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רבנ
ת ארב ,יפוי תארב !םלוע לש ונוביר״
; האמוט תארב ,הרהט תארב !רועיכ
א ל המל תולובג : לוה תארב ,שדוק תארב
ל ש ותציחמל הז ורבעי אלש ,םהל תבציה
ם ג יתעדי הנהו 1 היבוברעב ושמשי אלו הז
ה תאש םשכ ,רועיכב הלגתמ התאש ,יתעדי
ה משג לבא ;לוחבכ שדוקב ,יפויב הלגתמ
א יה רועיכ תבורעתש ,ילש וז ןיעכ הבולע
תו ,האמוט־הרהטו האמוט תבורעת ,הל
ן יעכ הבולע המשנ ,לוח־לוחו שדוק תבורע
ז  םלוע לש ונוביר ,הילע היהת המ ילש וז
ת ארב ,הבהא תארב !םלוע לש ונוביר
א לש ,ןהל תבציה אל המל לובג :הןאת
 הנשמשת אלו וז לש התציחמל וז הנרובעת
 התאש ,יתעדי םג יתעדי הנהו ז היבוברעב
־ תב הלגתמ התאש םשכ ,הבהאב הלגתמ
, ילש וז ןיעכ הבולע המשנ לבא ;הןא
, הל איה הוואת הוואתו הבהא תבורעתש
ה יהת המ ילש וז ןיעכ הבולע המשנ
.(57 ׳ע) ״םלוע לש ונוביר ,הילע

ל בס ,חורו רמוח ,הואתו הבהא ,לוחו םדוק
ל ש הקוח־םחל םה הלא לכ ירה—הלואגו

.התויה זאמ הפיה תורפסה
יס תפוסאב שי דחוימ ןינע ןכ־יפ־לע־ףאו
ת רשפאמ ןכש ,ןיקלה ןועמש לש וז םירופ
שמה לש םיכילהת ינש רחא תוקחתהל איה
ם לועמו רודל רודמ השרומ—דחאה : תויכ
, ול ךומס םלוע לא םיוסמ יתוברת־ינושל
פמ לש תינאגרוא־תימינפ תוחתפתה—רחאהו
ב לשמ ,דחא רצוי לש וחור ירפ ,יתורפס לע
ריצי לא וילותיחב הכובו רפרפמה קונית לש

ד סומ ;(םירופיס) רכנ :ןיקלה ןועמש *
.׳מע 1972 ; 261 קילאיב

־ עבש ,ותוישיא ירתימ אולמב ןגנמה ,שונא
ף יקשמה ,םירוסייו־ןויסנ־דומלו זגורו־םימי
ך ותמש ,םלועה לע שאר־דונמבש בויחב
ף ס לעש תומלשה לא עיגה ומע המלשה
.ןוילכה
ן ויסנ ידכ ךות ירה ,ןושארה ךילהתל רשא
תנש הסמ ינורכזב התלע ותוהמ תא חסנל
ה שדקוהשו "תשק" תונוילגמ דחאב המסרפ
סהב םנמא) וילע רמאנ הבו ,ןיקלה ןועמשל
: ךכ (ךוחיגל דע הפוקש האוו

ר קבמ ,דמולמ ,עדמ שיא ,רקוח יתייה ול"
, הרומ ,תורפסב קסועה ,ימדקא עוצקמ לעב
ם ירמאמ יתייה בתוכ ,רוסיפורפ ,הצרמ
ל ש הרישה לע םיפיו םישודג םיכורא
ל עו וירופיס לע ,ולש הזורפה לעו ןיקלה
ר שפאו .וירקחמ לעו וירמאמ לע ,ויתוסמ
־ קוד־תדובע םידמולמה רבחל יתייה שיגמ
ם יעברא ינפל ךיא יתייה חיכומ הבש רוט
ו בתכ לארשי־ץרא יררושמ לכש העש ,הנש
ב תכ ,ןינסיו יקסבוקאיאמ ,קולב חסונב
ק רו ,ונימיב םיבתוכ לכהש יפכ ןיקלה
ה לא לש לודגה םבורמ בוט רתוי הברה
ה לעמ רחא טארוטקודבו .ונימיב םיבתוכש
ל ש םיאונטרופה לכש ,הרבסה תא יתייה
ו לב לואש לש םיגוצרהה לכ ,תור םיליפ
ופיס ירוביגל המה םידכנו םינב םהימודו
."וחור ימחרב םהב הגהש ,ןיקלה לש ויר

ם ילמבש ילנויצומאה הטעמה תא ריסנ םא
י רה ,יתסמה םזיריינאמה יטהל תאו ,ולא
, ילוא ,טרפ ,ןהילע ףיסוהל המ ונל ןיא טעמכ
ר יהביש רקחמ םעפ־יא ךרעיי ןכא יכ לוחיאל
ם לועה לש וללחב 20־ה תונשב ורסינ דציכ
ם יוטיב תא ואצמש תוצוצינ הקירמאב ידוהיה
ו כפהו ,תירבעה ןושלב תיאקירמאה תורפסב
־ ולגנאה תורפסב 70־הו 60־ה תונשב הבהל
.תירבה־תוצראבש תידוהי
ה מוד .ינשה ךילהתה לע רפסמ םילמ התעו
־ לוט ןוגכ ,םלועב םילודגה םירפסמה בור יכ
יס ובתכ ,ןאמ סאמותו יקסביוטסודו יוטס
, םילודגה םינמורל תוציקס ןיעמ םהש םירופ
, םייתונמא תוקונית ןיעמ ןהש תויומד םהבו

ד ע תומוצעתו זוע ושבלו וחתפתה ,וקזחתהש
ת ורפס ירוביג לש םתמוק־רועישל ועיגהש
בכרומה—"רכנ" לש ובור־בור תא .םש־ילעב
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0 2־ה תונשב ובתכנש םירופיס ולוכ טעמכ
ל איחי״ב ותורגבתהב ונא םיאצומ—30־הו
־ בש אלא ."רבשמ דע״ב ותולשבבו "ירגהה
יחב קונית" הלעמל ונירבד תישארב ונרמא
ר צומל זומרל ונתעד לע הלע אל "וילות
א וה וילותיחב קונית םולכ .רמגומ־יתלב
ת יבה־קולחב הביע־שיאמ םלשומ תוחפ רוצי

ו ליפאש ,ןיקלה לש וחוכ הז ,הברדא 1 ולש
־ רוב ותוא ונל םימסוק ולש םירוענ־תוריציב
ל ש תונידע התוא ,יתונמא־יתורפס םייפכ
ל ש תבשחמ־תכאלמ התוא ,תירופיס המקיר
ה תואו ינונגס שוטיל ותוא ,תירואית תוירחא
ם ינייפאמה ,תיגולוכיספ הרידח לש תוקד
.וטע ירפמ תרחואמה תרופיסה תא ךכ־לכ
ו ז תרופיס לש ראפה־תומגודמ תחא ,הנהו

ר ופיסה ןכש ,ומצע "רכנ״ב ונא םיאצומ
י אול לש ויבתכמ ךותמ" הפוסאבש ןורחאה
ש רפהב רמולכ ,1962 תנשב ןמוסמ ״ןיריב
בש ,"הטילא" רופיסהמ הנש םיעבראכ לש
ו נל ןיא .ונתמישר תא ונחתפ ונממ עטק
ן מ הכורא האבומב םייסל אלא אופא הרירב
י דכ ,"ןיריב יאול לש ויבתכמ ךותמ" רופיסה
י נפ־לע ןיקלה .ש רבע ךיא לילעב הארנש
ם ירוענה לש תרעוסה הסיסתה ןיבש םוהתה
תיש רשפאו ,הנקיזה לש ןידה־קודיצ ןיבל
ט קל תא המ םוש לע תוריהב־רתיב ונל הלג

."קובי רבעמ" םשב ארק ןורחאה ויריש
פסמה ילודגמ דחאב ,המודמכ ,השעמ..."
ב תוכ אוהש המ בתוכה—םייפוריאה םיר
א צויש—העוט ינניא םא ,ןושאר ףוגב
ם שו ,ץייוושב תונולמה דחאב שפניהל
ת חרוא ,הריעצ תחא הרענב ויניע תולקתנ
, ףיסוהל יתחכש ,ןכ .ןולמ ותואב איה םג
ן ב ,אוה ריעצ אל םדא ומצע רפסמהש
ב האתמ אוה ןכ־יפ־לע־ףאו ,המודמכ ,םישש
, ןולמבש הריעצ תחרוא התואב ,הרענב
ן יעה־תעיבט יפ־לע :התוא ריכיש אלל
ע דוותהלש אלא ,הב בהאתמ אוה דבלב
. ומצעל ריתמ וניא המע רבדלו הילא
ה חישב ףא המע ויפ הצופ וניא ,טושפ
רוא ינש ןיב ןיטולחל הרשכ איהש ,הלק
, ןמז המכ הינסכא התואב םינסכאתמ םיח
ו נחלוש דיל בשוי אוה ...םידחא םימי ךשמ
הנחלוש דיל איהו ,הדועסה תעשב ולש

ה טבמ הנפמ הניא םלועלש אלא ,ולוממ
ך ומסב בשויה ,לודגה רפסמה לא ,וילא
ר פסב דימת תוצוענ היניעש טרפבו ,ךכ־לכ
. לכואה תעשב וב תארוק איהש ,ןתסרכ דחא
ר בדל ושפנב זוע ביהרמ לודגה רפסמה ןיא
־ לכ איה הפי—אוה ןקזש ןויכ ,הרענה לא
, איה הפיש הל רמול אלא ונוצר ןיאו ,ךכ
י דכ דע זעונ וניאש אלא ,התוא בהוא אוהו
ם שב ןיחבמ אוה דחא םוי ,רוציקה .ךכ
ם ג וב התאירקב העוקש הרענהש ,רפסה
: תמעפנ הציפק ץפוק ובלו ,לכואה־רדחב
— לודגה רפסמה לשמ ,ולשמ ןמור תארוק וז

ר ורב םיריחשמ ורבחמ םשו ןמורה םש
ת פיטע לש רופאה עקרה יבג לע ךכ־לכ
ד יב ןוסכלאב ותוא הפיקזמ הרענהש ,רפסה
ה לוד איהש םע ,היניע לומ הלש לאמש
ר פסהש ,תחלצה ךותמ הנימי דיב קרמה תא
ל ש ובל ץפק ,ןכ .טעמכ הלוכ הילע ךכוס
ם עו ,דאמ הריעצ הציפק לודגה רפסמה
, המודמכ ,םוי ותואב דוע—הדועסה רמג
ג יצהל ידכ דע קזחתמ אוה—הדועסה רחאל
ת א האור אוהשכ :רמולכ .הינפל ומצע
א וה ףא ,לכואה־רדחמ תאצל המק הרענה
יצמ הניא ןיידע וזו .דחי המע אצויו זרדזמ
א והשכ ףא ,וב היניע תנתונ הניא ,וב הצ
ת ונפל ,סומינה ךרד לע הרוחא תצק גוסנ
ם ידרוי םהשכ קר .חתפב הינפל ךרדה תא
ת וכילומה ,תוגרדמב ,טעמכ הז דצב הז ,דחי

ן מ החילס שקבמ אוה ,ןולמה רודזורפ לא
מה ינולפ אוה אוהש ,הל רמואו הרענה
. וב תארוק איהש ,רפסה תא בתכש ,רבח
ו בל־ךרומ לע לודגה ןטייפה רבגתה ,ןכ
ד וע אלו !הריעצה השאה לומ ותנקיזב
ה ינפ : המודמכ ,איה תרשואמ ףא וזש אלא
א יה תורכיהה תליחתש אלא !תוקימסמ
ה עימשמ אלא הניא וז היפהפי : הפוס םג
, הלודגה תוכזה וז ,הרשאבש םירבד ימוגמג
ם ירפסמה לודג תא ריכהל הל הלגלגתנש
ן טייפה דצמ םג—אל ותו .אל ותו .רודבש
ו לש רצק רופיס ותוא םייסמה ראופמה
ב ייח הנקיז תעל :המודמכ ,דחא קוספב
־ גמש ,הבהא לומגב קפתסהל דומלל םדא
" הת לש תיפכב הבוהאה ותוא האימ
.(252/3 ׳מע)
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תשקה ןבאב
1 עודמ השקה ןבאב
ל ש הז םיריש ץבוקש םושמ הנושארו־שארב
— ופוס דעו ותליחתמ—ולוכ ,סוה םהרבא
. הקווד השק ןבאבו ,המודמכ ,ןבאב בוצח
ו ל׳גנאלכימכ ,סרוג וניא ררושמה יכ וב רכינ
ל כ היקמעמב תמלגמ המצע ןבאהש ,ותעשב
א לו ,שדחל לספ לש ונוימד דיתעש הרוצ
 לא חוכה ןמ האיצוהל אלא הזל ול רתונ
ם הרבא .רתוימה תרסה לש ךרדב לעופה
ר שפאל ידכ רתוימה תא ריסמ קר וניא םוה
ב צוח ,הברדא ;הינמכמ תא ףושחל ןבאל
ס ומתירב םיתע ,תופיקתב ,הדמתהב הב אוה
ח תימב עלסב וב םלוהו ושיטפ ףינמ ,יתכתמ
ד ע—חוכב טאומו קפואמ תאז םעו ,ינשקע
:  רישה לש ותמצע ןכיה התא ההות םימעפש
— דחי םג ינכתהו ינרוצה ונוסירב וא ותפונתב
ה שקה ןבאה תא עינכמ אוה רבד לש ופוסבו
י דכ ךות םישבכנה ,וירצי תא הב עיבטמו
בגתה רוכב םיפרצנה ,ויגיגה תאו ,םמוליג
מה תא קיזחמה טעומ איה האצותה .םתוש
:הז ןוגכ ,הבור

ע יגת התא יכ .ךרדל םולובוא חק
הארת םשו .בחר רהנ תפשל
.הרוחש הריס ךותב דמוע ןקז

ך תוא ריבעי אוה .עבטמה תא ול ןת
א צמת םשו .דגנמ הדגה לא
 םהל רוסמתו .ונידידימ המכ
ר מאתו .ינממ םולש תשירד
. אובא ינא םגו ,טעמ דוע יכ
.ןושלל תחתמ סולובוא םע

