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תיאקירמאה המואה לש יטנאטסטורפה ןוזחה

? 7116ס£6701111100 01611030.^ 011116 11 ורפסל המדקהב ב תכ ,1876־ב אציש ,111
 ןיב הנמאנה תירבה אוה הז תושרד־ רפס לש יתימאה חקלה" :ןוטנרות טייגניו ןו׳ג
 ואר אלא תדו הקיטילופ ןיב ודירפה אל הקילבופירה תובא ...תדהו הקיטילופה
ת לוונ1מ1קה ילייחו לוומורק ומכ קבאמה תארקל םמצע ורישכה םה .אטח וז הדרפהב
 דוס היה הז .םחטבמ םימזע םה ובו םבלב םעופ םיהולא רבד רשאכ ,[ינטירופה]
 ,ףידעה ירפסמה חוכה דגנ תירמחה התשלוחב הקילבופירה תא םייקש ירסומה ץרמה
 התיה ,יטנטסטורפ םע לש וזו ,תחא תוימואל ...הילגנא לש המצעהו תעמשמה דגנ
."הקירמאב תינויצוטיטסנוקה תוריחל תינויח
 ,תיטנטסטורפה תדב תימואלה תוהזה תשגדה ,תיאקירמאה תוימואלה לש וז הסיפת
 לש תימצעה־העדותה תא תגצימ הניא וז הסיפת יכ שארמ רורב .הז ןויד אשונ איה
 הקילבופירה .תוירוטסיהה תודבועה תא הבר הדימב תפלסמו יאקירמאה רוביצה לכ
 היתודסומב יוטיב האצמש היגולואידיאהו ,הנידמהו תדה ןיב הדרפהה ןורקע לע המק
.םדאה תויוכזו עבטה קוח לש היפוסוליפה לש וז איה םיירקיעה היכמסמבו
 תוהדזה לש ולא תורוסמ יתש ןיב יתוהמהו ירוטסיהה סחיה המ הלאשה אופא תלאשנ
.ב״הרא תודלות לע ןתעפשהו תימואל
776 1־ב תיאקירמאה הכפהמהש איה םיבר םינוירוטסיה לצא תלבוקמה החנהה
.18־ה האמה לש הלכשהה תונורקע תא השעמל־הכלה המישגה
 םגויסנ תאו תילגנאה תיגיווה תרוסמה תא הכפהמה יגיהנמ ומגרית וז הסיפת יפ־לע
 םתועצמאב ושביגו עבטה־קוח לש םיילסרבינואה םיחנומל הקירמא תשביב ירוטסיהה
 תויוכזה־תוליגמבו תוקוחב ,תואמצעה־תרהצהל אובמב תאטבתמה תינידמ היפוסוליפ
 הנידמה ןוניכל היצמיטיגל ושמישש יד אל הלא תונורקע .ב״הרא לש תונידמה 13 לש
 תימואלה העדותה יסופד תאו תינידמה תידסומה תכרעמה תא ובציע ףא אלא תילרדפה
 קהבומה יגולואידיאה םותאפה ,וז תימואל העדות לש ילסרבינואה יפואה .תיאקירמאה
 הרושבה ןמ ,וז הסיפת יפ־לע ,םיעבונ דוחייהו דועייה תשגרה ,וז העדותב םייקה
.הלכשהה לש היפוסוליפה—הז רוקמ לש תישונא־ללכה
 הקירמא־ןופצב תורבחהו תובשומה תורצויה ךילהתב תוארל רשפא תובר תוניחבמ
 םידדצ יגש הלכשהה לש תיתרבחהו תינידמה היפוסוליפה תושבגתהבו תיטירבה
 הרבחה לש ינחורו ינבמ רבשמ לש האצותו יוטיב ןהיתש .דחא ירוטסיה ךילהתב
 השיגפל ,תובלטצהל תונמדזה .הז רבשמל ןורתפ תאיצמל ןויסנ הז םע דחיו ,תיפוריאה
 תינכפהמ היגולואידיא ןיבו שדחה םלועה לש השדחה תואיצמה ןיב תידדה הארפהלו
 תיב־ןוטלשל תויוכז לע תובשומה־ינב לש קבאמה םע לחש ירוטסיהה רבשמב האצמנ
יגולואידיא קשנ הלכשהה לש היתונויער ושמיש הז רבשמב .תיטירבה תורסיקה ךותב
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 םעו ,יטילופה רבשמה תפרחה םע םלוא .תובשומה־ינב לש תורטמה תגשהל ירקיע
 הלכשהה לש עבטה־תויוכז לש היגולואידיאה השבל ,תיטילופ תואמצע ןנוכל ךרוצה

.השדח תועמשמ
 ץמאל תינכפהמה תוגיהנמה תא ץליא םאה־ץראמ תובשומה לש ינכפהמה קותינה
 תיטילופ תואמצעל סיסבכ אל ,הלכשהה לש םיילסרבינואה םיכרעהו תומרונה תא
 ינכפהמה קותינה .תיאקירמאה הרבחה לש תימואלה התוהזל הרדגהכ אלא דבלב
 ־ירוטסיהה ורבעמ יאקירמאה בושיה לש תוקתניהו רבש וירחא ררג םאה־ץראמ
 תוניתנ תויוכז לש ןתכיפהו יאקירמא חרזאל יטירבה ןיתנה תכיפה תא ,ילגנאה
.חרזאו עבט תויוכזל תיטירב
 ,תילגנא תימואל תוכייתשה לש תחתופמה תרוסמה תעדות תא שרפל ךרוצ שגרוה
 היפוסוליפ לש וז השדח םיגשומ־תכרעמ ידי־לע ,תירוטסיהה תויכשמהה תשוחת תא
 התוהז תא הרידגהש השדח תימואל העדות הרצונ הלא תובקעב .םדאה תויוכז לש
 ךותמ הבאשו ,תיטסילנויצארה הלכשהה לש םיילסרבינואה םיחנומב תימואלה
 תינידמ המוא הרצונ .ישונא־ללכה דועייהו דוחייה תשוחת תא וז םלוע־תפקשה
 ,תירוטסיה תוכייתשה לש הרוצ לכ ידי־לע תגיוסמ הניא תוחרזאה הב הרוהט תיחרזאו
 .דבלב תיתרבחו תיטילופ םילאידיא תכרעמל תונמאנ ידי־לע אלא תינתאו תיתד
 ,המואה תא הרציש איה תימואלה העדותה לש תוילסרבינואה ירה ,תילסקודאראפ
 לש יפוא הל הקינעהו ילרדפ רטשמב םיינגורטהה היקלח תא הדכילו הדחיא

.תוחילש
 אוה .ורקיעב ןוכנ יל הארנ תיאקירמאה תימואלה העדותה תושבגתהל הז רבסה
 ,ןוסרפ׳ג .תואמצעל ןושארה רודה יגיהנמו הכפהמה יללוחמ לש םתודע לע ךמתסמ
 תמקהב ואר ןוטלימהו ןוטגנישוו ףאו ןוסידמ ,ןוסיימ ,ןייפ סאמות ,םמדא ןו׳ג

 ־ללכ תועמשמ לעב עירכמ ערואמ הל המדקש הכפהמבו ב״הרא לש הקילבופירה
 תוניטקמ םדאה רורחיש" תא תרשבמה ,תושונאה תודלותב השדח הפוקת ,תישונא
 םדאה לש ודובעישמו תרויע תרוסמ ילבכמ רורחיש ,"אוה־ותמשאב יורש היה הב
 אלל" ףאו םידקת אלל רבד יאקירמאה לשמימה היה ןוסידמ תעדל .דמעמלו ןוטלשל
 המגודה הנושארל הנתינ ב״הראב יכ ןימאה ןוטגנישוו םג ."ץראה־רודכ ינפ־לע המגוד
 הפוקת ונוניכב האר אוהו ,עבטה לש םיטושפה תונורקעה לע תתשומה לשמימ לש
 התואמצע תלאש יכ 1776־ב דוע םמדא ןו׳ג םג ןעט ךכל המודב .םדאה תודלותב השדח
 הדמע אל וזמ הלודג הערכהו" ,הלוכ תושונאה לש הדיתעל תילרוג היהת ב״הרא לש
 האב תיאקירמאה הכפהמה יכ ונימאה ןוסרפ׳ג סאמותו ןייפ סאמות ."םלועמ הינפל
 םדאה תויוכז לע תתשומ היה הנוטלש .הלוכ תושונאה לש ןוקיתה תליחת תא רשבל
 תוריחה תכרבל בחרנ הדש" .ומצעב לושמל לגוסמ םדאה יכ החכוה היה אוהו
 קר יכ ןימאה ןייפ םאמותו ,הקירמא לש ינידמה רטשמל ןוסרפ׳ג ארק ,"ןויוושהו

