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,לארשי
תודלותל
,התווהתהבזכרמןמלזרזש
תיאטילה
הבישיה
,רפפמטש
לואש
׳מע
,ה״נשת 346
םילשורי
,לארשיל ןיאהימיתומיכ.םלוע,השעמל
התייאר לשאטילזכרמכ ינרותימלועונממשתאצויהרות
תיאטילה -אלה אוהןואגה ,ר(א״רגה)והילא
תונדמלה
רזוחיומיד הז לאבאה׳דסיימה לשסותא
תיתדיחהןיידע אלהריוצאולמבהיווק.היטרפורבכועבקםירקוח,םינושםדוקש
,הנליוומותומדש
האוושהב
יאדוובאלש
(ח׳׳יהאלהטלבהנליוזכרמכ,ינרות
התיצחמ)א״רגההיינשהלשהאמה
וימיללש
דימתמהינואגה
.1בובלסותימ,א״רגה
,הפוריאןוגכ,בוקרקןילבול וא
םיזכרמלםיינרותםירחאחרזמב
הדימעהכהכוראאללתורוד
הלהואבלש,הרותאלהיההכוזתלוכיל
רגתסמה׳דבויתומאתיממוומצע
.ילאידיאה
,םיצירעמוארש ובםגדתפומיוארהיוקיחלובציעוורואל תאתומדןדמלה
לש
,וידימלתםשארבו ,רםייחןי׳זולוומ רטפנ)
םיארחאהםיירקיעהוחופיטל לשסותימא״רגה ויה
היתואצותבו,תורודלדסייתישארבהאמה
ותוליעפבתישעמה
תנשב , .(1821ר,םייחהלעש לע ובר
.2תיראצההבישי וז
,הנושארההרייעבןי׳זולווךלפבש,הנליוהיסורב
תינרדומה
ט״יה תאהבישיה
התדרדסומלינרותהםסרופמהרתויבתודהיבאטיל לשהאמה.ט״יה איההעיפשהתובר לעבוציע
,ותומד,ונויגהךרעמויתופקשהוינוניגו לשןדמלהיאטילה זאמ דעו.םויה וק לשתופיצרתידסומ
תוכישממה
תויאטילה  -ןיבלתובישי,ונימיב
ןי׳זרלרר -םא׳׳תובישיה
תיתעדותו יוטנ ןיבתבישי
.׳תויאטיל׳ה
הוואגבתאשל דעםויה תאלגד
,׳יאטיל׳ה יפכבצעתנשךשמב,תורודהגציימ ־יפלכ ץוחיפלכו םינפ -תומד לשדימלת
יומידה
תודיסחהברקמוולאמשבםיקלחםימיוסמ ןמ
החודהונימיב תא
טסילנויצר
םכחדמולההרות,המשל
ויתודוסיב לשיומיד ,הז
.הנרדומה ורפסשדחה לשלואשרפפמטש גיצמ ינפבארוקה ןויד בקונ
רשפאמו ולתוהתל לע דוסתופיצרותדמתה לשדסומהבישיהתיאטילה  -םע לכתורומתהתוברה
תילארשיהיהלשבהאמה.םירשעה
ולחש וב  -םגתרגסמבםיאנתה לשהרבחה
׳הרשע־עשתה
,רבחמהשולש׳תובישיתויאטילהאמב
טרוטקודה לש
רפסהאוהדוביע לשתדובע
,עיתפמב
,תירבעה,(1981זאמשהבתכנרבכהטטוצבורלתורפסב.רקחמה,ןכאואלש
הטיסרבינואה)
רמוש םגרפסה לע ותוא טוח,שלושמ ףאויתועלצש ןניא תווש.לילעבקלחהןושארהירקיעהו -
תירוטסיהה ןהולשבופקהשילש־ינשכ) ןמ!(רפסה ־ ןדתבישיב,ןי׳זולוו ןמל
ןה לשבותובישח
רבחמהיתשב
םייראצהתנשב .1892קלחבינשה ןד
תונוטלשה
הדוסייתנשב31802דעוהתליענידיב
,הקדובולסהדסונשתנשב 1881תעפשהבתעונת׳
הקדובולס.זלטותבישי
תובישיתויאטיל:תופסונ
,הדסיימברה ןתניבצ,לקניפ הסינבלשל תא
ןי׳זולוומ.הקיתווה
/רסומהתגציימסופדשדחהנושו
םידמולה
ירסומ־יתרבח לש
דומילהיתבישיהיתרוסמה לש ס״שםיקסופו םעתוביוחמץמאמוןוקיתל
דומילה׳ש׳ירסומהויתוכלשהו לעהיפוא רדסו המוי לש
.התעפשהל אלא
הבישיב לשוםינותנה
םילשורי
,ןירפלייה ,ב
תכירעב ׳י
,ןילופב
/ןילופבתיבלארשי
תודיסחה׳
,ילכשא
 1האר:לשמל ז״א
,ד״ישת׳מע .92
