
הרקמל םידקת ןיב 
תירבעה הלכשהה תורפסב המוקמו ןו־זרוג ל״י לש תיפאה ותריש 

תאמ 

ןורימ ןד 

תורובגב — ןדס בדל 

[א] 

לש םלוק םדנ אל דועשכ ,הנש םיעשתכ ינפל ,ןודרוג ל״י לש ותריטפ רחאל ףכית 

לא רטפנה שפנ תא ווילו ברחש ״הרישה לכיה״ תא וכיבש ,םינדפסו םיררושמ 

הלאשב טבחתהל תיתורפסה תרוקיבה הלחה 1,ןוילע לובזב ״הרישה ןועמ״ 

,״ץילמ ,ןושל לעב ,ןרבד״ אלא וניא אמש וא ,״אוה ררושמ ג״לי תמאב םאה״ 

הירחאו ,תרוקיבה וכישמה וז הלאשל 2.םיזורחב ןטסיצילבופו ףירח ןאקיריטאס 

היונש םויה דעו ,םינש תורשע ךשמב שרדיהל ,תורפסה־לש־הירוטסיהה 

לש ותריצי יכירעמ לכ ועיגה ,םוקמ לכמ ,תחא הדוקנב .תקולחמב הילע הבושתה 

לעב םחול רפוס היה ןודרוג :המכסהל — דחאכ םיבייחמהו םיללושה — ןודרוג 

התורשל התוא דימעה ,הריש רציש הדימב .הקומע תיאדיא־תירוביצ תוביוחמ 
אל יאדווב ,ררושמ היה םא .יכוניח רישכמבכ הב שמתשהו תירוביצ תוחילש לש 

תעבונ הרישל ותקיזשו ושקובמ אוה ירישה יוטיבה םצעש ,״רוהט״ ררושמ היה 

םע יח אל״ אוה)בבוסה םוקיה םע הריעסמ תיתייווח השיגפמ ״תיאליממ״ העיבנ 

דוסה ינפל ויבצע לכב עזעדזה אלו תישארב השעמב ףתוש השענ אל — עבטה 

הריש ןווכמ חרואב רציש ,engage ררושמ היה אוה .3(״ףוס־ןיאה לש לודגה 

,ס״רת קרוי־וינ ,םחנמ יריש ,ךאדראג תומ לעי ,יקצילוד מ״מ לש הניקה ראשה ץב ,האר 1 

ביבא־לת ,ה ,קילאיב נ״ח יבתכ ,יתמה היראה לא׳ ,קילאיב לש וריש ןכו ;80-78 ימע 
.׳ה-׳א ימע ,ח״צרת 

םג הארו .80-54 ימע ,1965 היבחרמ ,םירחבנ םיבתכ ,ךודרוג ביל הדוהיי ,ןיניירב ׳ר :האר 2 

ביבא־לת ,י ,ץרפ ל״ייבתכ לכ ,׳?ררושמ וא ןשלב — ןודרוג היה המ׳ ,ץרפ ל״י לש ורמאמ 

.׳ר-א״סק ימע ,א רפס ,ך׳׳שת 

.57 ימע ,םש ,ןיניירב ׳ר האר 3 
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הלחה ותריש ךרע לע תקולחמה .תורורב תויתרבח תומגמ תלעב תיטקאדיד 

־תימואל תוביוחמ וסרגש הלא ןיב קר הדירפהו ,הז ןיינעב האלמ המכסהב 

המגמו תוביוחמש ורבס תוחפל וא ,תורפסב תיטקאדיד־תיתרבח המגמו תירוביצ 

,הלא ןיבל ,תיטנתואה תירישה תואטבתהה תא חרכהב תומסוח ןניא ולא ןיעמ 

םיקוחרו םינוש םישנא) םינושארה .הרקיעמ תירוביצ־תיטקאדיד הריש ולספש 

ושיגדה (גרבנירג צ״או ןמכיפ בקעי ,רנזולק ףסויו דנרב ח״יכ הזמ הז םהיגזמב 

־תימואלה תוביוחמה ג״לי תרישל הקינעהש ימואלהו ישונאה קמועה תא 

לש םיעשתה תונשב ןיניירב ןבוארמ) םיברה םהו — םינורחאה .הלש תירוביצה 

תא םישולשה תונשב הפינהש ,תיאקסנולשה ״םירוט״ תרובח ךרד ט״יה האמה 

היתומחלמב לגדכו סנכ יטויפ־יטנאה יטקאדידה ״םזיג״לי״ה לש תוהלבה םלצ 

־יטנא העפותכ ג״לי תריצי תא וגיצה — 4(ונימיב ימרכ ׳טל דעו ,תויתורפסה 

לש ותומד תא הלוכ תיתרוקיבה תרוסמה העבק הכו הכ ןיב .התוהמ םצעב תיריש 

הדימב — ותריציב ןוידהש ,(ללכב םא) ״יאנת לע״ ררושמכ וניניעב ןודרוג 

דקמתהל בייח — ומצעלשכ ירוטסיהה עדיה לש טוקילה השעממ גרוח אוהש 

הז רשק ירהש :ביגהל האצי הילעו הרצונ הכותמש תואיצמה ןיבל הניבש רשקב 

ןוידה זכרתה ךכל םאתהב .גישהל ררושמה שקיב ,לכמ רתוי ,ותואו ,הרקיע אוה 

,ןודרוג תריצי לש םייטאמיתהו םייאדיאה םיטקפסאב רקיעב הכ דע יתרוקיבה 

,םייטתסאה םיגשומהו תויטאופה תומרונה רוריבמ ןיטולחל טעמכ ענמנו 
תויעבה ןיא לוכיבכ 5.הלש ירנא׳זהו ינבימה ,ינונגיסה בוציעה ןמ םיעמתשמה 

.ןנד ררושמב ןוידה לש וניינעמ הז בוציעב תורושקה 

,ויתורגיאבו ןודרוג ירישב האירקל םויכ םג םיעיגמה ,םיטעומ םיארוק םתוא 

ותריש תא האר ךכ אל ומצע ררושמהש ,םיחכונ םהשכ טעמב אל אופיא םיעתפנ 

ןודרוגש ,ךכ לע אקווד םידמלמ דחאכ תורגיאהו םירישה .ודועי תא ןיבה ךכ אלו 

לכ תא יחה םדא ,ונייהד ,״ועבטמ ררושמ״ וא ״יטולוסבא״ ררושמ ומצע האר 

דע ארקמה ןמ תירבעה הרישה לש (תילגנא־תירבע) תינושל־ודה היגולותנאב 4 
הלכשהה תריש וקחמנ ,ימרכ ׳ט לש ומוגרתבו ותכירעב רבכ אל הז האציש ,ונימי 
תא ריבסה ךרועה .תימואלה תירישה הריציה ןובשחמ לילכ ןויצ־תביח תרישו 
וליפא .״יתורפס ךרע הרסח״ הלכשהה תרישש ,הנעטב תירבע הריש תונש האמ לע ותחיספ 

T. Carmi (ed.),:האר .״יטתסא ךרע תורדענ״ ןה ,ג״ליו ל״כימ ,הב םירבדמה ישאר תוריצי 

 39 ,10 .The Penguin Book of Hebrew Verse, New York 1981, pp

ורמאמ האר .לשמה היה ,ירנא׳ז ןויד לש המ־תדימל הכזש ,ןודרוג תרישב דיחיה רנא׳זה 5 
גי חולישה ,ילשממ רותב ןודרוג׳ ,(ןאמטוג ןב תמיתחב) ,יקסבוחינרשט לואש לש עודיה 

ביל הדוהיי ,ןמכיפ בקעי לש ותסמב ,׳לשממה׳ קרפה םג האר .255-244 ימע ,(ד״סרת) 

.ס״ר-ד״נר ימע ,ח״צרת ביבא־לת ,הרושב ישנא :ךותב ,ךודרוג 
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סונאהו 6״תולעפתהבו שגרהב״ (םיירסומה וא םיירוביצה הלא תא קר אלו)וייח 

ןוגריא ךותמש ןוקית םג הב שיש ,תיטאטסקא תואטבתהב ויתושגרל ןקרופ תתל 

לש הז לדומ םע — ויתורגיאבו וירישב — ןודרוג ההדזה בושו בוש .יטתסא 

התוהזל םיטונ ונאש וז) שוגירה תקיטאופ לש התשיפת יפל ילאדיא ררושמ 

תרגסמה ךותב ילאטנמיטנסה םרזה תורבגתה תפוקת םע תירוטסיה 
האמה יהלשב ״תושיגרה רוד״ וא ,״ץיפהו רעסה״ ינדיעב ונייה ,תיסאלקואינה 

,רשיה לכשה תא םירתוס םניא ,םנמא ,וירבדש ,״השגרההו בלה״ שיא :(ח״יה 

,תורעוסהותוקזחה תויתאפמאה שיא :״שארה ןמ אלו בלה ןמ״ םיאצוי םה לבא 

היתורגסמ ךותב םירודסו םילוקש וירבד תאז םעו ,םעהו םדאה תונוגי תא הכבמה 

תאוושה״ל םירבדה תא תואיבמה ,תודפקומ תויריש תומרונ תכרעמ לש תוקצומה 

תואצותל שחכתה ןודרוגש ,רבד לש ושוריפ ןיא 7.״עינאמראה — ךרע 
ןהב לבא .ויניעב תויוצר ויה אל ולאשו ,ותריצי לש תויתלעותה־תויכוניחה 

ותלועפ לש ירקיעה גשיהב ולוכ לכ יולתה ,ינשמ גשיה אלא האר אל ןמצעלשכ 

םע ותריצי לש ירקיעה רשקה .םיזעה ויתושגרל יטתסא ןקרופ ןתמ — תיטויפה 

לש יריטאסה רואיתה םצעב אל םלגתה ,אוה וניבהש יפכ ,היארוק לש תואיצמה 

ןיב הקיזב אלא ,םיארוקה לע רואיתה לש תיכוניחה ותלועפב אל ףאו וז תואיצמ 

וללוחש ,תמצעומ תישגר תוררוע ןיבל םירישה ורצונ הכותמש תישגרה הרעסה 

.םהיארוקב םירישה 

.תובר םימעפ ןודרוג עיבצה וז תידדה תישגר תוררוע לש הנוילעה התובישח לע 

,הריש לש החוכמ קר רצוויהל הלוכי תאזכ תוררועש ,ךכ לע עיבצה ןכ ומכ 

יריש׳ ורפס תא .יכוניח־יתלעות לוקיש לכל תמדוק תיטאטסקאה התנוכתש 
,1868־ב רוא התארש ,םייפאהו םיירילה ויריש לש הנושארה הפוסאה ,׳הדוהי 

ויארוק לש םתושגרתהל ררושמה לש ותושיגר ןיב רשקל הפיאשה תטלבהב חתפ 

:רבוו םלהליוו ךירדירפ ,רודה־ןב ינמרג ררושמ לשמ וטומ תועצמאב 

 Tönen meine kleinen Lieder,

 Die ein fühlend Herz erschuf,
 Nur in einem Herzen wieder—

 Dann erfüllt ist ihr Beruf.

זא יכ /,דבלב דחא בלב ולו /,םארב שגר בל רשא /,םינטקה יריש ודהדיה וליא״) 

ןקרופהש ,ותריצי לש תיתוהמה תירישה הנוכתה תא .(״םתוחילש האלמנ 

,א ,ןאדראג ביל הדוהי תורגא ,30.12.1868־ה ןמ אנריפאפ י״אל ןודרוג לש ובתכמ האר 6 
.132 ימע ,ד״נרת השראוו ,גרבסייוו י״י ידיב וכרענו ופסאנ 

.11 ימע ,םש ,ח״ירת הכונח ׳גמ ןלפק באזל ןודרוג לש ובתכמ האר 7 
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םיעטה ,תיתלעות תונווכתה ךותמש לוקיש לכל ,לוכיבכ ,הב םדוק יוטיבבש 

הז לשמב .׳המדקה םוקמב׳ וטומה ירחא רפסב אבש ,׳הערצהו רימזה׳ לשמב 

םורמב ולוק עימשהל רימאה שארב לטב ותביש לע רימזה הנכשב הערצה תפזונ 

םיברמ קר םירבדה הלא לכ״ .ותרמיזב ״לבוא״כ ויתושגר תעפש תא ךופשלו 

בטומ .״ךירחא םיאבל וא ךרוד ינבל ךיריש וליעוי המ״ יכ ,תנעוט איה ,״לבה 

הנבי ,שיבכעכ הווטי ,הלמנכ לומעי :שממ םהב שיש םירבדל הנפיש ,רימזל 

:ולא תוצעל הנענ וניא רימזה לבא .הרובדכ גנודו שבד ליזי וא (הנוב) רביבכ 

— רימזה התוא הנע — תקדצ ילוא 

,רימא איל יע?ט ,ףילחא אל ישפנ ךא 

,יתרצונ תאזלו ינישע ילא ןכ 

,יתךמש ותדק?ו ילע וחור 

8.יתךךוש רש$כ רישל ףיסוא דוע 

בושחל ונלגרוהש המ לכל דוגינב הרואכל תדמועה ,הרהצה ןאכ ריהצמ ןודרוג 

לע ריש רופיצ םע ררושמה תא ההזמה ,קיתעה סופוטה תועצמאב .ויתודוא לע 

אלא תוירוביצה היתובוח תאו יכוניחה הנכות תא אל הרישב טילבמ אוה ,ףנעה 

םלועל לעמ לא ״תולעתה״הו הארמהה תנוכת תא ,ינופואה לילצה תא אקווד 

אוה .ומות יפל וליאכ חישמה ,ררושמה ״עבט׳׳מ הרישיה העיבנה תאו םוימויה 

,״הרוהט״ה הרישה לש תילאטנדנצסנארטה התוהמ לע ותועצמאב זמרמ ףא 

יהירה ויתולעותו השעמה םלוע יכרוצמ ,לוכיבכ ,תקתונמ התויהב אקוודש 

ןודרוג ,הרצקב .(״יתרמש ותדוקפו — ינשע ילא ןכ״)תיהולא תוחילש תניחבב 

לכ ךרואל קלתסמ אוה ןיא וז הרדגהמו ,הרוהט תיטתסא תושיכ הרישה תא רידגמ 

תא ררושמה הארשמ ,1868 רחא ףירח יוניש ותריש הרבע ,עודיכ ,םנמא .וכרד 

דוע לוכי אל ,וירבדכ ,זאו ,״רקח ילבל דע םיברה ויעצפו ותולפש םצעב״ ומע 

ללכ הדמע אל ,הניבה ןודרוגש יפכ ,וז תינפת לבא .״ררועל לבא קר״ ,רישל 

,אברדא .תינאטנופס תישגר תואטבתהב הרישל ולש םינומאה תרהצהל הריתסב 

לש הנתשמה תישגרה תמאה ןיבל יטויפה יוטיבה ןיב קודהה רשקה ןמ העבנ איה 

תרודהממ םג ׳הערצהו רימזה׳ לשמ תא קחמ אל ןודרוג ,םוקמ לכמ .ררושמה 

םוקמב׳ ודיקפת תא ונממ לטנ אל ףאו ,1884 תנשמ ויריש לש תמכסמה לבויה 
הראשנ הערצל רימזה תבושת ,עמשמ .תירישה ותריצי ללכל םעפה — ׳המדקה 

ותריש לש היקלח לכ לע הוושב הלחה ,תינורקע העיבק תניחבב ויבגל 
.היתופוקת לכל המיאתמהו 

ירישמ תואבומה לש םוקמה ינויצ לב .יב ימע ,ך״שת ביבא־לת ,הריש ,ןודרוג ל״י יבתכ לכ 8 

.רחא רוקמ שרופמב ןיוצמ ןב םא אלא ,וז הרודהמ יפ לע םה ןלהל ןודרוג 
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[ב] 

לש הרישה תשיפת ללכב השדח תוננובתהל ונתוא ררועת וז העיבקש יוארה ןמ 

־יתורפסה בצמה תא שדחמ התועצמאב ןיבנש בושח דוחייב .ונמז ינבו ןודרוג 

לש םיששהו םישימחה תונשב תורפסב היישעל ןודרוג סנכנ ובש ,ירוטסיהה 

הכרעב ןימאמה ,ררושמ תבוגת — הז בצמ לע ותבוגת תוהמ תאו ,ט״יה האמה 

׳הדוהי יריש׳ ךרכ שארב ׳הערצהו רימזה׳ לשמ תבצה .הרישה לש יטולוסבאה 

יריש׳ ןיעמ ,ולש תיזכרמה הפוסאה לש ןושארה ךרכה תא הז רפסב האר ןודרוג) 

תמעזנו הרישי הבושת התיה וז .תירקמ התיה אל (ןהכה ם״דא לש ׳שדוק תפש 

ויוטיב תא אצמו ,םינש ןתואב הרעסב תירבעה תורפסה תא שבכש חור־ךולהל 

.רנבוק א״א םשארבו ,םיששה תונשב ועיפוהש ,םיריעצה םירקבמה ירבדב דחה 

רנבוק ריצפה ,םירעוסה םייתורפסה ויסומלופ יבעב סנכנש םדוק דוע ,1864 תנשב 

רשא םירבדהו םירישה תא ונמע ירפוס אנ וכילשי״ :הכר ןושלב לארשי ירפוסב 

לוק״ ןיעמ אוהש ,׳לארשי ירפוס לא רבד׳ רמאמב .״םהמ תלעות לכ ונל ןיא 

— הדישב קוסיעה תא רנבוק גיצה ,יתרוקיב־יתורפס ״ןימאמ ינא״ו ״ארוק 

.חלכה וילע דבא רבכש יתוברתה רבעל תכיישה העפותכ — ימלוע ללכ רשקהב 

דע םהיתוצילמו םהירישב שפנה תא ומירה רשא״ ,םיררושמ רבעב ויה ,ןכא 

םסק .המודכו הדלותה תעפי לע ,הווקתה ,יפויה ,הבהאה לע ורש ,יפויה תילכת 

הלאה םירבדה םלוא — .ןדעו גנוע םיארוקה בלל ךוסמל םטע יתפש לע (!)ויה 

תומדא לע רשא ,ארוקה ץיקהב היהו ,ףעפע לע הניש ילבח ךוסמל ךא ויה 

דוע ךא ,םימיענה תונויזחה לכמ הקיר ושפנ ,םואמ ןיא וידיבו ,וילגר הנדעצת 

ייאו אווש יררה לע אובל הדי לאל ןיא יכ ותוארב ,ןוגיו תבצע םוהת לע ללוחתת 
תלחנב חפתסהמ םינשיה תא ושרגיו״ םישדח םירפוס ואב וישכע .״והות 

לכ ,םהיתורונכ וכילשה ריש יעדוי לכ״ :הרישה לע ץקה ץיקה .״רוטארעטילה 

,(עזארפ)הטושפ הצילמל םוקמ ונפ םירישה :םתניגנמ לוק תתל ולדח ןגנ יביטימ 

.״םמע תבושמ תא ואפר הבו םימעה ירפס לכב תטלשה איה ךא הלא ונימיבו 

תוברתמ םקותינל תוא איה הרישב לארשי ירפוס לש תכלוהו תכשמנה םתוקבד 

אל םירבעה ירפוס״ ,״שדח ךרד ומל ורחב ןערוטארעטילה לכ״ רשא דועב .םנמז 

.״םינבאהו םיצעה לע ופיטי ועיבי ,םיקחש ואדי הנושארבכ המה .בל הזל ותישי 

יפנכ לע ףועלו םירישב רישל בוט אל״ יכ ףוס־ףוס וניבי םה םג יכ ,יוארה ןמ 

9.״בזוכה ןוימדה 

רמאמה .16 ׳לג ,(־ז״כרת)ד ץילמה ,ילארשי ירפוס לא רבדי ,רנבוק א״א לש ורמאמ האר 9 

,םש האר .148-142 ימע ,(1953 ץרמ)ג-כ תורבחמ ,ה ךרכ ,תורפסל תורבחמב קתענו בש 
.143 ימע 
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ומע םיסומלופה ךלהמבו ,הזע תודגנתה ,ןבומכ ,וררוע רנבוק לש הלא וירבד 

(רחא וא הז םוגפ ררושמל קר אלו)הרישל תילאטוטה ותודגנתה תחא אל הרכזוה 

לש ומויק םצעב ותריפכמ ,ונייה — ולש יתוהמה ״םזיליהינ״ה ןמ אצוי לעופכ 
,רבולטוג ב״א .דבלב תוירמוח תובכרהכ םדאהו םלועה תא ותנבהמו ינחור חוכ 

יכ״ :רנבוק לש ״םיצילמה״ו םיררושמה תאנש לע תונונש תורעה ריעה ,לשמל 

יפנכ לע תושפנה תא אשנלו תובבלה ביהלהל שמשה תחת םלמע לכב ןורתי המ 

םוקיה ,רמולכ] תותילכת־יתלבה האירבה יבחרמב הדוסיש ,הבגשנה הצילמה 

יכ וארבנ אלו ויה אל תושפנהו ,תוביבל — תובבלהש רחא ,[מ׳׳ד — יפוסניאה 

ילעב רעצ תרגיא׳ יתרוקיבה טלפמאפב ובתכנ םירבדה 10.״םיליסכ יפב לשמל םא 

רימזה׳ לשמ .ואישל רנבוק םע סומלופה עיגהב ,1868 תנשב רוא הארש ,׳םייח 

םג ,קפס אלל ,הווהמ ,המצע הנש התואב עיפוהש ,הריש רפס חתופה ,׳הערצהו 

ולש תיללכה תועמשמה קר אל הדיעמ ךכ לע .רנבוק לע דגנה תפקתממ קלח אוה 

תינצקועה ותוישיא תא גצייל ידכ קר אל היה וזב .הערצה תומדב הריחבה םג אלא 

— יתורפס רצויכ ותורקע תא טילבהל ידכ םג אלא ,רקבמה לש תינפקותהו 

תא םש אל ןודרוג .םהירקבמ דגנ םירפסמו םיררושמ לש םייחצנה םקשינו םתנעט 

דומלל לצעה חלשנ הילאש ,הלמנה וא תינלמעה הרובדה יפב רימזה דגנ תונעטה 

החוכ לכו ,לוכיבכ ,תלעות האיבמ הניאש ,הערצה יפב אקווד אלא ,היכרדמ 

ותוכז םצע לע םג אלא רנבוק לש ויתונעט לע קר אל רערע ךכ .הסראבו התציקעב 

ירבד ונווכ הילאש תבותכב תועטל ולכי אל ןמזה ינב םיארוקה .ןעימשהל 
.ררושמה 

תיתודידי־יתלב אל םיבתכמ תפילח הרשקתה ׳הדוהי יריש׳ תעפוה ירחא ,םנמא 

חביש רנבוק .תירבעה תורפסה ןמ ותשירפ ףס לע דמע רבכש ,רנבוקל ןודרוג ןיב 

תא עיצה ,םישדחה וירישב תבשונה ׳׳תיתואיצמהו השדחה חורה״ לע ןודרוג תא 

רורצ׳ ,שדחה ורפס תא וטפשמל ררושמל חלש ףאו ויריש רפס תצפהב ועויס 

וחוכל תמייוסמ הכרעהב וליפאו סומינב ביגה ןודרוג 11 .(1868) ׳םיחרפ 

יריש לע ןוגכ) םיצרחנה םיילילשה ויטפשממ המכ םעש ,רקבמה לש יטילאנאה 

הרוצב טילבה תאז םע .ובל לכב םיכסה (דניקלאז ןמלז המלשו ןוקצימ השמ דוד 

תורירמהו תונצקועה ןמ קר אל ותוגייתסה תא םינפ יתשל תעמתשמ הניאש 

,תוינורקעה ויתויועטכ ול הארנש הממ םג אלא רנבוק לש ותביתכבש תישיאה 

יפ לע קרו ךא תירבעה תורפסה לש טופישה :ןהבש תורומחה םייתשה דוחייבו 

.18-17 ימע ,ח״כרת רימוטי׳ז ,םייח ילעב רעצ תרגיא ,רבולטוג ב״א האר 10 

דיה־בתכמ ידיי םוגרתב) 1868 לירפאב 26־ה ןמ ןודררג ל״יל רנבוק א״א לש ובתכמ האר 11 

ןופ ןבעל עקידמערוטש סאד — טיולפ ןטייז עדייב ןופ ,ךיירנייוו סקאמ לש ורפסב ,(יסורה 

.217-216 ימע ,1955 סרייא־סונאוב ,טסיליהינ םער ןרענוואק ירוא 
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תידוחיי תרוסמ וז תורפסל התיה אל וליאכ ,תויסור־תויפוריא הדימ־תומא 

תויתלעות לש תינטשפה העיבתהו ,המצעל םינוירטירק תעבוקה ,םימי־תקיתע 
שארב איבהל ודעונש ,הלא תוברל ,תורפסה לש היפנע לכמ תידיימ הרישי 

,םיפוסוליפ ,םיגולואיתש הצור תייה״ .שגרה תוררועלו גנועל הנושארבו 

ףירחמ ףאו ,רנבוק דגנכ ןעט ,״עבטה־יעדמב קרו ךא וקסעי םיגולוליפו םיררושמ 

ףוקתת לא ךא — םיבוט םיריש בותכיש ,ררושממ עובתל התא יאשר״ :וירבד תא 

ןמ ,אופיא ,קלתסה אל ןודרוג 12.״יאקיטסיטאטסכ בתוכ וניאש םוש לע ררושמ 

תגסל התע לחהש ימ .׳הערצהו רימזה׳ב היוטיב לע האבש תינורקעה הדמעה 

ןיאש — תודבועל רומג דוגינב — ותקדצהל ןעטש ,רנבוק אקווד היה ותדמעמ 

אלש״ ,אלא הניא ותעיבת לכו ,הרישה תוברל ,הפיה תורפסב ךרוצב רפוכ אוה 

איבה ןודרוג לש ותריש םשורש ןכתיי 13.״ןורשכ ירסוחמ םיררושמ ונלצא ואצמיי 

תא רוחאל תונשל ידכ היה אל הז יונישב לבא ,ןכ השיג יונישל רקבמה תא 

ותמורת .תיתורפסה ומלוע תפקשה תאו ותריש תא ןודרוג בציע הבש ,הריוואה 

תינורקע הלילשב הדקמתה רשאב ,ןיטולחל תילילש התיה וז הריוואל רנבוק לש 
.תימיטיגל תיתורפס תואטבתה לש תורשפאכ הרישה לש 

תופקתה .יללכ חור־ךולהל ינוציק יוטיב אלא ,רומאכ ,ויה אל רנבוק ירבד לבא 

ינב לש הגיסנ ינורמתו ףסאמ תוברק ויה ,רבולטוג לש ותפקתה ןוגכ ,וילע דגנה 

הלא תוברל ,הלועה רודה ינב .תורפסה זכרמב ומוקמ תא דבאמה ,ןקדזמ רוד 

י״ש ןוגכ) ולא תופקתהב — רחא וא הז םעטמ — םמצעב ופתתשהש 
רקבמה לש דוסיה תוחנהמ המכמ ,השעמל ,םיקוחר ויה אל ,(ץיבומרבא 

ילעב רעצ תרגיא׳ לעבש ,אנריפאפ י״אכ רתוי ןותמו ךר רקבמ וליפא .ףקתומה 

,םיבתכמ ומע ףילחהו דובכב וילא סחייתה ומצע ןודרוגו תפומכ ותוא גיצה ׳םייח 

ימימ תירבעה הרישה לע יתבר הפקתהב (1867)׳שדח אלמ ןשי ןקנק׳ ורפסב אצי 

,אברדא .המצעלשכ הרישה ךרעב רפכ אל ,םנמא ,אוה .ונמזל דעו םייניבה 

הריש״ ןיב תיטנאמורה הנחבאה לש התישאר העיפומ תירילה הרישה לע וירבדב 

שוטיל הרקיעש ,״תיתוכאלמ״ הריש ןיבל ,״תיעבט הריש״ איהש ,״תיתמא 
,הרדגה)ררושמה רדגוה וז הנחבא יפל .״ינוציחה ושובל״ רואיפו ירישה יוטיבה 

רוצעל לכוי אלו לכלכ האלנ״ רשא םדאכ (קפס אלל ,המע םיכסה ןודרוג רשא 

אד 14״י ול חווריו — רבדי ,וברקב ורעסי םימי תומהכ רשא ,ויתושגר ילג ןואשב 

.220-218 ימע ,םש ,(תיסורמ ידיי םוגרתב)רנבוקל ןודרוג לש הבושתה בתכמ תטויט האר 12 

ימע ,םש ,(תיסורמ יריי םוגרתב) 1868 ינויב 14־ה ןמ ןוררוגל רנבוק לש ובתכמ האר 13 
 222-221.

.62 ימע ,ב״ישת ביבא־לת ,םיבתכה לכ ,אנריפאפ י״א האר 14 
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תעדל ,השק ךליאו ארקמה תמיתחמ טעמכ הלוכ תירבעה הרישבש ,אקע 
״םינטייפ״ ידי־לע הבתכנ םייניבה־ימי תריש .הזכ ררושמ אוצמל ,אנריפאפ 

םהיטויפב יתוכאלמה ינוציחה קלחה תא ורכיב״ש ,(יאנג יוניכ והז ט״יה האמב) 

— ראשה לכו ,םיריש ובתכ יזירחלאו ג״בשר ,ל״היר קר .״ינחורה ימינפה לע 
םייחל הרישה הררועתה אל השדחה תורפסב םג .״םיטויפ וא דבלב םיזורח״ 

יחוצחצו ןושל יעושעש ,תוארקמ ישוריפ ,תונרקח לש םלועב הראשנו ״םייעבט״ 

,וטאצול םירפא ,לזייוו ןוגכ ,הריש םעט שי םתריציבש ,םירצוי וליפא .זורח 

ףסוי הכימ ׳ר ,ירבעה ףאטנאמרעיל ,יתמאה ררושמה ונב דוחיבו״ ןהכה ם״דא 

,תונשרפו קודקד יניינעב ,םהבש ןורחאה ןמ ץוח ,םלוכ ועקש ,ךהאזנעבעל 
הצורפ ריעכ הומכ״ .ער לכב אוה תירבעה הרישה בצמו ,האלהו םהמ הרישהש 

היה ומצע ןודרוג 15.״חבושמ הז ירה לבה יזורח זורחל ףיסומה לכו — המוח ןיא 

ובש ,אנריפאפל ובתכממ דומלל םילוכי ונאש יפכ ,וז הכרעהל הבר הדימב ףתוש 

,ןוזנבלןהכה ם״דא ,יתורפסה וברו ורומ תריצי לש יטויפה הכרעב ןיטולחל רפכ 

תא חתופה השדקהה רישב)וילא סחיב זירכה ןכל םדוק םינש רשע קר רשא 

וישכע .״ינא ךדבע — ינא ךנב — יכונא ךדימלת״ :(1856 ,׳לכימו דוד תבהא׳ 

ושוח רובעב״ ״ועבטמ ררושמ ונניא ןהאזנעבעל ׳ה״ יכ ,עבוק אוה (1868 תנשב) 

שארה ןמ םיאצוי וירבד״ .ועבטמ ״תולעפתההו שגרה״ה רדעהו ,״ץעכ שביה וב 

לבא — ףוסוליפו קדקדמו ראבמו רקוח תויהל לכוי הזכ םדא .בלה ןמ אלו 
16.״השגרההו בלה אוה רישב לעופ רתויה ילכהש ינפמ ,ררושמ אל 

ןיבו הרישה ךרעב תינורקע הריפכמ העבנש ןיב ,תירבעה הרישה לע הפקתהה 

־״תיתוכאלמ״ הרישל ״תיעבט״ הריש ןיב הנחבאה ןמ אצוי לעופ התיהש 

ריעצה רודה ינב תיברמ תא הפיקהש ,הבחר תיזחב ,אופיא ,הלהנתה ,תינתלכש 

תיתורפסה תרוקיבה לש הקזחה התעפשה לע קר אל הדיעה איה .ןמזה תורפסב 

,האמה לש םיששהו םישימחה תונש לש ,תיטתסא־יטנאה ,תילאקידארה תיסורה 

האצמנ ויפ לעש ,המצעל תירבעה תורפסה לש ימינפ שפנךובשח לע םג אלא 

לש ותאירק .תויחמ הקירו םיכרעב הלד (ארקמה טעמל) הלוכ תירישה תרוסמה 

רשא םירבדהו םירישה תא — וכילשיש״ש םיירבעה םיררושמל 1864־ב רנבוק 

םישימחה תונש ךשמב .קיר ללחב האירק התיה אל ״םהמ תלעות לכ ונל ןיא 

תויאדכה םצעב קפס לש השגרה תירבעה תורפסב התווהתה האמה לש םיששהו 

םירושעב תורפסב החמצ ,השעמל .תירבע הריש לש הריציה ךשמהבש ךרעהו 

הלוסיחל — ןכמ רחאל הטובו היולגו הליחתמ תיאשח — ״העונת״ ןיעמ הלא 

.66 ימע ,םש 15 

.(6 הרעה ,ליעל) 30.12.1868־ה ןמ אנריפאפל ןודרוג לש ובתכמ האר 16 
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תיילע קרש ,עובקל רתומו ;רחא יטסירטלב רנא׳זב התפלחהלו הרישה לש 

ףס לע וז העונת לש התפונת תא הרצעש איה ומצע ןודרוג לש תיתורפסה הרקויה 

־רזג ןיבל הרישה ןיב ולש ותוישיא קר טעמכ הבצינ םינש ןתואב .םיעבשה תונש 

ותשיג תא ומצעב רנבוק הניש ,וניארש יפכ .לוטיבו הייחד לש ללוכ יתרוקיב ןיד 

תא תמכסמה הרעהב אנריפאפ ול םדק .׳הדוהי יריש׳ תעפוה תובקעב הרישה לא 

תירבעה הרישה ןמ תיללכה הבזכאה תורמל .1867 תנשמ תינלטקה ותריקס 

תמאב״ :עבוקו תונורחאה םינשב ןודרוג תריש לש התחירפמ רקבמה לעפתמ 

,גשומה תא רבעמ אנריפאפ 17.״(טאופ יינדוראנ) םע־ררושמ םשב ותונכל לכונ 

א״נ ןוגכ ״םייטארקומד״ םיררושמ לש םלעפמ ןויצל תיסורה תרוקיבב שמישש 

לש יתוברתה־יתורפסה דסומל הניפה־ןבא תא חינמ אוה ךכ ךות לבא ,בוסארקינ 

תא לביקו ןודרוג לש ותומד ביבס תירבעה תורפסב רצבתהש ,״ימואלה ררושמה״ 

.קילאיב לש ותעפוה םע ונכות אולמ 

התעדות לע עירכמ ברק ללוחתה ט״יה האמה לש הינשה תיצחמה תישארב ,ןכא 

רנא׳זה ,הרישה תא רוקעל ןויסנ השענ ובש ,תירבעה תורפסה לש תיטאופה 

רקחמהש ,הז ברקב .הזורפ לש רנא׳ז המוקמב עובקלו ,המימי־םימימ ףדעומה 

לעו ופקיה לע ,ותוהמ לע דומעל לחה אל דוע טעמכ ונתורפס לש ירוטסיהה 

לע — ודבל טעמכ — םחלש ןודרוג הז היה ,ולש תויועמתשהה בחרמ 

םנמאש ,םייאזורפה םירנא׳זה .ןוחצנב הרתכוה ותמחלמו ,הרישה לש טאמירפה 

.הז טאמירפ (שממ ונימיל דע)ולטיב אל ,הב חורפל ולחהו תורפסב וטלקנ 

לכ .הלעמב ןושארהו יחרכהה יתורפסה יוטיבה ילכל בשחיהל הכישמה הרישה 

ךותמ אלא תרבתסמ הניא ךליאו ט״יה האמה ףוסמ תירבעה תורפסה תוחתפתה 

תיביסאמה ותוחכונ אלל .רחא רצוי לכמ רתוי הל םרת ןודרוגש ,וז תויכשמה 

הרישה לא היינפה ןבות אל — םעה ךנחמכ קר אלו ,ררושמכ אקווד — ררושמכ 

לש םתוטלקיהו םתעפוה הנרעושת אלו ״ןויצ תביח״ רודב םירצויה יבוט דצמ 

םשל קר אל השגדה ןועט רבדה .ןכמ רחאלש רודב יקסבוחינרשטו קילאיב 

.ותריציו ויתומגמ תנבה םשל םג אלא ,ןודרוג לש תוירוטסיהה ויתויוכז תטלבה 

[ג] 

