
 םינזאמ בכ ןוילג

 רוסחמו 'הנטק הרייע ךרע יפל ןוגה בצמל הקסע תא איבהל הל

 •ונעדי אל
 איה •ונימב דחוימ הרקמ ינורכזב ראשנ ןמזה ותואמ

 עובש הכראתה העיסנה •התונחל הרוחס תונקל קסיורבובל העסנ
 היה הלגעה-לעב •התיבל בושל הכירצ .דתיה יששה םויבו 'םלש

 ורק הנהו •ףרוחב היה רבדה •הרייעהמ םירבאה דחא 'ירצונ
 דוע הרייעה דעו 'בורעל לחה רבכ שמשה 'ךרדב םיבוכע וזיא

 •תודבכב תלהנתמ אשמ הנועטה הלגעה •תודחא תואטסריוו וראשנ

 התעד לע הדמע םוימ •תבש דובכל תורנ קילדהל ךירצ אלהו

 אלמת אל םולכו 'תבש לש תורנ קילדת אל יכ 'הרק אל דוע

 תדחואמ העשה רבכ היהת 'התיבה בושת רשאכ ?התבוח התע

 תבש לש תורנ קילדהל הטילחה זא •רנ קילדהל רוסא היהיו

 תורנה תכרבו •ביבסמ רשא גלשה תובכש ךותב ךרדה עצמאב

 עוסנל רוסא הקלדהה ירחאו 'תבש תלבקל רבכ תבשחנ אלה
 םינותנ ויהש 'םיצפחה לכ תא אופיא הקירה •אשמ תאשל רוסאו

 התא ואצמנש 'תודנ החקל 'הלגעה ךותל םנתתו 'הידגב יסיכב

 הכרעמב םהמ העברא הגיצהו 'קסיורבובמ תולבומה תורוחסה ךותב

 הכרבב תבשה דובכל םתקילדהו אופק גלש לש המרע ךותב

 'רעשל לקנ •תיבב ומכ רדענ אל רבד 'םיפכ תאישנבו הלפתבו
 לכו 'הזכ רזומ הזחמ ןולגעה-רכאה ברקב ררוע תוממותשה המכ

 •םיקיפסמ ויה אל יאדוב רתויב תניוצמ-אל «תייוג*ב הירואיב
 ריאהל הממושה הברעה ינפ-לע הריאשה םיקלודה תורנה תא

 •טקשו חצ היה ריואה •ביבסמ תערתשמה 'הנבלה גלשה-תפמ תא
 תודנה תעברא תמועלו •ליל אתאו טעמ דוע •הבשנ אל חור

 'םורמ ימשמ דעורה םדואב םיבכוכה וחרז גלשה ןמ םיצצונתמה

 םותב הפסכ הגונ תא החלש הנויבח רתסמ העונצה הנבלה םג

 ויהו הטמלמו הלעמלמ הגונהו רואה יצוציג ודכלתהו 'הונעבו

 וארקנ ותראפתו ותשודק ידתסמו םארב דחא לא יכ - םידחאל
 הפ הכרע רשא 'הירבעה השאהו •תואיצמה לא 'היוהה לא הנה

 הכלהו םיקלודה תורנה תא הבזע 'םיהלאל הרואה שדקמ תא

 ונחנא •הידלי לא 'התיבה בושל הנועטה הלגעה ירחא לגרב
 יאדוב יכ 'ונבשח •תבשה םויל התאיבמ ונשאיתה דבכ

 •תונולמה דחאב תתבוש איהו ךרדב םירקמ וזיא הובכע
 •האב אמא •ףרוח תלגע שוקשקו סוס תורהד הנהו - םואתפו

 תררוש תיבב •ץק ןיא תולאשלו תוהימתלו 'הורתכ •החמשו ןושש
 •הריכבה תבה הקילדה תורנה תא •הפקת לכב תבשה רבכ

 ונתוא העיגרמ תדחואמה התאיבל ונתוממותשה לע •ךורע ןחלשה
 תורנה לעו לגרב הכלה איה •תבשה תא הללח אל יכ 'םאה
 רבדכ 'המות יפל תאז הרפס איה •הדשה ינפ-לע 'ךרדב הכרב
 (תדחוימ תולעפתה אלב תאז יתעמש יכנא םג •ביוחמו טושפ
 ןויזחה ותוא יתולעהב 'הנש םישמח רובע ירחא 'התע םלוא

