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.התיבםישורבהדיסה,וננק*םירפצםשרשא.עטנרסאןונבלהיזרא

,םידעומלתריהשע.םינפשלהסחמםיעלס,םילעילםיהובגהםירה

.רע*ותיחלכשמרתוב,הליליהיוךשוחתשת.ואובמעדישמש

לאוןופסאשמשההרזת.םלכאלאמשקבלוףרטלםיגאוסםיריפכה

.ברע?דעותדובקלוולעפלםדאאצי,ןוצבריםתונועמ

!ךינינקץראההאלמ,תישעהמכחבםלוכ!"הךישעמוברהמ

 (24-10ד"קםיליהת)
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ימלע,ינציבריאשדתואנב.רסחאאויעור"ה,דודלרומזמ
םג.ומשןעמלקדצילגעמבינחני,בבושיישפנ.ינלהנ*תוחונמ

ךתנעשמוךטבש,ידמעהתא"היכ,עראריאאלתומלצאיגבךלאיכ

ישארןמשבַתְנָשִד,יררוצדגנןחלושינפלךרעת.ינומחניהמה

"התיבביתבשוייחימילכינופדרידסחובוטךא,הָיַוריסוכ

.םימיךרואל

(ג"כםילהת)

.ב

הדגאהרפסמ

לארשימתחאשפנדבאמהלכש,ךדמלל-ידיחיםדאהארבנךכיפל"

תחאשפנםייקמהלכו,אלמםלועדבאולאכבותכהוילעהלעמ

,תירבה-םולשינפמו;אלמםלועםייקולאכבותכהוילעהלעמלארשימ

:םירמואםינימהוהיאלשו;ךיבאמלודגאבא:ורבחלםדארמאיאלש

םדאש,אוה-ךורב-שודקהלשותלודגדיגהלו;םימשבתויושרהברה

יכלמךלמי,הזלהזןימודםלוכדחאםתוחבתועבטמהמכעבוט

םהמדחאןיאוןוסארהםדאלשומתוחבםדא-לכעבטה"בקהםיכלמה

.םלועהארבנוליבשב:רמולבייחדחאודחאלכךכיפל.ורבחלהמוד

(ח"לןירדהנס)

םיתושםא,םימלשןותיקהמדחאדיבוךרדבםיכלהמויהשםינש"

הרוטפןבשרד.בושילעיגמ-םהמדחאהתוטםאו,םיתמםהינש-

אבשדע.ורבחלשותתימבדחאהארילאוותומיוםהינטוחקיסבטומ

םימדוקךייח-(56ה"כארקיו)"ךמעךיחאיחו":דמלואביקעיבר

:"ךירבהייחל
(20אעיצמאבב)

ותואןיאיצומוהיעמבדליהתאןיכתחמ-דֶליִלהשקמאיהשהשאה"

ןיעגונןיא-ובְראצי;זייחלםימדוקהייחשינפמםירבא-םירבא

.שפנינפמשפנןיחודןיאס,וב

(ומ,ז"פתולהא)

ךל:ילרמאיריעלשןוטלשה:ולרמא,אברינפלאבדחאםדא"

-גרהתאלוגַרֶהָה:ולרמא.ךתואגרהא-אלםאו,ינולפתאגורהו

"?רתויםודאסלאהותואלשומדאמש,רתויםודאךלשםדהשתיארהמ

(ה"כםיחספ)

.א

 

 



 

NETךותבתפטושהאלה"דיגךותבהלילוםויתפטושהםייחהתמרז

.הדמבובצקבהיתולוחמתאתללוחמוסוקיה

יפרטךותבהמדאהרפעברקבליגתוצילעבםיקפודהםייחהםגםהו

.םיחרפוםילעךותבםירעוסםילגןומהבםיכפתטמורפסמ-ןיאבטע

,תֶוָמלרשאוהדללרשאלודגהםיהשרעבםילטלוטמהםייחהםגםהו

.םיהתולעמברשאוםיהתודרומברשא

םיעגווםתויהבםלוכהגנוידואלמיירוציםגיכדואמיתעדיינאו

םלועמרשאםייחהקפדיכ:יתוואגלכתאזהנה.הזהםייחהאבצלא

.הזהעגרבימדברקבםגזזפמ

(ט'סילינטיב)

