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סיבש יזוע

ןוקתל לבוי אל תוועמ
ןומע י"של "םייהנרמ" לע

רבגה תומד תדמוע וזכרמבש ",טייהנרפ" רופיסה

בוש ותשאו "לוענ ותיב" יכ אצומו ותיבל בשה
 )א ,א אמוי " -ותשא וז ותיב" ירהו(ותשא הניא,ןונגע לש םימודק םירופיסל ונינעב הרואכל בורק
ףא ".םומ לעב הידבוע"ו "רושימל בוקעה היהו"כ
היצקנופ אוה ולרוגש רוביג תומד תדמוע םזכרמב
ךורב ךכ לע ועיבצה רבכו ",תרחואמה הבישה" לש

וליאו ]179).א ([4דקש ןושרגו ) ([3]181לייווצרוק
ומנעב ,הרואכל ,הז רופיס בורק תרחא הניחבמ
,ןונגע לש םירחא הבהאיירופיסל ,ותריוואבו
".ותשורגו אפור"הו "תורחא םינפ"ל דחוימבו
םתודהי וב ,יברעמה יתרבחה עקרב ןה טלוב רבדה
דיקפת טעמכ הל ןיאו דבלב תזמורמ םירוביגה לש

לבקמ וב ,הדירפהו ןיאושינה אשונב ןהו ,רופיסב
.א ךכ לע ריעה רבכו ,תדחוימ תובישח טגה ןינע

"טייהנרפ" ןיבש וז הברק  (81]-396).דנאב
תריציב םירחאל ןכו ,ליעל ורכזוהש םירופיסל
תרוקיב לש טקפאהש ",טושפ רופיס" ןוגכ ,ןונגע
.תירקמ הניא ,םזכרמב תדמוע ינגרוביריעזה רסומה

תוסיפתו עגמ תודוקנ לע העיבצהב ,ןינע םושמ הב שי הלא םירופיסל "טייהנרפ" ןיב האוושהה

רשא וזמ ןה יתוהמ ןפואב הנוש ובש תיסיסבה תירופיסה היצאוזניסה  -תאז םע 1.תומוד
הנושארה הצובקב ,ןכש .הינשה םירופיסה-תצובקב רשא וזמ ןהו הנושארה םירופיסהיתצובקב
יזכרמה ביטומהשכ ,תכשוממה הדירפהמ האצותכ הנושארבו שארב ןיאושינה ייחב רבשמה חתפתמ
םצע ךותמ תינאגרוא הרוצב רבשמה חתפתמ הינשה הצובקבו ",תרחואמה הבישה" ביטומ אוה
םג ,םנמא ,זמורמ "תורחא םינפ"בשכ(ןישוריגל ןירשימב ,לוכיבכ ,םיכילומה ,ןיאושינה לש טקאה
,ונינפלש רופיסב וליאו ;)"ןולל הטנ חרוא" לש  67קרפב תוריהבב טלבומ רבדהו ;-חפה ךילהת
לש "רבאש לנולוקה" תמגוד ",תרחואמה הבישה" רופיס לש תיסאלקה תינבתה ,לוכיבכ ,ותינבתש

הליחתכלמש םושמ תאזו .ןיטולחל ,רבד לש ותימאל ,םירבדה םינוש ) [3] 181לייווצרוק( קאזלאב
ירבדכ ,ןכלו ,תמ סיינ לרקש החנהב ,היה תועטב םדוסי ירהש ,המילב לע םייולת ןיאושינה ויה
).זכש 'ע( "גוויז גוויזה היה אל ותליחתמ רבכש ירה" ,רנייטש ץנייה
ןויכרא(ןונגע לש ונובזעב אצמנש ,רופיסה לש וכשמה רואל דחוימב תטלוב וז תיזכרמ הדוקנ
ךא .ןורי הנומא ,ותב י"ע  25.2.72םוימ )תורפסו תוברת( "ץראה"ב םסרופו ) 1:735, 1:736ןונגע
אל  -זכרמב וז הדוקנ דימענש ילבו ,רופיסה לש רכומה וחסונ יפילע םג רוריבב הילע דומעל ןתינ
2.תירשפאייתלב טעמכ היהת ולש המלשה היצאטרפרטניאה םגש אלא ,ודוחיימ דבאמ רופיסהש קר
תרוקיב לש טקפסאה תשגדה ךות '/טייהנרפ" תא הבחרהב חתנמ אוה ובש  [4],דקש לש ורמאמ האר
.ינגרוב-ריעזה דסומה

העיבמה ,רופיסה ךשמה לש ד"היבלמה  [1],ןורי הנומא לש התפקשהל דוגינבש ,ריעהל ילע הז רשקהב
רופיסה תא רמגש רפוסה לש וחוכ אוה "ןויסנה" יכו ,וכישמהל ןויסנכ הלא םיקרפ תוארל ןיא יכ ,התעד
:איהו ,הנוש העדל םג םינפ ,ד"נעל ,שי " -הנה דע" ךרכה ךותמ ונל רכומ אוהש יפכ ,רמגש םוקמב
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ןמ אצוי אלל ,רופיסה ירוביג לכ ,השעמל ,םיפתוש היצאוטיסה לש וז תידוסי הסיפתלש ,הארנ
לש וסיג וז הדמע אטבמ רתויב הרורבה הרוצב .םינוש םישוריפ ,ןבומכ ,הל םינתונ םהש םע ,ללכה
:רנייטש ץנייה ,םייהנרפ
תדעוימ התיהש םיבוט תב הרענב השעמ .םירבדה תליחתמ ליחתנ ןכבו .רנרוו שקבמ התא רבסה
היהש הז םלענ .הוולתנש ימ ול הוולתנו רבדה לגלגתנ .םינותיח ויה אל ןיידעש אלא ,דחא םדאל
.ול האשינו ול התצרתנש דע הרענה תא בבסמ ליחתהו הזל לפטנש הז אבו הרענה התואל דעוימ
םא רנרוו התא ףאו .המל עדוי יניא ינא .תודיח ימכחל ינא חינמ הז רבד וול האשינו התצרתנ המל
היהש המ אלא ,גוויז גוויזה היה אל ותליחתמ רבכש ירה .המל רמול לוכי התא יא הפי ךב לכתסת
זץבמ התא יא זסיטונ םירבדה ןכיהל יריקי התא ןיבמ .ךכ םימיה לכ אהיש ךרוצ ןיא םוקמ לכמ .היה

