
׳וצראב לארשי רות — ישילשה רדסה׳ 

תירוטסיהה ותפקשה יארב ץבעי באז לש תיתורפסה ותריצי 

ץיבולרב הפי 

תודלות רפס׳ ,ץבעי באז לש ףיקמה ירוטסיהה ורוביח תא םכסמה קרפב 
תינויצה העונתב ירוטסיה ןוידמ תטלובה ותוענמיה לע רבחמה לצנתמ ׳,׳לארשי 

.לארשי־ץראב תובשייתהה תרגסמב התמשגה ינצינבו 

ימי תישארמ ידוהיה םעה לש ויתודלות תא םיכרכ רשע־העבראב שרופה ,ץבעי 

האמה לש היינשה תיצחמב ׳ןויצ תביח׳ תעונת לש התוררועתה דעו תובאה 

תפוקת לש התישאר ,1882 תנש לש לובגה וק תא תוצחל זעמ וניא ,ט״יה 
.הנושארה היילעה 

םיעסונה םיפסאמה׳כ ודי־לע םיאבומה (וירבדכ ׳םישעמה ינש׳ וא) םיירוטסיהה םיעוריאה ינש 

־ץראב םילשורי ידילי ידיב הוקת־חתפ תזוחא דוסי השעמ׳ :םה ,׳הז ונרפס תונורכזל הנורחאל 

רקחמה לש ומויסש הארנ 3.׳איסור ץראב דרגוטבזילי ינוירב ידיב םעה שעג השעמ׳ו 2,׳לארשי 

תישיאה ותוברועמ ילול ,רבסהל וא תולצנתהל תובייחתה לכ וירחא ררוג היה אל ,הלא םיעוריאב 

׳ןויצ תביח׳ תעונתב יתד־ימואלה םרזה לש םיינחורה ויגיהנממ דחאכ םא ,הייחתה אשונב ץבעי לש 

,השעמל הכלה ,קלח תחקל הסנמה ,הנחמה ינפל רבועה ץולחכ םא 4,(הירחאלש תינויצה העונתבו) 

:ותטלחהל איבהש לוקישה תא ץבעי ריבסמ 5.הנושארה היילעה תפוקתב תיתובשייתהה תוליעפב 

לע וחורו לארשי םע תיחת רותל הליחת םא יתלב התיה אל 6,תונורחאה םינשה םיעברא 

םינשב הנדלות רשא ןהיתודלות ךותמ קר ררבתי הלאה םינשה תונורכז ךרעו וצרא תמדא 

אוה אלה ןושארה רדסה ימי ירבד תשרפ םא יתלב התיה אל ונחנא ונתכאלמו .תואבה 

תכאלמ ירחא התעו .םייוגב לארשי רות אוה אלה ינשה רדסהו וצראב לארשי רות 

ישעמ יבתכ׳ לע הנוממה ךאלמה איבנה והילא ידיל סומלוקה תא רסומ יננה הנש םישמח 

רדסה תא בותכל ומעלו ותרותלו ויהלאל ןמאנ רפוס די תא וב אלמל ׳םלכ תורודה 

.[לארשי תודלות רפס ,ץבעי :ןלהל] 119 ימע ,ש״ת ביבא־לת ,די ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי ׳ז ו 

.(1878) ח׳׳לרת תנשב ,עודיכ ,הדסונ הוקת־חתפ 2 
.(1881) א״מרת תנשכ וללוחתה ;בגנב תופוס׳ םשב תונוכמה היסור־םורדב תוערפה 3 

.תונושארה היתונשב התגהנה רבחו (ב״סרת)׳יחרזמה׳ לש תינויצה תורדתסהה ידסייממ היה ץבעי 4 

ךנחמו הרומכ ןכמ־רחאלו ,דוהיב רכיאכ בשייתהל הסינ ,(1887)ז׳ימרת תנשב ץראל ותחפשמ םע הלע ץבעי 5 

בקעי־ןורכזב ותוהש תעב ותוא הליפשהו ,דוהיב המדא תשיכר ונממ הענמ ןוראבה תודיקפש אלא .בקעיךורכזב 

.(190-171 ימע ,די ,לארשי תודלות רפס ,ן״רת לולאב ׳ב םוימ ובתכמ ןודינב האר) 
.(1922-1882)ב״פרת-ב״מרת 6 
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ץיבולרב הפי 

ץבעי באז 

תושגדהה] וצראב לארשי רות םלוע ימי לכ םימתבו תמאב ול ארקי רשא ישילשה 

7.[ב ״י — ילש 

ורבע יכ םאו ,׳ישילשה רדסה׳ לש תיתדלותה ותשירפמ החונ הניא ץבעי לש ותעד יכ ,הרומ הז רבסה 

.תימשר תירקחמ העיבק לכ יבגל ידימ יתישארב ןיידע אוה ,ץבעי ןעוט ,הז קרפ ,הנש םיעברא רבכ 

וז הריעסמ הפוקתל (הווסומ וליפא וא)ימשר־יתלב ירוטסיה יוטיב עיצהל אלש לוכי אוה ןיא לבא 

לש םגוציימ הלש יתלילעה םקרמב בלשל תשקבמה תיתורפס הריציכ לבקתמ הז יוטיב .םעה ייחב 

,רבד לש ופוסב ,אוה םג ףאוש הז יתורפס גוצייש אלא ,לארשי־ץראב םישדחה םייחה תורוק 

תיתורפסה ותריצי תא ץבעי בצעמ ,ןלהל הארנש יפכ ,ירהש .יפארגוירוטסיהה םוחתל ךייתשהל 

תיפארגוירוטסיה־תיפוסוירוטסיהה ותוגהב ןויעו)ותעדל ,איה היושע םימיה תוברבש ךכ הנווכמו 

.ירוטסיהה רקחמל רזע־רמוח שמשל ,(ךכ לע הדיעמ ץבעי לש 

ב 

לדבנה ובצמ בויח רמולכ *,׳שממ הלדבה׳ה אוה ץבעי באז לש ינחורה ולעפמ סיסבב דמועה ןויערה 

יטסיצילבופה ומוסריפב רבכ .וייח ימוחת לכב הז לדבה לש ומושייו םימעה ןיב לארשי לש 

:וז דוסי־תחנה ץבעי עבוק ,׳םימעהו ונחנא׳ ,ןושארה 

רשא הירב םלועב םייוסמה םעה םה ונחנא יכ םידחאל תויהל לכונ אל םימעהו ונחנא 

ושיגרה התוא ,וניחאמ םיבר בל לע הלע אל רשא הזה רבדהו .הלטב אל ףלאב וליפא 

.119 ימע ,די ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי 7 

.536-530 ימע .מ״רת ,(ןיקסנלומס ׳פ תכירעב) רחשה ,הז םשב רמאמ האר 8 
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תירוטסיהה ותפקשה יארב ץבעי לש ותריעי 

םהו ונחנא היהנ אל ןכ ,דחא קצומל םרחו לזרב היהי אל רשאכ יכ ,יעבט שגרב םימעה 

".דחא םעל 

םתוא לכ ןיבל יסכודותרואה םרזה ןיב ףירחה קבאמה עקר לע תחתפתמ וז תיאנק הלדבה־תרות 

,ץבעי .םימעה םע היצארגטניאלו תודהיב המרופרל םיארוקה ,ןמזה ינב ,םימדקתמ םיינחור םימרז 

תא ליעפמ ,ידוהיה םעה לש ותויכשמה לע ינסרה םויא הלא םימרז לש תרבוגה םתעפשהב האורה 

םיעיצמה םירחא רקחמ יחטשב םג םיקוזיח הל שקבמ אוהו ,ינויח המחול־יעצמאכ וז ותרות 

הנחבאה יכ ושיגדהב ,וז תוירואית תכרעמב ץבעי ןד 1903 תנשמ רמאמב .תומוד תויתרבח תוירואית 

תינרדומ הרות איה וזש אלא ,(ויפקות תעדכ) הכושחה תונרמשה ןמ הב ןיאש קר אל םימעה ןיב 

:ץבעי םש בתוכ .תלבוקמ 

םאצמבו םקדבב ,אירותסהה תלכלכב לודג שודח הפוריא ימכח ושדח םינורחאה תורודב 

הז המוד םתעד ןיאש ,םדאה ינב ראשמ ותוא לידבמ ביט ידיחיה םדא לכל שיש םשכ יכ 

ראשמ ותוא לידבמה דחוימ ביט םעו םע לכל שי הככ ,הזל הז םימוד םהיפוצרפ ןיאו הזל 

המלש הטשב רדוסמו ,ויפיעסב הבורמ בושח עדמל התיה תאזה הנמאנה העדהו .םימעה 

דאמ םיבר יכ ,השדח תאזה תעדה ןיא לארשי לובגב .םימעה שפנ תרות :הל וארקי רשא 

לארשי םע רבד הל היהש המואו המוא לכ ביט לע ,הדגאהו האובנה ילעב רבדב םירמאמה 

רמאל ,רז המואב שיש םינמיסה׳ ביט לע ׳וז המוא לש היפוא׳ לע הברה רתויו ,םהימיב 

י0.לארשי ינב םעב 

הביא תריטנ וא תוניוע תרמוא הניא תידוהי תונלדבל ץבעי לש תינוציקה ותשירד יכ ,ריהבהל שי ןאכ 

בשייל תלוכיה־יאש ,בטיה שגדה השיגדמ ץבעי לש הלדבהה תרות .ןוכנה אוה ךפהה .םימעה יפלכ 

תינייפואה ,תיישוחה הבישחה ירפ קרו ךא איה םימעה ןיב תיעבטה תוידוגינה תא םולשבו הנבהב 

קוחרו הנושה תא אונשלו ,ונימ לא בורקו ול המודה תא ברקלו רוחבל׳ םיטונ םתויהב ",׳תפי ינב׳ל 

תמאהו קדצה יכרע לע תתשומ םטופישו ,לכשה יפ־לע הכורע םתבישחש ,׳םש ינב׳ וליאו 12:׳ונממ 

םע לש ותוגייתסה ףא־לעש ךכ .םייטסינאמוהה םהייוליג תא תרתוס הניא םתונלדב ,םייהולאה 

ולענ המ׳ :ויתוביבס םולשו הבהא ךא ןיגפהל אוה עדוי .ותוהמ םצעמ תעבונה ,םימעה ןמ לארשי 

ץראב דחא יוג [לארשי םע] אוה היה׳ :ךשמהבו ,׳םימעה תבהאב םעו םע לכ ימכח לע לארשי ימכח 

".׳םבל לכב םייוגל םולש ורבד וימכח רשא 

לש תכרעמ עיצמה הז אוה היתורודל תידוהיה הלדבהה תרות תודוא תוגהה תכסממ דרפנ־יתלב קרפ 

אוה דחייתמ םהלשב רשאו ,םעכ לארשי םע תא םינייפאמה (ץבעי לש ונושלב ׳םינמיס׳ וא)םיעבט 

,לארשי םעל ינייפוא ןמיסכ ׳האובנה עבט׳ לע יולה הדוהי ׳ר עיבצה ,עודיכ ,ךכ .םימעה ראשמ 

רדגומ ץבעי לצא .תדחוימ תוכיאכ ׳ישגרה רסומה׳ תא אקווד וב ןחבא וטאצול דוד לאומש וליאו 

