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ו ב ליגר ךניאש סומלוקה .םיל רבעמ לא םיכומנה תולוקה תא םיכילומ םיבתכמ
י רה ,ךליבשב בותכיש והשימ שקבמ התאשכ .תונוכנה םילמה תא אוצמל ששגמ
ם יספדומ םיספט שי תונחב .ךמצעב הסנמ התא ןכל .הקשמו לכאמל ונימזהל ךילע
ן מז תברקה ידכ ךותו בואכ ץמאמב .תועידי תרבעהל םהב יד םימעפל .ןכומה ןמ
ן וילג .םמוקמב וראשנש הלא םע שח ךדועש תויראדילוסה תא אטבמ התא ,רקי

.רשקל םיפיסומה םירשקה למס זא אוה ריינה
ם ייחה־ימי תא ואלימש תינולפו ינולפ לכ לא ...ישפנ-יריקי לא ,תויגיגח תוינפ
ל א .םכקשנמ ינא הזה בתכמב .םלועל תוארל דוע בושא אל םתוא רשאו םינשיה
ם הל ןיא התעו ידעב תועמד וכפשש ,ועגיו וחרטש ,וסנריפו ולדיגש םינקזה םירוהה
ו יהש רשבה־יראש לכל ;תודשב ילבחל ;עוציו הכאלמב יל ףתוש היהש חאל ;םחנמ
ת א יתדביאש ,רפכה לש ןיעל ■תיארנה תומלשה ,הןחאה לכ לא ;תוגיגחל םיוולתמ
ם ילוחיאה םיאב יתוכרב םעו .יתוכרב תא חלוש ינא דחא לכל ;יתריגהב הילע יתוכז

ם ג םה םיקמקמח—ההא—רשא ,רשואו תואירב לש ,םייח לש תוקותמ םינש ועדתש
.הפ םג םש
ו נממ קוחרה רבעה לא םה םיפסכנ תובורק םיתעלו בחרה םלועל ואציש םה םידדונ
ם ולכ .רוזחל תוזפחנ ןדוע ןתדלומ תומוקממ תופפועתמה םירפיצה וליפא ירה .ואב
ם וקמה ןמ קחרה תויחל ןודנ ותויהב תמאב רשואמ ומצע שוחל םדא לוכי םעפ ־יא
ן כ־יפ־לע־ףא ,םלועל דוע בושי אל יכ עדוי אוהו ומצע קתינ ותאצב יכ ףא י דלונ וב
.הרוכמל ךייש ודועש ,רוחאל ודי וטישוהב ,הווקמ אוה
ך רוצל ;הביתכה תכאלמב תוזחל םיפסאנ םילודגה םידליהו השאהו לעבה ךכ ךרוצל
ב ותכל יאדכש הברה ןיא םתוא תואצומה ןמ .הבושתה תא אורקל םיפסאנ םה ךכ
ת ונופ תאז תחת .שדחה םוקמב תוזחאיהל ינוטונומה קבאמה לע אל יאדו ,וילע
ת ונמאהשכ ,םימיל .הנש־ימי לש םגויצל ,תונורכז ןונעירל ,הריכזל םהיתורוש
ת ופיכתב םיפלחומ וללה ,שפנ לכל הווש ריחמב גישהל רשפא םימולצתו תטשפתמ
.הבורמ
. םירגהמה לש םבל־תמושת תא םה םג וקתירש תויראדילוס לש םישעמ דוע ויה
ש ירפהל ץמאמב םתוא ונבריד םהירחא וחינהש לבסה לש םירורבו םיזע תונורכז
ו יה רבכ 1860־ ב .ואב אלש הלא תרזעל םיקיפסמ םימוכס תומועזה םהיתוסנכהמ
ת יצחמ ץקמ ;הנשב רלוד ינוילימ השימח וא העברא הרזחב םיחלוש םדבל םיריאה
ם יעבראו־האמ לע הברהב הלוע דחי םג תוצובקה לכ וריבעהש לכה־ךסה היה האמה
ל יגר־יתלב ןוסא הזיא היה ףסותמ תופוכת .שדוח רשע־םינש לש הפוקתל ןוילימ
וא ,עיפוהש בער וא ,שאב התלעש היסנכה—הדהאבש תדחוימ תונעיה ררועמו
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ם וקמה לא ךשמנה רוביחב הרכה םושמ ןהב היה ולא ןיעמ תומורת .הצרפש המחלמ
ת וינמואל תועונתב תופתתשה ךותמ רתוי דוע הז רוביח קזחתנ ןמזה םע .ןשיה
ם ירכיאל םהל היה אלש סרטניא ,הנשיה ץראה יקסעב ינידמ סרטניא הססיבש
.םש םדועב

ם סק םירגהמה ובזעש ץראה השבל ,קוחירה תא תוביחרמ תורבועה םינשה דועב
דאבו ;ןורתפ אלב רוחאמ וחינה ןתואש תויעבה לע וביעה הווה לש תויעב .יפויו
ש פגה־תומגעמ ויה םירוטפ רבעשל יכ הלאה םישנאל היה הארנ ןורכזה לש לפרע,ר
ת וארל ידכ וטיבה וכותלש לודג יאר ןשיה םלועה השענ וליאכ היה המוד .הווהה לש
־ יריבסמ םינכשה ,רתוי דמחנ היה ףונה .שדחה םלועב הרושכ ונניאש המ לכ ןוכנ־לא
, לבסה־חוכ לשכ רשאכ ,םיפוכתה םירבשמב ;רתוי לודג תדה לש החוכ ,רתוי םינפ
.הרוק היה אל הז םש :םיעוגעג לש רוהריה םדקפו אב
ו לאשי וא ,הסימ־תליפת םש ודיגיש—תושקבה .ויה םיבזכאמ םיישממה םיעגמה םלוא
ם יאלמ תווחמ ויה וללה—יתד רוטיע הזיא ןאכל וחלשי וא ,םכח שיא לש ותצעב
ם ירגהמה .ךרדב וקמטצה ,רחא רבד לככ ;תוקיפסמ ויה אל תובוגתה לבא .הוקת
ן היטפשמב תופודש וליפא ,ויה תוממעשמ ,ואב רשאכ ,תובושתה לבא ,ובתכ
ו לא תורגיא יכ וויק המ־ םושמ רשא םישנאל רבדה היה הארנ ךכש וא ,םיינכימה
י דמ תופוכת .למע־ידב ורבחתנש םהלש םהיבתכמב ועקשוהש תושגרה תא הנרעת
־ רסח ימינפה ןכותהו תוקיר תופילק אלא ןניא ןהל ופיצ הכש תופטעמה יכ ררבתה
ת וועמה בתכה יפד ויה םיבתכמה־אשונ לש ואובל תכשוממה הנתמהה רחאל .ךרע
, םישק םינמז לע תונולתב תינדרוט תודיחא התיה .הפוצמה רחא חרכהב םירגפמ
ת ויחצנה תושקבב חורה הרצקו םימיה וכרא אלו ;תורזוחהו תוינונטקה תובירמב
.תילמרופה םולשה־תכרב תובקעב םירשימב ואבש הרזעל
א ל רוחאמ וראשנש םיבורקהו םידידיה .םירגהמל הקיצמ התיה וז הנורחא הדוקנ
ל יבשכ יל חלש .בהז םיפצורמ תובוחרה הקירמאבש ןויערה תא םחוממ איצוהל ולכי

ה תיה ונתכ ...התונקל םילוכי ונייה חלשת קר םאו חמדא־תקלח הפ שי ...ליעמ
ם ירחאה לכ ,םישייבתמ ונא ...הינודנ ליבשכ קיפסמ ונל ןיא לבא ,אשניהל הלוכי

ה עדה התיה תעלבומ ולאה תוניחתב .ונתאמ רתוי הכרה תובורק םיתעל ...םילבקמ
א לו תוכזבשו ,ואלמתנ אלש תויובייחתה ורתונ ןיידעש ,הקירע התיה האיציהש
.והואציש וינבמ הרזע שורדל רפכה יאשר דסחב
ז יגרמ .רודיסה יישקל הנבה ןיא ,הנשיה ץראב ,םש יכ היה המדנ תירבה■ תוצראמ
ל ש המישר הרומתב לבקלו םיחולשמה־יפסכ תא םיבורמ תונברקב ףוסאל הז היה
א ל םלועמ םירגהמה .שדחה םלועב םג םיכרצ יד ןיא וליאכ לשמ ,םישדח םיכרצ
ן ימ הגשיה םצרא ינבב תוארל ולחה תאז םע ךא ;רוזעל הבוחה תשוחתמ ורטפנ
ל ע דומעל םילוכי םה ןיאש התיה םיפוריאה לש םתרצ .הרזעב םייולתה םישנא
.םהלש םהילגר
לש הלודיג היה םג םא .תילילש הכרעה התואל הכז הינאה ןמ דרי הז־התעש ןדודה
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 ־תלזאו ,םיסג םישובלמ ,תומשוגמ תובילה ;בולע םשור השע ןאכ תאז ־לכב ,תדלומה
 רתוי קיתווה בשיתמה .רתויב תוטלובה ויתולוגס ויה ולא—שדחה בצמב הרומג די

