
רכנב הק»רפא->ט»אה :ימור־רב לאוי
 אל ימצע יתאצמ רבעה תובקע ירחא יתכלה רשאכ > ברעמל רזממ ןב ןיעכ יתייה״
 > ףיוודולוב םמיי׳ג ,םעוזה יאקירמאה־ישוכה רפוסה בתכ ךכ .״הקירפאב אלא הפוריאב
 ,הקומעו תיתימא ךרדב ,הרימט ךרד וזיאב יכ אוה הז לכ שוריפ" :רמאו ףיסוה אוהו

 ,זיראפ לש הינבאל ןכו ,טנארבמרל ,ךאבל ,ריפסקשל תדחוימה יתשיג תא ימע יתאבה
 ,תמאב ילש יתוריצי ויה אל ולא .גנידליב־טייטס־רייפמאל ,רטראש לש הלרדיתקל
 תרמוא תאז ןיא .ימצע תומד תא םהב שפחא אוושל ;ילש הירוטסיהה תא וליכה אל
 וחילצה אלש ןויכמ ילוא ,םהל יתזב :אוה ךופהנ .רוחשה עזגה ינב תא יתבהא יכ
."דחא טנארבמר אל ףא םברקמ םיקהל
 תירבה־תוצראב תישוכה היסולכואה לש תושגרה־תרעס תא תאטבמה ,וז הקסיפ
 יטיאה תודלותב ,ןכא .תיטיאהה המואה לש הכרד ילותפנ לע םג רוא הציפמ ,ונימיב
 בר ןמז .הכורא תירוטסיה הפוקת ינפ־לע תוהז־ירבשמו בל־ירקח םתוא םיערתשמ
ורקה תויתפרצה תובשומבו יטיאהב המק הקירמאב תישוכה העדותה ררועתה ינפל
 אב יביראקה רוזיאה ןמ .םיישוכה תוברתלו עזגל סחיב םיכרע־יונישל העונת תוב
 ,קיניטראמ. יאה דילי 3,רזיס המייא ררושמכ י םישיא .הרוחש חור 2,״egritude גשומה
 ,הפוריאל ,זיראפל הרוחשה חורה תא ואיבה 4,סראמ םיירפ ןד יטיאהה גולויצוסהו
 תומלגתהב הקירמא תשביל הרזח ,םינוש םילוגליג רחאל .תררחתשמה הקירפאל
 תואטיגב ,תומוהמה ןואשב םויכ תדהדהמה ,"רוחשה חוכה" המסיס וז :תמחולו השדח
.תירבה־תוצרא לש םירוחשה
 התלעוה הנש םישולשמ הלעמל ינפל .לשבתהל וז הרכה המידקה ,רומאכ ,יטיאהב
 הצרמה .יטיאה לש "תיפרגואיגהו תירוטסיהה הרבחה" ינפב תיתוברתה תוהזה תייעב
 םאה" :לאש רשאכ ונימיב םעימשמ ןיוודלוב םמיי׳גש הלאל םימוד םיגשומב שמתשה
 ,תיתפרצה תוברתה :תיטלחה התיה ותבושת ״? תימור־ולאג וא תיאקירפא איה ונחור
 השרומה" וליאו דאמ הקד תיתרבח הבכיש ינב לש םקלח־תנמ איה ,תימור־ולאגה
 ,תימוטאנאה ותייווה איהו יטיאהה םעה לש לודגה בורה ברקב תלשומ תיאקירפאה
 גיהנהל עבתו וז תשרומל תושחכתהה תא עיקוה הצרמה ."היגולויזיפהו תישפנה
 ןינע הזיא ?םישוכ םידליל תפרצ תודלות תא דמלל המל" .השדח תיכוניח הטיש
 לש ,לודגה לרק לש ,םיבולק ךלמה לש תולילעב אוצמל םיריעצה םהיתוחומ םילוכי
 ןייסוט םה ,םירחא םה םהל םיכיישה םירוביגהש העש שמשה־ךלמהו קרא׳ד־ץז
 םישוכה לש תולודגה תויומדה םהינפל דועו 7ףוטסירכ ךלמה 6,ןילאסיד ־,ריטרבול
 םימעה תורוק ןיבל ונימי־ירבד ןיב דיחיה רשקה 1 הקירפאבש האיניג יפוח לע ויחש
."תוריחל ונקבאמב םתא ונתושגנתהב רצונש רשקה אוה אלה םירחאה
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 ינידמ דיתעש ריעצ יתרבח רקוחו אפור היה םעימשמו 1936*ב ורמאנ ולא םירבד
8.היילאויד האוסנארפ ומשו ,ול ןכתנ לודג

 אל ותרות .דיחיה הטילשו יטיאה אישנ היילאויד ר״ד ןהכמ הנש הרשע־שלש הז
 םיפתושמה תודוסיב ןיחבהל לק םויכ .השק דיב םישעמל המגרות איהו התנתשנ
.םניבל הניב םידירפמה םיווקבו רוחשה עזגה לש תוששואתה ייוטיב ראש םע הל
 10,סנו׳ג יוריל 8,רבילק ׳גירדלוא ןוגכ םישנא ,םיאקירמאה םישוכה יגיהנמב םינוציקה
 םיינחורה ךרדה־ירומ .דיתעל העושי החימצמכ המשל־תומילאל םיפיטמ "ןוארב פר
 •ה ררושמ ,לאגנס אישנ 12,רוגנס דלופואיל .ןוד־הצ־ואמו הראוויג ה׳צ םה םהלש

n e g ritu d e, קר הז ןיא .וללכב יאקירפאה עזגה לש יטסימה וחוכב הארשה ול שפחמ 
 םיטבשל תגלופמ תשבי לש היתויעבל תינידמ השיג וז אלא יתורפס םייתפש־סמ
 בור ברקב טועימ םה ,םללכב רוגנס אישנהו ,םירצונה המצע לאגנסב .תותדו

.ימלסומ
 ,רוחאל הנפומ וטבמ .תיטיאהה תוימואלה אוה דבוכה־זכרמ היילאויד יניעב ךא
 *חישה־תומחלמו םידבעה־דרמ תפוקת ,המואה תורצויה לש הליהת־תרוטע הפוקתל
 .יטיאה לש ילוגסה םכנה ויניעב איה וז הרובג־תלילע .יתפרצה ןוטלשה דגנ רור

.התווקתו החוכ ,התוואג רוקמ
 תא דומלל ,תישארב־ימיל בושל בייח הניבהלו יטיאה תא ריכהל הצורה לכ ,ןכאו

.הנידמהו םעה ודלונ ותוכזב רשא םינתיאה־קבאמ תודלות

תוריחל תודבעמ
 .תיררה ץרא השוריפ "יטיאה" ,םיירוקמה םינאידניאה םיבשותה ,םיניאטה תפשב
 ,סובמולוק לש ותניפס 1492 רבמצדב 6־ב העיגה ינופצה ףוחבש םירהה תודרומ לומ
, ר״מק 77,000 וחטש רשא יא ערתשה םידרפסה םיה־ידרוי ינפל .״היראמ הטנס״
 יוליגה ןמזב .וקיסכמ־ץרפמ לש וחתפב םישורפה ,םילודגה םיליטנאה ייאמ קלח אוהו
 תא סובמולוק לטנ ףוחל ותולעב .שיא 300,ססס־ב תדמאנה היסולכוא וב האצמנ
 םע הנושארה השיגפה ."הללנפסא הל" יאל ארקו דרפס רתכ םשב ודיל ןוטלשה
 אל לבא .בהז ,קבט ,ןוזמ :תורושת ואיבה םינאידניאה .תיתודידי התיה םידיליה
 םידיליה ולשונ ידרפסה ןוטלשה ססבתהשמ .לרוגב יטיאהל הל התנומ םימע־תווחא
 ושיתה תולחמה ,לבסה ,םלהה .םיעטמבו תורכמב ךרפב םודיבעה םישבוכה .ודבעושו

