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א 

 r=g ברה תב» .דדאלאבה לש ירופיסה דלש"
ושארל רוא-התארש ,יקסבוחינדשט לש " " 
ת.ד»ןועברה לש א"כ ךרכב 1924 תנשב .דנ 
'ר לש הקינורכה ןמ ,עודיכ ,לטינ ,"הפוק 
תנשש ,"הלוצמ ןווי» רבונאה עטנ ןתנ 
רמאנו ,ח"ת תוריזג הניינעו 1653 התאצוה 

: רתיה ןיב הב 
החפשממ ראות-תפי תחא הבירב םש השעמ 

האשנו דחא קאזוקל התבשנש ,הרישעו תסחוימ 
,המרועב ול הדמא הילע אבש םדוקו .השאל 
.דל קיזי אלש ,הלוגסב תושעל הלוכי איהש 
יל ןימאת אל םא» :ול הדמאו ,ןייז-ילכ םוש 
.יל קיזי אלו הפרשה-הנק יב הרי :הזבי הסנת 
,תרבדמ איה תמאש ,רבוס היה הלעב קאזוקהו 
התמו הלפנו ומות יפל ,דפרשהדוגק הב הריו 

.יוגה הנאמטי אלש ,םשה-שודיק לע 
ינרשט הנבש ,ידאלאבה ןיינבה תמהמ 
םידבדה-עבטמ וסנכוה ,הז דלש לע יקסבוח 
.הנש-םיעבשו-םייתאמה ןב דלשב טייוניש 
תמאב הצורש ,םיקאזוקה לש "וקטאב"ה 
,ןידכו תדכ ותשא היהת הידוהיה יכ םימתבו 
םיאושינ ףוס-ףוס :הלעב ןאכ ונניא ןיידע 
קר אל םיספות םניא הידוהי םע ירצונ לש 
במ םג אלא ,הידוהיה לש התנומא תניחבמ 
ןמ ךכיפלו ,"וקטאב"ה לש תירצונה ותניח 
ינוש םייק דוע לכ םתוא ךורעל אוה ענמנה 
ה לע ןכ-לע .םיאשינה לש םהיתונומא ןיב 
הילע לטות —ברסת םאו »רצנתהל הידוהי 
טאב"ה םג .הנוצרב-אלש םג השדחה הנומאה 
רתויב ינשגר ןאכ אוה הרענל וסחיש ,"וקט 
הפי ןמזה תניחבמש ,תיתימא הבהאכ רייטצמו 
.וידוקפ םגו ,וריח-ימי לכ החוכ היהי 
ןאכ רייטצמ תוידוהיה תורענה לכל םסחיש 
מב הפוסו התליחתש הבלב ףוג-תקושתכ 
םיקקזנ ,רתויב תילאטורב תיעגר הכיש 
תויהש אלל ,םידוקפהש אלא »הייפכל אופיא 
תא תורענה לע םיפוכ ,םהש-לכ םיסוסיהו 
אוה אלמ םא םג ,"וקטאב"ה וליאו ,םמצע 
ההתשמ ךכיפלו הרענה לש הבלל הנבה 
לע תופכל ומע רומגו יונמ ,וישעמב אוה 
ותבהאש ,"וקטאב"ה .ותנומא תא הרענה 
יליצא שגר יכ ןימאמ ,ויניע תא תאמסמ 
ופוסב ריבדיש אוה ,הייפכה אלו ,ובלבש הז 
רבכש ,הרענה .הנומאה-לושכמ תא רבד לש 
לש שגר לכ הבלב היה אל הליחתכלמ 
ןיטולחל תוחוקפ היניע ,"וקטאב"ל הבהא 
התניחבמש ,תעדוי איה ךכיפלו ,שחרתמל 

,הנושה הנומאב קר אל אוה לושכמה איה 
ידאלאבה גולאידל .הבהאה רדעיהב םג אלא 

יפוא אופיא שי "וקטאב"ל הרענה ןיבש 
טאב"הו הרענה םירבדמ ובו — יולג :לופכ 
התשל ובו — רתסנו ;תפתושמ ןושלב "וק 
."וקטאב"ל תנבומ-יתלב איה הרענה לש 
הנניא הבהאה לש .דתוידדה יולגה גולאידב 
אופיא אוה התוא ענומש המ :תענמנ-יתלב 
.pm אלא ,הנומאה אל הנושאדו-שאדב 
ודיד-יבגל :יברק דקפמ אוה "וקטאב"ה 
,אוהש םושמ קר אל העשה אופיא תקחוד 
הקושת-הכומ והנה ,הרענל הברה ותבהאב 
,רחמ רבכ יכ ,ןכתייש םושמ םג אלא ,הילא 
,תאז-תמועל .םיתמה םע הנמיי ,ברקה דעסב 
ונניא ,םיתמה ןיב רחמ הנמית אמש ,ששחה 
שמש ,הרענה לע המיא רקיעו ללכ ליטמ 
םתוא ידיב וחבטנ םלוכ היבורקו התחפ 
:םדקפמ אוה "וקטאב"הש ,םמצע םיקאזוק 
לע הדרחה אל אופיא אוה התוא ןייצמש המ 
אלא ,הנממ לטניהל םילולעש ,םייחה-ימענמ 
לש יולגה יפואה תא .היתמ לע לבא 
,תנמסמ "וקטאב"ל הרענה ןיב גולאידה 
,ותבהאב ,דקטאב"ה .תידדה הנבה ,ךכדכושמ 
.לבא-תכומ איה הרעגה !הקושת-הכומ אוה 
לע אובלמ הקושתה תא עונמל לולע לבאה 
לולע ביוא-רודכמ תוומ לש יוכיסה ;הקופיס 
תוכחל הקושתה לש התונוכנ תא לישכהל 
ןסחמש ,יגאמה שחלה .גופי לבאהש דע 
,רודכ לש העיגפ לכ ינפמ ותוא עימשמה תא 
.וז תכובסיתמ חבושמ אצומ ךכ-מושמ אוה 
,ברקל אצוי םייעובש ךשמלש ,"וקטאב"ה 
ךשמבש ,הרענה ;תוומ-דודכמ ןסוחמ היהי 
דחייתהל תורשפא הל היהת הלא םייעובש 
םע .הלבאמ ףום-ףוס רענתת ,הנוגי םע 
לא 'רקטאב"ה אופיא רוזחי ברקה םות 
ןידכו-תדכ ומע אובל הנמוזמו הנכומ הרענ 
.הנוחצנ תא גוחת הבהאה .םיאושינה-תירבב 

