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שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$צבאואתלחסלחיטיןלקרניבדרכנו

א־דין,צלאחא־דיך.צלאחשלהמוסלמי

מטריםכמהמצבאוחלקעםשנמצאאגב,

הכבישאתלחצותמיהרהאביר,מאחורי

בקול.צוחקכשהוא

הואצוחק.אינומיז׳ניקגינאדיאבל

ימצאעורהואאחרשיוםמאמיןבאמת

א־וצלאחההיסטוריהשרעללגבורדרך

דין

$TS1$אדין$TS1$

$DN2$אדין$DN2$מיז׳ניקחיטין.קרניבקרבאותוולנצח

תוארובעלבמקצועותייריםמדריך(,41

אבי־מועדוןראשהואבארכיאולוגיה,שני

די

$TS1$אבידי$TS1$

$DN2$אבידי$DN2$ירושלמימועדוןירושלים׳,׳ממלכת

91-04בנימושבעיםאביריםחובבישל

ומשחזריםחוקריםחורש,מריהנפגשים

שהקי־הממלכהירושלים,ממלכתאת

מו

$TS1$שהקימו$TS1$

$DN2$שהקימו$DN2$תופריםהםישראל.בארץהצלבנים

שלהמסורתייםהבגדיםאתיחדלעצמם

שריונות,ובוניםהרבותמגלפיםהתקופה,

ההיסטוריה.אתלשנותמייחליםובעיקר

קרניקרבעלבתזהממאמראצליהחל״זה

נכונותו״,אתלהוכיחצריךשהייתיחיטין,

אביר.להיותהפכתי״ומשםמיז׳ניק,אומר

בהחלט״.טבעיתהליךזהמבחינתי

ראשואתלכרות

הול־והתופעהמתברר,לבד,לאמיז׳ניק

כת

$TS1$הולכת$TS1$

$DN2$הולכת$DN2$.אביריפסטיבלבמסגרתומתפשטת

וית־הקרובחמישיביוםשייפתחהלילה,

פרס

$TS1$ויתפרס$TS1$

$DN2$ויתפרס$DN2$עוקבים,חמישיימיארבעהפניעל

נסיכיםאבירים,עשרותעםהקהלייפגש

סמ־אתשימלאוהביניים,מימיודמויות

טאות

$TS1$סמטאות$TS1$

$DN2$סמטאות$DN2$אומנים,ירידלצדהעתיקה.העיר

וייןאביריםוסיפוריריקודיםמוזיקה,

קרבותגםהפסטיבלבמסגרתיתנהלו

אבירים.

בהםונשים,גבריםאבירים,חובבי50כ־

ואזר־אזרחים30ו־ולוחמתלוחמים20כ־

חיות,

$TS1$,ואזרחיות$TS1$

$DN2$,ואזרחיות$DN2$מועדוניבשבעהשבועמדינפגשים

בירו־מהםשלושההארץ,ברחביחברים

שלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$ותחומים.לתקופותהמתחלקים

מפגשלכלמגיעיםבמועדוןהחברים

יד,בעבודתשנעשובבגדיםלבושים

שבהןההיסטוריותלתקופותהאופייניים

תקופתהביניים,ימיתקופתכמובחרו,

כלועוד.הקשתיםהוויקינגים,הצלבנים,

תלבושותמגווןבידומחזיקאביריםחובב

ומגןחרבקסדה,שריון,התקופהמאותה

התקו־שלנשקכליועודבעצמו,שהכין

פה.

$TS1$.התקופה$TS1$

$DN2$.התקופה$DN2$אתותופריםהחרבותאתמחשליםהם

הםאז.נהוגותשהיושיטותבאותןהבגדים

מפשתןארוכיםבתחתוניםמסתפקיםלא

הםהפשתן.חוטיאתבעצמםשוזריםאלא

יחשלואלאהפלדהחיבוריאתירתכולא

עבודהופחמים.מפוחאש,בעזרתאותה

חייבהכלזיעה.והרבהזמןהרבהקשה,

כאשרביולי,במיוחדאז.כמובדיוקלהיות

קרניקרבשלהשחזורלמסעיוצאיםהם

חיטין.

ימיםשלושהשלהיסטוריבמסעמדובר

קרבשלמדויקלשחזורהגלילבמשעולי

א־צלאחשלצבאוהביסשבוחיטין,קרני

דין

$TS1$אדין$TS1$

$DN2$אדין$DN2$בעימות187ביוליהצלבניהצבאאת

השלטוןאתלקצווהביאיממותשתיבן

שלטוןולהחלתישראלבארץהנוצרי

הערבבשעותמתחיל״האירועהאסלאם.

צי־בעינותלילהבמחנהחמישייוםשל

פורי,

$TS1$,ציפורי$TS1$

$DN2$,ציפורי$DN2$מחנהערשישייוםכלכמסענמשך

ביוםומסתייםגולני,צומתבאזורנוסף

יבגנימספרהיטין״,קרניבאתרשבת

הירושלמיהאביריםמועדוןראשגסין,

המסורותאתהחוקרמסורתית,לקשתות

ואצלשונותבתקופותהירישיטותואת

אתמגלמיםמהאבירים״חלקשונים.עמים

החלקהצלבני.דה־שטליוןארנושלצבאו

א־רץ,צלאחשלכוחותיואתמגלםהאחר

שמש־מיז׳ניק,דמותו".אתמגלםשאני

תתף

$TS1$שמשתתף$TS1$

$DN2$שמשתתף$DN2$ובנו־אשתועםיחדבמסעשנהבכל

תיו

$TS1$ובנותיו$TS1$

$DN2$ובנותיו$DN2$שכולםמספרהחמש,בנותהתאומות

ולכלמסורתייםבבגדיםלבושיםמגיעים

היסטורי.תפקידישמהמשתתפיםאחד

ייעשהאחדשיוםלביבכלמאמין״אני

הש־מסעבסיוםייכרתלאוראשיהתיקון

חזור

$TS1$השחזור$TS1$

$DN2$השחזור$DN2$.ההיסטורי״

יקרה.לאשזהיודעאתהאבל

אנושנהבכלאבליורע,שאני״ברור

שנהבכלכיאחרת,מעטזהאתעושים

שם.שהתרחשמהעליותרלומדיםאנו

שנהבכל"ישגסץ:

שאנוvxm2קטע

דלקלתחנתנכנסים

ומבקשיםגולניבצומת

והמוכריםבירה

מסרביםשםהערבים

צלאחכילנולמכור

ואנואותנוניצחא־דץ

האויבים״עדייו



לקרב.בדרךירושלמיאביר

אביריםלמעלה:)משמאל

צילומיםהשבועבאימונים

קרבבשחזורלמטה:קוץרפי

מועדוןצילומים:חיטיןקרני

ירושלים(ממלכת



rl

המטרהההיסטורי.השחזורמשמעותזו

שעההאירוע,אתלתחייהלהקיםהיא

קרבקילומטר,אחרקילומטרשעה,אחר

הזולדרמהמילה,אחרמילהקרב,אחר

היאביותר.גדולהעוצמהותוצאותיה

אותםכליריעליוםאחרייוםנהווית

בגלילהערביםובקרבשם,שהיואנשים

היום״.ערמשמעותבעלתהיא

צלאחאתמגלםגסיןיבגניחברו־אויבו

עובדילד,פלוסנשוי(,40גסיןא־רין.

הנפ־גםנמצאתשםיעל,בעיןכמדריך

חייה

$TS1$הנפחייה$TS1$

$DN2$הנפחייה$DN2$הח־החרבות,להכנתלוהמשמשת

צים

$TS1$החצים$TS1$

$DN2$החצים$DN2$מסור־שיטותבאותןהשריוןוחלקי

תיות

$TS1$מסורתיות$TS1$

$DN2$מסורתיות$DN2$מצחיק״,״זהבעבר.נהוגותשהיו

במסעקטעשנהבכל״ישגסין.מספר

גולניבצומתדלקלתחנתנכנסיםשאנו

שםהערביםוהמוכריםבירהומבקשים

ניצחא־ריןצלאחכילנולמכורמסרבים

המס־במהלךהאויבים.עדייןואנואותנו

עות

$TS1$המסעות$TS1$

$DN2$המסעות$DN2$שהת־ערביםבזקניםנתקלנושלנו

גרו

$TS1$שהתגרו$TS1$

$DN2$שהתגרו$DN2$לאזורשיצאותלמידיםובכיתותבנו

אותוראוופתאוםהזההקרבעלללמוד

עיניהם״.מולירינועלמתממש

דודמגןעםשריון

התעשייהבאזורהאחרוןשישיביום

האביריםמגיעיםתקווהפתחשלהישן

מרגוליסמיכאלשללביתוהירושלמים

המ־בעירוהאביריםמועדוןראש(,27

תמקד

$TS1$המתמקד$TS1$

$DN2$המתמקד$DN2$הבינייםימישלאביריבספורט

חרבותעםהיסטורייםסיףקרבות

נבח־קפטןגםהואמרגוליסקלאסיות.

