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 שיו '15 «ללכ תעדה ץעמ ומעט אלו תעדה ץע אטח םדוק והדבו

 ותויהב •16 ךונח תמשנ איה ותמשנ יכ 'ט"שעבה לש ומשמ ורמאש

 םידליה תא ךילומ היהו 'דמלמ לש ורזועל היה םאו באמ םותי דלי

 בר קשחבו םיענ לוקב םהמע רמזמ היה» ותכלבו 'תסנכה-תיבל

 תחנה היה יכ 'הלעמל התלע» וז םיהלא תדובעו '«קוחרמל עמ^יו

 •«שדקמה-תיבב םירמוא םיולה ויהש רישהמ ומכ הלעמל לודג
 אדיו 'םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןיבה» אוהו 'ןטשה לחלחתיו

 ינימ לכב לדתשיו '«ץדאה ןמ עלבתיש תעה עיגת ןפ ושפנל

 לארשי דליה לבא 'ותדובעמ לארשי דליה תא עירפהל תולובחת

 הדשע-שלש ןב ותויהב •ןטשה תאמוט לע ותשודק הכב רבגתה
 םגו תיקלא הלבק 'אתירואד ןירתסו ןיזר םהש םיבתכ» ול ורסמנ

 וניבא םהרבא דיב» םדוקמ ויהש םיבתכה הלא '«תישעמ הלבק

 שודק היה יבצ 'ד ונב ןכ ט"שעבה ומכ •" ןונ ןב עשוהו ה"ע

 'ט"שעבה לש ודכנ טג •!8 «רובדה יפ לע» דלונ אוה 'ומא ןטבמ
 שלש ןב ותויהב •«שודק דלי» היה ''זיב'זיממ ךורב יבר

 ט"שעבה והלאש 'הנבל-שודק תעשב ודיב זחוא ונקזו 'םינש
 תוביתנ ב"ל :ת"ר הנבל :הנע דליהו 'הנבל םשה לש ושודיפ

 לש ונינ היה 'םיהלאל ולוכ דוסמ 'שודק 'אלפ-דלי •"המכחה

 תאנק אנק שש ןב דלי ודוע •בלצדבמ ןמחנ יבד 'ט"שעבה
 לחה אוה •הלודג תובהלתהב םיללפתמש 'וביבס דשא םילודגה

 רשאכו •המואמ לכא אל אוהו ורבע םימי •ושפנ םוצב תונעל זא

 ילב לכאמה תא עולבל לחה 'ךכב דומעל לוכי אל ףוס-ףום

 יכ 'ומצע לע רפסמ אוהו •םעט וב םעטי אלש ידכ 'סועלל

 הלודג השודקב תבשה תא וילע לבקל ץפח» ןטק דלי ודועב

 הליבטהמ אציו תוצח דחא ךומס תוזירזב לבטו ץחרמל ךלהו 'יוארכ

 הנא ךלהו 'שרדמהיתיבל סנכנו 'תבש ידגב שבלו ותיבל אבו

 תוארל ץפח היהו 'הריתי המשנו תבש תשודק וילע ךישמהל הנאו

 לש ונב •20 «תואדל דאמ עגעגתמ היהו 'ללכ האר אלו רבד הזיא

 «תוהמא עבראיה •הרהטבו השודקב דלונ «שטירזממ דיגמה»

 השגפ הליבטה רחאו 'הרזחבו הליבט,ד-תיבל ומא תא וכילוה

 'םהרבא יבר תא הדליו הרבעתנ הלילה ותואמ •טיהלא ךאלמב

 'ותשא התארש ךאלמה םש לע 'ךאלמ םשב ויבא ותוא הנפש

 לש ורבח 'ןמלז רואינש יבר •2!םויה דע הנוכמ אוה הז םשבו

 ויתועידי לדוג לע אלפתהל שיא לכ ןיע וילע בסה '«ךאלמ»,ד
 ובר 'הדשע-םיתש ןב ותויהב דוע טיהלא תא ותאריו הרותב

 ול תויהל יואר אוהש 'וילע רמא 'ץיובילמ רב רכששי יבר 'לודגה

 הרומ םושל דוע קקזנ וניא ללכבו 'דימלתל אל לבא 'רבחלו ערל

 םירחאל תודוהל התעמ רשכומ אוהו 'םיקסופהו ארמגה דומלב ךרד

 רשע ןב קסבטיומ לדנמ יבר ותויהב •22 הרותה דומלב ךרד
 •ורעשב לסלסלו טשקתהל בהא אוהו 'ט"שעבה לא אב םינש

 ול רפסו וינפל דמוע «שודק דלי» יכ 'ףכית ריכה ט"שעבה לבא

 הרקש המ לכ זמרנ הז השעמבו 'השרחמו םירוש רבד-לע השעמ
 םוי דע ול הדקש המו 'םלועה דיואל ותאצ םוימ לדנמ יברל

 לש ונינ 'ןיזורמ לארשי יבר לע •23*לארשי-ץרא*ב ותומ

 ידחא הנש םיעברא יכ 'ט"שעבה דוע אבנ '«שטירזממ דיגמיה

 ותמשנ יכ 'וילע ורמא ונמז יקידצ •ץראה לע ותמשנ דרת ותומ

 עבש ןב דלי ותויהב •«חישמ אוהש 'דופצ ןק לכיהמ» החוקל
 תא םירוק םא» :ידאלמ ןמלז דואינש יבר תא לאש םינש

 היהי רשא 'שפנהו ףוגה תא רוסמל ךירצ ש"קמ ןושארה קוספה

 :השרפה תא כ"חא םיארוק ךיאו 'תושיהו תואיצמה לוטיב

 דואינש יבר «?תושיה תשגרה דבכ הז אלה 'ךיהלא 'ד תא תבהאו

 •24 לכה תא ןיבה לארשי דליהו תוכיראב הז לע ול בישה ןמלז

 •םיירבעה ןירותסמה יאלפמ דחא אוה 'שודק-דלי '«אקוני»,ר

 'הילוגלג לכב תירותסמה תודהיב ותוא אצמנש םופטה '«קידצ*כ

 שדוקה-יבתכמ :םינוש םילוגלג ךרד דבע 'שודקה-דליה 'אוה ןכ

 םינושארה םילוגלגב םאו •תודיסחה דע הלבקהו הדגאה ךרד

 «קידצ"ה :הזמ הז ויה םינושו ודבל וכרד תא דחא לכ ךלה
 אוהו םיידימתה םישודקה וישעמ י"ע הלודגה ותגרדמל עיגה

 שדקתנ שודקה-דליהו 'וכרד תא ול שבכו ומלוע תא הנק ומצעב
 אוה ותודלי תונשב דועו םלש דלונ 'ומא ןטבב דוע הלעתנו

 תולשלתשהב הנורחאה הפוקתב 'ףוסבל הנה - 'תילכתב םלש

 •דחאל ויהו ודחאתה 'תודיסחב 'םיירבעה ןירותסמה

 ט"שעבה יחבש 17— איי 'איח 'םיברע םירבד 16 - •תובא יקרפ 'ןרהא תיב 15

 («טוקלי» תאצוה) טישעבה יחבשל יאובמבו ;'ה-'א 'א"ח '«םידיסחהו תודיסחה» ירפםב1ןייע

 '«םידיסחהו תודיסחה» ןייע 19 - •(«טוקלי» תאצוה) גייק טישעבה יחבש 18"- •יד קרפ

 •חיי 'גיח '«םידיסחהו תודיסחה» ירפס ןייע •הלחתהב ביח 'ןירהמ ייח 20 - •ביי 'גיח

 1 איפ 'איח 'ידאלמ ברה 'םיובלטייט 22 — •'ז-ט"מ 'ביח לינה ירפסב ןייע 21

 ,«םידיסחהו חודיסחה» ירפס ןייע •ג"י 'םיקידצ תדע 23 - •איפ 'איח 'יבר תיב 'ןמלייה

 •ב*ק 'איק 'גיח '«םידיסחהו תודיסחה» ירפס ןייע 24 - •ויט 'ב"ח

 - v v : ן • ב1נז1ר •ו •ו ליא רנבוק •א •א יבתכמ

 (רנבוק "א •א לש ותומל הגש םירשע תאלמל)

 יליסו יסורה רפוסהו דמולמה גדוברטפב תמ 1914 תנשב

 היהשו שפנהו תדה תולאש רקחב קסעש 'ב 1 נ ז 1 ד שטיביליסנ

 עיאוואנ*ה ךרוע 'ןירובוס לש ימשיטנאה ושרדמ-תיבמ

 'תושבושמו תויוקל1ויה תילארשיה תדב ויתועידי •«אימערוו

 תימשיטנאה תורפסה לש בזכא-תורוקממ ןבורב ויה תוחוקל יכ

 היה הז םע דחי םלוא •םידוהיה יגהנמ לע םידב-ירופסמו

 הארש וז 'תודהיל תרתוסמ דובכ-תארי לש שגר אלמ בונזור

 רשא 'ךרד-הרומ שקבמ היהו 'ןירותסמו םיזר האלמב התוא

 תפילחל םרגש אוה הז רבד •תודהיה לש דוסה-תוכלמב והחני

 רקבמה 'רנבוק ירוא םהרבא ןיבו וניב תיתטיש םיבתכמ

 תירבעה תורפסה תא ותעשב שיערהש !'וירוענ ימיב ירבעה

 ףוסב היהו '«םיחרפ רורצ"ו «רבד רקח» ויתודבחמבו וירמאמב

 תפילחב ליחתמה •הדמולב יסורה סכמה תכשלב רקבמ וימי

 בתכנ בונזור לא ןושארה ובתכמ - רנבו ק היה םיבתכמה

 לכ ןכות הלא ויבתכמב אצמש - '1901 ראורבפב םירשעב

 ןינעמ םהב גלדמו ךלוה אוהו 'םידדובהו םילפתה וייחל אוהש

 תורפס-ידבדמו 'סעכו החכות ירבדל רסומו הארוה ירבדמ 'ןינעל

 ןיאשו 'בויח לש ץמש לכמ ונקורתנו ובאתסנש וייח לע יודיול

 •באכו השוב לש שגר אל ףאו 'ןוצר אל םהב

 םיבתכה ןיב 'וילא דנבוק יבתכמ ורסמנ בונזוד תומב

 םש לע יתכלממה ןואיזומב הרימשל 'ונובזעבש םינינעמהו םיברה

 יתכלממה םירפס,ד-תיב וישכע) הבקסומב בוצנאימור ליצאה

 •הלאה םיבתכמה-יעטק חא יתמגרתו יתקתעה םהמו '(ןינל םש לע

 טדטשנזייא •ש ד"ד
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 11 םינזאמ בי ןוילג

 א

 •1901 לאדבפב 'כ 'ה'זמול

 !שטיביליסנ יליסו 'דגבנ ןודא

 אצויש .דמ לכ 'בגא 'ארוק ינאש ומכ) בר ןויעב יתארק

 יקסעשטידאטסיא» לש לאדבפ תרבוחב ךרמאמ תא (ךטע תחתמ

 «קינטסעוו
 .1 «תירבעה הדישה» -

 יוהה תא בטיה עדויה 'ירבע רפוסו ידוהי היהש ימ רותב

 'ךדמאמב תומיגפ המכ לע תוארהל הצור ינא 'תורפסה תאו ידוהיה

 •ותומלש תא תולקלקמה

 םג 'יאדו 'דועו תישפנה יתדות תא לבק 'לכ םדוק 'םלוא

 םיליכשמ-יתלבו םיליכשמ םידוהי הברהו הברה לש םתדות תא

 אנ לא» :(716 ימע) «ךתמח ךופש» רבד-לע תורקיה ךיתורוש לע

 ורשי יפ-לע הזל המוד רבד עמשנ אל בר ןמז הז •יוכו «שגרתנ

 ילעב םיימשיטנא יפמ דוחיב 'תיסורה תונותעב ובש הינפה-דדעהו
 •2 םהילע ךתוא םג תונמל אלש רשפא-יא דשא 'הרכה

 :יתורעה לא רבוע ינא תאז ירחאו
 התוא םויק :(709 ימע) בתוכ התא «ץמח קדוב» לגרל (1

 יכ .(3an0BtAb)«,רוצמ» :תויהל היה ךירצ 'יוכו הבושח 3«ה ו ק מ»

 לש לובק-תיב איה התועמשמ 'עדוי יאדו התאש יפכ '«.דוקמ»

 •ןתסו ידחא לארשי-ישנ תוצחור םש רשא 'םילזונ םימ

 «םירדחה ינפ-לע העש יצח לש הכילה ידחא» :םש ןכ םג (2

 •םיעגר השמח-העבראמ רתוי אל 'בודה יפ-לע 'ךשמנ הז ןחלופ

 :הנוכנ הניא םירבכעה רבדב (210 ימעב) ךתרעה (3
 םירבכעה וראשי אמש 'םיששוח םניא םיקודאה םידוהיה

 ובחסי אמש 'רקיעב 'םא-יב 'תיבב 'ולכא רשא 'ץמחה םע

 יא םש דשא 'םיעודי-יתלב םידוחל ץמחה יתותפ תא םירבכעה
 •ותוא רעבל היהי רשפא

 עבשמ» אל אוה*םידוהיה לצא תעל תעמ :םש ןכ םג (4
 דע םיבכוכה תאצמ םא-יכ '«ברעב תועש עבש דע ברעב תועש
 •תושמשה-ןיב תליחתמ 'רמולכ 'םיבכוכה תאצ

 רשי ןחלשה לע חנוצ»וניא ירמגל '«הנתשנ המ» לאושה ןבה (5
 •ןחלשה די-לע 'היהיש הזיא 'ומוקממ טעמ םק קר '(713 'ע) «באה לומ

 •«הנתשנ המ» םא-יכ '«םנתשנ המ» אל :הרעהב םש (6
 רדסב לוכאל םיגהונ ןיא (715 ימע) ןידרת לש ץימח (7

 םידוהיה ןמ תצקמ לצא > חספ לש ןושאר לילב 'דמולכ 'ןושאר
 השענ וניא רדס השכ 'ינשה הלילב קר קרמ םוקמב אב אוה
 •הריתי תויגיגחב רבכ

 תעמ תעשב ןייב הנטקה עבצאה תליבט לש גהנמה (8
 טעמכ םא-יכ 'הדועסה דחא אל אב (715 ימע) תוכמה רשע

 •הדועסה םדוק ןמז הברהו רדסה תלחתהב
 הנושארה הרישה לש «תונינעמה תובושתהו תולאשה» לכ (9

 םג שיש '«חספ לש הדגה» לכב אוצמל לכות (הרעה 717 ימע)
 גדוברטפב יפוק 15-10 דעב הריכמל תאצמנו יסור םוגרתב
 •«ץילמה» ןותעה תכרעמב

^ 
 - 721 ימע - «חספ» 10

 'םימחרב דובעא» :ותועמשמ ןיא
 לע םיחסופ 'לשמל 'םיגולד םע רבעמ םא-יכ '«תושורפ םיפנכב

 •רדסה יפ-לע תיב לכל דוס ילבמ 'בלש לע 'תיב

1 B. B. P08aH0BT>. EBpeHCKaa irfecHb, HcTopHHecKiS B-feCTHHin', 

cpeepajib 1901. 

