
רנזולק ףסוי 

ןושלהידעו לש הנש 

הנורחאה הנקסמה אוה היה ,רתויו הגש םישימח ינפל ,ןושלה-דעו דסונשכ 

זא הדסונש ,"הרורב הפש" לש הדוגאב שגרוהש ,ןושליישודיחב דרוצה לש 

וישב וא םשה ותואב תילכת התואל תודוגא ודסונ התמגודכו ,םילשוריב 

,היצילאגבו היסורב םגו (!דס ידו אב "ונתא ונתפש" תדוגא ,לשמל) רחא 

.הקירמאבו הינמורב 

לכ םעו רשפאש םוקמ לכב תירבע רבדל קוחל ןהל ומש וללה תודוגאה 

רובידב ןושלה-תיחת התשענ הדוהי-ןב רזעילא לש ותפיחדב .רשפאש םדא 

.זא לש ןושלב ףויצ-תביח" ,תירבעה היחתה-תעונתמ דרפנייתלב קלח יחה 

םיריעצ לש תורובח וליחתה לארשייתוצופת לכב תונוש תורייעבו םירעב 

.םמצע ןיבל םהיניב תירבע םירבדמ ,תוריעצ לש םג — תצקמבו ,םינקזו 

ןושלב םנמא .דבלב תיתורפס ןושל — יזא לש תירבעה ןושלה ,דתיה המ 

,םינוחריו םינותע ואצוה ,עדמהו תורפסה יפנע לכב םירפס ורבחתנ וז תיתורפס 

תירבעה ןושלה השמיש ףא לארשייץראבו .תודידיייבתכמו רחסמ-יבתכמ ובתכנ 

,תונושמו תונוש תונושלב תורבדמש ,תונושה תודעה ןיב ןתמויאשמ לש יעצמא 

רותב תירבעב םישמתשמ ויה ,"לוח-ירבד" רבדל םיגהונ ויה אלש ,"םילבוקמה"ו 

."שדוקדושל" 

ורביד תועיבקב .התמ ןושל תירבעה ןושלה ,דתיה ןיידע ןכ-יפילעיףאו 

תורפסהו .לארשי-ץראב תודחא תודדוב תוחפשמ קר תירבע ,הנש םישימח ינפל ,זא 

יליבשב .הייוטיבבו היתולמב תמצמוצמו תלבגומ ןושלב הבותכ ,דתיה תירבעה 

תירבע םיבתוכ,דל היה ,טשפומ ןויעבו היפוסוליפבש םיניינע ,הבשחמבש םיניינע 

.םייניבהיימיב רבכ םינוכית,דיתחפשממ םימגרתמה ורציש ,תולמ לש ןוגה רצוא 

תוכר תולמ לש םולב רצוא היה ,תיר'ולה הרישה ליבשב דוחיב ,הרישה ליבשבו 

,קייתמ,ד רואתה ליבשב םלואו .םיירבעה שדוקהייבתכ תעבראו םירשעב תויטויפו 

םירורב םייוניכו תורדגה שרודש ,קיודמה עדמה ליבשבו ,תירופיסה תורפסה תשרודש 

םירפוסה .יחה רובידה ליבשב ויה אלש ומכ ,תירבעב תולמ יד ויה אל ,םיקייודמו 
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279 ןושלהדעו לש הנש םישימח 

היהש ,ףידהו םכוחמ ,ןיוצמ שומיש תויכ"נת תוצילמב שמתשהל ויה םיעדוי םיירבעה 

םלואו .ןודדוגו ופאמ לצא לשמל עיגהש ומכ ,תויזואוטרדו ידיל םימעפל עיגמ 

ירפס אלו רואתיתובחר תומאופו םירופיס אלש ,תויומכחתהו תוזימר ויה ולא 

*לכ-אל יחה רובידהו .הברהב ןהב רזעהל ויה םילוכי קוידה לע םידיפקמ עדמ 

— ?ןבש 

ולש םילודגה םינאמורה תששב ןי ק סנלו טסו "עובצ טיע"ב ופאמ 

ףא וריכזהש אלב םדאיינב לש םיסופיט ינימ לכו םייח לש תוזחמ ינימ לכ וראת 

,feieriick ראותה תא ,Teller ילכה תא ,tiond עבצה תא, Weste דגבה תא םעפ 

ןיא ולא לכלש ינפמ ,ולאב אצויכו ,Enttauschung גשומה תא ,Veilchen חרפה תא 

,תירבעב זא ובתכנ םילודג םייעדמ םירפס .דומלתב אל ףא ארקמב הלמ םוש 

עושוהי • Duaiitat ליבשב וא Ideutitat ליבשב תירבע הלמ םהב ןיאש 

,תויזעולה תולמה תא םגרית ,לודג ירבע-יזנכשא-יסור ןולמ איצוהש ,גרבנייטש 

— "ץע ןימ" '"ףוע ןימ" ,"היח ןימ" :תולמב ,תונליא ינימו םייחיילעב ינימ תונמסמש 

תחא הלמל תחא הלמב ירבע םוגרת היה אלש םוקמב ,דאמ תובורק םיתעלו .ידו 

Chocolate תלמ המגרתינ לשמל ךכ .םוגרת םוקמב ךורא רואב אב ,תיזעוי 

(Kwjaiia) — תיסורב Aermeiieikciien תלמו "ךרפייזוגא סיסע" תוירבעה תולמב 

:לעפהיראות רותב תמגרותמ התיה ernst תלמ ."םישנל בשחיתדופא" תולמב 

,"רשויו םותב ךלהתמ" ,"ןמאנ" ,"רשי" — ראותה-מש רותבו "םימתבו תמאב" 