י נווי עבטמ אוה סולובואה יכ רוכזנ הבה
. ורבקב תמה לש ויפב םישל וגהנש ,םודק
ל ש תועמשמב םשה שמיש םיאמורה ימיב
־ ואה היה םינבלצה־תכלממב ,קוחש ןומיסא
. ץראב רחוסל רבועה יקוחה ךליהה סולוב
הש תומורת למסמ אוה תילותאקה היסנכבו
ת רפכ םשל ןקיתוול חלוש ילותאקה םלוע
" שודקה םורטפ לש סולובואה לעפמ" .תונווע
תיבה ימי לש לקשה־תיצחמל יוקיח ןיעמ אוה

 םע ;(םיריש) השקה ןבאב :םוה םהרבא *
•׳מע 1972 ; 52 ,דבוע

, תידוהיה הרוזפבו הדוהיב גהנש ,ינשה
ם א .הלא ונימי דע חרופכ הלוע והירהו
ן ודבאהו לואשה תורהנ תא הלא לע ףיסונ

, קוביל דעו סקיטסמ ,תונושה תויגולותימב
ת או ,וניבא בקעי םע ךאלמה קבאנ ובש
־ תולילעבש יבהנשרואמ ,םהינימל םיטיישה
־ ינכוש םיריבעמה—ינוויה ןורכ דעו שמגליג
ה ארנ—התרבחל רהנה לש תחא הדגמ רפע
סה תויצאיצוסאה ןעטמ לודג־המ הרהמ־דע
ב לל עגונ הכ אוהש ,הז יריל רישב ןופ
י דכ דע טעמכ קפואמ תאז םעו ותובצעב
י תונמאה ץמאמה בר־המ םג הארנ ;רוכינ

ם ילמה תא רוחבל ידכ ,הביצהב עקשוהש
אה לכ תא דימעהל ,תוטושפהו תוטעמה
ק וחמלו ,סולובוא גשומה לע ןלוכ תויצאיצוס
ן באה לש תילגנה תיזחה ןמ ראשה לכ תא
.השקה
ן בא״ל רחא רבסה ול שי ומצע סוח .אש אלא
/  השקה ןבאב יתוא םוגרת אל םא״ :״השקה
ב צקו / קעצא אלו ךרה ירוע םרפיי אל
ק בא־תירורפאב םושני / עשורמה יתאיר
. יתוא םוגרת אל םא / ...תוהכ תויושידא
ז א ...תחא הדח ןש יב / חלשת אל םא
" ...חלקת אל תקרפתמה יתייעג / םורמל
ק ר ,עוזעז ךותמ אלא בתוכ סוה ןיא ןכאו
ל ש השק ןבא םא ,וב תצעננ הדח ןש םא
ק ר אל הדיעמ ךכ לע ...וב תעגופ יאלפ םגור
2 5—ותומכ םג םא יכ ץבוקה לש ותוכיא
ך שמב ובתכנש ,םיריש 35 םיקיזחמה םידומע

־ רתיב ףא התא םשרתמ ךכ ךותמו !הנש 25
עזה לש ינוטקטיכראה םנוסיר תמצעמ תאש
י אשונ לש ינוגססה ןווגימה לכ ךרואל ,םיעוז
ה פוסאבש הנושארה הטינוסב לחה ,םירישה
ש לש ןב תיבב םייסמה (1944 ,״ךרדו דה״)

/  תירורפא תננעו עתפו...״ :רומאל תורוש
, םמע דהה / ךרב לע וערכ םהו ,םהב הרבע
ה ב םירישה ןורחאב הלכו ,"דירחהו קמע
י נפל בציתמ םאלב רדנסכלא לש וחילש")
: ךכ חתופה ,(24.3.1969 ,״ןתנוי

״! רקיו דובכ ישחר״
, עטרקמ שלוג ,תבשחמ תכאלמ ,חג ךויח)
ו ל חנ ,םיהגונ םישקשק־זזפב האטל
־ תבוגתל הפצמ ,ןיע תיארמל טקושו חטוב
.םייתפשה לע ,ןה
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םילתלת רוחש רעש
ם יניבג תובע םייניע גוזו רצ חצמ לעמ
ן ודיכ תדומל ןודקומ לש םייאלכ .תוריהב
(.םינענכ־תמרע תשחור תירוס ריעו

ו נימיב םיררושמה בורש רובסש ימ שי םא
ת רתה" לשב הקווד ישיאה םדוחיי תא וחפיק
ט עמכש םימעפל ול המדנו תינרוצה "העוצרה
, דיחיו דחא ריש ,ריש ותוא םיבתוכ םלוכ
־ תעיגפ "השקה ןבאב" עגפיהל אוה יושע
;  הבש םזיציסאלק־ואינה לשב המיענ העתפה
ר וחאל הביש ושוריפ ןיא הז םזיציסאלק־ואינו
ה קיטנמורה ןדיע רובע רחאלש הייחת אלא
 לא גפסש סנסנרה ןמ בוטרוק ,םזינרדומהו

ם נחטו וברקב םלפיע ,הלא ינש תא וכות
ו תריש תא תדחימה הלוגס דוע ןאכמו .קד־דע
ו שוריפ םזינאמוה םא :ונא־ונימיב סוה לש
ו יתולבסב שונא לע תינשגר םימחר תרימכ
ב ל־טוטיר לכמ תיריר־תיטסיקרנ תוגגומתהו
ה ריש ירה ,ומצע ררושמה לש שפנ־טוטיחו
י אדו תיטסיליהינ ךא ,תיטסינאמוה הניא וז

ל ש ילאטוט בויח הב ןיא םאו .הנניאש
־ תארי ,הנממ קלח אוה םדאהש ,תואיצמה
.ןאכ שיו שי הילא דובכ

.י .נ

הרידנ הפורת ,ליסכוי׳גנא
יינעמ הרדס המזי דחואמה־ץוביקה תאצוה
ם ירפוס לש םתריצימ רחבמ האיבמה תנ
 לע תוגשה תולעהל ילוא רשפא .םיילארשי
ת ושדח תורודהמל ףילחת הניאש ,וז הרדס
ל יאוה ךא ,"יבתכ לכ" תויהלמ הקוחרו
ל יעוהל הב שי יכ רמול רשפא ,איה ונדיבו
ל ש תיתורפס תוחתפתה לש ךתח הגיצהב
ה תוחתפתה תא ,םצעב ,וא—םינוש םירפוס
ה ומתל שי ןכל .תילארשיה תורפסה לש
. זומת ןימינב תא גצימה ץבוקב רחבמה לע
, דגמ .א) םירחא םירפוס לצא ומכ אלש
ה שולשמ םירופיס ןאכ םיאבומ ,(לשמל
־וח"—זומת לש םינושארה םירופיסה יצבק

ה רידנ הפורת ,ליסכוי׳גנא :זומת ןימינב *
;  1973 ,דחואמה ץוביקה ;(םירופיס רחבמ)

.(םיריש) תוריכז שמח+׳מע 208

ן וטנא רופיס״ו "לוענ ןג" ,"בהזה תול
. 1964־ל 1950 ןיב ומסרפתנש—״ינמראה
ל ע היגולירטה ןמ םיקרפ וב ןיא תאז דגנכ
 לש םעל־הירפסב העיפוהש ,םוקילא ייח
י תשמ אלו ,1969־ל 1965 ןיב ״דבוע םע״
ו ז ןכו ,"סדרפה" ,תונורחאה ויתוריצי

ן מורה ,ןלוכב הבוטהו המלשה איה יתעדלש
ו ניאש רחבמ אופא ונינפל .(1972) ״בקעי״
ם ינושארה וירופיס תא ליכמ אוהו יגוציי
ת ולוח" ירופיס ,זומת לש בוטל םירוכזהו

ן מ םיבוט תוחפה וירופיס תאו ,"בהזה
תפתהה תנומת ךכיפל .ךכ־רחאלש םינשה
 אלא המלש הניא זומת לש תיתורפסה תוח
.הרטמה תא האיטחמו המוגפ
, רחבמה תא ךרע ימו םשאה ימב תעדל ןיא
, האצוהה תכרעמ אמש וא ומצע רבחמה
 ךא .וגב םירצוי־תויוכז לש םילוקיש ילואו

ם יריכמו ליאוהו ,אוה ונידיבו ליאוה ,בוש
ל כונ ,זומת לש ותוחתפתה ךשמה תא ונא
ה מכ ריאמ םוגפה רחבמה םג יכ רמול
ת ורפסבו ,זומת תריציב תויזכרמ תומגמ
.הנידמה תמקה ןמל תבתכנה תילארשיה
ם תריצי בטימ תודלי ירופיס ויה ללכ־ךרדב
ן יב ,"םייטסילאיר" םיילארשי םירפוס לש
ו רזחש ןיבו םתביתכ תישאר הלא ויהש
ימב .םתריציב רתוי רחואמ בלשב םהילא
ס מועה ןמ םירוטפ הלא םירופיס ,םבט
ה קינכטהו "תויתייעב" לש או^נמ־דבכה
ם יאב םהשכ ,םהל האי "הטושפ״ה תירופיסה
א לב תופוכת ,תונמיהמב ,רשויב—רוסמל
ת ושיגפו תוינושאר תויווח—הביטקפסרפ
, זומת ירופיסבו ;םדאו ףונ םע תוינושאר
י רפכהו ינוריעה ילארשיצראה ףונה לע
, תוומה ,תישונאה תועשירה לעו ,(הבשומה)
ת וארל ונל השקי אל ,רכו תודליה תבהא
ת מועל שודיח םהב ןיא םירופיסה יאשונ יכ
ף או טדנמה תפוקת לש תירבעה תורפסה
ת ירבעה—הפשב אוה שודיחה .הל המדקש וז
ר צימש ןובס ותואכ ,הטוהרו היקנ זומת לש
ר יתומה ,"ןובס" רופיסב רפסמה לש ויבא
ה יקנ דימת ותכאלמ תא תושעל האווצ ונבל
י לארשיצרא ףונ אוהש—ףונבו ,הרוהטו
ל ש הריווא וילע הכוסנ םג םאו ,יתימא
,תודליה־זוחמ לא םיעוגעג ירפ ,הקיטנמור
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. הלואש אלו תימוקמ הקיטנמור וז ירה
ת ישונאה ותביבסמ רכונמה ,ררושמה־דליה
א לא טשפומה ףונה תא יח וניא ,הבורקה
י נש ,המודמכ ,םה הלא .ישממה עבטה תא
ת ורגבתהה ירופיס תא םינייפאמה תודוסיה
־ דליה םהבש ,"בהזה תולוח" לש תודליהו

, ותורגבב תודליה ףונ לא רזוחה ,ררושמה
ף ונ תא החמ (!רצקה) ןמזה יכ אצומ
ת ודליה ןדבא לע רעצה .לילכ תודליה
י טסארדה יונישה לע רעצה םע ןאכ גזוממ
ם ינשבו טדנמה יהלשב לארשי־ץראב לחש
ומ ,המודמכ ,הז םגו—הנידמל תונושארה
ם ילארשי םירפוס לצא עיפומו רזוחה ביט
ת וכומס םתורגבתה תונשש םיטעמ אל
.טדנמה תפוקת לש המויסל
ם ויכ םיניינעמ זומת לש םירחאה וירופיס
תה יבלש תא םיגיצמ םהש םושמ רקיעב
־ לגנא לאכימ .טסינמורה זומת לש ותוחתפ
ק ונית" רופיסה לש ירורהסה ורוביג ,ןוס
ו רוביג ,"בקעי" לש ותישאר אוה ,"הבשנש
" לוענ ןג" יכ המודו ,הז םשב ןמורה לש
ר בעמ־בלש ויה "ינמראה ןוטנאה רופיס״ו

ואלה הקיטמילבורפה .זומת לש ותריציב
ה שעמ" םירופיסב הדודר הרוצב תגצומ תימ
־ בוא ױרוביג ."הייחש־תורחת״ו "תיז־ץעב
ת ויומד םה םירחא םירופיסב ךרדה־יד
.בר םשור תוריתומ ןניאש תושולק

.ט .ב

שבד תושעל םייתפש
 המכ תחא לעו) המודמכ שיחכי אל שיא
־ בור יכ (ןודנה םירישה־ץבוק תרבחמ ,המכו
ה רוש הלא וניא תיתורפס תרוקב לש הבור
ועט ינפמ םיארוקל תורהזא ;תורהזא לש
ם ירקמבו ,תוריצי תנבהב םירחא לש םהיתוי

.ןמצע תוריציה ינפמ תורהזא—םיעורגה
" שבד תושעל םייתפש" םירישה ץבוקל רשאב
ת ורהזאב ,ונתחמשל ,קפתסהל ארוקה ץלאיי
הרהזא :הנושארהו ,דבלב ןושארה גוסה ןמ

יש) שבד תושעל םייתפש :תינונס לכימ *
.׳מע 1973 ; 70 ,םילעופה תירפס ;(םיר

־ כח האירק ןאכ םורגתש שפנה־חפמ ינפמ
. ידמ תיטנמורו ידמ תיתורפס ,ידמ תינמ
ם יפיהו םיצימאה תונויסנה דחא ןאכ השענ
ת ישיא הריש לש תורוצ חסנלו תויחהל
/  הניא הבהא... :זירכתש הריש ,האירב
/  בוהז םתכ לע הרחרחש הדוקנ איה .ריש
"...בוט םהל היהש ןמיס

ד וסיה תא היאשונב שיגדת הריש התואו
ל ש לגעמב בלתשהל ןוצרה תא ,יריציה
ל ש הפקשהה ןמ אצתו ,םייח לשו .הריצי

:  לשמל .םייח לש רצויכ ,רצויכ םדאה תוהמ
יתבתכש הפי יכה רישה
ידלי אוה
.ידי בתכב

ה דיקפת תא הרישה שיגדת התרוצב וליאו
ך ותמ ןוזנה רבדכ וא םייחל ףילחתכ אלש
־ גיש לש יעצמאכ וא ,היצנוונוקכ אלא ומצע
ל ש תימיטפוא תוירוזחמ םעו םייחה םע חישו
ש משמ ,לשמל ,"רזוח אוה בוש" רישה .הריצי
ר בדב ימצע־עונכיש ולוכש רישל הפי המגוד
ם תוירוזחמב בלתשהל ררושמה לש תלוכיה
: הבהא לשו םייח לש

ף ייעתמ וניאש לוגליג .רזוח אוה בוש
, הז אל קר .תונולחב בבותסהמ
.בהאתהל דועו .ךליגב הז אל קר
.םיררושמל הבושמ