 השוחת וז התיה .ארובה ול דיעוהש דמעמל םמורתהלו חתפתהל םדאל ןתינ התרבחב
.טעמכ חישמה־תוכלמל היפיצ םא יכ דבלב תוחילש לש העדות אל תאטבמה
תפרצב הלכשהה יגוח .הפוריאב םג התיה הקירמאב תוערואמה יבגל המוד הכרעה
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 לש םיאנתבש דבל החכוה הכפהמה ינפל דוע שדחה םלועה יבושייב ואר הילגנאבו
 אוב םע .יתרבח ןויוושו תוריח ךותמ ומצעב לושמל םדאה לגוסמ השדח הלחתה
 ןקופיס לע ואב שדחה םלועה יפלכ ולא תויפיצ יכ היה הארנ תיאקירמאה הכפהמה
8 6) לנייר באה לש ורפס .אלמה 2072 6נ1נ1 ,!"ס מ4ע010110מ 10^(, 
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 םא עירכי ב״הרא לש הלרוג יכ ןעט ובארימ ןזורהו ,"םלועה תווקת" הקירמא התיה
 לש םסרופמה רישה וז היפיצל יסופיט .תודבעל וא תוריחל תדתועמ תוישונאה
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 ,הקירמא יפלכ 19־הו 18־ה האמה לש תויפיצב יוצמה יתדה סותאפה הקווד םלוא
 ־ךרדב לולכ וניאש תימואלה העדותב דחא דצ לע עיבצמ ,הפוריאב ןהו הכותב ןה
 תיאקירמאה העדותב םייקה יתדה םרוגה—םזילנויצארהו הלכשהה גשומב ללכ
.תימואלה

 םינקפס ויה םבורו םיטסיאדכ םמצע ורידגה ינכפהמה רודה יגיהנממ םיבר םנמא
 ,םהלש תוילאטנמה תא ןיבהל ןיא תאז םע .תוירצונה תויסנכה לש תומגודל סחיב
 סותאה לש תיברעה תכרעמה לכ תא ,תוינטירופה תוירסומה םהיתופקשה תא
 הרבחה לש תיתדה הריוואלו ולא תושיג לש יתדה עקרל סחיתהל ילב יאקילבופירה
 ןוסרס׳ג .תדה תולאשב םקוסיעב רבדה טלוב דחוימב .וז הפוקתב תיאקירמאה
 תירבב םייוצמה םירוהטה תדהו רסומה יללכ לש םזיכתאק ןיעמ תנכהב עשעתשה
 תיניוולאקה תורפסב יגולואיתה חוכיווה רחא בוקעלמ האלנ אל םמדא ןו׳ג .השדחה
 וייח־לעפמ לש תרתוכה־תלוג תא האר ןייפ סאמות .תירצונה היסגכה יבר לש וזו
^ 1116) הנוכתה רות ורפסב  לש םזיאדה לש "ןימאמ ינא" ןיעמ ,(862800 0£ £6
 תשוחתבו תירסומה ותרמוחב םזיאתל בורק ראשנ הז םזיאד ,ןכ לע רתי .18־ה האמה
 םישטשטימ בורה־לע .םיהולא־םלצב ארבנש רוציכ םדאה לש בייחמה דמעמה
 תיתד הסיסתל רתויו רתוי םיטונ םהו יאקירמאה םזיאתהו םזיאדה ןיב תולובגה

.(001121־120) תיראטינוא
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 הלכשהה תעונת לש ילרגטניא קלח םזיאדה היה אל תיאפוריאה הלכשהה תמועל ךא
 היטרקומדה תושבגתה םע הרבגתה אל תוינוליחהו םזילנויצארה תעפשהו ,תיאקירמאה
 לש דימתמ לודיג הוולמ תיאקירמאה היטרקומדה תוטשפתה ,הברדא .תיאקירמאה
 טרפ ,תיטנאטסטורפה הנוהכה .ב״הרא יבחר לכב תויטסילגנוואה "הייחתה" תועונת
 תרדחהבו הילגנאל תודגנתהה יובילב רתויב ליעפ קלח החקל ,תינקילגנאה היסנכל
 לככ דלוהו שלחנ םזיאדהש אלא דוע אלו .יאקירמאה רוביצב תימואלה הןאגה
.תימואלה העדותה לש ילרגטניא קלח תישענ תיטרקומדה העונתהש
 לכה תעדלש ,הז שיא .רוביצה תעדותב וז המגמל יסופיט ןייפ סאמות לש ולרוג
 תועצמאב יאקילבופיר רטשמ ןוניכלו תינידמ תואמצעל להקה־תעד תא רישכה
0מ11מ0ת 86086) רשי לכש ,וסרטנוק  ביבס תיטוירטפה השוחתה תא דכיל רשא ,(0
 ,סוניקואה ירבע ינשמ תיטרקומדה העונתה לש גולואידיאה השענש ,המחלמה־ץמאמל
 היטרקומדה יגיהנמ ףאו ,םחולה םזיאדה רבודכ עיפוהש עגרב םרחוהו ץמשוה ,הנוג
 םע םתוא והזי לבל עגמב ותא אובלמ ורהזנ ,קבאמלו העדל וירבח ,תיאקירמאה
 :ול בתכ ,תינופצה היטרקומדה גיהנמ ,סמדא לאומס .ןייפ סאמות לש תויתדה ויתועד
 עגופה רבדב ךדי תיסינש יתרעטצהו תוסרוקיפאה תנגהל תינפ יכ יעמשב יתמהדנ"
."םהלש םייתימאה םיסרטניאבו ב״הרא יחרזא לש תושגרב ךכ־לכ
 רלימ ירע ןעט קדצב .ב״הרא תודלותב הדוזיפא תניחב ראשנ םזיאדהש איה תמאה
 הייחתה תועונת לש ןהיפיטמ יכו תיתד הייחת לש הרוצ שבל הכפהמל סויגה יכ
 ־וינו יוניליא ,הי׳גרו׳גל ורבעו יסנטו יקאטנק ,טאקיטנוק ינפ לע וטשפתהש ,תיתדה

.הרידא הייחת־תעונתכ הכפהמה תא וגיצה ,קרוי
 העיתפה תיטנאטסטורפה תיתדה העדותהו היטרקומדה ,תימואלה העדותה ןיב וז הגיזמ
 ,ורפסב—םירשימב ריבסה (0ת6ע3116ז) היילאווש ל#ימ .ב״הראב רקיבש יפוריא לכ
^016 ^ט אסז•^ 0  תא—ט״יה האמל 30־ה תונשב עיפוהש ,8 1,611168טע £'^6
 תא ססיבו תיטנאטסטורפה העונתה לש בצעמה החוכב יטילופה רטשמה יסופד
 לש תרוסמב םדאה תויוכזו תויתקוחה יגשומו ,םזילרדפה ,ימצעה לשמימה ןורקע
.יתליהקה םזיניוולאקה
 תועדה־יגוה" .הקירמאכ היטרקומדה לע ,ורפסב ליווקוט תא הקיסעה העפות התוא
 לש יתגרדהה ןווינה תא תינטשפ הרוצב וריבסה" ,ליווקוט בתכ ,"18־ה האמה לש
 תוריחה םוחת טשפתיש לככ הב ךלתו שלחית חרכהב ,ונעט ,תיתדה תואנקה .הנומאה
 קרש םדא־ינב שי הפוריאב .וז הירואית תומאות תודבועה ןיא ,ינובאדל .עדמהו
 תומואה תחא ,תאז תמועל ,הקירמאב .תדל םתביא לע תולוע םתולפשו םתורוב
 לש תוינוציחה תובוחה לכ רחא תוריסמב אלממ םעה ,םלועב תוישפחהו תורואנה
 םלוא ,םידגונמ תונחמב תואצמנ תוריחהו תדהש דימת טעמכ יתיאר תפרצב ...תדה
."ץראה ינפ־לע דחי תולשומו תירב־תוגב ןה יכ יתאצמ הקירמאב
 היתומגמב ,תינטירופה תויטנאטסטורפה לש היפא םצעב ליווקוט אצמ וז תירבל הביס
 בתכ ,"תיטירבה הקירמא לש לודגה בורה" .הנידמהו הרבחה םוחתב היתונקסמו

ריכהל ובריס רויפיפאה תורממ ורענתהש רחאלש םישנא ידי־לע בשוי" ,ליווקוט



ילאירא עשוהי22

 רשפאש תורצנ לש הרוצ שדחה םלועל םתא ואיבה םה .תינוציח תיתד תורמ לכב
 הקילבופירה ןוניכל הברה המרת וז המגמ .תיאקילבופירו תיטרקומד תדכ קר הרידגהל
 הלטבתנ אלש תירב הקילבופירהו תדה ותרכ הליחתכלמו ,רוביצה ייחב היטרקומדהו

