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הבהאב ,ןדליג יתור רכזל

 ,םינוש תורוקמ םירסומ ךכ ,ובו ןיצינ׳זלוס םסריפש יעיברה ןמורה אוה 1914 טסוגוא
 ונינפלש ?לחהש ,ותומלשב רפסה .תיתורפסה ותריצי לש תרתוכה־תלוג תא האר
 דוע ותישארש ,היסורב תורדרדיהה ךילהת לע עיבצהל רומא ,ותחיתפ קר אוה

 ־תכפהמש ןאכמ ;דסמימה לש ויטעב הלפמ ,1914־תמחלמ תישארב התלפמב
 היסור התיה רבוטקוא■ תכפהמ אלולו ,הלפמה ןמ תיחרכה האצות התיה רבוטקוא
.ילרביל רטשמל העיגמ
 םהיתוחוכמ קלח תכישמ ידי־לע ,םתירב־תב תפרצ לע םינמרגה ץחלמ לקהל ידכ
 הכרעמה .תיחרזמה היסורפל ושלפו הירטסוא דגנ הכרעמב םיסורה וחתפ ,החרזמ
 ןאכ וגישה הליחתב .ןיצינ׳זלוס לש שדחה ןמורה תלילע איה תיחרזמה היסורפב
 ־יווקל וגאד אלש יפל תלעות םהמ קיפהל וליכשה אל םה ךא ,תונוחצנ המכ םיסורה
 תוידוס עצבימ־תודוקפ תרבעהבו ,תונושה תודקפמה ןיב םואיתלו םיחוטב הקפסא
 ךותמ ,הליגר ןושלב ,תיפרגלט ועידוהש המ ועידוה אלא ןפוצב ושמתשה אל רתויב
 תא ופילחה ,ואולמב הז לדחמ ולצינ םינמרגה .וניבי אל םינמרגהש תלאונ הנומא
 םיאיבצמה תא תיזחה שארב תימעהו ,םינושארה תוברקב םהיתולפמ ירחא דוקיפה
 תואבצ ורתיכ ,םיסורה לש דעצ לכ לע שארמ ועדיו ליאוה .ףרודנדולו גרובנדניה
 םנוחצנ תא ולחנו בונוסמאס לרנגה לש ויתוחוכמ תויסור תודגוא שמח םינמרגה

 רתוי תצק" וז הכרעמ התיה ,׳גרו׳ג־דיול ירבדל 313.14־ב גרבננאטב ללוהמה
 גרבננאטב הפוס .הלש םילרנגה תויועטמ תפרצ תא ליצהל ,תיריבא היצזיבורפמיאמ
*."רמו ער היה

Odham Press, London ,׳א ךרכ ,(תילגנא) ׳גרו׳ג דיול לש המחלמה־תונורכז *

 ירסח ,תוחוג־יפדור םילרנג בכרומה ,ןוילעה דוקיפה תבוחל הלפמה תא ףקוז רפוסה
 ויה םינכומש הלאכ ףא ןאפי־תמחלמ לש ןויסנה ןמ ודמלש םהב ויה ,ןכא .יברק ןויסנ
 ,הרושכ םילהנתמ םיניינעה ןיא יכ שחש ,בוגוסמאסכ ,תדלומה ןעמל םשפנ תא תתל
 לע העידיה עמשל דבאתמ אוה ףוסבלו הערה ינפ תא תוטהל חילצמ אוה ןיא לבא

 ףרה ילב וגש ,םדיקפתל ומיאתה אל םידקפמה לש עירכמה םבור ךא .תוסובתה
 תורתוס תולועפ לשב שבתשמ גשיה לכ .תחפ־יפ־ירבע לא תואבצה תא וכילוהו

