
ובינאקואראה :ןפ לאיתא
 שפנ־ףוריחב םחלנש ינאידניא םע לש ןפוד־תאצוי המחלמב ןודנ הז רוביחב
 תואמ־עבשכ ,הלי׳צב יחש ינאקואראה םעל הנווכה .יאמצעה ומויקל ראותי־לב
 השעמלו הנש 350־ל בורק הכשמנש תוריח־תמחלמלו .וגאיטנסל המורד רטמוליק

.1882־ב קר המייתסה
 ירפסב ףא יכו (הלי׳צל ץוחמ ילוא) וז המחלמ לע םיעדוי םיבר ןיאש הדבועה םצע
 תודע איה הילע רפסל םיטעממ (םיינלי׳צל טרפ) םיאקירמא־וניטאל הירוטסיה
 יוסיכהש ןובשחב תחקל שי ,ןבומכ .היפרגוירוטסיהב תויביטקייבואה טועימל תפסונ

 טעמכו רתויב םצמוצמ היה ינאקואראה דצה ןמ תאזה המחלמה לש יביטמרופניאה
.םידרפסה םישלופה לש םיידדצ־דח תורוקממ אב ונל עודיה לכ
 ורשפיאו ינאקואראה םעה תא ועינהש תוביסה תא חתנל רקיעב איה רוביחב הנווכה
 תורסיקה דגנ הבר הכ תונשקעבו תוליעיב םחליהלו וידיב ולרוג תא לוטיל ול
 תואמצעל םקבאמו םימעה לש םתואמצע תייעב רשאכ ,ונתפוקתב .הרידאה תידרפסה
 ־תמחלמל תעדה תא תתל יואר ,תיתרבחהו תינידמה הבשחמב בושח םוקמ םיספות
 םדאל דגנתהל חילצה הכורא הכ הפוקת ךשמש יביטימירפ ינאידניא םע לש הרובג

.ןבלה

 םינוירוטסיההש ןייצמ הראוויג סאמוט ינילי׳צה ןוירוטסיהה ? ינאקואראה םעה אוה ימ
 ,היבנידנקסמ ,קיתע ימור אצוממ םינאקואראהש ורבסש ויה .תונוש תורבס ןאכ ולעה
 ־ייא ,(םייראנאקה םייאה הארנכ) סאדירפסהה ייא ,דרפס ,(דנלוהב) דנלזירפ
 חטשמ ואבש תעדה לע רתוי לבקתמו ,לארשי־ץראו הירוס ,היסא םורד ,םיניפיליפה
 הרבסה דחוימב ,דתיה הצופנ הראוויג יפלש ןיינעמ ךא .םויכ הלאוצנו אוהש
 ןשלבה .םיטבשה תרשע יאצאצ םה (םינאקואראה הקווד אל) הקירמאב םינאידניאהש
 םעב שי ,וירבדל .ידמל הנושמ העד עיבמ ודצמ הגיראב היראמ הסו׳ח ינלי׳צה
 תודוסי ינש לוכיבכ ץרתמה רבד ,יאקירפאו ינאיסא םד לש בובריע ינאקואראה
 ,תדלומה־תבהאב אטבתהש יבויח דוסי ,דחא דצמ :הלא םינאידניא לש םייפאב םינוש
 אטבתהש ילילש דוסי ,ינש דצמ ;םואנה ןורשכב ,בל־ץמואב ,המחלמב הישותב
 עיגהש ןמזב) יתרבח ןוגריא רדעיהב ,"תויתייח" תונוכתב ,תטלחומ תויביטימירפב
 .הקירפאמ ילילשה דוסיה דועב היסאמ השרומ יבויחה דוסיה לוכיבכ .(ידרפסה
 םינאיסא ויה םינאקואראה לש רתויב םימודקה םהיתובאש םינעוט וז העד ילעב
 הנש םיפלא־תשולשכ ינפלו ,תימוקמה היסולכואב וברעתה םש ,הקירפאל ורגיהו
.הקירמא תשביל "ורבע"
 שממ לש תועידי לכ ונל ןיא השעמל .סוסיב לכ ןהל ןיאש תורעשה ולא לכ ירה ךא
האמל הינשה תיצחמה ינפל םהיתודלות לעו הלא םינאידניא לש יתימאה םרוקמ לע
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   החרזמ ,הניטנגרא ברעמבש ןיקואנ רוזאב םידדונ ייח ויח םהש ךכל טרפ ,ג״יה
   רקיעב וסנרפתהשו ,הסודנמ ריעהמ המורד מ״ק םישמחו תואמ־עבשכ ,םידנאה־ירהל
   .ריבכמל רוזיאב םייוצמ ויהש ןעיה לשו (המאילה תחפשממ היח) וקאנאווגה דיצמ
   -םהמ רכינ קלח ,תוחפל ,וא—םינאקואראה וצח ג״יה האמל הינשה תיצחמב הארנכ
    ידי־לע .תינלי׳צ הירוטירט םויכ אוהש חטשב ויח זאמו הברעמ םידנאה־ירה תא

   םיברוקמ ויהש ,םי׳צילוההו םי׳צניוקיפה ,רוזיאב םימע יגש ןיב ודירפה וז הריגה
   ורבעו םידודנ ייחמ ולדח שדחה חטשל ועיגהשמ .תינושלו תיעזג הניחבמ םהילא
  .רקב לודיגו תואלקח לש םייחל
   םתודגנתה תא ריבסהל עייסת ילואש בל־תמושתל היוארה העפות ונא םיאור ןאכ
   ירהמ הברעמ ועיגהש רחאלש הדבועה םצע .רזה שלופל םינאקואראה לש תצרמנה
   הקזח הקיז לש יוטיב הזיא יאדו איה םידדונ ויה ןכ ינפלש דועב ובשיתה םידנאה

   םתפש תא ושטנ םינאקואראה .םיפסונ םייוטיב ינש תוחפל ךכל שי .השדחה ץראל
   רתוומה חצנמו שבוכ םע לש רידנ הרקמ ןאכ .םוקמה תפש תא םהל ולגיסו המודקה

   םמצעל וארק הלא םינאידניא :דועו .שבכ התוא רשא ץראה תפש תבוטל ותפש לע
   ואר םה ,רמולכ—םישנא ושוריפ "ה׳צ״ו ץרא םתפשב ושוריפ "ופאמ"—"ה׳צופאמ"

   .השדחה ץראל רשק לש הלא םינמיסל ךמסומ רבסה ונדיב ןיא ."ץראה ישנא" םמצע
   םידודנ תפוקת רחאל ״הלחנה לאו החונמה לא אב״ש םע לש דוסי ןאכ שי ילוא
   הילע ץרא־תרבכ התואמ אוה ינאקואראה םעה לש ואצומש םג רשפא .תכשוממ

   הכה דימו ותולגמ הילא רזח התעו המודק הפוקתב הנממ שרוגש אלא התע טלתשה
  .דבלב תורעשה ,רומאכ ,ולא לכ .םיקומע םישרש הב
   ןוירוטסיהה .״םינאקוארא״ הז םעל וארקש םה םידרפסה יכ וז תונמדזהב רמאיי

   "וקגאר" םשה שוביש הארנכ הלמה לש הרוקמש ןייצמ הלאוסנלאו סאירפ ינלי׳צה
   רצבמ םידרפסה םישלופה ומיקה וב םוקמל ןתינש (םיוסמ גוסמ תיריג ןבא ןימ)
   ינאקואראה ןולימה לע הארנכ תססובמ וז הסריג .הלא םינאידניא דגנ םתמחלמב

   םשה רוקמ תרחא הסריג יפלש עבוק הלאוסנלאו ךא .ךמסומ בשחנה סירבפ לש
   ושוריפש ״ארא״ :(היבילובבו ורפב םינאידניא תפש) האו׳צאק תפשב םילמה אוה

   תוסרגה יתש ךותמ רורב ."בהלנ םחול" ןפוריצבו ,םחול ושוריפש "הקוא״ו בהלנ
  .המחלמל הלא םינאידניא ןיב ץימא רשק הבשחמב היהש

   םידרפסה ועיגהשכ .ר״מק 50,000־ כ םיגאקואראה ובשיתה הב ץראה לש החטש
   הקירמא תשביב תינאידניאה היסולכואה תמועל סחיב־הפופצ היסולכואה התיה
   ונמ םינאקואראהש עבוק הניסנא וקסיסנרפ עדונה ינלי׳צה ןוירוטסיהה .הללכב

