
יולגה דועייה :ויפליג םאיליו
 התוטשפתהל םיפיטמה ישארמ הרבעש האמה עצמאב היה ,ירוסימ־שיא ,ןיפליג םאיליו

 לש ותומדקתה התיה הדיתע ,ותפקשה יפל .ברעמה יספא דע תירבה־תוצרא לש
 חיטבהל םג אלא המואה לש "יולגה דועייה" תא םישגהל קר אל יאקירמאה ץולחה
 ןוניכל סנכב ףתתשה ןיפליג .םלועה תומוא ברקב הרוכב לש דמעמ תירבה־תוצראל
 ןוטנב ןוגכ תוטשפתה־ירחוש םיאנידמ לש םצעוי השענ ,ןוגירוא תנידמל הלשממ
 לשומה דרשמל ותוא הנימ ןלוקניל .וקיסקמ־תמחלמב ןרס־ברכ תרישו ,קלופו

 ,םאונו רפוסכ ,חתיפ 1860 דע 40־ה תונש עצמאמ .ודארולוק לש הירוטירטב ןושארה
 העונתב לגדה־יאשונ םה םייאקירמאה םיאלקחה־םיצולחהו םילייחהש הסריגה תא
.ירוטסיהה הדועיי תא םישגהל תירבה־תוצרא הדיתע החוכבש תשביה בחורל

 ותוחתפתה המצמטצה ןכל־םדוקש ...יאקירמאה םעה לש הירוטסיהה תא םיריכמ לכה
 תומדקתה־תדוקנל עיגהש דע יטנלטאה סוניקואל ךיישה ונלש תשביה ןמ קלח ימוחתב
 תא ףיקהל תוטשפתמ ,הברעמ תוצרוסו תופטושה ,ונלש חוכה־תומוצעת הנממש
...היסא םע םייתודידיו םירשי םיסחי ןנוכלו טקשה סוניקואה תולילג

 עבראו תונידמ ששו ־םירשע ומקוה החוכמש ,תומדקתהה המכתסה 1840 ...דע
 לימ השימחו ־םירשע קמועבש העוצר לש העובק תיתנש תפסותב ...תוירוטירט
 ־חטש לש הז שוביכ .וקיסקמ־ץרפמ דע הדנקמ ב״הרא לש יברעמה הצקה ךרואל
 להנתמ ,וניתורעי יצע לש תויתנשה תועבטה ומכ ץוח־יפלכ רבטצמה ,יארפ ץרא
 סוניקואה לא רתוחו ףיסומ אוה הז עגרב .םורממ הריזג לש שדוקה־תרדה לכב
 ־םוי־רבדו ,תוגופה ילב הא1ג ,םדא־יגב לש ןופטשכ ,זועו תוליעפ הנשמב טקשה
, שיא 500,000 תוחפל הנומה ,הז םוצע הנחמ ...המידק ותפדוה םיהולאה די ומויב
 עגרל עגרמ .אילפהל־ןגרואמ יאבצ חוכ לש תעמשמל תייצמו תועונתב ןייטצמ
 ריע ,הפנ ,רפכ לכמ ,תוליהק םירקמ המכבו ,תוחפשמ ,םידיחי וילא םיסייגתמ