לבא .תפתושמה ןושלב גולאידה ןאכ דע 
רנה ןושלה אל ,רומאכ ,אוה ןאכ עירכמה 
לש םירתסה-ןושל ,ךפיהל ,אלא ,תפתוש 
האב תויחל הצור "וקטאבה"ש דועב .הרענה 
ןושלה .התנומאב תומל הרענה הצור ,ותב 
הלשמ 'רקטאב"הש ,גולאידה לש היולגה 
תמאהךושל ןאכ איה יכ ,בושחל ומצע תא 
תושגנתה תוארל אופיא הטונ — הדיחיה 
ותימאל לבא ;הנומאל הבהא ןיב הרענה בלב 
לכב םירתס-תותיא ונתוא דימעמ רבד לש 
ןיא יכ ,ךכ-לע הז גולאיד לש ויקלחמ דחא 
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אל ןאכ איה הרירבה יכו ,תושגנתה לכ ןאכ 
הנומאהש ,םייח ןיב אלא ,הנומאל הבהא ןיב 
.הנומאה-שודיק לע תוומ ןיבל ,םהב תללחתמ 
/רקטאב"ה יניעמ םלענ הז םירתס-תותיא 
לא וקשנ תא תונפהל תואינ ךכ-םושמ קרו 
,חורה-רוק ודיד-יבגל היה ףום-ףוס .הרענה 
קר ,ףולשה וחודקא לומ הרענה הדמע ובש 
ןיידעש ,הרענ לש המימת תוחדבמה תניחבב 
,שרופמב התבהא תא תולגל איה תשייבתמ 
קחשימ אלש ,םינפ איה הדימעמ ךכיפלו 
ןתמו-אעמ אלא ,תקחשמ איה הבהא לש 
תוריל 'רקטאב"ה לש ותונעיהב .ןאכ להנתמ 
שימל תונעיה םושמ םג אופיא היה הרענב 
טאב"ה תא ןייצמש המ ןכ-לע :הבהאה-קח 
אל איה ,התמ החנצ הרענהש רחאל "וק 
מכ התלגתנש ,הבהאה לע הבזכא תשגרה 
יולגה גולאידהש ,אוה .המיהדת אלא ,המוד 
הרבג הרענה בלבש ,בושחל ותוא הלשיה 
הש ,ןימאהל השקתמ ,הנומאה לע הבהאה 
הליחת-הבשחמב התימל המצע תא הנד הרענ 
אלא ,הבל תא אלימ הבהא--טטר אלש םושמ 
ןאכ רצוי ךכו .הנומא לש שדוק-תדרח 
,ידאלאב חתמ גולאידה לש לופכה יפואה 

.רישה לש ומויסל דע הפרמ וניאש 

 B® בש .דז חתמ לש ותמר לע רומשל תלוכי
התונמאדואמ הבר הדימב תנחבנ גולאיד 
אב לישכהל לולעש המ .הדאלאב לכ לש 
רובידה הקווד תובורק םיתיעל אוה הדאל 
גולאידה לש ורוביג םא .ומצעלשכ יגולאידה 
סותאפל ספתנ והירה ,ידמ רתוי שגרתמ 
םקרימבש תויחווידד תא םרוהש ,זרפומ 
וא תושגרתהמ אוה ענמנ םא !ידאלאבה 
סרוה והירה ,תינוציק הרוצב התוא ןסרמ 
םקרימל תיסופיט תוחפ אל המיענ ךכ ידי-לע 
.שפנ-תוכפתשה לש המיענה אוהו ,ידאלאב 
רואית ןיב ןידעה לקשימה-יוויש קרפתמ ךכ 
ךכ ידי-לעו ,חוודמ רואית ןיבל יתומשרתה 
תויהל ךפוהו ידאלאב תויהל גולאידה קסופ 
"ימשרה" ישיאה בכרהה תניחבמש ,והשמ 
החיש םנמוא אוה הדאלאבה ירוביג לש 
הרוצב םלוא ,תויאמצע תויומד יתש ןיב 
דייטצמ ,ןיע לכל היולג לבא ,"תימשר-יתלב" 
אלו ,יטקאדיד בל-רוהרהכ קר שרופמב אוה 
.יתורפסה םארוב לש אלא ,םירוביגה לש 
הדאלאב ןיבל "ברה תב" ןיב האוושה 
.םנמא הבתכנש — ןכותה תניחבמ הל המוד 
םע ןב ידי-לעו תרחא ןושלבו רחא ןמזב 
תימואל תוילאטנמ ךותמ ,ילוא ,ךכיפלו ,רחא 

וחוכל המגוד שמשל הלוכי — תילכתב הנוש 
.דדאלאב ליפהלו תולעהל גולאידה לש הז 
רמולכ — 1838 תנשב *.תיתונמאה התניחבמ 
םגש ,"םסקה שחל" ןהכ בקעי לש וריש # 
לש "הלוצמ וווי"בש רופיס ותוא חנוה ודוסיב 

תב" םע האוושהל םיאתמ גוז-ןב וניא ,רבונאה 
רישה לש ומשל תחתמ םנמא הדאלאבכ "ברה 

,"הפוקתה" לש 'ט •ךרכב הנושארל רוא-הארש — 
היוצמ — "ברה תב" ינפל פיגש שולש רמולכ 

בקעי ידי-לע הדמצוה איהו ,"הדאלאב" הלמה םג 
.רישה לש ומשל הנשימ-תרתוככ ומצע ןהכ 
םירבדה לש םנושל תוריבכ ןיא ןכ-יפ-לע-ףא 
ידי-לע פא — ןהכ בקעי לש ורישב םירמאנה 
ידי-לע םאו יעצמא-יתלב ןפואב םירוביגה 
תא עקרו הלילע ירואיתב הוולמה ,ררושמה 
תוארל ונל החיגמ — הלא םירוביג לש םתחיש 