רת

$TS1$נבחרת$TS1$

$DN2$נבחרת$DN2$מגיעיםוהיוםישראל,שלהאבירים

מכלהשוניםהמועדוניםחברילכאן

עלולהתחרותלהילחםהארץרחבי

העולםלאליפותלנסועוהזכותהכבוד

בצרפת.שתיערך

הנבחרתהשתתפהשעברהבשנה

בתחרותהראשונהבפעםהישראלית

שהתקיימהאביריםלקרבותבינלאומית

אביריםקרבותכללההתחרותבפולין.

והישראלים,העולם,מכלמדינות24מ־

הבינלאומית,בזירההניסיוןחוסרלמרות

״בש־בכלל.רעיםלאלהישגיםהגיעו

בילנו

$TS1$״בשבילנו$TS1$

$DN2$״בשבילנו$DN2$להישגים״,שמעבראירועהיהזה

הצלבניתירושלים׳׳״ממלכתגסין,אומר

שריוןלבשנואחרת.משמעותקיבלה

הפתיחהובטקסהזרוע,עלדורמגןעם

ושרנוצבאיותכומתותעםעמדנוחלקנו

התקווה.את

ייהודו־כעלעלינוהסתכלו״בהתחלה

נים׳,

$TS1$,ייהודונים׳$TS1$

$DN2$,ייהודונים׳$DN2$נבח־לנצחהתחלנוכאשראז,אבל

רת

$TS1$נבחרת$TS1$

$DN2$נבחרת$DN2$די־לגוייםהיהפתאוםנבחרת,אחרי

םוננס,

$TS1$,דיםוננס$TS1$

$DN2$,דיםוננס$DN2$שנלחמיםיהודיםאביריםלראות

כוחותיהם״.בכל

ללשוןהכוונהאיןכוחותיהם׳וב׳בכל

אמיתיים,בקרבותמדוברכימליצה,

שלהחבטותאתמלשמוערקשכואבער

בשריון.שריוןבחרב,חרבבמתכת,מתכת

עדאמיתיותהמכותבמשחק.מדוברלא

באימון.גםלחלוטין,אמיתיוהרםכאב

הפסק.ללאוניתכותניתכותהמכות

מאש־והאביריםחרהאינההחרבאמנם

דוד,

$TS1$,מאשדוד$TS1$

$DN2$,מאשדוד$DN2$עלמקפידיםוירושליםתקווהפתח

ומטל־כבדותהחרבותאבלמלא,שריון

טלות

$TS1$ומטלטלות$TS1$

$DN2$ומטלטלות$DN2$והאבי־בגורלם,עצומיםוהגרזנים

רים

$TS1$והאבירים$TS1$

$DN2$והאבירים$DN2$לעתיםושובריםופוצעיםנפצעים

וצלעות.ורגלייםידיים

מצ־מתישהו״,נפצעמאיתנואחר״כל

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$העוצמה״לפעמיםמיז׳ניק.לחייך

השריוןשגםערחזקהכךכלהמכהשל

נש־האחרונההעולםבאליפותעוזר.לא

לחו

$TS1$נשלחו$TS1$

$DN2$נשלחו$DN2$גםהחולים.לביתמתחריםשישה

הזע־נסדקת,אוהקסדהנשברתלאאם

זוע

$TS1$הזעזוע$TS1$

$DN2$הזעזוע$DN2$קילוחמישהגרזןשלממכהשנגרם

מטלטל״.מאורבראש

העולםבאליפותהקרבאתזוכר״אני

חוקימספיקהיולאעדייןכאשר998ב־

שם״שיחזרוגטין.אומרנוקשים״,הגנה

ברו־דמטרייבבעירההיסטוריהקרבאת

סיה.

$TS1$.ברוסיה$TS1$

$DN2$.ברוסיה$DN2$באופן15מהםפצועים,70שםהיו

חולםאחד"כל

אומראביר״,להיות

נהגקלרנקו,דמיטרי

שמגיעסריילרסמי

בשבועפעמיםשלוש

להתאמןמאשדוד

ממלכתבמועדון

זוכר"אניירושלים.

להיותחלמתישכילד

משהולאוזהאביר,

שעובר"

חוקיםחוקקואירועאותובעקבותקשה.

חרשים.

קש־לתחרויותמתחלקים״הקרבות

תים,

$TS1$,קשתים$TS1$

$DN2$,קשתים$DN2$לקרבותגםאבליחסית,הבטוחות

נגרחמישהאחד,עלאחרשלאבירים

הקבוצהלחבריכולם.נגרוכולםחמישה

הטנקמשקלם:פיעלשוניםתפקידיםיש

והד־הזריזיםהרציםאנושי,קירהמשמש

מאג׳

$TS1$והדמאג׳$TS1$

$DN2$והדמאג׳$DN2$,קובעהחוקהוא.כןשכשמודילר

והאמת?הקרקע,עלנשארשנופלמיכי

שלושהשלמגרזןחבטהאחרילקוםקשה

קילו״.וחצישנייםשלחרבאוקילו

זה?אתעושיםאתםלמהאז

להיותחולםאחרשכלחושב״אני

הממושקף,קלרנקודמיטריאומראביר״,

פע־שלוששמגיעטריילרסמינהג

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$במועדוןלהתאמןמאשדודבשבוע

חל־שכילדזוכר״אניירושלים.ממלכת

מתי

$TS1$חלמתי$TS1$

$DN2$חלמתי$DN2$שעובר״.משהולאוזהאבירלהיות

בעצםנשאריםהגבריםשכלחושב״אני

מגבעת29מוריזובאולגאומרילדים״,

שכמו־65בניאנשיםגםבינינו״ישזאב.

ני,

$TS1$,שכמוני$TS1$

$DN2$,שכמוני$DN2$ורצואביריםעלולמדואביריםשראו

כאלה".להיות

מוסיףאידיאליזם״,הרבהכאן״יש

לתקופהמתחברים״אנחנוגםין.יבגני

האינדיבידואליתהיצירהשבהמופלאה,

המלאכהיריעלהצרהנדחקהלאעדיין

בא־באויבלפגועכאשרהקולקטיבית,

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לאלמעשהנחשבמרחוקירייה

ואחריותמלאהנאמנותכאשרמכובד,

מו־מושגיםלהיותהפכולאעודמלאה

פשטים,

$TS1$,מופשטים$TS1$

$DN2$,מופשטים$DN2$האישהשלהצלתהלמעןכאשר

הממלכה,כלשלקיומהאתלסכןיכלו

אסטרטגי,לכלינחשבומכשפותכאשר

העדןוגןממשיכוחהיהלכישוףכאשר

ומוחשי״.כקרובנתפסהאבוד

אביר?יהיההואירצהשלךהילדאם

משהו״ישמוריזוב.אומראשמח״,״אני

שמעברמשהואיתר,שממשיךבאביר

למכות״.

וויההיסעוריה

אמנםהיאמירושלים26הייקיןאנה

הגברים,הלוחמיםביןהיחידההלוחמת

בפוליןמהקרבותהווידאוצילומיאבל

ובחבטותביחסהבדלאיןכיממחישים

הנשיםרובאבלשלה.מהמתחריםשספגה

האביריםבמועדונילהשתתףשמגיעות

שלנשיםאוחברותבתקופה,מתעניינות

אביראתשמחפשותכאלהאוהאבירים

שלחברתוהיאלמשל,דריה,חלומותיהן.

חברהיאירמכוכבטלמרגוליס.מיכאל

מת־היאכיירושליםממלכתבמועדון

עניינת

$TS1$מתעניינת$TS1$

$DN2$מתעניינת$DN2$מלניקוילנההיסטורי.בשחזור

שמצאהידלמלאכתמורההיאשמשמבית

ובמלאכותבביגודליצירהנרחבכרכאן

הואהיומיוםחיי״שחזורהביניים.ימישל

היסטו־בשחזורהמורכביםהתחומיםאחד

רי״,

$TS1$,היסטורי״$TS1$

$DN2$,היסטורי״$DN2$תמונתליצורמנת״עלאומרת.היא

והפ־הכליםבכללצורךישאותנטיתמצב

ריטים

$TS1$והפריטים$TS1$

$DN2$והפריטים$DN2$,בית,כליבגדים,כמוהרלוונטיים

גבולכמעטואיןועוד,אוהליםרהיטים,

להגיעמנתעלשנדרשיםהפריטיםלכמות

חיה׳״.כ׳היסטוריההידועמושלם,לשחזור

אות־שאפשרככללהיותחייב״הכל

נטי״,

$TS1$,אותנטי״$TS1$

$DN2$,אותנטי״$DN2$נגיעכךרק״כיקלרנקו,מסביר

מדוברההיסטוריה.שלמדויקלשחזור

מקרה,בכלמשחקים.לאואנחנובמחקר

קרבשלשלנולשחזורמשחקים.רקלא

האחרונותבשניםמצטרפיםחיטיןקרני

נוסעיםשאנחנוכמומחו״ל,אנשיםהרבה

אלואותנו.שמענייניםבחו״ללשחזורים

שלואוהליםציורעםמרתקיםמסעות

ראשניקויזהפלאפונים.ובליהתקופה

אנשים״.אלפיחלקבושלוקחיםנפלא

כחומר?הליטהמאיפה

שלובאמנותבספרותבקיאים״אנוגסין:

אבלמקצוע,אמנםזהאצליהביניים.ימי

אזשלהםהחייםשהואתחביבזהלאחרים

שאנוחושבאתהאיךהמון.קוראיםהם

הביניים?״ימישלהאוכלעליודעים

הכיגיימ?ימישלאוכלאוכליםאתם

מחי־זייצבאנדרייאיתנונמצא"ברור.