.תאזכש תולשחנ חכונ אבה־ ךורב תכרב ויתפש לע האפק טעמכ הנהו אצמ
 הב תומדה תא ומלה אל םירבדה ;רפכה לש ותולדג הגומנ שממ לש עגמ לכ םע
 הטיבה הנומתה האבשכ .הקירמא םע האוושהב דומעל ולכי אלו םירגהמל רייטצנ
 ,דתיה ךכ אל לבא ,היסנכה התיה םנמא תאז .רואל תחתמ תסנכתמה החפשמה הב
 ,אוה ךכ הנה .רקיש אל םולצתה .הריכזה תוודחמ טעמ ערג אכדמה דוגינהו ;הרוכז
 .עוערה ובצמ תא לילעב ןיגפמו תוחור־ףודש ,תקבואמה ךרדה חכונ המוק־לפש ןינב
 ולכי לוכי ,ולאה תותלדב ורבע לומת ךא וליאכ לשמ ורקיש אל תונורכזה םג לבא
.רבעשל ןינבה לש והארמ דימת ררועש תוממורהו תובחרה תשוחת תא רוכזל

 הארמהו הבשחמבש יומידה .דחי םבשיל היה רשפא־יא ךא ,םינוכנ ויה םימשרה ינש
 הנשיה ץראה לש םיכרעהו הדימה־ינקמ רצונ דחאהש ינפמ וחאתה אל ריינה לעש
 רחא עגמ לכב עריא ךכו .השדחה לש םיכרעהו הדימה־ינק רואב הארנ ינשה וליאו

 סוניקואל רבעמ לא םהיניע תאשל םירגהמה ופיסוה תוטיהלב .רוחאל ־הפקשהבש
 ןויכ .ולומג לע אב אל שופיחה לבא .הןחא לש היקופיס רחא םרותב יטנלטאה
 לוטיל ויה םייושע הצפח שפנב םג םא .רפכ־ינב ויה אל בוש ,םיאקירמא ושענש
 םהל בישהל ולכי אל ,תמדוקה תוירחאב ריכהלו תומדוקה תויובייחתהה תא םהילע
 רתוי ,ואר ידמ רתוי .תומדוקה תוכרעהב קיזחהל וא תומדוקה טבמה־תודוקג תא
 ;םיבתכמה תא רגשל ופיסוה אוושל .הדעה ינב תויהל ולכי אל בושו ,םרשבמ וזח ידמ
.םלועמ הזל הז דוע ךייתשהל ולכי אל בוש ,ודרפנש ןויכ ,הלאה םישנאה

 ךותמ םהל וססיב הרבחב םמוקמ תא .הב ודלונ אל רשא ץרא וישכע היה םתיב
 םיימיטניאה םידדצה ונוש ,ונתשה ךכ ידכ ךות .תובשיתההו םיה תייצח לש תואלתה
 איבה הבישחו היישע לש השרומ־יכרד לא דמציהל ץמאמ לכ .םהייח לש רתויב
 ןויכ .השדח תיאקירמא הרוצ וללה םיכרדה ושבל הבש הקדה־ןמ־הקד תולגתסה ידיל

 ? הקירמאב םמוקמ םריכי יכ רמול םירגהמה אופיא ולכי םולכ ,םיפוריא ויה אל בושש
 יפוא רבדב תירבה־תוצרא לש םירחא םיחרזא לש םהיגשומב היולת התיה הבושתה
.הכותב םישדחה לש םדיקפתו המואה
 וססבתה רבכש הלא יניעב קהבומ יבויח רואב הריגהה התארנ ט״יה האמה תישארב
 לש יללכה םולשה רחאל תחטבומ םיב העיסנה התשענשכ .סוניקואה לש הז דצמ

 תא םדקל תיללכה הייטנה התיה ,םישדחה םירגהמה ינושאר ואבו וננתסהו 1815
 ידממ תא שבלו םרזה רבג רשאכ וליפא הכשמנ תיבויחה הדמעה .הכרבב םהינפ
4־ה תונש לש ןופטשה 5־הו 0  אלבו רועריע אלב זא לבקתנ הינאה ןמ דרויה שיאה .0

.יאנת
ירמאה לע התיה הלק תירוקמה היסולכואה לע תולבגומ־יתלב תופסותל המכסהה
 ,המוצע תשבי לש התפוק לע ויה םידמוע .םצרא לש התוריעצל ויה םירעש ,םיאק
־יד םוקמ הב היה .התובחרל ץק ןיא טעמכש הקיר ץרא לש רגתאה לא םיכשמנ
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א לו תודבוע םיידיב היה רוסחמה .הלוצינב םחוכמ עיקשהל םינוכנה לכל רתוהו
ת א ביחרהו םיבאשמה עפש לש וכרע תא לידגה תופסונ םיידי גוז לכ ;םירקאב
.לכל תויורשפאה
ל כ ילב ,הלאה םיפוחל ואבש םירזה לכ תלבק תא הקידצה םג המואה לש התוריעצ
ה ירוטסיההש ןוחטב היה ,הקילבופירה לש הדיתעב הזע הנומא .דתיה .הנחבה
ת וברתהו הרבחה .הלודגה־הינטירבמ קותינה תאו הכפהמה תא קידצת הלש הדיתעה
ת ודיתע ןה ןיאש ינפמ ןשיה םלועה לש ולא לע הנילעת הזה חטשב הנמוקת רשא
ת וקינחמה ןנמז רבעש תורוסמה תאו םינשוימה םיסופדה תא תודבע־ךרד תוקחל
ה מעש ינפמ הלשמ םישדח םינוויכב דעצת תירבה־תוצרא .הפוריאב תוירבה תא
.שדח םע אוה
. תואמצעל העיגהש תילגנא הבשומ םתס הנניא וז ץראש העדה .דתיה הפיקת ךכיפל
ו כותמש םינוש םיסופיט הברה לש בוריע ירפ ,היתורוקמב הנימב־הדיחי המוא יהוז
, םנושל יכ ונעטו ורבסש םיססותה םיחרזאה .תיאקירמאה ,ירמגל השדח הגיזמ המק
ו רבס םג וללה ,םדוחייב םיקהבומו םה םיירוקמ םיינידמה םהייחו םתונמא ,םתורפס
ת א הל התנק הקווד אלא דיחי רוקממ החקול אל םהלש היסולכואה יכ ונעטו

.תודוסי ינימ לכ לש םבוריעמ תודחוימה היתולוגס
ו יתובא־תובא ידי־לע עבקנ אל ימואלה סופיטה .ךשמיי ךילהתהש ןוחטב היה
ם תוכיאו ליאוה .השדח תשביב םייח לש ןויסנה ךותמ ךלוהו היה שבגתמ ;םינותנה
ה ביבסה יפ־לע אלא םתדלוהל םיוולתמה םיאנתה יפ־לע אל תעבקנ םדאה־ינב לש
ש פנבו חורב םיננער ואובי לכה .םכותמ ר1בל םעט לכ היה אל ,םהימי תא וליב הב
 היה אל ךכיפל .םיאקירמא ושעיי הקירמאב ויהיש ךותמו ;םישדח םימשר תטילקל
ת ירבה־תוצרא .ולהא תא ןאכ תעטל שקבמה לכ תא גייס אלל לבקל רשאמ בוט
 המואהו ;ישפחה םנוצרמ םיסנכנה לכ תא ליכהל דע לודג ,לודג ךותיה־רוכ זא היהת
ו רעוהש תודוסיה ינוש תוכזב םייתעבש הרישע היהת רוכ ותואמ ףוסבל קצות רשא
.תכתומה תבורעתה ךותל
־ תוצרא .הטילקל תונוכנ לש וז הדמע ופקיש ט״יה האמה תונש בור לש םיקוחה
ה מ4ז אל םג איה ךא ,הילא רגהל םדא עינהל ליעפ ץמאמ םוש התשע אל תירבה
ם עפב־םעפכ ולבקתנ 1819 רחאלש םירושעה תעבראב .םאוב ךרד לע םילושכמ לכ
ל ק ,השעמל .םיב העיסנה יאנת תא רפשל הוקתב תונפסל תונקת ועבקש םיקוח
ל ש םרפסמ ברימ תאו לכואה תויומכ רעזימ תא ורידגהש םיפיעסה תא ףוקעל היה
ל ע ןגהל תונקת ןתוא ונויכ ןכ־יפ־לע־ףא .ךילוהל הניפס לכ תיאשרש םיעסונה
ם ישדחה םירגהמה ידי תא תופרל םילולע ויהש םירומחה םיאנתה תא קלסלו םיעסונה
.ץראה לא םיאבה
ם יינעב הכימתה תוסמעמש ,םיה־ילמנ .רתוי םיגייס םישל ודעונ אל תונידמה יקוח םג
ה רוצה .ולא ןיעמ תובוח ינפמ םהיתופוק תא חיטבתש הקיקח וגישה ,הגאד םהל ומרג
ה כימתב דימ יולת רגהמה השעיי אלש ךכל בורעתש תובייחתה םימעפל .דתיה
םירקמה ינשב .הקדצ לש היתואצוה זוזיקל לטוהש ןטק סמ הז היה םימעפ ;תירוביצ
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ו ל התיה אל הלאה םידעצה ןמ דחא ףאו ;ץראל הסינכה תא ליבגהל ןוצר היה אל
.הריגהה ףקיה לע ןיעל תיארנ העפשה לכ
ה רצק הפוקת ךותב .ץראה־ידיליל ובצמב הווש אצמנ ףוחל רגהמה דריש העשמ
, דתיה תומוקמ המכב ,ןכא .חרזא לש רתיה־תויוכז לכ תא לבקלו חרזאתהל היה לוכי
. יטפשמה ובצמ תא הנשתו ןידה־תיבב העובשה אובת םרטב דוע הריחב־תוכז ול
.קוחה יניעב ךכ ותויה ינפל דוע היה יאקירמא הרבחה יניעב