אל ךכיפלו ,הער וא הבוט ,הדאלאבכ םתוא 
.ןאכ ורכזוי 

לש ,דדאלאבהש ינפל הנש םיעשתל בורק 
שב המסרפתנ — רוא-התאר יקסבוחינרשט 
םשב הדאלאב biruta ינלופה ןותנ 
 laszka ("קויד רתיב וא ;"הינלופה:
הנש תואמ-עבש ןב יוניכ אוהש ,"תיחאילה" 
לופ-יתלבה םיממעה לש םהיפב תוינלופל 
בופירהו ןילופ תוכלמ לש היתולובגב םיינ 
היה הדאלאבה בתוכ .(הלש הנושארה הקיל 
יקצולבאזדודאל שואידאת םשב ררושמ 
 (Lada-Zabiocki), םע הנמנ ונמזב םגש
,םיעדונ-יתלבהו םיבושח-יתלבה םיררושמה 
בש ,ךכ ידכ דע חכשנ ותומ רחאל וליאו 
זנ ונניא ןילופ תורפס לש תודלותה ירפס 
תרפסמ וז הדאלאב הנהו .דקפנ ונניאו דכ 
רזוח וסוס לע הריהדבש ,יאטיל םחול לע 
,ומע-ינב לש ןוחצינ-תמחלממ התיבה אוה 
.הינלופ הרענ ופכוא לע תלטומ וינפלמו 
הרענה הסנמ םינוש םיקומינ ינשב ,םיימעפ 
,התוא ררחשיש ,יאטילה םחולה לע עיפשהל 
ךיניעב ןח האשנ הייובשהש ,םחולה םלוא 
תאשל ידכב ותיב לא התוא ליבומ אוהו 
חתל תונעיהל ,ןבומכ ,ברסמ ,השאל התוא 
ישב החוכ תא אופיא הסנמ הרענה .הינונ 
עימשמהש ,םסק-שחל לע תרפסמו תישיל 
אלו רודכ לכ וב עגפי אל ברק-תעשב ותוא 
עודיה ,הזה שחלה תאו ! ברח לכ ול לכות 
יאטילה םחולל תולגל איה הנכומ ,הדבל הל 
.התחפשמלו התיבל התוא ריזחהל חיטבי םא 
•תכמב הסניש ,יאטילל העיצמ םג הרענה 
לש ותונמיהמב חכוויהל הראווצ לע ברח 
תקסיעש ,יאטילהו !שחלה לע הז רופיס 
,ול תיארנ םסק-שחלב הרענ לש וז ןיפוליח 
.תעדל ,ןבומכ ,חכונו הז ןויסנ ךרוע םנמא 
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תא הפידעהש םושמ ,ותוא התמיר הרענהש 
וחצנמו המע בדא תיבב םייח לע תוומה 

.וקיח-תשאכ ףא ולו 
הדאלאבה לש ירופיסה דלשהש ,הדבועה 
תנשמ הקינורכה ןמ באשנ יקסבוחינרשט לש 
רמולב — רבונאה עטנ ןתנ 'ר לש 1653 
הנש תואמ-שולש ינפלמ ירוטסיה רופיסמ 
ראב ןימאהל ונתוא תועטהל הכירצ הניא — 
קר איה ינלופה לש הדאלאבהש ,טלחומ ןפ 
,יהשלכ ךרדבש ,ירבע רופיס לש ןוגוויג 
תמדא לע םיידוהי םייח לש םינשה תואמב 
תרוסמה ןמ תינלופה תרוסמל לגלגתנ ,ןילופ 
ץמוא לע םירוביג רופיסב ףלחתנו תירבעה 
.הינלופ,ד ,דשאה לש ימואלהו ישיאה הבל 
הדאלאבה לש התרתוכל תדמצומ ףוס-ףוס 
ירופיסה דלשהש ,הרעה יקצולבאז-הדאל לש 
סמ םג ,ראשה ןיב ,באשנ ולש הדאלאבל 
חנהו ; (Stryjkowski) יקסבוקירטס לש רפ 
בש ,ינלופ ןטסינודכ אוה הז יקסבוקירטס 
ןתנ ינפל הנש םיעבש רמולכ) 1582 תנש 
לע ולש הקינורכב םסרפתנ (רבונאה עטנ 
."התוללכב ןיסיירו טומאז ,אטיל ,ןילופ" 
רוא-התאר ובש ,ןותנשה ךרוע :הזמ רתוי 
אוה ףא ףיסוה ,יקצולבאז-הדאל לש הדאלאבה 
יסה דלשה לש ויתורוקמ היפלש ,הרעה הל 
לש הקינורכב וליפא םניא הדאלאבה לש ירופ 
תויללכ תוירצונ תודגאב אלא יקסבוקירטס 
הלא וירבדב .םישודק לע רתויב תומורקו 
"םישודקה ייח" רפסה לע ךמתסמ והירה 
(Skarga) ,דגראק0 רטויפ יעושיה ףיטמה לש 
,ירוקמ וניא אוה םגו ,1579 תנשב אציש 
יתע םייפארגויגאה תורוקמ לע םסובמ אלא 
סונ םייוצמ וליפא ,דז רפסבו »רתויב םיק 
םלוכ לבא ,הזמ הז תצק םינוש ,םידחא םיח 
לע רופסה לש ,תקהבומ תירצונ תורב 
לע הלש םירוביג,ד-תומו םסקה-שחלו הרענה 
וצ םגש ,יאדוול בורק ןכ .הנומא,ד-שודיק 
אהה לכ ומכ ,הז רופיס לש תירצונה ותד 
הנניא ןיידע ,ללכב תירצונה היפארגויג 
,םינפ-לכ-לע :רופיסה לש ןושארה רוקמה 
,וב ושמתשה םירצונו םירבע םינקינורכ 
בכ ,ולש ונמזבו ולש וכרדב שיא שיא 
ןיב האוושהש ,המדה לדבה לע .היהש-השעמ 
ותוא הטילבמ "הינלופ,ד" ןיבל "ברה תב" 
צנ םיגפ לכ לע ועיפשה אל ,רכינ ןפואב 
שארב אלא ,חז רוקמ לש ותודהי וא ותוד 
יוטיב ללכל אבוה הבש ,ךרדה הנושארו 
,רמול ןתינ וז הניחבמ .ידאלאבה גולאידה 
ללמוא היה גולאידב ינלופה לש ושומישש 
יא לש הז עקר לע אקווד ןכ-לעו ,ידמל 
יבג-לע ןבל לש טלב,דה קוח יפל ,החלצה 

הדימבו ,וחוכ לע דומעל היהי ןתינ ,רוחש 
גולאידה לש ,ויתושלוח לע וזמ התוחפ 

."ברה תב"בש ידאלאבה 

ונמאה ותמר ןיב לדבהל תכתוח המגו ,ף? 
גולאידב ידאלאבה חתמה לש תית ® 
םה "הינלופה"בש .דז ןיבל "ברה תב"בש 
תוריבסמ םהבש ,תודאלאבה יתשב םיתבה 
במ אוה ענמנה ןמ המ םוש לע תורענה 
.םיאושינה תשקבל הנינעיתש ,ןה ןתניח 
ז ההז אוה ,םייתשה תושמתשמ ובש ,קומינה 
תעבקנ הדימ וזיאב ןיע לכל אופיא יולג 
םנכות ידי-לע אל תירישה תוכיאה ןאכ 
ידי-לע אלא ,םירמאנה םירבדה לש ההזה 
םתוא לש ,םיפוריצהו רחבימה ,םילמה רדס 
ןהמ תחא לכב הנוש אוהש ,םמצע םירבד 

