
תיד3עה ןושלה fill לש ולבוי 

ןילי ٦١٦ 

 jrrnn ללכב הותאה תיוותב תירבעה ןושלה

,ומויקל הנש םישמה תואלמ תנש תא הנשה גגוח "תירבעה ןושלה דעו" 

ןויערה םע ,ותמדא לע םעה תיחתל עגונב םדוקה רודב הררועתנש העונתה םע 

תויחלו הילא עגעגתה םינש יפלא ךשמב רשא ץראה לא בושל ךירצ לארשי םעש 

העונת םע — םדק ימיב הילע אוה ותבשבו ותמדא לע בשויה יח םעכ הילע 

ותמדא לע לארשי םע תיחתל האצות רותב ןושלה תיהת תלאש םג חרכהב האב וז• 

.ללכב 

םעל רשפא יאש ותעד עיבהל הדוהידב חונמה ליחתה הנש םישש ינפל 

לארשי םעל רבדה השק דוהיב .ויפב ונושל ןיאש העשב ותמדא לע יח םע תויהל 

תפש תא רבדמ אוה ,וב אצמנ אוהש םוקמ לכבו ,לבת יוצק לכב רזפמהו דרפמה 

הרוגשה ונושלב רבדי דחאו דחא לכו וצרא לא לארשי םע בושי םא .ץראה התוא 

הביטחל תויהל ונמע לכוי ךיא .הגלפה רודב רשאמ עורג רתוי בצמ הז ןה — ויפב 

רכזל ונילע הז דבלמו ?םהיפב תפתשמ ןושל היהת אל םא לארשי ץראב תחא 

רשא ןושל ,שדקה ןושלל ונמע ברקב דימת הבשחנ תירבעה ןושלהש הדבעה תא 

.םיבגשנ רתויה םילאידיאל םהיתטויזח תא וניאיבנ וזח הבו ונתרות ונל' הנתנ היב 

.ונושלב רבדלו בושל לארשי םע ביחמ ,תוניחבה לכמ ןכבו 

ךשמבש דועב תירבעה ןושלב רבדלו בושל לארשי םע לע ؛דמאל לק םנמא 

הפוקת ךשמב .ויפב הרוגש וז ןושל ,דתיה אל תוחפה לכל הנש תואמ שמחו ףלא 

.הלפת ידפס ,ןוזח ירפס ,הרותה ירפס ,םירפסב הזונג םנמא ,דתיה תאז הכרא 

עדיש םעה לש קלחה ותוא ןיב םיבתכמ תפילחב ןושלל םייח לש קיז דוע• היה 

.דחא ףא הסנ אל תאז ,וז ןושלב רבדל לבא — דוע התוא 

חילמ רצוא היה המ ?המויקל הנושארה הפוקתב ןושלה בצמ היה המ 

קר הטלפל ונל ראשנ המודקה הפוקת,דמש ינפמ ,תעדל לכונ אל תאז תא ?זא 

.םהה םימיב םירבדמ ויה הב דשא ןושלה התואמ ןטק קלח קר ילואו ,הנממ קלח 

לש ןולמ םניא ךנתה ידפס לבא .ונכנת ירפסב הרקמב ללכנ דשא קלחה א"ז 
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,:؛הה םימיה לש ןושלה יזנג לכ תא םיללוכ םניא םה ,המודקה תידבעה ןושלה 

