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ףתושמינויערסיסבעובקלונילעךכ(תיטסילאיצוס-תונויצ)ינידמהו

.טרפהורסומה,חורה,םייחהתויעבלםסחיבונירבחלשםלועהתפקשהל
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.ברעידעותדובעלוולעפלסדאאצי,ןוצבריםתונועמ

!ךינינקץראההאלמ,תישעהמכחבםלוכ!"הךישעמוברהמ
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ימלע,ינציבריאשדתואנב.רסחאאויעור"ה,דודלרומזפ
םג.ומשןעמלקדצילגעמבינחני,בבושייטפנ.ינלהניתוחונמ
ךתנעשמוךטבש,ידמעהתא"היכ,עראריאאלתומלצאיגבךלאיכ
ישארןמשבַתנַשְד,יררוצדגנןחלושינפלךרעת.ינומחניהמה

JK ¿1211 "התיבביתבשוייחימילכינופדרידסחובוט013?
.םימיךרואל
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הדגאהרפסמ

לארשימתחאטפנדבאמהלכש,ךדמלל-ידיחיםדאהארבנךכיפל"
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םהמדחאןיאוןוסארהםדאלטומתוחבםדא-לכעבטה"בקהםיכלמה
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םיתוסםא,םימלשןותיקםהמדחאדיבוךרדבםיכלהמויהשםינש"
הרוטפןבשרד.בושילעיגמ-םהמדחאהתוטםאו,םיתמםהינש-
אבשדע.ורבחלשותחתימבדחאהארילאוותַותמִוםהינטוחחיסבטומ
םימדוקךייח-)36ה"כארקיו)"ךמעךיחאיחו":דמלואביקעיבר
."ךירבחייחל
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ותואןיאיצומוהיעמבדליהתאןיכתחמ-דָליִלהשקמאיהשהסאה"

ןיעגונןיא-ובְראצי:וייחלםימדוקהייחשינפמםירבא-םירבא

.טפנינפמטפנןיחודןיאסש,וב

(ומ,ז'"פתולהא)

ךל:ילרמאיריעלשןוטלשה:ולרמא,אברינפלאבדחאםדא"

-גרהתאלוגְרָהְה:ולרמא.ךתואגרהא-אלםאו,ינולפתאגורהו

"?רתויםודאסיאהותואלשומדאמש,רתויםודאךלשםדהטתיארהמ

(ח"כםיחספ)
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םלועמרשאםייחהקפדיכ:יתוואגלכתאזהנה.הזהםייחהאבצלא

.הזהעגרבימדברקבםגזזפמ

(ט"סילינמיב)

092399<38הנה?ההנמולתתלרמאתהמ,ךתלדלעתומהקפדםויב

.תוקירמידיברובעלול-ןתאאל-האלמהייחסוכתאיחרוא

לכוריצקהלכתא,לצקתולילויותסימילרשאיִריִצַבקתמלכתא

.יתלדלעתומהקפדבלמיתירחאבוינפלטישאייחלמעלDxטקלה

("צילינטיג)

ילשחלואב,יתומהתא,תומההתא,ייחלרשאןורחאהלומגההתאוה

!ינזאבךרבדתא

תאוםייחה*מענמתאיתאשנךנעמל;ךילאיתיפצםוילאםוימ

.םהיתוקוצמ

הזלכףטשהנה-?תבהארשאויתיוקרשאוילרשאויננהרשאלכ

ויהיייחוזוןורחאהךניעטבמהז.ךירתסיקמעמךותלאךילאדימת

.חצנלהתעםידחא

תאהלכהבוזעתהנה.ןתמלםיחרפהתרטעהנוכנ,תעלקמלםיציצהויה

ama anaהלילההממדבהדיחיהנודאינפםדקתוהגותחה.

