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 ) 3 ימעמ ישמה(

 לחל תיבג תתרשמה לש הוועיכ לע תויקיב
 ·הנמלי'רמעט�יסרחל תחצינ תן'דע ,ןידרנד

 ·דזמה ירןשמה לש םלשבעהו םינשיה ןיג
 ינד לכש ,רמאיל ויניירנ לש ןתוכזל .ןק

 ,לילקן עצקוהמ הית יטע� תתתמיאציש
 הריצי יצמאמ ללכ ןב ןעקוש אל ןליאכ

 רטיח חגיש חסכ דסלמ ןנמיי השעמלו(
 וירמאמ תא ביתכל ידכ ןמצעמ
 האמכ ןפלחשמ ,סויכ םגו ,) n םילילק n ה
 ויידע ,תיתרוקיבה ןתריצי תישארמ הנש
וש  ·ןיל"םעט אלל ,לילק וח ומ ןינוד לע ןפ
 .תיליכשמ תויאנרא לש יא

 "מה ות לע ךתי שנד םש ןיניירג ,אקע אד
 ·ןרקעב שאי לקיחו ,הנבמה בןציע לעי עג

 יןחה תרוקיבב . טופיש'הו הכרעהה תו(
 שיבלהל נהג ןא J "טיפה תוייחא חא ןמצלע

 לש חויטמב ןירבד תא
 ·יפיש .ויררוע הילע ויאש ,תךיוויטקייבוא
 ןידיג ןיה אלשכ גם I ינקספל י(לליכ ן;יה ןט
 ·בל שחש אל ףאר ,תויאוהוי תיחכוהה לכ
 ובתכנ ןירכד ,תומידמ תןחכיה ומצעל תןד
 הזכ� עמתשמ ונממש ך,יהי ווטב בורל
-עט יניינעב ןילע קלחש ימ ,'"שדקו ץנאר
-נטלידגו תורובב ויניעכ דושח היה ,םימ
 םירתא לצא ףושחל בהא לגמ רתוי ,תויט
 ן,כ ,ומצע ילש ויתונורסח חאו וימומ תא
 :םירקבמה לע בתכ ,לשמל

w לא  תרוקיב בותלכ ץפחה יב רריעתם םעפ 
-יק,יבה לעו ,ללבב היתודימו תרוקיבה לע

 לטבל הלוגיי )".( תיןקיבה ,טרפכ ינלש תר
 לעמ םנ הךטעה תא ריסהל הלוכי ,לכה
 חיכיהל קר רייצ רקכמה )",( ,הרישה רלמ

 רקבמה לש ןלכש ,תיכןהל רשפא לכהו-·
 יונ תייהל ,תרשל ןמוזמו ןגומ דימת והנה
 'טמ וןיאל ,לכשל ,ול איה תתאו ,םילכיאש
 I םא ,םיצחה תא םיעלוק המל וא ימל ,הר

 U ,םח סינוגש קר

 "יבה לש תתיןנויסת תא הפי ייבה ןיביייב
 "וכב הלק ןכש ,הבידעמהי תטפושה תרוק

לא ותכיתכב ,לס  "יד ץרותת , n טפוש� תיה 
 ן,מתל ןא טבשל ,ןידל םידמועה לש םנ
 אלא ,םינפ אושם אללו וילוקיש בטים יפל

 ותופחב ללכ ןיינעתמ וניאש ,�ןיד ןרוע ..
נ ,יהשרמ לש ותמשאב וא  תא ןעוט םא י
-הב תיכזל ידג ,ןירשיכבו תופירחב וירבד
-יש תדוקיבב בדיע תחא אל .תישיא החלצ
 ,םייוייטקייכוא םילוקישב םיישיא םילוק
 םתניתגב וכפהנ תייטרפ תואנקו תואנשו
 לםעופ תבדעהל �םיימיטונל n םינוירטירקל
 ,לוקש רקכמ תיברל- וירקבמ ,סיפרוס לש
 תא יל ןחכש אל- ךכיחלכ ךיהיו רשי
 ןמגסלו לועופ תא יירעתל אדבשב ,ויללעמ
 .םיאנה תוריהד ןעמל
 להקמ ןיניירג לש טלחומה ויודינל מרנ המ
 ויתונש בוו תא שידקהש ירחא ,םירפוסה
 ןעמל הכרעמל ,תידבעה תורפסל וצרמו
-ונתה תודסומב תוליעפלו תירבעה הפשה
-נב ןיגיירכ רקיכ 1916 תנשב ?יתנייצה הע
 תירבעה תירדתטהה םעטמ ,תוצעומהיתיו
 תונוטלשה לש םדודיעבו ,הקירמאב

