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דנאב לש תינונגעה האיסידואה ןורימ ןד 

א 

 <n)V ןונגע תריצי לע לודגה ילגנאה ורפס,
דנאבדלונרא חתופ ,""טויסוהיגלאטסונ""^ 
ול עריא •דפסה תנכה לש הגאסה רואיתב 
.וינפל םיבוטו םילודגל עריאש המ ,דנאבל 
טבמב ול הארנש ,דיקפת ומצעל ביצה אוה 
הלגתנ הרהמ דע לבא ,תיסחי טושפ ןושאר 
השק תילאוטקלטניא הקתפרהב ךבתסהש ,ול 
ותנווכ .הליחתמ רעיששמ רתוי הברה הכוראו 

העידי יא" ךותמ ותעדב התלעש ,הנושארה 
הדיתע ,דתיה םהבש םיישקה לש "תרשואמ 
יארוק להק ינפל גיצהל ,דתיה ,ותוא ךבסל 
יפ-לע ויתוריצי תאו ןונגע תא תילגנא 
השומימ .תירבעה תרוקיבה לש היתונקסמ 
ץמאמב ךורכ ול הארנ אל וז הנווכ לש 
,הכאלמל 1960 תנשב שגינשכו ,ךשוממ 
התוא םייסיש המימת הווקת" ותוא המעיפ 
ןאכ לבא .(vi 11 ימע ,המדקה) "םייתנש ךות 
,הלגתנ ,תישאר .שבתשהל תינכותה הלחה 
ותריצי שוריפב םיעד-ימימת םירקבמה ןיאש 
יבמ" תועד-יקוליח םהיניב שישו ,ןונגע לש 
ולאש אל םירקבמהש ררבתה ,תינש ז "םיכ 
,ןונגע תריציל סחיב "דוסי-תולאש המכ" 
ץלאנ אליממ .ןלאושל היה חרכהה ןמש 
העונצה תירוקמה ותינכות תא שוטנל דנאב 
ינרמויו בחרנ ללעמל ומצע תוחוכב תאצלו 
לש "םישדוח יבג לע םישדוח" רחא .רתויב 
רסדיפה תודלותל תועגונה תודבועה ףוסיא 
יכ ,הנקסמל עיגה ןונגע לעו ןונגע לש םימ 
תלעב" תירקחמה הדותימה תרזעב קר 
תוכזל אוה יושע "תירוטסיהה היצטניירואה 
בכרומה רמוחב "תיביטקייבוא הטילש"ב 
ומצע עיקשה ךליאו ןאכמ .תוריתסה-ברו 
,הליב ףאו ,םיכבוסמו םינוש רקח יכילהתב 
רצויה לש ותציחמב רכינ ןמז קרפ ,רבתסמכ 
יהזב ,וירבדל ,גהנ הז ןיינעב ,םנמא .ומצע 
ימומרעו ךבוסמ שיא ןונגע"ש םושמ 'תור 
,עדומב-אלש וא עדומב ,חילצה דבכש ,"אוה 
"תיתימ-תיטסימ הכיסמ" וינפ לע תוטעהל 
הפוקתה הכראתנ" הכו הכ ןיב .(ix ,םש) 
ימתהו ,םינש עבשל ...םייתנש לש הפוצמה 

.(ץ'מע) "ןויסנל המוקמ תא התניפ תומ 

 * Arnold J. Band: Nostalgia and Night
 mare — A Study in the Fiction of S.Y.
 Agnon, University of California Press. Ber
 keley and Los Angeles, 1968.

תשרפ תא רבחמה טרפמש ,הז טוריפ 
,רפסה רוביח תעב ויצמאמו ויתויוטבלתה 
אטבמ ,םינש ירפסמו םיכיראת ןויצ ךות 
תנתונה תידוסיה הדמויה תא התואנ הרוצב 

סונ" רפסה תא .וכרוא לכל רפסב היתותוא 
רמוא םג וא הנאב ונל זמור ,"טויסו היגלאט 
דריה הדימ-ינקב דודמל שי ,שוריפב טעמכ 
פס האיסידוא ןיעמ לש האצות יהוז .םייא 
ול אוצמל דנאב=0סילוא ץלאנ הבש ,תיתור 
יקוליח לש םידביראכו הליקס ןיב קר אל ךרד 
יהל ףא אלא ,"םיכיבמ" םייתרוקיב תועד 
,לייווצרוק פולקיקה לש ותרעממ טלמ 
ויה "תיטסינויסדפמיאראינ"ה ותדוקיבלש 
סרה רבד לש ופוסב ךא תורפ®" תואצות 
לע רבגתהל וילע היה :הזמ הלעמל ."תוינ 
הביסמה") תבזוכ וספילאקדונגע לש הימסק 
הפולנפ לא עיגהל ידכ ("תיתימ-תיטסימה 
עסמ ךותש ,אוה אלפ םאה ."תיתימא" ןונגע 
,בגא .ןויסנל המוקמ תא תומימתה התניפ הז 
"היסנו תומימת" ףוריצהש ,ךכל בל םשוי 
תריש לע םינומאה םיארוקב ררועל דעונ 
סמיי'ג ירנה לש םינאמורה לע םג וא קיילב 
תילאוטקלטניאו תירסומ תוחתפתה לש םשור 

.רתויב קימעמה גוסה ןמ 

םייורש תויהל ויארוקל חינמ וניא דנאב 
חרכהב וניא ורפס ,אוה הדומ ,םנמא :קפסב 
םושמ רקיעב ,ןונגע לע 'יפוס,ה רפסה 
ועיגה אל ןיידעו ,רצויו יח ןיידע ןונגעש 
םיפלאמ םיבתכמו די-יבתכ הברה ונידיל 
רפסה תא תקצל" אופא ,היהי ךירצ .ולשמ 
שי העש יפלו ,הנש םירשע דועב "שדחמ 
"a work in progress" קר וב תוארל 
ויה הז םשב !התורצוויה ךילהתב הריצי) 
םיגהונ וילא םיברוקמה םירקבמהו סיו'ג 
תונש ךשמב Finnegans Wake -ל זומרל 
דידנארגה היציסוסאה ,בוש .תוברה ורוביח 

יקב לעב ארוק לכל הייולג תשקבתמה תיז 
המכב .(תילגנאה תורפסב תעצוממ תוא 
הדומ רפסה ףוגב ףאו המדקהב תומוקמ 
תרוקיבב תויעב ןתואמ המכ וליפאש הנאב 
בצמב םג ןהב ןודל היה ןתינש ,ןונגע 
תבחרנ הרוצב יחכונה ינמזה םירבדה 

ןנורתפ לע ורפסב ואב אל ,רתוי הצממו 
.ןונגע לש ונונגס תייעב ,לשמל .אלמה 
אוה עבוק ,הז ןונגס לש "יפוסה ויוהיז" 
ימע) "ומצעל דרפנ ךדכ עבות" ,דחא םוקמב 
הסנמ אוה ןיאש ,אוה הדומ רחא םוקמב .(91 
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ןוריכ ןד 

מיסה לגנו'ג"ה ךותל הקומע הרידח רודחל 
מתב קפתסמ אוהו ."םניעו ודיע" לש "ילוב 
רנכוט םלושמ לש ורמאמ לש הרצק ת יצ 
תויורשפאל המגוד תרותב" הז רופיס לע 
לבא .(395 ימע) "טסקטה לש תויטיונמרהה 
ומצעל קינעהל ששוח אוה ןיא ללכ-ךרד 
,םהל םיעיגמה הכרעהה ינויצ תא ורפסלו 
קר אל "טויסו היגלאטסונ" ,ןכש .ותעדל 
קוח תואמ לש םתדובע לע ססובמ" אוהש 
תא ,םירסמ ןבומב ,הווהמו םירקבמו םיר 
ובג לע" רבחמה בצינ ובש אלא ,"המוכיס 
רקחמ-הדשב "הגשהל-תנתיגה תעדה תול 
,ללוכ דפסה .תקסופ יתלב העונתב ןותנה 
לש תונקסמה בטימ תא הנאב יפל ,אופא 
םדקמ ףאו הנשה םישימח תב ןונגע תרוקיב 
ןתינהו עודיה תולובגל דע וז תרוקיב 
.(ג'מע) הז בלשב ןונגע תריצי לע עדוויהל 

ץמאמה !תומוצע ןה דנאב לש תורמויה 
לודג אוה םג היה רפסה תנכהב עיקשהש 
,שי ולש תיפאה תוממודה תשגרהל .דאמ 
םינימאמ ונא .יביטקייבוס קודיצ ,קפס אלל 
ןותנ היה תוכורא םינש עבש ךשמבש ול 
.ןונגע תריצי םע תודדומתה לש לודג חתמב 
לש תויביטקייבואה תואצותה ןה המ ךא 
ץמאמה תא ןה תוקידצמה ?וז תודדומתה 
רפסב רבחמה ונתוא איבה םנמאה י הדמויהו 

ןתינהו עודיה תולובגל דע םידממה-לדג הז 
?הז בלשב ןונגע תריצי לע עדוויהל 

ןועיטל םידקא רוחס-דוחס ךולהל ילב 
,תויללכה תונקסמה תא החכוהלו טרופמה 
ךוראה רפסה לש תעגיימ הקידבמ תולועה 
חותינ יפ-לע) ץק-ןהל-ןיאש תורזחב םומעהו 
תמ רפסבש םינוש םיקרפמ םימגדימ המכ 
ותוא רצקל היה ןתינש ,הנקסמה תשקב 
קיעב ונממ וטמשוה וליא ,תוחפל עברב 
,םיעטקה ונייה !דבלב תויולגה תורזחה תויב 
ורמאנ רבכש םירבד לע דנאב רזוח םהבש 
:(הפוקש הזאדפאדאפב וא ןמצע םילמ ןתואב 
לש לברוסמ לילב אוה "טויסו היגלאטסונ" 
הביתכ לשו ינדפק ינכט-יפארגוילביב רקח 
וב תושמשמ .תינבבוח תירוטסיהו תיתרוקיב 
לע םיטדפה-יטרפ תעידי הרזומ היבוברעב 
יבתכ לכב ןונגע לש םיינשימה וימוסריפ 
יתלבו ,תעטוקמ העידי םע — םיחדינה תעה 
ירבעה יתורפסה-ידוטסיהה עקרה לש הקימעמ 
רפסב .ןונגע תריצי החמצ ויבג לעש ,ידייהו 
רוקיבה חודה-יכלה תעפשה רוריבב תרכינ 
םינשה הרשע-שמח-רשעב םיינייפואה םיית 

רקיעב ,תילגנאה תורפס-רקחל תונורחאה 

תרוקיבה תעפשה תטלוב דוהיב .הקירמאב 
שבוגמה הייוטיב לע האבש ,"תירוטיר-ואינ"ה 
תאמ "תרופיסה לש הקירוטירה" ןוגכ רפסב 
םיגשומהו תומרונה םושיי לבא !תוב ןייוו 
דקיב הלוכסא לש םייטירואיתה-טייתדוקיבה 
תריציל ,תורחא תולוכסא לש ןכו ,וז תיתד 
יטימירפו המימת הרוצב ןאכ השענ ןונגע 
אל תונוכנ תוראה וליפאש דע ,ךכ-לכ תיב 
,םש-ריעז ןאכ-ריעז רפסב תורוזפה ,תוטעמ 
.ןביאב ןדועב תולמקו ןתובישח תא תודבאמ 
לכ ךרואל דנאב לשכנ ,הז לכל דבעמ 
,ךכב רתויב רומח יתורפס ןולשכ רפסה 
ימל תקפסמ הדימב ומצעל ריהבה אלש 
מ,ד ינקידמארלגנאה ארוקל ,ודפס דעוימ 
אלא ןונגע תריצי תא ריכמ וניאש ,ןיינוע 
ארוקל וא ,םישולק םימוגרת דפסמ יפ לע 
הרוקמב ןונגע תריצי תא ריכמה ,יקבה 
איה הנווכה םא .היטרפ-יטרפל הב ןיינועמהו 
בוד ימוגרת וידיב ןיא דועש ,ילגנאה ארוקל 
אוה ולוכ רפסה ירה ,ןונגע לש ויתוריצי 
טרופמ ןוידב ,לשמל ,םעט המ .שרל געל 
רופיס לש תואחסונה ילוגליגב רתוי וא תוחפ 
,(םיברמ דחא קר אוהו) "לוחה תעבג" ןוגכ 
לבקל לגוסמ ונניא דעוימה ארוקהש העשב 
לוכי היהש ,יקלחו םומע םשור ותוא וליפא 
רתב יוצמ הז היה וליא, רופיסה ןמ לבקל 
ימוגרת ןיעמ הצחמל-יתורפס ילגנא םוג 
םא ? "ןולל הטנ חרוא"ו "הלכ תסנכה" 
ןונגעב תוניינעתה ררועל ,דנאבל ,ול שקבתנ 
ירמא-ולגנאה תיתורפסה היצנגילטניאה לצא 
הגצה-ךרד ומצעל רוחבל לוכי אל ,תינק 
תירקיעה הנווכה םאו .רחב הבש וזמ העורג 
תמאב ןיינועמהו יקבה ירבעה ארוקל איה 
תעבג" ןוגכ רופיס לש תואחסונ יפוליחב 
תוריציל םיעגונה םיטדפה-יטרפב וא ,"לוחה 
לוכי אל זא םג ,ןונגע לש תוזונגה םירוענה 
ומ-יתלב הגצה-ךרד ומצעל רוחבל דנאב 
הזכ ארוקש קר אל .רחבש וזמ רתוי תכש 
בראה תוזארפאראפלו תויצמתל קקזנ ונניא 
לכל ,תוספותה ,ןונגע ירופיס לש תוינ 
אוהש אלא ,רפסה לש ותיצחמ תא ,תוחפה 
תוסחייתה תא עגרו עגר לכב דסח ףא 
לא ,ירבעה טסקטה לא תיעצמא-יתלבה 
תורשפא לכ ןיא הידעלבש תוסחייתה ז רוקמה 
סאה ןמ דחא לכב שדחמ יתרוקיב ןויד לש 
תויעבבו ,ןונגע תריצי לש םיבורמה םיטקפ 
לע תונונגס תוחתפתהו תואחסונ-יפוליח לש 
תואמ עברא לכב לבא .המכו המכ תחא 
לש םישודגה טסקטה ידומע םישימחו 
לש דחא עטק ףא ןיא "טויסו היגלאטסונ" 
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דגאב לש תינומעה האיסידואה 

ןיב לפנ" דנאב ,הרצקב .ורוקמב טטוצמ ןונגע- 
יוטיבב שמתשהל רתומ םא ,"תואסיכ ינש• 
ורפסב תמגופ ,דתיה וז ותליפנו ,הז רשקהב 
כ,ד לכב רייוצמ אוה היה וליפא ,הבר המיגפ 
םשל םישורדה םיירוטסיההו םייתרוקיבה םיל 
.ומצעל ביצהש תינרמויה הרטמה תמשגה 
,הלא םילכב דימצמ ונניא אוה ,רומאכ 
תטרופמה הביתכה םצעמ ובייחתנש םימגפהו 

הרישי תוסחייתה אלל הרז הפשב ןומע לע 
םיבייחתמה םימגפל ורפסב םיפרטצמ ,רוקמל 

.ולש תיתרוקיבה "השלוחה" ןמ 

לש ורפסש ,רמול יתנווכב ןיא הלא לכ ף1 
רקוחל תלעותל תויהל יושע וניא דנאב — 
ידי וב תולולכ .ןיינועמה ארוקל ףאו ןונגע 
,תוראהו תונחבה םג םעפ ידמו ,תובר תוע 

שומיש ןהב תושעל לוכי ריהזה ארוקהש 
.רבחמל הדות יריסא היהנ הלא לעו ,הבוטל 
לע ול הדות-יריסא היהנ הנושארבו שארב 
םוחתה ,ןכא .רפסה ףוסבש היפארגוילביבה 
ובש ידיחיה םוחתה אוה יפארגוילביב,ד 
םינפ םושב .ןאולמב ויתורמוי תושממתמ 
לפט חפסנ תניחב היפארגוילביבה ןיא ןפואו 
,תוזכורמ הב ,אברדא !דנאב לש טסקטל 
תוישומיש,דו תובושחה תואצותה ,קפס אלל 
דחי ,בגא) ולש רקחמה יצמאמ לש רתויב 
וז היפארגוילביב תערתשמ היחפסנ לכ םע 
ימחמ תוחפ טעמ קר ,םידומע האמ ינפ לע 
יתש תודמוע הזכרמב .(ולוכ רפסה תיש 
,קפס אלל ,הכורכ התיה ןתמלשהש ,תומישר 
לכ לש תיתיבפלא המישר :םיבר םיצמאמב 
— ןהימוסריפו ןהיחסונ לכ לע ןונגע תוריצי 
תומוקמה-יארמ םע — עטוקמבו תומילשכ 
,ךרעב ,הנש םישימח דשמב תע-יבתכ תואמב 
תברקתמ ףא ילוא ,רתויב הפיקמ המישרו 
לע ובתכנש הכרעהה ירבד לש ,תומילשל 
דע — םיבושח-יתלבו םיבושח — ןונגע 
דימעמ םיברה םיחפסנב .ךרעב ,1966 תנשל 
תריצי לש םימושיר רקיעב דנאב ונינפל 
דחוימב ,יללכה יגולונורכה הרדיסב ןונגע 
תובישח ילעב .הלש תומדקומה תופוקתב 
ויצה ןמ המכ םג םה הלודג תיפארגוילביב 
רקיעב :רפסה ףוגב ןייצמ אוהש םינ 
ירמאמ לכל ארוקה לש תופוכתה תוינפהה 
רופיסב תורישי םיקסועה םיבושחה תרוקיבה 
םיבושח .ןונגע לש רחא וא הז םייוסמ 
םהבש ,םיעטקה םג םה תמייוסמ הדימב 
ורה לש "תיתרוקיבה הירוטסיה",ד תראותמ 

