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 ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,התווהתהב תיאטילה הבישיה ,רפפמטש לואש
 ׳מע 346 ,ה״נשת םילשורי

 ,השעמל .םלוע תומיכ הימי ןיא ,לארשיל הרות תאצוי ונממש ימלוע ינרות זכרמכ אטיל לש התייאר

 )א״רגה(והילא ,ר ןואגה אוה אלה - תיאטילה תונדמלה סותא לש דסיימה באה׳ לא הז יומיד רזוח

 םדוקש ,םינוש םירקוח ועבק רבכ .היטרפו היווק אולמב הריוצ אל ןיידע תיתדיחה ותומדש ,הנליוומ

 האוושהב אלש יאדווב ,ינרות זכרמכ הנליו הטלב אל )ח׳׳יה האמה לש היינשה התיצחמ(א״רגה לש וימיל

 ינואגה דימתמה ,א״רגה סותימ 1.בובל וא ןילבול ,בוקרק ןוגכ ,הפוריא חרזמב םירחא םיינרות םיזכרמל

 תורוד אלל הכורא הכ הדימע תלוכיל הכוז היה אל ,הרות לש הלהואב ומצע תיממו ויתומא ׳דב רגתסמה

 .ילאידיאה ןדמלה תומד תא ורואל ובציעו יוקיחל יוארה תפומ םגד וב וארש ,םיצירעמ לש

 רטפנ( ןי׳זולוומ םייח ,ר םשארבו ,וידימלת ויה א״רגה סותימ לש וחופיטל םיירקיעה םיארחאה

 האמה תישארב דסיי ,תורודל היתואצותבו תישעמה ותוליעפב ובר לע הלעש ,םייח ,ר 1821). תנשב

 וז הבישי 2.תיראצה היסורב ,הנליו ךלפבש ןי׳זולוו הרייעב ,הנושארה תינרדומה הבישיה תא ט״יה

 בוציע לע תובר העיפשה איה .ט״יה האמה לש אטיל תודהיב רתויב םסרופמה ינרותה דסומל התדר

 תידסומ תופיצר לש וק .םויה דעו זאמ יאטילה ןדמלה לש וינוניגו ויתופקשה ךרעמ ,ונויגה ,ותומד

 תוכישממה ,ונימיב תובישי ןיבל - תויאטילה ׳תובישיה םא׳ - ןי׳זרלרר תבישי ןיב יוטנ תיתעדותו

 .׳תויאטיל׳ה לגד תא םויה דע תאשל הוואגב

 דימלת לש תומד - םינפ יפלכו ץוח יפלכ ־ גציימ ,תורודה ךשמב בצעתנש יפכ ,׳יאטיל׳ה יומידה

 ןמ םימיוסמ םיקלח ולאמשב ברקמו תודיסחה תא ונימיב החודה טסילנויצר ,המשל הרות דמולה םכח

 ,הז יומיד לש ויתודוסיב בקונ ןויד ארוקה ינפב גיצמ רפפמטש לואש לש שדחה ורפס .הנרדומה

 תוברה תורומתה לכ םע - תיאטילה הבישיה דסומ לש ותדמתה תופיצר דוס לע תוהתל ול רשפאמו

 .םירשעה האמה יהלשב תילארשיה הרבחה לש םיאנתה תרגסמב םג - וב ולחש

 ׳הרשע־עשתה האמב תויאטיל תובישי שולש׳ ,רבחמה לש טרוטקודה תדובע לש דוביע אוה רפסה

 ,עיתפמב אלש ,ןכאו .רקחמה תורפסב בורל הטטוצ רבכ הבתכנ זאמש 1981), ,תירבעה הטיסרבינואה(

 - ירקיעהו ןושארה קלחה .לילעב תווש ןניא ויתועלצש ףא ,שלושמ טוח ותוא לע רפסה םג רמוש

 ןמל ,ןי׳זולוו תבישיב ןד ־ !)רפסה ןמ שילש־ינשכ( ופקה לשב ןהו תירוטסיהה ותובישח לשב ןה

 יתשב רבחמה ןד ינשה קלחב 1892. תנשב םייראצה תונוטלשה ידיב התליענ דעו 31802 תנשב הדוסיי

 תעונת׳ תעפשהב 1881 תנשב הדסונש ,הקדובולס תבישי .זלטו הקדובולס :תופסונ תויאטיל תובישי

 תא בלשל הסינ ,לקניפ יבצ ןתנ ברה ,הדסיימ .הקיתווה ןי׳זולוומ הנושו שדח סופד תגציימ /רסומה

 םידמולה לש ירסומ־יתרבח ןוקיתל ץמאמו תוביוחמ םע םיקסופו ס״ש לש יתרוסמה יתבישיה דומילה

 לש המוי רדסו היפוא לע ויתוכלשהו ׳ירסומה דומילה׳ש אלא .התעפשהל םינותנה לשו הבישיב

 םילשורי ,ב ,ןירפלייה ׳י תכירעב ,ןילופב לארשי תיב /ןילופב תודיסחה׳ ,ילכשא ז״א :לשמל האר 1
 92. ׳מע ,ד״ישת

