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רזש .ז 

(* י ב ר ב ר לאיח? 
היווחב םג תוסנתהל םהילע רזגנ ,ונתוירוביצב דואמ תואלפומ תויוח ידומל ,ונרוד ינב 

לגרתהל לולע התומת ןב יכ תעדה לע תולעהל ללכ היה רשפא יא הנושארבש ,וז הירזכאו הבואכ 
הרכהב ןילובגה תקיחמ ,איה אלה .םימת רוד ימיכ םא יכ םינש רשע אלו הנש אל הב תאשלו הילא 
הנושארה תימלועה המחלמה זאמ .ןיא ,הלילח ,ןיבל שי ןיב ,היה היהו ןודכז ןיבל הווהו םייק ןיב 
הבגו ונל םידקיו םיבורק םישנא הברה ךכ לכמ עורזב ונקתונ רשאכ ,הירחאלש הלודגה הכפהמהו 
תואיצמ ןיעמ ונתרכהב םקדהל הלחה ,םשפנב הרושק ונשפנ םא םג ,רשגו רשק לכ אלל וניניב רה 
הרוקמ לכש ,היוה-אל-היוה תאז ,ונירחא ונינב הועדי אלו יאולהו וניתובא הועדי אלש ,תפסונ 
לע איה הריזג םנמא םא .תידדה ההימכב אלא וניא המויק לכו בלבש השוחתב התואדו לכו ןורכזב 
.וילע טלתשת אל הרומגה החכשהש ,יחה לע איה הריזג הזמ תוחפ אל ירה ,בלה ןמ חכשיש תמה 

רבעמ ,ךמע ינבמ םינוילימ תפפוא אלא ,םידיחי לש ןינע קר הניא וז תדמתמו תבקונ השוחת םאו 
םאו ,עעורתהל םיער ישנאו םלוכ םייתחפשמו דואמ םישיגר םלוכו ,הזמ דבעמו המוחה לש הזמ 
,ימואל טעמכ ,ישפנ םדוג תכפוה איה ירה ,םלוה יוטיב לכ תלוטנו הבורב היובח תאזה השוחתה 

.ותעפשה ידממ תא ללכ רעשל ןיאש 

,םשמ אבש הלוע לכל ,שממ תושי לש-תוא לכל םעפתי הכו העומש לכל בלה ךתד הכ ןכ לע 

הביתה לא הבשש הנויה יפב רשא ףרט הלע לכל ,ויניע ומב הארש ריית לכל 

.םימלועל לדחו ףנע עדגנ המש יכ העידי לכל בלה המהי הכ ןכ לעו 

אל-היוהב לדח וליאכ ןמזה) בר ןמז רוחיאב םג ולו ,םשמ תומ לע העידי ךילא עיגהב יכ 
ןיבל ךתרכהבש שי-אל-שיה ןיב שממ לש הציחמ ןיעמ ךל תרהבתמ זא קר (םרוג לכ שמשל וז היו,ד 

.הציחמל םתוח ןיעכ אוה הדירפה באכו ,טלחומה ןיאה 
ירוענב יער םייח קבש תיתצעומה היסורב רשא ריביס תוברעב :התע יל םירמוא הנה 

.יברבר לאיחי ירבעה ררושמה ,םידומלל ירבחו 

םישדח ,היסור תריבב אבא תיבב חספ לש רדסה תא דחי ונכרע זאמ ויתיאר אל ינאו 
היפ תא םוהתה הרעפ ןכ ירחא םידחא םישדח .הנושארה תימלועה המחלמה ץורפ ינפל דפסמ 

.הזה םויה דע ומקוה םרטו ורבשנ םירשגהו 
.קודה קתינ :יל םירשבמ הנה .בלל בל ןיב חותמ "םיקחרמ קוד" היה םינשה לכ םלוא 