).זכש 'ע( רבדמ ינא םירורב םירבד ירה ,אלפ

אל הז"ש שח אוה יכ וב רכינ :ןכ לע רתי .הז רואית לע רערעמ וניא ומצע םייהנרפש ןיינעמ
ץחול אוהשכו .רתוי רומח והשמב םשאנ אוהו ,רתוי הרומח היצאוטיסה רבד לש ותימאל יכו ",לכה
ךישממ ",רומא ,תוומה אוה אוה יהיו ,תווממ רמ ךרבד יהיו" תניחבב ,בושו בוש רנייטש תא
:זמרב יכ-ףא ,רנייטש
אל התאש ךב וננוחטב םילות ונאו .יח אצמנ ול תדעוימ התיה הרענה התואש שיאה ותוא ןכבו
המריפה םש לוליח אלו םיפסב תליעמ אל ךל ריכזמ יניאש רנרוו התא האור .םירוצעמ םישל שקבת

).חכש 'ע(ךדי לע ללחתנש

המשאה ןיעמ םג אלא הדבוע תעיבק םושמ קר אל ,ןבומכ ,שי רנייטש לש ןושארה טפשמב
לע החפשמל רסמש שיאה אוה אוה יכ ,הגניאל טייהנרפ ירבד יפל ,ררבתמ ךשמהב ירהש ,תזמורמ
תועמשמ .ומוקמ סופתלו ותוא קוחדל ידכ ,דיזמב רקישש ,ךכיפל ,וב דושחל ןתינו ,סיינ לראק תומ
אסיג דחמ :םינפ יתשל שרפתהל ןתינה ,רנייטש ירבד לש םייסמה טפשמה י"ע תקזחתמ וז תרתסנ

הממ ןיע םילענ ונחנאו  -טג ןתית התא" תניחבב ,תיווסומ הסיחסכו היהש השעמל זמרכ -
היגולאנאה ךרד לע ,סייג לרק ןינעב ןומאב-הליעמהו רקשה ןינעל זמרכ  -אסיג ךדיאמו ":היהש

םש לוליח לבא  -המריפה םש לוליח אל :ןומאב הליעמ לבא  -םיפסכ תליעמ אל :תיווסומה
3.הדמעמ תא םלוה וניאש ןתח םע ןותיחה י"ע החפשמה
ןנוגתהל ךרוצהו םשאה-תשוחת י"ע איה-ףא תבתכומ ומצע טייהנרפ לש ותוגהנתהש קפס ןיא
שחכב ךתוא יתבביסש יתוא תא תדשוח" :הגניאל וירבדב שרופמ יוטיב ידיל םיאב םירבדה .הינפמ

רקשל יתייה ןכומ םירקש האמ .רה וילע לפנש סיינ לראק תא יתיאר ינאש יתרמאו יתאבש העשב
).לש ימע( "היה תמא הז רבד לבא .ךינפל תוצרתהל ידכ
תא תנגוה-אל הרוצב ספתו בנגתה לוכיבכש ימ לש ,המשא לש הקומע השוחת התוא ךותמ
תובוחה לע ,הגניאל ןיאושיניתויקוח לש תינשנו תרזוחה השגדהה םג יאדווב תעבונ ,ורבח םוקמ
),וכש 'ע( רנייטש ץנייה ,וסיג םע ותחישב ןה טרופ אוה וז המינ לע ירהש ,הלא ןיאושינב םירושקה
:המצע הגניא םע ותחישב ןהו
םלועה ןמ ומצע רוקעי גרובגניא לש הלעב טייהנרפ רנרוו ותוא ,רנרוו ותואש בסומ וא ,רנרוו רמא
תיבל גרובגניא תרבגה תא ,החילס ,טייהנרפ המיא תרבגה תא השאל חקי םיינ לראק ןודאהש ידכ
ויבא ןיידע םיהלאה ותוא חקל םאו ,ול הדלי דלי ףאו תדב רנרוו שדיקש השאה תאז ,טמקראטש

).אלש 'ע(םייח האר אלש םינשה לכ רחא ,תויחלו םייקתהל ,םייקתהל שקבמו םייק

ןיאושינ אלא ,השעמל ,ויה אל וללה ןיאושינה לכש העידיה ,וז תימינפ המשא-תשוחתש הארנ
ההומתה ותוגהנתה תא םג ריבסהל ידכ הב שי ,תמיוסמ היצאוטיס לוצינ ירפ ,המילב לע םייולתה

ירבד עמשמל טייהנרפ לש ותקיתש ירהש :רופיסה לש ןושארה קרפב ,ותריזח םע טייהנרפ לש
 ,ןכל םדוס ,םבור וא םתצקמ ,ול ועדונ רבכ תירבדהש וא :תורוצ יתשב שרפתהל הלוכי תרעושהןדבאבש דספהל יוציפ םושמ ךכב שי .רתוי תועמשמ-רבו רתוי םלש ,ךשמהה ללוכ ,בחרומה רופיסה
.עודיה וחסונב רופיסה ןייטצמ הב ,היצאוטיסהיתודחא
היה אל ותליחתמ רבכ" וללגב ףאש ,רנייסשיסאמקראסש תחפשמ ןיבל םייהנרפ ןיב ילאיצוסה דוגינה
ףוגב רובידה תא וילע ביחרהל ךרוצ האור יניא ןכילעו ,תובר םימעפ רופיסב הלגתמ ",גוויז גוויזה
קר אל רכינ אוהו ,ןיטולחל ול םיעדומ ,טייהנרפ ןהו רנייטש ןה ,םידדצה ינשש ,םוקמ לכמ ,רורב .רמאמה
ותיינפב ןוגכ ,ומצע טייהנרפ לש תוינוריאה ויתובוגתב םג אלא םייהנרפל רנייסש תופשמ לש הסחיב
,םג הארו ).גבש 'ע("רנייטש תא טאמקראמש אמרימה לש ןב ,ריעצה רנייסש הז אלה זןאכ הז ימ" :יגיזל
אל" רנייסש לש ותרעה !)בכש 'ע(העיסנה סיטרכ תא תונקל ידכ הגניאל הנתמה תא ןכשמל ךרוצה :לשמל
'ע("דובכ לכמ עונמ וניא םידוריבש דוריה ףא" :ותשאל טייהנרפ ירבד !)חכש 'ע('ובו "םקיר ךתוא חלשנ
.בושו בוש הז דוסי שגדומ "רופיסה לש וכשמה"ב ףא !)אלש
128
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שקבמ טייהנרפ ןיאש קר אל ,םוקמ לכמ .ותיבב ול הרפצ תונערופש שארמ ול אבינ ובלש וא
רתרתת אלש דע ,רבד רמול ךירצש טייהנרפ שח" :הנממ ארי ףא אוהש אלא ,תפסונ היצאמרופניא