גוד תרוש אלא וניא ולוכ ץבוקה .האלה ןכו
, רוציל ןוצרה תעבה לש תונוש תורוצ וא תומ
. רוציל תורשפאה־יא לע רעצ תעבה לש וא
תהל ןויסנ ונינפל ןאכש רורב ,םוקמ־לכמ
ת  ר ם י ת מ ה תישיא הריש לש תרוסממ רענ
:לשמל קילאיב חסונ ,םייחל הנובער לע

ה ככש הלאה תובערה םייניעה
ל אה ת ו א מ צ ה םייתפשה/ ,הנעבתת
..!ונקשנ :תולאושה

( "תובערה םייניעה")
:תחטובו הרשי הרהצה התוא — ןאכו

ד י לא ן ו י ל א בערא אלש המל
...הרעש לכו ,העורזב / קשונתש ונימי

תמ לש םיזמר םיאב ,תינרוצה הניחבה ןמ
ה קולחה ןוגכ) תיסאלקה חרזמה־תריש תונכ
ה חורב םיזמרו ("םירעש״לו החיתפ־רישל
שב שומישה ןוגכ) ללכב חרזמה תריש לש
:ומכ ,(תולבוקמ ןושל־תועבטמ לש עפ
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, "עגושמ הליל יל היהי תבש־יאצומב"
. "הלילב עיפומ התא הככ מ ג..." :וא
ימתה ףא ,ןושל יקחשמב רישעה שומישהו
־  פ ב העיקשכ הארנש המ" : רתויב םימ
ם ינפ לומ" :וא .״םינפב ונניא / םינ
."םירוענ תודרמב תווענ / תואנ
ש אר־תלקה התוא לכ ,תולילק התוא לכו
ל ש התריוואל ארוקה תא תוניכמ ,לוכיבכ
, רעש אלא ץיח המצע האור הניאש הריש
, םייחל תפאוש התויהב אטח האור הניאש
ת עבהל לבוקמ יעצמא וא רזע־ילכ התויהב
.תונוצרו םיכרצ
ה רישה תרוסמל הזב תמרתנ הבושח המורת
צוסאמ הרועינ ידי־לע ונתורפס לש תישיאה
־ לעו תורגתסה לשו היצנגיזר לש תויצאי
ת וינמכח אל העבה תורוצ לש ןשודיח ידי
.תויטנמור אלו

.צ .ב

ןורחאה סובוטואב

ן ד ריעצה רפסמה לש וז הנושאר העפוה
ף רצל תחרוט האצוהה ןיא עודמ ,בגא) טיבש
ה לגמ (ן רפסה שד לע תיסיסב היפרגויב
 ףא ,בל־יבוש תישונא הנחבאו ירופיס רשוכ
ם רדעיהב הקווד ילוא רפסה לש ודוחיי יכ
: תינרדומה תרופיסה לש םינממס םתוא לש
־ יתלבו עדומ־תת םרז ,שפנה יכבנב תונטטח
ם זילובמיס ,תועמשמ־תורה תוקיתש ,רקובמ
.המודכו תיטויפ הרזח ,יתוכאלמ
א ב םהמ דחא לכש ,ץבוקב םירופיס העברא
שח לש וא רבשמ לש העשב רוביגב קוסעל
d eus ex שמשמ רפסמה רשאכ ,שפנ ־ןוב

machina ןושאר־ףוגב.
 הלעמ ,"ןורחאה סובוטואב" ,חתופה רופיסה
ת ומד ,לאירזע ,ץוביקה רלדנס לש ותומד תא
ה ררועש ,האכדמו תחכשנ ,הרופא ,הקותש
והש העשב רקיעב ,רפסמה לש ותונרקס תא
, הריעצ" ,לאירזע לש ותחפשמ־תבורק העיפ
."תידנולבו ,הפיו
לאירזע ןיבש וז—השדחה םיסחיה תכרעמ

; (םירופיס) ןורחאה סובוטואב :טיבש ןד *
.1972 ,דחואמה ץוביקה

ה ירחא רזחמה ריעצהו טנא ,הפיה טנאו
ר פסמה ,ותשא הנליאו רפסמה ,ץוביקב
ן יא השעמל ךא .רופיסל דסמה איה—טנאו
ת יווזמ םירוביגה םילגתמ וילע עקר אלא הז

בנ ,םימודרה םהידדצ םיראומ הבש השדח
.תויובחה םהיתוקושת תונח
ה מצעב הלעמ ,"תוחילשב" ,ינשה רופיסה
־ ליגב רבג לש תומד האלפנ תוינויחבו
ו תשא תומ רחאלש הרצקה הפוקתב הדימעה
י ליצאה הלצב יח היהש ,רוביגה .הטיירנה
ה שוע ,דרומה ונבמ קתונמ ,ותשא לש ןובנהו
ת אצל טילחמו ולש שפנה־ןובשח תא התע
יאה תודידבה ,יתרבחה קותינה .תוחילשב
ד ימת ול וארנש םיכרע לש םתומלעיה ,תיש
, הלא לכ—תוילשאכ ודבתה עתפלו םינתיא
ת א םינברדמ ,וב הכפמה תוינויחה םע דחי

תהלו תיטלחהו תיפוס ומצע עורקל רוביגה
עמ ,ןושארה רופיסבכ ,ןאכ םג .שדחמ ליח
ו תראה תא תשמשמ תיסיסבה םיסחיה תכר
, ולש ןואהו השלוחה תועשב רוביגה לש
ה יוטיבל האב תיתימאה ותוישיא ןהב תועשב

.רתויב םלשומה
ה עמיק ןפוד־אצוי ,"תונורכז" ,ישילשה רופסה
ה גלפמ־שיא ורוביג ,דרפסב ומוקמ : רתיה ןמ
ו תומד ,השעמל—העפשהו המצע בר ריכב
־ יא וידעלבש ,"עיגה״ש שיאה ,חילצמה לש
נב .םיגשיהה ברו רשכומה ,ןובנה—רשפא
ה שפוחל תאצל רוביגה טילחה וייחב וז הדוק
, ולש שפנה־ןובשח תא תושעל ידכ הנש לש
יה הילשאה ,השעמל .ויתונורכז תא בותכל
ה תיה ןובנו חכופמ שיאכ ול התיהש הדיח
. רוציל וחוכב שי יכ :ומצע יבגל ותיילשא
ד וע לגוסמ וניא יכ ול רבתסמש העשב ךא
ם ידבאמ ,הז רחא הזב םיררופתמ ויגשיה לכ
ו ל הנפמ ןכמ־רחאלו—םיגומנ ,םתועמשמ תא
ד בלמ .וידי־ומב הנבש הרבחה םג ףרוע
ר פסמה חילצמש תיטנתואה הריוואהו ,םוקמה
ם ימוד הקיתמיתהו הנבמה ,דרפסב רוציל
יג ,הבר הדימב .םירחאה םירופיסבש הלאל
שב" רוביג לש וכופיה אוה ״תונורכז״ רוב
י דכ ורבעמ ררחתשהל הסנמ דחאה : "תוחיל
ו רבע תא םכסל הסנמ ינשה ,שדחמ ליחתהל
ת ימצעה ותוישיא תא ומצעל ריהבהל ידכ
ותויח דחאה .ןיגפהש םזיאורטלאה ךותב
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י נשהו ,תוסירהה ךותמ ,התע הקווד וב הכפמ
.תוסירהה לומ ותויה תא דבאמ
ק סוע ,"הלהא לע רופיס" ,ןורחאה רופיסה
אמו התורקע לצב היחה השא לש התומדב
י לוא הז .ישפנה הנוזיא תא ךכ ךותב תדב
ה רה הלהא :ופוס םושמ ,םירופיסב שלחה
■ יא הליחתמ התעמו—הלעבל אל ךא ,עתפל
א רוקה ןיאש הארנ .וב קובדל תויפשה
ר יכהש לככ רופיסה יפ־לע הלהא תא ריכמ
ת יטתניס תכרעמה .םירחאה םירוביגה תא
, ךבסה תא רתופ םויסה םגו ,ידמ תיטמיכסו
.ידמ תינטשפ ךרדב ,המודמכ
ץ בוק אוה "ןורחאה סובוטואב" :םוכיסב
ש ולגל ילב ,ןיינעמו בכרומ ,בטיה בותכ ,ןנער
א והו ,יתוכאלמה יתורפסה תעדה־דוביא לא
ן ויבח לא ,תוהדזה ךותמ ,ארוקה תא ךילומ
.וירוביג לש םהיטבלו םהייח

.ג .צ

ץורחאה דחפה
־ ךאלמ לש וחיר תא ףדונ ןורחאה דחפה
יסב רתויב תירלופופה תומדה אוהש ,תוומה
ר פוסה .יגלתה רודואית לש םיימולחה וירופ
, םינשי םג םישדח ,םינועדיו תובוא הלעמ
ה לועה לככ ושעי ןעמל רורד םהל ארוק אוהו
ת ויומדה לע םיטוע הלפאו ךשוח .ותעד לע
ה ברה םוקמ םיריאשמ םניאו םיעוריאה לעו

ל וכי לכה הטלעב ירהש ,ארוקה לש ונוימדל
, רבחמל ןימאהל אלא ונל ןיאו ,שחרתהל
. ךכב םיצור ונא םא ,ויתויזהלו ויתונויזחל
ת עגונה תיללכ הלאש ןאכ תררועתמ הכלהל
מה ןמ .וידיסח־ידיסחלו וידיסחל ,אקפקל
ו ירוביג לע אקפק איבהש דעש אוה תומסרופ
מב ,הקעומב ןכ ינפל םריבעה הכשחה תא
ן ויכ םכרד ףוסב וליאו ,שפנה קנחמבו הקוצ
ה לילל דקומ םתושעל ידכ רוא תמולא םהילא
וא השע ךכ ךרדב .םהייח תא הטעש לודגה
ת ויזכרמ תויומד םא יכ ורוד ירוביג קר אל םת
י  וידימלתמ םיבר םישוע המ .םיבר תורוד לש
ם יליטמו םיאירבו םימלש םישנא םילטונ
הלפא אלא וניאש ,"יאקפק םלוע" ךותל םתוא

; (םירופיס) ןורחאה דחפה :יגלתה רודואית *
.ימע 1972 ; 157 ,הדסמ

ה לילה תרחשהב הברמה לכו ,תחא הלודג
ם יתועיבו םידחפ ,תועווזב הלפאה םוטיפבו

י אקפקה םלועה תארקל לוכיבכ דעוצ והירה
...םלשה םזילאירוסהו אלמה
ב ור ארקמל םיררועתמ םימוד םירוהריה
ק יחרמ רפוסה רשאכ ,יגלתה לש וירופיס
ם ידש וכותל סחודו הז "ןותחת םלוע״ל ותודע
ם ה םידשב םיעורגה ךא .םיקיזמו תוחורו

ש קבמ םתואש ,ונכותב םיררוגתמה םידשה
ע סונ אוה םא .הלילה תכשחל ףושחל יגלתה
ן מ תחרובו תרהוד תבכרה" ירה תבכרב
ה לילה ןמ סונמ הל ןיאו הירחא קלודה הלילה
א ל םויו .דוע רמגיי אל הלילהו טלפמ אלו
א וה םאו "...םלועל עסת תבכרהו וירחא אבי

:  תמו הבכ םהיתפש לע ךויחה ירה גוז ראתמ
ה תיה המל ,האילפ ךויחה םוקמב האב המל"
ת צינש דחפל המהדתהו ,המהדתל האילפה
ה עווז־תוכסמל םינפה תא העווהו םיינעב
ת פולה ,םימיא־ךרח ךותמ תויפה תא חתפו
״7 תמליא הקעזב ןורגה תא

ה בינעה תא טעמ הפרמ יגלתה רשאכ ךא
א והשכ ,ארוקה לש וראווצ לע םש אוהש
ת אצמנ ,םיבכוכו חרי הלפאה־תולילל םינכמ
ו ב שי .תכשומ וליפאו תניינעמ ותביתכ
שהש ,ןונגע תביתכבש םיששמ־דחא יגלתהב
כה" לע רופיסב .המודמכ תטלוב וילע ותעפ
ם יריכזמ םירחא םירופיס תצקבו "רוחשה בל
ש יו ,ןונגעמ והשמ הלילעב םיביכר המכ
.יגלתהל תונג אלו חבש ךכב
ה ביש" רופיסב הלוע וז העפשה לש הזוכיר
ף ונל לגרל הלוע רבחמה רשאכ ,"הילפנומל
. וקלחב תולפונה תובזכאה תא ראתמו ותודלי

ר שאכ ותוא הוולמ תיגארט תוילרוג וזיא
ה נכסה לע ותוא םיריהזמו תותואה םיאב
ם ימרוג המכ .תודכלוממו תושקוממ תוילעבש
ל א רוחאל־הכילהה תא לולשל וידחי ורבח
הו דובא ןמזהו דובא םוקמה .תודליה יפונ
ב לב תונקירו ללח ריאשמ םהירחא שופיח
ן וזיאו תוביצי לש תנעשמ םהב שקבמש ימ
ה זירכמ אוושל םישופיחה לכ חכונ .ימינפ
ה נקז השא לש היפמ םג תעמשנה ,תמאה
ך ירצ םדא ןיא" : הריעצ השא לש היפמ םגו

ב ושל ןיא .רבע רבעה .וייח־תובקע לע רוזחל
ןעוט ןמרבה .מ .א ."לגרל היילעב וילא
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מב אב "רבע" לעופה יכ וירקחממ דחאב
־ לו ,"דבא" לעופה לש תועמשמב תורוק
סיהב תודליה תונש לש ןהיתובקע .ופיה
 םדאה ךא ,ירמגל ומלענ היפרגואיגבו הירוט
י כ דעו־עדוי הדובאה ותוהז תא שפחמה
ה ברהו ,רתויב ול תובושח ומלענש תוקיתעה
ק חוצה לרוגה לש וגעל עמשיש דע חרוט אוה
.ותבשמל
אה רופיסב תמייק המוד תירזכא תוילרוג
ר ופיסה ילוא אוהש ,"תינופצ התימ" ,ןורח
מה הלילעה תוחתפתה דצמ רתויב חלצומה
. םיגוריסל תדרויו הלוע ותמצעש חתימ הוול
ל ש תיגארט תיטנמור הקתפרה הז לש וניינע
רונ לש םימה־ילפמו םירהה יפונב ילארשי
ת כפוהו ותוא הוולמ תימיספ תוילרוג .היגוו