ינפלםֶשינאהנה?החנמולתתלרמאתהמ,ךתלדלעתומהקפדםויב

.תוקירםידיברובעלול-ןתאאל-האלמהייחסוכתאיחרוא

לכוריצקהלכתא,לצקתולילויותסימילרשאיִריִצְבpnoלכתא

.יתלדלעתומהקפדב?מיתירחאבוינפלםישאייחלמעלרשאטקלה

("צילינטיב)

ילשחלואב,יתומהתא,תומההתא,ייחלרשאןורחאהלומגההתאוה

!ינזאבךרבדתא

2Y930<לתאשנךנעמל;ךילאיתיפצםוילאםוימ NXתאוםייחה

.םהיתוקוצמ

הזלכףטשהנה-יתבהארשאויתיוקרשאוילרשאויננהרשאלכ

ויהיייחוזוןורחאהךנלעטבמהז.ךירתסיקמעמךותלאךילאדימת

.חצנלהתעםידחא

תאהלכהבוזעתהנה.ןתחלםיחרפהתרטעהנובנ,תעלקמלםיציצהויה

.הלילהתממדבהדיחיהנודאינפםדקתוהנותחה"רחאהתיב

(אצילינט'ב)

יתעדייכ,רהטיןעמל<12יתרמשודימתיננתיימ!ייחיִיַחיוה

.םלוכירוצילעןכושךעגמחוררשא

תמאההתאלכיתטד**כ,בזכלכמיתובשחמיתרמסודימתיננתילמ

.א

.ב

.ג

.ד
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.יתנובתרנתאיחורברקבnauרשא

,היחרפביתבהאיתרמשויבלברקמער-לכיתסרגודימתיננתי"מ

;יכרדשארהיהיהזויבלןורארתסבךאסכתננוכהתאיכיתעדייכ

VRינרזאמהאוההתאיכיתעדייכ,ילעפמלכבךתואאצמאMD

.לעפאןעמל

("דילינטיגירוגאט.ר)

ישירתאשרוסהםעשתנ,שתנ:ינודא,ךילאיתליפתתאזהנה.ה

.יבליברקמ

יתגאדתאויתודחתא,הָלְקנלעתאשלחוכיל-ןת

הנפתרשאלכבירפתושעליתבהאתאךופהלחוכיל-ןת

ץורעינפליכרבףפכיתלבלולדםלועלהינזהיתלבלחוכ?ל-ןת

.הור-הבג

.םויוםוייעותעתלעמיחוכתאאשנלחוכיל-ןת

.הבהאביחוכלכתאךצפהלאריגסהלחוכיל-ןתו

(ו"ליליניטיג,ירוגאט.ר)

e)הרונמההתבכהמל?

.הרונמההתבכןכלו,חורהןמהנרמשליתרדאבהילעיתככוס-

?חרפהלמקהמל

.חרפהלמקןכלו,יתבהאתמחביבללאותואיתצמא-

?ןיעמהברחהמל

.ןיעמהברחןכלו,ידבלילקרותויהרובעבלהללוסוילעיתכפש-

?לבְנהירתימוקתנהמל

.לבנהירתימוקתנןכלוובהיהאלרטאלוקונממטֶלַמליתצמאתה-

(ב"נןנגה,ירוגאט.ר)

קזלב*ד,אל"וירוגאבא"מ

ךיתונב:רבדהרשפאך?א,ולרוגרמ,לכא-.[דא"רמא,ץכ
ןקזהרמא-?ךכבהמו-?וזכהרואמבבשויהתאוםירישעייחתויהח
לכואאל?הלאמםיבוטםייחיאנתילהמל-הגאדרסחםדאינפדימעהו