יכ וננה םיעדוי .הלאה םירפסב םעה יפב ויהש םילמ יפלא ואב אל הרקמבו 

ירפס םהש וא ,תווקתו תומחנ ,תוחכות ,תואובנ ,טויפ ירפס וא םה הלא םירפ؛נ 

ןיא — םוי םוי ייחל םיכישה םירבדה בור לבא ,םיטפשמו םיקה ירבד וא הירוטסיה 

.הלאה םירפסב םהל רכז 

ןושל ןושלה ,דתיה ןה יכ ,ןושלב הלאכ םילמ ורסח יכ רמאל לכונ אלו 

לע ירזוכה ורפסב ורבדב ,ימואלה ונררושמ ,יולה הדוהי 'ר .םהה םימיב היח 

םדק ימיב ,דתיה תירבעה ןושלה יכ רזוכ ךלמ תא תוארהל ץפח ,תירבעה ןושלה 

.תונוש תויאר ול איבמ אוהו ,הנממ ונל ראשנש הממ לודג רתוי הברה רצוא תלעב 

עוצקמל םיחנמ הברה םהב אצומ ,המלש לש תיבהו ןכשמה ןינב יקרפ תא ארוקש ימ 

םיאמט םייח ילעב לע רבדמה ,רחא קרפב ,ןבאו ץע תכאלמו הגיראהו ןינבה 

היעשיב 'ב קרפב ןכו ,םינוש םייח ילעב לש המלש המישר םיאצומ וננה ,םירוהטו 

לש רשע לע ונארמ הז .םהה םימיה לש םיטישכת ינימ לש הלודג המישר האב 

'ונעדי אל ,ךנתב הלאה םיקרפה ואב אלולו .ןושלב ויהש םינוש םינינעב םילמ 

ותרבחמב קורס ןב םחנמ םג .םינוש םיטישכת וא םיבר םייח ילעב תומש לשמל 

הטלפל ונל וראשנ אלש ינפמ דאמ הרצק ונתולגב תירבעה ןושלהש תאז לע ןנוקמ 

.תיכנתה הפוקתהמ םיטעמ םירפס םא יתלב 

הברהמ םיללשמ ונייה הלאה םירפסב קר קפתסהל ונכרצה ול ,ןפא לכב 

רצונ ךנתה תפוקת ירחאמש תורודה ךשמבש רבדה בוטו .םייחה יכרצ לש םילמ 

לע םינד הב רשא דומלתה תורפס אוה ,ןושלב לודג רצואל רוקמ דוע לארשיב 

םינינעה לכב תושדח תובר םילמ תולועו תופצ אליממו ,םוי םוי ייחמ םיבר םירבד 

.יכנתה רצואה לע תפסותכ הלאה 

קלח יכ ,ירבעה רובדה תרשעהל הברה ליעוה אל הזה לודגה רשעה ךא . 

הלאה םירפסב זונג היה ,יחה רובדב שומשל סנכ,דל תוכירצ ויהש םילמהמ לודג 

,דרות דומלכ הלאה םירפסה תא ודמל תובברל םישנא ,ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ 

הלאה םילמה ירחא שפחל םישנא וכלה אל לבא ,םהמ הכלה תקסה םשל וא המשל 

אל ,ןהב שמתשהל ךירצ היהש ימ היה אלש ינפמ ,יחה רובדה לא ןתסנכה םשל 

.תירבע רבדש ימ היה 

ןושלה רצואל םתמורת ונתנ תידומלתה הפוקתה ירחא ואבש תורודה םג 

םישנא ואצמנ .חרכה ךותמ ןושלב םילמ ופיסוהש תופוקת ויה .רתוי והורישעהו 

,הקיטמתמב ,היפוסוליפב לארשי ילודג לש םיבושח ٥٦ םגרתל םהילע ולבקש 

ונבר ירפס ,חילמ רצואב דאמ הרישעה תיברעה ןושלב ובתכנש האופרבו הנוכתב 

יעדוי לע וליטהש תולהק םג ויה .דועו ,םבמרה ,יול,ד הדוהי 'ר ,ןואג הידעס 

וא ןושלב םילמ שדחל םתחירכה םתדובע יכ ןבומו ,םירפסה תא םגרתל תונושל 
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םילמ ודצמו ,תירבעל תילמ תרוצב הבורקה תיברעה ןושלהמ וא המצע ןושלהמ 

"קפא"ו "הלע,,ו ,המצעב תירבעה ןושלהב ןהב אצויכו "הרדגה"ו "תואיצמ" ןיעמ 

תניחבב ויה הלאמ תובר םילמו ,תיברעה ןושלהמ ןהב אצויכו "הסדנה"ו "בטק"ר 

יכ דע תוירבע םילמ תורוצל תובורק ךכ לכ ויה ."הנברק לא ואב יכ עדונ אלו" 