ת ינידמה הכלהה ישנא לש םיבתכב רקח קימעהל ללכ םיכירצ ויה אל םירגהמה
■ ייחב ןויערה אטבתה רורבו םלש .הקירמא לש וז הסיפת ןיבהל ידכ תיתרבחהו

ו בשחנ םירחא תומוקמבש םישנאל הנתנ םיכורבו םייוצר םהש השגרהה .השעמה
י די־לע הדהאב ולבקתי םישדח םייח תונבל םהיצמאמש ןוחטבה תא םירתוימ
ל גתסהל ,םכרד יפ ־לע שרוש תוכהל ליחתהל ולכי הזכש דוסי לע .םישדחה םהינכש
.םישדחה םיאנתל םכרד יפ־לע
ם יסופדל םמצע םיאתהל וצלאנ אל םישדחה םירגהמהש רבדה היה תועמשמ־בר
ח ותמל ןירוח־יגב םמצע ואר םה .םימייק הדימ־ינק םע םילשהל וא הלועפ לש םימייק
ם ירבדב םזגומה קוסיעה לע ,שדחה םלועב וליגש םייחה לש םידדצ הברה לע תרוקב
ל ע ,החונמה־ירצקו םיפחדנה תוירבה לע ,תדל היוקלה בלה־תמיש לעו רמוחבש
ל ע הדיעה ולא ןיעמ תעד־תווח לש ןתוזע .החפשמה־יסחי לש יעראהו ףלוחה םביט
ה מיגלב הקירמא תא ועלב אל םירזה .םירגהמה תולגתסה לש יראטנולווה יפואה
ם עו שדחה םוקמב תויחל ךיא וליג םהלש םהיצמאמו םהידוגיא תועצמאב ;תחא
.םניהש המ תויהל תאז
ם ירקמב קר וזל וז תירבה־תוצראב תונושה תוצובקה ועירפה 80־ה תונשל דע
א לל תוליעפל לכל םוקמ הריהמה תוטשפתהה החינה ללכ־ךרדב ;דאמ ןפוד־יאצוי

ה תיה אל םג ;תקולחמ לכ זא השטינ אל םמצע םישדחה םירגהמה ביבס ,ןכא .גייס
ת לד לש תיתרוסמה תוינידמב ךישמהל יוצר םנמא םא תושקהלו קפקפל הייטנ לכ
ר רוע ךכ ךלהו־טלבתהש לככ ;בצמב ביצי־יתלב םרוג היה ינשה רודה לבא .החותפ
ה יה דמוע .הרבחב רדגומו עובק םוקמ ול היה אלש םושמ הקווד תודירטמ תויעב
ם וגפה תא ףשח ךכ ךותבו ,הקיתווה הקירמא לש תוברתל וירוה לש תוברתה ןיב
י עגר .וילאמ אובי ומכ ךותיהה־רוכב םיבורמה תודוסיה לש םכותיה יכ החנהבש
.שפנה יקמעמ תא ושיערה ,ויה םירידנ ןיידע םג םא ,תולגתהה
ו תעד התיה המ לדבה ילב .הקוסעתל םירושקה םיניינעב תילגתה האב בורה־לע
י כ עדי עודי ,ותוללכב קשמה לע םירגהמה תועפשה רבדב ימוקמה ריכשה לש
ל ש םהידלי לבא .ותדובע־םוקמ לע םירשימב ותא םירחתמ םניא הלא םישנא
ה דובעה־קושב .םירזל םידחיתמה תומוקמב וקפתסה אלש םיאקירמא ויה םירגהמה
ר צ אל ןיידע .תוססובמ תוחפשמ לש ןהינב ילגר תא םישדחה םירגהמה ינב וקחד
ל קתנ םשו־הפ ךא .רתויו רתוי זרוזמ בצקב הלדגש רוצייה תכרעמב םוקמה היה
התיה העיגפה !תונפל םיכירצ םניא םיריא :העדומב ןתפאשה רוחבה
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ו אבש םיברלו ,הלאה םירגהמל הלגמ התיה איה .ויבא לע םג ךא ,וילע העיפשמ
.הקירמאל םתוכייש תולובג תא ,םהירחא
ת ביאב םישדחה םיחרזאה לש םהיתולועפ ולקתנ םהבש םירקמ ויה הקיטילופב םג

ה טילש לע תודדומתהבש םושמ הז ירה ,רתוי תוטלוב תואצותה ויה זא םא .םיקיתווה
, םישנא לש תוצובק ושקיב םהבש םינמז ויה .תורחתל םוקמ תוחפ היה תיטילופ
ת א ןיבהל םהמ רצבנו לשמימה תועצמאב םהיתורטמ תא גישהל םהמ רצבנש
5־ה תונשב .םכותבש ץוחה־ידילי לע המשאה תא ליטהל ,םהלש םנולשכ , לשמל ,0
ס מוע לטוה המרופירל תועצה לש עפש תמחמו תודבעה תלאש ביבס הסיסתה תמחמ
ן ורתפ ולישבה אל תורשפ לש םינש .םייקה יתגלפמה הנבמה לע אושנמ־השק
ה תיהש האושה־ תרה םיחרזאה־תמחלמל םירומח תוששח וררוע תאז תחת ;םייק־ןב

.האבו־תשמשממ
ד עומ תמיוסמ הרטמ וזיא לש התגשה ךרדב ןטשל דמעש רזה השענ רבשמה־תדוקנב
ם יריאה הנהו ואצמש םהינימל תומרופיר־ילעבו תודבעה רוסיאב םילגודה .הפקתהל
ת כרעהב וזירפהש תודבעה יכמותמ םיאקיטילופ ,תויפלקב םדגנ םיכרענ םיינרמשה
י רכנב וארש תואקשמה־רוסיא יפיטמו ,םינמרגה יגיהנממ םידחא לש תוילקידארה
ה לא ןיעמ םישנא—תיללכ תורזנתהל ךרדב ירקיעה לושכמה תא הרמה הפיטה רחוש
ת ימואתפ תובישח הל התנקש *"£מ¥\0־א0ש111£״־ה תגלפמ לש הרדשה־דומע ויה
185 לש תוריחבב ה יה תאזה תינידמה היצילאוקל וסנכנש תודוסי לש בר־ברעה .4
ה ז רתוי בטיה ריכהל ידכ םהל ויה תושורד םייתנש קר ;ףתושמה ןמ טעמ קר םהל
; הלאכ םישנא דכיל אל יבויח רבד םוש .הגלפמה הררופתה העש התואמו ,הז תא
, םיאקירמא הברה .םחונמ תא וכירדהש םידחפה ידי־לע רקיעב הז לא הז וכשמנ םה

, םהלש הרבחה ךותב םייתימאה םיגוליפה םע דדומתהל םילגוסמ ויה אל העש־יפלש
.םכותב רשא רזה דגנ תחא הדוגא ושעש ידי ־לע תינמז תודחאל ועיגה
ן בומב .תוריהמב המלענ ךכ תוריהמב העיפוהש םשכ £ת0וע־:א01ת1מ£־ה תעונת
— ינידמה קפואב עגרל ופלחש תומוד תועונת וב וכלה ןכ־ירחאש ביתנ התוותה הז