."םלועמ
 הבר הדימב ופקיש םא יכ ,דבלב ותולכתסה לע וססבתה אל ליווקוט לש ויתוגשה
 תוהמל ירמגל הנוש שוריפ ונל תולעמ ולא תועד .הפוג ב״הראב החוורה העדה תא
.הנושארל ונגצהש הזמ הלש ינידמה רטשמה רוקמו תיאקירמאה תימואלה העדותה
 ב״הרא לש יתרבחה רטשמה לש תימואלה העדותה יסופד ורצונ אל וז הסיפת יפ ־לע
 תירוטסיהה תיתדה תרוסמה ידי ־לע אלא הכפהמהו הלכשהה תונויער לש םתעפשהב
 רוקמ יכ תואמצעה תליחת זאמ ונעט דנלגנא־וינ יגיהנמ .היבשות לש תינתאה ףאו

 טרפה לש תוריחה לאידיא לשו יאמצעה לשמימה לש תיתקוחתה תויאקילבופירה
 לש האצות .דתיה הנורחאה וזו ,דנלגניא־וינ לש תינידמה תיתדה תרוסמב אצמנ
 הרבחה לש יתנמאה הנבמה ,תיללכה תוחרזאה יגשומ אל .תינטירופה םייחה־ךרד
 ןויער אלא תיאקירמאה המואה לש יתוהמה סיסבה אופא ויה םדאה תויוכזו

 םיימשה תוכלמ ןוניכל היפיצ ךותמ הדלונ ב״הראו ,תנקותמה תירצונה הקילבופירה
 יוג" תויהל העבתנ ,םדק־ימיב לארשיכ הומכ ,תיאקירמאה המואה .תומדא־ילע
.הלוגס־םעו רחבנ םע ,"שודק
 ,הקירמא־ןופצ לש ילגנאה בושייב הליחתמ .דתיה תמייק וז ןיעמ העדות יכ קפס ןיא
 לדבה היה םינכתב םנמא .תורודה ךשמהב בושייה לש רכינ קלחב םייקתהל הפיסוהו

 ןכלו ,תוחילשו דועיי לש יפוא ואשנ ןהיתש ךא ,הלכשהה תסיפתל וז הסיפת ןיב
 עיצה ןוסרפ׳ג יכ ונא םיאצומ ךכ .ףוצרו יתגרדה הינשל תחא הסיפתמ רבעמה היה
 לש ינשה דצב םג םא ,רבדמב לארשי־ינב לש תומד ב״הרא לש םתוחה למסכ

 רשאו ונאצומ םהמש םינוסקסה יגיהנמ" ,הסרוהו טסיגנק תויומד ועצוה הז םתוח
 העדותו יסקס־ולגנא סותימ לש וז תבורעת ."ונצמיא םייטילופה םהיתונורקע תא
 לע תינטירופה הכפהמה תעפשה לע העיבצמ איהו וז הפוקתב הרידנ הניא תיכ״נת
 םע וז האוושהל ןוסרפ׳ג רזוח 1805־ב ינשה העבשהה־םואנב םג .הכפהמה־רוד ינב
 עטנו ,םתדלומ־ץראמ ,םדק־ימיב לארשי־ינבכ ,וניתובא תא איצוהו" :לארשי־םע
 הז לשמ היה ןוסרפ׳ג יבגל ."םמיענמו םייחל שורדה לכב תעפושמה ץראב םתוא
 יניעב םלוא ,ובלל םיבורק ויה ך״נתה יגשומש רוביצ לא היינפו הצילמ תניחב רתוי
 ,תחטבומה ץראה םעו לארשי םע האוושהה ,רחבנה םעה לש הלא םיגשומל .דתיה םיבר
 העדותה תוהמ תא ולמיס םה ;רתוי הברה הקומע תועמשמ ,שודקה יוגה ןויער
 .תוינטירופה תובשומה ידסימ לש רודב הטילש .דתיה וז הסיפת .תיאקירמאה תימואלה
 לש יאוריהה ץמאמהו ,לודגה םיל רבעמ לא העיסנה ,תויתד תוביסמ הריגהה םצע
 יגוחב אליממ תמייק .רתיהש הייטנה תא וקזיח הרזו תניוע ,השדח תשביב תובשיתה
.ויתודלותל םלרוג תא תומדלו לארשי םע תוהדזהל םינטירופה
1(0/105 0זמ6000מ0 ורפסל םידקמ (00(001 רדיימ ןוטוק ,ג109מ01ן24
תורוק תא ירצונה ארוקה ינפל גיצהל ינוצר" :רצק רבסה ,1693־ב רואל אציש
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ם ילשורי ןינב תא םדקל יברעמה רודכה־יצחב ושענש םיעונצה תונויסנה ןמ םידחא
ת א וכירדהש םינטירופה םיגיהנמה תלשוש לש אצאצ ,רדיימ ןוט1ק "...השדחה
ה רבחה לש תימצעה־העדותה תא ולא םילמב םכסמ ,17־ה האמב השדחה הילגנא
, ןומישיהו הממשה לא תוחילשב ,ויחילשב םיהולאה ידי־לע וחלשנ םה :תינטירופה
ן ומישיב ןנוכלו תומדא־ילע ונוצר ןוטלש תא םדקל ,ותא םתירב תא ןאכ םייקל ידכ
.השדח םילשורי
ם לועב וטלקנש תויתדה תוריגהה לכב םינוש םינוגבו םישגדהב תדהדהמ וז תור
" שודקה ןויסנ״ב הטילש איה ;דנלגניא־וינ לש ירצונה תלוונ1מ1קב קר אלו ,שדחה
ם ינמרגהו םיתינונמה לשו ,םייבארומה םיחאה יבושייב ,הינבליסנפב םירקייווקה לש
־ רטיבסרפהו םיטסיטפאבה לש רןסה־תובשומב ,הינבליסנפל םוירוטספ תגהנהב ואבש
.דנלריאמ ורגיהש םיטוקסה םינאי

ת ליחת ,שדח ירסומו יתרבח רדס לש ןוניכ ,השדח הלחתה הקירמא התיה םלוכל
ך ילהתכ הירוטסיהה תסיפתב תבלתשמ תיחישמה היפיצה .תחטבומה ץראב הלואגה
ה קירמא תספות הב ,תיתד המדיק לש היפוסוליפ תרצויו תושונאה תוחתפתה לש
, לארשי םע תיאקירמאה תוינטירופה יוהיז .החגשהה לש הלואגה־תינכתב דחוימ םוקמ
ה יטרקואיתב יוטיבל האבה—תיביטקלוק תוירחאל תישיא העושימ שגדה תרבעה
י לרגטניא קלחכ תודהיה לש תיחישמה העדותה ץומיא םג התועמשמ-תינטירופה
.תינטירופה םלועה־תפקשה לש
א יבי ושי" יכ ז״יה האמל 60־ה תונשב הזוח ,םינאידניאה לא חילש ,טואוילא ןו׳ג
ם א יכ הלוהינו היסנכה לשמימב קר אל םיהולאה רבד ןוטלש תחת םימעה לכ תא
."הקילבופירל םיכיישה םירבדה לכב םג
, 18־ה האמה תיצחמב םיאקירמאה םיגולואיתה לודג ,סדראוודא ןתנוי יניעב םג
ת עב הקירמא לש היוליג .ישונאה ןימה לש העושיה תינכת ןיידע איה הירוטסיהה
."םלועה לש האלפנה ותושדחתהל תושדח תויורשפא" ,וירבדכ ,חתפ היצמרופירה
ח ״יה האמה לש תופטההו תושרדה תורפסב תונוש תושגדהב תרזוח וז הסיפת
ת ילרביל היפוסוליפ תאווסהב 19־ה האמה לש תינוליחה הבשחמה ךותל תכפתשמו

: רמאנ ,1776־ב םטסו׳צסמ לש םיקקוחמה יגפל טסו לאומס לש השרדב .המדיק לש
ת וריחמ תונהיל ידכ וז ץראל ואבו תינהוכה תוצירעה םעז ינפמ וטלמנ וניתובא"
ה חגשהה לש תוברעתהה־ישעמ ויה םיבר .לודג יוגל ויהיו וברתה םה .ןופצמה
ר יגסי הכ דע ונל דמעש אוה יכ תעדה לע תולעהל לכונה ...ונתבוטל תיהולאה
ן ימאמ ירהו ...ונלישכהל ולכוי וניאטח קרו םיקדוצ ונירבד ? וניביוא ידיב ונתוא
ן ימאהל לכונה .הנוכנה תדלו תוריחל טלקמכ וז תשבי העבק החגשהה יכ ינא
ח יני ,הז םלועב ותוא ללהנו דובענ יכ הצרו ןירוח ■ינבכ ונתוא ארבש ,םיהולאש
"ז המדאה לעמ הנילגתש תמאה־תדלו תוריחל
ם ירחבגה־תיב ינפב ותשרדב רמוא ,סלייטס ארזע ,(¥316) ליי לש ׳גלוקה אישנ
ל ש התיצחמכ טעמכ ,דאמ הלודג המוא היהת תאז" יכ 1783־ב טאקיטנוק לש
־תבורמ הקירמאב תילגנאה תובשיתהה היהת חישמה־תוכלמ לש האוב ינפל .הפוריא
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 לע ןוילע ךתתלו׳ םירבדה םימלוה המ ;רתויב הלודגה הכלממה ןמ רתוי םיסולכוא
 ךיהולא הוהיל שודק םע ךתויהלו ,תראפתלו םשל ,הליהתל השע רשא םייוגה לכ

