,תוא תפסות ידי ־לע התנושש הלמ
ת חאל תיברעה הפשה תא וכפה םש השדח הלמו הפ השדח הלמ .הריציה םצע התיה
ד רופסקוא־ןולימ .בותכו אורק םיברעה ועדיי םרטב דוע תאזו ,םלועב תורישעה ןמ
4,ססס־כ ליכמ תילגנאה ןושלל 8 . םיינרדומה םיינכטה םיחנומה לולכמ תוברל ,הלמ 0
2־כב ותריצי ללכב שמתשה ריפסקש םאיליו 4 , 0 , תיסאלקה תיברעה הפשה .םילמ 0
.בוריקב הלמ ןוילימכ תללוכ ,הז תמועל
" ויוות" ילוסליסבו למגה ילוטליטב םרוקמ ,ןתרוצו ןבכרה ,םילמה יוביר :רומאכ
ד עו ,העבקש איה הדבל הרוצה .תובישח־לעב היה אל םלועמ ןכותה .םיילקיזומה
י ברעה בתכהש איה הדבוע .תיברעה הקיפאה תוכיא תא ,עובקל תרמיתמה איה םויה
ת ורפס וב המשרנ יברעה בתכה שבגתה רשאכ ךא ,ירבעה ירחא הברהב אובל רחיא
ר שוע הז היה םלוא .תויוקד־תובר ,תונווגמ םילמ רצואב ,הרישע הפשב הבותכ ,הפנע
ה ל שי תיברעה תורפסה .יברעה לש ותורפס ןכותמ הברה ערגש ,וילעב תערל רומש
ר תויב םשרתמ שיא ןיא םניחל אל .וכירעהל םילוכי תיברע־יעדוי קרש דחוימ םסק

ר קיע תא חפקמ ןארוקה ,םוגרתב ;םוגרתב תויברע תפומ־תוריצי ראשו ןארוקה ןמ
.ונואו ונח
ם תוהמב רשאמ רתוי הברה םיטפשמה לילצב ,השעמל ,תיברעה תינתומ םויה דע
ו לצא הלגתמ תמאה .הפי הרוצב רמאנש רבד לכ תמאכ לבקי יברע .םנויגהב וא
, םירקמה בורב ,יפוסוליפה חותינה היה היתורודל תיברעה הריציב .םיזורחבו הרישב
ב ל םישל םייברע תועד־יגוהו םירבחמ ולכי אל םילמ בורמ .םכוחמ םילמ־קחשמ קר
ל ש םתלחנ התיה אל תיברעה ןושלה־תרגיש .ןנכתו םהיתוריצי תועמשמל הברה
ל מגה תעפשה .םעה תורוש לכב היה יח יברעה ןטייפהש רמול בטומו ,דבלב םינטייפ
ה ריציה ראפ ,לשמל ,ךכ .ותשבד לע ודנדנתה אל םדועמש םיברעה ןמ הלאב םג הקבד
ם ירופיס לש םוצע ףסוא אלא םניא ,"הלילו הליל ףלא״בש דאזרהש ירופיס ,תיברעה
ם שו־הפ לק יוניש איצוהל ,דימת טעמכ דיחא םכראש דוסי־תורוצ 6 וא 5 לש םירצק
.לכל בטיה תרכומ ,השודנ החסונב
רפסמ דע) דאמ דבכ אשמ וילע סימעהל רשפא .האלפומ היח למגה היה יברעה יניעב
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ם ירחבומ םילמג .ריוואה־גזמ יאנת לכב םיבר םיקחרמל וכילוהל רשפא .(תונוט
8־כ ךלהמ םירבוע ת ותשל ילב םימח ץיק־ימי השימח ךשמ תופיצרבו םויב מ״ק 0
2 ךשמ וליפא ףרוחבו—תחא םימ תפיט ףא ד בכה םוחה תא תאשל ביטימ למגה .םוי 0
ל גתסמ אוה ישוק ילבו ,האטלה םדכ שממ ומד :ויתוליל רוק תאו רבדמה ימי לש
ל ש ומעט אוה דכמ רתוי ףא בושח .ירבדמה ריוואה־גזמ לש םיינוציקה םייונישל
ל מק בשע ,םיחיש ,םיצוקב םכתסמ וטירפתו םעט־ןינא אוה ןיא .םילכאמב למגה
ו ל שידקהל ןיא ,ומצעב ונוזמ תא אצומ אוהש יפלו ;אוצמל לכוי רשא לכבו

ת גאדל קוקז אוה ןיאו ומצע תוחוכב "רדתסמ" למגה—והשלכ לופיט וא בל־תמושת
ו למגב יברעה לש םועזה לופיטה תמועלש דוע־המ .וילע רמוש הללא יכ ,עבטה
ו יתומצעמ ,לכאי ורשב תא ,התשי הקאנה בלח תא :הבוט עפש ונממ קיפמ והירה
ת קרבהל הסימת וילגר־יממו ,קלד ותאוצמ ,המח תוסכ ורעשו ורועמ ,םיטושיק השעי

 ,וראווצ טשופ ,ץראה לע חטתשמ למגה לוח־תופוס תעב :ןכ לע רתי .ויתורעש
.האלפומ היח ,ןכא .הפוסה ינפמ הסחמ וילעבל קפסמ אוה ןווכתמב ־אלשו
ו הירה לכה־ךסבו ,טועבלו ךושנל ,קוריל ,ללותשהל למגה גהונ םוחייה תפוקתב
א וה תאז םע ךא ,טקש למגה םנקיתכ־םימיב ,הז תמועל .וילא םיבורקה לכל הנכס
ו תושפיטו ,הביכרהו הדשה תמהב לכב לכסה והירה .ותושפיטב גלפומו דאמ השקונ

ם ידחוימ םיסחי םתוא הרציו ויליבומ ןיבל וניב תורומח תויושגנתה הללוח תינוציקה
ם היגהנמ לע ףא אלא םהילמגב םיליבומה גהנמ לע קר אל ועיפשה תורודה תצורמבש
.םהירבח ןיבל םניב
ם יתעלו ,ויפלכ סחי םוש ול ןיא םגש אלא ובכור תנווכל ןיבמ למגה ןיאש יד אל
ו יתועיספב לחה זאמ .וילע בכור והשימ םנמא םא עדוי וניא ףא וא ללכ בל םש וניא
ו תעד לע הלעמ וניאש םושמ טושפ תאזו ,רשי וקב דעצ־דעצ וכרדב למגה ךישמי

, וילא בורק הלגתנש חיש וא ץוק בקע ךא ;הלאמש וא הנימי תונפל יאדכ אמש
ל ולע אוה ןכמ־רחאלו ,לכויש לככ לכאי ,וכוליהב למגה רוצעי ,ומטחל תחתמ שממ
ו תעדב הלעי אלש םושמ הז ןוויכב התע ךישמי יאדוו םדוקה ונוויכ תא תונשל

.םדוקה וביתנל רוזחל וילע המוש אמש השולחה
: הברדא .סוסל המודב ,תוחנ דמעממ םג ולו ,םדאל תוער לש סחי הלגמ למגה ןיא
ר שפא־יא ותביבס יפלכ אלו וינודא יפלכ אל יהשלכ <דןנע למגב וב ןיאו ליאוה
ק ר אל תעדל ודמל ךשוממ תויב בקעש תויח ,בלכל וא ,ליפל ,סוסל ותוושהל

ו שפנל "וניבה" ךכו ,המיענ ותודידי םגש אלא אוה ליעומ םדאה םע הלועפ ־ףותישש
ו יפאו ולש ועבטש ףא ,תאז דגנכ ,למגה .םינמאנו םינכ תודידי־ירשק ותא ורשקו
ן יא .ןפואו־םינפ־םושב ותייבל ןיא ,םדאה תא תרשל רתויב םיאתמ דחוימב ליבסה
ל גוסמ אוה ןיאו ,וילגרה תא שוכרל ןוצר הלגמ אוה ןיא .םדאה לא רשקתמ אוה
ו לא תוביסמו ,ולוצינ תא תורשפאמ דבלב ותוולשו ותונלבס .ונממ שרדנה תא ןיבהל

.רב־תייח דימת ראשנש ףא יארפכ רדגומ אוה ןיא
 תא ודמיל םתורמלו םהינודא תושירדל לגתסהל ותלכי־יאו למגה לש ותושפיט
איבהל תולוכי תוכמ קרש תעדל וחכונ םה .וב לפטל שי הב ךרדה וז־יא םיברעה



יבגר םייח150

ל לגבש אלא ;וינודא ימ ודמלל תולוכי רתויב תוירזכא תוקלמ קרש ;רדסל למגה תא
ם עפ־ידמ וחוכ תא ןיגפהל םליבומ וא םילמגה־העור ץלאנ למגה לש יוקלה ונורכז
י מו טלושה ימ ,וינודא ימ למגל ריכזהל תנמ־לע ,טעמכ תימוימוי ,הבר תורידתבו

ו תגאד ירה ,בל־תמושתל קוקז למגה ןיאש רחאמ .למגה ול תייצי זא קר ;טלשנה
. ותורמ תקדצהל היארכ וחוכ תא ןיגפהל איה םילמגה־ליבומ לש תירקיעה תישעמה
 ,דחא דצמ .הגאד עדוי םילמגה־ליבומ ןיא בוש ,הנגפהה תרטמ תא גישהש ןויכ
ר חאל .םיעונצה ויכרצ לכל ומצעב גאדי ינש דצמו ,ותרשיו וינודאל למגה תייצי

י לב םירטמוליק תואמ ךלהמ וליפא יוארכ אופא גהני תונמאנ תוכמ למגה גפסש
.והשלכ ףסונ לופיט ול שידקהל ךירצ וילעב היהיש
י שיאה רושימב ,םיברעה ברקב קומע העבטנ םיניינע־רודיס לש הרומאה ךרדה
ן יגפהל םיברעל אוה ןושאר ףחד ,רוביצה ייחב ןה טרפה ייחב ןה .דחאכ יצוביקהו
ו א ןופצמ־תופיקנ ילב םיגהונ םהיגיהנמו םה ךכ השעמלו ,רתויב ירזכא םג ולו ,חוכ
. וידליו ותשאב החפשמה־בא גהנמ ךכ ,וילמגב הריישה־שאר גהנמכ .תוריתי תוגאד
ם יפאושה לכ םהומכו ,הנידמ־ישאר םג ושעי ןכ החפשמה־שאר השעי רשאכו
ם יטילשה ןיא תימלסומה־תיברעה תוברתה תרגסמב ושבגתהש תורבחב .תוגיהנמל
ם יטילפל וא םיקקזנל אלו ויפלכ שגר וחתיפ אל ףא ,רוביצל גואדל אופא םיגהונ

ו לבקתנ םיחרפב אל ,לשמל ילארשיה יבשה ןמ םירצמ םילייח ורזחוה רשאכ .וכותבש

ת ווצ ידימ תוצרמנ תוכמב אלא ,תורירקב אל ףא תומימחב אל ,םצראל םבושב
ר יכזהל התיה תוכמה תרטמ .ינייפא־יתלב הרקמ הז ןיא .ךכל דחוימב ןמוזש םינוירב
ה לש תא הגישמ הןארל חוכ־תנגפה .םהידקפמ ארומ תאו םדמעמ־לפש תא םירזוחל
ה ז אוה טלשנל טילשה ןיב דיחיה לדבהה אליממ ירה םעה יניעבו ,םינפ־תוינידמב
ד בלו .הפ־לכב הנממ לכוא וא הב סגונ טילשה וליאו תוגיהנמל ףאוש קר טלשנהש
.לרוגה דיב ,םייחהו ;דסחה ידיב ,שוכרה ;דחושה ידיב לפונ קדצה אליממ ,הזמ
ד קממ אוה תאז םע ךא—הבר הנובתב אל ףא קזח ןורכזב ךרוב אל ,רומאכ ,למגה
ל כב הנקרופ לע האבה הזע האנשל ויליבוממ גפסש תולפשההו תונובלעה תא

- םהילע קרייו םהב טעבי ,ויליבומ תא למגה ךשי זא־וא .התואנ ול תיארנה תונמדזה
ח א םילמג ועטק םהב םירקמ ועדונ .רתוי דוע ןכוסמ השעיי תומחיתהה־תפוקתבו
ל געמ ןיעמ רצונ הככ .םוגרה םג םשו ־הפו ,םהינזא תא ושלתו םיליבומ לש םהידי

ו ז הרבגש לככו ,םהיליבומ לש םתוירזכאל הפיסוה םילמגה לש םתוללותשה :רוגס
ל יבומה תא בייח היופידש האנש ,םילמגה ברקב האנשה עקשימ רבטצה ךכ הכלהו

ם יגשומה תכרעמ יברעב הרדחוה ךכ .תאש־רתיב וחוכ תא ןיגפהלו רוזחל
א ל םלועמ ,לשמל ,םאלסאה ימכח .דיחי ןוילע רדסכ חוכ־תנגפהו חוכ לש
 ויא תיברעה תוגהה יכרכ לכב .טלחומ ערו טלחומ בוט ןיב תונחבה עובקל וסינ

ג שומב הריכמ הניא םיברעה ברקב הגוהנה הפ־לעבש הרותה .תוילכ־רסומ לש הרות
ל יפשהל לגוסמה םרוג ןופצמב האר ומצע דמחומ :אוה ךופהנ .ןופצמ־תפיקנ לש

ר מחומ ןיד" ללכה תלעפה לע השקמ היה ןופצמה ;וממורל אלו םדא לש ויפא תא
רימת רבד לש ודוסיב ירה ,הז ללכל םינדועמו םימכוחמ םירבסה שי יכ ףא ."ףיסב
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ך רוצ תעל יכ עבוקהו תירסומ הקיז ללושמה ללככ ועמשמכ־וטושפ םיברעל ןבוה
.ןופצמ־ירוסיי ילב םישאר ףורעל שי

ב שוח ןוגה שיא ןיא םא יכ ועבקב אטוחל דודיע ןתמל דילוה ףא יברעה לופליפה
י פל ןיירבעל הרזע שיגהל וליפא אוה יאשר הריבע־רבדל־ףתוש תויהל הליחתכלמ
ל א רוזחל וענכשל ליכשי ןכמ־רחאלש רשפא וז ךרדבו ותדהא תא שוכרל לכוי ךכש

.רשיה־ךרד
ם הב םייקתנ אלש המו ,םיברעה ברקב םיזעונ רסומ־יפיטמ רבעב ומק אל םג אליממ
ו ניא דגסמב (ףיטמה) םאמאה םג .םויכ ףא החימצו הקיני תורוקמ ול ןיא רבעב
ת וינומה זג־תוצצפה ןוגכ תוערואמ ריכזי אל םלועל .רעשב־חיכומו םירשימ־דיגמ
, ןהיתוגברק ויהש םה םאלסאה תדל םיחאש ,ןמיתב םתמחלמב םירצמה ועציבש
.ןאדוסב םימלסומ־יתלב םישוכ ינוילימ לש ךשמתמה חבטה תא ריכזי אל יאדוובו
, ודובכב העיגפמ רתוי יברעה תא םמוקל יושעה רבד ןיאש תואיצמה החיכוה תאז דגנכ
, ורקיעב ,אוה יברעה דובכה־גשומ .רוריב ךירצ אוה ףא "דובכ" לש הז גשומ ךא
ח בשל םא ,םינפ־תרכה .רוביצב וא הרבחב "םינפ" לש הרקוי—דבלב הרקוי לש ןינע
ה דימב ,םיברעה ברקב םייתאה םיסחיה לש תרגסמה ללכל דקומ איה ,יאנגל םאו
־ גשומ לש הז ודוחיי ףא ,הארנה לככ .םיירוביצהו םייתרבחה םהיכרע ןיערג איה הבר
, תירוביצ העדות לשו תלוזל תוירחא לש הסיפתמ ירמגל רעונמה ,יברעה דובכה
 ןיא .ןאצה־העור לש וזמ לידבהל—ירבדמה םילמגה־ליבומ לש ומלוע־תייארמ עבונ
ק ר ותכאלמ לכ ןאצה־העורש דועב ,ויתומהבל הסחמו ןועמל גואדל בייח למגה
, תקסופ־יתלב החגשהו השק לופיט הערמה תדובע לש הרקיע .רידת ורדעל גואדל
ש גר ןמזה ךשמב וכפה ןאצ־יעור לש תורבחב חופיטו תוירחא לש הלא םילגרהו
. טרפב העורה לש ותורמל םינותנה הלא יפלכו ללכב תלוזה יפלכ תוירחא לש קומע
ן מאנ ,רוסמ העור תניחבב הנושארו־שארב תויהל עבתנ גיהנמה ולא ןיעמ תורבחב
ה ררשל למסו קזח שיא ,גיהנמ תורמה־לעבב תוארל הצור ,הז תמועל ,יברעה .יארחאו

 גאודה ןברבר־ללממ ,ול זב ,וב ללעתמה הררש־ףדור ףא גיהנמכ לבקמ אוה .תינהבא
ה ליחת אוה רחוש ,הררשל יברעה עיגהשמ .ותחפשמ יכרצלו ויכרצל הנושארו־שארב
־ ךרד ,הוקת ,הפיאש ,הלאשמ איה תונדורה .תיטרפה תינשוחה־תיזיפה ותבוט תא
ו מכ להנתמ טלשנה יברעה לש ומויק .דחא רורצב הפוטח התימו םייח־תמכח ,םייח
ן ושל" :תרמוא הנשי תיברע הרמא .וטילש יח ובש הזמ רחא ישונא רושימ לע
ל ש וזל ותוגהנתה תא לגסל טלשנה דמל ךכיפל ."שארה םע דחי תתרכנ הלשכנש
ל כבו הצרעהו ללה ירבדב תיביטקניטסניא הנענ אוה הז לש וחוכ־תנגפהלו ,גיהנמה
ל ע טולשל חצורה אוביו םדוקה טילשה גרהיי .דובכ־תעבה לש תירשפא הרוצ
.והוללהיו ול ועירי ,ףכ ול ואחמי בוש—ומוקמ
א ווש־ללה לש הרומאה תרוסמה ןמו טילשל השובכה האנשה ןמ הרשי האצות
ל ש הלועפ לכ יבגל ימוהתה ןומאה־רסוחו תטלחומה תונדשחה איה בזכ־ תצרעהו

ה ליחתכלמ שקבמ וניא עגמב ותא אבה םדא יכ ןימאהל רתויב השקתמ יברעה .תלוזה
רסוחו תונכ־רסוח יברעה לצא בייחמ הז יתוהמ ןומא־יא .וב עוגפלו ול ערהל



יבגר םייחו 52

ם ניא יברעמ יורקה רסומב הלא דוסי־יגשומש םג־המ ,תמא־תרימאל תוירחא
.םאלסאה תוברתב ללכ םוקמ םיספות
ם ידידי תוחישב וליפאש דע םיברעה ברקב םיסחיה תכסמב רקשה לש ולקשמ בר הכ

ה מ־תדימב הביתכמ וז הדבוע .רקשמ ותחיש־ןבש דוסי־תחנה ךותמ יברעה אצוי
ה כורא השרפ הליחתמ הזב הז םישגופ םיברע ינש רשאכ .תיברעה החישה ןונגס תא
ם יניינעמה שוכר ינימ לשו ,םיקוחרו םיבורק תיב־ינב םולשל הריקח לשו תוכרב לש
־ תרוצנ תוריהזב בישמ ורבח .לזגו סמחל םיילאיצנטופ םיאשומכ בורה־לע ותוא
ת ורהצהב םינשה ןמ דחא ליחתמ הז בלש םותכ .לאל תוחבשת ויפ אלממו ןושל
ו לא תועובשו תורהצה .וירבד תותימא תא חיטבהל תורמיתמה ץק־ןיא תועובשבו

.רמול שקבי םנמא םתואש םירבדה לש םתוהמו םנכתל םחי םושב תודמוע ןניא
ת וליעפב הפירח הרוצב לקתנ יברעהשכ הדירחמ תועמשמ םהל םינוק הלא םיגהנמ
ת ומחלמב ושחרתהש םירבדמ רתוי תינלטק החכוה ךכל ןיאו ,תרחא תוברת ינב לש
ח ורבל ורהימו לילכ וסבוהש םיירצמ םידודג־ידקפמ .לארשי לע םיברעה ורסאש
ת ומדקתה לעו םיריהזמ תונוחצנ לע םהילע םינוממל וחויד ףרועל יטרפה םבכרב
ו יסיסבב רצאנ־לא דבע לאמג לש ריוואה־ליח דמשנ רשאכ .ביבא־לת רבעל םהילייח
י רצמה טילשה ץיאה רומג ןברוח ינפב דמעו ואבצ טטומתה רבכ יניסבו םירצמ קמועב
ת וריפמ קלחב ץמאמ ילב תוכזל ודדועו ברקל ףרטצהל ,ןומע־תבר ךלמ ,ןייסוח ויחאב
.עירכמה םנוחצנ ףס לע םירצמ תואבצ םידמוע ןכא יכ ול רשיב םג ףא ,ןוחצנה
־ םואית ךכיפל .םייברעה םייחה יחטש לכב םיוטיב לע םיאב הידבהו המזוגה ,רקשה
א וה תונוש תונידמ ינב םיברעה ברקב יחרזא וא יתיישעת ,ילכלכ ,יאבצ הלועפ
ף לא" לש תומזוגה ארקמל הנהנ ברעמה־ןב .שארמ ןולשכל ץרחנ ונידש דרוסבא
; ןזואהכנימ ןורבה ירופיס ומכ רודיב רוקמ םה הלא םירופיס ויניעבו ,״הלילו הליל
ת וברתה יגב לש עובקה יווהה ןמ חתנ אלא םניא הלא םירופיסש ותעד לע הלעי אל
, הליחתב שרדש ריחמה ןמ שילשב קפתסמה רחוסה .םוי־םוי םקלח־תגמו תיברעה
ת ואצות הדביש ןעדמה ,ודיקפת תא עציב אלש ךכל תולתמא יפלא איבמה תרשמה
י ווהל םיכייש הלא לכ—ורקחמ תא ונמימש הלאל שפנ־תמגע םורגל אל ידכ וייוסינל
.םיברעה ברקב לבוקמה

ה נוכת ,השעמל ,איה האנשה יכ ונייצו םמע שפנ תא בטיה וניבה םיברעה ימכח
ם יביואכ ומע־ינב תא רידגה דמחומ .תינויחו תיעבט ,שונא־ינב לכב הנומטה הבושח
ק יפאב התוא זכיר ,האנש ףסאש ךכב האטבתה תיתדהו תיטילופה ותנובת ;הזל הז

ם יברעה יגיהנמ םיסנמ םויה דעו זאמ .רבדמה לובגל רבעמ לא הצוחה האיצוהו ,דחא
ם יעדוי ,ותומכ עלוקהו יצילמה יוטיבה רשוכב וכז אלש םגהו ;וז ךרדב םה ףא תכלל
ה צילמה־ןושלב יוטיב ןתמבו ירכנל האנשו דשח חופיטב אלא יברע בבודל ןיאש םה
.הלא םילפא תודוסיל
א יה הבהאל תיברעה הלמה .ומצע ינפב רוריב קידצמ יברעה לצא הבהאה גשומ םג
, ילאזג־לא .הלודג החפשמל תפעתסמ איה םג תורחא תויברע םילמל המודבו ,"בוח"
וגזמשמ "בוח״ש ללככ עבקו הז ןינעל שרדנ ,םייניבה־ימיב תיברעה המכחה ילודגמ
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ו נייד ךא ,ויטרפל סנכיהל םוקמה ןאכ אלו ךבוסמו ךורא וחותינ .האנה־תבוטל הקיז
ג וויס לש הנשמ־תוצובקכ דחי גויס םידליל הבהאהו שוכרה תבהא תא יכ רמאנש
ג שומכ הבהאה תא וליאו ."רשועה תבהא" יצוביקה םשה תא אשונה רתוי ףיקמ
ן תינ הנממש תלוזה תבהא" הנושארה :תונוש תוצובק יתשב ילאזג־לא גויס טשפומ
ר שאב םימכחו םיקזח ,םירישע לש תיללכ הצרעה" הינשהו ,"יהשלכ תלעות קיפהל
."המכחב וא ,הנגהב ,רשועב תוכזל תווקל רשפא ונממ רורבה רוקמה םה
ר דגב אוהש דלי .הבוח אל םלועל ,שוכרה ןזאמב תוכז־תרתי םידליב האור יברעה
י דכ וידלי תא ןווכתמב עצופ יברע ןויבא םהב םירקמ .ירמגל וריקפהל בטומ דרטימ
. ילאיצוס דבוע לכל םירפומ ויתוסנכה תא לידגהל ךכ בקעו רוביצה ימחר תא רימכהל
־ תפילקב הרובד םיסינכמ ויהש םייעוצקמ םינצבק לצא לבוקמ היהש גהנמ תוחפ עודי
ב קע ועקבש תודירחמה תוחירצה ;םיטועפה םהידלי ןזואל התוא םידימצמו זוגא
ת וגהנתה .ויתומורת תאו רוביצה ימחר תא טעמב ריבגהל קר ודעונ הז העווז־השעמ
ת וסחה־ןב לצא רתויב ישממ לבס ידי־לע תלוזה לצא םימחרה־שגר דודיע לש וז

ח א םילכלכמ םייברע םילשומ הב הרוצל ןהו הלוכ תיברעה תוברתל ןה תינייפא
ן ה תויברע תולשממ ידי־לע לארשי־ץרא יטילפ לש םתרקפהו םתבערה .םהיניינע
־ תפילקבש הרובדב הלבנ־השעמ ותואל רתוי ךורע־ןיאל בחר ףקיהב תקהבומ המגוד
־ רתיבו ,יניס־תמחלמ ירחא םילארשיה ושגפ ןהבש םיטילפה־תונחמ תועווז .זוגא

19־תמחלמ ירחא תאש ת א תורבוע ויתודימ רשא ילאטורב בואיס לש השרפ ןה ,67
ב וזעל השעמל ונמזב רסאנ הזע־תעוצרב םיברעה םיטילפה לע .לבוקמה ןויגהה לובג
ה תיה תירקיעה ותרטמ םירצמה םש וביכרהש ילהנימה הנבמה .םהירוגמ םוקמ תא
. דובכב הסנרפ אוצמלו םבושיי־םוקממ ץלחיהל תורשפא לכ םיטילפה ןמ עונמל
ר אותי־לב לבסו הנוזת־תת לש בצמב םתקזחהו תובבר תרקפה לש הז השעמ תרטמ
 תיתימאה ותילכתש םיפלק־קחשמ ותואב ףסונ יטילופ ףלקב קיזחהל אלא התיה אל

ם יימואלניב םינוגרא וביצקהש תובולע ןוזמ־תונמ ןתוא וליפא .לארשי תדמשה
, םהיסיכל ולשליש לודגה ןקלח תא ;םמצעב קלחל ירצמה לשמימה יבר וגהנ םיטילפל
ל ש הדימה־הנק .בערה־תונמ ילבקמ ןיבו םירטוז םידיקפ ןיב קלחתה רתונה ןקלחו

ןיא .דבלב ימוקמ לשומ לש ונויער תויהל ידכמ היה לודג הלא ןוגכ תותיחש־ישעמ
.רתוי הובג יטילופ גרדב דודיעל וכז ולא תובינגו וז הטיש יכ קפס
ם יסחיה ךרעמ תא ןיבהל םיסנמ ונאשכ רתויב הבחר תועמשמ ןהל שי ולא תודבוע
 הרומת שרוד אוהש יד אל יברעה .תיברעמה תוברתה ינבל תיברעה תוברתה יגב ןינ
ם ג הפצמ אוהש הזמ אצוי .יאנתכ הרומתה תא דימעמ ףא אלא ותבהא לע האלמ
א נוש וניא וילע אונשה םדא עודמ סופתל לגוסמ אוה ןיאו ,ותאנש לע האלמ הרומתל

ת תתשומה םיכרע־תכרעמ לש המויק תורשפא .וגרהל םיכשמ וניאו הרומתב ותוא
ר כומה לכ םע תבשיתמ הניא רשיה לכשה ןיבו שגרה ןיב הדרפה לעו הטשפה לע

. םיאונשו םה םידושח ,ןטשה ידי־השעמ םה ןבומ־אלהו עדונ־אלה אליממ .ול עודיהו
ה לוכ הפוצר הפוריא ינבמ םירז םיטילשו םישלופ םע םיברע יסחי לש הירוטסיהה
.ולא תונבה־יא רואל אלא רבסה םהל ןיאש םישעמ
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ו אנש ךכ לע הרומתב ;ישמ־תופפכב םירצמבו םיכולממב לפיט ,לשמל ,ןואילופנ
י נבלאה ילע־דמחומ .םדיב רבדה הלעש לבכו תע לכב וב ומחלו תוומ־תאנש ותוא
ן ימזה ףאו ,םהל ףינחה ,םחורל ןיבה אוה לבא םירצמהו םיכולממה תא אנש אוה ףא
ר בדמה ינבל לוכיבכ רתויב שדוקמה קוחה תא רפה זאו—הדועסל וילא םהידבכג תא
־ דמחומ לחנ אל ןכ־יפ־לע־ףא .םטחשו עשי־ירסחו ןגמ־ירסח ויהשכ ויחרוא לע לפנו
ה רורב התיה ותוגהנתה .ןואילופנל םירצמה ושחרש האנש התואמ ץמש ףא ילע