 םימלש םימי תודעוצ תוביטח ,םייק וניא וליאכ ןיעידומה ,ןהינימל תודקפמ לש
 םוקממ םילימ תורשע תוסייגה תא םילטלטמ ךכו ,ואצמל ילב ביואה תא שפחל
 בערבו תועסמב םילייחה תוחוכ תא םישיתמו ,הרורב הרטמ ילבו ןוזמ ילב ,םוקמל
׳תוזגפהב ,תוימואתפב תאז השוע אוה ףקות ינמרגהשכ .תחא היירי ורייש ינפל דוע
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 רשאכ ,תינכתו ןוגרא לכ אלל ,תלהובמ הגיסנ תומרוגו םיבר םיללח תוליפמה םימיא
.הארונ היסומלרדנאב וידחי םיבברעתמ םיגוסנו םימדקתמ תוחוכ
 םיאנתב ברקל ןכומ ,ןמאנ ,רוסמ שיאכ יסורה לייחה תא תוארהל ץמאתמ ןיציג׳זלוס
 תודמעב תינשקע הדימע ךות המחלמב חצנל ותלכי לככ השועה ,רתויב םישק
.הקוצמ לכב הובג לארומו הישות לעבכ ,וירבעמ םילפונ םיללחשכ תוזגפומ
 םיפתתשמה אבצה־ישנא תא הז לומ הז דימעהל המגמב אוה רפסה לש ורקיע
 ־ירסחו םישיא ילדח םיארנ םינורחאה דועב .םינוילעה םידקפמה ץמוק תאו תוברקב
 ןניא תושפנה לש ןהיתויווחש ןויכמ ךא .םהבש בוטה לכב םירחאה םיגצומ ,שעמ
 םינומהה תא תואצומה ךותמ אלא ,ןתביבס תראה בגא ,ישיאה ןנויסנ ךותמ תורסמנ
 הזיחא ןיאבו ,ןלרוגב תופתתשהל הזיחא־תודוקנ ארוקל ןיא ,םיינומלאה ,םילודגה
 וא וז תומד הכוז וליפאו .ותרטמ תא איטחמ רפסה אצמנו המלש היווחה ןיא וז

 תוברק ךותב םיששב־הלטב איהו ידמ טעומ הילע רפוסמה ירה ,והשלכ דוחייל תרחא
 ךותמ ארוקה התוא ריכיש תחת ולשמ םילמב התוא ראתמ רפוסהו ,ץק־ןיא תועסמו

 יינסראו ,םינחתותה־לבפדלפ ,הגינרי׳צ יבגל אוה ךכ .החישו התוגהנתה ,הישעמ
 םהב אצויכ .רשי לכשו תוריסמ ךותמ לכל םינוכנה םע ־יטושפמ םהינש ,בוירדוגאלב
 קי׳צשרופרפב ןידה אוה .וירוענ־תובהלתה לכב ברקל ךורעה ,בונוטירח קי׳צורופדופה
 לופיש ידי־לע וייח תא ליצהל ומצעל הבוח האורה ,געלנה טסילאיצוסה ,׳ץיבטרגיל
 ,בטיי ןכ ערייש לככ ,ותעדל .יטסיראצה רטשמל עייסל הצור אוה ןיא יכ ,יבשב
 דצל ,תונלטב בורמ הכרעמל רזוח אוה ףוסבל .הכפהמה אוב תא שיחת הערההו

 ותחפשמ לאו ׳ץיבטרנילל סחיתמ ןיצינ׳זלוס) בצניטורוו ,ןמורה לש ישארה רוביגה

.(הכפהמה דגנ ותפקשה תא תעייסמה הינוריאב
 .יוטסלוט לש • םולשו המחלמ םע האוושהל ספתהל אלש רשפא־יא רפסה ארקמל

תיתורפס הריצי ארוק התאש תמיא־לכ טעמכ תענמנ־יתלב איה תאזכ האוושה
 םיברועמה םישנא לש םהייחבו תולודג תויאבצ תועונתב תחא־הנועבו־תעב תקסועה
 הסיפתב ןה תטלוב 1914 טסוגוא לע יוטסלוט לש ןמורה תעפשהש םג־המ .הב

