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בשוי רפסה רבהמ

הנוילעה המוקב
רזע ןב דוהא

םייחרואיתל הז םיגשומ רואית תועצמאב התויחהל ותלוכי אוה " חתבדא םג  /ראב םייח
ראב בצמ
ךחוגמ
;)עודיו
םג /
םג םתבהא

בלב תעפעפמה תינסרהה השוחתה וז אלא ונורשכ ;היקנעמ השולש ייחמ םיקרפ י  ,י

,םתאנש
,קילאיב
,רתב
םירפוסהמ םיבר ,הטודקינאה תא ,הירטנאקיפה תא תולגל "! /ינגע ,רנרב ,קילאיב ,םתאנש
ןאמורל יכ -
יודבה
 /ןונגע שי
םיסחי-תוכרעמ
םע תאצוה
העש ייח םויכ תודע לכ לש בחרה יתוברתה רשקהה תאו םע תאצוה  /םיסחייתוכרעמ
 /רקיעב ,דבלב
דהב
.ביבא-לת .דבוע
1992.
םיחילצמש יתרושקתה ,ךכל םיאיבמ  -ודי-לע הרחבנש ,תדרפנ ^ 1992 96ביבאילת דבוע
רפסה רוציל
.ימע  396וא

םהו ,השולש-מייעובש ךשמב רפוסה לש םהיתוריצימ תוחפ אל קתרמ ורפסש י י

תרצק ותונימא תא םג ול םיקינעמה רתוי אוה ילואו ,םירפוסה השולש
ומכ ,תונותיעב ומכ ,ךכ-רחא ;דעומה .ונימי-ןב ארוקל יביטאקינומוק ",םתאנש םג םתבהא םג" רפס
שדחהו ,ןשיה תא שדחה החוד ,תושדחב תא רפסב ראב ףשוח תורידנ םיתיעל -תדועת אוה ,ראב םייח רביחש ן
.אוה םג הרהמ דע ןשייתמ איה תויונמדזהה תחא .ולש-ושפנ תונופצ -בעה תוברתלו תורפסל דובכ | f

ןמו הווהה ןמ העיתרה האב ןכל ירבדמ רנרב תומלעתהל ותבוגת ,וזכ ההובג תולשב תדימל ועיגה םא ,תיר
רמוחב זחאיהל הייטנ תררועתמו ,ןוידיבה ול רגישש ,תואמחמ םיפוצרה ,תרוקיבה אשונ ושענ םילודגה ןהירפוס ייח וליפאש

ןיא דחא דצמש ,הקיסאלקב ,יודב וניאש  1904.תנשמ בתכמב קילאיב תוכרעמ תא שרופה ,קתרמ רופיסל
דצמו הידעלבמ תירבעה תוברתל םויק אמשו םירבדה וב ועגנ אל תמאב םאה" .העיתפמ המצועב םהיניב םיסחיה
קתונמ םויה לש םיארוקה להק תיברמ ינש ,תוצווכתהה ,האופקה תשראה לש ןרשיפ תשולשש ,הלועמ ןאמורב ארקנ רפסה

תאירקב קפתסמ אוהש םושמ הנממ הרכהב ןומט ,הקיתש ירוחאמ תורצבתהה םיבככמ  -קילאיבו ןונגע ,רנרב :וירוביג
לועלעבו ונימי-יגב םירפוס םע תונויאר בייח היהיש ופוס תואמחמל הנענש ימש דצמ ראומ דחא לכ רשאכ ,תופילח וב
.םהירפסב .תועשר ירבדו לוטיבו לוזלז םג םינפהל ויפלכ םירחאה יסחי דצמ ,ותריציו ומצע
דומילה םג ומכ ,תונשרפה ירפס רשפאש המכ דע חיגהל אלש בטומ ןכ-לעו ובבסש תורחאה םיסחיה תוכרעמ דצמו
םייחמ םניא ,תואטיסרבינואבו רפסה-יתבב המינפ עפעפל תלוזה לש ותעד-תווחל ,תינדקש הדובעב דעותמ לכהו .ותוא
לבא ;קילאיבו ןונגע ,רנרבכ םינוקיסלק ןמ ךתוא טיסת אמש ,סראל ךפהית אמש תלוכיב ;תואתשה ררועמה םיטרפ ףוסיאב
רבע-ירוביג ורציו ויח ובש םלועה תאלעה הב תכלל שקבמ התאש תיאמצעה ךרדה תא תתל  -תיאנותיע םג ילוא ,תיתורפס
הניפ שי ןאכ  -תירבעה תוברתה לש הלא תנתונ ,תומטאיהה .ויכרד לא ךתוא הטתו רמוח תסיפ ,תודע ,בתכמ לכמ רקיעה
עדוי ,ןוחטיבב דעוצ ונימי-ןב רפוסה הבש הנייגהל ןוכתמה רנרב יניעב ,רתיה ,תעדה תאז ;יראטגמוקודו יתורפס ,יפארגויב

