
םירפס
ןוסנרהא ןרהא

:רבחמה בתוכ רפסה חתפב
 םדא לש ותומד תא ביצהל העשה העיגה"
* וה .לארשי תודלותב הז לודג ידוהיו אלפומ
 רדגב איה ותומל הנש 50 תואלמל רפסה תעפ
 םושמ ךכב שישמ רתוי ךא .הבוח יולימ
 הבוח יולימ םושמ ןאכ שי ,םדאל ןיד תיישע
 ונייה םירסח ותומד אלב .הדיתעלו המואל
* *ו ןיבהל דמלנ התעו .ריהבמו ררועמ והשמ
 םיזיגרמ ףאו םימותס ויהש ,םירבד ריקוהל
.ורוד ינבל

* ו שיאה ,ןוסנרהא ןרהא :הנביל רזעילא *
: 398 ,קילאיב דסומ ;ונמז .,מע 1969

 רד יפל .א .א לש ולעפו וייח תריקח בגא"
 ללכב עבטה ךרדב יתלקתנ ,ונידיבש תורוקמ
 ’ץראה בושייה לש םיימינפה ויסחיו וישעמ
 םידדצב ןכו ,האמה תישארב שדחה ילארשי

 התואב תינויצה העונתה לש הלעפמ םיבורמ
 תוארל יתחכונ .הינקסעו היגיהנמ לע ,הפוקת
 "וקמה היפרגוירוטסיהה תאטוח הדימ וזיאב
 —היפ״לע ובתכנש דומיל״ירפס ללוכ—תלב
 הדדורו התווע דציכו ,תירוטסיהה תמאל

."הפוקתה תנומת
* ייגועמ ויה .א .א לש ורוד״ישנאמ םיבר ,ןכא
 דדל ,ונינפלש רפסב תורבתסמש תוביסמ ,םינ
 "םנ ךכו—ותוישיאו וילעפמ םשור תא םילע
 ונתפוקת תיירלקפסאב ותומד הכ דע הפלת
 תובישחה ןאכמ .הל יוארה םוקמל התכז אלו

 "בד דימעהל ותנווכבש רקחמ לש תדחוימה
 תקדקודמ תוכמתסה ידכ ךות ,םקויד לע םיר
 .ל״וחבו ץראב ,םיכמסמו תודועת עפש לע
 דד ,.א .א יבתכמ לע רקיעב ךמתסה רבחמה)

 ןכו ,בקעיךורכזב ןוסנרהאךויכראב םיסנוכמ
 הלשממה יכזנגב יוצמה ינויכרא רמוח לע
 םישיא לש םייטרפ םינויכרא לעו תיטירבה
.(עגמב ןוסנורהא אב םתא
 ןוסנרהא .אל הנביל לש תיללכה ותכרעה
 "עמב תידדצ״דח תוזכרתהל ותוא האיבה אל

 יכ טפשמב םייתסמ רפסה .ויגשיהו ויתול

 ןוסנרהא תא ןיבי" שדחה רודהש איה ותווקת
 ־"טאו ."ויתולבגימ ףאו ויתוריתס ,ויתורוא לע
 "יג תונוכת תא ףושחל רבחמה לדתשה ,םג
 "גמ תא ריתסהל הסניש אלב ,ותוישיאו ורוב
 ראתמ אוהשכ ,ינש דצמ .ויתושלוחד ויתועד
 ספתיהל אוה לק םהב םימוחתב ויתולועפ תא
 "תמא לע רומשל הנביל דיפקה ,הגלפה״יראתל
 ,המגודל .המזגה לכמ ענמיהל ,הריהז הדימ
 הכז הניגב רשא ,"הטיחה״סא" יוליגל סחיב
 העט יכ אוה שיגדמ ,ימואלניב םשל .א .א
 ךרע וז ותילגתל היהיש ותחנהב ןוסנרהא
 ןוסגרהא לע קרפב) .הנושאר הגרדממ ישעמ
 עוצקמ״ישנא ידי״לע רבחמה רזענ עדמ״שיאכ
 "גפוא .ה ׳םורפ םשארבו עבטה״יעדמ םוחתמ
 לע םג הנביל דמוע הבר תוריהזב .(רמייה
 הינטירבב םישיא עונכישב .א .א לש יקלח
 "למה ץמאמל ותמורת לעו תונויצב הכימתל
 המ־םושמ .ץראה שוביכב הינטירב לש יתמח
 לש תועודי תורעה המכ ןייצמ הנביל ןיא ףא
 וישעמל סחיב םיריכב םיילגנא אבצ״ישנא
 רמאש ,יבנלא לרנגה לש וז ןוגכ ,.א .א לש
 יטירבה אבצל וכסח ןוסנרהא לש וייוליג יכ
 דקפמ לש ותרעה וא ,תוגברק יפלא״תורשע
 "צה דובכל הביסמ תעשב) יטירבה ןיעידומה
 :רמאו ןוסגרהא לע עיבצהש (רופלב״תרה
 תדחוימה ותובישח ."תאז םתגשה ותוכזב"
 תגשהל קבאמה לש עירכמה בלשב .א .א לש
 לא ול התיהש השיגב התיה רופלב״תרהצה
 וירזועו ןמצייוול רשא ,םיריכבה אבצה ישנא
 "םשה ילב רשאו ,םהמע עגמ היה אל טעמכ
 חיטבהל היה רשפא םא קפס הרשיה ותע
.הינטירב לש שדחה וקב םתכימת תא