ת וומה .ןודבא לא יוטנ דרומל ויעושעש תא
ע לובו רהה ןמ דרויה ,בורקה דשאה ןמ אב
רפ תופצקתהב לגלגתמ" אוהשכ ,ונברק תא
צו בחר וקב לפונו לעה־יקוצ ינש ןיב תיא
. "הארנ־אלה ץורעה לא ,ךנאכ רשי ,רוח
ר ידאה םימה־לפמב התומ תא תאצומה השאה
 אלא ,בהואה רבגל תוומה תא הירחא השירומ
, המויא תודידב ךותמ טאל־טאל עווג אוהש
ה אצותכ תקהבומ תירבאקמ איה םימעפלש
ת א לצנל הסנמה ,יקדנופה תב לש היבהאמ
וחה היכרצל תיטאה ותתימב עקושה רבגה
 הסכמ םירשבה־תוואת לעו הבהאה לע .םיינש
.יפוס ןורתפכ תוומה

.פ .י

ץע שרושב
ב יחרמ "ץע שרושכ" לש הינשה הרודהמב
ת נשב רוא הארש ,ורפס תא חמצ ידע

ן וידב ,(םילשורי ,"וישכע" תאצוהב) 1962
־ טק תרהבהב ןכו םיפסונ םיריש השולשב
ת רמשנ תאז םע .רפסה יקרפב רפסמ־םיע
ה יתונורקע תאש תידוסיה תיתרקבה ותשיג
.(21—11 ע״ע) ורפס תחיתפב ריבסמ אוה

ה שדח האירק) ץע שרושכ :חמצ ידע *
; (לוריבג־ןבא המלש לש לוח יריש ד״יב
, תבחרומ הינש הרודהמ ,םילעופה תירפס

.׳מע 1973 ; 213

״ תרוקבה לש התלועפ םוחת״ לע אובמב
, תיטננמיאה הקיטתסאה תא רבחמה ללוש
ם ינחבה תולובגב תרוקבה םוחיתל תנעוטה
סא השיגל ןעוטו םירבחמה לע םילבוקמה
ת רשפאמ איה ותעדלש ,תינרדומ תיטת
דמ תאז םע .םירישה תא תווחל ארוקל
• ימימ ריש לש ושוריפש רבחמה שיג
ם לוע לש עקרה לע ןבומ תויהל בייח םייניבה
ת וינושלהו תוילכלכה ,תויתרבחה תומכסומה
, "ימיטיגלה םלועהו ילאירה םלועה") ולש
.(18 ׳ע
רעמ "ילאנויצנבנוקה יומידה לע" חפסנב
ם ייניבה־ימי תרישב םיאורה לע רבחמה רע
־ יתלב םייומיד תלעב תילנויצנבנוק הריש
ת וגוז ליבקמ אוה החכוה םשלו םיירוקמ
ם הלש ןנגוסמה ביטומה רשא ,םיעטק לש
תמ םירישה לש תוימעפ־דחב וליאו ההז
. דוחיי תולעב תויתונמא תומקר תולבק
ם ירישה לש תוירוקמה לע דומעל המגמב
; ינרדומ יטתסא חותינל חמצ ידע שגינ
ת א ריאמ אוה ולש "השדחה האירק״ב
: תירישה המקירה לש םינידעה םיביכרה
א רקמ יקוספ לש תוחכונ ,םיעבצ ,תוינפ
יעפ םייח םימייקמו תוזימר חוכב םילועה
ת ורופאטימ ,םייומיד ,טסקטה ףוגב םיל
א רוקה לכש קפס ןיא .ירויצה םחותיפו
ת וריציהו רשעתמ םירישב הלא םינויד
ך רבל שי .תמיוסמ הדימב וילא תוברקתמ
ו יתונחבה לעו הננערה ותשיג לע אופא
.רבחמה לש תוקדה
ש י הזב תוטרופמה תולוגסה דצב םלוא
־ ירק״ב תוריהז־רסוחל הייטנה לע דומעל
ו נויד ראוי המגודל .חמצ ידע לש "הא
ו נויעב ."שמש האר" רישב ןוידה ,ןושארה
ם יעבצב רקבמה ןאכ ןיחבמ ןושארה תיבב
ה יינפב ,("ברע" ,"המודא") רוחשו םודא
ז כרמכ תמייקה שמשבו ("האר") הרשי

:רישה ףוגמ הלא לכ—יביטרוגיפ
המודא ברע תעל שמש האר
( 1 תיב) .הסכמל עלות השבל וליאכ

ת ויארחאה תויטתסאה תונחבהה דצב ךא
, חתמה דוסי ןופצ" הז תיבבש רקבמה עבוק
 ןכש ,ולוכ רישה ךשמב ונתוא הווליש
םדאה :הנומתה איה תילאנויצרופורפסיד
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־ א׳הו קחורמה ימימשה םצעה .שמשה לומ
ם חוכינב םידימעמ ,יצראה ,ןטקה ׳הת
, רתויב החותמ ךא ,דאמ הטושפ הנומת
.(25 ׳ע) "תיבטק־וד הנומת
ל ש תיטתופיה היצאוטיסל םיכסנ םא םג
ת ומיע ןאכ שיש העיבקה ,שמש לומ םדא
ח תמ רצוי אוהו שמשה ןיבו םדאה ןיב
י לואו ,בותכה ןמ ןפוא־םושב הלוע הניא
ן כש ,רישה לש הריוואל איה תדגונמ ףא
בעה הניקה לש היצנוונוקב ןגועמ הז ריש
ת שרוממ תעפשומה םייניבה־ימיב תיר
י כבה תביטחמ חמוצ אוהו ,תיברעה תורפסה
 םע םיימשה־ימרג לש תוהדזה היופצ הב
ר בחמה ןתנ וליא) ;״רישב רבודה ינא״ה
־ ןמיס תא ומצעמ ךסוח םג היה ךכל ותעד
ורעה ץראה רויצב ונודב 30 ׳עב הלאשה
.(המ
ם ינותנה ןמ תקדצומ־יתלב תומלעתה דצב
ר קבמה ךמתסמ ,םייתשרומה םייתורפסה
־ ורפס־ץוח" םיירוטסיה םינותנ לע הקווד
 למסכ יתורפס ןינע עובקל ואובב "םיית
ל איתוקיש העידיה ;רישב יזכרמ ימינפ
ם דוא תא רושקל התכמסא תשמשמ חצרנ

ן וגכ העיבק ידכ דע םד םע שמשה תעיקש
: (26 ׳ע) וז
ר ישב תראותמה ,תעקושה המודאה שמשה"
ירי ידיב חצרנש ,לאיתוקי תומ לע הניק
ה ניהש המ התע וניניעב תיארנ ...ויב
, חצרנה ,עקושה לאיתוקי לש ולמס—תמאב
. (.ד.א—ילש השגדהה) "ומדב ססובתמה
 לע ססבתת רבחמה לש היצטרפרטניאה
ן כו 262, 28, 29( ׳מע ,םש ׳ר) וז העיבק
רוחשהו םודאהש תיביטקייבוס העיבק לע

ישו שיא ,דיגנה לאומש ,ןיול לארשי ׳ר 1
ת רישו רישה תדות ,םיגפ ןד ; 143 ׳ע ,ותר
ו בו 209 ׳ע דחוימב ,292—197 ׳מע ,ץוחה
י תווהל המיאו לבת השבל הדרח" :המגוד
־ מו ירקמל היתודסומ וענו ,המדאה הזגרו
."יתלפ
פסה תולבוקמה תניחבמ ןוכנ רבדה ןיא 2
ת וחכוההו תוחנהה יפ־לע ןוכנ וניא ,תויתור
ה ניחבמ וליפא ןוכנ וניאו ,תויגולוכיספה
.תילקיזיפ

. "ילאנויצומאה םיעבצה םלוס״ב םיבטק םה
׳ מעב ונויד תא רקבמה חתפי וז החנה לע)

.)30 ,27 ,26
־ רקב תונורקע םיגצומ "ץע שרושכ" רפסב
ר קבמה ךמתסמ םינוידב .םיניינעמ םיית
בתה ,תיביטרוגיפה ןושלה ,היצטונדה לע
ת וימינפה תויצקורטסנוקה ,תויריבחתה תוינ
א וה הלא דצב ךא ,תויארקמה תויזולאהו
ה יצטרפרטניאה ןינבל דוסי־תוחנה עבוק
ל עו תויתורפס־ץוח־תועידי ךמס לע ולש
ט רופמכ) תויביטקייבוס תויצאיצוסא ךמס
י רמגל םימעפל םלעתמ אוהש ךות ,(הלעמל
ר ישה קני הנממ תיתורפסה השרומה ןמ
.(היצנוונוקה)
" ץע שרושכ" תעפוהש יאדו ,םוקמ־ לכמ
ן ויעה ףונ תא תננערמ השדחה ותרודהמב
.םייניבה־ימי תרישב

.ד .א

קילדרבס דדוע ירופיס
ו נילא אבש ריעצ רפוס אוה קילדרבס דדוע
ה זורפו הריש ירפס רבעב איצוהו הניטנגראמ
ם ירצק םירופיס םסריפ ץראב .תידרפסב
אר םירופיס תפוסא אוה ונינפלש רפסהו

.לארשיב העיפוהש הנוש
ו שופיח אוה םירופיסה לכל ףתושמה הנכמה
ש ופיח ,ולשמ העבה תרוצ רחא רבחמה לש
א וה םהלש רכיהה־ןמיס .םת אל ןיידעש
ל שו תויולגה לש תוריהבהו תולילצה רסוח
להו הריוואה ולא תויולגה .םהבש תורתסנה
ל ש ונורשכ לע ,קפס ילב ,תודיעמה ,ןוש
ו ב םוחדלו רצק רופיס ביכרהל קילדרבס
ר בעמ תוגרוחה ,תוימינפ תוישונא תויווח
ת ורתסנהו .רפוסמה עוריאה לש ןמזלו םוקמל
ת אלעה לש יטסילאירוס חסונל תונווכמ
הו תואיצמה רשאכ ,העדות־תתו העדות
ה ז לוכיבכ םימילשמו דחי םישגפנ םולח
־נה וכרדב אצמנ קילדרבסש אלא .הז תא

יס) תעדונ אל ץרא :קילדרבס דדוע *
, םילעופ תירפס ; אסא בד : םוגרת ;(םירופ

.׳מע 1973 ; 177
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במ וירופיסש ףא ,ןיידע השבוג אלש הנוכ
.אובל דיתעל שרופמב תאז םיחיט
ל וקה" אוה רפסב םיבוטה םירופיסה דחא
. בלכו רייצ ,היחו םדא וירוביגש ,"יאמקה
ם תביבסמ םהינש תא דדובמ ףתושמה םויקה
וחר תופוקתמ יאמק ןויבצ םהייחל הוושמו

, בלכהו םדאה ןיב עבק־תירב התיהשכ ,תוק
ו השמ" םהיניב ררש .םנועמלו םנוזמל הגאדש
ב צממ רתוי והשמ ; םישנא ןיב הנבהמ תוחפ
. הלאכ םירקמב יוצמה תולעבו תולת לש
, לכ יניעב .בלכ אלא וניא בלכ לכ יניעב
ת ונורקע ול ויהש ינפמ .םדאה תא איצוהל
ת רוש לש האצות אלא וניא םדא .םימיוסמ
ר צותו תונויער לש דבכנ עצוממ ,םימזיבאטא
ר ייכל וניסנ וליא ? בלכו .ריפש .ךוניח לש
שחב ונחקל וליא ו תיבלכה תומדה תא םג
ז  ויגהנמ לש יטסיבאטאה לולכמה תא ןוב
! והז ז םירחא םילגרה םג חפטנ אל עודמ
ר תוי םימלוה ,רתוי םיבורק ,םירחא םילגרה
."םדא־ןבל רתוי םיחונ ,םדאה־ינב תא
ו ל ארקו ,ובלכ תא ךנחל םדאה לחה ךכו
ב לכ" ךנחל שקיבש ךכל זמרכ ,"השטינ"
, ךוניחה תשרפב ךישממ רופיסה לכ ."ןוילע
־ ארט המויסש תחתומ המארד ידכ תחתפתמה
ו לשב רשאכ וכנחמ תא ףרוט בלכה .הידג
ם דאו הביבסה תא דקופ ןופטש .ךכל םיאנתה
א ל ןיידעש העשב ,ףרטל רחשל םיאצוי היחו
, שורבכע לש רגפ הלגמ בלכה .םימה ורסח
ו מצעל ותחקל ןנוכתמ םדאהש האור אוהשכו
. ותומב בסמו םדאב ויניש תא עקות אוה
ם ייח הקבש ,היצזיליביצה התמ הז עגרב"
ק חודה הנובערב היחה םש הדמע .תודידיה
אה םש דמעו .הצחמל חותפה ,ףשנמה היפו
ל כו ,היניש םע היחל הפצמה ,ולקמ םע—םד
ל כמ המיעטה הדועסה לע ותוכזל ןעוט דחא
ד חאל קר הקיפסמ איה .הלוכ לבתב הדועס
"...םהמ
טה ופוס לא רופיסב תנווכמ הלוכ הריוואה
א ל רופיסה לש וניינע רקיע .םדאה לש יגאר
ו כוניחב םא יכ תיתונמאה ותחלצהבו וירויצב
ם זילאירוסל רבחמה שרדנ אל ןאכ .בלכה לש
, םירחאה וירופיס םינייטצמ הב תורזומלו
ה טושפ השרפ ראתל ודיב הלע ךכל תודוהו
יסה תמקר הב ,םינפבמ תכבוסמו ץוחבמ

ן מ תעבונ תוישפנה היתולצאהו תויצאוט
.תיללכה תואיצמה
ת והזל השק קילדרבס לש וירופיסמ המכב
ת ואיצמ לכמ םישולת םישנאהו ,ןמזו םוקמ
־ אל־תוכייש .דבלב םמצעל םיכיישו תרכומ
א יהש יעבטו ,תכלוהו תקמעתמ וז תוכייש
ה ארנ .תובר תושוחת הלעמו המינפ תינפומ
י לואש ,קילדרבס לש ותביתכ ןוויכ הז יכ
ך א םא ול רחבש ךרדב םיגשיה ול םינוכנ
ת ולילעב תיחרכהה תוחתפתהל ותעד ןתי

