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רטלאטרבורתאמ

יניינעבותירבעהתורפסביקבאוה.ןיע-דחרקבמותורפסלרוספורפאוהרטלאטרבור

.!970ראורבפ,"ירטנמוק"בהמסרפתהוזהסמ.לארשי

יכ,םייוגלידוהיאלוםידוהילידוהיהיהתשונייהטיצור,ההאהאור

.אבצולןיאשםדאיפמאבאוהשכרסומהתאםיחודםייוגה

-ינקירמאהחישה-ודברנייטש'גרו'גלהבושח,ןומיסלאירוא-

.יששהיתנשהילארשיה

,הלודגהתישונאההידגארטהאוה,יטרפהןיבויצוביקהןיב,רבעהןדבא

-שארב.הנשוששלוחדלישומכונילעמונלשרבעהחאונכלשהונאו

תשאונתודגנתהםילגמםימעתאזההדיבאהתאעונמלידכירההנושארו

.שוביכל

."תושרתשהה",לייוןומיס-

ולחשתוערואמהלשהעורפהתוצרפתההתמחמשהפוקתהתואב,60-התונשעצמאבדוע

ריעצילארשירפוסלחה,ונתאמטעמכיגולואיכראקוחירתקחורמונלתיארנאיההירחאל

תרתוכהתחתםיטלובםילארשיחור-ישנאםעתונויארלשהרושךורעלרזע-ןבדוהאםשב

אמגודהמצעאיהרזע-ןבלשוזהרדיטלשםוסריפהתשרפ."תונויצהריחמ"תיללכה

-תרוקיבלהחותפאיהשהרבחרוצילםיינויצהםידסיימה-.תובאהוחילצההבהרוצלתפלאמ

תודימתבתרמושאיהתאזםעובושחלםילגוסמץוחבמםידמועהבורשהממרתויהטובתימצע

ןוחריה,םיינזאמבועיפוהרזע-ןבלשתונויערה.תימואלתוננוגתהלשתושיגרתודוקנלע

םישדוחךשמ.ןיקזמיתוברתדטמימלשימשרןואטב,םירבעהםירפוסהתדוגאלשינרמשה

-ינבםיירבעטע-ישנאלעתוגגומתמתוכרעהןיבךיאתואתשהלארוקההיהלוכיםידחא

לשםינייאורמהיפמרתויבתוינרשפ-יתלבתורימאתועיפומתישילשהגרדממםינומש
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תושענהתוירסומהתולוועה,לארשייגיהנמלש"תיטסישאפהתוילאטנמה"לערזע-ןב

תילארשיההיצנגילטניאהתעינכ,תימלועהתודהיבלארשילשהתדיגב,לארשי-ץראייברעל

mm?היורקהוזלשםירבודהיבושחמדחאםעןויארהלעהרשאכטלוא.תטלשההרובחה

,םיינזאמיכרועועתרנ,תידוהיהנידמכלארשילשןויערהלעהפקתהתינענכההעונתה

,םימיה-תשש-תמחלמהצרפםידחאםישדוחרובעכ.קספוה"תונויצהריחמ"הרדיסהםוסריפו

.םיירוטסיהםיכמטמתונויארהושענעתפלו

ומדקשתחנ-יאלשםיכוראםישדוחםתואבתונויצהןזאמתאםכסלןויסינבהיהברםעט

לעםילארשיהורבידהבשהפוקתההתיהוזשרוכזירכוזה.1967ביבאביברעהרותיכל

םיצולחהרודלשתישארה-תפונתהתלכוליאכהיההמוד,תידוהיההנידמב"םיכרע-רבשמ"

המשגוה,תונויצהתרטמ,תידוהיההייווההלשהיצזילמרונה;תואמצעה-תמחלמימחולו

תויוחונלהרקיעבתשדקומהםייח-ךרדםלועלהאבךכךותביכהיההמודו,תגלפומהדימב

,"וסרפסאהרוד",שדחרודלשותעפוהבושחםילארשיהו;תינכרצהרבחלשתוינטשפה

ידוהילרוג,תידוהיהירוטסיהלשםילוקישםהיבגלש,םמצעמ-םיצורמ,םיינתרקםיריעצלש

,םיברעהםעןיוזמהתומיעה.לובמהינפלמיאבה-ירבדאלאויהאלהרוזפהלאםירשקו

םייחבעבק-בצמאוהשרורבוליאכהיההמודהתע,םייניב-בלשאוהשובשחםעפש

ילכלכהלפשהםעלארומהתדירידחיופרטצהרשאכו;ןיעל-הארנהדיתעלםיילארשיה

.הנידמההדסונזאמהנושארםעפוזהילאםיאבהןמםיבורמתויהלץראהיאצויולחה

-הפקשהבגא,םנמאםאהומתלולחהםילארשיהברקבהבשחמ-ילעבש,אופא,אלפייאל

ושקיבםיטלובהןמחור-ישנאלארזע-ןבדוהאלשויתולאשו,יאדכהזלכהיה,רוחאל

לשלאידיאהתמשגהלשיתוברתהוינחורה,ירטומהריחמהלשיוטיבאקוודםהמאיצוהל

הייארהתופירחתאוילאוטקלטניאהקפואה-כחורתאםידוהיהוחפיקםולכ,תידוהיהנידמ
הנידמלשבורה-תוברתלארשיבושענשךותמהרוזפבילושהםדמעמבקעםהבהחתפתהש
םילודגהםיזכרמהןמםידדובמ,"רוצמתעדות"םירודח,םיביואםיפקומםתויהב?תינוביר

לשדבלביאור-ירצקםיבשותתגרדלטלוע-םעלשהגרדמודריםולכ,ברעמהmanלש
דיעוהשרתויבתיטיסבההרטמהתאוליפאתידוהיההנידמההמישגהיכו?שומחץרא-לבח
ינוילימינשוצבקתנ,ךפיהל,אמשוא-םיפדרנםידוהילשיזיפהםמויקתחטבה,לצרההל
םושבותומכןיאשהדימב,יזיפןוילכלרידתםייופצויהיןעמלקרןוכיתהחרזמבםידוהי
?םלועברחאםוקמ

,תויפוסתובושתללכןיאתימצע-הקרצהלשולאןיעמםימחר-תורסחותויפוסתולאשלע
,תגצומהלאשהובחורה-ךלהביולתתחאכהבושתהוהלאשהלשןנבומהברהדימבןכלו
ויהתונויארבםיפתתשמהןמםיטעמךאשרעשמינא.הלאשהלשינידמהולרטומהרשקהב
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ןיבםיעד-תומימתתויהלהלכיאליכףאו-תרכינהדימבםהיתובושתתא.םויכםינשמ

םהיתובושתונייטצהללכ-ךרדביכרמולרשפא,ךכ-לכתוקולחותונושתופקשה

ינויגהרוריבםעהעיתר--תרסחתרוקיבבלשלםשור-תברתלוכיבותדדועמתוקמחתה-יאב

קהבומיונישלחתאז-לכב.תימואלהתואמצעהתדבועבםימולגהםליבויחהםיגשיההלש

תונשעצמאזאמ,םמצעלגיצהלםיפיסומםילארשיהןמםיברש,ולאהתולאשלםירשקהב

1967ינויתמחלמלשהיווחבהקלחבהאצמנתולאשהןמתודחאלעהבושתה;60-ה

תולאשוליאו,העדותהיתכרילאוללהוקחדנתוחפלתוערואמהךלהמחוכמשוא,היתואצותו

.רתויתויחרכה,רתויתופוחד,רתויתופירחושענ,תולאשלשתורחאתויווזוא,תורחא

התעדותלשםויקה-חוכבןוחטיבלשהשדחהשוחתילואאוהרתויבבושחהירשקההיונישה

,הקירמאמאבהתאשכטרפב.הרבחכלארשילשימינפההדוכילב,לארשילשתימואלה

וליפאילוא,ירדהרוכינ,תידדהתונדשחלשבצמברתויורתולהמודמכםייחונאשםוקמ

אלאתינמואלתובהלתהלאלןווכתמינאו-.תויראדילוסהןמהתאםשרתמ,והערמשיא

םיטונהםישנאכםילארשיהםיעודירבכמ.תילארשיההרבחבהתעתשגרומה.-תויראדילוסל

תופוכתםדאשחהתעךא,ירוביצהםוחתבתוחפל,ןיע--תורצבוחור--תוטגבהזלהזסחייתהל

אלאהרזאכקראלורבחלרוגלםדאתקיז,תויתחפשמ-הזהסופסיחהלשינשהדצברתוי

הדירפמתידדההביאןיידע;דימתכ,ןבומכ,הפירחתויתתיכה.םדאכתוטשפה-תילכתב

תויהמקוחרתויברעהתוצראהיאצויםידוהיהלשיתימאהבולישהו;םיינוליחלםידרחןיב

רודח1967ינויבהדמשהלשןויערהלומדחיהזהםעהבצינשרחאלךא.תרמגומהדבוע

תונבלותובייחתהבןתיא,ומצעב--חטוב,קזחדחאםעוהירהלכהתולככירחאשהשוחתאוה

-תמדא,םימד-תייוורהמדאלשוזתמייוסמהעוצרלעהירוטסיהבודיקפתתאאלמלוויזחתא

יכףא,דימתמרתויתיזכרמהגאד,ןבומכ,התעאיהיזיפהןוחטיבהתלאש,תיגארטהבירמ

איהםאקפסםייחתיינבןכש,ללכהןמהתלוזלכתאהאיצומההגאדאיהןיאםינפ-םושב

-תשש-תמחלמינפלןה-לארשילשרתויבאלפומהגשיההו,הדוצמלשהרוציבםעההז

,תומישמהיתשלעתחא-הנועבו-תעבדוקשלתכשמנההתלוכיבאטבתמ--הירחאלןהוםימיה

.הילעהפוכירוטסיההחרוכהשהינשהוהעצבלאיההצורשתחאה

גזמהלעתוללכהברןוחטיבבםעפ-יאלילכהלךילעהשקמהזהגשיהבשסקודאראפהםצע

שרחימצע-ןוחטיבלשןמיטבהזגזמדמעתונורחאהיצחו-םייתנשב.ילארשיהימואלה

,תיתרבחתוחתפתהלתוברתמהתויורשפאהחכונתושגרתהלשהשוחת,השדחהרמוחו

ררהחקופמהטלחה-זוע,הילעתוליפאמתושקבל-תואובנםיקרפלש,תיתוברתותילכלכ

לשהזתוריתס-ברלולכמבטיהרוכזליוארהןמ.תיתימאתוצילעןיעמםעתחאהפיפכב

הירוטסיהבוזתלפרועמהדוקנבסקודאראפבהאלמהרכההצוחנלכהלעיכ,חור-יכלה

.תונויצהתמשגהלשישממהןבומההיההמהמ-תדימבתוחפלןיבהלידכ
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לשתיפוטההתילכתלרשאבםהיתועדבוקלחנםינושארהםיינויצהםיגיהנמהשרוכזנילוא