 יכ רמאנ .דחא רוד ךותב המלענו הלדלדינ תינאידניאה היסולכואה .םהיתוחוכ תא
 תעב הנושאר "םע־חצר" תלועפ וז התיה .שפנ 500 קר םהמ ורתונ הנש 20 ץקמ

.השדחה
, הנשב 4,000 לע הליחת הדמעוה הסכמה .םישוכ םידבע יטיאהל וסנכוה 1517־ב
 ינב ולבוה תוינאה ןטבב .םיפלא־תורשע ידכל התאגו העונתה הרבג הרהמ־דע ךא
 ףונמ וערקנ םה .םורדב וגנוק דעו ןופצב לאגנסמ ,וזמ וז תוקוחרו תונוש תוצרא
 ודגס םהל םילאה ,םהמ הללשנ םתחפשמ .םהייח יגהנממ ,םטבש תרוסממ ,םתדלומ
ינב הרצל*םיחא והוניבה אל ,דגב םהיתפש־בינ ףא .םתקעזל ועש אלו םועישוה אל
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 -ילדחו ןוהמת־יכומ ,רכוס יעטמ לא םיקיזאב ואבוהש ,הלא םירבג .םירחא םיטבש
.העדות־לוטנ ישונא לבס לש םי וכפה ,עשי

 תפרצו הילגנא .תוילאינולוקה תומצעמה ןיב תורחת השטינ הז םדא־קבא ישאר לעמ
 ףוחה ךרואל עבק־בושיי וכפהו ורבג םיתפרצה .יאב םיזחאמ םיקהל םי־ידדוש ודדוע
 םויכ ,יחרזמה לבחה :יאה תקולחל ,קיווסיר־הזוחב ,דרפס המיכסה 1697־ב .יברעמה
7,500 2 ,יאה חטשמ שילש ,יברעמה לבחה !הדיב ראשנ ,תינקינימודה הקילבופירה
 ךס המשו תיתפרצ הבשומ ךפה (תירוטדנמה לארשי־ץרא לש החטשכ) ר״מק
 הבשומה .ילכלכהו יתובשיתהה םרשכ תא םיתפרצה וחיכוה גנימוד־ןסב 13.גנימוד
 אובי .ןוטלשה תרטמ תא ףסכ תריגאב התארש ,םזיליטנאכרמה תרות יפל הלהונ

 .(היילטא) םילודג תונכשמב םזוכיר ידי־לע וללכוש לוצינה תוטיש ,רבגוה םידבעה
 ־בואה הזכרתה םש ,םירעב .םיעושי םיריזנ ידי־לע סנכוה ,הפקה ,שדח יאלקח לודיג
 ,תדו תוברת תודסומ ומקוה ,ליעיו ןיקת לשמימ גהנוה ,הקלחב תיתפרצה היסול
 ."םיליטנאה תנינפ" םשל וז הפוקתב יטיאה התכז ידכב אל .יפוריא םייחךונגס חתופ
ושמה ןרחסממ לודג גנימוד־ןס לש אוציהו אוביה ףקיה היה תיתפרצה הכפהמה ברע
 ־תירבה־תוצרא תא ומיקה םינש ןתואבש ,תויטירבה תובשומה הרשע־שלש לש ףת
.הקירמא־לש
 .תכרפמו תמליא הדובעב םהייח תא םידבע לש תורוד וליכ םיתפרצה לוע תחת
 ,ידרפסה רוזיאהמ ישוכ םק 1678־ב .דרמה שאב הפוקתה תטלע הראוה ןמזל ןמזמ קר
 אוה .םידבע־תונכשמ רפסמב רורדל ארקו ותוא חצר ,ונודא לע ,ומש 14ןאדירפא
 ליבשב לער־ימס םש ןיכהו תורעיב רתתסהש 15,לאדנאקמ םדיגה היה םידרומה
 ףרשנ טפשמ רחאל .וימדוק לככ ,ספתנ אוה ףא .םהילעבב םוקנל ושקיבש םידבעה

.1758 ראוניב 20־ב ,ןאיטיאה־פאק ריעב םייח
 תפשל לגתסה ,וילע הפכנש ירזכאה םייחה־חרוא םע םילשה ,ולרוגל ענכנ םעה בור
 ךכב ואר םהינודא תקושת תא ררועל ועדיש םישנה .תרשל דמלו םהיגהנמלו םילעבה
 דמעמ הכפהש םיטאלומה תבכש הרצונ הרהמ־דע .רורחישל ףאו תובטהל יוכיס
 םירדגומ םיללכ יפל ,הנשמ־תודמעמל קלוחמה ,םירוחשל םינבלה ןיב ,שדח יתרבח
.םיעזגה ינש ןיב םימדה־ךסמ תדימל םאתהב ,םישקונו
חושמ םידבע 27,000 ,םינבל םיבשיתמ 35,000 יטיאהב ויה תיתפרצה הכפהמה ברע
.םידבע ןוילימ יצחו ,(םיטאלומ םבור) םירר
 םיבשיתמה .םייביראקה םייאל רידא םערכ עיגה תפרצב הצרפש הכפהמה רבד
 ;הקוחרה תדלומה ןמ יטיאה תא קתנל ושקיב ףאו היולג הביאבו הדרחב הולביק
 םינושארה ויה ,הרבחה ילושב זא דע ויחש ,םיטאלומה .םקנל וררועתה םידבעה
 אלשמ .םידבע קיזחהל תושרה תאו תיתפרצה תוחרזאה תא ועבת םה .קשנב זוחאל
 םייוניעה־לגלג לע גרוהל ואצוה 17,ןאבאשו 16,ד׳זוא ,םיגיהנמ ינש .ודרמתה ,ונענ

 ,ןופצב םידבעה וממוקתה 1791 טסוגואב .וטשפתה תומוהמה ךא .ןאיטיאה־פאקב
 .םימד־טהלו רויע ןומא וישנאב חיפה ,ם״וכע ןהוכ 18,ןמקוב םגיהנמ .ברעמבו םורדב
,םינבלהו םיטאלומה ,םישוכה ,םיניוזמ תונחמ השולש הזב הז יאב ומחלנ 1792־ב
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 הפקתוהש ,השדחה תיתפרצה הקילבופירה לש לשמימה דגנ תודרמתה בצמב םלוכ
 יטיאה ירעש תא םינבלה םיבשיתמה וחתפ רשאב .הפוריא תוכלממ ידי־לע םייתניב
 *עיה רסימוקה ,תיתפרצה הקילבופירה חילש ליטה ,תפרצב ודגב ךכבו דרפס אבצל
.םידבעה לכ רודחיש לע זירכהו םישוכה תבוטל ולקשמ תא 19,סקאנותנוס יניבוק
 דבע ,ריטרבול ןיסוט ,םינתיאה־תומד המק חבטו םרה ,תוברק לש וז תלוברעמ ךותב
 תא לצינ ןיסוט .םיישוכה תוחוכה דקפמ התעו יתפרצה אבצב למס רבעשל ,ררחושמ
 ,םילגנא ,םידרפס דרפנב חצינ ,םיגוריסל תירב ןתא תרכ ,תומצעמה תוברעתה
.ונוטלש תחת יאה לכ תא דחיאו ,םיטאלומו םיתפרצ
 אבצל םישוכה םימחולה תויפונכ תא ךפה אוה .רואנו ץרמנ לשומכ הלגתה ןיסוט

