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רתוידועהחורבצמהוהשקהבצמהתורמל.לארשיתנידמלעיטסיטטסםולאהניאהדיריה

.דאמהובגוניאץראבהיסולכואבםידרויהזוחא,םינשהמכידמץראהתאדקופההשק

ררחבשםישנארתויורתויםיריכמונאיכהשוחתה.םלדרויהרפסמבהיילעשיםלוא

ונאסלרחרבערדמ|:סרלרךאש3לכהלאשכהדלריהתלאשתאתררועמץראהתאבוזעל

הקשיכיבהוולמץראבתוראשההםאה?הריחבואהיצרניאךותמםאה?תדרלאלש

תובשיתהלםינושארהתורודב?הדיריהדגנכשםינרועלטרםינועלטבםעטשל?םאה?יהשלכ

תילארשיההרבחההתע.לעפמהלרוגתאץורחלהלוכ?התיהשהעפותהתיההדיריהץראב

הבשלשהזןבומבהדלריהל?פלכתנסוחמתילארשיההרבחהםאהסלואךכבדומעלהלוכי

תאךופהלתלוכיהבשיםאה,העפותהינפבתי3חשה'רדומעלחכקיפסמ

המלעב.::הרמהדברעםלנייצמםיברלידותבלשהשעמלץראב5גןריאשיהיה

.החותפתורשפאכתילגתמהדיריה.םיחוכלוהומלענ.הדלריההשעמתאהתוולשהשובה

.ררשראתאגל?שהלםדאלכלשתוכזהתאשממלתורשפאדועכ

םיתעלשאלא.םיסחיקתנל,ומעחכותהל,היצנטופבדרוריםעךסכתסהלםיצוראלשקראל

חתרכלרבןיאםאה?המDVIשל?םאה.רמעחכרתהלפיתקמםאהםיעדויןיאתובררק

ם7?כDnתאתדגונהEdoהל+בדבש₪תירמריפעתיהרמע

.ךרדתייפכ-?א,תלשפחהרלחבלש

הרבתהלשה?צץל.למרונהםעהררשקההעפרתכהדדלרלהתלארנןרשארטבמב

,הדלרירבעבארקנשהמשךכידכדעהמצעבהחוטבה,תנווגמוהרישעהרבחוז.תילארשיה

.הנממהריגהה-יסופדבםגתורחאתורבחלהמודתילארשיההרבחה.הריגהםו?הארקנ

םירבסההמקתונמבריבסהלןתינהדיריהתא.התואםסגםידקופםילסרבינואםיכילהת

:קהבמיגולויצוססיסבלעםיינויערה

רודהןמקלח.רבעמבדומעלםילוכ?םניארלא.ןהירגהממקלחתוטלופהריגהתוצרא.1

לשםישרשלךשמנינשהרודהןמpon.הפשל,ףונל,תוברתללגתסהללוכיאלןושארה

.'וכוםינלופםלריאלךכו,הקירמאתשבילועיגהשםליקלטליאםלרגהמלהרקךכ.וירוה

לתוצראלדחוימב,םילודגםיזכרמלא"תוחומתחירב"לשהעפותשל?ברעמהתוצראלכב.2

.תדנקרתלירבה

םלועלתדמתמהריגהשיל?שללשהםלועהתונידמב,תיטילופרתילכלכהקוצמתוצראב.3

םידובמק,םינלס,םידוה,םיאקירפאםלינרדומהםיכרכהילושבםיפפוטצמ.רתויטעותמה

EO?

םאה?הריגהתנידמרונאםאה?הדיריהתא5ךן.ר1בסיפמרללהתועפרתהתשלטםאה

?דודנלךרוצתושחההקוצמבתונותנהתובכשואהאיצילםידמעמה"תוחרמ"רנלצאשל

DRץראידוהילשאצומהתוצראלשןבורברשירה-הריגהץראכלארשי-ץראלסחייתנ-

.תוומהוןברחהותתאןהילעתואשונהינמרגותיחרזמההפוריא:םהינפבתולוענלארשי

םיאלבמתולגתסהבםיישקהמכדעהחיכומברעמהתילעתמגוד.תוניועהתאברעתוצרא

,םייחתמרבהילעירחאשופיח,החירבהתיהאלברעמהןמהילעהךא.אצומהץראלהרזח

onלש299התיהאיהתוריגהראשכהריהזמהרילרקירחאשופיח ra RS Td

אליפואהאשנדלמתהצראהריגהה.ךרד5-2DDלכאוצמלןרוצר.השדח

רבעמהדוע?ץראוטלקמירחאשופיחלש.הילעלשיפראאלאהוהג-נהלש

,הנברוחיכילהתדגנדרמהותידוהיהתוברתהךותב,הירוטסיההתלטלטךותב.יטיאהןינעל

.העידלהאהבתישפחההרי?חבהאיההיכל2%ע:ב8רוהוחבה

הלאלכ.תפתושמהריצילןוצר.ת?יתרבחתוברועמ.תלוזלתוירחאךותמתישפחהריחב
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ואתושידאהתאםעפאלריתסמ"ברעתהל-אל"ןוצרה.תורליחהתאהיכיררתיסםניא

