
בירק .א 4

רפסמה 

רבוב ןיטרמ תאמ 

א 

.איה החיכש אל תונמא רופסה תכאלמ 

רופס םוי םוי אורקל םימדמ רפסמ ילב םיארוק ,רפסל םימדמ םירפוס הברה 

.הילשה אלא הז לכ ןיא לבא ,שדח 

רבד םא .םיעורגו םינוניב ,םיבוט םירופס ןיב לידבהל אוה ןוכנה ןמ ןיא ןכ ומכ 

.בוט דפסמ אלא דפסמ ךל ןיא .ינוניב אלו עורג אל וניא בוש ,תמאב אוה רפוסמ 

?רופסה תכאלמ לש הביט המו 

תניחבב ,בוחרב םישנא תוצבקתהב ,לשמל ,השעמ הזיאב םישח ונא םא 

תזורחמ ןימכ ונל הארנ וניא השעמה ותואש ,תישאר :םינפ השלש הזל שי ,ערואמ 

תקצומ תומד ןימכ אלא ,טרס תישעב םירויצ ףוריצ ךרדכ דחי םיפרטצמש םירויצ לש 

ןיעכ ,דבלב תועונת לש שוגכ ונל הארנ וניאש ,תינש !ןמזה ףטש ךותב העונת לש 

םילעופ םירוצי לש תורבוחמ תולועפכ אלא ,הרעסב םיחרופה הרדש לש םילבונ םילע 

ןוסא הזיא לע ,לשמל ,םיביגמ םהש אלא ,ונוצרמ לעופ וניא םהמ דחא םג םא ףא) 

תקהל קחשמ ןוגכ ,דבלב תולועפ רובחכ ונל הארנ וניאש ,תישילשו ;(עבטה ידיב 

ותוימעפ-דחב תילרוג תובישח וב שישו התע הז שחרתמש ימעפ-דח רבדכ אלא ,סקרק 

לש יתודחאה יפואה הנבנ ,תובישחו הלועפ ,העונת ,הלא תודוסי השלשמ .וז ותוחכונו 

םהב שוחנ ונחרב לעש ,וז הרוצב םישעמ לע עימשהל השוריפ רופסה תכאלמ .ערואמה 

תא אוה הטמ םייחבש המ לכ .רזו ידדצ רבד לש תבורעת ילב ,דבלב ערואמ תניחבב 

ונתשוחתבש ,תילרוג תובישחו הלועפ ,העונת .ןאכ לטינ ,וילע ליפאמו ערואמה וק 

םא ,תיטיתסא הטילקב םא השעמל ונא םיסחיתמ הז יפל) ןהמ תחא םעפ לכב תטלוב 

ונחנאו .ןהיניב דירפהל ןיאש דע דחי וגזמתנ וישכע ,(לדוג תשגרהב םאו תירסומ הכרעהב 

םיבישקמ תוקוניתהש ךרדכ אלא ,ןמא לש אילפמ לעפמ םיספותש ךרדכ אל — םיספות 

.ערואמ תרותב םלועה תא ,רוהטה ערואמה תא ונא םיספות ,אתבסה לש תוישעמ ירופסל 

?תותבסה ןה תוחיכש אל םולכ לבא — 

חכב העיפשמ תיתמאה אתבסה םג לבא .החיכש הניא יאדו תיתמאה אתבסה םויכ 

שיא לכ ךשומ רפסל עדויש ררושמה וליאו ;התריואב םייחש הלא לע קר רפסמ לש 

.ותריוא ךותל ורפס תא חתופה 

.רופסל רופסמ טעמכו רפסל רפסמ תכלוהו תרבגתמ וז ותדמו .ןונגע השע ךכ 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 03 Jul 2016 03:16:29 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
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,תוערואמ תניחבב םישעמה תשוחת לע :רפסמה תוהמ תדמוע םירבד השלש לע 

