
ןט>ראמ ק׳זל גרבנייפ םולשבא ן>ב :הבד1 ףסו>
ם ה 1,בורקמ־הז רואל ואציש ,י״לינ רוביג ,גרבנייפ םולשבא לש ויתורגיאו וינמוי
, םירצק םייח־יקרפ הריאמ הירלקפסאבכ םה םיפקשמ .תולגתהו יודיו רפס תניחבב
ם ע .הייחתה רודב ילארשיצרא ריעצ לש ותומדל הנמאנ האובב—םיטטורו םירעוס
.תיפרגויבה תומלשה ןמ םהב ןיא ;תוישרפ־יערקו תויווח־יעטק הלא ירה ,תאז

ם ינש שמחל בורק .תיאזיראפה ותפוקת איה םולשבא ייחב תומולעה תופוקתה תחא
ץ ייושב הייהש לש תורצק תוקספהב ,1909 דע 1904־מ) תיתפרצה הריבב השע
ן וסח רענ—הנושארל הילא עלקנ רשאכ היה 15 ןב ;(לארשי־ץראב םירוקיבו
ה קתפרהל ,תעדל האמצ ושפנו חותפ ובלש ,ןורשכ־ךורבו ןיע־חוקפ ,םייח־הכפמו
ם לוע־תפקשה לעבו רבד לכל רגוב היה רבכ 20 ןב אוהו ץראל ובושבו—שעמלו
ה תוברתמו החורמ וילע התרשה זיראפש קפס ןיא .הקצומו תשבוגמ תימואל־תירבע
ה צחמל־הממושה ץראב תוירבעה תובשומה ןב .ותוגה ךרד תא הבציע הבר הדימבו
 ויה תובר תונושל ."תורואה־ךרכ" לש םיעפמה וריווא תא ויתואיר אולמ םשנ

ף א תיתפרצב שמתשהל ביטיה הרישו הריצי ךרוצל יכ המוד ךא ,ויפב תורוגש
, דניקלב (הינוס) הרדנסקלא ר״ד ,םולשבא לש הריעצה ותדוד .תירבעב רשאמ רתוי

ו ל התיהש איה—לארשי־ץראב הנושארה תירבעה האפורה םימילו ,ומא תוחא
ם יריעצה חורה־ישנא גוחל ותסינכהש איהו השדחה הביבסב "הניבשוש" תקזחב
ה אופרה־ידומילב דניקלב ר״ד המלתשה םינש ןתואב .המצע איה הכלהתה םכותבש

 .ןטיראמ ק׳זו הסיאר םהב ,ןוברוסב םיטנדוטס םע תודידי־ירשק הרשק ךכ ךותבו
ו רצונש םיצימאה תוערה־יסחיו תוחפשמה יתשב תיב־ןב םולשבא השענ הרהמ־דע
.וייח־ימי לכ ומייקתנ

ה רגיהש ,ףוצנאמוא םשב תידוהי החפשמל תב ,הנימב־תדחוימ השא התיה הסיאר
ה מאו ,(וימי לכ ראשנ הזכו) טייח היה היבא .םידוהיה תופידר בקע היסורמ תפרצל
ה קספ אל היתובא־תובא לעו הסוחיי לע ךא ,םיטושפ םידוהי הרואכל .טחוש תב
, ץרענו םכח דיסח היה המא דצמ הנקז־היבא .(1960־ב) התומ דע תואגתהל הסיאר
ה יה היבא דצמ הנקז־היבא וליאו ,שא םולשל ״םיליהתה־לעב״ תא הל ריכזהש
ה תודליב .חישמל חור־רצוקב הפיצו ץחל־םימו רצ םחלב ןוזנ וימי לכש ןפגס
ת א הרמש ,ארקמה־ירופיס תא הדמל ,הרשכ םידוהי־תבכ יתד ךוניח הסיאר הלביק
 2.חספ לש "רדס״ה־תוליל רכז תא הבהאו הארי ךותמ הבלב האשנו תבשה

ה נפמ לחה דימ טעמכו ,זיראפב התחפשמ העקתשה רשאכ הסיאר התיה רשע תב
ת ויחל ופיסוה הירוה .התוא בבוסה שדחה םלועה דוהמ הרוונתסה איה :הייח־חרואב