.םירצמ יבשות יניעב "הנוכנ״ו
 דימת ,20־ה האמב ןיבו 18־ה האמב ןיב ,םיתפרצ ןיבו םילגנא ןיב ,םיפוריאה תדמע
ת וילרבילה ,תוינטש לש תועמשמ לביק ןבומ־אלה .רתויב תניועה הרוצב השרופ
ת וברת תא וניבה אל םיברעה .תירסומ־יתלב תוגהנתהכ וא השלוחכ הספתנ

ם יינוציח םינוניג םהל לגסל התיה םתפיאש .ןוכנ־ לא הריכהל ופאש אלו םיפוריאה
ג ישה םהב תומוקמבו ;היגיצנל לוכיבכ וז תוברת הקינעהש הרר&ה ןמ תונהילו
ה ררשה תדימל רשי סחיב וילעמ יפוריאה ןוימדה רשנ הררשה תא יפוריא־יומד יברע
ב טימ יפל שבלתי וליפא ,הובגהו ינוניבה גרדב יברעה טילשה .רובצל וידיב הלעש
ת ידרופסקוא תילגנא וא הקלקלח תיתפרצ רבדי וליפאו ןודנול יטייח לש הנפואה
ו ל םיפופכה לא וסחיב ירה ,תוינאמוהו םזילאיצוס ,היטרקומד לש םיחנומב לגלגיו
.יברעמ הנידמ־שיאל רשאמ יחרזמ ןדורל רתוי המוד אוה
ה נושה הרוצב תרחא תוברת ןב לש ותעדותב רייטצמ תמיוסמ הדעל הנקומה גהנמ
ג הנמל םיפוריא םירשש ללהו חבש—ךכל תקהבומ המגוד .תואיצמה ןמ ירמגל
ם יחרוא־תסנכה לש תכסמה ,ברעמה־תוברת ןב יבגל .םיברעה לצא םיחרוא־תסנכה
ת נדועמ תכרעמ וינפל יכ ספות יברעמה ןיא .האילפ־שרדמ רדגב הלוכ־לכ תיברע
ג ואדלו םימיוסמ תוריהז יכרצ קפסל התרטמ לכו םינש־תואמ ךשמ החתפתהש רתויב
.ולש קזיההו הפיקתה תלוכיב חרואה־ןיועה דושחה לבגוי םנמאש ךכל
ר זה יכ ביתכה רבדמה־ןונקת .םילהאבו תונטק תוצובקב םיברעה ויח דימתמו־זאמ
א וה רז ותוא םא דימ ררבל החפשמה־שאר לש ותבוחמו ,ביוא תקזחב אוה ברקתמה
א לא וניא אמש וא ,וירחאמ םשייא ההושה םיביוא תצובק לש גיצנ ,לעופב ביוא
ה אירקב וילא ברקה תא רצוע יאבצ הנחמב ףיקזהש ומכ ןכל .דבלב חוכב־ביוא
ע ימשמ רבדמה־ןב היה םג ךכ "!?ונירצל וא ונלה" וא ,"ךמצע תא ההז" ,״? םש ימ״
ו א ןלהא" :ןתוהמב תודגונ םילמ יתש ,ינא רובס ,הלוכ־לכש האירק םדקמו־זאמ
ר וביחה־ו״וב הייהתו םיפוליח לש "וא" ותוא ףלחתנ תורודה תצורמבש ףא ,"ןלהס
."ןלהסו ןלהא״ל היהו

ה נושארהש ,תולאש יתש הדוסיב תבכרומה האירק אלא "אבה ךורב" תאירק וז ןיא
ם ילמב וא ?התא יתיב־ןבה רמולכ ,"?התא ילהא־ןבה" השוריפו "?ןלהא" ןהב
ם א :התועמשמו הינשה האב הנושארה הלאשה רחאל ?התא דידי םאה—תורחא
ב יוא םאה—תורחא םילמבו ,"תודש־ןב" ושוריפו ,"ןלהס" התא ירה ילהא־ןב ךניא
ר זוח אוהו םיחרוא םלבקב םיברעה יפב רתויב רוגשה םילמה־ףוריצ והז ?התא
ולהס־וא־ןלהא תאירקל .םינפה־תלבק לש התומימחל הריתי השגדהב הברה םימעפ
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ה נבומו ,"םכלהא־אב ינא" המוגרתש ,"םכב ןלהא" חרואה רזה בישמ חראמה לש
ת עדה־תא־חינמ רבסה תתל םיברעה ולכי אל םלועמ ."ינפ םולשל" :תורחא םילמב
ו אצמ אלא וישרש תא שפחל וקימעה אלו םיחרוא תלבק תעב ןשומישכ ולא םילמל
ו ליאכ תוריח־ךרד יתיבב גוהנל התא לוכי" :ןוגכ ,רתויב םייצילמ םישוריפ ןהל
ו תבשחמ־ךלה לע םידע האמכ הדיעמ וז תולאש תרדס ,השעמל ."תודשב תייה
, החפשמ־בורק—תיב־ןב הלמב אלא דידי הלמב שמתשמ וניאש ,יברעה לש יתרוסמה
־ ןב ,"רז" הלמב אליממ הלולכ התועמשמש האור אוהשכ ביוא הלמל קקזנ וניאו

.הדשה
ר בדה שוריפ ןיא ,וחראמ לש ולהאמב ,היהי רשא ורוקמ היהיו ,חרואה לבקתנשמ
ת ישיא חראמל רכומה החפשמ־ןב חרואה ןיא םא :אוה ךופהנ .לטבו־רבע דשחהש
, וקדבל שי .המצע הדוצמה ךותב אצמנ רזה וישכע ירהש ,םייתעבש דשחה רבגי ךא
, ןכאו .וילעמ וקשנ תא ריסהלו—דובכ וב גוהנל ,ותעד תא חינהל ,ונקנק לע תוהתל

t o א ולמ תא גישהל התרטמ לכו תרוסמה הביתכמש םיכלהמ תרושב חראמה חתופ
. םידוביכב ליחתי תאז תחת ;דימ תיניינע החישב יברעה חתפי אל םלועל .הלא ויכרצ
א ל ונעמלו ,תגשמ ודיש לככ םירישעו םיבורמ םילכאמ חרואה לע ריתעי חראמה
.ךכל ומע םיחוכנ םיקומינו—ותיב־ינב תא ריקפהל ססהי

ר שפא הל תודוה .תחא־הנועבו־תעב תורטמ רפסמל תנווכמ תכשוממה החוראה
ת רבוש איה .וחרוא ןקנק לע תוהתל חראמה הסני התועצמאבש ,תימתס החיש לגלגל
ף רט־תייח ףא ירהש ,דייצ לכל רכומה ןורקעל םאתהב תאזו ,חרואה לש ונובער תא
ם יבר .הליכאב העוקש איהשכ וא העבש איהשכ ףוקתל הטונ הניא רתויב תירזכא
ך ילשהל םיגהונ ,דגנמ םהל םייולת םהייחו תפרוט היח םלומשכ ,רבדמה ידייצמ
. החירבל םילצנמ םה ךכמ האצותכ תרצונה תוהשה תאו ןכל־םדוק ודצש דיצ הרבעל
י רה ,םייתעש וא העש ךשמ לכאו ,םידידי תרבחב םג ולו ,םדא בשי םא אלא דוע אלו

־ הנועבו־תעב דבוכמו דבכ ,שושת ,ףייע אוה .ובשוממ ןכ־ירחא םוקל לכוי ישוקב ךא
ה עיגר לש בצממ רובעלו ,תינרוחא ןוכרל ,חונל ,"הולש סופתל" וייוואמ־שארו ,תחא
ד עו "ןלהסו ןלהא" תוכרבמ—תיטאה המדרהה ידכ ךות .הקומעו הטקש המדרתל
ת א לצני םילאה ןככתה־יאנידמה .וממז תא קיפהל חראמה לוכי-המצע המדרתל

ת גשהל בצמה תא לצני רחוסה ,וגרהל וילע םוקיו חרואה לש ישפנה־יזיפה בצמה
ג ישהל רשוכה־תעש תא הלא םיעגרב אצמי רחא שיא לכו ,רתוי םיבוט הקסיע־יאנת

.וצפח בטימ תא דבוכמה חרואה ןמ
ר שא ,חרואל םג בטיה םה םיעודי ןכלו תרוסמה ןמ םיווצמה םיכלהמ םה הלא םיגהנ
ד חי לכוא חראמ ןיא לבוקמה גהונה יפל .דגנכש־םייוויצ תרוסמה הביתכה ותנגהל

ם ע .דועסל ומצע אוה בשיי םרטב חרואה תא עיבשהל גאדי הליחת אלא וחרוא םע
ן חלושה לא תאבומ איהשכ הנמו הנמ לכמ חרואה ינפב םועטל חראמה דיפקמ תאז
א ב הז ןיא .וז ךרדב וחראמ גהני ןכא יכ חיגשהל חרואה דיפקמש הממ תוחפ אל

.םילערומ אל ףא חראמה ילכאמ םילגופמ אל ןכא יכ חכויהלו חיכוהל אלא
עבקיש אוה יטקאטה ןויגהה קרש ביוא אלא יברעה יניעב חרוא ןיא ,רבד לש ומוכיסב
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 בידי אורח שחיטת המארח. בבית שהותו כדי תוך לו להתחכם כדאי לא או כדאי אם
 היסטוריה תקופות בכל למדי שכיח מאורע היא אורחו, בידי מארח או מארחו,

ולשכבותיהם. לארצותיהם הערבית,
 הערבים. בקרב והפוליטית הציבורית המחשבה עיקר כאמור, הם, ומרות כפייה מושגי

 הבעל למשמעת. הזכאים בעלי־מרות בבראו העולם סדרי את אלוהים קבע לגירסתם,
 בנתיניו. המלך בתלמידיו, המורה בעבדיו, האדון בבניו, שליט האב באשתו, שולט
 כל לכן והשלטון. המרות לבעל סייג בלא לציית חובה האלוהים, רצון שזה ולפי

 בנפשו. מתחייב והוא באלוהים מרד כאילו בעל־מרותו של במרותו ספקות המעורר
 אצל השלטון סדרי של לעקרונות מותאמת לקח" ואלוהים נתן "אלוהים נוסחת גם

 מן השלטון את ליטול הוא יכול כך לאמידים מרות נותן שאלוהים וכמו הערבים,
 סדרי־ של ענין היא בהריגתו אף שליט שהחלפת מכאן זולתו. בידי ולתתו האחד

 שאפתן מצליח אם אחת. פוליטית למטבע צדדים שני ונכוחים, מקובלים שלטון
 לשני אלא לאזרח נוגע זה אין הרי מקומו את ולתפוס השליט את לרצוח כלשהו

 לפני מעשיו על הדין את לתת חייב החדש השליט יהיה חלילה ואם ;בלבד אלה
לאללה. השליט שבין פרטי ענין נשאר הוא אלא לאזרח נוגע זה אין שוב הרי אללה
 השלטון, סדרי לגבי הערבים של מחשבתם שביסוד הזרות נובעת כמדומה, מכאן,

 ההשקפה מערבית. מסגרת־ערכים על שאמון למי מצטיירת שהיא כפי לפחות
 פילוסופים הגיעו בימי־הביניים עוד ודה־פקטו. דה־יורה שלטון בין מבחינה המערבית
 שלטונו, שפן בו למרוד מותר בלתי־מוסרי או רודני שליט כי דעה לכלל מערביים

 זה, לעומת והנשלט. השליט בין אמנה מפעין נובע אלוהי, בחסד לו ניתן אם גם
 במצוות דה־יורה אלא דה־יורה סתם ולא דה־יורה, תמיד הוא השלטון הערבי בעיני
 שבמרוצת הוא ריק דבר לא לו. להישמע הנשלט חייב יהיה, אשר השליט יהיה אללה.

 בקרב והמלכים האמידים המנהיגים, רוב של שלטונם ונסתיים החל הדורות כל
 הוא וממילא השליט, של רצונו הוא החוק בעיניהם ובמעשי־אלימות. ברצח הערבים
 בה רואים הם ובתוך־תוכם להם, מובנת אינה הדמוקרטיה גם השליט. עם משתנה

אבסורד.

 וליוצאיה, אירופה ליושבי כבר זה מוכרות הערבים של במזגם שתכונות־היסוד אף
 מובילי־ של אכזריותם הנאותות. המסקנות את מכך להסיק המערביים השכילו לא

 נפוליאון, הנה חדשה. תגלית איננה דברינו, בתחילת שתוארה כפי הגמלים,'למשל,
 במדבר־ התקדמותו לצורך רוכבי־גמלים של יחידות הקים מצרים, את שכבש לאחר

 הלם גרמו ערביים מובילי־גמלים אותם של המדהימים אכזריותם מעשי־ צפונה. סיני
 במלחמת־העולם גם בכתביהם. אלה מעשים שהדגישו הצרפתים, בשורות כמעט

 של יחידות מספר במזרח שלהם הפרשים גדודי על אירופה צבאות הוסיפו הראשונה
ובסוריה בארץ־ישראל שפעלו האוסטרלים בחילות לשימצה. שנודעו רוכבי־גמלים
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 אכזריות, של סמל מוביל־הגמלים הפך שבצפון )ארם־צובא( חלב עד והתקדמו
ובהמיות. ברוטאליות

 בגמלו, הגמל מנהג את האירופים מכל יותר להכיר היטיבו מכל־מקום, הבריטים,
 הודו של הצחיחים באזורים בייחוד הקיסרי, בצבא שירתו שהללו משום וזאת

 כי נוצרים, כוהני־דת של בהשפעתם הבריטים, הקצינים חשבו תחילה ובלוצ׳יסתן.
 ואינה החיה את מכבדת שאינה המוסלמית, מדתם נובעת הגמלים של אכזריותם

 ופקדו ילידים של צבאיות יחידות הקימו לפיכך צער־בעלי־חיים. של במושג מכירה
 שנוהג וכדרך אירופים של דעתם על המתקבלת בצורה לגמליהם להתיחס עליהם

 לנכון הבריטים ראו קצר זמן וכעבור מאומה, הועילו לא אלה מאמצים בסוסו. פרש
 בידי הנקוט כמנהג הקודמות, האכזריות בשיטותיהם להמשיך לילידים להרשות

ההיסטוריה. משחר עוד הערבים
 הנסיוגות נסתיימו יחידות־גמלים להקים אירופים פרשים על שהוטל במקרים אף

 ועד־מהרה הגמלים לבין בינם קשר שום ליצור הצליחו לא ותיקים פרשים בכשלון.
 היא תוצאות להשיג היחידה הדרך וכי כוחם לפי אינו בהם הטיפול כי לדעת נוכחו
 לא אירופים ־גמלים רוכבי הערבים. כמנהג רבה באכזריות אלו בבהמות לנהוג אמנם

 בצוות לחיות סירבו אף אלא עליהם שהוטל החדש התפקיד מן להשתחרר שדרשו די
כלל. לרוחם הגמלים מלאכת היתה לא שכן הגמל עם
 שעמדנו כפי הגמל, אל הערבי של מיחסו שצמחו התרבותיות־החברתיות התוצאות גם

 מן ישן־נושן ערבי בפתגם מקופל עיקרן חדשות. תגליות אינן הן אף כאן, עליהן
:אומר הוא שכך לאסלאם, שקדמה התקופה
וענווים". עדינים צאן שבקרב ואלה ויהירים, הם אכזרים גמלים בקרב החיים "אנשים
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םירפס

רבכעהו רהה
ד קוש לבויה תיצחממ הלעמל הז וליאכ המוד
ר יווא־סחדמ לש תונשקעב ,ןרוא קחצי
־ ורפס בא־תינכת לע ,תרפרפח לש תועינצבו

ה מישגמ אוהש םידממ־תבחר תינויער־תית
ו מויקב םישח ןיא טעמכ .וצ לא וצ ,וקל וק
ל ש ףתכ־תכישמב ותוא םירטופש וא ,ףונב
י רה ? ריקבש שיאה תא ריכמ ימ .חור־רצוק
, הזכ "ינוהמת" ,הזכ "ילוש" רפוס אוה
: לוכיבכ .ודובכ דחיי אל ןהינימל ״תורובח״בו

־ באמ ןבא אל ,ןינבה תוריק לע םפטמ־חיש
.וינדאמ ןדא אל רמול ךירצ ןיאו ,וינ
, ךירפס יפדמ לא דתשגבו דחא םויש קר
ף דמה לא "רבכעהו רהה" תא ףיסוהל
ם ירפס הכ־יא וילע ורבטצנ םימיה תוברבש
ל ע םוקמ דוע ןיא הנהו ,ןרוא ותוא לשמ
ח כונ ךניה תעדה־חסיהמש העיתפב .ףדמה
ן רוא .י ,תוחפל ,תוירופה דצמ יכ תוארל
ה עבש : תאזה ץראב רשא םיליפנה דהא אוה
י לב ,הכ דע איצוה םירופיס יצבקו םינמור
ן מ קלח םוש לש ונחלוש לא ךומס היהיש
ד בל תאז ;ילארשיה יתורפסה ״דסמימ״ה
, רקיעב תיסורמ) םיחבושמ םימוגרת רפסממ
ב נגתמ זאו .(דועו לוגוגו בורא׳צנוג לשמ
ה רקש יפכ ,םימיה דחאב אמש ךבל לא דשח
ב וזיאה הז דיתע ,הורה תורוקב תחא אל רבכ
ה מ־קוזיחו .ןונבלב זראכ תוגשל ריקב רשא
־ דסומש הדבועה םצעב הז דשחל ול אצמנ
־ תוישעמו בזכא־יסכנמ ומצע רידמה ,קילאיב
־ ןמשבו תלוס־חמקב אלא וקוסיע ןיאו העשל
" רבכעהו רהה" תא לולכלמ עתרנ אל ,תיז

ף סוי־רב .י לש םהירפס םע דחי) ןרוא .י לש
ת ורפס לש הנושארה הרדסב (ןיקלה .שו

, קילאיב דסומ ; רבכעהו רהה :ןרוא קחצי *
.׳מע 1972 ; 228

ז וע רזא ףוס־ףוסש וננמז־תב תירוקמ הפי
.התאצוהב ליחתהל
, םצעב .ןמור ול אורקל השק "רבכעהו רהה"
־ דבוע יאלהנימ לע השעמ־רופיס והירה
וריב ובשומש ,ומש ןרות ןרהא ,דחא הנידמ
ה כפהמה ימיב היריביסב ותדיל וליאו ,םילש
ן יס ץראב ןכמ־רחאל ולודיגו תיבשלובה
, ןרוא .י לש םירחא םירוביחמ תולבקה יפל)
ו תימאל .(ומצע רבחמה תא וב תוהזל לקנה
ו א ,רקחמ־קפס רופיס־קפס ונינפל ,רבד לש
, רקחמכ הזחתמו רקחמב אבחתמה רופיס
ה שמ לע םיכרכ־בר ירוטסיה ןמור" וניינעש
ם ינש ל״נה ןרות ןרהא הגה ותביתכבש "ונבר
ר במצדב 14־ה ןמ לחה : קוידה ןעמל) תובר

ו בתכ אלו" (ובתכל טילחה וב םויה ,1951
א לש וז קנע־תדובעל םימוגיפה ."םלועמ
ד חאל־דחא םיטרופמו םיבצומ םלועל האב
־ רופיס לש ("םימוגיפ") ןושארה קרפב
, ןויצ תביש יורק דחאה םוגיפה :השעמה
א לל" ישילשה ,הבלכל רומזמ ריש ינשה
ה דגא ישימחה ,ץראהו םעה יעיברה ,"םש
י ששח ,הידוהיו הפוריא וא קפקופמ ןונגסב
ד ע .ץראו םיימש—יעיבשהו ,ןמזהו ללחה
.רתוי אל םג ,תוחפ אל ,ןאכ
ה יבגהל ןרוא־ןרות שקיבש "רה״ה אופא הז
ה שעמה ךשמהב .ואולמו םלוע וב ףיקהלו

ה דובע תומדב "רבכע״ב הז דעומ־רה לגלגתמ
ב תוכ אוהש ,םיאיבנה־ןודא לע תינוירנימס
ם יאלהנימל ירוביצ להנימל סרוק תרגסמב
ה סמ ,ומצע הז "רבכע") .הנידמ־ידבוע
ל וכיבכ־חפסנכ אבומ ,"גיהנמכ השמ" היורקה
ו פקיה ללכמ עבר ספות אוהו ,רפסה ףוסב
־ ולוגליג ירחא בקעמ ידכ ךות .(רפסה לש
ם יפחסנ ונא לודגה ביטומ־טיילה לש ונווינ
ומדו םיבצמ לש ידמל תררחסמ תלוברעמב
ם יליגרת ,"םיעוריא־יטנא״ו םיעוריא ,תוי

ת וריפחו תויפוסוליפ תוארמהו םייתורפס
ה קד הינוריא לש םיטוח רשא ,תויפרגויבוטוא
ם הילע םיכושמ טקש שואייו שובכ סותאפו
י ושע ,ונמעטל ,הז לכ .םהיניב םילחשנו
ה מישנ־רצוע ,תויזואוטריו לש הבר הדימב
ר יבעמ תופוכת ,הבשחמל ררועמו ףירח ,ידמל
.המיא־תשוחת לש ררמצמ לג
תוצווכתה ■ךילהת ונל הארנ ןובשח לש ופוסב
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ד בכנ רה תניחבב רבכע־דלויה־רה לש הז
ד וע ולכוי אל ,המוד ,התעמ .ומצעלשכ
י ליבשב םיכלהמה העד־ירומו םעט־יבישמ
ו נתיש ילב םהילויטב הברה גילפהל תורפסה
ן רוא קחצי יורקה הז "עקרק־לפק" לע םתעד
.םהיניעל הלגנה ףונב

.ק .צ

םירחא םירופיסו יבג

ת א חמצ ידע רסומ אשונ לכבו רופיס לכב
א וה ךכ .ולש םייחה־תיפוסוליפ תאו ומצע
ו זבו םיטפשמה הלאב וירופיסמ דחא םייסמ
, תוומלא תב חור ,ינא יננה ינא" :ןושלה
ה צוחמ רבד םושל קוקז יניא בושש המודמכו
א וה ,יתוא ההכמו ילע ביעמ ישונאה .יל
 עמשמ ,וב לפטלו וב םצמטצהל יתוא חירכמ
צהל ברסמ ינא .תגסל ,ימצע תא ליבגהל
ת א ילעמ החוד ינא .בושחל רמולכ ,םצמט
ר גתסמ ינא .םלוכ םינכתה לכ תא ,םינכתה
. ימצע ילב .תולובגה תרסח יתוחיתפ ךותב
ס מנ ינא דציכ שח ינא ...תרחא םייק ינא
 רשא הנובתה לש קקוזמה רואה ךותב יטאל
. דבלב ינא יתויהב ימצעל דבוא ,יננה
ל ש העוגר תודחא ;םיהולאל היהא יתומב
, םלועה ןמ ישפח .לכשומהו ליכשמה ,לכשה
, תובוטה םיעלותה ינישב דלשל דע םסרוכמ
ע בוט ינא ...םירבדב יתזיחא תא הפרמ ינא
ל ש םיהולא ; תומלשה לא אבו ינא ךלוה .יב
."הנבל ,תממודו הרק םצע ,ןבא
ו מוה" רופיסה תא תומייסמה ,ולא תורושב
י זכרמה ריצה תא תוארל ילוא רשפא ,"סוויד
ן תינ תיכ״נת תירבעבש ,םירופיסה ללכ לש
. "ישפח םיתמב" :םילמ יתשב ותוצמל
ת ויניצ תואלמ ,תוכבסותמו תומכוחמ תויומדה
 תחא לכש אלא ;םויקה־ירצי םע תוקבאנו
ה ניאו תלגוסמ הניא ,דובעישב הנותנ ןהמ
ם יבורקה םישנאב עושפל ,לוע קורפל הזיעמ
,תימויקה תושממה לש הבוחה ןמ רענתהל וא

ת אצוה ; םירחא םירופיסו יבג : חמצ ידע *
.׳מע 1972 ; 196 ,דחואמה ץוביקה

ת מייק איהש אלא הרקיעמ הלוספ איהש
, ןהילע קיעמ "ישונאה" .תואיצמה־תביוחמו
 לכש אלא ;םירוסייו רעצ םרוגו ביאכמ
ר שאמ רתוי ןוצרמ האב תאזה תורסיתהה
ל ש וירוביג לע םירוסייה םיביבח .סנואמ
ת והזה־תדועת וזו ,ורצונ ךכל ירהש ,חמצ
. "תולובגה תרסח תוחיתפה" ךותב םהלש
ך ותב סמניהל אוה ,ונשיש המכ לכ ,לאידיאה
־ ץראמ 1 אצמת ןייאמ הנובתה לבא ,הנובתה
ת חת םוקמ םהל שי םאו ,תרדענ איה םייחה
ת בריקב ,המוקמ הנריכי רבקב קר ירה שמשה
...העלותו המיר
ע בוקה ,הליחת הבשחמבש השעמה ףוס והז

. םהישעמ לשו םישנאה לש היחמה־בחרמ תא
ה לעי רצימה ןמו ,רצימ אלא ונינפל בחרמ אל
א לא הניחת וא האחמ וא הקעז לוק אל
ם יגד ריכזמה ,הייעת לשו רופריפ לש שחר
ם דא ךלוהש העשב" ,ליגרכו .תשרב םיזוחא
ו יתויומד ינפל :״ול דקרמ ןטשה ,אוטחל
ו תמצע לכב רכרכמו ןטשה זזפמ חמצ לש
ח ימצעה־הליכאה םעטמ ותוחילש תא השועו
.ימצעה־סרההו
ו ב םיברועמש ,ןורשכב תישענ וז הכאלמ
ה בר העידיו הבר הלכשה ,הביתכה־תונמא
ת ודוה .ונרוד־ינב לש םיימינפה תומלועב
א והש ,ערה־רציה לע חמצ ידע טלתשמ ךכל
ם ימיוסמ תומוקמב .תוומה־ךאלמ אוהו ןטשה
ל ש ותעבה חסונ תא ריכזמ אוה וירופיסב
ק חצי ,תירבה־תוצראב עדונה ידוהיה רפסמה
־ לעב״ה לש תרומזתה לע חצנמה ,סיוועשאב
. וניתומשנב םינגנמה ,ותיילמפ לכו "רבד
א והו ,ףוסוליפכו הגוהכ ךכב קסוע חמצ ףא
פאהו תונקירה תשוחת תא וירופיסב רידחמ
ק ד לבח לע .םיאכנו תודידב םלוע לש תוס
ה מו ,וירוביג םיכלהמ םויק־אל־םויק לש הז
ע קרק ןיא ירהש ,םילפונו םידעומ םהש אלפ
א לו םהל םיימש תסיפ אל .םהילגרל הקצומ
ם ניא ןכ־יפ־לע־ףא .המדא לש תומא ׳ד
. תויאליטרע תומשנ תניחבב םניאו םישולת
, וחקול ונמלוע ךותמו םיכלהמ םה ונכותב
ם הל תתל עדוי חמצ לש הביתכה־רשוכו
־ לכ ונל רכומה ישונאהו יעבטה דממה תא
•דכ

.פ .י
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ץפח
ה לודג תיתפוק החלצהל הכז ןיול ךונח
ה אצמש ,תילרטאיתה הסמהו תרוקבה יחבשלו
ר בכמ לחוימה "הרושבה־הזחמ" תא "ץפח״ב
ס פדומה הזחמה .תילארשיה תואזחמה לש
 אל ;וז הכרעה לש דחא דצ ןוחבל רשפאמ
 הזחמה לש תויתמארדה ויתולוגס תא הקווד
. תויומדה בוציע תאו הקיטמיתה תא אלא
ושחה ויתולוגס םנמא תוטלבתמ האירק בגא
ושלוח ךכמ תוחפ אל ךא ,הזחמה לש תוב
.וית
ם אה ,הלאשה תררועתמ האירקה לש הפוסב
ה קווד תעבונ ותחלצהש יתנפוא הזחמ ונינפל
, תודחא םינש דועב רשאו ויפאבש גירחה ןמ
א ל ,רוביצב חוורה ריוואה־גזמ ףלחתהב
. תירוקמה תואזחמל "רתכ־תנינפ" דוע בשחיי
י תוברת־ויצוס ןוידל סנכיהל ,ןבומכ ,רשפא
י ריטאס ףוקיש וב אוצמל תוסנלו "ץפח״ב
ה רישימ הרוצב אל ,תואיצמה לש הטוב
ה תעפשהש ,הפיקע הרוצב אלא תינפקותו
ת מלגמה ,רתוי םימי־תכיראמו רתוי הבורמ
ם יכרעו "םיימויק" םיבצמ םדו־רשב תויומדב
ת א תולתלו תוסנל םג םדא לוכי ."םיימויק"
־ אמל ותייטנב ,"ןמזה חור״ב הזחמה תחלצה
 הזכ ןויד םלוא .לשמל ,םזיליהיגלו םזיכוז
.ןאכ ונלש רצקה עצמה ןמ גרוח
־ ואירטסה ןכ לע רשאו הקסטורג אוה "ץפח"
ת ויומדה לש תידרוסבאה המזגההו תויפיט
ת וללמואהו הלפשהה .תואיצמה תוביוחמ ןה
. "המרוג" וא "סוטאטס" אלא "ךרע" וב ןניא
־ גופ ותב ,עסנמלכ ותשא ,ךלגיט—םירוביגה
7 1) עובק רייד ,ץפחו קאיבשרו הסורא ,אר
ת וללמוא לש הנושמ גרדימ םירצוי—(םינש
 לע אב םהמ דחא לכו ,םמצע ןיבל םניב
ו תלוז תא רפע דע וליפשהב ישונאה וקופיס
ת ויפיטואירטסה ויתויומד םלוא .ונממ שלחה
ת או ןבצמ תא תועדויה תויומד ןה ןיול לש
ו לא ןיא ;יאזחמה ןהילע ליטהש דיקפתה
וב אלא םיטוחב תוכשמנה ןורטאית־תובוב