םג רצונ הנממ דשא לשמל 'יזכרמ" תלמ הנה ,תרחא ןושלמ וחקל יכ רכנ אל 

דומלתב אלו ךנתב אל הנניא וז הלמ יכ שיא בשחי אל — "זכרתה"ו "זכר" לעפ 

ינפמ תירבעה ןושלב וגזמתה ולא םילמ .הרוהט תיברע הלמ איהו םישרדמב וא 

דוהיב םישרדמב ואבש תוימודו תוינוי םילמ תואמב ןכ ןיאש המ תירבעה ןתרוצ 

ילקשמו החוד יפל הנניאש ןתרוצ ינפמ ןתוא לכעל תירבעה ןושלה הלכי אלשו 

.היתומש 

הפשל תירבעה ןושלה תא תושעל קפס ןידע היה אל דחי הלא לכ םע לבא 

:םימעט ינש ינפמ הלא 'ונימיב תרבדמ היח 

לכשהו ,תוהלאה ינינעב םירבדמה הלאה םייניצרה םירפסה לכ יכ ינפמ (א 

ייח ינינע לע םירבדמ םניא םה םג ,םיגוש םיינחור םיעדמו ,האובנהו ,דרפנה 

אצויכו םילכו ,םישובלמו ,תואקשמו ,םינוש םילכאמ ינינעב וקסע אלו םוי םוי 

.םהב 

רובדה קספנש הנש תואמ שמחו ףלא ךשמב יכ ונבל לא םישל ונילע (ב 

םהיקלחו ,תונוכמ ,םירישכמ ,םילכ :דאמ םיבר םירבד םלועב ושדחתנ ירבעה 

.דחי םהיתומשו םה ושדחתנ םלועב ושדחתנש הלאה םירבדה לכ ,םהיקלח יקלחו 

ןושלבש העשב ,םש םג ול ןתנ שדח גרב רצוהב ,ול םש 5סונ — ילכ ףסונ 
הלאה םיידמחה םירבדה דבלמו .םהל ןתנ אל םשו םהילע שיא רבד אל תירבעה 

הברה וררבתנ ,תאזה הכראה הפוקתה ךשמב ינחורה םלועב הברה כ"ג שדחתנ ןה 

לכ אצמנ אל תירבעה ןושלבו ,םהמ דחא לכל םש ןבומכ ןתנו ,םישדח םיגשמ 

הנש םישש ינפל רשא םילמה תא וב ןיצנו דחא ןותע ןוילג ולפא ונל חקנ 

הרסח המו הלד המ :רמאל ונמצעב אלפתנו ,ןהב רפוס וא םכח םוש שמתשה אל 

,רובד תפש רותב תירבעה ןושלה תיחת לע זא בשחש ימו !זא וננושל ,דתיה 

תביש םולחכ שממ םולח םלוחל תמאב ובשחל ךירצ ןה ,קושה תפשו ,םייחה תפש 

.ןמז ותואב ויפלא תואמב וצראל לארשי 

תיחתב רבד הזיא גישנש דע תורוד ורבעי :ורמא םינושארה ןויצ יבבוח 

םישמח ךשמב ךפהל ידכ דבעל םיכירצ ונא לבא ,לארשי םע ידי לע לארשי ץרא 

ןמזה אב הנהו .םדקתנ אל ,ליחתנ אל םא ,תואיצמל ונמולח תא םינש האמ וא 

ומלח דשא םיטעמה הלגסה ידיחיב רבדה היה ןכו .הזה םולחהמ קלח רתפו 

ועתרנ אל ךא ףוס םי תעירקכ רבדה השק יכ ועדי ,תירבעה ןושלה תיחת םולח 
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םיאור ונא םאו .ולש תא השעי ןמזהו 'ליחתהל ונילע הבוח :ורמא .הזה ישקה ינפמ 