-שארבלארשי-ץראלהבישההתיה,לצרהלשתינידמהתונויצהלשהתסריגל.העונתה

,תינדחיתונמואללשהפוקתב,הדיחיהתינויגה.זךרדה,"םידוהיהתייעב"לןורתיפהנושארבו

תוידוסיהחרזאה-תויוכזלותיחרזמההפוריאבםירוצנהםידוהיהלשיזיפהםנוחטיבלגואדל

-ץראבתובשייתההתרטמיכםעה-דחאלשתיתוברתהתונויצההסרג,הזתמועל.םהלש

ימונוטואבושייםיקהל,רמולכ,"תודהיהתייעב"תארותפלרבדלשורקיעבאיהלארשי

תירסומההשרומבךרע-רבאוהשהמלכחתפיורמשיינרדומינוליחרשקהברשא,םייק--רב

םהרשאבםידוהילןכות-תלעבתימואלתוהזלשדקומשמשיךכבו,םידוהיהלשתינחורהו

התיהלצרהלשהשגדההיכרתויבהמויאההרוצבוחיכוהךכ-רחאלואבשתוערואמה.םש

המודמכםיארנםעה-דחאלשותשיגבםיירסומהוםייפוטואהםידדצהוליאו,רתויתיתואיצמ

תאדומלשיןהיפ--לעשתורטמהןיידעןהתובחרהתורטמהיתשלבא:רתויורתויםיקפקופמ

האמבינויצלעפמלשםינש-תורשעעבששהחטיבבעובקלרשפאהזבלשבו,ינויצהגשיהה

הזקרעריא,תודהיהתייעבלאלםגםידוהיהתייעבלאלהרורבהבושתוקפיסאלתאזה

דחוימבתרכינוזהרומתלשהביטו,תויעבהיתשלשןהיעצמתאהתנישתונויצהתמשגהש

.םידוהיהתייעבלרשאב1907ינויזאמ

לשהמויקשאיהםעפ-יאהתיהשמרתויםויההרורבאיהשוהילעחכוותהלןיאשתחאהדבוע

הברהבםיידוהיםיצוביקלשיזיפהןוחטיבהלעםויאלששדחדוסיףיסוהןכאלארשי

לשםיידוהיהתונברקה;םירצמלשאלכה-יתבבםיקמנהםידוהיהתואמ.םלועהיקלחמ

םיינלופהםידוהיהיפלא;דאדגבתורכיכבםיברה.זוושרבםייולתהתויקאריעהתוחיצרה

תועסמלםינודנהתוצעומה-תירבבםידוהיהינומה;םתדלוממוםתיבמ,םתדובעמושרוגש

-םידוהיכםתוהזתאאטבלןויסינלכרובעבהזמעורגלוארסאמלםייופצה,האנשלשםיימשר

התיהאלול,םתואדקפובהדימה-הנקבאלתוחפל,םהילעאבהשקהםלרוגהיהאלהלאלכ

דעבומלשלךירצשענמנ-יתלבךארומחריחמהזיכהיהיהמוד.תיאמצעתידוהיהנידמ

תוצראבםידוהילתילכתב-השדחהביאלארשילשהמויקםצעחימצהאללכהירחא:תונויצה

-ימעמםיניועםינומהלרתויבחונקומינקפיסאוהךא,הייוטיבתאוישכעםיאורונאןהבש

,תוימשרתופידרלןכומה-ןמהלתמאקפיסןכו,הזעתונדשחבםידוהילסחייתהלתוצראה

.םמצעםידוהיםתואמםידחאלהווקתלוהוואגלשדחרוקמקינעמאוהשךות

תמדאלעאיה,הלאש-ןמיטבםינותנידוהיהםויקהייוכיטהב,רתויתילרוגההריזהםלואו

לבקלונבורבונלחתהתידוהיתויתכלממלשהנשםירשעכרחאלשחינמינא.המצעלארשי

לעףכאנשארונהושדחהןויערה.רתויואתוחפ,וילאמ-ןבומרבדכלארשילשהמויקתא

םילגדםיללותשמםינומהופפונרשאכ-1967יאמיהלשלשםימיםתואבתידוהיההעדותה
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"יפוסןוחצנ"החיטבהםייברעהםיגיהנמהלשתבהולההצילמהוריהאקבתוומ-תלוגלוגלש

תויורשפאמתויהלהאושהלוכיןיידעש,לארשיתאדימשהלרשפאןכאשןויערההיה-

ןתינםואתפתעדהלעהתולעהלןיאשתורשפארשאכ.רבעהןמהמוארטקראלודיתעה

רשאאוהיכילהארנו,םיוטמאשונלעךנוימדלכברומגיונישלחירהתעדהלעהתולעהל

.1967לנויזאמונלשתילארשיההעדותבהרק

קיפמהםוצעךאשרור-ןחבימןיעמדימתמרתויוישכעינוחטיבהבצמהשמשמהמצעלארשיב

תופיאשוםידחפ,תויגולוכיספתויורז,שגר-תומיטא,תיטרפהזורבנלשםייוטיבםדאלכמ

םתנידמלשיזיפהןוחטיבלהדרחללכטעמכםישחםניאםילארשיהבורםלוא.םיסומכ

תונקפסןהלתגווזמםירקמהמכבש,המואהלשהנגההרשוכבהנתיאהחטיבאקוודאלא

בושחו,םמצעםילארשיה,םלועהולביקינוי-תמחלמב.תויפוסתויורשפאיבגלהריהז

לשםיאלפומההשעמה-רשוכלוהישותלהכירפהלןיאשתודע,םיברעהוליפא-לכמ

יצחו-םייתנשביכןימאהלברדוסישי.תינדמשהםתוליעילוםיילארשיהםיניוזמהתוחוכה

בחרתה,היסורידי-לעלודגהדימ-הנקבםירצמלששדוחמההשומיחףרח,המחלמהזאמש

תא.ללכשלהפיסומלארשישםע,תויברעההיתוביואללארשיןיביאבצהרעפההשעמל

תוצצופתהלשהפיחדבשוחלהליחתמהלוכץראהותינרדומההמחולהלשםילכהותוטישה

דגנכו,םירצממםיאנכטוםינעדמלשהאיצישי1967ינויזאמ.הנושארהגרדממתיגולונכט

ץראל-ץוחבתוברםינשובשישרתויבםינמואמםילארשילשםתרזחבלארשיהזוחתאז

הקינורטקלאלשתובחרתמהתוישעתבתובורמהתושדחהתורשמהתאסופתלםיאבםההתעו

.ינקירמאויפוריאןוההתעםיכשומהםילדגהחותיפהורקחמהילעפמב,הקיטואנוריוואו

ימואלהרצותההיהיהאמהףוסבירה,"2000תנש"רפסבוירבחוןאקןמרהלשתיזחתהיפל

,רלוד480ךרעלםירצמלשהזוליאורלוד000,6-לבורקלארשיבתלוגלוגלימלוגה

םילארשיה.םהילעהביבחההרמימכ,םיברעהדצללעופןמזהשךכמדומללרשפאםאקפסו

התנתשהםתוכזבש,ץראבהריהמהתוחתפתההינמיסבםביבסלכלעתאזםיאור,ךכלםירע

הדיתעבןוחטיבשיןכלו.60-התישארלשרוגיפהתונשתמועלםוקמבהריוואהךכ-לכ

ןיב,לוכשואתישיאהנכסלשתויורשפאהםעתחקופמהמלשהםעדחי,המואהלש

אוהירוטסיהךרוצ.םיכשמנרורטהותולובגה-תמחלמדועב,תיבבןיבוםיאולימ-תורישב

המכבםיכלהמההירטסיהלודחפלהאוושהב;ךשמנהרבשמהםעתויחלדומלללארשיל

לשיאתניחבטעמכהמצעהשחלארשי,ונלשםיסופמקהןמהברהבוםיינקירמאםיכרכ

.הוולש
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ךותב"םידוהיהתייעב"תאשפנ-תוולשבתוארלםילארשיםילוכיםאקפסןכ-יפ-לע-ףא

