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שרגמ רכומ שולש ןדהא:קורמופ .א >בצ

נ" פ

 ל״קוצז שולש ןרהא ׳ר ברה
 והתלדג יבצה ץראו והתרלי ברעמה ץרא
 והתדבא יכ ופי ריעה הרמא יל אנ יוה
 ומיכשה וחתפל הרותה ילודגו ץרא ינחל
 ומיסקה לכה וחור תובידנו וגזמ םעונ

 וינפל ריעה ופי התיה המשמו הממש
 וינפ הל ראיו ודאמו ותע שידקה התויחהל
 םישנאו םיהלא יניעב בוטכ השע דועי

םישדחו םינשי והוכרביו ול ןתנ םלוע םש

פ״רתה ןסינ ט״י םוי ע״בלנ

ץ פקש אוה .ןושחנ היה ,ותבצמ לע תוטורח ולא תורושש ,שולש ןרהא ,שיאה
. ופי תוטמסל ץוחמ השדח תידוהי הנוכש לש המקה םזיו ופימ הנושאר הציפק
ף סויו (ופיב הינטירב לוסנוק) גלזמא םייח םע רחאו ומצע תוחוכב הליחת ,ךכו
ל ע .םירצונו םימלסומ םילעב ידימ ,םימרכ ויהש ,תועקרק שכר ,לאיומ ייב
, קדצ־הוונ—ופיל ץוחמש תונושארה תוירבעה תונוכשה ונבנ ולא תועקרק
ן רהא םש לע) ןרהא תנוכש ,ףסוי־הנחממ קלח ,הדוהי־הנחממ קלח ,םולש־הוונ

ן מ קחורמ עקרק־חטש שכר םג אוה .לארשי־הנחמב םינמיתה תנוכשו (שולש
־ לפמורט בוחרב ןשיה תורבקה־תיב אוה ,ידוהי תורבק־תיב תנקתהל תונוכשה
וכשב .תידוהיה הליהקל הנתמכ ותולעבמ וריבעה ,1893־ב ,םינש רובעכ .דוד
ו לא תונוכשו ,1909־ב התישארש ,תיב־תזוחא לש התדילו התרוה ויה ולא תונ
.ריעה ביבא־לתמ קלח םויכ ןה
א והו ,םימי םתוא לש םיגשומב םג םיבחרנ ויה שולש ןרהא שכרש םיחטשה
ל ש השיכרה "תטיש״ל תודוה םג אלא ונוממו ורשע לשב קר אל םשכרל חילצה
ע בוקו חטשל רכומה םע אצוי היה עקרק תונקל םדא ץפחשכ םהה םימיב .זא
ד עו הלפנ ןכיה ןנובתמו תחא הדי.מ היה ,רמולכ !ןבא יווחטמב ריחמה תא
י ודיי ריחמ .שארמ רכומה םע והעבקש ריחמה תא םלשמ היה התליפנ םוקמ
...קחרה־קחרה ,קורזל היה ביטימ שולש .ומדוק ריחמכ היה ףסונ
הפיח ףוח דיל העבט 1833 תנשל ךומס :שולש ןרהא לש וייח־רופיס הזו
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 ועיגהש םילוצינה ךותב וקוראמו רי׳גלאמ םידוהי הנופיס לעש םישרפמ־תניפס
 ,שולש םהרבא ,החפשמה יבא :שולש תחפשמ ינב ויה ,למרכה ףוח לא הייחשב
.ועבש והילאו ףסוי וינב ,הנחו הקיר ויתונבו ,ןרהא ונב ,החמש ותשא
 ריעל ריעמ םידודנ הברה דועו ,ףוחה לא הייחש התואב ומייתסנ אל םהיתואלת
 דחא םוי .הב דתי עוקתל םיסנמ םהש ךות השודקה ץראב םהל ויה םידחועמ
 הברח זאמ ופיב הנושארה תידוהיה הליהקה תא ומיקה ךכבו ופיב בשומ ועבק
 םינושארה "םיזנכשא״ה ."םידרפס" םידוהי ויה םה .םייניבה־ימיב הליהקה
.םתליהק תא הב ומיקהו ,1839־ב ,םינש ששכ רחאל ופיל ועיגה
 המלשו ןועמש ןב דוד םינברה תא שקיב ויבאו ,הרות דומלל שקיב שולש ןרהא
רוצב ודי חלשו הדובעו הרות ןרהא בליש .ודמללו ופיל םילשורימ תדרל ןזח
 רתלא (הנח ותוחא לעב) וסיג לצא הילוש שמיש .תונפלחבו בהזו ףסכ תופ
 תא דמל הרהמ־דעו ,תפצמ שודקה י״ראה יאצאצמ ףסכ־ףרוצ היהש ,אירול
 םש ,ופיב ןועשה־רכיכ דיל ,םינפלחה בוחרב םיטישכת תונח חתפו עוצקמה
 רחסו בהז־יליטמ רכמו בהזו ףסכ תכתהל הדבעמ ןיקתה ןכ .תונפלחב םג קסע
 השע .בהז־תועבטמ הנממ הנקו ויגטנומ לאומס עדונה ינודנולה קסעה־תיב םע
 תואקנבה איה ,תונפלחב איקבו חלוממו ףירח רחוס ותויהב ויקסעב ליח ןרהא
 םינמוזמ תריכמ איה תונפלחה ,הל׳גמל 121 ףיעסל םאתהב) ורבע־םימי לש
 ופיל םיוודב לש הלודג הרייש עיגהב ,םעפ יכ וילע םירפסמ .(םינמוזמב
 רחאלו ,ירזווהו קילשיבה ,עבטמ ינימ ינש םהמע וללה ואיבה ,תוינק ךורעל