 אוה םג י״לינב ןוסנרהא לש ותוליעפ רופיס
 וא יאוריה רואית לש קבא לכמ ררחושמ
 "לופ ץמש ילב ,תיניינע איה השיגה ז יתמארד
 וליאכ םשורה לבקתמ ,ןכ לע רתי .תונסומ
 "יתלב תרתחמה תולועפ ויה תובורק םיתעל
 המת רבחמה ,לשמל .ןבה ילבל דע תוריהז
 ששח אלו םירצמב יולגב .א .א בבותסה דציכ
 "גוד ן םייכרות לוגיר ינכוס ידי״לע תולגתהל
 ולש תינוציקה תואטבתהה םג הז ןינעל המ
 ירחא ,הצובקה ישארמ ,דניקלב ןמענ יפלכ
ללכ״ךרדב .םיכרותה ידי״לע זלה ספתנש
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 הברה יבויח רואב י״לינ לש הלעפ רייטצמ
 ו .א .א לע רפסב תופצל היה ןתינש הממ תוחפ
 תצובק לש םשור לבקתמ יתרתחמה דצה ןמ
.הבר הישות וליג אלש םיריעצ
 םיסחיה תשרפ :ישיא םוחתמ המגוד דוע
 לשב .הפי ללה ר״ד ,רעונמ ודידי ןיבל וניב
 וסחיב ותושימג רסוחו .א .א לש וסופסיח
 דע ,הקדצה לכ אלל ,תושק וב עגפ תוירבל
 ותוריעצמ ,ללכב .שפנב־אנושל ול וכפה יכ
 הסרתהו תורגתה ,זוב לש םחי .א .א הליג
יעב תולוספ ובשחנש תונוכתב לקתנ רשאכ
 ףיכל וא רשפתהל ןכומ היה אל אוה .וינ
 ותבוגת תינייפא הז רשקהב .תומכסומל ומצע
 תריש רשאכ ,"ןורבה" ידיקפ לש תותיחשה לע
 אוהו ןורבה םעטמ יאלקח החמומכ הלוטמב
.20־מ תוחפ ןב
 איה רפסה ארקמל רתויב תשקבתמה הנקסמה
 העבק וז הדבוע .ותביבסמ ירמגל גרח .א .אש
 םייחב וכרד תא הכפהש איהו ,ותוחתפתה תא
 יתש ןה תויסופיט ,הז ןבומב .םיתחתח~דרדל
.בטיה והוריכהש םישיא לש תוכרעה
 ינימ לכ" :םידנרב .לל בתכמב ,ןמצייו םייח
נא ואיבה תוישיא תויושגנתהו םילפט םירבד
 הלמ ןיא .ונל ותויחרכה תחכיש ידיל םיש
 בשחנ ןרהא .וזמ רתוי תקיודמ אהתש תרחא
 ־יעוול תינקירמאהו תילגנאה תוחלשמה יניעב
 החמוסהו רתויב הבושחה תוישיאכ םולשה־תד
 ."תוניחבה לכמ לארשי־ץראל רתויב לודגה
קירמאה תחלשמה ישארמ) טילוב .ו וליאו
 אוה" :וילע רמא ךכ (יאםרו״תדיעוול תיא
 ,םעפ־יא יתרכהש רתויב לודגה םדאה היה
-יתימורפל המודב ,םימודק םימימ קנע ןיעמ