םהיגשיהבו ומדוק תפקשהל ןיציג׳זלוס דגנתמ םא םג ,תובר תויומדב ןה תיללכה
 ילויה חוכש ,ותפקשה תא ךירפמ אוה ןישורבפו בודולוו׳צינ ,םוטרמכ םידקפמ לש
 ,המחלמה ךלהמ תא עבוקה אוה ,רוביגה וא דקפמה ,טרפה אלו וב לושמל ןיאש

טסוגוא״ל "םולשו המחלמ" ןיב טרופמ תומיעל םוקמה ןאכ אל .הב םישועה םינומהה .
 תא תוצסל ידכ ללכ םהב ןיא םאש ,םיטלוב םיווק המכ לע בכעתהל יואר ךא ,״1914

  I ותמרל עיגמ שדחה רפסה ןיא המכ דע ריהבהל םייד ,יוטסלוט לש ותריצי תלידג 

.ןשיה לש
 ןה תודיתע הרואכלש תויומד המכב ורפס תא ליחתמ ןיציג׳זלוס םג ךכ יוטסלוטכ י

םישנאה תא ריכהל םידמול יוטסלוט לצא .אבהל רפוסיש המב דבוכ־זכרמ שמשל

 המישרב םיאבומה הז רפסמ םיעטקה תא .1953 ,םילעופ־תירפס ,גרבדלוג האל ,תירבע
.ל.ש—.ימצעב יסורה רוקמה ןמ יתמגר



ב וק ס ל תימלוש60

ה ביסמב לכ־םדוק םתוא םישגופ .םייחב םדא־ינבל םיעדוותמש ךרדכ ,טעמ־טעמ
ל ע םהיתובוגת ,תוחישב תועמשומה םהיתועד דמס לע ,העמיק םהמ םימשרתמו
ן כמ־רחאל תועיפומ תוירקיעה תויומדה .הזל הז םהיסחיו םהיסומינ ,םתוא בבוסה
ת א אלמל תודיתעה תושפנ לא רשקב תואבו ,רתוי תוימיטניא ,תורחא תורגסמב
ן הילא םיעדוותמ תוימיטניאה תורגסמב .תידדה תוברועמ תויהלו רפסה לש ובור
ה רקי רשאכ םירחאמ קחרתמו הלא לא ברקתמ התא .ןהיתונוכת לע םידמוע ,רתוי
; ךילע םיבוהא הלא .תירקמ ,תמדוק השיגפ רחאל םצמוצמ גוחב םינמדזמה םישנאל
ר בועה לכב״סמע ףתתשמו שח התא ,רבד לש ופוסבו .םייוזב וללה ;םיאונש—הלא
.םהילע
 ךותמ אל ךא ,רפסה תליחתב םירוביג המכ םיעיפומ ,תאז דגנכ ,1914 טסוגואב
ק סופ הרהמ־דע .םהילע דיעמ רפוסהש המ ךותמ אלא םתוא םיריכמ ונא םהיתוכילה
, הלאה םישנאה ימ ונא םיחכוש ;םהיטרפל תוברקה רואת ליחתמו םהב קוסיעה
ר צק ןמז ךשמל הז ףאו ,םידומע תואמ תאירק ירחא םהמ םידחאב םילקתנ ונאשכו
ט ושפ תויומדה .םצעב ,רבודמה ימב רוכזל ידכ תינרוחא ףדפדל ונילע בוש ,רתויב
.ןורכזב תוקקחנ ןניא ,הייחתל תומק ןניא
, אבצה־שיאל ,קומע םזיטוירטאפ ךותמ ,הנותנ ,ןיצינ׳זלוס לשכ ,יוטסלוט לש ותדהא
י וטסלוט לש םעה־יטושפש אלא .םע־יטושפל טעמ אל ,המחלמה תכאלמב השועה הז