פה,

$TS1$,מחיפה$TS1$

$DN2$,מחיפה$DN2$12ה־המאהבסגנוןשמבשלטבח

זהכיאדמה,תפוחיאיןלמשל,במסע,

לראשונהגילושםאמריקה,גילוילפני

הזה״.הירקאת

יקר?תחכיכזה

״ישגםין.מתנגדלתחביב״,מעבר״זה

להת־מצליחיםשאנשיםבעולםמקומות

פרנס

$TS1$להתפרנס$TS1$

$DN2$להתפרנס$DN2$.פטרסבורגבסנטחברליישמזה

12ה־מהמאהנעלייםבתפירתשמתמחה

האלה״.הדבריםאתשקונהמיויש

005,1ב־שריוןבחו״להזמנתי״כרגע

שלדוגמה״לפימיז׳ניק,מגלהדולר״,

הפרנציס־במנזרשמצאתיעתיקשריון

קני

$TS1$הפרנציסקני$TS1$

$DN2$הפרנציסקני$DN2$לתאריכוללאאתההעתיקה.בעיר

זה״.אתכשגיליתישמחתיכמהלעצמך

הרו־בשפהמתנהלאגב,כולו,האימון

סית,

$TS1$,הרוסית$TS1$

$DN2$,הרוסית$DN2$האביריםמועדונישחברימשום

עדייןהםגםרוסיה.ילידיככולםרובם

רוסיםדווקאלמהעצמםאתשואלים

האח־שבזמןאףאבירים,להיותמגיעים

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$״ימיעניין.לגלותישראליםגםהחלו

מס־ברוסיה״,מאודחזקנושאזההביניים

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$.שלמההיסטוריהחלק״זהקלרנקו

כךכלרביםמבצריםאיןבישראלרוסיה.

כמעטכאןבתיכוןוגםאירופה,במזרחכמו

האביריםאזהביניים,ימיעללומדיםלא

יוםאוליאצלנו.כמולחיקוימורלאינם

בעקבותגםהיסטורישחזוריערכואחר

קורה״.כברזהאוליהמכבים.קרבות

ירושליםממלכתצילום:חיטיןבקרניהקרב

m^mm₪mm₪gmmm₪gmm



אלוהים
אבירים

קשראשר

מועדוןחברינלחמיםברזל,וחרבותחניתותגרזנים,קסדות,שריון,^וטי

גברים50כ־הקלאסיותהקשתותקבוצתמולירושלים"ממלכת"אבירי

ומשחזריםנועזיםלאביריםהופכיםמאשדוד,קלרנקודימיטריבהםונשים,

אומראביר",להיותחלמתימילדות"^ודהבינייםמימיידועיםקרבות

זה"אתשהגשמתישמח"אניבמקצועו,משאיתנהגקלרנקו,

^^^^
$n$1STמה$$1STהמ־השנהיוליבתחילת

$2ND$מהn$2ND$y,tאביריםפלוגתתינה

־״

האלףשלהשנייהמהמאה

ראויהבסבלנותהקודם^^

האורשיתחלףלציון

גולני.בצומתהרגללהולכיברמזורהירוק

והאטופניהםעלשחלפוהמכוניות,נהגי

בתדהמההביטותנועה,פקקשיצרועד

החרבותעםהכבר,השריוןלובשיבאבירים

שעליהםרמחיםנושאיחלקםוהקשתות,

מדאיגרימיוןשדמוארםראשיתלויים

גלויות.היושפניהםמהמשתתפיםלכמה

שלהעציםמביןלפתעיצאומאחוריהם

סו־עלרכוביםנוספיםאביריםלביאיער

םים

$TS1$סוםים$TS1$

$DN2$סוםים$DN2$בנותנשיםשלקבוצהפסעהולצירם

לירוק,התחלףברמזורכשהאורהתקופה.

שירבבהנהגיםכשאחרהכביש.אתחצוהם

הסתובבהם,מיושאלמהחלוןראשואת

בשריוןצרחרךפתחהאבירים,אחדלעברו

מבליכבררוסיבמבטאלווענהשלוהראש

ירוש־ממלכתאבירי״אנחנועפעף:להניד

לים,

$TS1$,ירושלים$TS1$

$DN2$,ירושלים$DN2$צבאואתלחסלחיטיןלקרניבדרכנו

א־דין,צלאחא־דין״.צלאחשלהמוסלמי

מטריםכמהמצבאוחלקעםשנמצאאגב,

הכבישאתלחצותמיהרהאביר,מאחורי

בקול.צוחקכשהוא

הואצוחק.אינומיז׳ניקגינאריאבל

דרךימצאעורהואאחרשיוםמאמיןבאמת

ול־א־דיןוצלאחההיסטוריהשרעללגבור

נצח

$TS1$ולנצח$TS1$

$DN2$ולנצח$DN2$41מיז׳ניקחיטין.קרניבקרבאותו,)

שניתוארובעלבמקצועותייריםמדריך

אבירימועדוןראשהואבארכיאולוגיה,

שלירושלמימועדוןירושלים׳,׳ממלכת

הנ־04-91בנימושבעיםאביריםחובבי

פגשים

$TS1$הנפגשים$TS1$

$DN2$הנפגשים$DN2$אתומשחזריםחוקריםחורש,מדי

הצ־שהקימוהממלכהירושלים,ממלכת

לבנים

$TS1$הצלבנים$TS1$

$DN2$הצלבנים$DN2$לעצמםתופריםהםישראל.בארץ

התקופה,שלהמסורתייםהבגדיםאתיחד

ובעיקרשריונות,ובוניםחרבותמגלפים

החל״זהההיסטוריה.אתלשנותמייחלים

חיטין,קרניקרבעלבתזהממאמראצלי

אומרנכונותו״,אתלהוכיחצריךשהייתי

מב־אביר.להיותהפכתי״ומשםמיז׳ניק,

חינתי

$TS1$מבחינתי$TS1$

$DN2$מבחינתי$DN2$בהחלט״.טבעיתהליךזה

ראשואתלכרות

הול־והתופעהלבד,לאמתברר,מיז׳ניק,

כת

$TS1$הולכת$TS1$

$DN2$הולכת$DN2$.אביריפסטיבלבמסגרתומתפשטת

וית־הקרובחמישיביוםשייפתחהלילה,

פרס

$TS1$ויתפרס$TS1$

$DN2$ויתפרס$DN2$עוקבים,חמישיימיארבעהפניעל

נסיכיםאבירים,עשרותעםהקהלייפגש

סמ־אתשימלאוהביניים,מימיודמויות

טאות

$TS1$סמטאות$TS1$

$DN2$סמטאות$DN2$אמנים,ירידלצדהעתיקה.העיר

יתנהלואבירים,וסיפוריריקודיםמוזיקה,

אבירים.קרבותגםהפסטיבלבמסגרת

כ־בהםונשים,גבריםאבירים,חובבי50כ־

20

$1ST$20$1כST$

$2ND$20$2כND$ואזרחיות,אזרחים30ולוחמתלוחמים

חבריםמועדוניבשבעהשבועמרינפגשים

המ־בירושלים,מהםשלושההארץ,ברחבי

תחלקים

$TS1$המתחלקים$TS1$

$DN2$המתחלקים$DN2$במרהחבריםותחומים.לתקופות

בבגדיםלבושיםמפגשלכלמגיעיםערון

לתקופותהאופיינייםיד,בעבודתשנעשו

ימיתקופתכמובחרו,שבהןההיסטוריות

הוויקינגים,הצלבנים,תקופתהביניים,

מחזיקאביריםחובבכלועור.הקשתים

התקופהמאותהתלבושותמגווןבידו

בעצמו,שהכיןומגןחרבקסדה,שריון,

מהשליםהםהתקופה.שלנשקכליועוד

באותןהבגדיםאתותופריםהחרבותאת

מסתפקיםלאהםאז.נהוגותשהיושיטות

שוזריםאלאמפשתן,ארוכיםבתחתונים

אתירתכולאהםהפשתן.חוטיאתבעצמם

בעזרתאותהיחשלואלאהפלדה,חיבורי

זמןהרבהקשה,עבורהופחמים.מפוחאש,

כמובדיוקלהיותחייבהכלזיעה.והרבה

למסעיוצאיםהםכאשרביולי,במיוחדאז.

