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י"עהלקהתהודגנתההךרדבתכל>ןיא,םינימהינשלףתושמב-תינימםרבסה

תישפחהחישתורשפארוצי>-ינימחךוניהה>שיזכרמהךרעה,הדרפנהרבסה

הרבסההתאןווכמבףידעה>שיםימיוסמםירקמב,וזחיעבבםיגימהrusתפהושמ

,(הלועפההיבבההאר)הדרפנה

mamםיעצמאו

by תעידי,ינימה-ךוניתההונורקע,הילעבהשרשהרכח,דוסיה-ָּפוחנהדוסי«
ָךוניהְבםיעצמאהוםיכרדההלועפה-יהששהאןייצלןהינ-הולבגמהוםיאנתח

:ןהעונתבינימה

smתורגבתההליגמ>החםינימהינשלףהושמ-ךוניה.

aתיתעונהההוליעפה>שםינושהםיחפשבםינימהינטלהפתושמהריצי.

aהנודעלהריההוחיהולובגתעידי,םירוענההבחא,םיישיאהםיסחיהדודיע,
.
ד

é:

,םיגולויבההיהולובגהרכה,תו>יעפותלוכייוליג,ןויוש>-חרענהךוניח3

dci,יגולויבההדיקפההרכחרבתו do

"bn
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.תונידע,תופשפ,ךרע-ןויושMANS¿ןוכנסתי-רענחךונית

עוצקפדומי>ל,פרופס,תיהרבח,תידומילהוליעפעל-םירוענחץרמתיינפח
,תוינויערהוחישל

.ןוהיעב,היכוניהההצובקהתרגסמב-ישיאהיופיבה11797

.םחיכבסוםייחהתויעבתנבהלחפי-תורפסבחאירקהןוויכ

,ימצקהיוטיבהוםקפהןודיעל-יתונמא-ךוניה

01D? MPAתוחיתמאהגפח,רבשמהקשבדודיעוהרזע.

,הרבסה*"עהרבההוטרפה-ייהבינימהרציחלשםייקילשםייוטיברגנחמהלמ

ny7ופולחק'.

,התיגולוכיספ,תיתרבח,היגולויב!:היב>שלהינימהרבסח,בי

,חרבהודיתיהויעבכבתוהיש,גי

איה,העונהבינימה-ךוניההמקלהקרהנחתהינימההרבסההיכךורבןאכמ
העונהבחהושעלשישהרמתמההיכוניהההקרעפהתא002721130821y,םי>שהקהאב
הדוקנמ,ונכוניההונורקעהאםלוחוןובנינימ-ךוניה>ץעיגח>ידכםוי-םוי
.הינימחחרבסחהחתינכתלהשגלשיוזהפקשח

תינימה הרבסהההינכה

?דציכוהותפליהמ(1 :תולאשהמכונינפבתובצנהזקרפ>ונאובב
שידרקהלשיןמזהמכ(5 ?חפוצרכואתימעפ-דהכחרבסההתאךורעלשיםאה(2
ARSךירצימו(ררפנבואףתושמב)הרבסההתאךורעלשיימינפב(4 ?אשונל

MARARרזעה-יאשונוהרבסההיעצמאםחחמ(5?(גולוכיספ,אפור,ךירדמ)?
הישארםעתויהלחלולעוז,תררועהמהיעקבהרשאכ(1 !:ו>קאתו>אשלחרצקבהנענ

שוחלשי,היולגהרוצבתררועהמחלאשחןיאוןכתי,תוגבח>?שתינימתתורגבתהה
,(הותיתמ,םינבחמתונבהתולרבהה)יתרבהרבשמכחהתלשבהדעתוכה>אלוחתוא

,חדע>ץותמץרואמבשמתשהלםגןכהי,התצובקבואחדעביתרבהץרואמלצנ>ש"

,!וכורופס
pe יפכ,דבלבהרבסההתנמבקפתסהלןיא.םיבלשבוהפוצרחרבסהבייחל2)

תונוסתויונמדזהבהיעבההאררועלורוזחלשי,חלועתהתינכמבתנייועמאיהש
םיוסמתפשלעשגדחיהיחרבסהה>שבלשובלשלכב,תוצפותוםירקמלעביגחלו

.םהיתולאסלחנוקעוםיכינתח>שהסיפהה-רשוכתאסלוחה

רהזה>>בא,ולוכיעווהנבח>ץוהנהןמזחאולמתאאשונ>סידקהלכשי)3

ישפנ-ההמהבייהפה,וזהיעבבלופיפבםיכינההתופיעץעונמלידבכרתי-הונטטתמ

.תונרעו

קרפב,ןושארהבקשבקר.םינימהינפלףתושפבךורץלשיחרבסהחהא(4

,התלבייההרבפההתא,תונבוםינבלהדרפנהרבסחבייהלשי,היגולויבחחרבסחח

היגולובכיספה,ןימה-ייהלשהיגולויבה)םימיוסמםיקרפב,ךירדמה,ללכךררדב

.םייקוצקמתותוכי"ערזעהלןתינ(םירוענה-ליגלש

היל>בהיגולואיבהיעבכחהגצהוטרפחםותתמהיעבחהאצוהלרוהתלשי)5

,חיגולואיבבתולידיברזעהלרשפאהרבסחב,חרבהה>קשרוסיהתויעב>חירשקתאו

חהישוארופיסהאירק.הפיתורפס-בושהרזע-יעצמא,היגולויצוסוהירוטסיח

גיפהקואשונהלשהצממרורבלעיגהלהורשפאםינהונ-חיעבבקסועהרפסלע

.תוחיתמהתא

הרבסהחהיבלש

,הילב>ןוכנרןושארסחי,םיינושארםיגסומ-15-18>יג-"אבלש

.,הדעהייתבאסונהלשחיצזילגל

היעבה>שיתרבההיוליגח,תורגבהההליגתויעב-4bid'בבלש

,םייקילשוםייבויההונורתפ,תינימח

“a apהצובקבההפשמה,ההותהתפההוהתפשמה-18-17ליג-,

הניא-הוהיש>הקולהה,בקש>בבהלועפלרמוהוםיקרפMORAןלהל

 ,הואצמתהםש>קרהנהנ,חבייהמ



.תודדותסה.םינבהיגפלהורגבהמ-תורטענחה:הורגבתחהייוליג
."חכלמ"ביבסםיגוהתריצי,תורענ-הבהא

.ןמויבימיטנאיוסיבלהייפנ,תודדובתהלשםייוליג

תאטילבה>חאבהתוהחרפהה,הערפתמוהקהשמהרובה-םירענה

י"ע"תורבג"ההטלבה,תוקהרתמהוהורגבהמהתונבהיפלכתוהיהנה

,שובלבלוזלז,ןיסומינ-רסוה,רדס-יא  
okחירפהוהורגבתההלשיגוכויבהךיקההה,

וארפסה-היבםוההתב:יוצר,תונבלוםינבקכדרפנב,עתבטלהרומי"עןכהה

,חעונההי"ע-ןתרגסמוהואצרההןוויכ.הנייגתלותואירבלדסומ

sãםראה=-ייתבהיעבה>שהמוקמ.

.ןימחםויק,תימצעההנגחה,ףוגהםויק:םדאבםילעופהםירצאיח-'אהחיש
.תוריהז,באכ,בער-?ףוגהםויקהאעבשחהיטבהדציכ
יעבצ,חהירפעפש!תמוצחםלקועב-?ןימהםויקהאחיפבהדציכ
.'וכופתרימשוםיערזתצפהלםיעצמא,םיקרה,החירפה
תנועןווכ,הוד>וו>הגאדה,תידדחההכישמה,ןימה-רצי:יההסקועב

.,הטקמהה
,םייגוזוםיירדעןימ-ייה ,יההםקועבןימה-ייחתבםייוליג

גוזה-ייהךרוא:תוחתפהההגרד>ןמס
ודלוו>הגאדההפוקת8
.םירוהלםיאצאצה>שהגאדהוםחיה"

,ןימה-רצי:יתהוהמוצהסלוקבומכםויקחהתוחוכםתואםילעופםדאב

,הודלוולהגאד,שדהרודהמקחםשלהורשקתה,תידדהההכישמה

גוזה-ייהתפוקתךרוא(1 :חיתהוסדאהחןיבינוסה
32119הגאדהתפוקת"2

on» רבעמםירוחקכדליהתוירתאו3)
,תורגבההההפוקחל

,תורגבתהההפוקהךרוא(4

-וזההפוקתהךרוא,םדאל>הינייפא-הכראמחתורגבתחחהתפוקת

manיית>הנכה:םעלחבהרכהה,תוהתפתהחהגרדלרוטקידניא
,ילכלכהריקפתקהרשכה,ןימה-םויקבדיקפתהיו>קמ,היתוברה
,16+!1-יה:הורגבלתודליחההפוקהסהי),םיאלמחתפשמייחל
.(1:4.-םדא