םינושארהםידומעבםוילכבטעמכעיפומתאזההיעבה"ןורתיפ"לשריחמה.םהיתולובג

ךשמתולובגהךרואלםש-יאוגרהנשםירוחבהשולשואםיינשלשםהימולצחבםינותעהלש

לוכיךניאטעמכ-הנטקהכץראאיהלארשי,לכהירחא.תונורחאהתועשהעבראו-םירשע

,בורקדידיחפיקרבכאלרשאדחאבתוחפללקתיהלילבםישנארסירתיצחםעחחושל

-לארשילךלומןיעמתויהלתכפוההירוטסיהה.םיקסופםניאשתוברקב,החפשמ-בורק,ןכש

ריחמבעבותה-תקפסמהניאבוששהמודקחצי-תדקעםערתויתרכומהתיכ"נתההאוושהה

הזןיעמוהשמיתרמארשאכ.שאבםירוכבהלשתינשנו-תרזוחהרבעהימואלהםויקה

:האוושהםשלהוויטקפסרפוזיאעיצהךאבאכהתשגרהבימעםיכטה,ןוירוטסיהדידיל

םיברעהוחילצהשהממהמכוהמכיפלודגרפסמבםידוהיםיצאנהוגרהראי.יבאבבדחאםויב

ךשמןהיניבשתרתחמב-חצרהתוכרעמוהרידחהתונויסינלכבותומחלמשולשבגורהל

אליכידוהיהםעהםעטמרושיאאוהלארשילשהמויק.ךוסכיסתונשםייתשו--םירשע

ןושארהדומעהןמךילאםיטבינםהינפשהרשע.עשתינבםתוא;םיראי-.יבאבדועלובסי

.םיראייבאבדועויהילבלםיתמ"ץראה"לש

המכלכ,םיברעהיכןייצלאוהדדועמ.יפוסןוחטיבןכתייאלךכלרשאבםג,ןבומכו

םידעצבהיולגתוזחפוגהנאלםלועמ,םהלשתוילנויצארה.יאבםמצעלעןברוחםיאיבמםהש

-בשוחמןוכיסיאדוולהארנשהמךותמלעפ1967-ברצאנוליפא- לארשייפלכוטקנש

וקקדזישתורשפאללכמאיצוהלןיא,םייברעהלשכה-ישגרלשםתופירחבבשחתהבךא

התעו.תיגולויבהמחולואליערמזגןוגכ-תודבאתהלשו-האושלשהפקתה-יעצמאל

,ץאוס-תלעתלשתיברעמההדגהךרואלתירקיעהתרושקתהןושלכןזואלתעמשנתיסורהש

יכףא,רתויהרשיתיטייבוסתוברעתהלשתוהלבה-לצתאדי-.יחמבלטבלןיאםגילוא

הירוס,םירצמתאריאשהלידכלארשילשהמויקךשמהלטלחהבהקוקזהיסורשרבדהירב

.יטייבוסיאבצעויסבתולתלשבצמבקאריעו

םתסה-ןמאוהןוכנו,הירוטסיההםוחתבתמאבתומייקהתולוגטהןמהנניאתואדווהםלוא

תומואהבורלשןתרצמ,תוהמבאלללכךא,הגרדבטעמתלדבנלארשילשםתרציכ

,ותרוקיבבהעיתרעדויוניאשיסקודותרוא-ואינהתועדה-הגוה,ץיבוביילוהיעשי.תורחאה

היהססובמידוהיהןוחטיבהתחטבהלשינויצהןויערהלכשןעוטאוהשכומעןידהשרשפא

ימואלהםויקהןמדרפנ-יתלבקלחכיצוביקהיזיפהןוחטיבהרבדב19-ההאמהןמהחנהלע

ןיאםוקמםושבםצעבירהתיפוטהדמשהלשקשנ-ילכםיברתמוברודבשאלא,ןיקתה

.םימי-ךרואלאליאדוובו,הזןיעמןוחטיבלעךומטללוכישיא

תויהלהלוכיתימואלהתואמצעהןיא,"םידוהיהתייעב"בםירומאםירבדהשלככ,ןכל

תישונאהניחבמרשפאהלככברימונוטואחוקיפתלעפהליעצמארקיעבאלאתיפוסהבושת
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התרצש,ודוטימהנתשנאלרבדםוששהנעטהדגנכ.חוקיפלםינתינםניאשםירבדלע

וטיג,תימלוע--לכהדימ-תמאבהפוריא-חרזמתודהילשבצמהקתעהאלאהניאלארשילש

לכהשהשגדהלשןושללכברמולשי,חוכב-הפקתהלשדבכלצתחת,דשחוהאנשףקומ

ינוילימויהיפוסהןורתיפלדעוןושארהבלצה-עסממ.תונובירהתדבועללגבהנתשה

,תינידמהניחבמךכםושמו,םילבסנםיבשות-םירז,טועימםתויהמםיליבסתונברוקםידוהי

תינובירהנידמםמיקהב.םיליבסתונברוקאלאתויהלםבורולכיאלתיגולוכיספותיטקאט

חקפל,םירחאלשםתלועפלעביגהלקראלוהלועפםוזילתורשפאהתאםידוהיהושדיח

.שממ-לעופבתוומוםייחלשםיניינעםליבשבםהשםיאנתהלעתועמשמ-.תלעבהדימוזיאב

תאתוביסמץוחה-תוינידמבלארשילתוחותפהביאכהל-דעתומצמוצמהתויורשפאהםא

תאבצעל"בושםידוהיהולכויהיפלשהנשיהתינויצההמסיסבשתומימתלונבל--תמושת

תינוציקהיצטניירואירתמלגמלארשי-תנידמיכרבדהתמאתאז-לכב,"םהלשהירוטסיהה

ינפמוטיגהמצעהשחלארשיןיאהנושארו-שארב.הירוטסיההלאםידוהיהלשםסחיב

-הברמלו-יצוביקהםלרוגלעהברהדימבשולחלםדיבשהזעהשגרהםהבשיהיחרזאש

.הירוטסיהבהזבלשבםינקירמאהברהשוחלםייושעשהממרתויהזעהשוחתוזירההינוריאה

תיטמגארפהניחבמהחנההןמהביטבהנושאיהןיא,הקלחבהילשאאיהתונדאהתשוחתםאםג

היילשאתויהלתאזהלולעשהמכלכ,םידיחיכונבורבונאםייחהברשאןוצרה-שפוחלש

םא.ונישעמתאםיעבוקהתוחוכהלשררחסל-דעהלפאהותכבוסמהןילמוגה-תלועפב

םישימחברצעהנשםירשעךשמורבדהלעפםוקמ-לכמ,תיעראהדבועםאווזאיההיילשא

ואהיכרצויהי,רשאהשדחהרבחלשהתוחתפתהתארשפיאוםדלםהיניעשםינכשןוילימ

.דחפמאילפהל-הישפוחיהירה,ויהישהמםייגולוכיספההייוקיל

-תטנפהמהתואנקהןמהלצינלארשייכןייצליאדכ,תונובירהלשהכרעתאיתשגדהוליאוה

שדוקמDOןורקיעתונובירההתיהאלשםושמתצקתוינמואלתוערנתהברהלשהמצע-תא

לשופוסבוהוכפהתוביסמהשדאמדעיוצריאנתרקיעבאלאםלוכםינויצהלעלבוקמו

ןויערהתודלותלעטרופמהורוביחב,ןירפלהןב.ץוחניאנת,הרומגתוטשפב,רבד

תוימואלהתועונתהלכברקבתונויצהלשונימב-.דיחיההדמעמתאונלריכזמÉינויצה

תידוסיההשיפתבתמייוסמתושימגרשפיארשאאוהש,תונורחאהםינשהםישימחו-האמלש

ינפמ,תינויערהניחבמהנותמתויהלהמצעלתושרהלהלכיתונויצה":תימואלהמשגהלש

םיטילשלעםיממוקמהתואשהריליהיטולכואלשינמואלהסותימלהרושקהתיהאלש

,יעצמאואהרטמ,תרחאתימואלהרטמלככהומכ,תונובירבתוארלהלכילוכי.םירז

-תטלחהלרופלב-תרהצהןיבשםינשהםישולשבוררששתוביסמהתמחמ."תוביסמלםאתהב

 

of the Jewish State .דראווראהתטיסרבינואתאצוה,הינשהרודהמ106876*)
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גישהלדיחיהירשפאהיעצמאהאיהתונובירהיכרתויורתויררבתנם"ואהלשהקולחה

הניחבמרףויבהרוצבהו,רתויבתידוטיהתינויצההרטמהלשהמשגההרעזימתאוליפא

םייברעםינומהלשתוינחצרהתופקתההתרוש.םידוהילשםהיתושפנתלצה--תירסומ

ימואלהתיכהלשףיעסהלוטיב;1921-בלחהלארשי-.ץראבידוהיהבושייהלעםיניוזמ

הצציקש,תיטירבהטדנמה-תלשממידי-לעובשירטינאמוההדצבוליפארופלב--.תרהצהב

םיברעהלשםבוריט;םיזגה-יאתתאןיכמרלטיההיהשהעשב-הכםידוהילשםתסינכב

,יהשלכתימואל-ודהוויטנרטלאלוקשלואירבעהבושייהםעתינידמהניחבמהלועפףתשל

1946-בתוומה-תונחמידירש000,100לשםתסינכלוליפאםיכסהלםתונוכנ-.יאףוסבלו

-ץראידוהילשיזיפהםנוחטיבלעהנגהלחרכהלתינובירההנידמהתאוכפההלאלכ-

םוקמהזיאבובחוטבלרשפאשטלקמ-םוקמתריצילוישונאהימצעה-םדובכרעזימולארשי

.םיפדרנםידוהיןעמלםלועבאוהש

הדוקנבילואהאריתתינויצההבשחמבתטלחומתינויגהתופידעהלןיאתונובירהשהדבועה

תדחוימההמינהתרבטהלוהשמבעייסמרבדהיתעדלךא,רוהטימדקאןיינעהירוטסיהבוז

םילגמםילארשיהןיאםלועמוליאכ,ןבומכ,םינפדימעהלןיא.תילארשיהתוימואלל

תוקחודהתוימואלהתוגאדבםיעוקשםניאתובורקםיתיעלתוחפלשוא,ינמואלתואר-רצוק

תאז-לכב.םירחאתומוקמבתויעבםושתישחומםמצעלםירייצמםניאשךכידכדעםהלש

תורטמלוידעלב-רשפא-יאשיעצמאכתימואלהתואמצעההספתנםינבומהמכבשהדבועהירה.