:תרמוא הירבעה הרענה .תודאלאבה 

ליג ל§ ח51?$ ,ך הנניא ,רענה 

,לי?? ףסעאו ה !ןמיה? ה&יותא 

.ית1ןתיתה לומת הן •ןא י^ 

ב1חך-ל5-םא לע ינימיוק; אל$ 

.םיחובטה יחא לן — םינינ^יש 

" :הינלופה תרמוא תאז-תמועל 
תא התא / ןערה דשה ,יאטילה יוה) 
/ ,יחא לש םהיתונוירש לע/ תיהקה ךברח 
ךופשה םדה לע / תרעוסה הבהאה םולכו 

( ריבדת ישואי תאו / הצפת 
תא ןאכ אופיא תולעמ תורענה יתש 
,ןהמ תחא םלוא ,םיחובטה םהיחא לש םרכז 
וליאו ,תוארמה-וושלב תאז השוע ,הירבעה 
לצא ;םיחנומה ןושלב ,הינלופה ,הינשה 
,שממה ןושלל תונורכזה םימגרתימ תחאה 
ןכ-לע .טשפומה ןושלל הינשה לצא וליאו 
םיחבטנהש ,תונורכזה-מלוע ןיב םירשקה םנ 
םלוע ןיבל ,םוקמ-ספא דע ותוא םיאלממ 

ןובשחב לוטייש ,ירבע יריש םוגרת רדעיהב * 
הז עטק ןאכ אבומ ,בצקימהו זורחה תא םג 
תוניגה ןעמל ,ןכ-לע !הזורפב ילולימ םוגרתב 
עטקה לש בצקימהו זורחה לע םג ,האוושהה 
,רבד לש ותימאלו .ןאכ רבודי אל "ברה תב"מ 
םזורחב וניא ,םיעטקה ינש ןיב ינושהו ליאוה 
תובישח לכ ונינפלש הרקימב ןיא םג ,םבצקימו 

.םהב ןוידב 

 O Litwinie, zly diable / Tys przytfpil
 sw^ szablf / Na pancerzach mych braci, /
 Czyz miiosc szalona / Krew przelanq
 oplaci / I mij. rozpacz pokona ?
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ןוסלנצק ןועדג 

בזה ןמ םלעתהל עיגפמב עבותש ,הווהה 
וז ךרדבש ,םחולל הז םוקמ תונפלו תונוד 
םיאב ,םיחבוטה הנחמל אוה ךייש תרחא וא 
פחו םדא תויומדב תחאה לצא יוליג ידיל 
ילוקישבו תוכרעהב הינשה לצא וליאו ,םיצ 
תויומד רבעה תא םימלגמ תחאה לצא .בצמ 
לכ-םא לע וישכע אקווד םידמועה ,םיחא 
מו המוניה לש תומד — הווהה תאו ,ךרד 
תא םלגמ הינשה לצא !הנותח לש ליע 
"ךופש םד"כ קיודמ-יתלבו בחרנ חנומ רבעה 
חנומ — הווהה תא וליאו ,"שואי"כו 
קיודמ-יתלב תוחפ אלו בחרנ תוחפ אל 
."שואי לש ותרבדה"כו "םדה לע יוציפ"כ 
ישיא חווידכ םירבדה םיעמשנ תחאה לצא 
קידכ — הינשה לצא ז שחרתמה לע שגרנ 
אוה רויצה תחאה לצא .שחרתמה לע םול 

.םייח ןיאו רויצ ןיא הינשה לצא ןיח 
ןרובידב הז לדבהש ,ןועטל םנמא רשפא 
רימה ותניחבמ ןאכ חרכה אוה תורענה לש 
תחא לכ םע שחרתמה רופיס לש תדח 
לבח יאטילה םחולה לטנ ףוס-ףוס .ןהמ 
,הרענה לש המע-ינבו היחא חבטב ליעפ 
לש םדקפמ היה יכ ףא ,"וקטאב"ה וליאו 
ןיא ןכרמכ .לבח וב לטנ אל ,םיחבוטה 
,אלא ,הרענה לש הבל לע ןאכ םחלנ יאטילה 
היפלכ ליעפמ ,םירחאה םימחולה לכל המודב 
לצא תילגתמ תאז-תמועל ן דבלב תומילא 
המכ לכ םייקל הרורב המגמ "וקטאב"ה 
אוה התואש ,הרענה םע וירשק תא רשפאש 
,דסחל וא טבשל ודיב וישכע איהו ,בהוא 

תויטנ ךמס-לע אלא ,תומילא ךמס-לע אל 
הרענה לש הירבד םיכירצ ןכ-לע .הבל 
רתוי םיסירתמו רתוי םיטוב תויהל הינלופה 
שומ :רבד לש ורוציק — רתוי םיינפקותו 
םיכירצ ןכ-לעו .לוק-תמרה ךותמ םיעמ 
םייבבל תויהל הירבעה הרענה לש הירבד 
:רבד לש ורוציק — רתוי םינידעו רתוי 

.לוק-תוכימנ ךותמ םיעמשומ 
וניאשב ןימ בברעמ ךכ ןעוטה לבא 
תויעבב הרוצ לש תויעב ,דמולכ ,ונימךב 
רקיע אוהש ,ימולקידה דצה .המיענ לש 
לש ןיינע ונניא ,ינלופה עטקבש יוקילה 
ןאכ שרדנה לדבהה הקווד יכ ,דבלב המיענ 
לש םירישה ינשב הכלהכ דמעוה ,המיענב 
הדאלאבה לש עטקב .םתלחתהב רבכ ונינפ 
ראותב "וקטאב"ה לא הרענה הנופ תירבעה 
תינלופה הדאלאבה לש עטקב וליאו ,"רענה" 
,יאטילה יוה" ראותב יאטילה לא איה הנופ 
ראותה לש הלא תומיענו — "ערה דשה 
ןה םימחולה ינשמ דחא לכל ןאכ ןתינה 
היינפב .יפוד לכ ןהב ןיאו ןמוקמב ןאכ 

וליפאו תובשחתה ,תמיוסמ תוכר שי "רענה" 