...תורחא תומוא ינב םירגהמו ,דוחיאב הנידמו
 שובכל תחא הדוקנב דקוש הז ץורח ןומה היה וקיסקמ םע הנורחאה המחלמל םדוק
 הדוקנב—םידדונ םיינאידניא םיטבש ידי־לע ונופש תומדאו הדירולפ יאה־יצח תא
 .ןיסנוקסיוו הבויא תא עולבל—רוירפוס־ םגא לש תשוחנה לבח לא עיגהל דקש תרחא
 החפוס ךכ ;הינרופילאקו ןוגירוא תא שובכל השאונ הוקנו האצי המצע וז הדוקנמ
 וקיסקמב רייסל ואצי םילגרמ תוגולפו ,םינאידניאה ץרא לש היפגא וכעמנ ,סאסקט
 תא ףחודה ןסורי־לב ירותסמ ףחד ותואל תויצ ךותמ ,ךכ ךותב .הנשיהו השדחה
 ינפב םעפ־יא בציתהש רתויב חושקה עזגה ןמ םישנא רבח אצי ,התרטמ לא ונתמוא
 ןכא םהו ,טקשה םוגיקואה ףוח לא ךרדל ,רופסמ־םיברו םינוש תונכסו םירוסחמ
 ,ןתמגודכ ןיאש תואלתו תונכס לומ לא םירעתסמ םהש םע ,םתילכת דע ועיגה
אופא ףטוש ץראה ינפ־לע .םלועה האר אל ןיידע םתומכש החלצהבו בל־ץמואב
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ר בה־תויחו םיארפה ,המדאה תא םעורה ועסמב עלוב אוהשכ ,היסולכוא לש הז לושחנ
ח וכה דרי יטנלטאה ףוחה ימורמב .םיה־ףוח לא חיגמו םירהב ליפעמ ,ןומישיה לש
א וה םינתיוולה־ידייצ יצ .רצויה ונואגל ןוזמ אצמ סוניקואה־תגדבו ,תוינאב יצולחה
ה דמתהב ורתה ,םיבו השביב ,הלאה תוחוכה יגש .םיצולחה אבצ לש ימיה חוכה
, הינרופילאקו ןוגירוא ילמנב םישגפנו םיבש םה התע .טקשה סוניקואה ןופצ לא עיגהל
ה תויל רשא וזכ הומכש תירחסמ הלודג טקשה סוניקואה ינפ־לע וללוחי טעמ דועו
.יטנלטאה סוניקואה ינפ־לע םתוא
־ תורצו הזיזפ תודגנתה תואצות ןה יכ ,המדיקה תא תוצירממ תוימואל תומחלמ
ם ירייסמו םיאצוי־םיצרופ ,ר?סה תואבצל םיסנכנה ,םיריעצה םיצולחה זא־וא ...ןיע
ו פלחו םינאגילאה־ירה דרומב םינטק תוסייג וטשפ הכפהמה ימיב .עורפה ןומישיב
ת ושדחה תוצראב ורייס םה .ברעמה־ןופצ לש הירוטירטהו יסגמ ,יקאטנק ינפ־לע
ם ייתנש וא הנש רחאל םיסיוגמו ,םתואירבב םינתיא ,ףוג־ינוסח .ןהמ ולעפתהו ולאה
ם היגחמ ועקת םהב םירחבנה תומוקמה תא שובכל הלאה םילייחה ורזח ,םולש לש
ת א וקחד םיסולכוא־תובר תונידמו ,םולשה־יבושיי ומק המחלמה־יעסממ .רבעב
י וניליאו ןגישימ ךותל ורדח תוסייג .המחלמ דוע האב רוד דוע םוקב .ןומישיה ילגר
, הברה תומוקמב הצחנש ,לודגה יפיסיסימ־רהנ .יפיסיסימה־ץרא יבחרבו ,תיליעה
ת ונידמ שמח .בוהצה ופטשב השרחש רוטיקה־תניפס העיפוהו ,םוסחמ היה אל בוש
!יברעמה ודצ תא התע םיראפמ םדא ינוילימ השולשו ,תוירוטירט שמח ,תולודג
ל ש חרקה תומוח לע וליפעה םכיתוסיג .המחלמ דוע האבו רוד דוע אב בוש התעו

, םיבורמה םהיסכורו םהיתוגספ יכובמב ואבחנ המ־ןמז .םידנאה יררהו "םאה־רה"
, יאבצ םי־ליח .טקשה סוניקואה לש ותלכת ףוח לא תובר תודוקנב וחיגה רחאו

ט ישומו םהמע תחא־הנועבו־תעב ףוחל עיגמ ,םילודגה םיסוניקואב בבוס־רבועה
, ולש היפרגואיגה תמגדומ ךכ ,המחלמ תומיב ןומישיב םירייסמ ךכ .רזע םהל
ם הל ובישהו ,תיבב עגר וחנש רחאל ,םיריעצה םכילייח .תעמשמ םידמול הישבוכו
ם כל תתל וחיגה־ואצי בוש ,המדאה־תדובע לש קשנה־ילכו םיחרזאה־רז תא
י נפל .שדחמ הלגתנש סוניקואה לע םיפוח־תונידמ תדוגאו רחסמל תולודג תוביתנ

