
 בכ ןוילג םינזאמ

 ימ2-ןב
 (שמחו םיעבשה תנש לבויל)

 יקצינבר •ח •י תאמ

 בקעי ןב יכדרמ רפוסה לש יתורפסה יונכה-טש הז-ימע-ןב
 'תירבעה תורפסב םסרופמו עודי ךכ-לכ וניאש 'הזה םשה •ץיבוניבר

 תיסורה תורפסב רתויב םימסרופמהו םיביבחה תומשה דחא היה

 •תירבע
 ומשכ רשא 'ימע-ןבכ רפוסש 'רבדה הנושמו רזומ המו

 לכבו ושפנ לכב רוסמה 'ןמאנו ריקי ןב 'ומעל ן ב-אוה ןכ
 תורצוא תא דקי לכמ ריקומה 'הישדק לכו המואה תניכשל ודאמ
 םהילאו ותלוגס-םע לש ריבכה חורה

 'םימיה לכ וחורו ושפנ תא אשונ אוה

 רוקממ ותומצע לכ רשא 'קהבומ רפוס
 לכב עובט ירוקמ ימואל םתוחו לארשי

 הזכ דפוס - 'הפ-לעבשו בתכבש וירבד

 תוניעט תא ץיפהו וחור תא איצוה
 םינש קר) הרז ןושל רונצ ידי-לע ותמשנ

 ןושלב וטע תחתמ ואצי םירופס השלש
 תורפס לש הרצואלו (תרבודמה תידוהי

 ימימ ושפנ תוריצי לכ תא סינכה הירכנ

 •הבישו הנקז דע וירוענ

 שמח ינפל אציש העשב 'תמאבו

 'םישש ןב רבחמה תויהב 'הנש הרשע

 ימע-ןב יבתכ» לש ןושארה ךרכה
 '(םירופס הרשע) «תיסורמ םימגרותמ

 'הסידואב «רבע תפש יבבוח» תאצוהב

 ידואה «םיבבוחה» ואב וליאכ רבדה היה

 תבשה» לש בר השעמ תושעל םיאס

 תויתורפסה תוריציה תא ריזחהלו «הדיבא

 •••ןרוקמ םצעל 'ןתומדקל ימע-ןב לש

 לע ורבע םישקו םינוש םילוגלג

 ויה םילוטלטו םידודנ •וייחב ימע-ןב

 'תונושארה וייח תונשמ ולרוגו וסוכ תנמ

 טבשב ינע האר חורב רישעה רבגה הזו

 וילע תמ 'םינש עברא ןב ותויהב 'ותודליב •בר עפשב ותרבע
 ומאו 'תורוד המכמ םינבר עזגמ רצנ 'בבלנ דיסח שיא 'ויבא

 ןטקה יליטוימ לעו 'םימותיה הינב תא לכלכל הלכי אל הנמלאה
 אוצמלו (?הילודופ ךלפ 'הקבוכריוו)ותדלומ תרייעמ דודגל רזגנ

 רכשב 'ןמרקאב םיצע רחוס 'ויבורקמ דחא תיבב היחמו הסחמ

 תיב קיזחמ 'רוכבה ויחא תיבל רבע ךכ-רחא •ולצא ותדובע

 לעו הדותה לע בשוי היה אוהש 'ראודה תונחתמ תחאב הקשמ
 ;הדי-לע רזוע ןטקה חאהו «ליח-תשא» התיה ותשאו הדובעה

 ףוסבלו 'הינימודב רשא הלזוט הנטקה הרייעל אבו לגלגתנ םשמו
 םש הרג ומאש 'הסידואל עיגהו לובגה תא רובעל «בנגתה»

 •םינש רשע ןב רענ אוהו - םיבורקה דחא תיבב איהה תעב

 «םייחה יכרדב העותה» רענה לש ושפנב רבגתה הסידואב

 המייקתהש '«הבישיה» תיבל סנכנ אוה הנהו 'םידומלל זע קשח
 תיבל רבעו «הבישיה» תא בזע םיתנש דחאלו 'איהה ריעב זא