 ןגהו ,רומח הדובע־רטשמ ןהב וגיהנהב םיעטמה תדובע תא שדיח ,עמשוממו רידס
 וב הרחבש תיזכרמ הפיסא הריבה סנירפ־ןא־טרופב סניכ 1801־ב .םינבלה ייח לע
 רודכה־יצחב הנושארה הקוחתה וז התיה .הקוחת הקקוחו וייח ימי לכל יללכ־לשומכ
.תדו עזג לדבה אלל םדאה־ינב לכ ןויוושב הריכהש יברעמה
 ,תפרצ לש ןושאר־לוסנוק ,ןואילופנ .תינרוחא הירוטסיהה יגוחמ וענ הפוריאב םלוא
 לש חולשמ־ליח .ונשיל תודבעה רטשמ תרזחה לעו שדחמ יטיאה שוביכ לע טילחה

 .אלכב תמו ,ענכנ ,סבוה ןיסוט .השבכו יטיאהב החנ המחלמ־תוניפס 86־ב שיא 20,000
 םשארבו וידחי םיטאלומו םישוכ ומחל םעפה .רבע לכמ החקלתה תוממוקתהה ךא
 אבצה תא חצינ םידרומה אבצ .ןילאסיד קא׳ז־ן׳ז ,םחר אללו תח אלל יושע גיהנמ

ז ירכה 1804 ראוניב 1־בו ,םקשנ תא םיתפרצה וחינה 1803 ףוסב .ראופמה יתפרצה
.יטיאה תואמצע לע ןילאסיד

המוא! תיינבל ךרדה הכורא
 ומצע הנימ ,ןילאסיד ,חצנמה ישוכה איבצמה .םירז לועמ יטיאה הררחתשה 1804*ב
 תישוכה הנידמה תא םיקהל המישמה תא וילע לביקו רסיק ןכמ־רחאלו יללכ־לשומ
 לשו ןילאסיד לש הדיחיה םתרשכה .הברחה ץראה תא םקשלו שדחה םלועב הנושארה
 אל ,והומכ ,םבור .ברקה־הדשו השקונה תיאבצה תעמשמה התיה םיצימאה ויניצק
 *וקה הרבחה איהו דבלב תחא לשמימ תמגוד הדמע םהיניע דגנל .בותכו־אורק ועדי
 תודסומ ,קוחו להנימ ירדס ,וז הרבחב ויהש םיכרעה .הטטומתהש תיתפרצה־תילאינול
רומה םלוא .רקפהו האנש לש תכשוממה הלפאה הרעסב םומשיר החמנ ,תוברתו תד
 לוזליזה ,ןסר אלל תונשוחה ,תורירשה ,תוירזכאה ,תונעזגה ,דובעישה רטשמ לש הש
 .לומתאמ םידבעה ,םישדחה םילשומה לש םבל־חול לע התיה הקוקח םדאה תשודקב
.תיטיאהה הנידמה הרצונ וז םימיא־תשרומ םלצב
 ׳תואמצעה רחאל שדוח ,1804 ראורבפב .םד־ילחנב ומתוח תא הילע עיבטה ןילאסיד
 .םייחב וראשוה םינמואו םיחקור ,םיאפור ,תד־ינהוכ קר .םיתפרצה תדמשה לע הויצ
.ףטהו םישנה תא םג חבטה ףיקה ןכ־ירחא לבא ,םירבג קר וטחשנ הליחת
 טמתשמה לכו הייפכ־תדובע הגהנוה םיעטמב .םישוכה לע םג ודי דיבכה ןוטלשה
*יפדור םידיקפ ךא ,םיררחושמה םילייחל וקלוח םיתפרצה תוזוחא .ושארב ומד הנממ
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 םירוגמ־תושר הנתינ םירעב .םתמדאמ םירכיא ולשינו ןידה תא םעפ אל וטה עצב
 .תיאלקח הדובעל חלשנו תוקלמב שנענ ןוישר ילב ספתנש ימ .הכאלמ־ילעבל קר
 ־ידל בראמ ומש םידרומה .םמוקתה ומצע אבצהש דע ,שפנ־ירמ םישנא האלמ ץראה
 התוא עסיש ,התוא לקיס ,רסיקה לש ותייווגב ללעתה ףוספסאה .והולטקו ןילאס
.וצצוק וידי תועבצא ,הצצור ותלגלוג .םירזגל
 אצומה־יטבש ןיב םדורה גוליפה .המוא יטיאה התיה אל ןיידע תואמצעה רוביג לופנב
 ןיב תויושגנתהב ,םימחול תוצובק לש תונגראתהב יוטיב ידיל אב םייאקירפאה
 יאדווה ןרוקמ ןהב תופוצר יטיאה תודלותש םיחאה־תובירממ קלח .תוינוריע תונוכש
 .םיטאלומל םישוכ ןיב הביאה התיה רתוי הברה הרומח .םימודק םייטבש םידוגינב
 ־םורדב ,ףוטסירכ ירנא ישוכה ךלמה ךלמ ןופצב .םיקלח ינשל הלצפתה הנידמה
 תומגמ יתש םג ולמיס תויומדה יתש 2".ןויטפ רדנסקלא יטאלומה אישנה ברעמ
 אשנתמה ,יטמזירכה גיהנמה ,ףוטסירכ .וזב וז שגנתהלו בושו בוש תולגתהל ודעונש
 ימיבכ טעמכ םיעטמב ומע תא דיבעה ,לזרב־דיב הדר ,םבלל בורקהו םינומהה לעמ
 םהילעש ראפה־־תונמרא תא וירחא שירוהו ןוטלשה תכרעמ תא ןגריא ךא ,תודבעה
 ,תרבוגה תותיחשל שידא ,תורשפ־שיאו ןלשר ,ןויטפ .םויה דע יטיאה ינב לש םתוואג
 ,ךוניח־תודסומ הנב ,טעמכ ירטנמלרפ לשמימ םיקה ,תופוכתה תומוהמה יפלכ שלח
 ,ראבילוב ןומיס ,הקירמא־םורד ררחשמל .ץוח־תוצרא םע תוברתו רחסמ ירשק דדוע
 לטובתש—דבלב דחא יאנתב ,יאבצו יפסכ עויס ול שיגהו ותקוצמ תעב טלקמ קינעה
.תימורדה תשביב םוקל תודיתעה תוישפחה תוקילבופירב תודבעה
 21.הייאוב רייפ־ן׳ז יטאלומה לרנגה ,ןויטפ לש ושרוי ימיב שדחמ הדחאתה יטיאה
 חרזמבש םידרפסה תוזוחמה לע וצרא לובג תא תינמז ביחרהל חילצה ףא הייארב
 הזב ןוטלשל הלעה יממעה ץחלהו תאש־רתיב יעזגה דוגינה ץרפ ותליפנ ירחא .יאה
 ,םהב טלובה .יהשלכ הלכשה ילוטנ אבצ־ישנא םבורש םישוכ םיגיהנמ הז רחא
 ךלמו וינמאנל הנידמ־יסכנו תוליצא־יראת קליח ,רסיק ומצע םש 22,קרלרס ןיטסו׳פ
. (1858—1847) הנש 11 ךשמ ץראב טלש הבר תוירזכאב .םייקסטורג תויסכטו ראפב
 לש םיספ לע תולעל יטיאה הלחה 2•י,רארפ׳ז רבא׳פ ישוכה לרנגה ,ושרוי ימיב קר
 רטשמה תא שדיח רארפ׳ז .תואמצעה רחאל הנש םישימחמ הלעמל—תינרדומ הנידמ
 ־דמעמ לש ויתודוסי תא תיתשה ,תינידמ תואטבתהו תונגראתה ריתה ,יאקילבופירה
 ־תוינידמ להינו ההובג תוברת תודסומ םיקה ,הריעז הישעתו םירחוס ,םינמא ,םייניבה
 אובל םדדועו םיפדרנ םיאקירמא־םישוכ לא הנפ ףא רארפ׳ז .םיקפא־תבחר חח
.תישפחה תישוכה הנידמב בשיתהלו
 תודדומתה םיטאלומל םישוכ ןיבש ידוסיה ךוסכיסה ךפה האמה לש הינשה תיצחמב
 הלומ םלוא .תישוכ הרקיעב ,תימואלה הגלפמה התיה ןוטלשה־תגלפמ .תיתגלפמ
וטקלטניאהו תונגרובה תא ,םישדח תודמעמ תגצימה ,תילרבילה הגלפמה הבציתה
 איבהו םעפב־םעפכ עלגתה יתרבחה־יעזגח דוגינה .בורה םיטאלומה ויה םהב ,םילא
 לעמ—יגולואידיא חוכיו םג להנתה ךא .םימד־תוברק ,תויושקנתה ,תודירמ ידיל
רוגיפה ןמ יטיאה תא ררחשל ושקיב םילרבילה .תורפסב ,תונותעב ,טנמלרפה ןכוד
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, תפרצל ,הפוריאל אלא תינעזגה תירבה־תוצראל אל םהיניע תא ואשנ םה .תודידבהו
ם יליכשמה תפיאש .םהידומיל תא םילשהל ידכ עוסנל תיליעה ינב התע וגהנ הילא
ל ש רועה עבצ דבלמ ,הפוריאל לכב המוד ,תיברעמ הרבחל יטיאה תא ךופהל התיה
ת יטיאהה המואה לש תיתרבחה תואיצמהו הירוטסיהה ןמ קתונמ היה םנוזח ךא .הינב
.םעה ןמ וקחר קר ומישגהל וסינש לככו