:ךכ ץבעי וגיצמ הז םש אשונה רמאמב .׳תודחאה׳ םשב הז עבט 

ותוא םידחימהו םימעה לכמ ונתוא םילידבמה ,ונמעל םיקהבומה םינמיסה ישארמ דחא 

לארשי יכ וטילחו התוא וריכיו ונינומדק הב וננובתה רשא ,תודחאה עבט איה ,ומצעל 

.470-467 ימע ,מ״רת ,רחשה ,׳...לא בתכמ׳ ,סניפ מ״ירה ,וסיג לא בתכמב (זנק ןב לאועי תמיתחב) ץבעי ׳ז 9 

.10 ימע ,ג״סרת אקארק ,א תרבוח ,חרזמה ,׳תודחאה׳ ,ץבעי ׳ז 10 

,׳םש ינכי — לארשי תאו ׳תפי ינב׳ םימעה תא ץבעי הנכמ (8 הרעה ,ליעל)׳שממ הלדבה׳ רמאמב 11 
.535 ימע ,םש 12 

.535-534 ימע ,םש 13 
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ץיבולרב הפי 

ונתד הדחיתה רשא לככ .םלועב תחא הביטח אוה ה״בקהש םשכ םלועב אוה תחא הביטח 

עבטב ,היתורבח לכ ראש ךותמ ונתמוא תא דחיל ונידיב שי ןכ ,הפורצה תודחאה תנומאב 

,הלעמ לש המגוד ןיעמ לוכיבכ שי תאזה תודחאב יכ ,הרתי הדמב הל תדחוימה תודחאה 

הנוציח קר אל יכ /יוניש אלו יוביר אל הגישי אל יונמהו יונקה דחאכ אל׳ :רמאנ הילעש 

תדחוימה הדיחיה תודחאה עבטו ,הכות לא הסונכו הברקב הקוצי ,תימינפ םא יכ איה 

'4.הברה םינפב ןנובתמה יניעל הארי תאזה 

רואית ןכתי אל יכ תנעוטה ,ץבעי לש היפוסוירוטסיהה הסיפתה תנבהל חתפמה אוה הז עבט ןכאו 

עבטמ רמולכ ,׳תדחוימהו הדיחיה׳ התוימינפמו הכותמ אלש היתורודל תידוהיה העפותה תודלות 

םש בתוכ .׳לארשי תודלות רפס׳ לש ׳םינושארה םיקלחל המדקה׳ה שארב תגצומ וז הנעט .התודחא 

:ץבעי 

תאו לארשי חור תא ונימי ירבד קוחב קוסעל ונלחה םוימל םיניעל ונל היה הזה רבדהו ... 

לעתו ,התיצמת בטימ איהש התורפס ךותמו הכותמ ונרקב היתודלות תאו היתוכילה 

אל הזה םויה דע תובאה ימימ ונתמוא התארנ רשא תולמשה תופילח לכב יכ ונידיב 

ירבד וניניעב היה ןכ לע .הפוס דעו השארמ הל דחא ןויבצו הניע תא הכפה 

םפוסל םשארמ םישרדנ וירבד לכש דחא ןינעבו ,ויעמב םימוחת ןיא רשא דחא ףוגכ ונימי 

15.[ב״י — ילש תושגדהה] םשארל םפוסו 

יפל תלעפנה ,תחא תודחא לש השקמ היושעה העפות אוה תידוהיה הירוטסיהה ךלהמ ץבעי תעדל 

רחואמל םדקומ ןיב הנחבאה ךכיפל .יוניש אללו תועיבקב המצע לע תרזוחה ,תחא תויקוח 

תדמוע וז הדמע .תכשמתמ תוימד לש היוטיב אלא ,תוחתפתה לש יוטיב הניא תידוהיה הירוטסיהב 

לש קבאמכ תידוהיה הדלותה תא החינמה ,רנזיולק ידי־לע תגצומה היפוסוירוטסיהה השיגל דוגינב 

,ןתיאו ביצי יתדלות הנבמ רכזנה ורפסב חינמ ץבעי ,6.רבעה סרהכ תימואלה היחתה תאו םידוגינ 

ףקותל קר אל תפסונ החכוה םה (רנזיולק לש ונושלב ׳תויבויחה ויתובכש׳ וא) םייבויחה ויביכרש 

הנתשמ־יתלבה ומויק דוס ףקותל ,רקיעב ,אלא ,םימעה ןמ לארשי םע לש תירוטסיהה ותולדביה 

:ובתכב הז הנבמ לש וביט תא ריבסמ ץבעי .תיחצנה ותוחכונ תויכשמהו 

,ויחא לא שיא םתנוכתמ ,ונילודג ישעמ ,וניתובא יכרד ,תוימינפה ונמע תודלות 

וניאש עובקה דצה וניניעב םה םה ,םמעל םהיתולעפמו םתרות לע םהיתועד ,םהיתוטיש 

תא רמאל הנוציחה אירותסהה תא ונווכ םהיפ לעו .ונמזמו ומוקממ זז וניאו ,ותקזחמ אצוי 

םימעה דימ םתוא תואצומה תא — ,הערל וא הבוטל ,ץוחה ןמ םהב ועגפ רשא םיעגפה 

17.ןמיע ושגנתה וא וניתודלות תא וליבקה םימעפל רשא ... תוערואמה תאו 

— דחא ךלהמ :םיליבקמ םיכלהמ ינשב תידוהיה הירוטסיהה תלהנתמ הז יפוסוירוטסיה רבסה יפל 

ןמיסב דמועה — ינש ךלהמו ,הל עובקו דיחא ךלהמ אוה — תימינפה הדלותה ןמיסב דמועה 

ירוטסיה הנבמ .ןיפוליחו תורומת ,תודרומו תולעמ עדויה םג אוה — םימעה לש תינוציחה הדלותה 

תא ןרמתלו ןווכל לוכי אוה דחוימה וביט חוכב לבא ,םיימינפה ויכלהמב רקיעב םנמא דקמתמ הז 

ךוכיחה תודוקנב ,הנושארו שארב ,טלוב הז ןורמת .ולש ויכלהמל סחיב םיינוציחה םיכלהמה 

.11-10 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) ׳תודחאה■ ,ץבעי ׳ז 14 

.IV ימע ,א ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי 15 
.60-58 ימע ,ח׳׳פרת םילשורי ,ב ,םינובו םירצוי ,׳ץבעי באז׳ ,רנזיולק ׳י 16 

.IX ימע ,ו ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי 17 
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תירוטסיהה ותפקשה יארב ץבעי לש ותריצי 

םיינוציחה םיכלהמה םיזחנ םעפ אל .תיללכה הירוטסיהה ןיבל תידוהיה הירוטסיהה ןיבש תויטירקה 

תא ןרמתל תעדוי תימינפה תידוהיה הירוטסיהה .איה אלו ,םיימינפה םיכלהמה יבגל םיינסרהכ 

,הנממ חיגמה עגפ לכ תמלוב איהש אצמנ רבד לש ופוסבש ,ךכ ,הל תינוציחה ,תיללכה הירוטסיהה 

'".התבוטל ותוא תנזאמ וליפא םימעפלו 

לש תועצה ןתוא לכל תפרטצמה הבושת ,׳לארשי תודלות רפס׳ לש םיקלחה רשע־העבראב תנתינ ךכ 

םיסנמ םהשכ ,לארשי םע לש ומויק תעפות לע והתש ,השדחה תעב לארשי ימכח ,םידוהי םידמולמ 

דוסיה ןיבל תיריפמא־תירוטסיהה השיגה ןיב תרשגמה ,םייניב־ךרד לש התואיצמב הריבסהל 

המלש וא למכורק ןמחנ ,שריה לאומש ,רכאטשמרופ המלש לש םהיתונשמ ומכ)יסיפאטמ־ינחורה 

הירוטסיהה תולגעמ לא לארשי םע תא ריזחהל םיסנמה ,םהל דוגינבש אלא .(םייהנייטש גיוודול 

,(למכורק לש תוירוזחמה תרות ומכ)ולשמ ירוטסיה שוריפ ומויקל תתל ןכמ־רחאל קרו ,תיללכה 

,םהל דוגינבו ;ירוטסיה םויק־וד לש ןורתפ ועיצהב ,ולש הלדבהה תרותל ןמאנ ץבעי ראשנ 

שריה ,רכאטשמרופ ומכ) תילאסרבינוא חור־תד התואב לארשי־תד תא בלשל םישקבמה 

הדיחא לארשי־חור התואב הנומט ,םעה לש יחצנה ומויק תוהמ לכש ץבעי שיגדמ ,(םייהנייטשו 

תירוטסיהה היווהה לע ץבעי םג ףיקשמ ,לאמכורק ומכש רמול רשפא .גוזימל תנתינ הניאש העובקו 

,ינמז ןפואב ולש יתימה ביטומה תא ליעפמ למכורקש אלא '*,׳תיתימ תולכתסה׳ תדוקנמ תידוהיה 

דעומ׳ — ישילשה דעומה ןיב תעראתמ תייסינה תושדחתהה ,עודיכ) םירוזחמ השולשל תחא 

לע עיבצמ ץבעי וליאו ,(׳לודיגהו החימצה דעומ׳ — ןושארה דעומה ןיבל — ׳ןוילכהו ךותיהה 

:ץבעי באז לע ונוידב רבוחל ׳פ הז ןיינע םכסל ביטימ .הדמתהבו תופיצרב הז ביטומ לש ותעפוה 

־יתלבו הארנה ,דחא אלפ שי לארשיל דוחיב הרקש המ לכב ...ץבעי בתכש המ לכבו 

אוה הזה אלפה לבא ,אלפה לע לכה ןאכ דמוע תיטנמור הפקשה לכבכ .דחי םג הארנ 

2״.ידימת אוה ,ילאידיא־ילידיא ,טקש 

אלפ .אלפה ןמיסב תדמוע תידוהיה הירוטסיהה לש ימינפה ךלהמב תלעופה תחאה תויקוחה רמולכ 

תעבוקה הינומרהב םרוז אוה ועבטמ .ידוגינה וא ינכפהמה ,ימואתפה ןמ וב ןיא הז ףוצרו ךשמתמ 

.תינתשמ יתלבה ,תיבויחה ותדלות תויבקע תא םעב 

היחתה םע ,לארשי םעו לארשי־תרות לש תודחאה תא וז תכשמתמו תיאלפ תויקוח האטיב הכ דע 

:לארשי־ץרא — הז תודחא שלושמב תישילשה עלצה תא םג םילשהל איה היושע תימואלה 

,ונילא הזעה התנוכמבו התוירותסהב ,העבטב ,הנוכמב תדחוימה הדבל תאזה ץראה קרו 

שוריגב ,רתיה ןיב ,ץבעי ןד הז רמאמב .׳רושימל םישקעמ׳ רמאמב ץבעי לש וירבד תא האר וז הסיפתל המגדהכ 18 

דרפס שוריג תא ןוויב תידוהיה הירוטסיהה לש ימינפה ךלהמה דציכ ראתמ אלא ,ןברוחכ וגיצמ ונניא אוהו ,דרפס 

ופלח הנש םיעשתו תואמ שולשכ׳ :ןדבואכ אקווד ואל תלבקתמ שוריגה לש תויביטקפאה רבד לש ופוסבש ,ךכ 