תיטסינורכנא,ירמגלןכשאיהתפקשמ תאתולובג
רוביחהאיה
האבוהשימעב  13לש
 2תפמאטיל
יהלשבהאמה.ח״יה
היתוקולחלשןילופ
(,תוידובאיוו)התיהשףקותבםדוק
תינלופה
היצרטסינימדאה
רפפמטש תאובתכמ לש ׳ר
הבישיההדסונתנשב,1803ךא׳מעב 39-37חתנמ
 3ימעב 12בתכנ יכ
הבישיהרבכהדסוניהלשבב״סקת).(1802
ןי׳זולוומ׳זמירשתב),(1802ג״סקתעבוקו יכ
םייח
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םידימלתה
הקדובולס.המצעןויסינהותופכל לע
,םהילאמ םגאלתבישיב
הבישיהאלולבקתנםינבומכ
ררועתודגנתה השקהסיסתותרסח.םידקתקרפברחאתראותמתבישי,זלטהדסונשיהלשב תונש
םיעבשה לשהאמה ,ט״יההדוחייו וניא רושקםיכרדבתושדח לש,דומילאלאםיסופדבםיינוגרא
ותוישיאב לשברה
הלכשהה.תונויצהוםיסופדהלאםירושק
תודדומתה םעירגתא
,םישדחםרקיעש -
תובכרומה
תויכוניחה
תויומדה
רזעילא,ןודרוגןהיכששארכהבישיהםינשב,1910-1883היהותחאל
תומישרמהו ומקשםלועב.תובישיהתרפרפכשידקמרבחמה קרפ רצקללוכלםישורפה,הנבוקב
תרשפאמהדומיל הרות םגםירבגל.םיאושנתרגסמ וז
דסונש תנשב ,1880ךפהותרגסמלתכמות
׳ללוכה׳,תדקפתמ,עודיכ דעםויהםלועב.תובישיה
לש
רבחמההלעמןוידלורפסבהרדסהכורא לשתולאש,תוקתרמתובושחה אל קררוריבלעקרה
תויכוניחהייחב,םוימויה ומכ
תוכרעמה
לשתווהתה.תובישיהטוטרשינונגנמדוקפתהיתרגישה לש
םגתרכההריוואהיווההווררשש ןיבילתוכדסומההצוחמו ,ולםירשפאמהנבההבוט רתוי לש
יתלכשהה
׳תיכוניחההקיפהשהבישיה לשוםימרוגהובציעש תא,םמלועםהיכרעםנעטמו
תרצותה׳
םידימלתההעשובזעש תא.דסומה ךכוףתשמרבחמה תאויארוקתויגוסב ןוגכיכרד
ישגרהו לש
,םידימלתה
םיידדהה ןיבש
(;םידימלתלםיסחיה
ןוגראה לשהכימתהתיפסכה ןה)דסומל ןהותוגלמ
םידימלתהתויעבו לשתעמשמ?תוכמסוימוחת
ישארהבישיה תווצו;םירומה ינונגנמחוקיפה לע
דומילהירדסו;הארוההרדס םויההבישיבתוברתויוליבהיאנפהוץוחמש ;הלםיסחיה ןיבתלהנה
,היתודסומודועואצויכ.הלאב
הידימלתוןיבלהליהקההכותבשאיה,תנכושהיבשות
הבישיה
׳דימתמה׳ ולשםייסםייחןמחנקילאיב:הקעזבונובר׳ לש!םלועתוחכההלאה לע המהמה
תאתריש
הןללחה המו,הללקס םאתודורפהלאכהנשבעת
?...םילכ רצ יל,דאמ רצ ,יל ימע!הכלח המהחיחצ
,תללוקמו
החיחצ
תובישיהאלויההקלח
,רפפמטשתמועל,תאזגיצמתאןפה:רחאה
.׳!הכותבורפסלש
תויוחתפתה
תלחג׳תשחולתמרעב/ןשדה אלא:ךפהה זועמיטסיטילא יח ,ססותו ובשושחרתה
,לשמל)חורוקילאיב
דומילה,ינרותהשמיששתיבלודיגינואגלהרות
תוילאוטקלטניאתובושחםוחתב
,תוררופתהההריפכהתשיטנו.תרוסמה
.(..ומצעב אלו םעפ ףא רכסןורחאינפב
דגנל ויניע לשארוקהרפסבתרבועהרושהביהרמ לשםינברישיאו,חורםתצקש ויההדגאל
ןי׳זולוומונבו׳ר,קחצי
םירחואמ.רתוי׳רםייח
םהידימלתמינבמותורוד
דובכלו
הצרעהל
םהייחבוכזו
קי׳צייבולוס ונבו ׳ר,םייח ׳ר ןתנ יבצ,לקניפ ׳רןועמש
ב״יצנה ונבו ׳רםייח,ןילרב ׳רףסויבוד
תוריהבבו
רפפמטשןורשיכב
,פוקש׳ררזעילא,ןודרוג ׳רףסויביילךולב -הלאםירחאוםיגצומידיב