ףיקמ ,יתרוקיב תוכרעמ דודיש לש העשב תיתורפסה היישעל סנכנ ןודרוג 

לש תירנא׳זה הקיטאופב הפירח תינפתב ירקיעה ויוטיב תא אצמש ,קימעמו 

רישי חרואב הרושק התיה וז תינפת .הילע םילבוקמה תופידעה ירדסבו תורפסה 

׳ןויצ תבהא׳) םישימחה תונש ךשמב דבועמהו ירוקמה ירבעה ןאמורה תעפוהב 

.81 ימע ,םיבתכה לכ ,אנריפאפ האר 17 
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,(יס ן׳זיא יפ לע ןאמלוש ןמלק לש ׳סיראפ ירתסמ׳ ,ופאמ לש ׳עובצ טיע׳ו 

יטסירטלב רנא׳זכ ןאמורה תדמעהל האירקב היה םיששה תונשב יולגה היוטיבו 
םיגשומ־תרומתמ תינפתה העבנ תאז םע .תירבעה תורפסב דיחי םג ילואו יזכרמ 

תכרעמל אלא רחא וא הז רנא׳זל קר אל תעגונה ,תללוכ תיטאופ־תיטתסא 
.הלוכ תיתורפסה 

הכלהבו תורפסה השעמב — אלמ יוטיב הל ןתנו וז תינפתב שחש ןושארה 

רצויכ חתפתהו לדג ופאמ .ופאמ םהרבא ,הרקמב אל ,היה — דחי םג תיתורפסה 

דחאב קר טעמכ ״תיזכרמ״ יוטיב תורשפא עיצה רשא יטאופ־יתורפס םלועב 

׳תראפת יריש׳ חורב יטקאדידה יארקמה סופאה :םיירישה םירנא׳זה תשולשמ 

םירשיל׳)תיטקאדיד־תיארקמה וא תירוגילאה תיטויפה המארדה ,לזייוו ה״נ לש 

ףסוי לש ׳לואש תכולמ׳ ,ןהכה םולש לש ׳הצרתו למע׳ ,ל״חמר לש ׳הליהת 

ובצמ רבד לע תוללכהב תקסועה ,תיגיגחה־תיידואה הקירילה וא ,(יתרפאה 

קפס ןיא .(ןהכה ם״דא לש ׳ןנואתמה׳ו ׳ררושמה׳ וא ׳הלמחה׳) םדאה לש ימויקה 

ותרעשה .הלא םירנא׳זמ םיינשב וא רחאב ,וכרד תישארב ,וחוכ תא הסינ ופאמש 

תילארוטסאפ הירוגילאכ לחוה ׳ןויצ תבהא׳ יכ חינהש ,רבוחל ׳פ לש העודיה 

תנתינ איה ןיא וליפא 18,ןאמורכ בתכוש ותוחתפתה ךשמהב קרו ׳זוע לדגמ׳ חורב 

,ופאמ .הפוקתה לש תיתורפסה הקימאנידב הנוכנ השיפת לע הדיעמ ,החכוהל 

תא בכיע ,האמה לש םיעבראה תונש תישארב רבכ ׳ןויצ תבהא׳ תביתכב לחהש 

תומלשה תפידר םושמ קר אל תובר םינש ךשמב ורוביח לש ומוסרפו ותמלשה 

,(בתכנו ךלוה ןאמורה דועב ׳עובצ טיע׳מ םיקלח םסרפל ול העירפה אל וז)ולש 

םושמו ,ותריצי לש תירנא׳זה תוהזה תאיצמב ותוטבלתה םושמ רקיעב אלא 

.תטלשה תיטאופה תכרעמל ןיטולחל התיה הרז ,האצמנשמ ,וז תוהזש ותשוחת 

ןתינ םהב קרש ,םייטויפה םירנא׳זל הקיזה ןמ הליחת למגיהל היה בייח ומצע אוה 

״הפי״ה תוירוגיטאק לש תואנ שומימל עיגהל ,ןמזה־תב הקיטאופה יפל ,היה 

רחאל .ןשומימ תויורשפאו תוירוגיטאק לש השדח השיפת חתפלו ,״בגשנ״הו 

ןמ ולש וז תוקתניהש תורשפא שיש ,הווקתה וב הררועתנש דע הכיח ןכמ 

שופיח :הל סחיי אוהש תועמשמ התוא יפל לבקתתו ןבות תטלשה הקיטאופה 

״הפי״ה לש ,ישגיר הלעפה חוכ לעב ,״יח״ םוליגל הדיחיה תירשפאה ךרדה 

גציה תורפסב ולא תוירוגיטאק וגצוה ןכל םדוק רשא דועב ,דחי םג ״בגשנ״הו 

.ליעפ־יתלבו ףושח ילאוטפצנוק 

,ד״צרת ביבא־לת ,א ,םינורחאו םינושאר ,׳ופאמ םהרבא׳ רבוחל ׳פ לש ורמאמ האר 18 

ביבא־לת ,א קלח ,ב ,6השדחה תירבעה תורפסה תודלות :ורפס בג הארו ;68-61 ימע 
.139 ימע ,1946 
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תויושיגר תכפוהה ,תיתורפס תוימאניד לש התלועפל תקהבומ אמגוד ונינפל 

ןיבהל ביטיה ופאמ .תוירנא׳ז תוערכהלו תויתונמא תוינבתל תושדח תוישונא 

יוטיב תתל ול רשפאת אל תמייקה תיטאופה תכרעמהש ,םיעבראה תונש ךשמב 

חתמה :דחאכ תונמאבו ישונאה םויקב רקיעכ ויניעב הארנש המל שממ לש 

,םייביטאלוגרה תוחוכה ןיבל םויקה לש תינשוחה־תירציה תיתשתה ןיב דימתמה 

תיתדה תולגתההו ןויגהה ,תירסומה הרכהה םעטמ וז תיתשת לע םילעופה 

ייחב :לקשמ יוויש לש םייעראו םירידנ םיעגרל עיגמ הז חתמ .ןויגהל רבעמש 
,״בהזרות״ב — ימואלה ללכה ייחב :תינענו האלמ הבהא לש החוכב — טרפה 

תאו לאה תוכלמ תא םיירצי־םייסיפ םייח־תוחוכ אלמ םע ומצע לע לבקמ ובש 

תוהדזההו תינשוחה האנהה ףוריצב — תונמאב ,י וגיצנ ,ילאדיאה ךלמה ןוטלש 

,דפקומ רדסל םימלשומה םייטוריאה םיישונאה םיפיטיכראה םע תינוימדה 

ינונגיסהו ירוטירה ,ילארוטקורטסה רדסה תחא הנועבו תעב אוהש ,יביטאמרונ 

.תוברתהו תדה ידי־לע ץלמומה יתרבחהו ינחורה רדסהו תיתונמאה הריציה לש 

ונוימד לא היינפ :תורפסה לש התוחילשו התוהמ רבדב ופאמ לש ויתוגשה ןאכמ 

תינשוח־תינוימד תוררוע ידיל ותאבה ,םייוסמ ימואל םיארוק־להק לש וישוח לאו 

.יטתסאה רדסה תכלממב םתחבשהו םיררועתמה םיירציה ויתוחוכ ןוקית ךכ ךותו 

הקפתסהו וז הלופכ תוחילשל ,ותעדל ,השחכתה ןמזה־תב תירבעה תורפסה 

יתרבחה ,יתדה רדסה יללכ םויק לע ,תשחמומ יתלב ,תיביסרוקסיד הצלמהב 

.תינוימדה תוררועלו תיישוחה הייטנל תונעיהה ןיטולחל הב הרסח .יטתסאהו 

הנתינ אל אליממ .תורגלו ררועל הלכי אל ךכ םושמו ,״יח עבצ״ הלוטנ התיה איה 
התיה דחאכ העגרההו יוריגה לש היצנטופה .רידסהלו עיגרהל תורשפאה םג הל 

לש ןתגצהבו הזמ תויתדה־תויתוברתה תוירוגיטאקה תגצהב תינתומ 
תוילאוטפצנוק תוללכהב אל ,הזמ (״בגשנה״ ,״הפיה״)תויטתסאה תוירוגיטאקה 

,תימאניד תכרעמכ אלא םייטאטס םייטקאדיד־םיירוגילא םילמס יפ לע וא 

היה ןתינ ולא תא .ךלוהו רבוג ישגר טקפאבו חתפתמ יתלילע רשקהב תשחמתמה 

ןאמורה לש רנא׳זה תועצמאב הנושארבו שארב ,ופאמ תעדל ,גישהל 
,תורתהו תודיח ,םיחתמ תאלמ ,הלילע תכובס תירופיס הריצי — ״יסנאמור״ה 

ולא םהיכרד תא תכסכסמ ,תירצי המצוע יעפוש םייפיטיכרא םירוביג השיגפמה 

־ינחורה רדסה תטלשהב הצמתמו ,האנישו האניק ,הבהא ירשק תועצמאב ולאב 

שומימל םיילאדיא תוריעצו םיריעצ לש םתאבה ידכ ךות תכרעמה לכ לע יתדה 

לכות ,רבס ,ותועצמאב קר טעמכ וא ,הז רנא׳ז תועצמאב קר .םתבהא לש חלצומ 

תא םג אלא ,תישונאה המארדה רקיע תא קר אל אטבל תירבעה תורפסה 

הדוהיו םירפא תמחלמב לחה ,המואה לש הירוטסיהב םילודגה םיטקילפנוקה 

אלא םניא םלוכ הלא םיקבאמ ןכש ,םיליכשמהו םידיסחה לש םקבאמב הלכו 
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ןיבל ללוכה ״ינחור״ה דוסיה ןיב עובקה קבאמה לש תונוש תוירוטסיה תושחמה 

ותרות יפל ,םישוחהו רמוחה תכלממב ולש תומוגפו תויקלח תויופקתשה 

תוביל תא תונקל םג תורפסה לכות רנא׳זה תועצמאב .ק״נר לש תיפוזוירוטסיהה 

19.תישגר תוהדזהו חתמ ךותמ הטילק גישהלו היארוק 

יטאמארדולמה ןאמורה תא דימעהו תורפסב םומעישה לע ברקל אצי ופאמ 
םינאמורה ינשב ,אברדא .הרישה תא שוריפב לספ אל אוה .וינפמ דיחי טלפמכ 

חורב םיבותכה ,םיבר םיריש בליש ׳ןורמוש תמשא׳ו ךויצ תבהא׳ ,ולש םיירקיעה 

ףא אוה .היתולבגמ לכ תא םיפשוחהו ט׳׳יה האמה תישאר לש הלכשהה תריש 

םע .םיררושמ ןורשכ ,לאיזועו ןונמא ,םיירקיעה םייבויחה וירוביג ינשל קינעה 

םג אלא ולש ותריצי ךותב קר אל הרישל דיעוהש דיקפתה תוינשמב קפס ןיא ,תאז 

תמייוסמ הדימל דע םישוחה תא ררועל ,םנמא ,הלוכי וז .ללוכה יתורפסה בחרמב 

הב רסח ךא ,הלש תיביטארוגיפה ןושלה תוינועבצו תוילאקיסומה תועצמאב 

הקושת ,דחפ ,הווקת יבצמב םינותנה םישנא םע תידיימ תוהדזהל איבמה חוכה 

ינב ,ןכא .וב קרו ,ןאמורב יוצמ הז חוכ .ותגשהו יטוריא רשואל ההימכ ,הסיאמו 

הלוכ תורפסה רבעל קרזנש ללוכה יגולוכיספה־יתורפסה רגתאה לע ודמע רודה 

ררוע םיארוקה ברקב רפסה ררועש ברה ןיינעה .(1853)׳ןויצ תבהא׳ תעפוה םע 

וטנש ,(ןהכה ם״דא ןוגכ)תטלשה הקיטאופה יאטבמ לש םדשח תא דיימו ףכית 

ףפורה םדמעמתאתחאתבב ףשח הז ןיינע .תונחלסב וילא סחייתהל הליחתכלמ 
הייפוא תא םהל הליג ,ינוימד יוריג חוכו תינשוח תוישחומ תרסח תורפס ירצויכ 

תאצל םתוא ץירמהו ןאמורב המלגתהש השדחה הקיטאופה לש ינכפהמה 
הרדחוהש ״רז תרומז״ התוא — וללכב יטסינאמורה רנא׳זב ,ופאמב המחלמל 

לאו םישוחה לא היינפה לש תיטתסאה תורשפאה םצעבו — ״ונתורפס םרכ״ל 

שכוני אל םא ,הז חמצש ,םייאו ןהכה ם״דא גלגיל ,״םינמרה וצנה״ .ןוימדה 

חתפנ ךכ 20.תורפסב הרישהו רקחמה ,הבשחמה תוקלח לע טלתשי ,דעומב 

ותולבקתהב םייתסהו םלש רושע טעמכ ךשמנש ,לודגה ״ןענאמאר״ה סומלופ 
אל דוע ונתורפס תודלותב ותובישחש ,הז סומלופ םע .שדחה רנא׳זה לש האלמה 

תירבעה תורפסה תא הניזהש ,הקיטאופה לש הנוטלש ןדיע םייתסה ,יוארכ הנבוה 

.תינרדומה תורפסה לש השוביג ךילהת לחהו ,״םיפסאמה״ו לזייוו ימי זאמ 

י״ש ,ןושארה טלובה ושרוי ירה ,ןיטולחל הרישה תא לספ אל ופאמ םא 

יבתכמ האר .ויבתכמב יוטיב ידיל ואב הקיטתסאהו תורפסה יניינעב ופאמ לש ויתוגשה 19 

,רנזולק ףסוי :ולא תוגשהב ןויד האר .1970 םילשורי ,רוניד ׳ב תכירעב ,ופאמ םהרבא 
:ירפסב הארו .304-300 ימע ,ג׳׳ישת םילשורי ,ג ,2השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה 

.ופאמ יבתכל םישדקומה םירקחמב ,1979 םילשורי ,תמאל ןוזח ןיב 

.XVI ימע ,ח״ירת הנליוו ,םדאה תרות וא םישדח םירואב ,ןוזנבל ןהכה ם״דא האר 20 
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ןמאכ ותוחתפתה לש ןושארה בלשב תוחפל .וזכ הליספל עיגה ,ץיבומרבא 

םירנא׳יזה לכ לש דיחיה שרויה םוקמ תא ןאמורל דיעוה יתורפס תועד־הגוהכו 

שמשמה ,(1862)׳בטיה ודמל׳ ולש ןושארה ןאמורה רוביג ,דוד .םייטסירטלבה 

תב הצילמה״ל תורפסב םוקמ שי ןיידע םא לאשנ ,רבחמה לש רישי רבוד 

אוהו ,(יראלופופ עדמל קר אלו ,תיתונמאה הפיה־תורפסל ,רמולכ) ״םימשה 

םעה ייחמ םיחוקלה ,םיצלמנ םירופס בותכל םכל ורחב תאזל״ :בישמ 
תוביל וכשמת הזבו ,םייוגה ירפוס לככ ,וכרד תוחראו וחור םכותב םילכלכמהו 

הדיעומ תיתורפסה ותינכות :רמולכ 21.״דאמ וליעות םגו םכירפס תוארקל םעה 

ךא ןובשחב האיבמ איה .םירופיסב תמלגתמ וזש הדימב קר הקיטסירטלבל םוקמ 

.תעצקוהמ תיתורפס ןושלב הבותכו תיטסירטלב רמולכ)״תצלמנ״ הזורפ קרו 

וירבדב תרכזנ הרישה .(תיביטאמרופניאו תינויע־תיביסרוקסיד הזורפמ לידבהל 

.םיילילש םירשקהב קרו ךא טרפב תירבעה תורפסה לעו ללכב תורפסה לע 

הזמ וירקיעמ המכב הנוש היהש ,תעד־לוקיש ךותמ וז ותנקסמל עיגה ץיבומרבא 

לחהש ,רעוסה יתורפסה סומלופה ךלהמב .ול ךשמה הוויה תאז םעו ,ופאמ לש 

ורמאמב)לפייווצ צ״א תאמ ׳בגועו םינמ׳ רפסה לע הפיקמה ותרוקיב םוסרפ םע 

איהש ,ןמזה־תב תירבעה תורפסה דגנ תיללכ הנעט חתיפ ,(1860 ,׳םינימה לוקלק׳ 
ינשב וירבדב שרפתה תואיצמה גשומ .תואיצמל תוסחייתה וא ״שחי״ תרסח 

,תישפנהו תיתרבחה ,תיגולויבה ,תיסיפה תיביטקייבואה תואיצמה :םינבומ 

תירסומה ,תיתרבחה תואיצמהו ,יתורפסה רואיתה לש יטמימ טקייבוא תשמשמה 

ןמ ״שחי״ה רדעה .תיתורפסה הריציל קקזנה ,םיארוקה־להק לש תיגולוכיספהו 

הריציב יטמימה חתמה ןויפרל איבמ אוהו הנבהו עדי רסוחב ורוקמ ןושארה גוסה 

.היווהבש לודגה ןוויגה דוביאל ,הב וראותמה תועפותה שוטשיטל ,תיתורפסה 

ינשה גוסה ןמ ״שחי״ה רדעה .תוימתסהו הללכהה רבעל תורפסה תא ףחוד אוה 

היליהקל רפוסה דצמ תילאוטקלטניאו תישגר תוביוחמ רדעהב ,תושידאב ורוקמ 
איבמ אוה .ירסומה הנסוחלו הלרוגל הגאד רסוחבו לעופ אוה הכותבש 

ןושל יעושעש ,תונרקח) םיילוש םיניינע לש תומא ׳דב רפוסה לש ותורגתסהל 

ןהינפבש ,תושקה תוירסומהו תוירמוחה תויעבה ןיבל םניב רשק לכ ןיאש ,(יוכו 

הרקע ,תקתונמ תורפס לש התריציל איבמ אוה אליממ .ויארוק םיבצינ 

הנושארבו שארב ונמז תורפס תא ץיבומרבא האר ופאמ ומכ ,ןכא .תממעשמו 

תוישחומה ןמ קותינה ןמ עבונה ,םומעישה לע המחלמל אצי אוהו ,תממעשמכ 

לש םיקומע תורוקמ ינש ההיז ץיבומרבא .דחאכ ארוקה שפנ לשו עבטה לש 

,םלועל סחיב םדאה לש תיתוהמה תונרקסה :תויתורפסה הטילקהו תונעיהה 

.31 ימע ,1862 השראוו ,בטיה ודמיל ,ץיבומרבא י׳׳ש האר 21 
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ןוקית תרשפאמה ,תימצע הניחב םשל ומצע־ולש ותאובבב ןנובתהל ולש ךרוצהו 

,ויתודוסו םוקיה יקוח תא ,תואיצמה תא ריכהל םדאה לש ונוצר תא ןה .רופישו 

״ורעש בטיהל — קצומ יארב״ טיבמ היה וליאכ ומצעב ןנובתהל ונואמצ תא ןהו 

,המהבה ןמ םדאה תא תולידבמה ,תחאכ תויעבטו תויהולא תונוכתכ שריפ 
ועבט לש תויצנטופה תא שממל ול תורשפאמו םיהולא םלצ תא וב תועבות 

,(וב רשא לכ לע םוקיה רקח) ילאוטקלטניאה ,(ויתודימ ןוקית) ירסומה 

,המצע הקתינ תירבעה תורפסה .(לאה תעידי תניחבב םלועה תרכה)יזויגילרהו 

.תורפסה לש התוחילש רקיע אוה םמיע עגמהש ,הלא םיקומע תורוקממ ,ותעדל 

.היארוק תא הדביאו תינלטב תונרקחו םילופלפ ,תוטשפהב העקתשה ךכ םושמ 

,יתורפסה תויופידעה רדסב ףירח יונישב ,ותעדל ,ךורכ היה הז בצמ ןוקית 

ינשב הינייעמ תא זכרל התיה תבייח תורפסה .ירנא׳ז טסיה תועצמאב רקיעבו 

תא עדוות יראלופופה עדמה תועצמאב .ןאמורהו יראלופופה עדמה :םימוחת 

בחרמה ,םיחמצה ,םייחה ילעב :םלועה לש םייפיצפסה םיטרפה לא היארוק 

.רכו תוינכטה תואצמהה ,תוימיכהו תוילאקיסיפה תועפותה ,יפארגואיגה 

םמצע תאובב תא תויתרוקיבבו תונקיידב םהינפל דימעת ןאמורה תועצמאב 

ול הארנ ,רומאכ 22.יונישו רופיש ןועטה ,ימואלה יפואל ״קצומ יאר״ הווהתו 

,עודיכ .הז תורש םיארוקל קינעהל יושעה ,ידיחיה יטסירטלבה רנא׳זכ ןאמורה 
עדמ תצפהב המצע הליבגהש ,תיתורפסה ותלועפל סיסב וז ותשיפת השמיש 

תילאוטקא הקיטסירטלבב ימואלה יפואה לש תיתרוקיב הניחבבו הזמ יראלופופ 

.הזמ תפטוש הקיטסיצילבופבו 

ירהש ,הרישב רנבוק לש ותמחלמ לא תורישי ךרדה הכילוה ץיבומרבאמו ופאממ 

יטסירטלב רנא׳ז לעכ ןאמורה לע תבהלנ הצלמהב וז המחלמ ךרכ רנבוק םג 

,ןעט ,תלעות לכ האיבמ הניא הרישהש דועב .וימדוק לכ תא תשרל בייחה 

ואצמ רשא ,״הלובחת״ה םה .״עשפו ןודז לכל הלעת תואפר המה ןענאמארה״ 

ירפוס ןיא ךכ םושמ .תלעות איבמ ילככ תורפסה תדמעה םשל תורפסה ימכח 
תרוסמ איה ,תחא תישומיש תרוסמ אלא םתורפסב אוצמל םילוכי הווהב לארשי 

קר אלו)גרובצניג א״מ לש ותרוסמ :ןאמורה רבעל הליבומה ,תירופיסה הזורפה 

וללכנש ,תיטסירטלבה הזורפה ימוגרת לש םתוכזב םג אלא ולש ׳רזעיבא׳ תוכזב 

םימתכמ המכ איצוהל ,הריש רבד םוש ללוכ וניא ,בגא ,רשא /ריבד׳ ץבוקב 

לש םתרוסמ :(׳רזעיבא׳ לש יפארגויבוטואה־ירופיסה ףצרב םיצבושמה םילשמו 

.תויאזורפה תוירופיסה (תוריטאס) ״תוצקע״ה לעב רטרא קחציו לרפ ףסוי 

שדוק תפש םרכב איבה״ רשא ,״ופאמ שיאה הז לידגה ןורחאה״ ,ןבומכ ,רקיעב 

.256-231 ימע ,תמאל ןוזח ןיב ירפסב ריעצה ץיבומרבא לש תיתורפסה ותוגהב ןוידה האר 22 
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לש םייאזורפה םירנא׳זה תא םג ןיבמ רנבוק ,ונייה 23.״ותומלש לכב ןאמורה תא 
תוירנא׳ז תויווהכ אל תיאפינאמה הריטאסהו הידוראפה ,היפארגויבוטואה 

רנא׳זב תומולגה תויורשפאה לש תויקלח תומשגהכ אלא תוימונוטוא 
העפוהש ,רורבו ,״ותומלש לכב״ ונתורפס לא אבוה ףוס־ףוס רשא ,יטסינאמורה 

.הל ומדקש הזורפב תרופיסה תורוצ לכ תא תרתיימ רנא׳זה לש וז האלמו המלש 

תא םג אלא הרישה תא קר אל תורפסה ימוחתל ץוחמ לא ,אופיא ,קלסמ ןאמורה 

םירנא׳ז השולשב ךרוצב ןימאה רנבוק .דחא הנקב ומע הלוע הניאש הזורפה 

םה םירנא׳זה תשולש לכ 24.ןאמורהו יראלופופה עדמה ,הירוטסיהה :דבלב 

,אופיא ,אוה ןאמורה .הקיטסירטלבה לש המוחתב אוה םהמ דחא קרו הזורפב 

.הפיה תורפסה לש ידעלבהו דיחיה לוביקה תיב 

[ינ 

אל ותריצי לש םיעירכמה בוציעה יבלשב ןודרוג לקתנ הבש ,הרישל תודגנתהה 

םצעתמ יתורפס דרמ לש האצות אלא ,תדדובמ וא תיערא העפות ,ןכ םא ,התיה 

ללכ לש התורקע יבגל רודה ינבב םישיגרה לש םתשוחת תא אטיבש ,ךלוהו 
,ונימאה םה .״םיפסאמה״ו לזייוו ימימ הבצועש ,תיתורפסה תרוסמה 
תויורפס לכב הביהרמ הכ החירפל עיגהש — יטסינאמודה רנא׳זב תוזחאיההש 

םייח יוכיס קינעת — דחוימב ,םהילא הבורקה ,תיסורה תורפסבו ,הפוריא 

,לטנ אוה .ולא תושגרהל המ־תדימב ףתוש היה ומצע ןודרוג .תירבעה תורפסל 

יטירואיתה ויוטיבל דרמה עיגה ובש ,״ןענאמאר״ה סומלופב וקלח תא ,לשמל 

ךרדב וליפאו ,תירבעה תורפסל שדחה רנא׳זה תסנכהב אקווד דדיצו ,שבוגמה 

תרופיסל תירוקמ המורת םורתל וכרד ךשמהב הסינ ןכ ומכ 25.תיזעולמ םוגרתה 

וב םיאורה שיש ינשדח יאזורפ ןונגיס לעבכ קר אל הלגתנו ,תבחרתמה הזורפה 

י״ש ידי־לע בצועש ,שבוגמה ״יאלדנמ״ה הזורפה ןונגיסל הנכהו םידקת ןיעמ 

26םיעשתהו םינומשה תונשב תירבעב תיטסירטלב הריציל ותביש םע ץיבומרבא 
תימוימויה הלובאפה רבעל הזורפה תרופיס לש התייטנ תא ריבגהש ימכ םג אלא 

ירופיסב תישונאה תואיצמה לש תיטנאמורה ההבגהה תמועל)״תילאיווירט״ה 

.145 ימע ,(9 הרעה ,ליעל) רנבוק א״א לש ורמאמ האר 23 
.142 ימע ,םש 24 

׳לג ,(ח׳׳ירת)ב דיגמה ,׳תמאו םולש ירבד׳ ,(לאירבג ןד תמיתחב)ןודרוג לש ורמאמ האר 25 
 14-13.

ימע ,א״לשת ביבא־לת ,םיזונג םיבתכ ,׳!ודרוג ביל הדוהי׳ ,קילאיב נ״ח ,ראשה ץב ,האר 26 

םילשורי ,ד ,2השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי םג האר .332-331 
.458-452 ימע ,ד׳׳ישת 
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תרעוכמהו ״הכומנ״ה הריפסה לש יטסילאירה רואיתה רבעלו (וידימלתו ופאמ 

ךשמב רבטצהל הדיתע התיהש ,וז תרופיסל 27.ףונבו בחרמב וליפאו ,הרבחב 
רנא׳זה לש םינושארה םישוביגה דחאל האמה לש םיעבשהו םיששה תונש 

ותריש לע תערכמ העפשה ,ןמזה ךשמב ,העדונ ףא ,תירבעה תורפסב יטסיליבונה 

,השעמל)״יטסילאיר״ה בלשה אישב הרצונש וז לע דחוימב ,ןודרוג לש תיפאה 

יוטיבה תרוצכ הרישל ותונמאנ התיה תאז םע .ותריציב (יטסילאוטקאה 

ןהבש םינשב תוברל ,ותריציב בלש םושב .תרערועמ יתלב תירקיעה תיתורפסה 

הלכי אל ,תיאזורפה תיטסילאוטקאה הליבונה לש החותיפל םיבר תוחוכ שידקה 

התייחדב םג וא הרישה תליספב הכורכה ,תירנא׳ז הקיטאופ ותעד לע לבקתהל 

וישוח לכ תא תותימצל רכמ אוה .תיכראריהה־תירנא׳זה תכרעמה לש הילוש לא 

״חצנ דע — דבע״ ומצע הארו ,תירבעה הרישל םג אלא תירבעה הפשל קר אל 

וימי לכ דובעל וילע לטוה התוא רשא ,המדאה ויניעב התיה הפשה םא .ןהיתשל 

.הפשה תמדאמ וחימצהל ,דקפוה וילעש ןגה התיה הרישה ירה ,״חצמ לע עזיב״ 

הרישב שפחמה ,יטולוסבא ררושמ ,ךכ ומצע האר תוחפל וא ,היה ןודרוג ,רומאכ 

תגשהל רישכמבכ הרישב שמתשמה ,״יאנת לע״ ררושמ אלו ,ויתושגרל ןקרופ 
.ולא תורטמ תגשהל רתוי ליעי רנא׳זב הרימהל יושעהו תויכוניח תורטמ 

תניוע הריוואב ,םוקמ לכמ ,רצבל וילע היה תירישה תוחילשה תעדות תא 

הלכשהה תורפס ירקוח ןכו ,ותריציו ןודרוג ייח ירקוחש ,הדבוע — תרכנתמו 

הדמעוה אל ןיידע ןויד םושב .התועמשמ תא וניבה אלו הושיגדה אל הללכב 

המוקמ תא חיטבהלו הרישה תא ליצהל ךרד שפיחש ימכ ןודרוג לש ותומד 

הנודינו הנבוה ןודרוג תריש .תכל קיחרמ םיכרע יוניש לש העשב תורפסה זכרמב 

םולש ,לזייוו :וימדוק תריצי לש — ןנערמו ינשדח ךשמה — ךשמה התיה וליאכ 

ויה ולא הנבהו ןוידו :ןוזנבל י״מו סירטל ריאמ ,ןוזנבל ןהכה ם״דא ,ןהכה 
הנבה־יאל םרגש ,ירוטסיה תוויע םג םהב היה תאז םע .תובר תוניחבמ םיקדצומ 

םישמממ םהש ,תואדוו ךותמ הריש תריציל ושגינ םימדוקה םיררושמה .תיתורפס 

,םיהולא תיב תוונ״ ,הצרענה תירבעה הפשה לש היתולוגס בטימ תא קר אל 

תוירוגטאקה תא ףא אלא 28,״תונושלה תרבג ,ויאיבנ תרקיו לארשי יהולא תריחב 

לש רצויה וחוכ ךשמה אלא הנניאש ,תישונאה תויתריציה לש רתויב תולענה 

וז ותמגמ תא ראית ,הכופה ךרדב תכלל ולש הזורפה יבתכב הסינש ,(19 הרעה ,ליעל)ופאמ 27 

תובחס ייולב״ רואיתל תונפתהכ — הדילסב קפס בויחב קפס — ןוקיאזורפה ןודרוג לש 

הסלקל ,הפרחל ,הצמשל ,שפנ לעוגל ונמע ינב תא ומש רשא יאלט יבג לע יאלטכו 

ןודרוגל ובתכמ האר .״םתולכס תומוקמ לכב הרצ רוב לא לארשי דובכ תא ודירויו ,ןוארדלו 
.224 ימע ,(19 הרעה ,ליעל)ופאמ םהרבא יבתכמ ,ה״כרת םירופיכה־פוי תרחממ 

.א״כרת הנליוו ,א ,שדוק תפש יריש ,השדקהה האר 28 
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יוטיבכ ״ימינפה שגרהה ףקותמ״ דלונה רישה רואתב גילפה לזייוו .םלועה ארוב 

םימצעכ תלבגומ הניאש ,םדאה תמשנ לש תיהולאה התנוכתל קהבומה 
הבורמה תא טעומב לולכל הרישה לש תלוכיה ןאכמ) םוקמבו ןמזב םיירמוחה 

דימעה ןוזיוול 29.(הבהאה שגר ןוגכ ,תויתומכ תונוכת ןהל ןיאש ,תויושי אטבלו 

המכחה תא שרדמהו ילשמ רפס ודימעה וב םוקמב (״הצילמה״)הרישה תפש תא 

לודג להק 30.הל ףתושו םלועה תאירבל םדוק ,ןושאר יהולא ריציכ — הרותהו 

התובישח תא םיעבוקה ,םייסאלקואינ יופוט לע ףרה ילב רזח םיררושמ לש 

םהל ןתונ ,םדאה לש ויתושגר תא ררועמה ,יהולא חוככ הרישה לש תגלפומה 

םידוביעה ,םימוגרתה האר) םתוא ןמרהמו בשיימ םג תאז םעו ,זע יוטיב 
31 .(הלכשהה יררושמ תרישב רליש ׳פ תאמ ׳הרישה חוכ׳ לש םיברה םירוכזיאהו 

Topoi טלק ,תינמרגה הקיסאלקואינהו תיאנליווה הלכשהה ךינחכ ,ומצע ןודרוג 

,״הרישה םי״ לע םירובידמ האלנ אל םימדקומה וירישב .םהילע רזח ףאו הלא 

העפשהה תא שיגדה ׳לכימו דוד תבהא׳ב .״ץראב רשי לכ״ אצי ונממ רשא 

תונעמה לואשה תוחור תא החירבמה ,(הקיסומו םילמ) הרישה לש תיאיפרואה 

,יתימה לבנה .לכימ לש התבהא תא ררועמה חוככ התלוגס תאו ,לואש ךלמה תא 

.הריציב יזכרמ למס םישמשמ דוד לש ורוניכ תירבעה הדגאבו ,סולואיא לש ולבנ 

וגצוה ובש ,םלועב ררושמכ ומצע תא שממלו חתפתהל לטוה ןודרוג לע לבא 

 Topoi תונש .תורפסל ותסינכ םע שממ הלח ׳ןויצ תבהא׳ תעפוה .קיר ילככ הלא

״ןענאמאר״ה סומלופ לש תוחקלתהה תונש ויה ררושמכ ולש תונושארה בוציעה 

לש יס ן׳זיא ידוביעו ופאמ לש םינאמורה לש האוגה תויראלופופה תונש ןכו 

םייביטאקובורפה וירבד עקר לע עיגה ררושמכ ותולשב אולמל .ןאמלוש ןמלק 

סומלופה םייתסנ רבכ ,״רחשה״ ימי ,ותלועפ איש ימיב .1864 תנשמ רנבוק לש 

תונורשכה יבוט תא וישכע וילא ךשמש ,שדחה רנא׳זה לש אלמה ונוחצנב 

לש ולצב ררושמכ ,אופיא ,יח ןודרוג .(סדורב א״ר ,ןיקסנלומס ׳פ) םיריעצה 

ךותמ תירבעה הרישה לש הקיטאופה תא דחמ בצעל ול היה חרכהו ,ןאמורה 
.הז רנא׳ז לש תשבוכהו תמצעתמה תוחכונל תועדומ 

לש סופיטל בורק ןודרוג היה וגזמ יפ לע .רקיעו ללכ וליבשב לק היה אל רבדה 

ילואו תורמל תוינכפהמ תודמע תטיקנל עיגמה םדא ,״ילאקידאר״ה ןרמשה 

ןב רחא ןכפהמ םע דחי)היסופד םע קומע רשקו תרוסמב תוקיבד םושמ אקווד 

.Vll-I ימע ,1840 השראוו ,א ,תראפת יריש ,לזייוו לש ותמדקה האר 29 
.1816 הניוו ,ןורושי תצילמ :ךותב ,תרבדמ הצילמה ,ןוזיול לש המדקהה ריש האר 30 

: 5 ימע ,ך״רת הניוו ,בגועו רוניכ שפות ,סירטל ריאמ :ךותב ,׳הרמזה תמצע׳ ראשה ןיב האר 31 

.62 ימע ,1950 ביבא־לת ,םיריש ,ןויצ תב רוניכ ,ןוזנבל י״מ :ךותב ,׳הרמזהו םרזה׳ ןכו 
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,םולבנייליל ל״מ ,ינברה דסמימה דגנכ תוברתה תמחלמל ירקיעה ופתוש ,ןמזה 