ירחה םיגולואידב—ןבצמ לע תוזירכמה תוב
ה מ־םושמ םיחילצמ םניא ריינה לעש ,םיפ
. םירצקה םיגולונומבו ,םתונמיהמב ענכשל
ם שלו עודמ תומדה הזירכמ היישע לכ ינפל
. השעת רשא תא תושעל איה תדמוע המ
ם ה היאשונשכ םג הקירוטיר איה הקירוטיר
־ אפהשכו םייחבש תילכתה־רסוחו תוללמואה
א וה "ץפח״ו .ירבאקאמו יניצ הלש סות
. דחו השק רתימ ,דחא רתימל וטר׳צנוק
וטריו הטילש ןיול טלוש ולש דחאה רתימב
ם יברה םינוגב ותטילש תא חתפמ אוהו תיזוא
ם ג יכ רמול שי יכ ףא ,ול םיירשפאה
ן אכ תומולגה תויורשפאה ןיא "ותטישל"
.ןיוצימ רמגל תועיגמ
ה מיבה לע תוענ תויומדה רשאכ יכ קפס ןיא
ת וכיא ןהיפבש "הרושב־יטנא״לו ןהל שי

ה זחמה ךא .גשיה תניחבב איהש ,תילרטאית
ל ע הניגנה לש התשלוח לע דיעמ בותכה
."דחא ות"

.זג .כ

המבו םייח
ם ירפס רפסמ לארשיב ואצי ןורחאה רושעב
ר ועישכו ומעטו וכרד יפ־לע דחא לכ ,ומרתש
בעה ןורטאיתה לש ויתורוק־תאצרהל ,ותלכי
, ךכ .ולש הקיטמילבורפהו יווהה רואיתלו יר
ל ש וינויע םהילאמכ וננורכזב םילוע ,לשמל
. "המב" ןועברה לש רוסמה וכרוע ,רוג לארשי
ל ע חונמה ןמרונ קחצי לש רודהה ךרכה
י רפס ,תיאבקסומה "המיבה" דסימ ,חמצ םוחנ
ל בויה־םובלא ,לקניפ ןועמש לש תונורכזה
י מוליצ םובלא ,ירמאקה ןורטאיתה לש
ה עונצ המישרל .םורימ רטפ לש םינקחשה
, םימשר ,תונורכז" לש ךרכ התע ףסותמ וז

ק יתווה "המיבה״־ןקחש בתכש "תוטיש
ר פוסה לש ותרזעב ,יאטוק ירא ,בבלנהו
.יניתרב .א .ק

; (תוכרעמ יתשב הזחמ) ץפח :ןיול ךונח *
ם ייאטיסרבינוא םילעפמ ,האירק ןמיס ירפס
.׳מע 1972 ; 87 ,א״ת ,רואל האצוהל

טאית תונש 50 / המבו םייח :יאטוק ירא *
" הנבי" תאצוה ,ןייטשנרוא עשוהי ; ןור
.׳מע 1972 ; 223 ,מ״עב



ו6וםילשוריל תפצ ןיב

 םיוושה םיקלה ינש יונב יאטוק לש ורפס
 םהב אצמיש ןינעה תדימב אל ךא םפקיהב
 לש קש" ,רקיעה אוהו ,ןושארה :ארוקה
 ימ" ,ינשהו ,יפרגויבוטוא ולוכ ,"תואטורג
 םישמשמ וב ,"יקסבאלסינאטס תטישמ דחפמ
 יאטוק לש דומיל־תומישר תצק היבוברעב
 ינקחש" יפמ ,"םרמוא םשב םירבד" הברהו

 יפמ״ו (יאבקסומה) "יתונמאה ןורטאיתה
 םניינע םלוכש ,"םלועב םיאמבו םינקחש
 ,לודגה הרומהו ברה ,היבאבו "הטיש״ב
 עדונש ,בייסקלא ׳ץיבייגרס ןיטנאטסנוק
 .יקטבאלסינאטס םשב ןורטאיתה תודלותב
 םיקוזנ—"הטישה״ו—רפסה ויה םא קפס
 ;הינשה ותיצחמ ונממ הלטינ וליא הברה
 תונקהל הב יד הנושארה ותיצחמ ,הז דגנכ
 ־תבישמ תישונא הדועתכ ומלוע תא רפסל
 היפרגוירוטסיהה ןינבב דבוכמ ךבדנכו שפנ

.ירבעה ןורטאיתה לש
 ,תונכב יאטוק הירא רפסמ וייח־רופיס תא
 רפסכ ,רומוהבו הדימ־שוחב ,תומימחבו ןחב
 הברהבו .ותיב־ינב םע וא ויער םע שיא
שמל הבהא :םירבדה תא רפסמ אוה הבהא
מאב ויכירדמו וירומל ,ותבצחמ־רוצל ,ותחפ
 ישרקל לכה לעו ,ןורטאיתל־וירבחל ,תונ
 ירבדב דיעמ אוה ךכ ,הילעש וז ,המיבה
 וא םיראופמ םידגבב" ,היה לוכי ,ותמדקה
 ־הגוה ,רלמ ,איבנ" תויהל ,"תובחס יאולבב
 ,עשופ ,םיכרד־דדוש ,ץימא םחול ,תועד
 ־רבוש בהאמ ,הבונאזאק ,ןאו׳ז ןוד ,חצור
 אל הדימב ,אוצמל—הרצקה ,"המודכו תובבל
 לש ופוליח תא קחשמ־לש־םייחב ,הטעמ
.םייחה־קחשמ
 אלא וניא" ,ירבעה ררושמה רמא ,םדאה
 ,ילגנא ,רחא ררושמ ;"ותדלומ־ףונ־עקרק
 ."שגפ רשא לכמ קלח" תניחב ומצע האר
 רצומכ ורפס ךותמ ונל רייטצמ יאטוק הירא
 ־וחמה־תיסורה־תידוהיה הסידוא לש קהבומ
 תאז םעו הבבושה־תינכפהמה־תינויחה־תננ
 םייחה יכרדב וב שגפ רשא לכמ קלחכ םג
סומב 40־הו 30־ה ,20־ה תונש לש קחשמהו
 ־לתבו ,דובילוהבו קרוי־וינב ,ןילרבבו הבק
...הנטק־תוחפהו הנטקה ביבא

.ח .מ

םילשוריל תפצ ןיב
 טרפבו ,תויפרגויבוטואב םיעפושמ ונא ןיא
להמה תויומד לש תויפרגויבוטוא ונא םירסח
 םיארוק וגא ןהירבד תאש ,םויכ וניניב תוכ
 .םיבקוע ונא םהיתועד רחאו עובש־ידמ
 תולגל ליחתמ התא תאזכ תחא תנמדזמשכו

 ךרדה־תרבכ תא ,םישרשה תא ,תורוקמה תא
 רואב ךל הארנ אוהו ,םולה דע שיאה רבעש
.ןבומכ ,רתוי ישיא ,רחא ,שדח
חבהו תודליה יקרפב יתארק האלפנ האירק
 דלונש קוניתה—ףסוי־רב עשוהי לש תור
 ןטקה ויחאו ומא םע לגלגתהש ,תפצב
 ,תפצב סופיטה תפיגמ תעב הינאבליסנרטל
 הרשע־הנומש ןב ותויהב םילשוריל רזחשו

 ־תפקשהבו ותגומאב רבשמ םע דדומתהל ידכ
.ומלוע
 ־ךרואב ורופיס תא רפסמ ףסוי־רב עשוהי
 ,תונורכז ףסוא אוהשכ ,היולג האנהב ,חור
 —עמש וא הארש תוישעמ ,תונטק תונומת
 םהש םיסופיט לש הירלג תשרפנ ךכ בגאו
 הפוקת לש התלחנ םג אלא םיניינעמ קר אל

 וא הרייעה ידוהי הלא םא ןיב—הנניאש
 תטלבתמ םלוכמ ךא .םילשוריו תפצ ידוהי
 ,הריעצה הנמלאה ,םאה לש התומד הלועו

 תפצב בער־תפרחמ הידלי ינש תא הליצהש
 ־ליסנרטב בער־תפרח לא רשייה םתאיבהו

 האצמ איה .שאונ הרמא אל ךא ,הינאב
 דובכבו היפכ־עיגיב המחל תא איצוהל םיכרד
 .למסכ ,ותישארמ הזה רפסב תכלהמ התומדו

 יסופיטו ,םאל רשאב בלל־עגונו ןטק רופיס
 ףוצר רפסהש םירקמהו תוישעמה רחבמל
 תחאב םעפ הדרי" םאה :ונושלכ ,אוה ,םהב
 הזז תבכרהו ,לכוא יכרצ תונקל תונחתה
 ינשו היתורורצ םע דחי הל העסנו םייתניב
 הארמל םויא יכבב הצרפ דציכו ;הידלי

 ריבסהל הליכשה דציכו ,תקחרתמה תבכרה
 הרקש המ הנחתה להנמל הלש שידיאב
 רשקתה הנחת להנמ ותוא דציכו ;הידליל
 ותוא לכ ול רפיסו הכומסה הנחתה להנמ םע
 לכ תא דירוהו תבכרל הלע הלהו ,השעמ
 םתוא הקשהו םידליה ינש םע דחי תורורצה

 יקרפ) םילשוריל תפצ ןיב :ףסוי־רב עשוהי *
; 245 ,קילאיב דסומ ;(תורחבו תודלי .ימע 1972
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ת אז לב הל רסמ הנחתה להנמ דציכו ;בלח
ת בכרל תוכחל הל רמאו תוקד רשע ךות
ל בקל לכות זאו ,תועש שלש דועב האבה
א ל איה םלוא ;היתורורצ תאו הידלי תא
ך רואל לגרב תכלל הטילחהו קפאתהל הלכי
ה עש קר הכרא לגרב הכילהה ;תבכרה יספ
ר מושהו ,הרהנמ התיה ךרדב לבא ,יצחו
ל וממ יכ ,הרהנמה ךרד רובעל הילע רסא
 רהה לע הספיט דציכו ;תבכר עיגהל הדמע
ל ע הלחז שממ ,ףארגלטה יטוח ךרואל הכלהו
ל כ הללפתה דציכו ;םיחישה ןיב הילגרו הידי

לשו םיאירב ויהי םידליהש ,םיהולאל ךרדה
( 16 ׳ע) ״...םהילא עיגת רבכ איהשו םימ
י כרב לע לדגש ,רענה ףסוי־רב לש ויטבל
ת שוחת ,הנומאה רבשמ םע ,ארמגו הרות
ומלאמ דחפה" ,ולש הביבסה ןמ תושילתה
 רחאל "תימצעה תוהזה ןדבאמ וא תוינ

ה רובחל תוכייתשהה תשוחת תא דביאש
 םה הלא לכ—רפוס תויהל הטלחההו ,תדכולמ
— "התיבה הרזחב״ ןורחאה קרפה לש ורקיע
א וצמל רשפא ,ואובל םינמיסו ,ובש תודוסיש
.םינושארה םיקרפב רבכ

.ג .צ

ךתוא חלשא הלייא

ל ש "שמשל" תוטינוסה־לילכמ רפסמ־תובית
ורפסב ןושאר" לילכ) יקסבוכינרשט לואש
, 1919־ב ובתכש ,ורבחמ וילע דיעה ךכ ,"ונת
י תחנהשמ ינורכזב תויח־ומכ ולע (הסידואב
ו נל שיגהש ןורחאה םולהיה־שיבג תא ידימ
י אדכ ילוא .השדחה ותפוסאב עובלג רימא
( יטסינורכאנא ,לאשומ) יוצימכ ,הפ ןאיבהל
: דחא ארוק לש ותיווחל

, רמה בלב ןלה ,ברה לכה־ךס הז...
...רז ךשחמב העות לוק ,רוא הטוע שפנ לוק

. ידמל יתשדקתה אל יכ ,יכות םיצצורתמ
, יאדו־קפס ,קפס־קפס אלא וניא םוחת

.רזשמ תונויגשב םולחכ ינבבס
ת ינכימ ותקולח "ךתוא חלשא הלייא" ץבוקה
ודמ אוה יונב ירהש הרואכל דאמ תינטשפו

; (םיריש) ךתוא חלשא הלייא : עובלג רימא *
.׳מע 1972 ; 89 ,דחואמה ץוביקה תאצוה

ם ילולכה םירישה רפסמ יפ־לע םירודמ־םיר
, "השימח" ,"השימח" ,"דחא" ,"העבש" : םהב
ר ודמב אופא אבה דחאה רישה .רגו "העשת"
2 —ותומלשב ןאכ ותוא איבא םא ,״דחא״
ת א ריאהל ילוא וב היהי—תורוש 14 ,םיתב
ת וחפל הקרבתנש היומסה ,המולעה הקיזה
־ ךלה ןיב ולא תורוש בתוכה ארוקה לצא
י קסבוכינרשט לש תובית ןתואמ עקובה חורה
י דמל ןייפאמה הז ןיבל הלעמו הנש 50 ינפלמ
ך כו .הלאה םימיה לש עובלג רימא תא
ה אר םניחל אלש רישב עובלג לש ונושל
ץ בוקב דיחיה רעשב דחוימ םוקמ ול דחיל
:״דחא״ב ןמוסמה הז

ה מש דמוע ןיידע ינא זאמ יתכלה םאו
ר וחס רוחס הלילה לכ בבוסש שמשכ

האמוטל
ו יניע תא ואמיסו תוללעתמ ובשנ תוחור
ח ור לוטנ והואצמ רקוב רואבו
, והואר ךכש םייניעל יוא ,לטומ
.האמוטל הווחתשמ ומכ

ד ערו הבהאב םשה דבע וימי לכש
ם יהולאה אריל ול התלע ךכ הנהו
ה מש ינא דמוע ןיידע םא המו
ה חגשהה יכרד ןיבהל שקבמ
ו לאש אלש הימימתל תלמוג ךכש
ה כשחב םימוסכ וכלה שמש לש םימיבו
ה אריבו הבהאב םיהולאה ודבעו
המש דמוע ןיידע ינאו

ת ומשרתהה טועימ םושמ הזב היהי םלוא
 רשעל שקבנ םא עובלג לש השדחה ותפוסאמ
ם יביטומ־ילוגליג רחא תוקחתהל הליע הת
ם ימעטהו םיתעה תורומת עקר לע ,םיקוחד
" לבויב ,המע ונלוכו ,ונתורפס העדי רשא
ם לוע אוה עובלג לש ומלוע .ןורחאה םינשה
ל כש ךכ ידכ דע ומצעל־םלשו רגוסמ־ישיא
" לכ לק הז ןיא תופוכתו) "וניבהל" ץפחה
׳ בותכה לע ןעשיהב תאז תושעל בייח (רקיע
.ופוג בותכה ךותמ
ר יסומ אוה ךכ םינש ףיסומ עובלגש לככ
י תכשח ךכ בואכמ ףיסומ אוהש לככו בואכמ
י ילע תללטצמ ותריש ךכו וילע הבעתמ
י מ .וידיב םיקדהתמ־םיצווכתמ הירתימ ךכו

׳"םינשי יתפש בותכל יתיצר") םדוק ץבוקבש
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 אל ןמזה לכ ינא" :ומצע לע דיעה (1968
יניעב יתיארו .הלאל אל הלאל / אל .ךייש
ף יסוהו ,(76 ׳ע) ״ךייש יניא ימצעל םג / םה
 ךא םהילא ךייש יניא" :רומאל דוע זירכהו

 ינא יללכה םוכיסב / ...םיכיישמ םה יתוא
 ונניא ללכה ללכב לבא / .ללכה ןובשחב
 ץבוקב ,התע עיגמ ,(42 ׳ע ,םש) ״ילש טרפה
 ,תיעמשמ־דח ,תיתיצמת הרדגהל ,שדחה
 ("ותבישי" וא) ותדימע לש חתימ־תרידא
ת ורוש 4 ןב רישב ,םלועה לומו םלועב
:״רשע־דחא״ רעשה תא םתוחה

 .הזה ןולחה דעב ץיצהלו תבשל תע לכב
 .הזה ןולחב ולוכ םלועה ינפ לע רובעי תמאב
 םלועה לכ ינפ לע רובעל ילע לטומ לבא
.םלועה לכ תא הזה ןולחב ותוא עובקלו

 ,תדמתמ הכיעדב יורש ומצע שח עובלג
 ,המילב לע יולת—(89 ׳ע) ״ותישארמל וצקב״
 סנוכמ ,ןיאו קיר ,והות לש םוהת יפ־ירבע לע
 ןמז״ב טעמ־טלקמ אצומ ,ותודיחי ךותב
 ףטוע ,םעונ םשונ" אוה קר אוהש ,"דיחיה
 תהוכש ,המוחר תודידב / ךותב תומימח
 ,רשפא וב קרו "טקש תבובד / ,תולומה
 "םימח״ה ילוא אוהש ריש ותואב ,ךכ־רחא
 ךלהל" ,ולוכ ץבוקה לכב רתויב "םחונמ״הו

 תנמ בנוגש .../ לותחה תופכ לעכ האלה
 / תיהולא לזרב תנמ ,תקלחנ אל / םייח
 בכשלו / ,ןיאו ןיא ןיבש ,שיו שי ןיבש
 םורק / ,רפע חירמ ,ץראה לע לברכתמ
 םימחר קיחב רבוע / לדגו לדג ,בוטה םחלה
.(40 ׳ע) ״םילודג
 וז םלוע־תשוחת תעבומ התופירח תיצמתב
 ותומלש תוכזב תוחפלש ,24 ׳עבש רישב
 ןאכ אבוי תיתייווחה ותמצעו תיתונמאה
:ותומלשב

 רבכ ןיא רשאכ .הדנדנבכ .הזל הז ןיב
 .דנדנתהלו ףיסוהל ןינע אל םג ,חוכ אל
.ץראל .לופיל ךא דוע רשפא םג

 ,תאזה הלודגה השלוחה ךותמ לבא
 ,הזה ןינעה רסוה ךותמ לבא
 ,וחוכ חוכמ יחה רבאכ ,םעטה דוע
 חתור דיס לש םיכ ףירח םייק
 .תולכלו תולכל .ףרשיהלו ףורשל ןוכנ
 וייח תנמב רפרפ גישמש ,השעמל ,הזו

םוי לש

.הלכ דע ץצמנו ץצומה
 ,םחנמ ,םמהמ יוליג אוה "ךתוא חלשא הלייא"
 תרצוי תוישיא הלוכיש חוכה לש סייפמ
 רשפהו תילכתה רסח ימויקה בצמה ןמ קיפהל
."תאזה הלודגה השלוחה" לש

.ןל .צ

תילגנא היגולותנא
 אלא ותימא דוע ונניא רישה בטימש העשמ
 לע הריש־םוגרת לש ןויסנ לכ ענ ,ויתולמ
 ,ךכ־לכ םיעודי םירבדה .דרוסבאה לובג
 דע ,ךכ־לכ םינושו םיבר םיחסונב ורמאנו

 יפלכ ונתשגרהב קומע רבכ ושרתשה טעמכש
 תוירואיתל אל םיכירצ םניא בושו הריש
 ־יתלב ןולשכה יכ תוחיכומה תומגודל אלו
 ונתנבה ךרדב ,הרישב ונמעט ללגב .ענמנ
 המגרתל ללכ ןיא יכ ונל רורב ,םויכ הב
 ,םוגרתה ןושל לש הדי־רצוק תא ףושחל ילב
 לש הרודיה חכונ תיטתאפה התוינולמג תא
 לכ יכ המדנ :וזמ הלודג .רוקמה ןושל
 לכ יפ־לע ,חילציש לככ חילצי—םוגרת
 םיעטמ אוהש הזב הצמתמ וכרע—אוהש ןורקע
 ,חלצה רישה לש ותדיח־אולמ תא רתויב
 לע רעוכמה לש תמליא תודע היה לשמ
 םימעפלש םירבדה םיעיגמ ךכ ידכ דעו .הפיה
 םילעמ הריש־ימוגרת לש םישדח םירפס
 ־קפס עפומ חכונ ומכ ,האילפ שגר ןימ
 םג ,ישוקל־הארונ םג הכאלמה :יסקריק
 תניחבמ הבוט־תיופכ םג ,ןולשכל תדעומ
 דימת—הביזכמ םג ,סיכה תניחבמו חצנה
 ןכומש ימ אצמנ דימתו—הביזכמו תרזוח
 ימ וילע לבקמש םיגייסה ירה .התושעל

 הכ ,םילודג הכ םה הריש םגרתל דתעתמש
 דע ,(רבדה דגוה ,הנה) םילפטו םיינונטק
 איהש יד אל םוגרתה תכאלמ וליאכ המודש
 הירואיתה ידי־לע תכרפומו תירשפא־יתלב
 ימ לש והשעמ ןיעמ :תרתוימ םג איה אלא
 .םודס־תטימ ךותב טלאב דוקרל שקעתמש
 ,ןימינבו רנייטש ׳גרו׳ג תובקעב ,םירמוא שי

 האמה ןמ הריש טקל / תילגנא היגולותנא *
 ןועמש :ךרעו םגרית ;םויה דע תירישעה
.׳מע 1972 ; 312 ,ןקוש תאצוה ; קנבדנז
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 שיו ,ותפש תולובג תא ריאמ םוגרתהש
 םוגרתהש ,בוקובאנ יפמ דוחייב ,םירמוא
 םא איה הלאשה ;הלפשה הברמה ילכ אוה
 תינושל תודמלתהמ רתוי םג םוגרתב ןיא
 םיקוחד םימעט םהינשש ,םיריעצה ךוניחו
 אוצמל ילוא רשפא הבושת־תישאר .ידמל
 םוגרתהש ,הילאמ הרורבה ,הטושפה הנעטב
 וסחיתיש חרכהו ,ומצע ינפב דומעל חרכומ
 ־רחוש ארוק השעי ,תוחפל ,ךכ .ופוגל וילא
 חבשל םינויצ קולחל יופכ וניאש ,תוגונעת
 דצל םוגרתה ארקנ םא ,ןכ אל םאש .יאנגלו
 םנמא םדא לוכי ,וירחאלו וינפל ,רוקמה
 ,רישבש םוגרתה־םעט לע תופירחב דומעל
 הפייעש ימל רתויב ילוא האנ הז רבד לבא
 ומצעל חופטל שקבמ אוהו הרישב ושפנ
.םכש־ילע
יש םוגרת יבגל םירבדה םירומא רתויב
 םוקמב יכ .תירבעל (ברעמ־תונושלמ) הר
 הארנכו) תיתפרצל וא תילגנאל םגרתמהש
 תחת בלחו שבד ול שי (תורחא תופשל םג
 ץצח וינישב סרוג תירבעל םגרתמה ,ונושל
 הרישבו ,הממורמ הפשה .םיעלס־ירבשו
 ריבחתה־תוטשפ תא םלועל תרשפאמ הנניא
 הל הוושמ דוקינב ךרוצה ;רובידה לש
 רפסה .תורבה־תובר היתולמ ;רז ןויבצ
 לש הבוט הריקס ,ורעשב ,איבמ ונינפלש
 תופוכתו ,םתוא עדוי אוה .הלאה םיישקה לכ
 אוה ןתונ תחא אל .םהילע רבגתמ אוה
 םיפיו םיריתע קר אל םהש םייריש םיחסונ
.רוקמל ידמל םינמאנ םג אלא
 ינרתו אל ךא ,שימג קנבדנז לש ומוגרת
 םש םוקמבש ןורקעה לע רמוש אוה .ידמ
 ,םרמשל וילע הבוח ירה זורחו לקשמ שי
 רשפאש רישב ןינע ותוא לטינ םהידעלב יכ
 .ונוגרא ביט ,ךורעה ויפא ,םוגרתב וריבעהל
 רשאכ רתויב ךכ לע דיפקמ אוה ןיא לבא
 .םוגרתל יונ ףיסוהל ול רשפאמ לק רותיו
 שורד ,םוגרתב לק רותיו והמ טילחהל ידכ
 .ךכ־לכ הפי ונינפלש רפסה ךכ תוכזב ;םעט
 "רבוד לש הפוח" םוגרתב :תודחא תומגוד
 ,םימעפל םירסח ,לשמל ,דלונרא ויתמל
רתה לבא—הזירח יקלח ,רידס־יתלב ןפואב
 ללכ שגרומ רבדה ןיאש דע ךכ־לכ האנ םוג
 לע רוסיא" ,ןוד לש וריש םוגרת .םגפכ

 איהש ,תירוקמה הזירחה תא ףפורמ ,"לבא
 רומשל הזב יד לבא ,בגגאב קפתסמו ,באכא
 תושימגהו ,רישה לש רודסה ויפא לע
 דגנכ .הרכש לע ןאכ האב םילמה תריחבב
 הזירחה םהב םיבר םיריש ,ןבומכ ,שי הז
 םירטמאטנפה ךכ :הדיפקב םירמשנ לקשמהו
 תונקיידב םירסמנה ,פופ לש םייבמאיה
 רתוי דוע ררבתמ םנהו ,האצמה־ןורשכבו
 לש התמאתה־יא תא ןובשחב איבנ םא
 ,םוקמ־לכמ) .ירטמאטנפה לקשמל תירבעה
 םע ןובשחב תאז איבהל ךרוצ ןיאש בוט
 ילקיזומ אוהו תויעבטב ףטושה ,רישה תאירק
 "יעבטה ףטש״ה ןינע לע ,בגא .ומצע תוכזב
 ןמיס איה ונממ תובהלתההש בוקובאנ ןעט
 .(...ןכ יפ לע ףאו ;תינשגר תוגייקח־תורובל
 יגולותנא ךרכ םוגרתב ונממ סונמ ןיאש םגפ
 תשמשמה הפשה לש דיחאה היפא אוה הזכש
 תירבעב תשבול רסו׳צ לש ונושל .םוגרתב
 .ןדואו סטיי םישבולש ומצע יפוא ותוא
 שפשפל איה תוטשש רמוא התא ךחרכ לע
 ןורקעהש רמאת ןכ םא אלא ,ידמ רתוי הזב
 שיא ידיב הלוכ תמגרותמה היגולותנא לש
 .(אוה ךכ ןכא ,ימעטלו) ודוסי תועטב דחא
 םוגרתה ישפחו ןונש ,הפי־,דמ ,תאז םעו

 וריש םוגרת ןכו הפי־המ ;״ירברטנק״ ךותמ
 ־בלבש ןשושה לע רפסמ בהואה" ,םטיי לש
 הרודה־המ ;רפסב םיפיה דחא אוהש ,״וב
 םיברו ,םלוכ .ןוסואד לש המסרופמה "הרניק"
 תומגרותמה םהיתולמ יפוא םג םא ,םירחא
 —ןוכנ־לא ןמתסמה רבד הזו) ידמ דיחא
 רדגב םה תאז־לכב ,(תיגולותנא תרגסמב
 תצק ררבתמ םהמ דחא לכב .תניוצמ החלצה
 םלוכו ; םייח םה וכותבש דחוימה םלועה םג
 דהא שיאש ריתסהל םיסנמ םניא דחאכ
.םמגרית
 םידקהש תואובמה םיעבוק המצעל הכרב
 םיררושמה ןמ דחא לכלו ומצע רפסל קנבדנז
גמו ,קמועל־םיאור ,םירצק םה .םימגרותמה
 ,הנה) .הרישל חכופמ רשוי לש םחי םיל
 םוגרת" :אובמב טטוצמה הפי טפשמ ,לשמל
 תורפסה םלוע יבחר לכב .ףינחמ ןינע אוה
 .םתא תימיטניא תורכיהל יתיכזש םישנא שי
 .("ךכ־לכ הבוט הרבחב ימצע אצומ ינא
ןמ אוה סטיי רלטאב םאיליווש קפס ןיא
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 ותייטנו ,וז "הבוט הרבה״בש םיחבושמה
:ןיוצמ םוגרת הדילוה וירישל קנבדנז לש

ובלכש ןשושה לע רפבמ בהואה
 ,באוסמו הלב לכה ,רובשו רועכ לכה
 ,יכבב ררממ דלי לוק ,לגלגתמ ןורק תקירח
שפרה תא םיזמה ,םידבכה שרוחה ידעצ

ויתסב
 יקמעב ןשושכ החרפש ךתומדל םיאטוח

.יבבל

 אטח אוה ראות־ילדח םירבד לש םאטח
;בשוי־אל

 ידבל קורי לת לע יתבשיו שדחמ םיתינב ול
הבית—םימו םיימשו ןקותמ םלוע םע

בהז לש
 ןשושכ החרפש ךתומד לע יתומולחל

.יבבל יקמעב
.ד .ל

תירמאק הקיסומ
 הקיסומ" לש תשדוחמ הרודהמ אוצמל יתחמש
 תאצ רחאל םינש רסירתכ ,סיו׳גל "תירמאק
 ימענה השמש םג יתיויק .תמדוקה הרודהמה
 ךרוצ אצמ ילואו ,םירבדה לע בוש רבע
 םא ,ורבעש םימיה ףקותב םא—והשמ תונשל
 היהש הארנ ךא—וחתפתהש ויתונורשכ לשב
 הרודהמה תמועל םייוניש יתאצמ אלו הצורמ
 םירישה םיעיפומ התע ןכ זאכ .הנושארה
 דימת ירה תאזו—הז דצב הז םוגרתבו רוקמב
 ילוא היה רשפא .ונחבישש הלועפ התיה
 תירחאב הרומז לארשי לש וירבד לע ףיסוהל
 רתוי ףיקמ ,רתוי יעדמ רמאמ ףרצלו רפסה
 םמוקמו הלאה םירישה לע רתוי ליכשמו