לודג קלחו ,שממ לעפב תירבע םירבדמ הלוגבו ץראב לארשימ תובבר םויכ 

.איהה תעה ןמל םינשה לבוי ךשמב ונמדקתה יכ אוה תפומו תוא ןה ,רפוה םיישקהמ 

שיגרה דחאו דחא לכו ,השלשו םינש ,דחא תיבב השקה ןויסנה זא השעג 

הפ הנה ,"ותיב ישנא שיא יביוא" רמואה קוספ שי םאו !וב ונשיש ישקה תא 

רובדה תא ותיבב גיהנהל הצרש ימ לש םינושארה םיביואה .ואולמב םיקתה 

לבס ןכסמה אוהו ,יאנכע לש רונתכ תולאשב והופיקה םה .ותיב ישנא ויה ירבעה 

המו ?הז לכא-ילכ םש המ :תולאשה ולחה לכאל ןחלשה לא ובשי .םונהיג ירוסי 

םימשש ןטקה ילכה םש המו ?"לפרפ"ל ךיאו ךשקול"ל םיארוק ךיא ?הז לכאמ םש 

ינבמ שרודה תיבה יבאו ?ןחלשה לא הפקה תא וב םיאיבמש ילכהו ?חלמה תא וב 

ולכי אלש םינטקה םידליה הלאל תונעל עדי אל תירבע ורבדי יכ ותיב 

.עדוי ונניא אבא יכ ןויערה םע םילשהל 

םיצפחה םישנאה ייונע לעמ *לקי רשא רישכמ ןימ רצוהל ביחמ היה זא 

,םידמלמ םישנא רבח ובשי ,"ןושלה דעו" תרוצב רצונ הז רישכמו .תירבע רבדל 

רסחה רבדל הב שמתשהל רשפאש החכשנ הלמ לכ ירחא תירבעה תורפסב ושפחי 

.אלמי ןורסח ירחא ןורסחש דבלבו ,םילמ ואיצמיו םילמ ואצמי ,ןושלב 

,םילמ טלמלו םילמ רגדל ,םילמ תדלל ליחתהו םינבאה לע בשיו ,רצונ דעוהו 

,דומלתה יזנג ךותמ ןתוא ףשחל ,ןכומה ןמ ןאצמל וא םילמ שדחל :רקעהו 

לכ םהמ איצוהל הנוכ ךותמ הלאה םירפסה לע ורבעו ובשי ,םישרדמהו אתפסותה 

ןבומ ןהל שיש ם؛>מ ואצמש שיו .להקל עודי וניאשו וב שמתשהל רשפאש המ 
ונניאש ינפמ וב ךרצ ונל שיש וילא בורק ןבומל ןהמ שמתשהל רשפאו עודי 

.ןושלב ןידע אצמנ 

דחימ יעצמא הזיא שרדנ םייחב שומשל םילמה תא סינכהל ידכב ךא 

שמתשה הדוהייח :שרדנה יעצמאה אצמנ הזל םגו .להקה חמב ןתוא תרחיש 

םירמוא ויה ךכ) ותוא ודמל םינמיתהו ,וארקל בהא להקה רשא "יבצה" ונותעב הזל 

וירמאמב םעפ רחא םעפ ןמז ךשמב הב שמתשהל ץמאתה הלמ שדחתה ידמו ,(זא 

הואצמ הנבומב שמתשהל םכרטצהבו םיארוקה בל חול לע הקקחנ רשא דע ונותעב 

.םנורכזב רבכ 

רשא םירפטה דצמ השק המחלמ ררוע ןושלב תושדח םילמ תריצי ןינע 

לדתשמש ימ אצמנ רשא לע חמשל םיכירצ ויהש הלא דצמ אקוד א"ז ,ץראל-ץוחב 

השמח םלשוריב םיבשוי יכ ןויערה םע םילשהל ולכי אל הלא םירפוס .םהל רזעל 

וירבח תאו ,"םילמ לש הקירבפ" םשב ונכ דעוה תא .םילמ תשרחב םיקסועו םישנא 

והירה תורפסב אצמנ ונניאש המ לכ יכ ,ןושלה תא "םיבירחמ םיביחרמ" םשב 

.הל דז 
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הינמ" חיש וד תרוצב םיעגפ לש דיש רבחו "םויה" ךדוע 1 רוטנק ר"דה זא םק 

