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תרבוחב םיפתתשמה

 ןויערה תא ריהבהל םיאב ,"תשק" ךרוע ,רימא ןרהא וז תרבוחל םידקהש החיתפ ירבד
 ."תיאקירמאה היווחב םיקרפ" ,וננועבר לש וז תדחוימ תרבוח לש התיינבו התמיזי תא החנהש
 אוה ,תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהל הקלחמה שאר ,י ל א י ר א עשוהי ׳םורפ
 םייאקירמא םידומילל גוחה שארב םינש ךשמ דמע הרבעש הנשל דעש קיתו "גולוקירמא"
 תפומ־ירפס תרדסב ,םיכרכ ינשב ותכירעב העיפוה 69—1967 םינשב .םילשורי תטיסרבינואב
 "תודועתו תורוקמ / תירבה־תוצראב תינידמה הבשחמה״ היגולותנאה ,קילאיב דסומ לש
 היטרקומדה" לש ירבעה םוגרתל ףיקמ אובמ םידקה םג הנורחאב .(ומ "תשק" הריקס ׳ר)
 .ה לופ .האצוה התואב רוא הארש ,ליווקוט־הד םיסקלא לש יסאלקה ורוביח ,"הקירמאב
 זאמ דרווראה תטיסרבינואב הז ראותב ןהיכש ,תיאקירמא הירוטסיהל רוסיפורפ אוה ק א ב
 .רצילופ־סרפב הכז 1938־ב .םש יאטיסרבינואה םירפסה־תיב להנמ השענ 1955־בו 1942 תנש
 ירפמ םיאבומה םירבדה .ב״הראב ךוניחה הדשב הבורמ תירוביצו תיתורפס תוליעפ םג ותוכזל
 הנושארל עיפוה) ״1900—1865 / שדוחמה דוחיאל ךרדה״ ,ורפסמ םיחוקל וז תרבוחב וטע
 ןמז־קרפב ילארשי לש ותבשחמ תא תורפהל יושעה ,(׳תושו ןוארב ,לטיל תאצוהב 1937־ב
 ־ףותישו םויפ לש שדח ףד תחיתפל ישממ יוכיס ,תובר םינש הזמ הנושארל ,ילוא ,ןמתסמ וב
 רקוחו ןוירוטסיה ,ן ו ז ר א ב ק ׳ז .הבירמה־תעבש ,הירוטסיהה־תפייע וצראב םיסרטניא
 ־תטיסרבינואו ,תירבה־תוצרא לש ימדקאה םלועב רתויב תוטלובה תויומדה ןמ אוה ,תויונמאה
 דובכ ,"הטיסרבינוא־רוסיפורפ" ראות 1967־ב ול הקינעה ,1927 זאמ ןהכמ אוה הב ,היבמולוק
 ליגב קרו ,תפרצב 1907־ב דלונ אוה .דחא ןמז־קרפב םישנא השולשמ רתוי וב הכזמ איה ןיאש
 ןמ) רפס 20־כ הכ דע םסריפ .תיטמולפיד תוחילשב זא השעש ,ויבא םע ב״הראל אב 13
 תיב" ,"יתפרצה עזגה" ,"הקירמאב הרומ" ,"יצראו םיהולאה ץרא" :םהבש םיעדונה
 תוריצימ תילגנאל תיתפרצמ םגרית םג אוה .("תיאקירמאה הטיסרבינואה" ,"טקלטניאה
 הרודהמה ןמ החוקל הזב תאבומה ותסמ .("וראגיפ תנותח") השראמובו זוילרב ,רבולפ ,ורדיד
 תאצוהב ,(ףארג ירנה ׳םורפ םע בתכ ותוא) "ינרדומה רקוחה" ,ורפס לש תנקותמה השדחה
 הירוטסיהל רוסיפורפ ,ןיטשרוב .י לאינד .׳קניא דלר1ו תא םיירב ,טרוקראה
 םייס ,המוהאלקואב לדג ,הי׳גרו׳ג תנידמב 1914־ב דלונ ,וגאקיש תטיסרבינואב תיאקירמא
 הבריהו ,םיטפשמב םג קסע .לייב לביק ולש רוטקודה־ראות תאו דרווראהב וידומיל־קוח תא
 ,הירוטסיה אוה לודגה ולעפמ .(דועו תפרצ ,ןאפי ,הילגנאב) ב״הראל ץוחמ תוללכמב תורוהל
 הכ דע ועיפוה היכרכ תשולשמ רשא ,"םיאקירמאה" לש ,הניינבבו התשיגב רתויב תירוקמ
־ סרפב 1959־ב ותוא הפיז רבכ םהב ןושארה) "ימואלה ןויסנה״ו "ילאינולוקה ןויסנה"—םינש
 ."ימואלה ןויסנה / םיאקירמאה״ ,ינשה ךרכה ןמ חוקל וז תרבוחב אבומה קרפה .(טפורקנב
 ברעמב דונל הבריה הרבעש האמל ןושארה שילשב רשא ,דרב טרבור דנרוורה
 ־קמע הארמ" םשב ךירדמ האמ התואל 30־ה תונש ףס לע רביח ,זא לש תירבה־תוצרא
 יסולכוא" לע עטקה חוקל ונממ ,"ברעמה לא עסונלו רגהמל ךרד־הרומ וא :יפיסיסימה
 אוה ,םטסו׳צסמ תנידמב 1926־ב דלונש ,ןרוג .א הירא ׳םורפ .וז תרבוחב "ברעמה
 זאמ דמלמ אוה וב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םייאקירמא םידומילל גוחה שאר התע

 .היבמולוק תטיסרבינואמ רוטקוד־ראותו תירבעה הטיסרבינואה ןמ א״ב־ראות לעב אוה .1966
 ־תטיסרבינוא תאצוהב 1970־ב עיפוהש ,״1922—1908 ׳הליהק׳ה ןויסנו קרוי־וינ ידוהי״ לע ורפס
אוה ,(1901) ריישמה־וינ דילי ,ס ט י י ג .ו לופ ׳םורפ .טפורקנב־סרפב הכז ,היבמולוק



. רבכמ־אל תואלמיגל ותאצ דע 1929־מ לברוק תטיסרבינוא לש לגסה לע הנמנו דרווראה דיגה
ת יאלקח הירוטסיה ,תירארגא תוינידמ ,תיאלקח הלכלכ םה םידחוימה ותואיקב ימוחת
ל ש םיטפשמה־דרשמ ץעוי שמיש 1949־מ .ב״הראב רוביצ־תומדא לש תויגוסו תיאקירמא
י וניליא לש תיזכרמה לזרבה־תליסמ" :וימוסריפמ .םינאידניא לש םהיתועיבת יניינעל ב״הרא
" סזנק לש תיעקרקה תוינידמה לע םיכוסכיס—רקא ןוילימ 50״ ,(1934) "יתובשיתהה הלעפו
—1813) ןיפליג םאיליו .(1965) ״םיחרזאה־תמחלמו תואלקחה״ ,(1954) ־ שיא ,(1894

ה עודיה טנומירפ־תחלשמל הוולנ 1843־ב .תירקייווק החפשמל הינאבליסנפב דלונ ,ירוסימ
ו ליפא ,ידמל ןפוד־אצוי יאנותעו ןטפשמ היה אוה .טקשה םוניקואה יפוח לא הימעפ המשש
ת ונשבו וקיסקמ־תמחלמב ףתתשה ירוסימ־יבדנתמ לש דודגב רויאמכו ,ורוד יגשומ יפל

1847— ל ש הירוטירטה לשומ ,הרצק הפוקתל ,הנמתנ 1860־ב .זיקור־ירהב םינאידגיאב םחל 8
ו ב ,"יזכרמה בהזה־לילג" םשב ,ויתונויזחב גלפומ ,ינוהמת רפס םסריפש רחאל ,ודארולוק
, 1873־ב רפסה אצי השדח האצוהב ; דיתעה לש היצזיליביצה שרעכ יפיסיסימה־קמע תא גיצה

־ תליסמ" ,ורפס תא איצוה 77 ןב גלפומ ןקז ותויהב .״הקירמא־ןופצ לש םעה תדועת״ םשב
־ תוצרא תגהנהב ,לזרב־תוליסמ תשר ידי־ לע םלועה דוחיא לש ןוזח ,"תיטילופומסוקה לזרבה
׳ ר) "ינרדומה רקוחה" רוביחב ןוזראב ק׳ז ׳סורפ לש ופתוש ,ףארג .פ י ר נ ה .תירבה
, היבמולוק תטיסרבינואב הירוטסיהל רוסיפורפ אוה .ריעה־קרוי־וינב 1921־ב דלונ ,(הלעמל
־ תונכוסב תינאפיל־ןיצק שמיש תימלועה המחלמה ימיבש רחאל ,1946 זאמ ןהכמ אוה הב
ם רבחמ אוה .יאקירמאה המחלמה־דרשמ םעטמ חבשל־ןויצב הכזו ב״הרא אבצ לש ןוחטבה
ם זילאירפמיאה" לע ורפס אצי 1969־ב .תיאקירמא הירוטסיהל םיעודי דומיל־ירפס לש
ר קחב קסועה (׳"ג־םוי לש טניבקה") רפס םסריפ דקתשאו ,"יניפיליפה דרמהו יאקירמאה
ף ותישב בתכנ) ןוסנו׳ג .ב ןודניל לש ותואישנ ימיב םולשו המחלמ יניינעב תוטלחה־תלבק
־ הצרמ היה 1969/70 תנשבש ,דנומיאד דנומגיז ׳םורפ .(רבעשל־אישנה םע קודה
ה יגולויצוסל רוסיפורס אוה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םייאקירמא םידומילל גוחב חרוא
ת ידרפסו תיתפרצ ,תילגנא תולחנתהב םיוושמ םירקחמב קסועה ,היבמולוק־תטיסרבינואב
, (1963) "תירבה־תוצראב תיתיישעת הרבח תווהתה—המואב הרומתה״ :וירפס .שדחה םלועב

ך רועו םיעדמל־תימואלה־הימדקאה רבח אוה .(1963) ״שדחה םלועב תורבח לש ןתווהתה״
׳ סורפו (1915) קרוי־וינ דילי ,ןילדנה רקסוא .ב״הראב הנידמה־יעדמל־ןועברה
, "םירוקעה" ורפס .ונרודב תיאקירמאה היפגוירוטסיהה לש ךוותה־ידומעמ אוה ,דרווראהב
: וירפסמ דוע .רצילופ־סרפב ותוא הפיזו 1951־ב עיפוה ,״רוכינה םלה״ קרסה תא ונלטנ ונממ
ל ש הירוטסיה—יאקירמאה םעה" ,(1961) ״תוריח לש םידממ״ ,(1940) ״ןוטסוב ירגהמ״
א וה 1958 תנשמו ,״תיאקירמאה הירוטסיהל דרווראה ךירדמ״ יכרועמ היה .(1963) ״הרבח
ם סרופמה םואנה תא אשנ ן ו ס ל י ו 1 ר ד ו ו .הקירמאב־תוריחה־תודלות־רקחל־זכרמה להנמ
ל ש 27־ה אישנכ הנושארה ותנוהכ תפוקתב ,"ץראל־ץוח ידילי םיחרזא לא" ,ןאכ אבומה
רבינוא אישנ היה המ־תפוקתש—תינידמ הלכלכלו הירוטסיהל רוסיפורפה .תירבה־תוצרא
, םינש 8 רובעכ תמו ,1913 תנשב ,57 ליגב אישנה תנוהכל רחבנ ,תללוהמה ןוטסנירפ תטיס
ו מקש םילועמה ןונגסה־ילעבו םימאונה דחאכ עדונ—זגור־עבשו ילוח־עודי ,אישנ ודועב
—1861) רנרט ןוסק׳ג קירדרפ .הדועמ הקירמאל ה ירוטסיהל רוסיסורס ,(1932
ל ש ןשרפו רקוחכ םש ול השע ,דרווראהב ןכ־ירחאו ןיסנוקסיו תללכמב הליחת ,ב״הרא לש
 המכל ןאכ הנתינש תרתוכ אוה (הצומק א״פ) "רפסה ץק" .הברעמ ב״הרא לש התריתח תורוק
ה אצרה ,"תיאקירמאה הירוטסיהב רפסה לש ותועמשמ" ,תמסרופמה ותסממ םירחבנ םיפד
ה תואש ,ולש הזיתה .1893 תנשב תיאקירמאה־תירוטסיהה־הדוגאה סנכב עימשהש תמכסמ
,תיאקירמאה היטרקומדה תווהתה לע רפסה לש ותגיסנ תעפשה רבדב ,הנושארל זא הלעה

(196 דומעב ףוס)



הבד>קה וכלה :רימא ןרהא
 "תשק" לש וז המלש תרבוח שידקהל ונתוא ררועש ,ידמל טושפה ,ןויערה
 הלבקהה ןויער אוה "תיאקירמאה היווחב םיקרפ" ול אורקל ונרחבש ןינעל
 ךילהת ןיבל השדחה תיאקירמאה המואה לש ירוטסיהה ןויסנה ןיב תינורקעה
 םייורש ונא ןיידעש ךילהת ,תאזה ץראב תימואלה תושבגתהה וא תווהתהה
.ותליחתב ,רמול אלש—ומוציעב
 ,יפוריאה םלועל השדח תשבי לש שדח יוליג תדלות איה תיאקירמאה המואה
 "השדח" היורקה תעה לש התישארכ עבקנ ומצע אוה היוליג ךיראתש תשבי
 ילבב גזמנה ןשי ןיי תניחב התאירב תליחת וז המוא .תימלועה הירוטסיהב
 ןשיה םלועה ןמ םיסולכוא לש "תרחבומ" תיצולח הדידנ :הרוצ־לוטנו שדח
 םלוע ןוקית לש םייתד םילאידיא ךותמ ןיב ,ילויהה שדחה לא "ןגרואמ״ה
 הקוצמ ךותמ ןיבו רחא גוסמ םייפוטוא םילאידיא ךותמ ןיב ידש־תוכלמב
 הקתפרה ,החוורו רשוא רחא ידוסי ישונא שוקיב לש וחוכמ וא תופידרו
 ,לוביקה־תיב לש ימאנידה ובוציע לוכיבכ התאירב ךשמהו ;תימצע־המשגהו
 ויולימו ותוגשיתה ,ותומצעתה ,ותובחרתה ,תימצעה־ותרדגה ,ותומד שוביג
.יאדיאה יתוברתה ,יפרגומדה ןבומב םירקבל־שדח ןייב דימתמה
 קר אל בשחיהל הלוכי תיאקירמאה המואה לש התווהתה ,וז תואר־תדוקנמ
 ־בא ,דחוימבו ,םג אלא ללכב םדאה ימי־ירבדב התובישחב העירכמ העפות
 זאמ ,תושדחתמ ףא וא ,תושדח תומוא לש ןתחימצ ךילהתל תפומ־באו המגוד
 .הילג־ןואג לע םיאשינ ונלוכ ונא ןיידעש תעה וז ,"השדח״ה תעה תישאר
 תורפומה תוימואלה תוביטחה לכ תא תרחא וא וז הדימב ףיקמה—הז ךילהת
 לש םיעודי םיקלחבו הילרטסוא תשביב ,הקירמא לש המורדבו הנופצב ונל
 ירוזא בורב המלשה וא רמג יבלשב ,הארנה לככ ,התע דמוע-הקירפא
 יםכ-הב רשא ,ונלש וז םלוע־תניפ קרו־ךא טעמכ איצוהל .ותושחרתה
 לארשי־ץרא לש הימוחתב תימואלה החימצה תעפות-רתויו רתוי ררבתמש
 ,התועמשמב עירכמ לקשמ תלעב ,ירוזא־ללכ ףקיהב תיזכרמ העפות איה

.היתודיתעב ,היתואצותב
 ילארשיה הזל יאקירמאה ןויסנה ןיב םידממבו חפנב םימוצעה םילדבהה ,יאדו
 תשקבמ הילעש ,הלא ינש ןיב הלבקהה תא טעמכ ךוחיגל ןודל םהב שי

 ־םיטפשמ ילב וז היגוסל ברקתמש ימ ,ןכ־יפ־לע־ףא .עיבצהל וז תרבוח
 ןיב יתוהמה ןוימדהו הבריקה תדיממ םשרתהל אלש לכוי םא קפס םימודק
 תאזו ,יפרגומדהו יפרגואיגה םפקיהב לדבהה תורמל ,הלאה םילגעמה ינש
םילאידיאו םייומיד םיגופסה ,תיאקירמאה תובשיתהה תובאש םושמ קר אל
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 ־ץרא" תא תשרל םיאבה "לארשי-ינב" תניחבב ותעשב םמצע ואר ,םייארקמ
 תינטשפ האוושה תושעל םיאב ונא ןיא םא תאש־רתיב ןמתסמ ןוימדה ."ןענכ
 היתואלתו היאלח לע ,וישכע איהש יפכ תיאקירמאה לעה־תמצעמ ןיב
 הלבקהה וק תא הארנ םא אלא ,םויכ הרועישב לארשי ןיבל ,םייחכונה
 ריבענ םא ,רמולכ ;ןאכמ דיתעה לאו ןאכמ רבעה לא ,ותלצאהב וא ,ותחיתמב
 תירבה־תוצרא לש הרבעו הקירמא לש ילאינולוקה הרבע ןיב ,דחא דצמ ,ותוא
 יאמצעה המויקו לארשי לש "יבושיי״ה הרבע ןיבל תמצעתמו תיאמצע היווהכ
 תיזחת ןיבל תירבה־תוצרא לש רתוי בורקה הרבע ןיב ,ינש דצמו-הווהב
.לארשי לש הדיתעה התוחתפתה
 ,תויצולח ןוגכ—תיאקירמאה המואה לש התווהתה ךילהתב חתפמ־ייוליג המכ
חוימה םייגהנמהו םייתוברתה ,םיישפנה הינממס לע ר?םה־תרבח ,תובשיתה
 תיחרכהה הריתחהו רחא וא הז רועישב תינגורטה הריגה לש התטילק ; םיד
 ידכ ךות ,תיתרבחו תינושל־תיתוברת היצזינגומוה לש תרחא וא וז הדימל
 ;החותפ־תיטסילארולפ הרבח לש ןויבצ לע ,תוחפ־אל תיחרכה ,הרימש
 תושילת תדרח ,ןהישופיח יטבלו תיצוביק תוכזו תיצוביק תוהז לע הייהתה
 לככ ,הרבעב םג ףא הפונב ,התיווהב תושרתשהה ןואמצו השדח ץראב םשאו

 תאירקו ביבס ללחה רגתאו קירה־תמיא םג ןכו ;אצמוי וא אצמיי רשא
 םניא הלא לכ—תינשבוכ ,תימאניד החימצ לש הבוגת יסופדו ,םיבחרמה
 עקר לעו .דאמ דע םיימיטניא םידה בושק ירבע ארוקב ררועל אלש םילוכי

 דה אצמי יאדו ,1967 זאמ הב םייורש ונאש רתויב תיטרקנוקה תואיצמה
 רחא יזכרמ ןויסנב ןורתפו אפרמ לש יאוות ןיעכו ויבואכמו ויתויעבל
 ,המטשמו־םקנ־תתוש ,ירזכא ערק ,םורדהו־ןופצה־תמחלמב—ב״הרא תודלותבש
 תואיצמ לש החוכמ ,דוכילו יוחיא לש ,שדוחמ דוחיא לש ןוחצנ וירחאלש

.תינאגרוא התצקו היופכ התצק ,תפתשמו תינפחוס
 םיבותכה דחא ,ןילדנה רקסוא עדונה ןוירוטסיהל "םירוקעה" ךותמ קרפב

 לש זעה ורואית יפל ,ושח וב דוגינה םלה לע רבודמ ,וז תרבוחב וצבוקש

 השדחה הרבחב םתורעתה תישאר םותכ תירבה־תוצראב םירגהמ ,בתוכה
 רמול רשפא הז לקשמ לע .םלהא תא וטנ הבו םולח־תותובעב ורשקנ הילאש
 תיאקירמאה היווחה לע ,חותפ שארבו חותפ בלב ,תוהתל אבה ילארשי יכ
 ידממבש ןמז־קרפ ךותב—תירוטסיהה ןתוחתפתהב תיאקירמאה היווהה לעו

.הבריקה םלהב שוחל אלש לכוי אל-בשחיי עגר ומכ ירוטסיהה ןמזה
 היווהכו היווחכ הקירמא ןיבש הבורקה הקיזה לע ונדמעב שוחנ רשא הז "םלה"
 ,תוארל ונעייסל המודמכ יושע תינרדומה לארשי לש התיווחו התיווה ןיבל
 רוקמו דודיע רוקמ ונל תויהל ףא ונדועיי תאו ונמצע תא ריכהלו ןיבהל
 םע ,המצע הקירמא םע רתויו רתוי ומייקל םיווצמ היהנש גולאידב הארשה
.ונלש ונדיתע םעו—הירוטסיהה םע ,ונביבס רשא םלועה
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ם»אן7>דמא הירוטסיה־ירפסו הירוטסיה

 אוהש הירוטסיהה יפל םג ומכ ולש הירוטסיהה תביתכב וכרד יפל םע ןודל רשפא
 תיכראנומהו תילדואיפה השרומה תא הירוטסיהה הפקיש ,םיפוריאה יניעב .השוע
 היפרגוירוטסיהה לש אלפומה רודימב םיאור ונא וז הללכה .תחמוצ איה הכותמש
 םמורלו ראפל םיפוריאה םינוירוטסיהה תונוכנב םג ומכ תומוא ידי־לע תיפוריאה
 תויגולואידיאו תוטיש םהל ץמאלו (םילבנ ץקשל ,תוחפ־אל תוטיהלב ,וא) םירוביג
.םירבדה־תאצרה לש הבוציע ךרוצל וליפאו תונשרפ־ירזעכ
 ־ךלהב םהלש הירוטסיהה תא ובתכ ,תרחא תינידמ תרוסמ לע ולדגתנש ,םיאקירמאה
 היפרגוירוטסיהב ויה םייולג הקירמא לש הבושיי יאנת .תורחא תורטמבו רחא חור
 ודוחיי ,תינרקוחה ,תינויסנה הפקשהה ,הפוריאמ יזיפה קוחירה—התישארמ םהלש
 הביתכה לע לועפל הפיסוה ולא תודבוע לש ןתעפשה .םינורחאה תורודב לעפמה לש
 לש הירוטסיהה התיה םימעט םתואמ ילוא .הפוריא לש וזמ התלידבהו תיאקירמאה
 ריכה ז״יה האמב דוע .םמצע םיאקירמאה תא רקיעב רבכמ אל דע תניינעמ הקירמא
 ץמוק ןיבל וניניב המחלמ םג םא" :ובתכב רדיימ ןוטיק ינאטירופה תדה־שיא ךכב
 ןיב המחלמה לש ילותיהה סופאה] היכאמוימוכארטאבכ אלא תיארנ הניא םינאידניא
 לקשמ היה ןאכ ונל ןכ־יפ־לע־ףא ,ץראל־ץוחמ םלועה יניעב [םירבכעל םיעדרפצה
1."הירוטסיה תיישעל קיפסמ םירבדה

 ־יסקנפ אלא ויה אל טעמכ םינושארה םיילאינולוקה הירוטסיהה־ירפסמ הברה
 ;היני׳גריו בושיי לש רצק רואית היהש ,תימס ןו׳ג לש תמא-רופיס ,לשמל ;תומושר
 העטמה רואית היהש ,ולסניו דראוודאו דרופדארב םאיליו תאמ טרומ לש ורופיס וא
 היה הקירמאב ןמא־דיבו םיעדויב ןכוהש ןושארה ירוטסיהה רוביחה .תומילפ לש
 ןיוצמ ילאינולוק לשומ בתכש ,תוטילפ לש העטמה תורוק ,דרופדארב םאיליו לש הז
 הירוטסיהב םינושאר לש םהימעט לע והשמ שיקהל ונא םילוכי .1650־ל 1630 ןיב הז
, 1856־ב קר האולמב המסרפתנ דרופדארב לש ותריציש ונל ררבתמשכ תיאקירמאה
 היהשכ ,הכפהמל דע .די־בתכב םידמולמ הל וקקזנ הנש םייתאממ הלעמל יכ ףא
 לש תוירוטסיה דבלמ .הפוריא לש וז תא וארק ,הירוטסיה אורקל יאנפ םיאקירמאל
 םיינוליחה םינוירוטסיהה ןיבמ .ןוסטרבורו םוי ,ןלור ,רטלוו ,ןוביג תא וארק היסנכה
 םירפוסו םיארוק לע ול התיה תרכינ העפשהו תוירבה לע לבוקמ תויהל רטלוו הכז
 םיאקירמאה וליחתי םרטב בר ןמז דוע ילאוטקלטניא חוכ היה אוה .הקירמאב
 דחי ורבח םייטילופומסוק תונויערו םייפוריא תוערואמ .תימואל השגרהל ררועתהל
ןויבצ הירוטסיהל תוושל ולכי םה ;םיאקירמאה לש ירוטסיהה קפואה תא ביחרהל

Magnalia Christi Americana1, 581 ,ב ,1853 ,דרופטראה.
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 ילסקודאראפ חרואב ;תכ וא הנידמ לש תולובגל לעמ תוממורתה ידי־לע ״ילסרבינוא״
 ךכבו ,תימואל הירוטסיה שדחה םלועב "תילסרבינוא״ה הירוטסיהה אופא התשענ

 התיה תירבה־תוצראב תימואלה הפקשהה :המוא לש השדח תועמשמ החימצה
 תנווגמ ,התיה תינללוכ אלא תננוגתמו המצעב־תזכורמ ,תיתודחא תויהמ הקוחר
.תילארדפו

 ויה אלא דחא ימואל אצומ היה אל ,התישארמ הריגהה לש ינושה תמחמ ,הזמ חח
 .ףתושמ רבע הז היה אלש יפל ,רקיע־לכ טושפ היה אל "רבעה" .םיבר םיאצומ
 השרומ רציל עודי ןבומב םיכירצ םיאקירמאה םינוירוטסיהה ויה ךכמ האצותכ
 ויה םירסח הכפהמה תפוקת לש םיריעסמה תוערואמה ינפלו ,תדחואמ תיאקירמא
 הווהתמה הירוטסיהה ילצנמב רתויב םידמולמהו םינושארה דחא .םלגה־ירמח תא
 םינקויד המכ ורצי "םידסימה תובאה" לע בתכש תויפרגויבהש ,סקראפס דר? היה
 אב םיבר אל םימי רובעכ .ןמזה תצורמב תרכינ הדימב ונתשנ אלש וחמיי־לב

 רשא ,ורודב רתויב םסרופמה יאקירמאה ןוירוטסיהה ,טפורקנב ׳גרו׳ג וירחא
 בוטכ סנ־לע הלעוה ,םיכרכ הרשעב (1834־74) תירכה־תוצרא לש הירוטסיה ,ורוביח
 עיבצה״ש טפורקנב לע וילע ורמא .תיטרקומדה טבמה־תדוקנמ םעפ־יא ובתכנש לכמ
 תולוגסה לע בלש לכב ץלע ,הללגבו וז תרדגומ הדמע תורמל ;״ףד לכב ןוסק׳ג דעב
 ,ולש םויסה־ירבדב רמא ,םיאקירמאה ויחא .וצרא לש הלעפמב ןנימב ־תודחוימה
 לשמ רתוי רוהט םרסומו רתוי לולצ םלכש ,רתוי בוט םכוניח ,רתוי הנכ םתוקידא"
 ,יפוריאה ןזה ןמ תוימואלב ןיחבהל רשפא ילוא ןאכ ."תמדוק הקילבופיר לכ ישנא
 םיגצוימה םייפוריאה םימואלה לכ תא הילפה ילב איה הלילכמ ןכ־יפ־לע־ףאו
 םינכשב אלו םיירכנ תונורקעב תמחלנה ,תיאקירמאה תוימואלה .הקירמא תשביב
.הפוריאב היתוליבקמ לש תינששחהו תיטבשה המיענה תא הרסח ,םיניוע
 ןונגס לש ותעפשה תחת תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ האב ,טפורקנב ירחא
0 8־ה תונש לש םישדחה םייאקירמאה ןפלואה־יתבב שרתשהש תינמרגה תונדמלה
 םינוירוטסיה .הירוטסיהל־רנימסה ןמ התע ואצי םילודגה םירוביחה .הרבעש האמל
 ושקיב ,ולש ללכה תועמשמ תא טעמ םמקעבו ,הקנאר לש וידימלתמ הטיש ודמל
 הירוטסיה" םה םיבתוכ יכ ויה םירובס ;״תמאב שחרתהש יפכ״ רבעה לע בותכל
 תודועת וושה ,ךמס־ינב םיבתוכ לע תרוקב וחתמ ,תורוקמ וחתינ םה ."תיעדמ
 אל .הירוטסיהב שחרתה המ םה םיעדוי יכ ןועטל ויה םינכומ ומייסשכו ,תוליבקמ
 םהמ ויה תוסומכ םג םאש ,תוינשקע תומודק־תועד לע ססבתהלמ סונמ םהל היה
 הנומא לש הפוקתב .הלקג־לע ןהב ןיחבהל ונא םילוכי התע ירה םהיארוקמו
 הירוטסיהה" יכ רמואה םגתפה תא רועריע ילב ולביק ,לשמל ,תוינידמ תוטישב
 םתוא ושדש וא השרפב תודוסיה רתי לכ תא וחנז ךכו 2,"רבעה לש הקיטילופ איה

.םבקעב
הז רקיעב ויה םיבתוכ םינוירוטסיההש הז היה "תיעדמ״ה הטישה לש יאוול־רצומ

.1886, 44 ,ןודנול ,ירוטסיהה רקחמה תוטיש ,ןמירפ .א דראודא2
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 ,ותורפסבו דחוימ חטשב םיחמומ ראשל המודב .בחרה רוביצה ליבשב אלו הז ליבשב
 םיבחר םייתוברת םיגשיהל רתח תוקוחר םיתעל ."עוצקמ־לעב" ןוירוטסיהה השענ
 רצ עטקל ותוריסמ לע האגתמ היה תאז תחתו ,הפוריאב ויליבקממ םידחאב
 ינקספו יפוס היהיש ןויד וידי תחתמ איצוהל היה למע .הירוטסיה לש םצמוצמו
 אל ,בתכ ויתודוא־לעש יאקירמאה םעה םע עגממ ומצע דדוב םג םא .עטק ותואב
 לש רצה ךוחמה ןמ ,ושפנב המידש יפכ ,טלמיהל לגוסמ "יעדמה ןוירוטסיהה" היה
 תוירבה לע לבוקמ םג םא ,וימדוקמ תוחפ־אל ותפוקת לודיג היה אוה .ונמז תוברת
.םהמ תוחפ הברה העפשה־לעבו

 ולאמ ויה תורחואמ יכ ףא ,תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ תא ובציעש תורוסמה
 הפוריאמ הקירמא לש יזיפה קוחירה .תוחפ־אל תוינשקעו ויה תושוחנ ,הפוריא לש
 .ןשיה םלועה לש הירוטסיהה ןמ םדודיב תשוחת תא םזגומב םיאקירמאכ עטנ

 ולכוי תמאבש ,םייחב השדח תישארב ליחתהל םירגהמה לכ ולכוי הקירמאבש הנומאה
 בוש יכ ףא .םהלש ילאידיאה ימצעה־יומידה תא הבציע ,שדחמ םמצע תא אורבל
 ןה תירבה־תוצרא תורוקש טפורקנב לש ותנומאל םיפתוש םינוירוטסיהה ןיא
 ואב תאזה הרכהה םוקמ לע ירה ,תושעל־האילפמה םיהולא די לש הירוטסיהה
 וא (רטסאמקמ ךאב ןו׳ג) יאקירמאה סוינגה לש דחוימה עבטה ןוגכ םירחא תונויער
 בייחמה יפואה וא (רנרט ןוסק׳ג קירדרפ) יאקירמאה ר§םה לש הוושמה העפשהה
 ־לכ ירה ,םיבושח םיגירח טעמ איצוהל .(בו טוקסרפ רטלוו) תיזיפה תרגסמה לש
 ־תוערואמל סחיתהל ילב תיאקירמאה הירוטסיהה הבתכנ ירשפא רבדה היהש תמיא
ומדה תא ,לשמל ,ודמל םיאקירמאה .יטנלטאה סוניקואה לש ינשה דצה ןמ םינפ
 ועיגהש רוד ותוא לש המרופירה־תועונתל התוא ךימסהל ילב ,תינוסק׳גה היטרק
 תורמל .הילגנאב 1832 לש המרופירה־קוחבו תפרצבו היגלבב תוכפהמב ןאישל
 לש טקפסא תניחבב התוא ורקח אל םלועמ ,םיחרזאה־תמחלמ לע בתכנש המ לכ
 ךכל המודב .ומצע רושע ותואב הילטיאבו הינמרגב תוליבקמ ול ויהש ימואל דוחיא
 םייונישה לש רשקהב "תיביסרגורפה הפוקתה" םיארוקש־המ תא קודבל שי ןיידע

 תעונת ,היסורב הנושארה אמודה סוניכ ללוכ ,רושע ותואב ולוכ םלועה יבחרב ולחש
.ןיס־לש־הקילבופירה תמקהו ,תיאקיסקמה הכפהמה ,םיריעצה־םיכרותה
 העיבטה תיקסעו תינידמ תונשדחב תירבה־תוצרא לש רידת האילפמה התחלצה
 ףוסוליפה וא עדמה־שיא וא ןמאה .תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ לע םג המושיר
 בל־יכשומ .היפרגויבל אשונ השעייש דע תוכחל ללכ־ךרדב היה ךירצ חילצמה
 השק רבכמ אל דע ."ןוילימ ושע" וא "רחביהל וחילצה״ש םישיאה ויה רתוי הברה
 תלוכיב .דתיה היולת תימואלה תיאקירמאה הרהויהש הנקסמה ןמ ענמיהל היה
 הבר הדימבו) תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ .תיתומכ הדידמ החלצהה תא דומל
 רתוי הברה תירפכ התיהש הפוקתמ תילכתו הארשה תבאוש הדוע (התארוה םג

 ,ןוטלימהמ רתוי הברה הביחל הכוז ודוע ,תואלקחה רפוש ,ןוסרפ׳ג .תיחכונה וזמ
גורטיקל םיכוז ,לוה־ינאמאט ןוגכ ,םיינוריע םייטילופ םינונגנמ .הישעתה רפוש
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 םיליעי םיעצמ וקפיסש לע םתוא םיחבשמ תוקוחר םיתעל קר ךא ,םתותיחש ללגב
 ט״יה האמה יהלש לש "םיאלקחה דרמ" .ינועב המחלמלו "היצזינקירמא״ל ידמל
 רוביג וניא ןיידע ריעה־שיא .םידמולמ לש םצרמו םנמזמ גלפומ קלח עולבל ףיסומ
.ןוב לאינד לש רססה ומכ יליצא וניא ןיידע "ינוריעה רפסה״ו

 תורוזש תירבה־תוצרא לש תילכלכה התחימצו היגולונכטה תוחתפתהש רורב ,בוש
 םיזירז תירבה־תוצרא לש םינוירוטסיהה ויה אל ןכ־יפ־לע־ףא .ןהיניב תורזושמו
 המוד םויכ וליפא .םייאקירמאה םייחב חוכ תניחב םייגולונכטה םייונישב לפטל
 קפתסהל םיצלאנ א״כה האמב םהייחמ לודג קלח תויחל םידיתעה םיריעצ וליאכ
 ןוסידא .א םאמות ,לב םהרג רדגסקלא ,סרומ .ב .פ לאומס תודוא־לע דומילב
 ־תוליסמ תלילסבו תולעת תיירכב תעקושמ בלה־תמושת ןיידעו .טייר םיחאהו

 העפשה םהל התיהש ,רודיש־תותשרבו ריווא־יביתנב אלו תויתשבי־סנארטה לזרבה
.תונורחאה םינשה לש תיאקירמאה הירוטסיהב וזל המוד
 המוא םושש אוה (ץראל־ץוח שיא דימלתה תא אילפמהו) רקוחל בושחה רבד דוע
 ומכ תובותכ תודועת לש הזכ עפש הלש םינוירוטסיהל תקפסמ הניא תיפוריא
 לע םיימלג םינותנ לש הז רגאמ לש העפשהה לדוג תא רעשל ןיא .תירבה־תוצרא
 טילחהל יאקירמא ןוירוטסיה יושעש רבד לכ טעמכ .תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
 תוחכוהה תורדענ םהבש םירידנה םירקמב .ריבכמל דועית ול אוצמל רשפא וב לפטל
 לע ברקב וא וגאקישב הפירשב :ודמשוה יתמ קוידב םיאקירמאה םיעדוי תוצוחנה
 ילב—קויתל תימואלה התבהאב .וקסיצנארפ־ןס לש המדאה־תדיערב וא הטנאלטא
 ותולגל רשפאש וא עודי ורוקמ רבד לכ טעמכ ירה—תיקסע הרבח לש הינמיסמ קפס
 וא (הנאידניא בשות) Hoosier יוניכה רוקמ לע חכוותהל םיאקירמאה םילוכי .לקנב
 היהתש המכ לכו ;ןכותמ רובל תורחבנ תויגולומיטא תוחפל שי ךא ,״ייקוא״ הלמה

 ,הארקתנש יפכ הארקתנ עודמו הדסונ יתמ קוידב םיאקירמאה םיעדוי ,הנטק הרייעה
.וסוחייו ורחסמ ויה המו ,ןושארה ריעה־ שאר הב היה ימ
 עולבל הטג ידפולקיצנאה םיטרפה שדוגש איה תאזה תויפיצפסה ןמ תידדצ האצות
 תומכסמ תופקשה תולעהל םה םיססהמ ;םיאקירמאה םינוירוטסיהה תוחוכ תא
 אלש דבלבו ןינעל תובורק תודבוע לש םיעפש־יעפש ררבל םיפידעמ םהו ,תובחר
 האריתש הדבוע ןיא יכ המוד .תיפוסוליפה ןתועמשמ לע העד תווחלו זוע ביהרהל
 .בחרה רוביצל םידעונה םירוביחב וליפא ,םושירל היואר היהתש ידבמ הטועפ
 םיפתתשמה ןמ התע םישקבמ תיאקירמאה היפרגויבה ןולימל םיפסומה יכרוע
 םיטרפ—םהיאשונ לש הרובקה םוקמו תוומה תביס תא ,םירבד ראש ךותב ,איצמהל
 האווצ לכ רתאל רשפא הכלהל .םימדוק םיכרכב ,הארנה יפכ ,וטמשנש םייניצר
 םילוכי ןיע־ףרהכ .תירבה־תוצראב איהש הפנ לכב רושיאל םעפ־יא הרסמנש
 לש תעה־יבתכב טנארג .ם ססילוי לע ומסרפתנ םירמאמ המכ ררבל םיאקירמאה
 חלסו לייח לכ לש תורישה־יקית .םלוכ םתוא גישהלו הרבעש האמל 90־ה תונש
 וספתש תוריגמ ןתואב םויכ םירומש םהמ םיבר—ןוירוטסיהה לש ותושרל םידמוע

."םיפטוש" ויהש ןמזב
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 לש הדימ הל התנק ,הל םייח־םס אוה עפשה רשא ,תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
 םיאקירמאה .תרחא המוא םושב האצמל ןיאש תקדקודמ תוישחומ וזיא ,תוחמתה
 סולומור םהל ןיא ,םיימואל םיסותימ הילע תונבל אצומ לש המולעת לכ םהל ןיא

 תא םירש םיאקירמאה .אמור תא ודסיו םייחב וראשנ ךכו םתקיניה הבאזש םומירו
 דמלמ םולצתו תמ דציכו יתמ םיעדוי םה :הדגא וז ןיא ,םנו׳ג יסייק לע הדאלאבה
 ,תרחא ןושל .םינפ־רחסל־הדעווה לש םיקיתה ןמ קלח איה ותרובג .והארמ היה המ
 םירוביגה ץמוק .הירוטסיהה ןדיעב הלוכ־לכ היורש תיאקירמאה הירוטסיהה
 ־דע םיישממ םישנא ויהש ררבתמ—דיסלפא ינו׳גו טקורק יבייד ןוגכ—םייממעה
 היהי םאו ,הריקחל תונכומ ,ידמל תואלמ תודועת םתודוא־לע ורייתשנש ביאכהל
 ץראל־ץוחב תומל היה ךירצ סריב זורבמא .םיבקועמ םירטמב הדידמל—רבדב ךרוצ
 תוישיא םוש אופא םהל ןיא םיאקירמאה .המולעת רדגב ערואמה ראשייש ידכ
.קפסב םייורשו םיטעומ וייח יטרפ ויהי םלועלש ריפסקש ןוגכ הלודג

 לכמ .יאקירמאה ןוירוטסיהה לע םוצע סמוע הליטה בתכבש־םירמח לש וז העפיש
 שוחל לכוי אל םלועל תאז םעו ,תואל עדוי וניאש םדא תויהל אוה בייח םירקוחה
 ןיא םלועמ וליאכ המוד הב ץראב .תומלש־יא לש המשאהה ינפמ חטבומ ומצע
 םימייאמ ומסרפתנ אלש םייטרפ םיבתכמו תומושר ,הבותכה הלמה תא ךילשמ שיא
 לע "הירוטסיה" ירפס תביתכל הארשה רוקמ ושמיש םדצמ וללה .רבע לכמ וילע
 ־יתב תיינבבו םיינוריע םיכפש קוליסב לחה ,תעדה לע ותולעהל רשפאש אשונ לכ
 .םירומח לודיגב ןוטגנישוו ׳גרו׳ג לש םייוסינב רומגו םילודגה םירושימב רפע
 ,םהייח לש דצ לכב הילפה אלל םיאקירמאה םילגמש ןינעהו ,םיכמסמ לש םתואיצמ
 םיתעל קר םהב ולפיט תיפוריאה הירוטסיהבש םיאשונ לע םירפס תביתכ םידדועמ
 ־לעב וניא תאזה תירוטסיהה תורפסה ןמ לודג קלחש רמול ונל הלילח .תוקוחר
 םאיליו ,ןמקראפ סיסנארפ-מילודגה םינוירוטסיהה זאמ יכ זמרל ךכב שי לבא ;ךרע

 לע ךמתסהל הקירמאב םינוירוטסיהל היה חונ—ילטומ פ1רתול ןו׳גו טוקסרפ גנילקיה
 ,םהמ תוחפ םיסומעה םהיחאל טשפומה ןוליעה תא םיחינמ םהשכ ,םייריפמא םינותנ

.םינמורה יבתוכ ,םינושארה םהינדודל תורפסה־השעמ תאו ,םיפוסוליפה
 לש הקלחה התמירז תא םיפקשמ תירבה־תוצראב תודועתה לש תופיצרהו רשועה
 היפרגוירוטסיהה לש ףסונ רכיה־ןמיסל םיעיגמ ונא ןאכ .תודיעמ ןה הילע הירוטסיהה
 לש וז התיה ,הפוריא לש הירוטסיהה ןמ לידבהל .הלש גזמה־תחונמ :תיאקירמאה
 םע םיאקירמאה ויה אלש תרמוא תאז ןיא .אילפהל הוולשו תרדוסמ תירבה־תוצרא
 םהייחב יזכרמ ןממס התיה אל תומילאהש ןאכמ רבתסמ לבא ,םיקרפל םילא
 םהלש הירוטסיהב םיטילשה םילאידיאה דחא יכ םיריכמ םיאקירמאה יכו ,םיינידמה
 לש םינוירוטסיהה .הרשפה תמכח לש ןזואמה השומישו םדאה לש וירצי ןוסיר היה
 אמש וא ,תיאקירמאה תואיצמל רז הז רכיה־ןמיס השענ םא טילחהל וכרצוי רחמ
 ךותמ םהלש אשונה לע הלא ונימי דע תירבה־תוצרא לש םינוירוטסיה ובתכ ותוכזב
.רעשל םילוכי ויהש הממ רתוי ןזואמו לולצ טופיש

ולאמ ,תיאקירמאה הירוטסיהה תא ורכע אל "ת1טדנן" םושש איה הדבוע ןאכ דע
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 תוכישממה םינוירוטסיה לש "תולוכסא״ו עבק לש םיגוליפ ןהיתובקעב תוריתומה
 ועדי אל םה ,הרתכה־תויוכז לע קבאמ ועדי אל םיאקירמאה .רודל רודמ קבאמב
 ךכיפל .הדיקפל־הדיקפמ תוכפהמ אל ףא ,תוטיחשו םיינידמ םילוג ,תד־תומחלמ
 םוש ,רלטיה וא ןינל םוש ,רייפסבור םוש ,רתכל־םינעוט םוש םכותמ ומיקה אל
 הללוחש ,טלווזור לש "השדחה הכרעמה" .המואה תא וגלפיש ןטש־ירוכב וא םישודק
 הרשואו הטלקנ הרהמ־דע ךא ,ללכה־ןמ־אצוי תושעיהל התיה הלולע ,יערא גוליפ
 תיתימא הגירח תניחב תראשנ םיחרזאה־תמחלמ קר ןכלו ,םיאקילבופירה ידי־לע
 המואה הלגמש ךשמנה ןינעה ירה ןכ־יפ־לע־ףא .ץראה לש תירוטסיהה תודחאה ןמ
 םילוכי םיאקירמאה ןיא ןיידע :תטלשה השגרהה לע דיעמ המחלמ התואב הלוכ
 בירה תא םיחפטמ םניא םהו .םלצא שחרתהל וז ןיעמ הא1ש הלכיש טעמכ ןימאהל
.הלוכ המואה לע םירוביגכ ולבקתנ יל םגו ןלוקניל םג :ןשיה
 ,םיחרזאה־תמחלמ ,םיאקירמאה לש תפתושמה הירוטסיהב הרואכלש הז דיחי ערק
 םינוירוטסיה יניעב הינש תישאר־תדוקנ לש יפוא םינש האמ תצורמב שבל
 התע דע יכ םעל וארה תוקוחרה היתועפשהו ,חכשיהלמ הקוחר איה .םיאקירמא
 ןורחאה ןמזה לש תוערואמה 3.םינבל םישנאב קרו־ךא םהלש הירוטסיהה הקסע
 םיסרטניא ,תויגוס .לובמה־ירחא אב םוקישהש תימואלה השוחתה תא םירשאמ
 תושדקתה תנייצמ איה השעמלש ,וז הדוקנב הצוענ םתישאר םישדח םילאידיאו

 םיאקירמאה .רבעה תנבה תא המחלמה הטשיפ ךכ ךותמ .דחואמ דועייל תשדוחמ
 ןמ טעמכ השולת םצעב ,ירמגל תרחא הגויה הל המדקש הפוקתהש בושחל םיטונ

.1865־ב הלח ותליחתש ,יטרקומדהו יתיישעתה הווהה

 ,תיאקירמאה הירוטסיהכ ישוכה ,תודועתו תוסמ לש םיכרכה תשולש תא האר ,תאז םע3
 ־םינאידניאה לש המורתל עגונב הזל המוד רבד םוש ונידיב ןיא ןיידע .1969 ,וגאקיש
.םיימואלה םייחל םייאקירמאה

 ,התודיחי ."ץוח״־תמחלמ התיה אלש הדיחיה המחלמה איה םיחרזאה־תמחלמ ,ףוסבלו
 —הריתוה רשא תוקלצהו הידממ לדוג ,לודגה ינידמה יוסינל הנממ הפקשנש הנכסה
 קבאמ ותוא ךותמ .הקומע היווחל םיחרזאה־תמחלמ תא וכפה םפוריצב הלא לכ
 אופא םעט ןיא .ץראה לש רתויב םייגארטהו םיצרענה םירוביגה ןמ םידחא ומק
 שיחכהלו ךכ־לכ םיברל תפתושמה "םיימעפ הדיל" לש השגרה התוא שיחכהלו אובל
 ךרכה לש ותיילע וא ,ונימי לש םזילנויצאנרטניאה וליפא וא ,שועיתה תאיבש
.לודגה קבאמה תפוקתב ולחה ,ינרדומה
 רוציל ךרוצב םייאקירמא םינוירוטסיה ושח םיחרזאה־תמחלמ ינפל םיבר םימי

 תיאקירמא טבמ־תדוקנמ ובתכ םה .תימואל הל וארק םהש תילטנניטנוק הפקשה
 אוצמל השק אל .םהלש יתוכאלמה םהיפכ ־לעופ הבר הדימב התיה רבכמ אל דעש
 ובתכנ ט״יה האמה ינב םיאקירמאה וארק םתוא הירוטסיהה־ירפס .ךכל םימעטה תא
 תילכלכ הניחבמ התיה הקוקז דנלגניא־וינו ,דנלגניא־וינ ינב ידיב עירכמה םבורב
םהלש הירוטסיהה־ירפסב .תירבה־תוצרא לש רחא קלח לכמ רתוי תדכולמ המואל
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, םהירבוד לודג ,רטסבו לאינד .םהלש ימוקמה סרטניאל יוטיב דנלגניא־וינ ישנא ונתנ
ץ ראה ידי־לע הצמואש תדחוימה תיאקירמאה תוימואלל תינידמה הצילמה תא קפיס
ם יתופחה וילוורשש ,דנלגניא־וינ שיאל תומדיהל לחה ופוג "םס דודה" .הלוכ
ו אצומ לע תזמרמ וינפ־תשראש ומכ שממ ולש השקה הדובעב ותוליגר לע םיזמרמ
, טאקיטנוקב םיבשיתמל קר התיה תנווכמ הליחתש ,"יקנאי" הלמה .יטסיניוולאקה
ל ש הנופצמ םדא לכ הפיקה טעמ־טעמ ;דנלגניא־וינ ישנא לכ תא הללכו הבחרתה
. יאקירמא לכל יוניכ (םורדל טרפ) םוקמ לכב תשמשמ איה םויכו ,תירבה־תוצרא
, דנלגניא־וינ לש םינוירוטסיהל הברה הכ תבייחה ,תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ
.תירבה־תוצרא לש תוינגומוהה ןמ העט® גשומ רידחהל םויה דע הפיסומ
ת ונוכתמ המצע איה תירוזאה הירוטסיהל לעמ תולעתהל הייטנהש רשפא םג רשפא
, םידיחי לע אלו תוצובק לע םיבשוח ונא עבטה־ךרדמ .תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
ד נלגניא־וינ לש הפקשהה השדקתנש העשמ .יטרפ גשיה לע אלו תיצוביק הלועפ לע
א צי רשאכ ,ט״יה האמה לש הפוסל ךומס דע םיררוע הילע ומק אל "תיאקירמא״כ
ף רה ילב ענה םיבושיי וק יכ העבקש רעס לש הזיתופיהב רנרט ןוסק׳ג קירדרפ
ת ודסומה תחימצ לע טרפבו ,תיאקירמאה המואה לע החמיי־לב םתוח עיבטה הברעמ
־ תביתכ תא רקוע רגרט יכ תרוקב־ילעב ואר הרהמ דע .םייאקירמאה םייטרקומדה
־ קמעב ,ותדלומ לילגב התוא ןכשמו רזוחו דנלגגיא־וינ ידימ תיאקירמאה הירוטסיהה
ץ ראל יומיד התע היה םקור רוזיא ותוא לש הירוטסיהה ךותמ .יליעה יפיסיסימה

.הלוכ
ר רועמ אוה ךכבו—היתויגוס תא דמגל הטונה תיאקירמאה היפרגוירוטסיהב וק דוע
א וה הז רבד .העיריה לש הידממ לדוג אוה—יתוכאלמ חרואב ןטילבהל ןוצרה תא
ם הל וצמיאש הדימה־הנק הז ירה ךכמ רתוי ךא .םירמתה תומכמ אצוי־לעופ וקלחב
ל שמ םיפוצר םייתואישנ םילשמימב םילפטמ םה .הליחת־הבשחמב םינוירוטסיהה
ם יסנמ ונאשכ ונל רווחתמ רבד לש ושוריפ .םתובישחב טעמכ םיווש ויה וליאכ
ב רקתתשכ ,הנש םייתאמ דועב רפסה־יתבל הירוטסיה־ירפס לש םביט היהי המ בושחל
ם וי־לכבש־םדא יניעב .םירויפיפאה תמישר לש יחכונה הכראל םיאישנה תמישר

— הנשה־חול לש הזו תונונמהה לש הז—סוירוגירג וארקנש םילודגה םירויפיפאה ינש
ם ירחאה תרשע ;הזמ הז הנש ףלא קוחירב ויח יכ ףא תלפרועמ תחא תומדב וגזמתה
ל ש םתוחונ־הברמל דחאל םיטלווזורה ינש וגזמתי ךכל המודב םולכ .םירוכז םניא
י וכיסה ךדכדמ הדימ התואב לבא .ךכ רבדה היהי אלש תווקל ונא םיאשר ? םיקדרד
.םיאישנ ילשמימ השימחו־םיעבש לע דומלל היהי ךירצש
ם יווקה יפל תיאקירמאה הירוטסיהה תא קלחל ופיסויש רבתסמ ,בורקה דיתעה יבגל
ה רקויה תומלגתה איה המצע הנידמה ,הפוריאב .םיאישנה ילשמימ לש םיקסורמה
ת ואישנה ,הקירמאב .היתורוקב תופלוח תויומד קר םה תולשממ־ישארו ,תימואלה
ע בק לש םוקמ ול חטבומ יעראה םכה־בשויו בלה־תמושתו דובכה זכרמ איה
ה כילשמ היציזופואה לש הגלפמהו תונותעה םא םג ירה ךכמ האצותכ .ןואיתנפב
תראפמ תיאקירמאה הירוטסיהה־תביתכ ותנוהכ םותכ ירה ,אישנ לכ לע םיצוקיש
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 לבא .ןבומכ ,תמחנמ הבשחמ יהוז .תותימצל לבנ השענ אל אישנ םוש .ותוא תממורמו
 הרקוהה םחי תא תלמסמ תואישנה רהוט תא דחא־הפ לכה םישיגדמש השגדהה
 הריבסמ איה ;ינידמהו ירוטסיהה טופישה לש הרידחה־ חוכ תא הקווד אלו הנוהכל
 איהשמ רתוי תיאקירמאה הירוטסיהה לע תיאקירמאה הבישחב תואישנה דיקפת תא
.תודבועה ןוגריא לש וז ךרד הקידצמ

 תא תפקשמ הקירמאב תבתכנה הירוטסיהה ,הפוריאב רשאמ תוחפ ־אל ,ןכ םא
 תוגלפמה רטשמ ןוגכ םיאשונב ורחב הלש םינוירוטסיהה .התוא תרצויה תוברתה
 ,ערל םאו בוטל םא .תונויערל הברה םוקמ םיחינמ םניאש ,םייתרבחה םייחהו

 ,רנרט לש תודובעה .תוקזח תוזית ץמוק קר תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה החימצה
 םיירקיעה םיגירחה םה רטאטשפוה דרא׳צירו ןוטגנירפ .ל ןונרו ,דריב .א סלרא׳צ
 בער לע ילוא הדיעמ ןרוד־ינב ןהילע ורעתסה הב תוטיהלה .וננורכז לע םילועה
 םיאשונהש תדמוע הניעב הדבועה .וקופיס לע ואיבהל אלש איה תועטש לודג

 םג אלא םילעופ םה הכותבש תוברתה ןמ רצנ קר אל םה םינוירוטסיהה םירחובש

.היתוביסמ הביס
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...ולש םיעבראה תונש עצמאב סיראפ [ןהוכה] היה הלאה תוערואמה תעב
 היה תופיסאה־תיב .רפכ הל םיארוק ונייה םא קפס םויכ ונא ךא—"ריע״ב דמע ותיב
 המכ ויה—ץראה־םינפ ןוויכב וא ץרפמה ןוויכב—ץוחלו וז הדוקנמו ,םוקמ־תבריקב
 םלאס .סטסו׳צאסאמ לש ףעזה ףרוחה דגנכ םילברכתמ ,תונולח־ינטק םיכושח םיתב
 ־רוזא ולוכ לבחה היה יפוריאה םלועה יניעב .ןכל־םדוק הנש םיעברא טעמכ הדסונ

 םתומכש םירצומ ויה םיחלוש תאז־לכבש ,םיאנק לש תכ סלכואמה ירברב ר?ס
.טעמ־טעמ םיכלוהו־םילוע םכרעו

 היה וליאו—םירפוס םהל ויה אל .םהייח לש םביט היה המ חטבל תעדל לוכי שיא ןיא
 המודה רבד לכ הרסא םתנומא .וב אורקל תושר שיאל םינתונ ויה אל םדיב יוצמ ןמור
 השוריפ הדובעמ הרגפו ,דלומה־גח תא וגגח אל םה ."לבה־תוגונעת״ל וא ןורטאיתל
.תוליפתב רתוי דוע זכרתהל םהילעש הז קר היה
 רשאכ .הזה רדוקהו רימחמה םייחה־חרוא ךותל ץרפ אל רבד םושש תרמוא תאז ןיא
 םילכאמ םילשבמ ויהו ,"גגה תא היבגהל" םיסנכתמ םירבח ויה שדח קשמ־תיב הנבנ
 ןוגה יאלמ םלאסב היה .םיאורקל גזמנ זע םיחופת־סיסע םג היה םתסה־ןמו םידחוימ
 רבתסמ ...קדנופב םיקחשמ־ןחלוש לצא םיידי־קוביחב םיבשוי ויהש ,םיחלצוי־אל לש
 ןכש ,רדרדיי אלש םוקמב לארומה לע השקה הדובעה הרמש הנומאה ןמ רתוי יכ
 ויה אל שיא םושו ,ןגד רגרג לכ לע םירוביגכ המדאה םע םחליהל תוירבה וצלאנ
.לטבתהל ודיב ויתותע
 ינש לש רמשמ תונמל גהנמה ןמ םידמל ונאש יפכ ,שאר־ילק המכ ויה תאז םעו

 םיללוגתמה םישנאל בל םישלו םיהולאה־תדובע תעב ךלהתהל" היה םדיקפתש םישנא
 וא תיבב םיצבורה וא ,ויתווצמלו םיהולאה רבדל עומשל ילב ,תופיסאה־תיב ביבס
 ,הלאכ םישנא לש םהיתומש תא םושרלו ,רבדל םיחוכנ םימעט תתל ילב תודשב
 ברעתהל וז הריתי הייטנ ."תואיכ ןידל םתוא עובתל ולכוי ןעמל ,םיטפושל םאיבהלו
 הרצי קפס ילבו ,םלאס ישנא לצא דבוכמו ןשונ גהנמ .דתיה םירחא לש םהיקסעב
 הנחמה תע ...אובל ץרפתהש ןועגשה תא סנרפל ויה םידיתעש תודשחה ןמ םיבר
 ־לע־תלבקתמ הדימב םולשב היורש ץראה התיהש רחאמו ,הפלח טעמכ ןיוזמה
 לכבכ ,לבא .חכתשהל תונשיה תעמשמה יכרד ולחה—ירמגל אל םג םא—תעדה
 ,תורשפא רדגב .דתיה ןיידע הנכסה יכ ,םות־דע םירבדה וכתחנ אל ,הז גוסמ םיניינעה
.ןוחטבל רתויב הבוטה הבורעה .דתיה ןיידע תודחאהו

 "המיבה״ב הליחזו ,רימא ןרהא לש ומוגרתב ,"תופשכמה דיצ" םשב תירבעב גצוה הזחמה »
.ינפיחה ןורטאיתב ןכ־ירחאו
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 התיה האלמו ,הברעמ ץק־ןיא־דע הערתשה הקירמא תשבי .בורק היה הממשה הצק
 וחיגה הכותמ יב ,תמייאמו הליפא ,םהיפתכ לע הבצינ הלילו םמוי .םהיבגל המולעת
 סיראפ דנרוורה לש ותיערמ־ןאצמ םידחאו ,תוטישפל םיינאידניא םיטבש םעפב־םעפכ
.הרז־הדובע־ידבוע םתוא ידימ ופסנש םיבורק םהל ויה
 הדבועל תיקלח תוירחאב האשנש איה הלאה םישנאה לש תינרגתסה תויבונסה
 הרז־הדובע־ידבועמ המדא לוטיל ופידעהש םג רבתסמ .ורצנתה אל םינאידניאהש
 םירובס םלאס יבשויו ,ורצנתה םינאידניא דאמ טעמ ,םינפ־לכ־לע .םיחא־םירצונמ אלו
 תדוצמו ולש תדלומה־סיסב ,ןטשה לש הנורחאה ותזוחא אוה םילותבה־רעי יכ ויה
 תומדא־ילע ןורחאה םוקמה יאקירמאה רעיה היה םתעידי בטימל .הנורחאה ותדימע

.םיהולאל חבשו דובכ ןתונ וניאש
 לש וליפא ,תיתוהמ תודגנתה לש רבס םביבס וציפה ,ראשה ךותב ,הלא םימעטמ
 היסנפהו םה ואצמ התע ןכל .הילגנאב םתעשב ופדרנ ,ןבומכ ,םהיתובא .הפידר
 םילשורי תחשיתו אמטית לבל ,התוריח תא תרחא תכ לכמ לולשל ץוחנל םהלש
.םיעותעת־תונויערו אווש־יכרד ידי־לע השדחה םהלש
 ריאי רשא רנה תא תונתיאה םהידיב םה םיקיזחמש ונימאה םה ,רבד לש ורוציק
 .ץעורל ונל התיה םג ונל הדמע איהו ,תאזה הנומאה תא ונשרי ונחנא .ולוכ םלועל
 ,םירוסמ םישגא ,רבד לש וללכב ,ויה םה .םהל הנתנש תעמשמה חוכב םהל הרזע איה
 ודלונש וא ורחב םהב רשא םייחב דמעמ קיזחהל תנמ־לע תויהל םיבייח ויה ךכו
.תאזה ץראב םתויחל
 הבשומה לש דגונמה יפואב אוצמל ונא םילוכי םליבשב םתנומא לש הכרעל החכוה
 ףוחל םש ודריש םילגנאה .היני׳גריווב ,המורד םשמ האלה ,ןואטסמיי׳גב הנושארה
 ־ירחאו השדחה ץראה לש הרשע תא לוטיל ורמא םה .עצב־תפידר ךותמ רקיעב ולעפ
 תבבלמ הצובקו ,םיטסילאודיבידניא לש הרובח ויה םה .הילגנאל םירישע בושל ןכ
 סטסו׳צאסאמ .הלכ םהב התשע היני׳גריו לבא .סטסו׳צאסאמ ישנאמ רתוי הברה
 ,תיפותיש הרבח ומיקה םה :תחא הדוגא ושע וללה ךא ,םינאטירופה תא לוטקל התסינ

 .דאמ הרוסמו תיטארקוטוא ותוגיהנמש ןיוזמ הנחמ אלא טעמכ התיה אל הליחתבש
 ידי־לע ויה םידחואמ םלודג דעו םנטקמ יכ ,המכסה ךותמ היטארקוטוא וז התיה םלוא
 ,םתורזנתה .םהיתולבס לכל קודיצהו םעטה התיה התחצנהש תפתושמ היגולואידיא
 ויה הלא לכ-דיה־דבכ םטפשמ ,לבה־יקוסיע לכ יפלכ םתונדשח ,הרטמב־םתוקבד
...םדאה תא ךכ־לכ ןיועה ,הזה בחרמה שוביכל םימלשומ םירישכמ לכה־ךסב אופא
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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^(, 
 זיקרמה .הלכשהה לאידיא לש תיתפומ הרבחכ תיאקירמאה הרבחה תא ראפמו ללהמ
0ע061) הסרודנוק 0 0 4  הרבח לש המגוד םלועל הקינעה ב״הרא יכ ותסמב בתכ (0
 וגריט יבגל .ולוכ םלועה תושדחתהל תודוסי החינהו םדאה תויוכז לע תתתשומה
 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
:ונושל ךכו ןכ ינפל הנש םיעברא ורביחש ,ילקרב ׳גרו׳ג ילגנאה ףוסוליפה
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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
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 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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 ילגנא לש ובבלב יאדווב םימעפמה תובשחמהו תושגרה תא ריכהל יתלוכיו יאוול
 חמש יאדו .וז תשבי לע ולגר־ףכ תא הנושארל גיצמ אוהשכ ותעד לע םילועו רואנ
 חרכהב ;תאזה הןאנה ץראה לש הבושייבו היוליגב תוארל הכז יכ לע דאמ דע אוה
 תא תראפמה תובשומה תרשרש לע ופיקשהב תימואל הואג לש הדימ שוחי יאדו

 רשאכש ,יצרא־ינב לש םדי־לעופ והז ,ושפנל רמוא אוהשכ .םיבחרנה הלאה םיפוחה
 החונמ־יכורד םהו ,םירוסחמו םיעגפ ינימ לכב ורסיתנו ,תותיכ־בירב וטבלתה
 ,םהלש ימואלה סוינגה תא םהמע ואיבה םה .ןאכ טלקמ םהל ואצמ ,חור־ירצקו

 שוכרה לעו ,הנממ םינהנ םהש תוריחה תדימ לע הדות םיבח םה רקיעב ול רשא
 הרוצב יוליג ידיל האובב ,ותדלוה־ץרא לש תוצירחה תא האור אוה ןאכ .םהל רשא
 םילועה הישותהו םיעדמה ,תויונמואה לכ ירבוע תא אוה האור םהיתולעפמבו ,השדח

 ץרא ,םיבחרנ תודש ,םיבושח םירפכ ,תואנ םירע הזחי ןאכ .הפוריאב םיחרופכ
 םוקמ ,םירשגו ,אשד־ירכ ,םינתסוב ,תובוט םיכרד ,םינגוהמ םיתב האלמה המוצע
!דבועמ־יתלבו רעוימ ,ארפ לכה היה הנש האמ ינפלש
 האר© הז ירה !הזה האנה ןויזחה יאדו הלעמ תומיענ תובשחמ לש תרשרש וזיא
 תוננובתהה ךרדב אטבתמ ישוקה .רתויב הנמאנ האנה בוטה חרזאל בסי יאדווש
 השדח הרבח העיפומ ויניע דגנל ;השדח תשביל עיגמ אוה .הבחר הכ העירי לע
 תולודג תוזוחא־ילעב תבכרומ איה ןיא ,הפוריאבכ אלש .הכ דע הארש הממ הנושה
 ,הכולמ־תורבח ,תויליצא תוחפשמ לכ ןאכ ןיא .לכ־ירסח לש רדעו םדיב לכהש
 ;דאמ יולג חוכ םיטעמל קינעמה יומס חוכ ןיא ,היסנכ־ןוטלש ,םיפושיב ,םיכלמ
 קחרמה .תורתומ לש םיגלפומ םילוסליס ןיא ,םיפלא םידיבעמה םילודג םינתשרח ןיא
.הפוריאב וניהש לככ לודג וניא םיינעל םירישעה ןיב
 .הדירולפ־ברעמ דעו היטוקס־הבונמ ,המדאה ידבוע ונלוכ ירה ,תודחא םירע איצוהל
 הז לא הז םירשקתמ ,המוצע הירוטירט יגפ־לע םירוזפ ,ונחנא םיאלקח לש םע
 לשמימ לש ישמה־תורסומב םידחואמ ,טישל םיחונה תורהנו תובוט םיכרד תועצמאב
 םה קדצ ־יקוחש יפל םחוכ יגפמ אריתהל ילב םיקוחה תא םידבכמ ונלוכו ,ןותמ
 לכ ירהש ,םיגייס אלו םיקיזא אל הילע ןיאש ,תוצירחה חור תמעפמ ונלוכב .םלוכ
 ,תניועה הריטה תא אל הארי םיירפכה וניתוזוחמב שיאה עסי םא .ומצעל דבוע םדא
 המהבו םדא םש םוקמ ,רמיח היונבה הבולעה התקבה דגנכ ,ריהיה הזוחאה־תיב תאו

 ־ןורשכ לש המיענ תודיחא .תולפשו ןשע ,ןויזבב םירדו הז תא הז םחהל םיעייסמ
 .חונו שבי ןועמ אוה ונלש ץעה־יתבב תוחפה .וניתונכשמ לכב העיפומ ןגוהמ השעמ
 יאלקח ראותה ;קינעהל ונירע תולוכיש רתויב םיאנה םיראתה םה רחוס וא ןיד־ךרוע
םילשהל לכויש דע המ־ןמז רובעי יאדו .ונצראב רפכה־יבשויל דיחיה יוניכה אוה
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 ־םויב ,םש .דובכ לש תומשבו תוממור לש םילמב לד וחוכש ,ונלש ןולימה םע ושפנב
 תיב־הווטמ םלוכ םישובל ,םהישנו םידבוכמ םיאלקח לש הליהק הארי ,דחא ןושאר
 האור אוה םש ...תועונצה םהיתולגעב םיעסונ וא ,םיאנ םיסוס לע םיבוכר ,יקנ
 ןיא .םירחא לש םעיגי לע המיפ הלעמ וניאש יאלקח ,ותיערמ־ןאצכ טושפ תד־ןהוכ
 תמלשומה הרבחה ונא :םד םיתתושו םיבער ,םילמע ונא םליבשבש םיכיסנ ונל
 הזה םיענה ןויוושהו ;ול יוארכ ןירוח־ןב אוה םדא ןאכ .םלועב התע תמייקה רתויב
 םימגאה יפוח תא וארי אלו ורבעי םיבר תורוד .ותלוז םיבר ומכ ףולח־ןב וניא םג

 היתולובג תא וארי אלש םשכ ,ץראה־םינפ לש תומוא םיאלוממ ונלש םילודגה
 איה ןכיה דע עדוי ימ .הרימג דע םיבשוימ תינופצה הקירמא לש םימלענה
 שיא לגר יכ ?ליכתו סנרפת םתואש םינוילימה םיבר־המ עדוי ימ ?תכשמתמ
!תאזה הרידאה השביה לש הפקיה תיצחמ תא ןיידע הרבע אל יפוריא

 תבורעת םהירה ? הלאה םישנאה לכ ואב ןייאמ תעדל היהת עסונה לש האבה ותלאשמ
 םק הז בר־ברעמ .םידוושו םינמרג ,םידנלוה ,םיתפרצ ,םיריא ,םיטוקס ,םילגנא לש
 ,ללכה ןמ איצוהל שי חרזמה תולילג תא ,ןכא .םיאקירמא התע יורקה עזג ותוא
 םיבר יתעמש .תבורעת םוש ילב םילגנא לש םהיצלח־יאצוי םה וללהו ליאוה
 ,יתעדלו ;ינא תולאשמ־לעב אל ,יל רשא :רתוי םיברועמ םה םג ןיאש לע םירעטצמ
 תאזה הנומתב רתויב טלוב םוקמ םיספות םה .הרקש יפכ רתוי הברה רבדה בוט
 רשע־השולשב הלגתמה םיענה ןויזחב בר קלח םג םהל ;תנווגמהו הלודגה
 ינא לבא ;םהיתודימ רחא רהרהל אוה הנפואה ןמ יכ יל עודי .הלאה תולילגה

 ;םהיחטש תא ובשיי ןהבש המכחהו תונקיידה רובעב ;ושעש המ רובעב םדבכמ
 ־תיב רובעב ;רבכמ וליג רשא רפסה־תבהא רובעב ;םהיתוכילה־םעונ רובעב
 רשא ,םתוצירח רובעב ;הזה רודכה־יצחב ןושאר אוהש ,םהלש קיתעה שרדמה
 םוקמב ,םע היה אל םלועמ .רבד לכל הדימה־תמא איה ,יאלקח אלא יניאש ,יניעב
 .רצק הכ ןמז־קרפב הזמ רתוי ושע ךכ־לכ הבוט־תיופכ עקרק ול תויהבש ,םמוקמכ
 ורהיט ,תורחא תולשממב רתוי םיטילשה ,םייכראנומה תודוסיה יכ םתא םירובס יכו

.ךפיהה תא םידיעמ הירוטסיהה־ירפס ז םומו בבר לכמ ןתוא
 ,תרחא וא וז ךרדב הפוריא לש היינע דחי ושגפנ הזה לודגה יאקירמאה טלקמב
 ,יובא ?םה ץרא וזיא ינב והער תא שיא ולאשי המ םשל ;תונוש תוביס בקעבו

 דבועה ,דנו־ענ ללמוא לוכי יכו .ללכ תדלומ םהל התיה אל םהמ םישילש־ינש
 ;תלוונמ תוינע וא הריאמ© הרצ לש תקסופ־יתלב הנומת וייחש ,בערב הנעתמו
 ? ותדלומ איהש תרחא הכלממ וזיא לע וא הילגנא לע רמול םדא ותוא לוכי יכו

 תא אלא עדי אלש ,לובי ול ובינה אל היתודשש ,וליבשב םחל הל היה אלש תדלומ
 היה אלש ;םישנעו םיטפשמ םע ,םיקוחה לש םתרמוח תא ,םירישעה לש םפעז
 םתפיחד חוכב !אל ? הז תכל־בכוכ לש בחרנה וחטשמ דחא לעש וליפא ותושרב

 םיקוח ;םתייווה תא שדחל הטונ היה לכה .םולה ואב ,םינושמו םינוש םיעינמ לש
 םילושמ הפוריאב :םישנאל ויה ןאכ ;שדח יתרבח רטשמ ,שדח םייח־חרוא ,םישדח
םשג־תורטמלו היחמצ לש תיבובקרל םיקוקזה ,ץפח־םהב־ןיאש םיחמצל םלוכ ויה
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ח וכב ,התע ךא ;דימ םהב ורצק המחלמו בער ,רוסחמו—שחל ושחל םה ;םייחמ
א ל רבעשל !וחרפי! שרוש וכה ,םיחמצה רתי לכל המודב ,ירה ,רחא םוקמל הלתשהה
ם ריכי ןאכ ;םיינעה תומישר תא איצוהל ,םתדלומ לש םיחרזא תמישר םושב ונמנ

ם יקוחה חוכב ? תאזה העיתפמה הרומתה הללוחתה םלענ חוכ הזיאב .םיחרזאכ םמוקמ
ם יעיבטמ ,םעיגהב םהילע םיננוגמ ,םינפה־יריבסמ םיקוחה ,םיקוחה .םתוצירח חוכבו
ר בטצמה רכשב ;םעיגי דעב הפי ןיעב רכש םילבקמ םה ;ץומיאה למס תא םהב
־ ינב לש ראותה תא םהל תוקינעמ וללה תועקרקה ;תועקרק םהל םישכור םה הזה
. ללכב הל ךרטצהל םדא־ינב םילוכיש האנה־תבוט לכ הוולתמ הזה ראותלו ;ןירוח
ם יקוחה םיאב ןייאמ .םויו םוי לכב ונלש םיקוחה םיללוחמש הלודגה הלועפה וז
ל ש ירוקמה סוינגה ןמ הבואש איה ? הלשממה ןיינמ .ונלש הלשממה ןמ ? הלאה
ת רבחמה הלודגה תרשרשה וז .הלשממה ידי ־לע וצמואו ורשואש ,זעה ונוצרו םעה
ם ש .היט1קם־הב1נ תא איצוהל ,לילג לכב הןארל תגצומה הנומתה וז ,ונלוכ ונתוא
: רתויב וב ולפיט אלש וא תונואג ילעב םישנא ויה אלש םא ;לכה תא רתכה השע
ם ע ףוריצב ,רתכה לש וחוכ ;רתויב לילד ובושיי ןכא לילג ותואש איה האצותה
ו יקלחמ המכ םעפ וחרפ ןכ־יפ־לע־ףא .םש בשיתהמ תוירבה תא ענמ ,םישותיה
 המכ לש םתמשאב לבא .תוירבל־םיחונ םישנא לש רוביצ וב היהו ,לילג ותוא לש
ה תיה הקירמאב רתכה לש רתויב הלודגה תינידמה ותועט .םלוכ ולגוה םיגיהנמ
!םישנאל אלא הקוקז .דתיה אלש ץראמ םישנא קיחרהל
?  םולכ־אלו ול היה אל הבש ץרא יפלכ שוחל ינע יפוריא רגהמ לוכי הקיז המ
ם יתובעה ויה הלא ,ותומכ םיינע החפשמ־יבורק המכ לש םתבהא ,ןושלה תעידי
. דמעמו הנגה ,םחל ,המדא ול תנתונה וז איה וצרא וישכע :ותוא ורשקש םידיחיה
; יפוריא לש ויצלח ־אצוי וא יפוריא אוה ?הז שדח םדא ,יאקירמאה אופא והמ
י תייה לוכי .תרחא ץרא םושב ואצמת אל ותומכש ,רזומ םימד־בוריע ותוא ןאכמ
, הידנלוה .דתיה ותייערש ,ילגנא היה היבא־יבאש החפשמ לע םכינפל עיבצהל

ת ונב םישנ עברא התע םהל שי הינב תעברא רשאו ,היתפרצ השא ול חקל ונבש
ם יסומינהו םימודקה־םיטפשמה לכ תא שטונה הז אוה יאקירמא .תונוש תומוא
ה לשממה ןמ ,ול ץמיא רשא השדחה םייחה־ךרדמ םישדח לבקמו ולש םיקיתעה
י אקירמא השעג אוה .הב קיזחמ אוהש השדחה הגרדה ןמו ,הל תייצמ אוהש השדחה
י נב םידיחי ןאכ .ונלש הלודגה ^1תב3 ז01?43-ה לש בחרה הקיח לא ולבקתהב
־ דיתעל וערזו ויתועיגיש ,םדא־ינב לש שדח עזג םתויהל םיכתומ ןושלו המוא לכ
ל גרה־ילוע םה םיאקירמאה .םימיה ןמ םויב םלועב םילודג םייוניש וללוחי אובל

, תוצירחו ץרמ ,םיעדמ ,תויונמוא לש לודגה עפשה תא םהמע םיאשונה םייברעמה
ו יה םעפ .לודגה לגעמה תא ומילשי םה ;חרזמב ןכל־םדוק הברה םתליחתש
ת וכרעממ תחאב םידכלתמ םה ןאכ ;הפוריא לכ ינפ־לע םירוזפ םיאקירמאה
ם תוח הב עבטוי אבהלו התעמ רשאו ,םלועמ ועיפוהש רתויב תואנה היסולכואה
ב והאל יאקירמאה בייח ןכל .םינכוש םה םהב םינושה םימילקאה חוכמ דוחיי לש
ןאכ .ויתובא־תובא וא אוה ודלונ הב ץראה תא רשאמ רתוי הברה תאזה ץראה תא
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 •ןובשח אוה ,עבטה סיסב לע דסוימ ולמעו ;ולמע ךלהמ תא םאות ותוצירח רכש
 אוושל ךא םינפלש ,םידליו םישנ י הזמ קזח יותיפל דרטצהל לכוי םולכ ;תלעותה
 ארבל םהיבאל ועייסי החמשב ,םיזילעו םינמש ,התע ,םחל תסורפ ונממ ושקיב
 רשא ילב ;םלוכ תא שיבלהלו ליכאהל הכרב־ילובי בינהל םידיתעה תודש םתוא
 יאקירמאה ...ףיקת ןודא וא ,רישע רזנמ־בא ,ץירע ריסנ ידי־לע םהמ קלח ףא שרדיי

 ,םישדח תונויערב קיזחהל וילע ןכל ;םישדח תונורקע יפ־לע לעופה ,שדח םדא אוה
 רבע קרס־למעו תוינע ,םידבעושמ־תולת ,סנואמ־הלטבמ .תושדח תועד תוגהלו

.יאקירמא והז הגה—עפשב הסנרפ ןרכשש ,דאמ הנוש גוסמ תועיגי לא
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תיאקירמאה היצזיליביצה תורוקמו

ס ייגתמ אוה ןיא הכופהה לש םירקמבש יאקירמא לש קהבומה ונמיס אופא הז יהי"
־ תמאל קקזג אוה אלא ,שיא םוש לש ומשל לאוש וניאו םדא םוש לש ולגד תהת
,"םיקוחה לש הדימה

ןוסרפ׳ג סאמות

ד קפמו קרוי־וינ לש הלשומ תויהל ר׳צל׳פ ןימינב תא הילגנא ךלמ הנימ 1691־ב
י כ אצמ 1692־ב תובשומל ר׳צל׳פ עיגהשכ םלוא .טאקיטנוק לש היצילימה לע ןוילע
. םהלש היצילימה לע חקפל ותוכז תא ףקותב םילסופ טאקיטנוק לש ןושרומה יריצ

ע ימשהל הויצו דרופטראהל ר׳צל׳פ אב 1693 לש ןנוצה ויתסה יהלשב ,ןכ יכ הגה
ד קפ רחאו ,זובב ןיזאה תרווסדוו יקנאיה לשומה .יתוכלמה ויונימ רבד תא םיברב
, תוכלמ לש השנעב תרווסדוו לע ר׳צל׳פ םייא רשאכ .רגס תואל םיפותב תוכהל
ם א" :זירכה וברח בצינ לע ודי וחיגהבו המידק טאקיטנוק לש רחבנה לשומה דעצ
ם ירפוכ ונא .ךתפוגל דעבמ שמשה ריאתו ךתוא ףסשא ,ילש םיפפותמל ועירפי בוש
."רגת הילע םיארוקו ךתורמב
 דחא איהש תיזכרמה היעבל יוצימ תניחבב היה יתמארד ךא לפרועמ תומיע ותוא
ה צור םיאבה םידומעב .התישארב תיאקירמאה הירוטסיהה לש םייזכרמה םיאשונה
ן תקיזל רשאב ונתסיפת ריהבהל עייסמ תוימיטיגלה תייעבב ןויע יכ םיגדהל יתייה
, תוביצי־יאו הנומא ,תוגהנתה לש םיסופד ריבסהל עייסמ ,הילגנאל תובשומה לש
ת וכימס ידיל איביש םג ןידה ןמ .תואמצעה רחאל ושחרתהש תוערואמה תא ןכו
ל ש ופוסב .דרפנב םיקדבנ ויה ןאכ דעש תויגוסו םיאשונ ינימ לכ תועמשמ־תלעב
ו יה םיגש־תואמ יתש ץקמ ושבגתהש תוימיטיגלה ינחב יכ ריהבהל ינא הווקמ רבד
ם ייחה לש תויורשפאהו םיפקיהה םוחיתל עייסל הווקא תאזבו ,"םייניפא םייאקירמא"

.השדחה המואב
ל לכה ,קוחה םע המאתה לש בצמה" איה תוימיטיגלה לש רתויב תיסיסבה הסיפתה
 רוריבב הצקמה תססובמ תורמ לש רוקמ הזיאמ בואש ימיטיגל ןוטלש ."ןורקעה וא
ת רשאתמ רשאכ תגשומ רוביצה לש ותמלשה .תייצל הבוחה תאו דקפל תוכזה תא
. תוכמסו גהנמ לש תעדה לע לבקתמ רדס תקזחב םה םהיכרצו םיטילשה יכ העדה
ת כרעמש החנהב היולת יהירה ,תיגולוכיספ העפות איה תוימיטיגלהש הדימב
ל ע תלבוקמה הרוצב םילעופ וללה יכו תמיוסמ הרבחל האי תודסומ לש תמיוסמ
.הל תנבומ וא הרבחה
י שיא ןומא ךותמ :תוביציו היצמיטיגל לבקל ןוטלש לוכי םיכרד המכו המכב
 הכורא ןמז־תפוקת ךשמ תלצאנה תונתרוסמה ךותמ ;יתמזיראכ גיהנמ לש ויתולוגסב

T’ לכמ לודגה רטשממ n סקאמ לש ונושלב-״סיירוקמ תונורקע״ל ןמאנה אוהש
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ר שוכהו יקוחה טפשמה לש םפקתב הנומא ךותמו ;״יחצנה לומתאה לש ותורמ״ ,רבו
1.תילנויצאר ורצונש םיללכ לע םיססובמה ידוקפיתה

, םייטרקוטסירא ,םייתשרות תויהל םילוכי תינידמה הרבחב תוימיטיגל לש היתורוקמ
ת ובשומבש רבדה אוה תועמשמ־בר .הלא לש ףוריצ וא—םייתריתב ,םייטרקומד
א לו םייתריחבו םייטרקומד תורוקמב רתויו רתוי תוימיטיגלה המלגתה תוילגנאה
ת ואיצמב םיבשיתמה וריכה תאז־לכב .םיראת־ירתכומו םייתשרות תורוקמב הקווד
. םייתרוסמ םייפוריא םינקתמ רתויב תיניצר הייטס הנייצש יפל הבורמ ןוצר־יאב תאזה
־ ןיעכ לש בצמל םיילאינולוק תודסומו םילשמימ לש רכינ רפסמ הכז ךכמ האצותכ
ל ע לבקתהל וחילצה םהו ,היכראנא עונמל ידכ ויה םיצוחנ וללה .דבלב תוימיטיגל
, האנוה לע קרו־ךא ןעשיהל חרכהה ןמ ענמיהל םהל הקיפסהש הדימב תובבלה
ה וולמו ,ןיע־תרצ ,רסחב היוקל םתלבק .דתיה ןכ־יפ־לע־ףא ;תיזיפ הייפכו תותיחש
.הליחתכלמ ולעפ ןהו ,יאקירמאה ילאינולוקה ןויסגב ךכל תוקומע תוביס .תונדשח
ל שמימה לש ודי־גשיהל האלהמ םייורש ואצמנ ז״יה האמה לש םיבשיתמה ןמ םיבר
ו זחאנ "לגרה־ילוע" .קפסב לטומ ןפקתש תואשרהב וא םירטרא׳צ ילב ,ךמסומה
ה אשרה גישהל ולכויש ילב תומיילפב םהלש "עלס״ב תונשקעב תורוד השולש ךשמ
ו דקש דנלייא־דורו טאקיטגוק .ץרפמה־תבשומ ידי־לע ועלבנ 1692־ב ;רתכה ןמ
ת א ןודנולל וז הרטמל ורגיש רוזחו רוזחו ,ךרע־ילעבו ףקות־ינב םירטרא׳צ גישהל
י נאטירופה יאנידמה וליפא .סמאיליו ר׳גורו ןבה פורתניו ןו׳ג ,רתויב םיבוטה ןהישנא
ל א האלהו התעמ" יכ 1635־ב ריהצה ,םטסו׳צאסאמ שיא פורתגיו ןו׳ג ,יגהבאה
ז ״יה האמל ןורחאה עברה ךשמ 2."הילגנאמ האשרה יפ־לע אלא רבד תושעל ונל
ף תושמ ןוה לש ןיב—םינושארה םיילאינולוקה םירטרא׳צה ןמ םידחא ןודנולב ופקתוה
ת וימיטיגלה לע הלא םירועריע .םירתוס םישוריפ ושרופו—תיעקרק תולעב לש ןיבו

