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novo.ונתמואבשחורה-ירוביגלאילילשסחיבלקתנהתאדיימ,םיידוהיהוניתורוד
יכינחינפלאיבהליתעדבהיהשכ,ב"יואא"יהתיכב,תוברםינשינפלילעריאש
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םרובידףאלעו,לדהםשובלףאלעש,םדמללךרדהוזאלו,םהינביניעבםידוהי
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ח"ודבינארכזנ.הנורחאההפוקתבוניריעצלשםתשיגתצקמבהתנתשנ,רומאכ
15byדכינפליתארקש mtםירוכזדחוימבו,ם"פמםעטמםיררושמוםירפוססנכ
ינב,רפוסהוררושמהתיעבלעדמעאוה.ירוגםייח(ריעצה)ררושמהירבדיל
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אלפהמ,הנשםיפלאתשולשלרבעמלאוניטוחרושקלונילעו,הריציהרוקמך"נתה

ויחאלאוסחיםא,ללכהמתנאלו?תוינענכב,יומסבויולגב,עוגנונלשרעונהםא

.םהילאונרשקישרבדובןיאשרחאל,םירזםישנאלאכאוההלוגבםידוהיה

תביחלשםילאידיאתלאשהניאונתואהכיבמהודחוימבונתואתניינעמההלאשה

םיידוהיםיכרעהלאןיא,ןכש--םעהתביחלשוהירוטסיההםעתוהדזהלש,ץראה

תכרעהב.וצראתביחבלאידיאאוהוכרדבהארייתפרצהםגירהש,םייפיצפס

םהילעעיבצהללכונשםיכרעםימייקםנמאהךא.ומעתביחב,ולשהירוטסיהה

לעםירבדמונאשכ?םויהםגםידוהיכונתואםיבייחמpm,םהםיידוהיש,רמולו

וננוצרש,םירדגומוםימייסמהשעמוחוריכרעלאיההנווכהירה,תודהייכרע

םיקסופונחנא,הלאהםיכרעהלשםסיסבלעךוניחילבו,תודהילםיינייפואכםנייצל

היחתהימיתישארמלחהוזהיגוסבוכפהרבכוהשדההניאהיעבה.םידוהיתויהל
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יאמור"ינוויהםלועהש

-ויקתישארבתישונאהתומלשהתאהאר

ןוונהואבהירחא.תושונאהלשהמ

?pa“איהתידוהיההשוחתה.לוקלקו

,ןאכרמאנ

תושעלםיבייחוsaאלpoחיש

הנוקיתלםלועהתרשכהםשלוהשמ

--למור"ינוויהםלועהתשרוי--תורצנה

ימיבורוליצבהתיחתודהיהרשאו

איה.אברבכחישמהש,הרבסהתולג

mnםלועהםויקםעהמילשה ma

אלפלכןיאתמייוסמהניחבמ.ותליספ

  רתויבעגפנאלרויפיפאהש,ךכםושמ



ךותץראהתַאבבוסהליטלשבצקב

תודימטוקנלםינייחונחנא.הקד0

ייח.םינושםינינעיבגלןמזלשתונוש
אלןינעםה,חורךרואםישרודתוברת

תוברתרוצילןיא.דבלבneרודל

.הזרוקמךותמאלא"ןיאמשי,תירבע

ימ.והשמתתללוכידומללהכזשימ

morבעההפשהשימוץראבהתפתהל"
bopoa our nmאוהשימו.םאצומל

,ונלהלואגאיבהליושע,ושפנבןמא
.םיפצמונאתאזהלואגלו
םייחתעבג

יותסםהרבא

םעהםעתוהדזהלךוניח

¿ORTA Mama jo par mesmas

הכפהמהינפלםויכםידמועונחנאםא

תוברתיהמ.א:איההיעבה--,תידוהיה

ךותבתחתפתמהתידוהיההמואה

וזיאב.ב?ימואלהינכטהמהךילהתה

הדימוזיאבותידוהיתוברתתרצונהדימ

!היישעלתבייחמאיה

צוביקב''הוצמרב,

ןינעלהבוטאמגודאיה"הוצמ-רב,ה

האדוהושוריפןיא"הוצמדרב,ןינע.הזה
חרכהבןרוקמשותווצמתומייקש,ךכב

רושק"הוצמ-רב,השםושמ,יתדהיהיש
שיש,ךכבאוה"הוצמ"רב,ברקיעה.תדב
השוחתהתנתינש,השעתווצמלרשקןאכ

בלתשמאוההתעמש,ידוהידלילכל

עבקנשליגהבושחאל.התוברתבוותמואב
םיטבשבותומואביוצמהזגהונ.הזדעומל

דעומב.רתויבםייביטימירפבםג,םינוש
ךפהנהתא:דלילבאהרמואםייוסמ

ךילעולוחיהתעמו,ונתאמדחאלהתעמ

ןויעבשםינינעןאכןיא.הלאוהלאתובוח
היהךכ."השע,תווצמאלא,הבשחמבו

"השע,התווצמבידוהיהדליהבולישבםג

10

רבעלתיטסינמוההשיגבםיבייחונא

התיההמתעדלבייחריעצידוהי.ידוהיה

nanבתונושתועפוהלעםידוהי-

.הירוטסיההךותבםקלחהמוםלוע

ונילע,תשדוחמתוברתבוציעלרשא
שמשלונלרוסא:חורךרואבןיידזהל

דהיבגלינרדומהםדאהתשוחתלןברוק

םילעפמםיעצבמונאתינכטהניחבמ.ןמז

דזינגרואתוחתפתהםלוא,הברתוריהמב

אוה.רבעבכךשוממןמזתעבותםימ

"בתוינחור"תוימינפתויוחתפתהבןידה

םיחתפתמםניאהלאהםיכילהתה.הרבח

יתהימתו,ויתוהימתושיאשיא,המוד

םירבחוחילצהאלךיא:איההלודגה

ריצוסםישרושילעבםידוהי,םיליבשמ

pop,םייטסילא mamןיבןיחבהל

1המואןיבותד

םגתמייקתאזכהנחבהש,ןימאמינא
סנכהתאהאורינא.תידוהיההמואב
תועדתפלחהלהעונתהירגובסנככהזה

רקיעב,םידוהיםירענךוניחתלאשב

םעהםעתוהדזהל,ץראבםגךאל"וחב
.ידוהיה

רצישאוהםדאהש,ןימאמתישיאינא
גהנךכ.ומלצבוותומדבםיהולאהתא

םדא.תורודהלכבםיהולאהיבגלםדאה

,יתעדל,ןותנוניאיתדוניאשידוהי
תמייקתמהמואלכ.הידגרטברקיעלכ
"מוחהטייחהלעותימואלההתוברתלע
רבדמינאשכו,תימואלהתרגסמבםייר

לשהדוחיי:רמואינא;ידוהיהעב
הנכותבהיההלוגבתידוהיהתוברתה

תרקמבאל--ידוהיהםעלשמיששיתדה

mamaימואלהןינעלףילחתכ—

תאזהתוברתהולורסחש,ירמוחהו
 הרציויתדםייחיווהבהלוגבהששמתה
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,תפתושמהישעוגלהתיהםידעומהראשו

לארשיתמוקתסיסבלעהפםירצויונייה
תדבועתינוליחהמואסיסבלעווצראב

poorהיושעה,תידוהיתרוסמלש

ידוהיהםעהתרוסמלתויהלתבייחהו
העונתכונדיקפת.ונדיקפתmm.ולוכ

ססבנל"והברעונלונתוחילשבש,אוה
|היתודוסיוהיתודסומתא המואהלש

תמוקתבםיאטבתמםהשיפכ,תידוהיה

םינבהתועצמאבווצראבלארשי

.םהירוהלהנליחנג

תינוליח--ונרודבהמואהתיעב

תיגולוכיספההתועמשמבתוהדזה

apoהלועפתומיכסתיינק—

ונאש,םדאה,רענה,דליה.תוגהנתהו
;והשימםעההדזמאוהש,ןילעםירמוא

Capaומצעלעmosתוגהנתה

.ולשןהוליאכ,תומייוסמהבוגתתורוצו

שולש"םייתנשןבךליהשועהזרבד

וניאש,םייחתועפותינפלדמועאוהשכ
יפכזאגהונאוה.ןהילעביגידציכעדוי

.ובהואווצירעמאוהש.והשימגהונהיהש

םעהםעתוהדזה.הרכהבשךילהתהזןאכ

םעותידוהיההירוטסיההםע,ידוהיה

גוהנלתונוכנ:השוריפתידוהיהתוברתה

גהונוזהמואש,תוגהנתהתומיכסיפל

םא,הלאשלרשקלכךכלןיא.ןהיפל

.םייוסמןמזביתדןינעההיה

ואבזתועובשהגחלולעריאהמ
תועובשהגחלוקיבדהםהו,ץראלםיצולח

תאבהלשןינע--ונתרותןתמןמז--

ולןיאששדחתנשןינעהזםאה.םירוכיב

התמכחבהמואה!הלילחז!םישרשללכ

ביכרהלוםילגרהותורוסמלצנלהעדי

תוסחייתהותוגהנתהתומיכסםהילע

memאלונלשהכונחהגחםולכו

תפוקתבלחגחה!שדחןכותאלמתנ

',םלועהלכבתורנםיקילדמ.דלומהגה

םייקהיהםדקימיבםגיכ,אצמוהשימו

הזהנשיתפוקתבשאתקלדהלשהזןינע

."תומל,תכלוהותטעמתמרבמצדשמששכ

היהתימואלההיישעלדוסיהשכ,תויתדה

,הרקמבאליאדו,ץראבומקשכ.יתד

שדחלשי"הווצמדרב,לשהזןינע,ורמאו

,ונתודלידצמהעפשהקפסילבךכבתתיה

ונחנאשהזטנמלא.היגלטסונהדצמ

ןיאשםושמןובשחבואיבהלםיבייחדוע
יבגלםייקוניא,ונממררחתשהלונידיב
.והועדיאלוובויחאלונינב.ללכונידלי
.רפסבוילעוארקרתויהלכל