(א'ציללנט'ג)

יתעדייכ,רהטיןעמללרשביתרמשודימתיננתיימ!ייַח<<יוה

.םלוכירוצילעןכושךעגמחוררשא

 תמאההתאיכיתעדייכ,בזכלכמיתובשחמיתרמשודימתיננתיימ
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.יתנובתרנתאיחורברקבnãoרשא

,היחרפביתבהאיתרמשויבלברקמער-לכיתשרגודימתיננתיימ

;יכרדשארהיהיהזויבלןורארתסבךאסכתננוכהתאיכיתעדייכ

חוכינרזאמהאוההתאיכיתעדייכ,ילעפמלכבךתואאצמארשא

.לעפאןעמל

("דילינטיגירוגאט.ר)

ישירתאשרושהםעשתנ,שחנ:ינודא,ךילאיתליפתתאזהנה.ה

.לבלברקמ

ילתגאדתאויתודחתא,הֶָלקִנלעתאשלחוכיל-ןת

הנפתרשאלכבירפתושעליתבהאתאךופהלחוכיל-ןת

ץורעינפליכרבףפכיתלבלולדםלועלהינזהיתלבלחוכיל-ןת

.הור-הבג

.םויוםוייעותעתלעמיהחוכתאאטשנלחוכיל-ןת

.הבהאביחוכלכתאךצפחלאריגסהלחוכיל-ןתו

(ו"ליליניטיג,ירוגאט.ר)

ARהרונמההתבכהמל?

.הרונמההתבכןכלו,חורהןמהנרמשליתרדאבהילעיתככוס-

?חרפהלמקהמל

.חרפהלמקןכלו,יתבהאתמחביבללאותואיתצמא-

?ןיעמהברחהמל

.ןיעמהברחןכלו,ידבלילקרותויהרובעבלהללוסוילעיתכפש-

?לבְנהירתימוקתנהמל

.לבנהירתימוקתנןכלוובהיהאלרסאלוקונממטלמליתצמאחתה-

(ב"נןנגה,ירוגאט.ר)

קזלב"ד.אל"וירוגאבא"מ

nsךיתונב:רבדהרשפאך*א,וירוגרמ,לבא-.[דא-רמא,ךץפכ
ןקזהרמא-?ךכבהמו-?וזכהרואמבבשויהתאוםירישעייחתויח
לכואאל?הלאמםיבוטםייחיאנתילהמל-הגאדרסחםדאינפדימעהו

קפד-הפלכה.ןגוהכםילמיתשדיגהלרשכומיניא.רבדהתאךלראבל

תונהנותוחמשןהשכ-יתונביתשייחבםילולכייח-ובללעומצעתא

לעתוכרודןהילגרשכ,הפיתושובלןהשכותורשואמןהשכ,ןהייחמ

םארקאליל?ובןשיינאשםוקמהוינאישובלילתפכיאהמ-םידברמ
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ינודאשכ.ןבאכמדבלבאכילןיא.תוקחוצןהםאטמעתשמיניא,םחןהל

!ירסשבוימצעהזלכ":ומצעלרמאיווידליטופטפלוקעמשישכובאהיהי

TRםהשעדיזא,ומדתפיטלכלהלאהםינטקהםירוציהםיבורקהמשוחי

םרשברועלרוטקאוהששיגרי-!אוהךכאולהיכ-התיצמתוותמשנחרפ

טבמ.ןלוקדהעמשאםוקמלכב.ופוגתאתואשונםהילגריכהמדיםתכלבו

תחמשברתו*חמשםדאיכץדתוםויאובי.ימדתאאיפקמןהיניעבבוצע

תימינפהשגרהיהוז:תאזךלראבללכואאל.אוהורשאברשאמוינב

.הלשלושמםייהיהינא.ישפנלהלקהוחויראיבמותטשפתמה

.םיהולאהתאלתונלבהבאליתויהרחאלקר?רזומרבדעומשלךנוצר

לתונבלא"צאיתבהאךא.יתונבםטעינאךכ.ונממאבלכהיכ,לכבאוה

יתונבוםלהולאמהפיוניאםלועהיכ,ומלועלאםיהולאהתבהאמהלודג

...הנותנהלוכיטשפנ.ינממתופי

(107-108וירוגאבא)

השטניפל"ארטסוחרזרמאהכ"מ

הלענהםדאהלע

ינבםתא,הזהםיהולאה!הזהםיהולאהתמםלואו-םיהולאינפל

.םכינפדגנלרשאןוסאלכמלודגההיה,םילענהחדאה

דעומאוביאובהתעקר.היחתלםתמקוםתבשרבקבובכשזאמו

.ןודאל-היהוהלענהסדאהםוקיםוקהתעקרולודגהםירהצה

םכבלim-םתלהבנהנהואר?תאזההלמהתאיחאםתוניבהםאה

םכלץורהלולפתארעפלואסהבלכox?םכלעולהרעפםוהתox?תוצלפ

?ונושל

דליורההלוחיהתעקר!םילענהםדאינבםתא,אנולע,אנובה

םדוה120?לכ-ונחנאוכצפחהנההתעוטיהולאהתמ.םדאהתודיתעתא

!ןוילעה

XxX

Xx

ya”קרולהה.לגמהנרובעבל,םימכחהלכילאורבדהככ-"םדאה
.םדאהחוכרחבמהזאולהערהיכ!הזהטויכרבדההיהתמא

dy nom"לכונאיתדמלהככ-"ערוךולה"בוטוךולהתכללםדאה.

