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, ִלְגֹּבר ַעל ַהֶטַבע. ִעם ָהֹעִני ְוַהּבּורּות, ֶזהּו ֵסֶפר ַעב ֶכֶרס ֶשל ַמַאְבֵקי ָהֱאנֹושּות ִעם ַהֶטַבע –ִהיְסטֹוְרָיה 

 .ָדָבר הּוא ִלְזכֹות ַּבֵחרּותֵפרּושֹו ֶשל  –ַעל ָהֹעִני ְוַהּבּורּות 

ְכלֹוַמר ִלְראֹות ּוְלַהֲעִריְך ֶאת כֹוחֹו , ְוֹקֶדם ֹכל ָעֵלינּו ְלַהִכירֹו, ֶזהּו ַהַמֲאָמץ ֶשָלנּו ִלְגֹּבר ַעל אֹוֵיב –ַמֲאָבק 

ַהִכיר ֶאת ַהּגֹוְרִמים ֶשל ָהֹעִני לְ , ָלֵכן ָצִריְך ְלַהִכיר ֶאת ַהֻחִקים ַהּׁשֹוְלִטים ַּבֶטַבע. ְוֶאת כֹוחֹוֵתינּו

 .ְכלֹוַמר ֶאת ּגֹוְרֵמי ָהַעְבדּות, ְוַהּבֹורֹות

ַהֵכר ֶאת , ְוַעל ֵכן ְלַמד ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהֱאנֹוִשית. ָהֱאנֹושּות ֻמְרֶכֶבת ֵמַעִמים ְוָהַעִמים ִמְּבֵני ֲאַדם

 .ַעְצְמָך

ַהָּׁשִנים ָהִראשֹונֹות ְלִקּיּומֹו ֶשל ַעם ָצפֹות ְּבִזְכרֹוָנן ֶשל ; ַּבֲעָרֶפל ַהִּׁשְכָחה ְשנֹוֶתיָך ָהִראשֹונֹות לּוטֹות

 . ְשנֹוָתיו ָהִראשֹונֹות ֶשל ַהִקּיּום ָהֱאנֹוִשי ָאְבדּו ַּבֲאֵפַלת ִדְבֵרי ַהָּיִמים; ַאָּגדֹות

, ִמְתַחֵזק, ָּגֵדל, הּוא יֹוֵנק ִמְּׁשֵדי ִאמֹו; ָתה ִמְסַתֵכל ְּבִתינֹוקַא ? ִמי ָהִייָת ּוֶמה ָעִשיָת ְכֶשָהִייָת ֶּבן ָשָנה

ִאֵמְך . ְּבַוַדאי ַּגם ַאָתה ָהִייָת ָכֶזה ְכֶשָהִייָת ֶּבן ָשָנה. ַהֹכל סֹוד ֻמְפָלא ְּבֵעיָניו; תֹוֶהה ּוִמְתּבֹוֵנן ְסִביבֹו

ִהֵנה ַהַּבְקּבּוק ֶשְלָך : "ֶלֶפת ִמָּׁשם ַּבְקּבּוק ִתינֹוקֹות ָיָשן ִעם ִפְטָמה ְואֹוֶמֶרתְמַחֶטֶטת ַּבֲחָפִצים ְיָשִנים ְושֹו

ּוְבָכְך ִהיא ְמַאֶּׁשֶרת ֶאת ַהָנָחְתָך ֶשְכִתינֹוק ֶּבן ָשָנה ָהִייָת ְכָכל ַהִתינֹוקֹות ָהֲאֵחִרים ְּבֵני ".  ְכֶשָהִייָת ָקָטן

ָּבִכית : ָהֵאם ְמַאֶּׁשֶרת ֶאת ַהָנָחְתָך. ִמְפֵני ֶשַּגם ַהּיֹום ַאָתה שֹוֶנה ֵמֲאֵחִרים, ֶנה ְּבִמְקָצתְוַרק שֹו, ִּגיְלָך

 .ַהֵּׁשן ָהִראשֹוָנה הֹוִפיָעה ֶאְצְלָך ֻמְקָדם יֹוֵתר, ָפחֹות ִמְּיָלִדים ֲאֵחִרים

ִמן ַהְסָתם ָעָשה ֶאת ? ַכֲאֶשר ָהָיה ֲעַדִין ַעם ִתינֹוק, אֹודָיִמים ַרִּבים ְמ , ֶמה ָעָשה ָהָעם ִלְפֵני ָיִמים ַרִּבים