   יצחב םרפסמ תא ךירעמ ודצמ ןוראפ םיאול יאקירמאה גולופורתנאה .שפנ 350,000
   איה רתויב ההובגה הכרעהה .600,ססס־ל עיגה םרפסמש רובס הראוויג וליאו ,ןוילימ
   התנמ היסולכואהש עבוקה ,םא׳צאל ודרקאיר ינלי׳צה גולואיכראהו ןוירוטסיהה לש

   ־וארא" חנומל םינושה תורוקמה ונתנש תורדגהה יכ שגדוי .יצחו־ןויליממ תוחפ־אל
  ,םיפפוח ויה אלש םיחטשב םינאידניאה םיבשותל .דתיה הנווכהו תוהז ויה אל ״ינאק
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־ ואראה היסולכואהש הארנ םלוא .הז םע לש ולדג יבגל םיגשומב שוטשיטה ןאכמו
 .דתיה אל איה .ןוילימ לע התלע םידרפסה דגנ המחלמב תברועמ התיהש תינאק
.דאמ תרזופמ .דתיה אלא םירפכב אל ףא םירעב תזכורמ
1 רבגה לש עצוממה והבג .המוק־ךומנ םדא ינאקואראה .6 4. 1 קר .דשאה לשו רטמ 1 3
ת רמוא ותעפוה .בר יזיפ חוכ לעב ,"הבע" ,םרג־בחר םדא אוה תאז תמועל .רטמ
.הבר תלוכיו תויטלחה ,קזח יפוא ,קזח ןוצר
ד גנ ןושאר המיחל ןחבמב םינאקואראה ודמע םידנאה־ירהל תיברעמ וזחאנש רחאל
1 תנשב םירז תוחוכ 4 8 ך ילהתב זא .דתיה הקניאה תכלממ .הקניאה דגנ ברקב ,5
ה מורד םג ראשה ךותבו ,םאצומ ץרא ,ורפמ ומדקתה היתואבצו תוטשפתה לש יללכ
2־כ ךשמ .םיבחרנ םירוזא ךותל ו שבכ םינאקואראה םע תודדומתהה ינפל הנש 5
ה מורד ךרענש ברקב .קזח יאבצ חוכב התע ולקתנש דע ,הבר תודגנתה אלל םיחטש
2־כ) הלואמ רהנהמ 5 ת א םולבל םינאקואראה וחילצה (וגאיטנסל המורד מ״ק 0
ה נושאר תודע הז ברקב תוארל שי .םיביריה ינש ןיב לובגה השענ רהנהו םישלופה
ר ועיש ןיאל םהילע הלעש םע ופדה םה .םינאקואראה לש תיאבצה םתודגנתה רשוכל

.ןוגראבו תוברתב
1־ב ,רומאכ ,הלחה םידרפסה דגנ םתמחלמ 5 3 א יבצמה םהילא עיגה וז הנשב .6
ר זענש ידרפס אבצ שארב ,ורפ חטשמ אוה ףא ,ורגאמלא־הד וגאיד ידרפסה
ע סמ רחאל םינאקואראה םע עגמב אב אוה .ותירב־יגב םינוש םימעמ םינאידניאב
ם וקמב ללוחתהש ברקה .םיהובגה םידנאה־ירה תייצח לש רתויב עגימו ךורא
, ץרמבו ץמואב תיתיזח ופיקתה םינאקואראה .דאמ ירזכא היה ןילאוגוניאר ארקנה
; םישרפב ,ראשה ךותב ,ושמתשהש ורגאמלא לש ויתוחוכ םהילע ורבג ףוסבל ךא
. םתסובתל עייס קפס ילבו םעיתרה רבדהו ,םיסוס םינאקואראה ואר הנושאר םעפ וז
. םינאידניאה ידי תא הפירש שודיח ויה םידרפסה ידיבש תכתמה־ייושע ןיזה־ילכ םג

ה ז היה השעמל ךא .יבשב וחקלנ םהמ האמכו ברקב וגרהנ םיבר םינאקוארא
ר וזיאה תא שוטנל םתעינהש הפוסו םתדירחה ברקה תרמוח יכ םידרפסל סוריפ־ןוחצנ
ה תוא .דתיה אל םינאקואראה ץראש הדבועה :תוביס דוע םנמא ךכל ויה .ורפל רוזחלו
.הנש התוא רוזיאה תא דקפש השקה ףרוחה ןכו ,הל ופיצש ,"ודארוד־לא"
ש לופה אבצה שארב דמע התע .םינש שמח רובעכ םורדל ורפמ ורזח םידרפסה
ד ועיי ול הארו ןוזח־שיא םג היה אבצ־שיא ותויהל ףסונ .היבידלו־הד איבצמה
ת מקהל םג אלא יאבצ שוביכל קר אל ןווכתה אוה .רוזיאב השדח המוא תמקהב
ה ז קלחב רתויב תובושחה ושענש םירע רפסמ דסי אוה .םיחרופ םייחרזא םיבושיי

ף א אוה .ומש תא תאשונה ,היבידלאוו ןויספסנוק ,וגאיטנס ןהב ,הקירמא־םורד לש
.שרתשהל םישדחה םיבושייל רוזעל ידכ םייח־ילעבו םיערז רוזיאל איבהל חרט
־ יא לשב תונולשכה ויה םיברו םייאליע םיצמאמב ךורכ היה םירעה םויק םלוא
. םינאקואראה תונפקות ללגב דחוימב ךא ,םידרפסה ברקב הסיסת ףאו םירדס
ת פקתה תא המלב בר ישוקבו דירחמ בער הלבסו הרוצנ .דתיה המצע וגאיטנס
.הסרהלו ריעה תא שובכל ושקיבש ,םינאידניאה
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 ויתוחוכ ןיב ברק שטינ לפאקוט ארקנה םוקמב .יגארט היה היבידלו לש ופוס
 ץימאו ןנוחמ ,ריעצ דקפמ דמע םינאידניאה ילייח שארב .םינאקואראה תוחוכל
 הלועמה ותוגיהנמל תודוה .םישלופל תודגנתהה למס השענש ,וראטואל םשב
 לצנל עדיש ךכב ותחלצה רקיע ילוא .םהיתוחכ תא שיתהל חילצה ויתולובחתלו
 ,ןוגראב םידרפסה לש לודגה םנורתי לומ וישנא לש ירפסמה ןורתיה תא אילפהל
 ויהשכו ,םימיאתמ ןמז ־יחורב ,םילג־ םילג ברקל וילייח תא ליבוה אוה .קשנבו ןויסנב
 .םיננער תוחוכב ףוסבל םסיבהל היה לוכי ירמגל םישתומ היבידלו לש ויתוחוכ
 אבצה תא בוש חצנל וראטואל חילצה רצק ןמז רובעכו ,ברקב לפנ ומצע היבידלו

.תוטיש ןתואב ידרפסה
 םהל עדונ .םהיבירי לש הפרות־תדוקנ לצנל וחילצה םידרפסהו בר ןמז רבע אל ךא
 ,וראטואל תא ועיתפה ,תונמדזהה תא וצימחה אל םה .ורכתשה וראטואל לש וישנאש

.םותימהו םינאידניאה תא ופיקתה

 תוטלוב ןיידעו וטלב ,וראטואל לש וזו היבידלו־הד ורדפ לש וז ,תויומדה יתש
 םישיא ינשבש איה תחא .ךכל תוביס המכ יאדו .םימעה ינש ןיב הכרעמב דחוימב
 םיקהל ןוצרה היבידלווב—םהימעבש יביטקורטסנוקהו יבויחה ,יאוריהה ומלגתה הלא
 תוריחהו תואמצעה תא םייקל ןוצרה וראטואלב ,דרפס תא ראפלו השדח המוא
 ךרד־לע ,תויומדה יתשל ןתינש קזחה הרובגה־יוטיב איה תרחא הביס .ומע לש
 וסנולא ידרפסה ררושמה לש "הנאקוארא הל" לודגה יפאה רישב ,היצזילאידיאה
 העיבטהש הריבכ הריצי יהוז .םידרפסה תורושב םחלנ ומצע אוהש ,היליסרא־הד
 וראטואלב אטיב" הרבחמש ןייצמ הניסנא .תידרפסה הפשבו תורפסב המתוח תא
 הלודגל דגסו םידרפסל םינאקואראה ןיב תוומל ברק־ודה לש תישיא תומלגתה
."וז תומד לש הליגר־יתלבה
 תושעל ולכוי םהו ביואה תודגנתהל ץק םשוי וראטואל תומבש וויקו ובשח םידרפסה
 ךא ,איבצמכ ןייטצה וראטואל םנמא .םתווקת הבזכנ שיח .םהלש ךותבכ וצראב
 ומויקב ךישמהלו רזב םחליהל רמוא רמגש םעל ינייפא ןב המ־תדימב היה אוה
.הכשמנ המחלמה .יאמצעה
.םיירקיע םיבלש העבראל המחלמה תא קלחל רשפא טושיפה ןעמל
565 1 דעו 1536־ב ןושארה ברקהמ לחה ,הנש םישולשכ ךשמנש ,ןושארה בלשב
 םכרדכ דאמ םייביטימירפ קשנבו תוטישב םתמחלמ תא םינאקואראה ולהינ ,בוריקב
 תויושגנתהב ףא וא םירחא םיטבשמ םינאידניא דגנ םהיתומחלמב ,םידרפסה אוב ינפל
 וא העברא ךרואב חמור ,עלק ,םיצחו תשק רקיעב היה םקשנ .םמצע ןיבל םניב
 ףורגא יבעבו םירטמ השולש ךרואב הצקב הפופכ הלא ןיעכו םירטמ השימח ףא
*(תידרפסב "הלודאילוב") "תרודכ״ב ושמתשה ןכ .םיסוס תלפהל השמיש רשא

