•אובמ
מיחרזמזו היריביסבש םייחה״ילעב םלועב םיאלםומ םירבד ינש
תוצראב ירוענ ימיב יתעיסנ קזב דוחיב יבל תא וררוע תינופצה הירוחגמו
בורש ׳םויקה תמחלמ לש ישוקה ינאילסה דחא דצמ *היסא חרזמ לש ולא
העיוגה םגו ׳רזכאה עבסה דגמ םחלהל םש םיכירצ םהינימל םייחה״י^ב
תובס תמחמ קזל קזמ םוצעו בר רפסמב םייחה־־ילעב םש םיעוגו םיכלוהש
לע סעומ בושד החיכש״יתלב תולד םש םיאצומ ונא ןכ ןותמו  -תויעבמ
*יתוריקח יתרקח םשש ׳םילודג המדא״יחסש
שיש םיסעומה תומוקמה םתואב םגש ׳הז אוה ינשה אלפומה רבדהו
— דחא ןימ ינב םייחה ילעב ןיב יתאצמ אל ׳םייח תעפש םהב
׳םויקה יכרצ דעב וז הירזכאו השק המחלמ  -בטיה יתשרדו יתרקח יכ יןי
קהבומה וקה תא הב ואר )ומצע ןיורד דימת אל יכ ףא(ןיורד ידימלת בורש
*תוחתפתהל ירקיעה םרוגה תאו םויקה תמחלמ לש ישארהו
ףוסב היסא לש ינופצה קלחב תורבועו תופלוחש ׳תוארונה תופוסה
׳תורעסהו הזעה הנצה < הפוסה ירחא האבש חרקה תוקלחו ׳ףרוחא
קזב ׳רייא שדחל הנושארה תיצחמב הנשו הנש לכב תורזוחו תוכלוהש
םדוק הרקה ן םינאוסו םימוה םיקרחה ייחו םתחירפ םצעב םידמוע תונליאהש
"תוברעב םג באו חמת שדחב רבכ דרויש ׳קומעה גלשה םימעפלו ׳הנמו
לעו םיקרח תובבר אובר לע הילכ םואתפ איבמו תיברעמה חיריביסבש אשדה
תוחור לש תואצות  -םיפחוסה םימשגה !תופועה לש הינשה הריגדה יחורפא
ירוסואו רומאבש רתוי םחשופה תומוקמב באב םידרויש — םיגוסוממ
רומאה דיל הלפשה״תומוקמב םיאב ךכ ךותמו ׳םימימת תועובש םיכשמנו

זוקירימאב קר אצומ התא הומכש ׳הבורמ הרמב םימ״יפטש ירויגניסהו
׳םילודג תועקרק ץוב״תומדאל םיכפהנ רהה״תומוקמבו ׳תיחרזמה היסאבו
׳םיקומעה םיגלשה הנורחאלו ןאפוריאב תומלש תונידמל םחטשב םימודה
חטשב המודה ׳הבחר ץרא תכלוה םללגבש ׳ירשת תלחתב םימעפל םידרויש
׳הרג־ילעמ סייח-ילעב ליבשב הממש תישענו ׳הינמרג וא תפרצל הלדג
תמחלמ תכרענ םהבש ׳םיאנתה םה הלא — !היפלאל זא םילכו םיכלוה
יתינופצה היסאבש םייחה־ילעב םלועב םייחה
םרה םכרע תא עבטה ךותב ריכהל יבל תא זא וררוע הלאה םיאנתה
תוברתהל תויעבט תולבגה^ ,םשב םהל ארוק ןיורדש ׳תונויזחה םתוא לש
םוקמב האבש ׳םויקה יכרצ דעב המחלמה לש הכרע תמועל  -״םייחה־ילעב
םלועלו התדמב דימת המצמוצמו דחא ןימ ינב םייחה״ילעב ןיב הז וא הז
בושיה טועמ ׳םייחה תולד "הלעמל רכזנה םרוגה לש וכרעל העיגמ הניא
׳ץראה רודכ לע לודגה קלחה לש םיקהבומה םינמיסה םה  -ויובר אלו
יתאב זאמו ׳יתוריקח תואצות ויה הלא "תינופצה היסא םשב םיארוק ונאש
המחלמ תררוש תמאב םא ׳ןכ ירחא וברו וכלה יתוקפסו ׳וז העד ירחא רהרהל
ןימל השענש רבד ׳םהיתונוזמ ליבשב דחא ןימ ינב לש םימוחתב הארונ
עגונב םג קפס ליטהל זא יתאב ןכ ומכ .ןיורד ידימלת בורל הנומא־רקיע
לע ׳ןיורד ידימלת תרעשה יפכ ׳וז המחלמל הל שיש ׳וז תירקיע העפשהל
.םישדח םינימ תוחתפתה
ייח לש הבורמ עפש יתיארש םוקמו םוקמ לכב הנה ׳ינשה דצה ןמ
לש םיגימ תורשע םידחאתמ םשש .ביבאה ימיב םירואיה דיל ןוגכ  -יחה
ןומה לש תובשומב וא ׳ערז םיקהל םייח״ילעב לש תובבר אוברו תופוע
המוצע הדמב זא האבש ׳תופועה תדידנ ןמזב וא ׳םינמרגה םייחה־ילעב
העשב ׳רומאה לע יתיארש ׳תוליאה תדידנ ןמזב וא ׳ירוסוא קמע ךראל
םיגלשה ןמ לצנהל ׳הבחר ץראמ וחרב הלאה םינובנה םייחה״ללעב תובברש
רצ םוקמב רומאה תא רובעל ידכ ׳םילודג םירדע ופסאנו ׳ודריש םיקומעה
יתיאר יניע דגנל ורבעש הלאה םייחה תוארמ לכב ןטקה ןאגניחב ׳רתויב
בשחל יתאב יחרנ לעבש דע ׳וז הדמל ועיגהש ׳ידדה עויסו תידדה הרזע

תרימשל ׳ץמ לכ לש ומויקל ולא םימרוגל םהל שיש ברה ךרעה לע הבשחמ
•דיתעב ותוחתסתהלו םלועב וייח
׳הצחמל תויארפה ׳תובירקמה תומהבה ןיב יתיאר האר ׳הנורחאל
םיארפה םייחה ילעבו תויאנסה ץב םוקמ לכבו לאקייבה־רבעמש םיסוסהו
תחא תמחמ ׳ןוזמ רסוח םע םחלהל םיחרכומ טייחה ילעבש ןמזב יכ ׳ללכב
׳הרצה וילע האבש ׳ןימה קלח ותוא[ לכ הנה ׳הלעמל ורכזנש ולאמ תובסה
םוש ןיאש דע ׳ךכ־לכ ץא״ליסנו חכ״שושת הב דמעש המחלמה ןמ אצוי
לע דומעל הלוכי םינימה לש תומדקתהו תוחתסתה
*הזע תורחתה לש הלאכ תופוקת
תז סחיב ןייעל ךכ רחא יתאבש העשב ׳תורומאה תובסה לכ ינפמ
ןמ תחאל ףא םיכסהל יתלכי אל ׳היגולויצוסה תרותו ןיורד תרות ןיבש
תוריקחה ןתוא לכ *וז הבושח הלאשב הכב וא הכב וקסעש ׳תוברה תוריקחה
לקהל לכי תובורמה ויתועידיו הנוילעה ותנובת םע םדאה יכ ׳חיכוהל ורמא
׳םירקוחה םידומ הז םע ךא !םדאה־ינב ברקב םייחה תמחלמ לש ישוקה תא
ותחפשמ ינב לכ דגנכ םייח־ילעב לכ לש םויקה יכרצ ליבשב המחלמה יכ
יכנא םלואו "עבמה קוח* איה ירה םדא ינב לכ דגנכ םדאו םדא לכ לשו
הדומש ימ יכ ׳ךכל םדוק יתחכונש םושמ ׳וז הפקשהל םיכסהל יתלכי אל
יאנתכ וז המחלמ האירו ץמ לכ לש ומוחתב םויקה דעב תירזכא המחלמב
׳היאר ןיידע הכירצש קר אלש ׳ההנה ידיל אב אוה ירה  -תומדקתה לש
*הרשי תולכתסה לדי לע תרשאתמ הניא טושפש אלא
׳"תידדה הרזע לש קוחה רבד לע* קרפב יתנייעש רחאל ׳ינשה דצה ןמ
׳רלסק רוסיפורפה ׳)* 1880ש רוגאיב( םיסורה עבטה ירקוח לש הדיעוב הנשש
םיציפמ הלאה• םירבדה יכ יתיאר ׳היגרוברטפה הטיסריבינואב ןקד היהש ימ
.ד מ ח ל פ לש ?יחה דבלמ ׳רלסק לש ותעד יפל •הלאשה לכ לע שדח רוא
המחלמה תחלצהלש ,תידדה הרזע לש קוח דוע עבטב שי תידדה
רתוי הבנרמ וכרע ׳תלנימה לש םתומדקתהו םתוחתפתהל דוחיבו ׳טייחה דעב
תוחתפתהה ךשמה אלא הניא תמאבש ׳וז החנה •תידדה המחלמ לש קוחה לע
התארנ ׳"םדאה תודלות* ורפסב ומצע ץורד עיבהש ׳תונויערה םתוא לש

יתאנ )1יי 83וינשב(יל תעדונש ןמו ותואמש דע ׳הבושחו ךכ לכ החוכנ יל
אייו בגא ןדד ומואנב וב עגנ דלסקש ׳חז ןויער לש וחותפל רמח ףוסאל
׳ 1891תנשכ רטפנש םושמ ׳וחתפל קיפסה
.רלסק לש ותפקשה םע רומג םכסה םיכסהל יתלכי אל דחא רבדב קד
סה )א קרפ הסמל ןייע( םערזל םתגאדו םירוהה תושגרל יכ #רמא אוה
תא עובקל יכ ׳רבוס ינא ןא •הזל חז םייח״ילעב ןיבש חברוקל רוקמה
ץג אתורבחלדדיטנה תוחתסתהל הלאה תושגרה ינש ועייס המכ דע ׳רבדה
הלאש  -וז חיטנ לע םיטקניטסניא ראש ועיפשה המכ דער ׳םייח״ד״ילעב
רחאל קר •הרתפל תעכ ונידיב שי םא איה קפסו ׳דאמ הכובס ׳איה הדחוימ
•ילעב לש םיגוש םיגוס ןיב תידדה הרזע לש ןמצע תודבועה תא הפי עבקנש
תויטנה לש ןתוחתפתהב שי המ;׳לידבהל לכונ זא ׳תוחתפתהל ןכרעו םייה
.יאדול בורק .המצע אתורבחה ןמ הב שי המו םירור״תושגרמ תויתורבחה
ץדע דמעש ןמזב ׳יחה םלועב שקבל היהי ךירצ אתורבחה תודלות יכ
)נ •יתוילאינילוקה תוגרדמב* ׳רשפא — ותוחתפתה לש תונותחתה תוגרדמב
תידדהה הרזעה לש הכרע תא ׳לכ םדוק ׳עובקל ׳רקיעב ׳יבל יתמש ךכיפלו
תא ועבקד ואביש •םירחא םירקוחל ינא חינמו תוחתפתה לש םרוג רותב
*עבטה ךותב תידדה הרזעל תויטנה תודלות
תא הטוהל רשפא םא*  -׳תידדהה הרזעה ׳הז םרוג לש וכרע
ינואג קרשכ הלגתנ ובש ׳ו ט י ג יניעמ םלענ אל  -״תיללכה ותואיצמ
ןאפוקיא רפס  1827 -תנשב היה רבדה  -תחא םעפ .עבטה רקוח לש
ספא תא תימהש רחאל ׳ודימ וטלמנש ןיורדגה יחורפא יגש יב ׳וטיג ינפל
וחי הלאה םיחורפאה תא הלכלכש ׳תינומדא לש הנקב תרחמה םויב ואצמב
והנש היאר מ האר אוה .הזה רבדה עמשמל ררועתה ו ט י ג בל •הידלי םע
יוז תלכלכ ט ׳וחיכוה וליא" :רמאו עבטה לע תויטסיאיתנפה ויתופקשהל
4

, 8^01xץ010ו<0ן)גז0**^0ו־ מ ןיעכ ,םיכומנ רתויה חדזעבש ןמזב ,תוגרדמה ןמוא לא הפ יתברכ )1
א ,דזיביסיזשה הקיטילופה* תפסבש היגולו.יזיבה ד״ע קרנב טנוק^ ט םי וג א ןייע ♦תוצובקל
םנ דוהיבו ,רסנפסל ".ויגולואוינה תודוסי* ןייעו ♦ולש תיביטיזופה היפוסוליפה תא םכסמ אר ז
— -.׳םייח ילעב תובשומ* ;ק6ו־תן>ו* לש״

רשפא זא ׳יללכ קוח לש הרוצ ול שיש רבדכ עבטה לכב היוצמ וז ץעכ
ריתעהו תרחמה םויב ןינע ותואל רזח אוה ".תודיח המכו המכ רותפל היה
׳ףיסוהו ׳וז הלאש לש הריקחב קוסעי יכ ׳)עודיכ ,גולואוז היהש(ןאמרקיא לע
"ןהל ךורע ןיאש תורקי תואיצמ ,,אצמל וז ךרדב ןאמרקיא לכוי קפס ילב יכ
הריקחב םלועמ שיא קסע אל ׳ונרעצל )ס^5קז&^^ו 01 1ךרכ
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הרזעל עגונב בר רמח וירפסב ףסאש ׳םירב יכ ׳ןימאהל בורקש ףא ׳וז
.ו ט י ג לש החוכנה ותרעה ידי לע הז ןויער ידיל עיגה ׳םייח־ילעב ןיב תידדה
םתנובת רבד לע םידחא םיבושח םירפס ואצי

1872־ 18 6תונש ךשמב

לא הבורק העיגנ םהל שי םהמ תשלשו ׳םיינחורה םהייחו םייח״ילעב לש
108^30101״ :םה הלאו .הב םיקסוע ונאש הלאשה
108^80 1
תורבחה"( ״!€8-
1 •01 (! 1.1 1 0יx1810€מ^^  01׳) 1877זיראפ( סאניפסאל )״םייח״ילעב לש
״^.1
'*'1 1 0
—)״המחלמה םשל הרבחהו םייחה םשל המחלמה'1(,,ג88ס01311סמקס11ז1ג
 1881לירפא ( ןאסינאל לש וקרפ
״  1)110 6(1.10דנכויב ינאל לש ורפסו ׳)
1 01נ08101נ0מ !ח )10ז 716ז\^ * 01
)״יחה םלועב הבהאה״ייחו הבהאה( ,,
 1881תנשב אצי ׳א אדודהמבש
תנשב ׳תופסוה המכב ׳ב ארודהמבו ׳ 82וא
׳הלאה םירפסה ןמ דחא לכל ול שיש תובוטה תולעמה לכ םע ךא 1885.
רותב אל תידדהה הרזעה רבד רקחי ובש ׳רפסל בחר םוקמ םיחינמ םה ירה
אלא ׳םדאה דלונש םדוק םלועל ואב תוירסומה תויטנה יכ ,חיכוהל היאר
ילעב תורבח לא ובל םש סאעפסא .תוחתפתה לש םרוגו עבטה לש קחכ
םירבאה הנבמב םיינפוגה םייונשה לע ודסונש ׳)םירובדה ׳םילמגה( םייחה
ףאו ןםהיניעב הדובעה לש תינפוגה הקולחה לעו ןימה ותוא לש םינושה
ותואב ז״כב בתכנ אוה ךא ׳םינינע המכו המכב תופי תורעה איבמ ורפס יכ
וז הדמב םדאה תורבח לש ןתוחתפתה תא רוקחל היה רשפא יאש ׳ןמז
.םויה דעו זאמ ופסאנש תובורמה תוריקחה יפ לע ׳ונימיב תושעל רש^אש
רקחי ובש ,רפס תינכת לש יהפי האצרה תרוצ ול שי ןאסינאל לש וקרפ
דעו יחהו חמוצה םלוע דע םיב םיעלסה ןמל ׳עבטב ידדהה עויסה רבד
תא בל לע אוה הלעמש יפ־לע״ףא הנה ׳רנכויב לש ורפסל עגונבו ♦םדאה
למי ינא ןיא ,תובר תודבוע איבמו עבטב תידדהה הרזעה לש הדיקפת

לכ סעמכו "הבהאה לש החבשב חתופ רפסה .ירקיעה ונויערל םיכמה
ךא *ח״העב ןיב הדהאהו הבהאה תואיצמ תא חיכוהל םיאב ובש סילשמ/
הבהאה לע קר תדמוע םייחה ילעב לש אתורבחה יכ ׳דמול אבש
רסומש םשכ  -הכרע תאו התויללכ תדמ תא םצמצמ אוה ידה ׳ה ד ה א ה ו
גשומה םוצמצ ידיל איבמ ׳טרפה לש הבחה 1הבהאה לע קד דסונה ׳םדאה
סימעפש  -ינכש לא הבהא ךותמ השוע ינא ןיא ׳וללכב דסומה שגד לע
לא רהממו םימ אלמ ילד ףטוח ינאש העשב  -ללכ ונ ריכמ יניא
:יתיב לא שאה עיגת אמש דחפמ יניא יכ ףא ׳שאב רעובה ותיב
:ןוכנ רתוי( שגר ׳ול עובק םש ןיא יכ ףא ׳רתוי בחר שגר שי יבלב
לשו ׳םהיניב תפתושמ תוברע לש ונייה ׳םדאה ןימ תודחא לש )טקניטסניא
אל ףא .הבהאה אל יםייחה־ילעב ןיב םיאצומ ונא הזב אצויכ .אתורבח ייח
וא הדגה״ילעמ רדע תא תוררועמ )ולא םילמ לש יתמאה ןנבומב( הדהאה
!סיבאז תולפנתה ינפמ רדעה לע ןגהל ידכ ׳לוגע תושעל םיסוסה תא
,דז םיקחשמב קוסעל םילותחה ידלי תא וא םישבכה תא האיבמ הבהאה אל
םויה לכ ודחי תולבל תופועה יחורפא תא הליהקמ הבהאה אלו ן הז םע
׳ךכל תמרוג ,דדהאה וא הבהאה יכ רמול ץא ׳הנורחאלו ?ותסה תומימ
׳תפרצ ץראל ולדגב המודה המדא״חטש ינפ לע תורזופמה ׳תוליא תובברש
תא םש רובעל דעוימ םוקמ לא םינופ םלוכו םירדע תורשעל תופסאתמ
שגרמ רתוי הברה בחר שגר רקיעב תוארל שי וללה םישעמה לכב ירהנה
ךלוהש ׳אתורבח לש טקניטסניאה הלגתמ ןאכ ־־ ן הדהאה וא ,דבהאה
דאמ הכורא ,דפוקת ךשמב םדאה־ינבו םייחה־לעב ןיב טאל טאל חתפתמו
םדאה״יגב תאו םייחה־ילעב תא ,דוש ,דדמב הרוהש אוהו ׳,דיצולוביא לש
עויסהו תידדהה הרזעה השעמ ידי לע םהל םינוק םהש ,חכה תא דיכ״דל"
׳הרבח לש םייחב אצמל רשפאש ׳גונעתה תא ריכהלו ׳ידדהה
%

,דיגולוכיספה תא רקחל אבה ׳שיא לכ ןיבמו ריכמ הז קוליח לש וכרע
׳,דבהאה •סדאה לש רסומה תרות תא  -וזמ הבורמ ,דדמבו ׳םייחה־ילעב לש
םתוחתפתהב בר ךרע ןהל שיש יאדו ותלוז תבוטל ומצע־ןברק ׳,דדהאה
•וניא תוישונאה ברקב הרבחה ךא ׳םירסומה וניתושגר לש םתומדקת,דו
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~ הרכהה לע תדמוע איה יהדהאה לע אל ףא הבהאה לע ללכו ללכ תדמוע
׳הזב הז םה םיולתש ׳םדאה ינב תודחא לש  -תיביטקניטסניאה םג םא
לכש ׳חכה ותואב הצחמל־תעדמ וא תעדמ־אלש וז הידוה לע תדמוע איה
ורשאש ׳הז דוסי לע תדמוע איה *תידדהה הרזעה השעמ ידי לע שכר םדא
׳קדצה וא רשויה לש הז שגר לעו ׳ללכה לש ורשאב יולת טרפ לכ לש
תאצוי וז הלאש םלוא •ומצע ןידכ ורבח ןיד תא תוארל דיחיה תא איבמש
/רסומהו קדצה^ ;יקרפ לע תוארהל קר קפתכמ ינאו ׳ינינע לובגל ץוחמ
וז הלאשב יתעגנ םשו ׳ילסקה לש "רסומה תרות" לע הבושת רותב אבש
*)ג הבורמ תויטרפב
י

•

תידדהה הרזעה ד״ע רפס יכ ׳יתייה רבוס םירומאה םירבדה לכ יגפמ
*דאמ בושח ןורסח אלמל היה לכי היצולוביא לש םרוגו עבטה לש קח רותב
 1383תנשב ילסקה איצוהש העשב
תמחלמ ד״ע ולש "טספינמה" תא
ךותמש )51//ז} 16^§112סז 8]x£ז^ז ^^1גמ)86 3*1 1גזןמ!! ^2קסמ \1גמ״( ׳םויקה
ירעיב םיאור ונאש יפכ ׳עבטה תונויזח לש ןוכנ רואת וב היה אל יתפקשה
השקבב "א1מ6166מ*06 11מ*11ז "7לש ךרועה לא יתינפ—היתוברעבו היריביס
דחא לש ויתועד לע תרקב ירמאמל ודי לע ל״ויה ונוחריב םוקמ תתל
בר ןוצרב לבק )>1ז (€13^10סלואאנ סמדד רמו •םיקהבומה ןיורד ידימלתמ
לעב לודגה םדאה הז ׳)(163^6סטיב •ב םע םג יתרבד הז ןיגעב ׳יתעצה תא
ליבשב רמח הברה ׳עודיכ ׳ףסאש ׳"הקנוזמא רהנה דיל עבטה רקוח" רפסה
םימכהה ןמ דחא אוה יכ היתודלות־רפסב ןיורד רמא וילעשו ׳ןיורדו סילאוא
איה וז — סטיב ארק — ׳אטישפ״ •םדאה ינב ברקב אצמש םימכחבש
ירבדב וסינכה ]תורז תונוכ המכ ׳אוה ארונ ןה •ןיורד לש תיתמאה ותרות
לכותש ׳בתכמ ךילא ךרעא וספדויש רחאלו ׳ךירמאמ תא אנ בתכ •ץורד
׳םינש עבש לש ןמז הלא ירמאמ לש םרובח ךשמנ ׳ירעצל •"סופדב ומסרפל
•ומלועל ס ט י ב ךלה רבכ ׳ןורחאה ירמאמ ספדנ רשאכו
ןוחרייב רבב אל הז םפדנע ,הקיתיאה לע ירובח לש םינושארה םיקרפה בי׳ג ןייע )1
׳ — .״עבטה לש רסומהו* ״הקיתיאה תורועה* *^:י*וווע

ןמש •היה חרבומ הזה רבדה םלואו ׳ומצעל־דחא־לכ תויחל םיטקניטסניאבו
השקה םייחה תמחלמ" ד״ע ךב לכ הברה ונעמשו ונרזחו ונעמש ןורחאה
םחלנ ארפ לכו ׳םייח־ילעב לעב ראש דגנכ םחלנ יח־לעב לכש ׳"הירזבאהו
םתואו — וירבח דגנכ םחלנ יתוברת םדא־ןב לכו ׳םיארפה ראש דגנכ
דע  -תיתוברתה הרבחה לש הנומאה ירקיעמ *רקיע״ ץמל ושענ םירבדה
׳תודבוע לש המלש הרוש םדגנכ םישל ׳לכ םדוק ׳רבדב ךרצ היהש
ךירצ •ירמגל רחא דצמ םדאה־יגב לשו ח״העב לש םייחה תא תוראתמה
םייתורבחה םילגרהל םהל שיש עירכמה דיקפתה לע הלחת תוארהל היה
־יגב לש םגו םהינימל םייסה־ילעב לש םתומדקתהו םתוחתפתהבו עבטה ייחב
ינפב זע־חטבמ םייחה־ילעבל םינתונ םה יכ ׳חיכוהל היה ךירצ •םדאה
׳ףרוחה תומיל הריגאה( םהיתונוזמ אצמל םהילע םיליקמ םה יכ ׳םהיביוא
םה — ךכ םושמו ׳םהימי םיכיראמו )דכו םירמוש דמעמב הלכלכה ׳הדידנה
םדאה ־ינבל ונתנש םה םה יכ (םיינחורה םהיתונורשכ תוחתפתהל םיליעומ
תודסומ םיקלו ארבל תלכיה תא ׳יחה לכל ףתושמה ׳רומאה בוטה דבלמ
טלתשהלו עבטה םע השקה המחלמה ןמ םולשב תאצל םדאל וליעוהש ,ולא
רפס הזה רפסה ירה ךכיפלו •יתישע הז תאו •הירוטסיהה יעגפ לכ ףא לע
׳היצולוביאה לש םירקיעה םימרוגה ןמ דחאכ ראותמש ׳תידדהה הרזעה קח לע
היה ךירצ הז רפסו <הז תמועל הז םכרעו היצולוביאה לש םימרוגה לכ לע אלו
םימרוגה לש יסוחיה םכרע לע הלאשה תא רוקחל היהי רשפאש םדוק בתכהל
•םינושה
ול היהש ׳דיקפתה לש וכרע תא תיחפהל ללכו ללכ הטונ ינא ןיא
׳יתעד יפל ׳וז הלאש ךא •תוישונאה לש התוחתפתהב דיחיה לש ומצע־קוזחל
היה דיחיה לש ומצע ־קוזח[ •םויה דע הל היהש הזמ רתוי קומע ןויע הכירצ
4

התואמ רתוי בחרו קומעו[ ירמגל הלפומ רבד ישונאה ןימ תודלותב הוה•
־קוזחו" "תולאידיבידניא" םשב הל םיארוק םירפוסה בורש ׳ןיחומה־תונטן
׳הלא קר םניא הירוטסיהה תא םיעינמ ויהש םידיחיה םתוא ׳ןכ ומכ •ידיחיו
םא ׳יתעדב שי ךכיפל •"םירובג" רותב םתוא םיראתמ הירוטסיהה ירפוסז
לש ומצע־קוזחל ול היהש,׳דיקפתה תא תוטרפב דיתעל ררבל ׳ידיב הל5
17

הרעהב קר קפתסא העש יפל ♦תוישונאה לש התוחתפתהו התומדקתהב דיז
♦וז תיל
לש םייחה״רדס ׳תרמוא תאז  -תידדה הרזע לש תודסומהש העשב
וליחתה  -םיניבה־ימי תרוצב ריעה ׳תוידליגה ׳תירפכה הלהקה לש ׳תובא״י׳
םהב וארנש העשב ׳הנושארה םתרוצ תא טשפל ירוטסהה סצורפה ךשמה
םילושכמל הלאה תודסומה ושענ ךכ םושמו ׳ץוחה ןמ םהב וקבדש םיענ
ולא תודסומב םידיחיה לש הדירמה דימת השבל זא ׳סרגורפה ךרד ל3
ןמ םיגשיה תודסומה תא רהטל ופאש םידרומה ןמ דחא קלח ♦הלופכ הרוצ
תורח ייח לש תונוילע תורוצ ארבל וא ׳םהילע וחפסנש םירזה תודוסיה
׳לשמל ׳וסנ םה ן תידדה הרזע לש תודוסיה לע בוש תודמועה ׳הרבחב
םד לש קחה םוקמב קזנ ימולשת לש דוסיה תא תושפנ יניד ךותל סינכהל
םר לאידיא .א .ז ׳"החילסה^ תרות םיברב ורוה רחואמ ןמזבו ׳םד תחת
ידמעמה וכרע יפל םיאב ויה קזנ ימולשתש ינפמ ׳םדאה־ינב יווש לש רתוי
רדסה דגנכ ודרמש ׳םידיחיה לש דחא קלח דמע ןמזב וב ךא ♦קזינה לש
ידכ ׳ידדה עויסה לע םיגיגמח תודסומה תא טושפ סורהל רמאו ׳םיקה
לידגהלו םרשע תא ךכ״ידי־לע תוברהלו םבל תורירש תא םמוקמב דימעהל
םידרומה םידיחיה ]תורוש יתש ןיבש — וז תשלושמ המחלמב ♦םנוטלש תא
לש תיתמאה הידגרטה לכ תא אצומ התא  -םייקה רדסה לע םיניגמהו
ודיקפת ;תא הנומאב רקחלו תאזה המחלמה תא ראתל ידכ ךא •הירוטסהה
קוסעל ךירצ ׳תוישונאה לש התוחתפתהב םייונמה תוחכה ןמ דחא לכ לש
תא בתכל יתשדקהש הז רפסמכ םינש רפסמ ׳תוחפה לכל ׳וז הדובעב
♦הז ירפס
וספדנש רחאל ואציש ׳וז הלאשב ׳בוריקב ׳םיקסועה םירפסה ןמ
ורפס תא ריכזהל ךירצ ינא ׳םייחה ילעב ןיב תידדהה הרזעה לע ירמאמ
) 96017סזטןמנמסמ)!(1-601 1] 7116,> :ז 63סמ
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דנומירד ירגה לש

)ג6^811.ז1גח^(דנאלרדוס ׳א לש ורפס תאו ׳♦ 1894ןודנול ^806מ01 1
הלאה םידפסה ינש ׳  189׳ןודנול ^0 71 6ז1§1ח ג!!)!0ז\\0ז0^ 1 6!1 1:0זג11מ811מ>1:״

לש ורפסבו ׳הלעמל רכזנה רנכויב לש ררפס תינכת יפ לע ורבוח םבורב

םרוג רדתב החפשמוד־תרשגרו םירוהה־׳תושגר תא רבחמה האור דנאלרדוס
עגונה ׳הז ןיממ ישילשה רפסה *רסומה תושגר לש םתוחתפתהל ידיחי
רוסיפורפה לש ורפס אוה ׳תינכתה התוא יפ לע בותכהו ׳םדאה תודלותב
 1896תנשב הנושאר אציש ׳סגנידעג ♦א ♦פ יאקרימאה
ןודנולו קרוי״וינב
^5001010״)* :םשב
רבחמה הצרה םיירקיעה ויתונויערו קז1ז101ק01 168
לע טפשל תרקבה ילעבל ינא חינמ םלואו ♦ 1894תנשב הדחוימ תרבחמב
♦ינא ירפסו וללה םירפסה ןיב שיש תועדה״יקולח לעו םיושה םידדצה
תנשמ( ^19־06 !11ת1טזגז״ ןוחריב הנושאר וספדנ הזה רפסה יקרפ לב
וכותל סינכהל יתרמא ׳דחא רפסב םאיצוהל יתאבשכ •) 1896דע —1890
םירמאמב וב שמתשהל יתלכי אלש ׳יתפסאש רמוח הברה הפסוה רותכ
•םטימשהל יתחרכוהש ׳רקיע״סניאש םירבד המכו המכ םגו ,ןוחריב םיספדנה
יתלדח ןכלו ׳םינש יפ רפסה תומכ תא תולידגמ ולא תופסוה יכ ׳יתיאר םלוא־
דיספה אלש המכ דע ׳רמוח תצק יתסנכה םירמאמה םינפב ♦העש יפל ןה?:
♦רפסה לש תיללכה ותרוצ ת1
ןוחריה לש ל״ומה [,גמו>681מ\0״6ן 8רמל עיבהל םוקמ אצומ ינא ןאכו
׳הז רפסב גהנש םיחרוא״תסנכה תדמ לע יתדות תא 06מ111זץ׳
 •דחוימ רפסב וסיפדהל ונוישר לעו ׳יללכה ונויער ול עדונש רחא 1902׳טנק ׳ילמורב
%

ןויעב וילע יתרבע ׳הזה רפסה לש תיסורה האצוהה תא סופדל יביכהב
. -תודחא תופסוה יתפסוהו םינפה לכ תא יתנקתו

•"הישות"^ תאצוהב ירבע םוגרתב םג אצי הז רפס

•׳א קרפ
•םייח״ילעב לצא תידדה הרזע
תוחתפווהל ירקיע יאנתו אוה עבטה קוח  -תידדה הרזע  -י״מויקה חמחלמ^^
תופועה ־־ םירובדהו םילמנה . -הרדשה-טוח ילב םייח־ילעכ — .תומדקתהו
תופוע לגא תידדה הבגה • -אתורבחל םתיטנ — .גוידו דינ סשל םהיתודוגא
. -יכותה !רוגעה תחפשמ — .םיבטק

איה םויקה תמחלמ יכ ׳עדמה ךותל םילאואו ןיורד וסינכהש גשומה
דחא ללוכ ןויערב ףיקהל תושר וגל'ןתנ ׳תומדקתהו תוחתפתה לש יאנת
לכל דוסי זאמ חנוה הזה ללוכה ןויערהו ;םייחה תונויזח לש דאמ בר ןומה
לש םוצעו בר רפסמ ׳היגולויצוסו היגולואיב ׳היפוסוליפב ונלש תוטישה
ודחאתה ׳המצע ינפב תחא לכ םיראבמ ונייה םדוקש ׳וזמ וז תונוש תודבוע
וז הביבסל םייח־ילעב לש תולגתסהה חכ .דחא ללוכ־ןויערל ןיורד ידי לע
םתומדקתה ׳םפוג לכבו םהירבאב הגרדמל הגרדממ םתוחתפתה ׳םירד םה הבש
םיקלחכ ונינפל ודמע וללה תונויזחה לכ  -תירסומה םתומלתשה ףאו תילכשה
לש תקספנ״יתלב הרוש םה הלא לכ יכ ׳םיניבמ ונלחתה ׳םלש ,דחא סצורפ לש
׳םיחונ םניאו םינוש םיאנת דגנכ המחלמה איה וז יכ ׳תוצמאתה ישעמ
ועיגיש ׳הלאכ תורבחו םינימ ׳םיעזג ׳םישיא לש תוחתפתה ידיל האיבמש איהו
.רתויב הבורמה הדמב םייחה חכ קוזחלו תורוצה יוברל ׳הרומג תומלשל
ותויללכו וכרע לכב ריכה אל ותדובע תלחתב ומצע ןלורדש רשפא
הרוש ראבל ואובב ׳ובל וילא םשש—םויקה תמחלמ—הזה ןויזחה לש
"אלש תודלות הברה ואצי םייח״ילעב באמש־^וגליה;׳תודבוע לש תחא
ךותל סינכהש ,יוטיבה יכ ׳ןיבה אוה ךא ׳םישדח םינימ ורצונו וב״אצויכ
ונבומב ותוא וראב וליא ׳קיודמה יפוסוליפה ונבומ תא רסח היה ׳עדמה

דוע ׳ןכיפלו *םמויק יכרצ לע םייחה״ילעב ןיב תוקבאתה ןיעכ ׳דבלב רנ
תמחלמ /,יכ ׳הנשו[ דמע ׳םינימה תודלות[ לע הלודגה ותריקח תישאר
תאז ׳)לשמ ךרדב( "לאשמהו בחרה הנבומב ,,ןיבהל ךירצ רמאש "םויק
םמויקב יולת דחא םייח־לעב לש ומויק אצומ התא הז ללכב יכ ,תרמו<
ןןלא ׳ח״העב לש דבלב ומויק קר אל  -רתוי בושחש המ  -םגו ׳םירחא
*)ג וירחא וערז םייקל תלוכיה ףא

יע לע שמתשה ׳הדחוימה ותילכתל ׳ומצע ןיורדש י״פעא ׳ןכ יכ הנה
,סיגפ לכ לע ׳ריהזהו םידקה הצה ןנבומב "םויקה תמחלמ" םילמב בור
אלש ) -דחא ןמזב הב לשכנ ׳הארנכ ׳ומצע אוהש( תועטה לע וידימלת תא
"סדאה תודלות" ינשה ורפסבו *הרתי תוטשפב םירבדה תא ןיבהל ואבי
יתמאה הנבומ תא ריבסהל ידכ ׳םיריבכו םיפי םידומע המכ בתכו דמע
"ילעב לש תודבח המכבו המכב יכ ׳םש חיכוה אוה *וז המחלמ לש בחרהו
המוקמ לעו ׳הרבחה ינב םידיחיה ןיב םויקה תמחלמ ירמגל הלכו תכלוהזפייח
םתוחתפתה ידיל האיבמש ׳)הדובעה ףותש( הרזעה האב ה מ ח ל מ ה לש
הז ןימל תנתונה!׳וז הדמב םיירסומה תונורתיהו םיילכשה תונורשכה לש
ךכיפלו ׳םלועב טשפתהלו םייקתהל רתויב הלודגה הוקתה תא םייח־ילעב לש
תוצירחב וא המרעב וא חכב ורבחמ לודגש ימ אל ולא םירקמב יכ ׳הדוה
עייסלו הז םע הז רבחתהל רתוי םיעדויש הלא אלא ׳"םויקל לגוסמה^ אוה
ולא תורבח" .הלוכ הרבחה לש התבוטל  -םישלח ןיב[םיקזח ןיב-הזל הזםע הז .םיפתתשמה םירבח לש הבורמ רפסמ ןהב שיש  -ן י ו ר ד בתכ
ארודהמ( י״הבורמ ערז םיקהלו רתויו רתוי תולעל תודיתע ןה ןה ׳הז
♦) 163׳ע ׳תילגנאב ׳תיבש
ןיעכ םייחה תא הארש ׳ס ו ט ל א מ תאמ ן י ו ר ד לבקש ׳הז יוטיבר^
ףרצנש רחאל ׳ותורצ לכ אופיא ונממ הלטינ ׳טרפ לכ דגנכ ללכה לש המחלמ
♦הקומע הנבה עבטה תא ןיבהש םדא לש וחומב
רוסי שמשל תולוכי ויהש ׳ץורד לש ולא תורעה ׳םלוע לש ורעצל
/ג קרפ תלחח ",סינימה תמלות!) ,

יתודברעה ןומה ינפמ — בל־תמושת ילב ורבע ׳בר ירפ תושוע תוריקחל
יכרצ לע םייחה ילעב ןיב שממ המחלמ הרעשה ךרדב וא ןיעב ןהב וארש
׳ךרעה בר המכ דע תעדל וז הריקחב יוארכ ןיורד קסע אל הז םע ♦םמויק
'"יחה םלועב םייחה תמחלמ ,ינימ ינש לש תוטשפתהה הלודג המכ דעו
םידיחיה לש רובצב המחלמהו הז םע הז םידיחיה לש הטושפה המחלמה
ר׳״ע רבחל רמאש ורפס תא רקוחה ותוא בתכ אל ףא <דחי ורבחתהש
ןוגכ ׳םייחה ילעב לש גלפומה יוברה דעב םיבכעמה םייעבטה םילושכמה
♦המודכו תוטשפתמ תולחמ ׳םואתפ האבש הנצ ׳םימ־ףטש ׳תרוצב
׳ךרעה תאו הדמה תא עובקל ידכ ׳אבל התיה הכירצ וז הריקח םלואו
תמועל ׳רחא ןימ ינב םייח־ילעב ךותב דיחיה לש םויקה־תמחלמל עבטב שיש
םינימ ינב םיביואה דגנכו עבטה ילושכמ דגנכ המלש הרבח לש המחלמה
ןיורד בתכ ובש ׳םדאה תודלות לע רפסה ותואבש אלא דוע אלו •םירחא
תנבהב סוטלאמ לש הרצקה ותעד תא םילטבמה ׳ןאכ םיאבומה םירבדה תא
׳לשמל ׳סוטלאמ לש רואשה הלועו ץבצבמ אפוג םש ׳"המחלמ ,גשומה
"ףוגהו חומה ישולח ,תא תויחהל יואר םא :הלאשה תא ררועמ אוהש םוקמב
ישולח ,יפלא וליאכ הז ירה )ישימח קרפ( ?ונלש תויתוברתה תורבחה ברקב
ישנא םיעגושמ ,םינוכמה הלא ׳םינקתמו םיאיצממ םידמולמ ׳םיררושמ ":ףוג
דעב התמחלמב תוישונאה דיב םיקזחבש קזח רצוי״ילכ ויה אל "חורה
םכרע תאש ׳חורהו לכשה יעצמא ידי לע המחלמב  -םייחה
•ורפסבש ולא םיקרפב ומצע ןיורד ךכ

שיש ׳תורותה לכל עריאש המ ןיורד תרותל הל עריא
אברדא ׳אלא ׳ויתוארוה יפ לע ׳הוביחרה אלש קר אל וידימלת ♦םדאה ייח
המוד ערב ׳ומצע תושרב רקחש רסנפסש העשב הבו ♦רתוי הרצ התוא ושע
לגוסמ והזיא: ,הלאשה תריקח תא ביחרהל תצקמב ץמאתה ׳ןיורד לש וזלי
)*ס&זג {0ורפס לש תישילש ארודהמל הפסוהב דוחיב(״?םויקל רתויב
ךותל םויקה תמחלמ לש גשומה תא וסינכהו ןיתד לש םיבר םידימלת ואב
הביאש המחלמ לש הדש ןיעכ יחה םלוע תא וראתו ואב םה •דאמ רצ םוחת
׳היתורבח לש ןמדל האמ׳צ תחא לכש ׳ןהימי לכ תובער תוירב ןיב תקסופ
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",סיחצונמל םהל יו* :תואירקב וננמז לש תורפסה תא ואלמו ואב םה
תאי
"םייחה תרות לש הנורחא הלמ ןיעכ ועימשה תאזה האירקה
ירקוחה ילעה ומצע תבוטל דחא לכ לש "הנינח ילב* המחלמה תאקהל גייחמ םדאש ׳יגולואיב קוח לש ׳ןויפיצנירפ לש הגרדמל הלאה"יבמ הזש ןוילכה לע דמועה ׳םלועה ןמ רובעיש ופוס ןכ אל םא  -ול
ןז עבסה תעידי לש עוצקמה לכמש ׳םירקוחה םתוא לע גלדנ םא *הז לעשויב ןה תוליאש הלא ףאו ׳תודחא תורוגש תורמימ קר בור יפ לע םיעדוי׳
שיחמומה םימכחה םג יכ ׳תודוהל ונילע יזא ׳םילק םיריבסמ לש םירפסמ
;ווןדה תא קזחל םדיבש המ לכ םישוע ׳ןיורד תטישב םיכלוהה ןמ ׳םילודגה
ק דחא איה קפס ילבש ׳ילסקיה תא ׳לשמל ׳ארקנ םא "וללה תובזוכה
ןרראמב יכ ׳םיאור ונא ׳)היצולוביאה(תוחתפתהה תטיש ילעב ןיבש םירחבומה
ןותמ,יכ ׳ונל הנוש אוה "םדאה לא הסחיו םויקה תמחלמ* םשב ארקנה^ המחלמ הדשל םייחה ילעב לש םלועה המוד רסומ־לעב לש ותפקשה
:המחלמל ןתוא םיאיצומו הפי םיליכאמ תויחה תא *)םירוטאידאלג( םירדול
ותויב םימורעהו רתויב םיצורחה ׳רתויב םיקזחה הלא קר ־־ רבד לש ופוסו
הזחמב

האורהו ׳תרחמה םויב המחלמל תאצלו בושל ידכ ׳םולשב םיאצוי

עורול ׳הריזב םיגהונ ויהש ךרדכ ׳הטמל עבצא חולשל ךירצ וניא הזה
׳"יכה ואלב הירב םושל הנינח ןיא ןאכ :םישלחה תא ותימיש
ןיב ומב םייחה־ילעב ןיב יכ ׳דמואו ?לסקיה ףיסומ אוהה ורמאמב
0י?ת?ו ׳הילכ םפוס רתויב םילכסהו רתויב םישלחה /,׳םינומדקה םדאה־ינב
סוינ הלעש הלא ׳םעינכהל השקש הלא ׳רתויב םימורעה הלא םיקתהל
 םייחה •םירבד ראשב בירחבומה* םהש אלו ׳םייחה יאנת לא הפי לגתסהלימח לבגומ אשמו׳עגמ דבלמו ׳םימיה לכ תיללכ המחלמ ויה  -אוה רמוא
הווהש ׳ללכה דגנכ דיחי לכ לש המחלמה !דתיה ירה ׳החפשמה לש המוחתב
)ז ׳םלועה םויק לש ילמרונה בצמה ׳סבוה הילע
עבטה לע וז הפקשהב שממ שי המכ דע
העב םלועמ
,א1מ*}>8מ41ו ^*מ!ווו7״
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ןאנויש תודבועה ךותמ

דוע ךא ♦ינומדקה
♦

 .18 8ראורבפ ׳חל ; 165׳ע ן6$$,גץ8״ ורפסב םג ספדנ

)1

ארקהל הטעומ תושר הל שי עבטה לע[ י ל ס ק י ה לש ותפקשה יכ ׳רמול
עבטב הארש ׳א ס ו ר לש הכפוהמה הפקשהה התוא ומכ עדמה תאצות םשב
לויט ׳תמאה דצ לע •םדאה לש ואוב םע ולטבש הינומרהו םולשו הבהא קח
םג וא ׳איהש לכ םייח־ילעב תרבח לא הנושאר תוננובתה ׳רעיב ןושאר
,יביברוא׳ד ןוגכ(ח״העב לש םלועה רואתב קסועה ׳אוהש־לכ יניצר רפסב ןויע
לע תובשחמ בושחל עבטה רקוח תא חירכהל םיכירצ ♦)ןאילאוו •ל ׳ןיבוידיא
וריהזהלו ׳םייחה-ילעב לש םמלועב םייתרבחה םייחל םהל שיש ׳הז דיקפת
תועטה ינפמ םגו ׳יללכ המחלמ״הדש ןיעכ עבטה תא תוארל :תועטה ינפמ
אסור לש ותועט •םולשו הינומרה קר עבטה ךותב תוארל :ךפהל תינוציקה
םמוטרחב םייחה־ילעב םישועש המחלמה ןמ וניע םילעהש ךכ ידי לע האב
תוימיטפואה אל ךא •וזמ הכפיהמ תועט העט אוה ףא י ל ס ק י ה ו ;םהינרפצבו
"ילב שוריפל בשחהל תולוכי ןניא ילסקיה לש תוימיסיפה אל ףא ׳א ם ו ר לש
•עבטה רפס לע תוינפ
םוירוטרובלה ילתכ ןיב קר אל — םייחה־ילעב תא רוקחל םיאב ונאשמ
׳דימ םיאור ונא  -רהבו הברעב ׳הדשבו רעיב םג אלא ׳דבלב םואיזומהו
׳םייח״ילעב לש םינוש םיגוס ןיב דוחיב ׳םינוש םינימ ןיבש יפ־לע־ףא יכ
׳המצע וז הדמב לבא ׳דימשהל דע המחלמ דאמ הבורמ ,דדמב םיאצומ ונא
תידדה הנגהו תידדה הרזע ׳ידדה עויס םיאצומ ונא ׳וזמ הבורמ ,דדמב םגו
אתורבחה •תחא הרבח לע ׳תוחפל ׳וא דחא ןימ לע םינמנה םילח־ילעב ןיב
בוריקב וליפא עובקל דאמ השק םנמא •המחלמה ומכ עבטה״קח איה ףא
אבב םא ךא •הלאה תונויזחה ינשמ דחא לכל ול שיש ירפסמה ךרעה תא
םיכרועש ,דלא םא ׳םוי ל רתוי לגוסמ ימ^: ,עבטה תא לאשנו דצה ןמ קודבל
׳דימ הארנ זא ! -הזל הז םירזועש הלא ׳ךפהל ׳וא ׳הז םע הז המחלמ דימת
קפס ילב םה םה ׳הזל הז רוזעל לגרהה תא םהל ונקש ׳ולא םייח־ילעב יכ
רתוי הוקת ול שי ולוכ ןימה םגו ם״דמ דחא לכ •םויקל רתויב םילגוסמה
הנוילע תוחתפתהל )םיקנויה ׳ףועה ׳קרחה( םהיגוסל םיעיגמש םה ם,דו ׳תויחל
תוחיכומ ןלוכש ׳תובורמה תודבועה תא בל לא םישנ םאו •ףוגהו לכשה לש
ףא תידדהה הרזעה יכ ׳תואדוב רמול רשפא זא ׳וז הפקשה לש התותמא תא

סרוג רווזב :וזמ הלודג ״תידדהה המחלמה ומכ םייחה ילעבל עבטה קוח איז^
תידדה הרזעל הל שי ללכב תוחתפתה לש יאנת רותב 4ויצולוביא לש
תוחתפתה ידיל האיבמ איהש םושמ ׳תידדה המחלמל רשאמ רתוי הבורמ ךרע
ותוחתפתהו ומויק תא חיטבהל ידכ םהב שיש הלאכ תולוגסו;םילגרה לש
חבריש ילבמ ׳דחאו דחא לכל גונעת לשו חור לש םייח תתלו ץמה לש
*ךרוצל אלש ןואו חכ ךכ לע זבזבל
תטישב םיכלוהה םירקוחה[ ןמ ןושארה הנה ׳עדוי ינאש המכ דע
סרוגו עבטה קוח ל;ש ךרע הל שי תידדהה הרזעה יכ ריכהש ׳ןדרד
ןקז היהש ימ ׳םסרופמה גולואוזה אוה ,ה י צ ו ל ו ב י א ה לש ישאר
הזה ןויערה תא איבה אוה *ר ל ס ק *פ "ק רוסיפורפה ׳ב״פב הטסרביניאה
הדיעוב ותריטפ םדוק םיטעומ םישדח  18 0,ראונאי 'חב אשנש ומואנב
ןושלב קר ובתכנש םיפי םירבד ראש ומכ ׳ךא ן םיסורה עבטה ירקוח לש.
רלסק רמא  -גולואוז רותב )ג״הזה ןיוצמה םואנה םלועב עדונ אל ׳תיסורהדטיבה תא ןילוח םישועה הלא דגנכ ותאחמ איבהל ומצעל בוח האר
םימיזגמה הלא דגנכ תוחפל וא ׳היגולאוזה תרותמ לואשה ׳"םויקה תמחלמל
הלאבו—םאונה רמא  -היגולואוזב דוחיב^ ״.דזה יוטיבה לש וכרע תא דאמ
קוחה לע .דעיספו .דעיספ לכ לע םיארמ םדאה ייחב םיקסועה םיתמה
עבטב שיש הזמ ירמגל ןיע םימילעמש םימעפו ׳םויקה תמחלמ לש השקה
"הזה קוחהו ׳תידדה הרזע לש קוח םשב ותונכל רשפאש ׳יגש קוח
תמחלמ לש קוחה ןמ רתוי אוה בושח ילוא[ ׳םייח״ילעבל עגונב ׳תוחפל
תא איבמ ערז םהירחא םיקהל ךרוצהש ׳.דז לע רלסק .דארמ ןלהל "םויקה
עעורת.דל דחא ןיממ םייח״ילעב םיברמש .דדמב .דבו* הבחת.דל ח״.דעב
הלעמ תולעל הז ןימל הוקתה הברו תכלוה ׳ןימה לש םויקה קזחו ךלוה
*ילעב םינתונ הזל .דז הרזע* ""חורב םג ףוגב םג ותוטלתשהו ותוחתפת.דב
• יייי״ייי ■י י ח 1, 1

יימ םשו  187 ,תנשב * !•1ןיובמה ורפס ווא איגוה םניפסא רקוהה )1
^רלוח לע תובושח תורעשה המכ איבה ףא ׳ןימה םויק לע ןתעפשהו םייח־ילעב תודוגא לש ןכרע לע
*חימ דוע דבלמ ׳תידדהה הרזעה תודא לע ובתכנש םירבדה לכ ופסאנ .רז רפסב ♦ללכב תורבחה
^יזמ תא הלעה אוהש יגפמ אלא חז ןיא ׳רלסק לש ומ-אנ תא ריכזמ ינא םא םלואו .תורקי
 -תידדה תמחלמ לש קרחה ןמ רתוי .דבורמ ךרע תוחתפתהב ול שיש ׳קרח לש הגרדמל תידדה.ר

תויאר איבהו  -רלסק ףיסוה ~ םינוילעה ןמ דוהיב ׳םיגוסה לכמ םייחה
לש םייתורבחה םייחה ןמ םגו םירבק״ירפוח םישמרה ייחמ ונויער קוזחל
םואנל האנש ומכ ׳ןרפסמב תוטעמ הלאה תויארה ♦םיקנויה ןמ תצקו תופועה
לש ותוחתפתהב יכ ׳ןלהל הרוהש רחאלו ♦רורב עבקנ רבדה רקיע ךא ׳רצק
ומואנ תא רלסק רמג ׳רתוי בושח דיקפת תידדה הרזעל הל שי םדאה
:ולא תורעהב
רמוא אלא ׳םויקה תמחלמ לש התואיצמב שיחכמ יניא ירה^
׳םדאה לש דוחיבו ׳יחה םלוע לש ותומדקתהו ותוחתפתהלש ינא
םיפוגה לכ ♦♦♦תידדהה המחלמה ןמ תידדהה הרזעה רתוי העייסמ
םמצע תא לכלכל ךרוצה :םיידוסי םיכרצ ינש םהל שי םיינגרואה
םמויק לע םחלהל םתוא איבמ הלכלכב ךרוצה ♦תוברלו תורפל ךרוצהו
לא הז ברקתהל םתוא איבמ היברו הירפב ךרוצהו ׳הז תא הז תולכלו
םלועה לש ותוחתפתה לע יכ ׳רעשל שי ךא ♦הזל הז רוזעלו הז
םתוברקתה תלעופ ׳הרוצ שבולו הרוצ טשופ אהיש הז לע ׳ינגרואה
)נ ".םהיניבש המחלמה ןמ רתוי ןימה ינב לש הזל הז
םיגולואוזה בור לש בלה לא הסנכנ תורומאה תופקשהה לש ןתותמא
ירקוח ןיב םסרופמה ׳ביצריביס ♦א *נ רקוחהו ׳וז הדיעוב ובשיש םיסורה
תואמגוד המכב םריבסהו הלאה םירבדב ךמת ׳היפרגואיגה ירקוחו תופועה ייח
םהל שיש ׳סמחתה ףוע לש םידחא םינימ לע ריעה אוה ♦איבהל ףיסוהש
׳םילכו םיכלוה םה ןכ״יפ־לע ףאו ׳"המחלמ תילכתל תילאידיא תורדתסהל
הלעמ םילוע תידדה הרזע םיגהונש סמחתה לש םירחא םינימש ןמזב וב•׳רבכ יתורבח ףוע תפומל םכל וחק  -הזה רקוחה רמא  -ינשה דצה ןמ^
יפ לע ןודנ םאו ׳תידדה הרזע גהונש אלא הנוגה תורדתסה ול ןיאש ׳זואה
♦"םלועה לכב טשפתהל אוה דיתע ׳ולש םינושהו םיברה םינימה
ראבל שי רלסק לש ותעד לבקל ויה םינוכנ םיסורה םיגלואוזהש המ
םיבחרה תומוקמב יחה םלוע תא רוקחל םדיל אב םלוכ טעמכש ׳הזב
"ג^בטה ירקוח לש ב״סה הרבחה תולינחה* ;רפסב .״תידדהה הרזע לש קרחה לע״: ,םואעו )1
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הלאה תומוקמב הריקחהו *תיחרזמה היסורב וא תינופמ היסאב םיסמועה
0

יחה םלוע ןלע השעש הז םשור ינרוכז •ולא תונקסמ ידיל חדכהנ האיע
לש ותרבחב םיטיוו־ץמקילוא רהה תומוקמ תא יתרקווע ןמזב ׳היריביס:
!/הת ונדמע ונינש .בוקאילופ ץיבינוימיס ןאביא ידידי אוה ׳םסרופמ גולואוז
אושל ךא < ״םינימה תודלות ,ן י ו ד ד לש ורפסמ ונלבקש שדחה םשורה
הילע הרוהש וז ׳דחא ץמ ינב םייחה״ילעב קבש השקה תורחתהה תא טשקב
■0

•) 54׳ע(ורפסמ ׳ג קרפב ויתורעה לא בל ונמשש רחאל סג  -ורפסב ן י ו ר ד
הסכ וניאר האר .ירבח תא יתלאש  -זתאזה המחלמה אופ^א היא- ,
יאנת דגנכ תיללכה המחלמה בורה לע ,דתיה וח ׳,דמחלמל תונכה המכו
םידומע ,דמכ בתכ בוקאילופ •ם •או *םינוש םיבדא דגנכ וא םישקה םילקא.ד
הלא לש ןמויקש תונמרג,דו הרג״תולעמה ׳תופרוסה תויחה תחא לע םיפי
לש בר רפסמ וניאר ינשה דצה ןמ •ן,דירוגמ תומוקמל ,דלא לש ןמויקב דלת
¬תולעמה תויחה לשו תופועה לש ,דדידנה ןמזב דוחיב ׳תידדה ,ררוע ישעמ
^

סוצעו בר ח״,דעב רפסמש םוקמב ׳ירוסואו רומא לבחב סג ךא *תג
,רמחלמו תורחתה לש םישעמ דאמ תוקוחר םיתעל קר יתאצמו יתשקב ׳בש
לש םהירפסב ארקיש ימ לבקי ,דז םשור •דחא ןימ ינב םייחה״ילעב ןינ
.רפי ולבק המ ינפמ ׳ונל ראבי הז רבדש רשפאו •םיסורה םיגולואוזה בח
אל ולא תועדש ,רעשב ,דב ׳רלסק לש ויתועד תא םיסורה םיססיניר־מ
%

•אפוריא ברעמבש ןדרד ידימלת ברקב וסשפתה
םויקה תמחלמ תא רוקחל םיאב ונאשכ ׳ונאילפמה קשארה רבדה
םישעמה דבר אוה ׳,דז דטב לש לאשמה ונבומב ץב סושפה ומומב ץב
הזבש ׳םערז ךונח תילכתל קר אל םייחה ילעב םישועש תידדה תזע לש
לש ןוחטבה תילכתל םג אלא ׳םיטסינויתלוביאה םירקוחה בח םידומ
יחה םלועב םיגוסו םינימ ,דברה ברקב •םייחרכ״דה ויתונוזמ תנש,דו םרפה ייח
חרדעב ץב םג םיאצומ ונא תידדה ,דרזע •ןמז לכב תעחנ תיררה תזע
ירקוח יפמ עמשנ םינמזה ןמ ןמזב יכ ׳רעשל שד •םינוממש םיכומנה
תעדמ׳אלש ידדה עויס לש םישעמ םימ״ימגאב םימושה םיקיקדה םיריציה
•וללה םיקד,דךמ־םיקדה םיאורבה ץב םנ

םיטימריטה דבלמ(הרדשה״טוח־ירסח םיריציה ייח תא וניתועידי םנמא
םיכומנה םיריציה ייחמ םג ןכ־יפ״לע ףאו !דאמ תוטעומ )םירובדהו םילמנה
תובר תורבח "תידדה הרזע לש םירורב םישעמ המכ איבהל םילוכי ונא
ליסחה ׳רצרצה ׳)(/־6ת688ג הנוכמה הז דוחיב( רפרפה ׳הבראה לש תומוצעו
וללה תורבחה לש דבלב ןמויק ךא !ללכ ןיידע ורקחנ אל רבדה רקיעב דכו
םילמנה לשן תוינמזה תורבחה תודוסי לע בוריקב ןה תודמוע יכ ׳חיכומ
ירה םלליסחל עגונב *םוקמל םוקממ הדידנה תילכתל ודסונש םירובדהו
)א€0זס" -םינרבקה^ ןיב תידדה הרזע לש הפי״וררבתהש םישעמ םיעודי
תורידה תא וב לכלכלו םיציב וב ליטהל ביקרמ רמוחל םיכירצ וללה .ק1ן0ז(118
םיליסחה םיגהונ ךכיפלו •הרהמ אבל ךירצ הז רמוח לש ןובקרה ךא !םהלש
ךרד םיאיצומ םהש ׳םינטק םייח־ילעב לש תופוג המדאב רבקל םינרבקה
םהמ דחאש העשב ךא !דדבל הז ןימ ינב םיליסחה םינכוש ללכב •םכוליה
םינרבק דועל ארוק אוה ׳ודבל ורבקל וחכב ץאו רופצ וא רבכע תפוג אצומ
תוחכב הדובעה ת^ תושעל ידכ ׳)השש דע םיפסאתמש םימעפ( םידחא
עקרק לש םוקמל הלבנה תא םיאשונ םה ירה ׳ךכב ךרוצ שי םא •םיפתושמ
תעדו ןובשחב הרובקה השעמ תא םישוע םה ללכב •םהל רתוי םיאתמו ךר
הפוגב ויציב ליטהל וז תוכזב שמתשהל דיתע םהמ ימ ׳רבדב קולח ןיאו
ינשמ יושע בלצ לא ףוע תלבנ רשקו שטידילג רקוחה אבשכו •הרבקנש
הרובחב "םינרבקה^ ופסאנ ׳המדאב עוקת הטמב עדרפצ הלתש וא תולקמ
תוחכ ףותש •םדאה לש ותמרע לע רבגתהל וצמאתה ףתושמה םלכש חכ לכבו
•לבזה ליסח לצא םג םירקוחה ואצמ הז ץעמ
ונא םפוג ןינבב הכומנ הגרדמב םידמועה םייחה״ילעב ןיב םג לבא
הקירימאבו תיברעמה ודוהב םינטרס לש םידחא םינימ .הלאכ תואמגוד םיאצומ
םיה לא תכלל םידמוע םהש ןמזב תולודג תורובחל םירבחתמ תינופצה
הדובע דובעל תידדה המכסה הכירצ וז ץעמ הדידנ לכו ׳םהיציב םש ליטהל
•)1.1זתט!1נ (8ק ו ל ו מ ייאבש םינטרסהל עגונבו •הזל הז עייסלו תופתושב
 1682תנשב יתיארש הארמה ינאילפה הנה
דע ׳ןוטיירבבש םימה־רוקמב
יורש םהמ דחאש העשב הזל הז רוזעל הלאה םיפרנה ח״העב םילגוסמ המב
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פוקמב הלודג תיגיג לש הנפב ןדקרפא םהפ דחא ךפהנ "לשפל ,המ
ודעב בכעמ היה לודג ספלאל הפודה השקה ונוירשו "הז םיפדחקבב םתדיד
,לחב לש הציחמ הדמע וז הבפבש סג הפו "ליגרה ובלהפל בדשלו םךיל
ךשמבו הרזעל וירבח וילא ורהמ זא "םדקל ולמע תא דחוי וילע הדיבכהש
הלחתב •ותרצב רזע םרבחל איצמהל דעגד ולמע הפב "יתעובתה הפלש העש
םדיב הלע הבד העיגי ירחאו "תחתמ םרבח חא ופחדש םינפרס ינש ואב
קרסהו "םתדובע רומגל םדעב העבמ לחבה תציחמ ךא "ועלצ לע ופיקהל
עקרקל םיליצמה ןפ דחא ךלה םיבר תרתיסנ ירתא •ובג לע ץבדו בשי
םיקהלו בושל םישדח תוחכב ואבש םינפרס ?בש דוע ופע איבהו תיגיגה
"םיפה״דוקמ דיל וניהש תועש יתשמ רתוי •לשוכה םרבח תא םירהלו
ךשמנ ןיידע הלצהה השעמ :תיגיגה לא סיבהל ונשגנ םשמ ונכלהש םדוקו
סופחיא ירבדל ץמאמ ינא ידה "הז השעמל היאר דע יתייהש דחאל ו ךלהו
לע דימעהל רועה״תרישנ ןמזב גהונ חיכשה ןסרס״ד^ יכ "הארש )!ץודד
^דשק התשענ םתפילקש "םינטרס וא ןיידע רשנ אל םרועש םינטרס רמשמה
•"םהל ןגמ ץאש העשב םדוע חישהש םירבחה לע םהיבדא ינפמ ןגהל ידכ
םיעודי םירובדהו םילמנה "םיטימריטה לצא תידדה הרזע לש םישעמה
ד נ כ ו י ב "סנאמוס לש םימסרופמה םהירפס יפ לע דוהיב "ארוק לכל טעמכ
"לשפל "הקנםא •תויארב ןאכ טיעמהל ינא יאשרש דע ׳קוביל ןו׳זדו
"ןוזמה תקפסה "ערזה ךונח( הדובע ינימ לב קר אלש הארנ ,םילמנ־לשךק
יפ לע םישענ )המודכו תומינכה לוכלכ "תורידה ץנה "םיביגבה תמקה
הנמת פ חפנ ל י ר ו פ רקוחה םע דחי אלא .תידדה הרזע לש תודוסיה
תקלחמ הלמנ לכש ,וז איה םילמנ לש םיבר םינימ ייחבש תידוסי "תירקיע
רבחו רבח לכל תצקמב ולכעתנשו העלב רבכש היתונוזממ קלחל תביוחמו
•ילת דשב תונכוש וא םידחוימ םינימ תונב "םילמנ יתש •תונוזמ עבותש
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ךו* *וזוג יו מוןיחרתמ ןמ 'יוו הרקמב !יושגמג ןהשכ "הזל הו םירריצ םילמנ
הובי^תמ םילמ לש תחא הבשומב וא דחא לתב תונכושה םילמג יתש
הג1ר ןהכ תחא םאו "ןהלש שושמה ינרקב וזל וז םולשךיעמ תונתונ ׳וזל וז
*קית תעבות איה ירה "אוה אלמ התרבח קפזש העשב דוחיבו ,האמצ וא
!בוטה תא תושעל םלועל ענמת אל השקבב הילא ונפש וז הלמנ *תונוזמ
.םידזצ םילזונ לש הפימ תסלופו הפוג תא תפפוכ ׳היתותסל איה תקשופ
איה ירה היתוער תלכלכל ןוזמה תטילפ *התוא תקקלמ הבערה הלמנהש
ץב דימת הב תושמתשמ ןהו )ץרוח תונב( םילמגה ייחב הבושח הנוכת
•ילכ ל י ר ו ם תעד יפלש דע ׳תורידה תלכלכל ןיב םיבער םירבח תסנרפל
דעוימ *רוחאמ ׳םודמ דחא :םינוש םיקלח ינש םהל שי םילמנה לש לוכעה
•רובצה תבוטל ורקיעב דעונ ׳םינפמ ׳ינשהו ׳ומצע ליבשב ח״העב שומשל
התרבוא ןוזמ טישוהל תענומ התיהש ׳המצע״תבהוא הלמג האצמנ וליא
הרק וליאו •הזמ עורג םג וא ביוא ןידכ הניד ירה ׳אלמ קפז הל שיש העשב
ץמ םע המחלמב תודמוע התחפשמ תונבמ םילמנהש ןמזב הזה ערה רבדכ
תיבצמקה הלמנה לע םילפנתמ ויה ׳רז םילמנ״לת םע וא םילמנ לש רחא
הלמג סנרפל הענמנ אל הלמנה םא ךא ׳םיביואה לעמ רתוי הכופש המחב
.תוערו םאשב המע תוכלהתמ התחפשמ תונב ירה ביואה לש לתה תב הבער
^ לעו דאמ הקיודמ תוננובתה יפ לע םימיוקמ הלאה םירבדה לכ
ךדואבב אל ףא תודבועה םצעב אל ,םהב קפקפל ןיאש דע ׳םינוכנ תונויסג
םינימ ףלאמ רתוי ללוכש  -יחה םלוע לש הז לודג קלחב ׳ןכ יכ הנה
ינבל אל ׳םיבשותה ירבד;יפל ׳היליזארב ץרא יכ דע *םוצעו בר ורפ סמו
םירבחה תורחתהו המחלמ ללכ םיאצומ וגא ןיא  -םילמגל אלא איה םדא
תואדות תושק םנמא •םילמנ־ילת לש תחא הבשומ וא דחא םילמנ־לת לש
םילודגו םיבר ׳םילמנה לש םינושה םי קתהו םינושה םינימה ןיב תומחלמה ןה
ןותב תידדהה הרזעה לבא *המחלמ תעשב םהיניב תוירזכאה השעמ םה
דיחיה תונברקו ׳םהל לגרה ושענ ללכה לא טרפה לש ותוריסמו רובצה
םילמנהו םיטימריטה ודמע קבו *םהיניב אוה לבוקמ קוח רובצה ליבשב
ימרכש ^בק ךכ ידי לעו "ם ב ו מ םהילע רזגש המחלמה^ ןמ םדי וקלסו
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*זוזה ינימ לע ךרעה יפל םלדגב םילועה םינימה ׳םיאילפמה םילמנה־ילת
ןיחודפה סירדחה — לתל לת ןיב  -םיגופסה םימלואהו תולילסה םינרד׳ר
!!ע סיאלפנה 'םינגה ,׳)י םדיגאו םריצק ׳םהלש האובתה תודש .רבה ימסאו
סייושע םירודכב עקרקה תא חיבשמו םילעה תא ךחלמה ׳הלמנה יניממ דהא
ואשו ןיהמכ לש דהא ןימ קר לדג הלאה םינגבו ׳סועל הלע לש תוסורפמ
( 9ןהב וזחאש ,תורידהו םיציבה חופטב תומכוחמה תוס־שה !סילכ םינימה
אוק ייגילש( תומינכה לש ןלוכלכל םידחוימ םינק ןינבו ,ןהינימל םילמנה
ןפואה ׳הרובגה ׳הנורחאלו ()םילמנה תורפ" םשב רויצה ךרדב ןהל
תידדהה הרזעה לש תויעבט תואצות םה הלא לב ןהלש תילכשה תוחתפתההו
•הלועפו הדובע םיאלמה ןהייחב העיספו העיספ לכ לע ןהיניב תגהונש
ןהייחב הבושח תינש הנוכת תוחתפתה ידיל האיבה םילמנה לש וז אתורבח
לש םתוחתפתה ידיל איבה הזו ׳טרפה הכ לש הבורמ תוחתפתה :איהו
תואלפתהו תולעפתה תוררועמ ןהש דע ׳םילמנה ןיב םיגוש םיילכש תונורשכ
)• 2ןהילא ןנובתמה לכ לצא
הלא דבלמ ׳םייחה־ילעב ייחמ תורחא תודבוע םוש ונעדי אל וליא
יכ ׳ןוכנ לא טילחהל םילוכי ונליה ׳םיטימריטהו םילמנה לע ונל תועודיה
)זחר ץמואל ןושאר יאנת :ידדה ןומא ידיל האיבמש( תידדהה הרזעה
ינש םה הלא ) -תילכש תומדקתהל ןושאר יאנת( תיטרפה אביטאיציניאהו
הפחלמה ןמ רתוי הברה יחה םלוע לש ותוחתפתהב םיבושחה םיאנת
׳'הנגהה" ילכמ דחא םג הל ןיאש ףא הלעמ הלוע הלמנה ׳ק םנמאו •תידדהה
חונ ןפוג עבצ יפ לע •םייקתהל דדוב ח״העב םושל ול רשפא יא םדעלבש
םיבשומ םילמנ ינימ המכ לש םיהובגה םילתהו ,ןהב ריכהל םהיביואל םהל
ובד רמאתה תעכ .בר ןמז קפס הב וליטהש דע ׳ךכ לכ האלפנ םילמגה לש הרוטלוקירגאה )1
ןלמל דמועו ^00ו>!0 ,־11.מ>>>ווווו; 01־5.ץ €5)1לש םהירפס י׳״ע !ותואיצמ
 ^דפיה ורפסב אסחוגח** לש ויתויארו וית־גקסמב ןייעו .קפס לכמוינלמ^ ד״ע םירפסמ ויה םימדוקה םירקוחה •הב וריכה תחא תבב אל וז תיגש הנוכת )2
?יודמהו תונמאנה םהיתוריקח תא ומסרפו

501־ 611ז11ו6(1ו־ ואבשמ ךא ^וכו ״םילשומ״ ,״תוכלמ״

למ דיחד דיחי לכל 1ל שי )ללכב ןהיתומחלמ ףא( םילמנה תול׳עפ לכבש ,רבדב תוקפסה לכ וקספ
. -תיטרפ אביטאיציניא יולגל לו ר

•/דשק ןוירש הל ץא הלמנה .םירכהו םירעיה ינכוש לש םניע תא םהילא
לש ופוגב םיבחתנ םיצקוע תואמש העשב איה ןכוסמ יכ ףא ^הלש ץקועהו
ירה הזמ ץוח ♦ומצע לע טרפה לש הנגהה תילכתל בר ךרע ול ןיא "יח״לעב
םה הואת לכאמ )םילמנ יציב םהל םיארוקש( םילמנה לש םימלגהו תורידה
"םוצעו בר ורפסמ יכ ףא "םילמנה ןיא ןכ״יפ־לע״ףאו *רעיה יבשותמ הברהל
תוליטמ ןהו "ןתוא תולכואה תויחה ?"ע וליפאו תופועה י״ע הברה תולב
םילמנ אלמ קש קירה ל ר ו ס ש העשב *הברה ןהמ תוקזח תוירב לע המיא
ללשל םהירוה תא ובזעו רבע לכל וחרב םירצרצה •רגהו האר רכה ינפ לע
*םילמנל ףרטלויודי ןס דחפמ םפרט תא ובזע םיליסחהו םישיבכעה ן םילמנל
תבוטל ןהמ המכו •דמכ ולפנ הבש המחלמ רחאל םיזג ינק םג ודכל םילמנה
ל ר ו פ ו "טלמהל וקיפסה אל םיריחמבש םיריהמ םיקרח וליפאו *הלוכ הדעה
"םישותי "םירפרפ וגרהיו םאתפ ולפנתה םילמנהש ,םימעפ המכו המכ האר
 הלמנה םאו *ידדורה ןומאבו תיזדירה הרזעב ןופצ ןחכ ♦המודכו םיבובזךותב הנוילעה •דגרדמב תדמוע  -רתוי םיחתופמה םיטימריטה ןכש לכ אלו
רשפא התרובג יס לע םא !םיילכשה •ריתונורשכ יפ לע םיקרח לש םלש גוס
החומו !רתויב םיצימאה •ררדשה־תוילוח ילעב םע תחא הרושב הדימעהל
׳םלועבש םיאלפנה רמחה ימטאמ דחא אוה—,4ןיורד ירבד יפל • -דלמנה לש
םושמ אלא ךכל •דלמנה •דתכז אל םולכ ~ "םדאה לש וחוממ רתוי אלפנ ילוא
?תידדהה המחלמה םוקמב תידד״דה .דרזעה האב המע ךותבש
תויהל ויה םילוכיש ׳וללה םינטקה םיקרחה *םירובדה לצא ןידה אוהו
ליסחה ןמ ׳ח״העב יגוס לכל •רואת לכאמ אוה םשבדו "םיבר תופועל ףרט
׳)^הירקימימה גוחב וא םפוג ןיגבב הנגה תולוגס םוש םהל ןיא םה ףא "בודה דעו
ךא "הרומגה הילכה ןמ םילצינ תודיחיב םינכושה םיקרחה ויה אל ןדעלבש
טשפתהל "עודיכ "קיב הלע תידדה ידרזע תגהונ םירובדה לצאש םישמ ז״כב
*אתורבח לש תואילפמ תורוצ וארבו האילפמ הניב םהל שי ׳םלועה לכב
יו■■.יווו וי  1י

..

הבוחבש •הביבסוד לש ןוג םישבול מ׳3מ הביימש ^ רבד םיממ *" —?ו־יר^ימ םשב )1
תלוגס ןתל ןיא םילמנה ומכ ,םירובדמ •םהירחא שחרי אלש םהיביואמ םתוא ליאמ הח .םיבשוי םא
— .ביואה ןיעמ רהסזא םהל ןתונ וביא ןסוג לש רוחשמ ןוגה .ש
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;וא רועש ןיאל הבורמ .דדמב תולידגמ ןה הרובחב ןתדובע ךותמ
ןהיניב הדובעה תא קולחל תואב ןהש העשבו !ןהמ תחאו תחא לש החכ
לכ ןרוצה תעשב תושעל הרובד לכ תאמ ןורשכה לטינ אל הז םעו  -ןמזל
יאש ׳םייחה ןוחטבו רשוא לש וז הגרדמל תועיגמ ןה ירה  -איהש הכאלמ
ילכו דאמ .דבורמ וחכ םא םג ׳תודיחיב יחה ח״עב םוש לצא .דתוארל רשפא
םדאה לע םירובדה תולועש םימעפ .דרבח־ייחל ןגורשכב ידאמ הפי וניז
העשב ׳לשמל ׳הנה ׳תידדה הרזע ךותמ האבה תלעותב לזלזמ אוהש ןמזב
׳השדח הרבח דסיל ידכ תיוכה תא בוזעל ומצע ןיכמ םירובד לש ליחנש
רחאלו ׳בורקה םוקמה תא רותל הלחת תואצוי םירובד לש עודי רפסמ ירה
ןה  -הזב אצויכ וא ןשי לס ןוגכ  -ןתרידל הפי םוקמ אצמל ןדיב הלעש
דע ׳םימי עובש ךשמב םימעפל ׳וילע תורמושו ותוא תוקנמ ׳ותוא תושבוכ
םדא ינב לצא וליאו *שדחה ומוקמ לא םולשב אביו םולשב ליחנה אציש
םושמ קר ולכו וכלהש םימעפ המכו המכ עריא תושדח תוצראל םירבועה
לכשה לש ועויסב !םהיתוחכ תא דחאל ךרוצה תא וניבה אל םידדוגהש
םימעפל םיאבש םישק םילושכמ לע רבגתהל םירובדה ידיב שי ףתושמה
הכורעתה ןמזב םירובדל ׳לשמל ׳עריאש ומכ ׳םיליגר יתלבו םיופצ יתלב
ריקב השענש ןולחה םירת תא םירובד״לש־קבדב ומתסו ראבש זירפב
הבחבו םד תוכיפשל היטנב ללכ תונייטצמ ןה ןיא תאז דבלמ ןהלש תרוכה
ימייחה לעב לכל סחיל םיליגר םיבר םירפוסש רז .דדמ ׳ךרוצל אלש המחלמל
לכ תא .דלמח ילב תוגרוה תרוכה חתפב רמשמה לע !תודמועה םירובדה
ואבש תוירכנ םירובד ךא ן ןהילא ץרפתהל תואבה ׳תוינסמחה םירובדה
"קבא אשמ תוסומע ןהשכ דוחיבו ׳הערל ןהב םיעגונ ןיא הז םוקמל תועטב
ןכ יכ הנה ףרדה ןמ תועתל תולוכיו תוריעצ ןיידע ןהש וא ורבצש םיחרפ
ירומגה חרכהה תעשב קר המחלמה האב
•םינפבמ השענה תא תוארל ידב תיכוכז לש ןולח הב ושעש ,תרוכב ומש הלאה םירובדה תא )ו
תא םיחתופ ויה םדא ינבש •העשב ,ןהילא רדוחה רואה היה ,הארנכ .ץוחבמ םירתב רוגס היה ןולחזי
ארקנה ףרסה ותואב ןולחה תא ומתסו םיטעומ םימי רחאל ודמע ןכלו ,םירובדה תא עירפמ ,םירת?
).קו-סקסוו^( םירובד־לש-קבד

תונסמחל היטנהש םושמ ׳דתויב םימיכחמ םירובדה לש הרבחה ייח
יםיחונ םיאנת שיש תע לכב תולגתמ ןהו ןהיביב תויוצמ ןיידע תולצעהו
לש םייהב ןהל חונש ׳םירובד לש םיוסמ רפסמ שי דימת יכ סבדה עודי
עפש לש תופוקתב םג תרוצב לש תופוקתב םג ;הדובע לש םייחמ סמח
ראשנ םירכבו תודשבו ריצהה הלכש העשב ♦םינסמחה רפסמ הברתמו ךלוה
;בר רפסמב תואבו תוינסמחה םירובדה תולוע ׳שבד ונממ תושעל טעמ רמח
־יתב לש תומוקמבו תיברעמה ודוהבש רכוסה־יחמצ תודשב -׳ינשה דצה ןמ
תולצעה תאו סמחה תא םירובדה ןיב םיאצומ ונא אפוריאבש רכוסל תשורח
דגנכ תויטנה יכ ׳אופיא םיאור ונא ׳ןורכשה תא םג תובורק םימעפלו
ןדימשהל הדיתע תיעבטה הרירבה ךא ׳םירובדה ןיב ןה תומיק אתורבחה
♦

רתוי תלעות איבמ הזל הז הרזעה השעמ ףוס ףוסש םושמ ׳קספה ילב
♦סמח ישעמל תויטנ םהל שיש םידיחי לש תוחתפתהה ןמ ןימה ינבל
דע ולע אל ׳םיטמריטה אל ףא ׳םירובדה־ אלו םילמנה אל םנמא
יכ ׳אוה רורב ♦םנימ ינב לכ תא הפיקמה הנוילע הוחא לש הנבה ידיל
םג התוא םיאצומ ונא ןיאש ׳תוחתפתה לש וז הגרדמל ועיגה אל הז ןינעב
םהיתושגר ♦תויתדה ינהכו םידמולמה ׳הנידמה ימכח ׳תוישונאה יגיהנמ לצא
יפ לע ףאו ׳םתרוכ וא םלת לש לובגה תא טעמכ םירבוע םניא םייתרבחה
׳ם יל א ס רהבו רדנאט״ןומב םילמנה תובשומ תא לירופראתןכ
ויה וללה תובשומה ינכושו ׳םילמנ״ילת םיתאממ תוחפ אל ןכותב תוללוכה
יכ ׳רמוא לירופ )ז^0זמו© 3^102 6x60ז קז638ן1ג(1ז (18םינוש םינימ ינש ינב
םיפתתשמ םלכ יכו וירבח ראש תא ריכמ תובשומה ןתוא לש רבחו רבח לכ
לש המלש המוא הינאווליסניפ ץראב האר קוק״קאמ ♦ללכה לע הנגהב
רקוחהו ;םולשב ודחי ויחש םילת לש תואמ עבש וא ששו ףלא תב םילמנ
םיטימרט ילת םיסוכמה היליזרב תוברעב םידי יבחר תומוקמ ראת ס ט י ב
לש בורהו ׳םינימ השלש וא םינשל טלקמ ושמש וללה םילתה ןמ המכו
םינופסו תופכ תויושע תועיצי ידי״לע הזל הז םירבוחמ ויה הלאה םינינבה
הרדש-ירסח םייח״ילעב לצא םג םיאצומ ונא ןכ יכ הנה ")^ תוגג םיסוכמ
א .י*?1^ .־; *11ו•)1ןו■ ;5||xסמ >1?1 *11יוי€1־

הונצ ייח םשלו תידדה הנגה םשל ןימה לש תובר תוחפשמ דחאל תונויסג
מנורמ רפסמב םיאצומ ונא ׳םינוילעה ח״העב לא םירבוע ונאשכ
תוילכתל ושעגש תעדמ תידדה הרזע ךותמ ואב קפס ילבש םישעמ רתוי
תינוילעה ח״העב ייח ד״ע וניתועידיש ריעהל ונא םיכירצ יכ ףא ־ תונוש
סינושאר םיגולואוז י״ע ופסאנ הז ןיממ תודבוע הברה *דאמ ןה תוטעומ ןיידש
שעמכ םיעדוי ונא ןיאש יחה םלועמ םיקלח המכו המכ שי ז״כבו ׳הלעמב
* *םתודא לע םולכ
ינפמ תצק ׳םיגדה תודא לע תורורבה תועידיה ןה תוטעמ דוחיב
ןינעל יוארכ בל ומש אל םויה דעש םושמ תצקו ׳םמלועב לכתסהל ישוקה
ן,ד תוטעמ המכ דע ׳רבדה לע ר ל ס ק ריעה רבכ םיקנויה לא עגונבו *הז
סירחא ;הלילב קר םהירוחמ םיאצוי םהמ המכ *םהייח תודא לע וניתועידי
ןפואו םהלש הרבחה !ייחש ׳הרגה־ילעממ הלאו ;המדאה תחת םיאבחתמ
לא תשגל םדאה־ינבל םינתונ םניא םה ׳בר ןינע םיאלמ םוקמל םוקממ םתדידב
לש הרבחה ייח ןכ־יפ־לע ףאו ;תופועה ד״ע םיעדוי ונא לכמ רתוי ♦םהירדע
ונל ןיא ללכב םלואו *דאמ טעמ קר ונל םיעודי םהמ םינימ המכו המב
טירבדה ןמ הארנש ומכ ׳הפי וררבתהש תודבוע רסוח לע ןנואתהל
*ןלהל םיאבה
ךונח םשל הבקנו רכז ןיבש תורבחתהה לע ןאכ דמעל ךרוצ יל ןיא
לע ףא ׳תופתושב דיצ םשלו םינושארה םהייח ימיב םתלכלכ םשל ׳םערז
תופועו תופרוט תויח לצא םג יוצמ הז החפשמ־רובח יכ ריעהל יוארש יפ
תרבח יכ ׳הז אוה רתויב אילפמה רבדהו ;אתורבחל היטנ םהל ןיאש םיסרוד
םייחה־לעב ןיב םג םינידע תושגר םיאור ונא הבש הביבס איה החפשמה
תורבחה טועמ יכ ׳דוע ףיסוהל רשפא *םירחא תומוקמב דאמ םירזכאה
ובורב יכ ףא ׳םיסרודה תופועהו תופרוטה תויחה לצא החפשמה לובגל ץוחמ
גזצוי־לעופ רותב םג העודי הדמב ראבל שי ׳םתלכלכ ןפוא לש ותאצות אוה
יסראה ינב לש ריהמה יוברה י״ע ואבש יחה םלועב תורומתה ןתוא לש
^ודיחיב םייח םהש ׳תופועו תויח ינימ םיאצומ וגא יכ ׳ריעהל שי ןפוא לבב
םיבורקה םתחפשמ ינב וא םמצע םינימה םתואו ׳ףופצ בושי לש תומוקמב
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ןינעב אמגודל ♦םדא״ינב לש בושי םש ןיאש תומוקמב םירדע םירדע םייח
♦םידחא םיסרוד תופועו םילעושה ׳םיבאזה לע תוארהל שי הז
,תוקיסעמ החפשמה םוחתל ץוחמ תואצוי ןניאש תודוגאה ןתוא םלואו
תורחא תודוגא המכו המכ ונא םיעדויש העשב דוחיב ׳טעמ קר ונחור תא
םייח־ילעב הברהש תורבחה ןתוא ןוגכ ׳םיבחר רתוי םילובג ןהל שיש
רבכ ♦םייחה גונעת םשל טושפ וא ׳תידדה הנגה םשל ׳דיצ םשל םידסימ
ורופסו ׳ודחי היפונכב םיטע םירשנהש םימעפ יכ ׳ן י ב ו י ד ו א רקוחה ריעה
^יפיסיסימ רהנה דיל דיצ וכרעש ׳הבקנו רכז ׳םיחרקה םירשנה ינש ד״ע
אוה הז רבדב ןמאנ היאר״דע ךא ♦יתונמוא רואת לש אמגוד רותב םסרופמ
םעפ האר היסור תוברעב יחה םלוע תא רקחש העשב ♦ב י צ ר י ב י ס רקוחה
: 315101 13בנזה״ןבל( רדעב יחה ןימה ןב ׳רשנ תחא
הלעש ׳)931 36108
♦ותחירצ לוק עמשנ םאתפו תובחר תוגוע גע העש יצח ךשמב ;םורמל
לוק וירחאו ךושארה לא טעש ינש רשנ לוק הרהמ דע הנע הזה לוקל
ןמ הרהמ ומלענש םירשנ הרשע וא העשת ופסאנש דע ׳רכו יעיבר ׳ישילש
ויניע תואר יפ לע ׳םשש םוקמה לא ביצריביס ךלה םירהצה ירחא ♦ןיעה
םירשנה רדע לא ברק ׳הברעב תחא העבג ירחאמ אבחתה אוה ;םירשגה וטע
הנושאר לוכאל םיגהונש םינקזה םירשנה •סוס תלבגל ביבסמ ולהקנ יכ הארו
ריצחה־תומרע לע ובשי רבכ )םירשנה תרבחב ץרא״ךרד גהנמ אוה ךכ(
ביבסמו ׳ולכאו םיריעצה םירשנה ודמע העשב הבו ׳םיפוצ רותב תוכומסה
ביצריביס אב הל תומודהו וז תוננובתה ךותמ •םיברוע לש םירדע םירדע םהל
םהש ןמזב ;דיצ םשל ודחי םירבחתמ בנזה־ינבל םירשנה יכ ׳אנקסמ ידיל
ףיקהל םה םילוכי ׳לשמל ׳הרשע לש הרובח םהמ שי םא םורמל םילוע
דחאש העשבו ;תוחפה לכל תועבורמ תואטסריו םישמח לש רככ םתיארב
♦וירבחל רבדה תא ףכית עידומ אוה ירה ׳האיצמ אצומ םהמ
רשנה לש ויתועונת םג וא יעבטה ולוק יכ ׳בישהל םדא לכי םנמא
הרקמה ותואב ךא ;םירשגה ראש בל תא וכשמ ףרטה תא הארש ןושארה
םושמ ׳אוה רשבמ לוק החירצה לוק יכ ׳היאר םיאצומ ונא הלעמל ראותמה
םמכ ביציריביס האר תאז דבלמ ♦רגפה לע ודריש םדוק וטע םירשנהש
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,היפונכב רגפה לע דימת םיטע בנזה״יבבל סירשנה יכ ׳חכונו כ״חא םימעפ
סהירבחש העשב רמשמה לע םידמוע )םיריעצה-הדועסה תישארב(םהמ םידחאו
םיצימא״יכהו םיבוט״יכה םידיצה  -בנזה־״ינבל םירשנה םנמאו *םילכוא
יבשב .דז רשנ לפונש רחאל יכ רמוא םירבו ׳םירדע םייחה תופועה ןמ םה
*םדאה ירחא ךורכ השענ
ןויא.ד ♦םיסרוד תופוע המכו המכל הדחוימ הנוכת איה ללכב תוערה
^תועעורתהל איה החונ ׳"םילבנה" םינסמחה ןמ דחא )אראקאראק(תיאליזארבה
סלכו ׳עבטה ירקוח ראשו ןיורד ובתכ דיצ םשל הז ףוע לש תודוגאה ד״ע
השש וא השמח ןימזמ אוה לודג ףרט אצומ אוהש העשב יכ ׳םירמוא
לש למע רחאל ׳הלאה תויאהש העשב ברע תעל *אשמה תא תאשל וירבחמ
׳הברעב דדוב ץע לע תבשלו חונל תואב ׳םלש םוי ךשמב לוטלטו הסיט
ףנכ תורוחש תונטק תויא תוולנ ןהילעו ׳תויפונכ דימת תופסאתמ ןה ירה
םלועב *יניברוא׳ד רקוחה רמוא ־־ "םינמאנה םהידידי םה" ׳םיברועל תומודה
׳ינדוראז לש ותודע יפ לע ׳תויאה גהנמ ׳יפסכה םיל רבעמש תוברעב ׳ןשיה
לש דאמ זע ןימ( "עעורתמה" ףירגה *דחא םוקמב המכו המכ ןהינק תונבל
םירדע םירדע םינכוש םה *הרבח ייחל ותבח םש לע הז ויונכב ארקנ )היא
םילבקמ םה *הלאה תופועה ינקב שממ םיפוטעה םירה שי הקירפאבו ׳םילודג
ןימש ׳םורמב הסיט םשל תולודג תויפונכ תויפונכ םיפסאתמו הרבח ייחמ האנה
יתאצמש םימעפו  -ןאילאוו־יל רמוא—הבר תוערב םייח םה״ *םהל איה טרופס
ןתבחב תוניוצמ היליזארבבש ובורוא תויאה *"םינק השלש תחא הרעמב
תונטקה תוירצמה תוידה *ס ט י ב רמוא -־ םיקמעה יברועמ רתוי ילוא תוערל
ודחי תולבמ ׳םירדע םירדע ריואב תוקחצמ ןה *ודחי תוערב תויח ןה ףא
לכ הטטק ןהיניב ןיאו ♦ףרט שקבל הרובחב תואצוי ןה רקובבו ׳הלילה תא
•הלועמ הריקח ןהייח תא רוקחל תלוכי אצמש ׳םירב ןהילע דיעמ ךכ *איהש
ארב ידעיב םירדע םירדע ןכוש םיאצומ ונא ןורגה־םודא םמחתה תא םג€61 €1ז 13ארקנה םמחתהו ׳היליז
ועיגהבו אפוריא תא ובזעב 11,תמ11מ01 1 19
תוברעב *תולודג תורובחב ףסאתמ ׳הירעיי היסא תוברעל ףרוחה תומיב
ןאמדרונ רקוחהו ׳הרבח ייח )יח היה :ןוכנ רתוי( יח אוה ׳תימורדה היסור
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ויהש ׳םירחא םיסמחת ינימ םע דחיב םילודג םירדע ךותב ותוא האר
םהיתוס־־ט לע םיגנעתמו םירהצה ירחא תועש עבראב רוא ימיב םיפסאתמ
םעיגה דע הרשי הרושב ודחי םלוכ ףועל היה םכרד •הלילה תוצח דע
•םתסיט לע םירזוח ויה בושו ׳איהה הרושב םיבש ויה כ״חאו ׳העובק הדוקנל
תופועה לצא דאמ תויוצמ דבלב גונעת םשל הרובחב הלאכ תוסיט
םוהמב )1י111מו1כ6ז( רבמוה רהנה דיל דוהיב יכ ׳רפסמ ןוסקיד •שט •םהינימל
לכ םש תובשויו םינומטרח לש תויפונכ תויפונכ לולא ףוסב תולוע תוציבה
ופסאנש רחאל :בר ןינע תואלמ וללה תופועה לש םהיתוסיט •ףרחה תומי
חור לכל םירזפתמ םה ןכ ירחא 'ריואב תוגע םיגע םה הלודג הרובחב
אבצ־ישנא ךרדכ קוידב םימעפ המכ םישוע םה ךכו ׳םיסנכתמו םירזוחו
•םירחא תופוע יניממ םיבר םיחרוא שי םהיניב •הפי םיכנוחמ
יא — דיצ םשל תופועה לש תונושה תורובחה תא בושחלו תונמל
לש תודוגאה לע ׳תוחפל ׳ריעהל יואר ךא •דאמ אוה חיכש הזחמ :רשפא
הנובתו יתורדתסה ןורשכ אצומ התא ןהבש ׳םיגד דיצ םשל תאןקה ףוע
תויפונכב דיצה לא תאצל םה םיליגר •הלאה םיפרנה תופועה לצא הבר
בחר לוגיע־יצח םישוע םה םהל חונ םי־ץרפמב ורחבש רחאלו ׳תולודג
הדמב הב םצמטצמו הזה לוגיעה״יצח ךלוה טאל טאל ;ףוחה לא םהינפו
םיגדה לכ םידוצינ וז הלובחת ךותמו ׳ףוחה לא םירתוח תופועהשו
הלאה תופועה םיקלחתמ םימ תולעתבו םירצ תורהנב •לוגיעה־יצחב וזחאנש
וז דגנכ וז ןהיתשו ׳הלש לוגיע־יצח השוע ןהמ תחא לכש ׳תונחמ ינשל
תורמכמ יתש םע הז תארקל הז םיכלוהה םדא ינב לש תונחמ יתשכ שממ
םיפע םה הלילה אוב םע •תורמכמה ןיבל ולפנש םיגדה תא זוחאל תוכורא
םלועמו — הרובחו הרובח לכל דחוימו עובק םוקמהו ־ םתחונמ םוקמ לא
•החונמ םוקמ וא דיצ םוקמ ליבשב םהיניב הטטק הלפנש םדא האר אל
םיעברא דע תורובח תורובח תאקה״תופוע םיפסאתמ הקירימא לש המורדב
לע םידמוע םירחאש העשב הב הקותמ הנש ןשי םהמ קלחו ׳ףלא םישמחו
)* ♦םיגד דוצל אצוי םהמ קלחו ׳רמשמה
1 (1י6ו1ץ; )1גו8
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/ןרפס הברהש ,ונלש רוקבאה יפלכ השוע יתייה לודג לוע ׳הנורחאל
ןוצרב סרופ ונימ ינבמ דחאו דחא לכש ׳םעפה וחבשב יתרפס אלמלא ,ותונגב
ןודגאו ,םיקיתעה םינויל .דתיה העודי וז הדבוע ♦ותדוגא ירבחל ומחלמ
"פ לע םירבדה תא איבמ ינא( תחא םעפ ארקש דחא ינוי םאונ לע תרפסמ
 0וירבחל עידוהל רוקנא אב םכינפל ימואנ יתאשנש העשב הב ):ןורכזה
;ןדחוימ חור תרוקו יםתוא ףוסאל וטע םלכו ,םינוערז קש רזפ םידבעה דחא
ףןיוהה וננמז ןב לש ורפסב וז הקיתע הדגאל קוזח יתאצמש העשב יל האב
עיש תומוקמה לע הזל הז םיעידומ תיבה ירוקנא יכ ׳דיעמו דמועה יינריג
רצחמ םוקמ קוחירב ןגדה תא וטבחש יפ לע ףא" :רמוא אוה ףוזמ םש
^.םינוערז אלמ קפזב םיבש הזוחאה רצחב םינכושה םירוקנאה ויה-הזוחאה
סירכנ וקחדי אלש םתזוחא תומוקמ תא רמשמ לכמ םירמוש םירוקנאה םנמא
ראש לע םילפנתמש זיראפב יגרובמוסקולה ןגבש םירוקנאה ןוגכ ,םכותל
ןותב ךא !םיליטה לש םדסחמ תונהלו ןגה לא סנכהל םיזיעמש םירוקנאה
ףא ,הבחר דיב הזל הז רוזעל םירוקנאה םיליגר המצע היפונכה וא הרובחה
י •םינמאנ םידידי ןיב םג גהונ רבדהש ומכ ־־ בירב םיאב םהש םימעפ יכ
תופועה םלועב םילבוקמ םיגהנמ םה ירה הרובחב הדועסהו רובצב דיצה
הדבועכ תוארל שי הלאה תונויזחה ינש :תויארב תוברהל ךרצ ןיאש דע
רבדה . -דלאה תורבחה י״ע םינוק תופועהש חכה ותואל עגונב ♦העובק
ינפמ רוחא תגסל םיחרכומ םילודגבש םילודגה םיסרודה תופועה ,לכל רורב
ךרבקה" רשנה וליפאו  -םירשנה םג ♦םינטקבש םינטק תופוע לש רובצ
ןושיד וא תבנרא וינרפצב םירהל וחכבש ,ארונהו ןוסחה ׳"םחולה" רשנה וא
המחלמ ךורעל תואבש ,תויד לש היפונכל םפרט תא בוזעל םיסונא — ךר
רשנה ירחא םג תופדור תוידה .ןוגה ףרט אצמ םהמ דחא יכ ןתוארב ׳ם,דמע
תוידהש םדא האר אל ןיידע ךא ;ודיצ לכ תא ונממ תולזוגו; םיגד־הלושה
 €01168ר״דה האר ןיליגריק יאב ♦וז ךרדב ןדיב לפנש ףרטה לע בירב ואב
ףדור )םירחוסה יפב םיה־תלוגנרת ׳ריזרזה תחפשממ( 80גק1ו§3ז 113ףועה תא
םירבחתמ יבשה דצה ןמ !םהיתונוזמ ואיקיש םחירכהל ףחש־תופוע ירחא
תכלוה איהש העשב ׳םיה תלוגנרת תא םיחירבמו םיה״ירורד םע ףחשה יגב