חיטין.קרניקרבשלהשחזור

ימיםשלושהשלהיסטוריבמסעמדובר

קרבשלמדויקלשחזורהגליל,במשעולי

א־צלאחשלצבאוהביסשבוחיטין,קרני

דין

$TS1$אדין$TS1$

$DN2$אדין$DN2$בעימות1187ביוליהצלבניהצבאאת

הנוצריהשלטוןלקץוהביאיממותשתיבן

האיסלאם.שלטוןוהחלתישראלבארץ

יוםשלהערבבשעותמתחיל״האירוע

נמשךציפורי,בעינותלילהבמחנהחמישי

באזורנוסףמחנהעדשישייוםכלכמסע

באתרשבתביוםומסתייםגולני,צומת

מרראשגטין,יבגנימספרחיטין״,קרני

מסור־לקשתותהירושלמיהאביריםערון

תית,

$TS1$,מסורתית$TS1$

$DN2$,מסורתית$DN2$הירישיטותואתהמסורותאתהחוקר

״חלקשונים.עמיםואצלשונותבתקופות

אדנושלצבאואתמגלמיממהאבירים

מגלםהאחרהחלקהצלבני.דה־שטליון

מגלםשאניא־רין,צלאחשלכוחותיואת

שנהבכלשמשתתףמיז׳ניק,דמותו״.את

התאומותובנותיואשתועםיחדבמסע

לבו־מגיעיםשכולםמספרהחמש,בנות

שים

$TS1$לבושים$TS1$

$DN2$לבושים$DN2$מהמ־אחדולכלמסורתייםבבגדים

שתתפים

$TS1$מהמשתתפים$TS1$

$DN2$מהמשתתפים$DN2$מאמין״אניהיסטורי.תפקיריש

וראשיהתיקוןייעשהאחדשיוםלביבכל

ההיסטורי״.השחזורמסעבסיוםייכרתלא

יקרה.לאשזהיודעאתהאבל

עו־אנושנהבכלאבליורע,שאני״ברור

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$אנושנהבכלכיאחרת,מעטזהאת

מש־זושם.שהתרחשמהעליותרלומדים

מעות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$לה־היאהמטרהההיסטורי.השחזור

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$שעה,אחרשעההאירוע,אתלתחייה

קרב,אחרקרבקילומטר,אחרקילומטר

ותוצאותיההזולדרמהמילה.אחרמילה

אחרייוםנחוויתהיאביותר.גדולהעוצמה

וב־שם,שהיואנשיםאותםכליריעליום

קרב

$TS1$ובקרב$TS1$

$DN2$ובקרב$DN2$משמעותבעלתהיאבגלילהערבים

היום״.ער

צלאחאתמגלםגםין,יבגניחברו-אויבו,

עובדילד,פלוסנשוי(,40גםיןא־דין.

הנפחיהגםנמצאתשםיעל,בעיןכמדריך

וח־החיציםהחרבות,להכנתלוהמשמשת

לקי

$TS1$וחלקי$TS1$

$DN2$וחלקי$DN2$שהיומסורתיותשיטותבאותןהשריון

גסין.מספרמצחיק״,״זהבעבר.נהוגות

נכנסיםשאנובמסעקטעשנהבכל״יש

בירהומבקשיםגולניבצומתדלקלתחנת

למכורמסרביםשםהערביםוהמוכרים

עדייןואנואותנוניצחא־ריןצלאחכילנו

נתקלנושלנוהמסעותבמהלךהאויבים.

תל־ובכיתותבנושהתגרוערביםבזקנים

מידים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$הזההקרבעלללמודלאזורשיצאו

מולידינועלמתממשאותוראוופתאום

עיניהם״.

דודמגןעםשריון

הישןהתעשייהבאזורהאחרון,שישיביום

הירושל־האביריםמגיעיםתקווה,פתחשל

מים

$TS1$הירושלמים$TS1$

$DN2$הירושלמים$DN2$ראש(,27מרגוליסמיכאלשללביתו

בםפו־המתמקדבעירו,האביריםמועדון

רט

$TS1$בםפורט$TS1$

$DN2$בםפורט$DN2$סיףקרבותהבינייםימישלאבירי

מרגוליסקלאסיות.חרבותעםהיסטוריים

ישראל,שלהאביריםנבחרתקפטןגםהוא

השו־המועדוניםחברילכאןמגיעיםוהיום

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$ולהתחרותלהילחםהארץרחבימכל

העולםלאליפותלנסועוהזכותהכבודעל

בצרפת.שתיערך

היש־הנבחרתהשתתפהשעברהבשנה

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$בי־בתחרותהראשונהבפעם

נלאומית

$TS1$בינלאומית$TS1$

$DN2$בינלאומית$DN2$שהתקיימהאביריםלקרבות

אביריםקרבותכללההתחרותבפולין.

והישראלים,העולם,מכלמדינות24מ־

הבינלאומית,בזירההניסיוןחוסרלמרות

״בש־בכלל.רעיםלאלהישגיםהגיעו

בילנו

$TS1$״בשבילנו$TS1$

$DN2$״בשבילנו$DN2$להישגים״,שמעבראירועהיהזה

הצלבניתירושלים'׳״ממלכתגסין,אומר

עםשריוןלבשנואחרת.משמעותקיבלה

חלק־הפתיחהובטקסהזרוע,עלדודמגן

נו

$TS1$חלקנו$TS1$

$DN2$חלקנו$DN2$אתושרנוצבאיותכומתותעםעמדנו

התקווה.

ייהודו־כעלעלינוהסתכלו״בהתחלה

נים',

$TS1$,'ייהודונים$TS1$

$DN2$,'ייהודונים$DN2$נבחרתלנצחהתחלנוכאשראז,אבל

דיסוננס,לגוייםהיהפתאוםנבחרת,אחרי

כו־בכלשנלחמיםיהודיםאביריםלראות

חותיהם״.

וב׳בכל

$TS1$כווב׳בכל$TS1$

$DN2$כווב׳בכל$DN2$ללשוןהכוונהאיןכוחותיהם׳

עדאמיתיים,בקרבותמדוברכימליצה,

מתכתשלהחבטותאתמלשמוערקשכואב

לאבשריון.שריוןבחרב,חרבבמתכת,

כאבעדאמיתיותהמכותבמשחק.מדובר

באימון.גםלחלוטין,אמיתיוהרם

הפסק.ללאוניתכותניתכותהמכות

מאשדוד,והאביריםחדהאינההחרבאמנם

שריוןעלמקפידיםוירושליםתקווהפתח

והג־ומטלטלותכברותהחרבותאבלמלא,

רזנים

$TS1$והגרזנים$TS1$

$DN2$והגרזנים$DN2$נפצעיםוהאביריםבגורלם,עצומים

ורגלייםידייםלעתיםושובריםופוצעים

וצלעות.

מצ־מתישהו״,נפצעמאיתנואחר״כל

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$שלהעוצמה״לפעמיםמיז׳ניק.לחייך

לאהשריוןשגםערחזקהכךכלהמכה

נשלחוהאחרונההעולםבאליפותעוזר.

לאאםגםהחולים.לביתמתחריםשישה

שנגרםהזעזוענסדקת,אוהקסדהנשברת

מאודבראשקילוחמישהגרזןשלממכה

מטלטל״.

העולםבאליפותהקרבאתזוכר״אני

חוקימספיקהיולאעדייןכאשר1998ב־

אתשם״שיחזרוגסין.אומרנוקשים״,הגנה

ברוסיה.דמטרייבבעירההיסטוריהקרב

קשה.באופן15מהםפצועים,70שםהיו

חרשים.חוקיםחוקקואירועאותובעקבות

קשתים,לתחרויותמתחלקים״הקרבות

אביריםלקרבותגםאבליחסית,הבטוחות

וכו־חמישהנגרחמישהאחד,עלאחדשל

לם

$TS1$וכולם$TS1$

$DN2$וכולם$DN2$תפקידיםישהקבוצהלחבריכולם.נגר



לקרב,בדרךוידידיוקרלנקו

קרניקרבובשחזורבאימונים

קוץ,רפיוצילומים:רויטין

ירושליםאבירימועדון

קירהמשמשהטנקמשקלם:פיעלשונים

שכ־רילר,והרמאג׳הזריזיםהרציםאנושי,

שמו

$TS1$שכשמו$TS1$

$DN2$שכשמו$DN2$נשארשנופלמיכיקובעהחוקהוא.כן

חבטהאחרילקוםקשהוהאמת?הקרקע,על

שנייםשלחרבאוקילושלושהשלמגרזן

קילו״.וחצי

זה?אתעושיםאתםלמהאז

אביר״,להיותחולםאחרשכלחושב״אני

סמינהגהממושקף,קלרנקודמיטריאומר

מא־בשבועפעמיםשלוששמגיעטריילר

שדוד

$TS1$מאשדוד$TS1$

$DN2$מאשדוד$DN2$ירושלים.ממלכתבמועדוןלהתאמן

וזהאביר,להיותחלמתישכילדזוכר״אני

שעובר".משהולא

בעצםנשאריםהגבריםשכלחושב״אני

מגבעת29מוריזובאולגאומרילדים״,

שכמו־65בניאנשיםגםבינינו״ישזאב.