םייניב-תדוקנלםוקמןתונהרבד,הנממיתרוקיבקוחירלשהדימרשפאלתעייסמתורחא

ךכ-לכהחיכשהחור-תרומבשהעיתרליטוירטפסקלפרלשתווצקהןיבתרדגומ-יתלב

היופכה,תירסומו,תילאבולגתחאהייאר-תיווזתוחפלשי.םירחאתומוקמבתוימואלתונידמב

לכלטלקמ-םוקמקפסלןיררועהילעןיאשהבוחהשגרךותמתילארשלהתונמואלהלע

שרדיישיתוברתהוילכלכה,יתרבחהריחמההמ-יהיו,טלקמלםיקוקזהםלועבםידוהיה

-תשש-תמחלמךשמהרוזפהתודהיהמירזהשהכימתה,ךפיהלו).תילארשיההרבחהןמ

וררוע,להקה-תעדבותויטמולפידתומבבלארשילשרבוגההדודיבםעדחי,םימיה

םידוהילעקרהנמאנךומסלםהםילוכיםהלהצוחמשםלועבשהשגרההתאםיברםילארשיב

םרייצלאקוודאלוםהשיפכהרוזפהידוהיבריכהלתונוכנ-.רתיוישכעשיילואו,םירחא

םמצעםיניכמםהוםהיבגלעתורורצשםיטילפלשתוינומהכהנשיהתינויצההרגישהיפל

.(ץראלתולעל

רשפאןיידעו,שגדומבתויחישמויהתיסאלקהתונויצהלשהיגולואידיאהוהקירוטירה

תלבוקמההסיפתהךא,ןוירוג-ןבדיורןוגכ,וברזחאלש"יחישמ"בםשוהפלארשיבשוגפל
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תאזשרמואיתייה.תיתילכתאלאתיחישמהנניאםילארשיהברקבתונובירהלשרתויב

םינשהםישימחתורוק.התומשגתהבתידוהיההנידמלסחיברתויבתדדועמהתחאההדבועה

םיחתפנםירוצעמ-תלוטנתוירזכאלשםיפרוטמםימוחתזזיאדירחהל-.דעוריהבהתונורחאה

רורב.יחישמךילהתהזיאלשותמשגהרחשכהמצעלתרייטצמתיטילופהנידמרשאכ

תוחפלתויהלחוכהלוכילבא,רסומהאלוחוכהןמיסבםידמועוזלוזתומואלשןהיסחיש

לכתאהארתאלשיאנת-לע-רסומלשםילוקישידי--לעםימיוסמתולובגבםלבנואגיוסמ

ישממיומידלכךכבחפקתאלוךמצעךלשהיגולוטכסאלםירישכמתניחבתומואהראש

.לובגהלשינשהדצהןמתוירבהלשםתוישונאמ

-תוחונבותוינאמוהבהנימב-הדיחיהתיהתיסאלקהתינויצהתויחישמהשרמאיהלתמאההיואר

הייטנהלע,ההא,ונעמשבושובוש.תאזההאמהלשתוינידמהתויחישמהתועונתבהלשגזמה

םיגיהנמהינורחאברומגודיורפוסקראממלחהםדאלכב,תידוהיהחורהלשתיחישמה

וזהזירזןושל-תרגישדגנכ.םיסרתמהלעש(הקירמאבואהינמרגב)ט"דסלשםיידוהיה

"?ונחנאםידוהידועםאה"הארקנשהסמבןומיסטסנראעימשהשהרעהדימעהליוארםגיואר

תודהיהלשרתויבתיתוהמההדמעה.הנידמהתמקהרחאלשתונושארהםינשבהבתכנש

,תורצנהםעדחירמולהבוריס,רקש-תויחישמלהתודגנתההתיה,ןומיטןעט,תירוטסיהה

תידוהיההתנוכת.תכלוהו-תשחרתמרבכהלואגהש,טזיסקראמהםע,תואתבשה,םאלסאהםע

ותוארבדהו,איה-המויקלשתיחישמהסיפתלהתודגנתה,אופא,היהתלארשילשרתויב

חנומ70-התונשלונתסינכםעשהמוד1952-בהשדחההנידמלירסומךרוצכןומיסשרד

.םילארשיהבורלשםתדמעדוסיבהברהדימב

םידספההוםיגשיההרוריבןאכו,תודהיהתייעבלאםידוהיהתייעבמםירזוחונאתאזבלבא

הדידמלוהליקשלםינתינםניאשםתובישחבםיינויחםירבדהברההכשםושמרתוידועךבתסמ

אל,ךכ-לכחיכשוניאבוששגוסמקהבומינוליחחומ,םעה-דחא.הינשההיעבבםיללכנ

םצעבאלאתודהיהתייעבלערבידרשאכתידסומהתדהלשהמויקל,ןכומכ,ןווכתה

ןבשופיחהךשמהל-לכהלעו,םיידוהיהתיתוברתהתרוסמה,תוהזה,םיכרעהתרימשל

תקהבומהםתדועתתא,והשלכתיטגולופאהמינב,הארוב,טלחומהקדצהרחאףלא-תונש

.תוצראה-ייוגברקבםידוהיהלש

ידי-לעתידסומהתודהיהלשתינחורהותירסומהתוכמסההרערעתנקר,רבדלשותימאל

,תרכומתדהתשענשמ.לארשיבהלהצמיאהתואשינידמהןוטלשהםעףתושמהםויקהתרוצ

-תרצידמרתויםיברםירקמבלארשיבתימשרהתודהיההתיה,גשומהלשקיודמהונבומב

תוירסומתוגאדלותויתרבחתולאשלהתושידאברתויתיניצ,רתויעצב-תפאוש,רתויחומ
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לגרה-תטישפלתחצינההחכוההילוא.הרוזפבינידמ-אלה,רזובמההדמעמבהתיהשלכמ

ולהנק1967ינויזאמשהדבועהאיהתונמואללתידרחהתדהןיבתופתושהלשתינחורה

עומשלוליפארשפאו,תימואלה-תיתדה-.הגלפמבךכ-לכםיבורמםיכלהמםיאנת-.אללחופיסה

-הרומכםינומדקהםינענכהדגנדמשהה-תומחלמתאםיריכזמםימיוסמםיידרחםיגוחבךיא

ןוחצינ-תועיקתעקותהןרוגברהישארהיאבצהברהלשןויזחהירהלזמה-בוטל.הווהלךרד

אבצהלשסותאהתאםינפ-םושבףקשמוניאשבכנהז-.התעשיברעמהלתוכהדילרפושב

ירה,"דאהי'ג"כךוסכיסהתאםיספותםהשםיריהצמוםירזוחםיברעהדועבו,ילארשיה

,ןטקטועימירי-לעקריחכונהבצמהלעלחוה"הווצמ-תמזולמ"לשליבקמהינברהגשומה

םצעל,השעמל,הסינכולםיריתמש"השודק"לשדיחיהגוסה.םילארשילש,םינוא-רסחו

רהוט"לרשאבלארשיאבצרידחמשתוינידמהאוהםילארשיהידיבהמחלמהלשהלוהינ

השוחתךותמדימת,רקפומבאלםלועל,רבדבךרוצשירשאכקרגורה,רמולכ--"קשנה

-הפםיצצההווצמה-תמחלמישנאלדוגינבו.םדאייחלשםדופיקשוריפהמלקשמ-תדבכ

ידי-לעתעלוקוהפירחהרוצבךוסכיטהיפלכתלכוקמהתילארשיההדמעההעכוה,םשו

חישה-ודתעב,ןרוגברהלשומוקמ-אלממ,ןוריפיכדרמברלהבושתבןוליאסומעיאנותעה

םחליהלףידעמינא":1968תנשבינקירמאה-ידוהיה-סרגנוקהםעטמילארשיה-ינקירמאה

תאליעפהלםגלוכיינא!רתויהברהחוטבימצעשחינא.םיהולאדעברשאמןיידדעב

תאחידהלתווקלינאלוכי.תיטרקומדהנידמלשזורזאכורחובכ,ישפוחחרזאכיתויוכז

"!םיהולאתאחידהלתווקללוכיונניא;ותאםיכסאאלםא,ןייד

תירבעתוברתחורפלהלוכיהכותבש,התוהמבתינוליחתידוהיהנידמלשהתמקה,ןכםא

תכלוהו-תרבוגתופיכתבלארשילשהירקבמםילאוש,לבא.אירבבצמהמצעאיה,תינוליח

הנניאהיגוסה?תירסומהניחבמוקידצהלרשפאשבצמהזםאה,םימיה-תשש-תמחלמזאמ

ףלוטומצעלשכהזרבדיכףא,רבעבואהתע,םיברעהיפלכלארשילשהתוגהנתהםצע

-לאךרעוהאוהשםוקמהזיאבםאקפסו,לאמשבטרפב,ןמאיתאלשהדימבםיגוחהמכב

אבצההליגשתיתוברתהתוקפאתההתדימשהדבועהתאחיכוהלןתיניכרבתסמ.ןוכנ

המחלמהרחאלמו,השדחהתעבםיחצנמתואבצלצאשממליבקמהלןיא1967ינויבילארשיה

יניינעבתיאבצהתוברעתההתארעזימל-דעםצמיצשךות,תיברעמההדגבלשמימהגיהנהןכא

ונוטלשתחתםעפ-יאםייקהיהשלכמיטפשמקדצלשרתויההובגהדימ,יחרזאהןוטלשה

לשהנגההאולמתאלארשיהקפיסשידאלםמצעםיטסירורטהםעהגהנימב.ןייסוחלש

לעלחהיללכהילארשיהקוחהתרגסמב,תוומ-שנועםהמתכסוחםגאיהאלאןגוהטפשמ

תחאהתידוסיההלאשהלעבישהלידכובןיאהזלכםלואו.םע-חצרלטרפםיעשפהלכ

רוזיאבתידוהיהנידמלםוקמשיםאה:םידדצהברהמתופיחד-הנשימבםויכםילעמהתואש
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םגולו,לארשיתאראתלרשפאךיא?םיברעםיסולכואהבורויה,1947-בדוע,ובש

ירוטסיהלוועביולתהמויקםאתודהיהלשתירסומההתשרומךשמהכ,רתויביללכהןבומב

?רורב

תונטשפמהמ-יהיוענמיהלשייכילהמדנו,תאזההלאשהלעהכפשנהכובמ-תתברמוידהברה

תוחדללכונש,האלמהבושתםושמךכבןיאםאםג,רבדהבוטayםידדצהינשמתיתמגמ

תונויצהשתובורקםיתיעלתעמשנההעדהתא,הדירחמתורובלשהאצותכוא,תיניצהידבכ

ךרד-הרומוליפא).םתמדאמלארשי-ץראייברעתאלשנלשארמ-תבשוחמהמיזמהתדה

8.1.2'080(8לאבתכמב,ומצעלתושרהלהיהלוכיןמדוגלופכךכ-לכץרענילאוטקלטניא

Newsletter11948-בלארשי-ץראלםינויצה"תשילפ"לערבדל,ינוי-תמחלמרחאלדימ).

