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גולאידה םוכיסל םירבד 

*סרפ ןנחוי 

.רומח ןחבמב ותוא הדימעמ ודיב הנורחאה הלימהש הדבועה .םכסמה לש ותכאלמ השק 

בוש הז גולאיד תרגסמבש ,תימעה תא וממוקיש םירבדמ רשפאה לככ ענמיהל ךירצ אוה 

תא שפחמ ודועב תועד־יקוליחו םיישק שטשטל םכסמל לא ,תאז םע .בישהל לוכי וניא 

.גולאידה לש םימדוקה םיבלשב רמאנש הממ קיפהל ןתינש ףתושמה חקלה 

םימעה ינשל בטימה תא גישהל םיסנמה ,הרשפה יבבוח םיטמגרפה ןיב יחצנ חוכיו םייק 

,רמולכ ,סויפכ ורידגה אנאחור םידנ 'פודפש ךילהתה ןיבל ,תויחכונה תולבגמבו תוביסנב 

.קדצהו תמאה תא םאותה רדסה 

תעצהש שרופמב אנאחור הדומ ,תונושארה ייתורעהל ותבושתב רתוי דועו ,ורמאמב 

אוהש יל הארנ .("...תורוד ךשמיי הז ךילהת ,יתנבהל") קוחרה דיתעל תדעוימ ולש סויפה 

לחוימה סויפה לא רשייה םמדמה הווהה ןמ ץופקל יוכיס ןיאש החנהל םג םיכסהל יושע 

הרשפל וא ,חוכ יסחי ידי־לע בתכויש רדסהל םידדצה ועיגי סויפל ךרדבש רשפא") 

.("...תישעמ 

,תיטמגרפ הרשפ השורד <סויפ=) עבק־רדסהל ךרדבש ענכוש אנאחורש םשכ 

לש ירסומה דמימב שרוש־לופיט שורד תיטמגרפ הרשפל ךרדבש ינא יתענכוש ךכ 

ןיבל םניב ינושה וא ןוימדה תדימבו תירוטסיהה תוירחאב ,קדצב ,תמאב ־ טקילפנוקה 

ןקרופ ןתייש ךכב סויפל עייסל יושע הזכ ישעמ־יתלב םוי־רדס .םידגונה םירפיסה ינש 

תעדותלו רומג־אלה ןובשחה יצחלל ,תונברוקה תשוחתלו םעזל - יקלח םג םא - ידיימ 

תומלעתה ךות ,וב ןוידו ירסומה דמימה דודיב .םימעה ינשב ורבטצהש עוושמה לוועה 

ינשב תחוורה השוחתה תא תצקמב ןתמל םייושע ,תיטילופ תלעותמו חוכ יסחימ תינמז 

,ירסומה דמימה "רורווא" אלל .רסומה תוועיו קדצה חנזוי יטמגרפ רדסהב יכ םימעה 

־רדס .יטמגרפ םייניב־רדסה לכ לש וימי תא ורצקיו ותוליעי תא תורירמהו סעכה ותיחפי 

תא גצייל תוכמס םוש םהל ןיאש ,הטיסרבינואב םיתימע חישל דחוימב םיאתמ הז םוי 

.םהירבד לש עונכשה תדימב קר דדמנ םחוכו ,םהימע 

תמדוקה יתבושתב .אנאחור לש ותשיג תא ץמאל שקבמ ינא ובש ףסונ אשונ שי 

- הלא יפלכ הלא םילארשיו םיניטסלפ לש תונכ תונעט לולקשב ישוקה לע יתעבצה 

אנאחור .ןאכמ םיחרזא דגנ רורטה טויס לומ ןאכמ ךשמתמה שוביכה תולווע תא ,לשמל 

חינהל שי רשאכ ,הפוגל הנעט לכ תקידבב אלא ,לולקשב ךרוצ ןיא יכ ,יתמועל ,ןעוט 

ןיב לודג לדבה ןיא השעמל .סויפה תרגסמב יוטיב ידיל ואובי תוקדוצ ואצמייש תונעטהש 

המ םע םיוסמ דעומב 'א השעש המ תא ללקשל ךיא (!תירוטרה) הלאשה ןיב - וניתודמע 

קחרמה .תיתדבוע הקידבב אלא לולקשב ךרוצ ןיא יכ הנעטה ןיבל ,רחא דעומב 'ב השעש 

.שטשוטמ לובגהו ,רצק הז אשונב וניתושיג ןיב 

תושעיהל הכירצ וזכ הקידב .תיתדבוע הקידב השורדש הנעטל םיכסהל הטונ ינא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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,םירושק םניאש םיילרטינ םיחמומ תופתתשהבו ,םידדצה ינשמ םיחמומ לש הלועפ־ףותישב 