 תולובג תא תפקשמ איה ןכש ,ירמגל תיטסינורכנא איה רוביחה לש 13 ימעב האבוהש אטיל תפמ 2
 .ח״יה האמה יהלשב ןילופ לש היתוקולח םדוק ףקותב התיהש ),תוידובאיוו( תינלופה היצרטסינימדאה

 ׳ר לש ובתכמ תא רפפמטש חתנמ 39-37 ׳מעב ךא 1803, תנשב הדסונ הבישיה יכ בתכנ 12 ימעב 3
 (1802). ב״סקת יהלשב הדסונ רבכ הבישיה יכ עבוקו (1802),ג״סקת ירשתב ׳זמ ןי׳זולוומ םייח
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 םידימלתה לע ותופכל ןויסינה .המצע הקדובולס תבישיב אל םג ,םהילאמ םינבומכ ולבקתנ אל הבישיה

 תונש יהלשב הדסונש ,זלט תבישי תראותמ רחא קרפב .םידקת תרסח הסיסתו השק תודגנתה ררוע

 םיינוגרא םיסופדב אלא ,דומיל לש תושדח םיכרדב רושק וניא הדוחייו ,ט״יה האמה לש םיעבשה

 ברה לש ותוישיאב םירושק הלא םיסופד .תונויצהו הלכשהה ירגתא םע תודדומתה - םרקיעש ,םישדח

 תובכרומה תויכוניחה תויומדה תחאל היהו 1910-1883, םינשב הבישיה שארכ ןהיכש ,ןודרוג רזעילא

 ,הנבוקב םישורפה ללוכל רצק קרפ רבחמה שידקמ תרפרפכ .תובישיה םלועב ומקש תומישרמהו

 וז תרגסמ .םיאושנ םירבגל םג הרות דומיל תרשפאמה תכמות תרגסמל ךפהו 1880, תנשב דסונש

 .תובישיה םלועב םויה דע ,עודיכ ,תדקפתמ ׳ללוכה׳ לש

 עקרה רוריבל קר אל תובושחה ,תוקתרמ תולאש לש הכורא הרדס ורפסב ןוידל הלעמ רבחמה

 ומכ ,םוימויה ייחב תויכוניחה תוכרעמה לש יתרגישה דוקפתה ינונגנמ טוטרש .תובישיה תווהתה לש

 לש רתוי הבוט הנבה םירשפאמ ,ול הצוחמו דסומה ילתוכ ןיב וררשש יווההו הריוואה תרכה םג

 יתלכשהה םנעטמו םהיכרע ,םמלוע תא ובציעש םימרוגה לשו הבישיה הקיפהש ׳תיכוניחה תרצותה׳

 יכרד ןוגכ תויגוסב ויארוק תא רבחמה ףתשמ ךכו .דסומה תא ובזעש העש םידימלתה לש ישגרהו

 ,םידימלתה ןיבש םיידדהה םיסחיה );םידימלתל תוגלמ ןהו דסומל ןה( תיפסכה הכימתה לש ןוגראה

 ימוחת ?תוכמסו תעמשמ לש תויעבו םידימלתה לע חוקיפה ינונגנמ ;םירומה תווצו הבישיה ישאר

 תלהנה ןיב םיסחיה ;הל ץוחמש יאנפהו יוליבה תוברתו הבישיב םויה רדס ;הארוהה ירדסו דומילה

 .הלאב אצויכ דועו ,היתודסומו היבשות ,תנכוש איה הכותבש הליהקה ןיבל הידימלתו הבישיה

 המה המ לע הלאה תוחכה !םלוע לש ונובר׳ :הקעזב קילאיב ןמחנ םייח םייס ולש ׳דימתמה׳ תריש תא

 הנשבעת הלאכ תודורפ םא ,הללקס המו הןללחה החיחצ המ !הכלח ימע ,יל רצ ,דאמ יל רצ ?...םילכ

 ,תללוקמו החיחצ הקלח ויה אל תובישיה :רחאה ןפה תא גיצמ ,תאז תמועל ,רפפמטש לש ורפס .׳!הכותב

 תויוחתפתה ושחרתה ובש ,ססותו יח יטסיטילא זועמ :ךפהה אלא /ןשדה תמרעב תשחול תלחג׳

 קילאיב ,לשמל(חורו הרות ינואגל לודיג תיב שמישש ,ינרותה דומילה םוחתב תובושח תוילאוטקלטניא

 .תרוסמה תשיטנו הריפכה ,תוררופתהה ינפב ןורחא רכס ףא םעפ אלו ..).ומצעב

 הדגאל ויה םתצקש ,חור ישיאו םינבר לש הביהרמ הרוש תרבוע רפסב ארוקה לש ויניע דגנל

 ,קחצי ׳ר ונבו ןי׳זולוומ םייח ׳ר .רתוי םירחואמ תורוד ינבמו םהידימלתמ דובכלו הצרעהל וכזו םהייחב

 ןועמש ׳ר ,לקניפ יבצ ןתנ ׳ר ,םייח ׳ר ונבו קי׳צייבולוס בוד ףסוי ׳ר ,ןילרב םייח ׳ר ונבו ב״יצנה

 תוריהבבו ןורשיכב רפפמטש ידיב םיגצומ םירחאו הלא - ךולב בייל ףסוי ׳ר ,ןודרוג רזעילא ׳ר ,פוקש