 לא תרחמל םירחוסה ואב ,םהיתויונח ונקורו ריעה ירחוס לצא םפסכ ואיצוהש
 תועבטמהו הרושכ לכה להנתה הליחתב .בהזב תועבטמה תא ףילחהל םינפלחה
 ךלוהו־לדג םיפילחה םרז יכ הארש ,ןרהא .תוטורפ לש שרפהב ,בהזב ופלחוה
טמה ינש בכרה תא קדב ,לודג שוקיב ול היהש ,בהזה ריחמ רימאמ ךכ לשבו
 שוכרל טילחה .קילשיבב רשאמ רתוי הלודג ףסכ תומכ ירזוובש הליגו תועב
ימל דע ירזווה תועבטמ ךרע דרי םימי המכ רובעכ .ירזווה עבטמ תא קר
 לחה .םינפלחה לצא לזאש ,בהזל רבוג שוקיבו ךלוהו־לדג עציה לשב ,םומינ

 יאלמ לכ תא ,םיכוותמ תועצמאבו ודבל ,רתויב ךומנה ריחמב ,שוכרל שולש
 ילעב ,רומאכ ,ויהש ירזווה תועבטמ לכ לע טלתשה ךכו ,ריעב היהש ירזווה
טמה תא רופסל וידיקפ וקיפסה אלשמ .קילשיבה לש וזמ ההובג ףסכ תלוכת
 טעמכש התארה םבכרה תניחב יכ ,םרפסל םוקמב םתוא לוקשל הויצ תועב
 אליממש ,ריחמה יבגל הברה רבדה הניש אלו ,עבטמל עבטמ ןיב לדבה ןיא
 דיל בצינש ,ןרהא לש ותיבו הכאלמה המלש עובש רובעכ .דאמ ךומנ היה
 הפמ ירזו תועבטמ אלמתה ,םאמחה ירחאמ ,הקיתעה ופיב תיתפרצה היסנכה
 ךכ .רוהט ףסכל ןכפהלו תועבטמה תא ךיתהל ןרהא לחה םוקמ רסוחמ .הפל
 תראותמ וז "תוחיפ" תקסיע .ודבל ןרהא ידיב ויהו קושה ןמ םירזווה לכ וספא
."ייח תשרפ" ,שולש והילא־ףסוי ,ונב בתכש רפסב טורטורפב
םידוהיה ינושארמ ,חילצמ ךורב תב הרש תא השאל אשנ ססבתהו רגבש רחאל
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 םגו הרות־ישרודו םימכחל דעו־תיב ותיב .דיה .ופיב עקתשהש ,דאדגב יאצוי
וחב ותיבל רבעוה ךכ־רחאש ,תסנכ־תיב םיקה םג אוה .וב היה הרות־דומלת
.םויה דע שולש תסנכ־תיבכ עודיה שולש בוחרב תיב ותוא ,קדצ־הוונ תול
 םיקה ותיב תא .טנבא רוגחו םיספ־קולח שובל ,ןקדבע ךראירטפ היה שולש
