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רומ /םיברעה ונינכש׳ אשונ דומיל ך^,,
 דומיל לע ףיסוהל ךרוצה ןמזל ןמזמ- שג
 ותלכלכ ,ויבשות ,רוזיאה לש היפארגואיגה
 והשמ םג—׳וכו ויתויעבו ויתודלות ,ותוברתו
 הדגא ,תורפס יקרפ :ולש םייחה יווהמ.
ב .ב״ויכו םעהיתורמימו החידב ,רילקלופו
 םיקרפ םכל םישגומ ןלהל רשא םידומע
(7 ׳ע) .״וז תילכתל ורחבנש םיעטקו
קומ םבור ,םיריחמ השימחל קלוחמ רפסה
צק) הנינשו־לשמ־ירבדלו םע־ירופיסל םישד
 םתצקו הקיתעה תיברעה תורפסה ןמי םת
 ארוקה תא דימעהל םחוכב רשא ,(םעה יפמ
 דע איהש תיתוברת תרוסמ לע ריעצה
ורה היבאשממ. ,הערל םאו הבוטל םא ,םויה
 ךרועה ביטיה .תיברעה הרבחה לש םיינח
ופיסו םהייח יווהב שגדה תא ומישב תושעל
 ־ש םירבדהו ,לארשי־ץרא ייברע לש םהיר
 םיבוטה ןמ ,יתעדל ,םה םתודוא־לע ואבוה׳

.רפסבש
 םיבר םירבד" יכ ךרועה הדומ המדקהה ירבדב
רעה לש םהייחב "הצקה לא הצקה ןמ ונתשנ
 ובתכש•" המ יכו ,רמוחה ףוסיאב לחה זאמ םיב
 םירשע ינפל דע יברעה יווהה לע םידוהי

 וניאש םלוע ירואית תחא אל םה ירה ,הנש
 לע רשגל ןהכ .א הסינ תאז םע ."דוע םייק
 ידיב ובתכנש םיקרפ ופיסוהב ,הזה רעפה
 םילשהל םהב שיש ,םיברעו םידוהי ,םילארשי
 דחוימב יוטיב ידיל אב הז רבד .הנומתה תא
רפ ללכ וב ,"םימע שגפימ" ןורחאה רודמב
 תואיצמב םייברע־םיידוהי םישגפימ לע םיק
 םהב םישמשמ םיללצו תורואש ,תילארשיה
 ־וח דשאר לש וריש דחיומב ןיוצי .היבוברעב
 לע ררושמה עירתמ׳ וב ,"לוענ רעש" ,ןייס
 ינפב תילארשיה הרבחה לש הירעש תליענ
.ץראה ןב יברעה ריעצה
 ־רפו םירופיסה םידיתע םנמא םא תעדל השק
 רפסה לש ןושארה רודמב םינתינה יווהה־יק
צה ארוקה לע תיברעה תוירפסה תא בבחל
 םימוגרתהו ,ינוגדח ובורבו לד רחבמה .ריע
 ־ואנ המרב םינייטצמ םניא לודגה םקלחב

יל !רפס־יתבל הארקמ—םיברעה ונינכש *
 תירפס !ןהכ ןרהא סופדל איבהו ךרע ׳טק
.׳מע 1969 ! 200 ,םילעופ

ה" רפסמ אבומה חתופה־עטקה וליפא .הת
נמ לש ומוגרתב ,ןייסויח אהט לש "םימי

 ילוא .רוקמל ןמאנ וניאו ןשוימ ,קויילפק םח
רת ויה אל יכ ךרועה לש ותמשא וז ןיא
 רצונה םשהרה ךא ,ודי תחת םירחא םימוג
מאש ,ירקמ ףסוא וינפלש אוה■ ארוקה לצא
ומת וז ךא הנומת תולעהל ידכ וב שי םנ
.תרחבומו המלש תויהמ הקוחרה הנ
 'ארה רודמל םיסחיתמ הלא םירבד ,רומאכ
 לכל אלו ,םידומע 63 קיזחמה ,דבלב ןוש
 דגנכ ,םירודמה ראש .וב םילולכה םיעטקה
 .םיריעצ םיארוק האירקל טלחהב םייואר ,תאז
 ןהכ ןרהא שיגמ ,תובר םינש הז וכרדל ןמאנ
ושח המורת ךרעו טקילש הנטקה היגולתנאב
מבו ,יברעה לש ינחורה ומלוע בוריקל הב
 ארוקה לא ,ץראה־שיא יברעה לש דחוי