תיטסיאודווה תדהו תילואירקה ןושלה
י לילשה הסחי היה םעל תפרצ תכינח היצנגילטניאה תורכנתהל ינייפא רכיה־ןמיס
.תדהו ןושלה—תוישרשה תויממעה תוריציה יתשל
ת יתפרצה ןושלה לש ןגוזימ ירפ ,םיבינ .תידוחיי תיטיאה העפות הניא תילואירקה
־ יטנאה ייא דעו הנאיזיאולמ תיתפרצה תורסיקה יבחרב ורצונ ,תויאקירפא תופש לשו
־ ואירקה החתפתה יטיאהב .ידוהה םוניקואב ןוינואירו סויצירואמ ייא דעו הנאיגמ ,םיל
. יאה יקלח לכ תא תדחאמה ,שממ ןושלל ,דודיבו תואמצע לש תורוד ךשמ ,תיל
ה קירפא תופש םע ז״טהו ו״טה תואמה ןמ תינאמרונה תיתפרצה ושגפנ תילואירקב
ניאה םיבשותה ,םיניאטה תפשמ םייוטיב ופסונ ךכל .הוויאהו גנאפה ןוגכ תיברעמה
ת ילגנאמ רקיעב ,רוזיאב םיליעפה הפוריא ימע רתי תופשמו ,םיירוקמה םינאיד
־ תפה ,ןוגינה וליאו יפוריאו יתפרצ ובור הלש םילמה־רצואש ןושל הרצונ .תידרפסו

 קחרמה תא הריבגה קר תילואירקה תווהתה .םיאקירפא םלוכ הנבמהו קודקידה ,הקיט
 ,יטיאהה רכיאה ןיבל ,תיתפרצה ןושלה תא גיהנהל לדתשהש ,ינוריעה טועימה ןיב

ת א הב שביגו ,םיזמרבו םייומידב הרישעה ,תיסיסעה ,תיממעה ותפש תא קר ריכהש
.רודל רודמ םירסמנה םינונמהו םיריש ,םילשמ ,םירופיסב ובל־ישחר
ך כ לעו ,תילותאק הנידמ איה יטיאה הרואכל .יתדה םוחתב רעפה היה רתוי רומח
ה לחנוה תוילותאקה .םויה דעו תואמצעה זאמ םינושה הילוגליגב הקוחתה תרזוח
ת א תורוהלמ העתרנ הנוהכה םלוא ,דובעישה־רטשממ קלחכ הקירפא ינב םידבעל
ן כל .תיתרבח הסיסת שדוקה־יבתכבש קדצה תונויער ומרגי לבל םידבעה ברקב תדה
ו סנכתה תולילב .תוילותאקה דצל עירפמ ןיאב תויאקירפאה תונומאה ומייקתה
ם יטבשה לש ןואיתנפב םייוצמה םילא םתואל ,ויהולאל שיא־שיא ודגסו םידבעה

