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סיו׳ג סמיי׳גל "ריעצ שיאכ ןמאה ןקויד״ב ארקמ

יתמארד ,יפא ,יריל •א
ח ותיפב ,רשא וירחא םיאבח ןמ רפוס ןיא םלוא .86 ןב היה םויכ סיו׳ג סמיי׳ג יח וליא
־ תמדקומה ותדובעב םלגתמה בלש ותואל עיגה ,ינרדומה ןמורה לש היצנבנוקה יוצימו
ת א תוקחל תלוכי ידי־לע ורשפאתנ ,דבלב םיינכט םניאש ,ויגשיה .סיו׳ג לש סחיב
־ תואטבתהה ןפואבו אשונל וסחיב ינייפאו קיודמ יוקיח ,אוהש רפוס לכ לש ותביתכ
ל כל הריציה־השעמ תא קרפל עדיש חותינ רשוכ ףרטצה הז דחוימ ןורשכל .תימצעה
ם יביכר םתוא לש םתלועפ ןפוא תא םיו׳ג קדב ,דובכ־תארי ילבו םימחר ילב .וימרוג

ר פוסה תומלש לש תלבוקמה הסיפתה תא חרכהב רערעת םמויק םצעב הרכהה רשא

.ותריצי חור םע
ה פוקתל סחיתמ "ריעצ שיאכ ןמאה לש ונקויד" ןמורה לש יולגה יתלילעה ואשונ

. (20 ןבכ ותויהב) 1902 תנש ןיבל (6 ןבכ אוה ורוביגשכ) בוריקב 1888 תנש ןיבש
ר בכש רחאל ,(32 ןב ומצע סיו׳ג תויהב) 1914 תנשב םלשוה ״ןקויד״ לש ובוציע
ה לילעב ראותמה רענה־דליה תא ןה רתוי תרגוב הביטקפסרפב תוארל ודיב הלע
ר יעב 1904 תנשב יפרגויבוטוא ןמור תביתכל רכמתהש 22־ה ןב ריעצ ןמא ותוא ןהו
.ןילבד

כסומבו ,חמצ הב הרבחה רסומב ,ותחפשמב ,ותייסנכב םיו׳ג סמיי׳ג דרמ וירוענ ימיב
ת ולגל ותאיצי התיה הז םירוענ־דרמ לש תרתוכה־תלוג .רתויב הל תורקיה תומ
ו תומימת תא רקבל בטיה עדי ,רירמו הפומ רפסמ־םישדח רובעכ .20 ליגב ,ןוצרמ
ש טשטל ידכ ןמאכ ודועיי לע םיבגשנ םילאידיא לצנמ היה וב ןפואה תאו תמדוקה
י מיב םג יכ ותעדב היה ןתיא תאז םע ךא .ויבא־תיב תביזעל םייומסה ויעינמ תא
ן ה קירבמ לכשב ןה ןייטצה רתויב תעזעזמה ותולפשו רתויב תרהמנה ותלויא
ה כ םילאידיא תולעהל ונממ היה רצבנ ירה ,ןכ אל םאש ;תולענ שפנ תונוכתב
ם תועמשמ יהמ דנלריאל וז ותרזח ימיבכ ןיבה אל םימי םתואב יכ ףא ,םיבגשנ

.וייחמ שורדל םידיתע המו—תיתימאה
ד בעתשה אל ותומ־םוי דע ,הקווד תורפסה םלועב ץולח היהש םושמ ,סיו׳ג םלוא
ו פלוס םירוזחישו םידוביע בורמש ,םיבולעה וירוענ יכרע תא סנ־לע תולעהל ורציל
ה מע שי ןכ תושעל הייטנה םצע יכ הליג םיו׳ג :ןוכנה אוה ךפיהה .ונורכזב ךכ־לכ
.תידוסי הקידבל היוארה תועמשמ
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ש יגה ,ומא לש התסיסג לגרל סיראפמ בושל ארקנש רחאל םישדח המכ ,1904 תנשב
ויבוטוא רופיס ,ןילבדב םהה םימיב עיפוהל לחהש ,"הנאד" ןואטבב םוסריפל סיו׳ג
ע צבימל סיו׳ג םתרנ הריציה התחדנש רחאל דימ ."ןמאה לש ןקויד" םשב רצק יפרג

ה תואב בתכנ הריציה ןמ דבכנ קלח ."וריה ןפיטס" םשב יפרגויבוטוא ןמור רוביח לש
ת ושדקומ ויתותע בורשכ ,םיגוריסל וב קסעו ףיסוה תואבה םינשה עבראב .הנש
ם לשומ־אלה דיה־בתכ תא ךילשה 1908 תנשב .״םיאנילבד״ וירופיס תזורחמ תביתכל
ח סונ דבעל ליחתהו רזח 1909־ב .ולצינ ונממ םיעטק קרו ,תובהלל "וריה ןפיטס" לש
ל ש ןקויד" םשב התנוכש ,הכאלמה תא םילשה 1914 תנשבו ;רמוח ותוא לש שדח
, (ונניינעל ךייש ונניאש) "םילוג" םשב הזחמ רביח הנש התוא ."ריעצ שיאכ ןמאה
.1921־ב םייס ותואש ,"ססילוא" ןמורה לש םיקרפה־ישאר תכירעב לחה ןכו

" ןקויד״בו "וריה ןפיטס״ב :םולאדיד ןפיטס לש ותומד העיפומ םינמורה תשולשב
ס ולאדיד ןפיטס םשב .םיישארה םירוביגה ינשמ דחאכ "םסילוא״ב ,ישאר רוביגכ

ם יבר לש םתודע ךותמ .1904־ב םסריפש רופיסל "סומלוק־םש״כ םג סיו׳ג שמתשה
ת ורוק יכ קפס אלל עמתשמ ,אוה־ותודעמ םג ןכו ,ותחפשמ־ינבמו סיו׳ג לש וירכממ
ן ניאש ףא ,ומצע םיו׳ג לש ויתורוקל תוסחיתמ יביטקיפה סולאדיד ןפיטס לש וייח
ארה םינשב עיפוהש—תחאכ תללושהו תבייחמה—תימואלניבה תרוקבה לגב .תוהז

וטואה דוסיב םירקבמה וריכה "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" םוסריפ רחאל תונוש
ו יה הפוקת התואבש ,"םידוותמ" םינמור םתואל והוכייש ףא ,ןמורה לש יפרגויב
ו יתורטמל וסחיתה תודחא .תועדה רפסמ היה ןכ םירקבמה רפסמכ םלוא .ידמל םיעודי

ם ייומידה ,ןושלה ועבנ ונממ רוקמל תורחאו רפסה תוהמל תודחא ,רפוסה לש
־ תומד לש היוטיבכ רפסה תא ההיזש ימ היה .וב ראותמה םלועה לא תויוסחיתההו
; ותריצימ רפוסה לש וקותינ תא םנ לע הלעהש ימ היהו ,ותלילעב תראותמה ןמאה
ת נכסמ ריהזהש ימ היה ןכו ,ורפסב תואטבתמה רפוסה לש ויתודמע תא ורקיב םיבר
."םיו׳ג ןחלופ" לש ותחימצ
ו א ,תויזההו תובשחמה ןיב תעלבומה הלילעה ךלהמ תא חנעפל ושקתה םירקבמה
ן ונגס־יקחשמ ,שגר־ינוג לש הבחר הכ תשק םויקל תויתונמאה תוקדצהה תא תוהזל
־ סילובמיסה ויתולעמ לע רפסה תא וחבישש ויה .ןושלב תוישחומ לש םינוגו תוגרדו

, רפסה תא ופקתש ויה הז דגנכו ,ויוטיבבש לופריעה לע הקווד והוניגש ויהו תויט
ה לודגה ותלעמ יכ עבקש ימ ףא אצמנ .תויטסילרוטאנה ויתונוכת לשב ,והולליח וא
ל ש ןושלה תורישע םע םזילרוטאנה לש רואיתה קויד ןיבש גוזימה איה "ןקויד" לש
' ,סולאדיד ןפיטס לש הפיה ושפנכ שפנ תגצה ידי־לע רשפאתמה גוזימ ,םזילובמיסה
.ןילבד לש "ןוגה־לוטנ" הפונ אלא וניאש עקר לע

ר פסה רוביג עימשמש םילפרועמה םירבדהו ,רפסה םשב "ןמא" הלמב שומישה
ו תשיג וליאכ ומצע סיו׳ג לא סחיתיש ארוקה לע םיעיפשמ ,ולש הקיטתסאה־תרותב
לש ודודיבו הביבסה ןמ ןמאה־תומד לש רוכינה .דבלב תינקיטתסא איה הביתכל
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 םייסאלק םיפוסוליפ תורוקמל ותוסחיתה םצעל ףסונב ,תונמאב ותוניינעתהב ןפיטס
 ןויכמ .ןפיטס םע םיו׳ג תא תוהזל ארוקה תא םיפחוד םה ףא ,תונמא לע ורבדב
 םא—ירה ,דבלב תישיאכ הביתכל םיו׳ג לש ותשיג תא תוארל גוהנ הלאל טרפש
 —ותריצי תא ראתל ידכ תיללכה תרוקבה םלועמ םיבואשה םיחנומב םישמתשמ ללכב
 ירפוס תא וקיסעהש דוסיה־תויגוסל תיניצר השיג לכ ומצע סיו׳גל םיסחימ ןיא

