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תזכורמ,ריעב,חב,טרפחלשותומלתשהלתוינוגברההויורספאהע"עלתוזכורמ

+רקכיבהחוההוצנמאחתףתודסומבור

הקרחפירהתוסגנתחלםייתרבההסידוגינהועיגחםיינוריעהםיזוכיורב

.תונדשהתויתרבהתורטמןעמלתומחלנהתולודגתוירובצתועונה   



 

 
.

ריספה

שי.םיעוסעסהלא,"םילקה"םייההלא,קירבמהלא:הריעהךסמנירפפכה

DARIוא,דובאןדעןגרפכבהאוראוהסןיב.רפכלרזוחףאועגעגתמריעה

.םיסרסהלא,רוקמהלאהביסרפכלהכילהבםיאורסןיבוריעהתורזכאינפבטלקִמ

-הפתהברגיפרפכה,יתיטעתהתחותפברקיעבהזכרתהתינרדומהתוהתפתהה

הדובעםוי,םיסקוראשנובםייחהיאנת.ריעלהאוסהבדאמהברהדימבותוח

תרגסמ,םינוריעלהליבקמםייחתמרידכקיפסמוניאחזםעדחיו,ךרפמוךורא

.בר-םילודגםייהוברתםיזכרממקותינה,יסתי-ןפואבהרוגסותמצמוצמםייח

םיטמתסמםיירפכהוסי.ּותונרמטוומוטמש,ותורובברפכחתארמטהזלכ

תואמהברהינפבלמושבגתהםהסיפכהדובעהתוטישוהדובעהילכםתואבהתעדע

אלןידעתוצופנתולפטתונומאבוליפארוגפהברתופקשהבוםיגסומבםג,םינס

תותתפתההרפכלםגרודהלהלההשממתונורחאהםינסחתורסעבקר.רפכבטעמ

רתויםיבחרםיקפאוחתפנירפכהינפבורוצייהתורוצורפוס,הטידההתינכטה

רעפההאתצקןיטקהליוכיסךכידילעוםיינחורחוםיירמוחהוייחתמרהולעל

0.רפפכתרילה,ךיב

.םיסנאהלסהירקיעהםייחתהתרוצרפכההיהתונורחתאהםינסהתורסעלדע

.עבסלרסיהרטקחמועפטוחםהייחהרואוםתוהמלכ

תאהתוילאיה,וזהואיצמךותמהחמצםימעהבורלסתיממעהתוברתה

,(*רכוחערמ,גיד,ףיספ,ריצק,העירז,סירה)תונוסההדובעהתוגועבםדאה

ותליפתל,עבטהינתיאיצפבותדרחליוטבהרטפיאאיה:םחייולגלעאוחוייחתאו

ונוגיל,דידילותוריסמל,הדליתאםאתבהאל,הרענלותבהאל,םתמסידסהלוםשגל

.'וכו*וכוותאנסלו

,םיגהיסקט:רעצוהחמסלשףתוסמיוסבלםיסופדוסבוג8%ת%\איצמב
םיסנאהייחלםייממעהתורוסמחוםיגהנמהוסבגתהחב,םינוסןורכזימיוםידעומ
תורסמנםימודקהתורודהיקמעממ,דאמתוברסינסךטמב,יתרָּבִהִהםדוכללואתוצב

 
 



 

 

-ןהבסגלופטמתורוסמהלערמוססדוקמץראךרדלססהי+3כםא,ולאתורוסמ

mo Op ANT doaו>הארנסחמערוגוולסמךפונ,ובחרוציהכרפא,הודלב

 םידָמועונאותורודרךסמבתרסבגתמותוקקדזמותורוסמהתוכלוחךכ.רתוימ

.חלאםעתוריצילעתיסונאהןקמועלותיתונמאהןתומלסלםיאתטמו

תונוכתםגהמצעלהלגיסםיברתורודךסמבהתוסנתהברשא,וזתוברחמ

טטומתהלא>הוכ,ימואלהומויקלהוכםעהבאוש-,תדמתמתוילאוסקאלס

.הסקתונערופתעסשבתיספנחניחבמ

הְסְדְתַהתוהתפתהה,תילסרבינואהברהדימבהנהתינרדומחתוברתה,םנמא

הניטקמוםיפתוסמיוסטבתררוצוםיגסומ,םיכרעתרצוי,הברתידדההעפסהתרספאמ

לטםיימואלהםיכרעלהריתסבדָמועהזןיאךא,תימואלהתולידבהתאךכי"ע

קונילוננמזינבםילודגםינמאותועדיגוהםיעדויידכבאל.הברדא,תוברתה

תוינויתאקוד.תימואלהתוברתהלסהנשדהעקרקהמתומיענ,םיביסומ,תונויער

;יקסרבינואךרעתוריצי>הנקמ,תיסונאתויסרשתאטבתמחברסא,וזתימואל

.טטוריסונאףונמתוסולהתוראסנןחהזידעלב

תרצונאל:ְךא.הרכמבםגוחריסתרצונתטורחתיבבו,אנדסבםג,םנמא

תונחבאלףאותלוכמתונחבהריסתרצונאלו,הביתכהןהלוסי"עדרשמבחריס

.הלילינודעומבוברעינודעומבהריסםירצימםרובע.םינופסאפלווידרל

CTAתריסלויהיאנדסהתריסוהדסהתרישםאה:איהונתפוקתתיעפבו ne nana

,וא,םיתוריסהלםיקפסמההרבחהילמעמpohaםמצעתאואריךוויתהוםידרסמה

םמצעתאוארימינונחהוםידיקפהוהרבההתאףיצההלילהןודעומתריס,אמס

ו.הלכהרבחהמרתויםיבוסחוםינוילע

,םיאקיסקמקרריצמאוה,םנמא,ארבירוגאידלסןיתונומתבאנ>לכתסה

STRהלאכ-,םיבושחיתלבםיטרפרפסמדועוסובלה,רועהעבציונסב-ויתויומד

.ןנלטתכלחבכוכינפלעםיסנאהםכוהובוהריםה
:

