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אל םויהל תיזחתה ירהו ... בלחה ליבש תייסקלג רובע ריוואה גזמ יוזיח ןאכ . םולש , "
הרוטרפמטה וישכעל ןוכנ , סקטלוז תכלה בכוכ לע הזמ בוט ריווא גזמ שקבל ונלוכי .
ןטק יוכיס םע םויה לכ ךרואל םימותכ ויהי םיימשה , ריהב לכהו תולעמ םישימח איה .

". חצנל ךשמיי אל הזכש בוט ריווא גזמ הלילה ךלהמב ןאתמ םשגל .

וא היזיוולטב תויזחת םתעמש יאדו דיתעב ריוואה גזמ יוזיח האריי ךכ יכ ןכתיי םאה ?
ץראה רודכ תא םיפיקמה םינייוול ידי לע ףסאנש עדימב תושמתשמ וללה וידרב .

. וינפ לע ריוואה גזמ תא םירטנמו

ינפ לע םיאנתה לע ונל תחוודמה שמשה תכרעמ לא תיללח םג הרגוש ףסונב ,
תא תעכ הפיקמה סרפסקא סראמ " ה" לשמל , (  םיחריו םירחא תכל יבכוכ לש חטשה

, היסקלגה יבחרב ריוואה גזמ יאנת תא תופמל םיליחתמ םימונורטסא תעכ םידאמ .(
. ונלש שמשה תכרעמל רבעמ קחרה



הפמה יהוז ריווא גזמ תפמ הנורחאל ורצי םינעדמ . המצוע יבר םיפוקסלט תועצמאב ,
תוקינכטב שומיש ךות םוח סננ ינפ לע ריוואה גזמ לש םעפ יא הרצונש הנושארה !

לע ךשוחהו רואה ימתכ תא תראתמה הפמ רוציל וחילצה םימונורטסא תומכחותמ ,
, םירצונה םיננעה תורוצב םג וז הפמ ינפ לע תופצל לכונ בורקב , םוחה סננה ינפ .

. ץראה רודכ לע ומכ שממ  םימלענו םיחתפתמ -

ומכ םיבכוכל דוגינב םימונורטסאהמ קלח יפב . םילשוכ םיבכוכ " "  םייורק םימוח םיסננ
. תיניערג שא םתבילב תיצהל ידכב םיד םימח םיכפוה אל םעפ ףא םה ונלש שמשה ,

םיבכוכה תכרעממ קלח אוה הנורחאה הנשב שממ הלגתנ ל . " נה םוחה סננה
םימוח םיסננ דרנרב ." " ירואטנס אפלא " בכוכו " ץראה רודכל התברקב תישילשה , ירחא
ןוויכ תאז םיריעצ םייקנע תכל יבכוכ לש תורפסומטאה רקחב דואמ םיישומיש םה .

הברהב םילודג םימוח םיסננ םלוא םימוח םיסננל םימוד הלאכ םייקנע תכל יבכוכש ,
. תכל יבכוכמ
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השעמל אוה קדצ תכלה בכוכ ינפ לע לודגה םודאה םתכה " "
זאמ תוחפל תכלה בכוכ ינפ לע בבותסמש עודיש קנע ןקירוה ,

! האלה תובר םינש תואמ ךשמיהל יושעו , 1831
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