וא תיזעולה הלמה לש התנווכ-םצע תא םירסומ םניאש ,םימוגרתה הלאב אצויכו 

.!םימוגרת םוקמב םירואיב אלא םניא 

לכל ידבע םשב אורקלמ ענמהל היה רשפא תיתורפסה ןושלב םא םלואו 

שלש םיתשב וזכ תחא תיזעול הלמ םגרתל וא דומלתבו ד"נתב םש ול ןיאש רבד 

.תירבעה רובידהדושלב טלחהב ענמנה ןמ הזכ רבד היה ירה ,תוירבע תולמ 

יוטיבה אצמנ אל הדוהידב לש ונמז דע תירבעה תורפסה לכב :ךכל תמהדמ המגוד 

frisch ראותה םש תא םגרתל ידכ ؛rische Eier:הלק החיש לכב ךכ-לכ ליגרה 

םיציב" רמול רשפאייא ירה םלואו ."ןנער" וא "שדח" תירבעה הלמב םישמתשמ ויה 

הנושארה החישבו תירבע רבדמ הדוהידב ליחתהשכו ."תוננער םיציב" וא "תושדח 

؛rische Eier ליבשב תירבע הלמ לש הז רסוחב לקתנ החפשמהיגוחב ולש 

תיברע הלמל םיאתמש ,"ירט" ראותהימש תא ؛"set ליבשב אוצמל חרכומ היהו 

םימסרופמהו םידבוכמה םיירבעה םירפוסה תרובח לכ וילע הגלגיל ,ול המוד 

'םש ליבשב תרחא תירבע הלמו .והיעשיבש "הידט הכמ" תולמב ותוא הרטניקו 

,חלשה ,טהייגנתמו "הפשה יביהרמ" ,ינז ולק ףסוי :תוטרפב הז לע ןייע أ 

.540 —533 ימע ,(זיתת) 'א ךרכ 
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רגזולק .י 280 

רשפא התמ תיתורפס ןושלב ؛ושקיב אל ףאו ואצמ אל .דז יחרכהו ליגר ראות 

ןמ םימייק ייה תיתורפסה תירבעה ןושלב ...הזכ ראות-סש אלב םג םייקתהל 

— םיעבצה ןמ ,"תלוגנרת"ו "לוגנרת" ,"רורד-רופצ" ,"רימז" ,"הנוי" קר תופועה 

ןחלושה-ילכ תכרעממ .והמ תועדה וקלחנ "בוהצ"ל עגונבו ,"םודא"ו "רוחש" ,"ןבל" 

ליבשב ,Untertasse ליבשב הלמ םג אלא Teller ליבשב הלמה קר אל הרסח 

 Serviette. ליבשב Ascbenkecber. ליבשב Saizfass. ויה םיחרפה ןמ .דועו

,"ייצילאפ" תירבעב םיבתוכ ויה Poiizei .דוע אלו — "תלצבח"הו "הנשוש"ה תועודי 

— "ישדח יתעיבתכמ" ,Zsitung היה "יתע-בתכמ" .Ubr היה "תועשיהרומ" 

 Monatsschrift. "תרפועיטע" — Bleislift "תירפג"ץע" — Ziindkolzcken(

תולמב שמתשהל היה השק המכ ,2סניפ •מ .י הארה רבכו .ולאב אצויכו 

.הרורבו תיעבט תירבע תורפסב םג אלא ירבעה רובידב קר אל ולאכ תובכרומ 

— םשארב ה ד ו ה י - ן ב ו — תירבע םירבדמה ינפל תרחא ךרד הראשנ אל 

םישדח םיגשומ• עובקל ,תורסחה תולמה תא ונלש ןושלהיתורצוא לכב שפחל אלא 

.תולמ שדחל םג —חרכההיתעשב,ןוכנ רתוי ,וא ךרוצה"תעשבו,תוקיתע 

תועיבקב תירבע םירבדמל ןושארה היהש ,הדוהידב קר אל קסע תולמישודיחבו 

םא ףא םילמ ושדיח ץבעיו סניפ םג .דבלב תינידמיתימואל תילכת םשלו 

י ו ל ה ף ס ו י ןשלבה ,ב ו נ א ט א ס מ ן י פ ל ם ח נ מ םהל ומדקו .הבורמ רפסמב אל 

תויחל תומש שדיח קר אל םירפס-רכומ ילדנמו ן ם יו בלו ש השמו 

ץיבומרבא בקעי םולש היה ןיידעשכ ,ולש "עבטהיתודלות"ב תופועו 

תולמ ונל ןתנ הנורחאה ותריצי-תפוקתב םג :(!איה ולש "ינורפע" תלמ ירה) 

.؛؛"ברק-וד"ו "רטוטרמס" ,"רורפג"כ תולבוקמו תושדוחמ 

לעש ,םולבנייליל .דחאכ גולגילו תודגנתה וררוע םישודיחה םלואו 

"!שנעמ א יוו טדער" ול בישה ,"ינודא ,םולש" :הדוהידב לש תירבעה ותכרב 

םשב דחוימ רמאמב הדוהידב לש םישודיחה תא געלל םש ,(!םדא-ןבכ רבד) 

אוה םג דגנתה ة "התורפסו ןושלה" ורמאמב םעה י דחא *"הפשה תבחרהל" 

תיעדמהיתיתורפסה הדובעה ךותמ םיאב םניאש ,םישודיח ,הנווכבש םישודיחל 

תא םמורת איהו הבשחמה תא ולסלס" :הלא םירבדב ורמאמ תא םייסו ,המצע 

.ה"נרח םילשורי ,"הכה" ורפסל המדקהב 2 

199 ,ו השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק 'י ןייע ןושארה לע ة 

םג ןייעו .331-299 ,(ד"צרת) V ,וננושל ,םיובלוש השמ ,ינענכ 'י :ןורחאה לעו ,225 

רכזנה רמאמבו ,72—59 ,מע ,םש ,םש ,הלכשההדופוקתב ןושל-ישודח :ינענכ לש ורמאמ 

.539— 535 ,ا ,חלשה ,"םהידגנתמו הפשה יביהרמ" :רנזולק 'י לש 

.198—188 ,ا1ا ,םולבגייליל .ל .מ יבתכ לכ :ןייע ه 

.196—185 ا 2 ,םיכרד-תשרפ לע ة 
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قو1 ןושלה-דעו לש הנש םישימח 

םיגשומ םעה-דחא סיגכה יאדו .הרקיעמ תחא הלמ ףא שדיח אלו — ِاإ "ןושלה 

רודמה" ןיעמ םיקד םייוטיב שדיח ןכו ,הברה תונשי תולמ ךותל םישדח 

.ולאב אצויכו ,"הרכההיףסל תחתמ" יזעולה םוגרתה םוקמב "שפנבש ןותחתה 

תא ךרוע אוה ,דיהש דוע לכו .ויבתכב אוצמל ןיא שממ תושדוחמ תולמ לבא 

."ישדח יתעיבתכמ" אלא "ןוחרי" אל הז ארקנ "חלשה" 