 האצוהה ןמז םג .םיו׳ג לש ותריצי ללכ ךותכ
 ונרשבתה הלא םימיב ירהש ,הפי הלע רואל
 "םסילוי״ל םלש ירבע םוגרת תנכה לע
־מזב תיללכ התיה אלש—םיו׳גב תוניינעתההו

 : םוגרת ; תירמאק הקיסומ : סיו׳ג םמיי׳ג *
 תאצוה ;.ג הנינפ :הרייצ ;ימענה השמ
 ־שפא־ןיול .א םע ףותישב תורפסל תורבחמ
.1972 ,תשדוחמ הרודהמ ;ןיס

 תילגנא־יארוק לש םיטועימ תלחנ קר אלא ונ
 תובכשב תכלוהו תחתפתמ—תורפס־יבהואו
.רוביצב רתוי תובחר
 תא םיו׳ג ירישב אצמנ יכ חינהל ונל לא
 ,הזמ הז םירבדה םיקוחר .ןקיאזורפה םיו׳ג
 : ךכ תאז ריבסמ הרומז לארשי .ונל םירזומו
 ,ותוינושאר ןורשכ תא ,ותוירוקמ לכ תא"

 וחור יצמאמ לכ תא ,הזורפל ,ןבומכ ,שידקה
 תורוהל שקיבו הל ןתנ ושפנ תוצמאתהו
 וליאו ,המעטו הזורפ לש החוכ שדחל ,ךרד
 תניחב ול וז התיה וליאכ המוד הרישב
 ,אצומה םוקמ לא החונמל הרזח ןיעמ ,ןקרופ
 הינומרהה דוסי לא ;דמועו עובקה קיח לא
 ;םינומדק תובא התוא וניכהש ,העיגרמה
 לא קניז בוש ךכ־רחאלו—עגרנו חנ ןאכ
 לאו שדחה לא ,דוע יוצמ־יתלבה לא ,זעונה
."םתומכ היה אלש ,הנושה
, 1907־ב רוא האר "תירמאק הקיסומ" ץבוקה
 הרשע־שמח ,"םיאנילבודה" ינפל םינש עבש
 הז היה ילוא ."ססילוי" תעפוה ינפל הנש
 ,תזמרנ ,הנידע הבהא ירפ ,םירוענ־אטח ןיעמ
 םירישה ,הלאכש רותב .תקפואמו תיליצא
 םהב ןיאו ,םיילקיזומ ,דאמ םיינרמש םה
 לש טקלטגיאהו שגרה ,ןושלה תופעות ןיידע
.רגובה םיו ׳ג
 םייממע ,םינגנתמ תודוסי שי רוקמב םירישב
 המכו המכ לש םבל תא וכשמ םנמאש ,טעמכ
 ירבעה םוגרתה .תוניגנמ םהל ושעש םיניחלמ
 ינושל רושימב ,רוקמה תמועל טעמ יצילמ
 עבטמ ילוא—עצקוהמו דבועמ ,רתוי סכרופמ
:תירבעה לש הנושל

 ןיב אובנ / ,םיכתינ הפ םיבר םימשג
 / םיכרד וסיכ םילע ידבר / ,תונליא־םמוע
.תונורכז לש
 זאו תונורכז םע / לק עגרל םש אנ־ההשנ
 לא / לכוא רבד םוקמל אובנ / ,ךלנ
.ךבבל

וצבו ןכותב ,הלא םירישב םיו׳ג לש ותוגרמש
 םיכופה םיישק םגרתמה ינפב הדימעמ ,הר
 לש םיישק :ולש הזורפה ימגרתמ לש הלאמ
 םיתבו תיריש ,תקדקודמ הזירח ,יבצק קודיה
ופיט םהש—עבטה םלועמ םייומידו םייסאלק
 המוד .םיילסרבינואה הבהאה־ירישל םייס
־מאק הקיסומ" ץבוקב ןיינעמה וליאכ אופא
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ד ע הנושה—סיו׳ג לש רחאה ודצ אוה "תיר
ו תמורת הקווד אלו—טעמכ זוירוק ידכ
ג צ .הרישה רצואל

תיטסימה המוחה
ה ז םעו דאמ תישיא האצרה לש ךרדכ
, הקד השגרהבו הונינו הפי ןונגסב ,הרודס
ה נניא ילואש תעד ויארוקל הז רפס איבמ
נעתה הארנכ שי ,םנמא .רתויב םהל תרכומ
ם ג המודו ,הקיטסימב הבורמ תינושאר תוניי
ר פסה רבחמ לש ותרבסב תמא שי יכ
ת יטסימ היווח לש ץמשש רמואה ,ונינפלש
ל ש ךרדב םדאו םדא לכל טעמכ עודי
ל ע רפס תולגל םיענ ןכל .שממ תוסנתה
ומה ;ואשונמ תוחפ־אל ןיינעמה הקיטסימ
, םיאצחל־תעדה תא המלש תורוב ללכמ איצ
ד ימעמו ,הקיטסימל עגונש המב הצופנה
ך ופהל ילב ,תרווחמו הריהנ תעד לש תישאר
ו תומימעש םוחתב ,ךרוצ־אלל ינגווסו ינשבי
.יאנגל העודי
י נאו ,ילע הביבח הקיטסימה ןיא ימצע ינא"
ך רד לע הנממ לודג קלח לטבל ףידעמ
ך ומס רפסה לש ורבחמ רמוא ,"ןויגהה
. וילאמ שקבתמ וטוטיצש טפשמב ,ומויסל
א והש ומצע לע דיעמ אוה רחא םוקמב
ם ימעפלו ,תורירק לש הדימב הילא שגינ ..."
ר פסב םירזוח וז חורב םירבד ."הביא לש
. ןומא־יא לש םחי םיררועמ םתצקו ,םימעפל
סימה לע ןגמ" וניא ןייטשפרש .ע .בש רורב
ר מאנש ומכ ,"יביטרופס שגר ךותמ קר הקיט
ם איליו יפמ "םירצויה לש הקיטסימה" קרפב
ר בחמה לש וניינעש קפס ןיא ;וילעו סמיי׳ג
ם א) תיחרזמה הקיטסימב דוחייבו ,הקיטסימב
ר ק בשחיהל לוכי וניא ,(דבלב הב אל
ת יתרקב הגצה תרשפאמה הדימב קתונמו
ר אתל איה תרהצומה ותנווכ .אשונה לש דאמ
, הרקבל—רמולכ ,הכירעהלו הקיטסימה תא
ה ירוגינס־דומילכ השענ ורואית םעפ אל ךא
א וה קוקזש שוחב שיגרמ ובהואש רבד לע

;  תיטסימה היווחה :ןייטשפרש ימע־ןב *
;  1972 ,תיאטיסרבינוא הירפס / דבוע םע

.׳מע 214

. דחי םג ןיועו ןיינעתמ להק חכונ ,הזל
י הירה ,תללוש איהשכ םג ,ותרקב ,הז דגנכ
־ סנה .טעמכ הפ־יצחב תעמשומו ידמ תיקלח
ו א תוחפ תנזואמ הכרעהל םירזוחה תונוי
, ךכ־לכ הפי םילוע םניא הקיטסימה לש רתוי
ב בחמו ואשונב ברועמ רבחמהש ינפמ ילוא
ד חא לכל הסחיל ןכומ אוהש תוברועמ—ותוא
ו חוכ ,רפסה לש ברה 1יפי הזב .ויארוקמ
ה זב ,הבשחמה תא קתרלו בלה תא ךושמל
— תחאה ותשלוח םג הזב .ותונלבוסו וקמע
.ימעטל ,הנטק השלוח אלו
ש מתשהל דאמ הברמ אוהש רפסה לש ונורסח
ל וכי ארוקה ןיאש םינקיטסימ לש תויווחב
. תיתרבחו תירוטסיה תרגסמל לקנב ןכיישל
ל ש הקיטסימה לע בבוס רפסה לש ובור
ם אלסאה ןהבו ,תוקיתעה חרזמה־תויוברת
ם יראתמ רפסה יקרפ בור .םייניבה־ימי לש
ה יווחכ—הקיטסימה לש םינושה הייוליג תא
ה אירקכ ,םינקיטסימ יפמ הילע רפוסמש
, הילע סמלפתהל רשפאש טעמכ־תירנויסימ
ל ש תורשפאכ םגו ,ונימב־דחוימ סותאכ
, היפוסוליפב תידוסי הלאש לע הבושת ןתמ
ם יקרפה ןמ טעמ ;הרכהה־תרות םוחתב
 הזה רפסבש ,וללה םייוליגה ןיב םירשקמ
, חרזמה־תוברת ביבס םיבבוס—רומאכ—םבור
ם ימודה ברעמה־תוברתב םימוחת ינש ןיבו
מאבו עדמב) תויתריציה :הקיטסימל ילוא
סימב ןוידה דוקימ .הזילאנא־וכיספהו (תונ
, לוכי יברעמה ארוקהש םרוג תיחרזמה הקיט
ל א סחיתהל ,(םיפיקעב ,שקבתמו) םירשימב
, חור־ייח לש יפיצפס עפומ לאכ קר אשונה
■ לוקיש לע תדמועה תרוקבל קקדזהל ילב
• (ירסומ וא יתרבח רמולכ) ירוטסיה תעד
א ל ,דאמ ליכשמ אוה וליפא ,ארוקה ירהש
ת ואבומה תומגודה תא ךיישל לכוי לקנב
, רתוי הפיקמ תרגסמל הז רפסב וינפל
ר שק המע םייקל אוה לוכי תיעבט הרוצבש
ת קפהל תורשפאו ,תירוטסיה הנבה ,הקיז לש
יספ הרקמכ הקיטסימב ןוידה אלהו .םיחקל
. לוכיבכ־הפוגל ,דבלב יפוסוליפ וא יגולוכ
ל בא הראה־ייוליג אלמו קומע היהיש רשפא
י ד אל הקיטסימה ייוליג .היהי אל ףיקמ
׳ םושבו) םהידצמ המכב דאמ םימוד םהש
תימה לש םוצעה וכרעמ תיחפהל ןיא םינפ
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 .תילארשיה הרבהה תא וז העשב הריעסמה
 תרבוחב םיצבוקמה םירישה העבשו־םירשע
 רקיע־לכ הדיחא םתמר ןיאש ףא ,ונינפלש וז
 םשורל רבד םימרות םניא םהמ םידחאו

 .םהלשמ םיילוגס םיכרע םהב שיו שי ,ללוכה
יצב ,םכותיחב םיעיתפמ םה ידמל תופוכת
 שוטר) תועפשה לש ןגוזימב ,בינו יומיד יפור
וקמב ,(ז רוורפ ק׳ז םג ,יחימע ,"רחואמ״ה
 ־דח" ,הננער םירבד־תייארב ,תינויער תויר
 םתורשיב םיענכשמ םה דימת טעמכ ."תימעפ
 לע רוריבב םיזמרמ םהשכ םג ,תימינפה
 ןיאו .םילתפנ ,םיבכרומ ,םיבואכ םיעינמ
 ילואש זמרל היושעה תחא הרוש םג םהב
 ,תירבעה ןושלב אלמ חרזא בתוכה ןיא
.תירבעה הווהה־תריציב הרועמ
שורי רבעל טבמ" ,ץבוקה תא חתופה רישה
 ףסומב ןושארה ומוסריפ םע םידה ררוע ,"םיל
 .הרבעש הנשה תליחתב "ץראה" לש תורפסל
:ותומלשב ןאכ ואיבהל אוה רתומל אל

 / תולודגה םינבאה לכ תא / ףוסאנ ילוא
 לתוכ / הנבנ ילוא / .םילשורי ירהבש
 / .תרחא היסנכו / רחא דגסמ / רחא
H ילוא
 ףוס ףוס / ילוא / .רבעה תויועט חכשנ
 // םילשורי ירהב אל / תרחא ריע / הנבנ
.םילשורי הל ארקנ

 שיל רשאב .ילאידיאל ,יוצרל רשאב ןאכ דע
 ־יסומע םיזמר המכ ידיירע ונל רמוש יוצמה
 רישב ,לשמל ,ומכ .םיירטס־בר ,תויועמשמ
:(25 ׳ע) ״רבדא םעפ״

 / ירבד ריחמ תאו / רבדא / ינא םעפ
 רבשיי םא / וארת דוע // .םלשל לכוא
 / היהש לכ תא / לפה תא רמוא / יל
 המ יל שי /—רמוא ינא // .ירבשב ןומט
.ידו / .רמול

רופמ םג דכ ךותבו ,רתוי םיזומר םירבדהו
 ריש לש ויתורושמ המכב ,רתוי הברה םיש
 תרבוחה תא םתוחה ,"םליאה ףונה עקרב״כ
:(46 ׳ע) הלוכ תאזה

 / רמול הצור ינא / הזה ףונה עקרב...
 עקרב // .ןימאמה ירשאו / םירבד המכ
 המכ / רמול הצור ינא / םליאה ףונה
.ערוג ףיסומה לכו / םירבד

.? .צ

וימי יצחב רבכ

 המינ ובו ,ררושמל ןושאר ץבוק ,ריעז ןורפס
 :הביקעו הרורב ,ינשה־טוחכ תרבוע תחא
 / .רבד דלי אלו .רגד / אלו .וימי יצחב רבכ״
 אל המואמו .ןובשח / אלו .ןיא ול ןידו
(9 ׳ע) .״רכינ
 הלגתמ ,תוקמקמח ילבו רשייה ,הטוב ןושלב
 לש הבוצעה ,תרכומה הקיטמילבורפה הפ
מהל ביוחמ אוה .וישכעו ןאכ םישולשה ןב
 ,םיכרע לע םחליהל ,ויתובא תמחלמב ךיש
 חיכוהל !חיכוהל ,תונבל ,קבאיהל ,רוציל
 לע חוודל ,יאדכ היה וב עקשוהש לכש
 קיזחהל ,ומצע תא קידצהל ,תודוותהל ,וישעמ
 .והולדיג ךכל .המרב םתאשלו םילגדה תא
יטה יגולוכיספה חתימה ,רבשה אב הנהו
 .ןיא ול ןידו .ףרשנ אלו .רעב אלו" : יסופ
."בייח אוהו .ןיד אלו
 .ול הקיצמ וירוהל ליחנמ אוהש הבזכאה
 קסעתמ וניא ,םלעתמ וניא ,לצנתמ וניא אוה
 תא שרי אוה ,חותמ אוה .םירחא תומלועב
 ,החירב—האצותהו .הנממ לבוסו הבזכאה
 :תיגולוכיספ המדרת לא ,הנישל החירב
 .םיירהצו ...קתמב .םויה רואב .ןושיל .ןושיל"
 .היזהכ .הז אוה טושפ הכו ...םיירהצ הקווד
 ׳ע) "תרחא רשפא־יא ומכ .םות דע ןבומ
 חורבל / .ןושיל .ןושיל״ :רחא רישבו .(14
 לע בכשל / םמוד .םדא / ןומה ןואשמ
 / ,הבחר :הןלשה אובת / הטאל .הטימה
 הכ־לכ / תישונא ,תישיא / הבשחמ לכ תרסח
(30 ׳ע) .״הפייעו
 אוהש ןייצל ררושמה חרוט ,דחאה רישב
 ינשה רישבו ,"םירהצב הקווד" ןושיל הצור
 ליגרה ןמזב אל : רמולכ .ןושאר־םויב הקווד
 ,רוציל ,תושעל בייח היהש העשב אלא
 ׳ריהבה רואב םירבדה תא תוארל ,קבאיהל
עמב ליחתהל ,םיירהצה־שמשב "ףרשיהל"
.ןושארה־םויב םיברו םילודג םיש
 היוטיבל האב בזכיאש רוד לש הקוצמה
,וללה םיטעמהו םירצקה םירישב חותמה

;(םיריש) וימי יצחב רבכ :טיבש יזע*
.׳מע 1972 ; 33 ,דחואמה ץוביקה



169םיריש רחבמ

 .תקסופ־יתלב תימצע־הדרטהו ןופצמ ירוסיי
 .הלא םירישב םייוצמ םירבסהה םג םלוא
 יכ תולצנתהה ךרד לע םיאב םה ןיא ,םנמא
 ךא ,תויווח־תקירפ לש ךרד לע הקווד םא
.םירבדה ןיב רשקל אלש רשפא־יא
 גיצהל יל השרויו—רודה לש ישפנה ובצמ
 גצימו גיצמכ ררושמה תא הז הרקמב
 .םיטנמלא המכו המכ בכרומ—רוד לש תישגר
 :תוומה םע ,תברוצה ,הדחה ותשיגפ—דחאה
 / ךורחו ףורש ,רפעה תדמעב בשוי ונדוע״
 / .רויבהל וידיבו / רוחש תלזב שוגכ ,םות דע
 םא רכינ אל רבכ / רתוי .שאב ףרוצ ולוכ
 קר / .רחא בכוכמ וא / ידוהי וא אוה ירוס
 ׳ע) ."רויבהל וידיבו / .רוחשו ןיחצמ לספ

)21
 ועטנש ךרעמ תישיאה ותבזכא—ינשה דוסיה
 הנחאה ,החפשמה ךרע אוה—ביזכהו וירוה וב
 קר" :״תויתפכאה״ וליפא ילוא ,תישונאה
 המכ / ,םיהולאה יכרד / םירזומ המ :ההת
 ."םיחא הרשע ןיב / םדא / תויהל לוכי דדוב
(26 ,ע)
 :הנקסמה העיגמ יעבט ןפואב ,ןבומכ ,זאו

 ופוסשו ,געלו תויניצ ויתובקעבש דחפה
 ,הפה תויווזב" :הניש ,רמולכ—יללכ קותיש
 םורע ,ספטמ דחפה / ,טטרב תומקעתמה
 .ןושיאה לפואמ קחצמ אוה רבכו / ...קלקלחו
 וגה רבכו / .ושא רוק געלב טיסמ אוה רבכו /
 דע .קתש דע ,ןואפק דע / .ץלחופ ומכ טטור
 שוחלל ,קועזל ,וילא קועצל / בשו רבוע ןיא
 ."אוושל ,קירל לכה .ידכב לכה / .הלמ וילא
(27 ׳ע)
 טיבש יזע רחוב הטינוס אוהש רישב הקווד
 תא ,םיכרעה לכ תריבש תא ,השעמל ,םכסל
 ,הבשחמה ,שגרה קותיש—וב זחאש קותישה
 :םולכ־אלב הנומאה ,תונואניאל החירבה
 ׳ע) ."תודוותהל המ לע ךל ןיאש לבח המכ"

)33
 לש ונונגס .הרישימ ןושלב םיבותכ םירישה
 אוה ךא יוצרכ עצקוהמ וניא ןיידע טיבש יזע
 ,םירורבה םיעצמאבו םוי־םוי תולמב רחוב
 הזיתה יוטיבל םיעצעטצמ תוחפהו םיליעיה
.ולש הטובה

.ג .צ

םיריש רחבמ
 םירבדה תא הדימעמ תירוקמו הבוט הריש
 בכרהב ,תרחא הייאר־תיווזמ ,שדח רדסב
תמה הלא םימק םימעפלו .יתרגיש־יתלב
 רסוח ,שדח רדס־יא םיאיצממו הב םיאנק
 וליאכ םינפ םידימעמו ,הנבמ־תלילשו תיווז

 העפות .םיינשדח דע םישדח םירבד ורמא
 יצח לוט) םייתוכאלמה "םיירוקמ״ה לש וז

 םייומיד־םלועמ יומיד יצה וילע בכרה ,יומיד
 הצופנ (ינשדחו ירוקמ יומיד ךל ירהו רחא
.דימתמו זאמכ םויכ
 ,השענ אוהשכ רתוי םרוצו ביאכמ רבדה
 ריעצ ררושמ ידי־לע ,עדומב אל וא עדומב
 המ ויפב שי יכ וילע דיעמ ויריש רחבמש
 אופא רעצמ .ודיב םייוצמ םילכה םג ,רמול
 םעו ותרושב םע דדומתהל אל רחוב אוהש
 תיתוכאלמ הטיש ול רחוב אוה אלא וילכ
.םייטנרהוק םניאש םיריש בוציעל
 םא" :רמאש יקסביוטסוד ,המודמכ ,הז היה
 םיעמוש וא םיבישקמ םניא ךביבס םישנא
ילס שקבו הצרא םייפא לופ—ךתוא וא ךל
 הרק ךתמשאב יכ איה תמאה ירהש ...םתח
 :רמולכ .[.ג.צ—ילש ישפח םוגרת] ״רבדה
 תבתכנ איהש המ לכ םשל תבתכנ הריש
 םג ולו ,רפסב תמסרפתמ הריש םלוא ,ומשל
 ידכ ,הוניביו הוארקיש ידכ ,רבחמה תאצוהב
 ־ינומוק איה ןיא םאו .תיביטקינומוק היהתש
...רמוגו ,םייפא לופ—תיביטק
 םייומיד תרפע םדה לש םירישה רחבמב שי
 ףא ,בל־יבוש םירויצ ,יריל רשוכ ,םיפי

 .רישה תודורפ ןה ולא .תוירוקמ תונחבא
 השקש תויצאיצוסא תרשרשב םיאב םירבדה
 תונורכז ,תויטרפ תוזימר ,ןביט לע דומעל
 בייח ןכ לעו .ןהב ןינע לכ יל ןיאש םיישיא
 ינפל ולו ,ויריש תא אורקל ררושמה היה
 ןולימה תא יל םילשהלו ,ילש יניעב ,םוסרפה
. (31—30 ׳טעב רישה ,המגודל) ולש יטרפה
 םיימתס םיארנש םירוביד םג םילגלגתמ ךכ
:ותומלשב ,19 ׳עב רישה ומכ

 התיה / חרי לע / םילשורי יתינב ול
יתינב ול / .ונממ הרוא הנירקמ שמשה

 ,"שוב" תאצוה ; םיריש רחבמ : תרפע םדה *
.׳מע 1972 )?(; 50 ,ביבא־לת
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.ףרשנ חריה היה / שמש לע םילשורי
:וא

ת ותש טסוטה ,ולכא ינפל ,ליגר םדא
ה בוג לע / ותעדב תתל בייח / הפק
ך ותב / בושחל תורשפאה לעו / םיבעה
 אל / השק היהי יאדו / ,םיכאלמה רטמ
(11 ׳ע) .הפקה תא ררקל

ה קול תוילסרבינוא תוללכהל הייטנה םג
ת וצמל הסנמש ןטקה רישב תעגופו תויביאנב
/  ,ירזכא ףונ אוה עטק םדא״ :תמיוסמ היווח
ם ירבדה לכ / .באכל הפורת ןה תוהכ םייניע
. "םימודא וימימ ,רויכב ישאר יתתנ / םיעגי
, תוירכוסב ,שמשב קסועו ףיסומ הז רישו
ו ״טב ,(י)ילש רוגירגב ,ךלמו הכלמב ,ןייב
ב ייח והשימ" :הנקסמבו ,טמחשב ,טבשב
ת ויועמשמ םירבדב שי :ןכבו .״םשא תויהל
י דכ תודקמתמ ןניא ןה ךא ,םשו־הפ תורוזפ
ו ליאכ המדנ .תחא היווח וא תחא השוחת
ו לש תויצאיצוסאה ירחאמ רתתסמ ררושמה
א שונב ,ומצעל ביצהש אשונב קוסעיש תחת
י וצימ דע וב קימעהלו ,םצעב ,ול בושחה
.היווחה
ף תתשמו ומצעבו־ודובכב םיהולא דרוי םג ךכ
א צי" אוה דחא רישב .םירישב הליעפ הרוצב
א וה רחא רישב ,(26 ׳ע) ״םלש ואובחממ
׳ עב בושו ,(28 ׳ע) ״שפיטו םורעו אמוס״

, "עשעושמ ויהולאו הכז הנוז ותעדו" : 33
ה תיה / ןטק םיהולא הל היה ול״ : 39 ׳עבו

י לב / הת סוכ םע / רקובב / ותוא תעלוב
ם יוסמ ליג ינב לצא יוצר הז ילוא ."רכוס
, תרחא הלולג לכ וא ,םיהולא תא עולבל
ר ישב תאצומ ינניא .הת סוכ םע רקובב
, תיתימאה תויניצה תא אל ףא הזב טטוצמה
.ררושמה ןווכתה הארנכ הילאש
א וצמל רשפא תחא השקמ םייושעה םירישב
־ תולעב ןהש הנומת תודחאו תיריש תמא
:  8 ׳עב ןטקה רישב לשמל ומכ ,תועמשמ
/  תודידבה תומולא ,ףוסא הדש ךותב״
י לוא / .לופיל / םיימשה ףועל תוארוק
/  םימשה ולפיו / ותרדא ףועה טושפי
דפק וב שי הז ןטק ריש ."אל ילואו
ה דש") םייומידה תריציו םילמה תריחבב תונ
ת ומולא ןיב חתימ שי ,(לשמל ,"ףוסא
, םיימשה־ףוע ןיבל ,תויטאטס ןהש—תודידבה

ו נשיו—לוקה תא ךילומו ףעו ענ אוהש
א יהש ,םיימשה תליפנ :יופצה־יתלב ןורתפה
ו נשיו ;תומולאה לש ןתודידבל הזית־יטנאה
ן ורתפב םג קפס ליטמה ,ררושמה לש ולוק
...ןתודידבב תויולת תומולאה תא ריאשמו הז

.ג .צ

הלילב םילפונ םירפרפ
ו נינפלש הז רפרפמ םיריש ץבוק לש ותכירכ
 לע דיעהל ילוא) םודא הפוצמ ןוטרק איה
ה אצוהה־תיב לש תינכפהמה םיכרעה תשרומ
ת רוצ םדואה לש וזכרמבו (הז ןינעל ויפתושו
רפה זכרמבו יוהד־לוכתב בשוח־השעמ רפרפ
ל ש דומח ןופוצרפ תידודצ ובו ןבלמ רפ
ת וטבינ ,ןובשחב־תוכירב ,היניעש הרענ

ו ליפא ,קומע קומע ןהב בצעהו רשייה ונילא
י דמ הברה םיעוט ונא ןיא םא ,והשלכ רירמ
כנו רזוחה ,רפרפל רשאו .ףוצרפה־תמכחב
, וזכרמב רשא ןקוידהו אוה ,ןבל־רוחשב לפ
ם ייפנכ עברא : אלפ הז האר ,הכירכה בג לע
ך ותיח ףנכ לכ לעו רפרפל םייפנכ עברא
ד חאה לע .המלש תשבי תפמ לש היווק
ם לוע .האלה ןכו ,הקירפא ינשה לע ,הפוריא
— הלילב לפונ ,דחא רפרפ יפנכ לע ואולמו
1 םייניע־יולגו
ה מו1ע לבא ...רמול יתלחתה ,לפונה ונרפרפ
: רמוא ןכלו ,תבתוכה לש הנימ תא דבכל ילע
ו ז ונתירפרפ ,ןכ םא ...תלפונה ונתירפרפ
. תינחתנ ,תנחוב ןיעב םייחב ןנובתהל הברמ
ם א ,םהילא הל שי תילאוטקלטניא השיג
ה מצע הרידמ הניאש םגה ,ךכ אטבתהל רשפא
ר מאת ,לשמל ,ךכ הנה .שגר לש תורימכמ
ם ידלי" :(14 ׳ע) ״ןטק לדבה״ יורקה רישב
רוי םישנאו / ,םילוע םיכאלמו / ,םישעור
, ןכמ־רחאל ךומסו ."לדבהה לכ הזו / ,םיד
צמנ ,"םתלוזל םישנאה" ,15 ׳עב אבה רישב
/  םה םתלוזל םישנאה״ יכ םידמל ונא םיא
ה ז הטוב יומיד דצבו /׳הקעמ אלל תספרמ

; (םיריש) הלילב םילפונ םירפרפ :הצרת .ש *
ר יעצה רמושה יצראה ץוביקה—םילעופ תירפס
;  1972 ,יצראה ץוביקה ירפוס דוגיא ףותישב

.׳מע 47
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ר צק רישב ,21 ׳עב ונא םיאצומ ונייח יווהמ
ד דוכ ףירצ" יכ ,"בוש" יורקה יתיצמתו
ת וירחאה לכ) "םימדה תורעס רחא / ונבל
ו נל יד ןיא םאו .(.ע .י—ילע תושגדהל
ם יאצומ ירה ,םייטויפ םילשמ לש הז םגדימב
ף וריצ םג (39 ׳ע) ״יודיו״ רישה שארב ונא
ו חינה םיכורא תוליל" ומכ יזויגילר־יריל
ל ק יונישב ,רזוחה ,"דכל לע ןיליפת / ידי
: ריש ותוא לש ותליענב ,הכלהכ בשוחמו
/  ,ןיליפת חינהל / דבל קר יל שי םויה״
."םיכורא / םיכורא תוליל יל שיו
וגסה ויתולעמ תוכזב רשאמ תוחפ אל ילוא
ה צרת .ש לש םירוכיבה־ץבוק רכזיי תויל
ם יעיפומה תחא השדקהו דחא טוטיצ תוכזב
ת קזחב אוהש ,טוטיצב .רעשה־דומע לע וב
: רמאנ ,הבורמה תא קיזחמה טעומ ,וטומ
ל לגב / גישהל ןתינה תא ונדספה דימת״
, םירבדהו ,"ןתינ־יתלבה תא גישהל ונתשירד
, הייאבלש ובא דמחומ לשמ םה ,ונל רסמנ דכ
י מלשורי רוביצ־שיאו יאנותעכ ונל רכומה
, תויטילופה ויתועדל יוטיב ןתנ 1968 זאמש
, הנמאנ ןתוא תומכסמ הלעמלש תורושהש
ם ירמאמבו םסריפש םינש וא דחא רפסב
. "אבנא־לא״ו "םדוק־לא" םייברעה םינותעב
ם ות־תוטשפב ,רמאנ הב ,השדקהל רשאבו