ל דבהה המ-ןיצינ׳זלום לש ןמורב וליאו ,םהיתוכילהבו םהיתונוכתב הזמ הז םינוש
? לשמל ,הגינרי׳צ ןיבל בוירדוגאלב ןיב ידוסיה
. האלמ תוריהבב הכרעמה תא האור ארוקה ךא ,הארונ היסומלרדנאה יוטסלוט לצא םג
. ארוקל תרסמנ איה םהיניעל דעבמו ,םימחלנה ןמורה ירוביג םישח היסומלרדנאב
, תוריבכ תוזגפה ,םימוצע םיפוג לש תועונת ראתמ אוה ?ןיצינ׳זלוס לצא המו

, ךופה ןוויכב םיפלא־תורשע לש תוגיסנ ,דחא ןוויכל םיפלא־תורשע לש תומדקתה
ה תא ןיא רפסב םיאבומה םינותנה לע רקחמ ךרוע ךניא םאש דע היבוברעב לכה
ד ציכו ,גוסנ אוה ןיינמו תיזח וזיאב ףתתשה ןוילטב הזיא ,אצמנ התא ןכיה עדוי
ם חי לכ דבאמ התא—רקיעהו ,שחרתמב הנבהו רשק לכ דבאמ התא .לכה שחרתה
, רומאכ ,םא םג ,יחה םדאה תא האור ךניא ,םיצע האור ךניא רעי בורמ .השענל
.םדוק הב תלקתנ רבכש תרחא וא וז תומד םשו־הפ הצצ
א וה .םינחתותה־לבפדלפ ,הגיניר׳צ הנה .תאזכ תחא תומד לע ,עגר ידכ ,אג־בכעתנ
ו נל רפוסמ ןאכ ףאש אלא .רומוה־שוח לעבו ברק־ילא־שש ,ץימא ,המזיו הישות בר
ם ע האוושה הלוע הילאמ .ודיב ןיא טעמכ םישעמ .םירבדל ןימאהל ונילעו אוה הזכש
׳ ובל*ץמואבש ,בבלנ םינחתות־ןטיפק ותוא ,םולשו חמחלממ ןישוט לש ותומד
׳ תכרעמב ןברגנש דיל םיתפרצה תומדקתה תא בכיע הרטמב ותוקבדו ותדמתה
ר ובעכו ,םיענו בוט לוק םש־יא עמוש יירדנא ךיסנה ? וילא םיעדוותמ ךיא .ץילרטסוא
ף חי בשויה ,ךלכולמו הזר ,המוק־ןטק ןטיפק הז לוק לש וילעבב ריכמ אוה ןמז
ה מגוד שמשמ וניא ,ןיצקכ ,אוהש לע הביחב ותוא םיחיכומ לכהו לכואו הניטנקב
בותכ יוטסלוט לש ורפסש אלא .ארוקה לע בבחתמ אוה רבכו .ויסומינב םירחאל
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ל ש ותרובג תשרפב קפתסמ יוטסלוט ןיא .ינש דממ ול שי רבד לכ .אלפנ ןוזיא ןימב
 ותנובתבו הלודגה ותוונע ייוליגב ,םדא לכלו וישנאל םוחרהו םחה וסחיב ,ןישוט
, בולעו םונצ ,תחא די עטיק ותוא םיאצומ ונא בר ןמז רובעכ .הקומעה תיממעה
ח ילצמ ,לודג אל קרפב ,ןאכו .בלמ חכשנ ,ולוכ סופיט־עוגנ ,חדינ יאבצ םילוח־תיבב
ל ודגה ורפס לכב ,הבר המצעב םג םא ,הלעמ ןיצינ׳זלוסש המ רוסמל יוטסלוט
ם ג רשא ,םילוח לש תלדבנהו תקתונמה הטינלפה ,דדובמה םלועה *:ןטרסה ףגא
ם ילדלודמ םירבא אלא םניא בוש םישנאב םיבושחה וא םירוביגב םילודגה ויה םא
ם הל שי ,םהל םידחוימה םייחה־יכרע םע ,הקוצמל םהירבח םע דחי קרו הרבחב
.והשלכ םויק
ם ישטונ םיגוסנה תואבצהש ,גרבנדיינ ריעב ,יאבצ םילוח־תיב שי 1914 טסוגואב םג