 לעמ תוריהמב ותוא םיבבוסמ ויה םינאקואראהש ,םירודכל תרבוחמה העוצר יושע קשנ♦
 העונתה לשב ותוא תפפול התיה העוצרה .ביואה לע םיכילשמו העוצרב הזיחא ידכ ךות שארל
.ותליפמו וב תלבחמ ,תיבוביסה
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ל ש דחוימב ,םיבע תורוע יושע היה ףוגל ןגמה־ןוירש .םתסונמב םישנא תלפהל
ם יטעמ םג םא ,םיחתות םתושרל ודמע ןכו ,םיסוס ויה ,רומאכ ,םידרפסל .םי־יבלכ
ח מור היה בושחה יפקתהה קשנה .העונת־תמחלמל ללכ ומיאתה אלש םילברוסמו
ש רפה .הדלפ ידוח העברא וא השולש והצקבש םירטמ השולשל בורק לש ךרואב
ם ידרפסה .ותעיגפ רשוכ תא קזחל ידכ סוסה ףכוא לע תועוצרב חמורה תא ןיעשמ היה
ה זחה לע ןגהש ןוירשב דיוצמ היה םילגרה־ליח .ןזרגבו ברחב םג שמתשהל וגהנ
ד עו שארמ ןוירש םיטוע ויה םישרפה .העונתה לע דיבכהל ילב ,םייפתכה לעו
ם יניגמה .םינפה לעו שארה לע ןגהש הדלפ־עבוקב םידיוצמ ויה םלוכ .לגר־ףכ
־ ואראה לע דאמ ושקה הלאה הנגהה־יעצמא לכ .רוע םייושע ויה םהידיב וקיזחהש
ת וברב םלוא ,טעמ ךא םוליעוה םהידיבש םיעלקה ןכו םיצחהו תותשקה יכ םינאק
ף רח .ותעיגפ קוזיחל ,תכתמ והצקב וביכרהו חמורה תא ללכשל וליכאה םימיה
, תוברקב תולודג תוחלצהל ,וניארש יפכ ,וז הפוקתב וכז קשנבו ןוגראב םתותיחנ

.בר רקויב םהל ולע תונוחצנהש אלא
־ ואראה .ז״יה האמה ךשמבו ז״טה האמל ןורחאה שילשב אב המחלמב ינשה בלשה
ת א טעמב אל תוקחל וחילצה םה .םהיתוטיש תאו םקשנ תא רפשל וקיפסה םינאק
, ןבומכ ,התיה וזו ,םיסוסב שמתשהל ולחה םה .םהיביוא לש הלועפה־יכרדו קשנה
ם יבכור ושענ רצק ןמזבו הביכרה תרות תא ודמל תוריהמב .תינכפהמ תוחתפתה
ש וק ילב םימימת םימי השולש סוס לע בוכרל םילגוסמ ויהש רפוסמ .םילועמ
ו כישמהו עלקהו םיצחהו תשקה תא וחנז םה .םלצא דאמ ליעי קשנ םוסה השענ ןכאו
ם הבש םיעצמאה יוקיח ידי־לע ,דאמ ורפוש םהלש הנגהה־יעצמא םג .חמורה חותיפב
־ תוריפח רופחל ודמל ,ףוגה לע הנגהל רתוי בוט ןוירש ורצי םה .םידרפסה ושמתשה
.םינוש תוריהז־יעצמא וללכיש ןכו ,הנגה
 אוה .ט״יה האמה עצמא דע ךשמנו ח״יה האמה תישארב לחה ישילשה בלשה
ת א שרי הלי׳צ אבצו תואמצעל הלי׳צ התכזש רחאל הנש םישולשכ אופא םייתסנ

ה לח אל וז הכורא הפוקת ךשמ .םינאקואראה דגנ המחלמב דרפס אבצ לש ומוקמ
ת וברקהש ןייצל יואר .םקשנבו םינאידניאה לש המיחלה יכרדב שממ לש תומדקתה
ם יגאקואראה תא וקיסעהש חיגהל שיו ,תוחפ םיירזכא םג ילואו תוחפ םיפוכת ויה
.ןכ ינפל רשאמ תוחפ
ת נשב םינורחאה תוברקל דעו ט״יה האמה עצמאמ ךשמנ ןורחאהו יעיברה בלשה

ם תוינויח תא דבאל ולחה םינאקואראה .חתימב הבר הדירי הנמתסה וז הפוקתב .1882
ת א רערעלו רודחל הלחה תיפוריאה היצזיליביצה ,המגפנ םתרוסמ ,תיתמחלמה
י בשות ראש םע ןיקת עגמו םיניקת רחסמ־ירשק םייקל וגהנ םה .ימצעה־םנוחטב
ו לצינ םה .יאמצע םעכ םייקתהל ןורחא ןויסנ ושע 1882—1880 םינשב .הנידמה
ד גנ ,הנורחאה םעפב ,םמוקתהל ידכ היבילובו ורפ דגנ הלי׳צ לש התמחלמ תא
ת ואבצ ושמתשה וב סחיב־ינרדומה קשנה .הוקת־ךוסח ןויסנ היה הז ךא .ןבלה םדאה
ת מחמ רקיעב קבאמה םת השעמל יכ ףא ,תוממוקתהה תא רהמ־שיח עירכה הלי׳צ
.םחול םעכ םינאקואראה לש לארומה תדירי
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ל ש היגולואידיאב הברה תוכופהת ולח המחלמה תונש םישימחו תואמ־שלש ךשמב
ת ונושארה םינשב .המחלמה יפוא םיתעל הנתשה ךכ בקעו המחלמה יבגל םידרפסה
ו עינכהש ומכ ,דאמ רצק ןמז־קרפב לילכ םינאקואראה תא עינכהל וויק תומיעה לש
ר ויפיפאה תטלחהמ הקני םהלש היגולואידיאה .םירחא םיינאידניא םימע הברה
־ ואראה ץרא ,דתיה הקולחה יפל .לגוטרופל דרפס ןיב הקירמא־םורד תקולח רבדב
ת ודגנתהו וז המצעמל תונמאנב םיבייח היבשות לכ ויה ךכיפלו דרפסל תכייש םיגאק
. םישלופה תורטמ תא התצימ אל וז הירואיתש יאדו ךא .הדיגבכ הומכ םידרפסל
ת צפהו ,לוז םדא־חוכ תחטבה ,ףסכו בהז תורכמ תאיצמ וללכו דאמ תוישעמ ויה וללה
ן ופצמ תעגרהל ,המחלמל תירסומה הקדצהה השעמל .דתיה היגולואידיאה .תורצנה
ם ינאקוארא לש םתשיבכ תא ףאו תירזכא המיחל םג לוכיבכ קידצה רבדה .ףקונ
.םיבר םירקמב םידבעל
ה תניש םצראב טולשלו הלא םינאידניא עינכהל םידרפסה לש םתלוכי־יא םלוא
ו יה .דיסנכה ךותב ןכש יונישל םיאתמ עקר היה .היגולואידיאה תא ןמזה ךשמב
ם ישיאה דחא אוה היבידלו־הד סיאול יעושיה .תונכ תויטסיגאמוה תופקשהל םיכלהמ
: וז .דתיה וידיסח לשו ולש הירואיתה .תיטסינאמוהה השיגב ולגדש םיטלובה
י אנתב תויחל ףיסוהל םנוצר ירהש ,םידרפסה דגנ םתמיחלב הקדצה םינאקואראל
ר דסה ידיל םתא אובל שי אלא םתעגכהל רותחל ןיא ךכיפל .תואמצעו תוריח
ה פכי אלו ,םייובשה לכ תא ררחשי ,םיחטש שוביכל םיידדהה תונויסגה תא קיספיש
־ ואראה ץראב לועפל ושרוי םירנויסימ םלוא ,הירגנא־תדובע םינאקואראה לע דוע
ר דסה גשוה ןכאו .דרפס לש התורמב הרכה לש ןוויכב םש עיפשהל םגו םינאק