 המנ) םיניבה-ימיב .דרנחתנ וז הלפת ינ 'תפסוה אלש 'לבח :(ינבוק תרעה) 2

 ףוסו 'יו 'ט-ע םילהתבו 'ה"נ 'יי הימריב תאצמנ «ךתמח ךופש» תלפת ינ 'הנשו רנבוק
 הדמשה ינימ לנו היציזיבקניאה תוחקלתה-ימי םצעב '(תנרעמה - •ויס 'יג הניאב אוה הלפתה

 תומ תמיאב השענ חספה רדס םצע סגש ןמזב 'םידוהיה לש תינומה

 •ומצע ינבוק לש אוה ביסרוקה 'שוריפב םירומ ונא ןיאש םוקמ לנב ג

 דוזדיב '(719 ימע) תומש רפסמ איבמ התאש המ לב (11

 םימי רדוסש ידיחי חספ ותואל קד עגונ '13-3 םיקוספה

 לע יווצ תעשב לבא !םירצממ לארשי-ינב תאצ ינפל םידחא

 ('ט-'א 'ז"ט םירבד !'ח-'ד 'ג"כ ארקיו) «תורודל» חספה תעיבק

 יכ 'אצמנ •ותאבה רדס לעו ןברקה דבד-לע םולכ רמאנ אל

 ןיא הז ןברק רבד-לע ךלש (תובושח רתויהו) תובר תונקסמ

 תדחואמה תיתד-תיגחורה תורפסב אלו הדותב אל 'דוסי לב ןהל

 •םידוהיה לש

 ינא '(725 ימע) ןייטשנכיצ רענה «םולח"ל עגונש המ (12

 'דשפא-יא יכ 'תוניבה אל הז ךיא ףתומב ןשגר רפוס לע אלפתמ

 'ירותסמ 'קומע 'רדוסמ ךכילכ םולח םולחי 8-7 ןב דליש

 ורופס לע הרזח אלא תמאב וניא הז םולח ויטויפו יטסטנפ

 'ירעצל •םייתדה םירפסה דחאב ספדנש 'םיקידצה ילודגמ דחא לש
 ןהב יתבתכ אלש 'הנש 32 לש הקספה ידחא 'וישכע לוכי יניא

 לבא !הזה יטסטנפה רופסה אצמנ הפיא 'קוידב תוארהל 'תירבע

 •הנש 45-40 ינפל ותוא יתארק ימצעב יכ 'ךחיטבמ ינא

 '8-7 ןב 'ידוהי דלי יכ 'ללכ יעבט הז ןיא 'ףוסבלו (13

 תעימש ךותמ '(728 ימע) לכוי 'הלאב תומולח תוזחל יואר אוהש

 םולחה תא םג ושפנב ללקל 'שנועה דחפ ךותמו ויבא לש ולוק

 •רישה תא םגו

 «היפרגויבוטבא» הבתכנ ןושל וזיאב תעדל םג דאמ ןינעמ

 ?ןייטשנכיצ לש וז
 תיתמא הצרעהב

 ד גב ו ק •א

 ב

 •1901 טסוגואב ויכ 'הזמול

 ךבתכמ לע יתובישה אל !שטיביליסו יליסו 'דבכנ ןודא
 יתוצרב 'וישכע •הפוכת הבושת שרד אל אוהש םושמ 'םיענה

 'לודג ךדע 'יליבשב תוחפל 'ול שיש ןינעב 'ינודא 'ךתא רבדל

 'יתדמל ןכיהמ :התא לאוש •יתבושת תא םג 'בגא 'ךל ינא חלוש

 ינא םלוכ תא רשא 'םיבורמה ךירמאממ יאדו ?ימשיטנא התאש

 •יתעד לע תולעהל לוכי יניא וישכע •גנועבו בר ןויעב ארוק

 'הרכהילעבו רשי יכ ףא 'לארשי-אנוש םא-יכ 'ימשיטנא קד אלו
 בהוא יכו תודהיב דאמ התא ןינעתמ» יכ 'ךכ-דחא בתוכ התא

 '«ללכב תוטופקהו תואפה ףאו םתשבלתו םפוג םצע» תא (?)התא
 •ךמצעב ףיסומ התאש ומכ '«יתוברתה דצה ןמ» קר הז לכ לבא

 ןכא •ומדבו ופוגב ידוהיה תא התא בהוא םא 'ינקפוסמ םלואו
 ינניא 'ימש אוה יאצומ יכ םא 'יכנא םג יכ 'תודוהל ינא ךירצ

 תמחלמ 'םתוינע םירוסיו רעצ הברה יל םימרוג לבא 'םתוא בהוא

 ינוצר הז ןינעב הנהו •אושנמ ארונ אוהש 'היסורב םבצמו םמויק
 רשא 'יקסבייוטסוד םע םעפ רבכ יתרבד רשאכ 'ךמע רבדל

 דחא לש ותיצחממ רתוי םידוהיה תלאשב וילא יבתכמל שידקה
 •(1877 טדאמ ןייע) ולש «רפוסה-ינמוי"מ

 ימצעב יתרסמ 1897 תנש ףוסב דוע :אוה ךכ רבדהו

 םבצמ לכ ראות וב רשא '«ריכזת» בויבארומ םיטפשמל רטסינימל
 'תוניגעמ תודבוע הברה ופסאנו היסורב םידוהיה לש םויאה

 לע והשמב ףא «ריכזת>ה עיפשה אל 'ירעצל •םתבוטל תורבדמה
 תוירזכא םויל םוימ תושענ םידוהיה לע תופידרה יכ 'בויבאדומ

 ןיגע ךל ןיא» יכ 'ינודא 'בתוכ התא ומצע בתכמ ותואב •רתוי

 לוכי ינא ץאו ןימאמ ינא ןיא לבא •«היגולויצוסו הקיטילופב

 •א •ז 'תויתרבח תולאשב הברה ךכ-לכ בתוכה םדא :ןימאהל

 'רפס-יתב 'םירזממ 'ןישוריגה 'ןיאושינה תלאש ומכ 'תוילאיצוס

 •«היגולויצוסבו הקיטילופב» ןינעתי אלש רשפא'יא 'יוכו םידומל
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 בי ןוילג טינ זא מ 12

 לש םבצמ ךתוא ןיגעי אלש דשפאייא יכ 'הז םושמ ינא אצומ

 רבוס ז רוראה «םבשומ םוחת>ב םיקנחנה 'שיא םינוילימ העבש

 יקסבונאו םהינפל דגסש המ יעבט רבדל בושחתש דשפא-יא יכ 'ינא
 בויבארומש המ 'דפסה-יתב לכ תא 'ירמגל טעמכ ותעדמ אציש 'הז

 'םיטעמה םידוהיה םתואל וליפא הידוגינסב קוסעל ןתונ וניא

 תונייטצהב תיטפשמה הקלחמה תא רומגל םדיב הלע רשא

 םיאצמנה םידוהי ףלא 40 ללכמש המ ז הנושאר הגרדממ

 עיגהל ידכ דע ןייטצהל לוכי שיא ןיא יסורה אבצב תועיבקב

 'עובקה «בשומה םוחת*ב וליפאש המ ןדציפואךגם לש הגרדמל
 םהל ןיא 'םיינוריעה םיסולכואה בוד םה םידוהיה םש דשא

 לע וליפאש המ !המודה-ירבחל םירצונ וליפא רוחבל תושרה

 רסאנ 'םוקמ לכב תבשל תושר ול שיש 'םידוהיה ץמוק ותוא

 '(המחלמה רטסינימ היהש ימ רותב) יקסבונאו ותוא תרהזא יפילע

 םייסורה האופרה תוניעמב אפרתהל םהל םינתונ ןיא 'רמולכ

 ילש «ריכזת»,ד תא ארקת יכ 'ינוצר הז םושמו - 'וכו 'וכו 'וכו

 םיבישקמ ךידבדלש ינפמ 'הז ןינעב םידחא םירבד רמאת יכו
 •םייניצר םישנא

 *ל"נה «ריכזת*ה תא דימ ךל חלשא 'השרת םא 'ןכבו

 'בוגוריפ) םיסורה הבשחמה-ילודג יכ 'תרכה אל םולכ 'בגא

 •-יוושב םיכמות םייסורה םינותעה יבוטו (בובוילורבוד 'יקסבייוטסוד

 'םיקסנגוקסא ינימ לכ םה םירזכא רתויה םהיפדורו 'םידוהיה תויכז

 •»ז ןוהליד תכ לכו םינורפע 'םיקסבוקטאיפ 'םיצירקוא

 החגשהב ןימאמ שיא התאש 'המודמכ •בגא ךרד הז םגו

 ךלהש «עינערזאבא עיאקסור>ב ךירמאממ דחאב •תלכשומ תיטרפ

 הקנידוכב הפורטסטקה יכ 'הנושמ ןויער עיבמ התא ומלועל
 •1881 ץרמב 'א םוימ חצרה לע שנוע ,דתיה 1896 יאמב ח"יב

 םעה לכ תא שנוע ,דוהי יכ 'ךתעד לע הלעת ילוא 'ןכ םא

 חיכוהל לוכי ינא •םידוהיה לא יארפה וסוחי דעב יסורה

 םוקמ הזיאב תורבגתמש ,דדמב יכ 'תוירוטסיה תודבועב
 דשא םימעה םיללמוא םישענ ,דדמ התואב 'םידוהיה לע תופידרה

 םירסיקה ןודינב תאז תא םיאור ונא היסורב •םיבשוי םה םברקב

 תא בר ןוגיב ורמגש '111 רדנסכלאו 11 רדנסכלא '1 ילוקינ

 ןורחאה ןמזב ואבש תוארונה תואלתה ילוא 'ןכ םא •םהיתונש
 ויה אלש תובידחמ תוקילד 'החיכש-יתלבו הלודג תרוצב) היסור לע

 ןיעמ ןה (םידעה לש יללכ לודלד 'םיאלחו תונוש תופגמ 'ןתומכ
 לכ תודבועה 'םידוהיה תופידר לשב .דוהי חלשש םירצמ תוכמ

 ןימאמ ינא ןיא ללכבש םושמ 'הלא לכב ןימאמ יניא ינא ? לובג
 !?התא ךתעד המ 'התא לבא 'רבד םושב

 עדונ ךבתכמ םצעמ •העצהב ךינפל אובל הצור ינא בושו

 'העונת-רסח» התא יכ '*תדוקבב רתוי דבוע התא ןיא יכ 'יל

 טישוהל (ךלש אוה ביסרוקה) ךל השקו 'לצעתמ 'הפסה לע בכוש

 טופשא םא •«תרבחמ וא רפס תחקל ידכ 'ףדמה לא ךדי תא

 ינא לבא 'התא לצעתמ יכ 'ןימאהל השק 'ךירמאמ עפש יפ-לע

 תונמל הצור התא אמש 'ןכ םא •ךל השק יכ 'תמאב ןימאמ

 (iuTaTHaa) ץנמה ןמ הרשמ יל שיש יפ-לע-ףא ?ךדיכזמל יתוא

 לש דיקפת םימעמ המכמ לבקמ יתייה 'הדמולב תרוקבה תכשלב

 יתרזעו יתופתתשה ידי-לע יכ 'חוטב טעמכ ינא •ךלצא ריכזמ

 קד יאדו וישכע סנרפתמ התא - תורפסה ןמ ךתסנרפ ,דתיה

 תוינכימה ןמ 'דמולכ 'ףוג תדובעמו 'תלפכנ - תיתורפס הדובעמ

 עדוי יכ 'עדתש ידכ 'ינא ףיסומ •ירמגל לאגנ תייה הביתכבש

 npeBHe-) תירבעה תאו תינמרגה ןושלה תא ידוסי ןפואב ינא

»enö^eficKi) קסוע יכ 'תיתפרצה ןושלה תא םג הנוגה .דדמבו 
 יכו (1863 תנשמ) הנש םיעבראל בורק הז תיסורה תורפסב ינא

 •ונלצא םיאצויה םיידוירפה םינותעה לכב הדיקשב ןייעמ ינא

 רקיעב םיכסת םא 'ויתודוא-לע עידוא 'רכשל עגונש המ
 •דאמ תועונצ יתושידד יכ 'תאז קר דיגא •רבדה

 •הבושתל הכחמו בוט לכב ךתוא ךרבמ ינא הזבו

 ר נ בוק •א
: .P. s ןמזב היהא םא •ךתוארל דאמ הצור יתייה לילכב 

 •ךילא רוסל יל השרתש ,דוקמ ינא 'גרובדטפב בורק

 •א •ש—תרוקנה תכשלב 4

 ת-ומיער

 רצמב

 תחלשנה חנ-תנוי ןימכ אוה - ויוטב-תורוצ לכב - דפוסה-רבד

 וחור-יניע דננל .הלנר ףכל חונמ אצמת ןכיה החלוש עדיש ילב בחרמל

 אתגולפ-רב וא דידיו בורק אל ,העודי תיתחפשמ הבסמ אל רפוסה לש

 ןיעה ןמ יומסה ללכ - רובצה ,המואה ,םלועה םא יכ ,ינומלא-ינולפ

 יובחה שרושל המוד ,ומעפמ הדיצי-דועי רשא ,דפוסה .השגדהב יחו

 המ ילצ תדמו הטונ ופונ ןכיהל תעדל ילב ,סיארנ-אל םיקמעמב קנויו

 ,ויחי הב דשא ,םע-תורפס ,סלוע-תורפס םיוהמה םה ולאכ םידפוס .איה

 .ושורדי הימותו הירוא לאו ולכאי המחלמ

 הליחתכלמ םהירבד תא םיבתוכ הירפוס רשא תורפסה איה הבולע

 תכפהנו המשנו דועי תלוטנ איה תאזכ תורפס .העודי תיטרפ תבותכ יפ-לע

 םושל ןיא הב םיפתתשמה דבלמש ,תיטרפ םיבתכמ-תפילחל ךכ ידי-לע

 וניא ,הביבסה םד םע גזמתמ םויק-אל-המויק ןיאו ,הב ץפחו ןינע שיא

 .יחה ןמ אלש ,לדלודמו שבי רבאכ יהירהו ,תלעופה םייחה-תכרעמל ףרטצמ

 ,םיבשוחמ-יתלב ,םיסנ םידעצב התע תדעוצ הזל המוד בצמ תארקל

 .תירבעה תורפסה םג

 ונא ,ונינזאב הרמ'הינוריאב םה המוא ,םלוע םיגשומה רשא ,ונא

 םג רצה ונלונע ךותב ונא ,םיארוק םיפלא הזיא לש םדסחל םיפצמה

 דחא לכש ,לוגע ךותב לוגע ,םיפסונ םילוגע ונביבס םילגעמ ,יבה-ואלב

 - תוביתנל הלאשו ףקיהל הפיאשה םוקמב ...ורבחמ רצ חרכהב אוה םהמ

 החפשמה-ינבל קד םיעודיה ,םייתחפשמ םירבדו ןיד ,יתיב גישו-חיש

 טרפה ןמ תיעצמא-יתלב ךרדב ףאושה רובדה םוקמב ;הזל הז םיבוהצה

 םיריסא לש המומע תושיקנ-תפש - ןיעה ןמ יומסה ,לודגה ללכה לא

 יריסאל קר תנבומה הפש ,םימוטא תוריק ךרד הז םע הז . םירבדנה

 ןוט אוה ןוטה .הב ןינעו קלח לכ ןיא הביבסלו ץוחל רשא ,אלכה

 יאצחו םיזמר ...םיער-תחיש תויהלמ וליפא הקוחרה ,םוניב-תחיש לש

 i םוקמב ?"וניבל וניבש" םינינעב םיאיקבלו ך"ח-יעדויל" קר םיעודיה םיזמר

 תצוצק .ןידדצל םילחפו םיצרוק םיטבמ - ןינעב תולכתסהו הרשי היאר

 אוה —התא —ינא םייונבה לש רצה שלשמב הבשחמה תרכרכמ םיפנכ

 דודיצ לכ ,קדס לכ םימתוס םייתיב תונובשח לש םיכלכולמ ריינ-תורורצבו

 םיטרטיל קד םילדג תאזכ הריואב ,ולאכ םיאנתב ...בחדמל ףקשנה ןטק

 .םיכרע-תדצוי תורפסו םירפוס אל ךא ,תונותע-יטסיטלפוק םיברו םירפו

 - תאזה הקעצה יהמ .םימוגרתה סומלוב לע םמח םיקעוצ דועו

 רבדה אוה דבלב םיל"ומ השעמ קר םנמואה ? תומימת ? תימצע האנוה

 יחילש תעדמ-אלש םה וללה םילרמה ?תואיצמה ףקותב העפות אלו
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 םינזאמ גי ןוילג

 ןחוג 'לעתשהל ליחתמ אוה •וחורב טלוש וניא היננח
 לא ףאושו ויתפשב הילא דמצנ 'תלעש ותזחאש ימכ 'תלצחמל

 לימ,ד טע דחי הקבא תא ויפ

 •ריוא םשונ אוה ישוקב —J תא
 ליבהמ רצ היה םפתרמ •התיבה היננח ךלה אל םויה ותוא

 לימה תא ץחרש 'וקורו 'ונטבב וקחצ ויברק •הברה ותחמש תא

 דערו-תצקועה תכתמב ונושל תעג ידמ •הדנומילכ ול םענ 'ויפב
 •ופוג לכ

 ובל •הממושה הנוכשה ךרואל היננח ול ךלוה בצ ידעצב
 !- וב שח אוה •ויפב והנה •••!אבא אי 'לימ ול שי •טטור וב

 קחוצו ודי ךותל וטלופ והירה - וביבס רקוס אוה - 'הצרישכל
 לכ תא •••!התפ ומכ לודג לימ •••!רקי בהז •••!שדח •••ותמועל

 'םיזנכשאה לש ףאו •וב תונקל לוכי אוה יאכז לש ותונח בוט

 •••!הצרישכל

 לימה תא טלופ 'הדחה תחאה וניעב וביבס רקוס היננחו

 עבטמה •טוח וביבס ךרוכו וקולח דב תחת ונמוט 'ודי ךותל

 •••!לימ ינא !ףסכ ינא :לכ-יניעל איה תטלוב לבא 'תיארנ הניא

 הבטצאה דע היננח שגנ תוריהיב •יאכז לש תונחה הנה

 וידיב ששממ תעדה-תוחיחזבו רתסנה לימה תא טילבמ 'שממ

 •הוארל םיגצומה 'םיברה הקיתמה-ינימ תא

 - !סבלמ -
 •גגוח לוקב היננח ארוק

 ןוהמתב ותוא רקוס 'רהוזה רפסמ ויניע תא םידמ יאכז
 ?ףסכ שי :לאושו

 - •••!? ףסכ ילב 'המו -
 ופסכ תא טילבמו היננח םערתמ

 •רורצה

- 
 הא

 ?יאכז םכח 'היקואה המכב -

- 
 שורגב םירשע

 !ךייחב 'םישלש -
- 

 ךליבשב
 םירשעו השמח -

- 
 •••!םועטל ןת

 םשו ינועבצ רכוס סיסר וינרפצב סרופ יאכז םכחהו

 ויפב היננחל

- 
 •••!הערפ יח 'ץומח

- 
 תוקיתמב ךנוצר

- 
 ידוה רמת הנק

 ?יאכז םכח 'לטורה המכב -
 שורג יצחב היקוא -
 !לימ דחאב םכחה יל ןתי -
 •רהוזב ןייעל בשו יאכז םכחה זגור -!הל? -

 הבשומב םיזנכשאה תויונח תובר דוע •שאיתמ וניא היננח

 הכומסה
 ?ןודא '(ןפפוע) הךןטה תאז הלוע המכב -
 שודג ינש -
 - התא -

 •••!ןותא
 ?תרבג 'המכב ןוביבסה הזו -
 שורג דחא -
 •לימה תא קבוחו היננח גיעלמ—תרנכמ-תרבגה -

 ףסכה לכב ונממ חקי האנה שי אל הזמ •יאכז לא בושי
 אבה םלוע םעט םעטיו - הבלח

 'הבלחה תסורפמ רוריפ-רוריפ סינכהו םשגב היננח דמעשכו

 קוקל 'ויתועבצא תא קקלו 'ןשי ריינב יאכז םכחה ול ןתנש
 'ודימ טמשנ ריינה •ףדועב תברוצ הריטס םואתפ שח-רוזחו