תיהרבההותינהורה,תינפוגהתותתפתחה:>ץתורגבההההפוקההצפשה-'גהחיש
.חרבההוטרפהתוהתפההליבויההךרעה,םינומרוההתעפשה
האלמההוההפתהלהורגבההההפוקהחאאכְמןפואב>קצנלךרוצהאאאא

boבוציע,יפואהשוביג,דומיל-טרפל:הרבהחההוביציוטרפח-

תוירחאלהרשכה,םייתרבהםילאידיאוםיצכרעשוביג,םלוע-הפקשה

,תוליצעפלהרבח-יית>NADINןםיפיוםיאלמהחפשמ-ייה>,היהרבה
םיאתלעתינרדומההרבהה-ייתלשהבכרמהתכרעמהסוסיב-הרבהל
תיהרבההעמשמו,פרפ>כ>שהא>מתורגב,(חתפשמ)םיביציםייתרבח

mass

תורגבתהה>יגהייעב

יגולויבהדיקפההתאאלמלתלוכיחהןיבתוחיהמה-היעבהרוקמ

.יתרבחהוי>כ>בהדיקפההתאאלמלתלוכיחרסוהו

;םינימהןיבהדרפח:ןורהפלםיכרד,תומודקהתורבהבהיעבהםויק

,םיינימםירסקלתולבגהוסיקוה,תורגבהה-יסקט,עגמרומיא

,המודקההי>ארשיההרבהבםיגחנמוםיקוה

:םיילי>שהונורתפ
.ריקעצהמהתמלעהוחיעבהמתומלעתה

,תפתוסמחלועפועגמלברוסיאוםינימהןיבהדרפח

.,םימדקמןיאוש*נ-הורגבהתהההפוקהרוצי

,ינפוג-עגמ,חפ-לובינ,עונלוק,ח>וזתורפסאוםייורג
ו

.חרבההודיתיהייתלו>לחםיכרדהboהוילילשהתואצוהה

./.

  



םייבויהתונורהפ
,תונמא,םילאידיא,היתרבהתונינעהה,תעדליגימהרציההדינפה

חכרלה,םינימהןויוש:דוסי>עהורגבתהההפוקתבםינימהןיבעגמ

םיישיאםירסשקבויח,םיטושפוםייולגםיסחיnana¿הריצי;הידדה

;םיינימםייורגמהוקחרהה;תורגבההההפוקתב

הותיפ>הורגבההההפוקתלוצינ;תיבויהותיעבפחשוב>ןוכנםחי

.תיהרבההו>יעפ>,תוישיאה

?הירבחןיבהבהא-ירשק>העונהבחרבהה*onתויהלךירצהמ

:תורעה

emתוסידאבואבורפב>קתחללולעהזבלשבהינימחרבסהבקסולעה

רתוולןיאוהדגנםהלהלןיא:תיעבטסאיחוזחעפוה,םינבחדעמ

ןווכת,חרקעב,הלוקעפה,חלכהדעחתרגסמבהרבסההקעהלל?גב

הרישכמכהכרעלבאתונבחהרבהב,רבכוררולתהט,הויעבהןורהפל

.הלקכחדעבחנוכנחריואלעקרקהתא

האירקוהוחישי"עןמילשה>ןתנ,הדעבחנרבלהתוירקעההוהיסח

.,הצובקההרגסמבהורפסהןמ

.ץיקההנחמלחאיציההפוקה>הזאשונבףוהישחתאןווכליוצר

תוררועהמההויעבהןורחפהאלקתהילבלתיתעונתוהיבויההשיג

.אתווצהייתב,חנהמב

תהתורגבתההייוליג

-תורצנה.תידדחההתונינעתההוחכישמההורבבתה,םיראנההורגבהה

הרעל-"חלעמל"םינבלהוכסמנו"הלעמלמ"םינבהלעתולכתסמ

coma nadarרוקמוםינבחןיבןובלץוהותיחנתושגר-הזעקרלע

.,."חדעבבצמה"byהוברתוהישלוnonהוהיחמל

-חכרדחלהמינכה-תפתושמההריציחוהיתעונההחלועפבףותישה

DRNAפיסתי>יבויחעקרםירעויוםיימינפהםידוגינהתאםישילחמ

שזיקאידיא:םהיהואצוה>עתוגוזותובהאחדעבשוגפלרשפאוזחפוקהתב

תויח>הלולעוהדעבםייתה-ההמהאחלעמההוחיתמ,התובזכאוהווקה

,ימינפדוכילל>םרוג

ינבןיבתוברקתהלביצירתויאחאעקררצונ,16ליגב,חנשרובעכ

םיסתיחוםירשקהתונורכז>ושכמלםידמועםעפROלבא,דחא>יג

תוביציה-יאל>גבתויעבתופצ,הריואההאםיהכעמוורבעשםינשחהמ

שופיהתייקעבהלועםיהע>,ןחיתובקעבאבהbaaaףירוענה-הובהאלש

.חדעבהרבההמקופיס-יאעקר>עהעונתהתרבחלץוחמישיא-רשק

תויעבה,הורגבתהח>יגהויעבהנבחלתצכורמאהההזב>שבחהלועפה

.ןורתפלךרדכתיהעונהההרבההךרעוינימהרסומה>שתהויהרבהה

תרכהתאםי>קשמוהכררהה-תדעהינכתבבלושמתויהלבייהאסונה

.םדאהךוניהבהחהרשמוהעונההתונורקע

(תורוקמההמיסרב"4

פינימההייעבהרוקמ

םינותנחךוסילע,הובגרהויאאאגרדב'אבלשמאשונהלעםרזה

בוציעהייעב>ץהידוסיחהיש,>יגהלסחיגו>וכיספהלעחאצרחהמ

-רציחלשתילי>סחותיבויהההעפשההותורגבהתהההפוקהבתוישיאה

הרבההםויק>תכראמההורגבההה-ליגלסךרעהתהוחמתרבסח.ינימה

.הנורתפ>םיוקוהימינפההקוצמהייוליג,תיהוברתה

םיילי>שההונורהפה
:

תנהבה-יא,ץמאמויסוקמחהירב-םיילילשתונורתפהווחההלעקרה

,רששמהואהרבהה-יכרע,םיפנימהםיעינמהלשיהרבההדיקפתה

ם"רענההונויסנ:הרענהורענהמחהמלפצהוהיעבהמתומלעההבהונכסה

תוכרעחוהורעשחךותמ,ןיפיקפךרדבםהיתולאשתובושתשפה>התורענהו

.םידהפלוםיינ>וההונוימדלרוקמ,הופלוסמ
:

לעםימויאוםידהפתלפחוםינימהןיבתינכמההדרפהבןויגהה-יא

תעיגפ,םיישיאהםירבשמהוהותיהמההרבגה:תואצוהה,רדגה-הצירפ

BA o -

-'וחתיש

|י'ג-'אחתיש

5ההושלץרויתקוצקפשיאיפמחאצרה-םדאח-ייהבםירוענהליג
apar ny.AAAתורפסהךותמיעדמהרמותח

.חפיח

-'רחתיש 8
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YY,התפשמה-ייתהמקחםעםיירופםיידדהםייהתורספאב Was
.םדאהייהבהרזוחיתלבהיוותכםירוענה-ייה

-חרוציקי"עתכראמההורגבתההתפוקהלשךרעהזובזבבחנכסחוהגשמה
.תורגבההההפוקתב,ןיאושינאללםיאלמןימ-יית,םימדקמןיאושיבנ
לשהוביציהרוצערעןדיתעלחביציוהאלמתוננוכתה>הורשפאהדוביא

,חאלמהתוירחאותורגבדוסילעחמייקלתורשפארסוה:ההתפשמה-ייה
ישפנהרשקחמםהדרפהי"עןיפה-יית>שהלענהימיטנאהעגמהלוליח
.החהפשמה-ייתבשהידדההתוירחאחוקומעה

ךרצחהדרוה,םיינימםייורגי"עהישפנחהקוצמהיוציפבתונכסה
WTIהיתייתחגרדלהחשיאושיאןיבםיסתיבשןדועמהישונאח