,םדאאוהרטאבםדאלץראךרדוהבהאאלמתמךנחוהרבירלטתפיומדבלכתסמחתא

הכוראהםירוסיחךרדבולרוזעל,ולרוגבךמצעתאףתסלןוצראלמתמחתאו

.ותולעתהל
il  



 

 

ו

יגארטהןואגהתרזעב.סקרטאלזולוטלשויתונומתתאDP,ךדיאמו
na“לש"תושונאח"ינפתאתואוְרוקרשלולחכלרבעמךיניעתורדוהחזה

|.זירפלשקראליאדובו,זירפבחפאקה

?ךמלועוחזםדקלכ

ץראבתוברתה.4

?ץראבתשדחהתמהונתוברתתאתיתשהלונילעםהילערשא,תודוסיחחמ

חשבגתהרשא,תשרומההתואחנהתימואלהונתוברתבדימתמהוינושארהדוסיה

חלוגבתורודהתצורמבהילאףסותנשהמםגןכו.ונצראמונילגשינפלדוע

לותש>דציכהנהחיעבהךא.ונלשיתוברתהרצואבלזרבןאצסכַקתויהלךפחו

.הבםרניצרםישרשירסח,ונבור,ונאו.ץראבונלשתינרדומהתואיצמבחתוא

22921323יגשהןונשאלוהריציבתויכטמה,תופיצרתיהרכה:רקיעחו

,תופקשה,םיגהנמ,תורוסמתורודךשמבושבגתהתונושחתויולגב

.דאמדאמינשהןמדחאםינושחהכרםייהתררא

חוה,הויוברתגוזמלשליעפךילחתילבדחאםעלךפההללכונםאח

:?תויולגגוזמםגרמוא

קר.תואלקחבוקסעםידדובקר.ריעייחמאבץראלהלועהםעהבור

וילעבתאחזבמהקוסיעכללפכבהדובעהתאםיאורםיבר.םיפכתדובעבקסעקלח|

0.וכרעמדירומו

תוכרעמדודישילבהאירבהימואלתוברתחתפתהלוהומצללכותדציכ

ודועיבהאגהבחרםילמערובצילבותשרשומםיאלקחתבכשילב,ידוסיילאיצוס

?טנדוטסוליפאורחוס,דיקפינפבומצעתאלטבמוניאסוילעופח

 
 



 

 

₪

.תיאפוריאהתוברתהךותמוחמצםיינרדומהVIPתוברתהיגשהבור
תאטבתמתמיוסמהניהבמ,םתיעב-היצזינרדומלשךילהתבהתעםיאצמנהםימע
הפוריאמםאצומץראהיבשוימםיבר.תימואלהםתוברהלשהיצאזיפוריאתלאסב

ולעשםיברםנסיםתמועל,התוברתמ,רתויימו«ninימ,םכותבוגפסםהו
םייאפוריאתֶוַדוסִיתפטלךוסמהלונילעםאה.תונושההרזמהתוצרא.ךותמ

?םירזוחונאוילאןוָּכתההרזמהתויוברתבגזמתהלךרדשפחל,ילוא,ואונייחב

ךםיניבfesספהל,אמס,וא

םושלצאןחלחמודןיא.תומוצעןנה,ּהנינפברשא,הומיסמה,ןכםא
הביטהלםגוזמוםהירוזפץובק:לשתויעבmoןיאוםצראבםיבשויםימעהקב,םע
תאחילאמןליאכהכישממתוברתהףאוםימייקםנהלעופחויאלקהה.תחחא
.תיעבטהחתופיצר

וניתוהוכלכתאסייגנףתוסמב,ונלכשילבמוללהתומיסמללכונםאח

?רעוצבלםיאנקהיהנודוליהזבהארנשילקבמ,ןעוציבלי

IS MISAPI 65

הפכייחךותמאלקחיקאואבץראבהצובקהתאומיקהרסא,םישנאהבור

הבואררשאכ,תיצולההרכהךותמהצובקהתאןמיקהםה.הדובעייחמאלףאו

ןינביכרצתארתויבתמלוחהםייחתרוצ-ךדיאמורתויתקדוצםייחתרוצ

:.ץראה

תאהתואיצמבלטבלןוצרהםייקהצובקחלשםיבוסשחחתונויערהןיב

םישרשומהךפכהייחתאגזמל,ריעהורפכהןיבםלועהלכבדירפמהלודגהרעפה

לכבםייקהרעפהתאלטבלםגןכוריעבשםילודגהתוברתהיגסיהםעעבסב

%תמתדובעלםיפכהדובעןיבםלועה

an“לעססבתמהתומדאהלשיעדמרוביעבםיאטבתמהלאחתונויערה

קימעמובחרנךונהב,םירבכהחלחומילותֶומלתשהתויורספאב;:ומצעףנעהידבוע

םינושםיחסשבתיתוברהחריצילותוליעפלדבועהסיאחדודיעב;ריעצהרודהלס   



 

