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ללכה אוה םוריחה בצמ

טימש לרק תאמ ,תיטילופ היגולואית

םידומע 96, 2005 ,גנילסר תאצוה ,ןהכה ןר תינמרגמ םגרית

וניינעש ,"תרהמנה שפנה" ,הליל קראמ תאמ םירמאמ ןורפס הנשכ ינפל רוא האר "םיקפוא" תיירפסב

םיגוה לע הפקתה וב תגגוחו תיאקירמאה הימדקאב "השדחה הרקה המחלמ"ב תצרחנ הדמע תטיקנ

וקופ ,ב'זוק ,טימש ,ןימינב ,סרפסי ,טדנרא ,רגדייה :שומיש םהב השוע "ימדקאה לאמשה"ש םינוש

םינרמשל תוריהמב ףרטצמה ,יאקירמאה םזילרבילה תומ תא הליל םיגדמ לכמ רתוי .הדירדו

,תיספא התיה ץראב רפסה לש ותדוהת .)תיברעמה החוורה תנידמ תוטטומתהל הליבקמ תופרטצה(

םג ,ינרמשה הנחמל תולקב ףרטצהל לוכי וניא ,יאקירמאה ותימעל דוגינב ,ילארשיה לרבילהש םושמ

תוימואלה תקחשמ הבש ,לארשיב .והינתנ ןימינב לש העווזה תוינידמב גייס אלל םיכמות וישנא רשאכ

."הנימי" וא "הלאמש" עירכהל לרבילה לע ,ישאר דיקפת

לש ףירחה ינמרגה רקבמה .בושח וב עדימה לבא שולק קרפ אוה טימש לרק לע הליל בתכש קרפה

ךשמב דמללו בושל וילע רסאנ המחלמה ירחאו ,1933-ב רבכ יצאנ ןטפשמל היה יטפשמה םזילרבילה

הדבועה .תועווזה רטשמב ותופתתשה לע טרחתהל ותומ םוי דע בריסו ,96 ןב תמ אוה .וייח תונש לכ

"תיטילופ היגולואית" לש תירבעה הסריגל המדקההש הדבוע - ולש תוימשיטנאל ןימאה אל ס"סהש

ךכ( המחלמה ירחא טימש לאש ,ודצמ ?ותוא ובהא אל ס"סב םא המ זא :הרזומ תעמשנ - הטילבמ

היגוגמד ןבומכ וז ?1945-ב וילע קוריל וא 1933-ב רלטיהל ףרטצהל ?דבוכמ רתוי המ :)הליל בתוכ

.רומג לוונמ לש הלוז

יכ ,"לכל הוושה" קוחה לש היצקיפיטסימה ומכ םיכובס םיניינעל רשפא יא טימש לש חותינה ילב לבא

- ונימי ןב יפוסוליפ ןויד םוש ןיא ןכל .ונלש היטרקומדב אל רקיעב ,תויטרקומדב םג ,לכל הווש אל קוחה

אלכ לש קוח-ןיאה תעלבומ לע )2004-מ ןורחאה הרפסב( רלטאב תידו'ג לש הבושחה הסמב ןיב

רתוול ומצעל תושרהל לוכיה - ןבמגא ו'גרו'ג יקלטיאה ףוסוליפה לש "רקאס ומוה"ב ןיבו ,ומנאטנאווג

הלועמה ומוגרתב ,"תיטילופ היגולואית" ,הזה רפסב ולש המורתה לע רקיעבו ,טימש לש המורתה לע

.ןהכה ןר לש

תילרבילה הבשחמה תא תמאותה המגוד תועצמאב ריהבמ טימשש הקיטמלבורפה תא ראתל הסנא

,םידוהיה םיריסאה תא חקינ הבה ."קוחה ןוטלש" גשומב תיטרואית היעב לכ האור הניאש וז ,לארשיב

יאנתל ,תוזופח תונינחל הכז םהמ לודג קלח .םיברע לש חצר ללגב ,לארשיב אלכ יתבב םיבשויה

,ריתמ קוחהש טקא אוה שנועה בוציק .בורקב וררחתשי םה רמולכ ,בצקנ םשנועש וא ,סקול-הד רסאמ

לש םשנועב לקהל הנידמל ריתמ קוחה ןוטלש .הנידמה אלא ,וילע הנוממ טפשמה תיב אלש ףא

,לארשיב תילרבילה הבישחב ,וללה םיחצורל הליבקמה ,םוקמ לכמ .הלש תוכזהמ םלעתהל וא םיחצור

ןמ ,ךמות לרבילה .םידוהי וחצרש םושמ םילארשי אלכ יתבב םיבשויה ,םיחטשהמ םיאניתשלפה םה