 קלחו ,םייעדמה וימוסריפ לש םושיר ץא
 תירבעב .ויפסא םע דחי דמשוה םהמ רכינ
 ינשב תוינטובה ויתויפצת םוכיס קר ואצוה
ח מצ״ו (1934) ״ןדריה־רבע חמצ״ :םירפס
.(1956) ״ןדריה ברעמ

 ןוסנרהא היה אל ,בושחל לבוקמל דוגינב
 ןובשח לע" דמל ,רומאכ .ךמסומ םונורגא
 ןורבה ךא ,ןוינירגב יאלקחה ם״היבב "ןורבה
 ומייסי םרטב ויכינח ידומיל תא קיספהל גהנ
 הלולעה הדועתב וכזי לבל ,םהידומיל״קוח תא
.לארשי-ץראב תישעמ הדובעמ םקיחרהל

 םהש העש ,םייחבש תוהמה היה אוה .םוא
 .הודח־יאלמו םיזבזבתמ ,םהיתודג לע םירבוע
וטקלטניא הניחבמ ול םיווש יאדווב םיבר
 םלוא—ותמגוד שיא יתשגפ אלש ףא—תילא
 ,תילנויצומא הניחבמ והומכ םילודג םניא
 הנדעב ,ןוצרב ,הדהאה רשוכב ,בל־ץמואב
."תישונאה הנבהה תיריהמבו
 ־אמותוע רפס״רוזאב היח וזכ תוישיא רשאכו
 ־תורשע המכ הנומה "בושיי״ב ,לשחנ ינ
 ושפנל םיניבמ םידדוב קר ובש ,דבלב םיפלא

.יגארט וליפא ,ונימב־דחוימ בצמ רייטצמ—
 הב תישונאה הביבסב ןפוד־אצוי ותויה םע ךא
 תמדאב הקומע תוישרשל למס .א .א היה ,יח
 .ריכהו בהא הכ םתואש עבטבו ףונב ,ץראה
 לש יזיפה ןבומב ,וצראל תטלחומה ותוכייש
 .הלאש־ןמיסב ולצא הדמע אל םלועמ ,הלמה
 סוראב לבג התעידיבו ץראה תרכהב וקוסיע
לימ .ךכב ול ינש היה אל יכ המודו ,טעמכ
 דע רמולכ ,י״לינ יניינעב עקתשהש דעו ותוד
צק ,תועסמב ונמזמ רכינ קלה הליב ,40 ליג
 ןדריל חרזממו ברעממ ,םיכשוממ וא םיר
 ,ץורע לכ ץראב ריכה אוה .הירוס םורדבו
 ןומהב ללכ וייוליגו וירקחמ תאו ,חמצו העבג
 תיפשב םלועב תיעדמה תונותעב םימוסריפ

 אבצה תושרל הז עדי דימעה םימיל 1.תונוש
.ת״הזמב יטירבה
וש םיקלחב םג םיידומיל תועסמ ךרע .א .א
 וילע הרבע וייח־ימי תיצחמכ .םלועה לש םיג
יבצל רקיעב שידקה םתוא ,ל״וחב תועסמב
 ונייניעש םינווגמה םימוחתב היצמרופניא תר
 וב התיה .ונויסנ תא רישעהל ידכ ,ותוא
 לכב טעמכ ,לובג העדי אלש רקחמ תוואת
וימב) היגולויבב םירושקה עבטה-יעדמ יפנע
 ,היגולואיג ,תואלקח ,(הקיטנגו הקינטוב דח
במ .םהל םיבורקה תועוצקמו היגולורואיטמ
 ־שיא לש םזילסרבינואה ןמ וב היה וז הניח
סידב ומצע ליבגהל לוכי אל אוהו ,סנסנרה
 היהש ףאו ,תאז םע .תרדגומ תיעדמ הנילפיצ
 םחיב־ריעצ ליגב הכז 2,קהבומ טקאדידוטוא
.רתויב הבחר תימואלניב הרכהל