םולבניליל םק ,ימלשוריה דעוב לתהל "חלשה"ב והמסרפש "ארוק"ו ךושלה 

לש חיר הבחירמאוהיברמאוהדוהידב שדחש"תוניצר"הלמהןחהאצמאל ויניעבש 

 ricinus, דעו י"ע תושדחמה םילמהמ רבחו םקו הזב קפתסה אלו ,קיק ןמש

םבל ןתונ המ ואר ؛רמואכ ,"ץילמה"ב והמסרפש תודחא תורוש ןב םתכמ ןושלה 

םישועש םישלשמה םיניפותל ןושלה דעו עבקש "ןמה ינזא" םשהו ,ימלשוריה דעוה 

יניעב דוהיב ןח ואצמ אל — סומינולקךב סומינולק ירבדמ והחקל דשאו ,םירופל 

לכ ול אצמ הכב .וירמאממ דחאב םלועה תא וילע שיערהו ,2דלפנדב ןועמש רפוסה 

.םינכסמה דעוה ירבחב תודיל רחא ץח רפוס 

דוחיבו ,הלאה םירבדה לכמ ועתרנ אל םינכסמה ימלשוריה דעוה ירבחו 

،גידפוסה םתא םכל דאמ לק :םהל ונעו הלוגה ירפוס לש הזה ילילשה סחיה ןמ 

םכילע םתלבק אל םתא .ןושלב רבכ שיש המב קפתסהל ץראליץוחב םיבשויה 

תביתכ ,בתכבש ןינע קד אוה ןושלה םע םכנינע לכ .ירבעה רובדה תבוח תא 

ךנתהמ תוחוקל תוצילמב םכירבד םיפימ םתא .םירופסו םירישו ,םירמאמו ,םירפס 

רוסחמב םישיגרמ םניא הזורפ םיבתוכה םכמ הלאו .תורז תוצונב םיטשקתמו 

םכנה ,םייחבש םירבדה לש הילאירה לע םירבדמ םכניאש ינפמ הנושאר ,ןושלב 

דחאל הרסח הרקמב םא ؛תינש ,םירחא םירבד ינימ לכו םירמאמו םירופס םיבתוכ 

רבדה ןכו .הב אובל הכירצ התיהש רמאמה לכ תא םיריסחמ םתא ,הלמ וזיא םכמ 

אוה .תונוש םילמ תורסח ידוב ול רשא תירבעל הרז הפשמ םגרתמש ימב 

םירסח יכ חכויו רוקמל םגרתמה ירבד תא הושיו ךלי ימו ,טפשמה לכ לע רתומ 

וננושל תא תויחהל םיצורה לארשי ץרא ינב ונחנא לבא .םלש רפסב םיטפשמ וליא 

.ונל רסחה לכ תא איצמהל םיזורכמ ונחנא ,ונידלי יפבו וניפב 

וחרכה דאמ תובר םילמ שדחתהבו ,הלוגה ירפוס ףוס ףוס ויה םיחצנמהו 

?תונוש תומישרב םישדח תומש םסרפל לחה ןושלה דעו .ןהב שמתשהל םמצעב םה 

השבלהל תומישר ,תואקשמו םילכאמ ינימל תומישר ,םינוש הכאלמ ילכל תומישר 

,הימב ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ؛םינוש םיעדמ יחנמל תומישר ינש דצמו ?הלענהלו 

.דועו ,דועו ,םמודהו חמוצהו יחה ؛עבטה יעדמל 

ןינע התיה הינשה הדועתהו .ןושלה דעו לש תירקעה הדובעה התיה וז 

ןנבומב תורורב יתלב םילמב שמתשהל םידפוסה ויה םיליגר .ןושלב קוידה 

רבד ."ןאכל ןיגע והנת ןאכל ןינע וניא םא" :הזמה י"פע ,ןושלב רסח היהש המ לכל 

םיארוקש המב שמתשהל אלו הירבדב קידל הכירצה היח הפשב ןכתי אל הזב 

.292 —286 'א ךרכ "חלשה" ,ןשלב 'מ אוה ل 

.111 '٠٥ "הריפצה" ه 

This content downloaded from 132.64.55.46 on Mon, 21 May 2018 09:23:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןילי .٦ 274 

ותוא ומשש ונתח ול בתכש ימב תישעמה תא םתעדי ןה .ףילחת 
דעו לעו .ארזע ןבא וא קדוה וא ישד שורפ י"פע הז םא עדי אלו "קוניצ"ב 