תורוקממ ףריצו רביחו לאגש הלימ לכלש ' 62).מע< ".רצויה לש תישפנה תודבכה תואבומה חפב לופיל ילבמ
עובק ךבדינ התעמ היהת  -םיבר הכ לע ילוא בתכנ "םתאנש םג םתבהא םג" ,תפטוש האצרה ךרדב אלא ,תוכוראהו
טעמכ יהוז ;היתורודל תירבעה תוברתב ,הייודבה תורפסב םייוסמ רבשמ עקר םג ,שונא בלל ןיבהל הביטימו ןח תבר
לכ הבש ,תינרותה תורפסה חסונב הביתכ ראב םייח לש וכרדל קר ינייפוא וניאש רפוסה וליפאו ,רפוס אוה שונאה רשאכ
ירבדל תונשרפ לש שדח דבור ףיסומ רוד הרצונש תיתוברתה תואיצמל אלא רפסמכ לעב היה אלש ימל בשחנה ,ןונגע אוה

רצוי תויכשמה לש האווסהכו ,וימדוק קר הניא וז .תונורחאה םינשב ץראב ףשח אל הרואכלו ,תקתרמ היפארגויב

ןפואב הנוש ףא םיתיעל ,שדח המ-רבד ןאמורה תולבקתה-יאמ רפוס לש הבזכא .ותריציב ומצע
.וימדוקמ ,ינכפהמ ,יטקלאיד ,םירקבמה תיברמ ידי-לע ולש ןורחאה ןורחא"כ הז ורפסב הלגתמ ראב םייח

,ארוקה .םייוסמ ריחמ שי וז הביתכל םג -תב הקיסאלק"ב ורפס תוללכיה-יאמו לא ותוא רשקמה טוחה ;"םיאקיסלקה
לוכי וניא ,ראב םייח לש ורפס לא אבה ףוריצב שמתשהל רשפא םא( "ונימי השדחה תירבעה תורפסה לש הקיסאלקה
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וימימ ארק אלש ימ .רעב ארוק תויהל

וירפוס השולש לש םהיתוריצי תצקמ

דצמ תויומדהמ תחא לכ לע שדח רוא םייח ןהב ןנובתמו בשוי הבש ,הנוילעה
?ראב

.םיעודי-אל םיווק הל ףיסומו ,המצע

 -םהייח לע תצק ארק אלש ימו ,וירוביג

תא ףסוא ,ראב םייח אב :תיעיבר המוק קיספ זיזהל היה ךירצש ןועטל ידכ ירה

םא קפס .ותאירקמ תונהיל לכוי םא קפס

םישולשכ איבהלו ףוסאל שי  -רפסב דחא
רקיעב ,בר רמוח םהילע ףיסומ ,הלא לכ

.םוגרתב ,רז להק ןיינעל יושע רפסה

חכוותהלו ,ויתומוק שולש לכמ ,תואבומ
,הנושארל םסרפתמ ןקלחש ,תויובתכתהה
,רנרב :תונשי-תושדח תויומד שולש גיצמו
תא יתארק רבכ ינא ?הזמ אצי המו .ןמיע