 וניע תא הפיצה שאכ המח העמדו 'םימ תילולשל הלפנ הבלחה

 •ונורג תא הקנחו

 תפיחדב דבכתנ-הבלחה תא םידהל לבלובמ ףפוכתהשכו
 הקזח לגר

 !ךובא ובא לע ןא -!בנג -!תומתש -!רזממ -

 השאר לע •הפצק ףצש לכב תגרוחה םאה הדמע וינפל

 לבז אלמ הרניסו 'ךרדב הטקלש 'ץע יסיפכ הדיב •םימ חפ

 הקסהל
 הז לכאת אלו תומתש -!בנג 'ךיבאמ תבנג לימה הז -

 היקפרמב וילע הלפנתה השאהו —!חא 'הבלח ךל ירה -!לכה

 •םימחר ילב וב הטעבו הרטסו הילגרבו

 'ריינה לע םשגה תופט םע ורשנ ויתועמד •הכב היננח

 •ץובב ורזפתנש 'הבלחה ירוריפ לעו 'םימה תילולשב בטרתהו ךלהש

 ירוריפ תא וטקלו ופפוכתה 'תגרוחה םאהו היננח 'םהינשו

 תוללק תיולב איהו 'תועמד ךותמ אוה •םהיפב ומשו הקיתמה

 תוצרמנ

 • • p • • • •• •• • ן •• • • • בונזור •ו •ו ליא רנבוק •א •א יבתכמ

 ג

 •1901 רבמטנסב 26 'ה'זמול

 !דבכנה שטיביליסו יליסו

 םג אלא 'יתמא ףוסוליפ ךנהש דבלב הז אל 'הארנה יפכ

 ןוצרה» לע יבל ברקמ ךל הדומ ינא •ןידה אמלעמ אלש םדא
 אובל תצק חוג-יתלבל ינא בשוח לבא 'יתוא תוארל «בהלנה

 ינא יכו הדשמ יל שי יכ 'ךל יתבתכ •גרוברטפל ךילא התע

 המ-רבד המוקמב לבקמ יתייה ילמלא 'ןוצרב התוא בוזעל ןכומ

 יל שישבו םישש ןב טעמכ יתויהב הרשמ בוזעל םלוא •רורב

 חיב-קשמו עודי דמעמ '(הנש א"ל תב) הריעצ טעמכ .דשא
- 

 •תוחפל 'ישעמ הז ןיא

 תכרעמ סחי (רעצ םרג םגו) דאמ יתוא םיהדה בוש

 «אימערוו עיאוואנ>ל יכ 'יתייה רובס •ךילא «אימערוו עיאזואע>ה

 םע יב 'תכרעמל ט ו ש ק שמשמ התא יכ 'Persona gratavi התא

 'ךלש הרוש לכ םיכירעמ םש (ןבומכ) ןוגהה םירפוסה-רכש

 «ךתעדמ תאצי» :ךל רמול ולכויש 'רעשל יתלוכי אל םלועלו
 לש םיקוזוב-ישבה ףידמאממ דחאל סחיב - «הפצוח יהוז» וא

 דחא וא .רז ןינעב ךל םיכסהל אלש 'ןבומכ 'םילוכי תונותעה
 ריר לעב תויהל םדא ךירצ לבא 'רמאמה תא סיפדהל אלשו
 ינא ןיבמ •הלא ןיעמ םייוטב ךינפב ךל «קורזאש ידכב ירסומ

 .דדמ וזיאב יופכ ךנהש העשב 'קומעה «ךרעצ» לכ תא וישכע

 •«אימערוו עיאוואנ*.ד תכרעמל

 יתנווכתנ אל םידוהיה רבד-לע ךל יתבתכ רשאכ םלוא
 ןותעה תא עדוי ינא ידמ רתוי •«אימערוו עיאוואע>ל רקיע לכ

 תלאשעל שידקהל תייה לוכי יכ 'יל .דיה המוד "•וילהנמ תאו הזה
 ןוצרב ותוא םילבקמ ויהש 'רמאמ היסורב «םידוהיה

 חוטב ינא -
 ןיעמ דחוימ סרטנוק בותכל וא '«יפאדוועי קינטסעוו"ב םג - הזב

 :בגא ךרד) בויבולוס רימידלו לש «תירצונה הלאשהו תודהיה»

 אוהו הבקסומב 1884 תנשב ספדנ אוה ?הזה רפסה תא תארקה

 ךליבשב דוהיב - דאמ םינינעמ םירבד .רבדה ללוכ
 אוהש תמחמ -
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 גי ןוילג b י נ t א מ

 ךתפקשה תדוקנ ךותמ םידוהיה-ייח לש תוערואמ הברה לע ןד
 'קיזמ היה אלשו רואל איצומ לקנב אוצמל לוכי היהש '(השדחה
 •«אימערוו עיאוואג» תכרעמב ןתדמעל והשמב ףא 'המודמכ

 םישת - יתשגהש «ריכזת"ה תא ךל חלוש ינא ןפוא לכב

 ךכל בל
 בתכמ תקתעה םג בגאו 'בויברומל םינש עברא ינפל -

 ינא •י הבושת וילע יתלבק אל רשא 'יוטסלוט •נ •לל

 ארקת (?הלא ןיעמ םיעגר ךל שיה לבא) יאנפהייעגרב יכ 'חוטב
 'תונמדזהב - 'ותרזחה תא שקבמ ינא ןיא •ןינע ברב «יריכזת» תא

 - אוהש ימ תא שקבא וא 'ימצעב ותוא חקא 'גרוברטפב היהא רשאכ

 •«ריכזת"ה רבדב םילמ שלש-מיתש יל בותכל שקבמ ינא םלוא

 ןפואב יכ 'ףיסוהל רתוימ-יתלבל המ-סושמ ינא אצומ
 תיבלסוברפ איה יתשא יכ 'תיבלסובדפה תדה ןב ינא ימשר

 םילגרהבו ךונחב 'ליגב לודגה שרפהה לכ םע יכו 'םרן-תב 'הדלמ

 הלמ לש הנבומ אולמב ונלש החפשמה-ייחב םירשואמ ונא 'יוכו

 לש םינענכה» ךרמאמב ךיתונויער תקדצל השדח החכוה •וז

 •«וננמז

 יתייה בר ןוצרב יכ 'רמואו רזוח ינא תוריכזמל רשא

 תייה המ 'תעדל ינוצר םלוא »ךלצא דבועו יתרשממ קלתסמ

 לש ירשפאה םומיסקמה 'רמולכ 'יל חיטבהל וא עיצהל לוכי

 •ךדצמ רכש
 בל לכב ךתבוט תא שרוד ינאו

 ד נ בוק •א

 יתאבו ץראל-ץוחל רוית ינא םג יתרדס הרבעש הנשב •ב •נ

 •התא תאב ןהילאש 'ונתדלומ רבד-לע תונקסמ ןתוא ללכל םש

 ד

 •1901 רבוטקואב 7 'ה'זמול

 !דבכנה שטיביליסו יליסו

 ןפואב יסורל היהש םדא יננה ינא יכ 'דאמ ןוכנ תנייצ

 השקב ילב יבתכמ תא חותפל לוכי יניא הז םושמו 'אלפנ

 quod לבא 'plus royal que le roi meme ןאכ יכ םא •תיטרפ

licet jovi, non licet bovi• הליחת רבדנ 'בגא •ןטק רבד הז ךא 

 בותכל ינוצר יכ 'ךתעד לע הלע ןכיהמ •«םינטקה םירבדה» לע

 'ןבומכ 'ידיחיה) סגה סחיה לע אוהש םוקמ הזיאל וא אוהש ימל

 םג ?«אימערוו עיאוואנ» תכרעמ דצמ ךילא (ללכה ןמ אצויהו

 ךירצ המכ דע 'הפי ןיבמ ינא םידליה תשמח לע רבדתש ילבמ

 לכואש ילבמ - יתוניבה ןכא •הלאכ םירקמב ריהז תויהל םדא

 קומע דעצ ילב הז לע רבדל
 לע ךתסנרפ וז העשב יכ -

 ירמגל ישפח היהתש הצור יתייה יבל לכב •«אימערוו עיאוואנ*,ד

 ךירובח לע הבוטל עיפשמ הז היה המכו •אוהש ימ לש וצחלמ

 םוקמ ןתונ התאש ןויכמו !ךידבכמ תאו ךיארוק תא הנהמו

 '«ונינפב אלש הזל .דז םידידי ונישענש טעמכ» יכ 'הבשחמל

 ז תרוקבה תא תבזעש הבסה יהמ :ךתוא לואשל ימצעל השרמ ינא

 הליחבה תניחבמ המיאתמ-רתויה תודיקפה 'המודמכ 'יהוז ירה

 שמשש ךרדכ 'ךל שמשל הלוכי וז .דתיה ןפוא לכב •תירסומה

 'בגא 'ויהש 'וייחל ידיחי רוקמ היהש 'םינבאה-שוטל הזוניפשל

 •דאמ םיעונצ

 תרוקבה תכשלב ינא אשונ יכ 'ךל עידומ ינא 'בגא ךרד

 תא לבקמהו תדחוימ הקלחמ להנמה 'רקבמ-ןגס תרשמ ה'זמולב

 •הנשל לבור 1200 - וז הרשמ יבגל רתויב ההובגה תרוכשמה

 'רמולכ) םכלש ילוכ» ינא יכ 'תינרדחה ךתנקסמל רזוח ינא

 יתשאל ןינע הז ןיא לבא •ןוכנ הז 'ןכ •«םדבו רשבב (יסור

 •גתכמ לכ ילב הרזחב יתלבק «ריכזת"ה תאו 1

 'םינש הנומש לכה ךסב (םיינש ןיאושנ) יושנ ינא •תיבלסוברפה

 הטסיסנמיג התיה איה רשאכ - 'זא דוע יתוא הבהא תיחכונה יתשאו

 תא לבק אלש שיא 'דמולכ 'ידוהי יתייה דוע ינא רשאכו

 היסנמיגה תא הרמגבו 'ירמגל יסור שיא רותב - 'תויבלסוברפה

 האשינו 'םיריעצ םייסור םידיקפו םירציפוא 'םיטנדנטדפ המכ התחד

 םוי רשע-העבדא קר - חרכהה לגרל - יתדצנתה •ןקזל טעמכ 'יל

 ילוא) םעפ וילע רפסא רשא 'רחא ןינע הז םלוא •ןיאושנה םדוק

 יכ ןכתיהו •(הומת וליפאו 'דאמ ןינעמ רבדהש תמחמ 'תוכיראב

 (1862) הנש םיעברא טעמכש ירחא 'ירמגל ססורמ שיא היהא אל

 תואצוהב ףתתשמ 'תוברת-ילעב םיסורו םידוהי ןיב יח ינא

 "rojioct" ,"nopaAOK-B", לש ידימת רזוע יתייה) תויסור תוידויריפ

"HcT0pH4ecKiö B-fecTHMK-b" ,"H0B0e Cjiobo" ,"fl-kno" ,"Hobocth" 

 'תויללכ תויסור תולאש לע יתבתכ םהב רשא 'םירחא םינותעו

 ינא 'תיסור תולגב יתייה '(םידוהיה לע דאמ תוקוחר םיתעלו

 יבל דע ועגנ ןורחאה ןמזב םא ?יסור יתכלממ דסומב דבוע

 םירבוע הלא תופידרו תונובלעש םושמ הז ירה 'םידוהיה תונובלע

 'םידוהיה לש עירכמה בורהש םושמו '(«יריכזת» האר) לובג לכ

 ילב 'חכ ילב 'ארונ ןפואב םילבוס 'םיזוחא העשתו םיעשת

 לעו תודהיה לע ללכ ןיגמ ינא ןיא •הנגה ילב רקיעהו 'הרזע

 םיפדרנה 'דאמ םיללמוא 'םינועמ םישנא לע םא-יכ 'םידוהיה

 '«יריכזת» ךתוא חיכוה םא 'עדוי ינא ןיא •א ט ח לכ ילב טלחהב

 לע :ילש םיסיזתה ינש לע ךתעד תא תעדל ינא הצור םלוא

 הביבסה םע (ןבומכ 'םייתוברתה) םידוהיה לש םתעימט-תולק

 תויוכז יוושל היסור-ידוהי לש םתוכז לעו םתוא הפיקמה

 תבחרהב םיליעפ םיפתתשמ רותבו םיבשות רותב 'היסורב

 •םיילכלכה הרשעו היתוחכ לכ תוחתפתהבו הלש הירוטירטה

 'ינא המוד םלוא •דאמ יליבשב המיענ יל ןורפע תלבקה

 םידוהיה תא בהוא» ןורפע יכ 'רבוס התא םא 'התא העוט יכ

 היה אל םידוהיה-בהוא •םדא-ינב םיבהוא ךכ אל •«תומל דע

 "CbiHBi וא "CpeAH eBpeeB-b" ומכ הלבנ-ירבד בותכל לוכי

HspaW (םשה םצעב תלוונמ הזגור וזיא!)' ויה םג אול 

 'ןורפע לש ותשא יכ 'ךמצעל ראתת •תויוצר ויתונווכו ויתורטמ
 יכ 'יולגב יל העיבה 'תבכרה ןורקב הרקמב הילא יתעדותהש

 ותודמתשה לעו םידוהיל ותאנש לע ותוא האנושו השיאל הזב איה

 הפיסוה איהו '(תויבלסוברפה תא הלבק רבכ איה םגש יפילע-ףא)

 תא סיפדמ היה ימו ןורפע בתוכ היה המ לע» :חלצומ ןפואב

 •«?םהילע תולילע ללועמו םידוהיה תא הנגמ היה אלול 'ויבתכ

 ינא לבא '«םינטק םירבד» המכ לע רבדל דוע יתיצר

 •רקיה ךנמז לע סח
 תמאב ךלצאו 'ידמ רתוי יונפ ןמז שי יל -

 •ךתיב ישנא תסנרפו ךתסנרפ רוקמ 'רמולכ 'שממ ףסכ אוה ןמזה
 •«תודהיה» ךרמאמ לא 'רקיעה לא רבוע ינא הז םושמ

 הליחתמ 'רתויב הלודגה בל-תמושתב רמאמה תא יתארק

 ויתארק ךכ-דחאו 'ידי תחתמ ותוא יתאצוהש ילבמ 'תהא-תבב
 'שרוד התאש יפכ 'יניצר רבד לכ !ההא 'לבא •ןובאיתל תיגש

 ומגתפ לע חסונ יונשב ירזחבש םושמ 'וילע דיגהל לוכי ינניא

 יליבשב רתויב (ארונה) יניצרה רבדה - רמוא ינא בוינגרוט לש

 התאש «תודוס>ל אלפתמ ינא •יניצר רבד םוש ללכב ןיאש 'אוה

 '(ןפוא םושב יל יתרעש אלש) ך"נתב ךתעידיל 'תודהיב שפחמ

 תונורחאה ולא לבא •תוידוהיהו תוקומעה 'תוזעונה ךיתונקסמל

 םירוסיו הכורא המחלמ ירחאש םושמ 'תמאה ןמ דאמ תוקוחר

 םושבו רוקמ םושבש 'המלש הרכה ידיל רבכ הז יתאב םיכורא

 'םלועה תאירב לע םירופסה יכ '«סגו זמר 'דוס» ןיא רבד
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 ä י נ t א 0 גי ןוילג