"וקטאב"הו ;הדהא לש דואמ הבר הדימ 
יוה" היינפב םג לבא .הלא לכל יואר םנמא 
האנ החיתפ םושמ שי "ערה דשה .יאטילה 
יענ הניחבמ רמאיהל יוארה לכל תקיודמו 
םג םה הלאכ :ונינפלש הז םחול לע תיתמ 
העתפה לש יוטיב םושמ וב שיש ,"יוה"ה 
ופוריצבש /'יאטיל"ה םג ,דחאכ יוניגו באכו 
יוהיז םושמ קר אל רבכ וב שי "יוה"ה לא 
לש דואמ הבר הדימ םג אלא ,ימואל-ישיא 
םושמ רבכ וב שיש ,"ערה דשה" םגו ,זוב 

םושמ םג ךכ ידי-לעו הנוכתו יפוא ןויצ 
תופצל רשפא-יא "ער דש"מ :שחרתמל רבסה 
הבוגתל תופצל םג ןיא ךכיפלו .דחא והשמל 
הז עטק לש ותחיתפב .הרענה לש תרחא 
םג איהש ,הנוכנה המיענה אופיא העמשוה 
גולאידה לש ויכרצ תא הכלהכ תמאות 

.ידאלאבה 
אופיא אוה הלא םיכרצל עירפמש המ 
קלחב שממה רדעיה אלא ,יתמיענה דצה אל 
רמולכ ,ךכ-רחאלש םירובידה לש לודג 
ןיידעש ,הז שממ .ינרוצה דצה לש וימגפ 
תיהקתמה ברחה לע תורושה ךותב אוה יוצמ 
,םיחאה לש םהיתונוירש חוציפב שומיש בורמ 

אל .ךכ-דחאלש תורושב ןיטולחל ההדתמ 
תא ןאכ העיבמ הרענ אל ,רבד לש ותימ 
,באכה םרוג לש וינפב םירבד החיטמו הבאכ 
רמולכ ,הרעגה לע הדאלאבה ארוב אלא 
אופיא והז .םירבד חיטמש אוה ,רישה--בתוכ 

במ יכ םא ,הדאלאבה ףוגל ץוחמש סותאפ 
תרוביג לש היפ ךותמ הקווד תילאמרופ הניח 
םושמ וב ןיא ןכ-לע !עמשנ אוה הדאלאבה 
ידי-לעו ,ידאלאבה רויצל איהש תפסות לכ 
לש היכרצ תניחבמ שממ לכ וב ןיא ךכ 
ידאלאב גולאידב רוביד אלו .הדאלאבה 
הדימב השועמ וליפאו ,םתס רוביד אלא ,ןאכ 
.הדאלאב לש ול הרז הרוצב ףטעתהש ,הבר 
לש וירכועב קר אל אוה הז רוביד-עגפ 
לופה הדאלאבה לש הירכועב אלא ,הז עטק 
ךרדב ןתינ ידאלאב גולאיד לע .הלוכ תינ 
חוויד לש תבוכרית םנמא אוהש ,רמול ללכ 
דחא לכ לש "ותומכ" םלוא ,תומשרתה לשו 
תלבגומ וז תבוכריתב איה הלא תודוסי ינשמ 
ומצע לע חווידה ןאכ רזוג ןכ-לע :רתויב 
וג תושגרתההו ,רתי-דובידמ תוענמיהה תא 

יגחה בוטרוק .םיוסמ קופיא המצע לע תרז 
ךותמ עמתשמש ,ךכ רמול רשפא םא ,תויג 
הריזגב אוה ורוקמ ,הדאלאבב גולאיד לכ 
הז גולאידל ךכ-לכ הרז ןכ-לע !וז הלופכ 
תינלופה הדאלאבה הנהו .איהש תומכחתה לכ 

,וללה תוריזגה לכ תא המצע לעמ תקרופ 

 346

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 11 May 2019 18:42:08 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



הכרעהו תודוקפ — "ברה-תב" 

הכיראמו תומכחתה ידכ דע רובדב הכיראמ 
ידי-לע תתוועמו ,םולקד ידכ דע תושגרתהב 
.ןוקיתל ןתיב-יתלב ןפואב גולאידה תא ךכ 
הידעלבש ,יאטילה ינפב תמלקדמ הרענה 
ךכיפלו ,םירמ הנקזה המא לש הייח ויהי 
םא .בוט ךא םיהולאה יאטילל ול לומגי 
בישמ ךכ-לעו »המא תיבל התוא ריזחי 
הרענה לש הירוביד לכ) םולקדב יאטילה 
,והשלכ םימחר-קיז וב ררועל םילגוסמ םניא 
ךרטצת תרחא יהשימ אלא ,איה אל ךכיפלו 
תהבו (.רגקיז-תעל הנקזה המא תא דועסל 
םשו ותיב לא הרענה תא איבי אוה) תומכח 
.(הבהאה שאבו הוואתה קיחב השואי גומיי 
יגולאידה רוזחמב הרענה לש םינונחתה לע 
םדה לע ונל עודיה םולקדה םרקיעש ,ינשה 
וניאש ,שואייה לעו ,ול יוציפ ןיאש ,ךופשה 
תומכחתהב יאטילה בישמ — הרבדהל ןתינ 
ןה תוכוב דימתש ,םישנה יפוא לע הפודש 
ןייכבו ,הדהמ-דע תולגתסמ םלוא ,הליחתכלמ 
האיזעו .ךויחל רתויב יעבט ןפואב ךפוה 
האבה ,הדאלאב יניינעב וז תונרתת לש 
רשת איה ,תומכחתהבו םולקדב יוליג ידיל 
לש התעצהל יאטילה לש תחקופמה ותב 
יוליג תרומת שפוחה תא הל רוכמל הרענה 
רתוול ול רצש ,הדומ םנמא יאטילה :שחלה 
תוחרופה ,הרענה לש תוריעצה היתונש לע 
דוסה יוליג תרומת םלוא ,הגורעב םינשושכ 
ויתונש לע רומשל היושעש ,הלובחת לע 
.יאדכ רבדכ הז רותיו וליפא הארנ ,אוה 
תינייפוא איהש ,הבוצעה תויגיגחה םוקמ תא 
לש חלוממ רכמ-רחס אופיא ספות ,הדאלאבל 
לש הנברק וליפא ויתובקעבו ודילש ,ןילוח 
אלא ,הרובג-השעמכ אל רייטצמ הרענה 
יכ םא ,חלוממ תוחפ אל המרוע-השעמכ 
אב ריש םוקמבו .תורטמבש הרוהטה ןעמל 
תרגסמש ,יריש םינוא-רסוח הלגתמ ידאל 

