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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
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