בביח אל ,תוחלצומ תולמ המכו המכ ומצע אוה שדיחש ,ילדנמ ףאו 

דגנתה ק יל אי ב וליפאו .דמול ליגר היהש ומכ ,"םיימלשוריה םישודיח"ה תא 

"םילמ לש הקידבפ" .לארשי-ץראל ומצע אוה אבש דע הדוהידב לש םישודיחל 

לארשי-ץראל אבש רחאל קרו .וירבחו הדוהידב לש ןושלהיישודיחל ארוק היה' 

,םיקיודמה םיעדמה ליבשבו יחה רובידה ליבשב תושדוחמ תולמ לש ןתויחרכהב חכונו 

דעו לש ושארב ומצע אוה דמעו ותעד תא הניש ,םייחה-יכדצו תונושה תוכאלמה 

שדיח םג אלא,®תונשי חולמ ךותל םישדח םיגשומ סינכה קר אל זאמו ؛ןושלה 

.ו'הבורמ רפסמב ןרקיעמ תולמ 

.םילמיישודיחל ודגנתה קילאיבו ילדנמ ,םעה"דחא ,םולבנייליל קר אלו 

ססבל ןויסנ היה ובש ,(ו"נרת הקאדק) "היח הפש — רבע-תפש" ירפס אצישכ 

םירפוסה לכ טעמכ ול וממוקתה ,יעדמ סוסיב תירבעב םיינושלה םישודיחה תא 

דגנ םירמאמ ןומה "ץילמה"ב וספדנ המלש הנש ךשמב .ןמז ותואב םימסרופמה 

ד"דכ בושח דפוס ףאו ."הפשה' י בירחמ" םה םהש "הפשה"יביחרמ" 

דחוימ קרפב ךושלה-ייחמ" לע גלגיל ("ןשלב 'מ" יודבה ומשב) דוטנאק 'ל'י 

יפב םויכ הליגרה הלמה חא רכזנה ירפסב יתשדיחשכו .؟ולש "ןילוח-תוחיש" לש 

םויכ דוע יח אוהש ,םסרופמ רפוס ידגנ אצי "תדפועיטע" םוקמב "ןורפע" לכ 

•םישדחמה יפילע אהי ושוריפש ,"יתחה ןורפע" םשב דחוימ ןוטיליפב ,םימי-דרואל 

— ן "רובש ןורפע" 

תורפסבו ירבעה רובידב .םתודגנתהב וקדצ אל ןושלה-תבחרהל םידגנתמה 

רבדב וקדצ םה לבא ."ךכב םתכאלמש ,ןושלה-יביחרמ" אלב היה רשפא-יא היח 

,םידיחיו םיטרפ ידי-לע השענ אהי הקיתע ןושל לש ירקיע שודיחש ,דשפא-יא ؛דחא 

.תוירוקמ-ילעבו שודיח לש ןורשכ-ילעב ,ןושלה-עוצקמב םילודג וליפא ויהיו 

ןושלה י דעו הנש םישימח ינפל דסונ וז הנוכנ הנעט לטבל ידכו 
.םילשוריב 

,[ו"צרת] VII ,וננושל ,"קילאיב לש ןושלה שוח" ؛ירמאמב הז לע יתבתכש המ ןייע ء 
 103.

,ה"צרת ביבא-לת ,קילאיב ישודיח ןולמ ,י רניבא 'י ןייע آ י 

.292—286 'טע ,(ז"נרת) 'א ךרכ ,חלשה ןייע 8 
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______ רנזולק.י 282 

םימכח-ידימלת קר וב ופתתשה .רוגסו יצרא ןוכמ ןושלה-דעו היה הליחתמ 

:התיחת םשל הלועפל םירוסמו ןושלה-תולאשב םיקסוע ויהש ,לארשי-ץראמ 

.דועו ,אי ז מ ר'יד ,סחוימ 'י ,ץג ו ל מ"א ,ןילי 'ד ,הדוהי"ןב 'א 
ויהש הלאמ ןונגס-ילעבו תויעוצקמ תועידי ילעב םימכח וילא וחפסג םימיה תוברב 

