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הקעז .רבמצד דע ינוימ הפונ עיקוהל התצר תוכלמה .השאר זיתה ףיסה 

תוארפמו ירושדנמה םיכלמח-תיב תוצירעמ .קראה לכב זא הרבע הלודג 

תלשושמ ונתוא הדרחש 1911 תנש .הכפהמה חרפ ץצ םידזה םישבוכה 

.ז-ודזה תונידמה ןמ םנ ןכ-ירחאו הירושדנמ 

•םיחרזא תמחלמ הצרפ ,ונלצא םג ךכ ,הכפהמ לכב ומכ ךא 

תושדחתהל םידבועה תאו םירבאה תא הארק 1919 לש הנורחאה.הכפהמה 

םשל םירבאה ןיב ירבח םע יתייה דחא םוי .םייתרבח םינוקתלו תימואל 
זינתלאש תחא הרכאו .הלומעת 

?(ושי) וס: תרות ?ונתוא דמלל תאב המ - 
.ושי תרות אל ,אל - 

?םידבוע םכניא המל ?תושעל םתאב המו - 

.לזרבה-תוליסמב תועש רשע ונדבע רבכ - 

?ןאכ םישוע םתא המ ?חונל םכילע ,םתדבע םאו - 
...הנכסב ונצרא יכ ,וישכע חונל תע אל - 

?הנכסה ןמ הליצהל ידכ תושעל שי המו - 

!בותכו אורק דומלל ךילע - 
םיאב ויה ת-אמו • תורשע .הליחתה הבחר תיממע הלכשה תעונתו 

היהי םתדלומ ןדבאב יכ ,םיניסה םיניבמ וליחתה .הביתבו האירק דומלל 

ןנ-ןם ,הנוכנה הכרדב ןיס תכלוה זאמ ...םידדונה םידוהיה לרוגכ םלרונ 

לכ תא דחא .גנטנימוקה תא םישדח תודוסי לע 1924 תנשב הנב ןיסט 

,הלפנ ןיק? תכלממ .ריעל ריעמ ןוחצנב רבע ימואלה אבצה .תוחבה 

םיגיהנמה ןיב דומנ םולש ןיא ,רימת ומכ ,ךא .המק ןיקננ תכלממו 
ודהדהת .רייפסבורו טרמ ,ןיוטנד ןיב תועדה יקולח תא ורכזת .םידקפמהו 

םיבוםכםל וניבת זא .הבקסומב אלו אטשוקב וישכע אצמנה ,יקצודטב טעמ 

תונורחאה תועידיה .דוחא שרד ולוכ םעה םלוא .ןיסב םג םיימינפה 
ותובישח הז רבד .םעה תשירדל ענכנ ירצונה לרננהש ,ונל תורסומ 

.םדקתת ןיסו .ולש תא השעי רוחאה ןו-ער .דאמ הלודג 

הנומשה האמה ןמ .םלועל םדקתת אל הב םירדפ-יא רשא ץרא 

םג ינויערהו ירמחה ןבומב ןיסב תיתטיש תונונתה ,דתיה ךליאו הרשע 

יכבה תונש ףוסב ,ושכע .הנכסב היה יניסה ירוטסיהה ךשמהה .דחי 
ימ :םילאוש ונא םיליחתמ .ומצע תא ריבהל יניסה טעה דמול ,ינועהו 

תפוקתב ונא םידמוע ? ודוה ןיבו וניניב ,ןפנ ןיבו וניניב המ ? ונחנא המו 

.בויחה תפוקתל ,הבושתה תפוקתל רובענו טעמ דוע .הלאשה 

וניעוגעגו וניקופקפ לכל יארה איה תיניסה תורפסה תאז ונתפוקתב 
האמה תונש תליחתמ .רודה תשרא איה תיתונמאה הריציה .בויחלו הריציל 