 •ינחורה ויפיו ותשודק ינפל יבש ילוכ ךלוה ינא 'ינורכזב אלפנה

 אמא 'הננאשהו המימתה ךתמשנ ינפל ערוכ ינא ךדב,-•

 םיתעבשו 'םש םה דשאב תבש לש תודנ םה םיגונעו םיפי •האמיחד
 ךרדה םאב זא נרא תקלדהש 'וללה תורנה ויה םיגונעו םיפי

 תבכש לע 'עיקרה תפכ תחת רשאכו 'אתכלמ תבש לש הדובכל'

 'יח לא לא יננחתתו ךיפכ תא תשרפ 'חצחוצמהו חצה גלשה

 'ןוילע יכאלמ 'תבשה יכאלמ םאה 'הרותב וריאי ךיאצאצ יניע יכ
 ןיעכ הכזה ךתלפת תא םיפכ לע ואשנ אלו ןמא ךירחא ונע אל

 ?ושדק לכיהב הי סכ ינפל הגיצהל חלודבה
 המלוע •דאמ הבר .דתיה יתודליב ילע תיכונחה התעפשה

 ןמוא תנומאב 'ישפנ םותב שודגו אלמ ךכ-לכ .דיה ינחורה
 ודבעתשהו החור ינפל ושבכנ ןהילאמ ומכ יכ דע 'עפוש טויפבו

 ויה ןעבט יפל קר םא 'הילא תובורקה תושפנה היתופיאשל

 'התמשנב יכ 'יל המודמכ •הלאכ םיליתש ןברקב שירשהל תורשכומ

 הפקתשה 'ךכ ליבשב אקוד וא 'התויחטשו התוטשפ לכ תורמל
 'הילא םיעוגעגה תושגרו הדותה תשודק לש הגונה תעפש לכ

 רצואה ךותבו •הנה דעו יניס רהמ תיממעה שפנב ואטבתהש ומכ

 תבסומ 'רבע תפשל םג הקומע הבח היובח .דתיה הזה ינחורה

 רומאכ 'יבא יבתכממ •הדותה תפש איה '«שדוקהךושל» םש

 לש ינכטה דוביעל עגונב ירוענ תונשב הברה יתלבק 'הלעמל

 'תאזה הפשה לא תישפנ תורשקתהו - 'הקיתעה תיחרזמה הפשה

 'יאלפ חתפמלו יתמשנ לש הקיסומהל התוא התשעש תורשקתה

 וז תורשקתה 'םייחבש לצאנהו הפיה לש םורמ ידעש יל חתופה

 'םישובשב רפסב אורקל קר דבע תפשב העדי רשא 'ימאמ יתלחנ

 אלה •«דוי תוא דע קר» העדי בותכלו 'ןכותה תא ןיבה ילבמ

 'ילאירה ישחומה םלועב רפוסי יכ ןמאן אל טעמכ 'אוה אלפ

 ושפנ ירתסו ינויבח לכ לע םדאה לש ינחורה ומלועב םלוא

 'דיגהל תוכזה יל שי רומאה ירחאו •רשפאו רשפא הזכ ןויזח

 םג ךא 'תוחפ אל קר אל 'ימא תפש יל איה רבע תפש יכ

 הרבד םנמא הב רשא 'תרבודמה תידוהיה הפשהמ 'רתוי הברה

 םג הראשנ ןילוחו הכותב הטילה אל השפנ תא ךא 'ימא יתא

 תושפנ תא חצנל רשקש 'ינחורה קודיהה ותואל םגו יל םג הל

 •ןבהו םאה

 םיתנש 'ח"סרת תנשב לארשי-ץראב היתיאר הנורחאה םעפב

 .דתיה ינפוגה הבצמב •הנש ח"ע תב השישי זא איהו 'התומ ינפל

 הנורכז חכ םג 'הנקז ינפמ טטומתה ילכשה הבצמ ךא 'האירב

 םירוענה-ינב •הנפישאר הבשומב זא הרג איה •ירמגל התוא בזע

 דפסמ תודליה יקרפ יתארק •יתורפס ףשנ ידובכל וכרע םש

 ןוצר תותוא יל ועיבה םיעמושה •ישוקלאה המלשל תונורכזה
 יכ 'םיפסאנל יתרמא זא •ידי-לע הבשי ימא •םיפכ ואחמ גוהנכו