 .רתא רכוזה שממ םידלייתודגא ןה דבו תבש 'השמ 'םהרבא

 תא האר םלעה ?םודיצו םלעה לע דלש לש אלפנה רישה תא

 ליבשב יתמ ינא םג •תמו לפנ דמעמ ותואבו 'ס פ א - תמאה

 תרטמ לש 'םילאה לשו םיהלאה לש 'תונומאה לש תמאה תרכה

 אלפנה רישה אוה ילש «ןימאמ ינא»,ד •םלועה 'תוישונאה 'םייחה

 :ןיקשופ לש
"b cayHaftHbiö'Aapt HanpacHuä, aap"• ןיאש ןויכמו 

 'תבשה 'הלימה» לש םעט-רסוח וא םעט ןינעל יל המ 'הרטמ ינפל

 'תימלועה הירוטסיהל 'תומדקתהל וליפאו '«ןיאושנה 'הליבטה

 םמצע תא םינשימ םהבש 'תוהובגה םילמלו םינטקה םישעמל

 ז תומואהו םינמזה לכ לש םיאיבנהו םיבשוחה

 יפכש 'תודהיה תוהמ לע ךיתונויער םצעל רשא

 לכו םידוהיה ''ה יכ 'איה התועמשמ לכ 'התוא יתוניבהש

 יכו '«היברו הירפ» לש המגמה תשדקה םושמ םהב שי םנחלופ

 םגש 'רמול בייח ינירה 'דכו הליבטה 'תבשה 'הלימה ואב ןאכמ

 - ז) ךכ םתעד לארשי-ימכחמ המכ
 הברה רבודמ דוהיב •(תכרעמה

 המכב •הלבקב לארשי תסנכו אוה-ךורבישודקה ןיבש גווזה לע

 'ןתחה '(הניכשה) םיהלאה יכ 'שוריפב רמאנ הלבק-ירפסמ

 םה םידליה יכו ןיאושנב ואב 'הלכה •(לארשי תסנכ) םידוהיהו

 'דומלתב דחא םוקמב רמאנ בוש •בוהאה ומע ןיבו 'ה ןיב תירבה

 רחאל ידוהי לכ ינפל התוא םיעיצמש הנושארה הלאשה יכ

 תקסע» איה הלעמ לש ןיד-תיב ינפל בציתמ אוהשכ ותומ

 לצא תבשחנ תבשה יכ 'דוע התא עדויהו * «ז היברו הירפב

 תבש לש תיברעה תולפת לכב יכו 'ה -ת ל בל שממ םידוהיה

 תירקיעה הרישה •םיהלא לש הדומחה ותלכ לעכ הילע רבודי

 •«הלבקנ תבש ינפ 'הלכ תארקל ידוד הכל» :איה תבש לש

 דאמ ,רבדה שי 'ינש דצמ 'םלוא •ךתעדל עייסמ הז לכ

 •••הבעותו ץקש-רבד לעכ ןימה-יסחי לע רבודי םהבש 'דומלתבו הרותב

 תונקסמ,ד-ץמוא 'הבשחמה-תוקמע םיאילפמ ךרמאמב םלוא

 המבש יפ-לע-ףא 'דיירחאלכ וב תורוזפה 'הנובתה-תוילגרמ ןומהו

 םתוא רותסל שיו םיקפוסמ םה ךלש שדוקה-יבתכ ישרדממ

 'רמאמה לכ תא דחי ךתא אורקל תלוכי יל ןיאש 'לבח •לקנב

 ךל רמוא •םירבד המכב הנבה ידיל אובל היה רשפא זא יכ

 '«לתוכ לא לתוכ ברקל» ןיוצמ ןורשכ ךל שי יכ 'בגא ךרד

 לע •םידוהיה לצא «םידיגמה» ןיבמ םיטעמ הב םינייטצמש הדמ

 "3anHCKn Eßpea" ירמאמ יפ-לע דומעל לכות הלא לש םתנוכת

 ולבקתנ דבכ םה) b-HcT0pH4ecKifi BicTHHK^ בורקב ומסרפתיש

 ילש Credos ירחא םלוא •(יקסניבוש שטיבילוקינ יגריס ידי-לע

 .יליבשב ןינע רתוי ,דז לכל ןיא

 ךרפס תא •"CyMepKH npocB-bmeHia" תא יתארק ךירפסמ

Peam-ia h KyabTypa' אורקל ינוצר לבא 'יתארק אל 'ירעצל 

 — •טלחהב ותוא

 רבכש 'ידידימ דחאמ םינש יתש ינפל דוע יתלבק 'בגא

 תעמש אל יאדוש 'הלא ךירפס לע תניוצמ ךכ-לכ הכרעה •תמ

 ףוג תא ךל ינא חלוש •רחא אוהש ימ דצמו םלועמ התומכ

 •תאזה הכרעהה תא םג םירבדה דאש ןיב אצמת ובש 'בתכמה

 גנוע ךל םורגל ידכ אלא 'הפונח םשל תאז השוע ינא ןיא

 םדא לע גשומ ךל תתל ידכ 'תינשו 'םידחא םיעגר ךשמל

 םג ךבל תמושתל יואר אוהש 'תובשחמ-לעבו ןיוצמ ילניגיריוא

 תא םילאושש 'תולאשה רבד-לע (איל תבש) אבר לש ורמאמ תא דנבוק רכז *
 תתנו תאשנ» :איה הנושארה הלאשה יב 'רכז אלו 'ןידל ותוא םיסינכמש העשב םדאה

 תקסע»:איה תישילשה הלאשהו «זהרותל םיתע תעבק» :ותוא םילאוש ךכ-רחא «?הנומאב
 :איה הנושארה הלאשה '('ז ןירדהנס !ימ ןישודק) דומלתב רחא רמאמ יפל-<<?היברו הירפב

 •(«הרות ירבד לע אלא םדא לש וניד תליהת ןיא») «?הרותל םיתע תעבק»

 •תכרעמה תרעה

 תורפסל הרומ היה הז םדא •ןלהל הארתש יפכ 'תרחא הניחבמ
 'םיטסיסנמיג תורוד המכ לש ךנחמ 'היריביסב תויסנמיג המכב

 לכל עודי היה אוה •םייאבצה דפסה-יתב ידימלתו תויטסיסנמיג

 וידימלת ותוא ורייצ רבכ םימעפ המכ •EropyuiKa ןחה-יונכב םדא

 ירמאממ דחאב ולש הקיטסירטקרכה תא יתתנ ינא םג •וירבחו

"MbiTapcTBa"!• קסמואב יתבשיש 'םינשה הרשע-שלש לכ ךשמב' 

 םוי רבע אלש טעמכ 'יקסנאימרק ןורחאה ןמזב הרוהש םוקמב

 רחאל •ונחכותהו ונחחוש אלשו והער ינפ תא שיא וניאר אלש

 •תובורק םיתעל ורבחל שיא םיבתוכ ונייה גרוברטפל יתאציש

 ינאש 'םיהלא-עבצא רבדב שיש תמחמ 'הז לכ תא רפסמ ינא

 'ינממ םינשב לודג תצק היהש 'הז ידידי •ךרע הל ןתונ יניא

 .רבדה יתרעטצה ינאו 'םישדח השלש-מינש ינפל 'רבכ אל הז תמ

 תורפס ינינעב יתובשחמ תא עיבהל ימ ינפל רתוי יל ןיאש לע

 איבהו ילע םחר וליאכ יופצ-יתלבה «הרקמה» הנהו •היפוסוליפו

 ומוקמ תא תומלשב אלממה 'ךומכ החיש-שיא םע השיגפ ידיל יתוא

 ותוא !אילפמ ינוציח יומד הזיאו •וילע הלוע וליפאו 'חונמה לש

 רסוח ותוא 'הקומע לבא 'תעטוקמ החיש התוא 'הבשחמה- ףועמ

 ןתוא 'בתכה-שוטשט ידכ דע תונלשר התוא 'האצרהבש ןויגה

 אילפמש המ) הנורחאלו •'םילושה יבג לע תומלשהו תופסוה

 תא האר) ותוא האר חונמה ידידיש 'שיאה ותוא (רתויב

 ילעב לכמ «בל-בחרו רתויב קומע 'יטפמיס 'רתויב בוטכ» (ובתכמ

 'תומלשב ובתכמ תא אנ-ארקת !םייפוריאהו םייסורה הבשחמה

 ךל םורגי יכ 'חוטב ינאו 'ויתובשחמ תאו ובתכ תא דמלת

 •הבורמ חור-תחנ

 רימידלו רבדב תקולחמב ךתא אובל זיעמ ינא ןיא

 האור ינאו הנמאנ הבהא ותוא יתבהא ינא •בויבולוס שטיבייגדס

 תא ךל חלוש ינא •יוטסלוט בילמ רתוי ישונאו קומעכ ותוא

 רבוס ינאש יפכ 'אצמת וב רשא '«תורצנה תלאשו תודהיה» ורפס

 ותחנה דוחיב ןח האצמ יניעב •ךתוא ןינעיש והשמ 'תוחפל

 ולדח זא יכ 'םייתמא םירצונ םירצונה ויה אול :תידוסיה

 «דוס*ה ןורתפ הזב אל םאהו •םידוהי תויהמ רבכ הז םידוהיה

 האילפמ תוריהמב םיפרטצמ םידוהיה ?תודהיה-ץמוא רבד-לע

 •םתוא םיחוד וו תוברת חכ-יאב ןיאש םוקמ לכב ההובג תוברתל

 תינוציק האנשב םחיתהל הליחתה 'הרצבתנש העשמ 'תורצנה

 ומצמטצנ םינורחאה הלאש 'רבדב אלפ לכ ןיא ןכלו •םידוהיל

 תלוכי םהל הנמדזנש םוקמ לכבו םתאנש תא ושבכ 'םמצע גוחב

 לש סחי הזיאב 'ןבומכ 'עדוי התא •םהיפדורב םימקונו ומקנ

 'רתויב םימומקעה ףא 'םידוהיה םיסחיתמ דובכה-תאריו הבהא

 לעב» ידוהי דציכ 'יניעב יתיאר •םיינמוהה תורצנה חכ-יאבל

 טרליפ יבויקה טילופורטימה ידי תא קשנ 'ךלש יוטבה יפל '«תואפ

 ירה •ימצע יפ-לע ינא ןד •הליבטה-גחב בלצה-תכולהת תעשב

 הזכ •«םדבו רשבב םכלש ילוכ» ינא יכ 'רבדה דוס לע תדמע

 הז לכ לבא •תורצנל (יאושנ לגרל) יתסינכל םדוק םג יתייה

 הניגה תיסודה תונותעהשכ 'םיששה תונשב יתייחש תמחמ 'אב

 הבהאב וחתפנ םייסורה רפסה-יתבשכ 'םידוהיה תויוכז לע זועב

 םיבחרה הילגב הפרג תיסורה תוברתהש העשב 'םידוהיה ינפל

 «םכלש» השענ יתייה םא 'ינקפוסמ םלוא •ידוהיה דעונה תא

 תא רשא 'םידוהיה לע תופידרה ימיב 'הזה ןמזב םדבו רשבב

 •••בויברומל יריכזתב תצקמב יתרייצ םהיתוהלב

 •ךתבוט שרוד ינא בל ברקמ

 דלש

 רנבוק •א
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 11 םינזאמ די ןוילג

 םלועה הכז רקפהה ןמ אלו 'הריציה תינבתב תיתילכתה ותרכה

 •תקסופ הניאש ותוחתפתהו ותעונת תדמחבו ותושיב

 ריכי םדאה יכ 'הל טעמ •יד הזב רמאת אל תויתדה ךא

 םדאה תא איבהל דוע תפאוש איה 'םימש תוכלמב הדויו

 תמלוה 'תדעוס הלאשב םילקתנ ונא הפו •םימש תוכלמ לועב

 תוהלאה לש סחיה תלאש איה 'התוירזכאבו הפקתב תצחומו

 ידומל יפל ףיקמה ונבומב סומסוקה :םדאהל התועמשמ אולמב

 ולגרוה םדא-ינבש 'היוהה דוקמ לש ארונה דוסה םע עדמה

 םדא םשב ארקנה ןטקה רוציהו 'תחא תושי - טיהלא םשב ונמסל

 הזיאו 'וז תמועל וז 'הינש תושי-טועפה יצראה רודכה לע

 ?וללה תויושיה יתש ןיב תויהל אופיא לוכי עצוממ יתלב סחי

 תובהלתהו שגרו תובשחמ יפוריצ ינימ לכב הלדה תוישונאה

 *לע הבוצק תונרדס וזיא '«טיהלא עבצא» תוארל הצפהו הפאש
 הירתסמב האטבתה תונוש םיכרדמ םיכרדבש 'הובגמ הארוה יפ

 לע לבא-'הנחבהו תעד ללכל וב עיגה םדאהש 'ןמזה ךשמב

 םג הנה ןוילעה ודוס םע םומסוקל רשא יכ 'ןיבהל הז לד םדא

 ןמזה םג 'שערה לכ ולשבו רבודי ויתודא-לעש 'שלחה ריציה
 ובשחנ המבו 'םינזאמ קחש 'ילדמ רמ םה 'םילפטנ ונא ובש

 'תודחוימ תונווכ םע 'תודחוימ תורטמ םע ןובשחב ואבוי יכ 'םה

 'ארונה דוסה ותוא לש ודצמ תדחוימ תולפטתה םע דוחיבו

 ?ומצעבו ודובכב ףוסךיאה 'הלוכ האירבה גיהנמ
 תולאשב בר ןינע ןיא תינרדומה תיעדמה היפוסוליפהל

 הל ןיא יכ 'שארמ תעדוי איה •הרדגל םג תוסנכנ ןניא •הלאכ

 בלל 'התומלשב תוישונאהל לבא •הבושת ןהילע תתל םיעצמאה

 •הלאכ תולאשב ןינע שיו שי 'תורודה לכמו תופוקתה לכמ םדאה

 'הרטמ 'רדס שי תימלועה האירבהב םא 'םימש תוכלמ שי םא

 'חנוי םא 'ןובלעמו דעצמו באכמ המהי םדאה בל ידה 'הטיש

 יכ 'םולכ אלו איהה הנוילעה תוכלמ ןיבו םדאה ןיב ןיא יכ

 'הסוכי ומש ךשוחבו ךלי ךשוחבו אב ךשוחב 'ןכסמה 'אוה

 תולעמל תפאושו הפיו הקומע ךכ-לכ איהש 'תישפנה ותרכהו
 •התיה אלכ .דתיהו תחנת רפע לע דחי ותא 'םייחה

 'המועזה הלאשהל תואצות שקבל ליבשה אוה היא לבא
 ?םיכרדה לכ תמסוחה

 תילאיר תויהל תחבתשמה 'רמולכ 'תילאירה הקיטסימה

 השקב 'ונלש הלבקהו םזינוטאלפ-ואינה ןיעכ 'תולבגומ תורוצב רדגתהלו
 טדאב 'תוריפס רשעב 'תודונצ לש תולשלתשהב םינורתפ הל

 'ירצויו םילודג תוחומש 'תורוד ויה םנמאו •יוכו 'ובו האמדק

 ועיקשה םיינחור תוהכ המכו הז ןוגכב חור-תרוק ואצמ תובשחמ
 אלא םניא םהיתוריפסו ,דיתורונצ לכ םלוא •הלאה םייריוא םינינבב

 הזיחא םהל ןיאו 'לולצ-יתלב ןוימדב םיחרופ 'םילפרועמ םילמס

 םהל התנפ תישונאה תוחתפתהה ןכלו -אירבה ינחורה ונמלועב

 הלאשה ןורתפב תוישונאה עשות םהב אל •הדצה םהמ טשתו ףדוע

 תוילולמה תורבסהה לכ •םנמז רבע •ךרד הל ורוי םה אלו הלודגה

 תורוצ סינכהל םימכחתמש םוקמב הנרוזעת אל ןתשר תוקד לכב

 רימטה םלועהל תירמח הסיפת לש םודק םע לוכיבכ תוילאיר

 ןאכ ןיא וירוריבו ותגשה ינפאלו עדמהל •יפוסךיאה דוסה לש

 הגשה 'היציאוטניאה :הדיחיה תנעשמה םדאהל הראשנו 'םוקמ

 םוקמבו ןמזב תוזוחאה תורוצל תקקזנ הניאש 'תיטויפ תינחור
 המקר םע הדוסו הלדג אולמב תוהלאה עיפות זאו 'ירמה שחומבו
 לכ הנלטבתת אליממו •בוטו הבהאו דסחו תמא לש תישונא

 עלוב יחצנה דוסה יכ 'תוירמחהיתוישונאה תוהימתהו תולאשה

 'תואיצמב שיש הדיחיה תיתמאה תושיה איה וז אלה 'לכה תא וברקב

 קלח 'תירסומהו תיטויפה התולגתהב םדאה לש היחה שפנהו
 תושיה ןיב 'ןטקהו לודגה ןיב זא לידבת אל 'לעממ הולאה

 ןעי 'העש יפל תושי לש הנומתב הלגתמה הצוצינ ןיבו תיחצנה
 העשב הב 'םדאה לש תירמחה הסיפתה קלח קר אוה הז םוצמצ

 ןמזהו םוקמה יגשוממ טשפומה 'יחצנה 'ידוסה 'םלענה םוקמבש
 תישונאה הרכההו 'ףוס-ןיאה יהבגב דכלתי לכה 'רמוחה תלבגהו

 אל התוירסומ לש ןשה תשעבו יטויפה הפועמבו התוינחודב

 םוקמב 'םימש תוכלמב ןכילע יכ 'הנחמל ץוחמ איה םג ראשת
 םיגייסהו םירדגה לופנבו •••דסחו בוט םג שי 'הטישו רדס שיש

 הנוילעה תונרדסה זא 'תינוציחה התפילקב תימשגה הסיפתה לש

 ינפל ךרב הערכב 'תישונאה הרכההו 'היוהה יכרח לכב ץצונתת

 איהו םימש תוכלמ לוע הילע תלבקמ 'יחצנה ןוילעה דוסה

 םא 'םדאהל ול רפוכיו - 'הרצויב קבדתהל םיליבש הל תשקבמ

 םיבורקה 'םיישוח םיעצמאב רחוב אוה 'ה תמדא לע וימי תוחפטב

 תוקבד תא ללכשלו ץמאלו עיבהל ליבשב 'ותיוה ינפאל ךכ-לכ
 •••יחצנה הרוקמב ותרכה

 •א •א יבההמ
 רנ3וק

 ב'ובזיור •ו •ו ליא

 ה

 [ךיראת ילב)
 !רקיה שטיביליסו יליסו
 יוטסלוטל בתכמה תאו «יריכזת» תא הרזחב יתלבק הז עגרב

 לע «דיכזתיה תרזחה ןודינב ללכ ךתעד תא תיוח אל 'בגא)
 ךשמה תא יתלבק ןכל םדוקו '(בתכמו הבושת לכ ילב יוטסלוט ידי