.שממ לש קותינ — םעפהו 

,וניתובר יפמ חקל ונעמשו םידומילה לספס לע דחי ונבשי רשאכ ונייה םימיל םיריעצ 
"חרזמה ידומילל םיהובגה םירועשה" לש ןושארה רוזחמב ,היסורב רשא לארשי תמכח ירואמ 
לש ותאירקל הנענ ןטק ץמוק ."הימדקא" םשב םינוכמ ויהשו ,ל"ז גדובצניג דוד ןוראב,ד ונבר דסיש 
תוכוס ירחא ,גרוברטפל יתעגה רשאכ .םינענה ינושאר ןיב היה ,יברבד ,אוהו .(1907 תנשב) דסימה 
ןושלה קודקדב לודג ןעדי ,ןילהוו שיא ,ידנולב ,המוק םר .ינפל ויתאצמ רבכ ,הנשה התוא לש 
תביתכב הגושו תצקמב ןשייב ,טובנזייא לש תיסור-תידוהיה היסנמיגב תוניחבל ןנוכתמ ,תירבעה 

.םיירבע םיריש 

םייחל לדבי ,אוה אלה ,ונממ לודגה ורבח םא יכ אוה אל םנמא היה הרובחבש רדושמה 

השראוב אציש ויריש רפס דמוע הירפסב .םיררושמכ םש רבכ היה ול .ץיבונועמש דוד ,םיכורא 
הרהזא רישכ והוניארש "ןורחאה ינורמושה" זא רבכ ספדנ םאה .וב םיאיקב וניניבש הרישה יבבוחו 

ךרד ריעה זכרמ לא ונלש םידומילה-תיב היה םשש ,יאליסאוה יאהמ תולילב ונתכלבו ?למסכו 
ירבע ינשמ םיצבורה םירצמה םיסקניפס,ד לא ונתואתשהבו ,הבינה ףוח לע דשא יתפרצה ףיצרה 
לע יסורה ררושמה רישי רשאכ ,ץיבונועמש ררושמה ונרבח רש םהילע יכ ונעדי רבכ םאה ,ףיצרה 
רעד"ב וספדנש שידיאב וידיש תא זא יתעדי םג ינאו ?םהמ קחרה אל םש ףקשנה "תשוחנה שרפ" 
יוו" הכפהמה ירובגל הרכזאה רישב תינויצולובדה ונחור ונילע ףטעתהבו .ם .סל רשא "געוו רעיינ 

ןבייל יוו" :ץיבונועמש דוד לש ידוהיה ומוגרתב רישה תא ימצעל רישל יתבהא "ילאפ ויובטר'ז 
."טכאלש ם'ניא ריא טייז ןלאפעג 

.בורקב עיפוה? דמועה ?הימו יע'ודק? !ורכוה רפסמ (* 
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ונילאו הטיסרבינואב היה ודומיל רקיע ."הימדקאב" ונלצא חרוא קר היה ץיבונועמש לבא 
,ידוסיה ןיערגה שיא ,ונתא בשות היה יברבר םלוא .םימיוסמ םירועישל ישפח עמושכ קר אב היה 

.תישארה זאמ 

.טעמ ףופכו .ונלוכ ןיבש רתויב הובגה ,היה המוק םר 
:ריש כ"חא היה ץיבונועמש דודל 

םירכנה ץך.אמ יכנא ירכע" 

."ףופכ וג י^ יהי.ו 

םירכנ ץרא ול .דתיה המו ,יברבר לאיחי ריעצה ונדרושמכ םלוב ירבע הכ היה וניניב ימו 
.תיעבט טעמכו דאמ תרבסומ וליאכ ווג תופיפכ םג יהתו ,תיראצה היסור תריב ,וז גרוברטפמ רתוי 

,גרובצניג ןוראבה שיא ,'ץיבוליאכימ ייסכלא .גרוברטפב ול התיה אל ןבומכ הבישי תוכז 
ןינע רשא דעו ,ויד תיישעל ןמואכ ותוא םשר ,םידימלתה לש הבישיה תוכז יקסע לע הנוממ היהש 
תוליל ילויט לש םמעט תא ,ותומכ וירבח םע דחי ,םעפ אל םעט ,ויטרפ לכל רדתסה הזה םושירה 

רווחה חריה רואל ,גרוברטפ תוצוח ינפ לע םיפוצר 

רג היה ורצחבש תיבה ותואב ,33 רפסמ תינימשה הינילב ,ונלש הימינפה הדסונ רשאכו 

,אוה היה ,רדחל םינש םינש ,םידימלתה ץב וקלוח םירדחהו ,בונבוד ןועמש ןוירוטסיהה ונבר 
.תואצרהה ףגאל םירוגמה ףגא ןיבש ןטקה רדחה הזל ,דחוימ רדחל הכזש וניניב דחאה ,יברבר 