לנאהמל.הקדצהלןתיניתוראשהבהמ.ראשנינאעודמרמאלןוצרהותלוכיהיאתא

deבייחתמ Aa Rdהייפכ-לשבצמרוצלתאללארש?-תנלדמ.ןאכתויהללת

שלךכםושמאקודךאדחאלכלשראשתהערכההתוריח.תיקוחתיביטרטסינימדא

ארושהןרוחטב.הדירילדמעמשימלשםג,הלועאלש?מלשםג.החישל,ערנכשלםוקמ

ולדגיש,הטלחההמם|"בריהרשמרלה?םהיניבשתילארשיההרותהידסיימלש

.הייעבה?נפבתובצייתהרסוחלאיבהתוקפסאללםידוהיכ,תוקפסאללםילארשיכץראב

,?תוברתהקירהללחהותיתרבחההקוצמה,תילארשיההרבחהלעםירבועהיונישהיכילהתךא

,םינפבמהביא,םולשלתונויסנ,ץרחבמתקסופיתלבהמחלמוםינפבמתוטקתוינידמתויעב

DITO».ןאכתויהלרחוב?נאםאההלאשהינפב?לארשיהתאףרהאללםלדימעמהלאלכ

לגעמלתוירחאבהרלחב.רללהתולאשהלשסמועהמהגיסנלכםדוקאיההדיריה?המםשל

:רתריבחרלגעמלתוירחאמשוא?רא.רתויברצה

םיגולויצוסתוחוכדבלמ:יכררבתמהללעהתעפותתארהדיריהתעפותתאםיקדובשלככ

דלימתידוהיהםעה:םילדוהיהונישרשךותמםיעבונהםימרוגונילעםילערפםילסרבינוא

פשרוזיפה,תולגה.ןוזחתאשרנכץראה,תדלומכץראה,הילע,הדלריןיבשחתמבדמע

ןיא.םידוהיהלשהיגולוכיספבתפקתשמאיהךא,קהבומיטלילופדצםגהלשי277070

.םהידודנילחלםתולגתסהואםידוהיהלשםשרורגםאהעלרכמהםרוגהרוהמקוספלךרוצ

ןכתי.רוזיפהלאםיכשומהתוחוכהתאדחארודבהקחמאללארשי-תנלדמיכרבתסמךא

םייונישהבקעבםלידוהיהלשהיגולוכיספההנתשתרודךותשתונויצהלשןוזחהיכ

תלשלאההערכהבטעמ-אלםילרלתןילדעםייררוטסלההםיירנלשה.גלפומהיהםיירוטסל?הה

םיעפשרמםיישלאהםיירנלשה.ראשהלרטילחהשץראהינבלשר,תולעלועירכהשםישנאלש

אלשםיבצמרוצילךיא:הראשנתונויצהלשהרטמהםלוא.רושחרתהשםיירוטסיהםיבצממ

הרבחכתויחלהריחבהאלאועלרכיםורגופהאל,המחלמהתרעסאל,םויקהלעםויאה

.וזהרטמלשהתגשהמונאםיקוחרדועםלוא.לארשיץראבתרצוי-תידוהי

הרוקהמקודבלםג.וזתואיצמףקשלונשקיבםינרתעהךותמונאצוהשםירמאמהרחבמב

לשתובוגתהןמהמכןוחבלDA.דרוילהרוקהמתוארלםג.תיטסיטטסהנ?חבמחטשב

העפותהתאןוחבלםילכהתאךלירדמהךידיבתתלאיהרונתמגמ.העפותלםישיגרםילארשל

.ץראב-הריחבהדעבקבאמהלשיכוניחהךילהתבברועמתויהלו

תלוכיודיבןיא:ןרורתפילבאלךאהשקהיעב?נפבךירדמהדמועתיכוניחהניחבמ

5פארשי-ץראבםל?יחבהריחבומכהדבכהכהטלחה:רוזעתאלתיכוניחהיצלופינמ.תופכל

תרמצלהלרכלרזתלרכלרעדרכהל|תלופלךרותמ.,דתימאער3.3.מקרערבנלהלוכל

רענבןרמאירלב.היפכךרתמאלטהדמעלבקלרניכלנהלשרתלרכיבלסיסבןרמאךרתמקר

.םיכירדמכונלשהדמע-תטיקנמתורזנתהונניאובןומאהךאוילעעיפשהלתורשפאןיא

תאסגאלאךיכינחלריבעמאוההדמעהתאקראליכרוכזלךירצהדמעטקונהךירדמה

בוריסבאטבתהלךירצאלןומאה.הערכהםמצעלעלבקלםירענלשסחוכביסיסבהןומאה

יאלהנמזהכאלאחותפןוידלהנמזהכאלתאזושרפ?ךיכינחשדאמןכת?:הדמעטרקנל

.הדמע-תטיקנ

.אשרנבלופיטלתויטקדידםיכרדלתועצהשיתרבוחהףוסב  
 



הלשממהשארדרשמ

הקיטסיטטסלתיזנרמההכשלה

ל"וחבלארשייבשוחרפסמלםירוסקידניא

עקרה

"םידרוי"הסרזתודואתרושקתהיעצמאבםיברםירפסמוצפוה,רבעבםגךא,הנורחאל

אלתורוקממםיעפבונ.םירפסמה.ל"וחבעבקךרדםיהושהםילארטיהרפסמויתנשה

nado.להקתעדירקסואםינוסשםידיקפתילעבלשתוישיאתויומשרתהמ,םירורב

קדימהתאראתלוהתדידמוהדיריהתרדגהבתורושקהתויעבהתאריהבהלהזריכזת

איהתאזהקיטסיטטס.הקיטסיטטסלתיזכרמההכשלהינותנבףקתשמשיפכלבגומה

םיבשותהתעונתלעתולוכגהתרטשמתמייקמשסוסשירהוהתוקיפהךרעמלשיאוולרצות

:הולובגב

:אצריבשותספוטאוהתולובגבםיבשותהתעונתלשןדמואלכלסיסב

ספוטהרוקמ,(םיהזמםיטרפרפסמובו)ספוטאלממץראהןמותאיציבעסונלכ

ידילעחקלנתע,ובושדעעסונהתאהוולמוקתועולובגהתנחתברקבלרסמנ