יכ ,ובל רתסב אוה עדויש ,םייהנרפב ,וב רכינ הפ רבכ ).אבש 'ע( "םישק םירבד לכ ראש וילע
,ותשא םע שדוחמה תומיעה ינפמ ארי אוהש וב רכינ :ןכ לע רתי .אוה דובא ןרע ותשאל ותרזח
ןתינ דציכ ,ןכ אל םאש .שארמ ול תועודי ויתואצותש ,תמאה םעו תואיצמה םע תומיע תויהל דיתעה
תודע ךל ןיאו ?ותשא םע השיגפל ,ךבנקילל העיסנה ינפל ,ריעב םיימויה תב תוהתשהה תא ריבסהל
).בכש יע( !רוזחו דולח העיסנה סיטרכ תיינקמ יופצה ונולשכב תילאטאפה ותנומאל רתוי תערכמ
,וסיג םע השיגפב השועמה ונוחטב תאו ולש םינפהיתדמעה תא םג הריבסמה איה איה וז השוחת

'ע( םינפ ריהצהל לדתשמ אוהשכ ול רמאו טייהנרפ הנע" :רפסמה דואמ טילבמ ותואש ,רנייטש
).םש( "...תוזע םייהנרפ הנע ):םש( ...תוקחוצ טייהנרפ בישה ):הכש
אל ותליחתמ רבכש" ,םיעדוי ,וסיגו ותשא ןהו טייהנרפ ןה ,םידדצה ינש הב ,וז הסיפת רואל
,תעדמ אלש וא תעדמ ,היזעטהב וא תועטב הדוסיש ,תפלוסמ היצאוטיס ירפ ולוכש ",גוויז גוויזה היה

ונמדזנ םא" :תואיצמה תונתשה לע רנייטש לש ויפב םינשנו םירזוחה םיזמרה תא םג שרפל שי -

"םלועב והשמ הנתשנש ןוגכ רבד ץמש עומשל ךל ןמדזנש רשפא ריכמ התאש םדא-ינב ךל
תעשב תחנהש םלועה .ינא ךל דיגא ךל תדגה אל התא םא ,עמש רנרוו התאו" :ךשמהבו ):הכש 'ע(
םיברע ןכיה דעו םירבדה ךל םירורב ןכיה דע עדוי יניא ,הנתשנ ונינע רקיע ףאו הנתשנ המחלמה
).זכש 'ע( "ךל םריבסהל ינא ןכומ שקבמ התא םא .ךילע םה
היטעבש ,םירבדה ינפ התנישו המחלמה האבש ,בושחל היה ןתינש יפכ ,םירבדה תנווכ ןיאו
אוה זמרהש אלא ,תיגארט ",תרחואמ הביש" איה התע ותבישו תיבהמ הכורא הפוקת םייהנרפ רדענ

,דמרועב וא תומימתב ,טייהנרפ הכזו תיבה ןמ םיינ לראק רדענ הןטעבו  -המחלמה האב :ךופה
,סיינ לראק לש ותרזח ללוכ ,ונכל קדוצהו ןשיה רדסה רזחו לגלגה בוש ךפהתנש דע ,ומוקמ סופתל
"רופיסה לש וכשמה"ב ןיטולחל םישרפתמו םירהבתמ םירבדהו .םוקמ םייהנרפל ול רתונ אל בושו
:י"התכבש

עריאש דע םיבורמ םימי ויה אל .המחלמל םייהנרפו ]םיינ לראק[ אוה ארקנו המחלמה האב םואתפב

םייהנרפ היה .תמ אוהש לוק אציו לראק לע וילע לפנו רה טטומתנו ברק הדשב דחאכ םהינש ויהש
היהש ליבשב הילע לבקתנו הלצא ךלה שפוח לביקשכ םימיל ,ול תבתוכ איהו הגניאל םיבתכמ בתוכ

,וראוצ לע הכוב התיהו הברה ותוא הבריק ,ותתימ תעשב ול בורק היהש ליבשבו לראק לש ורבח
בוש ול ועיגהשכ םימי רחאל .ול איהו הל אוה בתוכ היה .המחלמה הדשל רוזחל ונמז עיגהש דע
לש םינותיח םהל ושע .ול אשניהל ול התצרתנש דע ,רתויו רתוי וברקתנו הלצא עסנ שפוח לש םימי
הדשל בוש רזחוהש דע ותשא םע רודל אבו ךורא ןמזל שפוח לביק עצפנש ליבשבו המחלמ תעש

הפיצו המשה ןמ רזחש וישכעו ,םינש יתשל בורק המשב היהו םיברסה ידי לע הבשנו ברקה
ןמ רנרוו תא ותוא החדו םיתמה ןמ םואתפ לראק רזח ותשא םע םייח תוארלו ותיב תא םיקהל
.םייחה

לש תדחוימה תואיצמה תוכזב הגניאב טייהנרפ הכז היפל ,תינוריא היצאוטיס אופיא תרצונ

ךרד התואב קוידב טייהנרפ שנענ ,ותומדקל בצמה תרזחו המחלמה םויס םע ,התעש אלא ,המחלמה
הרקיעש ,הנושארה םינפה-תלבקב ,תרעושה ירבדב ,תינוריא ,רבכ זמרנ ךכ-לעו ,הליחת הכז הב
ירה ,תמאב תמאב ,טייהנרפ ןודאה תא ,האור ינא ימ תא" :טייהנרפ תרזח לע תקסופ יתלב ההימת
אלהו ).אכש 'ע( "?רוזחי אלש ורמא המל ןכ םא .טייהנרפ ןודאה רזחש עמשמ ,טייהנרפ ןודאה אוה
).טש 'ע( !דוע רוזחי אל םיינ לראק יכ ,ונמזב ,ןעטש הז היה םייהנרפ
םשה תועמשמ ירהש ,הלופכ הרוצב ,תינוריא ,שרפתהל ןתינ םייהנרפ לש ומש םג :ןכ לע רתי