־ יאה־ללכ ,הדיחא הנומאכ ודווה תוחתפתה .םאצומ תוצראב םירחאהו הבורוי ,גנאפ
ה בזע ןילאסיד ימיב תיתפרצה היסולכואה לוסיח רחאל .תואמצעה םע האב ,תיט
ם יכמסומ םינהוכ רסוחמ .יטיאה לש היחטש בור תא השעמל תילותאקה היסנכה
ש טשטינ .תולפת תונומא יפוטש םירוב םישנאל תילותאקה הנוהכה ידיקפת ורסמנ
י טיאה ינב .םייאקירפאה םינחלופה ןיבו תימשרה תילותאקה תדה ןיב דירפמה וקה
ך א ,םימורמב קחרה ןכושה םלועה־ארובל םיילותאק םיסכטב דובכ קולחל ופיסוה
־ תוחור ןיב גוזימ ,"האול״ה םה הלא ,םיכוותמל ונפ םהיתויעבב לופיט ךרןוצל
, םידחוימ םיסכט תועבות ולא תויומד .םיילותאק םישודק ןיבו עבטו תורעי ,םיימש
׳ םייאבצ םילמסב שמשה ןיצל יואר .הרישו םידוקיר ידכ ךות תועבשהו םיפושיכ
העושתהו רורחישה־תמחלמ ימימ םימומע תונורכז הלא לכ ;תוברח ,םידמ ,םילגד
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 םישמה ךשמ יולגב טשפתה ("חור"—גנאפ טבשה תפשב הלמה שוריפ) ודווה .הלודגה
 סכט רחאל »תימשר־יצח תדכ וב ריכה קולוס ןטסו׳פ רסיקה .עבק־יסופד חתיפו הנש
00 3 .תויטסיאודוו תוגיגחו הרפכ יסכט םימי־עובש ךשמ םייק ,ילותאקה ותרתכה
.שיא 20,000 ונמזוה הילאש ,םויסה־תרצעב ןברק ולעוה םירפ
 דסמימה ססבתה ןקיתווה םע טדרוקנוק לע רארפ׳ז אישנה םתח 1860־בש רחאל קר
 .להקה תעד תא עזעיזש ערואמ עריא 1863־ב .הדצה קחדנ ודרוהו שדחמ ילותאקה
 .יטסיאודוו סכטב םדא רשב תליכאו םדא־יחבז לש (טלחהב ןפוד־אצוי) הרקמ הלגתנ
 רבכ קיפסה ודווה .תפלוח התיה הדילסה ךא .תוומל ונודנ םישנא הנומשו טפשמ ךרענ
.יטיאה ייחב עבק לש ינידמו יתרבח דוסי תושעיהלו םיקומע םישרש תוכהל

יאקירמאה שוביכהו והובו■ והותה תפוקת
 רוזאב דבכנ ילכלכו ינידמו יאבצ חוככ הביט תא יטיאה החיכוה התואמצע תישארב
 וקיפסה ,תילאינולוקה הפוקתה תמועל יאלקחה רוצייב הדיריה ףא לע .םיליטגאה
 אישנה ןמ תפרצ העבתש םידבכה םייוציפה םולשתל הפקהו רכוסה־יעטממ תוסנכהה
.םייטמולפיד םיסחי ןוניכו הרכה ריחמ ,הייאוב
 ־ןיא םיירמחו םיישונא םיבאשמ וזבזוב הנידמה םויקל םינושארה םירושעה ךשמ
 הגוש יטיאה לש הלרוג היה אל הזב .םיחרזא־תומחלמבו תורקפה לש תופוקתב ץק
 תומישמל ולא תונידמ ושגינשכ םלוא .תיניטאלה הקירמאב תונידמה בור לש הזמ
 ןונגנמב ,הסונמ תוגיהנמב רזעיהל ולכי ,ןוטלשה ירדסו תימואלה תודחאה תמקה לש
 הנוהכה ידיבש ךוניחו תד תודסומ לש תכרעמו תורוד לש תרוסמ ירפ יתלשממ
 היה דיחיה ןגרואמה חוכה .לכו־לכמ יטיאהב ורדענ הלא םייתרבח תודוסי .תילותאקה
 תעמשמ לש תרוסמ אלל ,תומילא תפוקת ירפ ,םיירוטסיה םישרש לוטנ אוה םג ,אבצה
 םידבע ,םירכיא בכרומ היה היסולכואה לש עירכמה בורה וליאו ;דוקיפ־תרשרשו

 לש ןושארה רודה רחאלש ,אופא ,אלפ ןיא .לכ־ירסחו תעדמ םירעבנ ,םושלש־לומתמ
 תוישיאו המרה הדרי ,םיתפרצה םע קבאמו עגמ ךות ולשחתהש ,תוריחה־ימחול
 דוע יטיאה התשקתהש המית ןיא .תורסיקלו ןוטלשל עיגהל הלכי קולוס ןטסופכ
 ,השעמל .ןוטלשה תרבעהל םיניקת םירדס תעיבקב תידרפסה הקירמא תונידממ רתוי

 הייאוב ,ףוטסירכ ,ןילאסיד ולפנ ךכ .תוכיפהו תודירמ לש הרוש ןה יטיאה תודלות
 ףוסב .ןפוד־אצוי הרקמ הראשנ רחבנה אישנל ןוטלשה תריסמ .םהירחא םיאבה בורו

 תיתטיש ורפה םה ףא .בצמה הנתשה אל ,הררשל םילרבילה םג ועיגהשכ ,האמה
.םתזיחא תא םייקל ידכ קוחהו הקוחתה יללכ תא
 ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב םיירוביצה םייחה תגהנה תא לטנש רודה םנמא
,24) ןומולססויסילאישנהו רארפ׳זאישנה ןוגכ םישדח תוחוכ הלעה ) ם יגיצנ88—1879
ופואה לש תועדה־יגוהו םיאנידמה םלומלו ,ישוכה דסמימה לש המוק־רועיש ילעב
 תודדומתה לש ,תמדקתמו הליעי הגהנה לש ולא תופוקת םלוא .תילרבילה היציז

 תוכורא םינש ידי־לע בושו בוש וקספוהו תופיצר ידיל ועיגה אל ,םחיב־תישפח תינידמ
םידבע־תרבח לש תשרומ ,םייתרבחהו םייעזגה םידוגינה ,רבעה לטנ .תוכפהמ לש
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 -יצח לש היפרגואיגה וליאו .תינרוחא םעפ־ידמ יטיאה תא וריזחה ,קוחו הרוצ תרסח
 םע תורחת לש רשוכ ועבת ,תירבה־תוצרא ,לדגה קנעל הבריקה ,יברעמה רודכה
 םוקת םרטב םזילאירפמיאה ןדיעל העיגהו דעומה תא יטיאה הרחיא הזב .הביבסה
.ץוחה ןמ םירידא םיצחל ינפב הדימעל השורדה תילכלכהו תיתרבחה תיתשתה
 ימימב ועיפוה רשאכ .תולודגה תומצעמה םע תיאבצ דדומתהל יטיאה הלכי אלש ןבומ

( 1897 בושו ,1872) םיינמרג ןכמ־רחאלו (1861) םיידרפס יצ תוחוכ סנירפ־וא־טר1פ
ודמ וא םייתימא ,םיקזנ דעב םייוציפ דימ ומלושי אל םא הריבה תא זיגפהל ומייאו

ה שקיב 1891־ב .םלשלו ןידה תא לבקל יטיאה יאישנ וצלאנ ,םהיחרזאל ומרגנש ,םימ
 התשירד ףקות תא השיחמהו יטיאה לש ינופצה הפוח לע למנ תונבל תירבה־תוצרא
.הבוריסב דומעל יטיאה תלשממ העדי הז הרקמב ;המחלמ־תוינא לש רידא זוכירב
 תיסנניפה תוליעפה יטיאהל התיה "םיחתותה־תוניפס תוינידמ״מ תוחפ־אל תנכוסמ
 תודובע ןממלו תונוערג תוסכל םיאישנה ולגרתה האמה ףוסל ךומס .תימואלניבה
 ־תוצראבו תפרצב םייטרפ םיקנבו תורבחמ אב ףסכה .תוולמ תועצמאב תוירוביצ
 תונמש תוקסע ךופהלמ רזניהל וליכשה םהירשו םיטילשה ןיבמ םיטעמ קר .תירבה
 הדימב םייוצמ ויהש ,רשויהו תוטשפה יכרע .םירשכ־יתלב םיחוור לש רוקמל ולא
 עגמב הא)בב וליאכ היה הארנ .לילכ וטטומתה ,תירוקמה תיטיאהה הרבחב תמיוסמ
 תירארגאו תיאקירפא ,וז הרבח התקל יטסילטיפאקה םלועה לש ויותיפו ותמצע םע
 ,בוחר־תומוהמ ,םיפסכ־תוירורעש .הב הזחא תיזזת־חורו ,ריאממ ילוחב ,הדוסימ
ו פלחתה 1915־ל 1902 ןיב .ירמגל םייחה ירדס תא ושביש תודירמו תויושקנתה
 ,תפרצ תוריצל עורפה ןומהה ינפמ טלמנ 25,םאס םלג ,םהב ןורחאה .םיאישנ העשת