, הסיאר ןכ אל .שידיא ורבידו תדה תווצמ תא ורמש ,םייתרוסמ םידוהי ךרדכ
־תדוקנ .תיתפרצה חורה תא הברק לא הגפס טא־טאו תירצונה התביבסמ המסקוהש
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ם ימיל .ןטיראמ ק׳ז תא הנושארל השגפ רשאכ ,1900 ףרוחב התיה הייחב הנפמה
, ןואכידב היורש ,דחא םוי התאצב .וז תילרוג השיגפ לע הנמויב המצע איה הרפיס
ה כובס תירולב ,תונידע םינפ לעב ריעצ" התוא רצע ,ןוברוסב היפוסוליפב רועישמ
ל ש דעוול ףרטצהל הנממ שקיב אוה 3."העמיק חוחשו לק ןקנקז ,בהבהצ רעש לש
ת וללעתהה דגנ האחמ־תעונת תפרצב ללוחל ןויסנב ומיקהל זא דקשש םיטנדוטס
, וזב הז ובהאתה רהמ־שיח .םיינכפהמ םיטנדוטסב היסורב ראצה תונוטלש לש
 הסיאר לש הבל האלמ אל הליחת יכ ,1904 רבמבונ דע םהיאושינ תא ובכיע ךא
.ירצונ סכטב ונתחתה םה .הירוהל ביאכהל
ת ויחהל שקבמה ,ילותאק־יתפרצ תועד־הגוהו ףוסוליפ ,רודה ילודג םע הנמנ ןטיראמ
ו תעשב .רבאפ לי׳ז לוגדה יתפרצה יאנידמל אוה דכנ ."יטסימות־ואינ״ה םרזה תא
ר חאלש םינשב .ולש התגולפ־לעב השענ םימיל ךא ,ןוסגרב לש וידימלת יבוטמ היה
ל ע הסיאר הדיעמ הינמויב .ןקיתווב תפרצ רירגש שמיש הינשה םלועה־תמחלמ
ן טיראמ וליאו ,הל אב הלעבמ ינחורה הרשע לכו הייחב התשעש המ לכש המצע
ו דיב הלעש לכ יכו ,ולש הארשהה רוקמ התיה איה יכ הינמויל המדקהב ןייצמ
ה ברה םהינשב היה שפנ־תונוכת תניחבמ 4.ול אב התוכזב ותריצי־ךרדב םישגהל
, שגר הלוכ איה וליאו ,ןויגהה תרות לע ןומא ,לוקש ,ןותמ אוה .יבטקה דוגינה ןמ
ת לעופו ןואכידו הגות לש חור־יבצמל הנותנ ,תילטנמיטנסה היווחל תשדוקמ
."בלה־תוננגטצא" םישרדמב הנוכמש המ יפ־לע

ו כרד יפ־לע שיא ,םהינש תא בבחל דמל ןטיראמ גוזל 1904־ב םולשבא עדוותנשמ
ו ל םסק היפי 5.ובלל בורק היה הסיאר לש ידוהיה עקרה .תודחוימה ויתונוכתו

ר סיתה וז םירוענ־תפוקתב .ותמשנב םג דה האצמ התונשגר 6.הב בהאתה אוהו
ת ושגר ,רודה ינמיסמ ויה הלא םיגיגה 7.תודבאתהו תוומ ירוהריהב הברה םולשבא
ה תיה הסיאר לש היבינ לכבו ,האמה תישארב םימעה לכ ינב םיררושמל םיפתושמ
ח כופמה םזילאירה ףרח ,אוה םגש יפל הילא ךשמנ םולשבא .תמא־תמינ דימת
ח ורבו ,בגשנה רושימב יח ,םהש ומכ םירבדה תייאר ,םייחה־תויעבל ותשיגב
ל כה לע הטעהו םייחב ןילוח לכ אוה םג האר אל ותוא הנייפיאש הלודגה תומימתה
ה כרבתנ גשומה לש לבוקמה ןבומב ראות־תפי הסיאר התיהשמ רתוי .תיטנמור הליה
ה שא תומד—םידחפ־תשרא וקיפהו ימולח קוד ןימב םיפעוצמ ויה הינפ .דחוימ ןחב
ה תארש ,םולשבא לש הריכבה ותוחא ,שובליו־גרבנייפ הנשוש .תפדרנו הנועמ
ה תוזח לכש הסיאר לע הדיעמ ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל ןטיראמ גוזה תא
ל אגאש ידוהיה רייצה התוא ריכה וליאש איה הרובס ."הרשכ לארשי־תב" הרמא
י לוא ךא .תיתרוסמ תידוהי הרענל םגד התושעל שקבמ היה ,(הריכה םנמא אוהו)
ו דיבכהש ןה ,תואיצמה ייחמ התולטרעתהו שפנ־ייחב התועקתשה ,"התוינחור" הקווד
ן חלופהו תדה ייח .גייס תעדוי הניאש תואנק הב התיה .התא "ישונא" עגמ תריצי לע
ה כרעש תוקידאה יסכט שובליו הנשושל הל םירוכז םויה דע .התושי לכ תא ואלימ
ה ב רשאו יאסרווב םתיבב ןטיראמ גוזה ינב םהל ומיקהש "הלרדיתק״ב הסיאר
8.שפנ־תוכפתשהבו םירומזמ םוזיפבו הליפתב םוי־םוי תובר תועש הסיאר התשע
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 ,תירצונה הנירטקודה רואב הנד לכה .היקוסיע רקיע ויה הלא-המשנו םיהולא

