אמא הדסה (רבינוביץ ) ברלינסקי והדוד אלכסנדר
זייד
על
"השיר של זייד",
שני שירים נוספים בכתב ידו של זעירא
ועניינים נוספים הקשורים להנצחתו של זייד-
כתבו בתיה ומיכה כרמון –ירושלים
אוגוסט4102-

אלכסנדר זייד 0291

את סיפורה של אמא (הדסה ברלינסקי לבית רבינוביץ')"כיצד נוצר השיר של
זייד" כפי שסיפרה לנתיבה בן יהודה-הקלטנו והבאנו באתר זה וגם ביו-טיוב.
בשנה וחצי האחרונות היינו עסוקים מאד בכתיבת תולדות משפחותיו של מיכה
ומשפחת אבי נפתלי ברלינסקי את העבודות שכתבנו העלינו לאתר המשפחתי.
Carmonia.net
בימים אלה ,בעת סידור ניירת נתקלתי שוב בכתב יד מקורי של שני שירים .
כל השנים הייתי בטוחה כי מדובר בכתב ידו של יעקב אורלנד.
ידעתי כי אמא הכירה היטב את יעקב אורלנד מירושלים אך מעולם לא טרחתי
לשאול אותה לגבי כתב יד זה.
1

בימים האחרונים קראתי במקרה על ספר שעומדת להוציא לאור ד"ר תמר וולף-
מונזון אודות יעקב אורלנד.
סרקתי את כתב היד והעברתי אותו אליה שמא תתעניין בו.
לאחר בדיקה עימה ,השוואות שערכתי ובדיקה נוספת באתר "זמרשת" התברר
כי מדובר ככל הנראה בכתב ידו של מרדכי זעירא.
מאחר ושירים אילו נשמרו אצל אמא בצמוד לשירו של אלכסנדר פן "שיר של
זייד"("פעם ועוד" ) (ראה הכתבה באתר זה) היה ברור לי כי גם שירים אלה
קשורים להנצחתו של אלכסנדר זייד-אך היה צורך לברר זאת.

שני השירים בכתב ידו של זעירא שהיו אצל אמא
כיצד הגיע השיר "שיר של זייד" לאמא ידענו -אולם כיצד הגיעו שני שירים
אלה אליה?
על מנת להבין ולנסות לפתור שאלות חזרנו ליומניה של אמא.
היומנים
אמא לא רק שכתבה יומנים מאז ילדותה אלא גם השאירה ביומנה כל דבר
שכתבה ,מכתבים והגיגים.
מדובר במסמכים נדירים הכתובים על ידי נערה צעירה בארץ ישראל-נערה
הקשורה לארץ בכל נימי נפשה.
2

נערה שהייתה בת לחלוצי העלייה -השניה ששאפה לתרום ולהיות קרובה
לדודיה מייסדי ארגון "השומר".

ארבע אחיות ואח -וילנה –מימין לשמאל ציפורה זייד ,קיילה גלעדי ,דוד
בקר ,רבקה רבינוביץ'(אמה של הדסה ) אסתר קוזלובסקי.

מימין-אמא הדסה ואחיה יהודה ושמואל-ירושלים
ארבע בנות דוד בשם הדסה נולדו במשפחה על שם הסבתא רבא
המיתולוגית
3

כשהחליטה לעזוב את ירושלים ולפתוח בחיים חדשים ומשמעותיים בחרה
פנקס גדול ואחר כך פנקס נוסף (שהיה יומן שנה ריק ובלתי מנוצל משנת
- )1331ובמשך כארבע שנים משנת 1331מלאה שני פנקסים אלה בכתב קטן
וצפוף במאורעותיה והרבה מתקופת חייה בקיבוץ.
בכפר גלעדי התגוררה דודתה קיילה גלעדי וכן בני דודתה הדסה ונחמן.
אמא התגוררה בחדרן של קיילה וטובה פורטוגלי שתי אלמנות "השומר".
את הקיבוץ עזבה בכאב כאשר אבי-נפתלי ברלינסקי ששרת אז במשטרת
הישובים העבריים-הודיע לה כי לעולם לא יסכים לחיות בקבוץ והיא  -שמאד
רצתה להינשא לו חזרה בחוסר רצון לירושלים..
פנקסים אלה כוללים בין היתר את פרשת רציחתו של אלכסנדר זייד בשנת
 .1331ואת יום השנה להירצחו בשנת .1333