.ןילאסיד חצר רחאל הנש 111 הז היה .םירבא־קוסירב תמוהו ,םשמ אצוה
 וטלתשהו םנירפ־וא־טרופ לע םיאקירמא םיתחנ ולע ,1915 ילויב 28־ב ,םויה תרחמל
 ריזחהל ךרוצב ימואתפה דעצה תא הקמינ תירבה־תוצרא תלשממ .הלוכ הנידמה לע
מאה תניחבמ ,השעמל .ורנומ־תרות יפ־לע תיתשביה התוירחאבו ונכ לע רדסה תא
 תוטשפתהה תוינידמל ינויגה ךשמה ,ידמל תיתרגיש הלועפ עצבימה היה ,םיאקיר
 תיאבצ תוברעתהל הכילוהו המאנאפ־תלעת לש התיירכ םע הלחהש יביראקה םיב
 ץרקה ושמיש סנירפ־וא־טרופ תומוהמ .תינקינימודה הקילבופירבו האוגאראקינב
.שארמ הכורע בא־תינכת לש העוציבל
 אל יאקירמאה אבצה תוחכונ התיה הליבשב .המהדתב התכוה תיטיאהה המואה םלוא
 שודיח ,ןויוושל תישוכה המואה לש התוכז תלילש אלא הנידמה תונובירב העיגפ קר

ילהתל אצומה־תדוקנ שוביכה לש המוארטה התיה ןכל .יאב ןבלה םדאה לש ונוטלש
 חתפו םינושארה תורודה תפוקתל םויס השמישו ,תכל־יקיחרמ םיינידמו םייתרבח םיכ
.וננמז־תב הירוטסיהל

ינמואלה לגה
 .יטיאהב תושגרתה תררועמ איה םויה דעש הלאש אוה יאקירמאה שוביכה ןזאמ
הנבמ לע ורמש םיאקירמאה .לקהל וא רימחהל םימעט אוצמל לוכי רז ףיקשמ
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1  הלועפ םתא ףתשל םינכומה םייטיאה םיאישנ תועצמאב ולשמו היתודסומו הנידמה
ה נש 15 ךשמב .ללכב םיקסעה־ישנא ןיבו תיטאלומה תרמצב תירב־ינב ואצמ םה
 ולדג םינפלש תובוחה ומלוש ,ונוזיאל רזחוה ביצקתה ,הששואתהו ץראה הטקש
 רדסה ודבוכ חטבל .תואירבהו ראודה יתוריש ,םישיבכה תשר ובחרוה ,ןסר אלל
 ןמז־קרפ לכב רשאמ רתוי ויתויוריחו חרזאה תויוכז ,קוחה ,עבטמה תוביצי ,ירוביצה
 ־ישבו ויתורטמב ילאינולוק יאקירמאה לשמימה היה ,ינש דצמ .יטיאה תודלותב רחא
 ־תוצרא םורדמ ואב לשמימה ישנאמ קלח יכ תורירמב םינעוט יטיאה ינב .ויתוט
 היה אל ןוטלשה לש ירקיעה םגפה ךא .תיעזג האנשו לוזליז םשמ םתא ואיבהו תירבה
 ,רשב ,ןוזמ־ירמחל רוקמ יטיאה השמיש וליבשב .השע אלש המב אלא השעש המב
 .ןמזה חורל םירז ויה יאדו ינכט עויס וא חותיפ ןוגכ תונויער .דוע אלו—רכוס ,הפק
 תחבשה—יטיאה תלכלכ לש דוסיה־תויעב ןורתפל ללכ םיאקירמאה ושגינ אל ןכל
 ןיכהל םדיקפתמ ואר אל םה .שועית ,קוויש ,םימה לוצינ ,עקרקה רומיש ,םילוביה
.הלכשה ץיפהל ,ךוניחה תכרעמ תא ביחרהל ,םיאנכטו עוצקמ־ילעב לש הדותע
 תונכשה" תוינידמל םאתהב ,טלווזור ימיב ,1934־ב יאקירמאה אבצה אצוה רשאכ
 תרגפמו הינע ךא רתוי תרדוסמ ץרא וירחא ריתוה ,תיניטאלה הקירמא םע "הבוטה
 תא ביעהלו דיבכהל תומדוקה תויעבה לכ ופיסוה תינידמו תיתרבח הניחבמ .םדוקכ
רוג ופסונ ףא תואבה םינשה תורשעב .האנש לש יסרא עקשמ םהילע ףסונו ,דיתעה
בתה תמר לש התיילעמ האצותכ היסולכואה לודיג :ילכלכה םוחתב םירימחמ םימ
 םלג־ירמח הרסחה ,יטיאה .ימלועה קושב יאלקחה רצותה יריחמב הדיריה (האור
 דע תולשחנה ןורדמב הטמ־הטמ העקש ,ינכט עדיו יתיישעת רוציי הלוטנה ,םירחא
.בערלו הדירחמ הקוצמל
 תישגר התיה יאקירמאה ןוטלשה לע ,רעונה דוחייבו ,יטיאהה םעה בור לש ותבוגת
 תוחכונ לש ברוצה ןובלעה תמועל םהיניעב ךרע־יתוחפ ויה תלעות יבושיח .תרעוסו
 26,טלארפ ןמלראש תושארב ,דרמה םנ ןופצב םרוה 1918־ב .הפיכב לשומה רז אבצ
 דע םחלנ רשא ,(יטסיאודוו ןהוכ) "ןאגנוה״ו םיחרזאה־תמחלמ ימימ היפונכ־גיהנמ
וברתו תינידמ האחמ־תעונתב הסיסתה האטבתה םירעב .המימת הנש ךשמ ,ותומ
 תונגפה .ןורטאיתב ,תורפסב ,תונמאב המושיר תא האצמ רז ןוטלשל תודגנתהה .תית
 ־תוצראב םילג וכיחש ,1929*ב םנירפ־וא־טרופב תולודגה םידימלתהו םיטנדוטסה
 יוניפל הכילוהש תוערואמה תלשלשב בושח םרוג ויה ,הקירמא תשביבו תירבה
.יאקירמאה
 יטיאה ייחב יאקירמאה שוביכה ומע איבהש רתויב עירכמה הנפמה היה םימי־ךרואל
 ,התיה הקוחר םינפלש היצנגילטניא התוא .תיטיאהה היצנגילטניאה לש וז תוררועתה
 ־יטנאו ינמואל טהלב החקלתה ,הפוריא תוברתב תללובתמ ,תותיחנ*תושגר הכומ
 העיגהו יטסילאינולוק־יטנאה לאמשה תוחוכ םע עגמ השפיח הקלחב .יטסילאירפמיא
 תיתוברת השדח־הכרעהב ,רוקמה לא הבישב העושיה תא ואר םירחא .םזינומוקל
.הלרוגו המואה תוהמ לש תירוטסיהו
ןוטלשל תודגנתהה רבד ,יאנידמו תועד־הגוה ,הז םרז ישארב לוגדה ,סראמ םיירפ ן׳ז
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י כ" ,בתכ ,"רבדה אילפמ" .תוכרעמ־דודישל העיבתל ץרמנ יוטיב ןתנ ,יאקירמאה
ר תויב הפיה אל םא ,רתויב תשגרמה ,רתויב תקתרמה הירוטסיהל הכזש ,הז םע
ה מ לכ .קוחרה ורבע תא םיריכזמשכ וינפ־תשובו ותכובמ תא ישוקב ריתסמ ,םלועב
. תיליעה יניעב םוגפו דושח השענ—תונומא ,תושגר ,םיגהנמ ,ןושל תמאב ירוקמ אוהש
ה למל רשאו !ילילש ןוג התע תשבול ,התועמשמב תיללכ התיה םדוקש ,׳ישוכ׳ הלמה
ו ב תונפל רשפאש רתויב ליפשמה יוטיבה ,הנדועו ,התיה דימת וז ,׳יאקירפא׳
ל וקישה הב הרבח לש ,הכרע תויהל לוכי המ ,הדיתע תויהל לוכי המ .םיטיאהל
"ז ךכ ידכ דע תוועתמ
ת א הדסי 30־ה תונשב רשא סראמ םיירפ לש םידימלת תצובק האטבתה ףקות־רתיב
־ יד ר״דו 27דראורב לראק ררושמה ונמנ הישאר לע ."טוירג" יתורפסה תעה־בתכ
י נשה ןוילגב העיפוהש הרהצהב .הלועפל תינכתו רגת־תאירק רבכ םה םהירבד .היילאו
ת יליעה .תואמצעה האב .יטיאה תוברת לש הכרד ,רצק םוכיסב ,הנה" :בותכ (1938)
. תימור־ולאגה תפסותל קר היניע השטלו [יאקירפאה] דוסיה־םרוגל הרכנתה תיטיאהה
ת יסיסבה תודחאה תצרפנ .יתוברתה־ינידמה םוחתב היתותוא הנתנ וז תינחור השילג