ו פירחהו ורצי הדומרבו דנליראמ ,הינאבליסנפ ,יזר׳ג־ויג ,דנלגניא־וינב לשמימה לש

.םתומכ ןיאמ םירומח םיינידמ םיחתמ
. םינאידניאה תומדא לש לובגה־תוגסה םע םשפנב םימלש ויה אל םיבשיתמה ןמ םיבר
ל ש םצראב רוגלו תכלל יל שי תוכז המ" ,"לגרה־ילוע״מ דחא ןלפלפ לאשש ומכ
:האבה הבושתה תא ויחאל קפיס אוה ״? םיבכוכה־ידבוע

 םצרא :רתומכ םילעופ ונירה םש תויהל ונתכלב יכ חיכוהל קיפסמ םעט אופא הז ירה
 םיצורח אל ...אשדה ינפ־לע הצורמב םה םירבוע קרו םיטעמ םהו ,הקירו םיידי־תבחר
 וא המדאה תא לצנל םייפכ־תנובת וא השעמ־ןורשכ ,תעד ,המכח םהל ןיא םג ,םה
 םיחוורמ תומוקמ לא םירצ תומוקממ םינומדקה תובאה ורקעש ומכ ןכל ...התרצות תא
 המדא תחקל התע רתומ ךכ ...הדבע אל שיאו הממשו רוב המדאה .דתיה םהבש ,רתוי

3.הלצנלו הל קקזנ ןיאש

ת ולעב לש תורבעהה לע קשוע־ישעמ וביעה תיאקירמאה הירוטסיהה תליחתמ
ה זה ישוקה לע ועיבצה םינוש םיילאינולוק םיקוח .םינאידניאה ידימ תיעקרק
ת ולטב הלשממה רושיא תא ולביק אלו םידיליה םע ושענש תוקסעה לכש םריהצהב
ב רקב תמוערת לש תוליע קלסל הלא ןיעמ םיקוח ושקיב העודי הדימב .תולטובמו ןה
לע רומשל ונויכ םג םה ךא ;המרימ יכרדב תושיכר תעינמ ידי־לע םינאידניאה
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ם ע םיבשיתמה לש םיילאמרופה םהיסחי .עקרקה לע םילעבה וא רתכה תויוכז
ם יססובמ םיזוח ויה ךכ ־לכ תובורק םיתעלש ינפמ תוימיטיגל םירסח ויה םינאידניאה
ה יה ח״יה האמב להנתהש ינאידניאה רחסמה ןמ לודג קלח .האנוהו תואמר לע
ל ובגה־יווקל רבעמ לא רידת וגרח םינבלה םיבושייהו ,שממ־לעופב יקוח־יתלב

.םימכסומה
ם לועב תודגונמ תוילאירוטירט תועיבת ויה תיברעמה הפוריא לש תומואלו ליאוה
ת ילאירוטירטה הינומגההו םיילאינולוקה תולובגה ויה תובורק םיתעל ירה ,שדחה
 תורהנ ןיבש תומדאה לע םילגנאל םידנלוהה ןיב ךוסכיסה דיעי .םירורב־יתלב
ו בשיתהש םהיביוא תא םישאהל וגהנ םואל לכ לש ויצולח .טאקיטנוקהו ןוסדאהה
ן יעמ םיירסומ רפש־ירמא .הרורב תולעב־תוכז יפ־לע םירתומה םימוחתל רבעמ
־ תיארנה תויקוחה־יאל סחיב םיבשיתמה לש םתגאד תא גיפהל םקלחב ושמיש הלא
, 1628־ב .תיתלשממה תורמה תוררופתה תא תווסהל וא ,םהלש םהימוחת ךותב ןיעל
, םיבירי םילשומ ינש ונימ ,סודאבראב תא תורחתמ תוצובק יתש ןהל ועבת ,לשמל
.והובו־והות ךכב וללוחו
־ גויצארל שואייל־דע הקוקז טפשמה תכרעמ .דתיה ז״יה האמה תישאר לש הילגנאב
, תובשומל ורבעוה ילגנאה טפשמבש לובליבהו םיכבסה םלוא .המרופירלו היצזיל
ו מישאה ,דועו תאז .ץראל־ץוחב תוימיטיגלה ידממ תא הנקת ילבל דע ושטשיט ךכבו
י תקוחת־יתלב ,יטרפ קוח לש תכרעמ םהל ונבש דנלגניא־וינ לש םינאטירופה תא
ה בשומ םושו ליאוה .םיילגנאה םינקתה תא םלוה וניאש םיקוח לולכמ—םהלשמ
, סטסו׳צאסאמכ םלש הכ םיקוח ץבוק וליפא הל היה אל ז״יה האמה תובשוממ תרחא
. הכלהכ תרדגומ היסקודותרוא רשאמ רתוי תועמשמ־וד חימצמ קוחהש היה רורב
ו יה אל .הילגנאב לעפש ךרדכ תובשומב לועפל היה לוכי אל טושפ "ול ןומוקה"
ת ורפסו ,םדוקה םיקספה־טפשמל בל םשוה אל טעמכ ,הרשכה ילעב ןיד־יכרוע
4.השעמל אצמנב .דתיה אל תיטפשמ

ר יס תאמ הילגנא לש םיקוחה תודסומ םהל היה םיילגנאה ןידה־יכרועש ומכ שממ
ת ודסומ לבא .ןיוולאק ןו׳ג לש תודסומה םיילגנאה םינאטירופל היה ךכ ק1ק דראוודא
. שדחה םלועב תילאוטקלטניא תוימיטיגל לש םיקיפסמ תורוקמ ויה אל הפוריא
ם יהולא ןיב-תותירב לש בכרומ הנבמב תיאקירמאה תוינאטירופה המשש שגדה
ל ש הרוצ לע דיעמ—םירחבנה וישודק תדעו םיהולא ןיב ,ורבחו םדא ןיב ,םדאו

ל ש םירחבנה .תינחור תוימיטיגל רחא שופיחל ןמיס איהש תיתייסנכ תונקוחת
ה בוח ,תינקילגנאה היסנכה לש התוגיגהו התשודק לע רגת וארקש ןויכ ,דנלגניא־וינ
. דתיה הז רשקהב .היסקודותרוא לש םינקת ביצהל םהילע .דתיה תלפוכמו־הלופכ
ו ב תוימיטיגל לש רבשמ תניחבב 1662 לש תמסרופמה ״ךרדה־תיצחמ־תירב״
. "רדג־יצרופו קוח־יערופ ,ןפוד־יאצוי" םהש תויסנכו תד־ינהוכ ,הדעה ינקז ומשאוה
־ וינ לש םיטסילאנויצאגירגנוקה לצא הדיקפל־הדיקפמ ררועתהש ךרוצה ןאכמ
ם יתעלו .םהמ ףדונ היה תוינאירטיבסרפ לש דושח חירש םידוגיס סנכל דנלגניא
ילב ןאצ"—םתכלהכ הנוהכ־ישנא ילב תובשומה לכב תוליהק ולהקנ רתויב תובורק
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, ףיטמ םהל היה אלו ליאוה" .ז״יה האמל 80־ה תונשב םיטינונמה וארקתה "העור
5."והער תא שיא חיכוהל ולדתשה

 רחא הז שופיח ועדי ז״יה האמה לש תובשומב וחתפתהש םיירוביצה תודסומה לכ
ס יסב אלל םיבר םירקמב ומייקתה ,לשמל ,םינושארה םינושרומה .הרכהו דובכ
. רתכה ידי־לע תורכומ היני׳גריו לש תויריעה ויה אל 1639 דע 1619־מ :יקוח
א יצמהל הדעונ השדחה־הידנלוהב תונטקו תולודג חרזא־תויוכז לש תבכרומה הטישה
ה בשומה 8.רתויב םיבושחה תדה־ינהוכלו םידיקפל ,םיטפושל תיתרבח תוימיטיגל
ה לש התוכמס ףקותב דרווראה־לש־׳גלוקה תא המיקה םטסו׳צאסאמ־ץרפמ לש
ם ג היה הבשומה לש תיתקוחתה תוהזה לע הפקתה האבש תמיא־לכ ןכל ;דבלב
684 1־ב ץרפמה־תבשומ החפיק רשאכ .הנכסב דמוע דרווראה לש יטפשמה הדמעמ
. לטובמו־לטב 1650 תנשמ דרווראה לש רטרא׳צה םגש ורבס הלש רטרא׳צה תא
י פ־לע וגדש—םיברל השרפתנ קיפאס׳צ לש תובשומב םירע וחתפתה אלש הדבועה
ל ש םתבשחמב .תילכלכו תיתרבח תוימיטיגל רסוחל תודעכ—ןשיה םלועב לבוקמה
ה כלהל .בוט רדסו יתרבח חוקיפ לש תואיצמב רושק םירע לש ןמויק היה תוירבה
ם יטפושו םירומ תחת ...ינדפק לוהינו הבוט תעמשמ" לע לקהל תולוכי םירע ויה

."םינמאנ
, החיתרה־תדוקנ תא יתקוחתה םוקמוקה רבע תובשומה ןמ הברהב רשאכ ,1689־ב
. תיקוח תורשכ םילוטנ םידרמתמה םגו תורכומה תולשממה םג וליאכ היה המוד
־ וינ לש ןוינימודה היה לוספ דנלגניא־וינ יבשוי בור לש םהיניעבש רבדה יאדו

ת ועידיה היני׳גריוול ועיגה רשאכו .1686־ב ינשה סמיי׳ג ךלמה םיקה ותואש ,דנלגניא
ל ש תוימיטיגלה־יא לע םירוביד םש וטשפ דימ הינטירבב "תראופמה הכפהמה" לע
א ל ןיא יכ ורמאש ךותמ"—"ינופצה ראווצ״ב תודירמל תוא ןתינו יתוכלמה ןוטלשה
ם ויאה םצעב היה יד תוביצי־יתלב הכ תורבחב 7."הלשממ אלו םיקוח אל ,ךלמ
ד נליראמב .ירוביצה רדסה תא הנכסב דימעהל ידכ ןוטלשה לש תוימיטיגל ־רסוחב
ן יאש דע םיעודי־יתלבו םירורב־יתלב הכ םה םיקוחה" יכ ירמ־ישנא וננולתה
8."לודג עגפ והזו ,םהילא סחיב החטיבב םכרד בשחל םילוכי תוירבה

ו רסח םירמרוממ לש תונוש תוצובק ידי־לע ומקוהש תוינמזה תולשממה םלוא
ם ישדחה םירשע רטשמ .ןהל ומדקש ולאמ רתוי דוע םייניע־תרקנמ הרוצב תוימיטיגל
ת לעפהל תיניצר תוכז לש לצ ול היה אל םלועמ קרוי־וינב רלזייל בוקיי׳ג לש
ה יפוסוליפב רתויב הבושחה הריציה ,ילקלאב םושרג לש ןוילכו ןוצרו ;םש ותורמ
ת א עיקוהל שרופמב דעונ ,תוילאינולוקה תודירמה לע הבוגתב האבש תינידמ
ץ מש ףא םהל ןיא" .תוימיטיגל רסח ןוטלש־סמוחכ טאקיטנוק לש שדחה לשמימה
®."התע ול םינעוט םהש הז ןוטלש תלעפהל םתוכלמ־ דוהמ האשרה
ם ירבשמ ויה ז״יה האמה יהלש לש הקירמאב תוימיטיגל לש םיבורמה םירבשמה
ן מזבו ,ינידמה ךילהתה לא השיגל תורתוח תושדח תוצובק ויהש ןמזב .הרומת לש
־ תוימיטיגלה תא רתאל היה רשפא־יא ,תושבגתמ תושדח תויתרבח תוחנה ויהש
ינפל תודחא םינש ךשמ .םייתרוסמ םייביטארגטניא תודסומ לש תופיצרב דגנכש
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, רתויב בוטה הרקמב הרעשב־היולת םיימיטיגל םירטשמ לש םתוביצי התשענ 1689
ר חאל ךומס ואבש םינשב .ןוטלשה לש ותוליעיב תכשמנה הדיריה תמחמ תאזו

ם יביצי ויה (תוימיטיגלה־ילוטנ םג םאו) רתוי םיליעיה םירטשמהש ררבתה תודירמה

.םהימדוקמ תוחפ דוע
ד נלגניא־וינ לש הירוטסיהה לע רוחאל טבמ (Mather) רדיימ ןוטוק ףיעה 1694־ב
ם לועב התרימשו תוימיטיגלה תגשה לש היעבה רואיתל רדג לש יומידב שמתשהו
־ ץרפמ ."שחנ ונכשי רדג ץרופו" ,תיכ״גתה הרמימה תא הלעה רדיימ .שדחה
ר דג שמישש יתוכלמ רטרא׳צ ונל היה" דוע לכ הולשב יורש היה םטסו׳צאסאמ
ו ניתולחנ לע וניתויוכז התוכזבש רדג" אוה ותכלהכ רטרא׳צ ."ולאה תואנהל ביבס
ר תויב הלודגה התביא תפוקת 10."דימ תורשאתמ ,קפס ןהב לטוה םעפש ,וניניינקו

ד ע הכשמנו ז״יה האמל 80־ה תונשב הלחה םיילאינולוק םירטרא׳צל הילגנא לש
ת ושדח תורודהמ םיסיפדמ םיבשיתמה ויה ןכמ־רחאל האמה תיצחמ ךשמ םלוא .1720

ם היתומזי שושיאל תודגאתה לש םירטרא׳צ םישקבמו םהלש תוירוקמה תואשרהה לש
11.םיילכלכהו םייתדה םהילעפמו

ן יב לצופמ הילגנאב תובשומל תוימיטיגלה עובמ ראשב ,ןבומכ ,ןובשח לש ופוסב
ל ש תויטאה תמחמ .טנמלרפב־ךלמהו ,רצואה־דרשמ ,רחסמה־דרשמ ,ךלמה־תצעומ
. םיישממ־יתלבו םיקוחר תושעיהל הלאה םייפוסה תורוקמה וטנ הרובחתה־יווק
ו רשואי םרטב אלמ ףקות םהל היה אל םיילאינולוקה םיקוחהש ,לשמל ,רוכזנ
ה נושאר ןתנ רשא אוהש ,ןושארה םלרא׳צ ךלמל תילגנאה תודגנתהה .לוהטייווב
ת יתקוחתה תוימיטיגלה תא רערעל העייס ,הקירמאב תומזי הברהל חוכ־יופיי
, ״1640 דע 1630 תנשמ וספדנש םיסרטנוק לש בר רפסמ ...יתאצמ״ .תילאינולוקה
י קוחה ןוטלשה דגנ לוע־יקרופו םיפוצח םייוטיב םיאלמ םהו" ,טפיווס ןתנוי בתכ
א ב ךכ־רחא 12."דרמה תעב קר ועמשוה םתמגודכש ,םיפושיבה תלעמו ,רתכה לש
, ןוטלש־יסמוח לש העיזבו תוכלמ םדב לא1ג ומצע אוהש ,לוומורק לש רטשמה
ה עיפוהו הכולמה הרזחשמ לטביהל ויה תודיתעש תוטלחה הקירמאל סחיב לביקו

ר טרא׳צה יכ האצמ ,1649־ב המקוהש ,דנלגניא־וינב הנומאה־תצפהל־הרבחה .1660־ב
, ינש דצמ .1662־ב רחא סיסב לע הל ןתינ שדח רטרא׳צו 1661־ב ופקת עקפ הלש
ת וינוטלשה היתויוכז תא ועיקפה םינאטירופהש ,דנליראממ טרוולאק תחפשמ ירה
ס לרא׳צ ךלמה ידי־לע לילגה לע הנוטלשל הבשוה ,ז״יה האמל 50־ה תונשב

.ינשה
, תיניצר תויהמ תוימיטיגלה תייעב הלדח הילגנאב ,תובשומב שחרתהש המל דוגינב
ם ירדסה ויה םידיתע ,יאדו .1660 רחאל רתויו הנש האמ ךשמ ,רתויב תינדרוט וא
ו עלגתה םיקרפלו ,1689-1701 תויטירקה םינשב תושעיהל םישדח םייתקוחת
ן מ םיצורמ ויה איהה הפוקתב םילגנאה לש עירכמה בורה לבא .םיפוטח םירבשמ
ה אצמוהש רתויב תמלשומה איה םהלש לשמימה תטיש יכ ויה םירובס .ווק־סוטאטסה
ת מלוה הניאש תודיקפ ללגב יאדו הז ירה יוארכ לעופ רטשמה ןיא םא יכו ,םעפ־יא
;הריתי הייתשו ,תקפסמ הניאש הנוזת ,ילוחמ םדא־ינב ותמ ןכא .םוגפ להנימ וא
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 תיילעלו לופלוו טרבור ריס לש "היטרקוניבור״ל וזב ןכא םיירוטה תרוקבה־ילעב
 חמש םדא "לוב ןו׳ג" היה רבד לש וללכב לבא .ןוממה־ילעב לש םיסרטניאה

 ,תורפפה דומיל לע רמיח תא (תיתפרצב) ןוביג דראוודא םסריפ 1758־ב .וקלחב
 .םנמז־ינב םייתרבחה תודסומה יפ־לע תוירוטסיה תועפות ריבסהל םשור־בר ןויסב
 רוביח בותכל לוכי היה אל תוילגנאה תובשומב ןוירוטסיה םוש יכ רמול ינא זעמ

 האנק ררועלמ םיקוחרו םיפפור םיילילגה תודסומה יכ היה הארנ .1758־ב הז ןיעמ
.םיירוטסיה תוערואמל םיעבוק תורוקמ שמשל וחלצי אלש ךכ ידכ דע

 םהלש הבותכה הקוחתה לש םיישממ םיפיעס סופתל םיאקירמאה וחילצה 1787 זאמ
 ףא התיה אל ח״יה האמה תיצחמב םלואו .הלש היצמיטיגלה תרגסמ ךותב ויח םהו

 13.הנוטלש תחת יח אוהש "הקוחת״ה לש תלפרועמ הסיפת אלא תובשומה ינבמ דחאל
 תויגוס ושענו ךכב־המ־לש םיניינע וחפונ תובורק םיתעלש עיתפמ הז ןיא ןכל
 רשפאש תויתרוסמ הדימ־תומא רדעיהב .םינושאר תונורקעב תורושקה תולודג
 לש הבידה ־טפשמ ןוגכ—תוכלמ לש הדובכב העיגפ לש םירקמ ויה םיחיכש ,ןלבקל
 ןדלוק רךאלאוודק בתכ ,"רהזיהל םדא לכ אופא בייח המכ דע" .רגנצ רטיפ ןו׳ג

14."ןוטלשה לש תויטפשמה תויוכמסה תשלחהל המואמ םורתל אלש" ,1759־ב

 םילשומה .םיירקיעה ןוטלשה ירישכמ תשולש לכ לש םתוריבשב עגר וטיבהו ואצ
 תאו ,תחטבומ התיה אל םתנוהכ תפוקת .העפשה־חוכ םהל היה אל תוכלמה םעטמ
 ולבס ,ןילייב דראנרב ריעהש ומכ ."תיבב" ןהיפ לע ךופהל היה לק םהיתוטלחה
 ויתוארוה םנמא םא רורב הז היה אל ."תולדלודמ תויוכמסו תוחפונמ תורמוי״מ

ט לחוה 1715 רחאל רשאכ דחוימב ,ץראה יקוחמ קלח ןה לשומ לש תויתוכלמה
 הארוה לע ףידע רתכה ידי-לע רשואו ילילג ןושרומ ידי־לע לבקתנש קוח יכ ןודנולב
 לש תוהזהו דיקפתה תא רידגהל ךיא ןוכנ־לא עדי אל שיא ,דועו 15.תיתוכלמ
 הלבקה אל םג ךא ,שממ טניבק תניחבב התיה אל וז .םתימאל תילאינולוקה הצעומה
 תוריהב םירסח םבור ויה ,םידיקפת הברהו הברה הל ויהש ךותמ .םידרולה־תיבל
 ־תעב םיילילגה םינושרומה לש "ןוטלשה־רצי״ב תוארל רשפא ,ףוסבלו .םתרדגהב
 םיחרזאל םילשומ ןיב ףוס ןהל ןיאש תוטטק .תוימיטיגלל רצי םג תחא־הנועבו
 ונעשנ םהילעש םיעוערה םיסיסבה תא תופשוח טנמלרפה לש רתיה־תוכזל רשאב

19.דחאכ תודסומה ינש

 םיקוחה ןיב הקיזה תעיבק לש השקה היעבה ינפב דמע ילאינולוק ןושרומ לכ
 .(תינשייב הנממ טמתשהש וא) הלודגה־הינטירב לש תיטפשמה תכרעמל הלביקש
 םינידה םה הזיא הלאשב תועמשמ־וד לש תרכינ הדימ התיה ח״יה האמה תומי לכו

 דגרוורה לש ךבוסמה טפשמה איבה ,לשמל ,1706־ב .םיל־רבעמ םיספותה םיילגנאה
 םישנעה־יקוח לש םחוכ הפי םא הלאשב הכובמב קרוי־וינ תא יאמקיימ סיסנארפ
 ־יבהוא תולילגב םיטעמ קר ולכי הערה־הברמל 17.תועטמב הפי וניא וא םיילגנאה
 תוכמסה הדימ וזיאב" וא ,"קוח ונניא המו קוח אוה המ" חטבל תעדל הלאה םינדמה
 היגוסכ הז ןינע ביצה ינומלא דחא היני׳גריו־שיא ."םינושרומב המולג תקקוחמה

.1701־ב רוא הארש עיתפמ רוביחב תיזכרמ
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ש י ;תועטמב ,קוח ונניא המו ,קוח אוה המ רמול לוכי שיא ןיאש איה הלודג הרצ
ם יכירצ רסחב הקול אוהשכו ,הילגנא לש קוחה תא רקיעב דבכל ךירצ יכ םיסרוג
י קוחש העדב םיקיזחמ םירחא ;ומוקמ לע תונושה תובשומה לש םיקוחה אובל
ק ר ףקות ול שי הילגנא לש קוחה יכו ,הגרדב םינושאר תויהל םיכירצ תובשומה
ו יהש םיקוחל רשקב ,תובשומה יקוה דעב םינעוטה שי דועו ;םישחמ וללהש םוקמב
ה דימה־תמאכ תאז םיעבוק םהו ,הבשומב תובשיתהה הלחה ךא רשאכ הילגנאב ףקותב
ם ירחואמ טנמלרפ־יקוח הזיא םייקל הבוח ונילע ןיא יכ םינעוט ףא ,ונתונתייצל
ם ג ןאכ םג תחא איה קוחה תליע םהבש הלא תא קר איצוהל ,הילגנאב ולבקתנש
ל ש ותעד־לוקישב םייולת ידמ םיבר םירבד םיראשנ ךכבו ליאוה ךא ;הילגנאב
ל לכ םיבייחמ הילגנא לש םירחואמ טנמלרפ־יקוח ןיא יכ םיסרוג שי ירה ,טפושה
 ונא ירה ןכ יכ הנה .דחוימב ןמשב תובוקנ תועטמה םהבש הלאמ ץוח תועטמה תא
ן ינעהש יפלו ;וניתויוכז לש רתויב תודבכנה תודוקנה תחאב הכישחב םייורש םיראשנ
ל ותלתפה לבחה לע ןעשיהל ונא םיצלאנ ידמ תובורק םיתעל ירה ךכ־לכ קפקופמ
1.םהומכ ןיאמ ךרע־יברו םיבושח םיניינעב טפוש לש ותעד־לוקיש לש 8

 העבתו לוהטייו השקיב ח״יה האמל הנושארה תיצחמה ךשמ םימיוסמ ןמז־יקרפב
 שומיש ךרוצל םירורב םימוכיס הנדבעתו ןהיקוח תא תונושה תובשומה הנצבקתש
 תא םיברב תולגל ורהימ אלו ןדרמב ודמע תובשומה םלוא .סוניקואה ירבע ינשמ
 תובשומה בור ונענ 1753־ ל 1750 ןיב ,ףוסבל .הכלממה ינידמ תויטפשמה ןהיתויטס
ולוקה הפוקתה ףוסל ךומס ,זא קר .םילעופה םיקוחה לש ףיקמו אלמ ףסוא וניכהו
 יבמופ יוטיב םהל ןתינש ךותמ הרהבהלו ךרע־תרכהל םיילילגה םיקוחה וכז ,תילאינ

18.שרופמ

 קקוחל לוכי ימ הלאשל הבורמ הקיז ול שי ,קוחה תוימיטיגלו ,תוימיטיגלה גשומ
 םיקקוחמ ךיא הלאשב םג םייולת הלא םיגשומ .וליעפהל וא ,ותולגל וא ,קוחה תא
 ףקות תתל ידכ םישמתשמ םהב םילהנל ןכו ,ותוא םיליעפמו ותוא םילגמ ,קוחה תא
 לכ לע" ,ןיידתהל םישש ויה תילאינולוקה הקירמא יבשויש איה העודי הדבוע .קוחל
 היה תואכרעל םתוקקדזה יוביר .ןדלוק רדאלאוודק רמאש ומכ ,"קוחב טועפ קוליח
 רגנצ טפשמש רבדה ינייפא .תוימיטיגל לש םירורב םינחב רדעיהל ןמיסו יוטיב
 שיש זעל־תאצוהל יתרוסמה שוריפה לש ופקת ריצ לע בבס 1735 תנשמ םסרופמה
 ךלמה" האירקה תא המסיסל הל הפיגה השרפ התואב םירומ תעיסו ;התסה המע
 ־ופוא ןועובש ,The independent Reflector לש וילעב .״קוחהו שפוחה ,׳גרו׳ג
 םיירוביצה םהידיקפת תא םיאלממ םיטפושה ןיאש ךכ לע ודמע ,קרוי־וינב ינויציז
 תא םישגהל ועבשוהש םישנאש חינהל רשפא םולכ" .םיקוחה תא םיפכוא םה ןיאו

־0 ״ז םוריפיו םדגנכ יולגב ולעפי םיקוחה
 םיירוביצה הלעפהה־ינממסו הכיסה־ינמש ראש םג ולעפ םתפיכא ןפואו םיקוחה דבלמ
 .הפוריא לש הדימה־ינק יפ־לע תוילנויצאר־יתלב ובשחנש םיכרדב שונא־יסחי לש
 התיה תילאינולוקה הקירמאב יארשא־לש־םיקנבו ריינ־ףסכל רשאב הלודגה היעבה
 רושקה לכב םיאקירמאה לש ינומדקה קובידה .םהלש תוימיטיגלה רסוח הקווד
 היצמיטיגלל תשאונה םתדרח תא הלגמ תועקרק תדידמלו עקרק לע תולעב־ירטשל
האמה ןב ןוירוטסיה בתכ ,"הליחתכלמ" .םיילילג תולובגו םיעקרקמ יניינק לש
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ה סג תומלעתה ומלעתה םישדח םינוירוטסיה ."תולובג לע םיסומלופ ונדמול" ,ח״יה
. הקירמא לש התישארב תולובגה לש תחאכ תילמסהו תישממה תועמשמה ןמ
, ריישמה־וינל סטסו׳צאסאמ ןיב ,יזר׳ג־וינל קרוי־וינ ןיב—םיקיודמ תולובגל הריתחה
־ דורל סטסו׳צאסאמ ןיב ,טאקיטעקל קרוי־וינ ןיב ,קרוי־ויגל ריישמה־וינ ןיב
ת ודסומלו תויתוברתו תויתרבח תומרונל הריתחה ןמ דרפג־יתלב קלח .דתיה—דנלייא
ת וימיטיגלו תילאירוטירט הינומגה םיאיצממ םירכומ תולובג .םיביצי םיינידמ
ת וירבה ועקש ז״יה האמה לש םיר^מה־רסוח תשוחת הפלחש העשמ .תיטילופואיג
ס אלגוד םאיליו שידקה ךכ הנה .םייפוס םייעקרק םירדסה רחא שופיחב ראווצ־דע
ש ידקה ןכו ,םייתפרצ־ולגנאה תולובגב ןוידל ולש םוגיפה לש ושארה קרפה תא
ן וסני׳צאה סאמות לשומה .תילילגה תוילאירוטירטה תויעבל רתוי םירחואמ םיעטק
ת מדוקה ותדובע תוכזב ,סטסו׳צאסאמ־ץרפמ לש הירוטסיה ,ורוביח תא הרקמב בתכ
, "הצוחה וקה תודלות" ,תיסאלק הסמ בתכ ינשה דריב םאיליו .תולובג־תודעווב
ה ימריו ןוסיימ סלרא׳צ .הניילוראק־ןופצל היני׳גריו ןיב לובגה תדידממ האצותכ

768 1 דע 1763־מ םינשה תא ושעש ינפמ תיאקירמאה הירוטסיהב וחצנוה ןוסקיד
י כ ףא 21.רוולידו דנליראמ ,הינאבליסנפ ןיב הנשי תקולחמב יונשה לובגה םוחיתב
ם הל היה טהול ןינע ירה ,ןובשחב רשאמ רתוי ןובלעב םיאקירמאה ורהזנ ללכ־ךרדב
ה אמב רשאמ רתוי ךכ רבדה היה אל םלועמו .םהילע הטילשבו םיחטשה ןובשחב

.ח״יה
א צמנ ,תילילגה הקירמא לש תוחנהלו םייתרבחה תודסומל ונבל־תמושת תא בסנ םא
, תורכומ תויסנכ ןהל ויה שלשל טרפ תובשומה לכ יכ ףא .םימוד םיאנת וררש םש יכ
ת וימיטיגלה .דתיה ןכלו ,הפוריאב לבוקמה יפ־לע בר ןוחטבב תוססובמ וללה ויה אל
— ח״יה האמה לש תובשומב העיפוהו הרזחש תופושיבה תלאש .הדושח ןהלש
ה קימעמ תודע .דתיה—יאקירמא ףושיבל םינקילגנאה לש םתפיאשב .דתיה הכורכש
ן הלש םייפוריאה םיגרדימב ואר תוילאינולוק תויתד תוצובק לש דבכנ רפסמ .היעכל
. םילותאקהו םינקילגנאה לצא דחוימב היה ןוכנ הז רבד .םייפוסה תוכמסה תורוקמ תא
ם דרטסמא לש "םיסאלק״ה לע ךכ ידכ דע הכמתסה תידנלוהה תימרופירה היסנכה
 דיחיה רוקמכ "םיסאלק״ה לבקתנ ףוסבלש דע תובשומל הנוהכ־ישנא קפסיש

ה ראשנו 1737 דע םיררוע־אלב טולשל הפיסוה וז החנה .תימיטיגל תיתנוהכ תוכמסל
ה קירמאב םידנלוהה םיימרופירה תצובק הססיב ףוס־ףוסש העש ,1791 דע הפקתב
22.התולת ־יא תא

ת יתדה תוכמסה לש המוקמ ןיב הכיבמ תוינש יאדו .דתיה תותיכ הברה יבגל ,רורב
י ניעב התארנש יפכ תיתדה תמאה לש התויעצמא־יא ןיבל שדחה םלועב תימיטיגלה
 קבאמב תוימורדה תובשומב םישרופ לש תוצובק וקסע ח״יה האמה ךשמב .תכ לכ
 ביכרה םצעב .דתיה וז היגוס ,ןכא .ירוביצה קוחב לבוקמ דמעמ תגשהל עגיו ךשוממ
ת ובשומב ."הלודגה תוררועתהה" לש תימורדה הרודהמב הלעמב־ןושארה ינוליחה
" םישדחה תורואמה" דגנכ "םינשיה תורואמה" וחיטה דנלגניא-וינבו תוינוכיתה
םירדס־יא" םיחפטמ םה יכו ,תיגולואית תוימיטיגל םירסח םהש המשאהה תא



45תוימיטיגלה תייעב

ת וימיטיגל םירסח םהש "םינשי״ה תא ומישאה םדצמ "םישדחה תורואמה" ."תוגגשו
י כ ונא םירובס םויכ ."ורימה אלש םינהוכ״ב הלודגה הנכסה .דתיה וז :תינחור
■ יארי ורבס םהה םימיב ;הזילאנא ומצע אוה רובעיש וילע הקזח ןקיטילאנא־וכיספ
23.ורימהש םהינהוכ לע הקזח יכ םיימש

ד חוימב ויה םיבכרומ תיתרבח תוימיטיגלו ימצע ־יומיד לש םיניינעש ןיבהל לקנה
י תדפקה רחוסכ יתומד תאו ילש יארשאה תא רצבל תנמ־לע" .תילאינולוקה הפוקתב
ב תכ ךכ ,"הכופה ןיע־תיארמ לכמ ענמיהל םג אלא ינכסחו ץורח תמאב תויהל קר אל
ת שגדהב דאמ יאקירמא והשמ שי יאדו 24.ולש "היפרגויבוטוא״ב ןילקנארפ ןימינב
ו תריתח ירה הנושארו־שארב ךא ;ןילקנארפ לצא תימצעה־הרזעהו תוצירחה
א יה-תואיצמל ןיעה־תיארמ ןיב הפיפח ידיל איבהל ןויסנה—תישיא תוימיטיגלל
ר תויב םיעורגה קוחה־יערופמ המכ הילגנא הליטה ןכא םינשה תצורמב .תענכשמה
ל ע רבגתהל םידבוכמ םיאקירמא ויה םידרח םניחל אל .תועטמה ךותל היבשותבש
ן כ־יפ־לע־ףא .רבעשל םיילילפ םיעשופ ויה םינושארה םיבשיתמה בורש הפקשהה
, םתכלהכ רורחיש־יבתכ ילב ז״יה האמה לש תובשומל םיתרשמ הברה ועיגה םנמא
ל ש ופוסב .תויעמשמ־וד תויתרבחו תויטפשמ תויוהז לש תיניצר היעב ורצי ךכבו
ת נמ־לע ,"ץראה גהנמ" םשב עדונש ,ןקת הזיא חתפל תבייח הבשומ לכ .דתיה רבד
ם דקומב .רורחיש־בתכ ילב םיעיגמה םיתרשמ וב םיבייחש תורישה־ךשמ תא עובקל
ה מלשהל תויאדכ־ןובשחמ .דתיה תוחתפתהה 25.יקוח ןיד הז "גהנמ" השענ רחואמב וא
.עבקל ןאכמו

ת ולובחתה יובירל םרת תובשומב םייתרבח םיסוטאטס לש ענמנה־יתלב חופינה
ר וציל תוילילג תולשממ וסינ םיבצמ המכב .ןאכ תיתרבחה תוימיטיגלל ביבסמ
ל ש םיקוחב םדי וסינ םירחא םיבצמבו ,וצ יפ־לע םייתוכאלמ תודמעמ־ילדבה
. תיאקירמא הלוצא רוציל וליפא עיצה סטסו׳צאסאממ דראנרב לשומה .בל־תורירש
ל ש םייגהנמ םיסופד ולחהש םעו ;ןבומכ ,הפי הלע אל הלאה םיעצמאה ןמ דחא ףא
ל ש ןורחאה ישממה םוסחמה ררופתה 1740 רחאל קרפתהל תיתרבח דובכ־תארי

ד ע ח״יה האמה תיצחממ םירושעה ודמע ךכמ האצותכ .יתרוסמה יתרבחה גרדימה
ם יאקירמא הברה .יתרבחה גרדימל עגונה לכב תגלפומ תופיפר ןמיסב ט״יה תיצחמל
י נפמ תובישח םהל ונק סוטאטס ־ילמסו ,םיסומינ לש םירפסמ התואנ תוגהנתה ודמל
. יתרבחה רדסה לש ללכ־ךרדב ןיעה־ןמ םייומסה םירושיקה תא לילעב תולגל ועייסש
ע ידוהל תנמ־לע תובשומב םיבושח םיסומינ־ינוניגו הןאר־יסכט ויה ךכל המודב
ך רוצה ןאכמ .םהילע תפפוח תדחוימ הליה הז היסונג־םוי וא וז הרשמ יכ .דיסולכואל
.םע־תורצעב םיברב יונימ־יבתכ תאירקבו ,םיחתותבו תורצוצחב
ל ש םינקת לע הרימש לש היעב םהינפבש ךכב וריכה שדחה םלועב ויחש םיפוריא
ו א רעזימה־ינקת קוידב םה המ עובקל היה השק ןמזה תצורמב לבא .היצזיליביצ
. וז היעב יבגל הגאד לש קוביד היה זוחא רבוטסומ דריב םאיליו .םימיאתמה םינקתה
. םיסומינ לש רתויב ךומנה הדימה־הנק יאקירמאה־ינאידניאה השענ םיבר יבגל
לש תירברבה םתמרל תדרל םה םילולעש הרהזאה תא הז דגנכ הז וחיטה םיבשיתמ
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 גשיהו תונייטצה לש םייבויח םינחב עובקל היה רתוי הברה השק םלוא .ם״וכע
 תיוישיא השעמ־תולוגס ,לזמה־הברמלו ,רבד לש ופוסב ושענ םיבר יניעב .םייתרבח
 םדובכב רדהל ונא םיבייחש העדה ןמ השק תועט ילוא ךל ןיא" .עירכמה ןחבמה
 תוימורתה םהיתולוגסל ללכ בל םיש ילב ,םיאלממ םהש תורשמה לשב םדא־ינב לש
 םייחב ךל ןיא ךכ" .1753־ב ןוטסגניוויל םאיליו בתכ ךכ ."םיליעומה םהישעמל וא
 ללגב רוביצה תרקוה תא עבותה הלעמ־םר לבנ הארממ רתוי חיכש רבד םייחרזאה
 ללכ בל םיש ילב ,הגרדב־םינוילע םישנאל םיקלוחש הז ךחוגמ דובכ .ודמעמ־םור
28."רתויב תותחשנ תואצותל רוקמ אוה ,ירסומה םייפאל

 ,רתויב םייסיסבה םירושימל דע הדרי תובשומב תיתרבחה תוימיטיגלה תייעב :דועו
 רפסמ היה ז״יה האמב תד־ינהוכ לש םטועימ תמחמ .החפשמהו םיאושינה ןוגכ
 .הילגנאב רשאמ רתוי ילוא ,תיסחי—יתד סכט אלל םיאושינ לש ליגרה־רדגמ־אצוי

 םיאושינל דבעידב־רשכה תתל ודעונש םיקוח תובשומ המכ ולביק ךכמ האצותכ
 דוסיה־תוקוחתב .תיתרבח הסיסת לש תוביצי־יתלב תופוקת ךשמ סכט אלל ושענש
 ןיילרבמ׳צה לש ןידה־תיב״ש ךכל וגאד ,1669־ב הנושארל וחסונש ,הניילוראק לש
 לכ ימושיר לע ;שחיה־תולשלשו החפשמה־ילמס ,הרוכבה ,םיסכטה לכ לע חיגשי

 וא תונותחל םיעגונה םירקמה לכב רשכה ןתמ לע ;םיאושינהו תורובקה ,תודילה
ן 1מ1ק" יפ־לע םיאושינו רתס־יאושינ וראשנ ח״יה האמה לכ ךשמב ."םהמ םיעבונ
 ודלונש תודלו לש םדמעמל התוולתנש תועמשמה־וד ףרח ,םוי־לכבש־םישעמ "ול
 תוררועתהה" לש תיתדה תובהלתהה יכ ורבס םיבר ,ןכ לע רתי .הלאכ םיסחימ
 רטאק יתומית ינקילגנאה .םילוספ םינומרוה ,רעצה־הברמל ,הררוע "הלודגה
(cu tte r) ילב םידלוי ונלש סופדה־ישבכמ" הב רשא הפוקת "תוררועתה״ל ארק 
 היתועפשהל רשאב רטאק העטש יאדוול־בורק ."םירזממ—ונישנו םירפס ףרה
 םייתרבח םידה הללוח תורזממה תיילעב הנומאה םצע לבא ,תובהלתה לש תויטוריאה
.תילאינולוקה הרבחב םייגולוכיספו

 היולת תיתרבחהו תישיאה תורשכה התיה תיזגוטרופה ליזרבבו תידרפסה הקירמאב
 תובשומב רשאמ רתוי רדגומו רורב םדא לש ודמעמ היה ללכ־ךרדבו ;סחוימ אצומב
 ■ילעב םיקוסיע תויקוחהו קוחה ויה תידרפסה תובשיתהל הנושארה האמב .תוילגנאה
 הבושח הגאד תויקוחה התשענ ,ןמז רובעכ ילגנאה ןויסנה ןמ לידבהל ,ךא ;לקשמ
 םינושאר ועיגהש ,םידרפסהש איה ההימת .םינאידניאה םע אשמו־עגמב תדמתמו

 תדה תווצמב הקדצה םהל אוצמל ושקיב ,הרוכבה־תוכז ילעב ויה ןכלו שדחה םלועל
 ויה םהיתועיבת רשאו רתויו םינש האמ רחאל ועיגהש ,םילגנאה .עבטה־קוחבו

 היה רשפא .םהלש םירטרא׳צבו רתכב תיקוחה תורשכה תא ושקיב ,והשלכ תושולק
28 .תוכופה םיקמנהה תוכרעמ יתש הנייהתש רעשל

 ותוא תילאינולוקה תיניטאלה הקירמאב תוימיטיגלה תייעב השבל אל רבד לש וללכב
 תא זטרוק חצינ רשאכ ,יאדו .םילגנאה לש תועטמב הל ויהש תורוצ ןתוא וא ףקיה
 ־םיווקנ1קה ושעש המ לכל ,ןידכו־תדכ ,יקוח רשכה ןתנש ןוירטונ ומע חקל םיקטצאה
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 לש יזיפה םגשיהש קפס ןיאו .םיידרפס םישבוכ ראשל וולתנ ןיד־יכרוע .םירודאט

ו יה םיטונש דע היה לודג הכ םינושארה תורודה ינש ךשמ םירודאטםיווקגוק,ך
פ יליפ רזח 1570 רחאל םלוא .חוכ־יופיי לש תוכמסכ רתכה לש ותרוכב לע רערעל
ם ידמעמה לכו ליאוה .תוידרפסה תובשומה לע האולמב ולש הינומגהה תא ססיבו ינשה
ד רפס לש תילאינולוקה תודיקפה התגהנ ,ךלמה לש ותוישיאמ ולצאנ םיישיאה
ם ירתכהו ליאוה .תילגנאה תירסיקה היטרקורויבה ןמ רתוי הברה תוביציו הרקוימ
, םילגנאה ןמ רתוי הברה לודג ףקותב םהלש תועטמ□ וטלש לגוטרופו דרפס לש
, הברהב התוחפ התיה תוירביאה תובשומב תידסומהו תיתרבחה תוריחהש רחאמו
29.ידמל תמצמוצמ תוימיטיגלה תייעב הראשנ

־ אלה הריתחל בל םישבו ,תילגנאה הקירמאב םינושה תוימיטיגלה ירבשמל בל םישב
ו זחאנש עיתפמ הז ןיא ,תיתרבחו תידסומ ,תיתקוחת תוימיטיגל רחא תענמנ
. הינטירב תטילש לש תוימיטיגלה לע רערעל תויונמדזהב הצפח שפנב םיאקירמאה
ה כפהמל אובמה .1776־ל 1765 ןיב תאז תושעל םידיתע ויה בושו ,1689־ב ושע תאז
ל ש ופוסבו ,ירסיק קקוחמ ףוגכ טנמלרפה תליספב ,הליחת ,היה ךורכ תיאקירמאה
ם יבשיתמה וסינ 1774 דע .רתכה לש תירסומה תוימיטיגלה תליספב וליפא רבד
. םיילילגה םינושרומה לש ולא ןיבל טנמלרפה לש תוימיטיגלה תויוכמסה ןיב לידבהל
י גולואידיאה רבשמה עיגה ,ולא ןיעמ תונחבא לש ןפקתב טנמלרפה רפכ רשאכ
ה תשענ תונובירה תלאשש טלחהב אוה ינויגה .הנממ דוע בושל ןיאש הדוקנל
ל ש תיטירק הלוגס איה תונוביר ירהש ,תיאקירמאה הכפהמה לש תיזכרמה היגוסה
.תיתקוחת תוימיטיגל
, "רכיא תורגיא" ץופנה רפסה תא רביח 1767־בש ,הינאבליסנפ־שיא ןוסניקיד ןו׳ג
. תוימיטיגל לש רבשמ תניחב תיאקירמאה הכפהמה לש תויזכרמה היתונוכת תא האר
־ הינטירבב ללכ העודי הניאש" ,רומאל בתכ ,"לוכליכ לש הדימ ונלש םיקוחב שי"
ת ובשומב תיתקוחתה תוימיטיגלה התיה ןובשח לש ופוסב ,תאז־לכבו ."הלודגה
ר בדו ,היולת אלא תכרועמ קר אל איה ןאכ הלשממה" :םיילגנא תורוקמ לע תנעשנ
 הזח וליפא ןוסניקיד ."ועבטב דאמ ןידע ,התרוצכ דחוימ והשמ ידיל איבמ הז

ף ילחתש לוכי" :ךבתסהל תוימיטיגל לש ״יתרגיש״ רבשמ לולע ילאינולוקה רשקהבש
א צת הלש הקיתעה לשמימה תרוצ לע הרמשבו ,היכלמ עזג תא וא ,הכלמ תא המוא
ה רוצ המ ,ונלש םאה־ץראמ ונחנא דרפינ םעפ־יא םא לבא ...הרומתה ןמ תרכשנ
1  ונדספה תא אלמתש ,תרחא הינטירכ אצמנ ןכיהו ,ונל ץמאנ לשמימ לש השדח
־ ישגר ,םיקוחה ,שפוחה ,תדה חוכמ םירבוחמ וגא וילאש ףוגה ןמ ערקיג רשאכ
30."םד וניקרוע לכ ובוזי יאדו ,רחסמהו ןושלה ,הבריקה ,הביחה

ם יבשיתמה וסניכ 1775־ב ילטנניטנוקה סרגנוקל 1765־ב םילובה־קוח סרגנוק ןיב
ל ש "םיכמסומ־יתלב םיפוריצ" ,תובתכתה־ידעו ויה :קוחל ץוחמש םיפוג הברה
ל ש סנכל ןוטסוב ריעה תפיסא הארק ובש הז ןוגכ םירקמ ,םיילאינולוק םינושרומ
. "הדוגא״כ קוחכ־אלש היני׳גריו יחרזא ודעונ ובש הז ןוגכ וא ,םטסו׳צאסאמ ירע לכ
ןיא .ןהלשמ "םיטנמלרפ־יטגא" 1776־ב ומיקה תויאמצע ושענ הז־התעש תונידמה
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. תוימיטיגל לש ןושל םהל לגסל ולדתשה יטוירטאפה קבאמב םירבדמה ישארש אלפ
ת יגדפק בל־תמישל ףיטהו ,"תיקוח הכפהמ״ל ינויגה קודיצ תתל דקש סמדא ןו׳ג
ת א יתברע רשאכ ,ינויגהה קוחה דבלמ ,ידצל התיה הבוטה תוינידמה" .תויקוחל
. םייקוח־יתלב םיסוניכו ,תוערפ ,תומוהמ דגנ םיקוחה תא ונמע־ינב ינפל ^ורפל בל
ל ש תורוסמה 31."תואבצ לע דקפלו תונידמב לושמל חלצי אל םלועל ףוספסא
ם יגיווה תונורקע לע קול ןו׳ג לש תמסרופמה ותרהצה דחוימבו ,תילגנאה תויתקוחתה
ן יד־יכרוע ,ןכ לע רתי .םיינכפהמ םידעצל רשכה ןתמל רוזחו רוזח ורכזוה ,1689־ב
ה ימונוטואלו יתקוחת רורחישל קשנ ינרמשה "ול ןומוק״ה תא םהל ושע םיילאינולוק
, םירומ .ב דרא׳ציר תאז חסינש יפכ ,וא ,ינרמש םזילקידארל אופא ומחל םה .תימוקמ
ה קירמא לע רמול דיתע קרב דנומדא היה עודמ אופא ןבומ ."תינכפהמ תויקוח״ל
32."קוחה תא דומלל ךכ־לכ םיברמ ןיא םלועב ץרא םושב ילוא״ש

ן וטגנישוו—תיאקירמאה הייחתה לש םילודגה םירפוסב ןודל םיליגר תודחא םינש הז
ו דמע הינפבש המלידה תניחבמ-ןמטיו וא ליוולמ ,ןרותוה ,1ר1ת ,ןוסרמא ,גניווריא
ילופה .םוקמה־ידיליו םיתואנ םייתורפס תונונגסו םימידקת ,תורוקמ רדעיה :םלוכ
ו לספש ןויכ .וזל המוד הישוק ינפב ודמע הכפהמה תפוקת לש םייטוירטאפה םיאקיט
ת וימיטיגל רחא הנושו שדח שופיחל ואצי דימ ,תילגנאה תורמה שומימ תא
ת וחפ תעבות הייחדה תילאוטקלטניא הניחבמש ,ןבומכ ,םהל הלגתנ .תיאקילבופיר
, "ולש תינידמה תורמל תודגנתה ךותמ לעופ םולשה־טפושש תמיא־לכ" .הייחתה ןמ
ש י אלא ;םולש־טפושכ םישעמ תושעל לוכי אוה ןיא" ,ןוטסגניוויל םאיליו בתכ
ל כ הז רבדו ;תיקוח תוכמס—רמול הצור ,תוכמס אלל חוכ ליעפמה שיא וב תוארל
. ול דגנתהל תשרופמו היולג תוכז ,עבטה־קוח יפ־לע ,ול שי ףידע חוכ לעב םדא
־ רסחו יקוח־אלה חוכה דגנכ אלא ותורמ דגנ תנווכמ תודגנתהה ןיא הז הרקמב

33."תוכמסה

ח יצנהלו רוציל ךיא לבא ;הלספלו תימיטיגל־יתלב תוכמס עיקוהל אופא רשפא
ל יבשב רתויב לודגה תוימיטיגלה רבשמ היה ןומט ןאכ ? לשמימ לש תושדח תורוצ
ה מגודה תובקעב ,1776 רחאל הבתכנש תיתנידמ תויוכז־תליגמ לכ טעמכ .םינכפהמה
. סוטאטס לע תססובמה תיקוחה רתיה־תוכז לע ימשר גורטיק הב היה ,היני׳גריו לש
ם היתובא וטבלתה הבש הרורבה המלידה תא םישדחה םיאקירמאה ולספ ךכ הנה
ת ורשפאו תולבוקמ לש םינחבה תא ומיאתהש םע ,תיתרבחה תוימיטיגלה םוחתב
ה שדחה הקוחתה לש תוימיטיגלה־יא לע תרוקב חתמש ,ןוסרפ׳ג סאמות .תחאכ
י בגל תבייחמו תדמתמ תוכמס לכ םהל ןיאש הדוקפ וא וצ םתס"—היני׳גריו לש
ל ש השדח הנבה אוצמל ח״יה האמל 80־ה תונש לכ ךשמ ששיג—"הלשממה
ע קרק לע" תיתלשממ תוכמס לש טלחומ רוקמ הזיא רידגהל רשפא ךיא ."תוקוחת"
3"?הילע רערעי אל שיאש . תומלשב אל זא ףאו ,1787־ב אלא הדבוע אל הבושתה 1
ו ליפא ויה םיסונא ,תילרדפה הקוחתה ןתמל תואמצעה־תרהצה ןיב ,םייתניב
יכ העדה לע דומעל םמדא םס ומכ רבעשל־םילקידאר

וא הנאות וזיאבש םישנא םתואו ,דובכו תוניגה לש סחיל תיאכז תיתקוחתה תורמה
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ם יביוא יאדו םה ןידכ תלעופה הלשממה לקשממ תיחפהל ושקבי םיעצמא הזיאב
ו שמיש םייממע םידעוו תויתפנ תורצע .םיברה תוריחלו ונלש תרשואמה הכפהמל
י לואש קלחה לע רעטצהל וירצ שיא ןיא ןכל .הנושארל וגהנוה רשאכ תניוצמ הרטמ
ת ולשממ ונל שי וישכעו ליאוה ...יתעד יפל יכ ינא הדומ בל־יוליגב לבא .םהב ול היה
ת וישפחהו תויתנשה תוריחבב םייולת תורמה־ילעב ונישנא לכו תורידסו תויתקוחת
י לבמ םא ,לשוכ םלוהינ רוביצה יניינע םא ...םהידעלב ונא םיחטבומ ,םעה לש
א וה ונלזמ ירה ,הלשממה לא םישיא־ילדח וא רשוי־ירסח םישגא ובנגתה םישמ
ל ש ודי־גשיהב איהו ,הנמוזמו־הנכומ הפורתה ונלש תויאקירמאה תוקוחתה יפ־לעש
35.םעה לש לודגה דסומה

"".םעה ונחנא" .תוכמסלו תוימיטיגלל ןחובה־ןבא םעה השענ ךכ
־ אליפב דעויהל הדיתע—הקוחתל ץוחמש דסומ—הלודגה תרצעה .דתיה ןכ־יפ־לע־ףא
ה יה המודש םושמ אלא תורמה ןכשמ תא שדחמ רידגהל תנמ־לע הקווד אל היפלד
ף ודהל הלכי אל איה .המואכ םכסומ ינוביר סיסב הלוטנ היצרדפנוקה תלשממ יכ
, תיבמ תוערפתמ תוצובק ןסרל הלכי אל איה ,םירז דצמ היתויוכזב תועיגפ רוחא

ן יד־יכרוע תצובק ינפל ולראב לאוי ןעט 1786־ב .היתובוח תא קלסל הלכי אל איהו
־ ןופצ תקוח .תויקוח לש השדח הרות םיכירצמ םישדחה םיאנתהש טאקיטנוקמ

ת וטשפתהל יקוח רשכהו ינויגה קדצה תתל תנמ־לע .דתיה תיחרכה 1787 לש ברעמה
ו נממ הזז אלש ,תותיכהו תועייסה תייעבל ןוסידמ סמיי׳ג לש ןורתפהו .הברעמ

ם יתואנה םיסחיה רבדב השדח הרות תועצמאב יקוח רשכה ןתמב היה ,1787-88־ב
36.הרבחהו הנידמה ,םיסרטניאה ןיב

׳ גרו׳ג ,ןבומכ ,היה השדחה הלשממל תונמיהמו תונגוהמ תקנעהב חתפמ־תומד

ת לוביק התוא שדקל 1787־ב היפלדאליפב ותוחכנ םצעב עייסש ומכ שממ .ןוטגנישוו
ר שכה הנתנו ,1789 רחאל השדחה הריבה ,קרוי־וינב ותוחכנ האב ךכ תקפקופמ
ה יה רורב .יאקילבופיר לשמימב ןויסנה לכל םצעבו ,תעצבמה תוכמסה תלעפהל

, 1792־ב .יוסינ ותואל םתיב תושיגר לש הדימ וליג ןוטגנישוו לש טניבקה ירבחש
ת וימיטיגלה תלאש תא ןוטלימה רדנסקלא ררוע ,גרוהל ז״טה יאול לש ותאצוה ירחא
ן יאש רבדה יאדו" יכ ורבחל תונידעב ןומרפ׳ג ריכזה זא־וא .תיתפרצה תיתלשממה
־ לפש ."וגתלשממ תדסוימ וילעש ןורקע ותוא תורחא תומואמ עונמל םילוכי ונא
ו ליפא םלוא .ותלוז לש ויתודועתב ידמ רתוי רדהלו קדקדל ךירצ וניא דחא שחי
ן וחטב ןיא יניעב" .תיתקוחת תורשכ לש םינחבב תולתיהל ךרצוה אישנכ ןוסרפ׳ג

, ןמצע דסחב ומקש תויושרל ףופכה1803, 7־ב ןטאלאג לא בתכ ךכ ,"לשמימ םושל
37."םיעובקה הידיקפל וא ,המואל ץוחמש תושר לכל וא

ם יעד־תומימתל הבורע םושמ וב היה אל בתכבש־הקוחת לש המויק וליפא םלואו

ס ימייא רשי׳פ ןנולתה 1792־ב דוע .המואה לש םיילנויצקנופה היתודוסיל רשאב
. "תונחלסה תדימ תמחמ שרתשהש אטח אוה ׳הקוחתה דגנ הז׳ קועצל גהנמה" יכ
ת ודועת הזיא הלאשב תוחפל תונוש תויטנ ילעב םישנא ןיב המכסה .דתיה תאז־לכבו

, 1802־ב ןוטלימה בתכ ,"יתעד יפל" .תוכמסה לש הדימאריפה שארב תודמועה ןה
,בל־םותב ,הילגד תחת .קבדיהל ונילע ובש הדימה־הנק איה תיחכונה הקוחתה"
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 םיאב םניאש םייונישה לכ תא תוחדלו ,םיינידמה וניביואב םחליהל ונילע המוש
 דמע לשרמ ןו׳ג ןוילעה טפושה 38."םינוקיתל המצע איה תקפסמש רוניצה תועצמאב
:  (1819) דנליראמ דגנ ךולאקמ טפשמב תמסרופמה ותקיספב הזה חקלה לע ףקותב
 ,םיתואנה םיעצמאה לכו ,הקוחתה לש הפקיה ךותב יהת ,תימיטיגל הרטמה יהת"
 הבתכ םע דחא הנקב םילוע אלא םירוסא םניאש ,הרטמ התואל רוריבב םימאתומה
."םייתקוחה םה ,הקוחתה לש החורו
 המכסה ללכל םיאקילבופירהו םיטסילארדפה אופא ועיגה ט״יה האמה תחיתפב
 ןמזב־וב .םיטלשנה לש םתמכסהב יוצמ תונובירה לש רתויב חוטבה רוקמהש
 םויאה לע הבוגתב 1790 ירחא תינמואל תירוטסיה תורפס החתפתה הינטירבבש
 היעב לע הבוגתב החתפתה הקירמאב ירה ,תינואילופאנה תפרצ דצמ ינוציחה
 ,"תובשומה תא הליצה תיאקירמאה הכפהמה" 89.תוימיטיגלה רחא שופיחה—תימ.ינפ
 לשמימה תא ריזחהל ידכ ךכ־לכ תוצוחנ תוכפהמ םעפב־םעפכ" .יזמאר דוד רמא
 לכל עוכמה אוה םעהש םהל תורוהל ,םיטילשל חקל דמללו ,םינושארה תונורקעל
4."היתולצאה לכ תרטמ אוה ורשא יכו ,תימיטיגל תוכמס 0

 יכ ףא .תיאקירמאה הבשחמב הנושמ הילאמונאב קפס ילב םימכתסמ הלא לכ
 תאו םנמז תא םימלוהה תוימיטיגל יסופד רחא דימתמ שופיח לע ודקש םמצע םידסימה
 םהלש םהיתופיאשל ףקות תתל ושקיב םהירחאל ואבש םיאקירמא ירה ,םהיכרצ
 תותימא תניחב ונלש שדוקמה ןואיתנפה לש הדימה־ינקבו םישודיחב םזחאיהב

 וב רוד וניניעל םויכ הלעמ בהזה־רות לש וז היגלאטסונ הייאר .תונתשמ ןניאש
 טלתשהל ןיא יכ תובורק םיתעל היה הארנ וב ,רוריבב םירדגומ םיכרעה ויה אל
 ויה וב ,דיחיה־תושרב םראו רוביצב תמוערת שודג היהש רוד ,תוביציה־יא לע
.םישבוגמ־יתלבו םיריבש תודסומה
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החימצל לושכמכ וניכרע :דנומיאד דנומגיז
תויאקירמאה תובשומה-תילכלכ
 תא םעפ לאשש ,דרווראהב םיקסע־להגימל רפסה־תיב ןקיד ,םהנ1ד לע םירפסמ
 ילכלכה חותיפה לש רודהה ריבאה—ןמזיה לע האצרה רחאל ,רטפמוש רוסיפורפה
 ־שיא לש ותחלצה תא ריבסמה רתויב בושחה דחאה םרוגה המ—רטפמוש חסונ
 םידדצ המכב הז ןויע ךרוצל ."הבוט תואירב" :הבושתה האב תשקמ־ ץחכ .םיקסעה
 המורת ומרת הרואכלש םייאקירמא םיכרע םתוא לשו יאקירמאה יתרבחה הנבמה לש
 םימרוג הלא־יאב ןודנ אל ,תיאקירמאה תילכלכה החימצל תערכמ תובישח תלעב
.עבט תורצואב ץראה לש התורישעו םיקסעה־שיא לש ותואירב ןוגכ—םינתשמ
 היסקודותרוא לש המינב חתפנ ,םייתסהל הז ןויע יושע הב תגרוחה המינב בשחתה ילב
 :תימס םדא בתוכ ״תושדח תוצרא לש ןגושגיש תוביס״ יורקה קרפב .יפוד הב ןיאש
 הבושייש ץרא לע וא ,הממש־ץרא לע תטלתשמה תוברת־תב המוא לש הבשומה"
 תמדקתמ ,םישדחה םיבשיתמל הלקנ־לע םמוקמ םינפמ םידיליהש ךכ ידכ דע לילד
 ,רבדה אוה ךכ ."תרחא תישונא הרבח לכמ תוריהמ־רתיב הלודגו רשועל ךרדב
 העידי" ,םיפידע םיילכלכ תודסומ םהמע םיאיבמ םיבשיתמהש ינפמ ,תימס ןעוט
 תרדוסמו תעמשוממ הדובע לש םילגרהו "תוליעומה תויונמואה ראשבו תואלקחב
 םירוזאב רתוי תוירופה םהלש תוקינכטב םישמתשמ םהש ינפמ ןכו ,לשמימ לשו

1.דחוימב חונ אוה םיבאשמל םיסולכוא ןיב סחיה םהבש

 תליחתב בתכנש ,תוכשומו תוכשיתה לע תואצרה אלפומה ורוביחב ,לייווירמ ןמרה
 תורבח לש ןתייטנל רבסה הלעהו תימס םדא לש ותסריגב זחאנ ,ט״יה האמה
 לע םייוגב ןהיסולכואש תובשומ לע ורבדב .ךכ־לכ הלודג תונרמחל תוילאינולוק
:לייווירמ בתוכ ,םאה־ץראמ הריגה

 םיאב םה ןיא ךא ,עפשב םקופיס לע םיאב םמצעלשכ םייחה יכרצ הז ןיעמ בושייב
 תומוקמב האכדמה תלוונמ תוינע התואמ המואמ ןאכ ןיא .למע אלב םקופיס לע
 תכדכדמ המיא התואמ אל ףא ;םילודג םדא־ירוביצ לש ץרמה תומוצעת תא םירחא
 םר ובצמש דמעמ לש ויתוחומ תא רידת הדירטמה ,תוינעה ינפמ הדימ התואב טעמכ
 ינזגר גזמ םתצק לצאו רדוק חור־ךלה תוירבה ןמ תצק לצא תררועמהו ,רתוי טעמ
 םיתעל ירה ,םיינחורה תונורשכה תא רבדה דדחמ םימעפל םג םאו ;רמרוממו

 ייח תא טשקמש המ לכ ,ינש דצמ .ירסומה יפואה ןובשח לע קר אוה אב תובורק
 תוינשוח ןיב ,םדא־ינב לש רתוי תויתוכאלמה תוואתה תא ץירממש המ לכ ,םדאה
 עגעגתהל רתויב התפנ וניא בשיתמה .גשומ־יתלב וא השיכרל השק אוה ,תוינחור ןיבו
 אוה ןיא ;האנקה לש ןוברידה ןאכ רסח ןכש ,הלא ןיעמ םירתוימ םירבדמ האנהל
 ךשמב .רתויב םבישחמ וניא ךכיפלו ,םירחא לש םהיתואנה תא םיריבגמ םתוא האור
 וקוסיעל חרכהב םינותנ וינייעמ ןומישיה תוחוכ םע וילותפנ לש הנושארה הפוקתה
 ינעלוב אוה ןיא םא םג ,תוטושפה תואנהה ןעמל ומוי־למע ןכ־ירחא ;ידיימה
וב יד ,תוצורהו תונשי תורבחב האלמ הקוסעתב םייורשה םישנא לש םתעיגיכ
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 עקשיש ,אופא ,ול היופצ הנכס .ףוגהו שפנה לש תוטושפה תולוגסה תא קיסעהל
 םייושע םימלש םירוביצ וב בצמ—תראפת־תכוסחו םייח־תרסח הלטב לש בצמב
 תויהבו ,ףדוע רשוע טעמ דא םיחימצמ םהשכ ,בחרנ חטש ינפ־לע םיחמצכ תויחל
.ול םדקש רודה לש תואנהבו םילגרהב קפתסמ רודו רוד לכ
 תטשפומה הקושתה ול אורקל טעמכ רשפאש המ קר ודיב שי תאזה הייטנה ןוזיאל
 שי םא .ונממ תונהיל קשחל רשק ילב ,רשוע רובצל הקושתל יתנווכ ;הריבצל
 תעדל ןויגה־רסח היהיש המכ לכ ,הז עינמ לש הקזחה ותעפשה םהיניעבש םישנא
 ,הליגר תויח לש בצמב ,יכ רוכזל םהילע ירה ,רשפ־תרסחו הרזומ איה ,היפוסוליפה
 תודסומ .תוששח ,םיקוסיע ,תווקת ,םיאשומ ,םימצעב הל חרכה :יוריגל הקוקז שפנה
 תומלש תורבח לש תומגוד ונעדי :לילכ םלטבל ידכ דע התוהקהל םילולע םיינידמ
 וא םיבוט הלאה תודסומה רשאכ ךא .תירמחה היצזיליביצה ךרדב ורצענ הככש
 םיבושחה תורוקמה ןמ תויהל הריבצה תבהא תבייח םירוביצה לכב ירה ,םילבסנ
 תישעג ןוממ־תיישע .דיחיה רוקמה איה תושדח תוליהקב—תימואלה תוליעפל רתויב
 רקיו דובכל הדיחיה תישממה תוכזה תא הקינעמ רשועה תשיכר .םעה לש ובבל־רצי
 חילצהש ימ ירה ,ומצע קיפא ותואל םירתוח תונורשכה לכו ליאוה .רוביצה יניעב
 תחא־הנועבו־תעב ותויהבש לופכה דובכה ןמ הנהנ הזה ינעלובה קוסיעב רתויב
2.הליהקב רתויב חקיפהו רתויב קזחה חרזאה

 —"רוביצה יניעב רקיו דובכל הדיחיה תישממה תוכזה תא הקינעמ רשועה תשיכר״
 הרבחה יצימשמ לש ,הנוכנ םג םאו ,הקוחש הפולג איה וז הבשחמ תחא הרוצב
 בואשה ,תיאקירמאה הרבחה לש הידדצמ דצ איה תרחא הרוצב ;תיאקירמאה
.הריהמה תילכלכה התחימצל רבסהכ אבומה ,תילאינולוקה התישארמ
 םיקסעה־שיא הנופיס לעש ,ןיפצה בכוכ לויטה־תניפס הסנכנ 1853 ץיקה תישארב
 ךות ןודנול למנל ,טליברדנו סוילנרוק רודומוקה ,ונמזב רתויב םסרופמה יאקירמאה
 ריבסהל תונמדזה זוינ ילייד ינודנולה ןותעל שמיש ערואמה .םלועל ביבסמ טויש ידכ
:הילגנאב םתרקוימ הלודג תירבה־תוצראב םתרקוי וגוסמ םישנא עודמ

 םימולב םניאש ,םדאה לש םיישיאה ויתוחוכ הבש הלודגה הריזה איה ...הקירמא
 חתפתהל םיישפח ,תוכרפומ הרבח־תורוסמ וא ,םיקיעמ הרבח־תודסומ ידי־לע
...םיקנעכ םימצעתמו םאולמב
 םהיתולוגסל רשפאלו ,ללכה תבוט תא חפטל איה םייאקירמאה תודסומה לש םתייטנ

 םוקמ הרבחה לש תיללכה תרגסמב סופתל דאמ דע םיננוחמה לש ןסרה־תוחולש
 תנמתסמה הלודגה הנוכתה .רחא םוקמ םושב גישהל םילוכי םה ןיא ותומכש
 רמ הכז ובש ץורימב ףתתשהל טלחהב םיאשר םיחרזאה לכש איה הקירמאב
 תולבגה יפלא ןהבש ,תורחא תוצראב וכופיהו .ךכ־לכ םימוצע םיגשיהל טליברדנו
...םהידי תא תולבוכ
 —ץראל םינוילימה־תורשעו םמצעל םינוילימה ישוע—ןאכ םכלש הלעמה־ישנא
 ולכויש תנמ־לע ,םלמע תא ,םלכש תא ,םנמז תא םיזבזבמ םה ידמ תובורק םיתעל
 המ תוכזב תיחכונה םתדמעב םיקיזחמה םישנא לש דמעמב םמוקמ תא סופתל

 ־הנומש יגפל יח בוטה םלזמלש ,םייפתכ־בחר ןקתפרה הזיא ידי־לע םנעמל השענש
 םדא הילגנאב .תוצראה יתש ןיב לודגה לדבהה הז הנה ...הידנמרונב הנש תואמ
 תחאב תאז השע ןכ םא אלא ,ומצע חוכב רשעתהש לע שייבתהל ידמ רתוי יושע
 ,היסנכה ,תוטילקרפה—ןהב ךלהל םבוטב םיליאומ הלוצאה־ינבש תוטעמה םיכרדה
.אבצה וא
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 .ומצע תוחוכב ונוה תא השע יכ לע שייבתהל רנוילימה לדחיש העשה העיגה
 דמעמה ינב לש םתעש העיגה .דובכ לש הלמ Parvenu הלמב תוארל העשה העיגה
 ינוניבה דמעמה .והוארב רשא םהש םלועב םהל עיגמה םוקמה תא סופתל ינוניבה
 תא וארב יסרפ ,דראווה ,יסנרומנומכ תוחפשמ לש ןהינב .ינרדומה םלועה תא ארב
3.םהמ םיבוטל םמוקמ תא וללה אנ־וגפי .םרכש לע ואב םהו—רבעה־םלוע

־ תוצראב ,שדחמ םלועה תא ארוב םיקסעה־שיא היה ,ינודנולה זוינ יליידל ןימאנ םא
ל ומג תאו ,םירחא תומוקמב רשאמ רתוי תוריהמב םלועה תא היה שדחמ תירבה
ת וגהנתה לש ולא תודבוע ךיא .הילגנאב רשאמ רתוי תירבה־תוצראב ול אצמ ויצמאמ
ן מרה םגו תימס םדא םגש ילאינולוקה בצמל תורשקתמ תיתרבח הנומאו תיתרבח
? תיאקירמאה תילכלכה החימצל עירכמ רבסה וב ואר לייווירמ
י רבדל ,םרדעיהש ,םירחאו םיילדואיפ תולבגהו םיגייס לש הבחר תשקש איה הדבועה
ל ש הריהמה תילכלכה התחימצל היה יארחא ,דחאכ ינודנולה זוינ יליידהו לייווירמ
ט עמ ןאכ איבנ הבה .תיאקירמאה הירוטסיהה תליחתב התיה היוצמ ,תירבה־תוצרא
.הברהמ תומגדה
י די־לע ובתכנש ,הגיילוראק תונידמ לש דוסיה־תוקוחת לש ןנושל לע םכתעד ונת
:קול ןו׳ג

ת לחנ ןה תוירויניסה הנומש ;רקא 12,000 ליכת הבשומו תונוראב ,הירויניס לכ
ן הש תונמה יתשו ;הלוצאה תלחג תויונוראבה הנומשו ,תועקרקה־ילעב הנומש
ה ינשהו תועקרקה־ילעבל תחאה ,תותימצל הנחפוסת תועקרקה ללכמ תישימח
4...השרומה־תלוצאל

 ברע היני׳גריו־תרבח תאמ סטייג םאמות ריס לביקש תוארוהה לע םכתעד ונת וא
 : 1609 יאמב ןואטסמיי׳גל ותאצ

ה דובע לכל םיאתמ רפסמ ,האלה ןכו םירשע־םירשעו הרשע־הרשע קלחת ךישנא תא
ח קפל ףיסות תאז םעו החגשה־שיא הזיא תונמל ךילע ןהמ תחא לכ לעש ,הצוחנ
ם ידבוע לש הזכ רפסמ לע חיגשמ לכ לעו ,םעיגי תא םויו םוי לכב קודבלו םהילע
ת ושעל ביטית ...ותדוקפ תחת םידמועה לכ לע ןובשחו־ןיד עובשב תחא תתל הווצת
 השימח וא השש םיבוסמ תעדה לע תולבקתמ תועשב דחי לוכאל םתוא הווצת םא
 ובושיו ואובי ןעמל הקיפסמו הווש הקולחה היהת םשש ךכל גאדתו ,ןחלוש לכ לא
 תא ץרתל וא תומכה לע ןנולתהל דוסי לכ םהל היהי אלו יוחיד לכ ילב םתדובעל
ם ויב תועש שלש םהל תוצקהל התא יאשר .ןוזמה טועימב וא בטורה ביטב םתולצע
0.הדובעל בושל םריהזת תוא ותואבו םליהקת ןומעפ לוצליצבו ,ףרוחב םיתשו ץיק

ל גתסהל היה ךירצ ותוגהנתהב ;עובק דמעמ הצקוה הרבחה םע םינמנה ןמ דחא לכל
ת עמשמו ;בתכה לע ולעוה תובורק םיתעלש דמעמ ותוא תמלוהה תוגהנתהה תוארוהל
.םלוכ תא דגאל הרומא ■דתיה ,תיאבצ וליפא םימעפ ,השקונ
ך למ איצוהש הדנקל עגונב האשרהה־בתכ לש ונושל לע םכתעד אנ־ונת ,ףוסבלו
 ;הבאי רשא לכל רומג ןינק תומדא קינעהל...״ :1589־ב שור־הל־הד ןודאל תפרצ
 ־תולחנ ,תוזוחא תרוצב תאזו ,הלעמ־ישנא ול וארייש םישנאלו םיבוט־ינבל ,רמולכ

ויניעב חלצת רשא הרוצב הגקזחותש ,דובכ־תוזוחא ראשו תויונוראב ,ןומרא
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ם יחטשה תקזחהב ורזעיש יאנת־לע ,רבדב םיעגונה םידדצה ושעיש םיתורישל
ת וריכש־ימדו םימולשת יפ־לע ,םתגרדב רתוי םיתוחנ םירחא םישנאלו ;םתנגהבו

8."ןוכנל אצמי רשא לככ םייתנש

י תרבחה ןוגראה יסופדב ץרמנ הכ יוניש לח םעט המ אוה רבסה ךירצה רבדה
, הרומח וליפא ,השק תעמשמ ופכש יתרבח ןוגרא יסופד—ולאכש תורימאמ םיזמרתמה
ה כ ןמזב ונתשה םעט המו—םהל ונומש םידיקפתב תותימצל םדא־ינב תעטל תנמ־לע
.ישונא ץרמ לש תומוצע תויומכ וררחיש חרכהבש םיכרדבו ,םחיב־רצק
ם ייליחתה ןהיבלשב הקירמא־ןופצב תוילאינולוקה תורבחה לכ לש חתפמה־תמינ
ת וביצילו רדסל בורעל התיה ןהיתודסומ לש תירקיעה הרטמהו ,הדובע־תעמשמ התיה
ת חטבהל םיצרמהה תריצי ידי־לע תאזו ,ול הדיעוהש דיקפתל םדא לכ תדמצה ידי־לע
ת א ומיקהש ,םידרפסה ןמ לידבהל .לוע־יקרופ תשנעהל תויצקנאסהו תונתייצ
, העודי הדימבו—לודג הדובע־חוכ םהב היה רבכש םירוזאב שדחה םלועב םהיתורבח
ה דובעה־חוכ תא סייגל םיכירצ םיתפרצהו םילגנאה םיבשיתמה ויה—הלעפהל ־חונ
, הדובע־ חוכ ליעפהלו סייגל ידכ תולקהו תוחנה עיצהל ויה םיכירצו ליאוה .םהלש
ה נבמה תודיפצ לע רוזחל ןאכ םהמ רצבנ תחאכ תיתוכיאו תיתומכ הניחבמ ירה
ר כינ ןמז־קרפ ךישמהל וא ,אוהה ןמזה לש הפוריאל תינייפא התיהש יתרבחה
 דחא רבד .תיתרבח היינבב םייליחתה םהיצמאמל תוינייפא ויהש הרמוחבו תוחישקב
ה ז היה ירמגל רחא רבד ;הרבח לע ,רמולכ—הדובע־חוכ לע תעמשמ ליטהל הז היה
ר ותפל תורשפאה תא ענמ הינשה היעבה ליבשב לבקתנש ןורתפה .וליעפהלו וסייגל
ת ובשומב התימאל תיתרבח הכפהמ התיה האצותהו ,הפוצמכ הנושארה היעבה תא
.ז״יה האמה לש תונושארה
ן מזמ תרכינ הדימב הנתשה הדובע־חוכ ליעפהלו סייגל וויק ןחוכבש תולקהה ביט
ו א הדובע־הגחמ ךפהש רבד) תויערכ וקלוחש םישנ אובי :םוקמל םוקממו ןמזל
ה זמ דליי אל שיא") תומיוסמ תוינידמו תויטפשמ תויוכז ןתמ ;(יח בושייל טקרסק
י רה לכה לע .תועקרק לש תעדומה הקולחהו7 ;(״ןאכ רשאמ שפוח תוחפ אוצמל ידכ
ל ש םהיתושפנב העטנש איה—רחסמה לא םירקמ המכבו—עקרקה לא השיגה תלקה
ה חיטבמ לוע־תקירפש השוחתה תא וז השיגל הנושארה םעפב התע וכזש הלא
ת א וליפא לבקל ןוצר־יא םהב העטנש איהו ,תונתייצמ רתוי תולודג תויורשפא
.תולקהה ועצוהש רחאל הרייתשנש רתוי תפפורה תעמשמה

הנתהבש תונצחשה תודוא־לע ןוטלראק ילדאד ריס לא בתכ יר1פ ןו׳ג הנידמה־ריכזמ
:תועקרק־ילעב התעו רבעשל עקרק־ירסח ,םיאני׳גריו לש םתוג

ת וצלחמב תרדוהמו־הרודה ןושאר־ימיב הל תאצוי יטיס־סמיי׳גמ ןאכ ונלש רקבה־תעור
א לא םכח־דימלת לש ותגוז אל ,םיפשכב קסע הילגנאבש ימ לש ותגוזו ; תושדח ישמ
8.האנ םינינפ־תעוצר םע הלש רביבה־עבוכ תא תשבוח ,ןודיורקמ סחפ־הרוכ לש

ע ובקל השקיב םחוכבש ענצ־יקוח הקקוח היני׳גריו־תרבחש הדבועה ףרח תאז לכו
ה שקיבש למסה .שיאו שיא לכל דחיל התסינ רשא יתרבחה דמעמל ןיעל ־םיארנ םילמס
רחאל םימי ךיראהל לוכי היה אל ותוסכל היני׳גריו־תרבח לש תינדפקה תעמשמה
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 תעמשמ םייקל ועבשוהש הלא רשאכ ,הדובע־חוכ לש וסויג ךרוצל תולקהה וקנעוהש
 ,"םהל הצקמ התאש םיתרשמה תא" .היתחת ורתח—םמצע הרבחה לש היגיהנמ—וז

יתומדאב םילתוש םה" ,היני׳גריווב הידיקפל עגונב הרבחל תימס ןו׳ג ןטיפקה עידוה
 לע דימת הלוע ןלובי רשאו ,םתרשמ ףקותב םהל תוכיישה ולא אל ,תויטרפה םה

 ,ךרפב ןהב דובעל םיצלאנ לוביה תיצחמ לע םכיסירא םהש םישנאה הז דבלמו ,םכלש
8."תיצחמה ןמ רתוי םידיספמ םה םגו םתא םג ךכ ידי ־לעו

 ןמ טעמ הנוש ,הרבחה תא דגאתש הליחת וחטב הב ,תעמשמה התיה דנלגניא־וינב
 םינקת תלבק לש ןינע רתוי ,רתוי תינוציח התיה איה .היני׳גריווב ופכאנש תולבגהה
 לדבה ילבש הדבועה תדמוע הניעב לבא ,בוט ןוצר ךותמ םימיוסמ םייתדו םיירסומ
 תולכאמה תועפשהה ינפב דומעל הלכי אל איה םג ירה ,הפכאנ דציכו היפא היה המ
 ותוא .הדובעה־ חוכ לש היצביטומה תגרד תא תולעהל ידכ ועצוהש תולקהה לש
 תופיה תובוטה תודימה תא הטיש ידכ ךרעש םיינאטירופ תד־ירקיע לש לולכמ
 רייטצהש רבדה תא חפטל תנמ־לע םתלועפ־שפוח תא םולבל הסינ תילכלכ החלצהל
 לבא .תוינשוחהו הקושתה יאטח לש םתעינמל גואדלו "הדעה תבוט" תניחבב
 הנשמה לש ןושארה דצה תא ורידאה דנלגניא־וינ לש ילכלכה הלוצינל תויורשפאה
 ודדוע אלו ןושארה ןמ העבנש תוגהנתה ודדוע .ינשה דצה תא ודמיגו תינאטירופה
 הליהק לש הנברוח ידיל ואיבה רבד לש ופוסבו ,ינשה ןמ תשקבתמה תוגהנתה
.םינאטירופה לש םתנווכב התלעש יפכ תעמשוממ תילביב
 תגרד תא תולעהל ויה םירומאש םיכילהתה לש לכאמה םחוכ תא םיגדהל תנמ־לע
.דבלב םיכמסמ ינש ןאכ איבהל ונל יד היצביטומה

 ,ונמזב רתויב םירישעה םיינוטסובה םירחוסה דחא ,ןייק טרבור ןטיפקה בתכ 1653־ב
 ןכל־םדוק םינש רשא תוגהנתהה תא קידצהל הסינ הב רשא םידומע 158 תב האווצ
 ילוא .עקפומ ריחמב ויתורוחס תא רכמש ללגבו תורכיש ללגב יוניג ול הליחנה
 בגא וליפא םייתומכ םילוקישל ןייק לש ותדרח תדיממ ידמ רתוי קיסהל ונא םילולע
 יללכה ןידה־תיב לא ונפי ותאווצ יעצבמש שקבל ואובב .םייביטמרונ םיטופישב ןויד
:רמוא אוה ,םיריחמ תעקפה לע ודגנ אצוהש ןידה־קספ לוטיבל הריתעב

ן יא םג םא) תומא םרטב חטבל [ןידה־קספ לטובש] תאז תעדל יל היה רשפא וליאו
, יל רוכזה לככ ,הז היה יכ ףא ,ינובזעל ופיסוהל תנמ־לע וא ,ףסכה תבהא לשב תאז
ת דימל רשאב הנבבושיו יחור לע דאמ רבדה לקי ירה (בוריקב הריל 80 לש רכינ םוכס
.רבדבש קדצה

 האצותכ עלקנ הילאש המלידל איצמהש ןורתפה ןמ ידמ רתוי קיסהל היהי השק לבא

 יוושב שוכרה ןיבו ותאווצב ותושרב היהש £4,000 יוושב שוכרה ןיב המאתהה־יאמ
 וליטי ןעמל ושוכר אולמ לע ריהצהל ךירצ םדא ןיא .סמ יכרצל ריהצה וילע 1,000 £

."רשויב ךכמ ענמיהל לוכי אוה םא" ,בתכ ךכ ,םיסמ וילע
 תוגהנתהה יחנומב ומצע תא ןייק קידצה רבד לש ופוסבש הז אוה תועמשמ־בר
 ץרמ ,תיגאטירופה הרבחה תא וגייפיאש תויתרבחה תולבגהה תא רתויב העקעיקש
ידעב ודיעי יתונובשח־יסקנפ" :םיילכלכ םיניינעב דימתמ ץמאמו קסופ וניאש
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ת א יתאצוה אל םג השעמ־ספא וא תולצע ,הלטב לש םייח יתייח אלש םלוע־לבק
. ..ינמזבש וא ,ינצימשהל םידחא וזרדזהש ומכ ,םיער־בשומב וא ירפ ילבל ,קירל ימי
. ..םיעושעשב יבל תא חמשל וא תלעות אלל ןתולבל תורתוימ תועש הברה יל וי,ך

, רתויב יל בושחהו רקיה רבדכ יתותע תא לואגל יתלמעו יתדמל תאז תחת ןבש
 10."ןידב םהמ תונהיל יתייה יאשר ןכ אלולש םיעושעשמ יתרזנתה תובורק םיתעלו
ל ע רבוע דרופדרב םאיליו היה ,ותאווצ תא ןייק בתכ הב הנש התוא ,1653־ב
617 1 תנשל בתכש םירבדל עיגהשכ .רביח התואש תומיילפ תעטס לש הירוטסיהה
ה נמאו תירבב דחא ףוגכ םידגואמ" ,םכרדב ךישמהל ורדנ "לגרה־ילוע״ש אצמו ארק
, ורבח תבוטל שיא גואדל הדיפקב םירושק ...םיהולאה לש רתויב השודקו הרומח
ן מ בתכו ףדה תא ךפה תאזה הקסיפל עיגהשמ ."והערל שיאו ללכל דחא לכ גואדל
ל ש תואנ תונאותב המינפ רודחל םכחתה םורע שחנ ותוא (יובא) ךא" :ינשה דצה
ל וכיבכו ,הלאה םישודקה םירשקהו תותירבה תורסומ תא רפהש דע ,הזב אצויכו ךרוצ
11."הבורמ הדימב ןשילחה וא ,הגרדהב ןלטיב םישמ ילבב