.וז חורב
ל א וחלשנש םירנויסימ .הפי הלע אל תוסייפתהה ןויסנש ררבתה הרהמ־דע םלוא
. רדסהה םויקל תעמשמהו ןוגראה תא ויה םירסח םינאידניאה .וחצרנ םינאקואראה
ת וביס לשב ימו תויאבצ תוביס לשב ימ ,ול ודגנתהש םיבר םידרפס ויה ינש דצמ
־ ץראב תורקי תוכתמ אוצמל םידרפסה לש םנוצר ךותמ ,תויתרבחו תוילכלכ
.הדובע יכרצל םייובש לצנלו םינאקואראה
.התמצע לכב המחלמה השדחתה ךכ
ת ויעב ררועו רתויב דבכ ,ןבומכ ,היה תכשוממה המחלמב דרפס העיקשהש ץמאמה
ר פסמ לע תכמסומ הקיטסיטאטס ןיא .דועו ןוגרא ,ןומימ ,םדא־חוכ לש תוכובס
ף לא־םישולשכ זא דע וגרהנ ז״יה האמה עצמאמ ןדמוא יפל ךא ,הכרעמב תונברקה
ו יה דימתש רוכזל שי) םתירב־ינבמ םינאידניא ףלא־םיששכ ,םידרפס םילייח
. םינאקוארא ףלא־םייתאממ תוחפ־אלו ,(םידרפסל ורזעש םינוש םימעמ םינאידניא
ף לא־האמכ ופסנ ,םינאקואראה דגנ המחלמה לכ תונברק תא םכסמה ןדמוא יפל
ה נתינש ,״! הלי׳צל חלשיהל ונוכה״ ,דאמ הצופנה תיגייפאה הארוהה .םידרפס םילייח
ו השמ תאטבמה ףנכ־תרמא התשענ ,וז ץראל חלשיהל ודמעש םידרפסה םילייחל
" תינאידניאה הירדנאלפ" הלי׳צ תא וניכ דרפסב .םינאקואראה דגנ המיחלה תרמוחמ
ונמזב הלהנתהש וז ומכ םד־תבוקע םינאקואראה דגנ המחלמהש ןייצל .דתיה הנווכהו
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ם יזוחא הרשעמ תוחפ־אלב דמואה יפל ומכתסה ,המחלמה תואצוה .הירדגאלפב
ם ידרפסה םילשומה דחא ירבדלש ןייצמ הניסנא .הקירמא תשבי לכב דרפס תוסנכהמ
."הקירמא יקלח רתי לכ שוביכמ רתוי הרקי םינאקואראה תמחלמ הנויה"
ה דימע ינאקואראה םעה לש וז תינשקעו תכשוממ הדימעל הביסה אופא התיה המ
 תומוקמב עריאש הממ ךכ־לכ הנושו ךכ־לכ תנבומ־יתלב איה ןושאר טבמלש

? הקירמאב םירחא
, םיבוט םימחול םינאקואראהש התיה ,תירקיעה וא ,הדיחיה הביסה יכ םינעוט שי
: ןויגה־לוטנ וניאש ףא ,דאמ ינטשפ רבסה הז .״םחול עזג״ תניחבב ףא ,״םחול םע״
ח ינהל שי .םיבוט םימחול לש םע היה יאדו ךכיפל ,החלצהב םחלנ ינאקואראה םעה
ס נ לע הלעוה וב ,"הנאקוארא הל" יפאה רישה ןמ האב וז השיגל הבושח המורתש
ם ינאקואראה ושענ הבר הדימבש איה תמאה ךא .הלא םינאידניא לש םחולה םייפא

ת צרמנ תודגנתה ךות םיברה תוברקב ושכרש ןויסנה ןמ האצותכ םינייטצמ םימחול
.םישלופל
ו יח םהש רוכזל שי .םיבוט םימחול ויה םיינאידניאה םימעה לכ טעמכש איה תמאה
ם ינאידניאה ימע .(לגגו׳גב שממ ,ןבומכ ,יח םהמ לודג קלח) "לגנו׳גה יקוח" יפל
, םישנ שוכרל ידכ ,ללש ןעמל ,לווע םוקנל ידכ—תובר תוביסמ הזב הז ומחלנ
, ןמזה ךשמהב .טרופס םשלו הרובג תכרעהמ ,ברקל־ןושש ךותמ םיבר םירקמבו
ת ולעב יבגל םיכוסכיס םג וררועתה ,עבק־תובשיתהל םהמ םיבר ורבע רשאכ
.עקרקה לע
ץ רתנ ךיא ,םימחול םימע ,לודגה םבור תוחפל וא ,םיינאידניאה םימעה לכ ויה םא
ף א םקלחו) רצק ןמז־קרפ ךותב ול וענכנ ןבלה םדאה םע עגמב ואבש םהלמ הלאש
ם יתעלו הרובגב דמעמ וקיזחהש םינאקואראל טרפ ,(תורודה ךשמב דמשוהו ררופתה

.ותוא וסיבה םג
ם ינאידניא) תוברה תוינאקואראה תוליהקה לש ןלדג ,קפס ילב ,איה ךכל הבושח הביס
. (תיתרבח־תיתחפשמ הניחבמ תושבוגמ ויה יפרגואיגה ןרוזיפ ףרחש תוליהקב ויח הלא
ל ע תרכינ העפשה התיה ברקב ןתסובתלש ךכ ידכ דע תולודג ויה אל תוליהקה
. יאמצע חרואב דדומתהל ולכי אלש דע תונטק הכ ויה אל ינש דצמו ,המחלמה ךלהמ
.תחלצומה תודגנתהל תוליהקה לש ןרוזיפ םרת ךכל ףסונ

ל הנלו תחא־תבב םינאקואראה תוחוכ בור תא הכרעמל ךושמל םידרפסה ולכי וליא
. תולקב אל יאדו םג םא ,דעו־תחא הז םע סיבהל ילוא היה רשפא לודג ברק םתא
ו עיגה םידרפסה .רמול רשפא םא ,"תיתגרדה" הנויה םינאקואראה דגנ המיחלה םלוא
ה תיה הערכהה ךא ,התוא וסיבה ףא ילואו תימוקמה הליהקב ומחלנ ,םיוסמ רוזיאל
ר וזיאב תוינאידניא תוליהק ריהזהל הלא םינאידניא וחילצה םייתניב .דבלב תימוקמ
ם תוא וצלאנ עגימ ברק רחאלו ,תרחא ךרד לכב וא ןשע וא הרודמ תועצמאב ךומס
 ברקב הפתתשה אל ןיידעש תינאקוארא הדיחי דגנ בוש םחליהל םידרפסה םילייחה
ה יה הארנ .האלה ןכו ,תורחא תוליהק םייתניב הריהזה וז הליהק .ירט חוכ התיהו

רורב .שאיל ידכ ךכב היה יאדו .וז "תיתגרדה" הכרעמל ץק ןיאש םידרפסל אופא
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ת וכורא תופוקת ךשמ תוברקה יפוא היה ךכ רבד לש וללכב .ירמגל ושתוה םיתעלש
ן ליאש ןבומ .הז בצמ לע רבגתהל םידרפסה וחילצה אל הארנכו ,המחלמב דאמ
ס יטלתשמ ויה—תחא־תבב םילייח יפלא הברה—דאמ לודג אבצ רוזיאל חולשל ולכי
, תחא־הנועבו־תעב תורוזפה תוליהקה לכ תא םיעינכמ ויה ירהש ,םינאידניאה לע
• ואראה היסולכואה התיה וליאש םג הארנ .לודג הכ חוכ שירפהל ולכי אל םה ךא
ת א ויה םיקתנמ יאדו יכ ,בצמב טולשל םידרפסה ילוא ולכי תוחפ הפופצ תינאק
.השתהה ןמ ויה םילצינ ךכו ןהלש הנגהה־ךרעמ תא םיטטוממו וזמ וז תוליהקה
ה תיה אל .םינאידניאה לש תויטוירטפה םצע .דתיה תודגנתהה תחלצהל תרחא הביס
ו ז התיה .תדלומל "תטשפומ" הבהא השוריפש ,ונלצא לבוקמה ןבומב תויטוירטפ וז
ת ילוקסוגימה תדלומה תשגרה״ש ןייצמ הראוויג .םוקמה תמדאל רתויב הזע הקיז
־ ימע לצאמ רתוי תוליעפו חוכ ידיל םינאקואראה לצא העיגה [תימוקמה המדאה]
, "ץראה ישנא" ושוריפש "ה׳צופאמ" םינאקואראה םמצע וניכ ,רומאכ ."תוברתה
ד וסיל" ,הראוויג ריעמש יפכ .םצראל תדחוימה םתקיזל יוטיב ומצע אוהש םש
ט שפומ גשומל הנווכ וב ןיאו תימוקמ המדא לש תמצמוצמ תועמשמ םשבש ׳ופאמ׳