תישארב תעבטומ התיה דאמ הבוט תירחא ךא ,התומתו ןוילכ קר זא התאר רשב ןיע לכ ,דרפסמ לארשי תאצ םוימל 

וניכז דוע יכ ,חוכ תפסומו ונדיב איה המותחו הרורצ יכו םתולגב הדבא אל דרפס ימכח תרות יכ טעמה .תאזה הערה 

ץיפהלו םלועה רחסמב רשועה שימשת ןורשכל : תרמשמו הדוקפ לכב תעמשמהו רדסה תרותל ,תובוט תונתמל 

םירקובמו םירדוסמ םימיה ירבדלו הכרצ לכ הרורבו המלש ןושלל ,לארשי יסולכוא תיברמ ןיב די חלשמו הכאלמ 

תשורחב ,םימעה תונושלב .םיעדמב תגלפומ העידיל ,היטרפ לכל תדלומ ץרא שגרלו חרזא תעדל ,םתכלהכ 

,תנקותמ המוא יכרצ לכב עפשב ונתוא וקיפסה הלאה םינשה תואמ עברא רבד ףוס .םיתיעל הניב תעדלו השעמה 

השרו ,א ,ץראה ירפ .׳םש ילהאב תנכוש תפי לש ותויפימ הברהו וניתובר תדועתל דאמ ונחנא םיקוחר אל יכ דע 
.14-13 ימע ,ב״נרת 

.204 ימע ,ז״כשת םילשורי ,הנומא ,סותימ ,הפש ,ץרוש ׳מ לש וחונימ 19 
.42 ימע ,7א״ישת ביבא־לת ,א ,ג ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל ׳פ 20 
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ץיבולרנ הפי 

תויחלו בושל ונתרות לכות םש קר .ונחורלו ונל לבת תוצרא לכב דחאה טלקמה איה 

2,.הנכותמו המלש תודחא לש םייח ,שממ לש םייח המע תא תויחהלו 

?םייפארגוירוטסיהה ויבתכב וז תיפוסוירוטסיה הסיפת ץבעי םשיימ דציכ 

הנשמ־תרתוכ תישארה תרתוכה דצב העיפומ ,׳לארשי תודלות רפס׳ ,ליעל רכזוהש רוביחב 

,ןאכ ריהבהל האב רפסה שארב וז הרעה לש התטלבה .׳םינושארה תורוקמה יפ לע ןקותמ׳ :תרמואה 

שארב םה ,וז ותדובע תא ססבל ץבעי דמוע םהילע ,םיירקיעה עדימה תורוקמ יכ ,הליחתכלמ 

:םיידוהי תורוקמ הנושארו 

תיברמ ךא ,םימעלו לארשיל תורחא תונושלב הז עוצקמב םיבותכ םירפס שיו שי הנה 

תוראבה תא בוזענו ונאמצ תא ולידגה לדגה ,ונתוא וורה אל יכ טעמה םהה םירפסה 

חור תעבונ םשמ רשא הקיתעה ונתורפס לא ,םייחה םימה רוקמ לא ונינפ םשנו םיבוצחה 

תולעתה תוכילה תא םג ןחבנו ונבש ונכרצ יד בואשל ונתולכ ירחאו ,הפטש אלמב לארשי 

ונתעדל רשאו ,וניתודלות תא תוטהל הפוריא ימע ימכח ורמא ןהב רשא תולקלקעה 

הנתשה ןושארה רוקמה ימימ םעט יכ ארנו םעטנו םילודגה ונירפוס םג ןדי לע ולהנתה 

היה הזה רבדהו .אוה חבשל אל הזה הנושמה םעטהו ,הירכנה תורפסה לא םפסאהב הברה 

תאו ,היתוכילה תאו לארשי חור תא ונימי ירבד קוחב קוסעל ונלחה םוימל םיניעל ונל 

22. ..התיצמת בטימ איהש התורפס ךותמו הכותמ ונרקב היתודלות 
םע לש ימינפה יתדלותה הנבמהו תודחאה עבט ,שממ לש הלדבה רבדב ולש דוסיה תוחנהל םאתהב 

תונעשיה אלל לארשי תודלות תא רזחשל תשקבמה ,היפארגוירוטסיה ךרד לכ ץבעי החוד ,לארשי 

הליחתכלמ בתכנ אלו ,ותוהמב יתורפס אוה הלא תורוקמ לש םבור יכ ףאו .םיימינפ תורוקמ לע 

לכו ,רפס לע תנווכמ אירותסה םשל ןנמזב ולעוה אל תוימינפה וניתודלות יכ׳ — ירוטסיה דועיתב 

ףידעמ — 2■,׳םיטקלתמ םינוש םירמאמ יפלא תורצות וא ,ןמות יפל תואבה תוחיש ןה ןהיתונורכז 

הבותכ אירותסהב׳ ורוקמ רשא ינוציח עדימ לכ לע רשאמ תוחפ אל ,ורוביחב םהילע ססבתהל ץבעי 

2■4.׳רכנה רפוס ידיב׳ הכרענ רשאו ׳המשל הרקיעמ 

הומת תרסומ איהש עדימה היהיו ,תידוהי הדועת לכ ץבעי לש היפארגוירוטסיהה ךרדה הרישכמ ךכ 

,רתיה ןיב ,ססובמ ׳לארשי תודלות רפסיש ,ןייצל רתומל .ןמיהמ ירוטסיה רוקמ תויהל ,היהיש לככ 

רופיסה לע ןכו ,םישרדמהו הדגאה לע ,(םיינוציחה םירפסהו ארקמה ירופיס)ידוהיה סופאה לע םג 

.ויתורודל רחואמה יממעה 

,רבד לכל יפארגוירוטסיה רמוח םה םייתורפס תורוקמש הנעטה לע ןגהל םיאבה ,הלא םירבד 

,לשמל ,ךכ .םייתורפסה וינוידב םג אלא ,ץבעי לש םיירוטסיהה וינוידב קר אל םרוריב תא םיאצומ 

תא ןוחבל ץבעי שקבמ הבש ,׳התוחא לא השיא ןתנוכתמב הדגאהו ארקמה׳ הסמב ךרענה ןוידב 

.17 ימע ,(10 הרעה ,ליעל)׳תודחאה׳ ,ץבעי ׳ז 21 

.III ימע ,א ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי 22 
.IX ימע ,ו ,םש 23 

.םש ,םש 24 
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 18 9 4. ׳םימעה ימי ירבד׳ דומילה־רפס לש רעשה דומע 

,הדגאה לש תויטתסא־תויתורפסה היתויוכיא תקידב תרגסמב 25.היתורודל תידוהיה הדגאה תורפס 

:ץבעי םש בתוכ ךכו .תויפארגוירוטסיה־תוירוטסיהה היתויוכיא תא םג קדוב אוה 

תומיענו תודומח ול ןיאש רוד ךל ןיאש ,רוד לכב השדח הריש רמאל המוא לכ תבייח ... 

םידמחמ ענומה לכו ,ןורחא רודל ןוזחהו רישה יזנגב זנגהל תויוארה תוארונו תולודג וא 

26.וילעבמ בוט אוה ענומ םיאבה תורודה ןמ הלאכ 

קרו ךא ןכתית וז תושדחתה .התושדחתה תדימב היולת תורפס לכ לש התוינויח יכ החינמ וז העיבק 

תושדחתהה איה הירוטסיהה לש התוהמש ןוויכ ,ןמזה תב הירוטסיהה לא תורפסה לש התקיז חוכמ 

ןורקיעל התודמציה תדימ אוה תורפס לכ לש התוחתפתה חיטבמה יאנתהש ןאכמ .רודל רודמ 

וא הרירב םושמ קר וב ןיא ירוטסיהה ןורקיעה לא יתורפסה יוטיבה לש ותקיז ,וזמ הריתי .ירוטסיהה 

תא רפסל רודו רוד לכ לש תימואלה ותבוח — הבוחה ןמ ,לכ םדוק ,וב שי ,ץבעי יפל :תורשפא 

העיבק .ומצע תא םעה תעדות ןעמל םא ׳ןורחא רודל׳ ןורכיז ןעמל םא — ותוא םידקופה תוערואמה 

הניא תידוהיה הדגאה םג,ץבעי יפל יכ ריעהל שי ןאכ .16-4 ימע,ז״פרת ןודנול ,םדק ינמ תוחישו תועומש ,ץבעי ׳ז 25 

תיללכה הדגאה)׳יפוריאה קיטנמורה לא םינפ המככ׳ איה המוד יכ ףאו .םלועה תורפסב היוצמה הדגא התואל ההז 

,תיתרוסמה תידוהיה הדגאה לש התודחאב ,ןבומכ ,ץוענ ינושה ביט .ןיטולחל הנוש איה התוהמב ירה ,(וחונימב 

.יתודחא ןיא — םייחה תלעב תיטנמורה הריעצה הצילמל׳ וליאו 
.8-7 ימע ,םש 26 
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ירוטסיהה ןורקיעהש הארנ .תידוהיה תורפסה יבגל דחוימב תטלוב ,תורפס לכ יבגל הנוכנה ,וז 

ויהיו ודכלתה רשא םינוש םירבד תכרעמ׳ יפל אלש ןאכ לעופ ותויהב ,יטננמיא םרוג הב הווהמ 

תיבקעה ותוסחייתה ןכאו .ידוהיה ׳תודחאה עבט׳ יפל אלא ,תיללכה תורפסב וכרדכ ־י7,׳תחא הדוגאל 

הביתכמ ,לארשי־ץראלו לארשי םעל ,לארשי תרותל תירבעה תורפסב ירוטסיהה ןורקיעה לש 

־,*.׳המואה שפנ תעד חור׳ תא אטבל תפאוש הלוכ לכש ,תשדחתמ תיתודחא הריצי םינמזה לכ ךרואל 

:ןושלה וזב הגיצמ אוהו ,הז ירוטסיה ןורקיעל םאתהב ,ץבעי יפל ,תלהנתמ הדגאה תורפס םג 

םג תעדויה הינמחר םאכ .דואמ ונוכנ םהירבדו ,ונינומדק ורמאי ׳בלה תא תכשומ הדגאה׳ 

תנמואה ,הדגאה עדת ןכ ,היפ טבשב ורסיל םג ,הנטב ירפ שפנ תא היתומוחנתב עשעשל 

2"...והלדגת היכרב לע רשא לארשי רענה םע היכרד סלפלו הירבד לכלכל ,תנמאנה 

,איה ,׳תנמאנ תנמוא׳ל וא ׳הינמחר םא׳ל ץבעי לש ירופאטמה ורואיתב המדתמה הדגאה תורפס 

בלשל איה תעדוי ׳לארשי רענה׳ חופיטל הכרדב רשא ,תיטקאדיד תוכיא תלעב תורפס ,הליחתכלמ 

ךרד לע תידוהיה הדגאב םיעייתסמ ירסומה םרוגהו ירודיבה םרוגהש אלא .רסומב (עושעש)רודיב 

ןה םהמ הקיפמ איהו ,ירוטסיהה רגאמה ןמ הירמוח תא תבאוש הדגאה רמולכ .ירוטסיהה ןורקיעה 