.אוה ררושמ יברבר ןכ לע אלה יכ ,יעבטו ןבומ היה רבדהו 

,הנש רובעכ םג .ברעתהל בהא אל תוביהלמה תויסוקסידבו ,זא םג היה אל ירוביצ ןחכו 
םהיניבו רנזיולקו ריעצ בר לש םדוסימ הלודגה הבישיה ידימלת םה אלה ,םיאסידואה ועיגה רשאכ 
,םיפורצה םינויצה ,םניבל ,םייטסילאיצוסה םינויצה ץמוק ,וניניב םינוידהו ,םיקהבומ םינסמלופ 
התבה בונבוד תרות ןיבל רנזיולק תשרומ ןיבש תענמנ יתלבה תושגנתהה ףאו ,שאר הלעמל ולע 
תעד-תונינא ,דצה ןמ םילכתסמה ןיב תויהל יברבר רחב — ודימתהו ודעס םיחוכיוהו ,הילג תא 

.הדימה ןמ הלעמל "להקתהל" אל וב התיה 
בוגבוד לש םדוסימ תידוהיה תורפסל הדוגאבו .םינומא רמש "רבע תפש יבבוח"ל םלוא 
םיאשידיאה ןיבל םירבעה ןיב בירה םש חקלתהבו ,תובורק םימעפל רקבמ היה גרובזניג לואשו 

.החטבבו טקשב ,םירבעה םע וחור הגויה 

הקיסומל הדוגאה יגוחב רשאכ הז היה .הרעסנו הרע תירוביצ תוליעפל רזאתה םעפ קרו 
תירבעל םגרתו דחוימה ורדחב םימימת םישדח דדובתה זא .הריפוא לע הבשחמה הדלונ תידוהיה 

רשאכו !המבה לע הגיצהל היהי רשפא ןעמל ,םיותל ןווכמבו קיודמ לקשמב "הלילדו ןושמש" תא 
תולועפל םינכהו ,רבע תפש יבבוח תדוגא תרזע תא סייגו הלהקמה תא ליהקה ,ןקסע ךפה — רמג 
יגיגח ברע ותואב ורשאל ץק היה אלו •תירבעב וטרבילה תא םיפדהו ,ילגי ןב יקוב ונבר תא 
רפסה-תיבב הריפואה הגצוה רשאכ ,הריבב תירבעה תחמשבו ותחמשב חומשל ונלוכ ונאבשכ 

תירבעה הריפואה תאז יהתו .גרוברטפבש תימואלה תידוהיה היצנגילטניאה לכ ינפב ,יאבשינטה 

.היסורב הגצוהש ,תחאה ינמודמכו ,הנושארה 

להיווז שיא הז ןילהוו ןב :דחוימ ןיסחוי-בתכ ןיעמ םג ול היה ולש תירישה תוימיטיגללו 
.ינל אב הנממו גרבראייפ באז יכדרמ דלונ הבש הרייעה תאז ,קסנילהוו-דורוגבונמ רמולכ ,היה 
לע רבעש ינחורה רבשמה .השדחה ונתורפס לש רקיה תויכשמ זא ונל היה "ןאל"ו ."ןאל" ורופיס 
תואבצב ליחה-דועי לע ומע ןקזה תחישל ,הימדקאה יאב תיברמ לש םרבשמ היה ולש ןמחנ 
ןידחאה ומואנ הזו ,הנה םתוטקלתה םצעב יומס קלח הזיא םג היה ,לארשיב ריעצל שי רשא שדוקה 
וזיא אופיא .דתיה .םייח תוקתכ ונתאמ םידחא בלב רבכ דקי ,חרזמה לא לארשי תביש לע ןמחנ לש 
ליחתמה ריעצה להיווזמ רדושמה ןיבל ,זאמ בלל רקיה אוהה להיווזמ רפוסה ןיב החותמ לרוג תבריק 