ונכותב"הוצמ-רב,התאעובקלןויסנב

ןינעןכש,תמייוסמתויתוכאלמילואשי

שממיש,דליהותואמתוישממהויתושירד
דלהונתוברתיבגל"השע,התווצמתא

,הדובעלהסינכ:ןוגכ.תשדחתמהתימוא

דקוםיטושפהלאםירבד.המודכוהעונתל
תווצמלשןלדוגתמועלילואםהםינט
הלא,ליגהותואב,דליהיבגלךא,תדה

,השוחתהתאולםינקמהםירבדהםה

ושרדייהתעמש,"הוצמ"רב,אוההנהש
דעםושרדאלש,םימייוסמםירבדונממ

ובהרכהבתורושקהתושירד,ונממהתע
"גובהםלועלאותסינכבוהביבסהדצמ
.םיר

תוזצמהשופיחןוויכתויהלךירצהז

,יאמצעןויע,תואמצע,הדובע:ונתצובקב
PX rodםירבדאיצמהל

םחוריביתייההמ-ןמזינפל.םייתוכאלמ
תאםיניכמש,/זandaםשיתאצמו
םהםידליהםש."הוצמדרב,לםידליה

תווצמתאםגםהלושריפו,םייתד
חסונרצונהיהווניכזוליא.םיצוביקה
תובוחבודוסיש,ץראהידוהילכל,דיחא

םייתדהויהיוליפאו)וניתובוחכ"השע.

,(םהלשדוקמהרקיהןכותהלעםירמוש

לארשיתוברתלםורתלונלוכיירה--

.טעמאלםלועבלארשיתודחאלו
Nimלשמל,חספה"רדס,בןידה.

םייחהיהלכלינאףתושחסונבינושהףא
תאיציברפסלavrינאשכ,םלועב

תאזתפתושמהיישע.יכרדיפלםירצמ

וגיכזוליאו.המואהתודחאתאהחיטבמ
 םירוכיבהגחןינעבו"הוצמ"רב,,ןינעבש



המואלםיוהיסופד

ponאוהידוהיהלבסהש.רובסינא

e“תמוקת.הלוגבםידוהיהייחמיתוהמ

ןמהאצותכרבתסהלהלוכילאר

הדיחיההבושתה.הזלבסםעתוהדזהה

היפיצהשאיהונרוד"ןבידוהיהםדאלשיש

הליחתמתורודהלכךשמבהלואגל
לעוצראבלארשיםעןינבבשממתהל

עמתשמהלכלעותירבעהותוברתדוסי

הכירצתיתוברתהונתשרומלע.הנממ

יתוהדזה.ידוהיהרענהתוואגתויהל

no“הניאתאזהרכהםע nix nana

"שייהולאבהנומארסוחךותמש,שוש

תורודונמעתאהתווילשהנומא,לאר

.ינרפוזיכסבצמידילעיגהליפוס,םיבר

,ינוליחיתויהףאלע,האגורשואמינא

הנריבסאךכו,תאזהתיתדההריציהלע

ייחלשיתוברתרשקהבהנסינכאו,ינבל

לכךכבןיא.תמיוסמהפוקתבהמואה

ךנחאש,ךכבהריתסןיאשיפכהריתס
אלללפתמהוןימאמהתאדבכלינבתא

-ארושארבאלאינאידוהישםושמקר
םדאלכיאשרש,איהיתעדשםושמהנוש

ינאתזרבדו,ונוצרכןימאהלובושחל

109אלא,ינויצכאלוידוהיכאלרמוא

ונידלימדלישכינאעגפנו.טסילאיצ

יבעגופרבדה.תואפלעבידוהילגעול
םעהןמקלחאוהשםושמאקוודואל

,תרחאתדןבהזהיהוליפא.ידוהיה

בורקןאכשןבומ.השיגהתואילהתיה
-חהןאכהוולתמשןבומ.רתוירבדהיל
ידילאיבהללולעהזןינעש,ףסונהשש
.חמואהלוציפ

ךרעןויושאוהירקיעהםרוגהםרב
המבןימאהלווכרדכבושחלותוכזוםדאה
איהידידיבגלהיעבה.ןימאמאוהש
הנתמואיכרע:רמואינאו.תיכרע
ןוילעהםייוטיב,תורודהךשמבושבגתהש
תלבוסותיגרטהמואש,ךכבאוה
,האושהתעבחוכהתאהאצמתאז

manada mao) mmaהפםיקהל
תירבעתוברתתאזהץראב

12

עייסלידכתורנקילדמדחופהםדאההיה
םגםאו--.הלילחתומתאלששמשל

1ונאםיטסישיטַאפםולכ,ןכםישועונא

ונאןיאהכונחהגחתאםיגגוחונאשכ
תומואבםייקההזלגרהםילצנמאלא

ונתוהדזהתאונסינכהב,תוילילאותוקיתע
תרובגלשראופמהירוטסיההקרפהםע
ינויגההרבסהההשעמלוהז).לארשי

bmהמואהלשאירבהםהייחשוחל

abrישדחמ nanaתורודהלכב,

vmוביכרהש pinגחתורוצלע
.(םעב.תויוצמה

היעב,ונרודבתילארשיההמואהתיעב

לשהיעביהוז.איההרוהט"תינוליח,

איהתאזהמוקת.הצראבהמואתמוקת
-יהמהאצותאיה,הלואגיפוסיכמהאצות

לכןיאו,תידוהיתרוסממותידוהיהירוטס

םיידוסיםישרושךא,הילערתוולתורשפא
תואיצמללגתסהלםיבייחונתמואלשהלא

הלהארנךכ,ונינב.רודלכבהמואה

תורודידוהימתוהפאלםהםידוהי

יכ,"רקפהה,ןמוכזםהשאלא.םירחא

לעהבקבאנםעהש.הפוקתלוכזםה

,לארשיתאוש.תותיזחיתשבומויק

תמוקתו,םתודליבםתואהתווילןיידעש
תאשדחלהליחתההמואהשכ,הנידמה

םתויהתדבועינפלםודימעההתוברת
aba,םחרוכלעבונרודידוהי.םידוהי

םירפסךותמ,םירחאיפמרבדודמלש

.תרחאהרישיתיכוניחךרדלכמו

.הכשמהלוהמואהםויקלךכבידאלםרב

ליחתמרבדהו,םייחיסופדםוקלםיבייח

הלוגתודהיךוניחלערבדלןיא.ןושלב

םיכירצובש,ידוסיהרבדהו.תירבעילב

דמללאוה,ליחתהלךירצובוקוטעל

תיב.םיירבערפסיתבםיקהלותיובע

רענלאיבהלםיכירצוזתירבעוהז'רפס

ךירצצ.לארשיתמוקתתאהלוגב

וליא.תורודהלכבלארשיייחתאדמלל
ויה,לארשייכינחתאךכםידמלמויה

תורודהלכבםעהייחbyםיהדזמןללה

 .תידוהיההירוטסיההתאםיבהואויהו
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תידוהיחיווהלכ.הלשמםיכרעתלעב

לארשיתוברתאיההחוכרוקמ,ץראב

תויהלתובייחהלאתורוסמךאונצראב

תידוהיהתרוסמהןמןרוקמבקראל

ןהילעןתמגמבאלא,תפתושמהתמדוקה

oxםג,המואהלכלתופתושמהויהל

תודהיה.ןנכותבלדבהברןמזדועהיהי
קרשי.לארשיתנידמתמוקתבתיצמתמ

ךופהלתבייחאיהש,תחאהידאגרט

לכןיא:לארשיברענלכלשותעדות

אלםא,ידוהיהםדאהתומלשלתורשפא

amבלתשיאלםא.לארשיץראב

ימואלהודוחייב,םעהלשהינבהתכרעמב
אוהו--,םייקהזןינעדועלכ.וצראב

,תוחפלםידחאתורודדועםייקהיהי

רוקמmam,ןוילעידוהידועייםייק

.המלשהתישיאההלואגלההימכה:ונכוניח

התינח

ןמטיבלארשי

?inחהרוא a??n

ץראבוליאו,תטלחומהעימטתנכסּונְל

םיחונםיאנתוםיאתמעקררצונלארשי
הזרבד.םיימואלהונייחתומדלעקבאמל

.לארשייבגלעירכמןורתיובשיומצע

"והםיימואלםייחלםינושארהתודוסיה
-תיבבילארשיהרענהבלבםיעטינםייד

דצמהתופסונךכלע.םירוההmamרפסה
ןבלע|להתויללכהתוימואלהתוו
וגידמכחרזאותויהףקותבלארשי

תבצעמתינחורהעפשההלאלכל.לאר

mma)רההשגרההתקמעהלותוירחאה
.תידוה

PK.המואותדתולאשןאכולעוה
תדןיבהדרפהלערבדלןתינםא.תוסב
:ונתמואתווהתה.המואל
ונאהזןבומב.תדחוימההתדתווהתהב

הבןתינאלו,הנימבתדחוימהמוא

-רמכ.בייחמהזןיא.םיקבדהyaדירפהל

+כורדוכ
17הרושק הקוו

היהיאל,תאזתוברת.תשדוחמ
יסופדרוציתאלםאךרעהל

הלאהישעיסופד."הישעיסופד,,םייח
לכל םיפתושמ תויהלםיבייח

הכירצונכוניחבונתפיאש.המואה
ןכלע.תאזתוהזידילאיבהלתויהל
לכמו,םדעומבםיגחהםויקעבותינא
תלאשבהכורכתבשהןיאו)תבשהןכש