ו רדחוהש םימודק ־םיטפשמ רחא ללוש הכלהש ,המואה הרבס דבלב םינש עברא
י כו םדא בושייל הנחלצת אל תולודגה ברעמה־תוברע יכ ,ללכה תובלב המרעב
, םילייח 100,000—[וקיסקמ םע] המחלמה האב .גשומ־יתלב אוה שדחה םוניקואה
ה יורכ ןזוא לכ לע ונית םבושבו ,םוקמ לכל ורדח ,ץצוח ואצי ,םיחרזא הזה רפסמכו
ת ונידמה ואב רבכ ןאכמ .ואר רשא תוצראהו םימילקאה לש תואלפנה יחבש תא
ת מעפמה תומדקתהה לש תשדוחמה תויחהו ,הזה ינשה םיה־ףוח ,ולאה תושדחה
ה פוריאמ ףטושה םרזה םעפ־יא לדח יכה ? הפרת וא וז לדחת םאה .ללכה בלב התע
ו א םינאגילאה־ירהב םידרויה םיביתנה תא בשעה החמ םאה ? סובמולוק ימי זאמ

ז יפיסיסימה תא םיצוחה
( 1858) וישכע איה היסולכואה ...יפיסיסימה־ןגא אוה הקירמאב רתויב אלפנה וקה...

תק1ספ אלמית רשאכ ןכל ...תלבגומ־יתלב איה הטילקה־תלוכי .ןוילימ רשע־םינש
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ה ציצחה לדחת ,רכות הבריקה ,ישונאה ןימה לש ורוביח םלשוי הקירמא־ןופצ לש וז
 הנצבקתת רתויב תוקוחרה תומואה ,הוושמה־וק לש םוח־יטהלו םיסוניקוא לש
...םייעצמא־יתלב םיסחי לש החונו תילסרבינוא תחא תכרעמב הנגזמתתו

ה רעק םיימשה יניעל הקירמא־ןופצ לש המינפ גיצמ [היסאו הפוריא תושביל] דוגינב
, תושביה רתי לכ ךכ .היתופש ךות לא אבה לכ תא הינומרהל גזמלו טולקל ,תבחרנ

ת ורודה לכב .ביבס רוזיפב יזכרמ דוקדקמ לכה הציפמ ,תכפוהמ הרעק ןיעל תוגיצמה
. ולאה תוכתוחה תויפרגואיגה תודבועה רחא תויורסיקו תוינידמ תורבח ואלימ
ב חרתתש אופא הילע הריזג הקירמא־ןופצ לש תיטרקומדה תיאקילבופירה תורסיקה
ר בד לש ופוסבו ,הירבע ינשמ םיסוניקואה לע שולחתש ;תשביל המצע םיאתתו
ל כ ךותב ןכ־יפ־לע־ףאו ,קפסב םייולת הברה םירבד .םהל רבעמש תושביה לע
ל ש ודוגינ ,היפרגואיגב .תיחצנ תמא לש וז הדימב ןיחבהל רשפא דיתעה תוכופהת
־ דע רובצת ונלש הקירמא־ןופצ .וכופיה היהנ םג ףא וננה ,הרבחב ;ןשיה םלועה
ה הז ,קלחנ־יתלבו דחא םע :ולוכ םלועה ראש לש וזל הוותשתש היסולכוא הרהמ
; תד התוא לע ,היצזיליביצ התוא לע רמוש ;הפיחדבו םיגהנמב ,ןושלב ,תוכילהב
...תוינידמ תויוריח ןתוא לעבו ,תועד ןתואב רודח
־ לשמימו תוצירח לש םחוכמ תרצונה תורסיקה ,דיתעב ומכ ,התע םוקב אופא ואר
ן זרגה ,הקשנ־ילכ—ןומישיה ךותמ הבוצח ,האמה תיצחמ לש תוחתפתה ירפ .ימצע
ו ארו ואצ .םיוושו םיישפח םיחרזא ,הילייח ;ץרמהו למעה ,היסיסכט ;השרחמהו
ל יח הינומרהב עוני התארקל רשאו ,ונירשנ םידעוצ הילאש הרתסגה הרטמה תא
.תיחרזאה ןתולדג תא םילשהלו תונידמ האמ תעטל ונמעו וניתונידמ
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