םושמ.האצותהאלאהנווכהונניאםיאניתשלפהלשםתניחבמתירסומהניחבמעירכמהרבדה

-תירסומההלאשהתא,תיפוסלטבלאלךא,לקהלרכומהינויצהןועיטהילואלוכיךכ

אלאשובכלואלצנלואבאלםינויצהםיבשייתמהשתודועתבוחיכוהללקנהשןועיטליתנווכ

רבדמהוהצבהןמולאגהנממהברהו,םנודרחאםנוד,ודבערשאהמדאהתאונקםהש;תונבל

לשירמוחהבצמברכינרופישידילאיבהםלמעש;םיצמאמבוםדא-.תושפנבםוצעריחמב

םהש;לארשי-ץראלםיברעלשתבחרנהריגההשעמלץירמהשךכידכדע,ולוכרוזיאה

הנגהלושומישתאליבגהלודיפקה,תוינוציקתוצובק-יסיסראיצוהל,לכהש-קשנבוזחא

1948-בםיטילפלשןומההיהאלש;תונשינו-תורזוחתויברעתופקתהרחאלקר-דבלב

תא,לארשי-ץראייברעלשתוגיהנמהו,ביבסמשתויברעהתונידמהןהילעולבדקוליא

ןהולא.שרושהןמתידוהיהתובשייתההתארוקעלוטנישתחתם"ואהלשהרשפה-תטלחה

תידוהיתונובירלרורבקודיצםושמןמצעלשכןהבןיאךא,ןתוארוכזלבושחשתודבוע

ידוהיבושייהבהיהםדק-ימימםאםג,הנשםייתאמו-ףלאךשמיברעבורהבהיהשץראב

אוהשכורהשכוליפא,תיטרפהקסיע,רבדלשודוסיב,איההמדאתשיכר.ףוצרודימתמ

םייגולוקאהוםיינייגיהה,םיילכלכהםיאנתהרופישותירבדמהמדאלשהתלואג;תימואלןרק

ןמהזיאןיברשקה,םינפ-לכ-לע;םיינידמאלןיידעךא,םייצוביקםישעמםהרוזיאלש

קוחרתינידמהימונוטואל-ויהירשאלככחבשלםייוארואםייקוחויהיו-הלאהםידעצה

.וילאמרורבתויהמ

ונניאתיברעלתידוהיהתוימואלהןיבךוטכיסהשתינשקעונימאהםיינויצהםיגיהנמהבור

תינויצהתחלשמללצייפךלמהלשתמסרופמהותרהצהב,ףלוחדחאעגרךשמל.ענמנ-יתלב

 

אלםירומאםירבדהשהשגרהךותמ,חור-רוקבהלאשבלכתסהליברעדצמרידנץמאמ(*

,"רסומלשהיעבכלארשי-ץרא",ינארוח'גרו'גלצאהאר,דבלבתחאתוימיטיגלב
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ונא".שממתהלוזהנומאהיושעוליאכהיההמוד,1919-בסיראפבםולשה-תדיעוינפל

תועונתהיתשו,בורקהחרזמהלשותאייחהוונוקיתןעמל",לצייפריהצה,"דחיםילעופ

ונלשהעונתה.תיטסילאירפמיאאלותימואלאיהתידוהיההעונתה.וזתאוזתומילשמונלש

(לארשי-ץראתאללוכהרוזיאה,רמולכ)הירוסבשיו,תיטסילאירפמיאאלותימואלאיה

קוידב:ח."התרבחילבתמאבחילצהללכותאלתחאףאשרובסינא,ןכא.ןהיתשלםוקמ

יחרכההימינפהןויגהלבלםישכךא,םידוהילםיברעןיבםיסחיהלשינויצהלאידיאההיה

תושרהלהלכיאלירה,תימואלתימצע--הרדגהלשתידיליהעונתכתיברעהתוימואלהלש

,וזןיעמהלענחורבלארשי-ץראלעהתונובירמקלחהזיאלעךכ-לכלקנברתוולהמצעל

.םייעמשמ-ודםייוטיבבוםיגייסבהפיהתיטמולפידהותרהצהתאהרהמדעגייסומצעלצייפו

תועונתהיתשןיבבשיילןתינשםיברהכםימיןימאהלוףיסוהלםינויצהולכישהדבועה

םושמ,ירניבאהמלש,ילארשיההנידמה-יעדמשיאריעהשיפכ,םתסה-ןמהבהיהתוימואלה

,םיינמחרוםייטסילאידיאםישנאויהש,וללה.םיינויצהםיגיהנמהרצמיגולוכיספהנגה-ןונגנמ

הרורבהעיריךותמםלעפמבלקנבךישמהלםילוכיויהאל,םיבהלנםיטסילאיצוסםהמםיכר

רבתסמותימצע-הרדגהללארשי-ץראייברעלשםתוכזתלילשרבדהשוריפהיהיחרכהבש

תוימואלהשתאזהתירוטסיהההידגארטהלכלשהתוהממהזירה.תניוזמתושגנתהירילםגאיביש

טעמכיכ"נתןויבצןהיסחילהוושמההדבוע,תחא-הנועבו-תעבהשעמלוומקתיברעהותידוהיה

קולחלורשפתהלטלחהבהיהןכומםינבהדחא,יאדו.תחאהרוכבלעםיקבאנהםינבינשלש

,םיברעהלשםתוכזלרמולשיו,םידדצינשהכירצמהרשפ"נא:תורוצינימלכבהרוכבב

רורביטפשמדוסיםושםהלהיהאלש,םברקבתואנקההשכלשםיינטרההםייוטיכהלכףרח

תיכ"נתהתיהולאההחטבהבזחאינשידכדעהעובצואתפלוסמונתבשחמןכםאאלא,רשפתיל

.םידוהילץראהלש

ךיאהלאשביולתלכהלבא,םידוהילתאזהתירסומההמלידהןמלקאצומםוש,אופא,ןיא

דחאעגרלתושעליתייההצור.ךלשתודגונמהקדצה-תועיבתותוריתסהתשוחתתאןזאמהתא

רנייטש"גרו"גתאמ-רמאמלשומש,השעמל-"ץוחבמ"-הפקשהןיבוזהיגוסבהאוושה

תונמואלהדגנץלמנןועיטבהעיפומרנייטשלשותעד.דחאילארשילשםינפבמ-הפקשהןיבל

לפטלבושאםירבדהךשמהבו968éלשילארשיה-ינקירמאהחישה-חודבהאצרהכישגוהש

תולצנתהבחתפשרחאל.תונויצהלעתיטטילסרבינואהבוגתאטבלךכ-לכביטימאוהשינפמוב

ראיתורנייטשףיסוה,ץוחהןמםראכולאהתושיגרהתויגוסלתשגלזעמאוהשלעויעמושינפל
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םושהלןיא;ןויגההלעדסוימוניאלארשילשהמויק":ןושלהוזבלארשילשהבצמתא

םהבשיםא,םג-יולגקדצםושןיאיחכונההפקיהבאלוהתמקהבאל:תוליגרהןמתורשכ

."האלפנהמשגהורומגךרוצילוא

יעשמל-יושעהּבוטיקבגיאדמוהשמשיןכ-יפ-לע-ףאו,הדמעהתוליפכבקדצשייכילהארנ

-לוטניוטיבהןיבדירפמה-ףקמהןמיסגתדמועההרועפהםוהתה,תויכרעה-ודתעבומוב

תיגולואיתהצילמםעגווזמהןוילעךרוצלשינרתווהרושיאהןיבלירסומיפודלשםיגייסה

םיטילפהלבסלערבדמורנייינשףיסומשכםירבגתמךיתוקפס.("האלפנהמשגה")טעמכ

ונדיקפת"םנמאילואיכ;עוטאוהשכו,םילארשילעודירבדהןיאוליאכטעמכםייברעה

,תימשגתדלומםידוהילתויהב,םינומארומשל,ידוהיהןופצמהיאשונתויהלאוה"הרוזפב

יכרנייטשעדישרשפאםולכ).תירטומהניחבמהפידעאיהש,תידוהיה"תמאה-תדלומ"ל

,םעפקספתי.הולהתיתפרצהותונמואלברשא,אקוורןיטראמאללשונושלבןאכרבדמאוה

תפעתשמההנכהתינופצמההקעומהלכףרחשןעוטיתייהינא.(?"יתדלומאיהתמאה"

תוגרושקהתויועמשמה-ודבןייענובכעתנםא.חונאצומולאצמירה,רנייטשלשותדמעב

לעותפקשהשהנקסמלעיגהלונילעירה,ינידמהרטומהלערבדלאלש,ישיאהרסומב

תוערואמראתלומצעלהשרמאוה,רמולהצור.תינתרסומאלאםצעבתירסומהנניאךוסכיסה

תגרדלםמורתהלםילוכיוללהןיאיכרורבשרחאמו,םיטלחומםיירסומםיחנומבםיירוטסיה

-תנידמלשהתמקהב"יולגקדצ"םושןיאיכהנקסמללכלעיגהלאוהבייח,הלאהםיחנומה

הנידמהלשישממההמויקתאלוספללוכיאוהןיאתיוויטיאוטניאוליאוה,ינשדצמ.לארשי

,הרוזפבידוהיהלרוגהלשהאושה-תונורכזתפודרהייארהחכונ,השעמלירהש,תידוהיה

המשגהלהפיזנמתירוטירגלדלאוהבייח,ולשםלועה-תנומתבלארשילטלחהבאוהקוקז

.קירללחינפ-לעהאלפנ

ירניבאהמלשתאמהמלידהתואלשדאמדעהנושחוסינתאזההדמעהדגנגיצהלילהשרוי

םישגהלהיהרשפאיכרומגבל-יוליגברמואאוהשרחאלCeraדוהאםעולשןויארב

:רמאוירניבאףיסוה,לארשי-ץראייברעליולגלוועתיישעידי-לעקרתונויצהתא

םיגשומבתיברעההיעבהיפלכתונויצהתקדצהתאתוארלתאז-לכבןתינתאזםע"