. "םיפתושמ תובוחו םיגהנמ ,םילאידיא םהל רשא םיבשות לש ףתושמ רוקמ לש
י שגרה רשקה תא יוארכ ןיבנ אל ילוא םינאקואראה לש תוילאטנמה תא ריכהל ילב
ה קיזהש" הראוויג עבוק דוע .םתמדאל םהל היהש דחוימה קומעה יגולוכיספהו

. "רחא רבד לכל ותקיזמ רתוי הבר המצע תלעב .דתיה ותמדאל שח ינאקואראהש
.הנתיאה ותדימעל תובושחה תוביסה תחא וז התיה קפס ילב
ה מיחלל ץוחמ תובר תורוצב יוטיב הל האצמ ותמדאל ינאקואראה לש ותושיגר
ת ועקרק תריכמ לע טלחומ רוסיא ולצא היה תרחואמ הפוקתל דעש עודי .תשאונ
ב שחנש עשפ ,הארנכ ,היה אל .תוומ היה הז רוסיא תרפה לע שנועהו ,ןבלה םדאל
.רתוי רומחל
. רמצ יסומע םידרפ םיוסמ ינאקוארא רוזיאב םיריבעמ ויה םידרפסהש רפוסמ
ת ולגעב רמצה תא ריבעהל םידרפסה ולחהש דע תאז םע ומילשה םינאקואראה
. תחא־תבב הרוחס לש רתוי הלודג תומכ עיסהל ולכי וז ךרדב יכ ,םירוושל תומותר
א יבהל לולעה דעצ הזש וששח םה .םינאקואראה לש םדשח תא דימ ררוע רבדה
ת א דודשלו םהב עוגפל ידכ םיחתות הרוצ התואב ועיסי םויה אובבש ךכ ידיל
ו רתפ ראשה ךותב .תולגעה רבעמ תא עונמל םתלכי בטימכ ושע םה .םהיתומדא
. וב ןומא םהל היה רשא ינלי׳צ ןיצק ינפל וננולתה םג םה .םיבע ץע־ילוב םיכרדב
ר שאכ ךא ,השעמל םיארחאה תא שינעהל ךירצש רמאו אלפתמכ םינפ דימעה הז שיא
ם יינע םישנא םה תולגעה־ילעב ילואש ריעה רמצ איה תעסומה הרוחסהש ול ורמא
. םינאקואראל םהל הארנ הז רבסה .רמצה תרבעהל םידרפ תונקל תגשמ םדי ןיאו דאמ
ו לכויש דע ,םייתניב תולגעב רמצה תעסהל ודגנתי אל ירה רבדה ךכ םאש ורמא םה
.ינמז תויהל בייח רדסהה םתעדל ךא ,םידרפ תונקל ןהילעב
י לותאק ןהוכ הנימזה םינאקוארא תצובק .המדאל תדחוימה םתושיגרל יוטב דוע ירהו
ךכל הדגנתה ךא ,שאב הלעו רבעב םוקמב דמעש רזנמ שדחמ םיקיש ידכ םרוזאל
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ת וטלתשהל ןושאר דעצ הז היהי ןפ ששחמ ,"םינמואל" ,םינאקוארא לש תרחא הצובק
 תוצובקה יתש .לרוגה ידיב הערכהה תא ריאשהל טלחוה .םהיתומדא לע םינבלה
ה נוצר חצנתש וזו (יקוהל המודה ינאקוארא קחשמ) "הקיאו׳צ" הנקחשת תוביריה
ת א הנימזהש הצובקה החצינו הבר תוימשרבו תויגיגחב םייקתה קחשמה .השעיי
ה יה רזנמה תא תונבל ידכ .השרפה המת אל תאזבש אלא .ןהוכה אב ךכו ,ןהוכה
־ ואראה ודגנתה ךכל .םינבל םיאנב ומע איבהל ןווכתה ןהוכהו םילעופב ךרוצ
. םהיחטש לע םיפוריאה תוטלתשהל הלחתה וז היהת ןפ ששחמ ,ףקותב םינאק
ת דובע תא ועצבי םמצע םהש טלחוה .םינאקואראה ןוצרל ענכיהל ץלאנ רמוכה

.ותכרדהב ,היינבה
ה אמה תלחתהמ (ומשב בקונ וניאש) ןוירוטסיה לש הלא וירבד תא ריכזמ הראוויג
ם ירגובמה ןמ םינאידניא ודכלנ םיתעל" :םינאקואראה שפנ תא תעדל ביטיהש ז״יה
ד בלבו תעדל םמצע דבאל ופידעהש וא םירזגל םפוג תא ורזגיש ופידעהש םינקזהו

."םצרא תולובגמ םואיצוי אלש
: :ע םש רבקיהלו םתמדא לע תומל התיה םינאקואראה לש תוקזחה תופיאשה תחא
ר פוסמ .יאבצה קבאמה םות ירחא בר ןמז ףא אטבתה המדאל הז רשק .םהיתובא
ו בריס וגאיטנסב תונורחאה םינשה־תורשעב ודמלש םיבר םינאקוארא םידימלתש
ה שפוחה תא וליבו םייותיפה לכ ףרח הרגפה תפוקתב וז ריעב תוהשל ףקות לכב
ם יניגמ םהיתמש םינאקואראה ויה םירובס הארנכ .בר רוגיפ ררש הב ,םתמדא לע
.תדלומה יביוא דגנ המחלמב םמע םידחאתמ ףאו םהילע
ה קיזה ינשה־טוחכ תרבוע םינאקואראה לש יתורפס רמוחבו הרישב ,רולקלופב
.הילא םיזעה םיעוגעגהו המדאל
[ םינאקואראה ץרא לש] עבטהש" העד העיבמ סלאסנוג הנימרליג םינאקואראה תרקוח
."שלחו לפש םע דילוהל היה לוכי אל יכ דע האג הכ ,יח הכ ,ססות הכ
ה דבועל םג םינאקואראה לש םתדימע תא םיסחימ ונימיב םימיוסמ םיינלאמש םיגוח
י נאקואראה םעבש םיסרוג הלא םיגוח ."ידמעמ־םורט תוחתפתה בלשב" ויח הלאש
ד וגבל וטנ ןכלו םירכיא םידיבעמה םילודג תועקרק־ילעב לש דמעמ חתפתה אל
ו שעש יפכ ,ברה םשוכר לע רומשל ולכויש תגמ־לע םישלופה םע רבחתהלו םמעב
ת שביב םירחא תומוקמבו ורפב ,וקיסקמב—םתנעטל—םינאידניא תועקרק־ילעב
א לו אוה־ותמדאל םחול אוהש עדי ידרפסה דגנ םחלש ינאקואראה רכיאה .הקירמא
י דיסח ןיב .תוליעיבו ץרמב ,בל־ץמואב םחלנ ןכלו םידיבעמ לש םיסרטניא ןעמל
" הנאקוארא הל" הריציה ןמ םיעטק טטצמה ,ץישפיל ורדנ׳חלא גולויצוסה וז הירואית
ף סונב—זמר ךכב אצומ אוהו ךלמ םושל םיפופכ ויה אל םינאקואראהש םישיגדמה
.םעב תודמעמ רדעיהל—תורחא תויודעל
ם חליהל םינאקואראה לש םנוצרו םתלכי תא ריבסמה לקשמ־בר םרוג דועש ןייצנ
ף א ,"תכבוסמ" ,תינוגבר היפרגופוט תלעב איה ץראה .םצרא לש יזיפה יפואה אוה
ם יניינעב החמתהש הרי׳חאנ־הד םלאסנוג ןוירוטסיהה ירבדמ טטצמ הראוויג ."תיארפ"
[םינאקואראה תא] דדועש רבד היה אל" :המודקה הפוקתב םינאקואראה לש םייאבצ
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ס תמדאב םייוצמ ויהש םייעבטה הסחמהו טלקמה דבלמ [םידרפסה דגנ] דרמתהל
, םינאוס תוידאו ,תועקב ,תועבג ,םירה לש עפש היה הב המדא ,לודג רצבמכ התיהש
, ודבל ומצע לע ןגהל היה לגוסמ הלאה םימרוגה ןמ דחא לכ .תוצבו םילודג תורהנ
. לעש־לעש ,בר למעב קר ושבכל היה רשפא וילע ןגיש והשלכ םדא היהיש ילבו
ף קות חוכ םע דדומתהל הנגהבש דחא םדא לוכי םישק תומוקמבו תויהש יל הארנ