יסופדראשוהוצמירב,(העיסנהרוסיא

.היישע
ךירוה,התא:ידוהיהרענלארוקינא

ימואלדוחירסוחלשבםתלבסירוהו

.תילכלכהניחבמ,תילאירוטירטהניחבמ

תירוטסיהתוחתפתהnaהזרודב
םעלוךל,תורשפאךלשי.תמייוסמ

-בלוהזהיגארטהלרוגהןמקלתסהל,ולוכ

,תודוסיהלעתידוהיהתוברתהתאתונ
המואכונלהעבקתידוהיההירוטסיההש

לקשמ"-תדבכהיעבלעבבוסהזוננויד

אובלונילעהיהםצעב.ןורתפלהשקו

-יחלהכורעתינכתונידיבשכוזהצעומל

רוהיםיכרערואלהלוגבידוהירעונךונ

אלןכלעו,ונדיבהניאוזכתינכת.םייד

תרגסמתמלוהההטישבןאכןודללכונ

תואיצמהץחלב.רעונתעונתלשתיכוניח
םיטקלנ,ךוניחלשוזהלועפונילעהפוכה

הבושתתתלידכןוויכוררסאללםירבד
.איהתמאה.םייטמנארפהcomלע
יבגל.תמייוסמהכובמבםייזרשונלוכש

ךוניחתשישאזצמללקאלינולוחםדא

tro pm qm

mm MEMלשהלאשתמ"יקלארשיב

לארשי:המחדךןא,םי"חוהי(ם"וחכהות
דתהםידצחנדב,,דזיוחוהIPםחיכיא

Poתפקשבתלוגב.םואלמ!םיידוהיוםיחח 



תחאהיסנכברקבלוללקןכלעו,תוו

-יהלעוליאו.ינוליחאוהשכםג.עובשל

טילחהשדעתוברתווצמולטוהידוה

.תחאתבבןלוכמרטפיהל

לעקראלתררועתמתיתדההיעבה

.ימואלהונמויקלתועגונהתלאשהעקר

יפמיתעמש.המצעינפבהלאשאיה

הלאשהזאשונבורבדבגרבנירגםייח

תילכלכהונתרטמתאונגשהש,חיננ:וז

תאתיתשהלףאונחלצהשותיתרבחהו

שקבתאלםולכ,ונייחבןויוושהןורקע
היתויעבלעהבושתדיחיהלשושפנזאםג

bmהנוצרבווזשפניתשקבב1היתוקוצמ

ונשרשףקתשמםוקיהתודוסלארבחתהל
.יזויגילרה

יכ,הנימאהתיטסילאיצוסההעונתה

-בחהוםיילכלכהםייחהםוחתבתורומתה

םייחהתמקרשודיחידילואיביםייתר

וררתשירתאורתאלכביכ,תישונאה
יכו,תועירוהווחאיסחיוםולשוהוולש

לעםיחפוטםייחה.לכבןוכשתתוברתה
תינויצההעונתלםג.וזהירואיתינפ
םג.םילעופהתעונתלעריאשהמעריא
אובםעיכ,םיחוטבויהתונויצהיגוה
שדחידוהייווהחמציתימואלההלואגה
תינחורההתוחתפתהבףצרהתאםלגמה
תוקבדהןיאתואיצמבךא.המואהלש
האבאיהןיאוןחבמבתדמועתדלומב
הלאשבןאכםינדונניא,הילאמץראהןבל
לאאובלונילע.תיכוניח-תיתדהלומעת
,רתויבתירזכאאהתו,תמאהםערעונה
ינפלגיצהלוהפרותהתדוקנתאתולגלשי
תואיצממתושקבתמהתועיבתהתארעונה
תאו,חילצנאלהרגישב.השדחהונייח
ריתסהללכוגאלילארשיהםייחהיווה
םירבדףיסוהלשיינויערהוננינבל.םהמ
.םישדח

תפדעהתא,יתעדיפל.תבייחמתודהי
omונתפוקתב.ינחורהטנמלאה om
םייחהחרואלתוומהרמסאוהו.םזינוד
םיישונאםייחןיאןוסיראלל.ידוהיה
.ןכותילעבםיידוהיםייחןיאו.םילעג

4

,קפקפמיניאםלוא,תונברהןוטלשתא,ןב

-בבםהשםימייוסמםירבדלונאםיקוקזש

ידוהיםייחחרואתועבוקהתווצמתניח

דדלונילעאהי.ולוכםעהתאתודחאמהו

-רומךותמותידוהיהתרוסמהךותמןתול

לכונאל.הרישעההחורוהתוברתתש

.םייגולואיתםינוידבוזהלאשרותפל

לשומויקרבדבןאכהגצוהשהלאשה

םדאהשואםדאהתארצילאהםא,לאה
.תדירומהניאוהלעמהניא,לאהתארצי

םיכרעלשםמויקבןימאמ,לשמל,ינא

דומב.חורהםוחתבםהש,םיבייחמםיווצו

הלאםיווצש;רמוללכואיפוסוליפןב

תאםיבייחמהםייהלאםייוויצתניחבםה

ונילרבעמוהשמםייק:ונייה.םדאה

םיימשגהםיסרטניאלרבעמוםיישממה

תשיגךתשיגםא.הוונעוהאריבייחמה

,הלאןהתויתדתווצמש,רמאת,יתדשיא

םהירה,שגתתישפוחתוגהשיאכםאו

.םיכירדמהתונורקעהלשםינכתהםה

ןיבשברהינושהןמםלעתמינניאיאדו

.הלאתושיג

יהמ--תידוה*םייהתריוא

רשקהןבומתיתדההנומאהשיאיבגל

תאתפקשמהרותהו,לאהןיבוםדאהןיב

תירטנצופורטנאההפקשהה.לאהןוצר

ריצבתלגודההפקשהםעתבשייתמהניא

םנמא.ןוילערוקממםיאבהםיבייחמםייוו

ררחושמוניאונתפוקתןביתדשיאםג

תיארבתפקתשמהוזתוירטנצופורטנאמ
,הדמעתסיפתבותירמוחהחלצהברקיעה

רוסמםייחחרואלעאוההווצמתאזלכבו

ךא.הניכשהיוליגמוהשמםלוגמוב,םיי
וננווכתהבש,רורב,ינוליחםדאכ,ילםג

?annaאוהחרכה,תידוהיםייחתרינאל

ויהיונינפשןכתייאלו,הוונעלותועינצל
.ישחומלותיצראהתואיצמלקרתודעומ

"צה.םייוסמםייחחרואתבייחמתודהי
תמייקתמלשומתוסרוקיפאש,איההר
ברקמרשאמרתויםידוהיהברקבילוא

 רצמבעפושמוניאירצונה.םורחאםימע



 

 
15

רונאהותוידוהיהתושגרההותובשחמה
אלוננמזינבלארשיתמכחישנא.תויש

dam Spaהזנקב.| רבח/התונ
עדיבקימעהל.תוחפל,ובאג"זחאינ,דחא
לכלעהרישעהונתוברתרקחבוונמע
םימיהדחאבוררועתיילוא.הייוליגוהינוג

הזםולברצואךותמולדירשא,תוחוכ

רתויבבוטהתאוברקבלפקירשא,םלוע
.ישונאהוידוהיהונייחחרואבוונתוגהבש

ילגרהבםיזחאנונאםיתיעלש,םירמוא
םיעובצלונתואהשועההרוצבתרוסמ

סקטלכ.ךכרובסיניא.םינכיתלבו

nyיתוכאלמהשעמםייוסמןבומב

םיסקטהםירשכעודמ.םינפתדמעהו
םיימואלDAMביבסםירצויונאש
םייתרבחםירשקםשלואםיילעופו

יתרוסמגחל.םדאלשוכרדךכ1םהינימל

תאףקשמהזכגח.הלאלכ.לעןורתי

םילודגהםיעוריאהרכזתא,רבעהדוה

תברתירוטסיההונכרדבושחרתנש
תאובלהתאליעפמהזכגח.םירוסיה
שיףא.וננמזינבלץוחנהרבד.ןוימדה

השדחתוברתותרוסמםירצויןיאש,רוכזל
:רסח-תעשלקוקזםעלכ.הטלחהיפל

ומויקלתודוסיהםיווהתמלרוג-תועשבקר

םיבייחמהתונורקעהםישבגתמוינחורה
החיכשהניאוזדסחתעש.םייחהיכרדב
ימעפ"דחןתמ,הארנכ,איהו.הירוטסיהב
אולמונעקשה,הצובקב,ונא.םעתודלותב

הליחתויהםה.ונלשמםיגחתריציבונחוכ
דוסילוגברקתהשמקר.םעט"ירסחורסוב

.םיפויבוםנכותבשיגרהלונלחתהיתרוסמה
הזיאלןווכמאוהש,גחץמאלונללק

ןיאשהעשוצמאלונלהשקו,עבטבערואמ
ימואלירוטסיהערואמלואעבטלרשקוב

םלוא.הנימבתדחוימתועמשמלעב

ןכותםגשיהלאםיגחלש,איהתמאה
יכ,חדואושחכתאאל.יתדרוקמויתד

םויב:ןוגכ,םימייוסמםיגחביביל2815
םימיבינאיח.הנשהשארבוםירופיכה
.םעהבורשהעש.השקהשגרהבםהה

axיתבבהשוע,עמשמבםיינוליחה

 