י פואה תתחשהב בסהש אוה ותשגרה יפלש ,"םורעה שחנה" יכ דרופדרב ספת אל
י דכ הליהקה לא ןמזוה ,הליחתכלמ לגרה־ילוע" לש הרבחהו "לגרה־ילוע" לש
ל כהו ףתושמב תודשה ודבוע רשאכ ,םירבדה תישארב .ססבתהל הרבח התואל רוזעל
ם יריעצה ;םילד םילוביה ויה ,דרופדרב ונל רפסמ ךכ ,תרצותב םיווש םיפתוש ויה
ם ידבוע ןהילעב םצעבש ורמאו וחימ םישנ המכו ,םינקזה ליבשב דובעל ובריס
ם ינש וסונ רשא ,הזה ףתושמה בצמבו ביתנב הנקנש ןויסנה" .תורחא םישנ ליבשב
ם ג שי" ,דרופדרב בתוכ ,"תעדה־ילולצו םיהולא־יארי םישנא ברקב תאזו ,תודחא
ה כזש ,םינומדק ראשו ןוטלפא לש קרסה־ ןויער לש תוספאה תא חיכוהל וב שי
ל ש רוביצל ףותיש ואיביו ,שוכרה תא ולטי םאש—םינורחא המכ לש םהיתואושתל
ר רבתנ ...הז ףותיש יכ ...םהידי־ישעמב םיחילצמו םירשואמ וללה ושעיי ,םדא־ינב
ה כרב םהל איבהל ולכיש םיקוסיע הברה בכיעו ,הברה חור־תרומו לובליב חימצהש
ה לצופו עקרקה הקלוח הדובעה לש הקופתה־תמר תא תולעהל תנמ־לע 12."תחנו
ם צמצל היה רשפא־יאש ,ובל־תניגמל ,דמל דרופדרב אצמנ התעו .תויטרפ תוקלחל
ת עמשמהש ,דבלב הלכלכה םוחתל תוילכלכה תויורשפאה לש תוררופמה תועפשהה תא
.הקיחשה ינפב דומעל הלכי אל תוינאטירופה לש תירסומה
ד וע תיתמארד הרוצב ותוארל ילוא רשפא השקונ יתרבח הנבמ ץצופש ךילהת ותוא
, היה אל תיתפרצה הדנקב םזילדואיפה .ז״יה האמה לש תיתפרצה הדנקב רתוי
ר שאכ ול ארקנ ,םלוא .יתפרצה םזילדואיפה לש קתעה ,תויהל דעונ אל םלועמו
ש ירשהל םיצמאמה לכ תא ושע הרבח התוא ורציש הלא יכ איה הדבועה ,ארקנ
, וללה תודמעה תא תמלוהה תוגהנתהה תא ורידגה ,תומיוסמ תודמעב םדא־ינב
ה לשממה .תויצ ףוכאל תנמ־ לע תינוליחהו תיתדה תורמה יעצמא לכב ושמתשהו

־ ויניסה רטשמה ,הלש ירקיעה רכיהה־ןמיסש תיאלקח הרבח רוציל השקיב תיתפרצה
ם יצרמה ןתמ ידי־לע המדאה לא ףקותב םדא־ינב דימצתש הרוצב בצוע ,ילאר
ררועל תנמ־לע תולקה עיצהל ךרוצה חכונ .ירמגל תרחא התיה האצותה .תונתייצל
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  סאש ששחמ ,םירויניסה לש רתיה־תויוכזב תונוטלשה וצציק הריגהל הדובע־חוכ

  היתויוכז תא וביחרה תאז תחתו ,רגהלמ םירכיאה תא רבדה איני הדנקב ןוקיתעי
  יצרמה וקפסי תאזבש הוקתב ,תיעקרק תולעבל תוכזה תא טרפב ,םירכיאה לש
ק יפהל תורשפאה םהמ הלטינש ,םירויגיסהש עריא לעופב .השק הדובעלו הריגהל
  הידיקפתמ בייחתנש יפכ אל גהנתהל ולחה ,וילע ןגהל ועבשוה רשא רטשמה ןמ חויר
ו לצינ ,תויאלקח תוישעב קפתסהל תחת .םיאנתה ןמ הרואכל היה שקבתמש יפכ אלא
ם ש םוקמ ,רעיה לא וכלהו רתויו רתוי התוא ושטנש וא תורספס םשל עקרקה תא
ן תואו עקרקה לא השיגה תלקה ירה ,םירכיאה יבגל .תוורפ־ירחוסו םידייצ ושענ

ת מועל םדמעמב רופיש היה ןשוריפ תוורפה רחסב הרהמב רשעתהל תויורשפא
י בגל תוחפ־אל תינסרה התיה ולאה תויורשפאה תפסות לבא ,תפרצב היהש המ
.תונוטלשה וננוכ רשא רדסהו־סוטאטסה־תרבח
   רתויו תוירויניסה םיעשת לש רקס ,יאבצ סדנהמ ,ןולאטאק־הד ןועדג השע 1712־ב
ו קזחוהש) םייתד םירדסימל וקנעוהש ןתוא ללכה ןמ איצונ םא .הדנקב זא ומייקתהש
ר פסמ לא 1712 תנשב תוירויניסה ילעב לש םרפסמ תא הוושנ םא ירה ,(תותימצב
ת וליצאהו סוחייה תוציחמ ויה הדימ וזיאב ךירעהל לכונ הליחתב ןהב וכזש הלא
  תומש תא ןה אוצמל רשפא םהיבגלש םיינוליח םיקנעמ 76 ךותמ .תוכלוהו־תוסמנ
ה תוא ידיב 45 קר ויה ,1712 תנשל םילעבה תומש תא ןה םיירוקמה םילבקמה
ה תוא ידיב זוחא 52 קר ויה 1670־ל 1620 ןיב ונתינש םיקנעמה לכמ .החפשמ
. תירוקמה החפשמה ידיב זוחא 62 ויה 1710־ל 1670 ןיב ונתינש הלא ךותמ ;החפשמ
ה דימ התואב אוה תועמשמ־בר .תיתרבחה תודיינה דצל ןמזה היה ,אופא ,המ־ןבומב
ו יה 1712־ב תוירויניסה 76 ךותמ יכ עובקל רשפא ןולאטאק לש ח״ודה יפ־לעש
ר שפא־יא הלא םיאנתב 13.רתוי תוחנ וא ינגרוב אצוממ תוחפשמ ידיב 22 תוחפל
ת ופיפכ לש דמעמ ותואב [רויניסל סמ־הלעמ] Censitaire־.1 תא ריאשהל היה
- ןיידע ףופכ םג םא—רתוי הובגה בצמב וליפא וא תפרצב ובצמל ינייפא היהש
C ensitaire חנומה םצע תא החד אוה ,ןכא .ול תתל השדחה הרבחה תונוטלש ורמאש
ת וימשר תודועתב וליפאש ךכל עיגהל חילצהו ,וב םילפוקמה דובעישה יזמר ללגב
  לבקתנ הייטס םעפ בשחנש רבד רשאכ םלשוה לגעמה 14.״בשות״ תוטשפב והונכי
ם ינודאה ןיאש" ,רבל1ק לא ליוונוניד ׳טנדנטניא׳ה בתכ ,"רובס ינא" .המרונכ
ם ישנאל קר םתתל היהי בוט לבא ,הלוצא לש םיבתכמ ןתממ לודחל טילחהל םיכירצ
 15."תאזה ץראב ליצאל םדא השועה רחסמ לש ףנע לכל סנכיהל םינכומ ויהיש
ת וגרדמ תכרעמ לש תרתוכה־תלוגכ המקוהש ,תידנקה הלוצאה התשרוה 1685־ב
.רחסמ לש הרוצ לבב ,הגרד תדרוה םוש ילב ,קוסעל ,תוזוחא־ילעב לש םירדסימו

  ונווכ הקירמא־ןופצב ומקוהש תונושארה תורבחה (1) :ןאכ דע םירבדה םוכיסל
  ,אוהה ןמזה לש הפוריאל תיגייפא התיהש וזל המודה תודיפצ לש הגרדל עיגהל
  סייגל היה רשפא־יא תיתרבח תודיפצ לש הלאכ םיאנתב (2) .התא ההז אל םא
  תולקהה (3) .היוצרה תונוכנה תדימב דובעל ועינהל וא יראטנולוו הדובע־חוכ
 תרכינ הדימב ופפורש תולקה—תושדחה תורבחה יגיהנמ ידי־לע ישפח ןוצרמ ונתינש
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ס ויג) תנווכמה העפשהה תא וגישה אל—תיפוריאה הרבחל םייניפאה םיגייסה תא
ם ייביטרופרוקהו םיילדואיפה םיגייסה תא ושילחה אלא (הדובעה־חוכ לש ותונמאנ

ה נושארו־שארב התשענ השדחה הרבחב הדמעה (4) .ןושארה יתרבחה רדסה לש
ם ידוביכהו ,סוחיי וא אצומ לש אל ,תיעצמא־יתלב תילכלכ תוליעפ לש אצוי־לעופ
 14.ןשיה רטשמה תא הבירחה םתוליעפש םישנאל ועצוה רתויב םילודגה
ת ורשפאה התיה ירה ,התוא ןיבמ היה לייווירמ ןמרחש ןושלבו ,והשלכ רחא חוסינב
י ניעב רקיו דובכל תוכז םינתונה סוטאטסהו רשועה תשיכר—תיתרבח תודיינל
־ רתיב ,וא ,תיאקירמאה הרבחה לש תילאינולוקה התישארמ תינבמ האצות—רוביצה
ה דובע־חוכ לש וסויגל תוצוחנה תולובחתב הרבח התוא לש הסולכיאמ ,קויד
.יראטנולוו
ה בש היגולואידיא—יתרבחה הנבמב ולאה תורומתל רשקב החתפתהש היגולואידיאה
, קוסיעבש החלצהב הבר הדימב םייולת דחאכ ימצעה־דובכהו תיתרבחה הכרעהה ויה
ת וננובתה לש אשוממ תיזיפה הביבסה יונישל תקסופ־יתלב הריתח התכז הב רשא
ו רפסלו רוזחל ךרוצ ןיאש ןשונ רופיס איה—םילומגתה בטימל שומיש לש אשומל
 החוכ לע הדיעמ רתויב םיגירחה םירשקהב התעפוה יכ םיעטהל תנמ־לע אלא
ן פיטס" ,רצקה ורופיסב ןייווט קראמ בתכ ,"שיאה יח היפלדאליפב" .התדמתהו

,"ןכסמהו ןטקה דרארי׳ג
ץ וחנ אל ,ינודא ,ךממ השקבב" :רמוא אוה ךכו קנבל םנכנ ינעו ריעצ ותויהבש...
ר ענה ."טק רענ יל ץוחנ אל ,טק רענ ,אל" :רמא םינפה־אושנ ןודאהו ׳ד רענ ךל
ר שא לקמ־לע הירכוס ססוכמ אוהו ,םילמב תאז עיבהל ידכמ אלמ היה ובלש ,ןטקה
־ ילגאבו ,רוריבב תועמשנה יכב־תוחנאב ,הדוסחהו הבוטה ותדודמ בנגש טנסב ול הנק
. קנבה לש שישה־תוגרדמב שרח ול דריו קילחה ,וייחל לע םילגלגתמה םילודג םימ
ה יה רובס יכ ,הלצאנה ותמוק תא ףפוכמ אוהשכ ,תלד ירחאמ רתתסה קנבה־שיא
ו נרטקמב ובחתו ,והשמ ול םירה ןטקה רענה לבא .ןבא וב תודיל רמוא ןטקה רענהש
:  רמא קנבה־שיאו ; הנה אב ןכא ןטקה רענהו ,״טק רענ ,הנה אוב״ .יולבה ךא לדה
, טק רענ :קנבה־שיא רמאיו .״הכיס״ :הנעו בישה אוהו ״? תומירה הז המ ,האר״
— י עיבצמ התא ךיא״ : קנבה־שיא רמאיו .אוה ןכ יכ רמא אוהו ״? התא בוט םאה
ק נבה־שיא לטנ זא .ןכ יכ רמאיו ? ןושאר־םוי לש רפס־תיבל ךלוה התא םאה ,יל חלס
א והו ,".דקה םורטפ" ,בתכ ריינ תסיפ יבג־לעו ,רוהט ויד עפושו ,רוהט בהז יושע טע
ק נבה ־שיא רמא זא ."ןומדקה םורטפ" רמא אוהו ,תרמוא תאז המ ןטקה רענה תא לאש
״! וה״ :רמא ןטקה רענהו .״שודקה םורטפ״ אוה שוריפה יכ
ל ע יכ ״! וה״ רמא בוש ןטקה רענהו ,והזח לא ןטקה רענה תא קנבה־שיא ץמיא זא
ם יחוורה יצה תא ול ןתיו ,תופתושל ןטקה רענה תא קנבה־שיא סינכה זא .וצחל ןכ
, אוה ולש ול רשא לכ התעו ,קנבה־שיא תב תא השאל ול חקל אוהו ,ןוהה לכ תאו
.ול רשא לכ םגו
. דחא קנב דיל תוכיס םירמ יתייה תועובש השש ינאו ,הזה השעמה תא יל חס ידוד
י תעדב היהו ״1 התא בוט םאה ,טק רענ״ :רמאיו קנבה־שיא יל ארקי יכ יתיויק
. "ןומדקה ןנחוי" רמול יתעדב היה ".דקה ןנחוי" שוריפ המ ינלאשי רשאכו ,"ןכ" רמול
ה נה יכ ,ןב התיה תבהש רעשמ ינאו ;ףתוש אוצמל טוהל היה אל קנבה־שיא לבא
ח ור־תוכימנב ,ינא רמוא ׳ד םירמ התא הז המ ,ןטק רענ" :ילא רמוא אוה דחא םוי
,יעבוכ תא יתרסה ינאו ,ןתוא חקול אוהו ."הארנ אוב" :אוה רמוא .״תוכיס״ ,הארונ



דנומיאד דנומגיז62

י תלביק אל ךא ,השאל ותב תא תחקלו ,ףתוש תושעיהלו ,קנבל סנכיהל ןמוזמו־ןכומ
ך תוא סופתא םעפ דוע םאו ,תוכייש ןה קנבל וללה תוכיסה" :רמא אוה .הנמזה
. הזבנה ןקזה דיב וראשנ תופיסהו ,יל יתכלה זא ״! בלכה תא ךב חלשא הפ בבותסמ
17.םתוא אצומ ינאש יפכ םייחה םה ךכ

 ואצמ רופסמ־םיבר םיפלא ךא ,ץמצמחה ןייווט קראמ םתוא אצמש יפכ םייחה ויה ךכ
 םטע־ירפ ,תחא היפרגויבב תיאקירמאה תיתרבחה תואיצמה לש רתוי קיודמ םוכיס
:תחטבומה ץראב וכרד החלצש רגהמ ,ודראבמול וינוטנא ינולפ לש ,םידידי לש

ו עירהש תואממ דחא היה אוה .הנש תחאו־םירשע ינפל הקירמאל אב ודראבמול רמ
ק פואה־וק תאו תוריחה־לספ תא ואר ,רוטיקה־תיינא לש הנופיס לעמ ,רשאכ החמשב
ה לודג הוקת ...הקירמא ,תודגאה־ץראמ םהל הלגתנש ןושאר הארמ ,קרוי־וינ לש
.הלודג הפיאשו ובבלב התיה
12 $ ותושרבשכ ןאכל אבו וגאקישל תבכר־סיטרכ דעב םליש ףוחל ותדר רחאל
ך ותמו ,קחשמה ןמ קלחכ םיישקה תא לביק ודראבמול רמ םלוא .יליחת ןוהכ דבלב
 השענ אוה .ולש הריירקב לחה תולבגומ־יתלב תויורשפאב החטיבו ולש ותלכיב ןומא
ם ייחרזא םיניינעב ותוניינעתהמ לודגה הקלחב תעבונ תינידמה ותעפשה .ןאוציו ןאובי
ן תנ ךא הברה לביק םיחילצמה םישנאה בורל המודב ...םייחה־תמר לש הרופישבו
18.התלודג לע הדות הבח הקירמא והומכ םישנאל .יח אוה הב הליהקל רתוי

 רמ יכ םיספות ונאש העשמ ונל םיררבתמ—היגולואידיאבש דוחהו—החידבבש ץקועה
.וגאקישב היפאמה יגיהנממ דחא אלא ןינמה ןמ םיקסע־שיא היה אל ודראבמול
 יאקירמאה יתרבחה הנבמל התיה תינייפא ןאכ וזמרנש םימעטה ןמש םיכסנ וליפא
 לש ןתובישחב קזח שגד םימש םייאקירמאה םיברעהשו תוליזנ לש ההובג הגרד
 םתועצמאבש םינונגנמה תא תוארהל ךרוצ היהי ןיידע ,תילכלכ החלצהו תודיינ
 רקחמה ןמ לודג קלח .תוגהנתהה לע תועיפשמ היגולואידיאבו הנבמבש ולא תודבוע
 תוילוחה יוליגל הקווד שדקוה תונורחאה םינשב היצזינרדומבו ילכלכ חותיפב
 לש הלא ןיבל ,דחא דצמ ,םיכרעהו יתרבחה הנבמה לש םינותנה ןיב תורשקמה
 הרבחב םידדצ ינש קר הרצקב ןאכ ריכזהל יל השרוי .ינשה דצה ןמ ,תוגהנתהה
 הוקזיחו ונרביד הילעש םיכרעה־תכרעמ תא ודסימ לוכיבכש תיאקירמאה הירוטסיהבו
.דאמ דע
 ךלהמ לע תיעצמא־יתלבו תידיימ העפשה ול רשא ידסומ םרוג אוה ,ונל עודיכ ,קוחה
 תורוצ ,דדועמ וליפא ,ריתמ אוהש ךותמ ,בויחה ךרד־לע—תילכלכה תוחתפתהה
 םיגוס דגנ תויצקנאס ליטמ אוהש ךותמ הלילשה ךרד־לעו ,היישע לש תומיוסמ
 דסומכ קוחה עפשוה ט״יה האמה ךשמש אוצמל ונא םילוכי אופא םא .םירחא
 הנבמה תוליזנ—ןאכ ונדמע םהילעש תיאקירמאה הרבחב םידדצ םתואמ םירשימב
 םימרוגה דחא תא רתאנ ירה—םיקסעב החלצהל הנתינש המרה הרקויהו יתרבחה
 תורוצה תחא ונל הלגתת זא ירהש ,וז היגוסב ונתוא םיניינעמה םיבושחה םינתשמה
 תוטלחה תלבק לע םירשימב יתרבח ךרעבו יתרבח הנבמבש תודבוע ועיפשה ןהבש
.תוילכלכ
אלו—רמול רשפא ,טסרה דראליו סמיי׳ג רוספורפה לש ותדובע תוכזב הבר הדימב
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 הנבמל רושיא ןתנ ט״יה האמה ןמ יאקירמאה קוחהש—דבלב הללכהה ךרד־לע
 שממ לש הדימב עיפשה םתוא דסימש רחאלו ,לוכיבכ ,םייתרבחה םיכרעלו יתרבחה
 שוכרל תשרופמ הפדעה קוחה אטיב הב הרוצה 19.תילכלכה תוחתפתהה רועיש לע
 הליחת־הבשחמב קוחה רצונ הב הרוצה ,ןוחטבל דסומכ רשאמ רתוי החימצל דסומכ
 יוצמה הלועפ־ןוה לש םירחתמ םישומיש ןיב תויופידע לש תכרעמ עובקל ידכ
 דצל הקווד אלו ריהמה יונישה דצל ולקשמ תא קוחה ליטה הבש הרוצה ,םוצמיצב
 תורוד לע יחכונה רודה לש ותוגהנתה תועפשהל בל םשוה וב יטאה החימצה רועיש
 חונ םילקא ורציש ךותמ הקימעמ העפשה םהל התיה הלאה םירבדה לכ—דיתעה
 הבוגתה תא חימצה ןוחטב לש הז םילקאל קוחה לש ותמורת ףקיה .תילכלכ החימצל
 וניא" ,םמלוה טפושה רמא ,"[הקוחתל] רשע־העבראה ןוקיתה" .ונלוכל תרכומה
 הניא הקוחת ...רסנפס טרברה רמ לש תיתרבחה הקיטאטסל קוח לש ףקות ןתונ
 בורה היה יושע וז תשרופ העד לע "...תמיוסמ תילכלכ הרות וזיא םלגל תדעונ
 ,םיוסמ ךרע קוחב םליגש ,לבמק .א ןו׳ג רבעשל־טפושה לש וירבדב בישהל ןנאשה
 המו םהיצלח־יאצויו םיבשיתמה ושקיב המ" :הירוטסיה לש הסריג וליפא םצעבו
 וולתנש םייזיפ םיעגפ םע םהלש ךשוממה קבאמב ;תאזה תשביה תא םבשיב וגישה
 שפוח .שפוחה תא ?...תואמצעל ינסרההו ךשוממה םקבאמב ;ילאינולוקה םדמעמל
"."תורחתה שפוח—המזיה שפוח ,הלועפה
 רשיא ,יתזמרש יפכ ,רשא ,תיאקירמאה הירוטסיהב תופוכת הנשנו־רזוחה ערואמה
 םיפנע לש םסוסיב לע הריגהה תעפשה .הריגהה ,ןבומכ ,אוה ,םיכרע לש וז תכרעמ
 ,ןוהו םיצוחנ םירושיכ לש םתקפסא דצמ וז לש השוריפ היה המ ,םימיוסמ תוישעתו
 םקלחב םויכ םיעודיה םירבד הלא—תונוכמ לש ןתעפוהלו םיקסעה רוזחמל הסחי
 התריצי דצמ הריגהה תואצותל עגונב םישוחינב בר רוציקב לגלגל ינוצר .לודגה
.הדובע־תעמשמ לש
 תנמ־לע םירחתמ םימואל ינב לצנל היה רשפא הב הרוצה—תאזה הקיזב דחא דצ
 לש ולעפמב ישארה חיגשמה לש וירבדב ויוצימ לע אב הז דצ—תרצות רתוי טוחסל
 לכב םיעבותה ,םילגנאמ לכונש המכ דע קחרתהל ונילע" :1875־ב קודארב י׳גנראק
 םידבשה ,םיריאהו םינמרגהש דמלמ ינויסנ .תותיבשו טעומ רוציי ,הובג רכש הפ
 ,הנוכנה תבורעתב ,םיריעצ םייאקירמא רפכ־ינב—׳תמסוכ־ירענ׳ יפב םייורקה הלאו

 ודבעש םישנא 21."אוצמל לכותש רתויב חונהו ליעיה הדובעה־חוכ תא םידימעמ הלא
 םתוא ןושלב ,התיה תלבוקמ זאש יל וחס 30־הו 20־ה תונשב תוינוכמה תשורחב
 םואל ינב םילעופ לע דחא םואל ןב חיגשמ תבצה—ענה טרסה לש היצזינקלבה ,םימי
.רוצייה לש תירקיעה המישמל עירפת אל תינתאה תונמאנהש ידכ רחא
 ,הב רשא הרוצה—רחא דצמ תוחפ בושח היהש ינא חטבומ הקיזה לש הז דצ לבא
 תיאקירמאה ךתוימואל תחכוה לש הטישה השבגתנ ,תדמתמ הריגה לש םיאנתב
 תוחתפתהל םיסופד ושמישש םייתרבחה םיכרעהו יתרבחה הנבמה תלבק ידי־לע
 ,יאקירמא ךתויה תא חיכוהל הלק היעב וז התיה אל םלועמ .תיאקירמאה תילכלכה
וזיא לש הדובעה־תעוגת התיה םולכ .הדובעה־תעונת לע התיה השק דחוימב ךא
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ו יהש ךרדב תיקלטיא וא תיתפרצ וא תילגנא איהש חיכוהל תבייח תרחא ץרא
ה יה אל בוש םימיה תוברב ? םיאקירמא םהש חיכוהל םיכירצ םייאקירמאה םילעופה
ת ימואלה הירוטסיהה תליחתב הרואכל היהש יפכ תיאקירמאה תוימואלה לש ןחובה
ת כרעמל רגהמה תא ורשיקש םירשקה לכ תא קתנל תונוכנ לע הדיעה הריגהה—ונלש
ת חכוה השרדנ :רתוי ליעפ ןחבימב ףלחתנ אוהו—תונמאנ־יסופד לש רתוי הנשי

ח סינש יפכ .תיאקירמאה המזיה החתפתה הכותבש םיכרעה־תכרעמ תא לבקל תונוכנה
י נשוכרה רטשמה דגנ תויהל לוכי ךניא" ,תוריהבה־תילכתב ןועובש לש וכרוע תאז
ו ב שייבתהל וא הז רטשמ לע לצנתהל לוכי ךניא ;הקירמא דעב תויהל תאז םעו
ל ש ןבומב בוט יאקירמא תויהל לוכי התא ןיא ,ןכא .בוט יאקירמא תויהל תאז םעו
ם א 22."ינשוכרה רטשמה לע התא האג ןכ םא אלא תויאקירמאה תורוסמל תונמאנ

ת עדה לע תולעהל היהי השק ירה ,יאקירמא ךתויהל םדקומ־יאנת .דתיה ךכב הנומאה
ה דובע־הוכל םירגהמ תייסולכוא תכיפהל—רתוי רידא וא—רתוי קד יעצמא הזיא

.עמשוממ
ע טקה תא דניל גוזה ינב םיטטצמ ,רבעמכ םייניכה־ריעב העונצ םיילוש־תרעהב
־ םדקמ ותקלח לע בשי [יתפרצה רכיאה] אוה" :רלגנפש לש ברעמה תעיקשמ אבה

ל ש אצאצכ הב שרשומ אוה .ומדב הב קבדש דע ,וינרפיצ תא הב ץענש וא ,התמדק
ן אכ םשוריפ ,ולש הלחנה ,ולש תיבה .םידיתע םיאצאצל באכו םינומדקה ויתובא
ת מייקתמ תודחא אלא הרצק םיגש־תפוקת ךשמל רבדו םדא ןיב יעראה רוביחה אל
ם יאווחה" ,תיניינע ,דניל גוזה ינב םיפיסומ ךכלו ."יחצנ םדו תיחצנ המדא לש תימינפו
י שנא לש םבור יניעב םלוא ,העמיק לוהמ הז שגר ילוא םלצא םייניבה־ריע תפנב
ם ינומדקה ויתובא לש עקרקה־חפטל יתפרצה יאווחה לש ותוריסמ הארית םייניבה־ריע

23."העודי הדימב ףועמ־רסח ךא ןמאנו האנ שגר

.םתלוזמ רתוי םינתשמה םהמ שי ךא ,ןמזה םע םינתשמ םירבדה לכ

תורעה

, ב ׳דהמ) ךרוע ,דלורות .א סמיי׳ג ,תומואה רשוע לש ותביסבו ועבטב ןויע ,תימס םדא1
.45—144 ׳טע ,(1880 ,ןודנראלק תאצוה ,דרופסקוא
, דרופסקוא תטיסרבינוא תאצוה ,ןודנול) תובשומו תובשיתה לע תואצרה ,לייווירמ ןמרה 2

.13—612 ׳טע ,(1928
־ תניפס לש טוישה ,סלוא׳צ ןוטרבוא ןו׳ג לצא טטוצמ ,1853 ינויב 4 ,ינודנולה זוינ יליידה3
.61—58 ׳טע ,(1854 ,ןלוקניל תא דלונ ,ןוטסוב) ןופצה־בבוב לויטה

.2 ׳ע ,172 .סמ ןשיה םורדה ינולע
י תלשממה םיפדמה ,ןוטגנישוו) היני׳גריו־תרבח לש היתומושר ,תכרוע ,ירבסגניק .דרימ ןאזוס 3

.21 ,ג ,(35—1906 ,ב״הרא לש
.1854—1548 ,הדנקב תילרויניסה תיעקרקה תולעבל תועגונה תודועת ,ורנאמ .ב םאיליו6
.3—1 ׳מע ,(1908 ,ןלפמאש תדוגא ,וטנורוט) ג ,ןלפמאש־תדוגא ימוסריפ
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 ־ני׳גריו לש הדוסייב יתדה ףחדה : םינושארה תורפסב הרבחהו תדה״ ,רלימ ירפ לצא אבומ7
W ,״הי illia m  a n d  M ary Q u a r ter ly, 37 ׳ע ,(1949) ו ךרכ ,3 הרדס.
 ,וינבו רנבירקס .׳צ ,קרוי־וינ) התישארכ היני׳גריו ירופיסמ ,ךרוע ,רלייט רנידראג ןויאל 8

.285 ׳ע ,(1907
.356 ׳ע ,סירופיס ,רלייט לצא ,היני׳גריו לש םייללסה םימיה־ירכד ,תימס ןו׳ג »
 מרכור לש תולצנתהה ,ךרוע ,ןילייב דראנרב לצא אוצמל רשפא האווצה ןמ תואבומה תא נ0
H ,קרוי־וינ) ןייק a r p e r  T o rc h b o o k .51, 83, 74—73 ׳טע ,(1965 ,
.42 ׳ע ,(1928 ,רטופ תא טייר ,ןוטסוב) דרופדרכל "תומיילפ תעטמ לע"!!

.163 ,ע ,םש12
.150—94 ׳טע ,תודועת ,ורנאמ לצא ,ןולאטאק לש ח״ודה ןמ םיחוקל םירפסמה 13
u לש יתנש ןוכשחו־ןיד ,"השדחה תפרצ לש הירוטסיהב [הצומק א״פ] רפסה" ,טרב .ל .א 
׳ ע ,(1940 ,וטנורוט תטיסרבינוא תאצוה ,וטנורוט) 1940 תנשל תידנקה תירוטסיהה הרכחה

.370 ׳ע ,(1928 ,וניא ,תיתפרצ) הדנק לש תילכלכה התישאר ,וניר לימא־לופ ; 96
 תטיסרבינוא תאצוה ,וטנורוט) הדנק לש תיתרכהה תוחתפתהה ,קראלק .ד .ם לצא אבומ15
.72 ׳ע ,(1932 ,וטנורוט
 היני׳גריו : הרבחל ןוגראמ״ ,דנומיאד דנומגיז לצא הבחרה־רתיב חתופ ןאכ הלעוהש ןועיטה 18
 ,דנומיאד ; 1958(, 75—457 ,סרמ) LXIII ,היגולויצוסל יאקירמאה תעה-כתכ ,״ז״יה האמב
T ,״ז״יה האמב תיתפרצה הדנק :׳םזילדואיפ׳ב יוסינ״ h e  W ill ia m  a n d  M a ry  Q u a r te r ly ,
x ךרכ ,3 הרדס v m (1961 ראוני), ז״יה האמב תיתפרצה הדנק״ ,דנומיאד ; 34—3 ׳טע: 
x ,(תיתפרצ) ״תימורט הרבח v i  ,A n n a le s (54—317 לירפא—סרמ , ) 1961.

׳ טע ,(1879 ,ןוטלראק .ו .׳ג ,קרוי־וינ) ןוטלראק לש םעל־תוארקמ ,תכרוע ,ליד־לדנאר הנא17
.183—84

 ןדראג) ומצע תוחוככ חילצהש םדא לש היפרגויכה :הנופאק לא ,ילזפ .ד דרפ לצא אבומ 18
.27—226 ׳טע ,(1930 ,יטיס ןדראג תול״ומה תרבח ,.י .נ ,יטיס
 ־עשתה האמה לש תירכה־תוצראכ תוריחה יאנתו קוחה ,טסרה דראליו סמיי׳ג דחוימב האר19
 :תילכלכה החימצהו קוחה ןכו (1956 ,ןיסנוקסיו תטיסרבינוא תאצוה ,ןוסידאמ) הרשע
 תטיסרבינוא תאצוה ,׳גירבמק) 1915—1836 ,ןיסנוקסיווכ ץעה תשורח לש תיטפשמה הירוטסיהה
.(1964 ,דרווראה
 תאצוה ,ןוטסנירפ) הקוחתהו ןיד־יכרוע ,םיווט ןימינב לצא אוצמל רשפא תואבומה תא20
.54, 137 ׳טע ,(1942 ,ןוטסנירפ תטיסרבינוא
 םירפסה־תרבח ,קרוי־וינ) י׳גנראק הדלפה־תרכח לש ימינפה רופיסה ,׳גירב .ה סמיי׳ג21
.81 ׳ע ,(1903 ,ןיידלוא
x ,קילכאפיר וינב טטוצמ22 x i .120 ׳ע ,(1919 רבמצדב 24( 
 ,קרוי־וינ) תויוכרת תושגנתהכ רקחמ : רכעמכ םייניכה־ריע ,דניל .מ ןלהו דניל .ם טרבור23
.189 ׳ע ,(1937 ,׳תושו םיירב ,טרוקראה



םי׳צאלאפאה תעקבה :קראלק סד׳גור ׳גרו׳ג

ת וחפ לש הרובח שארב דמע 1778 תנשבש היני׳גריו־שיא היה קראלק םר׳גור ׳גרו׳ג
, היסאקסאק לע עתפ־תפקתה הכרע םשו יוניליא ץראל הרדחש שיא םייתאממ
ם יתפרצו םינאידניא—לבחה יבשות דצמ דובכ לש םחיל םיאקירמאה וכז היתובקעבש
י מיב רפסה־תמחול ביט לע דיעמ ותחלשמ לש הכרד לע קראלק לש ורופיס .דחאכ
.תיאקירמאה הכפהמה

ם שו ,[היסאקסאק]...מ םילימ המכ קחרמל ונעגה ברעב [1778] ילויב העבראב
ו נעסמב ונכשמה ךכ־רחא .הכישחל בורק דע וניכיחו המידק ונירייס תא ונחלש
, ריעל לעמ לימה יעבר־תשולשכ ךלהמ ,היסאקסאק רהנה ףוחלש תיב לע ונטלתשהו

, רהנה תא רובעל ונל וקיפסהש תוריס שיאה ןמ ונגשה ...הלודג החפשמ הבשי ובש
ק פיס היהי אל התעש חוטבו־ךומס היה יבל .תוגלפ שלשב יליח תא יתכרע םשו
י נפ יתמש ...תודגנתהל ןנוכתהלו ונתוברקתה לע תועידי גישהל םיבשותה ידיב
ם ינוש םיעבר לא םדקתהל יתיויצ תורחאה יתש לעו ,הדוצמה לא תחא הגלפ שארב
...ריעה לש
ן וטלש םוקמב ונטלשו תעה הכרא אלו ,תשקובמה האצותה תא וגישה הלא םירודיס

...רומג
ר וקחל ונקדקיד אלו ליאוהו ,היקוהאקו היסאקסאק תמגודכ וגהנ םינכשה םירפכה
ה ארנ רפסמ־םימי ךותב ירה ,המחלמל םינאידניאה דודיעב וקסעש םישנאה רבדב
.הולשבו טקשב היורש ץראה יכ היה
ץ מאמה הארמל יתמהדנ ינאו ,יל ושרדנש תועידיה לכ תא גישהל יתלכיב היה התע
ל כב טבש לכל םיחילש וחלש םה .םינאידניאה תתסהב םיטירבה ועיקשהש תואצוההו
ם ימה־ךרדב רוירפוס־םגא ינכוש תא ואיבה וליפאו ,תאזה הבחרנה ץראה תוניפ
...המחלמל םודייצ םשו טיורטידל
י וניליא־ץראב םיבשויה םיטבשל וכייתשהש םינאידניא ינומה ואב רצק ןמז ךותב
...ונמע םולש תושעל היקוהאק לא
ה קירמאב םירחאה םיזוחה לככ אלש וגשוה ...ונישע רשא םיזוחהש יאדוול־בורק
א וה םינאידניאה יניינעב וגלש לופיטה ללכש העדב יתייה דימת .אוהה ןמזה ינפל
; ונשפנב ונימיד רשא רואב אל תאז ואר םיזוח תורכל םהל עצוה רשאכ םה .העטומ
י תרמג ןכל .תאזה העדב םקזיח ךרע־תורקי תורושת ןתמו ,ונדצמ דחפל תאז וסחיי םה
ו אשנ ,םיינאידניא םיזוח לש םתחיתפב םילבוקמה םיסכטה רחאל ...ךכמ רהזיהל רמוא
ם תאצ תמשא לכ תא וליטה םה .החיתפה־םואנ תא ריתעמה דצכ [םינאידניאה] םה
א בהל יכ ריהצהל ובריהו םתגושמב ודוה םה ,םילגנאה לש םתמרימ לע המחלמל
וחלשנש םייטירבה םיחילשל זמר) וללה תוערה םירפיצה ןמ םתושפנ תא ורמשי
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 אובי יכו ,ונידידיכ םלבקנ ...יכ הוקתה תעבהב ומייס םה .ץראב תופפועתמה (םהילא
 המחלמה־ילכ תא וסמרו הצרא וכילשה ךכ ךותבו ,םימדה־תרוגח םוקמ לע םולשה
 .םיטירבה ידימ ותעשב ולביק םתואש ,םיזורח לש תומודא תורוגחו םילגד ןוגכ
 ןכ־ירחא ...רבד םבישא תרחמה־םויב יכו ,יבל לא םהירבד תא יתתנ יכ םהל יתרמא
 ןכ לע יכ םהמ שיא די ץוחלל ונישנאמ דחאל ףא יתישרה אלו ינפ לעמ םיתחליש
...םולשה תרכנ אל ןיידע

:הזה םואנה תא יתאשנ םויה תרחמל
 .תוצעומ־שיא אל ,המחלמ־שיאו יכונא רבג ...בל ומיש ,המחלמ־ישנאו םירבג
 תוצעומה־תרודמ ידי־לע יתחלשנ .םולש ילאמשבו ינימיב אשונ ינא המחלמ
 לכ לע טלתשהל הידידיו [תירבה־תוצרא] םילודגה־םיניכסה לש הלודגה
 םתוגהנתה לע חיגשהלו ןאכ ראשיהלו ,תאזה ץראב םילגנאה תלחנ ןהש םירעה
...רועה־ימודא לש
 ךיא תעדל םיביטימ םה ןיא ;רועה־ימודאל דאמ םימוד םילודגה םיניכסה
 ןמ םינוק םה הלאה םירבדה תא ;םיגיראו הפירש־קבא ,תוכימש תושעל
 דיצ ,ןגד לודיג לע רקיעב םייח םהו (רבעשל ואצי םהמ רשא) םילגנאה
 בצמ־תוליח וביצהו וסעכתה םילגנאה ...םיתפרצה םכינכש ומכו םכומכ ,רחסמו

 ךותבו םימגאה לע םכלצא ושע ןכ יכ תואורה םכיניע) ונצרא יבחר לכב םיקזח
 ףא ,הפירש־קבא תושעל ונישנאלו תווטל ונישנל חינהל ובא אלו (םיתפרצה
 תונקל ונילע הבוחש ורמא םה .ונתלוז שיא םע רוחסל ונל חינהל ובא אל
 תא דיחפהל ידכ ונתאמ םידחא וגרה םהו ,םתווצמכ תושעלו ...םהמ לכה

...םירתונה
 ושלחנ רשא דע ,והנשמל דחא םוקממ ושרוג םילגנאהו ,המחלמה הלחה הככ
 לע זגר לודגה־חורה .םהל רוזעלו םדעב םחליהל ,רועה־ימודא ,םכתא ורכשו
 תולודג תומוא דועו ,יתפרצה ךלמה ,ןקזה־םכיבא תא ררוע אוהו ,תאז
 ושענש דע ,םהיביוא לכ דגנ םהמע םחליהלו םילודגה־םיניכסה לא רבחתהל
 רשא אוה לודגה־חורה יכ םיאור םתא ןאכמ .רעיה יבעב םילייאכ םילגנאה
 םכישנ וכבי םאו ,םעז םתואש םישנאל םתמחלנ יכ ןעי ,םכימימ תא רכע
.םילודגה־םיניכסה תא אלו םכיתושפנ תא אלא תונגל םכל ןיא ירה םכפטו
 םכינפל .ינא ימ םכל יתרמא רבכ ינא .קדצה היה ימ םע ןודל ולכות התע
...םירבגכ וגהנ .ורחבת רשא תא וחק .הנבל הרוגחו םימד־תרוגח

 רוזעל םיכירצ ,רועה־ימודא ,םה יכו... ,ונמע קדצה יכ ורמא ...םויה תרחמל םבושב...
 ...בטיה הב קיזחהל םהמע רומגו־יונמ״ג ,םולשה־תרוגח תא ולטנ םימת בלב .ונל

 לא וכילשי ק1האמ1ט[ה ןזרג] תאו ,בושל םהלש המחלמה־ישנא לכל וארקי םה
...םלועל בוש ואצמל ולכוי אל וב רהנה
 ,ודיעי ןעמל תוחורה לכל השגוהו תרטקמה הקלדוה בוש .ילא םתבושת רקיע הז
 ךכ ,םהיניעב דוהו תובישח ףופא ,הזה לודגה קסעה םייתסה םיידי־תציחלו ןושיעבו

.הקירמאל תפרצ ןיב הזוחה וניניעב היהשמ תוחפ ־אל ,רעשמ ינא



ברעמה יסולכוא :דדב טרבור
 קמע הארמ רפסה תא הרבעש האמל 30־ה תונש ףס לע רביח דרב טרבור דנרוורה
.גרעמה לא עסונלו רגהמל דרד־הרומ וא :יפיסיסימה

 םלוכ ,ברעמה יסולכוא תא םיגייצמ םהש רמול רשפאש ,יפואה לש ...ודוחיי ינמיס
 .אוהה שדחה םלועב םדאה־ינב ובשונ םהבש םידחוימה םיאנתה ןמ אצוי־לעופ
,םינמיסה הלאו

 גישהל תנמ־לע הנכס וא לבס לכ תאשל תונוכנ :תינקתפרה המזי לש חור
 לש םהיניעב אוה לק רבד .תאזה ץראה בושייל הכילוהש איה המזיה חור .הרטמ
 האלתו לבסב תוסנתהלו ,עגיו למע תארקל דועצל ,הכורא ךרדל תאצל ברעמה ישנא
 םיברל תורכומ—םיכוראה ויתורהנ—ברעמה לש תולודגה ךלמה־יכרד .םיגוסה לכמ
.קמעה לש םיחדינ םיקלחל םכילוה רחסמהש ,םהמ דאמ

 .םתודלי ימי זאמ הזה ןורקעה תעפשהב ושח םה—.השעמבו הבשחמכ תואמצע
 ,םירהה ריוואכ םישפח ,סוניא םוש ילב טעמכ ויחש :רבד לכ לובסל םילוכיה םישנא
 —םלוכ םיאקירמא וללהש אוה תומסרופמה ןמ אלהו—םהיתורעיבש ואתכו לייאכ וא
 וז הנוכתש רמול יתנווכ ןיא .םהייח ימי לכ הזה ןורקעה תא ומישגי הלאכ םישגא
 לבא .םתלוז לכ לש םהיתושגרמו םהיתועדמ תמאב ומלעתיש ךכ ידכ דע םהב העוטנ
...דאמ דע הנוונתה וא התחשוה תואמצעה תלוגסש םיבר יתיאר האר

.תוכילה־תוסג וב וארי רשא ויהיש ,ןיע־תיארמל םופפיח
 םג העודי הדימבו ,ץראה לש םייאלקחה םיקלחל דחוימב תוינייפא ולא תונוכת
 (םידחא ורעשיש יפכ) תוירברבו תורעב ירפ הקווד ןה ןיא .םישדחה םירפכלו םירעל
 תובורק םיתעל ,השדח ץראב תחא הפיפכל לטוהש םע לש ובצמ תואצות רקיעב אלא
 הרהמ־דע ול הנוק םדא ,ןבומכ ,וב םוקמ ;םילילד םיבושייב הבורמ ןמז ךשמל
 .םיירקמ םימעט המכמ חרכהב םבישחמו םישכרנ ביבס םילימ הברה ךלהמ םיעדומ
 ויתורוק לע שיא טעמ ךא םיעדויה םישנא לש הביבסב רומג ןויווש שי וב םוקמ
 התואש המדאה ןודא אוה דחא לכ וב םוקמ םלוא—וסוחיי לע וא והער לש תומדוקה
 תולוכי רתויב תובוטה תוחפשמהש המ לכ אוה ץע־ףירצ ובש םוקמ .דבעמ אוה
 םיטושיקה ןמ טעמב קר תוכזל הנלכותש ןבומו ,םינש לע םינש ךשמ ול תווקל
 תא וחיגה הלא םיאנת .הרבחב תוגרד ילדבה תריציב םתעפשה הבר הפש םיינוציחה
 רסוח ,הענכהה רסוחל ,תוכילהה תוטשפל ,אשמו־עגמב ןויווש ותואל דוסיה
 תונובלע לובסל תונוכגה־יאל ,רובידה שפוחל ,עעורתהל הלודגה תונוכנל ,תוקפאתהה
.ברעמה־ישנא ברקב םישגופ ונא ןהב תונוכת ולא לכ—םימודמ וא םיישממ
 םילדבנ םניא ברעמה לש םיירקיעה תורייעבו םירעב םינכושה םירגתהו םירחוסה
.תויטנלטאה תונידמב דמעמ ותוא ינבמ תוכילהבו יפואב הברה
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ך שמ תירבה־תוצראב תימואלה הפיאשה תולובג וראשנ היפרגואיגה לש החוכ םצעמ
ה יבאשממ דחא היהש ,הז ינידמ לופריע .םילבגומ־יתלבו םינמוסמ־יתלב בר ןמז

ר שאב יללכ תואדו־רסוח ,הנושאר :תורוצ שלש שבל ,המואה לש רתויב םיירופה
ל ש הסחי יבגל תואדו־רסוח ,תינש ;םורדבו ןופצב ,ברעמב םיימואלה תולובגל
; םש הומידקהש תוינאידניאה "תומוא״ה לש וזל השדחה המואה לש הירוטירטה
ה זיא דעו םייטפשמ םיעצמא הזיאב ,ןכ םאו—םא הלאשב תואדו־רסוח ,תישילשו
ת א .תוירוקמה תובשומה הרשע־שלשל ץוחמש םיחטש חפסל שי—יפרגואיג לובג

.ןאכ ראתא הז תואדו־רסוחל םינושארה םייוליגה ינש
ת ועקרק לש םייתוכלמ םיקנעמ רסירת יצח תוחפל וענמנ תילאינולוקה הפוקתב
— ינשה ׳גרו׳גו ינשה סלרא׳צ ,ןושארה סלרא׳צ ,ןושארה סמיי׳ג םעטמ—תויאקירמא
, ףוחה לע תומיוסמ תודוקנ ןיב) תקנעומה עקרקהש ונייצ טושפ םה .יפרגואיג טוריפמ
ה יני׳גריוול ןושארה סמיי׳ג לש קנעמה ןושלכ) ךשמתת (תומיוסמ בחור־תולעמ ןיב וא
ם לרא׳צ לש קנעמב רמאנ ,"םש תשביה תומדא לכ ךרואל" ."םי דע םימ" (1609־מ
י ברעמהו יטנלטאה סוגיקואהו םיה ןמ" ,סטסו׳צסמ־ץרפמ־תרבחל (1629) ןושארה
ד ע בוריקב וליפא זא עדי אל שיא ,ןבומכ ."ברעמה דצב ימורדה םיה לא חרזמ דצב
.ברעמ דצל קחורמ טקשה סוניקואה ןכיה
ת א תוארל ןיא וננמז לש תופמבש דע ךכ־לכ םייסיסב ויה םייפרגואיגה ףלסה־יגשומ
( 1779-83) םינתונלו■ םיאשונל ונבוהש יפכ התואמצע תישארב תירבה־תוצרא תולובג
־ םינוש םיארנ םיעירכמה םיווקה .הכפהמה המייתסנ ובש יאקירמא־ולגנאה הזוחה לע
ל ש הדימ־הנקב תונוילגה הנומש תפמב רשאמ ונלש תוקיודמה תופמב תילכתב

־ ריווב רשא הנאברואמ ל׳צימ ןו׳ג ר״ד תאמ (1755 ,ןודנול ,2 ׳דהמ) 1:2,000,000
ן ינע הבר הדימב היה יפיסיסימה רהנ וליפא .השעמל וללה ושמתשה ןהבש ,היני׳ג
ת ימתס חלתשמ הארנ יפיסיסימה םש םוקמ ,ויאהואה םע ורוביחל לעמ .הרעשהבש
ר תויב הבורקה הדוקנהו ןגישימ־םגא לש ימורדה הצקה ןיב קחרמה היה ,ברעמ יפלכ
ס רגנוקה ירבחמ המכ .תמאב אוהש יפכמ םיילפכמ רתוי לודג הארנ רהנה לע
י להנמ לע תרוקב וחתמ ,ירוסימ רהנב יפיסיסימה םהל ףלחתנש ,ילאטנניטנוקה
ה יהש םיגשומ־לובליב-החרזמ ידמ קחרה לובגה תא ועבקש רובעב ןתמו־אשמה
ד צמ םלוא .ךרעל ר״מק ןוילימ־יעבר תשולשב אטבתהש שרפההו—ונמזב חיכש
י נש הלעמ ירהש ,הנווכה התיה רהנ הזיאל רבדב לודג לדבה היה אל תוריהבה
.לפרעב טול היה דחאכ תורהנה
ת ובשומה לש רדגומ־אלה חטשל הנושארה תפסותה ,1803 תנשמ הנאיזיאול־תיינק
ךותל רתוי קחרה המואה תא ףחדו תירבה־תוצרא לש החטש תא ליפכה ,תוירוקמה
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ל ש יברעמה לובגה לכ ךרואל השעמל הערתשה השדחה הירוטירטה .םלענה ברעמה
ת א םיראתמ ונעמש תובורק םיתעל .רתוי דוע ךימס לפרעב ותוא התסיכו המואה
ן יבהל תנמ־לע .הירוטסיהבש תולודגה םיעקרקמה־תוקסיעמ תחאכ הנאיזיאול־תיינק
ה בר הדימב .תועתפה־תליבח וז התיהש רוכזל ונילע תיאקירמאה הירוטסיהה תא
.התלוכתלו הפקיהל רשאב תואדווה־רסוחמ הכרע הל אב

, תירבה־תוצראל הנאיזיאול לע ןואילופנ תלשממ הרתיו ויפ־לעש ,1803 לש הזוחה
ו יפ־לעש הזוחה ןמ החקלנש) תקמקמחה ונושל .םירורב תולובג הוותה אל השעמל
ה בשומה" תא הרסמ (דרפס ידימ הנאיזיאול תא ןכל־םדוק םינש שלש תפרצ השכר
ה יה רשאו ,דרפס ידיב וישכע הל רשא ףקיה ותואב ,הנאיזיאול לש היצניבורפה וא
ו שענש םיזוחה רחאל — תויהל הילעש ומכו ;תפרצ לש התושרב התיהשכ הל
. ..יתלאש" .תנווכמ־יתלב התיה אל וז הדיח ."תורחא תונידמל דרפס ןיב ןכ־ירחא
, ןוטסגניוויל .ר טרבור רפיס ,"ונל הרסמנש הירוטירטה לש םינורחאה תולובגה המ

ר מא אוה" ; 1803 יאמב 20־ב יתפרצה ץוחה־רש םע ותחיש לע ,יאקירמאה ביצנה
ש רפל ונילעש רמול ךנוצר ,ןכ םא ...םה הולביקש יפכ התוא לבקל ונילע ;עדוי וניאש
י נאו תראפתל־חקימ םתישע ;הכרדה םוש ךל תתל לוכי ינניא ;ונכרד יפ־לע תאז

ו ניאש לובגה לע ןואילופנל רפוס רשאכ ."רתויב בוטה דצה לע ותוא ולצנתש חינמ
ר בכ יוצמ הז ןיעמ תואדו־רסוח היה אלולש ול רמאו ולש רשה תא עיגרה ,רורב
.וסינכהל תמכוחמ תוינידמ וז התיה ירה אליממ
ה יתוזוחא־לובגכ יברעמה םוניקואה תא המצעל תעבות תפרצ התיה ז״יה האמה זאמ
י פכ ,ומצע ןוסרפ׳ג היהש המוד רחא דוסי הזיא לע וא הז דוסי לע .תויאקירמאה
ת ערתשמ הנאיזיאול־תיינק יכ רובס ,קראלקו סיאול לש תחלשמל ויתוארוהב זמרש
ם וקמ ןיא יכ היה רובס ויבגלש יברעמה לובגה לבא .טקשה םוניקואל דע םתסה־ןמ
, ירוסימה ,וימימ לכ תוברל ,יפיסיסימה לש יברעמה דצב תומרה" היה ללכ קפסל
.חוכיוול אשונ תויהל לובגה היה לוכי םשמ תיברעמ ."ןבומכ
, לשמל ,יברעמה־ימורדה לובגה לע .ןניעב תויורשפא הברה וריתוה הלא ןיעמ תוקפס
ל זמה־בוטל ,לפרועמה חוסינה לע ןתנו־אשנ ומצע אוהש ,ןוטסגניוויל .ר טרבור הליג
ת עדל ילב הדירולפ־ברעמ תא תפרצ התנק השעמלש" (םמדא ירנה לש ונושלכ)
ה עיבתה הצצ ךכו ."ךכ לע םולשת לבקתש ילב תירבה־תוצראל התוא הרכמו ,תאז
.הדירולפ־ברעמ לע תיאקירמאה
ל ובגה לכ ,ןבומכ ,היה ושוריפש) היינקה לובג לכ היה ,יפיסיסימה־וקמ קלח איצוהל
ד יתע הז לופריע .תקולחמב םיבר םימי יונש (תירבה־תוצרא לש ימורדהו יברעמה
ך ושמל היה דיתעו ,םינשב־תורשע ךשמ תיאקירמאה ץוחה־תויגידמב טולשל היה
, סאסקטל רשא .המואל יברעמ לצ־גלפ רוציל ךכבו ,תירבה־תוצראמ םיבשיתמ

־ םמדא הזוח רסמ 1819־ב רשאכ .הנאיזיאול־תיינקמ קלח איהש וחינה םיבר ,לשמל
ם ייברעמה תולובגה תא רידגה ךא תירבה־תוצראל הדירולפ־חרזמ תא דרפס םע םינוא
ה מודבש םיבר ויה ,ללכה ןמ סאסקט תא האיצוהש הרוצב הנאיזיאול תיינק לש
לש םישדחו םימוצע םימוחת ."רותיו״ה תא וניג ןוטנב טראה סאמות רוטאניסל
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ך שמתמה םיגשו־םיעבראה בחורה־וק יכ הזוחה רידגה רשאכ ורצונ תועמשמ־וד
ת ועיפומ ולא תובחרנ תויואדו־יא .היינקה לש ימורדה לובגה אוה טקשה סוניקואל ךע
י די■ לע תוניצרב ועצוהש םינושה םיווקה תא תראתמה הפמ לכ לע תויח ומב
י פלכ תאזה הרדגהה ירחא וליפא .1819 ינפל םיאקירמאה וא םידרפסה םיטמולפידה
ה יה דיתע ךכו ,ןמוסמ־יתלב תירבה־תוצרא לש ינופצה לובגה ראשנ ןיידע םורד
.האמ־עבר דוע ךשמ ראשיהל

*

ו יה ימ .םינאידניאה תואיצממ דחוימב תודירטמ תויועמשמ־ וד ועבנ ,הז לכמ ץוח
ם ייפוריאה וגישה ימ ידימו דציכ ? םייפוריאה אוב ינפל הקירמא תשבי לש הילעב
ט ״יה האמה תישארב םיאקירמאה ולכי םולכ ?ץראה לע הנושארה םתוכז תא
ם יבשיתמה ואב רשאכ ?םינאידניאל ךייש ץראה ןמ קלח הזיא ןיידעש תודוהל
ר וריבב תכייש תשביה ןיא ןיידעש םהמ םיברל היה המדנ ז״יה האמב םיפוריאה
י וניש תילכת ,ןבומכ ,היה הנוש םינאידניאה םע אשמו־עגמ .ללכב שיא םושל
, םיפוריאה לש המחלמה־יסומינ יפ־לע וגהנ אל םינאידניאה .םיפוריא םע אשמו־עגממ
.םיפוריאה לש םיזוחה־תיישעו םולשה יגהנמ יפ־לע וגהנ אלש םשכ
ם וש ומע איבה אל יפוריאה ןויסנה ? ״תיקוח״ ץראה תא שוכרל היה רשפא ךיא
ה לאשה .דתיה םיאקירמאה לש םיימואלה םהייחל הנושארה האמה לכ ךשמו .םידקת
ם ושמ אלא ,תובוט תודימב דחוימב םיניוצמ םיאקירמאה ויהש םושמ אל .םתדירטמ
" תויקוח" לש לצ וליפאו ,ריעז ןורתי לכב זחאיהל היה יאדכ תשביה לע תורחתבש
י מחרל םינותנ םינאידניאה ואצמנש לככ .והשימ יניעב ענכשמ תואריהל לכוי

ם ייטסילאגיל םינאידניאל םיאקירמאה ןיב םיסחיה ושענ ךכ ,םהיתומדא לא םישלופה
ת ולובג תא וביעה םינאידניאה ןמ לפרועמב תולואש תולעב ־תויוכז .רתויו רתוי

.תפסונ תואדו־יא דועב השדחה המואה
ם היתומדא תא "תונקל" םהינפב דומעל ןיאש םיפוריא םישבוכ ללכב וחרט עודמ
ר תכה ול לטנ ,ז״יה האמב ילגנאה קוחה לש תינדפקה ונושל יפ־לע ? םינאידניאה ןמ
ך כיפל ;תוסח־חטשכ הקירמא־ןופצ תא (הירוטירטה תא "הליג״ש רחאמ) שארמ
. רתכה ןמ קנעמ חוכמ קר תויאקירמא תומדא לע תולעב תוכז גישהל היה רשפא
ם הלש הנושארה הידוהה־תליפתב םינאידניאה תא ופתיש רשפא לגרה־ילוע תובאה
ן ינקה־תוכז דעב םינאידניאל ומלישש ךכל תודע םוש ונידיב ןיא לבא ,אל רשפאו
ה יולתה "יוליג תוכז" הקירמא־ןופצב םידנלוהל התיה םילגנאה תמועל .םתמדא לע
ם יכירצ .רויפיפאה ןמ תתס םוש ולביק אל ,םידרפסה ןמ לידבהל ;דבלב המילב לע
ת א "תונקל" גהונב ולחה ךכיפלו ,םירחא םייטפשמ תודוסי םיקהל וא אוצמל ויה
ת ידנלוהה תובשיתהה לע הנוממ היהש ,יאונימ רטפ .םינאידניאה ןמ םהיתומדא
ל ש רעי־תלחנ התוא דעב ןדלוג םישש םיגאידניאל 1626־ב םליש ,ןטהנמ יאב
, םימעפל התוא םיראתמש לככ תנגוה־יתלב הקסיע וז התיה אל .רקא ףלא־םירשע
ה יינקה־חוכב ירה $24־כ קר היה םירלודב ריחמה לש ךרעה־הוושש יפ־לע־ףא יכ
:ידמל אוה רזומ .וגלש האמה עצמא לש םירלוד יפלא המכב םכתסה ןמז ותוא לש
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ן כא התעשב ,םינבלה ידי־לע םינאידניאה תאנוהל לשמ התשענש ,המצע וז השרפ
ו מלישש ריחמה אל התיה האילפמה הדבועה .ידנלוהה ןופצמב רתי־תונינא התליג

.ןכוסמ םידקת הז היה .ללכב םלשל ךרוצ ושחש הז אלא םינאידניאל םידנלוהה
ו ש־לע תיאקירמא המדא לע תולעבב קיזחהל ידנלוה היה לוכי םא םג ,ןכמ־רחאל
ק ידנלוהה ושרד ,םיידנלוהה תונוטלשה םעטמ םג קנעמ ול היה םא קר ידנלוהה קוחה
ר חאלשכ .םינאידניאה ידימ ןינק־תוכז וזיא הליחת הנקיש תולעב ול שוכרל שקבמה ןמ

ל כ היה ,תולודג תוזוחאב תולחנתהל ןורטפה תטיש ןוסדאהה יפוח לע הגהנוה 1629
ן מ ןינק־תוכז לבקל לכוי םרטב םינאידניאה ידימ ןינק־תוכז ול גישהל שרדנ ןורטפ
ם ילגנאה ןיב םינושארה תועקרקה־יכוסכיס וצרפש רחאל קר .תידנלוהה תושרה
ן יידע םילגנאה םלוא .םינאידניאה ןמ םיחטש "תונקל" םילגנאה םג ולחה םידנלוהל
ו א יקנ ןופצמבש ןינע טושפ אלא תירקיע תיקוח תוכז אל וז ןיעמ "השיכר״ב ואר
ת יקוחה תירוקמה תולעבל סמאיליו ר׳גור לש תיאנקהו תטהולה ותאנק .ןיע־תיארמב
ו רוד־ינב לש םנופצמ תא החיתרה רוכמל םתוכז לע ותושקעתהו םינאידניאה לש
ק נעוה הבש הדיחיה תילגנאה הבשומה זא התיה ולש דנלייא־דור .דנלגניא־וינב

. םינאידניאה ידימ (1638 ;1636) המדאה השכרנש רחאל קר (1644) ילגנאה רטרא׳צה
ם ילגנאה וכישמה תויאקירמאה תובשומב תומוקמ ראשב םג דנלגניא־וינב םגש ףא
, דיפלש תיטפשמה םתדמעמ וזז אל םלועמ ,םינאידניאה תומדא תא "שוכרל" םגהנמב
ך כ ,םינאידניאה תומדא לכ .ילגנאה קוחב דמעמ םוש תינאידניאה ןינקה־תוכזל ןיא
ק ינעהל היה לוכי ודבל רתכה .רוביצ־תלחנ ןימכ ויה ,תיטפשמ הניחבמ חינהל ופיסוה
.ץופחיש ימ לכלו ,ןינק־תוכז
ל ש םתונוכנל ןמיס קר ינאידניא "ןינק רטש" אופא ראשנ ילגנאה קוחה יניעב
ת וכז םוש םינאידניאל הגויה אל הליחתכלמ ןהילעש תועקרק תונפל םינאידניא
ד נלגניא־וינ ינבמ המכ .יוצר ינאידניאה ןינקה־רטש היה דבלב הז םעטמ ,ןבומ .תיקוח
ם ג ומכ הרשיו תקדוצ תוכז" לע תודע לש ףסונ ישיא ןורתי ךכב ואר םיינקדצה
ט הלה אלול ירה ,דולקמ יטסירכ םאיליו ונל ריכזמש ומכ ,ךא ."המדאה לע תיטפשמ
ה מדא "תשיכר" לש העיגרמה היצקיפה התיה היושע סמאיליו ר׳גור לש ירסומה
ה כמ הגויה אל םלועמו ודוה־ברעמ־ייאל תידנלוהה הרבחה תומב תומל תינאידניא
.תוילגנאה תובשומב שרוש

־ יתלב תיטפשמ־תירסומ היבוברע ךותב אופא הלחה תיאקירמאה המדאה תסיפת
ת יאקירמאה היעבה הפיסוה םיחרזאה־תמחלמ ירחא בר ןמז דוע .תילכתב תיפוריא
ד ירטהל עקרקה לש םיירוקמה הילעב לא ואב־בורקמ־םישדחה יסחי לש תדחוימה
ם יטבשה לש הנושמה סחיה" .םתייאר תא לפרעלו םיאקירמאה לש םנופצמ תא
ט נארג אישנה ינפל םיינאידניא םיניינעל ביצנה ןנולתה ,"הלשממה לא םיינאידניאה
־ תעב תוספורטופא־ינבו תוינוביר תויושר םע ומכ םהמע גוהנל בייחמ..." ,1873־ב
, םשוטשיטב םיימואלה תולובגה תא ריאשהל ותעשב עייס הז רבד ."תחא־הנועבו
ת וטשפתהה לש םיינידמהו םייטפשמה םיעצמאה לכל יטמילבורפ יפוא הויש ךכ בגאו
.תימואלה
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 ולכי אל םה !ט״יה האמה תישארב םיאקירמאה לש האובנה תולוגס ויה תומוגפ־המ
 ־תוצרא לש םיחרזא ואלסי הב תוריהמה תא ,שארמ תוזחל ןכש־לכ ,םשפנב תומדל
 םיטבשה לש םתעיקש היהת הריהמ־המ דושחל ולכי אל םג ןכ .תשביה תא תירבה
 הנייהת רבעשל דוה־תורמוא ,ארומ־תוליפמ "תומוא" ןתואש הבשחמה .םיינאידגיאה
 ץרא־תוניפ המכל םיקוחד ,םינוא־ירסח ,םינויבא תוספורטופא־ינבל תחא האמ ךותב
 םימכחה םיאנידמה לש רתויב םיעורפה םהיתונוימדל רבעמ התיה וז הבשחמ-תוחיחצ
.רודה לש רתויב םיינודזה וא רתויב
 יכ םיטירבה ובשח ח״יה האמה עצמאב םיתפרצה םע תוירסיקה תומחלמה תעב
 הגהנ הליחת .ףכה תא עירכי םייאמצעה םיינאידניאה םיטבשה לש םחוכש רשפא
 ,םיתפרצהש דועב ,הלש םיינאידניאה םינכשה םע היניעב בוטכ תיטירב הבשומ לכ
 היגטרטסאב םייאבצ תירב־ינבכ םיינאידניא םיטבש החלצהב ולצינ ,רתוי םייזוכירה
 רעיה־יתכריב ויתומחלמב תושעל ללכ אילפה אלש ,קודארב לרנגה .םהלש הלודגה

 ףוס־ףוס איבהל הויק תאזבו ,ולשמ םיינאידניא םינכוס 1755־ב הנימ ,הקירמא לש
 תוירחאה תא וידיל יטירבה רתכה לטנ ןכמ־רחאל .תינאידניאה תוינידמב םואית ידיל
 ודימעה התע ,תויטפשמ תויצקיפב לודג םחוכ דימתש ,םיטירבה .םינאידניאה יניינע לע
 אל רתכה .םתמדאל םילעבו תוינוביר "תומוא" םה םינאידניאה םנמא וליאכ םינפ
 םינאידניאה ורחבי ,רשאכו ,םא ולאה תומדאה תא שוכרל תידוחיי היצפואל אלא ןעט

.םרכמל
 היהת תירבה תונידממ תחאש רשפא יכ היה המוד השדחה המואה לש הדוסיי ימיב

 ויחיו םינושה םיטבשה דחי ופרוצי ,םיסרוגה וסרג ,םש .םינאידניא קרו־ךא תבכרומ
 םג אלא תינאידניאה היעבה רתפית קר אל תאזבו ,ילרדפה דוחיאב םיווש םירבחכ
 םע םיאקירמאה םינכפהמה ונתנו־ואשנ וילעש ,טיפ־טרו׳פ לש הזוחה .דוחיאה קזוחי

 שרופמב עבק ,(1805־ב סרגנוקה ידי־לע רשואש) 1778־ב רווליד לש םינאידניאה
 רווליד ינב לש םתושארבש םייתודידי םיטבש ולכוי ,סרגנוקה לש ותמכסהב ,יכ

 תירבה־תוצרא ןיב הזוחה עבק םג 1785־ב .םהלשמ הנידמב היצרדפנוקל ףרטצהל
 תירבה־תוצרא לש קדצב םנומא אולמ תא תתל םינאידניאה םילוכי" יכ םיקורי׳צל
 ריצ חולשל ,ןוכנל ואריש תמיא־לכ ,םהל היהת תוכזו ,םהלש םיסרטניאל סחיב
."סרגנוקל םתריחבכ
 וא תחא תדכולמ הנידמ םיבר םיאקירמא וזח הנאיזיאול־תיינק לש תרגסמה ךותב
 בשייל תינכתב ןייע ןוסרפ׳ג .דוחיאה לש וירבאמ רבא ,םינאידניא לש תודחא
 .חרזמה ןמ רובעל םלדשל היהי רשפאש םינאידניאה לכ תא איהה הירוטירטב

ש מישש ,(1789) תיאקירמא היפרגואיג יצולחה רפסה רבחמ ,סרומ הידידי דנרוורה
 הלשממה םעטמ חלשנ ,םתלוזו םינאידניאה ברקב תורצנה־תצפהל־הדוגאה ריכזמ

 ־ןופצב ויעסמ רחאל .םבצמ תא רוקחלו םינאידניאה יחטשב עוסנל 1819־ב תילרדפה
 קרו־ךא תאזה הירוטירטה רמשית״ש 1822־ב המחלמה־ריכזמל עיצה ברעמה
 םירוזפה םינאידניאה ןמ םיבר דחא ףוגב סנכל ןויסנה תא הב תושעל ידכ ,םינאידניאל
אובב תוכזלו ,םיחרזאל תויהל ,ךוניח לבקל ,ןאכ בשיתהל ורחבי רשא לככ םתלוזו
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, 1רנ1מ אישנה ."דוחיאב תונידמהו תוירוטירטה ראשל תופתושמה תויוכזה לכב תעה
, די׳גרו׳גב םיינאידניאה םיניינעה ועיגה רשאכ ,1825־ב סרגנוקה לא הנורחאה ותרגיאב
־ לבחב ודחואי םשו ,יפיסיסימל ברעממ לא חרזמה יטבש ורבעויש עיצה ,רבשמ־דע
ף א .טקשה סוגיקואל דע התעפשה תא ביחרת ךכ ךרדבש ,תירבה־תוצרא לש תוסח
ת ועצהמ הרורבה הנקסמה וז .דתיה ירה ,הנידמ לש דמעמ לע שרופמב רבוד אל יכ
ן מזש ,ורנומ לש המחלמה־ריכזמ ,ןוהלאק רוריבב זמר הנידמ לש דמעמ לע .ולא
ת ינאידניא הנידמ וזיא םיקהל הנווכה .םרומ הידידי לש ח״ודה תא לביק ןכ ינפל רצק
ן מזל ןמזמ יוטיב ידיל האב הנידמ םיקהל םמצע םינאידניאל חינהל וא תאזכש
־ תוינידמ" תרגסמב ,טנארג אישנה ץילמה 1871־ב דוע .םיחרזאה־תמחלמ רחאל דע
ב ור תא ץבקל" תנמ־לע סזנקל םורדמ רוזיא ןוניכ לע ,ולש תינאידניאה "םולשה
ת ויטירבה תוזוחאל םורדמו טקשה סוניקואל ירוסימה ןיב התע םיאצמנה םינאידניאה
.הרוהט תינאידניא תויהל הדעונ וז הנידמ ."תחא הנידמ וא תחא הירוטירט ללכל
י דיב םעפ ויהש תועקרק לע תיפוריאה תולעבהו תוינאידניאה תויוכזה תלאש
, דנלגניא־ויג לש םינאטירופה .םינבומ המכ דועב םייתניב הכבתסה םינאידניאה
ה מדאה לע ןיגק־תוכז ול הנוק םדאש ידוסיה יכ״נתה ןורקעה תא וטקנש ,לשמל
ם ינאידניאלו ליאוה" יכ ,פורתניו ןו׳ג לש ונושלב ,וקיסה ,התחבשהו התקזחה ףקותב
ץ וחמ ירה ...חיבשהל ולכי ןתואש וא םהל ויהש תומדא ןתוא לע קר תיעבט תוכז
."החיבשהל ץופחיו לכויש ימ לכ ינפל החותפ ץראה ןהל
ם יפפוח ויה םיינאידניא םיטבש םע ותרכנש םחוסינב םיינמלוגהו םיבורמה םיזוחה
ת א וגצייש םיטבש־ישארל (1795) ןייו ינותנא לרנגה ןיב ליוונירג־הזוח .םירתוסו
־ םיצעה־ברקב םתלפמ רחאל ,ימאימו ודנייאו ,ינ1ש ,רווליד לש םיטבשה־תותירב
ת ומדאלו תוינאידניא תומדאל ברעמה־ןופצ לש הירוטירטה לכ תא קליח ,םילופנה
ם יישממה םיחטשה ןיב רתוי וא תוחפ דירפה הז וק .םינבל לש םיבושייל תוחותפה
ה אמה־תיצחמ ךותב ,זאו .ט״יה האמה תישארל דע םינבלו םינאידניא תובשיתה לש
ם ישטשוטמ םימוחת תולעב תודחוימ תושיכרו םיפסונ םיזוח לע םכסוה ,ךכ־רחאלש
ל ש ןינקה־תויוכזמ הזיא היה רורב אל .םיטבש־יסיסר וא םידדוב םיטבש םע
."ולטב" םינאידניאה
ו נדמעמב םידחוימה םידדצה" יכ דשחה תא ןוסרפ׳ג לצא ררוע הקירמאב בצמה
ה יהיש תומוא ראש םע םיסחיה תעיבקל יעבט קוח ןונקת ובייחיש רשפא יפרגואיגה
י כ ןמז רחאל ריבסה טרווא דראוודא ."הפוריא לש םיאנתה וחימצהש הזמ הנוש
ם ייוצמה הלא ןוגכ רבכמ־םיססובמו םירורב םייקוח תולובג ןיא הקירמאבו ליאוה
ת חא הנקסמ .השדח תועמשמ םישבול םייעבטה תולובגה לכ חרכהב ירה הפוריאב

ו ז .דתיה ,הנידמה־ריכזמ היהשכ ומצע טרווא קיסה התואש ,תואצות־תרה תישעמ
ה ל הנקמ הניא הקירמאב תובשומ לע תיפוריא ץרא לש "תיקוח״ה תולעבה םצעש
.תאזה תקחורמה תשביב ברעתהל תוכז םוש
ב רעמה לש ישממה ובושיי לעו תויעקרק תויוכז לע םינאידניאה םע םיכוסכיסה
,תורומש ויה םיחרזאה־תמחלמ ירחא .ט״יה האמה לש היתונש לכ טעמכ וכשמנ
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ל ש תיברעמה תיצחמה לכ ינפ־לע םירוזפ םינאידניא לש דיצ־יחטשו הערמ־ירכ
ה אישל העיגה דבלב םידיליה םיממעה ליבשב תורומש תמקה לש תוינידמה .המואה
.ןוגירואו הינרופילאק תונידמ לש הזמ רתוי לודג ללוכה ןחטש היהשכ ,1870־ב
־ יתלב יזיפ ךוסכיסב םידמוע םיאקירמא ויה םיחרזאה־תמחלמ רחאל ךימסש םינשב
 רחא .תילאינולוקה הפוקתה זאמ איהש תע לכב רשאמ רתוי םינאידניאה םע יעצמא
ת רבעה לש ,הנאיזיאול־תיינקב הצוענ התליחתש ,תוינידמה לש אישה־תדוקנ האב
ם יבושייה דגנכ—הדכיל תוינידמ התוא .יפיסיסימל רבעמש ברעמה לא םינאידניא
ף י׳צה .הואג הברהו יאבצ חוכ םהל ויה ןיידעש םינאידניא—םיבחרתמה םייאקירמאה
866 1־ב הזוח ביבס ןויד תעב ןגולתמכ לאש הפאפקנוא לש ואיסה־ינבמ בודה־עלצ
:(ונימי לש הטוקאד־םורדב) רייפ־טרופב

, ץרא־תסיפ ינממ שקבת םא .יל תכייש איהש רובס ינא 1 תכייש תאזה המדאה ימל
ת אזה ץראה לכ .דאמ דע ילע הביבח איהו הילע רתוול לוכי ינניא .התוא ןתא אל
ה לוכ ץראה הזה רהנה דע יפיסיסימה ןמש עדוי ינא .יל תכייש רהנה ירבע ינשמ
, יתרמאש ומכ ,תאזה ץראה לכ .יטאלפל דע ןוטסולייה ןמ ונעסנ וגאשו ,ונל תכייש
י לע הביבח איה יכ ,התוא דל ןתא אל ,ינממ התוא שקבת ,יחא ,התא םאו ,ונלש איה
.יל עמשתש הווקמ ינאו

.ועמש אל םיאקירמאה
ם ייחה לע ומייא םה יכ ,םינאידניאה ןמ םלעתהל היה רשפא־יא ןכ־יפ־לע־ףא
־ תוצרא לש תואלקחה־ביצנ ריהזה ,1869־ב דוע .ברעמה יקלחמ הברהב תועקרקהו

ר הנה ןיבש הירוטירטב םיטטושמה "םיניועה םינאידניאה ףלא־םישימח" יכ תירבה
ן הש ...תויתוברת תועפשה ינפב תומיטאו "םיחומ־תוהק" םילגמ זיקור־ירהל ירוסימ
ם ג םרפסמ לע זירפה אל אוה ."םדא־ינב לש הז רזומ עזגב וליפא תואלפומ
 ןהבו תודוצמ 110־מ הלעמל תירבה־תוצרא תלשממ הדימעה םדגנכ .םתביא לע אל
ם היתבל םילייחה וחלשנשמ לבא .דבלב יליעה ירוסימ לבח ותואב לייח 20,000־כ
י חטשבו םורדב רוטיש תולועפל אבצה תוחוכ וקיפסה אל םיחרזאה־תמחלמ ירחא
ף לא־םייתאמכ םתסה־ןמ 1870־ב ויה ולוכ ברעמב .תחא־הנועבו־תעב םינאידניאה
.םתס הדגא רדגב היה אל ןיידע ינאידניאה םויאה ;םינאידניא
ס רגנוקה לא ונפ הנאטנומו גנימויאו ,ודארולוק לש רושימה יבחרמב םישדח םיבשות
, קיפסמ רפסמב םהיתומדא לע םיניגמ םילייח ןיאש וננולתה םה .הרזעל תומוצעב
ו סבוה 1876 לש תילרדפה הפקתימב .וזמ וז ידמ תוקחורמו ידמ תושלח תודוצמהש

ק ר האב וז הנפמ־תדוקנ ךא ,ףרוטמה־סוסהו בשויה־רפה םיטבשה־ישאר תיפוס
ר אשו םירקוב ."הנטקה־הלודגה ןרקה" לע ברקב וישנא 264־ו רטסאק ולסוחש רחאל
ו שמיש םהירבדלש ,םינאידניאל תורומש לש ןתמקה דגנ ןועטל ופיסוה םיבשיתמ
ר וגאל תנמ־לע תגסל ואיס־ינב ולכוי םכותלש הלשממה ידי־לע םינגומ םירצבמ
ה טוקאד־םורד תנידמ לש התיצחמ הבשחנ ןיידע 1880־ב .תושדח תוטישפל חוכ

.תינאידניא המדא
ןיב תודבעה לע ךוסכיסב קחשמ־ילכ ברעמה תומדא ושענ םיחרזאה־תמחלמ ינפל
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ד ימת ־רכס ויהי םינאידניאה יכ וויקש םיבר ויה םידדצה ינשב .םורדל ןופצה
ה חויד םינאידניא יניינעל טאניסה־תדעו .דגנכש־דצה לש תיברעמה ותוטשפתהל
, בושייל ןתינ וניאש הז לבח םייק תינאידניאה הירוטירטל ברעממו ליאוה" יכ 1836־ב
. "ץוחב ראשייש םוקמבו ,ונל ץוחמ םיאצמנ םה .הנבל היסולכואב םפיקהל רשפא־יא
ם יימורדה ועיצה תינאידניא הירוטירטל קוח־תעצה לע 1837־ב חוכיווה תעשב
י רוסימל ןופצמ תומדאה לכ תא םינאידניאל ונתיש ידי־לע ןופצה תוטשפתה תא םוסחל
ת וינופצה תוינכתל שי המוד הרטמ יכ היה המוד .זיקור־ירהל דע ירוסימ רהנל ברעממו
ו רצענ הקסארבנ תא ןגראל תונויסנ .ברעמה־םורדב םינאידניאה בושייל תוליבקמה
.דבלב םינאידניאל ץראה הדחיתג תויזוח תובורע יפלש תונעט ידי־לע
ת וחפל תחא האמ ךשמ—תורצ םורגל קיפסמ םינאידניאה לש םחוכ היהש ןמז לכ
ל ופריע לע רומשל ליעומל םייאקירמא םיחרזא םהל ואר—המואה לש התדלוה רחאל
ל ש םתולעב הרשוא וליא .םינאידניאה לש םהיתועיבתו םינאידניאה לש םהיתולובג

ל ש םתנומא תא קזחמ קר רבדה היה ירה רוריבב תרדגומ הירוטירט לע םינאידניא
, דתיה רתויב תובורק םיתעל .הירוטירט התוא לע םלוע־תולעבל םתוכזב םינאידניאה
ו הורכמש רחאל קר שרופמב תרכומ םיוסמ ץרא־חטש לע םינאידניא לש םתולעב
ה בוטה החכוהה ללכ ־ךרדב הבשחנ רוכמל םינאידניאה תונוכנ .םינבלל םינאידניאה
ד דונ ןגע םינאידניאה וראשנ ךכ הנה .תינאידניא תולעבל ,הדיחיה תופוכתו ,רתויב
" תומוא״ה וניתוצקב ויה אלול .םיימואלה תולובגה יווק תא תוחונה־הברמל שטשטמה
ר תיב רידגהל םיחרכומ ונייהש דאמ רשפא זא יכ ,תודדונהו תולפרועמה ,תוברה ולאה
ל ש ןורחאה ותוריש היה הז .ונלש תוימואלה ימוחת תא תושקונ רתיבו תודח
.ןבלה םדאל ינאידניאה



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



ןיפליג םאיליו78

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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 תא םייקלו רשאל אב ועצמו 1844־ב אישנ תויהל רחבנ יסנט שיא קלופ .ק םמיי׳ג
   ,הזה דעצה תא קידצהל חרט ולש העבשהה־םואנב .סאסקט לש ״שדוחמה חופיסה״
   ־תנידמ דוע ףיסוי ברעמהש ךכל ודגנתה םיינופצהש הדבועל תופעוצמ תוזימר בגא
.תירבה־תוצרא לש דוחיאל תודבע

 התעו-הרז המצעמ ידיב הרסמנ המכחב אלש—ונצראמ קלח םעפ התיה סאסקט...
 תדרפנ הנידמכ התונוביר תא גזמל ...תקפקופמ־יתלב תוכז הל שיו ,תיאמצע איה
 םאסקט לש החופיסב תוארל ...תוכירצ תורז תומצעמ ...ונלש תונובירב תיאמצעו
 חוכב היתולחנ תא ביחרהל תשקבמה המוא לש שוביכ־השעמ אל תירבה־תוצראל
 תפסוה ידי־לע ,הלש םעפ התיהש הירוטירט לש הוולש השיכר אלא ,תומילאהו קשנה
   תא תיחפמה רבד ,הרבח התוא לש התמכסהב ,ונלש היצרדפנוקל תחא הרבח דוע
.םתרצותל תודימתב םילדגו םישדח םיקווש ןהינפל חתופו המחלמ לש הייוכיס
   לש הקזחה ןגמה־עורז הילע שרפיתש ינפמ שדוחמה דוחיאה אוה בושח םאסקטל
 ,תוריהמב וחתופי חונה המילקאו הירופה התמדא לש םימוצעה םיבאשמהו ,ונתלשממ
 ינפמ יברעמה־ימורדה ונלובג לכ לשו סגילרוא־וינ לש ןוחטבה רצובי ךכ ךותבו
...תניוע תונפקות
 םא דיתעב ונמולשלו וננוחטבל ףקשית רשא הנכסה תא תוארל אלש לוכי שיא ןיא
 המוא וזיא לש תוסח־תגידמ וא תירב־תב השעית וא תיאמצע הנידמ סאסקט ראשית
 סאסקט לש םיימוקמה תודסומב ער וא בוט אוהש המ לכ ...הנממ רתוי הקזחה הרז
 ןמ תחא ףא .חפוסת אל םא ןיבו תירבה־תוצראל חפוסת םא ןיב הלחנל הל ראשיי

 תוירחאב תואשונ ולאה תונידמהשמ רתוי םהל תיארחא היהת אל תויחכונה תונידמה
   תורטמ ולא־יאל היצרדפנוקב דחי ודגאתה ןה .ןהלש םיימוקמה תודסומל תידדה
   היתודסומ ללגב סאסקט םע תותימצל דחאתהל הנברסת ויפלש ןורקע ותוא .תורדגומ
  .ונלש יחכונה דוחיאה תא םיקהלמ וניתובא־תובא תא עונמל דירצ היה םיימוקמה
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, רנרט ןוסק׳ג קירדרפ רוסיפורפה לש תמסרופמה ותסממ םיחוקל םיאבה םירבדה
ה תואש ,"תיאקירמאה הירוטסיהב רפסה תועמשמ" לע ,ןיסנוקסיו־תטיסרבינואמ
י קוליח לכ םע .1893־ב וגאקישב תיאקירמאה הירוטסיהל הדוגאה בשומב עימשה
ה בושיי תגצהב ותמורת תובישח לע םיררוע ןיא ,םויכ רנרט לש ותנשמ לע תוכרעהה
ב רעמה שוביכ ןיב סחיה תשגדהבו תירוטסיה הביטקפסרפב הקירמא תשבי לש
.יאקירמאה םייחה־חרוא לש וחותיפו תיאקירמאה הירוטסיהה ןיבו ולוצינו

 ־תובר ולאה םילמה רבכמ אל ועיפוה 1890 תנשל דקפימה־לע־חקפמה םעטמ ןולעב
 וצרפ םויכ ךא ,תובשיתה לש רעס ץראל הל היה ללכב דעו 1880־ ל דע״ :תועמשמה
 שי יכ טעמכ רמול ןיאש דע בשוימ־אלה רוזיאה ךותל בושיי לש םידדוב םישוג

 .הלודג תירוטסיה העונת לש התמיתח תא תנייצמ וז הרצק תימשר העדוה ..."רפס־וק
 בושיי לש הירוטסיה הבר הדימב תיאקירמאה הירוטסיהה התיה ונא־ונימיל דע
 תובשיתהה תומדקתהו ,תדמתמה ותגיסנ ,היונפ המדא לש רוזיא םויק .לודגה ברעמה
...הקירמא לש התוחתפתה תא םיריבסמ ברעמ־יפלכ תיאקירמאה
 םע לש םייונישל לגתסהל וצלאנש הדבועב אוה םייאקירמאה תודסומה לש םדוחיי
 ריע־ייח חותיפבו ,הממש שוביכב ,תשבי תחילצב םיכורכה םייונישל—בחרתמ
 דחא לכב רעסה לש םייביטימירפה םיינידמהו םיילכלכה םיאנתה ךותמ םיבכרומ
 הליחתמו תרזוח תיאקירמאה תיתרבחה תוחתפתהה ...תאזה תומדקתהה ירוזאמ
 תובחרתה ,םייאקירמאה םייחה לש וז תוליזנ ,וז תדמתמ תושדחתה .רעסב תישארבמ
 הרבחה לש התוטשפ םע דימתמה העגמ ,תושדחה היתויורשפא לע הברעמ וז

...יאקירמאה יפואב םיטלושה תוחוכה תא םיקפסמה םה ,תיביטימירפה
 .יאקירמאה םעל תבכרומ תוימואל לש השוביג תא םדיק רעסה יכ ונא םיאור ,תישאר
 תומדאה לא ומרז רתוי םירחואמה הריגהה ילג ךא ,עירכמה ובורב ילגנא היה ףוחה
 עזגל וכתוהו וררחוש ,םיאקירמא םירגהמה ושעג רפסה לש ףרצמה־רוכב ...תויונפה
 םימיה־תישארמ ךשמנ ךילהתה .ויתונוכתב אלו ותוימואלב אל ילגנא וניאש ,ברועמ

...ונא־ונימי דע
 ,םורדה לש ופוח טרפב ,ףוחה .הילגנאב ונלש תולתה התחפ רפסה תומדקתה םע...