 

A

:םייטמררםיגוח,הורמזת,תולחקמ)

.םינוסםיינויעתועוצקמדומלל,ץראהתעידיפ,תורפסל,הכאלמל,רויצלםיגוח

ירוה74('רכה*ךכרתוגצה,םיסונכ)תואצרה

תאתרספאמ,הרבההלטתיתוברתהתוחתפתחהתאתמלוחה,םייחחתמר

.Res;.וזתינוגברחתיתוברתהתוליעפה

,םינוסטההיקלההברסא,הרבהןינבי"עםגיוטבלתואבולאהתףופיאסה

תובכשלתדגונמותרגוסמתיתרבחהבכסלםיטבגתמםניאםינושתועוצקמיגוס

ךונהתויורטפא,חהדיתאםייתתמר,תויונרוהלסהושהקולתתררושהבט;תורחא

.יתרבחדמעמועוצקמלדבהילבלכלםיוסםיילאיצוסםיתורש,תונוש

םייתישעתםילעפמתמקהבםגויוטבתאאצומריעהורפכחדוחאןויער

םיפתושמהםירחאםיירובצוםייתוברת,םיילכלבםילעפמתמקחבםגוחצובקב

בלסליצובקהרפכהלסםינוסחתודוסיהגוזצמתאםילעמה,םלסרצובקרוזיאל

SANA? ida
:,

,יצובקהףותשהלסתיקפואהבהרחבןחהבהרתויחובגבלשבהילעה

םיקהלתיצובקההעונתחלשתיכנאחחתלוכיתלדגהבןחו,רוזאלתדדובהצובקמ

חתוכבןיארשא,םייתוברת,םייתיסעת,םיאלקתחלועפיחטסףיקהלוםילעפמ

הברחלתונורתפובוחבןפוצירוזאהךותשהתקמעה.םתאשלתדדובהחצובקהלס

.תיצובקההעגנתההתעתטבלתמןחבתויעב

ףופסשר.תוצובקחירבהלשתיטילופהותירובצהתוליעפהותורעחםג

תאםיאיצומםייצראםייתוברתוםיינידמ,םיילכלכםילעפמלתוירחאבחיחילס

'.תירפכהתונהרקחותולידבהמחצובקה

ע"לאיצוסקדצלNIDIRONMתאשממל.ןויסנכחתואםיאורהצובקחישסנא

ךרדכהצובקהתאםיאורםה.ונתוברתלסםיכרעהתכרעמבינשהטוחתאםיוהמה

סבג>הנוסארהחתסנהצובקהשאוהחרקמאל"ןכלע.וצראבירבעםעהונבל

דלונהב,לותםוילקותבשל,ירבעה<anםיסופד",ץראבםיסדחחםעחייחלםיסופד

תוברתלסרתויבםיבוסתהםינצינהםייוטבתאםיספחמחב,יממעהדוקרחחפוטו

..תיממע

 
 



 

 

Rs

.םיבוטומורפרפכתוברתהםוביטימדרפררפכהייתתונבלןיבלהנפא
סיסבילבתיסרשםעתגברתואירבםעייתחונבלתורשפאלכןיא,ךדיאמו

.בחרירפפ

ןורתפ,וללהתויעבליתתניסןורתפתויהלחסנמתילארשסיהחצובקה
.וזהתיתרבההתימואלההמישמהתאהמצעלעהליטההצובקח.דיתעלחפוצה
.המיסמה-הצובקההנחץראבריעצהרודלןכלע

  



 

תורוקמיעטק

ןודרוג.ד.א

"עבטהוםדאה"ותמ

אוחשכבוסללבא,עבטהלא,םסמאציסשםוקמהלאבוסלךירצםדאח
אלתויחלתנמלע,ותרכהדצמומצעםוצמיצמררהושמםצעב,עבטחמררחושמ
םדאה,:הריציבןוגהףתוסוםייהבעבטלןוגהרבהםאיכ,עבטלןודאאלודבע
תואירבלחקיזמחמכדע,ופוגתואירבתניחבמןלעבטההמ,תעדלדמלרבכ
“22;עבטחןיבווניבץצוהסnoלכרלקיזמחמכדפ,עבטהמרתוקהרתהופוג
דמלסאלאדועאלו.עבטהקיחבופוגתארבחהתאוופוגתואירבתאסקבלדמל
ידי-לע,לשמל,ופוגתארבהל-הרשטכהבךרוצשישםוקמב-עבטהםצעתאריסכהל
תניחבמולעבטהחמןיידעדמלאֶללבא.חמודכוםירעיתעיטנ,תוציבסובי
קיזמחמכדע,עבטחמותוקהרתהוזחניהבמולחקיזמהמכדע.וספנתואירב

Panaתאווספנתואירבתאטקבלןיידעדמלאל;עבטהןיבווניבץצוהסחמ
ואתועימקב,"תולוגס"בוספנתארבחתאטקבמונדועםדאה.וספנתארבה
,םירבדהעבטמםיטספומה,םייטקארטסבאהריסבורסומב,תועדב:תוקודבתואופרב
םיינידמהםירדספהיוניסבואתויטקארטסבאהתוריפסהןתואבןיכרעיוניסבוא
רספאםא,עבטהייחםצעמםיטספומה,םימצמוצמה,םייוקלהוייחבםייתורבחהו
,תועדהלכרוקמ,םייסעמהםייחהםצעהאאירבהלטקבלםוקמב-,ךכרמול
םייתטקבלםוקמב,םתקינירוקמלא,עבסהלאםתבסחידילע,חרישחהורסומח
הממהמואמבהלעאלעבסהלאוסחהיןיידע,חריציחוםייההרוקממ,עבטהךותמ
לשסחיוסחיהיהזא.חהיהשחממחברהדרי,ןוכנרתוי,וריכהאלסתעבהיהש
,ךולמייכדבעלססתיאוהחהעו,לודגחוינודאלאןפואלכב,וינודאלאךבע