הורפסה>שתסרוהההעפשהה,דבלבינפוגהעגמבינימה-רציקכןקרופב
.חרבההוסדאהתופרלעהפח-לובינוץונלוקה,הלוזח

ותרכה>עיונבחינימ-רסומביצחלשיםיילכיקשההונורהפהקומ

.,ח>ענהתיהרבההוהישונאחוהוחמהנבהוםדאה?שתישפתה

המייקההרבהבםיגשומוהועפותתרוקב
.יהרבהההנויושוהשאההאלעהבםיקודגםיגשה>העיגחתינרדומהחרבהח
תאהאיצוהרשא,היביטימירפההרבהה>שםילבכהמחתואהררהשאיח

תתופכורבגההאהתרשמהגרדלהת>יפשהוהרבתחה-ייה>געממהשאה
קוההינפכהנויושהאחשאההשבכתינרדומהחרבהב,וב>-תורירשל

.,תירוביצהו>יעפלוהקכשה>חתוכצתאו

ףליסרשאחשאקדהוימדמעמהינרדומההרבההחרציהזגשהםעלבא
;ילמרוףהחנויושתא

?ונ>סינימהרסומהוחמ
,"העוגתבינימהךוניההתודוסי"ו"דוסיח-תוהנה"'ר

המדקהתומגמלעויסונאהרסומההודוסי>ע*ונבונלשינימחרסומה

.הרבההתוחתפתהב

תופוקהבההפשמה-ייחתוהתפתהלעתוחישתרושריבעהלןאכןתנ:הרעח
,לארשיבהתפשמה-ייהתודוסיתאריאהלק,םינושםימע>?צאותונוש
"הורעובה"הוילבחמרורבחתאקיהריואטונהתאביתריהזאשונ
היעבבןוידבחווההמהתותיתמההגפה>ךרעוכסילבא,הדעהלש

.וז

ןורהפ>ךרדכרעונההעונה

ןיבעגמםייקלהלוכיה,תיאמצעםירוענתרבהחכרעונההעונהתוחמ
תאתלנומ-תרצויתוליעפוםיפהושמםילאידיאדוסילעםינימחינס

םדאתומדבצעלתורשפאהנתונהיתרבהההואמצעה,םיסחיהףוליס

ינפמרמשמלעחדךימעותוירחאםגהליטמאיח,םיסתיביתמאןונגסו

תבייהמםירגובמהלשדימהמההוקיפהרדעה,ךרד-ןדבאותומש-ףו>יס

לעםיססובמההישיא-הוירהחאוינימ-רסומ,תימינפהרוקברוציל

,חקונההלשםייאדיאהחיתונורקע

םירוענההבחא

אצומתהתופ;ויטבקבדיחי>הרזוע:רגבהמהייתחביבויתההכרעא

האהקיתקמןיניפהרצי>יבויחןקרופהנהונןתימיגפההקועמל

ןוכנפחיהרצוי;ומצעהאריכה>םדא>הרשפאמ;ןהנדעמותושגרה

,תוהתפתה>ץרמוםיאגהתרצוי;סלועח-תפקטהתאתססבמןינשהןימק

ליגלשןוכנואלמיוצימהרספאמןהישיאהלפעהל,היתרבכההוליעפל

.םירוענה
תורכהדוסילעםייונבהםיסחילחריתה:חפוליסתלעינמוהתרימש

DIARIA¿ןםייה-הופהושוהקימעההיסיו MIDAתופיאשוהונוילער;

iyםירבשמ>עהורבגהה;הידדחהכרעהןתוברה,ץגמהוםיסחיח

,ףיינימהםיסחיבתוקובגתהרימש;תובזכאו

(םוכיסהתיש)?םירוענהתפוקההאתויהלדציב

חנבהתפוקת(1:םדאהייהבחכרעווזחפוקהלדחוימההתעידיךוהמ

תרבחוישונאב>סלהילעתורשפא,דיתעבםירישעוםיאלמםייהתארקל

Wanיוצימ219402272BRA:ימצעךרעהלעבהפוקת(2.חובגרתוי

.תופיאשוםילאידיא,תומולחשוביג,םייהח

É:הלענחןבומבובהרההפקחבתוארלשידיתעההארק>חנכההתא

,יפואהשוביגוהוישיאחתותיפ,קוצקמלהשיג,הילארטקלטנוהוההפהה

mbr»םיכרעבהנומא,הופיאשוםילאידיא.
E
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dlBE'טחהיש

 



(a cando quam)

sanתאהווקלהאבהםרוג,תיבהרקע>הסאבהאורחרבהה
,וננובאדל,וייההאןדעקועשעשלודיקפההאאלמ>ו>ץייסל,רבגח
םדאכהכרעהאתדבאמךכךוהמוובהעקהשמוהזדיקפתבהקפתסמחשאחהחםג
התגאדבהעוקשהשאה:הורומההואצוהוזהדמעל,הרבהברצויההדמעמו
ןתיסיאהההומלתשהלוטיירוביצםייה>היונפתנגיאוםידליחוחהפשמה-היבל
תחנזחותוחקלתמרוג'וכושובל,ינוציהראוה>עחרימשלתורסמתהח
םייפילופוסיינויערםייחתמתקתרתמותפלוחחפאה-םיינויתםייה-יהטשב
םזגמהתופיפה;לעבהןעמלקרתמייקה"ודגנכ-רזע"קרתויחהלתרזוהו

-םיביאיהתפשמייתבירקעהדוסיחןדבאלאיבמינוציהתהראוההלש
קרבהוהורהומחירחאהפידרה;םיושםישנאינשןיכםיית-תופתוש
תוהיהשלהתפחתאתהתופ,םיכרע195093תותיחשלהאיבמינוציהה
.ןימח-ייחףוליסלוהירסומ

חשיאה>שדהוימהיתרבהחחויגולויבהדיקפתחמםלעתחלןיא
איהשידכב>בא.םידליהךוניחב,תיבהתריואהריציב,ההתפשמה-ייהב
,יסונאחהכרעלערומשלחילעהמוק-תופיקזבוהומי?שבובדומעללבכות
קץוסיצעה.תירוביצחוהיקאוטקלטנאההתותתפתהלע,הרבחהייהבחמוקמ>ע
דיקפההרוערעלםגרברד>שופוסבאיבמינוציהטושיקבותורתומבברח
,רודיבהםוהההאהלריאשמו,םידלי>םאכ,תיב-תרקעכחשיאהלשלבגמח

ילצמאכקרהויח>השאהתרזוחבוש,רבגחלשםירציחקופיסועושעשה

JAPAיסונאהחדמעמתאהדבאמו,

ןיאובררמותה.הפיתורפפמםיקרפהזקרפהראחלאיבהליוצר :הרעה

.ןלור,דליפמורב,קז>בירפסתאהתמגדחלריכזנ,טרפלךרוצ

ותה>שיןאכ,וזהלועפבןתינהאשונההאונהתיפ'גב>שב

.דבלבםיקרפ-ישארבקר

 



 

ןויפאהא>שהיויופיבהאדיהי>כאָצִמיחב!תיאמצעחרבההאיצמ
םולחשבגין:היתרבהתהותוליעפלוותקוכפלהודוחיתרבחאדמעמלליגי
,םיכרלהמשגח>ןדסאצמיןדיהעהקעףתושמ

םילעפמ,תוליעפ,םייה-התתמש:ופצע>ךרעבםירוענהתפוקההאתויהל
,םירוענ-הבהא,הורבה-יסתי,םייתרבה

.,םירוענהתפוקה>שםייהמאוםיאלמםייחלםיאנתח-רעונההעונהב

,יפוא,הוימצעלקעבםרא>ךפוהרענה,הורגבהההק;יגבןורחאהב>שח
תפוקהקשתומוקתחוםישופיהה,הויאהה,בבוס>םיסהי,חרבהבחדמע
אלוחדמב,תיהרבהתרגסמותופיאש,םייה-תויגכהקםישבגהמםירוענה
>עתקפודותואיצמהחאב-פונוצרחוטבוגא>והרכההןידעחלשב
תונתה-אבצלטויגה,ןוכיתהרפסה-היבםֶןיס|פ>כתחה:הווצמוושאר
ןידעחצוראוחשכםג,ךיעצהםדאהתורגבהחההאהולישבמהםיעירכמ
,יסיאךוניהבלופסלםוקמאתויןיא,חמרנ,תורגבההההפוקתבתוהשל