קפד-הפלכה.ןגוהכםילמיתשדיגהלרשכומיניא.רבדהתאךלראבל
תונהנותוחמשןהשכ-יתונביתשייחבםילולכייח-ובללעומצעתא
לעתוכרודןהילגרשכ,הפיתושסובלןהשכותורשואמןהשכ,ןהייחמ

םארקאליל?ובןשיינאשםוקמהוינאmia“ילתפכיאהמ-םידברמ

   



 

 

gr

ינודאשכ.ןבאכמדבלבאכילןיא.תוקחוצןהםאםמעתשמיניא,םחןהל

!ירשבוימצעהזלכ":ומצעלרמאיווידליטופטפלוקעמשישכובאהיהי

TRםהשעדיזא,ומדתפיטלכלהלאהםינטקהםירוציהםיבורקהמשוחי

םרטברועלרוטקאוהששיגרי-!אוהךכאולהיכ-החתיצמתוותמשנחרפ

טבמ.ןלוקדהעמשאםוקמלכב.ופוגתאתואשונםהילגריכהמדיםתכלבו

תהחמשברתויחמשםדאיכעדתוםויאובי.ימדתאאיפקמןהיניעבבוצע

תימינפהשגרהיהוז:תאזךלראבללכואאל.אוהורשאברשאמוינב

.הלשלוטמםייחיחינא.ישפנלהלקהוחויראיבמותטשפתמה

.טיהולאהתאלתונלבהבאליתויהרחאלקר?רזומרבדעומשלךנוצר

לתונבלא*נאלתבהאךא.?תונבםעילנאךכ.ונממאבלכה?כ,לכבאוה

יתונבוםלהולאמהפיוניאםלועהיכ,ומלועלאםיהולאהתבהאמהלודג

...הנותנהלוכישפנ.ינממתופי

(107-108וירוגאבא)

השטניפל"ארטסוחרזרמאהכ"מ

הלענהםדאהלע

ינבםתא,הזהםיהולאה!הזהםיהולאהnoםלואו-םיהולאינפל

.םכינפדגנלרשאןוסאלכמלודגההיה,םילענהחדאה

דעומאוביאובהתעקר.היחתלםתמקוםתבשרבקבובכטזאמו

.ןודאל-היהוהלענהםדאהםוקיםוקהתעקרולודגהםירהצה

םכבלזהאה-םטתלהבנהנהואר?תאזההלמהתאיחאםתוניבהםאה

Pina?םכלעולהרעפםוהתox?תוצלפ ado oxםכלץורהלולפתא4רעפ

?ונושל

דליורההלוחיהתעקר!םילענהםדאינבםתא,אנולע,אנובה

םדואההיתייכ-ונחנאוגכצפחהנההתעוטיהולאהתמ.םדאהתודיתעתא

!ןוילעה

XxX

x

קרולהה.ינמהנרובעבל,םימכחהלכילאורבדהככ-"םדאהעַר" 2
.םדאהחוכרחבמהזאולהערהיכ!הזהםויכרבדההיהתמא

.יכונאיתזמלהככ-"ערוךולה"בוטוךולהתכללסדאהלעהמוש"

.םדאהתבוטלערהשורד

   



 

 

ו

אשניכהשעבוטםינטקהםישנאלםעפהיהרחאףיטמהשיאהילוא
אוהיכ,לודגהןוועהלעחמשהפיכנאםלואו-םדאהןוועתאלבסלכו
.הלודגההמחנהיל

ךותברשאדליהללגבאולה!םילענהםדאינבםתא,םיארובהםתא
.השאההרההנטב

םכבורקאופאימיכ!םכתאתותפלוםכתאאיסשהלונתתאנלאםתאו
וארבהאל,"םכלבורקה"םכערןעמלרבדושעתםאםגו?לכמםכלבורקה
!רבדונעמל