Ivanaםוקמב,רמולכ.וילעוינודאדיתאחאורוניאסםוקמבןודאלומצעתא
םצמוצמה.,ןטקהעבטלרבעהתעאוח,ימלועה,לודגחVadeדבעםדוקותויה
.רורבחיהיסךירצחזרבד,דומעללוכםדוקךירצהזקלעו.ומצעלסיוקלהו

x % % 
 



 

 

:.!עבטהתאחיה
29100תאםייחדציכםלוא
..."!עבטהלאבוש":עומסל;םדא-ןב,ךנזאחעבשרבכהזםגיב

ייהלאותודליהלא,ךירוהאל-תעמשרשאלכיפלעבושחלתנכסהןפ-בוש
ondmךדלויחםויכםורע-בוש|!תחשתדרוי,הבךלזההתארשא;ףכהד,

,:ךשפנעבטןיאוליאכ..!אטהךידיךלושערשאמ,"םרחה"ןמךדיבקבדיןפ
ונניא-חתאךמלועעבטב-ובשדחתמהלכו,דמלועהעבטהםעדחא,םדא-ןב
ךלשמאלוליאכ!תיסארבחשעמדימתםוילכבשדהמח,חזהימלועהעבטהישעממ

תמלישרשאלכ,וילע.ךשפנתתנךשאלכ,ךיפאתעיזבובתעגירשאלכתחקל
131319תוצמרבוךיתומצלחדמב12BAMךבלהבטימבהדפב

עגרתרסםאוךהוכתיליכקירולבהלאל;:;תייחאושלאל|םדא-ןב,אל
,לופתותלשכנםאו,ךשפנלעתדבכהרשאמךכ>המבףרצעניכוא,עתתוךתליסממ
אלוךיבקעלעבושתאל,עבטהלאבושתרשאכחיחו472ךלבס-תלבסםאו
רגדכלכהאבבסרשא,שיאהןושארהומוקמלאבוטירשאכםאיכ.םקּוּרבושת
רישע,שפנ-ךלחבוםיניעהארמבריסע-רישעודמולמ,ףרוצמ,הסוְנִמ-ץראח
.ךמעבושיעבטבםוקמןלשירשאלכ;םיברםיישממםיסכנבםגותורב

עבטהיניעךותלרשיתצצהו,םדא-ןב97737(תאאוההםויבתהקפו
עבטהןמךמלעתחביכ,תבש ָךמצעלאיכ,תעדיו%ךתנומתתאןחבתיארו
לעמ,ךילגרוךידילעמ,ךילעמהנהו,תיארותבשו+.ךמצעמ"תמלעתה
,םיסק,םידבכםירבטםירבסםירשונוםיכרפנ,םירסרנוםיכרפנךשפנוךפוגלכ
רשא,ךתפילקירבשםהחלאיכ,תעדיו.לדג,ףקדזמ,רשיתמחתאו,םיקיעמ
:חכותמתלדגחנורהאלרשאו,ונו"רשךותבבצכ,ךבלןוחמתבהכותבתצווכתה

20709NSךילעלכח494ns,ךתדימופלאלהיהלכהיכ,אוחחםויבתרכחו
-ךדומיִלךרדתאוךתדובעןפואהא,ךנועמתאוותא,ךתשמתאוךלכאמ
...לכחהא   
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ריעבםיתבחתוריקרשא,ץחלהתאךבבלהוכלכבאוהה
DV MAAT

ןיבוךשפנןיבתצצוהח,חלקחציצהלכתסגרהו.ךספנ
by םיצחול-רפכבםגו

,היכךלהנבהורסאכהרוהר4םיימקרפהםהיההוובהךשפנןיב,ימפועהבחרמה גב-ךבפלכם*סהותאזהםאהכו;םירדהויררהו,סיִרָדְמובתוברחלאלךבל
nova

ךתבסביכ,םיימלועהםייחהינפב,ימלרלהבתהרמההנפבץצותרבהךבחיהיאל ךותב,אוההבחרמהךותבךלוכהיהתחעס52327תעלכב-ךמוקבוךבכשב,ךתיבב
והתכמת, 

הרותחיתבתאםג,הכאלמהוחדובעהיהבתאםגהנבתןכו,םההםייחה תיִבםילעיאלולוזגיאלרשא,לודגחור!:תיבןיבותיבןיבםיסתחורו
-

.הזהםלועבוקלהתאתיבמ

ama mamaסדהסגרתסגרהו,חטדהחור,םדא-ןב,ךבחנתינואוהה,
לכבגנועתאצמו;:חדובעלםאיכ,ףסכלאמצאלוDN22בעראל-סדהבער .חיתסבוחלוכאבאצומחתארטאגנוןעכ,הטעתרטאחסעמלכבו,דובעתרסאהדובע .םר\יהבלםסךנהרסאכ,ךהדובעתאםיעטהלוםיענהלאוההםויבךבלתמסו
.ףסכחתא-ךתדובעירפהאתוברחלםויחבלםסךנחרסאכו,ךלכאמתאםיענהל םישתלכלערתילבא.ףיסותאלוערגתאל.םוילכבךקופיסידדובעלתעדיו םייחהךוהב,תימלועההדובעהךותב,עבטהךותבחסעמ5כוהדהבעלכידובקקובכ
ךהתדובעתאחשעתןכוהדסבךתדובעתאהטעתןכ.ימלועהבחרמהוםיימלועה

endsתיבהתאחהנבתןכיכ.