ִהְתַחֵזק , ָצַמח, ְכלֹוַמר ָדַאג ִלְמזֹונֹו, ְּבַחְקָלאּות ּוַבַדִיג, ָעַסק ַּבַצִיד. ִתינֹוקֹות-ָמה ֶשעֹוִשים ַהּיֹום ַעִמים

ֱאִליל ֶאֶבן , ִמיֶשהּו מֹוֵצא ְּבַאָדָמה ַּגְרֶזן ֶאֶבן, ה סֹוד ֻמְפָלא ְּבֵעיָניוְוַהֹכל ָהיָ ; ְוִהְתּבֹוֵנן  ְסִביבֹו ְּבַסְקָרנּות

ַאְך הּוא ִנְבָדל ְּבִמְקָצת ֵמָהַעִמים ָהֲאֵחִרים ִמְפֵני ֶשַּגם ַהּיֹום הּוא , ַהַהְשָעָרה ֶשְלָך ְמַקֶּבֶלת ִאּׁשּור. ְמגָֻּׁשם

 .שֹוֶנה

 ?שּות ִּבְדמּותֹו ֶשל ְנִציָגּה ָהִראשֹוןּוֵמֵאין הֹוִפיָעה ָהֱאנֹו

ְכֵדי ֶשלֹא ְלַהְשִאיר ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהזֹאת ְללֹא ַמֲעֶנה נֹוַצר ִספּור ֵמַהסּוג ֶשל ַהֲחִסיָדה ֶשְמִביָאה ֶאת 

ֶחְרָפה ְוַהְשָפָלה ְלֵאֶלה  –" ֹוֵדעַ ֵאיֶנִני י. "ַהְמֻלָמִדים הֹודּו ִּבְכֵאב ֲאִמִתי ֶשֵאיָנם יֹוְדִעים. ַהִתינֹוקֹות

 .ַדַחף ְוֵגרּוי ַלֲחֹקר ּוְלַחֵפש ְלֵאֶלה ַהַמֲעִריִכים ֶאת ְכבֹוד ָהָאָדם, ַהְמַקְּבִלים ֶאת ְּגֵזַרת ַהּגֹוָרל

ִכְפִרי ַמֲאַמֵצי ַהְשָּבָחה ְמֻמָּׁשִכים ְשַמְעֶתם ְּבַוַדאי אֹו ִתְשְמעּו ֶּבָעִתיד ֶשָהָאָדם הֹוִפיַע ִּבְדמּותֹו ַהנֹוְכִחית 

ֵמחֹוָבתֹו ֶשל ָכל ֶאָחד ֶשָּׁשַמע ֶאת ַהֲחָדָשה ַהזֹאת ִלְדֹרש . ִמַּבַעל ַחִּיים ָפשּוט –ַעד ֵאין סֹוף ֶשל ַהֶטַבע 

 .ַשְכְנעֹו ֶשלֹא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאֶחֶרתהֹוָכָחה ַלֲאִמתּות ַהַהָנָחה ְוֶשלֹא ִיְתְּבעּו ִמֶמנּו ְלַהֲאִמין ִמְּבִלי לְ 

ָעֵלינּו ָלֶגֶשת ַלְמָלאָכה ְּבַלַהט ָכפּול , ְלֶהֶפְך? ַהִאם ָעֵלינּו ְלִהְתַעֵצב, ָמה ָאז, ְוִאם ֵזאֹולּוג ְיַשְכֵנַע אֹוָתנּו

לֹא ְלִהָלֵחם ַעל , ֶאת ָהָעֶול ְוַהִדכּוי ַהֲהָדִדיְלַהְפִסיק . ְכֵדי ַלֲהֹפְך טֹוֵרף ִנְבָער ְוָעלּוב ְלָאָדם ֵּגֶאה ְוָחְפִשי

, ֶאָלא ִלְכפֹות ַעל ַהֶטַבע, ְּבָעְרָמה ּוְבַמְלָתעֹות ְשלּופֹות –ֲחִתיַכת ֶעֶצם ְיֵבָשה ְכמֹו ְשֵני ְכָלִבים אֹו ְזֵאִבים 

ְלָהִביא ַלֲחֻלָקה , ְוִאם ֵיש ֵדי ֶלֶחם ַּגם ַהּיֹום ,ְלַסֵפק ֶלֶחם ְלָכל ְּבַכמּות ְמַסֶפֶקת, ְּבכֹוחֹות ְמֻשָתִפים

 .צֹוֶדֶקת ֶשל ַהֶלֶחם ַהֶזה ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם

ֵמחֹוָבתֹו ֶשל ָכל ֶאָחד ֶשִהִּגיָעה ְלָאְזָניו . ְשַמְעֶתם ְּבַוַדאי אֹו ִתְשְמעּו ֶּבָעִתיד ֶשֵּיש יֹוֵתר ֶלֶחם ִמן ַהָדרּוש

יּוַכל , ִאם ְיַשְכֵנַע אֹותֹו ַכְלְכָלן ֶשַהַהָנָחה ְנכֹוָנה. ה ִלְדֹרש הֹוָכָחה ֶשָאְמָנם ֶזה ָכְך ְולֹא ַאֶחֶרתַהְּיִדיעָ 

ָעֵלינּו , ַאְך ִאם ִיְתָּבֵרר ֶשַכמּות ַהְתבּוָאה ְקַטָנה ִמַדי. ָלקּום ּוְלֵהָאֵבק ְּבֵחרּוף ֶנֶפש ַעל ֲחֻלָקה צֹוֶדֶקת

, ְפָרִחים ַוֲעֵצי ְפִרי, ִּבְמקֹום ַּגִנים ְמֹפָאִרים, ִּבְמקֹום ָקֶפה ְוֵתה, ָאֵבק ְכֵדי ֶשִּיְזְרעּו ִחָטה ִּבְמקֹום ַטָּבקְלהֵ 

 .ְוֶשִּיְבנּו ַמֲאִפּיֹות ִּבְמקֹום ַאְרמֹונֹות ְוֵתַאְטָראֹות
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 .ּו ְלַהְפִסיק ְלַהְרִעיב ֶזה ֶאת ֶזהִאם ִּבְרצֹוֵננּו ִלְהיֹות ְּבֵני ָאָדם ְולֹא ַחּיֹות ָעֵלינ

 –ְלָמה ָאנּו ְזקּוִקים ּוְבֵאלּו ַכמּויֹות , ֵאיְך ֲאַנְחנּו ַחִּיים, אּוַלי ִיְתָּבֵרר ֶשֵאיֶננּו יֹוְדִעים ַכָמה ֲאַנְחנּו

 .ֶטֶכס ֵעָצה ָמה ַלֲעשֹותְולַ  –ְּבִמְקֶרה ָכֶזה ָעֵלינּו ְלַגֵּיס ֶאת ָכל ְּבֵני ָהָאָדם ְלַמֲאָמץ ְמֻשָתף 

ְּביֹוְזָמּה , ְיִחיִדים ּבֹוְדִדים ּוְמֻפָזִרים עֹוְבִדים ְלַמַען ַהַמָדע ְּבכֹוחֹות ַעְצָמם? ּוֵביְנַתִים ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִאים

ָכל ֶאָחד ְיַנֶסה ַלֲחֹטף  ,ְּבעֹוד ַהְכָלל חֹוֵשב ַרק ַעל ְרָוִחים, נֹוְפִלים, ֶנֱאָבִקים, ְללֹא ֶעְזַרת ִאיש, ַעְצִמית

ְוַהְמֻמָלִחים ַמְשִמיִנים ּוִמְתַעְצִמים ִמְפִרי ֲעבֹוָדָתם ֶשל ַמְמִציִאים ְּגדֹוִלים . ִמזּוָלתֹו ְוִלְנֹשְך ֶזה ֶאת ֶזה

ַחְמָדנּות ְוָצרּות ַעִין ְוַרק , רּותִמָסִביב שֹוֶלֶטת ֶחְשַכת ּבּו. ְוַעל ֶחְשּבֹון ֲעָמלֹו ֶשל ָהמֹון ֶּבן ִמיְליֹוֵני ֲעָבִדים

 .אֹורֹות ּבֹוְדִדים ְמַנְצְנִצים ָּבֲאֵפָלה

ִתָּוְכחּו ִמָּיד ֶשלֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות . ַאְך ִהיא ִתמֹוג עֹוד ְמַעט ַכֲחלֹום, ִצַּיְרִתי ִלְפֵניֶכם ְתמּוָנה קֹוֶדֶרת

ְתקּופֹות ֵאש ְוֶלָהָבה , יָרה ְתקּופֹות ְּבִהירֹות ְכמֹו ִחּיּוָכּה ֶשל ֱאמּוָנהַהִהיְסטֹוְרָיה ַמכִ . ַאֶחֶרת ַעד ַהּיֹום

ֲאַנְחנּו ַחִּיים ֶעֶרב . ְתקּופֹות ֶשל ְתחּושֹות ַכִּבירֹות ּוַמַאְבֵקי ֵאיָתִנים ֶשל ָהרּוַח ַהְכבּוָלה, ְכמֹו מֹוְקֵדי ֶזַבח