.ותפוקת
 הקווד אוה־ויתונורתפ תא איצמה םיו׳ג יכ אצמנ ותדובע לכב .ןוכנ אוה ךפיהה ירהו
:םירשעה האמב עוצקמל וירבח תא ודירטה רשא הביתכה תכאלמב תויעב ןתואל

;תישונאה תוברתב וא ,הרבחב תורפסה לש הדיקפת
 רפוסה לע תלטומה תילאוטקלטניאה תוירחאה ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב

;תיעדמה העידיה בטימ יפ־לע ,תונמאנה ברימב תואיצמה תא ראתל ותבייחמ
 ורשפאתנ רשא ,תיטתסאהו תישפנה היווהבש םיכרע הריציב קפסל ךרוצה

ימחלו תוילשאל ,תולפתה תונומאל תודוה תונושה תופוקתה לש תפומה־תוריציב
;ןמאה חמצ הב הביבסה לש תומ

 לש היצקנופ םה הפשהו ןונגסהש ,תכלוהו תססבתמה הסיפתה ןמ הנקסמכ
 לש ותיווהו ותוישיא םאה—רפוסה לש ישפנה בצמהו תוישיאה ,הלכשהה ,עקרה
? ןמורה לש ירקיעה וניינע תויהל תוכירצ רפוסה

 םדא לש תימינפה ותיווה תא תעדל רפוסה לכוי ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב
 תופופכה תויומד ותריציב גצילו ונוימדב תולעהל לכויש ידכ—והשלכ רחא
ז תואיצמה־םלועב םיכלהתמה םדאה־ינב תא םינייפאמה םיללכ םתואל

 הנניאש ןכו ,תויועמשמ תמלגמ הפשה ןיאש תכלוהו תרבוגה הרכהה רואל
 תרצונה םילמס תכרעמ אלא ארוקה לא בתוכה ןמ תויועמשמ םיריבעמ וב ילכ
 היווח ארוקה לע הליצאמהו רפוסה לש ונוימדב וא ולכשב תמייקה היווח ךמס לע
 ,הדימ וזיאב—םילמס לע ויתובוגת תכרעמל םאתהב יהשלכ הבשחמ וא יהשלכ
 ן רוקמה תיווחל המודה היווח ארוקב ררועל רפוסה לוכי ןפוא הזיאבו ,אופא
 תמדקומה תורכיהה ,עיפשהל תוכירצ וא ,תועיפשמ ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב .7

 לש תירוביצה ותאובב םע ותשיגפ ןכו ,רפוסה לש תורחא תוריצי םע ארוקה לש
ז תורבדיהל תורשפאה לע ,הז

 יוטיב וא רפוסה תוישיאל יוטיב הריציה היהת הדימ וזיאבו ןפוא הזיאב .8
ז רפוסה ידי־לע תראותמה תואיצמל

 הנועה ,רצקה רופיסל תישעמ השיג תמלגמ "םיאנילבד" םירצקה םירופיסה תזורחמ
.ל״נה תולאשה תכרעממ קלח לע
ואיתה יכ ףאו ,העד עיבמ אוה ןיא .רבחמה לש ומויקב םישיגרמ ןיא הלא םירופיסב
 ומכ הפשה םג .ראותמה תא אלא ותוישיא תא אטבמ רפוסה ןיא ,ישילש ףוגב םה םיר
 תא רקיעב תפקשמ הביתכה .ןכותה תא תתרשמכ אלא תשחומ הניאש יפל ,תמלענ
 םנמא םה הלא םירופיס ןכש) רופיסה אשונ איהש תומדה לש היתושוחתו היתובשחמ
 ויוקיל אוה רופיס לכ לש ורקיעש רחאמו .(לבוקמה ןבומב ,םיפוטח ןקויד־ירויצ
,ותוא בבוסה תא ותנבהב םגפ וא תיזכרמה תומדה לש תימצעה השוחתב והשלכ
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 ץבוש הלא תודבוע לש ןמוקמ .תמאה יהמ ארוקל ריהבהל ידכ תודבוע רפוסה קפיס
 וינפל תראומ ןהב לקתנ ארוקה רשאכש ולאכ חתפמ־תודוקנב ןווכמב םירופיסב
 רשגל לכויש ארוק ותוא יניעל קר הלגתת וז תמא ,םלואו .ול הפיצ אלש ןפואב תמאה
 המב (ומצע ולש םייחה־ןויסנ ךותמכ) ןיבהלו ,רופיס לכ לש םינושה ויקלח ןיב
 לש התואטבתה אוה תמאה ףושיחל ןווכמה יעצמאה םיבר םירקמב .העוט תומדה
.תרחא תומד לש תואטבתה ידי־לע וא ,בתכב וא רובידב ,המצע תומדה

 יבצעמ ןיב םוקמ םיו׳גל הנקמה םירופיס תזורחמ "םיאנילבד״ב הרצי תאז השיג
 רומא היה "וריה ןפיטס" .ויתויורשפא יצסמו ינרדומה רצקה רופיסה לש ותרוצ
.ינרדומה ןמורב ליבקמ לעפמ לש ותישאר תויהל
 *ותוישיא ,רתויב ול תרכומה תוישיאב סיו׳ג רחב תאז הבחר תרגסמב ןושארה אשונכ
 ןהיניב םילשהל חילצה אל םינש שמח ךשמ רשא תומגמ יתש ושגנתה ךכבו ;אוה

.ונוצר תא עיבשתש הרוצב
 םינושארה םידומעב אצמנ הנורתפב ןולשכה תאו תושגנתהה תא טילבמה עטק

 תיסאלקה השיגה ןיב הריתסה תא חתפל הסינ הז עטקב ."וריה ןפיטס" לש ¥X^ קרפל
 הב ויהש ,תישעמה ותוגהנתה ןיבל ,רוביגה לש ותרות התיהש ,הריציה־השעמל
.הריציל תיטנמורה השיגה לש םיקהבומ םינמיס
 לעש תודבוע גיצמ אלא םישרופמ םירבד רמוא רפוסה ןיא ,"םיאנילבד" תטיש יפל
 תרשפאמה תיתבשחמה תרגסמל ומצע ארוקה סנכומ ךכו .ומצעב םשרפל ארוקה
 לש רתויב יללכ רואית ןאכ אב ,םוקמ וא ןמז עובקל ילב .הריתס התוא םייקל תומדל
 רואית אבומ ךשמהב .ותכאלמ לא ןמאה לש ןוכנה סחיה יבגל ןפיטס לש ויתועד
 ןיאו ,ותביבס ןיבל ןמאה ןיב דוגינ תשוחת םירצויה ,הרבחה םע ויעגמ לש ףרפרמ

 ךותמ םיריש רבחמ אוהשכ ןפיטס ראותמ ןכ־ירחא דימש ךכב רזומ רבד םישח
 ןאכו .ויתועד תגצהב ןכל־םדוק התנוגש המצע ךרד התואב תוואתו תוקושת תארשה
 השיג התוא יפלכ ינויעה וסחי ראות וב םוקמה ןיבל תישעמה השיגה ןיב םיו׳ג רשיק
 יוטיבה .הסגו תגלגלמ תועמשמ ומע אשונה ,תוביטר לש למסב שומישה ידי־לע
 ,וריש רוביחל ןפיטס תא תוכילומה תוקושתה רואיתל הוולתמה "חל לוגס לפרע"
 העדה" יפלכ שרופמה געלה תא ומצע רישה לש ורוביח השעמ לא ריבעהל רומא
 ינוריע עובמש ךרדכ םיזורח עפוש ,רסח־שובלב ןורייב ררושמה לע תינוריע־ריעזה
 .ורוביגל רבחמה ןיבש תוהזה םצע םושמ תאזו ,גשומ וניא טקפאה םלוא ."םימ עפוש
 השיגה לש תויביטקייבואה ךא ,הניעב תראשנ תילאוטקלטניאה המולעתה םנמא
 םרוג איה רבחמה תוישיאשכ תימצע־תרוקב לש המיענ ןאכ שי תאז תחת .העקפ