 יולת היה םורדה .הילגנאב יולת היה ותקפסא רקיעבו ,תונווגמ תוישעת רסח היה
 שוקיב רצי רעסהו םימיה וכרא אל ...ןופצה תובשוממ תונוזמ תקפסאב וליפא
 תא איבהל הילגנא לש התורשפא התחפ ךכ ףוחה ןמ קחרתהש לככ .םירחוסל
 ולחה המ־ןמז ךשמו ,םלג־ילודיג סימעהלו ןכרצה לש ויפיצר לא רשייה היחולשמ
 לש ותלועפב הז בלש תעפשה .תנווגמ תואלקחל םמוקמ תא תונפל םלג־ילודיג
לש ותומדקתה הררוע ךיא ונניבהב ונל תרהבתמ ץראה לש ינופצה קלחה לע רעסה
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י ורקש המ לע םהיניב תורחתהל ר1מיטל1בו קרוי־וינ ,ןוטסוב ןוגכ ףוח־יכרכ ר?סה
..."התחימצב תורסיק לש ךרעה־ברו בחרנה רחסמה" ןוטגנישוו לש ויפב היה
ו תומדקתהב ויה תויולת םייאקירמאה םיינידמה תודסומה תוחתפתהו תוימואלה תחימצ
ת ויסמהו תוחתופמה תולועפה ןמ המכ רפסה עבת ילהנימה םוחתב ...רפסה לש
ת יתקוחתה הנפמה־תדוקנ ילוא התיה הנאיזיאול־תיינק .יללכה לשמימה לש רתויב
ס ג ומכ תימואל־ללכ הקיקחל שדח חטש הקפיסש יפל ,הקילבופירה לש היתורוקב
ך ותמ האב הנאיזיאול־תיינק לבא .דבלב ןינבו־לעפמ לש תוינידמה תלפמל הליע
. ימואלה חוכה לדג ךכ דוחיאל רפס־תונידמ ופסונש לככ .ר?סה לש ויתושירדו ויכרצ

ת ונידמה ויה 1789־ב" :ראמייל* רמ ריבסה ןוהלאקל הטרדנאה תכונח תעשב םואנב
ל ש ןתרצוי תילרדפה הלשממה התיה 1861 ־ב ;תילרדפה הלשממה לש היתורצוי
..."לודגה ןבורב תונידמה

—1825) ראמייל הטראפאנואוב ובארימ * .41—1838 סאסקט לש הקילבופירה אישנ ,(1893

ם ירופישלו סכמה יפירעתל ,תועקרקל סחיב םיקוחה יכ החטיבב רמול רשפא
ה קיקח תלועפב אל ךא .ר$סה לש םיכרצבו תונויערה יפ־לע ועבקנ ...םיימינפה
...ףוחה לש תויזוחמה דגנ רפסה לעפ דבלב
־ ילבופירל ןוסרפ׳ג לש היטרקומדה תא הכפהש איה ברעמה לש וז המיאלמ המגמ

, 1812־תמחלמ לש ברעמה .ןוסק׳ג וירדנא לש היטרקומדלו ורגומ לש תימואלה תויאק
ו צצח םירההו ךוותה־תונידמש ,ןוסק׳ג וירדנאו ,ןוסיראהו ,ןוטנבו ,יילק לש ברעמה
ל ע .תוימואלה תומגמה םע ולשמ תויראדילוס ול התיה ,םיפוחה תוזוחמ ןיבו וניב
ן יב הדידנה .תחא המואל וגזמתהו םורדהו ןופצה ושגפנ תורהנה־יבא לש ומרז

ת ודבעה ...תודסומו תונויער לש תידדה הארפה ךילהת—תוגופה ילב הכשמנ תונידמה
. דבלב תיזוחמ ראשיהל הלכי אל ברעמב לבא ,םלעיהל הנאימש תיזוחמ הלוגס התיה
ה לוכי תאזה הלשממה ןיאש רובס ינא" :זירכהש אוה ר?סה־ישנא לכב לודגה
ה לוכ וא תודבע הלוכ השעית איה .תוריח יצחו תודבע יצח םלוע־דע ראשיהל
ת ודיינ .המואה ךותב אשמו־עגממ רתוי תוימואלל עייסמה רבד ךל ןיא ."תוריח
־ דומעל־ןיאש חוכב לעפ יברעמה ר?םהו ,תימוקמ קפוא־תורצל תוומ איה םיסולכוא
ר וחאלו ר$סה ןמ ולגלגתה תואצותה .םוקמל םוקממ םיסולכוא לוטליטל וינפב
.ןשיה םלועה לע וליפאו יטנלטאה ףוחה לע ןתעפשה התיה הקומעו

. הפוריאבו ןאכ היטרקומדה םודיקב האטבתה ר?סה לש רתויב הבושחה ותלועפ לבא
ן ימב תבחרומה הרבחה תא עק^מ ןומישיה .םזילאודיבידניא רצוי רפסה ,זמרנש ומכ
ת ללוחמ איה .תיתרבח־יטנא איה המגמה .החפשמה לע ססובמה יביטימירפ ןוגרא
ל ש םזילאודיבידניאה ...יעצמא־יתלב חוקיפ לכ יפלכ טרפבו ,חוקיפ יפלכ הדילס
.הליחתכלמ היטרקומדה תא םדיק ר?םה
ן המע ואיבה ומויקל ןושארה האמה־עברב דוחיאל וסנכנש ר^סה־תונידממ ןתוא
ר תויב תובושח תורזוח תועפשה ועדונ ךכלו ,הריחב־תויוכז לש םייטרקומד םיניד
תא ביחרהל היה חרכה .ןהילא וכלהו־וכשמנ ןהיבשויש רתוי תוקיתווה תונידמה לע
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ה ריחבה־תוכז תבחרה תא הפכש אוה קרוי־וינ תנידמ לש הברעמ .הריחבה־תוכז
ץ ליאש אוה היני׳גריו לש הכרעמו ;1821־ב הנידמ התוא לש תיתקוחתה הדיעווב
ה שבוגש הקוחתב הריחבה־תוכזל עגונב רתוי ילרביל ףיעס סינכהל ףוחה־תולילג תא
. ףוחה־תולילג לש הלוצאל האוושהב רתוי םלוה גוציי רפסה־לילגל תתלו 1830־ב
 ןוסק׳ג ימיב ברעמה תומצעתה םע האב המואב שממ לש חוככ היטרקומדה תיילע
ל כ לעו םיבוטה ויתודוסי לכ לע—רןסה ןוחצנ היה השוריפו ,ןוסיראה ירנה םאיליוו

...םיערה ויתודוסי
ה חיטבמ תילכלכה המצעהו ,השעמה־ןורשכל תונמדזה שי היונפ המדא שי דוע לכ
ה תויכונאב הקזח איהש—היונפ המדאמ תדלונה היטרקומדה לבא .תינידמה המצעה תא
ת א תקחודו ,םיילהנימ הלכשהו ןויסנ יפלכ חור־תרצק ,הלש םזילאודיבידניאבו

ם ג אלא תולעמ קר אל המע שי—הלש םיאיה םימוחתל רבעמ לא טרפה תוריח
ה רוצב לשמימה יניינעל סחיב העוצרה תא ריתה הקירמאב םזילאודיבידניאה .תונכס
ר סוחמ לילעב תועבונה תולקלקה לכ תאו ללשה־תקולח רטשמ תא הרשפיאש
י אנתל התיהש העפשהה תא םג ןייצל רשפא הזל רשקב .תחתופמ תיחרזא חור
י וסיכ ןיאש תואקנבו ינויצאלפניא ריינ־עבטמ ,רחסמב תורקפה ורשפיאש ר$סה

...היתורטשל
, ןבושיילו תועקרק תריכמל םיגייס םיזעל ,םימוחתה תא ליבגהל תונויסנה לבא
ם דקתה הדמתהב .והותב ולע הלא לכ—תיטילופה המצעב וקלח תא ברעמה ןמ לוזגלו

ע יפשהו ,תוימואלהו היטרקומדה ,םזילאודיבידניאה תא ומע איבהו תובשיתהה־רפס
...ןשיה םלועה לעו ב״הרא חרזמ לע הרידא העפשה
. ..הקומע תובישח תולעב תוילאוטקלטניא תונוכת וחימצה ר?סה־ייח לש םהיאנת
ת וסג םתוא .תוטלובה ויתונוכת תא ר^סל בח יאקירמאה טקלטניאהש איה האצותה
; תולובחת אוצמל הזירזה ,תישעמ הייטנ התוא ;תונרקחו תופירח םע םיבלושמה חוכו
ה רידא ךא יתוגמאה דצב רסחב הקולה ,רמוחבש־םירבדב האלפומ הטילש התוא
, טילש םזילאודיבידניא ותוא ;ינבצע ,קקוש ץרמ ותוא ;תולודג גישהל התלכיב
ל ש התייוול־תונב ןהש םייח־תחמשו תוזילע ןתוא הז םעו ,ערהלו ביטיהל הפי וחוכש
ל לגב םירחא תומוקמב וררועתהש תונוכת וא ,ר^סה לש תונוכת ןה ולא—תוריח
ה קירמא שדחה םלועה ימימ לא סובמולוק לש תטיישה הסנכנ זאמ .ר?סה לש ומויק
ת וטשפתהה ןמ םתארשה ובאש תירבה־תוצרא לש הישנאו ,תויורשפאל ףדרנ־םש איה
ה יהי זיזפ איבנ .םהילע התפכנ וליפא אלא רשפאה רדגב קר אל התיהש תדמתמה
ה עונתה .םייאקירמאה םייחה ןמ תוטשפתהה יפוא ירמגל םלענ התע יכ עבקיש שיאה
ף יסוי םעה לע יהשלכ העפשה וז הרשכהל היהת דוע לכו ,םהב תטלשה הדבועה איה
ה נבושת אל םלועל ךא .ותלועפל רתוי בחרנ הדש עובתל רידת יאקירמאה ץרמה
ג הנמה יקיזא םירבשנ ,ר5סב ,לק עגרל .היונפ המדא לש ולאכ תונתמ ןמדזהל דוע
ת ינשקעה תיאקירמאה הביבסה ."קלח חול" ןיא .ונוחצנ תא גגוח םירוצעמה־רסוחו
ן ה םג םירבד תיישעל השרומה־יכרד ;היאנת תא לבקל הווצמו תדקופ איהו תמייק
הדש רפסו ר?ס לכ קפיס ןכא ,גהנמה תורמלו ,הביבסה תורמל ,תאז םעו ;תומייק
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 זובו ,ימצע־ןוחטבו ,תוננערו ;רבעה דובעישמ סונמ לש רעש ,תויורשפא לש שדח
 -היתונויערו היתולבגה יפלכ חור־רצוקו ,היחקלל תושידאו ,רתוי הנשיה הרבחל
 ןמ!מ ,גהנמ יקיזא רבשמ—םינוויל ןוכיתה םיה היהש המ .רפסה תא וויל הלא לכ
 היה ,המהמ רתויו ,הלא לכ—םישדח הלועפ־יחטשו תודסומ חימצמ ,תושדח תויווח
 קוחירב הפוריא תומואלו ,םירשימב תירבה־תוצראל רידת דלוהו־קחרתמה ר§סה
 םייח לש םינש האמ םותכ ,הקירמא לש היוליג תעמ םינש־תואמ עברא ,התעו .רתוי

 הירוטסיהב הנושארה הפוקתה המתחנ ותכלבו ,ר^סה םלענ ,הקוחתה ןוטלש תחת

.תיאקירמאה



ר וביצה תומדא לש תויגוס :סט»ג .ו לופ
תירבה־תוצראב
ה קיזחמ תילרדפה הלשממה ןיידע ןהבש ב״הרא לש קוחרה ברעמה תונידממ ןתואב
ת ומדא לש ןלוהינ תוינידממ חור ־תרומ רבכמ תמייק תירוביצ תולעבב תומדא הברה
ת ואנה םלוצינל סחיב הלוכ המואה יבחרב הדרחה הרבג תונורחאה םינשבו רוביצה

6 ,ןוגירואב המדאה ןמ זוחא םינשו־םישימח .עבטה־תורצוא לש 3 6 6 ,והאדייאב % %
86־ו הטויב ר בעמ ןתלוזו ולא תונידמ .ילרדפ לוהינל םיפופכ םדוע הדאווינב %
ך ותב עבטה תורצוא לש םלוהינל וטקננש תוינידמה־יווקש תוסרוג זיקור־ירהל
ה לשממל התיה אל ןהבש ,תויחרזמה תונידמה ןמ ידמ רתוי ועפשוה ןהיתולובג
א יה ןיא בושש וא רוביצ־תומדא לש םיבחרנ םיחטש לע תולעב םלועמ תילרדפה
ה דימב םירערעמ םיילרדפה לוהינהו תולעבהש תוננולתמ תונידמ ןתוא .םהב הקיזחמ
ם יללוש םיטקננה תוינידמה ־יווקו ילרדפה רטשמה ךותב תיתנידמה תורמה תא תיניצר
ת ילכלכ החימצל תועודי תויורשפא קוחרה ברעמה לש רתוי תושדחה תונידמה ןמ

.רתוי תוקיתווה תונידמה ןתעשב ונהינ ןהמש
:תויפיצפסה תונלבוקה ןמ המכ הזב הנמנ

 האצוה םיימואלה תורעיב סרגנוקה לש ותוכמס ףקותב הממש ירוזא ומקוהשמ
.ילכלכ שומיש ללכמ לודג ילאיצנטופ ךרע תלעב תורעיו־םיבצחמ־עקרק
 ,האיצוה םג ףא ,איצוהל הלוכי םינפה־ריכזמ ידי־לע האפקהה תוכמס תלעפה
.והשלכ ילכלכ שומיש ללכמ רוביצ־תומדא
ת ושעיהל ולכיש ,הטויבו ודארולוקב םילצפה־טפנ יצברימ לש םתעקפה
.הלודג תילכלכ תוחתפתהל סיסב
1 לש םתשיכר לע ךשמנה רוסיאה 6 ם ייטרפ םיסרטניא ידי־לע רקא ןוילימ 0
ו תנעטל יכ־ףא ,תועקרקה־לוהיג־תכשל לש הלוהינל םינותנה הערמ ירוזאב
ם ינשל קר ןווכמ ולאה תושיכרה תעינמל ףקות ןתונה קוחה היה ברעמה לש
.רתויה לכל תורופס
ת וירוביצ תומדא עפשש הדבועה ףרח ישפחה ריעזה קשמל השעמל ץק תמיש
.הלשממה תושרב ןיידע יוצמ
ם יבצחמ תורכההמ הסנכההש הדבועל תוחמש ןניא ודארלוקו גנימויאו
ה אצוה הרקיעבו החבשהה־ןרקל הסנכנ ולא תונידמב תוירוביצ תומדאב
.תורחא תונידמב

ה בחרהל תיעקרקה המרופירה ירחושו ףונ־ירמשמ ,םיגולוקא ויה םיפיטמ ךכ ךותב
ם יקרפ תריציל ,םיימואלה םיקרפהו תורעיה ךותב ןומישיה יחטש לש רתויב הלודג
1 לש םיבצחמה־קוח לוטיבל ,םיפסונ םיימואל 87 ם יימואל תורעיב היירכ ריתמה 2
ם ישמתשמה תא בייחל ,הלא תוזוחמ לש תויעבטה תולוגסה לע ןגהל ידכ ףונ־ירתאבו
א לו הערמה ישומיש דעב ילכלכה ריחמה תא םלשל הלשממה לש הערמה־תומדאב
לע ןגהל ןכו ,רבעב הקיטילופה־יקסע וביתכהש דאמ דע םיכומנה םיפירעתה תא



ס ט יי ג .ו לופ86

א לש החטבה השרדנ הנושארו־שארב .םהיתורומש לע םינאידניא לש םהיתויוכז
ה כימתמ תונהינה תויתילכת־בר תוינכת תשרל קפוא־רצ יכונא סרטניאל השרוי
ד צ לכמש ,סרגנוקה .םהמ האנהלו הלאה םיימואלה תורצואה לש םלוצינל הבחר
ו ל האר ,ןתאצקהו תועקרקה לוהינ לש תוינידמב םילודג םייוניש גיהנהל וב וקחד
ת בחרנ תוכמס לבקתש רוביצ ־תומדא ־תדעוול תללוכה היעבה תא ריבעהל המכחל
ר שא תועצה לש ןחוסינבו ןתקידבב הל ורזעיש ץראבש תונורשכה יבוט תא ןימזהל
־ הדעווה תא הז ךרוצל סרגנוקה םיקה 1964־ב .סרגנוקה לש ונויעל הנשגות
ש יגהל הנממ שקיבו הבידנ תיפסכ הכימת הל ןתנ ,רוביצה־תומדא־קוח־תקידבל
.םינש שש ךותב—ןכמ־רחאלו ,םינש עברא ךותב היתוצלמה תא
ה ירוטסיה התיה הירקחמ ראשל הב ךרוצ הדעווה האצמש תונושארה תוינכתה תחא
ם רומישל וטקננש םידעצה לשו ןתאצקהו ןלוהינ ,רוביצה־תומדא תשיכר לש תללוכ
ת ויעבה תא רקחש םדאכ .עבק־תורומשל ושרפוהש םיחטש םתוא לש םחותיפלו

ל לוכה םוכיסה תא ןיכהל יתיכז הנש 40־מ הלעמל ךשמ ןהילע בותכל הבריהו ולאה
.הזב הלעמ ינא תוירקיעה ויתודוקנמ המכ .הזה
ע ברא הל ויה ט״יה האמה ףוס דעו תואמצעה זאמ תיאקירמאה תיעקרקה תוינידמה
; הלשממל תוסנכה איבהל (1) :תילאינולוקה הפוקתה ןמ השרי ןתואש תורטמ
ם ילייחל לומג תתל (3) ;תושדח תוליהק לש ןתחימצו ןתובשיתהל עייסל (2)
ל ש םתיינב תאו הקדצ־תודסומ לש םתמקה תא ,ךוניחה תא םדקל (4)ו ;םיררחושמ
ם ידיתע ולאה תורטמה עברא לכב םילגודה .עקרק־יקנעמ ידי־לע םיימינפ םירופיש
י דיל איבהלו ןהמ תחא לכ לש תיסחיה תובישחה תולאשב םהיניב שגנתהל ויה
.םידגונמו םירתוס םידעצ תטיקנ
י מיב ומלוש אלו הכפהמה תעב ורצונש םידבכה תובוחה תא עורפל ךרוצה
, ןוטלימה רדנסקלא תא ,ירארגאה לקידארה ,ןוסרפ׳ג םאמות תא עינה היצרדפנוקה
ד ובעישל םיכסהל ,םייניב־תדמע גצייש ,ןיטאלאג טרבלא תאו ,ילקסיפה ןרמשה
ר וביצה תומדא תא ורכמיש םכסוה .בוחה תרזחה םשל תועקרק תריכממ תוסנכהה
. "דבלב הז ךרוצל ...שדקויו ...תובוחה לש םקוליסל וא םלוסיחל הצקוי" ןוידפהו

ת א רושקל התיה הדיתע 1798 לירפאמו 1790 טסוגואב 4 םוימ וז תיגיגח תובייחתה
ה מדא רוכמל ויה םידיתע .בוחה לש וקוליסל דע תוסנכה לש תוינידמל סרגנוקה
ה ורכמי ןכ־ירחאש התיה הרבסו ,ינוטיס סיסב לע הזרכא־תריכמב םילודג םיחטשב
ע קרק רכומ ותעשב רפוק ריומינפ סמיי׳ג לש ויבא היהש ךרדכ תונועמקב םינוקה
.קרוי־וינ לש ר?םב תונועמקב
ל ע הערכה תעב תוסנכהה תשגדה לע ושס אל ןוסרפ׳ג לש םיירארגאה וידיסח
ה קלח םה םינטקה תועקרקה־ילעב״ש ותא ומיכסה םה .רוביצה־תומדא לש ןדועיי

ם יקנעמ״שו ,רתוי םייארחאל תוירבה תא ךפוה יעקרק ןינקש ,"הנידמ לש רתויב רקיה
־ יתלב םהש "םילופונומ" תריציל םיטונ םילודג םיחטש לע תולעב וא "םימוצע
ל א הלק השיג טושפה םדאל תתל ויה םישקבמ .תינידמו תיתרבח הניחבמ םייוצר
.הדוביעמ ורבצי ילואש ןוהה ךותמ תולעב ול שוכרל תונמדזהו רוביצה־תומדא
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ם תיבשהל ,בל־יכשומ תומוקמ םהל רוחבל םיבשיתמל ריתהל בייחמ היה הז רבד
ר עסב םיבשיתמה .חותיפו הקזחה לש תודחא םינש רובעכ רעצימ ריחמב םשכרלו
־ תוכז ושרד ךכיפלו תויבמופ תוריכמב םהמע תורחתהל םירספס ואוביש וצר אל
ו צר םג םה .רקאל $1.25 לש רעצימה־ריחמב םהיתוזוחא תא שוכרל םינושאר
ה ניחדיתש וצר ,הרירב ןיאב .לעופב־םיבשיתמל רוביצה־תומדא תא ורמשיש
ם ישורדה רלודה 200 תא ףוסאל תוהש םהל היהתש ידכ רשפאש לככ תוריכמה
ם ירוזאה לע םיגייס םוש ומשוי אלש וצר ךכ ךותב .(רקא 160) םהלש תיעיברל
ם ירוזאמ םינאידניאה תא תוריהמב קיחרהל ושרד םהו דתי עוקתל ושרוי םהבש
.תועקרקה תדידמ תא תוריהמב עצבלו םייוצר
ל כב בשיתהל םישנאל רשפאיש ,בחרו הותפ יעקרק רטשמ לש הלא םידיסחל ץוחמ
ת ורעי ,םיעקרקמ יקסעב די ול התיהש היסולכואב דוסי דוע היה ,וצפחי רשא
ו נאשכ לבא ,תועקרקה יקסע לש הירוטסיהה תא בותכל הסינ אל שיא .םיבצחמו
־ ירייס ,תועקרקה יפוצ ,תועקרקה־ירוסרס ,םירספסה רפסמ לע ונתעד םינתונ
ן ידה־יכרוע רפסמ לעו סמ־תולקהו תולעב־ירטש ,עקרק־תויוכזב םירחוסה ,תורעיה
, םיעקרקמב תורספסב ןוה ודיספהו ןוה ושעש הלא ןכו ,הלא רמס יקוסיעב וקסעש
ת ועקרקב וקסעש םישנא .הלא תודמעמ לש םתעפשה .דתיה הלודגש תוארל ונל לקנה
ו עצוהש ולא ןוגכ תונקת םושב וצר אל ,םהיחוור ךרד לע תולבגה םושב וצר אל
ד צה ןמ .םהיתולועפ תוריקחב וצר אלו ,תועקרקה־תכשל ביצנ ידי־לע םיוסמ בלשב
ת גשהל עייסתו םיימינפ םירופיש קפסת ,םירגהמ ךושמתש הקיקח דעב ויה יבויחה
ש וקיב תא הנצרמתש תולועפ זרזל ודקש תובשיתהה יצולח םע דחיו ,יתנידמ דמעמ
.ןכרע תיילע תאו תועקרקה
ה תכז תומחלמ־יררחושמל לומגתכ תוירוביצה תומדאה לוצינ לש תישילשה הרטמה
ו קיסקמ םע המחלמה ללוכ ,תומחלמה לכ יררחושמ .סרגנוקה לש הבידנה ותכימתל
ר ימהל ולכי ןתואש תואשרה ולביק ,דבלב םידחא םימי ותריש םא םג ,48—1846־ב
ת ירוביצ המדא התיה ובש םוקמ לכב ןכמ־רחאלו םייאבצ םיחטשב הליחת ,עקרקב
א לא םילייחל קר אל ןתינש ,רקא 160 לש ברימה־קנעמ ,תמא .הישרודל תנמוזמ
ת ילאינולוקה הפוקתב םיניצק וכז ול רתוי בידנה ללשה תמועל היה ןטק ,םיניצקל םג
ת יטרקומד הפוקתב לבא—םילרנג־רויאמל רקא 15,000 ידכ דע ועיגה וללה—הכפהמבו
ת ואשרהה לש ןבור־בור .תוחפ םייוצר תוגרדה ןיב םיבשונה םישרפהה וארנ רתוי
ה מדאה הלזוה ךכבו ,תועקרקל יתלשממה רעזימה־ריחממ הברהב ךומנ ריחמב ורכמנ
.ןתוא ושכרש םיבשיתמ םתואלו םירספסל
ת ולעבה ןמ הבזכא תולגל תירוביצה המדאה תונידמ ולחה דאמ םדקומ בלשב
ן ה .תילרדפה תוינידמה תעיבקמו ילרדפה ןלוהינמ ,רוביצה תומדא לע תילרדפה
ת ונידמה םע ןויווש לש סיסב לע" תירבה־תוצרא לש דוחיאל ולבקתנ יכ ורכז
א לש תומדא לע תולעבה ןהמ הענמנ ןכ־יפ־לע־ףאו ,"דחאכ םינבומה לכב ,תוירוקמה
ת ונידמה הרשע־שלש ראש לכו םטסו׳צאסאמש ןמזב־וב ,ןהיתולובגב וקנעוה
,ןכ לע רתי .ןהיתולובג ךותב וקנעוה אלש תומדאה לע ןמצעל ורמש תוירוקמה
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 אדמות על מס תטלנה לא שלפיו הסכם על לחתום בשעתו נדרשו החדשות המדינות
 החדשות המדינות תקבלנה למען מכירתן. אחרי שנים חמש משר החדשים המענקים

שבתחו מאדמות־הציבור משלושים־וששה אחד חלק להן הוצע אלה מעין הסכמים
 ראתה לא מדינה שום אחרות. למטרות יותר קטנים מענקים וכן לבתי־ספר, מיהן

 כדי לקבלו שהוכרחה בהסכם אחרי־כן ראתה לא מדינה ושום המיקח, מן אז מרוצה
 הממשלה את להניע שניסו מדינות היו חד־צדדי. הסכם אלא לאיחוד להיכנס

 גדולים מענקים להשיג התאמצו אחרות ואילו אדמותיהן על להן לוותר הפדרלית
 קבלתה שעם עד ויותר יותר רוחב־יד הקונגרס גילה אכן השנים במרוצת יותר.

 אדמות־הציבור מתוך לבחור הזכות החדשה למדינה ניתנה לאיחוד אלאסקה של
 ממדינת פי־שלושה גדול שטח כלומר אקר, מיליון ממאה למעלה קצת שבתחומיה

 כאשר מגרשים לשני עיירה בכל אחד ממגרש גדלו לבתי־ספר המענקים ניו־יורק.

 יוטה, נתקבלו כאשר מגרשים ולארבעה ,1850ב־ לאיחוד קאליפורניה נתקבלה
־ 1911 ,1896ב־ וניו־מקסיקו אריזונה  למדרשות ניתנו גדולים מענקים .1912ו

 להעמקתם ומסילות־ברזל, תעלות כבישים, לבניית—ביותר והחשוב חקלאיות,
 להן לקנות דרך המדינות שמצאו כיון והשקאה. שיט לצרכי נהרות של ושיפורם

 פנימיים, לשיפורים הצעות הרבה והעלו קמו מאדמות־הציבור, חלק על בעלות
 אדמות־בצה של המתנה היתד. ביותר מפוקפקת לפחות. היו מפוקפקות שקצתן

 חורג שהוא סברו קפדנים שפרשני־חוק דבר ליבשן, היו שאמורות למדינות
הפדרלית. הממשלה של מסמכותה

 אפשר כי טענו יתמכו בו מעשה לכל בתחוקה מפורשת אסמכתה תמיד שחיפשו הללו
 ומסילות־ברזל, תעלות כבישים, בשביל בתי־ספר, בשביל למענקים הצדקה למצוא
 הכנסה לממשלה יביאו ובזאת הנותרות האדמות שווי את יגדילו שהללו בנימוק
 הקרקע מחצית תינתן אם במתנה. כלשהי קרקע ניתנה לולא מאשר פחות לא־ גדולה

 כדי השמורות החלקות של המחיר והעלאת פנימיים שיפורים לצורך לסירוגים
 מושלם הנמק שמצא כיון הקונגרס, הפסד. כל בזה יהיה לא המיזער, מן כפליים

 למסילות־הברזל עצומים מענקים לאשר היה מוכן להקצות, שביקש למענקים כמעט

.1862—1871 בשנים הטראנס־יבשתיות
 נכבדות למטרות בסובסידיות ניסויים עושה הקונגרס היה ההענקות תהליך באמצעות

ם ציבוריות, אדמות בצורת פדרלי סיוע בלי להשיגן היה שאי־אפשר פני כל־  לא על־
 חזונו את מעט־מעט היה מרחיב האלו הנדיבות המתנות על בהחליטו ההיא. בעת
פי הלאומית הממשלה של סמכויותיה ועל אמריקה של ייעודה על שלו ל־  התחוקה. ע

 הכביש את אדמות־ציבור של ממכירתן בהכנסות שבנתה היא הלאומית הממשלה
 תעלת־אילינוי־ את איפשרו אשר הם לאומיים מענקי־קרקע באוהאיו. הלאומי

 מרובים שמשתמשיה תעלת־סו את שיקאגו, של לתעלת־הניקוז שקדמה זו ומישיגן,
 בזכות וויסקונסין. אינדיאנה באוהאיו, אחרות תעלות של מילים מאות ועוד ביותר,

 מסילות־ את ולבנות להקדים ניתן הלאומית הממשלה של הפזרניים מענקי־הקרקע
והפאציפית־הדרומית. הסאנטה־פה הפאציפית־הצפונית, יוניון־פאציפיק, הברזל
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־ יתבל םיפסכ לש רוקמ הלש תועקרקה־יקנעמב הקפיסש איה תימואלה הלשממה
ת ויתנידמ תואטיסרבינוא תמקהל םידעצ הדדועש איה ,ר?ס לש תוליהקב רפס
 תמקהב ךרוצה תא ורצי הלאה םיימואלה עקרקה־יקנעמ .תויאלקח תושרדמו תולודג

ם יקנעמה תא רוכמל תנמ־לע לזרבה־תוליסמ לשו תונידמה לש תועקרק־ידרשמ
ת ורטמה תא ללכב םישגהל תנמ־לע םגישהל ןתינש רתויב םיהובגה םיריחמב הלאה
5־ה תונשב .ונתינ ןמשל רשא ש גדה תא טעמ סרגנוקה ףפורשכ ,הרבעש האמה לש 0
ת וחפב ורכמנש תועקרק תקזחהל תואשרה לש תולודג תויומכ איצוה ,תוסנכהב
$־מ 1 . 2 ת ארקל דעצו קושב האצמנש ןמזה ךרואל סחיתהב המדאה ריחמ תא עבק ,5
ח וירה תא קיפהל תולדתשמ לזרבה־תוליסמו תונידמה ויה ,םניח־יקנעמ לש תוינידמ
ל ע םיטעמ קר ודמע ונמזב .ןהלש םיקנעמה ןמ רשפאה רדגבש רתויב לודגה

.רבדבש הריתסה
1־ב אב רוביצה־תומדא לש תונידמל רתויב לודגהו ןורחאה רותיווה 9 5 ר שאכ ,4
ת ונידמה לש ןהיתויוכז ירמוחמו טפנ־תורבח לש הרידא ץחל־תצובקל סרגנוקה הנענ
ז ג ,טפנב םימוצעה ןהיתורצוא לע םיפוחה לומש תועקרקה תא תונידמל רסמו
.ימואל שוכר ןהש ןוילעה טפשמה־תיב קספ ןכל םדוקש תירפגו

1 תנש 86 ל ע סרגנוקה טילחה הנש התוא ןכש ברעמה יאלקחל הנפמ־תנש התיה 2
ת ירבה־תוצרא תפמל השדח הרוצ רוצל ויה םידיתעש תכל־יקיחרמ םידעצ העברא
ם ילימ תואמ הברהו תויתשבי־סנארט לזרב־תוליסמ עברא תיינב לע ולקהש ךותמ
ד וביעל־תונתינה תונורחאה תומדאה תא תובשיתהל וחתפו ברעמב םירחא םיווק לש
ח יטבהש יתחפשמה־קשמה־קוח תלבק ,תויפיצאפה לזרבה־תוליסמל םיקנעמה .ץראב
1 לש םניח־קנעמ 6 ש מח ךשמ ןחתפלו םהיתוזוחאב בשיתהל םינכומה לכל רקא 0
ו רשפיא רתויו רתוי תומצמוצמ תורומשב םינאידניאה םיטבשה לש םזוכירו ,םינש
ה ברה לש הריהמה הרבעהה תא ,הברעמ היסולכואה לש ןורחאה לודגה קוניזה תא
1 לש ןתלבק תאו ,םירכאתמל םירקא ינוילימ ר שפא־יא .דוחיאל תושדח תונידמ 3
ת ועקרק וקנעוהו תואלקחה־דרשמ םקוה םהיפ־ לעש םיקוחה ןמ םג םלעתהל היה
ה יה אל ברעמה לש ויתורוק לכב .תויאלקח תושרדמ תמקהב עייסל ידכ הנידמ לכל
.הלודג הכ החימצ בינה ויתואצותבש תחא הנשב םידעצ לש הזכ בוליש םלועמ

1 תנש דע 90 6 םהל ושכר 0 0 0 , 0 0 , יתחפשמה־קשמה־קוח יפל עקרק לע תולעב שיא 0
1,ססס־ל עיגה רפסמהו , 6 2 1 תנשב 2 96 ם יירארגאה םינקתמה לש םנוחצנ לדוג לכ םע .1
ת ולודג תוריכמ עונמל םדיב הלע אל ,שממ־לעופב םיבשיתמל םניח־תומדא תגשהב

ם יבצחמה יסכנמ הברה ,ןכא .םיצע ירחוסו רקב־תורבח ,םיעקרקמ־תורבח ,םירספסל
H) אנה יקסע לש םילודגה a n n a) ם ירקאה יפלא־תואמ ,ליטס־סטייטס־דטיינוי לשו
־ רייאו תורבח לש םודאה־ץעה תוזוחאו הזורידנופ־ינרא ,םירישע סאלגוד־ינרא לש
ו נימיב הינרופילאק לש תויקנעה רקבהו טפנה תויורסיקו רבמאל־הי׳גרו׳גו רזואה

1 רחאל ומק 86 2.
ועצוה רבכש תומדא .תוסנכהה גשומ בזענ אל ,םניח םיקשמה תקולח לש התגהנה םע
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א והש חטש לכב השיכרל ויה םייונפ הזרכאב רכמיהל ויה םידיתעש םילודג םיחטשו
$ ריחמב . תינמז־תולעב־ירטש וא עקרק־יסרפ לצינש ימל ךכמ תוחפב וא ,רקאל 1-25 
, הקזח לש םישדח השש םותכ תולעבה תא לוטיל םיקשמה ילעב ופידעהש הרקמב
, $200 םולשת ידי־לע םינמוזמ־ימושירב םהלש םירקאה 160 ימושיר תא רימהל ולכי

40 6 דע לש םיחטשב החיחצ המדא םיבשיתמל עיצה 1877 לש רבדמה־תומדא־קוח
 1878 לש ןבאהו־ץעה־קוח יפל .רקאל $1.25 ומלשיו םימ הילא וריבעי םא רקא
$ ריחמב המדא םירקא 160 רוכמל היה רשפא ־ תבריקבש םיבשותל הכלהל ,רקאל 2.50 
ה מדא תוריכממ הלשממה הלביק ,השעמל .היינב־יכרצל ןבאה וא ץעה רובעב ,םוקמ
ה לביקש הממ רתוי הברה םניח־תומדא לש ןתקולח תישאר ירחא םיבצחמ תורבחהמו

ד אמ ןטק זוחא רוביצ־תומדאמ הסנכהה התיה 1862 רחאלש תמא .ןכל־םדוק
ה נשב 48%־ל העיגה ןהבש תומדוק םינשל דוגינב ,הלשממה לש תללוכה התסנכהמ
ץ רוש לראק ומכ םישנא ויהש ףא ,הבושח הרטמ התיה אל בוש הסנכהה .תחא
.ןכרעל האוושהב ןגוה ריחמ רעי־תומדא דעב םלשל שי יכ ורבסש
י רחא ןכ־יפ־לע־ףא .ךלוהו־רבוג די־בחורב ,תונידמל םיקנעמ תתל ףיסוה סרגנוקה

, הדירולפ ולביקש ומכ ןתמדאמ לודג הכ זוחא תושדחה תונידמה ולביק אל 1860
י פ־לע םיפצומהו םייתצבה ןהיחטש תא ולביקש וסנקרא וא ןגישימ ,הנאיזיאול
ל כות וב ריחמל םיגייס היה םש סרגנוקה ,ןכ לע רתי .1850־ו 1849 לש םיקוחה
ו א הנאטנומ ,הטוקאד םורדו ןופצ—"סובינמואה־תונידמ" יבגל .רכמיהל עקרקה
, ןכ יכ הנה .רקאל $10 רעזימה־ריחמ היה ,1889־ב דוחיאל וסנכנש—ןוטגנישוו
ת א התיה תבייחמ םידבאתמל םירשימב המדא תנתונ תילרדפה הלשממה דועב
ר עזימה־ריחמב םתוא רוכמל הנלכותש דע ןהלש םיקנעמה תא בכעל תונידמה
.העבק ותואש
ל ש תוינידמה םע לזרבה־תוליסמל םיקנעמה תא בשיל היה השק הדימ התואב
ם יקלחבו הפוריאב ןהיתועקרקל בחרנ םוסריפ ושע תולחנתהה־תוליסמ .םניח־תומדא
ת א תונקל םיבשיתמ יפלא הברה ואיבהו ,תירבה־תוצרא לש רתוי םיקיתווה
ה מצעל הריזחהש לזרב־תוליסמ לש תחא הרבח תוחפל התיה .ןתוא חתפלו ןהיתומדא
ו חילצה תורחאו ,הלש תועקרקה תוריכממ הליסמה תיינב לש ירוקמה ריחמה אולמ תא
.הדימ התואב טעמכ
ת ודעוול הליחת סרגנוקה קקזנ רוביצ־תומדאל עגונב הקיקח־תועצהב ןויע ךרוצל
 1816־בו רוביצ־תומדאל תדמתמ הדעו תיבה םיקה ,1805־ב ,ןכ־ירחאו תודחוימ
ן יב ידמל קודה הלועפ־ףותיש לש םירדסה ויה יכ המוד .ויתובקעב טאניסה ךלה
־ תומדאל תיבהו־טאניסה־תדעו ןיבל ,1812־ב המקוהש ,תיללכה־תועקרקה־תכשל
ה פוקתב דחוימב ,תועקרקה ידיקפ תא זיגרה סרגנוקהש רמול שי םג םא ,רוביצ
, ורכמנו ועצוה ,ודדמנש תומדאה לע םיטרופמ םירפסמ רידת שקיבש הזב ,הנושארה
ן פוסיא ירה ,הקיקח ךרוצל ןונכיתב תויחרכה תועידיה ויהש המכ לכ .תויבגה לע וא
ה מישמל תוצקהל בייח סרגנוקה שקיב ותואש טוריפב תוירוטירטו תונידמ ידי־לע
ךכ ידי־לע .הרידסה םתדובעב ויה םירגפמ רבכ אליממש ,ידמ םיטעומה םידיקפה תא
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ם ימושירב הערכה ,תויוכז־יבתכ תאצוהב רוגיפה תא קיבדהל הוקתה רתוי דוע התחדנ
 .קוית לש תודיבכמ תובוח ראש יולימו הזוחא־ירפס רוגיש ,תקולחמב .םייונש
ך א ,הכשלה לע תויובייחתה תעד־תולקב סימעמ סרגנוקה היה תוח״ודל ויתושירדב
ת ולבוקמה תוגרדל תורוכשמ תאלעהלו םידיקפ תפסותל תובצקה רשאל ןמזה אובב
א ל ,רתוי הלועמ ינכט רשוכ לעב לגס גישהל תנמ־לע ,םייתלשממ תודסומ ראשב
־ תכשל יביצנ לש תוח״ודה תא אורקלו רוזחל אוה עגימ .תונעיהל סרגנוקה רהימ
ך רוצה תא םהיתוצלמה שאר לע ולעה םינש לע םינש רשא ,תיללכה תועקרקה
ם ינוקיתב קחוד ךרוצ היהש ןמזב־וב תורוכשמה תא תולעהלו לגסה תא לידגהל
ה יה שורד לכ־םדוק ןכש ,םיביצנה םע ןידה היה ןכ־יפ־לע־ףא .םיבר הכ םירחא
.רתוי רשכומ םדא־חוכ היה הז לש ושוריפו—רתוי בוט לוהינ
ם ירע־ןונכית ,ןלוצריפ ,רוביצ־תומדא לש תינוטיסה היינקה ןינע השענ םייתניב
ר תויב םילודגה םיקסעה דחא םישרגמו םינטק םייאלקח םיחטש לש תינועמק הריכמו

ם ירוזאב היסולכואה הלדגש םע .הלש ןוהה־יליאמ םיבר ורישעה ונממש ,ץראבש
, תועקרקל שוקיבה תמחמ םיריחמה ורימאה םישדחה לא ורהנ םישנאו רתוי םיקיתווה
־ דיתעל םייעקרק םיכרצ יוזיח ידי־לע םיחוור תיישעל תורדהנ תויונמדזה ולגתנו
ן דוסיי ירחאמ ולעפש םינושארה םימרוגה דחא התיה תועקרקב תורספסה .אובל
ו עיקשה ,ןוטגנישוו ׳גרו׳גב רומגו פורתניו ןו׳גב לחה ,םידסימה בור .תובשומה לש
ת ועקשהה ןיב תירשפא םיסרטניא־תושגנתה לע ובשח םהמ םיטעמו ,םיעקרקמב
ת יילע תא ורשפיא רשאו וכמת םהבש םיילהנימה םיגהנה וא םיקוחה ןיבל םהלש
ל זרב־תוליסמו םישיבכ ,תולעת יכרצל תועקרק תקנעהל ךרדה החתפנש םע .םיריחמה
ך רואל םהיתומדא יווש תא ולעיש םיקוחב הכימתב והשלכ יפוד םיטעמ קר ואצמ
ם הל וחיטבהש םיקוחב וכמת סרגנוקה־ירבחמ הברה .םיעצומ םילעפמ לש םהיביתנ
ם נוהש םיבשיתמ .רוביצ־תומדאב ןכל־םדוק ועיקשהש תועקשה לע םיהובג םיחוור
ם ירגהמ לש םאוב תא םידקהל ולכי רתוי הנטק תינידמה םתעפשהו רתוי טעומ היה
ה ב טולשל ןויסנ ידי־לע תוחפל וא תפסונ עיבר־תקלח תשיכר ידי־לע םהירוזאל
ת ורספסב םדי וחלש דחאכ הילודגו ץראה ינטק .הקזח־תעיבתב תופתוש תועצמאב
ה מדא תויקוחו תורשכ םיכרדב רובצל ברעמב םיבשיתמ וסינש יד אל .תועקרקב
ו יה םינכומ םגש אלא ,םתושרבש יזיפה חוכבו ןוהב חתפל ולכיש הממ רתוי הבר
ל ש תודימה־לוקליק תא ,םהבש תוצרפה תא לצנלו םיעקרקמה־יקוח תא הערל לצנל
ו עיגה םירוזא המכב .תוריקחה ידיקפ לש עצבה־תדמח תאו ,םיימוקמ םידיקפ
י פ־לע הלשממה ןמ גישהל ולכיש המדאה חטשש הדבועה חוכמ הז גוסמ תוגהנתהל
ם יבשיתמ הלא ויה םירחא םירקמב ;ךרוצה־יד הלודג תיקשמ הדיחי היה אל קוח
ה רואכל .םירספס ליבשב וא תולודג רקב־תורבח ליבשב תומדא ושכרש ,םימודמ
ם ירומא םירבדה ויהש לככ לזגו דושל םהיניע ואשנ ברעמב םיבשיתמהש רבדה רורב
.תויתלשממ תומדאב
. החכשנ אל םלועמ—תושדח תוליהק לש ןתחימצל עייסל-תונושארה תורטמב הינשה
םיבשיתמ ךושמל רידת ולדתשה תוחתפתמהו תושדחה תונידמב םייקסעה םיסרטניאה
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 ,הריגהה תא בפעל לכותש—תמאה תא םילעהל וליפאו—הלועפ לכ עונמל ויה םינכומו

 לכ תא רומשל שי יכ ברעמה יבשוימ םיבר וסרג 1902 ינפל .חותיפהו תובשיתהה
ו חילצה 1889־ב .םידקפנ םירספסל ןרכמל ןיא םינפ־םושבו םירכיאל רוביצה תומדא
 יכ ףא ,םינמוזמב תוריכמה תא וקיספה 1891־בו הלבגה־אלל תוריכמל ץק םישל
 השעמל תונפהל ושקיב ןכמ־רחאל .רבדמ־תומדא לש תוריכמו עקרק־יפוליח וכשמנ
 קפסל תנמ־לע םירגאמו םירכס תיינבל ןרקל ולאה תוריכמה ןמ תוסנכהה לכ תא
 רידא קנע תויהל הרהמ־דע הכפה תועקרק תחבשה .תוחיחצ תומדא תאקשהל םימ
 חותיפל תורשפא םג ןכו תיאלקח היסולכוא הצחמל־תוחיחצה תונידמל איבהש
.תינוריע החימצלו הישעת
 ןתקולחו ןלוהינל הקיקחב תואיגש הברה ושעגש תוארל תרוקב־ילעב םייושע דבעידב
 לש המוהמו ןואש ידכ ךות הבר הדימב ובצוע ידמ םיבר םיקוח .רוביצה־תומדא לש
 ־ייונישו תוטמשה ,םינוקית הברה תפסוה ידכ ךות תיבה וא טאניסה םלואב חוכיו
 םירודהה ורשוי רשאכ .הלא םייוניש לש םהיתואצותל תינדפק בל־תמיזק ילב חסונ
 העשה התיה ,יפוס רושיאל ורזחוה םיקוחהו תוצעיתהב םיתבה ינש לש תוסרגה ןיב
 ־ייוניש ,םיסומכ הנשמ־יפיעס .הריתי תוריהמב ורשוא םהו תובורק םיתעל תקחוד
 םהידיקפת יולימל להנימ־ידיקפל ויה תושורדש תויוכמס תליטנ ,םיקד הארוה

 ריחמה ןמ הלשממה הזז אל 1854 זאמו ליאוה .ידמל תוחיכש תועפות ויה ,תוליעיב
 הריהמה םתחיתפ םע בולישב .תועקרקה בטימ תא קר םישכור םינוקה ויה ,1.25 $ לש
 בחרה הרוזיפל עייסמ השקונה ריחמה היה ,תובשיתהלו היינקל םישדח םירוזא לש
 תובשיתהה לובג תא ףדוהו םייתרבח תודסומ לש םאוב תא בכעמ ,תובשיתהה לש
.תומחלמו םיכוכיח חימצהש רבד ,םינאידניאה יחטש ךות לא קחרה

 רשפא ןכמ־רחאל ךא ,1870 יגפל ןובשחב ואב אל רוביצה תומדא לש המושהו גוויסה
 היה רשפא .רתוי תיביטקורטסנוק תוגיהנמ התיה וליא םיגשיה המכ גישהל היה
 תומכ םהבש םירוזאל םישדח החפשמ־יקשמ לש םתמקה םוצמיצ לע רתוי דיפקהל
 ברעממש הצחמל־תונוחשה תומדאב הילע רוסאל תאז דגנכו ,תקפסמ םימשגה

 ־ירה ,םייליעה םימגאה תונידמ לש דאמ דע םירעוימה תולילגבו 102 ךרואה־וקל
 םיביצנה לכ וצילמהש ומכ ,לטבל וא ןקתל היה ךירצ .טקשה סוניקואה ףוחו זיקורה
 םיצעה־לודיג יתחפשמה קשמה יקוח םללכבו ,תועקרקה־יקוח תא ,הז רחא הזב
 ־קוח תמגודכ ,םיבשיתמה ןעמל לוכיבכ וטקננש םידעצ ראשו רבדמה־תומדאו

 יקוח .הרצק ךא תיליחת ןויסנ־תפוקת רחאל תאזו ,רעיה־םוקמ־קוחו ןבאהו־ץעה

 השרה סרגנוקה לבא 1891־ב ולטוב םיצעה־לודיג־קוחו היינקב־המידקה־תוכז
 .םיביצנה לש הדימתמה םתזגור הברמל ,ןבאהו־ץעה־קוח לש ותלעפהב ךישמהל
 ינפל םייארחא תודידמה־ילהנמו םיסכנה־ילבקמ ,תועקרקה־ימשר ויה ללכ־ךרדב
 םיתעלו ,םהייונימ תא םהל הנתנש תיצרא־לכהו תימוקמה תינידמה תוגיהנמה

 ,תומהבה ףנעב וא ץעה יקסעב םיברועמ םיימוקמה םיגיהנמה ויה םא ,ידמ תובורק
 הרשפאתנ .הלשממה תבוטל הקווד אלו םיסרטניאה תבוטל םיסרטניאה ידוגינ ובשוי
־תומדא לש—םידיחי ידיב ןקלחו םידיגאת ידיב ןקלח—תולודג תוזוחא לש ןתריצי
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ז וחאש ינפמ הגאדל םוקמ היה םיקרפלו ,תויאלקח תומדא וליפאו הערמ־תומדא ,רעי
.תוריהמב ךלוהו־הלוע היה םירכוח ידיבש תווחה
ם יתחשומהו םיינוניבה תועקרקה־ידיקפ ,םיקוח חוסינב םייוקילה לכ ףרח םלואו
ם יעקרקמ־תורבחו ןוממ־ילעב םירספס ,םיבשיתמ לש דימתמה ץמאמה ,םימעפל
, ןידב־אלש ןהמ וקיפי ילואש ךרעה־תפסות רובעב תונוטיסב תומדא שוכרל תולודג
־ ילדגמ לש םורדל ץוחמ .עיתפהל דע הפי לעפ ילרדפה תועקרקה־רטשמ יכ המוד
־ תריכחו תוסיראה רטשמ ןכמ־רחאלו תועטמה רטשמ 1860 ינפל ררש ובש ,ןתוכה
ה תיה תוסיראהו תומיאתמ רוביצ־תומדא םישכור םיריעז םיאלקח ויה ,םילוביה
ל ש תונידמב ומקוה 1880 דע ירה ,םורדה תונידממ םלעתנ םא .תוחפ החיכש
, הינרופילאק—תונידמ עבראב קרו םיקשמ 1,738,176 לכה־ךסב רוביצה־תומדא
. רקא 160 לע הלוע םיקשמה לש עצוממה לדוגה היה—הדאווינו ודארולוק ,ןוגירוא

ו ז ירה .םהילעב ידי־לע ולעפוה ,לכה־ךסמ 80% ,הלאה םיקשמה ןמ 1,381,406
ו ליפאו תונידמל הנתמ ונתינש תומדאה ,לזרבה־תוליסמ יקנעמש ךכל הבוט החכוה
ת א איצוהל .םייתחפשמ־דח םיקשמל םיכלוהו־םיקלחתמ ויה תוירספסה תושיכרה
ת ולעב תרבעהמ האצות הבר הדימב התיה תוסיראה יכ המוד ,הבויא תאו יוניליא
.רודל רודמ
ל ש םורדה תא איצוהל ,בוש—רוביצה־תומדא לש תונידמה וראפתה רבכ 1900־ב
ה יה רשפא ןיידע .םהילעב ידיב ולעפוה םהמ 70%־ש ,םיקשמ 2,404,968־ב—ןתוכה
ה תקולח הלידגה רבד לש ופוסבש אוהו ,1880־ב רתוי דוע היה ןוכנש ,רבד רמול
ן וסרפ׳ג לש ותפיאשכ ,םיריעזה תועקרקה־ילעב לש דמעמה תא רוביצה תלחנ לש

.ונמזב
ם תועמשמו םכרע לע דומעל ןובשח־ילעב הברה ולחה ט״יה האמה םות ינפל
ם ישל ךרוצה לעו תילרדפה הלשממה ידיב וקזחוהש עבטה תורצוא לש הדיתעה
ת רבוגה תוניצרב רבדה ףקתשנ 1900 רחאל .םתקולחו םלוהינ יכרדל רתוי בל
ו יה 1933 דע יכ ףא ,ןכ לע רתי .םישדח תועקרק ־יקוח לש םחוסינב העקשוהש
י וסיחה־תטישמ קלח תועקרקה־תכשלמ םיסכנה־ילבקמו םימשרה ,םייללכה■ םידדומה
ה דיקשה ירה ,[הפנב וא הנידמב תחצנמה הגלפמה ידי־לע תורשמ תקולח :רמולכ]
ו לעה הלא םידבועל ומלושש תורוכשמה תבטהו תיתלשממה תודיקפה תנקת לע
. םהיתולועפ לע תרוקבה תוטעמתה איה ךכ לע דיעתו ,דיקפ לש רתוי טעמ בוט סופיט
ם יגרדב אל ,תרמצב םישנאה לע תצבור תוירחאה התיה תוירורעש וצרפ םנמא רשאכ
.תורשמ־יאשונ לש רתוי םיכומנה
— טעמתמה הפקיהו הדוחיי ,רוביצה תלחג לש יוושה תכרעהב היילעה ןמ האצות דוע
ך כב האטבתה—הבש הדמחה־תוניפו םיכזה היגלפ ,הבש רבה־תויח ,היתורעי לע
. תירוביצ לע הפידע תיטרפ תולעב דימת תע לכב םנמא םא תושקהל ולחה תוירבהש
ש שחה תא החימצה םימגאה־תונידמב םיקיתעה תורעיה לש הריהמה םתולדלדיה
— םהה םימיה לש התירכה רועיש ךשמיי םא—הזמ תוחפ וא דחא רוד ימי ךותבש
*תמושת .תורחא תוצראמ אוביל קקדזהל חרכה היהיש ךכ ידכ דע הקפסאה קמטצת
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 ופיטה עבטה רומישל .ץראל־ץוחב גוהנ היהש יפכ יעדמ תורעי־לוהינל הכשמנ בלה

 תנמ־לע ן1טס1לייו טיימסוי ןוגכ תורצוא הלא־יא לוענל ושקיבש—ףונ ־ירחוש ןה
 ־תויכש ריאשהלו םהלש םימה־חוכ וא םהיבצחמ ,םהיצע לוצינ תא לכו־לכמ עונמל

ל ש יעדמה םלוצינו םלוהינל םיפיטמה ןהו—ואובי תורודל רוביצה תולעבב ולא עבט
. עבק־תורומש לש גשומה תא לבקל ושקתה םיבר .םימה־חוכו םיבצחמה ,תורעיה
י  תיתלשממ תוברעתה ילב לצנל תוריחה לע הקירמא לש התלודג הנעשנ אל יכו

־ רעיה־רומיש־קוח לש ותלבק ינפל דוע םיימואל םינג רפסמ ומקוה ןכ־יפ־לע־ףא

ת ינכת חותיפב םינושארה םידעצה תא רשפיאש אוה הז קוח .1891 תנש לש ימואלה
.האמה תאצ ינפל רומיש לש
ת ונשב םינפה־רש ,ץרוש לראקו תיללכה־תועקרקה־תכשל לש םיביצנ השולש ,תמא

 בטימ תשיכר תא הרשפיאש םיעקרקמ־יקוח לש םתפיקעל ויה םירע ,1881—1877
ו סינ םהו ,תולודג תויטסילופונומ תיזוחאב ןזוכירו הערמהו םיבצחמה ,רעיה תומדא
, סרגנוקה ירה לזמה־עורל .םירומח ףוכיא ילהנ ידי־לע תולקלקה תא םולבל
ת יעקרק תוינידמב ודדיצש ברעמ־ישנא תואלמ ויה רוביצה־תומדאל ויתודעווש
ו ללה םיצמאמה לכ תא ולכיס ,תיטרפ תולעבל רבעמה תא זרזל ידכ תינריתמ
ת א םותסל ובריסו רוביצה־תומדאב תינוטיס םיצע תתירכל רתיה ונתנש ידי־לע
ל עופב־םיבשיתמ לש םתלעותל ,םהיחסנמ ירבדל ,ודעונש םיקוחב תובורמה תוצרפה
 רוביצה־תומדא לע הנגהל הכרעמב םידיחי ודמע םיביצנה תשולשו ץרוש .דבלב

 רכז לכ טעמכ ודיחכה ילניקמו ןוסיראה םיאישנה ימיב רשא תוברתה־ירסח דגנ

.ךרובמה םלעפל
י תמארד רשוכ ,הקזח תימואל תוגיהנמ עבטה־רומיש תעונתל איבה טלווזור רודואית
ן לוצינל םיכרדהו תואישנה תויוכמס לש הנבה ןכו ,רוביצה תוניינעתה תא ררועל
ד רופיג ביהלהו דמיל ,ץירמה ותואש ,טלווזור .דדיצ ןהב תורטמה םודיק םשל
־ דרשמ תושרל םריבעה ,םיימואלה תורעיה יחטש תא השולש־יפ לידגה ,טו׳צניפ
ם יבחרנ םיחטשל הסינכה תא רסא ,עצב־יבאת םיזזוב ינפמ םהילע ןנוגש תואלקחה
ם ירקוב בייח ,תוילרדפ םיידיב םימ־חוכ לש םירתא רמיש ,םיבצחמ תומדא לש
ה ערמה־תומדא לש ןרופישלו ןתנגהל םיפסכ קפסלו הערמ דעב שומיש־ימד םלשל
ה תירכל םילשב רעי־יצע לש םתריכמל גואדל סרגנוקה תא לדישו ,תוירוביצה
.תורעיה לוהינל תוסנכהב שמתשהלו
 תעינמב תיאקירמאה הירוטסיהב המגודו חא ול ןיאש דמצ ויה טו׳צניפו טלווזור

י עדמ לוהינב עבטה רומיש .דיתעה תורודל םרומישו םיימואלה תורעיה לש םתזיב
ה רטמה ,םיבר יניעבו—תיאקירמאה תיעקרקה תוינידמה לש תישימחה הרטמה השענ
.הלקשמב תערכמה
 דחייש ,1902 לש תושדחה־תומדאה־קוח תלבקב דחי ורבח סרגנוקהו תואישנה תגהנה

 האקשה־תולעתו קנע־ירכס תיינבל רוביצה־תומדא לש ןתריכממ תוסנכהה תא
 המכו המכ ואצוה 1902 זאמ .תואלקחל תוחיחצ תומדא םירקא ינוילימ תלואגל

 תאקשהו ,םימ לש תומוצע תויומכ םוגיא ,םילודג חוכ־ירכס תמקה לע םירלוד ינויליב
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ת ורומח תואיגש הברה ושענ יכ ףא .וללה םימב הירופ המדא םירקא ינוילימ המכ
ל כ לע ברעמה חותיפב יביטקורטסנוקה דצה הלע ,החבשהה תוינידמ לש התמשגהב
.םינושארה םימזויה ןיבמ רתויב ןוזחה־יכורב לש םהיתווקת איצוהל ,תווקתה
1 זאמ 90 ד י הקחרוה ,םיפסונ הממש־ירוזאו םי־יפוח ,םיימואל םינג הברה ומקוה 9
ם ימודאה םיצעה ןמ קלחו ,(ןוינק־ןלג רכס תא איצוהל) לודגה־ןוינקהו וכאמ לצנמה
ם יאקירמאה .שדח ימואל ןגב התע הרעתמ תינופצה הינרופילאק לש רתויב םילצאנה
ל ש םרומישבו םלוצינב תוריהז רתיל ,שפונל עקרקב םילדגומה םיכרצל רתוי םירע
.תירוביצ תולעבב ןיידע םיאצמנה עבטה ־תורצוא
ת וינידמה תעיבקב רתויב תיסיסב התשענש תישש הרטמ הצצ םירשעה האמב
ן יב—רתויב בוטה הלוצינ דצמ עקרק לש ילכלכה ךרעה לע בושחל תחת .תיעקרקה
, רב־תמדא רומיש ,שפונ ,םימ תורוקמ תנגה ,רועייל המדאכ ןיבו הערמ תמדאכ
א יבה תוילכתה־בר ינרדומה דעיה—תוינוריע תונוכשל םירתא וא הישעת ,תורכמ
ד יתעה ושומיש תא עובקל רשפא הז בחר סיסב לעו ,הלאה םימרוגה לכ תא ןובשחב
.םיוסמ חטש לכ לש
ו ראשנ ןהבש תונידמב לבא ,ץראה יקלח לכב רשוי־יצילמ ול ויה ףונה־רומיש
ר תוי תרשופ ןורחאה ןמזל דע הכימתה התיה תוירוביצ תומדא לש םיבחרנ םיחטש
ת ורעי עונמל שי יברעמה ףוחה ןמ םינרעי ורמא ,םעט המ .םירחא תומוקמב רשאמ
ם עט המ 1 םירחא םימוחתב הלח וז העינמ ןיאש ןמזב־וב התירבמו הריכממ רוביצ
גנישווב ןכושה דסומ ולהני םעט המו תילרדפ תולעבב הערמה־תומדא תא ריאשהל
86 תילרדפ תולעבב ריאשהל םעט המ .ןוט 6 ,הדאווינ לש תומדאה ללכמ % 6 ל ש %
6 ,הטוי 4 ן מ ןהיצע תא ליצהל ,םיימוקמה םיסמה תומישרמ ןאיצוהל ,והאדייא לש %

ל ש הזיחא ןהל ןיאש רקובה וא דקונה ןמ ןהלש הערמה־תומדא תא עונמל ,תרוכה
ם ירוטפ ויהיו ילמשחה חוכה ירתא תא םיירוביצ םיפוג וחתפי םעט המ ,ימוקמ שוכר
ן הל הקנעוהש עקרקה תא הכלהכ־אלש תונידמה ולהינ רבעשל י םיימוקמ םיסממ
ל הנל תוביטימ ןהמ תובר ויה תיחכונה האמב לבא ,ינזבזב חרואב התוא וקליחו
ו לחה הלאה ברעמה־ישנא .תילרדפה הלשממה ןמ תוחפ־אל ןהלש םיעקרקמה תא
ל כמ תואצומה וא תורומשה ,ןהיתולובגבש תובחרנה תוילרדפה תומדאהש בושחל
ת ודבעושמ ןתוא תוריאשמו ןתומדקתה תא תוטיאמ ,ןתוחתפתה תא תובכעמ ,םושיר
ק לח יכ וחכש דאמ תובורק םיתעל .ןהיכרצ תא ןיבהל לגוסמ וניאש קוחר לשמימל
ת ומדאב ילמשח־ורדיה חותיפו הערמ ,םיצע־תתירכ ,היירבמ תוסנכהה ןמ ןוגה
, ןהימוחתב םירופיש ראשו השיג־ישיבכ תיינבל וא החבשהו חותיפל םרזומ רוביצה
.תוישעתלו םירעל םימ תקפסהל וא
ת בייחתמה הלאשה ירה ,יאקירמאה יעקרקה רטשמה תא ךירעהל םיאב ונאשכ ,ףוסבלו
, היתוסנכהב וא רוביצה תלחנב םלוהה םקלח תא ברעמהו חרזמה ולביק םא אל איה
ת ומדאה לכ תא ןהל וקינעה אלש ךכב ןהידעצ ורצוהו ברעמה־תונידמ וחפוק םא וא
ת ומדא לע עבק ססבתהל עקרק־יבער םיבשיתמ ולכי םא ןה תולאשה .ןהיתולובגבש
ולצונ םא ,הלעפהל חונ םלדגש םיקשמ לע תוחוטב תולעב־תויוכזב תומיאתמ



ס ט י י ג .ו ל ו פ 96

 וחטבוהו וזחנ םאו ,רתי־זובזיב ילב תוליעיב הערמה־ירפאו תורעיה ,םיבצחמה
 וררוע ןינע לש תונוש תוגרד .הלדגו תחמוצ המוא לש חווטה־יכורא םיסרטניאה
 הלשממה הנתנ םיוסמ ןמז־קרפב .םינושה התורגבתה יבלשב הרבחב רוביצה־תומדא
 הבוט עקרקל חטש־תויוכז לע רקיעב ותעד ןתנ רוביצהו תוסנכהה לע קר התעד
 םייעבטה היתורצוא תא ,רמ#ל ןכ־ירחאו ,חתפל הליחת היה בושח םימיל .םיקשמל
 קחשמ־בחרמכו היחמ־בחרמכ ץראה םויכ .םימו טפנ ,םיבצחמ ,םיצעב ץראה לש
 לש יחרזמה הב רשא ,רתוי תדיינה תיאקירמאה היסולכואה .םישדח םיכרע תשבול
 תובושחש תוירוזאו תויזוחמ תושיג תוחמל הטונ ,רחמה לש יברעמה אוה םויה
.רבעשל ויה



בורקה חרזמהו הקירמא :רליפ .א קמ»׳ג
הרשע־עשתה האמב

 תאו ןוירוטסיהה תודמע תא תפקשמ הירוטסיה תביתכש ,ןבומכ ,אוה תומסרופמה ןמ
 תונשרפל הווהה יאנת ןיב וז םילמוג־תעפשה התיה םירשעה האמב .ונמז לש תויעבה
 תביתכ לע התעפשה התיה הקומע ,לכה לע .תירבה־תוצראב דחוימב תרכינ רבעה
.םייאקירמאה ץוחה־יסחי לש הירוטסיהה
 הרוצ תשבול ןוירוטסיהה לש ותונמוא דועב ,תאזה האמל ןושארה רושעה אובב
 .ילאירוטירטה הפקיה אולמל תירבה־תוצרא העיגה רבכ ,תדסמתמ רבעב תוניינעתההו

 הברעמ תונושארה תונידמה הרשע־שלש לש ןמוחת תא הביחרה םיחופיס לש הרוש
 יאוואה־ייאו תיאקירמאה האומאס תיינקו הקסאלא תשיכר םע ;טקשה סוניקואל דע
 חרזמה ךותל לגדה תא המדיק דרפס םע המחלמה ;טקשה סוניקואה זכרמב רעס םק
 ,םידע האמכ הילע הדיעמ המצעלשכ הפמהש ,הברעמ הכלהמש וז הירוטסיה .קוחרה
 לש הביתנ להנתי הברעמ" יכ ילקרע ףושיבה לש ותפקשה תא הרשיאו הרזח
 תא םימוקה ,רנרט ןוסק׳ג קירדרפ לש ויבתכ ךותמ הקזחתנ הנקסמה ;"תורסיק
 םידדצה ינשב העייתסנ איה ;תדמתמ העונתב אצמנה רעסה לש ותעפשהב שגדה
 תיתנגהה ורנומ־תרות—תירבה־תוצרא לש ץוחה־תוינידמב איהה תעב רתויב וטלבש
 ןיא .ןיסב "החותפה תלדה" תוינידמ לע תינמודקה תובייחתההו יטנאלטאה סוניקואב
 רבעל חתפמכ "שמשה תעיקש תולילג" לא העונתה הרייטצנ ףוסבלש אופא המית
.ןוציחה םלועל סחיב םג אלא המינפ הקירמא־ןופצ תשביב קר אל ,יאקירמאה
 אלא טעמכ תירבה־תוצרא התיה אל התואמצעל תונושארה םינשב ,ןבומכ ,השעמל
 חרזמ־תאפל ,םלועה לא הצוחה םיאקירמאה וטיבה רשאכ .ףוח־תובשומ לש תזורחמ
 לש ופוסבש ,תוטשפתהל ףואשל ולכי הכפהמה רודמ תונויזח־יזוח המכש ףא .וטיבה
 םינשב דקומה ויהש םה ויפוחו םיה ירה ,תשביה לש הבחר הצק לא עיגת רבד
 ומצמטצנ הבורמ הדימבו ,תיטנלטאה היצזיליביצה ןמ קלח התיה ץראה .תונושארה
.יטנלטאה םלועה ימוחתב התעפשהו היתופיאש ,היתויעב ,הלש םיסרטניאה
 תבוכרת התיה—ול הצוחמש המ לא ,ןמז רחאלו-הזה םלועה לא תיאקירמאה השיגה
 לשמימ לש הלועפ־יסופד ןוניכבו המחלמב החלצהה .חרוכו היפוסוליפ ,ןויסנ לש
 הרבע רבכ הירוטסיהה לש דקומה־תדוקנש השיגרו תחטוב הנומאל ועייס יאקילבופיר
 תובישחה תא שיגדה ולאה םינשה ןויסנ ;הלחה ןכא השדח הפוקת יכו הקירמאל
 תאו ,תונטק תומוא לש ןהיתויוכזלו םימעה לש תימצעה־הרדגהל תעדונה תיזכרמה
 ־ךלה ךותמ וקזחתנ ןויסנה יחקל .הפוריא לש תולודגה תומצעמב םלגתמה םויאה

 לש תויתדה ת1נשמהו הלכשהה תבשחמ לש תבוכרת היהש ,יאקירמאה הבשחמה
 תותימאכ ישונאה עזגבו דיחיב שגדה תא המע היפוסוליפה :״הלודגה תוררועתהה״
תא ואכידו וגליפ ךא הרואכלש ,תוימואלה תולשממה תא ןתלודגמ הדירוהו תויחצנה
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ת לטומה הבוחה לש ,"תוינפ־רסח תובידנ" לש התובישח תא התרוה תדה ;םדאה
ל ש ויתולעמ תא םיעטמ חרוכה היה תלשחנו הינע ץראב .בוט תושעל דיחיה לע
ת ומואה לש ןדוחיאל יעצמאכ רחסמהו תשורחה תלועפ תא לקמה ,ישומישה עדמה
ם ינפ־םושב רחסמה לש ותובישח יכ שיגדהל שי .היצזיליביצהו המדיקה חופיטלו
א וביה וטשפתי םא קר דמעמ קיזחהל לכוי לודגה ןויסנה :דבלב תיטרואית התיה אל
ה לשממ לש הנומימלו חותיפהו אוביה יוסיכל ףסכה תא קפסל ולכויו הלבותה ףנעו

.סכמ ימולשתמ הל ואב היתוסנכה לכ טעמכש
- ןושאר הלועפ־םוחת הליחתכלמ אופא היה חרכהב ותנגהלו רחסמה תבחרהל ץמאמה
ם בצמ תאו םלועה בצמ תא ביטיהל םישנא ושקיב רשאכ .תירבה־תוצראל הלעמב
ה דקש ,םיבוט םישעמו םירושיכ אוצי ,רחסמה םודיק ,ץראה חותיפ ידי־לע םהלש
ל ש תויוכזו ,יטנלטאה םלועה תומוא םע ונודנ רחסמ־יזוח .םהב ךומתל הלשממה
ת ורוחסל חתפנ יפיסיסימ־רהנ ,םייפוריאה םימחולה־םידדצה דגנכ ונגוה תוילארטיינ

ם ירבדה ויהש לככ .תורוחס יפוליחל וחתפנ םישדח םירוזאו ,ןשיה ברעמה לש אוציה
ך לוהו־גילפמ םיזוח לע ןתמו־אשמה היה ,םייפוריא־אלה םלועה יקלחב םירומא
ן ה .קוחרה חרזמל ףוסבלו ,ידוהה סוניקואל ןכ־ירחא ,ןוכיתה םיל הליחת :החרזמ
ת ויאקירמאה תודמעהו תוישעה לולכמ חותיפב ןה ןתמו־אשמה לוהינ לש תוטישב
ה מ לכל רפסה־תיב הברה םינבומב ןוכיתה םיה היה ,רחסמה תובחרתהל וולתנש

.ןכ־ירחא אבש
— םישדח רחס יפנעב ךרוצה עיבצה הקילבופירה לש המויקל תונושארה םינשב
ר אש ךותב ,ןוכיתה םיה לע—תיטירבה תורסיקה תרגסממ התקחרה תמחמ ףירחהש
ת ואמצעה רחאלש םינשבו ,ליעומ רחס הז לבח סנריפ תילאינולוקה הפוקתב .תומוקמ
ה דבא .תויעב םג המע האיבה תואמצעה לבא .רימזיאל םירשימב רחסמה ףעתסה
ת וצראו ,הקירפא־ןופצ לש םיה־ידדוש דגנ םייטירבה םיזוחה ונמזב וקפיסש הנגהה

ם ע הזוח גשוה 1787־ב יכ ףא .ןמצע לע וז הגאד לוטיל תונכומ ויה אל תורחא
. ת1צרל תוחפ םיחונ ואצמנ ילופירטו סינות ,רי׳גלא לש ןהיטילש ירה ,וקוראמ
ה לחה תודבעל ןהיתווצ תריכמו תויאקירמא רחוס־תוניפס לש ןתסיפת תובקעב
ר רוע הז להונ לבא .םישונעו רפוכ־ימד ומלושו םינתמו־תואשמ לש העגי הרוש
ר י׳גלא םע םיסחיב םישדח םיישק ועלגתנש רחאלו ,םיטוירטפ לש םבלב תורירמ

ת א גיאדהל ובריה םיתפרצה םע םיב םיישקה .יצ תמקהל קוח לבקתנ 1794־ב
, שדחה אישנה .הלא םיישק וגפ ןוטלשל ןוסרפ׳ג עיגהש דע ךא ,םמדא לש לשמימה
ן וכנ־לא עדי ויכמותמ המכ לש ירחסמ־יטנאהו ירארגאה םודקה־טפשמה תורמלש
ת ודוקפ ואצוה ונוטלשל ןושארה שדוחב .לועפל רהימ ,ימיה רחסה תובישח תא
ת ויעבב ךבתסה שדחה לשמימהו םימיה וכרא אל .ןוכיתה םיה לא תטייש רוגישל
.סוניקואל רבעמ המחלמ לש תושקה
. ןוציחה םלועה יפלכ תיאקירמאה הדמעה תא ףקיש ילופירט םע המחלמה לש הלוהינ
ו ולתנ דבוע־סמ םולשתל ץק תמישו םייובשה רודחיש לש תוימואלה תורטמל
םהלש םתבוטש םיירברבה תונוטלשה תא לדשל םהיצמאמב .רתוי תובחר תורטמ
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, ימיטיגל רחסב םי־דוש לש יביטימירפה ילכלכה ךילהתה תא רימהל תבייחמ םמצע
ה ינכוסכ םיאקירמאה ולעפ ,ילופאנו הידבש ןוגכ תונטק תומצעמ םע הלועפ םפתשבו

ה זה ץמאמב עקשוהש ץרמה לכ ףרחו .םמצע דסחב תימואלניבה רחסה־תייליהק לש
— תיבמ תינאידניאה תוינידמל המודב—להנתה ירה ,יפוריא־אלה םלועה תא ליכשהל
ה פוריאב המחלמה תושדחתה .תולודגה תומצעמה םע םיסחיה לש הזמ דרפנ רושימ לע
ג וויז לע בושחל ןוסרפ׳ג תא ררועל ידכ םהב היה סנילרוא־וינב תפרצ לש םויאהו
י פוח לומ ץמאמה תא המואמב תיחפה אל רבדה ;םייטירבה המואהו יצה םע
.ילופירט
ר רבתה ןויסנ־תרסחו הריעצ הכ הלשממ יבגל .אובל החלצהה הרהימ אל ,תאז־לכב
ך א .תיגוממו תילהנימ הניחבמ תרכינ הסמעמ אוה הזכש קחרמב המחלמ לוהינש
ל ברפ רודומוקה ליטהש ץרמנה רגסהה :תויעבה לכ לע ורבגתה םימיה תוברב
(Preble) םהלש תא ושע ,הנרדל הירדנסקלאמ ןוטיא לש ידגאה עסמהו ,ילופירט לע ,
ן יב ןכ־ירחא וררועתהש םיישקה יכ ףא .םיאתמ םולש־הזוח תרכנ 1805־בו
ד וע תסיפתל ואיבהו ןויסנב םירי׳גלאה תא ודימעה הלודגה־הינטירבל םיאקירמאה
ו נכ לע םולשה בשוה 1815־ב רשאכ הז בצמל ןורתפ אצמנ הרהמ־דע ,םייובש המכ
.חוכ־תרידא תיאקירמא תטייש לש הרוגיש רשפאתנו
ם יאקירמאה לש םהיתורצ ויה ,וללה םינשב הפוריא לש הירוסיי־ילבחל האוושהב
י צה תלעפה .תועמשמ־תובר תואצות ןהל ויה ,תאז־לכב .ידמל תולק םירברבה םע
ר וטאקיד לש הרובגה־תולילע .ותמקהל ואיבהש םיעינמה תא הקידצה רחסמה תרזעל
(Decatur) ל ש התחלצה ;תיבמ תיאקירמאה תויטוירטפה תא וביל ןוטיאו סרמוסו

ת ובר םינש ותא ומילשה הפוריא תומצעמש דרטימ לש ולוסיחב תירבה־תוצרא
ה תכז ןוכיתה םיב תולועפה ןמ האצותכ .ץראל־ץוחב םיאקירמאה לש םנרק תא המירה
ה ילע ודמע םירברבה יטילשש—תיאקירמאה תימיה היינבה לש ההובגה המרה
־ עגמב ליעומ ןויסנ םייאקירמא יצ־יניצק םהל ונק ךכ ךותבו ,תיללכ הכרעהל—רבכמ
.םייפוריא־יתלב םיטילש םע אשמו

, הרקוי לש םילוקיש ,תויטוירטפה .ךורא חווטל תוינידמה לע םג תועפשה ךכל ויה
ה טלחהה תא ולישבה םירברבה םע םיפסונ םיכוביס לש תורשפאהו רחסמל הגאדה
ם ע המחלמה תונש ןוגכ םירצק ןמז־יקרפ איצוהל .ןוכיתה םיב ימי חוכ קיזחהל
ת קזחומ תיאקירמא תטייש התיה ,דרפס םע המחלמהו םיחרזאה־תמחלמ ,וקיסקמ
, םיה־ידדוש ורגומש ןויכ .הנושארה םלועה־תמחלמ הצרפש ןמזל דע וללה םימב
ם ע רחסה תרבגהל תויורשפאה לע בושחלו החרזמ םייניע תאשל היה רשפא
ת כשמנה תוחכונהו םירברבה־ףוחב ןויסנה וליאו ,יגאמותעה ןטלושה לש ויתולילג

ה ז יטוזקא רוזיא לש ותחיתפל תימי היטמולפיד לש התלעפה לע וזמר תטיישה לש
.םיחוור־סינכמו ינרדומ רחסמל
 תבחרה לש הרותה תצפהב קרו־ךא אטבתה אל יאקירמאה ןויסנבש יטקאדידה דצה
ס דראוודא ןתנוי לש םייגולואיתה םיחוסינהו "הלודגה תוררועתהה" תובקעב .רחסמה
תאו רחסמה תא שקבל םדאה לש תטלחומה ותוכזל הפרטצנ ,סניקפוה לאומסו
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ם ע .םירחא לש םרשאל—"תוינפ־תרסח תובידנ" ךותמ—םורתל הןצמ םג רשואה

ם ייפרגואיגה םיקפאה תבחרה .ץוח־יפלב הזה יתאה יוויצה הנפוה ט״יה האמה אוב
ת ויטירב תוירנויסימ תודוגא לש ןתמקהו םישדח םיחטש לש םיוליג ךשמהמ האצותב
ם יבורק חישמה־תומי ןכא יכ ודיעהש תואובנ ישוריפ .ךרדה תא ורוה ץוח־תוצראל

, דתיה ולאה תודמעה ןמ הבושח האצות .םלועה לש ורוציגל ץמאמל תופיחד וויש אבל

ה ז היהו ,1810 תנשב ץוח־תוצראל־םינויסימ־יביצנל־תיאקירמאה־הצעומה דוסיי
ה תשענ הפוקתה לש רשקהב .ץוח־תוצראל רתויב בושחהו ןושארה ירנויסימה ןוגראה
ה תובישח לשב ,ירנויסימה לעפמל הרטמ םדקומ בלשבו חרכהב לארשי־ץרא

.םידוהיה לש תיגולוטכסאה םתובישחו שדוקה־ץרא לש תירוטסיהה

, סנוסראפ יולו קסי׳פ ינילפ ,דנלגניא־וינמ םיריעצ םירנויסימ ינש וחלשנ 1818־ב
ו עיגה 1820־בו ךכ־רחאלש הנשה יהלשב וגילפה םה ;בורקה חרזמב הדובעל
ו יה ,םצראל םבישהלו םידוהיה תא רצנל .דתיה תיפוסה הרטמה יכ ףא .רימזיאל

 :דאמ תויאקירמא—רמול רשפאו ,דאמ תויללכ הלאה םיצולחל ונתינש תוארוהה

?  תושעל רשפא הבוט המ—ולא הנייהת םלועמ םכיתובשחממ הנזוזת אלש תולודג תולאש יתש
ה מ ? הרז־הדובע־ידבוע ןעמל המ ז םידוהיה ןעמל תושעל רשפא המ ? םיעצמא הזיאבו
 תוצרא ראשב ,הינמראב ,סרפב ,הירוסב ,םירצמב םיבשויה ןעמל המ ? םיידמחומה ןעמל
ז םביתוריקחב ופיקת ילוא ןתואש
, בוטה תיישע ;תונושל ידומילו תוריקח ,םירויס וכירצה ולא תולאש לע תובושתה

ה לאה םינושארה ורייס 1822־ב .תרובגת הבייח ,תועמשמ־לעב הדימ־הנק הזיאב
ד חא רנויסימ דועו ,םילשוריב ורקיבו בורקה חרזמה לש םילודג םיקלחבו םירצמב

ם ייתנשב .םיהולאה רבד תא רואל וב איצוהל סופד־שבכמ ומעו הטלמל עיגה

־ סטורפה ןויסימה תא ומיקהו תורייבל םירנויסימ לש תוגוז ינש ועיגה ךכ־רחאלש

י תשבו ,1823־ב .םיברע םידליל רפס־תיב םהישנ וחתפ םשו ,הירוסב ןושארה יטגאט
ה אב םעפ־ידמ ךא ,םילשוריב הנחת דסיל םיצמאמ ושענ ,ןכמ־רחאלש םינש

ו פיסוה תורייבבש דועבו .הגיסנ התפכו הרבחב החתיר וא תונוטלשה דצמ תודגנתה
ת אזה הדובעה הדמעוה הרהמ־דע ירה ,תונושל ידומילו הארוה ,הפטהב קוסעל

ל ש התיחנ תמחמ .תינוויה תואמצעה־תמחלמל התוולתנש היכראנאה בקע הנכסב

ל ש םתאיציו רבדה תפיגמ תוצרפתה ,רבדמה ןמ םיוודב לשו םיה ןמ םינווי
. הרואכל לבסנ־יתלב בצמה השענ וניראוואנ־ברק רחאל םייפוריאה םילוסנוקה

.הטלמל ושרפו תורייב תא םירנויסימה ושטנ ,ץמאמ לש םינש שמח רחאל ,1828־ב
ר שפא םא קפס יכ ףא םלוא .טנאבלל הנושארה תירנויסימה השילפה המייתסנ ךכ
- הלועפ־יווק ונמוסו םיבושח םימידקת ועבקנ תאז־לכב ,החלצהב ראפתהל היה

־ תירבה םוגרת לחהו ,םדקתה תונושלה דומיל .בוט תושעל ןתוי םהבש םיעצמאה

ד יתעש ךוניח לש ערז ערזנ ,םינולע תצפהו הפטה דבלמ .םוקמה תונושלל השדחה
ר יבגמ ,תאזה תוחתפתהל לגתסהש ,הטלמב םופדה וליאו ,םילוליה־ירפ תושעל היה

ף וסבלו .דומיל יכרצ ראשו קודקיד־ירפס ,תויא לש םיסיטרכב ותקופת תא היה

:ימשר־יתלב יאקירמא־ולגנא הלועפ־ףותישב תפסונ תומדקתהל תלוביקה האיבה
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 תעב תיאקירמאה תטיישל ותעשב יטירבה יצה עייס הטלמבו רטלרביגבש ומכ
 םייטירב םיירלוסנוק םינכוס וכמת הירוסבו םירצמב התע ךכ ילופירט םע המחלמה

.םיאקירמאה םירנויסימב
 ךלוהו־רבוג ןינע תולגל תיבמ הלשממה הלחה ,טנבלה תא םירקוח םירנויסימה דועב

ר קיב 1800־ב דוע .היכרות םע ירחסמ הזוח לע ןתמו־אשמבו ןוכיתה םיה רחסב
 ןנוכל ןוצר שי םיכרותה דצמ יכ רסמ ודקפמו אטשוקב יאקירמאה יצה לש טיש־ילכ

 עגונב תופסונ תוינפ ןוכיתה־םיה־תטייש דצמ ואב 1805־ב .םייטמולפיד םיסחי
 םע םיכוביסה לבא .הזוח לש ותויאדכלו רוחשה םיה רחס לש ילאיצנטופה רשועל