 ויתונוכת ,וגזמ יפל היה עדמ־שיא ןכא .א .א
 םיפחדה ןמ העבנ וייחב תויגארטה ;וירשקו

מה וקוסיע .תירוביצ תוליעפל ותוא ועינהש
וליאו ,ישפנ ןוזיאו קופיסו תחנ ול םרג יעד
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 ,רומאכ םירורממ והועיבשה ולש רוביצ־יקסע
 ־שיאל תויחרכהה תונוכתה לכ טעמכ ול ורסת
.לבוקמה ןבומב יטילופ גיהנמל ,רוביצ
 ישנא רקיעב ויה ויבירי יכ בושחל לבוקמ
 ־תהו םמלפתה אוה .איה תועטו ,"לאמש״ה
 ־לעב״ה בושייה ישאר םע תוחפ־אל טטוק
 תובשומב םירכאה יגיהנמ םע דחוימבו ,"יתיב
 השק .ןיקסולגו יקסנלימס ,ץיבוריאמ ומכ
 טקנש הזמ רתוי בילעמו עגופ ןונגס ראתל
 תינויצה העונתה יגיהנמ םג .םדגנ וירבדב
 ,ןיקשיסואו ןיפור ,בולוקוט ומכ ,תימלועה
 םג—ןושארהו ,תינלטק תרוקבל ודצמ וכז
 םיינויצה םיגיהנמה ןיבמ .שפנ־־טאשו זובל
 ־ראב םישיא המכל קר דובכ לש סחי ול היה
 ־קנרפ ,קמ ןאילוי ,םידנרב יאול) תירבה־תוצ
 ותאש ,ןמצייוול ןכו (דלוס הטיירנהו רטרופ
 ןבומ .תונורחאה ויתונשב קודהב הלועפ ףתיש
 רקי ריחמ םליש וז תוגהנתה לע יכ וילאמ
לו ,םיבחר םיגוחב היה ץמשומ שיא :דאמ
.תירוביצ הניחבמ היה דדובמ השעמ
 .א .א ןיב תועדהייקוליחל תיזכרמה הביסה
מה ותשיג התיה ,לאמשמו ןימימ ,וידגנתמל
 ומוקמל—קויד~רתיב ,תובשיתה יניינעל תירוק
 ותפיאש .תובשיתהה ךילהתב עדמה לש
 ־סע העפשהמ תובשיתהה תא ררחשל התיה
 ,תומסיס לע היונבה השיגמו תיתגלפמ־תינק
 אל אוה .תוינרדומ תויעדמ תוטיש לע הססבלו
 "בושיי״ה ישאר לש ללמה תא תאשל לוכי
 ־ןבכ וחורל רזה ,םהלש סותאפה תאו וינקסעו
 ־ילאמ־םינבומו םייעבט הילא וירשקש ץראה
מגל הנוש התיה ולש םיגשומה תכרעמ .םה
 םג .תפתושמ הפש םתא אצמ אל טושפו ,יר
סעל וניב ץיח השמיש תיתפרצה ותלכשה
 תיפוריא־חרזמ תיתוברת תרוסמ ילעב םינק
.תינמרג וא
 ןב ותויהב ,1901 תנשב רבכש אוה הרקמ אל

 יאלקח דרשמ" םידידי ינש םע דחי חתפ ,25
בטה םיאנתה רקח" :ויה וידיקפתש "ינכט
 תקידב !(יניס דע ןומרחהמ) ץראה לש םייע
 ־יאשונ םיילכלכ םילעפמ תמקהל תויורשפאה
לקח הישעת ,תואלקחה תשגדה בגא ,םמצע
 ;םילועל הכרדהו הצע ןתמ > יאלקח רחס ׳תיא
יב ;ץוח יעיקשמ לש םילעפמו תווח תלהנה
."היקשהו זוקינ ,עקרק תרשכהל תודובע עוצ

 תישאר לש םייביטימירפה תואלקחה יאנתב
 הזעה הז ןיעמ דרשמ תמקהב התיה האמה
תכלמ הפצ ותוא ןוויכל תודע ,הקוחר הייארו
 יפל שיגה םתואש םירקחמהו תועצהה .הליח
צראה הדעווה שאר ,גרוברו ׳םורפ תנמזה
, (1903 תנשב התלועפב הלחהש) תילארשי
 לש הבחרה תשקב וקסעו אילפהל-סינווגמ ויה
 רקחמה לע תוססבתה ךות ,תובשיתה תויעב
.שדחה יעדמה
 תואלקחל תיעדמה ותשיג ףרח יכ ןייצל בושח
 תרוסמל ותכרעה תא לטיב אל ,תובשיתהלו
 ךרוצה תא בישחה ףא ,תיברעה תיאלקחה
 תואלקחה דוס תא .םיחאל׳פה ןויסנמ דומלל
 תימוקמ תיתרוסמ המכח גוזימב האר תירבעה
 םג וז .שדחה יאלקחה עדמב ןוכנ שומיש םע
 םיברעה םיירפכל שחרש הביחל תוביסה תתא
 םהב האר אל יכ הדבועלו ,םהייח״חרואלו
 בורקמ םועדי אלש םישנאכ ןבומ ותואב םירז
 דיתע יבגל .א .א לש תיללכה ותפקשה .והומכ
 םיסחיה דיתעו ץראב םיברעה לש םמוקמ
 .ונינפלש רקחמב יוטיב ידיל האב הניא םהמע
 לש ותפקשהב תוריתס ויה יכ עבוק רבחמה
 ־יבהל הסינ אל אוה ךא ,םיברעה יבגל .א .א
.ןעקר היה המו ולא תוריתס ויה המ וננ