 ,רבחמה דצמ תידגנ המגמ םג ןאכ האב וז תיתרקיב המיענ םע דבב־דב .יביטקייבוס
 .הכרעהל תוחפל יוארה לאיצנטופ גיצהלו רוביגה תאובב לע תאז־לכב ןגהל שקבמה
 ושפנ רואית לש תיטויפה המרבו ילאוטקלטניאה רשוכב תאטבתמ תאז תידגנ המגמ
,ונממ שורדל הקדצה םג ןיאו ,לגוסמ ארוקה ןיאש דע ךכ־לכ הזע איהו ,רוביגה לש
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ת יביטקייבוסה הסיפתה יתוויע לכ לע ,רוביגה לש תיביטקייבוא הייאר ידיל עיגהל
.ומצע רבחמל וסחיתהב אלא ,איהש יפכ ותביבס ךותב ,ולש
ו תביתכ ךותב ומייקתהש תוריתסב סיו׳ג לפיט "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד״ב
, הלילעה רוביג לש ותשיגבש תוריתסב ןכל־םדוק לפיטש ךרדכ שממ "וריה ןפיטס״ב
, רצי ךכב .ומצע בתוכה שפנ לש רושימה לע תאז הקינכט הלעה וישכעש אלא

.ורפס תועצמאב תגצומה רבחמה תומד :תפסונ תיטתניס תומד ,םצעב
ה עיפוהש ךרדכ הלעמל ונראית התואש וזל הליבקמה השרפה "ןקויד״ב העיפומ דציכ

? ״וריה ןפיטס״ב

ם יבר תומוקמב רזופמ היהש ,תיטתסא הירואיתב ןדה רמוח סיו׳ג זכיר ,תישאר
 תוקידצמה תונוכתה תא תאש־רתיב שיגדתש הרוצב ותוא דביעו ,"וריה ןפיטס״ב
, וז החיש ."ןקויד" לש םידומע 15 לע ערתשמה חיש־וד ותואב וב שומישה תא
ת וגשה תללוכ ןפיטס לש תיסאלקה ותשיגב הברה המזגהה תא הכותב תלפקמה
ס אניווקא לש ושומישש הרימאה תמגודכ ,תוילאוטקלטניא תוחידב אלא ןניאש תובר
11̂*£131 הלמב ש ומישה יבגל עטקה ךשמהב תולפרועמה ויתורעשהו ,רורב וניא 8
ן ב רפוסה ןוצר אטבתמ ךכב ."תוריהב" אלא קוספ ותואב השוריפ ןיאש וז הלמב
 הקירבמ הכ הרוצב וחסונ ולא תוירואית םלוא .וירוענ לש תוירואיתל גועלל 22־ה
ד ומעיש ילב ,רפוסה לש ותוינואגמ לעפתהל אלא ארוקל רתונ אלש דע תשור־תזעו
. זובב אלא םהילא סחיתמ רפוסה ןיאו םרקיעמ םה םיכרפומ תונויער םתואש ךכ לע
ת א םלוא ,תיתעדותה ותרטמ תא 22־ה ןב "ראותמה רפוסה" םנמא גישה אל ךכב
.עטק ותואב 32־ה ןב ורצוי הצימ ותביתכ לש תורתוסה תומגמה
ה יווח .רחש־םע ןפיטס לש ותוררועתה רואית עיפומ תינויע החיש התוא רחאל דימ
, תיתונמא־תיתד הזאטסקא תייווח תויהל הרומא ,רתויב תיטויפה ןושלב תראותמה ,וז
ש קבי רשא ןדשחה ארוקה .םימו תוביטר ,תוחל תונייצמה םילמ םייוור הייומיד םלוא
ל אירבג לש ורוקיב תרכזהב זמר ךכל אצמי תוררועתה התואב שחרתמה תא ןיבהל
ך אלמהש ,השודקה הזירית לש הנוזחל סחיתמ הז רוקיב .הלותבה לש האתב ךאלמה
. לודג רשואו הארונ הקוצמ הל םרג ךכבו ,הבל תא רקד ,םולחב הילא אב לאירבג

ל ש תיסאלק המגודכ—לספהש דועב ,םלוא .ינינרב לש ולספב הראות תשרפ התוא
ת וינוליח תויווח לש םייתוזח םיסופדב תגצומ תיתדה היווחה הב ,תיקוראבה הקינכטה
א יש לש ומוציעב השא ינפכ יעמשמ־דח ןפואב הזרת לש הינפ תא הארמ—ידמל

ן אכ :הקינכט התוא לש הכופיה תא ןפיטס לש ותוררועתה רואיתב אצמנ ,ינימ
ת ויזה ךות ,אופא ,ליחתמ ןפיטס רשאכ .תיתדה היווחה יסופדב תינימ היווח תראותמ
, םייתד םייומיד אוה ףא אלמה הבהא־ריש רבחל ,הרענל ותקושתמ שרופמב תועבונה
ע פוש ,רסח־שובלב ןורייב תא ("וריה ןפיטס״ב ליבקמה עטקבכ) ריכזהל ךרוצ ןיא

.עובמ־ימכ םיריש
נמורה תויטנל תוסגב גועלל רציה תא קפסמה ,ריעצה רפוסה תא סיו׳ג ראית ךכב
ר ואיתב יאליע יריל חוכ ךכ ידכ ךות ןיגפמ ודועב ,אמטה ורוקמלו וירוענ לש תויט
.ורוביחל ומרת רשא םימגפה תא םלגמה ריש םיגדמו ויתושגרו ויתובשחמ
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ש יאכ ןמאה לש ןקויד" ןיבל "וריה ןפיטס" ןיב סחיה ,הלעמל תגצומה ונתסריג יפל
ר יוצש ןקוידל םגד לש סחי אלא יפוס חסונל הנושאר הטויט לש םחי וניא "ריעצ
ל לכל סיו׳ג עיגה "וריה ןפיטס" לש דיה־בתכ דוביע ידכ ךותש םיחינמ ונא .ויפ־לע
ת א הפשח ,שארמ הל עבק רשא םידיקפתה תא אלמתש תחת ,הריציהש הרכה
, םירבדה לש היצזיביטקייבוא גישהל הסינש לכ םע .ומצע ולש ויעינמ תאו ותוישיא
ת עב אוהרתוישיא תא םילעהלו סולאדיד ןפיטס לש ותומדב היווחה לכ תא זכרל
א לו ,22 ליגב ותביתכ תא לחהש םדאה לש יוטיב ראשנ ןמורה יכ אצמ ,הביתכה
.20 דע 6־ה ןב ורוביג לש
 ותומד תא הליחת־הנווכב ובצעב—רפוסה תא םילעהל ןויסנה ןמ סיו׳ג לדח "ןקויד״ב
ר ושימב תשחרתמה ,22־ה ןב בתוכה תיווח .ינאגרואו יתועמשמ בוציע ,רפוסה לש
ן תינש ומכ הירחא בוקעל לכוי ארוקהש הזכ ןפואב תננכותמו היונב ,ילובמיסה
.יגולוכיספ ןמורב רוביגה לש םייומסה םיעינמה רחא בוקעל
א וה ,תוריציה יתשב הז עטק לש ויעוציב ןיב לדבהב אטבתמה ,ינורקעה שודיחה
ו תוא ולישכהש תומגמ תושגנתהב ריעצה סיו׳ג הקל "וריה ןפיטס״בש ךכב אופא
ס יו ג רשא דועב ,ןתעיבת תקדיצ תא רשיא אלש וא ,ןהמ קלחב ריכה אלש םושמ
א שונ םא קר הזיתניס תושעיהל הלוכי תושגנתההש הנבה ללכל עיגה רתוי רגובמה
ת ופיה תוריציה תחא תא הבינה וז הזיתניסו ;הריציה אשונל היהי תושגנתהה
.םלועה תורפסבש
ג והנל ונילע "וריה ןפיטס" לא "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" תא םיסחימ ונאשכ
ן פיטס .סיו׳ג סמיי׳גל םולאדיד ןפיטס תא םיסחימ ונאש העש השורדה תוריהז התואב
ה היז סיו׳גש תונוכת לש ףוריצ הכותב תמלגמה תיביטקיפ תומד אוה םולאדיד
ן בומב םג אופא תיטיתניס איה תומדה .ותוא םיבבוסה ןמ םירחאב םג םלוא .ומצעב
גרהו הבשחמה תניחבמ .דבלב דחאמ אל ,םייח םישנא רפסממ וחקלנ היביכרש הז

ם ע ןפיטס תא ךורכל ןיא ,תוגהנתהה תניחבמ םג ןכו ,תוישיאה םצע תניחבמ ,תוש
ו תריצי לאכ אלא םיו׳ג לש ותריצי לאכ "ןקויד" לא דוע םחיתהל ןיא התע .סיו׳ג

־ יביטקיפה חסונה איהש הריצי—1904 תנשב ,22 ןב ותויהב םולאדיד ותוא לש
ו יתובשחמו ויתוכילהמו ,"ןקויד״ב ,לוכיבכ ,ותביתכמ רייטצמה ןמאה לש ןנגוסמהו
:ךכ רפסה םש תא אורקל שיש ןאכמ ."ססילוא״ב ותמדכ