.תורפסב וכרד תא וניניעל 

תונומט ויה ,יברבד יריש תא קילאיב םסרפ ןהבש "חולשה" תורבוחו .היה אל תמוסרפ ףדור 
,רוצע שגרב ינזאב ארקו ורדחב ותטימ לע ינפל יברבר בשי וב ברעה יל רוכז .ונחלוש תריגמב 

:"רחשה לע" וריש תא 

דןעךנ אל דןךהן ד1ע?ו '7!,?נ? שיר? ,לאירא השיח" 
.הטן ילע םלוח עיקך ,הךן זןךשא ימ^וע לעו 
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שמשה" ינפמ דאמ דחפ זא רבכ .ח"סרת "חולשה" לש רדא תרבוחב ינפל רישה והנה 

"לילה דע רוצני" רשא "רחשה םולח ויז" לע קפרתה ולוכ לכו "םודאה הפצק טהל" ינפמו "תברואה 

םיפךוט םי".ח תריז בלקי" 
."לא שדקמל יל הי.הי 

שדחה ודיש הבו (ח"סרת ,בא) "חולשה" לש השדח תרבוח העיגה דשאכ ,רפסמ םישדח רובעכו 
תועובטה תורוש שי הזה רישב .רתוי דוע תיאקילאיבה תינילהווה העפשהה וב הנמתסה ,"לחנב" 

:"הכירבה" םתוחב ןנכתו ןבצק לכ יפל 

םעךוי ינא ןיאו .םיזפחנ ,סי?נ םה הל;לבו םויב" 

."םן1ם תא םיכילומ םה ןאלו םילגה םיאק םה ןיאמ 

םיכרה וימסקב ףטעק ,הקוןךב הלולה תךןבי" 

עונץ םיבכוכ ז8ן? ,חיחור לש תונידע תיקלחב 

תחנו זזקחךב ינךניו ,וקוחשמ ילזונ כ? חונ; 

"...םינזה ,םירקה ויקימ תא הךימעב םינש; םיצע ןיב 
:ןהב םינמדזמ "ידבל"מ םיביטומ םג רשא שיו 

םילגה שחל תא יעמשבו ותפש הלילב יתררבו 

האק איה ה;נקחר םאכ ,הקקרה תניכש וא הךך;ן 

.באוכה יחור לא הלקתו יקיח לא החונמה הבישה! 

עיפוי הלק ךא העשל ,יבבלב עיפוי תינשו 

המכ ה{ ינדקפ אלש ,חכשנ בהן םולח ,ימולח 

;לחנק 1??'ל י'יםכ ,יבלב םקור ץצ אוה בושן 

ינומכ ף;ען רוח איה! ,ןנוכת; יב ,ץב אוה ישירח 

בהז-מולחל םינומא רמושכו ,דימת ,ףייע והשמכו ,םרה ידנולבה ירבח ינפל בשוי רווח ןכאו 
.ינורכמ רומש אוה' — חכשנ 

.םיספדנ םידיש תרוצב ונממ תועיגמ ויהש תורידנה םולשה תושירד ,וניכרד ודרפנ ןכ ירחא 
:הבהא יריש לש תומד רבכ ושבל ,"חולשה"ב 

רחש;ו הלולה ןחג זא ונילע" 

."תובבל רש דופ ל?1 ימפנש ןוזח לע 
:םיאקילאיבה םיביטומה ורבג םהב םגו 

,תקתוש הךואחן תחריז הממד,ד 

םיכאלמ יפנכ לע הפניט ,הננאשו 

."תקה'צ ,הקנפתמ הנירק הניכש 

לע ריש אב בושו 

!יתפ; ,ןזח לע תחרוז הנינ?" 