.םינש רשעל ןתמו־אשמה תא וחד 1812 לש המחלמהו תפרצו הילגנא
 םייטרפ םירחוס לש םתווקת .הייחתל ןינעה בש תולודגה תומחלמה םות םע םלואו
 רביחש תחא ןללכבו ,רואל ואציש תוריצי תוכזב הקזחתנ רוחשה םיה לא השיגל
 הלא םיצחל .סינותב לוסנוק רבעשלו ידוהי יאקיטילופו יאזחמ ,חונ לאונמע יכדרמ
 להנל אוה ליעומ־המ דמיל הירברב ףוחב ןויסנה וליאו ,הבוגתל לשמימה תא וררוע

 לע דקפל 1820־ב רגושש ,׳גירבנייב םאיליו ר1ד1מ1קה .יצה תכימתב ןתמו־אשמ
 ותרבחב ;אטשוקב רוקיב ךורעל תוסנל תוארוה ומע אשנ ,ןוכיתה־םיה־תטייש
 תויורשפאה יבגל "ןוילעה רעש״ב קפודה תא ששמל וילע לטוהש יאשח ןכוס עסנ
 םגדה תא הקפיס םוקמ־לכמ ,הברה הליעוה אל הפוג וז תלוביקש ףאו .הזוח תיישעל
 ־יתלב תורבח ראש םע ןה םיכרותה םע ןה ,םימיה תוברב ולהונש תוחישל

.תויברעמ
 ןה הזוח תנכהב לופיטה בכוע ,םינפ־יריבסמ ןטלושה לש ויגיצנ ויה הרואכלש ףא
 ויה אטשוקב .תינוויה תואמצעה־תמחלמ לש םידהה תמחמ תיבמ ןה אטשוקב
 לש ןויזחה איבה תירבה־תוצראב .דרמה תויעבב םבורו־םשאר םיעוקש םיכרותה
 ,ןוטגנישוו וא ןילקנארפ לש םהיללצ לא םלוק םיאשונה ןוטלפאו סלקירפ יאצאצ
 תוצרפתה ידיל ,תיאקירמאה המגודה יפ־לע שדחמ םתרבח תא םיקהל הרואכל םיסנמו

 םתרישו תיאקירמאה תורפסה לע התלועפ תא הלעפ וז העונת .םינליהל הביח לש
 רתוי ישחומ חרואב ;חונ לש ינוויה יובשה ןוגכ תוזחמבו קלאהו טנייארב לש
 תמחלמ .ןוויל םיבדנתמ המכ לש םתאיצילו עויס יחולשמו םיפסכ ףוסיאל האיבה
 ,רחסמה יבהואל שפוחה יבהוא ןיב ימינפה סומלופב הפקתשנש ,יכרותה דגנ ינוויה
 תימצע־הרדגהבו שפוחב הקירמא לש התכימת ןיב ילאיצנטופה דוגינה לע העיבצה
 תחדקה" יכ ררבתה .תוברת־אשונו יאדכ רחסמ לש תיאקירמאה השגדהה ןיבו

 תא יילקו רטסבו ואלימ וב ,סרגנוקב ץרמנ חוכיווב האישל העיגהש ,"תינוויה
 לש הניינע םודיקב תירבה־תוצראל הל האיש דיקפתה לע ,םיישארה םידיקפתה
.םיכרותה םע ןתמו־אשמה ךרד לע יניצר לושכמ המ־ןמז ךשמ השמיש ,תוריחה
 תיתרוסמה היטמולפידב הדימתה הלשממה .תוברעתהה־יא החצינ רבד לש ומוכיסב
 .יפוא תלעב" התיה ,ןמז ותוא ןב דחא ןוירוטסיה התוא ראיתש יפכ ,רשא ,הלש

 םייגיגח םילוחיא תעבהב ךישממ ןבלה תיבה דועב ,1823־ב ."לכה־ךסב ירחסמ
דעונ םינש שלש רובעכ ;אטשוקל ינש רתס־ןכוס רגוש ,םינוויה לש םתחלצהל
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ה שענ 1828־ב ;יכרותה לודגה־לרימדאה םע השיגפל ןוכיתה־םיה־תטייש לש הדקפמ
 ־ףסכנה הזוחה םתחנ 1830־בו ,הלומג לע הדמתהה האב רבד לש ופוסב .ףסונ ןויסנ
 יצה תדמשהל הנושאר הגרדממ תובישח העדונ וז החלצהב יב ררבתה .רבבמ
 תא הלודג הכ הנכסב דימעהש גשיה ,םיפוריאה ידי־לע וניראוואנב יכרותה
 לומ ודמעב .תיבמ תובהלתהה תא ךכ־לכ ריבגהו טנאבלב םירחוסהו םירנויסימה
 ־תיומד ותורסיק לע הטילשה ךרוצל םיה לע הטילשב יולת אוהשכ ,תניוע הפוריא
 ונקש םוסריפה .ץוחבמ תימי הכימתל ויניע תאשל סונא ןטלושה אצמנ ,ןורהסה
 םירברבה םע תומחלמב םסבתנש םוסריפ ,יצ־תוניפס ןינבב םיאקירמאה םהל
 ־תרידא תבאוש ןבא שמיש ,ןוכיתה־םיה־תטייש לש תכשמנה התוחכנ חוכמ קזחתנו
 ,הליעומ ךכיפלו שעמ־תנובג ,תנכוסמ אל ךכיפלו הקוחר—תירבה־תוצרא .חוכ
 ץחלל הנותנה תיפוריא־יתלב המצעמ דוהאל החונ ךכיפלו תימצעה־הרדגהב הנימאמ
830 1 לש הזוחב .הב תומולג תולודג תויורשפא וליאכ היה המוד—ןשיה םלועה דצמ
 ,רוחשה םיה לא השיג וחתפו רחסמה יאנת תא ועבקש ,םיירחסמה םיפיעסל הוולתנ
 ־תוצראב המחלמ־תוינא תונבל וא תונקל םיכרותל ריתהש "ידוסו דרפנ ףיעס"

.תירבה
 רמגל ברקתה היכרות םע ןתמו־אשמהו המויס לא תינוויה המחלמה הברקשמ
 הדימעהש תויעבה .תפסונ תומדקתהל שדחמ םירנויסימה וכרענ ,הבוט המיתח
 םיב רקבל "תיאקירמאה הצעומה" ריכזמ תא ועינה הטלמל תורייבמ הגיסנה
 ,תילגנווא הדובעל תויורשפאה תא דומאל ידכ ןוויב הז ןודא רייס 1829־ב .ןוכיתה
 עסמל תאצל ווטצנ םירנויסימ ינשו ,תינופצה הקירפא לש הפוחב טטוש רחא תימע
 םוקמ ,הקירפא־ןופצ תא קר איצוהל .סרפ ךותל וליפאו זאקווקו הילוטאנא יבחרב
 תוח״ודה לכ ויה ,םאלסאה תדב הנתיאה היסולכואה לא השיג לכ ןיא יכ היה המוד םש
 הקירמאמ ףסונ םדא־חוכ אבוה .םישעמ ידיל ואיבה הרהמ־דעו םיימיטפוא דחאכ

 םייאקירמא םירנויסימ וזחאנ 1831־ב .שדחמ תורייבב הנחתה החתפנ 1830־בו
 הנשב .רימזיאל הטלשנ םופדה רבעוה 1833־ב .אטשוקב הנחת החתפנו הנותאב
 עיגה סרפל חלשנש ןושארה רנויסימהו םילשוריב שדח ץמאמב לחוה ךכ־רחאלש
.זירבטל
 םינויסימ תמקהל תיאקירמאה העונתה לש הזוע תא הפקיש תאזה תגלפומה הפקתימה
 הקווד התומלשב תיאקירמאה "הליבח״ה התארנ תוריהבה תילכתב ךא .ץראל־ץוחב
 לש םאוב ןמיסב 1831 תנש הדמע םש .״לודגה יכרותה״ לש ותריב ,אטשוקב
 ,תוריצה יניינע לע ןושאר הנוממכ רגושש דבוכמ יצ־ןיצק ,רטרופ דוד רו־תמוקה
 הנחתה תא חותפל וילע לטוהש רנויסימה ,(Goodell) לדוג םאיליו דנרוורהו
 ־תוניפס לש ןנוחמ יאנב ,דרופקא ירנה םג אב םהמע תחא־הנועבו־תעבו ,אטשוקב
 ףיעסה תא לספ טאניסהש םגה .םיכרותל רוכמל הויק התואש הטברוק ומע איבהש יצ
 ןויכ .ימי דויצ תגשהב םיכרותה תא ךירדהל רטרופ וילע לביק ,הזוחב יאשחה
 תינאמותועה תורסיקה לש ישארה יצה־יאנב הנמתנ ,ותניפס תא דרופקא רכמש
םינוויה םירצונל רפס־יתב הריבב םיקהש הזמ דבל .תינתפאש היינב תינכתב חתפו
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־ יניצק ודמול םהב רפס־יתב ינש דסיו תיכרות השקבל לדוג רמ הנענ ,םינמראהו

ם יברועמה םיירוביצהו םייטרפה םיביכרה .יפרגופוט טוטרישו רתס־בתכ ,הביתכ אבצ
י נרדומ דעס־ןויסימל דאמ המוד והשמ וחימצה םיל רבעמ תיאקירמאה תוליעפה לש
.היכרות לש היצזינרדומלו םיכרותה לש תימצעה־הרדגהל עייסל דקשש
ח רזמב תיאקירמאה תוליעפה לש םגדה ךלהו־שבגתה ט״יה האמה םות דעו התעמ
ו יה ,הנושארה הגאדה ,רחסמה יבגל .תויופצ־יתלב תורוצב םימעפל ,ןוכיתה םיה

ו זיא החתופו ,רימזיא םע רחסמה ךשמנ יכ ףא .העודי הדימב תובזכאמ תואצותה
ו לתש תווקתה תא תמיא אל םלועמ רוחשה םיה רחס ירה ,םירחא תומוקמב תוליעפ
ל ש וימסקו קשנ רוצייבו תוינא תיינבב םיאקירמאה לש םתרקוי לבא .הליחתב וב
־ תמייק העפשה םהל התיה ןכא תימצעה־הרדגהה תרושבל הז שרפומו קוחר רוקמ
ל ש םתלהנהב הרבעש האמל 30־ה תונשב ינאמותועה יצה לש ומוקיש .תדמועו
־ תוצראל תוינאמותוע תוימי תוחלשמ יתש רוגישל המדקה שמיש םייאקירמא םיאנב
־ תוצראב התנבנ האמה ףוסבו עגמה ךשמנ ןכמ־רחאלו ,50־הו 40־ה תונשב תירבה
ל ש רדסהה ךבתסה 50־ה תונשב .דימח־לא דבע ליבשב תניירושמ תרייס תירבה
, םיכרותה םע ןתמו־אשמה תא ריכזהל ידכ הב היהש הרוצב ,סרפ םע ירחסמ הזוח
. תירבה־תוצראמ תימי הכימת גישהל םיסרפה דצמ םינשנו־םירזוח םיצמאמ תמחמ
ב יחרהלו ותואמצע תא רצבל הסינ 70־ה תונשב רשא ,םירצמ לש ליעאמסא ביד׳חה
ם יניצק ואבצל סינכהו יאקירמא קשנ לש תולודג תויומכ שכר ,ותכלממ תא
.םיחרזאה־תמחלמב ותעשב ופתתשהש םייאקירמא
ה יתותוא תתל תוינפ־תרסח תובידנ לש תרוסמה הפיסוה ירטינאמוהה םוחתב
 הירוסב םג ךכ תואמצעה־תמחלמ תעב ןוויב ומכ .תירנויסימ הדובעבו דעס תוליעפב
ת ונותנה תויסולכואל דעס שיחהל תויטרפ תומורת ועייס 60־ה תונש ךשמ םיתרכבו
ה ירוס ,הילוטאנאב חתפתהל ירנויסימה ץמאמה ףיסוה םינשה תצורמב .הקוצמב
־ תורמהש ררבתה םג םא .הירגלובבו םירצמב םישדח םיחטש וחתפנ ךכ ךותבו ,סרפו
, סרפמ םינאירוטסנו היכרותמ םינמרא ויה םיריממה לכ טעמכו ,תוטעומ ויה תדה
ה שירד ידיל האיבה ידוסיה ךוניחה תחלצה .בחרתהל הלכזעההו ךוניחה תשר הפיסוה
. ןפלוא־יתבו תושרדמל השירד וררוע םדצמ וללהו ,רתוי ההובג הגרדממ רפס־יתבל
־ ׳גלוקהו אטשוקב ׳גלוק־טרבור ודסונשמ תרתוכה־תלוגב ןינבה םלשוה 60־ה תונשב
־ יטועימל קרו־ךא טעמכ םהירעש וחתפש ,הלא תודסומ .תורייבב יטנאטסטורפה
ת ונמואלה תחימצ תא הבר הדימב ודדוע ,תינאמותועה תורסיקה לש םיניתנה
ת ויונמאב תודסומ םתוא ומזע רשא שגדה וליאו ,תיברעהו תירגלובה ,תינמראה
.הרומתה תסיסת לע ףיסוה היצזינרדומ לש םירישכמכ ויתונושלו ויעדמ ,ברעמה
ע דמה ימוחתב ומצמטצה אל בורקה חרזמל םיאקירמאה ואיבהש םירושיכהו תורוחסה
ן ושארה ףוטפיטה תא למיסש ,הז אוצי .ךוניחהו םזילגנוואה ימוחתב ,ימיהו יאבצה
ת עב דוע .ול ויה םינפ הברה ,היצזינרדומ לש ןופטש השענ םימילש םרז לש
ר חא יובשו רי׳גלא לש "ייד״ל ריכזמ יאקירמא יובש שמיש םירברבה םע תומחלמה
םיאקירמא תוריכמ־יגכוס ולחה יכרותה הזוחה רחאל .ילופירט לש החפל אפור שמיש
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 שקבל אב טלוק לנולוקה ;םישודיח ראשו רוטיק־תוניפס םהמעו אטשוקב עיפוהל
 ןטלושה תא ןיינעל הסינ םרומ לאומס לש גיצנ ;ולש םסרופמה לקה קשנל הזוח
 -תוצרא תלשממ התנענ רשאב ,ינכטה עויסה תחלשמ העיפוה 40־ה תונשב .ףרגלטב
 תונשב .םיבצחמ תורצוא לוצינלו ןתוכ לודיגל םיצעוי הקפיסו היכרות תשקבל תירבה
 םותב .םירצמב ירוביצה ךוניחה לש הנוילעה הצעומב דחא יאקירמא שמיש 70־ה
 ,תבכר לש תונורקו םירטק ןוגכ םיינרדומ םיכרצימ יאקירמאה אוציה ללכ האמה
 קנעה־תוינכת אובל ויה תודיתע םירשעה האמה םע .טפנ ירצומו תויאלקח תונוכמ
.תיאקירמאה־תינאמותועה חותיפה־תרבח לש
 םיביכרה ,םינוש םיפוריצב ,ץראה־רודכ תוניפ לכב ועיפוה ט״יה האמה ךשמהב
 הכימתה ,רחסמה תבחרהל הריתחה—םיל־רבעמ תיאקירמאה תוליעפה לש םינושה
 היצזינרדומב ןינעהו תוינכטה תוטישה אוצי ,תוינפ־תרסח תובידנל יוטיבהו תוריחב
 הלכלכה ימוחתב םילמוג־יפוליח לש תשרה דועב ךא .תידדה תלעות החימצמה
 ונימב־דיחי בורקה חרזמה ראשנ ,רתויו רתוי תימואלניב תויהל תכפוה תוברתהו
 םידוהיה לש םתרוכמו תורצנה שרע ותויהמו ,ןמזב הרוכב ול התיה :םינבומ המכב
 ־ץראב .הקירמא לש םיילגנוואה םיטנאטסטורפה יניעב תדחוימ תובישח ול הרמתשנ
 חותיפב תוניינעתהה םע דחי ,וז תיגולוטכסאו תיגולואית הקיז הלישבה לארשי
.אלפומ ערואמ הזיא ,ילכלכ
 חישמה־תומיל םימדקומ םיאנתכ ןויצל םתבישו םידוהיה לש םתורצנתה תובישח
 הליחתכל .התישארב תירנויסימה תלוביקב יזכרמ םוקמ הספת םיאבו ־םישמשממה
 .ןולשכ ולחנ ןאכ ךא .םילשוריב תבשל םינושארה םירנויסימה לש םתרטמ התיה
 היכרותב םיטשפתמה ךוניחה ילעפמלו ,םינאירוטסנו םינמרא לש םהיתורמהל דוגינב
 לכ תא ומש לארשי־ץראב היכראנאהו םידוהיה לש םפרע־ישק ירה ,הירוסבו

 החתפו תיאקירמאה הצעומה הרזח תינוויה המחלמה רחאל יכ ףא .לאל םיצמאמה
 הדובעה הקספוה בוש 1843־ב ;החלצה לכ הגשוה אל ,םילשוריב הלש ןויסימה תא
 ירנויסימה ןוגראה יכ ףא םלואו .םירחא תומוקמל ורגוש םייחב םירתונה םירנויסימהו

 תא חיכוהל םירחא םיאקירמא ופיסוה ,ויתורטמ תא תונשל ץלאנ ירקיעה יאקירמאה

.דחאכ רוזיאבו םיבשותב םתוניינעתה
ה מואה״כ 1822־ב התוא ראית דנלגניא־וינמ דחא ןהוכש ץראה ,תירבה־תוצראב
 עיפוהל םידקה ,"לארשי לש ויצלח־יאצוי תא הפדר אל םלועמש הדיחיה תירצונה
 ידוהיל ארוק־לוק היפלדאליפ יבשותמ דחא םסריפ 1819־ב .םידוהיל טלקמ לש ןויערה
 חונ לאונמע־יכדרמ חתיפ 20־ה תונשב ;ןוילעה יפיסיסימה קמע לא רגהל הפוריא
 תיב קפסל הנויכש ,תועקרקב תורספסו היפוטוא לש תבורעת ,ןוימד־תכורב תינכת
 הקירמא אלו לארשי־ץרא הרייטצנ ןמזה םע ךא .הראגאינ רהנב דחא יא לע םידוהיל
.רוזיא ותוא לש ותאייחהב םיתואנה םימרוגכ ורייטצנ םידוהיהו תואנה טלקמכ
 תחא הדוגא תושעל םידוהיה ולכוי ךא םא יכ Nile's Register ריעה 1816־ב דוע
 ץקמ .תלצבחכ חרפי רבדמהו רחסמה ןועמ תויהל ןוונמה חרזמה לכוי בוש ירה
לש תימשר תחלשמ הרגוש רשאכ העיתפמ האצות וז הדמע הבינה הנש םישולש
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ח ״ודב .חלמה־םיו ןדריה רהנ תא הקווד—םלועבש תומוקמה לכמ—רוקחל ב״הרא יצ
ל ש הבורקה התליפנ תא /ץניל .פ .ו טננטיילה ,תחלשמה לש הדקפמ הזח ולש
. היצזיליביצה ךילהת זרוזיו םתרוכמל םידוהיה ובשוי הירחאלש ,תינאמותועה המצעה
ם ילג־רבוש תיינבל תוינכת ,1852־ב ,יאקירמא סדנהמ דביע ומצע הז ןוזח חוכמ
ן כ־ירחא בושו 1856־ב .קשמדלו םילשוריל הז למנ רבחתש לזרב־תליסמו ופיב
ן ינעל ףיטהל הקיטסיטאטסו־היפרגואיגל־תיאקירמאה־הרבחה ישנא ומק 1860־ב
ר בדמהש הנעטה ךמס לע .והיעשיו לאינד תואובנלו תורצנהו היצזיליביצה ,רחסמה
, "רחסמה ידי־לע ישונאה ןימה לכ לש ותובריתלו ודוחיאל הילוחה" אוה ירוסה
־ תוליסמ תשר לש התיינב לע דוקשלו הינש רקח־תחלשמ רגשל הלשממה תא וצירמה
־ תמחלמל ןברק ולפנ וז העצהב תומולג ויהש תויורשפאה לכ ךא .הירוסב לזרב

.תיאקירמאה םיחרזאה
־ ץראל םיאקירמא לש הריגה והיעשיו לאינד תואובנ וררוע רבכ תאזה תעל םלואו
ו ללכ םיברועמה םהיעינמ רשא—וז העונתב ופתתשהש םירזומה םישיאה לכמ .לארשי
ת א םידוהיל תונקהל ןוצרה תא ,עושי לש הבורקהו הינשה ותאיבל הייפיצה תא
ש יאה היה—םיעקרקמב תויאדכ תועקשהל הוקתה תאו תינרדומה תואלקחה תוטיש
ן וסרק רדרוו ,היפלדאליפמ רמומה רקייווקה בל ־תמישל רתויב ילוא יוארה
(Cresson). ן ולשכ רשא ,המחלמה רחאלמ םיטיסמאדאה תצובק התיה רתויב הלודג

ת ויטרפ תומזיל ףסונב .ןייווט קראמל ץראל ־ץוחב םימימתב רכזוה ופיב םתובשיתה
ס ודורבו קשמדב תופידר .תמיוסמ תוברועמ המצע תיאקירמאה הלשממה החתיפ ולא
י דיל ואיבה הינמורב םיישק ;ןרויב־ןו לש לשמימה דצמ תוברעתה ידיל ואיבה
ת ירקיעה הרטמב טשראקובב לוסנוק דיקפתל וטו׳גיפ ןילקנארפ־ןימינב לש ויונימ
.ותד־ינב ויחא לש םלרוג־תנמ תא ביטיהל
ל ש הלודגה םתובהלתה .םתמיענב ךרוצה־יד םייאקירמא ויה הלאה םיצמאמה לכ
־ אדאהו חונ לש םהיתוישעב המגדוה תועקרקב תורספסל ט״יה האמב םיאקירמאה
ל ש ותושקעתהב יוליג ידיל האב תואלקחב תינוסרפ׳גה שגדה תמיש .םיטיסמ
ק וסיע תמועל תואלקחב קוסיע לש "תימשגהו תירסומה" תונוילעה לע ןוסרק
ל ש התוחתפתה ןויסנ תא הפקיש הירוסב לזרב־תוליסמב תוניינעתהה .תשורחב
ם ייטרפה ויתומשב קר אל לילעב היה רכינ וטו׳גיפ לש םזינקירמאה .תירבה־תוצרא
ה ינמור ידוהי לש היצזינרדומל יעצמאכ הלכשהה לש תירנויסימה השגדהב םג אלא
י גיהנממו וטו׳גיפ לש דידי ,ףלוו ןומייס הנמתנ רשאכ ,80־ה תונשב .םילשחנה
ת יאקירמאה ותגאד ךותמ ירה ריהאקב יללכ־לוסנוק ,הקירמא ידוהי לש רוביצה
, דומיל־ירפסב" םירנויסימה יצמאמל עירה תימצע־הרדגהו תואמצע ,המדיקל
, םייפוריא םיצחלל םינמואלה םירצמה לש םתודגנתהל הדהא הגה ,"תוקוחתו תוילביב
.החפ־יבארעל הכרדהבו הצעב עייסו
ה יגולונכטה ,יאקירמאה רחסמה תוטשפתה לש הפיחדה־חוכמ םשרתנש המכ לכ
ה לא לש םתובישח לכ םעו ,תוינפה־תרסח תיאקירמאה תובידנהו תיאקירמאה
.תירטס־דח הלוכ העונתה התיה אל ,תוברעמתה לש ץיאמו סיסתמ ךילהת תרגסמב
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 יכרותה םויפואהש םשכ ,םיאקירמאה תנוזתל רימזיא ינאת ומרת םדקומ בלשב דוע
ת ורוצה תעפשה .ןיס םע הקירמא לש הרחסלו תיאקירמאה שפנה־תוולשל םרת
־ תטרדנא ילוא היה רתויב טלובה יוליגהו ,ןיעל התלגתנ תוירצמה תוילכידראה

60   ־ה תונשב .תירבה־תוצראב יכרותה ץחרמה חרזאתנ רבכ 40־ה תונשב .ןוטגנישוו
 המכ ,"לודגה יאקירמאה רבדמה" תא שובכל ץמאמב ,הירוסו םירצממ ואבוה
.תירבה־תוצרא לש הברעמ־םורדב אבצה לש ושומישל םילמג לש םיחולשמ
א ובי היה אשמ־תומהב וא םיכרצימ וא הרוטקטיכרא לש אוביה ןמ רתוי בושח
ת וברתה תרשעהו יאקירמאה ילאוטקלטניאה קפואה תבחרה ךכמ האצותכו ,המכחה
ת ונותעב ומסרפתנש ,םירנויסימה תוח״וד .תחתפתמה תיטילופומסוקה־תיברעמה
ת ובישח ילעב תומוקמ ,המודקה הקיסאלקה לש םיפונ וראית ,םהלש תידוירפה
ם הירפס .בורקה חרזמה לש םיגהנמהו םיממעה תא ןכו ,טררא דעו יניסמ תיארקמ
, תילגנוואה הליהקל ץוחמש םיארוק־להק לא ונפש ,ךלוהו־לדג רפסמב םיעסונ לש
 הארנה יפכש רוביצ םהל ואצמ ,םכותמ רתויב רוכזה ילוא אוה סנפיטס .ל ןו׳ג רשא

ן וסמות .מ .ו יאקירמאה רנויסימה תאמ (1859) רפסהו ץראה רפסה .העבש עדי אל
קלטניא רושימ לע .םינמזה לכבש רתויב תוחלצומה תוירואיתה תוריציה תחא אוה
ד ראוודא ארקמה־רקוחו תימס ילע רנויסימה יגשיה ויה רתוי דוע הובג ילאוט
ם רקחמ רשאו ,תויברע םילמ לש היצזיניטאלל תנקותמ הטיש וחתיפש ,ןוסניבור
י ניס־רה ,לארשי־ץראכ םייארקמ םירקחמ ,ןורחאה הז לש ורוביח םוסריפ ידיל איבה

־ ץרא לש היגולואיכראב ןכ־ירחא התשענש הדובעה לכל דסמה ,(1841) םרעו
.לארשי

ת ורוחס יפוליחב המצמטצה אל ןוכיתה םיה חרזמב תיאקירמאה תוברועמה תבוגת
. ןוציחה םלועה םע חישו־גישל חתופמ םגד םג הללכ איה :תעדה יקפא תבחרהבו

ת ורזנתה לש תוינידמ םע םייפוריא־יתלב םירוזאל תצרמנ השיג לש ףוריצה
ק יזחה ,תינטילופירטה תכובסתה תעב ןמתסהש ,תיפוריא תיתמצעמ הקיטילופמ
, רחסמה קוזיחל תימי היטמולפידב שומישה ךשמנ .ט״יה האמה תומי לכ דמעמ
ף וחל ובצוה יצה לש תוטייש .היכרות םעו םירברבה םע תוחישב הנושארל החתופש
ם ע הזוחה תובקעב .היסא חרזמ לש םיפוחבו ,טקשה סוניקואה חרזמב ,הקירפא
־ אשמהו ,טאקסומו םאיס ,ןי׳צ־ןי׳צוקל סטרבור דנומדא לש תוחלשמה ואב היכרות
־ יתבו םירנויסימ לש תונחת .האירוקב טלפושו ןאפיב ירפ ,ןיסב גנישאק ולהינש ןתמו

; טקשה סוניקואה ייאבו היסא־תמדיקב ,ודוהב ,הקירפאב ומק םיירנויסימ רפס
, ימשר־אלה יאקירמא־ולגנאה הלועפה־ףותיש .םוקמ לכב וצצ תוריכמה־ינכוס
ם ירנויסימלו תינטילופירטה המחלמה תעב תטיישל ןתינש עויסה ודיעה וילעש
ם היצמאמ תא תורצנה יציפמ וביחרהש לככ אוה םג ךשמנ ,ךכ־רחאלש םינשב
ה יפוח ךרואל יאקירמאהו ילגנאה רחסמה חתפתהש לככו ןיסבו ודוהבו הקירפאב
ה דמעוה ,בורקה חרזמב ןכל־םדוק רבדה היהש ומכ ,הלאה םישדחה םירוזאב .ןיס לש
   סופדה־יתב תוכזב הלאה םישדח תוחוקל ירוביצ לש םתושרל ברעמה תמכח
  םימדקומ תונויסנ .תוירצונ תושרדמ דוסייו םיירנויסימ רפס־יתב תמקה ,םיירנויסימה
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, םילשורי—ופי הליסמה תלילסל תוינכתבו היכרותב ןתוכ לודיגב ומכ ,ילכלכ חותיפב
ת וינכתבו ןאפיל תויאקירמא תויאלקח תוחלשמב רתוי תורחואמ תוליבקמ םהל וי,ך

.ןיסב לזרבה־תוליסמ תיינבל האמה ףס לע ומוזנש
ח רזמה יניינע לש םתובישח תיילעו קוחרה חרזמה לא רבעמה ויה םירשעה האמב
ר בעה לע ביעהל םיטונ ,השדחה הירוטסיהבו הפמה לש התודעב ועייתסנש ,קוחרה
; הציחמכ אלא ךלמה־ךרדכ הקווד אל רייטצהל לחה יטנלטאה סוניקואה .רתוי ןשונה
ר חס :תופיצר לש םיווק המכ ורתונ תאז ־לכבו .הבר הדימב חכשנ ןוכיתה םיל רשקה
ת ונוש םיכרדב .בורקה חרזמה לש היגולואיכראב ןינעה רבג ;םלענ אל ןוכיתה םיה
ה אבש םע סנוסראפו קסיפל ותעשב ונתינש תוארוהה עוציבב םיאקירמאה וכישמה
י רנויסימה דסמימהש וז ,בורקה חרזמה ימעל הגאדה תא הקזיחו התוחתפתהב תונויצה
.עבק לש םיסופד הל ודימעה תיבמ ויכמותו

ם לועה ־תמחלמב החכוה םתעפשה לע ורמש הלאה םייתרוסמה םיסרטניאהש הדבועה
ת א קתנל וא היכרות לע המחלמ זירכהל הלשממה לש הבוריסב ,הירחאלו הנושארה
־ חרזמל ־עויסה לעפמבו םינמראב תוטיחשה חכונל הקעזב ;הירגלוב םע םיסחיה
ן יירק־גניק תוחלשמ ידיל האיבהש תימצע־הרדגהל תינוסליווה הגאדב ;בורקה
ל ש םימוצעה םייונישה ףרח .הינמרא לע יאקירמא טדנמ לש העצהלו דרובראהו

.םויכ ןיעל תיארנ הלאה תופיצרה־יווק לש םתעפשה ןיידע ,הנורחאה האמה־תיצחמ
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 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



ץוח־>ד>ל> םיאקירמא םיחרזא לא :ןוסליו ורדוו
 הצור ימצע לע אל דא .תאזכ םינפ״תלכק יל םיכרוע םתאש יכל תא םמחמ הז ירה
.תירבה־תוצרא לש םיחרזא ושענ הז־התעש הלא לע םא יכ ברעה כושחל ינא
 תורחא תוצרא .וז תרזוחו הדימתמ תשדוחמ הדיל תעדויה םלועכ הדיחיה ץראה יהוז

 תונייעממ חוכ בואשל הדימתמ תאזה ץראה .ןהידילי לש תוברתהה לע תוכמוס
 תוצראמ המידק־תופוצ םישנו םיקזח םירבג לש תולודג תוצובקש ךכ תוכזכ םישדח
 -יתלכ םישנא הל םיקינעמש הנתמל תודוה ,ךכו .ןנוצרמ הילא תופרטצמ תורחא
 וב דילהת ותוא חוכמ רודל רודמ רידת תשדחתמ איה ,בוטה םנוצרמ ,םייולת
 המואש ךכל גואדל רמוא תושונאה הרמג וליאכ רבדה המוד .הליחתכלמ הארבנ
 לש םהינומאכ רוסחמ הל היהי אל ,תושונאה לש התלעותל הדסיתנש ,וז הלודג
.ולוכ םלועה ישנא
 ,והשימל םינומא אל ?ימל םינומא .תירכה־תוצראל םינומא וישכע םתעבשנ םתא
 ינמז חרואכ םיגצימה םישנאל םינומא אל יאדו—םיהולאכ אוה רבודמה ןכ םא אלא
 הלודג תכרעמל ,לודג לאידיאל םינומא םתעבשנ םתא .תאזה הלודגה הלשממה תא
 הקירמאל םיכלוה ונא" :םתרמא םתא .ישונאה עזגה לש הלודג הוקתל ,תונורקע לש
 רתוי היה השקש םירבדה תא שקבל ידכ קר אל ,ונתייחמל רכתשהל ידכ קר אל
 חורה לש תולודגה היתולעפמ םודיקב עייסל ידכ אלא ,ונדלונ וב םוקמכ םגישהל
 םיסוניקוא תוצחל םינכומה םישנא שי םלועכ םוקמ לככ יכ תוירבל עידוהל—תישונאה
 תלאשמ תא אלמל ולכוי ךא םא םהל הרז ןושל וב תרכודמש םוקמל תכללו םירז
 תחא ההימכ קר ול שי םדאה בל ,ןושלה יהמ לדבה ילכ ,יכ םתעידי •ןותמ ;םחור
 םתא ירה ,תוצראה לכ תא םכמע םיאיבמ םתאש םעו ."קדצלו שפוחל—דחא רובידו
 ,ןחורבש בטימה תא איבהל—םכירחאמ תורחאה תוצראה לכ תא חינהל הרטמכ םיאב
 ןהכ בוזעל םתרמאש המ חיצנהל רותחלו םכיפתכל רבעמ רוחא ץיצהל אל ךא
 ותדלומ־תיכ תא בוהאלמ םדא לדחיש זומרל וליפא אובא אל יאדו ינא .םכירחא
 רחא רבדו םתדלונ וב םוקמה תא בוהאל אוה דחא רבד לכא—ותבצחמ־תמוא תאו

 אלא הקירמאל רסמתהל םילוכי םתא ןיא .םיכלוה םתא וילא םוקמל רסמתהל אוה
 ןיא .םככ־דוסיה־דע םיאקירמא ושעית םכנוצר יצמאמ לככו םינכומה לככ ןכ םא
 ־תוצובק םכמצע לע ובשחת םא םככ-דוסיה־דע םיאקירמא תושעיהל םילוכי םתא
 תימואל הצובקל דייש ומצע האורה םדא .תוצובק תבכרומ הנניא הקירמא .תוצובק
 רחסמ תושעל םכינחמ לא אבה שיאהו ,יאקירמא השענ אל ןיידע הקירמאכ תמיוסמ
.םיספהו־םיככוכה־לגד תחת תויחל יוארה ןכ וניא םכתוימואלכ
םא יכ הקירמא לע הנושאר דימת בושחל קר אל :םכל תקחודה יתצע היהת וזו
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 םתא םא תושונאה תא םיבהוא םתא ןיא .תושונאה לע הנושאר בושחל דימת םג
 דבלל רשפא תושונאה תא .הזל הז םיאנתמ תונחמל תושונאה תא גלפל םישתכמ
 .האנשו האנת ידי־לע אל ,טפשמו תדצ ידי-לע ,הדהא ידי־לע ,הבהא ידי־לע תד
 אוה .םדאה־ינב ויחא לש םכבל־ירצימ ישיא ןוה תושעל שתכמה שיאה לע יל רצ
 תנמ־לע הרצונ התירמא יכ .הלש לאידיאה תאו התירמא לש התשוחת תא דביא
 םידירפמה כלה־ירצי חוככ אלו םיממורמה כלה-ירצי חוככ ישונאה ןימה תא דחאל
 חיכשהל ידכ ,וניתוכא־תוכא תומדכ ןיכו ונמצעכ ןיכ ,התירמאל ונאכ ונא .םיכאסמו

 ־םדות וארש הממ רתוי םיאנ םירכד םתוארהל ידכ ,םדאה־ינכ לש םילאידיאה תא
 תפס ילכ .םידחאמה םירכדה תא רצכלו םיגלפמה םירבדה ןמ רטפיהל ידכ ,ןכל
 ;״תירכה-תוצרא״ םשכ הארתנ תאזה הלודגה ץראהש ירוטסיה הרתמ דא הז היה
 שיאהו ,המשכ היוצמ "תירכ" הלמ התואש לע דאמ ינא הדות-ריסא ןכ־יפ־לע־ראו
 םלוה והירה תאזה הלודגה תירככ םיסרטניאו תוצוכתו םישנא גלפל שתכמה
.שממ הככלב
 ועבשנ הז-התעש םככותמ הלא לע בשוח ינאשכ ,יליבשכ איה דאמ תניינעמ הדוהנ
 עכצא וזיא ידי־לע םוניתואל רבעמ לא םתכשמנש ,תאזה הלודגה הלשממל םינומא
 תדצ לש שדח גוס לע ןוזח הזיא ידי־לע ,הנומא וזיא ידי־לע ,הותת לש תארוה
 םידחאמ םתכזכאתהש תפס ןיא .רתוי בוט גוסמ םייחל היפיצ וזיא ידי־לע ,טפשמו

 תירכה-תוצראב תיצה יכ םתאצמש תפס ןיא .דאמ םיבזכאמ ונתאמ םידחא .ונתאמ
 יכ תפס ןיא .םלועכ רחא םותמ לככ וכרדכ ,החוכנ תילכתו רוהט בלל תי הוולתמ
 לאידיאה לש םלשומ יפוי ותואכ לוכט ,לכה ירחא ,םכל הארנ אל ןאכ םתאצמש המ
 תצה ירה ,לאידיאכ ללככ ונששורתה םא :ורכיז תאז לכא .םדוה םכל רייטצנש
 הלאכ ונכ שי םאו ,וכ ןימאמ וניאש רכדל הוותמ םדא ןיא .םכמע םתאכה ונממ
 שודיח תא םכיתובלכ םתאכה ,םינפ־לכ־לע ,םתא ,התירמא הנימאה המכ וחכשש
 איהש הדימ וזיאכ םא .הכרבכ םכינפ תא לבתמ ,לשמל ,ינא דכ םושמ .הנומאה
 .יל וריכזת םא םיהולאל הדוא ,התירמא הדעונ ומשל רשא רבדה המ ינא יתחכש
 ,תויהל הכירצ איהש יפכ התירמא לע תומולח םתמלח םתא .התירמאכ יתדלונ ינא
 אל םלועל תונויזח האור וניאש םדא .םכמע תומולחה תא םתאבהש הווהמ ינאו
 םכמע םתאבהש הדבועה םצעמ .םר לעפמ םוש םוזי אלו המר הותת םוש םישגי

 םתא .םתאבהש הלא ןיעמ תומולח התירמא םישגתש רתוי בר יוכיס שי תומולח

.וננהש הממ רתוי םיבוט היהנש היפיצכ םתאב םא ונתוא םירישעמ
 והשמ םתא־םכנוצרמ םישתכמ םתאשכ תאזה הלודגה המואה לא םתסנכנ םתא

 .הדובעמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא :הז אוה תתל ונידיבש המ לכו ,תתל ונילעש
 הפאמה ןמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא .הדובעמ רוטפ שיא ןיא םלועכ םותמ םושכ
 ;םש אוה רשא לככ שונא תלחנ וז—ימוימויה !לכאמה לש תובכלה-רכשמ לטנה ןמו

 תר ונא םילוכי .תאשל םיכייח םתאש תוסמעמה ןמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא
 יהוז ,שפוחה חור יהוז ,הו!לתה חור איה תאז .תואשינ ןה הכ חורכ ןתוא לתהל

.הדצה חור
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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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ד״יס־טסיאב ו9ו0־ו ו908־ב סרגנוקל תוריחבהו םיטסילאיצוסה

ם ישדח םירגהמ ינוילימ ךפוהה לודג ךותיה־רוכ לש יומידה היה םיבר םימי
ן עשנ אוה .תיאקירמאה תירוטסיהה תורפסב הרגישה־תותימאמ תחא םיאקירמאל
ג שות רבד לש ופוסבש ןימאהו םזיטאראפיסל םינפ ףיעזהש ימואל סותא לע ןתיאב
ת יתרבח תושיגר ילעב םינוירוטסיה המ־ןמז הז התע .םייאקירמאה םייחב תוינגומוה
ם ה .םירגהמה לש םעומיט לע וז הפקשהב שדחמ םינייעמ ןילדנה רקסוא םשארבו

ך ותיהה־רוכ לש היווחה התבג ,דחא דצמ .רתוי הברה בכרומ ךילהתהש םישיגדמ
ם ייתליהקה םייחה תאו תיתרוסמה החפשמה תא קריפש רומח יתוברתו ישפנ ריחמ
ת יפוסה הרטמה תא הגישה אל ,ינש דצמ .ןשיה םלועה ןמ םהמע םירגהמה ואיבהש
־ יבטק ןיב והשלכ ףצר ךרואל םש־יא םייולת וראשנ םערזו םירגהמה .הגיזמה לש
ש דחה םואלה תא וכירעה םה .הריהמ תוללובתהו תינתא תורגתסה לש הכישמה
ת ונמדזהה ןמ תלעות קיפהל וויקו תיתרבח תובלתשהל יוכיסה תארקל וחמש ,םהלש
ה ניגע םהל ושקיב םג םה ךא .תאזכש תובלתשה ךותמ החטבוהש ימצע םודיקל
1.התוקלתסה ינפמ וששחו םהלש תינתאה הליהקב

ל ע דומעל ושקיב ,םתושיגר תא הדדיח ןילדנה לש ותדובעש ,םיריעצ םינוירוטסיה
ל ש ינדפקה חותינה דחוימב ,הקיטילופה .הזה ינתאה םרוגה לש ותובישח תדימ

ר וא וז ןיעמ השיג הכפש ובש םירוזאה דחא השמיש ,תימוקמ תינידמ תוגהנתה
ת מיוסמה הצובקה לש התוגהנתה לע ,םירגהמ לש םתולגתסה ךילהת לע שדח
ר ייתשמ םירקחמ לש הז גוסל .תינידמה תכרעמה לש יסיסבה דוקפיתה לעו ,הקדבנש

י עישתה יאסרגנוקה זוחמב 1910־ו 1908 לש תוריחבה־תוכרעמב וניינעש ,הז ןויד
*.קרוי־וינ לש

 תצק תב היסולכוא 1910־ב ליכה ,ןותחתה דייס־טסיאה בלמ בצחנש ,"יעישת״ה
י דוהי בושיי .הפוריא־חרזממ םידוהי הנממ האמל־75 רשא שפנ 400,ססס־מ רתוי

ה עונת ול התיה ,ולש םינווגמהו םיקקושה םיינתאה רוביצה־ייח לע ,הז ףופצ

, סרגנוקל יטסילאיצוסה דמעומה גישה 1906־ב .םינוא־תעפוש ,הריעצ תילקידאר
ד מעומה סרגנוקל רחבנ םינש הנומש רובעכ .תולוקה ללכמ זוחא 26 ,טיווקליה סירומ
א בש ןושארהו ןושרומב תבשל הכזש ינשה טסילאיצוסה ,ןודנול ריאמ ,וירחא אבה

ל ש עיתפמה דממה—1910־ו 1908 לש תוריחבה־תוכרעמ .ב״הרא חרזמבש הנידממ
 ןטק ךא ינשער טועיממ רבעמה תא תונייצמ—ןודנולב ותפלחהו טיווקליה לש ותלפמ
ש גפימל עקר םג תושמשמ ןה .ןותחתה דייס־טסיאב הלעמב־ןושאר חוכ לש הגרדל
ה גלפמ ןיבו ,הלש םידחוימה תושגרהו סותאה לע ,תימוקמ םירגהמ־תליהק ןיב
ה תאר םהבש םירבדל הביאב הסחיתה רשאו תיטילופומסוקו תימואל התפקשהש

’.םיינתא םיסרטניאב הקיזמ הכימת



ןרוג היראו 42

א
ר עשה־דומעב לוק גנינוויא קרוי־וינ יטסילאיצוסה ןותעה איבה רבוטקואב 31־ב
ה נורחא הלמ" ,סבד ןי׳גוי לש ורבד תא ,הרוחש תרגסמבו קנע־תויתואב ,ולש
ד ודיעה תולמ תא דחיי תואישנל יטסילאיצוסה דמעומה ."הכרעמה ברע םכילא
.קרוי־וינב יעישתה יאסרגנוקה זוחמה ירחובל ולאה תודחוימה

, תומש םזילטיפאקה השע ןאכ .ירוטסיה ברק־הדש תויהל דיתע [בתכ ךכ] דייס־טסיאה
ן וחטלו םישנ אמטל ,םירבג בירחהל ,רבד־תפיגמכ הריאממה ותללק תא ץיפה ןאכ
.עצבה־תוואתל לכאמ םתויהל םידלי לש םהיתומצעו םרשבו םמד תא
ת ואבצ םיבייח ןאכ ,םילבוסו םיקבאנ םזילטיפאקה תונברקש םוקמ ,דייס-טסיאב ןאכ
.םדמעמ לש הקוצמה ינשודמ ,המדאה ןמ םוקל תוריחה
ם גיצנל םילעופה וכזי ןעמל רחביהל ךירצו לוכי ,סרגנוקל ילעופה דמעומה ,טיווקליה
.המואה לש סרגנוקב ןושארה

ה גלפמה האצי דייס־טסיאב יכ ודיעהש םינמיס ויה םבד לש ותאירקל ץוחמ םג
ק לח וויהש ,ינימשהו יששה ,תוריחבה־תוזוחמ ינשב .הבר הפקתימל תיטסילאיצוסה
ר טנאה טרבור המישרל טיווקליה לש וירבח ויה ,ןותחתה דייס־טסיאה ןמ לודג
־ לכה הגהגהה לש הנושארה הרושה לע ונמנ השולשה .סקוטס ספל׳פ םהרג סמיי׳גו

.תיצרא
ח ותינה לש ונויגה יפ־לע .בחרמל הצירפל רתויב םיבוטה םייוכיסה וארנ "יעישת״ב
ה שעש תומשה" :ןוחצגל םישורדה דוסיה־ימרוג ןאכ ויה םייוצמ ,יטסילאיצוסה
ז וחמבש םיטסילאיצוסה ;רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ןיעל םייולג ויה ״םזילטיפאקה
־ בורש רוביצ לא ויה םינופו ;דבכנ ירפסמ לקשמ ילעבו ,ברקל םיכורד ,םיליעפ ויה

.םיששורמ םוי־יריכש־ובור
* וינה לש בתכל ןתנש ןויארב ,טיווקליה ףיסוה תאזה תיטסילאיצוסה הקיטקלאידל
ת חטבומ ותריחב התיה ויפ־לעש זוחמב ינידמה תוחוכה־ןזאמ לש חותינ ,םמייט קרוי
ל בקיש ימ .תולוק 11,000 לש יופצ רפסמ לע ויה םירחתמ םידמעומ העברא .הרואכל

 היה יד ,הלא תוריחב־יבושיח רואל .רחבייש ול חטבומ ,טיווקליה סרג ,תולוק 4,000
ב תכה .חצנל תנמ־לע 1906 תנשמ וגשיה לע לוק תואמ־שלש ףיסויש טיווקליהל
ת רבועו תעפושה ,תובהלתה״ל תוריחבה־תוכרעמ ראש לש "תושידאה" תא הוושה
י כ רמאו םכיס אוה ."ןותחתה דייס־טסיאה לש םיטסילאיצוסה ברקב ,היתודג לע
ם ירומ לש ותיזחתב תמא הברה םיאור" םייטרקומדו םייאקילבופיר םיגיהנמ
4."טיווקליה

ם ידמעומ לש רתוי הקזח המישר תכימתו סבד לש תוריחבה־תכרעמ הללוחש שערה
ם ימרוג איצוהל ,םלואו .טיווקליה לש תוימיטפואה לע ופיסוה םה ףא םיימוקמ
איצוסה הגהנהה דצמ הרשפ־אלל הכימת לע ךמתסה ,הלאכש םינתשמ םיינידמ
ע יגה אל ןיידע) היתושלוחו היתוערגמ תורמל .תידוהיה םידוגיאה תעונת לש תיטסיל
י דיקפ ,ןכ לע רתי .ידמל קזח ילאיצנטופ חוכ הב היה ,(העונתה לש בהזה־רות
ל כ םע ינידמ ןויסנ ויה םירבוצ תיטסילאיצוסה הגלפמה ינקסעמ ויהש םידוגיאה
היה ןובשחב איבהל טיווקליה לוכי ותואש הלעמב־ןושאר סכנ דוע .תוריחב־תכרעמ
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 .ןהכ םהרבא ,העפשהה־בר וכרועו יטסילאיצוסה םטרעווראפה לש תבהלנה הכימתה

ט יווקליה ליבשב .רתויב ץופנה ישידיאה ןותעה סטרעווראפה השענ רבכ 1908־ב
ם ילמע לש הןחא רדסימ ,גניר רעטייכראה לש האילפמה ותיילע םג התיה הבושח
־ קרוי־וינב הז לש וירבח רפסמ .תיטסילאיצוסה הגלפמל הדהאב סחיתהש םידוהי

ה יסורמ האוגה הריגהה האיבה םייתניב .1908־ל 1906 ןיבש םייתנשב לפכוה ריעה
5.חתופמ יוטיב־רשוכ ילעב ,"ןכומה ןמ" םיטסילאיצוס לש תורבגת

ה רזע .ןכ ינפל ועדי רשא לכמ תנגרואמו תינלוק הכרעמ ולהינ םיטסילאיצוסה
ט יווקליה רפסמ ולש היפרגויבוטואב .הגלפמה לש יזוחמה ןוגראה תא הקזיח ץוחבמ
. "תובוחר־תונרקב םואנל םויו םוי לכב םיאב" ויהש "םיריעצה םיליכשמה ינומה" לע
ת מייקמ תיטסילאיצוסה הגלפמה התיה תוריחבה־תכרעמל םינורחאה תועובשב

, 25,000־ ב םכתסה ןהיפתתשמ להקש תופיסא שמחו ־םירשע ברע לכב עצוממב
ל ש םכרדכ אלש ,ימצע־ןוחטב לש השוחת ךותמ ^טייט קרוי־וינה לש ותכרעהל
ו ששח רבעשל רשא םידהוא לש םהיתולוקל וללה ופיצ ,םיטסילאיצוס םיגיהנמ
. חצנל יוכיס לכ ול ןיאש יטסילאיצוס דמעומ לע םהלש יפלקה־יקתפ תא זבזבל

ו יה םיענכושמו 1906־ב םהלש םגשיהמ ומשרתהש—דייס־טסיאה לש םיטסילאיצוסה
ו ננוכתה—ןוחצנה תא המרימב זא םהמ הלזג הרשע־תחאה העשה לש הקסיע יכ
 תוריחבה םדוק עובש .ןושארה יטסילאיצוסה סרגנוקה־ריצ תא ןוטגנישוול חולשל
י רחאמ היציזופואה דכלתת וליפא יכ זירכהש ךכ ידכ דע ןוחצנב ןוחטב טיווקליה שח
ה זח אל סרגנוקל תוריחבה־תכרעמ לש רקסב .חצנל אוה לכוי ןיידע ,רחא דמעומ
« .״יעישת״ב רשאמ ץוח קרוי־וינב םייונישל תישממ תורשפא סטייט קרוי־וינה
ר יצה ירחא קחרה ,ינשה םוקמב אב טיווקליהש אצמנ תולוקה ונמנ רשאכ םלואו

ה ממ טעמכ שילשב ןטק היה לביקש תולוקה ללכ .לגופדלוג ריאמ ירנה יטרקומדה

־ תונשב קר אוצמל היה רשפא וזל המוד הדימב םיעורג םיגשיהו ,1906־ב גישהש
ו קפיסש דבעידב־םיחותינה .רושעה לש הנושארה ותיצחמ לש תוזרה תוריחבה
ם יטרקומדה ןיב הקסיע :הלפמה תא ץרתל וזרדזה םייטסילאיצוסה םינשרפה
ל ש רורטה ;המ־יהיו יטסילאיצוסה דמעומה תא סיבהל הנווכש ,םיאקילבופירל
־ זנוארב יעבר לא דייס־טסיאה ןמ םיטסילאיצוס לש תדמתמה םתאיצי ;ליה־ינאמאט
ם ייולתה םילכורו םינוונח לש ךלוהו־לדג עקשימ םהירחא םיחינמה סקנורבו ליוו
ל ש הדילסה :יגולוכיספ רבסה ףיסוה סטרעווראפב דחא ןשרפ .ינאמאט ידסחב
, םושירל ,תוחרזאתהל ותושידא תא תצרתמ תיתודיקפ תוליעפ לכמ יסורה־ידוהיה
ם לעתהל םיטסילאיצוסה םינשרפה ורחב הלפמה תא םחתנב םלואו .העבצהל ףוסבלו

7."יעישת״ה תייסולכוא לש םיינתאה םיסרטניאה ריצ לע ובבסש תויגוס ןתואמ

ב
. םירגהמ םילקידארו העיז־תונדס ,תוריד־יגיגב לש זוחמה קר אל היה "יעישתה"
ם יסור־םידוהי לש םיאבו־םיעפושה םינומהל ימשר־יתלב הטילק־זכרמ שמיש אוה
ןסר־יחולש ,םיילכלכ םג םיעודי םינבומבו ,םייתוברת ,םייתרבח םייח .שידיא־ירבוד
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 שידיאב םיג1מ1י העברא .םיבשותה לע הטילקה ילבח תא ולקה ,םמצעל־םימלשו
 םימעט לש האלמ תשק ופקיש דייס־טסיאב םיעיפומ ויהש תע־יבתכ םירשעכו

 םהידיקפת תא ואלימש יד אל עבורב ונכשש תסנכה־יתב 350 .םייתורפסו םיינידמ
 ־טסיאה השענ רבכ 1900־ל דע .דעסו ךוניח ,הרבח יתוריש וקפיס םג אלא םייתדה
 תויונחה־ילעב לש לודגה בורה .השבלהה ףנע לש ירקיעה זכרמה םג ידוהיה דייס
 תמצעל ןמיס .םהידבועמ זוחא 80־ב ןידה אוהו ,םיפוריא־חרזמ םידוהי ויה םינלבקהו

 תודוגאה ,טפאשנאמפדנאלה לש הרידחה ףקיה היה תינתאה תיצוביקה השגרהה
 דייס־טסיאב תסנכה־יתב לכ טעמכ .ןשיה םלועב הרייע וא ריע התוא יאצוי ומיקהש
 הרזעל תודוגא תואמ םג וגהנ ךכ .םיללפתמה לש םאצומ ריעל ןויצ םהיתומשב וללכ
 בור וססבתה ,םילעופה תודחאל ארוקה יטסילאיצוסה יוויצה ףרח ,ןכא .תידדה
 .טפאשנאמפדנאלה ןורקע לע ,ותמגמב יטסילאיצוסה ,"גניר־רעטייברא״ה לש םיפינסה
 םילהנמה לש ףתושמה אצומה יפ־לע םימלש םיפינס תוהזל היה רשפא השבלהה ףנעב
 םירגהמל תדחוימ התיה אל וז העפות יכ ףא .הרייע וא ריע התוא ינב ,דחאכ םידבועהו

 תידסומה תרגסמה הרהמ־דע התשענ ןותחתה דייס־טסיאב ירה ,הפוריא־חרזממ םידוהי
8.תירוביצ תוליעפל רתויב תלבוקמה

 לש תומימחל םיעוגעג קר אל האטיב םיידוהיה םייחב טפאשנאמפדנאלה תיילע
 שממ .רוחאמ ורתונש רשב־יראשל הגאדה שדוג תא םג הנייצ איה ;״ןשיה תיבה״
 תחוורל אב־בורקמ רגהמה לש ותדרח התלגתנ שידיא ינותע לש םנכתבש ומכ

 ןיב—טפאשנאמפדנאלה ידיקפת ויה םג ךכ ,"ינשה דצב" וריע־ינבו ותחפשמ־ינב
 הדרח .ןושארה םרודיסלו םתטילקל םינווכמ—תידדה הרזעל הדוגאכ ןיב תסנכ־תיבכ
, 1908 לש תוריחבל ומדקש םינשה עבראב תופיחד לש םישדח םיאישל העיגה וז

 יראצה ןוטלשה לש וסחי תקתמהל הוקת לכ ןדבאו היסורב םימורגופ לש םינש
 םיליכשמ םכותבו ,םיטלוב םידיחי .דעסה תדובעב הלולת היילע הלח .םידוהיל
 דיקפת אלמל ותואינ התע ,םיידוהיה רוביצה־ייחב ולעפ אל ןכל־םדוקש םיילקידאר
 ןיאש השגרהה הררש דימתמ רתוי .הריגהה ףקיהב תצרמנ היילע התיה .רתוי ליעפ
8.רגהל אלא הרירב היסור ידוהיל

 :הריגהה לע ירוביצה חוכיווה םע תחא־הנועבו־תעב האב רבשמ לש וז הריווא
 לש התמקה ,הריגהה תלבגהל בותכו־אורק־תעידי לש ןחבמ עובקל שדוחמה ןויסנה
 לע ןתמו־אשמה ,הלוכ הלאשה תריקחל ב״הרא לש סרגנוקה םעטמ םגניליד תדעו

 םשפנ האציש ,םיידוהי םינוגרא .יאקירמאה ןוכרדה סומלופו היסור ,תינאפי הריגה
 רושימב ."הריגהה יליבגמ" דגנ הכרעמל וצלחנ ,םיידוהיה רוביצה־ייחב דיקפת אלמל
 תותלד הנרגסית ןפ דחפהו הדרחה תמינ םירגהמה להקב אופא הטלש ידסומהו ישיאה
 .הריגהה תלבגה לש היגוסל תינבצע תושיגרב יוטיב ידיל האב וז הדרח .טלקמה
 הקווד וז היגוס הלטוה רשאכ חוכיווה לש ותרמוח תא ךירעהל אופא ונא םילוכי
 םיטסילאיצוסה יפלכ וחיטה רשאכו יעישתה יאסרגנוקה זוחמב תוריחבה־תכרעמ ךותל
10.הריגהה תלבגהב םידדצמ םהש ריעה־זכרמבש

עבורה לש ותוואגב םסרכמ היה ,הריגהה תייגוסמ שולת היה אלש ,דחא אשונ דוע
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ת דל־חאהו טסילאיצוסה ,הריגהה תלבגהב לגודה ,יתרבחה ןקתמה יניעב .ידוהיה
- תולקלק לש ןתיצמת ןותחתה דייס־טסיאה לש וטיגה היה ,"ריעה־הלעמ״ב רדה
ת ולשחנו ,רתויב עורגה ןבומב תיתגלפמ הקיטילופ ,ילוח ,תונז ,העישפ—ןהינימל
ם ישנא ידי־לע וטיגבש ןווינה יאנת לש וז הנומת הריוצ הבר הדימב יכ ףא .תיתוברת
ת ושיגרל תינייפא .הזה יומידה לע ידוהיה עבורה םמוקתה ,ויבשותל בוט םישרודה
ר ודואית לרנגה ,הרטשמה־דקפמ םסריפש רמאמ לע דייס־טסיאב הבוגתה התיה וז

ז מורמב .North American Review־!־! לש 1908 רבמטפס תרבוחב עיפוהש ,םגגיב
ד ועב .ריעה־קרוי־וינב םיעצובמה םיעשפה לכמ זוחא םישימח םידוהיל דקפמה סחיי

ל פטל ושקיבו תוקפאתה גוהנל וצעי םיסחוימ םידוהי םיחרזא ראשו לשראמ יאולש

ט אלכעגאטה .האחמ־תופיסא דייס־טסיאב וכרענ ,רוביצה יניעמ קוחירב השרפב
י דוהיל ער םש איצוהש לע םגניב לש ותורטפתהל השירדב תוינומה תונגפהל ארק
ת וצילמה וא סנפיטס ןלוקניל לש העקוהה בתכמ לש תובוטה תונווכה .דייס־טסיאה
־ טסיאה תובעות תא "רעבל" ךרוצה תא שיגדה ןהבו טיווקליה ןעמל סבד עימשהש
11.םגניב לש וגורטיקל קוזיח םיבר יניעב ויה דייס

, ןהכ םהרבא שאר בשי הב ,1908־ ב טיווקליה לש הנושארה תוריחבה־תפיסאב
:סרגנוקל־דמעומה רמא ,סטרעווראפה ךרוע

ז והמב תויגוסה םג ןה הלש ימואלה עצמב תיטסילאיצוסה הגלפמה הלעמש תויגוסה
...קרוי־וינ לש הזה יאסרגנוקה
ם ג ומכ השעמל ...ץוח־ידילי םיבשות סלכואמ ונלש זוחמה הבר הדימבש תמא
־ דילי יאקירמאה ןמ תוחפ־אל הרזא אוה יסור־ידוהי אצוממ שדחה חרזאה הכלהל
.ינאטירופ וא ידנלוה אצוממ ץראה
ם יסרטניאה םע ירמגל םיהז יעישתה יאסרגנוקה זוחמב םילמעה לש םיסרטניאה ןכל
ד חוימה םגיצנ ימצע הארא אל סרגנוקל רחבא םאו ,ץראה יקלח ראשב םילמעה לש
ת יטסילאיצוסה הגלפמה גיצנ אלא הזה זוחמה לש לוכיבכ םידחוימה םיסרטניאה לש
12"...םתוא תשרפמו הניבמ יתגלפמש יפכ ץראה לש םילעופה־דמעמ לש םיסרטניאהו

ת יגיגח םיזירכמ ,ןהכ בייאו טיווקליה םירומ ,םיסור םידוהי ינש ובש בצמב הינוריאה
ה מלעתנ ילוא ןותחתה דייס־טסיאב "םידחוימ םיסרטניא םוש״ב םיריכמ םה ןיא יכ
ל ש םיעודי םיחרזא ועימשהש תוצילמה .םיסור־םידוהי לש יטסילאצוסה להקה ןמ

ו טיגה ינוגרא ךובמב ,תאז־לכבו .הילאמוגאה לע וליפאה וטיגה לש ונושלב וטיגה
ן פוד־אצוי םזילאיצוסה היה ,תינתאה תויכשמהה לע תרחא וא וז הרוצב םידוקשה
ה צובקה ןמ הלעמלש תולאשל הגאדלו םייאקירמאה םייחב תופתתשהל ותפטהב

.תינתאה

ג
ד גוב־יכרא התעו ןהכ בייא לש קיתווה ורבח ,רלימ יאול בתכ תוריחבה םדוקש םויב

:טייהראוו ונותעב ,ינועה־תונוכשב םיטסילאיצוסה יניעב

ת אזה הנוהכל .אישנה לש ותנוהכ ,לודג הדובכש תחא הרשמ ול שי יאקירמאה םעה
ןמאנהו רוסמה ,רתויב םסרופמה ,רתויב חבושמה ונבב ול רחוב אוה רתויב הלענה
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, הברה הז ןיא ילוא .סרגנוק־ריצ לש הנוהכ קר ונל שי עבורב םידוהיה ונא .רתויב
ס דאל וא ,ונתא היה דימתש םדאל ,תאזה הנוהכה תא ןתנ ימל .ונל רשא לכ הז לבא
ס ירז להקב ואובבש ,וישכע ונריכהל ןוצר לכ ול ןיאו ונריכהל חרט אל םלועמש
ס יווקליה םירומש הדבועה .קירע ראשיי דימתו וניה ,היהש ,ידוהי אוהש שיחכמ אוה
ה ביס ונל תויהל הכירצ המצעלשכ איה ונלש תולוקב הצור אוהשכ םידוהיה ונילא אב
13.ודעב עיבצהל אלש תקפסמ

 תא תחאל תחא טייהראוו הנמ ,"...רשאכ טיווקליה םירומ היה ןכיה" ,רזוחה ןומזפב
 תאלעה דגנ םיריידה תתיבש :ידוהיה עבורה לש םיסרטניאל תושידאב תומשאהה

 תא ולעהש רשכה רשבה יאנוטיס לע ןגרואמה םרחה ; 1908 ראוניב תוריכשה־ימד
 הריבעב ואטחש םירגהמ שוריגל ןמכיר הילוי לש הלומעתה־עסמ ;1907־ב םיריחמה
 רבשמה ימיב תידדה הרזעו דסח תופוק לש לגרה־תטישפ ;תולכורה תונקת לע

 ברקב העישפה רבדב םגניב הרטשמה דקפמ לש ותמשאה ;1908—1907 לש
11.םידוהיה

:תאזה המשאהב המייס תושידא ייוליג לש המישרה

ם ישנו תונגפהל םילוחו םינקז ואצי רשאכ םימורגופה ימיב טיווקליה םירומ היה ןכיה
ם ילקידאר ,ולוכ ידוהיה םעה רשאכ זהקדצה־תורעק ךותל ןהיטישכת תא וליטה
1’.הידגארטה לש לודגה םויב הןחא ךותמ דחאתה ,םינקזכ םיריעצ ,םינרמשכ

 םורגופה תובקעב אבש תויבגמהו תוינומהה תופיסאה לושחנל ןאכ היה זמרה

905 1 רבמצדב 4־ב אישל ועיגה תרעסנ תוליעפ לש םישדח .1903־ב בונישיקב
 .ןוינוי־רכיכ לא ןותחתה דייס־טסיאה ןמ לבא םישובל םידוהי 125,000 ודעצ רשאכ
 ,םזויה ןוגראה שארב דמע ,םנגאמ .ל הדוהי ,הקירמא דילי ,ריעצ ימרופיר בר
 שריה יבצ ברה הנמנ ןוגראה לש לעופה ־דעווה לע ."הנגהל תידוהיה הדוגאה"
 דמעומ רבעשלו ידוהי םילעופ־גיהנמ .ללוהמ ידרח־ידוהי ןשרד ,יקסנאילסאמ
 דקפמ היה ,ס־ןנוראב ףסוי ,יעישתה יאסרגנוקה זוחמה ןמ סרגנוקל יטסילאיצוס
 םרת ,תויאקירמאו דבוכמ דמעמ לש תומלגתה ,ןבדנ יאקנב ,ףיש .ה בקעי .דעצימה
 עגרל .היסור ירעב תויתרתחמ תוידוהי ןגמ־תודיחיל קשנ תשיכרל הדעונש ןרקל
 לודגה םויב הוחאה" םשב וחכשנ תותיכ־תמחלמו םיחא־תוביר יכ היה המדנ דחא
 םירומ דמע ךיא םירחובל טייהראוו ריכזה םינש שלש רובעכ ."הידגארטה לש
1*.דגנמ טיווקליה

ט אלכעגאטה לש תונוועה־תליגמב לעמו הדיגב לש עשפ תויהל ךפה תושידאה עשפ

.ינרמשה

ל ע םילחוזה ...תידוהיה םתוימואל תא םיריתסמה הלא לע הנמנ טיווקליה םירומ
, ומע ינבמ חרבש יד אל ...ומש תא הנישש ול היה יד אל .םייוגה ירחא עברא
א וצמל ושקיב ותומכש הלא ינפב שפוחה־ץרא לש התלד תריגסב ךמת ...םג אלא
17.הקירמאב תיב

 לכוי אל טיווקליה םירומ שיאה הז ,"ותוימואלב שובה ,ומעל רכנתמה ,ללובתמה"
!קרוי־וינ לש םידוהיה ןוילימ תא גציל

היהי סרגנוקב םגיצנש ךכל םיכירצ קרוי־וינ ידוהיש הדוי הנוכנ בשוחה ידוהי לכ
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ש וריפ היהי ירה טיווקליה םירומ רחביי םא .ידוהיה סרטניאל הנותנ ותעדש ידוהי
18.תירבה־תוצרא לש סרגנוקב גיצנ קרוי־וינ ידוהיל היהי אלש רבדה

 חרזא לכ לש הז ומכ ידוהיה לש סרטניאה היה רתוי הבחרה תוריחבה־תמחלמב
 אללו שרופמב תידוהי תוריחב־תכרעמ התיה "יעישתה" ךותב הכרעמה םלוא .רחא
.ךכ הניאש טיווקליה םירומ זירכהש עגרב תאזכ התשענ איה .השוב
 עשפה ,תורעבה תא ויכמותו טיווקליה ועיקוה התימאל תיטסילאיצוס תובהלתהב
 .םזילטיפאקה לש ונווינל תחצינ החכוהכ והוראיתו דייס־טסיאה לש ירסומה ןווינהו

 התארנ יאקירמאה רוביצל תיטסילאיצוסה הלומעתה ותרייצש יפכ וטיגה תנומת
 םשה לע קר אל ןגהל ררועתהש ךכ ידכ דע הארונ תונישלמ טאלכעגאטה יניעב
 הפקשהה ןמ .התוללכב הקירמא תודהי לש אלא דייס־טסיאב ידוהיה עבורה לש בוטה
איצוסה לש הלומעתה יסיסכט לע תרוקב ןותעה חתמ דבלב תאזה תירטנצונתאה
 םיכירצש הלא לש םלרוג לעו ונדובכ לע ןגהל ונילע .ץראב םישדח ונא" .םיטסיל
 לש םהידיב תשומחת איה ,טאלכעגאטה ריהצה ,וז ןיעמ הלומעת ."אובל ןיידע

:םידוהיה יררוצ
. יחכונה רטשמה תחת הרבחה הדרי ןכיה דע חיכוהל םיכירצ [םיטסילאיצוסה] םה
. ..םירגפמה ,םימהוזמה םידוהיה תא ליצהל םה םיאבש ולוכ םלועל םירפסמ םה
ה אור רוביצהש המית ןיא .דייס־טסיאה דגנכ ויבזכ תא חיטמ ימשיטנאהש המית ןיא
י דכ טיווקליה םירומ לש ומואנ תא עמשיש יוגל ול יד .עשפ לש זכרמ דייס־טסיאב
ו ב םיבשויה םידוהיה תאו הקירמא לש םונהיגה םשב דייס־טסיאה תא רידגיש
19.הקירמאבש םימואלה לכבש םיעורגכ

 רבדל ,טיווקליה תא טאלכעגאט הניכש יפכ ,"יטסילאיצוסה םגגיב" דיתע הז חסונב
.הקירמא ידוהי תא הנכסב דימעהלו סרגנוקב

א וה דייס־טסיאהש אוה רתויב יוזב רקש ...םירחא לש םבצממ לפונ ונבצמ ןיא
ך כ ראתל תושרהל וגל רוסא ..."םירבח״ה םירמואש לככ ינע אוהש וא ירסומ־יתלב
־ טסיאהש רמואש ימ ...םירחאה ומכ םירשיו םינוגה ,םיחרזא ונא ...דייס־טסיאה תא
20.דייס־טסיאה תא גציל ול רוסא המהוזו החנזה ,תותיחש אלמ דייס

 הגלפמה לש הלעמו־המכשמ ההובגה תומדה היה טיווקליה םירומש קפס ןיא
 ריצ ,הגלפמה יסוניכב דמעמ־לעב שיא היה אוה .חרזמה־תונידמב תיטסילאיצוסה
 ויתופיאש םג ומכ ולש םיסרטניאהו ,םיבושחה ןמ ןקיטרואית ,םיימואלניב םיסרגנוקב
 הדיתע ותריחב .דתיה ,ומצע סבד אטבתהש יפכ .יצרא־ללכה רושימב םינגועמ ויה
 לש קפואה־תורצ לע רבכמ הלעתה אוה .םילעופה־דמעמ לש גיצנ סרגנוקל תתל
 תא היציזופואה הלהינ ודבל הזה רושימה לע קר םלוא .םיימוקמ הקיטילופ־יקסע
.הלש תוריחבה־תמחלמ
 ומוסריפב ןקופיס לע אובל םיינתא תושגר לא תוינויצאסנס תוינפ ולכי העודי הדימב
 תיטסילאיצוס הרודהמ ,ןיד־ךרועכ ול הנקש הליהתבו טיווקליה םירומ לש יצרא־ללכה
 ־טסיאה לש ינועה ךותב תושבגתה תונש ,יסור רגהמ ;יאקירמאה החלצהה־רופיס לש
 ־רפס־תיבב םידומיל ןכמ־רחאלו ,םש םיאנתה רופיש לע םירוענ־יקבאמ ,דייס
,ןייפ םקמ המישרל־וירבח .םלועבש םיאכדנה לש םתמחלמל תוצלחיהו םיטפשמל
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, םידחואמה־םיידוהיה־םידוגיאה לש םינגראמה יקיתוומ ,יעיברה תוריחבה־זוחמב

ס טרעווראפהו ןהכ בייא םע דחי ,רשע־דחאה טאניסה־זוחמב יממע םאונ ,ןקנאפ בקעיו
ה קיפסהש הדימב עזגה תוואגב ולגתנ ןכא םיטסילאיצוסה .וטיגה ןושלב ורביד ,ולש
ט יווקליה םירומל הלומעת םתושעב םחצמ־תוזע לע טאלבעגאטה ןמ הפיזנ גופסל םהל

21.יסור ־ידוהיכ

ל יאוה .הריגהה תייגוס לש תטלשה המינה העיפוהו הרזשנ תוצאנה לכ ךותב לבא
. ותגלפמ ישעמ לכ לע יארחא התע קזחוה ,יאקירמאה םזילאיצוסה יגיהנממ היהו

ת ועמשמה ־וד ללגב וינפ לע התע והוחיכוה ,הגלפמב תוניתמב םילגודה ןמ היהו ליאוה
ל עופל ביואו הריגהה תלבגהל ףיטמ לש גת וילע ומשו הריגהה תלאשב ומצע ולש

.רגהמה

ד
ת וזחאיהכ הריגהה תלאשב תיטסילאיצוסה הגלפמה לש ימשרה וקה תא וראית הפי

ת ויראדילוסל תיטסילאיצוסה הכלהה הארק ,דחא דצמ .םידגונמ תונורקע ינשב
ם ידוגיאה םע הלועפה־ףותיש ירה ,ינש דצמ .םילעופה־דמעמ לש תימואלניבה
ת לבגהב תדדצמה הדמע וכירצה יאקירמאה לעופה רחא רוזיחהו םייעוצקמה

22.הריגהה

ל ש סרגנוקב םייאקירמאה םיטסילאיצוסה תא גצייש ,טיווקליה םירומ ךמת 1904־ב
ת לבגהל טועימה לש הטלחהה־תעצהב ,םדרטסמאב יטסילאיצוסה לנויצאנרטניאה

־ טוטשב יטסילאיצוסה סרגנוקל טיווקליה ךלה 1907־ב ."םילשחנ םיעזג״מ הריגהה
ת יאקירמאה הגלפמה לש תיצראה הלהנהה םעטמ תוארוהב דיוצמ אוהשכ טראג
ת א ךימנהל ,םילעופה ןוגרא תא סורהל ןווכמה לוז הדובע-חוכ לש אוביב םחליהל"
ב תכ רשאכ ."םזילאיצוסה לש תיפוסה ותמשגה תא בכעלו לעופה לש וייח־תמר
י פל תיתיישעת הניחבמ תורגפמה תוצראמ םילעופ תריגהל דגנתמ אוהש טיווקליה
ה ריגהל היה ןווכמ ,"םתטילק־ץרא לש םילמעה ברקב עמטיהל םילגוסמ םניאש"
ה ריגה לע םירבדה תא בסהל רשפאש הדבועה ןמ ומלעתה אל דייס־טסיאב .תינאיסא

ה דיעווה הזנג 1908 לש תוריחבה־תכרעמ ינפל דבלב םישדח השימח .היסורמ
 הריתסה אל היהשהה תלועפ .תירגהמ־יטנא הטלחה־תעצה וגאקישב תיטסילאיצוסה
23.הדיעווב הטלבתהש הריגהה תלבגהל תצרמנה הייטנה תא

איצוסה תייטנ תא תוהזל טיווקליה לדתשה תוריחבה־תכרעמ לש החיתפה־תרצעב
.תינאיסאה הריגהה לש היעבה םע הריגהה תלבגהל םיטסיל

ם וניקואה ףוחב םילמעה ליבשב היגוס וז ילוא ,םינאיסא תקחרה לש הלאשל רשא
ק וחר ןינע קר ךכב םהל שי הזה יאסרגנוקה זוחמה לש םילמעה לבא ...טקשה
.טשפומו

ל ש ןהיתותלדש" השירדה ימואלניבה םזילאיצוסה ירקיעמ דוסי־רקיעב וזחאיהב
 ויתונברק דחוימב ...םיללמואה םילמעה ינפל תוחותפ הנראשית תוברתה־תוצרא לכ
24.וילעמ הפקתהה תא תוטהל שקיב ,"ינידמ יוכיד לש
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א צמנ ,תיטסילאיצוסה־הדובעה־תגלפמ לש דמעומה ,ןואיל־יד לאינד לש ותומדב
ה רטמב ולש תוריחבה־תכרעמ תא להינש ןינע־ןיבמו ימומרע בירי טיווקליהל ול
ב טיה עדיש ךותמ .ותוזבלו ,טיווקליה םירומ ,קיתווה ובירי תא ךיבהל :דבלב תחא
ס חיב תיטסילאיצוסה הגלפמה לש התדמע תלאשב העיגפל־חונ טיווקליה המכ דע
י רקיעמ התטס תיטסילאיצוסה הגלפמה .לופכ הפקתה־וק ןואיל־יד טקנ ,הריגהל
ה צופתה־בר טייהראווה .וז תוינידמל ותארשהמ ןתנ רשא אוה טיווקליהו םזילאיצוסה
. ןואיל־יד לש וייוליגל וטיגה יבחרב רפוש־תועורתב םוסריפ ןתנ רלימ יאול לש
. םילכיטרפה לש םתזינגמ ופלשנ םיסוניכ לש תודעוול טיווקליה שיגהש תועצה
ו ליאכ רסמנ (היסורב תידוהיה תיטרקומד־לאיצוסה הגלפמה) דנובה לש םיגיצנ יפמ
ר שבב ןיכס תציענכ התיה" טראגטוטשב טיווקליה לש הטלחהה־תעצהש ורמא

2’."יחה

ע ימשהש השחכהב .תולאשה־תלאש הריגהה התשענ הכרעמל םינורחאה תועובשב
ר תוי השקה דצה לע חכוותמה ןמא־ןסומלופ הלגתנ רבוטקואב 23־ב טיווקליה
ה לחו הריגהה הדרי ונממ האצותכש ,1908—1907 לש רבשמה תא וריכזהב .הנעטבש
:טיווקליה זירכה ,םיאצויה םירגהמה רפסמב הלודג היילע

ת א קיספהל ךיא איה ...היעבה ...תאזה תוריחבה־תכרעמב היגוס הנניא הריגהה
.האיציה

ץ ראמ רגהל לעופה תא ץלאמ יטסילאטיפאקה רטשמה" :אבה שקיהב זחאנ אוה
ם זילאטיפאקהש ןמז לכ קיספהל רשפא־יא הזה רבדה תא ;םחל ול שקבל ץראל
ת לאש תא ורתפי םזילטיפאקה תא םיטסילאיצוסה ורגמיש ידי־לע ךכיפל ;"םייק
ת יטסילאיצוסה תויראטינאמוהה תא הלעה ,התע םג ךכ םדוקה ומואנב ומכ .הריגהה
ל וצינמ םילבוסה ליבשב דחוימב" החותפ תלדב תלגוד הגלפמהש ךכל הבורעכ
ה גלפמה םלואו ."היסור ידוהי ןוגכ םיטילפ ,תוינידמו תויעזג תופקתה ,ילכלכ
ת ויטסילאטיפאק תונפס־תורבח ."הערל הריגהה לוצינ״ל תדגנתמ תיטסילאיצוסה
ו ארקנ טראגטוטשב .הפוריאמ םילעופ לש םתאיצי תא תיתוכאלמ הרוצב תוצירממ
־ ידבועו תותיבש־יריפמ לש אובי עונמל םייעוצקמה םידוגיאה ישנאו םיטסילאיצוסה
28.יוצר רבד איה הריגהה דימת אל יכ ודוה ךכבו םיזוח

ו יתוששח תא עיגרהל היושע התיה אל "היוצר־יתלב הריגה" לש גוס תעיבק םלוא
; הריגהל החותפ תלד :םירגהמה להקב טלש שאונ דחא ןויגה .ידוהיה עבורה לש
ה מכ לכ ,הזכ בצמב .היסורמ הריגהה לע עיפשתש הפוס איהש הרוצ לכב הלבגה
ה כימת לע ידוהיה עבורה שקעתה ,ויתויוגייתסהל ריהזמ חוסינ טיווקליה אצמש
ט יווקליה היה אל יאקירמאה םזילאיצוסה לש רבדכ .הלבגה אלל הריגהב גייס אלל
ת ואישנל־דמעומ לש תוריהז ךותמ רביד אוה .וז תיתתיכ השירד רחא אלמל לוכי
.סרגנוקל־דמעומ דצמ הפוצמה ירוזאה םינפה־אושמב אלו
י רגה ,הפוקת התוא לש סרגנוקה־רבח הכז הרמה תוריחבה־תכרעמ לש הכלהמב
,םיאקילבופירל הטונה טאלבעגאטה יפד לעמ הטעומ בל־תמושתל ,לגופדלוג .מ
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 ,ףוגור ללה לקידארה .יטסילאיצוסה סטרעווראפהו טיווקליהב ךמותה טייהראווה
:רבדל יקלח רבסה ונל ןתנ ,דייס־טסיאה יכרדב הרועמ שיא

 הכמס ינאמאט וליאו ,םיטסילאיצוסה ידי־לע קרו־ךא טעמכ הלהונ תוריהבה תלומעת
.תוריחבה םויב הרבד־ישוע לש הליעיה םתדובע לע

 העיקוה ךכ םושמו הליעפ הלומעת־תכרעמ להנל ךרוצ אצמ אל ילוא לגופדלוג
 םלוא .דבלב רישכמכ לגופדלוג תאו הזחמבש לבנכ לוה־ינאמאט תא היציזופואה
 רסוח וא לוזליזל ץוחמש םיפסונ םילוקיש ךותמ האב זלה ןמ תומלעתההש רשפא
 יפ־לע .דחוימב העיגפל־חונ לגופדלוג היה אל דייס־טסיאה לש גיצנכ .יאנותע ןינע
 םיסרטניאה לע םרגנוקה־רבח קבאנ ,םייאקירמאה םיינידמה םייחה לש תרוסמה
 "לגופדלוג לש הטלחהה־תעצה" תא הלעה סרגנוקב ןוריט ודועב .וזוחמ לש םידחוימה
 הלאשה .יאקירמא ןוכרדב םיקיזחמה לכל הווש סחי ןעמל לעפיש אישנה לא הארקש
 ןיאב עוסנל יסור אצוממ םיחרזאתמ םידוהי לש םתוכז התיה קרפה לע הדמעש
 ומלעתהש םייראצ םידיקפ םהמ וענמ התואש תוכז ,היסורב םרוקיב תעב עירפמ
ר שאכ ,1905 רבמצדב םוי ותוא ירה הזל המודב .תירבה־תוצרא לש םיחרזא םתויהמ
 הטלחה־תעצה לגופדלוג שיגה ,היסורב םימורגופה תונברק לע םידוהיה ולבאתה
 ארקיו תוטיחשה חכונל םיקומעה ותעווזו ורעצ ישגר תא םירחבנה־תיב עיביש
 הרטשמה־דקפמ בילעה רשאכ .הלא ןיעמ הלבנ־ישעמ לש םתעינמל לעפיש אישנל
 לגופדלוג םרגגוקה־רבח םאנ ,העישפה לע ולש רמאמב ידוהיה רוביצה תא םגניב
 ויה הלאה םירקמה לכ .תוצעיתהל וסנכתהש הדעה יגיהנמ לש םוריחה־תדיעו ינפל
 תוכיישה־שגרבו תימצעה ךרעה־תרכהב ועגנ ןכ־יפ־לע־ףא .םרקיעב םיילוש םיניינע
 ,הפקתהל חונ לגופדלוג היה םא .ןותחתה דייס־טסיאב םישדחה םיאקירמאה לש
 התשענ ןכל .יתגלפמה ןונגנמל ותקיז ללגב אלא ותלועפ תשרפ ללגב אל הז היה

“.התואנה הרטמה ינאמאט
 לש םוגפה דדמה יפ־לע ונד רשאכ םיטסילאיצוסה לש םחוכ תכרעהב וגש םיפיקשמ
 התיה תוצוחב יטסילאיצוס דעצימ רבעש תמיא־ לכ" .תוריחבה־תכרעמב טהל ייוליג

 עיגהשכ" .השעמ רחאל לסאר דראוודא םלרא׳צ בתכ ,"תינאטנופסו הרידא תובהלתהה
 רחאל ."תולוקב וכז תונשיה תוגלפמהו תואושתב ונחנא וניכז ...תוריחבה םוי
 ןמ יטסילאיצוס יאגותע ,ףוגרב .מ ריבסה ,תוכולהתה םותכ ,1908 לש תוריחבה
:בתכ ךכו .םיטעומ תולוקו תומר תואושת לש העפותה תא ,דייס־טסיאה

 םילעופל רוזעל היהי ודיקפתש דעו ריעה זכרממ םירבחה ומיקי םא רבדה היהי בוט
 רתויב לודגה שערה תא םימיקמ םידוהיה ונא וליאכ הארנ וישכע .חרזאתהל םידוהי
 םויב עיבצהל םילוכי ונא ןיא רשאכ קוחצל ונמצע תא םימש וגאו תוריחבה יגפל
2.תוריחבה 9

ז וחא 18.6 קר .דייס־טסיאה יבשותל ךכ־לכ עודי היהש המ תמיא 1910 לש דקפימה
 ינימשהו יעיברה ,ינשה הריחבה־תוזוחמב הריחבה־ליגבש ץראל־ץוח ידילי םירבגה ןמ
 ועפשוהש םיבר םכותב ,היסורמ םידוהי םירגהמ לש שדחה לושחנה .םיחרזואמ ויה
,1905 לש תיסורה הכפהמה תלחגב ווכנו היסורב תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתה ןמ
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ה לא םיטסילאיצוסש רתויב רבתסמ .הקירמאל ןכומה ןמ םיטסילאיצוס ומע איבמ היה
ש ממ לש םירפסמב תויפלקל תכלל םידיתע ויה אל דא תוריחבה־תופיסאב ופתתשה