 םישודיחב שודגו אלמ רפסה .םהיתושלוח לעו םהיתולוגס לע ,שונא ינבכו םילהנמכ ,םירומכ ,םינדמלכ

 תודמועה תויגולופורתנאו תויגולויצוס ,תויכוניח תולאשל תושיגר ךות ,תופלאמו תוליעומ תונכותבו

 תיתרוקיב־תירקחמ הביתכ ןיב הריתס האור וניא רפפמטש 4.תיללכה תוברתה רקח לש ומורב םג

 .חבשל שורדל שי 5,ןידולוו תבישי יפלכ רקיעב ,וז היולג הדהא .תיתפמא השיג ןיבל תדפקומ

 םגו םידימלת גורידל יעצמאכ םג הבישיה שאר לש יללכה רועישה תייאר ,לשמ ךרד ,איה ךכ 4
 רוחב לש יטסיטילאה ומלוע ןיב יתאוושהה ןוידה וא 110-105), ימע( םיחתממ תוקרפתהל תרגסמכ
 319-317). ימע( תינאירוטקיווה הילגנאב ילגנאה ןמלטניגה לש סותאה ןיבל הבישיה

 .,רשפאה לככ תישיאה הדמעה תא לרטנל יתיסינו ...ןידולוו תבישיל תדחוימ הביח יב שי׳ 22: ימע 5
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 תיתרוסמה הרבחה ינבב וארש ךותמ ,םתריקח יאשומ תא םירקוח ׳ואנש׳ םהבש םימיה ופלח־ורבע

 .תידוהיה הרבחה לש לדלודמו ןוונמ רביא

 החתפתנש םירבגה תרבח תא ראתמ אוה .הבישיה לש היתומוח תא טעמ אל קדוס רפפמטש ,תאז םעו

 ןיבל ׳הלעמ לש הבישי׳ לש יומידהו סותימה ןיבש קחרמה תא ריאמ רקיעבו ,הינוניגו היסקט לע הב

 תבישי תא הווילש חתמה לע דמוע אוה ,לשמ ךרד ,ךכ .׳הטמ לש הבישי׳ לש הרופאה תואיצמה

 )םייח ׳ר( םיוסמ םדא ידיב םקוהש ,רבד לכל יתחפשמ־יטרפ דסומ התויה ןיב ,היתונש לכ ןי׳זולוו

 ידיש /השודק הבישי׳ ־ ללכה תלחנל התכיפה ןיבל ,וירחא ויאצאצל ויתויוכז תא שירוהל שקבמה

 ךילהתב יאדווב ךורכ הז חתמ .היניינעב םיברעתמו הב םיאגתמ ,הב םישמשממ ץראה ינבר לכ

 הבישיה( הבישיל ץוחמש םישיאמו םיריבגמ תיפסכ הכימת סויג תועצמאב הבישיה לש התודסמתה

 הבישיה לש התחלצה 6.העד םג היהתש יואר האמה לעבל יכ ורבסש ),דומיל רכש תועצמאב הנמומ אל

 דקפתל הכישמה איה דבב דב ךא ,ויגשהב תואנתהלו קלח וב לוטיל הצור ללכהש לעפמל התוא הכפה

 תיב׳ יאצאצל םלשלו ויתויוכז תא חיטבהל גאודה ,םיקהבומ םיילכלכ םיסרטניא לעב יתחפשמ ןוגראכ

 אתל ךפוה ׳ברה תיב׳ ,ללכבו .הבישיל שממ לש המורת ומרתיש ילבמ םג תישדוח תרוכשמ ׳ברה

 םישיאו םיפוג לומ ומצע דימעמו ,הבישיה ילתוכל ץוחמ ףא ,םייונימ לע טלושה המצוע בר יכרגילוא

 ןיבל הבישיה הנגראתנ הבש ךרדה ןיב ןוימד לש ןיינעמ וק והז .םיניינעה ךלהמב ברעתהל םישקבמה

 תופירחה תויתרבחהו תוינויערה תויעבה ןיבו ,םינש ןתואב קוידב תידיסחה רצחה לש התודסמתה

 .ןלהל הז ןוימדל בושא דועו ;תובישיה םלועב ליבקמה ךילהתה ןיבל תודיסחב השרוהה תטיש הרציש

 ןיאש המב רקיעב אלא וב שיש המב אל ,םילטובמ אל םיישק רפסה ררועמ תיגולודותמ הניחבמ

 לש םיוסמ גוסב קוסעלמ ורבחמ ענמנ ,רפסה לש רהצומה יתאוושהה דוסיה ףא לע ,תישאר .וב

 אלא ,ךרוצה יד תדדוחמו תטלוב הניא ורחבנש תובישיה שולש ןיב האוושההש קר אל .תואוושה

 .רבחמה טטרשש דוסי ימגד םתואל הרואכל תוכיישה ,תורחא תובישי ןיבל ןניב האוושה ןיאש טעמכש

 תא ררבל ידכ הבישיו הבישי לכ לש היתודלות לע דומעל ךרוצ ןיא׳ יכ ,רפפמטש ןעוט ותקדצהל

 לכב המוד תובישיה לש ןנוגרא ,ותנעטל ,דועו תאז 11). ׳טע(׳ויתואצותו וכלהמ ,ועקר ,ולוכ ךילהתה