9־ה תונש לש ^.?.^.־ה ם לועה־תמחלמ לש םימיה ןמ תינמרג־יטנאה הלומעתהו 0
ו יה אל ללכ־ךרדב הוולש התיהש םיסחי תמקרב ולא תופוטח תוקספה .הנושארה
.ץראה־ידילי ןומה לש תודמעה לע וא הקיקחה לע םייק־תונב תועפשה ןהל
ן הב היה יד םדגנ ללוחל םילולעש האנשה לש דאמ תופוטח תוקרבה וליפא לבא
ם ימי םייקתנ הכופש המיחב ולעוהש תומשאה לש ןרכז .םירגהמה תא דירטהל
ה גאד ןהירחא וחינה ןה .הנכס תקזחב דוע ויה אל ןמצע תומשאההש רחאל םיבר
ם היתויוכז לע םיררוע ואצמנ םעפש חוכשל ולכי אל ץוחה־ידילי .תדמועו־תמייק
־ תוברק י תירבה־תוצראל םה םיכייש ןכא המכ דע תוהתל אלש ולכי ךיא .םיחרזאכ
ן מזל ןמזמ ,הצובק דגנכ הצובק וביצהו םירענה ןיב םיקרפל וחקלתנש בוחר
תונובלעהו ,םירזה תא םיפקות ריעה ינוירב ויה ןהבש רתוי תויניצר תומוהמ

5־ה תונשב הלעפש תיאקירמא הגלפמ * (תכרעמה) .םילותאקלו םירגהמל הדגנתהו 0
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 הספק את לקיים הוסיפו אלה כל—הנואמים בימת ומעל בעתונים יותר התכופים

הזה.
 בילידי־הארץ נשמרה עוד כל הספק. כנגד שקול הבטחון היה 80ה־ שנות עד ואולם

 במהגרים נשתמרה לתרבותה השוני תוספת בזכות חיילים תגבר שאמריקה האמונה
 כי בודדים, מעשי־איבה שגרמו והחרדה ההתערות קשיי למרות התקוה, החדשים

אירופה. של לחסרי־הבית בית כאן יימצא

 כמד, של לחוות־דעתם רגזנות של נימה הסתננה הי״ט למאה האחרון הרבע כבוא
 כור־ היה כבר רב זמן זה תרבותם. שבהתפתחות זה צד על שחשבו אמריקאים

 החיים נסיון משהיה. יותר קרוב נראה לא הסופי המוצר אולם מבעבע, ההיתוך
 דומה בתוכו; שנתערבבו היסודות של הנפרד האופי את שבר לא בארצות־הברית

 הגדולה ההגירה לאחר המאה מחצית כמעט שלו. זהותו על שומר אחד כל כאילו היה
 ;אמריקאים לשאר דבר בכל דומים האלה האנשים נעשו לא והגרמנים האירים של

 חדשים גלים היו אז אפילו ואולם וגרמנים. אירים שהם בם להכיר היה אפשר עדיין
 שאי־פעם סיכוי איזה היה כלום האטלנטי. החוף על מתדפקים מהגרים של יותר

י יתאמרקו שאי־פעם האלה, ההמונים כל יתבוללו
 המחצית בני האמריקאים לצוף. עשויות כאלו שאלות היו לא לכן קודם־ אחד דור

 האמריקאית לסביבה עצמו הכופף אדם שכל הנחה מתוך יצאו המאה של הראשונה
 העולם את לישב חדש אדם עתיד דבר של ובסופו הואיל אמריקאי. להיות הופך

 על ונעלה הכל מן שונה יצור אלא קיים גזע איזה של שלוחה סתם לא החדש,
 התנהגותם את על־פיהם למוד לאומי אופי של קבועים קני־מידה שום היו לא הכל,

 היא החדשה הריפובליקה של שהלאומיות היתה סברה החדשים־מקרוב־באו. של
 היה שהשוני מפני אין־קץ לגיוונים מקום היה להתפתח; החלה זה אך נזילה,

האחידות. ולא הנורמלי
 דבר לכל אמריקאים ייעשו לא האוכלוסיה מחלקי כמה שמא הספקות מהבעת
 החברה הכירה לא בו זמן היה לשעבר אמריקאי. מהו מוסכם בוחן שקיים נשתמע

 ואותה ליליד־החוץ, יליד־הארץ שבין להבחנה מחוץ האזרחים בין הבחנה בשום
 להבחין נסיונות היו עתה פחיתות. או עליונות של רמז שום עמה נשאה לא הבחנה

 אלה את לבודד שייכים, שאינם לאלה באמת ששייכים אלה בין ילידי־הארץ בקרב
לאמיתו. מעם־הארץ מנתקם המהגרי שמוצאם אלא בארצות־הברית שנולדו

 ילידי־הארץ בין המיפקד הבדיל 1880 לאחר הקו. את למתוח היה קשה אולם
 לא הוא מספיק; שאינו קו־הבדלה היה זה אבל זרים. הורים בני שהם לילידים

 האמריקאים יוכלו שעליו בסיס עמו הביא ולא חברתית להכרה דרך המציא
שכאלה. בתור להזדהות להתלכד, האמיתיים

 מונח איזה אל מודעת־למחצה חתירה אמריקאים כמה אצל היתה שנים אותן כל
 ההגירה גלי לפגי בארצות־הברית היו שאבות־אבותיהם האנשים את שיתאר

שתכופות מלה יאנקים, התקראו שם ניו־אינגלנד אנשי נמצאו שם במקום הגדולים.
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 אלו ימוקמ יוניכ טושפ היה יקנאי לבא .ידנק־אל וא יריא־אל תארוהב השמיש
 קופיס םושמ היה אל הזכ יוניכ ,םינפ־לכ־לע .םיקיתווה לע םינמנה לכ תא לילכה
 ,תויאקירמאל תדחוימ העיבת םוש ילב ,תובר ךותמ תחא הצובק ויה ויקיזחמ .ודצב
 לש יוליגה קר .ץראה לש רבעב טלוב םוקמ וספתש םייוצר םיממע ראשמ םיקתונמ
.םייתימאה םיאקירמאה ןיב תוציצחה תא לטבל היה לוכי זא־ינמ םיפתושמ תובא
 התיה אל השעמל .רוחאל קחרה רוזחל היה ךירצ ףתושמ־הנכמ אוצמל ידכ ךא
 ורידגהש םירפוס ואצמנ ןמזה םע .ירמגל תעדה תא החינמ המצעלשכ תילגת םוש
 התישאר תא וקיחרהש ךותמ .תיסקס־ולגנאכ תירבה־תוצרא לש היצזיליביצה תא
 םירא ומשו האצומב תילגנא התיה דימת םהלש םתוברתש וזמר המודקה הינטירבל
 םישגא .רתוי םירחואמ םירגהמ לש רמוחו־לק ,םינמרגו םיריא לש םהיצלח־יאצוי תא
 ־ירבוד" וארקתהש ידי־לע תונרגתס התואל ועיגהו רחא חסונ ופידעה םירחא
 ־יא תא בשיי רשא טבשב דוחייו תודחא שי יכ החנה ךותמ אציש ראות ,"תילגנא
 .רתוי תצק בחר יוניכל וקקזנש םירחא ויה דועו .תירבה־תוצראו םינוינימודה ,תיבה
 היתורעיב ורוקמ קהבומ יאקירמא אוהש לכ יכ ונעטו םינוטבטכ םמצע וגיצה םה
 לש תוריחב וסנתה םהיתובאש םישנאה קר ויה וז הפקשה יפ־לע ;הינמרג לש
 אולמב םיאקירמא תיטנאטסטורפה היצמרופירה לש רורחישבו יטבש ימצע־ןוטלש
.הלמה ןבומ
 םיכלהמ םהל ואצמנ תאז־לכבו .ללכ ירוטסיה קודיצ םוש םהל היה אל הלא םיחנומ
 םיוסמה יוטיבה היה המ לדבה ילב .ט״יה האמל םינורחאה םירושעה תבשחמב הברה
 הזיאש הרכהה תא דחאכ םלוכ ואטיב ,ויכרצל םיוסמ םאונ וא רבחמ שמתשה וב
 :הנקסמה ןמ סונמ היה אל .תיאקירמאה תוברתל הרוצ הוישש אוה השרומ־דוסי
 יאקירמאה םייחה־חרואל םמצע םיאתהל םירגהמה םיבייח קרמאתהל תגמ־לע