לרוג תלמסמכ יעבט ןפואב ארוקה לצא הליחת תספתנ " -תיבהמ קוחר"  -תינמרגב "טייהנרפ"
,לוענ ותיב תא תרחואמה ותרזח םע אצמ ,תיבהמ קוחר ,םיקחרמב תכשוממה ותוהש בקעש ,ואשונ

ךכ לע אוה זמרמש ,ונייהד ,הכופה הרוצב םג ותועמשמ תא שרפל ןתינש ,ול ררבתמ ךשמהבש דע
וז" ,ותיבמ ותוא לשנל ידכ ,תיבהמ קחרה והרחתמו ורבח לש תכשוממה ותוהש תא לצינ ואשונש

.ושנעל ןהו ואטחל ןה לופכ זמר םושמ "םייהנרפ" םשב שי ילואש ןפואב ",ותשא
אל ,ונמזב ,ותחלצה לכש ;םייהנרפ לש דחוימה ולרוגל ,רתוי דוע בכרומו ןיינעמ ,ףסונ זמר
,יגארט הפוסו בל-מותבש תועטב התישארשו ,המילב לע שארמ היולתה ,העשליהחלצה אלא התיה
םיימעפ רזוחה ,הז רופיס .סיינ לראק לע לפנש רהה לע רופיסה םצעב םג ,ינמודמכ ,תוארל ןתינ -
".םייהנרפ"כ יטסילאיר רופיס לש ותרגסמב ידמל רזומ לבקתמ ,ומצע ימתס חסונ ותואב הריציב
עמשנ ןיידע ךא ,ברקה הדשב רבדה עריא ויפלש ",רופיסה לש וכשמה"ב תצק םנמא רהבתמ אוה
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לש היצזילאירכ , -תילאירה ותועמשמל ליבקמב ,ותוא שרפל ןתינש ,יל הארנ ךכיפל .ידמל הומת

דוע המו ,יולתש רה אל סא לופיל לוכי רה הזיא ירהש ",הרעשב םיררה" העודיה הרופאטמה
רבסה קר אל ,אשניהל טייהנרפ הכוז ול תודוה רשא ,רהה רופיסב שיש ,אופיא ,ןכתיי ?הרעשב
רבדה .םלרוגכ םלרוגו ",הרעשב ןייולתה םיררה"ב םדוסיש ,םביטו םתוהמל זמר םג אלא ןיאושינל

>"יב םיטשמ םירה וליפא םא ,ינא לוכי המ" :טייהנרפ לש םירמה םוכיסה ירבדב םג ,ילוא ,זמרנ
).אלש(

וטושפ ",הרעשב ןייולתה םיררה" תניחבב ,ונייהד ,קרס-לופלפכ ילוא הארנ הז שוריפ
תחא םעפ הנשמב העיפומ איהו( הנשמב וז הרופאטס העיפומ וב רשקהה תניחב םלוא .ועמשמכ
איבנ .ונינפלש רופיסה םע ,דבלב םיזמורמ יכ ףא ,םיניינעמ םירשק לע ,ד"נעל ,העיבצמ ),הדיחיו
:ונענעל תועגונכ תוארנה תוינשמה תא ןאולמב הליחת
,גח אלו לגרה רבע .גחלש ןורחאה בוט םויו לגרה לכ תא גגוח ,גחלש ןושארה בוט םויב גח אלש ימ

,א תלהוק( "תונמיהל לכוי אל ןורסחו ,ןוקתל לכוי אל תוועמ" :רמאנ הז לע ,ותוירחאב בייח וניא
>.וט

הנממ דילוהו הוורעה לע אבה הז ?ןוקתל לוכי וניאש תוועמ והזיא :רמוא אןסנמ ןב ןועמש יבר
ןירוק ןיא :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר .ןקתיו וריזחהל אוה לוכי ,לזוגבו בנוגב רמאת םאו :רזממ
.הרותה ןמ שרופה ,םכח דימלת הז ?הזיאו ,תוועתנו הליחתב ןקותמ היהש ימל אלא תוועמ
םיררהכ םה ירה תוליעמו תוגיגח תבש תוכלה ,וכומסיש המ לע םהל ןיאו ,ריואב ןיחרופ םירדנ רתה
תוירעהו תואמוטהו תורהטה ,תודובעהו ןינידה .תובורמ תוכלהו םעומ ארקמ ןהש ,הרעשב ןייולתה
.הרות יפוג ןה ןה ,וכומסיש המ לע ןהל שי

).ח-ו תוינשמ ,א קרפ ,הגיגח תכסמ(

 ןיפיקעב םלוא :ונרופיסל ולא תוינשמ ןיב רישי רשק לכ לע עיבצהל םנמא ןתינ אל ,רומאכעטקה זכרמב .תיסחיה םתוכימסב םיטלוב םקוחיר תורמלש ,םייומס םירשק אוצמל ןתינש הארנ
לש ויצמאמ .ונרופיס לש יזכרמה ביטומה אוהש ",ןוקתל לכוי אל תוועמ" קוספה שרדמ דמוע
ויה ןיאושינה ןכש ,תוועמה תא ןוקתל ןויסנ תניחבב םה ותשא ןיבל וניב ערקה תא תוחאל טייהנרפ
ואב אלו ,סיינ לראקל תדעוימ התיה הגניא ירהש ,תוועמו עוער סיסב לע ,רומאכ ,הליחתכלמ םייונב
,אוושךויסנ אוה הז תוועמ ןקתל ןויסנה םג ךכיפל .תמ סיינ לראקש ותודע ךמס-לע אלא םהיאושינ

לוכי וניאש תוועמ והזיא"  -איסנמ ןב ןועמש 'ר לש ושוריפ :ןכ לע רתי .ןולשכל שארמ דעונה
ןבה תשרפ לע םג שדח רוא ךופשל ידכ וב שי " -רזממ הנממ דילוהו הוורעה לע אבה הז ?ןוקתל
הז תניחבב היה טייהנרפ רנרווש ירה  -סיינ לראק לש ותשורא תניחבב התיה הגניא םא ןכש ,תמש
השעמיתליחתכ קר אל שרפתהל לוכי ןבה לש ותומש ןאכמ ".רזממ הנממ דילוהו התרעה לע אבה"
דלונש ןבה רשאכ ,עבשיתבו דוד תשרפב ומכ ,אטח-לע-שנועכ םג אלא ,דוריפהיימרוגמ דחאכו
.דוד אטח לע שנועכ ,תמו הלח םינונזל
וניא הז אטחש השגדהה :אסיג דחמ טייהנרפ לש ואטח תטלבה :אופיא הרורב ןונגע לש ותמגמ
אל הגניא :אטח לכ םייהנרפ אטח אל  -הכלהה תניחבמ .אסיג ךדיאמ ,דבלב ירסומ אלא יתכלה
דלי ףאו תדכ רנרוו שדיקש השאה תאז"(יקוחה הלעב אוה טייהנרפ ןכלו ,סיינ לראקל האושנ התיה
קפס ןיא , -תילאמרופ-יתלבה ,תירסומה הניחבהמש אלא ):הגניא םע ותחישב ותשגדהב ",ול הדלי