 שי הלאה תונורכזה תריציב יכ 'עידוהל ךירצ ינא תמאה ןעמל

 'ינא יקלחמ ידוסי רתויו לודג רתוי ילוא וקלח רשא 'ףתוש יל

 םיכירצ םיפכה-תואיחמו ןוצרה תותוא םג יכ 'בייחמ רשויה תאזלו

 יממורתהב 'יתדמא - הזה ףתושהו» •םיפתושה ינש ןובשחל תולעל

 •«ימא איה 'ידי-לע הפ תבשויה הנקזה .דשאה איה-יבשוממ

 •תודעוס םיפכ-תואיחמב התארקל ועירהו הדובכל ומק םיפסאנה

 המלוע •היניע דגנ השענה לכמ המואמ הניבה אל איה ךא
 תוחול» לבא •הנממ ראשנ ינפוג ףפור לצ קדו הבכ רבכ ינחורה

 ידרפהב 'הגותמ ישפנ הפלד המכו '«ןוראב םיחנומ תוחול ירבשו

 רתויו 'התוא האור ינאש 'הנורחאה םעפה יהוז יכ 'יעדיבו הנממ

 חצנל דוע הנארא אל

 | - : • : v -- - ןאמשירפ לש תרסמה
 (ןורכזה םויל)

 ן םכי פ בקעי תאמ

 א

 ולש 'ריהב שמש-דקוב ינא רכוז •םינש עבש ינפל •ןילרב

 תובורקה תושפנה תכלב דימת םלועה םקשי הכ :ץיק יהלש לש
 'םיננוצה 'םירודסה םילועשמב םירבוע רואינשו ינא •ונילעמ

 ונחנא םידרוי םיחטוב-יתלב םידעצב •האדבמ לש הנג ילועשמ

 תועובקה 'למשחה תורונמו רוחש ןוטא םידופד וילתכש 'רדחה לא
 דוע טילבמה 'רזומ 'לדבנ דוא 'דח ןבל דוא תוליטמ 'תונפב
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 בכ ןוילג םינזאמ

 הדשב םשש העשב 'ודבל בכוש אוה ןאכ •רוחשה תא רתוי

 םידמוע ונחנא 'ןורחאה ועוצי תא ול םידפרמ רבכ «ייזנסיו»
 םע 'וחוד םע םידחיתמ ונחנא הנורחאה םעפב •ודי-לע תוכורא

 הקיתש ךותמו 'ונידעצ תישארמ ונטע םעו וניפ םע היה דשא הז
 •הדירפה תעשב ולצב םיקבד ונחנא

 !דבכ התא המ 'יבל יוה 'ףיע התא המ 'יבל יוה

 ••'דבדת 'ישךע דבךת

 אוה ןיאה •ילא הלוע ולוק תא דוע עמוש ינאש 'המודמכ

 ?הדירפה יזורח 'םינורחאה ויזורח תא ינזאב ארוקו ורדחב ימע דמוע

 ב

 האר רשא 'םיבוטה םימיה ויה םיטעמ המ •דבכו ףיע בל

 הירופ חורב זנוח דשא 'הז םדאל לזמה זתנ טעמ המ !וייחב
 העשב 1ךכ-לכ םילענו םיבר תונורשכבו

 ורבקל ביבסמ תועמוד םיניעב ונדמעש
 רברפבש גונע ישמש רקוב ותואב

 ונמעמ ךלוה יכ 'ונלוכ ונעדי 'ןילרב
 המותי רתויה חורה 'דדוב רתויה םדאה

 הנהנ אלש הנועמ םדא-רודה לש
 ןתנש הזמ ונג הנהנ אלש 'וייחב םולכ

 •••ותריצימ :ולרוג דימ ול

 רתוי בהאו ידמ רתוי האר אוה
 •המ-תתמ םייחה ןמ לבקיש ידכ 'ידמ
 תיברמ הלוחו ףיעו היה שלח םדא