, םשפנל םיבוזע םישנא לש םהיתושגרה תולעהל תניוצמ היצאוטיס :המוד .ותוא
ש ממ לש תומשרתה ןיא םיבר־ןושלב לכה לע םירבדמשכ דא .םיססוג םהמ ,םיעוצפ

.לבסב תיתימא תופתתשה ןיאו
י ירדנא ךיסנה לש ותמגודכ הבצועש תומד ןיצינ׳זלוס לש בצניטרווב םיאורה שי
ת טרופמ האוושהל ןאכ סנכינ אל .םהיניב לודגה ינושה ףרח ,יוטסלוט לש יקסנוקלוב
,האנק ,האנש ,הבהאכ תויסיסב שונא תויווח תודקמתמ יירדנא ךיסנב :םינשה לש
םלוע-ירדס ךותב םדאה דועיי רחא שופיח דצב הז לכו ,תוומו שואיי ,העוצפ הןאג

ו לקליקש תא ןקתל ץמאמ ולוכ-בצניטורוו ;תינשקע תמא־תשקב בגא ,םינבומ־יתלב
חוכ ,הגיסנ תעשב ,ץבקל ;הלועפ ללכל םינוילטב המכ איבהל :םילודגה םידקפמה

די־תלזא לש תיתרקב הייאר בגא ,רותיכה ךותמ ץלחיהל ;םחליהל ףיסויש והשלכ
.טושפה לייחה לא הלודג הבהא לש השיגו ,הדקפמה
, םשו־הפ ,וילע םירפוסמ וליפא הלא םיניינעב אלא ונינפל ףשחנ וניא בצניטורוו
ת ליחתבש ,ותשאמ קחרתהל ידכ םג תוברקל ךשמנש ראשה ךותבו ,םירחא םירבד

. (הזיל ותשא יבגל יירדנאל םג הרקש ומכ) שגרה גפ ךכ־רחאו התוא בהא םהיאושינ 1
הלגתמ יירדנא וליאו .ולש םיצמאמ םתואל ץוחמ ,וביט המ תעדל ,וששמל רשפא־יא
ר מה ןקפסה ,אוהו ותפיצמ ותוריעצ לכש עגר ותואב :ירמגל רחא דצמ םג המחלמב

לגד ףטוח ,ותריפכל הרומג הריתסב ,םימולע־תרובג לש חור עתפל שבול ,בזכואמהו!
אוהשכ :אלפומ יאוטסלוט ןוזיא ותוא בושו ."ירחא" ארוקו המידק ץרופ ,לפנש
ו ילעמש םיימשה תא יירדנא האור הכרעמה רחאל ברקה־הדשב בכושו עצפנ
,טקש המכ ...טקשב םהינפ לע םילחוז םירופא םיננעש ,רועיש ןיא דע םיהובגה"

,ונצרש יפכ ךכ אל—יירדנא ךיסנה רהריה—יתצרש יפכ ךכ אל ירמגל ,יגיגחו ולש

.הלאה םייפוסניאה םיהובגה םיימשה לע םיננעה םילחוז ךכ אל ללכ ...ונמחלו ונקעצ!
םיימשל ץוחמ רקש לכה ,לבה לכה ,ןכ .ףוסבל םתוא יתרכהש רשואמ ינא המכ

  I ץוחמ המואמ ןיא .ונניא הז םג ךא .םהל ץוחמ המואמ ,המואמ ןיא .הלא םייפוסניא
םיפקות ,וז הבגשנ תויפוסניא האור ודועב ךא "...לאל הדותו .תועגרתהל ,הממדל

.1970 ,דבוע םע ,ינורעס .י ,תירבע *
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 המכ ."דלי לשכ ,םימחר תושקבמ ,תוישירח תוחנא חנאנ םישמ ילבו" םיבאכ ותוא
 המו ,יירדנאכ רוגסו רוצע ,אג םדא יבגל ,"דלי לשכ" ,ולא םילמ תורמוא הברה
.םלוע־תועורז־קבוחה עיקרה ןיבל באוכ שונא־רוצי ןיב תומיעה אוה םשור״בר

