
רגהמה תיווח :דנרל סקמ
 הריגהה ילושחנל תודוה ומצעו הקירמא לש הרשעו החוכ ורבג םינשב־תואמ
 תוצראו םייטירבה םייאה ןמ רתוי וא תוחפ וענ היתורוקמש ,הפוריאמ םילודגה
 הקירמא התנמ 1790־ב .תויבאלסה תוצראה לא ,ןוכיתה םיה תוצרא לא היבנידנקס
ז וחא 82 :םישוכ ןוילימ יעבר־תשולש ויה םכותמש ,שפנ ינוילימ העבראמ תוחפ
א ל ,1830 דע ,ךכ־רחאלש םינשה םיעבראב .םילגנא ויה הנבלה היסולכואה ללכמ
 ,"תיטנלטאה הדידנה" השחוה ט״יה האמל 30־ה תונשב .אובל םירגהמ ורהימ
 ףוסבלו ,םינמרג הכאלמ־ילעבו םיאלקח ןכ־ירחא ,םיריא םירכיא הליחת האיבהש
 הריגהה לש רתוי לודג לג אב 80־ה תונש תישארב .המדאל םיבער םיבנידנקס
 הפוריא לש הנופצמו הברעממ האב אל בושש לופכה ןבומב "השדח"—"השדח״ה
 דובעלו תולודגה םירעב בשיתהל רתוי ויה םיטונ םישנאהשו ,המורדמו החרזממ אלא
.המדאה לע רשאמ תשורחה־יתבבו תונדסבו תורכמב
 םישימחכ הפוריא תא ובזע 1914 דע 1800־מ .יתמארד רופיס םילעמ םירפסמ המכ
 ־האמב .תירבה־תוצראל ןוילימ השימחו־םישולשל בורק ואב םהמש ,שפנ ןוילימ
 ,תירבה־תוצראל םירגהמ ןוילימ םיעבראכ ורקע 1950 דע 1800־מ הנשה םישימחו

ם יזוחא 3 ,יאקירמאה רודכה־יצחב תורחא תוצראמ זוחא 11 ,הפוריאמ םהמ זוחא 85
1914—904 1 דחאה אישה־רושעב .לבת־יקלח ראשמ רתיהו ,תוינאיסא תוצראמ
.עברו ןויליממ הלעמל ואב 1907 אישה־תנשבו ,םינוילימ הרשע ואב
 קמטצנ "תויורשפאה וק״ו ,םלועה תא בערו המחלמ ,תוצירע ירופריפ ועזעיזש םע
 םירכסה תא וצרפו םדא ינוילימ ועפש ,שדחה םלועב דלהו־קזחתהו ןשיה םלועב
 תורבח ידי־לע החפוט איה .טעמכ ףוריט לש יפוא השבל ומכ הריגההו ,הקירמאב
 בכוכה לש תראפתהו הלודגה תא ראתלו םירגהמ סייגל םינכוס וחלשש ,תונפסה
 ךא .הלבותה ימד לש תדמתמה הדיריב העייתסנ איהו ;ברעמב ךרודה שדחה
 הליעפה תבאוש־ןבאכ הקירמא .הלא הצרמה־ימרוג ילב וליפא האב התיה הריגהה
.החטבהה יפוח לא םינוילימ ךושמל וב היה ידש יטונפיה חוכ
 ,היבנידנקס תוצראמ ,הינמרגמ ,דנלריאמ—ואבש םה םירכיאה ,רבד לש ורקיעב
 ןיאש הכאלמ־ילעב—םירעה ןמ םג ואב םיבר .םינקלבה ןמ ,ןילופו היסורמ ,הילטיאמ
 תא ואצמ אלש םיליכשמ ,םיינידמ םיטילפ ,םדמעממ וסרהנש םינוונח ,הדובע םהל
 .(שובכ זובב ןהל וארקש יסכ) "תויניטאל תווח" הקירמאב םיקהל ויה םידיתעו םכרד
 ־תוקלח .ןסנרפל הלכי אל המדאהו ,המדאה לע רבעשל ויח ואבש תוחפשמה בור ךא
 דע ,ךכ־לכ ויה תויתרוסמ ירפכה רוביצה לש ויתוחראו ךכ־לכ תונטק ויה עקרקה
 ליפשמ ןודא ויה תובוחה .תושדחה תויאלקחה תוטישה תא ליעפהל ולכי אלש
ךתמדא תקלחו ,ךייח ילושב םסרכל בערה לחהשכ .תרדוק היער—תוינעהו ,ינעבותו
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 ךרפכ לש םצמטצמה ומוחת יכ שוחל תוליחה ,לשונמ תאצמנ התאו הלקוע הנטקה
 לכ דוע ךל ןיאב ,תילקירלקהו תילדואיפה תרוסמה לטנ תחת .אושנמ ךילע דבכ
 רשאמ רתוי יעבט רבד היה םולכ ,ךידליל הב ףפונל החטבה אל ףא ךמצעל הוקת
 עונלו עונל םדא לוכי הבו המדא גישהל רשפא ןיידע הב ץרא לש יומידל ספתיהל
 םיראשנ םירישעה" 1 וינבל םירןמ־ילב תויורשפאו וחוכל םלוה רגתא אצמי רשא דע
 םה םיינעהו ינוניבה דמעמה ינב קר" ,ןכל־םדוק הברה רקווךק־הד בתכ ,"הפוריאב