"? הנינפה ן;אמ ,י?ךתס 

ואבו םירישה דוע ובר ,יקסנרק תכפהמ ימיבו הנושארה םלועה תמחלמ ימיב — יל םירמואו 
.("ןומסרפא") הכורא התעידיו ,המלש המיאופ םג המסרופ "הפוקתה"ב .רתוי תולודג תוריצי םג 
לודגה רהה הבגש םושמ םאה .דוע ועיגה אל ותריש ידה ילא ,ןפוא לכב .רישה תב הקתתשנו 
דקפנ ,"עמש ילצלצ"בו "תישארב"ב ומש תא יתשפיח אושל ?המלאנ ותריש תב וא ,וניניב 

.םש םג ומוקמ 
,ירומ םע הנורחאה יתשיגפב ,םלאו םימדו הכפהמ תונש ,תובר םינש רובעכ ,ןכ ירחא 
ונל עדונ ,וכרבל ונאב וידימלת דבה ,ונאו הנש םיעבש ול תאלמ םויב ןילרבב ,בונבוד ןועמש 'ד 
לארשי ליבשב רמוחה תא טקול אוהש ךכ לע ותסנרפ יפו םירקוחה ןיבל ךלה יברבו יכ ויפמ 
לש תקסומ-אלהו הלודגה הירפסב אוה בשוי ."לארשי תורפס תודלות" לע לודגה ורוביחל גדבניצ 
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,םושר יעדמ דבועכ ,"קויאפ" לבקמו ,הקיתעה תורפסה םי ךותמ תוטטיצ הלוש ,יתאיסאה םואיזומה 
,עונצהו ססהמה שיאה ,גרבניצ לארשי אוה ,'ץיברזל ייגרס דיא ,םיבר םירבד יל ובשיתנו 
בתוכה ,ותיטנ יפל חור-הפי יתורפס רקבמו ,ועוצקמ יפל בוליטופ לש תשורחה-תיבב רניזניא 
,םעוט ךיחבו םירפוס תרקוהב "ובטסנבד יא הדוביבסב"ו "דוחסוו יבונב" םישדח םירפס לע ותאנהל 

וסימעה רשא לע תיסור-תידוהיה הידפולקיצנאה לש םיריעצה םיפתתשמה ינזאב תורמ ןנואתמו 
אוהו ידמל ןכומ ונניאו ךכל ןמואמ ונניא אוהו הכותבש יתורפסה רודמה לכ תכירע תא וילע 
רשא תא לארשי תורפסל תושעל תשגל אוה רזאתה דציכ — תוירחאה לבס תחת הפייעל ערוכ• 

,ביבסמ תומתיה הרבג רשאכ יכ תאז ןיא י תאזה המוצעה המישמל לוכי ךיאו ז וינפל שיא השע אל 

םהיניב קליח ,הריבבש םימכחה-ידימלת יריעצ ירייש תא רקיה גרבניצ ליהקה ,ךתחנ ןידה רזגו 
לכב היסור-תודהי לש התולכתסה תמיתח ןיעמ ,תויפלתה ןינב תא םיקה דחי םתאו הכאלמה תא 

י המוי ברעה ינפל הנורחאה העשב ,םעה תורפס תשרומ 
דבוע :"תישארב"בו "עמש ילצלצ"ב יברבר ונרבח לש ומוקמ דקפנ עודמ םג בשיתנו 
.םיקפקופמה םע ברעתהל אלו ריהז תויהל ול בטומ ,םהה םימיב ,"קויאפ"ה ןמ סנרפתמה ,םושר יעדמ 

הננתסנ ,קסנימב רשא תיסורוליבה הטיסרבינואב תידוהיה הטלוקפה המקוה רשאכ ,ןכ ירחאו 
םינפל ונבר — ןוקרמ .ד .י וברו אוה .תורפסל הצרמ תויהל םשל חקול יברבר יכ העידיה 
.השדחה תורפסל טנצודכ ,יברבר ,אוהו ,הקיתעה תורפסל רוסיפורפכ — ןוקרמ .אוה ףא "הימדקא"ב 

תיסורב יעדמ ץבוק לבקתנ םילשוריבש תימואלה הירפסבו םיבר םימי ורבע אל ,ןכאו 
ומשו ,תיטייבוסה היסורב עיפוהש הז ןיממ דיחיהו דחאה ץבוקה ינמודמכ ,לארשי תמכחל שדקומה 
תונשונב םחול בר" לע יברבר לאיחי תאמ יתורפס-ידוטסיה רקחמ — ץבוקבו ."(* קינטסו יקסירבי" 

"םירפוס קבא" לעב ,וקנאוק םהרבא 'ד לע הסמ רמולכ ,"ז"יה האמב 
.רמאמה הארמל ינפטש תונורכז"לש לג 