.הרזחהתעּבלובגהתנחתברקב

"רררי"תרדבהתריפעב

,ץראהתאבוזעלםתנווכלעהאיציספוטבםיריהצמ,הנשבםיבשותתואמהמכקר

אלש,ןייוצי.ספוטבתוטרופמההעיסנלתוביסהןיבהעיפומתאזכתונפואשתורמל

הרדגהרדעהםצעו"דרוי"גשומהלשתבייחמתיטפשמ,תילאמרופהרדגהץראבהמייק

לבוקמהוא/ויממעהשורפהשןכתי.הדיריהתעפותלשהדידמיישקמקלחהווהמתאזכ

תאםייקמסימ"לשןבומב"תותימצלהנידמהתאבזועש*מ"רונדה"דרר*"בגסרמהלש

תולוכגלץוחמ'דכותיתרבחה,תילכלכה,תיתחפשמה,תישיאהותוליעפרקיעזכרמ

qתנידמלש "bear?יריפמאןפואבעובקלםילגוסמםניאםימייקהםייטסיטטסהםילכה

4ראל.לםר,9הרוי"ההימ

תיזכרמההכשלהתכרוע,יעמשמדחןפואב"הדירי"דודמלורידגהלןתינאלשרחאמ

לעםרקיעבםיססובמה(םייתנשבורל)םייתפוקתםירוטקידניאתרדיסהקיטסיטטסל

.םיסנכנהוםיאצויהתעונתינזאמלעול"והבםיבשותהלשהפוצרתוהשךרוא

םינבנהםירוטקידניאהךא(ךשמהבהנטרופתש)תולבגממםייקנהלאםינותנןיא

לארשייבשותרפסמלשתומגמהתקידברשפאמהיבקיעויתטישלולכמםיווהמ,םתועצמאב

“VIAS

ל"וחבםיהושהלארשייבשותרפסמ

ורזההפוקתהתואבוםיבשות5,977,000לארשימלכהךסבואצי1948-1979הפוקתב

שפנ357,000רתויהלכלל"וחבויה1979ףוסבשךכםיבשות3,640,000לארשיל

ףוסינפלרצקןמזל"וחלואציסםיבשותםגללוכהזרפסמ.(םידוהיאל10%-כסהמ)

ורזחאלש1979יאצוי68,000ןיבמ112(.1979ףוסדערוזחלוקיפסהאלשו9

תורייתהיוכינבשהארנךכיפל.(1980ךלהמברוזחליופצבורה,1979רבמצדףוסדע

תאללוכוניאהזרפסמ.שפנ0לעהלועוניאל"וחבםיהושסהרפסמ,רצקןמזל

יבשותתעונתתא(45,000-כלשלדוגרדס)ל"וחלורזתש"חוכבהלוע"דמעמבםיבשותה

לש(תוריטפותודיל)תיעבטההעונתהתאאלןבומכוןדריהירשגךרדםילשוריהרזמ

:ל"וחבםיאצמנהלארשייבשות
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.םירוטקידניארפסמבשמתשהלןתינהנטקואהלודג"הדירי"התיהיתמעוכקלתנמלע

.(הפסנב'אחולהאר)הנשלכבםירזוחהוםיאצויהןזאמאוהןושאררוטקידניא.א

לודיגהףאלעתאזותונורחאהםינשביתנשהןזאמבסוצמצלעעיבצמהזרוטקידניא

.סיאצויהרפסמב

תוחפלשדוח2(תופיצרב)ץראהןמםירדענהםיבשותהרפסמאוהרחארוטקידניא.ב

הזרפסמ.מ"ואהלשיטסיטטסהדרשמהי"עתצלמומההרדגהלרתויבבורקהאוהו

התואבהצראורזחוהנשמהלעמלורדענשםיבשותהרפסמתאונמטםיתיחפמשרחאל

תאאטבמםגהזרפסמ.הריגההבקע הייסולכואהלש"דספה"התאאטבמ,הנש

.הלעמוהנשםשםיהושהל"וחבםילארשיהרפסמלשתיתנשהתפסותה

:תוצובקשולשמבכרומהנשלשתורדעהלועיגהשםיאצויהרפסמ

elםישדתםדדבו?"םיבשסשות".

תוכוראתועיסנ,תויומלתשה,םינותבשןוגכ)תוינוניבתופוקתלל"וחבםירקבמ.2

.תונורחאהםינשבלדגהארנכםרפסמרשא('דכואבצהירחא

האצותכןההלעםרפסמש,ץראבםירקבמה("םידרוי")םילארשילטתורזוחתואיצי.5

לשהאצדותכןהו("םירזוח"םילארשייובירבםגףקהשמה)ל"וחבםרפסמיובירלש

.ץראלתועיסנלשתיסחיהכומנתולע

.הלאם*ביכרמןיבןיחבהל,הזבלשב,תלגוסמהקיטסיטטסהןיא,רפצהתיברפל

םילארשיהתפסותשםיארמןלהלש'בחולב4,2,8םירוטבםיעיפומשיפבםינותנה

זאמךא(רופיכםויתמחלמירחא)1975-ו1974םינשבדאמהלדגהנשלעמל"וחב

.םיעבשהתונשתישארלתיסחיןידעםיהובגםירפסמהתאזםע.תיתגרדההדיריהלח

היההנשלעמרבכל"וחבםיהושהםילארשיהרפסמ1979ףוסביכ דומאלןתינ

270,000-3«

םינש4לש,לשמל,תכשוממהפוצרתורדעהלסחיהמןאכרכזוישרחארוטקידניא.ג

:1ההזררטקלידניאלשתוירקיעהתולבגמה.תמיוסמהנשיאצויןיבמ,תוירדנלק

x

-יל"וחלהאיציהתנשירחאטינש4קרעודיםינש4ל"וחבםירדענהרפסמ(א)

.(1979-בואצישםינש4םירדענהםילארטיהרפסמעדווי1983ףוסבקר,לשמלךכ)

תופיצרתאםיקיספמ-םינש4-מהרצקההפוקתךותץראבםירקבמה"םידרוי"(ב)