 ותיב .תדדוב הריט ןיעכ ,םינבמו תורצח הכותבו המוח ףקומ ,תדדוב העבג לע
 המדאה יחטש לע הדסונ םינש רחאל קרו ,ופיל ץוחמ הנבנש ןושארה היה
.קדצ־הוונ תנוכש ותיבל ביבסמ ותולעבב ויהש םיבחרנה
 ואשינש ,וינב רוגל ופיסוה םג םשו הפנעה ותחפשמ תא ריבעה הז ותיבל
 ערתשהמ עצמה רצ רשאכו ,דרפנ רודמב רג םהמ דחא לכ .םידכנ ול ודילוהו
 .םהיבא לא םיבורק וראשנ ךא ,םיכומסה םיתבב רוגל תוחפשמ־תוחפשמ ואצי

 ,ןינב־ירמחל שולש םיחאה לש תשורחה־תיב לעפוהו םקוהשכ ,ןמז רובעכ
 ביבא־לת לש שולש בוחרל קדצ־הוונב החפשמה תזוחא .דתיה ,ותיבל ךשמהב

.ריעה
 ןולגעו ,םיסוס ינשל המותר ,תיטרפה ותרכרכב ,ופיל אצוי ןרהא היה םוי־ידמ
 ,ותיבל ךומס ,וכרדב .םינפלחה־בוחרב ראשנש ,ורחסמ־תיבל ,וינפל בשוי
 .םילשורי—ופי ,ץראב הנושארה לזרבה־תליסמ הרבע וב ידאו ותרכרכ התצח
 עמש .ופוגב לבחנ ןרהאו הרכרכה הכפהתה ,ידאווב םיסוסה רוהדב ,דחא םוי

 ולצא אובל רהימ ,ןרהא תעיצפ לע ,יכרותה לשומה אוה אלה ,םאקמיאקה
 וכרד ותושעב וילע תורבועה תואלתה לע ויפמ עמש ורוקיבב .ומולשב שורדל
 ,םאקמיאקה הויצ םירבדה עמשל .ידאווה ךרדב ,ופיל קדצ־הוונמ םוי־ידמ
 רשגה אוה ,ידאווה לע לזרב־רשג דימ תונבל ,שולשל הדהאו דובכ ךותמ
.שולש־רשג זאמ ארקנ ומשו םויה םג םש בצינה ,שולש בוחר ךשמהבש
 םשכ םייתפרצ םיקנב גצימ ןרהא היה הוחינהשכ .לזרבה־תליסמ לע דועו

 תורוכשמל ןוממ םוי־ידמ ודיקפה ותיבבו ,לזרבה־תליסמ לש הנכוס היהש
 ותיבב ויהש בהזלו םיפסכל ףסונ הזו .הליסמה לש התנקתה תואצוהלו םידבועה
 תא ופיקה דחא הלילו םידדוש ינזאל העיגה ךכ לע העומש .ויקסע לשב ,דימת
 רמשמה־בלכ תא וחבטש רחאלו ,שולש ןרהא לש ותיב ,דדובה תיבה תמוח
 יליטמ לש תוטבחה ינמיס .דודשלו תיבל ץורפל ושקיב ,רמושה תא ודקעו