תועפשה ויה .התמגמ תא ,הכרד תא השדחה ונתורפס תשפחמ םירשעה 

יצנאה ,לודגה רטפ ייח ,תינפיה המדופירה :ןיס תורפס לע תובורמ 

5 היסור תעפשה ןכ-ירחאו ,תיתפרצה הכפהמה ,וסור ,ריטלוו ,סיטסידפולק 

תורפס הליחתה הכפהמה םע .יקסבייוטסוד ,ביירדנא ,יקרוג ,יוטסלוט 

,םעה תנבהל השק ,ידמ רתוי תבכרומ ,דתיה הנשיה תורפסה .השדח 
.םילעופה תגשהמ הלעמל 

ךרד ול רחב ,הש-וח ,הלא ונימיב ונלש םילודגה םידפוסה דחא 
:דאמ תיממע ,דאמ הטושפ ,רישב השדח 

,ןיקפ ידעש דע יתאב 

,סיעסונ-תלנע יל יתחקל 

,יתלגע תא שיאה ךשומ 

.בשוחו הב בשוי ינאו 

תלפלופמ ,דתיה והומכ .יניסה חבטמל התמד תיניסה תורפסה 

לש תורפסה .םינדעמו םימעטמ ,ןילבת ינימ לכב תלבותמ ,תחלוממו 
םילוסלס לכ ילב ,טעמכ תיביטימירפ ,תוטשפה תילכתב הטושפ וישכע 

,ןבומכ ,לודג השדחה תורפסהו המודקה תורפסה ןיב דוננה .םיטושקו 

.עבונ אוה שודחל הפיאשה ךותמ .ידמ רתוי, 

םנמאו .ם י יברע מ כ םמצע תא םיאור ןיסב םיריעצה םירפוסה 

םימעמ םיתוחפ םיניסה ןיא :םינעוט תרוסמה ישנא .ברעמל הקוקז ןיס 

"םייברעמ",דו .םהלשמ הרישע ונתורפס ,םתוברתמ הקיתע ונתוברת ,םירחא 

תוללמואה תויניסה םילגדה תא תונעמ לודחל וליפא ,לכה תא חי"של םיצור 

.."הפוריא ילענ לוענלו 

?ונלגד תרוסמה קר םאה ?ונחנא םייפוריאה 

תישונאהו תימואלה ןיס איה םירשעה האמה. תונש לש ןיס !אל 

.ןיס לש ירוקמה החור תא תולגל ונא םיצפח !םיניס קרו ,ונחנא םיניס .תחאכ 

ונמצע תא ריכהל התרטמ השדחה ונתעונת .ונלגד הנה — "ךמצע תא עד" 

חרזמה תא דחאל ,ברעמל חרזמ ןיב המ תעדל ,םלועה תאו 
.ברעמה תאו 

אלל םינומה ,ץק ילב רשוע ןיסל .םלועה ןינבל עייסל לכונ זאו 
תישונאה התבוח ,תלבגומ-יתלב תויהל הלוכי תוישונאל התרזע .רפסמ 

עזג לדבה ילב ,םדאה לכל ,םלועל םא-תבהא ,הינבל םאה תבוח איה 

חרזמה תודחא ,םימעה תודחא :םויכ תורפסה לש הדיקפת והזו .םואלו 
.ברעמהו 

םכתדלומ תמדא לע םתא :דמא םירבעה םידפוסה תדוגאמ ידידילו 

תא ועד .הזל הז די טישונ .תחא איה ונתריצי ךרד .השדחה-הנשיה 
!םכמצע 

תומיגר 
דלפנזור >ש 

 I V : V

(הנש םישש ול תאלמל) 

תחפשמ לע הנמנ דחאה גוסה .םיטסיצילבופ לש םינוס ינש שי 

םישמשמה ,תינויער לש םוכס וא דחא לודג ןויער ילעב ,םיפוסוליפה 

םירמאמה לכ .םייחהו םלועה לע הכותמ טיבהל הירלקפנא םהל 

םיארנ ,הז גוסמ םיטסיצילבופה לש םטעמ םיאצויש ,ןמזה תולאשב 

,תונויערה וא ןויערה תותמא תא קזחל םיאבה ,םירואבו םישוריפכ 

תירבעה ונתורפסב הז גוסמ קהבומ ;טסיצילבופ .רפוסה לגוד םמשבש 
.םעה-דחא ,עודיכ ,היה 

יסורה ררושמה .םינטייפה תחפשמל בורק אוה ינשה גוסה 

היחה תגאשל" ,לוק לכל הנועה ,"דהל" ןטייפה תא לישמה ןיקשופ 
,דעסה תימהל "רדענה תרישל ,םימשב םערל ,רפושה תעורתל ,רעיב 