/"רביד רשאכ
ם יבורק ב״הרא ינב יכ" ,1799־ב הידוהה־גחב טובא לאיבא שרד ךכ ,"רמאנ םיתעל"
 לארשי :רוגשה יוטיבה ןאכמ ;םודקה לארשי םע הלבקהל רחא םע לכמ רתוי
 לודיגה ...ש חינהל איה הזעה םולכ .(סטמ ^מ16מ103מ 181-361) ונלש תיאקירמאה
 םיעצמא םה ונצרא לש םידקתה־ירסח עפשהו תואגה ,תמדקומה תואמצעה ,ריהמה
 ונרחבנ ,לארשיכ ,ונא ירה ,אל םא ...היסנכה לובג תא ביחרהל ,תדה תא קזחל
."הלוגס־םע תויהל
 לארשי םע תיאקירמאה המואה יוהיז תא תוארהל ידכ תומגודב תוברהל רשפא
 ןמייל .תיאקירמאה תואיצמל ך״נתה לש תיתדה תימואלה העדותה יגשומ תקתעהו
 ינא האור" :בתכ ,ט״יה האמל הנושארה תיצחמב ללוהמ יטסילגנווא ףיטמ ,ר׳ציב
 תיתדהו תיחרזאה תוריחה לש הריהמה התוטשפתהל האובנכ 8 ,י והיעשי ירבד תא
 תוותשהל לכותש םלועב המוא ןיא ...תילסרבינואה תורצנה ןוחצנ תא המידקמה
 ."ולוכ םלועה ינפ־לע תורצנה תצפהל תירסומהו תיפסכה ,תיסיפה תלוכיב ונתא
 טלובה היוטיב תא תאצומ תיאקירמאה תוימואלה תועמשמ לש וז תיתד הסיפת
 היסקודותרואה הנחמ תא וחנזש םילאוטקלטניא םתוא לצא הקווד ט״יה האמב רתויב
 ׳גרו׳ג ,גנינ׳צ .א םאיליווכ םישגא ;תירטינואה העונתה לש יביסרגורפה ףגאה ויהו
 תכלוהו־הלדגה תומלתשהה ךילהת הירוטסיהה התיה םהיבגל—ןוסרמאו טפורקנב
 בתכ ,"ונתנומאב ונא םיחמש" .החורב יחה םיהולאה ןוזח תארקל תושונאה לש
 אובב תושונאל הליג םיהולא יכ" ,תירטינואה העונתה לש לודגה גיהנמה ,גנינ׳צ
 תודסומ בצעת ,השדח תוריחב ןאכ עונל םדאה חור לכות ןעמל השדח תשבי תעה
 ,טפורקנב ׳גרו׳ג ."שדח לובי רוצקתו תושדח םיכרד רחא הקחתת ,םישדח הרבח
 םינש יפלא" :תואבה םילמב וז הסיפת םכסמ ,הקילבופירה לש עדונה ןוירוטסיהה
 לכמ .דלויהל לוכי [.א .י—תיאקירמאה המואל הנווכה] םינמזה רוצי היהש דע ורבע
."חקלו הרהזא ול ושמיש הירוטסיהה ירבשו ,ןוזינ אוה רבעב בוטה
 הסיפתה ןמ התושבגתהב תיטנאטסטורפה תימואלה העדותה הנוזב ,וניארש יפכ
 ־םע ןויער ,המואה תוחילש לע ך״נתה יגשומו תילארשיה תוימואלה לש תיכ״נתה
 תיאקירמאה המואה התיה וז הסיפת יפ־לע .עדומב וצמוא ,רחבנה םעהו הלוגס
 איה .תפתושמ הנומאו תירסומ תכרעמ ,םייח גהונ ידי־לע דחואמו שבוגמ ביטקלוק
.תוכייתשה לש תינחורו תינאגרוא תופתוש—ךכיפלו ,הליעפ תוחילש תלעב התיה
 עבנ ,תוחילש־תאשוג תופתושכ המואה גשומ לש ,שודקה יוגה ןויער לש הז ץומיא
 תויטנאטסטורפה לשו הללכב תיניוולאקה תויטנאטסטורפה לש התוהמ םצעמ
 ןוזחב תיניוולאקה העונתה התאר הליחתמ .טרפב תילגנאה תיתתיכהו תיתליהקה
 םע יכ .הגוגריאלו תירצונה הדעה ייחל תנוכתמ שודק יוגכ לארשי לש יכ״נתה
 היסנכה לש ילטנמארקסה יפואה תלילש םעו טוידהו ןהוכ ןיב הנחבהה לוטיב
,היסנכה אוה םינימאמה להק .היסנכל תינוליחה הרבחה ןיב הציחמה הלפנ העושיהו
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. טרפהו הרבהה תולועפ לש ןתרגסמבו הזה םלועה ייח ךותב םשגתהל תבייח השודקהו
, םלעיהל 61^ 0171138־ו 16 0171138עז3ס3 ןיב הנחבהה תבייח ילאידיא ןפואב
.םדק־ימיב לארשיכ—שודק יוגל תויהל תבייח הלוכ הרבחהו

י פל ןכש ,הז לאידיא לש ומושיגל תורשפא הללש תירוקמה תיניוולאקה הסיפתה

^16) שארמ המודקה הריזגה ןורקע ם יברהו דסחל םיטעמ קר ועבקנ (!>6811031100
ה רבחה ןיבו היסנכה־הדעה ןיב יטסיניוולאקה םזימיספה ןיחבה םא םלוא .אטחל
ה שודקה־רטשמ תא ליטהל הדעה תא בייחמ תיהולאה תונובירה ןויער ירה תיללכה
.הרבחה לש היטילשו היגיהנמל םינימאמה תדע תא ךופהלו הלוכ הרבחה לע
ה רבחה ןויער לש ותנוכתמב הרבחה ייח לכ תא בצעל ןויסנה הנושארל השענ הבג׳זב

ת יטסיניוולאקה תוגיהנמה תוהדזה תא ופקיש ךוניחהו םייחה רטשמ ,היקוח .השודקה

.ובש היטרקואיתה ןויערו ך״נתה חור םע
ה לביקש תירצונה הרבחב ןה תיגיוולאקה הדעה ברקב ןה הרצונש ,וז השדח תופתוש
ל ש תויתרוסמהו תויעבטה תויופתושה ןמ הנוש התיה ,תעמשמו תווצמ לוע הילע
ן ורקעה .דועיי תלעבו תיתילכת ,תעדומ תופתוש וז התיה .תינוליחה הרבחה
 תירבה תלועפ אוהו ך״נתה ןמ אוה ףא ץמוא וז תופתוש הרצונ ותועצמאבש

, השודקה הרבחה תא תרצוי ,תיתרבחה תיתדה הנמאה וא ,וז תירב .(00760301)
 תירבה .התוא תמייקמ םגו ,היתויוכזו היתובוח ,היתויוכמס ,היתורטמ תא הרידגמ
. ביטקלוקל םיכפהנ םיטרפה התועצמאבו ,תופתושה לש דגאמהו ילאטיווה ןורקעה איה
ת דגאמ איה הז םעו םיהולא ןיבל טרפה ןיב תירב איה :םינוויכ ינשב תלעופ הנמאה
ת ומשב רמאנש יפכ—םשה ןוצר תא תרשמה ביטקלוקכ וז תירבב ללכה םע טרפ לכ
ל כמ הלוגס יל םתייהו יתירב תא םתרמשו ילוקב ועמשת ע1מש םא התעו" : 5 /ט
ת ירצונה הרבחה ."שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו ץראה לכ יל יכ םימעה
ת עבוק איהש תונוטלשה תועצמאבו ,הנמאב ועבקנש תורטמה יפ־לע המצעב תלשומ
ה שודקהו תוכמסה תאצמנ—הירטיבסרפה—הדעה ינקזבו הנוהכב אל םלוא .המצעל
ה ב יכ םיינוליח ןוטלשו דמעמ לכמ הלענ המצע האור הדעה .המצע הדעב םא יכ
.שודק יוג ול תויהל םיהולא רחב