.םדאהתבוטלערהשורד

 



 

 

mit

אסניכהשעבוטםינטקהםישנאלםעפהיהרסאףיטמהשיאהילוא

אוהיכ,לודגהןוועהלעחמשהפיכנאםלואו-םדאהןוועתאלבסיכו

.הלודגההמחנהיל

ךותברשאדליהללגבאולה!םילענהםדאינבםתא,םיארובהםתא

.השאההרההנטב

םכבורקאופאימיכ!טכתאתותפלוםכתאאיטהלונתתאנלאםתאו

וארבתאל,"םכלבורקה"םכערןעמלרבדושעתםאםגו?לכמםכלבורקה
!רבדונעמל

איהםכתקדצהנה!םיארובהםתא,"ןעמל"לכתאילאנוחכש

םילמל-"ןעי"ו"ללגב"ו"ןעמל"רבדושעתאלרשאםכמעמתשרודה

.םכינזאאנJADEהימרתואלמהתונטקה

;םינטקהםיטנאהתקדצםא-יתלבונניא"בורקהערהןעמל"הז

םהלןיאםלואו-"ףכתצחורףכ","הזדעבהז"דימתואצמתםהיפב

!םטתאםכשפנלםכרלעותלחוכאלוהקדצ

לכותורמתשההלכהנופצ,םיארובהםתא,םתאםכשפנלםכתלעותבו

ירפההז,ויניעבשיאדועהאראלרשארבדה!הָרֶהְלרשאבלהתמיש

!םכתבהאלכתאלכלכמוןנוחורמושהאוהאולה,ןטבבודועב

םכלעפמ!םכתקדצלכםגOp,דליהםוקמב,םכתבהאלכםשםוקמבו

םכתאאישהלונתתאנלא;בורקלכמםכלבורקהסכעראוהאוהםכנוצרו

!הימריכרקב

לע"ארטסוחרזרמאהכ)
.(אי,ה,ב,"הלענהםחאה

(קניטסאן'זאלןרטווירבד)"וירוגאבא"מ

תוינואגךרבידילע!ךרדםדאולשבוכךיא,התאעדויה...

חתותהרודככהזישונאשוגחלפלךירצ.תמכוחמתותיחשידילעוא

חוכינפלםהישארםיניכומםדאינב.רשויבעצבןיא.הפגמכבנגתהלוא

ולחקולאוהיכןעי,תובידוילעםיאיצומ,ותואםיאנוסםה;ןואגה

רבדלשורוציק.ולםיוחתשמ-דימתמאוהםאלבא;וחוקלמתאודבל

>
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וניאןורטכה.הצראםיפאוינפלולפי,ץובבורבקלםהידיבהלעיאלםא

---.ונמלועבטילשהחוכהאיהתותיחסה,תובורקםיתעליוצמ

,הליחתכלמריקעתויהלךילע,הרהמבחילצהלךשפנתאשיםאןכל---

-אלו;תוזעונםיכרדבתכללםדאךירצרשעתהןעמל.ריטעכשפחתהלוא

םהבזחאהללוכ*התאס,תועוצקמההאמב.טועפהקחשמהןוויבעקשיעוקש

אנקסה...םיבנגםהלארוקלהקה-הרהמבםיהילצמהםישנאהרשעואצמל

,חבטמהתכאלממבוטוניאהזהלמעהלכ!םייחהטהךכ.ךיתונקסמתא

תעדלהתאהילחלכואהמתונהילקסחךלשיםאו,הומכהנחצהלעמאוהו

.וננמזרסומלכהזב-ןגוהכןצחרלםגתעדלקרךילע.םידלהתאךלכלל

ינאהנגמלכ,רמאתאמש.ותואריכמינא,םלועהלעךכרבדליאסרינא

תאונשיאלרסומה*לעב.וארבהםוימאוהךכ.אלללכ?םלועהתא,ותוא

הזיפלו,תדרויואהלועותועיבצששי.םלשמרוציונלאםדאה.ועבט

תאעישרמינניא,ירסומוניאואירסומאוהםדאהשםימימתהםירמוא
,הלעמלומוקמשןלבאדהרסאתאאוהםדאה:ןומההתאחבשלידכםיריסעה
טפנ-יזעהרשעואצמיהזהלענרקבישארןוילמלכב.עצמאבואהטמל