םשרתמה ,;טסיצילבופה תא רתוי םלוה הז לשמ ."רפכה יעור תחישל 

וא ןושש-תעודתב םא ,םהילע ביגמו םייחה לש תולוקהו תוארמה לכמ 

.דלפנזור .ש אוה הז גוסמ תפומל !טסיצילבופ .םעז-לוקב 

,בגא - דמאש ,לודג ידבע רפוס ותוא לש ותעדל םיכסהל השק סא 

הקיטסיצילבופל םוקמ ללכב ןיא ונתורפסב יכ-רתוי וא הנש םירשע ינפל 
סה םהש ,ונלשמ םיירובצו םייטילופ םייח םירסח ונאש םושמ ,תיתמא 

ונא םיחרכומ הנה ,ןטסיצילבופה לש ותוחתפתהו ולודיג ,ותויח םוקמ 
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ןטסיצילבופל בר ןוא תונקהל םילגוסמ םניא ונייח יאנת יכ ,תודוהל 

ןוחטבה רסוח ,ןטקה ונמלוע תולאש לש םצמוצמה גוחה .ידוהיה 

ארוק לוק ךלוק" יכ ,הרכהה - לכה לעו ,תושירדה לש םויקה תורשפאב 

ףועמה לעב ;טסיצילבופה לש םיפנכה תא ץצק_מ הז לכ ,''רבדמב 

.ולוק תא םירהל הכה תא ונממ לטונו 

תולעמה לכב ןחכ רשא ,ונתורפסב םיטעמה דחא אוה דלפנזור .ש 

,רעו יח טנמרפמט לעב אוה .יתמא ןטפיצילבופב םימכח ונמש תופיה 
,תאז דבלמו .ובלב דה אצומ ידוהיה ונמלועב שחרתמהו השענה לכש 

,תודהיהו םידוהיה תא והומכ םיעדויה ,םיטסיצילבופה םה םיבר אל 

הקומע העידי אלא ,הידפולקיצנא יפ-לע תינקנה וז תיחטש העידי אל 

םיידוהיה םייחה תא !''בשוי אוה ומע ךותבש" ,םדא לש הבחרו 
םיליבשה לכ ול םיריהנש ,תיב-ןבכ אלא ,לכתסמכ קוחרמ אל עדוי אוה 

ןמ עדוי אוה ,השדחהו הקיתעה ,לארשי תורפס תאו ;תונפה לכו 

!וננס אוה ןונשה ונונגס .ושפנבו ומדב העלבנ איהו ,םינושארה תורוקמה 

ענמב ואובב ,ומלוע תפקשה תא ביחרה אוהו .ידוהי םכח-דימלת לש 

תיפוריאה תוברתה תא ול הנקו לודגה יתוברתה םלועה םע אשמו 
תונותעה ךותל דלפנזור .ש םנבנ ,לארשי ירפוסמ םיברב .הבורמ ,דדמב 

ריכהש רחאל ךא .ןשיה שרדמה-תיבמ ותאיצי רחאל ףכית תירבעה 
בשות הב תויהל דעונ: אלא ,תונותעב אוה יערא חרוא אל יכ ,ושפנב 

ימל ץוחנה קשנה לכב ןיידזהל ,ומצע תא ןיקתהל ךרוצ האר ,עובק 
.תונותע הנוכמה הברעמב דומעל אבש 

םיבתכמ"ב תירבעה תיאנותעה ותדובע תא ליחתה דלפנזור .ש 

דיעהש ,ףירחה ןונגסב ארוקה בל תא וכשמש ,''ץילמה"ב ''הדשה ירעמ 

,העובקה תיטסיצילבופה ותדובע םלוא .תירבעה תונותעב שדח חכ לע 
הליחתה ,ונייח תולאשב ותונריע לכו ולש טנמרפמטה לכ הלגנ הבש 