הכרדבהמישגמהצובקהש,רובסינא

םייח:תודהיהחורבלפוקמהןמוהשמ

ייחןיאםלוא.תועמשמותילכתילעב

תאוםייחהלולכמתאםיפקשמהצובקה

םגתמייקןכלע,ידוהיהוםדאהיכרצלכ

לשוםיידוהיםייחינכתלשהלאשההב

רווחדילוירשא,םייחיווהויכוניחעקר

noתוימואלתוידוהי.
םירפוסתוריציבתושגרומםשוהפ

ןמיס.הלאתויעבבתויוטבלתהםיילארשו

םיקוחרונאןיידעךא,לארשילאוהבוט

"רבצ,הןיאשןוכנ.שקובמהןורתפהןמ

רמולועמושאוהשהממרתויבבהלנ

ןיאש,ןכתיי.תידוהיההירוטסיההיקרפב

לעתודלימךוניחילבךכידילעיגהל

תויווחוידוהיןוזחהברקבתאשונההדגאה

ירופיסעקרלע.ידוהיןכותתולעב

.ידוהישגרחמציאלםירגםיחאה

םעהעדיבקימעהל

םעפ.ימצעהןוסירהתלאשלרוזחא

.םינברהדחאידילעבשיתבכרבעסמב

דחא:םיריעצםירוחבינשובשייתברקב

DIR,הארנכ,היהדחאוטסינומוקםהמ

,תוריזגבועגנםה."תינענכ,הפקשהלעב

הרובחתהלעהליטמתיתדהתודהיהש

ילריעה.חוכיובינאםגיתברעתה.תבשב

םהלעייסלםולכ,ץוביקשיאהתא..:ברה

תווצמםיליטמםתאםגאלהו!אבהתא

ךישמה,"!האר,ימצעןוסירםיבייחמו

םישקבמוםירשכםידוהיילאםיאב,,,ברה

תבשברעבתצקרחאלםהלריתאש

העשב.םהיחרואינפלתודעסמהתריגסב

רתויחיוורהלםתלוכיבתפסונתחא

,רסואינאו.עובשהלכבחיוורהלןתינשמ

רותיוןאכןיאםולכ.ילםיעמשנםהו

הצוחנתבשהוחוריכרצןעמלרמוחלע

."יתורירשוצהזןיאו,םדאהתולעתהל

יבילתמאהןעמלךא,יתינעשהמיתינע

.ותאהיה

,חור"ילודגונברקבןיאש,איההיעבה

גזוממבומרזיובןוכנהקיפאהתאואצמיש

 

 



ךא,אבצבתרשלשישןוכנ.םמישגהל
תובושתו.אקוודבדנתהלחרכהןיא

האורינאךכבaאצויכתורחא

mpתקהבומתידוהי"-יטנאהשיגל.

השוריפ,תועמשמהלשיםא,תודהי

השעמהלשרשפאהלככתוהדזהוהמשגה

.המגמהםע

וניאשימ.ןחבמינפלםידמועונלוכ

בטיממםיאבהתורודלליחנהלעדוי

תידוהיהתוגהבםילפוקמהםיכרעה

-סיהתוביסמ.ודיקפתבלשכנתישונאהו

ילואםיחרכומונייהתומייוסמתוירוט

םילגרהמ,םיגשוממונמצעתאקתנל

הכפהמהתאעצבלידכתרוסמיכרעמו

העשההעיגהתעכ.תיצולחהתימואלה

בטימםתוחבםיעובטהםייחתונבל

םעםלוההןונגסיפלתודימהוםיכרעה

בירקהרשא,הרישעתינחורתשרומלעב

רומהםייוויצהתשודקלעוינבבטימתא

(maoקקדזנ,יאדו.םיידוהיהוםיירס
ונייחחרואתאםימלוההיוטיבתורוצלו

גופסלונילעאהיםלוא,ונמלועתפקשהו

תרוסמבהווהתנורצונשהממהברה
.תיתדה
תעפי

16

תובוחרברשאכוהאריבותוקבדבתסנכה

םיגהונ,ןידהםויתמיאתשגרומריעה

ךחוגמהז.היחשבונידליםעתולבלונא

אלמלךרדונאצמאלןיידע.דחאכיגארטו

ידילעיגהלונילעםלוא,ןכותהלאםימי

יאצויהיהנהלאכםימיבשןכתייאל.ךכ

.ויתושגרהמוםעהןמםיקתונמכוןפוד

תמשגההשוריפ,תודחהי

תבשלתבייחהלוכתיתצובקההעונתה

ץמאמבש,חוטבינאו,וזהכודמלע
.הלאתודבכתויעבלםגלכונףתושמ

ידוהיןכותאללםייחיווהש,ילרורב

,אלפתהלשיה.קירםייחיווהאוהימואל

DKונרודבםיבושחוםיברםירפוס

תישונאהלאשתמייקםצעבש,םינעוט

mk!תינימההלאשהאיהו,הדיחיותחא

ןיא:תחלצומהרוצבתאזאטיבידידימ

-לאוסקסאלאהיטרקומדלאיצוסונמלועב
.היטרקומד

דחאב?!לארשיברעונהרמואהמו

טעמכונעמשהנורחאבועצובשםילאשמה

“Doןוכנ:הלאןיעמתובושתםלוכ

הבוחןיאךא.,םיכרעבישחהלשיש

 

 

 



 
לדיקסאביקע

תדלותרוסמלונסהי

לע.םימלשםניאידוהיכוייחש,הידָאג

ליחתהל,יתעדל,רשפאהזינויערסיסב
דומללהבוח.תיכוניחההלועפהןינבב

תידוהיהתרוסמהתאתעדלידכקראל

רסחהמתעדלידכאלא,היגהנמתאו

nadחבשהידָאגרטהלעדומעלידכ--"

תוהדזהלידכאקוודואלדומללשי.וניי

לש,תידוהיהתרוסמהלשהיטרפלכםע

תאתולגלידכאלא,הכלההלשוםיגהנמה

אלפהודוסהתאו,הלאםירבדבשדוהה

הזינויערדוסיילב.םעהייחבשלודגה

אלאםייתרוסמםיסקטתסנכהאהתאל

עקרילבדומיל.ינורטאיתקחשמואיוקיח

אלו,הברהקמעהידילאיביאלינויער

"אידיאעקרכעיצמינא.הרטמהתאגישי
.יתרוסמידוהיינניאםא:החסונהתא
.הידָאגרטייחשירה
םולברפכ

 

שמשליתעדיפלהיושעהרצקהחמונ

דסונלהמודהחסוניהוז.וננוידלסיטבכ
םאעדוייניא.גרבנירגםייחלשותח
תאםיעדויהואוהועדישהלאהפםיבר

םיכבוסמתונויערחסנלעדיאוה.ויבתכ
דוכז.תוינטשפאקוודואלותורצקםילמב

דגמהיהגרבנירגםייחש/החסונילהר

:רמואהיהאוה.ינוצהתאהבריד
הלועוניאםאו,ץראלהלעישןידבינויצ

והירה,םימיוסמתוביסמוםיאנתךותמ
.הידָאגרטםהוייחש,םויםוישח

גרבנירגםייחלשוזהחסונלקשמלע

הלאשהיבגלהחסונהתאחסנלינוצרב
-שלהשיגהש,ילהארנ.ונינפלתדמועה
תדלאותידוהיהתרוסמהלאונסחיתלא
ימ.השיגהתואתויהלתבייחלארשי
ידוהיוניאשימו,ןירשא--יתדאוהש
"רט--וייחש,שיגרהלבייח,יתרוסמ

 



ץוביקבתורומתרואלךוניח

)1965יאמ--םולברפכב"םינובהדוחיא..ירגובסנכבןוידךותמ)

 

  1965ילוי--ה"כשתבא"םחנמ,(55)'גתרבוח,ד"יךרכ,"הצובקהבינ,מסיפדת
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ץוביקבתורומתרואלךוניח

חישמהתומייכ,איהתידוהיההשיגה.יחישמהןויערהיבגלתושיגיתשתומייקעודיכ
םפוסחישמהתומייכ,איהונתנומא.םימיהתירחאבלוחתםתמשגהו,דיתעבשןינעםה
תימור"תינוויההשיגהןכאל.םהילאעיגהלידכונתלוכיבטימכםישועונחנאו,אובל
הכומנונימיבםלועהתמרשו,קוחרהרבעלךיישהןינעאוהבהזהרותיכ,החינמה
יכףא,בצמהתאןקתלץמאתהלאלארתונאלםירחואמהתורודלשו,המודקהותמרמ

.רבעוףלחשבהזהרותתאוגישיאלםלועל

םירבחונתעונתבםייוצמ.ץוביקהייחתסיפתיבגלםגתומייקהלאתושיגיתש,המוד
םינותנםהונימיבוליאו,רבעבקרםימייקויהםמשלםייוארהםיצוביקש,םירובסה
Teoאלאםניאץוביקהייחבולחשםישודיחהוםייונישה.הדירילשבצמב ninar
לערערעלינממהלילח.תיפוסוליפההשיגבםאןויערהתמרבםאיצולחהחתמבםא

.תיצוביקההעונתהיללוחמ,םידסיימהםיקיתוהלשוזםתנומא

םיבוטויהש,םינושארהםימיהלעתאזההסיפתהתאינאלסופתיכוניחתניחבמםרב
רוקתש,החינמההסיפתהתאינאלסופ.ץוביק--ץוביקהוDIAהיהשורגהשכהלאמ
,לודגהםויהתאברקלץמאתהלונילע,אברדא.תורדרדתהותונוונתהתפוקתאיהונתפ
לשובצמלאברקתהלדימתמץמאמויהישןידבץוביקבםייחה.ץוביקץוביקההיהיוב
.וניתונורקעלתטלחומהמאתהבהיחנובשו,אובלדיתעה--םלשומהץוביקה