."םיאצויש
 תועקתשהה ןיבו ןשיה תיבה ןמ הריקעה ןיב לבסו הנתמה לש רמ ןמז־קרפ היה דימת
 למנה־ירעב םיפיצרה ךרואל הניל־יתבב תועגי הליל־תורומשא ויה .שדחה תיבב
 .ףוס־ףוס הגילפה הינאהו רוסרס הזיא םע האיציה יניינע ורדוסש דע הפוריא לש
 ויה תובורק םיתעל ,ידמ םיבר םישנאל ורכמנ עצב־תוואת ךותמש ,הינאב תומוקמה
 טעמכ לדבה היה אל הכישחב .תודלוח־יצרוש ,ילוח־יעוגנ ,םיכלכולמ ,םיפופצ ,םירק
 ושענ םיערה םימהו תונוזמה טועימ תמחמ .םיכוראה םימיהו םיכוראה תולילה ןיב
 ,רגהמה אצמנ הינאה עיגהב .םיינלטק םיביוא "הינאה־תחדק״ו הירטנזידה ,הנידפצה
 דדומתהל היה לוכי אל תויתרוסמה תוירכיאה ויתולוגסבש םלועב יורש ,םהדנו ךובנ
 ילב ,אוהש רכש לכב ,אוהש גוס לכמ הדובע—דימ הדובע ול גישהל היה בייח .ומע
 םידיבעמל דעומ ףרט השענ ךכ ;ושפנ תא תויסל ידכ—םיאנתהו תועשה המ לדבה
 ריעב עקתשה םימעפל .הצוצק תיבירב םיוולמל ,וצרא־יאצוי םיאמרל ,םיינלצג
 םימעפל ;וצרא־ינב םע דחי וטיגב ףפוטצמ אוהשכ ,עיגה הילאש הנושארה הלודגה
 ול תונקל וא ,עקרק־תקלח לוטילו ץראה־םינפ לא וכרד תא תושעל ודי־לאל היה
 םירקמה ינשב .ולש ועזג ינב םירחאל ךומס ,ללכ־ךרד ,בוש—"ריכש שיא״כ ןויסנ
 ואוב ירחא םינש ךשמ :ןוהב ותויחמומו ותדובע תא רימהל הליחת היה ךירצ דחאכ
 ליחתהל לכוי ןעמל ,טעמכ םולכ־אל לע תויחל ,ץמקלו ךוסחל אופא היה ךירצ

.ריעז םז2כ וא יאלקח קשמב וא הדעסמב וא תונחב הכלהכ
 םידיתע הלאה םירגהמה ןמ םיבר ויה ,םהימי תירחא דע ילוא ,םינש לע םינש
 ורפסב בלה לא ךכ־לכ תעגונ הרוצב ןילדנה רקסוא ראיתש ומכ) ראשיהל
 אל ןיידעש וזמ םג ומכ ובזעש תוברתה ןמ םירכונמ-־םירכונמ םישנא (•םירוקעה
 עבקה־תוחרא .םמצעמ םירכונמ ףוסבלו ,וניבה אל התואשו שממ םינפ םהל הריאה
 ,תוביצי לש ךרד םושמ םהב היה ,םיזיגרמ ויהש המכ לכ ,ירפכה רוביצה לש םינשיה
 םישעורה םייאקירמאה םיכרכה לש םישדחה םהיתוחרא .ונממ שרדנ המ םדא עדי הב
 תוחוכל יובש ,אשומ תויהל ךפה רגהמה .םיכיבמ ויה לודגל םיצאה תווחה־ירפכו

 םירלודב וחוכ תא םש רימהלו םיברה־תושרל תאצל סונא ,םהילע הטילש ול ןיאש
.ותייחמל ול שורדה תא גישהל לכוי םהבש
 הנודנ תידוהיה תרוסמה לש וא םירכיאה תליהק לש תדכולמהו הקודהה החפשמה
יכ ףא ,הנקת אלל הגלפנ תופוכת ;השדחה הרבחה לש תולטלטבו םיחתמב דומעל