ל כלו / הדש סחנפ רמל תודות״ :זר־תפלועמ
."םתוא
ו נחנא ףא תודותב תחתופ הצרת .ש המ
ך כ לומתא־תורוד חסונבו .םייסנ תודותב
ת אצוהלו םילעופ תירפסל םהל יתית :רמאנ

י רפוס דוגיאלו ריעצה רמושה יצראה ץוביקה
ה בוטל םניע םינתונ םהש יצראה ץוביקה
. ךשמהה־רודל םיגאודו ץוביקה ירפרפב
.םיצורית ילבו .בל־בוטבו תוטשפב

.ע .י
תוארפ

א יה יריאמה ירופיס לש תירקיעה םתנוכת
. ויתויומד לש םינואה־רסוחו קנחמה תריווא
ו א םדקומב ,האיבמה המצע־תבר הריווא וז
הדיחי הנקסמכ ,ימצע־סרה ידיל ,רחואמב

יקה ;(םירופיס) תוארפ :יריאמה לארשי♦
.׳טע 1972 ; 131 ,דחואמה ץוב

. טויסהו הקעומה ןמו העיקשה ןמ תשקבתמה
ם תותוא םינתונ רבחמה לש הלא תונויער
ם יסכמו םילפרועמ םהש ,העבהה לש הינוגב
.םילגמ םהש הממ רתוי
ל עש ,"תוארפ" רופיסל תינייפא וז העבה
■ ריכזמ ,תויומדה תחא .רפסה ארקנ ומש
ת יכוכז־תציחמ וזיאש וילע המוד" ,ץוביקה
ם יכויחהו תולוקהו ,ףרה אלל וביבס היורש
, רבד ותואו ,לפרע ךותמכ ,קוחרמ םיאב
ל כ םע ולקשמ דיבכמ המוד ,ןויער ותוא
, עגרב ,תחא תבב היה רשפא וליא .העיספ
ו מכ קוחמל ...לכה קוחמל ,ןטק דחא השעמב
־ חומש ומכ ,םינופלט סקנפמ רפסמ םיקחומש
, רהטל ,תוקנל ...הבוטר תילטמב חול םיק
. "הקעומה תא ףוטשל ...רכז ריתוהל אל
ר שאכ ,ןיסמח לש ריווא סוחד ולוכ רופיסה
ה אנק םיאלמ םירבגה .ןיסמח ןיא ץוחב
א רוקה תא תברקמ הרוש לכו ,תורחת ירציו
ת חרוב הבוהאה הרענה .תברקתמה הרעסל
ה זיאו" ,תעדל ומצע דבאמ ישארה רוביגהו

."הממד וזיאו .ביבסמ לודג ךשוח
ת ושפנה לש ןלרוג ןותנ תרופיסה לכב
ר בחמה הצור .םינוש םישוריפל תולעופה
ן יא ךא ,והשלכ םוקמל ויתוירב תא איבהל
א וה הנווכב ילוא .רורב הז םוקמ לש וביט
ה פי תולוע ןניאש תומגמ ךותמ ךכ השוע
ו טע תחתמ אוה איצומ םנמא םימעפל .ודיב
. םשור־בר רואיתל תופרטצמה ,תופי תורוש
, ןושארה רופיסב חילצמ אוה ,לשמל ,ךכ
ם חול לש ויתויווחב קסועה ,"ןטקה רזנמה"

.ודי־לע גרהנ ורבחש
יזנ לש העיס תספות רואיתב יזכרמ םוקמ
ן בלה ליבשה ןוויכב תוגרדמב תדרויה ,םיר
־ תולליו תוחווצ .שביה בשעהו םיצעה ןיבש
ם יבלכ תוחיבנ לש םיחטמ ,ביואה לש ארפ
ומד תמירזו ,הזמ—םיינזאה תא תושירחמה
ם הידיו הפופכ םתמוק" רשא ,םיריזנה תוי

ד וגינ הזיא .הזמ—םהיתוזח לע תולכושמ
ה ל ןיא רבדש ,תיריזנה הימודה ןיב ימוהת
ם תלומהו ,ןטקה רזנמה ביבס רשא המחלמלו

ט קשה ךות לא ,זאו" .המחלמה־ילכ לש
ל ש תקהובה ,הנבלה ותפיכ םעמ ,קומעה
ן ודניד תישירח הלעו עקב ,ןטקה רזנמה
"...ןומעפ לש ריעז
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־ גידל ןיזאהל עדוי אוהש יריאמהל הפי ןמיס
ן טק רזנמ לש ןטק ןומעפ לש ריעז ןוד
ה רואית .ברקה תחתירב וילוצליצ תא טולקלו
ה כרב עבוק אוה ףא תוריזנה תכולהת לש
ת ולוק תא םיעמוש ונא דימש ףאו .ומצעל
־ ריטב םירהה לע תובישמ תודמעהו ,ץפנה
ת א איצומ ילארשי לייחו ,םיעלקמ ירוט
, קומעה טקשה דה בלב ראשנ ןיידע ,ותמשנ
ם יריזנה לש תורוחשה תוטוסלה הארמ
־ תיימוד ףיערמהו יטאה םכוליה תיימודו

־ ילכ לכ םיכלוהו םילטב התמועלש ,תישארב
.םנואשו םזגור לע המחלמה
ח תימה חוכב יריאמה חילצה הז רופיסב
. הקומע תיתונמא היווח תולעהל ירואיתה
.וינפל רשא הריציב הנוכנה וכרד וז ילוא

םיריעצה םיבהאנה
, הטאבאואק יראנוסאי ,ןמורה לש ורבחמ
ר פוסה היהו ,ןאפיב םירפוסה ילודג לע הנמנ
ת נשב) לבונ־םרפ תא לביקש ןושארה ינאפיה

ת נשב דבאתהו 1899־ב דלונ אוה .(1968
, ברעמה תונושלל ומגרות וירפסמ המכ .1972

האנה" אוה תירבעל םגרותש ןושארה ורפסו
."םיריעצהו םיב
־ אואק לש וחוכ רקיע הלילעה תמקרב אל
, אלמ רפסה לכ .הריוואב אלא הטאב
־ תוחראו עבט־תוארמ ,ופוס דעו ותישארמ
ן אפיב ורמתשנ ןיידעש ,םייתרוסמ םייה
ת וטעמה תויומדה .םירשעה האמה תיצחמב
ת א םיניזמה ,םיחרפהו םיצעה יפונב תולבוט
ת ושגר ןהל םיקינעמו תוימינפה ןהיתויווח
ממה ,הקיתעה ןאפי תוברת .רשואו קופיס
ת ינרדומה היצזיליביצה תורמל המויקב הכיש
ה ולש ףיערהל ,רבחמה תעדל ,תלגוסמ ,הלש
 לא ףעור הז עגור .התומכ ןיאמ תעגור
ן מ םדאה לש רתויב תוימיטניאה תושוחתה
ן מו םיקיתעה םירזנמה ןמ ,םיחרופה םינגה
. וישעמ לכב םדאה תא הוולמה תודידבה
ה ניאו םדאה תא תללמאמ הניא וז תודידב

;  םיריעצה םיבהאנה : הטאבאואק יראנוסאי *
/  דבוע םע ;דרא יבצ :תינמרגמ םגרית
.׳מע 1972 ; 195 ,םעל הירפס

 אלא האב איה ןיא .ותביבסמ ותקתנמ
ו בלב ררועלו יתוגהה ומלוע תא רישעהל
. רתוי המלש החונמ לא וכילוהל ,םעונ־ישגר
ב צעה ןמ םיקוחר ,םינידעו םיגונ שפנה־יכלה
, בלב קומע תננקמ יפויל ההימכה .יגארטה
. "לומתא לש םלועה" אוה ופוג יפויהו

ח רפל המוד ,רבחמה לש ותסיפתב ,תוילרוגה
ן יא יכ .ויתסב םירשונ וילעו ביבאב חרופה
ו ייחש חמצל אלא הדשה ץעל קר המוד םדאה
־ רתסהבו העניצב םיעקושו הןנעב םילוע
.םינפ
פתמ הלילעה .רתויב יטא ןמורה לש ובצק
ף קונ רבחמה ןיאו ,םישמ־ילבמ ומכ תחת
ב ושחל וירוביגל אוה חינמ .השיחהל עבצא
ע טוקמ והירה טפשמ םיאיצומ םהשכו ,הברה
ם מלועל לוכיבכ עירפמ אוהש יפל ,קסורמו

ם דא לכ רשאכ רבדל שי המ יכו .ימינפה
 ךכל המודבו ...ן ףונה םעו ובל םע חחושמ
, ירבעה םוגרתב םג שגרומה ,ולוכ ןונגסה
. תולגל אלו עינצהל ,תוברהל אלו טעמל אבש
ת ודרח עפשב הטאבאואק הלגמ הז דגנכ
ת ואצויה ,רעצו החמשו םיפוסיכ לש תוימינפ
א ל .םיריעצה םיבהאנה לש םימחה םבלמ
, םיריעצ םיבהוא ןיב וירוביג ורחבנ ידכב
.תמא רבוד םבבלו םהיתושגדהב םינכה
ת יסאלקה תינאפיה תרוסמל ךייש ןמורה
ת וכזבו ולש תינומרהה הקירילה תוכזב
ב יבאב ותישאר .הנשה תונועב ותובלתשה
יתעה התריב ,וטויקב ומוקמו ,ביבאב ופוסו
ה ב םישמשמ שדחו ןשיש ,ןאפי לש הק
ו לבלבתנ אל םלועה־ירדס דא .היבוברעב
י לדבה ןיידע הב םירמשנש ךכל היארו ,הב
ת אשינ רחוסה תב .םהיקודקיד לכל תודמעמה
ת אשינ תירפכה תלעופה וליאו ,רחוס ןבל
ם יכבסמה םינממסה םג .גרוא לש ונב גרואל
י תש .םינשיה םינמורל םייניפא הלילעה תא
ל זמהש תומואת ןה תוישארה תורוביגה
, התיה תיפוסאש ,תחאה .ןהיניב דירפה
ם ידלי־ךושח דימא רחוס לש ותיבל העיגה
י רתיה המתיתנש התוחא וליאו ,םש הלדגו
 לע אב לכה הלילעה ףוסב .תירפכ תלעופל
 תא תנשדמה הריוואה ךותב םולשב ומוקמ
.בוטה ףוסה תארקל ותלישבמו עקרה

.פ .י
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התיה שמשה
ץ בוק םע טרפבו ,םיריש ץבוק םע השיגפ
ה יגמ התא .םדא םע השיגפכ הומכ ,ןושאר
־ ךלה תא ךב רצוא ךדועו ךדימ רפסה תא
ם ימיל .תירישה תומדה ,םלועה־תסיפת ,הורה
ה רדגה ידכ דע תכלוהו תשבגתמ השוחתה
.ותריש לש ,םדאה לש—טעמכ
ל ש ןושארה הרפסב תרזוח האירק רחאל
ך פהש ,הרישה םוחתב לויט—רימש הליצ
ם דאהש השוחת יב הרתונ—תוקתפרה־עסמ
־ רה ךותבכ הכותב אבחתמ הרישה ירחאמ
ה בלה תא יב תודילו ךילשהל ףידעמו שעג
א והש הדבועה דבלמ ךא ,תירפגהו שאה תאו
ן יא טעמכ הלאכש םירבד ךילשהל בהוא
י בגל יתונרקס תא הריג רפסה .יל עודי אוה
. יעצמא־יתלב ןפואב הריכהל ,המצע תבתוכה
חושמה תויוצרפתהה ,בלה־יוליג ףרח ןכש
וצעמ הל ןיאש תואטבתהה ,תויארפהו תורר
י דכ םיבשיתמ םירבדה ןיא ,תורגסמו םיר
ל ש הרורב וא תרדגומ תומד תריצי

.תררושמה
, םתפונתב םייתרגיש־יתלב םיריש םה הלא
. העבהה תודחבו תוירו׳זאמב ,םהלש היגרנאב
ת א םיצרופ ,ןבל־םודא־רוחש—םיזע םהיעבצ
ל אוגימ" :ףונה תולובג תא ,ןושלה תולובג
ו שטירו ידגה תא חקל / שיטפה רירש לעב
ל אוגימ / !גנאד ,גנאד ,גנאד / רהה לא
ה ב ץענו הרענ חקל / ריזחה יתפש לעב
ם דה םרזו / .םדל /—ןנאד ןנאד / רירש
ן ייב תונב והוקשהו / .ןוד ןיד/—ראבב
(27 ׳ע) .״גננוד־גנאד / רוחש
ם ייח־ילעבו םירבג ,םישנ םיסלכואמ םירישה
ם ה םחוכ ,םתוואת ,םתוינימ ,םתוינויחש
ת א ,םרג־רכיא םיאצומ ונא ךכ .םהינמיס
ת א ,הלנעוצמ הנאוזה הלזומיז הלזומימ
ו יופמיש אבא תא ,לזרבה םד לעב לאוגימ
ם יבאז םיאצומ ונא .דועו דועו ,ןאפי ץראמ
ם ילעפ לש הלדנ־יתלב רחבמ ןכו ,םירוושו

: םיינקעצ םייומידו םיינוציק םייביטקא
תלדב" ,"ינטרס קושיפב ורעפנ םייקושה"

ו צר םה םא .דתיה שמשה :רימש הליצ ♦
ר יינ ילעפמו םילעופה תירפס ;(םיריש)
.׳טע 1972 ; 100 ,הרדח

ת ולעה" ,"הנישה תא יל חתפו חתפמ דריג
־ תופוחסו ,תוקובמהו תוקלובמהו תולבהו

/  —ןיעה־תוקולדו רשבה־תוקולשו ,רעשה
ן רשב םפרב ופלעתיו / ןהיסיר ךופב והוחרמי

."הלולגה ושא ביבס
י דכ דע העיגמ ,תצרפתמ תינשוח הריש יהוז
ונגס הריכזמ ,תומייוסמ איש־תודוקנב קוביד
וויעב תלבוגו העדותה־םרז לש הביתכ תונ
, םישנא ןיב רשקה ,תושגרה ,םייחה .םית
, תוומהו םייחה לגעמ תא םיבבוס םלוכ
, םירשב־תוואתב יוטיבל םיאב םייחהשכ
ת ושימג .םימד ,תושיטר ,תוחיצרב—תוומה
ק לח םה לוצליצהו הזירחה ,יוטיבהו ןושלה
ל ש תחתורהו תחלוקה המירזה ןמ דרפנ־יתלב
.הלאה םירישה
ה פודר ,הרישב םימיא־תשוחת ןימ תכלהמ
ד ליה" :המיהדמ ,ןינע תררועמ ,תפדרנו
ה ז ומוגרהש / ומאו ומיבאל תחתמ ,ןכרנ
/  .חפיתה שרחו / ושאר לעמ / וז תא
( ותומלשב ,52 ׳ע) ."הפ־לש־תיחופמב
ת יגושלה־תירציה הקתפרהה תשלוג םשו־הפ
ה תועמשמ תא תחפקמו הקיטבורקאה םוחתל
. םירחא םירישב תמייקה תינועבצה־תיצראה
סקאב םיחתופה םירישל תיסופיט וז השילג
ה מכח־ירמאב ,"תויפוסוליפ תוקרבה״ב ,תומוי

ה מ תויהלו ןופלטב רבדל רשפא־יא" :ןוגכ
ו נלכאש תורמל" וא ;״הפיה השיגפב ייהתש
ו נחנא םאה 7 םיעדוי ונחנא םאה / ירפה ןמ
ן יבהל" וא ;״ז םיעדוי ונחנא םא / םיעדוי
ב וט אלשכ" ,"הוורו בער תויהל ומכ הז

. ..םעפ לבא / אל וישכע זא :בושחל רוסא
ה יהש המ יכ / .היהי םעפ לבא ...םעפ לבא
ה לאה םירישה ןמ םיברב .׳וגו ,"היהיש אוה
ה נשוש איה הנשוש" גוסמ םיטוטהל םילעפומ
ם שודיחו םמעט רס רבכמש ׳וגו "הנשוש איה
.הקוחש עבטמ ושענו
רתמ תררושמה םהבש םירישה יניעב םיפי

ד חא ןינע לש שיגרו יתיצמת חותיפב תזכ
ט ירט" :״המישוימ״ לשמל ומכ ,ותומלשב
ל וקמרב / יל רופיצ לוק טטור / ילטטירט יל
ר ופיצ םעפש / יל טטור / ילירט / .ץע ילב
ץ מחנ / ףסכה־ריוואב ךא / ...יתייה ינא םג
י ל טטירט / ץע ילב רופיצ לוק / בצעב
ומכ םירישב ."תתייה תא ם־ע־ם / טטירט
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א לו רמוחה םע תררושמה הדדומתה הז
ת א ףוחדל תואצמההו־םילמה־רציל התשרה
.חור לכל והורזסיש תוגספלו תודרומל רישה

.ג .צ

םידרו־ימ
ם יבצמ ראתל םיאב זפלת ןועדג לש וירופיס
ת ושפנה לע דומלל שי םהמש םירדגומ
ז כרל תנווכתמ תירואיתה וכרד .תולעופה
ם יקיזחמה ,םיימעפ־דח םיעוריאב רוקרזה תא
־ יתלבו תיקלח הלילעל חתפמה תא םכותב
י דיב תעייסמ הרצקה הקיפאה .תמלשומ
ת א ריבסהלו העיריה תא ביחרהל זפלת
. םיבר םינוג האלמה הריוואל ףסונב ,ויתונווכ
ועמה ויתונורכז לא גילפמ אוהשכ—םימעפל
ת א רזחשמ אוה—ילארשיצראה ףונב םינג
ת א םיזע םיעבצב רייצמו ותודלי תוארמ
ם יקסועה םירופיסב .םימיה םתואמ ויתושוחת
ם תוא השועו רבשמ־יעגר זפלת הלעמ הווהב
שיא חותינלו תויומדה תפישחל הניפ־ינבא
ר שא ץבוקבש םירופיסה יגוס ינשב .ןתוי

א וה עדויו רכינ ןורשכ זפלת הלגמ ונינפל
.רצקה רופיסה לש ותמקר תא םוקרל
ת א םיאתהל רבחמה לדתשמ הלילע לכב
ם ירואיתב .ןתוליעפלו תויומדל ןונגסה
ל ש יווהל ןמאנ אוה ראשנ תודליה־זוחממ
־ ןועש" רופיסה לש החיתפה םצע .הוקת־חתפ
ת ישאר לש תולוקו תוארמ רבכ האלמ "לוחה
ם יפיקמה ,תוומ לשו םייח לש ,תירחא לשו

, תזזפמ רוא ןרק ,תירחש טטר" .הלילעה תא
ו מכ תרהוז תלכתו הלודג שמש ,בהז ימתכ
. םיימשב םד ,םימודמד רבכו ,ץק־ילב־דע
. בלב תרומרמצו הכשח המיא ,תורדק רבכו

ד ה .םולחכ ,גומנ ,לזוא .רואה הלכ ךכ הנה
ן וראה .דונ־רופיצ יפנכ קשמ .םיקוחר תודשב
, םירדעמ תושיקנ .ידמ רהמ דרומ אוה םג
. חוחת ,רוחש ,יבובגר .ולוק־יהנ ןתונ רפעה
־ יקתפכ ,םיבוהצ םיסכרפמ םילעה .תוומ־רפע
גרמה ,סיטה־יחרפ לע חונצו ףחר ,םימוחינ
.חור־תיימה ,הלבא םוד־תדימעב םיבור םיל

ופיס) דיעס־טרופמ םידרו־ימ ;זפלת ןועדג ♦
;  1972 ,םילשורי ,םלש תדוגא תאצוה ;(םיר
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ם ילולבש .תכלש .ןושאר םשג .ץווכתמ ויתס
ל כות בוש ,םילאילחנו םיברוע .תונוזלחו

ר בכ רמוא הז אובמ ."לוחה ןועש תא עומשל
ם דה .הלילה תאו םויה תא רשבמ אוה .לכה
ד קומה אוה ,תרחונה תלכתה בלב ,םיימשבש
.תויומדה בלב רשא תופירחה תושוחתל
ה נויגהב הלילעה תכשמתמ וז החיתפ רחאל
. יגארטה ץקה לא האב איהש דע ,ימינפה
ל ש וכרד לכב תטלש וז תויגארט ןיא ךא
ה גופ לוכיבכ תעדה תא חיסהל ידכ .רופיסה
ה ידגארטה זאו ,םיידדצ םיניינעל זפלת
ר חא ןיממ םיעוריאל המוקמ הנפמו תחזומ
ת ועצמאב רמשנ יתלילעה רשקה .ירמגל
א וה קוחר הרואכלש ,דוהא חאה לש ותומד
ה שעמל ךא ,הלילעב תיזכרמה תומדה תויהמ
ו תומ תשחמהו ,יולגהו םלענה הרוביג אוה
ה לילעה לש התישארבו הפוסב תגצומ סייטכ
.םשור־זע חרואב
־ יסב רומש "קיתע" ילארשיצרא יווה ותוא
ו יתוחיר םהבש ,זפלת ןועדג לש תפצ־ירופ
ע דוי .הריוואה תא םימשבמ ןשיה בושייה לש
רדומה ותביתכ םע םתוא "בברעל" רבחמה
, תויח תויומד תאלעהב םהב עייתסהלו תינ
־ רצק אבס" .הלילעה תא תורישעמה ,תוינרע
ת אז םעו ,השקונו קצומ סופיט אוה "םייפא
.הביח־ררועמ
ם יקחרמל זפלת גילפמ םירחאה םירופיסב
מועה םישנא (הארנכ ,ונויסנמ) ראתל ידכ
ם וקמה ןויבצ .רכנ־תמדא לע םלרוגל םיד
־ ותפנ תאלעהב בושח דיקפת ןאכ םג אלממ
ו יא הלא םיפוגבש אלא ,תויומד לש ןהיל
ט לוש אוהש הדימ התואב טלוש רבחמה
ו אכ ררועתמ םעפ אל .ולש וצרא יפונב
ת או וירוביג תא לכיע אל זפלתש םשורה
.ךרוצה-יד םהיתולילע

ריעב םדקומ ביבא
ם ימדוקה הירפסמ העודי קראטש הירלאו ר״ד
׳ תונחמב תוומ לעו םייח לע הירופיסמו

" ריעב םדקומ ביבא" הרפסב .םייצאנ הדמשה

ר יעב םדקומ ביבא :קראטש הירלאו *
.ימע 1972 ; 278 ,דקע תאצוה ;(ןמור!
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ת ילארשיה תואיצמה םוחתל הגילפמ איה
ינמ ,דבלב תחא הרוביג תדחימו וננמז לש
. הרבע לש םימיאה־תויווחל ,תונחמה תולוצ
ל ש הריוואב תומשונו תויח תורחאה תויומדה
א לש ,תישארה הרוביגל ץוחמ ,ביבא־לת
ו רבע התודלי תונש ךא תונחמב םנמא .דתיה
ה אושה .המחלמה ימיב הירגנוהב הילע
ת חתמ תרבחמה לש יוושכעה הרופיסב תמייק
ל ש םויקה־תויעבל תיתשת איהו חטשה־ינפל
.ונרודב םידוהי
ת וגוזה תעברא לש םהייח םיארנ הרואכל
ת ילמרונ הירלקפסאב ןמורב םיראותמה
עמלש אלא ,םיבר החפשמ־יאתב תלבוקמה
, ידוהיה תיבה .רבשמב םייורש םלוכ הש
ה נורחא הרודהמ היה ,םיחאה־םינבה ולדג וב
ם ויקה .וסרהנש םייתרוסמ םייח־יסופד לש
ם ירוהה תושרמ םיריעצה תא איצומ ינרדומה
ר תויב חילצמה ןבה הקוודו .םלרוגל םדימעמו
 ךשמנ .רתויב לודג ונולשכש אוה—אפורכ
ת א םרוהו ונממ םיקזחה וירצי רחא אוה
ז  אטחי אלש ןבה השעי המ ,ןכאו .ותיב
ן יאו ,םיססות וירציו ירבגו הפיו אוה ריעצ
ת ארקל תענמנ־יתלב הכילהמ ומצע ענומ אוה
ת בהואה ,ותשא לש הייח ןברוחו ותיב סרה
.השפנ לכב וירחא הכורכו ותוא

ל כש ,תורחאה תויומדה לצא תמייק וז הייטנ
ר שואה רחא תפדורו המצעמ תחרוב ןהמ תחא
ן מיסב דמוע ןמויק .םירחא לצא הל הארנה
ם יחונה ,םיינוציחה םיאנתה ףרח העיקשה
ם יאושנה תוגוזה ןמ דחא לכ .רתוי וא תוחפ
ן יא השעמל דא ,ולשמ תיב לוכיבכ םיקמ
. ותליפמ היוצמ חור לכו ,לד להוא וליפא הז
־ אטש ר״ד לש ןמורב תויושחרתהה ריצ והז
ת תל הב יד ןיא דבלב םויקה־תמהלמ .קר
ל כה .םיריעצה תוגוזה לש םהייוואמל קופיס
ר ודה תא תנייפאמה תישפנ הכובמב םייורש
ה יוור תילארשיה תואיצמה .האושה רחאלש
ן ניאו םינפבמ תומסרכמה תושק תויוטבלתה
 םדא לש ותודידבו ורוכינל הכורא תולעמ
ה לגמה הידגארט תכפוה היעב לכ .וננמזב
ן יינמ םישרש ןיאבו ,תימויקה תושילתה תא
ם יחרפ ,םיפנע ואובי ןיינמו ,ןתיא עזג חמצי
ז  םייחה לש םפוג םהש תוריפו
־ שוא "הטינאלפ״ב התזח הרשבמש ,האפורכ

ה עדותה יכובמב הניחבמה תרפוסכו ,ץיוו
ת ולעהל קראטש הירלאו החילצה ,תישפנה
. רודה יעגנמו ונייח תוארממ םיבושח םיעטק
, ידמל יטא הלילעה לש החותיפ תאז םע
קבמ ןונגסהו ןושלה ןמורב םיבר תומוקמבו

.ןיאו—ןוקית םיש

םליאה תיג
־ חרוא תא ףקשמ ינועבט המלש לש ורופיס
־ שע ינפל לארשי־ץראב םינמית לש םהייח
ם ינמיתה־םרכב לדגש ,רבחמה .םינש־תור
י תרוסמה יווהה תא בטיה ריכמ ,ביבא־ לתב
ו יח םה .ןמית יאצוי ברקב רמתשנש דחוימה
ופד םייקלו ףיסוהל וסינו םהלשמ "וטיג״ב
. םיבר תורוד םהילע םילבוקמ ויהש ,םיס
. םהמ תוקזח ויה םוקמהו ןמזה תוחורש אלא
ה פוריא לש החרזמב הלכשהה התשעש המ
ו מכו ,ןמית יאצויל "יבושי״ה יווהה השע
ל ש וצורימ תא בכעל םיצמאמה לכ ולשכנש
ת ונויסנ והותב ולע ךכ ,ןילופבו היסורב ןמזה
ר ומשל הידבכנו הדעה ימכח ושעש םישאונ
ת ירוקמה םתוברת תא םדיב רוסמלו הינב לע
.םאצומ־ץראמ םהמע ואיבהש
ב יבסמ ינועבט המלש רפסמ וז הצירפ לע
ו לע אלש םיאושינ .תחא החפשמ יעוריאל
, ןולשכל ונודנש היה עודי שארמ רשא ,הפי

. דתיה םהייחב םכרדש ,םידלי השולש ודימעה
ה דילמ םליא היה באה .רתויב הרמו השק
 הרמעתהש ,תגרוח־אמא לצא הלדג םאהו

ו צר .תוגרוח תוהמא לש תרוסמה בטימכ הב
ל ש םתייעב תא רותפל םינמיתה םימכחה
י פלש ,הריעצה תא וגויזו םיריעצה ינש
. םליאה ריעצל ,תרגובמ התיה רבכ םהיגשומ
ה לע אל גוויזה ךא ,תובוט ויה םהיתונווכ
ה רכנתהו הלעבב הללעתה .דשאה .הפי
א ללו תיב אלל םידליה ולדג ךכו ,הידליל
ד חא ןב ,הער תוברתל האצי תבה .םירוה
ל ש הלופיטל הכזש ,ינשה וליאו עשופל היה
. ץוביקב ומוקמ אצמ ,תילאיצוס תדבוע
־ חתה םלועה תאלחמ תבה הלאגנ ןכמ־רחאל

; (רופיס) םליאה תיב :ינועבט המלש *
183 ,דחואמה ץוביקה .׳מע 1972 ; 
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 ינשה ןבהו ,בטומל רזח עשופה ןבה ,ןות
.תיב ול הנבו אבצב תריש
 הריוואב ולוכ לובט ינועבט לש ורופיס
לופ הברה .זאמ םינמיתה־םרכ לש תירוקמ
 לצא ומייקתנש םע־ירופיסו תונומא ,רולק
 ותודע יפל .רופיסב םיעקושמ ןמית יאצוי