 הדיקשב רמאמה תא יתארקו יתרזח - - •"ba-K)AaH3M ךרמאמ

 יניע ז ינפוגה ןבומב ינממ רבדה היה דאמ דבכש יפ-לע-ףא 'הבר

 אלש) דיינה-ןוכסחו ךלש םינינפה-בתכו יכה-ואלב םג תושלח

 ןיא יב 'ךמצעל ראתת •האירקה-דמוח תא םילידגמ (ןבומב 'הנוכב

 !תודהיה תוהמ רבדב תוידוסיה ךיתוחנהל ירמגל םיכסמ ינא

 'תילסרבינוא תובישח התוא הלימל ןתונ ינא ןיא 'לכ םדוק

 ללכב איה ןיא םא - 'הלימה •הל ןתונ התאש 'תידוסו תיהלא

 תא ריכמו עדוי יגאש המכ דע 'ןפוא לכב 'םתס ינייגיה חותנ

 ןמ חכותש יפכ 'הקיפסמ .דדמב התוא ריכמ ינאו) תודהיה

 םושמ הב ןיא '(ןורחאה יבתכמב ךל יתחלשש '!ילש «תומישרמה

 םה 'ללכב םירטטה םגו 'חרזמה-ימע בוד ירה 'בגא ·יהלא דוס

 דוסהו יהלאה דוסל םיאשונ םישמשמ םה ןיא עודמ 'םילומנ

 הנווכ התואו ךדע ותוא ללכ תבשל ןיא 'תינש ?החפשמב

 הדותה לע שוריפ םושבו רובח םושב ·הל ןתונ התאש 'תדחוימ

 ימכחמ אוהש ימ לצא ךכל זמד ןיאו 'הז ןיעמ יתאצמ אל

 לארשי

 ·"ba-K)AaH3M ךרמאמ לש םידחא םיטרפב דוע עוגנל ינוצר

 ונניא 'המלע-דבגו דבג-המלע לש 'ןימ-תלופכ תוהלא לש גשומה

 יכ 'ךתעדל םיכסהל לוכי ינניא ןכ ומכ ·תילכשה יתסיפת רדגב

 םיהלאה יכ וא 'תורצנה ליבשבו םיהלאה ליבשב התמ רבכ הפוריא

 'יתעד יפל 'ךלוה לכה ·הפוריא ליבשב ותמ רבכ תורצנהו

 ·הנומא לכ תומח ןמזה ךשמבו 'הפוריאב הנומאה-דדעה תארקל

 םירמאמל הנווכה Mai, 3anHc0K-b eiipea1«םדוקה ובתכמב רינומ דנבוקש '
" 

 ךכ-רחא וספדנש הלא HcTopHHecKiä BtcTHHK1>"-a•א •ש - •4-3 תרבוח '1903 "
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 שוריפ ילוא תשרופמה 'תוהלאה לע תירצונה הפקשהה 0לוא

 דוע תחא הנש האמ אלו - הפוריאב ידמ רתוי הקזח דוע 'אוש

 — •תויתדה תובכשה ןמ וז הקנתש דע 'ףולחת

 לש ותבושת ןודינב בשוח ינא המ 'יתוא לאוש התא

 •ויתונקסממ המכל טלחהב םיכסמ ינא ?2 ירבד לע יקסבייוטסוד
 80 היסורב ויה אולש 'ותנקסמ (זא דוע) יתוא האילפה דוחיב

 םינושארה ויה זא יכ 'םירצונ םינוילימ 3 קדו םידוהי ןוילימ
 םיטשופ ויה םא 'ינקפוסמ םלוא) םינורחאה תא רבכ הז םידימשמ

 '(ךל םגו) ול םיכסמ ינא ןיא םצעב לבא '(םהילעמ םרוע תא
 םידוהיה יכ '(ירשבמ הז תא האור ינא בושו) חוטב ינאש תמחמ

 םימעה ויה ילמלא 'תודחוימה םהיתונו.תמ רבכ הז םיקלתסמ ויה
 איהשכ הדבועה •םתוברת לא םתוא םיפרצמ םהל ביבסמ רשא

 םה םירטטהו םיארקה) םירטטה תאו םיארקה תא יכ 'המצעל
 '(םתוא םיבהוא םא 'יגקפוסמש יפ-לע-ףא) םיפדור ןיא 3 ך,ד וניי,ך

 8-5 לכה ךסב)ןטק ץמוק םה םינושארה •םולכ חיכוהל ידכ הב ןיא

 ידה 'םירטטל דשא •םוקמ םושב םירכינ םה ןיאו (ךדעב םיפלא

 תולאש לע 1877 תנשמ ולש Ahcbhrkt. nwcaTejia-i יקסבייוטסוד תבושת 2

 'רנבוק •א היה הזה לאושה •ינומלא לאוש ידי-לע ולאשנש /תודהיהו םידוהיה ינינעמ תונוש
 •לינה--יפרגונתאו ירוטסיה דוסי הל ןיאש /תלבוקמ האיגש 3 •א •ש—'ב בתכמב דפסש יפכ

 'םיסורה ידיילע םדימ החקולש 'םה םתמדא לע םיבשוי םה

 ?םתוא ץוחלל רשפא דציכו

 םירטטה דצמ שי תורחתה וזיא •תורחתהה ןאכ רקיעה םלוא

 ודימעה אל םירטטה •יתוברתה ןבומב דוחיב ?םיסודה יפלב

 תובשחמ בשוח 'דחא רייצ ףא 'דחא לודג ררושמ ףא דוע

 תא חתפל םהל ונתנ קר אול 'םידוהיהו •דחא רוטיזופמוק 'דחא

 'תעדה תועוצקמ לכב םירידא םישיא םידימעמ ויה 'םהיתונורשכ

 ?תירקיעה המואל קזנ הז ידי-לע עיגמ היה םולכ !תונמאהו עדמה

 קזנ לבא 'ןכ - האנק
 'םדבעב 'םידוהיהש תמחמ •אל ןפוא םושב -

 ירפב םימעה דאש תא םג םירישעמ ויה 'םמצע תבוטל 'לוכיבכ

 ונאש יפכ 'םהב םיללובתמ יאדוב ויה ןמזה ךשמבו םתוינואג

 'ךבדיוא 'הנייה 'לסל) הילטיאבו זנכשאב 'תפרצב לעופב םיאור
 •(םידחא תואמו יקסלוקוטנא 'ןייטשניבור 'יולה 'וטאצול 'ד?ריאמ

 קחוד תמחמ םג אולו) היסור-ידוהי תפיאש לא תננובתה םאה
 'רבדה אילפמ ידה ?תויארטאיתה תוקהלה לא ףרטצהל (ילכלכ

 ? תומיבהו תורמזתה 'תוארטאיתה לכ תא םיאלממ סה .דדמ וזיאב

 •יל דוחיב 'ידמ רתוי דבכ אוה אשונה !יד ךא

 •בוט לכ ךל שרוד ינא םעפה דועו

 ךלש
 רנבוק •א

 תימיער

 'היאזע תכת"

 בקעי ליחתמ ךכ-"היאש תבוח תירבעה הריציה ןיטלפב"

 תבוח .(27 ןוילג "ריעצה לעופה") "םירפוס תטילפ" ותפמ תא קיבילפוק

 .ותעד הררקתנ ,הארנכ ,התע .םלוהה בינה תא ףום-ףוס אצמו עני .היאש

 ידכ ,םעפה ס?ג הקיטמיתמב ויתועידי לכ תאו ותופירח לכ תא

 עצמאב דימת תוראשנ ,ונמעב ד ו ח י ב ,תוינואגה תועפוהה"ש ,חיכוהל

 ,תוטוידהו םירוב ויה לארשי לכשב ,םינפל קר ."תוינוניבה תגרדמב

 ."ילילגה עושיו והימרי ,והיעשי"כ םילודג ונברקמ םוקל ולכי

 לכ ,הבוטה םמצע-תשגרהש ,ונלצא םינושמ םישנא גוס ונשי

 עבטומ רחא וא הז יוקלש ,תומכסומה תוחנההמ םיקנוי ,טעמכ םרשא

 ןינע תא אנ ורכז .םה םש-הפרותדרדוקנ רשאב ,יוקל רשאב .ונתוהמב

 הקיטסלפה ןורשכ רדעה לע רבטצנ לוכיבכ "עדמ" המכ !הקיטסלפה

 לפט ,המודמכ ,ן'יבילפוק םנ) !םירבע םירפוס ידי-לע ידוהיה עבטב

 ךותמ ,הנקסמה םצעל הבהאמ השענ הז לכו .(הז אשונב רבכ-אל

 התע ואצמנ וליאש ,חוטב יננה .רבדה אוה ךכש לע ,ןוששו החמש

 השעמ ,םיקיתע םילספ"'לארשי-קראב תויגולואיכיאה תוריפחה ידי-לע

 המ) םינויה ילספ לע םתונמאב םילועש םילספ ,םינומדקה וניתובא ידי

 ,(רקיע-לכ תוענמנה ןמ אלש
 ת ו מ ו ד ר ק ב -

 י
 ,םהילע םילפנתמ ויה

 .חרת ילספ לע םהרבאכ ,ת ו םודרקב

 תבות" ונלצא ,תוינואנה הנתינ אל ונל ,הקיטסלפה הנתינ אל ונל

 .םש ארוק אוה-"!ההא םלואו" ?השוע וז המ החמשל ,ןכבו-,"היאש

 ?הז "!ההא" ירוחאמ רתתסמה ליגה-טטד תא םישח םכניא םאה לבא

 !ןוחצנ תגיגח וזיא

 ?סירתהו ,טיידטש .ש וא ,רבוחל .פ אב וליא .רבדב קוק דועו

 םניאש יפל ,םיאשר םה .םיאשר ם ה .יתשרחה התע יכ "!היאש תכות"

 ,הלאכ םניא םירישהו ,םיריש בתוכ ץיבילפוק לבא .םיריש םיבתוכ

 השירד ןיא" .םירחאה לא תולודג תושירדב אובל תוכזה חא ול ונחיש

 תא ותניתנ תקדצמ םולכו .ומצעב םש רמוא אוה-"הניתנ בנא אלא

 ? ותשירד

 תוטשפתהה" תא ונלצא תבכעמש איה "בחורל תוטשפתהה" אל

 וללה "תופמ"ה םא-יכ - דאמ העוער היפוסוליפ אוה הז לכ - "הבוגל

 תואלמה ,(דחא םוקמב םעפ יתרמא דבכש המ לע רוזחל חרכומ ינא)

 .ונלש הריציה-ריוא תא תורבועש ןה ןה ,דיזמב תמא-ףולםו ןיע-עור

 ויניע תא םואתפ לבלפי אל תמאב ונתורפס-רידיו בל-רהט רקבמ

 םהיניבש ,םירבעה םירצויה תא תוארל אל ידכ קר ,ילילגה עושי יפלכ תוקבדב

 שמחב םנ ולו ,הלא ובתכש המ לכמ טלחהב םלעתהלו ,ךלהתמ אוה

 ועיפוהש ,תוינואגה ,תולודגה תוריציה ןה ןכיהו) דבלב תונורחאה םינשה

 .«ןכיה ?תיזעולב וז תעב
 ,תוסמ .ער-הלאכ "תוסמ" ונלצא הנבתכתש דוע לכ .אל ,אל

 חדק ךילשהל ,םיעדוי אלב םאו םיעדויב םא ,ןהב םינווכתמ ןהילעבש
 םה םהימי לכ יכ .ערפמל תויורשפאה לכ תא תימהלו םביבס לע

 ?ןואג ונברקמ םוקי תאז לכב ילוא :לודגה דחאה דחפב םייורש

 ן טפ ו ש •ג

 םימיה ילועב

 םלועה-תמחלמ ינפלש תונורחאה םינשב דוע .האושה יוויא

 יוטבה-יזע .הב ושיגרה שושקה-יןפד .תישונאה הרבחה ףונב תיוע .דתיה

 ףונהו הנישה הדדנ םיתועב-מולח ינפל ומכ .טשפבו זמרב הואטב

 העזעז "דרפש ,המיהדה םואתפ■ האבש האושה .םירוסי-תוקנאב ךפהתה

 .םיתועב-םולח ,רתיה - שפנהו רשבה יקרועבש םיסומכהו םיקדה תא

 תוטילפ ,תואלה םיניעה ופעפע ךודכדהו םיבואכמה תבר הציקיה"ירחאו

 .סנל תושדוקמכ ,הרעסה רחאלש לוחכהו טקושה דיואה ךותל ,תוהלבה

 וגהנמכ םלוע 5 קירה שארה דרוה רחא .םנה ךרא הרצק הציקי-תעש קד

 םלועה ןיא תמאב ךא .ךב אהיש יאולה :יאשחב ללפתה םג בלה .גהונ

 .-ישרש המכ .שפנבו רשבב יונש לח .אל ןיידע .וגהנמכ ירמגל גהונ
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 וט ןוילג םינזאמ 10

 תא ונוצרל וילע לבק ינאה •הריתי .דדמב ובילעהלו ותוזבהל

 ךרדכ 'טקייבואה תא ךכ ידי-לע ליפשהל ידכ 'הז ומצע-לוזלז
 אלש השענ הזה השעמה םלואו •הילוכנאלימב םיאצומ ונאש

 תאזה החידבה אקוד •הרומאה הלחמב ומכ .דנוכ-דסוח ךותמ

 םימסינאכימה םתוא לש םתלועפל הקהבומ המגוד תשמשמ

 תידוהיה החידבה לש תווהתהה-השעמב םהב ונחבהש םיישפנה

 הרוצב ךא קפתסהל םיצור ונא ןיא םא •הילוכנאלימה לשו

 •התנווכו התועמשמ תא הלקנ-לע ןיבנ 'החידבה לש תינוציחה

 לכמ םתוא שירפמה 'וב םייורש םידוהיה לכש יתרבחה בצמה

 םניב ךא םירבחתמ תויהל םהל םרוגו םלועבש תוירבה ראש

 ויחאל שיא דובכ תוגה לש תוחתפתהה תא בכעמ 'םמצע ןיבל

 םדא ןיבש םהלש םיסוחיב םיאצומ ונאש דובכהירסוח תא ראבמו

 דגנב הסומכה הנולתה תא ןגולוכיספה ריכמ ןאכ םלואו •5 ורבחל

 בצמב םינותנ תויהל םידוהיה תא םיפוכה 'םיטילשה םימעה

 תורחא תומגוד הברה ומכ 'וז המגוד •ולבסל ןיאש הזכ ילאיצוס

 'םידוהיה לש םהיתודמ לע השק ןיד חתמנ ןהבש 'התומכש

 לע םידוהיה ימומ תמשא תא םיעדוי-אלבו המלעהב הליטמ

 •םהינעמו םהיקיצמ

 (אובי ךשמה)

 םשל תחא םעפ הב שמתשה יורטס; רשא /תישפנה היצאוטיסה התוא יהוז 5
 ונינפל גיצמ אוה «שנרפולוהו תידוהי» לבה לש ותריציל ולש ינצילה יוקחב :הידוראפ

 «I בל ומיש» : דקפמ ןיצקהךגס •לותב תומוח ךותב המחלמ יסיסכטב םילגרתמה םידוהי
 רחיז י?ה ז הז «בל ומיש» לש ושוריפ המ» :רמואו ודגנב ןעוט ואבצ ישנאמ דחא לבא
 «T ונא ונומכ ידוהי אוה ןיא יכה ז ונממ אוה

 • • I • • • •• ו• • ן •• • • • ביונז'ור •ו •ו ליא רנבוק •א ♦א יבתכמ

 ו

 •1901 •טקואב 28 'היזמול

 !רקיה שטיביליסו יליטו

 ףא •רעצ הברה יל םרג יוטסלוט לע בתוכ התאש המ•••

 יכ 'יל היה המוד לבא 'בזכא ומכ דבכ הז יל היהש יפ-לע

 שמח ינפל דוע •וילע יתורמרמתה שגרמ רקיעב תעבונ יתבזכא

 הלאש לע הקיתשב רבע 'דמולכ 'הזה גהנמכ יב גהנ הנש הרשע

 שגד תא יב וקזח ךירבד •םידוהיה תלאש לע אל ירמגל 'הפוכת

 ינפמ 'םירבדה יתוא ורעצ •יתוא ורעצ םג הז םע דחיבו 'הניטה

 רואנה םלועה לכש 'היטוד לש ןורחאה הנואג יכ 'יל ררבתנש

 וקלחש דובכה ןמ הטמל אצמנ 'לוכיבכ 'ינחורה הלגד 'וב הדומ

 'דמולכ 'וב יח ינולפש םותי דודה ןיא :אטבמ שי דומלתב •ול

 •לארשי דבא אל דוע 'ינולפ לארשי-רואמ לעופו יחש ןמז לכ

 'לוגוג 'ןיקשופ םתעשב ויה הלא ןיעמ לגד-יאשונו תורואמ

 האמה לש תונורחאה םינשה תורשעב •יקסבייוטסוד 'בויגגרוט

 יוטטלוט הלאכ לגד-יאשונו דוד-ידואמ םיטסינמוה ויה הרבעש

 היה אל ןורחאה חורה-קנע יכ 'ררבתנ הנהו •בויבולוס רימידלוו

 הנייהב יכ 'תעבהש העדה !רבדה ביצעמ •העתמ רוא אלא

 םימכח הברה •יליבשב שודח םושמ הב ןיא ךלמה המלשמ והשמ שי

 ולש "Cosmopoiis"^ ה'זדוב םג הנה •וז העדב םה םיררושמו

 •«הנייהב היחתל םק» «םירישה ריש» תא רציש רדושמה -כ 'דמוא

 'המלשמ רתוי יל דקי דוע הנייה לבא •םידחא םיבר םג ךכו

 דחיבו ףירח דודח 'הזכ יטויפ לותה •ולש ןידעה דודחה יגפמ

 ימ לצא 'תוחפל 'ינא יתאצמ אל 'הנידע תובהלתה אלמ הז םע

 ךירצ ינא 'בגא •וז הניחבב ונממ לפונ ןודייב םג •דחא אוהש

 תא תגשה אל 'רוקמב הנייה תא תארק אל םא יכ 'ךל רמאל

 בוטו קיתע ןייל המוד רתויב הלועמה םוגרתה •ויתודומח לכ

 שיבגלא לש סוכל קוקז הנייה לש וניי •סרח לש ריסב ןתינש

 •םהיבמ וא היציניומ

 תא והשמב עיגרהל 'רקיה שטיביליסו יליסו 'הצור יתייד

 הנטק הפורת ידיב שי •תדעוסה ךשפנ
- 

 עודמ» :ומשש סרטנוק

 זיעמ ינניא לבא 'םיבר םימי ינפל ותוא יתבתכ «? ןימאמ ינא ןיא

 ילוא «תורוראה תולאשה» לכב הז סרטנוקב יתנד •ךינפל ותוא עיצהל

 ינא לבא 'חור-תוסגב םג ילואו 'םוצמצב 'יביטימירפ ןפואב

 רתויו 'םידירטמו םיכורא הבשחמ-ידונדג ידחא החונמ וב יתאצמ

 :ולא תוחנה שלשב תללכנ ותוהמ לכ •םולכ ךירצ ינא ןיא

 לכשומ רשק םוש הל ןיא (היהתש וזיא) תוהלאה •1

 •םדאה םע יתבסו

 •(היהתש וזיא) תוהלאל סחיב תובוח םוש ול ןיא םדאה •2

 'ירשפא רבד איהש 'היהתש הרוצ וזיאב שפנה תראשה •3

 •רבד םושל םדאה תא תבייחמ הניא איה םג

 יווצב םילולכ םה ירה 'ורבחל םדא ןיבש םיסחיל רשא

 ףיקמה '«ךתלוזל הער םרוגה 'רבד םוש השעת לא» :ילילש
 •יבויחה בוטה לכ תאו ישונאה דסומה לכ תא