יוניסש>רתויןתינוניאתורגבתהההונסבטבוגשהמ,תינימהרבסהב
תארוהפלםיצמאמרתאל:איהאלו,דעומהתארהֶא-גשוהאלשהמו
תרשכהה-ןורהפאללתחאחייעברועהראשנהורגבתחה>יגתויעצב
,חהפשמ-ייתל
ןיא-שרפהייתלשקהבמהםותתהחאותש-הזתפש*כ,םירובסש"*
לשישיאהו>רוגלוריאשה>שיויבמופבו,תיהרבחחלועפבובקוסעל
-ויתךרריכחתנההלעהססבהמוזהעד,ויית-התנובהלודיתילב
חנכמאוצמלןיאורתויבימיפנאהיסשיאהםותתחםחםייפואוההפשמה

qn Daתפעגלששהךוהמןכו,וזהשיגךוהמ,םיי>לכהוגהנהה-יוקו
התפשמת-ייתךרדןורתפהאםיריאשמונא,"ךבופמוןידע"אסונב
חאצותה,וילוקישווהנובה>עםיפמוסודיהילכלסיסיאהולרוגל

רדעה,ודִיתעווייהתאעבוקהעירכמהדעצ>םראהלשהנכה-רפות!:ךכמ
,חיהויצבבהקימעמהבשתממתועהרח,חהתפשמה-ייהלהנוכנהשיגרדעה
,םדאהייהבוזדוסי-תייעבלינויערהרימ-הנקררעה

וזהלאשהפירהמ,הובשיההבםיבושיחנובההמישגמחעונתכ,ונייהב
ףייתבםגםדאהתאהנווכמההיהרבההרגסמשיהרבהלכב,חמכיפ

לגוסמוניאאוהרשאכםג,ויסה"ווייה-גחונהאו>הביתכמוםיישיאח
ייחבדותיבו,הוכשיתחבקשמייתב,ומצעבםנווכלוםחילעבושחל
,םיקותה,םייחה-תורגסמ>כ,המייקהניאוזתרגסמ,הריעצהצובק
תוכרעתהאללםירבההלשישפתחןוצרחךותמםיעבקנ,םיפתיחוגחונה
ןכויאלחלאםיאנתב,םירגובמהרבחתוקיפואהיופכתיהרבחהרגסמ
שיודיתיה>שתירקמהחץצרכההםותתלחתפשמה-ייהתטשתאריאשהל

םיגשטומ>,ביצייגויערהדימ-חנקל,םייהה-יחפש>כבומכ,רוהחל

.חרבההודיהיהלשיהרבתוישיארסומלקוםישבוגמםייהרבח

,תמייקהחרבהבםימייקהחלאלדוגינב,חצובקבחהתפסמה-ייה!רוכזלשיו

יחשיאהרשקה,חבהאה>עםיססובמםח,הי>קכלכחהולתהדוסיםחבןיא

93תארובכקלוםייקתהלםיבייהםהדבלבחזתוכב,תימיטנאהתורבההו

תאתונב>,ןכ>,ןיא,וייחךרדבםדאלםייופצהםירבשמהחוםיסשקומה

.היהרבההרכהוםיכרע?עהססובמ,הביצי,הרגובהשיגאכ>ההפשמה-ייה

םירורבוהוחישי"עולאתויעברותפלןהינםאח?PDעיגחלדעיכ

תכפותהתפפשמח-ייהתקאששיגפלוזהלועפלךרעשיםאח?םיינויער

?תישממםייח-הלאשתויחל

,ליעלופטרופשתויכוניתחותוינויערההוהנההPPהססובמה,ונתשיג

nanoתבייחוו.ההעונתהךוניההםוהתבההפשמה-ייהלהנכהההא

רבתהתויחהפוקהבןתנחלויתעונההךוניההמררפנביהלבקפהתויהל

,העונהבהכנחהמהדפתרגסמב

ונגיא,תזדיקפהינפבםירמועהםירוצעמהוםיישקהמםימלעתמונגיא

םייתה-יטבלודיתיחתויעבהארותפתוזהלועפשונמצעתאםילשמ

הפקשהךותמ-ןורתפלןווכמץמאמשונהווקתvt¿תיעבבםירוסקה

רהוייתרבהםיסברוציה-טרפח-ייחםוהתהעידיוהכתרתיתעונה

וייה>אלמןורהפלעיגחלטרפ>כלרוזעתוחהפטמח-ייהתייווחלקצומ

.םירוצקמוםיישק2«רבגהחלתוכףיסוהת,םייסיאה

הקומעותיניצרהוקעמשמתהלהלולץהזתטסהךוניהחוהרבסחחתלועפ

חנומאההקמעחקוןילטרגהקשnanדוכיללםרוגשמשלוחעונתבתורבחל

 .ךרדב



 

הויתנח-ורקיע,תוחישלרמוהתההאונקלהאלחזבלשב
ךירדמ>דעוימרמותח,חייעבלחשיגואצומהורוקנותויללכהוינויער
יתעונהחרימ-חהנקשוביגל-חעונהברגבתמהרבחלםגוכרעלבאן"ערגח
,הרבתבהתפשמהתייעכל

 



 
תורגבהתהפב

חתואתוארקשי,םדאח-ייהבםיוסמימעפ-דהשקאהניאהורגבה
התירתאותורגבתהה>יגבהצוענההישאררשא,הרכההוהוישיאהשוביגךילחתכ
תיהרבתהוהישיאהתורגבהלשחחושבגההוהתווהתה,סדאהלש"הדימעה-הונש"ב
Nºאיה naםייתה-ןויסנסעהתפתמהחיתרבהותיגולוכיפפהורגב20גזוממ,
*וכוםויקהתמהלמ,תואיצמהםעעגמה

הוהלצה,הכוראםייה-ךרדרחאלאלאםדאהעיגמאל₪חאלמהורגבל
תאםינייפאמהםיפלוברכיח-ינמסחמכןייצללבכוגהאזהורמ>>בא,תונוקשכו
;20-18>יגבהורגבה

,הועפוה>הימצעהשיג.תועובקוהוימצעתוגוכה,יפואה-שוביג

,ימצעיוטיב,תויעבלוםישנאל

תפוקההויעהחוהויחהה>עהורבגהה,ומצקעהרכח ,הישפנ-הורגב
.(תולעתהותותיתנתושגרה?םייחהםעטהמ,יוצההPINTA,?ינאימ)הורגבההה

,תישיאההלוכי>הולובגההעידי,ימינפעישפנ-ןוזיא

םיירקעהםייתה-יכילהתהרכה,םייההקשהללוכהסיפת ,םלוע-תפקטה

תכרעמ,םיִשנאוהונויזההועפותהפרעהליביטקיבואMIRTIP,םחיניברסקחו

םיטלהמהונורקץ,םוי-םויוישעמוםדאה-ייהתאתוכירדמההופיאסשוהואדיא

(.בבוס>סתיוםייח-תינכהתעיבקב

ץמאמחוםייההןוויכ,הובורקוהוקוהרהורטמתעירק ,םייה-תינכת

ןעמלםילושכמוהושלוהלעתורבגתה.ןרוא>היבקעתימוי-םויתוגהנההוםתארקל

,דיתעהןעמלהוחהדובעיש,רבעחץלןויסנמדומיל,חרטמה

שישםיבצמוהוצפותלסתיביטקיבואהכרעה,לפסלרקלןיבהנהבה

,םיכרצתרימש.ךרפ-ירסהוםיפפוה-םירחאו,םדאח-ייחבןווכמועירכמךרעםהל

לעהתודיבבמהתופלוחתועפותלעהורבגתה.רקלעה-יכרעיפלכעובקתוגהנהתה-וק

PPT“תוליפאמהוםייחח-הינבהתמשגה PP

תוגהנתה,עגפ,ןוסא,"שוקלערבגתהלה>וכי.ןויסנבהדימע

.תימצעהג>כבה,ה>וקשותיארהא

תלובילםאההבחרבהבםוקמתסיפה,םייתרבהםיסהי,הרבהבהעפוה

םיסשנאלםיִסחיהכרעמהעיבק,חרבהבחנכההעפוחקבלהמושחה.תוימצעההונוכתלו

,םתופישוחרבהלו

תלוזהתושגרבהבשההמההלוקשהבוגת,ימצעןוסיר .חלוקשהבוגה

,יביטקיבואהעדלוקיש;תימצעחגלבה;בהיסתיהתכרעמב,ריהעבהואצותב

₪הונכסמהופלנמה,היאנהותואיצמה>קוקיש ,ותלוזלוומצע>הוירחא

.תלוזהייהוסיכרעחרשמןעמלתונכתסהןתרכהןהבןיאש

,הפקשהקוסילעתובוגתוםוי-םוייגהנמ.ביציוימצעםייח-הרוא
smmms

.םיסתיוגהונבבםיימצעהונורקעלעחדימע,םייה-התרפמוסיכרע

תרכח,םילאדיאותופיאשתפסגהליעצמאוםייחה-הרטמ-הורגבחה

,םדאהרשוא>,הרבההתוביציל,םיאלמםדא-ייהפ

הונ>בַמ,םינשקתדובע,טרפהלשרימתמץמאמ-תורגבה>אךרדה

,םילושכמוםיימינגפםירוצפמלעתורבגתהו

:םורגבה>אךרדבתויעב

IND eתורגבהייהבשתואמצעהוהוירחאהינפמהולהרהו.