 תונשב רופיסה לש ותישאר" ,רבחמה לש
 תומכסומה ןיידע וגהנ ןהבש ,םישולשה
וסמ ןתוא—םתולגמ םתא ואיבה ןמית ינבש
 תוברת יסכנ תשרומ ,םינש תואמ תונב תור
 —םינוש םיטבש לשמו תונוש תופוקתמ םירקי
 םרכב וררש ןיידע .ןמית ינבמ אלש םג
 ,םאו בא דוביכ ,םיער תבהא ,םיימשה תארי

 םע דבב דב ,הדובע ייח ךרעב הנומא
 םהב וברעתנש ,תונומאו םיגהונ ,םיסומינ
."לפטהו רקיעה
 לש ובלל ךכ־לכ רקיה ,הזה םלועה לכ
 תומכסומה לכ" .םימי ךיראה אל ,ינועבט
 בא .החפשמה הנבמ םתאו—םיסיסרל וצפונ
 לטבל וצלאנשכ ,םמלוע םהילע ברח םאו
 הרעפנ הנש לכו ,םהינב תעד יגפמ םתעד
 ראשנ אלש דע ,םינבו תובא ןיב השדח םוהת
 יסחיו םיגהונ ,רסומ לש תרוסמ התואל רכז

."םינבל ליחנהל ושקיבש ,שונא
 ןמית ינב לע תרפסמו הפיסומ הלילעה
 ןשיה םמלועש ,םייחה יכרדב םיעותה םיריעצ
 לש ושמש םהילע החרזש דעו םהילע ברח
 םיטעמ קר .הלפא־תולילב ועת שדחה םלועה
 הדובע־ייחל ןוכנה ליבשה תא ואצמ םהמ
.דובכב הסנרפלו

.ס .י

המודאה גורומזתה
 לע ידועת רופיס איה "המודאה תרומזתה"
 הפוריאב הלעפש תיטייבוס לוגיר־תשר
 רקחמ הז ןיא .הינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב
 .םייעדמ םיללכ יפ־לע ךורע יביטקייבוא
 רמוחל שגינ ,ורפ לי׳ז ,יתפרצה רבחמה
 לעב אוהשכ רבדב םיעגונה תא ןייאירו
 ־וציקו תופירח ולא ןיא ךא .תומודק־תועד

 : םוגרת ; המודאה תרומזתה :ורפ לי׳ז *
4 ,םילעופ תירפס ;ימע־ןב ןמחנ 94 . ׳מע 1972; 

 ערה ,ינשה דצה תא הארי אלש ידכמ תוינ
 ורפ לי׳ז .תיצאנה הינמרג תא—רופיסה לש
 אוה ;תוחבשתבו תוצמשהב גילפמ וניא
 עפשוה קפס ילבש ףא ,ורואיתו .ראתמ
 -יטנאה םג הארנכו תויצאנ־יטנאה ויתועדמ
 תושפנה לכ .תעדה לע לבקתמ ,תויטסינומוק
 ,םהיתויעב לע םדא־ינבכ תועיפומ תולעופה
 םידיחיה .םחוכ ייוליג לע ,םהיתושלוח לע
 םיינומלאה הידקפמ םה תמאב םיצמשומה
 תא ,ןייאיר אל םתואש הבקסומב תשרה לש
 ץמאתה אל םהילוקיש תאו ארק אל םהיכמסמ
.ןיבהל
 םידקפמה :הרואכל ההימתמ הדבוע תטלוב
 םיראותמ הינשה םלועה־תמחלמב םיצאנה
ורה םידקפמה ןמ רתוי ישונאו יבויח רואב
 ךותמ רבדה השענ םא קפס .הבקסומב םיס
 רבחמה יכ רתוי הארנ .תעד־לוקישו הרכה
 אלש וא קדצב ,םשרתה םיצאנה םע שגפנש
 יפכ םתוישיאב םיישונאה םידדצה ןמ ,קדצב
ותמה תוערואמה רחאל בר ןמז ול ולגתנש
 םיסורה םידקפמה תא ,תאז תמועל .םירא
 ,תאז .ידממ־דח ורפסב םרואיתו ריכה אל
 רפוס לש וחתפל תברואה הנכס ,הארנכ
 עגמב אב אלשו םילבגומ ויתורוקמש ידועת
.תוראותמה תויומדה ןמ קלח םע ישיא
 רהצומ טסישאפ־יטנא וליפאש ,הינש הנקסמ
 ,ומצע אוה דיעמש יפכ ,וירוהש ,ורפ לי׳זכ
 תא ךכרל יושע ,"תרחא תרומזתב ונגינ"
 .ותרקב יאשומ םע ישיא עגמ ירחא ויתודמע
 הביתכ לש תיגולודותימ היעב ךכב הלגתמ
 ישיא עגמ :תיאנותעו תיתורפס ,תידועת
 יפ־לע .תוינורקע תודמע לש ןצקע תא ההקמ
 יפ-לע ;חצר־יסדנהמ םיצאנה ויה םהישעמ
 הרטמל םימחול םה ורפ לי׳ז לש ורואית
 שי תיתייווח הנבה לכב .הניבהל רשפאש
.הקדצה לשו תוהדזה לש בוטרוק
 ,ונתוא דחוימב תניינעמ "המודאה תרומזתה"
 דלופואיל ,ידוהיה הדקפמש יפל ,םילארשיה
, 20־ה תונשב ונצראל אב ,ןילופ דילי ,רפרט
 תיטסינומוקה הגלפמה תרגסמב ןאכ לעפ
 אלפב ןאכ בשיש רחאלו ,תילאגיל־יאה
6 ןב ותויהב ,םויכ .תפרצל רקע ב שוי ,9
 םשמ רוקעל ותוכז לע םחולו ןילופב רפרט
וישעמבו ולרוגב ,וייחב .לארשיב בשיתהלו
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 ־ףוצר ,יגארטה דיקפתה תא רפרט למסמ
 תומחלמב םיבר םידוהי ואלימש ,תוריתסה
 םעה לשו םירחא םימע לש םיקבאמבו

.ידוהיה
 חילשכ רפרט לעפ הינשה םלועה־תמחלמב
 ,תאז םע .ידוהיכ אלו תיטייבוסה היסור
 לוגירה־תשר ישארמ ןוגה קלחש איה ההימת
 ,החילצה וז תשר .ויה םידוהי ודוקיפבש
 התואב תינמרג־יטנא תשר לכמ רתוי ,הארנכ
 ןוטלשה יזכרמלו ןילרבל הרדח איה .תע
עהש תועידיב .הפוריא תוריב לכב יצאנה
 לש םתודע יפל ,םיסורל הליעוה הריב
 .תודגוא הברהמ רתוי ,םיסורה לשו םינמרגה
 רפרט הקוודש בושחל םוקמ ןיא םולכ
 םינויצ־יטנא םידוהי ,םיטסינומוקה וירבחו
 ומרתו םיצאנב ומחלנ ,"םיימואל״־יטנאו
 ואשנש "םינמאנ" םידוהימ רתוי םתסובתל
 ו הרוזפבו לארשי־ץראב המרב םתוימואל תא

.ש .כ

יתיב־ינב לכ םשב

 ,וצרת םא ,וא ."האוש־רפס" דוע ,הרואכל
ודגה םייח וירחאמש רבג לש היפרגויבוטוא
 לבס ,םיבואכמו הקתפרה ריעצ ליגמ םיש
 רשואו החונמ ףוס־ףוס אצמ רשאכש ,הרובגו
 השולשו הבוהא השא םע ,דמח־הוונב החוורו
 וגיצהו רזכא לרוג וב תחינ בוש ,םידלי
 שואיי־זוחא ,ףורש ,לוכש ,ןמלא : קיר ילככ
 רבד טעמכ דוע ול ןיאב ,םיתועיב־ףודרו

.םייחל־ונועגשו ונוצר־חוכ דכלמ
J ונינפלש רפסה היה דבלב הז קר ול דא— 

 רפס רביח אל ןכל־םדוקש םדא לש ויודיו
 הינממסל םירפוס־תמכח ול הרזו וימימ
 אל התע יכ היה דבלב הז ול—הינוניגלו

 לדבה ילב ,ויארוק בל תא בר חוכב לטליט
 םיצוק־שאכ ותרושב הטשפ אלו ,אצומו עקר
.םגרות הנושללש ץרא לכב
 ,המודמכ ,דומעל הב ןיא תומכחתה םוש
לש הז ןוגכ יעצמא־יתלב הרידח־חוכ ינפב

 םשרנ) יתיב־ינב לכ םשב :יירג ןיטרמ *
 ;רימא ןרהא :םוגרת ;(ולאג סקמ ידיכ
׳ .מע 1972 ; 328 ,םילשורי ,ןוסלוקינו דלפנדייו

 .ורופיס לשו יירג ןיטרמ םויכ יורקה שיאה
 ןימכ םלוכ־לכו ,םה דחא ורופיסו שיאה
 ־יעב םמהמ ,ותמצעב יאמק ,שדוחמ רושיא
 ־תוברתש םיינושאר דוסי־יכרע לש ,ומור
 םהב תרמעתמ תמכחתמה־תינמכחה וננמז
 ,היתופילק ללשל תחתמ ,תאז םעו ןובאיתל
 םיכרע םה הלא .םהילא השפנ תאצוי ומכ
קעו לבס־רשוכ ,ןוצר־זועו חור־תרובג לש
 הדימע־ןסוחו תודדומתה־שושמ ,האג תונש
 תונוביר לכה לעו ,רשואו החלצהל הקושתו

 .םילא לומו לרוג לומ םדא לש תיאתמורפ
 סותאה ימוחתל רבעמ םה הרואכלש םיכרע
 ,םה ןיא םולכ—תאז םעו ,דחאכ הקיטתסאהו

 ן קידצהו הפיהו בוטה תילכת ,םיוצימב
 יירג ןיטרמ שרופ רסומ־דיגמכו ףיטמכ אל
 תולילע הברה ןיאש םכייחו ,ותלילע תא
 ,הלשבה ותמכחב לבא .הומכ הלילע־תושודג
 ןיא ,הבהאו האנשו האלת הדומלה ,תרגובה
 ,הב לפוקמה חקלב שוחלמ םוטא אוה
 םייחה־ןויסנמ תלוזה לא תנרוקה הרושבב
 .והומכ ןיאמ ישיאהו ,חושקהו סוחדה הזה
 ,עדונ ינמרתלא קוספ לש הסריג־יונישב ,ןכא
 םיחבושמ שי יכ הז רפס לע רמול רשפא
.והומכ חבושמ ןיא לבא—ונממ

.מ .י

 לארשי־ץראב םוי־םיי ייח
ט״יה האמב

 םוחת ותואל ךייש םוי־םוי ייח לש םרואית
 רזגימ ,"תירמחה היצזיליביצ״ב קסועה רקחמ
 תאצוה ."תיתרבחה הירוטסיהה" לש דחא
 םירפס העשת הכ דע האיצוה "רפסה םע"
 ויזכרמל קיתעה םלועה לע השש—הרדסב
 התיווהב ןמז־יבטק ינש לע השולשו םיבושחה
 האמהו ך״נתה תפוקת :לארשי־ץרא לש
.ט״יה
 תודוסי המכ (םימעפל) םירסח הלא םירקחמ
 םיקיודמ םה ,תירוטסיהה הביתכה לש םיינויח
 דא ,דאמ םישבי םימעפו רשפאה תדימב

 לארשי־ץראב םוי־םוי ייח : רוציבא לאומש ♦
 + ׳םע 1972 ; 370 ,רפסה םע ; ט״יה האמב
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ה עידיל רתויב בושח דממ םיפיסומ םה
ה מוד "םוי־םוי ייח" לש רקוחה .תירוטסיהה
א והשכ והשלכ םוקמב רקבמה רבוע־עסונל
ת ומשרתה םשורו ןורפעו ןטק סקנפב דיוצמ
, םיקוושב ןוזמה יריחמ :טלחהב תיאזורפ
. רכו תיבה־ילכ ,הרובחתה ילכ ,שובלה יגוס
ה פי ררבתמ רקחמה אשונ רוציבא לש ורפסב
, ןועמ רמולכ ,םייח תוחרא : םיקרפה־ישארמ
, ןתמו־אשמ ;רוצייו הדובע ;שובלו ןוזמ
חתו הלבוה יעצמאו ; םיפילח־יעצמא רמולכ
.הרוב
ה בורמ תוצירחבו הדיקשב ךרוצ שי יאדו
־ רמוחמ תושורדה תועידיה תא טקלל ידכ
ו זש םג יאדו .ףיקמהו ינושארה תויודעה
ת ויושע היתואצות ןיאו דאמ הרופא הכאלמ
, הרסח תירוטסיהה העידיה הידעלב ךא ,קתרל
ר קוחה .תוילאירה דסמ תא ,רבד לש ופוסב
י ביטקייבוא ילוא אוה "םוי־םוי ייח" לש
ר קוס אוה ;רחא ירוטסיה הקוח לכמ רתוי
־ גיא״ה) יאצמה תא ראתמו קדובו הנומו
, העד תווחל בייח אוה ןיאו םייקה ("רטנוו
ק פס ילב .תואצותו תוביס שפחל וא ךירעהל
ת מאל וא דירפהל ורקחמ תואצות תויושע
־ אטימו תוטשפומ תוירוטסיה תוללכה הברה
ה פוקתל עגונב תולבוקמה טעמכ־תויזיפ
.הינב לש םהייח־תוחרא לעו הנותנ
ה נורחאבש הפוקת ,ט״יה האמב קסוע רוציבא
ם יירוטסיה םירקחמב הל שרדיהל םיברמ
י כ שיגדהל שי ךא .דבלב םהב אלו—םינוש
י מעטמ ט״יה האמה לא הנופ וניא רוציבא
ה שיג לש םימעטמ וא ןאכמ היגלטסונ
־ דחאה ודיקפת .ןאכמ תיטילופ־תירוטסיה
ב רימבו תומלשב ,הכלהכ אלמתמה—דיחיהו

בועו תיתטיש היצמרופניא רוסמל—קוידה
ו רפסב אוצמל יושע ארוקה יכ רורב .תיתד
ך א ,םיעיתפמו םייטנקיפ ,םינוש "םיקומיצ"
ר זע אוהש ,רפסה לש בושחה וכרע הזב אל
ו נצראב ט״יה האמה לש הירוטסיה ןיא בושש
ת וילכלכה תורומתה .וילע רתוול הלוכי
ה אמב לארשי־ץרא תא ודקפש תוירמחהו
ואצות רשאו ,תוביקעב לבא טא־טא ,ט״יה
ן יב האוושהה ןמ קר רוריבב תולגנ ןהית
, ןאכ תולבקמ ,התירחאל האמה לש התישאר
ם ייוניש :יאזורפה־ילאירה דממה תא ,רומאכ

־ לקנו ץוחה ןמ םיאבה ירמחה ףונב םינטק
ה ורישכי ומכו לארשי־ץרא לש התיווהב םיט
א ובל תשגרתמה תישממה הכפהמה תארקל
.ןכמ־רחאלש האמב הילע

.י .ש

יניס
ם יאנטוב ,םיגולואיכרא ,םירייס ולכי זאמ
ם תצק ,םילארשי םבור—םייעוצקמ םימלצו
ן ומישיה יבחרמב םהינרפיצ ץוענל—םירז
195־ב יניס לש רבדמה־תואנבו 6 / ־ יצח לחה 7
ל ש ותעדותב סופתלו בושל בלמ חכשנה יאה
ז אמ ילוא עדי אל והומכש םוקמ םדאה
ארב .תיניטנזיבה תורצנל תונושארה תואמה
ם ירקחמ אופא ולחה 60־ה תונש תיש
ה ינמרג ,הילגנאב עיפוהל יניסב םניינעש
ה פיסוה ,ןבומכ ,1967 זאמו ,תוצרא ראשו
ע בק לש יפוא השבלו םידממ העפותה
.טעמכ
, הכ דע יניס עיפוה םיילארשי םימובלאב
ת וכרעמ לש ןרואית תרגסמב קר ,םצעב
ו א םייאבצ םימלצ ידיב ומלוצש יפכ ,ל״הצ
! ושאר םובלא אופא אוה "יניס" .אבצ־ירורג
ך ותמ שגומו ירבע להקל דעוימה וגוסב
ר חאלו .תבהואו החונינ דיב ,"תיחרזא" הייאר
, ותוושהל רשפא יכ הארנ ריהזו ןותמ ףודפיד
ה ריצי וזיאל ,הריתי המזגהל ספתיהל ילב
ם צמוצמ) לילמתה הבש תילאקוו־תילקיזומ
" הקיזומ״ה ,ןולא הירזע תאמ (ינוכסחו
ב וציעה־ינמא יריחבמ) ןורוא רשא תאמ
ה מרב םוליצ־ינמא—"םיעצבמ״הו ,(לארשיב
ו ימוליצ תאז־לכב ,וניוצי דחוימב) ההובג

. (ןבל־רוחשב ןה עבצב ןה ,בוש םקימע לש
ק ר ,םשו־הפ ,יב ררועמ תוגייתסה לש הדימ
ה רימאב חתופ אוהשכ ,לשמל ."לילמת״ה
י לונ יניסב" :ןוגכ ״תיטארטיל־תימואל״

ה ירזע י״ע ראותמ ;םימודקה רבדמ—יניס *
ה ירזע ,יקסבורטסוא יחצ : םימוליצ ;ןולא
; בוש םקימע ,ברע ימע ,םע־רב הכימ ,ןולא
׳ הפיח ,הנומקש תאצוה ;ןורוא רשא : בציע

.׳טע 1972 ; 168
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ן ורחא רוד עווגל םת ןאכ ...ידוהיה םעה
. "הלואגל ןושאר רוד דלונ ןאכו ,דובעישל
 רטעל האי ויידעש םירבדה גוסמ הלא ירה
מדזהב ,ץוביק לש לכוא־רדח (!ילוא) םהב
־ אלש םיארנ םה לבא ,המיאתמ תיגיגח תונ
, יושעה םובלא תרגסמב םניינעל־אלו םמוקמב
ת חטובו תיניצר ,תיעוצקמ דיב ,לכה־ךסב
ו תלאשמ יתוא תממוקמ ןכ ומכ .ךכ־לכ
, ןולא הירזע לש "תיטנסרטניא״הו הדוסחה
ה חיתפה־ירבד םויסב ,עבטה־תנגה שיא
ל כל תורשפאה ראשית דימת״ש קר אל—ולש
 אלא ויפונמ םשרתהלו יאה־יצחל אובל "םדא
ל לגב ,ולש תוינושארה עגפית אל״ש םג
־ גומא ."םדא־ינב לש םיפלוחו םיירקמ םיכרצ
 אל םימי־ךרואלש איה ,תוחפל ,ונא־ונת
ל ארשי לש הלעתה־לובגבו יניסב םולש ןופי
־ יגב םיפלא־תואמ תוחפל יאב ובשיי אל םא
. "םיפלוחהו םיירקמה" םהיכרצ לע ,םדא
ת חא עבט־תרומשכ יגיס תא רמשל שקבמה
ב טומ ,הדשה־תייחלו־םיהולאל־האלפנ ,הלודג
ק פס םהילע םגו .םירצמה ידיב ונריקפיש ול
.םלש בלב ךומסל לכוי םא
ה אלממ הזכ םובלא לש ותעפוה םא עדוי יניא
, יל ירב .ךכ תווקל שי .ישחומ "ךרוצ" הזיא
ו יאור בלב רוציל יושע אוהש ,םוקמ־לכמ
ת א ריכהלו תאצל ימינפ "ךרוצ" ויקיזחמו

א ל ןיידע םא .הנושארה תונמדזהב יאה־יצח
.ןכ תושעל ומידקה

.ח .מ

גוינאיסא־ורפאה העונתה
ה קירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש־ןוכמ
ה תע םסריפ ביבא־לת תטיסרבינוא דילש
ת ויושעה תוירוקמ תויפרגונומ לש הרדס
־ יאה לש השדחה הירוטסיהה תנבהל םורתל
ה עונתה" לע ,ןהמ תחא .הווהב ויתויעבו רוז
ע ודיה ,יחמק דוד ר״ד רביח ,"תינאיסא־ורפאה
,ויחא םע םבתכש ,תילגנאב םימדוק םירפסמ

♦ David Kimche, The Afro-Asian 
Movement, Israel Univer. Press, 
Jerusalem 1973, 296 p.

י נש" ,"רתס־יכרד") יחמק ןו׳ג יאנותעה
י לבב ןד םע בתכש וא ,("העבגה ירבע
ם ג רוא ואר הלא לכ .("שאה תפוס")
.תירבעב
לע ,היתודלותבש ,תינאיסא־ורפאה העונתל
־ הרצק הירוטסיה ,הז רפס ןד התדיריו התיי
ם לועה" תוצרא וגישהשכ המק איה .סחיב
־ תמחלמ רחאל ןתואמצע תא "ישילשה
י רפ ,רבחמה תעדל ,.דתיהו ,הינשה םלועה
זמה ןיב "הרקה המחלמה״ו היצזינולוק־הדה
ד חאתהל ולכי ולא יתשל תודוה .ברעמהו חר
, תותד ,תופש ןהל רשא תוצרא תחא העונתב
־ ולחל םינוש ,םיסרטניא םג םיתעלו ,םיעזג
, המיאתמ תינמז הרוטקנוינוק התיה .םיט
ל ש םיפתושמ םיינמז םיסרטניא םג ילוא
ינולוקה תונידמה ןמ האלמ תואמצע תגשה
. ךכב יד היה אל םימי־ךרואל ךא—תוילא
ה ברה בר היה העונתה ירבח ןיב דירפמה
־ תונידמה לש םיסרטניאב ןה ,דחאמה ןמ
. היגיהנמ לש םהיתופקשהב ןה תורבחה
 הער הרקה המחלמה התיה ונ־ואל וא ורהנל
ו ליאו ,םלועה ןמ הריבעהל לדתשהל ךירצש
ה לעמה םרוג .דתיה הרוט וקס וא רצאנ יניעב
־ מית.ד חוכ תא ריבגמו םתובישחו םחוכ תא
ה עונתב ואר םיניסה .םהלש הטיחסהו ןור
ו לכוי ותועצמאבש רישכמ תינאיסא־ורפאה
י לוא ,ב״הראו מ״הרב ןיב הרשפה עונמל
י ברעמה םלועה דגנ המחלמ רחרחל ףא
ם תסטהב .מ״הרב תוברל ,"ןבלה" םלועהו

־ יס ,םולשב תווצה־םויק תא םיניסה וגיצה
ל ש תויומס תורוצ״כ ב״ויכו קשנה־קור
נולוקהו םזילאירפמיאה םע הלועפ־ףותיש
."ןשיהו שדחה םזילאי

וש םירבד אופא הלמיס "תוינאיסא־ורפא״ה
־ ורפאה תויראדילוסה .םינושה היפתושל םינ

ר שאמ המסיס לש רדגב רתוי התיה תינאיסא
ו ללה תונידמה תחא הקקדזהשכו ,תואיצמ
ת ומצעמה לצא רתוי הלבקל הלכי הרזעל
ך כ .תוינאיסא־ורפאה היתורבח לצא רשאמ
ו רהנ .יניס־ודוהה ךוסכיסב ,לשמל ,היה
ך א ,תימלוע תימואלניב תוינידמב קסע דוע
־ גועמ ,ידנאג הרידניא וא ירטסאש ,וישרוי
־ תולאש ןתואבו םינפ־תויעבב רתוי ויה םיניי
ודוה לש הנוחטבל םירשימב ועגנש ץוח
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שענש) תיחרזמה לאגנב ,רימשק תלאש ןוגה
וקמ" ץוח־תויעכב .ןיס וא (שד־הלגנב הת
ר תוי הל רוזעל ט״הרב הלכי ולא "תוימ
ת וינידממ התנפש אלפיי אל ןכלו ,ב״הראמ
־ סמ םלשל הפיסוה הל ,תוהדזה־יא לש
ה גהנ ךכ .ט״הרב םע תורשקתה לא ,םייתפש
י טייבוס קשנב תניינועמ התיהש םירצמ םג
ה יזנודניא התנפ תאז תמועל .לארשי דגנ

ם ירשק ףלחו ,ברעמה לא ונראקוס רחאלש
.םיישעמ םיסרטניא ושגדוה םיינאיסא־ורפא
ה קוסע התיהש ,תינאיסא־ורפאה העונתה
ה ברה התנפתה אל ,ינידמה םוחתב רתויב
ה יסא תונידמ .הרבח וא הלכלכ תולאשל
ן הב לח אל ךא תואמצע וגישה הקירפאו

, ינועה ףקיהבו םייחה־תמרב ישממ יוניש
ידמ לש תירקיעה ןתייעב .ילוחהו תורעבה
, יתרבחו ילכלכ חותיפב ךרוצה איה ולא תונ
ה ליכי תינאיסא־ורפאה העונתה ןיא ךכב ךא
ת וצרא תוקוקז ךכב .הארנכ ,הברה ליעוהל
ופמה םלועה לש ותרזעל "ישילשה םלועה"
.הל הנקקדזת תובר םינש דועו ,חת
פלש רפסב תועיפומ ןתומכשו ולא תולאש
ם יכרדהו הרוצה לע תיתטיש ונל רסומה ,ונינ
־ ורפאה תועונתה וא העונתה וסינ ןהב
ב כעתמ רבחמה .ןמע דדומתהל תוינאיסא
־ נאבמ תוינאיסא־ורפאה תודיעווה לע דחוימב
וימה ןהיתויעבו ןהינויד ,ןעקר ,האלהו גנוד
ה ינאזנטו היזנודניא ,ודוה תויעב לע .תודח
ג יצמ אוה ןתואו ,רובידה תא דחימ אוה
ה יסאו הקירפא תוצראב ולא תויעבל המגודכ
.ןללכב
תכל םימואנ רפסל ושמיש םיירקיע תורוקמ
ה קירפאו היסא תוצרא יגיהנמ לש םיב
ת א ורציו תואמצעל םהיתוצרא תא וכילוהש
. תונושארה ןתואמצע תונשב ןהיניב םירשקה
ר מוח עפש וקפיס תוינאיסא־ורפאה תודיעווה
ו ל התיה .הבחרהב רבחמה שמתשה וב
ל ש בר רפסמב רקבל תונמדזה םג רבחמל
ם יבר םע חחושלו "ישילשה םלועה" תונידמ
ה עונתב בושח דיקפת ואלימש םישיאה ןמ
ו תואיקבו ,הז ישיא ןויסנ .תינאיסא־ורפאה
ם היתותוא ןאכ םינתונ ,אשונב רבחמה לש
.הבוטל
ת א םכסל לארשיב ןושאר ןויסנ אוה רפסה

 לכל הדבכנ המורתו בר רזע וב שיו ,אשונה
ה עונתה לש לודגה ךבסב אצמתהל הצריש ימ
ם דוע םמצע הישאר ףאש ,תינאיסא־ורפאה
.היתורטמו היכרד לע םיהות

.י .א

סנרול
־ לע הצפוהו החפוט "ברע־שיא סנרול" תדגא
י די־לע ,סאמות לוואל ,יאקירמא יאנותע ידי

ו א ,סביירגו 1שכ םייטירב תורפס־ישנא
( טראה לדיל) םייאבצ תועד יגוה ידי־לע
פהל םגש אלפיי אל .(לי׳צר׳צ) םיאנידמו
ה שקתה םנמאש ,הקווד ילגנא שיא םק הכיר
, הינטירבב רוקמב ורפס תא םסרפל הליחת
ל ש הלוסיח םע םילשהל החונ התיה אלש
 לש תובושחה תוילאירפמיאה תודגאה תחא
ס נרול" ורפסב ,ןוטגנידלוא דרא׳ציר .הרבע
אלמב חתפ ,1955־ב רואל אציש ,"ברע־שיא
ם נרול לש תישיאה ותומד לש הסירהה תכ
ק יזחה־הרחה .ןטלרשו יאמר ,ןרקשכ וגיצהו
י לטיינ םיליפ ,יטירב םירבחמ דמצ וירחא
 לש םיידוסה וייח" םרפסב ,ןוסמיס ןילוקו
 1969־ב רואל אציש ,"ברע שיא םנרול
.(ןוסלנ םמות תאצוה)
 הז ןינעלו) רייש םרמע לש "ירוקמ״ה ורפס
ר בד ףיסומ וניא (שרדינ דוע "תוירוקמ" לש
ת ילגנאב תמייקה תורפסה ןמ עודיה לע
" רבד" תאצוהב 1936־ב דוע אצי תירבעב)
ס נרול" ,סנרול לע ףסא לאכימ לש ורפס
ת א םכסמ והירה ,םצעב .("הדגאבו םייחב
 לע היצטניירוא ךותמ ,תועודיה תודבועה
ח רזמב םנרול תולילע לש יטילופה יפואה
י כ בטיה רבחמה עדויש ףא ךא .ןוכיתה
י בש םוקמב םייתסהל הכירצ הירוטסיהה
 םא םג) הזילאנאהו היגולוכיספה הליחתמ
* יגה תינרדומ היפארגוירוטסיה הלוכסא שי
ם יצמאמ עיקשמ אוה ,(ךכמ ךפיהה תא תסר
ת דחוימה תומדה יביכר תא ףושחל ןויסנב
י בגל .התלועפל םיישפנה םיעינמה תאו