םיבשוי ויה הלא לכו .דועו ,אטוז א"ח ,ןתיא 'י ,ץישפיל מ"א :םילשוריב םירד 

תא ביחרהל שי םיכרד וליאב :תויללכ תוינושל תולאש לע םינדו תופוכת תובישיב 

,דומלתבש תורזו תוימרא תולמ לא סחיה המ ,תיברע ןושלמ תולמ לא סחיה המ ,ןושלה 

ידעו היה הז דבלמו .ולא תולאשב אצויכו ,תויפוריא תורז תולמ לש ןניד המ 

עובק ביצקת .רפסה-תיבו קושה ,תיבה ליבשב םיחנומ לש העיבקב קסוע ןושלה 

תומורת אצומ ןושלהידעו היה םיבורמ םיצמאמבו ,םייק היה אל ןושלה-דעול 

ויהש ,תוקד תורבחמ — "ןושלהידעו תונורכז" לש םמוסריפ םשל תולודגיאל 

םיחוכיוו ,ןושלהיתולאש לע תואצרה תוללוכ ויהו תועובקייתלב םיתעל תואצוי 

םיחוכיווהש ינפמ תודבכב תגהנתמ ,דתיה הדובעה .םילמ-יטרפו ולא תואצרה לע 

ךירצו .הבורמ ,דתיה הדובעהו םיטעומ ויה םירבחה ,םיפירחו םיכורא ויה תובישיב 

"תיחת לש הניינע לכ ירה :ןושלהידעול ,דתיה אל הלודג תוכמס ףא :תודוהל 

התוציחנב ודוה ןויפיצנירפב .םידיחי לש םתלחנ אלא זא היה אל רובידב ןושלה 

.םיטעומ אלא המשל ודבע אלו התוא ומישגה אל לעופב לבא ,םיינויצ,ד-בור 

טדנאמה לש ומוסריפ םעו רופלב-תזרכה רחאל הנתשנ הז לכ 

ומתחש ,טילשו לודג םע לש ימשר ךמסמ — טאדנאמב .לארש؛י-ץרא לע 

תונושלה שלשמ תחאכ שוריפב תירבעה ןושלה הרכוה — תויאמצע תונידמ 52 וילע 

םג ןכו ,תיתלשממ הדוקפ לכו תימשר הדועת לכש ,שוריפב רמאנו תוימשרה 

תילגנאב ומכ תירבעב םסרפתהל ךירצ ,ףארגלטהו ראודה ךרד רבועש המ לכ 

וליפאו .תירבעב םג תויהל םילוכי הרטשמבו טפשמהייתבב םינוידה .תיברעבו 

.תיברעהו תילגנאה לש ןדצב אובל תירבעה הכירצ ףסכ לש תורטשו תועבטמ יבג לע 

רב ימימ ,תוחפה לכל ,וא ינשה ןברוחהיימימש ,ריבכ ירוטסיה ערואמ היה הז 

םידיחי לש ןיינע תויהלמ הקספ תירבעה ןושלה .ותמגוד תודהיה העדי אל אבכו ב 

לש ןושל וז ,דתיה התע-תעל םא ףאו .תיתלשממ ןושל התשענו "םיבבוח" לשו 

תירבעה הלשממה לש המשב תלשומש ,הלשממ לש ףוסיףוס לבא ,הרז הלשממ 

ותוכזו ךרעו רועיש ןיאל תחא תבב הלדג ןושלה לש התובישח .אובל הדיתעה 

ןתנ תונושארה ויתודוקפמ תחאבש — איה לאומיס ט ר ברה לש הלודגה 

זא דמעש ,ןי ק שי סו א רמ בוטל םירוכזו .תויתכלממ תויוכז תירבעה ןושלל 

,ןושלהידעו שארב זא ודמעש ,ןיליו הדוהי--ןבו ,תינויצה הלהנהה שארב 

."הדוהיל ןושארה אישנ"ה תא ךכ לע וררועש 
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רמ .תולודגל ףואשל ןושלה-דעול הקזח הפיחד הגתינ הז עדואמ םע 

םתוא דומנ םא ללכו ללכ םנמא םילודגיאל— ,םיעודי םיעצמא ול ןתנ ףא ןיקשיסוא 

בחרתמ ליחתה ןושלהידעוו .הירופ רתוי הדובע דובעל ידכ—וישכע לשהדימהיהנקב 

בתוכו ץשולס ינ ר"ד ואבשכ .ויתולועפיףקהב םגו וירבח-רפסמב םג לדגו 

ליחתה הדוהידב .ןושלה-דעול םירבחל םה םג ורחבנ םילשוריל וללה םירוטה 

תירבעב הל ארקש ,םילשוריב תינושל הימידקא לע וליפא זא םלוח 

תויסנכ" םייתנשל תחא םילשוריב סנכל עיצה הלאה םירוטה בתוכו ,ךושלהישרדמ" 

תירבעה תירבה" םויכ תושעל הצורש המ ןיעמ — ؛י"היחה תירבעה ןושלל 

."תימלועה 

ןושלה לש רוטאלוגירה תויהל — לודגה ודיקפתב ליחתה ןושלה-דעוו 

תא ןיוכמהו תומדקתההו תוחתפתהה-דדדב הלש ךירדמה תויהל ,היחה תירבעה 

ןושלה לש רתויב תובושחה תולאשה תא קרפה לע דימעמ אוה רבכ .התאיחהייכרד 

ךירצ ירבעה אטבמה םא ,אלמ וא רסח תויהל ךירצ ירבעה ביתכה םא :היחה 

,"ןושלה דעו תונודכז" לש תישימחה תרבוחבו .הזב אצויכו ,יברעמ וא יחרזמ תויהל 

ןהבש ,תורגנ לשו תונעצר לש ,תואלבט יתש ןתונ אוה רבכ ,1921 תנשב האציש 

דחיב םידיוצמ ןליבשב םירישכמה לכו וללה תוכאלמה יתש לש ןהיקלח לכ ואב 

םליבשב תומשה ועבקנש יפכ ,תירבעב וללה םירישכמהו םיקלחה לש םהיתומש םע 

.םיחנומיתעיבק ןושלהידעו ידי-לע 

'ץראב םיפתתשמ םירבח" ותלועפ לא ברקל ןושלהידעו ליחתמ רבכו 

.יקסבוזארג הדוהי ,ןויציןב 'ש ,ןייטשפא קחצי ד"ד :,"לארשי 
— םהיבתכב תולמ םיפשוח וא םישדחמו ןושלהיתולאשב םיניינעתמ הלא תשלש 

ימימש ,הבושח הלחתה ,דתיה וז .ןושלהידעו לש ותדובעל םתוא םג ףתשל שי ןכבו 

לש ורקיעו ובור ושענ הז ןיממ םיפתתשמהש דע ,הבחרתנו הכלה ךליאו קילאיב 

.ןלהל הארנש ומכ ,ןושלה-דעו 

.לארשי-ץראל קילאיב 'נ 'ח אב 1924 תנשבו הדוהידב תמ 1923 תנשב 

הקירבאפ"ל הלילשב סחייתה ץראליץוחבש קילאיבש ,הלעמל יתרמא רבכ 

ךפהנ הרהמ דעו — לארשי-ץראל אב קר לבא .הדוהי-ח לש ודוסיימ "םילמ לש 

םישודיחל .רשפא-יא "םילמ לש הקירבאפ" אלבש ,ןאכ האר אוה .דחא שיאל 

ללכב לבא .קדצבו — דגנתהל ףיסוה "םקמתה"ו "ינלעל"ו "המשוח" ןיעמ םינושמ' 

תא השועהו רמשמה לע דמועה דסומ" אלב רשפא-יאש ,רתויו רתוי ריכה 

תרבחמ ,רנזולק ףסוי לש ותכירעב "תירבעה ןושלה דעו תונורכז" ןייע ة 

.27—18 ימע ,א"פרת םילזקורי 
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םג תישענ איהש ינפמ) הנווכבו תעדמ (םילמ"שודיח לש) תאזה הדובעה 