191.»3ס רחאל אלא
ן י׳גוי ,ותגלפמ לש לגדה־אשונמ רתוי הברה טיווקליה חילצה ,הסובתה ףרח םלוא
. ילבופ'יר<ד ןונגנמה יכ ןעט טיווקליה .ותעבצה תא לציפ דייס־טסיאה ןמ רחובה .סבד

ה שע ,תיטסילאיצוס הערכהל ששחו ולש דמעומל הוקת לכ האר אלש ךותמ ,יאק
ת ואצות לש הקידב ."לגופדלוג ליבשב לצפתהל" וידיסחל הרוהו ינאמאט םע הינונק
ה לגמ ,סרגנוקה־ריצ תרשמל ץוחמ ,יעישתה יאסרגנוקה זוחמב תורשמל תוריחבה
ג ישה ,טפאט דראווה םאיליו ,תואישנל יאקילבופירה דמעומה .המיהדמ תונכפכפה

 סנאווא סלרא׳צ ,הגידמה־לשומ תרשמל דמעומה ורבחמ תולוק רתוי םיזוחא 5־ב
ע ימשה ותואש ,םינוכרדה תלאשב טפאט לש יבויחה תעדה־יוליגש קפס ןיא .זוי

ב וטה ןוצרה םע דחי ,תוריחבה־תכרעמב רחואמ בלשב דייס־טסיאב המיב לעמ
. ידוהיה עבורב טפאט לש תיסחיה ותחלצהל ומרת ,טלווזור רודואיתל תוירבה ושחרש

ת או םייטסילאיצוסה תולוקב םיזוחא 7 לש שרפהה תא ריבסהל היה רתוי השק
ת וזוחמב סרגגוקה־יריצ תוריחבב םייאקילבופירה תולוקב זוחא 11.5 לש שרפהה
. דייס־טסיאה ןמ רחובה יניעב תוישיאל עדונ בר לקשמש לילעב היה הארנ .םינכש
ה יה ,למעה שיאה לש ורשי־ץילמ תרותבו ליח השעש ידוהיה םירגהמה־ןב תרותב
ו גא םילוכי ךכ .םיטסילאיצוסה תורושל ץוחמ םג הכישמ־חוכ טיווקליה םירומל ול

ז וחמב םבד לביקש זוחא 13.56 תמועל תולוקה ןמ זוחא 21.23 אוה לביק עודמ ןיבהל
־ היונשו תיעמשמ־וד טיווקליה לש ותומד התיה ,ינש דצמ .יעישתה יאסרגגוקה
ת ודבועה .ידוהיה עבורה יסולכוא לש הבחרה הכימתב הכזיש ידכמ תקולחמב

 הקווד אלו 1906 תמועל תולוקה 1,133 דיספהש רקיעב ושיגדה תוקצומה תוינידמה
81.סבד המישרל־ורבח לע תולוק 897 לש ןורתיל הכזש

ל ש ותומדב הרשאתנ הכרעמה ןמ חקל הקיפה תיטסילאיצוסה הגלפמהש הדבועה

ם גיצהב .1910־ב ידוהיה עבורה לש םירחובה רוביצל העיצה ותואש שדחה דמעומה
. םיסרטניא תושגנתה עונמל םיטסילאיצוסה ולדתשה ,ןודנול ריאמ לש ותודמעומ תא
א וה ידוהיה עבורב לעופ םזילאיצוסה רשאכש ךכב ריכהל הגלפמה הלחה בלו־בלב
.ויבשות לש םיינתאה תונמאנה־ירשק תוימיטיגלב תודוהל בייח

ה
ם יריצה ינשמ דחא ןודנול ריאמ היה 1910 יאמב ךרענש יטסילאיצוסה סרגנוקב
ם ידוהי םיליעפ סויג םשל 1907־ב הנגרואש תידוהיה־הרבסהה־תכשל תא וגצייש
ל ע הדושח התיה "םיקיתו״ה יניעב .םייעוצקמה םידוגיאלו תיטסילאיצוסה הגלפמל
י תגלפמה ןוגראה תגהנה הל הדגנתה הכשלה המקוה זאמ ."תוינמואל" תוידוהי תומגמ

ם יגוחה ליבשב ןגראמ תיצראה הלהנהה הרכש 1908 רבמצדב .ריעה־קרוי־וינב
ל ש סרגנוקב רשאכ .ןגראמה תא רטפל טיווקליה עבת שדוח רובעכ .שידיאה־ירבוד
,טיווקליה קספ ,הכשלה יריצ לש העבצהה תויוכז תלאש תא ןודנול ררוע יאמ
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 ץועיי דמעמ םהל שי .םיריצ םניא תורז תונושל לש םינוגרא יגיצנש ,שארה־בשוי
 לביק םידחא תועובש רובעב .תודעווב ףתתשהל וא עיבצהל םהמ רצבנו ,דבלב
 םרש ,טיווקליה .יעישתה יאסרגנוקה זוחמב יטסילאיצוסה יונימה תא ןודנול ריאמ
 םמורתה אל םלועמש ןודנולב ףלחוה ,הגלפמה לש תוימינפה תוצעומב ודמעמ היה
 ־לכה הקיטילופה־יקסע לש תורשפב ךבתסה טיווקליה .דייס־טסיאה גיהנמ תגרדמ
 ,ולש ףרגויבה .ויחלוש לש םיסרטניאה תא תוריסמב תריש ןודנולש דועב םייצרא
:ןודנול לע רמא ךכ ,טיווקליהל ילוא ןווכתה ותבשחמבש

ם ברקב ותוחכונש ובשח דייס־טסיאב רתוי םיקיתווה םיטסילאיצוסהו םילעופה יגיהנמ
ת א ביחריו תיללכה תיאקירמאה העונתל דמציי טעמ־טעמש התיה הרבס .תינמז איה
ל געמל ןודנול ךשמנ רתויו רתוי .ןכ השע אל אוה ךא .םיידוהי־אלה םירוזאל ותוליעפ
ם ש יכ דייס־טסיאב ראשנ אוה .דייס־טסיאבש םידוגיאהו תיטסילאיצוסה תוליעפה
.ובל היה םשו םישרדנ ויתוריש ויה

 ,תילקידארה הןחאה־רדסימ ,גניר רעטייבראל יטפשמ ץעוי תריש רשא אוה ןודנול
 הצעומב ףתתשהל ןמזוהש אוה ןודנולו .ודצמ הייטס אלל תונמאנל הכז תאזבו

 התזרכהב ןודל הסנכתהש 1908 טסוגואב השבלהה־ילעופ ידוגיא לש תפתושמה
 וסנכתה תיפסכ הקוצמו תינוגרא תוררופתה לש םיטבל ךותב .תיללכ התיבש לש
 .הדגאל היה ןודנול םהל ןתנש דודיעה .רומג שואיי לש הריוואב םידוגיאה יגיהנמ

. "70,000־ה דרמ" לש הגהה דיל 1910 ץיקב בצינ ,השבלהה־ידבוע לש םטילקרפכ
 ־בר ידוהיה יתליהקה גיהנמה םעו ,םידיבעמה תא גצייש ,ןהכ ׳ה סוילוי םע דחי

910 1 ויתסב .״םולשה־לכיטרפ״ לש ויטרפ תא ןודנול דביע ,לשראמ יאול ,העפשהה
 גיצנה םג אלא תידוהיה הדובעה־תעונת לש יראלופופה רוביגה קר אל ןודנול היה
 הליהקה לש םיילארטיינה םיגיצנה םעו םינתשרחה םע הלועפ ףתשל ןכומה ןובנה
82.השבלהה ףנעל רדסו תוביצי איבהל תנמ־לע תידוהיה

 םינושארה םימיב טיווקליהו ןהכל תימע היהש ימ ,תומגודה לוטנ ,יטאמגארפה ןודנול
 היה לוכי .דייס־טסיאב תוינויחה תועונתה םע תירבב אב ,תיטסילאיצוסה תוליעפל
 םיקושעה לש םתכימתל םג אלא םיליכשמה םיטסילאיצוסה תכימתל קר אל תופצל

 ינוונח םע אבה ןויארה תא סזנרעווראפ איבה תוריחבה־תכרעמ תעב .םעה־יטושפו
:דחא

. ..תאז םיבייחמ ונלש םיסרטניאה .ןודנול ריאמ דעב עיבצאו לעפא ינא םיקסע־שיאכ
ד ומעיש והשימל קוקז ןוגהה רחוסה ...םירחוסה םד ,ונמד תא םיצצומ םיאקיטילופה
 אל אוה ןודנול ריאמ רחביי רשאכ ...ונממ ודחפי םיאקיטילופהש [והשימ] ,ודצל
א וה .הברה גישהל לכוי דייס־טסיאה לש חרזאכ .שיא םושל רבד םוש בייח היהי
...םינומלשו דחושמ ונתוא ררחשי

ן ודנול ריאמ רחביי רשאכ ...רבוד ול ןיא ,אמא אלו אבא אל ול ןיא דייס־טסיאה
88.קרוי־וינב םגו ןוטגנישווב םג ידוהיה עבורה לש רבודה היהי אוה

 לוק גנינוויא קרוי־וימ תכרעמל־םיבתכמ לש הרוש האב 1910 לש תוריחבה רחאל
 יונישל ףקות הנתנו ,"קרוי־וינו יקוולימ" ,ןידוב סיאול לש ורמאמ לע הבוגתב

רעזימו תולוקה ברימ ןיב םיזוחא 10־ מ תוחפ לש שרפה היה יקוולימב .הקיטקאטב
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 ןודנול גישה יעישתה יאסרגנוקה זוחמב .םיטסילאיצוסה ידמעומ וגישהש תולוקה
,ןידוב ירבדל .לשומה תרשמל הגלפמה דמעומ לביקש תולוקה ןמ םיילפכמ רתוי

־ תתהו םייעזגה םימודקה־םיטפשמה לא היינפ .דתיה ןודנול לש תוריחבה־תכרעמב
א וה םג היה ןודנול רבההש ינפמ םיסורה־םידוהיה לא ונפ .םירחובה לש םייעזג
34.יסור־ידוהי

 ותעשב רחבנ ןודנול יכ רומאל בישה ןודנול לש תוריחבה־דעווב םירבחה דחא
 רשא ."דייס־טסיאה ילעופ לצא ולש המוצעה תויראלופופה" ללגב דמעומ תויהל
,ןקסע ותוא בתכ ,"םייעזג םימודק ־םיטפשמ" לא היינפב המשאהל

33.ביואה דצמ ואבש םייותיפה תורמל רתוי תאז לצנלמ ונענמנ

 הנגרוא .םיטסילאיצוס־אל לש םבל לא רבדל ןויסנ השענ יכ ודיעה םירחא םיבתכמ
 ומיקה השבלהה־ידבוע דוגיאו גניר רעטייכראה .םיישפח־תועוצקמ־ילעב לש הגיל
 הגיצה אל ,םיבתכמה דחא ריבסה ,הלאה םידעווה ומסריפש הלומעתה .תוריחב־ידעו
 לש ויפא תא הטילבה תוריחבה־תכרעמ .קרפה לע תדמועה הלאשכ םזילאיצוסה תא
,םיבתוכה דחא לש וחוסינכ .לגופדלוג לש ונולק תאו ,ןודנול

ה אירקה האב תאזבו "ןודנול דעב ולצפתה" ,דתיה תוריחב,ד־תלומעתב חתפמה־תמינ
ל כל האירקה האב השעמלו ,תונמואלה לא האירקה האב ,יעזגה םודקה־טפשמה לא
86.הלאה םילעופה לש תידמעמה הרכהל ץוחמ רבד

 ריעזה רחוסה לש תולוקה תא גישהל ץרמנ ןויסנ השענ יכ היולג האדוה ןאכ התיה
.ישפחה עוצקמה שיא לשו

 טיווקליה לש גשיהה לע זוחא 11.86־ב ולע ןודנול ףסאש תולוקה ןמ םיזוחאה 33.09
 וב רוזיא ותואב טיווקליה לביקש תולוקה ןמ זוחא 1731־ב ויה םיבורמ .1908־ב
 איצוהל .םירועריעל־ןידה־תיבל 1910 לש תוריחבב םיטסילאיצוסה לש םדמעומ היה
 1908־ב םיטסילאיצוסה וגישהש תולוקה ומכתסה סרגנוקה־רבח לש ותריחב תא
 דע זוחא 15.78־ב תויתנידמו תוינוריע תורשמ ראשל יעישתה יאסרגנוקה זוחמב

 תיילע .הגלפמה לש תוריחבה יגשיהב ונמתסה עונצ רופישו תוססבתה .זוחא 15.12
 ולביקש תולוקה ןמ םיילפכ לבקלמ ןודנול תא הענמ אל םיטסילאיצוסה לש םחוכ
 ־חוכו ןודנול לש תוריחבה־תכרעמ .תורחאה תורשמל ותגלפמ לש םידמעומה ראש
 37.םיטסילאיצוסה לש םיעובקה םהידיסח תורושמ הברה וגרח ןודנול לש הכישמה
 ידי־לע הרצונש הריאממ הריווא" וב ואר טיווקליהו ןידוב ןוגכ םישגאש רבדה
 דיעה "...םייטסילאיצוס־יתלב םישעמ[ו] ...םייעזג וא םיימואל תושגר לא היינפה
 חוכיווה ."םידחוימ םיסרטניא" לש םמויקב הריכה ןכא תימוקמה הגלפמהש םצעב
 הדרחה .הלאה "םייעזגהו םיימואלה תושגרה" קמוע תא ףשח םייתנש ינפלמ טהולה
 ויה םילוקש הקירמאל םתרבעה לע הדיקשהו םיקחרמב ורתונש םיחא לש םלרוגל
 תלבגהל םיכשמנה םיצמאמה םע דחי ,הלא תושגר .תונמאנה־ישגר רתי דגנכ

 ,דייס־טסיאב בצמה תא עיקויש תחת .םייתצובקה תונמאנה־ירשק תא וקזיח ,הריגהה
.ויחרזאו וזוחמ לש בוטה םשה לע ןגהל יעישתה יאסרגנוקה זוחמה לש גיצנה שרדנ
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ר חבנשכ .ולאה תושירדה רחא אלימ ,דייס־טסיאב שרשומה ,טסילאיצוסה ןודנול

:ולש ןוחצנה־תרצעב רמא ,1914־ב סרגנוקל ףוסבל ןודנול ריאמ

א יבהל ינא הווקמ .סרגנוקב ימוקמ תא סופתא רשאכ תואלפנ תושעל הווקמ ינניא
ו המו קרוי־וינ לש דייס־טסיאה והמ םהל תוארהל ינוצר ...םעה רבד תא ןוטגנישוול
38.דייס־טסיאה לש ידוהיה

. 1920־ב תישילשב רחבנו 1916־ב שדחמ רחבנש ,ןודנול לש ולעפ היה םשור־בר ןכא
ח וככ תידוהיה הדובעה־תעונת לש התעפוהב ,ןבומכ ,התיה הרושק תינידמה ותחלצה
ה שדחה תונוכנה תא הפפח וז תוחתפתה לבא ,ידוהיה עבורב הנושאר הגרדממ
ה ליהקה יגיהנמ םע הלועפ ופתיש םידוגיאה יגיהנמ .ידוהיה ינתאה םרוגב בשחתהל
ה דוגא ושע ,לשמל ,םלועה־תמחלמ הצרפש ירחא .תותיבשב ךוויתב קר אל תידוהיה
ם ינשב .יאקירמאה־ידוהיה־סרגנוקה ןוגריאבו םיל־רבעמ עויס תטשוהב םהמע תחא

 1912־ב .שידיא תוברת לש המויק רוציבל עצמ גניר רעזנייכראה ול ץמיא ולאה
ת יטסילאיצוסה תורדתסהה ,תידוהיה תיטסילאיצוסה תורדתסהה ףוס־ףוס המקוה
. םייטילופומסוקה "םיקיתו״ה לש םתודגנתה תורמל ,ןוגריאל הנורחאה תינושלה
39.הלאה תוערואמה לכל יבויח רשק רושק היה ןודנול

תורעה

.(1951 ,ןוארב לטיל ,ןוטסוב) םירוקעה ,ןילדנה .א1
, זייה .פ .ס לצא האר םייאקירמאה הקיטילופה־יקסעב ינתאה םרוגב רתוי אלמ ןויד2
, "םיינידמה םייחה לש יתרבחה חותינה :תיאקירמא תינידמ הירוטסיהל תושדח תויורשפא״
, קרוי־וינ) תוטיש :הירוטסיהו היגולויצוס ,םיכרוע ,רטאטשפוה .רו טספיל .מ .ס לצא
ה שדח השיג :יתוברת־ונתא ינידמ חותינ״ ,הגנריווס .פ .ר לצאו ,(1968 ,סקוב קיזייב
J לירפא) ,v ,״םייאקירמא םיינתא םירקחמל o u r n a l  o f  A m e r ic a n  S t u d i e s , ) 1971 ,

.59—79
ה אר 1918 דע 1880־מ ריעה קרוי־וינב םיידוהיה םיינתאה הקיטילופה־יקסע לש עקרה לע3

׳ טע ,(1962 ,דרווראה תטיסרבינוא תאצוה ,׳גירבמק) תחטבומה ריעה ,ןישיר .מ לצא
:  1918—1900 ריעה קרוי־וינב ונולשכו םזילאיצוסה תחלצה״ ,יקספובוד .מ ןכו ,35—221

ix ,"רקחמ־קית  ,L a b o r  H is to r y, (75—361 ,ויתס ,)1968.
, 1908 רבוטקואב 13 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ ; 2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 19 ,םמייט קרוי־וינ4
, 115—109 ,ןלימקמ ,קרוי־וינ) םיקקוש םייחמ םיחרופ םילע ,טיווקליה םירומ ; 6 ׳ע ) 1934  ;
.4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,םטרעווראפ
׳ טע ,(1928 ,סטרעווראפ תדוגא ,קרוי־וינ) ו ךרכ ,ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלפ ,ןהכ .א °

.3 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,םמייט קרוי־וינ ; 38—536, 43—542, 49—547
;  2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 19 ,סמייט קרוי־וינ ; 115—109 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,טיווקליה .מ9
.4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,םטרעווראפ
, 1 ׳ע ,רבמבונב 1, 5 ׳ע ,1908 רבמבונב 4 ,סטרעווראפ ; 768 ׳ע ,1908 רבמצד ,טפנוקוצ7
.4 ׳ע ,רבמבונב 9
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 ,היבמולוק־תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ) הליהה רחא שופיחהו קרוי־וינ ידוהי ,ןרוג .א .א8
—17 ׳טע ,(1970 1 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןישיר .מ ; 21 1 5 -43  ,51—  ,אריפש דעמאל ; 75

 .ל .י) קרוי־וינ ןופ ןעטפאשנאמסדנאל עשידיא יד ,"ןעטפאשנאמסדנאל ןוא עיצארגימיא"
—24 ׳םע ,(1938 ,קרוי־וינ ,ןייאראפ רעביירש ץרפ 32.
 רזע־ירפס :קרוי־וינ) ד ךרכ ,הווהו רכע :ידוהיה םעה ,״שידיא תוברת״ ,רעגינ .ש9

—362 ׳טע ,(1955 ,םיידוהי םיידפולקיצנא 63.
—128 ׳טע ,(1955 ,םר׳גטאר־תטיסרבינוא תאצוה ,קיווזנורב־וינ) ץראב םירז ,םייאה .׳ג10 29 ,

162— —29 ,טע ,1910—1909 הקירמא ידוהיל הנשה־רפס ; 63  קוח־תועצה שמחו־םירשע .41
ה נשה־רפס) 1908 טסוגואל 1907 ילוי ןיב ודבל םירחבנה־תיבל ושגוה הריגהה תלבגהל
—74 ׳טע ,1909—1908 הקירמא ידוהיל 76).

—25 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג11 37.
.3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 12 ,לוק גנינוויא קרוי-וינ12
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 133
, ראוניב 9, 11 ׳ע ,ראוניב 8, 5 ׳ע ,ראוניב 3, 2 ׳ע ,1908 ראוניב 1 ,םמייט קרוי־ויג ;םש14
 ,דראדנאטס ורכיה ; 552 ׳ע ,לירפאב 493, 3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 25 ,ורכיה ןקירמא ; 8 ׳ע
.6 ׳ע ,1908 לירפאב 3

.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 3 ,טייהראוו15
 ,"הליהק א ןעוועג זיא לאמא" ,סדרא׳ציר .ג .ב ; 73 ׳ע 1905 רבמצדב 8 ,ורכיה ןקירמא18
.83 ׳ע ,1945 ,ראורבפ ,טפנוקוצ

.ץיבוקליהמ ותעשב ומש תא הניש טיווקליה .4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,טאלכעגאט17
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 2 ,םש18
, 4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 30 ,טאלכעגאט ; 1 ׳ע ,1908 רבוטקואב 28 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ18

.4 ׳ע ,רבמבונב 1
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 1 ,טאלכעגאט28
 תינמרגו תיסור רביד ,הגירב דלונש ,טיווקליה .4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,טאלכעגאט21
.שידיא אל ךא

—47 ׳טע ,(1955 ,ןלימקמ ,קרוי־וינ) הקירמאכ תיטסילאיצוסה הנלפמה ,ןוגאש .ד22 48.
 תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ) 1912—1897 תיאקירמאה תיטסילאיצוסה העונתה ,םינפיק .י23
—276 ׳טע ,(1952 ,היבמולוק 79 ,206.
.3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 12 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ24
, רבוטקואב 1, 29 ׳ע ,רבוטקואב 4, 22 ׳ע ,רבמטפסב 1, 13 ׳ע ,1908 רבמצדב 10 ,טייהראוו25
.4 ׳ע

, 2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 22 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ ; 4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 23 ,םטרעווראפ28

.4 ׳ע ,רבוטקואב 23
 ,םירהבנה־תיב ןמוי ; 57 ׳ע ,(1930 דראגנו ,קרוי־וינ) דייס-טסיאה ןמ סופא ,ףוגור .ה28
 ץפוה שידיאב לגופדלוג לש ומואנ םוגרת) 541 ׳ע ,ז״נה סרגנוקה לש ןושארה בשומה
 ,רבחמה תאצוה ,קרוי־וינ) דייס־טפיאה תוירלקפסא ,ףודיגמ .י ;(דייס־טסיאה יבחרב סרטנוקכ

—117 ׳טע ,(1923 ר במטפסב 11 ,ורכיה ןקירמא ; 6 ׳ע ,1905 רבמצדב 6 ,סטייט קרוי־וינ ; 131
.449 ׳ע ,1908

 ,םטרעווראפ ; 206 ׳ע ,(1933 ,רנבירקס ,קרוי־וינ) ןכא תומוחו תוקיר םיידי ,לסאר .א .׳צ28
.16 ׳ע ,הלעמל ׳ר ,ףוגור .ה ; 4 ׳ע , 1908 רבמבונב 12
 ידוהי לש הירוטסיהל הדוגאה ימוסריפ ,"תינתא הקיטילופ לש ןקויד" ,ןייטשנרוג .א30
.228 ׳ע ,(1961 סראמ) ,הקירמא

קרוי־וינ ; 116 ׳ע ,הלעמל ׳ר ,טיווקליה .מ ; 1 ׳ע ,1908 רבמבונב 3 ,סמייט קרוי־וינ31
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.231—229 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןייטשנרוג ; 1 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,סטייט
 דוגיאה לש םזויה דעווה ,קרוי־וינ) א ךרכ ,כ״הראכ םידוהיה םילעופה ,ןייטשפא .מ32
, 1910 רבוטקואב 3 ,םטרעווראפ ; 544 ׳ע ,ד ךרכ ,הלעמל ׳ר ,ןהכ ; 398 ׳ע ,(1950 ,יעוצקמה
.52—250 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןישיר ; 98—196 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג ; 1 ׳ע

.1 ׳ע ,1910 רבוטקואב 20 ,םטרעווראפ33
.6 ׳ע ,1910 רבמבונב 34 25
.6 ׳ע ,1910 רבמבונב 38 29

.6 ׳ע ,רבמצדב 6 ; 7 ׳ע ,רבמצדב 6 ; 6 ׳ע ,1910 רבמצדב 363
.225, 238—229 ׳מע ,הלעמל ׳ר ,ןייטשנרוג37
.14 ׳ע ,1914 רבמבונב 9 ,סמייט קרוי־וינ38
 םיטועימה תויוכזו םידוהיה ,יקסבונאי .א ; 201—197, 17—215 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג39
.72—171 ׳טע ,(1933 ,היבמולוק תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ)

הקירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו םילעופה קנב י״ע

י״ל ןוילימ 31.12.1970 215.6 םויל ןזאמה

י״ל ןוילימ 17.3 תונרקו תוינמה ןוה



:ןה□ .י םולש

תיאקירמאה תורפקב םימיה־תירחאו ןמזה
תוירוטסיה תורעה יתש

Some say the world will end in fire. 
Some say in ice. 
From what I’ve tasted of desire 
I hold with those who favor fire. 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice.

ת ועקתשהל רמו חותמ ,עלוק יוטיב טסורפ טרבור ןתנ ,"רופכו שא" ,הזה רישב
ו פוסו רזכאה ץקה לש םיאשונב םייאקירמאה םירפוסה לש ,תיקוביד וליפא ,תכשוממ
ם ייטמילבורפ םידדצב םהילא בורקה קוסיעה אל םג ,הלאה םיאשונה אל .םלוע לש
ש דחה םלועב לבא ;ןבומכ ,תירבה־תוצראל םידחוימ םניא ,הירוטסיההו ןמזה לש
, םהילע ודקש דחוימ טהל ןימבו ,הפוריאב תורכומה ולאמ תונוש תורוצ ושבלו ומקוע

ט עמ ,תויסופיט תומגוד המכ קר איבא ינאו ,המוצע הדימב ךובסו רישע אשונ הז
.הברה ךותמ
ל ש תחצינה העפשהה תמחמ קפס ילב ,תונורחאה םינשה לש תרוקבהו רקחמה ימכח
ל ע הבוגתכו ;ארזל־דע הלאה םיאשונה תא ויה םישיגדמ ילוא ,המישוריהו רלטיה
ה ביטקפסרפב ,רתוי ןיבהל ינא יתשקיב הספילאקופאל תויחטש תויוסחיתה לש שדוג
ם דא ויה העפשה־יבר םירפס ינש .גשומ ותוא לש םלועה־ףוס דצ תא ,תירוטסיה
ה קירמאב תועד לש "חיש־וד" לע ההתש ,(1955) סיאול .ב .ו .ר תאמ יאקירמאה
ת גלפמו רבעה תגלפמ" ןיב ערקה ןוסרמא ול ארקש המב לחה ,ט״יה האמה לש
 תאמ ישונאה ןמזב םינויעו ;הוקתהו ןורכזה תוגלפמ ,רחא חוסינב ,וא—"דיתעה
ש דקוהש חפסנ םע 1956־ב עיפוה תיתפרצה ןמ ילגנאה ומוגרתש ,(1950) הלופ ׳זרו׳ז
ן מ תצק לע ,רשפאה לככ ףוטחב ,זומרל ידכ קר .םייסאלק םייאקירמא םירפוסל
ט וילא .ס .ת לע םוכיסה תא טטצמ ינירה ,םהילע דומעל ינא לכוא אלש םידממה
־ תויווח לש םיירקיעה םיסופיטה לכ םוכיס תא זלה לש ותרישב אצמש ,הלופ לצא
:רקח םתואש םיאקירמאה לצא ןמזה

ן וסרמאל המודב .יבוביסה ןמזה תוארומב הסנתמ אוה ,ופל המודבו ליוולמל המודב
־ סנארטה יפשוח םהש םידדובה םיעגרה לש םתובישח תא אוה ספות ,ורותל המודבו
.רבעהו הווהה לש הקומעה תויראדילוסה תא ןיבמ אוה ,ןרותוהל המודב .ילטנדנצ
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 הנחר תויראדילוס ,ןמטיוול המודב ,תולגל ותעינמ דבעידבש וז תויראדילוס לבא
 אוה החוכמו ,דיתעה לש היופצה תואיצמה תא הווההו רבעה לא תרשקמה ,רתוי

ס ג עגר לכ ירה הז לא הז םיקבד םינמזה לכ םאש ,םמיי׳ג םע דחי ,ףוסבל ןיבמ
 סונשל אלא ומזה תא תונשל אל םדאה לש ותלכיכ .תיפוסניא תושממ וברקב ליכמ
א יהש תחא םג ןיא יוטיב ידיל האב וז תלוכי ןהבש םיכרדה לכמו .ןמזה תועמשמ תא
 םינומא טוילא רמוש ךכ הנה .הברקהה ןמ ,ןוסניקיד ילימא הניבהש יפכ ,רתוי הליעי
 !וא ואטבב .תרוסמבו תונמאנב הריפכ הקווד איהש ,ולש ותבשחמ תא ואטבב תרוסמל
.ולש ןמזב םיאצמנו םירזוח וימדוק לש םינמזה לכ .השרומ וזיא רמשמ אוה ומצע

.דאמ דע םיגוש ויהי ,ילש הביטקפסרפהו ,ילש םירבחמה

א
 םיוסמ ךרוצל ארבנש יפכ ןמזה ןיבש תויבטקה לע הרצקב הליחת דומעל יתייה הצור
 תאזה הסיפתהו ;עירכמה לדבהה תמאב הז יכ יל הארנ .ילארטיינ דממכ ןמזה ןיבו

 חוכהו דבוכה יקוחש ,ינוטוינה עדמה לש םלועב הררתשנש איה ,ןבומכ ,הנורחאה
 םיחנומב םעיבהל היה רשפאו ,ןמזבו בחרמב תינכימ םיענה םיפוג לע ויה םיטלוש ולש
 רחאלו ;ןמזה תייווח איה ךכ אל םלוא 1.הדידמל־םיגתינה ןועש־ןמזו םיקחרמ לש
 ורקחנ ,היווח לש "תורוצ" תניחב ןמזבו בחרמב ירוירפ־א חרוכה תא טנאק חיכוהש
 תא ומשו" ןוסגרב ירנא וירחאו סמיי׳ג םאיליו ואבש דע םהיניבש םילמוגה־יסחי
 עיקרמה ,הבשחמה־הרפמ ורפסב סיאול םדניו בתכש ומכ ,"ןמזהו בחרמה ןיב ףקמה
 רידגה ולש ןוקואלב גניסל .(1927) ברעמה־שיאו ןמזה ,ופקיהב גילפמו ויתורעשהב
 תורפסב תיבחרמה הרוצה״ב ,קנארפ ףסויו ;הקיטתסאה־תרות ליבשב היעבה תא
 םיטסינמור לצא ןמזה־בחרמה תייעב תספותש יזכרמה םוקמה לע עיבצה 2,"תינרדומה
 גיצהל השקיבש ,טוילאו דנואפ לש "תיטסי׳זאמיא״ה הרישבו ,טסורפו סיו׳ג ןוגכ
:קנארפ םכיס .(דנואפ) ״דחא ןיע־ףרהב ישגרו ילאוטקלטניא לולכמ״

 וחפטל דקש הכ רשא ,ינרדומה םדאה תוואג אוהש ,יביטקייבואה ירוטסיהה ןוימדה
 םויק ןיא ויבגלש יתימה ןוימדב הלאה םירפוסה לצא לגלגתמ ,סנסנרה ימי זאמ
 לש תומלגתה קר םיוסמ ןמז לש תוערואמבו םישעמב האורה ןוימדה—ירוטסיהה ןמזל
 ןמזה־םלוע לוגליג ידי־לע םירצונ הלאה םיסופיטה־תובא .םייחצנ םיסופיט־תובא
 אוהש ,סותימה לש הז יחצג־םלועו .םותימה לש םיחצנה־םלועל הירוטסיהה לש
 תואנה יטתסאה ויוטיב תא ול אצומה אוה ,תינרדומה תורפסה לש ףתושמה ןכותה
.תיבחרמ הרוצב

 יתנייצ קחודב ךאש—הילא הוולתנש יתרקבה ןוידהו וז תבכרומ תוחתפתה ,הנהו
 רבדה .הקירמאב תילסקודאראפ האצותל ונתוא םיכילומ—תוטלובה ויתודוקנמ המכ

 "יעדמ״ה ןוירוטסיהה יבגל תוחפל ,"הירוטסיהה לש ןמזה־םלוע" ול ארק קנאר׳פש
 רבד לש ודוסיב והירה ,תינוטויגה המגודה יפל םיקוחו תויתביס לש תורשרש שפחמה
 .םימייקתמו םידבוע ,םיכלהתמ םיאקירמאה בור ובש יתמגארפה ,ינרדומה םלועה
 ךא—ולצנלו ובצקל ךירצש ,הדידמ־רב ,"ףסכ אוה ןמזה" ,םירמוא ונאש ומכ ,וב
:הדיפקב םיקלוחמ דיחיה ייח ? הרממ וזיאל
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For I have known them all already, known them all, 
Have known the evenings, mornings, afternoons, 
I have measured out my life with coffee spoons...

(טוילא .ס .ת)
:היעבה לש םדוק חוסינב ,ןמטיו לאשש ומכ ,וא

, יניע לא קעזאו רבדב יתסיפתו יתיידוה החדא םולכ
, ךרדה דרומב תינרוחא טיבהמ הנינפתש
— הטורפל דע ינובשח תא הנישעתו תורפסב דימ הנקוסעתו

1  תמדוק וזיאו ,קוידב המ םיתש לש הכרעו ,אוה המ תחא לש הכרע קוידב
*(3 קרפ ,ימצע תריש)

.1952 ,םילעופ תיירפס ,ןיקלה ןועמש םוגרת ,54 ׳ע ,בשע ילע *

 רתוי תשרופמ התשענש הירטסיה לש בוטרוק ילב אל—ןמטיו לש ותרישב בגשה םצע
 ,"יחצנה םותימה םלוע" ,רתוי הגשי תרוסמ ונל ריכזמ—וירחא םיאבה ינטקמ המכ לצא
 ךותמ םימעפ ,וילא רוזחל ופאש רתויב תולצאנה תויאקירמאה תומשנה ןמ תובר הכש
 הקירמא לש תיתרבחה הירוטסיהבו רחסמבו היגולונכטב ,רבד לש ורוציק .המ־שואיי
 ושקיבו וז תוצירע לע וממוקתה הירפוס יבוט לבא ;ןועשה־ןמז הבר הדימב לשומ
 חרואב םימעפלו ינוימד חרואב ,ויתויועמשמו םדאה־ןמז לע תוהותה תוריצי רוציל

."יתימ"
 םיצוענ הישרש .תיברעמה היצזיליביצה ימיכ טעמכ הימי תאזה הינשה תרוסמה
 ,תינוויה היפוסוליפה לש םיליבקמ םיחותיפ הלא־יאבו ,תישארב־רפס לש רופיסב
 וב ולש םייודיווה לש קלח ותואב שודקה סוניטסוגוא לצא הל ןתינ יסאלק יוטיבו

:חתפ ךכו ,ןמזה לש ותועמשמב הגה

ה תא האור אמש וא ? ךילא רמוא ינאש המ ךממ םלענ יכה ,חצנה ךל רשאב ,יהולא
ז םיכורמ הכ םירשק ךינפל ינא רדוס אופא עודמ ז ןמזב ףלוחש המ ןמזב

(רשע־דחא רפס)

 (םוניטסוגוא ירבדל ,ומצע אוה רצי ותואש) ירוטסיהה ןמזל םיהולאה םנכנ ,דחא דצמ
 ןמזב יחה ,הנומאה־שיא ,ינשה דצה ןמו ;תומלענה ויתורטמ תא םישגהל תנמ־לע
 .םיהולאה לש יחצנה ומלוע םע והשלכ עגמ םייקל שקבמ ,םדאה לש הירוטסיהבו
 ,סדראוודא ןתנוי לש ורוביחב ונא םיאצומ תירצונה ןמזה־תשוחתל ןיוצמ יוטיב
 ןמזה בחרמ יכ" ,םירבד ראש ךותב ,עובקל אבש ",הלואגה-השעמ לע הירוטסיה
 החלצהה וא הלודגה הלועפה תמשגהב ולוכ אלוממ םלועה ץק דעו חישמה תמוקתמ
 .םיהולאה לש ותראפת תנגפהו תושונאה תלואג—תיהולאה תילכתה לש "הלודגה
 —םדראוודא ןתנוי ,ורפסב (״הירוטסיה״) אישה־קרפ—הז רפסב רלימ ירפ לש ןוידה
 :םדאה לש ותילכתל םגרתיהל םיהולאה לש ותילכת התטנ הקירמאב ךיא ונל הארמ
4."ץפח אוה וגוחצנבש רבדה אוה הירוטסיהה לש התימאכ םדאל הארנש המ"

םיהולא לש תידגאה ותחטבה תא רכז ,"םימיה תירחא" תא רייצל סדראוודא אב רשאכ
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ס גא" אוה—(421,407) ״שא לש לובמב״ םא יכ אובי םימב אל יפוסה ןברוחה :חונל
ט ס1רפ לש וריש לא םירזוח ונא ןאכו .(15 ,כ) השדחה תירבבש ןויזחה־רפסב ״שאה
י כ בתכ (Brower) ראורב .א ןבואר ."רופכ״ה—עיצמ אוהש הפולחלו ,ונחתפ ובש
" לפוא תמיזמ" יורקה קרפבו ;״ךכ וניאש טלחהב יאדוו היגולואיג ומכ הארנ״ רישה
ל צא םיקוספ ןיבו הלאל םיבורק "םימיואמ" םיאשונ ןיב ןוימד־יווק ינימ לכ ןייצ
 ראורב שיגדה ותאירקב .ןוסרמאו ורות דחוימב ,דנלגניא־וינב רתוי םימודק םירפוס
ת ינסרהה םתרוצב"—האנשו הבהא—"םירציה ינש םע עמדה־תכוסח המלשהה" תא
ם לוע־יפוס לקוש לע־ןעדמ הזיא היה וליאכ" ןייע תיטפילאקופאה הלאשב ;״רתויב
, יתעדל :רתוי יגולואית־ימסוק דממ רישל ןתונ ינא יתייה תאז םע 0."םיירשפא
, חרקה וא) רופכה וליאו ;תיתרוסמה תדה לש ״שאה םגא״ לע תזמור שאה תורשפא
ש אה דוביאו היפורטנא לש ינרדומה גשומה לע זמרמ (ice לש ידמ ילולימ םוגרתב
י גולואיג חרק־ןדיע לש דהל ,ראורב לש תצרמנה ותגשה תורמל ,םגו—שמשה לש
 דממה .תוומה עמשמב—"אב חרקה־שיא" ,לינ׳וא ןי׳גוי ןכ־ירחא בתכש ומכ .רזוח
ם ישקבתמ ילוא ןאכמו ,ןבומכ ,שוריפב אוה ףא ןאכ יוצמ האנש־הבהא לש יגולוכיספה
ה רבחב דחוימבו ,םיינרדומה םייחב שגרה לש ותומל וא ותאיפקל סחיב םירוהריה
8.תירבה־תוצרא לש דאמ דע תקסורמהו תיטסילאודיבידניאה ,תיתורחתה

ל צא אילפהל המכוס הקלחבש ,"רופכ״ה לש הפולחה ירחאמ תכשוממ תוחתפתה שי
ט וריפ־רתיבו ,םמדא ירנה לש וכוניח ,יפרגויבוטואה ורוביח לש םיקלחב םמדא ירנה
 תובאתסה םשב ,םמדא סקורב ,ויחא ידי־לע ותומ ירחא וצבוקש םיבתכ המכב
.7) תיטרקומדה המגודה , וימי לש עדמה ןמ בייחתנש תא תוריהבב ספת םמדא 1919(
ן ועשה־ןמזב םילעופהו היגולואיתב "ולאגתנ" אלש םייביטקייבוא םיקוח שפיחש
י ומידה תא העמיק טיסנ םא ,םייתסהל הירוטסיהה לכות הז ןיעמ םלועב ;ילרטיינה
י שונאה דצה תא ןמז רחאל טוילא אטיבש יפכ ,וא—ירמגל ןועשה לקלקתהב קר ,ונלש
 ויה קוחרה דיתעל רשאב הז גוסמ םישוחינ ."הבביב םא יכ םערב אל" ,לדבהבש
ה נוכמה" איה תוטלובה תומגודה תחאו ,ינוימדה עדמה ירפוס לע רתויב לבוקמ אשונ
ם ידיקפתה לכ השעמל ונכומש רחאל ,ופש ,(1909) רטסרופ .מ .א תאמ ״תרצענ
ת וחינגב ברקתהלו לקלקתהל הליחתמ תבכרומה תכרעמה ,הרבחה לש םיינויחה
ל ש ישונאה ומוח םהמ לטינש ,םינכוממ םייח .יטפילאקופא ,דיחפמ םויסל תוקירחו

" רופכו שא" וריש תא טסורפ רביח רשאכש רבתסמ .התימ םפוס חרכהב ,םדה
ל מיס ותואש םינויעה ןונגסל ןויכ ירה ,"הממשה־ץרא" תונש ,20־ה תונש תליחתב
.ומצע םמדאל הקווד אל—םמדא

ב
ר תוי תרחואמה תוחתפתהה לכ הפעתסה ומכ ונממש לוכיבכ םיסב קפסמ סדראוודא
ה יה רשפא תירטס־דח הלוכ התיה וליא .רוזחל םימעפל איה הטונ וילאו ,הקירמאב
, דגנכש־תובוגתהו תובוגתה ,הקיטקלאידה לבא ;תיסחי תולקב רופיסה תא רפסל
,רבד לש וללכב .ךכ ידכ דע תוטושפ ןניא םלועל תויוברתהו תונויערה תודלותבש
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 ךילהתה תא ןוסלוקינ פ1ה ירו׳גראמ הרידגהש יפכ ,לגעמה תצירפ לא םיעיגמ ונא
 תופקשהה לש ןתזיחא .דתיה תאז םע ךא ;(1960) בושחה הרקחמ תא ריתכמה םשב

8.דאמ דע הקזח תויתרוסמה

 הבשחמב ונל ורייטצי ךכ ןוימדבו הבשחמב ןמזה ונל רייטצמש ומכ ,ללכ־ךרדב
 ;תיהולא תילכת וזיא ידי־לע החנומ היהי וארב םיהולאש ןמז .ופוסו ונוויכ ןוימדבו
 וזיאל עיגיש תחת ,והותל ףחתסי םתסה־ןמו ,המידק תינכימ ול עוני ילארטיינ ןמז
 תינייפאה תינרדומה־תיאקירמאה הדמעהש יאדוול־בורק םלוא .ןכות־תלעב הרטמ
 חורב ,תוריחה לע הקצומ הדימע ,תינוצר םא יכ תאז אלו תאז אל .דתיה רתויב
:לווראמ לש ויתורוש

Let us roll all our strength and all 
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life...

(To His Coy Mistress)

 תא רוכזנש ונל יואר ילוא ,םויכ ונתוא תופפואה תויטסיליהינה תומגמה חכונלו
 תמירז .דתיה ובש—רהנה ,ץנרול ראפ לש טרסה ןמ העקבש תיביטקורטסנוקה המינה
 םסרפתנ רשאכ .םירבד הברה דוע םע דבב־דב ,ןמזה ףטש לש יתרוסמ למס רהנה
 קראמ לש יפיסיסימה לע םייחה ןמ הקסיפ ותוא המידקה (1938 ,קרוי־וינ) טירסתה
 תוברתה־שיאל ןכשמכ ...המואה ףוג" תניחב רהנ ותוא לש "ןגא״ה לע תרבדמה ןייווט
 ותואמ ולא םילמ רוכזנש יואר ."ונלש ץראה״רודכ ינפ־לע ןושארו־שאר אוה ירה
 שי—קמעה תא קרפל ונידי־לאל היה .ןקזה רהנה לע טולשל רשפאו" :חכשנ טירסת
 תווצל לכונ אל םג םא ,ךכו" :לווראמ לא בושנ םא ,וא .״וביכרהלו בושל ונידי־לאל
."ונצירנ ץרה תאז־לכב ,םודיל / ונשמש לע
 תנשמ קפס ילב היה הזה יאקירמאה תוריחה־ןוצרל רתויב לבוקמה ינוליחה יוטיבה
 בלשב .ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב הנומאהו עדמה ויה םיגופס הב ,המדיקה
 לש וחוסינכ ,תיתרוסמה היווהה־תרשרש "תפיפכ" לש הרוצ הז שבל רתוי םדקומ
 דימעהו היצולובאה־תרות םע הז יוטיב גזמתה ןיווראד ירחאו °;ןמזה תושרל ,יו׳גבאל
 םא םג ,םמצע עבטה־יקוח יכ היה המוד .רידא עונכיש־חוכ תלעב םלוע־תפקשה
 ךכל הבורע םה ,םהלשמ "םיינרפיצו םייניש" לש תוירזכא ייוליג םירסח םניא

 םלוע לא ,הלעמ־הלעמ םג םא יכ המידק קר אל היהת דיתעה לש וינפ־תמגמש

.רתויו רתוי בוט
 יתשב ןמזה־ידממב קחשמה לא בל־תמושת התע בסהל ינא הצור ,הלאה םיעקרה לע
 לש םידדצ ינש ויה םיקזח ולצא יכ ,ןייווט קראמ תאמ רתויב תועודי ןניאש תוריצי

 10.ינוימדה עדמהו ,(היפוטוא־יטנאהו) היפוטואה :יתורפסה ויוטיבב המדיקה ןויער
 ךרד־לע וליטהל—התיה רתוי בוט םלועל םיפאושה לע הביבח הלובחת ,הטושפ ןושלב
לש ולרוג־תנמ תא ביטיהל עדמה לש וחוכב הנומאהש יפלו ;דיתעה קיח לא ןוימדה
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 הלובחתה המלגתה תובורק םיתעל ירה ,"תויביסרגורפ״ב תיזכרמ המגוד התיה םדאה
 םיבואשה םיבצמבו םייומידב וא ,"תויעדמ" תוחנה לע תוססובמה תויתורפס תוריציב
 יטסירומוהה וחומ שמתשה ךיא תוארל דחוימב אוה ןיינעמ .היגולונכטהו עדמה ןמ
 תונשמ לע תרוקב תחיתמל ןוימד לש םיעצמאב ןייווש קראמ לש יריטאסהו ינקפסה
 יתרבחה דצה ןיב דירפהל ןיא ליגרב יכ ףא .ונמזב ךכ־לכ תולבוקמ ויהש היצולובאה
 ןה יתרחבש תומגודה ירה ,טאקיטנוקמ יקנאי לש תטלובה המגודב ומכ ,יעדמל
.ינוימדה עדמה לש וחורל רתוי תובורק
 ,םינשי םנ םישדח ,םיטוטרישכ) "םיאמיחר תונבו םינבל ,תודמולמ תוישעמ המכ"

 תומלגמ ןהש ךכב סופוסייא תובקעב תוכלוה ןהו ,םיקלח השולשב תואב 1875( 11
 -האלה ןכו ,תעלות ,ןוזליח ,עדרפצ םירוספורפה—םייח־ילעב לש םתומדב עדמ־ישנא
 קחשמה לש יסיסב דחא םרוג .תיעדמ תחלשמל "רעיה־ירוצי" ידי־לע וחלשנש
 ■ינופצ רבעמ שפחל" םירומא הלא םייסננ םירוצי :תודימה אופיא אוה יריטאסה
 הברה ןאכ שי !ןכשה הערמה־רכב—"םלועה ףוס" תא תולגלו * ״הציבה ךותב יברעמ
 _״ןגב הנוכמה" לש דצהו ;״יעדמ״ חונימב תורושקה ןייווט קראמ חסונ תותולבה
 תקשקתשמ השדחה תבכרה רשאכ עיפומ—אוהה יתורפסה רודב הרגיש לש רבד
 ,ירותסמ ץפח תאיצמ לע "הדעו״ה לש ןובשחו־ןידה .(276) ״םידש תחירצ״ב תרבועו

א והו ,(280—279) שפנ־תבישמ הידוראפ אוה ,םור קובקב אלא וניא רבתסמה יפלש
 "םינונמה־רמ!" הנוכמה (ןופלט־דומע השעמל) "ץע" לש שדח ןימ תילגתב ןידה
.האלה ןכו .(281) ״ונממ אצויה ינומרההו רישעה לילצה״ ללגב

 ־ורד ,איבה עודיכש—ןיסו ודוה לא יברעמ־ינופצ רבעמ רהא םיפוריאה לש םשופיהל זמר *
(תכרעמה) .הקירמא תשבי לש היוליגל ,תועט

 ...םינימה תוחתפתה לש םיירותסמה םיקוחה״ב ןמזה־דממ עיפומ "ינשה קלח״ב
 דאמ תניינעמ תישענ ןוימדה־תבושמ וז הדוקנבו ; (283) ״! ןמזה לש ךלמה־ךרדב
 תורפסב ןייווט קראמ לש ויתוארקמ תא תודוקנ המכב ףקשמה ,ינונגס יוסינכ
 התואב הידוראפ הילע תושעל היה דיתע הרהמ־דעש ,םינתבזילאה לש "הקיתע״ה
ת ויחה .(1876־ב הבתכנ) 1601 התונכל םיליגרש תוצירפ־תחיש לש תפומ־תריצי

 םונראב .ת .פל רורב זמר—"םונראו" ידי־לע להונמה ,"םימה דיל ןואיזומ" תואצומ
 האובב םונראב היה ,תדחוימה תיאקירמאה וכרד יפ־לע .ולש םסרופמה ןואיזומלו
 לכויה תורפושב ריהבהל קרור סנאטסנוק אילפהש ומכ ,ונמז לש תויתדה תועונתל
 ־יטמארדה ןונגסבו ,ותעשב יאנותע םוגראב םג היה ,ןייווט קראמל המודב 1927(.’1)
 ■אטירופ־יטנא ,תויטוירטפ ,היטרקומד לש םיכרע בליש ולש תצלמנה תימצעה־היצז
 לש תוזרפה ,תיקנאי תואמוסריפ ,ירמ ,עדמ ,(סדנוק־ישעמו תוקסלרוב) רומוה ,תוינ
 רשאכ .תממורמ תויתד לש לפרועמ ןימו ,םיכחוגמ תונועגש ,(המזוג־תוישעמ) ר?ם
 םש וירוקיב ול וארנ ,ריעה־קרוי־וינב םוגראב לש ןואיזומה תא סמיי׳ג ירגה רכז

."שממ הקיטנמורה רהוזב םימדאומ" ותורענ ימיב
לעו "הרעמ״ב אצמנ ףוחה־ןואיזומ :תוינומדקב ןייווט קראמ לש קחשמה תמגדהל
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 ."׳וכו םיקיתע םינבואמ ,הנעש־ישעמ לש אלפנ ףסוא" :ראשה ךותב רמאנ דחא טלש
 היצזיליביצ לש םידירש םיאצומ םהשכ ,תויחה־םינעדמהש הז אוה יריטאסה בצמה
 םירזבאל םיסחיתמ ,"םדא ארקנו רבכמ דחכנש ץרשה ןימ" לשו התמ תיאקירמא
 םייגולופורתנאו םייגולואיכרא םיאצמימ לא ומכ םייאקירמאה םייחה לש םילפתה

:םדאה לש הןעשה־ימלצ תא ראתמ ״ימשרה ןובשחו־ןידה״ .םיירוטסיה־םורט

 רוציב תוארל הנפואב רבדה לבקתנ הנורחאב ןפש ,דחוימב תגנעמ תילגת התיה תאז
, ןאכ ךא .םיקוחרה וניתובא־תובא לש הרופה םנוימד ירפ ,לבה־תנומאו סותימ הזה
י פכ ,ותרובק םוקמ היה הזו .ןבואמ לש בצמב ,אילפהל רמושמ ,םדאה היה ,תמאב
.תבותכה ידי־לע רבכ עבקנש

 —״הרובק םוקמ״ השוריפ ״ןואיזומ״ הלמה יכ ״עבק״ו םידקה רבכ ״תמניכ רוספורפ״)
 עדמה־שיא לש ויתוקיספ תשלוחב תחא־הנועבו־תעב העגפש ,תיריטאס תויפיפ־תדוקנ
.(םינואיזומה בור לש ינלטקה םומעישבו

ה פוקת התואב םימודקה ויתונועמ ויה ונקדב ןתואש תורעמה יכ דשחה ררועתה התעו
ם יהובגה םינבואמה ןמ דחא לכ לש והזח לע ןכש—ץראה ינפ־לע טטוש הב הנשונ
; ״םיה־דדוש דיק ןטיפקה״ ,רמאנ תחאב .הלעמל ןיוצש בתכב תבותכ התיה הלאה
, "ןוטגנישוו ׳גרו׳ג" ,תרחאב ;״ןלוקניל בייא״ ,תרחאב ;״הירוטקיו הכלמה״ ,תרחאב
.׳וכו
ם יאתי םא תולגל תנמ־לע ונלש תומודקה תויעדמה תודועתה לא ונינפ שפנ־תרעסב
, לוקב ונינפל וארק תמניכ רוספורפה .ונינפל רשא םינבואמל םש אבומה םדאה רואית
*: רומאל ,שבעהו הנושמה םחסונכ

(תכרעמה) .תבזילא תפוקת לש ילגנאה ביתכל יוקיחב הז עטק אבומ רוקמב *

ר וצי הז יהיו .הרוסמה ןמ עדנ רשאכ ,המדאה לע םדאה ךלהתה ןיידע וניתובא ימיב"
ל וכיו ,הברה םיעבצ םימעפו ול דחא עבצ םימעפל רשא ,ףפור רוע הטוע ,םוצעו לודג
ת וירוחאה םיילגרה יכ הלגנ הנהו תאז ותושעכו ; ץופחי רשאכ ורוע תא רישהל לכוי

ם יילגרה םלוא ,רתוי תובחר ךא תרפרפחה ינרפיצל תומודה תורצק םיינרפיצב תוניוזמ
ת ועבצא לע ךורע־ןיאל ןכראב תולועו ןתוקדב תורזומ תועבצאב תוניוזמ ויה תוימדקה
ן יעכ .ונוזמ תא הנממ ול תולעהלו המדאב רוצפל ןהל תובחר םיינרפיצ םג ףא ,עדרפצה
ו נוזמ שופיחל ןוכסי רשא רוקמו ,רתוי תוכורא קר ,הדלוחל ומכ ושארל ול ויה תוצונ
, בצענ וא לבס רשאכו ;ויניעמ םימ ףילדמ היה ,רשואמ םעפנ היהשכ .חירה יפ־לע
ו ואתהו דאמ־דאמב ודרחי ויעמוש לכ רשא עגעגמו םויא תפות־שערב תאז הארהו
ד חי םימדא ינש תויהב .תאזב ויתואלת ומתו ,דבאיו םירזגל ומצע ערקי יכ םבבלב
ת ולוק םג ןכו ,׳יפוט־יפוי ,יפוט־יפוי—וה־וה־וה׳ :ומכ תולוק הז לא הז ועימשהו

ם יררושמה לבא ,ורביד יכ םיררושמה ומיד ןכלו ,הברה וא טעמ הלאל םימוד םירחא
ר שא שיו .םידע םיהולאה ,ףרוטמ תלויא־רבד לכב זחאיהל םימיה לכ םכרד הז אלה
ן שעו שא חיפי ונממו וינפ לא שיגי רשא ךורא לקמב זחוא אוהו הז רוצי ךלהי
, תוומ דע ופרט תא ודיחפי המהו םהומכ ןיאמ םיזיגרמו םיימואתפ שערו ןואשב
. "ליבהמ הברה תינטשו הזע האנש לוכא אוהו ונועמל ול ךלהו וינרפיצב והספתי הככו

13 )285—6(
 שומיש השעיי ובש הז גוסמ ןושלו םיטוטהל ,תונונגס לש ינוהמת תומיע ונינפל
,הלעמל אבומה הבורה רואיתל רשקב :יקנאיב הנש הרשע־שמח רובעכ רתוי עלוק
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 ותדסק יכרחל דעבמ ותרטקמ ןשע תא חיפמה ןגרומ קנאה וננורכז לע הלוע דימ
 ונדמע רבכש תויפיפ־תנווכ התואו .(די קרפ) שא־לכוא ןוקרד ךכב הקחמ אוהשכ
 רשוא לש ןמיסכ תועמדה לש (?העטומ םנמאה) העטומה ךופיהב העיפומ הילע
.לבס לש ןמיסכ קוחצהו

 תבותכ םיאצומ ישילשה קלחב .תוימסוק תויגוסב םג תעגונו תכשמנ הריטאסה לבא
 -הידוראפ אוה "ץק־ןיא למע״ב "תמניכ רוספורפ" איצממש םוגרתהו ,ןבא יבג־לע
 גוסמ םיקיתעה םיכמסמה לכ לש םשוריפב תואדווה־יא לע—תיעדמ־תינקייד ןושלב
 סחיתמ יתימאה בותכה .ונלש םייטפילאקופאה םיאשונה תא םג ךכ ךותב המיגדמה ,הז
 ־םיתש ןב ,בגא־ךרד ,(ןייווט קראמ אוה) סנמלק םס היהשכ—1847 תנשב לובמל
 ־יתלב "םוגרת" ותוא חתופ ךכו 14.ויבא תומב ,ותורענ ץק תא הנייצ וז הנש ;הרשע
 הנלכאתו (? תובהלה) ודרי ,הנש עבשו־םיעבראו תואמ־הנומש ףלא ינפל״ :קיודמ
 הירוטסיהה־לש־תויפוסוליפל ןייווט קראמ ןויכ ןכא ןאכ .(287) ״הלוכ ריעה תא
 עזגה" תא םינכה אבה דומעבש הדבועה ןמ ררבתמש יפכ ,םייגולטכסא םישוחינלו

 יראלופופ םעפ היה הזה ידגאה אשונה .(׳וגו 208) "םילת־ינוב לש חכשנהו ירותסמה
 ־תויגולואיכרא תוירואית דוסי לע תונבל םיינמואל םיאקירמא דצמ ןויסנכ ,דאמ
 הנומה םימודק־תפוקת ,םינמורבו םירישב ,שדחה םלועל "אורבל״ו תוכלהמ תויעדמ
 ןזורהש ,הירוטסיהה לש תירוזחמ הייאר לע היה ססובמ הז ןויסנ .םינש־תואמ הברה
 תויוברת ויפלש ,(1791) תורסיקה תוסירה ורוביחב םיכלהמ הל השע (Volney) יינלוו

15.תונשי לש ןהיתוסירה לע ונבנ תושדח תויורסיקו רידת תולפונו תומק

 וז ."הלפשה לבזה־תישופיח" האיבמ ולאה תוישעמה לש לכשהה־רסומ םוכיס תא
 ןכותמ תונבל ידכ תורעשה־תיןכב עדמל ול ידש אוה היעסממ הדמלש המ לכ יכ הרמא
 דימעה התואש העידיב קפתסהל איה תרמוא אובל־דיתעלשו ;תוחכומ תודבוע לש רה
 לש םיבגשנה היתודוסב טטחלו תאצל אלו םיאורבה לכ לש םתושרל גייס ילב עבטה
."תוהולאה
 תולכתסהה ידי ־לע גשוה ,רתויב עיפשמ םג ךא ,רתויב רזומ גוסמ יטתסא חוורימ
 תויח לש הייארה־תיווזמ הליחת—ט״יה האמה עצמא לש תויאקירמא תודבוע ולא־יאב
 םיאשומכ ,תישילשו ;םלועה ןמ הרבעש תוברת לש םידירשכ ,תינש ;תושפוטמו תונטק
 ןויערל ןושארה יוטיבה תא וגא םיאצומ ןאכש רובס ינא דועו ."תיעדמ" תונרקס לש
 רשאכ-ןייווט קראמ לש םירחואמה ויבתכב רתויב קזחתהל היה דיתעש יריטאס

 ןמ רתוי תותוחנ תויח שי" יכ ,תמהדנ העיתפב ,תינוריא םימכסמ תויחה־םינעדמה
 רקענו ןאכ ךפוהמ תיתרוסמה היווהה־תרשרשב למתסמה םיכרעה־גרדימ "!םדאה
 .תינויצולובאה־תירוטסיהה היגולונורכה לש ןיקתה ןבומה םג ןכ והומכו ,ומוקממ
 םינבואמה־ייומד םידירשל ויה םיסחיתמ תויחה־םיגעדמהש התיה הנושארה החידבה
 ־ילעב לש םהידירשל ללכ־ךרדב םיסחיתמ םישנא־םינעדמש ךרדכ שונא־ירוצי לש
 רבדה ןתנ ,"רתוי תותוחנ תויח" לע ולאה תודועתה תחאב רבוד רשאכ לבא ;םייח
 תא ונינפל הלעמה ,ולש יריטאסה גרבמב דחא בוביס דועל תונמדזה ןייווט קראמל
:(ךלוהו־דרוי רדסב) אבה עשעשמה גרדימה
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."תודמולמ תוישעמ" לש תויחה־םינעדמה
."רבכמ דחכנש ץרש ןימ" ,םדאה
1!םדאה ןמ רתוי תותוחנ—"תותוחנה תויחה״ 4

 רודה חורב תינויצולובאה המדיקה לש תויחטשה תופקשהש ,רומאכ ,אוה רבד־ףוס
.וססבתנ וילעש עדמה םצע םע דחי ,הייחדלו רמ געלל ונודנ אוהה
( 1847 תנשמ תבותכב לובמה ןויצל ץוחמ) רבסה םוש ןיא ״תודמולמ תוישעמ״ב
־ יתלב דיתע הזיאב עבקנ השעמה־רופיס לש ונמזו ;םדאה עזג לש ותומלעיה תביסל
ר וא התארש ,ןייווט קראמ לש הנורחאה תרמגומהו הבושחה ותריציב לבא .רדגומ
ם ייתסמ אוהו ,רתוי הברה בכרומ בצמה 17,"ירותסמה רזה ,44 .סמ״ ,רבכמ אל ךא
ס ופד־תיבב 1490־ב תשחרתמ הלילעה .םיצרמנ םייטפילאקופא םילולעפ לש הרושב
ה דוסיב ךא ,ידמל תכבוסמ הלילעה ."שבוע בורמ תברחנה" הריטב ןכושה ,ירטסוא
ר נדל׳פ טסוגוא רפסמה ובש ,םופדה־תיב תליהק ןיב םיתומיע לש הרושב הרושק איה
ב רועמ ןהבש ,תוימולחו תויעבט־לע תויווח לש המלש תכרעמ ןיבו ,הילושכ דבוע
ל כ ירחא .״44 .סמ״ הנוכמה םש־ילב־ןב ךאלמ םצעב אוהש ,״ירותסמ רז״ לכ־םדוק
ו א ,"םיאפר־ליל״ל םינורחאה םיקרפה תעברא םישדקומ ,תונושמ תויושחרתה ינימ
י מימשה ויפיב רודה" עיפומ "ילרטאית״ה ךאלמה הליחת ךא ."םיתמה תפיסא"
" שמשכ תרהזמו ,תוומלא־תב שא התוא התיה היוטע ותמוק לכו ...וימולע תדמחבו
ה ז לולעפ יכ "ומצעב רמא" העבראו־םיעברא !ימואתפ המח־יוקיל הירחאלש—(390)
ה יה םדקומ בלשב יכ רוכזל ונא םילוכיו—"הצרא םייפא ילייבו םונראב תא הכמיי

( 20־ה האמה ףס לע ול לגיסש םשב יורק אוה ןאכש) םונראב לש םסרופמה סקריקה
( רובס אוהש יפכ) ךכ־לכ חילצמ ״44 .םמ״ש ךכל תחא הביס .״יעדמ ןורטאית״ יורק
ז אמ ושפנ יקמעמב ותוא וקיסעהש תונויערל היה רזוח ןייווט קראמש אופא איה

.רפוסכ ותורחב תונש
י תרוסמה הלוצליצל םיאפרה־ליל ליחתיש םדוק תחא העש ,ךכ־רחאלש 32 קרפב
:תונכהה תוליחתמ ,תוצח תעש לש

ר בכש רבד—תכלמ ןמזה תא דימעהל איה תחאה .ןהב תכלל םיכרד יתש שי הנהו..."
ר וחאל ןמזה תא בסהל איה הינשה ךרדהו ;םימעפ הברהו הברה ןכל םדוק השענ
ת א ומע אוה אשונ םג הזמ ץוחו ,ךרעה יפל שדח רבד הזו ,םיימוי וא םוי ךשמל
.רתויב תובוטה תואצותה

— ליחה־ףועמב ,רוחא ,ןמזה ,הנפ רוחא״׳
(395) ״—׳ 1 לילה ךא ול ,בוש דלי ינשע

ת וירבה לע בוהא היה םעפש ריש לש החיתפה תורוש ןה ולאה תונורחאה תורושה
ה יהש ,(1911—1833) ןלא סרקייא תבזילא תאמ ,״ןשיאו ינעינה״ ,המוצע הדימב
ה ריש לש םיעפש־יעפש המימת תומלש ןימב הצימו "הרקי אמא ,אמא" לא הנפומ
1;תיאקירמא תינשגר , י עשוהי) ןועבג לע המחלמב תכלמ דמע ןמזה ,ןבומכו 8

ה לילעה ךרדב ,לעש־לעש ,תעשעשמ הרוצב רוחא םילבומ ונא ״44 .סמ״ב .(14—12
ם שורה ירה ,תכפהתמ המחה תעיקש ףוסבלשכ ךא ;םינורחאה םיקרפה רסירת יצח לש
:תמאב יטפילאקופא אוה
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, דבש ,ןיסב—םיארג־יתלב—יכונאו 44 ונעפוה ,תואצותב תולכתסההו רודיבה ןעמל ,זאו
- ינופצה שדחה ולולסמב הטמ תוטנל ומצע ןיכה ךא שמשה .םיירהצה תע וז התיה
ם ינוילימ דועב ,םישפוטמו םימומה ,וילא םיטבינ ויה םיבוהצ םישנא ינוילימו ,יחרזמה
ת וכובמהו םימיאה ןמ חוכ־ישושתו םיאלנ ,םוקמ לכב המדאה ינפ־לע םיחורס םירחא
י רחאמ ונל ונלהנתה הלטב ךותמ .םתרכה־רסוחב םירשואמ התעו ,םהילע ורבעש
ת ואצותב ונלכתסה ףא ,ךרדבש תולודגה םירעה לכב וניהש ,ץראה־רודכ ביבס שמשה
ר וחאל תומדוק תוחיש םיגהלמו םירזוח םיפייע םישנא ויה םוקמ לכב .ןהמ ונלעפתהו
ד ימתו !הלאה םירבדה לכמ וארנ םיעגיו םיפייע הכ ןכאו ,והער תא שיא ןיבה ילב
ש דחמ תוכרענ תויוולה ויה ריע לכב ;ריעה־ינועשב םיאכנ תוננובתמ תוצובק ויה
; שאר־דבוכב רוחאל תודעוצ ויה תוכולהתהו םיתמה־תולגעו ,םעפ וכרענ רבכש ףא
ם תוא ;ךופהה דצב לחה ,לומתאה תומחלמ ורסאנ בוש המחלמ התיה םש םוקמ
ם וקמ ותואב םיעגפנ ויה בוש םדוק ועצפנש םתוא ,םיגרהנ ויה בוש םדוק וגרהנש
ה דלפ־יטוע םיריבא ינומה לש םד־תוריעסמו תוריבב תוחיג ויה ;ךכ לע םילבוקו
, חורב םיחפנתמ ןהישרפמש ,תוינאה ויה םיסוניקואבו ;תינרוחא—הדשה ינפ־לע
ל כ לש תווצ לכבו ,לומתא םויב וצח םהב םימ םתוא ינפ־לע תינרוחא תושה־תוצא
ר תיהו ,ףרוטמה שמשב םלא־ירוסייב םיפוצ םירחאו ,םיללפתמו םילהובמ ויה הניפס
—399) .ןוימדב ןתולעהל ןיאש תובעות םישוע ויה 400)

ל ש םיעטק ךכו־ךכ וניארש רחאל הלא ןיעמ םילולעפל רתוי ונלגרתה ילוא יכ ףא
" םלא ירוסיי" םרוג ןייווט קראמ לש "ףרוטמ שמש" ותוא ירה ,רוחאל םינרקומ טרס
ל צא ,רבדה ינייפא !תובעות לש תימוק ״היישע״ ידיל איבמ אוהש םשכ—וב םיפוצל
ת וארל רשפא חרזמב עקושה שמשה יכ קפס ןיאו-הספילאקופאה וליפא ןייווט קראמ
.רומוהה לש דרוסבאב תמייסמ—יטפילאקופא ערואמ וב
ח ותינל יוארה ,גלפומ ןוימד לש ןוחצנ־רוטע בר־השעמ תאזה הקסיפה לכב ינא אצומ
־ אקופא םייוליג המכ לע טעמ דומענ .ןאכ תולעהל ינא לוכיש הזמ רתוי טרופמ
ח קול ,"רודיב ןעמל" תינרוחא ןמזה תא העבראו־םיעברא בסהש רחאל :םייטפיל
ה יה המודש ךכ ידכ דע העוגר התיהש הימוד״ו לפוא־תכשח ךותל טסוגוא תא אוה
ו נינפל ןייווט קראמ הלעמ האלפומ החלצהב ."ותמישנב רצוע ולוכ םלועה וליאכ
ה דירחמ הכולהת—"םדעצימב םידלש יפלא לש תוילולפאהו תוישיבכעה תורוצה" תא
ם וחת ,םדאה וז ,לואשל הדיריה לש תויגיגחה ןמ המע שי רשא הירוטסיהה יתמ לש
ר בעמש" וללהו (סורימוה לצא) "לומעל דוע ולכוי אלש הלא לש םיללצהו תומשנה"
ן מ המכ״//.(סויליגריו לצא) "ונממ בושי רשא שיא ןיא םוקמ/ארונה רהנה תדגל
ק ראמ לש ותפקתהל המגוד וז ףא—"םירכומ ויה אל םבור ךא ,יל םירכומ ויה תומשה
־ תרצ ,תיתרוסמה תיפוריאה םלועה־תנומת לש תונתרקה לעו שונא תוואג לע ןייווט
ה מדאה ןמ ודחכנש תומוא" ויה רבד לש ותימאלש דועב-ןמזב תלבגומהו קפואה

. (401) ״...ןכ ינפל םינש ףלא תואמ־ששו ,תואמ־שלשו ,האמו ,םישימחו ,םירשעו ,רשע
ך למה לש ןורחאה ברקל רכז םיללוכ םהו הוחו םדאב םיחתופ םירכומה תומשה
" תובבר" ןיב דוגינ ,רבד לש ורקיעב ,םיחתפמ םינורחאה םיקרפה ינש לבא ;רותרא

: 33 קרפ לש ופוסב אבומה ,״המואמ״ל
םיינזא שירחמ היה תומצעה שוקשיקו ,םנומהב םיתמה ורבע־ופלח תועש לע תועש
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 ףינה ,םואתפ־עתפל ,רחא .בשוח ומצע תא עומשל לוכי םדא היה אל טעמכש דע
.לוק־ןיאו קיר םלועב ונדמע ונאו ודיב 44

י דכ תמצמטצמ הירוטסיהה—לבה לכה םילבה־לבה :רורב אוה דחא לכשה־רסומ
־ אלש 1916־ב עיפוה רשאכ ,םייסמה 34 קרפ .״בצעב םישקשקמ״ םיאפר לש הכולהת
ת וימיספה לע ךשוממ חוכיוול דקומ־תדוקנ השענ ,ירותסמה רזה לש ומויסכ ומוקמב
ל לחה דבלמ םייק וניא רבד םוש" :ךאלמה רמוא ךכו .ןייווט קראמ לש םזיליהינהו

ף א ."ךנוימד־ריצי ,ךלש םולחה—םולח" אוהש "התא" ונינפל ןאכו—"! ךממו-קירה
ם יפדב ונלש םוקיה ירה ,"םלועה ץק" לע הרואכל םיזמרמ םירבדה ןמ תצק ילואש
ם לועה ״! תוידב ,תונויזח ,תומולח״ לש הירואיתב רבסומ אוה אלא םלענ וניא הלאה
ס וניטסוגואל) ןוצרה תעינכב אל ףא ,רופכב וא שאב אל םג ,לובמב םייתסמ וניא הזה
ל ש םימסקה־טיברש ףניהב אלא—("!רתוי םיבוטו ,םירחא תומולח םולח" :רמאנ

."ףוס" :תינוימדה ותריצי לש ןורחאה ףדב בתוכה ,ןטייפה
ה מדיק לש םידורו תונויזח רחא ללוש ןייווט קראמ ךלה אל ,םמדא ירנה ,ורוד־ןבכ
. םדאה לש ותחוור םודיקל םינווכמה םייתרבחה םינוגראבו תיעדמה המכחב ץק־ןיא
ו עיגהב ןכש־לכ ,וז ןיעמ הלק תוימיטפואל ספתייש ידכמ הברה ןיבהו ארק ,האר אוה
. ולש םיטוטרישה לש ןושארה ףסואב "תודמולמ תוישעמ המכ" ללכ רשאכ ,40 ליגל
י נא ונממ רשא טויס" "הירוטסיה״ה התיה ,סיו׳ג סמיי׳ג ליבשב םג ומכ ,וליבשב
ץ ק ,םדאל ץק תולעהלו תומדל ידמל היהי לקנ תיתורפס הריציב ."ררועתהל הסגמ
ל ש הלאכ םייוריגל ענכנ אל ןייווט קראמ םלוא ;םילבוס םדאה־ינב וב םלועל
ת ולילעב .ויבתכבש הז דצ םירקבמה דחא רידגהש יפכ ,ולש "תונערופה ןוימד"
, וניארש יפכו ;הלא ןיעמ םימויס לע אבניהל תוחפ לק ,םוקיב תולשומה ,םיהולאה
ה מכחה ןמ אל יכ ,1875 תגשמ ולש ״המכח ילשמ״ב דוע ,ןיבהל ןייווט קראמ םידקה
ם ע לתפנ ותריצי לכב םלוא ."תוהולאה לש םיבגשנה היתודוס״ב טטחל תוסנל אוה
ל ש דחוימה חורה־ךלהל ןתנ דחוימב עלוק יוטיבו ,יתימה ןמזה םעו הירוטסיהה
ם ירשעמ םייאובנ םיבותכ הברהב תאזו—ונלש האמה תא ךכ־לכ ןייצמה ,םלועה־ףוס
.וייחל תונורחאה םינשה

תורעה
 חוחינ : םינועש״ : 15 קרפ ,(1966 ,טנגיס) Understanding Media ,ןהולקמ לשרמ האר1

, 1954) תיחצנה הבישה סותימ : הירוטסיהו סומסוקב—הדאילא .מ לש הנחבאה םג ןכ .״ןמזה
.יגולותימה "שדוקה־ןמז״ל ירוטסיהה ןמזה ןיב—םירקחמ ראשבו ,(1959

 ,םירחאו ררוש קראמ תכירעב היגולותנא ךרוצל ןקות ךא ,1945־ב הנושארל םסרפתנ2
.(1948 ,קרוי־וינ) ינרדומה יתורפסה טופישה תודוסי :תרוקבה
 תומ רחאל הנושארל רואל ואציו ןוטמתרונב ועמשוהש תושרד לש הרושכ 1739־ב בתכנ3

 לכ הילע ןיא (טסקטה ףוגב םידומעה ינויצ) טטצמ ינא הנממ הרודהמה .1774־ב ףיטמה
.ריעה־קרוי־וינ ,American Tract cociety־ה ידי־לע המסרופ איהו ,ךיראת
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. 312 דומעמ האבומה ; 1959 ,ןאידירמ־ירפסב השדח הספדה .1949־ב הנושארל םסרפתנ1
, 119—117 ,קרוי־וינ) טפורפ טרכור לש ותריש ° ) 1963.
N ew-ב ,הביתכ בגא ,ינא אצומ יאקירמאה יתרבחה רשקהב6  Y o rk  R e v ie w  o f  B o o k s
 :קיוודראה טבזילא הבתכ .רמיירק טרבור לש ויומיבב ,רופכ ,טרס לע תרוקב ,(1971 ראוגיב 7)

 לעו םירסח הלאה תודוסיה לכ .ןויפיא ,הלילע ,טושיק ,תונמא לש ןווכמ רדעיה שי רופכב"
 לע ורתיו וללה .תויומדה איה ,הלילעה איה הכפהמל תוריסמה .תינכפהמ תוריסמ שי םמוקמ
 ,םהיבור םע םדא־ינב לש הז בובריעו ,דיתעהו רבעה לש הירוטסיהה ,םילדבהה ,תוישיאה
 הריציה לש התוהמ אוה םהיניב ןיחבהל ןיאש םהיתולוקו םהיפוצרפו ׳םהיתולועפ׳ ,םתלומעת
 ,תוררופתהה םוקמ לע האב הכפהמה הב ,האופק הספילאקופא ןימ יהוז .(3 ׳ע) ״הניינע רקיעו
 "םילאידיא״ל תורסמתהה תורמל תוחפ־אל הסואמו ,הווהב היוצמ אלא דיתעה ךותל תלצאומ אל
."הרק רבכש ...רבד הז היה וליאכ טרסומ רופכ" : םיינכפהמ
 תוירקיע תומגודכ איבמה ,(1967) הקיתשה תורפס ,ןסח באחיא לש ןיוצמה ןוידה תא םג האר
 .הפוריאב טקב לאומס תאו הקירמאב רלימ ירנה תא םיינרדומ םייטפילאקופא םירפוס לש
 ־וריהו ואכאד תא שארמ החיגמ איה ; דחוימ גוסמ״ איה וננמז־תב הביתכה לש ״תומילא״ה
 םש תא ןיוודלוב סמיי׳ג רזוג ךכ הנה" :תועווז לש תורחא תורוצ תללוכ איה ךא ,״המיש
 דוע היהי אל :ןנעב תשקה תוא תא חונל םיהולא ןתיו׳ :יארקמ קוספ ךותמ םייאמה ורפס
.(6) .״׳האכה םעפכ שאה ,םימ
T-ירפם7 o r c h בתכמ״ האר .טסקטה ףוגב תומוקמה־יארמ ,(1969 ,קרוי־וינ) רפראה לש f a
 ושומישכ םיבלשה־ללכ" םג ןכו ;ינשה קלחה טרפב ,(1910) ״םייאקירמא הירוטסיה־ירומ
.(1909) ״הירוטסיהב
— 1960־ב ןקות) ןוסלוקינ לש הרפסל םיילוש־תורעה המכ תניחבב וז הסמ תוארל רשפא8
 עדמה" לש ומושירב םינויע איה ולש הנשמה־תרתוכש ,(וז הרודהמל םינווכמ תומוקמה־יארמ
 ,הלש הנורחאה הקסיפב קר .תיאקירמאה תורפסה ןמ םלעתמהו ,ז״יה האמה תריש לע "שדחה
.ךשמה לש תורשפאל ןוסלוקינ הננוכתה ,"םינושארה םינקיטנמורה ויה הלא" יכ זמרב
 םינשי םילגרה" יכ ןועטל האב הדימ התואב ירה ,"שדחה עדמה" היה הלש אשונה יכ ףא
 לצא רשאמ תוחפ־אל םינעדמ לצא םימעפל רורב ןמזב רוגיפה" יכו ,"תומל םישקתמ
 ,לשמל) תוררופתהבו ןווינב יורשכ ומצע ןמזה תייעבב רודח הלש ןוידה לכ .(126) ״םיררושמ

 העבק ,ןהיניב ונלדבהש ןמזה תושוחת יתש ןיב ,רבעמה עגר תאו ; (21, 43, 80—79, 100, 154
 ,ריפסקש לש ,הטנאדו סוניטסוגוא לש ,ימלת לש ,וטסירא לש םלועה" :ןוד לש ותרישב
 תרדוסמה וכרדל ךלוה ,וריצ לע בבוס ,רתוי ןטק תכל־בכוכ קר היה ומוקמ לע .דוע היה אל
 תורוד ךשמ היהש ׳האגה זכרמה׳ תא הל הסמחש שמשה ביבס ענ ,תכל־יבכוכ ראש ןיב
 עדמה ידי־לע רבשנש ,ןשיה תומלשה לגעמ תא רזחשל םילוכי ונא ןיא םג ...םדאה לש ומלוע
 רתוי חונ רבד ןיא ,רתוי יפוסניא רבד ןיא׳ : רמאשכ ןוד רביד תמא .םיינרדומה היפוסוליפהו
(123—122) .׳״רבשיהל
.1968 ,וידחי תאצוה .רימא ןרהא : תירבע .ט קרפ ,(1936) הלודגה היווהה תרשרש9

 לש יאקירמאה ינוימדה עדמה :םלשומה דיתעה ורפסב ,ןילקנארפ .ב .הש אוה הרקמ אל10
 ינודנולה ׳סמייט׳ה ןמ") ןייווט קראמ תאמ דחא טוטריש לילכה ,(1966 ,קרוי־וינ) »״יה האמה
 עדמהו ןייווט קראמ" לע ולש המדקהה ירבדב ."ןמזב עסמ״ל שידקהש קרפב (״1904 לש
 "תילמשח״ה האושה רשא—רותרא ךלמה רצחכ טאקיטנוקמ יקנאי תא תרכהב ןייצ "ינוימדה
 ; תוימוטא תוצצפב הדמשהה םויא לש תמדקומ תוזח בשחיהל הלוכי ״לוחה־תעוצר ברק״ב ולש
 תיוותש ךכ ידכ דע תבכרומ ןוימד־תריצי וז יכ ףא ,היפוטוא־יטנא ןימ אוה ולוכ יקנאיה
 ןייצ אל אוה ךא ,ליעומה ןמ וב שי ןילקגארפ לש ןוידה לכ .התוא הצממ הניא תמאב וז ןיעמ
.ןהילע דומעאש תוריציה יתשמ תחא ףא
עדמ לש בוטרוק ילב אל ,ןבומכ ,רתויב הלודגה העפשהה תלעב תיאקירמאה "היפוטוא״ה
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, קירטפ .מ .׳גו ילגנ .׳ג האר .ימאלב דראוודא תאמ (1888) רוחאל הריקס התיה ,ינוימד
ה נומש תללוכה ,(1952, 1962) תוינוימד תורכה לש היגולותנא :היפוטואה שופיח ,םיכרוע
.1947־ל 1883 ןיב רוא וארש רתויב תועודי ןניאש תויאקירמא תומגוד
ה יפוטואה היש־וד :רסיק לש ודומע״ ,ןוטסקס .א האר ,תחא היפוטוא־יטנא דוע ןינעל
, 238—224 ץיק) א קלח ,2 .םמ ,טי ךרכ ,American Quarterly ,״תונערופהו ) 1967.
י חישמה הדיקפת ןויער :תלאוג המוא ,ןוסבוט .ל .א לצא יתאצמ וז הסמ יתמייסש רחאל
ו ב "תיטסימה לבבב טאקיטנוקמ יקנאי" םשב חפסנ ,(1968 ,וגאקיש .בינוא) הקירמא לש
ן עבט ןוגכ תולאש לע תויחישמ תונומאמ תוכשמנה תוקזח תועפשה" רחא בקוע רבחמה
, הירוטסיהה לש הלודגה התכסמב םיאקירמאה לש םמוקמ לע ,ךשוחה־תופוקת׳ לש ןהיתוביסו
ה בר הדימב ןאכו .רבעה תייחדו םזילאודיבידניא ,תוצירח ,תונשדח לש ירסומה ךרעה לע
(215) "...המדיקה ןולשכ—רפסה לש ותנקסמל עגונב תוהימתל רבסה
ת כירעב ,הארקמו תורפסו עדמב תרזוחה ותספדהל ונווכי טסקטב ילש תומוקמה־יארמ11
ה ריטאס" :תרתוכב העיפומ הריציהש םוקמ ,(1964 ,ןוטסוב) ןיבוטסורב .ר .פו ןדאק .׳ג .׳ג
.(290—274) ״עדמל הדיגסה לע תיאקירמא

Harbinger Book12 (1963 ,קרוי־וינ). 300 דומעב טטוצמ סמיי׳ג ירנה.
.ןודנולב ,רתוי תמסרופמה ,"וסיט תרבגה תכורעת״ל יוקיח קפס ילב ויה הלא הןעש־ישעמ13
ל ש ופוח לא ריעה־קרוי־וינמ םונראב לש ןואיזומה תא ריבעמ ןייווט קראמש הדבועה14
ר הנה וב רשא ,(1876) רייוס םות תא בותכל היה דיתע הרהמ־דע—הרעמב ותוא ןכשמו רהנ
ת ויפרגויב תויועמשמ לע ילוא תזמרמ—םיבושח הכ םידיקפת םיאלממ הרעמהו םסרופמה
ת כירע) ולש היפרגויבוטואב ונל רפסמ אוהש ומכ .ןהירחא ןאכ תוקחתהל םילוכי ונא ןיאש
ה ב ,דתיה ןכש ,הזה־םלועה־ןמ־אלש םוקמ התיה הרעמה" : (1961 ,קרוי־וינ ,רדיינ םלרא׳צ
ל ילגב ןותנה תיכוכז לש לילגב התיה איה .הרשע־עברא תב הכר הרענ לש התייווג—הייווג
־ יכלוהש ורמאו להוכב הרמוש הפוגה .רצ רבעמ לע רשיגש לזרב־ספ לע יולת היהש תשוחנ
ל ש תב ,דתיה הרענה .םיתמה םינפב םילכתסמו היתורעשב התוא םיררוג ויה םינוירבו לטב
ה שעו הנושמ םדא היה אוה .ןיטינומ ול איצוה גלפומה ונורשכש םיאול־טנסמ דחא חתנמ
.(10) ״לא־חוכש םוקמ ותואב הנכסמה תא םש ומצע אוה .םינושמ םישעמ הברה
א שונ ,ןייווט קראמ לש תיתורפסה ותוחתפתהב הריטאסה האלימש בכרומה דיקפתה לע
, ןייווט קראמ לש תוקסלרוכהו תוריטאסהל תניוצמה המדקהה האר ,ףסונ ןויעל יוארה
ן יאש ,"תודמולמ תוישעמ המכ" .(1967 ,הינרופילאק תטיסרבינוא) םר׳גור .ר .פ תכירעב
ר ייוס םות ןיבש לודגה רושעב ותריציב תיריטאסה המינה תא םיגדמ ,וריכזמ סר׳גור
.ןיע ירכלקאחל

ן וטסקס .א ונתוא הנפמ ,יפיסיסימה רהנ לש ןופטשב היצזיליביצה לש הנברוח ןויערל רשא
ם ירוביגה" וב רשא (1890 ,וגאקיש ,ג״הפסל 2000 ,רלופ ודאראוולא) ״יפוטוא״ ןמורל
ל גר םייתאמ ,יפיסיסימה־קמע לש העובטה היצזיליביצה לע תללוצ לש היבנשאמ םיטיבמ
.(236 ,הלעמל ׳ר) ״םימל תחתמ
ת עדה לע רתויב לבקתמה רוקמה איה וז תורפס יכ לאד סיטרק ןעט תענכשמ הרוצב15
, דנלגניא־וינ ןועבר ,"טנייארב ןלאק םאיליוו ,םינומרומ ,םילת־ינוב" האר) ןומרומ רפסל
.(1961, 190—178 ינוי ,2 .סמ ,34 ךרכ

ת וריטאסב שמתשה םהב ,הלאה תונויערה לא ןייווט קראמ רזח רתויו הנש םירשע רחאל 18
, המדאה ןמ םיבתכמ האר .1897־ב "רתויב הדוריה היחה" תא בתכ רשאכ ,"ירותסמה רזה" לע
, 232—222 ,קרוי־וינ) וטוו־יד .ב תכירעב ) 1962.