ירמאה שוביכל חרכהב הכילוהש ,תירסומה תורערעתהה ןאכמ .יטיאהה םואלה לש
 תיתטיש הקיחדל ונווכ םויה דעו תואמצעה זאמ ושענש םיצמאמה לכש ןויכמ ...יאק
ועפ הכירצ ,דחאכ ינידמה־יתרבחהו יתורפסה םירושימב תיאקירפאה ונתשרומ לש
, תישאר ,ונל תיארנ יטיאה תייעב ...הז יעזג םרוג לש וכרע תאלעהל ךילוהל ונתל
. "יטיאהה תוחורה־ךלה לש המלש המרופירב אצמיהל בייח הנורתפו ,תיתוברת היעבכ
־ ונתא םירקחמ חימצהש יתוברת הנפמ הללוחו התמישמב החילצה "טוירג״ה תעונת
, םיישרש םייוליגב תנגועמה תירישו תיתורפס הריציו םיינשלבו םייתרבח ,םייגול
.םעה לש תונומאבו יווהב
ל א ונפוה תרוקבה יצח .התישארמ התיה תינידמ "המלשה המרופירה" תמגמ םלוא
ת יטאלומה ,ההובגה הרבחה לא ,יאקירמאה שוביכה ימי זאמ ןוטלשב הזחאש הגהנהה
ה מרופירה ישנא .ונממ האנה־תובוט תקפהבו הנידמה לוהינב תפתוש התיהש ,הבורב
ו דימעהו ,תילמרופ היטרקומד לש גשומה םצע דגנ ,תופיוזמה תוריחבה דגנ ועירתה
ו ארק סוסיה אלל .תימואלה תוחילשבו םעה תבוט םשב ןוטלשל םתוכז תא ודגנכ
־ ואל הסיסת הכפה 40־ה תונשב .ץראה תא תשרלו םוקל רפכה ןמ םיישוכה םינומהל
ג יהנמה הלע ויתחתו 28טוקסל ינרמשה אישנה לפוה .ףחוס ינידמ חוכ וז תיעזג־תימ
ר ״ד ,תואירבהו הדובעה רש היה ותלשממ ירבח ןיב 29.המיטסא הסראמיד יממעה
ה מיטסא קלוס ותנוהכ םויס ינפל דוע .ךרא אל םינמואלה ןוחצנ .היילאויד האוסנארפ
ד מח םירבשמ תרוש רחאל ,1957־בו לגה רבג בוש 50־ה תונשב ךא .תיאבצ הכיפהב
.אישנ היילאויד רחבנ ,םיר

"קוד אפאפ"
א פאפ" .ןוטלשל ותולעב ,יתרבח ןקתמו תועד־הגוה ,ץרמנה יאנידמב ולתנ תובר תווקת
.ריעצ ירפכ אפורכ והוריכהש םירכיאה ול וארק (אפור אבא) "קוד
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 ,תאז םע .יברעמה רודכה־יצחב רתויב תרגפמה ץראכ העודי יטיאה התיה רבכ 1957־ב
 תולועפב םירחא םיימואלניב תודסומו ם״ואה ,ב״הרא תלשממ ולחה הפוקת התואב

.רכינ הדימ־הנקב עויס
 ךושמל ,םיינרציה תוחוכה תא ץירמהל ,תיבמ םולשה תא ריזחהל השדח הלשממ הלכיה
 הרומתה .תרחא התיה היילאויד לש וכרד ?המידק ץראה תא דיעצהלו ץוח־תרזע
 םתפלחהו רוביצה ייחמו יתלשממה ןונגנמה ןמ םיטאלומה לושינ—ללוחש תירקיעה
 תרמצה דגנ ץחלה .תילכלכ הניחבמ בכעמ םרוג התיה—תויממע תובכשמ םישוכב
 ויה םישורד הכש ,םייעוצקמו םיילאוטקלטניא תוחוכ תריגהל הגרדהב איבה תמדוקה
נוקו תפרצ דעו תירבה־תוצראו הדנקמ—לבת יבחרב תיטיאה הלוג תריצילו ,יטיאהל
 תא ךכרלו הלא םיכילהת בכעלו ברעתהל תירבה־תוצרא תלשממ לש תונויסנה .ונ

 .היולג תושגנתה ידיל ואיבה ףוסבלו םייטמולפיד םיכוסכיס ומרג רטשמה תרמוח
 תוחוכה תא דדועל ידכ ,םנירפ־וא־טרופ ימימב יאקירמאה יצה עיפוה בוש 1963־ב

 קספוה רבשמה תאצותב ךא .ואכוד תומוהמה .םינוש תומוקמב ונגראתהש םידרומה
 ףקתשמ ישונא לבסב הלא לכ דעב םלושש ריחמה .הזה םויה דע שדחתנ אלש ,עויסה
 ;דבלב הנש 45—םייחה־תלחות ן רלוד 66—שפנל תיתנשה הסנכהה :דוסי־ינותנ המכב