 ישארמ םידחא םיחקפמה דעוב ושארב ודמעש '«הרות-דומלת"ה

 ימע-ןב

« 

 ר"ד 'גיצייבולוס לאונמע ר"ד) תיאסידואה תירבעה היצנגילטניאה

 לש ונתח 'םולבנדלוג ר"ד היה תיבה להנמו '(דועו רקסניפ •ל

 :ץילמה» לע ארקנ 'ונתוח םש םע דחי 'ומשש 'םיוברדצ •א
 םש ןייטצהו ת"תה תיבב רענה דמל הצחמו הנשכ •ךרוע רותב

 דימלתה לע הבוטל םניע ומש םירואנה ת"תה ירומ •וידומלב הברה

 •היסנמיגל סנכהלו ןנוכתהל וילע ועיפשהו םיניוצמה תונורשכה לעב

 הנש ו"ט ןבכ ותויהבו 'ומצע תא רענה ןיכה רצק ןמז ךשמבו

 (תוחפ הברה םשרג םיימשרה תוריינב)

 תחא לש הנושארה הקלחמל סנכנ

 •הסידואב רשא תויסנמיגה

 רענל ואצמנ אל הנעשמו ןעשמ
 לודג קחודב סנרפתהו 'דצ םושמ םותיה

 התלעש '«םירועישה» לש דעצמ רכשב
 דימלת השענש דחאל ףכית גישהל ודיב

 ררוגתה «ימשר-אל» ןפואב •היסנמיגה

 רחאלו 'םימותיה-תיב די-לע המ-ןמז
 תושרב וילגר לע דמע םשמ אציש

 לש הכרד» םייק אוהו •רבד לכל ומצע

 •הלש תוינע-יקודקדו היטרפ לכב «הרות

 רקובב הת סוכו חלמב תפ ולכאמ
 גד תכיתחב וא םיתיזב םחלו 'ברעבו

 ענומ היהש שיו •םירהצה תדועסב חולמ
 ידכ 'הלאה «םינדעמגה תא םג ומצעמ
 דחא לצא רפס הזיא תונקל ודי גישתש

 םינשי םירפס םירכומה 'םיטסיניקובה

 לוזב הסינכ-סיטרכ וא '«לוזה-ליזב»
 •לודגה ןורטאיתב תיקלטיאה הריפואל

 תזוחאכ הקשח ושפנ ותודלי תישארמ יכ
 םירפסב האירק :הלא יתשב סומלוב

 ךרה ובל תא וכשמ ןהו 'הרמז תעימשו
 הקושתה חכבו •דאמ ףיקתו זע חכב

 דימלת ךשמנ שדוק-תדמזל הלודגה

 ידכ '«םיידודבה לכיה>>ב רקבלו אובל התבשב תבש ידמ וז היסנמיג

 המשנתהו 'לאטנמולב ןסינ 'ר לש הלפתה לאו הנרה לא עומשל

 תורימז םעונב דחוימ תבש-גנוע תנשודמ ■דתיה ולש «הריתיה

 דחי 'הז רבדש רשפא ?חורה ךרד עדוי ימו •הזה ינואגה ןזחה

 םימשר תגפוסה הכרה המשנה לע העיפשהש ויבא «תשורי» םע

 לש רשקב ושפנ תא רשקל הברה אוה ףא םרג 'התודלי רחשב

 ינפמ הלועמ ,ררימש ול שמשל ליעוהו תודהיה ישדקב אמייק

 תופחרמ ויהש 'תוללובתהה תוחור לש הלבחה-יכאלמו םיקיזמה

 ריעצ לכו '«םירואנ»,ד םידוהיה םלועב איהה הפוקתב תוטטושמו
 ,רלכשהעה לש שבדה-תורעימ איהש-לכ הקיקל קקלל חילצהש

 ומעל שודקה לכב טועבל ,דואג-לגר םירמה '«רובג*ל היה «תיאפוריאה

 תודהיה לע רומג לוטב לש גולגלב גיעלהל קח ילבל ויפ רעופו

 •"«חלכ םהילע דבא*ש לארשי יגהנמ לעו

 ירמחה ובצמ הברה בטוה היסנמיגה לש תונורחאה תוקלחמב

 םירועיש ול ואצמנו 'םידימלתה יריחבמ דחאל קזחוהש 'דימלתה לש
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 םינזאמ בכ ןוילג