םיסובילבה "םנק רודסב םיקסוע םהשכ דוהיב םתזוחא תומוקמ לא הברקו
 (021861 3דאמ םיריהמהי םיבטקה
םע המחלמ ךורעל םיזיעמ )\^גמ611115
,הידה לע ׳םירהה־סמחת לע הזה ןטקה ףועה תולפנתה .םיסרודה תופועה
רבדה רכינ ׳בר ןינע םיאלמה תוזחמה דחא והז  -רשנה לע וא ברועה לע
׳סרודה לש ומעז תא תואור ךיניעו ׳םנוחצנב םינימאמ הלאה םינטקה יכ
לודג םרפסמש המ לכו רומג עויס הזל הז םיסונילבה םיעיסמ ולא םירקמב
ונתנש "הבוט םא" םשה הל האנ ׳סובילבה ,האזה רופצה .הלודג םתוצימא
םהיביוא ינפמ םירחאה םימה־תופוע לע ןגהל הענמנ אלש םושמ ׳םינויה הל
)<101ג 61 £1ג11נג(יבנזה רוקנאה וניבג לש ריעזה בשותה םג ךא ׳םהילע םילפנתמה
ץנה תא םימעפל חירבמ ,תועבצא הנומשמ תוחפ אוה וכרא רועש לכש
—םתוזירזו םתוצימא הארמל תולעפתה יתעבש םימעפ המכ" ♦םירוקנא־ףרוטה
*♦הזה רוקנאה תא דוצל לגוסמ סמהת ד קר יכ ׳יל ירבו -םירב ןקזה בתכ
תא םיאלממ םה ירה ׳םיסרודה דחא תא החירבמ םירוקנא תדעש העשב
םה הלאכ םירקמב •"רבע לכל םהל םיחרופ ןכ ירחאו ןוחצנ ףוצפצ ריואה
ךיא יתיאר הזב אצויכ !ביואה ירחא ףודרל :העובק תילכת םשל םיפסאתמ
׳הליל־ףוע אב יכ העומשל םאתפ וררועתה רעיב םינכושה ףנכה׳״ילעב לכש
׳םיטקשהו םינטקה םיררושמה םג'םיסרודה םג ׳תופועה לכו ׳אורק אל חרוא
לא וחירבהל םדיב הלע ףוס ףוסו ׳ירכנה ירחא ףודרל ואבו ופסאתה
•וטלקמ
הנטק רופצ לש !דחכל ץנה וא סמחתה ׳הידה חכ ןיב לדבהה בר המ
םושמ הלאה םיריעזה תופועה הבה ןכ יפ לע ףאו !רכה בשוי רוקנאה ןוגכ
הלודג םתסיטש םינסמחה לע ןוחצנ םילחונ םהור־ץמואו םיפתושמה םהישעמ
׳רחא קר אל םירוקבאה םיפדור אפחיאב !המחלמ ךורעל םהילע םגיז״ילכו
רתוי" ׳םיגד־הלושה ץנה ירחא םג ךא ׳םהל םינכוסמה םיסרודה תופועה
ותודע יפל ׳ודוהב •םירב רמוא  -״םהב תיחשהל רשאמ םיעושעש םשל
!"םיעושעש םשל קר" הידה ירחא לחנה־יברוע םיפדור ׳ןודרשזד רוטקודה לש
"םינכהגמ לש תונחמ תונחמש םימעפ יכ ׳רמוא ד י ו ו ךיסנהו
םיריתכמ )ונלש םיקמעה״יברוע לא דאמ בורק ףוע( "םיקיסאלק״ו ).דעאג״לז(
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!ןיסומ  "-הזה רשנה^• יוב שיללעתמו )11זו11נ1ז1ת8ג( יאליזארבה רשנה תו>
ןגזל ןמזמ םלואו !המלש החונמב הלא וירוסי תא בור יס לע לבקמ-דירו
ן^עמה םתוא לכב יאוסיא ׳םיאור ובא *"םיגדרטה דחאב לבוחו עגופ אוה
י^סעמ םחכש םינטק תופוע יכ ׳)תורשעל איבהל רשפא הלאכ תואמגודו(
)*"הרובחב וב םיעגופש םושמ וילע םירבגתמ סרודה ףועה חכ תמועל
ןווחכה תוחתפתהו םייחה גונעת ׳םייחה ןוחטב לש הנוילע הגרדמל
רוגעה :םה אלה ׳תרפוע לש תוחפשמ יתש ועיגה הרבח ייח י״ע םיילכשה
ןא ותחפשמ ינב םע קר אל עע תתמו אתורבח דאמ בהוא ררגעה *יכותהו
אוה *ולכשמ תוחפ אל האלפנ רוגעה לש ותוריויז *םימה תופוע בור םע םג
תועיבתה יס לע ךלהתהל עדויו זםישדחה םוקמה״יאנתב הרהמ דע ריכמ
סיפוצה םידמוע יזא ׳חונל תבשוי וא הדועסב תקסוע הדעהש העשב *תושדחה
הלע םא *םהילא תשגל השק המכ ןריסבה יפמ םיעדוי םידיצהו ׳רמשמה לע
סוקמה לא דוע ובושי אל יזא ׳םאתפ עתפל םהילע לפנתהל םדא־ןב ידיב
,םילגרמ לש היפונכ — וירחאו דחא לגרמ םהינפל וחלשי םרטב אוה
תינש היפונכ םיחלוש ׳היופצ הנכס ןיא יכ העידוהו היפונכה הרזחש רחאלו
,רדעה הליפעמ זא קרו ׳םינושארה לש םתודע תא רשאל ידכ םילגרמ לש
םיגימ ינב תרפוע םע הרומג תוערב םיאב םירוגעה *ךרדל תאצל הלוכ
)אתורבח בהואה ןובנה יכותה דבלמ( ףוע ךל ןיא יבשבו ,סהל םיבורק
אלא ול ןודאכ אל םדאה תא האור רוגעה^ *םדאה ינב םע םהומכ עעורתמש
•"ןויסנה יסמ םירב רמוא *"תאז ול עיבהל וחכ לכב ץמאתמ אוהו ׳דידיכ
קר שידקמ אוה ךא ן קספה ילב הדובעב ררגעה קסוע הלילה דע רקובה ןמ
׳ם״פונחה ,,ת־.םרעה לש םתולפעוה תא <.1ע .א1ז1ו רקוחה ראתמ יתיבה רוקבאה לא עגונב
גיר־עזח תופדעה לכ וליאכ /ליגר וניאש ןואש ל*ק עמש תחא םעפ": ^,ללמואה" ץנה לע הלאה
תלבחמש—^ 0סו׳*ו>*וז( לודג ץנ האר !/דוה רבדה המ תוארל אגישכ ♦לודג בירב ואב אוהה לבחבש
יבע לכמ תחא תבב תורשעל וילע ולפנתה םה .םירוקנא לש הנחמ רבע לכמ ףקומ )הלבנ רשב
יהמו םיחישה דחאל עיגה ףוס ףוס .ויביוא ינפב דומעל םינוא־רסח ומצע תא האר ללמואה ץנה
*חהירצב ריואח תא תואלמל הפיסוהו חישה תא הפיקהו האב םירוקנא לש איפונכ ךא :םש אבחתהל
יז״ל :ןהשדחה תידגליזב שדטיטסניאה לש הפסאב הארקנש תאצרהמ( ".וקספ אלש
 1891).רבוטקוא

אוה ינמז ראשו ׳םיחמצה ןמ רקיעב ׳ויתונוזמ שקבל רקובב תוטעומ תועש
םקרוז ׳תונטק םינבא וא םינטק ץע״ירזג לטונ אוה" ♦רובצה ייחב הלבמ
לכב ׳ץרו זזפמו דקור ׳ויפנכ שרופ ׳וראוצ טשופ ׳םלבקל ץמאתמו ריואב
וימי לכש ינפמו ♦ 0רודהו האב אוה וימי לכו ׳וחור תחב עיבמ אוה םיכרדה
םימעפל םירב האר ןינתה תא קר ♦םיביוא טעמכ ול ןיא רובצב יח אוה
םיביוא הזה רקוחה אצמ אל ןינתה דבלמ ךא ׳םהמ דחא ףרטו אב אוהשכ
ויביוא לכמ ותוא הליצמ ׳לשמל התיהש ׳רוגעה לש ותוריהז ♦רוגעל םירחא
ךרוצ ןיא ונימ םויקל יכ אופא אלפ ןיא ♦תגלפומ הנקזל עיגמ אוה ללכבו
עגונב ♦םיציב יתשמ רתוי אל ליטמ אוה בורה לעו ׳וערז תוברהל רוגעל ול
דחא הפ םידיעמ םירקוחה לכ יכ ׳דיגנ םא ובל בר הלכש חכ תוחתפתהל
♦םדאה לש ויתונורשכל הברה םימוד רוגעה לש םיילכשה ויתונורשכ יכ
ויתונורשכ תוחתפתה יפ לע ׳עודיכ ׳דמוע ׳דחא יתורבח ףוע דועו
םירב ראת הזה ףועה לש וייח חרוא תא ♦ףנכ־ילעב םלוע שארב ׳םיילכשה
:רחבומ רואת רותב דחא עטק קר איבהל יל בר יכ דע יבר ןורשכב
תודע וא תורובח תורובח םינכוש ־־־ םירב רמוא  -םייכתה״
םבשומל םירחוב םה ♦םתוגודזה לש תופוקתב דבלמ ׳תומוצע תודע
דוצל םעסמל רקובב רקובב םיאצוי םה םשמש רעיב דחוימ םוקמ
םהיניב םיקלחמו הז ירחא הז םיכורכ הדעו הדע לכ לש םירבחה ♦דיצ
לא וא הדשה לא ודחי םיאצוי םה רקובב רקובב ♦ןוסא םג ןו ש
םידימעמ םה ♦תוקרי וא תוריפ םש לוכאל אוהש־לכ ירפ־ץע וא ןגה
הנכס תעשב ♦םהיתורהזא לא בל םימשו הדעה לכ לע רומשל םיפוצ
םיבש םה העובק העשב ברעבו !הזל הז םירזועו טלמהל םישח לכה
♦"תוערו הוחאב דימת םייח םה רבדה רוצק ♦םתחונמ םוקמל
רקוחה רמוא ־־־ ודוהב״ ♦םירחא תופוע תרבחב םג גנע םיאצומ םה
תא תולבל לימ המכו המכ לש קחרממ רבה־ילוגברתו םיברועה םיאב —זראטאל
םישוע דיצ דוצל םיאצוי םהשכ ♦קובמאבה יחישב םינכשה םע דחי הלילה
)•■!■ 1וווו(. 67 .1^ ,

,תעדה לוקשב םג אלא תוריהזבו הבר הנובתב קר אל םהישעמ םייכותן1
ןוהש םדוק הילרטסואב ןבלה ודאקאקה תדע לשמל הבה יבצמה יפל לכן1
שילגרמ לש הרובח םהינפל םיחלוש םה ירה הדש תאובת זבל םיאצוי
וג ונתנש הדשה לש הנוכשב דאמ םימר תונליא לע םיבשויו םילועה
שידמועה םיכומסה תונליאה לע התיבש םהל םינוק םירחא םילגרמו ׳םהיניע
שיעידומ םינמיסה םא *םינמיס הזל הז םירסומ םהו *רעיה ןיבו הדשה ןיב
שודחא תוגע םיגע ׳הדעה ךותמ םילדבנ תופוע הרשע ׳"הרושכ לכה^ יכ
ןוןידוב הדצמ וז תיבש תכ *הדשה לא םיכומסה תונליאה לא םיפעו ריואב
ןמימ תנתונ איה וז הלועמ הקידב רחאל קרו *םוקמה תוביבס תא הפי הפי
סיזזוב םה תוריהמבו תחא תבב הדעה לכ הזז ןכ ורחאו ״־ הדעה עסמל
תוריהזה לע בר למעב םירבגתמ הילרטסואב םיטסינולוקה *הדשה תא
ודיב ןיז־ילכו רתויב םורעה ׳םדאה ידיב הלע םא ךא < םייכותה לש הרתיה
םיריהזו ךכ לכ םירע הז ירחא םישענ םה ירה ׳ודאקאקה ינבמ המכ גורהל
קר יכ ׳קפס םוש ןיא *םהיביוא תולובחת לכ לאל םימש םהש דע ׳ךכ לכ
הניב לש וז הנוילע תוחתפתה ידיל םייכותה ואב רובצב םהייח תוכזב
תופועה לש הרתיה םתניב *םדא תניב לש הגרדמל טעמכ העיגמה ׳שגרו
 םהמ םידחא םינימל ארקל םילועמה עבטה ירקוחמ המכ האיבה וללהעודי הזל הז םתבחל עגונבו *םדא־ףוע" םשב  -רופאה יכתה תא דוהיב
תפוגל ביבסמ םיראשנה םיאב *דיצה ידיב םהמ דחא תמוי םא יכ ׳רבדה
בתכש ומכ  -״םתודידי חבזמ לע ןברקל םילפונו החוצ לוק םימירמו םרבח
ועעורתהו ׳םה םינוש םינימ ינב יכ ףא ׳יבשב ולפנש םייכת ינשו !ןאיבוידוא
םיעוגעג ךותמ ינשה םג םימעפל עוג ׳הרקמב תמ םהמ דחאהו הז םע הז
*תמש ורבח לע רעצו
ינפמ הרתי הנגה םהיתורבח ךותב םיאיצומ םייכתה יכ ׳ירב הז םגו
םוטרחה-י לש הלועמ תוחתפתה ידי לע םהל םינוק ויה רשאמ ׳םהיביוא
גיזיעמ םיקנויה ןמו םיסרודה תופועה ןמ דאמ םיטעמ קר *"םינרפצהו
ומא הפיו  -םהבש םיריעזה םינימה לע קר הז םגו — םייכתה לע לפנתהל
יתורבחה ףוקהלו רוגעהל ומכ ׳טעמכ םהל ןיא יכ ׳םייכתה לע וירבדב םירב

םייכהה ינ ידגדיד בורק• :רמואו ףיסומ אוהו <םדאה דבלמ םידחא םיביוא
"דבלב םדאה קר "םהיביוא יתמצ תמחמ אלו הנקז תמחמ םיתמ םילודגה
לכי י -הרובחב וייח תואצות םה הלא םגש  -וניז ילכו ןויל 1ה ולכש חכב
האצות אלא העא איה ףא םהימי״תוכירא "םייכתה תא דימשהל הג ודי הדמב
ח*א ךותמ םהל אב אלפנה םנורכז םג יכ רעשל שיו "הרובחב םהייח לש
הנקז דע הב םידמוע שסנה״חכו ףוגה־חכש וז םימי״תוכירא םגו "הז םייח
"הבישו
הניא טרפה דגנכ ללכה לש המחלמה יכ ׳ונל אצוי ונרמאש המ לכמ
המחלמה ומכ עבטה קח איה ףא תידדהה הרזעה "עבטה לש ירקיעה קרחה
לש תורחא תורבח לא ןנובתנש רחאל וניניעל הלגתי הזה קוחהו 'תידדהה
ןרע לע תוטעמו תולק תורעה •םיקנויה לש םייתרבחה םייחה לאו תופוע
םידומעב ארוקה אצמ יחה םלוע לש ותוחתפתהב תידדה הרזע לש קוחה
דוע רפסנש רתאל רימג רורב ררבתי הזה קוחה לש וכרע ךא !םימדוקה
~ "וניתונקסמ ידיל אובל לכונ ולא דוסי לעש ׳תודבוע המכו תמכ

♦׳ב קרפ
•םייח ילעב לצא תידדה הרזע
׳ )ךשמה(

:סייקבויה

— .דתסה ןמזב תורבח — •רויס םשל תורבח ■־ .תופועה תדידנ

/ובו םיבאזה ןיב דיצ םשל תורבח . -םייתורבח יתלב םינימ לש ןטק רפסמ
ויתויאר  -יפויקה תמחלמב תידדה הרזע — .םיפוקה :םינמרגה תורבח -־
סיבובעה ־־ ידחא ןימ לש; תולובגב םויקה תמחלמ רבד חיכוהל ןיורד לש
—תולכו תוכלוה תוינוכיתה תוילוחה יכ הרעשהה — .זרפומ יוברל םייעבטה
•עבטה ךותב תורחתהה תקחרה

לש תובבר אובר הגהו ׳רשופה רוזאה לש תוצראב ביבאה בש ןא
ןיא תודע תודע םיאבו םיפסאנ תומחה םורדה תוצראב םירזופמה תופוע
׳רדג לכ ׳ערז םיקהל  -ןופצה לא םישח םה החמש ךותמ תוזירזבו רפסמ
הקירימאב םיצופנה ׳הכרב וא רואי לכ ׳םוניקואה ףוחל עלס לכ ׳השרוח לכ
הנועב וגל רפסל םילוכי ויה ׳תינופצה היסאבו תינופצה אפרריאבו תינופצה
ןואהו חכה בר המ ׳תופועה ייחב תידדהה הרזעה לש הכרע בר המ וז
אוהשכ םג םא ׳יח לכל וז הרזע תנתונ הנגה המכו ׳הדי לע םינוק םהש
.ןגמ רסוחמו אוה שלח ומצעל
וא היסור תוברעב םיבורמה םירואיה ןמ דחא ׳לשמל ׳וארו ואצ
"ת1פוע לש תובבר אובר םיאלמ םיפוחה .םינושארה ביבאה ימיב היריביס
דימת םיניגמו בר םולשב ודחי םייחה ׳תוחפה לכל ׳םינימ םירשע ינב םימה
:הלאה תרואיה דחא תא ב ו צ ר י ב י ם ראתמ ךכו .הז לע הז
ףוסהו הנקה ןיבו םיבוהצה־םימותכה תולוחה ץב רואיה ריחשהל
!.".דזה ןומהה לוקמ רחרחס שארה .תופוע ןומה אוה אלמ ...קורי־רוחשה
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816זמ111 8ז1גמ)(10

םיגד תיפיע אלמ רואיה

לע םיפצפצמו הנאו הנא םיטטושמ םיפלאל םינומטרח ♦םהיתוחירצ לוקמ
תודע "הזוא״רב תרהרקמר תדנדנתמ לגו לג לכ לע טעמכ ׳ןלהל ♦♦.ףוחה
׳יגב הזמו הזמ םיטע רואיה לע הטמלו ?טורמל תולוע ארפ יזוא לש תודע
ץפדור םיגד״תופוע לש תינחרצ הדעו םרפ״ינבו 01גת§ (3רהנ
י״הזה הארמל וצצור יניע .ייםהירחא
םיסרודה תופועה םה הנה ךא יםייחה ןיעמ הכפמ םוקמו םוקמ לכב
סירשכומהו" ׳ילסקיה רמואש ומכ ׳"רתויב םיריהמהו רתויב םיזעה /
סיעמוש םתאו  -ב ו צ ר י ב י ם רמואש ומכ ׳״המחלמ ךורעל ילאידיא ןפואב
תומלש תועש םידמוע םהש ןמזב םעזו סומלובו בער ךותמ םהיתולוק תא
ךיאש דחא קר ול ולא םייח־ילעב ןומה ךותמ לוזגלו עגר ןוכלד^^ו
םירשבמ םיבדנתמ םיפוצ להק הנהו ׳םינסמחה וברקו וכלה שר םלואו יול־ןגמ
ףודרל םי ירורדו ףחש ינב לש תואמ תואמ םיאצוי עגרב ובו ׳םאוב רבד
לפנתמו הליגרה ותוריהז תא בזוע בער ךותמ ףרוטמה ףרוטה •םהירחא
אוה סונאש דע ׳וב םיעגופו םיאב רבע לכמ ךא ?םירפצה ןומה לע םאתפ
ךא ןארפ״יזורב לע לפנתמ אוה בער לש שואי ךותמ ירוחא תגסל בוש
םא  -םיטלמנו הדעל הרהמ םיפסאתמ הלאה םייתורבחהו םינובנה .תופגענד
ימימב םיללוצ םה ירה ׳הז אוה םמחת םא ׳םיגד־ה וז^ד ^רשנ׳רזוו^סמחה
תא םיאיבמו יסימ״קבא לש םיננע םילעמ םה ירה ~ הידה ףוע,םאו?,רואיה
לע םדקמכ םיכפמו םימוה םייחהש העשב הבו ירומג ףורט ידיל ףרוטה
וא ךר רופצ־ןב וא הלבנ ול שקבמו םעכ לוקב חרוב ןסמחה ירה~׳רואיה
שיש םוקמבו יםהירבח תורהזא עומשל ןיידע ודמל אלש ׳הדשה רבכע
ירוישב קפתסהל ׳הפי הפי ןיוזמה ׳הז ןסמח אוה חרכומ םייח לש תוניעמ
♦םייחה
תואסרפ המכ רבוע התא" ׳םינופצה םייאה תוצובקב ׳הנופצ ןלהל
סירתה ידרומ לש תונפה לכו םיעלסה לכ ׳םיזיזה לכ תא האורו ףוחה ךראל
תופוע שממ םיפוטע ׳םיה חטשמ הלעמל לגר תואמ שמח םג וא םיתאמ
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םיחושמכ םיארנ יכ דע םיעלסה רוחש לע םיריהבמ םינבלה םהיזחו ׳םיה
•"תופוע אלמ קוחרמו בורקמ ריואה •ןוטרקב
םשו "תידדה הרזעל היח היאר אוה ירה "תופועה ירהמ ,.דחא לכ
ןהש ׳ולוכ ןימלו טרפ לכל תודחוימ תונוש תונוכת לש גלפומ יובר אצומ התא
)9ג€1תג־ תופדצ־הלושה ףועה ׳לשמל ׳הנה •םייתרבח םייח לש תואצותה
הצבה ןומטרח •סרוד ףוע לכ לע לפנתהל ןמוזמו ןכומ אוהש עודי ^0ק(118
םיטקש תופוע לש גיהנמה תויהל ונורשכבו ותוינרעב םסרופמ ) 1-1ז108ג(
ינב םירבח ףקומ אהש העשב )51ז61נ811ג81מ16זקז" (68ןמגרות" ףועה •רתוי
השענש אלא 1דוע אלו םתרימש לע דוקשל םהל חינמ אוה םילודג םינימ
ירה תונטק םירפצ תדע ול ביבסמש ןמזב ךא ן הבורמ הדמב ןדחפ
ויהיש זירכמו הפוצ לש דיקפת הרבחה תבוטל ומצע לע לטונ אוה
יבהוא םירוברבה תא אצומ התא ןאכ •םירב רמוא  -ול םיעמשנדאמ םה םייתורבחש "יקאביטטק" םיפחשה תא הלא דצבו ׳ןוטלשה
קר  -ןאמיינ ירבד יפל ~ םהיניב תלפונ הטטקש דע ׳םיכר םגו
ריצה תופוע תא אצומ התא ן הלק העשל קר דימתו דאמ תוקוחר םיתעל
תויטסיאוגיא תוזוא ;הזל הז הבח״תותוא רידת םירזפמה ׳בל םיחקולה )סז(13
דצבו ׳ללח הלפנש םתרבח ירחא וראשנש םימותיה תא רקפה תוחינמש
ןהשכ םימב תוטשו הלאכ םימותי לש םתבוטל תוגאודש תורחא תוזוא ולא
דצב ן םה םהידלי וליאכ ןהילע תודקושו תוטועפ םישש וא םישמח תופקומ
החפשמה־ייחש ׳םיטיטבאה תא האור התא הזמ הז םיציב םיבנוגה םיניוגניפה
רתויב םיזעה םידיצה םגש דע ׳ךכ לכ בלה תא םיררועמו םיכשומ םהיניב
המכש תוירדאה תא וא ׳םיחורפא !דפקומה טיטבאה םאב תוריל םיזיעמ םניא
 תובשוי }^^0x0ץ& *3לצא וא ׳״הפיטקה יזורב״ לצא ומכ( ןהמ תומא־־עבטה •םיפתושמה םיחורפאה לע תופילח-םינמאנ םירק1ח לש םתודע יפל
הלענה דע תונוכת לש םינושמו םינוש םינוג וב אצומ התאו ׳ול תורוצ יובר
תוחפ דוע •לכה ללוכ דחא וקב עבטה תא ראתל ןיא ךכיפלו •תולענבש
"ז 116מח€1ו> <;סץו ^0 ))10מ .£ .ח0ז>ו>ת5[)81ו>ןי׳
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ויזווןחש םושמ ׳רסומ־לעב תפקעה ךותמ עבטה לע ןודל לכי התא הזמ
 תתמ *לש ׳בור יפ לע  -תואצות אלא ןניא ןה ףא רסומה־לעב לש־עבטב תולכתסהה לש
ןמ ץנ בינ יוצמ אוה ןקה ןינב לש הפוקתב ודחי ףסאתהל גהנמה
תונליאה תחמצ •תויאר דוע איבהל ךרוצ שי םא אוה קפסש דע ׳תופועה
לש םינק תואלמ תורדגה י םיברוע ינק לש תוצובק תורטועמ וניתומוקמב
ןילוגמב !תוינונס ינק לש תובשומ אצומ התא תוזוחאב ותונטק םירפצ
ונוה לקו ■?וואמל הלילה תופוע טלקמ םהל םיאצומ םינומעפ״להאבו םיקיתע
סיאצופ וגאש הולשהו םולשה לע םיאלפנ םירואתב םידומע המכו המכ אלמל
תתנח הפכ דעו •ןקה ןינב םשל ודסונש תופועה תורבח ןתוא לכב טעמכ
ןיוצמ רקוח •לכל אוה רורב  -תושלחה םירפצל הסחמו ןגמ תושמשמ ולא
)!:מ 5ו״ג110מ(5תונטקה תוינונסהש ךיא ׳לשמל ׳האר יאקירימאה ש0ח 65ף״דהכ
ססתתה •)ז^גיגיס ק(01׳גז§ז (18הברעה־םמחת םע הבורק תונכשב ןהינק ןהל ונב
וטשופו ׳ודארולוקב ותומכ םיברש ׳דחא רמח לדגמ שארב ונק ול הנב
ודחפ אל הלאה תוולשה םירפצה •ונממ הטמל םוקמ בוריקב הדמע תינונסה
הזה רבדכ השע םאו •ןתבשומ לא תשגל ול ונתנ אל ןה :סרודה םנכש ינפמ
•ושפנ לע הרבל סרודה היה סונאש דע ׳ותוא תושרגמ וליחתהו ףכית והופיקה
סה !סינקה ןינב ןמז רמגנש רחאל םג םיקסופ םניא אתורבחב םייחה
־ינב לש תורובחל זא םיפסאתמ םיחורפאה •תרחא חרוצ םישבול קר
םישמשמ םייתרבחה םייחה •םינימ המכ ינב םיפתתשמ הרובחבו םירוענ
ינפמ הרימש םשל םג תצקמבו םיעושעש םשל רקיעב אוהה ןמזב
,579

*) £11107 ^0^16x
81 .9201וש<ז€ץ ) 07סויויו^סחשע ןומעב
' 556יק 7 11י 8ו11ו>)וו.3 •1) 1
בר רססמ םהב שיש תרמוקמה יכ זתיבופצה היסור לש תוצבב ברקאילופ האר םיפחשה ןיב ♦ -ו״ב
יתבורק הנכס לע הבשומה תא ריהזהל םידקמ היהש ,רכזה י״ע םירמשב ויה הלאה תופועה ינק לש
תובקנה .ביואה לע םילפנתמ ויה הבורמ תוזירזבו תחא תבב םיממורתמ תופועה לכ ויה הלאכ םירקמב
תופילח רמשמ דימעהל תוגהונ ויה הצבה לש לח לכ לע הזל הז םיכומס םינק  6וא  5םהל ויהש
םיסרוד תופועל ףרטל תויהל םילוכיו ןגמ םירסחה םיחורפאה ,ןוזמ שקבל ןהיבק תא ובזעש העשב
תיגולואוזה הקלחמה תועידיב "םימה תופוע לצא החפשמה יגהנמ"( "םירמוש ילב םדבל ובזענ אל"
. 1847).קיד 17
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לש תורובח םימשגה תומיב וניתורעיב םיאצומ ינא ןכ יכ הנה *הנכסה
 (006813םיזוגא־יעצפמ ורבחתה ןהבש תופוע
׳םי<;ריה םע דחי םיריעצ )^*5
תוינונסה תא םיאצומ דרפסב •םיקרקרשהו םירהה״יבנדא ׳םינורדגה ׳תיינ^רפה
קוחרה םורדב "םינויה םע םגו םיבובזה״ידוצ *לדגמה־יסמחת םע הדוגאב
תודוגאל )^0וד13 1)16ז (}1תוינתירולבה תוגוחה ידלי םידגאתמ הקירימאב
ןבס רוקנאה םע )5ק3ז32מ13 48זו)( הדשה תוגוח לש דחא ןימ םע תולודג
היה לק ׳רבדה רקיעב "ןותבגה לש םינימ המכ םעו )3^\53זןמ$ 311ק3זז0ו>"(
תא בשחלו תונמל רשאמ תודידבב םייחה תופועה ינימ תא ראתל רתוי
ידכ קר אלא ןק ןינב וא דיצ םשל אל םתס תורבח םידסימ םהידליש םי.ימה
ירחא םיקחשמו םיעושעשב ןמזה תא תולבלו אתורבחב םייחה לע גנעתהל
"תונוזמ תשקב םשל זבזבל םהילעש ׳תועשה רפסמ
€

תופועה ןיב תידדה הרזע לש דאמ בושח עוצקמ דוע ונל שי הנורחאל
ידיב שי תוטעמ םילמב קרש דע ׳ךכ לכ בחר הזה עוצקמה "םתדידנ ןמזב
םייח ויהש ׳תופועה יכ ׳דיגהל יל יד "עבטה לש הז בר",רשעמ לע ריעהל
םיפסאתמו םיאב ׳בר בחרמ ינפ לע תורזופמ תונטק תויפונכב אוהה ןמזה דע
עובש םימעפו "םיפוצר םידחא םימי ׳םיפלאל ריצבה ימיב וא ביבאה ימיב
׳םינדו ׳ךרדל םתאיצי םדוק ׳דעוימ םוק7נל םיסנכתמ םה ׳רתוי וא םימי
תעל םוי לכב םילגרתמ םהמ םינימ המכ "דיתעה עסמה יטרפ לע ׳הארנכ
ינבל םיכחמ לכה "הכורא העיסנל םמצע םיניכמ םהו ןחבמל תוחירפב ברע
םיאצוי םה "א "ז ׳דחא םוי םימלענ םלכ הנורחאלו "אבל ורחאש םתחפשמ
תורוד ךשמב רבצנש ןויסנה יפ לע תפי הפי םדוק הרחבנש העודי ךרדל
םהו הדעה שארב תכלל רתויב םיאירבה תופועה םיגהונ הז םע "םיבר
תופועה םירבוע ךכו "וז הבוח תדובע אלמל הז ירחא הז םיאבו םיפלחתמ
ןיתונטק םירפצ םג םילודג תופוע םג ןהב שיש תודע תודע םיקוחר םימי
לא ףועו ףוע לכ ךלוה םשמ ואציש םוקמל ביבאה ימיב םיבש םהש ןמזבו
ןקתש הז ןקב תבשל גוזו גוז לכ אב בור יפ לעו ׳ול עודיה ובשומ םוקמ
*הרבעש הנשב הנב וא
.יוארכ רקחב אל ב״יפעאו ׳דאמ אוה חיכש תופועה תדידנ לש הז ןויזח

סילגרהה םגו ׳תידדה הרזע לש םיאלפומ םילגרה המכו המכ ארב או•
חיכומ ינא ןאכ ךא ׳דחוימ רפסל םה םיאדכ ומצע הדדנה ןינע םגו וללזי
חמהלנהו תובורמה תופסאה לע קר ריעהל ינא הצור •םיסרפב טעמל
שכרדל םתאיצי ובדוק דעוימ םוקמב הגשו הנש לכב םישוע תופועהש
^ ןופצה תוצראב םג םיאור ונא הלאכ■ תופסא •המורד וא הנופצ הקוחרה
ןמזב  -הילגנאב םיינופצה תולילגב וא ייסיניי רהנה אצומ דיל ןוגכ
עןיתשהל וקיפסה אל ןיידעו ןק תונבל םמוקמ לא םורדה ןמ םיבש תופועהש
ףתושמה ןוסאה ירה ׳תופועה תונחמב רעס עגפשכ הדידנה ןמזב ♦םנקב
ס^פדתמה ׳תופועה לש םינימה יובר ♦םינוש םינימ ינב תופועה תא דחאמ
׳ג-ש־תרעס םהב העגפש העשב הילגנאב םיה־יסנפ לש תויכוכזה יבג לע
סאל םירבוע אלא םיחרופ םניאש תופועה יכ ׳ריעהל יואר •ןיעה תא אילפמ
םשב םינוכמה תופועה ונייה ׳הנשה תותע יפל לכה ׳םורדה לא וא ןופצה לא
•ןרדל םיאצוי םה ן־יא •תולודג אל תורובחב םכרד םישוע םה ףא ׳םידנו״םיעג
׳רכנב םהל חונ טלקמ־םוקמ וא התב תונוזמ תודיחיב אצמל ידכ דחא דחא
םתאיצי םדוק תודע תודע םיפסאתמו הזל הז םיניתממ םה דימת אלא
♦םורדה לא וא ןופצה לא תיטאה
גוסב ונתוא אילפמה ןושארה רבדה ירה ׳םיקנויה םלוע לא ונרבעב
תמועל םייתורבחה םינימה לש גלפומה יוברה אוה םייח־ילעב לש הז לודג
הברעה ׳םירההו תועבגה •דדבל תובשויה תופרוטה תויחה לש ןטקה טועמה
תוליא ׳םינושיד ׳םיאבצ ירדעמ שממ םימוה שדחהו ןשיה םלועבש הלפשה
יט ואבש העשב •םייתורבח םייח־ילעב ׳ונייה ׳ארפ״ישבכו ארפ״יזע ׳םימאר
תומוקמה תא ואצמ תינופצה הקירימאב רשא םירכה לא רודחל אפוריא
םינושארה םיצולחהש דע ׳ךכ לכ םוצע רפסמב םימאר ינבמ םיבשונ הלאה
םירבוע םימאר לש הנחמש ןמזב הבורמ העש דומעל םימעפל םיכירצ ויה
ןרא םימאר הנחמ לש הז עסמ •ךרדה תא םדעב םסוח היה םוקמל םוקמ
םש ואצמ היריביס תא םיסורה ושבכש ןמזבו •םימי השלש וא םינש םימעפל
!ור רפסמב םייתורבח םייח״ילעב ראשו תויאנסו תוליאו םינושידו םיאבצ
לשמנש ׳םיריצ לש עסמ אלא היה אל היריביס שובכש דע ׳ךכ לכ םוצעו

םירבז ירדע םויה דע תואלמ אקירפא חרזמב אשדה תוברעו יהנש םיתאמ
♦םינוש םיניממ םינושידו
היריביסבו תינופצה הקירימאב םילחנה דיל ואצמנ וננמזל ךומס דע
ואצמנ ינופצה הקלחב תיאפוריאה היסורבו ׳םירבב לש תובשומ תינופצה
אשד םיפוטעה םירושימה ׳הרשע עבשה האמב דוע בורל הלאכ תובשומ
׳םידלח לש רפסמ ןיא תובשומ םויה דע םיאלמ לבת יקלח העבראב רשא
היסאבש הלפשה תוצראב ♦םינמרג ראשו "המדאה תיאנס׳־׳ ׳תוטימרמ ׳םירבכע
׳םיליפ לש תובר תוחפשמל בשומ םוקמ םירעיה םויה דע םישמשמ הקירפאו
םיפסאתמ קוחרה ןופצב ♦רפסמ ןיא םיפוק תורבחו םימטופופיה ׳םיפנרק
לש םירדע םירדע םיאצומ ונא ןופצה הלעמבו ׳רפסמ ןיא םירדעל םיאבצה
סוניקואה יפוח ♦חרק־ילעוש לש רפסמ ןיא תורבחו )סוקסומ״ירפ( ארפ״ירפ
*ילעב לש םירדעמ םימוה וימימו ׳םיה״יסוסו םיה״יבלכ לש םירדע םיאלמ
תוירבדמב ףא וגא םיאצומ הנה ׳הנורחאל ♦םינינתה תחפשממ םייתורבח םייח
ארפ־ילמג ׳ארפ־יסוס לש םירדע םירדע תיזכרמה היסאב המרה־ץרא לש
׳תוחפשמ תוחפשמו תורובח תורובח םינכוש הלאה םיקנויה לכ ♦ארפ־ישבכו
תואמ שלש ירחא /ונימיב יכ ףא ׳םיפלא תואמל הלוע ןהב תושפנה רפסמש
ןמ םילק םידירש קר םיאצומ ונא ׳הפדש־קבאב תשמשמה תוברת לש הנש
♦ורבעש םימיב םש ובשי רשא ׳םייחה־ילעב לש תומוצעה תורבחה
תועטה אופיא הבר המו י םיפרוטה רפסמ הלא לכ תמועל אוה טעמ המ
םיעובצו תוירא קר ולוכ אוה אלמ וליאכ יחה םלוע תא האורה הז לש
ייח לכ יכ רמאיו אביש ימל ׳המוד רבדה המל !םפרטב םהינש םיחלושה
♦תוגירהו תומחלמ אלא םניא םדאה ינב
לגרהה תאו ♦םיקנויה לצא אוה לודג ללכ תידדה הרזעו הרבח ייח
ילעב לש לודגה גוסה לכבו ׳םיפרוטה לצא םג םיאצומ ונא הרבח ייחל
׳רמנה ׳יראה( לותחה תחפשמ ינב תא קר ארקל םילוכי ונא ולא םייח
תוקוחר םיתעל קרו ׳רובצ ייחמ תודידב ייחב םירחוב םהירבחש )ו״כו סלדרבה
םלואו ♦תונטק תויפונכב םתוא םיאצומ ונא -־ ונימיב אוה ךכ ׳תוחפל -
םסרופמה דיצה רמוא  -הרובחב דיצל םיאצויש רבדה ליגר תויראה ןיב םג
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לש תוצראב דיצ ךרעש ^סגניליש אב רבכ אל הזו רקב ♦ס החמומהז
ינגמה רואל הלילב( יפרגוטופ רויצ השעו ^תיחרזמה אקירפאב הושמהדק
ן ודחי דיצ וכרעו השלש לש הרובחב ופסאנש תוירא לש )םאתפ טהלתהש
,ולילב םש םיפסאתמ תרוצבה ןמזבש ׳רהנה דיל הזה דיצה ךלה רקבב
1ע " בר רפסמב תוירא לש תובקע םש אצמו ׳םימ תותשל םירבז ירדע
תובר םינש ךשמב וימימ עמש אל הז םעו ׳םירבזה תא דוצל ואבש-מישלש
ליבשב הז םע הז תויראה וקבאתה וא ומחלנש רחא דיצ אלו סגגיליש אל
תיתורבחה םתנוכת הנה יאקירימאה יראהלו סלדרבהל עגונבו 'ףרטה
.לכל העודי
תופרוט תויח ) -ו״כו םיטיבצה ׳םירביבה( םירביבה תחפשמ ברקב
תודלוחה ׳אתשוכרכה ׳הימנה( תוימנה תחפשמו  -תוימנ קפס םילותח קפס
יכ ׳תוחיכומ תויאר שי ךא .תודיחיב םייח םיגהונ )ו״כו שחתה ׳ןהינימל
)[\ו11 8ז£1ג ^11153״ ;$החיכשה הדלוחה התיה הרשע הנומשה האמה ףוסב
הידנלטוש ץראב התוא םיאצומ ויה םהה םימיב :תעכ רשאמ רתוי תיתורבח
.ורפסמב רתוי תומוצע תורובחב ץיוושבש 1דלאוורטניא לבחבו
׳םינתח ׳באזה ׳בלכה( םיבלכה לש הלודגה החפשמה לא עגונב
שי דיצ םשל םהיתורבח תאו ׳אתורבחל םתיטנ תא הנה ׳)והנימל לעושה
לכח .וז החפשמ לע םינמנה םיברה םינימה לש הקהבומ הנוכתכ תוארל
יררהב עבטה רקוחו ׳דיצ םשל םירדעל םיפסאתמ םיבאזה יכ ׳םיעדוי
לוגע־׳יצחב םיבשוי םיבאזהש ךיא הפי רואת ונל רסמ ׳י ד ו ש ט ׳םיפלאה
לוקב םאתפ םיצפוק םה ןכ ירחאו ׳רהה דרומב העורה הרפה תא םיפיקמו
•ראר ן ו ב ו י ד ו א  *).רובה לא לפנתהל הרפה תא םיחירכמו הזע החיבנ
וכרע רודארבאל יבאזש ךיא ׳הרבעש האמל םישלשה תונשב ׳אוה ףא
•ויבלכ תא ףרטו ולהא דע םדא־ןב ירחא ףדר דחא רדעו ׳םירדע םירדע דיצ
גושיל הנכס םהב שיש דע ׳ךכ לכ םימוצע םיבאזה אדע םישענ השק ףרחב
ןיא היסור תוברעב "םיעבראה תונשב תפרצב עריאש ומכ ׳םדא ינב
יושק המחלמב דומעל םהילעו ׳הרובחב אלא םיסוסה לע םילפנתמ םיבאזה
)* ־ז1>6ו16>;11)11ח1^1,ק>מיוו)1>7״,
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♦,דרגת תמחלמל םדגנכ םיאצוי םיסוסהש העשב )לוק לש ותודע יפל(
יכ ׳הנכסב םייורש םה ירה רוחא תגסל םיבאזה ורהמי אל םא הזכ הרקמב
־יבאז יכ ׳עודי הז םג ♦םהיתוסרפ תוטיעבב םוגרהיו םתוא ופיקי םיסוסה
לש םירדעל םיפסאתמ הקירימא תיברעב רשא )€2מ18131ז (31 8הברעה
•ורדעמ הרקמב העתש םארה לע לפנתהל ידכ ׳שפנ זםישלש וא םירשע
םיבלכה תחפשמ ןיב הרתי הניב ילעבל םיבשחנו םתרובגב םיאלפומה םינתה
םה ןיא םידחואמ םהש ךותמו זםירדע םירדע דיצ דוצל דימת םיאצוי
היסאבש ארפה־יבלכל עגונב ♦םהמ תולודג תופרוט תויח ינפמ םיאריתמ
םילפנתמ םהירדע יכ ן ו ס מ א י ל י ו ו רקוחה האר ) 01 0168וא ׳םינלחזה(
לע םג רבגתהל םדיב שיו ׳ףנרקהו ליפה דבלמ  -׳תולודגה תויחה לכ לע
•םהירוג תא ׳עודיכ ׳םהמ םילטונ םה דימתו ׳םירמנהו םיבדה
•םירדע םירדע דיצ דוצל םיאצויו הרובחב דימת םינכוש םיעובצה
לש דיצ םשל תויורדתסהה י תא ללהלו חבשל הברמ ג נ י מ י ק רקוחהו
םה ונלש תוברתה תוצראבש םילעושה םג ♦)!^"ש^סמ( םירמונמה םיעובצה
המכ םהילע ודיעהש ומכ ׳דיצ םשל םימעפל םיפסאתמ ׳דדבל דימת םינכוש
:ןוכנ רתוי וא( ־ אוה ירה ריצה תוצראב חרקה־ילעושו ♦םירקוחה ןמ
םייחה־ילעבמ דחא )ח״׳יה האמל ןושארה יצחב ר ל י ט ס רקוחה ימיב היה
רבד לע ר ל י ט ס לש ורופס תא ארוק התאש העשב ♦רתויב םייתורבחה
תונטקה תויחה םע ג נ י ר י ב רהוחה לש ותיול ינב ושעש המחלמה התוא
הרתיה םתניב לע :רתוי אלפתהל המ לע עדוי התא יא ׳וללה תוחקפהו
םינומט תונוזמ ואצמו ורפחש העשב וארהש הזל הז םעויסו םילעושה לש
שאר לע הלוע היה םהמ דחא( םידומע יבג לע םירובצ וא םינבא תחת
הברה ותעשר לע וא ׳)הטמלמ ודמעש וירבחל ןוזמה תא םשמ קרוזו דומעה
םיבודה ןמ המכ םג ♦םימוצעה םהירדע ינפמ שואי ידיל אבש םדאה לש
ןכ יכ הנה ♦םמלועמ םדירטה אל םדאהש תומוקמה םתואב רובצב םייח
תאו זהקטאשטמאקב םירוחשה םיבודה לש םימוצע םירדע ר ל י ט ם האר
־תולכואה תויחה ףא ♦תולודג אל תורובחב םימעפל םיאצומ ויה ריצה יבוד
•תורבחתהב תולזלזמ ןה תע לכב אל רתויב תוחקפ ןניאש םיקרה
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ןניאצומ ונא תידדה הרזע לש רתויב תומלשה תורוצה תא םלואו
;וויאנסה •הרבה ילעמו הסרפה יסירפמ ׳םינמרגה םייחה־ילעב ןיב דוהיב
,ול הנוב ןהמ תחא לכ "הבר הדמב )תוטסילאודיבידניא( תויאידיחי ןה ירה
שירבו ׳החפשמ ייחל תוטונ ןה •היתונוזמ תא וב תרגואו המצעל האנ ןק
זזלןנש םהידלי ינשש העשב דוהיב תורשואמ ןמצע תא תואור ןהש אצמ
ןוויאנסה ךא ♦רעיב היובח תחא הנפל םהירוה םע םיאב ץיק ותואב ןהל
ן1ואב םידחוימ םינקב תונכושה הלא •יתרבח אשמו״עגמב ז״כב תואכ
ירה ןרואה ירבנצב תרעגמ שי ןהירוגמ רעיבש ןמזבו ׳וז םע וז םירבדב
ןוחוה ברעמב תורוחשה תויאנסל עגונב "תולודג תויפונכב םשמ תודדוב ןה
תוטעומה תועשה דבלמ •אתורבחל ןתיטנב דוחיב תונייטצמ ןה ׳הקירימאבש
ןניעושעשב ןהייח ימי תולבמ ןה ׳ןהיתונוזמ שקבל םוי לכב תואיצומ ןהש
ואמ תוברו תורפ ןהש ןמזב ׳תומוצעו תובר תויפונכ ךכ םשל תופסאתמו
 4749תנשב הינאווליסניפ ץראב ׳לשמל ׳עריאש ומכ ׳אוהה םוקמב דאמ
יסורד רבעל תודדובו הבראכ םוצעו בר רפסמב םירדע םירדע תופסאתמ ןה
•םינגו תודש ׳םירעי ןכרד לע תובירחמו  -רכזנה ערואמה ןמזב ־ יברעמ
ינימ לכו םיסמחת ׳תודלוח ׳םילעוש לש בר הנחמ ןהירחא ךלוה ׳ןבומכ
תיאנסה תחפשממ ׳קודנורובה •תולשחנה רשבמ תולכלכתמש הליל-תופוע
ותרואמבו ׳לודג ןצמק אוה •אתורבחל ותיטנב רתוי דוע ןייטצמ ׳החיכשה
׳טיזוגאו הליכאל םיואר םישרש לש לודג רובצ רבוצ אוה המדאה ברקב
םירקוחה ןמ המכ תעד יפל •םהמ םתוא םילזוגו םדא ינב םיאב ויתסה תומיבש
ז״כב ןא ♦ונוה הארמל ןצמקה לש גונעתה תא העודי הדמב קודנורובה עדוי
רקוחה הלגשכו תולודג תובשומב דימת אוה בשוי •יתורבח ח״עב ראשב אוה
לש ותחפשמ ןב( "יקחחה-׳ לש תוריד המכ ףרחה תומיב ן ו ב ו י ד ו א
ןוזמה רצוא !םירוד המכ תחא הרידב אצמ )הקירימאב בשויה קודנורובה
•םיפתושמ תוחכ י״ע הלאכ םירוחב רצאנ

לנ •הריתי הניבבו אתורבחל היטנב רתוי דוע תנטייצמ קוי!!"* סעמסמן״צ(
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ךא !ןמצעל תודחוימ תורידב רודל םיבהוא םה ףא תאזה החפשמה ינב
היסור םורדב תואובתה ערז לש ארונה ביואה •תולודג תובשומב םה םיבשויבשוי ׳הנש לכב םינוילימ הרשעכ ונממ דימשמ דבלב םדאהש ׳ -לסוסה
תוצע תושקבמ היסורב תובטסמזהש העשב •דבו !רפסמ ןיא תובשומב
הלאה םילסוסה םיפסאתמ ׳"הרבחה לש הז ביואמ" לצנהל תולובחתו
ןיאש דע ךכ לכ בל םיחקול םהיעושעש ♦םייחה לע םיגנעתמו םהיתובשומב
םיטרצנוקה רבד לע רפסי אלו ותולעפתה תא עיבי אלש דחא רקוח ףא ךל
לש םוגעה ףוצפצהו םירכזה לש הזעה הקירשה ךותמ םיאצויה םימיענה
איצמהלו שקבל אביו וצראל ותבוח תא ובל לע רקוחה הלעיש דע  -תובקנה
לדגל הלובחתהש ינפמו ♦וללה םינטקה םינסמחה תא דימשהל לואש־תולובחת
םילסוסה םע •דמחלמ םשל תופרוט תויחו םיסרוד תופוע לש םינוש םינימ
הבכרה ידי לע  -םהמע םחלודל השדח הלובחת עדמה אצמ ׳והתב התלע
♦הרילוכה לש
תינופצה הקירימא תוברעב )0ץמ01ז15ז" (8רכה יבלכ ^,לש תובשומה
ףיקהל הלוכי ןיע״ש המכ דע הברעה בחרמ לכב .ןיע ביהרמ הזחמ ןה ירה
׳•דנטק •דיח תדמוע םהמ דחאו דחא לכ לעו םינטק רפע־ילת האור איה
ךא ♦החיבנ לוק ןיעמ םיעטוקמ תולוק ידי לע היתונכש םע םירבדב האבה
דחא עגרב םיללוצ לכה הנהו  -ברקו ךלוה םדאה ןב יכ תוא תחאה הנתנ
תויחה וחיגה בוש  -הנכסה הרבע קרו ♦םסקב ומכ םימלענו םהירדח ךותל
*

♦םיעושעשב תוחתופו ןהירוחמ תואצוי תומלש תוחפשמ ♦ןאובחממ הלאה
הז םירגתמ ׳הז םע הז םיקבאתמ ׳הז תא הז םיטבוצו םימרוצ םיריעצה

העש התואב םידמוע םינקזהו ׳תורוחאה םהילגר לע ןח תדימע םידמוע ׳הזב
םילולסה םילועשמהו ׳וז תא וז רקבל תוכלוה תומלש תוחפשמ ♦רמשמה לע
המכ םינשנו םיכלוה ולא םירוקב יכ ׳םידיעמ םינטקה םילתה ןיב הפי
םירחבומה םירקוחה ירפסב םירחבומה םידומעה ןמ המכ ׳רבדה רוצק ♦םימעפ
תוטימרמה לש ׳הקירימאב רכה״יבלכ לש תודוגאה ןתוא רואתל םישדקומ
ילע ןכ יפ לע ףאו •םיפלאה תולילגב ריצה־תוטימרמ לשו ןשיה םלועב
תויטנה ׳םירובדה לע יתרמאש םירבדה םתוא לע תוטימרמהל עגונב רוזחל
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ןהיתורבח ךותב םלואו ייבשב ןתויהב תולגתמ ןהו ןברקב תונופצ המחלמל
דגע ןהיתויטבל ןהל ןיא ׳עבטה לש שפחב תויורש ןהש ןמזב ׳תולודגה
׳הולשו םולש  -הזמ אצויהו ׳חתפתהל םוקמ םוש הרבח״ייה
סטוקתהל םכרדש םיסגה םירבכעה םתואכ םינגרנ םייחדלעב וליפא
תעשב בירב אבל אלש הבורמ הרמב םינובנ םה םג ׳וניפתרמ ךותב דימת
סתולפנתה ימיב הזל הז הרזע םיטישומש אלא דוע אלו ׳םימסאה תזיב
•םברקבש םידילבניאה תא םילכלכמ םה םימעפש ׳רבדה עודי ♦םתדידנו
)[\1/ץ0״ג 16קשומהו הדנקבש יקסומה וא הנובה־רבכעה הנה תאז תמועל
ןינו יד ו א ׳אתורבח לש הנוילע הגרדמב םינייטצמ היסורבש 1מ0801וג(1}1
הולשב תובשוי ויהש תוטקשה םהיתולהק" תודא לע תולעפתהב רפסמ^
דילע םה םייתורבחה םייחה־ילעב לכ ומכ ׳"םיביואה ןתוא ודירטה אלמלא
ללכבו !ח״עב לש םינימ ראש םע רבחתהל םיחונו םיעושעש־יבהוא ׳םייח
העשב ׳תילכש תוחתפתה לש ההובג הגרדמל ועיגה יכ םהילע רמול רשפא *י׳י
לע דימת תודמועה  -ןיבוידוא רמוא — םהיתובשומ תא תונבל םיאב םהש
הטש לש תונתשהה תא ןובשחב םיאיבמ םה ירה ׳תורהנהו םירואיה יפוח
תודחוימ תונפ םהל שי ףוסו רמח םייושעה הפכ תינבתב םהילהא !םימה
םילע לש תועצמ םיעצומ ףרוחה תומיב םיימינפה םירדחהו ;םפוג תטילפל
םירביבהל עגונב .הפי רהטמ רלואה הז םע ךא ,הלאה םירדחב םח :םיבשעו
ם,דש םימה״ירכסו םהיתובשומ הנה ׳דאמ בוט גזמב ׳עודיכ ׳םיננוחמה
ובלמ םירחא םיביוא םהל ןיאב םימלש תורוד םיתמו םייח םהבש ׳םינוב
לש החכ הפי המכ דע ,ךתוח תפומ שמשל םילוכי ׳םדאהו םימה־לעוש
תיתרבח תונורתי ארבל ׳ןימה תא רומשל יחה םלועב תידדהה הרזעה
5ווי םהיתובשומו םירביבה לש םימה־ירכס רבד ׳םיילכש תונורשכ חתפלו
,ולא םירבד לע דומעל יל ןיא ךכיפלו ׳םייחה״ילעב םלועב קסועש ימ לכל
ינינמרגה ינבמ דועו םייקסומה םירבכעה ׳םירביבה לצא יכ ריעא הז לע קר
ינב תורבח לצא םג קהבומ .ןמיס שמשמש ׳הז דחוימ ןמיס םיאצומ ונא
׳אתוצב הדובעה תא  -ונייה ׳םדאך

הא ןכותב הנלליכה תולודג תוחפשמ יתש ל3ן הקיתשב ינא רבוע
חרא יב ףא .ןצפקה "תיאקרימאה תבנראה "הלישנישה ^םידקרמה םירבכעה
םתואל הפי אמגוד שמשל ויה םילוכי" הלאה םינטקה םינמרגה לש םהייח
םיגונעת ;ינא רמוא םייתורבח םייחב םיאצומ םייח״ילעבש םיגונעתה
:דחא םוקמל םייחה ילעב תא ןימזמש רבדה המ עובקל דאמ השקש םושמ
הביבסב אצומ דחא לכש ׳הו גונעתל הפיאשה וא תידדה הנגהב ךרוצה םא
תודוגאל תודגאתמ ןניאש תוחיכשה תובנראה הנה ׳םינפ לב לע .ויבורק לש
םיקזח םירוה״תושגרב תוננוחמ ןניאש אלא דוע אלו ׳הרבח לש םייח םשל
*רובצב םיעושעש םשל תופסאתמש אל םא ׳תויחל תולוכי ןניא ןה ףא ׳דאמ
ראתמ ׳תובנראה ייה ביסב החמומ ןעדיל בשחנה ׳לקניוו ךירטיד רקוחה
השעמו *ןורכש ידיל ןתוא האיבמש הזע הבהא םיעושעש תובהוא רותב ןתוא
ןהיעושעש״רבחל ובשחש דע ךכ לכ ןהיעושעשב תודורט ויהש תובנראב
תורבחב םייח םה ירה ׳םינפשה לא עגונב *ןהילא אבו בנגתהש לעושה תא
י׳טאפה( תיהבאה החפשמה לש תודוסיה לע םידמוע םהלש החפשמה״ייח לבו
םגו םהיבא לא רומג דובעש םידבעושמ םיריעצה; !המודקה )תילאכראיר
׳וללה םיבורקה םינימה ינש :ץנע האלמ הדבוע ונל שי הז ץדינב .םינקז לא
תונוזמב םילכלכתמש םושמ אל הז תא הז םיאנוש ׳םינפשהו תובנראה
רבדה בורק  -אלא ׳ולא םירבד ראבל םירקוח םיליגרש ומכ ׳דחא ןי מ
הירב םע עעורתהל הלובי הניא תיאדיחיהו הזעה תבנראהש ינפמ  -ןימאהל
יאש דע ׳הזמ הז ךכ לכ םינוש םה םגזמב *ןפשכ תינתונעו העונצ ׳הולש
*תוערב תויחל םהל רשפא
תאו ארפה־סוס תא הכותב תללוכה ׳םיסוסה לש הברה החפשמב
תויחה ןתוא יב ׳דאמ הבושמ תדבוע רפסל שי )1 7ו1)1€1מו( תדזקירימאה תבנראה תרדא ^
תובלוח ןה אלא ,ץויתובשומב וז םע וו םילשב תונכוש ןהש קר אל הבר הדמב תויתורבחהר תונסקה
תחא הרבמ לע קר אלו ןימה לכ לע הלה אופא אתורבחה .ןהינכש תא רקבל תויפונכב הלילב הלילב
* תא •ימ^ו תובנרא־לש־רומ בירחמ י־סאהש ןמזב .םילמנה לצא םיאור ונאש ךרדכ *דחא סבש וא
סיקיחר תומוקממ תורחא תובנרא תואב  -אוו4$0וו ירבד יפל  -רפע לש לג תחת ויבשוי
 31 ,1892׳ע( תויח ורבקנש ןהיתורבח תא איצוהלו ליצז#
הדבוע ה1זווו^גו) 1111מ  *1קו•!*״
.ומצע י׳ ע התמאחנו הרקחנ אשאלס״אלב וז המםר־שס

ןחספפפבע €1שעז0ם68׳ה ׳םיגנטסומה "םירבזה תא ׳היסאבש ארפה״ירומזז
גו? םיאצומ ונא ׳היריביסו הילרגנומבש הצחמל״סיארפה םיסוסה תאד
ןמ־חצ םירדע םימוש וללה תוחפשמה לכו םינימה לכ ׳דאמ הנמאב אתורבח
ןוחא לכבו ׳תונטק תוחפשמ המכ וב שי םהמ דחא לכו ׳םרפסמב םימוצע
חלאה םיבורמה םיבשותה ׳םהב גהונ ריבא סוסו תודחא תוסוס ןהמ תחאו
שע המחלמ םשל תורדתסהה םהיניב הטעמ ללכבש ,שדהו ןשיה םלועה לש
ויה ׳םישקה םילקאה יאנת יגפמ םמצע לע הנגה םשל םגו םיברה םהיביוא
סהילא ברקו ןלוה *םהבש אתורבחה חור אלול המדאה יגפ לעמ; םידחכנ
מ 1דוחא םיכמ םה !תוחפשמ המכ ודחי םירבחתמ דימ ׳םיפרוטה דהא
יראה אל ףא בודה אלו באזה אל ךכיפלו !וירחא םיפדורש םימעפו ףרוטה
תוחפשמה ק םתוא ועתי אלש דע דבזה תא םג וא סוסה תא דכלל לוכי
לש הלועמה רויתהו רדעה לש הרתיה תוריהזה ליבשב ׳הלילב וליפא
ץאו םימ תותשל רהבה לא תכלל םירבזה םילוכי ׳םוקמה תא ורתש םיחמומ
ףרוש ברוחהש ןמזב *םיחישה ןיב םהל םיברואה תויראב םיחיגשמ םה
סדבזהו םיסוסה תוחפשמ תופסאתמ ׳הקירימא תוברעב בשעה תא הלכמו ^
תודדובו ׳םיפלא תרשע דע םימעפל םרפסמב םילועה ׳םירדע םירדע
׳גלש תופוס תולועש ןמזב ׳היסא תוברעב ףרחה תומיבו *םישדח תומוקמל
העקבב טלפמ ןהל תושקבמ ודחי ןלכו וזל וז םיסוסה תוחפשמ תוברקתמ
וא החפשמה ץב ידדה ןומאה ספא אוהש המ תמחמ םא ךא ׳איהש לכ
םבורב סילכ םה ירה ׳דחא דחא וטלמנ םיסוסהו רדעה תא םאתפ דחפ ףקתש
•םינוא ןיאמ הצחמל םיתמ הפוסה תולכ ירחא םיאצומ םידירשה תאו
םביוא-םדאהו םויקה תמחלמב ירקיע ןיז־ילכ םהל אופא תשמשמ תודחאה
תובא ורחב ׳ברו ךלהש הזה ביואה ינפמ רוחא וגוסנש רחאלו *ירקיעה
םשב ותוא הנכ בוקאילופ רקוחהש( ונלש יתיבה םוסה לש ויתובא
םשש ׳טביט ץרא לובג לע תוירבדמו םירהל דודנל ^ 1 1 8!)£קז\2€״1)3181״(
םש השק םילקאהו תופרוט תויח םה םיפקומ םנמאו ׳םויה דע ומייקתה
•םדאה ןבל לגרה תסירד הלאה תומוקמב ןיא תאז תמועל ךא ׳דאמ

םיאבצה ?יחמ איבהל שי אתורבח לש תואלפומ תואמגוד המכו המכ
םינושידה תא ׳תוליאה תא ללוכה ׳הרגה ילעמ לש הז בחר םלועמ דוחיבו
תוחפשמה הלא שלש לכ ייחמ ׳רבדה רקיעב ־־ דועו םילעיה תא ׳תורפעה תא
);\ת101סק1ס165,03קז\168,0)1ז)1ג(6$ליאה לשו שיתה לש ׳ןושידה לש :תומוצעה
לכ לש ותדרט !םיפרוט לש תולפנתה ינפמ רדעה תרימשב הברה םתדיקש
תלכלכ !םיעלסה יפכב הנכסה־םוקמ תא לכה ורבעש דע םילעיה רדע
תא וא רכזה תא ותימהש הרפעה לש השואי !םינבכ םוצמאש םימותיה
המכו המכ דועו םידליה לש םהיעושעש ן םירבחה דחא תא וא הבקנה
רשפא ךא ׳םהלש אתורבחה תדמ תא ראתל ידכ ,איבהל היה יואר םהיתונוכתמ
תויעראה תודידנב תוארל שי ידדה עויס לש רתויב האלפומה אמגודהש
• ♦רומאה דיל תחא םעפ יניעב יתיאר ןהמ תחאש ׳תוליאה לש
וסכר הצק תאו היסא חרזמבש םרה םירהה״חטש תא יתרבעשכ
האלה יתכלה ןכ ירחאו ׳ןגרמ לא לאקייבה רבעמ ךרדב ׳לודגה ןגניחה תא
יתחכונו יתיאד ׳רומאל הלועה ךרדב הירו׳זדנמ לש םימרה םירושימה יגפ לע
יתש ׳הלאה םיבשונ־יתלבה תומוקמב ונכשש תוליאה רפסמ היה טעמ המ
לא יתעגה רבוטקוא ףוסבו ׳רומאה הלעמ לא ךרדב יתבכר כ״חא םינש
רהה דעב 1םרד רדוח רהנהש ׳האנהו רצה רבעמה ותוא לש ןותחתה הצקה
םע רבחתמ אוה םשש הלפשה לא עיגי םרטב )ןטקה ןגניחה( ןילא״יססוד
יתאצמ ןטקה ןגניחה לש הז קלחב תודמועה תובשומב ןאכ ׳ירגגוס רהנה
ורבע תוליא לש תובברו םיפלא הנה יכ *םוצע עוזעזב םידרש םיקזוקה תא
הלפשה דע אבלו עיגהל ידכ ׳הזה לודגה רהנה לש רצ םוקמב ׳רומאה תא
הלעמב ךרעב תואטסריו םישש ךראל ׳םיטעומ םימי ךשמב ׳ירגנוסה דיל
תעבש רומאה תא ורבעש תוליאה תא ףרה ילב וגרהי םיקזוקה ודמע ׳רהנה
ךא ׳םיפלאל םהמ וגרה םוי םוי *בורל חרק ידלג וינפ לע ופצ רבכ איהה
אלו הינפל אל

— םהימימ ואר אל וזכ הדידנ *הקספ אל תוליאה תדידנ

לעו לודגה ןגניחה לעש הזב ׳הרעשהה יפכ ׳שקבל שי התבסו—הירתאל
תוליאה תא חירכהש אוהו ונמז םדוק םוצע גלש זא דרי םייחרזמה ויגורדמ

•ןטקה ןגניחה לש וחרזמב רשא הלפשה לא עיגהל תוסנלו םחכ רגחל
סה הנהו יתיאר ׳הלאה םירהה תא יתרבעשכ ׳םידחא םימי ץקמ םנמאו
יאדכ תוליאה לש וז הדידנ *לגר שלש םיתש קמועב חוחת גלש םיסוכמ
סיתאמכ( המדאה לבח לודגו בר המ ׳בלה לע תולעהל שי •היפוא לע דומעל
תוליאה תורובח םשמ ופסאנש )ךרואב תואמ עבשכו בחורב תואטסריו
"תואצוי תובס תמחמ דודנל םיחרכומ ויהש הדידנב ליחתהל ידכ ׳תורזופמה
תוליאה ויה םילושכמ המכ לע ׳הז םג בלה לע תולעהל יואר *ללכה־ןמ
רומאה תא רובעל ךירצ יכ ׳תחא הבשחמ ידיל ואבש דע רבגתהל תוכירצרצו ךלוה רהנה קיפאש םוקמב ׳ימורדה ודצב אקוד אלא אוהש םוקמב אל
יסכר תא םג העשב הב ורבע רהנה תא ורבעש םוקמב ובו ׳רהה יסכרב
יא הזה הארמה תא ךדגנל הושת רשאכו *הלפשה תומוקמ לא ועיגיו רהה
ןודינב וארהש החכו אתורבחה תדמ לע אלפו אלפה אלפתת אלש רשפא
ןורשכה יבגל ׳הטעומ אל הדמב איה האלפומ .הלאה םינובנה םייחה״ילעב הז
םנמא *תינופצה הקירימאב םימארה תדידנ םג ׳אתורבחב לועפלו דחאתהל
רבוח הזה ברה רפסמה ךא ׳תוברעב םוצעו בר רפסמב םיעור ויה םימארה
תויפונכה לכו *הזב הז וברעתה אל םלועמש םינטק םירדע המכו המכמ
%

תעשב ׳לודגה המדאה״לבח ינפ לע תורזופמ ויהש המכ לכ ׳וללה תונטקה
ומכ ׳םיפלא תואמ לש תולודג תונחמל םירבחתמו ודחי םיפסאתמ ויה ךרוצה
*הז ירפסב םימדוקה םידומעה דחאב יתרכזהש
"תובכרמה תוחפשמה" לע ׳תוחפל ׳םידחא םירבד רבדל יל היה יואר
םידימעמ םהש העשב םתוניתמ לע ׳הזל הז הנמאנה םתודידי לע ׳םיליפה לש
עויס׳ םיאלמ םייח י״ע םהיניב םיחתפתמש הבחה תושגר לעו ׳םהיפוצ תא
יריזח ןיב םיאצומ וגאש אתורבחה תושגר לע םג ריעהל ?תייה לכי *ידדה
ןמזב דחאתהל םנורשכ לע םתוא חבשלו )םלועב ער םש םהל אציש( רעיה
יכזהל םייואר םיפנרקהו םימטופיפיהה *)!םהילע תלפנתמ תפרוט היחש
•ימכ בתכל היה רשפא *םייחה״לעב ןיב אתורבחה תדמ תודא לע רפסב
•)> :ו /ןומדוה( ךכ םיגהונ םה ףא םהילע םילפנתמ םיבאזש העשב תיבה יריזה
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<םיה־יסוסו םיה־יבלכ ןיב תודידיה ד״עו אתורבחה ד״ע םיאלפנ םידומע
םינימה ןיב םיאצומ ונאש תודידיה תושגר לע ריעהל היה יאדכ הנורחאלו
םיפוקה תודוגא תודא לע םירבד יל דוע ךא ♦ןינתה תחפשמ לש םייתורבחהתורבחל רבעמ ןה תושמשמש םושמ ׳דוחיב ונחור תא תוקיסעמ ןה ןהש
♦םינומדקה םדאה־ינב
הנוילעה הגרדמב םידמועה הלאה םיקנויה יכ ׳רבדב קפס ליטהל ןיא
םלכש יפ לעו םפוג הנבמ יפ לע םדאה לא רתויב םיבורקהו יחה םלועב
ללוכה ׳יחה םלוע לש הז לודג קלחב םנמא •אתורבחה תדמב דאמ םינייטצמ
♦תונוש תודמו תונוש תונוכת אצמנ אלש רשפא יא ׳תואמל םינימ וכותב
׳הרובחב םישעמה ׳אתורבחה תדמ יכ ׳תודוהל יואר וז החנה ירחא ךא
תודלות םהש תושגרה םתוא לש הנוילעה תוחתפתהה םג ,תידדהה הנגה
הקלחמה לכ לש ןה תוקהבומ תונוכת הלא לכ  -הרבחה ייח לש תוחרכומ
םילודגבש םילודגה דעו םינטקבש םינטקה םינימה ןמ •םיפוקה לש הלודגה
טעמ רפסמב םיאצוי שי הזה ללכה ןמו םלצא לודג ללכ אתורבחה תדמ ירה
)6 0651 8גק11}110ז (13םיניצופאקה ? תודיחיב םייחב םירחוב הלילה יפוק ♦דאמ
ללכב םינחרצהו היליזארבב םינכושה רתויב םילודגה םינחרצה  -םיליטאהאלא

^ 31 306רקוחה האר אל גנטוא״גנרואה תא יתונטק תוחפשמ םייח

׳תולירוגהו ;םיפוק העבראו השלש לש תונטק תורובחב וא תודיחיב
 םיפוקה לש םינימה ראש לכ ךא ♦תודוגאל ללכ תודגאתמ ןניא ׳הארנכ־ףוקה ׳ץופיקה ׳יקקמה ׳הקירפאבו היסאבש ינליאה ףוקה ׳ןוביגה ׳הזנ פמישה
הגרדמב םה םייתורבח

— םינטקה םינקחשה לכו לירדנמה ׳בלכ״תרוצב

םינוש םינימ ינב ׳םהמ המכוי ׳םילודג םירדע םירדע םה םינכוש ♦הנוילע
לוק ׳תודידב ייחב םיללמוא םמצע תא םיאור םהמ בורה •ודחי םירבחתמ
םיאצוי ודחי לכהו ׳ולכ רדעה תא תא ףכית ליהקמ ףוק לכ לש ארוקה
תופועהו תופרוטה תויחה לכ תא טעמכ םיחירבמו ביואה דגנכ הרובגב
.םיפוקה לע לפנתהל םיזיעמ םניא םירשנה םג •םהילע םילפנתמה םיסרודה
לע רמשל םמצע לע םילבקמ םינקזהו ׳תודע תודע םיזזוב םה וניתודש תא
םידלי ינפל םימודה םהינפש ׳יט־יט םינטקה םיפוקה •הנכסמ ינפמ הרבחה

רטמה ינפמ הז לע הז םיניגמו םיסכמ ׳טדלובמוה בל תא ךכ לכ ואילפה
םינימ המכ *רוקמ םידעורה םהירבח יראוצ לע םהיתובנז תא םיכרוכ םהו
רוחאל הגיסנ תעשבו .םיעוצפה םהירבח תא הבר הגאדב לכלכל םיגהונ
הדיב ןיאו תמ יכ וחכונש דע עצפנש םרבח תא םיבזוע םה ןיא ביוא ינפמ
^0ז1€מ1ג 1ורפסב ז בר ו פ סמדד רפסמ ןכ הנה .היחתל ובישהל
ינבב דאמ ועיגפהש םיפוקה לע )"חרזמה ץרא ד״ע תומישרל( מ101ז"8
העיבתו ׳הגרהנש םהלשמ תחא הבקנ לש התפוג תא םהל ובישיש ודודג
הלא לכ םבלב ורמג^ המ ינפמ "הפי ןיבמ םדאש דע וזכ הרוצב האב וז
)נ״סיפוקב האלהו םויהמ תוריל אלש הזה אלפומה הזחמה תא םהיניעב וארש
אצמל ידכ ןבא ללוגל םיאבשכ ודחל םירבחתמ םינימ ולא״יא ינב םיפוק
)ן1גמ1ג4זץג(8תינופצה הקירפאבש^םינויבפה.,היתחת תונומטה םילמנה יציב תא
םירקוח^ אלא ׳םיפוצ םידימעמש קר אל ׳דאמ םילודג םירדע םינכושה
ריבעהל ידכ םירמוש לש הרוש ודימעה וללה םיפוקהש ךיא ואר םינמאנ
לע תולעהל ידו ׳םלועב המסרופמ םתוצימא ♦חוטב םוקמל תוריפה ללש תא
ךורעה ברקה ד״ע תוטרפב רפסש ׳םירב לש יתפומה ורואת תא בלה
האלה רבעל םינויבפה םהל ונתנש םדוק ולש החרואה ינב וב ודמעש

׳היניסיבאב י ס ב ז מ תעקב לא ועסמב
■

םהל ונקש ׳בנזה־יכורא םיפוקה לצא םיקחשמל הבחה כ״ג העודי
תודידיה רבד עודי ןכ,ומכ <וז םתנוכת םש לע )םינקחשה( םיונכ תא
ינש שי םינוילעה םיפוקה ןיב םאר .הזנפמישה תוחפשמ ןיב תררושה
שי ירה,׳אתורבחה תדמב םינייטצמ םניאש )אלירוגו גנטרא״גנרוא( םינימ
הקירפאב ןכוש םהמ דחא( דאמ רצ םבשומ םוחתש וללה םינימה יגש יכ רכזל
םינורחא םידירש םה ׳הארנה יפכ ׳)הרטמוסו אינרוב ייאב—לנשהר תיזכרמה
•רתיה ׳תוחפל ׳אלירוגה ♦רתוי הברה םימוצע םינפל ויהש םינימ ינש לש
ינבמ ויה ק6ז1ק' 1118םב םירכזנה םיפוקה םא — אתורבחל החונ םינומדק םימיב
*אלירוגה
 472.׳ע ״,ממ!וח*ו ומ}>1ןו^9ח^>״ :סיבימרר לש ורפסב ולכ אבומ ז ב רופ לש תיטס

אתורבחב םייחה יכ ׳תוארל שי הלקה ונתריקס יפ לע םג ׳ןכ יכ הנה
קוח —לודג ללכ םה ירה ,ךפהל ;יחה םלועב ללכה ןמ אצויה רבד םניא
יהרדש״ירסוחמ םייחה״ילעב לצא םתוחתפתה םורמ ידיל םיעיגמו — עבטה
יטועמ םהו דאמ םיטעמ תונטק תוחפשמ וא תודידבב םינכושה םינימה
ןמ םיאצוי םיטעמ דבלמ יכ ׳רעשל שיש אלא דוע אלו ♦ךרעב רפסמ
וא םירדע םינכוש םניא הזה ןמזבש ׳םיקנויהו תופועה הלא לכ  -ללכה
ואבו המדאה לע םדאה ינב וברו ורפש דע ׳הרובחב םייח םינפל ויה ׳תודע
^0מ מ 6םהלש היחמה תורוקמ תא בירחהל ואבו ׳םדימשהל םהמע םחלהל
הפי ריעה — )״תומל ודחי םירבחתמ ןיא^(  3580 16*8ק 35קסטמ מן011ז1ז״י
ץרא יקלחמ המכב יחה םלוע תא הפי עדיש  (131 2631 ^),אזוהו ,סניפסא
אוה ףא עיבה ׳םייחה ילעבמ בר םע דימשהל םדאה ?גב ואבש דע הקירימא
•הז ןויער וירפסב
ן תוחתפתהה לש תוגרדמה לכב יחה םלועב םיאצומ ונא אתורבח
הירפ לש ורפסב הפי ראבתהש ,ר ס נ פ ס ט ר ב ר ה לש לודגה ונויער יפלו
רבכ תודמועו תולוע ׳תורבחה רמולכ ׳"תובשומה" הנה
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תוחתפתהה םלוסב םילוע ונאש ,דדמב ךא'•יחה םלוע לש ותוחתפתה תישארב
,דתרוצ תטשופ איה ♦הרכה ךותמ רתויו רתוי האב אתורבחה יכ ׳םיאור ונא
♦הרכה לש הרוצ תשבולו ׳דבלב תיביטקניטסניא תויהל תקסופ ׳תינפוגה
הפוקתמ ׳תינמז אתורבח םיאור ונא םינוילעה םיינרדשה םייחה־ילעב ןיב
םוקממ רובעל.׳ערז םיקהל ןוגכ ׳עודי ךרוצ קפסל האב איהש וא ׳הפוקתל
,לשמל ׳תיערא קר איהש םימעפו •הז לע הז ןגהל וא דיצ ךורעל ׳םוקמל
4

םיסנכתמ םיקנויהש.ןמזב וא ףרוט דגנכ תאצל םירבחתמ תופועהש ןמזב
האב ירה ןורחאה הז הרקמב ♦ללכה ןמ אצוי ערואמ תמחמ הדידנ םשל
♦ליגרה םייחה־גהנמל ץוחמ ןוצרב האיצי תויהל אתורבחה
האב הלחת  -תוגרדמ שלש וא םיתשב םימעפל האב תודחאתה
1

ןה בור יפ לעש ,תוצובקה תרבח — הנורחאלו ׳הצובקה ךכ רחא ׳החפשמה
ראשו םימארה לצא וניארש ומכ ׳ךרוצה תעשב תודחאתמש אלא תורזופמ
דיחי לכל תנתונ איה זאו ׳הנוילע הרוצ כ״ג תשבול תורבחתהה •הרגה־ילעמ

'ןרוצה ־־ ובש ינייחה חכ תרתע תאו םימשרה תעפש תא קירהל ח״העב
אתוצב תויהל וא םירבח םע עשעתשהל ךרוצה "םירחא םע םימשרה תא קלחל
•לגרדמבו !ולכ עבטה ךותל רדוח הז ךרוצ  -םיבורק םייח־ילעב ראש םע
םייחה לש הדחוימ הנוכת איה ירה ׳ףוגה לש היצקנופ לכ ומכ ׳וז המוצע
תורוצ שבולו הנוילע תוחתפתה אוה ירה הז ךרוצ •ללכב תומשרתהה לשו
לצא הזמ רתויו ׳םהבש םיריעצה ןיב דוחיב ׳םיקנויה לצא דאמ תופי
עבטה ירקוח ואצמ הזה ךרוצה תא •ולוכ עבטה ךותל אוה רדוח ךא ^תופועח
ותוא יכ קפס ןיאו ן םילמנה ןיב םג ׳ר נ ב ו י ג ריפ םכותבו ,םילועמח
תונחמל םיקרחה ראשו תודפרפה תא ףסאמש אוה טקניטסניאה ותוא ,ךרוצה
•ליעל ןהילע ונרפסש תולודג
םהש םיטושקה רבדו תולוחמ םשל ודחי ףסאתהל תופועה לש לגרהה
׳םיארוקל אוה עודי יאדו םהיתולוחמל םידעוימה תומוקמה תא םיטשהמ
תודלות^,ורפסב ן י ו ר ד הז ןינעל שידקהש םיפדה םתוא יפ לע ׳תוחפל
תא םג םיעדוי ןודנולב יגולואוזה ןגה לא םיאבש הלא •)ג״י קרפ( "םדאה
׳לבוקמ תולוחמה גהנמ ךא ׳הז םשל הנבנש סלטאה־ףוע לש ראופמה להאה
)\ן^• 9ט)150מ( ןוסדוה .וו רקוחהו ׳םינפל ורעשש הממ רתוי הברה אוה
וכירעהל ידכ( בר ןינע אלמ רואת ראתמ אטאלפ־אל לע הלועמה ורפסב
המכ םהב םיפתתשמש םיכבוסמה תולוחמה תא )ורוקמב וארקל ךירצ יוארב
•דכו סונילבה ׳תיחוחה ׳ילגרה :תופוע לש םינימ המכו
תופועה לש םינימ המכ לצא םיאצומ ונאש ׳הרובחב רישל לגרהה
עיגה האלפומ הגרדמל .תויתורבחה תויטנה לש הז גוס לע הנמנ אוה ףא
הבורקה החפשממ סתג״מג €ן\13זגת 3הקירימא םורד לש ףועה לצא הז לגרה
׳"ינתירולבה ןחרצה^ !דאמ יאזורפ םשב ול וארק םילגנאהש ,םיזואה לא
טרצנוק םיכרוע םה זאו תולודג תודע תודע םימעפל םיפסאתמ הלאה תופועה
ביבסמ םיבשוי םוצעו בר רפסמב תחא םעפ םתוא אצמ ןוסדוה ♦וו ♦םלש
♦תופוע תואמ שמחכ הדעו הדע לכבו ,תימורדה הקירימא תוברעב רואיל
הדמעש תחא הדע דיש החצפ  -אוהה רקוחה רמוא  -הרהמ דע״
׳תאזה הקהלה לוק קספ אל םיעגר העברא וא השלש ךשמבו !יל ךומס
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רשא דע /וכר תישילשה הירחאו ,תינשה הדעה רישב החתפ קספש רחאלו
הלאה תולוקהו מלוממ ינשה רואיה־רבעמ ודמעש תודעה ריש ינזאל עיגה
הלא■ ולע בושו טאל טאל וקתתשה ןכ ירחא !םימה ינפ לע םילולצ ולע
/׳יל םיכומסה
תא התסכש "םינחרצ" לש המוצע הדע רקוחה ותוא האר םעפ בוש
תוגוזל הדרפנ אלא ׳תוגולפל הדרפנ אל תאזה םעפב ךא ׳רושימה לכ
םירפצה ןומה לכ הנהו ברעב תועש עשתכ ׳תונטק תויפונכ תויפוגכלו תוגוז
יאדכ "•יריבכ ברע־ריש םאתפ וחצפ ןילימ המכ ביבסמ םימגאה תא וסכש
םירבדה לע ")^ הזכ טרצנוק עומשל ידכ ׳תואסרפ האמ ךרד רובעל היה
תויהל חונ ,םייתורבחה םייחה ילעב לכ ומכ; ,ןחרצה יכ ,ףיסוהל שי הלאה
יכ ,םירמוא הלאה תופועה תודא לע יםדאה ירחא ךורכ השענו יתוברת
הפי םה םיניוזמ יכ ףא ",תוקוחר םיתעל קר בירב םיאבו םה םולש יבהוא"
־ילכ תא םישוע הרובחב םייחה םלואו •םיזע תונוברד םהל שי םהיפנכ לעו
•רתוימ רבדל םהל הזה ןיזה
םויקה תמחלמב ריבכ ןיז־ילכ םישמשמ הרובחב םייחה יכ ,וז הדבוע
םידומעב וניארש ומכ ׳הפי תררובמ )וז הלמ לש בחר רתויה הנבומב(
הברהו הברה ףיסוהל היה רשפא ןהילעו ׳תונוש תואמגוד יפ לע םימדוקה
םיקרחל תלוכי םינתונ אתורבחב םייחה יכ וניאר האר •ךכב ךרוצ היה וליא
לע ןגהל רתויב םישלחה םיקנוילו רתויב םישלחה הופועו ׳רתויב םישלחה
תופועהו תויחה ןיבמ םיארונ םיסרודו םיפרוט לש תולפנתה תעשב םמצע
תוכירא ידיל םתוא םיאיבמ אתורבחב םייחה ;םהינפמ םמצע לע רומשל וא
ילבו טעמ למעב םערז תא לכלכל ןימה ינבל תלוכיה תא םינתונ םה ;סימי
םירפ םניאש ןמזב תושפנה רפסמ תא םייקל םגו ךרוצל אלש חכה זובזב
םוקממ רובעל םירדע םינכושה םייחה־ילעבל תלוכי םינתונ םה ז רתויב םיברו
׳חכה יכ ׳םידומ ונאש יפ לע ףא ,ךכיפלו •שדח הערמ םהל אצמלו םוקמל
םירבדה •דלא( רוקו בער לובסל הלוגסהו המרעה ׳ןיגמה רועה־עבצ ׳תוריהמה
/א ךרכ םירב ןייע םיפוקה תולהקמ ד״ע

תא וא ח״העב תא םישועש םה תונורתי םנמא )סילאואו ןיורד םינומש
םיטילחמ ונא ז״כב  -םיעודי םיאנת ךותב תויחל רתויב רשכומ ולוכ ןימה
לכב ׳םויקה תמחלמב הלאמ לודג ןורתי איה ירה אתורבחה יכ ,םירמואו
סנואב וא ןוצרב אתורבחה תא םיבזועש ולא םינימ •םהש םייעבטה םיאנתה
הבורמ הוקת םהל שי הפי דחאתהל םיעדויש םייח״ילעב ולאו ?הילכ םפוס
םהירבח ראשמ הנותחת הגרדמב םה םידמוע יכ ףא ,חתפתהלו םייקתהל
.םיילכשה תונורשכה ןמ ץוח ׳סילאואו ןיורד ונמש תולוגסה ןתואל עגונב
♦וז הטלחהל הנמאנ היאר םה ירה ׳םדאה ןימ דוחיבו ׳םייברדשה םייחה־ילעב
יכ ׳ןיורד ירבדל יאניורד לכ םיכסי הנה םיילכשה תונורשכהל עגונש המ
תוחתפתהב דאמ ריבכ םרוגו םויקה תמחלמב דאמ ריבכ ןיז־ילכ םישמשמ םה
היולת םיילכשה תונורשכה לש םתוחתפתה יכ ׳םיכסי הזל םגו !הנוילע
ישעמל יוקחה ,ןושלה .םייתרבחה םייחב תונורשכה ראשב הבורמ הדמב
תונורשכה לש םתוחתפתהל םייחרכה תודוסי םה רבצנש ןויסנהו םירחא
ונא ךכיפלו .םייתרבח יתלב םייח״ילעב לצא םירסח םה םהו ׳םיילכשה
•הלאכ םייח־ילעב םידמוע םינוש םיגוס לש הגרדמה םורמב יכ ׳םיאצומ
םג רתויב םלצא םיחתופמש ׳םיפוקה ׳םייכתה ׳םיטימרטהו םילמנה ןוגכ
םירשכומש ",רתויב םירשכומה" •תיתורבחה היטנה םג םיילכשה תונורשכה
•ילעב םתוא אופא םה ירה ׳םהל םיביואה תודוסיה לכ םע המחלמל הפי
לש ירקיעה םרוגה איה אתורבחל וז היטנש ירה  -אתורבחל םיטונה םייחה
טעמתמו ןימה לש רשואה אב הדי לעש םושמ ׳הרשי ךרדב ןה ׳תוחתפתהה
ידיל האיבמ איהש םושמ ׳הרשי יתלב ךרדב ןהו ,ךרוצל אלש ןואה זובזב
•םיילכשה תונורשכה לש יובר

תוחתפתה ילב הרובחב םייחל רשפא יא יכ ׳אוה ירב תאז דבלמ
אלו חתפתה אל םא רבדה רשפא יא דוחיבו ,םייתרבח תושגר לש היואר
היה וליא ).תוירסומה תישאר( רשוי לש עודי ףתושמ שגר לגרהל השענ
םיאב ויה אל וירבח ראשו ומצע תוכזב הערל דימת שמתשמ דיחיו דיחי לכ
ךלוה ךכיפלו ♦םייתרבח םייח םושל םהל רשפא יא זא ,בלענה לע ןגהל
♦רשויה שגר ׳הטעמ וא הבר הדמב ,םייתורבחה םייחה־ילעב לכ לצא חתפתמו
♦
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ףוע םיבש םה ירה ׳רוגעה וא רורדה םשמ ואבש ךלהמה בר אהיש המכ
רמאיו )ריעצ וא( לצע רוקנא אבי םא *דקתשא ןקתש יא הנבש ונק לא ףוע
•ןבת־־ינק טעמ ונממ בונגי קר םא וליפא וא ורבח הנבש ןקה תא שובכל
יכ ׳אוה ירב !ןלצעה םרבח דגנכ םירוקנאה לש הרובחה ינב לכ ומרקי
םהל היה רשפא יא ׳תופועה ןיב לבוקמ רבד רז תוברעתה התיה אלמלא
ןהל שי םינכויה לש תודחוימ תוצובק *ןק ןינב םשל תורובחל רבחתהל
ןלצא היוצמ הטטק ןיאו םיגד דיצל ןהלש תומוקמו החונמל ןהלש תומוקמ
םוקמ רדע רדע םהל שי הילרטסואב תונירקמה תומהבה ירדע .ךכ ליבשב
*רכו חונל ומויב םוי ידמ רידת ךלוה אוה המשש ׳עובק
ררושה םולשה לע תוחיכומה ׳תורורב תויאר לש בר רפסמ ונל שי
׳םינמרגה ח״העב לש תובשומה ךותב ׳םהינק םינובה^ופועה תורובח ןיב
רפסמב םיעדוי ונא ינשה דצה ןמ *רכו בשע תולכואה תומהבה ירדעב
םירבכעה ןוגכ .הז םע הז בירב םיאבש *םייתורבח םייח־ילעב דאמ טעמ
חכונל םמחתהל םוקמ ליבשב םיטטוקתמה םיה־יסוס וא וניפתרמ ינכוש
תינפוג המחלמל לובג אופא המש אתורבחל היטנה *םנכשמ ףוח לע שמשה
חברה תוחתפתהה רבד *םילועמ םיירסומ תושגר לש תוחתפתה ידיל האיבמו
םירמנהו תויראה ףא ׳םייחה ילעב לש םיגוסה לכ ןיב םירוה־תבהא לש
רימת םיאצומ ונאש םיקנויהו תופועה יריעצל עגונש המ *לכל עודי  -ללכב
לש תוחתפתהה ךשמה תוארל שי םהיתודוגאב הנה ׳הז םע !ךז אתורבחב
חבח לש בל־תוררועמה תודבועה לע גלדנ םא *הבהאה לש אלו היטפמיסה
תויתיבה תומהבה ןיב םג םירקוחה ואצמש ׳רעצב תופתתשה לשו תידדה
תודבוע לש בר רפסמ ונל שי הנה — יבשב ולפנש רעיה תויח ןיב םג
תונכושה תויחה ןיב רעצב־תופתתשה לש שגרה יולג לש תודיעמה תומיוקמ
אל ולאכ תודבוע ופסא רנכויב *לו יטרפ סקאמ םירקוחה *רעיב
רחא רבח ליצהלו םיקהל האבש םיאנסה תדלוח לע ד ו א ו ו לש ורופס *טעמ
לי ולא תודבוע לש הרושה לא *ול יוארה חבשל םסרופמ הרצב לפנש
ותעיסנ ימיב י ר ו י ב ס נ ט ס ןאטיפקה הארש םסרופמה רבדה תא ףרצל
ירז י ר ו י ב ס נ ט ס *ן י ר ר ד לצא םג אבוהש ׳^^^ת לש םרה םירהה־חטש^:

ןניעברא ךלהממ ואיבהש םיגדב הפי הפי הולכלכ היתורבחש תרוע תאק האר
היבילוב ץראב ותעיסנ ימיב לדעוא ♦א •ג רקוחהו •תואטסריו שמחו
םירומחי לש רדע ירחא םיפדור םידיצש העשב יכ ׳םימעפ המכ האר ו ר י פ ו
רומשל ידכ םיהמהמתמ םהו טלמנה רדעה לע ךסהל םיקזחה םירכזה םיאצוי
םהירבח רעצב םייח־ילעב לש םתופתתשהל עגונש המו ׳םיטלמנה לע
*עבטה ייח לא וננובתהש םירהוחה לכ ודמע הז רבד לע הגה ׳ועצפנש
םייחב אוה חתפתמש חרכהב תופתתשה לש שגר ׳םה םייעבט -־ ולא םישעמ
תונורשכה לש הבורמ תומדקתה לע הדיעמ וז תופתתשה םלואו ׳םייתרבח
לא ךרדב הנושארה העיספה איה איה ׳שיגרהל הלוגסה לשו םיילכשח
לש ריבכ םרוג תישענ המצע איהו 'םינוילע םיירסומ תושגר לש תוחתפת ה
׳הלועו תכלוה היציולוביא
:לאושה לאשי ירה ׳ןה תונוכנ םימדוהה םידומעב ואבש תופקשהה םא
ונל ורוהש וז הרוצב םויקה תמחלמ ד״ע הרותה לא ןה תומיאתמ המכ דע
♦

לע הרצקב תעכ בישהל ינירהו ?םתטשב םיכלוההו סילאוא ׳ן י ור ד
ןויערה יכ ׳רבדב קפס ליטמ עבטה רקוח םוש ןיא ׳לכ םדוק ׳וז הבושח הלאש
־לשךויער אוה ירה ינגרואה עבטה לכ ךרד רבועש םויקה תמחלמ לש
םיאצוי וז המחלמבו ׳המחלמ ם ה םייחה ׳ונרודב ונממ לודג ןיאש הללכה
םיכרוע ובש קשנה אוה המ: //הלאש לאשנ םא ךא ׳רתויב םירשכומה םולשב
תונוש ירה —"?וז המחלמל רתויב רשכומה אוה ימו?" //וז המחלמ רקיעב
ונאש ךרעה יפל לכה ׳הלאה תולאשה יתש לע תובושתה הנייהת דאמ
העמשמכ הטושפ המחלמ ?וז המחלמ לש םינושה םידדצה ינשל םיסחימ
׳םפוג תרימש ליבשבו םהיתונוזמ ליבשב םידיחי םייחה־־ילעב ןיב האבש
׳א *ז )/הלאשה ךרדב("תירופטימ" םשב ן י ו ר ד הל ארקש המחלמה התואו
שיחכיש ימ ןיא ׳םישק תוערואמ דגנכ אתוצב תובר םימעפ האבש המחל?:
םא ׳תונוזמ ליבשב תורחתה לש העודי הגרדמ שי ןימ לכ לש ומוחתב י:
%

ולא ןילובג ידיל וז תורחתה העיגמ םא  -איה הלאשה ךא *ןמזל ןמזמ ם
םלוע לש התוחתפתהב הלטנ םנמא םאו ?םיל א וא םג וא ן יו ר ד רעשז
?הל םיסחימש הז דיקפת יח

ד1

ירה םינימה תודלות רבד לע ורפס לכב ריבעמ ן י ו ר ד ש ןויערה
לע המוחתב ׳המחלמ ׳שממ תורחתה שי יכ ןויערה ותוא ^קפס ילב ׳אוה
סיקהל תלוכיהו הנכסה ינפמ הרימש ׳תונוזמ ליבשב םייח ילעב תצובק לכ
םייח ילב םישודגו םיאלמה תומוקמה תודא לע םימעפ המכ הנוש אוה ♦ערז
ןיב המחלמ ילב ׳תורחתה ילב רשפא יא יכ ׳חיכומ אוה וז השידג ךותמו
תואיצמ לע תורורב תויאר ורפסב שקבל אבב םא ךא ♦הלאה תומוקמה ינכוש
ןייענ םא ♦ןניא הפי תוחיכומ תו^אר יכ ׳תודוהל ונא םיכירצ ׳וז תורחתה
םייח־ילעב ןיב רתויב איה השק ־־ "םויקה תמחלמ׳ /םשב ארקנה הז ףיעסב
םילשמו תויאר לש הז עפש וב אצמנ אל ׳"דחא ןימ לש החפשמ־ינבו םידיחי
המחלמה רבד תא קזחל ♦ן י ו ר ד לש רמאמו רמאמ לכב אצמל םיליגר ונאש
לשמ וליפא רכזנה קרפב איבמ רקוחה ןיא דחא ןימ ינב םייח״ילעב ןיב
ינב םייח ילעב ןיב תורחתהה רבדו ?ןושאר לכשומ ןיעכ ול אוה ירה :דחא
הז( םינפ לכ לע םהמ דחאש ׳םילשמ השמחב חיכומ אוה םיבורק םינימ
׳תונורחאה תוריקחה יפ לע ׳קפסב לטומ )ילכיכה ףוע לש םינימ ינשל עגונש
לש ותויטעמתה תמרוג המכ דע ׳חכוהל ידכ םיטרפ דוע שקבל אבנשכ ךא
רבדל וכרדכ ׳ן י ו ר ד יכ אצמנ הנה ׳ינשה ןימה לש ותוברתהל דחא ןימ
:הלאה םירבדכ רמוא ׳החוכנ
תויהל הכירצ תורחתהה המ ינפמ ׳)^!"!!ץ

 (86רעשל ונא םילוכי-׳

םושב ךא ?עבטב דחא םוקמ טעמכ םיספותה םיבורק םינימ ןיב דרחיב השק
ווחצנ לחונ דחא ןימ המ ינפמ ׳רורב עובקל ׳הארנכ ׳םילוכי ונא ןיא םוקמ
♦"הלודגה םייחה תמחלמב ורבח לע
תודבועה ןתוא ןיורד תטיש לש ותאצרהב איבמש ׳סילאואל עגונש המ
בור לע איה ירה םיבורק ח״עב ןיב םויקה תמחלמ"( תצק םשה יינשב
ולא תודבועל תרחא הראה הב שיש וז הרעה ריעמ אוה ירה ׳)"רתויב השק
):ילש ביסרוקה( רמוא אוה ךכו ♦הלעמל ואבוהש
םינימ יגש ןיב שממ המחלמ תלהנתמש קפס ןיא םירקמ תצקב"
ייחרכהרבדהז ןיא ךא ;ונממ שלחה תא גרוה רתו• קזחה ןימהו
םיברו ם ירפ תויהל םנורשכ חכב םירבגתמ םפוגב רתוי םישלח םינימש שיו
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םהל העייסמה הברה םתמרעב וא* ׳םישקה םילקאה יאנת תא רתוי לובסל
*"םהילע םילפנתמה םהיביואמ טלמהל
המחלמו תורחתה ול םיארוקש רבדה ותוא הלאכ םירקמב ׳ןכ יכ הנה
ןימש ינפמ אל םלועה ןמ הלכ דחא ןימ *המחלמו תורחתה ללכ וניאש רשפא
לכי אלש םושמ אלא ׳ויתונוזמ ונממ ולטנב ודיבאה וא ודימשה ינש
תושעל ודיב הלע רחאה ןימה וליאו ׳םישדחה םיאנתה לא הפי לגתסהל
רשפאו ׳הלאשהה ךרדב ןאכ אופא שמשמ "םויקה תמחלמ" יוטבה *תאז
שיש תונוזמ ליבשב שממ תורחתהל עג1נש המו ׳ללכ ול ןיא תרחא ךרדש
רואב םשל רחא םוקמב איבמ ןי ו רד ש ׳דחא ןיממ םייח ילעב ןיב
הגה ׳תרוצב לש ןמזב תימורדה הקירימאב תונירקמה תומהבה ייחמ אמגוד
ח״העב ייחמ איה החוקלש ׳ךכ ידי לע דאמ טעמתמ וז אמגוד לש הכרע
טלמהל ידכ ׳רחא םוקמל םידדונ הלאכ תוערואמ ןמזב םימארה םימולבה
םיחמצה ןיב המחלמה השקו הברש המכ דע *תונוזמ ליבשב תורחתהה ןמ
סילאוא ירבד לע רוזחל ונא םילוכי הנה ׳)רומג רושא רשאתנ הזה רבדהו(
ילעב וליאו ׳"עבטב םהל עובקה םוקמב םייח םיחמצה יכ" ׳ןינע ותואב
בושו *וב תבשל םוקמ םמצעב רוחבל תלכיה הבורמ הדמב םהל שי םייחה
ןימ ינב ח״עב לש םמוחתב עיגמ תורחתהה רועש המכ דע" :םילאוש ונא
"זוז הרעשה הדסונ המ לעו ז דחא
חיכוהל ׳"דצה ןמ" ^היארה תודא לע ריעהל יל שי המצע וז הרעה
4

ןימ לכ לש ומוחתב םויקה לע המחלמ לשו השק תורחתה לש התואיצמ תא
רבד ׳"םלועה ןמ ולכ רבעמ״ינב ;םינוש םינימש" הזמ םיאיבמש ׳ןימו
אלש לע המתו בר ןמז ן י ו ר די דמע עודיכ .םימעפ המכ וריכזמ ן י ו ר ד ש
םינימה ןיבש תוכומסה תוילוחה תא ח״העב לש הכוראה תלשלשב אצמ
םינימ יכ ,׳הרעשהה התואב וז הדיחל ןורתפ אצמ אוהו ן הזל הז םיבורקה
׳םיבושה םיקרפה תא ןויעב םיארוק ונאשכ םלואו .םלועה ןמ ודמשנ ולא
הטלחה ידיל םיאב ונא ירה£׳הז ןינעב םילאואו ןיורד םיקסוע םהבש
התוא !שממ הדמשה השוריפ ןיא הב םישמתשמ םהש ״הדמשה״ הלמה יב
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סג וז הדמב ןוכל שי "םויקה תמחלמ ,ריוטבל עגונב ץ ו ר ד ריעהש הרעה
♦הלאשהה ךרד לע אלא ׳הטושפכ וז הלמ ןפוא םושב ןיבהל ןיא *"הדמשה ,הלמל
םוקמ ספא דע םייח־ילעב שודגו אלמ דחא עקרק יכ ׳הרעשה רעשנ םא
לכו-פייחרכהה םויקה״יכרצ ליבשב ויבשוי ןיב הזע המחלמ תלהנתמ ךכ םושמו
יזא ־־ ויתונוזמ ושפנל אוצמל ידכ ויבורק לכ דגנכ םחלהל סונא ח״עב
)דימת אל יכ ףא( םיבר םירקמבש ונייה ׳חילצמו שדח ןימ״ןב אביו הלעי
תונוזמ לש קלחה ןמ רתוי םמצעל שבכל ולכויש הלאכ םייח־ילעב ומוקי
ויה ולא םייח־ילעב יכ ,םנמא ויה רבדה תואצותו !רשויה יפ לע םהל עיגמה
לעו ׳ללכ השדחה הלוגסה תא םהל ונק אלש ׳ןימה תובא לע בער םיאיבמ
רשפא *םהומכ^וז הדמב השדחה הלוגסה תא םהל ושכר אלש ׳רבעמה ינב לכ
קר םישדחה םינימה־ינב לש םתעפוה תא הלחתב ול ראת ן י ו ר ד יכ ׳דאמ
םג ךא •הזכ םשור השוע הדמשה הלמב שומשה יובר םינפ לכ לע ׳וז ךרדב
ץא יכ ׳וניבה אלש רשפא יאו דאמ הפי עבטה תא ועדי סילאוא םג אוה
.יחרכההו ידיחיה אצומה ללכו ללכ הז
הילעש ץראה םג ׳םוקמה לש םיינויחהו םיירמחה םיאנתה ויה וליא
םיעובק הזה ןימה ירבח לכ לש םייחה יכרד םגו םייחה״ילעב םיבשוי
זימךב לש ימואתפה ויולג לכי היה םנמא יזא ׳יונש ילב דימת םידמועו
הקיפסמ !דדמב םמצעל ולגס אלש ח״עב לכ לע הילכו בער איבהל שדח
םיאנת״ףורצש רבדה אוה ךא •שדחה ןימה־ןבל הדחוימה השדחה הנוכתה תא
ןימו ןימ לכ •עבטה ךותב םיאור ונא ןיא ׳הזכ הנתשמ וניאש בצמ ׳הזכ
ללכ איה ירה םירחא תומוקמל הדידנהו ׳ובשומ לובג ביחרהל דימת ףאוש
םוקמ לכב הנה הזמ ץוח •וטאל להנתמה טמוחל םג חרופה ףועל םג לודג
םינימה־ינב לש קהבומה םנמיסו ׳תויזיפ תורומת דימת תואב המדאה ינפ לע
וניא  -בור יפ לע ילואו — דאמ םיבר םירקמב םייחה־ילעב ןיב םישדחה
םתחפשמ ינב יפמ ןוזמה תא ןדי לע לוזגל תושדח תולוגס! יולג ללכומכ ׳אלא  -יחה םויק לש םינושה םיאנתה תואממ דחא אוה ירה ןוזמה
)ם8תז1מ18ח 1 07׳ע(״תונוכתה דורפ לע #הפיה וקרפב ומצע ס י ל א ו א ח?כוהש
'םוקמל הדידנה י״ע ׳םישדח םילגרה ידי״לע האב שדח ןימ־ןב לש ותישאר
74

וללה םישעמה םתוא לכב •םישדח תונוזמ ינימל רבעמה י״עו שדח בשדמ
תולגתסההש ינפמ ׳תונוזמ ליבשב המחלמ היהת אל ףא הילכ םרש אבת אל
זסבו ׳ת מ אב האצמנ רז םא ׳תורחתהה לש הלקה ידיל איבת השדחה
וכיראהש םושמ ׳רבעמה ינב לש תוילוחה תורסח יכ הארנ המ ןמז ץקמ
'לב אבי אב הזה רבדהו  -םישדחה םיאנתל רתוי םירשכומש הלא םימי
יורעשש הרעשהה יפכ ןימה תובא לש הדמשהה השעמ השענ רלי1זכ ׳ךכ קפזנ
•לעו ק ר א מ א ל ידימלת לכ יפ־לער ר ס נ ס ם יס״לע ~ חיננ םא אוה קפסו
םייחה״ילעב לש םינימה יונשל םרוג הביבסה יונש יכ  -ומצע ןיורד יס
תא לבקל תוחפ ךרוצ שי יזא ׳)וז ךרדב רתויו רתוי ךלוה וננמזבש עדמהו(
•רבעמה ינב ח״עב תדמשה ד״ע הרעשה
םתעפוהב הירחא אבש ח״עב תוצובק לש דורפהר הדידנה לש הכרע
ריעה וילעש ׳םישדח םינימ לש םג ףוסבלו םישדח םינימ״ינב לש םתרעיבקו
תוריקחהו •ומצע ן י ור ד םג ףוס ףוס וב הדוה ׳רנגארו ץ י רומ
בחור יכ ורוה םגו הזה םרוגה לש וכרע תא רתוי דוע ושיגדה תונורחאה
בחורל קדצב סחימ ן י ו ר ד ־׳־־ םייח״ילעב לש דחא ןימ ןכוש הבש ץראה
לש םתדרפהל הבס שמשל לכי  -םישדח ןימ־ינב תעפוהב לודג ךרע הז
חכב וא םוהמה לש תויגולואיג תורומת חכב ׳ןימה ןמ םידחא םיקלח לש
הבושחה הלאשה לכ לע תוטרפב ןאכ ןודל רשפא יא •ואבש םיימוקמ םיבוכע
תועפשה לש תרבוחמה הלועפה תא ראבל תודחא תורעה ןיד ךא ;תאזה
.םישדח תונוזמ ינימל םירבוע דחא־ןימ יהלחש םימעפ יכ ׳רבדה עודי •ולא
#
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רודל תורבוע שגל ידעיב ןילבורטצא ןיאשכ תרוצב תנשב ׳לשמל /תויאבסה
לש ןפוגב םייגולויזיפ םייונש ידיל איבמ הז תונוזמ-יוגשו ׳ןרוא ירעי:
עפש היהי האבה הנשב םא — בר ןמז ךשמי אל הז תסו יונ1ע םא ׳תויאגס;
׳תדיאנס לש שדח ןימ־ןב םוקי אל יזא ׳םילפאה שגלה ירעיב ןילבררטצא לי
תמחמ ׳לשמל ׳ותרוצ תא תונשל אבי תויאנסה ירוגמ תמדאמ קלח םא ך
ךכל הנמרגת הלאה תובסה יתשו ׳אבש ברוח ינפמ וא חונ השענש םילק1
םיאנת המכ םאו-וטעמתי שגלה ירעיו בחריו לדגי ןרואה ירעי לש חטשז
* *

י> .