ןאכמ .ונומאב הליעמ ךות ,ורבח-תשא ,שיא-תשא לע אבש ימכ טייהנרפ ומצע שח ובל רתסבש
ןהו וסיג םע ותחישב ןה ,ויתויולצנתהו ויתויוצרפתה לכב תרכינה ,וב תננקמה םשאהיתשוחת
טייהנרפ ענמנ רופיסה לש וכשמהב ףאש ,הדבועל רבסהה םג ,יאדוול בורק ,ןאכ .ותשא םע ותחישב

םינינעה תולשלתשה תא ריהבהל ידכ ,םיינ לראק ,יחכונה-והרחתמו רבעשל-ודידי םע שגפיהלמ
.דיתעבו הווהב םרידסהל תוסנלו רבעב

אל  -שיאיתשא ,טייהנרפ הילע אבשכ ,הגניא ןיידע התיה אל תילאמרופ הניחבמו ליאוה
םלוא .סיינל אשניהלו םייהנרפמ שרגתהל הינפל החותפ ךרדהו ,סיינ לראק לע םייהנרפ ךכב הרסא
ןב ןועמש 'ר תעיבק יפל ,אטוחה לש ונידו ,ילאמרופ-יתכלה אטח אוה ןיא םא םג ,וניעב ראשנ אטחה

,ט הגיגח( "ול ךלהו םלועה ןמ דרטנ  -הלעבל הרסאו שיאיתשא לע אבה לבא" :ארמגב איסנמ
,ןקוש תאצוה ",המוחה ןמ םינפל" :ןונגע י"ש( "םדה יוסיכ" רופיסב םג רחת טסומתנש רהה לע רופיסה

רהב עגפ םיסור לש חתות"( תיטסילאיר ךרדב ,הרואכל ,עוריאה קמונמ םש ףא , 68-67).ה"לשת

קבא תפוסו לודג שער לוק יתעמש"( תולגתהה רויצמ שי ערואמה רואיתב םלוא "),רהה עלצ טטומתנו
קיהבהו רזחו ןיע ףרהכ קיהבה לודג רואו רבד םש עקבתנו ישאר חתפנש ילע היה המודו ינפ לע הפלח
הדיממ אצי ךליאו ןאכמ"( ףלודא לש ותוישיאב המלש הזופרומאטמל םרוג אוהו  —"),םלעתנו ןיע ףרהכ
.תילמס תועמשמ לבקל הטונ אוה הז רופיסב םג :רמוא הווה "),םימחר תדימל תוירזכא תדיממ ,הדימל
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חסונב .דיה-בתכבש וזו םיבתכבש וז ,ויחסונ ינשב ,רופיסה לש זמורמה ומויס והז ןהו ).ב"ע
וליאו ),הלש 'ע( 'תלדה תא רגסו אציו רדחה לע ףיקשה" טפשמב רופיסה םייתסמ םיבתכה
,רכז לכ אלל ,סיינו הגניא לש םמלועמ לילכ אוה אצוי  -י"הכבש רופיסה לש וכשמהב
:ןיאושינה תעדוממ ומש תקיחמ םע לילכ תקחמנ הגניא םע ולש ןיאושינהיתדוזיפאשכ
לע רוחש סופדב םש שרופמ היה ותבוטל היה אלש רבדה ותואו ןושארה דומעל טיבה ותעדמ אלש
טושפ אלא סיינ לראק ריד סמקרטש תיבל םייהנרפ גרובגניא חסנמ אוה היהש חסונב אל ,ןבל יבג
.טייהנרפ רנרוול אל םלועמ האושנ התיה אל הגניא וליאכ ,םיינ לראק ר"ד טמקרטש גרובגניא

,ןונגע לש יתורפסה ומלועב הניפהיינבאמ תחא איה ירסומ אטחל יתכלה אטח ןיב הנחבהה
ירהש ",תונוגע" ,וירופיס רוכבב רבכ איה תרכינ .ולש הבהאה ירופיסב דחוימב תטלוב איהו
הניחבה ןמ רומח םגפ םהב היה לבא ,תיתכלה הניחבמ םגפ םהב היה אל לאקזחיל הניד ןיב ןיאושינה

וניערג םג איהו :םאטח לע םישנענ  -ברהו לאקזחי ,הניד ,באה  -םהל םיפתושה לכו ,תירסומה
ויה  -תאז לכבו ,ץנימו האל יאושינב יתכלה םגפ לכ היה אל םש םג ירה ".הימי ימדב" רופיסה לש
ףאו ,לזמו האל יפלכ אטוחכ ומצע שח ץנימשכ ,ונרופיסב ומכ ",ןוקתל לכוי אל תוועמ" תניחבב םה
,התארקל ץפק ןטק בלכו ,םואתפ הארק ,תוועמ" ":תוועמ" בלכה םשב ,הז קוספל רורב זמר שי םש
תופכ לע"( "ינב תוועמ ,תוועמ ,תוועמ רמאתו הבהאב ושאר תא הקילחה ישטנימו ,יתלהבנ טעמכ

).מ 'ע ",לוענמה
השגדה השורד ןאכ לבא ,ירסומ אטח אלא יתכלה אטח ונניא ןונגע תוריציב אטחה יכ ,יתשגדה

,השעמב אלא הנווכב הנתומ וניא ,ןונגע ירופיסב ,אטחה :ונינפלש רופיסה יבגל םג הפיה ,תפסונ

השענ "תונוגע"ב ברהו רזעיחא 'ר לש םאטח .היישעה םצע-אלא תעבוק הנווכה אל ,ונייהד
םה ןוקיתה תונויסנ לכו ,תוועמה תא ןוקתל ,תואיצמה םלועב ,ךרד םהינפל ןיא תאז לכבו :בליטותב