לכ תא םייעדמ םילכב קודבל הסנת וזכ הדעו .לארשיל וא ןיטסלפל ,הדהא ירשקב אל ףא 

אל ,הסנכתה םרט הדעווהש ףא .םידדצה ינש ירבוד ידי־לע ולעוי וא ולעוהש םינועיטה 

:הרצק המישר הנה .הינפל ולעוי תולאש וליא אבנל ידכ גלפומ ןוימד שורד 

רפה ימ ?םיתופכ םייובש לטק ימ ?הנחבה אלל םיחרזא חצר ימ ?חידה ימו תיסה ימ 

?רקש־תולילע לילעה ימ ?ןתמו־אשמל בריס ימ ?ם"ואה תוטלחה תא ימו ,ולסוא םכסה תא 

וא םסח ימ ?תוימואל תויוכז ול תועיגמ ןיא ןכלו המוא תקזחב וניא רחאה דצהש ןעט ימ 

?םישודק תומוקמל השיג ליבגה 

ינש - איה ,ןלוכל אל םא ,הלא תולאש לש עירכמה ןבורל הבושתה ,יתעד תוינעל 

הניחבמ לבא :הרוצ התואב דימת אלו םידעומ םתואב אל ,הדימ התואב אל ,ןוכנ .םידדצה 

רשפאה לככ םדקומ המישרה תא ליחתנ םא דחוימב ,טעמכ תמלשומ היירטמיסה ,תיתוכיא 

1.הווהל תיעצמא־יתלב הברקב התוא םייסנו 

ןמ ־ רקיעב וא קר ־ וישכע דע ןוזינש ימ תא ועזעזיו ומיהדי הלא תונקסמש קפס ןיא 

והירה רשקהה ךא ,ירוטסיהה ןרשקהב תודבועה תא ןוחבל ךירצש ודיגי םיבר .ולש רפיסה 

םירבסהל ,תוקדצהל וינזוא תא םוטאל ןכומש ימ ."םולשב התיבה ונרזח" הנהו ,רפיסה 

ול חימצהל היושע תוידדהה תולוועה תמישר ־ ןרבד תא רמול תודבועל תתלו םיצוריתלו 

:תלעות 

אמטה הנחמה לומ <ונלש> רוהטה הנחמה לש יומידב ,הווקמ ינא ,תושונא עגפת איה .1 
.(םהלש) 

המו ךוסכסה תכשמהמ דיספהל המ שי םידדצה ינשלש תחצינ היאר הווהת איה .2 

תולוועה וכשמיי רדסה אלל יכ ,סויפ תגרדל עיגמ וניא םא וליפא ,םכסהמ חיוורהל 

.םידדצה ינשל 

לבקל ךירצ קוידב ימ ,אנאחור לש ותטישל םג ,ריהבהל לכוי הזכ יתדבוע רוריב .3 

הלקו רתוי הנכ איה ,תירטמיס ,דניה תורהטיהה רשאכ .המ לעו תירוטסיה תוירחא 

.עוציבל רתוי 

,םיבוטו םיער ןיא יניטסלפה ־ילארשיה ךוסכסבש רבדב םיעגונה לכ ומיכסיש רחאל 

תילב לעפ ימ ,ביגה ימו םזי ימ ,רתוי תולודגה תולוועה תא השע ימ :וטנה־תולאש ורתוויי 

שיחכמו דצ לכ לש ותקדצ תא טילבמש ,לופכה רפיסה ?רבד לש ופוסב חיוורה ימו הרירב 

תולאש לע המכסהל עיגהל ,בורקה דיתעבו הווהב תוחפל ,רשפאמ וניא ,ותמשא תא 

תוירחאב הקלחמ לארשי תא ררחשל לוכיש ,דחי־םג םירפיסה ינשב ,קומינ שיה .הלא 
שיה ?1949-1947 םינשב םייניטסלפה םיטילפה לש (החרבהל וא) שוריגל תירוטסיהה 

תא דימשהל ןויסינמ ,םהב וכמתש ברע תוצרא תאו ,םיניטסלפה תא תוקנל לוכיש קומינ 

יתשל הדיחיה תירסומה הבושתהש חינמ ינא ?הביאב הדועב תינויצה־תידוהיה הנידמה 

"תמא" םילימה תא הרוצ התואב םיניבמ ונניא ,תרחא .תילילש תויהל החרכומ תולאשה 

תמאה ןמ םיקלח .םינפ־תוברו תובכרומ תואצות הלעי תודבועה לש יתטיש רוריב ."קדצ"ו 

המצעל תאצומ הניאו הקמקמח הלוכ תמאה ךא ,םירפיסה ןמ דחא לכ לא םכרד תא םיאצומ 

.והשלכ רפיס תרגסמב םיאתמ םוקמ 

ועציבש רורטה תולועפו ,תויניטסלפ םירעב ל"הצ תוחוכ ועציבש סרההו לוסיחהש ,לשמל ,ןיינעמ 1 