םישודיחב
.םהיתושלוחרפסהאלמשודגו
םהיתולוגסלעו
םילהנמכינבכו,שונא לע
,םינדמלכ,םירומכ
תודמועה
תויגולופורתנאו
תויגולויצוס
תונכותבותוליעומ,תופלאמו ךותתושיגרתולאשל,תויכוניח
תיתרוקיב־תירקחמ
.4תיללכהרפפמטש וניאהאורהריתס ןיבהביתכ
םגומורב לש רקחתוברתה
תדפקומ ןיבל השיג.תיתפמאהדהאהיולג ,וזרקיעב יפלכ תבישי,5ןידולוו שישורדל.חבשל

םידימלת םגו
יעצמאכגורידל
 4ךכ,איהךרד,לשמתייאררועישהיללכה לששארהבישיה םג
יטסיטילאה לשרוחב
יתאוושהה ןיבומלוע
םיחתממימע) ,(110-105ואןוידה
תוקרפתהל
תרגסמכ
תינאירוטקיווהימע).(319-317
הילגנאב
ןמלטניגהילגנאה
הבישיהןיבלסותאה לש
,.רשפאה
תישיאהלככ
הדמעה
...ןידולוויתיסינולרטנל תא
תדחוימתבישיל
 5ימע :22שי׳ יבהביח
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ופלח־ורבעםימיהםהבש׳ואנש׳םירקוח תאיאשומ,םתריקחךותמוארשינבבהרבחהתיתרוסמה
.תידוהיה
לדלודמו לשהרבחה
רביא ןוונמ
החתפתנש
.הבישיהאוהראתמ תאתרבחםירבגה
היתומוח לש
רפפמטשקדוסאלטעמ תא
םעו,תאז
הבישי׳ לש׳הלעמןיבל
הב לעהיסקט,הינוניגורקיעבוריאמ תאקחרמהןיבשסותימהיומידהו לש
תואיצמההרופאה לשהבישי׳ לש.׳הטמ ,ךכךרד,לשמ אוהדמוע לעחתמההווילש תאתבישי
יתחפשמ־יטרפלכל,רבדםקוהשידיבםדאםיוסמ ׳ר) (םייח
ןי׳זולוו לכ,היתונש ןיבהתויהדסומ
שקבמהשירוהל תאויתויוכזויאצאצל,וירחאןיבלהתכיפהתלחנלללכה ־הבישי׳/השודקידיש
לכ ינברץראהםישמשממ ,הבםיאגתמ הבםיברעתמו.היניינעב חתמ הז ךורכיאדוובךילהתב
התודסמתה לשהבישיהתועצמאב סויגהכימתתיפסכםיריבגמםישיאמוץוחמשהבישילהבישיה)
הבישיה
התחלצה לש
תועצמאברכש(,דומילורבסש יכלעבלהאמהיוארהיהתש םג.6העד
אלהנמומ
הכישמהדקפתל
תואנתהלו,ויגשהבךאדבדבבאיה
הכפההתואלעפמלללכהשהצורלוטיל ובקלח
חיטבהל תאויתויוכזםלשלויאצאצלתיב׳
,םיקהבומגאודה
םיילכלכ
ןוגראכיתחפשמלעבםיסרטניא
׳ברהתרוכשמתישדוח םגילבמומרתישהמורת לש שממ.הבישיל,ללכבותיב׳׳ברהךפוה אתל
,הבישיהדימעמוומצעלומםיפוגםישיאו
יכרגילואברהמצועטלושה לע,םייונימ ףאץוחמילתוכל
ךלהמב.םיניינעה והז וקןיינעמ לשןוימד ןיבךרדההבשהנגראתנהבישיהןיבל
םישקבמהברעתהל
תויתרבחהותופירחה
התודסמתה לשרצחהתידיסחהקוידבןתואב ,םינש ןיבותויעבהתוינויערה
ךילהתהליבקמהםלועב;תובישיהדועובושאןוימדל הז.ןלהל
תודיסחבןיבל
הרצישתטישהשרוהה
,םילטובמ אלהמב שיש ובאלארקיעבהמבןיאש
תיגולודותמררועמרפסהםיישק אל
הניחבמ
.וב,תישאר לע ףאדוסיהיתאוושההרהצומה לש,רפסה ענמנורבחמקוסעלמ גוסב םיוסמ לש
תדדוחמו יד,ךרוצהאלא
האוושההש ןיב שולשתובישיהורחבנש הניאתטלוב
.תואוושה אל קר
.רבחמה
הרואכלםתואלימגדדוסיטטרשש
טעמכשןיאשהאוושהןניבןיבלתובישי,תורחאתוכיישה
היתודלות לש לכהבישיהבישיו ידכררבל תא
,רפפמטש יכןיא׳ךרוצדומעל לע
ותקדצהל ןעוט
׳טע)׳ויתואצותו  .(11תאז,דועו,ותנעטלןנוגרא לשתובישיההמודלכב
ךילהתה,ולוכ,ועקרוכלהמ