ְתקּוַפת , ֵהם ְיֵמי ַהַמָּבט ַהָנבֹון ָהִראשֹון ַאֲחֵרי ְתקּוַפת ִרְפיֹון ְמֻמֶּׁשֶכת ְוָקֶשה ַהָּיִמים ֶשָלנּו. ַהִּׁשְחרּור

ִסּיּוֵטי ֵטרּוף ַאֲחרֹוִנים . ִסּיּוִטים נֹוָרִאים ֶשָרְדפּו ַּבֲחלֹומֹות ִּבעּוִתים ֶאת ָהֱאנֹושּות ַהְנבֹוָכה ְוַהְמֻבְלֶּבֶלת

ַאְך ִחּיּוְך ִראשֹון ֶשל ֵאמּון ְמַרֵחף ְכָבר ַעל ְפֵני ְשָפַתִים ִחְּורֹות ַוֲעֵיפּות , ן ְּבַשַחר ַהתֹוָדָעהִמְתַעְרְּבִבים ֲעַדיִ 

 .ּוֵמֵעיַנִים ְשקּועֹות ִנָּבט ִזיק ִראשֹון ֶשל ִתְקָוה

ָבק ְלִגלּוי ָהֱאֶמת ַהֲחבּוָיה ַּבֻחִקים ַמאֲ , ֶזהּו ַמַסע ִנָצחֹון ֶשל ָהרּוַח ַהִמְשַתְחֶרֶרת –ַהִהיְסטֹוְרָיה 

ַכָמה ָעצּוב ָהָיה ּגֹוָרֵלנּו לֹו ָכְתבּו ֵהם ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ְולֹא . ְולֹא ֵשמֹות ֶשל ְמָלִכים, ַהּׁשֹוְלִטים ַּבֶטַבע

 .ְּבֵני ָהָעם

 . ל ַמֲחזֹור ַהָדם ְוִהְקִדיש אֹוָתּה ְלַקְרל ָהִראשֹוןִלְפֵני יֹוֵתר ִמָמאַתִים ָשָנה ָכַתב ָהאְרִווי ֶאת ֲעבֹוָדתֹו עַ 

ַאְך ֵהם ִיָּׁשְכחּו , ִסְפֵרי ִלמּוד ַהִהיְסטֹוְרָיה ֻמְקָדִשים ַהּיֹום ְלֵאֶלה ֲאֶשר ָשְפכּו ְּבִשְויֹון ֶנֶפש ְנָהרֹות ֶשל ָדם

 .ְדקּו ֵאיְך זֹוֵרם ַהָדם ְּבָאָדם ַהַחיְּבעֹוד ְזַמן ָמה ּוַבְסָפִרים ְיֻסַפר ַעל ֵאֶלה ֶשּבָ 

ְוַגם ַהּיֹום לֹא ַמֲעִריִכים ֲעַדִין ֶאת , ֻהְפְקרּו ְלָמֶות ָּבָרָעב, לֹא ִלְפֵני ְזַמן ַרב ָהֳעלּו ַאְנֵשי ַמָדע ַעל ַהמֹוֵקד

 . ַיֲעִריצּו אֹוָתםָמָחר . ִמְתַיֲחִסים ֲאֵליֶהם ְּבִהְסַתְּיגּות אֹו ַּבֲאִדישּות. ְמלֹוא ֶעְרָכם

ַהִמיְליֹוִנים , אֹו ִאם ִיָּׁשְברּו ֶאֶלף ְלָבבֹות, ְוִאם ִיָּׁשֵבר ֵלב ֶאָחד ִמְכֵאב, ְּבָכל ַעם פֹוֲעִמים ִמיְליֹוֵני ְלָבבֹות

ַהִמיְליֹוִנים , ּׁשּוֵקי ַּבְרֶזלְּבָכל ַעם חֹוְשִבים ִמיְליֹוֵני ֹמחֹות ְוַכֲאֶשר יְֻשמּו ֲאָלִפים ְּבִח . ַיְמִשיכּו ֲעַדִין ִלְפֹעם

 .ַיְמִשיכּו ֲעַדִין ַלֲחֹשב

ִמְבֵנה . ֶרֶגל ֱאנֹוש לֹא ָדְרָכה ֲעַדִין ִּבְשֵני ַהְקָטִבים. ֵאיֶננּו ַמִכיִרים ֲעַדִין ֶאת ָהָאֶרץ. ֲאֻרָכה ַהֶדֶרְך ְלָפֵנינּו