ת ירצונה הרבחה תורצויהב הנמאה וא תירבה ןויער לש היצקנופה לע ונרבדב ירהו
ם ע תוימואלה לש תיטנאטסטורפה הסיפתה תא תרשקמה תירקיעה הילוחב ונעגנ
, ולא תוסיפת יתש ןיב דוגינ שי תימואלה הסיפתה תניחבמ םא .הלכשהה לש וז
ן וימד שי תיתרבחהו תיטילופה םיכרעהו תונורקעה תכרעמב םינכתה תניחבמ ירה
ה קילבופירה לש םייתרבחהו םיינידמה םילאידיאה חוסינ .םינ?ת־תופתוש ףאו

ל ש םייתדהו םייטילופה םילאידיאה לש היצזילנויצאר הבר הדימב היה תיאקירמאה
ת כרעמב תיגולואידיאה תכרעמה לש וז תולת .תיתתיכהו תינטירופה תויטנאטסטורפה
.ז״יה האמה לש תילגנאה תינטירופה הכפהמה תודלותב תוריהבב תיארנ תיתדה
ת כרעמו תיתד תיגולואידיא תכרעמ לש תינאטלומיסה ןתיילעל םידע ונא ןאכ
ה וסינ ,היטרקומדהו תויאקילבופירה ,תויתקוחתה תונויער .תינוליח תיגולואידיא
לש ןוזח םע דבב־דב םילוע ,טרפה תויוכז לשו תיתרבחה הנמאה לש הירואיתה
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ך ילהתה .הילגנא יבחרב תורודה ןוזח תא המישגמה ,תורצנה חורב תשדחתמה הרבח
ת וינידמהו תויתרבחה תויגולואידיאה ןושלל תויתדה תוסיפתה םוגרתל איבהש
ה לכשהה תוחתפתה רשאכ ,תוביצי רתיב םג םלוא ,תויטא־רתיב ב״הראב רזח הילגנאב
־ רתי תנתונ תיאקירמאה הרבחבו הפוריאב םייתניב הלחש תיטסינאמוההו תיעדמה
.הז רבעמל ףקות
ירופה תותיליעה לש ךרוצה :םיירקיע םימרוג העבראב ןיחבהל רשפא הז ךילהתב
ת יתליהקה תויניוולאקה לש התיילע ;תינידמה הרבחה הנבמ תא שדחמ בצעל תוינט
ת יטסיניוולאקה העונתה לש התכיפהו תינטירופה העונתב םיגלפה יוביר ;תלדבתמהו
ו מכ הנידמב ןוטלשה תא סופתל הצלאנ תויניוולאקהש עגרב .תינומה העונתל
י סופד וקתעוה ,הקירמאב ומכ השדח תינידמ הרבח תרגסמל לש ךפהיל וא ,הילגנאב
. תיתרבחה הנמאה תויהל הכפה תיתדה הנמאהו ינידמה הנבמה לא יתדה ןוגראה
, ןכ לע רתי .ןאכמ יתקוחת ןוטלש לשו ןאכמ תויאקילבופירה תודוסי ושבגתה הכותמ
ת ונויערה םתוא הצמיא רטשמהו הרבחה תויעב םע התודדומתהב תינטירופה תיליעה
ג פסנ ירצונה־יאוטסה עבטה .היכרצלו החורל ,הל ומיאתהש תיסאלקה תרוסמה לש
ה תנתשה וז תוחתפתה םע דחי םלוא .השודקו תשדחתמ הרבח לש ןוזחה ךותל שדחמ
ה עונתל תיניוולאקה העונתה לש התכיפה .הריחבה לש תיניוולאקה המגודה םג

ת וספורטופאה ןורקע תא ולטיב ,הנידמה םוחת םע היסנכה םוחת תפיפחו ,תינומה
ם תוכז תא םינומהה םיעבות תיתדה הייחתה תוטשפתה םע .םיברה לע םיטעמה לש
.תירצונה הקילבופירב םג םא יכ ,םתליהקב קר אל םיאלמ םיחרזאכ
ן ירוח־ינב ודלונ םדאה־ינב לכ יכ שיחכהל לכוי אל" ,ןוטלימ בתכ ,"תעד־רב םוש"
ת ונוטלשהו םיכלמה תוכמס יכ רורבו ליאוה .ומלצבו םיהולא תומדב וארבנש רחאמ
ן יידע ,ללכה תבוט תגשה םשלו םעה ידי־לע תונמאנב תרבעומו תלאשומ אלא הניא
."ויתויוכזב עוגפל אלב ונממ חקליהל הלכי אל וז תוכמסו ןוביר ראשנ םעה
ו ירחא ררג תיטנאטסטורפה תויתתיכהו םזיניוולאקה לש תוטשפתהה ךילהת םלוא
ת ויתליהקה תעונת .היסנכל הרבחה סחי לש הסיפתב תכל־יקיחרמ םייוניש
0מ81־683110מ3118מ1) ה ליהקו הליהק לכ לש הרומג הימונוטוא קר אל השרד (0

ה שיגדה איה .טרפה לש וגופצמלו יתדה יוטיבל רתי ־שפוח םג אלא םיימינפה הייחב
 .המגודה יקודקידב הלזליזו תירצונה םייחה־ךרדו ירצונה רסומה תובישח תא
" םייולת־יתלב" ידי־לע הילגנאב תגצוימה ,יוביר ךותמ תודחא לש השיג הרצונ
.ח״יה האמב תיללכ השיגכ הלבקתנ הקירמאב רשאו (1מ<16ס6מ^6ת18)

ה דיחא המגוד ,הדיחא הגהנה לע התע תתתשומ הניא תירצונה הרבחהש רחאמ

ת ודע ,תוליהק לש תישפח היצרדפנוק ןיעמ איה אלא הדיחא תינוגרא תרגסמו
ה רבחה הנבמ תאו הרבחב טרפה לש ומוקמ תא רידגהל ףוחד ךרוצ רצונ ,תותיכו
ת וליהקה לכל תויוכז־יוויש םירשפאמה םיינתלעות םיילנויצאר םיחנומב תינוליחה
־ ללכה הגמאה ןיב הנחבהה תשבגתמ ךכמ האצותכ .תפתושמה תינוליחה הרבחב
ל ש תיראטנולווה תופתושהו תינידמה תופתושה ןיב ,תיתדה הנמאהו תיתרבח
.הליהקה ינב
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 תיתדה העדותה םוחתל עבטה תויוכזו עבטה־קוח לש היפוסוליפה תרדוח וז הדוקנב
 הילגנאב הלח וז תוחתפתה .תדהו הרבחה תוהמ לע תילרביל היגולואידיא תרצויו

 .ה״יה האמב—תויטירבה תובשומבו תראופמה הכפהמה ירחא םזימרופנוק־ןונה יגוחב
 תויפיצה תא שילחתש אלב תיטסילנויצארה המגמה תא הקזיח תיאקירמאה הכפהמה
 הקילבופירה תמקהו הכפהמה ,תואמצעה־קבאמ וריבגה ,וניארש יפכ ,הברדא ;תויתדה
.הלעמל ונראיתש תיטנאטסטורפ תימואל העדות התוא ורציו תיתדה העדותה תא
 ב״הראב םקש יתרבחהו ינידמה רטשמלו תואמצעה יגשיהל הסחיתה וז העדות
 התנתה וז העדות ,ןכ לע רתי .תיאקירמאה הרבחה לש תיתדה החור תומשגתהכ
 הינומגהה תויכשמהב םייתרבחהו םייטילופה תודסומה לש םתחלצהו םמויק ךשמה תא

.הקירמא לע תיטנאטסטורפה
 האמה לש 30־ה תוגשל דע דנלגניא־וינ יגיהנמ בור ודגנתה ,תאז השיגל םאתהב
 תינידמ היסנכ םויק לע ונגה םה .היסנכהו הנידמה ןיב הרומג הדרפהל ט״יה
 התיה ירוביצ ןחלופ תנקתהל הקוחתש הנעטב םטסו׳צסמו ריישמה־וינ ,טקיטנוקב
 םייולת יחרזאה לשמימה םויקו רדס ,םעה לש ורשאו ליאוה" .הרבחה ייחל תינויח
ם יאשר" ,1780־ב סטסו׳צסמ לש הקוחתה הנעט ,"תוירסומבו הנומאב ,תודיסחב
 ונוניכל תונקת ןקתל ...תקקוחמה תושרה לש החוכ תא תופיל הזה תלוונומוקה ינב
 ןעמל תירוביצ תיטנאטסטורפ הארוה תקזחהלו (ק11ונ5¥0 110ע81ו1ס) ירוביצ ןחלופ לש

."תודיסחהו רסומה ,תדה
 הקילבופיר הלוכיש התיה היסנכה ןמ הנידמה תדרפה ינפמ הז דחפבש היומסה החנהה