,הרוציק>ןוצרוהכוראהךרדחינפמתופיעותור-רצוס-

םדאה-ייה>געמבהחפשמה-ייח

ותודידכלגעמתאעיקבהלםדאה-ייהבלודגהץמאמהתהםהההפשמה-ייח

רודתריִציי"עוותלוז-ייהבתוגזמתהידי-לעוייהלשץולחה-ייהתרגסמתאו

.ונממחלעמלחלעתיוויתורטמהאםישגי,וייההאךישמיששדח

/הרכה:חיתודופי,םדאהייהפינגרואהיהרבההאתה-חתפשמה

ABADחריציןפינושםיית-יתטשבהירדחהמלקה;האלמתידדחתוירהא,תימיסנא

,םיישפנוסייָנפוגםיראיקופיסןםוי-םויייהכתנעשמןםפוניחוםידליהלודיגב

.בורקעגמךות
E

תבחתרה,םחייתךרדלכךרואלmorenaשיאהלשםיפהושמהםייחה

>ודיגבץמאמה,תילכלכתחולתוםירציקופיסלרבעמתתפשמה-ייה>שהופתוסה

רוקמוןייהלתנלשמה,םדאה-ייה>שהוגספהתחא-הומלשרתי>םכְוניהוםידלי

.םדאתייהבינושארהיתרכתהאתה,תיסונאהןהולעתהל
:

.,חאלמוהביציהישיאתותהפתהליאנה8םימלשוםיילמרונאחאאא

ל.הרבחחייתבחוכיציל,רשואל é /    שי/;.



ההפשמה.תוחתפהה

הדמקמוהשיא>סהיה,הרבחהייתבםדמעמ,םהמר,התפסשמה-ייההוההפתח

.חרבההייהל>כהכרעה>חרימהנק-םכוניהלתוירתאחוםידלי>סתיח,חרבהב
>עתספובמ-החפשמה-ייחבםיישונאםיכרעלוהוביצי>,המרלהעיגחשהרבח
םגטפטומההל>הקו>ע-התפשמה-ייתהבורערועשחרבה,ךפחלו,םינהיאתורוסי

לארשיבההפשמה-ייהךרע:אפגוד>)םינתיאםייפילופהוםיילכלכהחיגשהםא
תהתשהםעהימורההרבההייהרוערעprovamייחהוקוצמבםידוהיה>שםמויקל
.(חתפשמה-ייה

הוההפתהךרדחרבע,םדאח-ייהברהויבקיתעהיהרבתחדסומכ,חהפשמה

יגהנמוינירמרטסשמ,היתרבההקוה>כ,םירטשמהותומואה,םיעזגה>כבהכורא

VIDהחפשמה-ייה>עםיגהנמוםיקוח>שהפעוסמתכרעמםכותבםיללוכחמואו.

:ןםיטלובדוסי-יוקהמכונינפבהלגיולאםיגהנמוםיקות>שהותינ

תוירחא,יסשיארשקאללםיימהבוםיירדעםייגימםייהמתהוחתפההחוק

הביציוהכשוממהישיא-תורשקההלעםיטסובמההחפשמ-ייהלאבחרורלרשקותידדח

,םיקומערהויםיישיאםירשקםפותבול>כםהשחדימב,הרבהה-ייתבעבק-דסומבכ

םידלילקומערשק,ישונאךרע-ןויוש,הולבגהוםיגייסאל>הידדהתוירחא

םיישונארהויהויהלוכפהםה-הפחושמהביציוהידָדההנבה,םריתעלתוירהאו

.חרבהחוטרפחייהבםדקמםרוגו

,םייתח-יאנהמועבגשםירוצעמוםילושכמינפבדמעהזתוחתפתהוק

םיינהורהוםיירסומהםיכרעהתכרעמוחרבהה-ירשטשמ,ויהוסלות,םדאה-ירצי

.יתרבהוישונאןווינל,תותתפתחהוקמהויפסלםעפאלןאיבההלאmanaוררשש

!:חיהךכליוטיבח

.תתפשמה-ייתבהדיחיחחרטמלםקופיסתכיפהוםירצילתודבעתשה-

.חבשיסהוירתאה->קטנק>>גבחתפשמ-ייתמהוענמה-

.חשיאושיאןיבםיסהילעגונח>כבהאמוטואטהחלשותתקבדח-

קופיסלטסקיבואורבגלחהפש,חדובק-התמהבלחתכיפחוהשיאהדובעיש-

.,וילושסעסלוותוואה

,םחיפלכתוירחאחוי>כקכה-לטנהדחפמםידליהדלוחמתוענמה-
רכה

.םתותתפתהוםדיהעהרקפהוםירוחחלשםיסרטנאלםידליהדובעישב

.ןישורג,הונמאנ-יא,החפשמה-ייתבהוביצייא-
1וב04

תינררומההרבהבההפשמה

וריאשה80-18-ההאמבהושונאהחרבעשהוינידמהותויהרבההתוכפהמה

.ההפשמה-ייחבםגןמושירתא

:םיאבהםירבדבןייצלרשפאתורומתחתא

תקנעה,תומודקתועדמ,םייתדח,םייתרבההםילבכחמחרורהש,חשיאהןויוש

ותתפנהשיאהחינפב,רוביצ-ייהוקוה,הלכטחחה,חלכלכהייחתבאלמרסיחהןויוש

אלא,רבג>תיוולנכואהעייסמכאל,הרבתהייהבהמוקמתאסופתלתויורספא

.חנידמורוביצ,לעדמ-ישנאכעיפוח>ולחהםיסנ.ימצע-ךרע>לעבםדאב

חסרהנךרכה-ייהוהיטסילטיפקההותהפהההבקע,החפשמבךקהםוצמצ

פישארוםיניבח-ימי,יטבשהרטשמלתינייפאחתיחרסאחבתרהההפשמהboתרגסמה

דעםידליוםא,בא:הללוכההמצמוצמההתפשמההעיפוהחמוקמבו,תשדחההעה

תמצמוצמההרגסמהךוהבקרוראשנתידדהההוירחאחהוםיפהושמהםייהה,םתורגבהה

רוה
aחתפשמת-ייהבםגחרומתלחאיבכהםינומהחלשםייהה-המרהילע,,

חשיאהמדיקפהה>טנהדרוהל,התפשמה-יתורשלסינכמיולמלתויורשפאורצונ

.חתפשמהתרגסמל>pinoםייחליונפהךמזהתאשידקהחלהורשפאחרצונ.ומוצמצלוא

תינרדופהחרבההלשהמדקחוODINיגשומ,םיגימהןיביטפחעגמ

moonחתפשמ-ייה"נפלהשיאורבגןיבםיסחתיועגמסםירוס"אחוםילבכחתא

.ח>חצוהמו
חיתובקעבהאיבההשיאורבגןיבםיסחיהוההפשמהייהבוזתוהתפתה

לשםייחה-רסומוהתפשמה-ייהתוישאהאועזעזשםירופהוםיגיאדמםייוליגל

;טרפח
וקגעהששפותהוןויושח.הרבהתבהשיאחדיקפת>עםישדהםיגשומ\

דצמ,םייתבחסשיאהדיקפתלםהיוהסיפהיונישןבייחתינרדומהחרבהבהשיאל

גיסשה>ץמאמ-השיאהדצמו,חרבההוחל>כלכה-ייהבחכרעוחתוכַוִבחרכה-רבגה

ןויושההאגיסהל>קנ,תיבהרקעכוםאכהדיקפהבעוגפלילבחזותדמעמהתא

paidהספק-י>מרופה ny»דומהמץמאמםיבייהמה,םוח-םוייטעמבוהוא

Ai 
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PR“אצומאעמנהזישוקלערבגתהלידכ,רבע-תשרומוםירוצעמלעתורבגתהו
וכוהבלבאיוכיסכוחכלחלםייקראשניהרבההןויושה:>כה-הבוה-ידי-אצי
1N1>Dהשיאההלתרצו*י TDyDתאותויגו>ןאיבההיתולוגסהא,חתואםלוחה
הפוגלעתרמושכירקקעהחדיקפתהאתוארל,ןכל,הפכירצהשיאה,רבגהיכרצ
...רבגהלשותאנהקופיסלוחרבהחוחהפשמה-ייהבהדמעמןעמל,ינוציהההניחו
םייקראשנחז-חהפשמחוהרבחה-ייתבהשיאה-ןויוש>ערוערעהזבחיהאל
םאכוהיב-הרקעכהשיאהלשםידחוימההידיקפתבחריפכךכבחתיהא>;הכלהק
הנויושהאהנממ>ו>קש>אבא>רבגח,חלעמבינשדיקפהלובפההקא-םידקיל