 ןכ] ריעצ שיאכ [הז רפס בתכש ,םולאדיד ןפיטפ] ןמאה לש [םינש ךותמ דחא] ןקויד"
.״[22

ה עיפומה הלופכה המיתחה תאו ,הלילעה תליחתב תולופכ תואכדמ לוכיבכ תוארל שי

:רפסה־ףוסב
.1904 ,ןילבד
.1914 ,טסאירט

:ךכ הבותכ איה וליאכ תוארל שי

.1904 ,ןילבד ,םייפרגויבוטוא םינמור רבחמ ,פולאדיד ןפיטס
.1914 ,טסאירט ,םינקויד רייצ ,םיו׳ג םמיי׳ג
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ק וסעל םגו ותריצי ןיבל ןמאה ןיב דירפהל םג ,הפורצה תרוקבה תניחבמ ,לכונ התע
ל כונ .ותריצי לש תונוכתה ןיבל ויעינמו רפוסה לש ותוישיא ןיב רשקה תקידבב
וטוא ןמור תביתכב ונויסנ ללוכ ,םיו׳ג סמיי׳ג לש וייחב טוטיחה תא ירמגל בוזעל
.תיביטקיפה ןמאה־תומד לש הייחב םצמטצהלו ,שאל ךלשוהש יפרגויב
ת וביסמ הזיאב אצמנו "ססילוא״ל שגינ ,תיפרגויב תרוקבב קוסעל וישכע שקבנ םאו

י שפנ בצמ הזיאבו ,ולש יפרגויבוטואה ןמורה תא סולאדיד ןפיטס בתכ תויביטקייבוא
ת עשבו תימוימויה ותבשחמב ןהילא סחיתה ךיאו ,והודירטהש תויעבה ןהמ ז ןותנ היה
ם יוטיב תא ןמאה ייח ואצמ דציכ קודבל לכונ הב ךרדה תאז .תוירבה םע ותחיש

.ותריציב

ת א ללכ םיעמוש ונא ןיא "ןקויד״ב יכ קיסהל היה רשפא ןאכ הגצוהש הסריגה ןמ
ת ועצמאב ראותמה ,22־ה ןב ןמאה לש ולוק תא קר אלא 32־ה ןב םיו׳ג לש ולוק
, ריעצה ןפיטס לש תובשחמו תורימא ,םיעטק שי םלוא .לוכיבכ בתכ ותוא רפסה
2 3־ה ןב םיו׳ג לש תורימאכ םג םשרפל ןתינש ,רפסה תלילע ךותב תכלהמה תומדה

ל אכ םחיתהל רשפא הינשה םתועמשמלו ,םינפ ינשל םיעמתשמ הלא םיקוספ .ומצע
.ומצע רפסה תוהמ יבגל םיזמר

ם יסחיתמה םיקוספה םה "ןקויד" ךותמ רתויב םיטטוצמה ןמ הקווד םהש םיקוספ םתוא
ת א טטצל םיברמ תרוקבהו היפרגויבה ירפס .הקיטתסאה לע ןפיטס לש ויתועדל

ת ופוקת לכב םיו׳ג תא ריבסהל םישקבמ םהירבחמשכ ,20־ה ןב סולאדיד ןפיטס
ם ינעוטה הלא םגש דע סיו׳ג תרוקב לש המלועב ךכ־לכ תשרשומ וז תוהז .ותריצי
ת א טטצלו רוזחלו ,תונמאל םסחיב םבברעל םיטונ תומדה ןיבל רצויה ןיב הנחבהל
־ ונמאה ותשיג תא תגצימ איה וליאכ ןפיטס לש ,רומאכ ,תכרפומה הקיטתסאה־תרות
ת כרעמל ןפיטס יפב רמאנה לכ תא ךופהל רשפא ,ונתעדל ,הנהו .סיו׳ג לש תית
ס חיל שי יכ ,ףיסונ תאז קר ."ןקויד״ב שחרתמה תא ןיבהל שקבמה ארוקל תויחנה
ל כבו ,תועיבקכ אלו תויחנהכ םתוא לבקל ,תיללכה תונמאל אלו רפסל םירבדה תא
ת רוסמה" תארוהב אלו "קושה תארוה״ב הקווד רוחבל שי םינפ ינשל תעמתשמה הלמ
.רחא רשקהב ומצע ןפיטס לש הנחבהה יפ־לע ,"תיתורפסה
ל ש וטפשמל תועמשמ ןיא יכ ׳ץניל םע ותחישב ןפיטס קסופש רחאל ,לשמל ,הנה
ת מאל יפויה ןיבש סחיה תא אוה עבוק ,"תמאה לש דוהה אוה יפויה״ש ןוטלפא
:םינוש םירושימ לע הלבקה לש סחיכ

ז  לכשומה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ןמ עבשומה לכשה ידי־לע תיארנ תמאה
. שחומה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ןמ עבשומה ןוימדה ידי־לע הארנ יפויה
".(ילגנאה רוקמב 473 ׳ע)

ןה ולא תועיבק ,וז תרגסמב טעמכ םיפדרנ םה "קפס״ו "עבשה" םישרשהש ןויכמ

.רמאמה־לעב ידיב ומגרות הז רמאמב תואבומה •
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סמה יחנומל םיווש רבסומה יחנומ ובש ןויגהה־תרותב הגשמ) היגולוטואטה רדגב
ה נורחאה הלמל ןכו ,(3קס1<628€) טפשמ לכב ןושארה לעופל ןתנ םא םלוא .(ריב
ם יטפשמה תא ריבענו ,"קושה תארוה" תא ,(8611811נ1£, ג11§111€111נ1€) טפשמ לכ לש
ל כונ ,טרפב הז רפס לש תואיצמה רושימ לא הללכב תטשפומה הקיטתסאה רושיממ
, הנוכנה הביטקפסרפב "ןקויד״ב תולכתסהל ומצע סיו׳ג לש ויתויחנהב םשרפל
:(הז ונשוריפ תא ריהבהל תואב םיירפוסבש תופסותה) אבהלכ

ם יקפסמה םיסחיה ידי־לע סיופמה לכשה ידי־לע תיארנ [הז רפס יבגל] תמאה
־ לע םיופמה ןוימדה ידי־לע הארנ [הז רפס לש] יפויה ז הנבהל־ןתינה לש רתויב
.תעדה־לע־לבקתמה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ידי

ל ש םיבלשה תשולש יכ ןפיטס ריבסמ ,םידומע 5 רחאל אבה עטקב ,רפסה ךשמהב
:הלא םה (״ריעצ שיאב ןמאה לש ןקויד״ :ירק) תיטתסאה האובבב הנחבאה

;ותוא בבוסה ןמ ודודיב
;ויביכרל וא וימרוגל וחותינ

.רבדה תוהמ לש תיעצמאה־יתלב הסיפתה

. ויפי דוס תאו (הז רפס לש) תמאה תא אצמנ היפל היגולודותימ ונל תנתינ ךכבו
־ מארדהו תיפאה ,תירילה :תונמאה לש תורוצה שלש רבסהב ןפיטס ךישממ ןאכמ
ן מאה לש ןקויד" תוריציה שלשל םיבר םיקרבמ וסחיי רבכ הלא תורוצ שלש .תית
."קייו ס׳גניפ״ו ,"םסילוא" ,"ריעצ שיאכ

. ..שגר לש עגר לש רתויב טושפה ילולימה שובלה השעמל איה תירילה הרוצה
. שגרה תא שחכ ומצע יבגל רשאמ שגרה עגר יבגל רתוי עדומ התוא עימשמה
ן מאהש העש תירילה תורפסה ךותמ הלועכ תיארנ רתויב הטושפה תיפאה הרוצה
ך ותל תרבוע ןמאה לש ותוישיא ...יפא ערואמ לש וזכרמכ ומצעב רהרהמו ךיראמ
ל ש םיכ תוערואמלו םישיאל ביבס רוחס־רוחס תמרוז ,ומצע רפסמה־השעמ
ב יבס הפטשו המרז רשא תוינויחהש העשב םיעיגמ תיתמארדה הרוצל ...תוינויח
א יה וא אוהש דע ינויח הכ חוכב תלעופ־שפנ לכ האלממ תלעופ־שפנ לכ
ת ישארב ,ןמאה לש ותוישיא .םיישחומ־יתלבו םיניקת םייטתסא םייח םישבול
ת קקזמ ,ףרפרמו ףטוש רפסמ־השעמ ןכמ־רחאלו חור־בצמ וא הצנדאק וא האירק
 תיטתסאה האובבה .לוכיבכ תישיא־יתלבל המצע תכפוה ,תולכ־דע המצע תא
ם יכלשומהו ישונאה ןוימדה ךותב םיככדזמה םייחה איה תיתמארדה הרוצב
־ תכאלמ ךותב ראשנ ,האירבה יהולאכ ,[32־ה ןב סיו׳ג] ןמאה ...שדחמ וכותמ
־ הווש ,תולכ־דע קקוזמ ,הארנ־יתלב ,הילעמ וא הל רבעמ וא הירחאמ וא ויפכ
.(רוקמב 481 ׳ע) .וינרפיצ תא השוע ,שפנ