.םאוב םדוק רדגוה ולוכ־לכש
 ומישאה ,תישאר .לגתסהל ךכ ־לכ םיביטימ םירגהמה ןיאש המשאהל ויה םינפ ינש
 םיבולעה םיאנתה הארמל םבל ץמחתהש ,םיבידנ םיחרזא הברה .םתוינעב םתוא
 וחמצ הלאכ םייתרבח םייוקיל יכ ןימאהל ושקתה ,םילמעה םיבשוי ןהבש תונוכשב
 ,םישדחה םירגהמה לש םהימומל םסחיל רתוי היה חונ .שדחה םלועה לש ותמדאמ
 ךרוצה־יד רכתשהל תורשפאה־רסוחל הקווד אלו תורעבו תונלשר ,המזי־רסוחל

.היחמל
 ירמגל הרז הירוטירט תואטיגה ויה "ריעה הלעמ״ב ויה םהיתבש הלא יבגל ,ןכא
 ־ינב ולכויש היה ענמנה ןמ הרואכל .אטחו העישפו המהוזל הבשחמב תרשקתמה
 לש רויסל אציש בל־בוט תד־ןהוכ .הלאכש תומוקמב םינגוה םייח תויחל םדא
 ־וניב .ראומ־אלהו ךושחה רודזורפבש תוירסומה תונכסה חכונל עזעדזה הקדצ
 הלוכי איה ןיא ,היהי רשא הנוצר היהי :תנגוהמה הריעצה לע ןגהל שח וניבל
 רפשל התיה ןקתמה לש ותנווכ .קועצלמ התוא תענומ השוכה-פולכ־אלו תושעל
 חרזא םיקהל לוכי התא ןיא :ןושלה וזב תאז ־לכב היה םוכיסה לבא ,רוידה תא

.ינועה־תונכשמ ךותמ יאקירמא
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3 ניאו םהלש םהיתוצובקב םיסנכתמ םהש ךכב םג ומשאוה םישדחה םירגהמה
 חולודגה םירעה לא םירהונ ץוח־ידולי .ץוחבמ םישגא לש םלהקב ברעתהל םינכומ
 ,דיה ומצעלשכ הז רבד ;ץראה יבחרב םיאלקחכ רזפתהל תונשקעב םיברסמו
 םינמרגה וליפא ךא .רפכ־ייח לש לאידיאב הקיזחה ןיידעש הרבח יניעב םינינצל

 לכב .םהיגחמ ךותב םירגתסמו םיאשנתמ ויה הטוסנימב םיבנידנקסהו ןיסנוקסיווב
 דחא ךנחמ .םייאקירמאה םייחה ןמ ולדבתה תונשקעבו םתורזב םירזה ודמע םוקמ
 תא גזמלו ללוכל ,םהיתובשומ תא ררופל אוה ונדיקפת :הרהזאה תא עימשה דבכנ
.רדסו קוח ,רשוי לש תיסקס־ולגנאה הסיפתה תא םכותב תעטלו הלאה םישנאה תא
 ויה םיזירז םיקיתווה םיבשותה .וז רגת־תאירקל תונעיהל רבדה היה טושפ אל
 תא םצמצל דעצ השעשכ ויה םיססהמ ךא רגהמה לש ותולדבתה לע תרוקב חותמל
 דומעל ולכי ליה־בונב וא ןוקיב בוחרב וא תישימחה הרדשב םיתבה־ילעב .קחרמה
 םדא ןכש הכרבב םדקל וטנ אל םה ךא ינועה־תונכשמ לש םהיתולקלק לע לקנב
 תא גישהו יניטאלה עבורב וא דנא־תרונב וא דייס־טסיאב רבעשל ררוגתהש
 לש םלודיג חכונ הגאדה התיה הבר םיטנאטסטורפה ברקב .םשמ רוקעל םיעצמאה
 איבהל תוטיהל ללכ התיה אל ךא ,םייסקודותרואו םיידוהי ,םיילותאק תד־יגוגרא
 .םיינע םירז ןומהב תומדוקה תויסנכה תא אלמת ילואש תינומה תד־תרמה ידיל
 ךושמל תוסנל תוחפ היושע הליהקה התיה הנוכשה לש היסולכואה התנתשה רשאכ
 הזיאל רובעלו הלש ןינבה תא רוכמל וא רוגסל רשאמ םישדחה םירגהמה תא הילא

.רחא עבור
 "תוללובתה" לע ורבידש םישנאה לש םתבשחמב תידוסי תועמשמ־וד התיה ,ןכא
 ,העובק איה תיאקירמאה תוברתהש םהלש םתפקשהל ועיגה םה .וללה םינשב
 אלש םירגהמה לש לודגה ןומהה ינפב תלדה תא ופינהש ךותמ ,הרוקממ תשבוגמ
 םיקחדומה םישנאהש ךכל םיפצמ ויה התע .םינוטבט אל תוחפל וא םילגנא ויה
 היה לוכי ךילהת ותוא .תויאקירמאב םקלח־תנמב וכזי ןעמל םמצע תא ונשי וללה
 ידי־לע ,םישדחל םיקיתווה םיבשותה ןיב םיעגמה תרבגה ידי־לע קר שחרתהל

 הארש שיאה היה השעמה־ייחב םלואו .םירוגמ ,תויסנכ ,הדובע־תומוקמב ףותיש
 תירבה־תוצראל ועיגה הז־התעש םירחא לש םתבריק יכ אצומ יסקס־ולגנא ומצע
 ודמעמ ןיב ץרפה תא ןיטקהל אל שקיב ולש וייחבו ,המיענ־יתלבו החונ־יתלב איה
.ולידגהל אלא םדמעמל
 יכ הנעטב הישוקה תא בשיל היה חונ .תאזה הדירטמה המלידה ןמ סונמ היה אל
 יגש דצמ םינלופ וא םידוהי וא םיקלטיא ןיבל דחא דצמ םיאקירמא ןיב םילדבהה
 םירחאה םיעזגה ויה םא .םהילע רשגל תורשפא לכ ןיאש ךכ ידכ דע םיקומע םה
 ןידה היה ירה ,םתשרומ תולוגס חוכמ ,םהלש יתוהמה םעבט חוכמ םילדבומ וללה
 םע עגממ וענמיהב ןה ויפאבש עובקה לע דומעל ואובב ןה ירוקמה עזגה םע