ת טיסרבינוא) ןייווט קראמל ירותסמה רזה לש דיה־יבתכ ,ןוסביג .מ םאיליו תכירעב17
221-4 םידומעב עיפומ ״44 .סמ״ ; (1969 ,הינרופילאק 0 .טסקטב תומוקמה־יארמ ; 5

, 300-301 ,קרוי־וינ) ןמראק םילב תכירעב ,תיאקירמאה הרישל דרופסקוא רפס18 ) 1927.



-תיאקירמאה תונמאה :גרבסירק גניווריא
םיידיב הירוטסיה תיישע

 רופיס עומשל םישגא תצובק קרוי־ויגב הפסאתה 1959 תנש לש ביבאב דחא ברע
 אוהו ,טסנרא םקמ ינמרגה טסילאירוסה לש ונב ,ימי׳ג .טסגרא ימי׳ג לש ויפמ רזומ
 לש םירייצה יבושח םע חחושל דקש אוה .היסורב רוקיבמ רזח הז־התע ,רייצ ומצע
 ירחא םייאשח םירוקיבב ,תרתחמב םג אלא ימשר חרואב קר אל ,דארגנינלו הבקסומ
 תוארהל ךכ־לכ םיצפח תוצעומה־תירב לש הלא םירייצש רבדה המ תוארל ,תוצח
 םיחתופ םירייצה ויה ,ןפלוא רחא ןפלואב ,הריד רחא הרידב ךיא ראית אוה .ול
 יפלש־־םהלש תוטשפומה תונומתה תא יאקירמאה םחרואל םיארמו רתס־תונורא
 עודמ .ןכל־םדוק םינש שלש תמש ,קולופ ןוסק׳ג לש ותריצימ ויה תובואש םתאדוה
 ,םהייח תא ילואו ,םדיתע תא הנכסב םידימעמ םלועה לש ינשה הצקב םירייצ ויה
 רויצ ואב ןיינמ .רודחיש לש השעמ והז םהיבגלש היה רורב ? דב לע עבצ זיתהל ידכ

? וז ןיעמ תועמשמו הזכ
 קרוי־ויגב הרצונש תונמאהש הז היה חרכה יכ ונילע המוד ילוא רוחאל־הריקס בגא
 תושבגתה האב ןכא ירהש ,תאזכש תימלוע־ללכ תובישח הל הנקת 50־הו 40־ה תונשב
 וניאש יאדו רשקה םלוא .תיאקירמאה תינידמה המצעה לש התונוילע םע דבב־דב וז
 תונמאל הל שי יכ םיטעמ קר ורבס 1940־בש תדמוע הניעב הדבועהו ,ענמנ־יתלב
 םרוביח הקווד ירה השעמל .המצע וא תוירוקמ לש תוטלוב תולוגס הזיא תיאקירמאה
 בוקעל היהי יאדכו ,םיגשיהה תא רשפיא רשא אוה םייפיצפס םיצמאמו תוערואמ לש
.וידחי ורשקתנ ךיא תוארלו וללה תועקפה רחא
 תויטסינרדומ תורוסמ לש ןתומצעתה היה תאזה תמקרתמה תנוכתמב ןושארה םרוגה
 הכורעת קרוי־וינב הגצוה 1913־ב .ונלש האמל תונושארה םינשה־תורשעב זיראפב
 תונותעה ידי ־לע געלב הלבקתהש ,ירומרא־ תכורעת ,תינרדומ תונמא לש הלודג
 הקיז ושחש םידחא ויה לבא .הקירמאב םינמאה בור ידי־לע שפנ־ןויוושבו תיממעה

 ,סיבייד ראויטס ,ב1ד רותרא ,רבו םקמ ןוגכ םירייצו ,םיפוריאה םיטסינרדומל
 ־וינב .תטשפומ הרוצב ורייצ םבושבו הפוריאב והש ןיראמ ןו׳גו ילטראה ןדסראמ
 םייפוריא םינמא לש תוריצי תודימתב הגיצהש הירלאג ץילגייטש םלצה חתפ קרוי
 קר ול ויה ןיידע תינרדומ תיפוריא תונמא לש קדה חוליקה .םימדקתמ םייאקירמאו

 םימחלנ םהש הדבועל ויה םירע םהיכמותו םינמא םתואו ,הקירמאב םיטעמ םידיסח
.הרז תונמאל
 תא ודימעהו תוינידמבו הלכלכב םיימואלניבה םירבשמה ואב 30־ה תונשב לבא
 תיאקירמא תונמא רוציל ףחדה רבגו ,תימואלה םתייווה לע תופירח־רתיב םיאקירמאה
 ירוזאה רויצה הארקתנ םימיל רשא העונתב יוליג ידיל האבש—וז תונמא .תינייפא
הרמיתה היאשונב קרו םזילאיר לש הרוצ התיה הרקיעב—יאקירמאה יווהה רויצ וא
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ו רייצ יראק טראויטס ןו׳ג ,דוו טנארג ,ןוטנב םאמות ומכ םירייצ .והשלכ דוחייב
, תינשגרו השלח םתריצי הארית ילוא דבעידב םג םאו ;הקירמאב רפכה ייחמ תונומת
ם ינש רשע ךשמו ,תיאקירמא תונמאל השירד התיהש תדמוע הניעב הדבועה ירה
ו באש 30־ה תונש יהלשבו .וז םתשירדל קופיס םיאצומ םדא־ינב םינוילימ ויה
־ להנימ—תילרדפה הלשממה לש תויונמאה תינכתמ חוכ הרכההו העונתה
ץ ילמה רשאכ .םינמא יפלאל הדובע הנתנ רבשמה ימיב רשא (הדובעה־תוינכת
ת ונמאה לש סנאסנר ונוזחב האר טלווזור אישנה לש ותינכת לע לדיב ׳גרו׳ג
ר יקה־ירויצ לא בורקמ היפוצ הניעש ץראה־תב תיאקירמא תונמא ,תירבה־תוצראב
ך שמ ךכו .הילטיאב ד״יה האמה לש התלודג לא םיקחרמבו הנמז לש וקיסקמ לש
ל ש הבר הדימ .דתיה .תימשר תונמאל ברקתמה והשמ הקירמאל הל היה רצק ןמז
ה יגולואידיאל הרושקה ,הלשמ תונמא תחתפמ תירבה־תוצראש תיללכ המכסה
.רודה לש תיראטלורפה המגמה תא רבד לש ורקיעב תפפוחה תינידמ
, םתרכהב םיקזחתמו םרפסמב םיברתמ הקירמא לש םיטשפומה םינמאה ויה ךכ ךותב
ת שק וגצייש ףא .תויתנש תוכורעת ומייק ןכמ־רחאלו הצובקכ ונגראתה 1936־בו

ם ג ולו-סייומיד תסנכהש .דתיה תטלשה הדמעה ירה ,םיטשפומ תונונגס לש המלש
ה פדעה התיה .ומצעל אשומ תניחב הנומתה לש יוטיבה־חוכמ תערוג—"טשפומב"
ת ושק תוירטמואיג תורוצב יוליג ידיל אבש םזיביטקייבוא־יא לש תונונגס םתואל
. ימואלניבה דראגנאוואה ןמ קלח םמצע ואר וז העונת ינמא יכ ףיסוהל שי .תודחו
, ןאזיס לש םישודיחב ןויד בגא ,1938־ב רמא ,םירומ .ק .ל ׳גרו׳ג ,םהיגיהנממ דחא
 ...,ןוויכ וותה הלא םיינויח םידעצ יכ ררבתה" :םהירחא ואבש םיטסיבוקהו אריס
ת ונמאה תא טשפל םהילעש םמצעב םיאצומה רתוי םירחואמ םינמאל ךרדה התנופ
."ןהייח תא תולטונ תויוברתה לכ ןהמש שממ תומצע ןתוא לע הדימעהלו המינפ
ה תלגתהש ךרדכ טרפב ,תירוזא תיאקירמא תונמא לש גשומל וזב הלא םינמא
ת וחופנה תויטסילאיר־לאיצוסה הרובגה־תונומתב וא ,רפכה ייחמ תוינשגרה תונומתב
.םייטסיסקראמ םיגולואידיא לש םהיניע־שושמ ויהש
ו רמא אלש םתמגמב םיטשפומ םינמא לש תפפור הרובח קרוי־וינב .דתיה תאז־לכבו
ם וריקוהו הדיקשב םתוא ודמלש יפ־לע־ףא ,םיפוריאה םהירומ רחא הכילהב יד
ל ש ןושארה רושעב ודלונ םבורבש םינמא ויה הלא .הנממ־הלעמל־ןיאש הדימב
ם ירבשמהו יאקירמאה רבשמה לש תורדוקה םינשב םלושיב רמגל ועיגהש ,האמה
ם המ המכל התיהש הנומאה .הינשה םלועה־תמחלמל ואיבהש םילודגה םיימואלניבה
ר לטיה־ןילאטס הזוח םע שפנ־יחפב המייתסה 30־ה תונש לש יטסיסקראמה ןויגהב
ם קיתמהל היה רשפא־יא םלועה תא ודקפש לרוגה־ירה תוערואמה .1939 תנשמ
ם יברל היה הארנ התע .םתלוז ןיבו םיירוזא ןיב ,םיטסילאירה לש שגרב םקילחהלו
— ךכ־לכ תיחרכה התארנ ןכל־םדוקש—תטשפומה תונמאה לש הכרד וליפא יכ
.הבושת המע ןיא בוש ,ןהל הספתנש םיווקה־תודח ,תובשוחמה תוינומרהב
. םיטסילאירוסה לש תוישעהו תוחנהה לע תוהתל רתוי וקימעה םיקחודה םהישופיחב
קרו יטסילאיר ןונגסב ודבע ןיידע ,ןוטירב הרדנא לש ותגהנהב ,םיטסילאירוסה בור
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ירמאה םינמאה .תומולחה לש םייתרכה־תתה ,םיילנויצאר־יאה םיאשונב ושמתשה
ל ש תינדפקה תיטסינומוקה המגמב אל םג הזכ רמוחב בר ןינע ואצמ אל םיאק
ן ונגס וחתיפש ןוסאמו אטאמ ןוגכ םירייצ לש השיגב וניינעתה ךכמ רתוי .ןוטירב
ע בקנש אשונ םושב הקסע אלו הרכהה־תתמ הנוזנש הדובע־ךרד ,תויטאמוטוא לש
ם ישנאה םע םיבתכמ־תפילחב וחתפ ןכא םייאקירמאה םינמאה ןמ תצק .שארמ

ר תויב םידבוכמה םייפוריאה םינמאה ןמ םיבר המחלמה הצליא 1940־מ לחהו ,הלאה
ם יאקירמאה ולכי הנושאר םעפ וז .קרוי־וינל אובלו יטנלטאה סוניקואה תא תוצחל
, ץישפיל ,הדל ,לאגאש ,ןוסאמ ,ןוטירב ומכ םינמא םע יעצמא־יתלב עגמ הזיאב אובל
ם הש םיאקירמאה ושח אל בוש הנושאר םעפ וזו .םירחא םיברו ןמפוה סנה ,ןאשיד
ו תריב תושעיהל קרוי־וינ לכות לכה תולככ ירחאש םהל היה המדנ .םינתרקה
, זיראפו הרר&ה יבשומ תא התניש המחלמהש היה רורב .םלועה לש תיתונמאה
ר תי .הנש םישימחו־האמ הז האלימש דיקפתה תא אלמל הדעונ אל בוש ,המודמכ
ם יעבראה־תונשב התע ויה םה ,ןוצר־ישוחנ הלאה םיאקירמאה ויה םישנאכ ,ןכ לע
.האולמב םתואמצע תא ססבל םהמע היה רומגו־יונמו ,םהלש
, םיירותסמה םימוחתה ןמ באשת רשא תונמא חותיפ לש היעבה םע ולתפנ םה
ם לועבש המוצעה תוילנויצארה־יא ינפ לע חפטת אלש ,הרכהה־תת לש םירידאה
— רשאו ,ןילוחה־םלוע לש תונמאנ תונומתב וא יעשמל־תויושע תוטשפומ תורוצב
.םדועמ םלועה וא הפוריא ואר רשא לכמ הנוש היהת—לכמ רתוי בושח

ך ותמ .עבצה תיחפ תא ךפה שממ־לעופב .חרקה תא קולופ ןוסק׳ג רבש 1947־בו
, עבצה לש םיבשוחמ־אלה תועוצרהו םיפטנה תא טולקיש הדש ןימכ דבה תא הארש
ע בצ ליזהו תוריק־עבצ לש תיחפב הנק לבט ,הפצרה לע ולש לודגה דבה תא חינה
ה עונתה םושיר השענ דבה .חטשה ינפ־לע וב ףילצמו ףנפנמ ודועב הנק ותואמ
, אוהה דבב היתותוא הנתנ ,תכשמתמו תטהול ,העונת התואו ;ועורז לש הבוצקה
ן וגכ םירחא םירייצ .םהב תועטל ןיאש תודחאו שגר הקיפהש הנומת הלבקתהש דע
ת וינאטנופסבו חוכ בורב ורעתסה םה םג ,גנינוק־הד םליוו ןיילק ץנארפ ,לוורדאמ
ת קלח ינפ־לע תואלפומ תוחיתמו תופיקת לע םירמוש םהש ךות ,םילודג םידב לע
ע קרהו־תומדה הנבמ לחה תונורחאה ויתונשב לבא ,ריעצ תמ יקרוג לי׳צרא .דבה
ת ודשכ רתויו רתוי תואריהל ולחה םידבהו ולש םייאורימה םדאה־יפונמ םלעיהל
ו אלימו לכו־לכמ אשונה תא ושטנ ןוטסאג פיליפ ומכ םירייצ .היגרנא לש םיפוצר
ם הידב תא וסיכ ןכל־םדוקש ,םירחא םירייצ .השוחת־יזע לוחכמ־ישעמ םהידב תא
ו לסיח וא ולליד התע ,רתוי וא תוחפ םיפופצ םימגדב םיטושפ םייטסיוואטא םייומיד
ת ונש תישארל דע .דבלב עבצ לש םיטעמ תודש םהיתונומת לע וסמעו םייומידה תא
ת רחואמ תשדוחמ־הדילל דאמ דע םיננוחמ םינמא רתוי וא רסירת וכז רבכ 50־ה
. םתשגרהב םיזעו םתרוצב םיינוציק ,םילודג םידב םהידי תחתמ םיאיצומ ויה התעו
ת ונמאל ללכ התמד אלש תונמא ולא תוריצי ויה ןהלש תוטלחומבו תוינאטנופסב
ה ליחתש תונמאהו .האמה לש הנושארה תיצחמה ךשמ הפוריא החימצהש תטשפומה
.םלועל תכייש התיה עתפל ,היהת םהלש יכ םיאקירמאה וצר
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 ןו׳ג ןוגכ םיצולח ־םירקבמב הברה עייתסנ הזה יאקירמאה ץמאמהש שיחכהל ןיא
ו מכ םיצולח־םינפסאב ןכו דירפ לאכימו גרבנזור דלוראה ,גרבנירג טניילק ,םהרג

ה שוחת התוא ,ךלוהו־בחרתמה להקבו םינמאה לצא ,םייקל ורזע םה .םייהנגוג יגפ
ם ה םדא־ינב .חורפל הלוכי תונמא םוש ןיא הידעלבש תועמשמו תילכת לש
ת ועמשמ .ומצע תונמאה־אשומ תא ומכ ,תונמא־תריצי לש התועמשמ תא םירצויש
ם תושיגרש םישנא ידי־לע ,להקהו רקבמה ,ןמאה ידי־לע תחא־הנועבו־תעב תרצונ וז
ם היתושגרל למס אלא רוטיע וא טושיק אל תונמאב תוארל םתוא תועינמ םתרטמו
.רתויב תוידוסיה םהיתודמעלו רתויב םיקומעה
; םתריציב תוטלחומו הימונוטוא רתי וגישה םה ? הלאה םינמאה אופא וגישה המ
ם ינמאה .רחא רבד םוש לע תוזמרמ ןניאו רחא רבד םוש תוגצימ ןניא ולא תונומת
00 5 ךשמ ברעמה תונמאל ינייפא היהש עבטה םע חיש ־וד ותואל ץק ומש הלאה

־ אירוסהו םיטסירוטו׳פה ,םיטסינויסרפסקאה ,םיטסיבוקה וליפאשו תונורחאה םינשה
ל ש תינשרפכ תונמאה לש הדיקפת תא ומייס ,ךכ רשאב .םלוכ וב וכישמה םיטסיל
. תזמורמ תיפוסוליפ תרגסמ תואיצמה לע ופכ אל םה ;עבטה לש ותליבקמכ ,עבטה
. םלשל קלחה לש ותופיפכ ןויערל ,היציזופמוקה ןויערל ץק המש םהלש תונמאה
א יה ,ילאוטקלטניא־יטנא והשמכ תונמאה לש ינרדומה גשומה תא הקזיח םתדובע
א יהו ;םיקלח לש לוקשו ןווכמ רודיס ילב תימינפ תודחא גישהל רשפא יכ החיכוה
ר קיעב אלא םהב ןנובתהל ךירצש םימצע הקווד אל ןה תונמא־תוריציש החיכוה
ה רכהל ומרת ךכבו ,האצותה לע ךילהתה לש וכרע תא ודימעה םה .היווח תוצירממ
ת ודימתב םדקתמ ינרדומה םדאהש—הרושה ןמ םישנאה לשו—םינמאה לש תחצינה
י פ־לע־ףא ,ןכא .שארמ םתוזחל אל ףא םתופמל רשפא־יאש םישדח םימוחת לא
י די־לע המיבה זכרממ טשפומ םזינויסרפסקא לש וז תונמא הקחרוה רבכ 1960־בש

, תיגשומ תונמאו רפע־תודובע ,תיטניק תונמא ,פופ־תונמא ןוגכ ,רתוי םישדח םימזיא
.טשפומה םזינויסרפסקא לש םישדחה תונויערה ומזוה אל
ה יכרדמ תחא דוע אלא וניא טשפומה םזינויסרפסקאה יכ רווחתנ 60־ה תונש ךשמ
: תינרדומה תונמאה לש הביט הז ןכא יכ ,תינרדומה תונמאה לש רידת תוחתמנה
ת וחתפתה התוא לש םיטפושה־סכ רבע 40־ה תונש עצמאבו ,שודיח לש תלוביק
.הקירמאל הפוריאמ תדמתמ
ל בא ,ליגרה־רדגמ־תאצוי תונואגב ונייטצה אל הפוריאמ המזי התוא ולטנש םישנאה
ת עדל דאמ וביטיה םהו תונמאה לש התוניצרל םהיקמעמל־דע םירעה םישנא ויה םה
ל ש גשומל תותפתהל אלש םהמע היה רומגו־יונמ תאז־לכבו .םיפוריאה וגישה המ

ה תוסחמ רטפיהל םתא היה רומגו־יונמ .תונתרקל םתוא ןדש "תימואלניב תונמא"
א בגיהל יושע שיא םוש היה אל 1940־ב .הדוחייב תקהבומ תונמא רוצילו הפוריא לש
. תונתרק לש הללק התואמ הלש תונמאה תא תירבה־תוצרא לאגת בורקה דיתעבש
 הרקמה חוכב אל גשוה אוהו .הז רבד גשוהו םינש רשע ואצי אל ןכ־יפ־לע־ףא

.םדא־ינב לש םנוצר חוכב אלא ירוטסיהה
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רלמאס רמ לס תכלה־בכוב
 ילוצינמ ,ןקז ידוהי קרוי־וינ תוצוחב ול ךלהמ
 ־ארקב דלונ ןכל־םדוק הנש םיעבש .האושה
 ול הנק תידרופסקוא הלכשה ,הינלופבש בוק
 אוהו ,ןשיה סופיטה ןמ תילגנא תוברתו

 ךשמ .הרואכל םיליגר תוערואמב ןנובתמ
 :ירוטסיהה עקרה .דבלב םיימוי אוה ןמורה
 ,םיירוטסיה אל םיימוי .60־ה תונש יהלש
 ,םייללכה תוערואמה תניחבמ דוחיי לכ ילוטנ
תמה יבגל םיילמס דאמ דאמ ןכ־יפ־לע־ףאו
 תכלה־בכוכ אוה ,ונלש ץראה־רודכ לע שחר
 רותרא לע רפסמ ולב לוס .רלמאס רמ לש
יינע ינשב הרואכל קסעתמה ,ןקזה רלמאס
 לש ותומו ותסיסגב :דאמ םיישיא םינ

 ־בו ,רנורג הילא ר״ד רישעה ורשב־ראש
 .הלוש ותב לש טעמכ םיילילפה היתונועגש
 תיתורפס הדותימב שומיש תועצמאב םלואו

יסה גיצמ רוחאל־תוגיסנו העדותה םרז לש
 רדרדימ יקרוי־וינ םלוע לש טרס ונינפל רופ
.ויתוכלשה לעו וירשקה לע
 לש ותעדותב שחרתמ ןמורה לש ובור
 ,ילינס אל ךא ןקז ידוהי—ומצע רלמאס
 ראשמ רתוי הבשחמ־ןנערו ףירח ,ןונש
 אוה .ןבורב תוידוהי ,תויקרוי־וינה תויומדה
 אוה .חחושמ ,שיגרמ ,רכוז ,טלוק ,ןנובתמ
 תילאוטקלטניאה ותרקב טבש תחת ריבעמ
 ־וינש ,תיתיישעת־רתבה הרבחה תוברת תא
זכרמ תועפות יתש .השדקמ־תיב איה קרוי
 לש וחומב שחרתמה לכ עקרב תודמוע תוי

 תיגולונכטהו תיעדמה תוחתפתהה :רלמאס
 —ןוציחה ללחל הצירפה האישש המוצעה
 ;רלמאס רמ לש וניאש ,רחא תכל־בכוכל
םייתרבחה םיכרעה תכרעמ לש התורערעתהו

 ;רלמאס רמ לש תכלה־בכוכ ;ולב לוס *
 ,םילעופה תירפס ;ןייטשקילג םייח :םוגרת

.׳מע 1971 ; 228

 רלמאס .ללכב ינרדומה םלועב םייתוברתה
 .יטסיפוטוא רקבמ אלו יגולואידיא יאנק וניא
 תקדוצ וא הבוט הרבח לע םלוח אוה ןיא
.סחיתמו ראתמ ,ןנובתמ טושפ אוה .רתוי

יטסינמוה אל ןורתפ

 ונה יגולונכט יעדמ חותיפ םאה הלאשה
 םידעי תגשהל יעצמא וא ומצעל תילכת
 —םייטילופ וא םייתוברת ,םייתרבח—םירחא
 .םויכ תישונאה תוגהב תויזכרמה ןמ איה
 ,הלילשב אל םא ,קפסב םיסחיתמ םיבר
ש םיריבכה םיישונאהו םייפסכה םיצמאמל
 ,דעש ללח־תויגולונכט חותיפב םדאה עיקשמ
 םיאנתב םייח לבת יבחרב םינוילימ־תואמש
 ןויגהה יכ םינעוט םיבר .הנוזת־תת לש
 תויעבה תא ,לכ־םדוק ,רותפל בייחמ טושפה
 םא טילחהל ךכ־רחאו ץראה־רודכ לעש
.םיבכוכה ןיבש בחרמל גילפהל
 סחיתה ,ילארשיה ,ךיירטשנטור ןתנ ׳םורפ
. (1963) ״התומדו המצע״ ורפסב הז אשונל
:בתכ םש

 הייטנה תיישעו ןוטלשה ימוחת תבחרה"
 יבגל התע תלעפומ הנוילע המרונ ןוטלשל
 תא הכותב תנמוט איה ךא ,סומסוקה
 םדא־ינב יבגל םג לעפות איהש הנכסה
 תאז גישתו ,דבלב םיפופכל םתוא השעתו

 לעו .םינוש םייעדמ םיעצמא שדוג ידי־לע
 קר אלו ,םדאה לש ימצעה־םויקה רצי ןכ
 ,תולועפה ימוחת לש תיתרקב הקידב
 תושעל תוכמסה םפא תא תוארל םיבייחמ
מיאה .םדאל ןוטלש הדש סומסוקה תא
 תא ריבגהל ידכ אב ימסוקה םזילאירפ
 תקתונמ התוא תושעלו הנידמה לש המצעה
ידמה תא םיננוכמה םיישונאה םיטקאה ןמ
 ."לילכ םדגנ הנפת אלש הילע םירמושו הנ

 "חור־ישנא" םינוכמה הלא הקווד ,ןיינעמ
 םיתע .ללחה ישוביכל הלילשב םיסחיתמ
 ןאכ תרתתסמ םיינינע םיעינממ דבלש המוד
 קנע־יביצקת תיינפה ןפש תיעוצקמ האנק
ה םיפוסוליפה תא הריתומ ללח־תוינכתל
.סחיב־םיינע םהירבחו םיגולויצוס
 היגולונכטהו עבטה־יעדמ ישנא ,םתמועל
 תיווזמ קר אל ללחה שוביכ תא םיאור
תפמ םה אלא םהלש תיעוצקמה תומדקתהה
ירקחמב יכ תנעוטה היגולואידיא םג םיח
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 תויעבל ןורתפ תורשפא ילוא הנומט ללח
 ידי־לע ולאגנ אלש תויתרבחו תוישונא
 תגצומ וז הדמע .םיאקיטילופו חור־ישנא
וה יאקיזיפויב ,לאל ר״ד ידי־לע ןמורב
 אוה .תיאקירמאה ללחה־תושרב דבועה יד
:רמוא

 .םינפב יניצר והשמ שחרתמ תאז־לכב..."
 .הגשיה תולובג תא השח קפס ילב המשנה
 ,גילפהל רשפאש םוקמל גילפהל אלש
 ינא .תוחתפתהה תא םולבל יושע הז רבד
 הז ןכ לעו ,דכב השח המשנהש ןימאמ
 .שדח ןוחכיפ טילשהל לולע הז .חרכה
ומה לע םשור השעת היגולונכטה ,ןבומכ
 ךכב האור ינא ...םישנאה ןמ רתוי תוח
 אלו אירמהל לכונ םא ...ילנויצאר חרכה
 וטינקי .הילכל ונמצע ןודנ ,ןכ השענ
 ־תוכלמ הנהו .דימתמ רתוי זא ונתוא
 לבקל הניתממו ונילעמ שממ הגה םיימשה
."תיפוסה תוצצופתהה ירבש תא

 תיעמשמ־דח הדמע טקונ וניא ומצע רלמאס
 ־ינלופ־ידוהי־יטארקוס סופיט ,אוה .חוכיווב
 "חורה־ישנא" לע םג תרוקב חתומ ,יאקירמא
 ףא םחיתמ אוה ןיא ."םינעדמה" לע םג
 אוה אצומ .ולא ךויש־תוירוגיטקמ תחאל
יקיל תודוה" .ןהיתשב הפרותה־תודוקנ תא
 שוחל תמאב ישונא רוצי יושע ותנבה תצ
 תוררחתשה" ;״שדקמב יחה שורבכע אוהש
 ליבשב .הפי התלע אל תוילאודיבידניאל וז
 ליבשב ךא ,בר ןינע הב שי ןוירוטסיהה
 תובבל הדירחמ איה לבסה תא עדומש ימ
 תומשנ .אלמה םרכש תא םילבקמ םניאש
."ןוזמ םוש תואצומ ןניאש
 .רלמאסמ תוחפ דוע הדמע טקונ ולב לוס
 —םיכרד־תשרפ לע םיאצמנ ונחנא :ןמורב
יבשה ,םיסורה רבעב היהש המ לא םירשגה
וסמ םניא ןיידעו ידמ םיבורמ דיתעל םיל
 ןיא .לבסנ־יתלב הווהה ,הפמה לע םינמ
 שח ,ינש דצמ .תאז רמול אלא תושעל המ
 ידיב ןותנ דיתעהש ,ומצע רפוסכ ,ארוקה
 ,יטסינאמוה היהי אל ןורתפהו םינעדמה
.יגולונכט םא יכ ,יטילופ וא יתרבח

תומילאו ןימ
 רבק־רובמ םיימעפ לצינ רלמאס רותרא
 םיבר םידוהי םע דחי הרונשכ ,םעפ .שממ

 ,התמשנ זא החפנ ותשא) ץיוושואב םירחא
 אבחתה רשאכ ,היבש םעפ ;(יח אצי אוהו
 ואציש םינלופ םיערופ ינפמ רבק־תזוחאב
 רחאלש ןילופ תא ןנוכל הובגמ הטלחה עצבל
 תרזעב עיגה הקירמאל .םידוהי אלל המחלמה
 ןוממ השעש ,רנורג ר״ד רישעה ורשב־ראש
 תודירגו תויתוכאלמ תולפה עוציבמ בר
 ־ל הדבא הינשה םלועה־תמחלמב .ןהינימל
 חסונ תיטסינאמוהה ומלוע־תפקשה רלמאס
 תיגולואידיאה ותדמע םצעב יהוז ,יתעדל
 יאנותע שמיש תע הילגנאב הנק התוא ,ןשי
 ותוהש תונש םירשע ךשמ .המחלמה ינפל
 ,תילכלכ החוורו שפוח ייחל הכז קרוי־וינב
 ונוצרמ אלש .תחנ עבש אל ומצעלשכ ךא
 לגנו׳ג ,יתוברתו יתרבח לגנו׳גב ברועמ היה
 ףא ןטירופ ונניא רלמאס .תומילאו זימ לש
 "ץפק" ינוי־תמחלמ תעב .המחלמ־ןברס אל
 ודימעהב (רנורג ר״ד ןובשח לע) לארשיל
 םדקתה ידמל תממורמ חורבו ,יאנותע ינפ
 וז השרפל םג .םיחצנמה םימחולה תובקעב
.תורשפ־תרסח תבקונ תרוקבב סחיתה
 םייתוברת־ויצוס תונורקעכ תומילאו ןימ
 םימוטפמיס ינשכ ולב לוס ידי־לע םיגצומ
 םהינש .ברעמה־תוברת לש הנווינל םיירקיע
 ,תירברב ,תילנויצאר־יא תוסחיתהל םייוטיב
 יכרע שארב ובצינו ולע םה .םייחל תיתייח
 סחיהו ןויגהה תופפורתה םושמ הרבחה
 םיפתוש .תוערואמל לוקשה ילאוטקלטניאה
 ־וסיפורפ ,םיישוכ םיסייכ םה לכשה־ןויפרל
 אישנ וליפאו ,םיאקיטילופ ,םידבוכמ םיר
 ןושלב) העומשה ירבדלש ,תירבה־תוצרא
 ינפל ותורבג תא חיכוהל הסינ (ןמורה
 רלמאס .ותורכז תפילש ידי־לע םיאנותע
 רמושה םיסופיטה ןווגימב דיחי טעמכ אוה
רוטמה םיבצמה לכב טעמכ תעד־תולילצ לע
 םישחרתמ ךא ,םיפרוטמ—עלקנ םהילא םיפ
 רנורג ר״ד .עצוממ םדא לכל ומויב םוי ידמ
 ודיקפת תא אלממה יבויח סופיט אוה םג
 ריתומו תמו ססוג רנורג ר״דש אלא ,הנומאב
 ־םיפרוטמ תבו ןב תיאקירמאה הרבחל
 ,ןורחאה קידצה ילוא אוה רלמאס .הצחמל
 וניא ולב לוסש אלא ,הווהה לש םטארקוס
 השדח תוברת דסיל ןוטלפא תא וילא דימצמ
 ותרובח ינב .הנשיה תא ןקתלו ססבל וא
עבט־תרומש וב םיאור ויצירעמו רלמאס לש
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־ תעפוש ותב ,הל׳גנא .ךרד־הרומ אל ךא
ר למאס ינפב החיטמ ,רנורג ר״ד לש תוינימה
:ותמשנ תא איצומ היבאש העש
. אוהה אכדמה רדחב םידחוימ םייח יח התא"
. והשמ םע הזל שי רשק הזיא ךא ,םיסקמ הז

ל ש םהיניינע תא ןיבמ התאש הרובס ינניא
ה מ ז הפ לגשמב ןווכתמ התא המל .תוירבה
״? הז לע עדוי התא
רעמה הרבחה תודוסיש איה רפסה תנקסמ
ה רבח לש הדיחיה התווקתו םיררופתמ תיב
ן יידע םיבבותסמה םינקז םירלמאסש וז
ונא תעד־תויפש םחומבו םשפנב םיאשונו

ם ידחא םיערז עורזל ,ילוא ,וחילצי תיש
ו כליי םרטב ריעצה רודב הזה רצומה לש
.םמלועל

ןבלה תיבהמ רדש
י מואלה־דוכילה־תלשממ לש התליפנו התיילע
י דכ .תקתרמ תיטילופו תימואל המארד איה
ך רוצ שי תעדה תא חינמ ןפואב הראתל
וגמו הבחר היצמרופניא :םירושיכ רפסמב
ם ירשימב רושקה לכ לע רשפאה לככ תנו
ומע תיטילופ הנבה ;וז השרפב םיפיקעבו
י טילאנא רשוכו תישיא היצנגילטניא ; הק
פאש המכ דע ,תיביטקייבוא הדמע ; הלועמ
;  המודק־המגמ רסוח ; תוערואמה יפלכ ,רש
.לפטל רקיע ןיב הנחבה
ל ש התלועפ תפוקתב שמישש ,תילגרמ ןד
ל ש ינידמ בתכ ימואלה דוכילה תלשממ
ן מ הזיאב ךרבתה םא קפס ,"ץראה" ןותע
ת יבהמ רדש" ,ורפס ןכל .ל״נה םירושיכה
פמה תבחרומ ה׳זטרופיר אלא וניא ,"ןבלה
ר וביח זאמש ףא לע—התומימתב ונתוא האיל
.דבלב הנשמ הלעמל תצק הפלח רפסה
ת ודבוע ףוצר רפס אוה "ןבלה תיבהמ רדש"
ב רועמ ללכ היה אלש םדא ןיינעל תולוכיה
ן ותע ארוק לכ םלוא .ותעשב "םיניינעב"
ב ר שודיח תודבועב ןיא יכ שוחי ילארשי
ם נמא שי .םשו־הפ ןהב לקתנ יכ רוכזי ומכו
ם דוק ועדונש םירבד תבחרהו םישדח םיטרפ

ת אצוה ;ןבלה תיבהמ רדש : תילגרמ ןד ♦
.׳מע 1971 : 239 ,זפתוא

ת צק—רקיעבו ,םיקיודמ םיכיראת ,רוציקב
ם ימעטמ רשפא םלוא .םייטילופ ליכר־ירבד
ן יא—תימצע ןיבו תינוציח ןיב—הרוזנצ לש
ך ופשל םייושעה םיכמסמ גיצמ תילגרמ ןד
.ורפס אשונ לע שדח רוא
ך רדב ארוקה אצמי וז תונשוימל ינונגס ןמיס
ד יקפ" :רבחמה לש ידמ תימתסה ותביתכ
ג הנ" ,(26 ׳ע) ״...ןנולתה םילשוריב ריכב
, (30 ׳ע) ״...הסונמ יאקירמא טמולפיד רמול
׳ וכו ,(106 ׳ע) "ל״כטמב ריכב ןיצק עבק״
א רוקב ןומא־יא ררועמ הזכ ןונגס .׳וכו

ן יא תילאוטקא הבתכב וא העידיב ירהש
י אנותע ןונגס עולבל אלא םימעפל הרירב
ה ווסמ אוה יכ ררבתמ םיתעלש קמחתמ
, בייח רפס רבחמ םלואו .יאנותע "ןופפלמ״ל
ורוקמ תא ארוקה ינפל גיצהל ,המודמכ
.וית
רמ ןד ףריצ תקפקופמה תימתסה הביתכל
ף א םיכחוגמ םיארנה םייצילמ תונויסנ תילג
־ תיטילופ הביתכב רמוחו־לק ,הפי תורפסב
ר במבונ שדוח ףלח" :לשמל .תירוטסיה
ד חא דצמ" ,(25 ׳ע) ״רבמצד יגלש ואבו
ה שרפל תוירחאב תאשל שיא הצר אל
ש ארמ הב ףתוש היה אלש תינוחטב תינידמ
 .(34 ׳ע) ״התוא ולטליט םירעוס םילג רשאו
ה ברמ תילגרמ ןד ןיא "ץראה״ב ויתובתכב
ת וכזב םאה ."רבמצד יגלש״ב שמתשהל
1 ןנגסמה
, יתעדל ,תיעטומ אשונל רבחמה לש ותשיג
־ תלשממ לש םייתימאה םירוביגה .הרקיעמ
, תילגרמ ןד יפ־לע ,םה ימואלה־דוכילה
ד מל ,לשמל ,ךכ .םילארשיה םיאנותעה
ה ליג "בירעמ״מ ףירח ףסוי יכ תעדל ארוקה
י כ ,(23 ׳ע) ״סר׳גור תינכת״ לש הנכת תא
" ץראה״מ ןוליא סומעל הרמא ריאמ הדלוג
א ל תוברקב תיטייבוס תוברעתה תורשפאש
ו היעשי יכ ,(41 ׳ע) ןובשחב ללכ האבוה
ת יבל ןפליט "תונורחא תועידי״מ תרופ־ןב
ש קיבו דשא יגח "רבד" לש ינידמה ורפוס
ר ישי וידאר רודישב שרפלו ךירעהל ונממ
ר יאי יכ ,(70 ׳ע) םיינידמה תוערואמה תא
־ ש הנמיהמ העידי לביק "ץראה״מ רלטוק
.׳וכו ,לארשי לע תצחול תירבה־תוצרא
א יה הקיטילופב תונותעה תכלממ לש התקיז
ורפוס יפל ךא ,המצעלשכ תניינעמ השרפ
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ח רוט אוה הז ןינעבש—"ץראה" לש ינידמה
־ הש םשורה ררועתמ—ימתס תויהל אלש
, יהוז .הקיטילופה תא ושעש םה םיאנותע
י אנותע לש תיגולוכיספ תיטפוא תועט ,ןבומכ
.םיניינעה זכרמב ומצע תוארל הטונה
י רה ,המצע ימואלה דוכילה תלשממל רשא
ממה" :הבר תופירחב התוא ףקות רבחמה
ת א תוארל תלוכי רדעיהב התקל הלש
ה נומתה תא הנחבו תללוכה םתרוצב םירבדה
ו דמלנ םירבדה .תוקמעו קמוע לש דמימ אלל
י אקירמא ידי־לע ורמאנ םא ןיבו םטושפכ
ע בצאה ןמ הצוצמה העומש ויה םא וא
ממה ידרשמ ןיב תמעור הפוסכ ורבע־ופלח
..."ץוחה־דרשמ ינתיבו הלש
. ךחוגמ רואב תוגצומ תולעופה תושפנה בור
י פלכ םינפומ געלהו תרוקבה יצח רקיע
ר יאמ הדלוג .ןולא לאגיו ןבא אבא םירשה
ה שמ תאז תמועל .רתוי ןדועמ לופיטל הכוז
, אוהש רבד ,טעמכ ןמרפוסכ גצומ ןייד
: ומצע ןיידל לודג לווע תניחבב ,המודמכ
׳ ע) "...שארמ חינה ןקפסהו יתואיצמה ןייד"

י פ־לע ןוחטבה־רש תא ריכמ רוביצה" ,(42
" ...ויתוטלחה תא הוולמש עוציבה תפונת
.(53 ׳ע)
 הלשממה תא תילגרמ לש ויתוכרעהש רשפא
ת א תומאות םיטרפכ הירש תאו ללככ
ת ומורע תודבוע תגצה םלוא ,תואיצמה
ן היניב יחותיג־יתביס רשק אלל תוכרעהו
ה מדנ .רבחמה יפלכ ןומא־יא לש סחי תרצוי
 לש ויצירעמ אלו ןבא לש ויבירי אלש יל
, םוקמ־לכמ .רפסהמ תחנ וורי אל ןייד
ה קימעה םא קפס ןינמה ןמ ארוק לש ותנבה
."ןבלה תיבהמ רדש" לש ותאירק תובקעב

.ש .כ

ןוליא קמעב חריו

 המדנ "תחא הפיפכב" ירופיס תא ארקש ימ
ן ומרכ־אנהכ הילמע לא עדוותהש ול היה
־ ישעו הנחבה־תקד ,השא־תרפוס :תרפסמה
י שיא דממ הנקמו םיפונ המינפמ ,ןושל־תר

; ןולייא קמעב חריו :ןומרכ־אנהכ הילמע *
.׳מע 1971 ; 203 ,דחואמה ץוביקה

ר ואה רחא תפדור ומכ ,םרואיתל שיגר
, ףרגומסייסכ םילק םייונישל השיגר ,וגישהל
י ווק תא ףושחתו־ישפנ־תומת תניחבב הנכ
ם ישגורה םימה־ינפ תחתמ םיפקשנה קמעה
ח ריו" ,שדחה הרפס אב .השאה שפנ לש
. הכובמב ארוקה תא ריאשמו ,"ןולייא קמעב
ן ומרכ־אנהכ הילמע לע רמאנש לכ הרואכל
ה שעמל ךא ,ןאכ םג ןוכנ םירופיסה תרבחמ
ם יהדמה־דחוימה תא עיבהל ידכ וב ןיא
ל ש הברה המצעה לע זמרל וב ןיא ,ןאכבש
ה קיטאופה לע אל יאדוו ןומרכ־אנהכ הילמע
.הלש

ז וחמל ארוקה לבומ "ןולייא קמעב חריו״ב
וביגה לש םינפה־םלוע לש רכומ־אל רחא
ם יעצמאב גצומו יופצ־אל רואב ראומ ,םיר
ע יתפמ רפוסמה לש סומתירה .םייופצ־אל
ם ירצק םיטפשמ :תונושארה תורושה ןמ
ם ידח םירבעמ ,(םירסח םיטפשמ תופוכת)
יניב םיניחבמה םינמיסהשכ ,םוחתל םוחתמ
, עטוקמ ינוציחה גולאידה ,םיזמרנ קר םה
. קיודמ ךא יביטאיצוסא—ימינפה וליאו

ן יב רשקב תועטל לולע ריהז־אלה ארוקה
ה שעמל) םמצע ןיבל םירואיתהו םיגולאידה
חתח תגוס הנושאר האירק םויס רחאל ,קר
ר פסה תא אורקלו בושל ארוקה לוכי םית
. םישטשטימ םוקמהו ןמזה ימוחת ;(ףטשב
־ אלו הנתשמ ,תופוקניס שודג סומתירה םא
ל כ תא טעמכ תללוכ ןושלה ירה ,יופצ
ה שבי רוביד־ןושלמ ,םיירשפאה תונונגסה
י עטקמ ,םיזמרמ טפשמ ירבשל תיניינעו
ם ינוש תומוקממ םה םיעיגמ ומכש רוביד
ה מירז לש ןינא םושירל הז רחא הז םיקוחרו
ם ינקמה ארקמ־יקוספ ירבש הוולמ תישיא
ף וגב םירבד־תריסממ ,תועמשמ לש דממ
ל ש המלש הנומת רוסמל ןויסנ ךות ישילש
, ןושאר ףוג לש הנועט ןושלל עמשנהו הלגנה
ת רכונמה רומלט תרבגמ תכפוה הרוביגהשכ
ל ש הדפרקל וא ןושאר ףוג לש העונל
.רבעה

י נשה ,יטקאפמוק ןושארה—םיקלח ינש רפסל
ל ש "הכירבה" םויסבכ) ומויסבו ,רתוי חותפ
ח תפמ־יזמר ("תחא הפיפכב" םויסבו קילאיב
גהל ןתינ וניא טעמכ ואשונ ,רוחאל־טבמל
רמאנ םא .םכסל רשפא-יא ותלילע תאו הרד
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ש לופמב םירדוח ונא הז ןמור ידי־לעש
א יהו הילע רגס לכהש השא לש המלועל
ם ישושמ חולשל הסנמ רלוהו־הבכ רפרפכ
ר וכזנ םא דא .םולכ ונרמא אל—רואה רבעל
א לממו םילשורי לש רהה ןמ לפונה רואהש
ה וקת חיפמו ררועמה אוה היתב תוניב תא
ס פתנ טעמכש רואה אוה ,םירצקה םירופיסב
, "םילשורי וימימל אמצ ינא" קרפב) רבעב
( "תחא הפיפכ״ב יאמצע רופיסכ עיפוהש
ן לוכ תוענ הווהה תויושחרתה ןאכ וליאו

ש משה) שמש ועדי אלש םיימשל תחתמ
יקהו םירהה ירחאמ ןועבגב םש־יא הרתונ
ה בורב תלהנתמ ןושארה קלחה תלילעו (תור
ך א םייתישארב םה םילגנה םיפוגהש םוקמב
ד עבמ דימת תולגנ תותיעבמה םהיתורוצ
ש ופיחהש ילוא ונל זמריי זא וא—תיכוכזל
ל ש ,םירוענ לש הילשא היה רואה רחא
, טלמייש ילב וב קיזחהל תלוכיב הנומא
ת חת להנתמ תורגבה לש הווהה וליאו
ן דבא לש תוקיר ךותב הבזכאה לש המושיר
.תורגבב הרוביגה תא תנייפאמה

ה נושארו־שארב אוה "ןולייא קמעב חריו"
י פכ) דאמ ףושח וא ,דאמ ימיטניא ןמור
־ גותע םע ןויארב רפסה ףוסב רפוסה תרדגה
ן מור .רבעמה־ליגב הרוביג לש ,(תיא
ת יינבבו עגמ תריציב החלצה־יא םכסמה
ת לחות־רסח טקילפנוק לש ןמור ,תווצב רבד
ר תוי תקדקודמ הניחב ךא .רבגל השא ןיב
. דידגארט איה וירוביג לש הידגארטהש הלגמ
ל עמ ףחיר (40־ה תונשב) וירוענבש רוד לש
ק באמהש ,תוגספ שובכל ךרענו תואיצמל
ל ש םייגיגח םיאיש לא והואשנ המחלמהו

ו ישעמב תונשל חוכ לש ,וישעמ תובישח
א ל ,תורגב םע ,ךכ־רחא וליאו ,תורוקה תא
־ אלב שדשדמ אצמנו ולגר־ףכל ךרדימ אצמ
ה ברזירה ןמ טא־טא ןקורתמ ,לוח לש םולכ
ל ש םילדגמ הנוב וא (העונ) שפנ תוחוכ לש
ו נממ םיענומו וילע םירגוסה םישעמ־ומכ
ה כרעב .(המימי ,רשא) ישונא עגמ לכ
ימי תרקוחה תרמוא הניבל־הניבש ןובשח
ה פ .הביחה תוכיא ,הביח ,לשמל ,וא" : המ
ף א הז ונתוא ,הכיסכ הביח יכ ,תורוב ונא
ואו רומלט תרמ התיה הפיסומ ,קפיס אל
(186 ׳ע) ."תרמ

אמרופ) רומלט תרבג הרוביגה לש המלוע
ם ע) העונ וא (ישילש ףוג ,תרכונמ ,תיל
( ןושאר ףוג ,םירחא םע תימיטניא ,המצע
ף וג ,תקלצב עגממ תתעובמ) הדפרק וא
ה שיגר התיהש ימ לש המלוע אוה ,(ןושאר
ת רכונמ ,תמנפומו (ימינפו ינוציח) רואל
ת רצועו ,ותמירזב ןמזלו איהש ומכ תואיצמל
רזמה הקיטוזקאה םע עגמה יעגר הכיראמו

, םדאבש תיפוריאה וז םעו ףונה לש תיח
ה מצעל ןוצרמ תענכנו רהוזה רואל תכשמנ
ר וצב הכי היתורצ שיטפש התופצב המילאה
, ןושאר רואש קר ;תוצוצינ טלמיו הבבל
א ל) הירוענב הל הלגנש םימיה־תעבש־רוא
ת ראשנ איהו לזא (קילאיבל ומכ ,התודליב
ם ע עגמל תלגוסמ־יתלב ,תיטורבנ ,תנקורמ
ן מדזמ הזשכ ,הרת וירחאש ךרו שדח רוא
.יארקאב הל
ן ומרכ־אנהכ .ע לש תירזכאה התודדומתהב
ה לצא םיראותמה ,הירופיסבש םישנאה םע
ו זיא םהל הרסח ,םיפושח" קר םישלח אל
ה תוא חימצהל אלש םמצעל תושרהל .הפילק
ן סוח ,רבד לש ופוסב רחא ןסוח לע דיעמ
ף קותב .קחשנש אלא ,םדוסימ םב היהש
" תויודע" רחא איה הרת ,(201 ׳ע) ״םיאנתה
■ ץראב םירושע השולש לש הפוקת ךותבש
־ ונתשהה לש "תויודע״הו .תינתשמ לארשי
ה דימע תובייחמ הלש הצראבו הרוביגב תוי

ל ש ולאו ,תורומתב תוארל םייגיע־תחוקפ
ת ורערעמו תושק ןהמ תחרוב איה ןיאש ץוחה
ת רחא םילשורי .םינפה לש ולא ומכ ,תוילשא
ע בש־ראבו ,תרצונ תליאו ,תרחא ביבא־לתו

8 4־מו 48־ל 46־מ תינתשמ העונו תינתשמ
ת א ריכמ וניא םיליפ) 67־ל 66־מו 66־ל
ו בוש םע ,העונ תאו ביבא־לת תא ,ןהיתש
. ("לארשיל החמומ" בשחנ אוהו—הילגנאל
ה ב ןיא ןומרכ־אנהכ .ע לש וז ןוגכ הביתכ
א ל הכ דעש ףא) יפאה טקשה ןמ ץמש
ץ ראה לש םיאלפנ הכ םירואית ובתכנ
י רילה םזילאירה ןמ הב ןיא ףא ,(הווהב
ת שוחתב ספתנש ינוציחה הארמה תאפקה לש
ה מירזבש תורומתה םע תודדומתהה .טרפה
י לוגליגו ץוחה תוערואמ תמירזב ,תימינפה
ל ש הזאטסקאב הרצונ ומכ ,תוערואמה
ו נא ךכל תודע ןכאו ,ןימאמ לש תורסמתה
:(201 ׳ע) ןויאר לש גוליפא ותואב םיאצומ
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דזמ אל איה ."החכוה" ךל תנמדזמ רמאנ
 תא עמוש התא .ךילא החולש איה ,תנמ
 תמועלכ ףולחי .חורבל הסנמ התאו .לוקה
 עדוי התאש יפ־לע־ףא .הווקמ התא ,אבש
 רשא ,דעיב קבד ליט ,תיובמ ליט ליטה יכ
 .וינפמ חרוב התאו .ךגישיש דע ךפדרי
 הרקי המ עדוי התא יכ .דחפמ התא יכ
.התע
 ךל הלגנ ומכ ,ךילע לופת הלודג הארי
 עגרל הנכה אלא ויה אל הכ דע ךייח יכ
 ינב לע תורוסאה תועידיה ןמ וזשו .הז
 תייאר .דוגרפל רבעמ לא הצצה .התומת
.םתוליסמב םייחצנה םירבדה
 :ירורהס טקש העידיה תכסונ ,ןמזב־וב
 .לעפומ התא .התע תועטל לוכי ךניא התא
 התא יכ .ןוכנה דיחיה דעצה היהי דעצ לכ
 .תימיימשה העונתה ןמ התע קלח ןוטקה
 םיכרדל ףוס ןיא ,תויועמשמל ףוס ןיאו

 םע בכרתמ ןטקה ךדעצ ןהב תוידוסה
.םילגלג ךותב םילגלג .הלודגה העונתה
 תוחוכ שומח ;םינשל התא הצחנ ,יזא
 ילא לפנתהל ,ץורל רמאת ,םיישונא־לע
 .המישנה תולכ דע ,תורעהל ,תושעל .הישע
 :ךמצע רצוע התא ,תחא הנועבו תעב
יהזב גוהנל שי הלודגה םושמ .ךל טאל
 ,ךתושרבש הנובתה לכב ,ןוכסחב ,תור
 המישנ לע רומשל ,רקיעבו .הטילשה לכב
.זבזובמ אלפה חרבי ןכ אלמלא .הכורא
 רוברבה תריש וז :תילטפ העידי ןמזה לכו

.הנורחא הריש .ךלש
.ז .א

דלפ ירוא לש ומומ
 לש ותומ" ,ןלוג יאמש לש שדחה ורפס תא
 ותריצי תרגסמב תוארל ךירצ ,"דלפ ירוא
 .תידוהיה האושה יזכרמה האשונש ,תללוכה
 םתואמ ותודלי תונשמ רבחמה לש ויתויווח
 ןשירחו ,ותעדותב תועובט םיארונ םימי

 תונורכז לש םישדח םידבר הלעמ קומעה
 רוביג .הווהה םע דדומתהל םישקבמה רבעה

 םע ;דלפ ירוא לש ותומ :ןלוג יאמש *
.׳טע 1971 ; 205 ,םעל הירפס/דבוע

 תמשא תא אשונה ,דלפ ירוא ,רופיסה
תה ,ויבא תגירה רחאל—םייחב ותוראשיה
 רשא ותרבח לש התחיצרו ומא לש התודבא
יצמב םישרש תוכהלו תורעתהל הסנמ ,בהא
 לש תושממה ןמ וקותינ ךא .תילארשיה תוא
 םירישכמ םיעוריאלו םישנאל ורוכינו םויקה
 ־תמחלמב ותומ תארקל ותוא םימדקמו ותוא
 הנושלב ,"רטשה תא ערופ" אוה ךכו .ינוי

 אטח לע ומדב רפכמו ,תויומדה תחא לש
.םייחב ותוראשיה
 עדי" ,רבחמה בתוכ ,"ותמשא תא עדי ירואו"
 ויאושינ תמשא עדיו ,ורבקש ומש תמשא
 לש הרקיע תא הצממ הז טפשמ ."תנסאל
 םישנא םיכלהמ האושה ילוצינ ןיב .הלילעה
 וכלה אל םנ ךרדב וא הרקמב רשא םיבר
 תטינלפ״מ ורזחש רחאלו ,תונברקה לכ ךרדב
 םהיתואצומ תא חוכשל םיסנמ םה "ץיוושוא
 הלצהה אטח לש ךיבסתה .הרבחל םירבחתמו
 רבגתהל םיחילצמ םהש וא ,םהילע קיעמ וניא
 רבגתהל חילצה אלש קר אל דלפ ירוא .וילע
 הרכה ךותמ ןוצרב ול ענכנ אלא ,וילע
 יח אוה ,השעמל .הטעומ תוקבאיה ךותמו
 .המוחתמ אצוי וניאו האושה לש המוארטב
 רזוח ,"רחא תכל־בכוכמ אב אלה ירואו"
 ריבסמ אוה ךכבו ,"תוחכשנ" ריכזמו רבחמה
.םייחה יכרדב תוברה ויתויעת לכ תא

 םילוע םניא ץוביק־תרבח םע םיאושינה
 ךיא .ןולשכל םינודנ ויה םתישארמ ;הפי
 רשא הריעצהו—השא בוהאל ירוא לוכי
7  תוומה־תונורק לא ויניעל החקלנ בהא
 ליערמו ותשא ןיבל וניב דימת הצוח הנורכז
 ־ידילי םע תוערה .הנקת אלל םיסחיה תא
 לכ יפלכ ידוסי ןומא־יא ללגב תמגפנ ץראה
 אוה ויתומולחב .ירוא לש ובלב ןנקמה םדא
 רחא ךלוה ובלו ,םיללצה־תכלממב יובש
 םע םילשמה ,ןקז טייח ,ולש הרייעה שיא
 רערעל ןיאש ,ארובה לש וניד־רזגכ האושה
 ־יאב אוה ירוא לש דיחיה "ודרמ" .וילע
 יכ םא ,הז גוסמ "ןידה־קודיצ" םע המלשה
 בושייה" לש תורחאה תויומדה ומכ ,וז תומד
 .רתוי וילא תובורק ,םילשורי תוטמסב "ןשיה
 לכ תאו ובס תאו ויבא תא ול תוריכזמ ןה
.האושב ודמשוהש הרייעה ידוהי

דלפ ירוא תא ליצהל לוכיש דיחיה רבדה
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א וה רבעה יטויס לא הרומג תורדרדיהמ
ת כסונ םיצאנכ םיברעה תייאר .אבצב ותוריש
. הרובגו הצע חור ,המחלמ לש חור וברקב
י רמגל טעמכ ררחתשמ אוה המיחלה יווהב
ל ע הפוכ אוהש לזרב־תעמשמ .רבעה ימיאמ
משמ ביואב המקנ תושעל םתנכהו וידוקיפ
. ומויקל ,לוכיבכ ,אירבו דיחי םעט ול תוש
־ אבצב ותוריש םע המילשמ הניא ותשא ךא
ר זוח אוה ררחתשמ אוהש רחאלו ,עבקה
ה מיאה תושוחת לש הלוצמה־ןוויב עקושו
ת א אצומ אוהש דע ,הדמשהה לש העווזהו

.ינוי־תמחלמב ותומ

 התרוצו ןויגהב היושע רופיסה לש הלילעה
ובאה ותוהז רחא רוביגה ישופיחל תמאתומ
ת ורשקמה ךרדבש תונחתב תודיחא שי .הד
ה וולמה תיגארטה תוילרוגה תא תוריבסמו
. וייוליג לכבו וישעמ לכב דלפ ירוא תא
ת ומילשמ האושה תומלועמ תואבה תויומד
ו דצ לע ,רופיסה לש "ינומידה" הנבמה תא
ם ישמשמ ידגנ לקשמכ ;יגארטהו לפאה
ם דיקפתש ,אבצהו ריעה ,ץוביקה ישנא
ת ארקל ונווכלו ויטויסמ דלפ ירוא תא קתנל
ה לילעה לש התופיצר .תואיצמב תושרתשה
ם יינרדומ הביתכ־יעצמאב שומישב תרבסומ
ם ה דימת אלש ,"העדותה םרז" לש ךרד לע
ו יקבאמ—רופיסה לש ורקיע ךא .הפי םילוע
י נש ןיב ויטבלו ומצע םע דלפ ירוא לש
ה עידי ךותמו תונכב םיראותמ—תומלועה
.ולש תויארה רמוחבו אשונב הבר

ן מ תואבה ולא ןה רתוי תושולקה תויומדה
ן ייפאו ןהיתונוכת תאש ,תילארשיה תואיצמה
ח רואבו תויחטשב םימעפל רבחמה ראתמ
ה ניא תוינוציקל תוספתיהה ןאכ .ידדצ־דח
ף ילחת תויהל הלוכי הניאו הברה הליעומ
ת יחרכה איהש ,תיגולוכיספה תוקמעתהל
ו תשא ,תנסא לש התוישיא .תענמנ־יתלבו

י רבח ,הירוה לש םרואיתו ,דלפ ירוא לש
, םייחרזאה םייחבו אבצב וירבח ,ץוביקה
י לוא גשוה אל ךכמ האצותכ .םייד וצומ אל
ם היניבש ,תוחוכה ינש ןיב ןוזיאה ,ךרוצה־יד
ה ניחבמו ,דלפ ירוא לש ותמשנ תרפרפמ
ר ופה לטוה ,יתדבועה דצל ףסונב ,תיתונמא
.האושה דצל
םירצק םיטפשמב רבחמה שמתשמ בורה־לע

, ותילכת רקיע בטיה םישמשמה ,םיקוספו
ם יטפשמל רבועו ומעט תא הנשמ אוהשכ ךא
 ונונגס תולילצ תא אוה דיספמ ,םיכורא
ך כ טרפב .תוריהב־יאו לופרע ידיל עיגמו
, "קבשאלפ״ב גילפמ רבחמה רשאכ ,אוה
ק וחרה רבעה ןמ תוישרפ תראה רשאכ
.תוריהב־הנשמ תעבות השקהו

םיב הבישכ
- ןייטשנרב םירמ לש התוישיא איה תינוגבר
ה שמיש אלש האפור ,תרפוס ,תינקחש :ןהכ
־ תקימעמ—ולא לכמ דבלו ,תישעמ הדובעב
ת ונוכת לש הז לולכמ .חותינ־תפירחו הסיפת
ח למ םהל ףיסומו היתונורכזב הלגתמ יפואו
ה נונשה ןושלה תא ךכל ףיסונ םאו .לפלפו
ה אירק־רמוח הרפס קפסמ תרבחמה לש הדחהו
ה מצע לע הדיעמ תרבחמה .ךשומו קתרמ
וסה ףוליא״ב קוסעל הילע היה הימי לכש
 התביתכב םיבר םינמיסו ,הכותבש "תרר
- יתלב הסיסתו תוימאניד לע םידיעמ ןכא
.תקסופ

ל ש םזכרמב תדמוע תרפסמה לש התומד
ה יפרגואיג הברה םיקבוח םה ךא ,תונורכזה
ת ידוהיה היצנגילטניאה לש הירוטסיה הברהו
 ינויצו אפור ,היבא תיבב .היסור־םורדב
־ בילה שפוחה תשוחת תא םירמ הגפס ,עדונ
ם יניינעל הקיז םג ומכ יטסינאמוהה־ילר
ל ש םהיתובשחמ תא וסיסתהש םילודגה
ם ירעוס םילג .םינמז םתואב םילאוטקלטניא
 ,תיסורה הכפהמה לש האוב תא זא ורשיב
ה תמיד תידוהי־אלהו תידוהיה היצנגילטניאהו
י מואל רורחיש לש תוגספ־ריווא םושנל רבכ
ל ע תינמנ ןהכ־ןייטשנרב םירמ .יתרבחו
 תיסורה תורפסהש ,הלא םייתרבח םיגוח
ם הל הכפה תישונאה התועמשמ לע הלודגה
.ינויער ןוזמו םמלוע־תפקשה

. היתונורכז לש ןכהו יבבלה םייפא עבונ ןאכמ
ה בבסש תכשוממ הקתפרה התיה םייחב הכרד
י קוספב ןמסוז .ע ירבדכ ,דחא יזכרמ ריצ לע

־ ורכז) םיב הפיטכ :ןהכ־ןייטשנרב םירמ *
.׳מע 1971 ; 247 ,הדסמ תאצוה ;(תונ



181יתדוד םע יתועסמ

 ןואמצו םייחה ןואמצ" :םירצקה המדקהה
 וקופיס לע אב וניאש אמצה ."ןורטאיתה
 לש התוליעפו היתונוכת תא ןייצמה אוה
 ־למיגל השרפ רשאכ .ןהכ־ןייטשגרב םירמ
 ,שגרה יב ןניק" ,המצע לע איה הדיעמ ,תוא
 יתעבש אלו בוט־לכ אלמ ןחלושמ יתמקש
 ןיידע ,דובעל ,קחשל ןובאיתה .יתיוור אלו
 ןורטאיתהו קחשמל הל ויה םייחה ."יב קזח
 ,המודמכ ,הלבס אל םלועמו ,םייחל הל היה
 .תואיצמל המיבה ןיב תוישיאה לוציפמ
 ךירדמה ,דחוימ ינגרוא ןורשכ הזיא הב ןנקמ
 לש וזגור תא הילע ץיפקמו התחונמ תא
 םתאובב תא םיאצומ םייחה .קחשמה־רצי
 תא םיקחשמ םינמאה קר אלו ,ןורטאיתב
 םינקחש בכרומ להקה םג אלא ,םהידיקפת
 וייח םה המו ,ןקחש אוה םדא לכ .דבלב
 ומוי דע ךשמנה קחשמ אל םא דיחי לכ לש
1 ןורחאה

 לכש ,ןהכ־ןייטשנרב םירמל העודי וז הרות
 .הגצה לשו קחשמ לש תחא תכסמ ויה הייח
 הבהא הל אוהו ,ןורטאיתה רחא ךלה הבל
 הרייראק הבירקה איה .הנורחאו הנושאר
טאיתה" :יכ .התפיאש חבזמ לע האפור לש
 החטבה אלמ ,םוסק ,רדהנ םלוע אוה ןור
 יב הגפ אל תובר הכ םינש ירחא .העתפהו
 ברה קופיסה הז םייקו יח .וב תובהאתהה
 ךותמ ,םדאה־ינב םע ךכ לכ ישונאה רשקהו

 ךתושיי לש ,ךמצע לש תונוש הכ תוירלקפסא
 ירחא שופיחה ותוא םייקו יח .תיתונמאה
 תורשפאהו ,ךיפוצ ינפל התאבהו תמאה
 ולו ,והשכיא ןקתל ,ךכ לכ הרידנה ,תאזה
 תועצמאב הזה יוודה םלועה תא ,ריעזמ טעמ
."ךקחשמ
 םכסל םדאה לש ויתונורכז םיאב ללכ־ךרד
 ־ורכז .םייחה־ךרדב הכורא הדיעצ םייסלו
 ינא" .ךכמ םיקוחר תרבחמה לש .ריתונ
 ומויסב תבתוכ איה ,"ירבד ףוס לא הבורק
 דוע יב שי .יכרד ףוס אל ךא" ,רפסה לש
 םע האלה דועצל תלוכי םגו ןוצר םג
 םייקוניתה וידעצ תא רשא ,ונלש ןורטאיתה
 הכרב יתיאר .הנה דע יתיויל םיססוהה
 ,העורז־אל ךרד וז .דתיה ןכא .יתדובעב
 ונכשמהו ונלשכנ תובר ,רבדמב וניעת
 ישנאלו ימצעל לחאא תחא קר .םולחל

 דיתעב םג םינחינ תויחל :ונלש תונמאה
..."םולחל תורשפאב
 ־חמהש ךכב אוה הלאה תוגורכזה לש םניח
 לכב ,הבלמ ואציש יפכ םתוא תנתונ תרב
 .רופישו ןוקית אלל ,םתוילויהו םתוארפ
 לש הרוש לכב תרכינ תישיאה תונכה
 םירמש יפכ ,תמאה תרימאו ,םייחה־רופיס
 תגיוסמ הניא ,התוא האור ןהכ־ןייטשנרב
 ־םוקמ היתונורכזל רומש ךכל תודוה .ללכ
 םג ומכ ,תרחבומה תונורכזה־תורפסב דובכ
.ירבעה ןורטאיתה תורוקב

.פ .י

יתדוד םע יתועסמ
, 75 תב ישג טושיק־ןוד ,הטסוגוא הדודה
 ־םירוענ לש דוסה תא תעדויה תינוהמת
 דעו אטשוקמ תועסמל הירחא תכשומ ,חצנ
 ־להנמ ,הלש השנפ־ושנס תא הניטנגרא
 ןיידע יחה יסופיט ינגרוב־ריעז ,םומידב קנב
 החורב־הריעצה .הירוטקיו הכלמה לש הימיב
 תיתימאה תיתחפשמה ותבריקש ,התוחא־ןבו
 דשוח ארוקהש ףא ,ףוסב תררבתמ השישיל
קתפרה לש הרושל םיאצוי ,הליחתכלמ הב
 ןיב ,תינרדומה היצזיליביצה םלועב תוא
 ,םיעשופ ,םייכרות םילרנג ,ןיאוריה יחירבמ
.רכו םיחרפ־ירענ
 ,המודמכ ,איה ןירג םהירג לש הקסראקיפה
 ילותק־ילגנאה רפוסה לש "תיטרפ החידב"
 גנידליפ לש אצאצ ןימכ ןאכ הארנה ,עדונה
 ולש הקסראקיפה .הרושב־לעב רשאמ רתוי
 ירופיס לע הידוראפ תויהל הכירצ .דתיה
 ,הדימעה־ליגב רבג אוה ןאכ ךינחה .הכינח
 ךא .םינואה־תברו השישיה ותדוד—תכנוחהו
 םהירג ןייטצמ וב ,ינצקועה ,לילקה ןונגסה
 תויומדה לע תופחל לוכי וניא ,םעפה ןירג
 הריווא התוא לש הנורסח לע ,תויתוכאלמה
 הקסראקיפ ירופיסב תבשנמה תמאב הבבוש
 המדנ האירקב גילפמ התאש לככ .םילועמ
 חפיק תועסמה תושגרתהב םש־יא יכ ךל
 הידוראפהו יתורפסה ןפצמה תא רבחמה

 : םוגרת ;יתדוד םע יתועסמ :ןירג םהירג *
;  1971 ,םעל הירפס / דבוע םע ; בוטרב ךונח
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 ־קפס ,הדבכ ,תיניצר הישעמ תויהל תכפוה
 להנתמ םויסהו ,תיפוסוליפ־קפס תיריטאס
 הטנאופהש ךכ ידכ דע תוהקבו תודבכב
.עשעשל וא עיתפהל חוכ הב ןיא
 "יתדוד םע יתועסמ" יכ שיחכהל ןיא תאז םע
 ־דבכ רפוס יבגל עיתפמ ,ביבח רפס אוה
 םא םג .טעמב אל הנהמ ףא ,ןירגכ שאר
 דוס ירה הבר הדימב תויצלחופ תויומדה
 השעמה־רופיס לש תונמאהו הטוהרה הביתכה
 ידכ בתכנ םא .בטיה ונרבחמל םיעודי
 אלש הביס לכ ןיא ,ורבחמ תא עשעשל
.וילא ףרטצהל

.ש .ז

םשגה רופיצ
 לש הייומידב טילשה דוסיה אוה עבטה
 גילפמה ,דחא רישב ךא .רוניג ףסוי־ןב היבצ
 תחתופ ,"ינא״ה ךותל ולוכ םנפומו עבטה ןמ
 המלוע ךותל ןטק רהוצ ןיעכ תררושמה
 החיתפ הז רישב תוארל רשפא ילוא .ימינפה
 הפוסאב םירחא םירישל המודב .התריש לכל
 .תרתוכ רישל ןיא ,תימיטניאהו הריעזה
 םינטק םה םירישה לכו—ורוציק ללגב ךא
 שמשל ולוכ רישה לוכי—רעצימ םהיתורושו
 הקירילה לש יזכרמה ןויערל רבסה־תרתוכ
.הלש
 םנמא םאש אוה רישה לש יזכרמה ןויערה
 ,הלילח רזוח לכהו" לגעמב םימרוז םייחה
 ראשנ ,"רמאנ רשא תא תרמואו תרזוח ינאו
 תושוחתה תא "עיבהלו רוזחל" ךרוצה קר
 לש הלתהמ" ןיעכ ,בלה תא תואלממה
להמ םישנאש םיכרדה־תפמש ףאו ."הלעמ
 ירה ,םיבר תובקעו םינמיס האלמ ,הב םיכ
 רמול םדא לכ לע ."ומצעל ץולח שיא" לכ
 ,םינומיסאל ויתובשחמ תא טורפל ,וירבד תא
 היבצ לש הרצוא .ויתולמ רצוא תא סומעלו
 הךנעו רתויב רישע וניא רוניג ףסוי־ןב
 םג־המ ,ןח־תרטע ול תושמשמ תועינצו

.הילגרל רנ ןה תונכו תוטשפש
 תופוכת םירישה םיריכזמ הנושאר האירק םע
 םילג לע הגילפמ הניא העבהה .םידלי־יריש

יש) םשגה רופיצ :רוניג ףסוי ןב היבצ *
.׳מע 1971 ; 30 ,דקע תאצוה ;(םיר

 רוסא ומכ ,שפנה־תוכפתשה לש םיקוחר
 םחוכ לכש ,החור־יריצי ןיבל הניב דירפהל
 תערוז תררושמה ןיא .םתוימיטניאמ םהל אב
 הנוגינ תא תלתוש איה ,םיבר םימ לע
 ךומס הנטקה התניג לש הריעז הגורעב
 איה היריש לש לודגה םבורבו ,הנולחל
 תא הרפיו אובי רשא תובדנ־םשגל תללפתמ
.הריעזה התגיגגמ־תקלח
 לש ויעבצ־ללש ןאכ אוה םייומידה־םלוע
 םיחרפה ,םידליה ,םירפרפה ,םשגה :עבטה
 וליאכ המודו ,רויצ הלעמ ריש לכ .אשדהו
סאלפ תונומת לש ףסוא ינפל דמוע ארוקה
 ובל־ישחר תא םינוש םינוגב תועיבמה ,תויט
 ןיב םילוע ונא—תחא הנומתב .ןמאה לש
 ףפועתמ—הינשב ; םילמנ־ילת ןיב ,אשד־ירכ
 תררושמה .והנשמל דחא עיבגמ רפרפ ול
 לש ונובלע וליפא ;םיחרפב ונילא תרבדמ
 חתפנש רוגס ינועבצ ומכ" הל הארנ דלי
 תוגורע ןיב םדאה לש ומוקמ ."םודא עתפל
 .םסמורו םהילע ךרוד אוהשכ וליפא ,םיחרפה
 ־תופיט לש ןלילצו ,"אשד תיימוד" תמייק
 תוא שמשמ ןולחה לע תודרויה םשגה
 האב הלילב ."תעמוש ינא דוע יכ" תפומו
 ,םתס לש לבנ״מ תישירחו תישיא הקיזומה
."היסנכ לש ןומעפ וא ,לילח וא
 וז הריש ףאו ,היבצ הרש הבהא לע םג
 םימעפ רזוח םשגה ביטומ .םיחרפ הלוכ
 ךא .הייחמהו הננערמה ותוחילשב תובר
 תיטסימ תועמשמ ול תעדונ םיריש המכב
 רחאל קר .םיבהואה ןיב תרשגמו תרשקמה
 םיחרפ ףוטקל רשפא רהנה תא םלוכ ורבעש
 רשפא םשגה תדר םעו ,ריינ־תוריס חולשלו
 לש םירשגו ,םיידי האמב תולכיה" תונבל
."הדגא ,תולולכ תובהאו ,זפ

םיחרופ םדוע םיסיריאח
 ,הינשה הילעה ידירשמ ,רינשוק ןועמש
 ,םייזכרמה הישיא לע טעמ אל םסריפש
 עורזל ידכ" ,וייח לעו ומצע לע םעפה רפסמ
 לש ותווהתהו ותחימצ תשרפ לע רוא טעמ

 ;םיחרופ םדוע םיסיריאה :רינשוק ןועמש *
.׳מע 1970 ; 237 ,דבוע םע



183תונויצה

, םיריעצה ה״ל ןיב לפנ רשא ,ונב ."היבוט
. הנידמה תמקה ינפל ןויצע שוגל םכרדב
ת יב לשו היבוט לש םהייח תורוקש אלא
־ ואיגבו הירוטסיהב םיזוחאו םיבולש ויבא
ש קבמש המכ לכו ,"הינשה הילעה" לש הפירג
א וה ותחפשמ לע רובידה תא דחיל רבחמה
ת ובא לש םהיתויומד תא הלעמו רזוח
. םהיללצו םהיתורוא לע ,"הינשה הילעה"
ר ינשוק ןיאש רופיסל הלודג הלעמ וז ירהו

א וה ןיאו ויתוברלו וירבחל תרוטק ריטקמ
־ ורכז רצואב .דבלב םתראפתב םתוא הארמ
ת וישיאה םהיתושלוח םג ורמתשנ ויתונ
ם לעתה אלש רבחמה גהנ הפיו ,תוירוביצהו

.ןהמ
, היבוט ונבל שדקומ רופיסה לש ורקיע ךא
ה בהאל עבטה לא ךשמנ ותודלי ימימ רשא
ו תבהא .ויתונופצ תא רוקחלו וריכהל ,ותוא
ח מוצה ייחב ותוניינעתהו ,ותריקחל המדק
ן ינעה אב ןכמ־רחאל .רתויב הבורמ התיה
ורמה החימצה יבלש רחא בוקיעהו ירקחמה
ם ילשורי דילי לש ובלב וצנה וז ךרדב .םיב
ח יטבהל ויה םייושעש םינושארה םינצינה הז
צראה חמוצה ירקוח ןיב דבכנ םוקמ ול
.ילארשי

. םיסיריאל היבוט שידקה הבורמ בל־תמושת
־ םיריא תא לאקזחי־רפכב ותניגל איבה רשאכ
ה נושארל חרפשכ..." :ויבאל בתכ לילגה
. ..ילוכ תא ,יבל תא הבש הכ ,ינעיתפה הכ
י ניאו ותוארל ינא רהממ עגרב עגר ידמש
י ל המדנ ,ותוא ינא חינמשכ .ועבזקל לוכי

ו תוארל רהממ ינאו ,ללכ דוע ויתיאר אלש
ת ונוכתה לכ הז סיריאב וב וגזמתה .שדחמ
ם יעונצו םירדהנ םינווג ,תוליצא :תורדהנה
ם יעיבמ הלא םיחרפ ...רקח־ןיא תונידעו
י עצמא־יתלב רשקו בינ םהב אוצמל רשפאו

" ...עבטב הפיו הלענ לכ לש תורוקמה רוקמל
ל ש יעצמא היבוטל םיחרפה ושמיש ךכו

ר ישכמ ןיעכ ,תומולעתה־תמולעת לא הריתה
.םיסומכה עבטה תוחוכ לא הרידח

ו יחא תא הב תולגל היבוט ךלהש ךרדב
ו תביתכב הלגמ אוהו ,ויבא ךלוה עבטבש
, רינש יכדרמ ויחא לשו ולש וייח ךרד תא
ה ילעה" ישישרת לש םרואית םקר לע
, רגרב םייח־ףסוי ,ןודרוג דוד־ןרהא :״הינשה

ת ררושמה ,ילאנבי לאומש ,ןוסלנצכ לרב
י פ־לע־ףאו .םירחא םיברו יקסלותפנ חנ ,לחר
־ תעונת לש היתובא לע רינשוק בתכ רבכש
. םישדחכ ויתונורכז ירבד םיארקנ ,הדובעה
ם יעגממ קנויה ,תוישיאה תויווחה ןייעמ
ת א הכפמ ,םימיה־רבכשב םיירוביצו םיישיא
ן מ ולדנ הז־התע וליאכ םיננערה וימימ
, םילודגה םישיאה לש םינטקה םיכפה .ראבה
י נפל ץראה יאנת לש עקרה לע םיראותמה
מורמו םהיתויומד תא םינווגמ ,םינש־לבוי

.םהישעמ תא םימ

ר ביחו העיריה תא רינשוק ןועמש ביחרה ךכ
, תיצולחה חורה לעו באה לעו ןבה לע רופיס
ה נויכו םישעמהו םישנאה לע הפחיר רשא
. תיתרבחהו תימואלה םתוחילש תארקל םתוא
ם ינטקה םישעמה תא ריאהל רבחמה עדוי

ל ע ,םתוא ףושחלו םילודגה םישנאה לש
, םהבש תימצעה־הברקההו שפנה־תוריסמ
. םעו םדא רורחיש לש יזכרמה ןויערה רואל
, םיקוחר תברקמ ויתוגורכזבש הברה תונכה
ל ש לומתאה־םלועל ארוקה תא הסינכמ
־ תד" ישנא תא וינפל הגיצמו "בושיי״ה
."הדובעה

.פ .י

תונויצמ
ל ש הרדעיה לע םיננוקמה וננוק םינש ךשמ
ה כורעו הבותכ תילארשיצרא היפרגוירוטסיה
ל ש תודיפקמהו תורומחה תועיבתה יפ־לע
, תובר ויה תובכעה .תירוטסיהה הדותימה
ר כסה ץרפנ שממ הנורחאה הפוקתב קרו
, ט״יה האמה לש התייחתל קר אל םידע ונאו
ם ג אלא ,תיתישארבה ,המוסקה ,הקוחרה
ל ש םינושארה היבלשב ךלוהו־ףכות קוסיעל
ל ש רתוי הבורקה הירוטסיהבו תונויצה
ק פס ילב איהש םינש־תפוקת ,לארשי־ץרא
, ןכא .םירקוח לש תורודל בחרנו הרופ רכ

ת ינויצה העונתה תודלותל ףסאמ / תונויצה ♦
ל אינד : ךרוע ; לארשי ץראב ידוהיה בושיהו
ץ וביקה תאצוה / א״ת תטיסרבינוא ;יפראק
.׳מע 1971 ; 349 ,דחואמה
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־ ץראו תוגויצה תודלות לע םירקחמה יבתוכ
ם ילמנל טעמ אל םימוד שדחה ןמזב לארשי
ת א תורדסמו תוטקלמה תוינדקשו תוצורח
ל עבו םכסמה ןוירוטסיהה ליבשב םלגה־רמוח
חמה ןמ םידחא .דיתעה לש הביטקפסרפה
 ףסאמ לש ינשה ךרכב םימסרפתמה םירק
ם ידמועה םירקחמ וכפהי יאדו "תונויצה"
.ךכל תווקל שי ןכאו ,םמצע תושרב

ת וערואמה תושחרתהל ןמזה תבריק יכ הארנ
טובמ אל םיישק םנמא הדימעמ םירקחנה
" הנורחא העש" יהוז תובר תוניחבמ ךא ,םיל
ת א רענלו םיישיא תונורכזו תויודע טקלל
ת ויוצמה תודועתו םיכמסמ יפסא לעמ קבאה
ה ירוטסיה הדותימ לע הדפקה .בורל ונלצא
ה פוסאב םירקחמה יבתוכמ תענומ הנמיהמ
־ ירה ,הקיטגולונאה ,סומלופה םוחתל השילג
, ןבומכ ,םחבשל תאז רמול שי .רכו הקירומ
והה םודיק״ל תעדומ הרטמ הפוסאל ירהש
ח פוטמ רקחמהו "ינויצה ןויערה לש האר
. תימלועה תינויצה תורדתסהה לש םיפסכב
ם יינושאר םירקחמ ונינפל ןאכ ,רומאכ ,ךא
ר יאהל תחאה םתילכתש ,םייניצרו םגוסב
י רוטסיהה םלגה־רמוח לוצינ ךות ,הנושארל
ל ארשי־ץרא תודלותב םינוש תוערואמ ,ברה
.תינרדומה

, ןינע־יבר םירמאמ רפסמ תללוכ הפוסאה
־ ריפ המכו ,תוחפ םיניינעמ םירמאמ המכ
 לש היפרגוילביב .טלחהב םיילוש םימוס
ר פסמב עיפות םא הל יד ןיקנבט .י ירבד
ה מוקמ תא אצמתו םיקתע לש םיאתמ
כהל ךרוצ ויאו תויאטיסרבינוא תוירפסב
ת ורידתב העיפומ הניאש ,הרקי הפוסאב הליל
, ל״ז םולשנב ןויצנב לש ונמוי יעטק .הלודג
 םה ,א״ת תטיסרבינוא לש ןושארה רוטקרה
.רתוימו ךורא ןורכז־ןויצ ןאכ

ב ושחה ורקחממ ףסונ קרפ םסרפמ ינרוג ףסוי
א וה אשונה םעפה ."הינשה הילעה" לע
. "הלוגל י״אב ןויצ־ילעופ תגלפמ לש הסחי"
ל ש יטנלאוויבמאה סחיה תא הלגמ ינרוג
י פלכ תיטסילאיצוס־תינויצה הגלפמה יגיהנמ
ק וחירה תעדות תאו הרוזפב ידוהיה םויקה
לחב ,הרוזפה יפלכ םהב החתפתהש תורזהו
ד וגינב הקלחבו ינויצה ןויערה ירפכ הק
־ ןב ,ןוירוג־ןב דצמ "םיינענכ" םייוטיב .ול

זמה דגנ־תובוגתל ואיבה ןכא םירחאו יבצ
י דכ דע" תירוטסיהה הציפקה ינפמ תוריה
ד ע ינש תיב ןברוחמ "תקרפמה תריבש
. ח בתכ ,לשמל ,1914־ב .ןויצל־ןושאר ןינב
ם א ...ונמעל הרקי לודג ןוסא" :יקסבולטי׳ז
."ירבעו ידוהי טבשל םעה תא וערקי

ל ודגה ילכלכה רבשמה לע בתוכ ידעלג ןד
- ריעז תינוריעה—"תיעיברה הילעה" לש
י נושאר רקחמ והז .7—1926 םינשב—תינגרוב
ר בשמ לש םייתרבחהו םיילכלכה וישרש לע
ם יבושח םיטרפ וב שיו ,ןושארה תונויצה
ה תואב לארשי־ץראב ירבעה קשמה הנבמ לע
.הפוקת

ג וליפה תשרפ לע תבתוכ אריפש הטינא
ה יגולותימל הסנכנש השרפ ,הדובעה־דודגב
ר חאל ירזכאה המויס םושמ רקיעב תינויצה
ת מקהו מ״הרבל וירבחו דניקלא תביש
־ ארטה" ,התעדל .םירק יאה־יצחב ״הנומוק״
ף סוי םש לע הדובעה־דודג לש הידג
תפתהב תנגועמ העפות איה רודלפמורט
ת יטסילאיצוס־תינויצה םילעופה־תעונת תוח
ת יטסילאודה היגולואידיא״ב הרוקמו "ץראב
ת עונת ןוגראב ,תיטסילאיצוסה תונויצה לש
ת וביטקפסרפב ,20־ה תונשב ץראב םילעופה
ת אז לכ—הפוקת התואב ימואלה תיבה לש
ת וצעומה־תירבב חצנמה םזיבשלובה עקר לע
ת א ונייפיאש תולודגה תויפיצה עקר לעו