ני,

$TS1$,שכמוני$TS1$

$DN2$,שכמוני$DN2$ורצואביריםעלולמדואביריםשראו

כאלה״.להיות

יבגנימוסיףאידיאליזם״,הרבהכאן״יש

מופלאה,לתקופהמתחברים״אנחנוגסין.

לאעדייןהאינדיבידואליתהיצירהשבה

הקולק־המלאכהידיעלהצידהנדחקה

טיבית,

$TS1$,הקולקטיבית$TS1$

$DN2$,הקולקטיבית$DN2$באמצעותבאויבלפגועכאשר

מכובד,לאלמעשהנחשבמרחוקירייה

עודמלאהואחריותמלאהנאמנותכאשר

כאשרמופשטים,מושגיםלהיותהפכולא

אתלסכןיכלוהאישהשלהצלתהלמען

מכשפותכאשרהממלכה,כלשלקיומה

היהלכישוףכאשראסטרטגי,לכלינחשבו

כקרובנתפסהאבודהעדןוגןממשיכוח

ומוחשי״.

אביר?יהיההואירצה,שלךהילדאם

משהו״ישמוריזוב.אומראשמח",״אני

למ־שמעברמשהואיתן־,שממשיךבאביר

כות״.

הי

$TS1$למהי$TS1$

$DN2$למהי$DN2$חיהגוריה

אמנםהיאמירושלים26הייקיןאנה

הגברים,הלוחמיםביןהיחידההלוחמת

בפוליןמהקרבותהווידאוצילומיאבל

שס־ובחבטותביחסהבדלאיןכיממחישים

פגה

$TS1$שספגה$TS1$

$DN2$שספגה$DN2$האחרותהנשיםרובשלה.מהמתחרים

הןהאביריםבמועדונילהשתתףשמגיעות

שלזוגבנותבתקופה,המתעניינותכאלה

אביראתשמחפשותכאלהאוהאבירים

שלחברתוהיאלמשל,דריה,חלומותיהן.

חברהיאירמכוכבטלמרגוליס.מיכאל

מתע־היאכיירושליםממלכתבמועדון

ניינת

$TS1$מתעניינת$TS1$

$DN2$מתעניינת$DN2$מביתמלניקוילנההיסטורי.בשחזור

כאןשמצאהידלמלאכתמורההיאשמש

שלובמלאכותבביגודליצירהנרחבכר

אחרהואהיומיוםחיי״שחזורהביניים.ימי

היסטורי״,בשחזורהמורכביםהתחומים

מצבתמונתליצורמנת״עלאומרת.היא

והפריטיםהכליםבכללצורךישאותנטית,

רהיטים,בית,כליבגרים,כמוהרלוונטיים,

הפ־לכמותגבולכמעטואיןועוד,אוהלים

ריטים

$TS1$הפריטים$TS1$

$DN2$הפריטים$DN2$לשחזורלהגיעמנתעלשנדרשים

חיה׳״.כ׳היםטוריההידועמושלם,

אות־שאפשרככללהיותחייב"הכל

נטי",

$TS1$,"אותנטי$TS1$

$DN2$,"אותנטי$DN2$נגיעכךרק״כיקלרנקו,מסביר

מדוברההיסטוריה.שלמדויקלשחזור

מקרה,בכלמשחקים.לאואנחנובמחקר,

קרבשלשלנולשחזורמשחקים.רקלא

האחרונותבשניםמצטרפיםחיטיןקרני

נוסעיםשאנחנוכמומחו״ל,אנשיםהרבה

אלואותנו.שמענייניםבחו״ללשחזורים

הת־שלואוהליםציורעםמרתקיםמסעות

קופה

$TS1$התקופה$TS1$

$DN2$התקופה$DN2$נפלאראשניקויזהפלאפונים.ובלי

אנשים״.אלפיחלקבושלוקחים

בחומר?השליטהמאיפה

שלובאמנותבספרותבקיאים״אנוגטין:

אבלמקצוע,אמנםזהאצליהביניים.ימי

שלהם,החייםשהואתחביבזהלאחרים

שאנוחושבאתהאיךהמון.קוראיםהםאז

הביניים?״ימישלהאוכלעליודעים

הביניים?ימישלאוכלאוכליםאתם

מחיפה,זייצבאנררייאיתנונמצא״ברור.

במסע,12ה־המאהבסגנוןשמבשלטבח

גי־לפניזהכיאדמה,תפוחיאיןלמשל,

לוי

$TS1$גילוי$TS1$

$DN2$גילוי$DN2$,הירקאתלראשונהגילושםאמריקה

הזה״.

יקר?תחביבזה

״ישגםין.מתנגדלתחביב״,מעבר"זה

לה־מצליחיםשאנשיםבעולםמקומות

תפרנס

$TS1$להתפרנס$TS1$

$DN2$להתפרנס$DN2$.פטרםבורגבסנטחברליישמזה

12ה־מהמאהנעלייםבתפירתשמתמחה

האלה״.הדבריםאתשקונהמיויש

005,1ב־שריוןבחו״להזמנתי״כרגע

שלדוגמה״לפימיז׳ניק,מגלהדולר״,

הפרנציסקניבמנזרשמצאתיעתיקשריון

לעצ־לתאריכוללאאתההעתיקה.בעיר

מך

$TS1$לעצמך$TS1$

$DN2$לעצמך$DN2$זה״.אתכשגיליתישמחתיכמה

הרו־בשפהמתנהלאגב,כולו,האימון

סית,

$TS1$,הרוסית$TS1$

$DN2$,הרוסית$DN2$רובםהאביריםמועדונישחברימשום

שואליםעדייןהםגםרוסיה.ילידיככולם

להיותמגיעיםרוסיםדווקאלמהעצמםאת

יש־גםהחלוהאחרוןשבזמןאףאבירים,

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$נושאזההביניים״ימיעניין.לגלות

״זהקלרנקו.מסבירברוסיה״,מאורחזק

איןבישראלרוסיה.שלמההיסטוריהחלק

אירופה,במזרחכמוכךכלרביםמבצרים

ימיעללומדיםלאכמעטכאןבתיכוןוגם

לחיקוימודלאינםהאביריםאזהביניים,

שחזוריערכואחדיוםאוליאצלנו.כמו

אוליהמכבים.קרבותבעקבותגםהיסטורי

קורה״.כברזה



אלוהים
אבירים

נלחמיםברזל,וחרבותחניתותגרזנים,קסדות,שריון,עוטי

הקשתותקבוצתמולירושלים"ממלכת"אבירימועדוןחברי

מאשדוד,קלרנקודימיטריבהםונשים,גברים50כ־הקלאסיות

הבינייםמימיידועיםקרבותומשחזריםנועזיםלאביריםהופכים

משאיתנהגקלרנקו,אומראביר",להיותחלמתימילדות"עוד

זה"אתשהגשמתישמח"אניבמקצועו,

קשראשר קשראשר

^^^
$a$1STמה$$1STהמ־השנהיוליבתחילת

$2ND$מהa$2ND$err5iCTמה־אביריםפלוגתתינה

ין^ר!

$TS1$!מהין^ר$TS1$

$DN2$!מהין^ר$DN2$האלףשלהשנייהמאה

ראויהבסבלנותהקודם^^

האורשיתחלףלציון

גולני.בצומתהרגללהולכיברמזורהירוק

והאטופניהםעלשחלפוהמכוניות,נהגי

עלבתדהמההביטותנועה,פקקשיצרועד

החרבותעםהכבד,השריוןלובשיהאבירים

שעליהםרמחיםנושאיחלקםוהקשתות,

מדאיגדימיוןשדמואדםראשיתלויים

גלויות.היושפניהםמהמשתתפיםלכמה

שלהעציםמביןלפתעיצאומאחוריהם

סו־עלרכוביםנוספיםאביריםלביאיער

סים

$TS1$סוסים$TS1$

$DN2$סוסים$DN2$בנותנשיםשלקבוצהפסעהולצידם

לירוק,התחלףברמזורכשהאורהתקופה.