."סידרוי"לובשהיאלול"182-םתוהש

לש("תויזחת")םינדמאםיכרענשינש4רחאלקרםילבקתמהםינותנהתלבקלדע

הלאםינדמא.םינש4ךוהתהצראורזהחיאלותמיוסמהנשבואצישםיבשותהרפסמ

הלאםינדמוא)תונורחאהםינשבםיאצויםיבשותלסהרזחהיסופדלעםיססובמ

שודלש,סייתנש,רכזוהשיפכ,הנשלשל"והבהפוצרתוהשרובעםגלבקלןתינ

.(וכוםינש

םוצמצלעהארמהזרוטקידניאםג,ףרוצמה'בחולב5רוטבתוארלןתינשיפכ

:תונורתאהםינשבהעפותבהמ

1900.רולרים1
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inליופבל

19484,1005,5001,400196489,60079,50010,100

194917,50010,4007,100196597,10087,5009,700

195030,00020,00010,0001966115,800103,00012,800

1951016,8009,9001967108,60094,90013,700

19520|15,40014,0001968128,100121,2006,900

195334,70021,30013,5001969139,000132,6006,400

195430,900

|

22,6008,30019700\136,200

\

6,200

195534,30027,3007,00019711:70,000|162,1007,800

195642,00029,60012,4001972184,800|178,500|6,300

19570,4835,30013,0001973207,600|198,400|9,200

195852,10038,00014,1001974233,900208,400|25,500

195955,000

|

43,10011,8001975246,600|230,900|15,700

|256,9C0 1976 12,000 51,300 63,300 17,700|239,2001960

196175,90065,90010,1001977290,400|277,400|13,100

19620|74,70011,4001978386,200|380,400|5,800

1963103,50092,70010,8001979445,700|439,200|6,400           
 

ןזאמהשרכ,םיבשות5,640,000ורזחוםיבסות3,977,000לכהךסבואצי1948-1979הפוקתב

.שפנ557,000וניה

:.ןדריהירשגךרדםילש%רר*הרצמיבשהתהעונת?לוכ.אל)1(
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תוירקיעהתורדגההיפל,"הדירי"הינדמואםוכיס
 

 

 

     

ל

ל"והבםיבשותםיבשותןזאמירחאורזח|תוהשלועיגהתעונתןזאמ

רתויואהנש|ל"וחבהנשלשםיבשותהו

|

םינש4לעמmvלעמל"וחב

ל"רמב

)1()2()3()3(-)2)4(5)

9,000 9,800 6,900 16,700 10,100 1961
A 11,600 7,800 8,200 16,000 11,400 2

10,700 1,400 8,900 20,300 10,800 1963
9,2C0 9,600 10,100 19,700 10,100 1964

8,700 8,100 11,700 19,800 9,700 1965
10,900 7,500 12,700 20,200 12,800 1966
10,700 10,000 14,300 24,300 13,700 7
7,000 9,200 17,100 26,300 6,900 1968
6,200 5,300 17,500 22,800 6,400 9

7,100 2,600 19,900 22,500 6,000 0
9,000 2,200 21,800 24,000 7,800 1971
8,000 4,700 21,700 26,400 8,500 8
14,800 1,800 23,800 25,600 9,200 1973
16,400 15,900 18,400 34,300 25,500 "1974

13,500 16,900 22,100 39,000 15,700 1975
(15,000) 11,300 24,900 36,200 17,700 6

12-13 ,000) 11,900 27,400 39,300 13,100 1977
10-12 ,009) 8,400 29,500 37,900 5,800 8
10-12 4000) 6,100 27,300 33,400 6,400 1979

 

.תיזחתםניהםיירגוסבשםירפסמה
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הלשחחמהשארדרשמ

 

    
 

  
 

 

       

 

80יאמיטסיטטסןותנש

TABLEםירזוחוםיאצויםיבשות-.5/החול E/5e=  DEPARTING AND RETURNING RESIDENTS
האאנהמהמ38₪2תאם->Oומהאבאמתשניהללבצבםצשבבהמחג:2חסגבלמבצבשבבמ2אגגממשב2-22שנבממב>בםמשמ4שנשנצג<ממ₪וככבאפחחהבשנמעםפגצבגםמחח=ב=בב=2א:=>שממפ₪--

ורזחשםיבשותהזוחאReturningםירזוהDepartingםיאצוי

םישדוה3ךוה

Percentיכונמםינוהנ6%יכונמםינותנ of residents dns
returníingתויהנועםיירוקמתויהנגועםיירוקמ within

months Seasonally|Original Seasonally|Original3
adjusted nte | adjusted dataד(a)

1978260,430423,438

9)122,52434,10035,10022,98337,30035,50069,8
3z, 900 17,447 . 36,900 36,300 19,147 II34,300732

III26,25740,90040,60022,20834,20036,20002
IV35,59444,30042,20033,34143,40039,80069.8
V739,40040,100738,00039,200
vI44,86137,40039,00033,44037,40038,200
VII91,31141,90041,70054,88140,10040,600
VIII43,100144,70042,604...87,662.45,700
IX47,05339,00043,20060,94840,90042,600
x39,435.49,30043,20049,95443,80043,000
1122,58735,90032,60029,57843,40040,900
XII638,90023,72933,000

1980124,15522,705
II20,10218,516
III31,59426,342
IV27,81526,214
V
vi

VII
VIII
IX
x
XI
XII

snnunnnsnnnannnsSnsasSaSNISII SASASAS IDisSIsaas INS IÔs sans nSanansscsacssssa22sastosassssa"" snsunasasanannansaa=

(a)ללוכאל,םיאצויהלכהךסךוהמבשותזוהאהnata1979תנשבםיבשותתעונתלקםינותנה(ל)םילשוריGaםייערא.