טילחמ ינניאו יתנוכתב דאמ ףיטאוורסנוק ינירה״ :ומצע לע זירכהל היה לוכי 

הילעש תירישה תרוסמה ןמ הדירפה 32.(״הכורא תוננובתה ידי־לע אלא רבד 

ודידי ןיבל וניב עירכמה לדבהה טלוב וז הניחבמ .דואמ וילע השק התיה ךנחתה 

תא טלקו הלכשהה תריש לש התיב ךותב לדגש ,ל״כימ .ןוזנבל ףסוי הכימ ץרענה 

שיח הלש םיבר םיסופדמ ומצע קתינ ,ותעד לע דמעש םוימ היתורמויו הימעט 

לזיוול דעו ויבא ירחא ררגנש דבכה לבושל לעמ גליד לק דעצב וליאכו ,רהמ 

,ותמועל ,ןודרוג .ונמז לש ןילופו הינמרג תריש םע יח עגמ רצי ישוק ילב .עיגה 

ולעפמ תמגודש תורמל .לזייווו ןהכה ם״דאל ותונמאנב םלש רושע ךשמב קבאנ 

וינפל תחנומ התיה (1851 תנשב עיפוהש ,ךויצ תב יריש׳ רפסה)בורקה ורבח לש 

רזח תוניחב הברהמ .ילוש חרואב אלא הליחתמ הב זחאנ אל ,וכרד תישארמ 

.ל״כימ לש תירואטמה ותעפוה ינפל התיהש יפכ תיתורפסה תכרעמב ומצע רשקו 

־ירפ — םרקיעבו ,םייטסינורכאנא הליחתמ ויה הפוריא תריש םע וירשק 

דיתע בוסארקינו בוטנומרל ,ןיקשופ ,ןורייב תריש םע שממ לש עגמל .םייטנאמור 

לוכי םמיעש ,םיאקיטנמורה .ותוחתפתה לש רתוי רחואמ בלשב קר עיגהל היה 

ןיבש לובגה וק לע םמצעב ודמע ,יקסבוקו׳ז א״וו ןוגכ ,הז בלשב רשק רוציל היה 

הקיטנאמורה לש המלועל ח׳׳יה האמה יהלש לש תילאטנמיטנסה תורפסה םלוע 
.הפוג 

[ה] 

הלאשה לא םכרד תישארב םיררושמה ינש לש םסחיב ראשה ןיב רכינ לדבהה 

יתורפס םלועב וכנחתה םהינש .םתריצי לש ירנא׳זה דוקימה לש העירכמה 

תויטמאית ,תוירנא׳ז ״הבוג״ תובכיש יפל הריציה לולכמ תא גרדמה ,יכראריה 

םלועב תקסועה ,הזורפה םוקמ עבקנ וז תכרעמ לש התיתחתב .תוינונגיסו 

לרפ לש ׳ןירימט הלגמ׳ב ןוגכ) םתלעמב םיתוחפ םדא ינבבו ךומנה םוימויה 

םיאטבמה ,״םיעצוממ״ םירנא׳ז ועבקנ העצמאב .(ל״בירו רטרא לש תוריטאסבו 

(׳יליזרבו דוד׳) הלרוטסאפה ןוגכ ,״הפי״ה לש הירוגטאקה ןמ תויושי רקיעב 

,םיובנכייא ׳י ,דניירפרדניק ל״א ,וטאצול םירפא יריש)יניגנהו לקה ירילה רישהו 

הרישה דובכ הנכש ןוילעה הקלחב .(סירטל ריאמ לש ׳םימה ילג׳ו ׳הימוה הנוי׳ 

תדיוצמהו לקשמ־ידבכ םיילאסרבינוא םיאשונב תקסועה הריש ,היגוסל תיניצרה 

וז ןיעמ ,תבגשנ תיגלא וא תיידוא הקיריל :רתויב םיראופמה םיינונגיסה םילכב 

תירוגילאה תיטויפה המארדהו תירישה הידגארטה ,ןהכה ם״דא החמתה הבש 

.227 ימע ,ב״ערת אקארק ,ב ,םולבנעיליל ביל השמ יבתכ לכ ,׳םירוענ תואטח׳ :האר 32 

 [ 144]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



הרקמל םידקת ןיב 

תומדב קסועה ,לודגה סופאה — שארל לכלו ,(׳הליהת םירשיל׳ ,׳לואש תכולמ׳) 

,לזייוו לש ׳תראפת יריש׳) הנושארה הגרדמה ןמ תיתדו תימואל תובישח תלעב 

.(ןהכה םולש לש ׳דוד רינ׳ 

המכחהו ןויסנה ללכ תא ,לוכיבכ ,הצממה ,יזוידנארגה סופאה לש לאדיאה 

סנאסינירה תורפס תיילעמ תיפוריאה הקיטאופה לש הזכרמב עבקנ ,םיישונאה 

תיסאלקואינה הפוקתה יהלשל דע גופנ אל ומסקו ,ז״טהו ו׳׳טה תואמב הילטיאב 

ותעפשה המלענ אל םירקוח המכ תעדל) ח״יה האמה לש הינשה תיצחמב 

רבכ םלוא 33.(הרואכל ,וב הדרמש ,תיטנאמורה הפוקתב וליפא תיתורפס המרונכ 

שומימל ןתינ וניא הז לאדיאש ,ךכב םישיגר םיררושמ וניחבה ז״יה האמה ףוסב 

םיינוניבה םיררושמה דועב .םנמז לש תוברתה יאנתב ינויערו יתונמא ףקות רב 
ימחול ,םיכלמ לע םירומזמ ב״יב וא ד״כב םירוביג יריש תביתכב םיכישממ 

רתוי בתכה לע תולעהל פופ רדנסכלא חילצה אל ,תויורסיק ידסיימו הנומא 

תא דסייש יתימה ינאיורטה רוביגה) סוטורב לע סופאה ךותמ תורוש םירשעמ 

ומצע ןיכה ותביתכ תארקלש ,(ימור תא דסיי סאיניאש יפכ ,הינאטירב תוכלמ 

תורטמל ,סופאה תומכסומב ריהזמ שומיש השע תאז תמועל .תובר םינש ךשמב 

הבשחמהו הרבחה ייח לש תוינונטקה תא וראיתש םירישב תוידוראפו תוינוריא 

םוגרתה לש ןיפיקעה ךרדב שממל ץלאנ הבגשנ תיפא הריציל ותקושת תא .ונמזב 

תויאפוריאה תויורפסב החוורתנ ח״יה האמה ףוס דע .(האיסידואהו הדאיליאה) 

לע אלא תויתימ תויגולומסוק לע אל ןומאה ,ןמזה ןב םדאהש ,הרכהה 

״יאוריה רוד״ לש םייתרבח םילאדיא לע אלו ,ןוטוינו רלפק לש הימונורטסאה 

לוכי וניא — ירבסטפשו וסור ,הייקסטנומ לש ולאכ תויתרבח תורות לע אלא 

תומכסומה תועצמאב םדאה שפנ תאו הירוטסיהה תא ,םוקיה תא שרפל ךישמהל 

ןאמורה הגרדהב ושפת רנא׳זה לש ומוקמ תא .יתרוסמה יתורפסה סופאה לש 

,םירצק םיירופיס־םייריש םירנא׳זו 34(הזורפב ״ימוק סופא״כ הליחתכלמ ראותש) 
תרתוכה םהל הנתינ היסורב רשא ,םישגדומ םייריל תודוסי ילעבו םיזכורמ 

.המאופה :השדחה תירנא׳זה 

תעשל הפוריא תויורפסב עיגה לודגה סופאה לאדיאשכ ,ח״יה האמה יהלשב 

,השדחה ונתורפס לש הזכרמב הז לאדיא עבקנ ,ולש הנורחאה םימודמדה 
לש הכרע תא רשאל אצי לזייוו ה״נ .הלש םיינושארה בוציעה יבלשב הדמעש 

השמ ייח לע יטסילארומה סופאב היתויורשפא תא ףושחלו השדחה הרישה 

Brian Wilkie, Romantic Poets and Epic Tradition, Madison and Milwaukee 1965 :האר 33 

Henry Fielding .״זורדנא ףזו׳ג״ ורפסל גנידליפ ירנה לש ותמדקה האר 34 
 .The History and Adventures of Joseph Andrews, New York 1939, pp. XXXI—XXXIV
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רוא האר ׳תראפת יריש׳ ורפס .הרותה תלבק םשל יניס רה לע ותיילע דע ותדלוהמ 

לכב םיררושמ וסינ ןכמ רחאל םינש תורשע ךשמבו ,1802— 1789 םינשה ןיב 
דעו דנלוהמ — םימי םתואב תירבעה הרישה הרצונ ובש יפארגואיגה בחרמה 

הנושארה תיצחמה ךשמב רבטצה ךכ 35.ויתובקעב תכלל — הניארקואו ןילופ 

— ארקמה ירוביג ייח לע ם.יירבע םיסופאךיעמ לש דבכנ ןיינמ ט״יה האמה לש 

הראשוה האמה עצמא תארקל ,םנמא .םירחאו המלש ,דוד ,ןושמש ,השמ םהרבא 
.הרישה תושומנל הלא םיסופא לש םרוביח תכאלמ תירבעה תורפסב םג 

,ןכל םדוק םינש האמ םייאפוריאה םהיתימע ומכ ,ושח םייזכרמה םיררושמה 

לע ףא .םמוקמבו םנמזב סופא רוביח לש תיטתסאהו תיתוברתה תויטאמלבורפב 

ןהכה ם״דא ומכ םיררושמ וזעה אל ,הירואיתב ומוקממ חדוה אל לאדיאהש יפ 

,התיג לש ׳טסואפ׳ תא תירבעב דבעל זעהש ,סירטל ריאמ .ןכוסמה רנא׳זב תעגל 

ייח לע ׳םירוביג ריש׳ ךותמ ןושאר רומזמ בתכה לע הלעה אוה .ףסי אלו וב עגנ 

תליפנל תירבע הליבקמכ) םידשכה ידיב םילשורי תליפנ לעו איבנה והימרי 

.׳תראפת יריש׳ םע רשקה לע דמלמ תרתוכה) .׳לארשי תראפת׳ םשב ,(היורט 

רומזמה .(סופאה לש ירנא׳ז ןויצכ לזייוו ידי לע רבכ רבסוה ״תראפת״ה גשומ 

ירופיסה רישב יל יתרחב רשא ךרדה תעד ןעמל המגוד״ םשלו ששחב רפסב אבוה 

אלא הז היה אל ,השעמל .םיארוקה לש םהיתובוגת תניחב םשל ,רמולכ 36,״הזה 

תובוגתהו ,׳הדאיליא׳ה ןמ הכאמורדנאו רוטקה תשרפ לש שולק דוביע־סוגרת 

םיטלובה םיררושמה .סופאה לש םוסרפה וא הביתכה ךשמה תא וקידצה אל 

תודואב תבגשנו הפיקמ תיריש הריציל םתקושת תא ליבגהל וצלאנ 
,תוירוגילא תומארדב ,(ןהכה ם״דא לש ׳הלמחה׳ ןוגכ) תובחרנ תויביסרוקסיד 

תראפת׳)םייצארוה הקיטאופ־סרא ירישבו (סירטל)תויסאלק תוידגארט ידוביעב 

.(רבולטוג ב״ א לש ׳הניב ינבל 

רנא׳זה רבעל תשדוחמ החיגב אקווד םתזועת תא וליג םיריעצה ןודרוגו ןוזנבל 

יוקיח ירישב םהלש תיתורפסה תוילושה בלש תא ולחה םהינש ,ןבומכ .יפאה 

לש רנא׳זב רקיעב זחאנ ל״כימ .אוצמ־תעל הרישהו הקירילה םוחתמ םוגרתו 

,(׳תובדנ םשג׳ ,׳ןייה׳ ,׳הריפצה׳)וטאצול םירפא חסונ תנגנתמה הלקה הקירילה 

תוגה תרישבו (׳ביבאה׳) הנשה תונוע יריש תומכסומ יפ לע ףונ תרישב 
תונמ חולשמכ בתכנש ,תודליל םיעוגעגה ריש ,םירטפנ לע לבא) תיתונמדזה 

תריש לאו (׳ינודאל גח׳)תיגיגחה הדואה לא אסיג־דחמ הנפ ןודרוג .(ערל םירופל 

תריש לא אסיגךדיאמו ,ןהכה ם״דא חסונב (׳יח לכל דעומ תיב׳)תרדוקה תוגהה 

תורפסה תודלות ,רבוחל ׳פ לש ורפסב ׳תראפת יריש׳ ייוקיח לש תרחבנ המישר האר 35 
. i 46 ימע ,א השדחה תירבעה 

.144 ימע ,בגועו רוניכ שפות ,האר 36 
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םיררושמה ינש .הטנוסה לש תינבתה תא רקיעב דחיי הל רשא ,םתכמהו הנינשה 

םנמא היושעה) הקיפאה לא ירילה קיפאה ןמ היינפה קרש ,םוקמ לכמ ,ושח 
םהל רשפאל ,םינותנה םייטאופה םיאנתב ,הלוכי — (יריל עבמ הכותל גופסל 

.תולודג הריצי תולטמ םע תודדומתה רבעל ילוש הריצי םוחתמ הצירפ 

אקווד הרזגו תירילה העבהה תורשפא תא רתויב הליבגה תטלשה הקיטאופה 

ןדגנכש תויתרגישו תוימתס ןתוא — רחא רנא׳ז לכ לע רשאמ רתוי — הילע 

לע ןידה־רזג אציו טעמכ ןניגבו ,אנריפאפו רנבוק ,ץיבומרבא ,ופאמ ודרמתה 

השחמה הענמ ללכומה עבמה לש תיסאלקואינה המרונה .הלוכ הרישה 
קר .״הפושח״ה תישגרה־תיתוגההו תישגרה העבהה לש היצאודיבידניאו 

,ןמזב תוישחומ הזיחא תודוקנ הל אוצמל וז העבה הלכי המארדב וא הקיפאב 

רורב יוטיב וז המלידל ןתנ ןודרוג .תזחמומה וא תירופיסה היצאוטיסבו םוקמב 

יריש״) תיפאה הרישל (״ןויגה יריש״) תירילה הרישה ןיב לידבהש העשב 

יביטקלוקה אשונה תמועל ררושמה לש ומלוע — אשונה יפ לע אל (״הלילע 

— םיירישה בוציעה יעצמא יפ לע אל ףאו ,םירוביגה תריש לש יאוריהה 
יפ לע אלא ,יפאה רישב יטסאלפה בוציעה תמועל ירילה רישה לש תוידולמה 

תואיצמה םלוע ןיבל הזמ םיטשפומה־סיללכומה שגרהו תוגהה םלוע ןיב לדבהה 

,ותגשה יפל ,ףיקמ וניא ירילה (העבה ןבומב)״ןויגה״ה .הזמ תישחומה תישונאה 

בלה ינויגה״ תא קרו ךא אלא ,יתואיצמה־ישונאה ״השעמה םלוע״ תא 
לש ןושארה ךרכל ותמדקה האר) ררושמה חור לע םילועה ״שפנה תוכפתשהו 

ינב לשו ולש הקירילה לע הרזג ןודרוג לש וז הנחבא .(םיצבוקמה ויריש 

תיסאלקואינה המרונה לש התוככרתה וליפא ןכש .תוישחומ רסוחו תולד ורוד 
חתמה לש הריתי הרבגהל האיבהש םגה ,םייטסילאטנמיטנס חור־יכלה תעפשהב 

,אברדא .תישחומ תיביטאוטיס הדיחא םוש ול הפיסוה אל ,ירילה רישב ישוגירה 

לש תויטאווקידאה רסוח לש השוחתה תא הפירחה ףא איה תמייוסמ הדימב 

תילוברפיהה תישוגירה העבהה ןיב ןיע לכל יולג רעפ הרציש םושמ ,הקירילה 

.שחמומ יתלב בצמב ןותנה ,דוחיי רסח יריל רבוד — שטשוטמה הרוקמ ןיבל 

לש םלשה יטנאמורה ךפהמה םע קר לוחל לוכי הקירילה דמעמב שממ לש יוניש 

תוהשה תונשמ ל״כימ לש םיירילה וירישמ המכב .תירבעה הרישב הקיטאופה 

םיריש םע ונא םיסנכנ״םנמאו :הזכ ךפהמ לש ותישאר תרכינ ןכא ןילרבב ולש 

המיע שיש ,השדח הקיריל לש המלועל ׳ביבאה גח׳ דוחיבו ׳הבוזע הבוהא׳כ 

ירואית ינויצאוטיס םזילאירו רישב בחרמהו םוקמה ,רבודה לש השדח השיפת 

התיה אל וז הקיריל לבא 37.ןכל םדוק תירבעה הרישב ותמגוד היה אלש ,ינונגיסו 

ןושלב בליש ל׳׳כימש ,םיזעלב םילגתמ הז םזילאיר לש םיקהבומה םיינונגיסה וינמיס 37 
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םוש הל ןיא ,לשמל ,ןודרוג תרישב .רודה־ינב לש םושייהו השיפתה חוכ יפל 

תישארו םינומשה תונש ינפל םירכינ םניא םיישממה התעפשה תותואו ,ךשמה 

קילאיב לש םינושארה םהירישב רקיעבו הנאמצ״מ ירישב) םיעשתה תונש 

אלא הז יריל רורחשל עיגהל לוכי אל ,םוקמ לכמ ,ל״כימ םג .(יקסבוחינרשטו 

קיפא הז רנא׳ז ראשנ ןודרוג תריציב .יפאה רנא׳זה םע תצמואמ תודדומתה רחאל 

ןודרוגו ןוזנבל .שממ לש םייתריצי םיגשיהל עיגהל ררושמל ןתינ ובש ,דיחי 

.הקיפאה רבעל תונפל תמדקומה םתטלחהב םכרד תא ,םמצע תא ,אופיא ,״וליג״ 

םינושה םיגזמה לע ףלאמ חרואב תודיעמה ,תונוש תורוצב תאז ושע םה םלוא 
.םהלש תונושה תויתורפסה תויצאטניירואהו 

סופאה ןמ םידחא םיעטק לש םמוגרתב וחוכ תא תוסנל רענ ונדועב שגינ ל״כימ 

,הקיסאלקואינהו סנאסינירה לש תרוסמב יזכרמה לדומכ שמישש ,יתורפסה 

רחב אוה .(רליש ׳פ לש ודוביע־ומוגרת יפ לע) סויליגריו לש ׳הדאינא׳ה 

תונמדזה ול וקפיס וללהש םושמ היורט לש הנברוח תא םיראתמה םיעטקב 

בגשנ״ ונושלב) םייאמה־בגשנה תיירוגטאק לש ינונגיס־יטויפ שומימל 
ידיב ,עודיכ ,סופדל אבוה םיעטקה דחא .ובלל דאמ הבורק התיהש 38,(״ארונו 

,תוכירדה לע דומלל ונא םילוכי ונממו ,(1849) ׳היורט תוסירה׳ םשב ויבא 

הרישב .רענה ל״כימ לש תירואיתה־תיפאה ןושלה לש תויזוידנארגהו המצועה 

םוסרפ םעו ,ךכ לכ בר חוכב רופיס טייפל וינפל שיא ליכשה אל השדחה תירבעה 

סופאה תואחסונ לכ לש תוימימהו ןורוויחה יפוס חרואב ולגתנ ׳היורט תוסירה׳ 

םע דחי עיגה ולא לש ןציקש ,רמול רשפא .ןהכה םולשו לזיוו לש שרדמה תיבמ 

:רישה לש הנורחאה תמהלתמה הצנאטסב םאירפ ךלמה לש וציק 

,חבזמל ךילשה ,בחס ךלמה תא זא 

:ורגנ וילע ,ןשעי דוע ןבה ימדמ 

ורוח גלשמ ישאר תיציצ זחא 

— חלש ובךח קמע ובל ברקנמ 
!דחי ותא הדרטו םאירפ לפנ הככ 
 T TT ־ ־ : T • T -

;הרטשמ המיש םיממע םיבר לע 

םורוקדה יקוח יפל .״חורז תובוחרב זגה רוא רבכ״)׳ביבאה גח׳ב ןילרב ריעה לש רואיתה 

שרופמה םשה תרכזה וליפא וא ירבע יטויפ טסקטל ״זג׳׳כ הלמ תרדחה הפוקתה תריש לש 

ןיב ,הלאכ ״םיאטח״ תוכזב אקווד לבא .דבכ ינונגיס אטח תניחבב םה רישה ףוגב ןילרב 
תינרדומ ריע לש הבילב תוומ תלחמ הלוח ריעצ שיאכ ובצמ תא ל״כימ שמימ ,ראשה 

.(המצוע בר יטויפ שומימ ״תחלוצו הימוה״ 

.93 ימע ,םיריש ,ןוזנבל י״מ .א״ירת לולא ׳אמ וטאצול ד״של ל״כימ לש ובתכמ האר 38 
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!דחפו רוגמ ךא ?התע הב וזחת המ 

39.הךזגנ איה בל לכמ החכשנ תמכ 

תמועל)תירבע הדאינא טייפל וחוכב שיש ,ןימאהל ל״כימ התפתה אל תאז םע 

העמטה תונויסנ .(ירמוהה סופאה לש רוביעה ןויערב עשעתשהש ,סירטל 

ולצא ורמש ךכ םושמ .הזיחא ירסח ול וארנ המודקה םירוביגה תריש לש תירבעב 

רוטקה תא ךפהש ,סירטל תמועל)םהיתומש לע םיינאיורטהו םיינוויה םירוביגה 

,הקיסאלק לאכ ׳הדאינא׳ה לא סחייתה אוה .(המענו אשמעל הכאמורדנאו 

־ינושל עצבמ אוה המוגרת רשא ,״םידומיל ןושל שרוד רוד לכל תפומ״ תריצי 

.ןמזה־תב תיטויפ הריציל לדומ תדמעהל ןויסנ אקווד ואל ךא ,בושח יתוברת 

ומצעלשכ םוגרתה השעמב וליפא .ינרדומ ורקיעב היה סופאה לא וסחי ,הרצקב 

תא רליש יפמ לביקש קר אל .קיתעה רוקמה ןיבל וניבש קוחירה תא שיגדה 

םירטמאסקהה תנוכתמל ינרדומה יטויפה בינה לש המאתהה־יא רבדב הנעטה 

המיר־הבאטואהש ,החנהה תאו םודקה סופאה לש םיזרוחמ יתלבה םייליטקאדה 

רוציקל תונויסנ ודיצמ השע ףא אלא ,וז תנוכתמל תואנה ינרדומה ףילחתה איה 

הייהשהה יעצמאל סחיב הנבה־יאו חור רצוק הזב הליג ,השעמל .וזוכירלו רישה 

רכיהה ינמיסמ םהש ,תויטסלו תויטיאל ,תירואיתה הבחרההו תירופיסה 

חתמה תרבגהל ףאש תוטמשהו םירוציק תועצמאב .יפאה רנא׳זה לש םייתוהמה 

״!ךינבא ןנוחא ,ךרפע הצרא ול״ ןוגכ תורוש ףיסוהל ןוכנ היה יכ ףא)יטמארדה 

םוגרתל ותמדקהב .(רישב ירילה סותאפה תמצעה םשלו ירבעה רוכזיאה םשל 

רפסמ ךשמב קלח הל ןיא יכ יתיאר רשא רתי תפש לע — יתחספ״ :שוריפב בתכ 
ונמע ינבל ופיסוי אלו ונתי אל רשא םירבד לעו ,היתוסירהו היורט המחלמ 

40.״םתעדל 

תביתכל ׳היורט תוסירה׳ םוסרפ רחאל ףכית שגינ רשאכש ,אופיא ,אלפיי אל 

תנוכתמל רזח אל ,(ל״דש לש ץרמנה ודודיעב)יארקמ עקר לע םיירופיס םיריש 

,ןהכה םולש ,לזייוו — תירבעה הרישב וימדוק לש תיארקמה תיפאה הרישה 

םישגדה ילעב םיסוחדו םירועס ,םירצק םיריש בתכ אלא — םהימודו בוקשאר 

גיהנהש ג״יה םוקמב תורבה א״י) םירצק םירוטב םיקהבומ םייטאמארד־םייריל 

םיטלפוק״ב ,׳ארסיסו לעי׳ ,דחא הרקמב) םיזורחו םיעבורמ םיתבבו ,(לזייוו 

סופאה לש ומלועמ תירופיסה הרישה תא קיתעה תחא הציפקב .(״םייאוריה 
לש המלועכ וישכע ונמסל םיגהונ ונאש ,רחא ירנא׳ז םלועל יטסילארומה 

.וילא ןווכתה אל םג יאדוובו הז גשומב שמתשה אל ל״כימ יכ ףא ,המאופה 

.89 ימע ,םש 39 

.77 ימע ,םש 40 
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[י] 

הליחתב ןיחבה אל וליאכ ריעצה ןודרוגש ,ףלאמ םג ךא ,רבדה אילפמ 

,החנהה החוורתנ ןמזה ךשמב .ורבח ללוחש .וז תערכמ הרומת לש התועמשמב 

ןמיסב תודמוע ,׳יליזרבו דודר ׳לכימו דוד תבהא׳ ןוגכ ,תומדקומה ויתוריציש 

,ןושארה) תוירוקמ רסוחב ןה תויוקל ךכ םושמו ל״כימ יריש לש םתעפשה 

לביק ןודרוג .הנוכנ הניא וז המשאה לבא41 .(אנריפאפ י״א היה וז הנעט עימשהש 

זורחהו עבורמה תיבה תא לביק אוה ,לשמל .תוויע לביקש המו ,טעמ ל״כיממ 

אל ךא ,םינושארה םיירופיסה וירישב דוסיה תדיחיכ תועונתה א״י ירוט לעב 

לש םיירופיסה וירישב ךוראה) תיסחי רצק רישל תמאתומ וז תנוכתמש ,ןיבה 

קר .םהבש םיטלובהו םיבוטה ןמו ,םירוט תואמ עברא ידכל עיגמ וניא ל״כימ 

ןב סופאבו ;(הזמ הלעמלו םירוט םייתאמל עיגמ — ׳ארסיסו לעי׳ — דחא 

לש עגפמל ךפהיל תבייח איה ,׳לכימו דוד תבהא׳ ומכ ,ריש ירוט םייפלא 

תומדקומה תויפאה ויתוריצי ןיב שממ לש הברק הלגתמש הדימב .תוינוטונומ 

בורק הבש ,הדוקנ התואב הז ירה ,ל״כימ לש ויתוריצי ןיבל (׳יליזרבו דוד׳ ןוגכ) 

דמצב .ויבא לש תיתוגהה הטשפהה תריש תרוסמל הרתי הברק ומצע ל״כימ 

לש תושפוחמ תואחסונ ןיעמ תוארל ןתינ ,לשמל ,׳תלהוק׳ו ׳המלש׳ םירישה 

ונדוע ל״כימ .תויארקמ תוכיסמ ושבלש ,ןהכה ם״דא לש ׳ןנואתמה׳ו ׳ררושמה׳ 

לש תוללכומה תויווהב יגלא וא יידוא ןוידב הנושארבו שארב ןאכ ןיינועמ 

תומדה לע רופיסב שומישהו ,שואיהו ןוחכיפה תמועל םייחה־תדמחו הבהאה 

ריעצה ןודרוג שמתשמ הדימ התואב טעמכ .יתרגסימ אלא ןאכ ונניא תיארקמה 

— םירחא ״ןנואתמ״ו ״ררושמ״ לש ינויד תומיע םשל יליזרבו דוד לע רופיסב 

לאה םויקב תיטסיאד הנומאבו תויציבמא אלל ,עבטה ךותב יחה שיאה 

תא ןכסמהו םיכוסכסב ךבתסמה ,ינויציבמאה טילשה תמועל ,שפנה תוראשיהבו 

יריל רישב אשונ ותואל קקזנש ,ןהכה םולש וליפא .ולש תירסומה תומלשה 
שגפמל תוושל חילצה ,םילהת ירומזמ לש תויצאטימיאה תנוכתמב בתכנש 

לש הזמ ילאוטפצנוק תוחפו ידיימו ישיא רתוי יפוא יליזרבו דוד לש הדירפה 

םולש לש ורישב רבכ יוצמ ׳יליזרבו דוד׳ לש יתוגהה ןכותה תיברמ יכ ףא ,ןודרוג 

42.וינפל הנש םישימחכ בתכנש ,ןהכה 

.81 ימע ,םיבתכה לכ ,׳ןשי אלמ שדח ןקנק׳ ,אנריפאפ י״א האר 41 
ירחא המילשורי בושל ונממ ודרפהב ידעלגה ילזרב לא הדות רומזמ — דודל׳ רישה האר 42 

ימע ,1807 םייהלדר ,ןופצ תמדא לע םדק יעטמ ,ןהכה םולש .׳והכרביו ונב םולשבא תומ 

,רנזולק ףסוי האר .םיבר ודמע הז ריש ןיבל ןודרוג לש ׳ילזרבו דוד׳ ןיב רשקה לע .80-70 

.285 ,278 ימע ,ב״ישת םילשורי ,א ,2השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה 
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לאו לזייוו לא רזח אוה .תונשיה תורוסמב שדחמ ןודרוג זחאנ רבד לש ומוציעל 

תיפא הריש לש הלודג תכרעמ רוציל הסינ םמיע תודדומתה ךותמו ,ןהכה םולש 

ל״כימש דועב .הרקמב אלו ,וב תעגמ ענמנ ל״כימש רוביג — ךלמה דוד ייח לע 

,ךלמה לואש תוברל)יגארט ץקל תועיגמה תויומד הירוטסיהבו ארקמב שפיח 

תונותנה וא ,(ירייפלא וירוטיוו לש הזחמה ןמ הניצס םוגרת תועצמאב קקזנ ולש 

תומדה לא ןודרוג ךלה ,תישפנה םתומלש לע תמייאמה ,הכיבמ תירסומ המלידב 

לע רשגל החילצמה תומדה :תיליכשמה ארקמה תריש לש תקהבומה ״תיבויח״ה 

השיגהו הפורצה תיתדה הנומאה ,תואנידמהו הרישה ןיבש תוריתסה ינפ 

תא .דובכהו ןימה תוואתו תוירסומה ,םוימויה תויעבל תינתלעותהו תישעמה 

רנא׳זה) .עונצה ׳יליזרבו דודיב ,הארנכ ,חתפ דוד לע םירישה תכרעמ 

ררושמל יוארש ,ינוניב רנא׳זכ תיסאלקואינה הרישב לבוקמ היה ילארוטסאפה 

תא לחהש ,סויליגריו לש ותמגוד יפ לע — וכרד תישארב ומע דדומתהל ליחתמ 

היצאוטיסב חתופה ,׳לכימו דוד תבהא׳ל רבע ונממ 43.(תוגולקאב ררושמכ וכרד 

דוד תומחלמ׳ ,ינרמוי סופאל רבע ןאכמ .היתולובג תא ץרופ ךא תילארוטסאפ 
ודנאלרוא׳ יסנאסינירה םיריבאה סופא לש םילדומה לע ססובמה ,׳םיתשלפב 

הדימב 44.וסאט וטאווקרוט לש ׳תררחושמה םילשורי׳ו וטסוירא לש ׳ףרוטמה 

המוד ,תמדקומה הלכשהה לש תיפאה הרישה תנוכתממ הטס ריעצה ןודרוגש 

לא קחרתה אוה .ךפוהמ ןוויכב אקווד אלא ,ןמזה־תב המאופה לא אל הנפש 

הבשחמה החתיפ ןביבסש ,דוסיה תוריצי לא רזח ,יסאלקואינה רבעה יקמעמ 

יסאלקה סופאה תמועל) שדחה סופאה גשומ תא סנאסינירה לש תיתורפסה 

דוד לע ירבע םירוביג רישל תפומ ןהב אוצמל המידו ,(יליגריוהו ירמוהה 

,לוגעה ןחלושה ביבס ויריבאו ילאדיאה ךלמה לע סופא ןיעמ ,וירוביג םישולשו 

םידיחי לש םיאלפומ הרובג ישעמ ,םייניב־תוברק ,םייאבצ םיעוריא אלמ סופא 

,ןבומכ ,ןכו ,םיריבאה תורפס חורב ׳׳םיצוצרו םיקושע״ל אלפ תועושי ,םילוגד 

׳ילזרבו דוד׳ לש ותביתכ דעומ תא ןמיסש ,ומצע ןודרוג לש ךוראיתה יפ לע איה וז העיבק 43 

תוחתפתהה םלוסב ׳לכימו דוד תבהא׳ ינפל רישה תא עבק תאזבו ,ז״ירת-א״ירת ךיראתב 

סחיב רישה לש ותומדקל היאר םוש ונל ןיא הז ןומיס דבלמ ,םנמא .ותריש לש תיגולונורכה 

עודמ ז״ירתב ןודרוג ידיב ןכומ רישה היה םא ,הלאשה תררועתמ ףא .׳לכימו דוד תבהא׳ל 

.ומוסרפ תא ךכ לכ החד 

האר .׳ומויב םוי רבד׳ ונמויב וימי תירחאב ומצע ןודרוג דיעה הלא םילדומב שומישה לע 44 

םירישה תא יתארק םהה םימיב״ :ב׳׳מש ימע ,ך״שת ביבא־לת ,הזורפ ,ןודרוג ל״י יבתכ לכ 

תודע הייוצמ ןכ ומכ .״ק׳׳הלב םהומכ תושעל יתצפחו אטסאירא לשו אססאט לש םילודגה 

,האר .ויבתכמב סנאסינירה לש םייקלטיאה םיסופאב ןודרוג לש ותוניינעתהל תמדקומ 

.14 ימע ,א ,ןאדראג ביל הדוהי תורגא ,ח״ירת תבט ב״כמ ןלפק באזל ובתכמ ,לשמל 
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ןורימ ןד 

היצאקובניאב יוארכ חתופה ,ןושארה רומזמה 45.״םקנו האנק ,םישנ תבהא״ 

תורימז םיענ ,ךלמה דודל היינפ — תוילילאה תוזומה לא היינפה םוקמב)תיפא 

אשונה תעיבקבו ,(תיפאה הרישה תגסיפ לא הארמהב ררושמל עייסיש ,לארשי 

גולאטאק ליכה אוה .׳לכימו דוד תבהא׳ םוסרפ רחאל ףכית ,1858־ב בתכנ ,יפאה 

לש טרופמ רואית ןכו ,םיתשלפה ירוביג תמועל דוד ירוביג לש ךורא ירמוה 

וניגמ רואיתל הליבקמ ןיעמ — דוד לש ונומרא תוריק לע םיירוטסיהה םירויצה 

46.סויליגריו לצא סאיניא לש ןגמה רואיתל — הזמ רתויו .סורמוה לצא סליכא לש 

המש לש םיהדמה הרובגה ללעמב קסוע ,ךכל ךומס בתכנש ,ינישה רומזמה 

התיה וז ריעש תעב םחל־תיב ראבמ דודל םימ ובאשש ,ינומכח ןב לאידבזו 
,םיכורא םירומזמ רשע הנומש דוע ויה םייופצ .יתשלפה בצמה ליח ידיב השובכ 

:חסונב םיילוברפיה םירואיתו הרובג יללעמ יסומע 

,חרוז רוא ץיפה ווג לכ לע ןוירשה 

.לילה תכשיח ריאה ושאר לע ועבוכ 

ברחה ףינה הממור ןימיב תעבו 

(כ״ק ימע) .ברעה יבככ ושובו הנבלה הך?ח 

םלועל ההימכ הרקיעש ,תינרדומ המינ םג הריציב המעיפ הרואפתה ישוגל תחתמ 

יקזח — םיריבא״ םע ,״ובכר — ץראה יתמב לע״ דשא םע לש ירבג־יסיפ 

לארשי םעב םיקחשמה ,״םייח יביוא — םיפנח תדע״ דגנ האחמ ןכו ,״םיידי 

אשמה תחת הרבקנ וז המינ לבא .ךלמה דוד לש הרישהו הרובגה חור תא הווהב 

,ץמאמב הדמע אל ררושמה לש וחורש ,ךכב המית שי םאה .הילע ץברש דבכה 

?ישילשה רומזמה תביתכ רחא ומצע ולש ודבוכ תחת לפנ־ערכ ןנכותמה סופאהו 

רבכש ויקרפ םוסרפמ ענמנ ףא אלא רישה תביתכ ךשמהמ קלתסה קר אל ןודרוג 

תא התווילש ,זבינופב ותוהש ימימ ןודרוג לש ודידי ,ןיקריס עשוהי לש הרעהה האר 45 
הששב ,ןאדראג ביל הדוהי יריש לכ .סופדב הנושארה ותעפוהב ׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳ 

.54-53 ימע ,(ה״סרת הנליוו ,ב ,ןאדראג ביל הדוהיל רשא םירישה ירייש)ו ,םירפס 

לש ןגמה יטילבת רואית ןיבל ׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳ב ןומראה ירויצ רואית ןיב רשקה 46 