,תיפא הסיפת — ,תוערואמ תניחבב םתוצרהל תלוכיה לעו תוערואמ תניחבב םתריכז לע 

.יפא רואיתו יפא ןורכז 

םנמאש ,םישנא שי ירה .דחוימה יפאה ןורכזה לא טרפב בל םישל יואר םהמ 

וליפאו תונומת תרוצב םנורכזב םתוא םימצמצמ םהש אלא ,תוערואמ םיספות םה 

,ונויבצב אוהש תומכ וב רמתשמ ערואמהש ,שיא אוה רפסמה הז דגנכ .םיגשומ תרוצב 

.ערואמ וב ראשנ ערואמהש שיא ,ףפורתהל ילבמ ,ערואמ ןויבצ 

תוערואמ םה ולא .ותמשנ יקמעמב תוערואמ לש יזכרמ ןיערג ול שי יתמאה רפסמה 

ינפמ אקוד .רפסל ונוצרב שיש ןיידע עדי אלש ןמזב ,ותורענבו ותודליב םהב שח אוהש 

ביבסמש ןיערג ותוא ,יפאה ונורכז לש ןיערג הלאה תוערואמה םישמשמ ,הז תא עדי אלש 

םצעה ראשנ ןיערגה .רפסמ לש תדחוימ העדותב שח אוהש המ לכ ךכ-דחא חמוצ ול 

.רפסמה תריציב ירקיעה הרופה 

לש םיסולכואה ייח ןוגכ ,ומצע ינפב םלש ןינע דימת אוה ןורכזה לש הז ןיערג 

ןיממ םדא ,דחא םדא תולפעה ףא םימעפלו ,רפס תיב לספס לע םירבח ישעמ ,בושי הזיא 

.דחוימ יתדגא ויז לעבו דחוימ 

.ץ'צוב ק"ק איה תרכזה ןיערג ןונגע לצא 

.דז םשל .ךכ-רחא ספות שיאש המ לכ ,יתרמאש ומכ ,חמוצ הז ןיערגל ביבסמו 

רוסא ,קספהל הל רוסא ,השימג הלוכ ,היח הלוכ ראשהל תיפאה הסיפתה הכירצ אקוד 

ביבסמש תוניפה לכב ,ןינע םהב אצומ אוהש ,םישעמה תא האור רפסמהש ןיב .ףיעתהל 

םיסנכנ םה ,תרוסמה לש תומלענה תוניפמ ותאירק ידכ ךות םלטונ אוהש ןיבו ,".דברוח"ל 

תובישחו הלועפ ,העונת לש תודחא ןיעכ ,תוערואמ תניחבב ורופס ןורשכ לש ויזנג תיבל 

!העונצ תויגיגחב התע םיריהזמ םה המכו ,תוניפב ,םש םיארנ ויה םילד המכ .תילרוג 

.רופסה תכאלמ תרהטמ ץוח ,םולכ אל ז ולשמ ,ןונגע ,אוה ןאכ ףיסוה המ 

תוצרהל םג וילע הז תא ,תיפא הדמב רכוזו תיפא .דדמב ספות רפסמהש המו 

,ערואמה ןמ ותעד תא חיסהל ידכ וב שיש רבד םוש רחא ררגהל ול רוסא .תיפא .דדמב 

,םדא ינב יסופט ,םיבצמ ,םיפונ דייצל ךשמנ בלה .ערואמ אוה ןיאש רבד םוש רחא 

רופסה לש הקימנידל עייסמ וניאש רויצ לכ לבא ז ביבחה יזכרמה ןיערגה ךותב ןכש לכמו 

לע םינינעמ םירבד תוברהל רופסבש תושפנל ןתיל ךשמנ בלהו .התוא רצוע אוה ירה 

לש יחרכה קלח הניאש ,החיש לבא »ץראבו םימשבש תונינעמה "תולאש"ה לג 

.ךכל תובושח תואמגוד המכ אצומ התא תינרדומה ונתורפסב .וב תמגופ איה ,ערואמה 

תקזחב ויה ,"תולבונ"ו "םינמור" ובתכשו םידפוס רותב םילודג ויהש ןויכ ,םילודג םירפוס 

.ללכ ויה אלש המ ,םילודג םידפסמ 

וחודב ךפהנ דמוח לכ .רתוי אלו והשעמ אוה הז ,ערואמ הצרמ יתמאה דפסמה 
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ונדיל אבשכ ךכ לכ םיחמש ונא חז ינפמ .ותאצרהל השענ ויפבש רובד לכו ערואמל 