 ׳תובישיה דוסימ ךילהת תא ונתנבהל הברה ףיסומ היה אל תורחא תובישי לש ןהיתודלותב ןויע׳ :םוקמ

 תודמועה תויפרגונומ שולש ןימכ ,םגד לכ לש םכסמ רואיתב קפתסהל ,ותטישל ,אופא ףידע 21). ׳מע(

 :ונושלכו ,טרופמ ןוידל םיכוז םניאש םירחא םימוד תודסומ לע דמלל ידכ םג וב שיש ,ןמצע ינפב

 ןי׳זולוו תבישיל שדקומה ןוידב היצרופורפה רסוח תקדצהל 11). ׳מע(׳ללכה לע דומלל לכונ טרפהמ׳

 40 זלטלו םידומע 30 הקדובולסל וליאו ,םידומע 220־כ ושדקוה ןי׳זולוול( תורחאה תובישיה תמועל

 םג אלא ,וז הבישי לש התדמתהו התויזכרמ תדבוע קר אל ועיפשה ךכ לע יכ ,רבחמה בתוכ )םידומע

 - תורחא תובישי לע תיסחי תולדו ,העיריה תבחרהל איבה ןי׳זולוו לע תורוקמה רשוע׳ :תורוקמה בצמ

 22). ׳מע(׳המוצמצל

 דסומ ןיא בשומה םוחתב לארשי תוליהק לש םייחה יאנתבש רורב .הלא תונעט לבקל השקש ינמוד

 תודסומ הלא ויה אל ,לכה תולככ .והנשמל המוד - תויהל הצור וא - תויהל לוכי תויכוניח תורמוי לעב

 לש ןדוחיי .ןהיניב תמאתמ וא תחקפמ ,תנמממה ,תחא תינוגרא גג תרוק תחת םילעופה םיימשר

 ׳רל ב״יצנה ןיב עלגתנש ךוסכסב ןוידה ןמ 125-124. ׳מע האר ,םישדח םידימלת תלבק יבגל ,לשמל 6
 83. ימע האר ;תקולחמב דצ ויה ,תומורתה יפסוא ,םיר״דשה םגש ,ררבתמ קי׳צייבולוס בד ףסוי
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 יפ לע ,תירוביצה ךתרקוי׳ יפ לע ,ןשארב םידמועה תוישיא יפ לע ,הנושארו שארב ,עבקנ תובישיה

 המגודה .הבישי התואב ומוקמ תא אצמש ירקמה םידימלתה ץבקמ יפ לעו ,םויה רדסו םידומילה תינכות

 הדימתהו 1815 תנשב הדסונש ,רימ תבישי איה הרדעהב דחוימב תטלובהו האוושה יכרוצל תשקבתמה

 ,רחאה דצה ןמו .ןידולוו תבישי לש הדצל ןודיתש היה יואר וז הבישי 7.תובר םינש ךרואל המויקב

 ילקידרה חותיפה םע האוושה אלל הקדובולס תבישיב ןודל השק ,הדוסייב רכינה רוחיאה ףא לעו

 וגרחש ,תינחור המצועו דוחיי תלעב התיה )היתוחולשו( וז הבישי .קודרבונ לש רסומה תבישי - הלש

 .האושה ימי דע אטיל תודהיב סיסתמו ררועמ דיקפת ואלימ הירגובו ,ילאירה הלדוגמ

 ירוחאמש תינרותה היגולואידיאב וא ,דומילה תטישב ןוידמ ,רהצומב ,ומצע ענמ רפפמטש ,תינש

 אל ןכ לעו ),םירחאו םאל ׳נ ,םקטא ,ע( תומדוק תויתטיש תודובעב ונודנ הלא םידדצ ,םנמא .דומילה

 ,ילנויצקנופה״ינבמה ןוידה תא ירמגל קתנל השק ,םלואו .ורפסב םררבלו רוזחל ןוכנל רבחמה אצמ

 תשיג ,,המשל הרות׳ תטיש ,לכה תולככ .ויתויווחבו דומילה ינכתב ןוידה ןמ ,רפפמטש דקמתה ובש

 םימרוגה ןמ איה ,אטיל תובישיב השדחתנש תרחא דומיל ךרד לכ וא /ירסומה דומילה׳ ךרד /קסירב׳

 ינומלא בר אקווד ול רוחבל וא תינולפ הבישי לא אקווד וינפ םישל דימלת לש ותטלחהב םיירקיעה

 היה .חוקיפו דומיל לש תינכט־תילמרופ הטישב קר ומכתסנ אל הבישיב םידומילה ,דועו תאז .הרומכ

 הבישיה שאר לש ,םידימלתה לש ףתושמה םיכרעה םלוע תא ףקישש ,קומע יתייווח דוסי םג םהב

 לש םייתרבחהו םיינונגנמה םיטבהב רפפמטש לש ותודקמתה .םידיקפתה ילעבו םירומה לגס לשו

 אוה רבחמהש ףא ,תובישיה םלוע לש ינחורה־יתדה דוסיה תא תלדלדמו תטעממ תיתבישיה תכרעמה

 .הז םרוג לש ותויזכרמב רופכיש ןורחאה יאדווב

 תיזכרמה העפותה לש התועמשמבו הלקשמב טיעמהל הסנמ רפפמטשש ,םשורה ררועתמ הדימב הב

 םימרזה תרידח :ט״יה האמה לש היינשה תיצחמב הפוריא חרזמב תידוהיה היסקודותרואה לש המלועב