 לש םהידיל רפסה עיגיש תווקל שי .ריעצה
ומישל דזע־רפסכ ץלמויו םירומו םיכנחמ
.םידימלתה לש* םש

.כ .ש

דנליונטלא
יגפמ ובוש ירחא םידחא תועובש ,1899־ב
 לחה ,ינשה םלהליו רזייקה םע תבזכאמ הש
 הסיג וב ,"דנליונטלא" ,ןמור בותכל לצרה
עכ לארשי־ץראב בצמה תא ונוזחב תוארל
בח לש הנומת רייצ אוה .הנש םירשע רוב
 םולש לש הילידיאב היורשה תידוהי הר
מ תינהנ ,םידוהי־אלה הינכש םע תודידיו

 עדמה לש םימענמהו תואצמהה ןמ הברה
דיק לש םיווק יפל תנגרואמו ,היגולונכטהו

ב רפסה עיפוהשכ םלואו .המרופירו המ
 ,דאמ השק תרוקבל הכז 1902 רבוטקוא
 ,םעה־דחא תאמ הפירח הפקתה הז ללכבו

בש הדבועה לע באד םידחא דוע םע דחיש
 הפשה ןמ לצרה■ םלעתמ ולוכ רפסה לכ
 ולש השעמה־רופיסל קינעמ וניאו תירבעה
.םיידוהי תוברת־ייח לש עקר
 המיענ ותספדה הז ןושאר יברע םוגרת
 דומע לכ טעמכ :םירוטיעב עפושמ אוהו
 —הילוי״ לש הנומתב לחה ,תונומת וב שי

האשנ ןכ־ירחאו לצרה בהא התואש המלעה



םירפס182

 —הנילואפ המלעה" דע ,"1879־ב .רשאל
ומדל םגד ול השמישש• לצרה לש יתוחא
 םידלי־ןג״ב רומגו• "ןמורב םירמ לש הת
 םעט המ תוארל השק תמאב ."הבייט רפכב
 —תונמאו־תוברתל־תירוביצה־הצעומה הרחב
 ־רתהו־ךוניחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה
 הז בלשב תירבעל ומגרתל הזה רפסב—תוב
 לצרה ראית וב "ילידיאה םולשה" "דקוהד
 היה אובל־דיתעל ולש השדחה. הרבחה תא
 לש העידי־יא לע אלא העידי לע אל םסובמ
 יפכ ,ןכש ז לארש־ץראב תיפרגומדה הביבסה
 ,ולש המדקהב ףסא לאכימ רמ םיעטמש
 גישהל לבת יבחרב םינווגמה ויצמאמ לכב
ועמ לצרה הנפ אל לארשי־ץרא לע רטרא׳צ
 —דאמ רשפא .תימוקמה היסולכואה לא םל
 התיה הביסהש—ףסא רמ ןעוט םנמא ךכו

וה אל ןיידע תיברעה תימואלה העונתה״ש
 רוביחה לולעש םשורה םלואו !"זא העיפ
 ונניא יאדו יברעה ארוקה לע םויכ תושעל
969 1 תנש לש לארשי התיהש גוסה ןמ
וטלש תחת םייחה םיברעל וליחנהל הצור
 וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ והז .הנ

 דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ
.ןנמז רבעש תויגולואידיא לש ןתריטפ

.ר .נ

הרייעה
 ׳־בחמש םיעונצ םירפס םתואמ אוה "הרייעה"
 תויונפה ויתועשב םהילע דקוש ינומלאה םר
 תומורת ףוסאל ידכ הברה עגיתמ אוה רחאו
 אצוי ודגנ יוליג ,בגא) םיריקומו םידידי