ר יבסמה 32־ה ןב םיו׳ג לש ולוק תא וז הקסיפב עומשל לכונ ונתסריג יפל םלוא
ה תוא חתננ םא "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" הריציה לש יפויה והמו תמאה יהמ
ה שולש לע תולעופה תושפנ שלש וז הריציב אוצמל לכונ .הנוכנה היגולודותמה יפל
ל ש ותייווה תא שרופמב תמלוה ןהמ תחא לכ לש התיווה רשא ,םינוש םירושימ
:הקסיפב םיראותמה םיבלשה דחאב ןמאה



ןמקנש לאגי204

א וה ,םייעגרה ויתושגר תא עיבמה ,רפסה תלילע לש הרוביג ,ןפיטס לש ולוק
.קהבומ יריל יוטיב תניחבב

ג יצמו ורבע לע ההותה ,22־ה ןב סולאדיד ןפיטס ,רפסה רבחמ לש ותביתכ
.יפא יוטיבל תרתוחה הריצי יהירה—ןמור לש אשונכ הז רבע

ן ב רפוסה לש ודיקפת תא קחשמו ותרוצ תא שבולה ,32־ה ןב םיו׳ג םמיי׳ג
א לא ללכ םיאור ונא ןיא ותייווהכ ותואש הז םדא—ןמורה תביתכ תולועפב 22־ה
.וטושפכ יתמארדה השעמב קסועה אוה—םלגמ אוהש תומדכ לעופ אוהשכ קר

שחנו ףוק ,לוגנרת
ן פואה תא ריבסנ םרטבו ,"ןקויד" תלילעב םינושה םירושימה חותינל שגינ םרטב
" ןקויד" לש ואשונ אוהש 22־ה ןב רפוסה לש ויתולועפו ויעינמ תא םיו׳ג ריאה וב
א שונ "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" יכ ריכזהל יואר ,הלעמל רבסוהש יפכ ,ןקוידכ
־ ןיאל ונממ אוה הפיו "וריה ןפיטס״מ רועש־ןיאל בר יתועמשמו ישגר ןעטמ

.ךורע
— הביתכה־השעמ תועצמאב בתוכה לש תיתמארדה ותגצה—תאז השדח היצנבנוק
ת ונושה תושיגה תכרפהל וא תונמאה לש שביה החותינל יעצמא סיו׳גל השמיש אל
צמא יגוסב שומישו ,הריצי תמר ול הרשפיאש תרגסמ אלא ,היתויגוסל תוסחיתמה
ו ל הקפיס היצנבנוק התוא .תרחא תרגסמ לכב םהילא עיגהל לוכי היה אלש ,םיע
ו תושרל ודמעש םירמחבו םיעצמאב שומישל תיביטקייבואה הקדצהה תא ורפס ךותב
ו ניאש ארוקה יבגל םגש עראי ךכו .דבלב טושיקה םשל םלצנלמ ענמנ אוהש םע
ק מועה תפסות ,םידגונמה םיחתמה ןיב לקשמה־יוויש ,םירבדה לש םרוקמ תא ההזמ
ה מרה לש ודנאונימידבו ודנזערקב שומישה ,ףסונה דממה לש ומויק םצעמ תעבונה
י בגל .ותאנה לע םיפיסומ הלא לכ—םידרוקסידב לוקשה שומישה וליפאו ,תינונגסה
ש ופיח לש ינתלכש ליגרת האירקה ךופהת אל הז הנבמ לש וביט לע דמועה ארוקה
ף א לכוי ,היצנבנוקה לש הדוס תפישח רחאל .דבלב תלבגומ הפוקתל אלא רתסנה
יציל הבשקהל לשמנב—"טלאטשג״ב םיטלקנ םירושימה לכשכ ,ותאנהל אורקל אוה
.תרכומ רבכ הריציה רשאכ ,האלמ תרומזת עוציבב תינופמיס הר

ל ש וחור ןיב קבאמל ונא םידע יכ ונתומשרתה התיה "ןקויד״ב הנושאר האירק םע
ך כ־לכ תוינויח ןהש תונוכת ןתוא חותיפ תא תניועה הביבס ןיבל שפנ ןידע רענ
ע גפנ רענה ןהב תושרפ ןתוא וננורכזב ותרחנ ןכ .וכותב רשא ןמאה תווהתהל
ו נב ראשנ לכה לעו ,הקומע תומשרתה םשרתה ןהמ רשא ולא וא ,השונא העיגפ
ם תוא לש םמשר ןכו ,הביבסה ןמ תומדה־ןפיטס לש ותוגייתסהמ עבנש זעה םשורה
.תוימינפה ויתויווח תא םיראתמה םיאלפנ םיעטק
ע קפ [הז רמאמ לש ןושארה קלחב ראותמה] "בוטר" עטק ותואל ונעגהשמ םלוא
, ורוביג לא רפוסה ןווכמש געל םג ןכו ,תרוקב לש זע דוסי םש ונאצמ .הז םשור
.תונמאל הז רוביג לש וסחיל עגונב הקוודו
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ה כז באה־תומד אשונ יכ םשורה םג לבקתמ ןמורה לש הנושאר האירק התוא ךותמ
ה גיצמ הנושאר האירק התוא .הומת ויפלכ סחיה תוחפלש וא ,תיזכרמ תובישחל רפסב
א וה .באה םולאדיד ןומייס לש ותוהמל סחיב ידמל הרורב ונל תיארנה הנומת
ם לועל איבהל קיפסהש ,העובק הסנרפ וא עוצקמ רסח ,יניצר־יתלב םדאכ רייטצמ
ם ייח קינעה הנכסמה ותשאל רשא דועב ,תיב םהל חיטבהל לכויש ילב םיבר םידלי

י חטש ,ישיא םסק לש הדימ וב שי ,חור־סגו רוב ,באה .תחנ־ירסח ,תוחונ־ירסח ,םישק
א יה באה לש ותוירמח .וב שייבתמה ,ונב לע ללכ עיפשמ וניאש ,והשלכ עובצו

ר מיתמה ,רענה ןפיטסו .ןפיטס לש תויתונמאה ויתופיאשל םיירקיעה םילושכמה דחא
ד ע ןווכמו דמלמ ,דדועמ ,ןיבמ בא לש תומד התוא וייחב הרסח הכ ,ןמא תויהל
ד בלב הרקמבש ,תינוויה הדגאה ןמ העודיה תומדה תא ינחור באל ול ץמאמ אוהש
.המשב היורק סולאדיד תחפשמ
ת ונבל הסננו ,םיינונגסה םיעצמאב ונילע הפכנה ,באל סחיה ןמ םלעתנ םא ,םלוא
י דיל עיגהל לכונ ,ונלש םלועה־תעידי יפ־לעו תודבועה ךמס לע ונלשמ הנומת
:םירבדה לש תרחא הנבה
ת א עדוי וניא ותודלימ .ומצע תבוטב קר ןיינועמה ,תילכתב־יכונא דלי אוה ןפיטס
ת ורשפא ונבל תונקהל ץמאמ לכ השועה בידנ שיא אוה ויבא ."תונמאנ" הלמה רשפ
ה דמע ספות וניא ויבאש ךכב שייבתמ דליה וליאו ,םיבוט־ינבל רפס־תיבב םידומיל
ו ילוחייל יוטיבכ ושרפמ היה גולוכיספ לכש םולח ןפיטס םלוח זא רבכ ;הרבחב המר
.ויבא תומל ןפיטס לש
ל ש וידהוא ןיב היהש ,באה .11 ןבכ אוה ןפיטס ,ויבא לש ומלוע טטומתמ רשאכ
ת והמ לע ונבל רפסל הסנמ ,ןכ ינפל הנש בל־ןורבשמ תמש יריאה גיהנמה ,לנראפ
ו ניא דליה .שרדייש ףתושמה ץמאמל ותוא םג סייגלו החפשמה לש ילכלכה רבשמה
ן מ וילא םיפקשנה "רועיכהו תועיבצה" לע סעוכ אוה תאז תחת .וליפא בישקמ
ו ליפאו ,תכללו תדרל הדיתע ומצע ולש םייחה־תמרש ותעידימ האצותכ הביבסה
ר ענה ,ודיב ףסכ שיש העש םלוא .אצמיי לב רפסה־תיבב וידומיל ןומימל ףסכ
ר פסה לכ ךשמ .ותחפשמ לש םיינויחה היכרצל סחיתמ וניאו היווחה םצעמ רפתשמ
ו ז הדבועש וא ,ותוא םיסנרפמש השוחת לש םינמיס הארמ רוביגה ןיא טעמכ

