
 ןמרתלא ןתנ. תרישב םידליה תורפסמ· סידה

 רימש הויז תפא

 ·יטיא חריש בתב אל ןמרתלא ות
 רוביצה ינ"מ עינצתו תיפרואגויב
 ידכ טעמכ ,ילאנןסרפ n דמימח תא
-יס אל םכועמ .טלחומה· ישוטשט

 ןייןןאמ ,ויתודלות לע ,וייח לע ותויציב ו.
 ·ירמו תופיקע ,סיברדנ אלא ,ינחורת ומלועו

 • n לגינה לע בר ןחב חסוכמה. "תיזמ

שמל ודגינב  היפארגויבהש ,�ידטנאמיר םיררו

 , לכה תיזח i הב ם'אור· סהי ,ב:חריש· זכרמב םז,סל
 תויימד ,םיטשפומן םיללכומ. םלאשוב ןמרתאל ףיעדה

r . 

םינםםס לכ· ןה·ב יןדאש ,תרילאנסורכIמי,cג
_

 זיאו· םיחדיימ�

-נרקה היםאגר;יבה ומ רתחא יא יז n ונזד· םע ןתרהזל
. , 

 יפ , ט , גב יא' ב א יירישב "באה" .ולש תיטיק
 םשב ,יגןילןיבד: באה ןמ םינייאפמ יב . ןיאר , ירכו ג י
 יוכו תיקדנופה ,רדישמה-דלהה ,תבה ,היערה ם,ארס

, . 
 תירמלמ ןנואש ,תויטקארטסבאך תייללכ תייימד· וה

 .• רבחמה לש ויתואוצמו ןאצומ ,ייתירוק לע הבnו

 , לקנב ןיחבי , ןםרתלא ןבח ירישכ זייע.בוו ,םלוא

 ולנחש ,וזמ וiברי הדבכנ השווי ייבאמ לבח רדישםה וכ

 "מר יילג חר.ואב םתשרומ לע· ווירכה רשא ,םיידשובו

D ןמרתלא קחצי- זמרתלא זתב לש ייבא .ז;ןןרו ,-
 ירכ'עה םידליה-ןג יצולחמ ,ןושארה "ןנגה" ,עוידכ ,הךז;

 ירבע ם�דלי-ןג- חתפ , 1909 בתשב .ןיסופד יעביקמ,

יכר:ה ןיכינח תא דמיל ובי ,השראימ  תטיש רפ-לע ם

I תידיח ,םיריש ,םיילמיס םיקחשמ : �רקישע ,נל.ר. 

 ·ןנכותמו עובק ,ירוזחמ רדס יכI-לע ,תוזחבוו םימדלקוד

 תררומח תולבגה ןתוא תע התוא ןלח אל השראיוב

 יטסיל�רצרסה רטשימה ליטהש ,ירבעה רוניחה לע

 ןכ-לעו ,הכיפהמה ו המחלמה םדט לש היסורב ףפורה

 ·ר n לא קחצי תמגודכ ,םיקהבומ דיניח-ישבא i; '!לא m ב

 וםיקהיו ,היסורב וכנחתנו ודלג רשא ,ןרפלה לאיחיך ןמ

 דחי.ב .תירבע םתפשש ,םינושארה םידליה-לנג תא' הנ

 ,)שוסו ןתברי ררושמה לש ןיבא( ןדפלח לאיחי םע

 ,' 1909 תנשב השראווב ירבע סידלי-ןג חפת ארה ףאש

-וב יניינעל דחרימ תע-גתכ םג ןמרתלא קחצו ךער
 .}ח"עות ,הסי i ןא{ "הנגהא- ;)זודזה

 "ןנגה, 1 ןב •
 ךשא ,באה לש ןתשרדממ .יל n ליח-tז' תןדיסיה Jל

. -. . -, 

 םרכרע תרינקהבו תוטועפ רוניחב ודיעיי תא חאו

 ה n יהש ,תיכה תרייואמ וכו , ךרןj ילגה יבבל םילגרןוי;