 עיגהב םלוא •הינעה ותחפשמ ינבב ךומתל ודי הגישהש דע 'םיבוט

 תוניחבב לושכמ ול עריא תיעיבשל תיששה הקלחמהמ דובעל ודות

 היה יופצ ךכ ליבשבו 'הדומה תא השק בילעהו הקיטמיתמל

 תא בזע זא •הנשל דוע תיששב ראשהל תוחפה לכל 'שנועל

 'בויננאל 'תרחא ריעל רבעו 'דחי ןהיתש הסידוא תאו היסנמיגה

 תיעיבשה הקלחמל סנכהל ודיב התלע הבודמ תולדתשהבו

 לשכנ יכ 'ול חנוה אל םש םג םלוא •איהה ריעבש היסנמיגה לש

 ינב לע הלמח אלמה 'ירבע בל 'ובל :«הרומח ,דריבע*ב בוש

 תא רשפאש המכ דע ביטיהל ררועתה 'הרות אצת םהמש םיינע

 םינש דוע םע דחי אוהו 'בויננאב ת"תה תיב לש בולעה בצמה

 לע •לוח-ידומל ת"תה ידימלתל םנח תודוהל ובדנתה וירבחמ

 רובעל היסנמיגה לש רוטקרידה לוכי אל וז ןוגכ «הירורעש»

 ףקות לכב ונממ שרד הנהו 'רבדה ול עדונש רחאל 'הקיתשב

 הז לעו ן טסיסנמיגל ללכ האנ וניאש 'הז «שיב קסעמ» קלתסהל
 •תינימשה הקלחמהמ והואיצוה וז «הובגמ הדוקפ"ל עמשנ אלש
 חילצה םינוש םילוגלג ירחאו 'דנו ענ תויהל וילע לטוה בושו

 לבק םשו םירקב דשא קסנאידרב ריעב תינימשה הקלחמל סנכהל
 •תורגבה תדועת תא ףוסבל

 תונורחאה תוניחבה לע םידמועל :וז הדבוע ןאכ ןייצל יאדכ
 םגתפה םשב אשונ בתכב-דובחל ןתינ תיקסנאידרבה היסנמיגב

 םיענ) "Dulce et decorum est pro patria more" עודיה יניטלה

 ןיב המחלמ-תעש ,דתיה העשה •(תדלומ,ד-ץדא דעב תומל האנו

 ולדתשה «תורגבה» ףס לע םידמועה לכ 'ןבומכו ;היקרוטו היסור

 אל הז רבד •הזרפומ תיסוד תויטוירטפ חודב םרובח תא ךורעל

 •הנושמה «יאסדואה טסיסנמיגה» לש וחור יפל ללכו ללכ היה

 ימיב המחלמה לע בתכ הדחוימ תיטוירטפ תובהלתהב ? השע המו

 לש תואלפנהו תורובגה לעו 'םיאמורב םידוהיה תמחלמ 'םדק

 תומל םשפנ ופרח רשא 'וידימלתו אביקע 'ד לעו 'אבכוכ-רב

 רוטקרידה בלב תוממותשה ריעה הז רובח אקודו •םתדלומ-ץרא דעב

 •תוחבשתו תולהת בתוכ,דל ורזפ דשא 'םירומה ןמ תצקו

 הקלחמב תיבויקה הטיסרבינואב םיתנשכ דמלש רחאל

 תושדה דצמ תופידרה דאמ םש ורבגש 'בויק תא בזע תיניצידמה

 תונימ» ירבדב אוהש-לכ דשח םהילע חתמנש םיטנדוטס דגנ

 ויבוינה הטיסדבינואל םש סנכנו הסידואל בוש רזחו '«תיטילופ

 ריעצה טנדוטסה בתכ זאו •תיגולוליפ-תירוטסיהה הקלחמב תיסור

 (1881 תנשב) ספדנש '«ימע-ןב» תמיתחב ןושארה ורמאמ תא

 רבחל תוציחנה רבד-לע» םשב «טיווסזר» ירבע-יסודה ןותעב
 .«לארשי ידליל רפס-יתב ליבשב תיסורה ןושלל םידחוימ דומל-ירפס