(תכרעמה) .וז תרבוחב ׳וגו 126 ׳מע ׳ר ♦
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ו כרצוהש הדבועה חוכמ וצמאו וקזח דוכילה ירשק יכ ואצמ דמעמ וקיזחהש ןתוא
ם יתעלש הדבועה התיה לכמ רתוי תיגארט .ירכנ םלוע לומ דחי בציתהל ןהינב
, תושדחה םיכרדל תולק־רתיב ולגתסהש—םהלש םהידלי הנהו םירגהמה ואצמ תובורק
ג זמתהל האצי םשפנו תושדחה םייחה־תורטמ תא ולביק ,םישדחה םיבצקימל ובשנש
ת וחמל תנמ־ לע ילוא .םהירוהל ורכנתהו האלה םהמ ופחסנ—השדחה הביבסה םע
" םיאקירמא״ה יניעב םמאו םהיבא תא ואר ,םישדחה םהירבח ןיבל םניבש ערקה תא
ל געמ .םיאשומ ,רבד לש ורוציק—םירזו ץוח־ישגא לאכ םהילא סחיתהל ולחהו

.םלשוה רוכינה

ך כ התוארל תועט וז היהת ןכ־יפ־לע־ףא .תיגארטו תרדוק אופיא התיה רגהמה תיווח
ו נתנש רחאל ,םירגהמ ינוילימ .תססותו הריעסמ היווח םג וז התיהש ףיסוהל ילב
ה מכ־יפ םיבר םינוילימ ךא .ןולשכו לוכש לש השגרהב ותמ ,השדחה ץראל םנוא תא
ת משגה ךיא תוארל וכזו ,םהיתוליהקב העפשה לש דמעמ םהל ונק ,ולכי םגו ורש
ה יה לכה" .םהידלי ייחב םיילפכ תמייקתמ םהלש םהייחב תיאקירמאה החטבהה
, םישדח םיקוח" ,םירגהמה וירבח לע רקוורק־הד בתכ ,"םתייווה תא שדחל הטונ

ו יה םילושמ הפוריאב :םישנאל ויה ןאכ ;שדח יתרבח רטשמ ,שדח םייח־חרוא
; םייסמ םשג־תורטמלו היחמצ לש תיבובקרל םיקוקזה ,ץפח־םהב־ןיאש םיחמצל םלוכ
ה לתשהה חוכב ,התע ךא ;דימ םהב ורצק המחלמו בער ,רוסחמו—שחל ושחל םה
ר ואית םא קפס *"!וחרפיו שרוש וכיה ,םיחמצה רתי לכל המודב ,ירה ,רחא םוקמל
ם עו ;םינש האמ רובעכ וטושפכ היה לבקתמ ,ט״יה האמה יהלשב בתכנש ,הז יריל
ד ועו תירגהמה היווחה תע לכ םיברל תועמשמ ול התיה ןכאש ךילהת ראית תאז
י לב םהיתובא לש הלתשהה לובי תא ופסאש ,ישילשהו ינשה תורודל ךכמ רתוי