םירמאמה ,ויכרועמ דחא היהש ,''דניירפ" ןותעב תידיאב תימויה תונותעב 

םירמאמה ,הזה ןותעב םמתוח תא ועבט .ר תואב םימותחה םיישארה 

המתוחש ,תונותעב הליגרה ''הקיטפירמאמ"ה התואל םימוד ויה אל הלאה 

םיבר ןכ-ירחא וכלה תיריאה תונותעב .בתכב ''שורד" היה דחוימה 

.ר תובקעב 

אוהש ,ךכ ידי-לע השק אוה ללכב ;טסיצילבופ לש ולרוג םא 
הנה ,םויה חורל ותמשנ תוצוצינ תא רזפל ,ותדובע עבט יפל ,חרכומ 

בור-יפ-לע יכ ,עדויו האורה ,ידוהיה ;טסיצילבופה לרונ םיתעבש השק 

םייחה יאנתש םושמ ,קירלו לבהל ותמשנ תוצוצינ תא רזפמ אוה 

רבדל ידוהיה ןטסיצילבופל םוקמ םיחינמ םניא—הלוגב דוהיב-םיידוהיה 

.םתוחילש תא ושעי וירבד יכ ,ובלב הוקת םינתונ םניאו ובל םע דשאכ 

ורסומ תחכות ;חור לש םיחירב המחלמ תובורק םיתעל איה ותמחלמ 

;"םהילע ףוצקמ םה םיבולע" יכ ,שגדה תמחמ תקתתשמ ומע ינבל 

ינפמ ,םשנתהל םינתינ םניא עיצמ אוהש םייחב םייונשהו םינוקתה 
לש ולרוג היה הזו .םירחא ידי-לע בודל םילעפנ םיידוהיה םייחהש 

םתואב ,היסורב תיאנותעה-תיטסיצילבופה ותדובע תפוקתב דלפנזור .ש 

ויה םידוהיה ייחו הילותחב ןיידע ,דתיה תידוהיה תוירובצהש םימיה 

.הלודגל הלעש רספט הזיא לש הסירפקב םייולת 

םע ,היסורב תורומתהו תופילחה םע ,תונורחאה םינשה רשעב 

,היסור לעמ וערקנש תונידמב תידוהיה תוירובצה לש רקוב-ימודמד 

םינותעב תיטסיצילבופה ותדובע תא ךישממו הקירמאל דלפנזור .ש דדנ 

לודגה ידוהיה קובקב יב ,אוה יולג דוס םלוא .קרוירינבש םיידיאה 

םלוח יב דע ,הלוגה לכ ידוהי לע ותעפשה הבר ךכ-לכש ,הקירמאבש 

ותואב ,תוחפל ,תידוהי תוירובצ ןיא ,ידוהיה םלועב הינומגה םולח םג אוה 

םיראפתמה ,קרוי-וינב םיידוהיה םינותעה .הפוריאב וב םיליגר ונאש ןבומה 

סיצילבופ דבלמ — םהב שי לכה ,המוצעה םתעפשהבו םהיארוק תובחרב 

בתוכ ,קהבומה ידוהיה טסיצילבופה ,דלפנזור .ש ,ןכלו .תידוהי הקיט 

דמוע דוחיב .הקירמאל קחמש םידוהיה ינינע לע וירבד תא בודל 

.היתורוצ לכבו הייולנ לכב היצקסבייה םע םחלהל הברעמב אוה 
תיתורפסה ותדובע תא הנש םיעברא ינפל חתפ דלפנזור .ש 

תורשע עברא קקמ התעו ,הנבוק ישורפ ןיבש םיאנקה םע המחלמב 

.הבקסומ ישורפ ןיבמ םישדחה םיאנקה לע המחלמ שידקמ אוה םינש 

.וימי לכ דלפנחר םחלנ ובש ,ביואה הנה—תואנקה 

•א •ב 

סירפס תר!?ב 

הפוקתה 

:םיכרועה •הנשב םימעפ עברא תאצוי •הפוקתה 
רפס •ץיבודיבאר •ש 'ץכ •ב 'יקסבוחינרשט •ש 
•ט"פרת •גרובנטולרש-ןילרב •לביטש תאצוה •השמחו םירשע 