 עיגרה ,היה ץימא שיאש ,ןרהא .םויה דע תיבה לש לזרבה תלדב םירכינ לזרבה
 דחא וכותמ איצוה ,תסנכה־תיבל םנכנ ,תיבה רצח לא אצי ,ותחפשמ ינב תא
 היבגה ,םידדושה ינפ לומ ,תיבה תמוחל ךומס בצינ ,םיקיתעה הרותה־ירפסמ
 אורקלו לודג לוקב ללפתהל לחהו ,חותפ אוהשכ הרותה־רפס תא וידי יתשב
 .וסוניו םידדושה ודרחנ ,ויתוקעז עמשלו הזה רזומה הארמל .םיימש תרזעל
 םמולשל ששח השעמה־רופיס תא םאקמיאקה עמש רשאכ אלא דוע אלו
ם ילייח 12 לש רמשמ־תדיחי ביצהל הויצ ןכל ,אבהל החפשמה ינב לש םנוממלו
 םילייחה ושח .שולש לע םתלכלכ היהתש יאנת־לע ,שולש ןרהא לש ותיב דיל
היהשכ .םוקמה תא בוזעל וצר אלו ,החפשמה חבטממ םינוזנ םתויהב ,בוטב
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 ילואו הנכסה הפלחש וענכשל הסנמ הז היה ןרהא לש ותיבב רקבמ םאקמיאקה
 םילייחה ךא ,רתוי םישורד םה וב םוקמב םילייחה תא ביצי םא השעי בוט
 םרוגחו םהיצפח וזראש דע םימיה וכרא ׳ד בוזענ המלו ,ונל בוט" :םהלשב

.ואצי רשאב ואציו
 ןועמש לש ודוסימ ,"לארשי תרזע" תדוגא הצלחנ קדצ־הוונ הנוכשה תיינבל
 דחי .קדצ־הוונ תנוכשב ופי יבשות םידוהי בשיל תוינכת ויה ול םגש ,חקור
 לכ לש וחטש !ילמס ריחמב םישרגמ 48 שולש ןרהא תאמ שכר וירבח םע
 םינוקל שולש ןרהא עיצהש םיחונה םיאנתהו תועובר תומא 300 היה שרגמ

.הנוכשה תמקה תא ומדיקו ודדוע
 ןינבה־ירמחב הנבנ הנממ לודג קלחש ,השדחה הנוכשה הדסונ 1887 ביבאב
 ,שולש והילא־ףסויו םייח־םהרבא םיחאה לש תשורחה־תיבב ובצועש םינבאבו

 תיינבב םג םינש רובעכו ,תונוכשב היינבב םקלח היה ברו םינלבק םג ויהש
."הילצרה" תירבעה היסנמיגהו תיב־תזוחאב םינושארה םיתבה 60
 ,טקרסק ןיעמ םיתב לש תוכורא תורוש התנבנש ונמזב רמאנ קדצ־הוונ לע
 יהשלכ השדח ונכשל עידוהל םהמ דחא תוצרב .םיתב־ילעב ינש תיב לכלו
 דימו ונכש לתוכב קופדיש ול היה יד אלא ותיב חתפמ תאצל ךירצ היה אל
.םיתב לש הרוש לכב תושדחו תורושב ורבע ךכ .םינשה ןיב החיש הלחה
קרק שוכרל ואב־בורקמ־םישדח םגו ופי יבשותמ םישנא דדועל ןרהא ףיסוה
 ומיאתמ אוהשכ ,ודבל רכמה־רטש תא חסנמ היה דימת .םיתב םיקהלו תוע
 רכמה־ירטשמ דחא הארנ תאז המישר הוולמה םולצתב .הריכמה תוביסמל
 ,וידב לובט והצקב דדוחמ קד ףוס־הנקב םמשור שולש היהש םינושארה
 ."סומלוק־יצח״ב ,י״שר תויתואב—םידרפסה־םידוהיה לע לבוקמ היהש ןונגסב
 דעומב ,ויפלש רכמ־הזוח םג אוה רכמה־רטשש הארנ תיטפשמ הניחבמ
 לבקל יאכז הנוקה היהי ,תיקוח הניחבמ רבדה רשפאתישכל ,רתוי רחואמ
 םייקוחה וילעבכ (ובאט) הזוחאה־ירפסב שרגמה תא םושרלו ומש לע ןאשוק
 לכש יאנתב הלא לכו ,וילע ותיב הנביו שרגמב קיזחי זא דע .שרגמה לש
 םינכומ" ,ינש דצמ ,וליאו ,"הנוקה לש םה ןאשוקל םיכירצה" תואצוהה
 ללכ איה אקדאצומה ."ה״רי הלשממה סומנכ אקדאצומה תושעל םירכומה
 תלבקל הגאדהו רודיסהו ,רכומה לע םתוהמב םילחה םילטיההו םימולשתה
 שרגמה תא ריבעהל הלשממה םיכסתש ידכ תאז לכו ,הקסיעל יקוחה רושיאה
 ,שורדתש המ לכ—"הלשממה םומנכ" .הנוקה םשל םירכומה םשמ תימשר