."םתמדא לעו םתוריח לע ןגהל םינאידניאב חורה םהב המק ,שיא האמ לש
ם יגלש םידרוי ,םיכשוממו םיזע םימשגה ,ירזכא רוזיאב ףרוחה םיתעל יכ םג שגדוי
ם היסוס .םידרפסה לע דאמ דיבכה ,ןבומכ ,הז ףא .ךימס לפרע הטוע לכהו םידבכ
ם ידרפסה וצלאנ םימעפ .טלחומ קותיש ידכ דע ,תוצב ללוכ ,םימב םיעקוש ויה
ה נתינ ךכו ,יפרח ריווא־גזמ לש הכורא הפוקת ךשמ המחלמה תולועפ תא קיספהל
.האבה תוברקה תגוע תארקל ששואתהלו שדחמ ןגראתהל םינאקואראל תוהש
ת וטיש וחתיפו ,הנגה יכרצל םצרא לש היפרגופוטה תא לצנל ואילפה םינאקואראה
.םיבראמלו תודוכלמ תנמטהל תוליעיו תונווגמ ,תובר
ך כב ונייטצה םימעפלו ,םידרפסה לצא וארש המ תוקחל ,רומאכ ,ועדי םינאקואראה
ם יאיבצמ המכו המכ .תומכוחמ לוגיר יכרדב םג ועייתסה ךכב .ןמאית־אל הדימב
ל לוהמה וראטואל ומכ ,םתורישב ויה ףא םידרפסה תבריקב המ־ןמז ויח םינאקוארא
. םהיביוא לש תוטישהו קשנה תא דומלל ודקש םהו ,היבידלו לש וסייס היהש ומצע
. תכשוממה ותודגנתה תא ץרתל עייסמה דאמ ידוסי והשמ ינאקואראה יפואב םג היה
ל עב םדא לש המגוד אוהש" ריעמ הניסנא .תוירבגו תוינויח עפוש םדא היה אוה
. ..העינכ לע תוומ ףידעמ וא ...וכרדבש לושכמ לכ סרוהו ךעומה ...תססות תוינויח
ה ואגה ...ץמאמה תא ,קבאמה ,בלה־ץמוא תא שוחב ץירעמה ינפקות םע ינאקואראה
ו יחש םינאידניאה ראש לש תענכנה תוליבסל רתויב ףירח דוגינ איה תינאקואראה
ו ארנש םימעה לכל יולג זוב הגה ינאקואראה .הלי׳צ לש המורדבו הזכרמב ,הנופצב
, אוה־ותמרל םיאתמ בירי וב הארו הווש לא הוושכ ידרפסה לא הנפ אוה .םיתוחנ ול
."תוברתבו תוחוכב ,קשנב ידרפסה לש ונורתי ףרח
א ל ךא ,םיינאידניאה םימעה לכל ,ןבומכ ,התיה תפתושמ יפוריאה שלופל האנשה

ר מוא .םתאנשב םג ויה רתוי םינפקותו םיזע שגרה־יזע םינאקואראהש ענמנה ןמ
ק ומע םעז ידכ דע הפירחו הביקע השגרה התיה שבוכה עזגל האנשה" :הראוויג
. ..ונימי דע התרמוח לכב רתוי וא תוחפ הדמע איה .ןבל באמ רסמנש גהנמ התשענו

, םינאידניאה גשומ יפל ,היה ושוריפ [ןבלה םדאה תא םינאקואראה וניכ ךכ] ׳הקניוה׳ה
ם יתעל ,תומדא תליזג ,םידליו םישנ תבינג ,המרמ ,תולפש :בעותמה ןמ וב שיש לכ
ל ופנ ירחאש רפסמ ראנימ םקילפ יתפרצה תועסמה־שיא ."תופגמ תצפהו ףושיכ
ם הבש ןקזהו ךתומ בהז תורטיל שלש ויפ ךותל םינאקואראה וסינכה ברקב היבידלו
ו נישעש ףא ךייחב בהזל ךתוואת תא עיבשהל תלוכי אל םלועמ ,היבידלו וה" :רמא
! ךתומ ירחא הרכשל התש ,ךכב ונחלצה אל הכ דעו ליאוה .ךקפסל ונתלכי בטימכ
ו השמ ילוא אטבמ אוה ךא ,תמא רופיסה םא קפס ״! ךנואמצ תא הוורת תאזב הנה
.םידרפסה יפלכ םינאקואראה תשגרהמ
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ו ב שי הז רבד םג יכו השאה םג המחל ינאקואראה רבגה לש ודצלש םינעוטה שי
ה ל" לש גולורפב ,היליסרא ףאש ריעמ הראוויג .תודגנתהה־רשוכל רבסה םושמ
ם ירבגה ךרדכ תומחול ןה םיתעלו המחלמל םישנה םג תואב״ש ןייצמ ,"הנאקוארא
ה מכ ירבדל ,םנמא .דוסי הל ןיאש הללכה וז יכ הארנ ."תוומל ןשפנ לכב תורסמתמו
ת ונושארה םינשה־תורשעב טרפב ,תוברקב ליעפ קלח םישנ המכ וחקל םינוירוטסיה
ת וטעמ ויה המיחלב ופתתשהש םישנהו תודחוימ תוביסמ הז היהש המוד ךא ,הכרעמל
ידניאה תותקב לע שממ םידרפסה ורעתסה רשאכ דחוימב ומחל םישנש רשפא .דאמ
ת ינאקוארא השא לע םג רפוסמ םלוא .ומויק םצע לע םחליהל בייח היה םדא לכו םינא
. םידרפסה דגנ תוטישפב היחאל הפרטצה ברקב הלעב לופנבש ואיקינא׳ח םשב
.ףטהו םינקזה םע דחי הכרעמה תעב םישנה תא םיריתסמ םירבגה ויה ליגרב
ת ומוקמב םיזע םידה התכיה םידרפסה דגנ םינאקואראה לש תכשוממה המחלמה
ם ינשה תא ילוא איצוהל ,דאמ םילבגומ ויה תרושקתה־יעצמאש ףא םלועב םיבר
ו ז המחלמ לצנל הפוריא תונידמ וסינ םדקומ בלשב דוע .הכרעמל תונורחאה
ם ינאקואראה יזוכירמ קחרה אל ףוחב תומוקמ ינשב םילגנא ותחנ 1586־ב .ןהיתורטמל
. הרהמ־שיח םושריג םידרפסה ךא ,םיבשותה םע תודידי־ירשק רושקל ולדתשהו

ת ורכל ונווכתהו םינאקואראה ץראל ועיגה םה .םלזמ תא םידנלוהה וסינ 1600־ב
ם ינאידניאה ךא ,םידרפסה דגנ וליעפהל לכוי ןעמל קשנ ול קפסל ףאו הז םע םע תירב
ו רזח 1643־ב .םיביוא תאז־לכב ואר םירזה םידנלוהב ןכש ,ץמאמה תא ולכיס םמצע
ר דסה ועיצה םה .רתוי יניצרו ידוסי ץמאמ הז היה םעפה .םנויסנ לע םידנלוהה
ת רומת ןוזמ םהל קפסל םינאקואראה תא בייחיו םוקמב רצבמ םיקהל םהל רשפאיש
ם דשח תא הררוע םידנלוהה תורצבתה .לשכנ הז ןויסנ םג .םירחא םיכרצימו קשנ

א וצמל רשפא הפיא ,םידרפסל המודב ,תעדל ושקיב םג םידנלוהה .םינאקואראה לש

.ידדה ןומא־יא רצונ הרהמ־דע .דשחה תא קזיח הז רבדו ,בהז
ם ושמ םג םידנלוההו םילגנאה םע הלועפ־ףותישמו עגממ םינאקואראה ועתרנ יאדו