 זדזעי I דעוגי םידלי תוופסלו סידליל הבהא הגופס

 תוינבת םתית.tזיתבש , זמרתלא ןתנ לש סינרה ןיו;ןrז
, 

-הי ,היגוסלי תיסאלקה סידליהי תררפסמ בירל םיסמוה

 הפז .תועדזב םידלי תודגאל תיבר תוזיבזר םיליכפ

 . ריכמ בר-יב-רב לכ ןיא םולכי ,ארוקה המתי '! ךבג

 לש ןבנ .תויהל םדא דירצ םולכ ן םידליה תדד.ב,ץ את

-גאב �מ-תואיקנ הלגיש ידכ, ירגעה םידליה-וג ךסייפ

 ן ןסרדנא ואיטסירכ כנאה ירופיסבי םירג סיחאה תיז

 יותמ םייתןרפס םיררכזיאנ אתובר ןרא םירך; ,ז�א

 ,םירכיז ןיאש טעמכי ,םידילל יעדונש תוויצ;
,
יכ

, 
-פס

 יפנע יללכ יותב ידמל ריעצ ףבע איה םידליה· תור

 םידלי j ענזל בותכל ולחה תירבעה תורפסב יכז הרייצה

 ,תזברה תיזימרב .םירשעה האמה לש הפיס לע קר

 ;;,יגוסל םידלי-ה תירפס ךותמ יירישב ןמרתלא ע'"ישש
V י ז 

 עדצ םרשמ םישולשה תברשב;וז;ח
. 

 . ש עבר., יבשדח

 ןןםיטנמירפסקא" ינימ לכב הסנתמה ,יטסינרודמ רדיגוש

 ייקמ םידליה תורפסב. רליפא תוארל ןמצעל השרנון
. . 

 . .תוזיבזרל, תוליאשל ינזיסיגי
i( תןיריבחת תוינבתב שמתש,דל הכריה ףא זמרתל 

ירוטיו םיסרנrבזי תןיסוס,ם  םילואשה ,םיינייפןא םי

 ,תזלבוקס קחשמ תואחסינ של םהידה : זליה םע.ולם

 , . יחגרדה רבעמ םנמוא זאכ ואותמ ,םצמיצם לגעכב

 ·רפיס תעשו הלילה ברקתה םע : הלילי םוי ןיב ףוצרו

 תודגא של עבקה-תויונזד הרישב תובצייתמ ,שרעה-יר
 המת ללרעכ ,ןדלימב חוי וייקשמ. ןהילער ',םידליה •

 ד,חפנה דליל האיבבכ אוהי, ,אבא קיתנ עבצא ץצומה
 ליבקמב ןאכ תוראיתמ ,ם'בחר םילגעמב .העמד זתימה

-תה ותודלי ימי ןמל( םדאה ייח לש תרנוש תוזאמ םג
 . , . ,-הי תוקפסה יל'וכא ,יתנקזו ןתורבג ימי עדו סימימ
-לי ומל( ותשונאה ייח לש תיביש תלזאפ ןכר· )תורדח
 ·ו.מד ויעה וידעל עדי ת.יניתה תוישכ ,םאדה תוד
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 ןמרתלא ןתג
 רתרמל םינש רשע

 לש סהידה ,ומורס לשד תידגא תחיתפ לש החסונ-יסופר
-תמ ךרח ליגל תרדיחן תוטועפל שרע-יריש ,םימולקיו

 תעדה על תןלעהל ה,שק ,ייריש ירוטמ םיברל םירול

r. ירכע ךרוש K ובמל" הרישב דזכ תוריח גהבש , רח· 

 ו m מכ ךרדה תא ללס רשאו ןמרתלא ןתנ יבפל "סירנ
 .םישימחה תרנש יררישמל

 דחיימה יפאךגויבה עקרה ףאש ,חינהל דןסי שי
• 

 תיריקמ השרגל ,רא-tזיה ןיכ ,םרת ןמרתלא ןתנ לש
 הןךה אל םדועמ ומצע ומרתלא יכ םא ,וז תינשדחו

 תינ-חןנו;-י היטסאנירה יזרל יבמופ יוסיכ יןתנ אלר I דכב
 .ימינפהי ומליע לש חקיניה תןרוקמלו דלש

 רעיבו ריעב •
 ·ןרפס םיטסקט לאג ,םידליה תורפס אל ה,יינפה

 לש תמדקומה ותרישב ר r ן,ימכ· תטלוב ,םרזמרב םיית
 רבככו אל ריא ןארש( זןבזיעה ומ ןירישנ : ןמרתלא

 םיבגוכ" ירישבר )" 1 ןכרתלא תררבחמ" לש I ב ךרכב
 םיריש ינ..Jי' רתויב םיטלרב .םינורחאה ןיב ,"ןיוחב

 ןתינ םהיתורתוכמ ןליפאש ,הרואכל-םיטושפו םירצק
 הפינ"- תיעודג םידךיי-תן i גאל הרישי הקיז לע דוסלל

. . 
 ,"םיזןואה תעור"י "";.כיודא

 ,לוכיככ ,תמעמ �ךלא סיריש ינש ןינמ ןשיארה,
 יארפהי ירוטסיה-הרפה ןזי�יה לש תיאמקה ותוירזכא תא

 'תישארב לונמש הע,z,ו' ,תודליה ירןפיס לש םתמות םע

 יולרמ שדח ביבאו םלוע לש וביעמ הע-מדכ החמיב

 לש הרוש המיעו ,המידא הפיכ תאגוי ,םיכרדה ידיצב

 רג-יחרפ טקלל ,םידליהי ריופיסמ תןסrיןכגיס תויח

 תמומ לא פיפ,ן=זיכי םיעןגעג ריש , לוכינכ , ן-ז,ז ,tז'ריחב

 : חיתודג'א רכז לאו תודליה

 . . � . ..- .. ז-·· .. :'" ....- העמדכ החמנ ארפה �נמיי תע
.. . .. 