; הביבסש םישנאה תא רשאמ רתוי היסנפה ישודק תא איה הריכמש היה המודו
ה לעבו ,םימיה־רבכשמ םישודקה תומדב הל וארנ "םייצרא״ה הידידי :קויד רתיל
.ושי חילשכ התוא הוולמה שפנה־ןידע ךאלמה תקזחב היניעב היה הלש
ם ג דחי ונד םימעפ .רתוי הברה יתואיצמ רושימ לע ומקרתה ק׳זו םולשבא יסחי

ל ע ובסנ ויתוחיש בור ךא 9.תירצונה ותוקידאב ןייטצה ק׳ז ףאו ,הנומא יניינעב

.תונויצו תודהי ,הרישו תורפס יניינע
י יחבו הלש הייחב הריבכה תישפנה הכפהמה תא הללוחש איה הסיארש המוד
ק ׳ז לש ומא) .םילותאק תושעיהלו תויטנאסטורפה תא שוטנל וטילחהשמ ,הלעב
ה אולב ןואיל ילותאקה־יתפרצה רפוסה .(וז "ותדיגב" לע ול החלס אל םלועמ
ל ע ליצאהש אוה (תוימשיטנאה תונגב בותכל הברהו םידוהי בהוא ,בגא ,היהש)
. תוילותאקל הלעבו איה ולבטנ רשאכ הנורטפל (1906־ב) היהו וחורמ הסיאר
א לו םתד תא רימהל םירחאב קחד אל ק׳ז :הלעבמ הנוש איה התיה תאזב ףא
" םיעות״ה לכ תא סינכהל הרטמל הל המש הסיארש דועב ,"רנויסימ" ומצע האר
ם ידוהי המכ לש םתד תרמהב די הל התיה ןכאו ,תילותאקה היסנכה יפנכ תחת

19.זיראפב

ה ירוה תא הביצעה (הרג הנממ הריעצה התוחא םע דחי) הסיאר לש התורצנתה
י דוהיה םעל תונמאנ ןיב םיעוסש ויה םה .תובר םינש ךשמל םחור תא הריכעהו
ו נמוימ ונילא םילוע יתחפשמה ערקל םידה .םהיתונבל הקומעה םתבהא ןיבו ותדלו

: גרבלדייהב ,יעראה םתבש־םוקמב םשור אוה 1907 סרמב 1־ב .ןטיראמ ק׳ז לש
ש ואייב םייורש הסיאר ירוהש ונל הבתכ ׳ץיבשובליו הינאמ) .זיראפל אצוי ינא"
ם תוא התיסה הינאמ .םתיבל רס ינא .(םויה לכ יכבב םיררממו ,ונתד תרמה תמחמ
ת א ואצמ םהידליש םהל ריבסהל ידכו םעיגרהל ידכ רעצ־רודח עיגמ ינא .ונדגנ
 :ףיסומ אוה סרמב 3־ב ."רתוי דוע םיטעומ ימא תא ענכשל םייוכיסה .רשואה
. היניעב האושכ אוה רבדה ;ונתרמה לע הל עידומו המע תיברע־תדועס דעוס ינא״
1״...רבאפ לי׳ז תרוסמ תא ךישממ ינתוארל המולחבו היתווקת לכב הדיגב 1