.הקוצמבו לבסב תאשל וכרצוהש

(תכרעמה) .וז תרבוחב 34/5 ׳מע ׳ר *

ר שפא .השדחה וצרא תאו רגהמה תא רישעהל ידכ וב היה הז לבס םג ןכ־יפ־לע־ףא
ר חאלש רשפאו ,השדחה ץראל ךרדב עשי־רסחו ןשיה רפכב דג־שיב ומצע הארש
ו נממ ולזגל היה רשפא־יא םלועמש דחא רבד לבא .ותורבגב קפקפל לחה הסובת לכ
ח וכבו גישה וחוכב ,גישה רשא לכ :ותיווח לש תיעצמא־יתלב תושממ התוא היה
ם יצולח לש םהיתולבס לע הרזח תקזחב התיה םירגהמה תיווח .ולש ויצמאמ
ו לקתנ םהב םיישקה ןכש ,רתוי םישק םיאנתב תובר תוניחבמ ,םינושאר םייאקירמא
ל ש דממ הפיסוה איה .לגנו׳ג־תממש לש הקווד אלו לגנו׳ג־תרבח לש היישק ויה
ר תויב םייגארטה היבלשב וליפא :םייאקירמאה םייחל היה שורדש יגארט קמוע
. רושעו רושע לכב תיאקירמאה היווחה תא ארבו־רזחש תוינויח לש ססת הקפיס
. םייטסימרופנוקו םיעובק תושעיהל וטנש תודוסי הברה תיאקירמאה שפנב הב ויה
תבהלש התיצה ךכ ךותבו ,תינשקע תוטיהלב הזה רבדה תא הפקת תירגהמה היווחה
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ם ילוענ םירעשה תויהב ,תונורחאה םינשב .האופקה תושקונה ןמ הברה הסמהש
.תושדחתהה ךילהתב וכישמיש םישדחה םירגהמה וטעמתה ,טעמכ
ה שדח הבכיש לכו ,יאקירמאה קשמב םמוקמ תא םירגהמה םהל ואצמ רבד לש ופוסב
ת עפשהב שח אוה םג קשמה לבא .אבה דבורה לא םימדוקה תא הפחד הטמלמ האבש
ה מ םדא רמאי .תוריהמב ךלוהו־בחרתמה שועיתל הדובע־חוכ הקפיסש הריגהה
ה יה רתויב רישעה רצואה ,םייאקירמאה עבטה־תורצוא לש םתובישח לע רמאיש
ת א תקפסמ תוריהמב אוצמל הלוכי הקירמא התיה אל םירגהמה ילב :םדאה־חוכ
ה דלפה ינשבכ תא ליעפי ,םחפה תא הרכי ,לזרבה־תוליסמ תא הנביש םדאה־חוכ
ת ודובעל ופחדנ םירגהמה בור יכ ףא ,ןכ לע רתי .תונוכמה תא עיניו םיחותפה
ו איבהש—עוצקמ־ילעב לש קיפסמ רפסמ םהב היה ,תומצעה־תוקרפמ ,תוטושפה
" הלודגה הדידנה" התיה ןכלו—םוקל המידקהש תיפוריאה הישעתה תוטיש תא םהמע
ן כ .תויתוברת תורוסמו םירושיכ ,תונורשכ לש םג אלא םישנא לש הדידנ קר אל
. םינכרצ תפסות םג אלא םינרצי תפסות קר אל הלודיגב הריגהה המע האיבה םג
ת וכזב ןכ־יפ־לע־ףאו ,ויתואצוהו רוצייה תולע תא ותיחפה תושדחה תונוכמה
ה רזחב םורזל םיפיסומ םילודג םיחוור ויה תודימתב םיברתמה םינכרצה ינוילימ
־ תמר התיה ךכ־לכ טעמ םירגהמה ורכתשה םכרד תישארבש רחאמו .הישעתה לא
.ירטמואיג רוטב אלא יטמתירא רוטב אל לדג ימינפה קושהו ,תודימתב הלוע םהייח
ו תוא ךא םייאקירמאה םייחה ןמ רגהמה לטנ םייחה־תמר תאלעה לש קובידה תא
ת וארהל םג אלא ףסכ תושעל קר אל ,ךרדה ול ץאש םדא היה אוה .םהל ןתנ םג

. ותחלצה לובי תא רוצקל םג אלא ותיישותו ועיגי ערז תא עורזל קר אל ,והשעש
 ,יאקירמאה ןוימדה תא ודכלש ,"ומצע תוחוכב הלעש שיאה" לע תוישעמה־ירופיס