1VABLE E26,.4 HEtUANINA Res idênto (MD, po penioo ta) *טזהשוקהיפל,'%'טיר/והטיבשוה-,6/ההול ARTUREהרזהתפוקתו(יצי AND PERIOO OF METUAN

Periodהרזההפוקהלכ of returnסרס064.911

ורזהםיאצויה

Hot yet : All departmo Lv Ly tn 1979 1978 1977 1976 1975 [1948-1974 | 35 7 1948
Totalל1

Absoluteם'רפסמ numbers e*vomtp

139,228380,862[435,625104,575|2,072,422250,908239,19577,355300,376430,247|7TOTALלכהךס

418,94610,6416,9304,4312,48691673116%ט
a2211,604עפב31תשס7063895₪64

1976256,914187,41136,04210,4654,2421,9466538713,593
1977290,413219,94740,0179,6114,2771,39%)84918,903
1978189"186318,27041,35610,6323,811)1,59814,333

,97,23747,10526,601]4,17817,142 1929445,662:630,36731,36867,073 1980466,068,,

71,10948,3% 17-1]119,443
|I- V 152,399100,07952,3201981

Percentagesםיזוחא

0.32010.00,09

2º 5 E Lo o aa ee nor paada44.8
sa 0 a às? O! 03 9 100.0 1196

Remאיוש0הBr SdרחE
1979100,084.810,6600.93.9 1,10078.96714,4 1980100,0

540.5 0+-1100.0
100.0a|-ז1 cd      

(a)םילשוריהרזמיבשותהעונתללוכאל
.יבגלארשג997

 



  

6%דוע:תדרלםיצור5%כ

תוצובקםיטלוב"תכשוממהפוקת,,
20-22+)28.90(39-30ליגה
18ליגלתחתמםיריעצו;(21.0%0)
ילנבלשינויצחהליגה.(11.8%)
אוהל"וחבהתעםיהושההחפשמ
.םינש6

:פשמהרנבללכמ41.20יבגל
וריהצהל"וחבהתעםיהושההח
:םהיבורק םהשלאשימבונייאורש
-לםעפדיארוזחלםינווכתמםניא
ןכתי,ש17.3%TORA.יבגל;ץרא
"וטילחהאלדועםהךא,ורזחיש
-שםהיבורקוריהצה28.5% יבגלו
ראש .ץראל"יאדוובורזחי,םה
םניאשורמאתוחפשמהמ%
אליאורזחיםהיבורקםאםיעדוי
.ץראלורזחי

ץראלםתרזחליופצהןמזהךשמ
יפל--רוזחלםינווכתמהולאלש
עבראךותאוה--םהיבורקתודע
.עצוממבםינש

לשגציימםגדימףיקהלאשימה
,הלעמו18ליגמ,השאושיא0
-יתבבםיישיאתונויארבונייאורש
תרימשךותץראהיבחרלכבםה
.האלמתויטרפ

esto fax

"הדיריםילקוש,
-המהדירי5.0%,אופיא,זא
"לםיצורהרועשונייחר,ץרא
.1976ואמלפכוהץראהמרגה
רבכץראהמהדיריםילקושהבור

דכ.ורגהיהנידמוזיאלםגוטילחה

-ראלםיצור(4.1%)םתיצחמטעמ
?MTPה TAP 1.9% 0.8%; 
-שהוהילרטסוטל0.6%; תפרצל

-2,הקירמאםורדל.הינטירבלרא
"פאםורדלוהיוונידנקסל,הינמרג
"לוטילתהאלןיידע2.6% :הקיר
.ורגהיץראוזיא

ורגהישתואדנובםיריהצמהןיב
היסולכואהללכבםרועשש)ץראהמ

ם"ריעצםיטלוב(4.%%רומאכאוה
ץראהידילי,(9.50)29--)8ינב

cbya ; תינוכיתהלכשה(81%)
דו(7.5%)םייפכידבוע;)1,7%(
יאצוי

|

תוצרא

|

הקירפאוהיסא

(7.9%).

"יההיסולכואהללכמ%

bas mmaםהש),הלעמו18

-מםהשוריהצה(שפנ98,000"כ

ץראהמתואדווברגהלםיננוכת

24.1%7ל."ןיעלהארנהדיתעב,,
רבכשיץראבתוחפשמהללכמ
-וקת,,םיהושההחפשמינבתעכ
םרפסמש)ל"ןחב"תכשוממהפ
"735,0001דכלרקסהיפלעיגמ
םיירקיעהויאצמימהלא--(שפ
אשונב.דחוימי"רופלאשימלש
."ץראה,,תנמזהבךרענשהדיריה

-בןנוכתמהתאםאה,,,הלאשל
דיתעבץראהמרגהלישעמןפוא
"חאהנידמבעקתשהלוןיעלהארנה
דועובויחב49%ונע"זתר

.מ66קת/0660-32/6ת/3כ/6.0662תו+כ/6.

דאבתוחפשמהללכמץברל

ינכהתערבכשי(24.1%)ץר

דוממהפוקת),םיאצמנההחפשמ
powלכלשיעצוממב.'ל"וחב

ההפשמיכב4.13תאזכהחפשמ
.(שפנ130,0007כםהש)ל"וחב

ל"וחבםוהושההחפשמהינבןיב

-כמ10.9%ונייהד,יילוא,ב%
תרגובהתידוהיההיסולכואהלל
.ץראהמהדיריםויכםילקוש

VDלהנמ,רקחמהךרוע
לאשימביכןייצמ,לינלאפר
19716-בי"רופי"עךרענשההז
"וכתמםהש2.2%קרוריהצה
"וץראהמרגהלתואדוובםוננ

VPהיילואשזאדרמא2.8%"