ת בהא ,(7111118) ירוביצה בוטה תבהא ,הבוטה הדימה חורש הדימב קר םייקתהל
 תרוסמב תמייקה ,וז העד .היחרזא תא תונייפאמ תימינפה תעמשמה תלוכיו רדסה
 ולא תודימ .תירצונ תוחרזא לש תודימל תויטנאטסטורפה ידי־לע המגרות ,תיסאלקה
 יכ ןאכמ עבונ .וינימאמ לע םזיגיוולאקה ליטהש תעמשמהו םיהולא־תארי ירפ ןה
 ילב םייקתהל הקילבופיר לכות אל תורצנה תועצמאב יפואה תרשכהו הנומא אלל

 תוואתו תודמעמה ןיב קבאמה הבש תלצופמו תררופמ הרבחל תוריהמב רדרדיתש
 ליווקוט יכ ונא םיאצומ בושו .םיצירע־לשמימו היכראנא וללוח שוכרהו ןוטלשה
 תלעב איה תיתדה תמאה תלאש םא" :ונושל ךכו .וז הרוגש הפקשה תוריהבב אטבמ
 סחיב דחפ וא הוקת הרבחל ןיא .הרבחל עגונ הז רבד ןיא ,טרפל הנוילע תובישח
 לש םידחוימה תונורקעה ירה הנומאב חרזאה קיזחיש ןמז לכו ,אבה םלועה ייחל
 ,הכרד יפ־לע םיהולא תא תדבוע תכ לכ םג םא יכ ."הרבחה לש הניינעמ םניא תדה
 הסיפתה יפל ."םיהולא םשב ירסומ קוח ותואל תופיטמ ןלוכ"—ליווקוט לש ונושלכ
 תחפטמ איה :הקילבופירה םויקב תיזכרמ היצקנופ תדה תאלממ תיטנאטסטורפה
 ךכבו ,טרפה לש ויתוקושת תא תנסרמ ,תוינופצמ לשו תישיא תוירחא לש רסומ
.הרבחהו הנידמה תודסומל תוביצי הקינעמ איה
 םע ךא ,הרבחה לשמימב יעצמא־יתלב קלח תחקול הניא" ,ליווקוט בתוכ ,"תדה"
 הניא םא םג יכ ,םייטילופה תודסומה ןיב תובישחב הנושאר בשחיהל הילע תאז
."הליבשב עקרקה תא הרישכמ יהירה תוריחל הקושת םיבשותה בלב תעטונ
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 תוגיהנמה לש תיללכה הפקשהה תא ,ונרעה רבכש יפכ ,ליווקוט ףקשמ הלא םירבדב

ל יווקוט לש ויתועד תורוקמ תא וגא םיריכמ .19־ה האמב דנלגניא־וינ לש תינחורה
ר יבסה ,א0ז11ו 1£מ0ז1ס3ת מ6ע16ג¥־ה ךרועו ןוירוטסיהה ,סקראפס דרנ .וינמוימ
ה תיה אל הכפהמה יכ ונא םידמל ,תובשומה תודלותב קמעתנש לככ" יכ ליווקוטל
ה נה ונאב ...ץראה לש הבושיי תישאר םע הלחה אלא רפסמ־םינש לש האצות
ה פיחדו חוכ הנתנ וז ןיעמ אצומ־תדוקנ ...םייתד םיטסאיזותנאכו םיאקילבופירכ
ו יתוחישב שיגדה יירג רוטאנסה םג ."םלוכמ רתוי םינייטצמ ונא וב תלוונומוקה חורל
ת רוסמה ידי־לע וחפוט ירטנמלרפה גהונהו ימצעה־לשמימה חור יכ ליווקוט םע
."תינקילבופיר הרקיעב התיהש" תד ידי־לעו תילגנאה
ל ש םייתדה םישרשה לע תויטנאטסטורפה תועונתה לכ ןיב םכסה היה םא ,םלוא
ו גלפנ ירה ,תיטנאטסטורפה חורה םויקב הקילבופירה תולת לעו יאקירמאה רטשמה
 היטרקומד תארקל תיאקירמאה הרבחה לש התוחתפתהל סחיב הנחמה ךותב תועדה
י דמעמה סיסבל הליבקה וז הלאשב תויסנכה תדמעש רמול רשפא ללכ־ךרדב .תינויווש
ם ימרזהו םיטסידותימה ,םיטסיטפאבה ,תולודגה תותיכה וכייתשה םהילאש םימרזה לש
- ידומע ויה ,םיריעזה םייאלקחה םיבשיתמה ברקב ברעמב וטשפתהש ,םיטסילגנוואה
־ וינב םייטסיניוולאקה םימרזה וגיצה םתמועל .תינוסרפ׳גה היטרקומדה לש ךוותה
ת גייתסמה תינרמש השיג ,םיטסילנויצאגירגנוקה ןה םינאירטיבסרפה ןה ,דנלגניא
.הל תניוע ףאו וז היטרקומדמ
י אקילבופיר רטשמב הלגדש תיגיווה תיטסילרדפה הגלפמה לש הרדשה־דומע ויה הלא
, הלכשהו שוכר לש תיליע לש הפיקת תוגיהנמ ,לבגומ טארוטקלא לע תתשומה
.םינומהה תעפשהב לשמימה לש תולתה־יא ברימבו

ת חשומה ויפא לע ,ןיוולאק לש תימיספה הפקשהב האצמ וז תינרמש היגולואידיא
ת גהנהב הז טועימ לש ודיקפת לעו םירחבנה טועימ לע ותרותב ,יעבטה םדאה לש
ם ינומהה יפלכ התונדשחל תילנויצארו תישגר ,תיתד התכמסא ,הנידמהו היסנכה
 קחרומה ילרדפה לשמימבו תילרדפה היצוטיטסנוקב התאר איה .היטרקומדה יפלכו

ה תרוסמל םאתהבו ,היטרקומדה לש התיילע ינפב םירת םינומהה לש הרישי העפשהמ
ן ורשכ ,שוכר לש תיליע ידיל הנידמה תגהנה תא ריבעהל השקיב תיטסיניוולאקה
ה כמתסהש היגולואידיאל ולא תושיג ומגרות תינוליחה הלכשהה תעפשהב .הלכשהו
. ויעינמו םדאה עבט לש יגולוכיספ חותינ לעו תושונאה לש ירוטסיהה ןויסנה לע
ת יטסימיטפואה הפקשהל סחיב םמדא ןו׳ג לש הדמעה .דתיה וז הניחבמ תיסופיט
ם דאה לש םייטננימודה םיפחדה ויה םמדא יבגל .תיטרקומדה ותסיפתו ןוסרפ׳ג לש
ט ושפה רופיסה" ,וירבדל ,ויה תושונאה תודלותו ,תוגרדנגו תוריהי ,תואנק ,תונתפאש
ש וכרבו המצעב ,ןורשכב ןויווש־יא ."הלא םיפחד לש םהיתועפשהו םהיתולועפ לש
ש ארמ ןולשכל ןודנ הז הנבמ תונשל ןויסנ לכ .םדאה עבט לש דוסיה־תדבוע אוה
ם לצנל םא יכ םתונשל הסני אל ןוכנ לשמימ .םיצירע־לשמימו היכראנא םרוגו
ה נומאהש .דתיה ןאכמ העבנש הנקסמה .טרפה תוריחלו הרבחה לש תוביציה םויקל
לע הססבתהש היטרקומדה יכו תנכוסמ הילשא .דתיה םדאה לש תוירסומבו ןויוושב
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ם לועל היטרקומדה ,רוכז" :םמדא בתכ רלייט ןו׳גל .ןולשכל שארמ הנודנ הלא תוחנה

ת א תחצור הפוסו ,המצע תא תעגימ ,המצע תא תזבזבמ איה ,םימי הכיראמ הניא
ל ע םהיתוחנה תא וססיב ,תושונאה ייח ירפוקמ ,םיינרדומה הרבחה ינקתמ" ."המצע
."שדחמ םוקיה תא תונבל וצר םה ...הילשא
ר חואמה םזיניוולאקה קינעהש הברה הכרעהב תוארל ידמ ינטשפ רבסה הז היהי

־ יוולאקה רולקלופהש ןוכנ םנמא .םתס ידמעמ יוטיב שוכרה ילעבלו תירמחה החלצהל
ה שיגה םלוא ,םיהולא־תאריו תירמח החלצה ןיב הטושפ האוושמ ןיעמ רצי יטסינ