, קתע־ןוהב ומייסו תובחסב וחתפש םירגהמ־ירענב םישעמ םיבר םירקמב ויה
ו לאמ הברה תונוש ויה אל תויקסעה םהיתוטיש .המירעה םורמ לא ועיגהו וספיטש
ה דגאה החמצ תואצותל ךכ־לכ ויה םיבאתו ליאוה ךא ,םהל ומדקש םיאקירמאה לש
ם יקסעה םלוע ןיב הרועפ םוהת התיה תובורק םיתעלו ,םיקהבומ ןופצמ־ירסח םהש
ר גהמב וב התיה קפס ילב ."םירגהמ״ה יקסעו ("ץראה־ינב" לש ,.א.ז) "םינגוהמ״ה
ץ חלנ ומטחש טוטאזה היה אוה :ולש האילפה־םלועמ קלח היהש חדוק טהל הזיא
ה מינפ סנכיהל לכוי ןכ םא אלא ודי־גשיהל ץוחמ םה ויקתממש הוארה־ןולח לא
ת ואצמההו עדמה לש םיסנה לע האילפ אלמ היה אוה .ןפוחה אולמ תועבטמ ודיבו
ה יה אלמ .המצעו רשוע לש םיררחסמה םיאישה לע ,המדיקה תפונת לע ,תוינכימה
.יצולחה ץוצינה תא השדיחש ,תויורשפאו החטבה לש השוחת
ו תורירמל יוטיב תתל היה לוכי ,תולוחב ועקתנ תויורשפאהו החטבהה הביזכהשמ
ץ וביק הזיא לש ותאחמ ויה ןתישארבש ,תוילקידאר וא תוילעופ תועונת ידי־לע
ך א .תישילש הגלפמ לש העונת וליפא וא שרופ גלפ ושענו ובחרתה רחאו ינתא
* אל ךרכה לש םייתגלפמה הקיטילופה־יקסעב השגרוה רגהמה לש תינידמה ותעפשה
ם יסוב״ה לש הקיטילופה־יקסע .ןוכיתה ברעמה לש תידגנתמה הקיטילופב רשאמ תוחפ
םיססובמ ויה סיאול־טנסו וגאקיש ,קרוי־וינ ,היפלדאליפ ,ןוטסוב לש "םייתגלפמה
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 גוסמ הרזעל ויה םיקוקזש ,םידומלגה םירגהמה לש תונמאנה־ ישגר תפלחה לע
 ונקש םישנאה לש םתוסחב ,קוחה םעו הדובע־תומוקמ םע םהיתושיגפב דאמ ישיא
.םתמהב םירגהמה תולוק לש םחוכ דוס תא ועדיו םלועה־תויווהב תואיקב םהל
 היה יופצ ,הלודג ריעב רדש ןיבו רפכבש הוחב רדש ןיב ,ןושארה רודה ןב רגהמה
 םרזה תא םיבר תוברת ימוחתל חליש םשמו ,השדחה הרבחה ילושב וייח תא היחיש
 ירבחמש אוה ,יגש רודמ רגהמה ,ונב .ותוימצע ,ותודידב ,ותווקת לש טיטרמה
 "ץראה־ינב םיאקירמאה" תא תוקחל דקושש ימכ רתסלפ־יבתכ וילע ובתכ םינמורה
 ףיטאס תא ץירמ המ לש ימאס היה אוה .םהלש םקחשמב םהמ רתוי ןייטצהל וא
 .ןמדייו םור׳גל תונוטיסב תאז דל גישהל לכוא לש ןג1ב יראה היה אוה ,גרבלוש דאבל
 תגלפומ תוצרפתהל ותוא עינהש ,"האוושה־ םס" הזיא וכות לא קצוה וליאכ גהנ אוה
 הבכיש תוטעל (תוחפ םהב וחיגשה םינמורה ירבחמש םירקמב ומכ) וא ץרמ לש
.ןגמ־עבצ לש תמזגומ
 םיכשמנה םיצחלה ירה ,דחא דצמ .סקודאראפ לש ויבשב לפנ ישילשה רודה ןב רגהמה
 תוביצי לש ןוויכב ותוא ונפה המואה תובאכ ולבקתנ םהיתובאש הלא לש םמלועמ
 סוקרמ םיעטה ,ינש דצמ .תירגהמה היווחה לא וירשקמ והוקיחרה ךכבו ,םזימרוסנוקו

 ,"רוכזל שקבמ דכנה חוכשל שקבמ ןבהש רבדה" יכ ןויצל־היואר הסמב ןסנאה
 תא וב אצמ ,יתוברתה ואצומב שייבתה אל בושש ,ישילשה רודה ןב רגהמה יכו

 רגהמה לש וינינבו וידכנב אוצמל רשפא תומגמה יתש תא .ומצעל וצמאל ץמואה
 ןייצ ותוא רבדהש ררבתי דוע יכ ענכושמ ינא לבא ;הרוכבה לע וב תוקבאנ ןהשכ

.רתוי קזחה אוה ןסנאה
 הנושארה םלועה־תמחלמ ירחא הריגהה יפלכ םיאקירמאה תודמעב הלח הלודג הרומת
 הלחה השעמל .1924־ו 1921 לש תוסכמה־יקוח לש תיעזגה הילפהל הכילוה איהו

 לש לודגה לגה תישאר םע טעמכ ,האמה תישאר ינפל דוע הלבגה־יקוחל העונתה
 ביבס ןכא יכ ונרמא וליאכ ךכבו ,"ירטנצונתא" אוה םע לכ .השדחה הריגהה
 היתושגר ךלה יבגל דחוימב ןוכנ הז רבדו ;םיבכוכהו חריהו ץראה םיבבוס שמשה
 ןיבו דנלגניא־וינמ םיקנאי ןיב—ילגנא אצוממ םיאקירמאה .תטלשה הצובקה לש
 ידי־לע הרערעתנ םימיה־רבכשמ םתטילש יכ ושח—ןוכיתה ברעמל ולתשוהש םיקנאי
 המגודה לע ולדגתנש ,םהבש םיבוטה ןמ המכ ;םירזה םישדחה םירגהמה יליחנ
 ,םיימורדה םינבלה .םהיתושגרב םיגלופמו הזע הגאדב םייורש ויה ,תיטרקומדה
 םיפיקמה םישוכה ינפמ ואריתה ךכיפלו "ןבלה םדאה ץרא״כ םורדה לע רומשל וסינש
 לש םיאולימה־הגחמ ."םירז" יפלכ רתוי תיללכ תונדשחל םהידחפ תא וכפה ,םתוא
 תובחרתהל ישונאה רמוחה תא ול ןתנש יפל םיקסעה־שיאל היה בושח הפש ,םילעופ
 לש תורחת ינפמ וששחש םילעופה יגיהנממ םיבר יניעב םויא בשחנ ,הישעתה
 לש התופיצרל ודרחש ,תיביסרגורפה הפוקתה לש םיליכשמה ןמ המכ .הלוז הדובע
 תורותמ ועפשוה םירחא .הריגהל םיעבשומ םיביוא ושענ ,ץראה־תב תרוסמה
 םייטסירופה םהיתוששחל "יעדמ" קוזיח ואצמו תיעזג תותיחנו תונוילע לש תויפוריא
."לודגה עזגה תוקלתסה" ול ארק טנארג ןוסידמש המ יבגל
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־ רואית ,םייביסרגורפ םיליכשמ ,יעוצקמה דוגיאה ישנא ,םיימורד ,םיקנאי לש תירב
ם יגשיהל התכז םייעוצקמ םירז־יאנושו היסולכואה תרהט יאנק ,םיינעזג םינקיט
ת רחואמה הריגההש םימדוקה םירגהמה לש םהיצלח־יאצוי תא ענכשל האובב
, העישפ לש םימיא־תונומתב םתוא וליהבה םה .תורומח תולבגה תבייחמו תנכוסמ
, "הרוחשה דיה״ו היפאמה ןמ תוחוקל תומגודב ,תיחרזמ תוימומרעו םזילקידאר
. םיימואלניב םיאקנב ושענש םידוהיה םילכורהו טקראמייה לש םיטסיכראנאה ןמ
ד וע חלצת אל םהיתובא־ץרא יכ ובשחש םיינששח םיאקירמא דיחפהל וחילצה םה
, רכשה תמר תא םידירומ ,לוזב םמצע םירכומה םישדח םירגהמ ללגב םהידליל