,הכאלמה-תיבםלועלשוללחךיניעבהיחו,ךתדובלתאךדבעבהיהו
:אוההםויבתרמאו.תהאחורוםכינטלדהאבלו.םידבועה-עבטהוחתאו
ךחמעבחיחו,והתדובעב,ןייחחורבםיתעבשהפילבא,וינפבעבסהאוהחפי
יכתשגרהו,חמיטנלריואקראלהפאשו,הורףואטלוךתמוקתארשילעגר
לבא;אוהחמעדתאלDON,סומכהמ-רבר,חמ-רבדדועךברקלאחתאףאוש
ןיחיהיחה+ךחורלרךואוםייתךיסְוירשא,ךתבסהמהאריךתסגרהתאחרפירשא
קראל.חימודםלאיתזא.ףוס-ןיאהךותבךלוכגגומתתומכרשא,םיעגר72
תאתגסחו,חבשתמהםגףאו,סדוקחלוליחךיניעבminaהריסהםגיכ,רובידה
,הוכבתדבעו,הרובעבאקאוןאטב>ןהארסא,הבדרהשגרהו.התסררקוהקיתסהדוס
:תרמואוךתדובעךותמתאצוילוק-תבתעמשו,ההמסב,זועב  
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יהדובעבשייכ,ךבבלקאתוביפהוזאתעדיו"[!ודובעםכלוכ,םדא-ינב,ןדבע"
אלוקוכו,תחאהניפקר,דחאדצקר,וחצקספאקריהתארסשאחזכהוררצוא
-לוק-תבחירהאו..,םודדצהלכמוןילעוסיבירשא,םיאורחלכיניעלקרחארי
-םכיניעבםכתדובעןטקתלא!םדא-ינב..ודבע:רומאל-"1ןמא":הנועעבטח
,רסתהתאינאימדלשהןעמל,יתרסתהרשאתאםתמלשהו!הדובעםכלןתאינא
|E|:...םכל

סרוויז

"הונמאהודבועהםעה"

םמורתהלידכ,תונמאהמתונחילידכ,ןמא-תכאלמתושעלידכ---
,אוהותדובעלעהטילשה,אוהוייהלעהטילשהםדאלףיחתסךירצ,יפויהלא
לעמאשנתחללוכיוניאשימלכ;יחאוחשםייתלץצרנדבעאלאוניאסימלכ

חבסתמירסק,ותדובעהארושקללוכיוניאסימלכ,חשועאוחהשהדובעהתמרל
ייהלםגתמאבעיגהללוכיןניא-,התול>בבתיסונאהתומדקתההםע,חהמסו
יפויחטטרתאםברקבסיגרהלםירשכומהםירכיאהםיטעמחמ!ההא.,תונמא
..יתונמאה
פכםע,עבסבשיפויהייוליגלכםע.:דימפמןירשימעגמבםיאצמנםחירהחו
םתדובעבםלוכםיעוקשםחשאלא.וכותבסתורוצהילוגלגותופדגהתונויזה
1המכםועזהעקרקהלָובימםיאוצומTEN,ךכלעאלאםיבשוחםניא,הסקה

יצמאמתאוחלוכתושונאהיצמאמבםחיצמאמתארוסקלםירשכומםניאו,םירניד
.ויתונוועתאווילוגלגתאםהינועקכקלוגמהולוכםלועהיצמאמבתוסונאה
.םחםיעוקש.יפויהתשגרהו12702חסיפתידכדפםמורתהלםירטכומםחןיא
...םבלתומלהתאקיתשמהמדאהלשהזץהלו,םבלמחלעמלדעחמדאהךותב

Y   



 

 

 

- 18 -

תורזוחהתוינעותונקזםירכיא-ישנונלטםירפכיליבשבםימעפליתיאר
תורהו.םיקוריםיפנעלשךבכאשמונעטןבגלעאלאןהיפתכלעאל.רעיהןמ
לבא,טספתמוךלוחהרעי-טורסרןיעמהנקזההרכיאלביבסהררועםילעבהבסנס
-תריסתאןיבחלולבםייטמוטבאההידעצבהכררדהכישמהוםולכחעמשאלאיה
,ירטילורפחףכיאהםגןכו...חתאההקלרסארעיה-לדבהינזאבשחלרשאםולחה
לעופחלכויךוא,חנטלקתונזאסילבעבסהתמישנףוטעאוהשכוידעצךדעוצה
יכהסגרהחוולמה,הדובעתועשהרשע-שמה,הרטע-םיתשירחא,תשורחה-תיבב
תויהללולעאוחAno"כו,תיספחחהדובעהניאתאזהתכשוממהותינכימההדובעה
םישנאהתופיקתואתוערואמהתוירזכאואדיבעמהלשתוילטורבהתוכברטופמ
םו"5תוסיתמח,ןלשתונוכמללובכהלעופהלכויךיא;הדובעה-רסוחתרמוחוא
דימת729101901,אכודמולוכ8109,לקלכולהנייחתאלסרשפארחמווחוכתא
הלומהה-תולוקללעמםולחבותבסחמאסנללכויךיא;ותיב-ינבלףרטלוומחלל
לשקפהאוהןתדובץבהונוכמהלשהזסער:וספנלדיגהלותונוכמהלסםיסירחמה
-יצוסהררועיהכב.ותואררחשנונאטרחאל,רחמעדיתאז?תימלועההינומרהה
קינעיסאוהאוה.יפויייהל,תונמאייהלםהרשאבםדאה-ינבלכתאםזילא