.ול תילאמרופ תידאלאב 

תב"בש גולאידה חילצה הלא םייוקיל 
ינש — גולאידל .ומצעמ עונמל "ברה * 
.הדימה שוח ןייצמ םהינש תאו !ןאכ םירוזחמ 
"וקטאב"ה לש וירבדמ ןושארה קלחה וליפאו 
ארה עגרבש ,גולאידה לש ןושארה רוזחמב 
שנ ,"ךללגב" הרופאנאה תמחמ ילוא ,ןוש 
וליפא םיתיעלו ידמ רתוי םיכוראכ םה םיעמ 
ןמ הברה שי םהב םג יכ ,תעדה לע הלוע 
.ךכ דבר לש ותימאל םניא — םולקידה 
,הרענל ןאכ רפסמ "וקטאב"ה רשאכ םנמא 
יכ ,םיקאזוקה דדמל ודי תא ןתנ הללגב יכ 
םע הלע הללגב" יכו "תפייעתמ ושפנ הל" 

השולש יכ ,םשורה לבקתמ ,"םולה וירענ 
םהמ דחא ןיב ןיאש ,ןאכ םיפדרנ םיטפשמ 
ונורכה רדסה תניחבמ לדבה אלא והנשמל 
טפשממ .דבלב לוקה לש והבוג תניחבמו יגול 
רנורכל םאתהב עבקנה גוריד ךות ,טפשמל 
תובהלתהה תרבוג ,שחרתמה לש היגול 
ןייצל הכירצש ,תוימיטניא םוקמב .לוקבש 
ונינפל ןאכ אופיא החוטש ,וז ןיעמ השיגפ 
היעמוש לע תלעופש ,םואנ לש תובהלתה 
חוכמ אלא ,םילמה לש ןתועמשמ חוכמ אל 
,שגדהו רוזח השיגדמה ,ןתוכרעיהבש םלהה 
דחא ןויערו תחא הלמ ,םעפ דועו םעפ דוע 
הפוליחו) "ךללגב" איה הלמה :תחא הדבועו 
וחצנ-תבהא לש החוכ — ןויערה !("ךל" 
"וקטאב"ה לש הליעפה ותופרטצה — הדבועה 
ותוברקתהל הלתמא איה םיקאזוקה דרמל 
הדאלאבבש ,תושגרתהה .הרענה לא הליעפה 

,קופיאבו תוישירחב איה תינקנ תיתונמאה 
םניאש ,ידמל םיינלוק םיעצמאב ןאכ תינקנ 
.הקעצמ ,רבד לש ופוסב ,םמצע תא םירידס 
ושוריפ היהי ,עטקה תא ךכ הארנ םא לבא 
הייאר ותוא ונא םיאורש ,רומאכ ,רבד לש 
םיטפשמ לכ ןאכ ןיא לכ-םדוק .הנוכנ-יתלב 
ובמו תולטב ,אוה ךכ םנמא םאו !םיפדרנ 
תורושקה ,תורחאה תוחנהה לכ םג תולט 
םאונ ונניא "וקטאב"ה .וז תיעטומ החנהב 
,רבד לש וכופיה ,אלא ,הרענה ינפב ןאכ 
רדס אלו ןאכ גוריד אל ךכ-לע !םגמגמ 
טפשמ ,ךפיהל ,אלא ,םיטפשמ לש יגולונורכ 
ןיא .םירדסה לכ וב ובברעתנש ,דבלב דחא 
תא עיבהל ידכ ויפמ םילמ אצומ "וקטאב"ה 
הל הכזש ,הרענל ותבריקבש רשואה תשגרה 
תואצוי ןכ-לע !וייח ימיב הנושארל הז עגרב 
םילמה ריצ .תולבלובמ ןהשכ' ויפמ םילמה 
תה לבא ,ותבהא רופיס תויהל ךירצ היה 
אוה ריצהש ,ךכ ידכ דע הלודג ותושגר 
לש בבותסמה לגלגה םג תחא הנועבו תעב 
הז תיב חתפנ אוושל אל ,ולוכ ורוביד 
םייתסמו "הפיה ,ךיתבהא יכ לבא" הרושב 
המ לכ ."היפהפיה ברה תב ,יוה יוה" הרושב 
אוה הלא תורוש יתש ןיבש תורושב רמאנש 
תולמ לע תונבל ןויסינ רבד לש ותימאל 
רדוסמ היהיש ,יניינע טפשמ הלא האירק 
ךויסנ ,ןבומכ ,אוה ןויסינה .הכלהכ גרודמו 
לכ-מדוק תויהל הכירצ טפשמ לכל יכ ,אוש 
,טפשמ-קלח לכו הלמ לכ וליאו ,הלחתה 
לש ךשמה םה ,ןאכ עימשמ "וקטאב"הש 
ותבשחמב םהב ךפוה היהש ,םילמו םיטפשמ 
הל חילצה אל ןכ-יפ-לע-ףאו תולילו םימי 
,ךיתבהא יכ לבא" .ויתפש לע םתוא תולע 
שכ "לבא" רבכו !תיבה חתופ — "הפיה 
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ןוסלנצק ןועדג 

וליפאו .ךשמה אלא ,הלחתה ונניא ומצעל 
תא יתתנ ךללגב,,) עצמאבש םיטפשמה-יקלח 
ךללגב" »"ישפנ הפייע ךל" »"דרמל ידי 
םה ,בר יכ םמוגמגב ,("ירענ םע יתילע 
— "וקטאב"ה יבגל ידמ רתוי םיוסמ עגרב 
האירקה-תולמ ידי-לע םה םיעטקנ ןכ-לעו 
יפוריצ לכמש ,"היפהפיה ברה תב ,יוה יוה" 
ןגרואמה ףוריצה ןה וז הדאלאבבש םילמה 
ןמ לטינ ובש ,עגר והזש ,אופיא המדנ .תוחפ 
דימ תויהל תוכפוה ןהו ,דיקפת לכ םילמה 

.תורת 

ןדיקפת עיגמ ובש ,הז עגרב הקוור לבא 
,ולש רתויב הלודגה לפשה תגרדל םילמה לש 

םילמלו ,לגלגה ךפהתמ ובש ,עגרה אוה-אוה 
עובקל :תומייק ןה ומשלש ,דיקפתה רזחומ 
תושעיהל האר רשא תא םג תולילצבו קוידב 
וליא .השעמל-הכלה השעיי רשא תא םגו 
הרענה ןיבל 'רקטאב"ה ןיב עגמה היה 
היה אל זא יכ ,ליחתה הבש ,ךרדב ךשמנ 
,הדאלאבה לש הירוביגמ דחא "וקטאב"ה 
טאב"ה לבא .תילאטנמיטנס המיאופ לש אלא 
תונשגרהו וירבדבש תושגרתהה לכ םע ,"וק 
.ישעמ םדא םג תאז-לכב והנה ,ותוגהנתהבש 