ה נשוש ותוחא תא אשנ היחא .םולשבא לש ותסיג התיה טחוש־׳ץיבשובליו הינאמ
ל ארשי־ץראל התלעשכ הירוחאמ הינאמ החינה תוקתפרה־בר ינכפהמ רבע .השאל
י כרד לע דומעל ידכ זיראפל האצי 1906־ב ."רמושה" תדוגאל הפרטצהו 1904־ב
ה רדנסקלא ר״ד םע דחא רדחב הררוגתה איה ;תפרצ תובשומב קשמה חותיפ
, הארנכ ,עגנ הסיאר ירוה לש םלרוג .ןטיראמ גוזל איה םג העדוותה ךכו דניקלב
. ןטיראמ גוזה לש םדמעמב וליפא היתושגר תא ריתסהל הליכשה אל איהו הבלל
ו נמויב ןייצלמ עתרנ ק׳ז ןיא ןכלו ,םחור־תרומ תא הילע הררוע ךכבש ןבומ אליממ
ם ירעצמ םירבד ונעידומ ונלש רקיה (גרבגייפ) םולשבא" : (1908 ילויב 20 ,זיראפ)
ה ערפה לשבו) המודמ ירסומ תולדג־ןועגש לשב תוללמואב היורש איה .הינאמ לע

12."(תישפנ

הניב המקש הביאה תמוח תא עיקבהל ךכ־רחאלש םינשב הסיאר החרט הברה
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ה זו ,רצנתהל םהינש לע הצחל התואנק ףקותבו ,התד תרמה לשב הירוה ןיבל
ף וסבל .טושפ ידוהי טייח ותוא לש ותחפשמ תודלותב רתויב יגארטה דצה ילוא

ם רטב דבלב םימי השולש—ותומ־שרע לע :ףכה תא ויתונבל ותבהא העירכה

, ותב דמעמב ,(1912 ראורבפ) היסנכה יפנכ תחת לא אבוה—ארובל וחור תא בישי
. םייתעבש השקו ךשוממ ץמאמ הכירצה םאה לש התודגנתה תערכה .תד־ןהוכו ונתח
ו עיתרה התדלומ היסורב המא םהב התסנתנש םימורגופה תועווז יכ תרפסמ הסיאר
ה מרב אשינש ,בלצה ןורכזו ,התנקז ימי דע םתוא הרכז ימא" :תורצנה ןמ התוא
ל דשל הסיאר ידיב הלע ףוסבל ."התד תרמה תא בר ןמז בכיע ,םימורגופה תעשב
13! ענכיהל המא תא ףא

ו אצי םימילש םילוגד םישיא המכ דוע לא םולשבא עדוותה ןטיראמ לש םגוחב
ל ראשו ,ררושמה (ןאניר טסנרא לש ודכנ) יראשיספ טסנרא ןוגכ ,ןיטינומ םהל
ל ארשי־בהוא .תומכסומב דרומהו אלפומה יטסילאיצוסה־יטסימה ררושמה ,יגפ
ר אנרבל שפנ־דידי ,םופיירד לש ותנגהל ואציש םינושארה ןיב ,יגפ היה יתימא
ר יעצבו ,ותרכה הדש תא ורפה םולשבא םע ויתוחישש קפס ןיא .ידוהיה ראזאל
ם ימיל .שדח ירבע סופיט האר ,תיטויפה שפנה לעב םחולה ,האגה ילארשיצראה
ם וקמ ,םותמ ןיא ופוג רוע לכב .בטיה הזה םעה תא ינא ריכמ" :״ותרבחמ״ב בתכ
, תקלצל ,רתוסמ רעצל רכז אללו ,רתוסמ רעצ אלל ,ןשונ באכ אלל ,ןשי עצפ אלל
ת א םה םיאשונ .חרזמה־תוצראב וא ברעמה־תוצראב הרוקמש הרובחלו עצפל
י נוגסס סופיט םולשבא ריכה ףוצנאמוא תיבב 14."םתלוז רעצ תאו םהלש םרעצ
— ״ויתודימ יפ־לע דרויה ,לדלודמו םודא־ןקזו סוחפ םטוח לעב״ ,יאטיל ידוהי—רחא
־ יטפשמ״ל דע ,תפרצב יטסינומוק גיהנמ השענ םימילש ,טרופופר לראש ר״ד הז ירה
ם גוחב 15.היפוסוליפה תודלותב םייטרפ םירועיש הסיארל ןתנ טרופופר ."הבקסומ
י מ 19,ליווגנז לש ודידי ,ריפס הרדנא—רחא ררושמ םג םולשבא ריכה ןטיראמ לש
.םולשה־תדיעוול תינויצה תחלשמב בציתה ,ינויצ םימיל השענש
ל ע םה ףא ורעטצהש םשכ ןטיראמ גוזה ןמ םולשבא לש ותדירפ התיה השק