ע ונמל ידכ ,ןבומכ ,תאזו הלא םיפוריא ינפמ דחפ םהב רידחהל וגאד םידרפסהש
, ןבומ .םמצע דגנ יהשלכ תירב תתירכו םלועה לש הז קלחב לגר־תסירד םהיבירימ
̂ י .םירזב דושחל םינאידניאה וטנ אליממ ירהש ,דחפה תא ררועל השק היה אלש
.םילותאק־אלה ,םידנלוההו םילגנאה דגנ ולעפ םידרפס םירנויסימש חינהל םג
ה אמל ישילשהו ינשה רושעב ,םידרפסה דגנ םינלי׳צה לש תואמצעה־תמחלמ תעב
ל ודגה םבורב וטילחה ףוסבל .טוקנל הדמע וזיא טילחהל םינאקואראה וכרצוה ט״יה
ו ב היה ךא ,ןושאר טבמל רבדה רזומ ילוא .םינלי׳צה דגנ הקווד םידרפסב ךומתל
ם הו ,קלתסהל וכרצוי רחואמב וא םדקומבש םידרפסהש וניבה םינאקואראה .ןויגה
, הלי׳צב ראשיהל םידיתעה םינלי׳צה תא שיתהל רוזעלו תונמדזהה תא לצנל וצר
ו ז השיג .תושדחה תוביסמב ,דיתעב םה־םדמעמ תא וקזחי ךכבש הוקת ךותמ תאזו

ה לי׳צ התכזש רחאל ,ןכאו .הבשחמ קימעהל םילגוסמ םינאקואראה ויהש הדיעמ
ד וע ךשמ תואמצע לש הדימ ודיב םייקל םהמ קלח היה לוכי דרפסמ אלמ רורחישל

.םינש־תורשע המכ
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1 םינשב 8 6 1 — 1 8 6 ת א םייקל םינאקואראה לש םהיצמאמב הרזומ תולשלתשה הלח 2
 יוטיבה הז היה אל ןיידעש ףא ,יאמצע םעכ םהלש רוברבה־תריש וז התיה .םתוריח
ן אוטנא־ילירוא םשב יתפרצ ךיסנ עיגה םינאקואראה ץראל .םקבאמל שממ ןורחאה
א והש ריבסה הבו השיגפ המייקתה .םהלש גיהנמ םע תוארתהל שקיבו ןאנוט־הד
ל ש ינופצה םלובג בשחנה) ויב־ויב רהנהמ המורד םהיתומדא לע ןגהל םהל רוזעי
ו הוריתכיש שקיב ךכ ךרוצל ךא ,םינלי׳צה ינפמ ללכב םהיתויוכז לעו (םינאקואראה
ם ימיה ןמ םויבש ומע־ינבל ינאקוארא גיהנמ רשיב ןכ ינפל םינשש ררבתמ .ךלמ
ך ולמל דעונש שיאה אוה ךיסנהש היה הארנ התע ;םכלמ היהיש ימ םהילא אובי
ה לי׳צ תונוטלש .דבלב םימי המכ הכשמנ ותוכלמ תפוקת לבא .ךלמ זרכוה ךכיפלו
ו ינועיטב םשור השע ףא ןורשכבו הנובתב ןנוגתה אוה .טפשמל דמעוה אוהו והורצע
. שפנ־ילוחל דסומל חלשנ ךא הכוז אוה .םינאקואראה ירוזאב םינלי׳צה תורמ דגנ
ו ררועש םירפס ינש םינאקואראה לע םסריפ םש ,תפרצל רזחו ררחוש רצק ןמז רובעכ

.בר ןינע
ן עמל ץרמ־ רתיב לועפל הלי׳צ תונוטלש תא עינה יתפרצה ךיסנה לש הז ןויסנ

.םינאקואראה־ץרא לכב תטלחומה םתטילש
ה יהשכ ןבלה םדאל דגנתהל ןורחא שאוג ןויסנ הלא םינאידניא ושע ,ןיוצ רבכש יפכ
1 םינשב היבילובו ורפ דגנ המחלמב דורט הלי׳צ אבצ 8 8 0 — 1 8 8 ץ ק םש םיוכיד .2
.הכוראה המחלמל דעו־תחא
ת ישפנו תיזיפ תונוונתה אלא המחלמה םויסל איבה תיאבצה הלפמה םצע אל ,רומאכו
 הברה ,דאמב ףירחה התעו ןכל-םדוק הברה לחהש הז ךילהת .ינאקואראה םעב
ם ינאקואראהש תויפוריא תולחמ תוטשפתהל איבה םינבלה לש םאוב .ול ויה תוביס
, תבגעמ ,תורוחש תועובעבאמ ותמ תובבר ילואו םיפלא .ןהינפב דומעל ולכי אל
ם ה ףא ועיפשה םידרפסה וקליחש םילקולק םיפירח תואקשמ .תורחא תולחמו תפחש
ת ובקעב בער ףאו תונז ,תותיחש םג םרג םיפוריאה לש םאוב .תינסרהה םתעפשה תא
 תודירחמה םהיתודיבאל ףסונב ,הז לכ .ליגרה םייחה־חרוא שובישו ןברוחהו גרהה
א ל וגמ ט״יה האמה ףוסב .םתייסולכוא תא דאמ םצמיצ ,המחלמב םינאקואראה לש
, יצחו־ןוילימ דע ףלא־םישימחו תואמ־שלש תמועל ,שפנ ףלא־האממ רתוי הברה
ה נושארה תיצחמב ,הקירמא לש הז קלחל םידרפסה עיגהב ,םינושה םינדמואה יפל
.ז״טה האמה לש

ה קזח הכש ,תינאקואראה תרוסמה .חורה םוחתב םג רוריבב האטבתה תונוונתהה
ם יתעלו לדלדיהל הלחה ,המחלמה־רשוכל תובר המרת רשאו םיבר תורוד ךשמ התיה
ת וינויחה הרדענ .הרטמ־תודחא דוע התיה אל .ףפורתה ינאקואראה רסומה .החכשנ ףא
ע בק וקיימוד ויסאנגיא (ינלופ אצוממ) ינלי׳צה רקוחה .ןכ ינפל תינייפא הכ התיהש
4־ה תונשב דוע ח ורה (תומלעיהל ,תוחפל ,וא) תונוונתהל יוטיבש ט״יה האמל 0
ה קספה איה ...תואמצעלו תוריחל םוצעה טהללו תובהלתהל רוקמ התיהש הקיתעה
. ..םינאקואראה תודלותבש םירוביגלו םישעמל תעגונה תרוסמה לש טעמכ תטלחומ
ולוקולוק ,םילעפ־בר ורטואל היה ימ םויכ עדוי וניא [םינאקואראה ןמ] דחא ףא
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 התוואג ...םירצונה לש הרישבו תונורכזב קר םימייק הלאו ,ץימאה ןאקילופואק ,םכחה

."תכעוד הקיתעה וקוארא לש
 םויקה־תמחלמ המייתסה זאמ ופלחש םינשה םיעשתל בורק ךשמ הז םעל עריא המ

 וברתה אלא דוע אלו ,םימייק םדוע םינאקואראהש ןייצל בושח ,לכ־םדוק ?ולש
5,ססס־מ תוחפ־אל וישכע םינומ םה ,ידמל תכמסומ הכרעה יפל .דאמ 8  רמולכ ,שפנ 0
 ףא .(סחיב־ךומנה ןדמואה יפל) םידרפסה עיגה תעב םרפסמל רתוי וא תוחפ ורזח
 ט״יה האמה ףוסב םרפסמ דמעוה ויפלש ןחב ותוא יפל עבקנ אל יאדו הז רפסמש
 לחש קפס ןיא-היסולכואב ריהמ הכ לודיג ןכתיי אל ירה—ףלא־האממ רתוי תצק לע
.דאמ לודג יוביר
 גוהנל דציכ הלאשב הלי׳צ תלשממ הטבלתה םינאקואראה םע המחלמה םות ירחא
 ולכויש ידכ םיישעמ םיעצמא טוקנל תבייח איהש הל היה רורב ,דחא דצמ .הז םעב
 ־היתורטמל לצנל התצר ינש דצמ .םיישונא םיאנתב ,םיניקת םייח תויחל םינאידניאה
 םדיקפהלו הלי׳צב םיחבושמה ןמ ויה םגש ,ויח םהבש רשפאה לככ םיבר םיחטש איה
 .(תידרפסב "סגויסקודר") "תורומש" לש תוינידמ לע הטילחה ףוסבל ."תובוט םיידיב"
 דחוימ טופיש לוחי םהב םינאידניאה ירוזאב םילבגומ םייאלקח םיחטש העבק איה
 םירמתשמ ןהב תועלבומ ןיעמ ןה "תורומשה" .הלש התוחונלו—םהיכרצל םאתהב
 םניד השעמל ךא ,ינאקוארא רטשמ ןהב ררושש רמול םג רשפאו םינאקוארא םיגהנ