.המחלמ־יעשפ םהינש ורדגוה ,םיילארשי םיחרזא דגנ םייניטסלפ םינוגרא 
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ןיב ןיחבנ ותרזעבש ,הרואכל טושפ רכיהךמיס ־ ךובמה ןמ אצומ ונל עיצמ אנאחור 

לבקנ םא .רתוי לבס אוהש םושמ קזחה ןמ רתוי ללכ־ך־ודב קדוצ שלחה :עשרל קידצ 

קזחה תא םיהזמ .רבעה תודבוע לא הביאכמ הלילצ התואב ךרוצ הרואכל ןיא ,הז ןורקיע 

השיגה לש ןיינעמ ךופיה שי וז תחוור העדב .ולוכ ןובשחה תא םלשל ךירצ ימ םיעדויו 

םג הארנכ וניה רבגש ימ יכו ,יהולא דסחל ןמיס ,דניה החלצה יכ תסרוגה ,תיטנטסטורפה 

תא רתאל קיפסמ המוקמב יכ תרתוימל תיתדבוע הקידב תכפוה וז השיג םג .קדוצה 

.םהיתושירד תא לבקלו םיקזחה 

לוכי וניא ,רחא דצמ ,הסובתו השלוח ןיבל ,דחא דצמ ,קדצו תמא ןיב תוהזה רסוח 

,רתוי רערוע ימצעה ונוחטבו רתוי לבס סבומהו שלחה ללכ־ךרדבש הדבועה תא שטשטל 

רתוי (קזחה דצה ומצע אוהשכ דחוימב) קזחה דצהמ שורדי םולשב הצורהש ריבס ןכלו 

ךכ גהונה קזחה דצה .ןושארה דעצה תא תושעל - רקיעהו ,רותיוול תונוכנ רתוי ,תוירחא 

וניא חוכ ןורתי ןכש ,ומצעל קיזמ אוהש רורב אל וליפאו ,חרכהב ומצע תא בירקמ וניא 

,תיפיצפס הניה םיניטסלפה לש תיסחיה םתשלוחש ןכתיי ונינפלש םיוסמה הרקמבו ,יחצנ 

יסחימ יקנ ןויד םייקל םיצור םא ,רבד לש ומוכיסב .םיבר חוכ ידממ תללוכ הניא ,רמולכ 

.השלוח יסחימ םג ותוא תוקנל יאדכ ,חוכ 

לש םדחפ תא ררועמש המש ,רתיה ןיב ,ןעוט אנאחור ,גולאידה לולסמל רוזחנ םא 

.תטלחומה םתקדצו םמויק םצע אלא ,םיניטסלפה לש ילאיצנטופה םחוכ אל אוה םילארשיה 

םיגוחב תחוורה השיגה יפל .םירפיסה ינשב יאר־תנומתבכ העיפומ וז הנעטש ןיינעמ 

תיתימאה םתרטמו ,םמויק םצע אוה םילארשיב םיניטסלפל עירפמש המ ,םיבר םיילארשי 

.הרשפ וא סויפ ,רדסה ,םכסה ןיב לדבה ןיא וז הדוקנב .הזה םויקה םצע תא לטבל איה 

םצע תא לבקמ רחאהש יסיסב ןומא םג אלא ,רחאה לש ומויקב הרכה קר אל םיבייחמ םלוכ 

.דסחב אלו ,תוכזב ונמויק 

רוריב .ויתולובגל םג אלא ,ימדקאה ןוידה לש ומוכיסל קר אל םצעב ונעגה ןאכ 

לעפמ םניה הלא לכ ־ םידדצה ינש לע תמכסומה ןתונשרפ ,רואל ןתאצוה ,תודבועה 

הארנ .סויפ םג היהיש ריבס ,םייטנוולרה םילהקה ומייקתי זא דע םאו ,םיינש וא רודל 

תולאשב ונייעיו ורזחי םיארוקה םגו םיניידתמה ינש םא .רתוי הרצק ךרדב רוחבל ונילעש 

ןיבש חוורמב םייוצמ קדצהו תמאהש ררבתי ,רשויב ןהילע תונעל וסני ףאו תויתדבועה 

רבד לש ופוסב ךרטצי םידדצה ינשמ דחא לכש ,ןאכמ .םהמ דחאב םימלוגמ אלו ,םירפיסה 

.סויפ לע רשפתהלו הרשפ לע סייפתהל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:55:10 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