...הדוה־םורי
ושמה םתולעבב ,וב רומאכ ,היה הזה רכמה־רטש לש ואושנ אוהש שרגמה
 .גרבנירג השמ־לאומש ומשו דחאל רכמנו שולש ןרהאו גלזמא םייח לש תפת
 ־תמאכ המאה ושריפו "תועבורמ תומא םירשעו הנומשו תואמ שלש" וחטש
ת ומא 18־ב ךרוא תומא 18 תלפכה לש האצותה וניא הז חטשש אלא .ןינבה
הארנכ עבונ ,הנוקה תבוטל ,תומא עברא לש שרפהה .וב שרופמה יפכ ,בחור



קורמופ .א יבצ122

 אלו התומלשב (י״ח) 18 הדימה תא ריאשהל םיניינועמ ויה םידדצהש ךכמ
 שרגמה .הפוקת התוא םעטכ בל־בחורל תפסונ תודע ,תומא עבראב וקדקיד
 םיעבראו־דחא לע דמעוה וריחמו םיימשה תוחור עבראב וב לבוגה יפל ראות
 םייתפרצ בהז־םינואילופנל הנווכהו ,(ונושלכ יווסנרפ) תויקנרפ תוריל—פ״יל

.ץראב יקוח ךליה זא ויהש
 הנוקה בייחתה "לבגומה ןמזהמ" בוחה־רטש ןוערפב הנוקה רגפיש הרקמל
 ,תיבירכ תצק הובג אוהש םוכס ,שדוחל יצחו־דחא לש םירכומל חויר םולשתב
.זא ותונתהל רתוהש עיתרמ םנק ןיעמ היהש הארנ ןכ לעו
תודוסיה לכ תא וב סינכהל ןרהא ליפשה השעמל יכ דמלמ רכמה־רטשב ןויע

י די א ג ח ישא לי מ ?את >ץ^/י תא זיה*יוכשן ןיהאו -יא!פץמא ס-ת א׳יי •־ייצ י״^כ

* *•לד3גיי4 ה&מ ן *יחס ץיאה ץגכה ס• יתסי הגמ&ז 1י//^ץב
די;/י היסמ ̂יגה ©•יצ/מה תס7א , חי/מ ת1יק4ומה ךי?6 ס״ה>

י #*עכד^ דתא ־ץמכ רגה סייל/מה תמיא זיז לי ז׳ה ץי?/<ל תןיתכהה ןי7 ץיצא
©תדתשסג מ•יוג׳ס *יתומתו ףי!> זכייססס יתא ךת ןמ/חמד םילצ/מ״־י ז^ךן סהמ !ץייל

ייי ןססכ כהן ףי!> הרס^ג זיה ץיאת ה&כ א.־י •רדיס
זיזיכ סגיזימ יייס7//י ליסכל א ךסמכ םגזסא ס?^סן' ־ףי1> ןירססכ

"7ח^כ זי)יה!>צ רס/יי ?יא זיא€ה ̂>כ>וזמת ןימי 1 םי ת;כ ר/יאכ מא>

ןיוממה ס>מיגצ ©ייצ/מת םסכ/מ אזיסס מ\ומה שןז״צז• ?*צ סז^סת
1 סה <כי^יל5.ל תואא/הת 1סו ?י• זייאל^ו ̂>>ת .דרכ5יי.ז 1>מעל זיכוקה 4̂

