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 זירכהל ידכ ,תפרצב דוחיב ,הרצונ המלש תורפס ."'אצמנ יניא ןכל ,בשוח יננה, ,'אצמנ

 וליפאו .ןוצרה לש ,היציאוטניאה לש 'עדומ-יתלבה לש ,טקניטסניאה לש הרוכבה תוכז לע

 בהואה" :ןאניד לש ורבד תא םה םיחכוש .ישעמ אוהש ינפמ וילע םיניגמ ,לכשה לע םיניגמה הלא

 ."ותוהלא תא ללחמ ,ויתודיפ ינפמ עדמה תא

 לש היפוסוליפה לעמ םמורתהל ןורחאה ורפסב — יל המדנ ךכ — הסינ ומצע ןוסגדב

 תדה תאו ישובא-לכה רסומה תא ,םינוילעה םיכרעה תא גישהל לכוי םדאהש תוארהלו םייחה

 דגובל תויהל זיעיו ,אדירג תוילטיוה דגנ ,םייחה ד ג נ ומצע תא דימעי םא ,זא קר ,תינחורה

 ןיבו חורה ןיב הזיתניסה תא אוצמלו ידוסי ןוקית ותטיש תא ןקתל חילצה אל אוה ךא .עבטב

 ,הבש היארה קמוע ףא לע ,ולש היפוסוליפה הראשנ ךכ .לגיה וא גנילש הואצמש ומכ ,עבטה

 ."ןוראב םיחנומ תוחול ירבשו תוחול" — ןכא .תעטוקמ

 ן : : v •IV v J • ן ןיוסגדב ירנה לע -ורכזל

 תור .י .ח תאמ

 א

 ןב לאומש םירמוא שיו) בקעי ןב לאומש תינלופ הרייעב דלונ ךרעב הנש םיתאמ■ ינפל

 היה שיאה .השרוול אב ונממש יקטיבז רפכה םש לע דבוקטיבז לאומש םשב עודיה ,(רודגיבא

 סנרפ" :ותבצמ לע תרחנש ראותה ךכ לע דיעמ ן דודה יגיהנמ ןיב הנמנש דע דאמ לדגו ץורח

 טטצמ ינא — הז קרבו" !קרב ינשה ונב םשו םינב המכ ודלונ הזי לאומשל ."תוצרא עברא דעו

 ןכ ידחא ,ןוזקרב החפשמה יבא אוה — םייתנש ינפלמ "ןויצ" ןועברב םולבלגניד .ע רממ רמאמ

 ןפוש לש וידימלתמ היה ,ןוסגדב לאכימ ,הז קרב לש ינשה ונב ."השרווב םויה דע הייחה ,ןוסגרב

 שרדמ יתב המכ ,להינו דסי םגו ,תרשו ןילופמ אצי אוה .ומצע חוכב רוטיזופמוקכ ןייטצה ףאו

 ול דלונ 1859 תנשב סיראפב ותויהבו ,תפרצבו היגלבב דכ-רחאו הירציוושב םדוק ,הקיסומה תארוהל

 רמאמל חפסנכ ספדנו ,ןיידע אצמנו ,ןודנולב עקתשה הנורחאה וייח תפוקתב .ירנ,ד ורוכב ונב

 ונב לש ויונמ לע רפסמ אוה ובש השרווב ויחא ינב לא ונממ בתכמ ,םולבלגביד לש רכזנה

 .תפרצב הנידמה ירעמ תחאב היפוסוליפה ןוא תודוהל ,םיתשו םירשע ןב ונדועב ,הז ורוכב

 ןושארה ורפס תא ןוסגדב ידנה םסרפ 1889 תנשב .1882 תנשב ןודנולב בתכנ הז בתכמ

 תנשב ,ןודכ ז ה!ו רמוחה תא 1896 תנשב ,םיינושארה העדותה ינותנ לע אוהו

 קוחשה לע הסמה תא םסרפ ןכל םדוק תודחא םינש .תרצויה תוחתפתהה תא 1907

 .ירבע םוגרתל וכזש םידיחיה וידובח םה םהש ,(1903) הקיסיפטמ ל המדקההו (1901)

