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תוידוהי םישנ ברקב הנומא לש הלוגלג :"ראטג־לא תלס הי" יאתבש הכלמ 
2003-1928 לארשיבו סינוטב ־ םינוט םורדמ 

.םידומע 138 .2003 .רבוקיר'צ 

*וליב םרוי 

ךשמב .תילארשיה היגולופורתנאה הדשב תידוחיי החמוג תלעב איה יאתבש הכלמ ר"ד 

רקיעב ,ימושיי יפוא ילעב םירקחמב םילדנ יתלב ץרמבו תוצירחב תקסוע איה תובר םינש 

רושקל התלוכיו הירקחנ יפלכ היתפמאה תוטלוב היתודובעב .לארשיב היפויתא יאצוי ברקב 

,יחכונה הרפסב םג םינגפומ הלא םירושיכ .הפל םהל תויהלו םייעצמא יתלב םירשק םמע 

רתוי ךשמב םינותמ היידוהי השודק לש ןחלופה ילוגלג - קתרמ הרקמ הגיצמ איה ובש 

וכזו ,ןורחאה רודב לארשיב ושדוח הקירפא ןופצ ידוהי לש םישודקה ינחלופ .הנש םיעבשמ 

,ןשד המלש ,גרבדלוג יוורה ןוגכ םיגולופורתנא לש םהיתודובעב תיסחי ףנע דועיתב 

אוה ןאכ גצומה הרקמה ךא .הלא תורוש בתוכ ףאו דקוש השמ ,יול הרדנא ,דורגניו סכלא 

םיקידצה תצרעה לש יוורה רקחמה הדשב שודיח תניחבב םהש ,ןפוד יאצוי םינייפאמ לעב 

,וקורמ יאצויב עירכמה ובורב דקמתה הז אשונב יגולופורתנאה רקחמה ,תישאר .לארשיב 

ראותמה םופדה ,תינש .תירוביצה םתוטלובבו םרפסמב םהמ םילפונה ,סינות יאצויב אלו 

בור הז הרקמב םג .דרס ןזוס ידי־לע םג ורקחנש ,"תוישנ תותד" לש תועפות ריכזמ ןאכ 

,ראטג־לא תלס השודקה ,תצרענה תומדה םג ,ךכ לע ףסונו ,הרושה ןמ םישנ ןה תונימאמה 

ןחלופה .םישנ ןלוכ לארשיב הלש "תוינגרמאה"ו וקורמב הנחלופ תא השדיחש הקידצה ןכו 

ויתודובעב וראותש ,היסינות יקידצ לש םהיתולוליהמ ךכב הנוש יאתבש ידי לע ראותמה 

תא וססיב רשא ,יתודובעב וראותש ,םישודק תונכוס לש ןלעופמ ףאו ,ןשד המלש לש 

.רכז ןיממ קידצ םע ותרכש תימיטניא תירב לע ןדמעמ 

,לארשיבו סינותב ראטג־לא תלס לש ןחלופה ילוגלג תא תונקדקדב הדעית יאתבש 

חור תושיחנ ,הזע הנומא תברעמה ,םירצי תברו תלתופמ ,תינועבצ הלילע איה האצותהו 

תורוביגה שולש .תינככת תויביטלופינמו עצב תוואת ,חוכ יקבאמ ןכו ,תיתליהק תוסייגתהו 

גיצמ הלש "האירבה סותימ"ש ,ראטג־לא השודקה ןה ונינפל תסרפנה המרדב תוישארה 

ולעו םימלסומל אשניהל אל ידכ םיב ןמצע ועיבטהש תויחא שולשמ תחאכ (םולחב) התוא 

,סינות םורדבש סוסמ בר תב ,וסיס לחר ;תסנכ יתבב ובצוהש הרות ירפסכ וילג ךותמ 

לש ןחלופה דקומל ךפהנש ,ראטג־לאב ("הלס") תסנכה תיב תמקהל הייח תא השידקהש 

,ךכ־רחאו ,הלמרב הליחת ,לארשיב ןחלופה תא השדיחש ,תצמואמה התב ,טלופו ;השודקה 