ם ולשבא אצוי ברעה" :ונמויב ק׳ז םשור 1909 ינויב 10־ב .לארשי־ץראל ובוש
ת יומד תיכשמ—תרכזמ ידימ לביק ותאצ ינפל .לארשי־ץראל ךכ־רחאו טאטשמראדל
ה תלעוה .חצנל הילע רומשל החטבה ךות ,ראוטקיו־הל־הד םאד־רטונה תייסנכ
 17."וירוה לש םיקרבמה ףקותב וצראל רוזחל ארקנ אוה .הדנקל עסיש העצה
ד ע ,ןטיראמ גוזה םע םיבתכמ־רשק לע רומשל ףיסוה ץראל םולשבא רזחשמ

, 1917 ראוניב ,רבדמב םולשבא לפנשמ ;שדחתה אל בושו 1914־ב המחלמה הצרפש
, ינוי־תמחלמ תובקעב םולשבא לש ויתומצע ולגתנשכ .דבלב תונורכזה וראשנ

ה מכ בתכה לע יליבשב הלעי יכ ונממ יתשקיבו ןטיראמ ק׳זל ךכ לע יתעדוה

ר במצדב 17 םוימ (ואפור תדוקפב ,שפונל אצי םשל) זולוטמ ותבושתב .ויתונורכזמ
ע רוכ יננה ;הרצקה יתבושת לע לצנתהל ילעו יבלל דאמ עגנ ךבתכמ״ :בתכ 1967

 דאמ רקי דידי היה גרבנייפ םולשבא .ירמגל םילכ יתוחוכו הדובעה סמועמ יתחת

יוליג רבדב יל תבתכש המו ,שפנ־תבהא והונבהא ינאו הריו התוחא ,הסיאר ;יבלל
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י ל השרמ יתואירב־בצמ ןיא רעצה־הברמל .הקומע תושגרתה יב ררוע ויתומצע
ל ש בתכממ עטק לש קתעה הזב ךל חלוש יננה ;בתכה לע תונורכז תולעהל
ת חת ןניאש ,תורחא תודועת יתוריינ ןיב תויוצמ ילוא ;ידיב רמשנש םולשבא
ת ועידי הזיא אוצמל לכוא םא .ידידימ דהא לצא ןסחמב תונפצומ ןה אלא ןאכ ידי

."ךילא ןחלשלמ ענמא אל ,ךתוא ןיינעל תויושעה
ר במצדב 25־ב ןויצל־ןושארב בתכנש םולשבא לש ובתכממ אצוה רומאה עטקה