.םקור אוהש
ל רוגה תא קילדרבס הלעמ "ברועה" רופיסב
ר אתל חילצמ אוה .הניטנגראב הרייעב ידוהיה
־ תמה לש ותורז תא רתויב םיפירח םיעבצב
ות ןיבל וניבש תוציחמה תאו ידוהיה בשי

ר תויב ץורח המדא־דבוע ידוהיה .הרייעה יבש
ם יאנוש ןכ־יפ־לע־ףאו ,שיאב עגופ וניאו
י דיל ותוא םיאיבמו והדש תא םיפרוש ,ותוא
ו תריווא ךא ,רתויב רצק רופיסה .תודבאתה
ו תחיש לע רבחמה רפסמ ךכו .רתויב הסוחד
י תיצר" :והדש תא ופרשש רחאל ידוהיה םע
א לו התצהה לע החימ אל המ ינפמ תעדל
ע ודמ ;םימשאה ימו ימ אדוול ומצע חירטה
ם ינבא םיפיעמ םיחחרפהש העש ךייחמ אוה
ך ירצ הז ,ךכ־רחא םוי ,םדוק םוי׳ .ושאר לע
ה ז עודמ .םוגפ יוגיהב בישה—׳תורקל היה
ע דוי׳ : ךישמה ןושנרבהו ד תורקל היה ךירצ
ם ייפלא יל ואלמ רבכ ,הרומה ינודא ,התא
ית ,עבשו םיעברא .׳םינש עבשו־םיעברא
ך שמבו .עבשו־םיעברא םייפלא .אל׳ .יתנק
" ׳...םירבד ינימ לכ םידמול תובר הכ םינש

.».י

ןומיר .צ .י
ל ש ולצ תחת חרפו חמצש ,ןומיר יבצ ףסוי
ם הרבא ברה לש ונוזחמ עפשוהש ,קילאיב
ת כירעב רוא ואר וירישש ,קוק ןהכה קחצי
ישבו יקסבוחינרשט לואש תרזעב ,שרב רשא
תוביסמ ,הז ררושמ—ץיבונועמש דוד ףות

, שפנ ירפס ;םיריש :ןומיר יבצ ףסוי ♦
ת אצוה דיל לארשיב םירפוסה־תדוגא תאצוה
.׳מע 1973 ; 215 ,הדסמ
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 אל ,םינוש תורפס ירקוח ןהילע ובכעתהש
ה רישה לש תולודגה תועונתה" : תובבל שבכ
ת ויקוחו תודחא ןהימרזב תולגמה ,תירבעה
ם ע וירשק ,ןכא .וילע וחספ וליאכ ,תימינפ
ינו םירורב ןמזה תריש םעו ןמזה תויעב
, זול יבצ) "םמוחתב אב ונניא הז םעו ,םירכ
.(ץבוקל אובמב
, סופדב םיצבק העברא — לודגה ונובזע ךותמ
־ בתכבו תע־יבתכב םירוזפה םיבר םיריש
, תרוקב תומישר ,םירמאמ ,םירופיס ,די

— ך״נת ירקחמ ,תוגה ,םילשמ ,הזורפב תוריש
־ ךרדב םהש ,םיריש םישימחו־האמכ ורחבנ
.ןומיר תריצי לש רפושמ ךתח ללכ
ה מכ לע הז שדח ץבוקב דומעל ןיינעמ
י דכ ירישה יוטיבבו םיביטומב דוסי־תודוקנ
ת ריש לש תולבוקמה תורדגהה ןיב ןיחבהל
דק ןטייפ" ,"יטסימ" ,"יתד ררושמ") ןומיר
י בצ לש ותרדגה ןיבל (״הליפת־לעב״ ,"ןומ
ם יגשיהו םיינשדח תודוסי הברה היפ־לע זול
ן ומיר תרישל םיוושמ םיעיתפמ םייטתסא
."ונימב־דיחיה לש ומסק ,רידנ םסק"
גילר—תושגר לש ררושמ אוה ןומיר .צ .י
ת א הלגמ אוה םתועצמאבש—םרקיעב םייזוי

ה נבמה .תוהולאה תא ,עבטה תא ,םלועה
ר רושמה אוה םירישה לש יסיסבה ישגרה
ו דעבו ,םלועה ףקתשמ םדעבש—ויתושגרו

/  ,ושאו וגלשב ןונבלה יתיאר״ : לאה תאובב
 שמש אלמ יבל הז םג / :הארמל המתאו
אל םהינשו /—ומילשיו ,ומחלנ / .רופכו
"...םיהול
ומה ,הבורמה תויטושיקהו תויצילמה ףא לע
ש י ,ףועמה־ירסח םייומידהו ינוגדחה ביט
ך ותמ םיצבצבמה תוירוקמו םישודיח ןומירב
ו ינפ לפכב... ןומיר לש ודוח" :ברה רמוחה
 דחא דצמ .ותרישב תודחאתמה ,תוירישה
ת ינכפהמ־יתלבו הקודה הקיז לע אוה רמוש
ה תיהש ,הקיתעה תירבעה הרישה חור לא
דחו זעונ—ינש דצמ ...שדוק־תריש התוהמב
־ תריש וליפאש ןפואב ,םינכתבו תורוצב ןש
(38 ׳ע) .״איה תינרדומ ולש שדוקה
, רחבמב םיניינעמהו םיפיה םירישה דחא
, "...תונמא ירעש ורעב" יריש העבש ךותמ
ף סונ ובש ,"הרענ ילתלת לע" רישה אוה
—עבט—ררושמ) הלעמל ןיוצש הנבמה לע

ה רענ ילתלת לע" :יטורא טנמלא (תוהולא
נה טלקממ / .שובי אלו / םיהולאה רעוב
י בחרמ אולמ לע ךפתשיו / ,אצי םיריז
 / ..! 1 םיהולאה םדאכ דומחתה /—ןמגראה
אה ינומכ תייה בבוש / ,ריהזת רבג ןיעמ
י תוא יכ / ,ינא םג ךפדרא הבה / !םד
( 122 ׳ע) ״! הבהא ,יחצנ םיהולא / תפדר
ן מ אלש ,"ןפוד־תאצוי" הריש וז םנמאה
ה ירקוח יבוטמ המכ קיסעה הז אשונ ? ןינמה
 המכסה ןיא השעמלו ,תירבעה הרישה לש
ושמ הניא םירישה תכרעהש םשכ ,םהיניב
י בצ ףסוי תא ץביש ןדס בד .הירקבמל תפת
א צומ וניא זול יבצ ,"היחתה רוד״ב ןומיר
תה לש םילודגה םיאשונה" תא ותרישב
. םיינויצהו םיימואלה םיביטומל טרפ ,"הפוק
ת יתוהמה תויכשמהה לע בכעתמ ןורימ ןד
־ דה הרישה ןמ הקיניהו קילאיב תריש יבגל
.תיתרוסמה־תית
ו ז הרישב אוצמל ול השק וננמז־ןב ארוק
ו א לגופ דודב בהאו הליגש תודוסיה תא
א יה ןכל ילואו ,(הנוס) קחצי־ןב םהרבאב
וביש—המצע ינפב רודמ ןיעמ הל תעבוק
ה יצקובנוקב םייאקילאיב םיביטומ לש םיצ
ל לכ־ךרדב אוהש יוטיבב ,תיתונמא־תיתד
במ ילאנאב וא—תינושל הניחבמ לברוסמ
/  יתיינא העקש :םולחא״ :תיריש הניח
ם יקיפא ומהי ילע / .ירירע ,םלא בכשא הב
ד ועו / .יריש יתרש םרט ינאו /—םירוחש
/  ,יסוכ לער טהלי יב / ,הרפרפא םייחב
ל הצי געול / םיקחש־חילש דיחי בכוכו
(78 ׳ע) .״יתומ ילע

ולוכ לולא
ך ותמ הבותכה ,תרפא לארשי לש ותריש
ד ומעל ןויסנ לש ,הנובת לש הפקשה־תדוקנ
ל ש בולישמ הנוזנ ,ךילהת לעו תועמשמ לע
ו הז .תיריל תושיגר םע תיפוסוליפ תוננובתה
ללכב תרפא תריש לש הדוחיי ,תוטשפב ,ילוא

— ריש לש שדוח ולוכ לולא :תרפא לארשי *
, "רוקמ" תיירפס ;(םיריש) א״לשת—ו״כשת
ת אצוה דיל לארשיב םירבעה םירפוסה תדוגא
.ימע 1972 ; 94 ,הדסמ
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ה ריש־ירפס העברא) .טרפב וז הפוסא לשו
ר פס" ,1966־ב רוא ואר תרפא לארשי לש
ד ומעל תשקבמה הריקסב .(1971־ב "תוסמה
ר רושמה לש תוננובתההו הרישה יאשונ לע
 רחא הייהתה תא לכ־םדוק תונמל רשפא
ר שקהו תויגולויזיפו תויגולויב תויועמשמ
ת וענ םיינזאמה תופכ" : תוינחורה ןיבל ןניב
י ארחאה / חומהו ,ןאכלו ןאכל / ערכה ילב
ת א רמואו רחוב / ,זרמ הלילחו ,לוכיבכ
י נש ןיב טטור שגרה ךא / .רטפנו ורבד
/  למשחה יבטק ןיב בהזה הלעכ / םיכפה
ת א ששמנ / תואיצמ שיגרהל רותחנ עגרבו
(41 ׳ע) ״...ןיאה לש לפאה טוחה
ת לעופה תויקוחה תא לבקמ תרפא ׳פורפ
 הלעמל ,וא ,הירתסמ תא שפחמ ךא םוקיב
ת א תאזה תויקוחה ךותב רדסל הסנמ ,ךכמ
וזחמ לש המוקמ ,לשמל .םמצע םיכילהתה
ומ ,ךילהתבו קוחכ ,תוירוזחמה .םוקיב תויר
ד עצ לכ") ותרוצבו רישה ןושלב םג העיפ
" הניפ בוש אבה דעצה םא / תונפ ןאו הניפ
 לא רזוח רואב" :רחא םוקמב ,וא [45 ׳ע]

ח כשנ רואמ רזוח רוא לש / ,דגנמ רזוח רוא
חמב תולכתסהו ןויע ךותמ .([28 ׳ע] "והייא
ע יגמ ולוכ םויקה לש יסיסבה קוחכ תוירוז
ם ירבדה תויוהמ רחא שופיח לא ררושמה
, ומצע ךות לא רבד לש השילגה ,םמצע ךותב
ו תלכה איה—טקייבוא לכ ליכמש הלכהה
, (38) ״תעעונתמ תוקיר ךות תוקיר״ :ומצע
. (88 ׳ע) ״םינפ ולוכ ץוחהו ץוח היהי לכהו״
, םירבד ןיבש תוידדהה םג תרבתסמ ךכ ךותמ
ן יב רשקה ,תוירוזחמל תוירוזחמ ןיב רשקה
הת ןיב ,ךרעל ךרע ןיב ,טקייבואל טקייבוא
לט" : םינושה םהירושימ לע—ךילהתל ךיל
, (90 ׳ע) ״תידדה תורכה אלל דע יהולא ינלט
רקב הז ךותל הז םיקחדנ־םיצר יגשומ ךיא
. (92 ׳ע) ״! ידדה הסחמ םישקבמכ וילא םב
ת ורדגומ ןניא תויועמשמהו תויוהמהש םשכו
ת א תוליכמ ,ןמצעב וזל וז תורושק םא יכ
ה רוצב אלא ןספתלו ןתוא דומל ןיא ךכ ,ןמצע
ה מאב דמי אל קחרמה" :רתויב תיביטקייבוסה
ל ש ויבצע תדער שוחל יתלוכי / :הסרפ וא
ף חי / לוחכה רירקה קבאב ודעצב / םדא
ם יטפשמה לומ :רמולכ .(89 ׳ע) ״חרי לע
ידניאה הייארה ,תישיאה הסיפתה קר תמייק

א לא ןמז וא קחרמ דומל ןיא ; תילאודיב
.השוחתב
ת ייארל הדימ־הנק איה השוחתה רשאבו
ם ידחא םיריש ז "ינא״ה והמ ,םוקיהו םויקה
ם ירישב ,"ינא״ה תדימלב קרו־ךא םילפטמ
ך א ,תורושה ןיב הז ביטומ עיפומ םירחא
: בלה־תמושת דקומ והז יכ הארנ השעמל
ו א רתא םושב / באכ ונניאש באכה ילוא״
ר שבב ינאה תריקד / אלא וניא ףוגבש רביא
ת ררועתמ הזה "ינא״ה רואלו ,(40 ׳ע) ״יללכה
" תא" םג םאה .רחאה םדאה לש ומויק תלאש
ת א" :רמאי הכו ? יתריצי ירפ אלא ךניא
ר תויש תא .../ תודח תפלוגמ / תא קר ךניאש
" יתריצי ךלוכ / ,ילש קר ךלוכ / ...תאמ תא
.(83 ׳ע)
ת רפא תריש ןיא ,הצילמה לא התייטנ תורמל
ם קויד לא תרתוח אלא תויטושיקל תספתנ

ה חנומ ,דאמ הפורצ הריש יהוז .םירבד לש
תה הבו ,םייזכרמ תונויער ידי־לע תלבומו

־ פהל ,ןויערה תא םיגדהל םיאב יומידהו הנומ
ת אבה ידי־לע ותוא רותסל םימעפלו ,וניג
."ךופיה״ה ,"רחאה דצה"
ם ג םא ,םידחא םיריש ןייצל שי דחוימב
ת ורעה ,תוקד תוישונא תונחבא לש ,םיטעמ
ו מכ ,טעמכ יריטאס יתרבח יפוא תולעב
— "תוחידבה שיא ץנרקנזור" לע רישב לשמל
מעה הדעסמ״ב וא ,םיסקמ תומד־טוטריש
ת ראומ הירפס״כ בגא־תורעהב וא ,"תימ
.המודכו ,ןטהנמ ירואית ,(58 ׳ע) ״תוקיר
, הרהצה ןושלב םירבדה םימרוצ םשו־הפ
ילה חורב הקווד הנניאש הרימא וא הרושב
ם ג רפכב םג םדא יכ" :תינייפאה תיר
ך א ,(38 ׳ע) ״תרגסמב דליל ךירצ / תרקב
ת טלוב םתמירצו םיבר םניא הלא םיצוליא
.םטועימ ינפמ קר