 אוהו ,ןורחאה ודפס תא םסרפ תרצויה תוחתפתהה תעפוה ירחא הנש שמחו םירשע

 תימידקאה הלודגה תגספל הלע םג הלאה םינשה ךשמב .תדהו רסומה לש תורוקמה ינש

 .דבכל עדויה הז םע ויריחב תא דבכמ םהבש םיירובצה דובכה תותוא לכ תא לבק םגו ,תפרצב

 םלועה יניעב ,הל הכזש תימואלדיבה הרכהל יבמופ יוטב אוהו ,תורפסל לב1נ סרפ לבק 1927-ב

 .תרצויה תוחתפתהה ירקיעה ורפס ידי-לע ןכל םדוק הנש םירשע ,רואנה

 הכזש ,רוכזל שי ןוסגדב לע ונרבדב .היפוסוליפל אל ,תורפסל סרפ ,דיה הז לבונ סרפ

 — ןובר10ב דחא רוסיפורפ לע ,קויד רתיב וא — וילע םירפסמ .דחא רתכמ רתויל הז םדא

 ילעב תוריבגו םירבג םיעמושהו ,הפ לא הפמ אלמ ולש תואצרהה םלוא תא םואתפ עתפל הארש

 .א''שת ,תבט ,םילשוריב םיאנותעה !ותעב החיש יפל
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 207 ן ו ם נ ר 5 ירגה לש ורכזל

 אל הלא םידבכנ ואבש אצמו זלה דוסיפורפה קדב .ליגדה ימידקאה ןויבצה וניאש ינוציח ןויבצ

 ךא ,וירחאלש העשב םלוא ותואב תוצרהל דיתע היה ןוסגדב .ןוסגדב תא אלא ותוא עומשל

 תא וספתו ומידקהו הלא וזדדזנ ,אלמ םלואה תא םיאצומ ויה ,האצרהה תעשב םיאבהש ןויכמ

 ריע יבוטמ' היה רובצהו! ,ידובצ הזחמל טעמכ ויה ןוסגרב לש ויתואצרה .תמדוקה העשב תואסכה

 היתובקעב הללוחתהש ,תיתרבחה ףאו ,תיתונמאהו תיתורפסה העונתה ,',םזינוסגרב"ה .הריבה

 היפוסוליפמ תוחפ אל םירשעה האמה לש תוברתה תודלותב הבושח ,ןוסגרב לש היפוסוליפה לש

 העונת ,גצייל תועדה לכל ךא ,אטבל םירמוא שי ,רוציל םירמוא שי ,הכז ןוסגרב .המצע וז

 .הלוכי הפוריא לש רשפאו ,תפריצ לש הייח תונפ לכב םיכלהמ הל ויהיש תיללכ תיתוברת

 ב

 ןושארה ורפסב קדבו דמעשכ .שפנה תרותב ,ואצומ תדוקנו ,ןויסגרב לש ינושארה וחכ

 ונא םיארוקש יתוכאלמהו השועמה ןינבה תא אל םהב אצמ ,העדותה לש םיינושארה םינותנה תא

 אוה ינחור — הדיחיה תושממה אוהו — הז ינחור םדז .קסופ יתלב ינחור םרז אלא ,עדמ םשב

 ןיאש דורב ,לשמל ,ןורכזה חוכ תא םיקדוב םא ךא .טילש ףוגה היה ,דמוח היה וליא ירהש ,שממ