ידוהיה ארוקה בל תא חמשלו םחנל ירודיבה םרוגה אבשכ ךכו .היחקל תא ןה היעושעש תא 

רקיעב אלא ,יממעה ןוימדה וא םולחה יעושעש תועצמאב קר אל תאז השוע אוה ,ומויק תוימומגעב 

,היעושעש תדמחב והחמשת הרס וחור תויהב׳ :שפנ לכ םיבבושמה םיינומדקה תונורכזה תועצמאב 

והטלמת ...הלוגב השובכהו האכדנה וחורל טלקמ עגר אוצמ ןעמלו .םדק ינמ תועומש ול העיבהב 

םעה לש םיירציה ויעבט תא ןזאל ירסומה םרוגה אבשכו •י";׳ץרא ימדקו םייוג תישאר יקחרמל 

תובאמ תפומו המגוד־ירופיס תועצמאב וילע עיפשהל אוה לדתשמ ,םימייקה ויכרע לע רומשלו 

ונזא ריעת ,חרוא ינמ לארשי הכינח תוטנבו ...׳ :םעה לש תונורכזה רגאממ םה םג םיחוקלה ,המואה 

ןמ ורוס ידמ וילע ואב רשא תוערה תא בל תמהנב ויניע דגנל הושת ,תובא ישעמ והריכזת ,רסומל 

•״.׳הרשיהו הבוטה ךרדה 

.הדגאה תורפסב ירוטסיהה ןורקיעה לש יתורפסה ודוקפית תקידבב קר קפתסמ וניא ץבעי הז ןוידב 

,יתדגאה עדימה לש תירוטסיהה ותונמיהמ תקדבנ םעפהו ,הקידבה תכשמנ ןוידה לש אבה בלשב 

ןועיט ותוא לע הרזח איה הז ןוידמ תעמתשמה הנקסמהש ןבומ .ל׳׳נה ןורקיעה יפל תלהנתמה הקידב 

ידוהי יתורפס רמוחב שומישב ךרוצה תא שיגדמה ,׳לארשי תודלות רפס׳ל תומדקהב ןעטנש ידוסי 

ירה ,ירוטסיהה טבהה ןמ םירבדה ונעטנ םש םאש אלא .תידוהיה הירוטסיהה רוזחישל רזע־רמוחכ 

תויתורפס תונחבהל ץבעי הנופ הז בלשב .יתורפסה טבהה ןמ םתמלשהו םקוזיח תא םיאצומ םה ןאכ 

דקמתמ ןאכ ונויד רקיעש ןבומ .׳תודגה׳ו ׳תובתכ׳ ,׳תונורכז׳ :טויפ יכרד שולש הדגאב ןיחבמ אוהו 

רתוי ןהש ׳תובתכיהו ׳תונורכז׳ה לש טויפה יכרדמ לידבהל ,׳תודגה׳ה לש תיטסירטלבה טויפה ךרדב 

:םינוש רופיס־יגוס ינש לע עיבצהל ץבעי עדוי ׳תודגה׳ב םגש אלא .ידומיל רמוח תניחבב 

־םייתואיצמה םירמוחה ןיבש סחיב ,ויפל ,יוטיב ידיל אב םהיניב ינושה .׳החיש׳הו ׳העומשה׳ 

ךכ .(׳תואלפה׳)םייטסאטנפה םירמוחה ןיבל ,(ונושלב ׳עבטה גהנמ׳) םהב םיעיפומה םייטסילאירה 

ומצע תוהזל םג הטונ רופיסה רשאכ ,םייתואיצמה םירמוחה רתוי םיטילש ׳העומש׳בש אצמנ 

׳החיש׳ב וליאו :םיעודי םש־ישנאו םימיוסמ םירתא ,םיכיראת ומכ ,םיירוטסיה רכה־ינמיסב 

.םש ,םש 27 

.םש .םש 28 

.םש ,םש 29 

.8 ימע ,םש 30 

.םש ,םש 31 
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עדימ גוס םג ,ךכ וא ךכ לבא .,םוקמלו ןמזל םהל ןיא רבד רשאי םייאלפה םירמוחה רתוי םיטלתשמ 

ףא אוה ןאכו ,רבד לכל ירוטסיה רוקמכ ץבעי לע ןמאנ — ׳החיש׳ םאו ׳העומש׳ םא — הז יתדגה 

ותסיפת תא תודח רתיב ונל ריהבמ ,יתורפסה וטבהמ ,הז ינועיט רבסה .וז ותדמע תא ריבסהל הנפנ 

:ץבעי םש בתוכ .תדחוימה תיפארגוירוטסיהה 

תת מ א תא אל .ותוא תואצומה לכל םעה ךרע רשא תומדל ללק יאר איה העומשה 

םעהשפנבערואמההשעשםשורהתאםאיכ ,העומשב שקבל ונל שי ערואמה 

םא יונישו ןוקת םוש ילב ואולמבו וניעב תחקל ונל שי ותוא ,ותעידימ הבר ותשגרה רשא 

.וילודג ייח ימי ירבד לאו וימי ירבד לא ותנוכתמב םעה חור תא תעדל ונבבל םע שי 

תאו ושפנ ךלה תא ,התרהטבו המת םצעב םעה תודלי תא ונדגנל הושת ...החישהו 

— ילש תושגדהה] ןטבמו הדלמ וב םיעבטומה ויתונויזח תאו ויתושגר תא ,ובבל תויכשמ 

ינ [ב״י 

יכ חינמה ,ולש יפארגוירוטסיה־יפוסוירוטסיהה ןועיטה תא ,השעמל ,ץבעי םילשמ הלא וינועיטב 

םע תא לידבמו דחיימה ירוטסיהה םויק־ודה תא הז דצב הז דימעהל בייח לארשי תודלות רקח 

היתודלות דצב המואה לש םיינחור־םיימינפה היתודלות תא רמולכ :םימעה ראשמ לארשי 

תויהל היושע הלא םיימינפ תודלות לש רתויב הנמיהמה תירוטסיהה הנומתה ךכיפל .םיינוציחה 

תוערואמה)׳ערואמה תתימא׳ תא אקווד ואל ונל םירסומה םיבתכ םתוא ידי־לע קרו ךא תשגומ 

ומצע םעה לש תיטסינויסרפמיאה הבוגתה)׳ערואמה םשור׳ תא אלא (תיביטקייבואה םתועראתהב 

׳ללק יאר׳ ,ץבעי לש וירבדכ ,תשמשמה ,׳הדגהה׳ תללכנ הלא םיבתכ ןיב .(הלא תוערואמ יבגל 

— החישהו העומשה — הדגהה לש היגוס תועצמאב .׳ותעידימ הבר ותשגרה רשא׳ ׳םעה חור׳ל 

תיתשתה תוכרעמ תא תפקשמ ׳החישה׳ :תייודיו תישגר תוסחייתהכ ולש הירוטסיהה תא םעה םשור 

יפכ תיתדלותה ותימדת תא תפקשמ ׳העומשה׳ וליאו ,ילאנויצריא־יאמקה ןייוטיבב םעה שפנ לש 

.ויתורודל ,ויניעב תלבקתמ איהש 

ותעפוה םע םג תמגפנ הניא תידוהיה הירוטסיהה רקחל ׳הדגהה׳ לש וז הדבכנ המורתש ןייצל רתומל 

ןיב הריתס לכ ןיא .ןוכנה אוה ךפהה .םייביטקיפ־םיינוימידה וייוטיב לע יאלפה טנמומה לש 

־יתלב קלח םה ,רוכזכ ,יאלפה טנמומה לש וייוליג ירהש .ירוטסיהה ןורקיעה ןיבל יאלפה טנמומה 

תא קזחל םיאב קר הדגהה תורפסב הלא םייאלפ םייוליגש ךכ .לארשי םע לש הירוטסיהה ןמ דרפנ 

,ילאידיא־ילידיאה יאלפה טקאה ,רומאכ .ידוהיה םעה לש ןפודה אצוי ומויק דוס רבדב ותחנה 

לכב הנתיאה ותדימע חוכ תא ול הנקיהש אוה־אוה ,לארשי םע לש ויתודלותב לעופו ךלוהה 

.חצנ דע ומויק תויכשמה תא חיטבמה אוה־אוהו ,וירבשמ 

הדגהה תורפסל ץבעי קקזנ עודמ קר אל ןיבהל ןתינ ,ןאכ דע וגצוהש םייתורפסה םינועיטה תובקעב 

ןוירוטסיהכ תירקחמה ותדמע תובכרומ תא םג אלא ,הילע הנגהל ותאיצי םעט תאו ,ירוטסיה רמוחכ 

קחרממ ןחובה טפוש ותויה ןיב ,לוקש ןוזיא לע רומשל ידוהיה רקוחה בייח ,ץבעי יפל ירהש .ידוהי 

םירבדה תא תברועמ הרוצב רפסל שקבמה םעה שיא ותויה ןיבל ,ןותנה ירוטסיהה בצמה תא ןמזה 

:ונממ תרבוד ׳םעה חור׳ש רוקמ ותואמ ,םינפבמ 

,ויקודקד לכב תוערואמה יפוגמ ןטק טרפ לכ טורפל יתדובעב יבל תא ינא יתמש ןכ לעו 

הלבט םא דע ,שדקה תדובע לא תשג יתלבל ,יבל לא יתמש רתוי דוע ךא .ידי אוצמ ידכ דע 

.10-9 ימע ,םש 32 

 173

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 20 Mar 2017 01:49:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 dip *212 nwii&En ftirro

 "IOKD

 rvavn ronton wo >9

 "rrmm *npon„

 n«e

 . fay 2«;

 'e biraa rinncH

 : Dip '50 WW nj'3*
 Bjrm ui>o» iwm

 lyfi nws wniam
 ('3'3 ,n'f D'Snn)

 .rapincn .toe? mrtns

 .n-nnsD rmae ."todh. rswn

 PUT?
 rsin

 (roldenberg & Epstein Printers, 14, Bnry Street. Great Russell Street.
 London, W.C.I. ׳םדק ינמ תועומשו תוחיש׳ לש רעשה דומע

,יחור אל יכ ,עדא זא קר יכ ,הדגאהו האובנה לש םייח םימ רוקמב ,הרהט הוקמב ישפנ 

"...ידיב יטע תכמותהו יב תרבודה ,איה םלועה םע ,ימע חור םא יכ ,דיחיה חור 

ד 

הנייצ רשא ,הז רמאמל החיתפב הגצוהש תינושארה העיבקה לא ןוידה תא ריזחמ ןורחאה רוריבה 

1882 רחאלש הפוקתה לש ירוטסיה רואיתמ ,׳לארשי תודלות רפס׳ ,ורוביחב גייתסה ץבעי יכ םאש 

ימשר־אל ירוטסיה חוויד :ףילחת ןיעמ עיצהלמ ודי ךשומ אוה ןיא ,תאז לכב ,ירה ,לארשי־ץראב 

היילעה תפוקתב הבתכנש יפכ ,ץבעי לש תרופיסב ןייעמה לכ ןכאו .תיתורפסה ותריצי תרגסמב 

וניחאל איצוהל׳ רעש קר אל ול תשמשמ תיתורפסה הביתכה יכ ןיחבהל השקתי אל ,הנושארה 

תודוא יפארגוירוטסיה חוכ לעב רמוח תריציל הדבעמכ םג אלא ׳4,׳התדמח ירפמו ץראה תרמזמ 

.לארשי־ץראב הנושארה תובשייתהה תפוקת 

תויתורפסהו תויפוסוירוטסיהה תוירואיתה תבולשת תא ץבעי םשיימ הרומאה תיתדבעמה תרגסמב 

לדומה רחא הקחתמה יתורפס ןויסינכ תבצייתמ רבד לש ופוסב תלבקתמה הריציהש ,ךכ ולש 

התויכשמה תא תבייחמכ קר אל ץבעי לש ותביתכ תא תוארל שי ןכל .תידוהיה הדגאה לש יתרוסמה 