 תא רואל איצוהל ידכ (!זוע לכב רפסה
 ללכב םא—רפסה לבקתמ בורה״לע .ולמע ירפ

 רפסב ארוקה .לוזליז לש השודג הדימב—
 ישקעמ ףרח—ותעתפהל ילוא ,וב אצמי הזה
 תיסומלופ איהש הביתכו םילטובמ־אל ןונגס
 ־אל ,ירוקמ חותינ—הרקיעב תיביסלופמיאו

בורה־לעו הרגתמ םיתעל ,הוחבה־דח ,יתרגיש

 ץרא) הדיד׳ג־המידק דרא > לצרה רודואית *
 !דדח ריאמ :תיברעל םוגרת •(השדח־הנשי

 תירוביצה הצעומה םעטמ יברעה האצוהה־תיב
: 211 ,תונמאו תוברתל .,םע 1969

 ונב אוה ףסוי־ןב השמ .הבוגתל הרגמ
 דנזיולקל התגולפ ־רב ,רגה ידוהיה ןוירוטסיהה
 רחאל" םשב רפס םדוק םסריפ אוהו ,ותעשב
ה הניא רבודמ הב הרייעה ."ושיו םכראמ
 ־שנה־תצמשומה־תימולחה־תיגלאטסונה הרייע
־ 8ו םינוש םיינויצ םיבתכמ ונל העודיה ,תחכ
 *תא לש לארשי־תנידמ איה אלא ,הפי תורפס
 אלא הניא רבחמה תעדל רשא ,םויהו לומ
תשהו תיפוריאהי־חרזמ הרייעה לש הקתעה
.םדקה־ץראב התל

 ותויתדו ותונויצ לבא ,יתדו ינויצ אוה רבחמה
 ותנעט .ונל עודיהו רכומה ןמ תילכתב תונוש
 תונויצ" םוקל תבייח לארשיי־ץראב יכ איה
 ,דתוא אל—הכלהה לע תססובמ "תילארשיצרא
 ויד לש םי ונלצא ךפשנ הנורחאבש הכלה
 תכלה" ,תשדוחמ הכלה אלא התבוחלו התוכזל
 יכ איה ותסריג .רבחמה ןושלב ,"םילשורי

 זכרמה לש ותרבעהמ האצות איהש ,תודהיה
 עמתשנש לכ לע—הנביל םילשורימ ידוהיה
 ,םילשוריל רמולכ ,לארשי־ץראל הבשי—ךכמ
 ישרשהו יתוהמה יונישה הב ללוחתיש ילב
 דומלת רבעב ויה םא .וז הרזחמ בייחתמה
 הז םידעוימה ,"ימלשורי" דומלתו "ילבב"
 ךותמ ,ותמדא לע בשויה םעל הזו הרוזפל
והיה םויח ירה ,הנושה תואיצמל תוסתיתה
לע ,תוצופתבו תינוביר הנידמב ,םייח םיד
יחל והשלכ ץמאמ תושעל ילב ,"ילבב״ה יפ
 ,רמול ףסוי־ןב הצורש המ ."ימלשורי״ה שוד
 הכירצ לארשי״ץראב תודהיהש אוה ,םצעב
 רמול רשפא .םישדח תירב"תוחולב תולגתהל
כונה תואיצמה ישרש לע הפי עיבצמ אוהש
 יכ ענכשל חילצמ וניא םוקמ םושב ךא ,תיח
 היצזיליביצהו "הפוריא תעיקש" חכונ וליפא
 הינוגו הימרז לכ לע ,תונויצהש—תיפוריאה
 רצות איה ,הל םידגנתמה םימרזה וליפא ללוכ
 תאזכ תושדחתהל עיגהל תודהיה הלוכי—הלש
 התימ לש האצות איה תונויצה .םינפבמ
 חוחתפתהה ץחל ידי־לע תסווש ,ידוהי יחישמ
 ולש יאוולה־תועפותי ברעמה לש תיגולונכטה
 ?ש קיפאל ןווכו (תוימואל ,םזילאינולוק)

 ןמזב״וב—התגשהו—תינוביר הנידמל הפיאש
 תיטבשה תושיה תושממתה איה תונויצהש
.םזיליהינה ןדיעב ידוהיה לש

,ותעדל .תניינעמ הנחבה רבחמה הלעמ ןאכ
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