המכ דע םיפדרנה תומשהמ םש לכ לש קידמה גשמה תא ררבל הדועתה התיה ןושלה 

.רשפאש 

םינש" םיכלוהה תומשה לבס לכמ רטפהל דעול החיה תישילש הדועת 

הארמה ילכל .רתוי םג םימעפלו םילמ יתשמ םיבכרמה םירבד תומש א"ז ,"םינש 

ונקתמלו ,"תועש הרומ" הלכשהה תורוד ינב וארק ויעגדלו ויתועשל ןמזה לע 

םיחדיל וא תועובשל וא םוי םוי םסרפתמה ןוילגל ؛תועש ירומ ןקתמ" ןבומכ וארק 

יכ ,רזומ םש ללכב הז) "רואל איצומ" והמסרפמלו "יתע בתכמ" םשב וארק 

ףסא תיבלו ؛(?יתע בתכמ םסרפמל איה הנוכה יכ "רואל איצומ" םשב ןבוי ךיא 

."םירפס דקע תיב להנמ" וילע חיגשמלו ,"םירפס דקע תיב" רזומ םש ןתנ םירפ3 

ןוגכ ,ןהל החונ הבכרההש תונושל ןנשי .תירבעה ןושלה חורל ללכ ונניא הז רבד 

תחא הלמב תויתוא םירשעמ רתוי ןב םש הב היהיש רשפאש תינמרגה 

Zalilungsunfaeliigkeit ؛ וא (!תויתוא Nachmittagssclilaefclieii 22 ןוגב 

דועו תילגנאהו תיתפרצה ןוגכ תונושל ןנשיו .הלאכ תומש יפלא דועו (!תויתוא 20) 

ןניא ללכב תוימשה תופשהו .םיבכרמ תומשב בר י"פע תושמתשמ ןניאש הלאכ 

שמתשהל השק ןהב תוכימסה ךרד הנשי יכ ףאו ,תומשב תובכרה לכעל תולוכי 

םירבחמה ןינקה ייונכ דחא לא םסחיל םיצורשכ תוכימסה ךרדב םיבכרמה תומשב 

הרומ" :רמאנה ?"ילש תועשה הרומ" דיגהל ונצפחב לשמל רמאנ ךיא יכ .םש לא 

?"ילש תועשה הרומ ןקתמ" :רמאנ ךיא ,דוחיבו ?"תועשה ירומ :וא ?'ייתועש 

,ןותע ,ןעש ,ןועש :תודיחי םילמ הלא לכל שדחל דעוה לדתשה ןכבו 

תא דוע רכוז ןיאו ,םייחב ולבקתנ הלאה םילמהו .האלה ןכו ,ןרפס ,הירפס ,ךרוע 

.ןהה תורזומה םילמה 

םילמ שדחי ןושלה דעוש ךרצ היה תיבה ייח יכרצל םילמה ישודח דבלמ 

.רפסוה יתבל 

תועוצקמה תא םג תורוהל םהילע ולבקש םידחא רפס יתב ויה םהה םימיב 

ויה אל הלאל םג ךא ,םייממע רפס יתב קר הלא ויה םנמא .תירבעב םינוליחה 

שדחל ץלאנ היה הרומ הרומו ,םינושה תועוצקמה לש םיחנמה לכל תומש יד ןידע 

םיארוק הז ס"יבב ,תומשה תעיבקב היבוברע הליחתהו ,ול ר0זןש המל םילמ 

הרומ לכ אל ןה הז דבלמו .רחא םש ול ןתנ רחא ס"יבבו (,דז םשב הז חנמל 

קסופה תויהל ךירצ היה אוהו ,דעוה לא ונפ םירומה ,םילמ שדחמו ןשלב אוה 
.שדחמה םגו 

הלעמל דחאו ונממ הטמל דחא ,תודסומ ינש ופסונ יממעה ם"היבלו ןמז רבע 

תושדח םילמב ףוכת ךרצ היהו ,היסנמיגה ,ןוכיתה ם"היבו םידליה ןג :ונממ 
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םינושה םיעדמב םירגובל םגו ,םהיתודובעו םהיקחשמ ינימ לכל םיכרה םיללועל 