 � T זז T " .זייי' ,שד.חו הנ?וש ,תורעין םררעמ

 .. .. . .. ,ה�ן� ה�?= ךרךו; ת??;ה

 .שרחב דכ-תרפ םוfלל
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 .דשנתת ה n כנשנ בי: in צ-תבכ
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 תושינאהי הלחה י;,יםל ,תילגעמ תינבתב, יובנ רישה,
 ,המדיקה רבע לא ןכיתמ העדוצ לפא רעיב הכרד את

-ימי( דגנמ היל:א תטב.יג ב·וש הכושחה תרמצה דא -
 תינוכנב האצי המודא הפיכ Q ג .)םיברקתמ םייניבה
 , הייןוחהי םלר'ע לא תידליה· ימי של· םותה ןמ תימיטפוא
 לש,' עבצ רניאש ,הידגב עבצל רשקנה( תוסבת "i ן;ר

 טלישה יכןויקה עשרה תא הכרדב שהנפו ,)רהוטר םרת
 רעז-תייחכ בשע,ד לש ןרופריפב ןאכ שחמתמה ,םוקיב
 ,תשרב הדכלגש .המיגמר

 יוופיסכ םג : יומסב ןמרתל.א דאכ רמוא ,לוכיבכ

 םגי "תמואד הפיכ" םג ; ןידוו עור לחלחמ תודליה
 ןידזנ ,ערשב םירשקב )"ויקיבים,,( "עלוצה לרתחה"
 םידליה-תודגאבש אלא ,ישונאה יריסינה, של התעבבו

 תויח ןה תויחה : ךכוסמ·יתלכי ףלואמ ,רקיכמ עירה
 �ירמנ אלו ,תנגרואבזן \'J רדזסכז הירשכ תןדעוצה ת,יב

 ףא ,רטשלמו רדס אלל ,שאה ירביבמ םיקנזמה ,ףרט

 אוה זיא ,ןודזו המרוע רודת יינק לע הדדמה ליתחה�'
 החכשב קוחצ תב" םא יכ החפר הלחלח ינב ררו.נימ
 יארפה לש ופוליאו ערה לש והזיב ,תאז םעו ,ןןחנ-tזיובי

 וללה תזיאמקה· תויסיסבה תונוכתה ת K ז J שמ וביא

 אוושל ד.כלב יתרמכ חריאב םא יכ ,יתרהמ חרואב

 ,תוברה ךיתיהימתז ןרקסה דליה לש תזנירמה ויתרלאש
-הי םרנתשמ םניא םיקיחה , ונכEו It לע גבוס םלרע-ה יכ

• • 

 ,ינרדימו שדח הווסמב ובילא רזוח ןשוג ןשיה עשר

 ינייה םה ןושארה תיכב ,סירכזנה ,ן/ר,נ'יה"י N ריעה,ו
-דיא יופיהב( תוסכה יונישב המצע עהפות 'i ,חןא ,ךה
 "לגנו'גה םלוע,ו לש הכרשחה ותרמוצ )ריעז יפאךגות

יח לע הרי i קמ  eד' םינושארה םימיבכ ,םיינוריעהי יבי
 ם.דאה תויה סר·ט

.. .... ... 

-גז "םיזוואה תערר"ב ןמכ. ,"המודא הפיכ" ר'שג
-תודגאל םיזמדרה ,"ץוחב םיבכוכ" יותמ םירחא םיריש

 עקרכ תרדוק האיש וויא תשחנתמ ,תודעונ סידלי
 . )"תרמצה הכשת רבכ הנהו / סיבנ ע:תפלו,,( םירבדה
-רמת עקר לע םייתעבש תרכיעמ היננע-תוכשח רשא
 זילעה ,ריהבה סידליה םדוע לש לוכרבכ- יתומ
 ויא סידל.ור-ירפסמ תונומתה לש ןתוינןעבצ ,ינקחצהן

 יפוסוליפה ,יגארטה קמועה תא לילכ ריתסהל ידכ הב

 . הרואנל-םילרלקה סירישב עקומשה ,יפוסויררטסיתהר
, 

 , ריש" הות'ב לליכה ,וב7'"ש הויז לtז' המומM ושמח
 אכ� יריוכנ ראי M ו'· ,אןכ םכופתמה I "םיי'יט-ר�אמ

• 
 ים. םן8ש ,יו