׳תובישיה
ןהיתודלותב לשתובישיתורחאאלהיהףיסומהברהונתנבהל תאךילהתדוסימ
:םוקמןויע׳
תודמועה
תויפרגונומ
׳מע) .(21ףידע,אופא,ותטישלקפתסהלרואיתבםכסמ לשלכ,םגדןימכשולש
ינפב,ןמצע שיש וב םגידכדמלל לעתודסומםימודםירחאםניאשםיכוזןוידל,טרופמ:ונושלכו
היצרופורפהןוידבשדקומהתבישילןי׳זולוו
תקדצהלרסוח
׳מע)׳ללכה .(11
טרפהמ׳לכונדומלל לע
הקדובולסל 30םידומעזלטלו 40
,םידומעוליאו
ןי׳זולוול)ושדקוה 220־כ
תמועלתובישיהתורחאה
התדמתהו לשהבישי ,וזאלא םג
התויזכרמ
,רבחמה יכ לע ךכועיפשה אל קרתדבוע
(םידומעבתוכ
,העיריהתולדותיסחי לעתובישיתורחא -
תבחרהל
:תורוקמהרשוע׳תורוקמה לעןי׳זולוואיבה
בצמ
׳מע)׳המוצמצל .(22
ינמודהשקשלבקלתונעט.הלארורביאנתבשםייחה לשתוליהקלארשיםוחתבבשומה ןיאדסומ
לעבתורמויתויכוניחלוכיתויהל  -ואהצורתויהל -המוד.והנשמלתולככ,לכהאל ויההלאתודסומ
םיימשרםילעופה תחת תרוק גגתינוגרא,תחא,תנמממהתחקפמ ואתמאתמ.ןהיניבןדוחיי לש
6

ךוסכסבעלגתנשןיבב״יצנה׳רל
,םישדחהאר׳מע .125-124ןמןוידה
םידימלת
,לשמליבגלתלבק
;תקולחמבהארימע .83
,תומורתה ויהדצ
,םיר״דשהיפסוא
,ררבתמ םגש
קי׳צייבולוס
ףסויבד
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,תירוביצה לע יפ
םידמועה,ןשארב לע יפךתרקוי׳
תובישיה,עבקנשארב,הנושארו לע יפתוישיא
המגודה
םידימלתהירקמהאצמש תאומוקמהתואב.הבישי
םידומילהרדסו,םויהלעו יפץבקמ
תינכות
הדימתהו
הרדעהבאיהתבישי,רימהדסונשתנשב 1815
דחוימב
תטלובהו
תשקבתמהיכרוצלהאוושה
המויקבךרואל םינש.7תוברהבישי וזיוארהיהןודיתשהדצל לשתבישי.ןידולוו ןמודצה,רחאה
הקדובולסאללהאוושה םעחותיפהילקידרה
,הדוסייב השקןודלתבישיב
לעו ףארוחיאהרכינה
(היתוחולשו)התיהתלעבדוחייהמצועו,תינחורוגרחש
הלש -תבישירסומה לש.קודרבונהבישי וז
הלדוגמ,ילאירההירגובוואלימדיקפתררועמסיסתמותודהיבאטיל דע ימי.האושה
ירוחאמש
היגולואידיאבתינרותה
,דומילה וא
,רהצומבןוידמתטישב
,תינשרפפמטש ענמ,ומצע
תודובעבתויתטישתומדוק ,ע),םקטא ׳נםאל(,םירחאו לעו ןכ אל
.דומילה,םנמאםידדצהלאונודנ
,ילנויצקנופה״ינבמה
אצמרבחמה ןוכנלרוזחלםררבלו.ורפסב,םלואו השק קתנלירמגל תאןוידה
.ויתויווחבותולככ,לכהתטישהרות׳,,המשל תשיג
,רפפמטש ןמןוידהינכתבדומילה
ובשדקמתה
השדחתנשתובישיב,אטילאיה ןמםימרוגה
דומילה׳/ירסומה וא לכךרדדומילתרחא
/קסירב׳ךרד
ותטלחהב לשדימלתםישל וינפאקווד לאהבישיתינולפ וארוחבל ולאקווד ברינומלא
םיירקיעה
תינכט־תילמרופ לשדומיל.חוקיפוהיה
םידומילההבישיב אלומכתסנ קרהטישב
.הרומכ תאז,דועו
,םידימלתה לש שארהבישיה
םהב םגדוסייתייווח,קומעףקישש תאםלועםיכרעהףתושמה לש
םייתרבחהו לש
.םידיקפתהותודקמתה לשרפפמטשםיטבהבםיינונגנמה
לשו לגסםירומהילעבו
רבחמהשאוה
,תובישיה ףא
ינחורה־יתדה לשםלוע
תלדלדמו תאדוסיה
תיתבישיהתטעממ
תכרעמה
ותויזכרמב לשםרוג .הז
יאדוובןורחאהרופכיש