דסומ ,(םייעוצקמ םירפס י"עו םירצויה םירפוסה י"עו תורפסה י"ע הנווכ ילב 

לכ-מדוק ופשחיש ,עובתלמ קספ אל אוה .10 "ןושלה תלועפ ךותב תודחא סינכמה 

לכ לש םתאיצמ םשל תרחואמהו הקיתעה ונתורפס לש םיזונגה תורצואה לכ תא 

,ןושלש ,ןכימג ןיבה אוה לבא .וללה תוינומטמב םירתתסמש ,םייוטיבהו תולמה 

בושל הל רשפא-יא ,הנש תואמ-שמחו ףלא ךשמב התמוא יפב תרבודמ התיה אלש 

תועיבת םהל שי םישדחה םייחה .דבלב םינשיה תורוקמה דוסי לע קר היחתל 

אצמתש הל דשפאייא השדח ןושלו .השדח ןושל םישרוד םישדחה םייחה .םהלשמ 

.היכרצ לכ תא הקיתע תורפסב 

דוד םע דחיב ,ןושלהידעו לש םיאישנה תשלשמ דחאל רחבנ קילאיבו 

קר אל גאוד אוהו .ןושלהידעו לש ותדובעל רסמתהו ,א"יזמ ר "ד ו ןילי 

רחאל ,וישכעו ,ץראב ,ןאכש ,ןיבמ אוה יכ .םילמ-שודיחל םג אלא םילמ-תפישחל 

ןתאיצמ אל איה רקיעה ,ימואלה תיבה לש וניינב תעשב ,לארשי-ץרא לע טאדנאמה 

םיטושפ םימצעל תומש תאירק אלא תוטשפומ תוינויע תולמ לש 
תוארל ךכ-לכ ףאוש אוה ןכ-ינפמ .ReaHa תיזעולב םיארוקש המ ,םיישממו 

Realia^ לש םמוגרת םשלו .ן א טול ש לש ינכתה ןולמה תא תירבעל םגדותמ 

םיניינע לשו סופדה לש ,למשחה לש םיחנומל םיחמומ לש תודעו דסיל עיצמ אוה. 

.םהל המודב םיינכת 

.קילאיב גאד בושח דחא רבדל דועו 

ןושלה-דעוב ןיליו הדוהידב לש םתושאר ימיב ףאש ,הלעמל יתרמא רבכ 

— םג אלא ,דוחיב ןושלב םיקסועו םינשלב קר אל ותדובעל םיברקמ וליחתת 

ןב 'ש רפסמהכ ,ןושלה-תיחתב ןיינע םהל שיש ,ינושל םעט ילעב םירפומ 

ביחרה הז ןוויכ .אטוזו יקסבוזארג ,ןיטשפא 'י םיגוגדפה וא ןויצ 

דעו היה וימי דע .דומיל-ירפסב קסועו רפסמו ררושמ ומצע אוה — קילאיב 

,תוחפ םיחמומ וא רתוי םיחמומ ויהש ,םינשלב .םינשלבמ ורקיעמ בכרומ ןושלה 

םדא םא ؛הנושארה הלאשה ,דתיה ןושלה-דעול רבח םיעיצמ ויהשכ .םינשלב לבא 

לש תויגולוליפ תויעבב קסוע אוה םא :רמולכ ,ןושלה-תולאשל החמומ אוה הז 

םיכירצ ןושלהידעול םנמא םאש ,שיגדהו םיעטה קילאיב — ?תירבעה ןושלה 

םעט ילעב םירפוסל :םירבח לש גוסל דוע ךרוצ וב שי לבא ,םינשלב סנכה؟ 

תוינושל תוריציב חרכה םהל שי םהירוביח תאפמש ,םירפוסל ,דחאכ ינושלו יתורפס 

*ותדובעב ףתשל שי הז ןיממ םיררושמהו םירפסמה ,םירפוסה תא םג .תוירבע 

דעוב דובעל םיכירצ ןושלה-ירקוח םע דחיב .םינשלבה םע דחיב ןושלה-דעו לש 

השגדהה .53 ימע ,(ץ"רת) 'ב ךרכ ,וננושל ,"התנקתו ןושלה ירוסחמ" :ותאצרה ןייע נ<י 
.ילשאיה 

This content downloaded from 132.64.55.46 on Mon, 21 May 2018 09:23:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושלה-דעו לש הנש םישימח 

,ךירדהל םיכירצו םילוכי םינשלבה .לעופב ןושלהיירצוי םהש ,םדאיינב ןושלה 

יתייה ,תיעצמאייתלבה ,הקומעה ,הלודגה תינושלה הריציה לבא .דפשלו ןקתל 

ידיילע תישענו תכלוה וז הריצי — ,תיביטקניטסניאה תינושלה הריציה — דמוא 

דעוב םוקמ ןתיל שי ןכבו .תמאב םירצויה םירפוסה ראשו םירפסמה ,םיררושמה 

דעו ןושלה-דעו לש ויאישנמ דחא קילאיב השענש םוימ ,םנמאו .םהל םג ןושלה 

םתלוזש ,םירפוס המכו המכ תונושו תובורמ תודעוב ותדובע ךותל וסנכנ םויה 

זירפהל ןיאש אלא .הירופ-יתלבו תיתוכאלמ ,השבי ןושל,-ז-דעו לש ותדובע ,דתיה 

— עדמ- יניב מ קרו ,יעדמ דסומ אוה ןושלה-דעו ףוס-ףוס .הזב םג הדימה לע 

תוינושלה תולאשב עירכהל םיכירצו םילוכי — עדמ-ישנ א קר ؛רמוא יניא 

דסומה אלא "םילמ לש הקירבאפ" ןושלה-דעו ןיא ףוס-ףוס ירה .וב תונודינה 

.םייעדמ תודוסי לע וננושל-תיחת תא ןיוכמהו ךירדמה 

 IV

רמש םג אוה .ןושלהידעו רציו שדיחו עבק םיחנומו תולמ קר אל ןכא יכ 

.תונוונתהמ היחה תירבעה ןושלה תא 

,ך''נתה — הבוט תירבע לש הדימה-הנק היה הירחאו הלכשההיתפוקתב 

הלאש" ןושארה ורמאמל ארק הדוהידב םא .דומלתהו הנשמה םג — תצקמבו 

"הדבכנ" :היתחת בתכו "תטהול" הלמה תא ןיק סנ לומס קחמ ,"תטהול 

"סומסירברב" לבוס ךנתה-ןושל ןיא ותעדלש ינפמ — זהמ-ינפמ .("הדבכנ הלאש") 