םוקי יזזז ׳םוקמה ותוא ילובג לע םייקתי תויאנסה ןמ קלחש ורזעי םיר

ותעפוה ךא !םלועל אבל דמוע תויאנס לש שרח ץימ ♦ז ׳שדח ןימ״־ןג
•הויאגסה ןיב הילכ םשב וארקל רשםאש רבד םוש הב ןיא .דזה ןימה־ןב לש
רשכומה ׳שדחה ןימהךב לש תויאגסה ןמ המכו המכ תודיתע הנשו הנש לכ
תוילוחהו ׳םהיתורבח ראשמ רתוי םייקתהלו תויחל ׳םייחה יאנתל רתוי
םידועי ויהיש ילבמ *הנשל הנשמ ןמזה ךשמהב הנקספת ךותב תודמועה
םישענו םיכלוה הלאכ םישעמ םנמאו ׳םתורחת״ילעב י״ע בערב התימל
היסאב םיבחר ץרא־יקלחב תואבש תולודגה תורומתהו תופילחה ילגרל וניניעל
•תיחרקה הפוקתה לש ןמזמ םש לדגו ךלוהש ברוחה תמחמ תיזכרמה
ונכיבש ארפה־סוס יכ וחיכוה םיגולואיגה "דחא לשמ דוע ירהו
תירחא ךשמב האבש תיטא תוחתפתה רחאל ותרוצ לבק קז;\26י^(1)3131
הפוקתה( •המדאה תודלותבש תיעיברה הפוקתה ימי לכו תישילשה הפוקתה
אל םינשה תואמ לש הכוראה .דרושה ךשמב םלואו ן )הירחאלש וזו תיחרקה
•המדאה ינפ לע דחא עובק םוקמב םירד ונימיבש םוסה לש ויתובא״תובא ויה
הרוצב ובש ףוס ףוס יכ רעשל בורקו ׳שדחהו ןשיה םלועב ויה םידדוב ׳ךפהל
•םיברה םהידודנ ךשמב םינפל ובזעש ׳הערמה תומוקמ םתוא לא השדח
תודמועה תוילוחה לכ תא היסאב ושכע םיאצומ ונא ןיא םא יכ ׳רורב ןאכמ
ןיא ׳.דיסאבש םינומדקה ויתובא תובא ןיבו ונימיבש ארפה־סוס ןיב ךותב
םהילע האב אל וז הילכ ♦המדאה לעמ ודמשנ וללה תוילוחה יכ תרמוא תאז
סוסה לש ויתובא תובא ןיב האב אל ןומהב התימ םגש רשפאו ♦םלועמ
ותמ ךותב םידמועה םינימהו םינימה־ינב לע םינמנה םיסוסה הלא :ונימיבש
םירזופמ םהידירשו  -ןוזמ לש עפש ךותב םג םימעפו ־־ םהיחא לכ ךרדכ
♦ץראה רודכ לכב המדאה יקמעמב תעכ
תא ןויעב ארקנו רוזחנו הז ןינעב הפי לכתסנ םא ׳רבד לש ורוצק
*

*

הלמב שמתשהל ונאב םא יכ הארנ ׳ןינע ותואב ומצע ןיורד בתכש םירבדח
ךרד לע אלא הב שמתשהל ןיא ׳ךותב םידמועה םינימה־ינבל עגונב "הילכ*
יוטבב ףא 0).ס1ז1ק6ז1*1ס" (11תוקבאתהל* וא "תורחתהל* עגונבו ♦הלאשה
ךרדב )"העיוגה לע* קרפב לשמל ןייע( דימת שמתשמ ן י ו ר ד .דיה הז
ליבשב שממ המחלמל וב ןוכמ היהש אלו רובד־תרוצ לש ןפואב וא רויצה

לש ןרדעה ׳םינפ לכ לע ♦דחאו־דחא ןימ לש םיקלח ינש ןיב םויסה יכרצ
המחלמ לש התואיצמל תחכומ היאר וניא ךותב תודמועה םייח־ילעב תורוצ
רבד תא חיכוהל תירקיעה היארה ׳תמאה דצ לע־ ♦תורחתה לשו תירידת
תכשמנו תכלוהש תורחתהה וז  -םויקה יכרצ ליבשב השקה תוקבאתהה
•סורפה ירבד יפל ׳איה ירה  -םייחה־ילעבמ ןימ לכ לש ומוחתב קספה ילב
♦סוטלאמ לצא הלואש "תינובשח היאר" ׳ם ד י .ר
ונייה םילוכי וז ךרד יפ לע ♦םולכ החיכומ הניא וז היאר םלואו
רוסחמ ועדי אל םהיבושיש ׳היסור לש תיחרזמ״תימורדב םירפכ המכ תחקל
וא םיעבשבש ונתוארבו ׳םהל ויה אל הרהט ירישכמ םושש אלא ןוזמ
םישש דע םידוליה לש עצוממה רפסמה עיגה ןורחאה ןמזב הנש םינומש
ונייה םילוכי  -הברתנ אל אוהה ןמזה ךשמב םיבשותה רפסמ וליאו ףלאל
השק המחלמ שי הלאה םירפכה יבשוי ןיב יכ ׳ךכ י״ע אנקסמ ידיל אבל
הברתמ וניא םיבשותה רפסמ יכ ׳ןיבנ תמאה דצ.לע םלואו ♦ןוזמ ליבשב דאמ
םדוק הנש לכב םיתמ םידוליה ןמ דחא שילשש שיש ׳וז הטושפ הבס ללגב
םינשה עברא ךשמב םיתמ םידליה ןמ תיצחמה ;םישדח הששל ועיגהש
םיעיגמ םהמ רשע העבש קר םידלונ האמ לכמו ׳םהייח ימיל תונושארה
ונממ םיאצוי םלועל םיאבה םישדחה םיחרואה ׳ןכ יכ הנה ♦הנש םירשעל
׳אופא רורב ♦הזל הז תורחת־ילעב םישענ םה ובש ליג ותואל ועיגהש םדוה
1

ילעב ןיב אבל רתוי אוה בורק ׳םדא־ינב ברקב אבל לוכי הזכ רבד םא יכהליהבמ הדמב םיציבה לע ןוילכ אב הצונ־ילעב לש םלועב םנמאו ♦םייח
םינימ המכ לש ירקיעה םנוזמ ןה ירה םיציבה ץיקה תישארבש דע ׳תאזכ
לש תיבבר אובר םידימשמש םילובמהו תופוסה רמול ןיאו ןםייחה־ילעבמ
הילכ םיאיבמש ריואה גזמב םיימואתפה םייונשהו ׳היסאבו ההירמאב םינק
תומדב תינערופ לכ ׳לובמ לכ ׳הרעס'לכ •םיקנויה לש םידליה ןומה לע
הלא תא הלכמ אוה ירה ׳ריואב ימואתפ יונש לכ ׳רופצ ןקל אבש רבכע
♦הירואיתב ךכ לכ םיארונ םיארנ םהש ׳םירצה
םיסוסה הרהמ םיברו םירפ הקירימאבש ׳ולא תודבועל עגונש המ
םיריזחה הרהמ םיברו םירפ השדחה הידבליז ץראבו תונירקמה תומהבהו

סייחה״ילעב ףאו ׳ולא תוצראל םוסינכה אפוריא ינבש ןמזה ותואמ םינפשהי
םדאה ־ןב ידיב םרפסמ טעמתהו ךלה םשש( אפוריאמ םשל ואבוהש םיארפה
רותסל היאר רתוי ןהב שי ולא תודבוע הנה ׳)םינימ ינב תורחתה י״ע אלו
תוברתהל ולכי תונירקמה תומהבהו םיסוסה םא •בושיה תרתע ד״ע הרותה תא
אוהה ןמזב וברש המכ לכ יכ ׳חיכומ הז רבד הנה ׳הקירימאב וזכ תוריהמב
ז״כב םש היה ׳שדחה םלועב הרגה ילעמ ראשו םימארה רפסמ ןיאל
ץראה תוברעב סנרפתהל לוכיש הזמ תוחפ בשע״ילכוא םייחה־ילעב רפסמ
ומרג אלו חוירב ןוזמ םהל ואצמ םישדה םירג לש תובבר אובר םא •אי ה
ידיל אבל רתוי ונא םיכירצ ירה ׳תוברעה לש םימדוקה םיבשותל בער
רפסמב רוסחמ אלא רתומ אל הקידימאב ואצמ אפוריא ינב יכ ׳אנקסמ
בושיב הזכ רוסחמ יכ ׳בשחל ןוכנ דוסי ונל שיו •בשע ילכוא םייחה־ילעב
דבלמ ׳המדאה רודכ לכ ינפ לע עבטה ךרדב חיכש אוה ירה םייח״ילעב לש
רפסמה ׳ןכ םנמאו •ללכה ןמ םיאצוי ׳)ןמזל קר הז םגו( ׳םיטעומ תומוקמב
תלוכיב ללכ יולת וניא המדאה לע אוהש םוקמב שיש םייחה ילעב לש
המ ׳יולת רבדה הזב אלא ׳ויבשוי תא סנרפל םוקמה ותוא לש הבורמה
םושמ ׳ןכבו ׳םיחונ יתלב םיאנת לש ןמזב הנש לכב אוהה םוקמה לש וביט
ליבשב םייח־ילעב ןיב המחלמהו תורחתהה םא אוה קפס דבלב וז הבס
תוטיעממ ןה ףאש ׳תורחא תובס שי דוע הזמ ץוח ךא •אוה יעבט בצמ תונוזמ
םג(םיסוסה תא חקנ םא •רתוי דוע םייחה״ילעב לש טעומה דפסמה תא
רבעמש תוברעב הערמ ריצחב םילכלכתמה )תובירקמה! תומהבה תא
וניא ירה הז ןוזר •ףרוחה ףוסב םה םילדו םיזרש אצמנ הבה ׳לאקיי^בה
םוקמ לכב שי גלשה לש הקדה הבכשה תחתמ יכ ׳ןוזמ רסוח לש תואצות
תא איצוהל שיש הז ישוקב החנומ ןוזרה תבס אלא !עפשב בשע םוקמו
הנה ׳תאז דבלמ •םיסוסה לכל אוה דחא הז *ישוקו ׳גלשה תחתמ בשעה
םיפוצר םידחא םימי ךשמת רשאכו ׳חרקה״תוקלקלח אבת ביבאה תישארב
׳תורעסהו תופוסה הנאבתש םימעפ ןכ ידחאו רתוי דוע םיסוסה ושחכוי
•לכ הליכא ילב םימי המכ תבשל םחכ שת רבכש םייחה״ילעב םיחרכומ זאו
תומוצע ביבאה ךשמב תודבאה •דאמ בר רפסמב םיתמ םה ךכיפלו ׳איהש

לע תורזוח ולא תודבא ;ןיא רתויב השק ביבא לש ןמזבש דע .ךכ לכ ןה
םיחיסהו םה םישוחכ םיסוסה לכש םג המו  -הנשה לש תודלותה ידי
הברה דימת אופא אוה תומהבהו םיסוסה רפסמ *םה םישושת םהל ודלונש
הבס התוא האב אל וליא /תויהל היה לוכיש רפסמה יפכמ תוחפ רתוי
קיפסמ היהש דע ׳עפשב ןוזמ שי הנשה לכ ךשמב !רעוסו רק ביבא :הדחוימ
ןכ־יפ־לע־ףאו /םש אצמנש הזמ הרשע יפ וא השמח יפ םייח־ילעב רפסמל
%

.םיטאירובה ואבשמ םלוא ׳דאמ טאל הברתמ תוברעב םייחה־ילעב לש בושיה
םיטעמבש םיטעמ ריצח תורצוא רוצאל ׳םיסוסהו תומהבה ירדע ילעב
רפסמ םרו ףכית ךלה /םיגלשהו תוקלקלחה ימיב םתמהב תא םהב לכלכל
םייחה־ילעב לכ םיאצמנ •/דלאכ םיאנתב טעמכ ׳םתמהבר םהיסוס ירדע
ךכיפלו ׳הקירימאבו היסאבש םינמרגה ןמ הברהו בשע ילכוא ןירוחה ינב
יכ ׳תידדה המחלמו תורחתה י״ע אל תחופ םרפסמ יכ /טילחהל ובא םיאשד
דע םיברתמ םה ןיא םא יכו /םהיתונוזמ לע קבאהל םהל ןיא הנשה תומי לכב
.ןוזמה ליבשב תידדהה המחלמה אלו ךכל םרוגש אוה םילקאה־בושי״ףדוע ידב
׳זרפומה יוברה תא םיבכעמה ,םייעבטה םילושכמה לש םכרע לע
שיש תורחתהה רבדב )אזיתופיהה( הרעשהה לא •דלא לש סחיה לע דוחיבו
םילושכמה רבד •.דיוארה .דדמב ,הארנכ ׳םירקוחה ודמע אל םייחה״ילעב ןיב
הרקחנ אל םתעפשה ךא ,בגא ךרד רכזב ׳םהמ תצקמ :ןוכנ רתוי וא ׳.דלאה
תישממה העפשהה תא וז לומ וז דימעהל אבב םא וליאו ׳םויה דע תוטרפב
לש תינוימדה העפשהה תאו םהינימל זו״העב ייח לע תויעבטה תובסה לש
לש הכרע יכ ׳דימ תודוהל םיחרכומ היהנ זא ׳דחא ןימ ברקב תורחתהה
לע סטיב רקוחה רפסמ ׳לשמל ׳הנה ׳הנושארה תמועל אוה ןיאכ הנורחאה
ןמזב םלועה ןמ תולכש ףנכה״תולעב םילמנה לש רועש ךיאל רפסמה רבד
)%ז11 10ג שאה״ילמנ לש תוססוגה וא תותמה ןהיתופוג .ליחנה ןמ ןתאיצי
ההובג הללוס ןמכ ושענו ומרענ /,הרעסה ןמזב רהנה לא ופחסנש 8ג0ן^15 1זמג(
ךלהמ קספה ילב הכשמנו הכלה וז הללוסו ׳םיתש וא עבצא רועשכ הבחרו
םלועה ןמ אופא ולכ םילמנ לש תובבר אובר ".םימה תפש לע ןילימ .דמכ
•אוהה םוקמב זא יחש הז רפסממ ףלא יפ םילמנ לכלכל הלכיש ץרא ברקב
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םימרוגה םייחה״ילעב ד״ע בושח רסס בתכש ׳יזנכשא ןרעי ׳ם ו ט ל א ר״דה
םוצעה םכרע לע תוחיכומה תובר תודבוע איבמ אוה ףא ,ונצרא ירעיל קזנ
יכ ׳רמוא אוה יזרפומה יוברה דעב םיבכעמה ׳םייעבטה םילושכמה לש
לש ותאיצי ןמזב ילפרעו רק ריוא״גזמ םג וא וז ירחא וז תואבה תופוסה
רעשל רשפא־יאש ,דדמב ותוא הלכמ ליחנה ןמ )60תו^({ז xק!!!!(ןרואה׳ס
רוקה" תוליל תמחמ ׳הארנכ ׳ירמגל ,דזה םסה הלכ ׳ 1871תגש לש ביבאבו
םיקרחל עגונב איבהל רשפא הלאכ םילשמ הברה .הז ירחא •דז ואבש
תופועה תודא לא םג רפסמ ם ו ט ל א ר״דה ♦אפוריאב םינוש ץרא־יקלחב
םילעושהש הזה קרחה יציב לש םוצעה רפסמה ד״עו ססה תא םילכואה
םיאבש )םייטיזאראפה(םינחפסה םיהמכה יכ ׳רמואו ףיסומ אוה ךא ׳םידימשמ
׳אוהש ףוע לכמ רתוי ססה ותואל םינכוסמ םיביוא םה םה ןמזל ןמזמ ם,רילע
םינימל עגונבו ׳לודג חטש ינפ לע תחא תבב םסה תא םילכמ םהש םושמ
ריעמ )1^ 118^1־\ז10ס1ג גזץ^32 ,31 8ז (€81 8רבכעה לש םינוש
רתויה םהיביוא ז״כבו" :םהיביוא לש הכורא המישר איבהש רחאל ׳ם ו ט ל א
םייונשה םתוא אלא ,םה םירחא םייח ילעב אל םירבכעה לש םיארונ
רוקה תומי םיאבשכ ׳"הנש לכב טעמכ םיאבש ריואה גזמב םיימואתפה
יונש" ♦רפסמ ןיא דע םהב םילכמ םה ירה ׳תופילח הז ירחא הז םוחה תומיו
םירבכעה ןמ םיפלא המכו המכמ ריאשהל לוכי ריואה גזמב דחא ימואתפ
ןתונ הגרדהב אבש ףרוח וא םח ףרוח ,ינשה דצה ןמ ".םידחא םידירש קר
היה ךכ ;םהיביוא לכ ףא לע ליהבמ רפסמב תוברלו תורפל תלוכי םהל
"ןיאש םרוג םירבכעה יבגל אופא איה ירה תורחתהה ♦ 1877׳ 1876תונשב
ייחמ םג הז רבחמ איבמ הלאכ תודבוע .ריואה גזמ תמועל ךרע "ול
.תויאנסה
םייונשה ידי לע רעצ םה םילבוס יכ ׳םיעדוי ונלכ ירה תופועל עגונב
תופועה לע הילכ תואיבמ ביבאה יהלשב תופוסה ♦ריואה גזמב םיימואתפה
"ילוגנרת האר ןוסקיד ׳הו ן היריביסב ומכ )מ100ז(8הילגנאב רבדמה תומוקמב
ןכ ידיל םתוא האיבה הזעה ףרוחה״תנצש )!•ג^סק״פ
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םישעמ המכו המכ םיעדוי ונאו" ,םהלש רבדמה תואג תא בר רפסמב ובזעש

ותוא ףיסומ  -םיכשמנה םימשגה תומי םגו ״ד ל י פ י ש תוצוחב םתוא ודצש
י״וז הדמב טעמכ הילכ םהילע םיאיבמ ~ רקוחה
ילעב בור לע ןמזל ןמזמ תואבש תוערה תולחמה הנה ׳ינשה דצה ןמ
תורזוח ןניא תודבאהש דע ׳םוצעו בר רפסמ םהב תולכמ םהינימל םייחה
ומלענ ׳לשמל ׳הנה *תוריהמב םיברו םירפה הלא ןיב םג םינש המכ ךשמב
תיחרזמ־תימורדב י ט פ י ר א ס תוביבסב םילסיצה םיעבראה תונשב םאתפ
םהה תומוקמב הארנ אל םינש המכו המכ ךשמבו ׳הפגמ תמחמ היסור לש
*םדקמכ וברו ורפש דע תובר םינש ורבע *דחא לסיצ ףא
םירקוחה ונתנש ךרעה ןמ תיחפמ םהמ דחא לכש ׳הלאכ םישעמ
םנמא *בורל איבהל היה רשפא ,ח״העב לש ןימה ברקב המחלמו תורחתהל
לכ ןכ יפ לע ףא יכ — ן י ו ר ד ירבדב הז לע בישהל ןיד לעבל ול שי
וא רוד לכב .םינמזה ןמ ןמז ךשמב ׳וייחב איהש לכ הפוקתב,,ינגרוא ריצי
םירשכומה קר יכו ",הילכל יופצ תויהלו ומויק לע םחלהל אוה סונא ׳םיקרפל
וליא ךא *םמויק דעב השק המחלמ לש ולא תופוקתמ םולשב םיאצוי רתויב
לש םולשב האיציה לע ׳רקיעב םג וא ׳קר יחה םלוע לש ותוחתפתה הדמע
הלבגומ תיעבטה הריחבה •רתיה וליא :םיעגפ לש ןמזב רתויב םירשכומה
םיימואתפ םייונש לש וא החיכשרדניאש תרוצב לש םינמזב .דתעפשהב
.יחה םלוע לכב יללכ סירגיר אב ,דיה זא יכ — םימ־ילובמ לש וא ריואב
וא תועובעבא ׳הרילוכ לש הפגמה ןמ וא בערה ןמ םולשב םיאצויש הלא
םיקזחה ללכ םניא ,תויתוברת־אל תוצראב תוארונ תומש השועש ׳הרכסא לש
הלוכי •דתיה אל תומדקתה שוש *רתויב םינובנהו רתויב םיאירבה ׳רתויב
אוה ךרד םולשב םיאצויה לכש םג המו ־־ הלאכ תודוסי לע דומעל
ונרבדש ׳לאקייבה רבעמ םיסוסה םתוא ךרדכ ׳םיצוצר תינערופה ןמ םיאצויש
תואבצ םתוא וא ׳ןופצה ימיב תוטשה תוניפסה ןתוא וא ׳ליעל םהילע
תולככו ׳הצחמל הדועסב םישדח המכ ךשמב תויחל םיסונאה םירוצנה םירצבמה
התימה ןכ ירחא םהיניב הדצמ ךכ םושמו ׳םישושתו םיצוצר םיאצוי םה רוצמה
תינערופ לש תופוקתב תושעל הלוכי תיעבטה הריחבהש המ לכ *הבורמ הדמכ
הבורמ הדמב לובסלו תאשל ןורשכה ם,דל שיש הלא תא םייקל אלא וניא

תוכהבהו םיסוסה ןיב תיעבטה הריחבה לש הדיקפת אוה קר ירוסחמ ינימ לכ
תעשכ םה םילוכי ן םלבס חכב םינייטצמ םה םנמא ♦היריביסבש תונירקמה
ןא ׳בערהו רוקה יגפב דומעל םה םילוכי ?הנבלה יצעב םינוזנ תויהל קחדה
אשונ יאפוריאה סוסהש אשמה יצח קר תאשל יריביסה סוסה לוכי ךכ םושמ
תנתונש בלחה תדממ יצחה ףא תנתונש תיריביס הרפ ךל ןיאו ?למע ילב
תומדהל לוכי תוברת־ילב ץרא לש בשות םוש ןיאו ?י ס ר ש ז ד ב הרפה
רוקו בער לקנב תאשל םילוכי הלא תוברת״ילב״ינב יאפוריא ןב לא וחכב
םתומדקתהו ׳הפי ןוזינה אפוריא ןב לש וחכמ הברה אוה תוחפ ינפוגה םחכ ךא
בתכ "הבוטה אצת אל הערה ןמ• ,,טאל טאל תלהנתמ תינחורה
•ןיורד תרות ד״ע ןיוצמה ורמאמב יקסבשינרשט
אל ףא יחה .םלוע ליבשב אל לודג ללכ תורחתהה ןיא ונרשאל
,םיעודי םינמזב ׳עודי םוחתב םייחה־ילעב ןיב היוצמ איה •םדאה ליבשב
הריהבהל םיחונ םיאנת יהנממ בוט הלועפ־הדש הל האצומ תיעבטה הריחבהו
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הרזע ידי לע יתורחת ה ה תקחרה ידי לע םיארבנ תיביסירגורפה
םייהה ויהיש הז דעב ־־ םויקה דעב הלודגה המחלמב •ידדה עויסו תידדה
טעמ היהי אושל ןואהו חכה זובזבו תירשפא רתויה הדמב םימוצעו םיאלמ
רשפאש המכ דע ענמהל םיכרד תיעבטה הריחבה הל תשקבמ — טעמה ןמ
׳ןוזמ תורגוא ןה ? תוחפשמלו םינקל תודחאתמ םילמנה .תוקבאתהה ןמ
הריחבהו ? תוקבאתהה ןמ תוטלמנ ןה ךכ ידי לעו ־־ ״תורפ,,ןכרצל תומטפמ
ןמ עגמהל הפי םיעדויש ז׳הלאה םינימה תא םילמנה לכמ תרחוב תיעבטה
תופועה בור •היתובקעב אבל תחרכומה הערה לכ םע תימינפה תורחתהה
םיפסאתמ םהש וא ׳אבו שמשממ ףרוחהש העשב םורדה לא טאל םידדוב ונלש
׳תוקבאתהה ןמ םיטלמנ םה ךכו  -םיקחרמל עסבל ידכ רפסמ ןיא תודע
׳תירשפא תורחתה לש ןמזה אבשמ המדרתב םיעקשנ םינמרג םייח״ילעב
ודחי םיפסאתמו ףרוחה תומיל ןוזמ םהל םירגוא םינמרג לש םירחא םינימו
י־בוזאש ןמזב םיאבצה •םתדובע ןמזב הסחמ אצמל ידכ תולודג תובשומב
םימארה ׳םיה לא םינופה תומוקמה לא םידדוב השביה קלחב שבי יבצה
*

ןמזב ׳םירביבה לש תובשומו .עפשב תונוזמ אצמל תובחר תוצרא םירבוע
םיכלוה םינקזה ;םיקלח ינשל תוקלחתמ ,רירנה דיל דאמ םיברו םדפ םהש
םאו •תורחתהה ןמ ענמתל ידכ לכהו •רהנה הלעמב—םידליהו רהנה דרומב
אלו דודנל אל ףא המדרתב עקשל םילוכי םניא םייחה״ילעב ׳הנורחאל
גהנמ םיגהונ םה יזא—םילמנה תושועש ךרדכ ׳םפרס תא םמצעל לדגל
םה :ונייה ׳)׳ה קרפ ,םגחז1ז81 1!1י ׳סב סילאוא ןייע הפי רואת( יזגריה
ןמ בוש םיטלמנ םה ךכו •תונוזמ לש שדח ןימ םהל םיאצומו םישכנמ
.תוקבאתה
׳יחה ןימל דספה דימת האיבמ איה !תורחתהה ןמ םכמצע וענמ"
שיש עבטה לש הפיאש ה איה וז ד ׳דנממ טלמהל םכל שי םטרד הברהו
הלוזזה לוקה אוה הז .יוארכ התוא םייקמ אוה דימת אל יכ ףא ,דימת ול
ורזע—ודחאתה ךכיפלו״ .םימיה ׳תורהנה ׳םירעיה ׳םיחישה ןמ ונילא אבו
ינפמ זע חטבמ לא אבל רתויב הנוכנה ךרדה איה ירה וז הרזע  1הזל הז
הבורע איה ירה וז הרזע !ולכ ללכהלו דיחיו דיחי לכל היופצה הנכסה
תרות איה וז •ירסומבו חורב ׳רמחב ותומדקתהו ףוגה םויקל רתויב הנמאנ
׳דגרדמל ועיגהש םייחה ילעבמ הלא לכ ועמש עבטה לש הז לוקלו •עבטה
םדאה  -םדאה םג ענכנ עבטה לש וז הדוקפל ׳םהיתוחפשמ ברקב הנוילע
.תעב םידמוע ונא הילעש וז הגרדמל עיגה ךכ םושמ קרו  -ינומדקה
רואתב םיקמועה ׳םיאבה םיקרפה ןמ ארוקה חכוי הזה רבדה לש ותותמאב
•םדאה תורבח ברקב תידדהה הרזעה
*

♦׳ג קרפ
•םיארפה לצא תידדה הרזע
האצומ םדאה[ תרבח — ♦לכה דגנכ דחא לכ לש הרעשהה־יפל המחלמה
♦ביסטנטוההו םינמשובה . -ץכ ירחא האבש הדחוימה החפשמה . -תובאה-יתבמ
לש םהיתונוכת — .םיטימזילאה ,םיסומיקסאה — יםיסא*פאפה ,הילרטסוא־ינב
.םיקאיאדה לצא רשויה גשומ . -אפוריא.ינבל למעב תונבומה ,םיארפה
— .גהנמה יפל טפשמה -

ותוחתפתהב ידדה עויסלו תידדה הרזעל שיש ,לודגה דיקפתה תא
םישל ונילע תעכ ♦םימדוקה םיקרפה ינשב הרצקב ונראב ,יחה םלוע לש
הנה ♦תולשונאה תוחתפתהב םמצע םימרוגה םתוא לש םדיקפת לע ןיע
בר המו .תודיחיב םי/ורשה ♦ח״העב לש םינימה רפסמ אוה טעמ המ ,די״ד
םשל וא ^תידדה הנגה םשל םידחאתמש ,הרובחב םייחה םינימה רפסמ םוצעו
םייחה לע תוגנעתה םשל ,טושפ ,וא ,םהיערז ךונח םשל ,ןוזמ תריגאו דיצ
ץב ,םייח־ילעב לש םינוש םיגוס ןיבש יפ־לע־ףא יפ ,וניאר הז םג ♦אתוצ:
,טעמ אל תוקבאתה שי דחא ןימ לש תונוש תוגולפ ןיב םגו םינוש םינימ
הלאו ן ידדה עויסו םולש ןימהו הגולפה תולובגב אצומ התא ללכב ךא
ןמו תורחתהה ןמ עגמהלו דחאתהל הבורמ הדמב ןורשכה םהל שיש ,םינימה
םיגימ *םדקתהלו חתפתהלו םימי ךיראהל הבורמ הוקת םהל שי ,תוקבאתה
אתורבח ייחמ םיקחרתמה םינימהש ןמזב וב ,הלעמ םילועו םיכלוה ולא
♦םידרויו םיכלוה
לע םיעדוי ונאש המ לכל הריתס הארנ היה םדאה יכ *רבדה ירב
דל אצמ וליא :םלועב לודגה ללכה ןמ אצוי אוה היה וליא *עבטה רבד
לא ךרדו הסחמו ןגמ *ומויק *רחשב םדאה היהש יפכ *הז שלח ריצי

תיליוא המחלמב אלא ׳םיית־ילעב ראש ומכ ׳תידדה הרזעב אל תומדקתה
תעד־רב לכ ♦ולוכ ןימה תבוט םע קסע הל ןיאש ׳תיטרפה ותלעות ליבשב
ןמ הקוחר וז הרעשה תוארל ךירצ ׳עבטה תודחא לע ןויערה תא הנקש
וז הרעשה האצמ ׳הנובתה לא איה תדגנתמ יכ ףא ךכ יפ לע ףאו ♦לכשה
הפקשה ךותמ תוישונאה תא וארש ׳םירפוס ואצמנ ןמז לכב ♦הב םיקיזחמ
ךותמ רתוי וא תוחפ תיחטש העידי םדאה תא ועדי םה ♦םיטסימיסיפ לש
ורפסש הז תא קר ועדי הירוטסיהה ןמו ׳םמצע םה ונקש טעומה ןויסנה
׳תוירזכאה ישעמ לא ׳תומחלמה לא םבל ומש רקיעבש ׳םימיה ירבד ירפוס
הניא תוישונאה יכ ׳אנקסמ ידיל ואב ♦וללה םיטסימיסיפהו .ן דובעשה לא
׳הז םע הז םחלהל םינוכנו לק רובח ודחי םירבוחמ םידיחי ץובק אלא
%

•הז תא הז עולבל םתוא ענומ אוהש־לכ ןוטלש קרו
םיכלוהה ןמ המכ יכ ףאו ♦,וזכ הפקשה־תדוקנ לע דמע סבו ה־׳ םינמזה ןמ ןמז םושב יכ ׳חיכוהל וסנ ח״יה האמה תונשב ותטישב
המחלמ לש בצמב תוישונאה האצמנ אל  -דאמ תינומדקה הפוקתב וליפא
׳תעד ןורסח יכו ׳"יעבטה ובצמב" םג יתרבח ריצי היה םדאה יכ ׳קספה־ילב
וניטצהש ׳םיארומה םתוא לכל תוישונאה תא איבה ׳תוער תויעבט תויטנ אלו
ופיסוה סבוה לש םיברה וידימלת ךא  -׳ורבעש םיירוטסיהה וייח םהב
המחלמ אלא היה אל םדאה לש "יעבטה בצמה" יכ ׳רמולו טילחהל ז״כב
לש תופיחדה ידי־לע ןומהב הרקמב םיסנכתמ איהש ׳םידיחיה ןיב תירידת
•המידק תועיספ עדמה עספ סבוה תומימ םנמא ♦םהבש היחה עבט
׳א ס ו ר וא סבוה ימיב היהשמ רתוי קצומ עקרק ונילגר תחת שי ושכעו
ןורחאה ןמזבו ׳םויה דע םיבר םידיסח הל שי ם ב ו ה לש היפוסוליפה ךא
וירבדב אלא ןיורד לש ויתונויערב אל וניידזהש ׳םידפוס לש !שרדמ־תיב םק
ףא ןןומדקה םדאה לע סבוה לש ויתועדל תויאר איבהל םהב ושמתשהו
דמע ׳עודיכ •תיעדמ הרוצ ןיעמ וללה תויארה תא שיבלהל םדיב הלע
תא ראת

 1888תנשב ספדנש ורמאמבו ׳הז שרדמ־תיב שארב י ל ס ק ה

ןמ והשמ וליפא םהב ןיאש .׳תוירא וא םירמנ תומדב םינומדקה םדאה״ינב
־־ ןסמויק דעב םתמחלמב רבד םושמ םיענמנ םניאו םיירסומה םיגשומה
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םיסחיה לובגל ץוחמ" ♦"תירידת תוקבאתהב" םהילע ורבע םהייח לכו
לכ לש תינוכבוהה המחלמה התיה ׳םייעראהו םימצמוצמה ׳םייתחפשמה
*"םמויק לש ילמרונה בצמה־׳וירבד יפל  -לכה דגנכ דחא
לש םגו ׳סבוה לש תירקיעה ותועט יכ ׳תחא אל וריעה רבכ
ןומדקה ישונאה ןימה תא םמצעל וראתש הזב החנומ ׳ח״יה האמה יפוסוליפ
"תויעראהו תומצמוצמה׳׳ תוחפשמה ןיעכ ׳תודדונ תונטק תוחפשמ תומדב
׳הרומג תואדוב רבדה עבקנ ושכע םלואו *תולודגה תופרוטה תויחה לש
לע תוחיכומה ׳תורשי תודבוע ונל ןיא םנמא *איה־הנוכנ אל וז הרעשה יכ
םיריציה לש םאוב ןמז וליפא *םדא״תומדב םיריציה לש םייחה״תורוצ
תוארל םיטוב ונימיב םיגולואיגה יכ ןעי ׳קוידב עבקנ אל ןיידע וללה
•תישילשה הפוקתה לש םינצואימה םגו םינצואילפ״ד תובכשב דוע םהיתובקע
ץיפהל תלוכיה תא ונל תנתונה ׳הרשי־יתלב אדותימ ונתושרב ונל שי ךא
םיעברא ךשמב ׳ןכ םנמא *איהה הקוחרה הפוקתה לע םג העודי הדמב רוא
םיעזגה לצא םייתרבחה תודסומה תא הפי הפי ורקח תונורחאה םינשה
םינומדקה םימעה לש םימיקה תודסומב ולג הלאה תוריקחהו ׳םיכומנ רתויה
דוע ךא ׳םלועה ןמ רבכ הז ולטבש ׳םיקיתע רתוי תודסומ לש םהיתובקע
׳ןפוכאב לש םהיתוריקח ידי לע *קפסב לטומ וניאש םמויקל רכז ראשנ
םידחאו יקסבלבוק ׳טסופ ׳ןימ ׳רולייט *ב דראודיא ׳ןאגרומ ׳ןאנילקמ
.םיישונאה תודסומה לש הריציה תודא לע המלש הרות טעמ טעמ הארבנ
תוישונאה יכ ׳קפסב לטומ וניאש רבדכ ׳ושכע העבק תאזה הרותהו
*תודדובו תונטק תוחפשמ לש הרוצב אל הייח הליחתה
*

,אלא ׳םלועה״רדס לש תינומדקה הרוצה התיה אלש קר אל החפשמה
ונאש המכ לכ *תוישונאה תוחתפתה לש דאמ רחואמ ירפ איה ירה ׳ךפהל
ונא ירה ,תושונאה לש תוינומדקה תופוקתה ינומט ךותל תדרל םיקימעמ
םירדעה ןיעכ תויפונכב ׳תורובחב זא םייח ויהש ,םדא״ינב םוקמ לכב םיאצומ
איבהל ידכ ׳התיה הכירצ דאמ הכוראו תיטא תוחתפתה *םילודגה םיקנויה לש
"ו1ומ))>ו<11ו ^^}^■11 *1״
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רובעל היה ךירצ הז ףאו .טבש וא בא־תיב דוסי ידיל הלאה תורובחה תא
םינושארה םירבועה םלועל ואבש םדוק תוחתפתה לש דאמ ךורא סצורפ ךרד
,תובא־יתב .םידודג ׳תורובח ♦תימגונומה וא תימגילופה .החפשמה לש
רדס לש תינומדקה הרוצה אופא [,.ויהש םה — תוחפשמ אלו — םיטבש
,דתיה הלוכי וז הנקסמ .תמאה דצ לע ♦םינומדקה היתובא״תובאו תוישונאה
םיקנויה ןמ דחא םייח־לעב ךל ןיאש ינפמ .םיגולאוזה יפמ םדוק עמשהל
םילכו םיכלוהש .םיטעומ םינימו דאמ םיטעומ רשב״ילכוא דבלמ .םינוילעה
.תונטק תוחפשמ;יח אהיש )אלירוגוי גנטוא־גנרוא( םיפוק לש .קפס ילב
ריכה ןיורדו .תורובחב םינכוש םייח־ילעב לכ •םירעיב תודיחי תודנו־תוענה
תולעלו חתפתהל םלוע דע םילוכי ויה אל דדב םלנכושה םיפוקה יכ .הפי
ןיממ אצוי םדאה תא תוארל הטנש דע ,םדא־תרוצב םירוצי לש הגרדמל
רתוי קזח ץממ אלו .הזנפמישה ןוגכ .אקוד יתורבחו .ךרעב שלח .םיפוק לש
תואב היגולונתעואילאפה םע היגולואוזה ♦סאלירוגה ןוגכ .יתורבח־אלו
םייתרבחה םייחה לש רתויב תינומדקה הרוצה יכ ׳תחא אנקסמ ידיל אופא
ךשמה ויה תונושארה תוישונאה תורבחה .החפשמ אלו טבש .היפונכ התיה

).

םינוילעה ח״העב לש םייחה תומצע ןה ןהש ,תורבחה ןתוא לש ןתוחתפת,־
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רתויה ויתובקע יכ ׳הארנ יזא ׳תויאדוה תודבועה לע תעכ רובענ םא
"ירחאש המודקה הפוקתה ןמ וא חרקה־תפוקתמ וראשנש ,םדאה לש םימודק
קר ♦תורובח תורובח זא יח היה םדאהש ׳הז לע תויאר םיאיבמ ׳חרקה
ימיב םג רפסמב דחא ןבא לש .דדובע־ילכ םיאצומ דאמ תוקוחר םימעפל
״!•*1
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םיטילחמ ׳םדאה לע תורומאה תועדב הרומג הידוה םידומה ׳םיגולופורטנאה ןמ תצקמ )2
המכ דע עדוי יניא ".אנקו קזח רכז ,דמוע השארבש ,תוימגילופ תוחפשמ םינכוש םיפוקה יכ ׳ז״כב
םיכמוסש ׳"םייח־ילעב ייח ,ם י ר ב לש ורפסב הז דומע ךא .תונמאנ תויאר לע תכמוס וז השלחה
לש י יללכה ורואתמ קלח אוה הז דומע .תחכומ היאר שמשל לוכי םא אוה קפס ׳בור יפ לע וילע
וא תיללכה אנקסמה תא םירתוסש וא םידחוימ םינימ ייחמ ולש םיטרופמה םירואתה ךא ןםיפוגה ייח
טעמכ שייח םה יכ ׳םירב רמוא ״^וןו■>0קוז)ו^>1:ו$״ םיפוגה ןימל עגונב וליפא .התוא םירשאמ םניאש
הנה םינימה ראשל עגונבו •)תיתפרצה יצוהב ׳ 59׳ע ,׳א ךרכ(תוחפשמ תוקוחר םיתעל קרו תורובח דימת
רבדל "הימגילופה החפשמה ,רבד לע הרעשהה תא השוע ,םירכז הברה ןהב שיש םהיתוגולפ רפסמ
. -תופסונ תוריקחל ונא םיכירצ יכ ,אוה ירב .קפסב לטומ
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^וקמ לכב ׳הברדא ן תיטילואילאפה הפוקתה וז ׳הקיתע רתויה הפוקתןן
ידבורמ תומכב םירחא םילכ דימת ואצמ דימ ׳םינש וא דחא רוצ״ילכ ואצמוה
תחת ואבחתה וא תורעמב ובשי םדאה ינבש ןמזב ׳םהה םימיב דוע •דאןג
•דלע בר למעבו ׳זאמ םלועה ןמ ורבעש םיקנוי םע דחי םיעפושמ םיעל^
•לאבה תלעותה תא ועדיו וריכה דבכ ׳רוצמ ןזרג לש םלוג תושעל םדי^
םיעלסה חטש לכ "ינודרוד גלפה דיל םיקמעב ׳תפרצ ץראב •הרובחב םייחןג
ידפוקתה ןב םדאהל טלקמ תושמשמ ויהש ׳תורעמ אלמ תומוקמ המכ^
׳תומוק תומוק תויושע ןהה תורעמב תורידהש םימעפ •)ג תיטילואילאפ/ן
תויח לש תורואמל רשאמ תוינונסה תובשומבש םינקל רתוי קפס ילב תומודו
׳קוביל ירבד יפל ,הנה ,ןהה תורעמב ואצמנש רוצה־ילכל עגונבו .תופרופ
לכב אצומ התא הזב אצויכו ׳"םהל רפסמ ןיא יכ ,רמול רשפא המזגה ילב,
י ט ר א ל רקוחה לש ויתוקידב יפלו ׳איהה הפוקתה ןב םדאה תונחת ראש
החפשמ־התשמ םישוע ויה )תימורדה תפרצב( קאינלרוא לילגה יבשוי הנה
הפוקתב דועו ׳הרובחב םייח םדא ינב ויה ןכ יכ הנה .םהיתמ תרובק תעשב
׳יתחפשמ יתד גהנמ לש ותישאר םלצא החמצ דאמ דאמ ונממ הקוחרה
םירחואמה םינמזל עגונב ׳בר עפשב תויאר ידי לע ,רשאתמ הז רבד
תומכב םירקוחה םיאצומ יטילואינה םדאה לש ויתובקע .ןבאה תפוקת לש
,וייח ךרד לכ םהיפ לע ראתל הבר הדמב היה רשפאש דע ׳ךכ לכ הבורמ
בל דע ריצה תוצראמ ,הרעשהה יפל ׳טשפתמ היהש( חרקה הסכמש תעב
איה תעכש ׳ץראה ןמ בר קלחו הדאנאק תא הסכמו ,היסורו הינמרג ׳תפרצ
׳המדאה ינפ וסכתה ׳סמנ ליחתה )הקירימאב תודחואמה תונידמה לובגב האב
ןיא םירואי — ןכ ירחאו ,םימ־ימגאו תוצב הלחת ,חרקה תא הילעמ הריסהש
׳םיקמעב םיעקשמהו תורקנה לכ תא םהה םימיב ואלמ םירואיה ׳) 2רפסמ
לכבו ׳תורהנל האבה הפוקתב ויהש ׳םיעובק םיקיפא םימה םהל ועקבש ו?
ןי ...

קו־*1ו0*$:ו־ו> 11ומ*",5

 1890תישימח האצוה )1

חסכמ לש וז תוטשמתהב תעכ םידומ חרקה תפוקת תא דרחיב ורקחש םיגולואיגה בור )2
הל םיעייסמ םינמרגה םיחמומה בורו ,היסורל עגונב וז העדב םיקיזחמ םיסורה םיגולואיגה(חדוי
םיחרכומ ויהי ׳חרקה ידירש חא הפי ורקחש רחאל ,םיתפרצה םיגולואיגה םג •)הינמרגל עגש
. -חרק חסונמ חיה תיזכרמה תפרצ לש לודגה קלחה ינ ^ווון !?
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ינ ׳םיאצומ ונא ׳הקירימא וא היסא ׳אפוריאב ׳תעכ ןיע םישנש םוקמ
סשב ארקהל תמאב התיה היוארש  -איהה הפוקתה לש םירואיה יפוח
סיבר וללה תובקעה •יטילואינה םדאה תובקע םיסוכמ  -םירואיה תפוקת
איהה הפוקתה לש ףופצה בושיה לע אלפתהל רשפאש דע ךכ לכ םימוצעוי׳תונחת^ה תואב ׳םיקיתעה םירואיה ?םוח תא תעכ תונמסמה ׳תוספרמה יבג לע
ןבא ילכ םיאצומ ןהמ תחא לכבו ,וז ירחא וז תוכומס יטילואינה םדאה לש
ויה דאמ הבורמ ןמז ךשמב יכ ׳רבדב קפס םוש ןיאש דע ׳הבורמ תומכב
ולג םיגולואיכראה •םדאה לש םיבר םיטבש ידי־לע םיבשונ הלאה תומוקמה
ויהש ׳םילעוםה רפסמ לע םידיעמ םהו ׳ןבא ילכ השעמל םימלש הכאלמ־יתב
.דחא םוקמל םיפסאנ
םיאצומ ונא ׳סרח״ילכב ושמתשה הבש ׳רתוי הרחואמ הפוקת תובקע
ןיבעש ,הלאה תויכנקה לש תומרעה הנה ,עודיכ ,היבדבש "חבטמה יריש^,ב
ףלא דע עיגמ ןכראו לגר םיתאמ דע האממ ןבחרו לגר רשע דע שמחמ
בר ןמזש דע ,הינד־ץראב םיה־ףוח דיל תומוקמ המכב תויוצמ ,רתויו לגר
ורבצנ ללכה ןמ אצוי ילב" םה םלואו .םה עבטה ישעמ יכ ,ובשח
־םיושע םירבד םהב שיו ",ךכ וא ךכ םשל םדאה וב שמתשהש הז רמחמ
ההשש םימי ינש ךשמב" אצמ ק ו ב י ל ש דע ,ךכ לכ בר רפסמב םדא־ידיב
/ג סרח־ילכ ירבש העבראו ןבא־ילכ לרבש דחאו םיעשת האמ ד ר א ג ל י מ ב
ךשמב יכ ,םידיעמ חבטמה לש םירישה ירובצ לש דבלב םתוטשפתהו םלדג
,םינטק תובא־יתב וא םיטבש תואמ הינד יפוח דיל ובשי תורוד המכו המכ
ץראב םיפוחה יבשוי ושכע םייחש ומכ ,םולשב הז םע הז קפס ילב ויחש
) 2םיריש ראשו תויכנק לש םירובצ רובצל םיגהונ םה םגש ,ש א ,ד
הלוע הגרדמ םהש ,ץייוושבש תואסנולכ לש םינינבה לא עגונבו
םהיבשוי יכ ,רתוי תוחיכומ תויאר םיאיבמ םה ירה ♦היצזיליביצה לא ךרדב
׳ע )1

^קו־81ו1510ו 16-ז1מז*242 ,232 "5
׳לגר האמכ ןכראו תומא שלש ךרעב ןהבג ,תירורפע לש תומרעה ונייה ,חבטמה יריש )2
םינפל ובשי םשש ׳עלסב הרקנה ינפל )511<9מ (*9םגניטסהב העודיה העבגה יבג לע תחנומש
ם יא ו ל ׳ה י "ע ורקחנו הפי הפי וקדבנ הלאה םירישה .הז גוסמ םה ףא ,םיטילואינה םדאה״ינב
םיאזמנ םינורחאה הלאו — ,ןבא ילכ ירבשו תומצע ,ונקורתנש תויכניק קרו־ךא םיללוכ םה .ט ו ב וז
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ןבאה תפוקתב דועש ׳אוה עודי ׳הרובחב םידבוע ויהו תורבח תורבח ויח
דחא לכבו.׳םירפכ לש תורוש ץייוושבש םירואיה יפוח לע תורזופמ ויה
רפסמ־ןיא תואסנולכ לע דמועש ׳רשג יבג לע םיונב ׳םירחא םילהא םהמ
םאצומ םבורש( םירפכ העבראו םירשעמ תוחפ אל *רואיה עקרקב סיעוקתה
םישלש ׳יפנגה רואיה יפוח לע תונורחאה םינשב ואצמנ )ןבאה תפוקתמ
׳'וכו ליטאשפינ רואיה לע הששו םיעברא ׳יצנטסנוקה רואיה לע םינשו
החפשמ ידי לע אל  -הרובחב הדבענש הבורמ הדובע לע דיעמ םהמ דחא לכו
ויה םידואיה יבשוי ייח יכ /םירעשמ םידחא םירקוח *םלש טבש ידיב ךא
חקנ םא ׳תמאל הבורק וז הרעשהו !תורגת םירסחו תניוצמ הגרדמב םיולש
יבג לע םיונבה הלאכ םירפכב ונימיב םירדה ׳םינומדקה םיטבשה תא תפומל
*םימיה יפוחל תואסנולכ
ןיא ףוס ףוס יכ ׳הלעמלש רצקה ונרואת יפ לע םג אופא םיאור ונא
ידכ רתוי ןהב שי ןפוא לכבו ׳ךכ לכ תולד ןומדקה םדאה ד״ע וניתועידי
ףיסוהל רשפא תאז דבלמ *המייקל רשאמ סבוה לש ותרעשה תא שיחכהל
םידמועש ׳םינומדקה םיטבשה לא הפי ןנובתנ םא ׳הבורמ •דדמב קילע
ןמזב אפוריא יבשוי הילע ודמעש ׳תוחתפתה לש .דגרדמ התוא לע ונימיב
*הירוטסיהה׳־׳ינפלש
 ללכו ללכ םניא ׳ונימיב םימייקה ׳הלאה םינומדהה םיטבשה יכינב ויה םינמזה ןמ ןמזבש ׳ונונתהש םיטבש  -םירקוח תצק ורעשש ומכ
יב *דא י״ע רומג רשאתה רבכ הז רבד — ׳הודבאש אלא הנוילע תוברת
תרות דגנכ םירקוחה ואיבהש תויארה לע םלוא *קוביל *שדו ר ו ל י י ט
תוצראב םיבשויה ׳םיטעומ םיטבש דבלמ *וז תא םג ףיסוהל שי תונונתהה
רוזאב םיבשוי "םיארפ -םינוכמה הלא הנה ׳םהילא עיגהל השקש םירהה
תוצקב בור יפ לע ׳רתוי וא תוחפ תוברת ינב םימע לש בושי ףקומה ׳הז
תחא העשב ונפסא ףחוס רטמ רחאל ט ו ב א ׳ה םע דחי םשל יאובבש דע ׳כ״כ הבורמ רפסמב םש
תומרעה •ולספנש םילכ לש המרעה לא םתיב ינפל םיארפה י״ע וכלשוהש ׳םיניבםו תודרגמ האמכ
תומחלמ ךורעל ןייז־ילכל םבשחל היה רשפאש ,םילכ ןהב ןיאש ,הז דעמ םג ^ ןה ןינע תואלמ הלאזי
־י• .תולודג תויה דיע דוגל עז
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הביט ׳רבכ אל הז םהל היהש וא ׳םויה דע םהל שי םבורבש ׳השביה קלה
םיסומיקסאה םינמנ םהילע *תיחרקה ירחא האבש הנושארה הפוקתה לש
רודכה״יצח לעו ׳תינופצה היריביסבו תינופצה הקירימאב דנלרגב םהיבורקו
/תצקמבו ׳שאה ץרא יבשוי ׳םיסאופאפה ׳הילרטסיוא יבשויימורדה
רתוי וא תוחפ תוברת ימע םיבשוי םהבש ׳תומוקמה תולובגבו ן םינמשובה
םירהה ישארב ׳יאלאמיה ירהב קר הלאכ םינומדק םיטבש םיאצומ ונא
הפוקתה יכ ׳הכשל ןיא הז םע ♦היליזרב תומרבו תיחרזמ״תימורדה היסאבש
תכשמנ איה ירה *ץראה רודכ לכ ינפ לע תחא תבב אל הרמגנ תיחרקה
׳ידוהה סוניקואה דיל תוצראבש ןמזב וב ׳ךכיפל "דנלנרגב םויה דע תכלוהו
החתפתהו הכלה םשו רתוי םח םילקאה היה ינקיסקמה ץרפמה וא ןוכיתה םי
היריביס ׳תינוכיתה אפוריאב תולודג תוצרא ןיידע וראשנ ־ הנוילע תוברת
הילרטסיואו היסאב ׳תימורדה הקירפאב ׳הינוגאטאפ םגו /תינופצה הקירימאו
/תיחרקה רחאלש הנושארה הפוקתה לש םייחה־יאנתב תיחרזמ״תימורדה
אוהה ןמזב "םש רודל רשופהו םחה רוזאה לש תוברתה ימעל היה רשפא יאש
תיברעמ־תינופצה היריביסב םיארונה תומוקמהל םימוד הלאה תומוקמה ויה
וראשנ !/דדי״לע ררועתהלו תוברת לבקל ולכי אלש /םהיבשותו /ונימיבש
המדאה השבישכ /ןמז רחאל קר "תיחרקה־רחאש הפוקתה ןב םדאהל םימוד
*

ינב םירג ןהב תבשל ואב המדא־״תדובעל תורשכומ ושענ הלאה תוצראהו
/םישדחה םירגב תוצראה לש םימדוקה םיבשותה ןמ קלח ועמטנ זאו !תוברת
םתואב עקתשהו ריצה תוצרא לא ךרדב ךלהו רוחא גס םהמ ינש קלחו
ןהל שי תעכ םיבשוי םה ןהבש תוצראה "םתוא םיאצומ ונא םשש תומוקמה
הפוקתה לש הביט ירמחה סחיב /ןורחאה ןמזה דע ןהל היהש וא /םויה דע
םויה דע םימוד ןהיבשות לש םתכאלמ״ילכו םתונמואו ן תיחרקה לא הכומסה
הז םה םילדבנו םינושש יפ לע ףאו ;תיטילואינה הפוקתה ןב לש הלאל
םיטבשה לש םייתרבחה םהיתודסומו םהייח ךרד הנה /םהירוגמו םאצומב הזמ
"אילפהל דע הזל הז םימוד וללה
* ^ םילוכי ונא ךכיפל
לש בושיה תיראשכ הלאה "םיארפה" תא תוארל
'תיתוברת תעכ איהש ץראה לבח ותואב אצמנש ׳תיחרקה״רחאש הפוהתה

םימעה תא רוקחל םיאב ונאש העשב ונאילפמה ןושארה רבדה
םבור לצא .ןהיניב גהונה ןיאושנה יסחי לש רומחה רדסה אוה הז םינומדקה
םלואו .התריצי״תלחתב קר ׳םיניבמ ונאש הז ןבומב ׳החפשמה תמיק
ודחי םיגודזמש ׳הזל הז םירז תובקנו םירכז לש הדע^ ללכ םניא "םיארפה
׳עובק רדסל םידבעושמ םלכ ׳אברדא ".עגרה תעפשה תחת רדס ילב
לש רדס םשב ול ארקו םיקהבומ םיוקב ותוא ראת ןאגרומ םיאולש
)ג .טבש וא "החפשמ,
ונימיב יכ רמול ינא לוכי ׳הזה בחרה ןינעה תא הרצקב ראבל יאוב
יסחי לש אגרדה תא הרבע המויק תלחתב תוישונאה יכ ׳רבדב קפס דוע ןיא
׳תובקנו םירכזש ונייה ׳"םיאנומוק םיאושנל םשב םתונכל רשפאש ׳ןיאושג
♦םד תברוק לע וחיגשה אלו השאו לעב ייח ודחי םייח ויה ׳םימלש תובא־יתב
*

ןמזב ולטוה תוירע לש םירוסאה ןמ תצקמ יכ ׳קפסב לטומ וניא הז םג ךא
היתודכנ ׳היתויחא לע אבל תחא םא ינב לע רוסאה אב הלחת ♦דאמ םודק
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לש הנוכנה ותכרעה יפל—הלאה םירפוסה תעברא

תא עבקש ףפיכאב בוטל רוכז ^חא אנקסמ ידיל ואב ׳תונוש תודותימב ושמתשהו םינוש םיללכ תונעערו
החפשמב הברוק לש תוטישה תא רקחש  -ןגרומו * םאה י״ע השוריה לעו םאה תחפשמ לע גשומה
־ק8מ ןסדאה תוחתפתהב תורקיעה תוגרדמה לע םכוחמ רמאמ בתכו םינארוטהו םייאלאמהלצא
תא ועבקש ט י ב ו ה ו ןמזיפו החפשמל ץוחמ ןיאושנה .א .ז ׳הימגוזקיאה ,תא רקחש  -ןןזניל
%

האב הלא העברא לש םחריקחו .הילרטס׳אזב החפשמב ןיאושנה יסחי לש תינכתה •א •ז ׳"ורדא־^ה^
,ורפסב םאה תחפשמ לע הנושארב ןפטאב ריעהש העשב .תובא־יתבמ החפדימה תודלות חא עו^::ל
תודסומה יכ ,אגקסמ ידיל ואב םהינשו ׳תובאה־יתב רדס תא ראת ןאגרומו .עדמב הפוקת ארבש
תוחתפתה לש דוסיה םצעב םיחנומ ןיאושנה יקוח יכ ^בדה תא ורשאו םוקמ לכב וטשפתה הלאה
םיבר םירקוח לש תוקיודמ תוריקח םלוא .המזגהב םתוא ומישאה — הגרדמל הגרדממ תוישונאה
%

ןיאושנ גהנמ לש תובקע םיאצומ .ונא םדאה יעזג לכ לצא יכ וחיכוה ׳םיקיתעה םיקוחה תא ורקחש
*

*

לש םהירפסב ןייע .םיארפה ןמ תצקמ לצא ונימיב םיאור ובאש ׳ולא תוחתפתה תוגרדממ ורבעש
— .םירחאו /א״זו** *1וקק0ד ןוגכ ׳םהירחא םיכלוההו .1וו10<1ז, 11יקסבלב■^ <ו^ו־<9ו1ן ק*05

ג״חאו יתחא םא לש תונבהו םינבה ןיב ןיאושנה ורסאנ ב״חא ׳היתודודו
ללוב היהש ׳בא־תיב לש ןויערה חתפתהו ךלה טאל טאל *םירוסא דוע ואב
רתוי(דחא יללכ שרושמ .הרעשהה יפל וא תמאב ׳ואציש הלא לכ תא וכותב
רחאלו •)הרעשהה יפל הברוק י״ע בא־תיבל ודחאתהש הלא לכ תא :ןוכנ
תוקלחמל קלחנ םהמ דחא לכו ׳תובא־יתב המכל קלחתהו באה־תיב הברתהש
העודי הקלחמ ינב ןיב קר ןיאושנה ורתוה ׳)תוקלחמ עבראל בור יפ לע(
׳הילרססיוא יבשות ןיב ונימיב םיאור ונא תוחתפתה לש וזכ אגרד •העובקו
רדסב הדמע התישאר הנה ׳החפשמה לא עגונב •דראלימאק ןושלב םלרבדמה
ץנק !דתיה רחא בא־תיב םע המחלמ תעשב יבשב הלפנש •דשא •תובא־יתב
.יבשב התוא חקלש הז הב הכז הרחואמ רתוי הפוקתב ךא ׳באה״תיב לכ לש
הבישוהל שיאה היה לוכי .ולש באה־תיב יבגל םיעודי תובוח םייקש רחאל
•דאבשמ יכ ׳באה־תיבל עודי ןיממ סמ השאה המלשש רחאל ,דחוימ להאב
רשפא יא ןפוא םושב ךא ♦םדאה תוברתב השדח •דגרדמ האב םלועל החפשמה
"תיבמ חקלתש .תילכראירטפ החפשמל הזה דוסיה תא החינהש ,השאל היה
♦רחא בא״תיב תדלומ תויהל הכירצ •דתיה איה •הלש בא
ודמעש ׳םדא״ינב לצא חתפתה הז רומח רדס יכ ׳בל לא םישנ םא
ולא תורבחב םיק הי^דו ןתוחתפתה לש תוגרדמה ןמ דאמ הכומנ הגרדמב
•דמ .דימ -ןיבנו ריכנ .להקה תעד לש הז דבלמ רחא ץטלש םוש ועדי אלש
תונרדמב םג םדאה עבטב םייתרבחה םיטקניטסניאה לש םישרשה םיקומע
•דמ רדס ךותב תויחל היה לכיש ארפה .ותוחתפתה לש תוכומנ רתויה
יאדו ׳םייטרפה וייואמ תא דימת םילטבמ ויהש ׳םירוסאל ןוצרמ ענכהלו
תעדוי הניאשו םיירסומ םיפיצנירפ םוש הל ןיאש ,היחל המוד .דיה אל
ונבל לא םישנ םא :רתוי דוע האללפמ וז .דדבוע ךא .היתוואת דעב רוצעל
.הז תובא״יתב רדס לש ןמזב״הקוחרה תוקיתעה תא
לצא םירכזנה םינויה ׳םינומדקה םימעה יכ ׳םיעדוי ונא ונימיב
'יצאט ידיב םיראותמה םינמרגה ׳הירוטס״דה ינפלש םיאמורה ׳ס ו ר י מ ו ה
"יתב רדס לש הפוקתה ךרד ורבע םלוכ ׳םיקיתעה םיולסהו םיטלקה ׳סוט
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י׳ימודא ׳םידוהה ׳םיילרטסיואה לש תובא יתב רדס לא בר ןוימד המודה תוב^
).ג "םיארפה רוזא" לש םיבשותה ראשו םיסומיקסאה ׳דוען!
יגהנמ .תוחתפתהש וא :הלא יתשמ תחא חינהל םיכירצ ונא ןכבו
*םדאה יעזג לכ לצא תחא ךרדב ׳ןהש לכ תובס ינפמ ׳הכלה ץאושנז!
םהמש ׳םדאה תובא—תובאמ המכ ןיב החתפתה תוירע ירוסא תישארש
הלאה תובאה ־־־ תובאש םדוק ׳ו״כו ׳םייזנלופה ׳םייראה ׳םיימשה ואצ^
ודרפנש ׳םיעזגה ןיב הזה םויה דע ומייקתה הלאה םירוסאהו .םהיעזגל ודרפנ
םפקת לע תחא הדמב תוחיכומ תוחנהה יתש *יללכה שרשה ןמ רבכ הז
יטרפה שיאה לש תויושקנתהה לכ ינפב ודמעש ׳הלאה תודסומה לש אילפמה
המכ דע ׳חיכומ תובא  -יתב רדס לש דבלב ופקת ךא *הנש תובבר ךשמב
תומדב םינומדקה םדאה  -ינב תא םיראתמ היפ לעש ׳וז הפקשה איה תעטומ
שמתשמ םהמ דחא לכו ׳םהיתוואת לוקב קר םיעמושה ׳םידיחי לש ףוספסא
תדילי  -העורפה תוילאודיבידניאה *וירבח לכ לע רבגתהל ותמרעבו וחכב
*ןומדקה םדאל ללכו ללכ הדחוימ התיה אלו איה שדחה ןמזה
חתפל ונא םילוכי ׳ונימיב םימייקה םיארפה לא ושכע ונרבעב
—* םתוחתפתהב דאמ הכומנ הגרדמ לע םידמועה ׳םינמשובה טבשב
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יכ ׳ריעהל קר ילע .ןיאושנה יריסא תודלות רבד לע הלאשה תא ןאכ ררבל ו^ רשפא יא )2
מחי םירד םיחורפאה :תופועה לצא היוצמ יאבאה ינב לצא ןאגרומ ראתש וזכ ׳תוגולפל הקולחה
תוירע יריסא לא עגונב .םיקנויה ןמ המכ לצא םג תוארל שי וז ןיעמ הקילס .םהירוהמ םילדבומ
ולא תועד — םד־יבורק ןיב ןותחה םרוגש דספהה לע העדה תמחמ אל ואב יב ׳תמאל בורק הנה
.םתוריעצ ןמזב תובקנהו םירכזה ןיב הברקה תא קיחרהל הפ-אשה ינפמ אלא  -קפסב ןה תולטומ
תוריהזה התוא םע אוה םיאתמו ׳הז רוסא אבל היה חרכומ דחא תיבב הזל הז סיכומס םירד םהש ןמזב
ריעהל ךירצ .םיכנחמ תחגשה תחת "-דחוימ תיבב" םיריעצה םירכזה תא לדבהל םיארפה םיגהונש
,םיארפה יכ ׳בל לא םישל ונילע ׳םישדח םיגהנמ תודלות לע ןודל ונאובב ׳ללכב ינ ׳הז לע םג
םהיתועידיב םילועש  -םיאיבנו םיאפור ׳םיפשכמו םינועדי ׳םהידמולמו ״פהימכח״ םהל שי ׳ונומכ
לכל דחוימ דחא וק דוע( תויאשח תורבחב םידחואמה ,הלאה םינועדיה ןומהה ראש לע םהיתועדבי
.םתלעות לע ןיידע דמע אל טבשה ינב בורש ;׳םיגהנמ םיעבוקו הבורמ העפשה םיעיפשמ ׳)םלועזי

המדאב ורפחנש תורואמב םה םינשיו תוריד םהל ןיאש דע ,ךכ לכ הכומנ
׳רבדה עודי *חורה ינפמ םהילע םיניגמה ׳םיפנעו בשע לש לק הסחמ תחת וא
היחה לש םילודג םירדע ודימשהו םצראב רוגל םיאפוריאה ואבש העשב יכ
תא םיבנוג םינמשובה וליחתה ׳םירושימב זא דע העור התיהש ׳המודאה
הזע המחלמ הלאה םירגה וכרע זאו  -׳םירגה תאמ תונירקמה תומהבה
יהילע רפסא אלש יל בטומש ׳תוירזכאב םדימשהל וליחתהו םינמשובה דגנכ
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 774תנשב הזכ ןפואב ודמשנ םינמשוב תואמ שמח *ןאכ

םיליערמ ויה םירכאה *רכו םהמ שיא םיפלא תשלש םירכאה תדוגא הדימשה
ויהש וא ׳לערמ רשב בערב םיקמנה םישנאה ינפל םמישב ׳םירבכעכ םתוא
םיגרוה וייד ׳המהב רגפ ירוחאמ בראמב םתבשב ׳רעיה תויחבכ םהב םירוי
םינמשובה רבד לע תועידיה ןתוא ׳ןכ יכ הנה *)^השיגפ לכ תעשב םג םתוא
תונייטצמ ןגיא ׳םתוא ודימשהש הלאה םישנאה תאמ ןבור ונילא ועיגהש
םיאפוריאה םהילא ואבש ןמזב יכ׳סיעדוי ונא ןכ •יפ־ לע ־ףאו *הרתי הבחב
יכ יתויצרידיפל םידחאתמ ויה םימעפש ׳םינטק תובא ־יתב םינמשובה ובשי
יכ והטטקו ביר ילב ללשה תא םהיניב םיקלוחו הרובחב דיצ םיכרוע ויה
*םהירבח תא דאמ םיבבחמ ויהו םהיעוצפ תא םלועמ ובזע אל הלאה םיארפה
%

המימה לפנש דחא ינמשובב בל ־ררועמ השעמ רפסמ ןייטשנטכיל רקוחה
היחה תורוע תגז םהילעמ וטשפ םה *והוליצהו וירבח ואבו עבטהל בורק היהו
ינפל והוקרמ ׳ופוג תא ושבי םה !רוקמ םידעור ויה םמצע םהו ותוא תוסכל
םינמשובהש העעבו *היחתל והובישה רשא דע ׳םח ןמושב והוחשמו שאה
וינפל ועיבה תויידיב םהמע ךלהתמ אוה הנהו טלאוורידנאו ןאהוי תא ואר
םתוא םיראתמ טא פ ומו ל ׳ צ רו ב )**בל תררועמ הבח ידי ־לע םתדות תא
־ירכוזו םהיפ אצומל םינמאנ ׳עצב יאנוש ׳בוט־בל־ילעב םישנא רותב
לע םיגהונש ןמוב קר חתפתהל ולכיש תובוטה תודמה הלא לכ*)-הבוט
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יד ׳םהידליל םתבהא לא עגונב סאה ־תיב לש ומוחתב השעמל דימת ןהיפ
היה ׳תינמשוב השא וילא ךשמל יאפוריא אבש ןמזב יכ ׳הז השעמ ריכזהל
ףתתשהל ידכ ׳החפשל תויהל המצעמ דימת האב התיה םאה :הדלי תא לזוג
)^׳ולרוגב הדלי םע
♦

םתוחתפתהב םילועש ׳םיטוטניטוהה לצא םג םיאצומ ונא וזכ אתורבח
םימהוזמ םייח ילעב" םה יכ ׳םהילע רמוא ק י ב ל ׳טעמב םינמשובה לע
יולתה היח״לש״רוע אוה םשובלמ לכ ׳םהילע שי הבר אמהוז םנמאו ׳"דאמ
םהילהאו ׳תובחסל יהיו למקיש דע הז םשובלמ תא םיאשונ םהו ׳םראוצב
׳םינק לש תולצחמ םיסוכמו םהיתוצקב םירושקה םידחא תוטוממ םיושע
׳רעשל שיו ןאצו רקב םילדגמ םה יכ ףאו ׳תיב"ילכ םוש ןיא להאה ךותב
םה ז״כב ׳םיאפוריאה םהילא ואבש םדוק דוע לזרבה שומש תא ועדי יכ
¬לע־ףאו ׳םדאה תוחתפתהב תוכומנבש הכומנ הגרדמב םויה דע םידמוע
םתיטנ תא םיחבשמו םידמוע םהייח לא וננובתהש םיאפוריאה הנה ׳ןכ "יפ
׳יטוטנטוהל אוהש "המ!םינתונשכ *ויחא תא שיא רוזעל םנוצר תאו אתורבחל
/עודיכ /אילפהש גהנמ ־־ וילע םידמועה לכ ןיב הנתמה תא קלחמ אוה ירה
םג ׳ודבל לוכאל לוכי וניא טוטנוטוהה *שאה ץרא יבשוי לצא םג ןיורד תא
העשבו ׳ותדועס םהמע קלחמו םירבועה תא ןמזמ אוהו /דאמ בער אוה םא
אוה ךכ" :ול ורמאו ונע /הזה רבדה הארמל ונוהמת תא ן י ב ל ק עיבהש
׳דבלב םיטוטנטוהל אל דחוימ הזה גהנמה ךא "׳םיטרטנטוהה לצא גהנמה
הז ן י ב ל ו ק *הזה״גהנמה תא םיעסונה ואצמ "םיארפה" לכ ןיב ׳םוקמ לכב
הברמ ימהיתוערגממ ןיע םילעה אלו םיטוטניטוהה לש םביטב הפי ריכהש
*םהלש תובא״יתבב תוררושה יתובוטה תודמה לש ןחבשב רפסל
ןיא"  -הזה רקוחה בתוכ ־־ ״םהל אוה שדוק  -םהיפמ אציש רבדה״
םולשב םייח םה" ׳"הפוריאבש תוליעמהו תודמה״לוקלק תא ללכ םיעדוי םה
"םעגמב הונעו ךור םיאלמ םה" ׳"תוקוחר םיתעל קר םהינכש םע םימחלנו
תונתמ לבקלו תתל יטוטנטוהל אוה דאמ לודג גונעת *"הז םע הז םאשמו
*
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םתועינצ .קדצ טפשמ תושעל םתדיקש .םחור״רשוי יפ לע"• -דסח תושעלו
). 1״םירחאה םימעה ילכ לע טעמכ וא ילכ לע םיטוטנטוהה םילוע
) (11€)0 ^[} 2ידומו )8גזז\0״( ואראב ׳)7ג01וגו־*( לאשאט םירקוחה
ןיבלוק בתכש העשב יכ ׳ריעהל קר ךירצ .ןיבלוק ירבד לכ םירשאמ
בוטהו בידנה ׳ביבחה םעה־םה הז םע הז םנתמו־םאשמב" יכ ׳םיטוטנוהה לע
םירזוח זאמש ׳וז העד עיבה ׳) (1 332״המדאה ינפ לע ויהש םימעה לכמ
ושגפשכ ♦םינוש םיארפ לש םייחה תא םראתב םיעסונה לכ דימת הילע
בור יפ לע םתוא וראת ׳םינומדק םיעזג ינב הנושארה םעפב םיאפוריאה
ראת ירה ׳ךורא ןמז םהיניב רודל חקפ םדא אבש ןויכ ךא ?יאבה ירבדב
םירבדב ♦המדאה ינפ לע םימעה לכמ "בידנה" וא "ונעה" םעה רותב םתוא
תא ׳םידייומאסה תא ׳םיקאיטסואה תא דאמ םינמאנ םיעסונ םיראתמ ולא
ינרוכז ♦ו״כו םיסאופאפה תא ׳םייטאילאה תא ׳םיקאיאדה תא ׳םיסומיקסאה
ואיסב םידוהה ׳םיטקושטה ׳םיזיגנוטה לע םג יתארק הלאכ םירבד יכ
רתוי הדיעמ וללה םיחבשה לע וז הרזח ♦םירחא םיארפ םיטבש המכו
.תודחוימ תוריקח לש םירפס האממ
הקירפאבש םהיחא לע םתוחתפתהב םילוע םניא הילרטסיוא יבשוי
םיקפתסמ םה תובר םימעפו ,ונראתש וז הרוצ םהל שי םהילהא ♦תימורדה
םניא ףא ♦תורק תוחור ינפמ םמצע לע ןגהל םידרז לש הציחמ וא סירתב
לש ןמזבו ׳הביקרהש הלבנ םילכוא םה קחדה תעשב :תונוזמב םינררב
אפוריא ינב ואבש העשב ♦םדא רשב םמצעל םיריתמ םהש םימעפ בער
הכאלמ ילכ םלצא ואצמ אל ׳םינומדקה הילרטסוא יבשוי תא הנושאר ולגו
םיטבש המכ לצא ♦םצע וא ןבאמ תימלוג הרוצב ושענש הלא דבלמ ׳םירחא
ירחא תאז לכבו ♦ןיפילחה־רחס תא ללכ ועדי אלו תוריס וליפא ויה אל
 (1ק.
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•יתב רדס ררוש םהיניב םג יכ סאצמ םהיגהנמו םהילגרה תא הפי ורקחש
• 0הלעמל רכזנש הזכ תובא
,םינוש תובא״יתב ןיב בור יפ לע תקלחנ םיבשוי םה הילעש ץראה
התושרב אצמנ םיגד הלוש וא דיצ םש ךריע בא״תיב לכש םוקמה ךא
דיצה ילכ םג ♦באה־תיב לכ לש ות יבק אוה גיידהו דיצה ירפו ׳הרבחה לש
ומכ •הרובחב םיכרוע םה םתדועס •באה־תיב לש ןיבק םה ירה גיידהו
לע םיעובק םיללכב םיזחוא הילרטסיוא יבשוי םג ׳םיארפה םיטבשה ראש
עגונהו ♦םיבשעו ימוג לש םינוש םינימ ףסאל רתומ םהבש ׳םינמזה רבד
רנויסימה בישהש הלאה תובושתה תא ןאכ איבאש בטומ ׳ללכב םהיתודמל
היגילופירטנאל הרבחה תולאש לע ׳תינופצה דנלסביווקב יחש ׳ם צ ל ו ה מ ו ל
): 2זיראפב
םישלחה ♦הבורמ •דדמב םלצא אוה יוצמ !םהל עודי תודידיה שגר"
םתוא םיבזוע ןיא :הפי םירמוש םילוחה לע ןהרבחה לש הרזע םילבקמ
קר ךא ׳םה םדא״ילכוא  -הלאה םיטבשה •םתוא םיגרוה ןיאו משפבל
םיגידוג זא קר-ודעוט יניא םא( םטבש ינבמ םילכוא םה דאמ תוקוחר םיתעל
.םירכנ רשב קר םילכוא םה < )םייתד םיקומנ יפ לע םיגרוהשכ ׳לכאל
"תחיצר ♦םתוא םיפטלמו םהמע םיעשעתשמ ♦םהידלי וא םיבהוא םירוודה
ןיאו הרתי הבחב םיכלהתמ םינקזה םע •ללכה םכסהב קר תגהונ םינב
יוצמ תומה דחפ קרו ׳םילילא אלו תד אל םהל ןיא ♦םלועל םתוא םיגרוה
בא־תיב לש ומוחתב תואבה תוטטקה ♦םדמגילופ  -ןיאושנה •םלצא
"ינוירשבו ץע״תוברחב םיכרענש ׳בירה־ילעב ןיב תוברק יפ לע תוכתחנ
סרח ילכ *םש ןיא ~ המדאה־תדובע ?םלצא העודי הניא תודבעה ♦ץע
באה״תיב ♦םימעפל תושבול םישנהש ׳רנס דבלמ ׳ןיא  -םידגב !םהל ץא
תוקלחמ עבראו םירבג לש תוקלחמ עבראל םיקלחנה ׳שיא םיתאמ וב שי
ןושלב םירבדמהו ייבדיסיל ןופצמ םיבשויה םיארפה ד״ע הז ןודינב תולועמ תוריקח )1
!.סחווו^ו* תגסוו • .א• < .7חסוו(!) ,,ח^ומווגו׳סו גומ>ו אווחח*}״• לש בושחה 0רפסב אצמל שי ירןזליג^
א^|€וימ€
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לש ומוחתב אל ןא ׳תוקלחמה ינב ןיב קר םירתומ ןיאושנה !םישנ לש
י״באה״יתב
שי ׳הילרטסוא יבשוי לא דאמ םיבורקה ׳םיסאופאפה תודא לע
יפ לע ,ה ש ד ח ה י י נ י ו ג ב בשיש ׳א ק נ י ב *ל ♦ג לש ותודע ונל
ןכות תא םיאיבמ ונא ירה  1883.תנש דע

 1871תנשמ ייב קינוליגב בור

): 8תולאשה ולא לע ויתובושת
.קוחצה תא םיבהואו דאמ םיחדובמו אתורבחל םיחונ םיסאופאפה"
׳םינוש תובא״יתב לש םירבחה ןיב הזע תודידיה .שפנ־יזע אלו םה בל״יכר
לש ובוח ערפי םאופאפהש שי .דחא בא״יתב לש ומוחתב רתוי איה הזעו
םינקזהו םילוחה לע .וינבל ׳תיבר ילב ׳בוחה תא בישי הזש יאנת לע ורבח
ויהש םידבע דבלמ • -םיגרוה ןיאו םיבזוע ןיא םינקזה תא !םיחיגשמ םה
םיפטלמ םה םידליה תא .המחלמ יובש רשב םילכואש םימעפ .בר ןמז םילוח
ראשה תאו ׳םיגרוה םה המחלמ ייובש ןיבש םישלחהו םינקזה תא .םיבבחמו
< ןוטלש םוש אלו ׳םילילא אל ׳םילא אל ׳תד אל םהל ןיא .םידבעל םירכומ
ןיאושנה יגהנמ לע רבעש .א .ז ( שיא ףאני יכ .טפושה ׳ אוה החפשמה ןקז
).רובצה( "הירהנ^ה תבוטל ןתונ ונממ קלחש ׳םישונע ףסכ םלשי )םהלש
•הב לפטש שיאל יהת ץראה תאובת ךא ׳ללכה לש ותושרב תדמוע ץראה
גהנמ יפ לעו ׳ןיפילחה רחס תא םיעדויו סרח״ילכ םהל שי םיסאופאפה
םשמ םיאיבמו םתיבל םיבש םהו ותרוחס םהל תתל רחוסה ליגר ׳וב וזחאש
׳שקובמה רבדה תא ואצמי אל םאו !םהמ שקבמ רחוסהש םצרא תאובת
.ז ".םדא־ינב ישאר ,",םיגהונ םיסאופאפה )ג •רחוסה דיל הרוחסה תא ובישי
בירה אב  --שניפ רמוא  -םימעפל םלואו .םד תלואג לש קוחב םיזחוא .א
".םולש השועו סנק ליטמש )ךיסנה("רשדאר,,ה דע
•תוירבל דאמ םיחונ םה ׳םולשב םיסאופאפה םע םיכלהתמש ןמזב
קר השדחה י ג י ו ג לש יחרזמה ףוחה לא ,עודיכ ׳אב יאלקאמ־הכולקימ
, 386.ע ,םש )1
םהישעמב םימסררפמש ,ייב־ינאמייקב םיסאופאפה לצא ןיפילח לש רחסמה גהונ הז ךרדב )2
)116^,ו19וו1מ*4ו וומ)1>8 1וו: 9שניפ רמיא ־י 'י׳ותחסבה רמש אל סאופאפש ׳םלועמ הרק אל .,םירשיה
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ילכואל ובשחנש םיטבש ןיב תומימת םינש יתש םש בשיו דחא חלמ תיולב
ותחטבה םיקו בושל םהל חיטבה אוה ןסיעוגעג ךותמ םהילעמ דרפנו ׳םדא
ךוסכס םוש םהיניב היה אל ןמזה ותוא לכו ׳תחא הנש דוע םהמע בשיו
 אלתמא םוש ילב — ׳םלועמ םהילא רבדל אלש קחל ול םש אוה םנמאתובולעה תוירבה ♦ומייקל רשפא־יאש רבד םהל חיטבהל אלשו רקש רבד
שאה לע םירמוש םה ךכ םושמו שא איצוהל וליפא םיעדוי םניאש ׳הלאה
םהל ןיאו ינומדקה סומסינומוקה לש םיאנתב םייח ׳הבכת אלש םהילהאב
לפטל היוארש ׳טעמכ הטטק םוש ןיא םילדה םהירפכבו ,םידיקפו םירש
םה הרובחב ?סמוי םחל איבהל ץוחנש המכ  -הרובחב םידבוע םה ♦הב
םיאצויו ׳ירשפא רתויה רודהב ׳םיטשקתמ םה ברעבו !םהינב תא םיכנחמ
ןיעמ םהש ׳םידוקרה תא דאמ םיבבחמ םה ׳םיארפה לכ ומכ ♦םידוקרב
 ״יאלאב^ וא ״אלראב״ שי רפכו רפכ לכב ♦תובאה־יתב לש ןירותסימתוירובצ תופסאל םיפסאתמ ובו ׳םיקוורל דחוימה"-לודג" וא "ךורא" תיב
לש םייאה יבשוי לכ לצא יוצמה קהבומ־גהנמ בוש — רובצה ינינעב םינדו
תויפונכ ♦ו״כו ריעה־ימודא םידוהה ,םיסומיקסאה לצא םגו ׳טקשה סוניקואה
♦ולוכ רובצב הז תא הז םירקבמו הז םע הז םיעעורתמ םירפכ לש תומלש
ליבשב אל  -םירפכה ןב הביא האבו הלועש שי ,םלוע לש ורעצל
םהיניבש "הזע תורחתה" תמחמ וא "םיבשותה לכ תא ליכהל םוקמה רציש,׳
תונומא ינפמ ׳רבדה רקיעב ׳אלא ׳ינרגתה ונרוד ובלמ הדבש ׳םיקומנ ראשו
"דבוכב םיגדו ויבורקו וידידי וילא םיאב ׳םהמ דחא םהיניב הלחשמ ♦לבה
תא םישקבמ •דעש התואב ?האבש וז הלחמב םשאה ימ . -דלאשה לע שאר
ףוס ףוסו םילקבש לק ביר לכ לע הדותמ שיא שיא ׳הלוחה לש םיביואהביואה ינולפ ידיב החלשנ איה ♦הלחמה לש תיתמאה הבסה תא םיאצומ
רפכה ותוא לע לפנתהל םירמוגו םינמנ ךכיפלו  -ךומסה רפכב בשויה
ךירצ ןיאו ׳ףוחה דיל םיבשויה םירפכה ןיב םג תויוצמ תוטטקה ךכיפל
םירומג םיפשכמל םיבשחנש ׳םירהב םינכושה םדאה״ילכוא ןיב רמול