־תרה הפוקתל יפארגוירוטסיה רמוח הניכמכ אלא ,לארשי־ץראב תירבעה תורפסה לש התושדחתהו 

.VI ימע ,א ,לארשי תודלות רפס ,ץבעי 33 
.5 ימע ,א״נרת םילשורי ,א ,ץראה ,׳המדקה׳ ,ץבעי ׳ז 34 
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,ןומדקה םעה־רפוסל ובוח תא עורפל ואובב ,הז יתורפס ןויסינל ומצע םתור ץבעיש הארנ .וז לרוג 

ןומדקה םעה־רפוסש ימינפ־ירוטסיהה עדימב תוירוטסיהה ויתודובעב ץבעי עייתסהש יפכ ירהש 

רחבמ ןיכהל ןוכנל התע אוה אצומ ןכ ,יממעה רופיסהו הדגאה תועצמאב ול קפסל גאד 

ןוירוטסיהל ,םיינרדומ יממע רופיסו הדגא תועצמאב ,ולש ותפוקת לע םיאתמ יביטאמרופניא 

.אובל דיתעל 

בצעל החילצמ איה דציכו ,ץבעי באז לש וטע ירפ תילארשיצראה הדגאה לש ירוטסיהה הביט המ 

תידוהיה הדגאה לש תיתורפסה תויקוחה תרגסמב ןמזה ינב הירמוח תא יטאמגארפ ןפואב 
?תיתרוסמה 

הדגאהו ארקמה׳ הסמב וניומש יפכ ,הדגאה לש היגוס לכמש תופצל ןתינ הנושארבו שארב 

גוס תא אלו ׳העומשה׳ גוס תא ולש הריציל לדומכ ץבעי ול ץמאי ,׳התוחא לא השיא ןתנוכתמב 

גהנמ׳)יטסילאירה דוסיה ובש יתדגה־יתורפס יוטיבכ ׳העומשה׳ םש הרדגוה ,רוכזכ .׳החישה׳ 

ץבעי לש '5תויבושיח ויתודגא לכ יכ םא ,ןכאו .(׳אלפה׳)יטסאטנפה דוסיה ןמ רתוי טלוש (׳עבט 

היווהל יטרקנוק־יטסילאיר רואית םג תתל ,תחא הנועבו תעב ,ןה תופאוש ,תואלפה ןמיסב תודמוע 

ץבעי הסנמ ךכ םשל .ט׳׳יה האמה ףוסב לארשי־ץראב םעה ייחב תמקרתמה השדחה תיתואיצמה 

םינמיס םתוא רקיעבו ,׳העומש׳ל םייתוהמכ ודי־לע וררבנש רכהה ינמיס לכ רחא תוקחתהל 

דציכ .׳םשה ישנאמ דחא׳ו ׳ןמזה׳ ,׳םוקמה׳ ומכ ,ירוטסיהה ןורקיעה לא רופיסה תא םיברקמה 

אוה םירתלואמ תונורתפ וליאו ,ץבעי לש תינרדומה ׳העומש׳ב הלא רכה־ינמיס השולש םיעיפומ 

?םהיבגל הלעמ 

תרהממ ,תיתרוסמה ׳העומשה׳ ומכ ,ץבעי לש הדגאה יכ ןייצל שי ׳םוקמה׳ לש רכהה ןמיס יבגל 

תבשל הנש הז אב רשא ילאערזי תיב ישנא לכ׳ .התישארב רבכ הלילעה לש המוקימ תא רתאל 

טפשמבו ,׳תונליאל הנשה שאר׳ רופיסל החיתפב םיארוק ונא ,׳...התה ןחלושל םיבוסמ דוהיב 

חור יפונפנב םיעזעדזמה לארשי־הוקמב םיצעה יפנע׳ :׳םימי תשלש ךרד׳ רופיסה לש ןושארה 

אל םלועלש הארנ ,[ב״י — ילש תושגדהה] ׳...ףטושה שמשה רוא תא וכפה ,םב תבשונה החצ 

־ןב ,ארוקה תא רושקל שקבמ אוה דימ :ףפור וז תיסיסב העידי יבגל וחווידש רופיס ץבעי ריאשי 

תוחתפתהה תובקעבו ,שי םנמא .םוקמל תוכיישו תורכה לש תותובעב ,הלוגהךב וא ץראה 

,(ותריציב דואמ םירוגשה עסמה ירופיס תרגסמב רקיעב)רתאל רתאמ עונל רופיסה לע ,תיתלילעה 

ארוקה לש ותואצמתה תרהבהב עייסל יושעה עדימ לכ ריסחהל אלש רבחמה דיפקמ זא םג לבא 

,רתא ,בושיי לכ רבעל בלה תמושת תא ריעהל לדתשמ ץכעי .עסמה לולסמב תומדקתהה םע ,חטשב 

,םישדחה םיירבעה םהיתומשב בקונ אוה :(םירוביגה וא)רוביגה לש וכרדב םינמדזמה ,רה וא ,לחנ 

,6.םיידוהיה תורוקמב םיאבומ םהש יפכ ,םינפל וארקנש תומש םתואב וא ,םייברעה םהיתומשב 

,השדחה תיבושייה תכרעמה לש המוקימ לע קר אל םיפלאמ םיטרפ רוסמל אוה לדתשמ ןכ־ומכ 

־ץראה רופיסה תישאר׳ ,יננה ׳י :האר .׳תיבושי הדגא׳ םשב ץבעי לש ילארשיצראה רופיסה תא הנכמ יננח ׳י 35 

.655-650 ימע ,(ב״כשת תבט) טי ,דלימ ,׳ילארשי 

יתעמש אל ?הז רפכ םש המ״ .״לודגה תבשב יער לאימחריו ינא יתייה הפ״ ,דלי ארק — ״ונוא רפכ הנה״׳ 36 

־רפכ ול וארקי ץמקל תירבע םלוח םהל ךפהת םימעפל רשא םיאיברעהו ונוא הד רפכ םש״ .ידלח ינלאש — ״בטיה 

וארק יכ דע .לארשי ינבב הלכ אוהה תעב תבשונה דולל התוחאל העוקת דתי ונוא התיה ימור ימיב םגו ...אנא 

.א״נרת םילשורי .א ,ץראהל תפסות ,׳ץראב טושי ,ץבעי ׳ז .׳ ״דולל ונוא ןוגכ וירצ ויביבס בקעיל ׳ה הוצ״ :הילע 
.5-4 ׳מע 
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׳תונליאל הנשה שאר׳ לש רעשה דומע 

יליתל וא ״ םייברע םירפכל ןמזה םע וכפהש םיקיתעה םיבושייה לש רעושמה םמוקימ לע םג אלא 
".תוברח 

םוקמ ןאכ ןיאש הארנ ךא ,חיכש תוחפ אוה הז לש ונויצ ,(ךיראתה׳ וא)׳ןמזה׳ לש רכהה ןמיס יבגל 

וילאמ ןבומ ךכ־לכ אוה הנושארה היילעה תפוקת לש ירופיסה עוריאה ןמזו ליאוה ,תועטל 

תינושארה התיווה לע וז הפוקת ןכאו .בושו בוש ושיגדהלו רוזחל ךרוצ ןיא יכ דע ,םהיתולילעב 

,םירוביגה לש םהיתולועפ לכו ,רופיסו רופיס לכ אלממה יזכרמה אשונה ,השעמל ,איה־איה 

׳לארשי־ץראב חספי םירופיסב ,לשמל ,ךכ .הילא םיסחייתמ םהיתושגרו םהירוהרה ,םהיתוחיש 

,םייאמצעה תובשומה ירכיא לש תיאלקחה תוינידמה לע ןוידה בוסנ ׳תונליאל הנשה שאר׳ו 

רשע השמח׳ו ׳ץראב טוש׳ םירופיסבו ;ןוראבה תודיקפ תנווכה תחת תיאלקחה תוינידמל האוושהב 

יונב רפכו ,העבג הלעת איגה ךותמו .ןימימ םתחתמ םהל החותפ דאמ הלודג איג הנהו ,ץרא תרבכ דוע םשמ וכליו׳ 37 

וארקי הזה רפכל הנה — .בטיה קדה םיבטוחמ קקפ יצע השעמכ ויתב ואריי קוחרמו ,הבג לעו העבגה דרומב 

ימ הזה ןיעמה םש .בזכי אל רשא ,אוה םייח םימ רוקמ וב אצויה ןיעמהו ,ויער תא הדוהי הרוה ,״התפיל״ םיברעה 
םיחאלפה םהל ואיבי רשא ,חותפנ ימ םא יכ ,םירחא םימ ותשי אל םלשוריב תעדה ינינאו .דאמ םיפי וימימו ,חותפנ 

םעפ ,לאמשמ םעפו .ןימימ םעפ רפכה םהל אריו ,חותפנ רפכ תא בוסלו ,הנהו הנה תפליהל לחה שב?הו ...תודונב 

תיב ושארב רשא רהה תא קוחרמ םש םתיארה — .םהיניעב םיעותעת ןויזחכ רפכה הארמ יהיו ,רוחאמ םעפו םינפמ 

ויתוביבס רשא רפכה םשו ,וב רובק איבנה לאומש יכ ,רמאיי הזה תיבה לע — .הדוהי לאש י הובגו רצ לדגמו לודג 

.61 ,58 ימע ,ז״כשת םילשורי ,םיבנעה לס ,(תכרוע) ינדרי הילג ,׳םיתאל תוברח׳ ,ץבעי ׳ז .׳המר אוה 

בישה — ״המש אובנ הלק העשל״ — .וניתומוקמ לא ונבושב םישנה תולאש ובר ״?הרדגל ךרדה הבר דועה׳״ 38 

אוה הנה .םי תאפמ תפקשנה החונה העבגה לע רשא ברחה רפכה תא ,ינודא ידלח אנ האר׳׳ —.עשוהי 
ונינפל ונרומ ארק רשא הנבי איה תאז ,לחר אנ יעמש״ — :ארקיו דליה ררועתה — ׳׳? הנבי איה תאזה״ — .״הנבי 

.21 ימע ,(36 הרעה ,ליעל) ץראב טוש ,ץבעי ׳ז .״׳...באב העשת ברעב 

 176

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 20 Mar 2017 01:49:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



תירוטסיהה ותפקשה יארב ץבעי לש ותריצי 

־ןושארב בקיה תלעפה וא תיזטרא ראב ומכ ,ןמזה ינב םייגולונכט םיגשה לע רואיתה עיבצמ ׳באב 

.ןויצל 

רופיסב .רתוי םימיוסמ םיכיראתל םיזמר םג ץבעי לש וירופיסב אוצמל םיתעל ןתינ תאז םע דחי 

תומייתסמ תוגיגחה .הרדג הבשומב תוכרענה םירופ תוגיגחמ יווה־תנומת תאבומ ׳םימי תשלש ךרד׳ 