 תירוקמ הדמע .א .א הליג הינמרגל וסחיב םג
 ,ודידי־ורזעלו ול תפתושמ .רתיהש) ולשמ
 תלבוקמה הדמעל דוגינב .(גרבנייפ םולשבא
 האמה תישארב םיינויצה םיגיהנמה בור לע
רג ידהוא ויהש ,םלועה־תמחלמ ןמזב ףאו

 ץורפ ינפל דוע .א .א ןעט ,התוברתו הינמ
 היהת ץראה לע תינמרג תוטלתשה יכ תוברקה
 םא דיתעל יופצ יבויח יוכיס וליאו ןוסא
למה תפוקתב .הילגנא תוסהל ץראה רובעת
.י״לינ תגהנהל וז הנקסמ ותאיבה המח
 הדובעה־תעונתו .א.א ןיב תירקיעה תקולחמה
ה הדובעה" תלאש לע הבסנ תילארשיצראה
 רוד ותוא ינבל היה השקש הלאש ,"תירבע
 לכמ .הלוקש העדבו חור-רוקב הילא תשגל
 ,םילעופה לע .א .א תא ואיגשהש םימרוגה
 תועד קויד־רתיב וא ,ויתועד רתויב ועיפשה
 יעמל .תירבע הדובע לש הז ןינעב ,ול וסחייש
 ־ה תישאר ינפל דוע היעבב .א .א שגפ ,הש
 "הדובעה שוביכ" תא הכפהש ,הינשה הילע
אביל ןויסנ השע רשאכ הז היה !התמסיסל



םירפס168

בק תודובע עצבל ןתרזעבו תויאלקח תינוכמ
ר שפאש חיכוהל ידכ ,תירבע הדובעב תוינל
ק שמהש יאנתב םידוהי םילעופ םע דובעל
כט תוביסמ ןה ,לשכנ ןויסנה .ןכוממ היהי
ר שקתה םהילא םילעופהש םושמ ןהו תוינ
.םתלכי תא וחיכוה אל
ובעה תא ללוש אוהש ותוא ומישאה וידגנתמ
. תפלוסמ הכ המשא אוצמל השק .תירבעה הד
ם ילעופב רמולכ ,תירבע הדובעב האר אוה"
! תינויצה תובשיתהל יחרכה דוסי ,םידוהי
• רסח תובשיתהה לעפמ ויניעב היה וידעלב
תה יכ בשח תאז םע ."תילכת״רסחו םיסב
ירצ יאלקחה קשמב תירבעה הדובעה תורבג
ם יכילהתב בלושמה ינגרוא ךילהת תויהל הכ
א לו ,םירחא םייפרגומדו םייגולונכט םיילכלכ
יצמב הזיחא ןהל ןיאש תומסיס לש האצות
ל עופה .תולואש תויגולואידיאב ןרוקמו תוא
רי רשאכ הדובעב ומוקמ תא אצמי ידוהיה
י יפב ןיא .עוצקמ־לעבל היהיו עדי שוכ
ד יתעב השעי ימ הלאשה יבגל הרורב הבושת
.תוטושפה תודובעה תא
ל ש החנהה תא .א .א לביק אל ,םינפ־לכ״לע
ת מרחה—השוריפש ,הרוהט תירבע הדובע
ת וישונא תוביסמ קר אל תאזו .יברעה לעופה
. רומח ינידמ הגשמ ךכב הארש םושמ םג אלא
ן ייצמ אוה 1911 תנשמ ןיפור ר״דל בתכמב
ת וישונאה רסוח ,תוירברבה תואנקה" תא
־ עופ לש הרומגה תונלדבבש תודהי ןורסחו
ה בוט־תויפכו הנכס וליפאו הנובת ןורסח .וניל