איהםכתקדצהנה!םיארובהםתא,"ןעמל"לכתאילאנוחכש
םילמל-"ןעי"ו"ללגב"ו"ןעמל"רבדושעתאלרשאםכמעמתשרודה
.םכינזאאנומטאהימרתואלמהתונטקה

;םינטקהםישנאהתקדצםא-יתלבונניא"בורקהערהןעמל"הז
םהלןיאםלואו-"ףכתצחורףכ","הזדעבהז"דימתואצמתםהיפב
!םתאםכשפנלםכרלעותלחוכאלוהקדצ

לכותורמתשההלכהנופצ,מיארובהםתא,םתאםכשפנלםכתלעותבו
2299הז,ויניעבשיאדועהאראלרשארבדה!הָרָהָלרשאבלהתמיש
!םכתבהאטלכתאלכלכמוןנוחורמושהאוהאולה,ןטכבודועב

םכלעפמ!םכתקדצלכםגםש,דליהםוקמב,םכתבהאלכםשםוקמבו
םכתאאישהלונתתאנלא;בורקלכמםכלבורקהםכעראוהאוהםכנוצרו
!הימריכרעב

לע"ארטסוחרזרמאהכ(

.(אי,ה,ב,"הלענהםדאה

p)ניטסאן"זאלןרטווירבד)"ולרוגאבא"מ

תוינואגךרבידילע!ךרדםדאולשבוכךיא,התאעדויה...
חתותהרודככהזישונאשוגחלפלךירצ.תמכוחמתותיחשידילעוא
חוכינפלםהישארםיניכומםדאינב.רשויבקצבןיא.הפגמכבנגתהלוא
ולהקולאוהיכןעי,תובידוילעםיאיצומ,ותואםיאנושםה;ןואגה
רבדלשורוציק.ולםיוחתשמ-דימתמאוהםאלבא;וחוקלמתאודבל
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וניאןורטכה.הצראםיפאוינפלולפי,ץובבורבקלםהידיבהלעיאלםא