תיזכרמה
התועמשמבו לשהעפותה
הלקשמב
טיעמהל
רפפמטששהסנמ
הבהדימבררועתמ,םשורה
תיצחמבהיינשה לשהאמה:ט״יהתרידחםימרזה
תידוהיהחרזמבהפוריא
היסקודותרואה
המלועב לש
תודדומתההו.םמע אוה ןכא
תידוהיהתונויצהו -יככותלתובישיה
תוימואלה
,הלכשהה
םיינרדומה -
תימואלהתובישיבןי׳זולוו,זלטוךאהמודקרפש
תוליעפלו
הלכשהל
שידקמהמכםיפדתלאשלסחיה
,תובישיל
תוסרוקיפאה
דחוימבחנזוהאשונהריעסמהןועטהו לשתרידח
קתרמ הזםרטהצומ;ואולמב
,התחלצההתעפשה.8הפקהו
תדימ
,רפפמטשהדימבהבר לש
,םייתדבועםתואשרידגה
ןוידהתעפותבהבישיהעפשומהמכמםינותנ
,קדצםישקמב לעתכאלמרוזחשה:חותינהו (א) בצמ :תורוקמה בורתורוקמה םהתונשמםישישה
לשהאמה ט״יההתישאר) לשתונותיעהתידוהיה(תינרדומה;ךליאו םהוםיעגונםבורבתבישיל
תיביטמרופה לשןי׳זולווןיידעהלדדועיתב ברורעושמה לע
.ןי׳זולווושוריפ לש,רבדהפוקתהש
,םייטסיטטס
;יאדווה (ב) יפוא :תורוקמהםטועימתודועת׳תושק׳ -םיכמסמ,םייטפשמ םינותנ
,םיביצקתיבתכ,יונימםינמוי ינב;ןמזהםבורו -יקרפ,תונורכיזובתכנש ןמז בררחאלתושחרתה

ביבא־לת;א״משת ז״אמ
 7לעהבישי וזהאר:רקיעב ׳מ,ץיבוניצ׳רימ׳ -תודלותתבישי ,רימ
,׳רימב,תונופצ דיתבט)(,ב״נשתימע.דצ-טפ
הבישיה
תודלותל
,רעכילסניקקרפ׳
.םיימינפה ףא לע יפ ןכעבוק
תורוקמב
,הקתשוהרעצמלוהענצוה
 8םעבטמ לשםירבדהשרפש וז
םידימלתהושרפךרדמ,רסומהזוחאולודג
,הקדובולס יכבור׳
,רפפמטשומכסב תארואיתתבישי
ביבא־לת
;׳ללכב:הוושהו ׳א ,זולםיליבקמ,םישגפנ
םייתרוסמה
תוגהנתהה
ףא שטנ תאיסופד
,ה״משתימע .296-293
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םהיתונורכיזרואלתורומת,ןמזה ןהייחב
םיראותמה.םהב בורםיבתוכהרבכומשר תא
םיעוריאה
תופרטצה)
םייטרפה
םהייחב
,תונוטלשהדוסייהעונתה(תינויצה ןה
תודהיהיסורתריגס)הבישיהידיב
(;תוסרוקיפארואלוםותימה לש,ןידולווותואשושקיבששאל וא.ץפנל
תוליעפל,תינויצ
,תוכרעה
,תודבוע
םתביתכב -שיאשיא לע יפונורשיכ -
ללכלודג,אוהיבתוכשתונורכיזםיברעמ
,דירפהלבטימכ,תלוכיה ןיבםיקבדה
ןוירוטסיההאיה
תויונשרפהטעמויביטרנ.ינוידבותמישמ לש
יגולודותמלעבתובישח:הברבורב׳םירקמה
רפפמטשןורקיע
איצוהלורקי.ללוזמ,ןכאוחורב וזעיצה
,יתחנהםדאש לוכיבותכל תא תצקמ,תמאהלבא אוה אל.רקשי ,ןכל לכ דוע אלררועתהדשח
׳הדוסיב ימע) .(21םילימב:תורחאתונורכיזםילוכיתוקלל
יבגלרבחמ,םיוסמיתלביק תאותודע
,הנטקהבו ךא אלרקשב.יולג,הרואכל וזתעבהןומאורשויביסיסבה
חופינבהמזגהבו ואטועימב
,שטשוטמואלא
לדבההש ןיברקשיולגןיבלתצקמ׳׳תמאה קד
לש ןב.שונא,םלואוינמודאלש קר
,ןוירוטסיההרואלןורקיע ,הזלודגהברה .רתויתביתכתצקמ׳׳תמאההעמשמ
ץמאמהששרדנה ןמ
תמכחותמליעפמשבתוכה לערמוחה,וינפלש ןמוןויסינהםיעדוי,ונא יכ לק רתויףושחל
היצלופינמ
םירקשםייולגרשאמדומעל לעויתונווכתורתסנה לש.בתוכה
רפפמטשהשועאופאשומיש ברתורפסב,תונורכיזה,ןידבו ןכש והז רוקמ אלבזכא לשעדימ