לע תוצרהל ילע לטוה ."הימדקאה" ךותב בונבוד ןועמש לש ירוטסיהה רנימסב הז היה 
קד זא אצי רפסה ."איהה הפוקתבש תוליהקה ירשק דומילל רוקמכ ןלמאהמ לקילג תונורכז" 
דוד 'פורפה י"ע ,יעדמה אובמה םע ינמרגה ומוגרתבו הקיתעה שידיאב ורוקמב רפסמ םינש 
ונבר לש ותלהנהב הילע ןוידה ךשמנ םידחא םיברעבו תאז יתאצרהל יתננוכתה תובר .ןמפיוק 
התיה ןוידב תופתתשההו ,םהיניב היה יברברו ,רנימסב םירבח הנומשכ ונייה •ונילע בבוחמה בונבוד 
זא יתדמע) תואתבשה תישאר ימימ הלש תודליה תונורכז לע םג ,ןבומכ ,ונבכעתה .תיללכו הרע 
הרושבה תצפה לע תורוקמל ונגלפהו (תיסורה הידפולקיצנאב יבצ יתבש לע ירמאמ תביתכ ינפל 
חלושמה לש לודגה ורפס הז ,"םידפוס קבא" תא רנימסל יתאבה היארלו .תוליהקה ןיב תיחישמה 
תפלאמה המדקהה ךותמ ירבח ינזאב יתארקו ,א"עתב םדרטשמאב ספדנש יקנוק םהרבא 'ר יאתבשה 
,לקילג ימיב רקיב ,וצירעמו צ"ש לש ורוד ןב ,הזה חלושמהש ,תוליהקה לש הכוראה המישרה תא 
גרובמה תא ,שירדנול תאו םדרטשמא תא" ,הפוריא תויולג יבחרמ תא הפיקמ המישרהו .ויעסמב 
ןילרב םע קרמה תנידמו איזעלס תנידמו ןירעמ תנידמו ,גארפ תאו טאטשנזייא תאו גרובמב תאו 
,אקרק ,רוהט בהז היחרפו הירותפכ עשת םע ןילופ תנידמו ,אדרויפו טרופקנרפ תאו ...טאטשרבלאהו 

ק"ק םיהלאל הלודגה ריעה הברקבו ןילוו תנידמו ,גרעבמעל הנוכמה בובל ,ןילבול ,אנזופ 
םע קצולס ק"ק הל דועו הנליוו ינודרוה ,קסניפ ,קסידב ,ןיסייר תנידמו אטיל תנידמו ,הארטטוא 
— טומאז תנידמו בולהומ ק"קו ןאדייק לילגו אזריב לילגו טשקינא לילגו ןוגרמש לילגו קסנימ לילג 
תטרופמ הרבסהב םירבדה תא הול בונבוד .ש ונברו ,דאמ הכורא המישר — "סגה ןובשחב ןאכ דע 
.ןהיניבש רשקה אטבתה ךיאו ןשארב דמע ימו ןבצמ זא היה המ ,ןהה תוליהקה ןמ תחא לכ לע 

.םוחכשי לקנב אל םהיעמושו ,דאמ וראוהו םירבדה וברע 

,תקתושמהו תקתונמה היסורבו ,"רושימ וכפה םירה" רשאכ ,רתויו הנש םירשע רובעכ ,הנהו 
ףדגלו העיתפמ רשוכ תעש לש יסנ עגר ליצהל ,םידדובמו םידדוב ,םירקוח ירייש רבח חילצה 
הריבכ הגיפסמ הטילפל ורייתשנש ,םירושק אלו םירושק ,םישרק רורצ ןיעמ — ,דחא םותי-ץבוק 
אבטצאה ןמ דירוה ,בוש אלל ולכש ,םהה ותסרג יברעב בבלנה יברבר רכזנ — תומוהתל הללצש 
,שדחמ וכותב ומצע תא עיקשהו "םירפוס קבא" לש אוהה טנאילופה תא יתאיסאה םואיזומה לש 
אל ,ןבומכ ,לאדשי-ץראל ויסחי לעו אוהה חילשה לש ותואחבש לע .ץבוקל יתחנמ תא םשמ איבהל 
תאמ םינומהה ביר תא וביר לעו תוליהקה יפיקתב ותמחלמ לע םלוא — םהה םיאנתב רפסל יאדכ 