,תידיתעה תיניתשלפה הנידמל לארשי ןיב רדסהה ןמ קלחכ תוחפל ,םינורחאה לש םרורחשב ,םתסה

ידיב םיררחושמ םה ,ולאכ םיריסא םיררחשמ רשאכ ."בוט ןוצר לש הווחמ"כ ,וישכע וליפא ילוא

תיבש םושמ ,תאז תושעל הנידמל רתומ .טפשמה תיב רזגש שנועה תא ךכ ךרוצל תפקועה ,הנידמה

.קוחה ןוטלש יורקה רתוי בחר והשמב הילוח קר אוה טפשמה
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יחרזא ,םיאניתשלפה םיריסאה :הריבסהל ןויסינב תלשכנ תילרבילה הבשחמהש המגודל וישכע הנפנ

ףא לש ושנועש םינש תורשע רבכ :הדבוע הנה .יאניתשלפה קבאמהמ קלחכ ,םידוהי וחצרש ,לארשי

םינש רבכ אלכב םיבשוי םלוכ .בצקנ אל - חצרל עויס לע שנוע םיצרמה הלא אל םג - םהמ דחא אל

תרכינ ןאכ ."םיליגר" םיילילפ םיחצור לאכ וליפא םהילא סחייתמ וניא הנידמה לש דסומ ףא .תוכורא

תכרעמ לש התירב תלעב ,הנידמה .טפשמה תכרעמ לש הדי תלזאל יחרכה רשק הל ןיאש ,הילפאה

.םהיתוחפשמ לאו םהילא השידא ,טפשמה

,םהינעייס וליפא וא ,םיחצורה ןיבל ,ידוהי אצוממ םיחצורה ןיב לדבהה תא ןגראמה ןורקיעה והמ

םיריסאה הזה ללכה ןמ םיאצומ דציכ ,"הנינחל םיכוזה םיחצורה ללכ"מ םיאצומ דציכ ?יברע אצוממ

תא ךכ לכ הלודג תולקב לכעל טפשמה תכרעמו קוחה ןוטלש םיחילצמ דציכ ?לארשי יחרזא ,םיברעה

?םייחה ימוחתמ םוחת לכב םיברעה לארשי יחרזא לש תיוויסאמה הילפאה

תכרעמ וא ,הנידמה אלו( ןובירה קר :"יטילופה גשומ לע" ,ולש רחא רוביחב תנתינ טימש לש הבושתה

םיריסאה ,ילארשיה ןובירה תניחבמ :ונניינעלו .דידיל ביוא ןיב ןיחבמ )"קוחה ןוטלש" וא ,טפשמה

לכל םיניירבעכ טפשמה תכרעמב וטפשנש ףא ,םיניירבע אלו( "םיביוא" םה םידוהי וחצרש םיברעה

םה םיברע וחצרש םידוהיה םיריסאה .)םירחא תאלוכ איהש םשכ םתוא תאלוכ הנידמהו ,רבד

.רבד לכל םיניירבעכ וטפשנש ףא ,"םידידי" םה םיברע וחצרש םידוהיה ,ןובירה תניחבמ ."ונלשמ"

לכב רכינ אוה ךכ םושמו ,ישוקה ןורתפל המורת דואמ טעמ שי "קוחה ןוטלש" יטסימה גשומל ,רוציקב

.הלאכ םירקמ חכונ תיטרואיתה ותובילע

בתכנש( טימש לש יחכונה רוביחב זכרמל םיעיגמ ונחנא ןאכ ?ונלש היטרקומדב ןובירה אופיא והימ

ראותה ןיב תפפורתמה רוביחה 'ו לע םייחכונה םיחוכיווה תניחבמ תיטרואיתה ותובישחלו ,)1929-ב

הערכה איה גירחה לע הערכהה" :"תיטילופ היגולואית"ב טימש בתוכ .תיטרקומדו תידוהי הנידמ

לכות אל םלועל ,הליגרה הפקתה תיטפשמה העיבקה התוא תאטבמש יפכ ,תיללכ המרונ .אליעל

."תמאב גירח בצמ הב ררושש הערכהה תא ססבל םג לכות אל ןכ לעו ,יטולוסבאה גירחה תא סופתל

,קוחל ץוחמ דמעמה ןיב םיסחיה תא תמאב ראתל חילצי אל םלועל יתקוחה לרבילה :רחא ןושל

ללכה ןמ םיאצוי הב ןיאש ,תיטמיתמ תכרעמכ קוחה ןיבל ,םיברעה היחרזאל לארשי תנידמ הקינעמש

לש תורודהמה לכב םיברעה לש יתקוחה םדמעמל ןייטשניבור לש ורואית תוחתפתה תא תוושהל יד(