םה ןיא יב ׳םירקוחה ואצמ הפי םביט לע ודמעש רחאל יכ ףא  -םיביוא־
םיה ףוחל םיבשויה ׳םהינכשמ המואמב םילדבנ
תררושה הינומרהה לע בתכל היה רשפא םיאלפנ םידומע הברה
׳טקשה סוניקואה יא לע היזינילופ יבשוי לש םהירפכב
ךכיפלו ,הלכשהה םלוסב הנוילע רתוי הגרדמב רבכ םידמוע הלא ךא
בוזענש םדוק ׳קר ףיסוהל ילע *קוחרה ןופצה יבשוי ייחמ םישעמ דוע איבנ
׳ער םש םהילע אציש ׳שאה־ץרא יבשוי וליפא יכ ׳ימורדה רודכה״יצח תא
םירנויסימ *םהיכרד תא םירקוח ונאש •דדמב רתוי םיענ רואב ונילא םילוע
לע ףא םהילע ןנואתהל םילוכי םניא^ םכותב םיבשויה םידחא םיתפרצ
םישמחו האמ וא םירשעו האמ *תובא " יתבל םינכוש םה ".דחא ער השעמ
םה לכה *םיסאופאפה ומכ ןומדק סומסינומוק גהנמ םיגהונו ׳דחא לכב שפנ
ןיב ררוש רומג םולש *םעונב םיכלהתמ םה םינקזה םעו ׳םהיניב םיקלוח
 2).הלאה םיטבשה
םיטואילאהו םישולוקה ׳םיטיקנילטה םודיבורקו םיסומיקסיאה לצא
הפוקתב םדאה וב אצמנש וזל רתויב .דמוד םייח ־תרוצ םיאצומ ונא
ויהש הלאמ טעמב םילדבנ םהב םישמתשמ םהש •דכאלמה " ילכ *תיחרקה
םויה דע םיעדוי םניא הלאה םיטבשה ןמ המבו ׳הקיתעה ןבאה־תפוקתב
םה *)^חוחב הגדה תא טושפ םיגרוה םה :םיגד־דיצ לש תונמואה תא
אפוריא ינב תאמ קר ותוא םילבקמ םה ךא ׳לזרבה לש ושומש תא םיעדוי
םייתרבחה םודיתודסומ *התריבש רחאל הניפס לש המלגב ותוא םיאצומ וא
ןיאושנ" לש בצמל ץוחמ ואצי רבכ יכ ףא ,תוינומדקה םתוחב םיעובט
*תוחפשמ תוחפשמ םינכוש םה •"תודמעמה" לש םירוסאה ןמ ףאו "םיאנומוק
ןיפילח םישוע םה ןמזל ןמזמש םושמ ׳ןיידע םיפפור החפשמה יררשק ךא
םחב שיש ,םירפסכ םה םיטעמ —  161.׳ע  18 0,״תיסורה תיפרגואיגה הרבחה תועידי* )1
•יאלקאמ-יכולקימ לש ונמו מ םיעטקה םתוא ומכ ^םיארפה לש םני םני ייחמ הפי רתוי ריאת
> 183 — 201 1883ע  1ךרב
 .1 (2ץ .״)810<11מ ^5ו•{מ>}|11ןוו) ^ 111ג^ק )נסוימ״ קגויול
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 *תובא״יתבל תודחואמ תודמוע תוחפזפ׳מח םלואו )י םהישנאב וא םהישנבאלמלא ׳השהה םויקה־תמחלמב דומעל םילוכי ויה דציכ •ךכ ילב רשפא יאו
תמחלמש םוקמבו ׳םישוע םה ךכ םנמאו ן ודחי םהיתוחכ תא ורבחו ודחא
יתב רשק םש ׳תיחרזמ״תינופצה הידנלרגב  -ונייה ׳רתויב השק םויקהתונכושש םוקמב ׳"ךוראה תיבב" תבשל םה םיליגר ♦רתוי קזח תובאה
תורוע תויושע תונטק תוציחמ ידי־לע וזמ וז תולדבומה ׳תודחא תוחפשמ
הרוצ ול שי הזכ תיבש םימעפ •םלכל ףתושמ תיבה רודזורפ ךא ׳םיעורה
•תיבה יבשוי לכל םיפתושמ םיריכ וזכרמב אצמנ יזאו ׳ברעו״יתש לש
"םיכוראה םיתבה" הלאמ דחאל ךומס ףרוחה תומיב ובשיש םינמרג םירית
אלו איהש לכ הטטק הלפנ אל" השקה ףרוחה תומי לכב יכ ׳וחכונו ואר
הפיזנ •"רצה םוקמה ותואב שומשה ליבשב םינכשה ןיב ביר םוש היה
יריש לש תלבוקמ הרוצב אל םא ׳איצוהל רוסא דבלב ףודג ירבד וליפאו
םייח םיהיפסמ ןכ יכ הנה ♦הלהקמב תורש םישנהש ׳)מ11 1־80מ§( גולגל
תבוטל דובכה שגר תא רודל רודמ קזחל הזל־הז״עויס לשו תודידי לש
לש תולודגה תולהקב וליפא ♦םיסומיקסיאה ייח םינייטצמ ובש ׳ללכה ינינע
איה אטוחה לש ושנעו ׳שממ ןיד״תיב איה להקה תעד" ירה םיסומיקסיאה
•)^ םיברב ונולק תא םילגמש ׳הז
ושכרש המ לכ ♦סומסינימוקה חנומ םיסומיקסאה ייח לש םדוסיב
דוחיב ׳םידחא םיטבש לצא ךא •ולכ באה־תיב ןינק אוה גויד וא דיצ ךרדב
םישמתשמ םה ךא •יטרפ שוכר שכרנו ךלוה ׳םינדה לש םתעפשהב ׳ברעמב
ידיב ןוהה רובצ בקעב האבה הערה תא טיעמהל דאמ תילניגירוא הלובחב
תינערופמ לצנהל יכ ,םהיתושנב םיפילח םישוע םימלש תובא־יתב ינ ׳ואצמ הילרטסואב )1
 (542 ,1890איהש־לפ
שגר יולג תא םיאור םה ןכ יכ הבה )? :081״51וו>(16מ * $*1> ■11ז*ומ״.
.חיבערופה ינסב םירת ןיעכ הבורמ הרמב הוחאה
תוקוחר םיתעל םילגוסמ םיאמורה טפשמ לע וכנוחש םיאפוריאה :רמוא קניר .רדה )2
׳דינהל רשפא ללכ ךרדב אלא ,ללכה ןמ-אצוי ךרדב אל םנמאו .באה־תיב לא ונוטלש חכ תא ןיבהל
תעד תא ול שכרש ילבמ םהמ ךלוה ,םיסומיקסיאה ןיב םינש רשע וליפא רדש ףבלה םדאה יכ
רחוס ןהו רנויסימ ןה ,ןבלה םדאה .םהלש הרבחה ירדס םידמוע םהילעש ,םלצא םילבך?מה תונויערה
)1)£81 •111מ•♦(11- 1 0״ •םימכחבש םכחה םומיקסיאח לע הלוע ץראה־םע יאפוריא יכ ׳דימת ןימאמ
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העשב *באה״תיב תודחא תא סורהל הרהמב דיתעש רבד ׳םידיחי םישנא
םהל השועו ויבורק לכ תא ןימזמ אוה ׳הברתמ ותורישעש האור סומיקסאש
תא םהיניב קלחמ תיבה״לעב ׳םיאורקה ותשו ולכאש רחאלו ׳לודג התשמ
תחא תיטואיליא החפשמ י ל א ד האר אקסאילאב ן  1ק ו י רהנה דיל ׳ונוה
"ינינפ לש תוזורחמ םיתאמ ׳תואורפ רשע ׳םיבור הרשע וז ךרדב הנתנש
שמחו םירביב תורוע םיתאמ ׳םיבאז תורוע הרשע ׳תוכימש הברה ׳תיכוכז
םונתנו גחה ידגב תא םהילעמ וריסה ןכ ירחא *םימוקק לש תורוע תואמ
־ףא יכ ׳ורמאו רצק םואנב םהיבורק לא ונפ תולב תואורפ םשבלבו ׳תונתמ
ריחמב םהל ושכר םה ךא ׳םיאורקה ןמ דחא לכמ םיינע התע ושענש יפי־לע
םתודי די לש לודג שוכר הז
םיסומיקסאה לצא גהנמל ׳הארנכ ׳העבקנ וז ןיעמ רשועה תקולח
ךשמב שכרנש שוכרה לש ׳הכורעתה ירחא עובק ןמזב הנשו הנש לכב האבו
שוכרה דלונש ןמזב דלונש ׳דאמ אוה קיתע גהנמ ׳הארנכ ׳וז הקולח *הנשה
ידי לע סרהנש ׳םיבורקה ןיב ןויושה תא י םיקהל הפורת השענו יטרפה
הפוקתמ תובוחה תטימשו תועקרקה תקולח *םידיחי םישנא לש םתורשעתה
׳םיימש( םימע המכו המכ לצא םיירוטסיה םינמזב תוגהונ ויהש ׳הפוקתל
םע רבקל גהנמה *הז ןומדק גהנמ ידירש ׳הארנה יפכ ׳ןה ירה ׳)דכו םיירא
לכ לצא םיאצומ ונאש  -ורבק לע ותולכל וא יטרפה ושוכר לכ תא תמה
לכש העשב הב ׳ןכ םנמאו *הז דוסי ול שי ׳אוה ףא  -םינומדקה םיעזגה
םירבדה םתוא הנה ׳ורבק לע םיצתנמ וא םיפרוש תמה לש יטרפה ושוכר
תותשרה ׳תוירובצה תוריסה ׳ןוגכ ׳ולש באה־תיב םע תופתושב ונינק םהש
רתוי תרחואמ הפוקתב *יטרפה ונינק תא קר דבאל ךירצ *ןיעב םיראשנ ׳וכו
׳שוכרה תא דבאל הוצמ תדהו דוסה ךרדב ותוא םיראבמ :יתד הז גהנמ השעג
םוקמב ׳ףוסבלו *הז גהנמ לע ףוכל דוע החכב ןיא דבלב להקה תעדש העשב
תמה לש ורבק לע • -א *ז ׳ילובמיס גהנמ אב שוכרה לש שממ דובא
וא *)אניכב םיגהונ ךכ( תמה שוכר לש םירויצ וא רינ לש תוינבת םיפרוש
:ותיבל ותוא םיבישמ הרובקה רחאלו תמה שוכר תא רבקה לע םיאיבמש
(1
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׳תוברחה לא עגונב םיאפוריאה ןיב ׳עודיכ ׳הזה גהנמה רמשנ וז הרוצב
*

"דובכה״תרתוא ראשו בלצה״תותוא
תורפסב הברה בתכנ םיסומיקסאה תוחפשמ לש תולענה םהיתודמ לע
"ילאה לש םהיתודמ ד״ע ןמקל םיאבה הלאה םירבדב שי תאז־לכבו יתיללכה
שמשל םילוכי םהש םושמ ׳בר ןינע  -םיסומיקסאה לש םהיבורק  -םיטוא
לש וטעמ ואצי הלאה םירבדה *ללכב םיארפה רסומ תא ראבל הפי רואב
רשע בשיש רחאל םתוא בתכש ׳בונימינב יסורה רנויסימה אוה ׳לודג םדא
דע ךא ׳םירבדה תא רצקמ ינא •תודידיב םהמע רדו םיטואילאה ןיב םינש
*רבחמה לש ונושלב םתוא איבמ ינא רשפאש המכ
םהש קר אל *םלצא דאמ לודג ׳םהלש תקהבומה הנוכתה ׳לבסה־חכ"
כ״חא םידמועו חרק הסוכמה םיב רקובב םוי לכב םמצע לובטל םיאצוי
תעשב םלבס חכ ךא ׳הנצה ריוא תא םברק לא םימשונו ףוחה לע םימורע
שיש ןמזב ♦ןוימדב ריצל רשפאש םה לכ לע הלוע תרוצב ימיב וא השק הדובע
לכ םהל ןתונ אוה חינב תלכלכל לכ םדוק יטואילאה גאוד ׳ןוזמב רוסחמ
ודמעש ומכ ׳הבנג ישעמל היטנ םהב ןיא *בערב יורש ומצע אוהו ודיבש המ
לכ !םהימימ םיבנוג םניא םהש אלו ׳םינושארה םיסורה םיעסונה הז לע
הז ירה דימת ךא ׳םינמזה ןמ ןמזב והשמ בנג יכ ׳ונוע לע הדומ יטואילא
םהידלי לא םירוהה לש הבחה *תודלי השעמ אלא וניאו הטורפ הושה רבד
יטואילאה •םירבדב וא קושנו״קובחב העבומ הניא יכ ףא ׳שפנ תררועמ
רובעיו ותוא רומשי ׳ויפמ רבד אצי םא ךא ׳בר למעב החטבה ויפמ איצומ
׳םיבורח םיגד לש תזורחמ בונימינבל הנתמב ןתנש יטואילאב השעמ(*המ וילע
יטואילאהו ׳ףוהה לע הראשנו הנתמה תא *ב חכש וכרדל זפחנ ותויהב ךא
׳בונימינבל החלשל תלוכי שיאה אצמ אל ראונאי דע *ותיבל התוא אשנ
♦הלאה םיטואילאה ןיב בר רוסחמ היה רבמצדו רבמבונ ישדחב אקודו
ראונאי שדחבו ׳הנתמב ונתנש םיגדה םתואב ועגנ אל םיבערה םישנאה ךא ־
׳םירבד ולא *השק םג הנוש םג אוה םהלש תודמה רפס )םמוקמל וחלשנ
הנינח שקבל ן אבל חרכומה תומה ינפמ דחפל ׳ םדאל הפרח םהש ילשמל
ו הבנגב שפתנ תויהל !דחא ביוא ףא גרה אלש דע תומל !ביואה תאמ
*
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 .ףלעתהל !הרעס תעשב םיב גילפהל אריתהל !ףוחב הריסה ךותמ לופל
תקולח תעשב סוהל תויהל :לזא ןוזמהו ןררב םיכלוהש ןמזב וירבח םדוס
הלא םגו ")םהיקלח תא ול םיבתונ לכה ׳הזכ קמח רבח תוזבל ירכו(ללשה
תתל אלו םיבשב ריב רוצל ו ותשאל רובצה רוס תולגל :םראל םה הפרח
םהשכ רוחיבו ׳הרובג ישעמב ראפתהל !ורבחל ףרטה ןמ בוטה קלחה תא
ותשא תא קבחל ן הברנ שקבל !םעכ ןותמ ףרגלו ףרחל !בלה ןמ םייורב
הכירצ הריכמה :ומצעב רכממו חקמב קוסעל !םירחא רמעמב המע זזפלו
:השאל הפרח םה םירבר ולאו ״ריחמה תא בצוק אוהש ׳רוסרס י״ע אבל
ן ןתשכב אל םישנ תכאלמ תושעל ללכבו הריפתה תכאלמ תא תערל אלש
הלעב םע רברל םג וא ׳הירליו הלעב תא קבחל < תולוחמ תעדל אלש
)ג ".םירחא לש םדמעמב
התא הלאה םירבדה לש םרושאו ׳םיטואילאה לש תורמה ןה ולא
בונימינב בתכש ןמזב יכ ׳ףיסוהל קר יל שי "םהיתודגאו םהיתודגהב אצומ
םישש דע הלע םרפסמש(םיטואילאה ןיב הרק ")נ 840תנשב(״ויתומישר תא״
םיעברא ךשמבו ׳החיצר לש דחא הרקמ טר הנש םישמה ךשמב )שיא ףלא
"יניד לש דחא אטח ףא עריא אל םיטואילא תואמ הנומשו ףלא ץב הנש
ףורג ינימ לכ יכ ׳בל לא ונמישב אלפי אל םנמא הזה רביזהו *תושפנ
םניא םהידלי וליפא "םיטואילאה ייחב ירמגל םיעודי םניא.םיסג םירובדו
רתויב ףירחה ףורגה "םירבדב הזב הז םיעגופ םניאו הזב הז םירגתמ
)* •״אוה ץע־םותש ןיבא״ וא ״רופתל תעדוי הניא ןמא״ :הז ןיעמ אוה םהיפבש
"םיאפוריאה יניעב תודיח ןה ירה םיארפה־ייחב תונוכת הברה םלואו
החתפתה םיארפה ןיב יכ ׳חיכוהל רפסמ ןיא תונמאנ תויאר איבהל שי
•"■■יייייי״ייייי^^ייי■ י ייי 1
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דומעל ישח )ג

יבשוי ראש תא וראת )שניפ ׳קנייש ׳ףרודבידימ(םירםיס תמב ינ #חז לע
תוסעוס תוטטקה םנוובש תעשב ■ןא •סידנות םרואב טעמב )םידייומאסתו סיקאיססואת( ץוסגמ
-:וןרודנידימ בתכ  -״תורדגוטה־תמדאב החינר לש דהא חרקמ קר תרג חנש חאמ ךשמב•.#םחינינ
ינימ וליפא ׳ארחש ־ובד לכ ארדנוסב חינחל סרא לכי" ן "הזב חז םלועמ םירג־ימ םניי םהידלי^#
ידוחח טבשה ינבר םיתכס םיבשוח ינשש ם ל ו ע מ ואר אל" :׳•םהב עגי איז שיאו ת־יאקשמו תונוזמ
.רבו <ונו/יהז תא חז ובי  0מ א
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םג תאז לכבו ימהיניב ררוש בר םולשו באה״תיב לש תודחאה הבר הרמב
יכ ׳םידלי־תחיצר םיאצומ ונא םמצע םיארפה םתוא ןיב יכ ׳םיקו ןוכנ הז
גהנמב תוקידאב םיזחוא םלוכ יכו ׳םהינקז תא םיגרוה םה םיעודי םירקמב
תודבועה םויק תא ראבלו ונחכ תוסנל אופא םיכירצ ונא ׳םד תמקנ לש
םיכפה ינשכ הנושאר הפקשה ךותמ תוארנ ןה יאפוריאה יניעבש ׳וללה
"דחא אשונב
תועובש םגו םימלש םימי בערל ןוכנ יטואילאה יכ ׳ונרמא התע הז
אלש ידכ ׳החפש תויהל המצע תרסומ תינמשובה םאה יכ ׳ודליל לכוא תתלו
םיחיכומ םירואתב םידומע המכו המכ אלמל היה רשפאו "הדלי םעמ דרפהל
םיעסונה לכ "תוביבח לש םיסוחי םהידליו םיארפה ןיב םיררוש םנמא יכ
הנידעה הבהאה לע ארוק התא דחא לש ורפסב "ולא ןיעמ תודבוע םירפסמ
ודלי תא ומכש לע אשונו רעיב וחכ לכב ץר בא לע רפסמ ינשהו ?םא לש
םהילע תמש םירוהה לש םשואי לע רפסמ דחא רנויסימ וא ;שחנ וכשנש
ףכית ןברקל ואיבהל וצרשכ םדימ וליצה ומצע רנויסימהש דליה הז ׳םדלי
דע ןהידלי תא תוקינימ "םיארפה" ישנ תומאה וכ ׳עמוש התאש וא !ותדיל
וא ומא ׳רתויב ביבח דלי תומב "השדחה״אדירבה׳ /׳יאב יכו .םינש עברא
דע "וכו ׳אבה םלועב הביבח .לע .רומשל ידכ ׳תעדל המצע תדבאמ ותדוד
"ףוס ןיא
םיאור ונאש העשב ׳ךכיפלו •בר רפסמב תועודי ולא ןיעמ תודבוע
ונא ונחרכ לע ׳םידלי " חצר גהנמ םיגהונ םמצע םינמחרה םירוהה םתוא יכ
)רחואמ ןמזב שבלש תורוצה לע חיגשהל ןיאו( הז גהנמ יכ ׳תודוהל םיכירצ
באה "תיב לא סחיב הבוח לש שגרה תאצות ןיעכ ׳חרכהה חכב דלונ
םיארפה יכ ׳רמול ךירצ ללכב "טעמ ולדגש םהינב תא לדגל ולכויש ליבשבו
^םילגנאה םירפוסה ןמ תצקמ םהילע ורמאש ומכ ׳"רועש ןיאל םיברו םירפ םניא"
םשלו •םידוליה רפסמ תא טיעמהל תולובחת ינימ לכ םישקבמ םה ׳אברדא
םיקיעמכ םיארנ ויה קפס ילבש ׳םינוש םירוסא לש המלש הרוש םהיניב שי ךכ
.יפ לע ףאו ״םהילע םירבוע םניא םיארפה ז״כבו ׳םיאפוריאה יניעב רתויב
םה יזאו *םידלונה םידליה לכ תא לכלכל םינומדקה םימעה לש םחכב ןיא ןכ
♦

107

הלועש רחאל ףכית יכ ׳ואצמו וקדב תחא אל םלואו *םידלי־חצר ידיל םיאב
הלובחתב שמתשהל םיקסופ םה דימ ׳םהיתונוזמ תא תוברהלו לידגהל םדיב
םה םדיל אבש הרקמ לכבו ׳ןוצרב אלש הז גהנמ םירוהה םישוע ׳ללכב תז
הפי ריעהש ומכ •םהידלי שפנ תא םייקל דבלבו ׳תורשפ ינימ לכב םישמתשמ
תדלוהל םיער םימיו םיבוט םימי ךכ םשל םידוב םה ירה ד י ל ק ר ילא ידידי
םה תולובחתה לבב ;םיבוט םימיב ודלונש הלא תא תוחפל ליצהל ידכ ׳דליה
דליה יחש ןויכ יכ ׳םירמוא ןכ ירחאו ׳תועש המכל חצרה תא תוחדל םיסנמ
לוק םיעמוש םה ירה •םימי ךיראהל וילע רזגנש אוה ןמיס ׳תעל ־ תעמ
רשבמ הזה לוקה יכ םירמואו ׳רעיה ןמ םהילע הלוע וליאכ ׳םינטק םידלי
ארבל/׳ םיחמומ אל םהיניב ןיאש ןויכו ;דליה תומי םא באה־תיב לכל ער
ירה ׳םידליה לוע תא םהילעמ וריסיו ואביש ׳"הסחמ יתב" אלו "םיכאלמ
םה ןכלו ׳הז השק ןיד רזג םייהל ךרוצה ינפמ דער אלמתמ דחאו דחא לכ
־ חצר •םידיב וייח תא לוטיל רשאמ רעיה לא דליה תא איצוהל םירחוב
תא םטפל תחתו ;תוירזכא םושמ אלו תעד רסוח םושמ אופא םייקתמ םידלי
לש וכרדב םירנויסימה וכלה וליא היה בטומ ׳תופי תושרדב םיארפה
הניפסב יטוחואה םיה תא ׳ותנקז ימי דע ׳הנש לכב רבוע היהש ׳בונימינב
ןיב םיבלכב עסונ היהש וא ׳םילאדאשטמאקה לאו םיסוגנוטה לא אבל העוער
לטבל ודיב הלע וז ךרדבו •דיצ — שימשתו םחל םהל איבהל ׳םישטקושטה
•םידלי"חצר לש גהנמ םהיניב
םיארוק םייחטש םירקוחש השעמה לא עגונב םג םינוכנ םירבדה םתואו
לכ טשפתה אל םינקזה תא תימהל גהנמה יכ ׳וניאר הנה •תובא־חצר םשב ול
ןיא ךא ;הבורמ הזרפה שי וללה םירופסה לכב ♦םירפוס המכ ורפסש ומכ ךכ
שי ולא םירקמבו •םיארפה לכ לצא טעמכ םיקרפל יוצמ הז גהנמ יכ ׳קפס
׳שח ןקזה "ארפהש" העשב ♦םידלי־חצרל תומרוגש ולא תובס יפ לע וראבל
יכ ׳רקוב לכב האור אוהש העשב ;ולש באה " תיב לכ לע אשמל היה יכ
 (1״ 16$קו־1מו!11ז*8׳ ,ק8ח,1$

יטוחאה לבחב ףושיב היהש ןמזב ,רומאה דיל
*יאבקסומה טילופורטימל השענש םדוק ,אקטאשטמאקו
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 1864תנשב ויפמ יתעמש ולא םירבד )1

תא הבהאב םילבקמ םגיא ידה םינטההו(םידליה תאמ לזוג אוה ויתונוזמ קלח
םירוחבה לע םוי לכבש העשב ן)לכוא םישקבמו םיכובו םהיתובאכ בערה ידוסי
םיארפה ירה(דע״רעי ךרד וא םינבא אלמה ףוחה ךרואל םמכש לע ותוא תאשל
רמוא יזא )ןהב גהנל םיינע אל ףא םילוחל תולגע " תואסרוכ אל םהל ןיא
םינקזה םירכאה יפמ םויה דע םיעמשנש םירבדה תא ןקזה רמואו רזוחו
אוה ףסאנו ךלוה אוהו "!ףסאהל תע-ילש וניאש םלועב ינא יורש" :היסורב
ודודג תחלצהש ןמזב *אבצ " שיא ולא םירקמב דימת השועש ומכ השוע
^ 4

דיתעש עדויו האלה תכלל לכי וניא ליחהו ׳האלה םינפל ותכילהב היולת
תושעל בוטה ודידי לא השקבב הנופ אוה זא ׳וכרדב רגפי םא תומל אוה
והבור תא תודעור םידיב ןנוכמ דידיהו־־ךרדל דודגה אצי םרטב דסח ומע
ול שקבמ ןקזה ארפה ♦םיארפה םג םיגהונ ךכ ♦תומל ךלוהה םדאה ףוג לא
באה ־ תיבל בייח אוהש ןורחאה בוחה תא םייקל שרוד ומצע אוה !תומה תא
רבק ודיב ול רופחי זא ♦ויבורק תאמ תושר הלחת הז לע לבקמ אוה •ולש
ושכעו ׳ויבא ונמזב השע ךכ •הדירפ התשמל ויבורק לכ תא ןימזמ אוהו
*ומלוע תיבל ךליש םדוק לכה םעמ דרפנ אוה תודידיבו ׳אוה ותעש העיגה
ןאממש קר אלש דע ׳ולש בא " תיבל הבוח יולמכ הזכ תומ האור ארפה
וז הלצה לבקמ וניא םג אלא ׳)טפומ רפסמש ומכ( תוממ והוליצי יכ ׳אוה
חכב(׳ הלעב רבק לע תומל התיה הכירצש תחא השאב השעמו •ול האבש
ךא ׳דחא יא לא הוכילוהו תוממ הוליצהו םירנויסימ ואבו )רכזנה גהנמה
הלש באה " תיב לא האבו םיה " רצימ תא הרבע ׳הלילב םהמעמ החרב איה
ללכ ךרדב ךא •תדבש רבד אוה ירה ולא תוערואמב תומה *רבקה לע תומל
תעשב אל םא ׳םימד תכיפשב ךכ לכ םיסאממ םיארפה יכ ׳רמול רשפא
׳חצרה השעמ ומצע לע לטונ םהמ שיא ןיא ולא םירקמב םגש דע ׳המחלמ
םהישעמ תא וראבו ןועדי אל םיאפוריאהש ׳תולקלקע םיכרדב םירחוב םה ןכלו
ול םיסרופו תומל רמגש ןקזה תא רעיב םיבזוע ׳בור יפ לע ♦רקש רואב
.םיעסונל עריא םימעפ המכ ♦ול העיגמש וזמ הלודג הנמ להקה תונוזמ
^\7וו)ו0-ק1*4 ^01091־ ו181וו^ע0ו4)1ו*״,

' 640ע ׳'ח ךרכ :ץיייי דנאלריג לש ורפסב אבוה )1

תא האלה ליבוהל םדיב היה אלש העשב ףכ תושעל ריצה תוצראב םיריתה
ןל אבת ילוא !םידחא םימי דוע ךמצע סנרפ ףוזמ ךל ירה" •הלחש םרבח
"!אוהש םוקממ העושי
תא ןיבהל םילגוסמ םניא ׳ולא תודבוע וארש ׳אפוריא־ברעמ ימכח
תוחתפתה לע תודיעמה ׳תודבועה ןמ ןתוא םע ןמיאתהל םילוכי םה ןיא זןביט
שיש ׳וז תודעב קפס ליטהל םירחוב םה ןכלו ׳בא־תיב תודמ לש הנוילע
םיאצומ ונאש ׳רבדה לע רואב שקבל תחת ׳קופקפ םוש ילב הילע ךומסל
דצב בא״תיב לש תולענ תודמ :וז דצב וז תודבוע לש םינימ ינש ודחי
ורפסו םמצע םיאפוריאה םתוא ואב וליא ךא ׳םינטק םידליו םינקז תובא חצר
םיחונהו םהידלי ירחא םיכורכה ׳דאמ םיביבח םדא ינב יכ ׳ארפה יגפל
ינפ לע ראותמה ׳ןוסא הארמל תועמד םידירומ םהש דע ׳ךכ לכ שגרתהל
םשש ׳םילד םילהא םע תונכשב אפוריאב םיבשוי םהו ׳ןורטאיתה תמיב
יתלמעש ינרוכז •םתוא ןיבמ אוה םג ארפה היה אל  -ןפכמ םידלי םיתמ
־ידניאה לע תדמועה ׳ונלש תוברתה ביט תא םיסוגנוטה ידידיל ראבל אושל
•תוינוימד תורעשה המכ ידיל ואבו ירבד תא וניבה אל םה :תוילאידיב
הל שיש ׳באה״תיב לש תודחאה ןויער לע ךנוחמה ארפהש ׳איה תמאה
יאפוריאה תא ןיבהל לגוסמ וניא ׳םיבוטה םע םיערה םירקמה לכב םוקמ
יאפוריאש םשכ ׳וזכ תודחאמ אוהש-לכ גשומ ול ןיאש "תודמה לעב"
דמולמל ול עריא וליא םלואו •ארפה חור תא ןיבהל לגוסמ וניא ינוניב
אל םהיתונוזמ רצוא לכש ׳הצחמל םיבערה םיארפה תחפשמ ןיב רודל ונלש
המ ׳זא ןיבמ היהש רשפא ׳םידחא םימי דחא םדא לכלכל םג קיפסמ היה
ונכותב רד ארפה היה וליא ׳ןכ ומכ •םהישעמ תא תושעל םיארפד תא איבמ
יבב לש םימחרה־רסוח תא ןיבמ הרוש רשפא "ןנתלכשה" תא לבקמ היהו
םדקל ךיא ׳הלאשב תוקסועה ׳תויכלממה תויסימוקה^תאו םהיער לא אפוריא
וכפהי ןבא יתבב" )• 1אפוריאב תוגוהנה ׳םידלי לש תוילגילה תוחיצרה תא
הכאלמב תוקסועה ׳תוירפכ םישבל "םירזממה* םידליה תא רוסמל גהבמה טשפתה הילגנאב )2
ליהבמ הלא "רפבה־יכינח* ןיב םיתמה רפסמ .רקו בערב םיללמואה םידליה תא תונעמו תויחמומב וז
התלעה ׳ןבומכ •וז הלאשב ןודל הדחוימ היסימוק הבשי ירמאמ תא יתבתכש ןמזד ותואל בורק .אוה

.הדיב ם

תבשל םדוק .דיה ךירצ ארפה ךא ;סיסתה םירבאה םירמוא ףבאל תובבלה
•םינבא תיב
לא םישב םא •םדא־רשב״תלטא תודא לע םג ריעהל שי ולא תודעה
הז ץנעב יבדש העשב ׳רבכ אל הז וררבתהש תודבועה ןתוא לכ בל
ונאש בגא״ךרד תורעה המכו המכ םגו ׳זיראפב תיגולופורטגאה הרבחב
םדא״רשב־תליכא יכ ׳תודוהל םיכירצ ונא .׳״םיארפ^ה לע תורפסב םיאצומ
החתפתה תדה לשו תומודק״תועד לש ןתעפשהב קרו •רומג חרכה ךותמ האב
ךומס דע יכ /עודי *הליהבמ הגרדמ ידיל הקיסקמב וא ישדיפ יאב העיגהו
ןמזבו /הביקרהש הלבנ רשב לוכאל םימעפל םיבר םיארפ םיחרכומ וננמזל
םשמ איצוהלו םירבק חתפל םיחרכומ םהמ המכ ויה ירמגל ןוזמ ספאש
רושא ורשאתה ולא ןיעמ תודבוע •הפגמ לש ןמזב םג הליכאל םדא ירגפ
םדאה יורש היה םהבש ׳םיאנתה םתוא לא וננוימדב רובענ םא ךא •רומג
לש ןוזמ םוש טעמכ ול ןיאב ׳רקו חל םילקאב תיחרקה הפוקתה ימיב
תלחמ םויה דע השועש ׳תוארונה תומשה תא ןובשחב איבנ םא ו םיחמצ
רשבה יכ רכזנו ׳הצחמל־־םיארפה םיבערה םיטבשה ןיב 0דגניצה( טוברוקסה
םדאה יכ ׳חינהל ונילע ׳םהל תועודיה תודיחיה תופורתה יתש ויה םדהו
הפוקתה ימיב רשב״לכואל היהו ךפהנ םיערז״לכוא םייח״לעב הלחתב היהש
עודי ךא !תונוש תויח לש בר עפש היהש יאדו אוהה ןמזב םנמא •תיחרקה
תומלענ ןהש םימעפו /ןופצה תוצראב ןומהב דודנל ןכרד תויחהש ׳אוה
יכרצ םדאל ול ורסח ולא םירקמב *תודחא םינש לש ןמזל ץראה ןמ ירמגל
תונויסנ לש ןמזב םיאפוריאה םג יכ ׳םיעדוי ונא דועו •םינורחאה ויתונוזמ
םה הזה םויה דע •םיארפה ןכש לכ אל :םדא״רשב לוכאל ואב הלאכ םישק
׳תינעריפ תעשב ׳םימדוקה םינמזבו •םהיתמ ירגפ לוכאל םימעפל םיחרכומ
ךותמ זא םיתמ ויה םינקזה :תומל םיכלוהה רשב םג לוכאל םיחרכומ ויה
םעטמו •םהלש באה־תיב םע ןורחאה דסחה תא םישוע םה םתומב יכ ׳הנומא
רבד ןיעכ ׳הלעמ לש רבדל םדא״רשב״תליכא םיבשוחש םיטבש המכ שי הז
*םימשה ןמ ךאלמ יפמ .דוצמ
*

,דשעגו יחרכה רבד [רויהל םדא״רשב׳תליכא הלדח םידחואמ םינמזב
וחכ תא תשרל ידכ /ביואה תא לכאל ךירצ •הלפת הנומא "דירש ^-׳גהנ;
תא קד וז תילכתל םילכוא ויה ׳רתוי םירחואמ םינמזב ׳ק ירחא !ותרובג
לש ןומה םידחא םיטבש ןיב וברו וכלה ןמזב ובו ♦ביואה לש ןיעה וא בלח
םיאמצה םיער םילא ויה םהיניבש ׳םילא לש המלש הרות הארבנו /םינהכ
הרוצב ♦הלאה םילאה תא תוצרל םדא תונברק ועבת םינהכהו ׳םדא םדל
•רתויב הליהבמ הגרדמ ידיל םדא״רשב־תליכא לש גהנמה עיגה וז תיתד
םשש ׳י ש ד י פ ייאבו ׳לכל העודי אמגוד הז ןודינב שמשל הלוכי הקיסקמו
לש המוצע התכ םיאצומ ונא ׳ויניתנמ ןיתנ לכ רשב לכאל ךלמה היה יאשר
׳לובג ול ןיאש ךלמ־ןוטלש לש הרומג תוחתפתהו המלש םילא״תרות יסינהכ
הפוקתב השענ ׳חרכהה הכב דלונש ׳םדא־רשב־תליבא לש גהנמה ׳ןכ יכ הגה
ןיב לטב רבכש דחאל םיבר םימי םיק היה וז הרוצבו ׳יתד דסומ הדחואמ
אלש אלא ׳םינומדק םינמזב ׳קפס ילב ׳וב םיקיזחמ ויהש םיטבשה םתוא
עגונב םג דמול רשפא הזב אצויכ ♦תיטדקואית הגרדמל םתוחתפתהב ועיגה
ירמשנ םירקמ המכב ♦וניקזהש םידוהה תא דיקפהל גהנמהו םידליה־׳חצדל
השדקנש םימודק תרוסמ לש הדוצב ׳םינומדק םימי דירשכ הלאה םישעמה םג
♦תיתד השודקב
ןתנש ׳םוקמ לכב לבוקמו בושח דחא גהנמ דוע איבהל ילע ףוסבל
םיארפה לכ ♦םד תמקנ לש גהנמה לא יתנוכ ♦תועטומ תונקסמ ידיל אבל םידי
ןירצ שפנה תא גרהש ימ ♦וכפוש םדב קר רפוכי ךופשה םדה יכ ׳םינימאמ
ןמ אצוי ןיאו ♦ןפשי ומד וב לבוחהש ךירצ ׳ומד ךפשנו עצפנש ימ !תומל
!ודה תא וגרהב  -םד ןפש דיצה םא ןללכב םייחה״ילעב םג :הזה ללכה
!יארפה לש םגשומ אוה ןכ ♦דיצה ןמ ובושב ןפשי ומד םג *־ יאנסה תא וא
גונב תיברעמה אפוריאב םויה דע םייכתנש גשומ ־־ רשויה רבד לע
•חצר השעמל
יב :טושפ ןיד םניד י^חא בא־תיב ינב םה עגפנהו עגופהש ןמזב
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¬ת¬ב ןב הדד אטוחהש ןמזב ןא )♦ 1טפשמ םיצרוח םמצע םה עגפנהו באה
לע לבקמ זא ׳ונוע רפכל ׳איהש־לכ הבס תמחמ ׳ןאממ היה הזו ׳רחא בא
ישעמ םיאור םינומדקה םישנאה •עגופה תאמ םקנל עגפנש באה־׳תיב ומצע
םה ךכיפלו ׳וידי תא אלמ אוה וליאכ מלוכ באה״תיב ישעמכ דיחיו דיחי לכ
ךכ םושמו *וינבמ דחא לכ ישעמ דעב יארחא ולוכ באה־תיב יכ ׳םיבשוח
אצי ונממש ׳באה״תיב ותוא ינבמ אוהש ימב עגפל המקנה״השעמ לכי
םימקונה ׳העיגפה״השעמ לע הלוע המקנה׳״השעמש םימעפ ךא )* •בלועה
ותוא ועצפש וא ותוא וגרהש אצמנו םרבחב עגפש שיאב לובחל קר םירמוא
ומצע תא האורש ׳ינשה דצב השדח העיגפ זא חאב !ורעשש יפכמ רתוי
4

וצמאתה ןכיפלו •ףוס ןיא דע רבדה ךשמי ךכו !השדח המקנ תושעל ביוחמ
ןש ׳ןיע תחת ןיע :המקנל םיקיודמ ןימוחת עובקל םינומדקה םיקקוחה
•םד תחת םד ׳ןש תחת
םירקמ םינומדקה םימעה בור לצא יכ ׳הז לע דומעל יואר םלואו
לצא יכ ףא !רעשל היה רשפאש יפכמ םה םיטעומ םד תמקנ לש ולא
׳םייררהה ןיב דוהיב ׳עבטה־ןרדכ״אלש תוחתפתה ידיל רבדה עיגה םתצקמ
םידרהה לצא ןוגכ ׳תוירכנ תוצראמ ואבש םירגה ינפמ םירהה לא וחרבש
ומצע לע לוט-ל הצור שיא ןיא תומ־טפשמ ץרוח באה-תיבש העשבש /הז לע דומעל יואר )1
אוה אלש ץמאתמ ונזרגב הכמש וא וצח חלושש וא ונבא קרוזש דחאו דחא לכ יןילת לש ודיקפת
רתוי רחואמ ןמזבו ;שדוק ןיכסב ןודינה תא תימהל ןהכה אבי רתוי חרחואמ תפוקתב ׳תומ־תכמ והכי
ורפסב הז ןינעב תוקומע תורעה ןייע .רכשכ עובק ןילת ואצמי ףוס ףוסש דע /ךלמה הז השעמ השעי
 1 - 36.׳ע ״עכארטולב איד ,.׳ג ךרכ ״עטכישעג רעד ןיא שנעמ  541*8 :יי לש םסרופמה
ד״יב תותימב^ראשנ  .£/חץ 5רוסיפורפה ז״ע ינריעהש ומכ /תובאה־יתב ייחמ הז גהנמ לש דירש
ודעונש /םיליח רשע םינש לש םיבורה תא אלמל םיגהונ ויה ט״יה האמה עצמאב .םויה דע אבצ לש
םהמ ימ ועדי אל םיליחהש ויה םיגהונו יימתס דחא ןויזבו םירודכ רשע דחאב /היריב אטוח תימהל
היה ימתסה ןויזהש ׳וז הבשחמב רעוסה ובל תא עיגרהל םהמ דחא לכ לכי ךכיפלו /ימתסה ןויזב הכז
 .שפנה תא וגרהש הלא ןיב היה אופא אוה אלו ולצא•׳תיב /הבנג השעמ אצמנש ןמזב ויפ לעש לבוקמ גהנמ םיק ׳תומוקב ראשב םג ׳אקירפאב )2
ןז .א .ק" :051ן'1!1ןו>3ןן1:>15ו* ג1וו-ו*ק1*1י־ •בנגה תא שקבמ ךכ רחאו הבנגה ריחמ בישמ בורקה באה
' 77 ,1687ע 0 1
161ק0!1
 18 5אבקסומ ״ינומדקה קוחהו וננמז גחנמ״ ןיקסלבוק •מ רוסורפרפה לש ורפסב ןייע )2
׳כ
•חז ןינעב תובושח תורעשה הברח וב שיש ,׳ב

יפל י־־ -םימאיאדה לצא "א י ב ר ו ב יאבש םישיאיאדה לצא דיחיבו דקוקבש
לוכי וניא רוחבש ףכ ידיל רבדה עיגה  -וננמז ינב םירית תצק ירבד
׳תוחפל ׳איבה אלש דע /רגבש לודגל בשחנ תויהל אל ףא ׳השא תאשל
ידחא ילגנא רפסב םיטרפ יטרפב ׳תוחפל ׳רפוסמ ךכ *ביוא לש דחא שאר
לע ידאמ תומזגומ אוהה רפסב ואבש תועידיה ןתוא יכ ׳רבדה אצמנ םלואו
רורב רנל השענ "םישאר ד;צ" םשב םינכמ םילגנאהש הז רבד ׳םינפ לכ
וניא ףאו "דיצ ךרוע׳" וניא "דיצ" הנוכמה הז יכ דנל עדונש רחאל רתוי
יניעב בשחנש הז יפ לע השוע אוה יתיטרפ המקנ ךותמ השועש המ השוע
גהונש רמכ שממ גהונ אוה ךכ־׳פלו דלש באה־תיב לא עגונב ירסומ בוחל
"םד תחת םד" העטומה קוחה לא אוה םג דבעושמה ׳יאפוריאה טפושה
קאיאדה םג ־־ םהינש ףילתה דיל ויפ לע התימל ןודינש חצורה תא רסומש
חצורה תא ןוחל ואב וליא ׳תוילכ־רסומ םישיגר נ ויה  -ונלש טפושה םג
׳הלאה תוחיצרה לש םוחתל ץוחמ הנה ךכ םושמו •םימחר לש שגר תמחמ
יפל ׳וללה םיקאיאדה ירה ׳רשויה לע םהיתועד תעפשה תחת תושענש
קוב לראק ותוא *דאמ ביבח םע ׳הפי םהילא ועדותהש הלא לכ לש םתודע
:םתרדא לע בתוכ ׳"םישארה דיצ" לש הארונה הנומתה תא ונל ראתש ׳ומצע
םהל דחיל ךירצ ינא ירה ׳םיהאיאידה לש םהיתרדמל עגונש המ"
ללכ אצמנב םניא הלזגו הבנג ישעמ *"*"םימעה ראש ןיב בושח םרקמ
יתלכי ןמז לכב אל םאר ***תמאה תא םתבהאב םיניוצמ םה םג *םהיניב
יתלוז רבד םהיפמ יתעמש אל םלועמ ךא"-תמאה לכ" תא םהיפמ איצוהל
•"םיאלאמה לע דיגהל ןיא הז חבשש לבא •תמא
יתיאר" *רפייפ אדיא ידי לע רומג רושא תרשאתמ קוב לש ותודע
יתאצמ בור יפ לע *םהיניב תעסונ יתייה בר ןוצרב יכ  -רז הבתכ  -יתחכונו
םע לכמ רתוי הבורמ הדמב •**םיעונצו םיבוט ׳םינכ הלאה םישנאה תא
שמתשמ םיקאיאדה לע וירבדב י צ לט ש ו •יל םיעודיה םימעה ןמ אוהש
תחא השא קר בור יפ לע םיאשונ םיקאיאדה •םמצע םיבינה םתואב טעמכ
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אצוי באר״תיב לכ רקובב םויו םוי לכבו אתורבחל םה םיחונ *המע םיכלהתמו
םהלש םירפכה *ןגב דובעל וא תויח דוצל וא םיגד גודל תולודג תויפונכב
םגש םימעפו יתוחפשמ רסירתכ םירד םהמ דחא לכבו .םש םילודג םילהא
דאמ םידבכמ םה *הבהאו םולשב הז םע הז םייח םלוכו /שפנ תואמ המכ
תואב םישנה — םהמ דחא הלח םא !םהידלי תא דאמ םיבבחמו םהישנ תא
םה הלאכ *הקשמו לכאמב דאמ םיריהז םה ללכב *תופילח וילע רומשל
*םהלש םוי םוי ייחב םיקאיאדה
דועו דוע רזוח היהא ירה ׳םיארפה ייחמ םילשמ דוע איבהל יתרמא םא
םייח יכרד םיאצומ ונא םינופ ונאש םוקמ לכב *יתרמא רבכש םירבדה לע
לש לפרעה לא רודחל םיאב ונאש העשבו *הזה־םלוע לש חור ׳אתורבחב
תודוגאה ןתואו תובא־יתבב םייחה תא םש םג םיאצומ ונא ירה ׳םדק ימי
הפי ךכיפלו *י־דדה עויס םשל ׳דאמ תינומדק הרוצב םג םא ׳םדא״ינב לש
ירקיעה לעופה״חכ תא םדאה לש תויתרבחה תולוגסב הארש ךיורד ןוכ דאמ
ללכ הפי ונוכ אל ןיו רד לש םיעוטה וידימלתו ׳ותומלתשהו ותוחתפתה לש
*הזמ ךפהה תא םחיכוהב ׳ללכו
תוריהמהו םייחה־״ילעב ראש לא ךרעב םדאה לש טעמה וחכ"
לבקש טעומה ןויזה םגו — ןיורד בתכ ־־ ויתועונת לש הטעמה
םיילכשה ויתונורשכ ידי״לע ׳תישאר /םלקשמב וברתה ׳וכו עבטה תאמ
ולמע י״ע דוחיב^וא רקעב וחתפתה ׳רחא םוקמב ן יו ר ד ריעהש ומכ ׳הלאו(
היה ךכ ךותמש ׳תויתרבחה ויתולוגס ידי לע ׳תינשו ׳)הרבחה תבוטל
)* *״וקחד תעשב הרזע םהמ לבקמו םדאה ינב ויחאל ןתונ
"םיארפה "-תא םמורלו ראפל גהנמה טשפתה ח״יה האמה תונשב
תוינוציקה לא ורבעו עדמה ישנא ואב תעכ *"יעבט בצמב" םייחה תאו
תא חיכוהל םתפיאש ךותמ ׳םהמ תצקמש ןמזמ דוחיב ׳אוהה גהנמה דגנכש
ואב ׳םייח״ילעב לש תויתורבחה תא םתעידי״יאו היחה ןמ םדאה אצומ
לכה *ןוימדב םהל וארנש "תוימהב" תויטנ ינימ לכב ארפה תא_םישאהל
*

*
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•א ס ו ר לש היצזילאידיאה התואמ עדמה ןמ רתוי הקוחר וז המזגה יכ ׳םיאור
ךא• "תוארפה" למס אל ףא תובוטה־תודמה למס אל וניא ינומדקה םדאה
השקה ותמחלמ יאנת י״ע הקזחו וברקב הלדגו הכלהש תחא הלוגס ול שי
ילבו ן ילש באה־תיב לש ומויסל הוש ומצע םויק תא האור אוה :ומויק דעב
איה הילעש ׳וז הגרדמל םלועל העיגמ תוישונאה התיה אל וז הלוגס
♦םויכ תדמוע
םהייח תא םיושמ םינומדקה םדאה ינב ויה ׳הלעמל ונרמא רשאכ
והשעמכ ואר ושעש לק השעמ לכש דע ׳וזכ •דדמב םהלש באה״תיב ייחל םה
־ןיאש הרוש יפ לע םיכורע םהייח יכרדו םהישעמ לכ ♦ולוכ באהי־תיב לש
ללכה לש ןויסנה ירפ םהש ׳ץרא״ךרד יסוח ׳הפ־לעב םיקוח לש ףוסרדל
♦םהלש באה־תיבל קיזמ •דמו ליעומ •דמ ׳תרמוא תאז ^ער המו בוט המ תעדל
¬תורסחש םימעפ •וללה םיקוחה םידסוימ ןהילעש ׳תובשחמהו תועדה םנמא
*

ארפהש המ לכב ׳ללכב •תולפת תונומאב קוסי ןהמ הביוה .דאמ ןה םעט
תוזהל וחכב ץא !והשעמ לש תוכומסה תואצותה תא קר האור אוה השוע
תא ארפה קזהמ הזה רבדב ךא !ןמז רהאל אבל תודיתעה תואצותה תא
וניניעבש רשפא •םיליכשמה םיקקוחמה תא ם א ט נ י ב חיכוה הילעש ׳תועטה
םא םג ול דבעושמ אוה ךא ׳אוה םעט רסח קוחל״השענש ארפה לש גהנמה
 םה םה )ולש תדה םה םה  -ארפה לש םיגהנמה־םינידה .דאמ אוה קיעמ־תלבגה השעמ ׳ךכיפלו !ובלב דימת עובק באה״תיב ד״ע ןויערה •וייח תוהמ
םא •םוי לכב יוצמ ןויזח אוה ירה באה תיב תבוטל ומצע״תברקהו ומצע
ותוא תופדור םישנה ׳ולש באה־תיב קקחש אוהש לכ לק קוח לע ארפה רבע
׳דחפב הלילו םמוי הנעתמ אוה יזא ׳רתוי הרומח הריבעה םאו •ןגולגלב
תא באה־תיב וילעמ ריסיש דע ׳ולש באה־תיב לכ לע הער איבה אמש

אופא השעו ולש באה״מיב ינבמ ורבח תא הרקמב עצפ ארפה םא •ואטח
׳תעדל ומצע דבאל אוה ןוכנו רעיה לא חרוב אוה ׳רומח רתויה ןועה תא
איצויש וא ינפוג באכ ול ונורגיש הז־ידי״לע ונוע רפכי אל באה־תיב םא
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:לכה ץב רבד לכ םיקלוח באה״תיב לש ומוחתב ")י ומדמ םד טעמ ונמ
רעיב דמוע ארפהש העשב וליפאו !ןיבוסמה לכ ןיב קלחתמ ןוזמ חתנ לכ
עמשיש ימ לכל םר לוקב םימעפ שלש ארקיש דע לוכאל בשי אל ידיחי
*) 8ומע דועסלו אבל ותאירק תא
לכ^ :ללכה ופקת לכב ררוש באה־תיב לש ומוחתב .םירבדה רוצק
תא לטבל האבש ׳הלדבגה החפשמה הלועו תחמוצש דע ".הדעה לכל דחא
םיטבשה וא תובאה־יתב לע לח וניא הזה ללכה ךא *באה״תיב לש ותודחא
ירה בא־תיב וא טבש לכ .תידדה הנגה םשל תירבב ואב םא םג ,םינכשה
םבשומ תמדא ץא תופועה לצאו םיקנויה לצאש םשכ "ומצע ינפב דיחי אוה
םג ךכ ׳תודחוימה תוחפשמה ץב תקלחתמ איה אלא ׳הקלוחמ יתלב תדמוע
ןמזב דבלמ ,ולא תולובגו ,םידחוימה םיטבשה ןיב תקלחתמ איה םלצא
תוארהל ביוחמ וינכש תמדא לא אבש ימ "הפי הרימש םירמשנ ׳המחלמה
לודג ידה ואוב לע רתוי עימשמ אוהש המ לכו ,הער הבשחמ ובלב ןיא יכ
ונזרג תא חינהל ביוחמ אוה ׳ונכש תיבל סנכנ אוהשכ !וילא ןומאה רתוי
?תב ראש םע ויתונוזמ תא קלחל ביוחמ בא תיב םוש ץא ךא .תיבה אובמב
םיקלחנ ינומדקה םדאה לש וייח לכ ,ךכיפלו "הבוח אלו איה תושר :תובא
תוירסומ תופקשה יתש ךותמ םתוא תוארל שיו ,אשמו״עגמ לש םיגימ ינשל
לדבה שיו !םוחתל ץוחמש הזו באה״תיב לש ומוחתב אשמו״עגמה :תונוש
הז םימעה לש םיסחיה ינידב ומכ( הזל הז םסחיב תובא־יתב יניד ןיב בר
תצרפתמש ןמזב ׳ךכיפלו *באה״יתב לש ומוחתב םיררושה םינידל )ונימיבש הזל
םע םישענש םיארונה תוירזכאה ישעמ לכ ירה ׳םיטבש ינש ץב המחלמ
רסומה תרותב וז תוינש ,לודג חבשל םיוארה םירבדכ תוארל שי ביואה
ינב ׳ונא *הזה םויה דע תמיק איהו תוישונאה לש התוחתפתה לכב תרבוע
וז תוינשמ לצנהל )ןפוא לכב ׳דאמ הברה אל( אוהש המ ונישע ,אפוריא
הדמב ביחרהל ונדיב הלע םא יכ ׳הז תא םג ףיסוהל ךירצ ךא !רסומה לש
םע תולובגב י— תוחפל ,הכלהל  -םדאה יגב לש תודחאה ןויער תא העודי
. 7.ע ,ג ךרכ ^,טכישעג רעד ןיא שנ^ רןד ;לש ורפסב ןייע )1
.םיפרטבטוחה לצא סג גוחב הזכ גהנמ .רכזנה ורפסב אכולקאמ־י#לקןןמ )2
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תודחאה לש רשקה הפי ןמזב וב הנה ׳ולא תולובגל ץוחמ םג תצקמבו םלש
♦וגלש המצע החפשמה לש המוחתב םגו םימעה תולובגב
תודחאה חרכהב הלטב ׳באה-תיב ךותב תודחוימה תוחפשמה ואבשמ
ידילו יטרפ שוכר ידיל חרכהב האיבמ—דיחיה־תושר — החפשמה ♦העובקה
תא םדקל םיפאוש סיסומיקסאה יכ ׳וניאר האר םלואו ♦דיחי ידיב ןוה רובצ
♦תובאה־יתב לש םייחב שדחה דוסיה בקעב האבה הערה יגפ
ן תושדח תורוצ תשבול וז הפיאש תוישונאה לש התוחתפתה ךשמהב
׳)׳וכו תואדליגה ׳תוירפכה תולהקה( םינושה תודסומה תא שורדלו רוקחלו
לכ ףא לע באה־תיב לש תודחאה תא קיזחהל םעה ינומה ופאש םדי לעש
•הברה ןהמ דומלל שיש תוריקחה ןמ תחא הז ירה ׳הסרהל ורמאש תוחורה
הגזמתהשכ האמ םודק ןמזב האבש םיעדמה לש םתישאר הנה ׳ינשה דצה ןמ
היה רשפאש ׳חכל דיחיה לש ודיב ,דתיה איה םג ׳םיפשכ ישעמ םע ןיידע
זא התיה םיעדמה לש וז תישאר ♦באה־תיב לש ותלעות דגנכ וב שמתש,דל
׳םישחנמ לש תורימט תורבח ינבל ׳תירב ינבל קר םירסומ ויהש ׳דוסבש רבד
םינומדקה םיטבשה לכ לצא םיאצומ ונאש ׳םינחכו )םינאמאש( םינועדי
התכ םגו אבצה ןוטלש תא ורציש םידודגהו תומחלמה ואב הנה ׳תאז דבלמ
לכב ךא ♦דאמ בר חכ םהל ושכר "ם,דיבולק^ו םהיתודוגאש ׳אבצ־ישנא לש
תומחלמה ויה אל םלועמ ׳תוישונאה לש םייחה תופוקתמ הפוקת לכב ׳הלא
הז תא הז ודימשה המחלמה ישנאש ןמזב וב ♦םילמרונ םייח״לש״יאנת
םכרדכ תויחל םינומהה ופיסוה ׳הלאה תוחיצרה לש ןחבשב ושרד םינ,דכהו
לש ,דלאה םייחה תא שורדלו רוקחלו ♦םוי םויכ םתכאלמ תושעלו םוי םוי
דמועה ׳סודלש הרבחה״רדס תא וקיזחה ןהבש תולובחתה תא קודבל ׳םינומהה
♦א •ז — ידדהה עויסהו תידדהה הדזעה ׳ןויושה רבדב םהלש םיגשומה לע
םינידכ לש השק הלשממל םיענכנ ויהש ןמזב וליפא ־־ םיגהנמה־םינידה לע
רקיע אוה ,דז  -תוישונאה תוחתפתה לש הז דצ רוקחל  -הנידמב םיכלמ וא
~ ♦םייחה רבד לע יתמאה עדמל הזה ןמזב לודג
ו

♦ד קרפ
•סירברבה ןיב תידדהה הרזעה
מירפכה תלהקה • -שדח רדס םיקהל חרכהה -־ •תולודגה תודידנה
.בא^יבל בא־היב ןיבש םינידה — •םיטפשמה רדס ~ •הלהקה תדובע —
סמררהה — •םיליבאקה ~ •םיטאירובה ־־ •וננמז ייחמ םילואש םירואב -
. -םיאקירפאה םיטבשה . -זקוקב

תוחתפתה לע אלפתנ אלש רשפא יא ׳םינומדקה םדאה־ינב תא ונדקחכ
ןהיתובקע *הייחב תונושארה תועיספה ןמל הב הקיזחה תוישונאהש אתורבחה
סג הנורחאה םג ןבאה תפוקת ידירשב ואצמנ םדא״ינב תורבח לש
וניא םהייח חרואש ׳הזה־ןמזבש םיארפה תא רוקחל ונאבשמו; !תינומדקה
ירה ׳)תיטילואינה( הנורחאה ןבאה תפוקתב םדאה לש םייחה חרואמ לדבנ
"יתב לש דאמ קיתע רדס ידי״לע הזב הז םירושק הלאה םיארפהש ונאצמ
לכ לש םיטעמה תוחכה תא ודחי ףרצל תלוכיה תא םהל ןתונש אוהו ׳תובא
םדאה *םתוחתפתהב הלעמ תולעלו הרובחב םייחה לע גנעתהל ׳דיחיו דיחי
לודגה קוחה לא דבעושמ אוה ףא .עבטה ךותב ללכה ןמ אופא אצוי וניא
םיעייסמה הלאל קר םייקתהל הבורמה הוקתה תא ןתונש ׳תידדה הרזע לש
םיקרפב ןהל ונאבש תונקסמה ןה הלא ♦םויקה תמחלמב הבוךמ עויס הזל הז
*םימדוקה
לא םינופו תוברתה לש הנוילעה הגרדמה לא ונא םירבועשמ םלואו
ונתוא האילפמ ירה ׳וז הגרדמ לע והשמ ונל רפסל הלוכיש הירוטסיהה
׳םיקיתעה םירשקה *ונינפל הלגמ הירוטסיההש ,ולא תורגתו וז המחלמ
תובא״יתב םע תובא״יתב ׳םיטבשב םימחלנ םיטבש ׳ירמגל וקתנ ׳הארנכ
הזל הז םיביואה תוהכה ןיב והבודהת לש תאזה המחלמה ןמו < םידיחי
הקלוחמ ׳םיצירע םילשומ ידיב השובכ ׳תותכל תדרופמ האצוי תוישונאה
*

ו

ףוסוליפהשכו וז םע וז המחלמ ךורעל דימת תונוכנה ׳תודחוימ תוכלממל
אנקסמ ידיל אב אוה ?רה ,תוישונאה לש וז הירוטסיהב ןייעמ טסימיסיפה
"ניאה יכ ן םדאה עבט לש תיתמאה תומצעה ןה ןה השיבכהו המחלמה יכ
קר םלבהל העודי הדמב םילוכי הלזגב קוסעלו םחלהל םדאה לש םיטקניטס
ידיחיל תלוכיה תא ןתונו םלועל םולש איבמ אוה הכבש ,ריבכ ןוטלש ידי לע
.אבל דיתעל םדאה־ינבל םיבוט םייח ןיקתהל הלוגס
ךשמב םדאה לש םוי םוי ייחב הלועמ ןויע ןייעל אבנ םא וליאו
םירקוחה ןמ הברה תונורחאה םינשב ושעש ומכ ׳תירוטסיהה הפוקתה
הרוצ הלאה םייחה ושבל דימ ׳תוישונאה תודסומ תא ורקחש םינותמה
הירוטסיהה ירפוס בור לש תומודקה תועדה ןמ לדחנ םא ♦ירמגל תרחא
יכ ׳הארנ םימיה ירבדבש םייטמרדה םידדצה תא ראתל הרתיה םתקושתו
ולא םצעב ןה ירה ,םהירופסב שמתשהל םכרד ןהבש ׳ןמצע תודועתה
יוארכ תוכירעמ ןניאו המחלמל רסמנש םדאה ייח לש הז_ קלח תומיזגמש
׳שמשה ימי ׳םיריהבה םימיה .םדאה לש םולשה תדובע תא ללכו ללכ
תונורכזה־ירפס הנה ונימיב םג ♦תורעסהו תופוסה רואת ליבשב םימלעתמ
םירבדה ׳אבל דיתעה ןוירוטסיהה ליבשב םיניכמ ונאש םיברהו םילודגה
ףאו ונלש הלשממה תודסומב ׳םינידה־יתב תודועתב ׳ונתונותעב םיאבש
םה ♦דחא דצל וז היטנב םה םייוקל ׳הרישהו הפיה־תורפסה לש תוריציב
לשו הרגת לכ לש ,המחלמ לכ לש םהיטרפל םירואתה תא תורודל םידסומ
תוערואמה לכ ןורכזל םיריאשמ םה ׳תומלא השעמו ביר לכ לש ׳ברק לכ
אוהש־לכ רכז ארוקה םש אצמי םא ינא המת ךא !דיחיל ועריאש םהינימל
ונתאמ דחא לכש ׳שפנ תוריסמ לשו ידדה עויס לש רפסמ־ןיא םישעמהל
םצע אוהש הז לא טעמכ בל םימש ןיא ולא םירפסב !ןויסנה יפמ עדוי
ירפס םא אופא אלפ ןיא ♦תויתרבחה תודמהו תויטנה לא  -םוי״םוי ונייח
םיקיתעה תורודה ירפוס .ךכ־לכ םימוגפ ויה ורבעש םימיה לש תונורכזה
תוינערופ ינימ לכו תוריעזה תומחלמה לכ תא םהירופסב דימת םימשור ויה
םתוא יכ ףא ׳םעה ינומה ייח לא םבל ומש אל םה ךא !םנמז ינב לע ואבש
ישעמל םמצע ורסמ םיטעמה קרו םולשה תדובעב וקסעש םה םינומהה

^ םולעה־תירב ירבד ׳ןורבזה״ידומע יבג לע תובתכה ׳הלילע יריש •המחלמ
*

תוקסוע ןלכ ;הז יפוא ןהל שי טעמכ תוירוטסיהה תודועתה לכ הוציקב
ירפוסמ הלא םג ךכיפלו ♦ומצע םולשב אלו םולשה תרפה לש םירקמב
אלש וראת ׳דאמ תופי תונוכב ורבעש םימיה תא רוקחל ושגגש ׳הירוטסיה
סחיה תא עובקל ידכו ן ראתל ורמאש הפוקתה תא יוקלו םוגפ רואת תעדמ
סיטרפה חותנב קוסעל תעכ םיביוחמ ונא תודחאל המחלמה ןיבש יתמאה
תונורכזה ירפסב הרקמב וראשנש םילקה םיזמרה לשו םיריעזה םישעמה לש
ונעמשש רחאלו !היגולונטאה תוארוה יפ לע םשרפלו םראבל הבעה לש
ןבאל ןבא םיקהלו בושל ונילע םדאה ינב ןיב דירפהש הז לע המכו המכ
♦םתוא ודחאש םייתרבחה תודסומה הלא תא
בותכלו בושל םידיתע םהבש ,םימיה םיקוחר אל יכ ןימאהל בורק
ינש תא ןובשחב איבהלו השדח ךרדב תוישונאה לש הירוטסיהה לכ תא
אלמש םהמ דחא לכ לש ודיקפת תא ךירעהלו םדאה ייחבש םירומאה םימרזה
שמתשהל תעכ ונדיב שי בתכהל הז רפס דיתעש דע ךא ♦םדאה תוחתפתהב
יכ ףא ׳עובקל תלוכיה תא ןתונשו תונורחאה םינשב ןכוהש ׳ברה רמוחב
לש ולא תופוקתמ *בר ןמז וב םילזלזמ ויהש הז ינש םרז ׳םיללוכ םיוקב
םידחא םירואת ראתל תעכ םילוכי ונא ראשה ןמ רתוי ורקוחש הירוטסיה
ךשמב תידדהה הרזעה לש הדיקפת תא תוארהל ידכ ׳םעה ינומה ייחמ
ירבדמ ליחתהל ללכ םיביוחמ ונא ןיא ׳רוצקה םשל ׳הז םע ♦הלאה תופוקתה
תוחתפתהל הל ןיא תמאבש םושמ ׳אמורו ןוי ימי ירבדמ םג וא םירצמ ימי
עריא םימעפ המכ ♦תקסופ הניאש תוערואמ״תלשלש לש הרוצ תוישונאה
ןיבו רחא םוקמב בוש התלעו דחא עזג לצאו דחא םוקמב הקספ תוברתהש
רדסה ותואמ דימת הליחתה תוברתה לש השדח הילע ךא ♦םירחא םיעזג
הילעה לא אבנ םא ןכבו ♦םיארפה םיטבשה לצא וניארש תובא״יתב לש
תונושארה תואמב בוש הצצש ןמז ותואמ — וננמז לש תוברתה לש הנורחאה
ירה  -״םירברבל םשב םהל וארק םיאמורהש ולא םימע ןיב םירצונה ןינמל
תודסומה דעו תובא־יתב לש רדס ןמל ׳תוחתפתה לש םלש םלוס ונל שי
*ןמקל םיאבה םידומעה תא םישידקמ ונא ולא םירואתל .וננמז לש

ינפל ועיסהש תובסה תודא לע םכסה ידיל ואב אל ןיידע םירקוחה
תודידנה תא ואיבהשו אפוריאל היסאמ םימעה תא ךרעב הנש םיפלא
ףרגואיגה םלואו ♦תיברעמה ימור תנידמל ץק ומשש ׳םירברבה לש תולודגה
תוברוחה לא ןנובתמ אוהש העשב ׳תירשפא תחא הבס עבטה ךרדב האור
העשב וא ׳ונימיב תינוכיתה היסא תוירבדמב םינפל תובשונה םירעה לש
תיראש תאו וננמזב ודבאש םילחנה לש םיקיתעה םיקיפאה תא רקוח אוהש
הבסה ♦תונטק תוכרב לש הגרדמל ונימיב ועיגהש םינפל םילודגה םירואיה
דע תכלוהו תכשמנשו ונממ קוחר־אל ןמזב הבש וז :המש תשובי  -תאזה
אל הז ןויזח םע ♦ 0םינפל תעדה לע ללכ התלע אלש ׳וזכ תוריהמב םויה
ןאטסיקרוטו תיברעמ תינופצה הילוגנומ יבשויש העשב םחלהל םדאה לכי
םא יתלב תרחא ךרד םהל הראשנ אל ׳םהמ םילזוא םימה יכ ׳ואר תיחרזמה
תא ברעמה לא ץוחללו הלפשה לא םינופה םיבחרה םיקמעה לא תדרל
אפוריאל ואבו םע ירחא םע וקחדנ וז ךדדב •) 2ןהה הלפשה תוצרא יבשוי
ברעמה לא םינש תואמ ךשמב עוסנלו רוזחלו עוסנל םירחא םייוג וחירכהו
רתוי וא תוחפ םיעובק םישדח תומוקמ םהל שקבל חרזמה לא בושל וא
.םירגב םיבשותה ׳םייוגב םייוג וללובתה הלאה תודידנה ןמזב ♦םבשומל
וסרהנ וליא ׳רבדב אלפ םוש היה אלו !יאטלא״לארוא יטבשב םייראה
ןמזב םתדלומ תוצראב םי?וגה תא םידחאמ ויהש םייתרבחה תודסומה ירמגל
אל הלאה תודסומה ךא ;היסאבו אפוריאב הז לע הז וחפסנ םיניש םייוגש
.םישדחה םייחה יאנת יפל תרחא הרוצ ושבל קר םה :וסרהנ
ו

׳תיזכרמה חיסא לכב םיאצומ ונא ונימיב ומלענש םימודק ירואי לש םיבר תובקע )1
תריביס יקלחב וליפא .םינפל םיגולואיגה תורעש אלש תוריהמב תכלוה תשוביה •תינופצהו תיברעמה
׳רבדה אצמנ בוצנירדאי לש תונמאנה תוריקחה יפ לע ׳ךרעב םימ הברה םש שיש תיברעמ תימורדה
ינפל וסכ ע םירחא םירואיו ׳םירפכ תעכ םידמוע רואי לש עקרק הנש ה״פ ינפל וב היהש םוקמבש
היסאב תשוביה ׳רבדה רוציק .תוכרבל תעכ וכפהג תועבורמ תראטסריו תואמ לש חטש הנש םישמה
םינש תובברה ןת-א תחת ׳םינש תואמל העבקל ךירצש ׳וז תוריהמב תכלוה תיברעמ תינופצה
— •ןמזה תא דומל םדי^י םיגהונ םיגולואיגה ויהש
ץ

תואלפנה תוילגתה תעכ וחיכוהש ומכ ׳אוהה ןמזב םלועה ןמ ודחכנ םימלש תרברח־ירדס )2
— ׳ובו הילוגנומב ולגש
*

מוילאכראירטפ תוחפשמ קספה ילב ךא טאל * טאל וארבנו וכלה הלעמל
ןוה רובצ ידיל ףוס ףוס ואיבה ןאובבו ׳תובאה * יתב רדס ךותב תודחוימ
לש דורפ ידילו החפשמה תושרל השוריב םתרבעה ידיל ידיחיה ידיב ןואו
מקל קר וליעוה ןהיתובקעב ואבש תומחלמהו תופוכתה תודידנה .באה״תיכ
ןמזב םימעה רוזפו ׳תודחוימ תוחפשמל ודרפנש תובאה יתב דורפ תא
דורפה לקוה םהבש םיחונ םיאנת ושמש םירחא םימעב םתוללובתהו תודידנה
א יז  -םירברבה .הברוקה רשק לע תודסוימ ויהש תומדוקה תודוגאה לש
ןאגרומ תקולח יפ לע ׳ינאשו "םירברב" םשב םהל וארק םיאמורהש םימעה
םיכירצ  -םיארפה וא םינומדקה םיטבשה ןמ ולידבהל ׳הז םשב םהל ארוק
דרפתהל םהלש תובא " יתבל וחיניש וא :הלא יתשמ תחאב רחבל אופא ויה
ןהבש תורישעהו ׳ףפור רשקב וז לא וז תורושקה תוחפשמ לש תוצובקל
דובכ םע וא ןהכ תנוהכ םע ןלצא הדחאתה תורישעהש ןהמ ולא דוחיב(
ואצמיו ושקביש — וא ?ראשה לע הלשממה תא ןדיב ושפתי )המחלמ ־ רובג
׳שדח דוסי לע דסוימ אהיש ׳הרבחה " רדס לש השדח הרוצ
ינפ לע ורזפתה םה :תוררופתהה ינפל דמעל ולכי אל םיטבש הברה
:ודרפתה אל רתוי םיצימאה םיטבשה ךא ׳םימיה ירבדב דבא םרכזו המדאה
ה ל ה ק ה ת א — שדח יתרבח רדס וארבש ירחא הרצה ךותמ ואצי םה
*

׳רתויו םינש תואמ הרשע־שמח ךשמב םתוא דחאל הפיסוהש — ת י ר פ כ ה
וילע וניגהו םהל ונקש יללכ המדא לבח תודא לע ןויערה ארבנ םבלב
ונאצומ תודא לע ךעדנש ןויערה םוקמב אב הזה ןויערהו ׳םיפתושמ תוחכב
הרוצ ושבלו תובא יהלא לש םתרוצ טאל טאל וטשפ םהלש םילאה .יללכה
סישודקל רחואמ ןמזב וא םילאל ושענ םה •ץראה יהלא לש השדח
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לש תודוגאה םוקמב ידח  -היבשוי םע התיה ״ץיאה• //דחא םוקמ לש
,אוה ירב ^הזה שדחה רדסהו •םינכש תודוגא ולעו וצצ ׳םינפל ויהש םיבורק
תויהל החפשמה תוכזב ריכה אוה .םישדחה םייחה יאנתב בר בוט וב אצמנ
תירפכה הלהקהש םושמ ׳וז תוכזל ףקות ןתנ םגו המצע תושרב תדמוע
ן המצע החפשמה ברקב שיש םירבדב ברעתהל תוכז לכמ הדי תא הקלס
אל רבדה םצעב !דיחיה לש הביטאיציניאהל רתוי הבורמ שפוח ןתנ אוה
תא ;ן?זח הז םעו ׳םאצומ יפ לע םינוש םדא־ינב ןיב תודוגאל דגנתה
וב היה הנורחאלו !הלהקה ינב לש םהיתובשחמו םהישעמב יוארה רשקה
,םינועדיה בלב ׳טעומה בלב שיש ןוטלשל תויטנה ינפב דומעל חכ יד
םירובג םש םהל אציש וא ךכב םתונמואש המחלמה־ישנא םג ׳םינהכה
לצאו ,דיתעב םייתרבחה םייחה לכל בא הזה שדחה רדסה השענ ךכיפלו
.הזה םויה דע תירפכה הלהקה לש התנוכת הרמשנ םימעה ןמ המכ
הלהקה יכ  -הז לע קלוחש ימ שי םא אוה קפסו  -םיעדוי לכה תעכ
איה •םיקיתעה םינמרגה וא םיולסה לש קהבומה ןמיסה ללכ הניא תירפכה
תמיק •דתיהו ׳םינמרונה תפוקתב םג םיסכסה תפוקתב םג ׳הילגנאב הטשפתה
רדסל דוסי השמשש איה איה ןהרשע־עשתה האמה דע תומוקמ המבב
תפרצב .הקיתעה סלאואו הקיתעה הידנלריאב ,הקיתעה הידנלטושב יתרבחה
הלהקה תלחנ תא םיעבוק ויה םלכ תפסאב רפכה ינבש ׳רדסה םיקתה
ןינמל תונושארה תואמה תונש ןמל .השירחל תדמועה המדאה תא םיקלחמו
"דאמ ןה תונאוס^ וללה תוירפכה תופסאה יכ אצמש ׳א ג ר א ט ימי דע .בה
הבשו אמור תלשממ ירחא םימי הלהקה הכיראה הילטיאב .ןלטבו דמע ןכלו
׳םיולסה ׳םיונידנקסה ןיב תגהונ •דתיה איה .אמור תנידמ תלפמ ירחא היחתל
אלו תייראה ׳•דוהבו רבעב-ודוהב תירפכה הלהקה .םיבילהו םירוקה ׳םיניפה
•דפוקת וארבש ׳ןימ ירנה ריס לש וירפס יפ לע תמסרופמ — תייראה
םיאצומ ונא ׳םינגפאה לצא •רתוא ראת ןוטסניפלא רקוחהו ;הז עוצקמב
[*40גב ׳הבי יאבש )1688גב ,יליבאקה *ג)103)1ז*ב ׳ילוגנומה "סולואב^ התוא
םינפב ׳ןאדוסב ׳היניסיבאב םינוש םייונכו תומשבו יאלאמ יאבש ^ 013וא
לכ לצאו תימורדהו תינופצה הקירמאב םוקמה ידלי םיטבשה ןיב ׳אקירפא
ו
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ונא ץא *רבד לש ררוצק .טקשה סוניקואה יאבש םילודגהו םינטקה םיטבשה
זזעודי הפוקתב רבע אלש .דחא םע ףא ׳םדא־ינב לש דחא עזג ףא םיעדוי
היפ לעש "הירואיתה תא תשחכמ דבלב וז הדבוע .תירפכה הלהקה ךרד
המדק איה "םירכאה דובעשל לש הדלותכ תירפכה הלהקה תא ראתל ורמא
איה •הלטבל לכי אל הז דובעש םגש אלא דוע אלו ׳םירכאה דובעשל הברה
לכ ליזא ׳תוחפה לכל  -םדאה ץמ לש ותוחתפתהב תימלוע הגרדמ איה ירה
תורוקב אוהש "לכ דיקפת םויה דע םיאלממש וא ואלמש םייוגה םתוא
*םלועה
יא ךכיפלו ׳עבטה ךרדב הלעש דסומ התיה ירה תירפכה הלהקה
התיה איה יכ ׳רמול שי ללכב .הנינבב הרומג תחא הרוצ הל אהתש רשפא
וזחאתהשו דחא שרשמ תואצויל ןמצע תא ובשחש ׳תוחפשמ לש הדוגא
וכלה ׳תועודי תובסמ ךותב ׳םימעה ןמ המכ לצא ךא .דחא ץרא־לבחב ודחי
הלאכ םירקמב !תושדח תוחפשמ ןהמ ובכרוהש םדוק דאמ ומצעו תוחמשמה
רשא לכו ׳תחא הציחמב וא דחא גג תחת םירד תורוד השש וא השמח ויה
ינפל הדועסל םיפסאתמ ויה םלוכו ׳םלוכ תושרב ויה המהבה לכו תיב
היגולונטאה תרותב עודיש •דז רדס ארבנו הלע זא .םיפתושמה םיריכה
סיאצומ ונאש םתואכ ׳"קלחנ אלש קשמ^ וא -׳הקלחנ אלש החפשמל םשב
יערא ךרדבו ׳םיימורדה םיולסה לצאו ,ודוהב ׳אניכ ץרא לכב הזה םויה דע
תפרצו היריביסב ׳תינופצה היסורב ׳הינדב ׳הקירמאב ׳הקירפאב םיאצומ ונא
ועבקנ אל ןיידעש םירחא ןמזו־םוקמ־יאנתב וא םירחא םייוג לצא .תיברעמה
ץה םינבה םג םימעפו םידכנה !וזכ הבר הדמל תוחפשמה ועיגה אל קוידב
דוסי חינמ היה םהמ דחא לכו םהיאושג רחא ףכית תיבה ךותמ םיאצוי
סג ׳וקלחנש .דלא םג ׳וקלחנ״אלש תוחפשמה םג ךא .ולש החסשמ״תלחתל
החאתה ןלוכ  -תורעיב דדבל ובשיתהש הלא םג ׳ודחי ובשיתהש הלא
׳םיטבשל וא תובא״יתבל םירבחתמ ויה םידחא םירפכ !תוירפכ תול.דקל
יתורבחה רדסה היה .דז ׳היצרידיפנוקל םירבחתמ ויה םידחא םיטבשו
אפוריאב םיבשיתמ וליחתהש ןמזב "םירברבל םינוכמה םימעה ןיב חתפתהש
.רתוי וא תוחפ עבק תבישי

לש התוכזב,באה״תיב ריכיש דע אבל התיה הכירצ הבורמ תוחתפתה
.המצעל דחוימ להאב רודלו וברקב םיקתהל )תילאכראירטאפה(תיהבאה החפשמה
תא תשרל דיחיה תוכזב בא״תיב ןיידע ריכה אל וז תוכזב ריכהש רחאל םג ךא
םתוא םילכמ ויהש וא דיחיה ןינק ויהש םיטעמה םירבדה ןמ הלא •החפשמה שוכר
הפי הריכה תירפכה הלהקה םלואו •תמה םע םתוא םירבוה ויהש וא ורבק לע
ךא *הירחא םיאבהל ושירוהלו החפשמה לש המוחתב יטרפ ןוה רובצל וז תוכזב
הכאלמה־ילכ ףאצהו רקבה וללכנ הזבו םידנ םיסכנ קר ושוריפ היה ןוה
ףא הנמנ "שאב ףרשהל םילכה לככ לכיש^ ׳הרידה תיבו ׳ןיז ילכ .תיבה״ילכו
הלהקה הריכה אל תועקרק לע יטרפ ןינקל עגונב ךא •הז גוס לע אוה
םויה דע ךכב הריכמ איה ןיא ללכבו ׳הז רבדב ריכהל הלכי אלו תירפכה
הלהטהו .טבשה לכ לש וא באה״תיב לכ לש ףתושמה ונינק התיה ץראה •הזה
ןמזה ותוא דע קר באה״תיב תמדא תאמ הקלחב הטלש המצע תירפכה
אצמ  -ןאכ עובקל רשפא יא םיקיודמ ןימוחת  -טבשה וא באה־תיבש
תא רישכהל הדובעהש םושמו •תוירפכה תוזוחאה תא תלנש קלחל יוארש
ידיב תישענ בור יפ לע התיה הלותב״עקרקה תא שורחלו םירעיה תמדא
התושרב דימת  -ודחאתהש תוחפשמ המכ ידיב .תוחפל ׳וא המלש הלהק
החפשמ לכ לש התושרב םיראשנ םינקותמה המדאה״יקלח ויה  -הלהקה לש
ויה ןכ ירחאו ׳הנש םירשע וא הרשע םיתש לש .םינש עברא לש ןמזל
יבגל "תותימצלו וא יטרפ ןינק *הלוכ הלהקה ןינק .ערז תמדאכ םידמוע
לש תויתדה תועדה םעו םירקיעה םיגשומה םע םיאתמ היה אל עקרק
׳תובא־יתב ייח לש• םיגשומה םע ומיאתה אל םדוקש םשכ ,תירפכה הלהקה
היסנכה לשו םיאמורה יניד לש המוצעה העפשהה אבתש היה ךירצש דע
םירברבה בלב עטתו ׳תילילאה אמור יניד תא הרהמ דע הלבקש ׳תירצונה
ותוכזב וריכהש ןמזב םג םלואו .עקרקב טלשל םדאל רשפאש העדה תא
הדחוימה הזוחאה לעב היה לבגומ״יתלב ןמזל ןוטלשה וא יטרפה ןינקה לש
הלודג •הלהקה לש הערמה־תודשו םירעיה־תמדא ׳רוב־תודשב ףתוש ראשנ
תודחא תוחפשמ ויהש ןמזבש •היסור ימי ירבדב דוחיב ׳םיאצומ ונא וזמ
םיטבש תושרב אצמנש המדא קלח תושבוכו המצע ינפב תחא לכ תואב
4
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וארבו הרהמ דע תודחאתמ םישבוכה לש תוחפשמה ויה ׳םהיניעב םירכנ
ידחא שרי^מ האצומב יעיברה וא ישילשה רודב הנימאהש תירפכ הלהק
♦הלאכ תואמגוד םויה דע האלמ היריביס ץראו
׳יתב תפוקתמ השוריב ורבע םתצקמש ׳תודסומ לש המלש הרוש
וכלה םהו ׳אוה הלהקה ןינק עקרקהש הז דוסי לע וארבנו וכלה ׳תובאה
םירברבה תא ודבעשש דע ׳ורבעש םינשה תואמ ןתוא לכ ךשמב וארבנו
חתיה תירפכה הלהקה .ץנציב וא ימור תינבתב ודסונש תוכלממה ןוטלשל
דחאו דחא לכל הלהקה תמדאמ יואר קלח תניתנ םשל הדוגא קר אל
איצמהל ׳הרובחב המדאה תא דובעל םג הדוגא השמש איה ;וב שמתשהל
תא רתוי חתפלו סמח ינפמ םמצע לע ןגהל ׳תונוש תורוצב ידדה עויס
יונש לכו •תובוט תודמ ד״ע םיגשומה תאו םיימואלה םירשקה תאו םיעדמה
הלכלכה יטפשמבו הלכשהה יגהנמב ,אבצה יקוחב ׳םיטפשמו םינידב יונשו
׳יתב תפסאב ׳רפכב להקה תפסאב—הדעה לכ יפ לע ךתחנ היה הלהקה לש
׳באה־תיב לש ךשמה התיהש ׳הלהקה .היצרידיפנוקה לש הפסאכ וא תובאה
.ומצע ינפב 11מ1ע6ז81ז" 33םלוע^ התיה איה .ודיקפת תא השוריב הלבק
4

הרובחב ירפ־יצע לש תועיטנה תדובעו הרובחב גוידה ׳הרובחב דיצה
,דתיה הרובחב המדאה תדובע .תובא״יתב לש ןשיה רדסב לבוקמ גהנמ ויה
רבדה לע הרשי תודע םנמא .םירברבה לש תוירפכה תולהקב גהנמל איה םג
םידחא םירובד קר םיאצומ וגא הקיתעה תורפסבו דאמ טעמ ונל שי הזה
,םיראפילה םייאה יבשוי לא םיעגונה ,רא;זיצ סוילוי לצאו רודואיד לצא
רוסחמ ןיא תאז תמועל םלואו .םיביבסה לאו םיטליקה יטבשמ דחא לא
יטבשמ המכ לצא תגהונ התיה רובצב המדאה תדובע יכ ׳תוחיכומ תודבועב
׳הידנלריא ׳הידנלטוש לש םיקיתעה םיבשותה לצאו םיקנרפה לפא ׳הינמרג
#

דובעל גהנמה לש םינורחא םידירשל עגונבו •)<ן 7618€נ( שליוו יבשויו
ימור יקוח לכ הלבקש תפרצב וליפא ׳רפסמ ןיאל םה םיבר ירה  -הרובחב
לש גהנמה )ינטירב־ןאגיברומב( הנש שמחו םירשע ינפל דוע יוצמ ויה
ונא ׳סלעואבש קיתעה 0ץ<^3ז׳ה ,להקה לש השרחמה תא ♦רובצב השירח
ועדקמל הדחוימה המדאה תא רובצב דובעל גהנמהו ׳זקוקב ׳לשמל ׳םיאצום
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זעגונ אלש םיזקוקה םיסבשה לצא יוצמ אוה ירה הב שמתשהל רפכה
דבלמ *םיסורה םירבאה ןיב דימת םיאצומ ובא הלאכ תודבוע !היצזיליביצב
,דקיסקמבו תיזכרמה הקירימאב ׳היליזארבב םיבר םיטבש יכ ,אוה עודי תאז
יאלאמ יבשוי ןיב םויה דע טשפתה הז גהנמו הרובחב םהיתודש םידבוע ויה,רבד לש ורוצק *רכו םירגינה יטבשמ תצקמ לצא ,השדחה הינודילאקב
יטבשמ הברה לצא ךכ לכ יוצמ ןויזח אוה ירה רובצב המדאה תדובע
םייאלאמה חועה־ימודא םיידוהה ^םישוכה ,םילוגנומה ׳םייאטלאולארואה ,םייראה
הדיחיה אל םג םא  -תיללכ הרוצכ התוא תוארל ובל שיש דע •םייזינאלימהו
*םינומדק םימיב המדאה־תדובע לש  -תירשפאה
י

הירחא תררוג הניא רובצב "המדאה תדובע יכ ׳רוכזל ךירצ םלואו
.םיאור ונא תובא " יתב רדס ןמזב דוע *רובצב האובתה תליכא חרכהב
ןוזמה קלחנ רפכה לא תובש םיגד וא תוריפ תונועטה תוריסהש העשבש
וא ורד םהבש("םיכוראה םיתבהו" םידחוימה םילהאה ןיב ןכותב אבוהש
דיל ןוזמה תא ןיכמ דחאו דחא לכו ׳)םירוחבה וא תודחא תוחפשמ
אופא אב םירבח וא םיבורק לש רצ גוחב הדועסב תבשל גהנמה *ולש םיריכה
הזה גהנמה השענ תירפכה הלהקבו *תובא־יתב ייח לש המודק הפוקתב דוע
םיתבה ילעב ןיב קלחתמ היה ולודגב קסע רובצהש המדאה ירפ םג *ללכ
תודועס ךורעל גהנמה םלואו *הלהקה לש רצואל ונממ קלח הצקוהש רחאל
םישדקומה םימיב ןוגכ ׳ןמדזהש ערואמ לכב *תודיסח ךותמ רמשנ רובצב
םג ,הפוסבו תודשה " תדובע תלחתב ׳תויתד תוגיגח לש ןמזב ,תובא דובכל
םיפסאתמ הלהקה ינב ויה הרובקו םיאושנ ׳םינב תדיל ומכ תוערואמ ילגרל
עודיה ׳הז ןימל דירש הילגנאב םיאצומ ונא ונימיב םג *רובצ לש הדועסל
םיגהנמ ראשמ רתוי רמשנ אוה 1):וגז\ז 68181קק6ז( ״ריצקה תדועס״ םשב
*הלאכ
םיאור ונא ׳רובצב ׳הרובחב תודשהיתא דובעל ולדחש רחאל בר ןמז םג
תמדאמ עודי קלח *"םלועה" ידיב תושענו תוכלוה תורכאה תוכאלממ המכ יכ
רוצאל םגו םיינעל רוזעל הרובחב תומוקמ הברהב םויה דע םידבוע הלהקה

•תויתדה תוגיגחה ןמזב תאזה הדובעה ירפב שמתשהל וא הלהקה רצוא
הרובחב םינקתמו םירפוח תודשה תאקשהל םידחוימה ןיביבהו תולעתה
תוארל אוה בל םיחקולה תוזחמה דחאו :רובצב םירצוק הלהקה לש םירכה
הז םירחתמ םישנאהש העשב "הזכ ריצק ןמזב תיסורה תירפכה הלהקה תא
תא תוכפהמ םישגהו "הריצקה תוריהמבו שמרחה לש הפונתה בחורב הז םע
ךירצ הפו רשפא המ םיאור ונא ןאכ ,תומרעל ותוא תררבוצו רצקנש בשעה
סיתבה ילעב ץב תחשה תא םיקלוח ולא םירקמב ♦םדאה תדובעב תושעל היה
תליפנ ילב ונכש לש רכה ןמ תחש לוסיל יאשר שיא ןיאש אוה רורבו
םיגיסיסואה לצא םיאצומ ונאש "רתיה^ה ןמ דומלל שי הברה ךא !תושר
ףוטעל בורקב דיתעש ׳ביבאה אוב תא רשבמה היקוקה לוק עמשנשמ :זקוקב
הדמב תחש ונכש לש ירכמ לוטיל םדא לכל ול רתומ ׳אשד םירכה לכ
׳םיקיתעה הלהקה יניד םיעבקנו םיבש ןכבו ♦ותמהב תא לכלכל ול השורדה
לובג״ילב )סומסילאודיבידניאה( דיחיה־תושר תדגנתמ המכ דע חיכוהל ולאכ
•םדאה עבטל
סוניקואה לש םינטקה םייאה דחא לא אב יאפוריא ריתש העשב
אילפמ ירה "הילא ברק אוה רמת יצע לש הצובק קוחרמ ותוארבו ׳טקשה
הז םירבוחמ םוקמה יבשות לש םינטקה םירפכה יכ ׳תוארל הארמה ותוא
המכב ףחי ןהב ךלהל תוחונו תולודג םינבאב תופצורמ םיכרד י״ע הז םע
•ץירוש ירהבש "תונשיה םיכרדה^ תא האורה בל לע תולעמ ןה םינפ
רובעל םדא ךירצו ׳אפוריא לכב "םירברבה^ ידיב ונקות הלאכ םיכרד
ןיבש תוישארה תולטמה ןמ קחרה תובשויה ׳בושי־תוטועמו תוממוש תוצראב
תולהקה ודבעש המוצעה הדובעה רועש תא ןיביש ידכ ׳הנידמל הנידמ
הארמ היהש ומכ "תוצבו םירעי לש תומוקמה תממש חצנל תוירברבה
הדובע־ילכ ןיאבו תושלח •תודדוב תוחפשמ .הנש םיפלא ינפל אפוריא
ויה תוציבהו םירעיה ♦"אגיאטה^ תא שובכל םלועל םילוכי ויה אל םיצוחנ
לע רבגתהל ולכי הרובחב ודבעש תוירפכה תולהקה קרו ♦םתוא םישבוכ
ךהל לובגךיא תוברעה לעו תוינעבוטה תוציבה לע •הלאה םיכובסה םירעיה
הומיב םתוא םיקרופ ויהש •ץע לש םירשגהו תורבעמה ׳תוביתנהו םיכרדה
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1י,דש ׳תורדגהו תוריפחה ,ביבאב םימח״תואג ירחא םינובו םירזוחו ףרוחה
םילדגמה ׳רפע םייושעה םינטקה םירצבמה ^םירפכה תא ןהב םיפיקמ
ידי ישעמ ויה הלא לכ  -ץראה לכב בורל ואצמנש ׳תונטקה תועבגהו
ןמ הז קחרמב .הבכרהה ישעמ וליחתה הלהקה הלדגשכו *תוירפכה תולהקה
םדאה ידיב ושבוכ וז ךרדבו ׳השדח הלהק החמצו הכלה הנשיה הלהקה
אפוריא ימע לש הריציה השעמ לכ *תוברעהו םירעיה העיספ ירחא העיספ
ונימיב םג ♦תוירפכה תולהקה לש וז הבכרה ירפ אלא תמאב וניא ורצונש
׳ינועה אשמ תחת ולפנו וערכ אל קר םא ,םיסורה םירכאה תא םיאור ונא
הלותבה״עקרק תא רובצב םישרוה ׳תולהק תולהק םירחא תומוקמל םירבוע
רומאה דיל םיבשיתמש ןמזב ׳םיתב םינוב כ״חאו םיפירצ רובצב םירפוחו
הטישה לא ובש הקירלמא בושי תישארב םילגנאה םג ♦הדנק ץראב וא
♦תולהקב םייחו םיבשיתמ ויה :הנשיה
םתמחלמב םירברבה ידיב ישאר ןיז״ילכ השמש תירפכה הלהקה
םירברבה תא הרשקש רשק ןכ םג השמשש איה *םהל ביואה עבטה םע השקה
תא קזחל ופאשש ׳רתויב םיקזחהו רתויב םיצורחה לש ץחלה ינפב דומעל
םדא אוה  -דפסה ישנא ןוימדבש ״רברבגה •םהה םיערה םימיב םנוטלש
*"םדל״ףאוש^ ארפ אוהו ךכב המ לש םירבד ליבשב םדא־ינב גרוהו םחול
לש המלש הרושל וייחב דבעושמ היה ׳ךפהל ׳תואיצמבש רברבה םלואו
וא טבשל דספה וא תלעות םרוגה רבד לכ לע ןויעב םיגד ויהש תודסומ
רודל רודמ דובכ״תאריב םירסמנ ויה הלאה םיקוחהו ׳םיטבשה תודוגאל
וגאש הדמב *רסומ״ילשמו תורמימב ׳םימתכמו םימגתפב ׳תורימזו םירישב
חכוהל רתויו רתוי םיאב ונא ,תאזה הפוקתה ירבד תא רוקחל םיפיסומ
ןיב הלפנש הטטק לכ •םהיתולהקב םדאה״ינב תא רשקש רשקה תוצימאב
־ירבד וליפאו  -הלהקה לכל עגונה רבדכ התיה דחא רפכ לש םיבשות ינש
םאו ♦היתובאו הלהקה לכל ןובלעכ וארנ הטטקה תעשב וטלפנש ףודגה
השעמ תעשב דמעש שיאה תא םיאור ויה ,םיעצפו הרגתב הרמגנ הטטקה
*ורבחב לבח ומצע אוה וליאכ ׳בירה תא קיספהל ברעתה אלו
אב היה ׳לכ םדוק ׳ביר לכ *הז חור כ״ג אלמ היה םינידה יתב רדס
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,ודי לע רמגנ היה בור יפ לער ,וב ןייעל השלש לש ןיד תיבל וא םירשפמל
רבדה םא ךא ימירברבה לש הרבחב הפי היה הז ןיד״תיב לש וחכש םושמ
להקה תפסא ינפל אב ,וילע טופשל ולכי אל םירשפמהו דאמ השק היה
,יאנת לע דימת אצוה הזה קספהו ",ןיד־קספ איצוהל" הילע הלטוה הבוחש
רבדו ן םיוקמ האי ןובלעה רבד םא ,בלענל ךכו ךכ םלשל ךירצ בלועה"
וא םייקל ועבשנש םישנא רשע םינש וא השש י״ע שחכוה וא םייקתה ןובלעה
האצמנש ןמזב קר םינופ ויה םיהלא־טפשמ לא ?ןובלעה רבד תא שיחכהל
היהש הזכ רדס *ועבשנש םידדצה ינשמ םידעה תותכ יתש ןיב הריתס
םיקודא המכ דע חיכומ אוה ?ומצע לע הפי דיעמ רתויו הנש םיפלא םיק
יכ ׳רוכזל ךירצ הז םעו יהזל הז הלהקה ירבח לכ תא ורשקש םירשקה ויה
רחא חכ םוש הל היה אל ׳הלש תירסומה אטירוטיואה דבלמ ׳להקה תפסא
לע וב םיאל היה רשפאש דחאה םריאה *לעופה לא הניד״קספ תא איצוהל
םויאה םג ךא ?קוחל ץוחמ ותוא דימעהל ׳יודינ וילע זירכהל היה הרממה
הניד קספמ הצורמ היה אלש שיאה *וב שמתשהל ןכוסמ ןיז״ילכ היה הזה
לע חפסנו ולש באה״תיבמ אוה אצוי יכ ׳עידוהל היה לכי להקה תפסא לש
שי ללכה תנומא יפלש םושמ ׳היה ארונ םנמא הזה רבדהו  -רחא בא־תיב
דחאל לוע השעש באה״תיב ותוא לע תונוש תוינערופ איבהל הז ידיב
רבד ׳קוחל לבוקמה גהנמה לע דסונה ,רשי ןיד־קספל תודגנתה •וירבחמ
םימיבש׳ .םושמ ׳ןימ י ר נ ה לש דאמ ןוכנה ויוטב יפל ׳היה "ראותי־אלש"
תירסומה אטירוטיואה ".ודירפהל ןיאש רבד השעמהו רסומה ׳קוחה ויה םהה
תולהקהשכ ׳רתוי רחואמ ןמזב םגש דע ׳ךכ לכ הלודג .דתיה הלהקה לש
?ןיד״תיב הכ הדיב ראשנ םיילדואיפה םינודאה לא ודבעתשה תוירפכה
־לעש םינידה־יקספ תא "אצמל ,,חכ״אבל וא ןודאל תושר ונתנ תולהקה
׳םתרהטב םתוא רומשל עבשנ אוהו ׳גהנמה יקח לע ודסונש םירומאה יאנת
ותוא םיבוג ויה םינפלש )!ז (1)6סנקה תא ומצעל תובגל ול הנתינ תושרו
־תודשל ףתוש ילדואיפה ןודאה היה םא ׳בר ןמז ךשמב ךא *.דלהקה תבוטל
רלהקה יגינעב ףופכ ומצע אוה היה ירה ׳הלהקה לש הערמה״תרדשלו רוב.ריהינהכה לע ןיבו םיליצאה לע הנמנ היהש ןיב .הלהקה לש ןידה״יקספל
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םידבע םירכאה ושעגשכ ,וליפא ידחא קיתע םגתפ רמוא
םא ׳להקה תפסאל אבל םיביוהמ םינורחאה הלא ויה -
♦םתוא הנימזה הפסאה
םג •םיארפה ןמ תכלל םירברבה וקיחרה אל קדצה ד״ע םהיגשומב
ורבח תא עצופה יכ ;חצורה תומ וירחא ררוג חצר־השעמ לכ יכ הבשח םה
המצעב םייקל הביוחמ הבלענה החפשמה יכו ,אוהה עצפכ ותוא ועצפיש וניד
דחא תא וא חצורה תא גורהל •א .ז •גהנמה קוח י״פע אציש ןידה־קספ תא
הזה רבדה •ויערמ דחא תא וא בלועה תא עודי עצפ עוצפל וא ,ויבורקמ
יולגב תושעל היה ךירצ בוחה תאו ׳תובאה יבגל הבוח ,שודק בוח םהל היה
םהיתודגאבש םיפי־׳יכה םיקוספה ירה ןכלו ׳םיברב ומסרפלו רתסב אלו
בשחנש הז תא ללהלו חבשל םישדקומ ללכב םהלש תויטויפה תוריציה לכבו
םירקמב םירבחתמ ויה םמצע םילאה ׳םד תמקנל •א •ז ׳קדצל םהה םימיב
♦םדיב םיעייסמ ויהו םדאה ינבל ולא
דחא דצמ היה םירברבה לצא קדצה טפשמ לש עירכמה וקה םלואו
יתש ןיבש המחלמב ףתתשהל םילוכיש םישנאה רפסמ תא ליבגהל הפיאשה
ירזכאה ןויערה תא קיחרהל הפיאשה :ינשה דצה ןמו ׳םד״תמקנ לע תוחפשמ
ימולשת לש הטיש עובקלו עצפ תחת עצפו םד תחת םד םלשל אוה בוח יכ
לש םיקוח יצבוק םהש ",םירברבה" לש םינידה יצבוק •וב ועגפש ימל רפוכ
ו ר י ת ה" — השעמל .הכלה םהמ דומלל םינידה ליבשב ורבוחש גהנמה יניד
ימולשת ואבי ׳םדה תמקנ םוקמבש "ושרד ףוסבלו וררוע כ״חאו הלחתב
יכ רמואו אבש ימ ךא •ר ט ר ו ו ס ג י נ י ק רקוחה הז לע ריעהש ומכ ׳רפוכ
הנתנש תוסנק לש הטיש איה ירה ןיד״תיב תדוקפב ןימולשת לש וז הטיש
 5130 56רישעה שיאה ידיב
דיעמ ~ ויניעב בוטכ תושעל תושר •א •ז י^גנ^1:
,יא^ ^861'€1ונייה ׳רפוכה ♦הזה דסומה ביטב ללכ ןיבמ וניאש ומצע לע אוה
ויהש ׳^זס)!ןנייה ׳טעומה סנקה ןמ ירמגל אוה הנוש ׳בלענהל םימלשמ ויהש
ויה תומלא השעמ לכ דעב רפוכה ימולשתו ;החכ אבל וא הלהקל םימלשמ
* •