עמוד הפתיחה אפריל " 0291לחיים חדשים " -בכפר גלעדי.
"בארצי כל רגב פז
4

בארצי כל רגב רז
אין לי ארץ זולת זאת
את מולדת –מה לי עוד"
יום ההלוויה
ביומנה של אימא רשמה ביום הירצחו של זייד הספד אך להלוויה עצמה לא
נסעה .
במכתב שכתבה למשפחה היא כותבת שאימא רבקה (אחותה של ציפורה )
הייתה חולה ובני המשפחה חששו לספר לה על האסון ועל כן נאלצה הדסה
להישאר בבית ולהתנהג כרגיל.
עקיבא האבא חזר רק כמה ימים קודם לכן מוילנה שם ביקר את אימו ואחיו
עקיבא חשש מאד שאם לא יסע לא יוכל לראות את בני משפחתו כי רוחות
המלחמה כבר נשבו באירופה.
עקיבא עלה ארצה בשנת  1391ושלושים שנה לא ראה את אמו.
אביו נפטר מרעב במלחמת העולם הראשונה ואילו אימו ושני אחיו נשארו
באיישישוק שליד וילנה בגלל מחלתו של האח.
אימו רבקה לבית וילקנסקי הייתה אחותם של פרופ' יצחק ,מאיר ומרדכי
וילקנסקי וכן אחיות נוספות שעלו ארצה .גם אביה לייזר הדיין -עלה ארצה וכן
אחיה שמלאו תפקידים חשובים בישוב ,עקיבא היה קשור מאד לאימו ולמרות
המצב הכלכלי הקשה החליט לא לדחות יותר את הנסיעה.
גם יהודה אחיה של הדסה השתתף בהלוויה.
עקיבא –הגיס -הספיד את זייד בשם המשפחה וניהל את הטכס הדתי יהודה
חובב הצלום שהיה כאח לגיורא בן דודו צילם מספר תמונות.

הלווייתו של זייד-צילם יהודק'ה,אחיה של הדסה (אחר-כך ,חבר כפר גלעדי)
נמסר לארכיון "יד בן צבי" על ידי הדסה5

תאור ההלוויה "דבר""--09/1/91עקיבה רבינוביץ -גיסו -דיבר על זייד איש
המשפחה וסיים באמירת "קדיש" ו"אל מלא רחמים"

6

צדה השני של התמונה זייד (הקורא לעצמו אז א .משי) מקדיש את התמונה
בכתב ידו -למשפחת רבינוביץ תר"פ( .לזיקרון משפחה רבינוביץ איר תר"פ
א .משי) בתמונה עוד קלמן כהן ופליישר כנראה גם השניים האחרים היו
מוכרים היטב למש' רבינוביץ ואולי התגוררו תקופה מסויימת בביתם.

1

יום השבעה
לקראת יום השבעה התפרסם בעיתון "דבר" עמוד זיכרון.
בין היתר הופיע שם השיר "זר על קברו" אותו חיבר יעקב אורלנד בירושלים
והוקדש "לנשמת אלכסנדר זייד" .זהו אחד משני השירים שהיו בכתב היד אצל
הדסה.
כלומר יודעים אנו עתה בוודאות ששיר אחד מהשניים נכתב לזכרו של זייד יום
לאחר שנרצח.

1

יום השנה הראשון לרצח
לקראת יום השנה הראשון להירצחו של זייד עשתה ציפורה הכל כדי להנציח
את זכרו.
ציפורה חשבה על כמה עניינים שינציחו אותו -שירים,רחובות על שמו ופסל.
כמו כן פרסום כתבות להנצחתו בעיתון "דבר".
ציפורה נאלצה לחפש סיוע מגורמים שלא היו ממסדיים ,המסייעים היו מעריציו
של זייד וידידיו האישיים.
אחת שהעריצה אותו והתאימה למשימות אילו הייתה אמא הדסה וציפורה
הדודה ידעה בדיוק מה להטיל עליה.
על הנסיעה לתל אביב הפגישה עם אלכסנדר פן וכתיבת השיר "שיר של זייד"
כתבנו והבאנו הספור בקולה של אמא באתר זה.
אך בכך לא תם תפקידה .
3

"שיר של זייד" -זעירא מלמד אותו באלונים

חלק מן השיר בכתב ידו של אלכסנדר פן

ביומנה של אמא קיים תיאור מדויק על המקום בו לימד זעירא את השיר
לראשונה ,מי שר,היכן וכו' ( י"ב בתמוז תרצ"ט).
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11