 ןכא אוה .םמע תודדומתההו תובישיה יככותל - תונויצהו תידוהיה תוימואלה ,הלכשהה - םיינרדומה

 קרפש המוד ךא ,זלטו ןי׳זולוו תובישיב תימואלה תוליעפלו הלכשהל סחיה תלאשל םיפד המכ שידקמ

 ,תובישיל תוסרוקיפאה תרידח לש ןועטהו ריעסמה אשונה חנזוה דחוימב ;ואולמב הצומ םרט הז קתרמ

 8.הפקהו התעפשה ,התחלצה תדימ

 לש הבר הדימב ,רפפמטש רידגה םתואש ,םייתדבוע םינותנ המכמ עפשומ הבישיה תעפותב ןוידה

 םישישה תונשמ םה תורוקמה בור :תורוקמה בצמ )א( :חותינהו רוזחשה תכאלמ לע םישקמב ,קדצ

 תבישיל םבורב םיעגונ םהו ;ךליאו )תינרדומה תידוהיה תונותיעה לש התישאר( ט״יה האמה לש

 לע רעושמה ברו דועיתב הלד ןיידע ןי׳זולוו לש תיביטמרופה הפוקתהש ,רבד לש ושוריפ .ןי׳זולוו

 ,םייטסיטטס םינותנ ,םייטפשמ םיכמסמ - ׳תושק׳ תודועת םטועימ :תורוקמה יפוא )ב( ;יאדווה

 תושחרתה רחאל בר ןמז ובתכנש ,תונורכיז יקרפ - םבורו ;ןמזה ינב םינמוי ,יונימ יבתכ ,םיביצקת

 ז״אמ ;א״משת ביבא־לת ,רימ תבישי תודלות - ׳רימ׳ ,ץיבוניצ ׳מ :רקיעב האר וז הבישי לע 7
 .דצ-טפ ימע ),ב״נשת תבט( די ,תונופצ ,׳רימב הבישיה תודלותל קרפ׳ ,רעכילסניק

 עבוק ןכ יפ לע ףא .םיימינפה תורוקמב הענצוה רעצמלו ,הקתשוה וז השרפש םירבד לש םעבטמ 8
 לודג זוחאו ,רסומה ךרדמ ושרפ םידימלתה בור׳ יכ ,הקדובולס תבישי רואית תא ומכסב ,רפפמטש

 ביבא־לת ,םישגפנ םיליבקמ ,זול ׳א :הוושהו ;׳ללכב םייתרוסמה תוגהנתהה יסופד תא שטנ ףא
 296-293. ימע ,ה״משת
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 ייחב ןה ,ןמזה תורומת רואל םהיתונורכיז תא ומשר רבכ םיבתוכה בור .םהב םיראותמה םיעוריאה

 תופרטצה( םייטרפה םהייחב ןה )תינויצה העונתה דוסיי ,תונוטלשה ידיב הבישיה תריגס( היסור תודהי

 .ץפנל וא ששאל ושקיב ותואש ,ןידולוו לש םותימה רואלו );תוסרוקיפא ,תינויצ תוליעפל

 ,תוכרעה ,תודבוע - ונורשיכ יפ לע שיא שיא - םתביתכב םיברעמ תונורכיז יבתוכש ,אוה לודג ללכ

 םיקבדה ןיב ,תלוכיה בטימכ ,דירפהל איה ןוירוטסיהה לש ותמישמ .ינוידב יביטרנ הטעמו תויונשרפ

 םירקמה בורב׳ :הבר תובישח לעב יגולודותמ ןורקיע רפפמטש עיצה וז חורב ,ןכאו .ללוזמ רקי איצוהלו

 דשח ררועתה אל דוע לכ ,ןכל .רקשי אל אוה לבא ,תמאה תצקמ תא בותכל לוכי םדאש ,יתחנה

 תוקלל םילוכי תונורכיז :תורחא םילימב 21). ימע( ׳הדוסיב ותודע תא יתלביק ,םיוסמ רבחמ יבגל

 יסיסבה ורשויב ןומא תעבה וז ,הרואכל .יולג רקשב אל ךא ,הנטקהבו טועימב וא המזגהבו חופינב

 אלא ,שטשוטמו קד ׳תמאה תצקמ׳ ןיבל יולג רקש ןיב לדבההש קר אלש ינמוד ,םלואו .שונא ןב לש

 העמשמ ׳תמאה תצקמ׳ תביתכ .רתוי הברה לודג ,הז ןורקיע רואל ,ןוירוטסיהה ןמ שרדנה ץמאמהש

 ףושחל רתוי לק יכ ,ונא םיעדוי ןויסינה ןמו ,וינפלש רמוחה לע בתוכה ליעפמש תמכחותמ היצלופינמ

 .בתוכה לש תורתסנה ויתונווכ לע דומעל רשאמ םייולג םירקש

 עדימ לש בזכא אל רוקמ והז ןכש ,ןידבו ,תונורכיזה תורפסב בר שומיש אופא השוע רפפמטש

 ינפב ראתל ץוחנל רבחמה אצומ דימת אלש אלא .הריוואלו יווהל ,םייומידהו םיכרעה םלועל רהוצו