.ג .צ

החידבה

־ גוק ןלימ יכ׳צה רפוסה לש ןושארה ורפס
"ביבאה" ימיב רוא האר ,"החידבה" ,הרד

־ םווק בד : םוגרת ; החידבה : הרדנוק ןלימ *
.ימע 1973 ; 256 ,םעל הירפס / דבוע םע ; רל
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ל לגב רסאנ ןכמ־רחאלו 1967 לש םירצקה
ר בחמהש ,יטסינומוקה רטשמב הריפכה ירבד
ת ירבאקמ החידב לש שובל םהילע הלעה
בכ חורבל הרדנוק הסנמ וז ךרדב .תקהבומ
ו מע דובעיש לש המוגעה תואיצמה ןמ לוכי

ת וחידב אנוש רטשמה .יטסינומוקה רטשמב
 הסנמה תנכוסמ תיתרבח הריתח ןהב האורו
. םדאה לע האלמה ותוטלתשה תא רערעל
ימ ,תעד־תולק לש יוטיב לכל ,החידב לכל
, רעושת אל תובישח תיאשחה הרטשמה תסח
אב תמחלנ איה התושרל דמועה חוכה לכבו
ב יואכ םתכומ אוה :חדבתהל הסנמה םד
, םחפ תורכמב שדחמ־ךוניחל יוארה ,םעה
— תיתרבח תודידבב ,תורעיב ,השק הדובעב
.הזמ עורגל אל םא
ל ש עגרב ותרבחל רבחמה בתכש הצלה
, הארנה יפכ ,ןייפאמה חתימ ותואב היפרה
ל ש ןושלב ,יטסינומוק רטשמב םייחה תא
ן מ !תושונאל םויפוא איה תוימיטפואה״
״ ! יקצורט יחי .תוטשה תפדונ האירבה חורה
ח פקמ אוה .ומויק תא תנכסמו ותוא תכבסמ
, ונממ םיקחרתמ וירבח ,ותדובע־םוקמ תא
- לב תומיע לש ימינפ היחמ־םוחת ול ראשנו
ירה" ןיבל תוישיאה ויתונוכת ןיב קסופ־ית
.וביבסמ רשא "יטסילאיצוסה םזילא
ם זינומוקל םדקש רטשמה יכ עדוי רבחמה
ם יריעצה ורשק םיבר םירתכ יכו ,לטבו רבע
 רחאל ,םויכ .שדחה םלועה־רדסל ורוד לש
ל ש םבל ןיא בוש ,תובזכאהו תוכובמה
. יהשלכ היגולואידיא ירחא ךשמנ םיריעצה
ל כו המוקמ לע תואב תונדמחהו תויכונאה
, וייח־תמר תא הלעמו "רדתסהל" ביטימה
־ עה־ינב לע הנמנ ,םירחא לש םנובשח לע
.רטשמה לש הייל
תמ םהו ,הז דוס םיעדוי םניא םיברש אלא
ומדה םהייח תרוסמ תא בשיל ךיא םיטבל
ת וברתה םע שנבו קיראסאמ ימימ םייטרק
, תיכ׳צ תיממע תרוסמ ראתמ רבחמה .השדחה
ה שמיש םינשב תואמ רשא ,"םיכלמה עסמ"

. יכ׳צה םעל חורה־תוממורתהלו החמשל רוקמ
 אלא ,תרוסמב לוכיבכ ךישממ שדחה רטשמה
ה לומעת הכפה הגיגחה ;התמשנ תא לטנש
ה רדנוק הלעמ הז רואיתב .הבובנ תיטסינומוק
חוכב םיקתונמה ,ומע ינב לש הידגארטה תא

י תרבח ינידמ ץחלו ינחורהו ימואלה םרבעמ
ה יסנכה תד תא םהילע לבקל םתוא הפוכ
.המודאה
יסרבינואב םירומ .תויניצל םיספתנ םיבר
ם ינכפהמ ינפ םידימעמ םיטנדוטסו תואט
ם יללעתמה םיטסידאס ינפ וליפאו ,םישקונ
ת לחג ןיידע תשחול םבלב יכ ףא ,םהיתימעב
ת א תוריתסמה תוכסמ םישבול םה .תישונא
י פל היושע הכסמ לכ .םהבש יתימאה םדאה
י רקיעה הדיקפתו ,םדאה לש ויפאו ויתונוכת
— םג אלא רטשמה ינפמ קר אל וילע ןנוגל
ם רוג הז לופכ קחשמ .ונופצמ ינפמ—רקיעבו
ם ינהנה םיריעצ שי יכ ףא ,םיבר םירוסיי

ם יקחשמ וללה" :רבחמה רמוא םהילעו ,ונממ
, םייביטימירפה םהידיקפת םיאלממו םירצי
 דע תישממ תואיצמ עגר־ןב םישענ הלאו
"...האוש ידכ
ם מלוע לא רבחמה גילפמ החידבה השעממ
ט ויסה לכש ול הארנ .וירבח לש ימינפה
ו זיא ,ער םולח הזיא אלא וניא ימויקה
ם יכ׳צהש רשפא־יא ירהש ,תלקולק החידב
־ ןונגנמל ףרט וכפה םיילרבילהו םירואנה
ת א םהילע רזוגו םתוא לבלבמה ,םירתס
ל ודג םלהה .הלעמלמ םתוגהנתה יסופד
, הלילבו םויב םמצע תא םיקדוב םישנאו
ו א ער םולח הניא וזה תושממה לכ םא
ה צלה אלא וז ןיא ילואו" ;הביצעמ היזה
: רמואו ףיסומ רבחמהו ״ז הירוטסיהה לש
ת וסנלמ ידי הרצק המכ יתיאר העש התואב"
ם ע ,ימצע ינאשכ ,ילש יתחידב תא לטבל
, רועיש ןיאל תפקמ החידבב לולכ ,ייח לכ
"...הבישהל ןיאש הצרחנ החידב
תמ .תעדה תא חינמ וניא ירבעה םוגרתה
ר תויב ןמאנ רבחמה היה ילואש םשור לבק
.הירבעה לש הנובשח לע רוקמה ןושלל

.פ .י

הרזח ךרדה
ר ופיס" לש ומגרתמ אוה ףסוי־ןב ןבואר
י כ המוד .תירבעל לגס ךירא לש "הבהא
תכאלמ יכ הרבס ידיל אובא םא אטחא אל

ת ירפס ; הרזח ךרדה : ףסוי־ןב ןבואר *
.ימע 1973 ; 179 ,םילעופ
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יס" בותכל ןוצרה תא וב הריעה םוגרתה
יגל ,בגא ,אוהש ןוצר—ירוקמ "הבהא רופ
ת ורפסה לש הנויסנ יכ ףא ,טלחהב ימיט
י כ הנומאל בר םוקמ ריתומ וניא תירבעה
ו רבחמל ליחנהל יושע הז ןיממ ירוקמ רופיס
מאה "הבהא רופיס" ורבחמל ליחנהש המ
־ רופיס יכ רבדה ינייפא ,תאז םע .יאקיר
ע קרמ ענמיהל לוכי וניא לארשי־חסונ הבהא
. ׳וכו תוהז תאיצמ לש תויתייעבמ ,"ימואל"
, טוהר רופיס בותכל ףסוי־ןב ןבואר שקיב
ם יצופנ םניאש םירופיסה גוסמ ,ילאיבירט
, םינפ־לכ־לע) תירוקמה תורפסב הברה
ם ימגרותמ םהומכ םיבר רשאו ,(תכרוכמה
ח וטב יניא ךא ,תילגנאמ רקיעב ,תירבעל
ר ופיסה .העונצה ותמישמב חילצהש ללכ
ת חתמנ הלילדה הלילעה ,תולקב ארקנ וניא
טק םיצבצבמ םשו־הפו ,תמשוגמ תוכיראב
ת אז־לכב אמש ,םומע ששח םיררועמה םיע
ן ווכתה לכה תולככ ירחאו רקבמה העט
ט ושפ הבהא־רופיס "םתס״מ רתויל רבחמה
, דבוכמה רואל־איצומה יכו ינרמוי־יתלבו
ך ותמ רפסה תא איצוה ,"םילעופ תירפס"
ר צ ,םוקמ־לכמ .רפסל ירמגל תרחא הכרעה
ת חתמ האציש הנושארה הזורפה־תריציש
ף סוי־ןב ןבוארכ רשכומ ררושמ לש וידי

ה בהא־רופיס הנניאו ךרע לעב ןמור הנניא
u " .ארוקה וב ץוריש .ס .3

תרבודמ תירבעל ימלוע ןולימ
— ונינפלש ״ימלוע״ה ןולימה לש ותרטמ המ
ם ילמ לש ןורגא שמשל 1 חדבל וא ליכשהל
ו  ףנכ־תורמאו תוצלה לש רצוא וא םייוטיבו
ם יינולימה םיטירפל תוקיודמ תורדגה קפסל
־ רופ תונומתו הפ־לובינ עפש ףיערהל וא
ו  אתבס־אבס ימימ תויגלאטסונ־תויפארגונ
ר מא ימ יכו !תחא הפיפכב לכה :הבושת
א ״ב לש םנולימ ? הלא לכ ןיב הריתס שי יכ
.ןיא יכ לילעב חיכומ י״בו
(14 ׳ע) ״ןזואב הלותב״ ךרעב ,לשמל ,הנה

ן ולימ :הדוהי־ןב הביתנ ,ץומא־ןב ןד *
־ ןיול .א תאצוה ;תרבודמ תירבעל ימלוע
•׳מע 1972 ; 250 ,ןייטשפא

ם ושב ונאצמת אלש יוטיב םגדוהו רדגוה
ף א ,ישומיש ןיב יעדמ ןיב ,רחא ירבע ןולימ
ו נמיכחהל ידכו .וננושלב םייקו יח אוהש
ה נומת ןולימה ונל שיגמ דחאכ וגחדבלו

ה מודב .(9 ׳ע) דחאכ םיינזאו־םייניע־תריאמ
שמב (123 ׳ע) ״ילאמרונ־אל״ ךרעה ךכל
ר ויאהו ,"דאמ בוט ,ןיוצמ ,לודג" תועמ
־ רונ־אל הזח"—וז הרדגהל םעט ןתונש
ה דרפההו ,79 ׳עב תאצמנ הנומתה) ״ילאמ
. (טעמ אל הזיגרמ םירויאל תורדגה ןיב תאזה
שמב (130 ׳ע) ״עגמ״ ךרעה : הנורחא המגוד
ו ננולימ ילעבש ,"תוגוודזה ,ינימ עגמ" עמ
ה תא ול היה" : אבה טפשמב ותוא םימיגדמ
. "ל״וחל עסנו התוא קפד ךכ־רחאו עגמ
, יתאצמ אל ,עגמ רמולכ ,הז ךרעל ,בגא
ם ירבחמהש הארנ ; רויא־רויצ ,יתשפיחש לככ
ת ונומתה ןמ תובר־תובר יכ תעדל וחכונ

.אליממ הז ךרע תומיגדמ רפסבש
י מלועה ןולימה תכירעב תורכינ תובכש יתש
, רתוי המודקהו ,הנושארה הבכשה .ונלש
ם ייאנולימ־םיינשלב תונורקע יפ־לע הנכוה
■ דתיה (? התכרוע) הכרוע תנווכו ,״םייניצר״
ימל תומלשהו םיאולימ קפסל הארנה לככ
י אנולימש םימוחתמ רקיעב ,םימייקה םינול
. ףולח־ינב וא םייתורפס־תת םבשחי ןגוהמ
, ירבע ןולימ לכב היוצמ "עבוכ" הלמה ,לשמל
ה מל" יוטיבב תאזה הלמה תועמשמ םלוא
ה נאצמת אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,איה תרחא "עבוכ
י מלועה םנולימל םדקש דבוכמ ןולימ םושב
" רבח" הלמה יבגל ןידה אוה .י״בו א״ב לש
ל ש "ות דע ףלאמ" ןולימב .(הריצו ץמקב)
( ומוצמיצ ףא לע ןיוצמ ןולימ : בגא) ןדמ .מ
, ער" :ןפואה הזב ״רבח״ הלמה תרדגומ
ך ייש ,הרבחה ןמ דחא ;בוט רכמ ,דידי

ה דובעב ףתוש ; רחא שיא ,תלוזה ; הדוגאל
. "םכח דימלת ;והומכ ,ול המוד ;םייחב וא
ת רדגומ וב םיקסוע ונאש ןולימב וליאו
:ךכ הלמה

ץ וחב ,אבא" :קשמ שיא ,ץוביק רבח (1
ה זיא שפחמש ,רחא דוד םע רבח דמוע
."שיא

ת וכיישב םידשחנה ,םיוסמ םישנא גוסל (2
ה למב םינופ ,תדבועה לארשי־ץראל
,"רמ" וא "ןודא" םוקמב "רבח"
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: ץנאטסיד רוציל האבה היינפ ןושל (3
; ״ברעתת לא התא .רבח אנ עמש״
" ז ילש םיילגרהמ דרת ילוא ,רבח עמש״
.(86 ׳ע)

י דכ םג ,שודיחה דבלמ ,הב שי וז המגוד
- לובינ אלש תאזה הריקסה ארוקל ריהבהל
ם ירקמ ףא שי .וננולימב רוצא דבלב הפ
־ ינ" םוחתל ללכ־ךרדב תכיישה הלמ םהבש
־ רהל י״בו א״ב לש ןולימב הכוז "הפה־לוב
ת וחפ ,תנגוהמ התוא השועש תועמשמ־תבח
־ ימ יפל "ןבשי" הלמה ,לשמל ,הנה .רתוי וא
:ימלועה וננול

ן ולימב ןכלו—תונושארה תוילעה תפשב (1
־ ולוק :התע דע םנמא—תינקתה הפשה
ת יתימאה תועמשמה ךא .בשיתמ ,רוטזינ
.רוחא ,תחת : לכל הרורב

כהש הזה ןבשיה ימ" :הדמתה רשוכ (2
־ בשיתמ רותב ןבשי הלמה חא סינ

. רוטקוד היהי דוע אוה" ,״1 רוטזינולוק
ת עירק :האר .״אירב ןבשי ול שי
.(114 ׳ע) ןבשי

ארה ,הארנה יפכ ,איהש תחאה הבכשה וז
ונורכה הניחבה ןמ ןולימה תווהתהב הנוש
ת ניחבמ—ארקמה ירקוח ןושלב ,וא) תיגול
ואמה ,הינשה הבכשה .(תורוקמה תרוקב
־ ומה־תישיאה ותמורת המודמכ איה ,תרח
, תללוכ איה .ץומא־ןב ןד ונעדוימ לש תישח
י נצקועה־יתוזחה דצה תא ,הנושארו־שארב
ת ורדגההו תומגדהה ןמ בר קלח ןכו ,רפסבש
, לשמל ,ךכ .םינושה םיכרעב תולפלופמה
ל ש תידוחייה ותמורת (ונשוחינ יפל) תיארנ
ו זב ןולימב רדגומה ,״י״םר״ ךרעל א״ב
:ןושלה