ץראהונלתועמשמב,ןבל-רוחשלשםיגשומבאל.תירסומהניחבמםייתועמשמ

,תירסומהרירבלשהביטלמייטנאוולרםהשםיגשומבאלא,תוכזלכןיאםהלו

תאןיטולחלתקפסמהנניאןהמתחאףאשתווויטאנרטלאיתשןיבהרירבונייהד

תוחפל.התוערמתוחפרסומבעוגפלהיושעןהמתחאלבא,תוירטומהתועיבתהלכ
 

.1966ילוי,םיינזאמ(*
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גג-תרוקאהתםידוהילשאיההרירבהםאשרמאלרשפאשילהמדנהאושהרחאל

םבושייוםתֶמדאמםיאניתשלפםיטילפיפלא-תואמתריקעלשריחמבםהלשמ

לעתכשלוכישמיהניתשלפייברעשוא,לארשי-ץראהתואלשרחאקלחבשדחמ

ירסומהריחמהשילהמדניזא-גג-תרוקאהתאלהאושהיטילפלוליאוםתמדא

."הקדצהולשיהנידמהתמקהלש

אוהלבא,ירזכאהזהירסומהןובשחההאריירשפאילארשיצראיברעלשתוארה-תדוקנמ

םיחנומבוגיצהבתושעלאוהאילפמדחוימבו,תויוכזותועיבתלשתחקופמההליקשבענכשמ

.יולגלוועל"רומגךרוצ"ןיביטמילבורפהרשקהתא,רנייטשכאלש,םיינדפקםיירסומ

ןורתיפכהספתנשרחאמ.תוירוטסיהתורירבלשךלוהו-.רכוגםוצמיצויהתונויצהתודלות

הקוקזהתימואלהעונתלזמה-עורלוזהתיה,הפוריאבםידוהיהתייעבלדיחיהינויגהה

םידיליהםיממעהולחהרככרשאכ,םלועהילבחוקלחתנרבכובשןמזבהמקשהירוטירטל

תטלחומהטילשלותינידמהימונוטואלםהלשיתוכזשהנקסמלעיגהלהיצזינולוקהיחטשלש

,לארשי-ץראלשממלשתילאירוטירטהוויטאנרטלאהתיהוליאףא.םייחםהןהבתוצראהלע

ריעסהלהיהלוכישםלועבדיחיהםוקמהוזהתיהץראלקומעהירוטסיההרשקהתמחמירה

םידעצהתאטוקנלותימואלהעונתבדחאתהלםהלקיפסתשהדימבםידוהילשםהיתושגרתא

,הדנגואבתובשייתהתוינכותלשתונולשכהןמרתוהו-.ידחכומהיפכ,םתלצהלםישורדה

הריגהה-יקוחוליטהשתולבגההםע.תומוקמראשבוהניטנגראב,תירבה-תוצראב,הדנקב

קרהרתונ,הנושארהםלועה-תמחלמרחאלברעמבתוצראראשבותירבה-תוצראבםישדחה

.לארשי-ץראבקרתאזו-םייפוריאהםידוהיהינומהלשםתלצהלתימואלההוויטאנרטלאה

,טדנמהתפוקתךשמםיברעהלשהרומגהםתושקונ,ןכל-םדוקיתוריעהשיפכ,ףוסבלו

הנידמהיהתשהמרג,תימשרהתיטירבהתוינידמהידי-לעתכלוהו-תרבוגתוידוסיבהכמתנש

.ידוהיהםויקהתחטבהלהדיחיהךרדהתיאמצעתידוהי

ליצאהלשיןכלו,דימתמהתעםיקזחירוטסיההחרוכהלשםיייצחלמהשןייצלשי,ןכ-לע-רתל

םיסנמ1967זאמ.דיתעהיבגלםגאלארבעהעקרלעקראלירניבאלשירטומהןובשחהתא

תקסופהניאשםימדה-תוכיפשחכוניכןועטלתולענתונווכילעבםירטינאמוההברהוהברה

-יתלבתינידמהביטחכםמויקבםשדימתהלםידוהיל"ירסומ-יתלב"הזירהןוכיתהחרזמב

-?םייניצםהאמשוא-םימימתוםימותסםימוגמיגעמושהתאהלאןיעמםיפיקשמיפמ.היולת

םינכומםיברעהםויכשהדבועהןמהרומגתומלעתהךותמ,"היצרדפנוק"וא"תוימואלוד"לע.

העדהתאםיווחמרתויתובורקםיתיעל.הזגוסמרבדלעםתעדתתלרבעבויהשמתוחפדוע

תויוכז-הוושטועימלשדמעמהםעםילשהלםינכומםידוהיהויהישיואררשויהוקדצהןעמלש

וזןיעמהעצהלתעדהלעהתולעהלרשפאשהדיחיההבושתה.תיאניתשלפ-תיברעהנידמב

46

 



תולוכיתולגלשהנשםייפלאןיאירה,הקירמאבןויסינהתאאיצוהל.םדוקםשונייהשאיה

ןכש-לכ,טועימלשרמעמבןויוושלהמודהרבדלתווקלםידוהיםיאשרשךכלעדיעהל

ווררתוידועברןמזוהליפשמהסובתלשהנשםירשעטהילעורבעש,םיברעהברקבםויכ

.רתויבתעשורמהאנש-תלומעת

הנידמבטועימתושעיהללארשיידוהיולכויש,ירמגלתינוימדההחנההתאלבקנוליפאךא

םולכ,םהלשתיתוברתההימונוטואהתאאלףאיזיפהםמולשתאהנכסבדימעהלילבתיברע

תוינידמבךישמתלארשי-ץראבתעדהלעהתולעהלרשפאשתיברעהנידמוזיאשרעשלןתינ

,תמאב,אופא,םינכומםלועבשםירואנהרסומה-ילעבםאה?םידוהיתריגהלהחותפתלדלש

לעהרזחבתוזחל,םיברעהיפלכתירטומהדמעלשימיכרהוטלעםידוהיהורמשיןעמל

השולשוא,םויכןילופמםישרוגמהםידוהיהיפלאשכ,30-התונשלששיבמהןויזחה

םוקמלכואהניטנגראידוהיוא,תאצלתונמדזהםהלונתיםעפ-.יאםא,היסורבשםינוילימה

םימעטמ?תומדא-ילעוילאתכללםוקמםהלןיאב,םידוכל,םיבוזע,יוכידןכתייובשרחא

רומשתשאיהתירסומהבוחםגשאלאתירסומהניחבמרבדהקדצומשידאליכילהמדנהלא

,הירוטסיההונלהחינמתורמתוביטנרטלא.תידוהיהנידמכהתומלשלעריחמלכבלארשי

ירה,הבורלהארונהתוקקדזהבאיהתאזההצוחנהתומלשהלערומשלהדיחיהךרדהםאלבא

.רתויהבוטךרדרשפאלםשפנבםילשהללארשילשהינכשולכוישדע,רמשיתךכש

תוירסומהתויגוסברנייטש'גרוגלירניבאןיבדוגינהלעהרצקבבכעתהלורוזחליתייההצור

ידוהיהלשםיגיצנכםיינשהתאאיבהלתצקאוהןכוסמ,ןוכנ-תמא,לארשילשהמויקלש

תיאזורפהותבישחבירניבא-ישיאגזמבםירורבםילדבהםהיניבשיןכש,יתולגהוילארשיה

-תירילםירבד-תגצהלשןורשכבעייתסמרנייטשוליאו,גזמ-רוקבחותינלהטונ,רתוי

רשפאיכינארובס,תאז-לכב.תימצע-היצזיטמארדלשםישקעממהרוטפהניאשתיוויטקובא

לשךכ-לכתלצלצמהמיענלעונועיטלכברומשללגוטמרנייטששהפקשהלםיכומיסאוצמל

ןראוהו,ץוחבמותדימעלשתוירחאה-רסוחךותמרבדמאוהשםושמאקוודירסומםזילאידיא

הדמעהןמ.םיירטומהו-םיישעמהויכוביסמשולחתראשנאוהשםעירוטסיהבצמתירסומ

תיטסינויסרפמיאהטישםעדחיםילענתונורקעלעתצלמנהזרכהבלשלאוהלוכיתאזההממורה

.םיילמסםייומירתועצמאבינידמרסומבשםיניינעתייארלש

לארשיבםיידוהיםיכרעלשילאיצנטופהרועריעלאמגודברנייטשאיבמ,לשמל,ורמאמםויסב

םיברעלשהכולהתתעשבתולאבםיפפונמםיילארש"םירטושובוןותיעבהארשםולצת

םילארשיואטחאלםלועמוליאכםינפדימעהלךרוצןיא,הנהו.טתלפמלהנשה-.םויתאםיכבמה
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הרודהתירסומהירואיתךותבםבלשל,םטישפהל,םהירשקהמםיירוטסיהתוערואמשולתל