 הלאה תוחנהה תא תיפוסוליפ הרכה ריכהש םדא יכ 'ינמוד

 '(םיירמחה םיעצמאה תלאשב עוגנל ילבמ) החונמב תויחל לוכי

 •החונמב תומלו החונמב דובעל

 ומכ 'רבדלו ךתא תוארתהל דאמ הצור יתייה ללכב

 הדומ) לעבה לעו םיהלאה לע םישדח םיחוכומ •יבלמ 'םירמואש

 •המךמזל קלתסנש בטומ (ירמגל יל םירורב םה ןיאש 'ינא
 ןיאו ונתוא ץצוריו רובשי הזה טוטחה לכ יכ 'םיכסת ידה
 ןורחאה ךבתכמ הנה •תויבויח תואצות לכ ידיל איבהל ידכ וב

 תופיעה ןמ המכ 'תילכשה תוצמאתהה ןמ וב שי המכ 'ילא
 םולכ ?המו !שפנה-תדעסמ (ךמצע ךתאדוה יפל) המכ 'תינפוגה

 םגו םיהלאה םג יכ 'יתרכהב הליחתמכ דמוע ינא ?רבד תגשה

 ונשאר תא רובשנש םיווש םניא תורצנה םגו תודהיה םג 'לעבה

 - אוה רחא ןינע •םהילע
 התוא 'םדא-ינב לש םהירוסי תלקה

 •רבדמ התא הילעש 'היפורטנליפה

 רוסמל תלוכי אצמת ילוא •וז היפורטנליפל רשא הנהו

 ימשב אל לבא 'ןירו-בוסל «יריכזת» תא אוהש ןפוא הזיאב

 םדא קפס ילב אוה ירה •(יתוא בהוא אוה ןיא הבס וזיא םושמ)

 «םינטקה םיבתכמ*ב רבדל ליעומל אצמי ילוא — •ער אלו חקפ
 תועבומה תוחנהה לע 'תולודג תולאשב םהב עגונ אוהש 'ולש

 דרבל הנווכב םא יכ 'תופתתשה ךותמ אל וליפאו '«דיכזתיב

 'ןינעמ ייתוחנה לע טימת בלב אנ-רערעי •הלאשה תא ףוס-ףוס
 ךרוצ שי םא - םיניעה-יומס םשל ? ןדגנכ דמאל לוכי היה המ

 •תיתפרצה הפשב ריכזתה תא ךל חולשל לוכי יתייה - ךכב

 תיתפרצה ןושלב ילואו 'תיתפרצ הפי ןיבמ ןירובוסש 'ינמודמכ

 ותוא הטתו הריתי ,דדמב הרוראה םידוהיה-תלאש ותוא ןינעת

 •הבודמ רתוי בלידשוי תארקל

 לכ תומיענ-יא ךל םורגל הלוכי וז הדועת םא םלוא

 שטיביליסו יליסו 'יל ןמאהו 'בל -יולגב הנממ קלתסת 'איהש

 רתוי •בוריסה לע תמוערת לש ץמש יבלב ראשי אל יכ 'רקיה
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 11 םינזאמ וט ןוילג

 •ןירובוס ןיבו ךניבש טימיענייתלבה םיסחיה תא ןיבמ ינא ידמ

 'תחונמבו תואירבב רקיעהו בוט לכב ךכרבמ ינא יבל ברקמ

 ךבהוא •שפנה
 •דנגוק •א

 ז

 •1902 רארנאיב 31 'ה'זמול

 !רקיה שטיביליסו יליטו
 'הנושארה יתשאמ •ךיתולאשמ תודחא לע דוע בישמ ינא •••

 ,(ישילשל האושנ דבכ איהו הזה םויכ היח דוע איה) הידוהיה

 םיעברא תב ךדעב איה הנושארה !ןבו תב 'םידלי ינש יל שי

 איהש 'תיחכנה יתשאמ •שמחו םישלש ןב ךרעב אוה ינשהו

 אל םג ונא 'דמולכ 'םידלי ןיא 'תירישעה הנשה הז יל האושנ

 •ויהיש וניצר

 תליחתבש יפ-לע-ףא ז הארנה יפכ 'יתוא וחכש םידוהיה

 יתעפוה םהב רשא 'תירבעב יבתכ תא יתמסרפשכ 'םיששה תונש

 יתוא אצמ 'השדחה תידוהיה תורפסה לש ילקידר ןקתמ רותב

 •••(!ובתכ םג ךכו) בירסיפלו בובוילורבודל המוד ריעצה רודה

 רובצב דימת ברועמ ינאש ןויכמו 'יתוא םיליפשמ םיסורה ןיבו

 אלשו 'ידוהיכ יתוא םיאור ןיא - ינפב '(יאושנ ינפל דוע) יסורה

 םיחלוס םניאו «די'ז» םשב יתוא םיפרחמ םיבוט םידידי - ינפב

 •••העודי .דדמב םהילע הלוע ינאש המ יל
 •בוט לכב ךכרבא ינא

 ר גב ו ק •א הנמאנ הבהא ךתוא בהואה

 •דימ יל תונעל ביוחמ ךמצע תא הארת לא •ב •ג

 •ךכל תלוכי ךל היהתש תעבו ךתעד לע הלעיש תעב יל בותכת

 I "" תרגאל החיש ןיב
" v v • : T 

 קיז •א •מ תאמ

 ללחש ןויכו ,דבלב ןמח םוקמ קוחיר אלא תרגאל ,דחיש ןיב ןיא

 םיקוחדו הביתכ ידכ ךות אלמתהל וכרדש ,ןיע תיארמל אלא וניא הז
 ידי אצויו בתכב החיש םעט םדא םעוט ,ןוימדה חכב םיבורק םישענ

 ,עבטה ךרדב תחא :הל םינפ ינש החיש לש עבטמ .סומלוקב ותבוח
 ,ךרדה תציפק תניחב ,עבטה שובכ ידי-לע תחאו "דעמשמכ החיש

 לעבש םירבד - ,ןמזהו םוקמה תועינמ לע רבגתהל םדאה לכש תאצמה
 .בתכב םרמוא התאש הפ

 הז עדיש דבלבו ,בתכבש החיש דחאו הפ-לעבש החיש דחא

 הפי לוקהו ןזואל הפמ תרמאנ וז םא יל המ .ורבח לש ובלב שיש המ

 ןיבו ךב ןיב ,התוא תטלוק ןיעהו תוחרופ תויתואב תלגלגתמ וז וא ,הל

 הושה דצה .לפטו רקיע ,הפילקו ךות :וזב שיש המ אלא וזב ןיא ךכ

 םדא ליגרש ,הליחתכלמ תלטובמו הלטב הפילקהו ,ךותה אוה ןהבש

 .הזב הינשמ וניאו הז לע דיפקהל

 רהרהל שיו הקידב ךירצ הפוג ןב-יפ-לע-ףא ,איה הפי וז הרבס

 התדילו התרוה החיש םתפש םושמ אלו ,התוא רערעל ףא ,הירחא

 ןמ תקנוי וזש ינפמ אלא ,דיחי ישעמ אלא הניא תרגא וליאו םינשב
 .רבעה ןמ התקיני רקיע וזו ,דוהה

 הל רשכ הפ לכ ,הב טלוש הרקמהו איה העש תארוה החישה

 ןיאש המ ,החכשה דיב הנותנו הנילב איה תלספנ ,הל הפי ןזוא לכו

 אלא ,להקה ןמ המצע החירכמו םוסרפה רחא תפדור הניאש /!דגאב ןכ

 הבורמ עבקה .הקיתשה תדמב תגיוסמו יאשחב תארקנו יאשחב תבתכנ

 דצמ התוא תמצמצמו.,דז דצמ התוא תקחוד העשה ןיאו ,יארעה לע הב

 איה ןיא .הדוסב אב אלש ימל היואר הניאו הל ןמוזמל איה תנגוה .הז

 ריואל האציש רחאלו ,איה בלה תבוח אלא ,המרג ןמזהש השע תוצמ

 הפ תטילפש אלא ,דוע אלו .הילע הטילש החכשל ןיא בוש םלועה

 וליאו ,דינמו רזוח וניא בוש דיגהש ןויכו ,הנקת הל ןיאש איה המינפ

 תרגא .הילע הפחמ וידה וא הקיחמו הדירגב התנקת סומלוקה תטילפ

 אוה ,הלולצ ותעד ןיא םאו ,הלטבמו ובלב הילע ךלמנ םדא הבתכנש

 .ןמז רחאל ןימולשת הל שי תדנאש ,רחמל המייסמו עצמאב קיספמ
 התכאלמ רמנ הרגאהו ,הטילקה איה התכאלמ רמג החישה 5 וז ףא

 ,וירבד לע ותעד ןתונ וניא הלהו ורבח םע רפסמה םדא .הטילפה איה
 ןיא בוש ,דחא רובד ףרטנ םא וליפאו ,הלטבל החיש ותחיש האצמנ
 העשב וילע תבשוימ ותעד ןיאו תרגא לבקש םדא וליאו .המלש ותחיש

 ארוקו רזיחו ונוראב הזנוגו הפוטח האירק הב ארוקו לטונ אוה ירה ,וז
 והירה דחא רובד ויניעב השקומ םאו ,ותעד הבשיתנש רחאל תוניתמב

 .וכרצ לכ ול רווחתמ אוהש דע שלשמו הנוש

 ליטה הפילקה תא קרוזה .ןושלב דחא םהש םינש - הפילקו ךות

 החיש .ותפילקב םג עשעתשמ ךותה חא רמוחהו הפשאל הכות ףא

 השק ותפילק זוגאהו ,השק הכותו הכר התפילק הרמתה .המעטו החיש
 החכש החיש שיו ,דימ התאנהו ץוחבמ המעטש החיש שי .ךר וכותו

 איציהלו םיקבדה ןיב דירפהל ןיא לבא ,ףוסבל התאנהו םינפבמ הפי

 .ורבח ינפק דחא

 הצממ אלא ,ורבחל ןתונו ולשמ לטונ וניא ורבחל בתוכה םדא

 ושפנ םע אלא םצעב דחיתמ אוה ןיאש ,שדח ףוצרפ שבולו ושפנ תא

 .ותמשנ יזנגמ ויתובשחמ הלוד אוהו ובל ךותמ םיעבונ ויתונויער .דבלב
 ,אוהש דעו ,וינפל ףחרמ ורבח לש ןינוקיאו ונחלש לא ול אוה בשוי

 ףוס-ףוסו ,םיפוצרפ המכל ךפהנ אוה וויזמ תונהילו וב לכתסהל אב

 ,תוחישו תושיגפ המכו המכמ תפרטצמה ,תטשפומ תומד אלא וינפל ןיא
 תומדו ליאוה ,רבעשל תורגא יפוליחו תובושתו תולאש ,תונעמו תונעט

 האור אוהש שי ,ונורכז לש הירלקפסא ךותמ אלא ול תפקשנ הניא וז
 .ורבח תרוצ הל ליאשמ אוהש ,ושפנ תומד הב

 לעו ,םיעוגעג הב םיפוצרש ,החישה .לע תרגאל הל תחא הלעמ
 רהזנ םדאש ,וז הריתי תיכורכר .שפנה תוכפתשה ידיל אב אוה ךכ ידי
 הל ששוח אוה ןיא ,השלוח ינמיס םושמ הב שיש יפל החיש תעשב הב

 ,ובלב הנמיה הנהנו הירחא רזחמ אוהש אלא דוע אלו ,הביתכ תעשב

 אלש שבול םדא לכש הז ,דוסמ .ותודידב תא קיתממ אוה הידי-לעש

 ץוצחל ידכ תוירבה םע ותחישו םיברה תושרל ותאיציב ותעדמ
 סנכנ אוהש ןויכ ,ףלאב לטב ובש דיחיה אהי אלש ,ותלוז ןיבו וניב

 ,םיינוציח ןישובל ינימ לכמ ותמשנ תלטרעתמ דימ ,וחא שיא ןיאו ורדחל
 לוכי םדא ןיאש םשכ לבא .ושפנ ןיבל וניב הציצח םושמ םג םהב שיש

 ושפנב לכתסהל ודיב ןיא ךכ ,הירלקפסא ךותמ אלא ומצע תא תוארל
 תומולעת וינפל ולגנש ,ותומכ דיחי ,ותלוז שפנ לש הירלקפסא ךותמ אלא
 ,ודוחי םשל ותברק שקבמ אוהו ,ובל

 הב האור םדאהו ,בתכבש יוטבל הדיחיה הרוצה איה הרגאהו שי

 הדיקפמו ותמשנ חא תעדמ אלש הב ררוצ ,וחור-ראשל אצומ ןיעמ
 ,םוי לכב תוריפ השועו םדא לכל ףתושמ רובדה .ורבח ידיב תרמשמל

 .רידת ול קקדזמ עדויה לכ אלו ,םיעדויה תלחנ אלא וניא בתכה וליאו
 הקנפשוגב המיתחל ןתינ וניאש יפל ,וב לח םילעב ןינק ןיא הפ רובד
 תושרב ןיב רקפהה ןמ וב הכוז םדא לכ .וכותב ךורכ .ורמוא םש ןיאו

 ךותב םדאכ וב השועו העימשב וחוא הנוק ,דיחיה תושרב ן-ב םיברה
 וב םנ ובל .ורמוא םשב לבד רמול אלש רהזנו ■ערוגו וילע ףיסומ ,ולש
 ותעד חיסמ אוה ךכ ,וילעבמ ותעד חיסמ אוהש םשכו ,לוזלז וב גהונ אוהו

 .רחא ןינעב רדגתהל םוקמ אצמ רבכש ,חור לכל וריקפמו רבדה ףונמ
 םילעב םשו ,ןבל יבג-לע רוחש ,ןיעב אוה ומויקש ,בתכב ןכ ןיאש המ

 טשקתהל הצור וניאו .ורבח תא לוזגל דושח םדא ןיא בוש ,וילע ארקנ
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 םיילוכנאלימ תודוסי לש דחוימ• בוריע-בצמל םיאתמה יוטב 'םהלש

 .6 םיינמו

 המגוד בשחהל היוארה '«•"קחצא קוחצ ךא» החידבה התוא

 תלוכיה תא ונל תנתונ 'תוידוהיה תוחידבה ןימל תפומו

 לש ףולחה לא ותוא וניושהש 'יכיספה סצורפב הפי לכתסהל

 שגדה-תונתשה תא ונל האדמ אוה ןכש 'הינמו הילוכנאלימ
in statu nascendi (הדיל לש בצמב) ןוגיב יורש ינאה •לוכיבכ 

 םחנל שקבמ והירהו אבה םלועב הנומאה תדבא לשב לודב

 םלואו •תאזה הנומאה יפלכ הסרתהב הז םוחנת ול אצומו ומצע

 םייוצמ ןיידע 'הינמה לא ותומדל שיש 'הז שפנ-בצמ ךותב

 דגנכ תוממוקתהה התוא ךותמ «הרבעש הפוקתה לש םירייש

 תב תעמשנ ןיידע 'הומכ ןיאמ איה השק ונידיתדמש 'םיהלאה

 •7 הדבאש היזוליאה לע לבא לש לוק

 תוצרפתה ידיל םילוחה תא תואיבמ תולק תובסש 'היגמה תלחמב םירקמ שי 6
 וכיספב הלאה תורמה תא םג תולגל רשפא 'הארנב •הקזח תוזגרתה ידילו םעכ לש הלודג
 םיתעל ראבל התסנ תירטאיכיספה הריקחהש 'ןייצל יאדכ •תידוהיה החידבה לש הזיניג

 תודחוימ תולוגס יפ-לע הינמהו הילוכנאלימה יאולהתבש םינושה םיקוליחה תא תובורק
 Lehrbuch der Geistes-) לשמל 'ח ק מ ו ב דלאווסוא •תיללכה הכיפפח ןמ ןאצומש הלאכ

 רשפא םירחא םירקמב םלואו» :הלאה םירבדכ רמוא ,(krankheiten 1924, דומע 522

 לש הזה ןימה תא יתאצמ םינפ-לכ-לע !הלוחה לש ואצומ עזגב םייולת הלאה םיסנאונהש

 רשאמ תובורק רתוי םיתעל םיוואלס לצא םג הרקמבו םידוהי לצא ירקיעה ינןןה חורה-בצמ

 לש רתויב לודג רפסמ םברקמ םימיקמ םידוהיהש 'החיכומ הקיטסיטטסה •«םינמרג לצא

 שי 'יל הארנ רשא לככ - •הינמהו הילוכנאלימה יאולחתב םייוקלה גוס לע םינמנה םילוח

 תוירבל האנשה ןמ הב שיש 'תידוהיה החידבב היוצמה תבקונה לבשה-תופירח תא םג תולתל

 ןיבו ינאה ןיבש םידחוימה םיסחיב '(«תוירבל ךרטצא לבל םיהלא ינברבי») היולג חדמב

 •ונשרפש ילעה-ינאה

 בצמ לש וז לוק-תב תידוהיה החידבב תולגל רשפא דימת אלש 'וילאמ ןבומ 7

 אל הריתי הנבה תידוהיה החידבה תא ןיבהל ונתולדתשה

 דבעה רבד-לע הקומע הריקח ילב •הל היוארה הדמב ירפ התשע
 הדמב וז הנבה ידיל םלועל עיגנ אל ידוהיה םעה לש הוההו