ולקשלכהךמסב.ץראהמורג

:ב"משתתנשסורפב
לארשיבםיבשות0

2000:הנשהםידרויהלעםילועהףדוע

הלכלכיניינטל"?ראה,רפוסתאמ

,שפנ3,968,000-בלארשיתייסולכואתדמאגביימשתתנשסורפב

רבודרסמךכלע.םידוחי-אל653.0007וםידוהי3,315,000םהמ

הנשביכ,הלועםינדמואהqo.הקיטסיטטסלתיזכרמההכשלה

לשלודיג)שפנ68,000"בהנידמהתייסולכואהלדגהמייתסנש

הנשבהלדגתידוהיההיסולכואה.(דקתשא23%תמועל,1.%

שפנ47NOR-בדמאניעבטה.יובירה.שפנףלא49-בהנורתאה

היהתידוהיההיסולכואהלודיג.שפנ2000-כהיההריגהןזאמו

-ההיסולכואבלודיגהזוחאבהדיריהידקתשא2.1%תמועל%

המכתסהלארשילהילעה.הילעבםוצמצמרקיעבתעבונתידוהי

.הרבעשהנשהתמועל49%לשםוצמצ,שפנ13,300-בוזהנשב

.ךרעלשפנףלא874-בלארשיתייסולכוא.הלדגןורחאהרושעב

ףלא437םהמ,שפנףלא6688לשלודיגםשרגםידוהיהברקב

-והיאלהברקבלודיגה.הריגההןזאממףלא231-ויעבטיובירמ

400071יעבטיובירמףלא202םהמשפנףלא206-בםכתסמםיד

,.הריגההןזאממ

ןורחאהרושעבהלעל"וחללארשייבשותלשתואיציהרפסמ

רשעביכ.רמאלהפיארשפא.ךרעל150,000-בתורזחהרפסמלע

יטשבשיא15/00,ףלא150,000לארשימ,ודחיתונורחאהםינשה

.עצוממב
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הצופתהרציהדיריה
הלוגבתילארשי

הילעוחדיריירועיש--1חוליקב'ר'פורפ
 

 

 

4 3 2 1

עצוממהרפסמ

|

1000-לםידרויה

|

1000-לםילועה

היסולכואבחיסולכואביתנשהתפוקתה
|י"אבתידוהיהםידרויהלש י"אבכתידוהיה

90.9 Ê 30.0 2,660 1920-1931
65.0 5.3 2,013 8
55.3 6.0 9,519 1948-1964
8.7 3.8 8,910 1956—1968
172 1.6 4,221 1969-1973
9.0 5.6 16,168 1974-1975
7.0 4.1 12,390 1976—1977
 

"ץראבהילעתטילקבםידחוימ
שפוחלשתרכינהדימולארשי
-תוטלוקתוצראלםידוהיתסינכל
.תורחאהריגה

טדנמהתפוקתלשינשהקלחב
שי.הברהדימבהדיריההמצמטצה
-צותכהלחתאזהרומתיכחינהל
תוצראלרבעמבםיישקהמהא
-הופדרנםהבשםינמזבתורחא

DTMשפוחו,םיצאנהידיזלע
לבגומהיהימואלניבההריגהה
.דאמ

תטילקבםילודגהםיישקהתורמל
םינשהלשתינומהההילעהמקלח
דודגהדיריהתיהאל,1
םינשביכףא)וזהפוקתבהל
-בהמלודיגםשרג4
רקיעבהצוענךכלהביסה.(הדירי
:איהההילעהלשדחוימהיפואב
הפוריאלשםונהיגהמואצישהלא
רוזחלופאשאלהאושהרחאל

DARDO MIR?היהרבדותוא
תוצרא.יאצוימהלאיבגלרומא
יאנתללגתסהלושקתהשברע
.ץראה

תורושהשולשבןנובתנםא
דומעללכונ1חוללשתונורחאה
ךשמבתואבהתויוחתפתההלע
דימשהפוקתב.תונרחאהםינשה
-הםירופכה"םויתמחלמרחאל
;הקזחיסחיןפואבהתיההדירי
-לעםרגנהזלודיגיכחינהלשי
םייגולוכיספוםיילכלכםימרוגידי
םוצמצלח1976--1977יב.דחאכ
ףסאנשרמוחמ.הדיריבםייוסמ
דוהקיטסיטטסלתיזכרמההכשלב
יכ,רבתסמ,תיפוסדבועםרט
דינםייונישולחאל1978--79יב
-דוקהםייתנשלהאוושהבםירכ

MA1,000-להדיריהירועיש
םינשבלארשיבםידוהיםיבשות
,אופיא,םיארנםניאתונורחאה
םלוא.דחוימבםיהובגכ,תיסחי
םיכומנהילעהירועישןמזותואב
.דאמ

הדירילהיטנבינוש
הרדילהץראיפל
חנידמבקתוהו

ינושהלעןוידבברןיינעשי
ברקבהדיריהתוחיכשןיבםייקח
-פא.תונושההיסולכואהתוצובק
םינותנלעהזןוידססבלרש
םעפידמםימסרפתמהםייטסיטטס
-סיטטסלתיזכרמההכשלהידיזלע
הנידמהיבשותרפסמלע,הקיט
ורזחאלותמייוסמהנשבואציש
7 .ןכמדרחאלםינשרפסמלדע

סירגהמןיבשהנחבהבםיישקה
םניִאל"וחלתינמזםיעסונןיבל
םירומחםהךא,ונצראלםידחוימ
תודגנתההללגבלארשיבדחוימב
תוצראב.הדירילתיגולואידיאה
םיישקלערבגתהלםיסנמתובר
ןיבםילידבמשךכידיילעהלא
תורצקתופוקתלל"וחלםיאצויה
(הנשמהלעמללשמל)תוכוראוא
"גהמלאכםינורחאלםיסחייתמו
הגוהנהתיהשתאזההטישה.םיר
-הטדנמהתפוקתמקלחךשמב
רתמהניא--לארשי-ץראביטירב

réisרשילשםייחכונהםיאנתל-
.לא

לכמDD,1973לשרקסהמ
רועישיכ,אצויםימדוקהםירקסה
םילועהלצאדחוימבלודגהדיריה
"דחהםילועהתדירילע.םישדחה
רוקממםגברעדימםייקםיש
.דוחלןהלסחייתנורחא

a“הדיריהירועיש.ללכ-ךרדב
הנידמבקתווהםעםינטקוםיכ
דישקתולשהפוקתהתואךותב

רתויהברהםיהובגהדיריהירוע
הקירמאוהפוריאידיליברקב
,הקירפאוהיסאידיליברקברשאמ
.2חולבהארנשיפכ

