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"צ)  חי  ) ןייד רוד  ליגר ." לייחל  ומכ  יילא  וסחייתיש  הז  שקבמ  ינאש  המ  לכ  "

תויזיפ תויעבמ  םילבוסה  םידמעומ  םהיפל  םילהנ  לע  ךמתסהל  אלו  ופוגל  הרקמ  לכ  ןוחבל  "ל  הצ לע 
( יחמק יטומ  ץראה   ) שינייב תירוד  .בדנתהל  וכרטצי 

דגנ ןייד  רוד  לש  הריתע  תרגסמב  "ל  הצ לש  סויגה  תוינידמ  דגנ  השק  תרוקיב  לומתא  ריבעה  "ץ  גב
דגנ "ץ  גבל םישדוח  רפסמ  ינפל  רתע  אוהו  רפח  קמעמ  ןב 18  ןקבל  וניה  ןייד  .וסייגל  השירדב  "ל  כטמרה

ולבקל ומיכסה  "ל  הצב .רחא  סייגתממ  הנוש  וניא  יכ  הנעטב  וסייגל , השירדב  ןוחטיבה  רשו  "ל  כטמרה
.העצהה תא  ללש  ןיידש  אלא  דבלב , בדנתמכ  לבא  ויתורושל 

םש הריתעה , הנודנ  שינייב  תירוד  תטפושה  תושארב  ןוילעה  טפשמה  תיב  בכרה  ינפב  ןוידב  לומתא 
"ל הצ יכ  ןוידה  ךלהמב  הרמא  ףא  שינייב  רשאכ  םידמעומ , סויג  תוינידמ  ןיינעב  תרוקיב  םיטפושה  וריבעה 
לכ ןוחבל  םדקתמ , ןדיעב  "ל , הצ לע  הירבדל , .םידחוימ  םיכרצ  ילעב  םידמעומ  לומ  תושיגר  רסוחב  גהונ 

וכרטצי תויזיפ  תויעבמ  םילבוסה  םידמעומ  םהיפל  םיעובק  םילהנ  לע  ךמתסהל  אלו  ופוגל  הרקמ 
.הרשפ אוצמלו  תוסנל  "ל  הצו ןיידמ  םיטפושה  ושקיב  תאז  תורמל  .תורישל  בדנתהל 

סייגתהל ןיינועמ  ןייד  .תושדח  הלאוול ! ןייד  רמא  ליגר ," לייחל  ומכ  יילא  וסחייתיש  הז  שקבמ  ינאש  המ  לכ  "
ילש םירושיכה  תא  םלוהש  דיקפת  אוצמל  רשפא  יא  םדקתמ  ךכ  לכ  אבצב  , " ןיעידומה ליחב  דיקפתל 

לע םימחלנ  םה  םיטמתשמה  ןדיעב  םויהש  רמוא  "ל  כטמרה תא  ןמזה  לכ  עמוש  ינא  תונקבלה ? תורמל 
אל ינא  .דגנ  וא  דעב  םימחלנ  םה  םא  יתנבה  אל  ינא  םיניינעה  תא  האור  ינאש  ךיא  יפל  לבא  לייח , לכ 

". רחא סייגתמ  לכל  ומכ  סחי  אלא  דחוימ , סחי  שקבמ 

היה אל  רודלפמורט  ףסוי  הארנכ  אבצה  תוינידמ  יפל  רנודרק " , ינור  "ד  וע ןייד , לש  וחוכ  אב  ירבדל 
לע דיעמ  אלש  גירח  אוה  רוד  .יברק  דיקפתב  ןייד  השמ  תא  םויה  םיביצמ  ויה  אלש  חוטב  ינאו  סייגתמ 

והומכ ןפוד  יאצוי  םישנא  שי  ונלזמל  .תחופו  ךלוה  ונניא  רודהש  םידיעמ  ולש  היצביטומ  םע  םישנאו  ללכה ,
". הב אצמנ  אבצהש  תושיגרה  תרסחו  תעבורמה  תצבשמב  ראשיהל  אלש  םישקבמש 
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