.םינפשכ םיברתמו םיריזחכ םייח ,םינכוסמ םירפס םיארוק
ן יבו םיטלוקה דצמ ןיב ,תירגהמה היווחה לכ לש התועמשמב יוניש לח קפס ילב
ה ריוואה" יכ רומאל סיירב סמיי׳ג בתכ ט״יה האמל 80־ה תונשב .םיטלקנה דצמ
ל ודג םללובל החוכ הפוריאמ םיבשיתמה םיאב הילאש תירסומהו תילאוטקלטניאה
ה ביבסה לש החוכל הרקוה עיבה ךכב ."התונשל תויעזגה םהיתולוגס חוכמ רתוי
ן דע־ןג הזיאב היחש© שחנ אוהש המשאהה ינפמ רגהמה לע ןגהו תיאקירמאה
. יאקירמאה יווהב תשחרתמ הרומת .דתיה בתכ םהב םימיה םצעב םלוא .יאקירמא
א ל .תכלוהו־תמקרתמ היווחב תופתתשה היה ושוריפ תומדוקה םינשב רגהמ תויהל
 ךאצומב שייבתהל ךילע היה אל םג ,חלצי־אל וא יוצר־יתלב ךמצע שח תייה
ץ ראה הקירמא הכפה ,תוגיישעתה ןוחצנ םע ,םיחרזאה־תמחלמ ירחא לבא .יתוברתה
־ תיישע לא השיג־סיטרכ איה הילא הסינכהו הפונתה אולמב םיללוחתמ םיסנ הב
ד ושח ,ארבגו קדבנ רבכ אלא ןויסנ תקזחב וניא בושש והשמ לא אבה רגהמכ .םיסנה
ה רפכ־םולשתו הסיגכ־ימד לש ףוריצ תניחב .בוט קסעב חיוורהל הסנמ התאש תייה
ת ודובעה תא תושעל ךתוא םיצלאמ ,ינוע־תונכשמ ךותל ךתוא םיקחוד ויה
.ךייש ךניאש השגרה ךב םיעטונ ,תוחפוקמהו תוכלכולמה
. םהמ םיגוש הכ תויהל םיזיעמ הלאה םירעשה־יצרופ ךיא לואשל ולחה "םידילי״ה
ב תכ ,"ימשהו ינוכיתמיה ,יניפלאה םיעזגה ינב םישנא ןוילימ ונכות לא וכפשי םא"
ך רע־ירסח םישנא לש םייאלכ־עזג האצותה היהת חרכהב" ,סטרבור ת3ק רפוסה
. "הפוריא חרזמ־םורדו הנוכיתה הקירמא לש םילקנה תבורעתה־ינבכ קיר־יפדורו
, םוקמ לכב ודדוגתה ,םינושמ וארנ םה ;םיאבו םיעפוש ויה םיבר הכ ״תבורעת־ינב״
ו יה הבש הקירמאל תוינכפהמ תוינונק תשחורה הפוריאמ ואב םה ;ידמ רתוי ושיערה
י נימה םויאה דימת ןניק עקרב ,הזמ ץוח .ןוחטב־יא שוחל םיליחתמ םיסכנה־ילעב
ם ע תבורעת־יאושינ ידי־לע םהוזי הקירמא לש המד־רהוטש (םסוקהו) יתצלפמה