ית ישארב) תילארשי םילעופ תמישר
 ךרעמהש ,לארשיב םילעופ תגלפמ—(תוב
חלמ דחפמ הילא רזחו הנממ שרפ ולוכ
(215 ׳ע) .םימיה תשש תמ

:  ךכ רדגומה ,״הינשה לארשי״ ךרעה וא
ב שויה ,לארשיב היסולכואה ןמ קלח ותוא
וכשבו םילוע יבושייב ,חותיפה תורייעב
ת וחפשממ ובורב בכרומה ;ינוע תונ
י לכלכה ןבצמש ,(י״ממ) םידלי תובורמ
ראל תחא .הכומנ תיכוניחה ןתמרו השק
לארשי הכוז ,תוריחבה ברע ,םינש עב

ם יגיהנמהו תוגלפמה בל־תמושתל הינשה
- יעצמא לכב הטלבהב חוודמ רבדהו

(241 ׳ע) .תרושקתה
י יוקיל לע עיבצהל ,ףוסבל ,הצרנ םאו
־ וצקמ־יתלב ,םיילילש םידדצ לע ,ןולימה
י רה ,ובש תואיגשו תוריתס לע ,ובש םייע
־ קהמ עטק טוטיצב קפתסנ םא תושע ביטינ
ם יצורית" היורקה ,םירבחמה לש םתמד
:(ז ׳ע) ״תויוקדטצהו

וסמ הדימ שוח לע רומשל ידכ ,וישכעו
ל ש ותונגב םירבד המכ םג דיגנ ,םי

ה רורב יד הרוצב ונזמר רבכ .ןולימה
ת וחפל קולחל ןתינש ,םלש ונניא ןולימהש
י שנא םניא ויכרועשו ויתורדגהמ קלח לע
וניח הניחבמ .קיפסמ אל הז לבא ,עדמ
ש ממ אוה הזה ןולימה תירסומו תיכ
ר פסב וסנוכ אל דוע םלועמ .הירורעש
ת וללק ,תופרח ,םיפודיג הברה ךכ לכ דחא
ם ינייצמה ,ראות תומש לש הזכ ףסואו
ניאהו תוישפנה ,תויזיפה ויתוערגמ תא
ר בכ רבדל אלש .םדאה לש תוילאוטקלט
, רוזיחה ייוטיב ללשו "תויוסגה" עפש לע
א ל הדוהי־ןב ןכפהמהש לגשמהו יותיפה
_ _ .ונל קפיס .ת .ד

תאו ינא
ת ומישר םישימחכ לש ץבוק אוה "תאו ינא"
ה נשמה־תרתוכב ,המ־םושמ ,תונוכמה ,תורצק
ן כא יכ עדנש ידכו ."הבהא ירופיס" ,רפסל
ר פסה תפיטע לע םיאבומ ,הלא םה םירופיס
ת א םינכמה ,םינוש םירקבמ לש םהירבדמ
, םירופיס םשב יביבא רמ לש וחור־יריצי
ל כש ,"םייתיצמת םירופיס" אלא דוע אלו
."םלשו ךורא ןמור לפקמ" םהמ דחא
, בתכב םימולצת לש ףסוא ונינפל ,השעמל
סיזנמיג םיבתוכש המר התואמו גוס ותואמ
רה םימיב ויה םיבתוכ תוחפלש ,וא—םיט
ו מצע ולאה תורושה בתוכ היה םהב םיקוח
. הנושארה םתבהא תשרפ רחאל—טסיזנמיג
,ןהב שי ןוכית ידימלת לש םהיתומישר לבא

; (הבהא ירופיס) חאו ינא :יביבא ךורב *
.ימע 1972 ; 163 ,הדסמ תאצוה
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ת וילויה ,תינושאר תומימת ,תובורק םיתעל
־ צת .דיתעל הקוחר החטבה וזיאו ,תמיוסמ
ל כמ םהב ןיא יביבא ךורב לש בתכה־ימול
ל ש לוכיבכ "תומכח" תומישר ונינפל .ולא
" תידנולב תירולב לעב רוחב" ראתמש ימ
ר כזנו ,"תיבה רעש דיל" יתור ותב םע דמוע
בהו הזכ רעש דיל ינא יתדמע" שממ ךכ יכ
ה קיהבה םהה םימיה לש תידנולבה תירול
ומ תלהוקכ ,םכסמו ,"ףיסכמה חריה רואל
."חריה תחת שדח ןיא ,ןכא" : ינרד
ה וולמ ,המוד המרב ,הז גוסמ ״םײח־תמכח״
, םיילאנאב םירואית דצל ,תומישרה בור תא
, תישונא תושממ לכ ירסחו םייטנמור־ודבסס
ישרה ."איה" ןיבל "אוה" ןיב תושיגפ לש
 הז םימוד ןהירוביגו ,אילפהל תודודר תומ
ם יריעצל ;יתשקרקל ןתשקרק רמ ןוימדכ הזל
ת יטנמור הבהא ;תינידנולב תירולב דימת
אה תורייתה ;חריה רואל דימת תלהנתמ
; ״רשב־תונמש״—ונימאת אל—ןה תויאקירמ
תמ ,ןח תואלמ ,תוצוג" תויתפרצה וליאו
, ןבומכ ,תוחאה ;״םוחב תודמצנו תוקפר
:  הגאד לא ךא) אפורה תא הבל־רתסב הבהא
.(...תמ עתפו ,ללכ ךכ לע עדי אל אוה
ת א ימצעב םילשהל לכוא יכ יתימיד םיתעל
ם ייוטיקה תא ,תור־םירוביגה לש ן־םרואית
—0 4 ינפל .ולוכ רופיסה תא ףאו ,םישודנה 50

ץ ראב חתפתהל הלחה ךא רשאכ ,הנש
ם ירבחמו םירפוס ויה ,תירבע "הרוטרטיל"

ן יעמ ,שודיח ןיעמ הזב היה .ךכ ובתכש
ת ירבע תורפסל ךרדב יחרכה תוקני־בלש
, תורוד ינש ץראב ונקדזה זאמ לבא .תינרדומ
ה  ז ה בלשה תא יכ היה המדנ המ־םושמו
.רבכמ ונרבע

.נ .כ

רחובה םעה—דסמימה
ם ייזכרמ םימוחת ינשב םיקסוע םירפסה ינש
ויצוס םידדצבו ,תילארשיה הרבחה לש

; דסמימה :רוצילא לבוי ,רטפלס והילא *
. ימע 1973 ; 335 ,ןייטשפא־ןיול .א תאצוה
;  1973 ,הדסמ ; רחובה םעה :ןאירא רשא *

.׳מע 217

וחת לע רמול שיש םירבדה .הלש םיינידמ
ת ותימא תניחב ללכ־ךרדב םה הלא םימ
־ ימ יתש וטקנ םירפסה ירבחמו ,תומכסומ
ם ירבחמה דמצ .ןריהבהל ידכ תונוש תודות
ה דש תא םנמא ול עבק ״דסמימה״ לש
ם יינדמל ןויע־ירפס לע ךמתסהב רקחמה
ב ותכל ףידעה ךא ,הקיטילופ־ויצוסה ךותמ
יסמב רתוי דקמתמה ,שפנ לכל הווש רפס
י שנאש ,תינפרפר תישיא היצמרופניא תר
, הל םיכירצ םניא ,ןבומכ ,ומצע דסמימה
. לכה תא םיריכמ לכה דסמימ ותואב ירהש
ת וכרעה ששואמ ,תאז תמועל ,ןאירא ׳פורפ
. קדקודמ יריפמא רקחמ תרזעב תולבוקמ
ט לושה ימינונא רוצי ותוא ,דסמימה והימ
א ל ימינונא רוצי ,רחובה םעה ימו ,ונייחב
ק ינעמה אוהו דסמימ ותוא טילש וב ,תוחפ
1  ןוטלשל היצמיטיגלה תא םינש 4 ידמ ול
ל ע אלא דסמימה לע רפס וניא ״דסמימה״
ת צקש המוד .לארשיב תטלשה תיליעה
ד צמ :םיגשומ ינש םירבחמל םהל ובברעתנ
י מוחתב תילארשיה תיליעל םתנווכ ,דחא
ת ירקיעה םתנווכ ינש דצמו ,םינוש קוסיע
י מוחתב שממ־לעופב תטלשה תיליע התואל
ם הידיבש םישנא םתואלו קשמהו הקיטילופה
י למרופ חוכ אל ללכ־ךרדב ,חוכו העפשה
. היולגו תילמרופ תיליע התוא לע ,יולג וא
ם ירבחמה ,אופא ,םירסומ םידחא םיקרפב
סחב הקולו תפרפרמ ,תיחטש היצמרופניא
ק רפבו תונותעה לע ח״י קרפב ,לשמל) תונור
ת אז דגנכ .("תוהמהו הקיטילופה" לע ט״י
ר ואיתב בר ןינע "ינתרק״ה ארוקה אצמי

־ בופירה לש "תוחפשמה 200״ל היצאירווה
 לש "ימ והימ" ןיעמ ,תישילשה הקיל
, דאמ תיביטקלס ןאכ הריחבהש אלא ,לארשי
ן תואב ,תאז דגנכ .םירורב םינחב אלל
ו ל שי ,לשמל ,םירבדה בתוכש תויפרגויב
, תואיגש ונאצמ ולשמ תוקודב תועידי ןהב
ניאו תויתוהמ תודבוע לע החיספ ,םייוקיל
ל ע םעפ בותכיש ימ .תיחטש היצטרפרט
ם יטרפ הז רפסב אצמי תילארשיה תיליעה
וסיע לע ,םיעודי־יתלב םימעפ ,םיניינעמ
ב טומ ךא ,תרמצה ירבח לש םירשקו םהיק
.ודבל הז רפס לע ךמתסי אלש
לזרבה־קוח" תא ריכזהל טעמכ יופכ בתוכה
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ל כ :סלכימ וטרבור לש ״היכרגילואה לש
ת ינכפהמו תיראטנולוו העונת םג ולו ,ןוגרא
רגילוא חימצהלו דסמתהל ופוס ,תנגרואמ
. תיליע אלב הרבח ןיאו ןוגרא ןיא .היכ
ל ש התוכיא ,ןבומכ ,איה תעבוקה הלאשה
ה תוחיתפו ןאכמ התוריגס תדימ ,תיליעה
ן יחבהל שי .׳וכו ,התלועפ יללכ ,ןאכמ
־ אל תיליעל תיטרקומד תיליע ןיב אופא
ק הבומ םגד איה תילארשיה וז .תיטרקומד
א יה ןיא .תיטרקומד תיתרבח תיליע לש
; ליג וא קתו ,יתרבח אצומ יפ־לע הלפמ
בח תטלוק ,הטאל הנתשמ ,תימאניד איה
, הלש תוימיטניאה .תנווגמ ,םישדח םיר
־ ינ ןכותבו ,תונוש יאוול־תועפות הדילומה
ן טוקמ אצוי־לעופ איה ,׳וכו םיבורק־יאוש
ר יכזהל יאדכ ,תאז־לכב) תילארשיה הרבחה
ם ירבחמה םינומש תרמצה ישנא 150 ןיב יכ
.("חרזמה תודע" ינבמ םידדוב קר שי

ל ש יזוכירה יפואה אוה ירמגל רחא ןינע
ת וישיא םימעפ ,םיוסמ זכרמש ,וז תרמצ
 לע לודג העפשה־חוכ הב םהל שי ,תדדוב
ואל םישנא םירהל תלוכיה ףקותמ ,תיליעה
ב ושח לבא ."תרמצ״ל םכיישלו תיליע הת
ר צוא־רשש ,לשמל ,הדבועה יכ רוכזל םג
 לע הבר הטילש ודיב םייקמ יטסילאיצוס
: ןאכלו ןאכל םינפ הל שי תיקשמה תיליעה
 לע חוקיפ יעצמא ול ןתונ רבדהש ומכ
ו בייחמ םג אוה ךכ ,לשמל ,יטרפה קשמה
ו תואל היוצרה תנוכתמב םייושעה םידעצל
ל ש םתטלחהב םגפ םג שי .ופוג קשמ
יעה לש "עגר־םוליצ״ב קפתסהל םירבחמה
י כ הדבועה חכונ תוחפל ,תילארשיה תיל
- יצ ןיאש םיקסופ־יתלב םייוניש הב םילח
־ לכמ .םביט לע דומעל לוכי יחטש עגר־םול
ה לילק השיג וטקנ םירבחמהש ףא ,םוקמ
ת וינויח תועידי לש ףסוא רפסב שי ,ידמל
 םלעתהל ןיאש תובושח תורעה טעמ אלו
.ןהמ
יפמא תודותימב שגינ ,ודצמ ,ןאירא רשא
ר וביצה לש העבצהה יסופד תא ןוחבל תויר
ם גד אוה רבחמה עיצמש םגדה .לארשיב
י דיל העיגמ הניאש ,תחא הגלפמ רטשמ לש
ת דמעב תבצינ איה דימת ךא טלחומ בור
פמ םע תותירב תכרעמל תקקזנו הינומגה

־ ירא לש ויאצמימ .הל ןימימו לאמשמ תוגל
ה שיערמ אל ךא תניינעמ העפות םילעמ ןא
ת וטונ תוססובמ רתויה תובכשה :השודיחב
ה אחמה־תעבצהש העשב הלאמש ןתעבצהב
ת ובכשהו תוססובמ תוחפה תובכשה לש
ן יעמ תרצוי וז המגמ .הנימי תוטונ הקוצמב
. תסנכל העבצהה תואצותב יומס ןוזיא
ת א הלידגמ תילארשיה ״החװרה־תרבח״
— סחיב־םיססובמה םיחרזאה לש םרפסמ
וצמה העשב־הבו—הלאמש ,רומאכ ,םיטונה
ג לפמה יתרבחה רעפה ךותמ הלגתמה הק
סממ התיחפמ הניא תילארשיה הרבחה תא
ה עבצהב םיטונה הקוצמה־ידומל לש םרפ
ם גדה לש ומויק ךשמה :תיזחתה .הנימי
ונה תיליעה לש הנוטלש ךשמהו) יחכונה
ל ש יזכרמה הדמעמב תודונת ךות ,(תיחכ
ת יינפה ךותו ןוטלשה ריצכ תטלשה הגלפמה
רתמה תומגמו םיכילהתל בלה־תמושת לכ
.המינפ וז הגלפמב םישח
וסי תולאש םיררועמ דחי םג םירפסה ינש
ה יגולואידיא ןיבש סחיל עגונה לכב תויד
יצמה יסופד ןיבל ילמרופ ןוגראו תילמרופ
ם ייומסה חוכה־ידקומו םייביטקייבואה תוא
.לארשי־תנידמב םיילמרופ־אלהו