 דע םלועמ התפר אל וחור לבא 'וימי
 האר רשא רועכה םע םילשה ידכ

 ידכ דע ףיע אל ובלו 'תוריהבה ויניעב

 ינשמ .ןימאהמו גוירעמו בוהאמ ל1ד!ך

 ךלהתה אוהו 'שאה ותוא הלכא ויתוצק
 ךור בורמ ףרשנו 'עצמאב םימיה לכ

 תדוקבה חור לא •דחאכ לעוג בורמו
 הרתחשמ רתוי ויתחת הרתחש 'הזעה

 'הקומע םות-חור התולנ 'םירחאה תחת
 תומולחה לא הגרע רשא 'תודלי תנדע

 הטקש אלו 'םימיה לכ המצעמ הפדרנו
 •םלועמ היפוח םע

 ג

 עדומו עד 'תופוקת יתש דילי

 ושפנ שרושב ןמאנו בורקו שדחל

 ילבמ םהיניב דימת עלקנ 'דבע רודל
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 םמחתה אל •ץוחבמ דמוע דימת ראשנ •םהינש םע תידב תור?

 קר דימת ראשנ אוה •הנחמ לש הלצב הסח אלו הנחמ לש הרואל
 •ושפנ םע

 החתמש 'וחורב העוטנ .דתיה וזכ תימינפ תודחא ןכא

 לגד אל םלועמ •הנימב הדיחי תומלש לש טוח ותוישיא לע

 •תמיוסמ הטיש חבשב שרד אל םלועמ 'םישרופמ תונויער םשב

 •המלש םלוע-תסיפת םושמ 'הטיש םושמ היה דבלב ומשב לבא

 תוימצע לש המתוח עובט היה 'תולודגבכ תונטקב 'בתכש המ לכב

 •תרזוח הניאש הדיחי תוישיא לש 'הזע

 'רפסמ וא ררושמ :ןאמשירפ היה המ 'רוקחל ךרוצ לכ ןיא

 היה המב 'קודבל ךרוצ םוש םג ןיא ?ןטסינוטיליפ וא רקבמ

 אל ומצע אוה •בתכש המ לכב דחא ,דיה אוה •רתוי לודג וחכ

 •ןטק .דמו לודג המ 'םצעב עדי אל •ןטקל לודג ןיב לידבה
 רמאמ וא ןוטיליפ 'רופס וא ריש בתכ .דוש תורכמתה התואב