רבד לש ופוסבו ,דול דילש הרודא בושייב ,םינימאמה תליהקב גוליפו םיכוסכס תובקעב 

.הליעפמ איהש תכרעמה ךות לא באשיהל המצעל השרמו טלופל תרשקנ יאתבש .עבש־ראבב 

יעצמא תא תסייגמ ,םינותמ השודקל תולוליהה שודיח לש טקיורפב קלח תלטונ איה 

ןטק ןורפס תבתוכ ףאו ,םיעוריאה יוסיכל (ןמרל־הנוקסומ יליב לש הבוכיכב) תרושקתה 

תלבוקמ הניא וזכ הגרדב תוברועמ .םיקידצל םיחבשה תורפס תנוכתמב ראטג־לא תלס לע 

הקימנידה לע ,"חטשהמ" ,יעצמא יתלב טבמ הנקמ איה ךא ,תיפרגונתא הדש תדובעב 

.ורמשל םיקבאמהו שדוקמ רתא ןוניכ לש תוכופהתה תייוור 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה * 
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ימנידה הדשב םישדח םידדצ הלגמה ,ךרע־בר ידועית רמוח ליכמ יאתבש לש הרפס 

ןה ,יוארה רוגסמל הכז אל הז םלג רמוחש אופא לבח המ .לארשיב םישודקה ינחלופ לש 

הרקמה תא ביצהל תרבחמה לש היתונויסינ .הביתכה תוכיא תניחבמ ןהו תינויעה הניחבהמ 

,םירקמה בורב םימומעו םיצלואמ םה תיטילנאהו תירוטסיהה הניחבה ןמ רתוי בחר רשקהב 

יאתבש םנמוא .םיסג םירפתב רופת ןחלופה ןוניכב תבהלנה התוברועמל לנויצרה םגו 

הגיצמ איהש רמוחה ךא ,רופיסב תולגנה תישנה המצועלו המזויל (קדצבו) םירתכ תרשוק 

.בחר ירדגמו יתוברת רשקהב ותוא ביציש ,ינשרפ ,"שודג רואית"ל עוושמ 

־לא תלסב הנומאה ילוגלג תא ראתמה ,בטיה בותכ ח"ודב קפתסהל רשפא היה 

ךא ,תינשרפו תינויע ,הריהנמ תפטעמ לש ףסומה ךרעה ילב ,לארשיבו סינותב ראטג 

.הכירע לש ךיבמ רדעיהו הביתכה לש תינלשרה תוכיאה ללגב תמגפנ האירקה תאנה 

תומש שוביש ,<20 'ע ,"...הלפכמה תרעמב הרובקה ונמא לחר" :ומכ) תויתדבוע תויועט 

רכז תפלחה ,ןתוא תופיקמה תואכדמה תורמל תוקיודמ־אל תואבומ ,םיטטוצמ םירקוח לש 

האירקה ךלהמב םירבטצמו םיכלוה הלא לכ ,תיריבחת םייוקלו םיעוטק םיטפשמו הבקנב 

הדומ רפסה תחיתפב .הכירעל הפצמה הטויט רדגב אוה טסקטהש החונ אל השוחת םירצויו 

ינמוד .הלש םיטקיורפה יפלכ ותובידנו ותושימג לע רבוקיר'צ תאצוהמ ל"ומל תרבחמה 
תושימג תוחפ ל"ומה הליג וליא רכשנ אצוי היה ראטג־לא תלס לש אלפומה רופיסהש 

.הכירע לש תולבוקמ הדימ תומא ויפלכ ליעפמ היהו יחכונה טקיורפל סחיב תובידנו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.212 on Sun, 14 Feb 2021 18:02:03 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