׳הלאכ תורבע ירבוע ידי קזחל ולכי אלש דע ףכ לכ הבורמ הדמב םיבצוק
׳חמרה יסכנ לכמ בור יפ לע םיבורמ רפוכה ימד ויה החיצר לש הרקמכ
לצא רפוכ־ימולשת םה הלא ~ "רשע הנומש לופכ תוחפ הרשע״הנומש^-
)ןימבשה לצא !רשע הנומשמ הלעמל תונמל םיעדוי םניאש ׳םיניטיסןה
,סהיתודלו םע םילמג האמ וא תורפ תואמ הנומשל שפנ רפוכ הלוע םיאקירפאה
,סישבכ רשע הששו תואמ עברא דע דרוי אוה רתוי םיינע םיטבש לצא קרו
ןרה שפנה״רפוכ תא םלשל היה רשפא יא םירקמה לש לודגה בורב ׳ללכב
תחפשמ תא לדשלו הבושת תושעל :תחא הלובחת אלא הראשנ אל חצורלו
תמחלמש ןמזבש הקוקב םיאצומ ונא ונימיב םג •ןבל הל ותוא ץמאתש גרהנה
ידש לא ויתפשב עגונ חצורה ירה םולשב תרמגנ םד תמקנ ליבשב תוחפשמ
החפשמה ינב םישנאה לכל "חא //אופא השענו החפשמב הנקזה •דשאה
ותב תא אישהל ביוחמ חצורה םיאקירפאה םיטבשה ןמ המכ לצא •הבלענש
םירחא םיטבש לצאו !חצרנה לש החפשמה ינבמ דחאל ותוחא תא וא
השענ אוה ירה וללה םירקמה לכבו !חצרנה לש ותנמלא אשיל אוה ביוחמ
•ותעד הוחמ אוה החפשמה לש םיבושחה םינינעה לכבו החפשמל ןב ןכ ירחא
אלא /םדאה ייחב םילזלזמ ויה אל םירברבהש דבל אל ,תאז דבלמ
י״ע רחואמ ןמזב וגהנוהש םיארונה שנועה ישעמ תא ללכ ועדי אלש
•ץנציבו ימור יקוח תעפשהב הנוהכה ישנאמו תוכלמה ישנאמ םיקקוחמה
לע ןוגכ ,םילק תונוע לע התימל ןד היה םיסכםה לש טפשמה םא
ויה םירברב לש םירחא םיניד״יצבוק הנה •ןיז״ילכב הלזגו הרעב השעמ
יהלאל עגונב שדוקה־לולחו החפשמב •דדיגב השעמ לע קר התימל םינד
•םי״דלא ינפ רפכל הדיחיה ךרדה תא ואר וז התימבש םושמ ׳הלהקה
•םירברבה לש המודמה "תודמה תוצירפמ //קוחר הז לכש "אוה ?רב
וארבנש םיקומעה םיירסומה תודוסיה לע אלפתהל אלש רשפא יא ׳אברדא
תודגאב ׳סליאוא לש םירצקה םירישב ועבוהשו תוקיתעה תוירפכה תולהקב
םינמרגה לש תוקיתעה תודגהב ׳םיידנלריאה םיבתכב /רוטרא ךלמה ד״ע
׳סה לא ותחיתפב •וננמז לש םלרברבה ימגתפב םויה דע םיעבומשו /וכו

דאמ ןמאנ רואת סניזאד ד רד ד ונל ןתנ ״0\$ 7116זץ 6 01ז1ומ4
:תודגאה דוסי לא ועבקנש יפכ ׳ינמרונה תודמ לש
׳םיאנושה ׳םיביואה ינפמ דהפל״ילבמ ץמאבו יולגב רבד לכ תושע^,
םיערל בידנו ןונה תויהל !םישעמה לכב ליה״ןכו ןירוה״ןב תויהל ׳""לזמה
),םד תמקנ םהילע הלהש הלאל יא יז( םיביואל םויאו זע תויהל ׳םיבורקלו
תכלל לא ׳םולש תירב רפהל לא ...הסבוהש המ תושעל ךירצ םהל םג ךא
םירמוא ויה אלש המ וינפב אלש םדא לע רבדל לא יהבד איצוהלו ליכר
יכ ףא ׳הניל וא ןוזמ שהבל אבש םדא לכ תיבה התפמ שרגל לא יוינפב
״)* אוה ךביוא
יריש לכבו הלילעה״יריש לכב תורבוע ןהמ תולענ דועו הלאכ תועד׳םדא לכ םע "םינפ אושמ ילבו הנינחב //גהנתהל .סליאוא ינב לש םתכמה
תובוחה ןה הלא — ״השענש הערה השעמ תא ןקתלו ׳בהוא םאו ,ביוא םא
ררושמ ארוק  -״םייחה  -בוטה ׳תומה  -ערה׳* /םדאה לש תונוילעה
ושעש הזוחה תא םדא״ינב ורמש אלמלא,׳םעט״רסח היה םלועה* //קקוחמ
חבשמש רחאל ׳עונצה ןיודרומהו *ן ו ג י ר ב לש קוחה רמוא — ״הפ לעב
ןיב" :םיגהנמה״יפ״לע םינידה תידוסיב דמואו ףיסומ ׳ולא תובוט תודמ
בולחל םדא ךירצ הרסה תא "/ףתושמ ןינק  -בלחה״דכו הרסה ירמ םינכש
׳טבשה תמחמ םדאתמ דליה לש ףוגה׳"/ /בלח שקבל אביש שיאלו ומצעל
היה רשפא .רכו "השוב תמחמ םדאתמ דליה תא הכמה שיאה ינפ ךא
ויה "םירברב//הש ׳הלאכ רסומ תודוסי לש האצרהב םידומע הברה אלמל
פ

.הכלהל קר אל השעמל םהיפ לע םיגהונ
.תוקיתעה תוירפכה תולהקב אצמנש בוט רבד דוע ריכזהל יואר ןאכ
הז םע הז םירושקה םישנאה גוח תא טאל טאל םיביחרמ ויהש המ אוה הז
•יתב ודגאתהש קר אל הב םיקסוע וגאש הפוקתה התואב *םכסה לש רשקב
•איצרידיפנוקל ודחאתה ,םינוש םיעזג ינב ,םיטבשה םג ךא ׳םיטבשל תובאה
וראשנש ׳לשמל ,םילדגווהש דע ,ךכ לכ תוקודא ויה תודוגאה ןמ המכ
> (1נ€סו •0-סג*•)!!׳
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ורבע םשמו ןייהרה לא וכלה םתדוגאמ קלחש ירחאל םבשומ תומוקמל
;ואו •דלהקה תועקרק תא הנש םיעברא ךשמב ורמש ׳אקירפאו דרפסל
יפמ ׳וחכונ רשא דע םהב וזחאנ אלו םתירב ינב לש םיבוזעה םירפכה
ןנא םירחא םירברב לצא .בושל םתעד ץא םתירב ינב יכ ׳םידחוימ םיחילש
קלחהש ןמזב וב ׳טבשה ןמ דחא קלח ידיב תדבענ התיה המדאה יכ םיאצומ
חוגילה לא עגונב ׳היתולובגל ץוחמ וא םצרא תולובגב המחלמב דמע ינשה
סע ודחאתה םירבמאקיסה ׳דאמ חיכש ןויזח ויה ירה םידחא םיטבש ןיבש
.סינלאה םע םיטאמראסה ׳םיטאמראסה םע םידיקה ,םיביבסהו םיקסוריחה
תומואה רבד לע גשומה יכ ׳םיאצומ ונא רחואמ ןמזבו ׳םיגוההו םיפרקה
יקלחמ קלחב הכלממ ןיעמ רבד ארבנו ךלהש םדוק הברה אפוריאב חתפתמ
עונמל רשפא יא ירהש  -הלאה תומואה םלואו *םירברבה הב ובשיש ץראה
האמה תונשב היסור תאמ וא םיגניבורימה ימיב תפרצ תאמ המוא םשה תא
יאשח םכסהו ןושלה דוחא י״ע קר וז םע וז תודחואמ ויה  -ב״יהו א״יה
המחלמ תעשב םיניגמה( ןהיכיסנ תא רוחבל תונטקה תוקילבופירה ןיב
׳המיוסמ תחא החפשמ ברקמ )םיטפושהו
חרכהב ןהירחא תוררוג תודידנה !תויחרכה ויה תומחלמה םנמא
םיקוחה תודלות ד״ע ןיוצמה ורפסב ןימ ירנ ה חיכוה רבכ ךא !המחלמ
ידכ דע כ״כ הטושו כ״כ ירזכא םלועמ היה אל םדאה,/יכ ,םעל םע ןיבש
תולובחת המכב םדוק שמתשיש ילבמ ׳המחלמ ומכ הבר הערל דבעתשהל
היה בר המכ דע רקוח ותוא חיכוה דועו ".הנממ ענמהלו הינפ םדקל
אצמל וא המחלמה ינפ םדקל הבשהמ ובשחש ׳םיקיתעה תודסומה רפסמ"
תורעשהה לכ ףא לע ׳םדאה ירה רבדה םצעב ׳הדגנכ איהש׳לכ הרשפ
ףוס ובשיתה םירברבהש העשבש דע ,ךכ לכ המחלמ״אנוש ריצי ׳תוליגרה
ץקמש דע  -המחלמ תושעל לגרהה הרהמ םהל דבא הב וזחאתהו ץראב ףוס
/

 8€1 013£םידודג שארב ודמעש םידחוימ אבצ״ירש גיהנהל וחרכוה טעומ ןמז
־הדובעל ןורתי ונתנ םה •םיביוא לש תולפנתה ינפמ םהירפכ לע ןגהל ידכ
ףנל הבס השמשש איה םדאה לש םולשה־תבהאו ׳המחלמה לע םולשב
די י ףיס ףוס איבהש הזו םןחמומ לש הדובעל התיה המחלמה תדובעש

.םדאה ימי ירבדב "תיכלממה הפוקתה ,/לש תומחלמה לכ ידילו תודבע
םביט לע דומעל היתונויסנב תוישוק הברה האצומ הירוטסיהה תרות
אצומ העיספו העיספ לכ לע .תירברבה הפוקתה לש תודסומה לש
יפ לע וילע דומעל לכי וניאש ,הז וא הז דסומ לע םישולק םיזמר ןוירוטסיה
ונאש עגרב וב רבעה חרוז ריהב רוא ךא ידבלב םיירוטסיהה םיבתכה
יתרבח רדס ?פ לע םויה דע םייחה ,םיברה םיטבשה לש תודסומה לא םינופ
ןאכ .םירברבה ,וניתובא־תובא לש םייחה רדס לא רבד־לכל טעמכ המודה
ינפמ ׳םהמ רובלו רחבל השקש דע ךכ לכ בר רמח עפש םיאצומ וגא
םה ירה אקירפאב םירהה־חטשו ׳היסא תוברע ׳טקשה סוניקואב םייאהש
ןהילע הדמעש תוגרדמה ינימ לכל תואמגוד םהב שיש שממ םואיזומ־יתב
ןנובתנ הבה ייכלממה רדסה דעו םיארפה לש תובא״יתב רדס ןמל תוישונאה
יהלאמ תודחא תואמגוד לא
,םיטאירוב ־־ ולוגנומה לש תוירפכה תולהקה תא ,לשמל ׳הקנ םא
וטלמנש הניל רהנה הלעמב תוינידוקה תוברעב תובשויה הלא תא דוהיב
םירברבה ןמ הפי אמגוד ונל שי ירה ׳תיסורה העפשהה ןמ תורחאמ רתוי
םינכוש הלאה םיטאירובה יהמדא״תדובעל רקב״לודגמ ורבעש ןמזה ותואב
השא אשנש רחאל ןב לכש י״פעא יא יז ",תוקלוחמ יתלב תוחפשמל םויה דע
,תורוד השלש ךשמב תוחפל ׳הלאה םילהאה ךא ׳דחוימ להאב רודל ךלוה
הדשב הרובחב תדבוע תקלוחמ״יתלבה החפשמהו ׳תחא הציחמ ךותב םידמוע
"םילגעה ירידב" םגו רקבבו ןאצב ׳קלחנ אלש תיבה־ךשמב הרובחב תררושו
)םילגעה םוטפל קר בשע םיפסוא םהבש ׳רדג םיפקומ ם?לודג אל םישרגמ(
םילוצש ןמזב ךא ןהלש היהאב הדועסב תבשוי החפשמ לכ םמלועבש גהונב
דועסל םיאב ׳שיא םישש דע םירשעמ ׳קלחנ אלש קשמה ינב לכ ירה רשב
תוחפשמה םג ,תחא הזוחאב תובשויה תוקלוחמ־יתלב תודחא תוחפשמ יודחי
םידירש ןה ירה בור יפ לע( אוהה םוקמב וזחאתהש ןהיסולכואב תוטעומה
תופרטצמ )איהש לכ הבס ינפמ ודרפתנש תוקלוחמ־יתלבה תוחפשמה ןמ
"בא־תיב״ל םיפרטצמ םידחא םיסולוא .תירפכ הלהקל וא ^׳סולוא״ל ודחיתינידוקה הברעבש "תובאה יתב" הששו םיעברא לכו  -טבשל :ןוכנ רתוי
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;ןץ דחוימ חרכה ןותמ האבש .ךרוצה תעשב יתחא איצרידיפנוקב םידחואמ
ףןןוי תוקווה ךא[ תונטק תודוגאל םידחא "תובא״יתב^ ,םידגאתמ .ידז וא
0ה םיסולואה ־־ עקרק לש יטרפ ןינקב םיריכמ םניא וללה םיטאירובה
ן חנ תררוש איצרידיפנוקה לכ .ןוכנ רתוי וא .רובצב המדאב םידרו ש
חפסאב(םיגושה םיסולואה ןיב המדאה תא םיקלחמו םירזוח ךרוצה תעשבו
^איצרידיפנוקה לש הפסאב(תובאה״יתב;הששד םיעברא ןיבו )באה־תיב לכ לש
.שיא ףלא םישמחו םיתאמ .םיטאירובה לצא םייק הז רדס יכ .ריעהל ךירצ
חחה םיאצמנ םה הגש תואמ שלשמ רתוי הזש י״פעא .היריביס חרזמבש
"םייסורה םירדסה תא הפי םיעדויו היסור לש הנוטלש
,ןויושה־יא םיטאירובה ןיב טשפתמו ךלוה הנה .רומאה לכ תורמל ךא
)טיכיסנה("םישייט,,ה ךרע תא לידגהל האב תיסורה הלשממהש ןמזמ דוחיב
דוקה לש חכ״יאבלו םיסמה יבוגל םתוא תונמלו םיטאירובה י״ע םירחבנה
והתפנ וז ךרדב "םיסורה םע רחסמה יניגעבו הגהנהה ינינעב תויצרידיפ
ךותמ םינומהה םילדלדתמ הז םע דחיו ^םידיחי רישעהל םירעש הברה
ןיב דוחיב ׳םיטאירובה ןיב ז״כבו .םיטאירובה תמדא תא םישפות םיסורהש
לעש ׳)קוחמ הפי והכ—גהנמו(גהנמ ררוש .תיגידוקה הברעב םיבשויה הלא
תודחא תורפ הל תונתונ תורישעה תוחפשמה הרקב תמש החפשמ ויפ
ל;םילכוא תיב םהל ןיאש םיינעהו "התולדמ המירהל םידחא םיסוסו
הבדנ תרותב אלו בוח תרותב  -בשוי ״להאל סנכנ ינעה ן םהיבורק ןחלשלהאבו ?םיוש םיקלחל הנומאב דימת קלחתמש ןוזמב וקלח לבקמו חאה דיל
ישבוכ-סיסורה ויה ללכב "הלילה ןל אוה םש תיברע״תפ ינעה וב לכאש הז
*
1

דע ;׳םיטאירובה לש םייאנומוקה ]םיגהנמה לע ךכ לכ םיאלפתמ היריביס
לכ ןסהל ףתושמ לכה^ :םהילע ועידוהו "םיחא גהגמ^ םשב םהל וארקש
םירכומ םינידוקה םיטאירובהשכ ׳ונימיב םג ♦"לכה ןיב םיקלחמ םהל שיש המ
תוחפשמ לכ ׳יסורה בצקה לא הריכמל םתמהב תא םיחלוש וא םהיטח תא
תומהבה תא םיפסאמו דחא םוקמל םיטחה תא םירבוצ טבשה וא סולואה
שי תאז דבלמ "דחא םדא לש ונינקכ תונוטיסב םרכמל תנמ לע דחא רדעל
תיפתושמ םירונת ׳ךרוצה תעשב ונממ ליאשהל ולש רב רצוא סרלוא לכל ול
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חפנו )תויתפרצה תולהקה לש

0(1 •101מג(1

םמחל תופאל הלהקה ינב לכל

לבקמ וניא ׳םיידוהה םירפכב חפנה ומכ ׳הלהקה רבח ותויהבש םהלש
חפנ תדובע לכ תושעל אוה בירחמ .הלהקה םוחתב הכאלמ רכש םלועמ
םישמשמה ׳ףסכ םיפוצמ לזרב יעוקר ולש יאנפה תועשב השוע אוה םאו ׳םנחב
טבש תב השאל םרכמל יאשר אוה, .םהידגב םהב ראפל םיטאיררבה לצא
ןיא רכממו״חקמ *הנתמב םתתל קר לכי אוה וטבש תונבמ השאל ךא ׳רחא
ןמזבש דע ׳ףקות לכב םיק הזה ללכהו ׳הלהקה םוחתב ללכ םוקמ ול וא
וא רחא בא־תיבמ אבל ךירצ אוה ירה לעופ ול רכוש רישע יטאירוב תיבש
אל םיק רכממו־חקמל עגונב הזכ גהנמ יכ ׳ריעהל יל שי !םיסורה ינבמ
םייראה  -וננמזבש םדברבה ןיב ךכ לכ טשפתה אוה :דבלב םיטאירובה לצא
.לכה ןיב לבוקמו עובק היהש יאדו וניתובא תובא לצאש דע-םייאטלא־ולארואהו
םיפתושמה םינינעה י״ע קזחתמ איצרידיפנוקה תולובגב תודחאה שגר .
*תודיעוה ןמזב םיגגוחש םהיתוגיגחו תופתושמה םהיתודיעו י״ע ,םינושה
לכ תופתתשהב דיצה י״ע  -רחא דסומ י״ע םג אב הזה שגרה קוזח םלואו
רתסה תומיב *רבעב דאמ םיקוחר םימי דה יאדו אוהש ),אבא( ׳טבשה ינב
םינידוקה לש תובאה־יתב הששו םיעברא לכ םיפסאתמ הנשו הנש לכב
דבלמ *תוחפשמה לכ ןיב כ״חא קלחתמ  -ללשהו הזכ דיצ םשל
תודחאה שגר םויק םשל ימואל "אבא ,,ןמזל ןמזמ םיליהקמ תאז
םיטאירובה תובאה יתב לכ הז ערואמב .יטאירובה םואלה לכ ןיב
םיביוחמ ,ילאקייבה רואיה ןמ הברעמו החרזמ ןילימ תואמ ינפ לע םירזופמה
םיפסאתמ םישנא יפלא *םירחבומה.םהיריצ תא דוהיב וז תילכתל"חלשל
לכ .םימי שדוח לש ןמזל הדיצ ומע איבמ דחאו דחא לכו ׳הז ימואל דיצל
תא דחא רובצב םירבוצש םדוק ׳ךכיפלו ׳םירש תויהל םיכירצ הדיצה יקלח
ךרדב-.,אקודו( דחאו דחא לכ לש וקלח ךרע רחבנה ןקזה לקוש ׳הדיצה לכ
םיקלחנ ךכ רחא *)קיתעה גהנמה לש שדקה־לולח שי םינזאמב ":אנדמוא
יפ לע דיצה; תכירעב םיחתופו ׳דודג לכב שיא םירשע ׳םידודגל םידיצה
יטאירובה םואלה לכ ירה הזכ ימואל דיצ לש ןמזב .שארמ העובק תינכת
הריבכ אגילב דחואמ היהש םימיה םתוא לע םיקיתעה תונורכזה םלועב יורש

ימודא םיידוהה לצא אוה יוצמ ןויזח — הזכ דיצ יכ ׳ףיסוהל יל שי •תחא•ירוסוא יפ לע םיבשויה םיאביחהו רועה
ירה ׳םיתפרצ םירקוח ינש י״ע הפי ראות םהייח־חראש ׳םיליבאקה
םהיתודש תא .המדאה־׳תדובע ביטב תצק ולעש םירברבה לש תואמגוד םה
רהה תומוקמבו ׳הפי םתוא םידבעמו םתוא םילבזמ ׳תולעת י״ע םיקשמ םה
לע ורבע תואקתפרה הברה ׳רדעמב תרדענ העירזל היואר המדא תרבכ לכ
*ןא ׳השוריה ד״ע םימלשומה יקוחב וכלה המ ןמז !םהימי ירבדב םיליבאקה
יניד לא ורזח הנש םישמחו האמכ הזו הלאה םיקוחה םע םילשהל ולכי אל
הטיש תואלהחל עגונב םלצא םיאצומ ךכיפל ׳םינומדקה םהלש גהנמה
.עקרקה לע הלההה לכ ןוטלש דצב דמוע עקרק לע יטרפ ץנהו ׳תברועמ
תירפכה הלהקה איה ירה וננמזב םלצא יתרבחה רדסה דוסי ׳םינפ לכ לע
תודחא )1)1ן3ז  (38(01תוקלוחמ־יתלב תוחפשמ הכותב תללוכה ׳)*1)^113גז(1
•םירז לש ןהמ תוטעומ תודחא תוחפשמ םגו ףתושמה ןאצומב תוריכמש
םיארוב םידחא תובא״יתבו ׳)3ז (01םיטבש וא תובא־יתבל םידגאתמ םירפכה
תורבחתמ תודחא תויצרידיפנוק הנה ׳הנורחאלו ׳)61}11 31נ11ז( איצרידיפנוק
*ביוא ינפמ קשנב הנגה תילכתל רבדה רקיעב  -אגילל םימעפל
)6[1מ1שג3׳ה לש הז דבלמ רחא ןוטלש םוש םיעדוי םניא םיליבאקה
םירבגה לכ םיפתתשמ הב *תירפכה הלהקה לש תלללכה הפסאה וא םהלש
וב שיש דחוימ ןינבב וא םימשה תפכ תחת וא םיפסאתמ םהו ורגבתהש
"אשמה •א *ז ׳דחא הפ לבקתהל תוכירצ )136מ1מ 13׳ה תוטלחה *ןבא ילספס
וא העודי הטלחה לבקל םימיכסמ םיפסאנה לכש וז העש דע ךשמנ ןתמהו
טעומה תא חירכהל לכיש הזכ ןוטלש ןיא תירפכה הלהקבש ינפמו *הל ענכהל
התיה דחא הפ תוטלחהה תא לבקל הטישה ירה ׳בורה תטלחהל ענכהל
םויה דע תגהונו תוירפכ תולהק ומייקתהש םוקמ לכב םדא ינב ןיב תגהונ
םדא ינב לש םינוילימ תואמ המכ לצא *א *ז ׳תמייקתמ איהש ולא תומוקמב
ילעב תא הנממ המצע איה תיליבאקה 6[£1מ 11ו33׳ה *המדאה רודכ לכ ינפ לע
תקסועו םיסמה תא תבצוק המצע איה !רבזגהו רפוסה /״קזה^,תא :ןוטלשה
לש הבורמ קלח ♦רובצה תודובע לכבו הלהקה לש תועקרקה תקולחב

תילעתה ׳םימ לש תורוניצה הגסמה״יתב ^םיכרדה :הרובחב השענ תודובעה
רפכה תא הפיקמה המוחה ,ביוא ינפמ ןגהל םילדגמה ,תודש תוקשהל
"יתב ׳תולודגה םיכרדה וליאו ׳תירפכה הלהקה ?"ע םינבנ הלא לכ  -המודכו
באה־תיב יקסע םה ירה םילודגה םיקושה םג רתוי םתדמב םילודגה דגסמה
םיתבו ׳הזה םויה דע םימייק רובצב המדאה״תדובע תובקעמ הברה *ולכ
יבשוי םישנהו םישנאה לכ לש םתרזעב וא ולוכ רפכה ידיב תעכ םג םינבנ
האובתה ריצקל ,הדשה דובעל ׳םוי לכב טעמכ "הרזעלו,םינופ ׳ללכב .רפכה
חפנ הל שי הלהק לכ הנה םינמואה תוכאלמל עגונב *המודכו םיתב ןינבל
האבשמ !הלהקה ליבשב דבוע אוהו הלהקה תמדאמ קלח ול םינתונש הלש
ילכ ראשו םירדעמה תא ןקתמו םיתבה לכ לע רזוח אוה ירה השירחה תנוע
הוצמ וז ידה שדח רדעמ תושעל םלואו ׳רכש ימולשת ילב המדאה־תדובע
.ףסכ .דושב וא ףסכב הרכש םלשל רשפא יאש הבר
ןבומכ םהיניב שי ירה ׳יטרפ ןינק גהונ םיליבאקה לצאש ינפמ
ןכי׳דמו ךיא םיעדויו ודחי םיבשויה םדא ינב לכ ומכ ךא *םיינעו םירישע
לכב עגפל לכיש הרקמבש רבדכ תוינעה תא םיאור םה תולדלדתהה האב
*םיסורה םירכאה םירמוא  -״אלכל אלו לימרתל אל םדא ברסי לא״ *םדא
לדבה תוארל ןיא םברקבו ׳הזה םגתפה יפ לע השעמל םיגהונ םיליבאקהו
רישעה ירה /׳הרזע^ ,שהבל ינעה אב *םירישעהו םיינעה ןיב אשמו״עגמב
דבלמ .רישעה לש והדשב דבוע היה ינעהש םשכ ׳והדשב ול רזועו דבוע
תלכלכל ./דרובחב םימעפל םידבענה ׳תודשו םינג )6|1מ11ז13ג׳ה הלידבמ תאז
םויה דע םירמשנ הלאכ םיגהנמ הברה *הלההה לש רתויב םיינעה םירבחה
םינוק ירה ׳רשב ןהל ןונקל ןדיב ןיא רתוי תוינעה תוחפשמהש ינפמ *הזה
תובדנה ןמ וא תוסנקה ימדמ הלהקה דיב שיש םימוכסה םתואמ רשב ןליבשב
לש דבה״תיבב שומש רכשב םילבהמש ףסכה ןמ וא ^[€1ן1ח13ג׳ה תבוטל
רשב תונקל תגשמ םדי ןיאש הלא ןיב קלחכ קלח קלחתמ רשבהו ׳רובצה
םויב אלש רפ וא הש תטחוש ׳איהש״לכ החפשמש ןמזב ׳הזב אצויכ *םפסכב
םישנאה ואביש ידכ ׳תובוחרה לכב הז לע זירכמ רפכה לש זורכה ירה ׳קושה
*םכרצ יפל רשב ולבקיו תורבועמה םישנהו םילוחה
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דחאש קזבו ,םיליבאקה יימ לכ ינפ לע ינשה טוחכ רבוע ידדהה עויסה
אוה דה ׳הרצב ורבח תא אצומו ותדלומ ץרא תולובגב ויעסמל רבוע םהמ
סאו !וייח תאו ושוכר תא ךכ ידי לע קסי םא םא םג ותרזעל אובל ביוזזמ
סזיאוגיאה י״ע דיספהש שיאה לש >3€1|1מ!תגג ׳ה ירה ,הרזעל די טישוי אל
׳ ףכית תמלשמו ןטסראיגאה לש ^(6ומשג3ה אב דאו ,ןידל עבתל יאשר הזה
לכל הפי עודי גהנמ ןאכ םיאצומ ונא הז הרקמב "קתנל קזנה ימד תא דימו
אבה רז לכו "םיניבה ימיב םירחוסה לש "תוידליגה^ תא דמלו רקחש ימ
ןווערל םיאשר ויסוסו תיבב רודל ףרוחה תומיב תוכז ול שי יל?באק רפכל
תופצל לוכי אוה קחדה תעשב םלואו .הלהקה תודשב תעל " תעמ ךשמב
סיליבאקהש

 8^18- 1867תונשב בערה ימיב השעמ היה ךכו ״רועש ילב עויסל

לילגב •םהירפכב טלקמ שקבל אבש ימ לכ תא סוחי לדבה ילב ולכלכו ולבק
ןילח לכמ קר אל ואבש שיא ףלא רשע םינשמ תוחפ אל ופסאנ ס י ל ו ד
ריגלא חא לכבש קזבו "םלכ תא ולכלכ םיליבאקהו ׳וקתאממ םג ךא ריגלא
תומ לש דחא הרקמ ףא היליבאק ץראב היה אל בערב םיתמ םדא " יבב ויה
סיכרצ םשפנמ םריסחהב ׳הרזע ונקתו ורדס םיליבאקה לש >€1(1מווו33ה "בערב
ןהסמעמה לע ןנואתה ילבמו הלשממה תאמ עויס לכ שקב ילבמ ׳םייז־ורכה
סיטסינולוקה ץבש ןמזה ותואבו *םהילע לטומה בוחכ רבדה תא ואר םא
ואבש תוערפהו תובנגה ינפמ עונמל תונוש תולובחת ולבח םיאפוריאה
סושל םיקוקז ויה אל םיליבאקה ץראב הנה ׳וצרפתהש םירזה ינומה תובקעב
•הנגה אלו הרזע אל ץוחה ק לבקל םיכירצ ויה אל 61 1 1 3 3|4ה המ הרימש
דאמ םיבושח םיוק ינש דוע לע ריעהל םירבד רוצקב סר ינא לכי
תעשב רומשל ותילכתש 3מ3ץג הנוכמה דסומה לע ׳וני?ה :םיליבאקה ?יחב
תודחא םיכרדו קושה ישרגמ דגסמה " יתב ׳תולעתה ׳תוראבה לע המחלמ
"ןמקל ראבא ותילכתש €61ג׳ הנוכמה דסומה לעו
םיפאושש םיקוח לש המלש הרוש םיאצומ ונא דסומב
לפ תא םדקלו "המחלמה המע האיבמש הערה תא טיעמהל
יזצמנ אוהשכ דוחיב ׳קושה ׳שרגמ לע לח ךכ הנה המחלמה
■גיליבווקה מ סישגפנש םוקמ שמשמו לוכבה ל* םוקמ בוריקב
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םאו "קישב םולשה תא עירפהל שיאל ול רוסא ;תורחא תוצרא ינב םע
*ריעב ואבו ופסאנש םמצע םירזה ןתוא םיטיקשמ ירה תוערפ וצרפתה
ללכב איה םג םימ באשל ראבה לא תו?רפכה םישנה תורבוע הבש ךרדה
תודגאתה ןיעמ אוה ירה  3!€0דסומה לא עגונבו .ו״כו המחלמ תעשב
 1€11)11§06תודסומה לא תצקמב המוד איהו "ץראה לכב הטשפתהש
םשל םג תמיקתמ הרבח אוה הז דסומו ;םיניבה ימיבש 811ז301:£וג!16ה וא
תוירסומ ,תויתד ׳תויטילופ ׳תוינחור בוונוש תוילכת םשל םגו תידדה הנגה
־ תיב לש ׳הלהקה לש תימוקמה תורדתסהב ןתוא קפסל רשפא יאש ׳ו״כו
לש וירבח ;סוקמב תולבגה ול ןיא  !00דסומה ♦איצרידיפנוקה לשו באה
טישומ אוהו ׳תוירכנ תוצרא ינב ברקמ םג םינוש םירפכמ םיאב דסומה
םילשהל ןויסנ אוה ירה ללכב ׳םהייחב תוערואמה ינימ לכב םירבחל הנגה
ידכ ׳ץראה םוחתל ץוחמש תודגאתה י״ע ץראה ינב לש תודגאתהה תא
ץוחמ לש תונושה תופיאשה לש הברוקה תא יוליג ידיל אבל תלוכי תתל
׳םישנא לש תוישפחה תורבחה יכ ׳םיאור ונא ןכ יכ הנה ׳תחא ץרא לובגל
ןמ דחאכ ונל תוארנה ׳תונוש תוצרא ינבמ םהימעטבו םהיתועדב םיחא
לש הקיתעה הפוקתב ןדוסי ׳הזה ןמזב ונייח לש םילועמה תונויזחה
"םירברבה
.הז ןיממ תואמגוד לש תרחא הרוש ונל םינתונ זקוקב םיררהה ייח
יגהנמ תא רקחש יק ס בל בוק ׳מ רוסיפורפה "ןהמ דומלל שי הברהש
םהיתולהק תא ׳תוקלוחמ " יתלבה םהיתוחפשמ תא  -הזה ןמזב םיניטיסואה
הזה ןמזב גהנמה" :ןיוצמה ורפסב היה לוכי ־־ םיטפשמה לע םהיגשומ תאו
וניד לש תומוד תונקת לא דחא דחא םתוא שיקהל "קיתעה טפשמהו
לש ותחימצ תישאר תא תולגל תלוכי אצמ םגו םיקיתעה םירברבה
לע םיזמר םימעפל םיאצומ ונא זקוקב םירחא םיטבש לצא ׳ "םזילאדואיפה
אלא תובא "יתב לש התיה אלש ןמזב תירפכה הלהקה לש התחימצ ןפוא
"הדוגאל ןוצרב ודגאתהש וזמ וז הנוש ןאצומש תוחפשמ י״ע הלדגו החמצ
ועבשנ םהיבשויש ׳םירוסביחה ירפכב רבכ אל .דז ׳לשמל "ואצמ הזכ הרקמ
תא םיאור ונא ׳ןאטסיגד לבחב ׳זקוק לש רחא קלחב ׳"אתורבח" לש העובש
*

%
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שיד<ן?ג םהינש הז םעו "םיטבש יגש ץבש םיילדואיפה םיסחיה לש םלודיג
עירמושש אלא דרע אלו ׳תוירפכ תולהקב םידגואמ ןמז ותואב םידמועו
אבגוד הז השעמב ונל שי ק יכ הגה 4וובאה״יתב לש "תודמעממ ,תובקע
סדיגזילה "םירברבה ידיב הילאגו הילטיא שובכ שבלש תורועה ןתואל היח
שירשכה תא ודבעש אל םירטטו םיניזורג לש םידחא םירפכ ושבכש םיחצנמח
תעכ הנומה "ילדואיפ "טבש ,ורדס םה !תודחויפ תוחפשמ לש ץטלשל הלאה
םירפכ םירשע לע תחי לשומהו םירפכ השלשב םיתב ףלא רשע םיגש
םהלש תמאה״יתב ץב םה םתמדא תא וקלח םישבוכה "םיידטטר םייגדודג
שו ןיא ןא ו תוחפשמה ץב םדש םיקלחל הוקלח םה ףא תובאה״יתבו
דסזנש -גהנמ םויה דע םיגהונש .םהיניתנ לש >1ו6זמומ*4׳ה ינינעב םיברעתמ
תמדאמ קלחה תא הנש לכב תבצוק >ו[61מות8ג׳ה :ונייה .רסיק סוילוי י״ע
תוחפשכה רפסכ יפל םיקלחל תקלחנ תאזה המדאהו .הדבעל ךירצש הלהקה
סירסילורפש יס״לע־ףא יכ ׳ריעהל יואר "לרוג יפ לע םירסמנ םיקלחהו
עקרקה לע יטרפה ץנקה תטיש יפ לע םייחה  -םיניגזילה ןיב םידצמ
סייינדורגה ןיב דאמ םה םיטעמ ,דנה  -םידבעה לע תופתושב ןוטלש,דד
גידנמה ינבל עגונב ",דלהקה לש התושרב םתמדא תא םיקיזחמש םידבעושמה
סיקתפ״דו םידרבוגנלה יניד לא דאמ םה םימוד ,דנה זקוקב םייררהה לש
תפוקת לש טפשמה תוכילה לע שדח דוא םיציפמ םינידה״יקספמ המכו
אובי אלש זקוק יבשוי םיצמאתמ ׳זגרתהל םיחונ םהש ינפמ "םירברבה
בירהש םירוסביחה לצא .לשמל אוה ךכ "םימד תוכיפש ידיל בידה״ירבד
ילעב ןיבל קרזתו השא רהמת םא ךא ן תופולש תוברח יד?ל הרהמ דבוע
לא םהיתוברמ ופסאי ףכית ׳שאר תחפטמ הל שמשמה דב לש רזג בירה
שח "גונגעג הז ןתינב איה ירה השא לש שארה״תחפטמ "בירמ ולדחד םרעת
לע םימשש רפוכה ימולשת ,דנה ׳החיצרב רמגנו ונמזב קספנ אל בירה
תחפשפ םא .וייח ימי לכ לדלדתי ןועה השועש דע ךכ לכ םיבורמ חצורה
תא ,דלק ,דט ^1תעשב םדא איצוה םאו < ןבל הל ד,דצמאת אל חצרנה
דיבורק לע דבוכמ תויהל וימי לכל לדחי ירה ׳ורבח תא וב עצפו ונויגפ
גךימ םיטפוש םירחובש ם,דר םיכותמ ידיל בירה רבד אב הטטקו הטטק לכב
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דע הרשעמו רתויב םיבושח םניאש םינידב םישנא השש  -םתחפשמ ינב
םירבדה לא וננובתהש םיסורהו  -רתוי םיבושח םינינעב שיא רשע השמח
הל שי העובשה *דחוש קבא לע וליפא םידושח םניא םיטפושה יכ םידיעמ
תרימאב םהל יד  -הנממ םירוטפ תוירבה לע םידבוכמה םישנאהש ׳הזכ ךרע
תודוהל וימימ ירוסביחה קפקפי אל םיבושח םינינעבש םג המו .דבלב ןה
")היצזיליויצב ןיידע עגפנ אלש ירוסביחב רבדמ בותכה .ןבומכ( ונוע לע
ינינע לע תוביר ירבד ןוגכ ^הלאכ םירבדב קר רבדה רקיעב תמיק העובשה
♦ןכרעכ ותוא ךירעהל ךירצ ^ןתיוהכ תודבועה תועיבק דבלמ .םהבש שוכר
לע שממ לש העפשה עיפשי םהיפ אצומש םישנאה ירה הלאכ םירקמב
תורבחה יכ .רמול רשפא ללכב ♦םהירבדב הרתי תוריהז םירהזנ ןידה קספ
לש תויכזב תוגהונ ןהש דובכבו ןהישעמ רשויב תוניוצמ זקוקבש תוירברבה
♦ןתחפשמ ינב
בר ןינע תואלמ תורבח םיאצומ ונא אקירפאב םינוש םיטבש ןיב
ןמל תוחתפתהה לש תונוכיתה תוגרדמה לכ לע תודמועש .וזמ וז תונוש
דע ׳ץירע לשומ לש תוירברבה תוכולמה דע תינומדקה תירפכה הלהקה
תוירקיעה תונקסמה תא םג ול ארוקה ינפל תתל הבשחמ לכ לטבל ילעש
תוצירעה בצמב וליפא יכ ,רמול יל יד ♦םהיתודסומ לש תוריקחה ןמ תואצויה
תולהקה לש תויללכה תופסאה םפקתב םיראשנ םיכלמה לש הירזכאה
הכולמה ןיד ♦םינוש םינינע לש בחר גוחב ןהלש םיגהנמה־ינידו תוירפכה
הלעיש העשב ויניתנמ דחאו דחא לכ לש וייח תא לוטיל ךלמל תושר ןתונ *
םעה לש גהנמה ןיד ךא .ורשבב ושפנ תא עיבשהל וליפא וא וינפל ןוצר
םימייקתמש ,ידדה עויס םשל םישמשמה תודסומה לכ תא רומשל ףיסומ
םיטבש המכ לצאו ♦וניתובא תובא לצא ומייקתהש וא םירברבה ראש ןיב
דוחיבו )היניסיבא .אדנגוא ,ונרוב ץראב( רתויב הלועמ בצמב םייורשה
םירדוהמ תושגר לש חור תמאב םיאלמ גהנמה ינידמ המכ ירה םיסוגובה לצא
♦םינדועמו
ןהל ויה ןה ףא תימורדהו תינופצה הקירימאבשי תוירפכה תולהקה
םינכוש ויה ׳םיאפוריאה י״ע ולגנש ןמזב .הליזארבב םיפוטה ♦וז הנוכת
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ןןדגוע ויה החיו םימלש תובא־יתב םיבשוי ויה םהבש /׳םיכורא םיתבב/
1תוי הברה ולעש םינאראה *םהלש קוינאמה תודש תאו םחלה תודש תא
וקיזחהש םיגאקואה םג !הרובחב םהיתודש םידבוע ויה היצזיליויצה ןדרב
סינרד לולסל ודמל /׳םיכורא םיתבב //ובשיו ינומדקה םזינומוקה תטישב
תוכאלמה לעבמ ולפי אל תיבה הישעת לש תועוצקמ המכבו תונקותמ
ינד יפ לע םהייחב םיגהונ ו ה םלכ ♦אפוריאב םיניבה״ימי תפוקת תלחתבש
*םימדוקה םידומעב ונאבה םהמ תואמגודש גהנמה
םלואו ׳ייאלאמה םזילדואיפה תא םיאצומ ונא םלועה לש ינשה הצקב
,דגהנפ םע תירפכה הלהקה תא *א *ז "/הירהנה //תא רוקעל הלע אל ודיב
ץב תועקרקה תא תקלחמו המדאה ןמ קלח לע *תוחפל .תלשומ הלהקהש
תא םיאצומ ונא הסאהינימב םיסורופלאה לצא *דחא בא־תיב ינב םירבחה
סבשה לצא !היפ לע תגהונ הלהקהש המדאה תדובעב "תשלושמה הטישה/
לכ ץב הפוקתל הפוקתמ תועקרק תקולח םיאצומ ונא ע^ץ3מ)10מ* 8ידוה
ץידע קיפסה אל ימלשומה טפשמהש ,ארטאמוס יקלח לכב ןכ ומכ ׳באה״תיב
החפשמה תא םיאצומ ונא *תובא־יתב לש קיתעה רדסה תא ירמגל סורהל
עקרקה לע תוכזה הל שיש תירפכה הלהקה תאו ) (81 03הקלחנ אלש
םירבד ןא *הלהקה תאמ תושר תליטנ ילב ןקתוה ונממ קלחש ןמזב וליפא
םשלו תידדה הנגה םשל םישמשמ ויהש .םיגהנמה םתוא לכש .םשוריפ ולא
*ללכב תונושה תומחלמהו םד־תמקנ ליבשב תובאה־יתב ןיב תורגתה תקחרה
*הלהקה לש םיקהבומ םיגהנמ לעכ ליעל םהילע ונריעהש םיגהנמה םתוא
ןכ הלהקה לש ןוטלשה קזחו לדגש לככ :וזמ הלודג *ןאכ םימייקתמ םה םג
לכב יכ *רמואו חיכומ

8 06ז116ז 6רקוחה *תוחונו תובוט תודמה ואצמנ

ידתוחפ הדמב םיאור ונא םישבוכה ידיב תוחפ הענכנ תירפכה הלהקהש םוקמ
םמ םירזכא םד״תמקנ לש םינידה ףא ,םדאה״ינב ןיב ירמחה ןויושה״יא תא
םש הרמגל הסרהנ תירפכה הלהקהש םוקמ לכב ׳ךפהלו !התוחפ הדמב
םזה רבדהו ".םיצירעה םילשומה לש השקה לועה תחת םיחנאנ םיבשותה/,
וקיזחהש םיטבשה הלא יכ .רבדה לע ע^ 31 2ריעהשכ *ןכבו *דאמ אוה יעבט
רתוי ההמג הגרדמ לע םידמוע תובאה יתב לש איצרדיפנוקה רדסב
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ןיססג הזה רוזקהש םייטבזזה לש יזמ רתוי הרישע םתורססו םחוחתסחחב
ישארמ ותוארל היה רשמאש רבד רמא ירה .םלצא
לכ  -תרגישארה לע הרזח הז ירה תואמגוד דוע איבהל ונאב וליא
רזמ וז ןה תונוש יכ ףא תוירברבה תולהקה וזל וז תומוד ןכ
ברקב רבעש תוחתפתה לש סצורפה אוה דחא .ןהיעזגבו ןמילקאב
•יתב רדסש ןמזב *אילפהל דע תחא הרוצ יס לע תוישונאה לכ
• ץוחמו תדחוימה החפשמה י״ע סרהנ תיבמש םושמ ,דרסתהל אב תובאה
לע אב  -םץוג םכותב לבקל וחרכוהו ודדגש תובאה • יתב תטעמה י״ע
,ץראה ףותש לש ץיערה לע הדסונש "תירפכה הלהקה לש רדסה ומוקמ
ןתג תובא־יתב לש םדוקה רדסה ןמ עבטה ךרדב חמצש הזה שדחה רדסה
׳הירוטסיהה לש רתויב הרוכעה הפוקתה ךרד רובעל םירברבה ידיב חכ
*ןמויק דעב המחלמב קפס ילב תולכ ויהש תודחוימ תוחפשמל ררופתהל ילבמ
הגדרמל העיגה וז !המדאה תדובע לש תושדח תורוצ וחתפתה שדחה רדסב
תיבה תוכאלמ ;המדאה רודכ יבשוי םויה דע הילע ולע אלש .ךכ לכ הנוילע
תוציבהו םירעיה ךרד .שבכנ יארפה עבטה *תומלש לש הנוילע הגרדמל ועיגה
םירע .םיקוש .תולהקה י״ע ונבנש םירפכ בשונ רבדמהו ,תולסמ וללסנ
טעמ טעמ *םיממוש םירושימו םירעי ןיב ולדגו ולע  -היסנכ יתב תורוצב
םימלש םיטבש תופיקמש רתוי תובחר תודוגא ד״ע תועדה ולעו וחמצ
ד״ע תוקיתעה תועדה *םאצומ י״פע הזמ הז םינוש םיטבש לש תוצובקו
.הנוש תרחא הרוצ טאל טאל השבל .המקנ אלא הניא ןתיצמת ש ׳טפשמה
יניד *קיזמה תאמ םקנהל ןויערה םוקמב אב קזנה תא םלשל ץיערהו
׳רתוי אל םא ׳םדאה ינבמ םישילש ינש םויה דע םייח םהיפ לעש גהנמה
קיחרהל ופאשש םיגהנמה לש ץבוקה הז םגו ׳הז רדס ךותב טאל טאל וארבנ
רובצל תלוכיה התלעש המכ.לכ םחכב ולעש םיטעמה י״ע םינומהה דובעש תא

*ןיסל םינומהה תפיאש השבלש השדחה הרוצה איה וז *יטרפ םדא דיב ןוה
תוישונאה הילא העיגהש—תירסומה .תילכשה .תימונוקיאה-תומדקתההו .ידדה
וארבנו וכלהשכ רחואמ ןמזבש דע ,ךכ לכ הלודג .דתיה הז יממע רדס לש ןמזב
חייטפשמה םידיקפתה לכ תא ׳םיטעמה תבוטל ׳קיב ושפתו טושפ ואב תוכל מ
.םיברה תבוטל האלממ .דתיה תירפכה .דלהקהש ׳םיינוטלשהו םיילכלכהו

"׳ה קרפ
•םיניבה־ימי לש ריענ תידהה מרזעה
תוממוקתה !וידפבב תורבנמז — תוירברבה הדעוב ןוטלשה לש ולודיג
לש תישעחה ריעה — .תוידליגה — ״ןהוחוגל^מ ןקורתש ;תורומה םירעה
יבינעב תמגע תושרב דומעל התוכז — במכרד יתשב התווהתהו םד דה ימי
רתסמה . "-הדובעה וב הדמעש דובכ לש בגמה — תימינפה הת׳הנהבו ןידו תד
* — ♦ריעהו תוידליגה וב ץיסנתז

׳םדאה עבטב *ק לכ םיעוטנ *דדה עויסב ךרוצהו אתתבחל היטנה
תוחפשמ ׳דדבל םייח םדאה״ינב ויהש ׳הלאכ םינמז הירוטסיהב ןל ץאש דע
וננמזב תתיקחה ׳ךפהל ףמויק יכרצ לע וז םע וז תוקבאתמ ׳תולדבנ תונטק
תוינומדק תופוקתב דוע יכ ׳םימדוקה םיקרפה ינשב וניארש ומכ ׳וחיכוה
ודחי םירבוחמ ויהש תובא״יתבל םיפסאתמ םדא ינב ויה הירוטסיהה ינפלש
"תובא תא םתצרעה י״עו בא״תיב ירבח לכל דחא אצומ יכ ןויערה י״ע
תובאה״יתב רדס היה הנש םיפלא הברה ךשמב *םהל םי־׳פתושמה תובאה
לע ףוכל ודיב היה אל ןוטלש םוש יכ ףא ׳םדאה״ינב דיחא םשל שמשמ
ירחא האבש תיושונאה תוחתפתה לכ לע םתוח עיבטה הזה רדסה *הז דוחא
תופוכתה תודידנה ינפמ ופפורתה ףתושמה אצומה לש םירשקהש ןמזבו ךכ
"תיב לש ומוחתב הדחוימה החפשמה תוחתפתה םגו ׳םוקמב תוקוחרהו ןמזב
י״ע םלועל האב זא-באה״תיב לש הקיתעה תודחאה תא הסרה ומצע באה
׳המדאה ףותש דוסי לע הדסונש דוחא לש השדח הרוצ תירובצה הריציה חכ
ךשמב םדא״ינב דוחא םשל הדצמ השמש וז הנקת *תירפכה הלהקה *א *ז
םהיתודסומ תא רתויו רתוי חתפל תלוכיה תא םהל הנתנו םינש תואמ הברה
הירוטסיהבש תורדוק רתויה תופוקתה ךרד רובעל םהל הרזע ףא ׳םיירובצה
םוש םהיניב ןיאש םידיחיו תוחפשמ לש תוצובק תוצובקל ודרפתנש ילבמ
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הרוש ארבלו םתוחתפתה ךרדב האלה עוספל םדיב היה ךכ ידי לעו ׳רשק
הז לכ יהזה םויה דע ומיקתה םהמ המכש ׳הלעמב־םייגש תודסומ לש המלש ^
התוחתפתה ךשמה תא רוקחל ונילע ושכע •םימד1קה םיקרפה ינש ךותמ וניאר
תולהקה לא ונאובב ♦ןמז לכב םדאל הדחוימה תידדה הרזעל וז היטנ לש
שדח קרסל ורבעש הפוקת התואב םירברב םינוכמה הלא לש תוירפכה
תעכ רוקחל ונילע ׳תיברעמה ימור״תנידמ לש התלפמ ירחא היצזיליויצב
ךשמב םינומהה לש םייתורבחה םיכרצה ורציש תושדחה םייחה״תורוצ תא
ריעבו םיניבה ימי לש תוידליגב ןיוטב ואצמש המכ דע דוחיב ׳םיניבה ימי
*םיניבה ימי לש
׳םינומ ונאש ןינמל תונושארה תואמב ויחש םירברב םינוכמה הלא
םויה דע םידמועש המודכו םיברע ׳םיאקירפא םילוגנומ םיטבש הברה ומכ
םדל־תופאוש תויחל םימוד ויה אלש דבל אל ׳הלא לש תוחתפתהה תגרדמב
רשאמ םולשב דימת םירחוב ויה ׳ךפהל ׳אלא ׳םלישמהל םיליגרש ומכ
תולודגה תודידנה ימיבש ללכה ןמ םיאצוי םיטעומ םיטבש דבלמ ♦המחלמב
םיחרכומ ויהו םימרה םירהה תומוקמ לא וא רבדמה תוממש לא ולטלוט
םירשואמה םהינכש לע ןמזל ןמזמ םתולפנתהב םיחקול ויהש ללשה ןמ תויחל
׳םיסכסה ׳םינמרגה לש לודגה בורה הנה הלאה םיטבשה דבלמ־םהמ
םישדחה תומוקמב עבק תבישי ובשיתהש רחאל ו״כו םיבלסה ׳םיטליקה
־ירפס ♦םהירדע לאו םרדעמ לא וא םתשרחמ לא הרהמ דע ובש ושבכש
ודסיש םדא־ינב לש תורבח ונל םיראתמ םירברבה לש םימודק רתויה םיקוחה
םע הז תומחלמ םיכרוע םדא ינב לש םידודג אלו המדא־ידבוע לש תולהק םהל
!הזוחא־תודשו םירפכ ושבכש תוצראב ונב וללה םירברבה ♦םהימי לכ הז
ונקת ׳םיבוזעה םיגלפה ינפ לע םירשג ורשג ׳םירעיה תמדא תא ושרחש םה
אבצה־יקסע תא םלואו ן תבשונ ץראל רבדמ וכפהו תוצבה ינפ לע םיכרד
םדא־ינב לש תורבח וא ׳ $01 0130׳תודוגא ידיב ורסמ הנכס םהב שיש
םוקממ םירבוע ויהש ,םייערא םיגיהנמ לש לגד תחת םיפסאנה תוברק־יבהוא
םהיתועידי תאו םניז ילכ תא ׳תוערואמל םתקושת תא םיעיצמו םוקמל
*הולשב תבשל :דחא רבדל ופאשש םיבשותה לע ןגהל ידכ המחלמ ינינעב
*
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הז םע הז ם־יכרוע ^םיאצוד םיסעג ויה הלאכ המחלמ ישנא לש םידודג
ףיסוה םיבשותה לש ירקיעה ןומהה ךא !םד תמקנ ליבשב תוכורא תומחלמ
ועירפהו ואב אלש דע ׳םימודמה ויגיהנמ לא ובל םש אלו ויתודש שורחל
לש םישדחה םיבשותה ׳הלאה םינומההו .תוירפכה תולהקה לש ןתורח תא
ודמעש המדאה דובעב תולובחתו המדאה שובכב תוטיש וארב יאפוריא
םה ףהב םישמתשמ םדא ינב לש םינוילימ תואמשו הזה םויה דע ןפקתב
קיתעה גהנמה םוקמב ןובלע ישעמ לע סנק ימולשת לש הטיש םהל וארב
רחאלו ן תונושארה תוכאלמה תא ודמל םה ן םיבורקה דצמ םד תמקנ לש
ביוא ינפמ^ המש טלמהל םילדגמבו תוללוסב ׳םיגיסב םהירפכ תא ורצבש
םילדגמהו תוללוסה לע הנגהה תא הרהמ דע ורסמ ׳םהילע לפנתהל דיתעש
"םתונמואל המחלמה תא םהל ושעש הלאל
איה ,המחלמל המודמה םתיטנ אלו ,םירברבה לש םולשה״תבהא ןכא
םייחה ךרד יכ ׳רבדה ירב .אבצה ירשל כ״חא ודבעתשהש םדובעשל המרגש
רתוי הברה רשעתהל םירקמ דודגה ינבל םהל הנתנ םיניוזמה םידודגה לש
♦תוירפכה םהיתולהקב םולש ייח םייח ויהש המדאה״ידבוע םהל ואצמ רשאמ
םינסמח לש תועס/ג םימעפל םיכרוע םיניוזמ םדא־ינב יכ םיאור ונא תעכ םג
םירכאה יכ ףא ׳םהירדע תא לוזגלו םיאקירפאה םירכאה תא גורהל ידכ
,אוה ירבו !בר ריחמב םג םא םתוא תונקל םינוכנו םולש ייחל קר םיפאוש
םינסמחה ןמ רתויו רשויה תדמב ונייטצה אל ורבעש םימיה לש םידודגה יכ
םימיב דאמ בר ךרע ול היהש( לזרב ׳ןאצו רקב םהל ושכר ךכו .ונימיבש
תואתשמה םתואב םיזבזבמ ויה ללשה ןמ לודג קלח יכ ףאו ?םידבעו )םהה
לכ קלח ראשנ דוע  -םדובכל הלהת יריש ורבח םינטייפהש םיראופמה
הברה רוב תודש דוע ויה םהה םימיב .ןוה ודי לע רובצל שמשמ היהו אוהש
רקב םהל אצמיש דבלבו ,םדבעל םינוכנה םישנא ורסח אל םגו דאמ הברה
תופגמה ׳תולחמה תמחמ ולדלדתהש םימלש םירפכ "םישורדה הדובע״ילכו
תא םיבזוע ויה ,םהילע ולפנש םישדח םירג ינפמ וא תופרשה ,תומהב לש
היסורב .םבשומל םישדח תומוקמ םהל שקבל הכב הזו הכב הז וכלהו םהיתב
נו1ז) 11 €1׳ה ןמ דחא אב םא הנהו .ולא תובס תמחמ ונימיב םג םירפכ םידדונ
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קשמה תלחתל רקב טעמ םירכאל תתל רמאו .םילודגה דודגה ירשמ .א ♦ז
סגו ׳הנכומ השרחמ ןתנש םימעפו ׳השרחמ הנממ תושעל לזרב טעמ ׳שדחה
ךכו ךכ יכ עידוהו אב םאו ׳םידדושו םיביוא ינפמ םירכאה לע ןגהל רמא
תא עורפל וליחתי כ״חאו םיסמה לכמ םישדחה םיבשותה ויהי םירוטפ םינש
ךכ רחאו *ותמדאב זחאהל העצהה תא ןוצרב םידדונה ולבק-םבוח
׳תחדקהו לובמה ׳תרוצבה םע השק המחלמ ירחא ׳הלאה םיצולחה ואבשכ
•םצרא לע ןיגמש הזל דובעש ידיל הלקנ לע ואב ,םבוח תא םנודאל עורפל
ךא *ןוטלשה דימת אב רשועה ירחאו ,וז ךרדב ׳קפס ילב ׳רבצנ רשועה
תונשב  -םהה םימיב םייחה ךותל רתוי םירדוח ונא דשא לככ ׳תאז לכב
רתוי החכוה ידיל םיאב ונא  -ונתפוקת ןינמל תיעיבשהו תיששה האמה
׳אבצה חכו רשועה דבלמ ׳היה ךירצ טעומה ןוטלש לש ותועיבקל יכ ׳רתויו
תבשל םינומהה לש םנוצר — טפשמהו קוחה דוסי היה הז .דחא דוסי דוע
ירשל ןתנש אוה הז ןוצרו !קדצל ובשחש !דז תא עובקלו םולשב
םיתאמ םהל ונקש חכה תא  -׳וכו םינזורל ,םיכיסנל ׳םיכלמל

-י

םידודגה

לש הפוקתב לדגש קדצ טפשמ ד״ע הז ןויער .ןכ ירחא הנש תואמ שלש וא
,קזנ ול ומרגש ימל אוה יואר םולשת יכ בלב עבקנ תעכש ׳תובאה־יתב
אוה אוהו !ןכ ירחא ונקתנש תונקתה לכ תורוק ךרד ינשה טוחכ רבע
הדמב ׳םילדואיפה םילשומהו םיכלמה ןוטלש הנבנ וילעש ׳דוסי שמ ש
*תרימונוקיאהו תויאבצה תובסה ןמ רתוי הבורמ
םימעה לצא ונימיב ומכ( איהה תעב תוירפכה תולהקה ׳ןכ םנמא
תא לטבלו רהמל רקיעב ולדתשה )תוחתפתה לש וז הגרדמב םידמועה
תמחמ ץרפתהל תולוכי ויהש ׳םד תמקנ ליבשב תוחפשמה ןיב תומחלמה
םישנא ינש ןיב ביר ץרפשמ *טפשמה רבד לע םהה םימיב וכלהתהש תועדה
העמשש רחאל תיללכה הפסאהו ׳רבדב ברעתהל הלהקה הרהמ תחא הלהק ינב
עגפנש ימל קזנ ימולשת *א *ז \),״6ז§ (1)61רפכ ימד הבצק בירה רבד תא
ויהש ׳החונמה תערפה לע )}ז (1)€סנק ימד הבצק ןכ ומכ ׳ותחפשמ ינבל וא
*וז ךרדב םירמגב בירה ירבד ויה המצע הלהקה םוחתב *הלהקל םימלשמ
תודוגא יתש וא םיבוש םיטבש ינש ןיב םד תמקנ לש הרקמ הרקש העשב ךא

הלאכ תומחלמ ינפ םדקל ולבחגש תולובחתה לכ תורמל  -זא ׳םיטבש לשלבקתי וניד קספש ׳הזכ גהנמה ינידב יקב וא הזכ ךוותמ אצמל היה השק
םיקוחה תא עדוי אוהש ויתועידיבו ובל םתב ונימאיש .םידדצה ינש בל לע
י•

םיטבש לצא גהנמה ינידש ,הז י״ע רתוי דוע ךבתסה ןינעהו .םיקיתעה
םירקמב תחא הדמב רפוכ ימד םיעבוק םניא תונוש תויצרידיפנוקו םינוש
׳םיטבשה וא תוחפשמה הלא ברקמ טפוש רחבל גהנמל היה ךכ ךותמ .םינוש
םירישה תא םיעדויל .ותרהטב קיתעה קוחה ירמושל םימסרופמ ויהש
;םדאה לש ונורכזב קוחה ירבד ורמשנ םדי לעש .המודכו תודגאהו תורימזהו
רסמנש רבדל ",ןירותסימל^ תונמא ןימל התשענ וז ךרדב קוחה תדימשו
הידנלסיאבש םיאצומ ונא ןכ יכ הנה .תועודי תוחפשמב רודל רודמ קוידב
היה .תימואל הפסא;וא לכ ימיב תויבנידנקסה תוצראה ראשבו
יניד ירבד לכ הפ ןוגינב אירקמו דמוע )[\0ז862:1ת 31ןז( "םיקוחה דיגמ^
לש דחוימ דמעמ םיק היה .עודיכ ,הידנלריאבו ;םיפסאנל תעד דמלל גהנמה
םיחמומל ובשחנ ךכיפלו תוקיתע תורוסמ יעדויל םש םהל אציש .םדא ינב
םיסורה תונורכזה־ירפסב םיאצומ ונאשכ ׳ןלהל "םיטפוש ורחבנ םהמו םילודג
הכלהש הכובמה תא םתוארב .היסור לש תיברעמ־תינופצב םיטבש המכ יכ
)ץ^311מ:£ן3ז(םיגאיראווה לא ונפ .החפשמב המק החפשמש..הז י״ע ץראב הברו
.דוע םיאור ונאשכ ;םידודגה ירשו םיטפוש תויהל םתוא שקבל םינמרונה
.תינמרונ ;תחא החפשמ ברקמ אקוד דרנש םיתאמ ךשמב םירחבנ םיכיסנה יכ
הרורב העידי םיעדוי הלאה םינמרונב ואצמ םיבלסה יכ .ריכהל םיכירצ ונא
ןודינב "ןהילע םתוא ולבק תונוש תויבלס תוחפשמש .גהנמה ינידמ הלא תא
׳םיקיתעה םיגהנמה תמישרל שמשמ היהש .שודקה־בתכה תעידי הבשחנ הז
המכ ונל שי םירחא םירקמב ךא "וב םיאיקב ויהש םינמרונהל הרתי הלעמל
בשחנש ףנעה לא "א "ז( "הריכבה..החפשמה לא םינופ ויה יכ ׳הז לע םיזמר
ובשחנ הלאה םיטפושה לש ןידה־יקספו ,טפוש הברקמ רחבל )החפשמה םאל
רחבל הרורב היטנ םיאצומ ונא רתוי רחואמ ןמזב ,הנורחאל .דאמ םירשיל
ישארה רקיעב דוע וקיזחה איהה תעבש .םירצונה םינהכה ברקמ םיטפוש
איהה תעב *טפשמ השעמ הניא המקנה יכ  -׳חכשנ התעש .תוירצנה לש
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ןולאל טלקמ תומוקמל תויהל םתיסנכ יתב תא םיחתופ םירצונה םינהכה ויה
ןוגרב םהילע םילבקמ ויה םינהנהו ^םדה ילאוג ינפמ וטלמנש םישנאה
סייח -"-ינומדקה קוחה לא םידגנתמ ויה דימתו תושפנ ינידב םינותמ תויהל
".עצפ תחת עצפו םייח תחת
תונקתה תודלותב רקחל םיקימעמ ונאש הדמב ׳רבד לש ורוצק
המחלמה ילעב לש הרותה תא קזחל תודוסי אצמל םיטעממ ונא תומודקה
רחואמ ןמזב השענש ^הז ןוטלש םג ינ ׳חינומ לנה ׳ןוטלשה תודלות ד״ע
•םולש ייחל םינומהה תיטנ ךותמ לא ותלחתב אב אל ׳ץחלה רוקמ
תיצחמל דע בורה לע ולעש ׳)ןז (1>€סנקה ימד ויה םיטפשמה לנב
ןנינומדק םימימו ׳להקה תפסא לש התושרל םיאב ׳)\^6ז§ (1)61רפוצה ימדמ
םויה דעו •םיברה תלעותל הצוחנה הדובע תושעל םהב שמתשהל םיגהונ ויה
יטבשמ תצקמו םיליבאקה לצא )םילדגמ ןינב( הז ךרוצל םישמשמ םה
הברה רחואמ ןמזב דוע ינ ׳הירוטסיהה יפמ הנמאב תודע רנל שיו ;םילוגנומה
"תיב יסכמ תא איצוהל הינמרגו תפרצב םירע המנבו בוקספב םיגהוג ויה רתוי
ויה תוסנקה ימדש ביחמ רבדה עבט היה ךניפל •ריעה תומוח ןוקתל ןיד
םיניוזמה םישנאה דודג תא קיזחהל םיביוחמ ויה םהו םיטפושה ידיל םירסמנ
קספ תא לעופה לא איצוהל םיביוחמ ויה םגו ׳ץראה לע ןגהל ודקפוהש
ןמזב םג תיעישתהו תינימשה האמה תונשב יללכ גהנמל היה רבדה •ןידה
שיא לע םישל גהנמה ותוא תלחת האב ןנבו טפוש היה רחבנה ףושיבהש
׳גוצריהה לש ונוטלש ךא •ןידה־קספ״איצומ לשו טפוש לש תורשמה יתש דחא
אל אוה ׳הלאה םידיקפתה ינשב קרו ךא לבגומ היה המודנו ךיסנה ׳ךלמה
־תפסא ידיב אצמנ היה ןיידע ןוילעה ןוטלשה  -םעב לשומ ללבו ללכ היה
םעה אציש ןמזבש ינפמ ׳תיממעה היצילימה דש וליפא היה אל אוה ן םעה
וא ךלמל ענכנ היה אלש ׳רחבנש אבצ״רש תדוקפל ךיסנה דמע המחלמל
ילב לשומל בשחנ ךיסנה וא ךלמה •הלעמב ול המודל בשחנ אלא ךיסנל
ל0ת11מ0)2,1מ1מ £םשה םירברבה ןושלבש איה אדבוע •ויתוזוחאב קר םירצמ
אלא 1גיא ושוריפ  -אמור ןושלב זסג םשה םע ףדרנ־םש 1 -א

רש םג וא תוינאה לש יצה רש •םישנא דודג שארב דמוע וא ינמז גיהנמ
%
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היגברונב םיארוק •דזה םויה דעו ׳!זסמטמ^ היה אוה ףא םידדוש״תיגא לש
ראבש דובכה *"תותשרה ךלמ - #א 0)01-מ§ :םשב םיגדה דיצ לע הנוממהל
השעמ לעש ןמזבו ׳םהה םימיב ןיידע גהונ היה אל ךלמל קולחל ןכ ידחא
גרהש ימ לע םיליטמ ויה ׳התימ שנוע םישנוע ויה באה״תיב יבגל הדיגב
ושפנמ ךכו ךכ יפ ךלמה שפנ תא םיכירעמ ויהש אלא ׳רפוכ קר ךלמה תא
ינבמ דחא תא גרה )ט ו נ ק וא( יונק ךלמהש העשבו *קושה ןמ םדא לש
ערכו הפסאל דודגה ינב לכ תא  -הדגאה רואת יפל  -ארק ודודג
תואנש רחאל קר וחלס ונוע תאו *החילס םהמ שקבו ויכרב לע םהינפל
ומצעל לטנ הזה רפוכה ןמ שילעהו ׳ליגרה רפוכה םוכסמ העשת יפ רפוכ םלשל*
גרהנה לש ויבורקל ןתנ שילש ׳ודודג ינבמ דחא ול דבאש וקזנ ימולשתל
הרומת אבתש היה ךירצ ׳תמאה דצ לע ׳דודגה ינבל ־־)זז 1)6רותב( שילשהו
םיקוחה לש םתעפשהו היסנכה לש התעפשה תחת /תולבוקמה תועדב הרומג
רוסאו איה שדוק ךלמה שפנ יכ ןויערה ארבנו ךלהש דע ׳םיאמורה
*הב עוגנל
תא רוקחל יתאב וליא ׳הלא ירמאמ םוחתל ץוחמ אצוי יתייה םלואו
הזה רבדה לע *םירכזנה תודוסיה ךותמ טאל טאל ןוטלשה תוחתפתה רבד
אלשימ ׳י רייט רטסוגיוא ׳הילגנאב ן י ר ג םירקוחה תויטרפב ורפס
ואיל ׳הינמרגב שטינ םגו ןאמפיוק ׳ןסנאי ׳תפרצב רשוילו
,היסורב םהידימלתו בורמוטסוק ׳בואיליב ׳הילטיאב אטובו
םירומג ןירוח־יגב ׳םיבשותה ואב דציכ וארה הלאה םירקוחה *םירחא הברהו
׳םהילע וניגיש אבצ־ישנא לש םיוסמ רפסמ "לכלכל #םמצע לע ולבק קרש
לא הז דובעשש ךיא !הלא .םהיניגמל םידבעל השענו טעמ טעמ ודבעתשהו
םהל השענ )€0ת1ח1€ת)131 0ת( םהילע וניגיש ילדואיפה לשומה וא היסנכח
ש

ראש ינפמ דיחיה הסחמה היה הז רבדש םושמ ׳םישפחה םיחרזאל חרכה
השענ ףושיבו ילדואיפ טילש לכ לש ונומראש ךיא ;םיילדואיפה םינסמחה
יעסמש ךיאו םזילדואיפה לש לועה םשוהש ךיא  -׳רוצקב ;םיחצור תרעמל
הנושארה הפיחדה תא ונתנ ׳בלצ ואשנש הלא לכ תא לואגל ואבש ׳בלצה
דחאמ ׳הלאה םירבדה לכ תא ןאכ רפסל ךרוצ ןיא ונל ךא •םימעה תלואגל
\
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ןינבהו הריציה ח כ תדובע תא התע רקחל ־" איה ונרמאמ תילכתוע
•תידדה הרזע םשל םישמשמ ויהש םהיתודסומב םעה ינומה לש
םינורחאה שפחה״תובקע ומלענ ולאכ ׳הארנש ומצע ןמזה ותואב
'תלשממ דסיל האב םינטק םילשומ יפלא ידיב אפוריאו םירברבה לצא
היצזיליויצה לש תומדוקה תופוקתב ואבש הלאכ םיצירע״תולשממו םינהכ
םיאור ונאש הלאכ תוירברב תוכולמ ארבל האב וא ׳תוירברבה בצמ רחאל
*השדח ךרדב תכלל אפוריאב םייחה ונפ ומצע ןמזה ותואב ־־ הקירפאב תעכ
•הקיתעה ןוי ירעב תחא םעפ היצזיליויצה הב וכלהש וז ךרדב וכלה םה
והוניבה אל םנמאשו ונתנבהמ הלעמל טעמכ ונל הארנ תעכש ׳דחא בלב
וקרפו תונטקבש תונטקהו תולודגה םירעה יבשוי ואב ׳בר ןמז םינוירוטסהה
רוצבה רפכה ♦לוחה־ישנאמו הנוהכה־ישנאמ םיטילשה לוע תא םהילעמ
ירחאו ונוטלש תא וקרפ הלחתב :ילדואיפה טילשה לש ןומראה דגנ םמוקתה
אל !ריעל דיעמ הטשפתה העונתה •ותוא סרה הנורחאלו ׳וילע לפנתה־ןכ
האממ תוחפ לש ןמזבו ׳הב ופתתשה אפוריא ירע לכו םיטעומ םימי ויה
יטלבהו יזנכשאה םיה ׳ןוכיתה םיה יפוח לע תוישפח םירע ולעו וצצ הנש
־צראווש םיפלאה ילגרל ׳היבנידנקסב םיה יצרפמ לעו יטנלטאה !סוניקואה
לכב ♦דרפסו תפרצ הירגנוא ׳היסור ירושימב ׳םיטאפראקה יררהו דלאו
לכבו הלא םיבצמ ךרד הרבע םוקמ לכבו ׳וז תוממוקתה הצרפ תומוקמה
♦ונראתש הלא תואצות ידיל האיבה םוקמ
לכ הסחמ םהל אצמל ורמא וא ואצמ םדא ינבש הדיעו הריע לכב
"םיחא תודוגא" ודסי 11|<€0),זגז10מ*(8י׳אשמו־עגמב" ואב ריעה תומוחב אוהש
תארקל זעב וכלהו ׳דחא ףתושמ ןויערב םידחאתמ ויהש ׳"םיער תורבחו"
תא םישגהל וחילצה םהו ♦תורח לשו תידדה הרזע לש םישדחה םייחה
התנש הנש תואמ עברא וא שלש ךשמבש דע ׳וזכ הדמב םהיתופיאש
ועיבהש םידדוהמו םיראופמ םינינב ץראה תא וסכ םה ♦התרוצ תא אפוריא
סינינבה הלא ♦םיישפח םדא־ינב לש תוישפח תודוגא לש הריציה 5חכ תא
תורודל הלחנ וריאשה םה ןםתרוצ־ףקותבו םיפיב םהילע ונילע אל םויה דעש
תע ונימיבש היצזיליויצה לכו ׳תוכאלמה לכ תאו תוינמאה לכ תא םיאבה

העשבו "וז הלחנ לש ישמה אלא הניא איבהל הדיתעשו האיבהש בדטה לכ
חולודגו תובר תואצות ידיל ואיבהש תוהכה תא עובקל תעכ םיאב ונאש
רדסב אל ׳םידיחיה םירובגה שפנב אל  -םתוא םיאצומ ונא ירה ׳הלאכ
׳םילשומה לש םייטילופה תונורשכב אל ףא תולודגה תולשממה לש ריבכה
הלהקב וניאר ותלועפ תאש ׳ידדה עויסל תידדה הרזע לש םרזה ותואב אלא
 שדח ןיממ תודוגאה ךותב םיניבה ימיב שדחתהשו ררועתהשו תירפכה.השדח הרוצ שבלש אלא ־־ ןהב יח היה קיתעה הז חורש ׳תוידליגה
תלהקה לוטב וירחא ררג אל םזילדואיפה יכ ׳רבדה ררבוה ונימיב
דובעשה לועבזםירבאה ראוצ תא איבהל םינודאה ידיב הלע םנמא *תירפכה
׳םיסמה( תירפכה הלהקה ןינק םדוק ויהש תויכזה ןתוא םמצעל לוסלו
וקיזחה םירבאה ךא ׳)ןיאושנו השוריה יסכמ ׳םישרוי םהל ןיאש םיסכנה
יתבבו עהרקה לע הלהקה ןינקב :הל,דקה לש תוירקיע תויכז יתשב ז״כבלע הנמש )אס^(^-טפושה^ תא חלוש ךלמה היהשכ םינפל *םהלשמ םיניד
םדיב ץז־ילכבו תחאה םדיב םיחרפב ותארקל םיאצוי םירכאה ויה ׳רפכה
םיגידונש הז םא ׳תושעל רמוא אוהש ןידה המ :ותוא םילאוש ויהו תינשה
ורסמ ןושאר לע ןה הנע םא ן ץוחה ןמ ומע איבהש הז וא רפכב ויפ לע
םירכאה ויה וישכע *המחלמל תגנכ ואצי ׳ןורחא לע  -םאו ׳םיחרפה תא ול
הראשנ ז״כב ךז^ ׳ןודאה וא ךלמה ם.דל חלשש טפושה תא לבקל םיחרכומ
וא העבש ׳השש םהלשמ םינממ ויהו ןיד תושעל םעה״תפסא תוכז םדיב
רותב לשומה לש טפושה םע דחי ןידב םיבשוי ויהש ׳םיטפוש רשע םינש
לש טפושל ול ראשנ אל בור יפ לע *"ןיד״קספ םיאצומ -םישנא וא םינרשפ
לבקלו הלהקה יטפוש לש םניד קספ תא רשאלו םיקל אלא ןודאה וא ךלמה
המרגש ׳םהלשמ םיניד תונמל וז הבר תוכז ׳גוהנכ )א*>€ג( סנקה תד תא
םדיב המייקתה ׳םהלשמ םיקקוחמו םודלשמ הגהנה תונמל תוכזה תא הירחא
לודגה לראק םהב ףיקהש ןידו״תד״יעדוי םגו ׳תומחלמהו תורגתה לכ ךותב
ןמזה ותואבו *התוא תשא םחרכ לעב :וז תוכז לטבל ולכי אל ומצע תא
לא םיעגונה םינינעה לכב ןוילעה טפשמה תא דיב םעה״תפסא הקיזחה
םימעפ המכ הפסאה •דתיה ר ר יו מ רקוחה חיכוידש ומכו ׳הלהקה יענק
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.תועקרקל םיעגועז םיענעב טפשמל ענכיש לשומה ןודאה תאמ תשרו־ו
ן וו תודגנתה עינכהל הלכי אל םזילדואיפה לש הקזח רתויה תוחתפתהה
תיעיעתה האמה תונשבו !היתויכזב ףקות לכב הקיזחה תירפכה הלהקה
ידודנ יכ ררבוה רבדהו םירגנואהו םיברעה .םינמרונה ולעש ןמזב ׳תירישעהו
אפתיא לכב םירכאה וליחתה-ביואה ינפמ ץראה לע רומשל םחכב ןיא אבצה
איהה תעב ׳םינטק םירצבמבו ןבא״תומוחב םהיתובשומו םהירפכ תא רצבל
תולהקהש ןויכו !תוירפכה תולהקה לש ןנואו ןחכב םירוצב םיזכרמ יפלא ונבנ
 םישדח םיפתושמ םיגינע וארבנ הזה שדחה שדקמה ךותבו תומוח ופקוהדומעל םדיב שי םדלש תומוחה ךותב התע יכ ׳הרהמ דע םיבשותה וניבה
לא .א •ו ׳תיבמ ביואה לא דגנתהל םג אלא ׳ץוחמ ביואה ינפב קר אל
םירצבמה ךותב םישדח םיישפח םייח ואבו ולע זאו .םילדואיפה םילשומה
*םיניבה ימי לש ריעה הרצונו *הלאה
הנמאנ רתוי היאר תשמשמ הניא םימיה ירבדב תרחא הפוקת םוש
םירפכהש ןמזב ׳הרשע־תחאהו תירישעה האמה ןמ םעה לש הריציה תוחכ לע
"ילדואיפה רבדמב אשד־תואנ" ןיעמ ויהש ׳תוירחסמה תוריעהו םירוצבה
ריעה לש םייח״רדס טאל טאל ארבלו םינודאה לועמ ררחתשהל וליחתה
קר ונא םיעדוי :וז הפוקת ד״ע תועידיה דאמ תולדו תוטעמ ׳ונרעצל ידיתעל
תואצותה ואב דציכ ׳תעדל םירבד ונל ועיגה דאמ טעמ ךא ׳היתואצות תא
תוחכב ןתצקמ -־ ןהילע ןגהל המוח תופקומה םירעבש םעה״תופסא •הלאה
םירחוסה לשו םיליצאה לש תוסחוימה תוחפשמה תלהנהב ןתצקמו דבלב ןמצע
ריעה לע יאבצ ןגמ רוחבל תוכזה תא ןמצעל וקיזחהו ןהל ושבכ -
הלאמ דחא רורבל תוכזה תא ׳תוחפל ׳וא ןוילע טפושו )41€ן6מ80ז ומסמוסוק !(
דימת תושרגמ תתיעצה תולהקה ויה הילטיאב *וז הרשמ םהילע לבקל ואבש
םע םחלהל תוכירצ תולהקה ויהש שיו ")>6}16מ50ז 8וא ןהיבגמ תא
םהיבב *חרזמב םג עריא הזב אצויכ *םמוקמ חיגהל ןוצרב ומיכסה אלש הלא
;€מ 118ם 64 ^18ק31־מ ת01^! 61 0 1 68ג (1168םירישעה םג םיינעה םג ויה
ווגהוג ויה היסור ירעבש םעה״תופסאו ?תוריחבב ודחי םיפתתשמ )801 6מו136
גהפע ואב םיקירוירה תחא החפשמ יגב ברקמ דימת ןהיכיסנ ןהל רחבל רדסכ׳דימת

ןבו ותואב •םיאנ ויה אל ויעעמ םא ןיסגה תא םיערגס ויהו ׳ןתמו־אעמב
ןהילע תובכל הפיאש אפוריא םורדו ברעמ לש םירעה בורב םיאצומ ונא ומצע
ויהש שיו !וב תרחוב •רתיה .רמצע ריעהש ףושיבה תא )>16זו180ז( ןגפל
ם.דפ •דברהש דע *.דתורחו ריעה תויכז לע ןגהל שארב םידמוע םיפושיב״ד
םידע לש רשוי״יצילמל בשחהל וא םישודק תויידל םתריטפ רחאל טז
7יה 'גרמסגואב ןירלוא ׳קה ׳רטסשטניוו ריעב ד ר ל י ט ו א שודקה •תונוש
׳ו*פו גארפב סרבלאדא ׳קה ןלקב ק ך ב י ר י ח 'קה ׳ןיבסיטארב גנאגפלאוו
תוטז לע וניגודש םש לע םידירעב םישודק ושענ םיריזנו םיעזכ •רמכו •דמכו
םהל ושבכ ׳םינ.דכ.הו םיינולחה ׳הלאה םישדחה םיניגמה לש םתרזעבו •םעה
יענעב ןמצע תושרב דומעל םהלש םעה״תופסאל תומלש תויכז םיחרזא״ד
•ריעה תלהנהבו םיטפשמו םיניד
לש תקסופ" יתלב .דרוש י״ע טאל טאל השענ רורחש.דכזשעמ לכ
ינומה ברקמ םישנא ושעש ׳ללכה ינינעל שפנ־תוריסמ לש םינטק םישעמ
׳הירוטסרדב ןורכזל וראשנ אל םהיתומש םגש ׳םיעדונ אל םירובג  -םעה
ןמ םינומ.ד.דש ׳)וז*"?* ' (061םיהלא םולש״ םשב .דעודיה .דאלפומה .דעונתה
תוסחוימה תוחפשמה לש תוירידתה תומחלמל ץק םישל .דתרזעב ופאש םעה
םיפושיבה ויהש שד ׳תושדחה תוישפחה םירעב .דחמצ ׳םד תמקנ ליבשב
ןיב םברקב ועבקש הז םולש םיליצאה ךותב תורשהל םיסנמ םיחרזאהו
ריעה דוחיבו ׳.דילטיאב תוירחסמה םירעה וארב וז .דפוקתב דוע •ריעה תומוח
התיה תירישעה .דאמבו ׳ 844תנשמ םילוסנוקב תרחוב .דחיהש(י פ ל א מ א
תפומל רחואמ ןמזב ויהש ׳רחסמה ינידו םיה יניד ׳)'הישאר" תא .דפילחמ
ריע״דו .דלש תוכאלמה־רדס ןמז ותואב .דארב אנבאר ריעה * .דפוריא לכל
.דמלש .דדימע .רדמע  580תנשב .דלש .דנושארה .דכפהמה תא .דכרעש ןאלימ
םג רמול רשפא הזב אצויכ -הרשע תחאה .דאמה ימימ דוע .דמצע תושרב
־תפסא .דתיה ןהבש ׳תפרצ ירעמ .דמכ דועו טגיגו אגוירב םירעל עגונב
ןשמכ רבכו •ומצע תושרב .דמלש .דדימע דמוע דסומ )זסתנמ! ןא * (131 1סעה
זש תוריציכ סירעה לש יתוגמאה טושקה תרטע הליחתה וז .דפוהת
<ע הנמאנ! תודע תודיעמשו םויה דע ןהילע םיאתשמ ונאש ׳הדושקטיכראה
9
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זא ושדחתה טעמכ םלועה לכב" •איהה תעב הללוחתהש תילכשה העונתה
המכו ׳רבאלג לואאר ולש תונורכזה״רפסב בתכ  -״שדהה ילכיה
אוה םאצומ םיביבה ימימ הרוטקטיכראה לש רתויב םיאלפנה ןורכזה״ידומעמ
ןתיעישתה האמב הנבנ ןמרב ריעבש קיתעה אלפנה היסנכה״תיב :וז הפוקתמ
׳רובוס״הו ♦ז 071תנשב ונינב רמגנ איציביו ריעב שודהה קראמ לש "רובוס״ה
סשב וראתש תילכשה העונתה ׳תמאה דצ לע תנשב — אזיפב ראופמה
תרשבמה !דתיהשו ב״יה האמה לש םזילאנויצארהו ב״יה האמה לש ה י ח ת ה
תוצובק קר ויה םירעה בורש וז הפוקתב הצוענ התלחת ׳היצמרופירה לש
׳תחא תיללכ המוח תופקומה תולודג־אל תוירפכ תולהק לש
תא איבהש דחא דוסי דוע אבל היה ךירצ תירפכה הלהקה דבלמ ךא
השעמהו הבשחמה תודחא ידיל תוברתו תורח לש הלאה םישדחה םיזכרמה
םע *ג״יהו ב״יה האמה תונשב םחכ תא וארבש ׳הריבכ אביטאיציניא ידילו
םע רחסמה תבחרה םעו ׳תוינמהו תוכאלמה ׳םינושה םיקסעה לש יוברה
תירפכה הלהקהש ׳תודחאתה לש השדח הרוצ ארבל היה ךירצ תוקוחר תוצרא
םירפס המכו המכ ׳ת ו י ד ל י ג ב ואצמו ושקב הז שדח דוסיו ׳הל הקיפסה אל
םיחא־תודוגא ׳תוידליג םשב תונוכמה ׳הלאה תודוגאה תודא לע ובתכנ
")היקרוטו היברסב("םיפגסיא" ׳)היסורב( "םיליטרא" ׳א נ נ י מ ׳םיער־תירב
בושח דיקפת ואלמו םיניבה ימיב ךכ לכ וחתפתהשו ׳ו״כו )היזורגב( "ירקמא"
םיששמ רתוי דובעל היה הירוטסיהה ירפוס לע ךא ׳םירעה רורחשב ךכ לכ
וביטו הז דסומ לש תימלועה הנוכתה תא וניבהש דע וז הלאשב לפטלו הנש
תוידליגה לש תונקתה־ירפס תואמל ורקחנו וספדנש רחאל ושכע קר ׳יתמאה
רתוי תוקיתעה תודוגאה םעו םיאמורה לש םע םהלש סחיה עבקנו
ויה אל ולא םיחא״תודוגא יכ ׳הרומג תואדוב טילחהל ונדיב שי ׳ודוהו ןויב
רדסב רבכ וניאר ;םתלועפ תאש 'םיפיצנירפה לש תוחתפתהה ךשמה אלא
׳תירפכה הלהקבו תובאה״יתב
סיניבה״ימיבש הלאה םיחאה־תודוגא תא רתוי ראתל לכיש רבד ןיא
•דינאש ןמזב ׳רחסמה תוינא ךותב תוארבנ ויהש תוינמזה תוידליגה הלאמ
^ונרבקה היה ׳למנה ץמ םוי יצח ךלהמ תרבוע !דתיה םיב הגילפמה תיזנה

ותודע יפל ׳םהילא הנופו םיעסונה תאו הינאה ישנא לכ תא ןופסה לע ליהקמ
:הז םואנב ׳רודה ןב לש
הד םיחא תויהל ונילע ןכל ׳םיהלא תושרב תעכ ונא םייורשש תויה
ונילע ׳תוינערופ ראשו םי־ידדוש ׳םילושחנ ׳תורעס ונא םיפקומ יכ ןעיו •הזל
םיכירצ ךכיפל ׳ונצפח זוחמל םולשב עיגנש ידכ ׳הלועמה רדסה לע חיגשהל
םיה יניד יפ לעו ׳חילצתש ונכרד לעו תוחונה תוחורה לע ללפתהל ונא
םירבדה ירחא ")5€1ו)6ן6ת( םיטפושל ונל ויהיש הלאב רחבל ונא םיכירצ
5€31מ 1העבראו טפושב םירחוב הינאה ישנא ויה הלאה
־תיב ושענש
5031מ1׳ה םע טפושה ויה העיסנה ץקמ •ןיד
םתרשמ תא םהילעמ םיריסמ
םיביוחמ ונא הינאב עריאש המ לכ" :הז םואנב הינאה ישנא לא םינופו
13556מ( םלועה ןמ לטבל בשחל
561מ
♦טפשמבו קדצב ונטפש )^11 11)0ת)01 1נ
םעכ לכ םכבלמ ריסהל רשויהו קדצה םשב םכלכ תא םישקבמ ונא ןכל
רכז בל לע ולעת אל יכ ׳םינומא -תעובש עבשהלו והער לא הגוה דחאש
לא אנ הנפי ׳בלענ ומצע תא האור םכמ דחא םא ךא ׳הביא ךותמ רבעה
לע ולעש רחאל ♦"קדצ טפשמ ונממ שקבי שמשה אב דעו השביה טפוש
למנה טפושל ךרדב ובגנש )^ז (6£1תוסנקה ימד לכ תא םירסומ ויה ףוחה
וביט תא והומכ ןיאמ ראתמ הזה טושפה רופסה ׳םיינעה ןיב םקלחיש
םוקמ לכב תודסיתמ ויה הלאכ תודוגא • .םיניבה ימיב תוידליגה לש
םירחוס ׳םיגק ׳םידיצ :דחא קסע י״ע םידחואמ םדא ינב לש הצובק האצמנש
אצמנ הנה ׳וניארש ומכ ׳ו״כו תונמוא ילעב ׳םיאנב ׳םוקמל םוקממ םירבוע
ומיכסה ףתושמה ןינעה הפי הלעיש ידכ ךא ׳טינרבקה ידיב הינאב ןוטלשה
׳םיתרשמהו םילעבה ׳םיינעהו םירישעה ׳הינאב ופסאש הלא לכ םהיניב
םהיניב ומיכסה — םייטרפה םהינינעב םיוש תויהל ׳םיחלמהו טינרבקה
איבהל םמצע לע ולבקו ־־ והער תא שיא רוזעל םיביוחמ םדא ינב תויהל
׳הזב אצויכ •םמצע םה ורחבש טפושה לא םהיניב ץרפל דיתעש ביר לכ
םיפסאתמ ויה־־ו״כו םיתתס ׳םירגנ ׳םירדוג  -תוכאלמה ילעבמ המכש ןמזב
התיהש דיעה יחרזא ויה םלכש יפ לע ףא לשמל ׳היסנכ תיב ןינב םשל ודחי
הזמ ץוח היה םהמ דחא לכש יפ לע ףאו ׳הלש תיטילופ היצזינגרוא הב

 תפתושמ הדובש םשל ונמדזבשכ ז״כב ׳ותונמוא ינב תדוגאל רבחןנדוזקב הוקזחש הדוגאל בוש ודחאתה םירחאמ דתוי הל םיחמומ ויהש הדובע
,דיסט״תיב ןינב םשל ".ליטרא" ׳אידליג ודסי ;םיינמז סג םא רתוי םיצימא
#י סיליבאקה :םיליבאקה לצא ץנעב ונימיב םיאור ונא הזב אצויל
םשל תודחאתהה יכרצ לפ תא קפסל הלוכי הניא וז ךא ׳תירפכ הלהק םהל
סיחא׳תודוגא הארבנ ךכיפלו ׳םייסרפהו םיירחסמה ׳םייטילופה םינינעה
.ססן׳ה תומדב רתוי הצימא
םדאל יד הגה ׳םיניבה ימיבש תוידליגב םיחא לש הנוכתה לא עגונב
,הקנ סא ♦הז רבד ררבל ידכ ׳איהש לכ אידליג לש תונקתה״רפסב ןייעל
,תישאר ׳וב ארקנ .איהש לכ הקיתע תינד אידליג לש תונקת״רסס ׳לשמל
םיללכ סיאב ךכ רחא !הוחא לש תושגר םיררוש תויהל םיכירצ אידליגב יכ
*דלגה יחא ינש ןיבש ביר ירבדב הנד המצע אידליגהש םינידה תודע לע
׳רמיצהל "םיחאה" לש תובוחה םינמנו םיכלוה הנורחאלו !דז ןיבו חא ןב וא
׳שודק םוקמל הכילהה ימיב עגפנש וא ותגיפס הפרטנש וא ותיב ףרשנש חא
םיחא ינש ׳השונא הלחמ הלחש חא ׳ותרזעל אבל םיביוחמ םיחאה לכ
םינייח םיחאה ׳תומי םאו ׳הנכסה רובעתש דע ותטמ דיל רומשל םיביוחמ
־תיב דע ותיולהבו  -תופגמה ימי ׳םהב םימיב ןטק אל בוח ~ ותרובקב
רבדב ךרוצ שי םא ׳חאה לש ותריטפ ירחא ♦תורבקה־תיב דעו היסנכה
*תוחא'ותנמלא התשענ דאמ תובר םימעפו !וימותיל גואדל ויה םיביוחמ
"אידליגב
טחא־תדוגא לכב םיאצומ וגא תורכזנה תוישארה תונוכתה יתש
ןכ הזל הז םיסחיתמ םירבחה ויה םירקמה לכב ♦איהש לכ תילכתל הדסונש
־םדש לכה ויה אידליגה ךותב !תויחאו םיחא םשב הז תא הז םיארוק ויהו
ייתב ׳םינינב ׳עקרק ׳ןאצו רקב( םיסכנ תצקל יללכ ןודא התיה אידליגה
^חגתה לכמ ענמהל ועבשנ םיחאה לכ ♦)"םיפתושמ תונוכסח" וא היסנכ
לשפא יאש הבוח הז לע הז וליטה אל םנמאו !םד־תמקנ ליבשב תומדוקה
בירה ירבדש ׳םהיניב ומיכסה םה ךא דיתעל בירב אוב ילבל :המייקל
םיחאהשו ׳םד תמקנ לש תואצותה לכ םע החפשמ תרגת ידיל ועיגיו ולעי

יאדליגה ןיד־תיבל דבלמ רחא ןיד־תיב םושל םהיתוביר ירבד ושיגי אל
ינבמ וניאש םדא םע בירב אב םיחאה דחא םאו "םמצע םיחאה ברקמ
םא ;אוהש המכ לכ םהיחא ידיב קיזחהל םיביוחמ םיחאה ויה ׳אידליגה
םיכירצ םיחאה ויה ׳אוהש ימב העיגפ ןועב קדצב אלש וא קדצב םשאג
סמחה השעמ הר םא "םולשב רמג ידיל רבדה אביש לדתשהלו ודיכ עייסל
דגימיל םיחאה־תדוגא הדמע  -רקפה היה זאש ־־ רתסב היה אל חאה השעש
םיחאה ויה רילע לפנתהלו עגופב ףכית םקנהל ורמא עגפנה יבורק םא
!שא הנממ איצוהל הדלפו ןיכס ׳םיטושמ ינשו הריס וא ׳חרבל סוס ול םינתונ
^וילע רומשל םיחא רשע םינש םוקמ לכב ותוא םיאמ ויה ריעב תבשל ראשנ םאו
)001תק051410ח(םולש תושעל החכ לכב תלדתשמ םיחאה״תדוגא התיה ןמז ותואבו
תא העובשב םייקל ד׳״־יבל םיכלוה םיחאה ויה ׳ןיד־־תיב דע רבדה עיגה םאו
וילע םירמוש םיחאה ויה ׳אוה בייח יכ ןידה״תיב אצמ םאו  %םשאנה ירבד
רשא רפוכה תא םלשל ודיב אהי אלש הז י״ע דבעתשי אלו לדלדתי אלש
השוע היהש םשכ רפוכה ימולשתב םיפתתשמ ויה םיחאה לכ ?וילע תשוה
םג וא אידליגל ויחאב דגב חאהש השעמ היה םא קרו *םינומדקה םימיב באה־תיב
""לוספ היה ומשו" הדוגאה ךותמ ותוא םישרגמ ויה וב ונימאהש םירחא םישנאב
וטשפתה טעמ טעמש /םיחאה״תודוגא לש םיירקיעה תונויערה ויה הלא
ןיב וארבנש תוידליג ונא םיעדוי ׳ןכ םנמא ׳םיניבה ימיב םייחה לכ לע
לשו ןירוח־ינב לש ׳םידבע לש תוידליג :תונוש תויונמוא ילעב םישנא
תויח דיצ םשל ־־־ הדחוימ תילכתל ודסונש תוידליג ?ודחי ןירוח־ינבו םידבע
רחאל תדרפתמ הדוגאה התיהש םימעפ  $תירחסמ תחלשמ םשל וא םיגד וא
לעב ברקב םינשב תואמ המייקתהש םימעפו הדחוימה תילכתה הגשוהש
הדמב רתויו -רתוי תונוש תוילכת ולעה םייחהש הדמבו "הז רחסמ וא וז תונמוא
םירגתה קר אלש םיאצומ ונא ךכיפל -תוידליגה לש תורוצה יובר לדגו ךלה וז
םירומה ׳םיריצה ׳םינהכה םג אלא תוידליגל ודחאתה םירכאהו םידיצה ׳םינמואהו
ידוסי" תגצה םשל תוידליג םיאצומ ונאו ׳תואטיסרבינואבו ׳רפסה־ית ב
וז תונמא לש ךידותסימ״ה תוחתפתה םשל ׳היסנכ תיב ןינב םשל ׳"חישמה
לש תוידליג וליפאו  -םידחוימ םיעושעש םשל תוידליג סז הכאלמ וא
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ןויפיצנירפה לע תודסוימ ויה תוידליגה ןתוא לכו ׳תונוז םיוענו םינילת ׳םינצבק
תודע ונל ז^£י היסורל עגונב •ידדה עויסו ןהלש ןיד־תיב לש הזה לופכה
לש םילימרא״ה ידי לע האב היסור תנידמ לש התאירב יכ ׳הדיעמש הנמאנ
תוירפכה תולהקה ידי לע הארבנש וז הדמב םירגתהו םידיצה ׳םיגידה
".םיליטרא //היסור האלמ הזה םויה דעו •וטשפתהש
םינושארה םירקוחה ועט המכ דע ׳םיאור ונא הלעמל רומאה לכמ
הגיגחה איה הז דסומ לש ותוהמ יכ ׳םבשחב תוידליגה רבד תא ורקחש
,דתיה וז םירבח״תדועס ׳תמאה דצ לע •תגגוח אידליגה !רתיהש תיתנשה
ךירצש םייונשה תרוקב ׳"םינקזה" תריחב העדונש ׳ותרחמל וא ׳םויב וב האב
בירה ירבד לע םוי ותואב ןודל ואבש םימעפו ׳הדוגאה תונקתב איבהל
תויהל העובשה תא םויב וב םישדחמ ויהש שי הנורחאלו ?םיחאה ןיב וצרפש
םימיב להקה תפסאב התשמה ומכ ׳םירבחה תדועס — אידליגל םינמאנ
תולכ רחאל רפכה לש הגיגחה וא םיטאירובה לש "אבאה" וא םינומדק
.דתיה וז .דדועס •םיחאה תדוגא קוזח םשל טושפ תשמשמ התיה דיצקה
תוחפל הזה םויב •באה־תיב תושרב אצמנ לכהשכ ׳םהה םינמזה לש למס
םילכוא ויה לכה ?דחא ןחלש ינפל םיבשוי ויה לכה ילכה תושרב לכה היה
לש "םינקז בשומ" ירבח ויה רתוי הברה הרחואמ הפוקתב םג •דחא ןוזמ
תחא הרושב יללכ ןחלש ינפל םוי ותואב םיבשוי ןודנולב תוידליגה תחא
םירקוח תצקש לדבההל עגונש המו •רישעה )ןמרדלא( הצעומה־שאר םע
תונוכמה הלא ןיבו )^ז1ז1ו § (^1111״םולש 1לש תוידליגה״ ןיב עובקל ורמא
לש תוידליג ויה ןלוכ יכ רמול שי הנה ׳"תויתד" וא "תויתורבח" תוידליג
תויתד ויהש הז ןבומב תויתד ויה ןלוכו הלעמל רומאה ןבומה ותואב םולש
ין.דל דחוימ שודק לש ותוסח תחת הדמעש ריעה וא תוירפכה תולהקה ןתוא
!ןוה םא ? אפוריאו ׳הקירפא ׳היסאב ךכ לכ טשפתה תוידליג לש דסומה םא
והוררוע םימוד םיאנתש ןמז לכב הלועו חמוצ הי.דו םינש יפלא םייקתה
יללעמב דמועה רבד ןימ !דתיה אידליגהש םושמ אלא תאז ןיא ׳היחתל
ללפתה תיבל הכילה םשל וא הרובחב הדועס םשל הטושפ הרבח לע הרתי
לא המיאתה אידליגה •רובצה ןובשח לע ?תמ תרובק םשל וא דעוימ םויכ
^16