:השדחה הנשה תארקל הכרב םצעב אוהו ,1909
ו ליאו ,הנשל הנשמ תובוצעו תורוחש תושענ ןהו וז רחא וזב תופקונ םינשה"
. רהמ־שיח םלעיהל םפוסו יברקב םיססוג חורה־רצוק ישגר םג ילואו האילפה ישגר
ד עו־תהא האבו־תשמשממה הנשה תארקל םכתא ופיצי םילחוימה תורואהו ןתי־ימ
, תוצח רחא םיתש העשה :דסח תעשב ינא יורש ,יל רשא .(חצנל :רמול רשפאו)
ם יאפרה־תוחור לכ תא החידמה שמשה—שמשה חרזת ששבו יבכשממ םוקא שמחב
ה לא םיראומ םירה .דובעל חוכ יב ןתי הינרקב םיזפומה הדוהי־ירה הארמו—וללה
ר שאכ םישנאה תובבל תא רצבל ופיסוי יכ הווקמ ינאו ,ינפל םיבר תובבל וקזיח
ש קבמו רקי־בור ךל הלעמ ינא !ק׳ז .תשדוקמה םתמדאמ קלחל היהא ימצע ינא
."םולשבא .םכלוכ תא קבחמ ינא !יל בותכ :דסח ךממ
ח וכ רצוע אוה ןיאש רעצב ןטיראמ ינעידוה (1968 ראוניב 19 םוימ) ףסונ בתכמב
, םייהסבלוקב השעיש ץיקה־תרגפב יכ אוה רובס ךא ,םולשבא לע רמאמ בותכל
ת א יל חלש םייתניב .יתשקב תא אלמל ודיב הלעי ,ויתוריינ םירומש וב םוקמב
ו תמחלמו ידוהיה םעה לרוג לע וירמאמו ויתוסמ ץבוק—"לארשי לש ןירותסמה" :ורפס
ל ע םש־ריעז הפ־ריעז תפחרמ םולשבא לש וחור .היתורוצ לכל תוימשיטנאב ולש
ם לועה לע הדריש ,הלודגה הקיתשה חכונל .םידוהיל ןטיראמ לש ותבהא ישחר
:הלא וירבדל תדהוימ תועמשמ המודמכ שי ,ינוי־תמחלמ ברע ירצונה
ם ילארשיה ןמ לולשל תונכשה תונידמה לש ןנויסנ וניניעב אוה הנושמ םקודאראפ.."
, תיאדו םע ־תוכז שי הילעש תישונאה הירוטסיהה לכב הדיחיה הירוטירטה תא
ם לועב דיחיה םעה אוה לארשי־םע יכ :רועריעל תנתינ הניאש ,תיהולא ,תטלחומ
־ ארוב ןוילע לא ,דחאה לאה ,םיהולאה דימ ,ןענכ־ץרא איה ,תחא ץרא ול הנתינש
ן ינע אוה לעממ וצ יפ־לע לארשי יטבשל לארשי־ץרא ןתמ .םדאה רצויו םלוע
ם ידוהי םתוא ברקב ףא יכ ינא בשוח ...םידוהיה יבגלכ םירצונה יבגל הנומאבש
ת רותב-עדומ־יתלבה לא תקחדומ םג ולו-וז תואדו הראשנ תיתד הנומא לכ ושטנש
ם תיבל םה םיבש לארשי־ץראל םבושב יכ ,רועריעל ןתינ וניאש ,ענכשמ דוסי

18."םהלש

ם לועה־תמחלמ לש םיתעה־קוצב לארשי־ץראב ודבא םולשבאל ןטיראמ לש ויבתכמ
ת ורומש דוע ןטיראמ גוזל םולשבא לש ויתורגיא יכ תנתונ תעדה ךא ,הנושארה
ב וש ;הנש םיעשת ןטיראמ ק׳זל ואלמ דקתשא רבמבונב .תפרצ תמדא לע םש־יא
ר שפאו חתפיהל םידיתע םה םימיה ןמ םויב ךא ,וינויכראב שפשפל וחוכב ןיא
םיישיאה וייוואמ לע ,םולשבא לש תרעוסה םירוענה־תפוקת ונינפל ףשחית םכותמש
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ם יפורט םייח לש תרשרשב תפסונ תחא הילוח הלגתת ךכבו ,תוימואלה ויתופיאשו
.למס־יריתעו ןוזח־יכורב ךא

תורעה

ת אצוה ,רימא ןרהא "היפרגונומל םיווק" םידקהו ךרע ,(םיבתכמו םיבתכ) םולשבא י
.1971 ,הפיח ,הנומקש
Raissa Mהאר aritain, Les G randes Amities, Paris, 1941 2, 17—14 ׳מע.
.52 ׳מע ,םש2
.8 ׳מע ,םש■*
ת וריעז תודוזיפא רכז ןיידע תובר םינש רחאל ;וינפל חותפ היה ,רומאכ ,ףוצנאמוא תיב5

ם וקמ ,118 ׳מע ,(םיבתכמו םיבתכ) םולשבא האר .זיראפב הז תיבב ותופפותסה תפוקתמ
ך שמ ותטימל קתור הללגבו םיחתורב הסיאר לש היבא הווכנש הייווכ לע רפסמ אוהש
.תועובש השש
.םינש ששב ונממ השישק התיה איה ;תינוטלפא הבהא וז התיה .18 ׳טע ,םש ״
.דועו 44, 48, 59 ׳מע ,םש ,םולשבאב ןוסנרהא הקבר לא ויבתכמ ,לשמל ,האר7
.הפיח תבשות ,שובליו הנשוש ׳בג יל הרפיס תאז8
ה ינמ אוה ,תמיוסמ העשב ודידי השוע המ וחור־יניעב ןיימדל םולשבא הסנמ רשאכ"