ךופשל ידכב אל הרענה לא עיגה ףוס-ףום 
שמתשהל ידכב אלא ,םתס וחיש תא הינפל 
תאשלו ול תוחונה תוביסנב שומישה אולמב 
םיעוגעגה קר אל ףום-ףוס ;השאל התוא 
ןכ-לע .הטלחה םג אלא ,הנה ותוא וחניה 
ותוא ןייצש ,תונותשעה-ןדבאל דואמ ךומס 
ארה גולאידב וירבד לש הנושארה תיצחמב 
םיטפשמה םוקמב •תוששואתהה םג האב ,ןוש 
ימ לש ויטפשמ ,םימגמוגמהו םיעטוקמה 
רשא תא רמול הבר תודבכב קר זעמ ויפש 
םיצרמנ ,םימלש םיטפשמ םיאב ,ובל םע 
ןנכתל ליגרש ימ לש ויטפשמ ,םיצרחנו 
אלב לעופל התוא איצוהלו תינכות תוריהמב 
עצבתהל בהואמה בלה וצ לע .תוריהמ תוחפ 

חמה-לולצ יאבצה דקפמה וצ יפל תוליעיב 
ובל ונינפלש הדקימב אוה בל ותואש ,הבש 
ברה לדבהל הביסה איה וז הניחבו »אוה 
ןיבל "וקטאב"ה לש וירבדמ ינשה קלחה ןיב 
םינייטצמ הז ינש קלחב .ןושארה םקלח 
,ץרמנ ןונגסב "וקטאב"ה לש וירבד אופיא 
ךיראמ וניאש ,דואמ יטלחהו דואמ ישעמ 
לעב טרפ ןיא ךכ םע דחי םלוא ,םירובידב 
,תושעל דמוע אוה ותואש ,השעמל תובישח 
םג ןאכ רבכ האור "וקטאב"ה .ונממ רדענ 
הלעמ םג ךכיפלו ,עבטמה לש ינשה דצה תא 
וירבחש ,םישעמה תא דחא עגרל ותעד לע 
.םהידיב תולפונה תוידוהיה תורענב םישוע 
ונניא םנמא ,וילגרל דנ איה הבהאהש ,אוה 

לבא ,םהיכרדב תכלל הצור ונניא םגו ךלוה 
רסייתי אלש ,אוה ןידה ןמ ךכ-מושמ הקווד 
ענמב יוחד-אלל הכזי אלא ,הבהאה ירוסייב 
אופיא תבייח הרענה !סרפל יאכז אוה .הימ 
פ,ר ןתמ לש ותשתהב הקלח תא• איה ףא תתל 
,ברעה דוע ,דיימו ,רצנתהל אופיא הילע .םר 
.ךכל ןכומ רבכ לכה .םהיתולולכ גח ךרעיי 
עגר אוה הז עגרש ,הדימ התואב לבא 
םג והירה ,"וקטאב"ה לש וייחב הטלחהה 
וינפ תא .הרענה לש הייחב הטלחהה עגר 
,םקיר בישהל הלוכי איה ןיא "וקטאב"ה לש 
םושמ אלא ,הדיב הרירב ןיאש םושמ אלו 
תמאב הינפבו היניעל הלגתנ "וקטאב"הש 
איה םגש ,הארנ ןכ-לע .שפנ-לודגכ םימתבו 
הבוט-תייופכ תויהל תיאשר הניא הדיצמ 
היאושינ תא יכ ,"וקטאב"ה יפלכ שפנ-תוושו 
דחי .ומצע לרוגה ףקותב ןאכ עבות ותא 
ונרביד םהילעש ,םינבומ םימעטמ — ךכ םע 
תונעיהל םג הלוכי איה ןיא — ןכל-םדוק 
אופיא היהי "וקטאב"ל אשניהל בוריסב !ול 
הרענכו דחא דצמ הירבעב :לופכ דדמ םושמ 
התוא בהואה 'רקטאב"ה תא .ינש דצמ 
תאו םיהולא תא םג לבא !ביזכהל הל רוסא 
םיהולא אל ןאכ .ביזכהל הל רוסא המצע 
אלא ,לרוגה לש ותועצמאב המע דדומתמ 
.לרוגה לומ םידמוע דחיב םיהולאו איה 
קרו !אצומ-אלל בצמכ אופיא הארנ בצמה 
ורכב תרפוסמה הרוצ התואב הקוודו ,תוומה 
תילכתב הגוש הכרעה ךותמ יכ םא ,תוקינ 
לש אצומל חתפ חתופ ,םירוביגה יפוא לש 
ינפלו םיאושינה ינפל תומת הרענה .דובכ 
לבא !הפוג םע עגמב אובי "וקטאב"הש 
םנמא הרענה יכ ,ןימאהל ךירצ 'ףקטאב"ה 
קר יכ ,ןורחאה העגרל דע ותוא הבהא 
יכו ,שחלה תא ול העיצה וייחל התדרחמ 
,הילע אב תנווכמ הלובחת תמחמ אל התומ 

.דבלב תיתרושקית הנואת תמחמ אלא 
אב הדאלאבה לש ןורחאה תיבה םנמאו 
תמאב הז אצומ היה הדימ וזיאב טילבהל 
,תולאש ולוכש ,תיב והז .דובכ לש אצומ 
1טיר ןה תולאשהש ,בושחל איה תועט לבא 
הרענה לש הפוג לע ןחוגש ,'רקטאב"ה .תויד 
,"התמצ .הרענה יניע תא" קשונו התמה 
עריאש והמ ןפואו םינפ םושב ןיבמ ונניא 
הבושת לש ןאכ תויורשפא עברא .ןאכ 
תוארנ תונושארה שולש קר לבא ,תולאשל 
,תרחא וא וז ךרדב תורבתסמכ 'רקטאב"ל ול 
רתסה אלל ,ןאולמב תועמשומ ןה ךכיפלו 
שה !שחלה לע רבג רודכה :הנושארה .רבד 
!"תעד-אלב התרמיא הרענה הרמא" הינ 
—ןלוכ ."התעט ,המגתפ החכש" :תישילשה 
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הכרעהו תורוקמ — "ברה-תב" 

התיה וליא ,ןהמ תחא לכ לע רעצה לכ םע 
תא תוסרוה ןניא — יגארטה תוומל הביסה איה 
העבקנש יפכ הרענה לש התומדב ונומיא 
תיעיברה הלאשה תאז-תמועל .ונורכזבו ובלב 
וליפא התוא הלגמ וניא בלהש ,הלאש איה 