לש ותרהט לע אלא ,ונא םיחמש "תבשחמ תכאלמ" לע אלו "יפוי" לע אל .יתמא דופט 

.ערואמ לש םלוע ,ישונא םלוע 

טסינורכ לש דיקפת אלמל דעונ אוהש ,ןונגע לע יתבתכ טעמכ םינש לבוי יצח ינפל 

לכ םע ול וכז אל ונלש םילודגה םידפוסה הלאש דיקפת ותוא ןכבו ,הזה ןמזב ונמע ייחל 

.הז דיקפת םייקל אב זאמ .םהיתולעמ 

.ךרעה בר יונש ןאכ לח םיתניב 

םינושארה ןונגע ירפסב .איה תרוסמ תאלמ ץ'צוב ק"ק .םה תרוסמ יאלמ ונמע ייח 

.תרוסמה יטישכתב טשקתמ לכה ,םינבל םיאריש ידגבב ומכ תרוסמה שובלב ףוטע לכה 

ןמ ודי חינמ וניא ןונגע םנמא .ךלוהו הנתשמ הז רבד .ערואמה לש ודוא ההכמ תרוסמה 

.ערואמה לש זרהו בלה תישענ איה ירה טושקו שובל שמשל םוקמב לבא .תרוסמה 

.ונינפלש הז רפסמל ןונגע היה ךכ ידי לע ךא .ורוא ברקב ןבלתמ הדוא 

דחוימה ליב#ב 
רזעילא-ןב .מ תאמ 

א 

הנכת יפל םג ,התוהמ םצעב יכ ,השדחה ונתורפס לע דבכ הז גורטקה אצי ,עודיכ 

איצוהל ,דחא דצמ ,הוקת הל ןיא ןכ לעו ,ידוהיה ונמלועל איה דז תרומז ,התרוצ יפל םג 

העפשה םלועל הל היהת אל יגש דצמו ,ידוהיה חורה לש תוירוקמ תוריצי הברקמ 

שרדמה-תיבב הרצונש תורפסל הל התיהש ,וזכ הדמב ידוהיה לע תיתוברתו תיכונח 

.םייוגה לש תוברתה תעפשהב השדחה תורפסה ארבה ינפל ידוהיה 

,התלודג איה איה יכ ,השדחה תורפסה לש םירוגינסה ונעט וללה םיגרטקמה דגנכ 

הניזהש וז ,הרקיעב תיגולואיתה תורפסה הב הכלהש ךרדה ןמ התטנש ,היוכס איה איה 

המו .תיאפוריאה תורפסה לש הבחרהו הלודגה ךרדה לא הינפ המשו ,תורודה תומשנ תא 

,ןשיה רודה ןמ ידוהיה תא והשמב וליפא הניזמ איה ןיא םנמא ,וז לש התעפשהל עגונש 

.שדחה ןמזה חורל לדגו ךלוהש ,שדחה ידוהיה לע החורמ העיפשמ איה תאז תמועל לבא 

עמשנ שלחה ולוק אלא ,בחרמל אצי אל חוכיוה םג םא — ,הכורא הפוקת ךשמב 

ונעטש ,םירוגינסה לש תועדה יתורפסה ונמלועב ורבג — ,םינותעב םיטעומ םירמאמב 

,הכותב תיאיפוריאה חורה תרובגת ידי לע קר אובת התמוקתו השדחה ונתורפס תיחת יכ 

יונכה רשאמ ידוהי רפוסל רתוי לודג חבש היה אל איהה תעב .התרוצב םגו הנכתב םג 

המגרות וליא ,הכרע היה המ :התיה תידוהי הריצי לש הדמה-תמאו !"יאיפוריא" 

לש יאנגל ,קוספה רוגש היה םילועמה ונירקבממ דחא לש ויפבו ן תיאפוריא ןושלל 

עדי וליא ,תיאפוריאה תורפסה ןודא ,םדנרב גרואיג רמוא היה המ :ונתורפס 

.םיבתוכ ונירפוסש המ וננושלב אורקל 
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