ה סיפתה ןיב .םדאה עבטו םוקיה יפלכ תיללכה ותשיגמ העבנ תירמחה החלצהל תיבויחה
, הרבחה לשו עבטה לש תיטסינאכימה םלועה־תנומתל םזיניוולאקה לש תימיספה
, הניכשה ויז ונממ רסש ,דסח אלל עבטב :תינויער ףאו תיגולוכיספ המאתה .דתיה
ם ייקמ םיהולא המ .תינכימו תינשמ תויקוח תועצמאב ויתורטמ תא םיהולא גישמ
ם ייקמ אוה ךכ םירויע םיינכימ תוחוכ לש תיתקוח תכרעמ תנקתה ידי־לע םוקיה תא
.םדאה לש םייכונאה םירציהו םיפחדה לוצינ ידי ־לע הרבחה תא
( ג13מ<16¥1116) ליוודנמ לש לשמהו ,וז הסיפת תאטבמה תימס םדא לש "היומסה דיה"
ה סיפת יפל .החנה התואמ ואצי ,סת18 ¥106 ¥316 סט¥111116 110>1 יכ ,הרובדה לע
ה ימונוקיאב תכפוה תונתוואתו תויכונא לע תתתשומה שוכרלו רשועל הקושתה ,וז

, תוצירחל םדאה תא הפוכ שוכרה תוואת .םדאה ךוניח לש רישכמ הרבחה לש
ת א רישכמ שוכרל־ןוצרה ךכיפל ;תוגונעתמ תורזניהו תועינצ ,תימצע־תעמשמ
ח יטבהל ותוצרב יכ .םיהולא־תאריל ורישכמ אוה וז ךרדבו ,תימצע־תעמשמל םדאה
ה רבחל תוביצי םיקינעמה תוחוכה תא ךירעהל שוכרה־לעב ליחתי יתרבח רדס
ה מגוד .םיהולא־תאריבו תדבש הכרבה תא תוארל וליחתי ןאכמו ,םדאה תא םינסרמו
ם יגיהנמה ילודגמ דחא לש ורפסב תנתינ תוישונאה תוואתה תכרעמב "היומסה די״ל
ת ועסמ ,ולש תועסמה־רפסב .ט״יה האמה תליחתב ,טייווד יתומיט ,םיינטירופה
־ יבושייב שוכרה לש תתברתמה העפשהה תא טייווד םיגדמ ,קרוי־וינו דנלגניא־וינכ
ם יעמשוממ םיחרזא תויהל וכפה םידוונהו םיררוסה ברעמה־ינב .םישדחה רעסה
ת ובר תוניחבמ תיארנ שוכרה תבהא״ש ינפמ ,שוכר־ילעב וכפהש עגרב םיצורחו

ק וחה ףקותב עגר לכב יולת שוכרה ןוחטב יכ ...אירב רסומ םויקל םדקומ יאנת
א וה ןאכמ .ןוטלש לש םיגייסל ,קוח אללו ץורפ ורוקמב אוהש ,םדאה תא ליגרמו
ה פוכו ותארקל רותחל ותצלאמ תונתפאשה .בוט םש ול שוכרל ותלכיב יכ םג האור
ן ימזהלו היסנכ תונבל םישקבמ וינכש ...תוניגה תוכילהו תוחכיפ ,תועינצ־ייח וילע
ם ורתל ותעינמ ותחפשמ לש התשגרהו המשבו בוטה ומשב תובשחתה ;תד־ןהוכ
."יתד םדא ,ףוסבל ,ילוא ךופהלו ,םיהולאה־תדובעב קלח תחקל ,ולא תורטמל
ת צרעה ,תויאקילבופירה תודימה ,תדה ןיב הנימב־תדחוימ הגיזמ הרצונ וז הרוצב
.תיאקירמאה תימואלה העדותהו ,ילכלכה גשיההו שוכרה
ם ע תויטסילגנוואה תועונתהו תותיכה והדזה תויטסיניוולאקה תועונתה תמועל

.תיטרקומדה העונתה
ימ לכ" :ןושלה וזב דיעה ,(פעס^ז^סת) ןוזנוארב ,ברעמה לש יטסידותימה ףיטמה
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 :הנווכה] ינקילבופיר תויהל ךפה הלא םינמזב םיטסידותימל ףרטצהו הבושתב רזחש
 יצולחל ונתנ יברעמה ר^סה יפיטמ ."ןכ ינפל רבכ הזכ היה אל םא [ינוסרפ׳ג טרקומד
 שדחמ ודלונ יכו םתוא ןנח םיהולא יכ ,םלרוגל םינודא םה יכ העדותה תא ברעמה
 ,ברעמב השדחה תיטרקומדה תובשיתהה תא המאת וז השוחת .השודקו תוריח ייחל
 ־ותימה ,םיטסיטפאבה .םארוב ינפל םדאה־ינב לכ לש ןויוושה תא ושיגדה ןהיתש יכ
^46־ ה ,םיטסיד  שדחמ־םידלוגכ .הליהקב םדמעמל הלבקה היטרקומדב ואר ?1.181113 
 .הרבחב תויוכז־יווש םיחרזא ךפהילו םמצעב לושמל חוכה םהב רצונ ,השודקה ייחל
 תינוסרפ׳גה היגולואידיאה ןיבו םזילגנוואה לש תינחורה הרושבה ןיב המאתהה
 םיאתה יתרבחהו ינידמה ןויוושה ןויער .ולא תועונת יתש ןיב חירבה תא הריבסמ
 .הבושתב בושל תילסרבינואה תלוכיהו םינימאמה לכ ןויווש לש יטסילגנוואה ןורקעל
 תויוכז לש ןויערהו ,תירטנולווה היסנכה גשומ תא םילשה תישפחה הרבחה ןויער
 םיהולא יניעב המשנ לכ לש יפוסניאה ךרעה לש תיתדה הרושבה לע תתשוה םדאה
.וארובל םדאה ןיב סחיהו

 םימרזה לש תירפסמה האיפקה תמועל ,תירבה תוצראב םזילגנוואה לש םוצעה לודיגה
 דבלב וז אל היטרקומדה ב״הרא לש תואיצמב יכ חיכוה ,םינשיה םייטסיניוולאקה
 תוהדזה לש םיסב תושעיהל םג התיה הדיתע אלא הידגנתמ לכ לע ןוחצנל הדעונש
ומדל הנתנ תיטסילגנוואה תורצנל םדאה־תויוכז לש היפוסוליפה תמאתה ;תימואל

.תורחא תוצראב תורסח ויהש תוביציו תוישרש םג ךכ ךותבו ,הפונת היטרק
 וז ןיבל וז תימואל הסיפת ןיב סחיה המ :איה ונינפל התע תררועתמה הלאשה
 תיטנאטסטורפה הסיפתה הסחיתה דציכו םזילנויצארהו הלכשהה תעפשהב הבצועש
 תמאתה ףא לע ?השעמל תיאקירמאה הרבחה לש התוחתפתה לא תוימואלה לש
.ולא תוסיפת יתש ןיב חתימהו דוגינה םיטלוב ,םינכתה
 תויוכז לש םיילסרבינוא תונורקע לע תתתשומ תוימואלה התיה ,תחא הסיפת יפ־לע
 ,המואה .לשממה לש יגוצייה יפואהו תיתרבחה הנמאה ןויער לע ,חרזאהו עבטה
 לכ לע ולח המואב תורבחה וא תיטילופה תוחרזאה תויוכזו ,ופפח הרבחהו הנידמה
 תרדגה .תחאכ המואהו הנידמה תא הרידגהש הנמאב קלח תחקל ןוכנ היהש םדא
 .רדגומ ביטקלוק לש קלחכ טרפל אלו םדאכ טרפל הסחיתה המואה לא תוכייתשהה
 דוחיי .תירוטסיה וא תימואל תוכייתשה ,תד ,אצומל סחיב גייס לכ הללכ אל איה
 הפקתש תיתרבחהו תיטילופה ,םיכרעהו תואידיאה תכרעמ ידי־לע רצונ המואה
.ישונא־ללכ היה
 ־תכרעמל הסחיתהו תיביזולקסקא המואה לש תיתדה היצטרפרטניאה התיה ,התמועל
 .דבלב תוירצונה תויסנכה ירבח קר שארמ הללכש תרדגומ תירוטסיה םיכרעו ־םיגשומ
 םא יכ םדאכ טרפל אל הסחיתהו תוכייתשה לש םיאנת ידי ־לע התנתוה תוחרזאה
.רדגומ ירוטסיה ביטקלוק לש רבחכ
 תדה יסופד תא רושקל התטנ וז תימואל תיתד העדות יכ ונא םידע ,ןכ לע רתי
 םימרזה יכ .תיאקירמא־ולגנאה תרוסמל ,תמיוסמ תיתוברת תימואל תוכייתשהל
יתליהקה יגטירופה םזיניוולאקה ויה ב״הרא לש תוילאטנמה תא ובציעש םייתדה
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 יטילופה ןויסנה תעפשהו ינוליחה רסומה תשגדה ואיבה םהינשבו תילגנאה תויתתיכהו
 ,תיתוברת תוכייתשה יסופדל תיתדה תוכייתשהה יסופד תא רושקל המגמל ירוטסיההו