ן יידעש ,םיפדרנ לש םדצמ וז תונלדבב שיש
וא הלביקש היסולכואל סחיב ,וררחתשה אל
ת ורחא תויונמדזהב ."תופי םינפ רבסב ונת
ם ינכשה םע םולשב תויחל ךירצ יכ שיגדה
.םיביואל םכפהל ןיאו

. א .א ןיב םיקהב-מ השיג ילדבה■ אופא ןאפי ויה
ת רוקבה לשב ופירחהש םילדבה ,םילעופהו
ו מכ) תוימואלה תווחה לע חתמש הפירחה
, ולא תווחב ורוקיב ירחא .(הדלוחו ןמש־ןב
ה דובע" תנכוסמ המכ דע ותדמעב קזחתה
ה דובע ושע ,תוימואל לש הווסמב" :״הרוהט
ת וצצופמ םילמ הווסמב .רתויב תימואל־יתלב
י נא ,השענ הז לכו ׳המויא הרוצב םיזבזבמ
ת וינפ אלל ,תורוהט םיידיב ,תודוהל הצור
ה ערזנ הרועש .הקדצה וז ןיא ךא .תוישיא

ת ונוכמב הרצקל רשפא־יאו םישרט תמדאב
ם יליחתמ ,בוט ןוצר י״ע םיבהלושמ ,ונילעופו
נמב םיימואל םיריש םיחרוצ םהשכ ,השילתב
ה דובע ושע רבד לש ופוסב .תויקזוק תוניג
על .םישורג 5־ב תחא היברע ידיב תישענה
5 ־ב התושעל רשפאש שורג 25־ב הדובע תוש
ת ורזל ושוריפ יכ ,ימואל-יטנא השעמ הז—
. "המואה לש תובולעה תוטורפה תא חורל
ר אידיאה ןיבל וז הדמע ןיב רשגל ןיאש ןבומ
."ריעצה לעופה" לש היגול
ו תציחמב הדבעש ,תיאני לחר לש הרופיס
י סחיבש םוהתה תא הלגמ ,תוגויסנה־תווחב
־ םמ דחאס ,ול העיצה רשאכ .םילעופהו׳ .א .א
קה הובהרמל ןולל רוסל ,םיפתושמה םהירוי
ל ש קשמל רוסנ ישנאו ינא" :הל בישה ,הבור
. "ונוסינכי אל ,ונושרגי ירה ז קמעב םילעופ
ץ יקה 1919 תנשב םיה ילגב .א .א םלענשכ
יג רמגל האב אל ןיידעש תוישיא לע ץקה
ו כרד התיה המ רעשל הסנמ רבחמה .השוב
3 4 ןב אוהו וייח תא דפיקש ןוסאה אלול
יש (1—הלעמ אוהש תויורשפאה ןיבמ .הנש
י עדמ זכרמל התכיפהו תונויסנה־תווח םוק
לקחהו תובשיתהה חותיפב הלעמב־ןושאר
א והש השדח תינידמ העונת תמקה (2 !תוא
י עדמ םוחתל תורסמתה (3 :הגיהנמ היהי
( 4 !הרבחהו עבטה־יעדמ ןיב לובגבש שדח
— םידנרב יאול ביבס זכרתהש גוחל תופרטצה
ה פוקתבש חינהל השק .הנורחאה וז יל תיארנ
והט תיעדמ הדובעל רכמתמ היה תילרוג הכ
ויב ברוקמ היה םיינויצה םיגיהנמה לכמ .הר
־ ןושארה גיהנמה תא האר וב ,םידנרבל רת
ל לכ וביבסש גוחהו ,ידוהיה םלועב הלעמב
ו יה סידנרבלו ול .רתויב םיבוטה וידידי תא
ת ונבל שי הב ךרדל סחיב תומוד תופקשה
ו נא רבכ ןאכ ךא .לארשי~ץראב זכרמה תא
...שוחינה םוחתב םידמוע
 רהל ידיב היה אל" יכ רבחמה ןייצמ אובמב
ה שרדנש יפכמ רתוי רפסה תעירי תא ביח
. ןוסנרהא ןרהא לש ולעפו ותומד רואית םשל
ה כזנ ןכא יכ הווקנ ."ומילשיו םירחא ואובי
י תימא רואב וריאיש םיפסונ םירקחמל בורקב
סיהב תינרדומה הפוקתה לש התישאר תא
.ונצרא לש הירוט
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