רומזמ ׳הדאיליא׳)סליכא לש ןגמה רואית רשאמ רתוי ,(ינימש רומזמ ׳הדאיניא׳) סאיניא 

,סויליגריוכ ,ןודרוגש ,ךכב אטבתמ ,ורואית תא סויליגריו ססיב וילעש ,(רשע־הנומש 

ןגמ .ישונאה בצמה תוללכ תא אלו תימואלה הירוטסיהה ףצר תא םירויצב תולעהל ףידעה 

וליאו ,ןוסאבו רשואב ,המחלמבו םולשב םדאה לש םינושה םויקה יבצמ תא ראתמ סליכא 

לוכי אלש ,ןודרוג .רסיק סוטסוגואל דע ימור תודלות תא האובנ ךרדב טטרשמ סאיניא ןגמ 

הירוטסיהה טוטרשב קפתסה ,ןאקלוו ומכ האובנ חוכ לעב לא וריש לא איבהל היה 

.תיילוגב דוד תמחלמ — רישה לש הווהל ךומס דע קחצי תדיקעמ תימואלה 
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טקייורפב רכזנ (1892)הנורחאה וייח תנשב .(ותומ ירחא קר רוא ואר ולא)ובתכנ 

םוי רבד׳)ונמויב בתכו ורתונש םיעטקב שדחמ ןייע ,וירוענ לש הזה ינרמויה 

יוארו ,חלכ וילע דבא רשא אוה תורענ השעמ יכ יכונא האור התע״ :(׳ומויב 

47.״חלמה םיל וכילוהל וא ופרשל 

הכיפהמה ימי םצעב ומצע עקות היה וליאכ ,אופיא ,הארנ ריעצה ןודרוג 

רקיעב התלגתנש ,הרקעו תינרמש הדמעב םישימחה תונש לש תיתורפסה 
ריעצה ררושמה .הביחרהלו השדחל ,לודגה סופאה תרוסמב זחאיהל ותטלחהב 

אקווד סופאב ותודקמתה ירה .״ןמזה חור״ל תונעיהל ףקות לכב ,לוכיבכ ,בריס 

םא .השדחה הקיטאופה לש דוסיה תוחנה דגנכ היולג האחמ תניחבב התיה 

ךרעב םיקופקפה תורפסה לש ילאקידארה ףגאה ברקב וכלהו ורבג םינש ןתואב 

התע בשחנ אוה .והשלכ קופקפל םוקמ היה אל סופאל סחיב ירה ,ללכב הרישה 

ריעצה ונב ידיב ושוכרו ונכות לכ תא דיקפהו ,ומלועל ךלה ,ןקוזמ הלבש רנא׳זל 

ירנא׳ז קודיצ גנידליפ ןו׳ג שפיח ,רומאכ ,ח״יה האמה עצמאב .ןאמורה ,ןנערהו 

לש דובאה ״סטיגראמ״ל ךשמה ןיעמ ,ימוק סופאכ ותדמעה תועצמאב ןאמורל 

סחיב תדמוע הידמוקהש םשכ האסידואלו הדאיליאל סחיב דמועה ,סורמוה 
,ששח ילב זירכהל יוטסלוט נ״ל לוכי ט״יה האמה עצמאב וליאו .הידגארטל 

הז ליבקמ גשיהל עיגה ׳םירוענ/תורחש/תודלי׳ ולש יפארגויבוטואה ןאמורבש 

ךשמב התשענ סופאה לש ושרויכ ןאמורב הרכהה .ולש האסידואב סורמוה לש 
.תויפוריאה תויורפסה לכ תלחנל ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמה 

ךרע תא לטיב אל ,רומאכ ,אנריפאפ י״א .תירבעה תורפסל םג הרדח וז הרכה 

לכ לע״ םדאה לש יטנתואה ישגרה ויוטיב תא הקירילב הארו ,המצעלשכ הרישה 

ךא 48.״ויתועמדו ויתולהצמ לכ םע ,ונוגיו ונושש יעגר לכ םע ,ויתונוצרו ויצפח 

יטנתואה סופאה .הווהב יריש סופא תריצי לש תורשפאב ןיטולחל רפכ אוה םג 

הבישחה חורב ןיטולחל רפכ אוה — ,רמולכ .ירמוהה סופאה ותעדל ,היה דיחיה 
יתימא סופא .ותישארמ ״יתורפס״ה סופאה לש וכרעב — תיטנאמורה תיתורפסה 

םג אוהש ,״ילאיר״ דמעמ לעב יח חוכ אוה סותימה ובש םלועב קר רצוויהל לוכי 

תויווח לש ןכרע לוטיב ידכ דע תיטבשה־תיצוביקה השגרהה הקזח וב םלוע 

תעב״ ,״ותודליו םדאה תורחש ימיב״ קר רצוויהל ,אופיא ,לוכי אוה .דיחיה םדאה 

רפס םג ול ויה אל רשא תעב ,קפשה יננעמ רוהט דוע דליה־םעה ןוימד רשא 

תנומא״ ובש ,ונמלועב לבא .״תובא תלבקו תומודק תורוסמ קר — ויתודלות 

ושענ ״יטרפה םדאה תנוכתו ירקמ״ו ״םוק ףיסות אלו הלפנ רבכ עיגאלאהטימה 

.ב״מש ימע ,הזורפ ,ןודרוג ל״י יבתכ לכ האר 47 
.91 ימע ,םיבתכה לכ ,׳טרפב תירבעהו ללכב המרדה׳ ,אנריפאפ י״א האר 48 
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אורקל דוע םילוכי ונא .סופאה לע חלכה דבא ,תוברתה לש הניינע רקיעל 

לכ ונל ןיא״ ךא ,סורמוה תוריצי תא ,בר קוחיר לש השגרהב יכ םא ,תומעפתהב 

ומכ ,ירמוהה לדומה לש ץמואמ יוקיח ךותמ ורצונש ,״תויעפאפעהל סחי 

לש ׳דובאה ןדעה ןגי ,וסאט לש ׳תררחושמה םילשורי׳ ,סויליגריו לש ׳הדאינא׳ה 

,וננמז ןב ררושמ .ןולנפ לש ׳סוכאמלט׳ו קוטשפולק לש ׳הדאיסמ׳ה ,ןוטלימ 
תיתוכאלמ אווש תריש״ חרכהב רצוי ,סופא תביתכ לע ״ופא תעיזב״ חרוטה 

:ןכש ,״ויארוק בלל האב אל ןכלו המינפ ויתונומאו ררושמה בלמ תאצוי יתלבה 

תעה לש םיהטהימהל דוע םוקמ ןיא וב .תאזה תעה לש איעפאפע אוה ןאמארה״ 

ואריי וב לבא ,םיהולאה ולעפי אל וב .םירזה הירויצו היתונומתל אלו המודקה 

הנוש ןאמורב הלגתמה םדאה :דועו תאז .״םידרפה םייחהו םדאה תוארמ 

לרוגש שיאה ,טבשה שאר ,ךלמה ,רוביגה אוהש ,סופאה לש םדאה ןמ תילכתב 

אוה םגש ,ורובידבו ותלועפב הז םדא הלגמ סופאה .וישעמב יולת הלוכ הצובקה 

םדאב קסוע ןאמורה וליאו ,הירוטסיהה םויה תלפטמ הז םדאב .הלועפכ שרפתמ 

,רקיעבו ,םג אלא ,וירבדבו וישעמב קר אל הלגתמ אוהש יפכ ,יטרפה 

ןאכמ .ימינפה ומלוע יפ לע ,רמולכ ,ויתושגרבו ויתושוחתב ,ויתובשחמב 
,דחי םג הירוטסיהה לעו סופאה לע (תינרדומה תוברתה יאנתב) הרורבה ותופידע 

םויקה לש םותחהו םולעה וקלח — םיריתסמ וללהש המ הלגתמ וב קר ןכש 
םע הזיאב םינייוצמה םיררושמה לש םינאמארה ונל ויהי הז דצמו״ ;ישונאה 

לש הלא וירבד 49״י ונייח ימי תודלותמ רבכנ רתויהו ינשה קלחה ,היהיש 

תריציב ויתונויסנמ הפריה ןודרוגש ירחא םינש המכ םנמא ובתכנ רשא ,אנריפאפ 

תדחוימה םתועמשמ הרורב לבא ,יללכו ינורקע יפוא ילעב םה ,שדח יריש סופא 

האירק םיווהמ םה .ןמזה־תב תירבעה תורפסה לש תירנא׳זה הקיטקלאידה ךותב 

ןאמורה תדמעהלו ויכשמהו ילזייווה ירישה סופאה לע ללוגה תמיתסל תשרופמ 

לש ותוגייתסה תררבתמ םעקר לע .תירבעה תורפסב הדיחי תרופיס תרוצכ 

קלוח אוהש םיחבשהו ,׳לכימו דוד תבהא׳כ רחואמ יטויפ־יפא ןויסנמ רקבמה 

תישארב״ לפנ הכותלש ,תינייקחה תדוכלמה ןמ ץלחיהל ליכשהש לע ןודרוגל 

50.״רוטארעטילה ןתפמ לע וידעצמ 

[ז] 

אקווד ררושמכ וכרדל תאצל ןודרוג רחב תאז לכב עודמ :הלאשה תררועתמ 

לש החוכ יוליגכ קרו ךא וז הלחתה ריבסהל לכונ םאה ? ׳לכימו דוד תבהא׳ב 

.151-147 ימע ,םש ,׳ץיוואמארבא י״שתאמ םיבהא רופיס ,םינבהו תובאה׳ רמאמה ךותמ 49 
.81 ימע ,םש ,׳ןשי אלמ שדח ןקנק׳ב 50 
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ררושמב קחדש ,ףחדה היה המ ? םיעבקומה תורפסה יסופד לש םחוכ ,היצרניאה 

,הפונתה תא לחנ ןיינמ ;ךכ־לכ הכורא הריצי ״ויפא תעיזב״ בתכה לע תולעהל 

םזינורכאנאה םתוחש ,ךכ לכ דבכו לודג יריש שוג תמרה םשל השורד התיהש 

־דח תובושתל םוקמ ןתונ וניא הריציב ןויעה ?שארמ ,לוכיבכ ,וב עבטוה 

םג ומכ לזייוו תרוסמל ררושמה לש הקומעה הקיזה .ולא תולאש לע תויעמשמ 

ןגשתפ׳ב האירקה תישארמ הב םישח ונא .רתויב ןאכ תטלוב ,ןהכה ם״דא תרישל 

םילקתנ ונא ןאכ .םירומזמה ב״י ינפל תואבה ,רופיסה תיצמתו המדקהה ,׳רישה 

ויתומדקה תא םיריכזמה יגולואית ןוט ןיעמב ,לאה תליהתב ,תוארקמ ישוריפב 

ןמ םירכינ םיקלח םיארקנ םמצע םירישב .׳תראפת יריש׳ ירפס תששל לזייוו לש 

תודואה .ןהכה םולש תאמ ׳דוד רינ׳ לש זרוחמ ךשמהכ ירואיתה־ירופיסה ףצרה 

ילעב ןיב ,םוקיב הבהאה תמצע לע — םירישה ישארב תואבה ,תויביסרוקסידה 

האניקה תוארונ לע ,(״דלחב הבהא תרבג־המ תמצע־המ״) םדאה ייחבו םייחה 

,תוארקנ — ׳וכו םייחבש תויפולחה לע ,(״!תחשמ השק ,יוה י השק האנק ,יוה״) 

יקרפ תא םיחתופה ,הקירילה יעטקל רישי ךשמהכ ,ןדוקפיתו ןמוקימ תניחבמ 

ןיבל ןניב רשקה רורב הקיטאמיתהו בוציעה תניחבמ .לזייוו לש סופאב רופיסה 

לשו םילהתה ירומזמ לש םידוביעה .ןהכה ם״דא לש תיגיגחה תיידואה הקירילה 

היצאטימיא יריש ןומה ןורכזב םיררועמ ןתנוהיו לואש לע דוד תניק 

תיארקמ הריש ייוקיח לש ץובישה ןורקע) הלכשהה יררושמ לש היצאזינרדומו 

םילהת ייוקיח וצבוש ׳דוד רינ׳ב .׳תראפת יריש׳ב רבכ עבקנ תיפא תכסמ ךותב 

הרישה לש תיתלובקיתה תינבתה תא תוקחל הסינ ןהכה םולשש דועב ךא .םיבר 

תויפורטס תוינבתב ׳םיה תריש׳ תא לזייוו רביע ,הזירחמ ענמנו הפוג תיארקמה 

.הז ןיינעב םג ויתובקעב וכלה םיבר םייליכשמ םיררושמ .ינרדומ לקשמבו 

,תיטנתואה תיארקמה תנוכתמב םילהת ייוקיח םג דימעהל הסינש ,ןודרוג 

םשל היצאזינרדומ־ךותמש־יוקיחה ןורקיעל ׳לכימו דוד תבהא׳ב דמצנ51 ,לוכיבכ 

אל ,םוקמ לכמ ,הזב םג .הריציה לש תילולצימהו תינונגיסה תופיצרה לע הרימש 

לזייוו ימימ ךלהו ךשמנ וב שומישהש ,יתרוסמ ספוט לש חותיפ םושמ אלא היה 

תנשמ קלופ לאירבג תאמ ׳הנויל ןויקיק׳ ןוגכ ,ןודרוג לש ונמז תונב תוריציל דעו 
 1853.

־תויסאלקואינ תויריש תויצנבנוק לש המלש תכרעמב ,אופיא ,קבד ןודרוג 

לזידו לש וכינח ררושמכ .תיפאה תרוסמב תורושקה ולאב דחוימבו ,תויליכשמ 

הסינו תוממורה תרדהב וטייפל רחבש לודגה יארקמה אשונה ינפב דמע אוה 

ךכל הניכהש םיעצמאה תרזעב רתויב הובגה ףועמל ״רישה תב״ תא ררועל 

.ו״כ-ה״כ ימע ,הריש ,ןודרוג ל״י יבתכ לכ ,׳הדוהי ירומזמ׳ האר 51 
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,ילוברפיה שדוג ,״הרדהב הלולכ״ תיביטארוגיפ ןושל :תיסאלקואינה הקיפאה 

:ורישבו ,ושקובמ תא גישהש ןימאה ףא אוה .םיבגשנ םירוטאמלקד םיעטק 

תשק רךהב תופחנ רישה־תב יפ?כ 

(ד״פ ימע) .ושריפ רחשכ ,םתוטמ וחתפ 

,יפואילק ,תיפאה הזומה לש ןשונ־ןשיה סופוטב תויגיגחה־אלמ שומישה םצע 

.ררושמה לש הקומעה תויתרוסמה לע דיעמ ,תוינוגססה היפנכ רדהב האירממה 

,תויתועמשמ תויטס לע םידיעמה ,םירחא םיבר םינמיס הריציב םייוצמ תאז םע 

דגנ ל״כימ לש הערכהה תלבקב קר אל אוה רבודמה .תרוסמה ןמ ,תוזעונ וליפא 

שמתשה ובש הז ןוגכ ,יצחל דע טעמכ רצוקמה וחסונב וליפא)ילזייווה רוטה 

האלמ הזירח זרוחמהו עבורמה תיבה דעבו ,(׳ןושמש ייח׳ב בוקשאר דניקסיז 

תוריהבב ,ףטשב קר רבודמ אל ףא .(רומאכ ,המצעלשכ תיתייעב הערכה) 
,הירזיבא דבוכ תורמל ,הצילמה תפש העיגמ םהבש ,םיטפשמה לש המצועבו 

הבושח רתוי .ל״כימ ירישב וליפא האצמנ אלש ,״תויעבט״ל אל םא ,תולק וזיאל 

םיעצמאב קר אל הריציב הגשוהש ,סותאפה תהבגה הנודינה הניחבה ןמ 

תכמנה ידי־לע םג אלא ,(יוכו תולוברפיה ,תוננכותמ תולבקא ,תורזח) םייתרוסמ 

ירוביג לא רבודה דצמ תישגיר הקיז תריצי ,תירוטיר הקירילל הקיפא ןיב ץייחה 

תדמעהו לכ־עדויה יפאה רבודה תוכמס לש ,םיתעל ,לוטיב ,דחאכ ויארוקו רישה 

דוד תמחלמכ םייטמארד םיעוריאב ומצעב חכונה ,שגרנ דע־רפסמכ רבודה 

,יעיברה רישה האר) הווהב ויניע דגנל ועראתה וליאכ םהילע חוורמהו תיילוגב 

םירידחמ הלא לכ .(ו׳׳ס ימע ,״תעמוש ינזא גגוח ןומה לוק !סה״ :הרושב חתפנה 

.המאופל סופאה תא םיברקמו ,יביטקייבוס ,שדח ןוט ןאכל 

שומימ לש הדימ םיעבוקה ,םיירויצה רואיתה יעטק םג םיעייסמ הז בוריקל 

םינמיסה ןמ היה בחרמה לש תוישחומה־יא .הריציב בחרמה ידמימל תוינועבצו 

לזייוומ תירופיסה הרישב הטלשש ,הללכהלו הטשפהל הייטנה לש םיקהבומה 

ליעפ םרוגל השענ בחרמה לש עקרה ןיא ל׳׳כימ לש תומאופב וליפא .ךליאו 

תימינוטימ השחמה אל יאדוובו ,תיטאמארדה וא תירופיסה היצאוטיסה בוציעב 

רה שאר לע״ וא (׳תלהוק׳)״םייוורפ בהזב ןופסה ןומראב״ ןוגכ םינומיס .הלש 

(׳םירבעה רה לע השמ׳)״רבג םש דומעי המ רערעכ דומלג /םירבעה רה הז הובג 

.דיקפתו תוישחומ רסח בחרמל תוימתסו תוינללוכ תורגסמ הלא םירישב םיעבוק 

תרוסממ גרוחה ,׳יליזרבו דודיב רבכ הלגתנ הז ןיינעב וימדוקל ןודרוג ןיב לדבהה 

(״רענ וירדע העור״ םורב) עבטה קיחב םיטושפה םייחה לע הצלמהה תריש 

תשיגפ תמייקתמ ובש ,בחרמה לש תינועבצה תוחכונה תוכזב קר טעמכ 

ישוריפ ,םילמה יקחשמ תורמל ,העיקשה תעש לש ינועבצה הרואית .םירוביגה 

 [ 156]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



הרקמל םידקת ןיב 

םייומידהו רליש לש ׳לט םלהליו׳מ םיטוטיצה ,םייארקמה תומשה 
יתוגהה הנבימה ןמ ינאגרוא קלחל השענ ,םיקוחשה םייפרומופורתנאה 
לכ ,םירוביגה ינש םיאצמנ וב בצמה לש ימינוטימ יוטיבלו רישה לש יביטאראנהו 

דוד תבהא׳ב .ולש תכשמתמה תויראלופופב רישה הכז ותוכזב קר .וכרד יפל דחא 

הדירפה קרפב ןוגכ ,תירופיסה הלילעל בחרמה ןיב היצקארטניאה תרבוג ׳לכימו 

ינפמ םתיבמ דוד לש תלהובמה תילילה ותחירב רחא ,העבג רעיב לכיממ דוד לש 

:תכשוממ תולגל ותאיצי ינפלו לואש יחילש 

.חרי לע? עיקר תלכתב 

;לפשו םורמ ופסכ יצר ךילש? 

,חרוז ורוא ןיא העבג רעיבו 

:לקא והפושיו ול רתס םילא? 

םיפכ יכבסו םיתבע םיחיש 

,ותיבשה רהס־רוא ומיבג יבג?ב 

־ t v v •Is ־ • t v םירהצ שמש ורידקי םיבעכ 

.ותיש? שמש ןיע לע לפרע ףיעצו 

דגנמ תפקשנ תחא הלא ךא 

•• V V • TT;- T v ▼: ▼ I ,תבצנ הנבלה היאפע ןיב 

דגבכ הדוא ץראה טעת םש 

.תומ־תיב תולפאב תמ זןירכת תנבל 

— חישה תחת םש הפשנ ןונבג לע 

תקנאנ הנגמהו ףושעה ךב? םש 

,חיש? ןומישיב התפוס לליו 

,•תקקוש איגב לחנ תלבש ףא 

תחדנ הלפאו ליל יצחב — םש 

תרכענ חורבו הרמ שפנבו 

תחשה רא?ב תומכ הממוד 

(ב״ע ימע) .תרמוש לכימ הבוהא ילגר תא 

־ןב בקעי הליג ׳השדחה תירבעה הרישה לע התעפשהו תיסורה הרישה׳ ורקחמב 

ןמיסב דמוע ,׳לכימו דוד תבהא׳ב םירחא םיבר םיעטק ומכ ,הז עטקש ,ןורושי 

םגש ,יקסבוקו׳ז א״וו תאמ ׳סולואיא לש ולבנ׳ הדאלאבה לש הרישיה העפשהה 

,לבנה לע ותניגנב תושעל אילפמה םע יטושפ ןב ,הבוהאל ךלמ תב הפצמ הב 
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52.םתדירפ ינפל ,תוראפ־בר ןולאל תחתמ ,העבג לע ,עובקה םתשיגפ םוקמב 

לש ורישבש תיטנאמורה תירואיתה תינבתה ךותלש ,חיכוהל ןתינ ,םנמא 

תומוקמהו תוברוחה ,ןימלעה־יתב תרישמ םיבר תודוסי ןודרוג רידחה יקסבוקו׳ז 

האמה לש היינשה תיצחמה ןמ ילאטנמיטנסה ״תושיגרה רוד״ לש םיממושה 

־תעש ,הפוס ללי ,ףושני ,םיכירכת — וז הריש לש םירכומה םירזיבאה לכ .ח״יה 

שומישמ ןודרוג ענמנ הז דגנכ..יקסבוקו׳ז לש טסקטב םייוצמ םניא — תוצח 

הנבלה הלחה םילפאה תונורמקה ינפ לע״ ןוגכ םיקהבומ םייטנאמור םייומידב 

,םיחודו םינושמ ףא ילואו ידמ ״םיזעונ״ יאדווב ול וארנש ,״ןמגרא ןגמכ עונל 

חילצה תאז םע .הריציה לש יטאופה ףצרה תא רפהל ידכ םהב היה ,הרקמ לכבו 

,יטנאמורה טויפה לש הפושכה הריוואה ןמ והשמ עטקה לא איבהל ןודרוג 

טויפ םושב שחמתה אלש יפכ ירופיסה עוריאה בחרמ ןאכ שחמתמ הז תוכזבו 

קלח ןאכ הווהמ בחרמה :הזמ הלעמל .הלכשהה תרישב רתוי םדקומ ירוקמ יפא 

ךבוסה ,רעיב חריה רוא לש ורוקסוראיקה .תישונאה תירופיסה תושחרתהה ןמ 

בצמה תא םישיחממ םלוכ — הלילה תולוק ,םיתובעה םיחישה לש יוביעהו 

השיחממ תאז תמועל .לכימו דוד יסחי התע ועיגה וילאש ,יתניריבאלה ,ךבוסמה 

ןיא ילאסקודאראפ חרואב ךא — הנבלה רואב הלוכ תראומה ,תדדובה הלאה 

,לכימ לש התדימע תא — תוומ לש תודידב אקווד אלא תורהבתה תנייצמ איה 

תורפסב שקבנ םא .יודינו תושחכתה ,תודידב קר הייחב הל םייופצ ךליאו ןאכמש 

לש םינאמורב קר טעמכ ןאצמנ ףונב הזכ שומישל תוליבקמ ןמזה לש הלכשהה 
.ופאמ 

הריציה תא איצוהל ידכ היה אל ,םוקמ לכמ ,םמצעלשכ הלא םיימוקמ םישודיחב 

םיפיקמ ,םירחא םישודיחל םיפרטצמ םה לבא .תוינוגיפאה לצמ הכוראה 

,רנרב ח״י לש ותעיבק תא קידצהל ידכ וליפא ילוא םהב שיש ,רתוי םיינורקעו 

הטישמ ״ינויצולובר רבעמ״ לש םינמיס ׳לכימו דוד תבהא׳ב אקווד הליגש 

תיללכה תינבתה תוכזב אקווד הז ירה וז העיבקב קדצ שי םא 53.ונתורפסב הטישל 

רישב תילגתמ הלאב .וז תינבת המקוה הילעש תיתוגהה תיתשתהו רישה לש 

תנוכתמה דצבש ,תוארהל ןתינ .תילזייווה תיפאה תרוסמה םע תיתיזח תודדומתה 
םייתורפס םילדומ םג ׳לכימו דוד תבהא׳ב םילעופ הדגנכו תילזייווה תירישה 

,השדחה תירבעה הרישה לע התעפשהו תיסורה הרישה ,(רשקייטיק)ןורושי־ןב בקעי האר 52 

׳סולואיא לש ולבני ןיבל ׳לכימו דוד תבהא׳ ןיב רשקב ןוידב .96-95 ימע ,1955 ביבא־לת 

ןלהל תואבומה .טיבש יזוע ר״ד ידידי לש ותצעבו ויתורעהב הברה יתרזענ יקסבוקו׳ז תאמ 

ר״דל הדומ ינא .אירול םולש ר׳׳ד ידיב ןכוהש (די־בתכב)םוגרתמ ןה ׳סולואיא לש ולבנ׳מ 
.הז םוגרתמ טטצל תושרה לע אירול 

.137 ימע ,ח׳׳פרת ביבא־לת ,ז ,רנרב ח״י יבתכ לכ •,׳ג׳׳ליל הרכזא׳ ורמאמ האר 53 
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׳סולואיא לש ולבנ׳ םע ,ןייוצ רבכש ,רשקה רוריבב עיבצמ םהמ דחא לע .םירחא 

,תוימוקמה תועפשהב הניא הז רשק לש תירקיעה ותובישח .יקסבוקו׳ז תאמ 

לש םיעטקב וא תורושב רתויב תורכינ ולאשכ וליפא ,ןורושי־ןב עיבצה ןהילעש 

לש ורישב אצמ ןודרוג 54.״יקסבוקו׳זמ ילולימ םוגרת לש םשור םישוע״ה ,!ודרוג 

וינפל הדימעהש הזמ ןיטולחל הנוש יפא לדומ הנושארבו שארב יקסבוקו׳ז 

.תיסאלקואינה העפשהה ןמיסב תדמועה ,תירבעה הרישה לש תיפאה תרוסמה 

לע םיססובמ ,םייודב יתלב ,ונייה) םיירוטסיה םייפא םיפצר הסרג וז תרוסמ 

,ונייה .תיפארגויב תינבת ךותב םישבגתמה ,(ארקמב תואבומ ןהש יפכ ,תודבועה 

תיתד־תימואל תוחילש הדקפוה ודיבש ,רוביג לש וייח רופיסכ שרפנ יפאה רישה 

(וטסירא לש ותרהזאל דוגינב)ןאכ תשמשמה איה המלשה היפארגויבה .הדבכנ 

שארב ורישב ״תוקחל״ ןיינועמ ררושמהש םושמ ,סופאה לש תידוסיה תרגסמכ 

הידגארטבו סופאב עבות וטסיראש ,דועב)״תודימ״ אלא ״הלילע״ אל הנושארבו 

אוה רוביגה לש םלשה םייחה ךלהמ .(הנושארבו שארב הלילע לש יוקיח 
תיתשתל לעמ אשנתהש ,הלעמה םדאכ ותומד שוריפל המגדהו רבסה שמשמה 

.הלענ תירסומ־תינחור הגרדמל הגרדהב עיגהו םייחה לש תיגולויבה־תימויקה 

דחא דצמ שיחממ אוהש םושמ ,הנודינה הניחבה ןמ דחוימב בושח הדילה רואית 

תא טילבמ אוה ינשה דצה ןמו רוביגה ייח לש ילאוסקסה־ירמוחה רוקמה תא 

םה םיבחרה םהיפצרב רוביגה ייח ,םוקמ לכמ .תיתד תוחילשל ןטבמ ותדעוה 
לש ולבנ׳ .םהבש תמייוסמו תחא השרפ וזיא אלו ,סופאה לש ירופיסה רמוחה 

המאופב רישה תא םיראתמ ילוא ונייה םויה)הכורא תיתורפס הדאלאב ,׳סולואיא 

תישארבו ח״יה האמה ףוסב תיפוריאה הרישב חוור היהש גוסמ ,(תיטסידאלאב 

ןוגכ ,רליש ךירדירפ לש העפשהה־תובר תודאלאבה ,לשמל ,האר) ט״יה האמה 

יפארגויבה יפאה םגדה תמועל הדימעה ,(׳סוקיביא לש םירוגעה׳ו ׳רדנאילו וריה׳ 

־םייתשב תרסמנה ,תחא םייח תשרפב דקמתמה ,רצק לרוג־רופיס לש דגונמ םגד 
לש התומו םתדירפ לילב םיבהואה לש תשגרנה השיגפה :תוסוחד תוניצס שולש 

ותונגנתה יפ לע אלפ חרואב הל עדונש ,םיקחרמב הבוהא תומ תובקעב הרוביגה 

טוריפהו יפאה רבודה לש קוחירה תמועל .ןולאה יפנעב יולת וריאשהש ,ולבנ לש 
תמועל .שגרנה גולאידה תא הדאלאבה הדימעמ רשפאמ אוהש ירואיתה 

ותוקיבד תמועל .םייודב םירוביג איה הדימעמ ,סופאה לש םיירוטסיהה םירוביגה 

תא וילאמ ןבומ חרואב איה הלעמ ,השעמה רופיס לש ילאנויצאר שוריפב 
ותוזכרתהו ולש תיתדה תוימיטפואה תמועל .יעבט־לעהו יגאמה טנמלאה 

ךרעהש ,ירמגל ישיא םלוע איה הדימעמ ,רוביגה לש ימואלה־ירוביצה דיקפתב 

.91 ימע ,(52 הרעה ,ליעל)ןורושי־ןב ׳י 54 
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ןיבל הז ךרע ןיב יגארטה דוגינה תא השיגדמו ,תוומ־דע הבהא אוה ובש ןוילעה 

שממתהל הלוכי הבהאה ןיא יקסבוקו׳ז לש ורישב)יתרבחה — םדאה לש ולרוג 

״בחרה ןמזה״ תשיפת תמועל .ימויקהו (השאהו רבגה ןיב ידמעמה לדבהה םושמ 

בחרמו בוצקו רצק ןמז הדאלאבה הדימעמ סופאה לש הנתשמהו לודגה בחרמהו 

םוקמבו ,דיחיה הבהאה ליל טלבתמ יפארגויבה ףצרה םוקמב .ןועטו ךומס 

לעש תוראפה־בר ןולאה וא ךובסה שרוחה טלבתמ םירצמ וא לארשי־ץ־וא יבחרמ 
.גלפה תודג 

דימעה יטסידאלאבה לדומהש ,םיטנמלאה ןמ קלח קר ,ןבומכ ,לטנ ןודרוג 
בלוש לכימו דוד לש ילרוגה הדירפה רופיס .םיירוטסיה וראשנ וירוביג .ושומישל 

םג אלא תיילוגב דוד תמחלמ רואיתל קר אל םוקמ שי ובש ,ךורא ירופיס ףצרב 

יגארטה רופיסה .ארקמב רפוסמה יפ לע תורחא תובר תוירוטסיה תויוחתפתהל 

לש החלצהה רופיס ידי־לע תרכינ הדימב ןזאתמ השממתה אלש הבהאה רבד לע 

.ינודא תא תעדל וילהת ירומזמב עיגמה ררושמה לשו לארשי תוכלמ םיקמ ךלמה 

רופיסה יפ לע סולואיא לש ולבנל דוד לש ורוניכ תלבקה) יגאמה טנמלאה 

ןורחאה רישל קחדנ (הלילה חורב וילאמ ןגנמה דוד רוניכ רבד לע ישרדמה 
חורב תיתד־תילאנויצאר תונשרפל ולוכ רופיסה בחרמ תא ריתומו סופאבש 

,יקסבוקו׳ז לש הדאלאבה ןמ רתויו העבש יפ ךורא םג ןודרוג לש וריש לזייוו 

םיעטקב המ־תדימב קר תרכינה ,תיטסידאלאבה תוסיחדה וב תגגופתמ אליממו 

טילבה תאז םע .םיבהואה לש םתדירפ רואיתב ,יעיבשה רישב ןוגכ ,םידחא 

תומכסוממ ותשירפ תא ,׳לכימו דוד תבהא׳ ,וריש לש תרתוכה םצעב ןודרוג 
רישה תרתוכ .םירחא םילדומ רבעל ותייטס תאו תיפאה תרוסמה לש דוסיה 

לש השמל דוגינב .וב דיחיו דדוב יזכרמ רוביג היהי אל דודש ,לשמל ,תעבוק 

דיקפתה תא קלחי אוה ,ןהכה םולש לש דודל וא בוקשאר לש ןושמשל ,לזייוו 
אלו ,׳לכימו דוד תבהא׳ב רבודמ ירה .השא תומד ,תפסונ תומד םע ישארה 

אקווד איה הבהאב תימאנידה תומדהש ,הלגי רישה ,אברדא .לכימל דוד תבהאב 

תיזכרמה תומדל רבד לש ופוסב איה השעית ךכ םושמו .לכימ לש התומד 

תמאות איה ךא ,ילזייווה סופאב תירשפא יתלב איה וזכ תוחתפתה .הריציב 

תב הרענה ,הנאוונימ לש התומד תטלוב ובש ,יטסידאלאבה לדומה תא ןיטולחל 

תריזמ ןאכ םלענ סוינימרא ירהש ,רמזה סוינימרא לש וזמ רתוי ךורע ןיאל ,ךלמה 

לש התבהא אשומכ קר הב חכונ תויהל ךישממ אוהו הריציה עצמאב רישה 
.הנאוונימ 

אשונה לעכ הבהאה לע שוריפב העיבצמ ןודרוג לש וריש תרתוכ :הזמ הלעמל 

לכב תשממתמ ךכמ תעמתשמה הזרכהה ןיא םא םג .רישה לש ייגשומה אשונה 

דוד לש וכרד תייוותה אל :ורקיע לע הדימעמ איה ןיידע ,רישבש טרפו טרפ 
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לש תיקלח וא האלמ המשגהכ ותגצה וא ,תיתדהו תימואלה ותוחילש יולימל 

תמייוסמ הבהא :וייחב הבהאה לש המוקמ ףושיח אלא ,ירסומה םדאה לאדיא 

רבג לש םתבהא .תללכומה תילאסרבינואה ״הבהאה״ קר אל ,תמייוסמ השאל 

םירחאה םיכרעה לכו ,רישה לש ורקיע איה — קהבומ ישיא ךרע — השאו 

,תיתד הנומא ,(תיילוג לע דוד ןוחצנ)תימואל העושת ,הרובג :הרואל וב םינודינ 

יפ לע ןאכ תוגצומ ןלוכ — הנידמה תגהנה ,תירוביצה הבוחה ,הקיסומהו הרישה 

דוד לש הרישהו הקיסומה .הבהאה רופיס תוחתפתהב יבויחה וא ילילשה ןדיקפת 

תא רשפאל םיאב תיילוג לע ונוחצנו ותרובג :התוא תוררועמו הבהאה ןמ תועבונ 

םיכרעכ םילגתמ תירוביצה הבוחהו הנידמה ןיינב ,הכולמה .לכימ םע ויאושינ 

תא הנממ םילטונהו הבהאה תוטעמתהל םיאיבמה ,םילושכמב ףא וא םידגונמ 

.הרוהטה הבהאה לש םינוירטירקה יפ לע הבר הדימב ןחבנ ירסומה םויקה .החוכ 

תונמאנה ןמ תבייחתמ איה יכ ףא ,לכימל סחיב דוד לש ותוננטצה תגצה ןאכמ 

התדמתה וליאו ,(״ןבאל רשבמ״ ךפהנ ובבל)ירסומ יוקילכ ,היכרצלו הכלממל 

לש תפדועה ותדהא תא קידצתו תירסומה התונוילע לע דיעת התבהאב לכימ לש 

לכ .(״עורי יריש ךל יבל שחרי ךל /תראפת תריפצו הדובכה לכימ״)הילא רבודה 

אל ל״כימ לש תומאופב וליפא .םדקומה יליכשמה סופאב תעדה לע הלעי אל הז 

אלא ונניא ׳המלש׳)רישה לש ידעלב יאדיאו יטאמית ריצכ הבהאה תדמעה ןכתית 

קר תגצומ ריעצה המלש תבהא .ינשה ופגא אוה ׳תלהוק׳ש ,הנבימב דחא ףגא 
םתוהמ םצע יפ לע םדאה ייח הל םיניכמש ,תוזית־יטנאה תמועל הזיתכ 