י׳ירטאה ןתוא לכ הכותב הללכש איהו ?מדאה שפנב קומע עובק יעבט ךרוצ
הברה דועו הירטושו הידיקפ תא ךכ רחא הנידמה םהב התכזש םיטוב
לכב "השעמבו רובדב" ידדה עויס םשל הרבח התיה אידליגה ׳םירבד
׳קדצ טפשמ תנקת םשל השמשש איהו ♦,םייחה לש םיעגפהו תוערואמה
׳ישונא דוסי הסינכה טפשמה השעמב יכ ׳הנידמה ןמ הלדבנ הז ןודינב םלואו
תוברעתה לש קהבומה ןמיסה אוה אוהש ילמרופה דוסיה םוקמב ׳חאל חא לש
ד״יב ינפל אב חאה היהש העשב וליפא ♦דיחיל דיחי ןיבש םינינעב הנידמה
ול ךומס ודמע ׳הפי ותוא ועדיש םדא״ינב ותוא וטפש ידה ׳אידליגה לש
תא ושע ודחיו הדועסב םימעפ המכ ומע ובשי ׳ודחי ודבעש םתדובעב
םימוד םישנא ינפל ןובשחו ןיד ןתנ אוה :הדוגאה םהילע הליטהש םירבדה
לע םיניגמה םישנא ינפל וא ןידו תד יעדוי ינפל אלו תמאב םיחאו וילא
•םירחא לש םהינינע
לטונ וניאו תודחאתהה יכרצ קפסל ךכ לכ הפי רשכומה דסומש ׳רבדה ירב
♦קזחתהלו לדגתהלו טשפתהל היה ךירצ ׳ולש אביטאיציניאה תא דיחיה תאמ
תוידליגהל תלוכי ןתתש ׳ורחביש׳ הרוצה יהוזיא ׳רבדב היה דחא בוכע
ז

דחאתשו ׳תוירפכה תולהקה לש תודוגאב עגפל ילבמ ׳וז םע וז דחאתהל
רובח לש הרוצ האצמנש העשבי ♦םלש ינומרה רבדל הלא תאו הלא תא
תא םידעל הנתנ תוחונ תובסמ לש הרושו ־־ תישפחה ריעה תומדב  -הזכ
תודחא ךותמ ןהילע לטומה תא ואלמ ירה ׳ןמצע תושרב ןתיא דמעל תלוכיה
׳לזרבה־תולסמ ימיב ׳ונימיב וליפא בלה תא אילפהל ידכ הב שיש ןויערה
השעמ תא םירעה ורשא ןהבש ׳ןורכז־תוליגמ לש תואמ •תונותעהו ףרגלטה
םישמשמה תונויערה םתוא ועבקנ ןלוכבו ונדיל ועיגה ♦ןהלש תודחאתה
ולבקש רורחשב םיאולתה םירבדה יטרפב םייונשה יובר תורמל  -ךרד־ירומ
היצרידיפ רותב תרדתסמ ריעה התיה םוקמ לכב ♦הטעמ וא הבר •דדמב םירעה
♦תוידליג לשו תולודג תוירפכ תולידק לש הדוגא  -הלופכ
ןורכזה־תליגמב ׳לשמל ׳רמאנ •־־ ריעה לש ^הרובחה ינב לכ״
ףרגה םיליפ י״ע )^-״ (6ריא ריעה יחרזאל  88^1תנשב הנתינש
םיחאכ והער תא שיא רוזעל העובשב םהילע ולבקו ומייק  -ירדנלפה

יןחסו אפוריא לכב ב״יה האמה תונשב רבע רורחש לש לגה ותוא
ללכב יכ רמול ונא םילוכי םאו .ריעבש םיינעה תא םג םירישעה תא םג
האמב דוע וררחתשה ןהמ הברה( רורחשל תונושאר הילטיאב םירעה ויה
׳זכרמה לע תוארהל ונל רשפא יא תאז לכב ׳}תירישעה האמבו הרשע״תחאה
הפוריאבו החדנ הנטק הבשומ רשא שי .העונתה הטשפתהו האצי ונממש
הל וחקל תולודגה םירעהו הלש לילגב העונתה שארב הדמע תימרמה
זוויכזה״תליגמ הלבקתנ ןכ יכ הנה יהלש )היטרח( תויכזה״תליגמ תא תפומל
היחרזמ״תימורדב םירע;שלשו םינומשב )10זמ (5ס י ר ו ל הנטקה ריעה לש
הירע שמחמ רתויל המגוד השמש )863מ1מ0מז(ן י מ ו ב תליגמו ,תפרצ לש
ריןה לא םידחוימ םיחילש תוחלוש ויה םירעה *תפרצבו היגלבב תוריעו
<* ונבו ורצי היפ לעו ׳הלש תויבזה״תליגממ הקתעה לבקל הבורקה
יזיתעווש דבלב הקתעהב וקפתסה אל םירעה םלוא •ןהלש היצוטיטסנוקה
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גווחגהה ןתוא יפל ןהיתוליגמ תא דרבה ןה :תרחא ריע לש הליגמה תא
 -הזמ אצויהו •םילדואיפה ןהילשומ ידימ וחרכ לעב איצוהל ןדיב הלעשםיביבה ימי לש תונומוקב תוליגמה יכ  -דחא ןוירוטסיה לש ותרעה יפל
♦ןהיתויסנכ יתב לש תיטוגה הרוטקטיכראה ומכ תונושה ןהיתורוצב תונייטצמ
למס שמש "רובוס-״ה יכ — דחאה ירקיעה ןויערה ותוא אצומ התא ןללכב
ותוא — ןהיטרפבו  -תישפחה ריעב אידליגה םע הלהקה לש הדוגאהל
•רועש ןיאל תורוצה־ יונש
םיקהל תוכזה איה ירה הררחתשנש ריעל רתויב תירקיעה הדוקנה
ריעה ךא •הלש םילהנמו םידיקפ תונמל תוכז וירחא ררוג הזו ׳הלש ץד״תיב
ןאכל םיעמשנש הלאכ םירבד — ״הנידמה לש ימונוטיוא קלח^ •דתיה אל
תוכז •המצע ינפב הנידמ התיה איה — איהה תעב ןיידע ואיצמה אל ןאכלו
םע רבחתהלו דגאתהל תוכזו םולש ־תירב תרכלו המחלמ זירכהל הל התיה
לש םינינעב הברעתה אלו הלש הינינעב הדבל הטילש •דתיה איה ",דיתונכש
תיממעה הפסאה ידיב ולוכ אצמנש שי ןוילעה יטילופה ןוטלשה •םירחא
תלבקמו תחלוש התיה הפסאהש םוקמב ׳בוקספב ׳לשמל ׳היהש ומכ ׳)םוריופ(
םינש תורשע ךשמבש וא ׳םתשרגמו םיכיסנ הנימזמ ׳תירב תתרוכ ׳םיריצ
תוחפשמ ידיל רסמנ ןוילעה יטילופה ןוטלשהש שיו ?ךיסנל ללכ הקקזנ אל
• •

ודיב ושפתו ואב ןהש וא ,םיליצאה ןמ םג וא םירחוסה ןמ תוסחוימ תודחא
ךא •תינוכיתה אפוריאבו הילטיאב םידע תואמב היהש ומכ ׳הזה ןוטלשה תא
רתוי יוארו  -ןמזבו הנידמ איה ירה ריעה :דחא דימת ראשנ ןויפיצנירפה
וספת םיליצאה םג וא תירחסמה היטרקוטסיראהש  -רבדה לא ןנובתהל
לש םיימינפה םייחהל טעומ דספה רבדה םרג ׳ריעב ןוטלשה תא עורזב
םיאולת ויה הלאה םינינעה :םוי םוי ןתמו־אשמב ולש תויממעהלו ריעה
•הנידמה לש תיטילופה •ררוצה םשב תונכל רשפאש הזב דאמ טעמ
•דתיה אל םיניבה״ימיב ריעהש ׳הזב חנומ וז המודמ הריתס לש דוסה
םא אוה קפס המויק לש תונושארה םינשה תואמ ךשמב •הזכרתהש •דנידמ
׳םיימינפה הייח ירדס לא עגונש המ לכב הנידמ םשה וז ריעל הל האנ
*

ועמיבש תויצקנופה לש תוזכרתהה תא ועדי אל ללכב םיניבה ימיש ינפמ

ןןסלשב הלש קלח הל היה הצובקו הצובק לכ :תיעקרקה תוזכרתהה ימכ
.ןוילעה
ןא השש השמחל וא םיעבר העבראל ריעה הקלחנ םלועבש גהונב
^בה וא עבר לכ היה הז םע יזכרמה ןמ ואציו ודרפנש "םילבחל העבש
,נ ףא ,ראשה לע וב זירכהש הכאלמ וא רחסמ לש דחא ןימל דחוימ םוקמ
ןוקסןזב וקסעש הרבחב םינוש תודמעמ ינב םישנא ובשי לבח וא עבר לכב
לכ םלואו .הצחמל־םידבעושמ םגו םינמוא יסירחוס ׳םיליצא  -םינוש
 4לכ היה ה י צ י נ י ו ריעב יומצע תושרב דמוע דחוימ םוקמ היה עבר וא
;ןגאלמ לש תורדתסה הלשמ הל ויהש ׳המצע תושרב תדמוע תיטילופ הלהק
הלהנהו ץד״תיב )יאה יחרזא ליבשב םינוק ויהש( חלמ לש תלכרמ ׳רחסמו ׳
,היציניו ריעה לש "שארה^ תריחב האיבה אל ךכיפלו ;הלשמ ״םורופל םגו
הולהקה ןמ תחא לכ לש םילמינפה םייחב יונש םוש ׳הז וא הז רחבנש ןיב
.ן מ61זמ 501ג!16מף 11(061ז8011ג!*6מ׳ל םיקלחנ םיבשותה ויה ןלקב .תודיחיה
סינשו הלש ) 61זז ('101 6טפוש הל היה ןהמ תחא לכו ׳תונכש תוידליגל *א
׳הלש )2ז6ץ (6היצילימה־רשו הלש ביצנ ׳םירחבנ )€)!501 6מ( םיצעוי רשע
הורוק םה ירה  -ן י ר ג רמוא _ שובכה ןמז דע הקיתעה ןודנול ימי ירבד
ףקומה דחא חטש ינפ לע תורזופמ תונטק תוצובק לש עודי רפסמ^ לש
׳היתוידלג ,היתודסומ םג המצע ינפב החתפתה הצובקו הצובק לכו ׳המוח
׳"תילפיצינומ הדוגאל הלאה תוצובקה ודחאתה טאל טאל קרו ו״כו היניד ייתב
בוקספו דורוגבונ תויסורה םירעה לש תונורכזה־ירפס לא םינופ ונאשכו
"םילבח״הש םיאצומ ונא ירה ׳םוקמב םיולתה םיטרפ לש עפש םהב שיש
!שומ םוקמ היה יכ םא ׳םהמ דחא לכו /׳תובוחר^ל םיקלחתמ ויה םה ףא
׳מירנאו םירחוס םג ויבשוי ןיב ואצמנ ׳תחא תונמוא ינב םילעופל ורקיעב
ובו ׳ןוע הרקמב וירבח לכ דעב יארחא היה "בוחרה^ "הדחוימ הלהקל היהו
למה(ול היה ולש םתוחו ׳"בוחרה יאישנ ,,םהש ולש הלהנהו ןיד״תיב היה
׳יונורחאל ן״בוחרה^ לש הפסא תפסאתמ ,דתיה ךרוצה תעשבו )ינידמ ןוטלש לש
םיפתושמ םייח ול ויה ׳ודי לע ורחבנש םינהכ ׳ולש היצילימ בוחרל ול התדר
׳םיפתושמ םיקסעו
^16

םיתב־ילעב לש :הלופכ הדוגא םיניבה ימי לש ריעה התיה ןכבו
•תיב ׳דחא לבח ׳דחא בוחר יגב( םמוקמ יפל תונטק תורבחב םידחואמ
♦םתונמוא יפ לע תוידליגל העובש תירבב םידחואמ םידיחי לשו )דחא הלפת
׳ריעה האצי הנממש תירפכה הלהקה לש הדלות איה ירה הנושארה הדוגאה
*םישדחה םיאנתה ךותמ אבש ריעה לודיג לש הדלות  -תינשהו
׳שפוחה לע רומשל •דתיה םיגיבה ימיב ריעה לש תישארה .דתדועת
ןלהל הארנש ומכ ׳ריעה ייח לש ישארה דוסיהו ,םולשהו ימצעה ןוטלשה
אל "הישעתה ^,ךא ׳••דדובעה •דתיה ׳םינמואה לש תוידליגה לע רבדל ונאובב
ןיבה ישעמה ולכשב *םיניבה ימיב ןוטסימונוקיאה לש וחור לכ תא •דעלב
ןכלו ׳םייקתהל הישעתל .ריהי רשפאש ידכ ^"תונכרצה" תא חיטבהל ךירצ יב
םיינעל .דרידו ןוזמב םיברה ךרוצ^ /תקפסה ריע לכ לש ירקיעה דוסיה היה
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םימחפ( םייחרכה םירבד ראשו שפנ לכוא־יכרצ תונקל רומג רוסיא היה
רתויב םיחונ םיאנתב םתונקל וא קושל םתוא ואיצוהש םדוק )ו״כו םיצע
איצמהלו קושל םדוק איצוהל ךירצ לכה ♦םירחא םישנאל םיירשפא םניאש
זא קרו ♦קושה תריגס לע עימש? ןומעפה לוקש העשה דע םדא לכל .דריכמל
חורהש .דיה ךירצ הז םגו ,וראשנש םירבדה תא תונקל רגתה .דיה יאשד
קושה תריגס רחאל םותחנה הנק םא תאז דבלמ ♦"רשויב חור" .דדרי ולש
ןמ עודי קלח ומצע ךרוצל שקבל חרזא לכ היה יאשר ׳ןוטיס תדמב ןגד
םדוק וז השירד עידוה םא ׳ינוטיסה ריחמה זפל )האסה עבר ךרעב(ןגד.ד
חרזאה לא וזכ השירדב אבל םותחנ לכ היה יאשר ןכ ומכ ךא ;הינקה רמג
לש הנחטה לא ואיב.דל היה יד ןגדה תא ןחטל ידכ .הריכמל ןגד הנקש
היה רשפא םחל תופאלו ;עובק ריחמ יפל ורות עיגהב רהונחט םשש ריעה
 (110 31הלהקה לש רונתב
,ריעה לא רוסחמה אב םא ׳רבד לש ורוצק 1000).
דע הגה הלא םיעגפ דבלמ ךא ׳ריעה יבשוי לכב רתוי וא תוחפ עגפ
׳בערב תומל ןהיתומוח ךותב םדא .דיה לוכי אל תוישפחה םידעה ומייקתהש
.תובורק םיתעל ונימיב ׳ונרעצל ׳םיאצומ וגאש ומכ
,םירעה ייחב םירחואמ םינמז ידילי םה ירה .דלאה םיללכה לכ םלואו

 1*3ינימ לכ ןמצעב תונקל תוישפחה^סירעה תוגהונ ויה ןהייח תישארבש ינפמ
ןןן,ן)ר תוללוכ סורג םלראשט רבכ אל הז םסרפש תודועתה •םיחרזאה לש םכרצל
ף,ןל ואבש שפב־לכוא־יכרצ לש תוליבחה יכ ׳ותנקסמ תא תומייקמה תורורב
ן;,ן ק ירחאו ריעה םשב ךכל םידחוימה ריעה ידיקפ י״ע תובקיג ויה^
ןןוןז1ס תונקל םדא לכ לע רסאנ הז םעו ׳םירחוסה—םיחרזאה ןיב תוקלחתמ
ןןיסומ  -היה הז •הנממ םדי ריעה תונוטלש וקלסיש דע למגב הוקרפש
ןליאואב ׳הידנלריאב ׳הילגנאב םוקמ לכב טשפתהש גהנמ ׳הארנכ -סורג
,ומיה ןודנולב יכ ׳םיאור ונא הרשע־ששה האמה תונשב דועו •הידנלטושבו
׳,מנ דע היבשותו היחרזאו ריעה לש התאנהלו התלעותלו ןגד הנוק הלהקה
ףונוהש יפכ ׳היצניוב  1565.תבשב ריעה־־שאר בתכש ומכ  -״תעגמ ונדיש
ולבקש רחאל ׳"םיעברה^ו ן ריעה ידיב אצמנ ןגדב רחסמה היה ׳הפי התע
יןונ לכל חולשל ויה םיכירצ ׳םיסינכמש הרוחסה לע םינוממה תאמ ןגדה תא
;ןפרצב החאו דחא לכל עיגמה קלחה תא עבר ותואב םיבשויה םיחרזאה
ףיחמה יפל םיחרזאה לכ ןיב תקלחמו חלמ הנוק ןי ימא ריעה התיה
 (931 68),״םיקוש״ תפרצ ירעמ המכב םיאצומ ונא ונימיב םגו ן המל ש
רבדה היה היסורב .חלמו ןגד םש ףסאל ריעל םימסא םדוק םישמשמ ויהש
.בוקספו דורוגבוגב יוצמ
יניצל תולהקה לש תוינקה תודא לע ןינעה לכ יכ ׳ריעהל ךירצ
%

ףארכ רקחנ אל וללה תוינקה ושעג ןהבש םיכרדה תודא לעו םיחרזאה
סיציפמה םימיכחמ םישעמ םיאצומ ובא םשו הפ ךא !הירוטסיהה ירפוס י״ע
דפס סורג םסרפש תודועתה ןיב שי ןכ יכ הנה .וז הלאש לע שדח רוא
ויה דציכ םיעדוי ונא ויפ לעו ׳ 1367תגשמ .יניקליק ריעה לש תונקתה
 ס ו ר ג רמוא  -םיחלמהו םירחוסה.״ ^תורוחס לש ריחמה תא םיבצוקימו תאו םתרוחסב ומלשש ריחמה תא העובשב עידוהל ויה םיכירצ
ומע "םינמאנ" ינשו ריעה״שאר ויה ןכ ירחא .התלבוהל ואיצוהש תואצוהה
•"הווחסה תא רוכמל ךירצ ויפלש ),מ31מ 116^ 1)6קז (106רעשה תא םיבצוק
מיה ךרד^ תואבה תורוחסה לכל ו ס ר ו ט ב םג םירמוש ויה הזה קוחה
חועדה ןתוא לא ךכ לכ הפי המיאתמ "ריחמ בוצקל" וז ךרד •"השביהו

'שילש י״ע רעשה תעיבקו .הב דבלה לכהש דע ׳םיניבה ימיב תוררוש ויהש
קפס ילב ויה ריעה לש המוחתב ןיפילח ינימ לכבו !קיתע גהנמ אוה ירה
אלא ריחמה תא בצוק הנוקה וא רכומה אלש ׳בור יפ לע ןכ םג םיגהונ
•רתוי המדקומ הפוקתל ונתוא איבמ הז םינינע רדס ךא ".ןמאנ" -־ ישילש
ריעה לכ י״ע השענ תוירקיעה תואובתב רחסמה לכש ןמזה ותואל ונייח
ריעהש תורוחסה תא רכמל ריעה לש חכ־יאב ׳םינכוס קר ויה םירחוסהו
םסרפש-דרופרסאוו ריעה לש תונקתה״רפס רמוא ךכו .ץוחל ןתוא האיצוה
ןתוא ונקיש ךירצ ...םהש םי;;נימה לכמ תורוחסה לכ ".יכ סורג
חלהקה י״ע ונמתנש םינוקה םהש ׳)1נג\11ז (68ץד״תיב־חילש םע ריעה ־שאר
'"ריעה לש םישפחה םיחרזאה לכ ןיב ןתוא וקלחיש ךירצו ׳ןמז ותואב
לש רחסמה לכ יכ ׳חיננש אל םא ןשרפל רשפא םא אוה קפס ולא תונקת
.הרשי תודע ונדיב שי תאז דבלמ .םינמאנ םינכוס ידיב השענ היה ץוח
־בונ לודגה ןודאה. ".בוקספו דורוגבונ ירעב גהונ רבדה היה ךכ םנמאש
לש תוחרואה תא םיחלוש םמצע םה ויה "בוקספ לודגה ןודאה״ו "דורוג
.תוקוחר תוצראל רחסמה
אפוריאב םיניבה ^ימי לש םירעה לכב טעמכ יכ ׳םיעדוי ונא דועו
לכ תא הרובחב הנוק םינמוא לש אידליג לכ התיה תיברעמהו תינוכיתה
ידי לע םתדובע תואצות תא תרכומו "םהיחאל ליבשב םימלוגה םירמחה
המו — ׳וז ךרדב אלש השענ היה ץוח לש רחסמה םא אוה קפסו !םירחבנ
לכ קר אל ויה ג״יה האמה דע יכ ׳הירוטסיהה ירפוסל רבדה עודיש םג
דעב הרובח רותב םיארחא תרחא ץראב םיבשחנ תחא ריע ינב םירחוסה
תובוחה דעב תיארחא התיה ריעה לכ םג אלא ׳םהמ דחא בחש תובוחה
ירע ושע ג״יהו ב״יה האמה תונשב קר .םירחוסה־היחרזאמ ,דחא לכ בחש
.הזל הז לש ;תוברעה התוא הלטב ויפ לעש ׳ןהיניב דחוימ הזוח ןייהרה
)סורג םסרפש( ץיווספיא ריע לש הלועמ הדועת ונדיב שי הנה ׳הנורחאלו
*

תא הכותב הללכ ריעה התוא לש תירחסמה אידליגה יכ ׳םיאור וגא הנממש
םלשל םתמכסה ועיבהשו ריעה לש םישפחה םיחרזאה לע ונמנש הלא לכ
הפי קזחל המב הז *יע הרובחב הגד הלהקה לכו ׳אידליגל )ת3מ (8€םתמורת

!(ידחסמה אידליגה .הל תתל יוארש תויכזה ןה המו תירחסמה אידליגה תא
ן)ידלג אלו ריעה חכ״יאב לש הרבח אופא איה ירה ץיוופסיא ריעה לש
.החיכש תיטרפ
ימי לש ריעה ביטב רתוי ריכהל םיאב וגאש לככ ׳רבד לש ורוצק
ןויטילופ תורדתסה התיה אל וז יכ ׳החכוה ידיל רתוי םיאב ונא ןכ ׳םיניבה
רדסל ןויסנ רותב האב איה .העודי תיטילופ תורח לע הבגה םשל הטושפןנשל רתוי הנמאנ הדוגא  -תירפכה הלהקה התשעש וזמ רתוי הבחר הדמב
,ללכב אתורבח ייח םשלו הישעתו ךירצת םשל ׳ידדה עויסו תידדה הרזע
הנתנ ךפהל אלא ׳הנידמה ילבח תא םדאה־ינב לע הז םשל ליטהל ילבמ
תצקמב הלש הריציה חכ תא תולגל םדא ינב לש הצובק לכל הרומג תורח
חילצה המכ דע .יטילופה רדסהו רחסמה ׳עדמה ׳הכאלמה .תונמאה לש
לש תורדתסהה תא אבה ;קרפב רוקחנש רחאל חכונו הארנ הזה ןויסנה
םיוכאה לש בושיה לא םירעה לש םיסחיה תאו םיניבה ימיב ריעב הדובעה
.ןתוא ףיקהש

.׳וקרפ
•םיביבה ימי לש רי?ב — תידדה הרזע
)ךשמה(
לשתוידליגזז ־־ .םינינה ימי לש תונידמה ןיבש םינושהו םיושה םידדצה
:גירנאה לא ריעה םחי — .ןהמ תחא לכב הנידמה לש דיקפתה  5םינמואה
ןהילא העיגהש תואצותה , -םילדואיפה םיטולשה — ,םתוא ררחשל תונויסנה
-הדיריה תובס—הלכשהה עוצקמבו תונמאה עוצקמב :םיניבה ימי לש ריעה

שארמ העובק תיבכת יפ לע תורדוסמ ויה אל טיניבה ימי לש םירעה
סירעה ןמ תחא לכ *םיבשותה לנינעל ץוחמ אוהש״לכ קקוחמ לש ונוצר חכב
איה :וז הלמ לש םלשה ןבומב עבטה ןרדב לדגש ירפ התיה ירה הלאה
םינוש תוהכ ןיב המחלמה ידי לע הרוצ־תשבולו־הרוצ״תטשופ הדלות •דתיה
לכבש ינויחה חכה יפל לכה ׳הז לא הז םילגתסמו םירזוחו ו םילגתסמ ויהש
ו*

הפיקמה הביבסה ךותב ואצמש עויסהו המחלמה ירקמ יפל םגו םהמ דחא
יבגל רבד לכב וזל וז תומוד הנייהתש םירע יתש ךל ןיא ןכיפלו •םתוא
תטשופ המצעל איהשכ ןהמ תחא לכו ן ירוטסיהה ןלרוגו ימינפה ןודייח״רדס
ירה אפוריא ירע לכ לע ףיקשנשכ ןכ יפ לע ףאו •רודל רודמ התרוצ
םיאתשמ ונאו וניניע דגנמ םיפלוח ןהיניב שיש םיימואלודו םיימוקמה םייונשה
ינפב החתפתה ןהמ תחא לכ יכ ףא ׳ןהבש הושה־דצה לש אלפנה הארמל
איהש-לכ הנטק ריע .םירחא םיאנת ךותבו םירחא תושרב אלש המצע
זזירדנלפב הרישע ריעו ,םיינע םיגידו םילעופ •דיבשויש •דידנלטוש ןופצב
םייחה תוגונעת לא הבהאהו תראפתה ייח םעו הבש ימלועה רחסמה םע
ורזמה םע ןתמהו״אשמה ידי״לע הרשעתהש תיקלטיא ריעו — ׳םגומהו
*

ולד ריע ףוסבלו ׳הנדועמ תוברתו ןידע יתונמא םעט היתומוח ןותב הארבו
וה  -היסורב םירואלו־תוצב לש תומוקמה דחאב הבורב המדא־ידבוע לש

לש תוירקיעה תונוכתה הנה תאז לכו "ןהינבש הושה דצה ,הארנכ׳אוה סעלג
לכב ♦החפשמה לא ץימדב בלה תא תואילפמ ןהב תרדוחה חורהו ןתורדתסה
♦םירובצ^ה וא תונטקה תולהקה לש תודוגאה ןתוא םיאצומ ונא םוקמ
םתוא !להקה תפסא התוא !םאה״ריעל ביבסמ ״םירברפ״ה התוא !תוידליגהו
תומש ול שיש ׳ריעה ))€!16ת80ז(ןגמ *המצע תושרב הדימע לש סילמסה
 1םיושה םינינעה םתוא לע ןיגמו םילש ותוא ירה ׳םינוש םישובלו םינוש
תינכת יפ לע םוקמ לכב םירדוס מ ־־ רחסמה ׳הדובעה ׳שפנ־לכוא״יכרצ תנכה
וזמ הלודג !תובסה ןתוא ךותמ תואב ץוחמו תיבמ תורגתה !הרקיעב המוד
םישמתשמש תואחסונה םגו הלאה תורגתה ןמזב תועמשנה תומסיסה וליפא
תווש ןה ירה תודועתב ׳תונקתה״ירפסב ׳םירעה לש תוגורכזה״ירפסב םהב
ןונגסב ןיב יטוגה ןונגסב ץב ׳םיירוטקטיכראה ןורכזה־ידומעו !ןהיניב
!םימודה םילאידיאה םתואו תופיאשה ןתוא םיעיבמ םה ׳יצנציבה וא יאמורה
םה ירה םיוש־םניאש״סידדצה ןמ הברה "הוש תחא ןרדב ונבנו וכרענ םה
ץב םייונשה ןמ הלאו ׳םירע יתש לש ליגה״ייונשב םיולתה םייונש טושפ
םיבוש םיקלחב םירזוח םה ירה תישממ הנוכת םהל שיש םירע לש תוגוז
ריעה לש התחימצל ומרגש תומודה תובסהו ירקיעה ןויערה תודחא •אפוריאב
בצמה ׳םילקאה תואצות אלא םניאש ׳םיוש םניאש םידדצה תא תולטבמ
לש ריעה לע רבדל ונדיב שי ןכיפל ,הנומאהו ןושלה ׳תורישעה ׳יפרגואיגה
יכ ףאו !תוברתה לש הפי העובק הגרדמ רותב ללכב םיביבה ימי
המוקמ יפל ריע לכל תודחוימה תולוגסה לע תוארמה תוריקחה דאמ תויוצר
גיהש תוירקיעה תונוכתה לע ריעהל ז״כב םילוכי ונא ׳התנוכת יפלו
♦ןלכל תודחוימ
יםירגתה״קוש לע םוקמ לכב םיניגמ ויהש הבגהה יכ קפס םוש ןיא
םא ׳בושח דיקפת האלמש איה ׳תירברבה הפוקתה לש םימודק םינמזמ דוע
םינמזב םירברבה ♦םיביבה ימיב םירעה לש רורחשה השעמב ׳ידיחיה אל םג
ש

ואשנ םה !םהלש תוירפכה תולהקה ןותב רכממו״חקמ ועדי אל םימודק
םיעובקו םיעודי םימיבו םיעובק תומוקמב םירחא תומוקמ יגב םע קר ונתנו
דומעי אלו םירגתל דעוימה םוקמה לא אבל ירכנה לכויש ידכו שארמ
175

1ימת היה ׳םד-תמקנ לע תוודפשמ יתש ןיבש תומחלמה תחאב גרהיל הנכסכ
,ףעיגפב־רוסא היה קושה יתוחפשמה לכ לש הדחוימה ןתוסח תחת דמוע קושה
,ותוסח תחת ותוא םיעבוק ויה בור יס לעש ׳תיתד הדובע לש םוקמה ומכ
)!ישנורש לועשמה ומכ גתמ&ץס םויה דע קושה אוה ירה םיליבאקה לצא
סואל רוסא לועשמב םגו קושב םגו !תוראבה ןמ םימ באשל וב תוכלוה
סג קושה היה םיביבה ימיב .םיטבשה ןיב המחלמ לש ןמזב םג ןיז־לכב אבל
ןןסאתמ הבש רככב התושעל היה רוסא םדא לאוג תמקנ ♦וז הנגהמ הנהינ ןכ
רכנל ביבסמש עודי ףקיה לע רוסיאה לח ןכ ומכו ׳רכממו־חקמ תושעל םעה
4

אוהש׳לכ ביר ץרפ םינוקו םירכומ םיבוש םישנא לש ןומהה ןיב םאו ^ וז
לש ד״יבל .א ♦ז ׳קושה אצמנ םתוסח תחתש הלאל ואיבהל היה ךירצ
אבש ירכנה ♦ךלמה וא ילדואיפה לשומה ׳ףושיבה לש טפושל וא הלהקה
וליפא ♦הז םשב ארקנ םגו חרוא ןידכ וניד היה הרוחס תושעל קושל
היה ׳ךרדה םא לע םירחוסה תא לוזגל ססהמ היה אלש ילדואיפה ןורבה
קושה רככ לע דמעש דומעה לא ♦א ♦ז ׳יע^ ^11(610 1׳ה לא דובכב סחיתמ
םוקמה לש שודקה תנומת וא די״לענ וא ךלמה תוא עובק היה ושארבו
׳ךלמה לש ותוסח תחת קושה אצמנ םא הז יפל לכה " בלצה ׳טושפ ׳וא
♦להקה־תפסא וא תימוקמה היסנכ,ד
ןותמ ינוריע ד״יב לש דסומה חתפתה ךרדה וז יא ןיבהל רבדה לק
ולא תודלותו ♦ןוצרב אלש וא ןוצרב ריעל ןתינש הז ׳קושל דחוימה ד״יבה
ועיבטה ׳םירבד הברהב ןאצמלו ןרקחל רשפאש ,תינוריעה תורחה לש
ישנאל ןורתיה תא ונתנ ןה ׳התוחתפתה ךשמה לע ןמתוח תא חרכהב
םיפתוש ויהשו ריעב תיב ןמזה ותואב םהי היהש ׳םינוריעה ♦ריעבש רחסמה
תא ,ודיב ,דזחאש ׳תירחסמ אידליג בור יס לע ודסי ׳ריעה לש תועקרקב
לוכי רישעכ ינעכ ריע״ןב לכ היה הנושארב יכ ףאו ן ריעה לש רחסמה
׳הארמ ׳להנתה ומצע רחסמה םגו ׳תירחסמה אידליגה לש רבח תויהל
(זידליגה .דתיהו הכפהנ ז״כב ,הלש םינמאנה ידיב ריעה לכ לש ,דתאנהל
יזבל ןפוא םושב הנתנ אל איה ♦תויכז תלעב .דיצרופרוק ןימל טעמ טעמ
^לבקש תובוטה לכו ׳תישפחה ריעה לא ורהנ הרהמ דעש ,םירגה תא ,דכותל
^17

*׳םינושאר םיחרזא*(תוסעומ "תוחפשמ* לש ןתאנהל קר הקיזחה רחסמה תאמ
תושרב התדימע לע הזירכהש ןמזב ריעה יחרזא דיהש ׳)״13 168זמ>'1 68
טעומה״תלשממ םלועל איבת יכ היופצ התיה הנכסש ,רבדה ירב ןכבו *המצע
׳ב״יהו א״יה האמב הזמ רתויו ׳תירישעה האמב דוע ךא *םירחוסה לש
בור יפ לע ולכיש ןהו תוידליגל ןכ םג תוישארה תוינמואה ילעב ורדתסה
•םיטילש תויהל םירחוסה לש תומגמה דעב בכעל
תורוחסה תא המצעב תרכומ איהה תעב התיה םינמואה לש אידליגה
הירבחש דע ,םליבשב םימלוגה םירמחה תא המצעב הנוקו הירבח ושעש
ןהל ושכרש ןורתיה ותוא ,ךכיפלו .םינמוא םג םירחוס םג דחא ןמזב ויה
אוה םירעה לש תורחה ייח תישארב םינמואה לש תונושארה תוידליגה
ךכ רחא הדמעש וז הנוילע הלעמב דומעל םינמואה לש הדובעל םרגש
לש ןמיס ןמואה תדובע •דתיה אל םיניבה ימי לש ריעב ,ק םנמאו •ריעב
ויהש ברה דובכה תובקע המצע לע האשנ איה ,אברדא ?הרבהב ךומנ דמעמ
לש "ןירותסמה תונויזחב* תבשחנ התיה םיפכ תדובע ,תירפכה הלהקב •דל
יתורבח )•^״ (11דיקפתל ,וריע ינב יבגל םת שיא לש בוחל םיניבה ימי
"תמא* לשו הלהקה יבגל "רשוי" ;לש ןויערה .םידיקפתה ראשכ דבוכמ
תעב רדח ,ונימיב ךכ לכ רזומ הארנ היהש הז ,ןכרצה יבגלו לעופה יבגל
•יסרובה תדובע .הלש ןיפילחהו הרוחסה השעמ לש סצורפה לכ לא אי,דה
.זא ובתכ  -בל רשויב •״.דנומאב״ תוי״דל •דכירצ ןעצרה ^חשחנה שרח
?"םימימת* תויהל םיכירצ םהב שמתשמ ןמואהש םיטוחה וא רועה ,ץעה
הזה ןמזב ונייחל וז ןושל וקיתעה .י״כו "רשויב* יופא תויהל ךירצ םחלה
תיעבט •רתיה איה ךא ?תיעבט יתלב "תיצילמ* ארוקה יניעב היהת
היה םיניבה ימיב ןמואהש ינפמ ,םהה םימיב הצילמ םוש ילבו
*

תא חלש אל ^ול עודי וניאש הנוק ליבשב אל ותכאלמ השוע
ליבשב ותכאלמ השע .לכ םדוק :ול עודי אל קוש לא ותרוחס
ועדיש הז תא הז ועדי םלכש םיחא םישנא ליבשב מלש אידליגה
,ןמואה השעש רבדל ריחמ ועבקשכו ,הכאלמה לש הקינכטה ת^
תאו ןודנה רבדה השעמב שיש תונמאה תא ךירעהל דחא לכ לכי הי;

;זא עיצה דיחיה לעופה אל ,תאז דבלמ .ןמואה איצוהש הדובעה תומכ
;ןעיגה הדצמ איה ףא הלהקהו ,העיצהש איה אידליגה  -הלהקל ותרוחס
,דתיהו ץוחל האיצוהש וללה תורוחסה תא תודחואמה תולהקה לש הדוגאל
;זלע תונמוא ילעבל היה דובכ לש ןינע הזכ רדסב .ןתוכיא דעב תיארחא
תיעגופ םה ףויז השעמ וא םיינכט תונורסחו ,תועורג תורוחס איצוהל
ילמנמ םה ירה ,דחא תונקת־רפס ירבד יפלש ינפמ ,הלוכ הלהקה דובכב
דמעו יתורבח בוח אופא היה תונמואה-השעמ ".הרבחה לש ןומאה תא
קרעה ומייקתהש דע ךכיפלו ,הדוגאה לש .גמו1ז38׳ה לכ לש התחגשה תחת
איה הילעש וז הנותחת הגרדמל תדרל םיפכ תדובע הלכי אל תוישפחה
.תעכ תדמוע
))מחוק3ץמ(6,065 1 €אילושהו ןמואה ןיב וא דימלתהו ןמואה ןיב קולחה
הנושארב ךא !סיניבה ימי לש תוישפחה םירעה ודסונש ןמזב דוע םיק היה
אל ןא ,םינמואה לש תונמאה תדמבו םינשב קולח קר הז קולח היה
תא חיכוהו ובר ינפל םינש עבש דימלתה בשיש רחאל .רשועבו ןוטלשב
דימלתה השענ הדחוימ הדובע י״ע העודי הכאלמב ונורשכו ויתועידי
ןוטלש אבשכ ,הרשע ששה האמה תנשב ,הברה רחואמ ןמזב קרו •ןמואל
תויהל רשפא ,רבדה השענ םינמואה לשו םירעה לש רדסה תא סרהו ךלמה
תיללכ הדירי לש ^מז רבכ היה הז ךא ירשועה חכב וא השורי יפ לע ןמוא
.םיניבה ימי לש תונמאבו הישעתב
היה אל םיניבה ימיב םירעה לש החירפה תפוקת ,הנושאר הפוקתב
׳םיגרואה לש םתדובע .םייטרפ םירכושלו םיריכש לש הדובעל בר םוקמ םהב
ליבשבו אידליגה ליבשב תישענ •דתיה ו״כו םימותחנה ,םיחפנה ,קשנה ישוע
וללה ויה ,דצה ןמ םינמוא םירכוש ויה ןינבה תכאלמבש ןמזבו ,ריעה
"םיליטראב ,ונימיב םג גהונ רבדהש ומכ( תינמז הרובח רותב םידבוע
ןודא ליבשב הדובעה .הלוכ הרובחב םילבקמ ויה םתדובע רכשו )היסורבש
לש ורכש היה •דלא םירקמב םג ךא !רחואמ ןמזב תטשפתמ הליחתה דחא
היהש רכשה ןמ •דפי רתוי הברהו ׳ונימיב הילגנאבש הזמ רתוי הפי לעופה
יקוחה .ס״יה האמה לש הנושארה תיצחמב אפוריא לכב לבקמ לעופה

.דקיפסמ הדמב ריכהל םילגנאה סיאדרקה תא ררוע םר׳גדור ד לוריט
יאפוריא תוצרא ראשל עגונב םג רמול רשפא הזב אצויכ ךא ;וז ארבועב
םירקוח הברה דועו גרבנישו .קלאפלש תוריקחה וחיכוהש ומכ
ריעב לבקמ חפנה וא רגנה ,רדוגה היה הרשע שמחה האמב וליפא םייערא
םחל תוארטיל הנומשו םיעברא לא ומיאתהש  8018,העברא םוי רכש ץיימא
 (068 1 6לעופ לש ורכש היה הינוסכסב י)1כ0ן\1זגז> (1רפה תינימש וא
תונקל לכי היה לעופהש , -קלאפ ירבד יפל וז הדמב תואנבה תכאלמב
םילעופה לש תובדנה .םיפגמ גוזו םישבכ השלש ,םימי השש לש הדובע רכשב
ךירצ ןיאו .ךרעה יפל םתודימא לע תודיעמ ןה םג םינוש היסנכ״יתב
תואצוההו םינמואה לש תוידליגה ןמ המצ לש תוראופמה תובדנה רמול
תא רקחל םיפיסומ ונאש לככ ׳ןכ םנמאו .תוכולהתו תוגיגח ךרוצל ןהלש
רכש היה אל םלועמ יכ ריכהל רתויו רתוי םיאב ונא ,םיניבה ימיב םירעה ביט
ומכ ךכ לכ תוירבה לע הדבוכמ התיה אל הדובעהו ךכ לכ הפי הדובעה
.ןתוחתפתה םורמב ודמע תוישפחה םירעב םייחהש ןמזה ותואב
ומשגתה ונימיבש םילקידרה תופיאשמ הברה קר אל !וזמ הלודג
דיתעל תומולחל תעכ םיבשחנש םירבדה ןמ םג אלא ,םיניבה ימיב רבכ
הכירצ הדובעה יכ ׳ונרמאב ונילע םיגלגלמ "םיחיכש םירבדכ זא ואב אבל
םיניבה ימי לש ג ר ב נ ט ו ק ב תונקתה־רפס ירבד יפל ךא ן המיענ תויהל
הלטבב ונמז הלבמה םדאל רוסאו ותדובעב גנוע אצמל םדא לכ ךירצ"
ינפמ ׳םתדיקשו םלמעב וירבח ושעש רבדב תוכזל )״ 111מ101118
הנימיבש תוחישה לכ ןיבו ""הדיקשו הדובעל ןגמ תויהל םיכירצ םיקוחהש
לש תונקתה״רפס תא רכזל היה יואר תועש הנומש תדובע לש םוי ד״ע
תונקתה־רפס יפל! ,ןבא ימחפ לש תורכמה לא עגונב ןושארה דגאנידרפ
םימימ גוהנש ומכ" ׳תועש הנומש אוה תורכמב לעופה לש ומוי תדובע הזה
רחאל תבשה םויב הדובעהו ׳)ןעממאקרעה סרעטלא ראפ עיוו( "םינומדק
םיתעל גהונ היה הזמ ךורא הדובע םוי ׳ירמגל הרוסא •דתיה םויה תוצח
יפל *גהונו גהונ היה רתוי רצק םלואו ~ ןיסנאי רמוא  -דאמ תוקוחר
םילעופה ולה" הרשע־שמחה ׳האמה תונשב הילגנאב ׳ס ר׳ג ד ו ר ירבד

,חבשה םויב הצחמל־גחהו ♦"עובשב תועש הנומשו םיעברא קר םידבוע
קיתע דסומ ורקיעב הי״ד ירה ׳וננמז לש ןוחצנל רבדה תא םיבשוח ונאש
חיר,רצה רחאלש ןמזהו ,הלהקה ירבח בורל ץחרמה םוי היה אוה ;םיביבח ימי
יה לע ףאו  (06561 6).םילעופה ליבשב ץחרמה ןמז היה יעיברה םויכ
ערק  -תירחש תפ רפסה־יתבב םידימלתל תתל וגהנ אל דוע םהה םימיבש
"חיבל תוקוניתה תא םיחלוש ויה אלש ינפמ ׳ןכ תושעל וגהנ אל יכ ׳ןימאהל
ימד תוקוניתל תתל םירע המכב עובק גהנמ היה הנה — םיבער רפסה
,ונה םילעופ לש םיסרגנוקל עגונבו ♦ךכל הגישה אל םהירוה ידי םא ,ץחרמ
םילעופה ויה הינמרג יקלחמ המכב ♦םיביבה ימיב חיכש הזחמ ויה םה םג
לע ןודלו הנש לכב ףסאתהל םיגהונ ׳תונוש תולהק ירבח ׳תחא תונמוא ינב
העיסנה יאנתו ׳םידימלתל דומיל ןמז עובקל ׳םתונמואל תועגונה תולאשה
תנשב יו״כו הדובעה רכשו ׳לעופ לכל הבוחל הבשחנש ץראה לכ ינפ לע
׳ןסאתהל םינמואה לש םתוכזב תיזנהה הדוגאה לע ונמנש םירעה ודוה

1572

תונקתל תורתוס ןניא םא ,תוטלחה ינימ לכ לבקלו םיסרגנוקל ןמזל ןמזמ
תצקמב םינוש םימע ינב ׳םילעופ לש הלאכ םיסרגנוקש ׳רבדה עודי ׳ריעה
•תויבח ?שועו תוברה״ישוע ׳םיסרובה ,םיכיתמה ׳םימותחנה י״ע ולהקנ
םינמואה לע הלועמ החגשה חיגשהל ׳ןבומכ ,ךירצ היה תוידליגה רדס
אילפמ ךא ♦םידחוימ םיחיגשמ דימת םינממ ויה וז תילכתלו ׳אידליגה דצמ
החגשה לע תונולת ועמשנ אל תורח לש םזיה םירעה ויחש דע יכ ׳רבדה
הסרהו תוידליגה שוכר תא המירחהו רבדב ברעתהל הנידמה האבשמו ;וז
הנה ינשה דצה ןמ ♦תונולתהל רפסמ ןיא ♦הינוממו הידיקפ תבוטל םתורה תא
!ווידליגה רדסב הל ועיגהש תוינמואה לכ לש עוצקמב הבורמה תומדקתהה
לושכמ שמש אל הז רדס יכ ׳רתויב הנמאנה היארה איה ירה םיביבה ימי לש
׳םינינה ימיב אידליגה יכ ׳תעדל שי ♦תיטרפ אביטאיציניא לש תוחתפתהל
לש הרבח התיה אל ׳םיניכה ימי לש "לבח-״ה וא "בוחרה ^,׳"רוביצה" ומב
לש הדוגא •דתיה איה ן הכולמה ידיקפ לש םתחגשה תחת םידמוע םיחרזא
םינוממה :ונמנ הילעו םישוע םהש תחא הישעת י״ע םידחואמה םישנאה לכ
ינכוהש תורוחסה תא םירכומה ,םימלוגה םירמחה תא תונקל םיעבשומה
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תורדתסהב .םידימלתהו )€סמוק3גז (068תוילושה ׳םילעופה  -םינמואהו
תויכזב הקיזחה הלאה םישנאה תפסא ירה איהש הישעת לש תימינפה
ויה ולא םירקמב -־ תורחא תוידליג לש הנינעב העגנ אלש דע תונוילע
דבלמ ךא יריעה לש ןיד יא ♦ז ׳תוידליגה תאידליג לש ןידל רבדה תא םיאיבמ
היה הדיב יןוטלש דוע אידליגה ידיב היה ירה ׳םירכזנה םידיקפתה םתוא
תורוסמה לע הרמשש איהו ׳הלש םע־׳תופסא ׳הלש יאבצ חכ ׳הלש ןיד״תיב
ינב לש תוידליג םע אשמו־עגמב האבו תורחהו .דובכהו המחלמה לש
׳םימלש םיינגרוא םייח התיח איה /רבד לש ורוצק יתורחא םירעב התונמוא
•דתיה ׳המחלמל ריעה הארקשכ .םייחה ידיקפת לכ תא תומלשב הללכש ינפמ
הפוקתבו( ולש ןיז־ילכב ןיוזמ דחוימ ) 5013־( דודג רותב האצוי אידליגה
׳)הבחב םתוא תטשקמ •דתיה אידליגהש הלשמ חתות ־ללכב  -רתוי תרחואמ
.דתיה אידליגה ׳רבד לש ורוצק ׳המצע איה הרחבש םירש לש םתדוקפ תחת
וא ירוא לש אקילבופירה .דתיהש ומכ ׳המצע תושרב תדמוע .דיצרידיפ
אבש למ ךכלהו •תירצייוושה היצרידיפנוקב הנש םישמח ינפל .ד ב י ג י ׳ג
ןתוא לכ ןהל ןיאש ׳ונימיבש םיגמאה־תודוגא לא תוידליגה תא תומדל
השלש םינש אלמל חכה קר ןהל שיו ןוילע הלשממ־׳ןוטלש לש תולוגסה
.די צ ברו ל פ תא תומדל אב וליאכ ׳העוט הז ירה.-דלעמב םליגש םידיקפת
תחת סגב היולת המויקש תפרצבש תוירפכה תולהקה תחא לא א ג ו י ר ב וא
לש תונקתה יפ לע תלהנתמה תיסור ריע לא וא ןוילופנ יקוח לש םלוע
ריעבו ,רחבנש ריעה־שאר ם.דל שי •דלא םגו הלא םג •תינשה א נ י ר ט ק י א
ותוא הז ירה ןהיניבש לדבהה ךא ;)םיכיצ( םינמוא־תודוגא םג שי תיסורה
ריע וא תפרצב חדנ רפכו דחא דצמ היצנרולפ ןיב אצומ התאש לדבהה
רפכה שארו םהה םימיב היציגיו ריעה שאר ןיב וא •יגש דצמ ׳היסורב החדנ
•טקסירפה ןודאה לש רלבל לכ ינפל ועבוכ ריסמה ׳ונימיבש
־תושרב־ןתדימע לע ןגהל ןדיב חכ היה םיגיבה ימיבש תוידליגה
םיקומע םייונש ואבשכ ׳הרשע עבראה האמב דוחיב ׳רחואמ ןמזבו !ןמצע
תושדחה תוכאלמה וקזחתה ׳ןהילע ריענש תובס המכ ךותמ .ריעה ייחב
םינומהה ׳ריעה ינינע תלהנהב ןהל יוארה םוקמ ןהל שובכל ידכ דע וז הדמב
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ןוטלשה תא איצוהל וממוקתה "תוריעצל תוידליגב םידחואמה
^5וקת וחתפ .זאו — וחילצהו ושע בור יפ לעו הלדגו הכלהש איכרגילואה
^ דרמה שא תא ובכ םירע המכב םנמא *תוישפחה םירעה גושגשב השדח
ן0כ ,סילעופ ישאר הלמח ילב ותרכ זאו ׳םדא םדב תוריעצה תוידליגה
ןןדירי ירחא ׳הלאכ םירקמב ףלקב

 1371תנשבו זיראפב

 1306תנשב עריאש

!ןוזת תענכנ התיה ריעהו הרהמ דע םילטבתמ ריעה לש תורחה״ייח ויה ׳וזכ
;ץזמב םיינויח תוחכ .ואצמנ םירעה בורב ךא *יזכרמה ןוטלשה לש ולוע
,דשדחאיגרניא לש שוכרבו תושדוחמ המחלמה ןמ תאצל ידכ דע הקיפסמ

סייח

לש לג *ןלומג ןהל •דתיה ןהירוענ תושדחתה לש השדחה הפוקתה

,סראופמ ןורכז״ידומעב יוטיב ול אצמ הזה לגהו ׳םירעה לע אב םישדח
מואצמההו אקינכטה לש תימואתפ תומדקתהב ׳האבש השדח תימשג החלצהב
,ויחתה תפוהת לא הרהמ דע האיבהש ׳השדחה תילכשה העונתבו
*ןויצמרופירהו
ימע ׳תומחלמ לש •דרוש ויה ירה םיניבה ימיב ריעה לש םייחה
לו ןמזב םנמא ♦הב קיזחהלו םתורח תא תונקל ידכ ךורעל םיכירצ ויה ריעה
מנמא ז)םירגרויב( םינוריע לש ףיקתו קזח עזג הלעו חתפתה וז השק המחלמ
םילחגה םישעמהו תדלומה״ריע לא הצרעהו הבהא תובבלב העטנ וז המחלמ
ואיבהש תונברקה ךא .הבהאה התוא חכב ושענ םיניבה ימיב תולהקה ושעש
וונ ודמעש המחלמהו ׳דאמ םישק ז״בב ויה תורחה דעב ןתמחלמב תולהקה
םירע קר ׳אפוג םיימינפה ןהייח ךותל תובירמ לש רוקמ הסינכה תולהקה
הבב תורחה תא תונקל תובסמה תולשלתשה יפ לע וחילצה דאמ תוטעמ
ויה םדעה בור ךא *הרהמ דע וז תורח םהל הדבא בור יס לעו ׳תחא
יותשארב ודרי ר ,ועיגהש דע רתויו הנש האמ םגו םישמח םחלהל תוכירצ
וימעהל קב הלעש דע תבע הנש •דאמ דועו ׳תורח לש םייחל ןהיתויכזב
הולעמה קר ויה ב״יה האמה לש תויכזה״תולגמ :ןתיא סיסב לע וז תורח
ןדמ םיביבה ימיב ריעה התיה ירה תמאה דצ לע ׳תורחה םלוסב תונושארה
היה הילעו ,םילדואיפה לא דובעשב •דעוקש ץרא ךותב אשד־יתואגב רצבס
*םייחה לע התוכז תא קזחל קשנה חכ:ב

?ולהק לכ הדבעתשה םדוקה קרפב רוצקב ונרכזהש תובסה יגפמ
רתיב ♦םינהכה ןמ וא םיליצאה ןמ אוהש לכ לשומ לא אעמיק אעמיק תירפכ
םישגא ברקמ םירבח ול הנק אוהו הריטל טעמ טעמ השענ הזכ לשומ לש
.דובעשה־תדובע דבלמ ׳םירכאה תא זבל דימת םינוכנ ויהש ׳םיזחופו־םיקיר
ויה "םנודא תיבב דובעל םיביוחמ םירכאה ויהש עובשב םימי השלש ♦א .ז
׳רוצקלו עורזל תוכזה ליבשב :רבד לכ ליבשב תוינוגראו םיסמ םהמ םיבוג
לכמ ערה ךא •תומל ׳השא תאשל ׳תויחל תוכזה "חמשלו לבאתהל תוכזה
לש םידודגה ינב ׳המחלמה״ישנא דימת םתוא םיזזוב ויהש ׳הז היה
"םה םנודא תיב ינב וליאכ םירבאה תא ואר הלא !םינכשה םילדואיפה
ויה — םלשומ דגנכ םד תמקנ לש קסע לע המחלמ הצרפ םא ךכיפלו
׳תודשה לכ ׳םירכה לכ םלואו .םהיתודשב ׳םתמהבב ׳םירכאב המקנ םישוע
ותושרב ויה עקרקה לע בשיש םדא לכר ריעה תוביבס לכ  -תורהנה לכ
•אוהש לכ ילדואיפ לשומ לש
הפי ןווכמ יוטב הל האצמ םילדואפה םינורבה לא "םינוריעה^ תאנש
"ישמחה ךירנה .ןהילע םתחל וחרכוה םינורבהש "תויכזה תוליגממ המ ב
תנשב א ר י י פ ש ריעל הנתינש תויכזה־תליגמ לע םתחל היה ךירצ ,לשמל
רבד לע סואמהו הנוגמה קוחה ןמ" םינוריעה תא אוה רטופ יכ 1111,
ריעה תא איבהש קוחה הז "םישרוי םהל ןיאש םיסכנה לע לשומה ןינק
עצטעזעג ןעגידריווסמכינ דבוא ןעכילססיוש םעד ן^פ( "הבורמ תוינעל
ונא ן י י א ב ריעה לש הליגמב )•••דריוו טנאנעג לעדוב ןיימעג סעכלעו
הלועש םעה •םינודאה ןמ אוה קיתע םעה :הלאה םירבדה תא םיאצומ
רוצעל םינודאה תא ארב םולשה לא ותבהאמ תודמעמה דאש לע ורפסמב
םתחל ט ר ב ו ר ךלמה ינפל איבהש הליגמה ♦"םעינכהלו עורזה־ילעב דעב
לזגא אל* :וז הליגמב רמול ותוא וחירכה ♦הילע דמעל היואר איה ףא הילע
וא םנוממ םהמ לוזגל םירחוסה תא דכלא אל •תומהב ראש אלו םירפ אל
םירכה לע דכלא אל "םישודקה* גח דעו "העושיה* גחמ .רפוכ םהלע תתל
לזגא אלו תונחטה תא שאב חלשא אל •םיחיס אלו תוסוס אלו םיסוס אל
׳ךתבש" תויכזה־תליגמ ".ו״כו םיבנגה לע ןגהל אבא אל ...חמקה תא
#
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ותוכז האיבהש םיעגפה לכ תא תונמל חרכומ היה הבש ףושיב•*^
נזיבהל היה רשפא הלאכ תואמגוד הברהו ץגע האלמ איה ףא חלושמל
תיפיקמה םילדואיפה םינורבה לש הז רקפה ךותב ןתורחב קיזחהל
!ומחלמב חתפל תוסונא ויה ןכלו ׳תוישפחה םירעל ןהל היה רשפא יא ןתוא
מירפכה תא ררועל םיחילש םיחלוש וליחתה םינוריעה .ןהיתומוחל ץוחמ
!זנורחאלו ומהיתודוגא ךותל םירפכה תא וסינכה םה ;םתוא להנלו דרמל
סיפקומ ויה םירפכהש םוקמב .הילטיאב *םיליצאה דגנכ היולג המחלמ וכרע
ומחלנ םידדצה ינשמו הנוילע הגרדמל המחלמה התלע דאמ תובר תוריט
0יםד תמחלמ הגש םיעבש םחלהל החרכומ התיה היצגרולפ .השק תוירזכאכ
,ורפגגש רחאל ךא ;םיליצאה ידימ הלש ) (10)^0001םירכאה תא דרחשל ידב
ורזאתה םיליצאה .הליחתהלו בושל היה ךירצ ) 1181תנשב(ןוחצנב המחלמה
ןויס םילבקמ ויהש רחאלו .םירעה לש תוגילה דגבכ םהלשמ תוגיל רדסיו
חאמ דוע המחלמה תא וכישמה רויפיפאה תאמ םעפו ךלמה תאמ םעפ
.חילסיא ץרא לכב ־־ אידרבמולב .ימורב םג היה ךכו יהבש םישלשו
ימיב םינוריעה ושע תופיקתו ץמוא .הרובג לש םיאלפנ םישעמ
לכב אל םיינוריעה םינמואה לש תומודרקהו תותשקה ךא •הלאה תומחלמה
ןתיא ודמע תחיטה ןמ המכו .הבצו ןגמ םישובלה םיריבאה לע ורבגתה תע
סינחיעה לש הדמתההו תומכוחמה רוצמה תונוכמ לכ תורמל רוצמה ינפב
ת3ומ םירע הברהו הינולוב .היצגרולפ ןוגכ — םירעה ןמ המכ .םירצהתחימאהו .ןהיתוביבסבש םירפכה תא ררחשל וחילצה-םהיבו הינמרג
סדענ םג ךא *םלסע ףלח םהל לומגה ויה ק ירחא ואבש םולשהו האלפומה
םדחוסה ויה .ןהמ תוחפ תוזירז וא תוריבכ םירעב קש לכ אלו .הלאה
םיתרמ .םהל ליעומה תא רקשב וניכהשו המחלמה ןמ ופיעש .םינמואהו
וחרמ םה .םירכאה תא םהל םירכומ ויהש ונייה .םינורבה םע םולש תירב
דוסיה דע וסרה ותריס תא !ריעה לא םינומא תעובש עבשהל ןורבה תא
הרזא התעמ הב השענש ריעב ימדלו תיב ול תומל םיכסה אוהו
הרבאה תא לכב קיזחה הז רכשב ךא ;)ססזמ-לסוגזן^ס!* 1>0011חג>11מ(0
*חמרימ "סהיל! לסומ היהש דובעשה ןפ תיקלח החעו קר אופא ולבקש

ויה וילעש ,רכאל חרזא לש תויכז יווש תתל םהל היה ךירצ יכ ׳וניבה אל
החתפנ וז הנבה־יא ינפמו ^שפנ־לכוא״יכרצב ריעה תלכלכ ןינעב םיכמוס
תא קר םירכאה ופילחה תומוקמ המכב ירפכהו ריעה ןיב הקומע םוהת זאמ
םיקלח ןתוא הרכמו ןורבה לש ויתויכז תא התנק ריעהש םושמ ׳םהינודא
׳הברה רחואמ ןמזב קרו ׳אופא ראשנ םירכאה לש דובעשה ׳איה היחרזאל
המשו תוריעצה תוינמואה ילעב לש הכפהמה האב הרשע שלשה האמה ףוסב
תא םהמ ולטנו ואב םירכאה לש יטרפה דובעשה תא ולטבשכ ךא !ץק ול
תואצותה תא םירעה וריכה הרהמ דע יכ ףיסוהל ךירצ םולכ ♦םתמדא
♦ריעל ביוא השענ רפכה :וז ןיע־תמותש הקיטילופ לש תוחרכומה
האיבהש איה •תוריטה דגנכ המחלמה המרג תחא הער האצותל דועו
ירפוסל םוקמ ןתנש המ  -וז דגנכ וז תוכורא תומחלמ ידיל םירעה תא
ודבא היפלש ׳וננמזל ךומס דע המסרופמ התיהש הירואית ארבל הירוטסיה
דגנכ וז המחלמ ךותמו וזב וז האנק ךותמ ןמצע־תושרב״הדימעה תא םירעה •
תוריקחה ךא ׳םיטסילאירפמיאה םינוירוטסיהה וז הירואיתב וקיזחה דוחיב ♦וז
וז תומחלנ םירעה ויה הילטיאבש קפס ןיא ♦הברה התוא ורערע תושדחה
וטשפתה אל ,הילטיא דבלמ ׳םוקמ םושב ךא !תינשקע תוירזכאב וז דגנכ
׳תודחוימ תובס ויה הפוג הילטיאב םגו !וזכ הבורמ הדמב םירעה תורגת
ויה הלאה תומחלמה .םירעה תמחלמל ומרגש ׳הנושארה הפוקתב דוחיב
דגנכ המחלמה ךשמה )יראריפו לדנומסיס רבדה תא וחיכוהש ומכ(
תודוגאהו םירעה^שפוח לש ןויפיצנירפה תמחלמ לש חרכומ ךשמה — תוריטה
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וררחתשהש םירע הברה ♦רויפיפאה ןוטלשו םזילאירפמיאה ,םזילדואיפה דגנכ
׳היסנכהו ךלמה וא ילדואיפה לשומה ׳ףושיבה לש םנוטלשמ תצקמב קר
טינקהלו דחאתהל םירעל תתל אלש :ךכל קר הפאש םהלש הקיטילופהש
)הינמרגב םג ואצמנ תצקמבש( וללה םידחוימה םיאנתה ♦וז דגנכ וז תא
ושקב ןתצקמש;׳תויקלטיאה םירעהש ,רבדה עריא המ ינפמ ,ונל םיראבמ
םע םחלהל היסנכה תאמ ־־ ןתצקמו רויפיפאה םע םחלהל ךלמה תאמ עויס
המ ינפמו ׳םיפלבגהו םינילביגה :תונחמ ינשל הרהמ דע וקלחנ ׳ךלמה
.ריעו ריע לכ ךותב םג וז הקולח האצמנ
ןז"
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אילטיא ירע בור הילא ועיגהש הלודגה תימונוקיאה תומדקתה
;ןבש תולקה התואו ןפקת םצעב ודמע הלאה תומחלמהש ןמזה ותואב אקו*^
ןומחלמ ד״ע רתוי ןוכנ גשומ ונל תונתונש ןה ןה םירעה ןיב תותירב ותרכנ
^

 1 50תונשב דוע •הלעמל הרכזנה הירואיתה תחת רתוי תורתוחו םירעה

;ווטעומ םינש ץקמו !םירעה לש תוריבכה תוגילה תורבחתמ וליחתה
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לשו םיליצאה לש םעויסבו אילטיא לע אסורברב ךירדירפ הלעש העשכ
סעה לש תובהלתהה הררועתה ף א ל י מ לע הלע תודחא תולשחנ םירע
םירעה ♦םיממעה םיפיטמה לש םתעפשה תחת םירע המכו המכב בר חכב
תוידליגה לש םילגדה !הרזעל ואב דועו אנוטרוט ׳אישירב ׳אצנשאיפ ןומירק
לש הנחמב ודחל ופפונתה יזיבירטו אצנ׳שיוו ׳אודפ ׳אנוריוו םירעה לש
אגילה הדסיתה האבה הנשב .םיליצאהו ךלמה לש םילגדה דגנכ םירעה
י׳ע הקזחתה תאזה אגילה יכ םיאור ונא הנש םישש דועבו ׳תידרבמולה
" יצחה תא הזנגש ׳הפיקת איצזינגרואל התיהו םירע ראש םע תירב התרכש
לילגב .איציניווב  -ינשה יצחה תאו אוניג ריעב הלש אבצה רצואמ
םירעה וחפסנ הילעש ׳תינש הריבכ אגיל שארב איצנרולפ הדמע ןאקסוט
םיליצאה לש םתלפמב בושח דיקפת האלמשו הועו איוטסיפ ׳אינולוב ,אקקול
ןיפס ןיא •חיכש ןויזח איהה תעב ויה תונטק תוגילו !תינוכיתה אילטיאב
תוביר עורזל היה השק אלו םירעה ןיב תורחתה הררשש י״פעא יכ ׳אופא
ןתמח לע הנגה םשל דחאתהל םירעה דעב הענמ אל וז תורחתה ןא ׳ןהיניב
תומחלמה וליחתה ׳הנטק הנידמ תחא לכ ושענ םירעהשכ ׳רתואמ ןמזב קרו
הרמנה לע וזב וז םחלהל תואב תונידמהשכ דימת גהונ רבדהש ומכ ׳ןהיניב
•תוינולוק ליבשב וא
דחוי ימינ הינמרגב וזל המוד תילכתל מסיתה ולאל תומוד תוגיל
לע סיתרבה ץב;ףוס הל ץאש המחלמ הדשל •דתיה ץראהשכ ד א ר נ ו ק
וחאו הניריבאה דגנכ אגיל אילפטסדובש םירעה ודסי ׳םד תמקנ יקסע
סירנד ץפצהל אביש ריבאל ףסכ תוולהל אלש הבוח ליסה החחה יפיעסמ
סהינדב בוטכ וגרהו וסמח םיליצאהו םיריבאהש" קזה ותואבו ׳םיבונגןמצע לע ולטנ *0 -׳סחת58ז

20זח( •אזימריוו תקנאב״ בותכש ומכ

דסיל אביטאיצינאה תא )ליזאבו גרובסאדטס .רעייפש ,ןלק ׳ץניימ(ןייהרה
הרהמ דע התנמ וז אגילי ׳טילשה תא קיזחהלו םינסמחה ירחא ףודרל אגיל
ירע לש אגילה םג וז תילכתל הדסונ ןכ ירחא .ודגאתהש םירעה םי ש
).םלואו ׳ץנאטסנוק ,גרובסגיוא( "םולש ילילג" השלשל הקלחנש ןיבאווש
יכ ,חיכוהל ידכ דמעמ וקיזחה בר ןמז ךא ,יענכה הלאה תוגילה יכ ףאו
היסנכהו םיכיסנה י ׳םיכלמה  -םימודמה םולשה יבהואש ןמזה ותואבהאצי הנה ׳םינסמחה םיריבאה דגנכ םדי הרצק םמצע םהו םינדמ וררוע
ויה-םיכלמה אלו-םירעה ימירעה תאמ תודחאו םולשל הנושארה האירקה
.תימואלה תודחאה לש םיתמצה םירצויה
׳םירפכה ןיב םג ודסיתה וזל המוד תילכתל ולאל תומוד תודוגא
1.1 01ו31ז 6רקוחה הזה ןויזחה לע ריעהש רחאל תעכו
בורקב יכ .׳הוקת שי
םירפכה יכ ונא םיעדוי .הלאה תודוגאה תודא לע םיבורמ םיטרפ עדנ
ויהש םילילגב םג היה ךכו !היצנרולפ תוביבסב תונטק תויצרידיפל ודחאתה
ד״ע הנמאנ תודע ונל שי הנה תפרצל עגונבו •בוקספו דורוגבנל םידבעושמ
)1.30מת (318אינאלב תמיק התיהש ׳םירכא לש םירפכ רשע העבש לש הדוגא
התדימע לע תונשקעב המחלנו ) 1266תנש דע( הנש האמכ ןמז ךשמב
תוקילבופיר שולש )1,30מ( דיעה תוביבסב תומיק ויה תאז דבלמ *התושרב
!ןוסאוסו ןאל לש תוליגמה תינבתב תויכז תוליגמ ןהל ויהש ׳םירכא לש
ןהיתומחלמב וזל וז תועייסמ ויה הזל הז םיכומס היתועקרק ויהש ךותמו
ולעו וחמצ ולאכ תויצרידיפ הברה יכ 1,1 €1 31,ז 6רעשמ ללכב .ןרורחש לע
%

*

תועידיהו תודועתה ודבאנ בור יפ לע ךא ,ג״יהו ב״יה האמה תונשב תפרצב
םירעה ומכ תומוחב םירצובמ םירפכה ויה אלש ךותמ ,םנמא .ןתודא לע
ואצמש ןמזב ךא !םהיתודוגא תא לקנב סורהל םינורבהו םיכלמה ידיב הלע
ןהירהב הסחמ וא םירעה לש תוגילב עויס ואצמש ןמזב ,תצק םיחונ םיאנת
היצרידיפנוקה ךותב תודחוימ תוביטח םירכאה לש 'הלאה תוקילבופירה ושענ
.ץייוושבש
,םולש לש תוילכת םשל תותרוכ םירעה ויהש תותירבה לא עגונב
ותואב םירעה ןיב עבקנש ןתמהו אשמה .דאמ יוצמ ןויזח ויה הלא הנה
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ןזל /תויכזה תוליגמ תא וז לצא וז תוקיתעמ ויהש ןמזב /רורחשה לש ןמזה
ויה הינמרג ירעמ תחא ריעב םיטפושהש העשב םימעפ •ןכ ירחא קספ
ןנדיב ןיא יכ םיעידומ ויהו ךבוסמו שדח ןינעב ןיד קספ איצוהל םיכירצ
}5יחילש םיחלוש ויה 11־ 16118ת101ו 1ץ^861 !21 6186מ( ןיד״קספ אצמל
קג •תפרצב םג םיאצומ ונא הזב אצויכ .תמא ןיד םש שקבל תרחא ריעל
ןכותל לבקל תוגהונ ויה א נ י ב א ר ו א ל ר ו פ םירעה יכ םיעדוי ונא הז
.םירעה יתשב תואלמ תויכז םהל תתלו םיחרזאה תא וזמ וז
יתש ןיב ץרפש בירה רבד תא רוסמל ןמזה חור יפל היה הז םגו
עגונב .תרשפמה היהתו וב ןודתש תרחא הלהקל תחא ריע ךותב וא םירע
,סוי לכב םישעמ ויה הנה .םירעה ןיב רחסמ ינינעב הזוחה ירבד לא
םישמתשמש תויבחה תומכ תא עובקלו הישעתה ןינע תא רדסל תודוגאה
תוכלוהה ויה ו״כו "םיחולמ־םיגד^ רחסל תודוגאה. ,,ןייה תריכמל ןהב
ךכ רחאו .תידנאמאלפה א ס ג ה לש הלודגה תירחסמה איצרידיפה ינפלתודוגאה יתש לש ןהיתודלותו .הינמרג ןופצבש המוצעה אסנה לש
ןמ תואמגודב םידומע הברה דוע אלמל תלוכי.יל תונתונ ויה הלאה תובחרה
ףיסוהל ךרוצ שי םולכו .םהה םימיב םדאה ינב בלב היהש יביטרידיפה חורה
רתוי הברה םיניבה ימיב םירעה ושע תויסנהה תודוגאה לש ןתוכזב יכ
לכמ םיב תוילגתהו םיב עסמהו םימעה ןיב ןתמהו אשמה תוחתפתהל
.ונתפוקתל םינשה תואמ הרשע עבש ךשמב תוכלממה

םג ןכו םינטק בשומ תומוקמ ןיב תויצרדיפה ןינע ,רבד לש ורוצק
ןכ ומכו ׳םהל תויואר תוידליגל תפתושמ תילכת י״ע םידחואמ םדא ינב ןיב
םייחה לש םתוהמ ויה ןה ןה  -םירעה תוצובקו םירעה ןיבש תויצרידיפה
ףלאהל תונושארה םינשה תואמ שמח *תאזה הפוקתה לכ ךשמב הבשחמהו
תונשל בשחהל אופא תולוכי )ז״טה האמה דע א״יה האמה ןמ(וננינמל ינשה
ידי לע הבורמ הדמב ידדה עויסו תידדה הרזע רדסל ריבכ ןויסנ
ייח לש םייולגה לכ ךרד ורבעש ׳תורבחתהו תודגאתה לש םינויפיצנירפ
אוה •הפי הלע הבושח הדמב הזה ןויסנה ♦תונטקו תולודג תוגרדמב םדאה
הנוגה הדמב תורח םהל ןתנ אוה ׳םידרופמ הכ דע ויהש םדא ינב דחא
188

תונושו תובר תועפשה רשא תעב ׳םהה םימיב יהרשע יפ םחכ תא הברהו
ואצמנ תובס הברהו )םזיראילוקיטרפ( תולדבתה חיור םדאה ינב ברקב ועטנ
קלחב תורזופמה םירעה יכ תוארהלו תוארל בלה חמשי ׳תובירמ ללוחלךכ לכ בר ןוצרבו ןלוכל םיפתושמ םירבד הברה ואצמ לודגה השביה
דומע ולכי אל ףוס ףוס םנמא ♦ןהל תופתושמ תוילכת הברה גישהל ודחאתה
הנבה וניבה אלש ךותמ תואיגש המכו המכ ושע ןה ♦םימוצעה ןהיביוא ינפב
ןתאנשמ אל ודבאו ולפנ ןה ךא ♦תידדה הרזע לש ןויפיצנירפה תא הבחר
.ןהיניב תודחאתהה חור רסוחמ ואב אל ןהיתואיגשו ׳וזל וז
םיניבה ימי לש ריעב םדאה ייח וכלהש שדחה ךלהמה לש תואצותה
םינטק םירובצ אפוריא ירע ויה א״יה האמה תישארב ♦תומוצעו תובר ויה
אל םיכומנ היסנכ־יתבל ביבסמ םיפופצ םידמוע ויהש ׳םילד םילהא לש
אל • םהילכידראש ׳םהל ראות
ועדי
יוארכ
תושעל
הפכ
לע
!םבג
׳תוכאלמה
רח

!ןתחימצ תישארב ודמע ׳חפנ־תדובעו גרוא״תכאלמ אלא ויה אל רקיעבש
םישמחו תואמ שלש רובעכ ךא ♦םיטעומ םירזנמב קר טלקמ ול אצמ עדמה
תורישע םירע האלמתה ץראה ♦אפוריא לש התרוצ ירמגל התנתשה הנש
םירעשו םילדגמב תוטשוקמ תובעו תובחר תומוח תופקומ ויה הלאה םירעהו
לע ונבנש היסנכה יתב ♦תונמא השעמ היה םהמ דחא לכש ׳הראפתל םיושע
"ילהא תא םיבעל ומירה ראפ ינימ לכב םיראופמ ויהשו הרדהנ תינכת יפ
וזכ הדמב ןוימדה זועו הרוצה יפוי הארנ םנינבבו ,םהלש םימרה םינומעפה
ידיל ועיגה תונמאהו תונמואה ♦הילא עיגהל ונימיב םיפאוש ונא אושלש
ונילע יכ ראפתהל ונא םילוכי םא אוה קפס ונימיב םגש דע ׳וזכ תומלש
הנוילעה המלשהה תאו ןמואה לש הריציה ןורשכ תא קר םא ׳הברהב םהילע
לש תוינאה ♦תשורח״תיב השעמ לש תוריהמה ןמ הלעמל דימענ ותדובע לש
!ימורדהו ינופצה ןוכיתה םיב תוחורה לכל תוגילפמ ויה תוישפחה םירעה
האב תובר תוצראב ♦סוניקואה תא תורבוע ויהו  -תחא תוצמאתה דוע
הטיש הארבנ .הלכשהה םג הטשפתהו הלדג !םינפל תוינעה םוקמב תורישעה
הלודג !עבטה תומכחלו הקינכימה תרותל דוסיה חנוהי ׳תוריקחב תיעדמ
לש רודה ךכ לכ ןהב האגתמש תוינכמה תואצמהה ןתוא לכ ונקתוה  -וזמ

ןווחפ לש ןמזב אפוריאב ואבש תויאלפה תורומתה ויה הלא !ט״יה האמה
)ןידעה ןדבא םע אפוריאל ודבאש תודבאה ןתואו .הנש תואמ עבראמ
1ןומ ז״יה האמה תא דימעהל אבנשכ זא קר ךירעהל רשפא הלש תוישפחה
ןןילטיא ׳הינמרג ׳הידנלטוש הנייטצה הבש תורישעה *ג״יה םג וא ד״לה האמה
,תודבעל הכפהנ הדובעה ׳ונקורתה םירעה ׳םיממוש ושענ םיכרדה — הדבא
ידרי רחסמה םג ׳הלטב תונמאה
לעש ׳םיניבה ימי לש םירעהל רפסב ןורכז םוש ראשנ היה אל וליא
לש ןורכזה תובצמ קר ןהירחא וראשנ ילמלא ׳ןהייח תראפת לע ןודל שי ויפ
תידנלטושמ ,אפוריא לכב תורזופמ םיאצומ ונאש ׳ןהלש הרוטקטיכראה תונמא
ןא םג ,םיולסה ץראבש יולסרב דע דרפסבש הנוריג ריעהמו הילטיא דעו
וותיה ןמצע תושרב םירעה ודמע הבש הפוקתה יכ ׳רמול םיאשר ונייה
תירצונה הפוקתה לכ ךשמב הלודג רתויה !דדמב םדאה חור גושגש לש ןמזה
ביגיבה ימימ הנומת יבג לע ׳לשמל ונתוארב •ח״יה האמה ףוסל ךומס דע
דחא לכש ׳הינומעפ־ילהאו הילדגמ תורשע םע גרבנרוינ ריעה הארמ תא
לע תולעהל ונל השק ׳תונמאה לש תישפחה הריציה םתוחב עובט םהמ
רובצ וז ג ר ב נ ר ו י נ התיה אוהה ןמזה ינפל הנש תואמ שלש קר יכ ׳תעדה
הרוטקטיכראה יטרפ לא ןנובתנש הדמב לדגי ובלש אלפהו ׳םילד םילהא לש
סרעה רעשמ .םינומעפה ־ילהאמ ׳תויסנכה יתבמ דחא לכ לש םיטושקהו
םה יב ץראל החרזמ ךאוב דע אפוריא לכב םירזופמה ׳תוצעומה־יתבמו
תונמאה םא-הילטיא קר אל •תינלופה היצילגבש תעכ תותמה םירעה לאו
יואר דבלב וז אדבועו •הלאכ ןורכז תובצמ האלמ הלוכ אפוריא אלא -
תירובצ תונמא — הרוטקטיכראה הנה תונמאה ינימ לכמ יכ ,הילע דומעל
׳ןכ םנמאו .הנוילע תוחתפתה ידיל איהה הפוקתב העיגה — בור יפ לע
לש הדלות רותב קר •דתיה תירשפא הרוטקטיכראה לש וזכ תוחתפתה
•אוהה ןמזה לש םייחב הנוילע הדמב החתפתהש תוירובצ
םושמ קר אל תראפת ידיל •דעיגה םיניבה ימי לש הרוטקטיכראה
לכו ןינב לכש ם״שמ קר אל ׳בשוח תכאלמ לש תיעבט תוחתפתה התיהש
ישעמ לש ןויסנה יפמ ועדיש םדא ינב לש םבלב ורצונ ירוטקטיכרא רודה
*
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׳לזרבה ׳ןבאה י״ע לועפל רשפאש תויתונמאה תולעפהה ןה המ ׳םדי
קר אל ׳תונטק םינבא םע דיסו םיטושפ ץע״תורוק י״ע םג וא ׳הזנורבה
השעמ לכב רבצנש ירובצה ןויסנה תאצות התיה ןורכז־תבצמ לכש םושמ
׳התוכיאב הלודג התיה םיניבה ימי לש הרוטקטיכראה ־ --תונמוא וא תונמא
םג ןכ הנמזב תינויה תונמאה ומכ ♦לודג ןויער לש יוטבה התיהש םושמ
הלדגו החפט ריעהש ׳תודחאהו הוחאה תודא לע העדה ךותמ הדלונ איה
המחלמה לש זועה י״ע הל אב הזה חורהו ׳זוע חור האלמ התיה איה :ןתוא
םייחה לכ ךותל הרדח היגרניאהש ינפמ ׳היגרניא הגופס התיה איה !ןוחצנהו
ןינבל למס ושמש ירה ריעה לש תוצעומה־תיב וא היסנכה־תיב ♦ריעה לש
הבשחמה ירפ היה אל םיניבה ימי לש ןינבה ?וינוב ויה תתס לכו רדוג לכש
םמוי תדובע ושעו לעופה לא האיצוהל ולמע םידבע יפלאש ׳דיחיה לש
¬להא ♦ונינבב הפתתשה הלוכ ריעה לכ  -רחא שיא לש ותארוה י״פע
לש םייחה לוק עמשנ ובש ראופמה ןינבה ןמ קלח היה הובגה ןומעפה
?זיראפבש לפוע לדגמ ומכ םעט ול ןיאש ןוכמ לע דמע אל אוה ?ריעה
ידוסיה ןינבה לש ורועכ לע תוסכל ידכ םקוהש םינבא ןינב היה אל אוה
םיגיבה ימיבש היסנכה תיב ♦ןודנולב יריעטה רשגב ושעש ךרדכ ׳לזרב לש
ריעה רדה תא םמורלו חבשל שמשמ היה ׳אנותאב לופורקאה ןינב ומכ
יוטיבה היה אוה ?תויונמואה לש תירבה למס היה אוה ?ןוחצנ הלחנש
יולש ותריצי התיה איהש םושמ ,וריעב האגתהש חרזא לכ לש ויתושגרל
תוריעצה תוכאלמה ילעב לש תינשה הכפהמה תחלצה ירחאש ׳םישעמ ויה
האבש תודחאה תא עיבהל ידכ ׳שדח היסנכ־תיב תונבל הליחתמ ריעה התיה
♦בחר רתיבו קמוע רתיב הייחב
םילודגה םינינבה תא תונבל ואבשכ ,םירעה ידיב ויהש םיעצמאה
לשמל ןלקבש היסנכה־תיב .ךרעה יפל אלש םינטק בור יפ לע ויה ,הלאה
קרמ האמ לש הבדנ ?הנשל קרמ תואמ שמח לש תואצוהב וניגב ליחתה
םוכס עיגה הפוסל הברק ןינבה תכאלמש ןמזב םג ,הנוגה המורתל המשרנ
ףלא רשע העברא לע םלועמ הלע אלו םיפלא תשמח דע הנשל תואצוה
♦הלאכ תוטועמ תואצוהב אוה םג הנבנ ל י ז א ב ב ש היסנכה״תיב .קראמ
*
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ןורכזה־תבצמ תבוטל תבדנמ "הרבח ,,לכ .דתיה תאז תמועל םלואו
(?כ .טושקה השעמבו .דדובעב ׳םינבאב הלשמ קלח ם ל כ ל תפתושמה
,ףזנורבה וא ןבאה ידי לעו ׳תויטילופה היתועד תא ^וז הבצמב .דעיבה אידליג
ו ר ח לש םינויפיצנירפה תא הממור ׳ריעה תודלות תא רודל הרפס
לכו .היביוא תא הללקו ריעה תירב ילעב תא .דכרב ׳ה ו ח א ו ן ו י ו ש
חתוא הראפב תאזה תיללכה הבצמה לא ה ת ב ח תא העיבה אידליג
ןג ירעש תויהל םייוארש םירעשב" ׳ם^ויצ ישעמב ׳םיעבצ ילעב תונולחב
.ןבא השעמ םיטושקב וא  -ו ל י ׳ג נ א לאכימ לש ויוטיב יפל-־ןדעה
תורחתמ ויה תוריעז תודע םגו תונטקה םירעה ♦ןינבה לש הנטק הנפ לכב
וא 1ג0מ ריעבש היסנכה יתבו ׳תולודגה םירעה םע הז ןיממ הדובעב
.ס מ יי ר ב ש .דיסנכה תיבמ םכרעב הטמל םידמוע םה םא אוה קפס 841מ^1^^ 1מ
/ולסרבב םע.ד־תיב לש ןומעפה ל.דאמ וא ׳ןמירבבש תוצעומה״תיבמ
בלב הבשחמב .דתלע ןכ םא אלא הדובעב ליחתהל תיאשר הניא אנומוקה
ןוצרב םידחואמה היחרזא לכ לש תובבלה תא תללוכה ׳אנומוקה לש לודגה
הלגתמ הזה חורהו .היצנרולפב ריעה תצעומ ירבד ויה הלא  -׳יללכ דחא
׳תולעתה ןינב ןוגכ ללכה תבוט םושמ ןהב שיש הלהקה תודובע לכב
תויושעה תולעתב וא ,היצנרולפ תוביבסבש םיסדרפהו םימרכה ׳תוספרמה
למנה ןינבב וא ׳הידרבמול רושימב תורבוע ויהש המדאה תא תוקשהל
טעמכ תושענ ויהש תולרובצה תודובעה לכב ללכבו ׳אוניגבש תורוניצהו
.ריעו ריע לכב
תואצמההו -םיניכה ימי לש םירעב ןה ףא וחילצה תוינמאה ראש לכ
לדגש הז לש ךשמה אלא בור יס לע ןניא הז עוצקמב הזה ןמזב וגלש
תגירא לש הישעתה לע הדסונ תוידנמלפה םירעה לש תורישעה ♦אוהה ןמזב
•רתיה ׳"רוחשה תומה" תפגמ דע ה״יה האמה תישארב היצנרולס .קד רמצ
ץושש ׳רמצ גרא ישעמ לש תוכיתח ףלא האמ דע ףלא ;םיעבשמ האיצומ
׳הרקי תכתמ לש בוטחה תדובע .בהז לש םינלרולס ףלא_ םיתאמו ןוילימ היה
לש תוריצי ׳ןה הלא לפ-לזרבה תשיטל לש בשוח״תכאלמ ׳הכתהה תוגמוא
הגרדמל וללה תועוצקמה ןתוא לכב ועיגהש ׳םיניבה ימיב תוידליגה

ריבכה יגכימה עינמה לש עויסה ילב דבלב םיפכ תדובעב עיגהל רשפאש
רמא הפי-יכ תושדח איצמהל ןורשכה תא םג ףרצל שי םיפכה תדובע לא
התרוצ הרמגנש תיכוכזה ׳קוקחהו סופדה השעמ ׳רינהו ףלקה  -ל ב י א ו א
הטישה ׳ןקותמה חולה ,ספמוקה /פוקסיליטה ׳ןועשה ׳הפרש״קבא ׳הדלפהו
טקנופארטנוקה .הימיכה ,הירטמונוגירטה ׳הרביגלאה ,ץבשחב תינורשעה
הזה ינחורה שוכרה לכ ) -הקיסומב השדח הריצי ךרעכ הכרעש האצמה(
׳ךואפקה תפוקת" םשב הל םיארוקו הדובכב םילזלזמש וז הפוקת תאמ ונלחנ
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תוילגתה הלאמ תחא ףא — ל ב י א ו א הז לע ריעהש ומכ  -םנמא
רבד השע םיניבה ימיב עדמה ךא ׳אוהש*לכ שדח ןויפיצנירפ הסינכה אל
ןיקתהש אוה .םישדח םינויפיצנירפ לש המצע תילגתה ןמ הלעמב בושח
הזה ןמזב ונל םיעודיה םישדחה םינויפיצנירפה הלא לכ לש יולגה תא
םישעמה לא ןנובתהל רקוחה תא דמלש אוה :םיינכימה םיעדמה לש עוצקמב
ררב אל ןיידע יכ ףא ׳יביטקודנאה עדמה היה הז .תונקסמ םהמ איצוהלו
םג דוסיה תא חינהש אוהו !היצקודניאה לש החכו הכרע תא ומצעל הפי
ילילאג ׳ןיקיבסיסנדפ .הקיזיפה תרותל םג הקינכימה תרותל
,טוקס ליקלימו ןיקיב ריגדור לש םהיתודלות ויה קינרפוקו
.ריואב ץחלה רבד לע תוריקחה תדלות התיה רוטיק לש הנוכמהש םשכ
הבש תינכיטה הלכשהה תדלותו ׳תויקלטיאה תואטיסרבינואב ורקחש
.ג ר ב נ ר ו י נ ריעה הנייטצה
רבד תא חיכוהלו םירבדה ביחרהל תמאב ךרוצ דוע שי םולכ ךא
לע תוארהל יד ןיאה ?םיניבה ימי לש ריעב תוינמאהו םיעדמה תומדקתה
וטנאד לש חמאופהו תיקלטיאה ןושלה לעו תונמאה עוצקמב היסנכה יתב
ימי לש ריעה הרצי המ ןיבהלו ףכית דומעל ידכ ׳הבשחמה עוצקמב
זהמויקל םינשה תואמ עברא ךשמב םיניבה
€

תוברתל הבורמ הבוט ואיבה םיניבה ימיבש םירעה :הפס םוש ןיא
תויטרקואית תוכולמ לא עיגהל אפוריא תא הענמש איה ׳תיאפוריאה
יובר תא הל הנתנש איה !םיקיתעה םימיב היסאב ורצונש הלאכ תויטופסידו

 .תאו אביטאיצניאה חכ תא ׳המצע הכב הנומאה תא ׳םייחבש תוארמה
ףתויה הבורעה איהשו םויה דע הברקב שיש תי*רסומהו תילכשה היגריניאה
.ילע אגיש שדח ביוא לכ רוחא ףודהל לכות תאזה תוברתה יכ ,הנמאג
•היסאמ
,תוברת לש םיזכרמה הלא םייקתהלו דומעלו ולכי אל הז עודמ ךא
ןולוע םכותב וליכהשו םדאה עבט לש םיקומעה םיכרצה תא קפסל וסנש
תיה הככיאו והרשע ששה האמב הנקז םהילע הצפק עודמ ?םייח לש אלמ
איצוהל ולכיו ץוחה ןמ םיברה םיביואה תא רוחא ופדהש רחאל יכ ׳רבדה
חלאה םירעה ףוס ףוס ולפנ ׳םיימינפה ןהיתוביר ךותמ םג השדח היגרניא
?תיבמ תורגתהו ץוחמ תומחלמה לש ןברקל

רבעהב שרוש ןהל שי ןהמ המכ סז הלפמ ידיל ואיבה תונוש תובס
האמה ףוסב •ןמצע םירעה וגשש תואיגשה תודלות ויה ןהמ המכו ׳קוחרה
וז תינבתב ונבנש תוריבכה תוכולמה אפוריאב ולעו וחמצ הרשע שמחה
םילשומה ןמ דחא ידיב הלע םוקמ לכבו ץרא לכב •הקיתעה ימור לש
תוחפ רשי םדא םימעפו ,םהמ לודג ןצמק ׳וירבחמ םורע היהש ,םילדואיפה
םיבשוי םירכא לש בר רפסמ םע תורישע הלחנ תוזוחא ול שכרל ׳וינכשמ
ויזגראב רובצלו ׳דודג״ינבו םיריבא לש בר ןומה ויתוביבס ףוסאל םג ׳ןהב
םיחונ םירפכ ול בשומל רחוב היה ׳ךיסנ וא ךלמ ׳רסיק ׳הזכ ןורב •בר ןומ
םירעב םייחה לש םירדסה תא םמצעל ונק אלשו יפרגואיגה םבצמ יפ לע
דו ־־ ולא םיאנתב זא ואצמנ הבקסומ ׳דירדאמ ׳זיראפ  -תוישפחה
חנב ׳ןשמ הילאו ,הרוצב ךלמ״ריע ןאכ הנב ול םידבעושמה לש הדובעה
חוסחה ןמ ונחינש םירחוס םגו המחלמ ירובג ׳תוזוחא הבידנ דיב תונתמ
׳הדיתעה הכולמה הריעז הרוצב הרצונ ךכו •רחסמה לע ךלמה ךכסש
וננוחש ׳ןידו תד יעדוי •הלאכ םירחא םיזכרמ תעלוב אעמיק אעמיק הליחתהש
החפשמ התיה וז ן הלאה םירעה לא ןוצרב ורהנ ׳יאמורה טפשמה דומלתב
ואנששו ׳םינוריעה ברקמ ואציש םדא ינב ׳דובכה ירחא תפדורו תינשקע
סירכאה לש םישעמה תא םג םילדואיפה לש םתוריהי תא םג תחא הדמכ
םש ןהל ןיאש ׳תירפכה הלהקה לש ןמצע תורוצה ♦לוע םשב וארקצ
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םיארנש ויה תודגאתה לש םמצע םיגריםיצנירפה ׳םהלש םיגידה־ירפסב
רסיק תלשממ ;היה םהלש לאידיאה י״תוירברב^ה לש השורי ןיעכ םהילע
*םייחב םלאידיא תא ומישגי יכ ,םעה תאמ ףיוזמ םכסה הילע אבש
התעשו יאמורה טפשמה דגבכ הממוקתה םינפלש ׳תירצונה היסנכה
הכולמ ארבל ןויסנהש ינפמו ירז ךרדב תכלל הפיסוה ׳התירב־תלעבל הכפהנ
םיפושיבה ודמע ׳חילצה אל רויפיפאה תלשממ תחת אפוריאב תיטרקואית
םהיניעב ובשחנש הלא ידיב וקיזחהו דובכה ירחא םיפדורהו םיליכשמה
•לופוניטנטסנוק ירסיק לש וא לארשי יכלמ לש ןסוחה תא םמוקל םירשכומל
רתכ המש איה !השודק תרטעב הלודגל ולעש םילשומה תא הרטע היסנכה
תא םתדובעל השידקה איה !ץראב םיהלאה חכ״יאב לע ומכ םשאר לע
םתוא הקינעה איה !הינהכ לש םיינידמה תונורשכה תאו הימכח תמכח
•םיינעה ןיב הל השכרש הבחה ןמו הלש רשועה ןמ ׳היתוללקמו היתוכרבמ
םינוריעה ידיב ןיא יכ םתוארב ׳םררחשל וצר אל וא ולכי אל םירעהש ׳םירכאה
םימלשמ ויה םירכאהש  -םיריבאה ןיב ףוס ןהל ןיאש תומחלמהל ץק םושל
!לודגה ךיסנב וא רסיקב ׳ךלמב םתוקת התע ומש — םיבר םימד ןריחמב
רוזעל ואב םיילדואיפה םילשומה לש םנסח תא אכדל ודיב ועייסש ךותמו
,אפוריא לע םיקרוטהו םילוגנומה תילע ׳הנורחאל •תיזכרמ הכולמ ןינבב ול
תוארונה תומחלמה הלא ןכ ומכו ׳דרפסב םיריומה דגנכ השודקה המחלמה
:ןוילע ןוטלש לש םילועה םיזכרמה ןיב םע לכ ברקב הרהמ דע וצרפש
׳תפרצו הילגנא ןיב ׳הילגנאו הידנלטוש ןיב ,הידנוגרובו סנארפ״יד־ליא ןיב
ותואל ףוס ףוס ואיבה — ו״כו ר י ב ט ו הבקסומ ןיב ׳ןלופו אטיל ןיב
אל המחלמ ךורעל התע היה םירעה לעו ׳תוריבכ תוכלממ ולע הלע •רבדה
םע אלא ׳םיכיסנה וא םילדואיפה םינורבה לש תופפורה תודוגאה םע קר
לש םיבר תואבצ ואצמנ םתושרבש ,ריבכ רדס םירדוסמה םיזכרמה
•םהל םידבעושמ
דיחיה ןוטלש לש םילועה םיזכרמהש ׳וז איה לכמ הלודגה הערה ךא
לש הדוסיב •ןמצע םירעה ברקב וצרפש תורגתה ןתואב עויס םהל ואצמ
ןבוה אל הזה ןויערה,םלואו ׳לודג ןויער קפס ילב חנוה םיניבה ימיב ריעה

ןןימצמוצמ תויהל םיכירצ םניא ידדהה עויסהו תידדהה הרזעה .ובחר לכב
ןןל םא ׳הביבסה לכ לע טשפתהל םיכירצ םה !הלודג אל הרבח לש םוחתב
}(יניבה ימי לש חרזאה העט הז ןודינבו !הרבחה תא הביבסה עלבת ק
ןזוסחל ופסאנש םינמואהו םירבאה לע טיבהל תחת ♦הלחתבמ הלודג תו ע
ריעה לש התריצי רבדב םקלח איבהל םדיב שיש םירזוע לעכ ויתומוח לצב
לידבהל םינשיה םיחרזאה לש "תוחפשמ״ה ינב ורהמ  --ושע ךכ תמאבו ^
,דלהקה לש רחסמה בוט לכמ ונהינ םינושארה .םישדחה םירגה ןמ ןמצע
תוארהל תושר קר םהל .דתיה םינורחאהו ׳הלהקה לש תועקרקב ושמתשהו
ינב" וא "םיחרזא״ל אופא .דקלחג ריעה ♦עירפמ ןיאב םהידי תונמא תא
תירובצ הנוכת ול .דתיה םדוקש רחסמה ♦"םינכש" וא "טיבשותל/׳ו ".דלהקה
הגרדמהו ׳םינמואו םירחוס לש תוחפשמ הב וכזש תוכזל .דתע השעג
התשענ-ןוה־ילעב לש תורובחל וא יטרפ רחסמל רבעמה — הירחא האבה
♦ונממ טלמהל ןיאש רבד
,דתוא םיפיקמה םירפכה ןיבו ריעה ןיב םג האב .דקולחה התואו
דגנכ םהיתומחלמ ךא ׳םירכאה תא ררחשל וסנ םיניבה ימי לש תונומוקה
לש רורחשה דעב תומחלמל ,ליעל ונרמאש ומכ ׳הר״דמ וכפ.דנ םילדואיפה
תינוריעה הלהקה .םירכאה רורחש דעב אלו םילדואפה ןוטלשמ המצע ריעה
ןיעל הער םורגי אלש יאנתב םירכאה לע ותוכז תא לדואיפה ידיב הריאשה
תמוה ךותב םבשומ ועבקשו ריעב וטלקנש םיליצאה ךא .הב חרזאל היהיו
םילשהל ולכי אל םה .ןהלש תוחפשמה תומחלמ תא המוחתל ואיבה ריעה
.םירחוסו םיטושפ םינמוא לש ןיד־תיבל וענכי םיליצאה יכ ׳ןויער״ד םע
תמקנ ליבשב תונשיה םהיתומחלמ תא ריעה תוצוחב ךורעל ופיסוה ןכלו
׳ינ ו לוק תוחפשמ ןיעמ תוטטוקתמ תוחפשמ התע ויה ריעו ריע לכב ♦םד
ולבקש םילדואיפה םילשומה ♦זיבו ץלוטשרבוא ׳יגיסרואו
וכפשו םיניתנב ןמצע תא ופיהה ^ןהב וקיזחהש תוזוחאה ןמ הבר הסנכה
הבירמה .דאבו הצרפש העשבו .ריעה לש היגהנמו היתודמ לע םחור תא
ואב ׳תונשיה תוחפשמהו תוידליגה דגנכ ריעבש םינמואה תודמעמ ןיב
םהיתרשמ תאו םהיתוברח תא תוגלפמה יתש ינפל ועיצהו םילדואיפה