 רלוד ןוילימ 40 לש המר לע ץוחה־רהס ןזאתה ולא םינשב .89%—תורעבה רועיש
.םינוילימ 4 לש היסולכואל רלוד ןוילימ 20־ל קר עיגה הנידמה ביצקתו ,דבלב הנשל
 -ילעפמ רפסמב הלחה ףא םימועזה היעצמאבו ,הכרדב יטיאה הכישמה תאז־לכבו
 יניעב םהל שי יגולונכט םודיקו ילכלכ גושגיש ןוגכ םיגשומש רורב םלוא .חותיפ
 יטיאה תייעב יכ ,רוכזכ ,בתכ "טוירג״ה ךרוע ותויהב .דבלב הכומנ תופידע היילאויד
 התשרומל הריזחהל ידכ המואה חורב המלש המרופיר עצבל שי יכו תיתוברת איה
 תא היילאויד ןויכ הזה דעיה תגשהל יכ קפס ןיא .םייאקירפאה הישרשלו תימואלה
 ,םיינומהה תוהדזהה־יסכט ,ךוניחב תינמואלה היצנירטקודניאה .םיירקיעה ויצמאמ
 ומכתסה יתוברת ךרע לאכ דד^ול סחיה ,םייחה תוכרעמ לכב ישוכה םרוגה תאלעה
 תומלגתהכ ראותמה ,גיהנמה תוישיא לש ןחלופה םג .תימואלה העדותב יתוהמ יונישכ
.ןוויכ ותואב לעופ ,ןילאסיד רסיקה לש הינש
 טפשמ איצוהל רשאמ היילאויד רטשמ לש ויתונוכתו ויתואצות תא רידגהל רתוי לק
 תועיפומ םנירפ־וא־טרופ תוצוחב תוססונתמה תוזרכב .תירוטסיהה ותועמשמ לע
 ןיא ."תקלוחמ־אלהו תחאה תדלומה ינא" :תבותכה ןתחתמו אישנה לש קנע־תונומת
 ־אטוט םזינאמוה" תוכזב בתכ הינשה םלועה־תמחלמ ברעש ,דרומה .הקיר הצילמ תאז
 ןילאסיד לש םחורב דיחי־ןוטלש םקוה .רעושמה ןמ הלעמל ותחטבה תא םייק ,"ירטיל
שח םיתוריש ללוכ ,וננמז־תב תינדורה הנידמה יבאשמ ודמעוה ותושרלו ףוטסירכו
 לעו תונותעה לע ,תקקוחמהו תיטפשמה תושרה לע אלמ חוקיפ ,תויתגלפמ־דח ,םייא
 קרופ ,המיטסא תא שריגש ,םליפהלו םיאישנ תולעהל לגרתהש ,אבצה ףא .ןונגנמה
 יפב םיארקנה םימיאה־תבר ןוחטבה־תרטשמו םיבדנתמ רמשמ ודמעוה ולומו טעמכ
 תרוסמה .תומודקה תודגאה ןמ תוקוניתה־יפטוח םידשה הלא ,"טוקאמ ןוטנוט" םעה
,תינרמשהו הליכשמה תונגרובה ידי־לע הצמואש .ןויטפ רדנסקלא לש תילרבילה
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ירמה םישוכה םינומהל דוהה־ארונ גיהנמה ןיב תוציחמה לכ ולפנ .השק דיב הרקענ
 .ןוטלשב תופתוש תשוחתל ועיגה יטיאה תודלותב הנושאר םעפ וז רשא ,ודובכל םיע
חאה הנחתה וז ןיאש רשפא .וייח־ימי לכל אישנכ םע־לאשמב היילאויד רחבנ 1964־ב
 ־אסידכ תורסיקה תא שדחיו הנשיל הרטעה תא ריזחי אוה יכ תולאשמ ועמשוה .הנור
.קולוס ןטסופכו ןיל
 ילעב םיירטילאטוטה םירטשמל היילאויד רטשמ לשמנ תינוטלשה הקינכטה תניחבמ
 ׳תעבל דעו לומתא ונרקוסו המורקנאמ ,ונימיב ךכ־לכ םיצופנה ,תוילאיצוס תומגמ
 קרותאתא לאמכל ותצרעה תא רבעב הליגש ,ומצע היילאויד .םויה יקאריעהו ירוסה
 םלועה לש םילודגה םיגיהנמה תשולשמ דחא אוה יכ זירכה 3",הטסיטאב ויסנ׳חלופלו

.ירצמה רצאנ־לא דבע לאמגו האיניגמ 31הרוט וקס דצב—ישילשה
 ולא תואוושה יכ תוארל חכווי יטיאה תויעב לש הז חותינב ונתוא הוילש ימ םלוא
 ,םיינויערה וינוג לולכמ לע ,ישילשה םלועה לש ושפנ־תאשמ .תועטהל ידכ ןהב שי
 הכומסה ,הבוק .יאקירמאה םזילטיפאקהו יטייבוסה םזינומוקה יגשיה תא קיבדהל איה
 הרשכהלו רכוסה תקופת תרבגהל רידא ץמאמב ,ורטסאק תיילע זאמ ,העוקש ,יטיאהל
.המע לש תינכט
 תישאר ימיל—המינפו הרוחא אלא וננמז לש םירגתאל אל הנפומ הטבמ .יטיאה ןכ אל
ומההו היילאויד לש םתנומאב קפס ליטהל הביס ןיא .םואלה סוסיב תייעבל .תואמצעה
 בלש איהו לכה דגנכ הלוקש תיעזגהו תימואלה תוררועתהה יכ וירחא םירהונה םינ

 וז הסיפת ןיב תינויער הלבקה שי ,ילסקודאראפ חרואב .אובל דעונה םודיקל יחרכה
 האנהה־תובוט לכ תא תוחדל ןכומה ,תירבה־תוצראב ישוכה םזילקידארה תשיגל
 וניתויעבמ דאמ הקוחר םויה לש יטיאה ,ןכא ."שפנ״הו "תוהז״ה תאיצמ ןעמל תוירמחה
 קלח השענ אוה דימ" ירהש םייח־חור לוטנ תויהמ קסופ אוה וז הדוקנבש ,דומעה
 םירוסיי ךות ,שפחמה םע לש המארדה הנבהלו הדהאל היואר ךא ,וניתופקשהמו

.ודיתע תאו ורבע תא ,רוסחמו

תומש חתפמ

1) James Baldwin ; 2) N igritude; 3) Aim6-Cesaire; 4) Jean Price M ars; 5) Toussaint 
Louverture ; 6) Jean Jacques Dessalines; 7) Henry Christophe; 8) Francois Duvalier;
9) Eldridge Cleaver ; 10) Leroy Jones ;11) Rap Brown ; 12) Leopold Senghor; 13) Saint 
Domingue ; 14) Padrejean ; 15) Mackandal; 16) Oge ; 17) Chavannes ; 18) Boukman ; 
19) Sonthonax ; 20) Alexandre Petion ; 21) Jean Pierre Boyer ; 22) Faustin Soulouque; 
23) Fabre Geffrard; 24) Lysius Salomon; 25) Guillaume Sam ; 26) Charlemagne 
Perralte; 27) Carl Brouard ; 28) Elie Lescot; 29) Dumarsais Estime; 30) Fulgencio 
Batista ; 31) Sekou Tour6.
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