, "הלכ תסנכה" לש דוחיב ,םייזכרמה םינאמ 
יוניכל בורל םיאכז םניא .דלא םיעטק ,םנמא 
םהש יפל ,"תיתרוקיב הירוטסיה"כ ינרמוי 
שיו ,םירמאמ לש תויצמתמ רקיעב םיבכרומ 
תוביסנ חותינמ טעמה ןמ טעמ ךא םהב 
ייוניש תא ודילוהש ,תירוטסיהה תוחתפתהה 
ואבש וא ,ןונגע תרוקיבב השיגהו םעטה 
ףאש אלא ,דבלב וז אלו .יוטיב ידיל םהב 
רתומ דימת אל אדירג תויצמת תרותב 
העשב אל דוחיב !הלא םיעטק לע ךומסל 
,םירקבמ לש םהיתודמע םהב תוראותמש 
םהילע קולחל ומצעל ךרוצ האור דנאבש 
,תאז םע .(לייווצדוק ,הנושארבו שארב) 
,הריקס ןאכ אוצמל ןיינועמה ארוקה לוכי 
ןמ וליאב ול ריהבהל ידכ ,תוחפל ,הב שיש 
ןויד אוצמל אוה יושע םירקסנה םירמאמה 
רבד הז םגו ,דחוימב ותוא תניינעמה הייעבב 

תכסמה תפרטצמ לכה-ךסב .ודיצב ותלעותש 
ינכט רקח-השעמל דנאב לש תיפארגוילביבה 
אצמש תויפארגוילביבה תולחתהה .בושח 
לחו תומצמוצמ ויה ,ןתובישח לכ םע ,וינפל 
תרזעב" .יתבר המלשה ןמילשה אוהו ,תויק 
ורבדב ,המדקהב רבחמה עבוק ,"הלא םילכ 
השעמ לקוי" ,םייפאדגוילביבה םיחפסנה לע 
הל ןיאש הלקה דיתעב ןומע לש רקחה 
סהל ןתינ הלא וירבדל .(vi 11 ימע) "רועיש 

.בל לכב םיכ 

םוחתה ןמ דנאב םע ונא םירבועש עגר *ך] 
,םירחא םימוחתל רוהטה ינכטה-ינטקלה— 
רבדה .ףפורה לא קצומה ןמ ונא םירבוע 
אבומה היפארגויבה קרפב וליפא דומא 
תוחתפתהב םיקסועה םיקרפה ינפל רפסב 
היפארגויב"כ ראותמ קרפה .ןונגע לש ותריצי 
השעמ וב ךורעל רמייתמ דנאבו ,"תיתוברת 
"ריהז רואית" ךותמ ."היצאזיגולותימ-יד" לש 
ודיב הלעש ,תויפארגויבה תודבועה לש 
תירוטסיהה ןתרגסמ ךותב ןתעיבקו ,ףוסאל 
"טעמכ יטסימה 'זאמיאה םלעיי" תיתוברתה 
,תוחפ אל לודג רפוס" ראשיו ,רפוסה לש 
.(1 ימע) "יטסיביטיזופ רקחל רתוי ןתינ לבא 
וללה תורגמה תוחטבהה דחא ונל ןתינש המ 
גיש ידפולקיצנא ךרעכ ראתל רשפא 
ןונגע לש ותחפשמו ותיב רואיתב םא .יתד 
םעט םועטל ונא םייושע ןיידע 'ץא'צובב 
בש ,םצמוצמה יתרבחה םלועה לש והשלכ 
תה רואיתבש ירה ,דליה ןונגע לדג וכות 
ותנ רוביצ-שיאכו רפוסכ ןונגע לש ותוחתפ 
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ןורימ ןד 

תויפארגויבה תואשילקה םוחתב ונא םינ 
ןויצב דוחיב טלוב .דז רבד .רתויב תוטובחה 
ירכמה תוינחורהו תויתורפסה תויורכיהה 

פסה-תודכיהה ,עודיכ .ןונגע לש וייחב תוע 
ייחב רתויב תניינעמהו הריעסמה תיתור 

,וז) רנרב םע ותורכיה התיה ריעצה ןונגע 
,היצילאגב ןונגע תויהב דוע הלחה ,בגא 
איה .("לארשי ץראב הנאב ירבדכ ,אלו 
לש ותסיפת םצע לע ,קפס אלל ,העיפשה 
תורפסה לש התוהמ יבגל ליחתמה רפוסה 
קומע ישגר עקשימ וב הריאשהו ,תירבעה 
ירואית םידיעמש יפכ) תונורכזו תויווח לש 
םייח ףסוי" עטקבו "םושלש לומת"ב דנרב 
ףקתשמ הז לכמ המ ,("ותומבו וייחב רנרב 
היצ דבלמ ?דנאב לש ורפסב ררבתמו 
היהו" תא סיפדה רנרבש ,העודיה הדבועה 
םוש אל — ונובשח לע "רושימל בוקעה 
רודחל ללכ הסנמ וניא דנאב .שממ לש רבד 
רשאו ,רנרבל ןונגע לש ישיאה וסחי תוהמל 
לע רנדב לש תירשפאה תיתורפסה העפשהל 
,תימתס הרעהב קפתסמ אוה ירה ,ןונגע 
רופיסב תינויצה תוליעפה לע הריטאסה תאש 
,הארנכ ,[ןונגע] דמל" "ונינקזבו ונירענב" 
האוושה לכ אלל תאזו ,(125 ימע) "רתבמ 
לכ אלל ,רתב לש תויריטאס תוקינכט םע 
םג דנאב גהונ ךכ .סוסיבו החכוה לש לצ 
געל ורקנש םירחאה םיבושחה םישיאה לכב 
תא לבקנ אל םא םג .תיתורפסה וכרדב ןונ 
ר"ד לש ותומדבש רנכוט םלושמ לש ותחנה 
םושרגל ןונגע לש וסחיל דה םושמ שי תניג 
םע ךשוממה תומיעהש ,רורב ירה ,םולש 
הבר העפשה לעב םרוג היה הלבקה רקוח 
המ ךא .רפוסה לש "תינחורה היפארגויב"ב 
םידמל ונא ן הז תומיע לע דנאבמ םידמל ונא 
ןמז המכ ןונגע ההש 1927 תנשבש ,ךכ לע 
הבו ,םירעש-האמ דיל םולש לש ותרידב 
תסנכה, ולש ןאמורה לע תואיל אלל דבע" 
ונא המו .אל ותו תאז .(26 ימע) "'הלכ 
ויסחי לע דנאב לש היפארגויבה ןמ םידמל 
םיבכרומה םיסחיה לע וא ,ןיפודל ןונגע לש 
רש ןמלז ןיבל וניב ומקרתנש ,ןינעה יאלמו 
,השרפל דנאב עיגמ ובש םוקמ לכב ?ןק 
,חותינבו רבסהב ףארגויבה בייחתמ הבש 
קרפה לכ ךרואלו ,תוימתסה לא קמחתמ אוה 

ותיילע תנש לע" :ןוקב קחצי לש ורמאמ האר * 
ךרכ ,"ריעצה לעוסה"ב "הזמ ףעתסמהו ןונגע לש 
שי ןאכ .25—23 'םע ,27-28 'לג ,(1968) ט"ל 
רשקב דנאב לש תויתדבוע תויועט תמבל ןוקית 
.1908—1907 םינשב ןונגע לש וייח תוערואמל 

ויתויורכיהבו ויתושיגפב אוה ןד יפארגויבה 
:ןוגכ Who's who ןונגסב ןונגע לש 

ןמז המכ םע ומויב םוי ידמ שגפנ אוה 
אלל ורישעה םמיע ויתושיגפו ,וללה םישיאה 

היה םהמ דחא לכש רחאמ ,ונויסנ תא קפס 
,ןויצךב החמש :המצע ינפב תטלוב תוישיא 
,ץיבונורהא ףסוי »םירצק-פירופיס בתוכו ךרוע 
העפשהה-בר ןועובשה ,דיעצה לעופה, ךרוע 
יבבוח« ריכזמ ,ןיסיח ר"ד > שדחה בושיב רתויב 
רחאלו יתליהק גיהנמ ,ףוגניזיד ריאמ ,"ןויצ 
,דנרב םייח ףסוי וביבא-לת תיריע שאר ןכמ 
רתויב תויטאמזיראכה תויומד תחא ,ךרועו רפוס 

רלדאר עושהי) "ןימינב« ד »הינשה הילעה לש 
םילעפמ לש ןוימדה-לעב םמחיו יאסמ ,(ןמדלפ 
יטילופה גיהנמה ,ןוסלנצכ לדב »םיבר םיירוביצ 
כלא »הדובעה תעונת לש ימאנידה יתוברתהו 

יוכו !רקבמו רפוס ,ץיבוניבר דניקסיז רדנס 
.(18 ימע) רכו 

רת" היפרגואיבל שממ לש המורת ,ןכא 
תומד לש "היצאזיגולותימ-יד"לו "תיתוב 
עקרה לש הזכ רואית לע רמאנ המו !ןומע 
:היינשה הילעה לש יגולואידיאהו 'ירוטסיה,ה 

הכיפהמה תלשכו (1903) בונישיק תפרח רחא 
םורזל םיצולח לש שדח םרז לחה 1905 לש 
םגזימב םינוש ויה היינשה תילעה ישנא .ופיל 

לש חקלה-ידומל .הנושארה היילעה לש ולאמ 
היסורב יטילופה קבאמהו םהימדוק תונולשכ 
ואב ,תונורחאה םינשה ירושע לש תיראצה 
תעונתל םיטונ םיטסילאידיא תרותב הלא םיצולח 

הרבח המיעו ,ץראה תא תונבל תנמ לע הדובעה 
הניחבה ןמ רתוי םויק-תבו תקדוצ תידוהי 
,תדרוג .ד.א היה םהלש גולואידיאה .תילכלכה 
תמשגה ךות עקרקה תא דובעל אב אוה םג רשא 
דאלו יסור םזילופופ לש תבורעת :ולש לאידיאה 

.(16 ימע) תידוהי תוימ 
ןולעל ילוא םיאתמ היה הזכ רואית 
ירסח םישנאל דעוימה תונכוסה לש הרבסה 
םיחותפהו לכו לכמ תירוטסיה היצטניירוא 
םימתה גוסה ןמ תיתלומעת תויביטסגוסל 
קסועה ,םידומע תואמ ןב רפס חתפב .רתויב 
התיה היינשה הילעהש ,תיתורפס תוישיאב 
ןיכהל בייחה קרפבו ,ינחור ךותיה-רוכ הל 
לומת" ןוגכ תוריציב ןוידל עקרה תא 
אלמ רתוי עודג אוה הזכ רואית ,"םושלש 
ויבה תא בותכל רמייתמה ,רפוסמ .םולכ 
היה רתומ ,ןומע לש "תיתוברת"ה היפארג 
לש רתוי ירוטסיהו יתרוקיב חותינל תופצל 
היילעה לש תיגולואידיאהו תיתרבחה תוהמה 
תיארנ הזכ חותינ ילבש ,םג-המ — היינשה 
גע חתומש ,תיתרבחהו תיתוברתה תרוקיבה 
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דנאב לש תינונגעה האיסידואה 

יתלב ,וירופיסמ המכב וז תוהמ לע ןוג 
.תרבתסמ 

רברת"ה היפארגויבה תא קיספמ דגאב 
רחאש ,הנעטב 1931 תנשב תננע לש "תית 
תלשלש אלא ןונגע ייח ויה אל וז הנש 
יראתו םיסרפ תלבק ,םייתונמא תונוחצג לש 
תוחתפתה לכ אללו םירבשמ אלל — דובכ 
הנוכנ וז הרבסש חיננ וליפא .תיטאמארד 
.הנוכנ תואריהלמ דאמ הקוחד איהו) איה 
דחא םוקמב רושקל הסנמ ומצע דגאב 
ונמאה ותופיפרכ ול הארנש המ תא ורפסב 
יסיפ רבשמב ":הנה דע" רופיסה לש תית 
םישימחה תונשב רפסמה תא דקפש ,ינחורו 
ונא םיבייח ןיידע ,(356 ימע ,תונושארה 
יד" ךורעל דנאב שקבמ דציכ ,לואשל 
ריסהלו ןונגע תומד לש "היצאזיגולותימ 
"תיתימ-תיטסימה הכיסמ"ה תא וינפ לעמ 
ייחב ולא םיגשמ ןיטולחל םלעתמ אוה םא 
הרצונ ,אוה וירבד יפל ,ןהב אקוודש ,רצויה 
,דיה ובש ,ירקיעה ךילהתה זוז הכיסמ 
,ךליאו םישולשה תונשמ ןותנ שיאה ןונגע 
זמתההו תורתתסהה ךילהת אוה ,דגאב ירבדל 
"רפוס"ה לש "יראלופופה 'זאמיא"ה םע תוג 
דנאב תא תבייחמ וז החנה ןיא םאה .ןונגע 
ייח לש רתויב ינדפקה יפארגויבה חותינב 
תיטסימה הכיסמ"ה ןיאה ז ולא םינשב ןונגע 
העטמ הנדועו התעטיה ותנעטל ,רשא ,"תיתימ 

ןונגע לש םיקהבומה ויביואו וידיסח תא 
אה וביל-תמושתל הייואר ,(ix ימע) דחאכ 

ז"יתוברת"ה ףארגויבה לש תיטילאנ 

יבחרמב אצמנ אלש ,ןועטל יתנווכב ןיו}^ 
שיש ,םידדוב םיעטק דנאב לש ורפס"^- 
ימא תיתוברת תיפארגויב הראה םושמ םהב 
ראתמה עטקה ,לשמל) הלא םיעטק לבא .תית 
תיתורפס,ד-תיתוברתה הריוואה הדדוע דציכ 
,הינמרגב םירשעהו-הדשעה-תונשב הררשש 
ןונגע תא ,תינמרגה תודהיה ברקב טרפבו 
,ולש םידיסחה תודגאו "םעה-ירופיס" תריציל 
םייוצמ םהש קר אל ,(95 — 94 ימע האר 
תיתוברתה-,דיפארגויב,ד קרפל ץוחמ םבורב 
חא רותל בייח ןיינועמה ארוקהו ,ימשרה 
םהש אלא ,רפסה ידומע תואמ ינפ לע םחיר 
ןפואו םיגפ םושבו ,םיירקמו םיטעומ ףא 
תיפארגויב הביטקפסרפל םיפרטצמ םה ןיא 
לש תורמויה ילמלא .שממ לש תירוטסיה וא 
לע םג ול תודוהל ,ןבומכ ,יואר היה דנאב 
םגש ,רוכזל ךירצ .הז םוחתב ןתנש טעמה 

תורפסה .תישארב-השעמ םושמ שי הז טעמב 

ןיינע רסוחב התע דע הנייטצה תננע לע 
תריצי לש יתוברתה-יפארגויבה עקרב עיתפמ 
התע-דע ובתכנ ,העוט ינניא םא .רפסמה 
,תונש לע ןדס בד לש ויתוטמ קר הז םוחתב 
סה ןהילעש) ןונגע לע תונושארה הריציה 
תופסות אללו ,טרופמ חרואב דגאב ךמת 
יחה ךותמ טנמגארפה ןכו (ודיצמ תובושח 
וייח תונשב רגכ1ט קסע ובש ,בחרנה רוב 
גארפ ,בגא .ומילשהל הכז אלו תונורחאה 
וענה ימיל דע רואיתה עיגה ובש ,הז טגמ 
,ללכב דע אלו ןונגע לש םימדקומה םיר 
תוידותימ תויעב ררועמ ומצע אוהש םגה 
בש תויחטשה תא טילבהל יושע ,תורומח 
םג ,םוקמ לכמ הנאב לש ליבקמה רואית 
קיצנאה-טייפארגויבה םיטרפה טוקיל םצעב 

.תמייוסמ המורת דנאב םרת םיידפול 

תא ןמסל ויתונויסנ לע רמול ןיא תאז 
סיהה תוחתפתהה תרגסמב ןונגע לש ומוקמ 
תב םג ,םנמא .תירבעה תורפסה לש תירוט 
.טעמה ןמ טעמ התע דע השענ הז םוח 
בומה וירקבממ המכל אקווד רבדה ינייפוא 
תושידא םילגמ םהש ,ןוגגע לש רתויב םיקה 
גסה םירשקהה תייעבל ,טעמכ ,תיפמילוא 
תריצי לש םייאידיאהו םייביטומה ,םיינוג 
םעו הל המדקש תירבעה תורפסה םע ןוגגע 
לע רבדל אלש ,התיא דחי הרצונש וז 
םיבשחתמ ןיא ,עודיכ ,הב ,שידיי תורפס 
רכומ-ילדגמב םיקסועה םירמאמב וליפא 
לש וישעמש אלא .יקסב'צידרבבו םירפס 
לדחמש דע ,םילד ךכ-לכ םה הז םוחתב דנאב 