תיקתסת ?40

\ד>וץ<ל ,

לימ דא .סקל/י 7/1̂ סיכמ '9 יאכ^ 0־תו

/א
הנמס; ישא ז-י-י 4י5י>י

 ךד* 0ןלד׳^גה לימץזי תמכא ץג5 םיסמ דצמ ןכ, סייצ/מת תמיא חי/מ ת!>ג.ו//הה
םירדסו דתא ןס ץמ^מק םילדומה ו^כץ הליט ף•! ד/יא ךסכ ס י דכ יממ תמדא !ץמממת

 ץ>את סס□ ף*1 הי^כ רשהו 0א^קמא את השכ ץ4 תיססכ את סס 'תס ^99 שיש׳***

יי1!מ>1 סייכץנגי דימגא!> *'>״0;* ©•אכתתל/י•! מו ה/ב ,ל/י) סי*׳*/ת הסכיא *ת/א ס!>ס4

ק״רמיפ .א יבצ ףסוא
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 עודי .ןינעלו רורב ןפואב ךא יתיצמת חסונב םנמא ,הריכמ התואל םישורדה
 ,ודי־בתכב םבתוכו ,ונויסנו ותנובת יפלו ודבל רכמה־ירטש תא חסנמ היהש
 תומיתחל ףסונ .הרטמה תא איטחה אל הארנכו ,זא לש םינטפשמל קקזנ אלו

 ופיסוה תויגיגח םשלו ,םידעה ינש תומיתח םג תוארנ רכמה־רטש לע םידדצה
."םואנ" הלמה תא
 יהשלכ תוירויצ לע הדיפקמ ,לאמש דצב תינוציקה ,תירבעב שולש לש ותמיתח
:הנושל ךכו

ןרהא ריעצה
שולש

׳טס
 ,"רוהט ידרפס" אל—׳טס .םינמז םתוא לש הונעל יוטיבכ—"ריעצה״ב שגדה
.בוט ןמיס :רמולכ ,״אבט אנמיס״ אלא ,בושחל לבוקמכ
 יכ ,םישרגמ תיינקל םביהלהלו םהיחא תא ןיינעל וחילצה םירכומהש הארנ
 ,ףסונ שרגמ שוכרל הנוק ותוא שקיב רבכו הנושארה הקסיעה העצוב ךא
 ,ומצע ןוילג ותוא לעו ,ןושארל ךשמהב ,ףסונ רכמ־רטש השענ ךכל םאתהבו
 רשאבו ,םייפיצפסה םיירקיעה םיאנתה תא הנובתב שדחמ ןייצמ שולשו
 סחיתמו ןושארה רכמה־רטשב םירכזנה הלא תא ץמאמ אוה ,םיליגרה ,םירתונל
.םהילא
אשוק יוחיד אלל רדסל וגאדיש וינבל ריכזהל שולש ןרהא חכש אל ותאווצב
 תרומת תאזו ,הזוחאה־ירפסב םמשרלו וידימ םישרגמ ושכרש הלאל םינ
 .תופסונ תואצוה םהמ תובגל ילבו ,ותעשב םרובעב השעש "אקדאצומה"
 ,תחא־תבב ,ואצוה ,וינב ועיקשהש םיצמאמ רחאל ,ותומ רחאל רצק ןמז ,ןכאו

 םהיתומש ואצמנשו םמש לע םישרגמה ורבעוה םרטש הלא לכל םינאשוק 740
 ויהו ודיב וכרענש רכמה־ירטשל םאתהב ןאשוק לבקל םיאכזכ ויתומישרב

.םהידיב
 רודלפמורט בוחרב ןשיה תורבקה־תיבב אצמנ שולש ןרהא חונמה לש ורבק
.שולש תחפשמ לש רבקה־תזוחאבו ותוריעצב הנקש המדאב .ביבא־לתב
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