שירבבהנהגיםכשאחדהכביש.אתחצוהם

הסתובבהם,מיושאלמהחלוןראשואת

בש־צרחרךפתחהאבירים,אחדלעברו

ריון

$TS1$בשריון$TS1$

$DN2$בשריון$DN2$כבדרוסיבמבטאלווענהשלוהראש

ממלכתאבירי״אנחנועפעף:להנידבלי

אתלחסלחיטיןלקרניבדרכנוירושלים,

צלאחא־רין״.צלאחשלהמוסלמיצבאו

כמהמצבאוחלקעםשנמצאאגב,א־דין,

אתלחצותמיהרהאביר,מאחורימטרים

בקול.צוחקכשהואהכביש

הואצוחק.אינומיז׳ניקגינאדיאבל

ימצאעודהואאחדשיוםמאמיןבאמת

וצלאחההיסטוריהשרעללגבורדרך

חיטין.קרניבקרבאותוולנצחא־דין

במקצו־תייריםמדריך(,41מיז׳ניק

עו

$TS1$במקצועו$TS1$

$DN2$במקצועו$DN2$הואבארכיאולוגיה,שניתוארובעל

ירושלים׳,׳ממלכתאבירימועדוןראש

מו־אביריםחובבישלירושלמימועדון

שבעים

$TS1$מושבעים$TS1$

$DN2$מושבעים$DN2$חודש,מדיהנפגשים04-91בני

ירושלים,ממלכתאתומשחזריםחוקרים

יש־בארץהצלבניםשהקימוהממלכה

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$הבגדיםאתיחדלעצמםתופריםהם

חרבותמגלפיםהתקופה,שלהמסורתיים

לשנותמייחליםובעיקרשריונות,ובונים

ממאמראצליהחל״זהההיסטוריה.את

צריךשהייתיחיטין,קרניקרבעלבתזה

מיז׳ניק,אומרנכונותו״,אתלהוכיח

זהמבחינתיאביר.להיותהפכתי״ומשם

בהחלט״.טבעיתהליך

ראשואתלכרות

הול־והתופעהלבד,לאמתבררמיז׳ניק,

כת

$TS1$הולכת$TS1$

$DN2$הולכת$DN2$.אביריפסטיבלבמסגרתומתפשטת

וית־הקרובחמישיביוםשייפתחהלילה,

פרס

$TS1$ויתפרס$TS1$

$DN2$ויתפרס$DN2$עוקבים,חמישיימיארבעהפניעל

נסיכיםאבירים,עשרותעםהקהלייפגש

סמ־אתשימלאוהביניים,מימיודמויות

טאות

$TS1$סמטאות$TS1$

$DN2$סמטאות$DN2$אמנים,ירידלצדהעתיקה.העיר

יתנהלואבירים,וסיפוריריקודיםמוזיקה,

אבירים.קרבותגםהפסטיבלבמסגרת

בהםונשים,גבריםאבירים,חובבי50כ־

ואזר־אזרחים30ו־ולוחמתלוחמים20כ־

חיות,

$TS1$,ואזרחיות$TS1$

$DN2$,ואזרחיות$DN2$מועדוניבשבעהשבועמדינפגשים

בירו־מהםשלושההארץ,ברחביחברים

שלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$ותחומים.לתקופותהמתחלקים

מפגשלכלמגיעיםבמועדוןהחברים

יד,בעבודתשנעשובבגדיםלבושים

שבהןההיסטוריותלתקופותהאופייניים

תקופתהביניים,ימיתקופתכמובחרו,

כלועוד.הקשתיםהוויקינגים,הצלבנים,

תלבושותמגווןבידומחזיקאביריםחובב

ומגןחרבקסדה,שריון,התקופהמאותה

התקו־שלנשקכליועודבעצמו,שהכין

פה.

$TS1$.התקופה$TS1$

$DN2$.התקופה$DN2$אתותופריםהחרבותאתמהשליםהם

הםאז.נהוגותשהיושיטותבאותןהבגדים

מפשתן,ארוכיםבתחתוניםמסתפקיםלא

הםהפשתן.חוטיאתבעצמםשוזריםאלא

יחשלואלאהפלדה,חיבוריאתירתכולא

עבודהופחמים.מפוחאש,בעזרתאותה

חייבהכלזיעה.והרבהזמןהרבהקשה,

כאשרביולי,במיוחדאז.כמובדיוקלהיות

קרניקרבשלהשחזורלמסעיוצאיםהם

חיטין.

ימיםשלושהשלהיסטוריבמסעמדובר

קרבשלמדויקלשחזורהגליל,במשעולי

א־צלאחשלצבאוהביסשבוחיטין,קרני

דין

$TS1$אדין$TS1$

$DN2$אדין$DN2$בעימות187ביוליהצלבניהצבאאת

הנו־השלטוןלקץוהביאיממותשתיבן

צרי

$TS1$הנוצרי$TS1$

$DN2$הנוצרי$DN2$האיס־שלטוןוהחלתישראלבארץ

לאם.

$TS1$.האיסלאם$TS1$

$DN2$.האיסלאם$DN2$שלהערבבשעותמתחיל״האירוע

ציפורי,בעינותלילהבמחנהחמישייום

נוסףמחנהעדשישייוםכלכמסענמשך

שבתביוםומסתייםגולני,צומתבאזור

גמין,יבגנימספרחיטין״,קרניבאתר

לקש־הירושלמיהאביריםמועדוןראש

תות

$TS1$לקשתות$TS1$

$DN2$לקשתות$DN2$,ואתהמסורותאתהחוקרמסורתיות

עמיםואצלשונותבתקופותהירישיטות

צבאואתמגלמיםמהאבירים״חלקשונים.

האחרהחלקהצלבני.רה־שטליוןארנושל

שאניא־רין,צלאחשלכוחותיואתמגלם

שמשתתףמיז׳ניק,דמותו״.אתמגלם

ובנותיואשתועםיחדבמסעשנהבכל

מגי־שכולםמספרהחמש,בנותהתאומות

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$אחדולכלמסורתייםבבגדיםלבושים

״אניהיסטורי.תפקידישמהמשתתפים

התי־ייעשהאחדשיוםלביבכלמאמין

קון

$TS1$התיקון$TS1$

$DN2$התיקון$DN2$השחזורמסעבסיוםייכרתלאוראשי

ההיסטורי״.

יקרה.לאשזהיודעאתהאבל

אנושנהבכלאבליודע,שאני״ברור

שנהבכלכיאחרת,מעטזהאתעושים

שם.שהתרחשמהעליותרלומדיםאנו

שנהבכל״ישגסין:

שאנובמסעקסע

דלקלתחנתנכנסים

ומבקשיםגולניבצומת

והמוכריםבירה

מסרביםשםהערבים

צלאחכילנולמכור

ואנואותנוניצחא־דין

האויבים"עדיין



)קרלנקורבלקבדרךאבירים

באימוניםהתחתון(,בצילום

חיטץקרניקרבובשרוזור

מועדוןקוץ,רפיצילומים:

ירושליםאבירי



המטרהההיסטורי.השחזורמשמעותזו

שעההאירוע,אתלתחייהלהקיםהיא

קרבקילומטר,אחרקילומטרשעה,אחר

הזולדרמהמילה.אחרמילהקרב,אחר

היאביותר.גדולהעוצמהותוצאותיה

אותםכליריעליוםאחרייוםנחווית

בגלילהערביםובקרבשם,שהיואנשים

היום״.עדמשמעותבעלתהיא

צלאחאתמגלםגסיןיבגניחברו-אויבו

עובדילד,פלוסנשוי(,40גםיןא־דין.

הנ־גםנמצאתשםיעל,בעיןכמדריך

פחיה

$TS1$הנפחיה$TS1$

$DN2$הנפחיה$DN2$החרבות,להכנתלוהמשמשת

שיטותבאותןהשיריוןוחלקיהחיצים

מצ־״זהבעבר.נהוגותשהיומסורתיות

חיק״,

$TS1$,מצחיק״$TS1$

$DN2$,מצחיק״$DN2$קטעשנהבכל״ישגסין.מספר

בצומתדלקלתחנתנכנסיםשאנובמסע

הערביםוהמוכריםבירהומבקשיםגולני

א־ריןצלאחכילנולמכורמסרביםשם

במהלךהאויבים.עדייןואנואותנוניצח

ערביםבזקניםנתקלנושלנוהמסעות

שיצאותלמידיםובכיתותבנושהתגרו

ראוופתאוםהזההקרבעלללמודלאזור

עיניהם״.מולירינועלמתממשאותו

דודנוגןעםשריון

התעשייהבאזורהאחרוןשישיביום

האביריםמגיעיםתקווהפתחשלהישן

מרגוליסמיכאלשללביתוהירושלמים

המ־בעירו,האביריםמועדוןראש(,27

תמקד

$TS1$המתמקד$TS1$

$DN2$המתמקד$DN2$הבינייםימישלאביריבספורט

חרבותעםהיסטורייםסיףקרבות

נבחרתקפטןגםהואמרגוליסקלאסיות.

לכאןמגיעיםוהיוםישראל,שלהאבירים

הארץרחבימכלהשוניםהמועדוניםחברי

לנ־והזכותהכבודעלולהתחרותלהילחם

סוע

$TS1$לנסוע$TS1$

$DN2$לנסוע$DN2$בצרפת.שתיערךהעולםלאליפות

הנבחרתהשתתפהשעברהבשנה

בתחרותהראשונהבפעםהישראלית

שהתקיימהאביריםלקרבותבינלאומית

אביריםקרבותכללההתחרותבפולין.

והישראלים,העולם,מכלמדינות24מ־

הבינלאומית,בזירההניסיוןחוסרלמרות

״בש־בכלל.רעיםלאלהישגיםהגיעו

בילנו

$TS1$״בשבילנו$TS1$

$DN2$״בשבילנו$DN2$להישגים״,שמעבראירועהיהזה

הצלבניתירושלים׳׳״ממלכתגסין.אומר

עםשריוןלבשנואחרת.משמעותקיבלה

חלק־הפתיחהובטקסהזרוע,עלדודמגן

נו

$TS1$חלקנו$TS1$

$DN2$חלקנו$DN2$אתושרנוצבאיותכומתותעםעמדנו

התקווה.