 תא 'ןורייב תאו השטינ תא םגרת תושדקתה התואב •תרוקב

 רסוחמ רתוי הב היהש 'תומלש לא רתח לכב •םירג תאו ירוגט

 לכב-בתכ רשא לכב •ןונגסב םגפ-רסוחמ רתוי 'הרוצב םגפ

 .דתיה ןושלה •םלוע-תניגנ 'םלועךח זכורמ היה בינ לכבו הרוש

 לכמש 'ןירותסמךגכ ול התיה איה •יוטב לש יעצמאמ רתוי ול

 'הכ לכ רוקמ האד הב •םישדח םיאלפ עגר-עגר וריאי ויתונפ

 •םדאה ןויקנ תא ןד יוטבה ןויקג יפל •תושדחתה לכ רוקמ

 •םהינש ןיב ןיחבה אל םג אוה

 ד

 תוימואלה יפיטממו הלכשהה ישנאמ ותוא לידבהש המ

 דגנכ טחלנשמ רתויש 'הז היה דחאכ

 וידגנתמ •תודמ דגנכ םחלנ 'תועד

 ןיאש 'הטיש-רסח אוהש 'ותוא םינומ ויה
 העובק הדמע ול

 אלא וניא םצעבש -

 יפל קר השעמ לכ תא ןדה 'סינטסא

 שיא ועבט םצעב היה אוהו •ותרוצ

 ןויזח לכל ול היה עובק סחי •ר ס ו מ ה
 אוה אקוד •קומע תרוקב סחי-םייחב

 ותרוצ יפל רבד םלועמ ךירעה אל

 אוה •תרחא ,דדמ ,דתיה ול •תינוציחה

 'דבלב ויתועד יפל םדאה תא ןד אל

 םא-יכ 'דבלב וישעמ יפל אל וליפא

 'תוריסמה תדמ יפל 'תמאה תדמ יפל

 ה מ אל ונל בושח •םהב עיקשהש

 'השוע אוה ךיא םא-יכ 'השוע םדאש
 ימינפה םמדוג המ - השוע אוה המל

 •וישעמ לש ימינפה םלקשמ המו

 ךא 'ןקיטנמור היה ועבט םצעב

 עדי תומולחב םג •םיגיע-יולג ןקיטנמור
 ןוזח ןיב לידבהל 'םרוקמ דע רותחל

 ,דתיה הז דצל קר •בל-תימרת ןיבו בל

 לכ •ולש תיתדקבה הזילנאה תנוכמ

 תואיצמכ ול בושח היה תמא-מולח

 לכג אנש אוינש ןכא •תואיצממ רתויו

 תא 'םינפייזה לש הקיטנמורה תא ובל

 •תומולחב הרוחס-ישוע לכ

 םא-יכ 'תונתיפ_י ,דתיה אל תאז

 המחלמ אל •םהיניב דירפהל ןיאש 'םישועהו םישעמה תניחב

 'אוה •ימינפה יפויל 'ימינפה ןכותל םא-יכ 'תאז התיה הרוצל

 רתול יושע היה 'תוינוציקל דע יוטבב רימחמו ןונגסה שיא

 .דתיה ונזא •תרתוסמ הריש-תימה הלגש םוקמב הלא לכ לע

 לכב ןקיטנמורה רבכ רפנ ןאכ •ימינפה ןוגינה לא קר הבושק

 •םיקהבומה וינמיס
 אלא 'תיטיתסא הרות םושב םלועמ הלתנ אל רקבמכ םג

 לכ .דתיה ושפנ תבעות •תימצעה ותוכיא יפל רבד לכ ךירעה

 תורדגתה התוא לכ-תינוציח תיתורפס הרדגה לכ 'הנירטקוד

 םוקמב דימת האבה '«הנקז>>ו «תוריעצ>>ב '«שדח>>ו «ןשיעב הקיר
 קר •הלוכסאל לאש אלו ליגל לאש אל אוה •תמא-ןודשכ רסחש

 דהדה אל 'ותוא הלגש םוקמב •ול קיפסמ היה הז •לאש ןורשכל

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sun, 12 Apr 2015 12:02:46 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 מ ינ ז א מ בכ ןוילג

 יתחמש וילע חומשל עדי םא-יכ 'דוע קפקפ אל 'הברה וירחא
 •ורבח תא ותולגב ןורשכה תחמש 'תמא

 ק"ת לש קחרמב םינפייזה תא ריכהל ול היה שוח ןכא
 ףודרמ האלנ אל וימי לכו 'ותלוז שיאל היה אל רשאכ 'הסרפ

 •תולודגל תונטק ןיב ןיחבה אל הזב םג •םהירחא דעבמו םהירחא
 תופירח לכב דרי םש 'הימריהשוע לש היד חידהש םוקמ לכ

 ותולונ לכב ותוא עיקוה םא דע טקש אלו חנ אלו 'רשיה וטע
 •םיניעל

 'הלודגה תוילאידיאה תדמ לע ונדמע אל דוע
 •וז דוהיט-תמחלמל השורדה

 דמל אוה •ןאמשידפ ונליחנהש 'הבוטה תרוסמה איה תאז
 תויהל •הסחמ שקבל אלשו תודיחיב דימת תאצל ונתוא
 רועיכה לע תוסכל אלשו 'םיקוחר דגנכו םיבורק דגנכ - ןכומ דימת
 שדוקמ וניאש 'ןויערה לע ונתוא ריהזה אוה •הלגתיש םוקמ לכב
 אוהשכ תיחשמ-ילכל דימת ךפהנ אוהשו 'ויאשונ תשודקב אלא
 •תואמט םידיב לפונ

 'םדאיתוריח רקי לכמ ריקוהל :רמוא יוה-והומכ תויהל
 תורפסה דובכ לע 'והומכ 'רומשלו 'תמא-יהלאל קר ןמאנ תויהל

 •המואה דובכ לעכ

 • • r • • • T» 'והימרי'

 חמצ •ש תאמ

 •גייווצ ןפיטס תאמ (תונומת עבש) תוכרעמ עבראב יכנת ,רזחמ •והימרי
 «להאה" ירי-לע גצוה •יולה •מ-הגצההו הזחמה דובע •יריאמה רודגיבא - תירבע