ו א ,באה תויעבב יהשלכ תוניינעתה הלגמ וניא רוביגה־ןפיטס .והשמב ותבייחמ
.ולא תויעב רותפל הסנמ באה וב ןפואב
. החפשמה לש רערועמה הבצמב םשאה אוה באה יכ השוחת ןפיטס אלמ ,תאז תחת
ם ריכזמ אוה ,ויבא לש ויקסע תא ריכזמ ןפיטס תא םיעמוש ונא הב הדיחיה םעפב
.געלב
ת ע התואבו ,תינוויה הדגאה ןמ ינחור בא ול ץמאמ אוהש הפוקת התואב םלוא
ן ובשח לע ןפיטס יח ,הדוומה־באה תומד ול שמשמה רבח ינזאב ויבאל געול אוהש
. 20־מ הברהב ךומנ םליגש םיבר םירענ דובעל םיצלאנ הב הינע ץראב תאזו ,ויבא
א לא קירבמה ולכש תא לצנמ וניא הטיסרבינואב טנדוטס ותויהב םג ןפיטס וליאו
םיכלוה םניא ,םידומילה רמוח תא םיניכמ םניאש םינלטבה גוחל ךייתשמ אוה
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ת א הפידעמה הרענ לשב ,םידומילה־תנש עצמאבו .תוניחבל םישגינ םניאו תואצרהל
ת ונפומ ויתוליפתשכ—ויבא ןובשח לע תאז םגו ,דנלריא תא ןפיטס בזוע ,ץרענה ודידי

.יתדגאה םולאדיד ,ינחורה ויבא לא
ו תבשחמ יכילהת תמגדהב תמצמטצמ הניא "ןקויד״ב "רבחמה" לש תיתונמאה ותנווכ
ה סנמ אוה .רתוי הברה הבחר ותרטמ .ותוגהנתה תא םירשפאמה ,יכונא ןב לש
ת א םג ןכו ,ןבל באה ןיב הדירפמ הביבסה םתועצמאב רשא םיפחדה תא םג תוארהל
ת רבח .ויבאל וסחי תא ומצעל רענה בשיי םהב םייגולוכיספה םיעצמאל תורוקמה
רוגכ םיעיפומ הלא לכ—היסנכה תעפשה ןכו ,ינימה ףחדה ,תורפסה ,םירומה ,םידליה
.רוכינ לש הז ךילהתב דיקפת םיאלממה םימ
ן פיטס לש וסחיב תוועמ שי יכ ארוקה סופתיש ימינפה רפוסה לש ותנווכב ןיא םג

ן מויה־יעטק תאירק םע קר אובל ךירצ יוליגה :דבלב ןמורה ףוסב אלא ויבא אלא
ס ולאדיד לא תונפומה תונורחאה םילמה .רפסה לש םינורחאה םידומעב םיעיפומה
ם ע תוהדזהה ןמ ארוקה תא ררועל רומאה ,ףויזה תא עימשהל תונווכמ יתדגאה
.רופיסה תמא תא טסקטב שפחל ותורגלו רוביגה
א וה הב הטישה לע דומענ אל ,ימינפה דפוסה לש ומויקב ריכנ אל דוע לכ ךא
ו יבא תומדמ רוביגה רוכינ םע הז ימינפ רפוס לש ותוהדזה .החלצה אלל שמתשמ
ת ודגונ תונווכ ול הנייהתש ארוקה תעד לע לבקתמ הז ןיאש דע הזע הכ איה
.בא תומד יפלכ ןוגה םחי ןיא ומצע רפוסלש טילחנ רתויה לכל .ותביתכב
ל בקתמ הנושאר האירקב .תרחא הרוצב הטישה ןולשכ לח ,ןפיטס לש ומאל רשאב
ה ביסה איה תילותקה תדה תווצמ םויקל סחיב הניבל וניב תושגנתהה וליאכ םשורה
ם אה דצמ הדיגבכ תטלקנ תאז תושגנתה :תולגל ןפיטס לש ותאיציל תיעצמאה־יתלב
ת שמשמ תאז תושגנתה יכ םיאצומ ונא הינש האירק םע .ויתופיאשו ןפיטס יפלכ
 תא תווסהל דעונה יעצמא רוביגה־ןפיטס לש ישיאה ונמויבו ותחישב ,ותעדותב
 בטימכ ,תבזכנ הבהאמ ותחירב :תולגל ןפיטס לש ותאיציל רתויב בקונה םרוגה
, באה תייעבל דוגינב םלוא .וירוענ־ימי לכ גפס התוא תיטנמורה תורפסה לש תרוסמה
ל ש הז העטומ סחי םע ההדזמ ימינפה־רפוסה וליאכ השגרהה לבקתת אל הז הרקמב
, רפוסה דצמ רקש םייק רוביגה לש תמאה ירחאמש ךכב םיניחבמ ונא אלא ,ורוביג
ת שוחתמ רבד טעמכ םילבקמ ונא ןיא .רפוסה לש תמא—רוביגה לש רקשה ירחאמו

ם יטלקנ תדה תווצמ לש ןמויק לע םאה םע חוכיווה ידהש העש ,תבזכנה הבהאה
.רפוסה דצמ תיתימא הקוצמ םייוורו ירמגל םייטנתואכ ונינזאב

ה לעמ ;2־ה ןב ןפיטס ןיאש אצמנ ,״יפארגויב רקחמ״ םשל ״ססילוא״ל שגינ םא ,ןכא
" ןקויד" ב ראותמה—ילנרק יכ ףא ,ורבעב תיטנמור הבהא לש זמר ףא ונורכז לע
ם ירשקהב ונורכזב הלוע—הבוהא הרענ התוא םע ויסחי לע ןפיטס אנקמ וב דידיכ
.םירחא
ובוריסב םירושק 22־ה ןב ןפיטסל ףרה ילב םיגיצמה המשאה־תושגר ,תאז תמועל
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י כ ןגילומ ודידי יפמ ןפיטס עמוש ךכ לע ףסונבו .ומא לש יוודה־שרע דיל ללפתהל
.ומא תא "גרה" ןפיטסש הנימאמ ןגילומ לש ותדוד
ן ורכזו ,המשאה לע וסעכ .ותוא םירסימה המשאה־תושגר םע קבאנ 22־ה ןב ןפיטס
ו מא רשאכ ,"םסילוא״ב ולש דיחיה תומילאה־השעמב םיאטבתמ ,ותוא ףדורה םאה
ת ומילא־השעמ הוולמה טפשמה תא .הבושתב רוזחיש וב הריצפמו ותייזהב העיפומ
ף א תונעיהל ורפס רוביג לש ובוריסל רשקב 22־ה ןב רפוסה איבמ ,"תרשא אל" ,הז

ה ז אשונ דימעהל רפוסה לש לשוכה ונויסנ .תווצמה םויק רבדב םא תורצפהל אוה
ו מצע יניעב ןיטקהל ןדיסב והירה ,לוכיבכ רקיע אוהש ,רחא אשונל האווסה תרותב

.ומא םע תושגנתהה תובישח תא
ם דאכ םולאדיד ןומייס תא הגיצמה תינושל תוכרעיה רוציל ףחדה ,הז בצמ רואל
ר בחמ לש ורציל יוטיבכ רבתסמ ,תע־םרטב ,ןפיטס לש ומא ,ותשא לש התומב םשאה
ד ועב םלוא .באה לש ומכש לא טאה תומ לש המשאה תא ריבעהל 22־ה ןב "ןקויד"
ר וקמ דגנכ ןיוע השעמ—הרכהב היה םאה תומד יבגל תואיצמה תא תוועל ןויסנהש
ינממ עבונ באה תומדב לופיטה הנה—םשבכל לגוסמ ריעצה ןיאש המשא־תושגר לש

.םייומס תונפקות יע
ן ומייס לש ותומדו ,ללכב באה תומד יפלכ ("םסילוא״ב) ןפיטס לש תדהואה הנבהה
־ תושגר תא םגרתל ריעצה רפוסה לש ונויסנב "ןקויד״ב תפקתשמ ,טרפב םולאדיד
־ רסוח לע ומצע תא םישאהל תפיוזמ תונוכנל םאה יפלכ ולש םייטנתואה המשאה
 תוירואיתהו ,םולאדיד ןומייסמ תיזי׳פה תוקחרתהה .וירוענ ימיב ויבא יפלכ םחי

, בא יפלכ ןב בייחמה והשלכ רשק רדעיה תועבוקה ("םסילוא״ב בוש) ןפיטס לש
ת יתורפס הריציב ויבא תומד תא בירקהל ןכומה רפוסה לש וייוטיב םוימויה־ייחב םה
.אוה־ונופצממ לקהל ידכ
ם ייומידה) םילמס תכרעמ ,רפסה לש ןורחאה שילשב ,םיאצומ ונאש אופא אלפיי אל