.הריוואלואלאאלשדימתאצומרבחמהץוחנלראתלינפב
,םייומידהויווהל
רהוצוםלועלםיכרעה
םתביתכמש אוה ןוזינלכבדומע ינש.ישילשו תאםהיתומש
ויארוק ימ םה םתואילעב,תונורכיז
,יקסב׳צידרב נ״חקילאיב וא ר״מש שיחינהל יכ בורםיארוקה,םיריכמ ךא
םהיתולילעו לש י״מ
,איחיךוד ׳א,רשולב ז״א,ץיוורוהםיברו?םירחא
ימ םה ׳מ,ןיקטולז ׳א,ןיקטוריסל׳׳י,םדור ל״י
ירוחאמש לכדחאםהמ
,הפוריא ףא
המלועב לשתודהיחרזמ
םבורתומשםימולע םגהלאלםייוצמה
היפרגויב -הנטק וא.הלודג םאהךישמהבתוכהתרוסמבהבישיההבש,ךנחתה ואאמש
תרתתסמ
׳דשוח׳ וב
?ויתונורכיז תא ימ וא המ אוהשקבמ?תרשלוזיאבהדימ
שטנ?התוא דעהמכםינימא
יקסב׳צידרב -ומצעבםדאךובסאלמותוריתס -ןווכתהראפל תאהבישיה ואגועלל
?רבחמהםאה
?הלעודמררועתנ ובךרוצהאיצמהל,םירבדףאשרפפמטשהדומ יכ םניא?9םינוכנ
,רבחמה יכשולשתובישיהןהבשאוה
ארוקהרפסבלוכיענכתשהללקנבותנעטמתירקיעה לש
.תיאטילה םעו,תאזהמוד יכ
תונדמלה
תויארחאהדימבהברובוציעל לשסותא
דחוימבו)ןד(ןי׳זולוו
׳דימתמ׳היאטילה  -הז
׳דגנתמ׳ה וא
העיבקל וז שיףיסוהלדועהמכםיטוטרש.םינידעותומד לש
תוצמתהל קרןיבהילתכ לשהבישי,תחא
10׳רתויו -הנניאהלוכי
הרשע־הנומש׳תועשהממיב
דמולה
,התויזכרמו קפס םאודמל ,הב לכלךרוא תונש,הדוסיי רתויתשולשמםיפלא
םעש לכהתובישח
,םייתרייעויהשםישורפלכביבחראטיל
.11םידימלת שיונידיבםירואיתבורל לשיתבשרדמםיזיולקו
ויתונורכיז
וכמתסהבלע
רפפמטש
תונורכיזהעיצמ
תורפסב
לופיטלריהז
המגוד
 9הארלשמלימעב.161
,תוריהזבףאלע יפאוהש
וירבדל
םחייתהל
ותדילסבתעונתמרסומה שיו
עודי׳ש
,ןמדירפ
לשא״א
תורעהבימעבש .(253-252,226
ימע)׳הייאר ,258הארו םג
םרסומדעכ
 10הארימעב ,,92ןלהלוהרעה .12
ןי׳זולוובהנניאהנודנהרוצבתזכורמ,רפסבלככהארנהרסוחמםינותנ
םידימלתה
 11תלאשרפסמ
׳מע)׳םידימלת ,(25ךאןיאאוהריבסמ
התוליעפודמלהביפלא
תונשב׳
רפפמטש,עבוק יכ
.םיפטוש
םינושארה לש
םירושעב
םירוזפהרפסב,ררבתמךרד,לשמ יצ
הכרעהל .וז ןמםינותנה
דציכעיגה
םידימלתה,האמכ קרותארקלףוסוימי לש ׳רםייחהלע
עצוממה לש
הבישיההיהםרפסמ
םויק
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),(1855-1825ןושארהאלטעמבתוכזבםתויה
.תידוהיה יתבשרדמ,הלאוחרפשרקיעבימיביאלוקינ
םוקמטלקמםיכרבאל ינבוםיבוטושקיבשטלמלםמצעתריזגמסויגהאבצל,ראצהוכפהרגאמל
תויתליהק־לעהתולודגה ןהו תא
םינדמלה.ירקיעה רוקמ אלבזכא הז אוהןיזהש ןה תאתובישיה
תילכלכהו לש
,תיתרבחהתינרותה
תבכשילעב׳׳םיתבה ־דמעמםייניבה,ידוהיהאוהשתיתשתה
תדקמתמהרואיתבתודסומהםילודגה
,רפפמטש
תואמתוליהקתוידוהיחרזמב.הפוריאותדובע לש
הטילבמ תאהנורסח לשתדובעיופימ,רקחמוגיצתש תאםתואתודסומםינטק,םיינשמו
,םיעודיהו קר
.12יאטילה
םקלחשהיה ברונוניכב לשסותימןדמלה
תויאטילה ןיעמ
דועורוהרההלועהתובקעבןויעה:רפסבןוימדהידוהיהבהאתוארלתובישיב
.13״זדירבמקןעמל,תמאהםדמעמרצובמה לש