הישיאהותאנחל,ןהה-דועי,השיאהלששדחה"חדועי"תאקופיסב>ביק>בא

.השיא>ןורפפכוםנרפמכודמעמהרימסלו

,התתייטנלוהיתוסשלוהלםיאתהאוה,השיאלהונםגהיההזהןורתפה

.רבגהייתבוהרבהבהדמעמבקשנהדיבןהתנ,רהי-ץמאמלבייהאל

,אובלורחאא>חז"ןורתפ"תואצוה

תינגרואההכרעמלהודוהחתוביצי>עהרמשהינרדומ-םורטהההתפשמה
Poתדהםוחתבהיחםרקעשםייתרבההםיקוחחוםיגשומה,תילכלכהתולתה,הייה.
ויהההפשמה-ייה,וללהםימרוגהומצמוצואולפבתינרדומההרבהלרבעמהםע
:םילעוזעזוהולקתינפמהתואוחיטבישםירהאםימרוגושדחסיסבאוצמל>םיבייה
Msar,תפהושמתוירהא,תידדההרקוהוהבחאקיסהי,קומעהיספנהרסקה qa
םיאנתויחאלהינרדומההרבתבחשיאהדיקפת>עםיטדחהםיגשומההואיצמב
MTםיטבהתותתפתחל EINבלה-תמושהתאחתהרינוציחהיונחהופיפבהועקהשהה
-םדוקההדמעמלהשיאהnanתינרדומהחרבהבאקוד:רבדחרזומו¿073719001995
.רבגח-ייההאחוולמכטושיקכ,רזעכRARימצעךרע-לעבםדאאל

םיערערדעהןהמוצמצ:?>גבךכיפלחרעריעאאהיגרדומהחהפשמה
השיא>הנהנרשאהינוציתהתהורהה;ההפשמה-ייההתנזהלםישדחםייתרבהוםיישיא

.,ינוציההיונהתופיטבתולקתשהה;יסונאויתרבהדמעמבהמישגהלהבוהידעלב

memo namo

םינומההינפבחהתפםייתחה-תמרהיקעוהינרדומהחרבהההוהתפהה

םייהה-זכרמ.החפשמה-ייההרגסמלץוהמרושחיבויוליבלשתוברתויורספא

רשאחלאכםייה-יאנתלעיגהלףאושםדאלכ,םיירוביציו>יבתומוקמלקתעה

התויהב,הינרדומההשיאה,יוליב>ורודיב>ילמיסבמתועשרפסמולרשפאי

עיגהלאיהףאתפאוש,היתורבההמדק-יכרעותויוכז-ןויושיגשומלעהנומא

הברחבלה-המושתתאהפיםימילשמוהייהלקזכרמםיכפוהה,הלאםייה-ימענמל

םיקנומ>תיבה-קשמלהוגאדוברםידלירפסמ,ינוציההיונההופיסבתעקשפמה

תוררתתשה,םידלי>קש"ילמינימ"רפסמ:ךכמהנקסמה.וזההרטמהתגשהתא

,הונושתוכרעהןגשיךכלע-הז"םומינימ"וחמ),תיבה>שםוי-םויהוגאדמ

DSםינשםיריתמםירהאודחאדליץקיפפמיִכםיסרוגה.,,)

הז,טעומםידלירפסמתונבהוהפשמ>,הדוליהתנטקהלונעגהךפ

חכרקחלםנכחלםוקמחןאכאל,ןווגמורצויםייה-אתכחחפשמהףרעהנטקחלםרג

יתפרצהםעחה)םעחדיתע>,םידר>יהיפוא>,חתפשמה-ייחלךכמםרגנהקזנחוחמ

Parךילהה>שהונכוםמההואצותלרומהחרחזאהואשמשל¿(ntןךיצלקרוניצר

,תינרדומההרבההייתבםיגיאדמחםייוליגהדחאהא

mimoןימה-ייחב

:קוספחהאאורקלרשפאןימהצייה>ע,הורודחDIAתומייקויהולא
ינפבונדמעהינרדומההרבתבPas",..ותקושהתךילאו,ץבורהואטהתהפלי"

:םיפאוםפקהבםינכוסמוםיגיאדמםייוליג

,התפשמהייהךרעהדירי,םינימה-ןיבלעגמהשפוה,הסיאהןויוס
הווההה>לעקראורציהלא>כ-ןשוימהויתרוסמהינימח-רסומהמתוררההשה
ייוליג,הזהפסבםדאח-ייתןוויכלביציהדימ-חנקדוביאוןימה-ייהבתויפס
תורשקהתהינפלםיאלמןימ-ייה :ויהחתפשמה-לקבוםלעה,רענהייהבתויטסה
ןםיי>מרונחתפשמ-ייה>שהפעמתהתתיוסמואה"ו>ג,הדיגבןהתפשמייהל
הדימבוולאתועפוהםעהמי>שהתיגרדומהחרבהה,ןיטוריגלשךלוחולדגרפסמ
ינקתש>שטיבהאהתואקתפרהקבהרהרוביצבסהחיה)לאידיאןחבחאורתמיוסמ

(...לונלוקה
|

ידילאיבחלםעפא>לולעהינרדומהחרבהה-ייהלשחזהטשבןויעה

,'וכוןויוש,היהרבתחמדק>עונלשםיגשומחתארערעלםילולעחםירוהרה

המדקהירפןהוללהתוישסהםאה:חלאשה>ץהונעוהיעבההאררבלוהחנלשי

Co*שונא-רסומרדעה,יהרבההרטשמהבקע,הפו>יפוהתוויעירפואהיהרעחה

.הדיקפהתוחשיאהםוקמ>שחסיפתהוהתפשמה-ייחןינבבהנוכנאלהמגמ,יהרבהו

;,?חהרַכחב
. / * 
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ראנק,יהרבההותינרואלהלאשהתאחפיונמצעלררבלונילע
,םיירסומםיכרע,ינויער

הופשמ-ייה>“1

:םכסלןתנ>יע>רומאח>כמ

תיהרבתהההמרקהםצעמםיעבונםניאתינגרדומהחתפשמה-ייוקיל
,םדאהייתבםכרלעוםמוקמחהתפשמה-ייהתPDחנוכנאלקחסיפתמאלאחשיאהרורחשו
-הנקןדבאמ,חרבההייהבוחהפשמהייתבהשיאחדיקפתלשתפלוסמהייארמ
.ןימח-ייהבםדאחתוגהנההלינויערוירסומהרימ

ןאכרחיינ,תומדוקההותישבונבכעתהםינוטארהםירבדה"נשלע
:תינררדומההרבחבינימ-רטומ>תהורוסיה-ןורהאהףיעסה>ערחבירהתא
אללהמדקהמהרבהייהוהובכרתןבםדא-ייהםייקלןיא,ינימ-רסומבהרכה

םימרוגבהרכההתופיטודימתמךונית*י"עשכרנח,רכומורדגמינימ-רסומ
היהapra“,ינימה-רסומה,םתואםימיקמהםיכרעהוחרבתהוםדאהייתבםילעופחה
רסומה.םייגולואיב-םידהפ,םייתדםירוסיא,םיינוימידםידחפלעםסובמ
םילעמהתוהוכההעידי,הרכההPyםפובמתויחלבייחהינרדומההרבהבינימח
דיקפה,ההפשמה-ייהךרלע,הומלשהוהולעתהההארקלוהואםיכילומוםדאחתא