ייהודו־כעלעלינוהסתכלו״בהתחלה

נים׳,

$TS1$,ייהודונים׳$TS1$

$DN2$,ייהודונים׳$DN2$נבח־לנצחהתחלנוכאשראז,אבל

רת

$TS1$נבחרת$TS1$

$DN2$נבחרת$DN2$די־לגוייםהיהפתאוםנבחרת,אחרי

סוננס,

$TS1$,דיסוננס$TS1$

$DN2$,דיסוננס$DN2$שנלחמיםיהודיםאביריםלראות

כוחותיהם״.בכל

ללשוןהכוונהאיןכוחותיהם׳וב׳בכל

אמיתיים,בקרבותמדוברכימליצה,

שלהחבטותאתמלשמוערקשכואבעד

בשריון.שריוןבחרב,חרבבמתכת,מתכת

עדאמיתיותהמכותבמשחק.מדוברלא

באימון.גםלחלוטין,אמיתיוהרםכאב

הפסק.ללאוניתכותניתכותהמכות

מאש־והאביריםחדהאינההחרבאמנם

דוד,

$TS1$,מאשדוד$TS1$

$DN2$,מאשדוד$DN2$עלמקפידיםוירושליםתקווהפתח

ומטל־כברותהחרבותאבלמלא,שריון

טלות

$TS1$ומטלטלות$TS1$

$DN2$ומטלטלות$DN2$והאבי־בגורלם,עצומיםוהגרזנים

רים

$TS1$והאבירים$TS1$

$DN2$והאבירים$DN2$לעתיםושובריםופוצעיםנפצעים

וצלעות.ורגלייםידיים

מצ־מתישהו״,נפצעמאיתנואחד״כל

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$העוצמה״לפעמיםמיז׳ניק.לחייך

השריוןשגםערחזקהכךכלהמכהשל

נש־האחרונההעולםבאליפותעוזר.לא

לחו

$TS1$נשלחו$TS1$

$DN2$נשלחו$DN2$גםהחולים.לביתמתחריםשישה

הזע־נסדקת,אוהקסדהנשברתלאאם

זוע

$TS1$הזעזוע$TS1$

$DN2$הזעזוע$DN2$קילוחמישהגרזןשלממכהשנגרם

מטלטל״.מאורבראש

העולםבאליפותהקרבאתזוכר״אני

חוקימספיקהיולאעדייןכאשר998ב־

שם"שיחזרוגםין.אומרנוקשים״,הגנה

ברו־דמטרייבבעירההיסטוריהקרבאת

סיה.

$TS1$.ברוסיה$TS1$

$DN2$.ברוסיה$DN2$באופן15מהםפצועים,70שםהיו

חוקיםחוקקואירועאותובעקבותקשה.

חרשים.

קשתים,לתחרויותמתחלקים״הקרבות

אבי־לקרבותגםאבליחסית,הבטוחות

רים

$TS1$אבירים$TS1$

$DN2$אבירים$DN2$חמי־נגדחמישהאחר,עלאחרשל

שה

$TS1$חמישה$TS1$

$DN2$חמישה$DN2$ישהקבוצהלחבריכולם.נגרוכולם

הטנקמשקלם:פיעלשונים,תפקידים

והד־הזריזיםהרציםאנושי,קירהמשמש

מאג׳

$TS1$והדמאג׳$TS1$

$DN2$והדמאג׳$DN2$,קובעהחוקהוא.כןשכשמודילר

והאמת?הקרקע,עלנשארשנופלמיכי

שלושהשלמגרזןחבטהאחרילקוםקשה

קילו״.וחצישנייםשלחרבאוקילו

זה?אתעושיםאתםלמהאז

להיותחולםאחדשכלחושב״אני

הממושקף,קלרנקודמיטריאומראביר״,

פע־שלוששמגיעטריילרסמינהג

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$במועדוןלהתאמןמאשדודבשבוע

חל־שכילדזוכר״אניירושלים.ממלכת

מתי

$TS1$חלמתי$TS1$

$DN2$חלמתי$DN2$שעובר״.משהולאוזהאביר,להיות

בעצםנשאריםהגבריםשכלחושב״אני

מגבעת29מוריזובאולגאומרילדים״,

שכמו־65בניאנשיםגםבינינו״ישזאב.

ני,

$TS1$,שכמוני$TS1$

$DN2$,שכמוני$DN2$ורצואביריםעלולמדואביריםשראו

כאלה״.להיות

מוסיףאידיאליזם״,הרבהכאן״יש

לתקופהמתחברים״אנחנוגםין.יבגני

האינדיבידואליתהיצירהשבהמופלאה,

המלאכהידיעלהצידהנדחקהלאעדיין

בא־באויבלפגועכאשרהקולקטיבית,

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לאלמעשהנחשבמרחוקירייה

ואחריותמלאהנאמנותכאשרמכובד,

מו־מושגיםלהיותהפכולאעורמלאה

פשטים,

$TS1$,מופשטים$TS1$

$DN2$,מופשטים$DN2$האישהשלהצלתהלמעןכאשר

הממלכה,כלשלקיומהאתלסכןיכלו

אסטרטגי,לכלינחשבומכשפותכאשר

העדןוגןממשיכוחהיהלכישוףכאשר

ומוחשי״.כקרובנתפסהאבוד

אביר?יהיההואירצה,שלךהילדאם

משהו״ישמוריזוב.אומראשמח״,״אני

שמעברמשהואיתר,שממשיךכאביר

למכות״.

חיההיסטוריה

אמנםהיאמירושלים26הייקיןאנה

הגברים,הלוחמיםביןהיחידההלוחמת

בפוליןמהקרבותהווידאוצילומיאבל

ובחבטותביחסהבדלאיןכיממחישים

האח־הנשיםרובשלה.מהמתחריםשספגה

רות

$TS1$האחרות$TS1$

$DN2$האחרות$DN2$האבי־במועדונילהשתתףשמגיעות

רים

$TS1$האבירים$TS1$

$DN2$האבירים$DN2$בנותבתקופה,המתעניינותכאלההן

אתשמחפשותכאלהאוהאביריםשלזוג

חב־היאלמשל,דדיה,חלומותיהן.אביר

רתו

$TS1$חברתו$TS1$

$DN2$חברתו$DN2$יאירמכוכבטלמרגוליס.מיכאלשל

היאכיירושליםממלכתבמועדוןחברה

מלניקוילנההיסטורי.בשחזורמתעניינת

שמצאהידלמלאכתמורההיאשמשמבית

ובמלאכותבביגודליצירהנרחבכרכאן

הואהיומיוםחיי״שחזורהביניים.ימישל

היסטו־בשחזורהמורכביםהתחומיםאחד

רי״,

$TS1$,היסטורי״$TS1$

$DN2$,היסטורי״$DN2$תמונתליצורמנת״עלאומרת.היא

הכליםבכללצורךישאותנטית,מצב

כליבגדים,כמוהרלוונטיים,והפריטים

כמעטואיןועור,אוהליםרהיטים,בית,

מנתעלשנדרשיםהפריטיםלכמותגבול

כהיסטוריההידועמושלם,לשחזורלהגיע

חיה׳״.

אות־שאפשרככללהיותחייב״הכל

נטי״,

$TS1$,אותנטי״$TS1$

$DN2$,אותנטי״$DN2$נגיעכךרק״כיקלרנקו,מסביר

מדוברההיסטוריה.שלמדויקלשחזור

מקרה,בכלמשחקים.לאואנחנובמחקר

קרבשלשלנולשחזורמשחקים.רקלא

האחרונותבשניםמצטרפיםחיטיןקרני

נוסעיםשאנחנוכמומחו״ל,אנשיםהרבה

אלואותנו.שמענייניםבחו׳׳ללשחזורים

שלואוהליםציורעםמרתקיםמסעות

ראשניקויזהפלאפונים.ובליהתקופה

אנשים״.אלפיחלקבושלוקחיםנפלא

בחומר?השליטהמאיפה

שלובאמנותבספרותבקיאים״אנוגםין:

אבלמקצוע,אמנםזהאצליהביניים.ימי

אזשלהם,החייםשהואתחביבזהלאחרים

שאנוחושבאתהאיךהמון.קוראיםהם

הביניים?״ימישלהאוכלעליודעים

הביניים?ימישלאובלאוכליםאתם

מחי־זייצבאנדרייאיתנונמצא״ברור.