 .הלי׳צ תלשממ תודסומ לש איה "הנוילעה" תוירחאהו םיניטק ןידכ םיבשותה לש

 םינשה־תורשעב ןייפאב המ־תדימב ונתשה םג םא ,םויה דע תומייק "תורומש״ה
 םינאקואראה רתי ;ןהב היח תינאקואראה היסולכואה תיצחמכ .ןתמקה זאמ ורבעש
 ,םילעופכ (וגאיטנס ללוכ) םירעב םידבוע וא םיכומס םירוזאב תואלקחב םיקסוע

.םירטושכ ףא וא ,תיב־תורזועכ
 םירגהמ םהב ,םיבשיתמ הלי׳צ תלשממ הבישוה "תורומש״ה תמקה םע דבב ־דב
 "תורומש״ל םיכומסה םירוזאב ,דרפסמו ץייושמ ,הינמרגמ ןכ ינפל רצק ןמז ועיגהש
 םינכשה םינאקואראה לש םהידעצ תא השעמל ורצה ךכב .םיאלקחכ םודבעי ןעמל

 ־שארב התיה ןתרטמ רשא וקומטכ תושדח םירע םג ומקוה .חתימו םיכוכיח ורציו
.הלא םינאידניא ינפמ הנגהל רצבמ שמשל הנושארו
 םעב ללובתהל םה םייופצ אמש וא ,הלי׳צ ךותב דרפנ םעכ דיתע םינאקואראל שיה
 .וז הלאש לע בישהל השק ? םיבורמ םינאידניא םימע ראשכ םלעיהל םפוסו ינלי׳צה

 םיפיסומ םהש ,"תורומש״ב םיזכורמ םינאקואראה ןמ םיברש הדבועה ,דחא דצמ
 ולכויש תורשפא לע העיבצמ ,תוריהמב םיברתמו םהיגהנו םתרוסמ יפל םש תויחל
 אלא תיאבצה םתלכיל רכז רתונ אלש יד אל ,ינש דצמ .דרפנ םעכ םייקתהל דוע
 םירבדה בתוכ לש תכשוממה ותוהש תפוקתב .תינאקוארא תינידמ תוליעפ לכ ןיא םג
 העדותל וא ינאקוארא יטילופ ןוגראל והשלכ זמר שי םא ררבל הסינ הלי׳צב הלאה
 ילעב םיינאקוארא םינוגרא המב שי .תילילש התיה הנקסמה ךא ,תינאקוארא תיטילופ
.דאמ םצמוצמ םתוליעפ ףקיהו דבלב יתרבח־יתוברת יפוא
התוברת .תוללובתהל םיפחד שי .הרורב המגמ לכ םהל ועבק אל םמצע םיגאקואראה
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ת רושקתה־יעצמא ןכו הבש תורתומהו תויוחונה ,הנידמב םיינרדומה םייחה ,הלי׳צ לש
ך שמהל םינאקוארא םיבאשמ םימייק ןיידע תאז םע .תדחוימה תוהזה תקיחמל םילעופ
ן יידע שיו ,םעה ןמ לודג קלחב תינוטכוטוא חור תרכינ לכה תורמל .יאמצעה םויקה

.דרפנב תויחל זע ןוצר
ת ודמע וספתו ,ההובג הלכשהל ףא תובר תורשעו ,הלכשהל וכז הז םע ינבמ םיבר
ן מ קלח .יגלי׳צה טנמלרפל ורחבנ םהמ םינשו ,ןיד־יכרועו םיאפור ,םירומ ,םידיקפכ
ק לח דא ,םמעמ לילכ וקחרתהו םינאקואראכ תויחל השעמל וקספ םנמא םיליכשמה
־ ינב תא םירהל םדואמ לכב םיצורה םיליכשמ םינאקוארא שי .ותוא םיתרשמ םהמ
.םתרוסמו םייפא יפ ־לע תויחל םהל רשפאלו םינותנ םה וב ןווינה יאנתמ םמע
? םויכ תיגלי׳צה תימואלה העדותב םינאקואראה םיפקתשמ דיא
ה לגדב ,הלי׳צ לש ימואלה ןונמהב ול זמר ןיא .ידמל שולק הבש ינאקואראה דוסיה
ם ינאידניאב םינלי׳צה ומחל ןכש וילאמ ןבומ הז ירה הרואכל .הלמסב ,הנידמה לש
ם ינאקואראב םימולג ויה תואמצעו תוריח תבהאו הרובג יכ רוכזנ ,ינש דצמ .רבעשל
8־כש ןובשחב איבהל שי ךכל ףסונו ,תינלי׳צה המדאל הקומע הקיז ךות 0 י בשותמ %
ת ורמל ,היהש יגולויבה עגמה םשב תאזו ,ינאקוארא םד והשמ םהיקרועב שי הלי׳צ
ת ומלעתהב .ז״טה האמה זאמ תורודה תצורמב םינאקואראל םידרפסה ןיב ,המחלמה
ת ילמרופה הלי׳צש ךכל יוטיב יאדו הב שי ילמסה־ילמרופה רושימב ינאידניאה ןמ וז
ה מ־תדימב אוה תידיליה היסולכואל הסחיו ,תיפוריא ,הנבל הנידמ המצע תא האור
ל זונ ינאקוארא םדש היסולכואהש ןייצל בושח הז רשקהב .תויבונסו זוב לש סחי
 תרהט לע איה הנוילעה הבכשהש דועב תויממעה תובכשה לע תינמנ היקרועב
ת ינלי׳צה תונותעה יכ אוה בל־תמושתל יוארה תועמשמ־לעב רבד דוע .תויפוריאה
ה לי׳צב םירפס־תויונחב אוצמל השק םג ןכ .םינאידניאה אשונב קוסעלמ טעמכ תענמנ
ך כל תוביסה תחאו ,וגישהל השק ךא םייק וניאש רמול ןיא .םינאקואראה לע רמוח

.שוקיבה טועימ איה
 .ינאידניאה םויקה ןמ והשמ רכינ ימואלה שגרה לש םירחא םימיוסמ םייוטיבב ,ןכא
ה ל" יפאה רישה .תינלי׳צה תורפסבו הרישב ,רולקלופב המ־תדימב עיפומ אוה

ז ״טה האמה ףוסב ותארשהב ובתכנ תוריצי רפסמו ,הבר הדוהת ררוע "הנאקוארא
ת וילאוטקאהו העפשהה לע דיעמה רבד ,(דרפסב ןכו) הלי׳צב ז״יה האמה תליחתבו

" ודמוד וקוארא" יפאה רישה תא ריכזנ הלא תוריצי ןיב .םינאקואראה־תמחלמ לש
1) הינוא־הד ורדפ הלי׳צ דילי ררושמה לש וטע־ירפ ,(״תפלואמה וקוארא״) 6 4 3 1 —
?1 5 7 ד עו זאמש רבדה אילפמ םלוא .הנושארה תינלי׳צה הריציה תבשחנה ,(0
ת ינויע תורפסמ לידבהל) תינלי׳צ הפי תורפס דאמ טעמ העיפוה םירשעה האמל
ף א .חותינלו רוריבל היוארה העפות יהוז .םינאקואראה אשונ לע (היפרגויבו

ת ורפסב בושח ביטומ ללכ־ךרדב איהש ,המחלמב ךכ־לכ ונייטצה הלא םינאידניאש
ה כ הפוקת ךשמ תינלי׳צה הפיה תורפסב רבדל יוטיב אצמנ אל טעמכ ירה ,הפי

.הכורא
.הפיה תורפסב רוריבב םינאקואראה אשונ עיפוה תונורחאה םינשה םיעבראב םלוא
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 ילעב ,הלא םינאידניא לע םינמור רפסמ םסריפ סאקנאי וראטואל ינלי׳צה רפוסה
 לע םירצק םיריש רביח הדורינ ולבאפ םסרופמה ררושמה .רקיעב יתרבח יפוא
 ףא ומסריפ תוחפ םיעודי םירפוס .יטוירטפה םקבאמל הכרעה תעבומ םהב ,אשונה
.םינאקואראה לע תוריצי םה
 ,דחא דצמ :הלא םידילי םיבשותל םינלי׳צה תשיגב תמיוסמ תויברע־וד שי ,םוכיסל
 יתרכה־תת ןויסנ םושמ ךכב שי ילוא .תלבגומ םג םא ,הקיז ,ינש דצמ ,תומלעתה
 לא םיעוגעגל יוטיב םג ןאכ ילואו ,םהל השענש לוועה לע םינאידניאה תא תוצפל
.ינלי׳צ ימואל שגר לש טקפסא ךכב ףקתשמ השעמלו הלי׳צבש ינוטכוטואה
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