םיעדמ תורוהל רשפא היה םא ,לודג קופקפה היה הפ .ההובג רתוי הגרדמב 

,((הקינטוב) חמצה תרות לשמל תורוהל וליחתה םא .םהל תובר םילמ תורפהשכ 

ןכו ,חמצה לש קלחו קלח לכל ןכו ,םינושו םיבר םיחמצל םשב ארקל דידצ היה 

אוה ןה חרכהה ךא ,םידחא םידומלבו ,(הקיסיפ) עבטה תרותבו ,יחה תרותב רבדה 

םיישקה לכ לע ונרבגתה רבגתהו הריציו חרכה הפ םג.ויה ןכבו ,הריציה יבא 

,תירבעה הללכמה אוה עדמל ןוילעה דסומה תא חתפל תעה אובב םג םינושה 

המרג תירבעב וב םיע^ה לכ תארוה תלאש רשא הפיחב ןוינכתה תא וינפלו 

.העודיה "תופשה תמחלמ,,ל 

ומדקתהש המ לכו ,םייחה םע דחי דעצ דעצ םדקתהו ךלה ןושלה דעו 

.אוה םג םדקתה ןכ רתויו רתוי לארשי ץראב ונייח 

קד הינורסח יולמו ןושלה לולכש לכ סחיל דמוא ינניא :רורב רבדה אהיו 

היה ןושלה דעו ךא ,םירפוסה ושדח הברה ,םירומה ושדח הברה .ןושלה דעול 

.הבוח רותב םימיה לכ קסע הזבו םילמ ישודח היה ותילכת דקעש דיחיה דסומה 

,תרחא הרוצ לארשי ץראב םייחה ושבל תמדוקה תימלועה המחלמה ירחא 

קיבדהל רוסא היה המחלמה ימיב דשא תחתו ,תירבעה ןושלה םג דחי םתאו 

תופשה תחאל טדנמה ףקתב תירבעה ןושלה התיהנ ,תירבעב בוחרב העדומ 

ןמ לחה ,וז הדבעב בשחתהל תחרכמ ,דתיה הלשממהו .הלשממה לש תוימשרה 

דעו תונושה תודיקפה תוקלחמ ירדחמ דחא לכ לש תלדו תלד לכ לעש הקתפה 

וא תובוחרב הקיבדמ איהש תועדומה לכ דעו ,תמסרפמ איהש ימשרה ןותעה 

תעימש וא םיבשותה לש תושקב ינימ לכ תלבקל דעו ,םייטרפ םישנאל תחלוש 

.םירבעל םג ויהנ םייתלשממה םייחה לכ .טפשמה יתבב םהיתונעט 

,םיירבע רפס יתבל תובשומבו םירעבש דפסה יתב לכ וכפה ינש דצמו 

אלש םהירוהמ הלא ודמל םהיפמו ,תירבעב םהידומל לכ ודמל םידלי יפלא תורשעו 

.וז ןושלב רבדל — תירבע ועדי 

ריעצה רודה ןושלל ןפא לכבו ,םעה ןושלל תמאב תירבעה התיהנ התע 

.ויתובברב 

לכו ,תירבע םירבדמ לארשי ץראב יכ םלועב עודי היה המחלמה ינפל םג 

ונעדי ץראב םיבשויה ונא לבא ,תאזה הדבעה לע חמשו שש הלוגב בשויה ידוהי 

השש וא השמחו ריעצה רודה לש דאמ ןטק קלח :ץראב תירבע םירבדמה םה המכ 

םירגובה ,הלאה םידליה ירוה לבא .היח הפש רותב תירבעה הררש םשש רפס יתב 

.תונושה םהיתונושלב רבדל וכישמה- ,ץראבש 

יכ הירבח תובבר לע םידבועה תורדתסה תטלחה אוה ,ישילש םרוג ףסונ 

דוע ופמוג הככו .תירבעה ןושלה קר איה תרבדמה תויהל הכירצש הדיחיה ןושלה 
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.תידיאב ןותע ףא ואיצוה המחלמה ינפל רשא תחת ,תירבע םירבדמ תובבר 