 ונדיב התלעש 'ונא םירובס ןכ-יפ-לע-ףאו •הכרצ-לכ הקיפסמ

 םיאנתה לע 'יביספה םאצומ לע םידחא יפוא-יוק הנבהה לא ברקל

 תונויזחה לא האושהה ידי-לע •םהיתורטמ לעו םייולת םה םהבש

 וטיסב תולכתסהה ידיל הזמ ץוח ונעגה םיינמהו םיילוכנאלימה

 בוריעה-סחי יפ-לע •ללכב החידבה תווהתה לש תיכיספה היצא
 תידוהיה החידבה תעבוק הל דחוימה םייכיספ הבכרה-יקלח לש

 ןימה •וללה םייללכה תונויזחה םוחת ךותב המצעל םיוסמ םוקמ
 רשא 'היגמו הילובנאלימ לש םיידוסיה חורה-יכרעמ לש דחוימה

 ןכ ומכו 'הלועו תחמוצ יהירה ןיעיףרהכ הריהמה םתופלחתה ךותמ
 - תויתדהו תוילאיצוסה היתוליע

 •8 הריקח םינועט ןיידע

 ",imago" הזילאנאוכיספל יתעה בתכממ םגרות

 •ך ו ר ב •ל •י ידיב 'ד י ו ר פ ד נ ו מ ג י ז ייע אצויה

 תוושהל שי «•••קחצא קוחצ ךא» םילמב יוטנ ידיל אבה חורה-דמעמ תא •ילוכנאלימה חורה
 םיביצעמ תוערואמ בקעב םימעפל םישגרתמה 'הינמ לש םירקמב חורה-דמעמ לא דוהיב
 •הילוכנאלימ ידיל םירחא םירקמב םיאיבמה '(המודהו הבהא לש הבזכא 'החלצה-יא ןוגבי
 איבמ רעצ» :רמוא אוה ןבש 'הזה יגולוכיספה רשקב ריכמ ופוג ידוהיה לשמהש 'הארנ

 •«קוחצ ידיל ם ג

 תא דןאו ךולה תידוהיה החידבה הדביא תונורחאה םינשה תורשעבש 'יל המדנ 8
 'היצפיסנהאה 'םילודגה םיילאיצוסה םייונשחש 'רבדב קפס ןיא •הכרע תאו דחוימה הביט

 העפשה םיעיפשמ תודהיה לש תויתדה תורוסמה ןמ השירפה 'תודדובתהה רדגמ האיציה
 •וז ךרדב החידבה תוחתפתה לע תערכמ

 בונזור •ו •ו ליא רנבו ק •א •א יבתכמ

 ח

 •1902 לירפאב טיי 'ה'זמול

 !רקיה שטיביליסו יליטו
 יב ןיא הואג הגה •ןורחאה ךבתכמב יתוא תפדה המלו -

 - וליפאו) ילוא •יתונודתימ תמכב ריכמ ינא ןבא !ירמגל דבכ

 םהב האגתמ ינניא לבא •ידמ רתוי םכרע תא הלעמ ינא (יאדו

 ןוע קר אל איה הואגה יכ 'ינא בשוח ללכ ךרדב •והשמב ףא
 תמחמ הואג ןיבמ ינא ןיא •ףוט הל ןיאש תלוא םג אלא 'ילילפ

 לכ •ןורשכ תמחמ וליפאו 'המכח תמחמ 'רשוע תמחמ 'תובא-סוחי

 ונל ןיא ןכלו 'םולכ ןאכ ונישע אל ונמצעב ונאו ונל ןתנ הז

 תיב-ףלא אוה ידה הז לכ םלוא •תואגתהל המב םג
 :הלמה תא טלופ התא ךיבתכממ דחא לכב טעמכ •••

 יאנפה תועשב תושעל המ יל ןיא שממ לעופב ינאו - '«יתפןע»

 רתויה לכל יתוא הקיסעמ הרשמה •תובורמ ךכ-לכ ןהש 'ילש

 םינותע אורקל דוע לוכי ינא ןהב םגו 'םויב תועש עברא-שלש

 ןמזה ראשב •לבה ינינע לכ לע תודיקפב ירבח םע טפטפלו
 םסרפל םוקמ ןיאש הרכהה לבא 'דאמ הברה בותכל לוכי יתייה

 הזמ בושח ילוא אוהש 'יתורפס רמוח םיאלמ תכרעמה-יתב לכ)

 תא םג בתוכ ינא ןיא •ןואפק ידיל יחור תא האיבמ (ילש

 יפ-לע-ףא 'תלעות לכ םהב ןיא הקומעה יתרכה יפלש 'יתונורכז
w,-''<bcTHHKT-HcTopHHecKiä B" םיקלח סיפדהלמ קלתסמ ונניא 

 המ ןיא םגו 'ירמגל הב יתצק 'האירקל רשאו •םהמ םירחבנ

 'בויבולוס ירפסו ךירפס ומכ 'האירקל םייוארה םירפס •אורקל

 — •הדמולב ןאכ גישהל דאמ השק

 ךלש

 דנביק •א
 ט

 •1902 יאמב גיכ 'ה'זמול

 !רקיה שטיביליסו יליסו
••• 

 ןכ-יפ-לע-ףא •תצקמב ףא ךילע סעוכ ינא ןיא 'ןכבו

 •«םילודשב ןאכ אב» ינא יכ 'ךתדעשהב דעצ הברה יל תמרג

 תבכעמש איה «שפנ-תכובמ» אלא '«םילודש» אל יכ 'יל ןימאת

 •ג («הדיחיה») "EAHHCTBeHHaa" רופסה תא ךל חולשלמ יתוא

 ןומה ןיב רופסה תא ץיפהל והשמב ףא שייבתמ יתייה אל

 תידע תא תולגל שייבתמ ינא לבא 'יתוא םיריכמ םניאש םיארוק

 לכ ותכדעהשו הברה ךכ-לכ ותוא דבכמ ינאש 'םדא ינפב ישפנ

 םיעיגמהו םימרוגה דחא יכ 'יגממ תעדל ביטימ התא •יל הדקי ךב

 איה (תובדת-ירסוחמ םגו) תובדת-ישנא לש םהייחב םיידוסיה

 םג •יללכה ןומהה ןיב ןייטצהל ןוצרה 'םגוח-ינב דצמ הרקוהה

 •רבחמה לש םיישיאה וייח-יטרפתא הלגמה 'ה ב וי נ ז ק_ ירופמ חורב ךורע רופס 1
 'וידידימ םידחאל די-בתכב האירקל ןתנ קרו םוקמ םושב םסרפתנ אלש 'הז רופס
 'והשא לש הבורמ תוזגרתהל םרוג - ויבתכממ דחאב רנבוק תאדוה יפל — םעפ שמש

 ידיב ותוא רסמו הקילדה ןמ רבחמה ותוא ליצה «סנ ךרדב» םלוא !ותפרש תא השרדש
 •א •ש - •הרימשל ויריכממ דחא
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 .11 םינזאמ זי ןוילג

 'רתויב םיחקפה םידמולמה םגו 'םילודגה םיפוסוליפה-פיבשוחה
 ןוצר 'תצקמב תוחפל 'םירודח םיינואגה םיררושמהו םירייצה םגו
 התקזחב רומשל הצור ינאש 'רבדב אלפ לכ אופיא ןיא •הז
 - •ךיבתכממ המכב התוא תעבהשו ילע ךבלב העבקנש העדה תא

 חלוש ינירה 'םעט הזיאמ יב ריצפמ התאש ןויכמ 'ןכ-יפ-לע-ףא

 •רופסה תא ךל
 קיתעהלו ךקתל «ללכ המכחמ הז ןיא» יכ 'דמוא התא •••

 'עדוי התא ירה םלוא •תקדצ ילוא •םופדה-יכרצל םירמאמה תא
 'ךכ םישוע הינש הגרדממ םירפוס םיפלאו תואמ קר אל יכ

 קד אלו 'םהיבתכ תא םיקיתעמ ויה יוטסלוטו לוגוג וליפא אלא
 יכ 'ינרובס •םעפ הדשע-הנומש 'דבלב םייתונמאה םהיבתכ תא

 תיסורה הפשה-יקויד לכשו יסור ונניא תאז-לכבש םדאל 'יל

 תאצרהב ריהז תויהל ומצע םיהלא .דוצ 'ול םיעודי םניא

 •.דפש התואב יתונויער

 •יתורקע רבדב ךתעד לע רערעל אלש םג יל רשפא-יא
 תמאב .דתיהו יאזלה) הדיחיה תיטפמיס-יאה .דדמה» :בתוכ התא

 ידכ ךותו '«תינויפיצנירפה תודקעה» יהוז ךל שיש (!הדיחיה

 ךבוטב ליאות לבא •יתב לש הנוידפ תא חבשמ התא ךירבד
 ונא םנשישכ יכ 'ןיבמ ינא ?םידליב ךרוצ שי המל 'יל דיגהל

 המל לבא •ונייח לכ תא םהל םירסומו חרכהב םתוא םיבהוא

 ץוחנ ימל ?הרטמ וזיאל ךא ?ןימה םויק םשל ?םהב ץופחל

 !עבטה-יקוח יפל םלועל םיאב םידליה ?ולוכ ישונאה ןימה

 ועבקנ אלש 'הלא םיקוחל עייסל ירמגל בייח ינא ןיא 'םרב

 יכ 'דומלתה-ימכחמ המכ לש םתעדל הטונ ינא •ימצע ידי-לע

 יפ-לע-ףא 'ומצעב 'ה םגו 'ארבנשמ ארבנ אלש םדאל ול בוט

 םידליה תדיל תא האוד אוה ירה 'היבדהו הירפה לע הוצש

 התא ןיא 'הארנה יפכ 'לבא ן 2 («םינב ידלת בצעב») אטח רותב
 ןמ םלועב בר רעצה יכ 'דאיוהגפוש לש ותעדל םיכסמ

 לאדשי-ימכחמ דחא לש ותעדל רתוי הטונ התאו 'םיגונעתה

 הזה םלועב חוד"תדוק לש תחא העש הפי» יכ 'דמואה םינומדקה
 קפס ילב ךל םינתונ ךידלי ידהו ?3 «אבה םלועה ייח לכמ

 •תובר תועשל םא-יכ 'תחא העשל קד אל חוד-תרוק

 ךבהוא
 דנב ו ק •א

 יל בח חא ראודה 'חרותה-רופס לש הטושפה הנוובה םיריס םושמ ןאכ שי 2
 •א •ש - •תעדה ץעמ הוח תליכא לע שנוע רותב ה ד י ל ה

 םישעמו הבושתב תחא העש הפי» :(זיי 'יד) «תובא"ב רמאמה סוריס 3
 םלועב חור-תרוק לש תחא העש הפיו 'אבה םלועה ייח לכמ ה ז ה םלועב םיבוט

 •ל"נה - •«הזה םלועה ייח לכמ אבה

 םיטו!?ל

 תונותעה ןמו תורפסה ןמ

 תדקבה ינפ

 לע אדנב ןילו'ז בתוכ Nouvelles Litteraires יתפרצה ןותעב

 .הילא להקה םחי לעו םינושה הידיקפת לע ,תרוקבה לש המילבורפה

 : וירבד ךותמ

 לש הלוט? ארקיעמ התויהב ,הבוטה תדוקבה יכ ,המדנו שי"

 ,עבטל תדגנתמ הלועפ איה ידה ,תרחא תוישיא תבוטל תחא תוישיא

 ינאה תא ב"חל - הזמ לודנ ךרוצ ול ןיאש ,רפוסה לש ועבטל טרפב

 אוצמל רשפא ןויגהה יפל יכ ,קיסהל שי ןאבמ .יזקגרהו ינחורה ולש

 םירפוסה םתוא לצא :םירפוס ינוס ינש לצא קר הבוטה תדוקבה תא

 רתוי םירחא לש םתוישיאב לפטל יעבטה ךרוצה םהל שיש ,םיאלפומה

 קופסו החמש םיאצומ םה הז סומזיאורטלאבו םה םתוישיאב רשאמ

 הקיסומה הדשב ;םכרד יפל ,םישודק לש גוס — םהמ הלעמל ןיאש

 ,םיילמרונ םידפוס לצא םנ וא ז האילפמ המגוד ט םי ל ךכל שמשי

 ,םהלש ינאה תא בייחל אוה םתפיאש רקיע לכש הלא לצא ,יתנוכ

 תושרהל תלוכיה םהל שי ,םה םהירובודפ תאז ושע םהו תויה לבא

 רשפא .םתלוז לש ינאל םג םמצע חא שידקהל תורתומה תא םמצעל

 וקסע רשא ,(רילדוב ,קזל3) םילודג םירצויש ,הדבועל רשפ אצמנ הזבש

 .ךכ-לכ תובוט תורוקב ורבח ,תוקוחר םיתעלו בגא ךרד קר תרוקבב

 קר םישקבמ םה ירה רובח ינפב םדמעבש ,םירקבמ לע יתרבד

 םנשי :לידבהל שי ןאכו .תישיאה םתבשחמ תא יוטב ידיל איבהל

 אוצמל לוכי ארוקהש דע ,ךרע-תלעב תמאב איה סתבשחמש ,םירקבמ

 ;ןתינה םצעה אוהש ,רבחמה תבשחמ חא רשאמ רתוי התוא ריכהל ןינע

 םנש ,םידפוס המכ לע חיסמ היהש ,סנרפ לוטנא לש ותרקב התיה ךכ

 םימכח םתויה םע ,םהיתובשחמש ,םירקבמ םנשיו ;דוע ועדונ אל םתומש

 ...ןמצעל ןהשכ ךרע ןהל ןיא ,הבוט תרוסמ ינבו

 ;םשור םהילע השוע תרוקבה ןיאש ,םישנאה ןומהמ ינא עתפומ

 ךא ,הצלה וא דודה עמשל קוחצל םינמוזמו םינכומ לכה ,רמול ינוצר

 ,םישנא לש ברה רפסמל האתשמ יננה .תובישח לב םהל םינתונ םניא

 וקסרי םנמא םא) עודי רפוס לש "וירבא קוסר" תעשב ריכהל םילגוסמה

 דועב ,םילפט םיטרפבו ער חור-בצמב קר ותוא םינומש ,(וירבא תא

 והנה עודי להק לש בוטה טקניטסניאה .המוקממ תזזומ הניא ותדמעש

 ",וכרצ-לכ וב םיריכמ ןיאש ,רבד

 תומישר

 תירבעה ל1ק

 יכרד לעו םביצקת לע וסנכוה הלואנה-רוד לש םינינקה לכ
 םע םילמעה תודסומה לש הדובעה תינכתב םהל םייוארה לופטה

 תנוב ילב ,הילאמ טעמכ האב ,היחה תירבעה ,דחא ןינק קדו ,הלואגה

 הילע לטנש אלא דוע אלו ,רודה לש וייח תמשנכו ותמישנ ריואכ ,ןעמ
 תושידאו םיסוסיה םעו הל תורצ תונושל םע המחלמ ירשקב םנ דומעל

 .םילודג םידבע המבו המכ •לש

 אלא ונניא הדוהיךב «ןא .היחתה לש לודגה םינונןזה אוה האשונ

 יוארה דעסה תא אצמ אל אוה םג ,הז םינינא לש יצובקה םשה
 !ירצונ ל''ומ איצומ לודגה ןולמה תא :העונתה יטינרבק דצמ ותדובעל

 המו ,זאמ ונלש תוימשרה דצמ היחה תירבעל םחיה היה הז
 אב אל ירבעה ךונחל ביצקתה :םיגשומ בברענ אנ-לאו :םויה םנ אוה

 היארו ,אליממ - ונממ תינהנ תירבעהו ,ךונח םשל אלא ויקיעב
 םשל תוברחה תדעול התע דע ןתינ היהש ,טועפה ביצקתה :רבדל

 דעוו ,ביצקתה ךותמ התע איצוהל םירמוא .ותוא - ,רקיעב תירבעה

 .הנעמ אצומ וניא ,םיימשרה וניתודסומ לא תודחא םינש הז הנופה ,ןושלה

 יתלב ותויה םע ,ךונחהש ,םיימשרה וניתודסומ ומיכסה םכסה

 ,"יתלשממה" ונביצקתב קלח לוטיל תאז-לכב יואר ,לוכיבכ ,יביטקודורפ
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 חי ןוילג םינזאמ 10

 םיבותכה הרות ירבד לש תוגוילג תכרעמ (א :תוכרעמ המכל

 רפסמ) ע"נ ט"שעבה ק"כל ץטישפארמ ט"שעב םדא 'ר ק"כמ

 תנשב םבתכ ןמז ףוסו (עילאפ ןוילג ילע םיבותכ םבורו ןוכנ
 וידימלתל 'ותיב ינבל ע''נ ט"שעבה ק"כ יבתכמ (ב 'ב"צת

 םיקסועה השעמ ישנאל 'םירתסנה םיקידצה וירבחל 'םיקידצה
 רטש» תודועת 'תונוש תופיסא לש תוטלחה 'םיובש ןוידפב

 םיפולחב ב"א תויתוא 'םיובש ןוידפ ליבשב תואולה רובע «עיגמ
 ע"נ טישעבה ק"כ תאווצ 'הלבקה תמכח שדק י"פע תורומתו