 אבש קפס ןיאו 1914 טסוגואב םג םימעפ המכ עיפומ וז חורב םיימשה רואית
.אבהל ררבתיש יפכ ,יוטסלוט לש ותארשהב
 תימוד" הנהו ,הקזח הזגפה ירחא ,הלילב וביבס לע ףיקשמ בודולוו׳צינ לרנג־רויאמה
 ןימאהל השק ,ללכבו .שערו ןאכ המה לכה הלק העש ינפל קר יכ ןמאיי אל !תוימודה
 ,רוחשמ הרוחשה ,הזונגה המדאה .דוע ונניאו תמ לכה ...המצע המחלמה תואיצמב
 ויקוח לע רמוש לכה ,םייקו רירש וב לכהש ,ץנצנמ ,יח עיקרל תחתמ הספרתה

 המחלמהו ליאוה" :תימע םע חכוותמ אוהשכ ,האלה טעמו .(174 ׳ע) ״וימוחתו
 םהיתופקשה ידוגינ םג וגוסנו ותחפ ,םיימשה תוממור דוה יפלכ תיספאו הלד התארנ
 תישיא היווח ןיב בולישה ןאכ ןכיה .(175 ׳ע) ״הז ברעב [ותימעו בודולוו׳צינ לש]
!זיוטסלוט לצא יטויפו םמורמ הכ יוטיב אצומה ,םויקה בגשו
 תמרל ןיצינ׳זלוס הלעתה טעמכ ,םיבחרה םיימשה חכונ אוה ףא ,רחא םוקמב וליאו

 טקש .ביבס הררש הימוד" :םינורחאה ויעגרב בונוסמאס תא וראתב—הזו ומדוק
 לע ןעשנ ...תורמצה ושרשר .לילק חור בשנ .תוברקלו אבצל רכז ףא ןיא ,םלועב רומג
 ,ןרואה לש העיצפמה ותפילק לוק עמשנ .רעיה ןואשל בישקהו בונוסמאס דמע עזגה
 םימעפל ...תכלוהו תרבוג הלקה שח לרנגה .עיקרל תחתמ ,רהטמה ,םמורמה ןואשהו
 הבר הכ ,טושפ הכ הזש עדי אל םלועמ לבא ,ץקל ןכומ היהו תוומה ףכב דכלנ
 לע טיבה ,ויכרב לע דמע" ,אוה אטח תעדל־דוביאהש הבשחמל ךא "...החוורה
 השעיי !ילא׳ :רעיב עווגה רוצי לככ ,השוב אלל ,לוקב קנאנ ,םשנתה ,םיימשה
 גוהנל לוכי יניאו יתלוכי אל :התא האור הנה .ךיפנכ תחת ינסינכהו יל לחמ—ךנוצר

(393 ׳ע) .״׳תרחא
 םילצנמ ןיאש םיאולימ־דודג לע דקפמ אוה .תוומה חכונ אוה םג בציתמ יירדנא ךיסנה
 בצמל בצניטורוו עלקנשכ .ביגהל םתלכיב היהיש ילב וישנאב םירצוק םיזגפו ותוא
 דקופה עוזעזה לע בכעתמ ןיצינ׳זלוס ןיאש ןויכמו ,םינומלא בוש םה םילפונה ,המוד
 ־תמיא תדקופ יירדנא לש הרקמב וליאו—ארוקה דצמ תוהדזה ררועמ וניא ,דיחיה תא
 עשיה־רסח יירדנאו בשעב גחו וילגרל לפונ זגפ .תעזעזמ איהו ומצע ותוא תוומה
 ותושי לכ תא האלימש השאטאנ תא וליפא ,לכה חכוש אוה .וגישמ תוומה ךיא האור
 הבשחמ התע .התדיגב ףרח ובלמ האיצוהל לוכי וניאש השאטאנ התוא ,ןכ ינפל
 ,םייחה תא ינא בהוא .תומל הצור ינניא ,לוכי ינניא" :ושארב תרקנמ הדיחיו־תחא