72םא,התטוהלאמדחאיבא.קוחהמהלעמלףא,לכמהלעמלםמצפםימסה

,האנקבךלהלהתהמחלמלבא.םרומסארבורסיקבךינפלךל,ךנההלעמ

.םלועהילכב,תוינוניבב,הבלדב

DID/הוקתאללםילוצינה

,םלועלביבסמלויטבםירייתםיעסונהב.הלודגםיעסונתינא

.תוריהמבתללוצוסקומבתלקתנהינאה.עוזעז-םואתפ.רודיבוהולס

םהמםיסנוה*לרבגםיסנא26תחאהריסבםילוצנהינאבםיעסונהתואממ

קרקיפסיוטעומןוזמה.דבלבםישנא9לתדעוימוהנטקהריסה.םיעוצפ

םהיניבהקקםלעוצפםיטנארפסמ.דואמםיטעמםימה.םירופסםימיל

.הינאהטינרבק

הדצבםימבהוחשלםישנארפסמםיבייחהעיבטסתנכסמענמהלידכ

רסומוויטצפמתמטינרבקה.םימכהייהסלשתונרותתעבקנ.הריסהלש

תאוטלקשתוינאמהרזעתסשחה..הדיחיההוקתה.ריעצןיצקלדוקיפהתא

לכתידבתמוזהוקתםגסררבתמ.תעבוטההינאהלשהרזעה-תואירק

תעיקשינפלהרזעתאירקרגסלקיפסהאליכהדומ,לצינש,ןטוחלאה

.הינאה

מ"ק1500לשקחרמ,הקלרפאףוחלרוזחלץמאמתושעלטילחמדקפמה

.הריסבהסמעמהתאלקהלחרכהטיהריתחבברקתהלידכ.םיטולקםייוכיסה

.הריסהתאבוזעלתווצלימלעותעדבלקוטשאוה.ךובנריעצהדקפמה

תאבוזעלם*בייהםיעוצפהוםילוחהלכ*כטילחמאוהותברקתמהרעס

 םימויאחוץחלךות.םיטושמברותחלתולוכיןניאשםישנהןכומכוהריסה
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הלעברשאהעוצפהשאתאצמנםירקפמהןיב.ותינכתתאעצבמאוהקשנב

ירחאתדרלאוהףאהצור7-הןבםדלי.םימלהתאדרויוהנממדרפהלברסמ

NDA»תאזוגממםיענומלבא,םירוהה

.הריסללקוהוםירעוסהםיה"לגלעםלרוגלורקפהםישנאהנומש

דקפמהןיבהרגתתצרופהרעסהךושםע.הרעסהתאםולשבתרבועאיה

עצפעצפנדקפהמועסונהגרהנהרגתב.חצרבותואםישאמהםיעסונהדהאו

ותואודירוישטקבמוןיצקהורבחלדוקיפהתארסומאוה.הזחבשונא

דקפמהוךכלםיברסמםיעסונה.םירחאהםיעוצפבגהנאוהשםשכ,הריסהמ

ררועתמאוהשעגובווירבחי"עםימהמהסשמנאוה.םימללפוהעוצפה

,הריסבםייחבוראשנש,םיעפונה.תברקתמהינאלשהריפצתעמשנונופלעמ

םמצעמםיריסמוםיסלחהוםילוחהתרקפהבדקפמהישעממתכייתסהלםיליחתמ

לעתורדקתדרוי,העישומה,הינאהתברקתמסהמכלכ.ךכלתוירהאהתא

לעםיאורםההינאהברקתהב.עוצפהדקפמהלעדוחיבו,הריסהיעסונ

םיסנאהתא(טרסברורבאלהזטרפ),םיאורםהשםהלהמדנואהנופיס
לע.הלצהתחמשלכהבןיאהינאלהריסהמהילעה.םימבורלקפהםהש

!םיבןכינפלםויורקפהשהלאלרוגלתוירחאה:דבכלטנץבורדחאלכ

לעןורחאטבמףיעמו,רובשואכודמןורחאהלועעוצפהדקפמה
....הקלרההריסה

   