'«הפוקתה» יכרכ השמחו םירשע לש הרדס םייסמ ונינפל רשא ךרכה 

עדמה רודמב ןהו הפיה תורפסה רודמב ןה 'םירבד ימויס וב םיבורמ ןכלו 

החמש ךותמ •םימדוקה «הפוקתה» יכרכב ומסרפתנ םהיכשמהש 'תרוקבהו 

ומסרפתנש םינינעה ןכות לע ארוקה רובעי ונתורפס תומדקתה לע שפנ-קופסו 

ןה םא ןיב - תוריצי אצומ התא רודמו רודמ לכב •הלאה םיכרכה היכב 

•לזרב ןאצ יסכנ תניחב 'םייק ךרע תולעב - םימוגרת ןה םא ןיב תוירוקמ 

•יתרקבהו יעדמה ויקלחב 'רתוי ןיימצמ 'השמחו םירשעה 'הזה ךרכה 

:ןוסלנצק •ל •י ריד לש תיעדמה ותדובע ףוס תא םיאצומ ונא ןושארב 

רפסה ןמ םירבד הברה יכ םא •«לארשי ימי ירבדב הקיטילופהו היגילירה» 
(המחלמה ינפל תודחא םינש תינורב הליחת םסרפתנ רפסה) םתעשב ויהש 'הזה 

םג גנועב םארקיו בר ןינע םללכב ארוקה אצמי 'תעכ ונשיתה רבכ 'םישדח 
םילגעהש 'חיכוהל רבחמה לדתשמ ורמאמ תישארב •הפיה םתאצרה תאפמ 

יפכ 'םירצממ םעברי ידי-לע אבוהש 'יתד ןחלופ הליחתב ויה אל םירפאב 
ראשל הלאכ םילמס ויהש ומכ 'הכלממ לש תומילבמא אלא 'םיבר תרעשה 

הליא ילתפנ •םרג רומח רכששי 'ךרד ילע שחנ ןד 'הדוהי הירא רוג :םיטבשה 

רדה ורוש רוכב» •רוש היה םירפא לש ןינוקיאהו •ףרטי באז ןימינב 'החולש 

םירפא לע רמולכ 'ףסוי לע רמאנ - «חגני םימע םהב וינרק םאר ינרקו ול 

ךותמ 'הדוהי יאיבנ קרו 'והונג אלו רבדה תא ועדי םירפא יאיננ •השנמו 

ויה ןושארה תיבה ימיבש יפ-לע-ףא) הרז הדובע הזב ואר 'תיטילופה םתאנק 

•(ןוראה לע םיבורכהו תוכלמה אסכ לע תויראה :למס-יליספ הדוהי-ינב לצא םג 

'לעבה תדובעב •הדוהיב ומכ םירפאב םג ויהלאל ןמאנ ראשנ וינומהב םעה 

העשמ :תויטילופ תובסמ וירשו םעה יניצק קר וכמת 'לבזיאו באחא ימיב 

ינב לע םג התיתח תא הליפה רשא 'הקצומו הרידא הכלממל התיה םראש 

תילארשיה הקיטילופה יגיהנמ בלב הבשחמה הדלונ 'םינענכה םע לע םג לארשי 

'תחא הפש התיה םהינשלש רחאמ 'דחא םעל םרא םע גזמתהלו דחאתהל 

•הז דוחיאל םיכסה אל והילא •תונושה תותדה קר ועירפה •הקיתעה תירבעה 

באחאו לבזיא ויה והילא יניעבש םשכ 'ימואל דגוב והילא היה לבזיא יניעב 

'ךכ-דחאו •ןושארה והיעשי םג תאזה תירבל דגנתה •יתדה ןויערב םידגוב 

תירב תתירכ לע הלאשה התלע בוש 'ימלועה ינידמה קפואב רושא העיפוהשכ 

ביבסמ רשא םינטקה םימעה םע דחי 'לארעי-ינבו םינענכה 'םימראה ןיב 
ולהנ םירשה •היאיבנ תעפשהב 'הדוהי תירבה לא הסנכנ אל •רושא דגנ 'םהל 

םינושארה •תיתד-תימואל הקיטילופ ולהנ םיאיבנה 'תיצרא-תיתכלבמ הקיטילופ 

- םעהו תדלומה •םעה תא - םינורחאה 'תדלומה תא םתדובע שארב ודימעה 

ינינע ויה אל םינומדקה םימיב דוחיבו 'דחא רבד דימת םניא - רבחמה רמוא 

ימ •הז לומ הז תונחמ ינשכ ודמע םיאיבנהו םיכלמה •דבב דב םילוע םהינש 
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