.בינא-לת ,ה"כ דרכ הפוקתהב ,"רהוצה רואל" וילע ירמאמ ייע (* 
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םישיא יניעב "רישכהל" הלוגס ןיעמ םג ךכב שי ילוא ,ךפיהל .רפסל יאדכו יאדכ ,םיסנרפה 
•הזה דומלגה ץבוקה םוסרפ רבד לכ תא םימיוסמ 

.בורק הרבע םויב ול הדמע אל וז תוכז םג ,ומצע יברברל ,תלעותל רמאמה היה ילוא ץבוקל 
חורל לגתסהל ונממ רתוי עדיש ,איהה הטיסרבינואבש ובירי-ודבתו םימיה וכרא אל יכ 

וידימלת ינזאב ויתואצרהב וטטצב :אושנמ ודבכש ,יברבר יאטח תא םיברב עיקוה ,היצקסביה 
יפואה" תא ידמל שיגדהל יוארכ בל םש אוה ןיא ,בונבוד ןוירוטסיהה לש וירקחמ ירבדמ והשמ 

.יוארכ ופרחמ וניאו ולש "יגמואל-ינגרוב-ינויצקאירה 
ןוקרמ .ד .י 'פורפה ,ברה םג .םתנוהכמ וחדוה םהינשו םיבר םימי ורבע אל .והדש הפחתסנ 
ןרפס תויהלו תיזכרמה הפוריאל עיגהל קיפסה דוע ןוקרמ .יברבר לאיחי הצרמה-דימלתה םגו 

...קפואה ןמ םלענ יברברו ,גרובמהב 
םר ,ידנולב ריעצ ילא אב ,הילעה םוצמצו טדנמה ןוטלש ימי םצעב ,תובר םינש רובעכ 
ןיעמ אוהו .יברבר לאיחיל ,ךירוענ רבחל ינא רורדכו .יברבר ימש :יל רמאו תצקמב ףופכו המוק 
גשוי םא היהו ריביסב אצמנ לאיחי יכ ,העידיה וילא העיגה הנהו .ןויצל ןושארב ןטק סדרפ לעב 
.לארשי-ץראל הילעב וחוליש תא ףילחהל היהי רשפא ילואו ףסכה תא אוה גישי ,טקיפיטרס ול 
.הלבקתנ אל הבושת םושו חלש דודהךבו גשוה טקיפיטרסה ,תויולדתשה לש הכורא השרפ הלחה 
זיעה אל לאיחי יכ סרג דודה-וב 1 הלכוס ןיפוליחה תינכת וא ,ותדועתל טקיפיטרסה עיגה אל םאה 

.האיצי ןוישר םש שורדל ללכ 

.ומלועל ךלה — הנהו ,ןויצל ןושארמ דודה-ןב תא שפחל בוש יתוליחה הנידמה םוק םע 
.יבדבר לאיחי ונרבח לש ורוא םג ךעד ריביס תוברעב :להיוז ינב יל םירמוא התע 

.לילכ קתינ הנה םינשב תורשע בלל בל ןיב שורפ-אלו-שורפ היהש "םיקחרמה קוד" הז 
.םוניו רדגה ירוחאמ לזלז ול חנצ "עודגה ףנעה" לעמ 

ירבח לש תומדה תרקי לכ םואתפ קרבב ומכ הראוה יפוסה קותינה לש דחה באכה רואלו 
- .רודה-תונויסנ לש לרוגה ויזב 

רזש ןמלז ו"טשת לולא 'כ ,למרכה 

- תופילח םיממוע

,ויאלפ טוח-לאב ,ףוסךיא
,הנענ <דלן יבל תלפת 
הנעבת יל ןפורצ

.בא; יבל םדא תדיחן

הלהב ןהמ תואן תוא 
,תרבוחב דח; ןרב

!ןחת?מ תא יתךךע י

!הלמ ןיא ,יא ,הלמ ןי

- תדדשנ ףוס-ןיא תוצק ךו
ן ןכיה -הרשפ ינופצ תא
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