.םלשומםזילאיצוסלשהזילאידיאבצמידילעיגנאלםלועליכ,ינאעדויתאזםע

בוטןכתייאלשוונממבוטןיאש,יתרבחבצמידילרנעגה:רמוללכונאלםלועל

שיןכא.םישדחםימגפדימולגתיםימיוסמתונורסחוםימגפוננקתביכ,ילירב.ונממ
,םייתניבוצצש,תושדחהתויעבהתאתולגלוליכשהאלתונושארהתויעבהירתופרשא
ךא.םרודתויעבתאםתעשבובשיישרחאמ,ןניאדועתויעבש,םשפנתאםילשמםהו
.תואיצמהןמךכבםימלעתמוהילשאבםייחםה

תאהעשלכבותעלכבקודבלתונוכנאיהץוביקלרתויבתושורדהתונוכתהתחא
.ךכבךרוצשיםא,םתונשלוונייחיסופד

תרגתסמהרבחתויהלטילחנאל

.תודחאתואמגודירהו
םידימעמונא.רבעבונלםירקיויהשםיכרעלםירוענהינבתאונאםיכנחמ,עודיכ
תמרמןוצרמתוקלתסהלע,טעומבתוקפתסהבשבויחהלע,ענצהתובישחלעםתוא
,רתויבםיריעצהםיצוביקהלאףא,וניצוביקלאהלאםירענםיאבהנהו,ההובגםייח
.תורתומייחןאכםייחםישנאהירהו1םהץוביקייחהלאםולכ:םיהמתםהו

בושרשא,תואיצמלךוניחמ,העטומךוניחמהאצותאלא,יתעדל,הניאוזהבזכא
תודסומבואםיצוביקחתופיסאבהטלחהלבקתתש,תורשפאחינהלןיא.תמייקהניא
קפתסהלהירבחתאתבייחמהתפגתסמהרבחתויהלונילעש,העונתהלשםייזכרמה



וזהרומתןכא.הרומתהתאהכרבבםדקלשיו,הפלחאיהההפוקתה.המוד.טעומב

mónתחאיכ.קדצבו,לבוקמונתפוקתב.תיללכההרבחבםגאלאדבלבץוביקבאל

monרבכתיצוביקההעונתב.םייחהתמרתאלעהלהפיאשהאיהתוימיטיגלהתופיאשה

ןידבונכוניחבהזםגפו.וזהניחבמםירגפמונאןיידערעונהתעונתבךא,הרומתה

.ונוקיתלעאוביש

לעתירסומהניחבמןהותיקשמהניחבמןההלעתשםייחהתמרלהלרוסאיאדו

,המוד.וננורקעתלאשתאונמצעינפלביצהלונילע.קשמהלשותסנכהתלוכי

הרוצבהזןורקעאטבלונילעםויכךא,"ויכרציפלדחאלכל,ןורקעבונלגדונדועמ

ופלח.לבוקמהןמהלעמלאוהשהכירצרועישלשתואיצמ,ונתואיצמתאתמלוהה

םתוא.םדאלכלםיינויחהםיכרצהםההלאוהלא:תוטלחהבםירמואונייהשכ,םימיה

,רובסינא.הזמרתויונלעיגמשםיבשוחונאןיאו,ץוביקברבחלכלםיקפסמונא

.רתויבםיינונטקתויהלהלאכםייחםייושעןכש,םייוצרהםייחהםניאהלאכענצייחש

תובישחש,תודוסימםלעתהלותוטוזבעקתשהלםדאינבםילולעתאזכםייחתואיצמב

תלבקתרוציכ.ונירבחתאענכשלונילע.הרבחהייחבוףותישהייחבםהלהבר

.תערכמהניא--קתותטישיפלםאתודוקנתטישיפלםאטוהירהוהנטקההקפסאה

םיבושחהםייחהימוחתבןוישהתאםיביחרמונאשלככ--אוהרבדאלה

הרבחלץוחמשםדאינבםידירטמהםינינע,('וכוךוניח,תיללכםייחתמר,תואירב)

ליאוהךא,רתויתובושחורתפנאלןיידעשתויעבהש,םימעפלונלהארנ,תיצוביקה

וניכינחלוזהשיגריבענש,הנכסתמייק,םהםויםויינינעהלאםיטועפםינינעו

.הללכבהעונתלו

תוססבתהבאיהתונורחאהםינשהרשעבתיצוביקההעונתבהלחשתידוסיההרומתה

תשגרהםיצוביקהירבחלהנקמוזתוססבתה.היבושילכבטעמכתיקשמהותילכלכה

אוהונדיקפתמקלחש,וניכינחלוונמצעלריהבהלונילע.ברבויחךכבשיו,תוביצי

.םגפלכולוספלכוזהגאדבןיא.וניקשמגושגשלוץראהלשילכלכההגושגשלגואדל

וביקבהרבחה-השאהתייעב

ומצעץוביקבתורומתהרואלקראלתוארלונילעץוביקבהרבחה-השאהתייעבתא

:השאלעיצהלץוביקרבחהיהלוכירבעב.ולוכםלועבולחשתורומתהרואלאלא

יכזת.לעבבתולתמתוררחתשהלץוביקביכזתןכש,ונילאיפרטצתשךלבטומ

noךעוצקמלערותיואללםידליתדללילכות,עוצקמךלישכרת,תילכלכתואמצעל

.רבדלונילעןהמעשתוכינחהתאםלוההזרואיתןיאונתפוקתבש,תודוהלונילע

וילארשאו,בחרתמוךלוההדמעמ,ינגרובהדמעמהךותמןבורבתואבוניתוכינח

בורלתויורשפאהתוחותפינגרובהדמעמבו.םילעופהדמעממםינומהםגםיפרטצמ

om,הבןינעשישהדובעלתויורשפא,תיעוצקמתוחמתהלתויורשפא:םישנה

רובצלוחיוורהלהשאלםיעייסמהםיקוח,תוצראהבורבהתאאצומןכש,לעבבתולת

אלאדועאלו.םירחאתודסומבוםינגבםידליהתקזחהלתויורשפאהםגובר.שוכר

ץוביקלץוחמתולבגומישפחעוצקמתריחבלואתיעוצקמתוחמתהלתויורשפאהש

קלחכהשאהרורחשלעתוטשפבםויכרבדל,אופיא,םעטןיא.ץוביקברשאמתוחפ
היהשמרתויהבהשקש,הפוקתלונעגהשינרובס,אברדא.ץוביקהייחמדרפניתלב
.םזילאיצוסהלשותובישחתאהבחיכוהלרבעב

ןיידעןהמקלחלשילהמדנו,ץוביקהייחבתורחאתורומתםגןייצליוארהןמ

  .ונלגרתהאל



5

ואוב:רעונלםירמואונייהתונחמהלשתיטנמורההפוקתב,רבעברעונהתועונתב
:.ונייחתאהנבנהכותמורעונלשהקילבופרונלםיקנ,תודשלאצב

ןיערגש,השגרהרבעבונבהנניקןכיפלעףאו,וזהינפלשהיתואצותונעדיםצעב
תישונאהרבח,השדחהרבחתונבל,תוכפהמללוחלומצעחוכביושעונלשהזןטק
ףאו,דיחילהשקיכ,עדויםויכהצובקלףרטצמשימ.םויהןכאל.ונאונתרבחםלצב
האידיאהלשהמלצבוהתומדבץוביקהתאתושעלןתינששיגרהל,רתויבקזחןיערגל
É.התליחתב

תובחרנתובכשלעוניכועתנוקהליוכיס

.דיחיהץוביקהםוחחלרבעמולודיגבוץוביקהתונגראתהבםגהלחתטלובהרומת
תוקזחתהב,הזףותישב.הלודגתיצוביק-ןיבהדיחיתווהתהל,ירוזאהףותישלונתנווכ
,יתעדל,תוארלןתינתיצוביקההעונתהתירבב,העונתהלשתויזכרמהתורגסמה
דציכ:ונלהקיצהשהלאשלינאןווכתמ.ונתואהגיאדהשהלאשלהבושתלשהתישאר
+ץוביקלץוחמשהרבחהלעעיפשנ

,ץוביקלץוחמשתורבחםעףותישבו,יצוביקניבהףותישבונייוסינהפיהלעיםא
.ץראבתובחרנתובכשלעוניכרעתנרקהלתויורשפאונינפלוחתפיי

דמעממדרפנ-יתלבקלחאוהש,ילעופלעפמאוהץוביקהש,םינעוטונייהרבעב
הזיראהילעפמב,לשמל,רייסמהתאשכ.םויכהזרבדרמולהשק.ץראבםילעופה
ישנאאל,המוד.םילהנמהתאוםילעופהתאםשהתאהאור,יברעמהלילגבשתונגבל
תישגרהניחבמונלםהתויוכזיוושובםילעופהש,רמולהשקו.םילעופהםהץוביקה
-.תיתדבועהניחבמו

:תודמעמלשםיקהבומםינמיסםירכינםימיוסמםיירוזאםילעפמבש,דוסהזןיא
.ראשלתחאוץוביקהישנאלתחא:תודעסמיתשםהבהתאאצומ

הלאשה.הנטקהקפסאלהיסיטרכיבגלתרחאואוזהנקתוניאונימירגתא
-איצוסםילעפמלתוילכלכהוניתויורשפאתאךופהלעדנםא,איהונינפלשתידוסיה
ףותישםהרתויבתושקתומישמ.םייתרחמאלורחמםוקיאלרבדהש,רורב.םייטסיל
.ירוזאךיבויצוביק-ןיבףותישוםילעפמםתואבםילעופה

טזילאטיפקלתודגנתה--סזילאיצוסבףתושמההנכמה
.םימיהןמםויבוילאעיגנםא.ינאקפקפמו117100לעונאבאלןיידעש.ינרובס