.םהילע ףידע רומג 
תורפס תא םעפ ידמ ,לשמל ,ריכזמ דנאב 
דוגינה תא ןייצל תנמ לע ,רקיעב ,הלכשהה 
ןיבל םיידוהיה םייחל הסחי ןיבש ידוסיה 
שרתשהש גהונה יפ-לע — תבגע לש הז 
לש עודיה ורמאמ םוסרפמ תירבעה תרוקיבב 
אוה ןיא םוקמ םושב .ךליאו ץישפיל .מ .א 
ךא ,םייטנלאוויבמאה רשקה ינמיס תא האור 
שהה תורפסל ןונגע תריצי לש ,ןיינעה-יבד 
גשומה לע הברה לפלפתהל יושע אוה .הלכ 
ךשמב וב שמתשה וונגעש ,"םיבהא ירופיס" 
ןונגע ארוק ,אוה לאוש ,עודמ .תובר םינש 
ירופיס" אלו "םיבהא ירופיס" םשב ויתוריציל 
"הבהא" הלמהש םושמ אלא תאז ןיא ז "הבהא 
"םיבהא" הלמה וליאו ,שממ הבהא תנמסמ 
,הארנכ ,ונממ םלענ .(115 ימע) תוואת תנמסמ 
,ינכטה חנומב טושפ ןאכ שמתשמ ןונגעש 
תא ומגריתש ,ץיבומרבאו ופאמ ושדיחש 
םגו יתורפס גוסכ םג) "ןאמור" הלמה 
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ןורימ ןד 

רופיס"כ רידת (הבהא לש השעמ-דופיסכ 
,ןבומכ ,ןובשחה ןמ איצוהל ןיא ."םיבהא 
תויצאטונוקב קחשמ ןונגעש ,תורשפאה תא 
שארב לבא ,"םיבהא" הלמה לש תונושה 
ינכטה חנומב ןאכ אוה שמתשמ הנושארבו 
םירפסמה תא העינהש ,הביס התואמ ירבעה 

םורוקידה .וב שמתשהל םיירבעה םיליכשמה 
ולביק הלכשהה ירפסמש ,יטסירופה ינושלה 
ןוגכ םייזעול תומש רוביע בייח ,םמצע לע 
תכיפה תא בייח אוהש םשכ שממ ,"ןאמור" 
אנליו ,"ןויגה דיש"ל — "ידיל דיש" םשה 
ראב .עבש-ראבל — השראו וא ,ץוליאל י-: 
,אופיא ,ךישממ ולש תנווכמה היצאזיאג 
,םיליכשמה לש תוינונגסה תומגמה תא ןונגע 
תונוש תויתונמא תונווכ ךותמ ,ןבומכ ,יכ םא 
תא ךפוה ףא אוה המצע הביס התואמ .ירמגל 
אלא אוה ןיא הזב .שובישל 'ץא'צוב םשה 
ץינעמעדק חסונ םיכופיהה תרוסמ תא ךישממ 
!הלוכש — בולקש !(ל"ביר) םייניע-רצק — 
!רכו (ןיקסנלומס) לאעובצ — ץיוואבויל 
רוביעה תמגמל תפרצמה תרוסמה תא וניימ 
יטסירופה ינושלה םורוקידה ןמ תבייחתמה 
תימוקה וא תיריטאסה הראהה תמגמ תא 
,תיתרוסמה תידוהיה הרייעה תונורסח לש 
ןונגע לצאש ,ןבומ .שוביש ,לוכיבכ ,הלוכש 
רמשמב רישעו יטנלאוויבמא הז ךשמה השענ 
וסמה ימוחתב היהשמ רתוי ךורע ןיאל תויוע 
ונא םיאשרש יאדו .המצע תיליכשמה תר 
!םינוש םיגוסמ םיילמס םיזמר םשב שקבל 
אוהש העשבש ,דנאבל רבדה ינייפוא לבא 
אוה ןיא ,(290 ימע) וז ןיעמ השקבל רסמתמ 
יתורפסה רשקה תא ללכ ותעד לע הלעמ 

.רתויב טלובה ירוטסיהה 

שה דנאב ךרוע םהבש ,םיבר תומוקמב 
,הלכשהה ןיבל ןונגע ןיב םידוגינ לש תואוו 
ול הרסח אמש ,ששחה תא ונב ררועמ אוה 
תב תירבעה תורפסה לש תקפסמ העידי 
ריעצה ןונגעש וז ,םיעשתהו םינומשה תונש 
תוריציב קסועה קרפב ,לשמל .הכותמ חמצ 
םירופיסבש הנאב ןייצמ ןונגע לש םירוענה 
דפסמה ןיא תילאיצוסה האחמה תמינ ילעכ 
,תיליכשמה אצומה תדוקנ תא לבקמ ריעצה 
תוחישק םע יתרבח קדצ-יא ההזמה וז 
סותאפה תא .(40 ימע) ינברה יתדה ןוטלשה 
אוה סחיימ הלא םירופיס לש יליכשמ-יתלבה 
ןייצמ אוה ,םנמא .אדירג "םירוענ ת-!שיגר"ל 
הלא ןוגכ םירופיס תואמ"ש ימתס חרואב 
[תילאיצוס האחמ ילעב םירופיס ונייה] 
לבא ,"שידייבו תירבעב דוד ותואב ובתכנ 
אוהש ןיב ,ןונגעש ,ללכ ןיחבמ אוה ןיא 

וא "הרובשה הכנפה" ןוגכ מידופיסב אטבמ 
ןיאש ןיבו "םירוענ תושיגר" "תבה תרצ" 
ךישממ אוה ירה ,תאזכ תושיגר אטבמ אוה 
העפשהו תופיקת תלעב תרוסמ שוריפב םהב 
ןויצ-תביח רוד לש תירבעה תורפסב תובורמ 
,ךליאו םינומשה תונשמש שידיי תורפסבו 
,"םייחה קוש" ירופיס תרוסמ איה אלה 
ךלהמה" ירפוס ידי-לע ,רקיעב ,הרצונש 
ןבו ילאומס ךרד ,ץיבוניבר .ז .אמ "שדחה 
ותליחתב רנרבו ןיוול ןאמפיל דעו רודגיבא 
םירפוס לצא !("רוכע קמעמ" ירופיס לכ) 
םיתעל תילאיצוסה האחמה תקתונמ ולא 
לש תיתדה הגהנהה לע הפקתהמ תובורק 
תקתונמ איהש יפכ שממ ,תידוהיה הליהקה 
םירשקה תא תוארל םוקמב .ןונגע יבתכב 
שה הכנפה" ןוגכ רופיס ןיבש םייתוהמה 
ןמשירפ לש "השראווב רשא ןכע"ל "הרוב 
דודו ץרפ לש םיידייה םירופיסה ןמ המכ וא 
םיעשתה תונשב םימסרפתמ ויהש ,יקסניפ 
יל" ,"ךילטעלב-בוט-םוי"ה ןוגכ תע-יבתכב 
רבסהב דנאב עקוש ,רכו "ןבעל ןוא רוטארעט 
לע תוללכהב הוולמ קפקופמ "יפארגויב" 
תועיבצה לע "םירוענה םעז" לש וביט רבד 

שי .(41 ימע האר) יתרבחה קדצה רסוחו 
ןהילעש םינש ןתואב .ינוריא דצ םג רבדב 
פסב םימערתמ (1905—1908) דנאב רבדמ 
הרוצבו ,יתרבח קדצ-יא לע תירבעה תור 
,"םינקז"ה םידפוסה אקווד ,רתויב תיטיתאפה 
ינב םיירבע םיריעצ .ץיבוניבר .ז .א ןוגכ 
םיטונ (ןוראב .דו דנרב תא איצוהל) רודה 
הרישי תילאיצוס האחמל תוחפו תוחפ 
.ידאלופופ-יתלב רוריבב השענו ךלוה אשונה 
תיתורפסה ותוליעפב תורושקה תודבוע הברה 
תולבקמו תורבתסמ וירוענ ימיב ןומע לש 
תיפארגויב קר אלו) תירוטסיה תועמשמ 
ןמזבש ,החנהה ךמס לע (לוכיבכ-תיגולוכיספ 
אל תיתורפס הניחבמ ןונגע "ךייש" הז 
קילאיב רוד לש וזל אל ףאו ,ורוד תייווהל 
אקווד אלא ,ול םדקש גרברייפ-יקסב'צידרב 
קוש" תורפסו ןויצ-תביח תריש לש וזל 
תישארו םינומשה תונש ףוס לש "םייחה 
תואבומ דנאב לש ורפסב .םיעשתה תונש 
,וז החנה קזחל תויושעה תודבוע המכו המכ 
הניא ףאו תחסנתמ הניא המצע החנהה לבא 
ירוטסיה-יתלבה טסקטנוקה ךותב .תשחנתמ 
,הארנכ ,הל ןיא דנאב לש ותבישח לש 

.םוקמ 

ןומע ןיב רשק תודוקנ דנאב ןייצמשכ 
תאז השוע אוה ,והומדקש םירפוס ןיבל 
— לשמל .רתויב תימתסהו תיללכה הרוצב 
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דגאב לש תינונגעה האיסידואה 

לע ויתורעה — תוברמ תחא אמגוד וזו 
ילדנמ ןיבל ןונגע ןיב םיירשפא םירשק 
ןונגע דמל" ,דנאב ירבדל .םכילע-םולשו 
לבא .(124 ימע) הלא םירפוס ינשמ "הברה 
,הדבועה תינייפוא ,בגא) םהמ דמל המ 
ףא רמאנ אל (תחא הביטחכ םיעיפומ םהש 
ןוגכ תופלאמ תותימא קר םיעמוש ונא .םעפ 
ארטה לש תבאכנ העדות לעב ימוק רפוסכ" 
ימיטיגל שרוי והירה ,ותוא תופיקמה תוידג 
.411 ימע) "םכילע-טולש לשו ילדנמ לש 
רפס לש םיקרפ"בש תוריטאסב אוה רבודמה 
תריטפ םע" תא ונארוקב" :וא ,("הנידמה 
םגש יפל ,םכילע-םולשב ונא םירכזנ "קידצה 
ימע) "ואישב ימוק זואוטריו ונא םילגמ ןאכ 

 280).
םעה-ירופיס דנאב לצא םיוושומ תופוכת 
,ץרפ לש ולאל ןונגע לש םידיסחה תודגאו 
הישילשה .גרבנייטש הדוהיו יקסב'צידרב 
אלל ,וידחי המותר דימת טעמכ העיפומ וזה 
ימתסו יללכ עקר תרותב בורלו ,הנחבה 
יתונמאה חוסינב ןונגע לש ותונוילע ןויצל 
ןייצמש ,םילדבהה .תיממעה הישעמה לש 
םיגרוח םניא ,הלא וימדוקל ןונגע ןיב דנאב 
אל [ןונגע] אוה " חסונ תוללכהמ םלועל 
יה םייחה לש היצאזיטנאמור ךורעל הסינ 
הכימ וליפאו ץרפ .ל .י ושעש יפכ םיידוה 
שי םנמאה .60 ימע) ."יקסב'צידרב ףסוי 
דר" םושמ יקסביצידרב לש יווהה ירופיסב 
ףא .(?םיידוהיה םייחה לש "היצאזיטנאמ 
ומצע לואשל חרוט דנאב ןיא תחא םעפ 
ןונגע לש תיתונמאה הקינכטה התנתשנ המב 
פואה םיעצמאה םה המ ?וימדוק לש וזמ 
םעה-רופיס לש יתונמאה חוסינב ול םייניי 
ךורעל חרוט אוה ןיא םג ?םהיעצמא תמועל 
לש םעה-ירופיס ןיב תיטירקנוק האוושה 
קפתסמ אוה .םייטנתוא םע-ירופיס ןיבל ןונגע 
םלוכ םימשונ םירופיסה" ןוגכ ןויצב בוש 
ירבעה םעה-רופיס לש הריפסומטאה תא 
,םייניבה-ימיב קומע םיצוענ וישרושש ,ידייהו 
הבר הדימב תעבונ עוציבה תומילש לבא 
ימע) "ינמרגה רצקה-רופיסב תבחרנ האירקמ 
רופיס" תריווא תא ןונגע רזחשמ דציכ .(102 
קומע םיצוענ וישרושש ידייהו ירבעה םעה 
יבגל ידייו ירבע םע רופיס) "םייניבה-ימיב 
תעפשה תרכינ המב ? (אוה דח — דנאב 
?ינמרגה רצקה-רופיסב תבחרנה האירקה 
,ול לא ?רבודמ ינמרג רצק-רופיס הזיאב 
.הלאכ תולאש לע תובושתל תופצל ,ארוקל 
רופיסבש ,ול בישהל דנאב יושע ,רתויה לכל 

םתרוסמב ןונגע לעופ ("תונוגע") םייוסמ 
ןא'ז ,סילאבונ ,טסיילק" ןוגכ םירפוס לש 

יקסבייוטסוד ,ןאמפוה .ת .א ,וסימאש ,לופ 
,הדבכנ המישר — (60 ימע) "ןוסמאהו 

ןקפס אלל 
ץרפ תמועל ןונגע תגצה תורמל ,בגא 
תינייפואה ,דוגינה ךרד לע יקסב'צידרבו 
תא םייסל ששוח אוה ןיא ,ללכ-ךרדב דנאבל 
,ץרפ לש םכישממכ ןונגע ןויצב ורפס 
ימע) םכילע-מולשו ןאמשירפ ,יקסב'צידרב 
האוד אוהש םשכ (?םה אקווד עודמו .451 
רגה הקיטנאמיחואינה לש העפשה ינמיס וב 
,רמול ךרוצ שי םאה .ט"יה האמה ףוסמ תינמ 
רבסה לכ אלב ,ילאוטסקט קומינ לכ אלבש 
הלא םירבדב ןיא החכוהו המגדה אלב ,גויסו 

?שממ 

ורוד-ינב ןיבל ןונגע ןיב סחיל רשא 
,דנרב ומכ םירצוי — תירבעה תורפסב 

יבר בקעי ,ץיבוקדב ,גרבמונ ,ןיסנג ,ןמפוש 
- רכו רכו שרב דשא ,ןוראב הרובד ,ץיבונ 
פנה ,הרומג הממד דנאב לצא תררוש ןאכ 
גב"ש ,הדבועה ןויצ םשל קר ,רומאכ ,תקס 
הריטאסה ןמ ילוא עפשוה "ונינקזבו ונירע 
לש ורפסב ארוקה ,רנרב לש תינויצ-יטנאה 
ימח ךשמב ןונגע לש^ותוחתפתה לע דנאב 
ךשמבש ,רעשל לולע הריצי תונש םיש 
תירבעה תורפסה ,דתיה ולא הנש םישימח 
םיכלהמ הבש ,הממושו הקיר הקלח הלוכ 
עגרל .ודגנכ םידקרמה םירקבמהו ודבל וונגע 
קודבל םעט שי אמש ,רהרהמ דנאב ןיא 
פס תרגסמב ןונגע לש רחא וא הז רופיס 
,לשמל ,אמש :רתוי תבחרנ תירבע תיתוד 
לש ובוציע ןיב האוושה ךורעל םעט שי 
וא ,ץפה לאקזחי לש הז ןיבל דמוק קחצי 
היינשה היילעה לש עקרה ירואית ןיב 
ישמע ידודנ"ב ורואית ןיבל "םושלש לוזנת"ב 
רואית ןיב וא ,ץיבוניבר בקעי לש "רמושה 
יגה ירואית ןיבל "לוחה תעבג" לש רוביגה 
וא יקסב'צידרב לש 'יחרפ אברוע"ב םירוב 
המכו המכ תחא לע .ןיסנג לש "הדיצה"ב 
םיירשפא םירשק קודבל ותעד לע הלוע ןיאש 
ןיבל ןונגע תריצי ןיב (קפס אלל ,םימייקו) 
דנאב לש ורפסב עיפומ ןונגע .קילאיב תריש 
.רוד ילב דיחיכ אלא ורודב דיחיכ קר אל 
ןונגע לש ותייארל דגאב ןווכמ ילוא הזב 
חומה ותומלעתה ,דובכל-אלו ,רכזות) ומצעב 
השדחה תירבעה תורפסה ןמ ןונגע לש תטל 
יאדו לבא .(לבונ-סדפ תלבק תעב ומואנב 
!תירוטסיהה תיתורפסה תמאל ןווכמ וניאש 
שמשמה םדאמ םיפצמ ונייהש תמא התוא 

תוללכמה תחאב תירבע תורפסל דוסיפורפכ 
,וינפל הייולג אהתש ,ב"הראבש תובושחה 

.יקלח חרואב תוחפל 
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פסה-תירוטסיהה תושילתה עקר ל^ 
רישי חרואב תרבתסמ תאזה תיתמיב 
תוירקיעה תורמויה יתשמ תחא לש תופיפרה 
ףיקע חרואב ."היגלצטסונו טויס"ב דנאב לש 
לש התופיפר תא םג ילוא .דז עקר ריבסמ 
שח לא) הנושארה הדמויה .היינשה הרמויה 
ביבסמ תזכורמ (ןוידה ךשמהב בושא .דיינ 
רקחה תרזעב קר יב הנאב הליגש תילגתל 
עיגהל לכוי "תירוטסיהה היצאטניירואה לעב" 