 םהיתומש תא .ישילשו ינש דומע לכב ןוזינ אוה םתביתכמש ,תונורכיז ילעב םתוא םה ימ ויארוק

 ךא ,םיריכמ םיארוקה בור יכ חינהל שי ר״מש וא קילאיב נ״ח ,יקסב׳צידרב י״מ לש םהיתולילעו

 ?םירחא םיברו ,ץיוורוה ז״א ,רשולב ׳א ,איחיךוד ל״י ,םדור ל׳׳י ,ןיקטוריס ׳א ,ןיקטולז ׳מ םה ימ

 םהמ דחא לכ ירוחאמש ףא ,הפוריא חרזמ תודהי לש המלועב םייוצמה הלאל םג םימולע תומש םבור

 אמש וא ,ךנחתה הבש הבישיה תרוסמב בתוכה ךישמה םאה .הלודג וא הנטק - היפרגויב תרתתסמ

 וב ׳דשוח׳ הדימ וזיאב ?תרשל שקבמ אוה המ וא ימ תא ?ויתונורכיז םינימא המכ דע ?התוא שטנ

 גועלל וא הבישיה תא ראפל ןווכתה - תוריתס אלמו ךובס םדא ומצעב - יקסב׳צידרב םאה ?רבחמה

 ?9םינוכנ םניא יכ הדומ רפפמטש ףאש ,םירבד איצמהל ךרוצה וב ררועתנ עודמ ?הל

 אוה ןהבש תובישיה שולש יכ ,רבחמה לש תירקיעה ותנעטמ לקנב ענכתשהל לוכי רפסב ארוקה

 יכ המוד ,תאז םעו .תיאטילה תונדמלה סותא לש ובוציעל הבר הדימב תויארחא )ןי׳זולוו דחוימבו(ןד

 הז - יאטילה ׳דימתמ׳ה וא ׳דגנתמ׳ה לש ותומד .םינידע םיטוטרש המכ דוע ףיסוהל שי וז העיבקל

 ,תחא הבישי לש הילתכ ןיב קר תוצמתהל הלוכי הנניא - 10׳רתויו הממיב תועש הרשע־הנומש׳ דמולה

 םיפלא תשולשמ רתוי ,הדוסיי תונש ךרוא לכל ,הב ודמל םא קפס ,התויזכרמו התובישח לכ םעש

 אטיל יבחר לכב םישורפ ויהש ,םייתרייע םיזיולקו שרדמ יתב לש בורל םירואית ונידיב שי 11.םידימלת

 ויתונורכיז לע וכמתסהב רפפמטש עיצמ תונורכיזה תורפסב ריהז לופיטל המגוד 161. ימעב לשמל האר 9
 אוהש יפ לע ףא ,תוריהזב וירבדל םחייתהל שיו רסומה תעונתמ ותדילסב עודי׳ש ,ןמדירפ א״א לש

 226, 253-252). ימעבש תורעהב םג הארו 258, ימע(׳הייאר דעכ םרסומ
 12. הרעה ,ןלהלו 92, ימעב האר 10
 םינותנ רסוחמ הארנה לככ ,רפסב תזכורמ הרוצב הנודנ הנניא ןי׳זולווב םידימלתה רפסמ תלאש 11

 ריבסמ אוה ןיא ךא 25), ׳מע(׳םידימלת יפלא הב ודמל התוליעפ תונשב׳ יכ ,עבוק רפפמטש .םיפטוש
 לש םינושארה םירושעב יצ ,לשמ ךרד ,ררבתמ רפסב םירוזפה םינותנה ןמ .וז הכרעהל עיגה דציכ
 הלע םייח ׳ר לש וימי ףוס תארקל קרו ,האמכ םידימלתה לש עצוממה םרפסמ היה הבישיה םויק
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 םתויה תוכזב טעמב אל (1855-1825),ןושארה יאלוקינ ימיב רקיעב וחרפש ,הלא שרדמ יתב .תידוהיה

 רגאמל וכפה ,ראצה אבצל סויגה תריזגמ םמצע טלמל ושקיבש םיבוט ינבו םיכרבאל טלקמ םוקמ

 תא ןהו תולודגה תויתליהק־לעה תובישיה תא ןה ןיזהש אוה הז בזכא אל רוקמ .ירקיעה םינדמלה

 לש תילכלכהו תינרותה ,תיתרבחה תיתשתה אוהש ,ידוהיה םייניבה דמעמ ־ ׳םיתבה ילעב׳ תבכש

 םילודגה תודסומה רואיתב תדקמתמה ,רפפמטש לש ותדובע .הפוריא חרזמב תוידוהי תוליהק תואמ

 ,םיינשמו םינטק תודסומ םתוא תא גיצתש ,רקחמו יופימ תדובע לש הנורסח תא הטילבמ קר ,םיעודיהו

 12.יאטילה ןדמלה סותימ לש ונוניכב בר היה םקלחש

 ןיעמ תויאטילה תובישיב תוארל בהא ידוהיה ןוימדה :רפסב ןויעה תובקעב הלועה רוהרה דועו

 לש רצובמה םדמעמ ,תמאה ןעמל 13.״זדירבמק וא דרופסכואב הטיסרבינוא ןיעכ׳ - תוידוהי תוימדקא