לכב.םזילאיצוסארקיהלתוכזהוינוגמםיברלו,םזילאיצוסלשוינוגםיבורמוםינוש
הנכמהש,החנההןמדימתאצויינירהםזילאיצוסלעםינשהזהצרמינאשיתואצרה
ונכתייוזהרדגהב.םזילטיפקלתודגנתההאוהםינושהםזילאיציסוהינוגבףתושמה
ןיאש,םזילטיפקןהבןיאש,תונושתורבחונמצעלראתלונאםילוכי.םינושםינווג
הלאהםינווגהדחא.םזילטיפקכםתואםירידגמונאש,םינמיסראשויטרפשוכרןהב
,םזילאיצוסליוטיבאוהדבלבץוביקהאלש,החיגמונימיבהעונתהךא.ץוביקהאוה
.תורחאהיצרפואוקיכרדםגתוירשפאיכו

הנבשחשהפוקתהתיה.המצעתיצוביקההעונתהחקלתאםגדומללונילע,המוד
תאזהסיפתמוררחתשנאלןיידעםיבר.םימייוסמקשמיפנעילבץוביקןכתייאלש
ינא.םינפםושבםלסחלןיאש,םייצוביקםיכרעלםימייוסמקשמיפנעםיבשוחםהו
.וזהשיגללוש

 הלוכתואלקחהףא.ץוביקלשומויקלינורקעיאנתכאוהשלכףנעהאורינאןיא
 



םינווגסינכהלונאםיאשרתילכלכהניחבמש,ינארובס.ךכלינורקעיאנתהניא

.םישדח

.תיצוביקההעונתהךותבתיתרבחהניחבמםינושםינווגםגריתהלשיוננויסנרואל

רודהתאךנחלןתינש,תעדליתחכונ.תיתחפשמההנילהתלאשתאהאורינאךכ

ינא.תפתושמהניליאנתבםגתיתחפשמהניליאנתבםגןויושוףותישייחלריעצה

ץוביקהייחתאלגסלןויסנכותיתרבחהיעבכאלאתיכוניחהיעבכאלוזהיעבהאור

יתרבחהחטשבםג.םתסיפתבונתאמםילדבנםהו,תונושתוצראמםיאבהםישנאל

.ונתושרלדמועהישונאהרמוחלםאתהבוניכרעתאשממלשי

ןויסנילןיאש,רבדבםגועגישיוצר.ןודלשיןהבולחשתורומתבוהלאתויעבב
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דוחיניא,ץוביקהתאןכסתאיהש,בשוח

ונזחאנונחנא.תלוזהלוצינךכבשישבש

.סקראמלשתיעטומהירואיתבותעשב

-חכףרטצהלונוצרםא,ץוחבמלעופירה

-ותה.וינפלםיחותפםירעשה.ץוביקלרב

איה,ץוביקלאיבמאוהשתילכלכהתפס

.ץוביקלףרטצהלםיצורהלכלשםתלחנ

ונהייש,םירבחהםידיתעהנש30--20דועב

וינבתויהל.הריכשההדובעהלשהירפמ

הרוגסהרבחונניאונאיכ.ריכשותואלש

בייח:רשא-ןבםייחרבחהםעפרמא
םויייחבדידיוערורבחלתויהלםדא

תויהלאוהבייחינויערחוכיוובךא,םוי
םידחפמםא.תוכיוובםעטןיא.באזול
"תופהוקדצו,וניתובשחמתולגלונחנא

ףאםימעפלתולאשהתאםגיצהב,םיח

...תיביטקובורפהרוצב
דיבלםישדקומהםיסנכינאבישחמ

ידילערבדההשענרשאכרקיעבו,רור

רונתיאצויםירבחש,לבח.ל"וחמהעונתה
,הנשבםעפקרםיסנכתמל"וחבתוע

ידוהיהםעליחרשגאיההעונתהירהש
.וקרופלןיאשלועלטומהילע.תוצופתב

היווההתאשבגנש,הלודגהנכסתמייק

דרפנטבשכ,יאמצעטבשכתילארשיה
ירבעהבושיהלערומשנאלשו,םעהןמ

.וזכרמכוידוהיהםעהתאטלוקהבושיכ
החטבההחיטבמל"וחמתיצולחההעונתה
  ןינעתאבה.קתוניאלרשגהש,תמייוסמ



 

nora aros nadתישונא-ללכ.

50--20ינפלךרדםהלושפיחשםידוהיה
"הלופאשווזהדידנקיספהלוצר.הנש
הפיאשלשהשוריפ.תדלומםמצעלםיק
ומייקתיש,הרבחבוםוקמבתויחלאיהוז

םהייחםושירשוםיישיאהםהייחלרבעמ
.םהברמשיי

ץוביקהןיאיטרואיתןפואב:רמאירנה
Spםוקיאלש,רובסינא.עקרקלרושק

DD“עקרקה.עקרקdaץוב MR NIM

םיסופדש,הרבחקרוניאץוביק.ויתוד
רובשיתההעוגתמקלחאלא,הלםימייוסמ
זוזנאל!םייחונאןאכ:תרמואהתית

דנוונינבםגאלא,ונחנאקראל.ןאכמ
.עבקלשםוקמהיהיהזו,הפויחיונידכ

ישונאלאידיאכתויליבומםוקמבתועיבק

nmידוהי-ילארשיםויקלש.

ידוהיהםעהלאתופרטצהה,תונויצה

דמלהבושתאיה,ץראבומצעתאהנובה

לכ.הלוגבריעצהידוהיהלשותקוצ
התקוצמבשחריעצהידוהיהןיאדוע
םילוכיםלוא.ותאהחישלסיסבונלןיא

,תוידוסיהוניתויווחמתחאכעובקלונא

ותעפשהש,ולתולגלםיבייחונאתאזו

םא.הכורבהניאםלועהלעידוהיהלש

אל,םלועהלערתוומווטיגביחאוה

אוהןיאםאךא,ותאטקילפנוקידילעיגי

העפשהבונוצרםאו,םלועהלערתוומ
וניבץיחםקדימ,וילעהעפשהבוונממ
השרומאשונאוהשןוויכ,םלועהןיבל
אוהקיזמףאתובורקםיאעל.תידוהי
-וגתה.ותרשלהצוראוהש,םלועותואל
הבוגתהתיההינמרגבתימשיטנאההב
-שהיבגלםידוהיהדצמלובגתגסהלע
יניצהגיהנמהשכ.הינמרגלעםתעפ
-ניאטרבלאודלפנמולבטרוקהינמרגב
,ונעמש:ולורמאוואנטרלאוכלהןייטש
,םידוהילבוטאלוינמרגהםעלבוטאל
תינמרגההנידמהלשץוחהרשהתאש
יכ,םהלעומשלןאימ,(ראמיוהפוקתב)
לעותלועפםוצמצלםיכסהללוכיאל
לעגרהנאוהו,ומלועלובשחשםלועה
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רנמךירדהלוונתואןברדלתבייח,דית
-שיץראתובוחרבםויכרבועהלכ.ונתח
ונאשתויונמדזההתוברהמעדוילאר

םידוהילםוקמהפשי.םויםויםיצימחמ

-שפבםכסלרשפא.םיאבםניאםהו,םיבר

תנידמבללכםיצורםידוהיהןיא:תוט

הנחנאםלוא.לארשיץראבולארשי
תופכלוםתואשוכרלםיצור,העונתכ
אוחהזכסנכלכ.ןויצלהבישהתאםהילע
בייחאוה.תוירחא-ברערואמךכםושמ
דתבםישנאלvoaהמ,ומצעתאלואשל
ונמצעתאםילאושונאשהלאשה!תוצופ

ידכוהשמםורתלונחנאםילוכיםא,איה

םייחונאש,הצמחההרעפתאןיטקהל

,ונלילרוגתויהללולעהוםויםויותוא

רסחשהמ.הנידמהיהתאלםידוהיילביכ

םייונישהלעוץוביקהלעהחיתפביל

-רטירקהיהובםייוצריתלבהוםייוצרה
jp“םאאיההלאשה.ונישעמתניחבלןוי

םא.וצבקלוידוהיםעםייקלונאםילג

לאהבישלעייסלהיושעהךרדאיהונכרד

הזןוירטירקילב.הבהבישילוץראה

ונחנאהנוכנךרדבםא,םיעדויונאןיא
.םיכלוה

הדידנלףק--תובשיתה

-שיתהו,תיתובשיתההעונתמקלחונא
הדידנתמייק.הדידנלץק--השוריפתוב

םעתמייתסמאיה,הנשםייפלאהזתיד:הי
ןפואבו,לארשיץראלידוהיהלשותילע

שיאתויחלטילחמאוחשכ,רתויבישממ

תולתשיה:השוריפתובשיתה.תובשיתה
התאשכ,תמייוסמהמדאב,םייוסמםוקמב
ירחאתורודו,ימצעתאםייקאןאכ:רמוא
רכיהינמיסמדחא,םמצעתאןאכומייקי
:תויליבומהאיהתינרדומהההבחהלש

דאלץראמ,םוקמלםוקממענ"םדאה

םידוהיתאזםישועו.ריעלריעמ,ץר
"קהרבדתואיצמבללכןיאו.םידוהיאלו
ar“םוקמבאקוודואל:תדלומיור

ponללכךרדבםייסלךפוסתדל nx
הליחתמתדלומרסוחלשתיחוהיהחיעבה
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:ברןמזשורדךכםשל,תוריהמבתינבג

יכ,תורודלשףאודחארודלשהפוקת

דנודומיל,תרוסמםישורדהרבחבוציעל
..ןויס

הנידמלןוסא--ץוביקהתקיחמ

ראשיהלךירציתובשיתההדוסיהדבלמ
אלל.תיתצובקההעונתלינשדוסיעובק
דאוץוביקלםויקהיהיאלהזןורקעםויק
אוהץוביקהלשודוחיי.םשהראשייוליפ