חוככ הבהאב ריכהל םייושע םהימודו בוקשאר ,ןהכה םולש ,לזייוו .(תימויקה 

ועבט ול ןמוטש ,ינשוח חפכ ,ךפיהל ,וא ,רוביגה ייחב תינחור המצוע לעב 

,ילאודיווידניא ישונא ךרע הבהאה תויה םצעב ,תאז םע .ירמוחה ישונאה 

הווהמ אוה ןיא יכ םא)ולש תויביטקלוקה תויונמאנה ןמ דיחיה תא עיקפמה 

תבהאל תימונוטוא תישונא הליבקמ ןיעמ וליפא דימעמהו (ןהל דוגינ חרכהב 

,תאז תמועל .יתדה־יטסילארומה סופאב יזכרמ דיקפת יוליממ העונמ יהירה ,לאה 

־יתלבה תישיאה תיתשתה לע אקווד יטסידאלאבה לדומה דמוע ,רומאכ 

.הבהאה לש תיביטקלוק־יטנאה וליפאו תיביטקלוק 

לדומהש ,ךכ לע דמלמ ׳לכימו דוד תבהא׳ב הבהאה אשונ בוציע אקווד םלוא 

ורישב ןודרוג תא ושמישש הזיחאה תודוקנמ תחא אלא היה אל יטסידאלאבה 

בוציע ירהש :םהבש ירקיעה אל ףא ילואו ,תילזייווה תרוסמה םע תודדומתהב 

תוחפ אל ,יקסבוקו׳ז לש הדאלאבב ררושמה אצמש ,םגדה ןמ ןאכ הטוס הז אשונ 

לש ולבנ׳ב .םיילזייווה םיסופאב אוצמל היה לוכיש םגדה ןמ הטוס אוהשמ 

תדמעומ רחא ךרע לכ ינפ לע ךרעכ הבהאה לש תטלחומה תופידעה ןיא ׳סולואיא 

לש ינחורה קפואל רבעמ היוצמ הזכ קפס לש תורשפאה .תחא םעפ ףא קפסב 

[ !61 נ 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןורימ ןד 

־דח חרואב םירבדה תישארב ןאכ תעבוק הנאוונימ .תיטנאמורה הדאלאבה 
יתוכלמ לילכ ,ירז איה — הבהאה ?סחי םור יל המ ?תראפת יל המ״ :יעמשמ 

ןיב תויתרבחה תוציחמה תמחמ ,ירשפא הבהאה לש השומימ ןיא וליפא .״םרה 

,טבמבו הבשחמב״ הבהאה לש ימינפה הנוטלש חטבומ ירה ,הבוהאהו בהואה 

דוד תבהא׳ב לכימ יפב םג םימשומ שממ הלא םירבד ,םנמא .״םייחבו בלב 

םניא דוד לש ודמעמ לפשו יתוכלמה הדמעמ םור יכ תנעוט איה ףא .׳לכימו 

תוחוכל ןיאש ,תימינפ תוכלמ הניה ,הבהאה ,וז יכו ,םתבהא לע עיפשהל םילוכי 

,םדא בבלב אל /,תררוש ךא וגב ףולח ןב די ןה״)הב הטילש םילכנתמ םיינוציח 

לכ לא זובת ,דיא לכ לא געלת /תשחור ךשפנ ןמוא תבהא קר םא — חורו ןויערב 

תא הבוהאה לש הלא הירבד םיעבוק יקסבוקו׳ז לש ורישב לבא .(ג״ע ימע ,״רבש 

הדמע קר םה םיגציימ ןודרוג לש ורישב וליאו ,ולוכ רישה לש תיאדיאה תרגסמה 

,דוע אלו :הבהאה אשונל סחיב יוטיב ידיל ןאכ תואבה תוברה תודמעה ןמ תחא 

הקיסמש ולאמ ירמגל תונוש תונקסמ הירבדמ ןאכ הקיסמ המצע לכימש אלא 

וב שי לבא ,ומצע ינפב םייק ישיא ךרע םנמא איה ,הירבדל ,הבהאה .הנאוונימ 

.ימואלה־יביטקלוקה םוחתב אקווד תוברועמלו הלועפל בהואה תא איבהל ידכ 

המחלמל הרעש תדרלו ברח רוגחל ,םחולל ררושממ ךפהיל דודל רשפאת איה 

,(ד״ס ימע)״ץרקו םחל רוביג ךדוה יהיו /תשק דמלו לבנו רוניכ בוזע״ .םיתשלפב 

.יקסבוקו׳ז לש רישה ימוחתב תירשפא־יתלב התיהש האירק — דודל איה תארוק 

הילאש ,תימואלה־תירוביצה תוברועמהש ,התווהל לכימ תדמול ןמזה ךשמב 

איה השאל התאשל לכויו היבא רצחב דמעמ ול הנקיש ידכ ריעצה דוד תא החליש 

דימעי תאזה תוחכפתהה תעב םג לבא .הנממ וקוחירל רבד לש ופוסב האיבמה םג 

אוה .רישה ךותב םייחב ןוילע ןווכמ חוככ הבהאה דגנו דעב ןוידה תא ררושמה 

אלו ,הל תודגונמ םג וא הל תוליבקמ ,תורחא תויווה הבהאה אשונ תרזעב ריאי 

הבהא לע הדאלאב בתכ יקסבוקו׳ז ,הרצקב .דבלב הבו הב וינייעמ לכ תא זכרי 

תא םגו החוכ תא הלגמה הבהא לע ריש בתכ ןודרוג וליאו ,תווממ־הזעו תיגארט 

הז לדבה .םיימואלהו םייתרבחה םייחה לש הבחרה תכרעמה ךותב התשלוח 

.ןודרוג לש ויניעל דמעש ,הדאלאבה ןמ רתוי יזכרמ ,רחא לדומל זמרמ 

אוה ףאש ,׳לכימו דוד תבהא׳ב ןמזה דמימ לש חותיפה םג עיבצמ הז לדומ לע 

ןאכ קתינ ןכא ןודרוג .דחאכ הדאלאבה לש הזמו סופאה לש םילדומה ןמ הטוס 

אלא דוד לש וייח לכב אל רישב קסוע אוה .יפארגויבה ףצרה לש תינבתה ןמ 

םע ויסחיב ףיקע וא רישי חרואב תורושקה ,םכותמ תומייוסמו תודחא תוישרפב 

,דח ךותיח השעמב םלשה יפארגויבה ףצרה ןמ אוה רקוע ולא תא .לכימ 

תיגולונורכה הניחבה ןמ הזמ הז םיקחורמ םיעטק לש םפוריצ תא רשפאמה 

אוה .תוכורא הדירפ תונש רחא לכימ םע וירשק תא שדחמ דוד ןכש ,תחא תכסמל 
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אלל — הז לצא הז — ותנקזב דוד תאו ותוריעצב דוד תא רישב ונינפל הלעמ 

לא הרזחה ןמ םג שי םיקוחרה לש הז ףוריצב ,םנמוא .םייתוניבש תוילוחה יולימ 

ןאכ שישמ רתוי לבא .תלהוק /המלש ,ןנואתמה /ררושמה לש יתרוסמה םגדה 

רוקממ םיבואשה ,םייפא־םיינבימ תונורקעב שומיש ןאכ שי הז םגד לא הרזח 

תריצי לע דימת תססובמ ופאמ לש ןאמורה תחסונ ירה .ןאמורה ןמ ,ירמגל רחא 

הבהא׳)תוחפ וא (׳ןורמוש תמשא׳) רתוי םיכורא ,ןמז ירעפ תועצמאב תוחיתמ 

םע התושגנתהב הבהאה תניחב לע תססובמ איהש םשכ ,ירופיסה ףצרב (׳ןויצ 
.םואלו הרבח ייח לש הבחר תכרעמ לע םיעיפשמה ,םייביטאמרונ םיכרע 

תירקיעה דוגינה תדוקנכ ןאכ שמשמ ןאמורה לש לדומהש ,ןיחבהל השק אל 
התוא גפוס אלא הדאלאבה לש התעפשה תא לטבמ וניא אוה .תיפאה תרוסמל 

לא יתדה־יביטקלוקה םלועה ןמ יפאה ףצרה לש זכרמה קתענ ויפ לע םג .וברקל 

— םיריצ ינש ביבס הז ףצר לש ותיווט תא בייחמ אוה םג .ישגרה־ישיאה םלועה 

לעמ הלעמו ומכשמ אשנתמה יאמגודה רוביגה ביבס קר אלו — הרוביגו רוביג 

הבוהאל אקווד הנימב תדחוימ המצוע קינעמ אוה םג .תורחאה תויומדה לכל 

וחסונב ,אוה םגו ,רתויב יינקסמהו רוהטה החסונב הבהאה תא תגציימה ,(רמת) 
הכורכה תירופיסה תכרעמב תיפארגויבה תינבתה תפלחה בייחמ ״יסנאמור״ה 

קודה רשק שיש ,דימ ונל ררבתמ ,ךכ לע תעדה תא םינתונ ונאשכ .הבהא רופיסב 

םינש שולש ׳ןויצ תבהא׳ תעפוה ןיבל 1856 תנשב ׳לכימו דוד׳ תעפוה ןיב רתויב 

אחרוא־בגא רבכ וריעה ״העפשה״ לש רשק תרותב הז רשק לע .ןכל םדוק 

ול ץמיא דציכ תוארל השק אל ,ןכא ".ןמכיפ בקעי רקיעבו ,םידחא םירקבמ 

קר ,םנמא)תרשפאמה ,יארקמ עקר תלעב הבהא תשרפ ,ופאמ תובקעב ,ןודרוג 

,העורה .ךלמה רצחמ םיעוש־תב םע םחל תיבמ העור תשגפה (ןושארה הקלחב 

(ךלמה ,הז הרקמב)ליצאה תיב לא אבומ אוה .ררושמ םג אוה ,ופאמ לצא ומכ 

העורהש העשמ רתוי השק השענ הז דמעמ .חונ אלו יעמשמ־וד וב ודמעמו 

תא העורה הנוק ,ופאמ לצא ומכ .וקיחל הבהא הבישמ וזו ליצאה תבב בהאתמ 

הרענה אקווד הלגתמ ןכ ומכ .ותניגנו ותריש תוכזב היפהפיה הרענה לש הבל 

םיריעצה םיבהואה לש םרשוא עטקנ ,ופאמ לצא ומכ .הבהאב יביטקאה םרוגכ 

יתלילעה ןוימדה םייתסמ וז הדוקנב קר .בהואה לש תולגו הדירפ ידי לע 

תא ררועמה רישה ןוגכ ,תוימוקמ עגמ תודוקנ ףיסוהל שי וילאש ,קהבומה 

לש התבהא תא ררועמה ,ןונמא לש וריש לע היצאיראוו אוהש ,לכימ לש התבהא 

לש הרורבה הקיזה .יוכו ,הבוהאל םיחרפ רז תעצהב אוה םייתסמ והומכו ,רמת 

״העפשה״כ אל ,ןפוא לכב ,ונתניחבמ הבושח ופאמ לש ןאמורל ןודרוג לש וריש 

.ט״יר-ח״יר ימע ,הרושב ישנא 55 
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תיטאופ־תירנא׳ז תועמשמ תלעב העפות לש היצאקידניאכ אלא ,אדירג תיתורפס 

ךות לא שדחמ ותוא ״לכעל״ אלא ופאמ תא תוקחל אל שקיב ןודרוג .הבחר 

סופאה לש דוסיה תומכסוממ המכ לש הזל דגונמה ןוויכב ותונפב .הרישה 

ותויחהל ,ךפיהל ,אלא ,תורפסה תלחנמ הז סופא שרגל שקיב אל אוה ,יליכשמה 

םע סופאה תשגפה ידי־לע גישהל רמא ןונעירה תא .ןונעירו יוניש תועצמאב 

רתח דוחייב .ןאמורהו הדאלאבה :םיננערו םישדח ,םירחא םייפא םילדומ 

ריזחהל שקיב אוה :תורחא םילמב .ןאמורה ןיבל סופאה ןיב יריש שגפמ תריציל 

םינש תרופיסב עיפוהש ינשדחהו לודגה גירחה תא תירופיסה הרישה קיח לא 

ותנווכל .ןושארה ירבעה הזורפה ןאמור לש רואל ותאצוה םע ןכל םדוק תורופס 

.׳לכימו דוד תבהא׳ל קינעהש ,יתרגיש־יתלבה ירנא׳זה יוניכב רורב יוטיב ןתנ וז 

ןויצ לכ וא ״םירוביג ריש״ ,״יידגה ריש״ ,״ירופיס ריש״כ ותריצי תא ןייצ אל אוה 

.״תודידי ריש״כ אקווד אלא ,ונמז ינב לעו וילע לבוקמ היהש סופאה לש רחא 

שמישש ,״םיבהא רופיס״ חנומל תיריש הליבקמ עובקל אב הז חנומש ,רורב 

תתוא ררושמה .ןאמורה תא ןייצמה ,ינכטה חנומכ ׳ןויצ תבהא׳ תעפוהמ 

לש רוביח ,ןאמורה לש תיריש החסונ היה וליאכ ורישב אורקל םהילעש ,ויארוקל 

הרוצב םהל תתוא ףא אוה .ופאמו לזייוו לש ,״םיבהאה רופיס״ו ״םירוביגה ריש״ 

תעקושה תירישה תרוסמה לש ףפורתמה הפוגל םייח םירזהל ותנווכ רבד לע וז 

,קדצ רנרב .לוסיחב הילע םייאמה ,ריעצהו שדחה הרחתמה לש ופוג ךותמ אקווד 

ויוהיזב קייד ףאו ,״ינויצולובר רבעמ״ ׳לכימו דוד תבהא׳ב אצמשכ ,אופיא 

האר אוה ,םנמא 56.״ןאמור לש רוביגכ״ רישב דוד תגצה םע ותוא ךרכש העשב 

,״ש״הע ךלמה דוד תודוא לע תובשחמה ךלהמ״ל סחיב רקיעב שודיח וז הגצהב 
סחיב םג לבא .ידומלת םכחכ דוד לש ינברה־ישרדמה יומידל סחיב ,רמולכ 

ןודרוג לש בהואה דוד היה ,ןהכה םולש ידי־לע בצועש יפכ ,דוד לש יומידל 

םירוענה חוכב הז רוויח יומיד תויחהל הסינ ןודרוג ןכש ,ינכפהמ שודיח תניחבב 

.׳ןויצ תבהא׳מ ןונמא לש 

[ח] 

לש ורקיעב הפי הלע אל ןודרוג לש ונויסנש ,םוקמ לכמ ,עובקל אוה חרכהה ןמ 

חותינו ,םישדוחמ םייחל תלגוסמ התיה אל תויחהל הסינש תרוסמה .רבד 

לש ןיינעמ טנמירפסקא תקזחב ראשיהל ןודינ הב השעש זעונה הלתשהה 
םישודיחה תורמל .שממ לש תיריש הריצי רשאמ רתוי ,תיתורפס היגרוריכ 

לש םיקחשמה םייצחלמב תופל הז ורישב ןודרוג ראשנ ,שדיחש םיגילפמה 

.137 ימע ,ז ,רתב ח״י יבתכ לכ 56 
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רוצי ,יתורפס דירביה תריציל ואיבה םישודיחה .חלכה הילע דבאש תרוסמ 

אל ןה ךא ,תויטתסא־תוינחור תוכרעמ יתש וא תוטיש יתש וב ושגפנש ,ןיאצח 

הלפנ ובש ,ירוטסיה ברק הדשל הריציה תא הכפה ןתשיגפו ןהיניב ומילשה 

הז ברק לומ דמוע ,םוקמ לכמ ,יתורפסה ןוירוטסיהה .ללח תיתורפסה תויחה 

תוחתפתהב ושמישש ,תוטישה יתש ויניע דגנל תושגנתמ ןאכ .ןיינע־אלמו ךורד 

יקסבוחינרשטו קילאיב דעו לזייוומ ,ט״יה האמב תירבעה תיפאה הרישה 

תושגנתהה לש התוהמ תנבהו ,ברקב ופתתשהש תוחוכה תרכה .םכרד תישארב 

ונל הארנה רוזיאב רוחאל תוננובתה תבייחמ איה וליפא ,ול איה תיחרכה ,םהיניב 

.יתורפס ןיינעמ ןיטולחל קיר םויה 

ןוממישה תילכתכ םיכירעמלו םיארוקל ילזייווה סופאה הארנ םינש האמכ הז 

וב ארקי ןדקשה יתורפסה ןוירוטסיהה קרו ןיטולחל אירק יתלב אוה .תויחטשהו 

גיצהש ,קילאיב נ״ח לש תינלטקה ותכרעה םע ובלב םיכסמ אוהשכ ,ותומילשב 

ילב זרוחו ךלוה אוה — הבורמ חטש לע״ :ךכ ולש ׳תראפת יריש׳ תאו לזייוו תא 

רפוסמה רבד־לע ןכות־ישולקו םיינוטונומ ,םילוקש םיזורח הז רחא הזב קספה 

תוארקמ ירואבש ,יצילמ שורד םש שי רופיס םש שישמ רתויו — שמוחב רבכ 

לכ ינפל .רכז ןיא רויצה חוכלו ןמיס ןיא הקומע השגרהל .בגא־ךרד וב םיעלבומ 

־ודיספ ,תיחטש ,תימימ שפנ־תוכפתשה םשל תדחוימ הרוצב הריש קרפ אב ןיינע 

שארמ הדעונש ,הלומרופ יפ לע להנתמ רישה וליאכ ,הארנ 57.״...תילביב 

רוביג לש וייח רופיס ,רומאכ ,ונל רפסמ ררושמה .תוינוטונומו םומעיש חיטבהל 

ענמנ ףא אוה .ארקמב רפוסמה לע רבד ףיסוהל ומצעל ריתמ וניא טעמכו יארקמ 

ךרדב ,לבקמ אלא ,העיתפמו השדח ךרדב ארקמב תורפוסמה תודבועה רושיקמ 

רמוחה לש ותולד לע .יארקמה רפסמה ידי־לע עצומה םירבדה רשקה תא ,ללכ 

םירוביגה יפב םשומה ,ינרסומו ינשרפ ןויד לש השודג הנמב הצפמ אוה ירופיסה 

לכ לע ןווכתמב וליאכ חסופ הז ןוידו ,ירישה רבודה יפמ תורישי עמשומה וא 

אוה םצעב .תראותמה תיארקמה תוישיאה יכבנל תיתימא הרידח לש תונמדזה 

אוה ,רמולכ .רכומה יארקמה רופיסה לש תכל־תקיחרמ היצאזילאוטפצנוקל ןווכמ 

.םייגולואיתו םיילארומ םיגשומ לש תטשפומ תכרעמ רופיסה ךותמ חתפמ 

אלו ,היצאזילאוטפצנוקלו הטשפהל ןה םג תונווכמ ולש תויגולוכיספה תונחבאה 

לש ותפש .םיידוחי םיאנתב ןותנה ,םייוסמ םדא לש תיפיצפס תוגהנתה תראהל 

בינה םוחתב ראשיהל הילע ןכש ,ןווכתמב — הדודר םג ךא ״ההובג״ ררושמה 

תא ידמ טילביש ,יטרקניסוידיא ישיא בינב ןכתסהל הל רוסאו יללכה יטויפה 
לכבו דימת .התעדב תבשוימ ,הנותמ ,תיניצר איה .ירישה רבודה לש ותוישיא 

.327 ימע ,םיזונג םיבתכ ,׳לזיו ץריה ילתפנ ירי ,קילאיב נ״זו האר 57 
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תופדעומ תורוגיפה .יביטארוגיפ וא יריבחת סחוד תרסחו ״הריהב״ איה ריחמ 

תופיקשה תא תונכסמ ןה ןיא וז הרוצב ירהש ,רתוי תולבוקמו תוקוחש ןהש לככ 

רופיסב תואבומה תודבועה לע תישגר ביגמ רבודה .טסקטה לש ״תויללכ״ה תאו 

,םידבכ םיידוא םיריש — וז הבוגת םשל תוצקומה תודחוימה תוקלחב קר 

הבוגתה ,וייח ילוטלטב רוביגה לש ותדימעמ תולעפתהבו לאה תליהתב םיקסועה 

ןמז ירשקהמ םיררחושמ ,םייללכ םיילאסרבינוא םיגשומב ןאכ תעבומ תישגרה 

תונושארה לע תרזוג םיירופיסה םיפצרה ןמ תוירילה תוביטחה תדרפה .םוקמו 
.תישגר תוחיחצ — םינורחאה לעו תוילוברפיהו תוימתס 

תא וידימלתו לזייוו לש םיסופאה ובאש ןכיהמ לואשל אלש ,אופיא ,רשפא יא 

םישימחמ רתוי ךשמב ונתורפסב יתפומ־יביטאמרונ דמעמ םהל הנקהש ,םחוכ 

תונשב דוע .םיליכשמ םיארוק לש תורוד המכו המכ לע ״םמסיק״ תא ךפשו הנש 

םהשכ הלכשהל םיאצויה רודה יריעצ תא (׳עובצ טיע׳ב)ופאמ ראית םישימחה 

םילעפתמו רתסב די לא דימ רפסה תא םיריבעמ ,׳תראפת יריש׳ב ״םיעתשמ״ 

םושמ תולעפתה וררוע לזייוו לש ויזורח :וז העפותל רבסה ןתנ קילאיב 50.ונממ 

:אסיג ךדיאמ םהלש ינאמוהה ןכותה םושמו אסיג־דחמ םהלש ףטשהו תופיקשה 

םיבותכ ויה תאז םעו ״םהיארוק תגשהמ הברה םיקומעו םיהובג״ ויה אל םה 

ןויגהה ןמ םהב שיש תוכפתשה ירבד״ םהב ויהו תשדוחמה םיאיבנה תפשב 

והירה ,תמאה ןמ וב שי וליפא ;קפסמ ונניא הז רבסה ךא 59.״תונמוהה חורמו 

.הנחבא־דודיחו הבחרה ןועט 

םיאצומ ונא ׳דוד רינ׳ב םג וא ׳תראפת יריש׳ב ינייפוא קרפ םיחתנמ ונאש העשב 

תכרעמ ,טוריפ לש תרחא וא וז הדימב רזחושמה ,יארקמה רופיסה דבלמ וב 

־,טסילארומ :םינוש תודוסי השולש הב םיטלבתמש ,שורדו ןויד לש תפעוסמ 

ןאכ שמשמ ״הרוגיפ״ גשומה .״יביטארוגיפ״ דוסי ןכו ,יגולואית ,יגולוכיספ 

ךאבראוא ךירא ידיב וניתורודל שדחמ רדגוהו הייחוהש ,ןשיה ירוטירה ונבומב 

רופיסה תא םיוולמה ,היגולאנא וא םידקתכ ונייה 60;״הרוגיפ״ עודיה ורמאמב 

לש ״הרוגיפ״כ קחצי תדיקע) השודק הירוטסיה לש ףצר ךותב ותוא םיעבוקו 

תוערואממ ערואמ לכל שגינ ררושמה ,תורחא םילמב .(לשמל ,ושי תבילצ 

םישחמומ־םייביטאוטיס םייח ול קינעהל ידכ אל הלעמ אוהש יארקמה רופיסה 

ןנובתמ אוה ,תישאר .אצומ תודוקנ שולשמ ותוא ריבסהלו שורדל ידכ אלא 

.םייטסינאמוה־םיירסומ הדימ־ינק יפ־לע הנחובו המצעלשכ תישונאה תוליעפב 

.340 ימע ,ט״צרת ביבא־לת ,ופאמ םהרבא יבתכ לכ .׳עובצ טיע׳ לש ג קלחב ז קרפ האר 58 
.328 ימע ,םיזונג םיבתכ ,קילאיב 59 

 Erich Auerbach, 'Figura', Scenes from the Drama of European Literature, New York 60

 1959, pp. 11-76
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ךירדהל םיבייחה ,םיכרעו םיגשומ תכסמ לש התרדגהל עיגמ אוה וז הניחב ךותמ 

,תיהולאה הנווכה התיה המ ומצע לאוש אוה ,תינש .תישונאה תוגהנתהה תא 

התוא ובייחש תוביסנב ,וז תוליעפב ףיקע וא רישי חרואב התלגתנש 
תוערואמה תרשרש לכש ,החנהה לע תססובמ הלוכ הריציה .היתואצותבו 

,יהולא ןוצר ידי לע תכרדומו תנווכמ ,תחא תכרעמ אלא הנניא הב םיראותמה 
תויונווכתהל רבעמו לעמ — לכב הלגתמהו תויגולוטאכסא תורטמל רתוחה 

תא תראותמה תוליעפל עבוק אוה ,תישילש .םיישונאה םירוביגה לש העדותלו 

תועמשמ וז תוליעפל קינעמה ,שודק רופיס לש םואוניטנוק ךותב תואנה המוקמ 

הנשיה הריתסה תופוכת הלגתמ םינושארה ןוידה ינוויכ ינש ןיב .תילאסרבינוא 

״דיבכה״ םא) תיהולאה הנווכהו העידיה ןיבל תישפוחה הריחבה ןיב הנשונה 
ליח תדמשה תאו םירצמ תאיצי תא בסהל ידכ הנווכב הערפ בל תא םיהולא 

,ויאטחלו ותועשרל תירסומ הניחבמ יארחא תויהל הערפ לוכי דציכ ,םירצמה 

תא קידצהל רשפא התועצמאב קרו ול הנתינש תישפוחה הריחבה התיה המו 

ןהב הזכרתהו שרדמה ימימ ולא תולאשב הטבלתה תיתדה הבשחמה .(?ותשינע 

תופוכת ךלוה ״ינרדומ״ה ררושמהו ,םייניבה־ימי לש םיפוסוליפה יבתכב 

״יטויפ״ ןורתפ ןיעמ והשמל עיגמ אוה ,תאז םע .היצוריתב שמתשמו היתובקעב 

תוימיטיגל ןתמ תועצמאב ,ונייה ,יביטארוגיפה דוסיה תועצמאב קר היעבה לש 

,לשמל ,ךכ .היגולאנאהו םידקתה לש םחוכמ תיתייעב תוליעפל תירסומו תיתד 

.השמ ידיב ירצמה חצר תשרפ (׳תראפת יריש׳בש ישילשה רישב) הנודינ 

האייחה לש ןויסנ לכ אללו תורופס םילמב תרכזומ המצע תיסיפה תושחרתהה 
השמ לש והשעמל םיעינמה לע רובידה תא ררושמה ביחרמ תאז תמועל .תירואית 

.חצרה השעמ רחאל ומצע ןיבל וניב ,לוכיבכ ,םייקמ אוהש ,ירסומה ןוידה לעו 

וכרד ךשמה תניחבמ ןה — הז השעמב תיהולאה תונווכתהה תייעב םג הנודינ 

,ךלמה ןומראב וייחמ תיפוס ותוא רוקעי חצרה)ותוחילש יולימ רבעל השמ לש 
םע תא איצוהל ותוא חלשיו הנסב םיהולא ול הלגתי םש .הרבדמה ותוא חירבי 

.חצרה השעמ םצע לש תיהולאה הקדצהה תניחבמ ןהו ,(םידבע תיבמ לארשי 

וניא ,תישרדמ תפסות םוש ומצע רופיסב בלשל ללכ ךרדב ןכומ וניאש ,לזייו 

השעמ תא קידצמ אוה .יתוגהה־ינוידה םוחתב שרדמב רישי שומישמ ששוח 

תא ךיו שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו״ קוספה לע הבר־תומשמ שורד יפ לע חצרה 

ירצמה לש ותוהמל ןויצכ ״שיא ןיא״ תא שרוד שרדמה .(בי ,ב תומש)״ירצמה 

תלחות ןיאש״ :ףיסומ אוהו ,חצר השעמ הניא ותגירהש ,םדא־אל ,״שיא־אל״כ 

־הזוחו איבנכ ,ונייה61 .״תורודה לכ ףוס דע וערזמ אלו ונמיה תדמוע םיקידצ לש 

.ב״צ-א״צ ,א השרפ ,הבר תומש 61 
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וינב לש םתועשירתא םג אלא ירצמה לש ותועשיר תא קר אל השמ האר תודיתע 

והשעמב ןיאש ,עדי ךכ .תויחל ךישמהל ול חנוי םא דלוויהל םידיתעה ,וינב־ינבו 

הלא לכ תובקעב ךלוה לזידו .ודלונ אל ןיידעש תורודה דגנכ וליפא אטח םושמ 
:בתוכו 

חבטל וניכה ותימה ץפח לא יכ 

עדוי ובל רצוי עשפ הברי דוע יכ 

ואצי אל ויעממ בוט ישוע רוד רוד דע יכ 

62.ספאכו והיתכ ול בשחנ םדא אלכו 

תרגסמב תעבקנ איהש העשמ קר ,ןפוא לכב ,השרפה העיגמ היוצימל 
וב םחליהל ואובב ול דמעש ,ובל ץמואו ירצמה לע השמ לש ומעז .תיביטארוגיפ 

יכלמ ליח ויכינח םע ףדור׳׳ה םהרבא לש ובל ץמואלו וסעכל םיוושומ ,ודבל 

ודבל טעמכ שמכמב דריש ,לואש ןב ןתנוהי לש ובל ץמואל םיוושומ םה .״ץרא 

קר אל .דוד לש הרובגה ישעמל םיוושומ םה .םהב הכיהו םיתשלפ הנחמ לא 
האוושה .בודבו יראב וירוענב העורכ ותמחלמל םג אלא ,תיילוג לע ונוחצנל 

־יטויפה רושיאה תא הקינעמה איהש םושמ ,דחוימב הבושח וז הנורחא 

העיגפהש ,ףרט תייחכ ,״םדא אל״כ ירצמה לש ורואיתל אלמה ״יביטארוגיפ״ה 

הילוחכ השמ לש תומילאה השעמ עבקנ ךכ .ירסומה וצב תעגופ הניא הב 
םישלח לעו ויביוא ינפמ לארשי םע לע הנגהו הרובג ישעמ לש הכורא תרשרשב 

.׳ה םעכ לארשי םע תודלות לע שודקה רופיסב בלושו ,םהמ םיקזח ינפמ 

הסנמ ונניא רבודה .(ןתנוהיו דוד)דיתעל םגו (םהרבא)רבעל תוקקזנ תויגולאנאה 

ףצרב ומוקמ והמ עדיש ילבמ השמ ייח רופיס תא רפסמ אוהש ,םינפ דימעהל 

ונמזב םייוסמה ערואמה תא קר אל האור אוה תע לכב .הלוכ השודקה הירוטסיהה 

תיביטקייבואה ותוכמס תלדבנ ךכב .םלשה ףצרה תא רקיעבו םג אלא ומוקמבו 

לוכי ,רבדמל חרובה ,השמ :לשמל) םירוביגה לש תיביטקייבוסה העידיה ןמ 

אוה םג ץלאנ רשא ,י״,תבצוח ונממ רוצ םהרבא לודג שיא״ל קר ומצע תוושהל 

לוכי אוה ,רמולכ .ושע תאנישמ הנרח חרבש בקעיל ןכו ,ויבא תיבמ תכלל 

.(ול עודי וניא דיתעה .דבלב םימידקתל קקזיהל 

,וז תשלושמ תעלקמ לש הילותיפ רחא בקוע תירוטסיהה תועדומה לעב ארוקה 

ונכותמ ןיטולחל טעמכ ותוא תנקורמהו הריציב ערואמ לכ לע תכרכנה 

,ילאוטקלטניאה־ינחורה ףחדה לש וביט תא ןיבמ אוה הגרדהבו ,יביטאראנה 

הלא םירבחמ .תויקנעה םהיתוריצי תביתכל ןהכה םולשכו לזייווכ םירצוי איבהש 

.ב״ע ,ג״כ ףד ,א ,תראפת יריש ,לזייוו ה״נ 62 
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עודי היה ורפיסש רופיסהש ,הדבועה .רופיס רפסל הנושארבו שארב ונווכתה אל 

וסינש יטתסאהו יאדיאה הנבימה לש סיסבה םצע איה ויטרפ לכב םהיארוקל 

,ינרדומ יטסילארומ־ינשרפ שרדמ םצעב היה םהיארוקל ועיצה םהש המ .םיקהל 

תישונאה תוליעפה לש תיטסינאמוהה תונשרפה תא ךמרה״לו גזמל ושקיב ובש 

,תיטויפ השרדל טסקטבכ ארקמב ושמתשה םה .הלש תיגולואיתה תונשרפה םע 

היה אל .םייניבה־ימי תבשחמל השדחה־תעה תבשחמ ןיב םילשהל ורמא הבש 

לכש םושמ ,דוד וא השמ ייח לש תיטמארדו תירופיס האייחהב ךרוצ לכ םהל 

תישונאה תוליעפה לש הימוטאנאכ וא גולאטאקכ הלא םייח גיצהל היה םנוצר 

תא .אסיג ךדיאמ לכ־תפקמה תיהולאה תינכותה יוליגבו ,אסיג־דחמ תירסומה 

ושומימ ידי־לע אל גישהל ולכי רופיסה לש הלא םיטקפסא ינש ןיב הרשפה 
,״יביטארוגיפ״ה דוסיה תועצמאב אלא היח תישונא היצאוטיסבו ישחומ בחרמב 

לזייוו)יפוריאה סופאב יגולותימה םידקתל ףילחתכ ןה םהיתוריציב שמשמה 

תילילאה היגולותימל קקזיהל אלש ונמז יררושמ תא שרופמב ריהזה 
לש הייטנה .ירבעה טויפב היגולאנאה תרוסמ לש ךשמהכ ןהו 63(םהיתוריציב 

תא םיעבוקה ,תויגולאנאו םימידקת יפל םיעוריא לש היצאזיגולאטאקל טויפה 

הגיצמ ״הרוגיפ״ה .תומסרופמה ןמ איה ,השודק הירוטסיה לש תרגסמב םמוקמ 
ותועמשמ יפלו ופוגל דחא לכ םינודינ תויהל םייושעה ,םיישונא םישעמ 

תידוחייה תישונאה תוהמה ןיא וב רשא ,ףצרל םיפרטצמ םהשכ ,אדירג תישונאה 

ךכ .לאה ןוצר — תילאסרבינוא תוהמ לש ינוציח יוליג אלא םהמ דחא לכ לש 

לש יטתסאהו יתוגהה הנבימב תילאדיא ךוות תדוקנ תווהל הרוגיפה היושע 

הלוכ הריציה היורש ,הקצומ הכ איה וז ךוות תדוקנש םושמו .הלוכ הריציה 

עטקו עטק לכב לבא ,המידק הרואכל ענ רופיסה .העונת־אלל לקשמ יוויש ןיעמב 

רבע הפיקמה היגולאנאה תכרעמב בלושי רפוסמהש תנמ לע קספומ אוה ובש 

הרוצה תא תעדל ןוצר תרוצב עטקב הנבנ היה וליא ,ירופיס חתמ .דחאכ דיתעו 

ןאכמ .דיימ ספאתהל בייח ,םהיתואצות תא ןכו לגלגתהל םישעמה ופיסוי הב 
רסוחו תוינוטונומה ,׳תראפת יריש׳כ תוריצי לש תטלחומה תויטאטסה 

,ויהיש לככ םייתייעבו םירועס םירפוסמה תוערואמה ויהי .ןהלש תויטאמארדה 

תא ץרתיו םתרעס תא םהמ לוטי םימוד םיעוריא לש םגד ךותב םבוליש 

תיהולאה תונווכתהה הלגתתש דע דדורי םהבש ישונאה דצה .םהיתוישוק 

.ןורתפל — דוסהו ,יולגל ךופהי יומסה .וירוחאמש 

,ד״מקת ףסאמה ,׳רושבה לחנ׳ב םסרפתנש ,״םיפסאמה״ ילעב לא לזייוו לש ובתכמ האר 63 

םיבצעה תומש וריכזת אל״ :שדחה תעה־בתכ יכרוע תא ןאכ ריהזמ לזייוו .׳ו ימע 

יררושמ לכ וכשמנ םהירחאו ,םהירסומבו םהירישב םימורהו םינוויה (!) םרכזש םינומדקה 

.״םכיפ לע ועמשי אל ,בקעי קלח הלאכ אלו ,א״פוריאב וננמז 
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הרבדש ,הארנכ ,איה וז הינומראה אקווד לבא .דבכ םומעיש הז לכ הרשמ ונילע 