הליהת יבא לש ואטח ןכו ",חדינה"ב רודגיבא 'ר לש ואטחב ןידה אוה ".והותה םלוע"ב רבכ
ךרד ןיא הינפל םג רשאכ ,םיכוראה הימי לכ תא הליהת השידקמ ונוקית ןויסנלש תוועמ ",הליהת"ב
ירבדב אוצמל ןתינ וז הסיפתל ריהב םוכיס .דבלב אבה םלועב אלא הזה םלועב ןוקיתה תא םילשהל
רבד הטרחו ומצעל רבד ןה תוריבעהש דיחי תעד יתעד תא ול יתיליג אל" ":םדה יוסיכ"ב לליה 'ר

יתרכזה אלו ,אטחה תא םיקרממ םירוסיו הבושתש םימכח ורמאש המ ול יתרמא לבא ,המצעל
' 94).ע ",המוחה ןמ םינפל"( "— אטחה לכ תא תקרממ התימש
איהש יפכ ,הידגארטה לע ונוידב "הקיטאופ"ב וטסירא תסיפתל הבורק ןונגע תסיפתש הארנ

"הגגש" לש ןבומב ",האטח"כ תירבעל ותוא םימגרתמה שיש ",הןטךאמה"ה גשומב תיצמתמ
"הגשמ" וא ) [6] 14, 37, 92לקנרפ הרש( "תועט"כ ותוא םימגרתמה שיו ),אע-ע ] [5קה יכדרמ(
,וטסירא לצא הידגארטה תסיפת לש חתפמה-יגשוממ אוה היטראמאהה גשומ  [7] 74).לגיפש ןתנ(
םפוס לא תוערואמה םילגלגתמ ויתובקעבש ינושארה םרוגה אוה ירהש ,קהבומ ינבמ דיקפת ול שיו

,ןפיהל אלא ,החוורל הרצמ הנתשת אל ] [...הפי היושעה הלילעש אופיא ךירצ" :ענמנייתלבה
)5.ג"י קרפ ,הקיטאופ ,וטסירא( לודג הגשמ לשב אלא אטח לשב אלו ,הרצל החוורמ
תסיפתב היטראמאהה גשומ לש ותויזכרמ תא ,הקיטאופל אובמב ,לקנרפ הרש הריבסמ הפיו
:הידגארטה תא וטסירא

רשוא לש בצממ ילרוגה רבעמה לעופ םייונישה שארב ימאניד הנבמ אוה יגארטה הנבמה
איה וז תושחרתה לש ינושארהו ןושארה בלשה  .תוללמואו ןולשכ לש בצמ לא ] [...החלצהו
יגארטה ךלהמה תא הזב עבוקו וכרד תישארב רוביגה לשכנ הבש ,תילרוגה תועטה  -היטראמאהה
וא עדי רסוחמ םיעבונה האיגש וא ןויגש ,הרטמה תא האימחמה תועט איה היטראמאהה .ותלועפ לש

םילגלגמה םיבבוסמו תוביס לש הרוש העינתמ איה םיענעה בצמ לש הנוכנ הכרעה רסוחמ
השוע ידיב ןיא הדגנכש ,לזרב תויקוח ,םלועב תטלשה תויקוחה יפל תוערואמהו םישעמה ךלהמ תא

תמחמ טטומתמ רוביגהש ,ךכב אוה קדצה-יא הצע םוש ,ותועט תא עציבש רחאל ,תועטה
ותועט ללגב ול עיגמש הממ הארונו ךורעךיאל הלודג איהש ,תונערופ תמחמ ,ול יואר וניאש ןוסא

([5] 15-14).
וניאש םדא" תויהל ךירצש ,הידגארטל םיאתמה רוביגה רבדב וטסירא לש ותשגדה םג ןאכמ

ידיילע אלא תועשרו תותיחפ ידיילע אל ןולשכל רבעמה םרגנ ולצאש ,תוקדצבו תומלשב ןייטצמ

).ג"י ,הקיטאופ ,וטסירא( "תועט וזיא
,רוכזכ ,םייהנרפ תא םישאמ רנייטש ,םנמא .ונינפלש רופיסב םג םירבדה םה ךכש ,המודו
 ([6] 37).לקנרפ הרשו ) ([5] 84קה יכדרמ לש םהימוגרתל הוושהו  ([7] 24).לגיפש יפ-לע  -טוסיצה
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שחיכו ליאוה ,וב תדשוח דירגניא ףאש שח ומצע םייהנרפו ),חכש 'ע( תנווכמ הליעמב ,הבע זמרב
שיו ,קצומ סיסב םהל ןיא דשחהו המשאהה יכ הארנ םלוא ).לש 'ע( הרורב המגמ ךותמו ןיעדויב הל
תמא הז רבד לבא .ךינפל תוצרתהל ידכ רקשל יתייה ןכומ םירקש האמ" :ורמאב םייהנרפל ןימאהל
ירהש ,הגיגח תכסממ הנשמה םע האוושהה ךותמ ,ינמודמכ ,זמריהל ןתינ הז רבד ףאו ).לש 'ע("היה

ןפואב ".הרעשב ןייולתה םיררהכ םה ירה תוליעמו תוגיגח תבש תוכלה" :רמאנ וז הנשמב
תוכלהל הנווכה הנשמב םלוא .ונרופיסבש "הליעמ"ה םע "תוליעמ" הלמה תרשקתמ יביטאיצוסא

םיאטחל אקווד הנווכה ולא תוכלהבו ",םישדק" רדסבש "הליעמ" תכסמב תויונשה תוליעמ
הגגשב האטחו לעמ לעמת יכ שפנ" :וט ,ה ארקיו תובקעב ),גגושב שדקהה ןמ האנהב( הגגשבש
,אוה תאז לכ םעש ,םייהנרפ אטחש הגגשבשיאסחל זמר ןאכ ףאש ,אופיא ,רשפא '".ה ישדקמ
".ןוקתל לכוייאל תוועמ" תניחבב ,ןונגע לש יתורפסה ומלוע תסיפתל םאתהב
,יבשה ןמ ותביש עגרמ טייהנרפ תא הוולמ "ןוקתל לכוי אל תוועמה" תעדותש המוד ,רומאכ
ותשא תא ול ריזחהל הסנמ ,קבאמ להנמ אוה ,םנמא ,הרואכל ".יל אב יתרוגי רשא" תניחבב
הלשמ הרואכל קר .דבלב חטשה ינפ-לע ,דבלב הרואכל ,רבד לש ותימאל ,אוה הז לכ לבא ,ודמעמו