.44 ׳מע ,םולשבא—.״םירשי־תנש ןושיל בכושו ,ובלצ ינפל ...ללפתמ״ אוהש
Journal de Raissa, P האר : הינמויב וז התמישמ לע הדיעמ המצע איה 10 aris, 1963 ,
ל כל הרומג תושידא הליג םולשבאש המצעל ןובלע התאר ךכ םושמ ילוא .108 ׳מע
א יה ןיאש הדבועל רבסה ןאכש רשפאו ,"יתימאה םיהולא" תעד תא ופלאל היתונויסנ
, יתד היה אלש ףא ,הנשוש ותוחא תרפסמ ,ומצע םולשבא .הינמויב םולשבא תא הריכזמ
ת בשה תסינכ ינפל הרדחב ומא תיבל עיגהל ותלכי בטימכ השע דימת .תרוסמה תא בביח
ך כבו ןייה לע שדיק אוה .ןורבח תדילי ,לחר הריעצה ,תיבה־תרזועל חור־תרוק םורגל ידכ
י קמעמב יכ ןייצל יואר .היניעב תשדוקמ תבשה התיה אל "שודיק״ה ילב יכ ,דסח הל למג
ו רתחש "םירמכ״ל וסחי ,לשמל ,האר .םידוהיה תפדור תורצנה תא םולשבא אנש ושפנ
ו הודירחה היסנכה ינומעפ לוצליצו בולצה תנומת .1911־ב הירסיק תועקרק תא תונקל
.52 ׳טע ,םולשבא .״הנש םייפלא הז ונתוא םינעמ הנועמה שיאה םשב יכ״ :ושפנ־תוולשמ

C arnet de Notes, Paris, 196511 58—57 ׳מע.
ה בריס 1958־ב ביבא־לתב טחוש־׳ץיבשובליו הינאמ םע יתשגפנ רשאכ .72 ׳מע ,םש12
.הנודנה הפוקתב זיראפב התייהש לע יל רפסל
”Jo u rn a l de R a issa, ת ובר תורושב תצבצבמ "תוירנויסימ״ל התייטנ .170—169 ׳מע
ה עידיה םהילא העיגה ,ב״הראב ,הלעב םע דחי ,התוהש תפוקתב ״דםיאר לש ה־נמו׳ב
ת אצומ הדיבאה לע רעצה ףרחש המוד .(1941 ,ראוניב 4־ב) ןוסגרב ירנא לש ותומ לע
ם מוקתמ ןאכו ,"תורצנל לבטוה אוהש תפרצמ ונל םיבתוכ״ש הדבועב המחנ בוטרוק איה
ן וסגרב .תקיודמ התיה אל וז העידי" :ריעהל ומצעל הבוח האורה ,הלעב לש יעדמה ושוח
ו מצע אוה זירכהש יפכ ,לבטוה אל אוה ךא ,תורצנה תנומאב רודח היהו ובלב רמומ היה
ן מ ומצע קתנמ אוה ךכ ידי־לעש האריי יכ ששח אלול לבטיהל שקבמ היה אוה :ותאווצב
ק ומע עזעיז הפוריא ידוהי ןברוח יכ ףיסוהל יואר .271 ׳מע ,םש—.״םיפדרנה םידוהיה
4 2 םוימ) הבתכמב ודמשוהש םינוילימה תשש לע הרעצ תא הנתמ איהו ,הסיאר תא
ךא ,ןטיראמ תיבל הדידי איה ףא ,םולשבא לש ותינדוד ,דניקלב הסכעל (1945 רבמצדב
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א רונה ןברוחה ינפב הנסחל יתדה המלוע לוכיש הסיארב הב היה רכינ רבד לש ופוסב
.רבעשל־המע לש

Cahiers de la Quinzaine, XI, p. 1211. רבמטפסב הנראמה לע ברקב גרהנ יגפ
.1914

׳מע 46.  ,Journal de Raissa15

.135 ׳מע ,םולשבא
׳מע 76.  ,Carnet de Notes17

׳מע 243.  ,Le myst&re d’Israel, Paris, 1965 18
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