יסנא,יוה.םויכלצונמהםילעופהדמעמלתונמאבסיפויהתשודקמהנושארל
םכיתוריציינפלאיבהלםינושארההיחנונא.ןנינפמואריתלא,תונמאה
אללהטוחת-יעבש,חלוגס-ידיהיאלםג,תגלופמתושונאיקלהאלתוראופמה
,הדיחאהותתאחתוסונאהתאאלא,םירויעםינומהםיררגנםחהיתובקעברשא,הדימ
תונמאהתאחנושארלםירצויההיהנםירחאאלוונא.תוריחוהוחאהיוורה
.תיטונאה

עבטחלטונוטלשמץלחיההלוכתושונאהס,הנושארהםעפהםגחיחתוז
,תאסרתיבוןומארתיבותואסרפללכותשוזכחדימבוילעטלתשתהפוגאיחו
חיחוטןמזלכ;ןךחלרבשיאםהֶלִינוךישמנ,םדאה-ינבלכ,ןנלוכונאשןמזלב
לטיקפנהוכרעלבלםישילב,םישנאהתאקלהמהיתרבהןויוסט-יאונכותבםייק
ונכותבםימייקוןיהישןמזלכ;םילצונמוםילצנמלשתודמעמהינשןיב,דהאלכ
אלאתויחקקכונאל-חתוכה71020ונכותבדומעישןמזלכ!םידגונמתודמעמ
וז,ץלתיתתוסונאה.הוכהןוסלטעבטהלשורקיעיכ,עבטהלשםידרפנםיקלח

,םילקאחתוכהתאהברקבריבדתטרחאלקר,עבטהלסונוטלשמ,חנושארחםעפח
:.תמאתוחאלסחינומרההתאהכותברוציתטרחאל   
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יתצלתנ:םחהלדיגתותיעבסטהתוארפהייוליגלכלקעמתושונאהםמורתתיזא
איהינא,תוירזכאהוהצרהןוטלשמ,ןטונחחאנסה-דובעשמיתצלהנ,םכנוטלסמ
,ינאשרחאל:המצעלתוסונאהדיגתהעשחתוַא!םימחרוחוהאהאלמהתושטונאה
לכםע,הזהעבטהךותבםגשןכתיאל,תובוטתודימיתאלמתנ,עבטהתדילי
...ךורותובידנלסםיירותסמתוחוכםימדרנוםייומסויהיאל,ותוירזכא
ייוליגלכ.הדלותהןיבלתושונאהןיבםקרתמוךלוההשדחהרשקבסיגרבניזאו
ברקברחוזבוריחזיוןיעלוארי,םירבדחיקמעבםימדרנחוםימפענההנרעה
!תררחתושמהתושונאה

םלשיןחיתתמ

יצוביקהבושיבגחהסע

,רבלתוגררכז,לרגתמתרה.סרראלםיכהערוהשלביררתיילקברובהצקבל

933809תורודךשמוסבגתנתורינינקוםירוביגוםיסשיאתויומד,םע-תוערואמ
בסימבוותעדותבקומעםירומשהלאםיכרע.םעחייחברוא-ילדגמ,םילמס
דעומימיב,םימיוסמםיכיראתביוטיבידילםעפלםעפמםיאבה,ויתושגר

,חלאכםינינקררדחואצומיפל.רדגומהםדאלפ:רודרודמופעבקנפןההכזה

הביבסבוארפסהתיבב,התפשמחתיבב,ומאבלחםע.תעדמאלשואתעדמםגפסש
-ירסקלשיווה-תהמשלןניצימיםגםימייקטרפהייחבכללכהייהב.לדגהב

ןורכזימי,קוביקעהחמש,שיהלעהידוחישגרDINAםדא-ירטקועקרק

חנשחחולבםיאבהדעומחימיחלאווחרוצתרגסמבסבגתמלכה-,הדרהחהו
.םימעחלכלש

ךתמבחהכירדמה,תרוסמםגתשטבגתמתורודלשחדמתחותופיצרתודוסילע
אבלכה,הבםיקיזהמהחלאיבגלחייעבאופיאחהווחמחניאויגיגהתהיוסטיבה
ןיאהשדהחהונתואיצמב.תרערועמ-יתלבהעפותכהעובקותסדוקמתוירוזהמב
ROרבחה apoונתושדתתהףקותב.תרוסמילוסנםאיכי;ונגהנאםיכרלע-ירפה

תושדחתורופמורצונןתמועלווותונושתורוסמורערעתנתימואלה
.וסבגתנאלןיידעס   
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םתרוסמבוםהיגהנמבינוסהילואאוהיחכונהונבצמבלודגהרמואלהוניירוקיק
ןוסשארשגפמבתדמועתדכלמהתחאהתרוסמהןיידע.תונושהתויופגחהיאצוכלס