קבאנ ומיעש רמוחב "תיביטקייבוא הטילש"ל 
רזוחו עבות דנאב .םינשה עבש ךשמב 
ארה תורפסה רקוחכ הרכה ומצעל עבותו 
תוחתפתה רחא בוקעל" הסינ רשא ,ןוש 
גע לש םייתורפסה תויססבואהו תונורשכה 
ארה אוה דגאב ,רחא ןושלב .(X ימע) "ןונ 
תריצי לש רקחה םוחתב ליעפה דשא ןוש 
ונורכה היפארגונומה הדותימה תא ןונגע 
לע ותוחתפתהב רצויה רחא תבקועה ,תיגול 
םיגשיהל קר אל בל תמושת ךותמו הרדיס יפ 
וליבוהש םיכילהתל םג אלא ,ולש םילשבה 
יאשר תינכט הניחבמ ,ןכא .הלא םיגשיהל 
ארה תוכז תא הז ןיינעב ול עובתל דנאב 
דלונורכה הריקסה תמאב אוה ורפס .תונוש 
.ןונגע לע הבתכנש הנושארה המילשה תיג 
הלעהש ,םייתרוקיבה םיכרעה םה המ לבא 
?ןונגע תריצי יבגל וז הדותימ תלעפהב 
בוא .דטילש"ב וז הלעפה ותוא התכיז המב 

?רמוחב "תיביטקיי 
.םייוסמ גויס עובקל שי וז הדוקנב 
.רתיהש ,תיפארגויבה-תיפארגונומה .דדותימה 

,ט"יה האמב תורפסה רקחב ךכ-לכ תלבוקמ 
יצנ לצא תינורקע תודגנתה ,עודיכ ,הררוע 
תרוקיבב םימרזה ןמ המכ לש םיקהבומ םיג 
ינא ןיא הלא םידוגינב .םירשעה האמה לש 
,הטושפה הביסה ןמ ,ללכ ןאכ ןודל הצור 
שמשל היואר הניא דנאב לש היפארגונומהש 
גוס לש תונורסחהו תולעמה תקידבל סיסב 
הדימ וזיאב אדוול ידכ .הז ירקחמ-יתרוקיב 
תטיש דגנ תויתרוקיבה תונעטה תוקדוצ 
בטימ תא קודבל ךרוצ שי תאזה רקחה 
יכרצל אלו) לבקל ינא ןכומ .היגשיה 
אדגונומ דנאב בתכ וליאש ,(דבלב חוכיווה 
רקחל ותמורת התיה ןונגע לע הנוגה היפ 
םג ינא ןכומ .הדבכנו הלודג ןונגע תריצי 
בורש ,יח רצוי לש יפאדגונומ רקחבש לבקל 
תופצל השק ,ןיידע ופסאנ אל ויבתכמ 
םייקלח םיגשיהב םגו ,תומלשומ תואצותל 
דנאב גישה םנמאה לבא .הבר תובישח שי 
?םמשל םייואר םייקלח םיגשיה הז םוחתב 

ןונגע לש תוחתפתהה רואית קותינש ,ינמוד 
תב תירבעה תורפסה לש התוחתפתה רואיתמ 
דנאבש ,ךכ לע דמלמ ומצעלשכ אוה ןמזה 
תועיבתל תונעיהל קיפסמ ןויסנ השע אל 
ראב םג תיפארגוגומה הטישה לש תויתוהמה 
ידי-דע בכוע אל ובש ,ישיא-יתלב םוחת ות 
רנומה הדותימה ןה .יביטקייבוא םרוג םוש 
לש תמייוסמ הסיפת לע תססובמ תיפארג 
.התוחתפתה יכרדו תיתונמאה הריציה תוהמ 

רקוחה לע לקהל קרו ךא האב איה ןיא 
רדסב ולש רמוחה תא רדסל ול רשפאלו 
ח"ה ידי-לע ,לוכיבכ ,ול ןתינה יגולונורכה 
יפל ותוא רדסל חרטיש םוקמב) םמצע "םיי 
ימינפה יתונמאהו ילאוטקוטניאה הנבימה 
אה הריציהש ,החנהה ןמ עבונ אוה .(ובש 
יקחשימו ןילמוגה-יצחל ךותמ תדלונ תיתוגמ 
אה ותוחתפתה ןיבש םילדנ יתלבה ןילמוגה 
םלועה ,םיישיאה וייח ,ןמאה לש תיתונמ 
תועפשהה ,דרש אוה ובש ירוטסיהה-יתרבחה 

תשרומה ,הז םלועב תולעופה תויתונמאה 
יוארה ףארגונומה .רכו עזגה לש תיתוברתה 
תוחתפתה רחא בקעמה תא קידצמ ומשל 
,וייח לש יגולונורכה ךלהמה יפ-לע ןמאה 
רשפאמ ןמזה לש הז דמימש ,החנה ךותמ 
םימרוגה לכ לש רתויב אלמו חונ זוכיר 
תפתה ךילהת .םייתביסה םהירשקב וללה 
וניא הנאב לש ורפס יפל ,ןונגע לש ותוח 
לש תבכרומה תכרעמב רקיעו ללכ רשוקמ 
ןמ טמשנ אליממ .ליעל ונמנש םימרוגה 
רשפא-יא .יתוהמה ידותימה קודיצה רפסה 
תלעב" רקח-תדותימ רפוס תריצי לע ליעפהל 
דא םיאור ןיאשכ ,"תירוטסיה היצאטניירוא 
,תירוטסיה העפותכ םג ,ראשה ןיב ,הת 
.תורפסה לש הירוטסיהה ןמ קלחכ רקיעבו 

יכרוצל אקווד ואל ,בושו) חיננ הבה לבא 
רואית דנאב ונינפל איבה וליא םגש ,(חוכיו 
תפתהב הנגע תריצי לש ריבס יגולונורכ 
ןיבל הניב רשק אלל ,תימונוטואה התוח 
םיבחר םייתורפס םירשקהו תוברת ,ןמז יאנת 
םושב ,םנמא .הברה םירכשנ ונייה ,רתוי 
תא הילאמ-תנבומכ לבקל ןיא ןפואו םיגפ 
רטוא תוחתפתה הרושק תמאב וליאכ החנהה 
.הריציה לש יגולונורכה רדסב אקווד וז תימונ 
עייתסהל ,קפס אלל ,םילוכי ונייה תאז םע 
יאה רדס לש ליעי ינכט רואיתב בר עויס 
ןונגע לש ותוחתפתה ךלהמב םייזכרמה םיעור 
וליפא ונל ןתנ אל דנאב לבא .רצוי ןמאכ 
רתויב טלוב רבדה .הז ןיעמ ינכט רואית 
סונב ןד אוה םהבש ,םיעטק םתואב דוחיב 
ןויד .ןונגע ירופיסמ המכ לש תונושה תואח 
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דגאב לש תינונגעה האיסידואה 

דוחיב ,הלא םירופיס לש תונושה תואחסונב 
םייק וניא טעמב ,םהבש םימדקומה לש 
תחיפטב שוחל ןתינו ,תינונגעה תרוקיבב 
הנאב לש תקסופ יתלבה תימצעה םכשה 
שיא אוה היהש לע הבוט ומצעל קיזחמה 
המ ונייה ונא םג .םישנא ןיא ובש םוקמב 
ביבה תועידיב השע ילמלא הבוט ול םיקיז 
לכ לד שומיש ולש תובורמה תויפארגויל 

.יכ 

,"תונוגע" רופיסה תא ,אמגודל ,לוטינ 
,1908-ב דחאה :םיחסונ השולשב בתכנש 
ןיב לדבהה .1931-ב ישילשהו ,1921-ב ינשה 
ןעוט ,הבורמ וניא 1931ר 1921 לש חסונה 
ןכלו ,(ותרביד לע וז הנעט לבקנו) דנאב 
1908 חסונ ןיב קר האוושהה תא ךורעי 
תא זכרמ אוה ארוקה תויחונל .1931 חסונל 
חסונב .םיפיעס השימחב האוושהה תונקסמ 
םילעפ ,םירבד-ילפכ םימלענ (1) רחואמה 
»תוליבקמ תוזארפ ףא וא ,םירתוימ םיראתו 
(3) !םיקלוסמ םירתוימ רשקה ירבד (2) 
רואיתה (4) !תוקלוסמ רבסה לש תורעה 
דטירה הלאשה »(5) םומינימל דע םצמוצמ 
םיפיעס השימחמ .(62 ימע האר) תמלענ תיד 
קר ,םירבד-לפכ טעמ אל םהב שיש ,הלא 
שממ לש רבד םירמוא םיינש וא דחא 
יכ .("תמלענ תירוטירה הלאשה" :לשמל) 
םיראתו םילעפ" ןוגכ הללכה לש השוריפ המ 
דורב ?"םירתוימ רשק ירבד" וא "םירתוימ 
דחא ןונגס "תונוגע" דוביעב ףילחה וונגעש 
ינש לש םביט והמ לבא ,רחא ןונגסב 
זתיתונמאה םתוהמ תילגתמ המב ?תונונגסה 
לע רמול ןתינ דנאב לש וחותינ יפ לע 
"זכורמ" אוהש ,תאז קר רתוי רחואמה ןונגסה 
רב יטסיליטס יוהיז וניא הז לבא .רתוי 
תיתרוקיב תועמשמ לכ ןיאש ,רורב .תועמשמ 
גוד ןמיע הנאבותש אלב תונודינה תללכהל 
ןיבג ןהיפ לעש ,תורבסומו תוחתונמ תואמ 
אטבתמה הנאב לש יטיתסאה טופישה והמ 
."םירתוימ" ראות תומשו םילעפ לע םירובידב 
ןתינ .תואבומ ןניא ,הלאכ תואמגוד לבא 
דנאבל הדמע הז ןיינעבש ,תעטל םנמא 
.ורפס לש תבייחמה תילגנאה תרגסמה ןטשל 
לש ונמיסש ,תויהל הכירצ ךכ לע הבושתה 
ליבוהל הסנמ אוה ןיאש ,אוה יארחא רקבמ 
,תרגסמה ןיא התואש ,הגרדמל ורקחמ חא 
,ול ןתינ אל םא .תלבוס ,ומצע לע לביקש 
,רוקמה יעטק לש חותינ ורפסב בלשל ,דגאבל 
לבא ?יטסיליטס חותינב ךבתסה ללכב עודמ 
תשל לש תבייחמ תרגסמ םוש .לכה וניא הז 

תללכהל עיגהל דגאב תא הצליא אל הרז 
תא תוראתמה ,ולא ןוגכ תוידיל תוינונגיס 
וק"כ ןונגע עיגה וילאש ,שדחה ןונגסה 
ץלאמ ,רש שממ אוהש ,ונימב דחוימ הזורפ 
דטניאהו !בימתירה תא עומשל ארוקה תא 
,ינויח הכ אוה זכורמה חוסינה .ולש תויצנ 
.םזירופאכ ןורכיזב ומצע עבוט אוהש דע 
רכו "יוטיבה לש םאותה ןמ דימת עתפנ התא 
ןוגכ םירואיתבש ,רוכזל שי .(62 ימע) רכו 
ומצעל השרמ "רש שממ אוהש הזורפה וק" 
לע תב לש המינב רבדמה רקבמ עשעתשהל 
"םזיביטקייבוס"ה לעו "םזינויסרפמיא-ואינ"ה 

.םידחא םירקבמ לש 
,"תונוגע" תמגוד תא דחוימב יתאבה 

ץמאמ דנאב השע הז רופיס חותינבש םושמ 
נוק תוינונגיס תונחבהל עיגהל ילאמיסקאמ 
אוצמל ןיא טעמכ וכרוא לכל רפסב .תויטרק 
רשפא הז דגנכ .ןאכ גשוהש הזכ יניינע שבוי 

:ןוגכ םיטפשמ עפשב וב אוצמל 
םיאצומ ונא הנושארה םלועה תמחלמ רחא 
תאז תחתו ,הנשדה תירילה הזורפה תא תוחפ 
,תורמל הנותנה הזארפ» תא רתוי ונא םיאצומ 

תססובמ איהו הלשמ תוילאקיסומ הל שיש וז 
ידו יומיד ,לילצ לש רתוי םצמוצמ םלוס לע 

לש ךפתשמה ,ןשדה ןונגסה 1(67 ימע) היצק 
קדוהמב עולקה יטאמארגיפאה וקל םצמטצמ ,ופי 
העיפשה ...ולש תדחוימה הידולימה תא רשהו 

הטילשל תישענ ופי לש תרוונסמה תילאנוסרפה 

,(114 ימע) "ןילרב לש ינוריאה קוחירלו תיסאלקה 

לש הז "רוונסמ" עפשש רמול ךרוצ ןיא 
קר דמלמ "תוידולימ"ו ,םייביטקפא םיראת 
לעו םייטסיליטס הנחבה ילכב תולד לע 
תועמשמ-רב יוויח רוציל תלוכי רסוח 
תפתהב ינונגעה ןונגסה לש וביט רבד לע 
הדבועה תא ןיבהל םג ךירצ הז רשקהב .ותוח 
תוחתפתה לכ ןייצמ וניא דנאבש ,הרזומה 
קומה םירשעה תונש רחא ןונגע לש ונונגסב 
רחאש ,איה ורפסמ תעמתשמה החנהה .תומד 

,"יסופיטה ינונגע"ה ןונגסה לש ותושבגתה 
בוקעה היהו"ב ,וירבדל ,הנושארל הלגתנש 
הפוקתה ךשמב ושוביג רמגל עיגהו "רושימל 
תהה הרצענ ,(1923 — 1913) "תינמרג"ה 
רקחל ןיא בושו ,ןונגע לש תינונגסה תוחתפ 
.ומיע קסע "תירוטסיהה היצאטניירואה" לעב 
/'חדינה"ש חינהל ונא םיאשר הנאב יפל 
"םושלש לומת" ,"טושפ רופיס" ,המלש-תפ" 
ינונגס "םתוח" ותואב םיעובט "הנה דע"ו 
תבייחמ תוחתפתה לכ וב הלח אלש ,ומצע 

.ןויצ 
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ןורימ ןד 

ו 

םיינונגס-יתלבה םיטקפסאה רבדב .דמ 11 
?ןונגע תריצי תוחתפתה לש ■ 

המוחב דגאב לקתנ אל רבכ הז םוחתב 
םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרזה ןושלה לש תרגוסה 
הל ,ןבומכ ,רשפא .םיבורמ ויגשיה ןיא ןאכ 
פאראפהו תויצמתה ןמ תמייוסמ תלעות קיפ 
ודיב הלע אלש ימ .ולש תובורמה תוזאר 
לש הראב" ןוגכ םימדקומ םירופיס אורקל 
השק םהילא השיגהש /'םייתפשמ" וא "םירמ 
לש רואית לכב ןיינע ,ןבומכ ,אצמי ,ידמל 
.היהיש לככ לברוסמ הז רואית אהי ,םנכות 
תא איבמ דגאב ןיא הז םוחתב םג םנמא 
הביסה .איבהל יושע היהש ,תלעותה אולמ 

,הצור אוה ןיא וא ,עדוי אוה ןיאש ,איה ךכל 
טעמכ !הרישיו הטושפ תיצמת בותכל 

ורפסבש תיצמתו הזארפאראפ לש עטק לכב 
,היצאטרפרטניאו הכרעה יטפשמ םיברועמ 

רמגנ ןכיה תעדל לוכי ארוקה ןיא םלועלו 
ופמ המגוד איבא הנאב ליחתמ ןכיהו ןונגע 
,ןונגע יארוק לכל תרכומ הריצימ תחא תטר 
לדבהה ןמ םשרתהל ארוקל רשפאל תנמ לע 
גצייל תבייחה ,תיצמתה ןיבל רוקמה ןיבש 
תא דגאב ססבמ הילע רשא תיצמת !ותוא 
וליאכ ,ןוידה ךשמהב ויתונקסמו ויתונחבה 
דנאב .יביטקייבוא ךרע לעב רוקמ איה ,דתיה 
לש םיבר םידומע תב תיצמת ורפסב איבמ 
עטקה ירה ."ןולל הטנ חרוא" יקרפ םינומש 

:ןושארה קרפב קסועה 
ריעל יתרזח תובר תורדעיה תונש רחא 

היצילאג לש הירהב תרתסנה ,שוביש ,ירוענ 

המחה-תעיקש תעב תבכרב יתעגה .תיחרזמה 
לש םלוע ךותל יתדרי .םירופיכה םוי ברע לש 
יתרבע םהבש םיליפאמה תובוחרה :הממש 

המחלמב הברחנש ,ריעה .םיסורה ויה ידבל 

דגנל העיפוה ,םייספאה היבשות ידי לע השטינו 

תונורכז לש תירוגאמסאטנאפ הייצקייורפכ יניע 
יתינפש ,םישנא תצובק .וסרהנש המיענ תודלי 
ולמה" ינש לע יניצ קוחצב יל ורפיס ,םהילא 
להונמה תשוב תיב ,הארנכ ,דחאה !ורתונש "תונ 