•דנתנש הבושח רתויה הנתמה איה תרבדמ הפש רותב תירבעה ןושלה תיחתו 

בחב הארוהה תפש רשא הלוגב תואמל רפס יתב םנשי םאו .הלוגל לארשי ץרא 

תמדא לע םלגר ךרד עגרב רשא הלוגהמ םיבר םילוע םויכ םנשיו ',תירבע איה 

לארשי ץרא תעפשה יהוז ןה ,ונממ דחאכ תירבעב רבכ םירבדמ םה לארשי ץרא 

שגרה ילבמ ןינע לכ לע וז הפששב רבדל םיעדוי םהו איה םאו .תירבע תרבדמה 

תועוצקמ לכב םילמ לש םיבר םיפלאל תודוה הז לכ ןה — ןושלב אוהש רוסחמ הזיא 

.םירפוסה ושדחש םילמה יפלא לע ףסונ ,תירבעה.ןושלה דעו שדחש םייחה 

תושירדה תא םג הלידגה לארשי ץרא יבשות יפב ןושלה תיחת תומדקתה דא 

תירבעה ןושלה תא וגיהנה רלדנסהו ,חחפהו ,חפנהו ,רגנה םא .תושדח םילמל 

םילכה יקלחלו םתכאלמ ילכ לכל תופסונ םילמ םהל ושרדנ ןה ,םתכאלמ יתבב 

.ןושלה דעו לא ?םינופ ימ לא .םלצא תושענה תולעפל םילעפו ,הלאה 

םנשי ןה ,תירבעה הפשה תא היתוקלחמ לכב גיהנהל תחרכמ הלשממה םא 

דלשממה םג הנופ זאו ,תירבעב םש ןידע םהל עודי אלש םיבר םיינכת םיחנמ 

.םיתש אלו םעפ אל תאזכ התשע ןכא איהו .ןושלה דעו לא 

םלשוריב ןטק דעו םוקמב :ןושלה דעו תדובעב םג לודג יונש אב ןכבו 

םיקלחנה דעול םירבח םיעבראכ רבכ םויכ םנשי םיעובשב םעפ ףסאתמ היהש 

,םלשוריב םג ןה תודעוהו ,הל דחימ עוצקמב תקסוע ןהמ תחא לכש תונוש תודעול 

.הפיחב םגו ,ביבא לתב םג 

דעו דיב הלע תמדוקה המחלמה ינפלמ םינשב תורשע ךשמבש העשבו 

הז הנה ,"תירבעה ןושלה דעו תונורכז" לש תורבוח שמח קר םסרפל ןושלה 

לכל םוקמ ןתונו הקספה לכ ילב "וננושל" ונועבר תא אצומ אוהש םינש רשע 

תונושה תודעוה לכ י"ע תושרחמה םילמה תומישר דבלמ ןושלב תוריקח ינימ 

םינטק םינולמ ןמזל ןמזמ ןושלה דעו םסרפמ הז דבלמו .םינושה תועוצקמב 

חבטמה ילכל ןולמה דעו הקיטמתמל ןולמה ןמל ,עוצקמ לעב לכ תלעותל םייעוצקמ 

.ןאצ לודגל ןולמה דעו ,םינושה םילישבתהו 

הרדס רשא דבלב ןושלה דעו ידי לע תושרחמה םילמה לש היסיטרכה 

דעוהו ,םילמ םיפלא תרשעמ רתויל רבכ הלוע ןורחאה ןמזב ודרשמב 

.הכ דע דבעל ודיב הלעש ותדובע לע ןואגב טיבהל לכוי 

הכזש ןושלה דעוו ,וינפלש המ לא רקעב תוטיבמה םיניעב רצונ םדאה ךא 

לבויל דע וילע תלטומה הבוחה איה המ תוארל ךירצ םישמחה ות^על דבכ 

ונמלוע .הב דע רשאמ רתוי הברה הברמ הכאלמה *כ אוה עדויו ,תואבה םינשה 

תשרחה-תיב"ו ,ןהינפואו ןהילגלג לכ םע תונוכמה םלוע ,תואצמהה םלוע אוה התע 
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הברה הדמ הנקב תרצות איצוהל ביחמ ,הנושארב געלב ול וארק רשאכ ,"םילמל 

.הכ דע רשאמ לודג רתוי 

ונשי םאו ,תובדנתהב ןושלה דעו ירבח לכ ודבע הנש םישמח ךשמב 

םיידרשמהו םייעדמה וידיקפלו םינושה וימוסרפל רקעב הז ןה ,דעול התע לודג ביצקת 

.םהידעלב םיקתהל ול רשפא יא רשא 

רשא הז דסומ ,"קילאיב דסומ,,מ ןושלה דעו לבקמ וביצקתמ ןוגה קלח 

קלח .ותומ םוי דעו וילא וחפסה םוימ ונדעו יאישנ דחא היה וילע ארקנ ומשש שיאה 

תורשע ךשמב רשא גרבדלוג ביל קחצי חונמה לש ונובזעמ גישמ אוה וביצקתמ 

ינוקמ לבקמ אוה ו5יצקת תיראש תאו .עודי םוכסב שדח שדח והכמת םינשב 

.ץראב רשא "תירבעה ןושלה ינומא תרבח" ירבחמ רקעבו ,וימוסרפ 

ןעמל הזה דעול ותבוח תעדל ךירצ ומעו ,ומעל ותבוח עדוי ןושלה דעו 

.ותדועת הבג לע םהיתושירדב םיאבה םימע םג דומעל לכוי 

יננה ,םויד דעו הנש םישמח ינפל ודסוה םוימל הז דעו רבח יתייהש ,יכנאו 

.הזה ןמזל ינעיגהו ינמיקו יניחהש 'ה תא ךרבמ 
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