.םירחרחשה םירזה
ה קירמא לש תובידנה חוכה־תומוצעת תא הריגהב רחואמה בלשה לכיא ךכ הנה
־ רונת—"ךותיה־רוכ״כ הקירמא לע ליווגנז לארשי לש ונוזח .רתוי הריעצ הפוקתמ
ג זממו ךיתמ לודגה יאמיכלאה" דועב תוצראה לכמ תוכתמ תועפוש וכותלש ףרצמ
ז מרנש יפל ןכוסמ רויצ הז היה לבא ,תובהלתהב לבקתנ—"תרהטמה ותבהלשב ןתוא
"יאקירמא" והשמב תוללובתה ידי־לע רוהיט םיבייח םירגהמה יעזג לכ יכ ונממ
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ו גיאש "ףקמ לש יאקירמא" ינפמ דחפה הלעו ץצ הנושארה םלועה־תמחלמב .רתוי
ה מחלמה תובקעב האבש "המודאה הלהבה" .תקפסמ תוריהמב רהוטמו גזוממ ,ךתומ
־ תמחלמ רחאל אבש רתוי דוע זעה ןועגשל המודבו ,ץוחה־ידילי דגב תנווכמ התיה
. תיאקירמאה תוהזה לש הביטל רשאב רסנמה קפסה לכ תא הריבגה הינשה םלועה
ף רט ולפנ םירחא הברה ;םתונפקותל יטסידאס ןקרופ ךכב ואצמ םיאקירמא המכ
ה ריגהה־קוחב המלגתנש תוסכמה תחסונ .תישגרו תילאוטקלטניא חור־תכובמל
־ תטישבו ןיסב תרישש תובוט תונווכ לעב רנויסימ ידי־לע האצמוה 1921 תנשמ
ר תוי תויללכ תולבגה םע חרזמה ןמ הריגה לע תולבגהה תא גזמל ךרד האר תוסכמה
ת יסיסבה הנשה רוחאל הקחרוה 1924 לש קוחב .ןמויק תא השעמל שיחכהל תאזבו

ן יטקהל תנמ־לע ("ימואלה אצומה ףיעס") ץראו ץרא לכל הסכמה העבקנ היפ־לעש

ה יה השק .הפוריא־ חרזמו ןוכיתה םיה תוצראמ םיסנכנה רפסמ תא רשפאש המכ דע
 3,000 לש םתסינכ תא הריתמה תיטרקומד היפוסוליפ לש הרקח־דע תדרל םיפוריאל
 65,000־ו םינמרג 25,000־כ תמועל ,הנשל דבלב םיקלטיא 5,000־ו םיתפרצ
.םיטירב
ת ועצמאב ראשנ ךכו ,תונעזגו הילפה לש ןינע ןווכתמב אופא השענ הריגהה םוצמיצ
ס וראזאל המא לש "בהזה תלד" .הזה םויה םצע דע 1952 לש רטלוו־ןראקקמ קוח
 1950־בו ,ץוח־ידילי םיאקירמאה ןמ זוחא 13 ויה 1900־ב םא .ירמגל טעמכ הפגוה
ת ויגידמבש הינוריאה .םיששב־לטב זוחאה היה רבכ 1960־ב ירה ,םיזוחא 7 קר
ה נויהש) 1קיר־1טראופ יפלכ הטקנל היה רשפא־יאו ליאוהש ךכב האטבתה תינרגתסה
־ וטראופ לש םתמירז םע םילשהל םינרגתסה וצלאנ (תילאירוטירטה הקירמאמ קלח
ל ש התרטמ התיה םא .םהלש ילאידיאה סופיטה ןמ דאמ דע םינוש ויהש ,םינקיר
ר שפא ,לשמל ,הנשב םירגהמ 250,000 לש הביצי הטילק חיטבהל הריגהה תוינידמ
י פל םתסנכהו הז רפסמ תעיבק ידי־לע רתוי תילנויצאר הרוצב תאז גישהל היה
ת קתמהל קבאמה .םישרדנה תועוצקמה תופידע יפל וא םהיתושקב תלבק לש רדסה
ן יא בוש וליאכ לשמ ,בלו־בלב להנתמ ודוע םעוציבו הריגהה־יקוח לש םתרמוח
ר שאכ םילאוטקלטניאה ובשחי) ירהש ,היפ לע הרעקה תא ךופהל ןכתייש רובס שיא
.קזח ודוע םירחובה רוביצבו סרגנוקב םירזל דגנתמה דוסיה (ובשחי
ם ירגהמה תושפנב םיקפאה םוצמיצ לש ותעפשה השגרוה רבכ רעשה תליענ ינפל דוע
. ידמ םיחותמו ידמ םיטוהל ויה ,הקירמאל הצורמה תחדק םהב הקבדש ןויכ .םמצע
ה דרחה ,געלל תושיגרה ,"חילצהל" ףחדה ,שפוחל הבהאה :םלצא היה ףרחומ לכה
 תורוסמב הנומאה תוואג הרערעתנו ,ףחתסנ תירגהמה החפשמה הנבמ .ךייתשהל
.םיל־רבעמ ואבוהש
ת ילכלכה הילפהה לש ינוציחה וטיגה היה דחאה .תואטיג ינש ןיב דוכל אצמנ רגהמה
ם יינתחדקה ויצמאמ ךותמ םקש ימינפה וטיגה היה ינשה .וילע התפכנש תיתרבחהו
י וקיחו השדחה תוברתה לש םיגתה תאישנ ידי־לע תאזה תורעתסהה ינפ תא םדקל
ה שגדה ידי־לע וא ,ולש תינתאה ותרוסמו ותחפשמ תייחד ידכ ךות ,הלש יפואה
לש הרוצ השבלש ,הנשיה תוברתה תפילק ךותל תוסנכתה לש הדימ התואב תזרפומ
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ת וללובתה לש ךילהת—רתי־יוציפ לש לופכ ךילהת לעפ ךכ הנה .תינתא תויניבוש
ה ביא לע הבוגת וז התיה םירקמה ינשב .תמחול תינתא תוקידא לש ךילהתו תקקוש
א לא תאז םישיחכמ םניא םידדוב םירגהמ לש החלצהה־ירופיס .רוכינ לש יוטיבו