םכח-דימלת היהש ימ לש ותנמלא ידי לע 

לע קזחומה ןטק ןויסנפ ינשה ,ןיטינומ לעב 
,ח"ב לאינד ,םישנאה דחא .תיטרפ החפשמ ידי 

,ץע לש לגר לע גלדמ .ןויסנפה לא יתוא הוויל 
תועמשמה-דסוח תשוחת תא םילמב ח"ב אטיב 

םדאה ינב לש םהיתונוסא לכ .ריעה תא הפפאש 

םירופיכה םוי וליפא !תוילכלכ תורצמ םיעבונ 

ןוגכ שפנה תולועפלש םושמ תועמשמ-דסח אוה 
:ישונאה בצמה לע העפשה ןיא ,הבושתב הרזח 
.(286 ימע) תישונאה תוגהנתהב ןיינועמ וניא לאה 

רוציל אלש ידכ ואולמב עטקה תא יתאבה 
עטקה .ףלוסמ םשור עטוקמ טוטיצ תועצמאב 
תיצמת לש השעמ ,ןבומכ ורוקמב ,יושע 
תמיא לכש ,בל םישי. ארוקה לבא ,תירופיס 
וב רבדמ דגאב ,רופיסה יפוגמ הטוס אוהש 
יפ-לע רופיסה תא ריכיש ימ .ןונגע אלו 
ת"ב לאינדש חינהל יושע ,דבלב וז תיצמת 
אציש טנדוטס אלא ,תמאב אוהש ימ ונניא 

תמל םזילאיצנטסיזקא לש סרוקמ התע הז 
םילמ ריכמ ונניא ח"ב לאינד ירהו .םיליח 
הש עבוק וניא ףא א !ה ."ישונאה בצמה"כ 
לכ .תישוגאה תוגהנתהב ןיינועמ-וניא םיהולא 
ןימאמ יניאו ינא לק םדא" :אוה רמוא אוהש 
וידב לש םתבוטב הצור אוה-ךורב-שודקהש 
םוקמ םושבש ,ןבומ .לדבה לדבההו — "וית 
םילימב אטבמה א ןה ח"בש בותכ אצמנ אל 
תא הפפאש ,תועמשמה רסוח תשוחת תא 

לש אקווד ואל ;דגאב לש ותעד יהוז .דיעה 
לע רבדמ ןונגע ןיא הדימ התואב .ןונגע 
אמסאטנאפ הייצקייורפ" לעכ הסורהה ריעה 
/'וסרהנש המיענ תודלי תונורכז לש תירוג 
הנאב לש ונובשחל הלוכ תפקזנה הרעה יהוז 
בייחה ךמסימה ךותל הרידחמ ,ןבומכ ,איה 
הילאש ,הנקסמה תא ,רקחמל סיסב שמשל 
קודבי הלא לכ דבלמ .עיגהל רקחמה שקבמ 
הנופ םהילאש ,םישנאה רבחש אצמיו ארוקה 
קוחצב הנוע וניא ,קירה בוחרב רפסמה-ינאה 

.והשלכ קוחצב וא יניצ 

חרכהב ונניא "הנמלא"ה לש ןולמה תיב 
.,"הריבע ירבועל סוניכ תיב" אלא ,תשוב-תיב 
איה !הנמלא ללכ הנניא המצע "הנמלאה"ו 
עודיה לככ ,הלעב םייח 'דו ,"השורג" אקווד 
קפיס היהו ,יסורה יבשב אצמנ ןיידע ,וילע 
,םינטק םיטרפ .ותשאל טג חולשל ודיב 
ימ לש ובל תמושתל םייואר טלחהב לבא 
תל םיכוז ףא ויה יאדווב .תיצמת בתוכש 
הייצקייורפה וחיסה ילמלא ,וזכ בל תמוש 
ותעד תא ישונאה בצמהו תירוגמסאטנאפה 

,ולוכ עטקבש ,רמול ךרוצ ןיא הנאב לש 
,ןושאר ףוגב הביתכה לש הרומיש תודמל 
ץמש ףא שחמתמ אל ,וללגב אקווד ילואו 
ימ .רוקמה לש הריוואה םעטמ ץמשבש 
ןכות לע והשמ ילוא עדיי הז עטק ארקיש 
תעד-לוקיש םושל רשכ היהי אל לבא ,קרפה 
,וניארש יפכ .םייתורפיסה ותוהמו וביט רבדב 

יאב הייוקל היהת קרפה ןכות תא ותעידי םג 
.םיקויד 

,אמגוד יתאבה "תונוגע" הרקמב ומכ 
תילאמיסקאמ קדצ-תיישע םושמ הב שיש 
רשאמ רתוי טעמכ אוה בורק ןאכ .דנאבל 
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דנאב לש תינונגעה האיסידואה 

.שממ לש תיצמתל רפסבש דחא םוקמ לכב 
לושיר ומצעל ריתמ אוה םירחא תומוקמב 
הנה .רתוי ךורע ןיאל םילודג היבוברעו 
םגאה תפש לע ץבור תדמח" :תואמגוד המכ 
הראב לש עובעיבה לוק רבוגו הלוע וינזאבו 
."תוגזמתמ תוילאירהו היסאטנאפה !םירמ לש 
ינונגעה רוקמה לש הזארפדאפה .(66 ימע) 
יספה היצטרפרטניאהו ("םירמ לש הראב") 
ירו היסאטנאפ) הל עיצמ רקבמהש תיגולוכ 
.דחא רבד ויה וליאכ תובברועמ (רכו תוילא 
[תורבקה-תיבב] ןאכ ןנחוי לש ותודידב" :וא 
תועיפומש ךכב המית ןיא !תצחומ איה 
תוריעצ תולותב לש תויצאניצולאה וינפל 
רבודמ .82 ימע) "הלילב ןהירבקמ תולועה 
אפב ארוקה .("םידוד-תפוח"ב ,ןבומכ ,ןאכ 
תמה אוה ןונגעש ,חינהל לולע וז הזאדפר 
לאכ תותמה תולותבה לש ןתעפוהל םחיי 
ילואו ,טלחהב ירשפא ,השעמל .תויצאניצולאה 
תילאיר העפוהב וז העפוה ןיבהל ,יחרכה םג 
לעה ובש ,ירופיס םלוע תרגסמב תילכתב 
ודבספה שוריפה .וילאמ ןבומל בשחנ עבט 
םצמצמ ,ןנחוי הארש תוארמה לש יגולוכיספ 

.ולוכ רופיסה תועמשמ תא שבשמו 

ז 

םייללכה תוחתפתהה יווק ןומיסל יש|^ 
תריציבש תינכתהו םיביטומה לש רתו "^ 
לכ .הטעמ אל הכובמה ןאכ םג — ןונגע 
ומב הלא םיווק ןמסל דנאב הסנמש תמיא 
ינפל ונא םידמוע ,םיבחרו םייללכ םיחנ 
,רפסב יזכרמ קרפ ,לשמל .הרובש תקוש 
םינשב ןונגע תריצי תוחתפתה תא ראתמה 
."סותימל םע-רופיסמ" ארקנ ,1929 — 1913 
,ךכל תופצל יאשר ,הז קרפל עיגמה ,ארוקה 
,תיתונמא תוחתפתה תעירי וינפל שרפיתש 
לעב רופיסל אדירג םע-רופיסמ הליבומה 
לש ושומימל ןושאר יאנת .תויתימ תונוכת 
ונל רבסויש ,אוה הזכ יתוחתפתה ןומיס 
וזיאל תמגדומו תרדגומ ,תררובמ הרוצב 
לע ורבדב ,רבחמה ןווכתמ תיתורפס תוהמ 
ורבדב אוה ןווכתמ קוידב המלו "םע-רופיס" 
ידי-לע אלמתמ וניא הז יאנת ךא .סותימ לע 
תיתורפס הרדגה ולצא שפחת אוושל .דנאב 
,תיפרגואיג איה ותרדגה »םעה-דופיס לש 
איהו ,(78 ימע) דבלב תיאידיאו תירוטסיה 
וסמ םניאש םירופיס לולכל טלחהב הייושע 
ירופיסב וינויד !םע-ירופיסכ ולצא םיגו 
טעמכ תוריהבב ,םוקמ-לכמ ,םינייטצמ םעה 
ותוא ונא םיוושמ םא ,םיעוגעג-תררועמ 
לש "תיתימ"ה התוהמ ןיינעב ויתוזימרל 
ףוס תארקל ."זולנ תסנכה" ןוגכ הריצי 

הרהזא לכ אללו ,וז הריציב ךוראה ןוידה 
:תגכ תוללכה דגאב ונילע ץיפקמ ,שארמ 
הכימסה ותוהממ קומחל לוכי וניא ארוקה" 
יולגב השוע ןונגע ,ןכש ,הז יתימ םלוע לש 
גס דבלמ ,טסקטל קינעהל םילודג םיצמאמ 
לש תימדת ,(הרוטסקט) םקרימו ןוט ,תנ 

: בושו .(182 ימע) "תואיצמ 
רואיתה ,תיפארואיגה תויטנתואל תונמאנה 

קמה ילעב תמישר ,ימונוקא-ויצוסה חתמה לש 
םייוליגה לע רובידה תבחרה ,םינושה תועוצ 

,ןוזמה ירואית ,תדה תורדרדתה לש םינושה 
לכ — רולקלופה תודוסי לש תבחרנה הרדחהה 
סותימ אורקל ןונגע לש ונויסנמ קלח םה הלא 
עצמאב היצילאנ לש תואיצמ תימדת ,יתורפס 

.(183 ימע) ט"יה האמה תליחתב וא 
ןיבהל חילצמ ינניא ןפואו םינפ םושב 
םלוע" לע וירבדב דנאב ןאכ ןווכתמ המל 
ברה לכ יפל .""יתורפס סותימ" לעו "יתימ 
רבדמ אוהש ,הארב הלא םייוניכ םיוולמה םיר 
הבש ,הריצי לעכ "הלכ תסנכה" לע ןאכ 
תילאיר תימדת רוציל לודג ץמאמ השענ 
החנה .תראותמה תירוטסיהה תואיצמה לש 
דקה תא תמייוסמ הכובמב איבהל תבייח וז 
תוללכהה ינפל םידומע האמכש רכוזה ,אר 

:דנאב ןעט ןאכ תוטטוצמה 

תונצבקה תררועמ "רושימל בוקעה היהו"ב 
םזילאירב ןאכ ןיינועמ רבחמהש םושמ ,בועית 
,ךכ הז ןיא "הלכ תסנכה"ב וליאו ,יגולוכיספ 
לש וניינע רקיעמ םזילאירה ןיא ןאכש םושמ 

.(89 ימע) .רבחמה 

ןיבש וז הריתסל חיננ םג םא לבא 
לש וניינע רקיעמ וניא םזילאירהש ,החנהה 
השוע אוהש יפ-לע-ףא ,"הלכ תסנכה"ב ןונגע 
תימדת רוציל םילודג םיצמאמ יולגב ןאכ 
:תדמוע הניעב הדיחה ןיידע ,תואיצמ לש 
הנווכ לע הלא ןיעמ םיצמאמ םידמלמ דציכ 
לש םתלועפ לת "יתורפס סותימ" רוציל 
םאישב םיאצמנה "םייטאופותימ" תוחוכ 
וז הייעב ןיא "טויסו היגלאטסונ"ב ?(184) 

.תרתפנ 

קהב ןאיבהל ןתינש ,תופסונה תואמגודה 
,ןהמ תחא קר איבא .רתויב תובורמ ,הז רש 
דחא תא דנאב האור ,רבתסמכ ,הבש םושמ 

תה וק ןומיסב רתויב םיריהזמה ויגשיהמ 
פסה "תויססב1אהו תונורשכה" לש םתוחפ 
אוה רזוח הילעש ,החנהה .ןונגע לש םייתור 

שמב 'סותימ, גשומל אוה ןווכתמ ןכ םא אלא " 
רופיס ,הלילע :הטושפה תילטוטסיראה ותועמ 
שומישה המ םשל הזכ הדקמב לבא !השעמ 

?ותועמשמ תא הנישש גשומב 
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ןורימ ןד 

איה ,םימעפ תורשע המכ יאדווב בר ףקותב 
יהל ולחהש ,"םישעמה רפס" ירופיס םעש 
עיפוה אל ,תומדקומה םישולשה תונשב בתכ 
דגאב .ןונגע תריציב שדח טנמלא םוש 
,תלבוקמה הרבסה תא םיידי יתשב החוד 
ינחור רבשמ לח םישולשה תונש תישארבש 
םירופיס דילוהש אוהו ,ןונגע לצא קומע 
רה ."ןורחאה סובוטבאה"כו "המילש תפ"כ 
תפוקתב דוחיב ,ותוריעצב דבכש ,איה הייא 
םיעיפומ םהבש ,םירופיס ןונגע בתכ ,ולש ופי 
."םישעמה רפס" לש הריוואהו םיביטומה 
אמש ,ומצע תא לאוש וניא דנאב ,םנמא 
יטומ לש תרבגומהו תשדוחמה םתעפוה םג 
דוהו םירוענה יבתכב ועיפוהש הריוואו םיב 

ידכ םהב שי ,טעמכ הנש םירשע ךשמב וקח 
,וגל ןיינמ ןכש ,ינחור רבשמ לע דמלל 
,טנמלא תעפוה םע קר ללוחתמ רבשמש 
תיתוגמאה העדותב ןכל םדוק םייק היה אלש 
תחה אקוודש רשפא ,אברדא ורקיעו ללכ 
תכשוממה הקחדהה ירחא תשדוחמה תוצרפ 
םילוקיש .רבשמל רתוי הנמאנ תודע איה 
"הליג" אוה הנאב תא םיקיסעמ םניא הלאכ 
ירופיסב "םישעמה רפס" דש םיביטומה תא 

תורשפא תא .היינמה הרתפנ ויבגלו ,ופי 
איצומ" טושפ אוה םישולשה תונשב רבשמה 
ול רורב רבדהו ,(27 ימע) "ןובשחה ןמ 
ןובשחה ןמ וז האצוה הגומ אוהש דע ,ךכ-לכ 
תאש ,ותחנהל םיירקיעה םיכומיסה דחאכ 
ךרוצ ןיא ןונגע לש "תיתוברתה היפארגויב"ה 

.1931 תנש ירחא ךישמהל 

.ןאכ וגל רקיע םה הלא םילוקיש אל לבא 
"תילגת"ה ףוגב קמעתמו ארוקה ךלוהש לככ 
תיתרוקיבה החנהה ףוגב ונייה !דגאב לש 
וירופיסב םירשבתמ "םישעמה רפס" ירופיסש 
תישענו וז תכלוה ,הנגע לש םימדקומה 
םישמשמ םיחנומ ינש .רתויו רתוי תקפקופמ 
.דישחמ תוריהז רסוחב דגאב לצא ןאכ 
"יאקפאק"ו "יתוג" םיחנומל איה יתנווכ 
 (Kafkaesque). וברע ,ינמודמכ ,תררוש ןאכ
:וזכהאוושמ ןיעמ. רצוי דנאב .תטלחומ היב 
םה ןכלו ,"םייתוג" םה םימדקומה םירופיסה 
לש הרישי העפשה ילב) "םייאקפאק" 
קפאק" םה םירחואמה םירופיסה .(אקפאק 
הבריק ,תוחפל ,וא תוהז — ןאכמ ."םייא 
ןונגע לש םדקומה ידייה רופיסה .הבר 
.יתוג רופיס קפס אלל ,אוה "ץנאט ןטיוט" 
לש תויסאלקה תונוכתה לכ וב תולגתמ 
רוביגה לבקמ רדוק ףרוח םויב :רנא'זה 
איה התמיתחש תבחר תנחתל הנמזה 
םע שגפנ אוה הנחתב ."תוומה-לוחמ" 

ודידימ בתכמ ודיל הריבעמה ,םיאפר חור 
שגפנש ובתכמב רפסמ הז .תמה ררושמה 

שמשמ רופיסה עקרב ."יחצנה ידוהיה" םע 
רכו תוקחוצ תוביצמ ובש ,תורבק-תיב םג 
:"יאקפאק" רופיס והז דנאב יבגל לבא .רכו 
הכ איה" ,ןעוט אוה ,"תירופיסה תרגסמה" 
םינש שש הזו) תיאקפאק הכ ,העיתפמ 
פאק לש ןושארה יתורפסה ומוסריפ ינפל 
לכ המב ,הלאשה תלאשנ .(52 ימע) "...(אק 
המ רוכזל הז רשקהב יאדכ ו "יאקפק הכ" הז 
ארפה הלוכסאה לא אקפאק לש וסחי היה 
וז ,ט"יה האמה ףוס לש "תיתוג"ה תיאג 
דורב .קניריימ באטסוג דמע השארבש 
היסנמיגה ימיב אקפאק הסינ דציכ רפסמ 
תחמ ותוא אפרל ,רענ ודועב ,םהלש 
רמא ,"קניריימ ליבשב" .קניריימל ותובהל 
תא טטיצ דורב ."יאנפ יל ןיא" ,אקפאק 
"לוגסה תוומה"מ רתויב םימישרמה םיעטקה 
.*ומטוח תא םקיע אקפאקו ,קניריימ לש 
ארקמל םג ומטוח תא םקעמ ילוא היה אקפאק 
ותוהמב בורקה ,ןונגע לש "ץנאט ןטיוט" 
בורק אוהשמ רתוי הברה קניריימ תלוכסאל 
לכ ךשמב לחב אקפאק ."יאקפאק" והשמל 
יתוגה רופיסה לש םילבוקמה םירזיבאב וייח 
לש תדחוימה תיטויסה הריוואה תא רציו 
ויס םירשקה תעיבק ךותמ רקיעב ,וירופיס 
םיימוימויה תולועפהו םימצעה ויב םייט 
ירופיס תא ראתל רתומש הדימב .רתויב 
הארנ יניעבו) "םייאקפאק"כ "םישעמה רפס" 
םושמ הז ירה ,(רתויב קפקופמ הזכ רואית 
תרצונ ,םהבש םיבוטב רמולכ ,םהב םגש 
יבאל הקיז לכ אלב תוהלב םולח תריווא 
ךכ .תיתוגה הרואפתה לש םיינועבצה םירז 
ותוואגש יתוחתפתהה יוהיזה ןיינב לכ לפונ 
ריעצה ןונגע .ךכ-לכ הלודג וילע דנאב לש 
םיאפר תוחור יאלמ ,םייתוג םירופיס בתכ 
םירופיסש םשכ שממ ,םד-ימתכו ןימלע-יתבו 
ץרפ ידי-לע הפוקת התואב ובתכנ הלאכ 
אוה .(לשמל ,רתסנ דעד) וידימלתמ םיברו 
,טלוב יתוג דוסי םהב ןיאש םירופיס םג בתכ 
דגכ םתוא ןייצל שקעתמ דנאבש יפ-לע-ףא 
ימע האר ."תונוגע" ,לשמל) אקווד םיית 
תכרעמ לכש ,הז רופיס ןתינ המב .63 — 57 
ירופיסה חסונה תורמל ,תרבתסמ ובש םיסחיה 
ולוכיספ םיישונא םיסחי תרגסמב ,יממעה 
?יתוג רופיסכ ןייוצמ תויהל ,םיילאיר-מייג 