 •ביבא-לת '«הכורעתה" םלואב 'באב 'ד 'תבש יאצומב

 'ותוירזכא תגספ לא עיגה םימעה חבטש העשב '1917 תנשב
 עשתב יתמרד טויפ 'ולש «והימרי» תא גייווצ ןפיטק םסרפ

 תחא אוה «והימרי» םלוא •וב עובט היה ןמזה םתוחש 'תונומת
 םימואנ 'תויטיתפ הברה •גייווצ לש תולשכנהו תופרה ויתוריצימ

 יזכרמה ןויערה תא ףרה ילב םיפיצמ תינשגר הפטהו םיכורא
 םיער םימד-ךפשו המחלמה) ןוכנו יתמא םנמא אוהש 'דחאה
 םה יכ 'םיבוט םימעה תבהאו םולשה ?הערה םה יכ 'דימת

 'בצמ ןיאש םושמ 'הזחמה תא תויחהל וחכב ןיא לבא '(הבוטה
 ותוא םיררחשמו ותוא םיררועמ םיירוקמו םישדח יוטבו הלילע

 ירבש יחרכהה םומעשה ןמ ותוא םיליצמו םכסומהו רוגשה ןמ

 וליפא רשא 'המחלמה ימיב 'זא םגו •וז תינשגרו תבבוגמ הקירומ
 לש התכב היה אל 'תרחא תומשרתהו דחא דה היה םתס םילמל
 תריציכ התוא הכירעה תרוקבה •הילגר לע דומעל תאזה המרדה

 המיבהו 'הבש תינמזה תינידמה הנגפהה לע קר הבכעתהו לפנ
 •הנושארה התגצה רחאל דימ התוא הדירוה

 הזחמב רחבש '«להאה» השע בוט יכ 'אופיא בשוח ינניא
 •המימת הנשמ הלעמל הז ךכ-לכ למע הברה וב עיקשהו «והימרי»

 («להאה» אוה ךכ ירה) קחשמב תנמא1ןמהו תדמלתמה הקהלה
 ירסח 'םיממועמ םירבדב היתוחכ תוסגל םלועל הכירצ הניא

 ררועל םהב ןיאש 'ילולמ ףצק םיגופסו יפוא-ישטשוטמ 'ףוצרפ
 והדיעדהלו ותורגל 'תימצעו תירוקמ היצומיאל דיעצה קחשמה תא
 ויתאיחהו ודיקפת-אשונ לש ישפנה עצמה ךותל הרידח ידכ דע

 ינפ-לע 'הלעמלמ םירבדה םיפצ גייווצ לש «והימרי"ב •שדחמ
 •םידומלו ןומאל רמוח תויהל םילוכי םניאו 'ןוילעה םחטש

 ךלמה - תוקצומ תויומד יתש תונבל םוקמ ןאכ .דיה םנמא
 לש המרדב םהש יפכ 'םהינשש אלא •והימריו והיקדצ 'איבנהו
 םירסוחמ 'יולה ידי-לע המיבה לע . ורבסוהש יפכו גייווצ

 עגושמ תצק 'יטסיפיצפ םאונ ןאכ אוה והימרי •ישפנ דבוכ לכ
 'הזחמב תידדצ תוישיאכ תעדה תא ץ?על לוכיש 'דחא רבדל

 וז הסיפת הקוחד המכו •ופוס דע ותישארמ והאלמל אל לבא

 אליממו 'הבורק ולש היגולוכיספה רשא 'איבנ שי םא •תמאה ןמ
 םדאה הז •תותנעב רשא םינהכה ןמ והימרי הז ידה 'ונל 'תנבומ

 'תימצע האנה-תבוט לכמ יקנה 'הנחמה ךותמ 'םינפבמ ץרפתמה
 לכב אוה וננמז-ןב והימרי •בוטה ונוצרמ ודסומ לע םחלנו אבה

 ותוינוציקב ונל בורק 'היכבסו ושפנ הנבמ לכ לע 'וחוד-ךלהמ
 'רתויב ישונאה איבנה אוה והימרי •ובלב דשא םידוגינה ברקבו

 תוברת תפוקת לש הנב •תינשגרו תיארפ תויביטימירפ לכמ יקנ
 ללש םעו םינפבמ היתושגרה תוקד לכ םע תחתופמו ההובג