(םיטסירופה) "םירהטמ"ה ."תרעוב הלאש" :יתבתכשכ ילע ולפנתה המכ ,ינרוכז "דזכ 

ידגנ ואצי רבכ אל הז דוע .י"כנת יוטיב וניאש יגפמ ירבע יוטיב הז ןיאש ,ונעט 

"ןנער ןמש" ,"ןנער חרזא" — "ןנער רבק" יתבתכש ינפמ "םעל וננושל" ילעב 

— יך"נ؛1ב הזכ רבד שי ןכיה ?"ןנער רבק" לבא ؛ך"נתב יוצמ הז :דמול רשפא 

",דירטה הכמ"ה תא קר עדויש ,ך"נתה יפילע ןניא ןה םגש ,"תוירט םיציב" תמגוד 

וראשנש ,התימ-ינמיס לש םידירש םה הלא ,יתעדל .איה תרחא יתעד 

דוע הל ןיאו םלש םע יפב היח הניא ןיידע ירה ,היחתל המק רבכ םא ףאש ,וננושלב 

.םימסירברב אלב רשפא-יא שממ היח ןושלב יכ .שממ היח ןושל לש תוינויחהו חוכה 

.םירז םימע םע ןתמו-אשמ ךותמו עגמ ךותמ ואב תונושלה לכב םייוטיבה בור 

ימ ך"נתב .התעבהךפוא םגו השגרהה םג םינתשמ ןמזה-תצורמב :רבד דועו 

וינפ התע אלו בקעי שובי התע אל" :םיריווחמו םיניבלמ וינפ שייבתמש 

אלא ,"םיברב ורבח ינפ ןיבלמה" :רמאנ דומלת,דדושלב ףאו :ב1"ורוחי 

.נ2"ארווח יתאו אקמוס לזא" :רמאמה ידי-לע הז יוטיב ראבמ רבכ דומלתהש 

.ב"כ ,ט''כ ,היעשי 11 

.ב"ע ח''נ ,אעיצמ אבב ل2 
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םי ביבל מ אלו השובמ םימידאמ וינפ שייבתמש ימ םויכ ונתשגרה יפל םלואו 

לע דימת ךומסל אופא רשפאייא .הברהמ תחא המגוד יהוזו .םיריווחמו 

סחיב םג ןידה אוהו .ך"נתהיחודב וניא וא ך"נתב ןיאש המ לכ לוספלו ך"נתה 

בותכי ימ ؛םהירחאש תורפסהל סחיב רמול ךרוצ ןיאו ,שרדמלו ארמגל ,הנשמל 

?שרדמב שיש ,"התאב" וא ,הנשמב שיש ,"יתימונ" םויכ 

•ןפוא ןיא ףוס-ףוס ירה — ?ךומסנ ימ לצו המ לע ,רבדה ןכ םא ,םלואו 

איהש רמאי ,הפיו הפוקז הרוחב הארישכ ,יסורה .הוש תונושלה לכ לש העבהה 

ץראה .13"רמתל התמד ךתמוק תאז" רמאי ידוהיה וליאו ."הזרתכ הפוקז" 