םע תאצוה ,אקפאק ץנארפ :דורב ונכמ האר * 
טאטיצה םגרות ןאכ .53 'ע ,ו"טשת ,דבוע 

.תצקמב הנוש הרוצב 
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דנאב לש תינונגעה האיסידואה 

ירזיבא לכמו ,תירבאקאמ הריווא ןאכ ןיא 
אלא ןאכ אצמת אל תיתורפסה ,"הקיתוג"ה 
ברה לע תודגא תוכלהמש ,םויסב הרעה 
יבגל לבא .והותה-מלועב בבוס אוהש ,ןקזה 
המולבל לשריה הפצמ הבש הניצסה םג דגאב 

רופיס"ב לזמ אביקע לש ותיב חתפ לע 
.(251 ימע האר ."תיתוג" הניצס איה ,"טושפ 
םניאש הלא ומכ ,םייתוגה םירופיסה 
עמה רפס" ירופיסמ בר ינוש םינוש ,םייתוג 

טלחומ קוחירב ,בורל ,םינייטצמה ,"םיש 
שגפנשכ ,ןאכ .לבוקמה יתוגה טאראפאהמ 
,לכייא קחצי ליכשמה םע רפסמה "ינא"ה 
ןיא ,ןכל םדוק הנש םישולשו האמ רטפנש 
הארמ אלא "תוומה לוחמ"ל ותוא ןימזמ הלה 
השקומ קוספל קוחד שוריפ הזיא ול 
ודיצמ רפסמה-"ינא"ה וליאו ,עושהי רפסבש 
שמה ידיב הלע אלש לע וחיש-ןבב טנוס 
חרוט אוהו ,רורפגכ האנ הלמ שדחל םיליכ 
,וז הלימ לע לכייא רזח רשאכש ,רפסל 
תיבל") ואווב אלו דויב ,רירפג התוא אטיב 
רב רפסמה-"ינא"ה ןאכ ךלהמשכ .("אבא 
("ןורחאה םובוטבאה") תמה ובס םע תובוח 
,("בתכמה") תמה ןיילק הילדג רמ םע וא 
ןהיטרפב תוארנה תוחיש םהיניב תולהנתמ 
יסה תרגסמב ןתורז םושמ קדו ,תוימוימוי 
ןיילק .תויטויס םושמ ןהב שי תיללכה תירופ 
תמוקתל ותמורתב ראפתהל ךישממ תמה 
,וייחב השעש יפכ שממ ,השדחה םילשורי 
אוצמל יחה ורכנל עייסל הסנמ בסה וליאו 
תרחואמה הלילהדועשב ותוא עיסיש סובוטוא 

אוה ןאב יטויסה ןמוניפה .קחורמה ותיבל 
םירופיסה יגוס ינשב ,םנמא .ןיטולחל הנוש 
לש תיתביסה תויקוחה ןמ רפסמה הטוס 
הניא וז הדבוע לבא ,"תימוימוי"ה תואיצמה 
.קיפסמ יתורפס ףתושמ הנכמ שמשל הלוכי 
ילש ףתושמ הנכמ תנייצמ איה ,רתויה לכל 
םיאצומ ונא ןיאש המ לע הרומ ,ונייה ז יל 
ןביט תא ןמסל ידכ הב ןיא ךא !םירופיסב 
.לעופב םירופיסב תורצונה תויואיצמה לש 
םירופיסה יגוס ינשבש הדבועה םג ,ןכ ומב 
תדמלמ הניא ,הלחמב וא תוומב דפסמה קסוע 
ןתינ הלא ןיעמ םייוהיז יפ לע .םולכ אלו 

.רבד לכ טעמכ רבחל 

ןוגכ םירופיס םג םיקסוע הלחמבו תוומב 
ימל בוקעה היהו" ,"חדינה" ,"הימי ימדב" 
ךרוצ האור וניא דגאב ףאש ,רכו רכו "רוש 
."םישעמה רפס" ירופיס םע םתוא רשקל 
קסוע דציכ ,ןבומכ ,איה תערכמה הלאשה 
,םינושה םירופיסב הלחמב וא תוומב ןונגע 
הראב" ,"ץנאט ןטיוט"בש עובקל םיאשר ונאו 

םהב קסוע אוה "םיתמ יחבז"ו "םירמ לש 
הניחבמ םג תיתוהמ הניחבמ םג הנוש הרוצב 

לע" ,"אפורה לא"ב הלגתמה וזמ תיכרע 
תורשבתהה יוליג ."םינפל םינפה" וא "הדותה 
יסב "םישעמה רפס" ירופיס לש תמדקומה 
אהיש תחת ,ןונגע לש ופי-תפוקת ירופ 
דמע הנבהל המורת םושמ הנאב תנעטכ,וב 
דיעמ וניא ,רצויה תוחתפתה לש רתוי .רק 
ןיחבהל רקבמה דצמ תלוכי רסוח לע אלא 

.ןרקיעמ תולדבנ תויתורפס תועפות ןיב 

ח 

תא הרצקב קודבל ,אופיא ,ונל רתו 
לש היינשה תיזכרמה הדמויה תושממ®0 

,"היגלאטסונ ו טויס" 
רזוח ףאו ,ורפס תחיתפב עבוק דנאב 
תמועלש ,רפסה ףוגב תופוכת ךכ לע זירכמו 
יציב םיזכרתמה" ןונגע לש םירחא םירקבמ 
יפ-לע אלא ,תונמא תריצי תרותב אל ותר 
הפוריא תוברת לש תויללכ תויעב המכ 
אוה שגיי ,(ix) "הב יוטיב ידיל תואבה 
התוא ןחביו תיתונמא הריצי לאכ הילא 
עקר לע .םייטיתסא הדימ-ינק יפל רקיעב 
,ףוצר ברק דפסה ךרואל אוה להנמ הז 
םשארבו ,ןונגע ירקבממ המכ םע ,יומסו יולג 

.לייווצרוק .ב 
.הז ברק יטרפל ןאכ סנכיהל יתעדב ןיא 
דחא ףוליס לע ריעהל ,תאז לכב ,יוארה ןמ 
לע לייווצרוק ירבד .וכרא לכל וב רבועה 
,םייוסח םניא ,רחא רקבמ לכ ירבדכ ,ןונגע 
לשב םתוחדל תיאשר וז .תרוקיבה ןמ ,ןבומכ 
יאנתב ,היניע תואר יפל םקלחב וא םתומ 
,תיניינעה תקולחמה ךרדב תאז השעתש 
הז יאנתב דמוע דנאב .תחכומהו תיטירקנוקה 
ותוגייתסה תא קמנמ אוה .יקלח ןפואב קר 
ונא םילוכי םהבו — םיטרפב לייווצרוקמ 
ףקות יפל ,ןתוחדל וא תויוגייתסהה תא לבקל 
תויללכה ויתונעט תא לבא — » ןתחכוה 
יתלב תוללכהב עימשמ אוה ודגנכ תויתוהמהו 

לש ופוסב לבא הרפמ תרוקיב") תויטידקנוק 
דסמ תויביטסגוס תוקימחבו ,("תינסרה רבד 

,דנאב םע ,לשמל ,םיכסמ ינא ימצעלשכ * 

היהו" לש תויגארטה תשגדהב■ זירפה לייווצרוקש 
הדימב בשחתה אלש םושמ ,"רושימל בוקעה 
ןכ .םויסה קרפ לש תסייפמה תועמשמב תקפסמ 
למסל דנאב ןתנש שדחה שוריפל ינא םיכסמ 
לש הזל תיבטוק דגונמ שוריפ !"המלשה תפ"ה 
ינניא תקולחמב םידחא םיבר םיטרפב .לייווצרוק 

.דנאב םע םיעד-פימת 
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ןורימ ןד 

,םיטפשמ המכ ,לשמה ,הגה .םינוש םיג 
:"הנה דע" רופיסב ןוידה חתפב םיעיפומה 

לעב ורמאמ תובקעב םכלוהב ,םירקבמה בור 
רשקהב .ןוימדה-לעב םגרתל שי ילואו) ףועמה 
קפס !יטנלאוויבמא אוה imaginative ראותה הז 
םיסחייתמ ,לייווצרוק לש (.מ .ד .יאנג קפס חבש 
הירוטסיה לש ךמסימ היה וליאכ ,המודמכ ,רופיסל 
,םנמא .תונמא תריצי רשאמ רתוי תיתוברת 

ןונגע לש ויתוריצי בור ןכו "הנה דע/' תניחב 
לש םירישי-יתלב רוא-ירדבשמכ וא דוא-יריזחמכ 

.דמימ תוריציל הפיסומ ןמזה-ןב יתוברתה ףונה 
ותכרעהבו תוריציה תואירקב ונלש ונכרד לבא 
ןוימד לש רצות ןהש ,החנהה לע ססבתהל תבייח 
אוה "הנה דע" יתוברת ךמסמכ .בכרומ יתורפס 
השעמ אוהש ינפמ ,קוידב העטמ תאז םעו םיסקמ 

.(347 — 346 ימע) ה'זאטרופר אלו תרופיס 
לע הלא םירבדמ דומלל םילוכי ונא ,דמ 
ךא ?רישי חרואב לייווצדוק לש ורמאמ 
.חבש-רבד ,הרואכל !"ףועמ-בר" אוהש תאז 
הרורב הרוצבו םהמ עמתשמ ,תאז לכב ,המ 
תמ לייווצרוקש (1 םהמ עמתשמ ?רתויב 
ירוטסיה-יתוברת ךמסמ לאכ רופיסה לא סחיי 
וניא אוהש (2 .תונמא תריצי רשאמ רתוי 
רצות ןונגע לש םירחא םירופיסבו וב האור 
שפחמ אוהש (3 .בכרומ יתורפס ןוימד לש 
אל ,ה'זאטרופר לש תירוטסיה תמא רופיסב 
חכומ וניא הז לכ .תרופיס השעמ לש 
.רקיעו ללכ רופיסב דנאב לש ונויד ךשמהב 
שה תדימ לע לייווצרוק םע חכוותמ דנאב 
לעו "הנה דע" לש תילאדוטקורטסה תומל 
לבא ,וב םימייוסמ םיביטומ לש םתויזכרמ 
אל לייווצרוקש ,חיכומ אוה ןיא םוקמ םושב 

.תונמא-תריצי לאכ רופיסה לא סחייתה 

םג אלא ,דגאב לש ורפס יפל קר אל 
ונלצא םיבתכנה םירחא םיבר םירבד יפל 
תועמשמב ןויד לכש ,חינהל ונא םיבייח ,םויה 
ירופיסב רצונה םלועה לש תינחורה-תיאדיאה 
וליאכ חרכהב הריציה לא סחייתמ ןונגע 
תקזחב ונניא אליממו ,"טנמוקוד" ,דתיה 
,וזכ תרוקיב .תיטיתסא תיתורפס תרוקיב 
וצ"ו "תילאוטסקט" דימת איה ,ןיבהל ונילע 
,המודמכ ,ואצי רבכש םילימ יתש ,"תינד 
ושענו םייביטקייבוא םיחנומ לש תרגסמממ 
,"בוט" אוהש המ לכ לש םימעמועמ םילמסל 
החנה יהוז .תרוקיבב "יעדמ" וא "יגרד,;ג" 
וד" לאכ הריציל תסחייתמ תרוקיב .תיעטומ 
רשאכ קרו ךא,ירוטסיה וא יתוברת "טנמוק 
החכוה תרותב הב שמתשהל הסנמ איה 
תויוחתפתה רבד לע תמייוסמ הזיתופיהל 
הסנמ רשאכ ונייה !תויתוברת וא תוירוטסיה 

.הל-ץוחמ אוהש רבד לע הנממ דומלל איה 
.השועה .ללכ ילילש וניא ,ומצעלשכ ,הזו) 
הריציל םחייתמ אוהש הרכהב הלגמ ונניא ןכ 
..(תרופיס השעמ לאכ אלו ה'זאטרופר לאכ 
תויועמשמה רוריבב תרוקיבה תקסוע דוע לכ 
טאה הריציה ךותמ תועמתשמה תוינחורה 
יבה םוחתב תראשנ איה ירה ,המצע תיתונ 

.תיתוגמאה תרוק 

לייווצרוק לש ותשיג לע קולחל ןתינ 
םייוליג הב אוצמל ,םידחא םידדצמ ןונגעל 
.םיטרפב תויועט םג וא תידדצ-דח הסיפת לש 
,ןועטל ןיא ןפואו םינפ םושב ךא ,םינוש 
טנמוקוד" לאכ וז הריצי לא תסחייתמ איהש 
.תריציבש ,החנהה .רקיעב "ירוטסיה-יתוברת 
תדמוע ,ימעפ-דח יתונמא םלוע רצונ ןונגע 
לכב התוא תסנרפמו וז תרוקיב לש הדוסיב 
ידיאה-חוינחורה תויועמשמה תא .הייוליג 
,ןונגע תוריציב לייווצרוק הלגמש ,תויא 
.םיפוריצבכ ןהב תובשחתהה ךותמ דמול אוה 
יג ךדיאמ .םייתונמא םיירופיסרכייביטאוטיס 
,תרוקיבב תוארל ןיא ןפואו םינפ םושב ,אס 
הדימעמו תיתונמאה הריציה תא תמצמצמה 

,דבלב הלש םיינכטה םיטנמלאה לע התוא 
ןיאש הדימב .תיטיתסא-תיתונמא תרוקיב 
.הליבומ הריציה לש םיינכטה תודוסיה תקידב 
,איהש ,הלש תילאטוטה תועמשמה תסיפתל 
.,תינחורו תיאידיא תועמשמ םג ,ראשה ןיב 
תיטילאנא הקינכטב ליגרת תניחב יהירה 
.,(רקיעו ללכ לוספ וניא ומצעלשכ הז םגו) 
והומכ תורפסה תרוקיב ןיבל וניב רשקהש 
ןיבל תו'גיפראה תניגנב ןומיאה ןיבש רשקכ 

.ןבוהטב לש הטאנוסה תעמשה 
התוהמ תא שרפל ,אופא ,אצוי דנאב 
אלו "תונמא תריצי"כ ןונגע תריצי לש 
ךותמ "תיתוברת הירוטסיה לש ךמסמ"כ 
לובמ ףאו תמצמוצמ תיתרוקיב אצומ תדוקנ 
וז ותאיציבש ינוריאה דצה .ידמל תלב 
תה לכ םעש םיחכונ ונאשכ ,ןיעל הלגתמ 
לכ ךרואל לעופ אוה לייווצרוק לע ויתופק 
קש תוגשההו םיגשומה תרגסמ ךותב ורפס 
בורק אוה ויתונקסמ בורבו ,הז רקבמ עב 
למב .ומצעל המדמ אוהשמ רתוי הברה ול 
.תובורק םיתעל אוה הדוי לייווצרוקב ותמח 
וירבד לא חלשיהל תונתינ ויהש ,תוארטסילב 

"אוה אקוודש ,ותזרכהב שי ,ךכל ףסונ .אוה 
לש התוהמ רוריבל רסמתי ,הז ורפסבו 
תירופיס תבשחמ-תכאלמכ ןונגע תריצי 
■ימוק ןורוויע לש יוליג םושמ ,תינושל 
הביתכה לש תידוסיה הלבגימה יבגל טעמכ 
..תירבעה ןושלל םיקקזנ םניאש םיארוקל 
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דנאב לש תינונגעה האיסידואה 