תילכת תא ויהולאל םדא ןיב הינומראהב תוארל ךנוחש ,םיארוק להק לש ובל לא 

־תדימב ותוא ועיקפה תוירוטסיהה תוביסנהש ,הז םיארוק להק .ישונאה םויקה 

ןיעמ ךרד־הרומל קוידב היה קוקז ,תיגולואיתה תרוסמל תידעלבה הקיזה ןמ המ 

תא וינפל גיצתש ,הלומרופל קוקז היה אוה .ןהכה םולשו לזייוו ול ועיצהש הז 

תשיפת םע דחא הנקב םילוע ויה וליאכ ולש םישדחה םיישונאה םיסרטניאה 
תבשה םשל השורד התיה וזכ הלומרופ .תיהולאה תונווכתהה ירפכ תואיצמה 

וינפל עיצה ילזייווה סופאה .ילאוטקלטניאה ומלועל הינומראההו רדסה 

יפכ ,תישונאה תואיצמב יהולאהו ישונאה ןיב לקשמ־יוויש תרוצב וזכ הלומרופ 

םדאה ישעמ לש ףוריצ איהש ,השודק הירוטסיה לש היבחרמב תפקתשמ איהש 

סופאה השענ הז לקשמ יוויש תוכזב .םהב תרתסנה תיהולאה תונווכתההו 

דוגינב .הלש תוקניה בלשב השדחה תירבעה תורפסה לש דוסיה תריציל ילזייווה 

וז תורפס הצרפש ״ינולוח״ה וא ינוליחה ץרפה רבד לע בושחל לבוקמה לכל 

ךותמ השעמל וז תורפס החמצ ,הנשיה תרוסמה ןיבל הניבש טלחומה ערקהו 

הפוריא לש תילאוטקלטניאה הביבסה ךותמ החמצשמ תוחפ אל הנשיה תורפסה 

,תונשרפו שורד לש יתורפס םלועמ הגרדהבו טאל קר הגרח איה .תיסאלקואינה 

יריש׳ תא ארוקה .הז םלוע לש רישיה וכשמה ,הבש שודיחה תורמל ,התיהו 

הדימ התואב — אלו יפוריאה יסאלקואינה סופאה יוקיח ויה וליאכ קר ׳תראפת 

ואשינש שמוחה לע תבשה תושרד לשו ״רואיב״ה ירפס לש ךשמה — שממ 

לא קר אל ,רומאכ ,ונפ ויכישממו לזייוו .ארוק אוה המ עדוי וניא — תסנכה תיבב 

־ימי לש היפוסוליפה ,שרדמה תעידיל םג אלא םהיארוק לש ארקמה תעידי 

.תיטסינאמוהה הפוריאל םג תוריהזב םוסינכה ךכ ךות .הליפתהו טויפה ,םייניבה 

,בשוימה חוליקב םתחטבה תא ושמימו היעב לכל ןורתפו ןוזיא וחיטבה םה 

ןווגה תלוטנו םיכוביסה תרסח ״החצ״ה םתפשב ,םהיזורח לש ינוטונומהו עוגרה 

ןיעמ קר אל ושיגה םה .תיפאה תויתדבועל תירילה תונשגרה ןיב ןוזיאב ,ישיאה 

ועיגרה ךכו ,םייטתסא םיעצמאב היפארת םג אלא םייתוגה ״םיכובנ ירומ״ 

םינמזה לש לודגה רבשמה ףס לע ,השעמל ,ודמעש ,תורוד וא רוד ומידרהו 

,םוצעה םחוכ ןאכמ .דחאכ תיפוריאה הירוטסיהבו לארשי םע ייחב םישדחה 

.הנש םישימח ךשמב םיטילש םייתורפס םילדומכ םדמעמו ,םויכ ונל ןבומ יתלבה 
בלשב השדחה תירבעה תורפסה לש raison d'etre־^ התיה םתוחכונ 

דימעהל ןיידע התסינ השדחה תידוהיה תוברתהשכ ,הלש ןושארה תוחתפתהה 

.הקיתעה תיתדה תוברתה לש ימיטיגלה הכשמה אלא התיה אל וליאכ םינפ 

.םתוא איצמהל היה ךירצ םימייק ויה אלמלא 
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,התיממה העפשהל המרגש איה ילזייווה סופאה לש תיתוהמה תויטאטסה 

האמה לש הנושארה תיצחמב תירבעה תירופיסה הרישה תוחתפתה לע ול התיהש 

תויחה תא לדלדמה ,״יעבט״ה תוקחתשהה ךילהתב קר אל אוה רבודמה .ט׳׳יה 

,תיסיסבה הלומרופה לש התוחישקב רקיעבו םג אלא ,יתורפס לדומ לכבש 

ןוזיאב ינחורה ךרוצה .תיהולאה תינכותה םע םדאה יניינע תא הז סופאב תנזאמה 

׳תראפת יריש׳מ ״לעפתה״ל םיארוקה ופיסוה ךכ םושמו ,םלעיהל רהימ אל הזכ 

םינורחאה הלאבש םיבוטה ,רומאכ ,לבא .םהיתובקעב תכלל ופיסוה םיררושמו 

תינבתה תא תצקמב ךכרל וסינש ,הלאכ ואצמנ .הזכ ןוזיא לש ויתונכסב ושח 

ןורקיעל יגולואיתה ןורקיעה ןמ לקשמה תא טעמ תוטהלו תירטמיסה תילזייווה 

דניקסיז לש ׳ןושמש ייח׳ב ,לשמל ,השענ הזכ ןויסנ .יגולוכיספה־ירסומה 

׳ירסומ רישיל אשונכ ןושמשכ ״םוגפ״ רוביגב הריחבה םצע 64.(1824) בוקשאר 

שפנב ןיינעה תורבגתה לע תדמלמ (ותריציל ררושמה עבקש הנשמה תרתוכ יהוז) 

םדא לש טשפומה ספוטב ןיינעה ןובשח לע ,היתודרומו היתולעמ לע תישונאה 

העיבצמו וישעמ ךותמ תצבצבמה ״םיהולא עבצא׳׳בו יתדה־ירסומה הלעמה 

םישודיח איבה ףא בוקשאר ,ןכאו .הירוטסיהה לש תיגולוטאכסא תילכת רבעל 

םיעטק בוליש ,ראשה ןיב) ךוראה יפאה רישה לש תינרוצה תינבתב םימייוסמ 

ראשנ תאז םע .(דועו תועונת הנומשל ירישה רוטה לש גלפומ רוציק ,םייטאמארד 

רבודה לש תיביטקייבואה תוכמסה .רתויב לבגומ הז ןיעמ סופאב העונתה בחרמ 

רחא רוט וליפאו ,עטק רחא עטק ,רישה לכ ךרואל ןוזיאה תרימש הבייח יפאה 

,תנזואמ יתלב םלוע תשגרהל יוטיב תתל םירוביגה דחא לוכי יטויפה הזחמב .רוט 

יתוכמסו רחא רוביג ידי־לע הזחמה ךשמהב וירבד תא ןזאל ררושמל ןתינ ירהש 

65(1794) ולש ׳לואש תכולמ׳ב ,ץיבולפורטמ יתרפאה ףסוי חינה ךכ .רתוי 
דוסיה דע תרערועמ םלוע תשגרהל המצוע אלמ יוטיב תתל יגארטה ורוביגל 

ןוזיא לש תורשפא לכ הנממ תללושהו סואכ קר תואיצמב תפשוחה ,תוננובתהלו 

ותושרל דמוע ,תוכלמה שרוי ,דודש םושמ תאז תושעל לוכי אוה .יתדו ירסומ 

אוה םהב רשא ,ולש םיכוראה םיגולונומב יתוגהה ןוזיאה תא הזחמל ריזחמו 
םייחה לש תיטואכה םינפה תיארמל רבעמש תועמשמהו רדסה תא הלגמ 

םוגרתבו ״רענ וירדע העור״ חורב םיילארוטסאפ הריש יעטקב ,םילהת ייוקיחב) 

הזחמה ןעטנ הכו הכ ןיב .(תיסאלקואינה תילארוטסאפה הרישה ךותמ דוביעו 

הרישב םג .םייפאה םירישב היליבקמ תא שפחנ אוושל רשא ,תיגולוכיספ תויח 

.ד״פקת יולסרב ,׳ירסומ ריש — ןושמש ייח׳ ,יולה בוקשאר דניקסיז 64 

.ד״צקת הניוו ,׳ןורושי לע ןושארה ךלמה לואש תכולמ׳ ,ץיוולפארטמ יתרפאה ףסוי 65 
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לש תרהצומה תויביטקייבוסב הרוקמש ,תמייוסמ תוריח ררושמל הנתינ תירילה 

.רצקה רישה לש תינרמוי תוחפהו תמצמוצמה תרגסמב ןכו תירילה תואטבתהה 

לש םלוציפ תא ירילה םוידמה רשפיא ןהכה ם״דאכ בשוחמ ררושמ לצא וליפא 

םיקלח םנמא םיווהמה ,םידרפנ םיריש ינשל ׳ררושמה׳ו ׳ןנואתמה׳ ירבד 

םירבודה ינשמ דחא לכל םה םיחינמ תאז םעו ,תחא תנזואמ תכרעמב םיליבקמ 

,תוומהו םויקה תמיא תא אטבל לוכי ׳ןנואתמ׳ה .ימצע יוצימו יוטיב תורשפא 
ההובגה ותלעמו םדאה לש ותלודג ינמיס תא תונמל יאשר ׳ררושמה׳ וליאו 

תינכותמ קלח אלא םניא וייחו םדאה םגש ,ךכל היארכ ״היווהה תלשלש׳׳ב 

ויתובושת ךא ,׳לאושה׳ ריש ידי־לע ןזאתמ ם״דא לש ׳עווגה׳ ריש .הלודג תיהולא 

לש שואיה ירבד לש ילאקיסומהו ישגרה ףקותה ןמ רבד תולטונ ןניא ׳לאושה׳ לש 

,תבכרומ םייח תשגרה אטבל ירילה ררושמל ןתינ הכו הכ ןיב .עווגה שיאה 

ומצעל ריתהל לוכי אלש ,יפאה רבודה לש וזמ רתוי תינרדומ םגו תיטקלאיד 

םג וקיזחה ,רבד לש ופוסב ,הבש ,תיטסינומראהה תיתדה תמאה ןמ הייטס 

ותעפשה דועבש ,ךכל תירקיעה הביסה וז .םייטאמארדהו םיירילה םיררושמה 

אקווד חתפתהל הרישה הכישממ ,ןמוקמב וליאכ תודמוע לזייוו לש ותרקויו 

.הטילש ילזייווה לדומל התיה אל םהבש ,םימוחתב 

,לשמל ,רכינ הזכ שודיח .הקיפאה םוחתב םג שממ לש םישודיח ועיפוה םשו הפ 

ררושמה תאמ ׳ןוידרת ןב אנינח בר תב הירורב׳ ןוגכ ,״תוירפירפ״ תוריצי המכב 

ורישב הנפש ךכב קר אל שדיח רדלומ 66.(1825) רדלומ לאומש ימדרטשמאה 

תמחלמ תררועמש תויעבב רישב זכרתהש ,ךכב םג אלא ,םיאנתהו הנשמה םלועל 

תירופיסה הרישב ןיטולחל וחנזוה אל וליפא ,ולא תויעב .דבלב ןהבו םינימה 

םעפ ףא הכ דע וקתונ אל ,(׳ןושמש ייח׳ב תמייוסמ הבחרהב תולעומ ןה)תמדוקה 

היה רשפא יא ךכ םושמו ,יארקמה רוביגה ייח לש םלשה יפארגויבה ףצרהמ 

ורישב .ןדוח לע תויעבה תא דימעהל חילצה רדלומ .ןתופירח אולמב ןגיצהל 
םא הלאשה לע הירורב תינתעדהו תינדמלה ותשא םע ריאמ יבר אנתה םחלנ 

ינש תא ריבעמה ,רמ ישיא ברקל השענ חוכיוה .אל וא ״הלק ןתעד םישנ״ 
רבדל הירורב תא התפיש ,וידימלתב בוטה תא תיסמ ריאמ .םתעד לע םירוביגה 

.התפתמ ןכא הירורבו ,התעד תולק תא המצע איה חיכות הנולשכבש ידכ ,הריבע 
תוחבשת ירבדב וב הרעפנש םוהתה תא רישה לש ופוסב םותסל הסנמ ררושמה 

הפחמ הניאש ,תילאמרופ תמויס יהוז לבא ,רישה תב לע וחורמ ליצאמה ,לאל 

הרות ילודג םהינש ,ותשאו לודגה אנתה הארמל וררועתנש תולאשה לע ללכ 

תקושתו האניקה ,םעזה ,הוואתה תורומהמל םילפונו םילשכנה ,רסומ ילעבו 

.ה״פקת םדרטשמא ,תלעות ירפ ,רדלומ לש ורפסב הנושארל רוא התאר המאופה 66 
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םדוקה םוכיסה יפ לע הארנה ןמ רתוי ףא תורומח הלא תולאש .תוחצנתהה 
םהומכ הטמ ינכוש לכו /ורזג רמוא זא לעמ ירד לכ״ :תילאמרופה תמויסל 

הדרפה הדירפמה ,וז העיבקב שי לוכיבכ 67.״תעד ילק םישנו םישנא /:ורמא 

עימשהל ״לייא״ ררושמל קינעה רשא ,״ייח לא״ ןיבל התומתה ינב ןיב הרומג 

תדימלו ובוטל ,ויתונווכל סחיב ררועתהל תבייחה ,הישוקל ןורתפ םושמ ,וירבד 

,היצוטיטסנוק םדאה ינבבש םיבוטל ףא קינעהש ,לוכי־לכה לאה לש ותטילש 

תדוקנל יפאה רישה תא ,אופיא ,בריק רדלומ .םנולשכ תא שארמ החיטבמה 

ףא אוה .ידמל וילא בורק ןיידע אוה תינכטו תינונגיס .ילזייווה לדומה ןמ קותינה 

רישב םיעוריאה תא הוולמו ילזייווה ״יביטארוגיפ״ה ןורקיעב שמתשהל הברמ 

תא ןיטולחל תתוועמה ךרדב תאז השוע אוה ךא .תולבקאו םימידקת לש עפשב 

תעיבק םשל אל התע םישמשמ תולבקאהו םימידקתה ןכש ,תילזייווה הירטמיסה 

אלא ,השודק הירוטסיה לש תנזאמ תירופיס תכסמ ךותב הירורבו ריאמ תשרפ 

םידמלמה .םייארקמה םימידקתה לכ תא הלעמ ריאמ .םירוביגה ןיב חוכיוב קשנכ 

הווח רופיסב לחה ,האיבמ איהש תונוסאה לעו השאה לש התעד תולק לע 
רחא רוא תכפוש ,שדחמ וללה םירוכזיאה לכ תא תשרפמ הירורב וליאו ,שחנהו 

םישנהו תוררושמה ,תואיבנה תמישר לכ תא ,ןבומכ ,הנומו ,הווח לש האטח לע 

השאה לש הכרע רבד לע התעד שושיא םשל ,הבוטל ארקמב תורכזנה ,תומכחה 

תומכסומב ״היצאמרופר״ ,אופיא ,ליטה רדלומ .השודקו חור ייח תויחל התלוכיו 

דחאכ ותוארל שי התוכזבו ,הרואכל ,לבקמ אוה ןתואש ילזייווה סופאה לש 

תריציב ,םיששה תונשב קר הלוק אולמל העיגהש ,השדחה הרישה ירשבממ 

לע העפשה התיה אל ותריציל .םידקמ ץר אלא רדלומ היה אל תאז םע .ןודרוג 

ןילרבו גרובמאה ,םדרטשמאמ רבכ אל הז קתינש ,הרישה לש יזכרמה ךלהמה 
.החרזמ דדנו 

רחאל םינש לבוי יצח ,ל״כימ תעפוה םע קר ללוחתה תיפאה הרישב אלמ יוניש 

ומצע קיחרהל ותלוכיב ,רומאכ ,התלגתנ ל׳׳כימ לש תדחוימה ותלוגס .רדלומ 

הז קחרמ ןיא ןיידע ׳תלהוק׳ו ׳המלש׳ב .ךנוח הכותבש תרוסמה ןמ יברימ קחרמ 

לש ירילה ספוטה תקתעה םצעב ינורקע שודיח רכינ ןאכ םג לבא ,רתויב רכינ 

וירוענב המלש לע רופיס ןיעמל ,יפא רשקהל ׳ןנואתמה׳ו ׳ררושמה׳ תומיע 

לש ןגמה ריק תא םייחה־תושגרה יתשב ןוידה ןמ הריסה וז הקתעה .ותנקזבו 

.תיביטקייבוא תועמשמ לעב ףצרל ןתוא הסינכהו ,תירילה תויביטקייבוסה 

השענ אוהש ופוס ״ררושמ״ לכש איה םירישה ינשמ תשקבתמה הנקסמה) 

לש ״ןנואתמה״ו ״ררושמה״ תומיעמ וליאו ,םיימויקה םיאנתה ףקותב ״ןנואתמ״ 

.ד״ל ימע ,ט״ירת םדרטשמא ,ךוידרת ןב אנינח ׳ר תב אירורב׳ ,רדלומ לאומש 67 
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תוישיא תויציזופסידב תויולת תונודינה םייחה תושגרהש עמתשה ןהכה ם״דא 

תונווכו םוקיה לש רתוי האלמ הנבה לע תססובמ ״ררושמה״ תשגרהשו ,תודגונמ 

תא יפאה רבודה לש ויפתכ לעמ הלא םירישב ל״כימ קרפ אסיג ךדיאמ .(לאה 

לע םירישה ןמ דחא לכב ההות הז רבוד ןכש ,תנזאמה תויביטקייבואה לש לועה 

וז הייהת ,לכל לעמ .הדגנכש רזע הל אוצמל ןויסנ לכ ילבמ ,תחא םייח תשגרה 

אוהש השרפה תא עובקל הסנמ וניא רבודה .תויגולאנאבו םימידקתב הוולמ הניא 

םדאה ןיב םייניב ליבש אוצמל הסנמ וניא אוה .ןמזב שדוקמ ףצר הזיאב ראתמ 

ןותנ אוה .תלבגומ־יתלבה ותלוכיבו תיפוסניאה ותעידיב םיהולאה ןיבל ולבסב 

.ימינפה ומלוע תנבהל ,ישונאה ובצמ ןומיסל ,וייח תשגרהל ,םדאל ולוכ 

ןיב ישיאה טקילפנוקה תא ׳תלהוק׳ו ׳המלש׳ב אטבל ל״כימ שקיב ,השעמל 

תונשב ושפנ תא ריעסהש ,ברקה תוומה תשוחת ןיבל ןימה תוואתו םייחה תקושת 

רתוי םלשו ןגרואמ יוטיב ידיל אב הז טקילפנוק .ול ודעונש תוטעמה הריציה 

רה לע השמ׳ ,׳ארסיסו לעי׳ ,׳ןושמש תמקנ׳ — רתוי םיבוטה םייפאה וירישב 

לש םינוש םיטנאיראווב םלוכ םיקסוע הלא םיריש .׳יולה הדוהי ׳ר׳ו ׳םירבעה 

לש עגרב הילבהו הבהאה שגפמ לש םיטנאיראווב וא הילבל הבהא ןיב דוגינה 

,הנורחאה וז לע דוחייבו ,הילבהו הבהאה ,הלא םיאשונ לע .ףירח ימויק רבשמ 

.תוללכומ תוירוגטאקב םייתשה תא גיצה אוה ךא ,ותרישב ויבא םג רבדל הברה 

ןמ םג ענמנ אל יכ ףא ,םישחמומ םיישונא םיבצמ לעכ ןהילע רבדל הצר ןבה 

הבהאה איה אלה״ב חתפנה עטקה האר) ןהב טשפומה־ילאירוגטאקה ןוידה 

אוה .(יוכו ׳ןושמש תמקנ׳ב םקנה תקושתב ןוידה ,׳המלש׳ב ״הללוע תומאר 

םתומכ ןיאש םייריל םיריש המכב תוומה תשוחת תאו הבהאה תא שיחמה 

הבוהא׳ ,׳ביבאה גח׳) ט״יה האמה לש תירבעה הקירילב תיביטאוטיס תוילאירל 

םדקל ול ןתינ היה ילוא תויחל ךישמה וליא .(׳ןילרב ריעב ער־ילחה לע׳ ,׳הבוזע 

קילאיב ידי־לע ול התנקנש תוישחומה תדימל דע ירבעה ירילה רישה תא 

יאנתב לבא .םירשעה האמה תישארבו ט׳׳יה האמה ףוסב יקסבוחינרשטו 

־תיביטאוטיסה השחמהל תירקיעה ךרדה תא אצמ ונמזב הרישה לש התוחתפתה 

םייארקמה תומדהו רופיסה תועצמאב ,רציהו שגרה לש תיגולוכיספה 

וא תיידואה הטשפהה ןמיסב הרקיעב ןיידע הדמע ולש הקירילה .םיירוטסיההו 

וליאו ,(׳םיבכוכה לא׳ ,׳הליפתה׳ האר) תיסאלקואינה הרישה לש תיגלאה 

הטלק התרגסמ .בצמב ,תומדב רציו שגר לש השחמה ול הרשפיאש איה הקיפאה 

הניש הזכ עטק לבא ,ללכומה יטסילארומה גוסה ןמ םייריש םיעטק םג םעפ ידמ 

תיגולוכיספ הירוגטאקב ןוידל קר אל ורקיעב השענו ודמעמ תא ןאכ 
עגרב םייוסמ רוביג לש ישפנ בצמ לש לילכמ םוכיסל םג אלא תילאסרבינוא 

לעי ,״רבג תוקוצמב הזעה והתאב׳׳ רשא ,רוויעה ןושמש :תופירחב שחמומ 
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ןשיה חרואה לע הנגהה תבוח ןיבל לארשי םע יביואב קבאמה תבוח ןיב תעלקנה 

.םירבעה רה תגסיפ לעמ תחטבומה ץראב ןנובתמה השמ ,הלהוא לצב 

— ולוכ טעמכ וא — ולוכ רפסהש ,םיחכונו ׳ןויצ תב יריש׳ב םיננובתמ ונא 

לש ותוקיבד תרכינ ,השעמל .המילאה הילכהו הילבה ,חצרה ,תוומה ןמיסב דמוע 

יריש׳ב .ןשע תורמתו שאו םד ןלוכש ,׳היורט תוסירה׳ב רבכ הז אשונב ררושמה 

תויטוריאה ןיב תומיעה .ימוטאנא ךילהת ןיעמ אשונה רבוע ,םוקמ לכמ ,׳ןויצ תב 

תוומבו תינפוגה הילבב ןקזה לש יביססבואה קוסיעה ןיבל ריעצה רבגה לש הזעה 

לומ סורא :ינורקעה ימויקה ויוליגב אשונה תא גיצמ ׳תלהוק׳ו ׳המלש׳ב ברקה 

תמקנ׳בו ׳ארסיסו לעי׳ב .םדא לכ ייחבש תיסיסבה הקיטקלאידכ סוטאנאת 

םירישה ינשב .תודבאתההו חצרה — םילאה תוומה לש אשונה הלעומ ׳ןושמש 

,ןושמש יניע רוקינ)רתויב ףירחה גוסה ןמ תינפוג תומילא ומצע תוומל הוולתמ 

ןיבש םיסחיב תרשוקמ איה םהינשבו ,(ןשיה ארסיס לש ותקרב דתיה תעיקת 

ןושמש לש ודוס יוליגו םיסקמ דפרעכ הלילד העיפומ ׳ןושמש תמקנ׳ב .םינימה 

.(״התצמ ובל דוס היפ תוקישנב״)ינימ עגמ םג איהש םד תציצמ ןימכ רייטצמ 

לש הלהואב ףייעה רוביגה תעפוהש ,ךכ לע ררושמה ונתוא זמרמ ׳ארסיסו לעי׳ב 

םגו חצרה השעמל סחיב םישקה היתוקפס םג ןאכמו ,השאכ התוא תררועמ לעי 

(ומולחב) ארסיס .תלוגלוג ךות לא להואה דתי תעיקתבש הדירחמה תומילאה 
״המויא״ה ״המלעה״ תמועל ,תגנעמו העיגרמ ,הכר תוישנ לש םוליג לעיב האור 

תפלחנ םינורחאה םירישה ינשב .תמייאמהו תמעוזה תוישנה םוליג ,הרובד 

עגרב תוומהו הקושתה םישגפנ םהב ףאו ,לארשי ץראל הקושתב השאל הקושתה 

ושפנ התוויא ץרא״ל סנכנש ילבמ םירבעה רה לע תמ השמ :ףירח יוצימ לש 

וריש תא רש ,״עיקרה רעש״ ,םילשוריל עיגמ יולה הדוהי וליאו ,״לעמ ימשכ 

ודועב ,ותנשב — יברע שרפ ידיב תוומל רקדנו היתוברוח לע ׳ילאשת אלה ןויצ׳ 

םיסחיב םינותנ םירישה ,ןכא .׳ארסיסו לעי׳ב ארסיס ומכ שממ ,ומולחל ןותנ 

תרגסמב קר אל הז תמועל הז םיעמתשמ םה .הז םע הז םיבכרומ םייגולאנא 

אלא ,(יולה הדוהי/השמ ,לעי/ןושמש ,תלהוק/המלש)םירורבה םידמצה תשולש 

,ארסיס/יולה הדוהי ,הלילד/לעי) תויופצ תוחפ ,תורחא תורגסמב םג 

תטישמ ,םוקמ לכמ ,ןיטולחל םיקתונמ הלא תולבקאו םיתומיע .(תלהוק/השמ 

םישעמה לכ תא דימעהל םיאב םה ןיא םינפ םושבו .תילזיווה ״הרוגיפ״ה 

ובש ,ןזאמו שרפמ םואוניטנוקל ופרטצה וליאכ םינושה םירישב םיראותמה 

םהש םושמ הז םע הז םיתמועמ םירישה .םירחאל רבסהו םידקת דחא לכ הווהמ 

,תוומ ,הנקיז ,םימולע לש דחא יגולוכיספ־יטאמית סכלפמוקל םלוכ םיקקזנ 

התיהש הפוכתה תישיאה תועמשמב קפסל םוקמ ןיא .הקישנ תתימ ,חצר ,הקושת 

םייביטקייבוא םייטתסא םיקודיצ אוצמל חילצה ףאו הסינ ררושמה .הלא לכל 

 [ 175]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןורימ ןד 

ורישב לעי לש התגצה לע ,לשמל ,ל״דש וב ףזנשכ .ולש םיאשונה תריחבל 

אל יכ יל ןימאהל אנ הליאוה״ :בישה ,(תקפסמ הדימב תיטוירטאפ הניאש הגצה) 

וא םיענו הפי רמוח ול שפחל ררושמה ךרדכ ךא ,לעיב הלהת הלילח םישל יתאב 

רשכומו ארונ ותויה תאפמ לעי השעמ תא יל יתרחב ןכ ,וילע רישל ארונו בגשנ 

.אדירג םייטאופ־םייטתסא םימעטמ ,לוכיבכ ,רחבנ אשונה 68.״וילע רישל דאמ 

.ל״כימ לצא ישיא ינחור ךרוצ אוה ״ארונה בגשנה״ רחא שופיחהש ,רורב תאז םע 

הכילהה תא — ל״כימ לש ותניחבמ — ןובשחה ןמ האיצוה תוומב תוזכרתהה 

,םלש םייח ךלהמ רחא ובקע םהש דועב .ול ומדקש םייפאה םיררושמה תובקעב 

הלא םיעגרמ .ןולדיחה ףס לע םייביסנטניא םייח יעגר המכב קר אוה ןיינעתה 

לבא ,רבעה יעגרמ המכ רבעל עטוקמו ריהמ קאב־שאלפ קרזיהל ,םנמא ,לוכי 

.הווהבש רבשמל סחיב תועמשמ םהב שיש הלא קר םה הראהל םירחבנה םיעגרה 

ארקמה לש תוירופיסה תודבועה לע תינאכימה הרזחה ,אופיא ,הלדח ל״כימ םע 

.in-extremis םייח םישנאכ הירוטסיההו ארקמה ישיא לש היצאזילאירה הלחהו 

.ימינפה םמלועמ ,םתעדותמ קלח התשענו םהלש היפארגויבה המנפוה ךכ 

רצקתהל לוכי רישהו ,תרתוימ התשענ םיממוש םיזורח יפלאב הילע הרזחה 

ינרוצ זוכיר לש תכל־קיחרמ ךילהת רובעלו (םירוט 150-100 ידכ דע) רתויב 

ןמו היגולואיתה ןמ הדירפה תא םג ורשיב זוכירהו רוציקה .יתונמא סוחידו 

״םיהולא עבצא״ .תיהולאה תינכותה םע םדאה לש ומלוע ןוזיאב ינוידה קוסיעה 

תוברל — תויומדב ררושמה לש וניינע .רפסה ירישמ דחאב ףא העיפומ הניא 

אלא יגולואית וניא — (יולה הדוהי ,השמ) תינחור תוחילשב תוסומעה ולא 

תיהולא תינכותמ קלח וניא ףאו אטח לע שנוע וניא תוומה .ילאיצנטסיזקא 

שיש וזמ רתוי ״הבחר הייאר״ תועצמאב עיגהל ןתינ התנבהלש ,האלפומ 

קר .תוביסמה לכל תחתמ רתתסמה רתסלקה ,תיסיסבה תואיצמה אוה .םירוביגל 

,רוהט ישונא אוה הז רשקה לבא ,ירסומ רשקהב תוומה ןודינ ׳ארסיסו ,:עי׳ב 

ןיבל הניב רשק ןיאש ,תיטוריא המארד תרתתסמ ,רומאכ ,ויתז מו 
ובש ,׳ארסיסו לעי׳ םויס תאש ,םיעדוי ונא .הלש תוירסומה תויצאזילאנויצארה 

תא תשרפמ וליפאו ,האיבנה הרובד לש הליהתה רישב המחנ הרוביגה הל תאצומ 

אב ןה האיבנה רבדו״) תיהולא תונווכתה וזיא םע ובשייתה וליאכ הישעמ 
דוגינבו ל״דש לש וצחלב ל״כימ בתכ ,(״הולא הצר ישעמ יכ יל תוא הז /,הובגמ 

המומה לעי לש הרואיתב רישה םייתסה ירוקמה וחסונב) תירוקמה ותנווכל 

,תינוציח הווחמ :הנשיהתרוסמל הנטק העינכ התיה וז 69.(חצרה רחא הממושו 

.ומצע רישה ןיבל הניב שממ לש רשק ןיאש 

.92 ימע ,םיריש ,ןוזנבל י״מ 68 
.93-92 ימע ,םש 69 
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הירוטסיהה לש גראמה ןמ ןושמשו לעי ,המלש ,השמ תא ,אופיא ,שלת ל׳׳כימ 

תומ לש םידקת םושב רכזיהל ותומ ינפל ןושמשל חינה אל ךכ םושמ .השודקה 

רבעל ךלוה השמ .תורחא םישנ תרובג לש והשלכ רוכזיאמ תענמנ לעי .םירוביג 

יולה הדוהי לש ותקושת וליפא .בקעיו קחצי ,םהרבא לע ךמתסהל ילבמ ותומ 

ןיבל הניב רושיקה תא .םירחא לש וזל תושרופמ תלבקומ הניא שדוקה ץראל 

ונתוא דדועמ אוהשכ ,םיארוקה ,ונלש וננוימדל ררושמה חינמ השמ לש ותקושת 

רדסל דוגינב הז דצב הז םירישה ינש לש הכירעה ידי־לע יאשחב ךכל 

,יטנאוולרבו ידיימב קר ררושמה קסוע םירישה ךותב .ירוטסיהה־יגולונורכה 

.תיפא תויביטקייבואב ןיינע ול ןיא ךא ,לכ־עדוי אוה ולש רבודה .ישגרבו ישיאב 

לש העדותה יארב תוערואמ ףקשמו םיישונא םיבצמ תריסמב זכרתמ אוה 

,ישונאה ןויסנה תודיחיב ןמזה תא דדומ אוה .קלח םהב םילטונה םישנאה 

םיבלשכ וא הירוטסיה לש תוביטחב אלו ,ולש הדימה־הנקו ולובג אוה תוומהש 

,טסילארומ שרדל םיטסקט תכסמ שמשל ך״נתה לדח וידיב .יגולואית ףצרב 
.הנונגיסו הבוציע ינממס לכב אל יכ םא ,התוהמב תינרדומ הרישל סיסב השענו 

[י] 

דע ,תכל־תקחרמ הכ תרוסמה ןמ ותוקתניהו ,ךכ לכ לודג היה ל״כימ לש ושודיח 

התיה יכ ףא ,ותעפשהש ,ךכל הביסה תא תוארל ונא םילוכי םמצעלשכ םהב יכ 

ונממ ולביק ויתובקעב ואבש םיררושמה .הקומעו האלמ תויהל הלכי אל ,תידיימ 

ןתינ םיששהו םישימחה תונש לש תויתאמאופה תוריציבו ,לבקל ולכיש המ 

םלצא אוה ,ל׳׳כימ לש ותמגוד יפ לע ,תרוסמה ןמ רורחשהש ,ולא ןיב ןיחבהל 

,לשמל .דבלב ינוציח יפוא הז רורחשל שי םלצאש ,הלא ןיבל ,יתוהמו ימינפ רבד 

תחא הנועבו תעב טעמכ ובתכנש ,עבש־תבו דוד תשרפ לע תומאופה יתש ןיב 

רתוי הבורק הנושארה ,(1866) ןרקלדנאמ המלשו (1865) ןדאפדלוג ׳א ידיב 

הדיצמ רקיעב השרפה תא הגיצמ איה רשאב ,תיל׳׳כימה המאופה תינבתל 
תורמל ,הנשיה תרוסמל התוכייש תא דיימ הריגסמ היינשה וליאו ,ירציה־ישונאה 

רכינה ץמאמב ,(םולחב שומישה ןוגכ) םישדחה םיעצמאה ןמ המכב שומישה 

ןאכ עידומ הילעש ,תיהולא תינכות לש היווצ םע דוד לש הוואתה אטח תא בשייל 

להק ברקב עימשמ אוהש םישרופמה םירבדב ףאו דוד לש ומולחב םיהולאה 
הנוב ,המלשל דודמ רובעת הכולמהש ,רומגו יונמ וז תינכות יפל .ויכאלמ 

תאז םע ,ואטח לע שנענ ףאו אטח םנמא דוד .םירחאה דוד ינבל אלו ,שדקמה 

,אופיא ,העיפומ ןאכ .הילא הנווכתה תיהולאה תינכותהש האצותל אטחה איבה 

רבעה יקחרממ תחלתשמה ,לזייוו לש הכוראה ודי םג אלא םיהולאה עבצא קר אל 

.התוחתפתה םצעב תירבעה תירופיסה הרישה תא האיפקמהו 
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תבהא׳ל הסינכה עגרב הב םילקתנ ונא .ריעצה ןודרוג לש ויתוריציל העיגמ וז די 

לע רבחמה רזוח ןהבש /רישה ןגשתפ׳ לש תונושארה תוקספב ׳לכימו דוד 

ובל ומושב ןנובתמה ארוקה״ :הירוטסיהבו עבטב םיהולאה די תלועפב הנומאה 
המלוע תגהנמה הלודגה ׳ה די תא תארל ויניע הארמל םמותשי רבד רשפ אוצמל 

ןיא יכ תוארל לעפתנ הכיא — םיענו רקי ןוה לכ האירבה ירדח לכ אלמתו המכחב 

יוטנ ,חותמ טוח ןיאו :ץפח זוחמ ול ןיא רשא ארונה ׳ה ישעמ לכב לדו לק לעופ 

םירמאנ םירבדה .(ה״נ ימע) ״!תאזה הלודגה המלשב גראיי אל רשא ,קודכ 

םשורה תא ררושמה ריבסמ םהיפ לע .וכופיהו רבד םושמ וב שיש ,רשקהב 

תודבועה תא רפסמ אוהש םושמ אקווד יארקמה רופיסה לש ביהלמהו שיערמה 

הלא םירושיק .ןהיניבש םייתביסה םירושיקה תא ןייצל ילבמ ,ומות יפל וליאכ 

ושפנ תא שיערמ םיוליגו ,״ושאר לע רנ המכחה היהת קר םא״ ארוקל םילגתמ 
התוחכונב עתפל שח וליאכ ומצע אוה .תיזויגילר תולעפתה ידיל ואיבמו 