.הנוש ונושלו הנוש םעה םג ןכילעו ,תונוש הלש "הנואפ"הו "הרולפ"ה ,הנוש 

לארשייץראלו .תרבודמה ןושלה ןמ איה תעפשומ המואהיינב לש הלוכ הבשחמהו 

תפסומו העיפשה ןושל לכו ,תונושל 22יב םירבדמש ,תוצרא 27 ךותמ םידוהי םיאב 

םימגרתמ םה תירבעל םירבוע וללה "תוזועל"השכו ;הב םירבדמה לע עיפשהל 

יפילע ,םהיפב תרבודמ איהש ,תירבעל ,םהלש םאהיןושל ,םנושלמ םישמ ילב 

תירבע תועדוי בור יפ-לע ץראל-ץוחמ םישנה) החפשמלו תיבל תחמ קר ,בור 

.יחרכהו אוה יעבט "סומסירברב" הזיא ,עירכי ימו ,טילחי ימו .(םירבגה ןמ תוחפ 

,"ןנער רבק" ,"ןויער יל שי" ,"הילפה התשענ" ,ךויסנ השע" ,"תרעוב הלאש" ןיעמ 

םגרתל רהממש ,רבדמה לש ושאריתולק ךותמ אב סומסירברב הזויאו ,הלאב אצויכו 

ןושלה לש היתועיבתו החור לע בושחל אלב ,הלמב הלמ ותמואיןושלל ומא-ןושלמ 

תא ררממ אוה" םוקמב) "תומה תא יל השוע אוה" ןיעמ ,הנימב-הדיחיה תיחרזמה 

ןיא" םוקמב)"רבד שי אל" ,("יניע וכשח" םוקמב)"םיניעב ךשוח יל השענ" ,("ייח 

דסומ אל םא רבדב עירכי ימו טילחי ימ ?הלאב אצויכו ,('-םולכ ךכב ןיא" ,"רבד 

— ?םיחמומ םיררושמו םירפוסמו םיחמומ םינשלבמ בכרומ אוהש ,יארחאו ךמסומ 

תלגוסמ ,המענו היפי ,ןושלה-תרהט לע החגשה אלב ,וז הערכהו הטלחה אלב ירה 

דבאל ,ברעמהיתוצראמםדא*ינבלשםהיפבהיחתלהמקש,התמ תיחרזמ ןושל 

וננושל הכירצ יאדו .תודחוימה תויחרזמה היתונוכת לכ תאו התוילוגס לכ תא 

םגש ינפמ ,תוחתפתהבש חרכה והז ■ תיברעה ןושלה ןמ תיפוריא רתוי תויהל 

,דיפקהל שיו חיגשהל שי לבא .רחא יחרזמ םע לכמ יפוריא רתוי תויהל חרכומ ונמע 

הלילב וזיאל — הזמ עורג רתויו ,תימשייתלב ןושלל ךפהית אל תירבעה ןושלהש 

יבצק אלבו םעונ אלבו םעט אלב ,תויברעמו תויחרזמ לש ,תויפוריאו תוימש לש 

שיש ,ןושלהידעו אל םא ךכ לע דיפקהלו ךכ לע חיגשהל לוכי ימו .ןהיניב םיאתמ 

— ?דחאכ ברעממו חרזממ םירפוסו םינשלב וב 

,؛גירישה-ריש ב3 
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 V

.בושחו לודג דבד דועו 

תונושלב םירבדמה לש םיוביר לע הבושתה תא ונא םיעמוש תובורק םיתעל 

— םה רקיעה .הנקת ןיא םהל — ךלוהה דודה ,תומאהו תובאה ؛לארשי-ץראב תורז 

.תירבע םירבדמ ידה םהו ,םיירבע רפסייתבכ םידמול ידה םהו !תונבהו םינבה 

?וננושל לש היתודיתעל גאדנ המל ?ער ארינ המל ןכבו 

."הלקנ לע ןושלהידבש תא םיאפרמ"ה ןמ אלא וניא ךכ בישמש ימ 

תבהו ןבה לש ירבעה רובידה אהי ,תיבב תירבע ורבדי אל םאהו םאה םא 

לכ — םיקומע םישרש ול ןיאש המו .םיקומע םישרש אלב ,ייערא ,שולק רוביד 

לוכי וניא תיבהו ،הנשמה-ירבדכ ,וינפ לע ותכפוהו ותדקועו האב היוצמ חור 

אל תירבעה ןושלהש דוע לכ,תירבע תויהל הלוכי הניא םאהדושל ,ירבע תויהל 

לש תירבעהש ,םיליגר תולמו םייוטיבב תיבב םישמתשמ .םייחה לש םינפלו ינפל רודחת 

םישעמהו ,וללה תולמהו םייוטיבהש ינפמ םא םתוא תעדוי הניא דומלתה לשו ארקמה 

םייוטיבה ונמדזנ אל הרקמבש ינפמ וא ,ונימיב קר ושדחתנ ,םהב םירושקה םימצעהו 

ןיידע עודי וניא ,לשמל ,םויה דע .הירחאש וזו הקיתעה ונתורפסב וללה תולמהו 

לכו ,"הפר ירט" וא "שולק הט" ,"קזח הט" וא "ףירח הט" תירבעב םידמוא םא 

וא ויפב תרבודמ ,רתיהש ,ןושלה יפל בור יפילע ,ותעד-לוקיש יפכ ותיבב דמוא דחא 

"תויסכ" ןיב המחלמ שי םויה דע .תירבע רבדל וליחתהש םדוק ויתובא יפב 

.ולאב אצויכו ,"היציב" ןיבו "התיבח" ןיב ,"תרדא" ןיבו "ליעמ" ןיב ,"תופפכ" ןיבו 

— ?ןושלה-דעוכ ךמסומ דסומ אל םא הלא לכב עירכי ימו 

לש רתויב םיטושפה ףוגהייכדצבו ,ותשאל שיא ןיבש םיסחיבו ,תיבבו 

דעש ,ןבומ .םהב םישמתשמ ןיא תיבל ץוחמש ,"הענצבש םירבד" שי ,םדאה-ינב 

ונימכחש אלא ,דוע אלו ؛"הענצבש םירבד"ל םייוטיבו תולמ תירבעב ויה אל וישכע 

איהש ,ורמאו הלאבש םירבד הרסח איהש לע תירבעה ןושלה תא וחביש 

לכ .םיסגו םיטושפ םיכרצ ליבשב תולמ הב ןיאש ינפמ "שדוקה-ןושל" תארקנ 

רשפאייא תרבודמו היח ןושלב .דבלב תיתורפסו השודק ןושלל סחיב ןוכנ הז 

תיבב תירבע םירבדמש ,השאהו לעבה 'םאהו באה םאו ."הענצבש תולמ" תלוז 

!תויזעול תולמב םישמתשמ םה ,הלאכ םירבד ליבשב תוירבע תולמ םיאצומ םניא 

םג אלא — יניעב ךכ-לכ ארונ וניא ןיידע הז — תויזעול תולמב קר אלו 

ןושל הניא תירבעה ןושלהש ,תבהו ןבה םיאור ןכבו .םייזעול םייוטיבב 

אלשו — תמגמוגמו הדסח ,היוקלו העוטק ןושל אלא ,הב לכ רסחי אלש ,המלש 

ןושלב םירבדמו התוא םיבזוע םה הרתי תולקבו ,םהיניעב הדובכ דרוי תעהמ 

ימו .תולמב התוינע ךותמ וננושלל ףקשנש ,לודג ןוסא והזו .רתוי המלשו ,דרז 
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םא ,ךכ דמול דשפא םא ,"תועונצ"ו "תויתיב" תולמב ןודסחה תא אלמל לוכי 

— ?ןושלהידעואל 

ןושל איהש ,הקיתעה תירבעה ןושלב :הרומח הלאש הררועתנ הגה 

יפוריאהש םוקמב םג "התא" םירמוא ,תיעצמאייתלב ןושלו רתוי וא תוחפ תיביטימירפ 

רתםנ"ןושל םג שי ך"נתב םלוא ■piuraiis majestatis םיארוקש המב שמתשמ 

בושחי לא" ,!*"וידבע תא לאש ינודא" :"ינודא" תלמ ףוריצב חכונ-ןושל םוקמב 

:ול רמוא דיחיה ורבחל םולש רמואה ידוהיהו .ולאב אצויכו ,!ة"ןווע ינודא יל 

םאו .םיסומינה ונתשנו םינמזה ונתשנ ."ךילע םולש" אלו "םכילע םולש" 