 קדב 'םייחה חוד םג איהש ,וז חוד לש היכרד תא .חודה איה תטלשה .אברדא .טילש ףוגה

 תוחתפתהה תא םנ לע םירהו ,היגולואיבב תוקומעה ויתועידי ךמס לע הלועמ הקידב ןוסגדב

 ליבשב .שארמ ושחגל וא וראתל דשפא-יאש ךרד ול סלפמהו ומצע תושרב דמועה ינושאר חוככ

 .העונתה ,תישפחה הריציה 'ןמזה אוה םלוע לש ונושבכ ןוסגרב

 *וליפה תרוסמב ןוסגדב דדומ ןאכו ,םיגשומה תשרב סופתל רשפא-יא העונתה תאש ןבומ

 העידיה למסכ תיטמיתמה הסיפתה תא התאד ךליאו ןוטלפא לש ונמזמ היפוסוליפה .הלוכ תיפוס

 הסיפתה .אברדאו אברדא .תטלחומ הריפכ ןוסגדב רפוכ הזב .תמאה למסכ הקיטמיתמה תאו

 המש איה .תותקשה למס הקיטמיתמהו ,תושממה אוהש יחה םרזה תא התיממו הקינחמ תיטמיתמה

 סופתל רשפא תושממה תא .תספות הניא םתושממ תא ךא ,םיגשומה ילבכ תא םייחה לע

 שחרתמש המ םישיגרמו קסופ יתלבה םרזה ךותב םיפרגנ ונא ףאש ינפמ הזו ,רציב ,השגרהב קד

 וידי לע םידמול' ונא :ישעמה שומשה םשל רצוב לכשה .ונתאו ונב שחרתמש המ ךותמ ללכב

 ,ויתונולח ךרד םלועב לכתסנשכו !םלועה וביא הז הסחמ ךא .םשגהו רוקה ינפמ הסחמ תונבל

 .ותוא םימקעמו םהה תונולחה תינבת תא וב םיעיבטמ' אלא ונא ןיא

 תורבוח לש לודג רפסמבו תואמגוד לש אילפמ רשועב■ םיגדהש ,ןוסגרב לש וז ותעד

 לכשה םא .תומיייוסמ תויטילופ תועדל םג אלא ,םירפוסלו םינמאל קר אל חתפ החתפ ,תואצרהו

 ,העובק תילכת םייחל ןיא םא !הנקתל ידכ תילכש -יא ךרד שפחל ונילע ,תואיצמה תא םקעמ

 ידניסה איבנ לרלסו ; חוכה ןחלופ לא תחא העיספ קר שגרה ןחלופמ .העבקלו הרדסל ונדיקפת

 רבכ ,ןוסגדיב למיס ךכו .טסודפ רפוסהמ תוחפ אל ןוסגרב לש וישרדמ תיבמ אצי ,םיטסילק

 .אובל הדיתעה הכפהמה תא ,האמה תישארב

 ג

 םיווהמ ,תימיואלדיב העונתכ תונוסגרבה לש םגו ,שיאה ןוסגרב לש ויתודלותב דחוימ קרפ

 סינכה ,אוה ףא ןכפהמ ,אוה ףא ןדרמ ,אוה ףא גולוכיספ ,םמיד .סמיד םאיליוו ינקירמאה םע וירשק

 תונדרמה תא ,ומצע ןויסגדב ,רשפא ,האר אלש המי ,האר םגו !ושפנ תרעסמ תצק תונסגרבל

 הלוכסא לכו ,תימואלדיב תוישיא השענו ןוסגרב ךלה אוהה ןמזהמ .תונוסגרבבש תונכפהמהו

 יפב דחא םש היה רפסה-תיבב דימלת יתייהשכ .םולשל םא ,המחלמל םא ,ומע הרשקתה השדח

 .ןוסגרב :לכ

 .תואלפנה ויתואצרה תא הצרהו דמולמה להקה ינפל עיפוהל ףיסוה םנמא .קתתשה זאו
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 הקירמאל עסנ המחלמה ןמזב .פולפ ויתועד לע ףיסוה אל .הראהו רבסה אלא ויה אל הלא לכ ךא
 רבחב עגנש המי לכב ןינעתה המחלמח ירחאו ,תירבה תוצרא םע םירשקה קודיהב ליעפו רע היהו

 .תיתוברת הלועפ ףותשל הדעוה שארב בשיו םימואלה

 שדיח אל הנש שמחו םירשע .ותנשמ לע ףיסוה אל ןפוא לכב וא .בתכ אל בותכ ךא

 םרוגכ ומצע תא ריכה אוהו החוכ שתו הפוריא התלח אמש ?וחוכ שתו הלח אמש .םולכ

 אלו היגולוכיספל אלו היגולואיבל אל ותוא שידקה ,רפס םסרפו רזחשכ ןפוא לכב ?התלחמב

 ,רקיעה תא הארו תידוסיה ותעדל ןמאנ ראשנ ןאכ םג םלואו .תדלו רסומל םא יכ ,הקיסיפטמל

 .שודקה שגרב ,האובנב ,תישפח הריציב םא יכ תודסומב אל ,בלב אלא לכשב אל ,יחה רקיעה

 ד

 ,ךירשא" :הילגנא ידבכנמ דחא יל דמא הנש הרשע-שלש ינפל םילשוריל יתנמזוהשכ
 הטיסרבינוא םייקתתש ושפנל תומדל לוכי היה אל אוהה דבכנה .ךוסגרב לש ותציחמב בשת