דנאב תא האיבמ וז ,דלבגיממ תומלעתהה, 
עדוי ארוקה ןיא םהבש ,םיבצמל םעפ אל 
שפחי וא הטושפכ ותרקיב תא לבקי םא. 
האור דנאב ,לשמל .הצלה לש תונווכ הב 
טרופמ חותינל םידומע 10 שידקהל ךרוצ 
ךותמ תורצק תוקספ 5 לש לפלופמו 
—137 ימע) "הלכ תסנכה" לש ןושארה קרפה 
רגרת שמשמ הז חותינל םיסב תרותב .(146 
האוד ומצע דנאבש ,קסאל לש ילגנאה ומ 
.(138 ימע) יתורפסה וכרעמ גייתסהל ךרוצ 
רבדל ששוח אוה ןיא וז תוגייתסה תורמל 
,לשמל ,(ותוניצרב תמאב) תוניצרב ןאב 
תוזרוחמה םילימה לש לילצה תועמשמ לע 
 none-done (143 ימע)תולעהל ןתינה 1
לש רתוי תיקסטורג הרוטאקידאק תעדה לע 
ןוידה יעטקב םג לבא "?ילאוטסקט" חותינ 
דנאב ןיא םהבש ,םיכוראה "םייטיתסא"ה 
סיתב ךכ-לכ עשעשמ ליגרת ויארוקל שיגמ 
תא הנודינה הלבגימה הדימעמ ,יתרוקיב לוכ 
קפס יניצר-קפס רואב הז םוחתב וישעמ לכ 
תא לבקא אל םא ,אופיא ,יל חלוסי .ךחוגמ 
הבר תוניצרב הז ןיינעב דנאב לש ותרמוי 
םיקרפ ישאר ןהש תורעהב קפתסאו ידמ 

:דבלב 

ןונגס 

לש הקינכטל אל ןאכ דיעהל ינוצר 
לאטסונו טויס"בש "ינונגע"ה ןונגסה חותינ 
דוקה םיקרפב הייד רבכ המגדוה וז) "היג 
.רבחמה לש ןונגסה גשומ םצעל אלא ,(םימ 
ימל בוקעה היהו"ב תדל אב אוהשכ 
ןתינ הבש הריציל ויניעב בשחנה ,"רוש 
געה ןונגסה לש ןושארה קהבומה שוביגה" 
דנאב הטוס ,(91) "וב תועטל ןיאש ינונ 
ןוידל דומעכ שידקמו ולש היגולונורכה ךרדמ 
יללכה ןוידה והז) ןונגע לש ונונגסב יללכ 
הז דומעמ .(ולוכ רפסב וז היגוסב ידיחיה 
ספוטב יושע ןונגע לש ונונגסש ,םידמל ונא 
םינשה תואמ עברא לש "תינברה תירבעה" 
ורביד ןהב תוצראב החתופש וז ,תונורחאה 
סב אוצמל ןתינש וז ןיעמ ,שידיי םידוהיה 
רפס" ,רבונאדיק לש "רשיה בק" ןוגכ םידפ 
רישעמו ץיווורוה סחנפ והילא לש "תירבה 
,ןבומכ ,תאז לכ .באלצרבמ ןמחנ לש וית 
אופיא ,רבתסמ .ןהשלכ החכוהו המגדה אלל 
םירקבמ המכו המכ יבגל ומכ דנאב יבגלש 
יוהיזל ךרדה ,םיקיתווה ןמ אקווד םיירבע 
תורוקמה ףושיח ךרד אוה רפוס לש ונונגס 
םילמה רצוא לשו ריבחתה לש םיירוטסיהה 
יוהיז ךרד .(רכו שרדמ ,הנשמ ,ארקמ) 

רוריבב טלחומ לובליבל האיבה רבכ וז 
רכומ ילדנמ ומכ םירפוס לש םנונגס 
םיינושל תודוסי יוהיז ןיאש קר אל .םירפס 
,ירקיע אקווד ואלו ,ןטק קלח אלא הלא 
םגש אלא ,רפוס לש ונונגס תוהמ רוריבב 
לוכי יוהיזה ןיא הזה יקלחה ודיקפת תא 
ינוקה והמ לאשי ההזמה רקוחהש ילב אלמל 
וא עטקה ץבושמ וכותבש ,ינחורה טסקט 
.רחא וא הז רוקמ לש וחורב יושעה יוטיבה 
דנאב ונתוא ריזחמ ולש ןונגסה גשומב 
הבשחמה לש רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל 
םישימח לש תירבעה תרוקיבב תיטסיליטסה 
רשאכש אוה אילפמ אל .תונורחאה הגשה 
ןיב לדבהה לע תוהתל ,לשמל ,אב אוה 
,וירבדל ,ובש ,"הלכ תסננה"ב תרגסמה רופיס 
"הריטאסה לש התצמוח" תא ןונגיסה אלמ 
בש ,םיבלושמה םירופיסה ןיבל ,י (142 ימע) 
יטס רישכמ םוש ול אצמנ אל ,ךכ הז ןיא םד 
תניחבמ .הז לדבה שיחמי ותרזעבש ,יטסיל 
תרגסמב ןונגיסה ,תירוטסיהה הבכרהה יכרד 
יוהיז .ןונגיס ותוא אוה תעלבומה ירופיסבו 
בשחיהל לוכי וניא הנגע לש ונונגיס תורוקמ 
.הז ןונגיס לש ותוהמ יוהיזל םינפ םושב 

ןויפ יא 

ןונגע לש וירוביגב דנאב ןד ללכ ךרדב 
אוה :תיטנזנצר תרוקיבב לבוקמה חסונב 
ףיסומ ,םהירופיסמ תצקמ רפסמ ,םתוא ראתמ 
ידו ,תורחא וא ולא תויטסיגולוכיספ תוללכה 
תדל ,םוקמ לכמ ,אוה הסנמשכ .ךכב ול 
,ןונגע לצא תיפיאה לש תיתונמאה הקינכטב 
,לשמל .תוהק לש העיתפמ הדימ אוה הלגמ 
החנהה לע בר ןוחטיבבו ףקותב רזוח אוה 
אוה ,"םושלש לומת" רוביג ,רמוק קחציש 
לע לבקתי אל רשא רבד ."החוטש תומד" 
ורפסב םעפ-יא ץיצהש ימ לכ לש ותעד 
,"ןאמורב תוניחב" ,רטסרופ .מ.א לש עודיה 
דטסרופ רידגמ ,עודיכ !הז גשומ עבקנ ובש 
תויומד ןתוא ,תרופיסב "תוחוטש תויומד"כ 
סידוגילא-יצחה "םיגזמ"ה לש ןהיאצאצ ןהש 
הוטב ןתוצמל ןתינש !המארדה לש םייט 
(רכו תונצמק ,תועיבצ) תחא הנובתב ןתד 
עא אל םלועל" ןוגכ ,דחא טפשמב םג וא 
רבוקימ תרמ לש "!דבוקימ דמ תא בוז 

.רתויב תקפקופמ יל תיארנ המצעלשכ וז החנה * 
חותינה יפ לע הלבקל ןיאש רורב .ןפוא לכב 

.הז ןיינעב דנאב לש םיגדמה 

 197

This content downloaded from 109.65.135.39 on Sun, 25 Mar 2018 08:45:12 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןורימ ןד 

ולא תויומד לש ןנמיס ."דליפדפוק דוד"ב 
תוחתפתמ ןה ןיאו תונתשמ ןה ןיאש ,אוה 
ראתל תעדה לע הלעיה .ןאמורה לכ ךרואל 
רופיסה לכ ךרואל ןותנה ,רמוק קחצי תא 
?"החוטש תומד"כ ,קסופ יתלב ימינפ יונישב 
גשומבש ,םוקמ לכמ ,רבתסמ הרהמ דע 
ורפא תומדל דנאב תוכתמ "החוטש תומד" 
לובלב ןאכ שי .ינוניב םדא לש תומד ,תיר 
פ!ד תוהמל ןויפיא לש הקינכט ןיב טלחומ 
שבתשמ ךכ ךותמ .רוביגה לש תיגולוכיס 
קחצי .דנאב לש "םושלש לומת" חותינ לכ 
טעמכ ,יללכ גיצנל "ותוחיטש" חוכב ךפהנ 
רורב ירה) היינשה היילעה רוד לש ,ימתס 
אוה ,אברדא .הז רוד לש וגיצנ אוה ןיאש 
ץולח"ל השענ אוה .(ול רזומ רודהו ,רודל דז 
םג ןייוצמ ותיא דחיש יפ-לע-ףא ,"יסופיטה 
יט ץולח"כ ,טלחומה וכפה ,ץיבוניבד הידידי 
הלעתמ דנאב .(443 ,419 ימע האר) "יסופ 
אקוודש ,הנקסמל עיגמ אוהשכ ומצעל לעמ 
צי "ןווכמב-החוטשה תומדה" לש הירואיתב 
יספה םזילאיר"ה טלבתמ (421) רמוק קח 
יגולוכיספ םזילאיר .(441) ןונגע לש "יגולוכ 

.ירתסד יתרת םה "החוטש תומד"ו 

. םיביטומ 

,ןונגע לש םיביטומב קוסעל הברמ דנאב 
הנומ אוה .םילודגה םינאמורב וינוידב דוהיב 
יארמ ארוקה לע ףיערמו דחאל דחא םתוא 
וידב ארוקהש אלא ,וירבד סוסיבל תומוקמ 
ןווכתמ המל ןיבהל הרהמ-דע לדח הלא םינ 
המגוד תרותב איבא .ביטומ גשומב רבחמה 
לומת"ב דנאב הלגמש םיביטומה תמישר תא 
,הטרחו אטח ,תויתביס ,תד :הרדסכ "םושלש 

,בלככ םדאה ,בלכ ,רודה ,ןוקיתו הבושת 
םינתינ עודמ .החפשמה ,עקרקה ,עבצ ,ףוריט 
ביטומ ומיביטומכ םיראותמ תויהל הלא לכ 
מ,ד הביס וא ןייצל יושע תיתורפס הריציב 
תיגולוכיספ וא תיתלילע תוחתפתהל העינ 
תמ דנאב ןיא יאדווב הז ןבומל) תמייוסמ 
רהה ,יביטאוטיס וא ,ילולימ ףוריצ וא ,(ןווכ 
םגד ןיעמל השענהו תופוכת הריציב רז 
ואב דגאב ,יאדווב ,ןווכתמ הז ןבומל) עובק 
דציכ ןיבהל שוריפב ןתינ ךכ .(יללכ הר 
לע יופיחה) עבצה למס וא בלכה השענ 
ידי-לע ."םושלש לומת"ב ביטומל (רועיכה 
יסב יופיחו העיבצ ישעמ וא םיבלכ בוליש 
ןונגע רצוי רופיסה ךרואל תונוש תויצאוט 
תתל רשפאש רכיה-רב ילמס-יביטאוטיס םגד 
המ ךא .תונוש תויועמשממ תודעמשמ ול 
ןווכתמ םאה "?תויתביס" וא "?תד" רבדב 

יביטאוטיס וא ילולימ ףוריצ הזיאל דנאב 
ו והשלכ יתד טנמומ שחמתמ ובש ,רזוח 
ןפואב קסוע אוה "תד" ביטומב ןדה קרפב 
לש תיתדה תועמשמב רתויב יללכו טשפומ 
"תויתביס"ב קסועה קרפב .דמוק קחצי ייח 
לומת"ב שנועהו-רכשה תלאשב ןד אוה 
הזיאב העיפומ איהש יפכ אל ,"םושלש 
איהש יפכ אלא ,רופיסה ףוגב רזוח םגד 
.וללכב רופיסה ןמ יאידיא חרואב תעמתשמ 
ןיבל דגאב לצא םיביטומב ןויד ןיב המ 

?הריציב יללכ יאידיא ןויד 

הנבימ 

ימה עבקנ הנאב ןעוט ,"םושלש לומת"ב 
קחצי) רוביגה לש יפואה ידי-לע אל הנב 
,הלילעה ידי-לע אל םגו ("החוטש תומד" אוה 
אל .(421 ימע) .םיביטומה ידי-לע אלא 
לש יללכה לפרעבש ,אופיא אוה הימתמ 
וביט דוריב םג עקוש "םיביטומ"ה רוריב 
ללכל תינייפוא וז העיקש לבא .הנבימה לש 
,ןונגע לש םילודגה םינאמורה ינבימב ןוידה 
ילע" אוה הנבימה הבש "הלכ תסנכה"ב םג 
."ןולל הטנ חרוא"ב םגו הנאב יפל ,"יתל 
ומדה ידי-לע ,לוכיבכ ,ךרדומ הנבימה ובש 
אוהש הנאב רובסשכש ,איה תמאה .תוי 

תסנכה" לש יתלילעה הנבימה תא ראתמ 
רפסה ןכות תא רפסמ טושפ אוה ,"הלכ 
לש הנבימב קסוע אוהשכ ;לודג טוריפב 
לש ןויפיאל רסמתמ אוה ,"ןולל הטנ חרוא" 
,ןונגע לש ןויפיאה ךרד חותינ אל) תויומד 
צע תויומדה לש יטסיגולוכיספ רואיתל אלא 
דנאבש ונא םישח תוירקמ תוחלבהב קר .(ןמ 
:םיירופיסה םיטנמלאה לולכמ ןוגריאב ןיחבמ 
,יוכו תואידיאה ,םיביטומה ,םילמסה ,הלילעה 
תינוטקטיכרא תויקוח לעב חתפתמ ףוג ךותב 

.ולשמ 

תיביטאדאנ הקינכט 

רקחל דנאב איבה תחא הבושח הנחבה 
יתנווכ ."תירוטיר-ואינ"ה תרוקיבהמ ןונגע 
גע לש ילאנוסרפה "ינא"ה ןיב הנחבהל איה 
יסב תרבדמה הנוסרפה ,רפסמה-"ינא"ל ןונ 
רכל ,ןיטולחל תונוש תויוהמ ןה ולא .וירופ 
תויושע ןהש םיכבוסמה ןילמוגה ירשק תור 
ותעיבתב קדוצ דנאבו ,וז םע וז םייקל 
בשחתנו הז ינוש רוכזנש ,תינשנו תרזוחה 

בה תא הבר הדימב לפרעמ אוה לבא .וב 
הכרעמ לודג קלח הנממ לטונו וז ותנח 
טרפה ןמ — ןהמ המכ הנמא .תונוש םיכרדב 
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דגאב לש תינונגעה האיסידואה 

רואיתב תופוכת העוט דנאב (א :ללכה לא 
,לשמל /'המלש תפ"ב .הנוסרפה לש התוהז 

יבב" איה ותנעט יפל ,"תלעופה הכיספ"ה 
קודא" ,"יסקודותרוא" ידוהי לש וז ,"רוד 
יכ םא .ןוכנ ונניא הז .(190 ימע) "יתרוסמו 
הז רופיסב רבדמה "ינא"ל ול שיש ,רורב 
סחי הז ןיא ,לארשי תרוסמל קומע סחי 
רסמו קודא" ידוהי .רקיעו ללכ יעמשמ-דח 
תרותש ,החנהה תא עימשמ ונניא "יתד 
החנהה םע דחי ,ישונא רוביח איה השמ 

ול ןיאש חוכיומ קלחכ יהולא רוביח איהש 
רבדמ אוה ןיאש יאדובו ,הערכהו קלח וב 
לכה"ש ךכ לע השמ לש ילמסה וגיצנ לא 
הלודג הביטח [הרותה רפס] אוהש םידומ 
יושע אוה ןיא ונייה »"הב אצויכ !יאש 
איה הדותה םוקמ-לכמש ,"הרשפ"ב קפתסהל 
חותינ תא דימעמ דנאב (ב ."הלודג הריצי" 
תינוידיב תומד לש חותינ ןימכ הנוסרפה 
חרוא"ב רפסמה תומד חותינ האר) הליגר 
,(309 — 307 ,290 — 288 ימעב "ןולל הטנ 
,רבדמ-לוק הרקיעב איהש תומד לשכ אלו 
רדיב תרגסמ תלעב תירוטיר היציזופ ונייה 
רפה הוושמש תועמשמה רקיע .הלשמ תינ 
אל הלגתמ הידי לע רסמנה םלועל הנוס 
היפארגויבה יזמרב וא ".ריפוא" תונוכתב 
סחיב ,תרפסמ איה ובש ,ךוט"ב אלא ,הלש 
הלא לע .תואיצמה לא תעבוק איהש ילולימה 
"ןולל הטנ חרוא"ב דמוע דנאב ןיא טעמכ 
דפס" חותינב (ג ."םישעמה רפס"ב ףא וא 
םגיצמ דנאבש םירופיסה ראשו "םישעמה 
פת םילפרעתמ "זחמומה וגא"ה ירופיסכ 
בובריע םושמ הנוסרפה לש התוהמו הדיק 
"ימינפ גולונומ" םע הלש ,גולונומה רובידה 
כז-רופיס וא יודיו"כ םירדגומ םירופיסה) 
רבאב רסמנה ,הצחמל יפארגויבוטבא תונור 
רפס"ב .(186 ימע ,"ימינפה גולונומה תועצ 
לש םיבר םיעטק ,ןבומכ ,שי "םישעמה 
םיעטק ונייה »יומס רוביד לשו ימינפ גולונומ 
ףצר תא ילולימה ףצרה שיחממ םהבש 
אל םיתעל .תרפסמה תומדה לש העדותה 