--7.ונמלועבטילשהחוכהאיהתותיחשה,תובורקםיתעליוצמ

,הליחתכלמרישעתויהלךילע,הרהמבחילצהלךשפנתאטיםאןכל---

-אלו;תוזעונםיכרדבתכללםדאךירצרשעתהןעמל.רישעכשפחתהלוא

םהבזחאהללוכ*התאש,תועוצקמההאמב.טועפהקחשמהןוויבטקשיעוקש

אנקסה...םלבנגםהלארוקלהקה-הרהמבםיחילצמהםישנאהרשעואצמי

,חבטמהתכאלממבוטוניאהזהלמעהלכ!םייחהטהךכ.ךיתונקסמתא

תעדלהתאבייחלכואהמתונהילקסחךלטיםאו,הומכהנחצהלעמאוהו

.וננמזרסומלכהזב-ןגוהכןצהרלםגתעדלקרךילע.םידיהתאךלכלל

ינאהנגמלכ,רמאתאמש.ותואריכמינא,םלועהלעךכרבדליאשרינא

תאונשיאלרסומהילעב.וארבהםוימאוהךכ.אלללכ?םלועהתא,ותוא

הזיפלו,תדרויואהלועותועיבצששי.םלשמרוציוניאםדאה.ועבט

תאעילשרמינניא,ירסומוניאואירסומאוהםדאהשםימימתהםירמוא

,הלעמלומוקמשןיבאטוהרסאתאאוהםדאה:ןומההתאחבשלידכםירישטעה

שפנ-יזעהרסעואצמיהזהלענרקבישארןוילמלכב.עצמאבואהטמל

ךבםא,התטוהלאמדחאינא.קוחהמהלעמלףא,לכמהלעמלםמצצםימסה

,האנקבךלה*התהמחלמלבא.םרומשארבורטיוקבךינפלךל,ךנההלעמ

.םלופהלכב,תוינוניבב,הבלדב

טרסס/הוקתאללםילוצינה

,םלועלביבסמלויטבםירייתםיעסונהב.הלודגםיקסונתינא

.תוריהמבתללוצזושקומבתלקתנהינאה.עוזעז-םואתפ.רודיבוהולס

םהמםיסנוםלרבגםיסנא26תחאהריסבםילוצנהינאבםיעסונהתואממ

קרקיפסיוטעומןוזמה.דבלבםיטנא9לתדעוימוהנטקהריסה.םיעוצפ

םהיניבהקְקטלעוצפםישנארפסמ.דואמםיטעמםימה.םירופסםימיל

.הינאהטינרבק

הדצבםלמבתוהשלםישנארפסמםיבייחהעיבטתנכסמענמהלידכ

רסומוויעצפמתמטינרבקה.םימבהייהסלשתונרותתעבקנ.הריסהלש

תאוטלקסתוינאמהרזעתשחה..הדיחיההוקתה.ריעצןיצקלדוקיפהתא

לכתידבתמוזהוקתםגשררבתמ.תעבוטההינאהלשהרזעה-תואירק

תעיקשינפלהרזעתאירקרגשלקיפסהאליכהדומ,לצינש,ןטוחלאה

.הינאה

מ"ק1500לשקחרמ,הקלרפאףוחלרוזחלץמאמתושעלטילחמדקפמה

.הריסבהסמעמהתאלקהלחרכהשיmonnaברקתהלידכ.םיטולקםייוכיסה

.הריסהתאבוזעלתווצלימלעותעדבלקוטאוה.ךובנריעצהדקפמה

תאבוזעלםילבייחםיעוצפהוםילוחהלכיכטילחמאוהותברקתמהרעס

םימויאוץחלךות.םיטושמברותחלתולוכיןניאשםישנהןכומכוהריסה
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הלעברשאהעוצפהשאתאצמנםירקפמהןיב.ותינכתתאעצבמאוהקשנב

ירחאתדרלאוהףאהצור7-הןבםדלי.םימלהתאדרויוהנממדרפהלברסמ

.חוכבתאזונממםיענומלבא,םירוהה

.הריסללקוהוםירעוסהםיהילגלעםלרוגלורקפהםישנאהנומש

דקפמהןיבהרגתתצרופהרעסהךושםע.הרעסהתאםולשבתרבועאיה

עצפעצפנדקפהמועסונהגרהנהרגתב.הצרבותואםישאמהםיעסונהדחאו

ותואודירוישטקבמוןיצקהורבחלדוקיפהתארסומRIM.הזחבשונא

דקפמהוךכלםיברסמטיעסונה.םירחאהםיעוצפבגהנאוהשםשכ,הריסהמ

ררועתמאוהשעגובווירבח?"עםימהמהשמנאוה.םימללפוהעוצפה

,הריסבםייחבוראשנש,םיעפונה.תברקתמהינאלשהריפצתעמשנונופלעמ

םמצעמםירלסמוםישלחהוםילוחהתרקפהבדקפמהישעממגייתסהלםיליחתמ

לעתורדקתדרוי,העישומה,הינאהתברקתמשהמכלכ.ךכלתוירחאהתא

לעםיאורםההינאהברקתהב.עוצפהדקפמהלעדוחיבו,הריסהיעסונ

םיסנאהתא(טרסברורבאלהז(poa,םיאורםהשםהלהמדנואהנופיס

לע.הלצהתחמשלכהבןיאהינאלהריסהמהילעה.םימבוריקפהםהש

!םלבןכינפלםויורקפהשהלאלרוגלתוירחאה:דבכלטנץבורדחאלכ

לעןורחאטבמףיעמו,רובשואכודמןורחאהלועעוצפהדקפמה

:.:הקץרההריסה

 

 