 'היאד-חכ ןיוזמ אוה •ץוחבמ תאזכ הפוקת םינוגמה 'םיעבצה

 והימרי •םיישממה םהילמסל דעבמ וב םיפקתשמ תוערואמהש
 תוחפ םדא ןיא •תואר הקיחדמ תינידמ הנחבה לעב שיא אוה

 רורבו ישונא םייח-דסומ הנועט ושפנ-תאשמ ♦ונממ יצילמו יטיתפ
 יפואה לש תגלופמו הלופכ תויגרט התואל ןודינ םג אוה •דאמ

 תא 'הנוסאל 'תאצומה 'הברה םדאה-תבהאמ תעבונה 'לדוגהו
 רשא םדאה הז •תועדה-רשבמ לש ירזכאה דיקפתב קר היוטב

 החולש הינשהו תסרוהו תשתונ תחאה• ודי דשאו ותחנאב עגיי

 •עוטנלו תונבל םיעוגעגב

 תעבטה 'דוד-תיב לש הקיתע תלשושל ןב 'ךלמה ודי-לעו
 איבנה תופיאש רשא 'ריעצה והיקדצ •תלשלשה לש הנורחאה

 'םעה םע תידב תרכ אלה •ובלמ תוקוחר ןניאו ול תועודי
 'םישפח 'הירבעהו ירבעה 'ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא חלשל
 איבנה ןיבו וניב קחרמה •ויחאב שיא ידוהיב 'םב דובע יתלבל

 ירחא םגו •שפנה-תמקד יפלו הרבחב בצמה יפל 'בר אופיא וניא
 ידיב אוה קחשמ 'דימת ומכ 'אלא 'ההננ ובל ןיא המחלמה
 אוה טאל-טאלו •שחיה-ישנאו םינהכה 'ותיב-יצעויו ולש הילמפה

 םורדמ תחא 'תוקשופמה םיחקלמה תועתלמ ןיב לפונו ךבתסמ
 'הנטקה ץראה תא עולבל ןכה דימת תורועפה 'ןופצמ הינשהו

 תושגנתהה הליחתמ ןאכו •אצומ אלל םיירסומה הילותפנב תטבלתמה
 םע תושגנתהה '(איבנה לש ובלב םגו) ךלמה בלב תימינפה

 ץחל ןיבו ותדותו איבנה ידחא ובל-תיטנו ותרכה ןיב 'ומצע
 ךותמ שארמ הנודינ וז תושגנתה םגו •ןוטלשהו תוכלמהיתיב

 םצעב והז •ןוילכו סרה - לכה ףוסו •אצומ אלל תוילטפ וזיא
 •ךנתב ונינפל םהש יפכ 'םיסופטה ינשב םולגה 'יתמרדה טנמומה

 •ילפרעו קוחר זמר •םהמ שי רתויה לכל •אצמנב םניא גייווצ לצא
 אוה והיקדצו 'ילנב םולש-ףיטמ 'רובד-תנוכמ ןאכ אוה והימרי

 •ונויפרב גומנה 'תוצע-דבוא םדא קר ףוס-ףום

 ינא ירה 'רתויב תחלצומ .דתיה אל הזחמה תריחב םאו

 היטנ יולה םעפה הארה ותגצהבש 'הבר ןוצד-תעיבש ךותמ ןייצמ

 תוצמאתמה 'תימינפ תינורטאית תוחיתמל 'הרוצע המישנל 'תוקפאתהל
 תלעופה שפנב יובח םייוטבהו תועונתה תחתמ יכ 'הפוצל תוארהל

 אקוד יכ 'עודי ידהו •ןאולמב דוע ולגתנ אלש תושגדה רצוא
 ותוא אלו 'םשורה תא עבוקהו עיפשמה אוה הז הלגנ-יתלב
 תוקפאתה •שפנה לש התונקודתה דע 'ףוסה דע תוחכ-זובזב

 'ורובד 'הןשעןנ תעפוה •ןושארה עגרה ןמ תשגדומ .דתיה וז
 הקחדנ 'רוגשה ילהאה חסונה הז 'החוצה •ךכ לע ודיעה ויתועונת

 לא '(המש התוחדל ץפח היה 'תוחפה לכל 'וא) תיוזךדק לא
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