הירבדש ,המצע לע תומדה הדיעמ תוקוחר 
רטיסב התבשחמב הלעש המ ורסמי התעמ 
רפס"ב רופיס םוש לבא .תמייוסמ היצא 
לש תיללכ תרגסמב ןותנ ונניא "םישעמה 
בש ,רמול ןתינ ללכ ךרדב .ימינפ-גולונומ 
רופיס") "םייטסילאיר"ה םירופיסבו םינאמור 
ימינפה גולונומה אלממ (לשמל ,"טושפ 
רפס"ב אלממ אוהשמ רתוי בושח דיקפת 
הנוסרפה לש הרוביד םצע יוהיז ."םישעמה 
.טלחומ תורצוי-לובלב אוה ימינפ גולונומ םע 

זזונעיפ 

ילאה םילמסה תוכרעמ חונעיפ תשרפב 
ןונגע תריציבש םיירוגילא-יתלבהו םיירוג 
תומוקמב .עובק ןורקיע יפ לע גהונ דנאב ןיא 
,"המלש תפ" רופיסב תידב ,לשמל) םימייוסמ 
רפס" לש םירחאה םירופיסה ןמ המכבו 
לש ץורימה לא ףרטצמ אוה ("םישעמה 
ץרמב ,ול ומדקש םיקהבומה ןונגע ינחנעפ 
השעמ שקבתמ םהבש ,םירחא תומוקמב .בר 
המוד ףאו ,וב קסוע אוה ןיא חונעיפ לש 
תוגייתסה לש תרכינ הדימב סחייתמ אוהש 
תחיתפ ,לשמל ,האר) וב קוסיעה םצעמ 
הכ ןיב .(382 ימע ,"םניעו ודיע"ב ןוידה 
ךרדה תא שפחל ללכ הסנמ דנאב ןיא הכו 
רקחב ךכ-לכ השורדה תיתרוקיבה הזיתגיסל 
אוה ןיא גונייה »ןונגע תריציבש הז דצ 
יושע הבש ךרדה תא תולגל ללכ הסנמ 
,"תיעקרקה ילופכ" םירופיסב םילמסה חונעיפ 
,יוכו "םניעו ןדיע" ,"םינומא תעובש" ןוגכ 
,תוחפל ,וא תיטיתסאה הכרעהה םע גזמתהל 
ובש םוקמב .הילא הרורב הקיז עובקל 
הכרעהב קסוע אוה ןיא םילמס דנאב חנעפמ 
רסמתמ אוה ,ותנעטכ ,ובש םוקמבו ,תיתונמא 
מכ ,חינזמ אוה ,םייתוגמאה םיכרעה רוריבל 
ךכ ךותמ .םילמסה חונעיפ תא ירמגל טע 
,לשמל .תונושמ תוריתסל םג עיגמ אוה 
זירכמ אוה "םניעו ודיע"ב ןוידה חתפב 
בור יניעב בשחנה ,הז רופיסש ,בר ףקותב 
,ירוגילא-ילובמיס תניריבאלל ,ןונגע יכירעמ 
ימע) "ללכ הדיח וניא !השק רופיס וניא" 
תמ ,ותעדל ,רופיסה תנבהל םיישקה .(382 
'ג תויתואב שומישבו הרזומה תרתוכב םיצמ 
הלא םיישקו ,רופיסב תומשה ישארב 'עו 
,םוקמ לכמ ,דנאב עיגמשכ ."םיילאיבירט" םה 
,הדומ אוה ,"םניעו ודיע"ב ונויד ףוסל 
יקמעמל רודחל ללכ הסינ אלש ,רומאכ 
ףא אוהו ,רופיסה לש "ילובמיסה לגנו'ג"ה 
לש המאתהה הדיעמ אמש ,לאושו ףיסומ 
םיבר םיקלחל רנכוט לשכ רזומ חונעיפ 
קפקופמ ולוכ רופיסהש ,ךכ לע רופיסבש 
הל בוש בייח רקבמה" :תיטיתסא הניחבמ 
יטיתסאה םויקה רשוכ תא הלאש ןמיסב גיצ 
"טעמכ ילבק יתורפס רוביח לש הז גוס לש 
אוה רופיסהש וא :ךשפנ-הממ .(396 ימע) 
קר ושרפל םינחנעפה יצמאמ לכו ,"טושפ" 
רקבמהו ארוקה לש וביל תמושת תא םיבסמ" 
וא ,(382 ימע) ולש "יטיתסאה םסקה ןמ 
דע ךכ-לכ ךובס "ילובמיס לגנו'ג" אוהש 
.קפסב לטומ ולש יטיתסאה םויקה םצעש 
.תויהל לוכי אוה ןיא דחאכ םידברה ינש 
הלאש ןמיסב גיצהל רקבמה תבוח ןיינעלו 
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ןורימ ןד 

לש יטיתסאה םויקה תורשפא םצע תא 
"םינומא תעובש"ו "םניעו ודיע" ןוגכ תוריצי 
םוכיסב םג וז ןיעמ הלאש עימשמ דגאב) 
ןיא עודמ : (382 ימע האר .הז רופיסב ונויד 
קפתסמו וז המיענ-יתלב הבוח אלממ הנאב 
איה המ .םילקה ןמ לק זמרב ךא היבגל 
לע זומירבש ילאוטקלטניאה רשויה תדימ 
תורשפא ילעב םירופיסה ןיאש תורשפאה 
םהבש ,םיכשוממ םינויד רחא תיטיתסא םויק 
הכרעה לש םיביטאלרפוס םהילע ופערוה 
ץרפתמ רחא םוקמב ?'תבהלנ תיטיתסא 
נה רסוחש ,ןעוטו הרזומ תוצרפתה דנאב 
רדטסה תומלשה רסוח תא ריבסהל תונוכ 
יפארגויב עקר לע "הנה דע" לש תילארוטק 
קר אל איהש רקבמה לע דיעמ ,םייוסמ 
.(356 ימע) "תונכ רסח" םג אלא ,"ןדחפ" 
רקבמ לש ותוטמתשהל האיה יוניכה והמ 
ל"הבוח"כ ותוא ראתמ ומצע אוהש ,השעממ 

הכרעה 

גע תריציל תיטיתסא תוסחייתה ןכתיתה 
לש !הכרעה לש דימתמ ץמאמ ילב ןונ 
?רתוי ערו רתוי בוטו ,ערו בוט תעיבק 
יגב רמייתמה רפס תעדה לע תולעהל ןתינה 
ובו ,רפסמ תריצי לא הרוהט תיטיתסא הש 
אריה יפל וז הריצי לש גוויס אוצמל ןיא 
סו היגלאטסונ" ?תרדגומ תיטיתסא היכו 
םה וב עבוק דגאב .הזכ רפס אוה "טוי 
םירופיס ינש יבגל רקיעב תשרופמ תוגיית 
:1913 רחא ובתכנש ,ןונגע לש םיבושח 
,םהב ןיא) "הנה דע"ו "ונינקזבו ונירענב" 
ראשל רשא .(תילארוטקורטס תודחא ,ותעדל 
רפוס םינויצ םהל עבוק אוה ,םירופיסה 
תייעבל ללכ סחייתמ וניאש וא ,םייביטאל 
תיטיתסא הפדעה לש רדסל .יתונמאה םכרע 
רבדה טלוב דוחיב .רכז ולצא ןיא תרדגומ 
המכ תולולכ ובש ,"םישעמה רפס"ב םינוידב 
רתויב תועודגהו רתויב תוחבושמה ויתוריצימ 

,ןוט ותואב ןלוכ לע רבדמ דנאב .ןונגע לש 
.חור התואב 

 J בושח יפארגוילביב עדי דבלמ :םוכיס,
תוזונגה ןונגע תוריצי לע עדימ " 
המכלש היצאטרפרטניאב תוינשימ תופסותו 
רובס .שודיח דאמ טעמ רפסב שי ,םירופיס 
ןאכ יתשדקהש טרופמה ןוידהש ,תאז םע ,ינ 
ןיא םא .רתוימ וניא ,ובש םיטקפסא המכל 
לש יתוהמה וכרעל היצרופורפב דמוע אוה 

רעל היצרפורפב ילוא דמוע והירה ,רפסה 
תרוקיב תוחתפתהב ירשפאה ילילשה וכ 

.ןונגע 

רמה הילוחה םויכ איה ןונגע תרוקיב 
ימגבו התוביסחב .תירבעה תרוקיבב תיזכ 
הו תוניסחה תמייוסמ הדימב תויולת התוש 
תירבעה תיתרוקיבה הבשחמה לש תושימג 
גע לש שוריפהו רקחה הדשב ןכש ,הלוכ 
— רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי — תב 
ןיא .החוכ תאו הילכ תא וז תרוקיב הסנמ 
ויגשיה לכב ,ונלש ןונגע רקחש ,קפס יל 
אוה .תוננערתהו תושדחתה ןועט ,םידבכנה 
לש םיטקפסא םע דדומתהל תוסנל בייח 
ולמב התע דע ורקחנ אלש ,ןונגע תריצי 
דאניס תוארל עיגהל תוסנל בייח אוה .םא 
העפותה לש ,רתוי המילש ,הפיקמ ,תיטפ 
גע תריציב המלגתנש ,הלודגה תיתונמאה 
הלודג ,שודיחב הז ךרוצ םושמ אקווד .ןונ 
עש ,דנאב לש ורפסכ רפסב הנכסה ךכ-לכ 
*תהה תרמויו תיפארגוילביבה תונעדיה תפיט 
ןיעמ ריתסהל תויושע ולש "תינרוצ"ה תונווכ 

.תיתרוקיבה ותשלוח תא םיבר 

קוידב הצוענ דנאב לשכ רפסב הנכסה 
.שחומ ךרוצל תונעיה םושמ וב שיש ךכב 
רבעמ תיתרוקיב הצירפ וגל השורד יכ 
תריצי לש תויללכה תוינחורה תויועמשמל 
המכב ךרעיתש היושע וז הצירפו ,ןונגע 
קיפא :ונינפל עיצמ דנאבש םיקיפאה ןמ 
יושעה רקח) תואחסונה ילוגלג לש רקחה 
תוחתפתה לש רתוי האלמ הנבהל איבהל 
יסב םינבימה תחימצ לשו ינונגעה ןונגסה 
לש יגולונורכה רקחה קיפא !(ןוגגע ירופ 
קיפא !ןונגע תריציב םיביטומה תולשלתשה 
חותינה קיפא •,יתוברתה-יפאדגויבה רקחה 
תוירואיתב שומישה > ינרוצה-ילאוטסקטה 
ןוגכ ,םינוש םיגוסמ תויטילאנא-תיתרוקיב 
הז שומישש יאנתב ,הנוסרפה לש הירואיתה 
,תיתרוקיב תורגב ךותמש תוריהזב השעיי 
תורוסמה לש בחרנ ירוטסיה עדי ךותמו 
לע תדחיימה ןתעפשהו ונלש תוימואלה 
,וללה םיקיפאה לכ .יוכו רכו ,ןונגע תריצי 
לודג רשוע ונל ואיבי ,תונמאנב ורקחיי םא 
ונל עודיה לא הפודיצבש ,השדח תעד לש 
תיתרוקיבה הזיתניסל עיגהל לכונ הכ-דע 

.היוצרה 

,וללה םיקיפאה לכב ךלהל הסינ דנאב 
ותנכס ןאכמ .רתויב הטעומ החלצהב ךא 
אוה ןכוסמ :תוניחב יתשמ תפומ-לעב תרותב 
תא חתפל שי ךכ םנמאש ,הבשחמל איבי םא 
רתוי ילואו ,וחסונ יפלו וכרדב ,ןונגע רקח 
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ונאב לש תיגונגעה האיסידואה 

חנה הנקסמל ונולשכ איבי םא ,אוה ןכוסמ 
הסינ ןהבש םיכרדב תכלל ללכ ןיאש ,תזפ 
טרופמ ןומיסש איה יתווקת .תכלל אוה 
ולש םילדחמהו םיגשימה לש יטידקנדקו 
סמ תמלוהה הדימב ארוקה תא גייסל יושע 
ןהבש תוטישהמ ותוא גייסל ילב ,ודפ 
,ולקליק תוטישה אל .לוגדל רפסה רמייתמ 

.ןהב שומישה אלא 

הנכסב דחא טקפסא דוע ,ןבומכ ,ונשי 
נה אוה הז רפס הנאב לש ורפסב הנופצה 
דע השענש ,רתויב ףיקמהו ינרמויה ןויס 
נגילטניאה ינפב ירבע דפוס גיצהל ,התע 
ןונגע קר אל .ברעמה לש תיתורפסה היצ 
,השארב דמוע אוהש ,תירבעה תרופיסהו 

תורשפא םדיב ןיאש םיארוקל ,ןאכ םישגומ 
תיעדמה-תיתרוקיבה ותוכמס תדימ תא קודבל 
תירבעה תרוקיבה םג אלא ,שיגמה לש 
דע תמדוקמ תאצמנ ףאו ןאכ "תמכוסמ" 
םירפסמה לודג לע הל "עודיה תולובגל" 
לש הז דצש ,תודוהל בייח ינא .םיירבעה 
פסה .לכמ תוחפ גיאדמ יל הארנ הנכסה 
תמאב תנבומ תויהל הייושע תירבעה תור 
,הז םוחתל רבעמ .תירבע יארוקל קרו ךא 
!שממ לש םויק הל ןיא ,אהיש לככ רצ אהי 
.ונברקב קר אלמו יתימא ףקות. שי המלועל 
תחמ "היגלאטסונו טויס" לש ותעפשה היהת 
,ךכב קפתסנ ונא — היהתש המ ונמוחתל 
העפשה הז רפסל היהת אל ונמוהת ךותבש 

.הל יואר אוהש וזמ הלודג 

"חדינה" לש הקינכטב םינוש תועמשמ-ידבר / דקומ לאירבג 

ןוילע ביתנמ עובשה ותוא לכ דרי בר גל^£^ 
לה הרוחשה המדאה .לפשה םלועה יפלכ 
וסנכתנ םדא ינבו םנויהכב ודמע םימשהו הניב 

אצוי ןיא ריעבו םייריכלו רונתה ןיב םהיתבל 
תדימ הרבגתנ תבשב ישימחב לבא .אב ןיאו 
ליחתה גלשהו ץראה לע החרז שמשה .דסחה 
םיגדו רשב תונקל קושל ואצי םישנ .,רסמתמ 
בו תונורקב ואב ביבסמ רשא םירפכה ןמו 
אל וליאכ םייחה תורונצ םיעפוש בושו .םיסוס 

.םלועמ עפשה קספנ 

םיטקלתמ וליחתה 'ה רבדל םידרחהו דר םויה 
םירוחבו םהירפס ורגס רפס יעדוי .שרדמה תיבל 

תמהו תורנה תא קילדה שמשה .םתניגנמ ותבש 
.וללפתהו םהידי ולטנ םיללפ 

הדימב אוהש ,"חדינה" לש וז החיתפב 
יכ ףא) תבחרנ הלילע ילב רופיס הבר 
דוגינו םייטאמארד תמוצ-יעוריא וב םימייק 
םושרג לש תינחור היפארגויב ןיעכו יאדיא 
תודוסי המכ םימלגתמ (רודגיבא יבר לש ודכנ 
ףוקיש חיטבמה ,עדומ-יתלב וא עדומ ,ןונגיס 
םיעקושמש ,ןתיא דסמ לע ןוכנו םלש םלוע 
הוולש ךותמ םינוש םיינחור םידבר וב 
יתב חתפנ קרפה .הרעסו-ערק-מדטב חווירו 
םיניועו םייפרוח עבטדווחוכ לש םרוא 
תומיענ םג ונב ךסונ אוה ךא !םדא-ינבל 
ןיב" ןגומ תיב לשו המח תולברכתה לש 

אצוי ןיא" המוחתבש ריעב "םייריכל רונתה 
יפ העפות םתס ונניא גלשה םג ."אב ןיאו 
ןתינש םירסמ רמוח וא יטנרפידניא ףלד ,תיס 
קה ותליסמב דרוי אלא ,ללחב תימיכ החסונכ 
וגסב ןייוצמו רורב דוסיכ ,הדועיהו העוב 
,אוה-דורב-שודקה לש ומלועב ולשמ תול 
רמסוקה ."לפשה םלוע יפלכ ןוילע ביתנ"מ 
:זאמכ הילגלגב ןיידע הענ תימימשה היגול 
פ1מ הלעמלד תוזוחמו הטמלד לפשה םלוע 
,ינשה קרפב םג .הזמ הז םידרפומו םישר 
הארנ ,"החונמ יאצומב םיעורה תונכשמ" 

לבת ,וילש םלוע לש הווטמב דוסיכ גלשה 
םג רשא ,םילבוקמו םיעובק היתודסומש 
:התוביצי לע תופיסומ קר עבטה-תורעס 

.תיתיב תוסנכתה לש טקשו םוח 

יפנכ לש םהיתוצונל ז המוד הז גלש המל 

הליל ריאמ ,םורמ ימשמ דרוי גלש ...םיכאלמ 
ענ תוביתנו םיפשחנ םימלענ תומלוע .וליפאמו 

הקיהבמו גלשב תדמוע אינסכאהו .הממדב םימל 
תיבהו רונתב תננורתמ שאה .גלש לש ורואמ 

.תומימח אלמתמ 

רדואה גזמו הנשה-תונוע לש םיפוליחה 
סוק וזיאב קר אל םיבלושמו םרדסכ םיאב 
תכישמב םג אלא ,החוטבו הנשי היגולומ 

:יתד תחטיב לש עפש 
.דסחה תדימ הרבגתנ תבשב ישימחב לבא 
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