י"ב תמוז תרצ"ט (היומן הריק הוא משנת  "—)0290אנו מתכוננים לעלות
לקיבוץ (אלונים),זעירא ופן הולכים עמנו זעירא ילמדנו לשיר את שיר
אלכסנדר זייד.....אנו עומדים בשירה עורפית...
לבושים במעילי נוטרים לשם בטחון ,ליתר בטחון חוזר האחראי כיצד
להתנהג....בדיוק לפני שנה-בלכתו אל הקיבוץ בליל לבנה נחמד כזה נרצח
זייד.....אך הנה נצטווינו כולנו לעמוד.
האחראי ניגש תוך שריקות חרישיות הידועות לשומר .השער נפתח אנו
נדחקים דרכו .מתפקדים שנית ורצים תיכף אל הפעמון ובקול תרועה
מודיעים על בואנו.
זעירא ליד הפסנתר כולנו סביבו לומדים את שירו של זייד .זייד עולה וניצב
לפנינו מתוך השיר שירת חייו של זייד לא נפסקה"
"שבע לבנות פעם למות זהו האות זה היעוד".

12

כתבות בעיתון דבר ליום השנה הראשון
לקראת יום השנה בקשה ציפורה כי יפורסם בעיתון "דבר" כעין מוסף לזכרו .
בהתאם לבקשתה נסעה אמא לתל אביב ושם ישבה וכתבה.
בעיתון "דבר" הופיעו כתבות שונות -האחת נכתבה על ידי "אחד מילדי השומר"
האחת נקראה "חוקר העתיקות" .האחת נכתבה על ידי בתו ,כוכבת -האחרת
נקראה "הדוד החבר" ועוד.
ומי כתב הכל בהתאם לבקשת ציפורה? האם אומנם ציפורה ,כוכבת ,אחד
מילדי השומר וכו'.
לא ולא ,מי שכתב הכל הייתה אמא הדסה.
אמא מספרת את הסיפור וביומנה מצויות הטיוטות.

ט"ו תמוז אמא מתארת כיצד עברו עליה ימי האזכרה של זייד.

13

"כתשעה ימים לפני האזכרה באה צפורה לירושלים למחרת הגעתי לתל -
אביב במשך שלושה ימים ישבתי וכתבתי הפכתי להיות ממש סופרת
,כתבתי ספורים ,זיכרונות ,תמונות ,על האחד חתמתי ציפורה ,על השני
כוכבת אף כי כוכבת לא ידעה לגמרי מן הדבר ,על האחד "חבר" ו"אחד
מילדי כפר גלעדי".
עוד זיכרונות כתבתי שאותם חזיתי אני בעצמי ועליהם כתבתי ה.ר( .הדסה
רבינוביץ) את הכל הדפיסו מילה במילה לפי הכתוב שלי".

ביום השני יצאנו מתל אביב נסענו לחיפה עכשיו התחלתי לעסוק במקצוע
אחר תערוכה של תמונות זייד .בררתי תמונות ,הכנתי מעין מוזיאון
מעתיקות המקום.....ספרים שזייד היה נוהג לקרוא.......

14

הדף הראשון במוסף בעיתון "דבר" בו משובץ השיר "שיר של זייד"

15

דוגמאות לקטעים שהופיעו בעיתון תחת שמם של אנשים שונים ודוגמאות
לאותן כתבות שכתבה הדסה עצמה ביומנה והעבירה אחר כך לעיתון
בשמות שונים.

16
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11

13

שעת זייד ברדיו שתוכננה ככל הנראה ל03/1/0151-

ביום השנה הועלתה הצעה לשדר תוכנית בת שעה לזכרו של זייד  ,ברדיו.
אז אמור היה להיות משודר גם "השיר של זייד" ואולי גם שני השירים שכתב
היד שלהם מצוי בידי.
הדסה דחתה הצעתה של ציפורה להמשיך בצורה קבועה יותר לעסוק בהנצחת
זייד יחד עם זאת היא ממשיכה לסייע ומגיעה פעמיים לזעירא על מנת לקחת
ממנו מכתביו ללובראני מהרדיו בירושלים, .כדי שזה יזרז עריכת התוכנית
והשמעתה.