ה ישעת־ליא השענש םירגהמ־ןב לע החלצהה־ירופיס בור .הקווד רבדה תא םירשאמ
ר שפאש ידכמ לולת התרבחל תחא תוברתמ רבעמה תא ואצמש םישנא לע םירפסמ
.תוישיאב וימושיר תא ריאשמה שוחנ ץמאמ ילב וילע רשגל היהי

־ בוטל ,םימי ךיראה אל םירגהמה לע תיאקירמאה הבשחמב "ךותיהה־רוכ" בלש
ת ייארבש בזכב םיניחבמ םניאש םייניצרה תועדה־יגוהו םירפוסה םיטעמ םויכ .לזמה
ך פוהו םייתוברתה ינושה ייוליג תא רעבמה רוציי ךילהת ןימכ תיאקירמאה תוברתה
ם ישדחה םירגהמה םרז ,יאדו .יתילונומו לודג ןבא־ףוצרפל בכרומ ישונא רמוח
ה לאשה ןכלו ,(עצוממב הנשב 100,000 לע הברה הלע אל 1940 זאמ) תילכתב לדלדינ
ר תכוהש הבשחמה־ךלה .וירחא םיאבהו ישילשה רודה ינב םהייח תא וחנ2 ךיא איה
ס ארוהו ןרוב ףלודנר והוללוחש הז אוה םישדחה םירגהמה תוצובק ברקב ןוחצנב
ן היתורוסמ תא תוחפטמ תוינתאה תוצובקה וב "יתוברתה םזילארולפ״ה ןויער—ןלאק
.רתוי הבחרה תוברתה ןמ לדבתהל תוברסמ ןהש םע ןהלש
, םיאקירמאה לכ יבגל םצעבו ,םהידלי יבגלו ואב־בורקמש םישדחה םירגהמה יבגל
י דכ ךות ,תינאגרוא התבשה לש בצמב תויוברת המכו המכ קיזחהל איה היעבה
י פכ תיאקירמאה הרבחה התיה אל וידעלבש ךילהתב תורחאה םע תחא לכ רוזיש
ת וכירצ תונשיה תורוסמה םא הנניא הלאשה .רצויהל הלוכי ונל תרכומ איהש
ה יעבה .ונממ סונמ ןיאש חרכה אוה ,הגיפס לש הדימ בגא ,יונישה יכ ;תונתשהל
ר ושק היהי אלו תינסרה תוריהמב יונישה להנתי אלש ךכל גואדל איה תיתימאה
ו ילעש סיסב ילב םידכנהו םינבה תא הריתומה תובא לש תוישרשה ןמ החירבב
ל דבהה הז .םיכרעבו חור־ךלהב םג אלא בצקב קר אל לדבה והז .רבעמה תא ומישגי
ר וחאמ רתונש המל ךרע לכ סחימ וניאש ירטס־דח עסמ איהש ,תוללובתה ןיב
ה שדחה תימואלה הרכהה וב ,ירטס־וד לגעמ איהש ,תובלתשה ןיבל ,הילכל דעונו

ק מוע הפיסומ הנשיה תרוסמה וליאו ,הנשיה תינתאה תרוסמל שדח דממ הפיסומ
.שדחה יתוברתה רצותל םיישגר תוישרשו
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