
 ימים לאריכות הסוד

 ,היקר פרנק
 

 (ארבעים פעמיים) עברו אמנם מחייך שליש שני
 בחיים פרק עוד של להגשמה שליש עוד יש אך
 נוספות שנה בארבעים עושים מה
 .השורות באלה לייעץ אנסה זאת את

  היקר בזמן נכון לשימוש דרך מורה לפניך
 .בעיקר ודבוק התפל על וותר, בעיון קרא

 החמה הנץ עם למעשה, בוקר של מוקדמת בשעה
 יומי בעיתון ותתעמק תקרא אל

 מקצועי ורנל'לג ישר עבור, במקומו
 לערעורים נתונה אינה המדעית האמת

 .העיתונאים דברי רב כמו שלא
 ממול הים, מרפסת על מהביל קפה שתיית לאחר
 .לטיול לא, לטכניון וקדימה אני עם קלילה שיחה
 יודעים שאינם לאלה וזאת

 .סתרים חדר ישנו בטכניון
 אמות ארבע על מארבע יותר מעט, חלון ללא

 מקצועיות חוברות והרבה מחשב, צנוע ריהוט
 ,בראש רעיונות פתוחים ספרים
 לבדוק שיש Mniukh של טענות
  חסרה לא עבודה

 .שנה לארבעים לא וודאי אך
  שגיאות לבדוק גם אפשר

 ,מנוסים לא קריסטלוגרפים של
 לקרות יכול תמיד זה
 לחיות אפשר כמה משעשע זה אם גם אך

 .אחרים של מטעויות
 בעולם רבות במעבדות לבקר אפשר

 ,בכולם להרצות בכנסים להשתתף
 חופשי להיות סתם או לנמנם, לנוח קצת אפשר

 .אפשרי בלתי פשוט זה? שנה ארבעים אבל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ימים לאריכות הסוד מה כך אם
 ?שנים ארבעים עוד למשוך אפשר איך
 נתונים לקחת יש, יודע מנוסה מדען כל

 החדשים לתנאים ולהתאימם קודם מניסיון
 .לאלוהים ולהתפלל כפתור על ללחוץ

  קודם ניסיון יש, דנן במקרה
 מעשור למעלה שערך
 Scientific Case-ה אותו בזכות
 .לפספס ולא ללמוד כדאי

 יודע שאינו מי או רמזים מבין שאינו ומי
 .להשמיע שמותר הסוד זה עוסקים אנו ספרים בכתיבת

 ברור הרי זה לוגית בדדוקציה
 שנים מעשר למעלה ארך הראשון הספר אם
 .נוספים שניים של בכתיבה מיד להתחיל שיש הרי
 ומאתיים כאלף עמודים הכיל הראשון הספר אם

 .לאלפיים לפחות יגיע ההספק ובשלישי שבשני כדאי

 פרנק, לסיכום
 באופי טמון שהסוד כנראה

 ויסודי מתמיד מדען היה שתמיד מי
  שמונים גיל עד

 . ועשרים מאה עד גם בעשייה ימשיך
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