הדסה כותבת בעמוד השמאלי באמצע "בתל אביב נודע לי ש"שעת זייד"
ברדיו עוד טרם סודרה ,ניגשתי אל זעירא והוא נתן לי מכתב ללוברני
המכתב הגיע לתעודתו ביום הגיעי לירושלים לוברני הבטיח לענות לזעירא
ובוודאי עמד בדיבורו אך מה תהיינה התוצאות אינני יודעת".

29

ד"ר אליעזר לובראני היה בשנים  9191-63חבר מערכת "דבר".
בשנים  9163-44מנהל התכניות העבריות הראשון ב"קול ירושלים"-.תחנת הרדיו
המנדטורית.
היה כנראה מוכר היטב לזעירא.

הדסה כותבת לציפורה,
"ביחס להצעתך למנותני למזכירת "מפעל זייד"-במשך חדש ימים -לא אוכל
לקבל עתה את ההצעה.....במכתב הקודם כתבתי לך בדבר קטעי היומן
ששלחתי לדפוס וביחס למכתב שזעירא נתן לי ללוברני מהרדיו".
השיר כפי שידוע לך לא הושר ב )0151( 03/1-וכן לא היה זמן מתאים
להדפסת הכתוב"....
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ייתכן מאד שבין החומרים שהועברו מזעירא ללובראני היו גם שני השירים
שנמצאו אצל אמא.
יתכן שאמא העתיקה והכינה החומר לפני שהועבר ללובראני על מנת שיהיה
מסודר -וכתב היד נשאר אצלה.
"שיר השבועה" הולחן על ידי זעירא.
ייתכן שגם השיר "זר על קברו" הולחן.
לגבי תוכנית הרדיו-לא ידוע אם תוכנית הרדיו הושמעה לבסוף .
ידוע כי שיר השבועה הושמע ברדיו ב31111333-
האם הולחן גם סמוך לתאריך זה?

שיר השבועה(מסומן בנקודה אדומה)של אורלנד וזעירא מושמעים יחד עם
שירים עבריים אחרים על ידי הזמר אפרים גולדשטיין אפרים די-זהב
אפרים די-זהב נכנס להיסטוריה התרבותית של ישראל בשל ביצועו לפיוט
למוצאי שבת" ,המבדיל בין קודש לחול" ,שבו נפתחו במשך עשרות שנים
שידורי מוצאי השבת של קול ישראל .ב 5002-החזירה רשות השידור את שירו
לתוכניות מוצאי השבת של רשת ב'.
22

"שיר השבועה" נכתב על ידי יעקב אורלנד והולחן על ידי זעירא.
אליהו הכהן סבר כי אולי נכתב והולחן בעקבות רצח חמשת הבחורים שעל
שמם נקרא אחר כך קיבוץ "מעלה החמישה".
אולם העובדה ששני השירים נמסרו כנראה ביחד לאמא לקראת תוכנית הרדיו
שתוכננה והעובדה ששירים אלה נמצאו אצל אמא בצמוד ל"שיר של זייד"
מעלה את האפשרות שגם "שיר השבועה" נכתב והולחן בעקבות הרצחו של
זייד.
אפשרות אחרת היא כי השיר נכתב בעקבות מעשי הרצח הרבים בתקופה
זו,לא רק של זייד אלא גם של אחרים  -וביניהם חמשת הבחורים שעל שמם
נקרא קיבוץ "מעלה החמישה".
חשבתי שגם שמו של השיר "השבועה" לא נבחר סתם.
השיר הידוע "השבועה" הינו שמו של ההימנון המפורסם של "פועלי ציון" שיר
שלפי דברי אליהו הכהן השפיע גם על אלכסנדר זייד לעלות ארצה.
בעיתון "השקפה" משנת  1396מתוארת ההשפעה הגדולה וההתלהבות שבה
הושר שיר "השבועה" .פרופ' שץ שביקש לשיר שוב את השיר המרגש אמר
שלא ישכח לעולם התמונה שראה.
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האם יתכן שאורלנד כתב שיר "השבועה" השני זה כשיר המשך להמנון "פועלי
ציון" וזאת כשם שנכתבים לעיתים שירי -המשך או בתי -המשך לשיר בעל
משמעות ?(ראה הבית "חזרנו אל בורות המים" בשיר "ירושלים של זהב").
המשקל דומה וניתן גם לשיר את השיר השני באותו הלחן.
לא נראה הגיוני שיינתן שם זהה לשיר כה ידוע מבלי שתהא לכך כוונה.

השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) נכתב 0115
ִשבַּ עְ נּו
נ ִָרימָ ה יָדֵ ינּו ,נ ִָרים וְ נ ְ
כֹורה,
בְ דֶ גֶל צִ ּיֹון ,בְ ַּא ְדמַּ ת הַּ ְמ ָ
בְ כָל הַּ ָקדֹוש וְ י ָָקר ְל ֻכלָנּו,
בּורה.
בֹורים וְ חַּ ְרבָ ם הַּ ְש ָ
בְ שֵ ם גִ ִ
ִשבֹּר ֶאת כְ בָ לָיו שֶ ל עַּ מֵ נּו
ִשבַּ עְ נּו ל ְ
נ ְ
יָדָ יו לְהַּ ִתיר ,הַּ פְ צּועֹות ּוכְ בּולֹות.
ָארנּו,
לִפְ רֹּק עֹּל הָ ֶרשַּ ע מֵ עַּ ל צַּ ּו ֵ
חֹומַּ ת הַּ גֹולָה ְלנ ֵַּתץ עַּ ד הַּ ּיְסֹוד.
ָמּותה ַּאגַּב חֲ לֹומֵ נּו ,
וְ ִאם גַּם נ ָ
ִאם גַּם ל ֹּא נִזְ כֶה הָ בִ יאֹו ל ְִקּצֹו–
אֲ זַּי ֶאת הַּ דֶ גֶל נ ְִמסֹּר ל ְַּאחֵ ינּו
וְ הֵ ם שֶ ּיָבִ יאּו הָ עָ ם ל ְַּא ְרצֹו.

נחומי הרציון מספר (ע"פי אליהו הכהן(
שם השיר "השבועה" ,במקור היידי "די שבועה" ,ומבטאים "די שביעֶ ה" .השיר
נקרא גם "המנון פועלי ציון" או "שיר פועלי ציון" .השיר נכתב  1393על ידי מורה
יהודי מוילנה על פי הזמנת הוועד המרכזי של "פועלי ציון" בעת השקת השיר
כבר ידעו אותו רבים .מיכאל הלפרין עלה לבמה במהלך קונגרס "אוגנדה" ושר
את המנון פועלי ציון ("השבועה") שלוש פעמים רצופות בעל פה מבלי לדלג על
אף מילה או שורה .רבים הזילו דמעות והתלהבו ,ויש אומרים שלשירה הנלהבת
הזו נסחפו כל משתתפי הוועידה ,ושהייתה לה השפעה גדולה על החלטת
הקונגרס ב"שאלת אוגנדה" .רבים מחברי אגודת "פועלי ציון" עלו

לארץ בעקבות הרוח החדשה שנשבה משיר "השבועה"
כמו אלכסנדר זייד ורבים אחרים.
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"השבועה" --השיר השני
לדעתי קיימת האפשרות שנכתב לאחר רצח זייד כשיר המשך להימנון
"פועלי ציון"
מילים :יעקב אורלנד
לחן :מרדכי זעירא
אֲ נ ְַחנּו אֲ שֶׁ ר פֹּה הֹושַ ְטנּו יָדַ יִם,
כ ַָר ְתנּו בֵּ ינֵּינּו בְ ִרית ֶׁנפֶׁש וָדָ ם.
.עֵּ דָ ה ִהיא הַ שֶׁ מֶׁ ש אֲ שֶׁ ר בַ שָ מַ יִם–
כָמֹוהָ ָלנֶׁצַ ח ְדבָ ֵּרנּו ַקיָם.
וְ ִאם גַם ּתֹוסֵּ פְ נָה יָדַ יִם לִפְ שֹּעַ ,
וְ ִאם פִ י ִשבְ עָ ה גַם יִגְ דַ ל הַ מַ כְ אֹוב,
נֹוסיף לַחֲ רֹּש וְ לִזְ רֹּעַ ,
אֲ נ ְַחנּו ִ
בַ ֶּׁתלֶׁם ,בַ ֶּׁתלֶׁם ֵּנלְֵּך עַ ד הַ ּסֹוף