םעפ וכוסיו׳ :םש רמאנש יפכ וא ,הבשומה ביבס תבבוסה ,םיפתתשמה לכ לש תלהוצ הכולהתב 

לילחהו רונכהו ,תיב ןיאמ הממש דוע התיה םינש עברא הז רשא ,תבשונה םתזוחא תא תחא 

ה״מרת תנש ,עודיכ ,איה הרדג הבשומה לש הדוסי תנש "׳.[ב״י — ילש השגדהה] ׳םהינפל םיכלהמ 

.(1889) ט׳׳מרת םירופ אוה ,רתוי רחואמ םינש עברא ,זמרנה ךיראתהש ךכ ,(1885) 

רבכ ויתולילע ךיראת תא גיצמ אלא ,זמרה ךרדב טקונ וניא ׳ריתה טוקלי׳מ רופיסה תאז תמועל 

ץראב ירצמ־ידוהי רחוס לש םיכרדךמויכ בתכנה הז רופיס .(1895) ה״נרת זומת — הליחתכלמ 

4".רנא׳זה לש וביט תוהממ ,ןבומכ ,שקבתמכ הז טרפ ןייצמ ,שדוקה 

תויצאטרפרטניא דימעמ ץבעיש רמול רשפא ,׳םשה ישנא׳ לש םנמיס ,ישילשה רכהה ןמיס יבגל םג 

,איהה תעב תוטלוב תויומדב אוה קסוע יכ ףא ירהש .תיתרוסמה ׳העומשה׳ לש היתועצה יבגל ולשמ 

סופיטכ ןושארה בשייתמה לש ותומד תאלעהש הארנ .םשב םריכזהל ןוכנל אוה אצומ דימת אל 

ןתינ תוקוחר םיתעל קר .הפוקתה תומדל קפסמ ירוטסיה יוהיז־ות ץבעיל תשמשמ ,שדחה־ידוהיה 

תוירוביצה ןמ םימסרופמ םישיא לש םהיתומשב ,הלא םיילארשיצרא םירופיסב ,שרופמב שוגפל 

ןקסעה וא 41,׳תונליאל הנשה שאר׳ רופיסב ׳עודיה בידנה׳ ומכ ,זא לש (תילארשיצראה וא) תידוהיה 

4:.׳ריתה טוקלימ׳ רופיסב ,יקסנירלאק חונ ,ינויצה 

תנמתסמ ,םשה שיא לש תמסרופמה תומדהו ןושארה בשייתמה לש תינומלאה תומדה דצב לבא 

־תומדכ הגיצהל רשפאש ,ישילש גוסמ ההזמ־תומד לש היצאטרפרטניא ןיעמ ץבעי לש רופיסב 

דואמ תטלובו תיראלופופ התיהש תיטרקנוק תומד איה םג םנמא .םשה שיאו בשייתמה ןיב םייניב 

,רופיסב הליעפ תומדכ הפתשל רחוב ץבעיש ןוויכמ לבא ,ץראב ידוהיה בושייה ברקב אוהה ןמזב 

ךא היתודוא זמרמ אלא ,אלמה המשב הגיצהל אלש אוה ףידעמ ,םש־שיא לש ההזמ־תומדכ קר אלו 

היה יד זא לש ארוקה רובעש קפס ןיא .םירצק םייפארגויב םיזמרב וא םייללכ םיירואית םיטרפב קרו 

לצא בורקה ,רחואמה ארוקה םג לבא ,םירבדה ירוחאמ תדמועה תומדה תא תוהזל ידכ ,הלא תורעהב 

עשוהי ׳ר לש ותומד ׳ץראב טוש׳ רופיסב תגצומ ,לשמל ,ךכ .איה ימ שחנל השקתי אל ,הפוקתה 

.63 ימע ,ג׳׳סרת אקארק ,א תרבוח ,חרזמה .םימי תשלש ךרד ,ץבעי ׳ז 39 

רשפא יאש ,וניתוזוחא ירכא רשא ,[ב״י — ופי] ריעה ברקב רשא ,ןולמה תיבב תיברע תפ לוכאל יתותע תא יתנוכ׳ 40 

תיבב םירהצה תדועס דועסלו :רקב תונפל םכרדל בושל תנמ לע ,וילא ןולל םיטונ ,םויה לכ םתדובעמ לטבהל םהל 

םיהושו ,רקובב ופי לא תואבו הלילה לכ תוכלוהה תולגעב םלשורי ישנא ורוסי וילא רשא ,ףוחה לע רשא ,ןולמה 

תנש הנשהו זומת שדוח ימי םימיה .םשמ ואבש םוקמל ןהה תולגעב םירזוח םה זאש ,םיברעה ןיב דע םש 

.360 ימע ,ו תרבוח ,חרזמה ,׳םירבא תחיש .ב ,(ךשמה) ריתה טוקלימ׳ ,ץבעי ׳ז .׳...ה״נרת 

לכב עצב המ ךא ,תינוניב הנשב אצמא םירעש הרשעכ״ .חרא־ןב לאש ״?המדאה ירפ ערזב אצמת םירעש המכ׳״ 41 

רכא אוה הנה״ .ילאערזי לאש ״?ךנכש קחצי ערז המכו״ ״.לטור השולש םא יתלב תונקל הגישה אל ידי הנה ?הז 

דיקפהו ...תואמ שולשב אצמיו ערזל לטור םישולשכ הנש לכב ול ןתיו״ .שיאה הנע ,״בידנה לצב הסוח עובק 

איצוי םא עדוי ימו ,ערזה ימי רובע ירחא ערזה תא תתל וטפשמ ךא ,קחציל וקוח תא אוה םג ערג אל יסזלאה שדחה 

.ב״נרת השרו ,תונליאל הנשה שאר ,ץבעי ׳ז .׳״הב ןתי רשאמ יצחה תא המדאה ןמ הזה בולעה 

חנ רמ זירז שיא ידיב התנקנ הוקת־חתפל ןופצמ ״?המי ןדריה רבעמ ,תועקרק םויכ ונקיה ,תוזוואה דבלמ׳״ 42 

,(40 הרעה ,ליעל)ריתה טוקלימ ,ץבעי ׳ז .׳ ״םנוד יפלא תששכ התדמ ,אבס־רפכ ומשו קיתע רפכ תלחנ יקסנירלאק 
.364 ימע 
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ץיבולרב הפי 

הז רופיסל החיתפב ■".ןולגעה עשוהיכ ,הוקת־חתפ הבשומה לש הירסייממ ,(1908-1852)רפפמטש ן 

חספ לש גח־ורסאב הכרד השועה ,הוקת־חתפמ םילייטמ תריישל ,דוהי שיא ,רפסמה־ינאה ףרטצמ 

םהדנ ,עוסנל דמוע אוה הבש הלגעה גהנ רחא שפחמה רפסמה־ינאה .הדוהי תובשומב רוקיבל 

:ןולגעה אוה־אוה עשוהי יברש תולגל 

עשוהי יבר התאה׳ .ינפל דמעיו שיא ארק ׳יננה׳ .יתלאש ׳?יתוא ךילוי רשא ןולגעה ימ׳ 

סוסה תוליצמו״ םוי אובי יכ איבנה והירכז ירבד ונמאנ יכ תאז ןיא׳ .יתארק ׳? םיסוסב גהנה 

עדויו הרות שפות ,אוה םיבורמ םיהולא ארי יכ שיאה תא יתעדי יכ ״״הל שדוק הנייהת 

44.רגנואו לגנא ,זנכשא ןושלב רפס 

דילי ,רפפמטש עשוהי ׳ר לש הנימב תדחוימה ותומד תא םיריגסמ הלא םינורחא םיטרפ ןכאו . 

שיא םג היה אוה .(1869)ט׳׳כרתתנשב דוע ,לגרב ץראל וכרד תא השעש ,בהלנ ןויצ־בהואו הירגנוה ־ 

־חתפב .תינמרגב תירגנוהה הפשל דומיל־רפס רביח ףאו ,הברה תופש עדוי ,םכח דימלת ,ליכשמ 

שארב דמע םינש ךשמבו הבשומה יניינעב ברועמ היה תאז םע דחי לבא ,רכיאכ ססבתה הוקת 

תירוביצ תומד אוצמל רפסמה־ינאה םהדנ עודמ ןיבהל ןתינ תאז לכ רואל .הלש להנמה־דעווה 

.איבנה הירכז ירבד תא הל סחיימו ,ןולגעכ תשמשמ תאזכ תדבוכמו העודי 

איבהל רבחמה הברמ ,ץבעי חסונ ׳העומשה׳ לש יתפוקתה היוהיזל םיעייסמה הלא רכה־ינמיסל טרפ 

הז עדימ .דיתעב תירוטסיהה הנומתה רוזחישל םורתל ,ותעדל ,יושעה ,עדימ לש עפש וירופיסב 

יחה םלוע תא ראתמ :ץראה לש םייפארגופוט־םייפארגואיגה הינפ תא ,ןכל־םדוק ןיוצש יפכ ,רקוס 

תוידוהיה תודעה לש ןביטו םיטועימה לולכמ לע תנווגמה התייסולכוא לש ךתח גיצמ :הב חמוצהו 

םיכלוהה םישדחה םייחה תא שיחממה טרפ לכ לע םג אוה בכעתמ ,וזמ הריתי לבא .תונושה 

םילכה ,היתורצח ,הבשומה יתב תוארממ שרופ אוהשכ ,הנודנה הפוקתב תובשומב םינייפאתמו 

םהש יפכ ,הרוגשה החישהו ןושלה ךרד ןכו :םילבוקמה םילכאמהו שובלה ירזיבא ,םיישומישה 

.תויממע תוביסמבו תויתרבח תושיגפב ,דעומו גח ידמעמב םייוטיב תא םיאצומ 

ה 

לש ׳העומש׳ב וליאכ םשורה תא רצוי ,ירוטסיהה ןורקיעל םורתל שקבמה ,הז יביטאמרופניא שדוג 

׳העומש׳ב ומכ ,(יטסאטנפה דוסיה)׳אלפה׳ לע רבוג קר אל (יטסילאירה דוסיה)׳עבטה גהנמ׳ ץבעי 

ךותב יתינבתה סחיה יבגל רתויב יבקע אוה ץבעי .איה אלו ,ןיטולחל ותוא קחוד ףא אלא ,תיתרוסמה 

הז בוליש עצבתמ דציכ .יתואיצמה חווידה םע ׳תואלפה׳ תא בלשמ אוהשכ ׳העומשה׳ 

?וירופיסב 

.ינומידה לש ונמיסב דמוע וניא ,ץבעי יפל יאלפה טנמומה לש ויוטיב יכ ריכזהל שי הנושארו שארב 

אלפ לבקתמ ,וירופיסב ,ןאכ םג ןכ ,תוירוטסיהה ויתודובעב םעה תודלותב אלפה תא ותסיפתב ומכ 

םייחה לש םתושדחתה םע ךא :לארשי־חור לש התומלשו התוביציל ולשו ינומרה יוטיבכ הז ידוהי 

םג אלא ,שדחה ידוהיה בושייה לש םיימינפה וייחב קר אל הז ילידיא אלפ שממתמ ,לארשי־ץראב 