 סמ תצק ליחתמה דפוסה םלש דוע הזה ןושארה ורמאמב
 םתוחה ותוא טלוב ןפואב וב רכינ רבכ רקיעב לבא '«ןמזה חור"ל

 םינונש םירבדב •וירחא ואבש ימע-ןב ירמאמ המכו המכב עובטה
 ילטניאה לש תוללובתהה תופיאש לע הפירח תרוקב רפוסה חתומ
 לארשי ידליל הדעונ,ד היטמוטסירכבש 'שרודו תידוהיה היצנג
 'םמע ימי ירבדב םיבושח םיטנמומ לע םידחוימ םירמאמ ואובי

 'םיאנומשחה ומכ 'לארשיב חורה ילודג לע םינטק םירופס םג
 דודה תא ךנחל ידב 'דועו יולה הדוהי 'ד 'אביקע 'ר 'ןקזה ללה

 דובכו הבח ישגר ובל ברקב ריבגהלו ימואל חודב ריעצה ירבעה
 •«אבס לארשי"ל

 דגנ תוערפה תדעס לש הזגור וילע ץפק ןמזה ותואבו
 אלמ בל לעבו 'היסור בגנב היתואדונ זוזעב הללוחתהש 'םידוהיה

 םודיח-תעשב הרותה לע הולשב תבשל לוכי אל ימעךבכ שגד
 ועייסיש 'וירבח לע עיפשהל ץרמו ןמז הברה שידקה הנהו •וזכ

 תעב הסידואב הרדתסה רשאכו •תימצע הנגהל םיריעצ ןוגראל
 הביצהש '«םלוע םע» םשב םייטנגילטניא םיריעצ תדוגא איהה

 שרדנ 'המדאה תדובעב םש קוסעלו הקירמאל רובעל הרטמל הל

 תאצל ומצע לע לבקו הדוגאה ירבח ונממ ולאש רשאל ימע-ןב

 ינפל רקיעב לדתשהלו הוצמ-רבדל חילש רותב ץראל-ץוחל

 'היסורמ םירגהמה ינינעב לפטו ידודבב זא בשיש 'רטנ לרק
 התואל הנוגה הכימת תתל ליאות «םידבה לארשי לכ» תרבחש
 הבוטה התבשחמ תא איצוהל לכותש ידכ 'תיאסידואה הדוגאה

 ץיארל יאסידואה ריצה תא רטנ לבק ויתודרט בורמ •הלועפל
 תולדתשהה ירבד תא בר ןויעב הז עמשש דחאו •הלילב םיתשב קד

 'ימע-ןבו 'םש סנאילאה ינפל רבד תוסנלו הניוול עוסנל ול ץעי
 'ותלחות הבזכנ הניווב לבא •רטנ תצעכ השע 'ויחלושל ןמאנה ריצה
 •תצקמב חילצהו זירפל ךלה םשמו

 שיד» תמיתחב '«זירפמ םיבתכמ» תרוש בתכ איהה תעבו
 םשור םתעשב ושעו «דוחסוו» ןותעב וספדנ םהה םיבתכמה •«אתולג

 העורפה ותדלומ-ץראל רזח אל זירפמו •םיארוקה להק לע זע
 שפוחה-ץרא ץייוושל ךלה יכ 'םידוהיה דגנ תופידרב הצמשל
 םשבו עובק רפוסכ בותכל ליחתה םש •הביניגב עקתשהל טילחהו

 חילצהש 'םירויצו תונומת 'םירופס םסרפ «ימע-ןב» ןושארה ויונכ
 לש םיילכראירטפה םייחה תא הריתי הבחבו ןמא-דיב םהב ראתל