 .סיראפב ראשנ .םילשוריל אב אל ןוסגרב ךא .הזה לודגה ידוהיה ףוסוליפה ילב םילשוריב תירבע

 םירבדו תורצנה לע חבש ירבד רבד ןורחאה ורפסבו ,ומעל השענש המב הברה ןינעתה אל

 ,ותורצנתה לע תועומש םיציפמ וליחתהש ךכל ומרג הלא םירבדש רשפא .תודהיה לע םישובכ

 לבא .םוקמב וב וידי לע ושחכוהשו םישישיה וידידימ דחאמ ןתותמא לע יתלאשש תועומש

 ;תודהיה תא וחינזה לע ןוסגרב תא םישאהל לק :אוהה דמעמב ימצע תא יתלאשש ינרוכז

 םייתדה תודסומה ,ותביבס ,ותחפשמ ,ונקז תיב םימשא אל םולכ ?וב המשאה לכ םולכ ךא

 והונבזע .ונתוא חינזה אוהש הדימ התואב ותוא ונחנזה ,ונחנא רמולכ ,םה אלה ? ונלש םיימואלהו

 םישענה םירגבתמה םיריעצל ,םהל גאוד וניניב ימ .דבלב אוה אלו .ונבזע םיימוי אוהו םוי

 הרות םימעפל תאצוי םהמש ,תודהיה יינע ,הלא םיינע ינבל גאוד ימ ?תודמ-ישנאל ךכ-רחא

 .םיאבשל םונרסמ ונא אמש ךא ,ם"וכעה ןיב ובשנש תוקוניתה לע תוכבל ונא םיגהונ ?םלועל

 :תדהו רסומה לע ןוסגרב לש ורפס תעפוה תעשב — ןמגרב רוסיפורפ ,יל המדנ — והשימ בתכ

 ,יתובר ,ךא "!התונגל ידכ קר תודהיה לעו ,החבשל ידכ תורצנה לע עדוי הז לודג םדאש לבח"

 .תודהי יהמ ול וניארה אלש ונחנא םימשא אמש

 יתייה רחא להק ינפל .ןוסגרב לש ותומ םע רשקב ונליבשב תררועתמה היעבה הזבו

 תוטישה וכוה וב עגנה תא ףשח תוקומעה ויתועידיו ריהבה ולכש חוכבש ףוסוליפה תא דיפסמ

 שיא תא דיפסמ יתייה רחא להק ינפל .תינרמחה תונעבטה ייוקל תא הליגו הרבעש האמה לש

 היגולואיבה תודוסיו ,היגולואיב םג. שיש אלא םלועב ידיחיה עדמה הקיסיפה ןיאש ןיבהש עדמה

 דיפסמ יתייה רחא להק ינפל .הקיסיפה תודוסימ ,רתוי םיבושח םהש רשפאו ,תוחפ םיבושח םניא

 .תונמאלו תורפסל שדח חתפ חתפש קדה שגרה לעב תא

 ןוסגרב תא ינורכז לע ינא יתולעהב ךא ,ימצע ידעב קר רבדל לוכי ינא ? ןאכ ונליבשב ךא

 ידוהיה ריעצה לע בשוח ינא .םינש לבוי ךשמב םלועה תא םיסקהש תועדה הגוה לע בשוח ינא ןיא

 לכ רסוחו ינחור םוריעב ,וירבחמ םיפלאו תואמכ ,אבא תיבמ אציש דבוקטיבז לאומש יאצאצמ

 .תודהיל הקיז

 סנרפ-הד 'גיליוקה דע ועיגה אלש םיפלאהו תואמה לע :רתוי לבאתהל ימ לע עדוי ינא ןיאו

 .עיגהש הז דחא לע וא ,תיתפרצה הימדקאהו
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