 "וש עם מסרפש ,הנגהה ירבד .םייטייביכוה
 יתהו יטייבוסה ווטלשה לע ,הז עסממ וג
 ילה לע ,תובויצח על תופידוה ומ ותומלע
 ,תוצעומה-תירגב התיברתו תיוגעה ךוש
וירחא ררגש ,לידב םעז ןילע ןררוע  יפשמ
 "יכמופו םיישיא םיסומלופ ,םיןומיצ םיט
ויטוה אלש ,םי  ןהוקיחרהו דובכ ןיניירבל פ
-איב תא ויניירנ ענת 1919 'ב .הנחמה ןם
 קילאיכ לש יתעצה יפ-לע( טפשמל קיל
 יבויצה סרננוקה לש ןידה-תיג ינפל )ומצע
 ,תעד-יוליג לע םתח ררושמהש לע .ןילרכב
 הדיגב השעמ השע וינייבד יכ ר:מאנ ןבש
 לע תיבווכ תועידי ץיפהש ןכב .הלבנו
 קידצת ןידהיקטפ .היטורב םידיהיה בצמ
 תא םלשל ויבייוב תא בייחו קילאיב תא
 ייתשה לע כויד קילאיב .טפשמה תואצוה
 הרזננש ,תיללכה דמשה תרזנ ויינעג תק
 רכ לעו ,היטורב תירבעה תיברתה לע
 לש דטחה טחימ םידחושמ שידיי ירפוטש
-טשטמו שידייה וושל יפלכ היצקטווייה
 ,םייגיגת ימי זאמ .םירבדה בצמ תא םיש
 דגנ הלאכ תופידר ןעדונ אל ,קילאיב ועט
 ,תןימואלו יישל ,תד
 תא ויניירב קיספת ,ט�שמה תשרפ ירתא
 יימי ףיסבו ,תידבעה תונותיעב ותוליעפ
ויעב רקיעב ףתתשה  תובלד ת,ידייה תונת
 יממש ,תינויצסנסה , n הגוחצ�ה תונותיעה
 גותכל טעימ איה. יתסנרפ תא אצמ הנ
 םתואש ,תונורבול( ןמויל טדפ ,תירנעב

רל הוויצ -יב לארשי תודלותל יללכה ןויכא
 ריבעכ קד מטרפל שקיב מתואשו ,מילשיר
 תיתי ותיגש ידכ ,יתימ םיימ תנש מירשע
 .םירוציקו תוטמשה אללי םמסרפל

 ידנ ,עהידיה א H נה ,רקבמה ןרןדב היהש יס
 םייכ םיקסיע םיטעמןתתדיב תניפל קח
 הפשה תאייחהל ותמורת .הפנתע ןתריציב
 יכוןצל התשמנהלו התגחדהל ,תירבעה
 לארשי רמאש אוה .בלמ הכחשב םייחה

 ייקינה םותחב היגולוקאה .. ותטמב ,והכ
 :"תד
 רצויה לש יחה רשנב תעגונ ) ... ( תרוקיבה
 } ... J .שממ תושפנ ינידב תקסועו ותריציו

 יל ןיריהנש ,תוריראש לעבו ליכשמ רקבמ
 תדדל ףסכני ,רפוסהו תירפסה יליבש
 תא רםול בייח ,תועמשמה לש הקמועל,
 התואב לכא .ךקובמה לע התימאל תמאה
 היוצו יאדו } ..• (ודיבכב בייח אוה הדימ
 "הל ויאש לאא ,חוטינבו הסיפתכ תופירח
 .מיפוריחב הרימ

ל ןתינ ,לחא םירבד לקשמ לעי  :רמולו םכס
 "חח תדימב ויתותימא תא רמלד רקבמה לע

ורה תיפיר ו לא .היא  ותוא רמולמ שושתל ל
 ילו חךוקיכל המ רא .שפנ ףוריחבו הזעהב
 רביח ,והכ אלרשי ןנריכזמ ך,גבוק זתופרח
-פס םיפודיגל וולימ �מיחרפ רורצ" ורספב
 םהב ישמתשה וירקכמש ,ב"א יפל םייתור
 "ידי יפלכ םהב שמתשה ומצע איהו ויפלכ
 זםויב ןרכוז ימי ,ויתופרת לש ןגרע המ .ויג