 'ידבע בל 'ובלו ותודלי ימימ ונורכזב קומע םיתורח וראשנש 'םידוהיה
 ףא ספדנש '«הכונח» ןושארה רופסה •םיעוגעג ברב םהל המה
 םיארוקה ןיע תא וילא ךשמ '1882 תנשב «דוחסוו» ןותעב אוה

 תיסודה תורפסב ףסונ בושח שדח חכ יכ 'דימ ושח םיניבמהו
 ןב» '«םירופ») םירופס דוע סופדב ואב הז דופס ירחא •תידוהי
 «ימעךב» רפוסהו - (דועו «רמועב ג"ל» '«הלפת-לעב» '«דיחי
 תומוקמה דחא ספתו ויארוק להק לע דאמ בבחתנ 'םשל עדונ

 תולאשב םירמאמ םג םסרפ ןמזל ןמזמו •תורפסה התואב םיבושחה
 יקרפב רקחמ ירמאמ םגו עסמ-תומישדו קרפה לע תודמועה
 •תרוקב ירבדו הירוטסיה

 וחור יפל ללכ ויה אל ימע-ןב בתכש הממ םירבד הברה
 יודנל «דו'חס1ו*ה לש ל"ומהו ךרועה לבא •וגותע לשו ךרועה לש

 '«תול"ומה תמכח» לש חתופמ שוחב םגו יתורפס םעטב םג ןייטצה
 םיניוצמה 'תונורשכ לעב רפוסב לזלזל ןיאש 'ןיבהו עדי אוהו
 ולצא היהש 'ימיע-ןב עובקה ורזוע תא דאמ ריקוהו 'תועדה לכל

 ריבעהל ומצעל השרמ היה אלו 'enfant terrible תניחבב םימעפל

 •רתויב םיפירחהמ וליפא 'וירבדמ דחא רבד לע וק

 הריתי תופירחב םינייטצמ ויה ימע-ןב לש וירמאממ המכו

 םינב» םת1א דוחיב אנש האנש תילכת •תרקודו תצקוע תונינשבו

 תוללובתהה לש ןולקהךרדב ןוא-ידעצבו תויממוק םיכלוהה '«םישחכ

 קחרתהל םילדתשמו «םייוגה» ינפב דימת םילטבתמה 'תרעוכמה

 לכב וררוע הלאה תושפנה •וישדק-תולוגסו וחוד-תורצואו םמעמ

 הליחב ידכ דע הזע תורמרמתהו המטשמ ישגד ובל ברקב תע

 רבדל ילבל לוכי אל םהילע בותכל ואובבו 'דחי תינפוגו תינחור

 ילחג םשאר לע תותחלו ומעז תא םהילע ךופשל ילבל 'תתר

 בד עפשב םימתר

 טוח •וירויצו וירופס ינפ-לע תפחרמ ירמגל תרחא תור

 לע ךושמ 'הקומע שפג-תבהא לשו דחוימ ךור לש 'ןח לש

 רודב םעה-תלד ינב לש םייחה םצע ךותמ תוחוקלה תונומתה

 לכב תואושנ םאיניעו דעצ ייח םייחו םילבוסה 'ילכראירטפה

 םידדועתמ םהו 'םימשבש םהיבא לא 'לע לא רומג ןוחטבכ תע

 ונובד» 'לארשי יהלאב המלשה םתנומאב חוד-זועו קוזח םיאצומו

 םיפתרמה יקמעמל ויארוק תא דייצה ךילומ בר ןורשכב •«םלוע לש
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 בכ ןוילג םינזאמ

 'םינויבאהו םילדה ילהאב םייחה םוהת ךותל 'לארשי תונכשמ לש

 םיריהזמהו םיריאמה רהוזה יוקו דואה תוצוצינ. לע הארמו
 םהב םימסק רשא 'םיגחהו תותבשה ימיב דוהיב 'הלא םיכשחמב

 תניכש ויזמ הנהנה «ךלמ-ןב*ל בלכ ייח יחה ינוע-ןב תונשל
 ךותב •לעממ הולא קלח '«הריתי המשנ» לש הגונ קיפמו םימורמ