םיכרדב רוחבל תחת ׳המחלמ ךרדב וצרפתהש תובירה תא ץורחל םיברה
*קשנה תרזעל תונפל אלו ׳הכ דע וגהנש ומכ ׳תורחא
מז םג הת יה םירעה בור לש השק רתויהו הלודג רתויה האיגשה
ורזח ןה •המדאה תדובעב ולזלזו הישעתהו רחסמה לע ןרשע תא ודסיש
ידיל ואב ךכ ךותמו הקיתעה ןוי לש םירעה םינפל וגשש האיגשה לע אופא
דיל חרכהב ןתוא האיבה המדאל םירעה תורכנתה ךא .ומצע אטחה ותוא
דוחיב ןיעל הארנ השעגש רבד ,םידכאה תודמעמ לע האונש הקיטילופ
לש תולודגה תודירמה ימיב תפרצב ׳ישילשה דרואדיא ימיב הילגנאב
ןמ •םירבאה תמחלמ ימיב הינמרגבו םיטיסוהה תומחלמב -םהיבב ,םירכאה
םיקסע ידיל םירעה תונוטלש תא תירחסמה הקיטילופה האיבה ינשה דצה
תוינולוק ולעו וחמצ •תוינולוק י״ע רשעתהל הואתה תא העטנו םיקחרמב
חרזמב  -תויזנכשאה ׳תיחרזמ־תימורדב תויקלטיאה תוקילבופירה ודסיש
קיזחהל היה ךירצ זאו •תיחרזמ־תינופצב — )בוקספו דורוגבוג( תויולסהו
םתואב ושמתשה ךכ רחאו ׳תוינולוקה תומחלמ ליבשב םיריכש לש אבצ
תואולה תושעל ואב תילכתה התואל •םמצע םינוריעה תא ץחלל םיריכשה
רבדל השענ הררש תויהל •םינוריעה ברקב תודמה לוקלקל ומרגש ׳תולודג
תעשב רתויו רתוי ולדגו ולע תוימינפה תובירמ׳דו ׳הבורמ האנה וב שיש
לש ןתבוטל לודג רקיע ןהב השמש תילאינולוקה הקיטילופהש ,תוריחבה
׳םיעורג״הו "םילועמ״ה ןיב ׳םיינעהו םירישעה ןיב דורפה ♦תוטעומ תוחפשמ
ריעו ריע לכב ךלמה ןוטלש אצמ הרשע ששה האמה תונשבו ׳לודגו ךלה
ןואג תא רבשל םהל חטבוהש ׳םיינעה ןיב םינכומ םירזועו תירב״ילעב
•םירישעה
איהו םייאנומוקה תודסומה תדיריל המרגש תחא הבס דוע שי םלואו
םיניבה ימיב םירעה תודלות •תובסה ראש לכמ רתוי הקומעו רתוי הבושח
הריבכ המכ דע םהמ דומלל רתויב םיאלפומה םילשמה ןמ דחא ןה ירה
׳לש הלרוג לע םלידוסיה תועדהו תונויערה לש העפשהה איה
םיידוסיה תונויערהב ירקיע ףנש אבשמ יכ ׳םהמ דומלל שי דועו !תוישונאה
לא םימעפל תודגנתמ ןהש ירמגל תושדח תואצות תואב ירה ׳הרבחה לש
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,ועבק לנ לש ןוילעה ןוטלשה ׳תודחאתהה ׳ומצע הכב הנומאה *תונשיה
ןוועדה ויה הלא — בכרומה לא טושפה ןמ יטילופה ףוגה ןינבו הדחוימ
ןזועדב רומג יונש אב אוהה ןמזה ןמ ךא .הרשע תחאה האמה לש תוירקיעה
הלודגה םיגהנהו ימורה טפשמה תרות תא ודמלש ןידו״תד־יעדוי .וללה
ןיתעהל וחילצה .ישילשה יטגקוניא ימימ ודחאתהש ,תירצונה היסנכה לש
דורחש לש הפוקתב עירכמ היהש-הקיתעה ןוי לש ןויערה הז-ןויערה תא
ן )1תואמ יתש ךשמב ׳הלאה תוקילבופירה לש ודוסיב חנומ היהשו םירעה
ןןמיסרבינואב ארדתקה לעמ דומעה לעמ ופיטהו ודמע הנש תואמ שלש
ת(ןמנה תיזכרמ הכולמב הנופצ םדאה־ינב תלואג יכ ,םינידה יתבבו
תמהל ןיוצו לוכי דיחיה םדאה יכ ^םיטעומה לש וא דיחיה לש ונוטלשל
ישעמ תושעל אוה יאשר ארבחה לש הלואגה םשב יכו הרבחה לש לאוגה
י׳ד טעמ טעמ םתימהל ,דקומה לע םדא־ינב תולעהל ויניעב בוטכ תומלא
׳וועש ןיאל רוסחמו ינוע םימלש םילילג לע איבהל ׳םראתל ןיאש םייונע
תאזה הרותה יפ לע םילודג םישעמ תושעל םילאוגה וטיעמה אל הז םעו
העיגהש םוקמ לכב השעמל־הכלה וגהנו ואב הומכ העמשנ אלש תוירזכאבו
סישעמהו ולאה תוכלהה ךותמ .םינהכה לש דקומה וא ךלמה לש ברחה המש
הרכהה ךותל עורזב םתוא וסינכהשו רידת םהילע ורזחש ,ןהירחא ואבש
ואב םיחרזאה .םוצע ירנש ידיל םדאה ינב לש תובבלה ואב ,הרבחה לש
תדזכא הניא הגרדהב החיצר םושר קוח״ילב וניא ןוטלש םוש יכ ואצמו
,הזה שדחה תוחורהךלהמ םעו "רובצה תלצהלו ,עגונ רבדה קר םא ׳דאמ
קתעה ןויערה לש וחכ גפ ,דיחיה לשומה חכב וז השדח הנרמא לש ןמזב
׳וזצנ יאמורה ןיערה .םינומהה לש הריציה חכ תמ ומע דחיו תודחאתהה לע
ללש ׳אבצה הכב תואבה ,תויזכרמה תוכולמה ןהל ואצמ הזה תוחורה״בצמבו
*

*ןכומ
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ןשיא ףלא וסינכה הלהקה תצעומב ובשיש ריעה חכ־יאב תואמ עברא
ךא .םירבח האמ ואב )^81זח0ז (13הרויניסה לש םירבח םינומש םוקמב
ואב בושו הלדגו הכלה םעה תמח .םולכ ידיל האיבה אל ץגמב הכפהמה
׳םידרומה תא הכהו אב אוהו "ץירעה ..לא הרזעל ונפ זא .יתושדח תודירמ
.היצנרולפב םעה הנפשכו ♦הקספ אלו הכלה הלהקה לש ףוגה תודרפתה ךא
הנע ־־ ולוראנובאס סימונוריה ־־ וביבח תצעב לאשל .השדח הדירמ ירחא
תא אנ רהט ...הכולמה ינינע לא יבל ןיא יכ ,תעדי התא ׳ימע .הה": ,ריזנה
,היצנרולפב בשויה םעה ׳ךילע זא .ריעה תא ןקתת ןוכנ חורב םאו .ךבל
תוגיגחב םיליטה ינפ לעש תוכסמה "!הילטיא לכב ןיקתה תדובעב ליחתהל
אצי קוחו ?שיאה לא וכלשה תובבלה תא םיחידמה םירפסהו "בלחה ימי"
היטרקומידה ךא—תיברב םיולמה דגנכ אצי דחא קח דועו .םיינעה ידיב עייסל
ךותמ ,קספ םדק ימיב הל היהש הריציה חכ .התיהשכ הראשנ היצנרולפב
םהל דבא ;םמצעב ןימאהל היצנרולפ ינב ולדח הלשממב הרתי הנומא
לוטילו אבל םא יתלב הכולמל הל ראשנ אל .םהייח תא שדחל ןורשכה
.םתורח תיראש תא םהמ
ברקב ידדה עויסו תידדה הרזע לש גלפה קספ אל תאז לכבו
בש אוה ♦תוישפחה םידעה לש ןתלפמ דחאל םג םרזו ךלה אוהו םינומהה
םיפיטמה לש תויאנומוקה תואירקה  .לע הנעמ רותב דיבכ חכב הלעו
אלשכ ,ךכ רחאל םג םיקתהל ףיסוה אוהו ׳היצמרופירה תעונתל םינושארה
תוררועתהה יפ לע םתוא רדסל ווקש ומכ .םהייח תאירדסל םינומהה ידיב הלע
םג םרוז הזה גלפה .ידיחי לשומ לש ולוע תחת וענכנו .תנקותמה תדה לש
׳הכולמ תומדב היהי אל הזה יולגהו .םהב תולגהל םיכרד ול שקבמו תעכ
םירברבה לש תירפכ הלהק לש תומדב אלו .םיניבה ימי לש ריע תומדב אלו
שיש ׳הדיתעה םייחה־תרוצ ךא .םיארפה לש תובא-יתב־רדס תומדב אלו
קמועה יפ לע ןהמ המלשומו המלש אהת .תומדוקה תורוצה ןמ םיוק הב
—.הבש םיישונאה תודוסיה לש בחורהו

♦ד קרפ
יהזה ןמזבזק הרבחב תידדהה הרזעה
הרזע םי דסומה • -תינידמה הפוקתה תישארב םימעה לש תודירמה
^ודיחכהל תפאושה הנידמה דגנכ התמהלמ :תירפכה הלהקה ־־ .הזה ןמזב תדדה
דע םירםכב ורמשנו תירפכה הלהקה תפוקת לש קזמ וראשנש םיגהנמה -
־ •היסור ׳הינמרג ,תפרצ ,ץייווש . -הזה םויהןכ לכ תינומדק הדלות הל שי תידדה הרזעל םדאה ינב לש היטגה
םדאה• ןימ לש תמדוקה תוחתפתהה םע ךכ לכ ץימא רובח הרבוחמ איהו
הירוטסיהה יעגפ לכ ףא לע ,הזה םויה דע םדא ינב תובלב הרמשנש דע
ךא !הולשו םולש לש תופוקתב הרקיעב החתפתה תאזה היטנה ♦היתודומחו
תוצראש ןמזב — םיארונו םיער םיעגפ םדאה ינב לע ואבש ןמזב םג
וחנאנ וא ינועה ינפמ ומת ופס םימלש םיבושיו תומחלמה י״ע וברח תומלש
םיקתהל ופיסוה הז ישפנ ךרוצ ,וז היטנ הנה  -ץירע לשומ לש ולוע תחת
הרשקש איה איהו !םירעה יבשות לש םילדה תודמעמה ןיבו םירפכה ןותנ
בהואה ׳לשומה טועמה ותוא לע םג העפשה העיפשה ףוס ףוסו ודחי םתוא
וניאש ינשגר רבד לאכ הז ךרוצ לא םהיתמ היהש ׳תומש השועהו המחלמ
תילאיצוס היצזינגרוא םהל ארבל םדאה יגב ואבש תע לכבו ♦םולכ אלו
םדאה דימת באש ירה ,םתוחתפתה לש שדחה בצמה לא הלגוסמה .השדח
יחה ןיעמה ךותמ תומדקתהה ךרדל בוש תאצל וחור תאו וחכ תא רצויה
׳םיילאיצוסהו םיימונוקיאה תודסומה לכ .תידדה הרזעל היטנה התוא לש
תושדחה תוירסומה תוטישה לכ ׳םעה ינומה לש םתריצי ויהש המכ דע
לש ירסומה סרגורפהו !ןיעמ ותוא ךותמ תואצוי ןלוכ ־־־ תושדחה תותדהו
הבחרה אוה ירה ׳הבחר הפקשה״תדוקנ ךותמ וילע ףיקשנ םא ׳םדאה ןימ
)(111

ןןונאה״יתב לש גוחמ האציש ׳תידדה הרזע לש תודוסיה לש הגרדהב
,הדא ימ לש תודוגאו תוצובק לש םיבחר תולובגב הטשפתהו םינומדקה
•הבה ילב תוישונאה לכ תא ףיקהל הלאה תודוסיה םידיתע ףוסבלש דע
.ןושלו םעו הנומא
ןוכלוהה הפוקתה תאו תובא״יתב רדס לש הפוקתה תא ורבעש רחאל
השדח הרוצ םיניבה ימיב םיאפוריאה וארב ׳תירפכה הלהקה לש וז ׳הירחא
אביטאיציניאל בחר סוקמ הנתנ איה :הל היה לודג ןורתיש תורדתסה לש
תיסב םדאה לש ךרוצה תא הנוגה הדמב הקפס ןמזה ותואבו טרפה לש
תולהקה לש איצרידיפה םייחה רואל האצי םיניבה ימי לש םירעב יידדה
הלופכ הרוצ ידי־לעו ׳םיחא״תודוגאו תוידליג לש תשר הסוכמה ׳תוירפכה
ירמחה םבצמב תולודג תואצות ידיל םדאה ינב ועיגה תודגאתהה לש וז השדח
הלאה תואצותה תא וניארו ונרקח .רחסמבו עדמב ׳תונמאב ׳הישעתב ׳ללכב
עריא המ ינפמ ראבל ןויסנ ונישע םג ׳םימדוקה םיקרפה ינשב ןהיטרפל
ויהש  -םיגיבה ימי לש תוקילבופירה יכ ׳הרשע שמחה האמה ףוסב
תא ררחשל תורשכומ ויה אלו ןהל םיביוא םילדואיפ לש תוזוחא תופקומ
לש תונויערה י״ע תודמה לוקלק אב טעמ טעמו דובעשה לועמ םירכאה
תויאבצה תונידמהל ללשל תויהל ויה תוחרכומ — תיאמורה הכולמה
"ולדגו וכלהש
הנדמהךוטלשל ,הנש תואמ שלשל ׳םעה ינומה וענכנש םדוק םלואו
ווסיה לע רומשלו הרבחה ןינב תא שדחל ריבכ ןויסנ ושע ׳לכה עלובה
העונתה ינ ׳הפי םיעדוי ונא תעכ •ידדה עויסו תידדה הרזע לש קיתעה
היסננה יעשפ דגנכ דבלב הדירמ ללכ התיה אל ןויצמרופירה לש הלודגה
לאידיאהו ׳הלש הנוב לאידיא םג הלגד לע התרח תאזה העונתה •תילותקה
סיפיטמה לש םימואנהו םיבתנה ׳תוישפח םיחא תולהק ךותב םייח :היה הזה
ויה םעה ברקב קזח דה םהל ואצמש ןויצמרופירה לש םינושארה םימיב
ושע םינש" ■םייחה ינינע לכב םדאה ינב לש הוחאה לע תונויער םיאלמ
׳םהל םימודה הנומאה ילמסו םיזנכשאה םירבאה לש םיעודיה םיפיעסה
אל ושרד ׳םירצידושהו םינמרגה םינמואהו םירבאה ןיב םיכלהתמ ויהש
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םג ךא ׳וחור יפ לע שדקה״יבתכ תא שרפל םדא לכל תושר אהתש דבל
רובצה תועקרק תא תוירפכה תולהקל בישהל השירדה תא םג םכותב וללכ
דימת תוכמוס ויה הלאה תושירדהו ןםילאודיפהל םיסמה ימולשת תא לטבלו
םיחא םדאה ינב לכ יכ הנומאה לע ♦א יז ׳"תיתמאה^ תירצונה הנומאה לע
םיחא״תודוגאל היברומ ץראב םישנא תובבר ודגאתה אפוג ןמז ותואבו •םה '
תובר תובשומ וארבו הלאה תודוגאה תבוטל םהיסכנ לכ ורסמו תויאנומוק
ינב תובברש /ןומהב תוגירהה קרו •םזינומוקה תודוסי לע ודמעש תוחרופו
הבחרתהש תאזה תיממעה העונתה תא קיספהל ולכי ׳ןדי לע ודבא םדא
תונידמה ולחנ תונושמה תותימהו שאהו ברחה תרזעב קרו ׳הטשפתהו
•םימעה לש םינומהה לע עירכמהו ןושארה ןנוחצנ תא תוריעצה
־תוצראב םג תוכולמה ואב ןכ ירחא ואבש םינשה תואמ שלש ךשמב
הל האצמ םהבש ,תודסומה לכ תא רדסכ ולטבו הינטירב ייאב םג תשביה
תולהקה תאמ ׳ידדה עויסל םדא ינב לש הפיאשה היוטב תא םויה דע '
הלהנה לשו ןהלש ןיד״תיב לש ׳להקה תופסא לש תוכזה תא ולטנ תוירפכה
תוידליגה תאמ ♦ומרחה ןתושרב ויהש תועקרקה ?המצע תושרב תדמוע
ןהילע וחיגשיש הכולמה ידיקפל ןתוא ודבעשו ןתורח תאו ןהיסכנ תא ולטנ
תוכזה תא ולטנ םירעה תאמ .דחוש יפדורו ןודז ישנא ידיב ןתוא ונתנו
׳םעה״תפסא :םימינפה ןהייח לש םמצע תורוקמה תאו ןוילע ןוטלש לש
— אידליגה לשו רובצה לש ןוילעה ןוטלשה ׳תרחבנ הלהנהו רחבנ ןיד־תיב
היהש הז לש הילוח לכ ודיב ספת הלשממה דיקפ •הכולמה הלטב הז לכ
הדי לע ואבש תומחלמהו תאזה הקיטילופה ללגב •םלש ינגרוא רבד םדוק
תואלמו תורישע םירע ?תורישעו תובשונ םדוק ויהש תומלש תוצרא וברח
וז םע וז םירעה תא ורבחש םיכרדה םג ?תונטק תוריעל ויהו וכפהנ םדא
עדמה ׳תיטילופה תוברתה •ודרי — עדמה ׳תונמאה ׳הישעתה •תוממוש ושענ
לעמו תואטיסרבינואב ׳הנידמה תוזכרתה לש ןויערה לא ודבעתשה טפשמהו
םדא ינב ויה םהבש ׳הלאה תודסומה יכ ,ורוה היסנכה־יתבב תוארדתקה
רוכ א םמויק ׳תידדה הרזעל םתפיאש תא השעמב םישגהל ושכע דע םיליגר
םירשק שמשל תולוכי דבלב היסנכהו הכולמה יכ ?ןגוהכ תרדוסמ הנידמכ
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תומדקתהה יביוא "תולדבתהה^ו תודגאתהה יכ ;סהיניב םיניתנה תא דחאל
תא ךישממהו ליחתמה תויהל היוארש הדיחיה איה איה הכולמה יכו !ןה
אפוריא תונידמב םיכלמה ירה הרשע עבשה האמה ףוסב יתוחתפתהה
,דז ומחלנ יכ ףא ,תפרצב ינויצולובירה טניבנוקה םגו הילגנאב טנמלרפה
רוסא הנידמה לש ןימוחתה ךותב יכ ׳תחא העד ללכל םלוכ ואב ׳הז םע
סעטמ ועבקנש תודוגאה הלא דבלמ ׳םיחרזא לש הדחוימ הדוגא אצמתש
תחא "הרבח״ל דחי רבחתהל וזיעהש םילעופה יכ ;הל ודבעתשנשו הכולמה
"ן הנידמ ךותב הנידמ ונברקב הארת אל^ —התימו ךרפ־תדובע  -םתד
םיניתנהו !ללכה ינינעל גאדל תוכירצ הכולמה לש היסנכהו הכולמה קד
סינינע םוש םהל ןיאש ׳םהיניב רשק ןיאש םדא ינב לש תויפונכ תויהל
ךרוצ םהל שיש תע לכב הלשממה לא תונפל םיביוחמשו םתוא םידחאמ
השעמהו תאזה הרותה אפוריאב וררש הרשע עשתה האמה תיצחמ דע ♦יללכ
׳דשחב וטיבה הישעתו רחסמ םשל תודוגאה לע וליפא ♦היפ לע ושעש
<הילגנאב םג תורוסא םהיתודוגא ויה ונימיב דוע הנה םילעופל עגונבו
ס״יה האמה ףוסב ׳הזה ןמזה ינפל הנש םירשע קר הז וקיזחה וז ה^דב
׳םג הזה םויה דע ונלש תינידמה תוברתה לש הטישה לכ ׳תשביה תוצראב
השעמ ןיעכ רבדה תא האר הרבחה ןמ ןוגה קלחש ׳רז .דתיה הילגנאב
תואמ שמח ינפל ׳םיניבה ימיבש ׳הלאכ תויכז םעה לבקש העשב ינויצולוביר
להקה תופסאב  -דבעושמו ןירוח״ןב  -שיא לכ ןהב שמתשמ היה ׳הנש
♦וריע ךותבו ולש רובצה ךותב ׳ולש אידליגה ךותב ׳רפכה לש
איה  -הרבחה לש םידיקפתה לכ תא הנידמה .דעלבש העילבה
תובוחה וברתהש .דדמב ♦רצהו עורפה םזילאודיבניאה לש ותוחתפתהל העייסש
•ורבחל םדאה לש תובוחה ןמ םירוטפ םמצע תא ואר ׳םתנידמל םיחרזאה לש
־־ םיחא׳תודוגא וא אידליג ירבח לכה ויה םיביבה ימיבו ־־ תוידליגב
ושכעו !הלוחה םהיחא תטמ לע תופילח רומשל "םיחא/׳ ינש ויה םיביוחמ
דחוימה ךומס םילוח״תיב לש הסירדאה תא ונכשל ותתב ותבוח ידי םדא אצוי
ןותמ והער תא הכמ שיא הארו דמעש ימ :םירברבה לש הרבחב ♦םיינעל
'רה ׳םימד תוכיפש ידיל הרגתה אבת אלש ענמ אלו ׳םהיניב הלפנש הטטק
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לע תרבוש הכולבזו יפ "השדחה הרותה יס לע ךא !חצר לש המשא וילע לטג
יהיצילופה הרצוב ןכלי-רבדב ברעתהל ול ןיא הרגת האורו דמועש ימ ׳לכה
יאבגל רבדה בשחג

י־־

םיטוטגטוהה לצא ׳לשמל ־־'םיארפה לצאש ןמזבו

""לכאיו אבי ץפכד לכ" סימעמ שלש ארקש םדוק לוכאלו תבשל םדאל
"םיינעה ליבשב םמ םלשש רחאל ותבוח ידי ונלצא דבכנה חרזאה אצי
תרותב  -םוקמ לכב יכ ׳הזמ אצויה ♦ושעיש המ םהל ושעי םחלל םיבערהו
םילוכי םדא ינב יכ "תרמואה העדה תעכ תררוש  -תדב ׳עדמב ׳םיטפשמה
*םירחא לש םרוסחמל בל םישל אלו ושפנל ורשא שיא שיא שקבל םיכירצו
םה ירה הב קפס םיליטמש הלאו "ונימי לש תדו הנומאל השענ הזה רבדה
דחא לכ לש המחלמה יכ "םר לוקב זירכמ עדמה ♦םינכוסמ תומולח־ילעב
יסרפב םדאה תורבח לשו ללכב עבטה לש דוסיה איה ירה לכה דגנכ
יחה םלוע תא האיבהש איה איה תאזה המחלמה יכ ׳תרמוא היגולויבהו
הלכלכה ימכחו חז ןרדב תטפוש איה ףא הירוטסיהה יסדקתהלו חתפתהל
הקינכימהו הישעתה לש תומדקתהה תא םתומימתו םתורעב ךותמ םיאור
אפוג תדה ♦ךכ לע עיפשהש הז יעבט״קח לש "תואילפמ" תואצותכ הזה ןמזב
ותוא םיככרמש תוילאודיבידניא לש תד איה ירה תוירצונה תויסנכה לש
ישנא ♦תבשב ןושארה םויב דוחיב  -הקדצו דסח 'טעמב רתוי וא תוחפ תצק
הקיטילופ ילעבו םיניד ילעב ׳תד ישנאו עדמ ישנא ׳חור ישנאו "השעמ"
רשפא םיסג רתויה היוולגב תוילאודיבידינאה יכ ׳תחא העדל םימיכסמ םלכ
הבו הרבחה תדמוע וילעש דוסיה איה איה ךא ׳הקדצו דסח ישעמב הככרל
♦דיתעל תוחתפתהה היולת
תודסומ הזה ןמזב הרבחב שקבל אוש למעל רבדה אופא הארנ ןכבו
אוהש לכ רכז ראשנ םולכ ♦םלועל םתוא האיבה תידדהה הרזעהש םישעמו
׳םדא ינב תובבר םייח דציכ ׳ןנובתהל םיאב ונאשכ ןכ יפ לע ףאו זהלאל
דיקפתה לכ םדוק ונבל תא אילפמ ירה ׳םוי םוי םנתמו״סאשמ תא דומללו
תידדהה הרזעה לש דוסיל הזה ןמזב וליפא םדאה ייחב ול שיש לודגה
סרהה השענו ךלוהש הנש תואמ עברא וא שלש הז יכ ףא ♦ידדהה עויסהו
תאז לכב — תידדה הרזע לש םיגהנמהו תודסומה לש השעמלו הכלהל
*

שיקיזזזמ םה ?וללה םיגהנמהו תודסומה יפ לע תויחל םישנא תובבר םיפיסומ
שמוקלו בושל ןויסנ םישועו םמיקל םדיב הלעש םוקמב דרבכ־תבחב םתוא
שלגר ול שי וירבח םע ואשמו־ועגמב ונתאמ שיא שיא דלטבש םוקמב םתוא
סישעמהו ׳ונימיבש םזילאודיבידניאב הנומאה למס דגנכ ישפנ דרמ לש
־ק לב לודג קלח םה ירה תידדה הרזעל םתיטנ ךותמ םישוע םדא ינבש
התיה םהל ץק םישל םואתפ היה רשפא וליאש דע ׳ונלש םוי םוי ישעמ
הרבחה ♦תישונאה לש תירסומה תומדקתהה רתלאל ךכ ידי לע תקסופ
ןיממ םישעמה תא •דחא רוד ימימ רתוי םייקתהל הלוכי התיה אל תישונאה
ז״כב םהל שישו ׳םיגולויצוסה י״ע םהילא בל םשוה אל בור יפ לעש ׳הז
ליחתנ ?תעכ רוקחנ תוישונאה לש התילעו םייחה ליבשב הלעמב־ןושאר ךרע
לש םישעמה לא ךכ רחא רובענו תידדה הרזע לש תומיקה תונקתה ןמ
•רובצה לא וא טרפה לא הבח ךותמ םישענה תידדה הרזע
ונתוא אילפמ ירה ׳הזה ןמזב תיאפוריאה הרבחה ירדס לע ונפיקשהב
הלהקה תא םלועה ןמ תולכל ברה חרוטה לכ תורמל יכ ׳הז רבד לכ םדוק
האריש ומב ׳הבורמ הדמב םייקתהל הפיסומ תודחאתה לש וז הרוצ ׳תירפכה
םיבר תונויסנ םישענו םיכלוה הזה ןמזב יכו ׳םיאבה םירבדה ךותמ ארוקה
*המוקמב אביש רחא םייח״רדס אוצמל וא רז וא וז הרוצב התוא םמוקל וא
הרפכה הלהקה יכ ׳תורמוא םינגרובה הלכלכה ימכח לש תוכלהתמה תועדה
לע הלהקה ןינק יכ אצמנש ינפמ ׳תיעבט התימ תיברעמה אפוריאב התמ
םלואו •תושדח םיכרדב המדאה תא םידבועש ןמזב םוקמ ול ןיא עקרקה
?בוטה הנוצרב תירפכה הלהקה הלטב אל םוקמ םושב יכ ׳רז איה תמאה
׳חילצה דימת אלש ׳דימתמ חכב טילשה דמעמה שמתשה םוקמ לכב ׳ךפהל
•הלהקה תועקרק תא םירחהלו הלהקה תא רוקעל ידכ
ימצע תושרב תודמועה תוירפכה תולהקה תא לטבל וליחתה תפרצב
האמב קר םלואו ׳הרשע ששה האמה תונשב דוע ןהיתועקרק תא לוזגלו
חומחלמהו םיסמה י״ע ועיגה םירכאה ינומהש ןמזב ׳ןהירחא ואבש םינשה
הלוכי ׳רורב ןפואב םיראתמ הירוטסיהה ירפוס לכש ׳ינועו תודבע ידיל
לב" •הירורעש ידיל העיגה זאו עירפמ ןיאב תושעיל תועקרקה תלזג התיה
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עורזב םהמ תחהל ידכ םימודמ תובוח םבלמ ודב ♦-לכיש המכ םהמ לטנ דחא
תנשב רשע״העבראה גיודול איצוהש הדוקפה״בתכ רמוא ןכ  -םתמדא תא
אלא הערה תא אפרל תרחא הלובחת האצמ אל הכולמה יכ ׳אוה ירב ♦1667
*םהיסכנ תא הלזג המצע איהו הנוטלשל תולההה תא רתוי הדבעשש י״ע
♦

תוסנכה לכ תא םירחה ךלמהו םיבש יתש אלא ורבע אל ׳תמאה דצ לע
תונשבו ׳ברו ךלה ׳ברו ךלה הנה הלהקה תועקרק לזג לא עגונב ׳תולהקה
 תולודג המדא תוזוחאל םינודא םינהכהו םיליצאה ויה ירה האבה האמה׳)תודחא תוכרעה יפל( דובעל היוארה המדאה לכמ תיצחמה האצמנ םדיב
וקיזחה ןיידע םירבאה ןא ♦רוב־תודש וראשנ הלאה תועקרקה בודו
ילעב לכ לש תוירפכה תופסאה ויה

 1787תנש דעו םיירובצה םהיתודסומב

לע ןידל ידכ ׳ןליא לש וא ןומעפה־להא לש ולצ תחת תופסאתמ םיתבה
תא קלחל ךירצש הקולח רבד לע וא שיאל תתל םייוארה עקרקה יקלח
׳הלהקה לש הלהנהה תריחבו םיסמה תקולח רבד לע ׳םתושרב וראשנש תודשה
רורב תעכ וחיכוה הזה רבדה תא ׳יסורה "םלועה" םויה דע השועש ךרדכ
♦ובאב לש ויתוריקח
תונאוס" תולהקה לש תופסאה יכ ׳האצמ תיתפרצה הלשממה םלואו
׳םירחבנ לש תוצעומ 1ל 87תנשכ ןמוקמב ונקת ןכלו ׳דאמ תורממ ׳"דאמ
םירכאה ברהמ םתוא םירחוב ויהש ׳"םיחיגשמ" השש וא השלשו "ןקזה" תא
)^88€זמ 0 61€סמ8ז "(6*141 31תננוכמה הפסאה" האב םינש יתש רובעכ ♦םידימאה
רכזנה קוחה תא הרשאו ׳ןשיה רטשמל רומג םכסה המיכסה הז ןינעבש
לזגב םה ףא תעכ וקסע םיירפכה םינגרובהו ) 1789תנש רבמצדב (14
*

הששב קר ♦הכפהמה תפוקת לכ ךשמב רבדה ךשמנ ךכו ׳הלהקה תועקרק
האבש תוררועתההו םירכאה לש תודירמה ףקותב ׳ 1792תנש טסוגאל רשע
"םיקקוחמה לש הפסאה" הטילחה ׳ךלמה ןומרא תא םעה שבכש דחאל
ךא ?ןהמ ולטנש תועהרקה תא תולהקל בישהל )^886ומ§1-6 166(1ן \8131ז(6
ןיב וקלחי ובשוהש הלאה תועקרקה יכ ׳העבקו הפסאה הדמע ןמז ותואכ
׳תושדח תודירמ ידיל איבה ׳אוה ירב ׳הזה ןוקתה ♦דבלב םידימאה םירכאה
עבק טנבנוטהו!׳ותוא1ולטבו ודמעל׳םיטסיידנורי׳גה^שורג רחאל ׳האבה הנשבו

"ילעב םתוא ולטנש הלהקה לש תועקרקה לכ יכ >1ד 93ינויל א״יב( הכלה
תושרהו תולהקל בישהל ךירצ ׳ 16 9תנשמ לחה ׳םירכאה תאמ ו״כו תוזוחאה
תא קלחל  -תועדה ישילש ינש לש בורב רבדה חא וטילחי םא ־־ ןדיב
לכ ןיב ׳םיינעכ םירישעכ םיבשותה לכ ןיב קלחכ קלח הלאה תועקרקה
".םיביספ״הו "םיביטקא״ה םיחרזאה
לכ םידגנתמ הלהקה תועקרק תקולח ד״ע םיקוחה ויה ןכ יפ לע ףאו
סירכאהש םוקמ לכבו ׳םתוא ומייק אל הלאש דע ׳םירכאה יגשומ לא ךכ
אל ׳םהמ ולזגש הלהקה תועקרקמ תצקמ לש וליפא םילעבה תויהל ובש
המחלמה־תונש ואב הרהמ דע ךא •הרובחב םהב וקיזחה אלא םתוא וקלח
הכולמה י״ע טושפ ומרחה תולהקה לש תועקרקהו ׳היצקאירה םע תוברה
םהמ קלח !הלשממה לש תואולההל יקיתופא םתוא תושעל ) 1794תנשב(
תולההה תושרל תינש םתוא ובישה ךכ רחא !זבל ויה ףוס ףוסו הריכמל דעונ
תולהקה תושרל וריזחה

 1816תנשב קרו ׳) 1813תנשב( םתוא ומירחה בושי

ןיטאיסיד םינוילימ הששכ וליכהש ׳הלאה תועקרקה לש תיראשה תא תוירפכה
לכ •תולהקה יעגפל ץקה ןיידע אב אל הזה רבדב ךא "הירופ־תוחפ המדא
םיטונהל רכש ונממ םלשל חונ רוקמ הלהקה לש תועקרקב האר שדח רטשמ
)ישילשה ןוילופנ ימיב ןורחאהו

 1837תנשב ןושארה( םיקוח השלשו ׳וירחא

•הלהקה תועקרק תא וקלחיש תוירפכה תולהקה תא ררועל ידכ ׳ואיצוה
ואצמש היציזופואה תמחמ ׳וללה םיקוחה תא לטבל היה ךירצ םימעפ שלש
תוזוחאמ אוהש״המ ףטחל הלשממה ידיב הלע םעפ לכב ךא ׳םירפכב םהל
׳ תא גיהנהל ותעדב שי יכ ׳רמאו ישילשה ןוילופנ אב ןכ יכ הנה *תולהקה
תוזוחא ויברוקמל הנתמב ןתנ ךכ םשלו המדאה תדובעב תוחבושמה תוטישה
•תולהקה תמדאמ תולודג
ראשהל היה לכי המ ׳תוירפכה תולהקה לש הימונוטואהל עגונב
"םיחיגשמ׳״הו "ןקזה" לע הטיבה הלשממה ?הלא םיבר םיעגפ רחאל הנמ
םעטמ םיעודי םישעמ םישועש ׳סרפ־לבקל־תנמ־לע־אלש הידיקפ לעכ
^ דימע םוש רפכל ול ןיא ׳תישילשה הקילבופירה ימיב ׳תעכ םג •הלשממה
לובי וניא תירפכה הלהקה לש המוחתב םינטקבש ןטק השעמ לכו ׳ותושרב
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"הלשממה לש בכרמה םזינכימה לכ לש ורושאו ותוברעתה ילב תושעהל
םא :אוה ק לבא ךימאהל רבדה השק *ללכב םירטסינמהו םיטקפידפה ףאו
ןרדה ןוקתב ופוג תדובעמ קלחה םוקמב ףסכ םלשל הצור ׳לשמל ׳רבאה
אל ירה ׳)עובקה םינבאה רפסמ תא חינהלו ומצעב אבל תחת( הלהקה לש
תתל םיכירצ *תונוש תוגרדמ ילעב ׳הלשממה ידיקפ רשע םינשמ תוחפ
םידיקפהש /תתועת םיתשו םישמחל קוקז הזה רבדהו *הז לע םתמכסה
תא סינכהל תושר ףוס ףוס רכאה לבקיש דע ׳הזל הז םיחלוש הלאה
ליפה םא ׳םירבד ראשב םג ןידה אוהו *הלהקה תצעומ לא ולש ןימולשתה
*ךכ םיגהונ זא םג ׳ךרדב דמעש ןליא רעסה
תיברעמה אפוריאבש תוצראה לכב עריא תפרצב עריאש המ
דחא ןמזב לח םירכאה תועקרק לש ארונה לזגה תונש רקיע ףא תינוכיתהו
השענ סמחה השעמש ׳הז אוה הילגנא יבגל דחאה לדבהה *תומוקמה לכב
ןוזפחב אל השענ רבדה ןרוצקב-יללכ קוח ךרדב אלו םידחוימ םיקוח ךרדב
הלהקה תועקרק שובכ *ףקות רתיב השענ תאז תמעל ךא ׳תפרצב ומכ בר
תא ועינכהש רחאל ׳הרשע שמחה האמב ליחתה אוה םג םידרולדנלה י״ע
רפסמו "ז־11510ז "13אי^סור לש ורפסמ חכומש ומכ ׳ז 380תנשב םירכאה דרמ
:ארקנה קרפב הלאה םישובכה ד״ע רפוסי םשש ׳יעיבשה ךירנייה לש םיקחה
׳ינימשה ךירנייה ימיב ׳ךכ רחא *"ללכל קזנ םימרוגה הערהו הבעותה ישעמ"
ץק םישל ידכ )0ז6גז 1תף1ו68ז( הדחוימה השירדהו הריקחה עודיכ ׳הליחתה
דע לזגה ישעמ רושאב הרמגנ תאזה הריקחה ךא ׳הלהקה תועהרק שובכל
*השעמ השענ רבצש המכ
לשנל ופיסוה םירכאה תאו ךשמנו ךלה תולהקה לש תועקרקה לזג
העבקנ ךליאו הרשע הנומשה האמה עצמאמ קרו ׳םתמדא לעמ
ןינק תא רדסכ לטבל הקיטילופ ׳תוצראה ראשב ומכ ׳הילגנאב
ומלענש הז לע אל אלפתהל ךירצ ןכ יכ הנה *עקרקה לע תולהקה
!הילגנאב וליפא *םייקתהל ולכיש הז לע אלא תולחתה תוזוחא
לש תיתמאה תילכתה" ׳"׳ותוא םירכוז רודה ינקזש הז ןמזב דוע דומעלו"
התיה ׳)86€זן0(1ות( חיכוהש ומכ )£ח 61081ז (8*0^ 6״רדגה ד״ע םיקוחה
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ןל&ס סנמלרפה רשאשכ ׳םנמאו ׳עקרקה לע הלחהה ץנק תא לטבל
 1844תנש דע

ןינק לסגל רבדה הלע ׳םירדג לש תודועת םיפלא תעבראכ

ןהל וספת םידרולה *שולק רכז קר תעכ ונממ ראשנש דע ׳הפי לוטב הז
•שמנ שובנ לש השעמו השעמ לכו ׳תוירפכה תולהקה לש תועקרקה תא
•סנמלרפה י״ע
,דנולבה י״ע ק םג תירפכה הלהקה הלסכ היגלבו הירטסוא ׳הינמרגב
םיסמ ודו הלהקה תמדא תא םהיניב וקלח םמצע הלהקה ינבש םירקמה
 1ע הקולח תושעל םתוא החירכה תומוקמה לכב הכולמה םלואו ׳דאמ
התרחאה הכמה *הלאה תועקרקה תא שובכל םייטרפ םישנא ידיב העייסש
המעו עומאב •דתיה תינוכיתה אפוריאב עקרקה לע הלהקה ןינק תא וכהש
וטעב( ףורגאה הכב שמתשהל הלשממה התיה הכירצ הירטסיואב ♦ח״יה
רחי םינש יתשו-תועקרקה תקולח תושעל תולהקה תא חירכהל ידכ ׳)ח68
הפנב ינשה ךירדירס הוצ היסורפב *הדחוימ היסימוק וז תילכתל התנמנ ךכ
 1765,1763,1752תונשב(ויתודוקפמ
)ן8ו11€018י€מ( ץדה־יתב תא )גל69
*1ז 71תנשב האצי היזליסב *םירבאה לש םחרכ לעב הקולח ישעמ תושעל
׳וברס תולהקהש ינפס ךא ׳היגלבב םג עריא ךכו *וז תילכתל הדחוימ הטלחה
לע םירפה תא תונקל •דלשממל תושר ןתונה קוח

 1847תנשב אצי ׳רבדב

למ הלהקה תועקרק תא רטמלו םיקלח םיקלח םרכמל תנמ לע תולהקה
*םהילע םינוק ואצמי םא ׳החרב
ןוימב התימ ותפ תוירפכה תולהקה ט רמואש ימ ׳רבד לש ורוצק
ולפנע םיליחה ט רמאו אב וליאכ ׳ןוצל דמוח הז ירה •דלכלכה יקוח חכב
לטקה הדשב

םידמט םישעמה *תיעבט התימ

ווולהקה עייט׳

םדכאהש תטוקמידו םינמזה םתואבו ׳הנש ףלאמ רתוי ומייקתה תוירפכה
לרד תא תוגרדמ תוגרדמ וחיבשה םיסמ״דו תומחלמה י״׳ע ולדלדתנ אל
•ויעעתה לודג םושמ הלעו •דלע עקרקה ריחמש ינפמ ךא ןהמדאה״תדובע
םלועמ םהל •דיה אלש בר ןוטלש םהל ונק הכולמה רדס ןמזב םיליצאהו
תועקרק לש רחבטה קלחה תא ושבכו ודמע ןכל ׳םילדואיפה רדס ימיב
♦היעזנפו •דל״דקה תונקת תא סורהל םחכ לכב ולדתשידו תולהקיר

לא ךכ לכ •דפי תומיאתמ תירפכת הלהקה לש תונקתה םלואו
לכ ףא לעש דע ׳המדאה תא םהידיב םידבועה הלא לש םהיגשומו םזויכרצ
םייח םידירש הברהו הברה הזה םויה דע אפוריאב םיאצומ ונא םיבוכעה
םיגהנמ םויה דע םיאלמ םיירפכה םייחהו ׳תוירפכה תולהקה לש ם י מ י ק ו
ידכ וקקחש םישקה םיקוחה לכ ףא לע ׳תולהקה תפוקתמ םאצומש םילגרהו
•ט״יה האמה תישאר דע םייקתה ׳תולהקה לש ןשיה רטשמה תא לטבל
ןינעל בל ומשש םיטעמה םילגנאה םירקוחה ןמ דחא  -א מ מ ו ה רקוחה
לע הלהקה ןינק לש תובקע הברה וראשנ הידנלטושב יכ ׳ורפסב הרומ ׳הז
ןודא תויהל רמרפה לש תוכזה •א •ז ׳זטזזז!^ 16ח(300׳ לש ןידהו ׳עקרקה
גהונ היה ׳רמרפה לע הרבעש הלהקה־ןב לש תוכזה( תודש המכמ קלחל
ררוש היה סינרווניאב םירפכ המכבו תנש דע ריישראפרופב
 1801תנש דע
תושעל אלו הלהקה לכ ליבשב המדאה תא שורחל גהנמה
רוזחלו קלחל םיגהונ ויה י ר ו מ ל י ק ב ♦השירחה רחאל קר הקלחלו םירצמ
אממוה רמוא"-תונורחאה םינשה שמחו םירשע ינפל דע" תודשה תא קלחלו
המכב םייק הז גהנמ האצמ םינומשה תונש לש תיריטפורקה היסימוקהו
עגונב *לודגה בערה לש ןמזה דע תררוש וז הטיש התיה הידנלריאב ♦םייא
ומשש דע םיברל ועדונ אלש( לאשראמ לש ויתוריקח וחיכוה הנה הילגנאל
*

הלהקה לש הטישה יכ רבדב קפס ןיאש דע )ןימו י ס ס א נ בל םהילא
האמה תישארב דוע הילגנא תולילג לכב טעמכ תגהונ !דתיה תירפכה
דאמ המתו ןימ י ר נ ה ריסה אב הנש םירשע ינפל הז קר •הרשע עשתה
רשפא יאש ׳ללכה״ןמ־׳תואצוי עקרקה לע תויכז לש בר רפסמ אצמש
דובעלו רובצב תועקרקה קיזחהל םיגהונ םדוק ויהש הז י״ע אלא ןראבל
ןמזב הריקח רחאל רקוחה בל תא וכשמ וללה םישעמהו-״ודחי המדאה תא
לע הלהקה ןינק וננמזל בורק דע הילגנאב םיק היהש ןויכו •ךרעב טעומ
לש בר רפסמ אצמל רשפא םיילגנאה םירפכבש קפס ןיא ירה ׳עקרקה
ןיע םישל םילגנאה םירפוסה יאב וליא ׳תידדה הרזע לש םילגרהו םיגהנמ
•רפכב םייחה לע ׳יוארכ
הברה ונא םיאצומ הנה ׳אפוריא לש תשביה קלחבש תוצראל עגונב
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תומיקמ המכב םויה דע ןפקתב ומייקתהש הלהקה לש תונקת הברהו
ךירצ ןיאו ~ דרפסו היבנידנקס תוצרא ,הילטיא -הינמרג ׳ץייווש ׳תפרצב
םיגהנמ םיאלמ הלאה תוצראב םיירפכה םייחה ;תיחרזמה אפוריאב רמול
תנשו ידנש לכב תרשעתמ תיאפוריאה תורפסידו ׳תולהקה ימימ םילגרהו
רוחבל יאובב ׳ךכיפלו הל תומודהו וז הלאשל םישדקומה םיבושח םירפסב
•רתויב םה םייסופטש םהמ תצקמב קר קפתסהל ?לע ׳םיחיכומ םישעמ
שמח קר שי ןאכ ♦ץייוושב םיאצומ ונא הלאה םישעמה ןמ דחא
בושח קלחש—ןדלא_וורטנוא וסוראלג ׳ליצניפפא ׳ץייווש ׳ירוא־־תוקילבופיר
תפסא י״ע לידנתמ קלחו קלח לכו •תיפתושב ןלכ תושרב אצמנ ןתמדאמ
ןהל שי םינוטנקה ראש לכב םג ךא ;)ןוטנק( אהילבופירה לכ לש םעה
םיראשנ ץראה ןמ םילודג םיקלחו ׳הבחר תימצע ידלהנה תוירפכה תולהקידל
םיפלאה ירהבש םירכה ןמ םישילש ינש יתולהקה לש ןתושרב םויה דע
רפסמו ;תולהקה תלחנ םויה דע םה ירה ץייווש ירעי לכמ םישילש ינשו
דע אצמנ דועו םיבצחמ ׳ףרוטה״תועקרק ׳םימרכ ׳םיסדרפ ׳תודש לש ןוגה
ילעב לכל תוכז שי םשש ׳ידאאווה ןוטנקב •תולהקה לש ןתושרב םויה
תוצעומב העד תווחלו הלהקה יקסע לע םינדש העשב ףתתשהל םיתבה
יהלשב ♦הדחוימ תוינרעב הלהקה לש חורה הלגתמ ׳םדי לע ורחבנש הלהקה
םימיל ריעה לא םיכלוה םיריעצה םירבגה לכש ׳םירפכ המכב םיגהונ ףרזחה
םיקילחמש ךרדכ(םיעפשומה םירהה תודרומב םדירוהלו םיצע תורכל םידחא
'ילעב לכ ןיב םיקלחתמ הקסהה״יצעו ןינבה־יצעו ׳)םירהה לעמ ףרוח״תולגעב
ירה הלאה תועסמה ♦םהימד תא םהל םינתונו םתוא םירכומש וא םיתבה
הדובעה ןמ קלח ירה יפנגה רואיה יפוח לע *םדאה תדובעל שממ תוגיגח םה
;הרובחב םויה דע השענ םימרכה לש תוספרמה תא רדסלו ןקתל ידכ השורדה
שמשה תולע םדוק ספאמ הטמל תדרל רמוא רטמומריטהשכ ביבאה ןמזבו
תא ררועמ תולילב״רמושה ירה ׳םימרכה ינפג תא תיחשהל אופא לוכי רוקהו
םיליצמ םה קרו ׳לבזו ןבתמ תורודמ םילעמ םהו םתנשמ םיתבה ילעב לב
תוקיזחמ םינוטנקה לכב טעמכ ♦ןשע יננעב םתוא םפטעב רוקה ןמ םימרכה תא
הרובחב תולכלכמ ןה ♦א ♦ז ׳601־^6זס11ז26ח םיארוקש הזב תוירפכה תולהקה
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?ורדבחב תודבוע ןהש וא ,האמח תיב לכל קינעהל ידכ ,תורפ לש עודי רפסמ
עקרק תתיכחמ ־ןהש וא ׳הלהקה ינב ןיב קלחתמ םלוביו םימרכ וא תודש
•הלהקה לכ תבוטל אב רכשהו
דע בחר הדובע הדש ןמצעל וקיזחה תולהקהש םוקמ לכב :ללכה הז
ןיא ׳הרומג תוינע ידיל ועיגה אלש םוקמבו ׳המואה ףוגב יח רבא תויהל ידנ
ץייוושבש תולהקה יסכנ ירה ךכיפלו .ןהלש תועקרקמ ןתעד תוחיסמ ן.ר
*הילגנאבש "תולהקה ^,תועקרק לש לודלדה תמועל אילפמ דוגנ וגל םיארמ
לע הלועמ הרימש םירמשנ ) (18^731ילאוובו דאאוו ןוטנקב תולהקה ירעי
"תועוצרה* ירה םירחא תומוקמב .םירעי־לודג תרות לש תוארוהה יפ
תולבוזמ ׳תוקולחה תטיש יפ לע ןהילעב תא תופילחמש ׳הלהקה תועקרק לש
םיהובגה םירכה ׳םירכב אלו תומהבב אל רוסחמ ןיאש םושמ ׳הפי הפי
׳הפי תונקותמ רפכל רפכמ םיכרדהו הפי ללכב םירמשנ םיפלאה ירהבש
ךרדה ׳)  (€1 316יצייוושה להאה הארמל תולעפתה םיאלמתמ וגאש העשבו
ונילע ׳ץייוושבש רפסה״יתב יניבב וא םימרכה תוספרמ ׳רכאה תומהב ׳רהב
םינבאהו תולהקה ירעימ בור יפ לע וחקול םילהאה ןינבל םיצעה יכ רוכזל
םיכרדהו תולהקה לש םירכב תועור תורפה יכ ׳תולהקה לש םיבצחמה ןמ ~
ומכ ׳ץייוושבש אוה ירב "הלהקה לש הדובעה י״ע ונבבו ונקתנ רפסה־יתבו
"היצדופרוקה*ו ׳היתובוחו היתויכזמ הברה הלהקל הל ודבא ׳תומוקמה לכב
תירפכה הלהקה םוקמב האב תוקיתע תוחפשמ לש ןטק רפסמ קר תללוכה
תעד יפל ׳ול שי רמשנש טעמה הז ךא •הילע םינמנ דיה לכהש ׳םינפלש
♦םוצע ינויח חכ ׳םיקהבומ םירקוח
הברה םויה דע ורמשנ ץייוושבש םירפכב יכ ׳ףיסוהל ךרוצ שי םולכו
תואבש ׳םיזוגא ךרפל םיברעב תופסאה •תידדה הרזע לש םילגרהו םיגהנמ
הלותבל תולמשו ןבל״ילכ רופתל ברעב תובישיה !תיב״לעב לכ לצא תופילח
האיובתה ףסוא וא םיתב ןינב תעשב "רוזעל* תונמזהה !שיאל אשנהל תדמועה
ןיפילח תושעל גהנמה !הלהקה ינבמ דחא לכל תוכירצה תודובע ראשל ןכו
תיתפרצ ׳תונושל יתש םדמלל ידכ ׳ינשה רפכה ינבב דחא רפכ יגב םידליב
.םה םיחיכש םירבד הלא לכ ~ ו״כו תיזנכשאו

םיקפסמ ןכ םג ז״הזבש םיכרצה ןמ המכו המכ יכ ףנובתהל יואר
;תורצה ןמזב םיפלאבש םירכה בור ורכמנ סוראלגב ׳לשמל ׳הנה •רז ךרדכ
תוזוחאה ואצמנש רחאלו ׳תודשה תא תונוקו םויה דע תוכלוה תולהקה ךא
׳הנש םישלש וא םירשע וא רשע ךשמב הלהקה ינבמ םידיחי תושרב ונקנש
םתוא םיקלוחו םירזוחש הלהקה תועקרקל תופרטצמו בוש תורזוח ןה ירה
תורבח לש בר רפסמ ןכ םג םש שי .הלהקה ינב לכ לש םהיכרצ יפל לכה
י״ע — ןיי ,הניבג ׳םחל ־־ שפנ־לכוא״יכרצ לש הישעתב תוקסועה ׳תונטק
׳הנורחאלו ;הלודג תומכל העיגמ הניא וז הישעת יכ ףא ׳הרובחב הדובע
תוארל אוה חיכש רבד .הרוטלוקירגאל תודוגאה ץייוושב דאמ וטשפתה הנה
םידבועו תודשו םירכ הרובחב םינוקש ׳םירכא םישלש דע הרשעמ תורבח
׳הניבגו האמח ׳בלח רוכמל ,בלח ילכאמ תישעל תורבחו ;הרובחב םתוא
ינימ לש תדלומה התיה ץייווש ץרא ירה ׳תמאה דצ לע ׳ץראה לכב .תומיק
תורבחה ינימ לכ תא רקחל בחרנ רכ ןאכ שי תאז דבלמ •ולא תורבח
לשמל ירה •הזה ןמזה לש םינוש םיכרצ קפסל ודסונש תולודגה םע תונטקה
לש המלש הרוש אצמל שי ,רפכו רפכ לכב טעמכ ׳ץייווש יקלחמ המכב
•ו״כו רואיה יפוח ירמוש ׳תוריסב םיטש ׳םימ יבאוש ׳שא יבכמ :תורבח
׳ץרא ימשור ׳םיצח ?רוי ׳תשק יבור לש תורבח ץראה לכ האלמ תאז דבלמ
םזירטילימה יכרצ ךותמ ורצונש ׳ולאל תומוד תודוגא דועו םילועשמ ירקוח
♦הזה ןמזבש
תודסומש ינפמ ,אפוריאב ללכה ןמ תאצוי ללכ הנניא ץייווש םלואו
הנה •ו״כו הינד ׳הינמרג ׳הילטיא ׳תפרצ ירפכב םיאצומ ונא הלאכ םיגהנמו
הלהקה תא לטבל ידכ תפרצ ילשומ ושעש םישעמה תודא לע ונרבד הלעמל
ראשנ הלשממה ישעמ לכ ףא לע ךא ;היתועקרק תא שובכלו תירפכה
.א .ז ,הרוטלוקל היוארה המדאה לכמ ירישעה קלחה תולהקה תושרב
םירכה לכמ תיצחמ םיללוכה ןיטאיסיד תואמ הנומשו ןוילימ השמחכ
הולהקה ינבל םיקפסמ הלאה םירעיה .ץראה ירעי לכמ תישימחו םייעבטה
ישויב השענ לכהו להקב בור יפ לע םיתרוכ ןינבל םיצעו ׳הקסהל םיצע
לש הערמה״תודשב החורל םיעור הלהקה יגב לש רקבהו ,ןאצה ;יוצר
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תומוקמ המכב םיקלחמו םירזוחו םיקלחמ הלהקה תודשמ רתונהו ,הלהקה
.גוהנכ-יגידרא ילילגב ונייה—תפרצב
םייקתהל רתוי םיינעה םירבאל םירזועש ,םיפסונה תורוקמה הלא
תובוחב עוקשל אל ףא עקרקב טעמה םקלח תא רוכמל אלו תרוצבה תונשב
םג תורכאב םיקסועה םילעופל םג ךרע ,קפס ילבו ,םהל שי ׳םערפל השקש
םא אוה קפס .תונטקה תוזוחאה ילעב םירכאה לש םינוילימה תשלשל
הרזעה ילב םייקתהל םירבאה לש הלאה תונטקה תוזוחאל ןהל היה רשפא
,הלהקה ןינקב שיש תירסומה תובישחה ךא .הלאה םיפסונה תורוקמה לש
םרוג הזה ןינקה .תימונוקיאה התובישח לע הברה הלוע ׳אוה טעומ םא ףא
,תידדהה הרזעה לש םילגרההו םיגהנמה יניערג םיירפכה םייחב ורמשיש
תוכלוהש ,עצבה־תואתו הרצה תואדיחיה דגנכ הלועפ קפס ילב םילעופה
תא םלליקמש םה םהו .תונטקה תוזוחאה ילעב ברקב לקנב תוחתפתמו
לכב תידדהה הרזעה .וננמזבש וז הרוצב אתורבחהו תודוגאה תוחתפתה
םיאצומ ונא םוקמ לכב .רפכב םוי םוי גהנמל השענ רפכב םייחה ינינע
הז םיטישומ םינכשהש ",הרזעה" רבד תא .םיגוש תומשב ארקנה רבדה תא
לכב ס״כו תיב ןינב ןמזב .םחכב ריצבה ןמזב ׳הדשב ףיסאה ןמזב הזל
לכב .ץייוושב ומכ ,םיברעב תויפונכה תא םיאצומ ונא םוקמ
התושעל רשפא יאש הדובע םשל םידחאתמ הלהקה ינב םוקמ
וראתש הלא לכ טעמכ ובתכ הלאה םיגהנמה תודא לע •תודיחיב
םיעטק ןאכ איבאש בטומ ילוא ךא •יתפרצה רפכה ייח תא
ויתשקבש ידידימ דחא תאמ יתלבקש םיבתכמה ןמ םיטעמ
םירבדה .וב םינד ונאש הז ןינעב ויניע ואר רשא תא ינעידוהל
הלהקה שאר םינש הברה ךשמב היהש ,םימיב אב שיא ידיב םיבותכ הלאז
םיעודי יגעידוהש םישעמה לילגב( תפרצ םורדב ותדלומ םוקמ:
םלוכ ואבש הז אוה םנורתיו ,תובר םינש ךשמב הארש המ יפ לע וי
תומוקמב ושעגש תוריקחה ךותמ םיקלח םיקלח ופסאנ אלו דחא םוקמ!
ךא ,םיטועפכ םיארנש רשפא הלאה םישעמה ןמ המכ .הזמ הז םיקוח
.רפכה ייח לש םלש םלוע םיראתמ םה םללכ
י

(הנמ ופקת לכב רמשג—ידידי בתוכ-־ונל תובורק תולהק המכב
תושעל ידכ תובר "םידיבל ךרוצ שי הזוחאבש ןמזב "1י€1מקז11מ **1קיתע
רוצקל וא ןיסובלובה תא המדאה ןמ איצוהל — איהש לכ הדובע הרהמ
םירוחב םיפסאתמ ׳םינכשה ינב םיריעצה תא םינימזמ  ■-תחשה תא
הדועס רחאל ברעבו הכש ילב החמש ךותמ הדובעה תא םישועו תולותבו
.תולוחמב םיאצוי םירוענה־ינב הזילע
תונב תופסאתמ שיאל תאשינ הלותבש ןמזב ,םירפכה םתואב
םישנה תודקוש םירפכ תמכב .תולמשו ןבל־ילכ הל רופתל התיבל תונכשה
,תיב הזיאב הוטמה תא רתסל ךירצש העשב .היוטה תכאלמ לע םויה דע
הברהב ףכל וארקנש םינכשה תרזעב דחא ברעב תישענ וז הדובע ירה
תולהק
דייראב
תומוקמבו
םירחא
תימורדב
תיברעמ
לש
ץראה
ףולק
הרודה
ד *•
תולכ םעו ׳ןייו םינומרעב םתוא םידבכמ •םינכשה לכ תרזעב השענ ןכ םג
ןמש שובכ ןמזב גהונ הז גהנמ •תולוחמב םיאצוי םירוענה־ינב הדובעה
•האובתה תלבוה תעשב הז גהנמ םיגהונ •ל תלהקב .סובנקה תטיבחו םיזוגא
ול דובכל בשוח תיבה״לעבש ינפמ ,םיגח םישענ הלאה םישקה הדובעה״ימי
םירזוע לכה :םינתונ ןיא רכש •הפי הדועסב םיבדנתמה םידבועה תא דבכל
•והער תא שיא
• #

דע ׳הלהקה לש הערמה הדש הנש לכב בחרתמו ךלוה •ס תלהקב"
םירחבנ םיעורה ♦הב ושמתשיש ללכה תושרל הלהקה תמדא לכ האב תעכש
.םה הלהקה ןינק — םירפה .ללכב םישנה םגו הנקמה ילעב לכ י״ע
ןינק ,םישבכ םישמה וא םיעברא ילעב ׳ןאצה ירדע ירה •מ תלהקב"
וא השלשל ותוא םיקלוח ךכ רחאו דחא רדעל םיפסאתמ ׳תולהקה ינב לש
םילעבה ןמ דחא לכ •םירהב תוערל םתוא םיחלושש םדוק םירדע העברא
♦םימי עובשל רדעה העור השעג
תוחפשמה לכ !השיד״תנוכמ תופתושב םידחא םיתב״ילעב ונק •ס רפכב"
הדובעל םיצוחנה ׳םירשע וא רשע השמח ,םישנאה תא הרוכחב תוחלוש
רפכה ותואב םירחא םיתב״ילעב י״ע ונקינש תורחא תונוכמ שלש ♦הנוכמה
*ג

ץוחה ןמ םירזוע י״ע התשענ הדובעה ךא ׳הצורש ימל הריבשל ווודמוע
:גוהנה ךרדב םינימזמש
.םוכסה יצח •תורבקה־־תיבל ביבסמ רדג םיקהל היה ךירצ •ר ונתלהקב,,
יצחהו ילילגה תצעומ הנתנ ׳םיחמומ םילעופל םלשלו דיס תונקל היה ךירצש
לולבלו םינבאו לוח איבהל הדובעה ךא •הלהקה ינב תובדנמ ףסאנ ינשה
אצויכ[ םיבדנתמ ידיב השענ לכה ,םירדוגל םירזוע תדובע םג ׳דיסה תא
םינקתמ רפכל רפכמ םיכרדה ]םיליבאקה לש €[.1זממו30׳ה ברקב גוהנ הזב
תוקרזמ וז ךרדב ןהל ונב תורחא תולהק •הלהקה ינבמ םיבדנתמ ןכ םג
~ ונממ םינטק םירישכמ ראשו — םיבנעה ץימ תא טחסל שבכמה •םימ
•הלוכ הלהקה ןינק םימעפל םה ירה
תא םיפיסומ ׳ידידי י״ע ולאשנש ׳אוהה םוקמה ינב םיבשות ינש
:הלאה םירבדה
םיחיר־תיב התנב הלהקה •םיחיר־תיב תודחא םינש ינפל היה אל יאב-י
תואמר ינימ תושעל ןחוטה אבי אלש ידכו •הלהקה ינב לע םמ הליטהו
׳"לכוא* לכ תאמ םיקנרפ ינש רכש ול םלשל ורמגו ונמנ ׳םינפ תאשלו
•םנח ןחטל ךירצ אוה האובתה תאו
הרקמב •שאמ תוירחאב םהיתב םיחיטבמה םירכאה םיטעמ •׳ג טניסב
תחפשמל והשמ םיבדנמ לכה

— רבכ אל הז היהש ומכ  -הפרש לש

םינכשה לכ .ויתוסירה ףרשנה םמוקמ ךכו ׳המודכו אסכ ׳ןידס ׳ריס :ףרשנה
•"םינכשה לצא םנח םירד ותיב ינבו ׳תיב תובבלו בושל ול םירזוע
ןיא דע איבהל רשפא םהומכו — תידדה הרזע לש הלאכ םיגהנמ
םיתפרצה םירכאה םידחאתמ המ ינפמ ,םלש רואב ונל םיראבמ ~ רפסמ
םיבנעה שבכמב וא המתרה ילכבו השרחמב תופילח שומש םשל ךכ לכ לקנב
׳רפכה ינבמ דחא לש םנינק םה הלאה םילכהש ןמזב ׳השידה תנוכמב וא
תולעתה ןוקת •ודחי ןתושעל תונוש תודובע םשל םידחאתמ םה ןכ ומכו
םימימ ושענ ו״כו תונליאה תעיטנ ׳תוצבה שובי ׳םירעיה רועב ׳האקשהל
ר י ז יז ל לילגב וכפהנ ׳לשמל •ךכ •םויה דע םיגהונ ךכו •רובצב םינומדק
ואיבה םישנאה* •רובצב הדובעה י״ע םיאנ םיסדרפ םוקמל תוממוש תועבג
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תא ורישכה ׳קסרפאו ןומרע יצע םש ועטנו תוספרמ ונקת ׳רפע םמכש לע
ונא תעכ •תואטסריוו שמח לש קחרממ הלעת ןרד םימ ואיבהו םינגה
•תואטסריוו הרשע שש הכראש השדח הלעת םש ורפחש םיאצומ
ןמזב ןכ לכ וחילצה המ ינפמ ׳ראבל רשפא יתלהקה חורה ותוא י״ע
סירכאה לש תודוגאה •א •ז ׳המדאה־ידבוע לש םיטקידניסה ןורחאה
רתויל הלוע ןהירבח רפסמש תורבחה ורתוה  18 4תנשב קר ׳םירמרפהו
ןויסנה* תא תושעל ורמגש רחאל יכ ףיסוהל ךירצ םולכו ׳רשע העשתמ
םידיקפה ומידקה  -םירחבנה״תיבב ותודא לע רמאנ ךכ — הזה ״ןכוסמה
היטרקורויבהש ׳"תוריהזמה ישעמ לכ תורבחה דגנכ ושעו הלשממה לש
לש םיטקידניס האלמו תפרצ תכלוה הז לכ ףא לע ךא .איצמהל הלגוסמ
םושמ ׳םהיתודשל ערזו לבז תינק םשל קר ודסונ הלחתב ♦המדא־ידבוע
תא וביחרה טעמ טעמ ךא •הבורמ הדמל עיגה וללה םירבדה ינשב ףויזהש
החבשהו םתמדא לובי תריכמ הז ללכבו ׳תונוש תונפב םתלועפ תולובג
האיבהש תונברוחה וררוע תפרצ לש המורדב ♦םהיתועקרק לש תירידת
םימעפו ׳םירשע ׳הרשע •םימרכ ילעב לש תובר תורבח דסיל הריסקוליפה
םימ תולדל רוטיק לש הבוכמ ונק ,טקידניס ודסיו ודמע םימרוכ םישלש
תוכלוה תושדח תורבח •םהימרכ תא תופילח ףיצהל לכה ורישכהו ונקתו
תומיקה תולעתה ןוקתו האקשה םשל ׳םימ יפטש ינפמ הנגה םשל תודסיתמו
,תבכעמ הניא דחא הפ ומיכסי הנוכש התואב םירכאה לכש קוחה תשירדו
המכו ׳בלח ישעמו הניבג ישוע לש תורבח םיאצומ ונא םירחא תומוקמב
תומכב יולת רבדה ןיאו קלחכ קלח האמחה תאו הניבגה תא םיקלוח ןהמ
תודחוימ תולהק הנומש לש הרבח שי ׳ז י י ר א ב ♦הרפ יכ תנתונש בלחה
םיתשו םיעבשו האמב אוהה לילגב <ודחי םהיתועקרק דובע םשל ודחאתהש
איצמהל םיטקידניס ודסונ תולהק )םש תואצמנה עבשו םישלש תואמ שלשמ(
םינכרצ לש תורבח תולועו תוחמוצ םיטקלדניסה ךותמ !סנהב אפור תרזע
י״ע — 6גת)!ז111גז 10רמוא — ונירפכב האב הרומג הכפהמ •ו״כו
•ןהל הדחוימ הרוצ תפרצבש לילג לכב תושבולש תורבחה ,ןתוא
םוקמ לכב .הינמרג תודא לע םג רמול רשפא הזה רבדכ טעמכ
*

חולהקה תועקרק לש לזגה ישעמ תא קיספהל םירכאה ידיב הלעש םוקמו
ןידאב יגרבמיטריווב גהונ הזו ,הלהקה תושרב םתוא םיקיזחמ םה
םירמשנ תולהקה לש םירעיה •ןססה לילגבש גרבנקרטשו ןרלוצנהוה
יצע הנש לכב םיקלוח תולהק יפלאבו ׳הלועמ הרימש ללכב
€81.1ן §01213קיתעה גהנמה םג !סיבשותה לכ ןיב ןינב יצעו הקסה
להאב ןומעפה לוצלצ י לוקל :תומוקמ הברהב םויה דע גהונ
שיא הקסה יצע םשמ תחקל הרעיה םיכלוה םירפכה לכ רפכה לש
׳המדאה לכ תא םידבוע ןהבש ׳תולהק שי הילפטסיווב ♦תאשל וחכ יפכ שיא
הימונורגאה לש תוארוהה יפ לע ׳םיפתוש לש תחא הזוחא התיה וליאכ
םיררוש םה ירה ׳תולהקה לש םיקיתע םילגרהו םיגהנמל עגונב •ז״הזב
רבד ןה ׳שממ הדובעה יגח ןהש "הרזע,/ל תונמזהה ♦הינמרג בורב םפקתב
ןינב יצע הברה םהירע יב שיש תולילגב ♦ואסאנו ןססה ׳הילפטסווב חיכש
םג •ןיגבב םירזוע םינכשה לכו ׳הלהקה לש רעימ תיב ןינבל םיצע םילטונ
הלח םאש ׳םיסדרפה ילעב ןיב גהנמ שי טרופקנרפ הלודגה ריעה ירורפב
♦הלוחה לש ומרכ תא רמשלו דובעל ןושאר םוי לכב וירבח םיאב םהמ דחא
דוסי דגנכ םיקוחה תא םעה ילשומ ולטבשמ ׳תפרצב ומכ הינמרגב םג
 18 8-18 4תונשב עריא רבדה  -םירכא לש תורבח
ינימ וחתפתה -
קוחה דצמ םהינימל םילושכמה לכ ףא לע האלפומ תוריהמב הלא תודוגא
יכ  -רגרבנכוב רמוא  -םידיעמ םישעמה״ ♦ללכו ללכ םהל חונ היה אלש
םולכ ועדי אל םדוקש ׳םירפכב תולהק יפלאב הנה וללה תורבחה ללגב
םג תעכ םישמתשמ ׳הנובתב תומהבה םוטפ ד״ע אלו יאמיח לובז ד״ע אל
ינימ לכ םינוק הלאה תורבחה י״ע ♦הומכ התיה אלש הדמב הזב םגו הזב
םיאיבמ ןכ ומכו ׳המדאה תודובעל תונוכמו למעה תא םיטעממש הדובע״ילכ
לובי רוכמל ןכ םג תודסיתמ תודוגאו ♦לוביה תא חיבשהל םינוש םירישכמ
♦תועקרקה תא רידת חיבשהלו המדאה
תועיגיה לכ ירה תילאיצוסה הקימוגוקיאה לש תוארה תדוקנ ךותמ
אלו-שממ הלקה לקהל ןחכב ןיא ♦הבורמ ךרע ןהל ןיא םירכאה לש הלאה
♦אפוריא לכב םירכאה דמעמ לע הרזגנש תוינעה תא-תמןק הלקה ןכש לכ
ש
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םירבדה ךרע ׳ונתוא תעכ הקיסעמ איהש ׳תירסומה הפקשהה ןותמ ןא
תוילאידיבידביאה תטישש ןמזב םג יכ ׳םידיעמ םה ירה *אוה םוצעו בר הלאה
םיגהנמה תא רמשמ לכמ םירכאה ינומה םירמוש םלועב תררוש העורפה
׳לזרבה יקוח תא תוכולמה ולקה קרו ׳השוריב םהל ואבש תידדה הרזע לש
הלאה םחשקה םיכלוה ׳םדאה ינב ןיבש םירשקה לכ תא וקתנ םהבש
%

םהו ׳םיברה םיילאיצוסהו םיימונוקיאה םיבוכעה ףא לע ׳םישדחתמו
ןמזב הישעתה תושירד לא הפי הפי תומיאתמש ולא תורוצב םישדחתמ
׳תומדקתהה ןשמה תא שקבל ונילע הבש ׳ןרדה לע םג םירומ םה ♦הזה
׳שובלל תפאוש וז תומדקתהש תורוצה ןה המו
׳דרפס ׳הילטיא ייחמ הלאה םילשמה רפסמ תא תוברהל יל היה לק
בר ןינע תואלמ תונוכת המכ לע תוארהל היה רשפאו ׳ו״כו הינד דוחיבו
םיבשותה לע םג ריעהל היה יואר ♦הלאה תוצראה ןמ תחא לכל תודחוימה
םויה דע תמיקתמ םהיניבש ׳לנקלבה יאה״יצחבו הירטסיואבש םיבלסה
4

היסורל רובעל ינא רהממ ןא ♦"קלחנ אלש קשמה,,וא "הבכרמה החפשמה"
דבלמ •תוחיכש־יתלבו תושדח תורוצ תידדה הרזעל וז הפיאש תשבול ם ש
הז ןורתי ונל שי ׳היסורב תירפכה הלהקה לא ןנובתהל ונאובב ׳תאז
תיבל תיבמ לודגה דקפמה ןמזב ףסאנש םוצעו בר רמח אצמנ ונתושרבש
טעמכ םירכא ןוילימ םירשע לש בושי ףיקמשו תודחא תובטסמיז ושעש
♦היסור ץרא לש םינוש םיקלחב
שי היסורב םידקפמה י״ע ופסאנש םירבדה לש םוצעה רפסמה ןמ
ןמ שילש עיגה םשש ׳תינוכיתה היסורב ♦תובושח תונקסמ יתש איצוהל
׳םישקה םיסמה י״ע(רומג לודלד ידיל ♦הזמ רתוי ילואו ,םירכאה לש בושיה
ןרדב תוינוגראה תיבגו הריכחה ימד יובר ׳שוחכ עקרק לש םיריעז םיקלח
תונושארה םינשה םירשע ןשמב התארנ )תרוצב תונש רחאל דאמ השק
יטרפ ןינק עובקל הרומג הפיאש םינודאה דובעשמ םירבאה רורחש רחאל
"עקרק ירסוחמ" םירכאהמ הברה ♦תוירפכה תולהקה םוחתב עקרקה לע
׳םירישעה םירכאה הלאל הלחנל התיה םתמדאו ׳םהיקלח תא ובזע ולדלדתהש
ימדאה וא ,הסנכה לש ףסונ רוקמל םהל היה הזו רחסמב םיקסוע ויהש
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דיתעב הריכחהל ידכ רקיעב המדאה תא םינוק ויהש ץוחה ןמ םירחוס ידיל הלפג
רורחשה קוחב תועט ינפמ יכ ׳הז לע םג ריעהל ךירצ ♦הבורמ רכשב םדכאל
טעמ ריחמב םירכאה תמדא תא תונקל הבורמ תלוכי הנתינ  1861תנש לש
תבוטל הריבכה םתעפשהב ושמתשה םדצמ הכולמה ידיקפו ׳דאס
םירכאהו ,יטרפה ןינקה לא הנוכיתה היסורב הקזח תודגנתה םג םיאור ונא
קזחל בר ץרמב םיצמאתמ ,םיינעהו םירישעה ןיב אוה םמוקמש ׳םינוניבה
םיקלחה הזה ןמזב ןהש ׳םורדבש תוירופה תוברעל עגונבו •הלהקה תא
בושיה םש הברתה ירה ׳תיאפוריאה היסורב םירישע רתויהו םיבשונ רתויה
סמחה לש וא יטרפה ץנקה תטיש לש ןמזב ט״יה האמה ךשמב רקיעב
תוטיש תונוכמה י״ע היסור םורדב וגיהנהשמ ךא •הכולמה םעטמ רשואמה
םירבוע םילעבה־םירכאה טעמ* טעמ וליחתה המדא תדובע לש תוחבושמ
לש וז "הרוגממ,,ב אצמל רשפא תעכו ׳יתלהק ןינקל יטרס ןינקמ םמצעב
ןמזמ ןאצומשו ןמצע ןוצרב ודסונש תוזרפכ תולהק לש ןוגה רפסמ היסור
.בר אל
שיש ׳)אירבט ךלפ( ינופצה ודצל השביה ןמ קלחו םירק יאה ונח
רואב שמשל לכמ רתוי םילוכי ׳הז ןינעב םיבר םיטרפ םתודא לע ונל
בשיתהל ולחה ׳  173תנשב ׳היסור לע הזה םוקמה חפסנש דחאל •וז העונתל
ןירוח ינב ׳םיקזק — הנבלה היסורו הנטקה היסור ׳הלודגה היסור יאצוי םש
תיופונכב וא תודיחיב םשל ואבש  -םינודא םעמ וחרבש םדבעושמו
ואבשכ ךכ רחאו ׳רקב לודגב קוסעל ואב הלחתב ♦היסור תוצק לכמ תונטק
השירדה התלעש ןמזב ךא .ודיב היהש המכ שדוח דחא לכ היה ׳המדא שורחל
תויושע תושדחמ וגהנוהו ובדתהו וכלה םידדונהש ךותמ ׳עקרקה לע
׳תומלש םינש וכשמנ תוביד,ד ♦םידגהמה ןיב תומוצע תוטטק ולפנ ׳תומלשנ
הזל הז םירושק ויה אל םדוקש ׳וללה םישנאה טעמ טעמ ואב ףוסבלש דע
ןינק תא גיהנהלו תובידמל ץק םישל ךידצ יכ ןויערה ידיל ׳רשק םושנ
׳המדאה הרבע ןהיפ לעש תדנמא תושעל ולחה זאו ♦עקרקה לע הלהלה
וליחתה ק רחאו !הלהקה לש התושרל ׳םידיחי תושרב הכ דע האצמנע
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תולהקנ םיופועו םיןונקה םיגהנמה יפל תאזה המדאה תא םיקלחמו םיקלוח
הלודג אל ץראבו ׳הבחר הדמב טעמ טעמ הטשפתה תאזה העונתה !תוירסנה
ץגקמ גהנוה םהבש 'םירפכ דחאו םיששו האמ דקפמנ״םיקסועה ואעמ ןרענ
תונש ןשמב יטרפה ןינקה םוקמב םמצע םילעבה־םירכאה י״ע הלהקה לש
לש םינוש םיסופיט בוטה םנוצרב ונקתו ועבק םירגהמה •1885-1855
ונא עקרקה לע הלהקה ץנק לא יטרפ ץנקמ הזה רבעמב •תוירפכה תולהקח
.דיסח ימ ץנ קר אל .דשענ אוה ט הוחיב וילע דומעל יואר רבד םיאצומ
הזש .דנטקה .דיסור ינב ץב םג אלא ׳.דלהק לש םייחב ולגרוהש הלודגה
.םי־מלוב.דו םינזיה ץב םג ׳םינלופה לש דובעשב הלידקה תא והבש םיבר םימי
תוקסועה אגלןוואה דיל תוחרופה ם,ריתובשומבש ׳םיזנכשאה ץב וליפאו
םדטטה •תירפכ הלהק לש דחוימ סופיט םהל וארב ׳הצחמל .רישעתב
לש עונמה יקוה יפל םתמדאנ קיזחהל ופיסוה אירכט ןלפבש םינמלשומה
סנ ןא ןתלנגומ .רדמנ קר עקרקה לע יטרפה ץנקה תא ריתמה ׳םאלסיאה
•סיאפוריאה עונמכ תירפכ הלהק םש חמיש תומוקמ המכ ואצמנ םהיגיכ
יסרפה ץנקה לטב .רנה ׳אירבט ךלפב םיבשיה תומואה ימ ראשל ענומו
רישס דחא רפכב םיירגלוב ינשב ▼׳םיינוי ינשב ׳םייגומסיא םירפכ .דששב
.רמא דמשאכו
תוברעבש .דחופה המדאה לבח לכב .דיוצמ ליעל ונ־^ש העונתה
היסורב סג אצמל שי ונינמש .רלאל םימח םידדוב םחקמ ךא •םמדה
סילעכ םינפל םירכאה ויה בוגינרשט ןלפנ םירפכ המככ הנה עונטקה
ותמדאב השעו ועקרק לע ץנק״רטש ול היה דהא לכ גנתמדא לע םיטרס
הררועתה ט׳יה האמל םישימחה תונשב ךא ׳הרכמ * הרטחה ׳ונוצרכ
הז היה ןכל ירקיעה קומנהו ׳.דלהקה ץנק תא עמקל .רעונת ם״דיניב
ומא תאמ האב .רז ץקתב הלמת׳רה •ולדלדת.רש תוחפשמה רפסכ הברת.דש
עריא •ב •ב ריכזמש ץחחאה השעמ.דו ׳םחהא םחפכ מלה וחחאו םחסכה
ץנק תא ושרדש ׳םיינעה םירכאה ץב תהגתויהםנמא•י882תנשב
.דרע.1וש םימעפו ׳יטרפ ץנקב סחחמש םירישע.דו ׳עקרקה לע הלהקה
יט לכ םכסה ידיל אבל היה רשפא יא תומיבכ המככ ׳םינש המכ הכשמנ
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׳עקרקה לע ןינק לש השדח הרוצל רבעל ידכ קוחה יפ לע ץוחנה .דלהקה
ינשהו עקרקה לע יסרפה ןינקב קיזחה דחאה ׳םיקלח ינשל זא קלחנ רפכהו
הלהקל םיקלחה ינש ודחאתה המ ןמז ץקמש םימעפ ןהלהקה ןינקל רבע
•ולשב דחא לכ תקלחמב וראשנש םימעפו תחא
םיטוב ויה םהיבשותש ׳םיבר םירפכב •דנה תיזכרמה היסורל עגונבו
 1880תנשמ הררועתה ׳יטרפ ןינקל
הלהק עובקלו בושל תינומה העונת
םירזוח יטרפה ןינקה יפ לע םינש הברה ויחש םילעבה־םירכאה םג •תירפכ
ימ םירכא לש בר רפסמ שי ׳לשמל ׳ךכ ׳םייתלהקה תודסומה לא ןומהב
ריחמ ילב ךא עקרקב קלחה ןמ תיעיבר קר ולבקש ׳"רצחה ידבע "-ויהש
 1890תנשבו •םתלחנ לע יטרפ ןינק לש תוכזב
הבחר העונת םהיניב הליחתה
דוסי לע םהיתועקרק תא דחאל )דועו בובמט ׳ןאזאיר ׳קסרוק יכלפב(
הלא םה "׳םיישפחה םירכאה" תא םיאצומ ונא ןכ ומכ /הלהקה לש ץינקה
םקלח תא ו נ ק ש ו

 1803תנש לש קוחה יפ לע דובעשה ןמ וררחתשהש

הלהקה תטיש לא םלוכ טעמכ רשכע ורבעש  -הדבל החפשמ לכ ־־ עקרקב
ןהבו וננמזל בורק ןמזב וליחתה הלאה תועונתה לכ ׳בוטה םנוצרב וגיהנהש
9

ואב ׳לשמל ׳ךכ ׳תיסורה המואה דבלמ תורחא תומוא ינב םירכא םיפתתשמ
תוכזב הנש םישש ךשמב וקיזחהש /לופסריט זוחמב םיבשויה םירגלובה
ןינקה תא

- 1882

 1876תונשב םלצא וגיהנהו ׳עקרקה לע יטרפה ץנקה

 1890תנשב ולדתשה קסנאידרב זוחמבש םיזנכשאה םיטינונימה •יתלהקה
)1€1)1ן\1״!1ד8€113ה11€1ו (6םינטקה םילעבה םירכאהו /יתלהקה ןינקה תא גיהנהל
דוע איבא ףוסבל •וז העדל ופיטה םהירפכב םיזנכשאה םיטסיטפבה ןיב
האמל םיעבראה תונשב תיסורה הלשממה הדמע הרמס ךלפב :דחא השעמ
לע יטרפה ןיגקה דוסי לע םירפכ השלשו האמ ןויסג רותב •רדסיו .דרבעש
ןיטאיסיד םיעברא תדמב חבושמ עקרק לש קלח לבק תיב לעב לכ •עקרקה
ועיבהו השלשו האמ הלאמ םירפכ םינשו םיעבשב םירכאה ואב

 1890תנשבו

ןיוצמה ורפסמ לאוש ינא וללה םישעמה לכ ♦יתלהק ןינקל רבעל םנוצר
מזב דקפמה־ילעב ןהילע וריעהש תודבועה תא קר רדסש •ב •ב 'ה לש
׳הלעמל ויתרכזהש תיבל תיבמ דקפמה
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תועדה תא הרומג הריתס תרתוס יתלהקה ןינקה תבוטל וז העונת
יא תיביסנטנאה המדאה״תדובע יכ ׳םירמואה וננמזב הימונוקיאה ימכח לש
ןושלב רבדנ םא ׳וללה תועדה תודא לע ךא •תירפכה הלהקב תירשפא
םישעמה רוכ ךרד ורבע אל םלועמ יכ-תאז תא קר רמול רשפא ׳היקנ
דגנל שיש םישעמה •תיטילופה הקיזפטימה קלח ןלכ ןה ירה :םיחיכומה
תולשלתשה ללגב ׳םיסורה םירכאהש םוקמ לכב יכ ׳ךפהל /םיחיכומ וניניע
םיחמומ םישנא ואצמש םוקמ לכבו ׳תולדה ידיב םיורש ויה אל ׳תוחונ תובס
העייסש איה איה תירפכה הלהקה ירה םהינכש ברקמ אביטאיציניא ילעבו
ןאכ •ללכב םיירפכה םייחבו המדאה תדובעב םינוש תומלתשה ינימ גיהנהל
המחלמה ןמ תומדקתה ידיל רתוי תידדהה הרזעה האיבמ םוקמ לכב ומכ
•ןלהל םיאבה םישעמה ןמ תוארל רשפאש ומכ ׳לכה םע דחא לכ לש
ילעבמו הלשממה ידיקפמ הברה וחירכה ןושארה ילוקינ ימיב
ידכ רפכה לש תועקרקב תירובצ השירח גיהנהל םירכאה תא תוזוחאה
׳הלאכ שירח״תודש •תולהקה לש רבה תורצוא תא ךכ י״ע םילשהלו אלמל
טפשמ ד״ע םירמהו םיערה תונורכזה םע םירכאה בלב םירושק ויהש
תצקב םירכאה םידמוע תעכ ךא ׳דובעשה רטשמ לטבש רחאל ףכית ולטב
)קסרוק ךלפב( תוזוחמה דחאב •בוטה םנוצרב םתוא םיגיהנמו תומוקמ
עבראב הלאכ שירח תודש גיהנהל דחא שיא לש הביטאיציניא הקיפסה
תומוקמ תצקב םג םיאצומ ונא הזב אצויכ •זוחמה ירפכ לכ לש תוישימח
וא תושרחמ םע םירישעה :הדובעל הלהקה ינב םיאב דעוימה םויב •םירחא
םיאב ןיאו ׳םהידי תא קר תירובצה הדובעל םיאיבמ םיינעהו תולגע
תודש לש הסנכהה תא םיאיצומ ךכ רחא •דחאו דחא לכ השע המכ ןובשחב
תנמ לע אלש ןבור — הלהקה ינבב םיינעל תואולהל םייררבצה שירחה
וא רפכה לש היסנכה״תיב ןוקתל וא תונמלאו םימותי תכימתל ׳ריזחהל
•אוהש לכ ירובצ בוח תעירפל ףוסבלו ׳רפסה־תיב
הלהקה תטיש יפ לע םייחה םדא ינב לצא רעשל רשפאש ומכ
׳םירשגו םיכרד ןוהת( רובצ ינינע רדגב תוסנכנה תודובעה לכ ׳תירפכה
תתירכ  -תוראבו תולעת תריפח ׳תוצב שובי ׳םילולסמו םימ״ירכס ןינב
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םירכוח ק ומכ ?/ולוכ הלהקה ידיב תושענ )ו״כו תונליא תעיטנ ׳רעיב םיצע
טידענ םע םינקז םיאצוי וז הדובעלו-הרובחב םירצוק םירכבו ׳רובצב המוא
הז ןיממ תודובע ׳יוטסלוט ♦נ *ל הפי רבדה תא דאתש ומכ ׳םישנו םישנא
ןמ ללכ תקחרתמ תירפכה הלהקה ןיא הז םעו ;היסורב םוי םוי תושענ
תושורדה תואצוהה תא איצוהל הדיב שיש ןמזב המדאה תדובעב םינוקת״ו
•רפכה להא לא תרדוח םירישעה תלחנ םויה דע התיהש ׳תעדהש ןמזבו
םורדב הרהמ תוטשפתמ תונקותמה תושרחמה יכ ׳ונרמא רבכ הלעמל
ןה ןה תוירפכה תולהקה םירבד המכו המכב יכ ׳רבדה אצמנ ךא ;היסור
רחאלו ׳השרחמה תא התנק הלהקהש םישעמ ויה •וז תוטשפתהל ועייסש
תא םהמ ונקש הלאל םירכאה וארה הלהקה לש עקרקב השענש ןויסנזז
רזע ואיצמה םמצע םהש וא ;הב תושעל ךירצש םייונשה לע השרחמה
רבכ אל הזש הבקסומ זוחמב .לוזב תושרחמ תישעל הכאלמ־תיב תונבל
ןתוא י״ע הלחתהה התשענ תושרחמ

 1565םינש שמח ךשמב םירכאה ונק

תחבשה םשל קרו ךא השענ רבדהו ׳הרובחב המדאה תא ורכחש תולהקה
.המדאה תדובע
לש תונטק תורבח ויה אקטאיוו ךלפב ׳היסור לש תיחרזמ־תינופצב
דחאב תוכאלמ״ילעב ידיב םישענה( םהלש הרזמה״ילכ םע םיעסונ םירבא
הלא םילכב שומשה תא םיביחרמו )בורל לזרב םש שיש תוזוחמה
השידה״תונוכמ לש הבורמה ןתוטשפתה .םיכומסה םיכלפב םגו םהיתומוקמב
•םירכאה תורבח לש תולועפה תאצות איה ירה ןוסריחו בוטרס ׳הרמס יכלפב
•ותושעל יטרפ רכא לש ;וחכב ןיאש רבד.הרקי הנוכמ סג תונקל םדיב שיש
יכ םירמואו םיאבנמ הקימובוקיאה תרות ירפס לכב טעמכש ןמזה ותואבו
לש הטישה םוקמב אבת ךא םלועה ןמ רובעל הדיתע תירפכה הלהקה
תולהק הברה יכ םיאור ונא ,ערזה ףולח לש הטישה המדאה תדובעב שולש
תאזה השדחה הטישה תא גיהנהל ןמצע לע תולטונש ןה ןה היסורב תוירפכ
םירכאה םיגהונ השעמל התוא םיעבוקש םדוק ךא .הילגנאב ושעש ומכ
׳יתוכאלמ בשע עורזלו ןויסנ תושעל הלהקה תודשמ קלח בצקל
םירכאה ןיא ,הפי הלע ןויסנה םא .להקה לכ תופתתשהב םינוק ערזהו

׳תודש־העברא לש קשמ גיהנהל ידכ תודשה תא הלחלו בושל םיענמנ
•השש םגו השמח
׳ריבט .הבקסומ יכלפב תואמל םירפכב תעכ תגהונ תאזה הטישה
.המדא תרבכ וז תילכתל בצקל רשפאש םוקמבו .בוקספו אקטאיוו .קסנילומס
הנה הנורחאל .ירפ יצע לש תועיטנ םש לדגל תועקרק תונתונ תולהקה ירה
תוזוחא םאתפ וטשפתהש ,היסורב ןורחאה ןמזב םיאור ונאש הזה הזחמה
ישמה תישעתל תות יצע לש תועיטנו םינג .סיסדרפ "רפס יתב לשםימעפלו רפסה״יתב ירומ תחגשהב םיירפכה רפסה יתב דיל ןהב וליחתהש
תוירפכה תולהקהש הכימתה התוא תדלות אוה הז םג  -םיבדנתמ םישנא
.ולא תולחתהב תוכמות
ןוגכ ,ןתמדא תא חיבשהלו רידת אבל תולהקה תוליגר תאז דבלמ
,אבקסומ ךלפב תוזוחמ השלשב ׳לשמל ,הנה •האקשההו שוביה ישעמב
)(1890-18 0תונורחאה םינשה רשע ךשמב ושענ ,הישעתב םבורב םיקסועש
םיתאמ דע םינומשו האמבמ תוחפ אל תוצבה שובי ןינעב םילודג םישעמ
לש רחאה הצקב .םיתאב ודבעו ודמע םמצע תולהקה ינבו ,םינוש םירפכ
רתוי תולהקה י״ע ונבנ קסנזוא־ובונ זוחמב רשא תשביה תוברעב ,היסור
ןמזה ותואבו !תוקומע תוראב המכ ורפחנו םיבגלו םירואיל םירכס ףלאמ
הלהקה ינב היסור לש תיחרזמ־תימורדב תיזנכשא הרישע הבשומב ודמע
שלש וכראש רכס ןינבב םיפוצר תועובש השמח ודבעו-םישנו םישנא
,תודשה תאקשה םשל תואטסריוו
המו ?םידדוב םישנא םילקאה יעגפ םע םחלהל םילוכי ויה דציכו
הלבס תימורדה היסורש ןמזה ותואב םייטרפ תוחכב תושעל םיקיפסמ ויה
םישנאו תולהק״ינב םירישעכ םיינעכ םירכאה לכו ,וברו ורפש תוטימרמה ןמ
ןיא היצילופה ?הערה ינפ תא םדקל םהיפכ תדובעב ויה םיחרכומ ,םידיחי
.תודחאתהה איה ירה תחאה הלובחתהו ,הלאכ םיעגפ תעשב הב ליעומ
עויסהו תידדהה הרזעה ישעמ תודא לע הברהו הברה יתרמאש רחאל
שי דוע יכ האור ינא ,",תויתוברתה ,,תוצראב םישוע םירכאהש ידדהה
םדאה ינבמ תובברו םיפלא ייחמ םישעמ ירופסב לודג רפס אלמל ידיב
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מוחפ תורואנ תונידמ לש ןתוסח וא ןתלשממ תחת רתוי וא תוחפ םינכושה
•וננמזבש םיעדמה לשו תוברתה לש דצה ןמ ןיידע םידמוע םה ךא ,רתוי ו)1
לש ךבסה םע יקרוט רפכב םיימינפה םייחה תא ראתל ׳לשמל יתיית לכי
תומישרה ירפסב ןייעמ ינאשכ •תידדה הרזע לש םיאלפנ םילגרהו סיגהנכ
עויס לש בל םיררועמ םישעמ אצומ ינירה ,זקוקב םירכאה ייחל עגונב ילש
1ג11ז1-3׳ה ,ברעב )ג[6מ1מ13׳ה ד״ע יתומישרב אצומ ינא םיגהנמה םתוא ׳ידוה
לצא וקלחנ אלש תוחפשמה ד״ע ,הביו ודוה ,סרפב םירפכה ד״ע ,ןגפאב
תינוכיתה היסאב הצחמל־םידדונה םיטבשה לש תוריטה ד״ע ׳םיאניחה
ךותמ יתרחבש ,תומישרב יערא ךרדב ינייעב .קוחרה ןופצבש םידדונהו
:הלאכ םישעמ הברהו הברה ןהב אצומ ינא ,אקירפא ד״ע הלודגה תורפסה
םעויסב םיתב םינוב ,ןאכ םג ,רבה ףסא םשל "הרזעל" םינימזמ ןאכ סג
ינב" םידדוש וסרהש סרהה תא תונבל ידכ ,םימעפ—רפכה יבשות לכ לש
הרצ תעשב הזל הז םירזוע םימלש םיטבש !ץראה לע ולפנתהש "תוברת
רפס ןיעכ םירפסב ןייעמ ינאש העשב ו״כו ו״כו םיעסונה לע םיניגמ וא
הז עודמ ןיבהל אב ינא ירה ,ק 081רבחש אקירפאב גהנמה טפשמל תרקבה
,םיצירעה לש קיצמה תמחמ םירעיה לא םהה תומוקמה ישנא וטלמנ אל
,תובאה־יתב ןיבש תומחלמה ינפמ ,סמחהו דושה ישעמ ,תוקוצמה לכ יגפנ
םידיצה ינפמ ׳םינהכה םע םילכונה םיפשכמהו םדא ילכוא םיכלמה ינפמ
העודי •דדמ םיבשותה בלב הראשנ עודמ ;ו״כו םידבעה שפנל םיברואה
תגרדמל ודרי אלו םדא ינב ז״כב וראשנ הלאה םיארפהו תוברת לש
אלא הז ןיא •תולכו תוכלוהה גנטוא־גנרואה תוחפשמ ומכ תודנ תוחפשמ
׳תוברק יפארש םיכלמה ׳ןשה תורצוא ידדוש ׳םידבעה ידכולש םושמ
קר םהירחא םיבזועו םלועה ןמ םירבוע המודבו םילבאטאמה ןמ״סירובגה"
הרזע לש םילגרההו םיגהנמה ׳תודסומה לש ןיערגה ךא ןשאו םד תובןיע
אוהו םיקו דמוע תירפכה הלהקה י״ע ב״חאו באה־תיב י״ע ולדגש תרוה
תונוכנו תומדקתהו תוברתל תוחותפה תודוגאל םדאה ינב תא דחאמש אוה
תוברת םהילא ואיבי ףדש ןייו תומ־ירודב םוקמבו םויה אבי רשאכ ןלבקל
׳תיתמא
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.ונלש ית1ברתה םלועה תודא לע םג רמאל רשפא הלאה םירבדה תא
םיעיגמ םימלש םיבושי ♦םירבוע םדאה ידיבו עבטה ךרדב ואבש םיעגפה
ילב תוקנחנ תוינויח רתויה תופיאשה !בערו ינוע ידיל הפוקתל הפוקתמ
שגרהו הבשחמה ןםירעבש תוינעה ידיל ואבש םדא ינב תובבר בלב הלמח
תבוטל םישנא םבלמ ודבש תורותב םילערמ םדא ינב תובבר אובר לש
ךא ׳ונתיוהמ קלח םה םה הלאה תונויזחה יכ קפס םוש ץא ♦םיטעמה
םיקתהל ףיסומ תידדה הרזע לש םילגרההו םיגהנמה ׳תודסומה לש ןיערגה
םירחוב םדא ינבו !םתוא דחאמ הזה ןיערגה ;הלאה םישנאה ינוילימ ברקב
תא לבקל רשאמ ׳םהיתובא תורסמבו םהיתונומאב ׳הלא םהיגהנמב קיזחהל
*