 םיבתכמה ינמז 'ותעייסו קנארפ םע חוכיוה 'םידעה תמיתח םע
 ק"נ ידימלת יבתכמ (ג 'הבורמ רפסמב ך"קת דע ט"פת תנשמ

 ק"כ םפולאו 'והערל שיא 'םימסרופמה םיקידצה ע"נ ט"שעבה
 דפסמ ג"לקת דע ך"קת תנשמ 'םשארב ע"נ שטירזעממ דיגמה
 שיאו 'שודקה םברו םדומל דיגמה ק"כ ידימלת יבתכמ (ד 'לודג

 'םשארב ע"נ דיגמה ק"כ ןב ךאלמה ברה קיכ םפולאו 'והערל
 תוחראו תוגהנה 'תוישעמ ירופיסו 'הרות ירבד תונוילג הברה םע

 'ר צ"הרה ק"כ יבתכמ (ה 'בר רפסמ ו"לקת תנשמ 'םיקידצ

 ךורב 'ר צ"הרה ק"כו (ץראה ירפ) ע"נ רעקאדאראה לדנעמ
 יבתכמ (ו 'ןוכנ רפסמב 'ו"מ-ז"לקת תנשמ דועו ע"נ רעזובזעמ

 ט"כקת תנשמ ע"ושהו אינתה לעב 'לודגה וניבר ד"ומדא ק"כ
 הברהל םיצבקתמ םלוכ ןיבמ רשא 'בר רפסמ ב"עקת תנש דע

 •תונוילג תואמ

 'דיקפ הזיא תמיתח םע רפסמ ונשי תונוילגה בור לע
 •••רבזגה רמאמהב רומאכ

 םניא 'תוגוילגו םיבתכמ -םיבתכה לכ רשא קפס םג ןיא
 ה"הללקוצז וניתוברו ונירומ ק"כ דוה לש ם שדק די בתכ
 •םיבתכמהב רומאה ןכותה סחיתמ םהילא רשא ע"יז מ"גבנ

 ק"כ לש רצואב :הז רבד םוקי םידע השלש יפילעו
 די בתכ (א :םנשי רודל רודמ השוריב אבה א"טילש ר"ומדא

 ורצואב דוע 'יה רשא 'רבכמ ע"נ ט"שעבה ונרומ ק'יכ לש ושדק
 לכד הארנו 'אינתה לעב לודגה וניבר ר"ומדא ק"ב דוה לש

 לש ושדק די בתכ ונשי ןכ (ב 'ללכ בתכה ותואמ םניא הלא

 ק"כ דוה לש ושדק די בתכו (ג 'ע"נ רעקאדאראה מ"מר צ"הרה ק"כ
 הלאה םיבתכה לכ יכ הארנ םלוכ ןיבמ רשא 'לודגה וניבר ר"ומדא
 •דבלב קיתעמ די בתכ 'תוקתעה אלא םניא הזינגהמ םיאבה

 םהל שי תונוילגהב םירומאה םינינעה םצעו ףוג רבדבו
 םה םש םירומאה הרות ירבד הברה יכ 'הלבקב לודג דוסי

 תרות ידוסיבו 'הלבקה תמכחב םיקומע םינינעב םיאלפנ םירואיב
 'ללכו ללכ קפס ןיאו 'תובוט תודמב םייח תוחראב 'תודיסחה

 םישודקה ונתובר ק"כ דוה 'םהילעבל םיסחיתמ םירבדה בור יכ
 יבתכמ תא •םהילע ליהאי םתשודק רשא 'ע"יז ב"גבנ ה"הללקוצז

 תקייודמ המישר רותב ותוא ןודל רשפא-יא הז
 לע הנעמ רותב קר 'ויתבתכש יפל 'הרומאה הזינגה רצואמ
 תודועתו םיבתכמה רצואב אצמנש המ תוללכב 'ודובכ בתכמ
 תורדתסהו תעפשה תחת 'תוניתמב דבעהל 'יוארה וז 'הזינג

 •תיארחא הדובעב יקבו ןורשכ לעב
 ק"כל דשא םיבתכהו םירפסה תכרעמב דבוע רותב

 •••אטילש ר"ומדא

 א"טילש ר"ומדא ק"כ ריכזמ

 «•ןיגיפ לאקזחי
 םריינש םיבתכמה יכ 'תורשפאה תא םג יתעדב יתלקש

 '«הזינג->המ םאצומ ן י א אריפש 'המ ףסא ברה םתוא הנקשו קדבנ
 הנהו •םירכזנה םיר"ומדאה ידיב םיאצמנ היבתכ לכ טעמכ רשא
 םולצת 'יתשקב יפ-לע 'ןמדירפ בקעי 'ר ר"ומדאה התע יל חלש
 ונתוחל רסמנש '«הזינג>>ה ךותמ ט"שעבה יבתכממ.דחא לש

 תאמ (הניוב תעכ) ןיטאיסוהמ ןמדירפ לארשי 'ר ר"ומדאה
 קלח אוה םג לבקש 'ןאיובמ ןמדירפ םוחנ םחנמ 'ר ר''ומדאה

 ג"יקת חרק 'ג» םוימ אוה בתכמה •יתרכזהש יפכ '«הזינג*המ
 ספדנו '«ןיבעל ילידא 'מ איה 'ה תארי יצה יתבל 'האנלופ
 'ל"נה «םיבתכמ ץבוקעבו ב"ל רפסמ 'ל"נה «תורתסנ יזנג>ב
 המיתחהו בתכהו - «הזינג*ה יבתכמ ראש ךותב •יז רפסמ

 םיבתכמה לעש המיתחלו בתכל קוידב םיוש
 •רחואמ אצמנו ל 'ינכ קדבנ םדיינש
 םישדח המכ ינפלש 'ךולב םייח רמ התע יל רסומ ןכ ומכ

 תא (ץיבונר'צב התע) הז םוחנ םחנמ יבר ר"ומדאה ידיב האר
 תומיתחה הנהו '«הזינגיהמ ודיל ואבש ט"שעבהמ םיבתכמה יפוג
 רמ לש ל"נה ץבוקב הספדנש המיתחל לכב תומוד םהילע רשא

 ףסא ברה ידיבש בתכמה לש הילימיסכפהמ החוקלה וז 'ךולב
 יכ 'החיכוה הקידבהש ןויכמו 'יתרכזהש יפכ «רותה>>ב םסרפתנש

 ר"ומדאה ידיבש הזינגה-יבתכמ םג ידה 'רחואמ אוה הזה ריינה
 •םיפיוזמ םה ינאיובה

 םה 'םיילניגירוא םניא םיבתכמה םא ףאש 'רבוסש ימו
 רחואמ ןמזב ושענש תונוכנ תוקתעה םה אלא 'םיפיוזמ םניא

 יפכ 'ןכותה ירקוחל דוע ןינע והזו 'ךכ בושחל ודיב תושרה
 לדבנ אקוד הזב :בישהל שי יפרגוטבאה דצהמ ןכא •יתרמאש

 'יתועמשמ-דחו קצומ סיסב ול שיש 'יתמא לניגירוא ןיוצמו
 איהש רשפא :יאדוה רוקמה רסחשכ 'הקתעהב ןכ ןיאש המ

 !םושלש ךא ילואו הנמזב הקתענ ילוא !תירקש רשפאו תיתמא
 תומימתבו גגושב הקתענש רשפאו ןודזב היודב איהש רשפא
 דוסיו עקרק ןיא-שבושמ תוחפל וא ףיוזמ היהש ספוטמ

 •בושחי ויניעב רשיה שיאו 'םתס תוקתעהל

 a a « a a ■ * _ . * _ ב1נז1ר •ו •ו לא רנב1ק *א •א יבתכמ
'1' ., 

 (ףוס)

 •1903 ראורבפב 18 'הדמול

 !רקיה שטיביליסו יליסו

 דעצ יל םרוג .דז רבדו •ירמגל יתוא תחכשש 'המודמכ

 - הערל ילא ךיסחי ונתשנ 1 ונתשיגפ תעשמש 'ששוח ינא •בר

 ראבל רשפא דצ-כ 'ןכ אל םא •ירעצ לע רעצ יל ףיסומ הזו

 ינפמ םאה ?תבאודה ישפנ תחירצ לוקל תינשקעה ךתקיתש תא

 ותיבב ביבזור תא 1902 ףוסב ותשאו רנבוק ורקב 'םיבתכמה דחאב רפוסמה יפכ 1

 •א •ש - "גרוברטפב

 'הדובעב לבוסמ תייה ןבל םדוק םג ירה ז הבורמה ךתדובע

 םיניוצמ םיבתכמ יל בותכל ןמז אצומ תייה ןכ-יפ-לע-ףאו

 ייתורצפה לכב 'ו-שכעו •םתוא יתשרד אלש העשב 'םיטרופמו

 המכ •תינשקעה ךתקיתש תא ךישממ התא '2 יניע תא חקפתש

 !תודבתהל הצור יתייה
 יפלש 'ןטק רמאמ «Hobmh nyi-b» ליבשב ךל ינא חלוש •••

 .םיארוקה תא םגו ןותעה תכרעמ תא םג ןינעל ךירצ אוה יתעד

 דיחיב 'וינפל עיצה רשא 'םירומח םינינעו תולאש המכ ול ררביש 'רמולכ 2
 •ל"נה - •תודהיהו תדה תולאשב
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 11 םינזאמ חי ןוילג

 השדח איה םידוהיה תנידמ דוסי רבדב ילש תינכתה 'םינפ לכ לע

 יוארל אצמת םא *3 רבדה םוסרפ לע יתמלח רבכ הזו תירוקמו
 הפוסב איבהל שקבמ ינא ,Hobuh חץ"מ--ב יתמישר תא םסרפל

 אל איהש הבס וזיאמ םא »דנבוק •א :האולמב יתמיתח תא

 ינוריעה ראודב התוא חולשל ךממ שקבא 'ךנותעל המישרה םיאתת

 קתעה תכרעמל
* EyAymHocTb»* בוחר :תבותכה יפ-לע 

 — •7 ןיקשופ

 ןמאנה ךבהוא •בוס לכב ךכרבמ ינא •••

 •א
• 

 ד נ ב ו ק

 אי

 •1903 סרמב 8 'ה'זמול

 !רקיה שטיביליסו יליסו
••• 

 םיריבכ תוערואמ ינפב תמאב םידמוע ונא יכ .ןכתיה

 ןיאש ןמז לכ •לבה הז יכ 'בשוח ינא 5 ן טספינמה םע רשקב

 לש הטורפ ףא הוש וניא ראשה לכ 'סופדה-שפוחו .תויוכז-יווש

 .ןומהה תא ריכזמ ונניא שיא ףא יכ 'ךבל לא תמש םולכ •תשוחנ

 •••? תויוכז-ירסוחמ םידוהי םינוילימ תשמח לש קנחנה

 ןמאנה ךבהוא

 דנב ו ק •א

 בי

 •1903 לירפאב 17 'ה'זמול
 !רקיה שטיביליסו יליסו
 םידוהיב תוערפה לש אכדמה םשורה תחת ךל ינא בתוכ

 םיריפחמה תוערואמה ןמזמ רבכ ורבעש יפ-לעיףא •בונישיקב

 ?עמשמ הז המו •עגרהל םילוכי םיבצעה ןיא ןיידע 'םימי הרשע
 תוערפב םימשא ? הלאכ תויח-ישעמל היסורב םוקמ אהי יתמ דע
 םידוהיהו תונותעהו תונוטלשה םג אלא 'םיארפה םינוירבה קר אל

 ןכא !הז הדקמב תונוטלשה לש תויביספה ההימתמ •םמצע
 תשורחה-יתב ילעופ (םמוקתהל ונווכתנשכ 'רמולכ) וממוקתהשכ
 דע ןומהב תוריל הוצו ללכ ךלפה-רש שייבתה אל 'טסואוסלזב

 - םיללח םישמחכ ונממ ולפנש
 תוערפ רוכש ףוספסא השוע ןאכו

 הלא תא יכ 'םיבתוכ) םידליו םישנ 'םינקז גרוה 'ריעה לכב
 תיעיברהו תישילשה המוקה לש תונולחה דעב וכילשה םינורחאה

 ונייה המ !רבדה ארונ המכ 'אנ-בושח •תפצרמה לע הצוחה
 אפוק םדה 1 ונא ונידליל ךכ םישוע ויה אול 'ונחנא םישיגרמ

 •םיינע םירטלורפ לש לדה םשוכר תא םידימשמ '(•••!יקרועב
 !רבדה ארונ אלה •םולכ םישוע םניאו םיאור תונוטלשהו
 עיאוואנ» םע תימשיטנאה תונותעה טעמ אל המשא בושו

 ידי-לע םידוהיב התיסמ איה םויל םוימש 'שארב «אימעדוו
 תלבגה לכ תא הקידצמ 'םיטיזרפ רותב םתוא תרייצמ איהש

 ןבומ •תושדח תולבגה דוע םליבשב תשרודו תוישונאה םהיתויוכז
 ץוחמ» םידמועכ םידוהיה תא האור ארפה ןומהה יכ 'אופיא
 •שנוע לכ ילב םתוא קושעלו גורהל רתומש 'רבוסו «קוחל

 גורהל םינתונ םהש 'םידוהיה םימשא לכמ רתוי לבא

 בונישיקב :אנ-בושח !ןדחפו יוזב םע הז ןכא •םמצע תא קושעלו

 םיאנותעה ןמ המכ לע רמרמתה 'ויבתכמב רחא םוקמב םיאצומ ונאש יפכ 3
 תינכתה - •בר ירובצ ךרע 'ותעד יפל 'הל שיש 'תוינויצל שאר-תולקב םיפחיתמה 'םייסורה
 רבד רנבוק יכ 'הז קר עודי !סופדב המסרפתנ אל םידוהי-תנידמ דוסי •רבדב תרבודמה

 •לי'נה - •היריביסב םידוהיה-תובשיתה לע הב
 ותכירעב גרוברטפב 1904 תנש דע 1899 תנשמ אציש 'ימואל-ידוהי ןועובש 4

 •ל*נה - •גרבנזורג •א •ש ריד לש

 תונקת דובע םשל הדעו בישוהל תיסורה תורסיקה לש םינושארה םידעצה 5
 •ל"נה - •רחבנ םיקקוחמ-דסומל

 'םירחוס 'םינמוא 'םירבג םהמו םידוהי ףלא םיששמ רתוי שי

 לש עורפ ןומה ינפב ודמע אל הלא לכו 'דועו רחסמ-ידיקפ

 םירדסמ בונישיק ידוהי ויה וליא ירה !םילוונמ םירוכש 500-300

 םהיחצור תא םיחפקמ ויה 'םיניגמ לש תוסייג םמצע ךותמ

 תעשב 'דימת אוה ךכו !תלוונמ תונדחפ וזיא •תחא העש ךשמב

 ףלא-יפו האמ-יפ לודג אוה םידוהיה-רפסמש םוקמב 'תוערפה לכ

 ?הזכ ארונ דחפ ראבל רשפא דציכ •םהיחצור רפסממ

 באכ ידיל דע יתוא תואכדמ הלאה תובשחמה לכ הנה

 'לוונמ ,דז המכ •ןהמ ררחתשהל דציכ עדוי ינא ןיאו 'הנש-ידודנו

 !בונישיקב תוערפה לע הקיתשב ירמגל רבוע «אימערוו עיאוואנ^ש

 ךל רמ המכ 'יריקי שטיביליסו יליפו 'עדוי ינא •ללב ויה אל וליאכ

 תלוכיה תא ךל ןתונ אוהש 'ןותע לע הלאכ םירבד אורקל

 הדבועה תא הנשמ וניא הז רבד לבא !דובעלו םייקתהל

 אל 'ןבומכ) םוקמ הזיאב עיבהל רשפאל אצמת ילוא •הביצעמה

 תוערפמ ורטפי םידוהיה יכ 'ןויערה תא («אימערוו עיאוואנ"ב

 תואצותמו הל היואר איהש הפדחמ - היסורו 'ןהל םייואר םניאש

 םג וקשע בונישיקב םיערופהש 'יל ורסמ) דיתעב תוביצעמ

 הרומג האושה ךרדב קר (םירצונ לש הלפת-יתב ודדשו םירצונ

 םיכמ ןיא ידה •םיסולכואה ראש םע םהיתויוכזב םידוהיה לש

 רקיעב 'םירטטה תא
 ןמז לכ •תויוכז-ילעב םיחרזא םהש םושמ -

 םהש ןמז לכ 'רוראה «בשומה-מוחת» םידוהיה ליבשב םייקש

 ארפה ןומהה קר אל 'תוישונאה םהיתויוכזמ הברהב םילבגומ

 םג אלא 'םידוהיה תא סומחלו גורהל ומצעל רתיה אצמי

 «ןווישודק 'ןירובוס 'בורמוק 'יקסבוקטאיפ ןיעמ םינוש םיטנגילטניא

 טימהלו םדגנכ ררועל םמצעל הבוח 'ונתפרחל 'וארי םתעייסו

 •תוינערופ ינימ לכ םשאר לע

 םדה אל יכ 'יל ןימאת 'רקיה שטיביליסו יליסו 'חלסת

 תומלאה-ישעמ לע תורמרמתהה שגר אלא 'יב רבדמה אוה ידוהיה

 תונבדקה לאו םיללמואה לא םימחרה שגר 'ןומהה לש תוארפהו

 הזיא תושעל אופיא ךירצ •םהוזמה רטשמה לש םייקנה

 'הקיתשב רבדה לע ורבעי ונכותבש םישנאה-יבוט םאו •השעמ

 תיוזךדקב אצמנ יתיב)
- moh xaTa ct> Kpaw —)' יאדכ ןיא 

 - - •םלועב תויחל

 ןמאנה ךבהוא

 .רנבוק •א

 •לינה - •תימשיטנאה תונותדה לש םידבדמה-ישאר 6
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