ויניע יכ ,רופיסה ךרוא לכל ,וב רכינ רבד לש ותימאלש דועב ,וקבאמל יוכיס שי יכ ומצע תא אוה

תניחבב איהש ,רופיסה םויסב תדדוב הניצס התואב אקווד רוריבב תטלבומ וז הדוקנ .ןה תוחוקפ
תדמוע הגניא יכ ,ומצע תולשהל הסנמו ויניע טייהנרפ םצוע הב ,ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצויה
.הל הכלהו הקלתסנ רבכ הגניא יכ האורו ויניע חקופ אוהש דע ,וילא רוזחל

",רופיסה לש וכשמה" זכרמב םג תדמועה איה איה " -יל אב יתרוגי רשא" לש וז השגרה
התעו ,דימתמ דחפב ןמזה לכ ןותנ היהש ימ לש הלקההיתשוחתב חתפנ הז קלח .ופוס דעו ותליחתמ

שח לבא ,אכודמו בצע ותשא םעמ םייהנרפ אצי" :ושנע לע רבכ אב ןכש  -דחפה ונממ לטינ
היה אל סיינ לראק לע םיעמוש ויה אלש םינשה ןתוא לכשי ןבאכ וילע ץבור היהש ואשממ קרפתנש
".ותמיא הלטינ וליאכ סיינ לראק רזחש וישכע ,ומצע םע םלש ובל
קלחב רכינש ומצע ךילהת ותוא לע הרזח ןיעמ בוש ונל שי ,רופיסה לש ומויס דע ,ךליאו ןאכמ'

תרזחל ,יונישל הווקתה  -חטשה ינפ לע :םיבתכה תרודהמב ספדנש הז ,רופיסה לש ןושארה
,הגניא לש םישדוחמה היאושינל ,תיפוסה הכמל היפיצה םע המשאה תעדות  -בלה קמועבו :הגניא

:רבוגו ךלוה הז עגר תארקל חתמהשכ ,ויתווקתמ ןהו וידחפמ ןה תיפוס ותוא ררחשתש
םמקרטש תיבל טייהנרפ גרובגניא ,הפ לע ארוק היה ךכו העדומה תרוצ תא היה האור ונוימד יניעב

היה העדומה תא אצמ אלו ןותיעה תא לטנו הוהקה תיבל סנכנשכו .םיאושנ סיינ לראק ר"דו
ריזחהל ותקושת לכ ירה .העדומ םש ןיאש לע תמש וניאש לע םמותשמ היה תאז לע דועו .םמותשמ
.חמש וניא היונפ איה ןיידעש עדוי אוהשכ ףוסבלו ותשורג תא

,תינוריא הניצס לש הפוסב ,רופיסה לש ןורחאה טפשמב קר שממ אב ךילהתה לש ופוסש אלא
המכ ומצעב שיגרה אלש ךרדכ ןנערו אירב ותטיממ טייהנרפ דמע דחא םוי" טפשמב התישארש
רבדה ותואו ןושארה דומעל טיבה ותעדמ אלש" טפשמב הפוסו ;"םישדוח המכו תועובש המכו םימי
גרובגניא חסנמ אוה היהש חסונב אל ,ןבל יבג לע רוחש סופדב םש שרופמ היה ותבוטל היה אלש
וליאכ ,סיינ לראק ר"ד טמקרטש גרובגניא טושפ אלא סיינ לראק ר"ד טמקרטש תיבל טייהנרפ
".טייהנרפ רנרוול ול םלועמ האושנ התיה אל הגניא
רבכ"ש רחאמ ".םיבתכ"ה תרודהמבש הז ,ןושארה קלחב לחהש ,ךילהתה םלשנ ,רומאכ ,ןאכ

תחפשמו הגניא לש הייח ךלהמ ךותמ תיפוס טייהנרפ אצוי " -גוויז גוויזה היה אל ותליחתמ
 )אכש 'ע( "לוענ ותיב תא אצמ ותריזחב"  -לוענה תיבה ביטומב חתפנ רופיסהש םשכ .רנייטשתלדה תא םילעונ הליחתב ).הלש 'ע( "תלדה תא רגסו אציו רדחה לע ףיקשה" :לעננ םג אוה ךכ
תא וירחא רגוסו ,ךילהתה םע םילשמ אוה םוכיסב !התוא חרפל ,לוכיבכ ,הסנמ דוע אוהו וינפב
,רופיסה לש תומלשה-תשוחת םג ןאכמו ,ךילהתה לש ופוס הז ,אופיא ,הרואכל .ומצעב תלדה
י"ע ךילהתה תא קימעהל וא םילשהל ךרוצ הארו ,ךכב קפתסה אל ןונגעש הארנ ךא .עודיה וחסונב
לע אוה תיחנמ ךכב .הרבעמ םג אלא ,הדיתעמ ,הגניא לש הייח ךשמהמ קר אל טייהנרפ לש וקוליס

הדוזיפא אלא טייהנרפ ןיא התחפשמו הגניא יבגלש דועב ןכש ,תיפוסה הכמה תא םייהנרפ
,ויבגל ,הגניאמ הדירפה .יח ותויהל למס ,ומויק לכ איה הגניא טייהנרפ יבגל ירה  -המייתסנש
.תושרופמ וידי לע םירמאנ םירבדהו ,תוומכ הומכ
םלועה ןמ ומצע רוקעי גרובגניא לש הלעב טייהנרפ רנרוו ותוא ,רנרוו ותואש בטומ וא ,רנרוו רמא
תיבל גרובגניא תרבגה תא ,החילס ,טייהנרפ הגניא תרבגה תא השאל חקי סיינ לראק ןודאהש ידכ
םייק ויבא ןיידע םיהולאה ותוא חקל םאו ,ול הדלן דלי ףאו תדכ רנרוו שדיקש השאה תאז .סמקרטש
132

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:03:15 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ותוא ,טייהנרפ רנרוו ותוא לבא .םייח האר אלש םינשה לכ רחא ,תויחלו םייקתהל ,םייקתהל שקבמו