.םירזה
 םיינעזג תונויער לש דבכנ רצואמ ובאש תאזה הדמעה תא קזחל ושקיבש הלא
.ט״יה האמה לש הפוסל ךומס םיאקירמא הברה לש םתבשחמב גפסיהל וקימעהש
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ם יעזגל ישונאה ןימה תקולח לע הזירכהש הגשמ המקרתנ תורוקמ המכו המכמ
.תיגולויב םידרפנ
ו שחש םיימורד ויה םיחרזאה־תמחלמ תא ומידקהש סומלופה לש תורמה םינשב
ר בדב הלאשה תא ולעה תודבעה לוטיבל םיפיטמה .וזל המוד הקדצהב קחוד ךרוצ
־ לעב .והער תא דבעשל םדאל אוה אטח יכ וריהצהו תודבעה לש תירסומה תורשכה
ר חא ךשמנ ,ושוכר לא היה קותר השעמה־ייחב ךא תרוקבל שיגר היהש ,העטמה
ם ישופה ןיא ,ויצי׳פ ׳גרו׳ג ול רמאש ומכ ,ילוא .םלצל־ויחא םירוחשה ןיאש ןויערה
ד מעמל שארמ םתוא ןד םעבטש ,םיאורב לש רחא גוס אלא תמאב םדא־יגב ללכ
.דובעיש לש
. ףקות־הנשמ הנעטה הל התנק םולשה רחאל האבש תיגארטה םוקישה תפוקתב
ם יילפכ אופיא היה בושח ;דוע ויה אל םייטפשמה ,םיילמרופה תופיפכה תותוא
ה יה ןותנ םורדה ,ןכ לע רתי .םירחא םיעצמאב םתופיפכב םינועבצה תא ריאשהל
י נפב ודמע םיחצונמה ;ןופצה ישנא הב םיטילשש ,תימואל תושר לש החוקיפל התע
.ורקיעמ האיו רשכ אוה דיספהש ןינעה יכ םיחצנמה תא ענכשל המישמה
ל ש וירבע ינשמ םינויד לש םרז םיימורדה ולהינ המחלמה המייתסנש רחאל םינש
־ ובידבו םהיבתכב ינשה־טוחכ הרבע הנתשמ־יתלב תחא המינ .ןוסקיד—ןוסיימ וק
ם דא־ינב לש םהיתויוכזל קוקז אוה ןיא ,ותאירב־עבטמ אוה תוחנ ישוכה—םחיר
ב ושח הז ןיא .וידיב ןדיקפהל ןיאו ןהב שמתשהל לוכי אוה ןיא ,ןהל יואר וניאו
ק רפה לע הלאשה התלעוהש הדבועה םצע ;וענכתשה םיארוק וא םיעמוש המכ
.עזגה גשומל םיאקירמאה תא הבריק
ת מחמ .םיימוקמ םיכרצ ירפ איה ףא ,וזל המוד הרושב האב טקשה סוניקואה ףוחמ
187־ב רבשמה ללוחש היסומלרדנאה ה חתפתה תורכמה־קשמ לש ותכיעדו 3
ל כ רוקמ תא חרזמה־שיאב וארש הלא .הפירח תיניס־יטנא העונת הינרופילאקב
. גיהנהל םיקקוחמה ולכיש הילפה לש םידעצ םתואב יד ורמא אל הנידמה לש היישק
.ךכמ תוחפ אל ,םיניסה תא לילכ קיחרהל היה םשקובמ
ע ינהל ידכו ;ילרדפה סרגנוקה דצמ קר אובל היה לוכי השירד התוא לש היולימ
א וה םויאה יכ ץראה יקלח לכמ םיגיצנ ענכשל היה ךירצ הלועפל סרגנוקה תא
ר סומה־ילוטנו םימהוזמה ,םינטקהו םימוחשה זרואה־ילכוא לע הפקתהה .ישממ
א יה ;ישוכה דגנ םיימורדה לש תומשאהה ומכ תואצות ןתואל האיבה ,םתוהמ םצעמ
.שרושה ןמ םרקעל ןיאש עזג־ילדבה לש גשומל םיכלהמ התשע
. העפשה־ילעב תומש הברה לש םתרקוי תכימת תא ןויערל האיבה תישילש היעב
־ רבעמ לקשמ־ תולעבו תושדח תולחנ תירבה־תוצראל הקינעה דרפס םע המחלמה
ת וטשפתהה לש יתרוסמה סופדה יפ ־לע .תוינדרוט תויעב התלעה ןהב הטילשהו ,םיל
ה עשל דע רבעמ־בצמב תוקזחומה ,תוירוטירט תופסונה תוצראה ובשחנ תיאקירמאה
ק לחה יבשות לש תויוכזה לכל םיאכז ,םיחרזא ויה ןהיבשוי לבא .תונידמ הנישעיתש
.תירבה־תוצרא לש קיתווה
•הז ושכרנש םייאל הז ןיעמ סחי תקנעהל ודגנתה להקה־תעדב םיבושח םימרז
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ו יהש םיקסע־ישנא ,ינפקות םזילאירפמיאבו תימי תוינידמב םילגודה .בורקמ
ר חא וכשמנש םייטנאטסטורפ תד־ישנאו ,תויאדכ תועקשהל תויורשפאב םיניינועמ
ם יחטשה ויהיש ופידעה ,םתד לע םיבכוכ־ידבועו םילותאק הברה ריבעהל תורשפאה
ם יחרזא אלו םיניתנ םיבשותה ויהיש ופידעה ,תוירוטירט אלו תובשומ םישבכנה
י ווקמ וז ןיעמ הייטס לש התורשכב המואה תא ענכשל ידכ .הקוחתה ידי־לע םינגומה
; ימצע־ןוטלשל םילגוסמ םישבכנה םיממעה ןיאש םיטסילאירפמיאה ונעט ,רבעה
.תדמתמ תופיפכ לש דמעמ הקידצמ םהלש תיעזגה םתותיחפש
19 תנשל דע ם יעובק םייגולויב םילדבה לש גשומה םיאקירמאל היה ריהנ רבכ 00
ל ע םירובידה .םיניפיליפהו םיניסה ,םישוכה לע םיחוכיווה ךותמ םדאה־ינב ןיב
. טעמכ הפ־רחאלכ םיעמשומ ,רחוסל־רבוע עבטמ זא ושענ רבכ "עזגה תודבוע"
, המכחב ויגשיהבו יביסרגורפה וגזמב םסרופמה ,דבכנ דחא רוטאניס אצמנ ,לשמל ,ךכ
. ןיס לש םיבחרנה םיקוושבו םיניפיליפב תויורשפאה לע חורה־תוממורתהב רבידש

. םלועה לש היצזיליביצה ןמאנ ,ונלש עזגה תוחילשכ ונדיקפתו ונקלח לע רתוונ אל
א וה .הנש *ןלא ךשמ םינוטבטה תאו תילגנאה-ירכוד תא םיהולאה ןיבה םניחל אל
א וה .וחוכו ־והות ררוש םש םוקמכ רדסו הטיש ןנוכל ידכ תפומל ־םינגראמ ונאשע
ש ארכ ףוס־ףוכ דעצי ןעמל רחבנה םעה תוא תא יאקירמאה םעה לע הוותה

.םלועה לש ותושדחתהכ
ל ע רשק־ירסח הירוגינס־ירבד קר הלא ויה ןיידע ;הטיש־ילוטנ תונויער הלא ויה
ה לאה םיינמלוגה םיגשומל ונתיש םישנאב רוסחמ היה אל לבא .תויפיצפס תודמע
ה יגולויצוסה הלחה ךא האמה יהלשב .תיעדמ הרות ללכל םוחתפיש ,רדוסמ הנבמ
ו שגינ םייאקירמאה הרבחה־ירקוח .יולת־יתלב יעדמ ףנעכ שבגתהל תירבה־תוצראב
י נוע ,תורכש ,העישפ :םייפיצפס םיעגפימ לש חותינה ךותמ םהלש אשונה לא
. ולא תויעבב םיברועמ םירגהמש המ־םושמ ואצמ םהיניע ואשנ רשא לכב .ילוחו
ה מכו המכ ןיב ר1בל היה לוכי יתרבחה רדסב הלא ןיעמ םימגפ ץרתל דמולמה אובב
ם ירגהמה לש םעבטב ןיב ,םומ הזיא לש םייגולותאפה םייוליגה הלא ויה :תויורשפא
ת א ליטהש רבסהה תא לבקל היה חונ .הלוכ הרבחה לש העבטב ןיבו םישדחה
.ץוחה ןמ םיאבה לע המשאה
ת א םיגולויצוסה ולביק ןיילרבמ׳צו ן1מירג ,וניבוג םיפוריאה לש םהיבתכ ךותמ
ם ירפס לש הפוצר הרוש .םייעזג םילדבהב םייולת םייתרבח רכיה־ינמיסש הקיספה
ם ה םירגהמ תוצובק ינימ לכ לש יגולויבה בכרהב םייוקיל יכ חיכוהל התע האב
, ץראה־ינב לצא הכומנה הדוליל ,תונויבאל—ץראה לע ואבש םיעגפה לכב םימשאה
ל ש םתעפוהלו ,תוילאוסקס־ומוהו תונזל ,םיידמעמ םילדבהל ,םיילכלכ םירבשמל
.תולודגה םירעב ינוע־תונכשמ
ה יה ירב .ימדקא חותינב וקפתסה אל וז הפוקת לש הרבחה־עדמ ישנא ,ןכ לע רתי
ם יתעלו השעמל־הכלה םהיתונקסמב שומיש תושעל ןכתייש אוה חרכה יכ םהל
ת ולקלקל הנקת איצמהל וויק ןונכיתה ךרדבש המרופירה תועונתל םדי ונתנ תובורק
ידי־לע םלצב־ארבנה ויחא לש וקלח־תנמ תא ביטיהל היה טוהלש גולויצוסה .ןמזה
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 םינתשמה ,םימוטא םישנא םה םישדחה םירגהמה יכ אצמ יח םהב םיאנתה יוניש
 הלאה תועדה־יגוה ןיבמ םיטעמ קרו ליאוה .המדיקל ךרדב םילושכמ ,טאל־טאל
 קיסהל אלא םהל רתונ אל ,םיעוט םמצע םה ילואש תורשפאה תא לבקל ויה םינכומ
 ־יאישנ ינש וקספ ץראה לש םידגונמ תווצקמ .רפתשהל םילגוסמ םניא םירזה יכ