בגשנה םשורה ןאכמ .תחא־תבב ובל ״שעגתי״ זאו ״הלודגה ׳ה די״ לש התברקבו 

ודיקפת תא ררושמה האור ,תאז םע .ךכ לכ טושפ הרואכל הארנה ,רופיסה לש 

,םייגולואלטה םירשקה לש תשרופמ הטלבה ךותמ רופיסה רוזחישכ אקווד ולש 

,ותועצמאב ,ושענש ,תויהולא תונווכ תפוצר תינכותל םישעמה תא םיפרצמה 

וזל ןיטולחל תדגונמ ךרדב תכלל ררושמה בייח עודמ רורב אל .ןיע לכל תויולג 

לעופ ,רבתסמ ,םתוכזב אקוודש ,םירעפה תא אלמלו ומצע יארקמה רופיסה לש 

,החנהה יפ לע קר בושייל תנתינ וז הריתס .רתויב הבר המצועב רופיס ותוא ונילע 

רשא ,ארוק ותוא םשל םירבדה תועמשמ תא שרפל בייח ומצע האור ררושמהש 

ומצע השוע ררושמהש ,ונייה .תקפסמ הדימב ושאר לע ריאמ וניא ״המכחה רנ״ 

יארקמה סופאה תא הוולמ וז היעב .תוארקמה ןשרפל ןטייפמ ,הרומל ןמאמ 

קר ירשפא הנורתפו יטתסאה םוחתב בושיי הל ןיאש ,הריתס ןימכ ךליאו לזייוומ 

ררושמה ףיסוי המ ,תומלשה תילכת אוה יארקמה טסקטה םא :יטקאדידה םוחתב 

לא חוכה ןמ תועמשמה תאצוה ,אל ותו שוריפ ,רמוא הווה ?ורוזחישב ינרדומה 

יביסרוקסיד־ללכומ םויקל תרפוסמה היצאוטיסה ףוגב רתסנ םויקמ ,לעופה 

.הל ץוחמ 

תוחנה רחא לדוגא דצב בקע רבחמה ךלוה ׳לכימו דוד תבהא׳ לש טסקטה ףוגב 

הרואכל ןיאש ,םירופיס ינש הז לצא הז םירפוסמ ארקמב .ולש תויתייעבה דוסיה 

,הערה חורה לע רופיסהו רתסב ךלמל דוד לש ותחישמ לע רופיסה :םהיניב רשק 

חורהש ,ןיבמו ,עוטיקה ידי־לע אקווד לעפומ ארוקה .לואש תא דוקפל הלחהש 

תא איבהל תדעונ איהו לואשמ תיתוכלמה תוכזה תוקלתסה תא תאטבמ הערה 

ארוקה ץא ןודרוג לש ורישב .םרה ודיקפתל ותרשכהב ליחתהל ידכ רצחה לא דוד 

ררושמה רצוע ךלמה רצח לא דוד ליש ותאבה םע ןכש ,ותבשחמ תא ליעפהל ךירצ 
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לא הפורטסופא תרוצב תחסונמה ,םיתב העבש תב הדוא בתוכו ורופיס ףטשב 

אוה הליחת .הקירוטירה יללכ לכ יפל וז הדוא חתפמ אוה .״!םיהולא עבצא״ 

רטעמו ,״!ומר המ ךישעמ י םיהולא עבצא״ :ומצעלשכ יידואה ןויערה תא גיצמ 

ןכמ רחאל .(״חצמ לע ידש ות אשי הרקמ לכ״)םינוש םיילוברפיה םיחוסינב ותוא 

היגולאנא תועצמאב ״ותחכוה״ל וא ןויערה לש וחותיפל שגינ אוה 
:תקהבומ תילזייוו ״תיביטארוגיפ״ 

ךרפו לזרב רוכמ לי םע רוזנ?ל 

,םיךיןמ ךלמ תיב םךמעךב תאבה 

ךרד אל רה הברח והיעינתו 

■ tt ־ •• •• • -• | . t ;םימש תד־שא לא תוכילה ןיבל 

.תעדל ךלמ טפשמ ,םעב ררצג?ל 

,רבע םע ךלמ תיב ישי ןב תאבה 

תעדו רקח תורמז ול תורוהלו 

(׳ס ימע) .ר3ש ותימה תויצב ותילגה 

םוחתב רקיעב ןה תרכומה תילזייווה תינבתל ןודרוג ןאכ ףיסומש תופסותה 

םכסל ול תרשפאמ הנורחאה וז .תירוטירה הכירעהו יביטארוגיפה טושיקה 

ןומראל השמ תאבה :תויגולאנא יתש הב שיש ,תבכרומ האוושימ םירוט הנומשב 

ותיילגה תמועל ברוח רבדמל השמ חוליש ,לואש רצחל דוד תאבה תמועל הערפ 

םילמ יקחשמו םיימזאיכ םירדסה ליעפמ ןודרוג .הדוהי תוירבדמל דוד לש 

האור היה ,ינשבויה ןאקיסאלקואינה ,לזיווש ,(״םעב רוצעל״ /״לד םע רוזעל״) 
תעבות רבכמ־הז הסועלה הסיעה .סופאה לש תיגיגחה ותוניצרב העיגפ םהב 

.יוניש אלל הסיעה תראשנ התוהמב לבא .םינילבת תפסות 

[אי] 

לודגה יטויפה ונויסנ ץפנתה הילאש ,עלסה ןש לש ץבצבמה הצקה קר והז 

ןתינש ,יולגה ילזייווה בידיצרב התלגתה אל הרקיעב היעבה .ןודרוג לש ןושארה 

ןודרוג .םיבידיצרה ודיעה וילעש בחרה רשקהב אלא ,תימוקמ העפות וב תוארל 

אלא 70,״ !הבהאה ררושמ היה אל״ש םושמ אקווד ואל ׳לכימו דוד תבהא׳ב לשכנ 

הירוטסיההו בחרמה ,ןמזה ,םדאה תשיפת תא .רבחל חוכה וב דמע אלש םושמ 

וא השיפתה םע הצחמל־תיגולואיתה תילזייווה הקיטאופה ןמ הבייחתהש 

.תילזייווה הנכה לע ביכרהל שקיבש ,םינושה םירנא׳זה ןמ ושקבתהש ,תושיפתה 

.ו״טר ימע ,הרושב ישנא ,ןמכיפ בקעי 70 
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סופאה לש ולאמ ןיטולחל םינוש הדאלאבה לש םדאהו בחרמה ,ןמזה 
סופאה לש ולאמ םינוש ןאמורה לש םדאהו בחרמה ,ןמזה .יטסילארומה 
תירוטסיהה תואיצמה תשיפתל סחיב לדבהה טלוב דוחיב .דחאכ הדאלאבהו 

,רומאכ ,האור ילזייווה סופאהש דועב .ותינכותו לאה ןוצר לש ךשמתמ יוליגכ 

תואיצמב קר אל המצע תאטבמה ,תיהולא תונווכתה ירפ וז תואיצמבש טרפ לכב 

תשמשמ איהש הדימב המצע הבו ,התוא ורשיבש םימידקתב םג אלא תידיימה 

דחא לכ — ןאמורהו הדאלאבה םיטיסמ ,םימיה תוברב שחרתיש המל םידקתכ 

לא בחרה יגולואיתה־ירוטסיהה ףצרה ןמ שגדהה תא — ול תדחוימה וכרד יפ לע 

תואיצמה ןכש ,רתויב ףירח אוה הז טסיה הדאלאבב .הפוכתה תישונאה תואיצמה 
איהשכ לכימו דוד לש הידגארטה .ידיימה ילרוגה עגרה לש וז איה הפוכתה 

.התעו ןאכ הלוכ תרמוא ׳סולואיא לש ולבנ׳מ הלטינש תנוכתמה תרגסמב תגצומ 

םתבהא ליל ,דיחיה הלילה םע אלא הירוטסיהה םע אל םידדומתמ םיבהואה 

,םתקיתש יעגרב עמשנ הלוקש ,לחנה תיימה וליפא .תוריהמב ףלוחה ,םתדירפו 

ןכא הדאלאבה .(ב׳׳ע ימע)״!תרבוע תעה ?םיער ,ומודת המ״ :םהינזאב תשחול 

םושב ךא ,לרוג תריזג לש תושממתהכ הירוביג תורוק תא ןיבהל הטונו הלוכי 

ומצע שיחממה ,ירסומ יהולא ןוצר לש יוליגכ וז הריזג תשרפמ איה ןיא םינפ 

הריזגה .יגולוטאכסא ןורתפ רבעל הירוטסיהה תא דיעצמהו רשפ־תב תויכשמהב 

תריזגכ םג רייטצהל הלוכיה ,ישונאה בצמה לש תיגארטה הלבגהה םצעמ תעבונ 

תירוטסיהה הנבהה תא אל ביצהל םדאה לוכי וז הלבגה דגנכ .תיגאמ הלאכ וא לא 

־יתלבה ונוצר תאו הלבקל שקיעה ובוריס תא קר אלא ולש יתדה ןוחטבה תאו 
ותבוהאמ דרפיהל בייח רוביגה .ימינפה ומלוע תא דבעשל הל חינהל אלש חצונמ 

םע םילשהל אלש — תיביטקייבוס — לוכי אוה ךא ,ותומ תא ומצע לע לבקלו 

הז ןבומב .ותבוהא םע וירשק לש יפוס קותינב תוומה תא לבקל אלשו הדירפה 

םיאצומ ונאש יפכ ,תוומל רבעמ םויק ,לוביבכ ,הל שיו ״תוומכ הזע״ ותבהא 

— יקסבוקו׳ז לש סוינימראו הנאוונימ םייושע ךכ םושמ .ךכ לכ תובר תוראלאבב 

עגמ תועצמאב םתומ עגרב שגפיהל — ןודרוג לש לכימו דוד םג םהיתובקעבו 

לע הנאוונימל עידומה אוה לבנה יקסבוקו׳ז לצא .חצנל דחאתהלו יטסימ ינחור 

ךותמ״)יטנאמור ״הבהא תומ״ ,הלש התומל התוא זרזמהו הבוהא לש ותומ 

לש ותכרב הנה :ךובנ הכותב הביל — /רהרוהמו ךושמ לילצ עמשנ /הממדה 

לצא .(יוכו ״ונניא הביל בוהאו ,הנקורתה ץראה /...!םייקתנ !םייקתנ /!הבוהא 

לבת ץק םורמל״ היגיגה תא תחלשמ איהש ךותמ דוד תומ לע לכימ תעדוי ןודרוג 

.לע־לא האירממה ,דוד תמשנב םילקתנ םה םשו (ו״פ ימע)״ופאשי תוחור םש 

ותוררועתה םג ןודרוג לצא העיפוה 1856 תנשמ רישה לש ןושארה חסונב ,ןכא 

:תיבב ןאכ םייתסה רישה .דוד תומ לע תרשבמה ,לבנה לש תיאלפה 

 [ 180]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



הרקמל םידקת ןיב 

ליחב ררועתה דוד לבנ םג 

!אלפל יהיו — חורב ןנוקינ 

לילה הזב ףא ןגנ אוה םג י הה 

71.הלס םדיו — וילעבכ עו?יו 

ךרוצ האר םנמא ןודרוג .דחאכ ןאמורבו סופאב ירשפא יתלב אוה הזכ םויס 

דביעש תעב ,ינורקע חרואב הנוש תועמשמ ול תוושלו םייסמה תיבה תא בתכשל 

:םיסנוכמה וירישב שדחמ ותספדה תארקל רישה תא 

— הלילה הזב ףסאנ דוע ישילשו 

:אל? הישיעה ישיך3 לבנ אוה 
הלעמו הדה שונא לילמ וב םג 

(ז׳׳פ ימע) .הלק םידיו חורה דוע אב אל 

םע ,לוכיבכ ,ותוא בשיימו תיעבט־לעה הטנאופה ןמ רישה םויס תא רקעמ יונישה 

טורפיש ימ ןיא בושש ןוויכ דוד םע תמ לבנה)תואיצמה לש תילאנויצאר תונשרפ 

תושיפת ןיבש םיקומעה םיעקבה ינפ לע קד חויט אלא וניא הז יוניש לבא .(וילע 

.דחא הנקב תולוע ןניאש תוירנאדה תויצנבנוקהו םלועה 

ונוויכב רישה תא ררוג אוה ףא ,זחאיהל ןודרוג שקיב דחוימב ובש ,ןאמורה םלוע 

תבהא׳ב הלגתהש יפכ ,תקהבומה ״תיסנאמור״ה ותחסונב וליפא ,הז םלוע .ולש 

,הבהא) ןיטולחל תישונא היצקארטניא רבד לש ופוסב וזכרמב גיצמ ,ךויצ 

םהינורתפו וירבשמ ךרד השעמה רופיס תא הכילומ וזו ,(האניק ,הביא ,הקושת 

טלובה יוליגכ אלא הניבהל ןיאש ,״היטפירפ׳׳ה ,ירקיעה רבשמה לא םיינמזה 

תא הינפ לעמ תשרגמ רמת)ויתולבגמו ויכובמ לכב ישונאה עגמה לש רתויב 

יושע הבש ,תיפוסה הרתהה לא הנממו ,(יוכו ויתונווכב העוט איהש םושמ ןונמא 

םירקמ ינומיזל םוקמ ןיידע ןאכ שי ,ןכא .ימימש עויס םג ברעתהל םנמא 
,תילגתמ וז) ״םיהולא עבצא׳׳ לש תרתסנה התוחכונ לע םידיעמה ,םיאלפומ 

רבכ תמדוקה תרוסמה לש וז תשרומב ךא ;(׳ןויצ תבהא׳ב לאננח םולחב לשמל 

םדקמהו עינמה חוכה .ולש תישונאה תרגסמה ןמ ןאמורה תא עיקפהל ידכ ןיא 

לש ותצע)םדא ינב לש םהיתואנשו םהיתובהא אלא תיהולאה תינכותה ונניא ןאכ 

יהת הבהאהו — תכ לכמו םע לכמ תושפנ ךל ארב״ :ריעצ ןטסינאמורל ופאמ 

ןמז אל :השודק הירוטסיה לש הנמז וניא ןמזה 72.(״הלאב הלא תכסכסמה חורה 

־כ תועטב ןמוסמ) 112 ימע ,ז״ירת אנליוו ,׳לכימו דוד תבהא׳ ,ןאדראג רשא ןב ביל הדוהי 71 
 108).

.141 ימע ,ופאמ םהרבא יבתכמ .א״כרת טבשב ח״ימ גרבדירפ ש״אל ופאמ לש ובתכמ האר 72 
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.םיישונאה םיירציה תוחוכה לש תוצרפתההו תוחתפתהה ,הלשבהה ,״הריגד״ה 

ןמז .וזל וז תומוד ןניאו וזמ וז תועבונ ובש תודיחיה .יגולאנא אלו יתביס ןמז והז 

אוהשמ תוחפ אל הדאלאבה לש ףוכתה־יטאמארדה הנמזמ ,ןבומכ ,הנוש הז 
םילדומה תשולשמ דחא לכ הוותמ וב םג ,בחרמל רשא .סופאה לש ונמזמ הנוש 

ןאמורב .רתויב תלבגומ ותובישח ילזייווה סופאב .ומצעל דחוימ ןוויכ םיירנא׳זה 

ןיכהל וילע .ושומימ ךכ לכ בושח ךכ םושמו ,תישונאה היצקארטניאה ללח והז 

תא םיצעהל אב אוה הדאלאבב .ןריבסהלו םירוביגה לש םהיתולועפ תא 

ןודרוגו ,הלא םע הלא םיבשייתמ םניא םירבדה .ילרוגה עגרה לש תויטאמארדה 

תובקעב רוריבב ךלוה אוה בחרמה בוציעב .הנפי ןוויכ הזיאל עדוי וניא 

לש לדומה ןיב קבאמל הריז הווהמ ןמזה בוציע לבא ,יקסבוקו׳ז לש הדאלאבה 

,תיליזייווה תיגולואלטה הבישחה וב תרכינ דחא דצמ .סופאה לש לדומל ןאמורה 

הירוטסיהה לש יטאטסה םואוניטנוקה ךותב העונת ןכתית ילזייווה סופאב ןכש 

תמרגנ איהש הדימב אלו ,תילכת רבעל הכילומ וז העונתש הדימב קר השודקה 

הלשבההו תוחתפתהה דוסימ םג ןמזה בוציעב שי ינש דצמ .תיתביס הענה ידי־לע 

תורומתה תא ררושמה ריבסמ הז דוסי לש ותלועפ יפ לע .ינאמורה ןמזה לש 

הלימקהו הליבנה יכילהת ללכ תא ויפ לע ריבסמ אוהש םשכ ,דודב ולחש 

יררהמ תא הרידא י תע וה״ :הרושב ליחתמה ךוראה יידואה עטקה האר) םוקיבש 

.(ג״פ-ב״פ ימע ,רשע־דחאה רישב ״ףרט 

תמיא לכ ירנא׳זה בובריעה לש תויתייעבה הלגתמ רתויב הפירחה התרוצב ,ןכא 

.םתועמשמ תא עובקלו םריאהל ,וירוביג לש םהישעמ תא ריבסהל אב ררושמהש 

הלא םישעמ םינווכמה םיירקיעה תוחוכה םה המ עובקל רתויב השקתמ אוה 

ותנווכו ונוצר אמשו ?םייחה תוביסנ ?יפואה :םירוביגה לרוג תא םיעבוקהו 

תא ןיבהל ןתינ םהיפ לעש ,םירתוסה םירבסהה ןאכמ ?לאה לש םירתסנה 

לש וזב םג םימעפלו ,סופאה תרגסמב םג לבא ןאמורה תרגסמב םירוביגה 

הנתשמ דוד .הדאלאבה לש תוומ־דע־הבהאה ןויגה יפל תלעופ לכימ .הדאלאבה 

גצומ אוה תאז םע .ןאמורה לש םייח־תוביסנל יפוא ןיב היצקארטניאה יקוח יפל 

תווממ־השקה ותאניק תא ררושמה ריבסי ,לשמל ,דציכ .ירסומ סופא רוביגכ םג 

איהש ,האניקה רבד לע תיגולוכיספ תיטויפ הסמ אוה הלעמ דחא דצמ .לואש לש 

תא וילע האיבמהו ,םדאבש יגארט םגפמ תעבונה ,תילאסרבינוא תישונא הבוגת 

האצותכ תנבומ תויהל ,אופיא ,תבייח לואש לש ותאניק .רתויב םישקה תונוסאה 

םדאה ינב תיברמש העפות איהו ,םייחה־תוביסנו ישונאה יפואה ןמ תענמנ־יתלב 

התואב .(״ויתובברב דודו ויפלאב לואש הכה״) םימוד םינותנב הל םישפתנ ויה 

וקוליס תא הניכהש ,תיהולאה תינכותב ךלהמכ םג וערפתהל האניקה תבייח העש 

תיגארטה תולבגומה לע האניקה הדיעמ ןושארה שוריפה יפל .סכה ןמ לואש לש 
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ינשה שוריפה יפל .״ןנואתמה״ לש וזכ ,תימיספ םויק תשיפת העיבמו םדאה לש 
תשיפת העיבמו ,תיהולאה תינכותה לש התובכרומו הלולכיש לע הדיעמ איה 

,בלש ,יקלח בצמ אלא וניא םגפ לכ היפל ,״ררושמה״ לש וזכ תימיטפוא םויק 

םיתעל .הרורב תיאדיא דקומ תדוקנ תרסח הריציה .תומלשה תארקל ליבומה 

םיישונאה םיטקילפנוקה :הב תטלשה איה ״ררושמה״ לש םויקה תשיפתש ,הארנ 

,״םיהולאה די״ לש תוברעתהה חוכמ היצאזינומראהו ןוקית חרכהב םיאצומ 

:ןכש 

יעשפמ ףח בל קינאי אושל אל — 

,תעמוש ןזא שי םלע; לכ לע יכ 
,עשי שיבלמ שי ,םיאכלח רזוע שי 

(ג״ס ימע) .תעמוד ןיעמ העמל החומ שי 

דוד לש םתבהא הדיתעש ,םירבדה םיארנ ןיידעשכ ,הריציה תליחתב — ךכ 
:הפוסב לבא .הכרדבש םילושכמה לכ לע רבגתהל לכימו 

ץרא תוכולהת עדיש שיאה ימ 

! ? עידוי הז יריש תא שחרי לבו 

ץר^ה ץיקה לכימ רשיא לא םג 

.עיגה ץק התוא דוד תבהאלו 

!םימש תחת םלוע בצנ ןיא יכ 

(ב״פ ימע) .ץ?ח לכ לא ץורח ןמזו ,תע לכל 

ינב לש םלבס לא וסחי יפ לע םירבדה ךלהמ תא לאה ןווכמ הנושאר הסריג יפל 

לבס םמצע לע םדאה ינב םיאיבמ היינש הסריג יפל .״תעמוש ןזוא שי״ :םדאה 

לאהו סומסוקה .םדא תובהא לש ןכרדכ הקחשנ לכימו דוד תבהא .ענמנ־יתלב 

״תעמושה ןזוא״ה .לכימ לש בלה ערוק הלבס לומ ןיטולחל םישידא םיראשנ 

הריזב ןועמש לש ותליפתל הבושק איה ןיאש יפכ ,הינונחתל הבושק הניא 

־יא לש בצמב ןה תחאכ הקיטאופהו היגולואדיאה .׳תוירא ינש ןיב׳ לש תימורה 
.תוריהב 

תחאב לפטל רחב ןודרוגש םושמ רישה ךרואל תכלוהו תרבוג וז תוריהב־יא 

תשולשמ דחא ףא ,השעמל .ארקמבש רתויב תובכרומה תוירופיסה תוישרפה 
.הכרוא לכל וז היישרפ לש הבוציעב ותוא תוחנהל לוכי וניא םיירנא׳זה םילדומה 

ינפ לע רובעתש ,תכשמתמ תיפארגויב־תירופיס האצרה סרוג ילזייווה סופאה 

תירסומ תורהטיה לש ןורחא בלשל דע ותוא איבתו דוד לש וייח תוערואמ 

,לכימו דוד לש םרופיסל עירכמ דיקפת תויהל לוכי אל וז תרגסמב .תיתד תומלשו 
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וא המידק העיספ דוד עספ הבש ,תובר ינמ תחא הדוזיפאכ ,רתויה לכל ,רכזויש 
ספוטה .ותוישיא לש יפוסה יתדה־ירסומה שוביגל וכרדב הרוחא העיספ גוסנ 

ויה םיכירצ ויפל .לכה שבתשמ ןאכו ,םיבהואה לש םתדירפל דע לעופ ידאלאבה 

וב ןיאו הלכית ול ןיאש ןמוא — םתומ דע הזל הז םינמאנ ראשיהל םיבהואה 

דע בטיה ופאמ תא תרש ופאמ חסונ יסנאמורה ןאמורה לש ספוטה .םגפ 
החאמה ,וזכ השיגפ .הכוראה םתדירפ רחא םיבהואה לש תשדוחמה םתשיגפל 

םלועה־תשיפתלו הלילעה הנבימל רתויב תינייפוא .״ןמזבש ערקה״ תא 
ומכ) השיגפה רחאלש תויוכבתסהו תונבה־יא םג הנכתית הלא יפל .סנאמורב 

םייתלילעה םיטקילפנוקה לכ ורתפנש ינפל הלח וזש הרקמב (׳ןורמוש תמשא׳ב 

תובייח ולא לבא .םיבהואה דוחיאל ךרדה תא םימסוחה ,םירוצעמה לכ ורסוהו 

,איה סנאמורה תחנה ןכש ,םלשומהו םלשה ןורתפל הרהמ דע ןמוקמ תא תונפל 

םהילע הקזח ,םהייח תיצחמ ךשמל הזמ הז םידרפומ םה וליפא ,תמא־יבהואש 
םהילע תורזוגה תוביסנה הנלטבית וב עגרב םהל הכחמה םרשוא תא ואצמיש 

דחאל ףא הנענ וניא לכימו דוד רופיס לבא .״דלח םוקי םירהצמ״ — זאו ,הדירפ 

היפארגויבה תסריג תא ןה תרתוס הז רופיסמ תעמתשמה תמאה .הלא םילדוממ 

תא ןהו הדאלאבה לש תוומ־דע־הבהאה תדגא תא ןה ,ירסומה שיאה לש הפוצרה 

םישגפנ ןאכ .סנאמורה דוסיב תשמשמה ,״ןמזבש ערקה״ יוחיא לש היצנבנוקה 
,ההימכ ,םיעוגעג לש םינש ,תוכורא הדירפ תונש רחא — שדחמ םיבהואה 

םיינשה םילקתנ ,הל ולחיי הכש ,השיגפב .רשקה שודיח לע םישאונ םיקבאמ 

,תידדה הניטל ,תונצקועל האיבמ הרמה הבזכאה .םהל םירכומ םניאש םישנאב 

— ףוסבלו ,(םילשוריל ׳ה ןורא תאבה םע הבירמה האר) םיליפשמ םיסחיל 

םוי םע דלי הל היה אל לואש תב לכימלו״) רשקה קותינלו תמעזנ הדירפל 
ותונמא עבות וז םיסחי תשרפ לש יתימא ירופיס שומימ .(גכ ,ו ׳ב לאומש ,״התומ 

וליפא טלשש ילבמ ותיא דדומתהל הסינ ןודרוג .הנחבא קד ןטסילאיר רפסמ לש 

תאו ,״םיהולא עבצא״ לש דולחה קשנה אלא היה אל וידיב .סנאמורה לש וילכב 

ותבהא תוננטצה תא שרפמ אוה דועב .ישוק אלל רעשל ןתינ וב שומישה תאצות 

תורסמתהה ןמ ,ישונאה שגרה תוקחתשהמ תיחרכה האצותכ לכימל דוד לש 

־יא לש הקירוטירב לאושו הז שוריפמ ןודרוג עתרנ ,רכו תוכלמה לש םיסרטניאל 

ותבושתו ״?והתבהא םיעור שובלב וז לכיממ ,העקנ דוד שפנ לכיממה״ :ןומא 

איה ״תיהולאה תינכותה״ קרו ״הרקי דוע םדק ימיכ ויניעב״ .תילילש איה 

הכולמ תיב תמקהב דוד תא הבייחש איה ןכש ,םיינשה ןיב הדירפהו הברעתהש 

תובר םישנ תאשל ןכו אבצהו הנידמה יניינעב עקתשהל וב הקחד ,לארשיב 

,ךכ לע םירבדה תא ררושמה ריבסמ ךכ — הרקעה לכימ ינפ לע ןפידעהלו 

לש הינב תא שרופמב ריכזמ ארקמה יכ ףא ,דודל הדלי אלו התרה אל לכימש 
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ןיב רשקה קותינ לש הלא םירבסה ינש ןיב הריתסה ןמיסב .לאירדעל הדליש לכימ 

םינשה ךשמב דוד בל השענ דחא רבסה יפל .הריציה םויס םג דמוע םירוביגה 

.ררושמ לש בלל השענ אוה ,רחא שוריפ יפל .״ןבאל רשבמ״ 

ולש יטננאמיאה תוחתפתהה ןויגה חוכב ןודרוג תא ףחוס לכימו דוד רופיס 

אוה וב עגרב ,ןכא .םהילא הרדח אל ןיידע ונמז־תב תירבעה תורפסהש םימוחתל 

תוכרעמה לש תועיבתה תא תוצפל הסנמ אוה ,הריציה ףוס תארקל ,ונממ קתינ 

ותושדקתה תא ןייצל רהממ אוה .םינושארה היקלחב עייתסה ןהבש ,תוירנא׳זה 

,םעה יבאלו םילהתה ררושמל התע השענה ,ןקזה דוד לש תיתדהו תירסומה 

תבהא .ילזייווה סופאל וישנ תא ןודרוג םלשמ ךכב .ואובי תורודב ולרוגל גאודה 
הריציה תא םייסלו הדאלאבל בוחה תא םלשל ול תעייסמ לכימ לש תוומלאה 

תוולש רואיתב והשמ קזחתמ אוה ףא סנאמורה .תיטסילאוטיריפס הריוואב הלוכ 

,התליחת םע רשקתמ הריציה םויס .םירוביגה ינש לש תילארוטסאפה הנקיזה 

ףאו הל ומדקש תוילוחה םע אל בטיה תרבחתמ הניא הבש תיזכרמה הילוחה לבא 
.הירחאל תואבה ולא םע אל 

[בי] 

לש שושתה הפוגל לעמ חוספל חילצה ףא הבר הדימבו הסינש ,ל״כימל דוגינב 

.לשכנו םייח חור הב חיפהל הליחתמ ןודרוג הסינ ,תיליכשמה תיפאה תרוסמה 

לש םהיחבשלו ןהכה ם״דא לש ותוקדנסל הכז ׳לכימו דוד תבהא׳ ,םנמא 

(סירטל ריאמ ,ש״קז רואינש ,ל״דש) תורפסב הקיתוה תרמשמה ינבמ םיבר 

גיוודול לש Allgemeine Zeitung des Judentums־ב תדהוא הריקסלו 
יניעל הטלבש איה תשגדומהו הדיבכה תויתרוסמה אקוודש ,המוד 73.ןוספיליפ 

יאדווב הנהנ ןודרוג .הריציה לש תוינכפהמה היתונוכת לע ודמע אלש ,םיחבשמה 

הליבומ ךלה הב ךרדהש ,שוחל אלש לוכי אל ךא ,דודיעה ירבדמו םיחבשה ןמ 

הריציב וישעמב ןהו ולש חורה־ךולהב ןה םיאצומ ונא ךכל תודע .םותס יובמל 

תבהא׳ םוסרפ רחאל ףכית שגינ ,רומאכ ,תישאר .תונורחאה םישימחה תונשב 

קמעתה ומשלו ,ךלמה דוד ייח תשרפ לש המכ־יפ בחרומ יפא דוביעל ׳לכימו דוד 

74.הדגיטו קוטשפולק ,וסאט ,וטסוירא ,סויליגריו ,סורמוה לש םהיבתכב האירקב 

ררושמה .השיג לש יתוהמ יונישב ,אופיא ,ךורכ דוד תומדב שדוחמה לופיטה 

היה ךירצ ותינכות יפל .יתרוסמה סופאה לא סופאהו ןאמורה לש גוזימה ןמ גוסנ 

תורפסה לש הירוטסיה ,רנהלק ףסוי האר ׳לכימו דוד תבהא׳ לע תויבויחה תובוגתה ןיינעב 73 
.318-317 ימע ,ד ,השדחה תירבעה 

.14 ימע ,א ,ןידרוג תורגא ,ח״ירת ולסכ ב״כמ ןלפק באזל ןודרוג לש ובתכמ האר 74 
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ןילבת ןימכ ,ינשימ דיקפתב ׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳ב שמשל הבהאה דוסי 

ונילע .הרובגה ישעמ ,המחלמה תוצעומ ,םייניבה תוברק — רקיעל תלפלפו 
דוד תבהא׳ב הסונש ,ירנא׳זה האלכהה השעמב האר אל ררושמהש ,חינהל 

קר .״יקנ״ יתרוסמ רנא׳זל דמציהל שקיב התע .וילע רוזחל יאדכש רבד /לכימו 

וישכע וז הייהנ ריבסהל הלוכי ״תודידיה ריש״בש שודיחה ןמ תמייוסמ הבזכא 

הקיח ךות לא ררושמה לש הז העיתר ןויסנ םייתסה ,רומאכ .״יתימא״ה סופאה לא 

.רומג ןולשכב תיסאלקואינה תרוסמה לש 

לבא ,תינמז — הייחד ןודרוגב הררועתה ׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳ תזינג םע 

הלגתמ ט״ירת-ח״ירת םינשב .ךוראה רישה לש רנא׳זה םצע יפלכ — הפיקת 

לשו הרישב תוכיראה תליספ לש ךלוהו קזחתמ ביטומ תיתורפסה ותבשחמב 

לאדיא לש בוציע רבעל ששגמ ררושמה .יביטקפאהו רצקה ירישה יוטיבה שופיח 

וקה תניחבב אוה ויוטיבל אשונ ןיב ךלהמה ובש ,סוחדו רצק ריש לש יטאופ 

ויתובשחמב ןודרוג הליג תודחא תוניחבמ .רתויב רצקה וקה ,רמולכ — רשיה 

רסוחלו םומעישל סחיב ץיבומרבאו ופאמ וליגש ,תויושיגר ןתוא הז בלשב 

םומעיש לע ותבוגת תא רשק אל ,םהל דוגינב .ןמזה־תב תורפסה לש תוימאנידה 

הנונעיר םשל םישורדה םינוקיתה רבד לע םירוהרהב אלא הרישה דגנ הערכהב הז 

ךבתסה ךכ ךותמ .םירבדה לפכו תוכיראה תעפותב רשק הנויפר תאש ,הרישה לש 

האירקל ול חלשש ,(ן״קז)ןלפק באז ררושמה שפנב ודידי םע זגרנו רמ סומלופב 

תארקל ולש וילשמ דוביעב ולוכ עוקש היהש ,ןודרוג .׳רופצהו רענה׳ ולשמ תא 

:ףירח למזיא ן״קז לש וריש לע ריבעה ,(1859) ׳הדוהי ילשמ׳ ורפס םוסרפ 

— ךתאטח תישאר הזו .םיזרפנו םיבר וירבדו ,תוכיאה לד ואושנ ,ןטק וניינע״ 

ךיתפש דעב רוצעל לכות אל יכ ,ינפל םישורפה ךיבתכמ םידחא תומוקמב 

י ןתיא לחנכ ףוטשלו םורזל ךירבדל בחר ץרפ חינתו ריהמ רפוס טעכ תוריהמה 

םימכ ואוביו םימיענו םיבהאנ ךינויגה לכו ,דאמ דאמ םיחוכנו המה םיבוט יכ ףאו 

.םהל ןתינ קוח םימעפל וצרפי תאז לכב ,ויתומצעב ןמשכו םארוק ברקב םיקותמ 
גהל ועבטמ אנשי רישה — שפנ דע םאובב עבטנ שבד ילחנ־ירהנב םג יכ 

75״.הברה 

איה ,״הצילמ״ וניפב הנוכמה העפותה תא ףקת אוה .תוערצ ןק לע ךרד ןודרוג 

רישה לש וניינע ןיב ריהבה רשקהו היצרופורפה רדעה ,ינושלה ״ףדוע״.ה תעפות 

״הצילמ״ גשומב ושמתשה ונמז ינבו ררושמה ,ןבומכ)ירישה רובידה ידמימ ןיבל 

אל הלח ותפקתה .(הפיה תורפסה תפש ,הרישה תפש :ןיטולחל הנוש תועמשמב 

.עגפנה ןלפק .אוה ותריש תוברל ,ןמזה תריש ללכ לע אלא ודידי לש ויריש לע קר 

.6 ימע ,םש .ח״ירת ולסכ א״כמ ןלפקל ןודרוג לש ובתכמ האר 75 
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םיבייוחמ םירישה לכש״ ןעוטה ,רימחמה רקבמהש ,ךכ לע ,הארנכ ,עיבצה 

,ררושמה םג אוה ,(ןודרוג לש ותנעט התיה וז וליאכ) ״רוציקב םיבותכ תויהל 

לע ותבושתב ,ןודרוג .םייפלאל בורק וירוט רפסמש ,סופא רבכ אל הז םסריפש 

ומצע אוה ,ןכא :תוריהב רתיב התסינו ולש תינורקעה ותנעט תא דדיח ,ויתונעט 

דוע ריש רפסב בותכלו םינטק םיריש ב׳׳י ןב ריש סופדב איצוהל״ ״וינעב״ הסינ 

ןיבל תיללכה תירישה תנוכתמה ןיב רוריבב ןיחבמ אוה לבא ,״ונממ לודג רתוי 

יכ ורמאב .םידדובה םיטפשמב הלכו וטנאקב וא קרפב לחה ,םיימינפה היקלח 

םיקלחה רוציק׳׳ל אלא ,״ולוכ רישה רוציקל״ אל ןווכתה ,רוציק בהאי רישה 

לע ררושמה ןאכ ןגמ תיטירואית הניחבמ 76.״םייטרפה םיטפשמהו םיימינפה 
חתמב שוחל אלש רשפא יא ,תאז םע .תענכשמו תיניינע הנגה םיכוראה ויריש 