.תירוטסיהו תינתא
 ייוטיב לכ תא תללוכה תינוגרא תרגסמ רוציל תכה לשו םזיניוולאקה לש םתמגמ
 ולביק םייתוברתו םייתרבח תרוסמו םילגרהש ךכ ידיל האיבהו ןימאמה לש םייחה
 ־תוכלמ .וז תינוליח תכרעמל םייבויח וארנ תדה יסופדש ןמזב־וב תיתד היצמיטיגל
 תוליהקה ייחבו תילגנא תרוסמב האצומש םייח־ךרד םע ךכ ךותמ התהוז םיימשה
 ,ר׳ציב ןמייל בתכ ,"היסנכה תואג לש תופוקתה לכ" .תילאינולוקה הקירמא לש
 יאנתב ורזענ" ,ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמב םיטסיניוולאקה םיפיטמה לודג
 תוטשפתהל האובנ 8 ,וס והיעשי ירבדב האור ינאו ...םלועה לש רטשמהו הרבחה
 לש יפוסה ןוחצנה תא המידקמה תיתדהו תינוליחה תוריחה לש תיללכהו הריהמה
 קיפסמ ןויסנ הקירמאב קר רבצנ ,ר׳ציב לש וירבד יפ־לע ."ולוכ םלועב תורצנה
 הכ תוביסמב ונתא תוותשהל הלוכיש תומדא־ילע המוא ןיא" .םיישפח תודסומ לש
 תורצנה תצפהל םיירסומו םייפסכ ,םייזיפ םיצמאמ לש תגיוסמ־יתלב הלעפהל תויבויח
."םלועב
 לש םייחה־ךרד תא םג םא יכ ותנומא תא ץיפהל קר אל שקיב ינטירופה רנויסימה
 הריבסמ וז השיג .וזב וז תויולת ול וארנ ןהיתש יכ ,תיאקירמא־ולגנאה תוינטירופה
 תא ,תחא־הנועבו־תעב וא ,ךכ־רחאו ,ברעמה תא "תברתל" יכוניחה ץמאמה תא
 אל הרדגוה ,ילותאקה ןויסימה תמועל ,תיטנאטסטורפה תירנויסימה הלועפה .םלועה
 ,"שרדנה רבדה" .הרבח יסופדו הדובע ,םייח גהונ לש םיגשומב םא יכ המגוד יחנומב
 תועצמאב הזו—תירסומ תוברתו ילסרבינוא ךוניח אוה" ,ברעמה יבגל ר׳ציב ןעט
 תויסנכ ,םינהוכו םירומל שרדמ־יתב ,םי׳גלוק ,רפס־יתב :וז הרטמ םימאותה תודסומ
 הליהקה וא השדחה־הילגנא לש םייחה־יסופדב התהוזש ,םיימשה־תוכלמ ."םינהוכו

 יגולוטכסא ימסוק ערואמ ידי־לע הקווד אל הגשהל הנתינ ,םורדב תיטסיטפאבה
 םייח־רטשמ ,תירסומ תורגב ,ימצע־לשמימ תועצמאבו תינתוחתפתה ךרדב םא יכ

.םייטנאטסטורפה םייחב השודקה ךרדבו ,עמשוממו ןסורמ
 הל הצמיא תיטנאטסטורפה תוימואלה יכ הנימב־תדחוימה העפותה תרבתסמ ןאכמ
 שוביכה תוכז לע הנגה איה .תיווסומ וא היולג הרוצב תינעזג ףאו תינתא הסיפת
 "עזג״ה קר יכ הנעטב םלועב טולשל יולגה הדועיי לע ,הקירמא לש תוטשפתההו

 חיטבת וייח־ךרד קרו ,הרוהטה תורצנה תא ץיפהלו חפטל לגוסמ יאקירמא־ולגנאה

.םייחהו תודימה רהוט תא
 ,ט״יה האמב תיטנאטסטורפה הבשחמה ישדחממ ,(מסז&ס© 81181111611) לנשב סארוה
 םדקתהש םע לכ" :ןושלה וזב (1847) ״111111116? 01111811311״ ורפסב הז ןויער אטיב
 הלא רשאכ ומויקב ךישמהלו ונממ םיתוחנה לע טלתשהל דעוימ תיגולויזיפ הניחבמ
 אללו היהשה אלל ותוללובתה אלא תוחנ עזג ליצי אל רבד םוש .ומלענ םינורחאה
 רתוי םיחבושמ םדא־ינב םלועה תא אלמל ןנכתמ םיהולאש ןכתיי אל יכו ...תודגנתה
רשא תכלוהו־תרבוג המצע םיירצונה םימעב שי יכ יבלב קפס ןיא ז רתוי םייליצאו
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 אולמ לע אב הז ינויער סופד ."דעל [םיתוחנה םימעה תא] םתוא רובקתו הסכת
 ,תיטסיניווראדה הבשחמה תעפשהב רשאכ ,םיחרזאה־תמחלמ ירחא קר ויוטיב

 הבשחמה ןיב הזיתניס ןיעמ הרצונ ,תימורדה תינעזגה הירואיתה תוטשפתה תובקעבו
.תיגולויבה עזגה־תרות ןיבו תימואלה התסיפתו תיטנאטסטורפה

 הפקיה תא רתוי דוע םצמיצ ירוטסיהה־ינתאה סופדהו יתדה סופדה ןיב הז רושיק
 לש תופוקתב תאטבתמ וז המגמ .תיאקירמאה תוימואלהו תוחרזאה תלוחת לש
 וא ,יאקירמא־ולגגא אצוממ םניאש םיטועימה ,םירזה דגנ תינשנו־תרזוח תונדשח
 לולשל םינושה תונויסנה ןאכמ .תויטנאטסטורפה תויסנכה תחאל םיכייתשמ םניא
 תוספורטופא םהילע ליטהל וא ,ט״יה האמב םידוהימו םילותאקמ תוחרזאה תא
 תא םהינפל לוענל וא ,תיאקירמאה םייחה־ךרדל םכנחל ,קוחה תועצמאב תירסומ
.ונלש האמב הרקש יפכ ,הקירמא ירעש
 ,תורוסמה ,םייחה־גהונב ,תינתא הניחבמ ינגומוה יאקירמאה בושייה ראשנש ןמז לכ
 ויתופקשה ןיב רושיקה תמצע האולמב העלגתנ אל ,הרבחה יסופדו תופקשהה
 ,תיתיישעתה הכפהמה םלוא .תינתאה־תיטנאטסטורפה תימואלה ותסיפתל תויטרקומדה
 ,תושיגרה .חתימה תא ופירחה תולשחנ תוצראמ תוריגהה לובמו רויעה ךילהת
 תודוסיה תא וקזיח תימואלה ותוהז ןדבא ינפמ קיתווה בושייה לש םידחפהו תוששחה
 יבשות ,םירגהמה ינומה לש תולגתסהה תרוצ .תימואלה ותעדותב םייטסירלוקיטרפה
 היטרקומדהש הזיתה תא ורשיא ומכ תיאקירמאה הרבחה לש םייחה־יאנתל ,ךרכה
 תרוסמה תעפשהב הנראשית התוגיהגמו התוברת םא קר םייקתהל לכות תיאקירמאה
 (מ311¥181מ) תיטסיביטיינה העונתה לושחנ ןאכמ .תיאקירמא־ולגנאה תיטנאטסטורפה
.תיחכונה האמה לש ןושארה שילשבו הרבעש האמה יהלשב תונושה היתורוצל
 ,תיאקירמאה הרבחה לע תיטנאטסטורפה תוימואלה לש העפשהה תמצע לכ םע ךא
 התיה אל םלועמ וז המגמ יכ ,םירשעה האמב דוחייב ,וז ץרא לש הירוטסיהה החיכומ
 יקלחו גלפמ םרוג הראשנ אלא תחא העדותב ינגורטהה בושיה לכ תא דחאל תלגוסמ
 לש םיילסרבינואה תונורקעהש ןמזב־וב .הקירמא לש תינגורטהה הרבחב דבלב
 ,וז תיטסילארולפו תימאניד היטרקומד לש םייוואמה לכ תא אטבל ופיסוה הלכשהה
 םייאלקחה םירוזאב רתויו רתוי תיטנאטסטורפה תוילאטנמה תעפשה המצמטצה
 םע ,ב״הרא לש שועיתהו רויעה םע .ברעמבו םורדב ןשיה בושייה לש םיירפכהו

 תרושב תראשנ ,וזה תיטנאטסטורפה תרוסמל הרזה היסולכואה לש םוצעה לודיגה
.הקירמא לש ימואלה ןוזחה תיאקירמאה הכפהמה
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