"...ריוואה תא ,המדאה תא ,הזה בשעה תא
 הלחתהב ,רידנב רפסב תנמדזמה—הינסק המש ןאכ—1914 טסוגואב םג שי השאטאנ
 לע ,םידמחנה םימולעה תומלגתה התושעל לדתשמ ןיצינ׳זלוסש המכ לכ ךא .ףוסבו

 הלעמ אוה ןיא ,יוטסלוט לש ותרוביגכ ,םתויח־ץרפו םמסק ,םניח ,םהיתוכופהת
.תיתוכאלמו תילטנמיטנס תומד אלא
ותונכו ותוניגה ,ותוישונא תא אוה הלגמ ולוכ־לכש רמאיי 1914 טסוגוא לש ותוכזל
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 הנה :תומגוד יתש לע קר בכעתנ ןאכ .םימדוקה וירפסמ תוחפ אל ,ןיצינ׳זלוס לש
 םבלב" :שא לומ םינודיכב םחליהל אציש ,םיאולימ ויצחש דודג לע רפוסה ירבד
 ...םהלש החפשמה ,םהלש תוכאלמה ,םהלש הדשה—תעצקוהמ־יתלב תירפכ השוחת
 אל םהו ...סיגה ידעי לע ...תאזה המחלמה ,תיפוריאה הקיטילופה לע גשומ לכ אלל
 "תירזכאה םתבוחל אלא םמצעל םיכייש ויה אל ...וקמחתה אל ,ומירעה אל ,ורזפתנ

 םירבד ,היסורב םידוהיה םיטוירטפה לש יגרטה םבצמ לע—הנהו .(327, 328 ׳טע)
 ראותה דסחב בוטסורב יח התא" :היבאב םילעפ־בר ידוהי סדנהמ לש ותב החיטמש
 !׳בשומה־ םוחת׳ב בקריי—הלכשהה םלוסב הלע אלש ימו ׳ישיא דובכ־חרזא׳ דלש
 ...ז ערו חא ךב םיאור םיסורה יכ ךל המדמ התאו רימידאלו ךנבלו היפוס תארק ךתבל
 וידיל וז הרסמנ ןיע־ףרהבכ םואתפו ...עדמהו המכחה ריע ,לודגה ךרכה ,בוטסור

 םיצבקתמ םתאו ז םיבלגמב ונילע ורעתסהש וללה םירוביגה ,םיקאזאקה ןאמאטא לש

(488 ׳ע) ״ז ׳רוצנ ךלמ לא׳ םירשו רסיקה תטרדנא דיל
 לש ותומ ,םהמ דחא .םשור־יזע םידמעמ המכ םגו בל־ישבוכ ףונ ירואית שי