רוציקה לאדיא ןיבל יתרוסמה סופאה לש לאדיאב תוזחאיהה ןיב ובלב רבוגה 

ומצע תא הלשיה אוהש ,חינהל ונא םילוכי םנמאה .ירישה יוטיבב תורישיהו 

־המו ,׳לכימו דוד תבהא׳ לש (םירצקה ,רמולכ)״םינטק״ה םירישה ב״יש ,רבסו 

םידמוע םנמא ,׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳ לש םיכוראה םיקרפה תשולש םג 

תומחלמ׳ יקרפ לש םתזינג ןיאה ? ״הברה גהל ועבטמ אנשי רישה״ :ללכה ןחבמב 

םהב אצמ אל ררושמהש ,ךכ לע רוריבב העיבצמו הז ןיינעב הדעב תרבדמ ׳דוד 

1000 טעמכ הנומ ודרשש םיקרפה ינשמ דחא לכ) םיימינפה םיקלחה רוציק אל 

יכ״ : ןוגכ םיטפשמ םיחוור ןאכ)״םייטרפ׳׳ה םיטפשמה רוציק אל ףאו (םירוט 

ודי ומכו /תלצאנ השא םא הלודגה ושאמ יכ /תכלהתמ ונבריק םיהולאכ שפנה 
לצ לכ סוני ומכו /תלשומ איה הככ םדאה בל יפגאב /תכלומ הלוכ לבת לע אוה 

,רכינ ?(ח״יק ימע ,״תלוויאה סונת תעדה הגית תע ןכ /תכרוד שמש םוקמב 

,תוכירא ,ותוהמ םצע יפ לע ,עבותה ,יפאה ןונגנמה לש ודבוכמ ףייעתה ןודרוגש 

לש ותנולתל םיברק וירבד .םיכראתמ םיטפשמו ךשמתמ יומיד ,תוהתשה ,תויטא 

היורט ןברוח קרפב יזכרמה השעמה רופיסמ תויטסה לעו ״רתיה תפש״ לע ל׳׳כימ 

וילאש ,סותאפה לש טקפאה תגשה וליפאש ,ול הלגתה .סויליגריו לש ורישבש 

,ירילה רישב .תוכירא אלו רוציק תעבות ,םייפאה וירישב הבר הכ הדמתהב רתח 

ורדה לולכל״ ןתינ)יביטארוגיפ טושיקל םוקמ שי ,״הפיה״ לש ומוחתב ןותנה 

תודח אקווד עבות ,״בגשנ״ה לא ףאוש אוהשכ ,סופאה לבא .(״תונוש תונומתב 

הזה רבדב״ו ,שפנה לש תימואתפ הלעפה שרוד ״בגשנה״ ןכש ,העבהב רוציקו 

םהינשש — סאהטאפ — בגשנה םע — גיצטיוו — דחה לשמל דחא ןיד טעמכ 
הבושח הנחבא 77.״תימואתפ הלועפ לועפל םתילכתו םינונש ליכשמ רוביג יצחמ 

.15-14 ימע ,םש ,ח״ירת תבט ב״כמ בתכמה 76 

.15 ימע ,םש 77 

 [ 187]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:36:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןורימ ןד 

התיה הדיתע (בגשנהו יטיתאפה יגשומ לש העטומה יוהיזה תורמל)וז תירוקמו 

.הלישבה תיתאמאופה־תיפאה ותריצי לש הקיטאופה בוציעב ןודרוג תא שמשל 

לש ותורסמתה תא ףלאמו שדח רשקהב ןיבהל ,םוקמ לכמ ,ונא םילוכי היפל 

הדח ברח״ל והמידש ,לשמה לש רנא׳זה חופיטל ך״רת-ח״ירת םינשב ןודרוג 

בורו ,קומע בלו שיא בלב קומע רודחתו תחא הפונתב ךת רשא הכרוא דמוג 

הוולמ התיהש ,וז תורסמתה ריבסהל גוהנ 78.״לזרבה ההקו והינפ ולקלקי סירבד 

לש תיסאלקואינה הירואיתה לש ידוסי דומילבו םילשמה תורפסב תועקתשהב 

וקוסיעמ ףאו ררושמה לש תויטקאדידה ויתונווכמ הרקיעב העבנ וליאכ ,רנא׳זה 

דצה תא ףא םיטילבמ .הפשה דומיל םשל תירבע הארקמב ךרוצ ררועש ,הארוהב 

.(ואב אלש)תירמוח החלצהלו תיתלשממ הכימתל הייפצה תא ,הבש ״ישעמ״ה 

ררושמ לש ודיצמ תבהלנ היינפ לש יתימא רבסה םהב ןיא ,הלאבש תמאה לכ םע 

יראלופופ יכ םא ,״ךומנ״ רנא׳ז לא םילודג םיסופא רוביחל ושפנ אשונה 

תיפוריאה תיסאלקואינה תורפסב לבוקמ ,עודיכ ,היה לשמה רנא׳ז .ותפוקתב 
וחוכ תא ,ולש תיכוניחה תוליעיה תא ושיגדהש ,תירבעה הלכשהה תורפסבו 

ןודרוג .השעמ־רופיס לש קותמ יופיצב לכשה־רסומ לש הרמ הלולג תפיטעב 

רפסל תימשרה־תינדמלה ותמדקהב ולאה תוללכההו תוחנהה לכ לע רזח ומצע 

רופיסב ארוקה יוניה :רנא׳זה לש תשלושמה הרטמה תא שיגדה הבש ,וילשמ 

ארוקה לא ירסומ רסמ לש החונ הרבעה רקיעבו ,הפשה תיינקה ,ןונש השעמ 

התיה אל וז לבא .(ה״עק ימע האר) טרפב יתודליה וא ריעצה ארוקה לאו ללכב 

,לידבהש העשב ופאמ םהרבא ןיחבהל ביטיה וזב .ררושמה לש תימינפה ותימא 

םירבחמה לכ לש םהילשמל ןודרוג ילשמ ןיב ,רפסב הנושארה האירקה םע 

חקלה לכש לקהל לשמה תילכת ךא ,םיבוט ׳הדוהי ילשמ״׳ :םירחאה םיירבעה 

ןויווש לכ ןיא ,רמולכ 79.״תולעמ רשע חקלה לע לשמה םמורתי הפו — בגשנה 

תועתפה אלמ ,ינוגסס ,קירבמ — םירישה לש ירופיסה בוציעה ןיב ךרעו תוחוכ 

,תיתרגישו תלבגומ םייח תמכח אטבמה ,לכשהה רסומ ןיבל — תויתריציו 

םושמ םדאל םיברואה ,ןולשכו הדיעממ ישעמה לכשה םשב תורהזא ורקיעו 
,הפונח ירבדל תותפתהו תמזגומ תימצע הכרעה וא תונדמח וא ובש תושפט 

המכח .דבלב ומצע לע םדאה תוכמתסהלו טעומב תוקפסתהל ,ןוחכיפל האירקו 

ןכא ,תירסומ תוגהנתה ןיבל הניב רשק לכ ןיאש ,וז ,תיניצ םיתעל ,תיטקארפ 

לעו הברק לע ,םוקמ לכמ ,התוא לביק ןודרוג .םימודק םימימ רנא׳זה תא הוולמ 

התיה ןיינעתה תמאב הבש היעבה .הבורמ הבשחמ הל שידקהש ילבמ ,היערכ 

.6 ימע ,םש ,ח״ירת ולסכ א״כמ בתכמה 78 
.140 ימע ,ופאמ יבתכמ ,א״כרת טבש ח״ימ גרבדירפ ש״אל ופאמ לש ובתכמ האר 79 
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לא ליבומה ,השעמה רופיס לש ״דוהיי״ה םג תובורק םיתעלו שוטילה ,דודיחה 

קהבומ רפסמ לש ותוכמסו ותנחבא ויה תושורד .ידמל ההקה תינויערה הטנאופה 

תיינקה לש יכוניח לעפמ אל :ורקיע לע םילשמה רפס תא דימעהל ידכ ופאמכ 
וניינעש ,יתורפס לעפמ אלא ,תויתורפס םעונ יכרדב תונוכנ תוגשהו תובוט תודימ 

םילצונמ ךא ,םימצמוצמ םייריש םיעצמאב רפיסה תלוכי לש קירבמ לוגרית 

,״יקנ״ יפא רנא׳זל תודמציה לשמה םג ול רשפיא הדימ התואב .תיברימ תוליעיב 

ירנא׳ז בוריעב השקה תוכבתסהה רחא החונמ — ויתועיבתב יעמשמ־דח 
.׳לכימו דוד תבהא׳ב 

׳לכימו דוד תבהא׳ב תועקתשהה רחא ,לשמב ןודרוג תא הריגש המ לבא 

,תונכסחהו רוציקה םצעבש רגתאה לכ םדוק היה ׳םיתשלפב דוד תומחלמ׳בו 

אוה וב קר טעמכו הז ןיינעב .״ופא תמשנ רוציקה״ש ,רנא׳זה ןמ םיבייחתמה 

רכזנ וניא יכוניחה רסמה .(רפסל המדקהה ןמ לידבהל) םייטרפה ויבתכמב קסוע 

לכשהה רסומ לש ותוחכונ םצע ירה .ינכט רגתאכו רנא׳זה לש רכיה־ותכ אלא ןאכ 

תירישה תכרעמה תיינבב יברימ ןוכסחו תינדפק הטילש תבייחמ ילשמה רישב 

ףוטש םימ םרזכ [מ״ד ,ירופיסה רישה] יידגהה רישה ףוטשב״ ירהש ,תיפאה 

תמושת לכ 80.״םירידא םימב וברקב ןומטה רסומהו בוטה ןויערה ללצו רובעו 

תלבקמ תובייחתמה ,תויתורפסה תויורשפאלו תורירבל הנותנ ררושמה לש ובל 

יברימ קחרמ קחרל אוה ףאוש תאז םעו הרישה םוחתב אוהש ,רנא׳זה יללכ 

תועצמאב ומצע ךנחמ אוה .תישגרהו תינוימדה הגלפהה ןמו הרישה יטושיקמ 

תופייתהל תצקמב״ ןתינ ,הריש רבדכ ,לשמה .תונררבלו תוקפאתהל וילשמ 

לע זירפהל רוסא לבא ,םינטק םיירויצ םירופיסבו ונושל ןונגסב רישה יידעב 

ימכ .״הצק ןיאל םילודג םירויצו יאדמ רתוי םיכורא םירבד וילע תואפחלו הדימה 

אוהש העשב ,ררושמה בייחתוישגרלו רואיפל ,הבחרהל איה תעבטומה ותייטנש 

די ילע התיה םימעפ המכ״ :ותוא אכדלו ועבטב םוחלל ,לשממה תמילג תא הטוע 

הרכזאו ,לשמה ךותב םיאלפנ םירויצ רייצל ןוימדה בורכ לע אשינ יחורו ןויזחה 
יתצפנ םחר ועדי אל םילעיה דחאכו יפ ומל םוסחמ םישאו בתוכ יכונא לשמ יכ 

לע רעצ ךותמ אל81 .״ןושלה טפשמו לשמה תקוח יעלס לע ינויער ידילי יללוע תא 

תורבגתהבו ותונסחתהב שחה ,ןמאה תחמש ךותמ אלא ,םירבדה םירמאנ ןידבאד 
.ותונמאב ותטילש 

.6 ימע ,א ,ןודרוג תורגא ,ח״ירת ולסכ א״כמ ןלפקל ןודרוג לש ובתכמ 80 
.15 ימע ,םש ,ח׳׳ירת תבט ,ב״כמ בתכמה 81 
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[ג״י] 

תיפאה ותריש תוחתפתהב יגולונורכה ומוקמ יפל םילשמה־רפסב ארוקה ,ןכא 

ןמ ררחתשהש ,רבחמה לש יתריציה גנועב שוחי אלש רשפא יא ,ןודרוג לש 

ןירוח־ןב אוה התעו תולודגה תויפאה תויצקורטסנוקה לש טטוממה סמועה 

,םישימגו םילק םירוט תורשע המכב עצקוהמו םלש יריש רופיס תביתכ לגרתל 

תושרל — רכו תיביטארוגיפ ןושל ,לקשמ ,זורח — םהירזיבא לכ לע םידמועה 

לשמל ,הנה .והנשמל דחא יפא ןומיסמ הריהמה הפלחהבש גנועה רכינ .רפיסה 

:ומות יפל וליאכ רפסמה ןטייפ רבד .לוכיבכ ,טושפ יריש רפיס 

טלפילא היה הנש םיעברא ןב 

,הניבלה טעמכ ושאר תרעש רבכו 

:תשא עדי אל ,המוח דוע יהיו 

תשרמ הז ימ בל ףא 

?טלמה לכוי הבהאה 

הניבה רת ול עיגהבו 

תלוא לחניו ותניב ה־זבא 

V V ! ־ TT T • I״ ־ :־ .תלכשמ הפי השא ול שקביו 

(א״יר ימע ,׳וישגלפ יתשו שיאה׳) 

םתומימתמ ,ןבומכ ,םירבדה תא העיקפמ ןורחאה דמצב בטיה תדקוממה תמויסה 

השעמה רופיס ןיבש םיסחיב תובכרומו חתמ ארוקל החיטבמו תיתלחתהה 

:וליבקמ תא םיבר םילשמב םיאצומ ונא הז גוסמ חתמ תמועל .ותועמשמל 

,הרובגו הלילע־רישל םיאתמ היה וליאכ הארנה ,״הובג״ ירואית ןומיסב החיתפ 

לא ותוא האיבמהו רישה ךשמהב האבה ,תנווכמ תיטיתאב הליפנ וירחאו 
:ולש הטנאופה 

םיפא תורב? ץיפמ ףטוש סוס לע 

.תרק תוביזחב ריבעיו שיא בכר 
תרעס חורכו זגירבו שערבו 

םימה לע ף^קכו :סוסה רהד 

;והיפמ ופצק והנס־ו לע ךתנ 

תפצכ 1ראוצ ףיקת ותמער 

תפחרמה םלה! רימש ןרפצבו 

.והיבגה ףוע הנממ ףשר ינבו 

רענ םידבועה ןיב בוחרב ריבגיו 
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ובוט־המו ויפי־המ :סוסה לע רמאייו 

.רעש יאב לכ ויתחת ךדה: אל יכ 

,תער רסח רענ ,האר ךניאה 
— ובוכרל לעמ בכרה והנע — 

תעבט םע םיחח הזה גתמה 

?תעמשמ לא והטא ,וריסיא םב 

(ג׳׳פק ימע ,׳ובכורו סוס׳) 

ןיב רעפה תא שארמ הלגמה ,״הפושח״ה הנינשה ןונגיס — הלא ינש תמועלו 

הז ןונגיס .ועיקומ לש תוימומרעה ןיבל יריטאסה ןברוקה לש יוויאנה ״סירביה״ה 

לעושהו ברועה לשמ ןוגכ ,רתויב יתרוסמה גוסה ןמ םילשמב תופוכת לעפומ 

:(ןייטנופאל יפ לע ותוא דבעמ ןודרוג)יפוזיאה 

חיש שאר לע רעיב הלע ברוע 

.חבטמה ןמ רשב חתנ ויפ?ו 
ודיריו לעוש ריבע:] 

החינה חיר תא 

תשד לכנתיו 

י v v It-:- •• t ,תשר תוקלחב ברועל 

תשמ וילא ברקיו 
:חיפה ויפ תואמחבו 

!יפיב ףל־ךרע? הז ימ !ברוע רוצ 

!יפד ןיא ,ךב םומ ןיא ,ילוד ,ה?; ךלכ 

(ג׳׳פק ימע ,׳לעושהו ברועה׳) 

ךותמש ירופיסה ףצרב רבחמה לש אלמה ןוטלשה אוה םירישה לכל ףתושמ 

ףצר לש ותרגסמב תינבנה תינוריאה תינבתב המרל המרמ רבעמב תטלחומ תוריח 

ותריש תוברל)ןמזה תרישב תולבוקמה תומרונה עקר לע םילשמה תא ארוקה .הז 

,״םיתמ״ םיכלהמ טעמכ םהב ןיאש ,חכונ (ומצע ןודרוג לש תמדקומה 

״התמ״ה הזירחה .םיעבקומ םיסופדל העינכמ םיבייחתמה ,םייטאמוטוא 
׳לכימו דוד תבהא׳ב תושודג תודימב העיפומה ,(רכו תוומלצ/תוומ ,ץרק/ץרא) 

,רתויב ןאכ הטעומ (ררושמה לש םימדקומה םיירילה ויריש לע רבדל אלש) 

יפוד/יפוי תזירחב ןוגכ ,דיקפתו הנווכ תובורק םיתעל ,הל שי העיפומ איהשכו 

תויארקמה תויזולאה ומכ ,וז הזירח .ברועה לש םיפייוזמה תואמחמה ירבדב 

לע םידיעמ (םירישה־ריש ןושלב שומישהו ״ברוע רוצ״ רוכזיא) תוחפונמה 
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יליכשמ ררושמ ןימכ לעושה תא בציע ןודרוג) םיכובנו םימזגומ םהש ,םירבדה 

רוטה סופדמ ישוק אלל הגירח ררושמל תרשפאמה ,תושימגה תרכינ לכב .(עורג 

רהד /תרעוס חורבו זגורבו שערבו״) תיטנאגלא השילג תרוצב םא ,דדובה 

,וא ,םינוש םיכרוא ילעב םידחא םירוט לש םרוביח תועצמאב םאו (״סוסה 

הדבא״) םייטאמארגיפא־פיכותח םירוטב תועמשמה לש ףירח דוקימ ,ךפיהל 

אוה סג יתזירחה ךרעמה .(״תלכשמ הפי השא ול שקביו /תלוויא לחניו ותניב 

םתזירחש םירוטב הז רחא הזב םיזרוח םירוט יפוליח רשפאמ ,עיתפמ ,ררחושמ 

,תוינופוא תויפיצ לש חתמ םירצויה ,םיכלוהו םילדג םיחוורב תגרתסמ 

זרחב שמתשמ ררושמה .רורב םויסל ךשמתמ ןועט וא ןויער תאבה םירשפאמהו 

םייריבחתה םישגדהה ןמ קוחרה ,ןיטולחל יבגאה זרחב לחה ,שגדהה יגוס לכב 

זרחב הלכו ,השגדה לכ אלל תפטוש האירק ןימזמהו ,םיטפשמה לש םייניינעהו 

תשגרה .(תלכשמ /תלוויא)ינוריאה דוגינה לש ורקיע תא ליכמה ,רתויב שגדומה 

השוחתה לעב ארוקה תא תפפוא ררושמה לש תיזואוטריוה הטילשהו החוורה 
רמאמ םויסבש ״תולצנתה״ה ירבד תא וליפא האלממ איה .תירוטסיהה תינושלה 

לובגמ האלהל םג ול רצב רובעל״ רישל חינה עודמ אוה ריבסמ םהבש ,המדקהה 

ףילההל ,״םינורחאה םימיב םידוהיה יררושמ םהילע ולבקו ומייק רשא לקשמה 

םירוטל תונקהל ךכ ידי־לעו (5/7/9/11/13) רוטל רוטמ תועונתה רפסמ תא 

גרסל ;תוילאקיסומו טהר ,םיידולמ יתלב ךכ לכ םה בורה לע רשא ,םייבאליסה 

חווירו ודרפתי םימעפו ושגי ויחאב שיא םימעפ״ םיזורחה) הזירחה תא 

־רתב םילמ ןושלל רידחהלו םיפטחב וא ענ אוושב םירוטה תא חותפל :(״םהיניב 

הידוסורפה יללכ תיברמ לע רובעל — הרצקב :(ט״עק ימע האר) תויארקמ 

ןגועמ ראשיהל תאז םעו ,לזייוו ימימ תירבעה הרישב םיגוהנ ויהש ,היצקידהו 

יאנת הב האר ,גניסלל רהצומ דוגינב ,ןודרוגש ,תירישה הרוצה עקרקב ןתיא ןוגיע 

.רנא׳זה לש תויביטקפאל יחרכה 

םילשמה רפסב גשוהש גשיהב הנניא ונתניחבמ וז תוחתפתה לש התובישח רקיע 

הבלש תארקל ןודרוג לש תיפאה ותריש תרשכהב הדיקפתב אלא ,ומצעלשכ 

לכש ,םילשמה .םיששה תונש תישארב ,התע הברק וילאש ,רתויב בושחהו לשבה 

ושמיש ,םלש ירופיס סומסוקורקימ םע תודדומתה ררושמה ןמ עבת םהמ דחא 

ןמ הרורחיש ,תירופיסה ותריש שודיח תארקל םיילאדיא םיליגרתב ותוא 

אישה יעגרב הדוקימ ,הרוציק ,הזוכיר ,ילזייווה סופאה לש תויטאטסה 

סותאפ ןיב התענתה ,וזל וז תוליבקמ ןושל תומר המכב החותיפ ,םייטאמארדה 

הז לוגרית תוכזב קרש ,ךכב קפסל םוקמ ןיא .תיביטאראנה התמרזה ,הינוריאל 

םיימינפה םיקלחה רוציק״ תעיבתל ונענש ,הלילע יריש התע חתפל היה לוכי 
אוה .״הברה גהל ועבטמ אנשי רישה״ ללכב ודמעו ״םייטרפה םיטפשמהו 
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ומכ ,תודבכנו תויתרוסמ תויפא תוידוסורפ תוינבת םברקב לולכל ול רשפיאש 
,תועונתה ג״י ינב ,םיכוראה םירוטה תרשע לש הצנאטסה וא המיר־הבאטואה 

לכמ םיררחושמ םיפצר ,םהלש תינרוצה תוילארגטניאב העיגפ אלל ,ןדיצבו 

־הבאטואה יתבמ ׳תוירא ינש ןיב׳ב רובעל ול ןתינ ,לשמל ,ךכ .תיתרוסמ תינבת 

:ןוגכ תוררחושמ תוינבתל החיתפה לש הקירוטירה ימר המיר 

.ץראה זיג־ומ ברו םוצע םע 

,תשביה יקלח תשלשב הדר 

,עי־ע גחי 

עינכה ויתחת יכ 

ץרקל ןוכנ לדו ןיטק םע 

! י (י״ק ימע) .תשמח םוי־יקלח ךלהמ ץרא בשוי 

:וא 

תוננאשה תונורטמה םג 

תוגוהנ ןהיתיהמאמ 

,רעש תדרל הנצאת 

תוגנעה ןהיתושפנ יכ 

תותגזמו תחנ הנאלמת 

,רעי־ותיח ל־וק ,ללח תקנא עומשל 

,עורק בל רוקממ לזונ םד תוארל 

(ה״ק ימע) .עוזי םךא וג תוירא ינש ןיב 

םיתבבש הזירחה לש ישפוחה גוריסבו ךרואה ינוש םירוטב שומישה תא קר אל 

תא םיתבל הנקמה ,תינוריאה תינבתה םצע .וילשמב ןודרוג לגרית הלא 
,םיימומרעה םילעושה לע םילשמב החתופש וז איה ,םהלש ףירחה םזאקראסה 

החיתפה הנה .״סירביה״ה יכומ םישנהו םירבגה ,םיריהיה םירומחהו םיסוסה 

תיטיתאפה הליפנה לא הליבומה ,(״ץראה זיגרמ םוצע םע״) ״תיאוריה״ה 

םמתימה ייווהה רואית הנה ;(״לדו ןטק םע — עינכה״) קמועה לא םימורממ 

,(םימימת תוגונעת רחא שופיחב ןהיתבמ תואצוי תונידעה תוימורה תונורטמה) 

״לזונ םד תוארל — ללח תקנא עומשל״) תילאטורבה הטנאופה לא ליבומה 

שמתשמ — רישה לש ואיש — היראה םע ןועמש לש תומיעה קרפב .(יוכו 

ומצעל הנקש תוירופיסהו תויביטארוגיפה ,תוידוסורפה תולובחתה לכב ןודרוג 

אוה השוריפו היראה לש ותוגהנתה רואית .׳הדוהי ילשמ׳ לע ותדובע ךלהמב 

התוא ףא ןאכ העיפומ .םילשמבש םיפרוטה םייחה ילעב ירואית לש רישי ךשמה 
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— םהלש רתויב םייליטבוסה הינוריאה יעגרב םילשמל תינייפואה ,הלובחת 

רופיסל תובישח תרסח תפסותכ תיארנה ,םיירגוסב תרגסוממה בגאה תרעה 

.ולש רירמה־ינגלגלה רסמה רקיע תא ררושמה הב דקממ תמאבו ,השעמה 
םיאבה ,םימימת םירבסה לש הווסמב וז הלובחתב שומישה עיפומ םילשמב 

תצעומ תא חתופה ,היראה רואיתב ,לשמל .תורפוסמה תודבועה תנבה לע לקהל 

,לוכיבכ ,םעטה תא תרגסוממה הרעהה הריבסמ ,רבד תעב םייחה ילעב 

:תויחה ךלמ לש תדחוימה ותוגהנתהל 

םעפה) היראה הגהי זא 

םהנ אל 

עינה אל ובנזו 

:(עינכה ונואגו ולוק ןנח יכ 
!עוגל ונמת ,ותבא ,יחא ,הה 

(ח״פק ימע ,׳רעיה תומהבב רבדה׳) 

םע ולש ףותישה תשגרהו ודחפ ,ורעצ םושמ ותוגהנתה תא היראה הנשמ הרואכל 

תושפחמ תויחהש םושמ ולוק תא אוה ךימנמ תמאב לבא ,םירחאה םייחה ילעב 

להנל ןנוכתמ ,ןלוכמ אוטחל הברהש ,היראה ,אוהו ,הפיגמל םרגש אטוחה תא 

לש ורואית הז רואיתב אצויכ .רחא והשימ לע םשאה תא ליטהלו ןתפיסא תא 

שי הרואכלו ,תובר הדמח תויכש םיה יקמעמב טוקלל חילצהש ,םינינפה הלוד 
:וז ותחלצה לש היתוביסנ תא ריבסהל 

,םינפח אלמל ףסאיי ריבציו 

,טקש תאושמב ,םינינת ןועמב םש יכ) 

(!טקלה ודימ לוזגל םךא ןיא 

(ג״כר ימע ,׳םיה ןמ םינינפ הלודה׳) 

םייטאמארדה םיעגרב ׳תוירא ינש ןיב׳ב השענ תרגסוממה הרעהב ההז שומיש 

:היראהו ןועמש ןיב תומיעה לש 

והבךן?מו רגוסה תותלד וחתפנ 

,והאךמ א־ורנ יבל ירא קנז 

,הביג ול םיתשפ ,לגר שלש וכרא 

עבשל והוליכאה אל אוהה םויבו) 

,(ותמח תוירזכא לדגתו בערי רובעב 

ותמער רמסת דיפקכ ודקדק לע 
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.תוטולקה ויתורנ?ש תודרוי ריצב רעיכו 

,ברח תויפ ויתועלתמו תאכ ובנז 

תותבעה ויתיבג תחת ןתפ ירחבו 

(ו״ק-ה״ק ימע) .ברא־ומל תובשוי םדב תוצחור םלמע 

,וב וליאכ ,םויאה היראה לש ילוברפיה רואיתב ולוכ דבכה תיבה זכורמ הרואכל 

ףיסוהל קר האב םיירגוסבש הרעהה .םלועבש המיאהו עורה לכ םיזכורמ ,היראב 

המיאה ןמ בלה תמושת תא הרעהה הטיסמ ,השעמל .הז רואיתל גת וא רבסה 

ינב לש םביל ןודזו םתועשר — תירקיעה המיאה לא םייחה לעב לש תינשימה 
םע המצע התמיעש איה הדיחפמה היחה אלש ,ונל ריכזהל האב איה .םדאה 

ףא םהו םתאנהל הזב הז םיינשה תא וחלישש םה םישנא אלא ,עשיה רסח רוביגה 

הרעהה האב ךכ שממ .ותונחצר תא ריבגהל ידכ דחוימב היראה תא וביערהש 
תמיאל םוהתהו םינינתה תמיאמ בלה־תמושת תא טיסהל םינינפה הלוד לשמב 

םתוירזכא תמועל ספאכו ןיאכ םה םוהתה לפואו םינינתה תוירזכאש ,םישנאה 
.םבבל לפואו 

תיפאה הרישה תאייחהל ןודרוג לש וכרדב יחרכה בלש היה ׳הדוהי ילשמ׳ רפס 

הנוש םג ךא הל הליבקמ — הזורפה תרופיסל תורחת תבכ התדמעהלו תירבעה 

ןודרוג הסינ יפא ררושמכ ותוחתפתה לש ןושארה בלשב םא .הנממ ןיטולחל 
בלשה חתפב ,התע ירה ,ופאמ חסונ סנאמורה םע ילזייווה סופאה תא בלשל 

,ותוא הדמיל לשמה לש ומלועב תועקתשהה .הז ןויסנמ ןיטולחל וב רזח ,ינשה 

לגסל הסנמ אוהש העשב אל ולש תויוויטקפאה אולמל עיגמ ירישה רופיסהש 
ול לגסמ אוהש העשב אלא ,הזורפה תרופיס לש תירואיתה תואלמה תא ומצעל 

תלוכי ,םייטאמארד איש יעגרב תוזכרתה ,תיתנינש תופירח ,רוציק לש תולוגס 

,גולאידה לא רפיסה ןמ םיבוכיע אלל היינפ לש ,ןונגיסה תמר לש הריהמ הפלחה 

תירופיסה ותרישמ לוטיל ותוא ובייח אל ולא תולוגס .ינוריאה לא ילארטילה ןמ 

ןה ,אברדא .ישגרה ומלוע תעבה — הב רקיע ןכל םדוק םג ול הארנש המ 

,ןיבה רבכ ררושמה ירהש ,ויתושגר תרעס.לש המכ יפ בקונו דח יוטיב ול ורשפיא 

— סאהטאפ — בגשנה םע — גיצטיוו — דחה לשמל דחא ןיד טעמכ״ יכ 

,ןכאו .״תימואתפ הלועפ לועפל םתילכתו םינונש ליכשמ רוביג יצחמ םהינשש 

אישל עיגהל היה דיתע ׳םי תולוצמב׳ו ׳תוירא ינש ןיב׳ תביתכ םע ,הז בלשב קר 

וליפא ,רעצהו שגרה ררושמכ ןמזה ינב לכ בל לע לבקתהלו תישוגירה ותריש 
יכרדלוגרית 82.לארשי םע ירוסי לעו םדאה ירוסי לע יהולאה רעצה לש ואטבמכ 

,רשב לכ ץק האור ןיע״)׳םיתולוצמב׳ לש םויסה תורוש לע םאטשלדנאמ ל״א תבוגת האר 82 

שיגרמ אלו ילח אל המכ״ :(״ףלד ףא העמד ףא הדירוה אל םלועמו /ףלא יפלא ףוס 
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לש ״יטולוסבא״ה ררושמכ ודיקפתל ותוא ורישכה קר לשמה לש ינוריאה רפיסה 

ביטאלרוק״ב ומצע שמממו תיטיתאפ הזרכה לש תויאליטרעמ גרוחה ,שגרה 

.תיפא תואיצמ לש ״יביטקייבוא 

רבע התולשב בלשל דע ןודרוג תריציב תיפאה הרישה לש התוחתפתה ךלהמ 

,לשמה ,הזיתיטנאל ,״ןקותמ״ה סופאה ,הזיתמ ליבוהש ,יטקלאיד לולסמ ,אופיא 

וליאו ,המאופ םשב הל םיארוק ונאש ,השדח הרוצב הזיתניסל — םהינשמו 

יפאה רנא׳זה ןמ רבעמ קר אל הז היה .(ןלהל — ךכ לע)רחא יוניכ הל ןתנ ןודרוג 

רנא׳ז לא ונממו ,רתויב ררחושמהו רצקה רנא׳זה לא רתויב לברוסמהו ךוראה 

תאז םעו יפאה ןונגנמה לש וסמועמ תכל־תקחרמ הלקה וב שיש ,ינוניב ךרוא לעב 

תילאמרופ־תראופמ תואטבתה תכרעממ םג אלא ,הז ןונגנמב שומישה ךשמה 

עילבהל ,רומאכ ,היושעה ,תגזוממ תכרעמל הנממו הבבושו הלק תכרעמל 

םיררחושמהו םילקה םיפצרה תאו רתויב תודבכנה תויפאה תוינבתה תא הכותב 

תיתורפסה היכראריהב רתויב ״ההובג״ה הריפסה ןמ רבעמ היה הז .רתויב 

,הרישה לש המוחתב תירשפאה רתויב ״הכומנ״ה הריפסה לא תיסאלקואינה 

:תנווכמ היבוברעב הב םישמשמ ךומנהו הובגהש ,תברועמ הריפסל הנממו 

,הינוריאהו סותאפה גוזימל ונממו רוהטה ינוריאל רוהטה יטיתאפה ןמ רבעמ 

תא הריבסהש הרישמ רבעמ םג היה הז .וזל הז ףירחמ־ידוגינ עקר םישמשמה 

,תיניצ טעמכ ,תחכופמ הרישל ,תיהולאה תונווכתהה םוליגכ םדאה ייח תוערואמ 

הריהזהו ,הוואגו תונדמח ,תושפט לש תענמנ יתלב האצות םדאה לרוגב התארש 

הרישל הרזח — ןאכמו ;ויתונווכלו ומצעל יסיפאטימ ךרע לכ סוחיי ינפמ ותוא 

קלחכ םשרפל תברסמ ךא ,םימע לש םלרוגב ,הלעמה םדא לש ולרוגב תקסועה 

ןיב דוגינה תא ךכב האיבמו תירסומ תועמשמ תלעב תיהולא תונווכתהמ 

תדוקנל םילשמבש תימוימויה תישונאה תויטקארפל םיסופאה לש תויגולואיתה 

.תיטסונגא עוצימ 

ןיא תואיצמב .ןזואה תא רבסל ידכ אלא ,ןבומכ ,אב ונניא יטקלאידה שלושמה 

םג םילשמ תביתכב דימתה ןודרוג .ךכ לכ דח יבהל־תלת למזיאב םיכותח םירבדה 

ותריש לש תוחתפתהה ךלהמב ״יטקלאיד״ה ודיקפת תא הצימ לשמהש רחאל 

וטקלנש) םישדחה םילשמהו ,קספ רנא׳זב יביסנטניאה קוסיעה ,םנמא .תיפאה 

ןמ םתמגמבו םתוהמב םינוש ויה (׳הדוהי ילשמ הלא םג׳ ץבוקב א״לרת תנשב 

תירוטסיהה הקיפאה ןמ רבעמל ךרדה תא וללס םה .׳הדוהי ילשמ׳ לש םילשמה 

תושפנה ןדבא לע ץראה ןיעמ דרויה העמדה ףלד ומצעב אוה יכ עדוי ונניאש ,ררושמה 

,הריש ,ןודרוג ל״י יבתכ לכ .וירישל ויתורעהב וז הבוגת טטצמ ומצע ןודרוג .״ןהה תויקנה 
.ט״מש ימע 
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רואיתהו ייווהה תודוסי םהב וטלבוהו ןודרוג תרישב תיטסילאוטקאה הקיפאל 

לש ״רוהט״ה בוציעה םצעב ודקמתה רתוי םימדקומה םילשמהש דועב ,יריטאסה 
המאופה״ םשב םינכמ ונאש המ לש שדחה ספוטה לא רבעמה .ירישה רופיסה 

ןיב׳ב המילשה ותרוצב הז ספוט שוביגל דע .קלחו דח היה אל אוה םג ״תיג״ליה 

שי ןיידעש ,תופסונ תוריצי יתש ,הארנכ ,ןודרוג בתכ ׳םי תולוצמב׳בו ׳תוירא ינש 

ןהב םיטלבתמ רבכ שדחה ספוטה לש רכיהה יוות יכ םא ,רבעמה ינמיסמ ןהב 

שלושמה ןמסמ תאז לכ תורמל .׳הידליו השאה׳ו ׳ערפיטופ תב תנסא׳ :רתויב 

תויקוחה תא עבוקו ,הכ דע הראותש תוחתפתהה לש הירקיע תא יטקלאידה 
םלוה הז שלושמ .םינווגמה חטשה ינפל תחתמ תרתתסמה ,הלש תימינפה 

חור לש הזעה התלועפ תרכינ ותריציבש ,ןודרוג לש ותוישיא תא דחוימב 

תופירח תורומת תארקל תרעתסמ תאז םעו תרוסמב הזוחא חור ;תימאניד 

םילשורי ירקחמ״ לש ג ךרכב עיפוי רמאמה לש ינשה וקלח) .םידח םייונישו 

.(״תירבע תורפסב 
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