הדירילהיטנה,1973ינותניפל
ודלונשהלאלצאדחוימבהלודג
דמאבו(46.5)תינופצההקירמאב
לצארשאמ(16.3)תיניטלההקיר
-וריאה-ןיב.(7.4)הפוריאידילי
תוצעומה-תירבידילילצא,םיאפ
תמייקתיזכרמההפוריאידיליו
לצארשאמתְדְרְלרתויהברהיטנ
.ידילי-ןיב.תורחאתוצראידילי
"'תדרלהיטנה--הקירפאוהיסא
,היסינתידיליןיברתויהקזח
.היכרותוםירצמ,הירי'גלא

"רבהלאהםישרפההיכ,ןכתי
תוצראהידיליןיבהדירילהיטנ
המרב,רתיהןיב,היולתתונושה
דוצקמהרשכהוהלכשהלשהנוש
"חאםימרוגותופשתעידי,תיע
םתלבקלעעיפשהלםייושעהםיר

amas)שיןכ.דעיהתוצראב
novo“םירשקםויקליכ,חינהל
העפשהשידעיהתוצראבםיית
.תדרלהטלחההיבגלתמייוסמ

לגהרמאלדחוימבוטדנמהתפוקת
,1924-25-בהילעהלשלודגה
.ותטילקבםילודגםיישקויהרשא
ההובגהתיההדיריהשעודיןכ
.הינשהוהנושארהתוילעהןמזב
םיישקויההלאהתופוקתהלכב

הקיטסיטטסלתיזכרמההכשלה
-לוםירקוחלתקפסמלארשילש
לע.קייודמוטרופמעדימרוביצ
:ןוגכ.תוברתויפרגומדתועפות
-ההיביכרמלע,היסולכואהלע
תיפרגואיגהתסורפתהלע,םינוש
"ולי)תונועההיתועונתלעוהלש
|,הד ,ןישוריג.ןיאושינ,הילע
לשדיחיהגוסה .('וכותוריטפ
ויטעברשאהיסולכואתועונת
דבהקיטסיטטסלהכשלהתלקתג
-םינותנתקפסאבםילודגםיישק
םירקוחההזןיינעב.הדיריהאוה
יטסיטטסעדימלבקלםיצורויה
םיבזועהםידרויהרפסמלעףטוש
םבכרהלעוהנשידמהנידמהתא
ץרא,ליג,ןימןוגכ,תונוכתיפל
תוילכלכותויתרבחתונוכת,הדיל
םיעינמ,םתועקתשהץרא,תונוש
,.'וכוהדיריל

הלאכםינותנתנכה,הרואכל
nem) mr amaטושפןיינע

“<לארשיבגוהנהספוטב.ידמל
רההנידמהיבשותידי-לעיולימ
לעהלאשהלולכל"וחלםיעסונ
איההדיריהו-העיסנהתורטמ
לכםא.תוירשפאהתורטמהתחא
ןיהתדרלםיננוכתמהםישנאה
םאו,הזהספיטבךכלעםיריהצמ

nm ma7ותדרלחנווכהןיב
ףוסאלהיהלק--לעופבהדיריה
תביזעןמזבשורדהעדימהלכתא
םיטעמםלוא.הנידמהתאםידרויה
תעבםיריהצמהםישנאהםהדאמ
םתנווכלעהגידמהתאםתביזע
םידרויהלשלודגהבורה;תדרל
לשתרחאהרטמלעםיריהצמ
ןיחבהלרשפא-יאןכל.םתעיסנ
הזוםהילעלבקתמהעדימהןיב
דארשיהיפלאתואמלעלבקתמה
הנשידמהנידמהתאםיאצויהםיל
,תורייתןוגכ,תורחאתורטמל
.'וכוםיקסע

תורהצההטועימלףסונעינמ
תעביכ,ךכבץוענהדיריהלע
תובורקםיתעל,ל"וחלהעיסנה
ןיידעתמייקהניאתדרלהטלחהה
אלתוחפלואתעדומהרוצב
רהםיברםירקמב.תיפוסהרוצב
ךוראןמזלהנידמהתאםיבזוע
-ילםויסירחארוזחלםיננוכתמ
תגשהואםהיקסעעוציב,םהידומ
דימתאלםלוא.תורחאתורטמ
דהתאתומאותםייחהתודבוע

nunoושינ,םיילכלכםימרוג-
PRםייתחפשמתוערואמוא“NR

-הלםייושעםיפסונםימרוגוםיר
רבעמל"וחבתוהשהתכראהלאיב
.ירוקמהןונכתל
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השדחהעפותאל

"היכ,לבקתמליעלהריקסהמ
תדיריה.השדחהעפותהניאהדירי
"ותועההפוקתברבכתמייקהתיה
הכשמנוטדנמהתפוקתבותינאמ
איה.תואמצעהתפוקתלכךשמב
,תומייוסמםינשב.רבעבהעיגהףא
םיהובגרתויהברהםירועישל