 םילגוסמ־יתלב ,םיכומ םיעזגמ םיכומ םישנא םה םירגהמה יכ דחא־הפ םי׳גלוק
 תוילאטנמל לעמ ,םהירחא םיאכה תועצמאב אלו התע אל ,םמורתהל תיגולויב הניחבמ
.הרשע־םיתש ןב דלי לש
 היסולכואה בכרה לע חוקיפה ,הקינגבאה םוחתב אצמנ ןיעל הארנש דיחיה ןורתפה
 םסרופמ יתרבח רקוח .התואנ השרות לע ססבתהב םיתואנ םינז לש הריחב תועצמאב
 •תלחהל םיעזג םילובי .שממ םדכ םיעובט םיעזג ילדבהש הלוקשה ותעד תא עיבה
 ךישמהל םה םייושע הלא לבל תחתמ דא ,םהיתונושל תאו םהירטשמ תא ,םהיתד תא
 תא םיעבוקה םיינחורהו םיילכשה ,םייזיפה תולבגימהו םירושיכה תא
 חטשה ינפ־לעש תולגתסה .םתורפסו םתלשממ ,םתד לש יתימאה יפואה
.ץוח־דיליל ץראה־דילי ןיב תולידבמה תויתוהמהו תוקדה תונוכתה תא הווסת קר
 בולבילה אולמל איבה הנושארה םלועה־תמחלמ הרידחהש רז רבד לכ ינפמ דחפה
 םהירבחמש-המוצע תויראלופופל וכזש םירפס השולש .תינעזגה הבישחה יערז לש
 םידרחנ םיידרונ יפלא־תואמל וליג—ןוירוטסיה דחאו ןקינגבא דחא ,גולופורתנא דחא
 ,םתמוקב םיידמג ,ונממ םיתוחפ םיעזג םע עגמ ךותמ םהלש לודגה עזגה באתסנ ךיא
.תיכונאה םתבוט לע םתדיקשב העיתר־ירסחו ,םהלש תוילאטנמב םימקועמ
 םיחנומב ורבידש םיאקירמא הברהש קפס ןיא .ןמזה לש ונושלב ורגתשנ הלא תונויער
 תא תרחא הרוצ וזיאב וגייס וא לאשומ ןבומב םהילמב ושמתשה עזגה לש םירמה
 תיאקירמאה תרוסמה ףקותב וריכה ןיידע ,לכה ירחא .תמעוזה הרותה םע םתמלשה
 *לע־ףא .םדאה תווחא רבדב תירצונה תרוסמה לש ,תוחותפו תווש תויורשפא לש
 ונימאהש ידמל םיבר םהב ויה תאז־לכב ,הריתסה םתדירטה םימעפל םג םא ,ןכ־יפ
 השימח ולכי 20־ה תונש תליחתבש ךכ ידכ דע ,םיינעזגה םיגשומב המלש הנומא
.ןאלק־סקולק־וקב םירבח תושעיהל םינוילימ
 זז אל םג םאו ;הברה םישודיח וייח־ימיב האר םישש ןב זא היהש םדא ,ןכבו

 ,עודי ןבומב ,ותוא ריאשהו קחרה ולוכ ומלוע גילפה תאז־לכב ירה ותדלוה־ריעמ
 שיה ןיב דוגינ לש םיעגרה תא ,תורזה באכ תא עדי אוה םג .ותרוכמ־םוקמב ירכנ
 תואצותה ינפב דמע זאו ילרוג ערואמ הזיא וב עגפ תובורק םיתעל .היהש המ ןיבל
 םיסחי לשו ,תוביצי־ירסח תודסומ לש ,תינוריע הרבח לש ,יתיישעת קשמ לש
 החטיבל אוה םג ףסכנ םלענה דיתעה ינפמ דחפה םע קבאנ ודועבו .םישבושמ
 הרבע ולוכ רוביצה לע אלא הרומתה הדקפ ודבל ותוא אלש החטבהל ,תוכיישבש
.רבעה ןמ תועמשמ־תלעב תומדקתה תניחבב איהו

 .החפשמ־תבריק לש םינמיס תרפהב זיגרמ ישוק היה םירבדבש תוביציה־יא תמחמ

 הזיא רחא אווש־שופיחב הז תא הז תוירבה ורקס דודיב ינפמ הגואדה םתדרחמ
ורצי לשכ־ישגר ךותמש ויה .הזל הז םה םיכייש ןכא יכ םהל רמאיש אלפ־תוא
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 םירחאה תא וקיחרהש ידי־לע םביבס ימינפ לגעמ וותה ,הליהק לש השוחת וזיא
 .םינפב םיאצמנה לש םתוכיישל תודעה ושענ ללכה ןמ םיאצומה .ץוחה ןמ םישנאכ
 םושמ אל ,ידוהיה תא וא ילותאקה תא ואנשש ינפמ ,רקיעב אל םג ,קר הז היה אל
 סושמ אלא ,[ןאלק־סקולק־וק] םיסדרב־ישובח םיקתושה םישנאה ודעצ דבלב ךכ
 ,םהלש תפתושמה תוהזה תא תולגל ףוס־ףוס ולכי רזה ןמ םמצע תא םלידבהבש
.תועמשמ־ לעב ללכ לש קלח םמצע שיגרהל

 וררוע םג ךכ רשאבו ,םירגהמל יעצמא־יתלב םויא רדגב ויה "ןאלק״ה לש תולועפה
 ףוס־ףוסש ,היאר וז .דתיה .העונתל רתוי הבחר תועמשמ םג .דתיה לבא .תודגנתה
 םילגודה רשא העדה .ללכה ןמ םיאצומה ןיב םה םישדחה םירגהמה יכ ,ןיעל התלגנ
 "ןאלק״ה ,םיפיקעב הילע ובתכ םיינעזגה תועדה־יגוהש ,הילע וזמר קר תוללובתהב
 ויה אל וישנא לש םהירובידש הדבועה תמחמ םרגנ באפה .םלוע־רואל התוא איצוה
 הברה ויה םיבר םימי רשא תונומא לש תוינוציק תועבה קר אלא תוגלפומ תומזוג
 רבכ ודשח וב רבדל החכוה וז .דתיה ץוחה־ידילי יבגל .םלבקל םיבורק םיאקירמא
.ןשיה םלועל םירכונמ ראשיהל םה םידיתעש ,אליממ
 ךא רשאכ .םירגהמה לש םתחונמ תא ךירדהל םתולידב ץחל לחה ןכל־םדוק הברה
 ,םימייק םיסופדל תולגתסה לש הארוהה תא היצזינקירמא לש הסיפתה הל התנק
 .הלאש־ןמיסב םישדחה םירגהמה לש יתצובקה םייחה־חרוא לכ דמעוה אליממ
 םמצע םיאתהל תישפח הרבחב םידיחיכ םתלכיב רבעשל התיה היולת םתולגתסה
 לולסמב תולגתסהה להנתתש םהירקבמ תשירד .ורחב ןהבש תורוצב םתביבסל

 םוקמ ,םהש יפכ ,סופתל םתוכז תא הלאש־ןמיסב הדימעה ומכ שארמ עבקנש

.תיאקירמאה הרבחב
 הררוע .דשעמה־ייחב לבא ,תוימואל לש תוירואיתב הלאה םישנאה וטבלתהש אל
 םישעמה לש םתורשכל רשאב החונמ־ידירטמ םיקופקיפ "םידילי״ה לש םתביא
 אוה־ותעדל ,"הילטיא ינב״ב וא "ןילופ ירשנ״ב רבח השענש רכיאה .רתויב םימימתה
 המיתח .ןשיה ותיבב וטקנל יושע היה אל אוהש דעצ היה הז ;יאקירמאכ היה לעופ
 ןותעה היה םא םג ,ןשיה לש אל ,שדחה םלועה לש חרזא השעמ .דתיה ןותע לע
 םירגהמה ועמש רשאכ .תילגנאל ץוחמש תונושלב 1920־ב ועיפוהש ףלא ךותמ דחא
 תאז קר ךכמ קיסהל ולכי םייאקירמא־יתלב םינוכמ םהלש םינותעהו תודוגאהש
.השדחל אל םג הגשיה ץראל אל תכייש הניאש היווהב וכבתסה הכ־יאש
 ושקיב םהבש םיניינע ויה .םהינפב טעמכ המוסח תולגתסהה ךרד .דתיה תאז םע
 םיעצמאה םהל ונמדזה אל םלועמ ךא ,םתלוז לכמ לדביהל אל ,םירחאל תומדיהל
 ,וב שמתשהל ובריה אל הפוריאבש ,החפשמה־םש לע הואג .דתיה אל .ךכל עיגהל
 .השדחה ץראה לש החור יפל ,ותונשל ידמל ויה םינכומ םישדחה םירגהמה ןמ םיברו