,םלודיגלתורסמתהחוםידליחךרע,השיאח

ינימם-רעיה

יוטיב-ינפוגחוקופיט,הלוזלןיסחיוםדאה-ייהןינבללודגתופ
veioירקעהוכרע,םדאה-ייתבודולעיוודיקפתלשיקלה minaםדאהוגומתה>

.םיאבתהורודהייהבםגוזימוםדאהקשץולהה-ייהםותתהצירפב,ותלוז-ייהב

םירמוםדאחקשהיתצנהותיווהירקעלjantarםרוג,ןבלןשמשמרנימה-רציה

םגשי,הזםוצעםיית-תוכל>?בא,תישונאהותוחמלשםיקענחםימוחהלןתוא

יסיפהםותתבינימה-רציחןקרופלחכישמ:חמצעבותודימתבלעופה*נשןוו"כ

םינימחןיבםיסהיהםוהתםוצמצ,םייתוכאל>מםיעצמאבדימהמהויערג,דבלב
.חזחעגמההובקלבאבהםישוהה-ןוכשבהולעקתשה,דבלבינפוג-עגמל

רסומה,ךוניתה-הוכבDAM¿292תוקכעופינימה-רציההומגמ"תש

-ייהתאחנוב-תוכ:רהאואחזאקיפאבוהואןווכלישיאהץמאמחויתרבחה

תוצרפתהמםיכשמנהקפוא-ירצםוצמצ-ייה;ןוונמוםרוהתוכואחרבההוטרפח

.םייההלשתונוילעהתוריפס>םדאהתאםילעמהתולצתה-ייהואהינשלתחאםירצי

 

תוברתבדוסיךרע-ןירציבGeaןוטלש

קיפא>םנווכלווירציבטו>שלותלוכיפהליהתמםדאהתוברהלכ

ץמאמ,עבטבונוטלש,ותלכשחתמרהתאםייקלתורשפאןיאהזידלע>ב,הנוב

,הויכונאה-ויתושלוהווירציבםדאהןופלפ ,*הרבהרטשמ,ףהושמחריצי

ונממעונמלואםדאה-ייתתאםצמצלאבוניא-'וכוןימה,האנגקה,ה>כפבה

תארקלרהוהההוברה-ןבםדאייהולרשפאלאלא,וייחלשאלמיוצימ>תורשפא

תאםדאהמעונמלםיאבא>עגר-הוסלוהבהמחל>פהווירציקופיסה>בגה,הומלשה

םדאכוייההאהויהקאלא,אבהם>ועה"יית>ההטבההרומה,"הזח-םלועה"ייח

.הרבההייההארציילוובשישונאחהאתולעהל-םיקפואבחרוהויווה-רישע

nmןימה-ייה>-novaהרבההוםראה

קדצבבשהחהל,ןכ>,םילוכי,הילאםהיחוןימה-ייהבהוגחנתהה

התנוכנהישיאהסיפהלרוההלוני>ע,הרבתהוםדאה-ייהתמרתכרעהלחרימ-הנקל

:היקוהוהרבתהדצמןוכנםהיוןימה-ייהלש

םתייארוןימה-ייתמ-האמוטה,הדהפהה,רוסיאהירוהתסמהתרסה

דותיחוםומינה,הענצהDVPתאזםעךא ,יתמאהיתרבחחויגולויבהםרואב

.םצאה-ייהבחזהלענויִמיטנאםייח-םוהתתל

ינפבםירתוםילענוםיישונאןימ-ייהלךרדה-ףימגונומהחהפשמה

םיאנההתאםדא>הנהרנתימגונומהחהפשמה,ינימה-רציחלשסרהחהוהוכ

,םיסנאינשלשאלמםייח-ףותישבםגוזימוןימה-ייה>שןוכניופיבליוכיסהו

-הירדגוחיקוה>ע-הימגונומה.אבהרוד>הגאדבוהאלמהידרדרהתוירהחאב

חכרעבוחתוינויהב,חמייק>ידכב.,תיפונאההרבחהוםדאהלש>ודגהגשההחנח

,הידדה-הכרעהוחנבה-יפתי>עהונבחלNORMAשיאהןיבםיסהיחםיבייח,הלפח

,יתקותהו923207,יתרבחה,ישונאהדמעמבןויוש,תפתושמחריציותישפנחברק

קרוךאםיעבונהיוטיבוחמויקרשאכחחפשמ-ייהםימיךרואלםייקלןיא

|,ינימהקופיסהוהכישמחמ

:ךכיפל,חיהיהימגונומהחההפשמהPoהתוינויהוהמויקדוסי

,חשיאהןויוש,םידלילתוירהאה,תונמאנה,הידדחההוירהאה,ישיאהרשקה

םחיניבםירושקוללַחתודוסיה>כ,וירַציְבםדאהןופלש,םיסהיבשהינומרחה

./. 
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-ייחלכבהלבחמ-םהמרחא3ש[ההגזהואהייפס,הזתאחזםימי>שמוםינגרוא
הריציהףרטצההלא>כ>ויחיההתפשמה-ייהלםיריעעוםיאלמםייה,חהפשמה
3,הפתושמה
רו

,סתקמלהוהחתפשמה-ייתהומלשבםרוקמםדאה-ייהברשואהוקופיסה

:םינתיאהתהיכרעאאא>עםייונבםהרשאכ

הכרעהוהנבהב,תיסשפנהאהברקבהבחאה-יסהיבודוסי-ישיאהרשקה

ןההילסהוהגלבהההוכב,הוטלוהחותולעמה,יפואההרכחב,ב>היוכיגב,הידרה

;םהקמקעהוםיסהיההופיטב;ה>וזה-ייהםותהתדוביכוםיידדההרובכה-ישתרב
-םיסהיחלשהינומרחבוקופיסבןפוי-םוייישקוםיפלותםירבשמלעהורבגתהב
,םיינימח

תלהפנחוהכוראחםחייחךרדלקכבםישנאינשןיבישיא-רסקחריצי

הכישמהדוסילעותואתונבלןיא,רתויבהשקחוהלענהםייתה-תונמאחנה

תכישמחוןכתי,סםימולעהוםירוענההונשלשרוזיהה-הפוקתמ,1993תינימח
חשיגפבשקופיסהוחנושארההורכחהתריצילעהערכמהעפסשהחלשיתינימה