דרופסכואב וא
הטיסרבינוא
תוימדקאתוידוהי -ןיעכ׳
םידיקפתהביבסתולאש לש,השורי
ישאר,תובישיהדחמ,אסיגהסיסתהויתלבהתקסופ ןיבילעב
העפשה,ןוטלשוךדיאמ,אסיגםיריכזמרתויםיככת לשרצחתידיסח.תיסופיטיווההיתרבחהךימסה
םידמולהןיבלםמצעםניבוןיבל שארהבישיהםירומהוריכזמ ףא אוה תא ייחהרבחה
רצונש ןיב
.תידיסחה ןיא הזהרקמירכוזשתונורכיזוושה תאסופיטה לשןדמלה
ושבגתנש ןיבהיאב לשרצחה
היצאוטיסב תצק,הנוש
,תידיסחהורבסו יכ ותואןלטבידיסחלוכי,היה
׳בשוי׳הרצחב
יאטילה םע
.14תיאטילרפפמטש וניא קסועהאוושהב ןיבדסממ
תויהלןדמלשבוחה תאהילספס לשהבישי
,ידיסחה ןכשרבדהגרוחתורטממ,ורקחמאלא קרזמור.15הל,ןכאו השק
הבישיהןיבל תיבקידצה
יכרגילואה־ינרצחהבצעמה
םלעתהל יווקמןוימדםיחתמנה ןיב ינש,תומלועה אל קררשאבדוסיל
,תויתליהקולטנשלעןמצע
תוירטנולוו־לע
תויודגאתה
תא,םרתסלקאלאשארבהנושארולשבןתויה
.׳־ןשיה׳׳קוסיעה
עדומבתומישמעוציבחוקיפוםדוקש ןכל ויהםוחתבותוירחא לשדסממהיתליהקה
ללוכ׳ל
הקולחלברקב ינבבושייהןשיהץראב לע יפתדימםתקיז
תייבגביפסכץרא,לארשיודעונש
הבישיה
לוהינב
רבשמה
שולשכלתואמימע)  .(47םע,תאזתופוקתתוכורא -רקיעבתונשב
רפסמה
םידימלתימע)  .(188םא
םייתאמםישישו
.הברהבתנשב,,1885לשמלויה קר
היההברפסמךומנהבישיה
הניחבמתיסיפאלהלכי
הבישיבןיבשולששמחל,םינשםגשו
דימלתשעצוממההש
חיננ
םידימלת
םיפלא
תשולשמ
הילתכרתוי
,םידימלתקפסםאורבעןיב
לפטלורתויבשולשמתואמ
ליכהל
רפפמטשומצעב
םישדוח(.דבלב
הבישיבהמכ
לששממ אל),ללוכ,ןבומכםיחרוא,עגרלוהשש
׳מע)זרפומ .(259
םידימלתתבישיבזלטהארנ
חווידה לעשמחתואמ
,ןייצמ יכ
ויתונורכיזב
אוצמל
הפפחשוילעןתינ
׳תיאטיל׳ה
דומילה
תריוואלו
תינייפואתיבלשרדמיתרייע
 12המגוד
םיבבלמה לש ׳י,קיטאקעניימ,תונורכז ,אהשראו,ג״ערתראתמה תאותרייעץינימאקקסבטיל
ומצעבשהיה ןינדכנודצמ)(ומא׳רלקחצי
.ט׳׳יהבגאו,ןיוצי יכ,קיטוק
תונשבםישישה לשהאמה
דיסחה
,תונברלאלאויבאש
ןי׳זולווידכגישהלהכימס
תבישיב
דומללרחאלויאושינ
,ןי׳זולוומהצר
.ימוקמהאוהדיעמ
שרדמה
םידומיללםיימצעתיבב
רסמתהל
ענמתאז.ונממהבוגתבטילחהקיטוק
,שרדמה
׳ררוגתה׳תיבב
עובשה
הלילבראשבוןמזהבשי.דמלולכ
לעומצע יכןשיקרשולשתועש
התואבשהרייעהמצע -רזח קרםויב,ישישןידכ׳דימלת
,םיפוגיסוותיבלו -
רזגלעומצעתורמוח
,הרייעהםהוושקיבותוקחלגוהנלוקרפ)ותומכ
העפשההמוצעלעלכיריעצ
,רתיה
ותדמתהל
.׳םכח
״הני׳צורקר״ה׳ימיבראצהיאלוקינ
,תורייעב:האר ׳ע,טחוש
(.הכ לעעקרהתחירפלתובישיה
,תידוהי ,(1,1ו״משת)׳מע.חל-גל
הירוטסיה
,׳היסור
תודהיב
״תובישי״ה
ןושארהיובירו
.111-110
ביבא־לת,ד״שתימע
,ןמצלז ןמ,רבעה
, 13ש
קראי־וינ,1922ימע .73-72
 14׳י,ןבאםנופםךיבר,ףיוה
 15הארלשמל׳מעב 238 ,66הרעה) .(55
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,םידיסחה ואללוכ׳ל;,םישורפה ייונימםינבר ילכו שדוקתוליהקבתורוסמהתעפשהלרצחה וא