תוירסומתויעבלומבצייתהלאלאהרירבםידוהילןיא,ינשרצמ,לארשיב.התוביקעב

-דעהשקהעצמימהעקרלעםהלשםיכרעהחוכתאןוחבל,תירוטסיההןתוישחומאולמב

.תוינידמתולועפלשתוירזכאל

םהירבחתאםיריהזמלארשי-ץראבתימואל-ודהנידמבםילגודהויה,30-התונשב,רבעשל

ךרדבוכלייםא,רמולהצור;הטרפסלהנותאןיבאיההבעירכהלםהילעשהרירבהשםינויצה

,השדחהתידוהיההמואהירה,םיניועםינכשדצמרותיכםעדבב-דבתינידמתואמצעלךילותש

היחיחרכהבש,ןיוזמהנחמהיהת,יתרבחןויסינלותיטסינאמוהתוברתלזכרמהשעיתשתחת

סחיבתוננאשלםוקמללכןיאךשמנודועךוסכיסהוליאוה.תיטסירטילימהקיתאיפ-לע

אוההמויקתונשתחאו-םירשעבלארשילשרתויבלודגההנוחצנלבא,הזכשרומחןיינעל

דיחיהדסומהקראלראשנילארשיהאבצה.וללהתורדוקהתואובנהתאךכ-לכהמיזהשךכב

םיינויוושהםילאידיאהתארתויברמשמהדסומהםגאלאתילארשיההרבחבתילכתב-ליעיה

יתרתחמןוגראכטדנמהתפוקתבותדילהתיהןהברשאתויטסילאיצוסהתועונתהלשםייצולחהו

ךוניחבונימב-דיחיובושחדיקפתאלמלףיסומאוהםירגהמלשהמואבו;תימצע-הנגהל

לשםיכילהתראשבו,תיעוצקמהרשכהב,תירבעהןושלהתיינקהב,יאבצקראל-יחרזא

הבשתונטקהתומואהברקבהדיחיההשעמלאיהלארשי,ןכ-לע-רתי.תיוויטקורטסנוקהעמטה

ברקבתיליעאוהלארשיל-הנגהה-אבצ.תיחרזאהתושרלןיררוע-אללהפופכתיאבצהתושרה

היטרקומדהתומילשלעתמייאמהתיאבצתיליעםושחימצהאלןכ-יפ-לע-ףאו,תואבצה

רתויבאוהקוחרלארשיבםיינידמהתודסומהעבטלואבצהלשresבלםישבו,תילארשיה

qoוחישקהשםידדובםילארשישייכתודוהלםדאבייחיכףא."ריתעבךכהיהישתעדה,

בישהלןיאםאםגו,יאבצחוכבדימתמהשומישהתמחמ,רתויעורגיונישםהבלחשוא

יאצויםידוהילשהרקמבטרפב-םיברעהתאאונשלםילארשיהולחהםאהלאשהלעתוטשפב

ץחלתחתהזרוצנםעבםיינאמוהםיכרעלשםתדמתהרבדלשורקיעבירה-!תויברעתוצרא

.רתויבאלפומרבדאיהישונא-יתלב

אלו,דלונהיהאלינויצהןויערה,ירוטסיהסקודאראפלשתומלגתהכםלועלהאבלארשי

רבעלקראל,ידוהיהרבעלןוימדבושגרבהקומעתונמאנילב,עינמחוכםושולתויהללוכי

לודגקלחםלגתנ,לכהירחא,ובש,יתולגהרבעלוליפא,רתויהכובסהרוצב,אלאיכ"נתה

ארוק-לוק,ןבומכ,תונויצההתיה,ינשדצמ.הלצהלםידמעומהלשםהיתונורכזוםהייחמ

םיכרעהש,הרומגתועטויהתידוהיההירוטסיההלשתומדוקהםינשהםייפלאשםישעמבזירכמה

 

,רטומלרפסומעלצאהארליגרה-רדגמ-תאצויהתאזההעפותהלכלשףיקמדועיתוחותינ(*
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.הצקהלאהצקהןמםתונשלשי,הכישמהלועייסש,הלוגהתייווחבםיעלבומהםיימואלה

תינוציקאיה,העתפהה-הברמל,וליאכהמודהתעו,תאזהתינוציקההרומחההתצומלארשיב

תוליפכ,תרחאןושל.םינושארהםיינויצהתועדהDivaופצשיפכמתוחפהברה

יפלכתילארשיההרבחהלשתמייקתמהתויכרעה-ודבםויכתכשמנתונויצהתישארימימהדמעה

חמשדיצ-הדש,םייגלטסונתונוימדלטלקמ,קיעמםולחכתופילחרייטצמהmmaרבעה

ןייעמוליפאםיקרפלו,תוהזלשןמז-תפודש,הטומקהירלקפסא,םיבהלנתוקיתע.ירחושל

תידוהיההנידמה;תודהיהתייעבלותונויצלסחיבדחאכהעטוקדצםעה-דחא.םיכרעלשעבונ

-ןיאשדממלהתואהכפהשידי-לע,תססותההתויחלעהרמששידי.לעהיעבהתא"הרתפ"

.המואלשםוימויה-ייחבונממ-.סונמ

,תיצאנההפקתההחכונתיתפרצההמואהלשתימינפהתוטטומתההלעהרבדב,לידוןומיס|

תאוכילשהםיתפרצהוליאו,םרכעלערומשלידכשוביכלתודגנתהםילגמםימעשהריעה

יומידבהרחבהרואכל.םיערקלוערקלוןשוששולחלדלייושעשךרדכםווג-רחאןודזבםרבע

-רבעהלעהנגה.תוקדבנהתודבועבהשרדחהנחבהףקשמרבדהלבא,ותלבוסתעדהןיאש

םיעצמאבשומישהתאךירצהלהיושע-ךלשךתוהזתומלשלעהנגה,לכהירחא,איהש

;חרפכ,גונעוריבש,אוהןידעומצערבעהםלוא.תומילאבלעפומהןוטלשלשםלועבםימילא

ילכב,ומייקלאלםלועלךא,וילעןגהלרשפאןכלו,חוכהםוחתבונניאיתוהמהומויק

,ובשןמזב.טעמכשפנ-רוזיפלשבגא-ךרדב,הלקנ-לעודימשהללוכיוקיזחמוליאו,חוכה

ונרבעתאקוחמלםידקושונא,תויברעמהתורכחהבורתאהפקתשהקומעההכובמהךותב

דדבלדומעללארשיהטונ,רתויבתימצעה--האנוההתונשודמ,תוזחופה,תוימומרעהםיכרדב

רודהובךרוצוהז,ןכלערתיותוהזלשבייחמךאלפרועמךרוצכרבעהיפלכהתעדותחוכמ

תאזםעודיבכמ,ףתושמרבעללגבירהחרכהב.םידסיימה-תובאהןמתוחפ-אלשחריעצה

לעשדוחמלרוגםהלםוקרלתוצראהברהמדחיהלאהםישנהוםישנאהוצבקתה,ךרע-רקי

יגולונכטהדיתעהלשץולחה-הנחמבהמוקמסופתללארשירהמתשהמכלכ.תאזההמדאה

.האצומונממרשארבעלשדבוכהחוכתכישמבשוחלאיההפיטומ,שדחה

םיווקהדחא.תידוהיההנידמהלשהתומשגתהבםלוגמהדחאסקודאראפדועזמרתמןאכמ

ןשיהיתרבחהםלועהוהנשיהתונומאה-תכרעמוררופתהזאמידוהיהםויקהלשםיירקיעה

,תירבעההלכשהה,"דנוב"ה,תונויצה.ולשקהבומהיגולואידיאהיפואההיהרגוסמהו

ואםזילרביללשתורוצהברהוהברהדועוהיסקודותרוא-ואינה,המרופרה,םזישידיאה

,םייתוברתתונויערלשתמיוסמתכרעמליוטיבתתלתונויסנויהידוהייטילופםזילקידאר

טטומתהירחאידוהיהםויקהךשמהלתיתינכותהקדצהתרגסמבםייגולואיתואםייתרבח,םיינידמ

,ולאהתויגולואידיאהתחאלשהתמשגהךותמםלועלהאבלארשי.יתרוסמהדמלועהרדסה
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ייחלשקזחמ(םוידמ)עצמימכהיגולואידיאבךרוצןיאבושתינכותההגשוהשהעשמךא

היגולואידיאלקוקזםדאובםלועבדיחיהםוקמהםויכאיהלארשישרבדהףלאמ.תוברתה

ברקביתודהי-םורטרבעלארוחאלהפוצה,תינענכההעונתהןאכמ-ידוהיתויהלאלידכ

לשהתסיפתלתירוטסיהאצומ-תדוקנאוצמלידכןומדקהבורקהחרזמהלשםיימשהםיממעה

רשקילב,רתוילודגהיטילופואיגה"ימשהבחרמ"בתצבתשמהתירבע-תרבודהמואכלארשי

.ידוהיהרבעלואהרוזפל

אוה,רמולםיבהואםילארשיהברהןיידעשומכ,לארשיבידוהיתויהלשזומרליתנווכןיא

יוארוניא,ךכ-לכינשקעיטמלבורפיפואלעב,ךכ-לכךובסבצמםוש.ירמגל"יעבט"בצמ

-ידיאלעובקןמיסאיהשתויתמגמהילבידוזלתויהלרתוילקלארשיבלבא.יעבטארקיהל

הזיאחוכמןביתכהלתחתיריפמאחרואבתונשלרשפאתידוהיתוכיישלשתורדגה;תויגולוא

תדחוימהרוצבםגםא,הירוטסיהלהקיזןהלשיןלוכתויגולואידיאה.ירוירפ-אןורקיע

לעעיפשהלוהירוטסיההתאשרפלידכםיאצמומהתונויערבלחה.הגיאדמתובורקםיתיעלו

ןמםתואתוקתנמ,תומלגמןהשתונויערלטלחומיפואתונתונתויגולואידיאה,דיתעבהכלהמ

,ןכ-לע-רתי.טעמכ-יגולואיתןורקיעלשהגרדלםתואתוממורמוםהלשיריפמאהדוסיה

,העניצבואיולגב,ןכש,תונדגובידכדעןמיהמ-יתלבאוהתובורקםיתיעלהזןיעמןורקיע

.תימצע-הקדצהלשןורקיעאוהשללכ-ךרדבררבתמ

רשנימלשתורהצההךותמ,תיגולואידיאהרימאלשדואמהרוהטאמגודןאכאיבהלילהשרוי

סרגנוקהלגרלהינמרגבםינברה-תודחאתהלשלעופה-דעווה1897--בםסריפשינויצ-יטנא

תדלומהתאתוריסמהאולמבתרשלהכרדבםיכלוההתאתבייחמתודהיה":ןושארהינויצה

רפס."םדואמלכבוםבבללכבהלשםיימואלהםיטרטניאהתאםדקלו,םיכייתשמםההילאש

אליאדוךא,ונדואמלכבוונבבללכבוניהולאינודאתאבוהאלםנמאונילעהווצמםירבד

רשאתארטיקלתתלשייכסרוגהינלגתסהןורקיעהוליפאו,ההזהרוצבתדלומהתאבוהאל

םיבוטהםינברהואבוזהתודבלשתינמלוגהתויתמגמב,ןבומ.ידוהיאל,ירצונאוהרסיקל

לוכיבכודוסיש,יגולואיתןורקיעלםהלשיכונאהיתרבחהוינידמהסרטניאהתאךופהל

"תודהי"האלאםינברהלשתוישיאהתופדעההאל-.(תרוטמב,הזהרקמב,וא)הירוטסיהב

.ןמאנינמרגתויהלידוהילכהבייחשאיה

"גרו'גו,וזתיגולואידיאהרוצבתספתנאיהשכ."תודהי"בתולתלרשפארבדלכטעמכ

ןכא,השמ-תד-ינבםיינמרגשדוק-ילכםתואמרתויהברהלצאנףחדךותמלעפש,רנייטש

,תקפקופמותונמאנשחרזאתויהלהירוטסיהבידוהיהלשותדועתש-ךפיההתאקוידבעבק

הזוחןוכרדבהאוראיהםלועבשםיכושחהםידיליה-יניגממלירבהלרשאתומד,יחצנחרוא
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שקעתמאוהשכטעמרבדהדושחיכהמודךא,רנייטש'גרו'גלשתוישיאהתויובייחתהב