רקבמ וא רגש ימ לכש ,האלפומ העפותכ תרייטצמ התלוכת לכ לע לארשי־ץרא רמולכ .המצע ץראב 

אלש ןויזיחכ ילארשיצראה ףונה ירואית םילבקתמ ,לשמל ,ךכ .הייוליגמ לעפתהלמ עבש וניא ,הב 
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חספי לש רעשה דומע 

׳לארשי־ץרא לש 

־חתפ תובשומה םא ,׳הוקת־חתפב ועקרו ודוסי ןושארה ילארשיצראה רופיסה׳ ,לסרק ׳ג לש ורמאמ ןודינב האר 43 
.200-199 ימע ,ג״ישת הוקת־חתפ ,הוקת 

.ו ימע ,(36 הרעה ,ליעל) ץראב טוש ,ץבעי ׳ז 44 
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,םירבשמ וא תורעס לש עבט־ימיא םתוא לכ ףונה לע םילח אל הלא םירואיתב .הזה םלועה ןמ 

,ךכרתמו אוה בש דימ ירה ,וינפ תא הז ףונ ףיעזמ םיתיעל םג םאו ,םדא לש וייח ןכסל םייושעה 

־ץראב עסונה שפנ עבשת רשא רוהטה ןדעהו תחנה ,החמשה׳ .ועגורבו ויפויב תומיענ קר ומיעטהב 

םיפונה הארמל רפסמה בתוכ ,׳התוא םעט אל רשא שיאה שיגרהל טעמכ לכוי אל ...לארשי 

.׳םימי תשלש ךרד׳ רופיסב ,םילייטמה וירוביג ינפב םילגתמה 

רייתה וא ןושארה בשייתמה רכזנ הב ,וז הנועב .ףרוחה תפוקתב דחוימב תשגרמ ףונ לש וז היווח 

תישמשה העפותהמ םעפתהלו רוזחל אלש לוכי אוה ןיא ,השקה יפוריאה ףרוחה לש ותוללותשהב 

:ויניעב תיעבט־אלכ תלבקתמה ,ןאכ האלפומהו 

ונינבו םימשה תפיכ תחת טבשב רשע־השימחב דעסנ יכ ירוגמ ץראב שיא יל דיגה ול 

המ יכ .יניעב היה עתעתמכ התע יכ ,הדש יציצ הנפוטקת וניתונבו ירפ יצע יפנע ואיבי 

הלפא ,דרוט ףלד ,גלש יסיסרו ץפנ ,ןואפקו חרק ?הז םויב ןופצה תוצראב םיאור ונחנא 

וניניע דגנל הנה הפו .הפוס לליו הרעס חור תקרש ?םש ונינזא הנעמשת המו .תוקלקלחו 

45.ולוק רישב ןתונ ףועהו תודוהב תיזה 

םהירציו םהיעבט לע הבוטל עיפשהל םג אלא ,החמש קר אל בסהל עדוי הז ידוחי ילארשיצרא ףונ 

לכמו ,הרדג הבשומל םיעסונה םיעיגמ ׳ץראב טוש׳ רופיסב .דחאכ היחו םדא ,וב םינכושה לכ לש 

,ילארשיצראה לותחה לש תבבלמה ותוגהנתהמ ,רייתה ידלח בהלתמ ,םהינפב םילגתמה תוארמה 

:ידלח רמוא .ןמזה לכ ןודמו ביר תרחושה הער היח אוה ,וירבדכ ,יפוריאה לותחה דועב 

תא ,הז ןימ תא םעפה יתוארבו ,הנובת רוקמלו םיעושעשל ץראה תיח תרות יל התיה ידועמ 

לשב הרצ וניא וניעו חטבל הפ בשוי ,ןופצה תוצרא לכב םולש יאנושל תומד םלצ לותחה 

םילודג םדקה ץרא ידילי לכ׳ :רמאל רבד רשא ינויה טרקופה ירבד יבל לע ולעי ורבח 

םיאירבו םיבוט םיאנו םיחונ היבשויו ,דאמ המיענ ץראה ,תרחא ץרא יריצימ םה םיפיו 

םילדבנ םניאו ,םילדוגמו םיקזח ,םיאלמ םש רשא המהבהו םדאה .תורחא תוצרא יבשוימ 

תוברק יצפח םניאו םולשה תא םה םיבהוא .אפוריא ידליכ ויחאמ שיא םהיארמ יחותפכ 

ינא םעפה .הנש םיפלאכ הז םיאפורה שאר רבד הכ .׳המהכ תומולהמל םיארוק םניאו 

,[ב״י — םילותחה] הזה ןימה ינב ןיב םלוע תאנש ןופצה תוצראב יכ ,וירבדל היאר האור 

46.והערל שיא ותיחשי אלו וערי אל הפ 

לע ןוצרב ןנובתה ידלחו׳) םהיניב דמוע ןטק רענש ,םילותח לש הז הארמל רייתה לש ותומעפתה 

המיעטמ ,(׳והערב שיא עוגפל ילבמ תחנב םימסרכמהו םימרגמה וילותח תדע ןיב בצינה רענה 

ריפכו לגעו׳) םימיה תירחא לש תיפוטוא־תילידיא השוחת התואמ הז ירופיס־ילארשיצרא דמעמב 

47.(׳םהב גהונ ןטק רענו ודחי אירמו 

הייח רואיתב םג ץבעי לש 48׳תונטקה תוילידיאה׳ תושודג ,ילארשיצראה עבטה תגצהל ףסונב 

,הב תינומרההו המלשה םיסחיה תכרעמ לע ,תילארשיצראה החפשמהו הרבחה לש םיאלפומה 

רידה׳) םינבל תובא ןיב וז םיסחי תכרעמ .איה רשאב תידוהי החפשמו הרבח לכל תיתוהמ איהש 

.ב״נרת השרו ,תונליאל הנשה שאר ,ץבעי ׳ז 45 

.27 ימע ,(36 הרעה ,ליעל) ץראב טוש ,ץבעי ׳ז 46 
.ו אי והיעשי 47 

־יחרפ לש תרמושמ תיצמת וב שיש ,קד םשוב חיר ךופש הלאה תונטקה תוילידיאה ינפ לע׳ :רבוחל לש יוטיבה והז 48 

ביבא־לת ,ב ,ג ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל ׳פ .׳...תורוד לש תומולחו םיעוגעג יחרפ ,םינידע חור 

.33 ימע ,7א״ישת 
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תוברח׳)ולעופל דיבעמ ,(׳ץראב טושי)ונכשל םדא ,(׳םימי תשלש ךדד׳) םידומילל םירבח ,(׳ריתהו 

.תידדה תוברועמו הביח ,הנבה לש ןמיסב דימת תדמוע ,המודכו (׳םיתאל 

להנתמה הז רופיס .׳לארשי־ץראב באב רשע השמח׳ רופיסב אוצמל ןתינ ךכל תשגרמ המגוד 

עקר לע ,ןויצלךושארל תובוחר ןיבש םימרכה יליבשב חתפתמ ,׳הלרדניס׳ תחסונ ךרד לע ,הדגאכ 

הנח׳ ,הדדובו הינע ,המותי הרענ התוא איה ׳הלרדניס׳ה ,׳באב רשע השמח׳ ,ידוהיה הבהאה גח 

שיא יניכיה בקעי ,ןמלאה הבס תא דועסל ידכ ,׳ןופצה ץראמ׳ רבכמ אל האב רשא ,׳יניכיה תב תלותב 

יכ ,ונוה לכ תא דיקפה ולצא ,ינחלושהמ העדוה בסה לבקמ האוב רחאל םידחא םימי .׳ןשיה בושיה׳ 

םילולכ הנח לש הינודנה יפסכ םגש ןוויכ ,ןקזה בסב תושק תעגופ וז הדבא .לגרה תא טשפ הלה 

התע .באכמו רעצמ רטפנ אוהו ,והותב םילוע ודדועלו בסה תא םחנל הנח לש היצמאמ לכ .הכותב 

ץראל רוזחל הטילחמ איה הרירב ןיאב .רכמו עדומ אלל ,היחמ־רוקמ אלל ,לכ רסוחב הרענה תרתונ 

.ידבזה לאוי תשא ,הקוחרה התבורק לצא ןויצל־ןושאר הבשומב תרקבמ איהש ינפל אל לבא ,ןופצה 

ךכו .תובוחר שיא ,ירהציה לואש ןב ףסוי אוה הינועמו התודידבמ הנח תא לואגל אבה ׳ךיסנה׳ 

:רפסמה־ינאה וראתמ 

םיניע הפיו זראכ ןוסח רענ הנהו ,םימחה ןחלוש לא יתארקנ יניעל הנש טעמ יתת ירחא 

הוחתשה רענה ׳!וננב ףסוי הז׳ ארקיו ינפל לואש והגיציו תיבה לא אב םידבוע ידגב שבול 

ודי תא יל טישוה ,דובכה ינפמ םידחא םירבד ימע ורבד ירחא .ונתא תותשל אוה םג בשיו 

םשרה דאמ חנ׳ — .הבר הכאלמהו ריצב ימי םימיה יכ ורמאב ינממ רטפהל רהמיו הקזחה 

םיפכ ץפחו החונמ ,הניבו םות וקיפי וינפ הנה — לואשל יתרמא — ךנב הארמ השע רשא 

49.׳דחי םג 

ויתונמזה לכל הנענ אוהש ,ףסוי לש ותומדמ ךכ־לכ בהלתמ ,םילשורי שיא לאינתע ,רפסמה־ינאה 

הכלההו הרותה ידומילבו ,תולילב ויגיגהו וירוהרהב ,םימיב וימרכ תכאלמ לע וחצנב ותוא הוולמו 

ךלוהה ׳שדחה ידוהיה״ לדומ לש תילאידיאה תומדכ ןאכ הלגתמ ףסוי ירהש .םינמזה ןיב ולש 

הדובע שיא אלא ,םיבר םיסכנ לעבו רישע ,ותעפוהב האנ קר אל אוה הז רענ .לארשי־ץראב שבגתמו 

חורה יכרע לש הז בוליש .דחאכ רישעו ינע םע הווחאבו ןויוושב גהונו ,תוניגהבו תועינצב יחה 

אשינ הלעמו ומכשמ ףסוי תא םידימעמש םה־םה ,ינפוגה חוכה יכרעו הדובע־יכרעב םיידוהיה 

.םלוכמ הלענו 

סנכ םהילא הסחייתהב ,םהב ןימאהל הליחתב השקתמה ,הנחו ףסוי ןיב םימקרנה הבהאה ישגר םג 

אוהו ,ךכב קפתסמ וניא רפסמה־ינאהש אלא .תידוהיה הרהטהו תומימתה ןמיסב םידמוע ,יופצ־אל 

:תימימש השודק לש הגרדל םתולעהל שקבמ 

האלמהו המימתה ןתבהא רשא ,תובהאנה תואירבה תושפנה יתש הארמל גנע העבש ישפנו 

התוא ללח ילבמ ,ןהיתובל יקמעמב הזע ףקתבו התרהט םצעב המותחו הרורצ יתיאר 

ויה הלאה םיבוהאה םיערה ירבד .םעט ירס תוקלחו תולהת יסומנב החכ תא תולכ ילבמו 

רשא ,הזב הז םיגהונ םה שדקה תבח ןיעמ יכ ,הנחב הדח ןיע לכ .בל ןויגה םיאלמו םיטעמ 

50.לעומ אוה םימש ישדק רצואב ,הלק תוללוה רבד ץמשב התוא ללחמה לכ 

תיתדגאה הריוואה תמצעהל םרות ,תיארקמה ןושלה ןונגס ,ץבעי לש ונושל ןונגס םגש ןייצל רתומל 