 יאלוקינ ,ןוילעה איבצמה תושארב ל״כטמה תבישי—אוה ינש .רכזוה רבכ ,בונוסמאס
 ,קינבוקלופ קר אוהש ,בצניטורוו זעמ וז הבישיב .ראצה לש ודוד ,׳ץיבייאלוקינ
.םתמשא תא םילרנג ינפב חיטהל
 בצעל רפוסה חילצה םהב רפסב םידדובה םירקמה דחא אוה יאלוקינ לש ורואית
 םילוקיש לשב ךא ,ןקתל שקבמ ,םילדחמה המ עדוי הז םדא .תידממ־תלת תומד
 ־ראצהו היסור אמא הב םיכורכש ,הלפא תיתד הקיטסימ ללגב ,הזמ רתויו-סייטילופ
 תיצמתמ וז רחש־תרסח השיג .המואמ תושעל ןווכתמ וניא—[אבא] הקשויטאב
 ןושארה יאלוקינ ול חלשש םימוחינ־קרבמ לע ׳ץיבייאלוקינ יאלוקינ לש ותבוגתב
 בשויה לש ונוצרל תייצל ונילע" :םילמב םייסמה ,םיברה םיללחהו הסובתה לע
 שאר םסקומכ רזח ׳!לצניי ףוסה דע לבוסה׳" ."לצניי ףוסה דע לבוסה .םימורמב
 תייצל ונילע׳ ...ונל חלוש אוהש החמשה הבר־המ ,רסיקה ןונחו םוחר־המ׳ ...אבצה
 ךכ־רחא דימו .(499 ׳ע) ״׳!לצניי ףוסה דע לבוסה !םימורמב בשויה לש ונוצרל
 ןוקיא ןוילעה הטמל חולשל דקפ רסיקה יכ ,הלודג תובהלתהב ,ןוילעה דקפמה רפסמ
 םגש ,וז הכושח הקיטסימב ."שודקה ייגרס לש השודקה םאה תולגתה" ארקנה
 דחא תא ,הטושפ הנומאב לגודה ,ןיצינ׳זלוס ילוא האור ,ןברק הל לפנ בונוסמאס
.יסורה םעה לש ונוסא ישרשמ
 היעבל ןיצינ׳זלוס ןותנ **ןושארה רודמבו *ףייכוסינד ןכיא ייחכ דחא םוי וירפסב
 הניא ןושארה רפסה לש ותלודג .יוכידה רטשמ :ומע ייחבו וייחב לכמ־הבושחה
 םעפב ,זא לש היסורב רואל איצוהל הזעהה םצעב אלא הקווד תיתוגמאה ותמרב

 רפוסה ןיא 1914 טסוגואב וליפא .הנידמבש זוכירה־תונחמ תועווז תא ,הנושארה
אוה תואלכמל םייסור םייובש םיליבומ םינמרגהשכ .םהילע זומרלמ ענמיהל לוכי

.1963 ,עובלג/םילעופ־תירפם ,גלפ םייחו תרופ והילא ,תירבע ״
.1970 ,ןקוש תאצוה ,בקעי־ןב םהרבאו בלסינורב ,תירבע **
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 !חרבי אלש חותפה הדשב בר הכ ןומה לע רומשל דציכ !השדח האצמא" :בתוכ
 האמה ןדיע תרשבמ ...!ז־ז־זוכ־יר הנחמ !השדח האצמא ?םסנכל שי ןאל יכו
(448 ׳ע) ."20־ה
 יבשות לש הלודגה הקוצמה תא עיקוהל ,רפסה לש ותמגמ הדכלתה ןושארה רודמכב
 רפוסה ףיקה ילוא םידדובה לש םלבס תועצמאבש דע ,תיתונמא תלוכי םע ,היסור
 ־לע־ףא .םיאולכה לש הזמ השק ילוא םרסאמ הבש ןירוח־ינבש וז ,הלוכ המואה תא
 דומעי םא קפס ,ולש היצביטומה ילב עגרל הז רפס ונמצעל ראתל הסננ םא ,ןכ־יפ
 גישה תוילסרבינואה תא .וב ןיא תוילסרבינוא ןכש ,דבלב יתונמאה וחוכ יפל ןחבמב
 לכואה ןוטלשה ןטרסל למס הז רפסב ואריש ויהי םא םג .ןטרסה ףגאב ןיצינ׳זלוס
 וניא הז רבד .םיאירבה םלועמ תקתונמה םילוחה תכלממ—ורקיע ירה ,םעה רשבב
 .וללה םיקתונמה םישנאה לש םהיתויווח ךותמ רסמנ אוהו ,רטשמ םושב יולת
 ,יסורה םעה לש ורבש ישרש לא תדרל רפוסה שקיב ,תאז תמועל ,1914 טסוגואב
 טירסתהו םינותעה יעטק ."תספת אל הבורמ תספת" :רמול יואר ןאכ יכ המודו

 תווקל קר רשפא .וז הרמימבש תמאה תא רתוי דוע םיקזחמ רפסב םיבלושמה
.םירבדה ונתשי הריציה ךשמהבש
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