רבחהתדובעןיבהרישיהרומתןיאש,ךכב
רדסהירוחאמשהיפוטוליפה,ולומגתןיבו

תירמוחהרומתבןיאללכבש,תרמואהז

הזרדסה.ישונאץמאמללומגתםושמ
רוסהםלועהןמץוביקהםלועתאקתנמ
ונלתמרוגתאותוקתניהוהנתואבב

םגונאםייחירהש,דימתמחוכיווישוק
לב.הזהםלועה.ונתואpanםלועב
,רובס,יטסילטיפאקהpa,יטסינומוקה

ידילעאלא,הדובעבוקלחןתיאלםדאש

.סרפלשדחושידילעואימונוקאטוש

.םדאהדובעיאלדבלבדובכשגרךותמ
עינמךותמםידבועונניאונחנאםרב
וניאיצוביקהרדסהו,רכשתלבקלש

ךותמדבועםדאה.הזהעינמלםויקןתונ
אמוותדובעתכרעהבו,תימינפתעמשמ

האור,תירמוחהרומתב,ותויחםהש,וצמ
וז.ויצמאמוודובכ,םדאהתלפשהאוה

.םייחונאהיפלו,ונלשהיפוסוליפהאיה
,בטיהרבסהוזהדוקנריבסהלבושח
.העונתלוונמצעל

הדובעלערפסמםילמךכלרשקבו
ןיא.ונכותבהריכשההדובעהלעותימצע
ףדועתנעטלהרתיתובישחסחיימינא
-בועתקסעהדגנתיזכרמהנעטכךרעה
תישונאהיעבאיההיעבה.םיריכשםיד
ןיאש,הרבחתונבלםיפאושונא.הדוסימ
םזילאיצוסהלשקומעהונכות.הילפאהב
אוה.הילפאהבןיאשהרבחתונבלאוה
לכ,ץראבולהפצמידוהילכש,רבדםג
רגהןמולהעודיםויקלדוסיכהילפאה
תדמתמהנכסבהנותנתאזההמגמה.הל

 

םלוא,קיזחיאדוובםידוהיל,ידוהיותויה
םעבש.תוחוכםתואלקיזההזמתוחפאל
עריאהזןיעמרבד.םתואגצייש,ינמרגה
תיסורההכפהמה.תיסורההכפהמבםג
opa“הדימבmanoהתיה no
תודימםיסורלעליטהלוצרםידוהיו,םיד
תיסורלהכפהמההכפהנשמ.םהלשאל
לע.םפידוהיהלשםתעפשהמהררחתשה
דורהתודהיההמלישתאזלובגתגסה

ילואםלישטעמאלו,הובגריחמתיס
רבדלשודוסיב.ומצעיסורהםעהםג
אלאוה.השטינלשותעדםגתאזהתיה
Pa“היהרובסךא,ימשיטנאהיה mov
ןניאהבהרושקהתירסומההתסיפתותוד
-ןאןכל.םיאפוריאהםימעהתאתומלוה
ךנוצרםא:ריעצהידוהילתונויצהתרמ
וניבץיחאללו,הזהםלועבקלחתחקל

םעהתיווהלארשקתהלךילע,ךניבל

הנבתםש.ותנידמלאווצראלא,ידוהיה

.ךתמשגהתלוכייפלוךחוכיפלהרבחךל
no“בייחמכאלוןדרמ-רקבמכאל apr

הסנתםש.תמוערתררועלאלשידכ,ףינ
לשןחוכהמןחבתוהרבחתונבלךמצעב

המוםלועבתושממרוצילתואידיאה

«pyלעוךילעםלועהלשוחוכ om
איהש,ץראהרודכבםייוסמקלחל.ךיתונ

עבקיהב,ירבעהםעהיארחא,לארשיץרא
תישונאההרבחהלשהתומדתאאוה

ידוהיהםעהלשוכרדתאז.הֶארמתאו
םלועבקלחתחקלדיחיהידוהיהלשו

ותוירחאבתאשלו

רונתהדחוימבו,תיתובשיתהההעונתה
הישערצילהבושתתנתונ,תיצוביקההע

אוהשםוקמהזיאבםיבשויונאןיא.תז
ןָפואבםירבדהםיווהתמםש,ביבא-לתכ
הלוהרבחבצעלונאםיסנמאלא.יכיטס

יפכ,יתרבחרבשמ.תומדוהרוצהלתת

ונכות.דימתונוולמ,ךכלםיארוקונאש
ךרדבםיכלוהונאםא,ךכלעחוכיו-

ךילהתה.הרבחהבוציעלעחוכיו,הנוכנ
-בלתינכטהניחבמרשפא.דואמךשוממ
הניאהרבחךא,רצקןמזךותץוביקתונ

 

 



 

םהו,םיצוביק300--200ונלשי,תיתצוב

וצריאלבושםא.דעוםלועלומייקתי
ולהיהיאל.ץוביקחםויקבםישנאה

ץוביקהו.ץוביקבוצריאלבושםא.םויק
תנידמלporהזהיהי,םייקהיהיאל

י"אתפממםיצוביקהתאוקחמ.לארשי

.הנידמהתטומתיהוזש,דימוחכוויתו
תיצוביקההעונתהםא,םילאושרשאכ

תאזתוארלךירצ,הנידמהלעהעיפשמ

תישעמההתעפשה.ירמגלרורבןפואב

"רוביקומוקיאלםאםג,וישכעםגתרכינ
רימשהנועטהעונתה,םלוא,םיפסונםיצ

ידכשפניצמאמולופתאלשידכ,הר

naהמישמאיה.התריציחפטלוהמדקל

,לודגןודקפונמצעלעונלטנ.תדמ
קיבדהלונילעותוארומשלונתדרחבו
.וניריעצתאוונינבתא
םייחתעבג

ןמוקינד

ץיוביקלדוגיח

אוהץוביקהךא,ץוביקבשםירבדהמכ
ידילהעונתהירגובואבוליפאו.ייחךרד
ירה,ץוביקלףרטצהלםעטןיאש,הנקסמ
-ש,איהיתנקסמ.ץוביקהבוטונליבשב
תאדימעהלונאםיבייחתורומתהרואל

ppaהעונתבהמשגהלךוניחהזכרמב

.ל"וחבתיצולחה

,תססובמהרבחןאכתוארלוננוצר

ףותישייווהיחהוהמצעתאתסנרפמה
רשקבוןויושלשהרבחבוננוצר.הריציב

םצעבוהז.ותריציןיבורצויהןיבץימא
שוכראלאיטרפשוכראל:םזילאיצוסה
סיסבלעתננכותמהרבחבוננוצר.יפותיש
-וטקלטניאהמרלע,תינרדומהלכלכ
תוארל--וננוצרתאזםעו,ההובגתילא

םייקמהרצויידוהי,שרשומםדאןאכ
םושמםירבחםעםיקומעתועיריסחי
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הדובעםימייקמרשאכ.ץוביקהךותבםג
,הדובעןתונלץוביקברבחהךפהנ,הריכש
םיליחתמלעופהלאםיישונאהויסחיו
הדובעוילעליטמאוהששי.ךבתסהל

no“השקורתויהטושפ NIM DR INT
on”לאסחייתמאוהשיפכשממוילא

הרסחלעופליכ,עורגדיבעמוהירהומצע

קסועאוהשהדובעהלעתולעבתשגרה

רתויתושעלבייחאוהןיאותניחבמו,הב
רשאכתשועאוהתאזו.שרדנאוהרשאמ
לא"תיעבט,morena.ותואםיזרזמ

יהלשויסחיתכרעמלכבתמגופלעופה

popa camהלוכהרבחהלשו;

.הילפאאללהרבחלשהמויקתנכסמו
.הדובעלהדובעןיבהלפמםגאיה

,םלועלםלשויאלץוביקהלשונינב

םילוכיונניאםלועל.חַטבומומויקןיאו

דקההעונתהןינבתאונמלשה:זירכהל

anaרואידיאהלהתיהותיצולחהעונת

דניבשאלא,תיטסילאיצוסדתינויצהיגול

תורומתולח:העונתלוהשמעריאםיית

םגתורומתולחשןכתייו,םעבוץוביקב
רואליכ,ןכתיי.תיטסילאיצוסהתונויצב
ידוהיהםעבותילארשיההרבחבתורומתה

תיטסילאיצוסהתינויצההיגלואידיאהןיא
"עהלתיצולחההעונתהתאתבייחמםויכ
.ץוביקהתאזכרמבדימ

לשומוקמהמ,אופיא,קודבלונילע
mana mapaשיה.םויכתילארשיה

popa?ץוביקלללכבךוחל posaדל

1ואלואתיצולחההעונתהזכרמבדומע

ןורקעהנושארושארביניעבאוהץוביקה
--תאזדבלמו--.תמאשופיח,תמאלש
"יסאצומינאו,ץוביקהןמיתעדהחונ
  תונשלונילעאהייכ,ןכתיי.ובישיאקופ
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ירסומהןכותלאמגודונינפלןאכ.לוצינ
.םיכרעלוהרבחלונתשיגלו

רבכץוביקה.ץוביקבתורומתתומייק
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.ץוביקהיונישוניאונינפלשאשונה
ךיאאלא,העונתהבלתאךושמישידכ

אוהשיפכץוביקהתאהעונתלריבסחל
דתהלהסנא.ובולחשםייונישהלע,םויכ
הנווכךותמתאזהלאשלאקוודסחיי