'ךודבישודקהל קר (התא) Tkou תא ריאשהו דיחיל םג (םתא) You רמוא ילגנאה 

ירה ,דיחיל ףא "התא" םוקמב "םתא" תלמ האב תויפוריא תונושל המכבו ,אוה 

"התא" ןקז םדאל רמאי רענש ,יביטימירפה סומינה הנתשי תירבעב ףאש ,ןתונ ןידה 

"ינודא" רמול שיש ,תירבע םירבדמה ןמ הברה וטילחה ךכיפלו .רענה ורבחל ומכ 

לע םיכמתסמש ,םירבדמה ןיב שי םלואו .יפוריאה "םתא" םוקמב רתסנב שמתשהלו 

גהנמ שיו .*ז"אתדגא רמ אמיל" ,16"אגנורתא רמ לוכיל" :"רמ"יב ידומלתה שומישה 

שי םלואו ."רמ"ו "ינודא" םוקמב "ודובכ" רמול תירבע םירבדמהו םיבתוכה ןיב ןשי 

זטק ןיב לידבהל ןיא וננושלב ןושלבו ונצראב ץראבש ,היטארקומידה םשב םינעוט 

הז רבד ףאו ."התא" :תחא הוש הינפ תונפל שי דחאו דחא לכלו ,רענל ןקז ןיבו לודגל 

.ןושלהידעוכ ךמסומ דסומ לש וידיב קרו ךא הערכהל ןחינ 

אלו שדיח אלש ,ןושלהידעו לע םילבוק .רקיע לכ הלק הניא הערכההו 

תא ריכמ וניאש ימ קר רמול לוכי ךכ לבא .ומויק-תונש םישימחב הברה עבק 

תא ףושחל בייח אוה לכ םדוק ירה .ןושלהידעו לש ותדובעב םימוצעה םיישקה 

התוהמ המ ,עובקל שי ופשחנש רחאלו ؛וננושל לש םיזונגה תורצואה 

תעדל ןיא בוש תגלפומה התוקיתע תמחמש ,הזונג הלמ לכ לש םייתימאה הנבומו 

.דיתעב שמשל הכירצ איה המל ,עובקל אוה השק רתוי הברהו ,רבעב השמיש המל 

הלמש ,הנקסמ ידיל אב אוהש דע תומלש תועש חכוותמ ןושלהידעוש םימעפ 

וננושלב םויכ ךרצנ גשומל בורק אוהש ,ינולפ גשומל השמיש תינולפ הקיתע 

ןיב עירכהל לק רבד הז ןיא .קרבהיתוריהמב תישענ וזכ תועיבק ןיא .היחה 

תובורמה תודעוה ומקש םוימש ,הארנ יל .ןהבש הנוכנה תא עובקלו תונושה תועדה 

רוסיפורפ .רתוי הברה ריהמ ותדובע לש ופמטה השענ םילשוריבו ביבא-לתר 

,קילאיב רחא ,ול שי ,ןושלה דעו לש ותדובעל דאמ רסמתהש ,רנישטרוט ה"נ 

. הז דצמ הבורמ תוכז 

.יכ ,ט"י ,'ב לאומש 15 .ט"י ,דיימ ,תישארב 1-، 

."גורתא רמ לכאי" ;א"ע 'ע ,ןישודיק لْ 

,"הדגא דמ רמאי" ؛ב"ע 'מ ,אמק אבב أآ 
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תשרודש 'הקומע המכחו — המכח אלא הכאלמ הניא תולמ-שודיח ףאו 

שיש ,ירבע שרוש הל שיש ,הנשי הלמ אוצמל ךירצ שדחל ימ .הרתי תוריהז 

תא םגופ ירבעה המעט ןיא הז םע דחיבשו ידבע םעט הב שיש ,תירבע הרוצ הל 

האב תירבעהש ,תיזעולה הלמל הברצ-לכ תמאתמ איהש ,הלמו ,יללכהיישונאה םעטה 

תולמ ןושלה-דעו ידי-לע ושדחתנ ,יתעדל — ?הז רבד אוה לק יכו — ,המוקמב 

.ב8 יוארה ןמ תוחפ אלו יאדמ רתוי 

םיעצמאב וא ,ללכ םיעצמא אלב טעמכ םינש לע םינש דבע ןושלהידעו ידהו 

,דחא דצמ ,"קילאיב-דסומ"ל תודוה ,תונורחאה םינשב קדו .םיטעומו םינטק 

ןושלה-דעו תא ךמתש) גרבדלוג .ל .י חונמה לש הנימב-הדיחיה האווצהלו 

'תמאב .הלודגה ותינכתמ קלח לעופל איצוהל ,ןושלה-דעול ,ול רשפא ,(וייחב םג 

םיתעל תשמתשמ איהש ,ןושלהידעוב ךומתל הבירצ תילארשיצראה הלשממה התיה 

השוע אוהו ,ןושלהידעול ,ול שי יתכלממ דיקפת ירה .רציש םיחנומב תובורק 

ןושלה ליבשב השוע תירצמה הלשממהש המ תירבעה ןושלה ליבשב לארשייץדאב 

ינפמ ירבעה ןושלה-דעוב הכמת אל תילארשיצראה הלשממה לבא .תיברעה 

תונשב ךכ התשע אל םאו ...ץראב גוהנכ ,לארשייץראב יברע ןושלידעו ןיאש 

היתואצוה ולדגו היתוסנכה ולדלדינש ,וישכע ךב השעתש ,תווקל ןיאש ,יאדו ,עפשה 

התבוח תא אלמתש ,ונתלשמממ עובתל בושנו םוי אובי .המחלמהו תומוהמה תמחמ 

,דסומה — ןושלה-דעוב ךומתתש המ ידיילע ץראה לש תישילשה תימשרה ןושלהל 

וב התוא הכיזש ,יתלשממ שומישל היואר תירבעה ןושלה אהת אל ותלוזש 

םישימח תאלמלו .ונמצע לע אלא ךומסל ונל ןיא םויכ .ילארשיצראה טאדנאמה 

؛ץראל-ץוחבו ץראבש םיירבעהל וז הלודג האירק ארוק ,ינא ןושלהידעול הנש 

םא ,הלולכו הרזל ךפהית אל תירבעה הבשחמהש ,םתא םיצור םא — 

הנושלב אלא םויק הל ןיאש 'תימואלה תירבעה המשנה רמתשתש ,םתא םיצור 

תא ביחרהלו לידגהל תורשפא ול ונת !ןושלה-דעוב וכמת ,תודחוימה התורפסבו 

םעה יפב התוא רפשי ,םייוטיבו תולמב תירבעה ןושלה תא רישעי זא 'ותלועפ 

איהש ,ןושל לש הגירדמל התוא םמוריו תומלשו תודחא הב איבי ,וירפוס יפבו 

םיפוסוליפ ,םיאנתו םיאיבנ ול ויהש ,םעל ,םינש"יפלא לש תוברת לעב םעל היואר 

העוטקו הלולב ,הינעו הלד תויהל הכירצ הניאו הלוכי הניא ונושלשו םיררושמו 

.תומיענו תומלש ,יפוי תרסוחמו 

.ש"ת ,טבשב 'ז ,זוויפלת-פילשורי 

.65 — 64 ,(ט"פרת) II ,ונגושל ,ןושלהדעוו ןושלה-יברג ה נ ז ١۶ ק 'י :ןייע 18 
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