 ,השורי לש תולאש ביבס םידיקפתה ילעב ןיב תקסופ יתלבה הסיסתהו ,אסיג דחמ ,תובישיה ישאר

 ךימסה יתרבחה יווהה .תיסופיט תידיסח רצח לש םיככת רתוי םיריכזמ ,אסיג ךדיאמ ,ןוטלשו העפשה

 הרבחה ייח תא אוה ףא ריכזמ םירומהו הבישיה שאר ןיבל םניבו םמצע ןיבל םידמולה ןיב רצונש

 ןדמלה לש סופיטה תא וושה תונורכיז ירכוזש הרקמ הז ןיא .תידיסחה רצחה לש היאב ןיב ושבגתנש

 ,הנוש תצק היצאוטיסב ,היה לוכי ידיסח ןלטב ותוא יכ ורבסו ,תידיסחה רצחב ׳בשוי׳ה םע יאטילה

 דסממ ןיב האוושהב קסוע וניא רפפמטש 14.תיאטיל הבישי לש הילספס תא שבוחה ןדמל תויהל

 השק ,ןכאו 15.הל זמור קר אלא ,ורקחמ תורטממ גרוח רבדה ןכש ,ידיסחה קידצה תיב ןיבל הבישיה

 בצעמה יכרגילואה־ינרצחה דוסיל רשאב קר אל ,תומלועה ינש ןיב םיחתמנה ןוימד יווקמ םלעתהל

 ןמצע לע ולטנש ,תויתליהק ־לע תוירטנולוו תויודגאתה ןתויה לשב הנושארו שארב אלא ,םרתסלק תא

 קוסיעה .׳־ןשיה׳׳ יתליהקה דסממה לש ותוירחא םוחתב ויה ןכל םדוקש חוקיפו עוציב תומישמ עדומב

 ללוכ׳ל םתקיז תדימ יפ לע ץראב ןשיה בושייה ינב ברקב הקולחל ודעונש ,לארשי ץרא יפסכ תייבגב

 הבישיה לוהינב רבשמה תונשב רקיעב - תוכורא תופוקת ,תאז םע 47). ימע( תואמ שולשכל רפסמה
 םא 188). ימע( םידימלת םישישו םייתאמ קר ויה ,לשמל 1885, תנשב .הברהב ךומנ רפסמ הב היה -

 הבישיה הלכי אל תיסיפ הניחבמ םגשו ,םינש שמחל שולש ןיב הבישיב ההש עצוממ דימלתש חיננ
 םידימלת םיפלא תשולשמ רתוי הילתכ ןיב ורבע םא קפס ,םידימלת תואמ שולשמ רתויב לפטלו ליכהל

 ומצעב רפפמטש ).דבלב םישדוח המכ הבישיב והשש ,עגרל םיחרוא ,ןבומכ ,ללוכ אל( שממ לש
 259). ׳מע(זרפומ הארנ זלט תבישיב םידימלת תואמ שמח לע חווידה יכ ,ןייצמ

 ויתונורכיזב אוצמל ןתינ וילע הפפחש ׳תיאטיל׳ה דומילה תריוואלו יתרייע שרדמ תיבל תינייפוא המגוד 12
 קסבטיל ץינימאק ותרייע תא ראתמה ,ג״ערת השראו ,א ,תונורכז עניימ ,קיטאק ׳י לש םיבבלמה

 קחצי ׳רל )ומא דצמ( דכנו ןינ היה ומצעבש ,קיטוק יכ ,ןיוצי בגאו .ט׳׳יה האמה לש םישישה תונשב
 דיסחה ויבאש אלא ,תונברל הכימס גישהל ידכ ןי׳זולוו תבישיב ויאושינ רחאל דומלל הצר ,ןי׳זולוומ

 דיעמ אוה .ימוקמה שרדמה תיבב םיימצע םידומילל רסמתהל קיטוק טילחה הבוגתב .ונממ תאז ענמ
 ,שרדמה תיבב ׳ררוגתה׳ עובשה לכ .דמלו בשי ןמזה ראשבו הלילב תועש שולש קר ןשי יכ ומצע לע
 דימלת ןידכ׳ ,ישיש םויב קר רזח - המצע הרייע התואבש - ותיבלו ,םיפוגיסו תורמוח ומצע לע רזג

 קרפ(ותומכ גוהנלו ותוקחל ושקיב םהו ,הרייעה יריעצ לכ לע המוצע העפשה ,רתיה ותדמתהל .׳םכח
 יאלוקינ ראצה ימיב ״הני׳צורקר״ה׳ ,טחוש ׳ע :האר ,תורייעב תובישיה תחירפל עקרה לע ).הכ

 .חל-גל ׳מע ),ו״משת( 1,1 ,תידוהי הירוטסיה ,׳היסור תודהיב ״תובישי״ה יובירו ןושארה
 111-110. ימע ,ד״שת ביבא־לת ,רבעה ןמ ,ןמצלז ,ש 13
 73-72. ימע 1922, קראי־וינ ,ףיוה םךיבר םנופ ,ןבא ׳י 14
 55). הרעה( 66, 238 ׳מעב לשמל האר 15



 [14] תוריקס 486

 וא רצחה תעפשהל תורוסמה תוליהקב שדוק ילכו םינבר ייונימ ;,םישורפה ללוכ׳ל וא ,םידיסחה