ילשה הילעה ישנא ,םיבהלנה םיצולחה
."תיש

ל אינד לש רקחמ אוה דחוימב קתרמו ןיינעמ
ולפידה ותוליעפ לע ,הפוסאה ךרוע ,יפרק
. ינילוסומ לש הילטיאב ןמצייו לש תיטמ
ש פיחש ןושארה היה ןמצייו יכ ררבתמ
יאשה לעב יטסישאפה טילשה םע םג םיעגמ
י כו ןוכיתה םיה ןגאב תוילאירפמיאה תופ
פאה הנושארל התלעוה םהיתוחישמ תחאב
ת וברל ,תונידמ יתשל י״א תקולח לש תורש
ם ייוליגה לש םתובישח .םילשורי םואניב
ת ינידמה תונויצה לש היתודלותל קר הניא
ן ויער לש וילוגליג תודלותל ףא אלא
.הקולחה

ם זינומוק לש ותישאר לע רפסמ ןתוד לאומש
ן יב ויתודונתו לארשי־ץראב ידוהי ימואל
.תינויצה הרכהה ןיבל ןרטנימוקה תוינידמ
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, אריפש הטיגא לש הרמאמ םע דחי ,רמאמה
ת ועונת לש רקחמל דוסי־ןבא יאדו אוה
ן מ םויב דיתעה ,לארשי־ץראב לאמשה
ו רקחמ וב ליחתהש המב ךישמהל םימיה
ר מושה" לע תילגרמ הנקלא לש םלשומה
."ריעצה

תוימואל־וד
א שונה יכ סיטה ר״ד תנייצמ הרקחמ חתפב
־ חלמ רחאל ילאוטקא השענ תקסוע איה וב
־ וד" רבדב ןויד חתפנ בוש יכו ינוי־תמ
צראה הלאשל ירשפא ןורתפכ "תוימואל
ם יארוקל הלגמ איה היתונקסמב .תילארשי

ן ויער תא רוקחל הלחהש העש יכ תונכב
ה זע הנומא וב הנימאה "תוימואל־וד״ה
ת ינקפס התשענש רחאל םגו ,ינידמ ןורתפכ
־ הארנה דיתעב ושומימ תורשפאל רשאב
. "ול תינורקע תודגנתה לכ יל ןיא" ןיעל
ה ניחבמ ןורתפה תא לבקל איה הטונ ,הברדא
 לש היתונקסמ .תילאוטקלטניאו תישגר
א שונ תא בטיה תומאות ןכא סיטה ר״ד
א לא היה אל ולוכ־לכש ןויער :הרקחמ
־ רסומ תודמע ןיב רשפל ינויצ־ידוהי ןויסנ
ן ויערה יגוה לש תונוש תוילאוטקלטניא־תוי
־ תינידמה תואיצמב תודחוימ תובשחתה אלל
 הדמע .תירוטדנמה לארשי־ץראב תיתרבחה
, םייטרואית םיינידמ םימגד ןינב לש ,וזכ
־ תילאוטקלטניא תוחונ גישהל םתנווכ לכש
ק ר תינייפא הניא ,םינובה לש תינרסומ
־ תירב״מ ,"תוימואל־וד״ה ןויער יקיזחמל
ה הימת ,ןכא ."ריעצה־רמושה" דעו "םולש
וטקלטניאה היתודמע תובשיתמ ךיא איה
, התעיבק םע תרבחמה לש תוירסומהו תוילא
" ךוסכיס״ה תרצש רשפא יכ ,ךכל דאמ ךומס
ל ש תטלחומה םתולתב .דתיה ילארשיצראה
ת ולת ,תויברעה תונידמב םיאניתשלפה
לע תופכל תורשפא םילארשיה ןמ הענמש
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א לו טועימ־בור לש ןורתפ םיאניתשלפה
."תוימואל־וד" לש ןורתפ

ו א טספינאמ הבתכ אל סיטה ר״ד ךא
ו א היתועד אלו יעדמ רפס אלא טלפמאפ
, תרוקבה ןחבמל םידמועה םה היתושגר
ו תונמיהמב םוגפל ידכ םהב שי ןכ םא אלא
ה תנווכ המ לואשל רתומ ךכיפל .רקחמה לש
" תוימואל־וד״ה ןויער יכ תבתוכ איהשכ
י נויערה־יטילופה ריוואה ללחב דהדהמו בש
ב תוכל עודיה לככ 1967 7 ינוי רחאל ונלש
ן ויער לדב וליפא הלעוה אל ולא תורוש
ה מחלמה רחאלש תונויערה־תעפושמ לארשיב
ה מלש לארשי־ץראב תונובירה תקולח רבדב
— תחא הנידמ גוחב תונוביר תקולח .םינשל
ע בוקה ,"תוימואל־וד" לש ירוקמה השוריפ הז
ובקו םיביצי םיילהנימו םיינוטלש םירדסה
י זוחא לש שארמ הנותנ הקולח יפ־לע ,םיע
ל ש ןויער ןוידל הלע ,םנמא .תונובירה
־ ץרא תקולח לע תססובמה "תוימואל־וד"
ת ילכתב־תוינוביר תונידמ יתשל לארשי

, והשלכ יביטרדפ רשק וזל וז ילוא תורושקה
ן מ תילכתב־הנוש "תוימואל־וד" יהוז ךא
־ תירב" ישנא ונווכתה הילאש "תוימואל־וד״ה
ת ויטנוולרה־יא .םינושה םהילוגליגב "םולש
ל ש יחכונה ןדיעב תוימואל־ודה ןויער לש
ן ויערכ וליפא ילארשיצראה "ךוסכיס״ה
ת וינאמוהו רסומב בטיה טשוקמו ינמכח
ר בעב ונמנש הלא הקוודש ךכמ ררבתמ
בות תוימואל־וד לש םיבהלנה היכמות םע
ם יחטשה תא תונפל לארשימ וישכע םיע
ה לילח לארשי ךפהית לבל ןדריה־ברעמב
א יה םתנווכ םעפהו ."תימואל־וד" הנידמל
ל ודג יברע טועימ הבש תידוהי הנידמל
ל ש והשלכ רדסה תופכל לארשי לכות וילע
ם ויה הכפה "תוימואל־וד״ה .טועימ־בור
ל וגליגו—הוקת־תמסיס אלו הרהזא־תמסיס
ת וריהבה־רסוח לע דיעהל ידכ וב שי הז

יחתמ ןויערה לש ויחסנמ יבתכ תא הוילש
ב וקיעה—סיטה ר״ד הרחבש הדותימה .ותל
" תוימואל וד״ה ןויער לש וילוגליג רחא
 טדנמה תפוקת תא ףפוחה ירוטסיה ףצרב
ד צמ ררועש הבוגתה רחא בקעמהו יטירבה
־ יתלבו םיימשר ,םינוש םייטילופ םישיא
אלו ,רקחמה תא תלפרעמ איה ףא—םיימשר
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תפה ןמ הזיאב ןיבהל ארוקה השקתמ תחא
ה כלהל םיירשפאה "םיימואל־וד״ה תונור
, ןונבל חסונ תונוביר תקולחב :רבדמ בותכה
ר יצרדפב ,ץייוש חסונ ילאנוטנק רדסהב
, רעצמ םגפ והז 1 תוינוביר תונידמ יתש לש
, וגוסב ינושאר ,ףיקמ רקחמ ונינפל ירהש
י סומלופ תא תובר םינש הוילש ןויער לע
ו דמעש תומגמה ןמ המכו תירבעה תוירוביצה
.ונברקב םיכלהמ ןהל שי ןיידע וירחאמ
א וה "טדנמה תפוקתב תוימואל־ודה ןויער"
. רוטקוד־ראותב הילעב תא התכיזש הדובע
" שלב״כ ןוירוטסיהה תא גיצמה רקחמ והז

ת ונדקשבו תוצירחב תויודעו םיכמסמ ףסואה
ם לש רואית תתל ותרטמו חבש לכל תויוארה
ל וגליג לש וא ערואמ לש רתוי וא תוחפ
ב תוכ .םישיאו תויטילופ תוצובק ןיב האידיא
נעתה יאשונ תא חרכהב םצמצמ וזכ הדובע
א ל שלתנ םיטטיצהו תויודעה ףצרו ותוניי

ד ימת אל ;ירוטסיהה־יתרבחה ורשקהמ טעמ
.ךכמ םירכשנ ,ןודנה ןינעהו ,ארוקה

תינויצח היגולואידיאב ריעה
־ בואה ייחב יטנלאוויבמא דיקפת היה ריעל
ם ג ומכ הפוריא־ברעמב תידוהיה היסול
, דחא דצמ .(הרייעה םע דחי) החרזמב
ר תוי הברה התוברתב תמדקתמ ריעה התיה
ה קחר הב תידוהיה היסולכואהו רפכה ןמ
ר פכה לש ןווינהו רוגיפה ןמ ךכ ידי־לע
ה נגריא ,ינש דצמ ,םלוא .ורבעש תואמב
ת א תואטיגב וא החותפה ריעב הבישיה
־ ריעז ,תינגרוב תיתרבח הצובקכ םידוהיה
ה לכלכו הרבח תרוצ ,הזמ תוחפו תינגרוב
ה יסולכואה ןיב סחיה לע התעפשה העודיש
ק ותינל הפיאשה .תידוהי־אלהו תידוהיה
הפיאשה תדלות התיה ריעה ןמ תודהיה
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, םידוהיה לש ילכלכה־יתרבחה הנבמה יונישל
נמורה תונויצה עקר לע קר אל התלע איהו

ל א הבישכ "ןויצ־תביש" לש התייארו תיט
ך ״נתה תפוקתמ םירבעה לש המדאה־תדובע
ר יעה תייחד לש יללכה עקרה לע םג אלא
■ ראפה .היסורב רקיעב ,רפכה לא הבישהו
ה פוריאב יטסיסקראמה לאמשהש הז אוה סקוד
ל ש רתוי םדקתמה בלשה תא ריעב האר
ת מועל ;הכפהמה דקומ תאו היצזיליביצה
ו נפ ,ינויצה לאמשה רקיעבו ,תונויצה ,הז

ל ארשי־ץראב .רפכה לא םא יכ ריעה לא אל
ת וטעומ םירעה ויה אליממ תינאמותועה
ם יעודי .בלה תא וכשמ אל ןהב םייחה־יאנתו

ם ע ואב־בורקמ םינויצ לש השיגפה ירואית
ת ינויצ היגולואידיא .רכו םילשורי ,ופי
ת וינויצה תויפוטואה לפש המרג וז תירפכ
ל א ונפ םיינויצה םייתרבחה תונויסנה לכו

.תירפכה תונגראתהה תורוצ לאו רפכה

ו ז היגולואידיא אל םא בושחל םוקמ שי
ל ע קבאמה תא הללוחש איה הריחב לש
י בגל ויתואצות לכ לע ,"הדובעה שוביכ"
ה יסולכואה לא היסחיו תילארשיה הרבחה
ם ה ; םירע תונבל ואב אל םינויצה .תיברעה
. המדאה־תדובע תועצמאב שדחתהל ואב
ו אב םה וליאו "היצזיליביצ" התיה ריעה
ואידיא ."תישונא הדע" ,"תוברת" רוציל
ם ושמ הדהא ררועל הב שי ,בגא ,וז היגול
, תינרדומה ריעה לש הלודגה הלילשה תעונת
ם יתווע ריעה תחינז המרג השעמל ךא
.י״אב םיילרוג

ל ש ותדובע אשונ איה ריעה לש וז החינז
ם יקרפ־ישאר תניחבב הפוג איהש ,ןהכ קירא
ת חינז .דאמ הצוחנו רתוי הפיקמ הדובעל
ר פכה תכיפהו היגולואידיאה ימוחתב ריעה
ע ירכמה םרוגלו הבשחמה לש יזכרמ אשיומל
ת ומלעתהב הכורכ התיה םייטילופה םייחב
ן פש .השעמל ץראב שחרתמה ןמ תעוושמ
־ תומחלמ יתש ןיב הכלהו הבחרתה ריעה
ם ויה דעו יטירבה טדנמה זאמו ,םלועה
ם יבשוי ץראה יסולכוא לש עירכמה םבור
א לל האב וז תובחרתה .תורייעבו םירעב
, "הוונינ״כ ריעה תיאר .תנווכמ היגולואידיא
ב חרתהל ריעל ןתינש המרג ,םיאטחה רוקמ
בקע ואבש תולקלקה לכ לע ןונכית אלל
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 ןמ רתוי הבושח ,םלוא .דירא חווטל ךכ
 םירתאה ,םילחנה ,םיה—ףונה ןמ תומלעתהה
 התיה—המודכו עקרקה עבט ,םיירוטסיהה
 .תינרדומה ריעה עבטמ תעוושמה תומלעתהה
וריעה תיגולוקאה היעבה לש התוילאוטקא
 תאצומ ונמוי־רדס לע הנורחאל התלעש תינ
 תויפוטוא לש טלחומ רדעיהב הישרש תא
 םא—םויכ יכ רמול רשפא ילואו ,תוינוריע
 הקוקז לארשי־תגידמ—ידמ רחואמ דעומה ןיא
 לכב תצמואמ הבשחמלו תוינוריע תויפוטואל
.ריעה ינפ ןוקיתל רושקה
 שדחמ וניא ןהכ קירא לש רצקה ורקחמ
 ררועל אוה דיתעש תווקל שי לבא ,הברה
 לכ ןיא וז היעבלו .תינוריעה היעבב ןינע
ייעב יהוז .תונויצ־יטנא וא תונויצ לא רשק
 תילארשיה הרבחה לש רתויב הפוחדה הת
 שדוחמ חותיפל הייטנה .םויכ ןאכ היחה
 יטסינרדומ עקר לע תירפכ הקיטנמור לש
 ךישמהלו םייניעב לוח תורזל הל רוסא
 היפל הנמז רבעש הנשי היגולואידיא התואב
 ץראה לש הדיתע וליאו יחרכה ער איה ריעה
ותיש ןיב ,תירפכה תובשיתהה ךשמהב אוה
.תיפותיש אל ןיבו תיפ

לארשיב תחוור תוינידמ
יכראה עבטש גשומ אוה "החוור־תנידמ"
א והו 1941 תנשב ינקילגנאה לפמט ףושיב
 יטרקומדה הנידמה סופיט תא רידגהל אב
 תא ליבגמ הנידמה לש החוכ ובש ,ברעמב
 תיסאלקה הלכלכה חסונ תישפחה תורחתה
 עובקלו תוסנכהה תא שדחמ קלחל הרטמב
 וז הנידמ לש היעצמא ."ימואל םומינימ"
קומדה קבאמה ךרדב םילבקתמה םיקוח םה
 ירדסהב הנידמה תוברעתה םניינעו יטר
 ־תנידמ לש התילכת .רכו םיריחמ ,רכש
צוס ןוחטב היחרזא ללכל קינעהל החוורה
 תונואת ,תולחמ ,בער ינפמ ןוחטב—ילאי
."רבקה דע הסירעה ןמ" םתוא הוולמה—רכו

 :וכרע ;הארקמ / לארשיב החוור תוינידמ *
 ;ףורשיפ הלארשיו וינינ הידיל ,ןורוד םהרבא
.׳מע 1969 ; 500 ,ןומדקא

 קבאמ ירפכ ברעמה תוצראב הדסונ וז הנידמ
 ובו תיתיישעתה הכפהמב ותליחתש ,ךשוממ
 לדומה" .הבשחמ ימרז המכו המכ ובלתשה
 רוטפ וניא ,ןבומכ ,"החוורה־תנידמ לש
 וב םיאורה שי .לאמשמו ןימימ םירקבממ
 תיתרבח הכפהמ תארקל ןושאר דעצ קר
 בהזה־חופת" ןימכ וב םיאורה שיו המלש
 יפאוש לש םהילגרל ךלשומה ,"הנאיד לש
 בכעמו םלוב אוה ךכבו תיתרבחה הכפהמה
 תרתוימ תוחתפתה וב םיאורה םג שי .התוא
 תולצעה דודיע ,תודבע לש ןוויכל הארונו
 ןורשכ־ירסחו םילצע לש םנומימ לוע תלטהו
 ןיאש לוע ,םיחיוורמהו םירשכומה םכש לע
יסח .םימי־ךרואל וב תאשל הלוכיה הנידמ
 הרשפ הב םיאור החוורה־תנידמ לש היד
 תואיצמב התמשגהש ,תיתרבח היפוטוא ןיב
 לבסנ־יתלב בצמ ןיבל ,השעמל טויס איה
 לשב תולחמלו בערל היסולכואה תרקפה לש
 םהיניע דגנ .תומוא יתשל הייסולכואה תקולח
 רפשל הרטמה תדמוע םינורחאה הלא לש
 םיאתהלו "החוורה־תנידמ" תא ףרה אלל
 תיתרבחה תוחתפתהל הילכו היגשומ תא
.תימנידה

 ינועה ואשונש ,תוארקמ רפס ןאכ ונינפל
שממ לש החוורהו-דעסה־תויגידמו לארשיב
־ רמוחכ 1969־ב רואל אצי אוהו ,לארשי תל
 תילאיצוס הדובעל ם״היב ידימלתל דומיל
 לש ינוחטבה יטילופה בצמה" .םילשוריב
א יבה 1967 ינוי תמחלמ רחאל לארשי תנידמ
 יתורישב תוניינעתהה לש תפסונ הקיחדל
 אל תויעבה .ירוביצה םויה־רדסמ החוורה
 תוביסנ ללגב הדצה וקחדנ ןה לבא ומלענ
 אוה הלא תויעב עבטמ .ךכל ומרגש ןמזה
 ןהו בר ןמז הדצה ןתוא קוחדל רשפא־יאש
 קוחר אלה דיתעב המצע רתיב ופוצי יאדוב
 תכרעמב רתוי הפיקמ המרופיר ושרדיו

 ןורוד .א בתכ ,"לארשיב החוורה יתוריש
 השממתה ןכא תיזחתה .הארקמה חתפב
דקאה רוביצב יכ החיכומ הארקמהו האולמב
 ,החוורו דעס לש הז םוחתב ויקוסיעש ,םיאמ
 תושעורה תויוצרפתהה ינפל דוע שגרוה
 הכירצ ןיידעש ינועה תויעב לש תונורחאה
 יד אל יכו הברה תושעל לארשי־תנידמ
םלענ 60־ה תונשב םא .השענ רבכש המב
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 סימן־היכר שהיה האידיאולוגי ההמרץ כבר
 קודם־לכן, שירותי־הרווחה בתחום לפעילות

 וקשיחות, אדישות ביטוי לידי באה ואף
 של ההמרץ זה מרץ של מקומו את ירש

 והאיום החברתית המרירות החברתית, המחאה
 בארץ־ החברתי־הלאומי ה״קוגצנסום" על

 של הארוכות השנים כי נתגלה ישראל.
 בעיות של גדול קרחון על כיסו המלחמה

 היעדר ושל ועדתיות כלכליות חברתיות,
בעוני. למאבק וכלים מדיניות
 של העוני וחוקר הפילנטרום בות, צ׳ארלם

 שעברה, המאה של 80ה־ בשנות לונדון
 את זיעזעו מחקריו :מגת־חלקו עליו שפרה

 ראיית את שינו הוויקטוריאנית, דעת־הקהל
 רווחה לחקיקת דחיפה ושימשו המציאות

 הראשונות. הליברליות הריפורמות בדמות
 דינים־ לכך. זכו לא הישראליים החוקרים

דו ומחקרים המלצות וחשבונות, עו־נ  על נ
 "ואדי ממוסדת. ביורוקרטיה של שולחנה

 1971ב־ שחורים" ו״פנתרים 1959ב־ צליב"
 מה הממשלתית ולמדיניות לדעת־הקהל עשו

ומהי שקולים מחקרים לעשות השכילו שלא
מנים.

 מכילה והיא קל ספר־קריאה אינה המקראה
 עוני :פרקים לחמישה המתחלק רב חומר

 סוציאלי, ביטוח בישראל, סעד בישראל,
במחק הקורא ואבטלה. ותעסוקה בריאות,

 בלתי־ תמונה יקבל ובדו״חות במאמרים רים,
 מדינת־ של החברתית ההיסטוריה של נעימה
 חומר־ בעברית אין האחרון. בעשור ישראל
 שיתוקן ועד העוני, בעיות על מדעי קריאה
 עתונים רק לא ימלא בעוני והדיון זה מחסור

 הדין מן רציניים עיוניים ספרים גם אלא
במק הכלול החומר מן בחלק לפחות לעיין
זו. ראה

ש. י.

האבסורד של הסוציולוגיה
 בשעתם מתקדמים שרעיונות עולם של דרכו

 עד הציבור לכלל ונחלה לחם־חוק נעשים
 ומפוחם מחריפותם מקפחים שהם כך כדי

 ;האבסורד של הסוציולוגיה :שוהם שלמה *
ע׳. 137 ; 1971 שוקן, הוצאת

 דבר של בסופו אירע, כך הראשוני. המשפר
 הדגש את ששם הפילוסופי־התרבותי לז׳אנר
 סרן כא כאשר האבסורד. ובתודעת במושג

 ופיתח המהולל, הדני הפילוסוף קירקגור,
 בספרו הקודמת המאה במחצית זה מושג

 לקבעו היה עתיד פילוסופיים", "פירורים
 באו כאשר שלמות. לאסכולות כאבן־יסוד

 כמרכז ונתגוהו וחבריהם קאמי סארטר,
 שלהם, האקסיסטנציאליסטית הפילוסופיה

 באים עתה כלשהו. שחוק האבסורד נמצא
 האבסורד את ומנצלים מדעי־החברה חכמי

מדעיים(. )פירסומים ל״פייפרם"

 המכון־לקרי־ וראש פרופיסור—שוהם שלמה
 בפקולטה־למשפטים מינולוגיה־ומשפט־פלילי

"הסוצ בספרו—תל־אביב של באוניברסיטה
 העברי לקורא מגיש האבסורד" של יולוגיה

 ביודעים כמעט ואכן, ל...אבםורד. מבוא
 את אחת לקדירה שוהם מטיל ובמתכוון
 הסארטריאני בגילגולו הפילוסופי, האבסורד

 הביהייביוריזם הפוזיטיביזם, את בדרך־כלל,
 בפלפל מתפלם האמריקאי, והפרגמטיזם

 פרויד, של האסכולה מן פסיכואנאליטי
 של סוציולוגיה—יצור־כלאיים לנו ומגיש

 יש עצמו הנושא בשם לכאורה, האבסורד.
אנאליטית. )אבסורד( סתירה

 שאי־אפשר דבר לך אין שכמדומה אלא
 סוציולוגיה בצד ? לא מדוע ובעצם, לעשותו.

 המדעית, החברה של סוציולוגיה הדת, של
 גם כבוד תשכון הדעת, של סוציולוגיה
אוני כחוג־לימוד האבסורד של סוציולוגיה

 לסמינריון כנושא למיצער או ברסיטאי,
 אלא מוסמך־לקרימיגולוגיה. תואר לקראת

 אקדמאי או אינטלקטואלי ענף ליצור שכדי
 אנאליטית חשיבה של בכושר צורך יש חדש

 לשפי־ הפרי־סוקראטיקנים, של לזה בדומה
 התברך, שוהם שלמה לקאנט. או נוזה,

 בכושר־חשיבה הנדון, ספרו לפי לפחות
 כלומר, ;להבדיל לספנסר, בדומה סינתטי

 ולהכליל צירופים ולצרף נפרדים למזג כושר
יו סינתטית גישה כל שלא אלא טענות.

 בזכות קיימת היא שבדיעבד סינתיזה צרת
עצמה.

 מרבה אכן האבסורד" של ב״סוציולוגיה
מהיראק־—גדולי־עולם לצטט שוהם פרוס׳
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ה שק") רפסה לש וטומב עיפומה ,םוטיל
ם לשת גישתש לכ .בלה תהימכב םוחלל
ד ומעב ימאק רבלא דעו ("שפנ לש עבטמב
ו רבשמל עיגה ןמילק טסיטאב־ן׳ז") ןורחאה
ת קירז תועצמאב יגשיה תעדל דוביא ידי־לע
ן יבו—("תיגשיהה הדימריפה תגספמ ומצע
ת ורעה ,תואבומ ,תומוקמ־יארמ 251 הלא יגש
ה עמיק תמזגומ תיארנה תומכ) תורוקמו

ש דוג םושמ .(וטינ טסקט ידומע 113 ליבשב
— תעדל ארוקה דמול תויוסחיתהו תואבומ
ס וניטסוגא לש םתעד המ—תויחטשב םג םא
, רגדייה ,הנד ןד ,ימאק ,רטראס ,שודקה
א םיברו ןוטראמ ,לרוס ,דיורפ ,םנוסראפ
ת ישיאה ותמורת תא תוהזל ארוקל השק .םיר
ויצוסל ,דרוסבאל םהוש המלש לש תילוגסה
.דרוסבאה לש היגולויצוסל וא ,היגול

:  רבחמה לש יזכרמה ונועיט 7 ןכ־יפ־לע־ףאו
ת וברועמ לש יכרע רבשמ אוה דרוסבאה"
־ ינב ןיב ןילמוגה־יסחיב רבשממ עבונה
ו ניא םא תועמשמ ול ןיא הז טפשמ ."םדא
. תעדה תא חינמ יטרואית הנבמב ןגועמ
ן יא דרוסבאה לש היגולויצוסה לע הירואית
ם דאה לש ובצמ לע תועיבק עפש שי .רפסב
ר זו ומצעל רז ותויה לע ,ינרדומה םלועב
ן יב םייטמילבורפה םירשקה לע ,הרבחל
ה נד הלאה םיאשונה לכב .הרבחל דיחיה
ם תאלעה םצעו ,התישאר זאמ םדאה תוגה
ה נומ םהוש .יעדמ שודיח םושמ הב ןיא
־ וטירכ יתרבח רוכינ לש תוירוגיטק רסירת
, דדובה ןומהה ,ןכמ־רחאלש עגרה ,תילא
־ הש ענכשמ אוה ןיא לבא ,רכו תונגסנ
ה ניא םאו .האיצומו הצסמ ולש היצזירוגיטק
ך רע הל ןיא ,הזכ בצמל תוחפל תברקתמ
.בר יעדמ

־ ותימה םייוקילב ,המודמכ ,שח ומצע רבחמה
דקהה ףוסב .ורוביח לש םירומחה םייגולוד
ה נכ רעצב־תופתתשה" :ומצע אוה בתוכ המ
ה צריש לזמ־שיב רקוח לכל שארמ ...תעצומ
ת א רותסל וא חיכוהל איהש הביס לכמ
."הזב םיעיצמ ונאש יטרואיתה ךרעמה
, יטרואית ךרעמ לכ ורפסב אצמ אלש ימכ
ה מלש לש ורעצל ירעצ תא ףרצמ יננה
.םהוש

.ש .כ

ןושל יקרפ
ה נשכ ינפל ומלועל ןולי ךונח ךלה רשאכ
ל בוימ הלעמל וירחאמו ,םימי־עבש שיא היה
וריב תיכוניחו תינשלב תוליעפ לש םינש
ק דקדמה" םשב עדונ תובר םינש .ריעה םילש
וה (םבורב םירצקה) וירמאמו ,"םילשורימ
־ לע־ףאו .יעוצקמ תע־בתכ לכב טעמכ ועיפ
ע דונ ומשו ,םצמוצמ ומוסריפ היה ןכ־יפ
ן יבו "יחרזמ" רנימסב וידימלת ןיב רקיעב
א צי 1952 תגשמ .תודהיה־ירקוחו םינשלב
ן וליש ,קבלא־תנשמ םוסריפ םע ותוינומלאמ
ד וקינה תובקעב) עיתפמו שדח דוקינב הדקיג
. ("הנשמה דוקינל אובמ" ,בושחה ורפס אצי
ה זב רואל תאצל וירפס ולחה ותומ דע זאמ
ת וכימסב ,לביק 1962 תנשבו ,הז רחא
דמה וילעפמ לע לארשי־סרפ תא ,םיכיראת
רבינואה םעטמ דובכ־רוטקוד ראותו ,םייע
, 76 ןב אוהו ,ןולי הכז ךכב .תירבעה הטיס
.תחאכ תימדקאו תימואל ,האלמ הרכהל
ת ובר םינש ותוליעפ התיה הפנע ,רומאכ
ד בלב ותוליעפ ףקיה אל םלוא .ןכ ינפל
א לא לארשי ינשלבבש טלובה 1אשעש אוה
וכה ,השדחה םתשיגו םנוויכ ,וירקחמ יפוא
, טויפ ,תוליגמ ,הנשמ ,ארקמ וידחי תכר
. תונוש תודע לש תורוסמו תוליפת־ןושל
ד י־יבתכ לא ,םיקיתע םיליווג לא ותודימצ
ה רידנה ותואיקב ,םינושאר םיסופד לאו
ז נכשא ינב לש םאטבמל הבושקה ונזאו
ד חא לכ וכפהש םה הלא לכ—דחאכ ןמיתו

ל זרב־ןאצ־סכנלו םולב רצואל וירמאממ
ל כ םידומ ,םויכ .תירבעב תונשלבה םלועב
ם לועמש ,ןולי הקווד יכ ץראב תירבעה ירקוח
מיהל בריס ףאו ,תימדקא הרדיתק ספת אל
א וה הקווד ,ןושלל־הימדקאה ירבח םע תונ

ה לוכסאה לש היתומגמ תאו הכרד תא עבקש
א וה־אוה .תירבעה ןושלה רקחב תימלשוריה
ף צרכ תירבעה ןושלה תייאר תא ססיבש
־ ןושלב וא ארקמה־ןושלב קסופ וניאש
ת ירבעה תונשלבל הל ןתנ ךכבו ,הנשמה
מ קהבומב הלידבמה דוחיי ץראה־תלודיג
חרזמ ידיב ושוביגכ תירבעה ןושלה רקח

, קילאיב דסומ ;ןושל יקרפ :ןולי ךונח *
.׳טע 1971 ; 503 ,םילשורי
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 בחוץ־ היהודיים( )ותלמידיהם נוצרים נים
לארץ.
 88 נקבצו לשון״, ״פרקי שלפנינו, בספר

 עם ארוכים חדשים, עם ישנים מאמרים,
)"קצ זוטות של פרק עליהם ונוסף קצרים,

 ורסיסי־מאמרים. הערות 26 הכולל רות"(
 בידי בחלקו והוגה )שנערך שבספר החומר
 מציג מותו( לאחר אור ראה אך המחבר

 התעניין שבהם הנושאים קשת מלוא את
 תאריך לפי בספר סודרו המאמרים ילון.

 הלשון, חטיבות לפי ולא המקורית הופעתם
 ילון, של העיקרונית לגישתו הדבר ואפייני
 אחת. מיקשה בחינת העברית את הרואה

 ונוספו ועובדו, קוצרו המאמרים מן רבים
 המקשרים ומפתחות אפניות־הדדין עליהם

 צורה להן ומעניקים השונות הפרודות בין
אורגאנית. ושלמות
 הוא הספר של שימושו עיקר כמובן,
 קורא כל אולם ולתלמיד־הלשון, לבלשן

 כב־ בתולדותיה העברית, בלשון המתעניין
 זה בספר ענין למצוא עשוי הנוכחי, מצבה

 מעמקותו המחבר, של מחריפותו ולהתרשם
 טלגרפי הוא ילון של )סגנונו ומתמציתיותו

 כמוהו(. מאין ואישי עשיר זאת ועם ממש,
 במונחי־דיק־ מתהדרת אינה הרצאתו שיטת

המודר הבלשנות של ורישומה רבים, דוק
 —וכיו״ב הגנרטיבית הסטרוקטוראלית,—נית

 סומך ילון אין זאת, עם כלל. ניכר אינו
 והאר־ העבריים במקורות בקיאותו על רק

 בספרות עזת־רושם בקיאות מגלה הוא מיים.
 במערב, השמית הבלשנות של המחקרית

 שמיות בלשונות שליטתו גם היא ורבת־רושם
 אם ספק כי )אף והעברית הארמית מלבד
 הערבית(. בלשון ממש של שליטה לו היתה

 —ובצינעה בצימצום הבאה חריפות : הקצרה
ישן. בקנקן וחדש

חכמים ולשון מקרא לשון
הרא המהדורה הופיעה שנה כעשרים לפני
"לשון בנדויד, אבא של ספרו של שונה

 חכמים ולשון מקרא לשון :בנדויד אבא ♦
 ד>וצ׳ סגנון(; ותרגילי דיקדוק :שני )כרך
.׳עמ 1971 דביר,

 עהגי הספר אך חכמים״, לשון או מקרא
 י׳גדולה חשיבותה חרף—ורישומו מעטים לידי

 הן היה, קלוש—עוסק הוא בה הסוגיה של
 מורי־לשון, בקרב הן הבלשנים בספרות
 תשי״א שנת של המהדורה וכיו״ב. עורכים

 התיאורטי, בחלקה רבה במידה לקויה היתה
 שהובאו התרגום תרגילי בשל מאלפת אך
 ולהיפך. ללשון־המשנה מלשון־המקרא—בה

 הספר את חיפשו חובבי־לשון וסתם בלשנים
 הציבוריות( בספריות )ואף בחנויות־הספרים

 את והשיגו שזכו מהם ואלה ;מצאוהו ולא
 מחודשת, במהדורה לראותו ייחלו—הספר

 לאור יתוקן ואף הדיקדוקי הדיון יורחב בה
לשון־חכמים. של החדש המחקר מימצאי

 גירסתו סיפוקם. על כאלה אלה באו עתה
 עתה־זה השני שכרכה—הספר של החדשה

 ומאמץ ידיעה בה והושקעו הורחבה,—הופיע
 קטן )תיקון קימעה תוקן הספר שם כבירים.

 הכרכים שני כי צוין לא ובצדק מהותי(, אך
 קודם, ספר של שניה מהדורה הנם שלפנינו

 ובעטיים היקפו בשל חדש ספר זהו כן על כי
שהוכנסו הרבים והתוספות השינויים של
בו.

 רובו—באחרונה כאמור, שיצא,—השני הכרך
 שני בין דיקדוקי עימות :אל־נכון דיקדוק,
 כאן סינופטית. בשיטה הלשוניים, הרבדים

 ובצורות כתיב בשינויי דיון־מעמת תמצא
 וסדר תחביר ענייני ושלילה, יידוע המלים,

 לאלה )בעיקר במיוחד מעניין פרק מלים.
 "ניסוח הנקרא הפרק הוא עברית( הכותבים

 בו והלאה(, 567 ׳)עמ מעשה״ סיפור של
 החטי־ בשתי האפיניים הניסוח דרכי הוצגו

 כאחת. בות
 סכי־ בצורה בספר ניתנו לא הדיקדוק כללי

 עיקרם אלא ויבשה, עמוסת־מונחים מאטית,
 של שפעי־שפעים הוא פרקי־הדיקדוק של

 מן בשקידה המחבר אסף שאותן דוגמות,
 ל־ הספר נוח כך בזכות השונים. המקורות

 מימיו. בדיקדוק עסק שלא למי אף קריאה
 היא הלא ה״סוכריה", באה הזה הכרך בסוף

 הרבדים שני בין תרגילי־התרגום חטיבת
 ורסיסי־ פרקים עשרות מובאים הנתונים.

 ולעומתם המשנה, ומן המקרא מן פרקים
 הקורא הפניית אגב האחרת, בלשון תרגומם
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 אל .רבדב םיעגונה קודקידה־יפיעס לא
 תחא המגוד תוחפל ןאכ איבהל אוה רתומל
 ונושלש עטק הנה .הלא "םיליגרת" ךותמ
 —ב ףד בי תבש ,ילבב דומלת) םימכח־ןושל
 הז ומוגרתו עטקה אבומ דיודנב לש ורפסבו
4 ׳עב הז לומ 03) :

 ׳ר רמא .הטי אמש—"רנה רואל ארקי אל"
 תחא םעפ .הטא אלו ארקא ינא :לאעמשי
 םילודג המכ :רמא ;תוטהל שקיבו ארק
 ארקי אל :םירמוא ויהש ,םימכח ירבד
 הטיהו ארק :רמוא ןתנ יבר .הטי אמש
 עשילא ןב לאעמשי ינא" :וסקנפ לע בתכו
 תיב הנבישכל ,תבשב רנ יתיטיהו יתירק
."הנמש תאטח איבא שדקמה

 ,ארקמה ןושלל עטקה לש ומוגרת ירהו
:דיודנב לש וידי־השעמ

 רמאיו .הטת ןפ רנה רואב ארקת אלו
 םויה יהיו .הטא אלו ארקא יכנא : לאעמשי
 המ :רמאיו ,תוטהל שקביו—אורק־ארקיו
 ארקת אל :םירמואה םימכח ירבד ולדג
 ־הטה םגו ארק־אורק : רמא ןתנו .הטת ןפ
 יכנא" :רומאל וחול לע בותכיו הטיה
 רנה תא טאו יתארק עשילא ןב לאעמשי
 היהו :וא) ׳ה תיב תונביהב ןכל ,תבשב
 ."האירב תאטח יתאבהו (׳ה תיב הנביי יכ

 ,יעוצקמ וניאש הז רקיעבו ,ארוקה ,רומאכ
 תומגודה יפלא ךותמ הברה דומלל לוכי
 םג ;ליגרתה יעטקל ץוחמ ףא תואבומה
 ודמעי רפסה ףוסבש םיטרופמה תוחתפמה
 ־ודקיד העפות רחא שופיח תעשב ןייעמל ול
 הכירכה תונטיבב :ףוסבלו .תינולימ וא תיק
 —םייניע־יריאמ םימישרת ינש םיקבדומ
 יפל הדגאהו הכלהה ירפס תא טרפמ דחאה
 םתקיזבו םירעושמה םתכירעו םרוביח ינמז
 םייקודקידה םירבעמה תפמ ,ינשהו ;הזל הז
 ארקמה־ןושלמו ארקמה ךותב לעופה תורזגב
 שומיש־תב היהת וז הפמ) םימכח־ןושלל
.(!םיעבשומ קודקיד־יבהואל קרו־ךא
 התעמ ול וקקדזי םיבר־םיברש רפס והז
 רוביצ ףיקתו וננושל בחרתתש לככ ,האלהו
ה .םיבתוכ־םיארוק־םירבוד לש רתוי בחר
 —וב םירסחו ,רקחמ־רפסכ בותכ וניא רפס
ביבו םיטאראפא ,םירוריב םתוא—ןווכתמב
 לש םתביתכ תא םינייפאמה תויפרגויל

ה רוביצל ןווכמ אוה .םיקהבומ םירקוח
 זוכירב אלו תוטרפב ותביתכ ןכלו ,בחר
.ינעוצקמ
 ,רפסה לש לודגה ופקיה הקווד יכ ןיוצי ךא
 ורצאנש תומגודה עפש הקוודו ,ויכרכ ינש לע
 ־וילעבל־רומשה־רשוע תושעיהל םילולע ,וב
 תיחכונה ותרוצב רפסב שומישה .ותערל
 לע היהי לק אל (לקשמה־תדבכו תלצופמה)
 ארקיש רחאל אלא יעוצקמ וניאש ןייעמה
 תא ריכהל דמליו ותוללכב רפסה תא זלה
 ־גב ביטיי ,ונתעדל .וילמסו ותטיש ,והנבמ
 ,תישילש הרודהמ התע איצוי םא תושעל דיוד
 ארוקה לש ושומישל החונ ,תזכורמו תרצוקמ
.עצוממה

.ס .ש

תיברעה תופילבה
 ילודגמ היה בייאליב ׳ץיבורדנסקלא ינגביי
סמב לעפ ותוריעצב .םייטיבוסה םינחרזמה
 ־תאצוהו "םימחולה םירפוכה ןוגרא" תרג
 ,תדב םחליהל התיה םתמגמש ,הלש םירפסה
 ףושחל" לדתשה םהה םימיה ןמ וירקחמבו
 ןכו "םאלסאה לש םיילאיצוסה םישרשה תא
תתסמה ,םיירמחה םיסרטניאה תא תולגל"
 ־יטסימהו היגולותימה לש לפרעל תחתמ םיר
סיהל הצרמו רקוח היה אוה ."יתדה םזיצ
 ,ןוכיתה חרזמה תוצרא לש הלכלכלו הירוט
15־כ םסריפ הלא םיאשונבו  ךרעו םירוביח 0
3־כ  ,לודגהו ןורחאה ורוביח .תורחא תודובע 0
196 תנשב ותומ רחאל םסרופש  לע היה ,4
ארב תיברעה תופילכהו םאלסאה ,םיברעה"
."םייניבה־ימי תיש
 האמב םיברעהו ברע (1) :םה רפסה יקרפ
 היפרגואיג) הריפסל תיששהו תישימחה
ומא ,יטבש הנבמ ,הרבחו הלכלכ ,םילקאו
 הפוקתה ,"תורעבה"] "הילהא׳ג־לא" ימיב תונ
תורוקמ (2) ;([תמאה תד תא ועדי אל הב
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 ,תיעיבשה האמה תישארב הכמ) םאלסאה
 הנומאה תא ולביקש םיברעה] "םיפנח״ה
 תיטסיאיתונומ תדל ףרטצהל ילב דחא לאב
סומה הליהקה תישאר ,םאלסאהו [תמיוסמ
 תייעב) תופילכה תווהתה (3) ; (תימל
 להנימ ,םייברעה םישוביכה ,"השורי״ה
 ;תיימואה תופילכה (4) ;(םישובכה םיחטשה
—8־ה תואמב דאדגב תופילכ (5) ־ אבעה) 10
 תורוקמה לע הריקסב חתופ קרפ לכ .(םיס
 ,םייברע—קסוע אוה ובש אשונל םיבושחה
רדומה תורפסה לע ןכו—םייסורו םייברעמ
 תיסורה תורפסל תדחוימ בל־תמיש בגא תינ
פסה יוביר םיקרפ רפסמב טלוב הז ןודינב)
 טעמה תמועל הכפהמה ינפלמ תיסורה תור

 אוה םגש ,תיטייבוסה הפוקתב ךכ לע בתכנש
 .(בר ךרע ול ןיאו תיתמגמ הרוצב וקלחב בותכ
 תומוקמה־יארמ ןכו ל״נה תורוקמה תוריקס
 יכ ףא ,רתויב םיבושח םה קרפ לכ ףוסבש
 תורוקמ המכ לע היצמרופניא טועימ שגרומ
 היהש המ רבחמה ןייצ הארנכ .םייברעמ
יסמ רא המצע מ״הרבב תוארל ותורשפאב
 היה לוכי אל וצרא יאנתב תורושקה תוב
ידמב םירוקיב ידי־לע הלא תורוקמ םילשהל
.תורחא תונ

 םיבלש ןיב רבחמה ןיחבמ ,מ״הרבב לבוקמכ
 ־ילעב (ב) ,תיביטימירפ הרבח (א) לש
 אוצמל הסנמ םג אוה .םזילדואיפ (ג) ,םידבע
רבחו םיילכלכ םירבסהו םיידמעמ םילדבה
 ויפל .ותוטשפתהלו םאלסאה תווהתהל םיית
 ןארוקה לש רתוי םימודקה םיקלחב אצמנ

 תא תופירחב םינגמה םימיוסמ םיזורח"
 םילפש ,עצב יבהוא םהש םירישעהו רשועה
 םידבע הלא־יא וכשמ הלא םירבד ."םירזכאו
 ובזכוא םה" ךא ,השדחה תדל םיישפח םיינעו
 לש יוניש עיצה אל םאלסאה איבנ .הרהמב
 תא חיטבהו ,םייתרבח־םיילכלכה םיאנתה
ם אלסאה .(98 ׳ע) ״אבה םלועב קר םתבטה
 השדח היגולואידיא" בייאליב יניעב היה
 ,תיברעה הרבחב םירכינ םייוניש תפקשמה
 תודבעה ,שוכרב ןויוושה רסוח תא רקיעב
 היגולואידיא ךותב ...םיפילחה תוחתפתהו
אמה תליהק ,שדח ןוגרא עיפוה וז השדח
תהב היה רתויב בושחה הנורקעש ,םינימ
 ־תיב לש וא טבשה לש תונגראתהל תודגנ

 ינוגראה דוסיה התשענ וז הליהק .באה
—115 ׳טע) ״תיברעה הנידמה א וה .(116
 םהיתונוחצגו םתחלצה תרבסה תא החוד
 םיוודבה יכ ןעוטו "תיתד תואנק״ב םיברעה
 אלו ועדי אל ,יברעה אבצה לש ובור ויהש
 ,השדחה תדה ירקיע לע הברה תעדל ולכי
 האמה עצמאב קר ליחתה ןארוקה רוביח
ארה בלשה םלשוה רבכש רחאל ,תיעיבשה
. (129 ׳ע) םייברעה םישוביכה לש ןוש
 -תפוקת האור אוה חיימוא תיב תפוקתב
 הכש תויברעה תוצראה תודלותב רבעמ
 היטרקוטסיראה תכיפה לש ךילהתה להנתה
 דמעמל ,םידבעה תלעב ,הדילמ תיברעה
 >ש תועד לבקמ וניא אוה .טילש ילדואיפ
 םזילדואיפה תא םימידקמה םייטיבוס םירקוח
 רבדה אב ויפל .םאלסאה תעפוה לש הפוקתל
 ויהש םיחטש שוביכ רחאל ,רתוי רחואמב
 הבר הדימבו ,סרפו ץנזיב ידיב ןכל־םדוק
 .הלא םיחטשב םייק היהש בצמה תעפשהב
ותכ ,ותעדל ,אב "םידבעה־רטשמ" לש וצק
 ונוכש יפכ ,(883—869) םי׳גנזה דרממ האצ
 אל ןכ־ירחא םגש ףא ,םיאקירפאה םידבעה
 המויקב הכישמהו לילכ תודבעה המלענ
קחב אל בוש ךא הכאלמבו תיבה־קשמב
.(247 ׳ע) האקשהבו תואל

יטע לע רומאכ ,אב תילגנאל רפסה םוגרת
 אשונב "תיטייבוסה הדמעה" תא גיצהל ,ותפ
וקמל תוזימר תוללוכה ,םגרתמה תורעה .הז
 ,רבחמה תויועט לע תובוגתו םיפסונ תור
 ןיאש הארנ ךא ,ותנבהל הברה תופיסומ
 ףרוצי רפסלש טלחהב היה יאדכ .ךכב יד
 ריבסיש הז אשונב עוצקמ־שיא תאמ אובמ
 ,יטייבוסה חונימה ,תיטייבוסה השיגה תא
 םייטיבוס םירקוח המכ לע הרצקב רפסיו

 הזימרב הז רפסב םירכזומה ,רבחמל ומדקש
.ומצע רבחמה לע ןכו ,דבלב
 ,ןבומכ ,םלגמ אוה ןכלו מ<׳הרבב בתכנ רפסה
 תא םשו תיטסיניגל־תיטסיסקראמ הפקשה
 רואיתב .םייתרבחו םיילכלכ םיאשונב שגדה
 םייברעמ םירפסמ הנוש וניא תודבועה
 הלומעתמ ענמהל לדתשמ אוהו ,ןהב וקסעש
 ידי־לע ט״הרבב בתכנש המ לטבל ףאו הלוז

 .לשמל ,׳ץיבומילקכ ,םאלסאב םימחלנה
ןחרזמ לש וירבד תא לבקל טלחהב רשפא
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 רמאש ,דלוטראב .ו .ו ,רחא לודג יטייבוס
 ירה הז אשונב הבחרה תורפסה לכ םע יכ
 וז הפוקת תודלותל תועגונה תולאשה לכ"
 התשענ ל״נכ הקידב ,"שדחמ הקידב תושרוד
 הבושח המורת הב שיו ,בייאליב ידי־לע
.הז אשונב ןיינעתמה לכל

ןוכיתה חרזמה תעפוה
 חרזמה לש רכינ קלח היה 1914 תנשב
 לש החוקיפב הכלהל וא השעמל ןוכיתה
 ־רוזיא ןיעכ השמישש תינאמותועה תורסיקה
 ןתסינכ תא ,התשלוח תורמל ,הענמו ץיח
 אלש ףא ,הז רוזיאל תויפוריא תומצעמ לש
 הז קלחל רודחלמ ןהב רוצעל החוכב היה
 קר ראשנ 1924 תנשב .רוזיאה לש רחא וא
 ויקלח .היכרות לש הידיב הז חטשמ קלח
 ,הירוס—תונידמ לש הרושל ולצופ םירחאה
 ןתוסחב—קאריעו זא׳גח ,לארשי־ץרא ,ןונבל
 בש ןוכיתה חרזמה .הפוריא תומצעמ לש
 ־ימיב ול התיהש תימואלניבה תובישחל
צעתה ומצע וב הלחש םושמ אל תאזו ,םדק
 ךכל תוביסה .תרחא וא תיאבצ ,תילכלכ תומ
 ,דבלב תויגטרטסאו תויפרגואיג אלא" ויה אל
 האמה לש הפוריא לש התוטשפתהמ האצות
 הריזל ץראה־רודכ לכ תא הכפה רשא 19־ה
 רבחמה תאז ןייצמש יפכ ,"חוכ־תוינידמ לש
.ונינפלש רפסבש אובמב
יתה חרזמב הלחש תוחתפתהב קסוע רפסה
 תא העבק רשא 1924—1914 םינשב ןוכ
 החיתפ ,דתיה הקלחבו ,תובר םינשל ולרוג
 .ונימי לש תובושח תויעבלו םיכוסכיסל
 ןיב יאשחה ןתמו־אשמב ועבקנש תוערכהה
רב ,(הבקסומ וא) גרובסרטפ־טנס אטשוק
 תוחפ־אל ועיפשה אמורו זיראפ ,ןודנול ,ןיל
ארה םלועה־תמחלמ לש היתואצות רשאמ

 .ןהירחאלש םיילמרופה םימכסההו הנוש
הינטירב לש העפשה־יחטשל קלוח רוזיאה

♦ !10973ז<£ 1116 ,■5301131 1מ16ז-
—06 01 1116 9114^ 16 £ 183 £6ט1914 :

1924. 146^ ¥ 0 1 * ,  £1116(1 £ .  !<110111, 
X ,1969ס. X ^ X + 5 1 8

ך 1ודיד 11* 1111/ דיימזו
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

 תונוש תוגרדב תונידמ לש הרושלו תפרצו
 .ולא תומצעמ לש ןתוסחב ךא תואמצע לש
 םיימוקמ םיינמואל תוחוכ דדועל וטנ ןהישאר
 איבהל ילב ןהלש םיסרטניאל םתפכל המגמב
 וקזחתי רשאכ ולא תוחוכש תורשפא ןובשחב
 תומצעמה תא רחא םרוג לכמ רתוי ונכסי
 ונרמית רוזאב תומצעמה יגיצנ .ןמצע ל״גה
 ןיב ,םיגוש םירחתמ םייברע תוחוכ ןיב
 תוינתאו תויתד תוצובק ןיב ,םיברעל םידוהי

.םיגיהנמו תוגלפמ ןיב ,תונוש

לע העבקנ םנמא תומצעמה לש ןתוינידמ
 ושמתשה ןהיגיהנמ ךא םיסרטניא ילוקיש יפ
 ולא ומכ תולענ תורטמ לע תוצילמב םג

 .ןוסליו אישנה לש "םיפיעסה 14״ב וללכנש
 קר אל הגאד לע םיבר םירוביד זא ויה
 —רוזיאב םילודגה םימעה לש םיסרטניאל
ניאל םג אלא—םיברעהו םיסרפה ,םיכרותה
 םירושאה ,םידרוכה ,םידוהיה לש םיסרט
 רכז םאה) זא רכז דוע םלועה .םינמראהו
 המ (ז םויה תאז רכוז דוע ימו ז תמאב
הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב השענש
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א טבתה דימח־לא דבע ןטלושה .םינמראל
 הלאשה תא לסחל רתויב הבוטה ךרדה" יכ
י פכ) "םינמראה תא לסחל איה תינמראה
י בגל ןכמ־רחאל ירייקוש דמחא רמאש
ת ועווז ינפל הנש 25—וז הפוקתב .(לארשי
ת ואמ־הנומש ןיב רק םדב וחצרנ—רלטיה
ד צמ הבוגת אלל םינמרא ןוילימל ףלא
 אל םא ,םתקיתשבו ,ריאנ ארקתמה םלועה
ם תירב־יגב לש ,ףיקעה םעויסבו םתמכסהב
.םיעצבמה לש
ה ירוטסיה־ירפסבש ,תוערואמה לש הז קרפל
, ונממ םלעתהל םיטונ וז הפוקת לע םיבר
ן ד רחא קרפ .בחרנ םוקמ רבחמה שידקה
ן ינעב ,תיאמצע הינמרא תמקהל תוינכתב
י אקירמאה עויסב ,ב״הרא ךכב התליגש
ירמא הריקח־תודעווב ,םירחאלו םינמראל
, ב״הרא לש הבוריסב ףוסבלו ,רוזיאב תויאק
ה ילע לוטיל ,ינמראה ןיגעל התדהא לכ םע
ז א ודמל םינמראה .רוזיאב תויובייחתה
ת ומכתסמ הדהאו תודידי תועבהש םרשבמ
ו השמ תושעל חונ אל רשאכ דבלב םילמב
ם יסרטניא םימייק רשאכ ןכש־לכו ,הזמ רתוי
.םירחא
ארה םלועה־תמחלמ ימימ "יברעה דרמה"

ת ומזגהה ילב ךא הבחרהב ראותמ הנוש

ת ובקעב הירוטסיהה־ירפס בורב תלבוקמה
. םהימודו (באה) יבליפ ,םנרול לש םהירואית
, םיברעל תורתוס תוחטבה ונתינ םהה םימיב
, םיכרותל ףאו םינוויל ,םינמראל ,םידוהיל
 -אשמ להנתה ולא תוחטבהל רשק לכ ילבו
ת ומצעמה ןיב םיידוס םימכסה ומתחנו ןתמו
 הלא םימכסה .דיתעב רוזאה לש ולרוג לע
ה מצעמ יגיצנ לש הריתח ישעמ וענמ אל
ם ישיאו םיפוג ןיב ףאו התלוז דגנ תחא
.תונידמ ןתוא ךותב םינוש
- ירמ״ב םיקסוע םינורחאה םיקרפה תשולש
ת ויוחתפתהבו קאריעב "הינשה תיברעה הד
ו תכלמה דעו יטירבה שוביכה־ןוטלש זאמ הב
־ אב תיטירבה תוינידמב ,ימשאהה לצייפ לש
, תונושארה היתונשב תירוטדנמה לארשי־ץר
ה יתולפמ רחאל היכרות לש התוששואתהבו
.הירחאלו המחלמה ףוסב
א רוק םג וב ץוריו הלק הפשב בותכ רפסה
ה טונ וניא םג רבחמה .אשונב החמומ וניאש
ו יתועד תא גיצהל אלא ולשמ תונשרפ תתל
ת ובושח ול תוארנה תודבועה תריחב ידי־לע
ר פסמ תרכזהל אובמכ בוט רפס והז .רתויב
ה פוקתמ םתוא חוכשל םיטונ ויהש םיאשונ
.ןוכיתה חרזמה תודלותב וז תערכמ

.י .א

ןוספזויג ויתמ

םידדושה םינורבה
ם תורשעתה לע םיהדמה רופיסה
, םייאקירמאה ןוהה־יליא לש
ט ליברדנו ,יגנרק ,ןגרומ ,רלפקור
ם זילטיפקה תפוקתב םירחא םיבר דועו

.ב״הרא לש םדקומה

ם ירוצעמה־תורסח םהיתולועפ רואית
ת וריבעב םיתעל ולבגש ,ב״הרא ירישע לש
ת א וכפה תאז םע דחיו ,דושבו קוחה לע
.ינומה רוציי לש הרידא המצעמל ב״הרא

י״ל 14.50 ריחמה ,םידומע 462

4 4 ו קוש תאצוה 4
ביבא־לתו םילשורי י6*׳

הלועמ זומתמ תורפס ירחושל

טייו .ה רודואית
ןבלה תיבל ךרדה
.ידנק אישנה לש תוריחבה־עסמ
רצילופ־סרפ

י״ל 14 .׳טע 368

טייו םאיכיו
עוצקמה שיא
א ישנה לש תקתרמ היפרגונומ
ןוסנו׳ג ןודניל

י״ל 6.50 .׳טע 172
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תרבוחב םיפתתשמה
(5 דומעמ)

 דעו זאמ ב״הרא לש תינידמהו תירוטסיהה הבשחמה תוחתפתהב הל תעדונ תיזכרמ תובישה
 הטיסרבינואב תיאקירמא תורפסל קיתוו ריכב הצרמ אוה ןהכ בקעי םולש ר״ד .םויה
 לע ורפס רוא האר תירבעב .תילגנאל תירבע הרישו הזורפ םגרתל הבריה ףא תירבעה
 ותעשב םסריפ וננועברב .(1962 ,״וידחי״ תאצוה) ״ב״הרא תורפסב רפס־ייחו תויצולח״
 רפס םילשמ אוה התע .(גכ "תשק" ׳ר) "ןמטיו תרוסמו סמאיליו סולראק םאיליו" לע הסמ
 ,ר נ ר ל ס ק מ לש קנעה־רוביחמ חוקל "רגהמה תיווח" לע קרפה .ןייווט קראמ לש ותריצי לע
רבינואב תיאקירמא הירוטסיהל רוסיפורפ אוה םויכ .א ךרכ ,(1957) ״היצזיליביצב הקירמא״
 לש ישאר ךרוע היה .טסיצילבופו וידאר־ןשרפ ,הצרמכ םג דאמ עודי אוה .סידנארב תטיס
 ־באפיר וינ" יכרועמו "ןשיינ" תעה־בתכ ךרוע ,הרבחה־יעדמל (תיאקירמאה) הידפולקיצנאה
 הארמ" ,"ןכוסה תומ" לעב ,רלימ ר ו ת ר א עדונה יקרוי־וינה יאזחמהו רפוסה לשמ ."קיל
 םיאיבמ ונא ,("ףרצמה־רוכ" ,קויד־רתיב ,וא) "תופשכמה דיצ״ו "ינב ויה םלוכ" ,"רשגה לעמ
 השרפ ביבס תגראנ ותלילעש ,"ףרצמה רוכ" הזחמל (הטושפ הזורפב) אובמה ןמ עטק הזב
—1795) קלופ .ק סמ יי ׳ג .םטסו׳צסמ לש ינאטורפה־יצולחה הרבעמ תמיואמ 1849 )
 ב״הרא תולובג תא ביחרהש ינוסרפ׳ג טרקומד ,(49—1845) תירבה־תוצרא לש 11־ה אישנה היה
 תרבוחב אבומה עטקה אשונ איהש ,סאסקט .ןוסרפ׳גל טרפ רחא יאקירמא אישנ לכמ רתוי
 .שממ ותנוהכ תישארב תירבה־תוצראל הנידמכ הפרטצה ,אישנכ ולש הרוכבה־םואנמ וז
 קסוע ,הינאבליסנפ תנידמבש ׳גלוק־רומתרווסב התע שמשמה ,ד ל י פ .א ם מ י י ׳ג
 םיה םלועו הקירמא" ,ורפס תא םסריפ 1969־ב .ב״הרא לש תימיו תיטמולפיד הירוטסיהב
 .רדנמוק־.טל תגרדל עיגהו טקשה סוניקואב ב״הרא יצב תריש 46—1942 םינשב .״ןוכיתה
 תלשממ תאצוהב .יצ־תמחולל רפסה־תיבב חרוא־רוסיפורפ םג היה רתוי תורחואמ םינשב
 ןוירוטסיהה ."האירוק־תמחלמב ב״הרא לש םיה־יעצבימ תודלות" לע ורפס 1962־ב אצי ב״הרא

 תנידמבש לנר1ק תטיסרבינואב רוסיפורפ התע ,(1936 דילי) ןמאק (הילדג) לאכימ
 השדחה תעה לש התישארבו ב״הרא לש תילאינולוקה הירוטסיהב רקיעב קסוע ,קרוי־וינ
 .ח״יהו ז״יה תואמב הקירמא־הילגנא יסחי לע םג בותכל הבריהו ,הילגנא לש הירוטסיהב
 ס ר ׳ג ו ר ׳ג ר ו ׳ג ."תילאינולוקה הקירמאב הרבחו הקיטילופ" לע ורפס עיפוה 1967־ב
—1752) ק ר א ל ק  ־אבצב לרנג ,תיאקירמאה תואמצעה־תמחלמ לש הירוביגמ היה (1818
 םי׳צאלאפאה־ירהל רבעמ לא 79—1778 םינשב עיקבה םימחול ץמוק שארב רשא ,הכפהמה
 והמ" .םינאידניאהו םיטירבה ידימ ברעמה־ןופצ שוביכל ךרדה תא הריעצה הקילבופירל סליפו
 ר ק ו ו ר ק ־ ה ד ן ׳ז םויג־לשימ לש יסאלקה ורוביחמ קרפ אוה "ז יאקירמא
(1735—  םיבוט־ןב יתפרצ יאסמ היה אוה .(1782) ״יאקירמא יאווח תאמ םיבתכמ״ ,(1813

, 30 ןב ותויהב יאקירמאכ חרזאתה ,קרוי־וינל עלקנ 24 ליגבש ,דדונו ץולח ייחב רחבש
 יטירבה רתכב תובשומה 13 לש הדירמל דגנתה יכ ףא .השדחה ותדלומב רכאתה 1769־בו
 רתויב תוינייפאה תויומדה םע תונמיהל אוה יאשר ,ויצומיא־ץראמ תיפוס דרפנ וליפא 1790־בו
 גרבסירק ןיווריא לש הרצקה ותסמ .הבטימב תילאינולוקה־תיאקירמאה הרבחל
 אוהש היגוסה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב .ז.ש ינויב עימשהש האצרה לש תיצמת איה
 ,םירצוי וקיסעהש תוליבקמ תויגוס ,ןווכמב אלש םג םא ,טעמב אל ונריכזהל היושע הב קסוע
 הנגצות (תויביטארוגיפה) ויתונומתש רייצ אוה ומצע רבחמה .תאזה ץראב םירקבמו םינמא
 םתואש תוערואמב ןושאר ילפמ הזח אוה .בורקה ראוני שדוחב קרוי־וינב םייהנגוג־ןואיזומב
 ןמ (גזמב הנושו) הנש 15־ב אוה ריעצ יכ ומצע לע דיעמ אוהש ףא ,ורמאמב ראתמ אוה
.רבדמ אוה םהילעש םישנאה
.ןמלוא דג :הפיטע
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108
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 68 ,בנ ,ברעמה יסולכוא :טרבור ,דרב
 ,ןונגע י״של הרישה תרות :ללה ,לזרב

46 ,אנ
 ,נ ,(ריש) ינרדומ לקידר :לואש ,בל־רב

101
 ,הבהא יריש השימח :ירוא ,ןייטשנרב

28 ,נ
 ,(ריש) התוא ריכמ התא ::תירונ ,יקצרב

125 ,אנ
 ,רכנב הקירפא—יטיאה :לאוי ,ימור־רב

167 ,טמ

 ,(םיריש) ירוגמ־םוקמ לע :הביבא ,רוג
143 ,אנ

 / תינתא הקיטילופ לש ןקויד :הירא ,ןרוג
 ־ב סרגנוקל תוריחבהו םיטסילאיצוסה

141 ,בנ ,דייס־טסיאב 1910־ו 1908
7 8 ,טמ ,םיריש השולש : ךונח ,איג
רוביצה תומדא לש תויגוס :.ו לופ ,סטייג

85 ,בנ ,ב״הראב
7 7 ,בנ ,יולגה דועייה :םאיליו ,ןיפליג
 ,הליל תמוח םוי תמוח :הדרו ,רסוניג

100 ,טמ
 166 ,טמ ,הלסורק יריש ינש :הצינ ,קילג
ק׳ז ,ןוזראב האר—ירנה ,ףארג

צל לושכמכ םיכרע :דנומגיז ,דנומיאי
 ,תויאקירמאה תובשומה—תילכלכ החימ
54 ,בנ

72 ,נ ,תמ ירוא :םיסנ ,ןייד

85 ,טמ ,םיריש ינש :ןימינב ,יולה
 82 ,נ ,ריהב םיירהצ־רחא :באוי ,יולה
4  ,טמ ,ךחוכב השע אנא :.ע ,ללה
26 1 ,בנ ,רוכינה םלה :רקסוא ,ןילדנה
םימה ינפ לע ךמחל חלש :בקעי ,לגמרה

96 ,אנ ,(ריש)

 םיאקירמא םיחרזא לא :ורדוו ,ןוסליו
129 ,בנ ,ץוח־ידילי



, (םיריש) טושפ ריש :דרפנמ ,רלקניו
70 ,טמ

124 ,אנ ,םיריש השולש :הכרב ,קז
102 ,ג ,הלילב דדוב שיא :םדא ,לטרז

7 4 ,טמ ,(םיריש) םיכמל יריש :לאיחי ,קזח
92 ,נ ,(םיריש) ץיק :הדע ,ינומרה

81 ,בנ ,רפסה ץק :.׳ג קירדרפ ,רנרט

־ יצח םורדו תוצעומה־תירב : הירא ,תפדוי
165 ,נ ,ברע יאה

, אנ ,(ריש) םירפיצה תא תעמש ,יגח ,ןוגי
113

ר חואמה ןייטשנגטיו גיוודול : הימחנ ,ןדרי
28 ,אנ ,(יגולוכיספ חותינ)

" םימיה תירחא״ו ןמזה :בקעי םולש ,ןהכ
157 ,בנ ,תיאקירמאה תורפסב

ק וחרמו ןמזה ךותמ :לאינד ,איגש־ןהכ
165 ,טמ ,(םיריש)

95 ,אנ ,(ריש) ץעה־םוס :םומע ,ןיול

, טמ ,(ריש) רשב לכ ךרד :באז ,ןוזנטכיל
99

116 ,בג ,רגהמה תיווח :סקמ ,רנרל

76 ,אנ ,(ןוכרעמ) המישמה :ביגנ ,זופחמ
142 ,טמ ,םיריש השולש :ללה ,לטימ
, "ףרצמה־רוכ״ל החיתפ :רותרא ,רלימ

16 ,בנ
ל צא םזיגולואידיא־יטנא :ירוא ,ןייטשלימ

114 ,נ ,ןיצינ׳זלוס
5 ,אנ ,ימינפה ןגה :דוד ,בונידאלמ

126 ,טמ ,(םיריש) םילדגמ :ךורב ,לדאנ
48 ,טמ ,ןזה םלוע :לואפ ,טקרמיונ
94 ,נ ,הירזע :הנר ,ץנ

ם ירהה לא תופצב ,הצנאיה לע :ופ־ןוט־וס
4 ,אנ ,(ריש)

94 ,אנ ,הרבשו ״המישמה״ :ןושש ,ךמוס
154 ,טמ ,(םיריש) זיאול :ינור ,קמוס
152 ,טמ ,םיריש ינש :המלת ,רגניטס

, הידוגינו םינומהה־תרבח :זעוב ,ןורבע
128 ,טמ

5 ,טמ ,תרחואמ הבהא :םומע ,זוע
ם יאתפ רמוש :(םיארוק תמב) לאגי ,םליע

179 ,טמ ,ינודא

0 8 ,בנ ,סאסקט תלאש :.ק סמיי׳ג ,קלופ
ב ורקה חרזמהו הקירמא :.א סמיי׳ג ,דליפ

97 ,בנ ,ט״יה האמב
, טמ ,הלודגה הבהאה :רודגיבא ,ןמדלפ

102

י תוחא לע םיריש השולש :באז ,רוחצ
74 ,אנ ,יקינרב

וקמו תוימיטיגלה תייעב :לאכימ ,ןמאק
37 ,בנ ,תיאקירמאה היצזיליביצה תור

81 ,נ ,םיריש השולש :ףסוי ,םירוק
־ אלאפאה תעקבה :סר׳גור ׳גרו׳ג ,קראלק

66 ,בנ ,םי׳צ
, (םיריש) שמשה תנידמ :לארשי ,הטופק

70 ,נ
3 3 ,בנ ,יאקירמא והמ :־הד ן׳ז ,רקוורק
— תיאקירמאה תונמאה :ןיווריא ,גרבסירק

170 ,בנ ,םיידיב הירוטסיה תיישע
118 ,טמ ,(םיריש) השילפה :השמ ,וסרק

, ןורמושו הדוהיב הנפמה :םיסנ ,ןאו׳גי
131 ,נ

ס ולינה ןמ םיאבה םימה :בקעי ,טיבש
72 ,טמ ,לוחכה

, טמ ,ותטימל ביבס וישנ עברא :דוד ,ץיש
123 ,נ ,םתלפמ ברע םינבלצה ; 88

י דממדחה םדאל תורעה :הקבר ,רטכש
145 ,טמ ,הזוקרמל

151 ,טמ ,םיריש ינש : היח ,בהנש
ה מלע לש הנשה תונוע :הזילע ,רהנש

144 ,טמ ,(ריש) תנקדזמ
־ טונ״הו פוקוו רותרא ריס :לאירבג ,רפש

144 ,אנ ,םידוהיהו םיברעה ״םילב
־ יסרקו םוליאורט ךותמ : םאיליו ,ריפסקש

61 ,אנ ,הד
ת ויצמתה הרשע־תחא :ימע־ןב ,ןייטשפרש

32 ,נ ,יטסימה בצמה לש



יג כרך ב״קסת" שנסקרו ספרים

)שי צורות מפסלים עננים :אגסי,מאיר
175 נ, רים(,

: אורן, .  )סיפורים(, וארץ שמים קוני י
168 נא,
 163 נא, )שירים(, מועד אדם :מרים אורן,

 189 מט, התליה, עמוד עד :יהודה אטלס,
 )שירים(, הכבד בזרם לבדו :אנדד אלדן,
164 נא,
 ליהודים ערבים בין היחסים : מיכאל אסף,

,1860—1948) בארץ־ישראל 183 נא, (
 )סיפורים(, הנהר אדני :אהרן אפלפלד,

169 נא,
188 מט, ואכזבותיה, הקידמה :רמון ארון,

 )שירים(, יום יום שעשועים :חיים כאר,
162 נא,

 והכ־ האסלאם הערבים, :א. א. בלאייב,
191 נב, )אנגלית(, הערבית ליפות

 נב, סאמלר, מר של כוכב־הלכת :סול בלו,
174

 חכמים ולשון מקרא לשון :אבא בנדויד,
190 נב, שני(, )חלק

)שי הגשם ציפור :צביה גינור, יוסף בן
182 נב, רים(,

 מט, )שירים(, גבוה לילה :אסף בן־נר,
183

175 נא, הממונה, :מיכאל בר־זוהר,
 172 נא, גבוהים, שמיים :אברהם ברטורא,

)זכרו־ בים כטיפה :מרים ברנשטיין־כהן,
180 גב, נות(,
 מלובלין, עושה־הנפלאות :יצחק בשביס,

167 נ,

 179 נב, פלד, אורי של מותו :שמאי גולן,

 לנדאו(: מ. )ויעקב ר. א. המילטון גיב,
 מט, הערבית, הספרות לתולדות מבוא

191
178 נא, כתבים, :שלמה גינוסר,

 ארמי־ בחצר היין פולמוס :בנימין גלאי,
xה־וו לום 182 מט, פיליס, מלך 7
181 נב, דודתי, עם מסעותי :גריהם גריז,

 ישראלד, ניניו, )ולידיה אברהם דורון,
)מק בישראל רווחה מדיניות פישרוף(:

187 נב, ראה(,

 והשירה, הפיוט תולדות :מ. א. הברמן,
192 מט,
 בארץ- הדו־לאומי הרעיון :לי סוזאן הטיס,

 נב, )אנגלית(, המנדט בתקופת ישראל
185

)שי העיר אצבעות בין :מנפרד יינקלר,
165 נא, רים(,

178 נ, בתימן, ומלחמה הפיכה :יעל ורד,

187 מט, )סיפור(, צלחה דרך פנחס: זק,

 מט, )שירים(, עזובה בהורה : יחיאל חזק,
187

174 נא, ובתו, שעשוע :שבתי טבת,
 185 מט, שירים, עוד :משה טבנקין,

 ראשונה, אהבה :סרגיביץ איבן טורגניב,
171 נא, באביב, פלגים

 השני", ב״רייך ונצרות יהדות : אוריאל טל,
164 נ,

174 נ, )מבחר(, שירים :שלמה טנאי,

189 נב, לשון, פרקי :חנוך ילון,

 )שירים חוליגן של וידויו סרגיי: יסגין,
166 נ, ופואמות(,

185 נא, ״פתח״, :אהוד יערי,

 הציונית באידיאולוגיה העיר :אריק כהן,
186 נב, )אנגלית(,
 איילון, בעמק וירח :עמליה כהנא-כרמון,

177 נב,
177 נ, אגין, מולה )עורכת(: יהודית כפרי,

 חייו אבן־עזרא, אברהם :ישראל לוין,

195 מט, ושירתו,
 190 מט, בקאהיר, שליחות :וולפגאנג לוץ,

 169 נ, וקרוב, מהיום רחוק : אריה ליפשיץ,
בש הכלכלית ההתפתחות : יעקב ליפשיץ,
,1967—1969) המוחזקים טחים 187 נ, (



 .ר .א ןוטלימה ,ביג ׳ר — .מ בקעי ,ואדנל
 ,ןוכיתה חרזמה לע קבאמה :באז ,ריוקל

180 ,נ

 םימל תחתמ איהה ץראב :הרימ ,ריאמ
166 ,אנ ,(םיריש)

 םירופיסו םיבלכהו בנגה :בי׳גנ ,זופחמ
178 ,נ ,םירחא

70 1 ,אנ ,תוידודצו תויומד :.י .מ ,ילכימ
79 1 ,אנ ,ח״מזר :ירוא ,ןייטשלימ
־כמו לחר יריש :(ךרוע) ירוא ,ןייטשלימ

194 ,טמ ,הדי־בתכב היבת
ופיס) תויברעמה תועבגה :ןבואר ,ןרימ

186 ,טמ ,(םיר
 ,ןושל ינוקיתב לפטו רקיע :בקעי ,רוצנמ

176 ,נ
176 ,בנ ,ןבלה תיבהמ רדש :ןד ,תילגרמ

 ,נ ,ארטסותרז רמא הכ :ךירדירפ ,השטינ
160

 םהרבא ,ןורוד ׳ר—(תכרוע) הידיל ,וינינ
80 1 ,אנ ,הבקסומב תוחילש :יכדרמ ,רימנ
173 ,נ ,םירחא םיריש רחא ןמז :ילא ,רצנ

 ,ןוכיתה חרזמה תיילע :.מ דראווה ,רכא6
1914— 193 ,בנ ,(תילגנא) 1942

 ,בולוקוס םוחנ יבא :ןאירול׳פ ,בולוקוס
177 ,אנ

182 ,אנ ,ינקירפאה רגתאה :ןנח ,רוניע

 ,נ ,תלוברעמה :ןיטנטסנוק ,יקסבוטסואפ
165

61 1 ,אנ ,(םיריש) לוגלג :ןד ,םיגפ
 ,.דיפסה שיא ,הנואילרוק ןוד :וירמ ,וזופ

173 ,אנ
בא ,ןורוד ׳ר—(תכרוע) הלארשי ,ףורשיפ

םהר

 ,(ףסאמ) תונויצה :(ךרוע) לאינד ,יפרא?
183 ,בנ

 ,נ ,(םיריש) רבדמב הפוח :אבא ,רנבוק
170

 ,םיחרופ םדוע םיסיריאה :ןועמש ,רינשוק
182 ,בנ

 ,טמ ,תומיעה ענמנ דיא :.פ טרבור ,ידנק
188

162 ,נ ,רלפק סנאהוי :רותרא ,רלטסק

 ,אנ ,(םיריש) םויה בורעב :יגב ,גרבנזור
167

 םלועה תא תנייזמ מ״הרב :ירוא ,ןנער
181 ,אג ,(תילגנא) ישילשה

82 1 ,טמ ,םירישה רפס : סחנפ ,הדש
 ,דרוסבאה לש היגולויצוסה :המלש ,םהוש

188 ,בנ
יס) ןטקה םיהולאה לש ותומ :דוד ,רחש

185 ,טמ ,(םירופ
 ,(םיריש) אבצה ןמ בש רענ :קחצי ,ולש

184 ,טמ
 ,(תילגנא) ג ךרכ ,ןוכיתה חרזמה ןותנש

182 ,אנ

168 ,נ ,סורוקיפאה :ןועדג ,זפלת



םישדח םירפס
םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו תאצוהב

ןידי לאגי רוספורפ תאמ אבכוכ רב
ג יהנמ לש ויתורגיאו הדוהי רבדמ תורעמב תוילגתה תשרפ
ת חלשמ להנמ יפמ שגרמו קתרמ רופיס .אמור דגנ דרמה
 ומויק תא וחיכוהש םיריעסמה םיאצממה לע תוריפחה
.ידגאה רוביגה לש

י״ל 25.00 עבצ ידומע 128 ללוכ םידומע 272

קלוק סומע תאמ בהוא ינא םא ילאשת לא
ם יבחרנ םידה ררוע רשא ריעצ ילארשי לש ןושאר ןמור
ל ש ותומד יהוזה :לארשיב יתורפסו ירוביצ סומלופו

ם ייניעב ותאובב יהוז אמש וא שדחה ילארשיה רודה
ה כיזו תילגנאב ורוקמב בתכנ רפסה .רבחמה לש תוישיאה
.1971 תורפסל ינקירמאה "סנבא" סרפב ורבחמ תא

י״ל 10.50 םידומע 320

סירוי ןואיל תאמ הביד טפשמ
" סודוסקא" רבחמ .ימואלניבה רכמ־ברה לש ירבע םוגרת
ם ינש ינפל להנתהש טפשמב הז ילאיסרבורטנוק רפסב ןד
ו טפשמ .הינטירבב 7 ׳סמ יתוכלמה טפשמה־תיבב תודחא
ו מש תא ךרכש ,יאקירמא רפוס דגנ יטירב־ינלופ אפור לש
ת מחלמב םיצאנה יעשפ םע רשקהב ורפסב ןושארה לש
.היינשה םלועה

י״ל 18.00 םידומע 360

ןאכ דע ...לגסייו ריאמ
ל ש ונימי די היהש ימ לש הנימב־הדיחי היפרגויבוטוא
ה מכח ,רומוה תעפוש ,עדמל ןמצייו ןוכמ הנובו ןמצייו םייח
ת ויומד תוסלכואמה הנש שמחו םיעבש לש תונורכזו

. םיקסעהו ןורטאיתה ,עדמה םוחתמ םישיא לש תומסרופמ
י״ל 18.00 םידומע 350־כ

ת ול״ומה הדשב שדח הנפמ—םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו
.וידחי תירבעבו תילגנאב האצוהו ימואלניב עדי : תילארשיה

םילשורי 7545 .ד.ת .שרוד לכל ונתאצוהב םירפסה תמישר חולשל חמשנ



ל ש תינידמה תרוסמה
ה ירצויו הקירמא

רטטשפוה דר׳ציר ׳סורפ תאמ
 לאיזוע ףסוי :םוגרת

 םרכ השמ :הכירע
־ תוצרא לש הרבע תא ריאמו ףשוחה רפס
ל ש תואנקויד רסירת תועצמאב תירבה
 לע םמתוח תא ועיבטהש ,םילוגד םישיא
ן ייטצמ רבחמה .םיינידמהו םייתרבחה הייח
 הז רפסו ,הקימעמהו תיתרוקיבה ותייארב
ם יירקיעה םימרזל ירוקמ שוריפ הווהמ
ב קונ רקחמו ב״הרא לש תינידמה התרוסמב
.הישיאמ המכ לש תירוביצה םתומד לע

י״ל 10.— חתפמ ,םידומע 420־כ

ר פסה ייחו תויצולח
ב״הרא תורפסב

 ןהכ .י םולש ר״ד תאמ
 ןמריכ םהרכא :םוגרת

, ב״הרא ירפוסמ םילוגד םירפוס תרושב ןויד
ם ירושקה ,תויעבו םיאשונ תרושב ןכו
צה הקירמא תשביב תובשייתהה תעונתב
. התורפסב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,תינופ
־ רתו תויתרבח תויעבב םג קימעה רבחמה
: תולחנתהה ךילהתב תוכורכה תוויתוב
, ןוכיתה ברעמה ירפוס לש "רפכב הדירמה"
 לע תרוקבה ,הפוריאל "םילוג״ה תחירב
־ א״ל הייטנה ,"תינקירמאה היצזיליביצ״ה
ם ינושה םיטועימה תויוברת חותיפ ,"תוירוז
1 1 ,׳מע 380 ,י״ל 6.50 .״רפסה תשרומ״ו
ח פסנ ,היפרגוילביב ,תיתורפס הפמ ,םירויצ

.חתפמ ,תילגנאב תורוקמ

 תירבה תוצרא תודלות
 דריב םאיליוו ,זלר׳צ ,ירמ תאמ

 לאיזוע ףסוי :םוגרת
ת ירבה תוצרא תורוק לש קתרמו יח רואית
ל כ לש ,היתודלותב םיעירכמה םישיאהו
, םיינידמ ,םייאבצ ,םייתרבח םימרוג םתוא
ה תומד תא ובציעש םיינחורו םיילכלכ
ר פסה רתכוה ב״הראב .תורודה ךשמב
א ירקהו ףיקמה ,ענכשמה רפסה" ראותב
מת הירוטסיה הלעמה ,ונתפוקתב רתויב
, ׳מע 694 ,םיכרכ ינש .״ב״הרא לש תיתיצ
, יתונמא ריינ לע םימולצת 53 ,תופמ
ם ירחבנ םיכמסמ ידומע 70 ,םיחפסנ ,חתפמ
.ב״הרא לש הקוחה ללוכ ,ב״הרא תודלותמ

י״ל 14.—

 תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
64191 2 ןופלט ,29 ךבילרק ׳חר ,״וידחי״

ביבא ־לת

ס " נ׳-נ ו-ו ־/>וע 11׳ 1עס
611431 .לט ,73 יבנלא ׳הר ,א״ת 592#=8

:םוחנדב לאינד
 הקעזה תושר
רנרכ לא הרזח
ת ובאמ דחא לש ותוגהו ותריציב ןדה רפס
ה פקיה לכב םיעגונ ויקרפו ,ונתורפס
ם יכרעבו םינכתב ,וז הרועס הריצי לש
ו רודל הזוח רנרב היה םחוכמש םייאדיאה
.ונרודלו
:וזמג יסוי

ןואמצה תוצרא
ם ינשה רשעב ררושמה לש הקירילה רחבמ
ם סרפתנש ימ לש רחא ןפ ,תונורחאה
. וסומלוק לש יריטאסהו לקה דצב רקיעב
ל ש עבמ־יזע םימושיר ,ימובלא טאמרופ
.וקני לסרמ
:לזרב רדנסכלא
הלודגה החישה
־ יריצו תורפסה־תרותב םינויעו תוסמ ודוסי
ו כרד תעדותו ידוהיה ביטומ םה םירבדה
־ נא״ה ביטומ ;(דועו ולב ,הקפאק) םלועב
, קילאיב) תורדגה־תצירפ אטחו "תוברת־יט
ל ש םישגדה ןמ דועו ,(׳ובו שירפ ,ןונגע
.תימלועהו תילארשיה הריציב ןמזה

קס לא ומיע אשונ ולוכ םלועה

רפסה תא ארק

ןוד הצ ואמ ידיב ןיס
טאוורוה־י׳צולאפ תאמ

הילשומו קנעה־ץרא לש קתרמ רואית

י״ל 25 .םימולצת ימע 8 + ׳טע 328

"רפסה םע"



 קינטצ .ק
הרדנמלס

 לאש — ״ז קינטצ .ק יתורפסה םשב תיסה הללגבש הביסה המ״
 ידכ ותוינומלאמ אציש הרדנמלס רבחמ תא ןידה־תיב בא
.ןמכיא טפשמב דיעהל
 בתוכה רפוסכ ימצע האור ינניא" ,בישה ,"יתורפס םש הז ןיא"
 רשא ,ץיוושוא הטינלפה ךותמ הקינורכ וז .תורפס ירבד
 ויח אל ;ודילוה אלו ודלונ אל םה ,תומד .דתיה אל היבשותל
 עגר־רבש לכ םש .םירחא עבט יקוח יפל ומשנ םה .ותמ אלו

 "...רפסמ דלש ,קינטצ .ק : םהיתומשו ,רחא ןמז ילגלג לע בבס

 ףקתשמה םהה םימיה לש יטפילקופאה ןוזחה — הרדנמלס
 םותי־רוד לש ףושחה הזחה .תומיעה .הזה ןמזה לש יארב
.ברקה תקעז ךותב ושפנ לע דמועה
 לעו ןודזה לע תרבוגה הבהאל םירישה ריש — הרדנמלס
.תוומה

י״ל 14.40 .׳מע 222

 רואל האצוהל הרבח הנרמקש
הפיח ,מ״עב

עונלוק תונש 75
קסאפ ולךא׳ז תאמ

ם לועב עונלוקה תוחתפתה רקוסה תירבעב ןושאר םובלא־רפס
ת או עונלוקה תונורקע תא הרורבו הריהב הרוצב ריבסמ ,ולוכ
.ולש תונושה תולוכסאה

ע בצב םהמ ,םיטרסה ךותמ םישיחממ םימוליצ תואמ הוולמ רפסה
.ןבל־רוחשב םהמו

.עונלוק בהואו בבוח לכל הבוח־רפס

י״ל 18 — ריחמה

מ״עב הדסמ תאצוה
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