 טילבהל אילפמ אוה 'תידמחה םתולפשו םתולד לכב 'םייחה םתוא

 תונומת המכו •שפנה-תוממודו חורה-תוליצא לש םיקהבומ םינמיס
 וטע תחתמ תואצוי '«תומלצו ךשוח יבשוי» 'םיטושפ םידוהי לש
 םתרוצ תא םיטשופ םהייחו הלעמ לש רהוזב תוראומ ימע-ק לש

 תחמשמ תיגיגח הילידיא לש הרוצ םישבולו תיגרטהו הטושפה

 'תוילטנמיטנס ידכ דע םיעיגמ םירבדהש שי םאו •שפנ תבישמו בל

 ךב לש וז ןוגכ תוילטנמיטנס יכ 'הרושה תא תלקלקמ וז ןיא
 םא דיב תפטלמ יהירהו הלועמה ןימהמ ןפוא לכב איה ימע

 לש םיפוריצ םוש ילב תילארשיה המשנה תא תממחמו הינמחר

 •תדחוימ היצנדנט םשל הנוכב תואיצמה ףויז

 •ומע ותיב ינבו אוה הסידואל ימע-ןב רזח 1886 תנשב

 שלשכ •תורפסה תדובעב רקיעבו 'הארוה תדובעב קסע תצקמב

 דחא םינש המכ ינפל םש היהש 'דפסה-תיבב הדומ היה םינש

 י"שר להנמ רותב ושארב זא דמעש 'ת"תה תיבב - 'םידימלתה

 רסמתהו הארוהה זא בזע ךכ-רחא •(ס"ומ ילדנמ) ץיבומרבא

 בתכ תאזה הינשה תיאכידואה הפוקתב) תיתורפס הדובעל ולוכ

 תומכה-לודג רופסו «החירבה» '«לובגה ךרד» '«הנטקה המרדה»

 וטבא רמ-ח הברה וב עקשוהש '«תודליה» םשב תוכיאה-ברו

 עסמ» תומישר םג ?דועו דועו 'יתונמא ךרדב ךורע 'יפרגויב
 םיארוקה יגוח לכ לע ןמושרש '«רבדמב ארוק לוק"ו «אטילל

 םירופס» םשב לארשי ידליל םידחוימ םירופס םג !דיבכ היה

 •(«ידליל

 •תינויצו תימואל תונקסעמ םג ודי ךשמ אל ןמזה ותואבו

 תעונת תישארמ ימע-ןב היה ושפנו ובל לכב ןויצ-בבוח יכ
 'ודסוה םוימ רבח היה יאסידואה דעוה ךותבו לאדשי-ץרא בושי

 השענ 'אוה ףא וב ףתתשהש 'ןושארה ינויצה סרגנוקה תפוקתמו

 •םימיה לכ ושפנ-תאשמ התיה תוינויצהו לצרה לש בהלנה וצירעמל

 ,רתיהש 'םירבעה םירפוסה ידבכנ לש תיאסידואה הרובחבו

 היה תובבלהו תוחורה רשקו יתורפס זכרמכ בר ןמז תשמשמ

 ימע-ןב היה וז הלוגס-תדובחב - 'תפומלו תואל הברקב ץימא
 וירבח ועדי עודי •םיביבחהו םיבושחה םירבחה דחא ןמזה לכ