,רנרבש ,םיריעצ-אל םיארוק תואמ המכל

,ויניעב םיארינ םהש יפכ ,ןונגעו קילאיבםאה ,יתמישר תא ארוקה ,התאו .רפסה

םהייח תינבתמ קלח םה ןונגעו קילאיב
,םהלש תויצאיצוסאה םלועמ ,תינחורה

,םהיניבש םיסחיה תוינבת יפ-לע רקיעבולכותש ידכ ונכות תא ךל ןתאש תיוויק

,דאמ יטסיטילא להקל ןווכמ ולוכ-לכ

םידוהיכ םמצע תא םתרדגהמ םג ילואו

.םהיתודרומו םהיתולעמ

?ותוא תארקש ילבמ העיד וילע עיבהל

תא רקביו רקבמה אובי וישכעהמ יל ןיא תרחא ,רפסה תא ארק ךל ,אל

הלא םיארוקמ רתויו האמכ .םילארשיבו המוקב ןונגעו קילאיב ,רנרב תויופקתשה

□ .וילע ךתיא רבדל

לש הדותה ירבדב םהיתומשב םירכזנ רבכ

היפארגוילביבבו ורפס תחיתפב רבחמה
תומשה לכ וליא .וילא תיוולינה הרישעה

היה  -םייחב ןיידע ויה רפסב םירכזנה
םיארוק לש תובר תואמב רשעתמ ראב
.םינמאנ

רונ-יד ןיקוקיזמ תינבנ הניא תוברת
,םיזירז םינ"צחי לש תמוסרפ יעצבמ לש

תועורג תוריצי םימסרפמ םיתיעלש

ןרות ןריא

ינשה תולעמה ריש

תוינלוק לש הדימ התואב ,תובוט םיתיעלו
וניא רבכ םיארוקה להקש דע ,תויביטקפאו

תינבנ תוברת .לפטל רקיע ןיב ןיחבמ
ילואש ",םתאנש םג םתבהא םג"כ םירפסמ
ינב םירפוסל ,םירפוסל םירפס רקיעב םה

בתוכ ןוגכו ,ומצע ראב םייח ןוגכ ,ונימי
ךכ םאש םיתיעל םהל המדנש  -וז המישר
םמצע םה ילוא ,םהימדוק םירפוסה ייח ויה
םיכירצ םירפוסש םייחה תא םייח םניא

םינגרוב-ריעז ייח םייח אלא םתויחל
תרצו תנגומה העובב םיאולכה ,םיריהז
.וגימי-תב תילארשיה היווהה לש םיקפואה

תרוקיבה הפיאו :ארוקה לאשי וישכע
?רפסה לע

ילע ,תרחא .ארקו בש :איה תרוקיבה

הנאשאש התצר איה

,בילאצ ידאוב

רה ףתב לא תיאשנ תוגרדמ
.הנאשאש התצר איהו

וידהו ורבח תודרומו תולצמ

.תאשמ יתענמנ:
בלצה למעב ה:ה בוטו

,רתסנה איגב ילצמב התא
,קיקנב חתפנה ,קיחב
.היזפ:מ תעפושה ,העפי קקושה
ץוענ ,המוד ,ונלוע בלחסה

תוחפל הכורא המישר ךנעמל בותכל

לצומה הבלצ יקמעב

אוהש םושמ תאזו ,רפסה תיצחמ ךרואכ

תוג-ולמח לע בילאצ ידאוב

.המוק יבג-לע המוק הנבינ

תוריצי לכ טעמכ :הנושאר המוק
לכ לש ונקויד תומד הלוע ןהמ ,השולשה

הנאשאש התצר

.יד:ב
ימעמ הרשנ וב םוקמב הרתונ ןבא

.םהמ דחא

תקסועה הפינעה תורפסה :היינש המוק

.הבלצ תא המע האשנו

תומד הרישעמו ,וללה םירצויכו תוריציב
תרוקיבה דצמ ןה ,םהמ דחא לכ לש ונקויד

תורפס דצמ ןהו םייתורפסה רקחמהו
.םהילע תונורכזה

יפארגויבה רמוחה :תישילש המוק
ךפושה ,ירוקמהו רישעה יראטנמוקודהו
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