פה,

$TS1$,מחיפה$TS1$

$DN2$,מחיפה$DN2$12ה־המאהבסגנוןשמבשלטבח

זהכיאדמה,תפוחיאיןלמשל,במסע,

לראשונהגילושםאמריקה,גילוילפני

הזה״.הירקאת

יקר?תחביבזה

״ישגםין.מתנגדלתחביב״,מעבר״זה

להת־מצליחיםשאנשיםבעולםמקומות

פרנס

$TS1$להתפרנס$TS1$

$DN2$להתפרנס$DN2$.פטרסבורגבסנטחברליישמזה

12ה־מהמאהנעלייםבתפירתשמתמחה

האלה".הדבריםאתשקונהמיויש

005,1ב־שריוןבחו״להזמנתי״כרגע

שלדוגמה״לפימיז׳ניק,מגלהדולר״,

הפרנציס־במנזרשמצאתיעתיקשריון

קני

$TS1$הפרנציסקני$TS1$

$DN2$הפרנציסקני$DN2$לתאריכוללאאתההעתיקה.בעיר

זה״.אתכשגיליתישמחתיכמהלעצמך

הרו־בשפהמתנהלאגב,כולו,האימון

מית,

$TS1$,הרומית$TS1$

$DN2$,הרומית$DN2$האביריםמועדונישחברימשום

עדייןהםגםרוסיה.ילידיככולםרובם

רוסיםדווקאלמהעצמםאתשואלים

האח־שבזמןאףאבירים,להיותמגיעים

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$״ימיעניין.לגלותישראליםגםהחלו

מס־ברוסיה״,מאודחזקנושאזההביניים

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$.שלמההיסטוריהחלק״זהקלרנקו

כךכלרביםמבצריםאיןבישראלרוסיה.

כמעטכאןבתיכוןוגםאירופה,במזרחכמו

האביריםאזהביניים,ימיעללומדיםלא

יוםאוליאצלנו.כמולחיקוימודלאינם

בעקבותגםהיסטורישחזוריערכואחד

קורה״.כברזהאוליהמכבים.קרבות



קירהמשמשהטנקמשקלם:פיעלשונים

שכ־רילר,והדמאג׳הזריזיםהרציםאנושי,

שמו

$TS1$שכשמו$TS1$

$DN2$שכשמו$DN2$נשארשנופלמיכיקובעהחוקהוא.כן

חבטהאחרילקוםקשהוהאמת?הקרקע,על

שנייםשלחרבאוקילושלושהשלמגרזן

קילו״.וחצי

זה?אתעושיםאתםלמהאז

אביר׳/להיותחולםאחדשכלחושב״אני

סמינהגהממושקף,קלרנקודמיטריאומר

מא־בשבועפעמיםשלוששמגיעטריילר

שדוד

$TS1$מאשדוד$TS1$

$DN2$מאשדוד$DN2$ירושלים.ממלכתבמועדוןלהתאמן

וזהאביר,להיותחלמתישכילדזוכר״אני

שעובר״.משהולא

בעצםנשאריםהגבריםשכלהושב״אני

מגבעת29מוריזובאולגאומרילדים״,

שכמו־65בניאנשיםגםבינינו״ישזאב.

ני,

$TS1$,שכמוני$TS1$

$DN2$,שכמוני$DN2$ורצואביריםעלולמדואביריםשראו

כאלה״.להיות

יבגנימוסיףאידיאליזם״,הרבהכאן"יש

מופלאה,לתקופהמתחברים״אנחנוגמין.

לאעדייןהאינדיבידואליתהיצירהשבה

הקולק־המלאכהיריעלהצידהנדחקה

טיבית,

$TS1$,הקולקטיבית$TS1$

$DN2$,הקולקטיבית$DN2$באמצעותבאויבלפגועכאשר

מכובד,לאלמעשהנחשבמרחוקירייה

עודמלאהואחריותמלאהנאמנותכאשר

כאשרמופשטים,מושגיםלהיותהפכולא

אתלסכןיכלוהאישהשלהצלתהלמען

מכשפותכאשרהממלכה,כלשלקיומה

היהלכישוףכאשראסטרטגי,לכלינחשבו

כקרובנתפסהאבודהעדןוגןממשיכוח

ומוחשי״.

אביר?יהיההואירצה,שלךהילדאם

משהו״ישמוריזוב.אומראשמח״,״אני

למ־שמעברמשהואיתר,שממשיךבאביר

כות״.

היסטוריה

$TS1$למהיסטוריה$TS1$

$DN2$למהיסטוריה$DN2$חיה

אמנםהיאמירושלים26הייקיןאנה

הגברים,הלוחמיםביןהיחידההלוחמת

בפוליןמהקרבותהוויראוצילומיאבל

שס־ובחבטותביחסהבדלאיןכיממחישים

פגה

$TS1$שספגה$TS1$

$DN2$שספגה$DN2$האחרותהנשיםרובשלה.מהמתחרים

הןהאביריםבמועדונילהשתתףשמגיעות

שלזוגבנותבתקופה,המתעניינותכאלה

אביראתשמחפשותכאלהאוהאבירים

שלחברתוהיאלמשל,רריה,חלומותיהן.

חברהיאירמכוכבטלמרגולים.מיכאל

מתע־היאכיירושליםממלכתבמועדון

ניינת

$TS1$מתעניינת$TS1$

$DN2$מתעניינת$DN2$מביתמלניקוילנההיסטורי.בשחזור

כאןשמצאהידלמלאכתמורההיאשמש

שלובמלאכותבביגודליצירהנרחבכר

אחרהואהיומיוםחיי״שחזורהביניים.ימי

היסטורי״,בשחזורהמורכביםהתחומים

מצבתמונתליצורמנת״עלאומרת.היא

והפריטיםהכליםבכללצורךישאותנטית,

רהיטים,בית,כליבגדים,כמוהרלוונטיים,

הפ־לכמותגבולכמעטואיןועוד,אוהלים

ריטים

$TS1$הפריטים$TS1$

$DN2$הפריטים$DN2$לשחזורלהגיעמנתעלשנדרשים

חיה׳״.כ׳היסטוריההידועמושלם,

אות־שאפשרככללהיותחייב״הכל

נטי״,

$TS1$,אותנטי״$TS1$

$DN2$,אותנטי״$DN2$נגיעכךרק״כיקלרנקו,מסביר

מדוברההיסטוריה.שלמדויקלשחזור

מקרה,בכלמשחקים.לאואנחנובמחקר,

קרבשלשלנולשחזורמשחקים.רקלא

האחרונותבשניםמצטרפיםחיטיןקרני

נוסעיםשאנחנוכמומחו״ל,אנשיםהרבה

אלואותנו.שמענייניםבחו״ללשחזורים

הת־שלואוהליםציורעםמרתקיםמסעות

קופה

$TS1$התקופה$TS1$

$DN2$התקופה$DN2$נפלאראשניקויזהפלאפונים.ובלי

אנשים״.אלפיחלקבושלוקחים

כחומר?השליטהמאיפה

שלובאמנותבספרותבקיאים״אנוגטין:

אבלמקצוע,אמנםזהאצליהביניים.ימי

שלהם,החייםשהואתחביבזהלאחרים

שאנוחושבאתהאיךהמון.קוראיםהםאז

הביניים?״ימישלהאוכלעליודעים

הביניים?ימישלאוכלאוכליםאתם

מחיפה,זייצבאנררייאיתנונמצא״ברור.

במסע,12ה־המאהבסגנוןשמבשלטבח

גי־לפניזהכיארמה,תפוחיאיןלמשל,

לוי

$TS1$גילוי$TS1$

$DN2$גילוי$DN2$,הירקאתלראשונהגילושםאמריקה

הזה״.

יקר?תחביבזה

״ישגסין.מתנגדלתחביב״,מעבר״זה

לה־מצליחיםשאנשיםבעולםמקומות

תפרנס

$TS1$להתפרנס$TS1$

$DN2$להתפרנס$DN2$.פטרסבורגבסנטחברליישמזה

12ה־מהמאהנעלייםבתפירתשמתמחה

האלה״.הדבריםאתשקונהמיויש

005,1ב־שריוןבחו״להזמנתי״כרגע

שלדוגמה״לפימיז׳ניק,מגלהדולר״,

הפרנציסקניבמנזרשמצאתיעתיקשריון

לעצ־לתאריכוללאאתההעתיקה.בעיר

מך

$TS1$לעצמך$TS1$

$DN2$לעצמך$DN2$זה״.אתכשגיליתישמחתיכמה

הרו־בשפהמתנהלאגב,כולו,האימון

סית,

$TS1$,הרוסית$TS1$

$DN2$,הרוסית$DN2$רובםהאביריםמועדונישחברימשום

שואליםעדייןהםגםרוסיה.ילידיככולם

להיותמגיעיםרוסיםדווקאלמהעצמםאת

יש־גםהחלוהאחרוןשבזמןאףאבירים,

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$נושאזההביניים״ימיעניין.לגלות

״זהקלרנקו.מסבירברוסיה״,מאורחזק

איןבישראלרוסיה.שלמההיסטוריהחלק

אירופה,במזרחכמוכךכלרביםמבצרים

ימיעללומדיםלאכמעטכאןבתיכוןוגם

לחיקוימודלאינםהאביריםאזהביניים,

שחזוריערכואחדיוםאוליאצלנו.כמו

אוליהמכבים.קרבותבעקבותגםהיסטורי

קורה״.כברזה