— ובדמב דרמה / םנרול :רייש םרמע *
׳ אבש תאצוהו םילעופ תירפס ;וירחאלו

.׳טע 1972 ; 136
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י מ תא ,ןבומכ ,אוה רקיעה הירוטסיהה
ל עפ ימ םשב ,סנרול לש ויעינמ ותריש
ה מכ דעו ,וב גישהל רתח המ ,ןוכיתה חרזמב
א יה־איהש ,וז הלאש .ויתורטמ תא גישה
ע נכשמו קפסמ ןוידל הכוז הניא ,תערכמה
.רייש לש ורקחמב
סיה רפסל תשרדנ הנוכת הניא "תוירוקמ"
ת ירבעב סנרול לע שדח רפס ךא ,ירוט
ת ירבע בתכייש קר אל ונממ שורדל רשפא
־ יתלב תודבוע םג איביש אלא ורוקמב
ה ביטל השדח הראה תוחפל וא ,תועודי
ל ש "תימשאהה היצטניירוא״ה לש היעינמלו
ת יבהווה היצטניירואל תדגונמה ,םנרול .ה.ת
ת לאשב בלתשהלו עוגנל תבייחהו (יבליפ)
ם זילאירפמיאה ןיבל תונויצה ןיב םיסחיה
ס גרול תא רייש וירעמ ידמ רתוי .יטירבה
ה אילפה־הברמלו ,תויאבצה ויתולועפ תאו
ד ימעהל היושעה תומד וב אוה אצומ ףא
" בושיי״ה תוגיהנמ תא יבויח־יתלב רואב
.אוהה ןמזה לש לארשי־ץראב ירבעה
ה יה אל היגטרטסאהו תיאבצה הניחבה ןמ
א לש ,תילוש הלילע אלא "יברעה דרמה"

. המחלמה ךלהמ לע שממ לש העפשה עיפשה
ינש הטישפ־יעצבימ אלא היה אל "דרמ״ה
ת ורטמ דגנ ןייסוח ףירשהו םנרול ולה
 ףלאמ תוחפ) ןטק יאבצ חוכב תויכרות
ל ש יתרוסמה יפואה לע ךמתסהבו (םימחול
ר בדמה ןמ עתפ־תוטישפ :תיברעה המחולה
ת ירקיעה תילכתהשכ ,וילא הריהמ הגיסנו
ל בא ."ללש קלחל ,גישהל ,ףודרל" איה
" דרמ״ה לש םייאבצה םידממהש הדבועה
י חפטמו סנרול ידי־ לע המוצע הדימב ומזגוה
נמור" תקזחב ויה םלוכ אלש ,ולש םותימה
ע ורגל הב ןיא ,דבלב "םייחרזמ םינקיט
ל ש ינידמ ןכוסכ סנרול לש ותובישחמ
ט לקנו חפונ "דרמ״ה לש סותימה .הירפמיאה
ם ייטילופ םיגוח ודמע ובג ירחאמש םושמ
ת וחוכה דחא היה אוהו הינטירבב המצע־יבר
ת ינידמה הפמה בוציעל ואיבהש םיעינמה
.ינרדומה "ןוכיתה חרזמ״ב תיתלשושהו
 טעמכ אוה הז יוטיב—סנרול לע תמאה"
א ובמב םקייס רפוטסירכ בתכ ,"וכופיהו־רכד
ן וטגנידלוא לש ורפס לש הינשה הרודהמל
ה קווד ןיינועמ וניא ןוירוטסיהה לבא ,(1969)

י תדבוע רואיתב אלא "סנרול לע" תמאב
ל ש ,םיינושאר תורוקמ לע ןעשנה ,קיודמ
ה זכ רואית .םנרול לש תיטילופה ותוליעפ
ת יתיצמת הרוצב רייש לש ורפסב אצמנ
 םעט המ איה ההימת ךכיפלו ,דבלב תיקלחו
.םסרופש יפכ רפסה םסרופ

.ש .י

׳תעבה ןוטלשב הירוס
ה שק תירוסה תוינידמה הבשחנ םינש ךשמ
ו ויש הב ויהש תופוכתה תוכיפההו הנבהל
ה ז רבד .תוילנויצאר־יאו תואנק לש תוזח הל
ת פוקתו תירוסה ׳תעבה תגלפמ לע דחוימב לח
ן ד ונינפלש רפסה .וז הנידמב הלש ןוטלשה
ן וטלשל ותולע זאמ הירוסב ׳תעבה תודלותב
ר אורבפב 23־ה תכיפהל דעו 1963 סרמב

ו ז הגלפמב ןוטלשה תא הריבעהש ,1966
ה יה ולש םזילקידארהש הלש ילאמשה ףגאל
. 1967 ינוי תמחלמ תא ושיחהש םימרוגה ןמ
שמה ובצוע ונינפלש רפסה ןד ןהבש םינשב
ו ב שיו ,הלש ןוטלשה־תגלפמו ירוסה רט
ת וחתפתהה תנבהב םג הברה ונעייסל אופא
— 1966 םינשב) ןכמ־רחאל הירוסב הלחש

ף וסב הרצק הריקס תאבומ ןהילעש ,1972
.(רפסה
י לארשי לכ ינפלש תוירקיעה תויעבה תחא
א יה תויברע תונידמב וניינעש רפס רבחמה
קמב .וללה תוצראבש תורוקמל השיג־רסוח
י פל רתוי דוע ךבוסמ בצמה ונינפלש הר
, תרגוסמו הנטק הצובק היה דימת ׳תעבהש
ה יתוערכה בורו הינויד תוידוס לע תרמושה
. םימצמוצמ םיימינפ םיפוג ידי־לע תועבקנ
ל ע עודיה ורפס תא לוס קירטפ בתכ רשאכ
—1945 םינשב הירוס : ירבע םוגרתב) 1958
רעמ תאצוה ,"תרמצה לא קבאמ—הירוס"
- ישנאו םיאנידמ תורשע ןייאיר (1968 ,תוכ
היה אל ,ילארשיכ ,ץיבוניבר .א .םיירוס אבצ

♦ Itamar Rabinovich, Syria under 
the Ba’th 1963—66. The Army- 
Party Symbiosis. Israel Univer. 
Press, Jerusalem, 1973, 276 pp.
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ר מוחב שגדה תא םש ןכלו ,תאז תושעל לוכי
ארל התע שמיש רכינה וקלחבש,בתכבש
: ויה ויתורוקמ .והשלכ רקחמ יכרצל הנוש
יהנמ לש תונורכז־ירפס ,תוי׳תעב תודועת
רוה םיקיתווה םיגיהנמה בור) םיי׳תעב םיג
, (םמצע תקדצהל תונורכז ובתכ םתצקו וקח
ך ותב םיימינפה םיקבאמב םומלופ־יבתכ
ר אשו םייברע םירודישו םינותע ,הגלפמה
.םימוסריפ
. ןוטלשל ׳תעבה תיילעל בחר עקר רסומ רפסה
ם וקמלו רוזיאל תונמאנה לע דמוע אוה
 לע ; הלוכ ץראל תונמאנה תמועל ,הירוסבש
ל עו ,1945־ב תואמצעה רחאלש תוגלפמה
949 1־מ וז רחא וז ואבש תויאבצה תוכיפהה
ל ש ונוטלשל תרוסמ ןיעכ ורציש ,האלהו

ו מכ—םיחרזא ליעפמו םיטוחב ךשומה אבצה
ו א ץוח־יפלכ םיגיצנ םישמשמה—תובוב
ם יטועימה ספיספ ןודנ ןכ ומכ ."םיאנכט"
ורדהו םיואלעה רקיעב ,םיינתאהו םייתדעה
ב ורה דגנכ תיתדע תויראדילוס וחתיפש ,םיז

ר חאמו ,תיתרוסמה הגהנההו םירעה לש ינוסה
- אבצב תורישל סחיב־בר רפסמב וסנכנש
ח וכ־תודמעל ועיגה הנוצקה לגסלו עבקה
.ירקמ חוכ־םרוג אוה אבצה הב הנידמב
ת גלפמ :אלמה המשב וא—׳תעבה תגלפמ
ה מקוה—תיטסילאיצוסה תיברעה הייחתה
־ תגלפמ לש ןגוזימ ידי-לע 1953־ב הירוסב
ק ולפע לשימ תושארב תיברעה־הייחתה
־ תיברעה־הגלפמה םע ראטיב־לא חאלצו

ק לפע .ינארוח םרפא לש תיטסילאיצוסה
ו דמל ,םיינוכית רפס־יתבב םירומ ,ראטיבו
שוהו זיראפב 30־ה תישארבו 20־ה תונשב
־ הרטלואו םייטסיסקראמ תונויערמ הב ועפ
ת ונויער תא בלשל ולדתשה םה .םיינמואל
ר וצילו תיתרבח המדיק םע תיברעה תוימואלה
, יטסיסקראמ־יתלב היהיש "יברע םזילאיצוס"
־ תמחלמ לע אל ססובמו יטסילאירטאמ־יתלב
ד גונמ םהל הארנ םזיסקראמהש ףא .תודמעמ
ו מכ ונממ הברה ועפשוה ,תיברעה תוימואלל
, ירצונכ ,קלפע .יפוריאה םזישאפה ןמ םג
ר בעה לע ויתונויער תא ססבל היה לוכי אל
ת ודוסיה ןמ םלעתהל לדתשה ןכל ;ימלסומה
ה ל תתלו תיברעה תוימואלה לש םייתדה
ת לעב הנידמב לק וניאש רבד ,ינוליח סיסב

רעב האור הגלפמה .יתד ינוס־ימלסומ בור
ת יברע המוא" ,הלמסב רמאנש יפכ ,םיב
ה פיטמ איהו ,"תיחצנ תוחילש תלעב תחא
ד ע יטנלטאה םוניקואה ןמ" תיברע תודחאל
נטשפ היתומסיס ."[יסרפה] יברעה ץרפמל
ת יזכרמהו ,ינכפהמו ינמואל ללמ תושודג ,תוי

."םזילאיצוס ,תוריח ,תודחא" :ןהבש
ת ופקשה ראשבו תיברעה תודחאה תמסיסב
ד בע לאמגל דאמ בורק ׳תעבה היה תורחאה
ם זירצאנהו םירצמ םע םיסחיה .רצאנ־גא
. ׳תעבה תודלותב בושח םוקמ אופא וספת
בפב ירצמ־ירוס דוחיא דעב ויה םיי׳תעבה
ו שעיי ךכבש םמותל ורבסשכ ,1958 ראור

ה נידמב אלא הירוסב קר אל ןוטלשב םיפתוש
א לש םהל ררבתה רשאכ .הלוכ תדחואמה
ח פיטו ןוטלשהמ םקיחרה רצאנשו רבדה ךכ
 םה אל יכ ףא ,ודגנ ומק—םהיבירי תא
ה ירוס ןוניכלו 1961 רבמטפס תכיפהל ואיבהש
.תינוביר הנידמכ שדחמ
ס רמב 8־ה תכיפהל רפסב שדקוה בחרנ םוקמ

יפהה .הירוס לע ׳תעבה תא הטילשהש ,1963
ם ייאמצע םיניצק תצובק ידי־לע העצוב הכ
" םיידוחיא״ו םיירצאנ־ורפ ,םייתגלפמ־יתלב
 קר ויה םינורחאה .םיי׳תעב ללוכ ,םירחא
ז א היה אל ׳תעבל .םהיניב לודג אל טועימ
ה צובק ויה םהש אלא ,אבצב בר לקשמ
 לא רשק לש ןורתיה םהל היהו תדכולמ
ו רסמנ תוריכבה תויאבצה תודמעה .הגלפמ
ם ייחרזאה םידיקפתה ךא ,אבצ־ישנאל זא
ם ייאמצע םיניצק לש םתעד לע םג—ורסמנ

י שנאל—יהשלכ הגלפמב םירושק ויה אלש
׳ תעבה דמעמ הגרדהב רצבתה זאמ .׳תעבה
ר יכב דמעמ ול שבכש דע וז תופתושב
ם יירצאנ־ורפה לש םתקחרה ידי-לע—הכותב
ה יה ףוסבל .םיניצקה ןיב תובירי לוצינו

. ׳תעבה ידיב טעמכ רומג לופונומל ןוטלשה
ל ש םחוכ תיילע הנמתסה 64—1963 םינשב
׳ תעבה ירבח ויה אלש םיינוציק םיריעצ
ה גלפמה יקיתווכ הכרעה וגה אלו רבעב
ה ינשה תיצחמב .סחיב־םינותמה הידסימל
י אבצה ףגאל הגלפמב ןוטלשה רבע 1964 לש
ה מצמוצו םהב םירושקה םיחרזאלו הלש
־ יבו קלפע לש תיתרוסמה הגהנהה תעפשה
תודסומ ןיב .הנממ וקחרוה ףוסבלש דע ,ראט
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, "תירוזאה הגהנהה" תובישח התלע הגלפמה
ואלה הגהנהה" ןובשח לע ,רתוי תינוציקה
. ולא תוגהנה יתש ןיב קבאמ ליחתהו ,"תימ
, יאבצה ףגאה ךותב םג ויה תועד־יקוליה
ץ רפש ךוסכיסב דחוימב יוטיב ידיל ואבש
ח אלצו זפאח־לא ןימא םילרנגה ןיב 1965־ב
3 2־ה תכיפה לע קרפב םייסמ רפסה .דיד׳ג
יעצל ןוטלשה תא הריבעהש ,1966 ראורבפב
ב ר לקשמ עדונ םהיניבש ,םיינוציקלו םיר
ורדל םג תמיוסמ הדימבו) םייואלע םיניצקל
ח אלצ תא התלעהו זפאח תא הקיחרה ,(םיז
.הירוס לש ןרותה "קזחה שיא״כ דיד׳ג

םויקה ןחבמב תונטק תונידמ

ם וחתב קסוע לטיו רוסיפורפ לש ורקחמ
:  םיימואלניבה םיסחיה תרות לש ״יסאלק״ה
ב חר םוחתב .תוחוכה־יסחיו תוחוכה־ןזאמ
ן יב םיסחיה : דבלב דחא דצב לפטמ אוה הז
ה מצעמ םע הינש וא תישילש הגרדמ הנידמ
ן יב תומיעה יסחיב דחוימבו ,הנושאר הגרדמ
ה שולשב רחב לטיו .המצעמל הנטק הנידמ
 לע דמלל םיאבה םייטמגידאראפ םירקמ
ל בא ."קיודמב אקווד ואל יכ םא" ,ללכה
־ סוכ׳צ ,דנלניפ—םירקמה תשולש ןיב ןוימדה
ד מלל לוכי אוהשמ רתוי—לארשיו היקבול
ם יעירכמ םילדבה אוה הלגמ והשלכ ללכ לע
ק פס ליטהל ידכ דע ,"הרקמ״ל "הרקמ" ןיב
.המלש הירואית חסנל תורשפאב בר
ם דוק :ןיעל דימ רקדזמ עירכמ דחא לדבה
־ וד םלועה היה אל הינשה םלועה־תמחלמל
ן ורמיתה תלוכי .יתמצעמ־בר אלא יתמצעמ
0 3־ה תונשב היקבולסכ׳צ לש תילאיצנטופה
ה לש ןורמיתה תלוכימ המכ־יפ הלודג התיה
ו נא םילוכי רתויה לכל יכ המוד .הירחא
ל כ ןחבנ םהיפ־לע םיגחב לש הרדס עובקל
ה לודג המצעמ ןיב תומיע לש הרקמו הרקמ
.ומצעל הנטק המצעמו
לש וסוסב ,אוה לטיו רוסיפורפ לש ןוידה

;  םויקה ןחבמב תונטק תונידמ : לטיו דוד "
ת ירפס / דבוע־םע ;ירעי םייח :םוגרת
.׳טע 1972 ; 189 ,״םיקפא"

ה מצעמה ןיב תומיעה .ירוטסיה ןויד ,רבד
כנה םילגעמ השולש ףיקמ הנטקהו הלודגה
ל ש ימואלהו יאבצה החוכ :הזב הז םיסנ

־ יחנ ,הלש ןורמיתה רשוכ ,הנטקה הנידמה
ה רשקנש תותירבה תכרעמ ,התטלחה־תוש
; ׳וכו הכותבש המכסהה תדימ ,התוביצי ,ןהב
ה תרטמו הלודגה המצעמה לש יאבצה החוכ
ניבה בצמה ; ךוסכיסב הלודגה המצעמה לש
ה יצאוטיסב תמייקה תוחוכה תכרעמו ימואל
, תולודגה תומצעמה ןיב םיסחיה ,הנותנ
ה נידמה לע הסוחה המצעמה לש התרטמו
־ ורשפא־תבר ,תכבוסמ תכרעמ יהוז .הנטקה
ל ש הינשה תיצחמב רשא ,םינוג־תברו תוי
ת כרעמה ןמ תילכתב־הנוש איה 20־ה האמה
.ןכל־םדוק תרכומ .רתיהש
: םיסקודאראפ האלמ תינרדומה תכרעמה
ת ומצעמ ןיב ןרמתל תלגוסמ הנטק הנידמ
שמל לעמ הברה ינידמ חוכ שוכרלו תובירי
א צמיהל הלוכי הלודג המצעמ ;יתימאה הלק
הנידמ םע ילאטוטו ךשוממ יאבצ תומיעב

ה שאה
הלודגה

in
תומולחה

ז נק עשוהי תאמ שדח ןמור
ת ונוש תודע ינבל ףתושמ תיב ירייד — ונינע
י לעבו םיימשג םייצרא םהב ,ביבא־לתב
, שפנ יעגפנו םידדוב ,םינוהמת םהבו הוואת
ק ד םזילאיר .םיימוימויה םהייח תלילעו
ן ושל תוטשפל הריתח .המינפ האור ,ןידעו
.ימינפ זוכירבש תוניתמ .ןונגסו
ת ללוכה ,הלבונהו ןמורה תיירפסל ןושאר
ת ורפסמ תפומ ירפס םוגרתו הלועמ רוקמ
.םלועה

י״ל 6.80

ריבד תאצוה
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י רחאמ תותופכ הידישכ הב םחליהל דא הנטק
ג ישהל תנמ־לע היתוחוכ לכ תא ץמאלו הבג
ת וסחה־תמצעמש העשב תאז ,תלבגומ הרטמ
־ ביסב תברעתמ הניא הנטק הנידמ התוא לש
ה יושע הז דגנכו ;םירשימב יאבצה דוס
־ לע תילאטוט הרטמ גישהל הלודג המצעמ
ם ויאב שומיש םיתעלו) לבגומ שומיש ידי
עמה יסחי .הנטק הנידמב (העתרה־תוינידמו
, תורטמה ביטב ,תוביסמב םייולת תכר
ירב וא הבריקב ,חוכב שומישל תורשפאב
ם ינתשמ םיאנת ראשו םייפרגואיגה קוח
.םינווגמו
ן יב תומיעה לש יטמגידאראפה הרקמב
ת א לטיו חתנמ תוצעומה־תירבל לארשי
ו ב אצומו "יברעה־ילארשיה ךוסכיסה"

ם יטקילפנוקה ןמ ירמגל גרוחה ךוסכיס
ו יתורטמ תא דצ לכ עדוי םהב םיילגויצארה
, רבד לש ופוסב ,יושע אוה ןכלו תורדגומה
־ ביסב .תעדה־לע־לבקתמ םכסה הזיאל עיגהל
ט קילפנוקה תורטמ ,לטיו רובס ,ונינפלש דוס
 ךכמ תוחפ אלו םידדצה לע תומכסומ ןניא
ם ידדצה ןמ דחא לכ ךותב תומכסומ ןניא
ה בע הבכש תחת ורבקנ ןוזיאה יללכ .המינפ
ן יאו תוילנויצאר-יא תונומאו םיסותימ לש
 הנקסמה .םירושימה ןמ דחאב ףא הירטמיס
ת א תררוג וז תואיצמ יכ איה תימיספה
י ושעה עבק לש ךוסכיס תארקל לארשי
־ יא לש דבכה ןנעה ףולח םע קר רתפיהל
י מש לעמ תירוטסיה היגולותימו תוילנויצאר
י קרפב ךוראה ,לארשי לע קרפה .רוזיאה
א וה ךא ,טרופמ ירוטסיה ןויד ונניא ,רפסה
ו יחותינו ותוריהב םושמ הבר הכרעהל יואר
.םיבושחהו םיקיודמה םייטילאנאה

.».כ

יבצה ץרא
ה לודג תפיאש לש יבויח ןעטמ לעב םדאשכ
ן יידעו 50 ליגל ,עיגמ וא ,ברקתמ הליהת וא
־ עבטמ ,ודיב ותוואת תיצחמ וליפא ןיא
ם א .וינפל םודא רוא הזיא תצינ םירבדה

ת כרעה) יבצה ץרא :באילא הבול הירא *
ם ע ;(לארשיל תוחותפ תויורשפא / בצמ
.ימע 1972 ; 483 ,דבוע

, רוכזיש רשפא ,אוה הנידמ־שיא וא אבצ־שיא
ל יגבש ,הירוטסיהב ודומלתו ויתוארקמ ךותמ

־ רסיק ,לשמל ,הטראפאנוב היה רבכ 46
ל וכי הנלה־טנס יאל וכרד ותושעבו רכעשל
ת וחפ) םייפוסוליפ םירוהריהל רכמתהל היה
ה שעש הירוטסיה "תכיתח" לע (רתוי וא
ע יגה ליג הזיאב רוכזי םג רשפא .וידי־ומב
ן נורתמה וישוביכ־עסמב ןודקומ רדנסקלא
ה גיהנמ ריעצה־טיפ השענ ליג הזיאב ,ודוהל
ל יג הזיאב ףא וא ,תמחול היצילאוק לש
־ תוצרא תואישנל ידנק ןו׳גכ בהז־רענ עיגה
א יה ,לשמל ,תינויצה הירוטסיהה םאו .תירבה
־ תפיקנב רוכזי יאדו ולש "תוסחיתהה תכרעמ"
י אזחמו טסינוטיליפ ,לצרה רודואית יכ בל
7 3 ליגב השעג ,ירגנוה־ידוהי אצוממ יאניו
־ ימלוח םידוהי ינומהל רתכומ־יתלב ךלמ
ת וכלמל סנכנו ומלועל ךלה 44 ליגבו חישמ
ם ע ,43 ליגב יכ ילוא רוכזי םג ןכ .הדגאה
ן מצייו ר״ד רבכ עיגה ,רופלב־תרהצה תלבק
ה שענ 37 וא 36 ליגבש ,ולש הריירקה אישל
ל יגבשו "םיירבעה םידודגה" יבא יקסניטוב׳ז

־ רש בורוזולרא םייח השענ והשמו־םישולש
."ךרדב תידוהיה הנידמה" לש ץוחה
ה נוטלש עקר לע ,הלא ויעמ םיתע-יבושיח
ם ייחב היכראגילוא ןיעכ לש יביטקפאה
ה עפשה חרכהב םהל שי ,לארשיב םיינידמה
ת וגהנתהה לעו תישיאה הקיטקאטה לע
ו א ברקתמה יתגלפמ ןקסע לש תירוביצה
ם ימעטמ םא דוחייב ,50 ליגל ,רומאכ ,עיגמ
־ יפוריצ הזיא חוכמ וא ,םהשלכ םייביטקיבוס
ו יתונש בטימ תא עיקשמ אצמנ ,תוביסמ
ן וגכ) דבלב "הדש״ב עוציב ידיקפתב ונואו

י פכ ,(ינכט עויס ,תובשיתה ,םידוהי תלצה
פתב .באילא (הבול) הירא ונעדוימל עריאש
ה שע םא ,םדא לוכי הלאכ עוציב ידיק
ל ש םחור־תרוקלו שפנ־תוריסמב ותכאלמ
, םידבכנ םיגשיהל הב עיגהו וילע םינוממה
, תויראלופופ לש לטובמ־יתלב ןוה ול שוכרל
ה נפנ אוהשכ לבא ,"םירשק״ו הדהא ,הכרעה
ר צח לא תוששואמ תועיספב םהמ רבועו
י מינפה־יטילופה קבאמה לש םייחבטמה־תיב
ה לא לכב ןיא ,רעצה הברמל ,יכ ול ררבתמ
א לו "חבט" לש סוטאטס ןיידע ול חיטבהל
."חבטנ" לש
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טיפו־ ,אליאב ל. א. עצמו שהטיל משעה  בן־
 מפלגתית לפעילות המנוח, אשכול לוי של חיו

 סגן־ חבר־כנסת, להיות הספיק אינטנסיבית,
 הוא מפלגת־השלטון. למפלגתו, ומזכ״ל שר

 שהבליטו ספרים שלושה להוציא גם הספיק
 רב־העלילה בעברו שונים פרקים שלושה

 שבא אחד עוד ואחריהם ועתיר־הזכויות,
 במושגים לישראל" חדשים "יעדים להעמיד

 כיאה טכנולוגיים־תיכנוניים־חכמניים־ציוניים
צועדים. אנו שלקראתו הנאור לעידן

 לטפל על־מנת התפטר מפלגתו ממזכ״לות
 ספר ולכתוב אליאב ללובה חדשים ביעדים
 הדימוי־העצמי לבניית גולת־כותרת שיהיה
 שהעיד כפי גם, וכן—שלו והאידאי האישי
 ו״אמריקאי" ושובב אמיץ בגילוי־לב בעצמו

 בכירים לתפקידים מקפצה לו ישמש מאד,
ביותר.
מהדו למספר הופעתו מאז זכה הצבי" •ארץ
 הישראלית, בציבוריות עזים הדים עורר רות,

 במרכזה מחברו את העמיד כמו זמן־מה ומשך
 כי דומה זאת, ועם פולמוסים. סערת של
 כמסמך בעיקר יעניין המדיני המשקיף את

 אישית" "טאקטיקה אותן על המעיד חושפני
 בן שאפתני עסקן של ציבורית" ו״התנהגות

 מבקש והוא הדרך לו שאצה גיל־העמידה
 גינונים בעזרת האפשר ככל חיש לעשותה

 וסר־ וישר תם מסורתי ציוני טוב", "ילד של
 של ערכיה ועם אלוהיו עם השלם מרע

 בלחייהם צביטות ובפיזור "תגועת־העבודה",
 מן אמריקאי פוליטיקאי כמנהג תינוקות של

 צובט הוא ובכבוד בחיבה אכן, הישן. הנוסח
 "ארץ־ישראל אנשי :הכל של בלחייהם
הדת הערביים, ה״גרילה" ואנשי השלמה"

 ובעלי־היכולת, העמלים והאפיקורסים, יים
 החדש", ו״העולה ה״צבר" והימין, השמאל

 גאים כולם לא... ומי והמזרחיים, האשכנזים
ראויים כולם ובהירים, צחים כולם ואמיצים,

 אלא צריכים הם אין העולמות... שבכל לטוב
 לעשות פנימה, שבנפשם הטוב לקול לשמוע

 גישור לקראת טובה שבכוונה צעדים כמה
 בלתי־ כה טראגיות, )כה אי־הבנות על

בשלום. מקומו על יבוא והכל מוצדקות(,
 רדודה באופטימיות אלגנטיים, בדילוגים

 שאינה להאמין שקשה בשטחיות ומיתממת,
 את "ליובה" ממלא מכוונת, ואינה מודעת

 שיהיה להניח אין ספרו. של העמודים מאות
 אחר בחיפושים ממש של ציון־דרך הספר

 של אף או ארץ־הקדם, של לבעיותיה פתרון
 הסממנים אף ועל כשלעצמה. מדינת־ישראל

 מקצוענית־כביכול, פוליטית "מיומנות" של
 למחברו הספר יעשה שאכן לשער קשה

 שלו, הפרטית "ארץ־הצבי" אל קפיצת־דרך
 כשלעצמם, )הלגיטימיים מחוז־חפצו־ומאווייו

כמובן(.
 כהערת־ בזה, להביא אנו בוחרים ולסיום,
 ל״הערכת־המצב" במיוחד הולמת שוליים

 שנים־שלושה "ארץ־הצבי", של העיקרית
 —אמריקאי אחר, מקצוען שאמר משפטים

 בהקשר ,1972 בשנת—ניקסון ריצ׳ארד הנשיא
:שלו בעיותיו של

 כוח של לשיווי־משקל היחידה "האלטרנטיבה
ההיס ומן כוח, של חוםר־שיווי־משקל היא

 המגביר דבר לך אין כי למדים אנו טוריה
 כחוסר־שיווי־ מלחמה של סכנתה את כל־כך
זה". מעין משקל

: אדם אותו אמר ועוד
 סדר. בלי שלום אין השלום. אל נסיגה "אין
 המוטלת האחריות מן נשתמט לפתע... ואם

 אחרינו מניחים נימצא כמעצמה... עלינו
 ואנדרלמוסיה תוהו־ובוהו שרק ריק חלל

 קיום בו יהיה שלא ריק חלל—למלאו יוכלו
וסדר". לשלום

ר. א.