ונקורתנוקירללההווהתנםייתניבםא,אופיאאלפייאל.תדלומהעקרקלע

y.שדחןכותואלמתנש.ילבםילכ

יווחךגתמ,דבלבדעבפהרואבאובל1919םידכרעההרדמהןיאהזבצמב

םייתוכאלמלףאו,םישדחםיעצמא>ונחנאםיקוקז,רבעבחיהשיפכ,שבוגמםייח
:תדכוניחהונתרטמתגשהלתמייוסמהדימב

.תיפנויצומאההלעפהה,תיגיגההתרגסמההווהמםיכרעתיינקהלםיעצמאהדחא
יעצמאהתאליעפהלשי,חליגרהתיתרבסההתיכוניחסהךרדהלעףסונ:רמולכ
תטילק,טרפהלשותומשרתהוויתוסגר-ימוחתלאבבודמה,יגיגהה,יתונמאה
יתרבחםרוגםגחווהמאיחרשאב,םיעצמאבסבוסחהילואאיהוזךרדבםיכרע
ףדכלמ

.תופקתשהוהאצות,האובבאוחיגיגההדעומה.תורירשךותמעבקנוניאגה

דעומםוי,םעהיקלחלכךצמםימכסומםיינחורוםיירוטסיהםיכרעובםימולג
,רתוידועותועמשמחלודגונתואיצמיאנתבו,תימואלהתוחדזההםויאופיאאוה

יאצוי-יטבשלכבדחאבלםעופםחב,חנשהימיבםיטעמהםיכיראתהםחחלארשאב

.םוי-םרויתואוצמבדרירפמחוינוסשהלכלעמאשנתמחהקפודחםלוחו,תויולגה

TRA quamיופנבבןתמ,רמואקריתרבתסוביג,םרככלתיינקח;דפומה

םרוגפגיתוברתםרוגםג,תיגיגתהתרגסמההווחמוניאנתבו,ינהורןקרופו
A.ונכותברצויחהוכהת>עפחל

£.ולטתאהסעיןמזה.םילכהתריבסתפוקתונברקבחמייתסנרבכ,ונתהמסל

יגיגתהדעומהתוביסחלערוביצהתאדימעהלידכעונכישלםיקוקזונאןיאבוש

תוקיבדבחידעומאטבלחעדיש,תיצולחהםירוענהתפוקתחפלה.ונייחבוכרעו

גתיעבאלא,םידיחיליספנןקרופלשחלאשוניאבוסיגיגההדעומה.תידיסח

םיכרעליוטיב.ןתמבולוכרוביצה5שישפנךרוצוריעצהרודהלסוכונדח

בחלנהןקרופהםוקמב,רתויןנגוסמוךורעוחשמלההימכתטגרומ,ולםירקיה

.ורבעשםימיב
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דציכ.ונתואהדירטמהאיהגחהבוציעךרדאלא,תינורקעההסיגהאל
תיגיגחההיווחהתאונכותבררוענךיא,תשדוהמהםתרוצבונידעומתאםקשנ

:?חשדהחונהיווחתאתמלוהההרוצבוהאנהךרדב

םייתרוסמםיגחונינפל.רקיעלכחלדהניאהנשהחולבונידעומתכרעמ
םידעומ,םייתתפסמחחמשימי,עבטיגה,הדובעוםע-יגח,ןורכזימי,םילודג
ונתוחמתאהפיקמהידמלתנווגמוהכוראתכרעמ,סדתהןמזבוחמצשםיריעצ
4.תילאיצוסהותימואלה

ירה,םימיוסמדעומימיונשדיהםא.םמשלםיגהירחוסונהנאןיא
יסקטוחמצךכ.דחוימהויוטיבתאעבומשבגתמהיאלקההיווחה.םמרגןמזה

ףונבםתדילשהחמשידעומראשוזגה,ריצבה,העיטנהיגח,םירוכבהורמועה
םה,תובטייתההיבחרבםישרתשמהלאעבטיגחשהדימב.תיאלקחההנועבוונצרא
םלקשמורעונהתועונתב,רפסהיתבביכוניחםרוגל,יממעימואלםכנקםיסענ

םהשןיבו,םייתרוסמדעומימיםחשןיבםידצעומהPI.ינוריעהיווהבףארכינ
.םה>תומדןתמלתוצמאהההוסחיהאולמתאםיעבות-,םיווחתמםיריעצםיגה

לשיתדחםנויבצ.ונלםיאיםניאבושםילבוקמהםיסופדהס,רורב
.דבלבחרגישךותמוהואםימייקמהחקאיבגכףאהוניפגלהתוכשתונידעומ
םייקורירשהלכשההתפוקתםעתידוהיההבשהמבררועתהש,יתרוקיבדוסיותוא

DAםיגתהןכותב.םייגיגתהםילמסבםגויהתותואןתונאוהעבסהףרדבו,םויכ
,םיביטומהראסינפלעיצרא-ירוטסיההביטומהתאל>קכךרדברכבלונאםיטונ
.תידוהיההרוזפהיבחרב,רוגסהיתדהיווחהםוחתבוטלבוהש

ה(רנררדךהא<הלבתה.הפפלארנספיל,בהןההמהגתה.תיהקבל|דנתשקגב
,היצראותימואלחהניהבמוניכרערךפסאלאוניאך"נתהשתחוורהחסיפתהםעםילסמ