לוכיינא.ובולחשתורומתהתאןיבהל

.תונורחאהםינשה18-בתורומתלערבדל

.ךכלומרגשתוביסהלעדומעללדתשא
דחהתמרתילעבןרוקמשתורומתשי

םייונישידילהאיבהשאיהוזהילע.םיי
,םינינבב,קשמהלשתינוציחהותרוצב

aאיה.רוביצהתודסומבודוגיבב
:ןוגכ,ןוגראהתרוצבםגתורומתהאיבה
הקפסאבואםידגבהןסחמבםייונישה
תאאלםויכםיקפסמהלאתודסומ.הנטקה

קפסללקםתואש,םיינושארהםיכרצה

דאלםיכרצםגאלא,לכלהוושןפואב
לודגדיקפתםיאלממםהבש,םיינושאר

וישביונישהןאכמוישיאהןוצרהוםעטה
.הלאםיכרצמלשםתקפסהתוט

הילעבםרוקמש,ץוביקבםייוניששי

.קשמברבחהליגברקיעבוקשמהליגב

םבורבםיבכרומםניאבושםיצוביקה
ויהש,םיננאשוםיאירב,םיריעצםירבחמ
דעבהלכתאתירוביצהתחלקמבםירתופ
pa“התיהשתוינטנופסההרסחםויכ.תוי
יזכרמםוקמ.םיריעצםישנאברקברב
רבעבםא:יתחפשמהאתהםויכספות
,םידדובלשץוביקלערבדלהיהרשפא

.תוחפשמלשץוביקלעםויכרבדלןוכנ
ץוביקלערבדלםוקמהיהיטעמדועו
-כינהרוצבהנשמוזהדבוע.תולומחלש

,יתחפשמהאתה.םייתורבחהםייחהתאתר
דהוויחאהותויחאהוחאה,ותביבסותיבה
,םייתורבחהםייחהלשזכרמלםיכפהנ,דוד
.תירוביצהתחלקמהאלו

ידילאיבמהחפשמהלששדחההמוקמ
םידליהלאתוסחייתההתרוצבםגיוניש
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-בוהילעהלאונעגמבהערליונישהאוה
ילואוהז.ץוביקהלאהילעהינבףוריצ

יאדוובאוהו.ץוביקהלשלודגהונולשכ

"דבועמשנהידהש,םיאכנהחורלרוקמ
.לאכימלשוירב

ץוביקהייחלומרגנשםייונישםנשי

;ךכבםרוקמ.ינוציחהיווההתעפשהב
חילצהאלןיידעויצמאמלכףאלעש
-וברתםייחתקפסמהדימבחתפלץוביקה
לשהקומעההתרידחןאכמ.םיימצעםיית
-נרטהי"עםא,ץוחבמתלקולקהתוברתה
דגומהותרוצבלגרודכהי"עםארוטסיז
לעהטלתשהש,תינומהההזוכיספבותמז
-חאתומוקמלעהטלתשהשםשכץוביקה
תשגרומוזהרידחתובקעב.ץראבםיר
לעםיילילשההינבומבריעהתעפשה
.יווהה

לשתידוהיהותומדבםייונישםגשי
-ונישהםה,יטמיכסןפואב,הלא.ץוביקה
םיידוסיםייונישכםתואהאורינאשםיי
םימרוגהתאןייצליתיסנןכל.ץוביקב
.םייונישידילואיבהש

דפההלאשהלעבישהלילע,וישכעו
תיכוניחההדובעבתושעלהמ:תטוש
-וביסרואלוהלאםייונישרואלהעונתב
שארבטילחהלךירצשילהמדנ.םהית
אלש.םייונישהןמםלעתהלאלשהנושארו
רקשה.תמאהתארפסלאלא,םשטשטל
ויהרבעב.ברןמזדימתהל.לוכיוניא
םעוםירישםע,קוחרמםיחילשםיאב
ןימאהלאלאםיכינחלרתונאלו,םירופיס
םמצעהעונתהיריעצםיאבםויכ.םהל
,פושקרוולואםיכירדמלסרוקלץראל
-ןבינפלדועתמאהםהלרפוסתשבטומו
,יכהואלבהולגיםהיכ,םא

שי,ולחשםייונישהרואיתםעדבבדב
ריקהוורמשנשםירקיעהלעDAדומעל
.הנש18ינפלומכ,םויכץוביקבםימ

-חיהתוביצי,וחוכ,יפותישהקשמה
תונורחאהםינשב--ותייסולכואלשתיס
בהחלצהה,ילכלכהגושגשה--תוחפל

ma nxקשמהשתורשפאה,םינבל

-יבקהלחהתוכזב.תיעוצקמהתוחמתהב
ראמצעהלדג,הדובעהםוקמבתיסחיתוע
ראבהלדג.ותדובעתניחבמרבחהלשות
זוכירמףנעהלשותוררחתשהיסחיןפ
הברהבוגתשהאלםיסופדהיכףא.קשמה
דחו,רתוייאמצעףנעה,תינוגראהניחבמ
תאשיגרמאוהו,רתוייאמצעףנעברבח
ותדובע:ותדובעלעןודאכרתויומצע
ףילחהללקךכלכאל.רתויתיעוצקמ
.רתויךכםושמהבדימתמאוה.ותוא
,טושפלעופכומצעתאהאוראוהןיאבוש
דיקפתאלממאוהש,שחאוה,אברדא
תאוומצעתאאטבמאוה,ולדחוימינויח
.ותדובעםוקמבותוישיא

ץוביקבםייונשישלרקיעבונסחייתה
,הזחטשבםייוניששיךא.יתרבחהחטשב
ימואלהדיקפתבלחשיונישבםרוקמש
דיקפתהתמועל,ץוביקהלעםויכלטומה
תמייקש,קפסןיא.רבעבוילעלטומהיהש
ריקההעונתהלשהתמורתבתיסחיהדירי
.תינידמההלועפבוןוחטבהיחטשבתיצוב
םינותנוץוביקהדימועקפוההלאםיחטש
ןכיפלעףאו.הנידמהתודסומדיבםויכ
אבצבםג,ההובגתוכיאםיעבותהשי
תוכיאהשתומוקמבו.םירחאםידיקפתבםגו
ריחדיקפתאלממץוביקהןיידע,הבושח
דחהםייונישהןמםלעתו"ןיאךא.יכונ
ןבומכ,םהלשיו,הלאםי,וטשבםיבוש
.קשמבימינפהיווההלעהבושחהכלשה
-מוצש,תיאלקחהתובשיתהבןידהאוהו
הדיקפתםגםצמוצןכלו,ללכךרדבהמצ
ףא,תיצוביקההעונתהלשיתובשיתהה
.הזדיקפתםצמוצאלילואתיסחייכ
:םישדחםידיקפתםילועוםימקדחאדצמ
-קחבדחוימב,תיקשמתוביציתחטבה
-יטלוקפס-אלתואלקחלעהרימש,תואל

maדוגינבתירספס"אלהישעתתמקה

םידיקפת,אופיא,םנשי.ביבסמתמייקל
דלכהםיחטשבאלממץוביקהשםישדח

לשתילכלכההתואירבתחטבהלםיילכ
ידוסייונישובלחשרחאףיעס.הנידמה
.יתינמשםירבדהלכמהשקהילואוהזו--



 

רותםימיהןמםויבאוביםא:ילרורב
camתועונתהי"עאלואוביםינפבמ

תאואיביםישדחהםילועהאל.ל"וחב

יאדוב.תיצוביקההעונתהלא"בהזהרות.

,םישדחתוחוכ--םורתלהמםהלשי
םדיקפתהזןיאךא--םישדחתונויער
.ויאטחמו'ויתואיגשמץוביקהתאלואגל

העונתברענהתדמעהבאלאסונמןיא
לעוורואלע,םויהאוהשיפכבצמהלע
םיללצהלכףאלעיכ,המדניל.ויללצ
אוהשיפכ,ץוביקבשידוע,םימייקה
םינומהלאלםאקיפסמהכישמחוכ,םויכ
na“ךנחתמהרעונהרוביצלתוחפלירה

.םירגתאוינפלדימעהלשייאדו.ונתעונ
-וביקההיטרקומדהתורוצתאשבגלשי
רקמההמרהתאתולעהלשי,ןרפשלותיצ

--חורהותוברתהתארישעהלשיותיעוצ

ריחהתקמעהלשהיעבתמייק.םיצוביקב
ינפלדימעהלשישטירגתאהםההלא.ךונ

דמהלשיתימאהורואיתףוריצבו.רעונה
ןתיאהלעוובולחשםייונישהלעבצ

ירעונהלאתכללשי,ובביציהו

םולברפכ
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ךרעיווש,ןירוח-ינבכתויהלוירבחלןתונ
תודוסי--,םהיגשיהוםתדובעלעםיאגו
יווהבםייונישהלכ.םידמועוםימייקהלא

דדיחףאאלאםורערעאלץוביקביתרבחה

.םוקימעהוםוק

Boaקראוביבהזהרות

תעונתל"וחבהעונתהןמתושעלןיא
םיכנחמברקבהיטנשי.ץוביקהןוקיתל
רפסהיתבבםידליהלאאובלםימיוסמ
ןוקיתןעמלושעיש,םהילעעיפשהלו

הזגוסמהיטנו.םיספהלעמדרישץוביקה

.העונתלםיחילשןיבםגתמייקינששוח

ץוביקהתאריזחהלןויסנהש,ילהארנ
יושעוניא,םדקכוימישדחל,בטומל

ויהםנמאםא,חוטבינניא,בגא.חילצהל
רינירנהרביד.הלאמםיבוטםימיםתוא
רבעבהיהאוהםא:"בהזהרות,לע
יבגלקפקפמינא.אובלדיתעאוהשוא
היהאלתיצוביקההעונתב."בהזהרות,
רייחיווהבו,םיחילשהלשםהירופיסבאלא

anתאוויהש,םיריעצהםישנאהלש
mar“ליגבויהשכ,רבעבםיצוביקה
amלכהשכ,הרשע mem

 