הדוהי שאו םדב
ה רבחב םייקה לאיצנטופל יוטיב איה המצע
ו נוגריאל תנתינ בלה־תמושתש ,תמיוסמ
ל איצנטופ .תלוכיה לובג הצק דע ולוצינלו
י לכלכה הנבמה ןמ אצוי־לעופ אוה הז
־ ולכואה לש תיתוברתה התמרמ ,יתרבחהו
־ שכמ ,הלש תויאדיאה תויצטניירואהמ ,היס
ל ש ורפס .׳וכו יתיישעתהו יגולונכטה הר
ל ש דחא דצב קר קסוע ןייטשלימ ירוא
־ ינוגראה דצה :תילארשיה המצעה תחימצ
ת ויצטניירוא תשגדה בגא םימעפ ,ירסומה
.תונוש תוינידמו תויגטרטסא
ר בחמה וילע לטנש המישמה יכ קפס ןיא
לש םינש האמכ ףיקהל—דאמ תינרמוי

ת אצוה ; הדוהי שאו םדב :ןייטשלימ ירוא *
.׳מע 1973 ; 265 ,ןייטשפא־ןיול .א
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ך ותמ אשונל שגינש רצ .תיאבצ החימצ
ת ירלופופ ,תירלופופ הרוצב ובתכל הנווכ
ה דוזיפאה לע הברה ןעשנ אוהשכ ,ידמ
ם יבר םירקמבו ,חותינה לע אלו רופיסהו
ם ילילכמ םימוכיסמ דאמ הנהנ אוהש הארנ
ב ותכה ףוגב חכומ םפקת ןיאש ,םינונשו
.ול םיאבומ םירחא םיכומית ןיאו
ה מישר ונבכרהש רחאלו ,רפסב ןויע רחאל
־ וקית ףאו ,תורעהו תויוגייתסה לש הכורא
ב תכ ןייטשלימש ונל הארנ אל ,תואיגש־ינ
א לש רמול וליפא רשפא ."ירוקמ" רוביח
ל ש האירקל־חונ ריצקת אלא ונדיב ןתנ
ת פסותב ,"הנגהה רפס" לש םיבעה םיכרכה
ת פסותב ,ןבומכו—תוישיא תוכרעה ולא־יא
ר חאל תיאבצה המצעה תוחתפתה לע םיקרפ

ו תובישח וז תפסותב יכ ןועטל רשפא .1948
ם יקרפ םה הלא יתעדלש אלא ,רפסה לש
.ידמל םייפורפיר
ת ילארשיה תיאבצה המצעה לש התוחתפתה
ל ש ותוחתפתהל המודב ,התיה תיתגרדה
ן אכ התיה אל .לארשי־ץראב ירבעה בושייה
, קבאמ ךותמ תומצעתה אלא ״ךרד־תציפק״
ם צעש ,יאבצה ןוגראה לע קבאמה יכ יעבטו
ת יללכה המצעב הצוענ התיה ותורשפא
יטקייבוא םיאנתבו בושייה לש תחתפתמה
־ ופ םיקבאמב הכורכ התיה ,םיבייחמ םייב
. םהידי־לע הבצועו םינוש םייתגלפמ־םייטיל
, רבד לש ופוסב וצרפנ תוימינפ תובכע
. תואיצמה חרוכמ ,תויוטבלתהו םיישק רחאל
ת ודלות תא רתויב תנייפאמה העפותה ילואו
ה בורבש היסולכוא יכ איה ירבעה בושייה
, המיקה חוכב שומישמ הדילס לע הכנחתה
. הדבכנ תיאבצ המצע ,ןובשח לש ופוסב
ן וזח םישגהל ורצונש ,לשמל ,םיצוביקה
־ אראפ לש וחוכמ וכפה ,ישונא־יטסילאיצוס
חול תוחימצמה םדא־תוביטח יגארט סקוד
ו מיקה הלאכ םיצוביק ירבחו ,םילועמ םימ
ם היגיהנמש ףא ,יטסיביטקא םחול ףוג
ם רזה לש םירבדמה ישארמ ויה םייטילופה
.ירבעה בושייב "ךר״הו יביסאפה
ע נכשל ביטימ היה ןייטשלימ ירואש המוד
ינב זכרתהו םישעמה רופיסמ ענמנ וליא
ק ינעמ היה רבדה .תומגמו םיכילהת חות
.תובישח־רתיו לקשמ־רתי ורפסל

ןוירוג־ןב תורגיא
א לא תוירוטסיה תודבועל רוקמ ןניא תורגיא
דקש תונווכלו םיעינמל הלעמב־ןושאר רוקמ
מה .השעמ רחאלש םירוהריהלו םישעמל ומ
ן תואב אל ,תוישיא תורגיאב ,ןבומכ ,רבוד
־ שו ןעמנל ןעומה ןיב תופלחומה תורגיא
ל ש ןתובישח ללכ־ךרדב .רתוי ילמרופ ןנכת
ן תוא ןווכמ וניא בתוכהש ךכב תורגיא
א וה ךכיפלו רחא וא הז ןמזב םוסריפל
ת וישיא אוה םא דחוימב ,ומצעל ריתמ
ר יתסהלו וירוהריהמ רתוי תולגל ,תיטילופ
ת ירוטסיה השוחת רודח היה ןוירוג־ןב .תוחפ
 1906 רבוטקואב .תונויצב וכרד תליחתמ
י לצא ראשיתש ץפח יתייה" יכ ויבאל בתכ
ך א .לארשי־ץרא רבד לע יבתכממ הקתעה
ן כלו .םיימעפ דחא רבד בותכל לוכי יניא
, תיבב וללה תא רעצימל רומשל שקבמ יננה
ד ועב עדאש ילוא בושח .דוביאל וכלי אלש
ל כב לארשי־ץרא רבד לע יתבשח המ םינש
(79 ׳ע ׳א ךרכ) ״...ןדיעו תע
ויבל ןוירוג־ןב לש וסחי המוד וניא ,ןכא
ם יגיהנמ לש םסחיל ולש תישיאה היפרג
ן מ תוחפל הלגתמ הז לדבה .םירחא םיינויצ
־ ריפל ריתמ ןוירוג־ןב וייחב דוע יכ הדבועה
ם ע דחי םישיגר םיימיטניא םיבתכמ םוס
ת ורומתו הבשחמ תוכופהת םיפשוחה םיבתכ
ן יא .ףייזל ,ריתסהל ,רורבל ןויסנ ילב העד
ת וחתפמ ןה וללה תורגיאהש רבדה שוריפ
ת וישיא אוהש ,ןוירוג־ןב תונופצ לכל םימלש
ת וחתפמ לבא .ףרה ילב תחתפתמו תבכרומ
.ןהב אצמנ הברה
ל חכ אלל תורגיאה ןמ הלוע ,לכל תישאר
. ןוירוג־ןב לש יתוברתה־ינחורה ומלוע קרשו
ם יפפוח םילגעמ ינש ךותב ענ הז םלוע
ה אידיאה לש הז אוה דחאה .םידגנתמו

ומע ,הביטקפסרפה־תבחר ,הלודגה תינויצה
ה ז לגעמ .תונוזחו םייטנמור תושגר הס
■ץרא ירואיתב רתויב היולגה הרוצב אטבתמ

ך רכו ןושאר ךרכ) תורגיא :ןוירוג־ןב דוד *
; זרא הדוהי :תורעהב הוילו סניכ ;(ינש
, ביבא־לת־תטיסרבינואו דבוע םע תאצוה

458 + .׳מע 73—1972 ; 403



181ןױרוג־ןב

ל אומש לא ובתכמ לשמל הארו ,ולש לארשי
ן יידעש ,ןוירוג־ןב .1904 ילויב 16־ה ןמ סכופ
י ניעב ןויצ תא ראתמ ,לארשיב רקיב אל
ה רישה ץרא" ,ימואלהו "ליכשמ״ה ינויצה
" ...םיזוחה תונויזחו םיחרפה ץרא ,תמאהו
ל ש םייטויפ םירואית םיאב םג ךכו .(22 ׳ע)
ש משה" .הב ותבש ימימ לארשי־ץרא תוארמ
 לע עיפוי ,רדאנ ,אלפנ הזחמו—תעקוש
ל ארשי־ץרא ימש קר רשא הזחמ ...םיה ימש
ה שגרה לכ ללושמ ,סג רתויה שיאה !והוארי
 םהדנ דומע ילבל לכוי אל ,תיטתסאו תיטויס
ד וחייב ,המחה תעיקש הארמל םמותשמו

י טתסא לגעמ דגנכ .(89 ׳ע) "םימשגה־תומיב
־ ייח לש ינשה לגעמה דמוע הז ינוזח־ימואלו
עה לארשי־ץרא ,םוימויה־ייח ,םירופא לוח
ת וחכפתה לש םירואית םיאבו ,הבולעהו הינ
ית ,ןוזחהו הקיטנמורה יפיעצ תא תקלסמה
ן ייווט קרמ ירואיתל ךכ־לכ םימודה םירוא
וקה האמה ןמ םייטנמור־יתלב םיעסונ דועו
ונב הוקת־חתפמ ןוירוג־ןב בתוכ ךכו .תמד
ם ידתעתמה םיליגר בור יפ־לע" : 1906 רבמב
־ לע קר רוכזלו בושחל לארשי־ץראל עוסנל
יתע ,היפי ,תילארשי־ץראה הקיטנמורה רבד
ה תוינומדק ימסקו בגשנה הרבע תונורכז ,הד
ל כ םע תישממה לארשי־ץראמ םבל םיחיסמו
צומ ...םוי־םוי לש םיסגהו םיטושפה הייח
ורפ ,המורע ,הבורק תואיצמ םה םיא
ה לודג הנומאב ךרוצ שי ,(82 ׳ע) "...תיאז
ת ואיצמהו ןוזחה ןיב תומיעהש ידכ לאידיאב
. םינוא־רסוחו שואיי לש חור־ךלהל איבי אל
ל וכי הביטקפסרפהו תואיצמה ןיב תומיעה
־ סנ השענ םא קר רצויו הרופ תומיע תויהל
וחרה תואיצמה תא ברקל רשפתמ־יתלב ןוי
.הבורקה הביטקפסרפה לא הק
ת ואיצמ אופא בכרומ ןוירוג־ןב לש ומלוע
. הקיטילופו האידיא :וצרת םא ,וא .ןוזחו

ם יחנמו ומלועב םיבלושמ הלא תודוסי ינש
. הליחתכלמ תישעמהו תינידמה ותוליעפ תא
ר גישש בתכמב דאמ בר ןינע שי וז הניחבמ
א לש ,הז בתכמ .1909־ב ויבאל ןוירוג־ןב
.שיאה ןוירוג־ןב לע דמלמ ,בל וילא םשוה

ודח לארשי־ץראל ואב "הינשה הילעה" ינב
ה דובעכ המדאה־תדובע לש לאידיא םיר
ת וחפ אל םדאבש תוישונאה תא הלגמה
״ הדימאריפה״ תא ךופהל הדיתע איהשמ
וא לארשי־ץראב רוצילו תידוהיה תיתרבחה
ך ותב ."םייתרבח״ו םיינרצי םדא־ינב לש המ
ן וירוג־ןב ריעמ ,ןוילע ינויצ ךרעכ התוא
ב יצמו המדאה־תדובע לש הפרע לע םיתש
ן וירוג־ןב ריעמ ,ןוילע ינויצ ךרעכ התוא
ו יחא אובי אלש עיצמ אוה וב ,ויבאל בתכמב
י רשפא הז דעצש יפ־לע־ףא ,לארשי־ץראל
י מצעלשכ יל" : תיביטקייבוא הניחבמ טלחהב
א נוש .רכיא ראשיהלו תויהל היטנו ץפח ןיא
ד בעשמו רשקמה יעקרקה ןינקה תא ינא
ת א בהוא ישפנ לכב ינאו וילעב תא ומצעל
."המשנהו ףוגה תוריח ,שפוחה
ילופ תונקסעב ןוירוג־ןב אצומ הז שפוח
ת וריח םנמא קינעמ הז קוסיע .תינויצ תיט
. הרומג תודבע ומע אשונ אוה ךא תחא
ה ברה תויביסנטניאה תא םיפשוח םיבתכמה
י פכ ,תינויצה היצולובאה .ןוירוג־ןב ייח לש
ל ע התנבנ אל ,ודי־לע הנווכ ףאו התגהנש
, תימוימוי הדובע לע אלא םיימעפ־דח םישעמ
ם דא אוה 20־הו 10־ה תונש לש ןוירוג־ןבו

, םינטק םיפפב ךשוממ ןמזו בר חוכ עיקשמה
סיה הביטקפסרפמ הארנה ךילהתב ,ןילוחב
י דיב ותריבצו חוכ ףוסיאכ הקוחר תירוט
ו לש וידיבו ,תונויצה ידיב ,םילעופה־תעונת
.יטילופ גיהנמכ
ך ב תורגיא לש םינושארה םיכרכה ינש
—1904 הפוקתה תא םיפיקמ ןוירוג ת או 1919
ך רוצ ןיא יכ המוד .1928 דע 1920־מ הפוקתה
ל ש ירוטסיהה ןכרע לע רובידה תא ביחרהל
ן הב אורקל יאדכ ךא ,תוסנוכמה תורגיאה
ל ש ישיאה ומלוע לע דומלל ידכ קר אל
ע ירכמ ירוטסיה דמעמ לעב ינויצ גיהנמ
ת ונויצה לש המלוע לע דומעל ידכ ףא אלא
ר וקמה ןמ ףקתשמה יפכ תילארשיצראה
ר תוי ללכ־ךרדב ןמיהמה ,ינושארה ירוטסיהה
.תורגיא—לכמ

י.ש
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