חתוכהשמשלההוכבןיאלבא,םיישיאהםירסקחלשםינושארחםיבלשבץגמבו

.םימי-ךרוא>וקלהםירסקאהתאםייקירשאידיחיה

,םהארפהוםיידדההםיפתיהםויקבדסומדוסי-הידדחההוירהאה

תלעותואהינוציהחיפכהוכבאלותלוזיפלכהלבקמםדאהש-וזהוירהא

השמשמו,ומצעםותתלרבעמהויה>ןהוכב,םידאכוייההאהלעמהאיה-תיכונא

תוירחא>דוגינב,ההפשמה-ייתםוהתבהידרחהתוירחאה,וייהךרד>כבךעס

הריתבלהדומצהתויהבירקעהחכרע,חרבההימותתבומצעלעלבקמםדאהשחמוד

לכב,וזחהוירהאה>שחמויקתחפבח,ימיסטנאישיארשק>וםדאח>שתישפחה

,חהפשמה-יקוהב,ינימה-רסומבירקיעדוביתויהלתבייה,םחיכבסוםייהח-יבלש

.,השיאחורבגהןיבםיסהיהתריואב

םרוגחרוערע.ההפשמה-ייתברוסי-תיילעבאיהתידדחההונמאנה

חיקבבףפפלםיברמץעונלוקהוהורפסה,הירופפהה,םיעשפלוםירבסמל,םיכבסל

תונרקסה-רציקופיסלוהרגמאשונבטוטיתמאבהקופיסמםּהתעלעבונהז.וז

ondaהנהההפשמה-ייתבתונמאנהתייעב,םרב,םדאח-ייהלשימיפנאהםוחת>

תיתרבתוהירסומהדמעהיפלכעובקלוהריהבה>ךרוצשישהכובסותיזכרמהייעב

¿niaהחרגשלםכפה>י>בםינשךרואלםיישיאםירשקםייקקישוקב:הרוקמ

תונרקסב;םיסהילועגמלשדחטקיבואוכשפהטהחינימה-רציב;היכמרופוהסבי

םירשקבגשוהשמרהויגישהקןתיניכהיקשהבןםישדהםיטנאםעעגמיפלב

¿rar paהובזבכאב;םינשךשמבםיפהושמםייחלש,םיתעלקיעמה,םיסהיה-עקשמב

.לונלוקהוה>קולקההורפסההצפשהב,התפשמה-ייהבםדאלבלתויופצה

םדאה-ייהתומלש>יאנההנחחתפשפה-ייתבתונמאנהלשהמוי

-יהקבותירקמםיהעלאיהגוזה-ןבתריהביכחיכוהל>קג ,הרבתההוביצילו

ךרוא>םהימגפבםמייק>רשאמםהישארבטייוקכםיםמהיקהנ>בטומוהלוקש

ןתדמהמתותיתמוהידדההמאהה-יא>עםגייונבהםיסהיבהמאןיאיכןםדאחה-ייה

הבשהמ,םרב,הזלהזםימאותםגיאוירבאשףוגםויקרשאמהחוהינבטומ*כ

חיעבההאונינפבריאה,םייהח-הואיצמלהרדוההולכתסהו,החזאשונבהקימעמ

.רחארואב
איחהביציחהימגונומהההפשמהיכ,חהגההתאםילבקמונאםא

ונילע,תיתוברתהישונאהרבהםויקליאנהוםדאה>שוהו>עהחלוורשאלדוסיח

ףיסתיהרהח!רמואיוה,ההפסשמה-ייתבהונמאנהרוערעםאח:ונמצעהאלוןאשל

םפויקהאורשטפאי,ההפשמה-ייהקותינבהולקחוחתפשמההרגסמלץוחמםיימיטנא

.טקתהבהילי>שהיחההבוסתהש,חמדנ?הוביציוהומלשרתיבתימגונומההתפשסמח

רשאםיברםישנא>שםלרוגרקתוםדאחלשםייהה-ןויסנרוא>ךכבהכווהלןתינ

הפוקתל,םח>חמרג,םנמא,וזךרד.חהפשמה-ייהבהונמאנהךרדמתוטסלוסיב

עבק-ייתהתונבלהלכיאלקלבא,ינחורויםיפקופיס,הוריההשגרה,המיוסמ

.תומלשו
,בורל,יכונלתיכויוזהייעבלשיתרבהויגולוכיטפהותינ

םיינימחםיסמהיהתדרפחואםירציחלשןוסיררפוהמהץבונהונמאנחךרדמחייטסה

1980930%,ןפוד-יאצויםהו,םירקמםנשי,תידדחחהוירהאהויספנחרסטקהמ

.םחידלי-ייהןברהואגוזה-ינבמןוספא21302ירכהתפטמה-ייההאקחהנ>הרכה

תייעב>רקקהזלןיא,ופוגלןינעהלוקישךוהמהדרפהההאזאאאעצבלשי

םהבחתפשמ-ייהלשהילמרונםייח-הואיצמלהעגונההיילעבבטינדונא,תונמאנה

-ייהתא09792הנווכךותמאל,הונמאנחרוערעלשםיבצמתווהתהל,םילולע

רשפא ,'וכוםילוהםייתתפשמ-םירבשמ,הינימ-הכישמ,תונרקסמאלאהתפשמה

הייטסבןיאםאםג,םקידצחלןיאDamךכלםייגולוכיספחםילעינמההאןיבחל

,םינפתרמעה,תוליעכבייהקםדאההאהפחודאיהירההערהנווכתונמאנהמ

Er.חהפשמה-ינב>כייהוההפשמהסרהלףוסבלםיאיבמהשפנ-תוקוצמ

IIרתויבתיגרטההופקהשהה Duםירקיה,םידליה-ייהבתרכינוז

,םהיווהבק;ומעגהימשרתאסיריאשמחלא,םחירוהןיבםיסחיהיפואלדאמםיסיגר

|םידקיה-ייתלהבושהאיבחשהונפאנהמהייפס>שהרקמףאלעעבצהלןיאש,חמדנ
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םידליח>רוג>הוירחאהתאונייצםא,םתפשנבםיקומעםיצירהחצרתאלו
הייטסַּבםימקפ>הפדנםאםגירח,חהקעמוהחפשמה-ייהירקיעמדהאכםדיתעלו

חהואלו>שלשי-השיאהוארבגח-ייהבןורתפלוקופיס>חאיבמתונמאנחמ
,םידליחתניהבמ

האםייקלידכםייטסרר-םיינכמםילעצמאוטקגנהרגפמההרבהב
.ההפשמה-ייהלץוהמחשיאורבגןיבץגמורסק>כרוסיא-היגשומDP“,תונמאנה
nanהאלובכל,תוחנדמעמבהשיאהתאדימעהלהבייחוזךרד ¿Anos

רוגיפלותיצקאר>ןמיס,קדצב,םחבחתארווללחםילצמאחהאחללשתינרדומה
תרגספמלץוהמםינימחינשןיבידימהעגמורשקלשתורשפאחבשי ,יתוברה
.המדקהמחרבתלשםיינייפואהחינמיסמאוהחזךרעש,קפס>כןיא,ההפשמח
םהרכהמעבונחקומעורורבינימ-רסומא>>םדקמךרעכומייקלןיאלבא
םויקבהרכההןיבןוזיאהתארוצילבייההזרסומ,םישנאהקשהישפחה
-ייתלץותמםינימהןיבםיסחתיחורשקהתורשפאוחביציהתימגונומהההפשמה
ןורקיעבהונמאנהלעםםובמהיהיא>םאבהזןוזיאראהלןיא,חתפשמה

,ובוכמהיש>הק-תעדורפשמרוצילוטרפ>כןילעךנהלשישינושאר

 



MOROםידקיק

םדאהלעהאבההסמעמהרואתללבוקמגשומ-"וראוצקעםיחיר"

םייופיבמחייאראיבה?ןיאיכסאו.םידקיהלודיגוהתפשמה-ייהלהוירהאהםע
ונשיסיפפמא-יחלבהסחרהיוליגםושמחזיוטיבבשי,ןופחבםיחוורהםייִציִקַמ
.םידליחלוריגלתוירחאהיפלכ

|,םישפסמוםירוהלקופיסםיאיבמםידליה.םירליבהואםדאלכ,תמא

DDRלעקרםחידקי>םירוחהפתחיהאםסכלןכתיםולכל?בא.חנקזימילדעסםחל
הייארהיוזמקרחההפשמהייהבםידליהךרעהאתואר>השנמה>כ?ו>אפוניהב
םימרוגהאנה>ץוהמ;הזהךרעהתא>שבלהולולערשאתועפותבלקתהללוןלע47
םישנאי"תב.םירוחהייתתאםילבוכותחנ-יא,זגור,הודרפפעמאלםידקיה
;םינופההלסםייחה-תמרהלועשחדרימבו,טעמכםייקוניאדלעפה-םרוגםידימא
|.חתפשמהייהבדוטישמסשלהזםרוגלדה-היהרזא>הנידמהלשתוירחאהתללבתשמו
E-הדחההשיגתדוקנמתוארהלתבייחחתפשמהייהבםידליהתייעבקבס,אצמּב JT
3לשיביטקיבוסהישונאחךרעה,אבהרודהםויקלהגאדלשיביטקיבואחישונפה

תאעצב>ותילצירשאהלאתא,ויית-םולהיכישממתאוידליבתוארלקםדאחןופר
.ויתושלוהוויתואיגש,וימי-רצוקקלגבו>קןתינאקשהמ

םידרפיבלופיסהוהדילה-ילבהnsתוארלהשיאחמענמהוזהשיג
תררטהתשגרהתא-רבגהמו,םייחהמאקמחקופיסהתאחנמפמענופהדובעיסכ
רתויו.םכוניהוםידליהלודיגבתוכורכהםוי-םויתונטק232הגאדבהדרסהו
POסםירוחהןיבהריצי-תופתושרוציהםידלי>הנוכנהשיג$720 PANAחלענךרעו|
עייסלוםירוחהןיביפואוגזמילדבהינפ>ערשגלהחוכבשי.החפשמה-""הפ>
RT.הרבתלוםידקי>nanaאיבתאיה-רקעבו.ההפסמה-ייהבכםירבשממץקתהק OR
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תישונאחהםתוחמל,םיסחיהםצעלןוכנםהי>קערומשלשיהז>יגבהודידיחוהבהאה
.תידדהתוחדוחתקוכירםינשהייתלשידדחהףותישל,ףינהורהו

תפוקהתבםיינימהםיסתיבתולובגה0%וזהפוקהבהץיפומההשקחיילב
לולשלשיההפשמה-ייחלותינימה42929תינורקפעהונהשיגתותינךותמ.רוזיהה
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