%

םשב םהל םינתונש וז הרות ׳לכה דגנכ דחא לכ לש המחלמה ד״ע הרותה
♦-עדמה םע םולכ אלו הל ןיא תמאבו עדמה

•׳ח קרפ
•הזה ןמזבש הרבחב תידדהה הרזעה
)ךשמה(
"•ןתמחלמ — •הנידמה ״יע תוידליגה לוטב ירחא םילעופה תודוגא יובר
םשנ תוישסח תורבח — .היצריפואוקה — .תותיבשה ןמזב תידדהה הרועה
םישעמ םשל רפסמ ןיא תורבח — .ומצע תברקה — •םינוש תילכת ינימ
רתויה ם*בשוחה ןיב תידדה הרזע ־־ .םינוש תילכת ינימ םהב שיש םידחואמ
— .תיטרפ הרזע — .םירעבש םיינע

ךא יכ ,וניאר הפוריאב םירפכה יבשות לש םוי םוי ייחב רנלכתסהשכ
תירפכה הלהקה תא סורהל ןחכ לכב וצמאתה הזה ןמזבש תונידמהש יפ־ל^קוידדה עויס לשו תידדה הרזע לש םיגהנמו םילגרה םיאלמ םירכאה ייח הנה
םידירש ׳עקרקה לע הלהקה ןינק לש םידירש םימייקתמ םויה דע יכ ,ונאצמ
רבכ אל הז ורסוה ךאו ׳בושח ךרע םהל שיש תוצראה לכב םייוצמה
חמצי תוירפכה תורבחה דעב ועירפהש תונידמה לש קוחה דצמ םילושכמה
םשל רפסמ ןיא תורבח תומוקמה לכב םירכאה ןיב הרהמ דע וצצ ׳תולעלו
שדחל הפיאש קפס ילב העיבמ תאזה הריעצה העונתהו ןםינוש תילכת ינימ
תונקסמה ןה הלא •םדק ימיב תירפכה הלהקב תמיק התיהש וזכ תודחא ןימ
הרזע לש ולא תודסומב ושכע ןייעל אבנ ןכלו ןםדוקה קרפב ןהילא ונעגהש
.הישעתה ילעב םיבשותה ןיב הזה ןמזב םתוא אצמל רשפאש תידדה
תודסומ תאירבל םיאנתה ויה תונורחאה םינשה תואמ שלש ךשמב
ןמזב יכ ׳רבדה עודי ירה ׳םירפכב ויהש םשכ םירעב םיהונ יתלב הלאכ
תונידמה לש ןנוטלשל הרשע ששה האמב םיניבה ימי לש םירעה וענכנש
תא ודחאש תודסומה לכ תומלא ךרדב וסרהנ ׳זא ולעו ולדגש תויאבצה
הגהנהה •תוינוריע תולהקלו תוידליגל םירחוסהו תוכאלמה ילעב ׳םינמואה
*

*
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ו\?3יב! #ולטב רייעה לש ןהו תוידליגה לש ןה םהלשמ ץו״תיבו תיסוןןן
!הוכלמב היחגב לש אטחל התעמ !דתיה תחא אידליג דב םיחאה ץבש ןופמן
ותוץומבה תולהקה לש תועקרקה ומכ וז ןרדב ומרחה תוידליגה לש םימעו
יהגידמה ידיל הלסג הדובע עוצקמ יכ לש תימטהו תימינפה תורותם.־מן
םימואה תא עדמל וצמאתה רתוד רתויי םישק ושעגו וכלהש םיןהזןוו
םיקתתש תושר הגידמה הבתג המ ןמז ןשמב •איהש לכ ןרדב דחאתהל
תוידליג לש ןמויק תא "לשמל "וריתה י^ומדוקה תוידליגה לש השולק תשו
קחודב תיתה דרעו *םיכלמה תא הבידנ דיב הגכמתתש יאנתב תורתסה
םידיקפת םשל ןהב השמתשה הנידמהש "םינמוא לש תוידליג תצק לש ןמוי^
ןמויק תא תוכישממ הז ץממ תוידליגה לש ןתצקמ •היצרססינימוא לש
הישעתהו םייחה לש ינויחה חכה םדוק היהש הזה רבדה ןא ♦ליעומ ונ קאש
•לכה תצצררה תזכרתמה הנידמה לטנ תחת לטבו רבע םיניבד יסיג
הישעתב וז הקיטילופל הפי אמגוד שמשל הלוכיש "הלודגה הינטירבב
ליחתה הרשע שמחה האמב דועש םיאצומ ונא ׳הזה ןמזב תונידמה לש
ושעג קגנכ תושק תולובחת ךא *תוידליגה לש סרהה רבד תא טנסלרמ
תורדתסה תא סרהש דבל אל ינימשה ןירניה •האבה האמה תונשב קר
רפוא  -רתוי הלודג אפצוחב ןהיסכנ תא םירחה םג אלא תויוליע!
דראודיא •םירזנמה יסכנ תא םירחהש ןמזב השעש הממ 101 -ו1ש1מ $״ !11
יכ םיאצומ דא הרשע ששה האמל ינשה יצחבו "והשעמ תא םילשה יששה
דעש םירגתהו םינמואה ץב םיכוסכסה לכ רשפל ומצע לע לבק טנמלרפה
ךלמהו סגפלרפה •המצע ינפב ריעו ריע לכב םהיניב םלרשפמ ויה ושנע
ךא "הלא םירבדוךיד ינימ !מב םיקוח קקוחל תוכזה תא דבל אל םול ולמנ
הרוחסה תאצוה רבדב הכורכה תוכלמה לש תלעותה םהיניע דגנל תויהנ
יפל םיצוחנה םידימלתה רפסמ תא עוכקל הרהמ דע וליחתה ץראלןוחל
הישעתה לש המצע הקינכטה תא םיטרפ יטרפב רדסלו הכאלמ לכב םתזז
ןירצ םלואו •ו״כו גיראה לש המא לכב םיטוחה רפסמ ,רמחה לקשמ -
סיעמה לכמ בירה ירבדש םושמ וחילצה אל הלאה תועיגיה ינ ׳רפאל
םכסה יפ לע םיכתחנ ויה םינשב תראמ ךשמבש ׳הקינכטבש םישקה םירנז זו

סה ירה ׳הדוגאל ודחאתהש םירעה ןיבו וזב וז תוכורכה תוידליגה ןיכ
חירידתה תוברעתהה ♦תיטרקורויב הכולמ לש הלועפה הדשל ץוחמ םידמוע
הדירי ידיל ןהמ בורה תא האיבהו תוכלמה תא השיתה הכולמה ידיקפ לש
הנידמה לע רגת וארקש ׳ח״יה האמב הלכלכה־ימכח ודמע ךכיפלו !הרומג
זא עמשנש הזה רבדה לע םרוערע תא ועיבהו ׳הישעתה תא תרדסמה
היטרקורויבה תוברעתה לש הז ןימ הלטבו תיתפרצה הכפהמה האבשכו ♦םיברכ
םיטעומ םימי ויה אלו !רורחש לש השעמכ רבדה תא וחבש ׳הישעתה ינינעב
•תפרצ השעמכ ושע תורחא תוצראו
.הדובעה רכש ןוקת ןינעב רתוי החילצה יכ ראפתהל הלכי אל הכולמה
טלבו לדגו ךלהשכ ׳הרשע שמחה האמה תונשב ׳םיגיבה ימי לש םירעב
םהיתודוגא תא םידימלתה ודסי ׳םהיריכש וא םהידימלתו םינמואה ןיב דורפה
דגנכ ׳תונוש תומוא ינב רבח לש הרוצ םימעפל ושבלש ׳)0681 6מץז6ז1נגמ)(16
תא ר שפל המצע לע הנידמה הלבק ושכע ♦םירחוסהו םינמואה לש תודוגאה
הבוחה הלטוה

 1563תנשמ עבשילא לש םיקוחה־ץבוק יפ לעו ׳תובירה לכ

םוי־יריכשל קיפסיש הדובעה רכש לש םוכסה תא עובקל םולשה יטפוש לע
םינוא ירסח ואצמנ םולשה יטפוש םלואו ♦"דובכב ,.הסנרפל םינמוא״ידימלתלו
ןפוא םושבו ׳הזל הז םידגנתמ םהינינעש ׳םילעופהו םילעבה ןיב םילשהל
ד״ע קוחה .םיטפושה לש ןידה־קספל תיצל םינמואה תא חירכהל ולכי אל
ףוסבו םייח חור וב ןיאש רבדל אופא היהו טאל טאל ךפהנ הדובעה רכש
הדי קלסל החרכומ התיה הנידמהש ןמזה ותואב ךא ♦ותוא ולטב ח״יה האמה
לכ רומח רוסאב רוסאל ז״כב הפיסוה ׳הדובעה רכש ןוקת לש דיקפתה ןמ
ידכ וא הדובעה רכש תאלעה םשל םיריכשהו םידימלתה ןיב תודוגא ינימ
הנידמה האיצוה ח״יה האמה לכ ךשמב ♦תחפוי אלש רכשה תא קיזחהל
לכ םלש רוסא הרסא

 1799תנשבו ׳םילעופה תודוגא דגנכ םינווכמה םיקוח

ךלה השעמל ♦םירבועה לע רומח שנעב המיאו םילעופ לש תודגאתה ינימ
אוה םגש ׳תפרצב ינויצוילובירה טנבנוקה תובקעב יטירבה טנמלרפה םעפה
ןיב תורשקתה !םילעופ לש תורבח דגנכ ינוקרד קוח

 1793תנשב איצוה

תושקנתה ןיעכ תינויצולובירה הפסאה יניעב התיה םיחרזא לש עודי רפסמ
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רומשל הרש !דדמב הכירצ איה איהש ,הנידמה לש ןוילעה ןוטלשה
ושכע •אופא םלשנ םיניבה ימיב תודוגאה לש סרהה השעמ •היחרזא לנ
ירשק םהיניב ןיאש םידיחי םדא ינב לע רפכב םג ריעב םג הנידמה הוו^
תודחוימ תודוגא םהיניב םמוקל ןויסנ לכ קיחרהלו םידקהל הנוכנ התיה און!
תידדה הרזעל הפיאשה התיה הכירצ םהבש םיאנתה ויה הלא .ןהש
•ס״יה האמב ביתנ הל סל(5
ןחכב היה אל ונינמש תולובחתה לכ יכ ׳רמול ךירצ םולכ םלואו
תודוגא רידת ושדחתהו וכלה ח״יה האמה ךשמב זתאזה הפיאשה תא לסנל
םיקוחה תואצות רותב ואבש תופידרה הלא םג ןלטבל ולכי אל •םילתנ לא
קוחב האבש המיגפ לכב ושמתשה םילעופה •1799ד

 1797תונש לא

ד״ע ןישלהל םיביוחמ ויהש םינמואה לש היהש לכב ׳וילע ועבקש החגש,ובן
רוזעל םידידי תורבח לש הוסמ תחת •הז םע הז רבחתהל ידכ ׳הדוגא ווסי
םיחא״תודוגא לש וא ,תמה תיולהל םיבולק לש ׳)?זן^מסןוץ 8סס, (05!1€1וזל !11
םילעופה ןיב ׳םיגרואה תישעתב :תומוקמה לכב תודוגאה וטשפתה ׳תויאמ!!
וארבנ הז םעו ׳תכתמה תורכמב םילעופה ןיב ׳דליפישב םיניכסה תישןתנ
תודוגאה תא עייסל ידכ ׳דחי תודוגאה תא רבחל תוקזח תויורדתסה 81
•תופידר וא תותיבש לש ןמזב םוקמ הזיאנ
חכ ףיסוה

 1825תנשב תורבחתהה וא תודגאתהה דגנכ קוחה לוטנ
♦

תוימואל תויצרידיפו תודוגא ףכית ודסונ תוישעתה לכב ♦וז העונתל חו
תודוגא לש "תימואלה הלודגה הדוגאה" תא דסיו ן א ו א ט ר ב ו ר אנטנ1
•םירבח ןוילימ יצחכ ףוסאל םידחא םישדח ךשמב ודיב הלע ׳תונמואה ילמ
בוש וליחתה תופידרה •הכרא אל טעמכ תורח לש תאזה הפוקתה םנממ
ןידה״יקספ ואצי

 1844תנשו

 1832תנש ןיבש ןמזה ךשמבו ,םישלשהתונמ

•הילרטסיואב ךרפ תדובעל חלשהל םילעופה תויורדתסה דגנכ םיטק
םג ואב ץראה לכבו ׳הדרפתה ן א ו א לש "הלודגה תימואלה הדוגאה!
םהלש הכאלמה״יתבב םילעופה תא וחירכהו הלשממה םגו םידיחיה םילןנה
בתכ לע .א •ז •"הדועתה" לע םותחלו תודוגאה םע םירשקה לכ קיס3ה^
ןומהב ופדר םילעופה תודוגא ירבח תא •הז ןינעב רבוחש תוןולנוסה׳*

היה יד ויפ לעש ׳"םהיתרשמו םילעבה ד״ע ,קוחה לש לועה םשוה םהילעו
םמושל ידכ ׳רשיה ךרדב םיכלוה םניא וילעופ יכ •עידוהל אקירבפה לעבל
.ןידל םרסמלו רסאמב
אילפהל דע םישק םיביד־יקספו ׳הקזח םיצירע דיב ואכוד תותיבשה
לש םיריצ רותב ופתתשהש וא התיבש וזירכה קרש הלא דגנכ ואצי
ןמזב תולק רתויה תוערפה ׳אבצה חכב ואכודש ןכש לכ אלו  -םיתבושה
.םירומח םישנע ולטוה םילעופה דצמ תומלאה ישעמ לכ לעו תותיבשה לש
׳תאז לכבו •תידדה הרזע לש השעמ תושעל היה לק רבד אל הלא םיאנתב
דוע ׳םתומכ ד״ע הנוכנ הגשה םהל ןיא ונרוד ינבש ,םילושכמה לכ ףא לע
םילעופה לש תודחאתהה רבדו ׳םילעופה תודוגא תיחת הליחתה
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ירחא ףוסבלש דע ׳הזה ןמזה דע ךליאו ןמז ותואמ ףרה ילב ךשמנו ךלה
תוכזה תא םילעופה ושבכ הנש האממ רתוי הכשמנש הכורא תוקבאתה
הדובע םהל שיש םילעופה לכמ עברה הנה ׳עודיכ ׳תעכ .תודוגאל דגאתהל
םילעופה תודוגא לע םינמנ שיא ףלא תואמ שמחו ןוילימכ ונייה ׳תירידת
•)םינוינוי דיירט(
וננמזל ךומס ןמז דע יכ ׳רמול יד הנה ,אפוריא תונידמ ראשל עגונב
ףא לע ךא ׳רשק ישעמ לעכ םהילע םישנועו תודוגא ינימ לכ םיפדור ויה
תורבח לש הרוצ שובלל ןהילעש םימעפ יכ ףא ׳םוקמ לכב תומיק ןה הז לכ
יריבא ,.לש דוהיב ,םילעופה תויורדתסה לש ןחכו ןתוטשפתה •תויאשח
תותיבשה ןמזב לכל וארנ היגלבב םילעופה תודוגאו הקירימאב "הדובעה
•ט״יה האמל םינומשה תונשב
,םילעופ תדוגאל ,רבח תויהל הזה השעמה יכ ׳רוכזל ךירצ םלואו
ןמז ׳ףסכ לש םילודג תונברק םג שרוד ׳וילע םישנענש שנועה דבלמ
הדובעה ןמ רטפהל תירידת הנכס וירחא ררוגו רכש םולשת ילב הדובעו
ךירצ "טסינאינוי״ה הנה תאז דבלמ •הדוגאל תורבחתה לש אטח לע קר
הלכש ןמזב  -התיבשהו ׳אבתש רשפאש התיבש רבד לע דימת רכזל
םיתבושה תופוקמ רכשהו ׳ןוכשמה לע הולמהו הפואה לצא םצמוצמה טידרקה
•םידלי לש בער ידיל האיבמ  -לעופה תחפשמ תא לכלכל קיפסמ וניא
_
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בר ןמז הכשמנו הכלהש התיבשב םיאור םילעופה תציחמב םיבשויה
הביט היה ידמ ׳ראתל רבדה לק ןכלו ןשפנו בל םיערוקה תוזחמה ןמ
תוצראה ןתואב ונימיב םג הביט המו הילגנאב הנש םיעברא ינפל התיבש לש
ז

לודלד — התיבש 'ףוס ׳הזה ןמזב םגו ,תע לכב יתורישע ןניאש אפוריאב
םיתיממש'.היריב התימו ןמוקמה ותואמ םלש בושי לש סנואמ הדידנו רומג
אתלימ איה ירה ואצמ אלש וא ואצמש הלק הנאות לע םיתבושה תא
יאפוריא תשביב אחיכשו
ינומהו םיפלאל תותיבש תואב׳ הנשו הנש לכב ירה ןכ יפ לע ףאו
•

#

תונוכמה תותיבשה'דוהיב ןה'תוכוראו תושקו  -םתדובעמ םירטפנ םילעופ
*

ןמ םורטפש סירבהה. .תיב 'עייסל ןוצרה ךותמ תואבה ",הבהא ןותמ*
*

*/

םינותעה ןמ קלחש ןמזבו :םילעופה תודוגאבש תויכזה תא קזחל וא הדובעה
הלא הנה" ׳"םויא //תמחמ דאב תותיבשה יכ ׳רמול םיטונ םינויצהאירה

*

■*

, ^ ^ ^ -׳

תידדהה ; הרזעה יישעמ" תא םיראפמו' םיחבשמ םיתבושה ברקב םיבשויה
א

הלודגה ,הדובעה * ד״ע 'יאדוב ועמש הברה'*םהיניב םישענש ידדהה עויסהו
התיבשה ימיב ןוזמ קפסלו הרזע השעמ רדסל םיבדנתמה םילעופה ודבעש
םלוטב ירחאש תורכמה ילעופ ד״ע וא ןןודנולב םילעופה לש הלודגה
ןימולשת סינכהל הדובעב וליחתהש ירחא ףכית ואב תועובש המכ הדובעמ
לעופה " תנמלא ד״ע וא ~ןםיתבושה תפוקל עובשל םיגניליש העברא ךסב
לכ תא הסינכה םירישהרויה םילעופה לש תוסיסתה ימיבש תורכמב
יי• - .

״

התיבשה'ןמזבש הז לע וא !סיתבושה תפוקל רטפנה הלעב לש תונוכסחה
םילעופה רבד לע ׳םינכשה ןיב הנורחאה הסורפה תא דימת םיקלוח ויה
 ,׳ ^

-י■ * ׳

״

¬םיתבוש  ,םירבח תואמ עברא ונימזהשו םילודג םינג םהל שיש תורכמב
ימ־^ב סינותעה ירפוס לכ *ו״כו המדא־יחופת ׳בורכ הלאה םינגה ןמ תחקל
 1894תנשב רישקרויב תורכמה ־ילעופ לש הלודגה התיבשה
הברה ועדי
־/ -

לע בתכל םבל;םאלמ הלאה םירפוסה לכ אל יכ 'ףא ׳הלאכ םישעמ הברהו
םהינותע ידומע לע אבל םיואר -םניאש וללה "םילטבה םירבדה" תודא
_ .םידבוכמה

-י

*

הדיחיה הרוצה הניא תחא תונמוא ילעב םילעופ לש הדוגא םלואו
דוע שי םילעופ לש תודוגא דבלמ •ידדה עויסב לעופה לש ךרוצה שבולש
לא הכילומה ךרדה תא ןתלועפב םיאור םילעופ הברהש ׳תויטילופ תורבח
לע ןהל ןיא תעכש ׳םילעופ לש תודוגאה תולועפבמ רתוי ללכה לש רשואה
הרבח לע הנמנ םדאש דבלב הזב ׳יאדו •תמצמוצמו הרצ תילכת אלא בור יפ
׳עודיכ ׳הקיטילופה •תידדה הרזעל הפיאשה יולג תא תוארל ןיא תיטילופ
לש םייטסיאוגיא תודוסי םידכלתמו םירבחתמ ובש ׳הזכ עוצקמ איה ירה
יכ ׳עדוי הסונמ יטילופ ןקסע לכ ךא •תויטסיאורטלא תופיאש םע הרבחה
׳אבל דיתעל הנוילע תילכת םשל וררועתה תולודגה תויטילופה תועונתה לכ
המע ןיאש תובהלתה וררועש ןתוא ןה הלאה תועונתה ןמ תוריבכ רתויהו
לוכי יונרודבו־׳ןהל התיה וז הנוכת תולודגה תוירוטסיהה תועונתה לכ •עצב
םילבקמה םינשרד לש ןינע" •הז ןיממ העונתל תפומ שמשל םזילאיצוסה
.וז העונת לש הביטב ללכ םיעדוי םניאש הלא לש ןומזפה והז — ״רכש
וליא  -ישפנל יל םיעודיה םישעמה לע רבדמ ינירה  -תמאה דצ לע ךא
וב םשור^ יתייהו ןמוי בותכל תונורחאה םינש שמחו םישלש ךשמב יתאב
תיטסילאיצוסה העונתב יתשגפו יתיארש שפנ״תוריסמ לש םישעמה לכ תא
םישנאה ךא ♦הזה ןמויה תא ארוקה יתפש לעמ רס "הרובג" םשה היה אל-
םישנא ויה הלא :םירובג ללכ ויה אל הזה ןמויב רפסמ יתייה םהילעש
— יטסילאיצוס ןותע לכ •םשפנ תא היחה לודג ןויערש קרו — םינוניב
וז הירוטסיה אוה ירה  -תואמל הלא םינותע רפסמ הלוע דבלב אפוריאבו
בורבו ,ז״הועב רכשל הוקת םוש ילב תובר םינש ךשמב שפנ־תוריסמ לש
שפנב וז האצמנ םא ׳דובכה תואת לש הקופס ןלב םג םישעמה לש לודגה
— לוכאל םחל רחמ םהל היהי םא ועדי אלו ויחש תוחפשמ יתעדי ♦דבועה
הלכלכ השאהו ןותעב רזוע היהש לע הנטקה ריעב םרח וליטה לעבה לע
׳םינש םא יכ םישדח אל ךשמנ הזכ בצמו  -הריפתה תדובעב תיבה תא

הרמאו איהש לכ הנולת ילב הל הכלהו הפיעש החפשמה הדמע ףוסבלש דע
1

ינב יתיאר "!דומעל ונחכ שת ונא  -וכישמהו ואב: ,,םישדחה הירבחל
םימשג ימיב םיצר ויה ז״כבו רבדה תא ועדיו תפחשב תומל וכלהש םדא
236

התריטפ םדוק םיטעמ תועובש םימואנ םש םואנלו םיגניטימ ףוסאל גלשו
׳םלשנו םת ׳ידידי ׳ןכבו: ,,הלאה םירבדה םהיפבו םילוחה״תיבל ואב ףוסבלו
׳ונירבחל ורמא •תויחל םידחא תועובש קר יל וראשנ יכ ׳ורמא סיאפורןן
םאש םישעמ ינא עדוי •"ינרקבל אוהש  -ימ אובי םא ׳היהא רשואמ
לש םהיתומש םגו ;וז איה "היצזילאידיא" יכ םהילע ורמאי סרפסן^
דע וחכשי ׳םידידי לש םצמוצמה גוחל ץוחמ םיעודי םניאש ,הלאה םישנאןן
שי המ לע עדוי ינא ןיא ,תמאב •םהידידל םג םמלועל וכליש רחאל הרווג
םישעמה לע וא םיטעמה לש לובג״ילב שפנ״תוריסמ לע םא :רתוי אלפתהל
לכ םבל תא הכשמ העונתהש םינומהה דצמ שפנ תוריסמ לש םינסקה
האמ לכ ׳גניטימ לכ ׳םילעופה ינינעל ןותעה ןמ תונוילג הרשע לש הריכב
לש תואצות םה ירה ׳תוריחבה ימיב םיטסילאיצוסה םיריצה דעב "תוע\
ץוחמ םידמועה הלאש דע ׳ךכ לכ םיבר תונברקו ךכ לכ הבורמ היגרניא
׳םיטסילאיצוסה ונימיב םישועש ךרדכו ׳הזמ גשומ םוש םהל ןיא העונתל
תיטילופ ׳תיביסרגורפו תיממע הגלפמ לכ ורבעש םימיב השוע התיה ןנ
םישנא לש הדובעה תאצות אוה ירה רבעב ונישעש סרגורפה לכ •תיתדו
•וזכ שפנ״תוריסמ לשו הלאכ
תומדב ראתל םיליגר ׳הלודגה הינטירבבש וז דוחיב ׳היצריפואוקה תא
* איה םויכ הל שיש וז הרוצב יכ הפס ןיא םנמאו ׳״תוינמ ילעב לש הרבח״
םידיחיה ןיב קר אל יביטריפואוק םזיאוגיא לש תוחתפתה ידיל האיבמ
*

הלחתב ?כ ׳דורב רבדה עודי םלואו •םמצע םירבחה ברקב םג אלא הרבחל
םינימאמ הזה ןמזב וליפאו ׳תידדה הרזע לש הנוכת ׳רז העונתל הל ויתיה

הגרדמ ידיל םדאה ינב תא האיבמ היצריפראוקה יכ ׳תאזה העונתה ידיסח
ןופצב תומוקמ המכב בשיש ימו ׳םיימרנוקיא םיסחי לש תינומרהו הנוילע
ידיל אבי אלש ול רשפא יא ׳היצריפואוקה רתויב התתפתה םשש ,הילגנא
•תאזה העדה ירחא םיטונ וז העונתב םיפתתשמה ןמ בושח קלח יכ .אנקסמ
הדבא וליא ׳תיביטריפואוקה העונתה ןמ םהידי םיקלסמ ויה םהמ בורה
ולע תונורחאה םינשב יכ ,רמאל ךירצ הז םגו .יתרכזהש וז הנומא םבלמ
הוחאהר רשואה ד״ע רתוי םילודג םילאידיא םירוטריפואוקה ברקב ואבי

רפשל הפיאש םהיניב התע התלגנ יכ ׳שיחכהל ןיא ♦הדובעב םיקסועה לש
♦םהילעופו תיביטריפואוקה הישעתה ילעב ןיב סחיה תא
,הינמרגבו ׳הפי עודי הינדו דבאלוה •הילגנאב היצריפואוקה לש הכרע
לודג םרוג תושענ תויביטריפואוקה תורבחה ירה ׳ןייהרה תודג לע דוחיב
תא וב רוקחל יואר רתויה םוקמה היה היסורש רשפא ךא ♦הישעתה םלועב
הלדגו החמצ היסורב ׳תונושהו תוברה ןהיתורוצב תויצרופואוקה רבד
ימימ השוריב האב איה ?תיעבט ךרדב "ליטרא,,ה ♦א ׳ז ׳היצריפואוקה
םחלהל הכירצ התיה הכלהכ הארבנש תיביטריפואוק הרבחש ןמזבו ׳םיניבה
הנה ׳תינדשחה היטרקורויבה דצמו םיקוחה דצמ םילושכמ לש םילת ילת םע
ןכותה איה ירה — ״ליטרא,,ה הז  -היצריפואוקה לש היוקלה הרוצה
לע םה ירה ריביס בושו "היסור תאירב ,,תודלות ♦היסורב םירכאה ייח לש
וררגנ םהירחאש ׳םירגתהו םידיצה לש "םיליטרא״ה תודלות תמאה דצ
הצובק לכב ׳םוקמ לכב "ליטרא״ה תא םיאצומ וגא תעכ •תוירפכה תולהקה
לש תוכאלמה לכב ׳אקירבפב הדובע דובעל דחא רפכמ םיאצויה םירכא לש
ןיב ׳םשמ םבושבו ריביסל םכרדב םיריסאה ןיב ׳םיגידהו םידיצה ןיב ׳ןינבה
יתבמ הברהב ,סכמה־תיב ילעופ ׳אסרוכה יתרשמ ׳לזרבה״תלסמבש םילבסה
)שיא םינוילימ העבשכ םהב םיקסועש()םירטסוק( "די״ינמוא //לש הכאלמה
ונא םילעופה םלוע לכב "תוחפטה דעו דסממ ,,׳רבד לש ורוצק ♦ו״כו
לכב שומש םשלו הישע םשל ׳םייעראהו םיעובקה ":םיליטרא״ה תא םיאצומ
םילפונה תורהנבש םיגידל םידעונה תומוקמה הנה הזה םויה דע •םירבד ינימ
תואבצ ןינק אוה לארוא רהנה ?םילודג "םיליטרא" ידיב םירכשנ יפסכה םיל
םיגד דיצל םידעונה תומוקמה תא םיעבוקו םיקלחמש ׳םילארואה םיקזוקה
ילב םיקזוקה לש םירפכה ןיב ~ םלועה לכב םירישע רתויה םה ילואש —
1

םירואיה לכ לעו הגלווה לע ׳לארואה לע •תונוטלשה דצמ תוברעתה םוש
הלא דבלמ ךא •"םיליטרא" י״ע םיגדה דיצ דימת השענ היסור ןופצב
׳םיינמז "םיליטרא" הברה רפסמ ןיא דע םיאצומ ונא תועובקה תורבחה
דחא םוקמ ינב םירכא םירשע וא הרשע •םידחוימ תילכת ינימ םשל ודסונש
תוניפס ינוב ׳םירדוג ׳םיאנב ׳םיגרוא תדובע ׳הדובע דובעל ךרכה לא םיאצוי
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ינדועו הריד םירכוש םה ודחי ""ליטרא" דימת םידסימ םה ירמ
וירחוב ׳)לושבה תדובעב םירבחה ישנמ תחא תקסוע תובר םימעפ(סיליעבן,
ןוזמו הריד רכש "ליטראל,,םלשמ םהמ דחא לכו ׳הרובחב םידעוסו ׳ףהז"^
וחבנה "ןקז,,הו ׳וז ךרדב דימת תגהונ ריביסל םכרדב םיריסא לס חרוסן
אבצה רמשמ שארו םיריסאה ןיב ימשרה ץילמה אוה ירה סדיל^
םילבסה •וזכ היצזניגרוא םיריסאל םהל שי רהסה־יתבב •םחלשל ןלוןןן;
׳םינוריעה םיחילשהו סכמ״ד״תיבב םיתרשמה ׳אסרובה דיל םיחילשה ׳ב״הסמנ
דע ׳הזכ בוט םש םהל שי ׳דיחי לכ דעב ללכה לש תוברעב םדגואסןן
•ףסכ לש ןוגה םוכס ודיב רוסמל ׳ליטרא ,,לש רבחב םיחטוב םירןזוסהס
םימעפו הרשעל עיגמ םהירבח רפסמש ׳"םיליטרא" םידסימ תואנבה קסעג
אבל דימת םירחוב לזרב־תולסמ ץנבב םילודגה םינלבקהו ׳םיתאמ רן
םוירטסינימ לש תונויסנה •םידיחי םילעופ םע רשאמ "ליטרא/,ה םע םירבוג
תודחוימ תוישעת םשל ודסונש ׳"םיליטרא^^ה םע םירבדב אבל המחלמה
תשוחנ ישעמ ינימ לכו םיפגמ תושעל תונמזה םהל תתלו ׳דיה״ינמוא ןינ
רבדו !ח״ודה ירבד יפל ~ תופי תואצות ואיבה ׳םיליחה תשבלהל לחנו
"ליטראל ,,הריכשב )יניקטאווה( הלשממה לש תשרחה־יתבמ דחא תריסמ
•םינמזה דחאב דאמ הפי הלע םילעופ לש
*

ימי לש םיקיתעה תודסומהש ןיא היסורב תוארל אופא םילוכי ונא
ןיעב )המלש״.הניאש הרוצב(ומייקתה ׳הנידמה תוברעתהמ וטלמנש ׳םינינה
ןמזב רחסמהו הישעתה יאנת יפל לכה ׳תונוש תורוצ ושבלו הזה םויה דע
ןאכ ומייקתה הנה ׳זקוקו היקרוט תנידמ ׳ינקלבה יאה״יצחל עגונב •הזה
הנוכת םהל שי #חה היברסב "םיפנסיא,׳ה .ןפקת לכב תונשיה תודליגה
םילעופה תא םג םינמואה תא םג םיללוכ םה :םיניב,ד ימי לש הרומג
ידדה עויס לש תוד^ םה ירהו ,תונמואה ינינע תא םירדסמ םה ׳םיריכשה
ז וקבש םיניזורגה "יךקמא,,הו !הלחמ לש הרקמב ץב ,דדובעה עוצקמב ץ:
םהל שי ,םירומאה םידין5תה תא םיאלממ םהש דבלמ ׳סילפיטב דוהיב
•ריעה ייח לע ,דבר ,דעפש

תורבח רבד לע ריכזהל יל היה יוארש רשפא תויצריסדאוקב ירבד ידמ
"םינושמ,,ה תודוגא לע )!תשמ^1ץ8016ז(1€8ידדה עויסל םיערה
םיבולקה לע ׳אפור רכש םולשתל םירעבו םירפכבש םיבולקה תודא לע
ץב ודסונש ׳םינטקה םיבולקה רבד לע ׳םישובלמ תינקל וא תמה תיולהל
ב״חאו םידחא םיסניפ עובש לכב תוסינכמש ׳תשרח־יתבב תודבועה תורענה
רבד תונקל תלוכיה תא ןתונש ׳םיגניליש הרשע לש םוכס ןהיניב תולידגמ
תורבחה לכב •הז ןיממ תורחא תובר תורבח רבד לעו ׳רתוי וא תוחפ רקי
םג תוזילע לשו אתורבח לש ןסק אל ךס תוארל שי הלא ןיעמ םיבולקהו
רבח לכ לש "טיבידהו טיךרקה ,.לע םיגיע עבשב םיחיגשמש םוקמבו ןמזב
קוסיש תורבח המכו המב םיאצומ ונא הלאה תודסומה דבלמ ךא ♦רבחו
ותואירב תא ,ונמז תא ׳ךכב ךרצ היהי םא ׳ןברקל איבהל םדאה לש ונוצרב
ידדה עויס לש תואמגוד ןהיתולועפ ךותמ תולדל ונל רשפאש דע ,וייח תאו
.תופיבש הפי הרוצב
םימה ןמ םיליצמה תרבח ד״ע ןאכ ריכזהל יואר ןושארו שארב
הל שי תילגנאה הרבחה ♦תוצרא ראשב וזל םימוד תודסומ לעו הילגנאבש
,דתיה איהו ׳הילגנאבש תורהנה יפוחב ,דלצה תוריס תואמ שלשמ רתוי
.ןתונקל םיינעה םיגידה די הגישה וליא ׳הזה רפסמה ןמ םילפכ הל תשכור
ידכ םפכב םשפנ םישל םינוכנה ׳םיבדנתמ דימת םה הלאה תוריסה ישנא
םיסנתמ םה הנשו הנש לכבו םושלש לומתמ םהל םירז םדא ינב ליצ,דל
ךותב םהבש םיצימאה ןמ םידחא םידבוא םנמא ףרח לכבו ;חשק ןויסנב
דימעהל םתוא חירכמ המ  -הלאה םישנאה תא ולאשת םאו ♦םימה ילג
׳חילצהל הוקת םוש ׳,דארנכ ךיאש הלאכ םיאנתב םג םימעפו ,הנכסב םהייח
4

רצמב ,דפלח הארונ גלש״תפוס" :הלאה םירבדכ ךל ובי|]יש ןימאהל בורק

םשש ׳ט נ י ק ב רשא םילפשה לוחה״יפוחב תומש התשע איה < ש נ א מ־א ל
תב הנטק הניפס םיה ךילשה ןטקה רפכה דיל לוחה י^לעו ׳ןטק רפכ דמע
"תריס קר תדמוע הלאכ םיקומע״אל םימב ♦בהז יחופת הנועט דחא ןרות
תעשב וזכ הריסב גילפמש ימו ׳החוטש הת^קרקש טושפה ןיממ הלצה
םשפנ םדא״ינב ומש ז״כבו  -תומה תארקל דלוה הז ירה הארונ הפוס

^הפהב םימעפ יתש !הפוסה םע וקבאתה תומלש תועש •וגילפהו םוגנב
םהמ דחא תא ♦ףוחה לע ונלשה וירבחו עבט היחלממ דחא ♦היפ לע הרץ(^
גלשה ךותב רקבב תרחממ ואצמ ־־ יטנגילימגיא שיא ׳סכמה תיבב דיקפ ^
הז השעמ תושעל ובל ואלמ ךיא: ,,ותוא יתלאש ׳טעמכ אופקו עוצפ ן^וזזץ
םש הבה" ־־ שיאה הבע — ״עדוי יביא יכבא םג״ -־ זתומ תבכס וב
יכ ורמא לכהו ףוחה דיל ודמע רפכה יבשוי לכ ׳תומל םדא יבב וכלה
םילגה דגבכ דומעל לכוג אל ןפוא םושבו םיב גילפהל אוה עגושמ־השיןןג
וארקו ןרותב וזחאבש םישבא השש וא השמח ויה היבאב יכ וביאר .םילועןן
רשפא המ ךא ׳אוהש המ תושעל ךירצ יכ ושח לכה ♦שואי לוקב הרזןל
לכ !ףוחה לע ןיידע םידמוע ובאו ׳תועש יתש ופלח ׳העש הרבע זחושןין
♦♦♦םיללמואה תקבא תא רעסה תללי דעב ובעמש םאתפו ♦רעצ םיאלמ תובבלח
9

:תחא תבב וארק לכה ׳דוע קפאתהל ובלכי אל • ♦ ♦ דחא רעב היה םהפןן
׳םיבדחפכ ובתוא תואור ויה ןה !תאזכ ורמא ןה םג םישבה "!גילפהל ךירין"
לע םיטוש םשב ובתוא וארק םויה תרחממ יכ ףא  <-׳םידמוע ובראשב ולי^1
׳הכפהב הריסה ♦הלצהה תריס לא אבבו ובמק דחא שיאכ ♦ובישעש הז השצפ
לש לבחב ספתו םימב ♦ב ללצ רשאכ הלדג הערה ♦המיקהל הלע ובדיב ך*)
לושחב ובתוא ףיצה ןכ ירחא •וליצהל ןפוא םושב ובלכי אל ובאו הריסה
הביפסה ןמ םישבאה ♦ףוחה לא ובכלשה ובלכו ׳תיבש הכפהב הריסה ׳לווג
%

ושפת ובלש הריסה תאו ס ב י ג ב ו ד מ האבש הריסב ולצוה איהה תעבוסה
♦"גלשה ךותב רקבב ואצמ יתוא ♦ברעמ דצל תובר תואסרפ קחרמב
העשב א ד ב ו ר קמעב תורכמה ילעופ תא ררועש אוה הזה שגרה
ךרד עקבל היה םהילע ♦םימב הפצוהש תרפחמה ןמ םהירבח תא ולצהע
םהירבח לא עיגהל ידכ ׳לגר ששו םיעשת היבעש ןבא״ימחפ לש הבכע
םהילע ףקת לגר עשת קר דוע עקבל םהל ראשבש רחאל ךא ♦םייח םירובקה
דובעל ♦רוחא תגסל םיסובא ויה םילעופהו ובכ תורובמה ♦תורכמנש וג•
םהב עגפי זגהש עגר לכב ומצע תא ןכסל הז ירה הלאכ םיאבתב הדוב!
םישבאה !עמשב דוע םלרובקה םישבאה לש שוקבה ךא ♦ודבאי םהירבח ס:
םהייח תא ןכסל ובדנתה םידחא םילעופו ׳הרזעל וארקו םייח ויה דוע הל^

תוגחבדב םהי^נ םתיא \ול תרדחפה לא ודריש העשב •םהירבח תא ליעזלו
ש •׳

•םתוא בכעל רבד היפב האיעוה אל ןהמ תחא ףא ךא  -תויאשח
ןורכש חור סדאה״יגב ואלמ אייש דע •םדאה שפנ לש התוהמ איה וו
אלו הרזעל ארוק לוק "ףחסשל םילמי םה ץא,,יהמחלמה י״ע ץעגשל דע
׳לכה םישיגרכ וירחאו ׳ידדזי לש הרובג השעב אב הלחהב •הזה לוקל שוחל
דימעל םילוכי םניא לכשה לש םיםזיפרסה •והומכ תושעל םה םיביוחמ יכ
םיפלא הברה ךשמב לדגו ןלה הזה שגרה יכ •תידדה הרזע לש שגרה ינפב
ייחל דע הגש םיפלא תואמ ךשמבו םדאה לש םייתרבחה םייחה י״ע תורוד
•םייחה ילעב לש תורבחה ךותב םדאה

ינב רבכ אל חז אופא ולכי דעיכ" :לאישה לאשיש רשפא םלואו
׳םיאת ץסה דמעסב •ץדגולבש קראפ״דייהב ׳ןיטניפריסב עובמל םדא
לפנש דלי הרזע ילב ובזע הככיא^ הא ׳דהרזעל שח אל םהמ דחא ףאו
לצינ אוהו םיגגוח םדא ינב ץמה דמעמב ק סג קראפ״טסנ׳גדירב המימח
בלכ םימה לא החלשש תתרשמ תחא הרענ לש התמכחב ער תומ
אל אוה ירה םדאה •הטושפ הבישת שי הלאה תולאשה לע "ןידנלנואפוינ
לש םג אלא ויתובא תובאמ השוריב לבקש םיטקניטסניאה לש הדלות קר
תפתושמ הדובעב םיקוסעש ךותמ ׳םיב םיחלמהו תורכמב םילעופה •רינחה
•תודחא לש שגר םבלב ארבנו ךלוה ׳הז םע הז אשמו״עגמב םוי םוי םיאבו
•םירעב םלואו •תוזירזו ץמא חוד םבלב תועסונ םתוא תופיקמה תונכסחו
תוזירזהו ץמאהו •דגנמ דומעל שגרה תא עטונ םיפתושמ םינינע רסוח ,ךפהל
.תרחא הרוצ םישבול וא םימלענ דאמ תוקוחר םיתעל קר םהב םישמתשמש
םירסמנ םיב םיחלמהו תורכמב םילעופה לש הרובגה ישעמ הנה תאז דבלמ
חורב םרפסי ונבל באו םיגידהו םילעופה לש םירפכב םייחו רודל רודמ
תרסמ לכ זקדנולבש רמונמה ץמהה ברקב שי תויצידרטה ןמ המ ךא •הריש
השרדה וא תורפסה תריצי איה ירה הלאה םישנאה ברקב ללכה ןינק איהש
ינהכו ,טעמכ תואיצמב הניא ירפכה סופיאהל המיאתמ תורפס ןא הפ לעב
ועבטמ ער םדאה בל רצי יכ ׳חיכוהל ןכ לכ םיצמאתמ םהיתושרדב תדה
םה בור יפ לעש דע .אוה עבטה ןמ הלעמל םדאה שפנבש בוטה לכ יכו
242

}כ1ר.ממ תוררועתה תומדב םראתל רשפא יאש םישעמה לע הקיתשב סירבוע
םינופ םבלו םהיניע הנה ׳"םיינולחה //םירפוסה לא עגונבו *ןוילע ד&ח ^11
םמורל אבה הרובג השעמ :אוהו הרובג־השעמ לש דחא ןימ לא רןייע^
וא יאמורה רובגה ינפב תולעפתה םיאלמתמ םה ןכלו *ינידמה ןויערה !ו!
ילבמ גקה לש הרובגה השעמ לע הקיתשב םירבועו בדקדדדשב ל;חה ינ&ג
'םדאה בל תראפת לע םיאלפתמ םנמא ריצהו ררושמה ♦ללכ בל וילא
םהב שי םאר ?סיינעה תודמעמה ייח תא םיעדוי םה תוקוחר םיתעל קר ן!)
*

ול דעונה םוקמב יאבצה וא יאמורה רובגה תא ראתל וא ראפל ןורשכ יו
הנפה התואב וישעמ תא השועה רוכגה תא ראתל םרמאב םדי הרצק הנה
םבור םא אופא אלפ ןיא *ללכ םהל העודי הניאש םעה ייח לש היובחה
*יאבה ירבדבו הצילמ ירבדב םינייטצמ וללה םירואתה לש
••

םשל *םיעושעש םשל רפסמ ןיאל תודוגאהו םיבולקה *תורבחה
בר רפסמב ןורחאה ןמזב וטשפתהש *ו״כו תומלתשה םשל ׳הריקחו דומלה
רחא יולג םה ירה ׳דבלב םמשרל ידכ םינש הברה דובעל ךירצש דע הזנ
דחאתהל םדאה ינב תא ארוקה *םלוע דער םלועמ לעופה חכה ותוא לש
%

תופועה יחורפא תורבח רמכ ־־־ הלאה תורבחה ןמ המכ •הזל הז עייסלו
גנעתהל :תחא תילכת קר ןהל שי-ותסה תומיב תרפסאתמש םינוש םיניממ
ול שי ו״כו ץייררשו הינמרג ׳הילגנאב רפכ לכ טעמכ *ודחי םייחה לע
םיבולקו ׳ילגיקב וא סיניטב ׳םירודכב *טקירקב קחשמה םשל ^ולש תורבח
ןיסלכרא תובורמ ןהש תורבח דרע שיו •הניגנו הרמז ׳םינוי לודג םשל ׳ולש
הבורמ הדמב וחתפתה ןורחאה ןמזבש ׳םינפאב םיעסונה תרבח ןוגכ ׳דוהיב
דבלמ םולכ אלו םהיניב ןיא תאזה הדוגאה ירבחש יפ לע ףאו *דאמ
לש חור ןימ םברקב הארבנ ירה תאז לכב ׳םינפאב העיסנה לא םתבח
תא *תוחדנה תונפב דוחיב *תידדה הרזע לש תילכתל "םישפחה םירדונה"
הדוגאה ירבח םיאור ןטק רפכ הזיאב םינפאב־־םיעסונה תדוגא לש בולקה
הנש לכב םיפסאתמש ׳וללה םיעסונה לש הנחמבו יתצקמב םהלש םתיכב
(6261 )1,ז16>11ז׳ה ׳הנמאנ תודידי תירב םירבחה םיתרוכש םימעפ ׳הילגנאב
ומכ זיז תודחאב תודמוע ןה ףא הינמרגבש ילגיקה קחשמל .תודוגאה •א ■-

שלש דע הלוע הינמרגב ןהידבה רפסמש( הקיטסנמיג םשל תורבחה ןה ק
יו״כו םיבולק־״טהאיה ׳תפרצ ירהנב םיטישה תודוגא ׳)שיא ףלא תואמ
׳הרבחה לש ימונוקיאה ןיגבה תא תוגשל ןדיב ןיאש יאדו הלאכ תורבח
!םיילאיצוסה םילדבהה תא רישיהל תועייסמ ׳תונטקה םירעב דוחיב ׳ןה ךא
תונמואל תולודג תויצרידיפל דחאתהל תופאוש הלאה תורבחה לכש ינפמו
לש ןתמהו אשמה הבריו לדגיש הזב תועייסמ ןה ירה ׳תובר תומוא תונבו
יהמדאה רודכ ינפ לע םיגוש םיקלחב םירזופמה םינוש םישנא ןיב תודידי
הלעמל ול שיש ׳הינמרגב ךייארעפצטושדגאי׳ה/ #םייפלאה םיבולקה
םיטושפ עבט יבבוחו םיגולואוז ׳םיליכשמ םינרעי ׳םידיצ-שיא ףלא האממ
׳םיגולואוז םה הירבחש ׳"תומואה ינב לש תיגולוטינרואה הרבחה ןכ ומכו
ךשמב ♦וז הנוכת הל שי איה ףא ׳הינמרגב םיטושפ םירכאו תומהב ילדגמ
ךרוצ הב שיש הלודגו הבר הדובע תושעל קר אל םדיב הלע תוטעומ םינש
ןינב ׳תויפרגואיג תופמ רובח( התושעל תולודג תורבח חכב קרש ׳םיברה
םיקרחה ׳ח׳י׳העב ייח רקח ׳םירהב םיכרד ןוקתו םירהב הלצה תונחת
ינב ןיב םישדח םירשק וארבש אלא ׳)המודכו תופועה תדידנ ׳םיקיזמה
דחא להאב םינמדזמש ׳תונוש תומוא ינב ׳םיפלאה בולקה ירבח ינש ♦םדאה
םיגולוטינרוא ׳רכאו רוסיפורפ וא ׳זקוק יררה שארב בולקה הנבש הלצהה לש
הרבחהו *הזל הז םירכנ םמצע תא דוע וארי אל ׳דחא גג תחת םיבשויש
תודליו םידלי ףלא תואמ שלש בלב האיבהש ׳לטסאקוינב "יבט דודה לש
םייחה ילעב לכ םע םענב ךלהתהל שישו רופצ ןק סורהל ןיאש הרכהה תא
יעדמ תא דומלל קשחהו ישונאה שגרה תוחתפתהל התשעש קפס ןיא
רפסה יתב בורו םהינימל רסומה ילעב ושעש הממ רתוי הברה עבטה
•ונלש
יפלא לע ההיתשב רובעל ונל רשפא יא רצקה הז ונרמאמב םג
דיגהל ךירצ םנמא ♦הלכשה לשו תויתונמאה תויתורפסה ׳תויעדמה תורבחה
לש התחגשה תחת ואצמנש תויעדמה תורבחה ויה הזה ןמזה דע יכ
"תילכת ילעבמ" הברהו ׳רצ גוחב תורוגס ׳הנממ הכימת ולבקשו הכולמה
םידמולמה תרוש לא סנכהל הלובחת ןימכ תויעדמה תורבחה תא םיאור

לע תונמהל ברה למעהו ׳הכולמה
♦למכ למ
םילבקמע
^כב ךא *הטועפ האנק ררועל קפס ילב איבמ תורתי תויכז תולעב תורבןן
תוציחמה תא העידי הגרדמל דע תוריסמ הלאה תורבחה יכ קפס ןיא
וא םינוש 'תודמעמ ברקב ודלונ םירבחהש הז ידי לע ושענש ׳תודמעמה ן\
תוגלפמ ינב םהש ׳םהילע
תוחדנו תונטק םירעבו *ת
תוילקיסומה
בחר גוח תוקיסעמש הלא
לש
זכרמל
מל ׳םינטק תא תרשקמה הילוח ן
הרבחב םיספותש םדא ינב ובש םוקמל םגו ׳לודגה םלועה םע הנטקה ריען!
יוארכ ךירעהל ידכ *הזל הז םיוש םירבחכ םינמדזמ" םינוש םי1ןנ(ןן5
*לשמל ׳ריביסב םהילא ןנובתהל ךירצ הלאכ םיזנרמ
ןתוא ןה ירה הז חור לש דאמ םיבושחה םייולגה דחא ׳הנורחאל
תא לטבל ואב התע קרשו הלכשה ץיפהל ןתילכתש תוברה תויבזוו
שי ןתודא לע *םייחה לש הז עוצקמב הכולמהו היסנכה לש ןילופונומה
לש עוצקמב םירבדמה ישאר תויהל בורקב ןה תודיתע יכ ׳ןוחטבב ומאל
הרושו ׳םידליה ינג תא וגל ונתנש ןה "תויליבירפה תודוגאה" *םעה תלכשה
תלכשה תא הנוילע הגרדמל היסורב ולעה םש ילבו םשב תורבח לש המל?

ןה ןה ׳עודיכ ,הנה הינמרגב תונוש תויגוגדפ תורבחל עגונבו •םישנה
רפס״יתבב דמלל זה״זבש תוטישה תריצי לע הבורמ העפשה ועיפשהש
ירפכה הרומה •םירומל בר עויס ןכ םג ןה ירה הלאה תורבחה סייממעה
אשמ תחת ערוכ אוהש העשב ,ןתרזע ילב ללמוא ומצע תא האור היה
¬אוה טעמ הרכש ןתמש ותווע

אפוריאב ןרפסמש ׳ו״כו תודסומה ׳תותירבה ׳תודוגאה ׳תורבחה הלא לכ
תדובע לש לודג ם וכס האיצומ ירה ןהמ תחא לכו ,תובברל עיגמ הדנלנ
יולג ןניא ןלוכ יכו — טעומ רכשב וא רכש תלבק ילבו עצב ילב ,םיבדנהפ
זורבחל עייסלו רוזעל םדאה בלב עוטנה ךרוצה ותוא לש תונוש תורוצב והוז
םג הזל הז די טישוהל םדאה ינב דעב ועירפה הנש תואמ שלש ןשפנ
קר דסוהל תויאשר ןה תורבחה •הלכשהבו תונמאב ,תורפסב קסע םשל
תומייקתמ ויהש וא ׳ןתוסח תחת םייקתהלו היסנפה וא הנידמה לש התעיו*•׳
*
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תודגנתהש רחאל תעכ ךא !םישפחה׳םירדרג״ד ןוגכ תויאשח תורבח רותב
םינוש םיפנע תופייקמו,םוקמ לכב תולועו תוצצ ןה הלטבתה ןהילא הלשממה
קפס ןיאו ׳םימואל״ןיב לש •ררוצ תושבולו תוכלוה ןה •םדאה תלועפ לש
םימעה ןיב סורהל  -יוארכ הונכרעה אלש וזכ הדמב  -ןה תוליעומש
תורחתהה י״ע הלדגו הלועש •דאנקה ףא לע .תונידמה ומיקהש תוציחמה תא
רבעה לש תונוזחה םע האבה האנשה ףא לע ׳תומואה ןיבש תירחסמה
םידיחי בלב םג םימואלה תודחא לש הרכהה הלדגו תכלוה הגה ׳ביקרמה
אבל תוכזה תא םהל ושבכש ןמזמ םילעופה ינומה ברקב םג הילע יגב
תאזה חורה יכ ׳קפס םוש ןיאו !םירחא םימע ינב םהיחא םע ןתמו־אשמב
ימע ןיב •דקחלמ קיחרהל תצקמב העיפשה רבכ הלדגו תכלוודה תודחא לש
,י —• ^ •תונורחאה םינשה םישלש ךשמב •רפוריא
רכזודל תויואר ןה ףא ,ןמצע ינפב םלש םלוע ןהש ׳הקדצה תורבח
י״ע וררועתה הלאה תורבחה ירבח לש לודגה בורה יכ ׳קפס םוש ןיא .ןאכ
׳םלוע לש ורעצל •םדאה ינב לכ בלב םיעוטנה תידדה הרזע לש תושגרה
ןמ הלעמלש םירבדל ולא תושגר סחיל םירחוב םדאה ינבל תדה ירומ •דנה
ותעדמ ררועתהל לכי וניא םדאה יכ ׳רמולו טילחהל םיאב םהמ •דברה •עבטה
׳םהש וז תד לש הרות לבק ןכ םא אלא ׳תידדה הרזע לש תונויערה י״ע
הדומ םהמ בורה ןיא שודקה סוניטסוגיוא םע דחיו — םה החכ יאב ׳םירומה
הנה תאז דבלמ •"םילילאה ידבוע םיארפה" בלב הלא תושגר תואיצמב
םדאה ינבל ארוק לוק התיה ׳וחמצש תותדה ראש ומכ ׳המודקה תורצנה
הדמע תירצונה היסנכה םלואו ׳והער תא שיא בהאלו והערל שיא רוזעל
ויהש ׳ידדה עויסו תידדה הרזע לש תודסומה תא סורהל הנידמה די לע
׳תידדהה הרזעה םוקמבו :הל הצוחמ וחתפתהש וא האבש דע םימיק
האב ,ותחפשמ ינב לא עגונב הבוח יולמ ןיעכ התוא האור ארפ לכש
השועש בוטה ׳התרות ינפל ׳אוהש ׳דסחל ףיטהל תירצונה היסנכה
ןתונהל ןורתי ןימ שי ךכ ךותמו ׳אליעלד אתורעתיאב םדאה
•דלא דובכב עוגפל הנוכ םוש ילב ואבש ׳הלאה םירבדה ירחא .לבקמה לע
׳"םיישונא" קר םהש םישעמ םישועהו םיהלא־־ יריחבכ םמצע תא םיאורה
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.םוקמ לכב תואצמנה ׳תוברה הקדצה תורבח תא תוארל םילוכי ונאש יאון
•והערל רוזעל םדאה לש הקומעה הפיאשה התוא לש יולג^
זוכשל ידכ דע .עצבל הפיאשה יכ ׳םיחיכומ הלאה םישעמה לכ
םייחה לש הקהב ומה תחאה הנוכתה ללכ הניא ׳םירחא לש םרוסחמ ירמגל
ומלוע תא שובכל ותוריהיב רמואש ׳הזה יטסיאוגיאה םרזה דצב *הזה
םילעופהו םיירפכה םיבשותהש ׳תדמתמ תמחלמ םיאצומ ונא ׳םדאה ל^
תידדה הרזע לש םיירידתה תודסומה תא םיקהלו רוזחל ידכ םילהנמ םירע^
•רעונת הטשפתהש םיאור ונא הרבחה לש תודמעמה לכבו ׳ידדה עוימן
'המצע וז תילכתל ׳רתוי וא תוחפ םיירידת ׳רפסמ ןיאל םינוש תודסומ עובקל
׳וננמז ןב םדאה לש טרפה ייחל הרבחה ייחמ םירבוע ונאש העשב
עויסו תידדה הרזע לש םלוע ׳דאמ בחר םלוע דוע ונינפל םיאור ונא ירןן
םושמ רשפא  -אלא וננובתה אלו וינפ לע ורבע םיגולויצוסה בורש ׳ידד,ו
•שיאל שיא ןיבש תודידי לשו החפשמה לש רצ גוחב אוה לבגומש
יבשות ןיבש םירשקה לכ וקספנ הזה ןמזבש םייתרבחה םייחה תטישב
םדא ינב םילודגה םיכרכב םירישעה לש תונוכשב ׳תחא הנוכש וא דחא בוחר
תוטמיסבו תובוחרב ךא •ונכש אוה ימ עדוי שיא ןיאו הזל הז םיכומס סירו
ירידת אשמו־׳עגמב םיאבו והער תא שיא םיעדוי לכה םיפופצ םש םיבשויש
,דמ לש תוטטק ילב רשפא יא םוקמ לכב ומכ תואטמיסב םנמא •הז םע .רז
*

׳שיאו שיא לש תויטנה יפל ׳תויפונכ תולועו תוחמוצ הז םע דחי ךא ׳ךנב
הבר .דדמב תידדה הרזע לש םישעמ םישענ הלאה תויפונכה לש ןמוחתבו
׳לשמל ׳ןנובתנ םא *םתודא לע גשומ םהל ןיא םירישעה לש תודמעמהש ׳וזכ
תורבקה הדשב וא בוחרב ׳אשדה לע םיקחשמה ׳הלד ,דנוכש לש םידליה לא
יכ ףא ׳םהיניב התורכ תירב יכ ׳ףכית וניארו )אוה חיכש הזחמ ןודנולב(
םידליה לע תרמושש איה תאזה תירבהו ׳הזב הז םיטטוקתמ םהש םימעפ
חותפה רובה לא תונרקס ךותמ דחא ןטק ןחג הנה •םינוש םיעגפ הבר,דמ
ן״תחדקה תנכוש רובב םש חוס" :וילא ארוק ורבחו ־־ ןיכפושה רונצ לש
"!ןורקה ךסמרי אוהה רבעמ לפת םא !הזה לתוכה תא רבעת לא"׳דמה תומ״מס :הלאה םיריגרגה תא לכאת לא — /,״!הלעתה לא ברקת אל/

יבוחרב ויער לא ורבחת .דב לבקמ קוניתהש תונושארה תוארוהה ןה הלא
ליבשב תפומל םיתבה ,,דיל ׳בוחרה אוה םהיקחשמ םוקמש םידלי המכ
תולגעה ינפוא תחת םילכ ויה ׳תולעתה לש םירשגהו םיפוחה וא ׳"םילעופה
םידליה ןיב םיק היה אלמלא ׳תולעתה לש םיחולדה םימה ךותב וא תורבועה
תחא וא ביבב לפנו לקתנ תוקוניתה דחא םאו !תידדה הרזע לש הז ןימ
׳הקעצ לוק בוחרבש םינטקה תדע לכ המירהו ׳הלעתה ךותל הלפנ תוקוניתה
יפ לע רמוא ינא הלאה םירבדה לכ ♦הרזע טישוהל אבת הנוכשה לכש דע
.יניע וארש המ
הבתכ  -״ראתל ךל רשפא יא• ,,תומאה רבח  -םידליה רבח ירחאו
—ןודנולב םיינע לש הנוכשב הרדה ׳.ראפור ׳תילגנא .דשא רבכ אל הז ילא
ןיכהל הלכי אל וא הקיפסה אלש ,דשא •וזל וז תורזוע ן,רש הרזעה הבר המ"
םיתעל הרקי הזה רבדכו ~ םלועה ריואל תאצל דמועה דליל שורדה לכ תא
•דלונה ליבשב אוהש לכ רבד הל תואיבמ תונכשה לכ ירה ! -תובורק
*

 תינשה ׳םידליב לפטל המצע לע תלטונ תונכשה ןמ תחא ןמזה ותואבןויזח  -הזה רבדה •״הטמב תלטומ תדלויהש םימיה התוא לכ תיבה קשמב
♦הז לע םירפסמ הילגנאב םיינעה ןיב רודל םדיל אבש הלא לכו ׳אוה חיכש
הלודג השא •םירז םלדליב תולפטמו עויס ינימ לכב וזל וז תועייסמ תומאה
הנטפשת ערה וא בוטה  -הרצי תא שובכל ,דכירצ םירישעה תודמעמה תב
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ןהיניע םוצעלו ריזקמ םידעורו םיבער םידלי ינפ לע בוחרב רובעל ידכ — ןה
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רציה שובכ ןהל ןיא םיינעה תודמעמה תונב תומאה םלואו ־םתוא תוארמ
ןהו וליכאהל תוביוחמ ןה :בער דלי רעצב תוארל תולוכי ןניא ןה ♦הזכ
םיבישמ ןיא םחל םישקבמ ןבר תיב לש תוקוניתש העשב" ׳ןתבוח תושוע
תודחא םינש ךשמב הדבעש ׳תחא הדידי ילא תבתוכ — ״םקיר םהינפ
םיעטק איבאש בטומ םלואו ♦םילעופ לש דחא בולק די לע לפישטייאואב
:הבתכממ םידחא
לבקל תנמ לע אלש םילוח הנכש וא ןכש לש םתטמ לע רומשל"
בינטה םידלי הל שיש השא ןכ ומכ ♦םילעופה לצא אוה לבוקמ גהנמ-סרפ
"♦תוקוניתה לע החיגשמ תונכשה ןמ תחא ׳דובעל תכלוהו

♦םייקתהל ללכ םילוכי ויה אל ׳הז תא הז םירזוע םילעופה ויה אלמלא
ןוזמב ׳ףסכב וזב וז דימת תוכמותש "•םילעוס לש תוחפשמ ינא תעו^^
*"םהמ דחא תמש וא םהירוה ולחש םידליה לופטב ׳הקסה״יצע^
׳םילענ *םירישעה ןיב ומכ ךכ לכ םילדבנ "ךלשו" "ילש" ןיא םיינעה ןיב
ומכו ׳ורבחמ דחאה לאוש~וז העשב ךירצש המ לכ-ו״כו םיעבמ ׳סרג^
"♦תיב ילכ ינימ לנ
ילקידרה בולקה" ירבח םהיניב ופסא ) 1894תנש( רבעש ףרוחב
תוקונית קינעהל "הדילה גח" ירחא וליחתהו בר אל ףסכ םוכס "דחואמין
דע וליכאהש םידליה רפסמ הלע טעמ טעמ *םנח קרמו םחלב ןבר תיב ל1ן
לע וסימעה הדובעה לכ ךא ׳ץוחה ןמ ולבקתנ תובדנ ♦תואמ הנומשו ןל1ן
הדובע ירסוחמ ןמזה ותואב ויהש הלא—םהמ המכ *בולקה ירבח םמנעםישנ שמח !תוקריה תא ףולקלו תוקנל רקבב תועש עבראב םיאב ויה
)ןתיבב ןתדובע ורמגש רחאל( רקבב תועש רשעב וא עשתב תואב ויה
תא ףשפשל ידכ ברעב עבש וא שש דע תובשוי ויהו לושבה לע חיגשהל
םיאב ויה ׳תחאו הרשע םיתש ץב ,הדועסה תעשב .הדועסה ירחא םילכה
לזגל היה םהילעו ׳יוחמתה תקולחב רוזעל םילעופ םישלש דע םירשעמ
ותוא לכו םישדח יגש הכשמנ וז הדובע .הדועסל םהל ןתינה ןמזמ הז םשל
".ללכ דכש ילב התשענ קזה
םהמ איבמ ינאו ׳םידיחי לש םישעמ תודא לע ןכ םג תרפסמ יתדידי
:םייסופט רתויה תא
רחאל .א בוחרב הנקז השאל המא י״ע הרסמנ .ב הטוינא הדליה.
המצע איה יכ ףא ׳המותיה תא הנקזה הלכלכ הטוינא לש המא התמש
.הדליה ליבשב תחא הטורפ ףא הל ןתנ אל שיאו ׳לודג קחודב הלכלכתה
ןעשמ ילב ׳איהה תעב שמח תב ׳הדליה הראשנ ,הנקזה םג התמש רחאל
דחא ןעצר תשא התיב לא התוא הפסא זאו !תובחס השובל •דתיהו אוהש לכ
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לע היה קערה הלהשכ ןסז רחאלו .םידל הששב תלפוטמ החיה הדבלמע
".תינעתב תבשל דהי םלמ
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תטמ לע תרמוש *םידלי הששל םא .מ תרמ התיה הלאה םימיב
הלאכ םישעמ םולכ ךא ...התיב לא הפסא רוכבה הדלי תאו הלוחה התנכש
התריד( .ד השאה תא ינא תעדוי ".םוי לכב םישעמ םה ירה ושקבמ התא
ליבשב דימת הב תרפות איה .הריפת תנוכמ התיבב הל שיש )ינולפ בוחרב
לעו םידלי השמח לע חיגשהל הילע יכ ףא ׳התדובע דכש תלבק ילב םירחא
ו״כו ...הלעב
אלמלאש ׳ול ירב םילעופה ייח לע אוהש לכ הגשה ול שיש ימ לכ
םושב םילוכי ויה אל ׳תידדה הרזע לש םישעמ הבורמ הדמב םברקב ושעג
תוערואמ תולשלתשהב קר .םהייחב םיברה םיעגפה לכ לע רבגתהל ןפוא
םישק םיעגפ ךרד רובעל ילבמ ׳תויהל לעופ תחפשמ הלוכי החלצה לש
לכ אל םאו .ויתודלות רפסב ׳ז ד י ר ט י ג ףסוי גרואה ראתש םתואכ
׳תוינעה לש הנותחתה הגרדמה דע םידרוי ׳הלאכ םיעגפ ךותב ׳םילעופה
הכמת ז ד י ר ט י ג ידיב .םהיניב תגהונש תידדהה הרזעה תוכזב הז ידה
ותיב ינבש עגרב וב ׳תולדה ןתפמ לע הדמע המצעבש ׳תנמוא ׳הנקז השא
ראשו םימחפ ׳םחל הפקהב םהל האיצמה איה :םדא לכ ףוסל םיבורק ויה
םינכשהש וא םהל רזוע רחא שיא היה םירחא םירקמב .םייחרכה םיכרצ
וליא םלואו .תולדה ינרפצמ תיבה ינב תא ליצהל םפסכב םיפתתשמ ויה
םיעיגמ ויהש הלא רפסמ היה םוצעו בר המ-םיינעה תרזעל םיינעה ואב אל
!הנהת הל ןיאש הארונ תוינע ידיל
םיחיטבמה הלא דגנכ ותמחלמב הילגנאב םסרופמה הז( ל ו ס מ י ל פ
םיינעה ןיב המ ןמז בשיש ^)הנחלצת אלש תובוקרה תוינאה תא תוירחאב
׳עובשל םיסניפ הששו םיגניליש העבש קר ומצע יכרצל איצומ היהו
יח ליחתה םהבש ׳םיינעל בל״בוט לש תושגרה םתוא יכ ׳תודוהל חרכוה
המכ דע ותוארב ׳"תולעפתהו דובכ לש תושגרל ויהו וכפהנ, /,וז ךרדב
וננובתהבו ידדה עויסו תידדה^הרזע לש םישעמ םיינעה לש םייחה םיאלמ
י־י .

לש ןויסנ ירחא .הזה עויסה השעמ השענ ןהבש תוטושפה תולובחתה לא
׳אצמנ רבדב ןייענ םא^ יכ ׳אנקסמ^ ידיל הזה שיאה אב םינש הברה
ךונחל עגונב "םילעופה תוגלפמ לש לודגה בורה םה םה הלאכ םישנאש

דע ךכ לכ לבוקמ הז רבד ירה ׳םיינעבש םיינעה םינכשה י״ע םימוזויןן
תורכמב םיזגה ץפנ רחאל השעמ היה ךכו !גהנמכ ותוארל רשפאןן<
׳וגרהנש םילעופה ןמ שילשה טעמכ" יכ ואצמש
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ראש סג םידליו השא דבלמ םילכלכמ ויה ^היסימוקה תריקח יפ
הלאה םירבדה לע לוסמיל פ ףיסומ-׳׳בל םתמשה/-׳םיינע םיבורן(
ףאו םירישע ןיב יוצמ הז ןויזח יכ ׳קפס ליטמ יניא ?חיכומ הז השעמ המ^
ןייעל יואר ׳ןכ םנמאו .הלאל הלא ןיב המ הפי ונייע ךא ׳םידימא ןיב
סנרפמו עובשל םיגניליש רשע השש רכתשמה הלעופל רבדה המ ׳תערל
לש ותנמלא תכימתל גניליש איצוהל ׳השש וא השמח םידליו השא ,רזג
תובדנ ךא !והומכ אכודמ ינע לש ותרובקל גניליש יצח בדנל וא ורבר
םיליגרה םירקמב וליפא ץראו ץרא לכב םילעופה ןיב אוה חיכש רבד .הלאה
.םהייחב תע לכב היוצמ—הדובע י״ע הרזעו ׳רבח תריטפמ רתוי
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ןיב םג םיאצומ ונא ידדה עויסו תידדה הרזע לש הלאכ םישעמ
־ינתונ לש תוירזכאה לא ןנובתמ םדאשכ םנמא .רתוי םירישעה תודמעמה
קפס ליטהל ןויער ובל לא אב .םילעופה לא סחיב םירישעה הדובעה
וררועש המחה תא יאדוב םירכוז הברה .בוט תושעל םדא ינב לש םעבטב
ואבשכ ׳ 1894תנשב רישקרויב הלודגה התיבשה ימיב תורכמה לעב םהילע
החא בזענ הרכמב םימחפ וטקלש לע םינקזה םילעופה תא ןידל עובתל
יפלאש ןמזב  -םיחרזאה תמחלמ לש תושקה תופוקתה לע גלדנ םא םגו
ימ-לשמל ,תיאזירפה אנומוקה תלפמ רחאל היריב ותמוה םייובש םילעופ
תודא לע תויכלממה תויסימוקה ולגש ׳םירבדה תא הלחלח ילב ארקל לני
דרולה ירבד תא וא ׳הילגנאב ט״יה האמל םיעבראה תונשב םילעופה בצמ
םדאה ייח תא םיזבזבמש ארונה זובזבה תודא לע ירויבסטפש
וא םילעופל הסחמה יתבמ וחקולש םידלי םידבוע ויה ןהבש ׳תואקירבפנ
,לכי ימ "תשורחה יתבל כ״חא םרכמל ידכ ׳הילגנא ירע לכב טושפ ונקנש
רחא ופדרב הל לגוסמ םדאהש תולפשה לע אלפתי אלו הלא לכ תא אוקל
רציל וללה תונויזחה לכ סחיל איה הבר תועט יכ ׳דיגהל ךירצ ךא זעצבה
בושח קלחו עדמה ישנא ורוה אל וננמזל בורק דע םאה .ערה םדאה נל

לא טעמכ הביאו זרב ׳ןרמא יא תובבלב העטנש □/תרות תא תדה יגהכמ
דובעשה לטבשמ יכ ׳עדמה ישנא ורמא אל םאה ?םיינעה תודמעמה יגב
יאב רפסמ היה טעמ המו ?ןרע םיאלמ םדא ינב קר תוינע ידיל אבל םילוכי
דועב ׳הלא םידלי־יחצור דגנכ םלוק םירהל םבל םאלמש ׳היסנכה לש ההכ
לש םתודבע ףאו םיינעה לש םהירוסי יכ ,ורוה םייתדה םינהכה בורש
הילגנאב המצע תונימה םאה וארה תיהלאה החגשהה ןוצר  -םישוכה
לש ירזכאה סחיה דגנכ םע תאחמ תמאה דצ לע התיה אל )׳םזימרופנוקנונ(
?םיינעה לא היסנכה

תודמעמה ינב לש םהיתושגר ׳הלאה םיגהנמב תמשאב יכ ׳אלפ ןיא
הזמ רתויו הבר הדמב ומטמוט —ל ו ס מ י ל פ רמ ריעהש ומכ-םירישעה
חרואש ׳םיינעה לא תוקוחר םיתעל קר םידרוי םירישעה ,תידמעמ הרוצ ושבל
ברקב םג ךא .םוי םוי םהייח ביטב ללכ םיריכמ םניאו ׳םהיניב דירפמ םהייח
יגב גוחב—ינש דצמ תונרזפה לעו דחא דצמ תונצמקה לע גלדנ םא-םירישעה
ברקב ומכ ,רבדה עויסו תידדה הרזע לש םישעמ םיאצומ וגא םהידידיו םתחפשמ
רבועה ףסכה תא ןובשחב איבנ םא יכ ׳ן ו ג ר ד ו ג נ י ר י נ ורמא הפי .םיינעה
לא ךרעב םג םוצע םוכסל הלעי ירה םידידיל הרזעו תואולה תרוצב די לא דימ
ףיסוהל ונא םיבייחו-הז לע ףיסונ םאו .רחסמה םלועב ןתמו־אשמב םימוכסה
םישוע םדא ינבש דסח־תולימגה ישעמ תא ׳םיחרוא תסנכהל תואצוהה תא—
קפס ןיא ,תובדנהו תונתמה תא ׳עדומ די הטמש ןמזב הרזעה תא ׳הז םע הז
׳תימואלה הימונוקיאה םלועב וללה תואצוהה לש ברה ךרעה ונבל תא אילפיש
:הרוגש הרמימ םיעמוש ונא וב טלוש ירחסמה םזזאוגיאהש םלועה ותואב םג
שי ירחסמה םלועב םג יכ ׳החיכומ תאזה הרמימהו ׳"ונילא עד הסחי וז המריפ"
רחוס לכ .ןידה לע קר דמועש סחי .א .ז ׳ער סחי ודגנכו .תודידי לש סחי
תרזע לש התוכזב ןברוחה ןמ הנש לכב תוטלמנ תומריפ המכ ׳עדויש יאדו
*תורחא תומריפ ןהל תוטישומש םידידי

יפ לע םישועש ׳ללכה ליבשב הברה הדובעלו הקדצה ישעמל עגונב
לש םחכ יאב דוחיבו םילעופהו םידימאה תודמעמ לש םחכ יאב םבל תבדנ
םיאלממש דיקפתה אוה בושח המכ םיעדוי לכה הנה ׳תונוש תוינמוא ילעב

לש התרוצש םימעפ םא *םיבדנתמה לש הלאה םיגוםה ינש וננמז ייחג
תונייטצהל וא יטילופ ןוטלשל ׳םוסרפל הפיאשה י״ע תלונתמ וז תובדגחה
ךותמ האב הרובעה לש התלחת בור יפ לע יכ ׳ז״כב קפס ןיא הנה ׳הרבחג
רשוע ורבצש םדא ינב הנה דאמ תובורק םיתעל *תידדה הרזע לש שגרה
י״פעא יכ ׳שיגרהל םיליחתמ םירחא *ול ופצש רשואה תא וב םיאצומ םניא
סרפ איה ירה תורישעה יכ ׳םירמואו םירזוחו םירמוא הימונוקיאה ימכחש
ינב תודחא לש הרכהה •ידמ רתוי הבורמ םהלש םרפה הנה ׳תונורשכל
תא אכדל םייושע םייתרבחה םייחהש יפ״לע־ףאו !סברקב תררועתמ םדאה
ינב םיאב זאו ׳הלועו רבגתמ אוהש םימעפ ׳תולובחת יפלאב הזה שגרה
בדנל םדאה בל יקמעמב עוטנה הז ךרוצל אצומ שקבל הז סופטמ םדאה
רשואה תוחתפתהל עייסל םתעד יפל דיתעש רבדל םנוא תא וא םנוה חא
♦ללכה לש
אל ףא ׳תזכרתמה הנידמה לש אכדמה חכה אל :רבד לש ורוצק
לש םיטושיקב םלועל ונתנש תירזכא המחלמו תידדה הביא לע תורותה
תא שרושמ רוקעל ולכי אל ׳םיינרדומ םיגולויצוסו םיפוסוליפ י״ע עדמה
םושמ ׳ותרכהבו םדאה בלב קומע עוטנה ׳םדאה ינב לש תודחאה שגר
תודלות היהש רבדה ׳םדקמ ונתוחתפתה ימי לכב לדג הזה שגרהש
תפלוח הפוקת י״ע דמשהל לכי וניא םינומדקה תורודה ןמל היצולוביאה
ןומט היהש ׳ידדה עויסו תידדה הרזעב ךרוצהו .המצע וז היצולוביא לש
׳תחא אטמסו דחא בוחר לש םיינע םינכש ןיב ׳החפשמה לש רצ גוחב
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הרבחה ברקב םג היחתל התע םק ׳םילעופ לש תויאשח תורבחב וא םירפכב
ישארה עינמה ׳םינמזה לכב היהש ומכ ׳תויהל-ותוכז לע זירכמו הזה ןמזבש
רחאל חרכהב ןהילא םיאב וגאש תונקסמה ןה הלא ♦תומדקתהה ךרדב
ינשב הרצקב ונינמש ,םישעמה לש גוסו גוס לכ הפי ונשרדו ונרקחש
— ׳םינורחאה םיקרפה

המיתח
הרבחה ייחב הריקחה ךותמ ונדמלש םירבדה לכ תא תעכ חקנ םא
תוחתפתהב תידדהה הרזעה ךרע לע םידיעמה םישעמה ףורצב ^רזה ןמזב
םילוכי ונא ירה ׳הגרדמל הגרדממ םדאה לשו םייחה ילעב לש םלועה
♦הלאה תונקסמה תא ונתריקח ךותמ איצוהל
תורובח םייחה םינימה לש לודגה בורה יכ ׳ונחכונו וניאר יחה םלועב
םויקה תמחלמ וב םחלהל רחבומה קשנה תא םיאצומ םה אתורבחבו ׳תורובח
אלא ׳םויקה יכרצ דעב המחלמה אל :ןיורד לש בחרה ונבומב וז המחלמ —
לש ולא םינימ .עודי ןימ ייחל םיחונ םניאש עבטה יאנת לכ דגנכ המחלמה
השעמו טועמה לובג דע םלצא הטעמתה םידיחיה ןיב המחלמהש ׳םייח ילעב
/םרפסמב םיבורמה ןמז לכב םה ירה ׳הנוילע תוחתפתהל עיגה הזל הז הרזעה
תגהונש תידדהה הנגהה •תומדקתהל רתויב םירשכומהו רתויב םיחלצומה
תוחתפתה ידילו םייחב ןויסנ רוביצו םימי תוכירא ידיל האיבמשו םהיניב
ותוטשפתהלו ןימה תומייקתהל הליעומ-אתורבח לש םילגרהה יוברו תילכש
םבורב םייופצ םייתורבח םניאש םינימה הלא ׳ךפהלו ♦ותומדקתהלו םלועב
•הילכל לודגה
תובא יתב ברקב יח היהש ונאצמ ׳םדאה םלועל כ״חא ונרבעשכ
תודסומ לש הבחר הרוש וניאר !תינבאה הפוקתה רחשב דוע םיטבשו
םדאה דמעש ןמזב דוע באה תיב לש ומוחתב וחתפתהש םילגרהו םיירובצ
♦

םיגהנמה יב ׳ונאצמ דועו •ותוחתפתה לש הכומנה הגרדמה לע ארפה
הלא לכ יניערג תא םדאה ינבל ונתנ תובאה יתב לש םילגרההו םינומדקה
רדסמ •תומדקתהו תוחתפתהל םיירקיע םיעינמ ןכ ירחא ושמשש תודסומה
,דרושו !םירברבה לש תירפכה הלהקה התלעו החמצ םיארפה לש תובאה״יתב
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ראשנ םהמ קלחש ׳םייתורבח תודסומו םילגרה ׳םיגהנמ לש הבחרו הלדדנ
לבהו ללכה ןינק איה המדאה יכ ׳םיגויפיצנירפה חכב הארבנ ׳הזה םויה דן
לשו רפכב להקה תפסא לש םיטפשמהו םינידה חכבו ׳הילע ןגהל םיביוןו[^
םיכרצש ןמזבו •םלכל בא דחא טבש לע םיסחיתמ ויהש םירפכה תודוגן^
ודמע ,םתוחתפתה ךרדב העיספ דוע עוספל םדאה ינב תא וררוע םישדןן
תועקרק לש תולופכ תודוגא ויהש ׳תוישפח םירע לש םע "ןוטלש ואיגו
תונמאב ףתושמה קסעה ךותמ ולעו וחמצש ,תוידליג לשו )תוירפכ תולהק(
.ידדה עויסו תידדה הנגה םשל וא תחא הכאלמב וא

ףא יב ׳תוחיכומ תודבוע ונפסא םינורחאה םיקרפה ינשב הנה ףוסבל
לכ תא עורזב ודימשה אמור תוירסיק תינבתב וארבנש תונידמהש יפ לן
אל תוברתה לש וז השדח הרוצ ירה *ידדה עויסל םיניבה ימי לש תודסומ?!
ינב לש קזחה ךרוצה ינפב •דרתו ןכ םא אלא םימי ךראל םיקתודל הלהי
לש םירובצ לע המצע הכמסש הנידמה .ידדה עויס םשל דחאתודל םדא
ם,דל שמשל דיקפתה תא המצע לע הלטנו םהיניב ףפור רשקהש םידיחי
םדא ינב לש תופיאשה ואב ףוס ףוס •התילכת תא האלמ אל דחאמ דוסי
ורצבתהו ולגתהו ורזח ןה ןהבידמה לש לזרבה״יקוח תא ולטבו הזל הז עייסל
לכ תא ףיקהל תעכ תוצמאתמש ׳רועש ילב תונוש תודוגאו תורבח ךותב
לכ תואלמל םדאה ייחל םישורדה םירבדה לכ תא שובכל ׳םייחה תוארמ
.וירוסחמ
הרזעהש יפ לע ףא יכ ׳ונירבד לע ריעהל ואבי יכ ׳ןימא״דל בורק
תחא אלא ז״כב איה ןיא ׳תוחתפתהה לש םימרוגה ןמ דחא איה ירה תידדהה
ונא ׳אוה ריבכ יכ ףא ׳הזה םרזה דצב יכ !ורבחל םדאה סחי לש תורוצור ןמ
1

ותוימצע תא עובקל דיחיה תפיאש  -רחא םרז ןמז לכב ואצמו םיאצוז
׳ינחורה וא יטילופה ■ילכלכה םלועב )ותגלפמ וא אוה( הלעמ תולעל קר אי
תורסומה תא קתנל :ןיעל הארנ אל םג םא ׳הזמ בר השעמ תושעל אל
ריעה ׳תירפכה הלהקה ׳החפשמהשו תונבאתהל ׳תושבגתהל דימת ופאש
םיאצומ ונא תישונאה הרבחב :תורחא םילמב •דיחיה לע הליטה הנידמה י
•תומדקתה לש דוסיכ התוארל שיש דיחיה לש ותוימצע תועיבק 1
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ןיע םישנ אל םא ׳המוגפ אהת תוברתה ריע הריקס לכ יב ׳רבדה ירב
לש ותוימצע תועיבק יכ ׳רבדהי אוה הז ךא •דחי הלאה םימרזה ינש לע
ואציש םיכוסכסה לכו םנורתי לע םתמחלמ ׳םידיחי תוצובק לש וא דיחיה
םנמאו •םינומדק םימימ וראפו וראתו ורקח הלאה םירבדה לכ תא  -הזמ
׳םיררושמה םניע ומש הזה דחאה םרזה לע קר הזה םויה דע ׳ןכ
הובתבש ומכ ׳הירוטסיהה •םיגולויצוסהו םימיה תורוק יבתוכ ׳םינוירוטסיה
ועבק ןהבש תולובחתהו םיכרדה הלא רואת טעמכ הלב איה ירה ׳םויה דע
ןמזבו םידיחיה םילשומה ׳אבצה ישנא ׳הנוהכה ישנא םנוטלש תא ומייקו
דצ לע איה ירה הלאה תוחכה ןיבש המחלמה ♦םירישעה תודמעמה רחואמ
לש וכרע יכ ׳בשחל תושר ונל שי ךכיפלו .הירוטסיהה לש הנכת תמאה
סג יכ ףא ׳ידמל עודי תוישונאה לש הירוטסיהב ילאודיבידניאה םרוגה
לש םרוגה םלואו •ונרכזהש ךרדב ריוקחל םוקמ ראשנ ןיידע הז עוצקמב
ורפב םימדוקה תורודה לשו וננמז ירפוס ;סויה דע בלמ חכשנ תידדה הרזע
תא עובקל לכ םדוק רבדב ךרוצ היה ךכיפלו •וילע וגלגלש וא ותואיצמב
םגו יחה םלוע לש ותוחתפת׳הב םג הזה םרוגה אלמש לודגה דיקפתה רבד
ךירעהל היהי רשפא וכרעב לכה ודויו וריכיש ירחא קרו •םדאה תרבח לש
•יאדיחיהו ירובצה :םימרוגה ינש תא הז לומ הז
ץנמב רתוי וא תוחפ םרוגה תא ךירעהל רשפא יא יכ ׳אוה ירבהלוכי~תאז םיעדוי ונלוכ-איהש לכ תחא המחלמ •בוריקב וליפא רפסמו
הבוטה תדממ רתוי הבודמ ,דדמב ,דער איב,דל היתואצות חכב וא החכב
ךא .םינש תואמ ךשמב תידדה הרזע לש ןויפיצנירפה תלועפ האיבהש
םינפל תוחתפתהה וז דצב וז תוכלוה יחה םלועב יכ ׳םיאור ונאש העשב
תררוג ןימה לש ומוחתב תימינפה המחלמה הנה הז דגנבו ׳תידדהה הרזעהו
החלצ,דה םג םדאה תרבחב יכ ׳םיאצומ וגאש העשב זתוחתפתהב בובע הירחא
םידדצה ינשמ דחא לכ לצא תידדה הרזעה תוחתפתהב היולת המחלמב
יתש קר וא םירע יתש םיטבש ינש ׳םימע ינש םא ׳,דז םע הז םיקבאתמה
עייסל הדיב שיש המכ דע( המצע המחלמה תוחתפתהה ךלהמבו ׳תוגלפמ
לש םימוחתב תידדה .ידרזע לש תומדקתהה תילכתל תדבעתש!) 4וז ךרדב
256

ןוח■ לע ג?ו 3טל *י הלי לכ וגיארמ ירווא _ סבשה וא ייעח ׳.(0
'!ויג־^זיה לש דוסי רותב •תידדהה הרזעה ׳הזה םרועו לש העירכמה ומעפו!
*רנ התוווניסתה ןרדב תידדהה הרזעה השעמ יכ ׳וניאר הז םג ךא
וי■ התפל םדאה היה לכי םדי לעש ׳רובמ ייח לש םממ םיאנתה
•תט^תה ןתוא יכ ׳וניאר דועו ןהנובתה תאו עדמה תא תונמאהו תונמוא
ל• תופוקת ויה .םתוחתפתה םורמל ןהב ועיגה תידדה הרזע םשל תודסומה!
םייהנ הריקחה םנמאו •עדמהו הישעתה ׳תונמאה עוצקמכ הכורכ תומדק!!
ע אדביע הלעמ הקיתעה ןוי ירע לשו םיניכה ימיב םירעה לש םייפיג!ן
הלהקה םע ׳אידליגה ימוהתב תגהונ .רתיהש ומכ ׳תידד.רה הרזעה רובח ^
לדזתהל הצובקל וא דיחיל תלמיה הנתינ ידז םעו( תינויה החפשמה !!
יתש תא םדאה ימל ןתנ )תודוגאל דגאתידל םיגידוג ויהש ךותמ .דדונוג
לש םירעה תפוקתו הקיתעה ןוי ירע תפוקת :הירוטסיידב תולודגה תופוקפןן
תופייתה ךשמב אנש תידדה הרזע לש תודסומה ןברוח םלואו ׳םינינה ו!(
׳הריהמ .דדייוי לש ןמז םע תומוקמה ינשב םיאתמ ק ירחא תוינידמו
תונשנ האנש •■דישעתה םלועב תימואתפה תומדקתירה .רתואל עגונכ
לש תודוסימ תורנגתידל בור ^ לע .רתוא םיסחימשו הרשע־עשתה .דוו81ן
םישרש ש תומדקתידל .דל שי קפס ילב .דנה ׳תורחתידה לשו תוילאידיבידנימן
שמחה האמה לש תולודגמ תוילגתה םלועל ואבש רחאל .רתוי .דברה םיקופנ
וחילצהש םישעמ הברהו מבר.דו ׳ריואה ץחל לש קהה דלג דוהיב ׳הרענ
לש םירעה ךותב ושענ .דלאה תוילגת׳דו(ותוא וקזחו ואב .דקיזיפה עוצקפנ
לכו ׳רוסיקה הכב עינמה תאצמה ירה .דלאה תוילגתה רחאל ׳)םינינה יפי
׳דופיקה  -שדח הכב שומשה ידז .ראבש .רישעתה םלועכ הכ.0רמה .ותופ
חתפל וסח םינינה יפי לש םירעה ומייקתה וליא ׳תחרכומ .דדלות לא ןניפ
— שדחה עיגמב .רשעמב שמתש.דל •א ♦ז  -ן.דב וליחתהש תוילגתה תפ
דוסיקה הכב שומוזה י״ע .ראבש .דכפ.דמה לש תוירסומה תואמת״דש רשפפ
לש .וקימיסה עוצקמכ .דמצע הכפהמה .רתוא לכא ותרחא .ורוצ תושבול ודו
סא ־קפסב לסומ רבדה ןיידע םלואו •אבל החרכומ .דתיה עדמהו .דישעתה
האנש תונמאה םלוענ הכפהמה סגו( םלועל אבל רוזמיקה תנוכמ .דרחא וול
*

%ך

ןבריח תיבקעב חאבש תומיאה תיללכה הדידיה התוא ידי לע )הידחא
׳ח״יה האסה לש ץשארה יגהכ דוהיב תרכינ התיהשו תוישסהה םירעה
תפיקתב הישעתה םליעב תומדקתהה לש האלפנה תמיהמה לא וגגובתהב
4וויכתמה תדובעב .גרוא תכאלמב  -ו״סה האסה דעו ב״יה האמה ןמ םינשה
וו תומדקתהש תויעדמה תוילגתב וגלכתסהבו — םיב הטישב ״םיגיגב ץגב
,לאשל תושר וגל שי — ו״סה האסה יקסב ןהילא העיגה הישעתה םלועב
עדמה לש הלאה םישובכה לככ תלתת אי1והל םדאה יגב תחא אל םאה
רחאל הישעתהו תוגפאה עובקסב תיללכ הדידי הפוריאב האבש ןמזב
ולדגש םתואכ תונמא ילעב ןדבא םנפאו זסיניבה ימי לש תוברתה הברחנש
קספהו תולתג םתע לש הדיריה ח״כוגרבגרויג ׳ץנרולפםתעה
םיעדוי ונאו "הישעחה םלועב הכפחמל ליעוהל ולכי אל ןהיניב ,רובחה
זבזב 'יגנמזבש דוסיקה תנוכמ תא איבמהש הז.ס9וא סמשדינ 'לשמל
"שומשל הרשכומו היואר ותאבסה תא תושעל תכ וייח תונשמ הנש םירשע
לקנב אצומ היהש םתואכ .הלאכ םירזוע ח״יה האמב אצמל לכי אלש ינפמ
םינמוא *א •ו "גירבב "גרבגרינב וא םיגיבה ימי לש ץנדולמ ריעב
וז תומילשכ הכאלמה תא תושעלו תכתמב ותאצמה תא םשגל םירשכומ
ירוטיק לש הנוכמל םישורדה חז קותבו
האב ם״יה האמב הישעתה םלועב תומדקתהה יכ תמואש ימ קבו
עדוי וניאש ימל המת הז ירה .לכה דגמ דחא לכ לש המחלמה תובקעב
איבהש קרקה תמחמ דרי איה יכ "בשוחו םשגה תא תואיבמה תובסה תא
עבטה ברקב רחא שובכ לכל ומכ הישעתה םלועב תומדקתהל "ולילאל םדאה
המחלמה ןמ רתוי םיליעומ םדאה יגב ןיב רובחהו תידדהה הרזעה ירה
"תידדהה
לש עוצקמב דוהיב ררבתמ תידדהה הרזעה לש ברה ןרעה םלואו
םיירסומה םיגשומה לכ לש םדוסיב יכ .לכל ירב .רסומה תרות לש וא הקיתאה
ותבצחמ״רוצ תודא לע ונתעד אהתש המ אהת ךא "תידדהה הרזעה החנומ
תובסל ותוא סחינ םא-תידדה הרזעל טקניטסניאה לש וא שגרה לש
ותואיצמ תא יכ .ריכהל םיכירצ ונא -עבטה ןמ הלעמלש תובסל וא תויגולואיב
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ךליאו תוגרדמה ןתואמו ׳יחה םלועב תונותחתה תוגרדמב דוע תוארל רש0א
,יחה םלוע לש םיגוסה לכב תקסופ הניאש ותוחתפתה תא רוקחל ט־ןלוכי ונא
םילושכמה לכ ףא לע ׳הזה םויה דע םדאה תוחתפתה לש תוגרדמה לכגו
— ןמזל ןמזמ םלועל תואצויש תושדחה תותדה םג .ןטשל ול ודמעש םיברח
ימיב ׳ךלוהו תחופ תידדה הרזע לש ןויפיצנירפהש ׳ולא תופוקתב דימת
תוכלמ לש התדירי ןמזב וא חרזמב םיצירע םילשומ וא םינהכייתלשמ
םידיסחה תא ♦הזה דוסיה תא רשאל דימת ואב תושדחה תותדה םג  -אמור
הרבחבש םיאכודמה ,םילפשה ׳םיונעה ןיב תושדחה תותדה ואצמ םיגוש ארח
• ךן* •

ו םוי םוי ייחב חרכומ דוסיל תלדדה הרזע לש ןויפיצגירפה היה םש
לש תוקיתעה תולהקה ברקב וגהנוהש תודחאתה לש תושדחה תורוצהו
הביש ןיעכ ויה ירה רכו םייברומה םיחאה לש תולהקב ,םירצונהו םיטסידובה
\ •יי־• ^ ^ ^

לש הקיתעה הפוקתב םיגהונ ויהש תידדה הרזע לש םירחבומה םיגהנמה לא
.תובא יתב
ךלה קיתעה ןויפיצגירפה לא בושל השעמ השענש םעפ לכב םלוא
םיטבש לש תודגאתהמ .החפשמל טשפתה בא-תיבמ .ידוסיה ונויער בחרתהו
םע .הלוכ תוישונאה לע  -לאידיאב םג םא  -לח ףוסבלו .המוא דע בחרתה
׳המודקה תורצנה תרותב^ .התוי^ ןזלענ הרוצ טעמ טעמ ןויערה שבל חז
תפוקת לש תונושארה תועונתב ׳סלסיאה תד ירוממ המכ לש םהירפסב
לשו ח״יה האמה לש תויפוסוליפהו תוירסומה תועונתב דוחיבו .היצמרופדה
הבוט "-לומגה #לש וא המקנה לש ןויערה רתויו רתוי לטבו ךלוה ׳וננמז
עגפש ימל םקנ לא^ :םילענבש הלענה ןויערה ♦הער תחת הערו הבוט תחת
ויה הלא "-ונממ לבקל הוקתש הממ רתוי ךערל ךז(^ :ןויפיצנירפהו "ךב
ןובשחמ הלעמל םידמועה םינויפיצנירפל ׳רסומה לש םיתמא סינויפיצגירפל
הבורק ךרדב םיאיבמה םינויפיצנירפל ׳טפשמו קדצ ".דספהו רכש^ לש טושפ
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קר אל םיבוסה וישעמ תושעל םיררועמ םדאה תאו ירשואח לא •דחוסבו
רתויה ןפואב וא ותיב ינבל היטג לש הרוע הל שי דימתש  -הבהא ךיתמ
.םדא ןב לכל אוה חא יכ הרכה ךותמ אלא  -ותחפשמל בוט
תוברתה תוינומדקמ םרקחל םילוכי ונאש ׳תידדהה הרזעה ישעמב
םיירסומה תונויערה לש יאדוהו ןוכנה םאצומ תא אופא םיאצומ ונא ׳םויה דעי
תא האלמ םדאה לש תירסומה ותומדקתהב יכ ׳רמאלו עובקל םילוכי ונאו
ותוטשפתהבו •תידדהה הרזעה םא יכ תידדהה המחלמה אל ירקיעה דיקפתה
תא ונימיב םג םיאור ונא םוקמ לכב תידדה הרזע לש ןויפיצנירפה לש
—םדאה ץמ לש ותומלתשהו ותוחתפתהל הנמאנה הבורעה