:הלאשה איה אלה ,הפל 

...םיהל^ל ךא םיגירא !...ילוא] 

?הןרןן ה^א בל עד; ימ 

ןה "ילוא"ה רחאלש תודוקנה שולש 
ותוא אלמי רישה תא ארוקהש ,ףרות םנמא 
ארוקה לש ותונעדיב אל ונא לבא ,תולקב 
ךשחש ,"וקטאב"ה לש ומלועב אלא .םיקסוע 
םינפ הדימעה הרענהש ,תורשפאה .ןאכ וילע 
םושבש ,דוהריה "וקטאב"ה יבגל איה ,דבלב 
ותוא שיבלהל זעמ אוה ןיא ןפואו םינפ 
»יח וז הבהאב ותנומאבו ותבהאב .םילמב 
לכל הארנה-יפכ םמוקתמ וב רשא לכו 
תולגלו וז הבהא לעמ תופילק ףולקל ןויסינ 
דואמ בזכאמ לבא ,רוהט תוחפ אל ,רחא דצ 
צפת.ד קר .בהאנכו בהאמכ 'רקטאב"ה יבגל 
תמש ,םייתשל וז הנורחא הלאש לש התול 
"ילוא"ל והשלכ ףקות תאז-לכב תתל תנווכ 
"הירבע תשא בל" לע הנשימ-תלאש ידי-לע 
תוריבס לש דמעמ הנקמש איה-איה — 
השא בל" :תיעיברה הלאשל וליפא יהשלכ 
צונה ויגשומש ,והשמ תאז-לכב הז "הירבע 
הכובמב וינפל םיבצינ 'רקטאב"ה לש םייד 
ש ,דואמ ןכתייו .דובכ-תאריו האילפ לש 
,דוה-אלמו ירותסימ ץייח ותוא והז הקווד 
םיקאזוק-דקפמו דאות-הפי 'רקטאב" וליפאש 
,היהת רשאכ הרענל ותבהא היהת ,ץרענ 

.וילע גלדל לוכי ונניא 

בל עדי ימ" הלאשהש ,דוהה-הטעמ ך1 
.דשאה תא וב תפטוע "הידבע .דשא«' 
,ןובשח יקסבוחינרשט רגוס וליאכ ,הירבעה 
ןתוא חתפ ,1878 תנשב ,וינפל הגש םישמחש 
הלכשהה לש היררושמ ריבא תירבעה הרישב 
המגמ ךותמ .ןודרוג בייל הדוהי תירבעה 
תינצקועו רשפאה לככ תמחול תיטקאדיד 
תילכתב הגוש השיג ךותמ ,רשפאה לככ 
,רישה תונמא לש םיגשומלו רישבש-טידבדל 
ייחמ המיאופב אלא ,רבעה ןמ הדאלאבב אל 
תמסרופמה המיאופה תא ג"לי חתופ ,הווהה 
:תואבה תורושה יתשב "דוי לש וצוק" ולש 

? יןץ,ח עד; י0 היזר?ז ה^א 

יכלת ךזלחבו תאן ך^ח3 

דדומתמ רישל החיתפ-תורוש הלא ויה 
,רתוי דוע הבר תורירמבו .הבר תופירחב 
חה לש םייח-חרואו תומכסומו םיגהנמ םע 
ויתולובגב וליפא .ןמז ותואב תידוהיה הרב 
השאה הכלה ידוהי םלוע ותוא לש םירוגסה 
םע אל — "דוי לש ותק" יפל — הירבעה 
!וילושב אלא ,לבגומה ידוהיה ףא ולו ,ןמזה 
לע הינפב רוגס היה לכה .התמשאב אלו 
,תיתרבחה תוליעפה ,ךוניחה :םילוענמ העבש 
דחא דיקפת הל הצקוה .העיד עיבהל תוכזה 
יפל הקוודראלו — שיאל אשניהל :דבלב 
הלעב לש ויתוחורא תא לשבל — התמכסה 
ןויקג לע רומשל ,ותוא סנרפל םג םיתיעלו 
דיקפתלו 5 םתוא לדגלו םידלי ול תדלל ,ותיב 
דע האלמ ןתואו התודלי-ימימ המאתוה הז 
תא עיבתש אלל ,תוינומלאב .התומדנוי 
,והשימ ידי-לע ועבוי הייחש אללו המצע 
ךשוחבו האב ךשוחב :הייח הילע ורבע 
תמבו התאצבו האובב עדי אל שיאו ,הכלה 
ןיבל האוב-מוי ןיבש ןמזב התאו הב שחר 
.ג"לי וב חתפש ,ןובשחה ןאכ דע .התאצ-םוי 
ייונישל טרפו .ג"לי לש ותלאש לע 
,שממ חסונ ותואב םג םייתוהמ-יתלב םילמ 
לש ויפב "ברה תב"ב יקסבוחינרשט רזוח 
"ברה תב"בש ,רמול ןתינ םנמא ."וקטאב"ה 
,הלאשה תעמשנ רישה לש ותחיתפב אל 
,הווהבש-השעמ יבגל אלו !ומויסב אלא 
אוה ידוהיה אלו !רבעבש-השעמ יבגל אלא 
אללו — יוגה אלא ,הלאשה תא לאושש 
לבא .התימאל-תמא םה הלא לכ קפס לכ 
— ןאכ הז הרקימב ונתוא ןיינעמש המ 
,שיקנ םא היהנ םיכחוגמו ,שיקנ אל וליפא 
המיאופה ןמ הווש-יתלבו הווש הריזג לכ 
לש תיתונמאה תלוכיה ןמו הדאלאבה לע 
והירה — יקסבוחינרשט לש וז לע ג"לי 
רפמה טפשימב יקסבוחינרשט לש שומישה 
ג"לי לצא .ג"לי תריש לש רתויב םסר 
לצא !הז הלאש-טפשמל ךשוחה דמצוה 
ןיבל רוא ןיב .רואה — יקסבוחינרשט 
ובל קרו ,המצע הלאש התוא העות ךשוח 
:המוקמל התוא תוכמה אוה רדושמה לש 
וישעמו וידירמב םדאש ,רואה לא םא 
,ךשוחה לא םאו ,ותוא איבמ ותוגהנתהו 
.הארנה-יפכ .םירחא ידי-לע םדאה לע לטומש 
הנק םה ןחוסינו דבלב םילמ דימת אל 
וייח-תוביסנו ררושמה לש ובל םג !הדימה 

.תדינב עובקל המו דמול המ םהל שי 
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