ןימאמ-ינאלשאישה-תרוקנב,ךכירהש.ןוילעיחצניוויצלשהגרדלתירוטסיההרצםמורל

,דנו-ענינאםנמא,ןכ":בתוכאוה,ירוטסיההידוהיהלשומשברבדמאוהשכ,יטסילסרבינוא

תונמכחהוחתמה,תוינוריאהתאו,ינוקיצהשתוקצההתאלבא,'לכמישפוחי*ריווא-.שלא'

הרוצרצשךכידכדעקזחרצויףחדליתכפה,תידוהיהתושיגרבולאןיעמתוקצהתוררועמש

."הפוקתהלשםיילאוטקלטניאהםיסופדהותונמאה,הקיטילופה.יקסיעמלודגקלחלהשדח

תינרדומההיצזיליביצלםידוהיהתמורת.תימצע-הקדצהלשהמינלםיזמרןאכהבשיןושלה

לוכיהדועת--לש-היגולואידיאלוזהדבועךפוההתאשעגרבךא,רתויבהאלפומהתיהןכא

אמגודהלעעיבצנםא.הזכשאלפומןיינעבוליפאתיטגולופאהמזגהלהלקנ-לעשולגלהתא

ץוחמ,בלה-יוליגתילכתב,ירה,הבזירפהלוברהשברעמה-תויורפסלםידוהיהתמורתלש

.הינשהגרדממםניאלכהירחאשםידוהיםירפוטהברהלעבושחלהשק,לבאבואקפק,הנייהל

,הטנו,סורמוה-תיברעמהתורפסהלשהיקנעברקבםידוהילכןיאשרורב,םינפ--לכ-לע

םלוא.םיבהלנםינמואלויה,וכרדבשיא.שיא,םצעב,םלוכש-יוטסלוט,ןוטלימ,ריפסקש

,תונייכבהףסלעאוהרנייטשלשןימאמ-ינאב,םייסמהו,אבהקוספהירהוזהרוצבוכישמהב

יאדווילאשיפואשבולאוהתוירוטסיההתודבועהלעהתריחבבתיתמגמהותפקשהללגבשינפמ

אקפקלןמסדנל;דיורפויקצורטלרבח-חרזאינא":ינב-ינב-ושישלשהווחמ,ןווכתהאל

."סוארטש-יולכהרשאהתואלקוקזינא;ןוסבוקעיןאמורו

תויתכלממההמעתאשונשםייתוהמהםיירסומהתונוערגהלערנייטשלשיטסילטרבינואהןועיטה

,היגולואידיאהךרדלעומצעםזילסרבינואהולטפתנשרחאל,ןכשורקיעמאוהםוגפתידוהיה

,תאזההחנההלעססבתהב.תונמואללשדיחיהגוסהאיהתיגולואידיאהתונמואלהשעבוקאוה

תא,ותנובתתאריגסמםדאשכ"הדיגבהתויהלהיושעלכמ-הלפאיכותעדתווחלאוהלוכי

סחיהתאםלוההזןויפיאןיאחטבלךא."םואלה-הנידמהידיב,וירציתא,םיירסומהויתוקפס

הנידמהלאדיחיהטחילשעלוקרואיתםושמובשי;איהשומכםואלה-תנידמתאדיחיהלש

איהתיאנקתונמואל.תרוויעתיטסיניבושתימואלתושיילתוחפהלכלוא,תירטילאטוטה

האוושמהלבא,ישונאןוגריאלשהרוצכםואלה-תנידמלשהתוהמבהעובטההרומחתירסומהנכס

תולצפתמתוימואלתויושילשוזהפוקתב.רעי-תופידשלתורעיןיבהאוושמכהומכםייתשהןיב

,וזלשהקשנ-ילכבתועייתסמהתימואלניבהמחלמלשהמשבתודבכתמהםיטבש-תומחלמו

תיחרכההאצותןהשךכמעמשמןיאלבא,לילעבתרכינרעי-תופירשלשהארונההנכסה

םעפ-יאויהשמרתויהתעתוענכשמתויארהלוכה-ךסב,םינפ-לכ-לע.תורעילשםתחימצמ   



.ןוימדהלשלודגדחאקוניזבהלוכתושונאהםעתוהדזהלםהלןתינאלםדאה-ינבבוריכ

,בא-תיב,החפשמ,םידידיםעתויראדילוסהתשוחתלהליחתםיקוקזםהשהמודתוירבהבור

תוריפסברובעלןכתייחטבלירה,וזהדוקנבשגדומבםירצענידמםיבריכףאו;םואלודמעמ

עיגהלשדואמרשפא,םצעבו-הבחרתישונאתויראדילוסלשהפיקמהשוחתלעיגהלווללה

תיתואיצמוהמלשהשוחתךותמעיגהלושוריפהיהיםזירלוקיטרפהךרדבילסרבינואהלא

.תושונאהביטלשרתוי

לולעםא.םהלשמתוירסומתונכסםהבשיהייוההיבצמלכו,ירשפאילוחילבםייחךלןיא

דנו-ענהטסילנויצאנרטניאהירה,תונלבוס-רסחטסיניבושלתויהלוחפנתהלינמואלהידוהיה

ידי-לעןוכנ-לאובצמתאתוארמומצעלעןגמה,יתוכרתליפטלתויהלוץווכתהללולע

םירקמהינשב;ןענמלןיאשתוריזגאל,תוהמבש-תונכסהןהולאךא.תויתיליעלשהנירטקוד

.ילוחהלעםייחהורבגתיןעמל-ויתווקהןעמללועפלםדאלןוילעינחורוצהזירהדחאכ

הברהדימבהשטנתידוהיהתוימואלהשהדבועהאוההווקתלשרורבןמיס,לארשילרשאב

לשהגשהל-תנתינההרטמהלארותחלןירוח-תבתראשנאיהךכו,הלשהדועתה-תשוחתתא

םלגלאקוודאלוםיחבושמםייתוברתםילאידיאחיצנהלתולדתשהידכךות,תישונאתוניגה

םהבשםירזומוםיעוקשםייחםה",גנילירטלנויאלבתכ,"היגולואידיאבםייחה".לאידיא

הרבעשםע."ןהיתואצותברתויבהרורבהרכהילבתואידיאלםיקזחםירציםירשוקונא

ויחשםיעוקשהוםירזומהםייחהולע,הירוטסיההלאהיגולואידיאהםוחתמתידוהיההנידמה

תואצותהלומתורוצינימלכבםוי-םויםיבצינהיחרזאש,לארשיבחטשהינפ-לע--םינויצה

םיקרפל;לקתומיעהזןיא.תויחותושיםהלשהמואההבאשןהמרשאתואידיאהלשתוישחומה

תוילשאה-תרסחתוריהבהתאךפוהאוהתוחפלךא;אושנמאוההשקוליאכטעמכהיהיהמוד

ליבשב,םיצורונייהובדיתעהתאונמצעלרייצלםיסנמונאשכו,ימואלהםויקבץוחנדוסיל

אוהונמצעלתושרהלםילוכיונאשןורחאהרבדהילוא,םדאה-ינבלכליבשב,םידוהיה

.תימצע-האנוה

Dida, poוש"
7עררפת,ה34
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םיעבשהתונשבתונויצ

רתלאטרבור:תאמ

?תויעבהיגוסינשתאילואוא?תודהיהתויעבתאואםידוהיהתויעבתאתונויצההרתפםאה.1

?דחיםגתויעבהיגוסינשלןורתפתאיצמלתונויצהלשלאיצנטופהוהמ?הייעבףאהרתפאלאמשו

?תויעבהיתשתאתונויצהתכבסמדציכ

?םייניערגהקשנהילכלשעקרלסחיביביטקלוקהןוחטבהןויערבצינןכיה.2

anna הפיאשיהוזםאה!םמצעלשהירוטסיההתארוצילםידוהיהםילגוסמהיפלהסיפתהתא3.
?(םינקירמאהללוכ)םעלכבתמייקה

?"...דאמםיפאושוילאבצמ"איהאמשוא,"...יפוסוחרכהבשדוקמןורקע"איהתונובירםאה.4
!ךכבבשחתהבתויחישמהתונכסתאחתנ?תונויצהלעולאתושיגיתשתועיפשמדציכ

תאחתנ .םיינויצהםיגיהנמהלשיתנגההםזינכמהרבדבירניבאהמלשלשהירואתהתאחתנ9
!יטולוסבאקדצ-יאןיבליחרכהךרוצןיבלדבהה

הנידמכלארשיתנידמתוהזלשםיחנומבתירסומהבוחןיבלירסומקודיצןיבלדבההתאחתנ.6
!תידוהי

elםיטילפהןהתואמגוד.רסומלחוכלשסחיהורסומלתוירחאלשסחיה:םיאבהתאחתנ
.קשנהרהוטוםייברעה

ONT ?היצקארלרורחישמרבעהתרימשתשלוגיתמ?רבעהתארומשליביטקייבואךרוצםייק8.
?תימצעךרעתטעמהלותימצעתושחכתהלתויביסרגורפמרבעהןמתוקחרתהתשלוגיתמ
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