).אלש 'ע( םלועה ןמ ומצע רוקעל הצור וניא ,לזמ עוטק

,ושפנ ךותב ,קפתסמו ,הגניא לש הייחמ ותאצ םע ,דבעידב ,םילשמ אוה רבד לש ופוסב ,ןכא
,התוהממ קלחכ ,רבעשל-הלעבכ ,הגניא לש הרבעב םייקתהל ךישמהל :רתוי הבר -עונצ דיקפתב
".םיאושנ סיינ לראק ר"דו טמקרטש תיבל טייהנרפ גרובגניא" חסונב ןיאושינה תעדומ םולח ןאכמו

,ךילהתה לש ופוס ,ףוסה םג ןאכמ ".גוויז גוויזה היה אל ותליחתמ רבכ ירה"  -רומאכש אלא
התיה אל הגניא וליאכ" ,תטלחומה ותונייאתה ,הגניא לש הרבעמ םג טייהנרפ לש תיפוסה ותומלעיה

.םלועמ םייק היה אל ומצע אוה ףא וליאכ ,ונייהד ",טייהנרפ רנרוול ול םלועמ האושנ

בוקעה היהו" רופיסה םוכיסב םייח-השנמ לש ותונייאתה תא ,ןבומכ הריכזמ וז תונייאתה
ןוצרמ-תונייאתה איה םייח-השנמ לש ותונייאתה רשאכ ,יתדה םלועה תואיצמב םלוא ",רושימל
:הגונה ינומראהה םויסל םוקמ שי  -תימצע-הברקהבש
תיראשו םש ןתיו הל יוארל הבצמה תא דימעה ליעל ונרפיסש השעמ ותואב יקב היהש רמושהו
לש ורבק לע ינראשט לדניירק הדמע אס?ה םוי אובבו .ירירע ךלהש ןהכה םייח-השנמל לארשיב

).זכק 'ע ",ולאו ולא"( "ה"בצנת .ורפעל ורעננ היתועמדו םייחיהשנמ

םג ,ביצי םייח-יווהמ ,הנומאמ ,תיבמ ,לכמ קתונמה ,דדובה דיחיה םלוע ,טייהנרפ לש ומלועב
ונקויד תא ושיגדהב לייווצרוק קדוצ וז הניחבמ .טלחומה ןיאה אלא רתונ אל .תמייק הניא וז המחנ
".רושימל בוקעה היהו" ןיבל וניבש דוגינהו ןוימדה לע העבצה ךות ,הז רופיס לש יברעמה-ידוהיה
תידוהיה הדוהל למסכ ,תללוכ תילמס תועמשמ רופיסל סחיילו ,וז תועמשמ ביחרהל ןתינ םאה ךא

,םייהנרפ תא ךופהל ןתינ םאה י)?([3]181-180לייווצרוק השועש םשכ ,םירשעה האמב תיברעמה
תיבל הלע" םייהנרפש םושמ  -עובקלו ,ברעמה תודהי לכל למסכ ,תילאודיבידניאה תוישיאה
רבד םוש הזל טרפו םייחבש תואיצמ תניחב אוה ידוהיה ןימלעה תיב קר"ש " -ונב רבקל תורבקה
לש ונב תומל דוגינכ ,דורטרג לש הנוירה אקווד טלבומ רופיסה תלילעבש דועב ",אצמנב דוע וניא

םניא ולש תויגארטהו טייהנרפ לש ותמשא" יכ ,עובקל יתימא יתורפס קודיצ שי םאה ?םייהנרפ
ן"ידוהיה םויקה לוטיב לש ךילהתה תא ,ףיקמ ידוהי ךילהת המידקמה ,תדדוב השרפ אלא

"טייהנרפ" רופיסה .הריציל תיטננאמיאה תונשרפה םוחתל רבעמ תגרוח וז תונשרפ יכ המוד
.ןדס בד לש ונושלכ ",הלופכ תיעקרק" לעב רופיס אל ףאו ילמס רופיס אל ,רבד לש ותימאל ,וניא

םירופיס םע ול םיצימא םירשק םנמאש ,יגולוכיספ-יטסילאיר רופיס אלא ,ורקיעב "םייהנרפ" ןיא
,ילוא ,שרפתהל םינתינ ונרופיסב םימדסמ םיטרפש ףאו !םייטסילובמיס םתצקש ,ןונגע לש םירחא

היצאוטיסב אקווד םיצוענ הז רופיס' לש םיירקיעה ומסקו וחוכ ירה  -תיטסילובמיס ךרדב
םיווקב תאז םעו ,תזמורמו תינוכסח הכ הרוצב רפסמה טטרשמ התואש ,ולש תידוחייה תיגולוכיספה
.םירורבו םיריהב הכ

תיפארגוילביב המישר

), 25.7.72.תורפסו תוברת( "ץראה" ",םייהנרפ לש וכשמהל תודחא תורעה" :ןורי הנומא
.הלש-אכש ,ט"ישת ,ןקוש תאצוה ",הנה דע" רפסב ",טייהנרפ" :ןונגע ףסוי לאומש
), 25.2.72.תורפסו תוברח( "ץראה" ],רופיסה לש וכשמה[ " -טייהנרפ" :ןונגע ףסוי לאומש
תודהי לש התשרוממ םיקרפ" ךותב ",תירבעה תורפסב יברעמה ידוהיה לש ונקויד" :לייווצרוק ךורב
,ה"לשת ,םילשורי ,דחואמה ץוביקה תאצוהו קב ואיל ןוכמ ,תניג ןתנויו שישרת םהרבא תכירעב ",הינמרג
.189-170

[Kurzweil, Baruch: "The Image of the Western Jew in Modern Hebrew Literature",
]Book of the Leo Back Institute, London, 1961, 170—189.

, 25.7.58ח"ישת בא 'ח ",בחרמל" "),אשמ"( ךונגע תריציב רסומו החפשמ" :דקש ןושרג
.ג"לשת ,םילעופ תיירפס !-".ונגע לש רופיסה תונמא" :דקש ןושרג
.ד"כשת ,תורפסל תורבחמ ",הקיטאופ ,וטסירא" ):אובמו םוגרת( קה יכדרמ

ז"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ".הקיטאופ ,וטסירא" ):אובמו םוגרת( לקנרפ הרש

.ב"לשת ,קילאיב דסומ ",וטסיראל טויפה תרות" :לגיפש ןתנ

Arnold Band: Nostalgia and Nightmare, University of California Press, Berkeley and
Angeles, 1968, 396—398.
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