-חזבאצויכו,דלאיצוסירסומךוניחותעדרוקמ,תיטויפהארשהלרוקמ
ןמ,םהבםולגהןמףוסהלםילדתשמ,םיטדחםינשרפכםיאבונהנא.םידעומה
סדהלתוסנלוונמעשדחתמהןמםגףיסוהלוננוצרבךא,רישעהיממעהרבצהה
   .תויעבוםיטבל,ןבומכ,םיוולמחלאםיסופיחו.וסטסוטסםיביטומ
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רקובמה,חהיווההלעהייעבהםירבוגהתעתעלםא,אופיאאסלפייאפ

.ךילהתלשוכרדךכ.סבוגמהלעביצייתלבח,שדוקמהלע

ונידיבתורוקמח.ןיאמשיםירצויתניחבונהנאןיאהנשהידעומבורב
.טדותמשוריפןיעמהתל,םייקןכותשדהל,ךבדניףיסוחלאלאםיאבונאןיאו
ונכותתאףארשא,ודוסימסדוחמגהחלרשאמיתרוסמגהלהרוצתתלרתויונללק
-ןוסארלרשא,תואמצעהםוילהספהanןיבחהאוושהההסקבתמ.עובקלונילע

ונ>הנותנהארשחהוליפא,תורוד-ירודמתמייקתנוכתמה,ונינפלתורוקמה

,םנמא.תואמצעהםוייבגלןכאל.רתוישידחםופדהקצלקרונילע,שארמ
ןיידעהלאלכךא,ןוצרבשהחימכ,בלבסתוסגרתהתמייק,ונינפ>םינותנח
.הכובמההברו,םייקהלעהבורמץורפהןכלע,םילמסב,םיסופדבושבוגאל

,רוחטינתוריפואקביק,םעה?סותולגתונשבסבגתהסידוהיחגהה
םיביטומהלכ.ץראהינמשמאלוםימסחלטמאלובןיאטו,תויצרא-ץמשמקוחר
.דבלקבםתוילמסםחמהראשסנרתויחהלכל,ומלענוושטסוטםייצרא-םייפונה
.ודוחיימ,וכותמתעפוסהחארטההןמ,ומצע-ךותמוגהמםשבתמידוהיהםחאה
,גהח-תורצע.ותפילקךותבסנכתהלוחהוצליאםייוגהןיבםיינוציחהםיאנתהםג
םייחהיווחמומלענהלאלכ-,למע-תוודחה,תוצוחבהתמס,םינומה-תוכולהת
תיבאוה,ולשרוביצהתיבבוותחפשמב,ותיבבסנכתמלארשימםדאה.ידוחיה
ךרדבןריסעהשאלא,ויתויווהתאריסעחלידוחיהםדאהעדיתאזםעו.הליפתח
ןכותדעומהימיתאהתוורהתדחה.םחשלכםיישחומםינממסאלל?רתויבחקומע
.םיגתהתוחמבםילולכהםייעבטהתודוסיהתאןיטולהלחקהדו,תועמְָשמו

ונרכזהש,הרקיהנוכתהתואםגונלהדבאתרוסמהיסופדרוערעםע
ךותמלעפנאוחןיאברש.ותודתייתחהבדיחיחתוכ:ןיאבוסי<דותייה-ליעל
,ללכהןמהנרקההתא>ביקןכםאאלא,וברקברשאספנהתוחוכךותמ,ומצע
חדימבאלא,םייקדיהיחגתןיא,םינפבמעפוסםותחןיאבוש.בבוסמהןמ
5.תלחקתמהתירוביצהתויגיגחהןמוחשמוקלחבלפונס
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תוסנכתההךרדבףאטרפהתאליעפהלהשק,דוחייחשגררדעהךותמ

תויביאנטעמםוקמבהאבהחריתיחתונתלכסה,תתופמהיתרוקיבחשוחח.תיגיגהה

,תויבמופתועפוחלטיפואוניגהחםי>בקמחרכהבו,הרושהתאתלקלכקמ,תיסונא

,םיליעפלשםצמוצמרוביצינפללודגיביספלהקרצונןהבס

חעפותונינפל.דבלבעוציבלשחאצמהואתינוגריאהלאשTRIןיא

תועצמאברתויבהלקהךרדבתויתונמאתועפוחתלבק>ךנהתמםדאחסכ.ןמזההורב

.ולהיוצרההעטלכבוהעboa,ץמאמאללוילעךפשנלכחשכ,עונלוקהורדשמה

Moronהיעצמא-יתלבה,הכורבהתוינטנופסהתאהייהתלביסנךיא,איה,

רוסיב3דיקכאובישידכ,םירוצעמהןמוכותבדיחיהתאוהוביצהתאררחשבנךיא

e01%nתחמשוםיכרע

אלםלוע>.הנשחנשתסדהתמהתקסופ-יתלבםיסופדתנקתהםגןכתיתאלק

<רבועוףלוההיהילכחםא,איחסלבתוקבדלהכונ

2003רכשי.ותרדאחוגתעוציבלםיעובקםילכותוחוכםישורד

דעומהתאלעהל,םייחתדועהתךכבואריש,םייתונמאתוהוכלתרצויתוליעפל

.יוטיבלטחמרלוחהיוותליגיגחה

Soבלשמאקוודתועבונהתויעבהתובורמ nrחרצו,עוציבוחמשגה

םעהןויבצ.אקוודתיצוביקההרבחלתודחוימולאתולאשןיאו.ליכהמחעיריה

.ךכבםייולתויפואוותדלומבחווחתמה

,(17)אהצובקהבינברמאמףותמםיעטק)
  (1956ראובני