תרבוחב םיפתתשמה

ר יש .תונוש תומבב ןתיא ןתיא רבכ םסריפ "רומא ץרא" המיאופה ןמ םירחא םיעטק
ה נידמ־דבוע ,ימלשורי אוה םשוב ןליא .בנ "תשק״ב ספדנ רימא ןרהא לש םדוק
ר  ו נ י ג ה י ב צ .ול "תשק״ב ספדנ וטע ירפמ םדוק רופיס .תירבעה הטיסרבינואה רגובו

י  ם א .בורקב עיפוהל דמוע הלשמ ינש םיריש־ץבוק .תררושמו תיאטירסת ,תרקבמכ תרכומ
, 30 ןב םגרתמו רפוס ,ירוד רשא .ןכ ינפל ״תשק״ב וירישמ םסריפ רפכ ינגד
ה צרמ ידרו .ש ר״ד ."תשק״ב הנושאר העפוה ול וז .וטע ירפמ םירפס העברא רבכ םסריפ
. ן13רוסה ןמ תורפסב־רוטקוד ראות תלעב איה .הפיח תטיסרבינואב תיתפרצ תורפסל גוחב
—1933 יתפרצה ינרדומה ןמורב ידוהיה״ ,הרפס ה  ט ר ו םרוי .זיראפב עיפוהל דמוע ,״1948
. "תומדש" ןועברב םיריש המכ םסריפ רבכש ףא ,"תשק״ב הרוכב־תעפוה ול וז .18 ןב אוה
, תרפוס ,בוקסל תימלוש ."תשק״ב הירישמ תונמוזמ םיתעל תמסרפמ קז הכרב
ה ברמ ,"הנומקש" תאצוהב דקתשא האציש ,"רודלפמורט" היפרגויבה תלעב ,תרקבמו תרקוח
־ לתו םילשורי תואטיסרבינואב דמלמה ,י נ י ז ד מ ןורימ ר״ד .היסור תורפסב קוסעל
• תיממעה ןיסל הלוכ השדקוהש ,"תשק" לש דנ תרבוחב "לארשיו ןיס" לע רמאמ םסריפ ,ביבא
ת ירבעה הטיסרבינואב הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה שאר אוה זועמ השמ ׳סורפ
י דוהיה בושייה בצמ" לע ורוביח .ןוכיתה חרזמה םוחתב הברה םירקחמ לעבו םילשוריב
ת ונורכז״ל הלוכ השדקוהש ,"תשק" לש חמ תרבוחב ספדנ "ט״יה האמה עצמאב לארשי־ץראב
S ,בוקובאנ רימידאלו לש ורפס .״1830/1930 לארשי־ץרא p e a k  ,M e m o ry ,
י רישעה לש ורקיעו (םרפ ןועמש לש ומוגרתב) רשע־דחאה קרפה וז תרבוחב אבומ ונממש
, 1966־ב ,תנקותמ הרודהמב עיפוה ,(הרמאמ תרגסמבו ,בבוד־םואבנזור האל לש המוגרתב)
. גנ "תשק״ב עיפוה ט ק ר מ י ו נ לואפ ר״ד לש םדוק רמאמ .קרוי־וינ ,םנטאפ תאצוהב
ה לכלכל הובג רפס־תיב םייס ,היכ׳צב 1930־ב דלונ יקצינליס ק ש י ט נ א ר ם ר״ד
־רבינוא לש הירוטסיהל הטלוקפב םינש שמח ךשמ ןכ־ירחא החמתהו גארפב הנידמה־יעדמלו



ה נידמה־יעדמל הובגה ס״היבב הירוטסיהל הצרמ שמיש ותדלומל ובושב .הבקסומ תטיס
ו מסרופ היקבולסוכ׳צ—מ״הרב יסחיו תיטייבוסה םימואלה־תוינידמ לע ויחותינ .גארפב
י קצינליס ר״ד רדגוה ובו היקבולסוכ׳צ לש השוביכ תקדצהל םיסורה וניכהש ןבלה רפסב
א וה .לארשיל טלמנ ,היקבולסוכ׳צל תיטייבוסה השילפה רחאל ,1968־ב ."הכפהמה ביוא״כ
— יברעה תומיעה״ לעב ,ןרפס בדנ ׳םורפ .ביבא־לת תטיסרבינואב ריכב הצרמ שמשמ
ג וחה לגס םע הנמנ ,(זמ "תשק״ב הריקס האר .1969 ,רתכ ירפס) ״1967—1948 ילארשיה
ל ארשיב ןותבש־תנשב התע השוע אוה .ב״הראב דרווראה תטיסרבינואב לשמימה־תרותל
־ תטיסרבינוא־תאצוהב אציש ,"לארשיו תירבה־תוצרא" ,ורפס לש השדח הרודהמ תנכה םשל
י נש דועב וננועברב םסרפתת "לארשיב תיתגלפמ תוינידמ" לע ותדובע .1963־ב דרווראה
, לוגדה ררושמה לש וריש .ונ "תשק״ב וירישמ סיפדה רבכ ינורשע ליג .םיכשמה
ע יפומה ילגנאה חסונה יפ־לע ןאכ אבומ ,(1933—1863) סיפאווק ןיטנאטסנוק
: ומגריתו ורחב .1972 ,ןודנול ,תראגוה תאצוה) Passions and Ancient Days ץבוקב
י רבעה ומגרתמ .םוגרתב םדוק ועיפוה אלש םיריש 21 ליכמה ,(סידיוואס ׳גרו׳גו יליק דנומדא
ס יפאווק לש םימדוק םיצבקמ םימוגרת םירחא תומוקמב םסריפ רבכ ,רימא ןרהא ,רישה לש
ם ייס ,תורייבב 1924־ב דלונש יביבא־לת ןיד־ךרוע אוה יבגר םייח .ילגנא םוגרתב
ם יטפשמל הטלוקפה תא ןכ־ירחאו תיאקירמאה הטיסרבינואב הרבחה־יעדמל הטלוקפה תא
ם ימלסומל רשק־ןיצק המ־ןמז שמיש הנידמה םוק םע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
. הנ "תשק״ב הירישמ הנושארל המסריפ גרבנזור הנשוש .ילארשיה תותדה־דרשמב
ם עפ וז תמסרפמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תרגוב ,בבוד״םואבנזור האל
ה איצוה הרפש .ש .תמגרתמו תורפס־תרקוח ,תרקבמכ העודי איה .וננועברב הנושאר
. 1972) ״רבדמ יריש״ו ,(1968) ״אבה דעצה״ ,(1962) ״השא ריש״ ,הריש יצבק השולש הכ דע
.א תרבוח זאמ ,הכורא הקספה רחאל תשדוחמ העפוה הל וז "תשק״ב .(ונ "תשק״ב הריקס ׳ר

.ןמלוא דג :(בוציעו םולצת) הפיטע



תועדומ



רפסה םע
א״ת ,53040 .לט ,9 קילאיב ׳חר

ט״יה האמב לארשי־ץראב םוי־םוי ייח
רוציבא לאומש תאמ

ארקמה ימיב לארשיב םוי־םוי ייח
וו־הד ןלור תאמ
( רימא ןרהא םוגרת)

םיכרכ ינש

מ׳׳הרב תודהי לש תורוחשה םינשה
עובלג עשוהי תאמ

ן וסנו׳ג ןודניל
ע וצקמה שיא
ט ייו .ס .ו תאמ

(ןנוג המלש םוגרת)

םידוהיהו תינויה הקיטלתאה
סיראה דלורה תאמ

(רומדת הלקדו רוא־רב ןילרמ ,ףולא עשוהי םוגרת)

םיכויחו םינויד / תסנכה
ןהכ הנוי תאמ

( ןמור) השישרת החירבה
לאירבג־ןב .י .מ תאמ

(יגגז האל םוגרת)

( ירוטסיה ןמור) בחר
ןאבזיא לאומש תאמ

( המאופ) גארפ ךירעשב
ם וחנ־ןב לאינד תאמ
רמוז תילגרמ :םימושיר

לארשיב םיסקר׳צה
לדנטש ירוא תאמ

א״ת ,612026 .לט ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע .א :תישאר הצפת
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!ןמזה קפודל בשקה
1973 םיקפא תירפס

 ונרודב הרבחהו םדאה תנבהל חתפמ-ירפס
 תויעב לש קתרמ רואתו קימעמ חותינ

:תורעובה הפוקתה
ר׳גניסטס .׳ג ׳םורפ—הלפאב תומוא
, ןיסו היסור ,תירבה־תוצרא :תומצעמה שולש ןיב םיסחיה לש ףירח חותינ

.םלועה לרוג תא הנעבקתש

(לופכ ךרכ) ירדנל לואפ—ינידמ קשנ—תוימשיטנאה
יטנאה עסמל ואיבה רשא םיימינפה םיקבאמה לש ענכשמו קתרמ רואית
ר צק ןמז ךות הכזש רפס .הפוריא חרזמב תויטסינומוקה תוצראב ימש
.הפוריאבו תירבה־תוצראב הבר החלצהל

ל1דוג־קיאא ןו ןיי׳ג—םיזנפמישהו ינא
ה קתפרה־רופיס .ירבע שובלב התע אבומ םלועב םילודגה רכמה־יברמ דחא
ם יבורקה םייחה־ילעב לש םהייח תוחרא תא התליגש תרקוח לש קתרמ
.םדאל רתויב

אריפש .ר ר״ד—?ילארשיה טנדוטסה התא ימ
ינויצע .ח ר״דו
ו יתועד ןה המו ,ילארשיה טנדוטסה לש ויתופיאשו תוישיאה ויתושיג ןה המ
, היגולויצוסב תוריכב־תוצרמ ןהש ,תורבחמה ?תויטילופהו תויתרבחה
ם יאמדקאה תבכש תא בורקה דיתעב ווהיש ימ לש םתומד תא ראתל תוסנמ
.לארשיב

הניטרמ לי׳ג—םזינומוקב םיכרד שמח
ם תורצוויהל םימרוגה תא חתנמ ,עדונה יאנותעהו רפוסה ,הניטרמ לי׳ג

ם ישחרתמה םיימינפה םיקבאמהו םיגושה םייטסינומוקה םירטשמה לש
.יטסינומוקה םלועה תרכהל רתויב בושח רפס .םהב

ןטול ארויג ר״ד—החורה תנידמל ךרדב
, ןנורתפל םיכרד תיוותהו לארשי לש תוירקיעה תויתרבחה היתויעב חותינ
.הילעה תטילקו ןוחטבה לש םיקחודה םיכרצה עקר לע

(לופכ ךרכ) ידנוב תור—ינרס וצנא
ה אלפומה וייח־תשרפ תא הלעמ ,העודיה תינורשכה תיאנותעה ,ידנוב תור
ם יליעפהמ ,רנרב־תעבג לש הינובו הידסיממ—ינרס וצנא לש תרעוסהו
ת פוקתב יטירבה ןיעידומה תורשב ,הינמרג ידוהי תלצהב םינושארה
ת ילרוגה ותמישמל דעו קאריעב תינויצה תרתחמה תמקהב ,המחלמה
.םינמרגה ידיב גרוהל ותאצוהו ביואה יוקל רבעמ ןחנצכ

ןאיג רבור—הצצפ אלל המצע—ןאפי
א לפ לע ויקוטב "דנומ הל" בתכ תאמ קתרמ רואיתו ריהזמ חותינ

ל ש הבושמ םלועה עפשוי דציכו ,םידקת ול ןיאש ןאפי לש התומצעתה
? לע־תמצעמ לש דמעמל ןאפי

דבלכ י״ל 40.— ל״נה םירפסה לכ דעב םייונמל ריחמה
. תילמינימ האלעהב ונקפתסה ,םירפסה רוציי תואצוהב הלודגה הילעה ףא לע
.האצוהה ןובשח לע חולשמה ימד
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יניס
 םימודקה־רבדמ לש ויתודלות

 ןולא הירזע :רואית
ןורוא רשא :בוציע
ת וינועבצ תונומת .ראופמ םובלא
ןיע־תוביהרמ

ןייה רפס
סוקרמ לאוי

ןמלוא דג :םירויא

םילגלג
ילייה רותרא
" הדש״ו ,,ןולמ" םיעדונה םירפסה רבחמ
ת יישעת לש המלועמ שדח ןמורב ,,הפועת
תוינוכמה

תע םרטב תומת לא
ןורקנייטט .׳ג ר״ד

תושדח תורודהמ
 תוכיא לש התמצע / יבקעי דג
םירוה : עוצקמה / ןוסדוד .פ ר״ד

בורקב ועיפוי

המחלמ תוחור;
קת ומרת

הינשה םלועה־תמחלמ לש לודגה סופאה

"חומ לעב חונ" תרדס

ם ירפס השש .תידוסי־םדק הרדס
לע
לוקה .3 / ףונמה .2 / לגלגה •1
סימ .6 / תוריהמ .5 / למשח .♦

הנומקש
הפיח ,מ״עכ רואל האצוהל הרפח
, 3 רטנ לרק ,מ״עב םילע תיב :תישאר הצפיי

א״ת ,623959 •ל״י

םיפשר
םישדח םירפס

תוגותו תוחמש
 סלאזאק ולבאפל םירוהרה
 ןהאק •א טרבלאל ורפוסש יפכ

ה וולמ .לוגדה ןמאה יפמ בתכנש ןושאר רפס
םימולצתו םיכמסמ תורשע

 תורח לע תוסמ עברא
ןילרב והיעשי ׳פורפ
ת ישפח הריחב ,תישונא תוירחאו תורח
הרבחו דיחי ,ירוטסיה חרוכו

 ףוגה ןושל
טסאפ סוילוי
ל ע ףוגה תועונת תונירקמש תונומתה
תוסומכה תובשחמה

תושדח תורודהמ

/ ןייטשנרב דרנואיל
הקיסומה תוודח

/ סירומ דנומסד
ישונאה תויחה־ןג

 בורקכ ועיפוי
 הוקתל שואי ןיב
טסו ןימינב
תוצעומה־תירבב ןויצ־יריסא לש םיבתכמ

 לעושהו דופיקה
 ןילרב והיעשי ׳פורפ
הירוטסיהה לע יוטסלוט תפקשה לע הסמ

 הקיסומה לש התוינוגבר
ןייטשנרב דרנואיל
. ,,הקיסומה תוודח" ,ןושארה ורפסל ךשמה
תועודי תוינופמיס לש םיריהזמ םיחותינ

 "ער" עסמ
לדרייה רות
ג ולופורתנאה לש רתויב זעונה ועסמ
"וקא וקא״ו "יקיט ןוק" רחאל ,יגוורונה

, 3 רטנ לרק ,מ״עב םילע תיב : תישאר הצפה

א״ת ,623959 .לט



 ארוקל םישיגמ "תונורחא תועידי" ילעפמ
ימלועה רכמ־ברה

■תיב־ינב לכ םשב
 יירג ןיטרמ תאמ
רימא ןורהא :םוגרת

:תונותעה תעד
ת וומהמ טלמהל ןוצרו חכ לש ורופיס אוה—יירג ןיטרמ לש ורופיס"
Gazette De Lausanne .״םיתמה ותיב־ינב לכ םשב רפסל ידכ
ו הירה הז רפס .תועמשמ אלל ,רשק אלל ךרע־ירסח םירפס םנשי"
."והחכשנ הרהמב אל ;שואייה לע רגת ארוקה הבהא לש טקא

La Croix
י״ל 17.50 :ריחמה

מ״עב םילשורי ןוסלוקינ תא דלפנדייו תאצוה
ר פסה תא לבקתו ,ביבא־לת 14125 .ד.תל ראוד־תאחמה וא ק׳צ חלש
ךתיבל

מ״עב הדסמ תאצוה
 ןומיר יבצ ףסוי / םיריש

ם ידחוימהו םיטלובה דחא לש ויריש ץבוק
השדחה תירבעה הרישב
ןומיר דוד ,זול יבצ ,בירק םהרבא :תוסמו תואובמ

יגלתה רודואת / ןורחאה דחפה
תואיצמל םייח ןיב תמקרנ םתלילעש םייטסילאירוס םירופיס ץבוק

ןאירא רשא / רחובה םעה
ג וחה שאר תאמ ,לארשיב העבצהה לש ןושאר יריפמא רקחמ
ביבא־לת תטיסרבינואב הנידמה־עדמל

ךוניח ירפס תרדיס
ל וק טרברה / החותפה התיכה
ה נאיבראב ס״יב / הרומל בתכמ
׳ ץיליא ןאוויא / רכסה תיב לוטיב
ר טיר לופו ןי׳ג / תישכחה החפשמה
ט לוה ןו׳ג / םידלי םילשכנ דציכ
דרנואיל ׳גרו׳ג / הזטסקאו ךוניח



ך תבו ךנב ידיב ןתו — התא ארק  הבי־ומ תמדא
ל ארשי״ץרא3 ןוימדו תואיצמ

ת אמ
 ץכ לאומש

 הנושארה םעפב
. תיברעה המואהו לארשי םע ןיב תומיעה ישרש חותינ
ל עו ,לארשי־ץראל תוקיזה לע תוירוטסיהה תודבועה זוכיר
. וצראמ ולשנל ונימיב לארשי יביוא לש םיינשקעה תונויסנה

 ,קימעמ רואת
ם יינידמו םיירוטסיה תורוקמ עפש תרזעב ,םיהדמו קתרמ
.הנושארל םימסרפתמה

ר גתא
ת ורובו ץוחמ ףוליס לש רוכעה לגה תא רוצעל ןינועמה לכל
. תיבב ימצע-לוטיבו ץוח יפלכ תעד־תשלוחל םימרותה תיבמ

היפרגוילביבו תופמ הוולמ רפסה
 :ל״וחב הבירמ תמדאל ןושאר דה
 ...תולובגה יכוסכסב לארשי תדמע לע הקימעמ הירוגינס"
 (ילקיו סרשילבכ) ."הירוטסיהבו רקחמב יבוד אלל קויד

י״ל 9.50 ריחמה םירפסה תויונח לכב

מ״עב ינרק םירפס תאצוה

אתראהדיס
הסה ןמרה תאמ

ע יפוה "הברעה־באז" רפסה תחלצה ירח^
.הסה לש הז ףסונ רפס תירבעב הזז®

ד רומ ,רפסה רוביג ריעצה ,אתראהדי^
ו תיב תא בזוע ,ינימהארבה ןהכה ויב^
ם ישפחמה םידדונ םיריזנל ףרטצמו רישע^

. ףוגה תתמה ידכ ךות שפנה תוולש
ר שוע גישמ ,ןילוח-ייחל רזוח אוה ךכ־־רחא
ה בהאה תודוס תא הלגמו חילצמ רחוסכ בר
. הפיה הלאמאק לש היתועורזב תינשוחל
, תוגונעתהו םיקופיסה לכמ הוורש ייח^

, תוננובתהו תוריזנ ייחל בשו לכה בזוע
י כ דמלש רחאל ,תיתימא שפנ־תוול^
א לא ךל הצוחמ תנכוש הניא תוהולאח
.ךכותג

למרכ םהרבא :סוגרמן

/ ןקוש תאצוה
ביבא־לתו םילשורי

שדח דפס

רידח*" תאצוהב

י קסנל םייח
םיריש טוקלי

" םעל ונתורפס רחבמ" תרדסב 19־ה רפסה
ם ירפוסה תדוגא םע ףותישב רואל־תאצויה
 טקל ונינפלש טוקליב .לארשיב םירבעה
לובה םירבעה םיררושמה דחא לש ותריצימ
ר וד רחאלש תירבעה הקירילב רתויב םיט
ת ירבב תירבעה הרישה ידירשמ ,קילאיב
" ןוועב" ריביסב םש-יא הפסנש תוצעומה
.תירבעה ותריצי

י״ל 3.50 * הכר הכירכ 4 ׳טע 144

" וידחי" תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
ביבא־לת ,284191 .לט ,29 ךבילרק ׳חר



ופי—ביבא־לת תיריע
ופי-ביבא־לתב םיינוריע םינואיזומ

תיכוכזה ןואיזומ
257361 ןופלט ,27—29 ךלמה לואש ׳דש
ד ע 10 תועשב ׳ג םויב ; 19 דע 13, 16 דע 10 תועשב—ה ,ד ,ב ,א םימיב להקל הותפ

 —ץיק—ש״צומ ; 22 דע 18—ףרוח—ש״צומ ; 14 דע 10 תועשב ו םויב ; 22 דע 13, 16
.23 דע 19

"ץראה ןואיזומ" תירק
415248 — 415244 :םינופלט .ביבא־תמר

ביבא־לת ןואיזומ
תועכטמל ןמדק ןואיזומ
הקימרקה ןואיזומ
רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
הליסק-לת תוריפח
ענמת תוריפח יאצמימ—ןתשוחנ ןתיכ
כתכה*ןואיזומ
היגולונכטהו עדמה ןואיזומ
;  14 דע 10 ר םויב ; 20 דע 10 ד םויב ; 17 דע 10 ד ,ג ,ב ,א םימיב : רוקיבה תועש
.14 דע 10 םיגחבו תותבשב

יקסל ש״ע םוירטנלפה
.19.15־ב םג ,ג םויב ; םיגחלו תותבשל טרפ ,9, 10.30, 12 :תוימוי תוגצה
.20.15 העשב ,שדוח לכב ןורחאה ׳ג םויב עדמ־יטרס תנרקה

| תישפח הכינכה תפשכ |

א״ת תטיסרבינואב םיטנדוטסה תדוגא לש האצוהה תיב
39287 .ד.ת

:ועיפוה
ה רוצל רמוחה תוקקותשה
וטסירא תבשחמב
אדכל הדוהי ׳פורפ :«אמ
 תודוסי רוריבל שדקומה השדחה תירבעה ןושלב ןושאר רקחמ
.וטסירא לש עבטה תיפוסוליפ
י״ל 14.— ריחמה

םינחרזמה ןותנש לש ׳ב ךרכ
רטסיק .י ,פורפ תכירעב

Is ra e l O rien ta l S tud ies
 בורב םלועבו ץראב םירקוחה יבוט לשמ ןויעו רקחמ ירמאמ הז ךרכב
ת ודלות—־ותורפסו םלסאה תוברת :ןוגכ ,תונחרזמה לש ןויעה ימוחת
 תודהיב הקיטסימו היפוסוליפ—םלסאה תוצראב םידוהיה־םיברעה
ת ונשלבה—קיתעה חרזמה לש הירוטסיהה—הזינגב םירקחמ—םלסאבו

ה יפרגואילפ (תירהמא ,תיתירגיא ,תימרא ,תירבע) היפנעל תימשה
.דועו סרפ תוברתו תיסרפה—תימרא
י״ל 60.— ׳א ךרכל ריחמה
י״ל 75.— ׳ב ךרכל ריחמה

ם יטנדוטסל) א״תב לופכשה לעפמבו תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל
(החנה 20% א״תב לופכשה לעפמב



מ״עב םילעופ תירפס
611431 .לט ,73 יבנלא ׳חר ,א״ת

ן גרבדלוג האל יבתכ ן
| :םיכרכ העברא רואל ואצי |
। הזורפ רפס ।
 ןררושמ םע השיגפ • םירופיס • רואה אוהו ן

I הריש ירפס השולש  I
_ האנ הספוקב האלמ דב־תכירכ _

 הקירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ
לפמאו םילעופה קנב י״ע

:קילדרבס דדוע .
I תעדונ אל ץרא
:רנקופ םאיליו |

g םעזהו לוקה

 מ״עב םילבחל לארשי ילעפמ
ןג־תמר

מ״עב לארשיל הטוי תוישעת
קרב־ינב

י״ל ןוילימ 13.12.1972 285.7 □ויל ןזאמה

י״ל ןוילימ 19.3 תונרקו תוינמה ןוה

1



PLYMOUTH VALIANT
:ןורחאה שודיחה םע

ELECTRONIC IGNITION

ה בוט תינוכמ
בוט תיבמ

jax 1«3 העונת ■רישבמ־דלו״דק תיב

I  לש החנה תלבקמה הדיחיה תינוכמה
1 5 ן  רתוי החוטב איה יכ־חוטיבב %

ו באאסב עס ססבל עס
la-ipaihi•  ̂1 -  - J G זכ״עב m• 29 □11 ךכי״יודת*.



בלח ינדעמ
הקומ ,שמשימ ,תות ימעטב

םימרק
הפקו דלוקוש ימעטב

תרצות

הע־אנט
תלוכמה תויונחו לסרפוש ,םיטקרמרפוסב םוי־םוי גישהל



ימואל חוטיבל דסומה

ונל תפכיא
...ך>תו>וכז תא הצמתש
ךיתובוח יולימ
ימואל חוטיבל דסומה יפלכ
:תואבה תויוכזה תא דל חיטבמ

הדובע״יעגפנ חוטיבב *
 .תוכנ תואלמיג .העיגפ ימד .יעוצקמ םוקיש .יאופר לופיטו םוקיש
.םייולת תואלמיג

תוהמיא חוטיבב *
.הדיל ימד—תדבועה םאל .תדלויל קנעמ

םידלי חוטיבב *
ת שולש רובע םג—ריכש דבועל .םידליה־תובורמ תוחפשמה לכל הבציק
.םינושארה וידלי

הנקיז חוטיבב *
ה עיגהב תחטובמלו 65—70 ליגל חטובמ עיגהב תישדוח הנקיז תבציק
.60—65 ליגל

סיריאש חוטיבב *
.רטפנש חטובמ לש םימותיו הנמלאל הבציק

הלטבא חוטיבב
.קשמב עצוממה רכשלו לטבומה לש ורכשל םייסחי הלטבא ימד

םיאולימב םיתרשמל םילומגת
ם וכסל דע םיאולימל אצויה לש ותסנכהמ 100% רועישב לומגת
.י״ל 1,500 לש ילמיסקמ

םייתייבג־אל םימולשת *
ר כש ילעבל תופסותו תורקייתה יקנעמ .אבצ־יאצוי תוחפשמל הבציק
.תונוזמ ימד םולשת .הביא תולועפ יעגפנל םימולשת .ךומנ



:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר



ח וטבה תרבח
ה נושארה תילארשיה
ידבלב םייח חוטבל

ם יריכשל ובגו םייאמצעל םג — ןווגמ תוינכת רחבמ
( ו72ו רבמטפסב הלזוהה רחאלו תוכומנ תוימרפ

י שיא תודש ,םיחונ םיאנת
״ןושמש־ לש םייח־חוטיבל ם>צעו»ל ונפ

9277 2 .ד.« 625225 .לט ,27 ירויפיטנומ ׳הר ,א״ה :יטארה דרטמה
22272,222271 2 .לט ,דג ןיגב ,2 גרוסה ׳הר — סילטורי : םיפינס

9407 6 .לט ,רדה ,22 לצרה ׳הר — הפיה
1382 7 .לט ,46 הסדה הר — עבט ראב
952416 .לט ,185 לצרה ׳הר — תובוחר



לארשיב רוקמא ילעפמ
ב יבא־לת מ״עב רוקמא

ר יוא גוזימו רוריק ירצומ
ב יבא־לת ץא מ א

מ ״עב יופיצו ליאמאל רוקמא ׳בח
ם ומיחל למשח ידוד ,תוכתמ יופיצ

, םייתריד הקסה ירונת ,םימ
ם וח ירגוא למשח ירונת

׳ ב הילצרה מ " ע ב ן ו ר מ א
, תוינוכמל וידר יטלקמ תישעת

ה קינורטקלאו היזיוולט

ן ולוח מ״עב םרוקמא
ם יקיודמ םיביכר רוציי

 תיטואנוריוא הישעתל

ן ויצל־ןושאר מ״עב רוא־מא
תושבי תוללוס רוציי

ן ולוח מ״עב זילפ
ה קיציו תכתמ ילעפמ

 ,קבא יבאוש ,םיררוואמ ,ןוזמ ילברעמ
רעיש יננגסמו םיצהגמ

מ״עב רוקמא דנומדר
םילשורי

, הישעתל םיריעז םיילמשח םיעונמ
םיילמשח םיידי ישביימ

ש מש תיב מ " ע ב ר ו נ מ א
ם ייתיב למשח ירצומ תישעת

ת ויונחל דויצו םיירחסמ םיררקמ
טקרמרפוס

ב יבא-לת מ " ע ב דהמא
ךוניחלו הארוהל דויצ ,השחמה יעצמא

םילשורי ,הפיח ,ביבא־לת ,מ״עב אפמא :ץראב םיציפמה

:ל״וחב םיציפמה
m g

ביבא-לת ,2850 .ד.ת- מ״עב טרופסקאל רוקמא תרבח

מ ־׳עב תינלבק הרבח ׳תושו ןייטשניבור
ביבא־לת ,622621 .לט ,8 לארשי הוקמ

ה הובג עוצב תמרב תוריד
םינוש םילדגב

םי־תב

ןולוח

םילשורי

ביבא־לת



□ידבוע ןוכיש

ם״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

־ יתלבה ןוכישה תורבח ןיב הלודגהו הקיתוה
ןוכיתה חרזמבו לארשיב תויתלשממ

רפכבו ריעב הנוב

, םידיקפו םילעופ ,םילועו םיקיתו תנכשמ
־ וצקמ־ילעבו עבקה־אבצ ישנא ,םיריעצ תוגוז
םייאמדקא תוע

תוריד 85,000 הכ דע התנב

םיבשות 450,000 הכ דע הנכיש

ת ונוכש 100־ו םידבוע תוירק 12 המיקה
םילעופ

4

:ישארה דרשמה
ן ופלט ,21 י׳צניו־הד ודרנואיל בוחר ,ב י ב א ־ ל ת

250211

:םיפינס
דודשא ,עבש־ראב ,ביבא־לת ,הפיח ,םילשורי



אצמת
הרידה תא

תובוחרןויצל־ןושארםי־תב



NATIONAL 9  
S  NATIONAL 
NATIONAL 
9  NATIONAL 
NATIONAL^ 
^NATIONAL 
NATIONAL^

NATIONAL
1°יב רתויב הלודגה הקינורטקלאה תרבח ,לגוישנ

255464 ןוסלט ביבאלת 18לור״בבןבא בוחר הגוצתה זכרמ



דיחיה קנבה
לארשי־ץראש

הנש 44 יגפל ,ומויק תישארמ ומשב תרכזומ

מ־עב הינטירב-לארשי־ץרא קנב
ןודנול * הינתנ * הפיח * ופי * ביבא־לת * םילשורי



M IN 7 KI"Mאד□nz733®״ 3 • 7 7 *<»1

-ב רחבנה קנבה
1966

1967
1968

1969
1970
1971

1972
1973
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