 תונדפקה תדממ הברה וב שיו ועבטב אוה ןחתר יכ 'ושפנ תא

 ןידה-תדמב אוה זחוא יכ 'ותעשב יאמש-תיב לש תינוציקה

 העשבו 'תצקמב וליפא רתול חונ וניאו הרעשה טוחכ קדקדמו

 - ותעד יפל 'הרושכ אלש רבד וא המיגפ וזיא תואור ויניעש

 •הפיזנו רסומ תחכותמ ויפ תא שבוכ וניאו ףעוזו חתור ובל

 יכ 'םתעדמ 'הלוגמה ותחכות לע ול חולסל וברה וירבח לבא

 םתבחו 'תידדצ הינפ םוש ילב 'באוכו רוהט בלמ םיאצוי םירבדה

 איהו הערגנ אלו העגפנ אל ןדפקהו יאנקה ימע-ןב םרבח לא

 •הפקתו התומלשב תע לכב הראשנ
 ץראב תויטילופה תוכובמהו תומוהמה ימי ועיגה הגהו

 •ודיב םידדונ-לקמ תחקל לרוגה בוש הלע ימע-ןב לעו היסור

 ץראל התיהש 'ץייוושל הנפ בושו היסור תא בזע 1905 תנשבו
 םייונעב וילע ורבע םש •הביניגב בשיתהו 'הינשה ותדלומ
 העבש תוברו הירחאלשו תימלועה המחלמה תונש םישק םירוסיו

 ימע-ןב בזע ףוסבלו •ללכהו טרפה תורצ תינשגרה ושפנ הל

 הב הריאשה הלודגה המחלמה דשא 'הפוריא תא זגור עבש

 '1923 תנשבו 'ירסומו ידמח ןברוחו םדה ינמיס הברה הירחא

 'היחתהו ןינבה ץרא 'לארשי-ץרא לא הלע 'םיעבשל בורק ותויהב

 •םימיה לכ ויתווקתו ויתומולח רחבמו ושפנ תא אשנ הילא רשא

 הזגור וילע ץפקו ותדמח-ץראב הולשב בשיל ימעךב שקב

 רבד לכב אלו «ךרדה תציפק» ילב טאל תכלוהה 'תואיצמה לש

 •םולחה ןוזח לא איה המיאתמ

 "ןב דלונ 'לארשיל ימואלה לבאה םויב 'באב העשתב

 םיכחמה «ןויצ-ילבא"מ דחא היה ותעד לע ודמע םוימו 'ימע

 ףיסומ אוה םימעפלו •האב אל ןיידע המלשה הלואגהו - הלואגל

 ומעל רוסמה ובלמ קומע דעצב תאצוי «!הכיא» תאירקו ןנוקל

 םילשורי קר אל ןינבלו דחי חורהו ףוגה תיחתל דימת ףאושהו

 •הלעמ לש םג אלא 'הטמ לש

 יעדוי לכ והוכרבי ימע-ןב לש שמחו םיעבשה ולבוילו

 הבישב םימי תוכיראל הכזיש 'רפוסו שיא רותב ויריקומו ומש

 המחנו העושי לש «ומחנ תבשעל עיגי «ןוזח» תבש ירחאו הבוט

 הלעמ לשו הטמ לש לאדשי-ץרא הניזחת ויניעו 'המלשו האלמ

 הכרבל ןילמוג-תעפשה וז לע וז תועיפשמו וז דגנכ וז תונווכמ

 •הנמאנ

 ן10

 'תומלוע ינתיא םירוצ? ישפנה

 'םינבנ ידקומ ירירשב םיטהול

 T *: "TS T •TS S • S תוימלע ייחל הערצב תוירוהו

 •םיחרפ יעיבגב ףרטכ תוכלו

 םינפ הדימצא תעהול תבהלשכ

 •תורקו תודרל ןתויתפש ךל ילא

 'םינתפ ךושנכ 'עתרא רוחאל

 •תורה תופעוז ןהיניע טבממ

 - הדלפ-תוייתשע - תועורזב יתפלב

 'תורת תומוגע 'ןהיוג תוירזג-תא

 'הדרח תואלמ תוינטק ןתויבל

 •תורעס-תוחוד לומ םיפודש םיציצב

 :הלאשא דשאכ הדמוךהךוירכשב

 - «? ימע-תב 'ךדויד-תא יבהאת םנמאה»

 ד T נ \ TT V T S I T T T 'הלפשימ רפע לא הרוחש ןתבב

 •ימדב םימולע תשוב לע הליפאמ

 'םיבהא-סוכמ רשא ףיט ינוקש! תע

 'םינתיא יזוזע ילילשב ףסוי

 - 'םיבהל יבלו ינוא םיתעבש
 •Ts ••: • •-ד:•

 •םיעעמ לא ץורא 'םימרכב רחשא
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