ר פסב רכזומ הב הדיחיה םעפה ןמ םיעבונה (שחנו ףוק ,לוגנרתב םירושקה םיישונאה

:"בא־חצר" יוטיבה

ו די תא םירה רשא שיאה ,באה־חצור תא שינעהל גהונה הז היה םימיה־רבכשב
, לוגנרת ומשוה וב קש ךותב םיה תולוצמל ותכלשה ידי־לע ,ויבא לע תינחצרה
ץ רופה בועיתה םעז תמועל ולא תומליא תויח לש ןמעז והמ םלוא ...שחנו ףוק
. ..םיזוח רשאכ לואשב םירוראה לש םיבאוכה םהיתונורגמו תוכורחה םהיתותפשמ
־ ייחו עשר־תבשחמ לש םינושארה םיניערגה תא םחומב וערז םהירבד רשא הלאב
.(רוקמב 376/7 'טע) ..עשר

י נפמ המיאהו המשאה תושגר תא םאישל איבמה ,ישילשה קרפב העיפומ וז הקסיפ
א וה הז קרפ יכ תיללכ המכסה שי .םינושארה וידומעמ להה רפסב םימעפמה שנוע
ר ואית ,הכ םאו הכ םא ;תפותה־שא ינפמ דחפל תורפסבש םיענכשמה םירואיתה דחא
ל ש ותנווכ התיה םנמא וזו ,"ןקויד״ב רתויב תיטנתואהו הקזחה היווחה אוה הז
י רואיתב ירהש ;ריעצה רפוסה לש וסומלוק תא תנווכמה איה ודי רשא ,סיו׳ג
םתוא לע 16־ה ןב ןפיטס לש ויתובוגתבו ,הלואש תדרל םינודנה לש םירוסייה
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2 2־ה ןב רפוסה לש המשאה־תושגר יביכר לכ דחא םלוה דקומב םיזכרתמ ,םיטויס
ו תוקחרתהמ םיעבונ הביתכה תעב ול םיקיצמה םאה תומ לע המשאה־תושגר .ומצע
ה יסנכה הפוכש תולבגהה לע ותודרמתהמ האצות איה וז תוקחרתהו ;תדה תווצממ
ל ש ונופצמ תא םירסימה ןימ־ישעמ םתוא םיאטחכ תורידגמה ,ינימה שפוחה לע
ם חיתמה הז אוה קדצומכ ולבקל ןכומ רפוסהש דיחיה המשאה־שגר .הלילעה רוביג
ו תעדות ירחאמש היומסה תואיצמכ תוגצומה ,רבעב ויבאל תורכנתההו הבוטה־תויפכל
־ תת רושימ לע םייקתיו ףיסוי רשא ,שדח המשא־שגר רצונ הנהו .הלילעה רוביג לש
ב אהדוצר לע המשאה שגר :םירחאה לכ לש םנקרופ תא רשפאיש רחאל ,דבלב עדומ
.ורפסב ועצבמ ,רפוסה ,אוה רשא ,ילמסה
־ בייוטסוד לש יסאלקה באהדדצר רושימ לע עצבתמ וניא "ןקויד״ב ילמסה באה־חצר

ת ומדה תא חצור רפוסה ןאכ ;תומד תחצור תומד םש ."בוזאמאראק םיחאה״ב יקס
ם יטקפסאב ןיינעתהל רפוסה לוכי תילאוטקלטניא הניחבמ .בותכה דומעה יבג־לע
ם ירבד ןיב ןיחבהל םג אוה לוכי .םיראותמ םניא ךא םינבומ םהש תואיצמה לש
ן נוימדל קרו־ךא םיכיישה םירבדל הלילעה לש תיביטקייבואה תואיצמל םיסחיתמה
, בותכש המ לכ אוה בושחה ,תוילובמיסה ויתולועפ ךרוצל םלוא .תויומדה לש

י רושימ ןיבש םיסחיה םניא םיישפנה ויכרצ תא םיקפסמה םיסחיה .בותכש המ קרו
ם יסחי .םילמה ןיבלו םייומידה ןיבל תויומדה ןיבש םיסחיה אלא םיראותמה תואיצמה
ן ויגה יפל אלא הקיגולהו קודקדידה ,ריבחתה ןויגה יפל םייתועמשמ םניא הלא
ם ימעפלו ,תויולדלדיההו תויוברתהה ,תויוקחרתההו תויוברקתהה ,םשורה ,םוקמה
.תוומ רוזגל וא םייח תונקהל רשפא הלא לכב .תואיצמה ירושימ ןיב םירבעמה םג

ה עיגפל תוקינכט לש הבחר תשק תמייק ,ץימשהל המגמב תואיצמה תוויע דבלמ
" ןקויד״ב טסקטה לש תינדפק הקידב .הבותכה הלמה תועצמאב םדא לש ותאובבב
:הזב תוטרופמה תוקינכטה לכ תולעפומ סולאדיד ןומייס לש תומדה יפלכש הלגמ

;(הלעמל רבסומכ) תודבועה רואיתב תוויעה
 דצמ תומד התוא יפלכ סחיה תועצמאב ארוקה לע תילילש העד תארשה

;(רפוסה ,רמולכ) ךמס־תבכ תלבקתמה תוישיא
וציח םינממס ידי־לע ,הנוגמ םיכרע תכרעמ ןיבל וז תומד ןיב רשק תריצי

־ םיאטחה־תעבש לכ תא תמלגמ ותחיש ,םולאדיד ןומייס לש וירואיתב :דבלב םיינ
;שדוקה־חור לש םשה־לוליח תא ןכו םיארונה

י די־לע ,םיליהבמו םיחוד םייוליג ןיבל תומדה ןיב יביטאיצוסא רשק תריצי
;יתביס רשקב ךרוצ לכ אלל ,טסקטב עובקה םפוריצ

ה יראת ףאו ,תומד התוא לש התוינויחו היתונוכת ,היתודמע ,הידיקפת תליטנ
ן ומייס יפלכ הגרדהב השענ הז רבד :תורחא תויומד לא םתרבעהו ,הייוניכו
־ חור לש ינומלא לוק תכפוה ותומדש ךכ ידכ דע "ןקויד" לש טסקטב סולאדיד
.רפסה לש ןורחאה קרפב םיאפר

ת וראותמ ויתועונת ,תופוכת סולאדיד ןומייס עיפומ םינושארה םיקרפה ינשב
ח ירהל טעמכ רשפאש תויח־תאלמ תומד והירהו ,בורל תטטוצמ ותחישו טורטורפב

.החיר תא
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ד ועב סנרפמה דיקפתב ןפיטס קחזקמ הב הנומת העיפומ ,ינשה קרפה ףוסב ,םואתפו
ן ומייס תא תוארל ףיסונ אל האלהו ןאכמ .ךמתנה אוה וליאכ הארנ םולאדיד ןומייס
ו יסחיב רבודמ רשאכ ,רפסה לש אבה דומעב רבכ .רפסה ידומעב ךלהמ םולאדיד
ד וע רחאל .באל רכז ןיאו—"תוחא חאו םא" םה םירכזנה ,ותחפשמ־ינב םע ןפיטס לש

—העש ,הנוז םע ינימ השעמ ועצבב ןפיטס גצומ םידומע המכ
.(רוקמב 352 ׳ע) .ומצעב־חטובו דחפ־רסחו קזח השענ םואתפש...

ם ג ימינפה רפוסה לצוא ,רפסה ידומעמ סולאדיד ןומייס לש ותקיחד ידכ ךות ,ךכו
.באה לש תוירבגה ויתודמעמ ולש ותומדל
ש נועמ דחפ ירואית דוע ואובי אל ,םיתועיבה־בר ישילשה קרפה םויסמ לחה ,הנהו

 רסוימו דרחנ ,16־ה ןב ןפיטס וב עגר ותואב הלח הנפמה־תדוקנ .המשא־תושגר וא
ן פיטסש השעמ ותוא ךכב םייקמו ןהוכ ינפל הדוותמ ,לואשב ול יופצה לרוגה תונויזחמ

. הבושתב רוזחיש ונממ תעבותה ומא תודוא תויזהה ףרח ,ותושעל ברסמ 22־ה ןב
ר פוסה חילצמ ,רפסה תלילעב ומצע־תומד לש הלועפה רושימ לע ילמס השעמב
ם עפב ,ךכ ידכ ךותו ,ותפדורה ומא תייזה לש תשרופמה התשירדל תונעיהל ריעצה
ו נניא הז םדאו ,"אבא" יוניכב םדא לא הנופ רוביגה ןפיטס ,רפסה לכב הנושארה
.הדוומה־ןהוכה אלא םולאדיד ןומייס
ת א ומצעל ךיישל תידוחיי תוכז ורוביגל ריעצה רפוסה קינעמ יעיברה קרפה ףוסב
ת ליטנ םע ,התע .וב שומישה תאו "םולאדיד" החפשמה־םש לש תולענה תויועמשמה
א וה םתרבחב יוליבה רשא ,שחנהו ףוקה ,לוגנרתה ייומיד עיפוהל םיליחתמ ,וז תוכז
ב יצהש םידיקפתה תא וז המארדב םלגמה—ימינפה־רפוסה—באה־חצור לש ולרוג
.םיחאה תשולשל יקסבייוטסוד