.72 ימע ,ג״סרת השרו ,ףסאיחא חול ,׳לארשי־ץראב באב רשע השמח׳ ,ץבעי ׳ז 49 

,ןויעו תונמא תורפסל אשמ ,׳הרגאה ךרד לע הירוטסיה׳ ,ץיבולרב ׳י :האר הז רופיסב בחרומ ןויד .88 ימע ,םש 50 
.29.7.1977 ,רבד 
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םיילאוטקאה םינכ1ול הוושמ שדוקה יבתכ תפש לש תוינבתב שומישה .ולש לארשי־ץרא ירופיסב 

ןעטנ אוהשכ ,ולש תיוושכעה תויאזורפה ןמ עקפומ ירופיס עוריא לכש ךכ ,םודק יאכרא יפוא 

לש המוסקה םתומדבו םמלצב תפקדזמ ,רתויב תילושה ולו ,תומד לכו ,רבעה לש םימודק־דוהב 

.ארקמה ירוביג 

תובקעב איה םג תלעופהו ,הדגא לש ןויבצ ץבעי לש ילארשיצראה רופיסל הנקמה תפסונ תוכרעיה 

םשור׳ לש טבההמ יביטאמרופניאה רמוחה תשגדה איה ,תיתרוסמה ׳העומשה׳ לש התויקוח 

תא תיתרוסמה־ ׳העומשה׳ תנרמתמ ,רומאכ .׳ערואמה תתימא׳ לש טבהה ןמ אקווד ואלו ,׳ערואמה 

הדקמתהב ,׳ערואמה תתימא׳מ רתויש המכ הטיעממ תלבקתמה האצותהש ,ךכ םיירוטסיהה הירמוח 

רישעהלו םיצעהל ויצמאמ לכ םע ,ץבעי םג .תינוציחה הירוטסיהב רשאמ רתוי תימינפה הירוטסיהב 

,ןזואמ־אל יביטקלס חוויד איה האצותה .וז תויקוחל ןמאנ ראשנ ,וירופיסב ירוטסיהה ןורקיעה תא 

.םיחדנה םירמוחה ןמ םלעתמו ,םירחבנה םירמוחב רתי־יטרפל סנכנה 

ץבעיש הארנ .׳ערואמה תתימא׳ םוחתל םיכיישה הלא םה םיחדנה םירמוחה ,תופצל ןתינש יפכ 

םסרופמה ורמאמ תובקעב זא שרדנש יפכ ,׳לארשי ץראמ תמא׳ התוא תא וירופיסמ תוחדל לדתשמ 

היושעש יפכ תררבנה תואיצמה לש הימשר תא קרו ךא הלעמ אוהו ,(א״נרת תנשמ) םעה־דחא לש 

ןיבש ישגר־ינחורה שגפמה אל םא וז תואיצמ איה המו .םעה שפנב ,ותעדל ףקתשהלו טלקיהל התיה 

ןמיסב ולוכ דמועה שגפמ ,השדח־הנשיה ץראה ןיבל תולג תונש םייפלא ירחא התיבל הבשה המואה 

.׳םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב׳ לש 

תימוימוי היווחל ךפוה אוה רשאכ ,םייביטקלוק־םיישפנה ויכלשה לע ,הז שגרמ ירוטסיה שגפמ 

לעפמהש ,תוביאכמה תועפותה ןתוא לכ תא ומצעמ הפנמ אליממ ,תואבל היפיצו החמש הלוכש 

לש תוינרדומה ׳תועומש׳בש ךכ .תושאונ ןתיא דדומתהל ץלאנ הנושארה היילעה תפוקתב יצולחה 

תובאתסה ,דלישטור ןוראבה לש אכדמה תוספורטופאה רטשמל םידה אצמנב טעמכ ןיא ץבעי 

־רסוח ,םוקמה ידילי לש םתוניוע ,יכרותה לשממה לש ותותיחש ,ויתובקעב םייבושייה םייחה 

רתויו ׳שדח בושייו ׳ןשי בושי׳ ןיב ףירח תומיע ,יתבר הדירי ,תנזואמ־אל היילע ,תידוהי תוגיהנמ 

.וז תבשונ־אל ץרא לש התורזו התולשחנ יאנתב תוומו םייח ןיב ימוימויה קבאמה ,לכמ 

הניא ץבעי לש תירופיסה תוכרעיהב הלא תועפות לש ןתמלעה יכ ,שיגדהלו רוזחל שי ןאכש אלא 

רמאמב םעה־דחא ירבדכ)׳רעוכמ רתויה חפטה׳ תא שטשטל תשקבמה הרוזנצ לש תוינידמ ירפ 

תנגועמה תיתבשחמ הסיפת ירפ איה וז המלעה .םיאבה תורודל םירבדה ינפ תא תופילו ,(ל״נה 

ותביתכ ךרדב םג ןכ ,תירוטסיהה ותביתכ ךרדב ומכ .ץבעי לש היפוסוירוטסיהה ותנשמב תחכומו 

לש ביציהו עובקה הנבמב ,רקיעב ,זכרתהל אוה שקבמ ,חוכב־תיפארגוירוטסיהה ,תיתורפסה 

היילעה תפוקת יבגל םג .תוינמזה־תופלוחה תוינוציחה תועפותב אלו ויתורודל ידוהיה םעה תודלות 

םייטנאנימודה־םיירוטסיהה םיעוריאה תא שארמ תוזחל ,ןוירוטסיהכ ,ץבעי הסנמ ,הנושארה 

.וירופיסב רפסמו בש אוה םתודואו ,םימישרמ םייבויח םיעוריאכ רודה ןורכזב ועבקייש 

היילעה תפוקת לש השקה תואיצמה לא ויתוקיזמ הפונמה ,ץבעי לש ילארשיצראה רופיסה יכ הארנ 

,יתייזה־יטנאמור חור־ךלה לעב רופיסכ ותוא הכירעהש ,תרוקיבה תא תועטהל חילצה ,הנושארה 

ותכרעהלו ,׳ילכראירטפ םימת׳ רפוסכ ותוא ראתמ ץיבוניבר בקעי .םייקה בבוסה ןמ ומצע קתנמה 
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ץיבולרב הפי 

ןבואר םג M.׳תואיצמהמ רתוי הנווכה הטלש׳ הבש הביתכ ,׳ותביתכ לע ךופש היה יתודלי והשמ׳ 

תיכ׳׳נתה לארשי לש שדחמ־התדיל לע םלחש םדא לש׳ הריציכ ץבעי לש וירופיס תא גיצמ דורנלאו 

םא םג ודי־לע בתכיהל ולכי׳ הלא םירופיס יכ ונעטב תכל קיחרמ ףא אוה .׳הילא עיגהל עגעגתהו 

םהרבא — ול םדקש ירבע רפוס הב ךרד התואב .אטילב ולש רפכה תא םלועמ בזוע היה אל 

ויתובא לש ך׳׳נתה ץראב יח אוה םג .הקיתעה לארשי לע תויפהפי תויכ׳׳נת תולבונ בתכ ...ופאמ 

52.׳תישגר הרוצב 

תויחהל ושקבב ,ןוקיטנאמור היה ץבעי יכ קפס ןיא .הלא תונעט ךירפהל הסנמ ליעל אבוהש חותינה 

רתוי רבעה תא וא ,תואיצמה ןמ רתוי הנווכה תא יח ץבעי יכ עובקל איה תועט לבא :שדחב ןשיה תא 

התיה הלוכי וזשו ,ותריציב המתוח תא העיבטה אל לארשי־ץראב ותואצמיה םצעשו ,הווהה ןמ 

תוחכונ תלעב איה ץבעי לש תיתורפסה ותריציש חיכוה הז חותינ .לדבה אלל אכה וא םתה בתכיהל 

היווהה תודוא קרו ךא ,יביטקלס ןפואב ,רומאכ ,חוודלו רפסל האבה ,תיביסנטניא תירוטסיה 

התיה ץבעי לש ותמגמ יכ םא ירהש .הז םיוסמ ןמזבו הז םיוסמ םוקמב תשחרתמה תילארשיצראה 

תא דימעהל שקיב רשא רפוס־ןוירוטסיה לש המגמ ,הנמיה הלפנ אל תירוטסיהה ותמגמ ,תיתורפס 

םאתהב הז רמוח דימעהל רחב ץבעי ,ררבוהש יפכ ,אלא .יפארגוירוטסיה רמוחכ ונמז תואיצמ 

םתוא המשיי אל ,הניחבה םאו ,הכ דע תרוקבה הניחבה אל ןהב רשא ,ולשמ תויתוגה תושיפתל 

.ןהיניב קודהה רשקה ןמ המלעתהב ,תיתורפסה ותריציל 

באז לש וזל ופאמ םהרבא לש ותביתכ תאנתה ןיב האוושה לכ הכירפמה ,תפסונ תפלאמ הדבוע 

יושע ,ץבעי לש םייתורפסה ויבתכב ןייעמה לכ .ןורחאה הז לש תיתורפסה ותוליעפ חווט איה ,ץבעי 

,רישי ןפואב הייחב ברועמ ונניא רבכ אוהשכ ,(1898)ז״נרת תנשב ץראה תא ותביזע םע יכ ןיחבהל 

,רתוי וא תוחפ ,תדקמתמ ץבעי לש תיתורפסה ותוליעפ לכש ךכ .תורפסב קוסעל םג אוה קיספמ 

םינשב ".תיעצמא־יתלב היווחכ הב םייחה תא הווחו ץראב ררוגתה ןהב םינשה רשע תולובגב 

לש שדחה רותה ,יוושכעה ׳ישילשה רדסה׳ ןמ ןוזינה רפוסה תמילג תא ץבעי טשופ ןכמ־רחאלש 

,׳ןושארה רדסה׳ — רבעה ירדסב םיקסועה םיירוטסיהה וירקחמב קרו ךא זכרתמו ,וצראב לארשי 

,ובינה הלא םירדסב וירקחמ .הלוגב לארשי רות ,׳ינשה רדסה׳ו .וצראב לארשי לש ןושארה רותה 

.׳לארשי תודלות רפס׳ ,ףנעה ירוטסיהה ורוביח תא ,רבד לש ופוסב 

.7 ימע ,ד״צרת ביבא־לת ,ץכעי רפס ,(ךרוע) טסנרא ׳ש ,׳ץבעי באז׳ ,ץיבוניבר ׳י 51 

 R. Wallenrod, The Literature of Modern Israel, New-York 1956, p. 11 52
ריעצ לש ותיילעב קסועו (הצרא ותיילע ינפל הנש)ו״מרת תנשב םסרופ ,׳יתאצב ךרדב׳ ,ץבעי לש ןושארה ורופיס 53 

ד״סרת-ג״סרת םינשב ,אקארקב ומסרופ לארשי־ץראמ ץבעי לש םינורחאה וירופיס .ץראל הלוגהמ ׳ןויצ בבוח׳ 

 (19041903).
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