שיר זה הולחן על ידי זעירא.
האם גם השיר "זר על קברו"-הולחן ?
בינתיים עובדה זו אינה ידועה אך העובדה שזעירא העתיק את השיר וכנראה
מסר אותו לרדיו מרמזת על האפשרות שגם לו יש לחן.
התעלומה כולה לא לחלוטין פתורה .ולא נוכל להיות בטוחים לחלוטין
בהשערותינו.
זה מה שקורה כאשר לא מגלים סקרנות בזמן אמת כאשר יש עדיין את מי
לשאול.
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המשך פעילותה של הדסה להנצחת זייד
לאורך השנים המשיכה אמא לתרום להנצחתו של זייד.
במיוחד זכורה לי פעילותה לשיקום הפסל בשיח' אבריק כאשר זה החל
להתפורר.
הפסל דוד פולוס אשר התגורר בירושלים היה פוקד את ביתנו לעיתים מזומנות
ומבקש התערבותה של אמא.
כמובן שגם ציפורה אשר הייתה מגיעה אלינו פעמים רבות מאד הייתה מעורבת
בבקשות אלה.
זכור לי שפולוס חזר והודיע כי הוא מוכן לשפץ את הפסל תמורת סכום סמלי.
באותם הימים הוא רעב ממש ללחם.
אמא עבדה מאז תחילת שנות החמישים בארכיב משרד ראש הממשלה .
שלא כהיום היחסים בין העובדים ובין ההנהלה היו קרובים כך גם עם מי שהיו
עוזריו של דוד בן גוריון -יצחק נבון וטדי קולק.
שני אלה סייעו בסופו של דבר לפולוס והצילו אותו כפי שאמא כתבת במכתבה
ליצחק נבון בשנת . 1362
אמא השקיעה זמן רב ואנרגיה ללא גבול בנושא שיקום הפסל במשך שנים.
נראה לי שלא ניתן לספור את מספר המכתבים שכתבה בנושא .היה זה טדי
קולק שמצא את הדרך לגייס תקציב לשיקום.
ייתכן מאד שאלמלא מהלכים אלה לא היה קיים היום פסל זה
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בשלב מאוחר יותר לקחה המדינה על עצמה את שיקום הפסל והאיזור סביבו-
ואחזקתם -כך עד ימינו.
פולוס היה בודד מאד ונקשר מאד למשפחתנו.
21

כאשר נפטר אבי בשנת  1314הגיע פולוס לביתנו עם מזוודה והכריז כי הוא
עובר להתגורר אצלנו .סבי (עקיבא) שהתגורר כבר בכפר גלעדי היה אז
בירושלים ונחלץ לעזרתה של אמא כאשר הודיע לפולוס שלא מדובר ברעיון כל
כך מוצלח.

לפני למעלה מעשר שנים בקרנו בקיבוץ רמת רחל וראינו בכניסה לבית
ההארחה את פסלו של פולוס ללא ציון שמו של האמן.
כתבתי למזכירות הקיבוץ ולאחר שהצלחתי לשכנע אותם (והדבר לא היה קל)
מיהו הפסל (הם בדקו גם בארכיון והבינו שאני צודקת) -הוסיפו שלט .
השלט הביא שפרטים שונים אודות פולוס נכנסו גם ל"גוגל" וכך קל יותר להכיר
היום אדם נשכח זה.
הרגשתי שגם אני תרמתי קצת למפעל ההנצחה של אמא.
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מכתב משנת  5392מאלכסנדר זייד להדסה "חדשות אצלנו –מדדנו כבר מגרש
על שם יהודה (התוכנית הייתה שעקיבא ורבקה יעברו לשיח' אבריק)...יהיו
ישובים שונים .פרטים קשה לכתוב כי הכל שגיאות ,הישוב מתחדש .בדבר
הספרים נשתדל לשלוח לך ,המעלה ,ילקוט תל-חי ,השומר....דעתי יש ספרות
בשביל הנוער ,ציפורה לא בבית כולם בריאים ,גיורא ויהודה קצת עצלנים (גיורא
הבן ,יהודה בן הדוד ,אחיה של הדסה).
במכתב אחר משנת  0152כותב לה זייד "לך הדסה אני מוכרח להגיד דעתי
"את כמו שאומרים מבושלה בדעות ביחס לאחיזתנו בארץ ישראל ....יש
בארץ לא הרבה צעירות בכיוון זה"
אמא הדסה חייתה עד לגיל .11
בכל רגע בחייה ניסתה שלא לאכזב את דודה הנערץ עליה בכל רגע מחייה
חשה כאילו עומד הוא לצידה ובוחן פעולותיה  .את חזונו השתדלה להנחיל
גם לנו.
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