א רוקל תקפסמה "ןקויד" תאירקל השיג רתויב םייללכ םיווקב הלעמה ,הז רמאמ
, תלבוקמה תרוקבב ןויע רחאל ול ורתונש תולאשל תובושת (ולא תורוש בתוכה) הז

ת אירק םע האנה רישעהלו קופיס ריבגהל ידכ• וז הסריגב שי יכ החנהה ךותמ אבומ

.רפסה
י בגל יהשלכ הירואית םיגדהל וא חיכוהל ידכ לעפ םיו׳גש ןועטל ונתנווכב ןיא
וכיספה יחנומב םירבדה תא חסינ םיו׳ג יכ ונרמא אל ןכו ,רפוסה לש היגולוכיספה
ם יאזחמהו םירפוסה יכ חינהל דוסי שי :הברדא .הז רמאמב םיעיפומ םהש ומכ היגול
ה פיקמ הביטקפסרפבו ,רתוי לודג קמועב םדאה שפנ תא וניבה תורודה לכב םילודגה
. הפוקת התואב תויתרבחה תויעבב וא שפנה־ילוחב לופיטב וקסעש הלאמ ,רתוי

ו לש יתונמאה יעצמאב רוציל ובייחמ ןמאה לש ועוצקמ היה דימתמו־זאמ ירהש
א ל ותסיפת .וידוחיילו ויגוסל ,םדאה שפנל רשפאה לככ םיפפוחה םיימאניד םיבכרה
ו תוא לש ימלגה רמוחה ןמ הנבש תוינבתב אלא תוטשפומ תורדגהב אופא האטבתה
.הריצי ריבסהל אבש ימ לש ותייעב איה חונימה תייעב .יתונמא יעצמא
ול השקש רמוחב־הטילשו ןונכית ,העדות לש הגרדב דבע סיו׳ג יכ החינמ וז הסריג
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ת וחוורה תועדה רואל ןפש לכ ,םהילא עיגהל םדא לכוי יכ ותעדב גישהל ארוקל
ם חיתהל ילב .תיתונמאה הריציב תינויח תמא לש התגשהל השורדה תוינאטנופסה לע
ו יפמ םירמאנה םירבדה ןיא ונתסריג יפל ןפש) אשונה לע ומצע סיו׳ג בתכש המל
י לב ןכו ,(ומצע םיו׳ג לש ותעד תא םיפפוח תאז הסיפת דגנ סולאדיד ןפיטס לש
, הביתכה תעב ותדובע תויתטישב םהיניע־ומב וזחש הלא לש םתודעל םחיתהל
ת קדקודמ הקידבו ,םיו׳ג לש ותביתכ תוינויחב יוקיל ןיא יכ תפטוש האירק חיכות
ר חש ןיא ןכל .ותובכרומב אוה םיהדמ ןכאש ,ינדפק ןונכית הלגת ולש םינמורה לש
ך כ־לכ קדקודמה ונונכית םאה :אלא ? ךכ־לכ הרכה־לעב סיו׳ג היה םאה :הלאשל
ז ותוארל לבוקמש לככ תילכת־רסח היה
 ןיא םלוא .וז הסריג לש התותימאל תיביטקודיד החכוה איבהל תורשפא ןיא םנמא
. יביטקודניאה ןויגהה לש תיעדמה השיגב תורפסה תרוקבב םג שמתשנש ךכל העינמ
ה מכסה היהת—תורחא תוירואיתמ רתוי םיעודיה םינותנה לכל המיאתמ הירואיתה םא
ם ינותנ ולגתיש דע וא ,רתוי המיאתמה השדח הירואית עיפותש דע ,הב שמתשהל
א רוקה תקידבל וז הסריג םיעיצמ ונא ןכל .תאזכ איצמהל ךרוצה תא וררועיו םישדח
ן ותנ תיעדמ השיג יפל ןיבהל םיסנמ ונא ותוא רמוחה ירהש ,ומצע טסקטה יבג לע
ת ודבעמב שמתשהל בייח ארוקה םלוא .הנבההו הבוגתה ,םעטה תודבעמב קר הקידבל

א ל ,היהתש לככ הלודג רפוסה ןמ ונתומשרתה היהת .ןהיאצמימ לע ךומסלו ולא
ם יראתמ ונאש םירבדל לגתסהל תוסנלו ונלש תרוקיבה ילכב שומישה לע רתוול לכונ
א ל דאמ םכח אוה םא םג .רפוסה לש ותנבהו ויתובוגת ,ומעטכ ונמצעל םתוא
ן אכ םירמאנ ,הרואכל םיינצחשה ,הלא םירבד ךכ םושמ ילואו ,ונתוא רבדה םיפחי

ש רודש םשכ .ויארוק יפלכ סיו׳ג לש ותשירד תא םיאטבמ םהש האלמ הנומא ךותמ
ם תעידיו םטופיש תלוכי תא םירופיסה תאירקל םתא ואיביש "םיאנילבד" יארוקמ אוה
ו זנגי אלש "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" יארוקמ אוה שרוד ןכ ,תוירבה תא תיללכה
, ויתויומד לאו ויתוריצי לא רפוסה סחיב םתנחבא תאו יתורפסה םטופיש־חוכ תא
ר בכ ולא תולאשל תובושתהש ,דבלב םיינוציח םינממס לע תססובמה ,םתחנה ךותמ

.ונתינ
, הירוטסיהה יחטשב הרחתמ אלל ןעדיו ןואג בשחנה—םיו׳ג ותוא יכ חינהל ןיא
ן יא בוש—האלה ןכו האלה ןכו היגולותימה ,הקיטסימה ,היפרגואיגה ,היפוסוליפה
ץ ראה־םעו רוב היה ,תימלועה תורפסה ילודגמ דחא השענש ,הז םדא יכ חינהל

.תורפסה חטשב הקווד ןחוב־ינבא רסחו
ם לועב תוניינעתהה רקיע היה "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" בתכנ הב הפוקתב

ו תדובע לא רפוס ותוא תשיגבו רפוסל תושורדה תונוכתב ,הביתכה ךילהתב תורפסה
ו כייתשהו ,םיאשונב וקסע זא לש םינמורה תולילעב תויומדהו ,אוה־ותוישיא לאו
ך ותב אלו םינמורה תביתכ לש הלועפה דיל אוה ןוכנה םמוקמ רשא ,םדא־יגב יגוסל
.םהיתולילע
ת ונוכתה תא ימינפה רפוסה תומדב םליגש ידי־לע תוועמה תא םיו׳ג ןקית "ןקויד״ב
יבגל תיביטקייבואה תמאה תאיצמ תא .רפס לש הז גוסו—רפוס לש הז גוס ונייפיאש



2ו1"ןקויד" לש ונקויד

 העדותה םע ותוהדזהמ ררחתשיש רחאל ,ומצע ארוקל םיו׳ג חינמ הז ישונא יוליג
 ןתויש המלשה האנהלו התנבהל ךרדב ירקיעה לושכמהו הריציה אשונ איהש תישיאה
.הנממ קיפהל
 תוינוציחה תודבועה לע תססובמ םנמא ותלילע ריעצ שיאכ ןמאה לש הז "ןקויד"
 תביתכ לש םיינוציחה םיעוריאה לע תססובמ ותביתכ םגש םשכ ,םיו׳ג ייח תורוק לש
 תולעמ תא אל סנ־לע תולעהל אב וניא ןקוידה םלוא ;"וריה ןפיטס" וירוענ־רפס
 רוציל ידכ דבועו חקלנ הז רמוח .ריעצ היהשכ הביתכב ויגשיה תא אלו היהש רענה

 םירשימב הסחיתהש ,תימעפ־דח השדח היצנבנוקב תיתועמשמ תיתורפס הריצי
 לש הירוטסיהה תצורמב םיימאניד םיכילהת רבועה יתרבח יוליגכ תורפסה עוצקמל

.תישונאה תוברתה
 לראד סגרול ,בוקובאנ רימידאלו ,ןאמ סאמות ןוגכ) םיבר םירפוס ושמתשה רבכ זאמ
 תוניינעתהל םיאשונכ םגו ןושלו ןונגס ץרתל ידכ "םייטתניס םיבתוכ״ב (רגנילאסו

 תמלגמ ותריציש "ימינפ רפוס" דוע ןיא "ןקויד" לש ןמאה דבלמ םלוא—ארוקה
 תורמויה לעב הביתכה־השעמ לש םיביכרה לכ תא הצממו תננכותמ הכ הרוצב
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