ֵאיֶננּו יֹוְדִעים אֹו לֹא יֹוְדִעים ַדי ַעל ִתְפקּוָדם ֶשל ; ִמסֹודֹוָתיוּגּוף ָהָאָדם שֹוֵמר ֲעַדִין ַעל ַכָמה ְוַכָמה 

ַהִפיְזיֹולֹוִגים ְוַהִכיָמִאים ַכָמה ְשֵאלֹות ִנְשֲארּו ֲעַדִין ְללֹא , ָשֲאלּו ֶאת ַהֵּגאֹוְגָרִפים. ֵאיָבִרים שֹוִנים ְּבגּוֵפנּו

ְלֵאֶלה  ָדַחף ְוֵגרּוי ַלֲחֹקר ּוְלַחֵפש, ָפָלה ְלֵאֶלה ַהִנְכָנִעים ְלַתְכִתיֵבי ַהּגֹוָרלַהְש  –" ֵאיֶנִני יֹוֵדעַ . "ְתשּוָבה

 .ֶשַמֲעִריִכים ֶאת ְכבֹוד ָהָאָדם

ֵּבין ְשֵני ְמַהֶּוה ֻחְלַית ִקּׁשּור , ָכל ֶאָחד ֵמִאָתנּו ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ֶאת ֶהָעָבר ְוֶהָעִתיד ְּבתֹוְלדֹות ִמְשַפְחתֹו

ָלֱאנֹושּות  –ְוֶדֶרְך ָהָעם , ַעל ָכל ְּבֵני ַעמֹו, ִמְתַחֵּבר ַדְרָכם ִעם ָהֲאֵחִרים, ֲחֵבָריו ָלֲעבֹוָדה ַהְקרֹוִבים ְּביֹוֵתר

ר יֹום ֶאָחד אֹו ָשָעה אּוַלי ַיַעד לֹו ִליצֹ , ִאם ּגֹוָרלֹו לֹא ַיַעד לֹו ִליֹצר ָשָנה ַאַחת ִמֶּׁשלֹו ַּבִהיְסטֹוְרָיה. ֻכָלּה

אֹו , ֵהם ֵיָרְשמּו ְּבִמְשָפט ֶאָחד, ִאם ַחָּייו לֹא ֵיָרְשמּו ִּבְמלֹוָאם ְּבַדֵפי ַהִהיְסטֹוְרָיה. ַאַחת ְּבאֹוָתּה ָשָנה

ַלי ַיֲעֶשה זֹאת ֶאָחד אּו, ְוִאם לֹא ַיֲעֶשה זֹאת הּוא ַעְצמֹו. אֹו ְּבאֹות ַאַחת ְּבִמָלה, ְּבִמָלה ַאַחת ַּבִמְשָפט

 .ִמָּבָניו אֹו ְנָכָדיו

. ְוָגרּוַע ִמָכְך ִפְשָעם ַהִנְתָעב ֶשל ֵאֶלה ַההֹוְרִסים ִעם ָשֵלם, ְוָלֵכן ֵאין ְמִחיָלה ְלֵאֶלא ֶשהֹוְרִסים ָאָדם

 .ים ְמַיְצִגים ֶאת ַתְרּבּות ַהדֹורֹותַעִמים ְקִשיִש , ִתינֹוקֹות ֵהם ַהְּגָבִרים ַהְמֻבָּגִרים ֶשל ֶהָעִתיד-ַעִמים

ִאם לֹא ִתָמֵצא ַהֶדֶרְך ַהְנאֹוָתה ְלַהֲעִביר ֶאת ֵפרֹות ; יִליַזְצָיה ֶשל ַהֶּגַזע ַהָלָבןַהּיֹום שֹוֶלֶטת ַהִציבִ 
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נֹוָרא ִיְהֶיה ַהּיֹום ּבֹו ִיְתְפסּו ֶאת ְמקֹוָמן ֶשל ִרְשעּות ְוֵדעֹות ְקדּומֹות , ַמֲאַמֶציָה ַלֶּגַזע ַהָצֹהב אֹו ַהָּׁשֹחר

  !יֹום ָנָקם ְוִשֵלם –ַהֵדעֹות ַהְקדּומֹות ַהְצֻהּבֹות ָהִרְשעּות וְ , ְלָבנֹות

 –ַוֲעבֹוָדה ְמֻשֶתֶפת ֵהם ֹכַרח ִהיְסטֹוִרי ּוַבִהְתַעְלמּות ְטמּוָנה ַסָכָנה ְּגדֹוָלה , ֶהֵכרּות ַוֲהָבָנה ֲהָדִדית

 .ְקבּוַרת ָכל ֶהֵשֵגינּו ָהרּוָחִנִּיים ְלדֹורֹות ַרִּבים