המל דימת קקדזי ילרבילה רואיתה .)הזה ילרבילה הנבמב השחכהה הבושח המכ דע תוארל ידכ ורפס

ןורקיע אוה םוריח בצמ .גירח וא ,הנוקאל ונניא "םוריח בצמ" ."םוריח בצמ"כ וראתל ביטיה טימשש

יא .ונממ קלח םניאש ימ לע ומצע תא טילשהל ידכ קוח-ןיאל קוקז ןובירה .ןובירה תוגהנתהב ןנוכמ

תויטפשמה תויומכחתהה לכ תא ןובשחב איבהל ילב לארשי לש יתקוחה בצמה תא ראתל רשפא

.םיחרזא-שממ-אל לש הגרדל לארשי לש םיברעה םיחרזאה םידרומ םתועצמאבש

תלאש רמולכ ,תונובירה טקייבוס תלאש תילאוטקאל תכפוה םוריחה בצמ שחרתהב קר" :טימש בתוכ

הרוגיפל ךפהנ התוכזבו םיצאנה תא התרישש הנקסמה תא קיסמ אוה ךשמהבו ."ללכב תונובירה

ןאכמ ."תונובירה לש יתימאה ןייפאמה איה ...ףקתה קוחה תא לטבל תוכזה" :םלשממב ךכ לכ הבושח

הזה דסומהש אל .תילארשיה תוברתב ץ"גבה לש הרומגה היצקיפיטסימה רואית תא ליחתהל רשפא

,ילמרופ חרואב קר תראותמ תויהל הלוכי הניא קוחה תטלשהב תקסועה תכרעמה לבא ,בושח וניא

קר אוה טפשמה תיב ."הרפמ" הנידמהש המ ןיבו השוע ומצע קוחהש המ ןיב תינרוצ הדרפה ךותמ

תוארה תדוקנמ םיבושח אל שממ םהינשו ,םילשמ ,רחא קלח איה "קוחה תכרעמ" ;ןובירהמ דחא קלח

םויאה אוה ונלצא שדחש המ ,תוברתב השדח העפות וניא "ץ"גב ףקוע" ."םוריחה בצמ" תונברוק לש

.das Volk ,םעה םשב םכתא לטבנ ,םיברעה לש הילפאה תא ומייקת אל םא :ץ"גב לע תוצוח שארב

.םידוהיה .אל ?הנידמה יחרזא ?ונלצא ןובירה והימ .ללכה אוה ןובירה .אל ?קוחה ?ללכה ןכ םא והמ

קחשמל יתוהמ ןכות ןיא ,ןכל ."םיביוא" םה ,ןכבו ?םיברעה ןוילימ לע המו .םידוהיה םיחרזאה קר

לע תוחמל ידכ שממ לש תבותכ םהל ןיא ,תובר תויוריחמ םינהנ םהש ףא .םהיבגל יטרקומדה
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.ןכ אקווד ילואו .םותכ ושבל אלש םושמ אל ?םירכוז .םהב ורי - םישיבכ םוסחל ואצי רשאכו ,םתיילפא

."ינמז" ןיינעב רבודמ ןיא ,םוקמ לכמו ."םיביואה לש םידידי"כ ורדגוה וליא ,םידוהיב םג םירוי ויה ילואו

לע ובאטב המושר המדאה םא וליפא ,םהב רחוב אוהש תומוקמב רוגל וליפא לוכי וניא יברעה חרזאה

רשאכ( ...רשאכ ,םימיה ןמ םויב לטבתי רשא ,"םוריח בצמ" לש רואית םוש .ריצק ץ"גב תורמל ,ומש

םילארשיה םיגירחה ."קוחה ןוטלש" תספור ןושלב ארקנש הממ תוויעה תא ץלחל לוכי וניא ,)?המ

היהת קוחה תנידמ :רחא ןושל .קוח תנידמ תויהל הנידמל םיעירפמ ,םיברעה םיחרזאה ןוילימ ,ללכהמ

.ורבקמ חרוצ ונדוע אנהכ .םיברע הב ויהי אל םא קר הקוח תנידמ

תרוסמ" :)טימש לש טפשמה תרוקיבמ תוקומע עפשוהש( ןימינב רטלאו ידוהיה טילפה בתכ ותומ ברע

ונניא שוביכה םאה :תרחא ןושל ."ללכה אוה םייח ונא וב 'םוריחה בצמ'ש ,ונתוא תדמלמ םיאכודמה

?רתוי בחר והשממ קלח

יצאנ ןטפשמל היהש יטפשמה םזילרבילה לש ינמרגה רקבמה .טימש לרק
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