 ןה הלא לכ ־ תונחמה ינשב םינוש םישיא תנייפאמה ,תידוהי־ללכה הקיטילופב תוברועמה ;הבישיה

 ברה ןוימדה לע ונדמע אל ןיידעו .ידיסחה קידצל הבישיה שאר ןיב ןוימדל תוטלובה תואמגודה ןמ

 םהמש ,תידיסחה הדעה תא גיהנמה יברה ןיבל הבישיה שארב בצינה יטמזירכה גיהנמה תומד ןיב

 .רצחל אלו הבישיל אל הדימע ןיא םהידעלבו םרוז לכה םהילאו

 תידוהיה היפרגוירוטסיהה לש התעיתר .הילאמ תנבומ איה ןיא תשקבתמ איהש ףא וז האוושה

 לוקש ,תוחוכ שלושמ ןיעמ לש רויצל ,םישמ ילבמ ,האיבה ט״יה האמה לש תודיסחה ןמ תינרדומה

 :הפוריא חרזמ תודהי לש תיתוברתה הפמה תא ובציעש תוינחורהו תויתרבחה תועונתה לש ,לוכיבכ

 ויה אל יכ בטיה ונא םיעדוי ,םייטסיטטס םינותנ רדעהב םג ךא .תובישיה םלועו הלכשהה ,תודיסחה

 הפיקה ט״יה האמה לש םישישה תונש דע תוחפלש רורב .יפרגומדה ןחוכב ךרע תווש תועונת הלא

 ךורע ןיאל םילודג ויה םייתרבחה היגשה ,הפוריא חרזמב תידוהיה הרבחב רתוי םיבר םיקלח תודיסחה

 .תיתבישיה היגולואידיאה יכמות לש םרפסממ ךורע ןיאל בר היה היכמות רפסמו ,הלכשהה לש היגשהמ

 - דבלב תולודג תובישי יתש אטילב ולעפ ,ט״יה האמה ךרואל ,לעופב יכ רוכזל שי ,דועו תאז

 םיאנתה לש ,ט״יה האמה ףוס לש קהבומ רצות ןה תויתליהק־לעה תובישיה ראש .רימו ןידולוו

 םישדחה םייתרבחהו םיינחורה םימרזה לש רקיעבו ,םינתשמה םייפרגומדהו םיילכלכה ,םייטילופה

 התושבגתה .ןוליחהו םזילאיצוסה ,תוימואלה - דדומתהל תיתרוסמה תידוהיה הרבחה הצלאנ םמעש

 ףתושמ קבאמל ־ דחאכ םידגנתמו םידיסח־אל ,םידיסח - תיפוריא־חרזמה תידוהיה היסקודותרואה לש

 דסומכ הבישיה לש התדמעה לשמל .דתיה וזכ ךרד .תושדח קבאמ יכרד הרצי הנרדומבו הלכשהב

 ,תויאטילה תובישיה לע החספ אלש ,וז הסיפת .ןוליחה ירגתאל תמלוה תיבויח הבושת וב שיש יכוניח

 האמה יהלשב ,תודיסחב ץרפנ ךכב .ידיסחה םלועה לע אקווד תיטמרד רתוי הברה העפשה הל התיה

 יפ לע תובישי .הבישיה דסומל הנש םישימחו האמכ תב תיתרוסמ תודגנתה לש ינויער רכס ,ט,,יה

 תצקמב האדוה םושמ ךכב היהו ,הלודג תידיסח רצח לכב טעמכ ךליאו ןאכמ ודסונ יאטילה םגדה

 תוידיסחה תובישיה תווהתה לש הז אשונ .תיאטילה הבישיה דסומב העבטוהש תיכוניחה ךרדה תקדצב

 ,רעשל רתומ .ותריקחל ןיתממ ןיידע - ונרפס לש וניינע םוחתמ יאדווב גרוח אוה ףאש - ןתוחתפתהו

 אל שדח רואב ריאהל םייושע ,ידיסח׳ה לדומה ןיבל ,יאטיל׳ה לדומה ןיב העפשההו ןילמוגה יסחיש

 16.תיאטילה וז תא םג אלא ,תידיסחה הבישיה תא קר

 תודהי לש תיתוברתה התשרומ יבהואש ,יצולח ףאו בושח עוריא איה רפפמטש לש ורפס תעפוה

 הנומת וכותמ הלועו ,ןיינעבו ףטשב ארקנ ,בטיה ךורע רפסה .וצימחהל םיאשר םניא הפוריא חרזמ

 .התע דעו זאמ תכשמנ ידוהיה םעה ייח לע ותעפשהש ,יכוניח דסומ לש הנימאו המישרמ

 ףסא דוד

 אל תויאטילה תובישיה ןכש ,האוושהב םעט ןיא יכ םרוגש 21), ימע( רפפמטש תעדל דוגינב תאזו 16
 דוגינב - עובקל ותוא האיבהש איה וז ותסיפתש ינמוד .תורחואמה תוידיסחה תובישיה ןמ ועפשוה
 וישעמל רחואמ שוריפ אוה׳ תודיסחב קבאמה םע ןידולוו דוסיי תא רושקל ןויסינה םג יכ - לבוקמל

 35). ימע(׳אל ותו םייח ,ר לש
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