 ןידה אוהו ,קרב ארקתהש העש הברה ותלחנ וילע הרפש אל ןרגקרייב טסוגוא לבא
 הינבליסנפ לש םחפה־תורכמל ואבש םינבולסהו םיאטילה .ילק השענש גרבמולבב
םש ויהש םיקלטיאהו םיריאה לש ,רתוי םיקיתווה םיבשיתמה לש תומשב וטשקתה
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 "תויאקירמא״ה תורוצה המ תעדל הלאה םישנאה ושקתה רבד לש ותימאל .םהינפל
.םמצעל ןצמאל םהילע הקזחש
 וגהניש תופצל ולכויש ךכ ידכ דע וססבתה אל יכ ,וחילצה אל יכ ועדי םה םלוא
.םמוקמל םה םיכייש וליאכ םהב
 השא־דולי ןכ־יפ־לע־ףא ,עשי־רסח הברה םינבומבו ,ינעו ,ירכנ שיאה היה םא םג
 המינ שח אוה .ישונאה ימצעה־ודובכמ ומלעתה רשאכ וברקב ץמחתה ובלו ,היה
 יואר וניאש דימת ואצמ םידמב םישנא .דיקפ םע עגמ לכב תוצימח לש תעלבומ
 ־יאשונ ;קוחה ינפמ ודחפ תא הערל ולצינ םימלאה םירטושה ;דובכ לש סחיל
 ויתושקבל וקחצ תוילמשחה יגהנ ;ויבתכמ לעש ירכנה בתכב וסלקתה םיבתכמה
 וא ,דסחו הקדצל אשומ תניחב ,הובגמ ומכ וב וגהנ דימת .הכרדהל תוינססהה

.ךכ טעמכ
 ותצירמה רשאכ .דחוימב וילע חיגשהל לטוה םהילעש םידיקפה ויה םיקהבומה ויביוא
 ,ונועמ תא קודבל ואב ןוטלשה תונקת יפ־לע רשאכ וא דעס שקבל תונערופ וזיא
 םהלש תובידנה םהיתונווכב םנוחטב ךותמש ,םיילאיצוסה םידבועב לקתנ זא־וא
 ,םייטרפהו םיירוביצה תודסומה יחולש .ויתושגרמ םתומלעתהב םימחר־ירסח ושענ
 םיגולויצוסה לש היגולואידיאב םידיוצמו תיתרבחהו תישיאה םתונוילעב םיחטוב

 ריכי אל בוש הב הדוקנל דע רגהמה תא רפשל ויה םידקוש ,הרות םהב וציברהש

.ומצע תא
 שיא היה תובורק םיתעל םיילאיצוסה םידבועה םע אשמו ־עגמ ול היהש םדאה
 תא תולגל ,קית תושעיהל ץלאנש וילע היה סואמ ;הלועפ ףתיש אלו ףעזו רס
 וא ולש םייחה־ חרואל הנבה היהת אל ןפ ששוח ,היה ןדשח םג .םירזל ותולת
 הדימ־יגק יפ־לע ותוא םיגד םיקזחה םירזה ויה ןכש ,היה רמרמתמו ;ויתויעבל
 עצמאמ ךירעהו רקס ילאיצוסה־זכרמה ןמ ןלמועמהו ריעצה ןודאה .םהלשמ םייחטש
 םשר אוה ? םירפס ,רתנספ שי ז תוריקה לע תורגסמב תונומת שי םולכ .חבטמה
 םלצא םילכוא ויידע ;חקרמאתה אל ןיידע וז החפשמ :ןובשחו־ןידל הרעה ול
.יקלטיא לכוא
 ןושל תא דומלל אוה האנו בוט .הליפשמ םתלבק לבא ,ךרע־יבר םה םיתורישה
 ,םירמוא ונא ןמזה לכ .דליב ומכ ךב גוהנל םהל חינהל ךילע הדמלל ידכ ךא ;ץראה

 הז לע רוזחל המ םשל .תלד איה תאזו ןחלוש הזש עדוי ינא .תלד וז ,ןחלוש הז
 לע הניכמ הניא איה .דאמ הריעצ ,דאמ הדמחנ הריעצ איה ילש הרומה ? ןמזה לכ
.תעדל וא רכדל הצור ינא המ
 ןויגהה תא תוארל םירגהמה לש םבוריסמ תועבונ רתויב תובואכה תויושגנתהה
 םדי הרצקש םישנא :ידמל תעדה־לע־לבקתמ הארנ אוה דרשמב .םתוינעבש
 תא דסמל רתוי ליעי הז ירה .והשימ םהל גאדי םא םהל בטיי םמצע תא סנרפל
 .הכלהכ־אלש םהיתב תא להנל ,דסחו הקדצ תרזעב ,םתושרהל רשאמ לכה־ירסח
 תודבאתהב םימייאמ םה ,םהיתוחפשמ לא קבדיהל םישקעתמ םירעבנה םיינעה לבא
המכ לכ .םילוחה־תיב לע וליפא וא ,הדוגאה לש הסחמה־תיב לע םהילא םירבדמשכ
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 ינניא .הבוטה־יופכ בתכמה עיגמ ךכ .התעד החנ אל זיידע ,הרזע .דשאה לבקתש
 ינניא .ידלי לא תומל הבירצ ינא ובש הפחמ־תיבל ותוא סינכהל םכתא תשקכמ
 תויחל הלוכי ינניא .רחא םדא לש ומחל לוכאלו ןועמל םתוא סינכהל םכתא תשקבמ
 םליבשכ ךוסחלו תיבכ רוגל הלוכי יתייה .םהילא םיעוגעג־תלוח ינא .םהידעלב ןאב
 קר םתא ? הסחמה־תיכל יתוא םתחלש רשאכ יל םתישע הבוט וזיא .םיבוט םילכאמ
.םכלוקב דוע עמשא אל ינא לבא םכומכ ויחי םישנאש םיצור
 םירגהמה ייחב םיכרעה תא ןיבהל ודמל ,םישנ םבור ,םירוסמ םיילאיצוס םידבוע המכ
 תודסומ ולחה ,הקיטילופה־יקסעב טלוב ינשה רודה השענשכ ,תונידמ המכב .םמצע
 םירקמ ויה הלא ךא .םהילע ןנוגלו םישדחה םירגהמה םע הלועפ ףתשל הלשממ
 לכב ץוחה־ידילי ודמל ותוא ללכה תא וככיר םא קפס .ללכה־ןמ־םיאצויו םירידנ
.םירחאה ומכ תויחל—תושעל םילוכי םניאש המ תושעל םישרדנ םהש ,םוקמ
 םיאתהל דומלל ולכיו םוקמה־ינב ויה תוחפל םה .ךכ־לכ השק הז היה אל םידליל
 התיה םימעפל אלא דימת םויא רדגב ילאיצוסה זכרמה היה אל םליבשב ;םמצע תא
 עבקנ ימואלה יפואהש החנהה תא תומלשב לבקל ולכי םה ,ןכא .תונמדזה םהל
 םזינקירמאה תא וקידצהש ויה .םהלש םתצובקל וכותב דחוימ םוקמ שקבל קרו ,רבכמ
 שופיח לחה ליכשמה ינשה רודה תורושב ;ילאינולוק רבע לש ויוליג ידי־לע םהלש
 היצזיליביצב הלחנו קלח םהל תתל ולכויש ח״יה האמב םינושאר־תובא רחא לתפנ
 לש השוחת םהל שוכרל ולמע םירחא .רתוי תמצמוצמה התארוהב תיאקירמאה
 ;היסולכואב ,רתוי םיכומנ וא ,רתוי םירחואמ תודוסימ תולדביה ךותמ תופתתשה
 ומכ ,רתויב םישדחה םירגהמהו ,םישוכה ,חרזמה־יאצוי דגנ התסהל די ונתנ םה
 תוכורכ ויה תחאכ םיכרדה יתש .יתימאה ץראה־דילי לא ךכב ברקתהל תנמ־לע
 ולכי אלו הינאה ןמ ודרי הז־התעש "םיקורי" םעפ ויה םמצע םהש ,םהירוה תייחדב
.שדחה םלועב ןומדק־בא םושב ראפתהל

 חוכמ אלו םהלש םנויסנ חוכמ אל ,ךייתשהל םידיתע םה ןיא יכ זא ועדי םישישקה
 תולגתסה .דתיה תירבה־תוצראב םייחל לגתסהל וחילצה הב הדיחיה ךרדה .םהיאצאצ
 ראש ןיבל םניבש םילדבהב םתרכה תא הריבגמה ,םתצובק לש התולידבב הכורכה
 ,וללובתיש השירדה .םירז םתויה תעדותמ דימת ולבס תולגתסה התואב .הרבחה יקלח
 םהל רשפיא השעמה־ייחב .ץוח־ישנא תויהל דימת םתוא הנד ,םלודיב לע ורתוויש
 לצב ךא ,דבלב םיטעמ םיגייסב םכרדב תכלל םייאקירמאה םייחה לש ישפחה הנבמה
 ןמ םרוכינ תא ומילשה ךכ הנה .ךייתשהל םידיתע םה ןיא םלועלש העדות לש
.ובזע התואש תוברתה ןמ םג ומכ ואב הילא תוברתה
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