,תידוהי־ללכהתנייפאמהםישיא םינוש ינשבתונחמה ־ לכהלא ןה
הקיטילופב
תוברועמה
;הבישיה
.ידיסחהןיידעו אלונדמע לעןוימדהברה
תואמגודהתוטלובהןוימדל ןיב שארהבישיהקידצל
ןמ
,תידיסחהםהמש
יטמזירכהבצינהשארבהבישיה ןיבליברהגיהנמה תאהדעה
ןיבתומדגיהנמה
םהידעלבו ןיאהדימע אלהבישיל אלו.רצחל
םהילאולכה םרוז
היפרגוירוטסיההתידוהיה
האוושה וז ףאאיהשתשקבתמ ןיא איהתנבומ.הילאמהתעיתר לש
תודיסחה לשהאמה ט״יה,האיבהילבמ,םישמרויצל לש ןיעמשלושמ,תוחוכלוקש
תינרדומה ןמ
תויתרבחהתוינחורהוובציעש תאהפמהתיתוברתה לשתודהיחרזמ:הפוריא
,לוכיבכ לשתועונתה
,םייטסיטטסםיעדוי ונאבטיה יכ אל ויה
הלכשההםלועו.תובישיהךא םגרדעהבםינותנ
,תודיסחה
.יפרגומדהרורבתוחפלש דע תונשםישישה לשהאמה ט״יההפיקה
הלאתועונת תוושךרעןחוכב
םייתרבחה ויהםילודגןיאלךורע
,הפוריאהיגשה
תידוהיהחרזמב
הרבחב
תודיסחהםיקלחםיבררתוי
.תיתבישיה
היגולואידיאה
םרפסממלשיכמות
,הלכשההרפסמוהיכמותהיהברןיאלךורע
היגשהמלש
תאז,דועו שירוכזל יכ,לעופבךרואלהאמה,ט״יהולעפאטילב יתשתובישיתולודגדבלב -
תויתליהק־לעה ןה רצותקהבומ לש ףוסהאמה ,ט״יה לשםיאנתה
ןידולוו .רימו ראשתובישיה
םייתרבחהוםישדחה
םייפרגומדהו,םינתשמהרקיעבו לשםימרזהםיינחורה
םיילכלכה
,םייטילופה
םזילאיצוסה.ןוליחהוהתושבגתה
,תוימואלה
דדומתהל -
םמעשהצלאנהרבחהתידוהיהתיתרוסמה
םידיסח־אלםידגנתמודחאכ ־קבאמלףתושמ
,םידיסח
תיפוריא־חרזמה -
תידוהיה
היסקודותרואה
לש
התדמעה לשהבישיהדסומכ
הנרדומבוהרצייכרדקבאמ.תושדחךרד וזכ.דתיהלשמל
הלכשהב
,תויאטילה
יכוניח שיש ובהבושתתיבויחתמלוהירגתאל.ןוליחההסיפת ,וזאלשהחספ לעתובישיה
,תודיסחביהלשבהאמה
.ידיסחהךכבץרפנ
התיה הלהעפשההברה רתויתיטמרדאקווד לעםלועה
,ט,,יה רכסינויער לשתודגנתהתיתרוסמ תבהאמכםישימחו הנשדסומל.הבישיהתובישי לע יפ
םגדהיאטילהודסונןאכמךליאוטעמכלכברצחתידיסח,הלודגהיהוךכב םושמהאדוהתצקמב
תוידיסחה
.תיאטילהאשונ הז לשתווהתהתובישיה
הבישיה
העבטוהשדסומב
תיכוניחה
תקדצבךרדה
ןתוחתפתהו -ףאשאוהגרוחיאדוובםוחתמוניינע לשונרפס -ןיידעןיתממ.ותריקחלרתומ,רעשל
,ידיסח׳הםייושעריאהלרואבשדח אל
,יאטיל׳הןיבללדומה
העפשההו ןיבלדומה
יסחישןילמוגה
.16תיאטילה
,תידיסחהאלא םג תא וז
קר תאהבישיה
תעפוהורפס לשרפפמטשאיהעוריאבושחףאו,יצולחיבהואשהתשרומתיתוברתה לשתודהי
.וצימחהלרפסהךורע,בטיה ארקנףטשב,ןיינעבוהלועווכותמהנומת
חרזמהפוריא םניאםיאשר
המישרמהנימאו לשדסומ,יכוניחותעפשהש לע ייחםעהידוהיהתכשמנ זאמדעו.התע
דודףסא

תויאטילהאל
תובישיה
,האוושהב ןכש
רפפמטשימע) ,(21םרוגש יכ ןיאםעט
 16תאזודוגינבתעדל
האיבהשותואעובקל -דוגינב
.תורחואמהינמודותסיפתש וזאיה
תוידיסחה
תובישיה
ועפשוה ןמ
תודיסחבאוה׳שוריפרחואמוישעמל
קבאמה
לבוקמל  -יכ םגןויסינהרושקל תאדוסייןידולוו םע
לש ,רםייח ותוימע)׳אל .(35