םלוא.םייחכונההידמימרשאמ
הדיריהלשרכינponרבעב
לשםירזוחםילגידי-לעםרגנ
ואצמאלרשאDemםילוע
וזהעפות.לארשיבםתטילקתא
תוטלוקהתוצראהלכלתינייפוא
ויההידמימו--הלודגהריגה
תאוושהבונצראברתויםיכומנ
תיטנהםויהםג.תורחאתוצראל
דהםילועהןיברתויהקזחתדרל
םילועה.paדחוימב)םישדח
רחאתובכשברקברשאמ("חוכב
ןאמםלוא.היסולכואהלשתור
,תונורחאהםינשבדחוימבו.5
Mamaומצמטצההילעהידמימ
םישדחהםילועבתוארלןיאןכל
תדיריהירועיש:הדירילירקיעה
םרוגהתאלארשיבורדתסהאלש
25ליגללעמלארשיידילילש
לשהלאלהמודלדוג-רדסבםה
"בו,ל"וחבודלונשליגותואינב
םילועףאתומייוסמליגתוצובק
"לתומודתונוכתהדיריל.םהילע
"התוימואל-ןיבההריגההתועונת
םיילכלכםימרוגידיזלעתומרגנ
ןיברתויהצופנאיה!םיישיא
תלאןיבוםידדובpaםיריעצ
"רתהותוילכלכהםהיתונוכתרשא
"טילקלעלקהלתויושעתויתוב
תיגפומאיהו,רכנתוצראבםת
.תוחתופמרתויתוצראלרקיעב

תלוגבתילארשיהצופתתריצי
"ומתהךותמדחאטביהקראיה
*שעבתוללוחתמהתוקומעהתור
היפרגומדבתונורחאהםינשהתור
ןיבשןזאמבולארשיםעלש
םירחאםיטביה.הלוגה|לארשי
ןוירפהלשברהםוצמצה:םה
"התונקדזהה,הלוגהידוהילצא
םידספההוםתייסולכואלשהריהמ
*לעםימרגנהםיברהםייפרגומדה
.העימטותבורעתיאושינידי
"כואהתאצמנהלאלכמהאצותכ
"בתוצופתהלשתידוהיההיסול

.תוקמטצהלשריהמךילהת

תאצותהידילאיבמהזךילהת
תילעהםוצמצתורמליכ,הרזומה
"דוהילשםקלח.הדיריהךשמהו

Divaךלוהלארשיבםיאצמנה
םויהעיגמאוהותוריהמבלדגו

התוילתולעליושעועברכלרבכ
.תיחכונההאמהףוסדעשילשמ

ךכבתוארלהיהרשפאיכןכתי
לשינויצהםולחהתמשגהללמס

nosלשלדגוךלוהקלחלש
הנקסמםלוא.וצראבלארשיםע

naiידמתיחטשהיהת,pro
איההעפותלתירקיעההביסהש
לשרומחהיפרגומדהרבשמה
"כואלםגשןוויכמוהלוגהתודהי

moשי לארשיבתידוהיה
"קסמה.תורומחתויפרגומדתויעב
יכ,אופיא,איהתשקבתמההנ
obamaתויעבהלולכמל Pv
תייעבללוכ--םלועבתידוהיה
תמושתשידקהלשי--הדיריה
ןתינשהממהלודגרתויהברהבל
ןההלאתויעב:הכדעןהל
לשודיתעליזכרמןינעתולעב
.לארשיםע

.ושא6ת655"99"

היסולכואהתוצוכקלכב1,000-להדיריירועיש--2חול

 

 

 

(1973)
ולעשל"וחידילי

ה"ס19551-83--19544דעידילי

5.119,18.0הקירמא-הפוריא

2.310.63.6הקירפאהיסא

29לארשי

הדיריה
םישדחהםילועהןיב

"דחהםילועהברקבהדיריהלע
ברעדימלבקלרשפאםיש
דרענהבקעמירקסמדאמטריפמו
"לתיזכרמההכשלהידי-לעםיכ
ועיגהשםילועהןיבהקיטסיטטס
"קסיפ-לע.תורחבנםינשבץראל

osםילועלםיסחייתמהmar
דתמ1977--1909םינשהןיבץראל
הנשבםידרויהרועישיכ,לבק

רו3%תוביבסבהיההנושארה
.8707כתונושארהםינשהשולשב

Pa Dmאוה"חוכבםילוע,ה
םינשהשולשבו,התויהברההובג
לדוג-רדסלעיגהאוהתונושארה
.30%7כלש

הפוקתלטרפיכ,הארמ2חול
"סויתמחלמרחאלדימתדחוימה
דיה1965רחאלהדיריה,םירופיכה
םידרויהשולשלשתוביבסבהת
.םיצוהיםיבשות1,000לכלהנשב
,היהםידרויהלשטלחומהרפסמה
"רדסבתונורחאהםינשב,הארנכ
.הנשל12.000"כלשימלוגלדוג

הלאמםיכומנל"נהםינדמואה
לעםינוידבםימעפלםיטטוצמה
ןודלוננוצרבםאםלוא.הדיריה
,הדיריהלשתויפרגומדהתואצותב
וארפסמלתוסחייתההםאקפס
.תקפסמהשיגהווהמיתנשרועיש
"הלםיסנמתובורקםיתעל,ןכאו

paלעםיללוכםינדמואידיל
לחה,םידרויהלשרבטצמהרפסמה
"התמקהמןוגכ.םייוסמךיראתמ
תיזכרמההכשלה,לשמל.הנידמ
המוסרפבהכירעההקיטסיטטסל
ודרי1977"1948Paיכ,ןורחאה
דכוםידוהי260,000 -כלארשימ
לשןוכדיע.םידוהיאל0
רבטצמהםידוהיהםידרויהרפסמ
.היה1980עצמאלדעו1948ןיב
קוחראלןדמואלונתואאיבמ
ןיידעלבא300,000-מהברהב
.הזרפסממךומנ

ןיאדספההלדוגבןודלידכ

תייסולכואלדוגתעיבקבקפתסהל
תובישחשי.םהיאצאצוםידרויה
דכואלשבכרההתקידבלםגהבר
סנכהליתלוכיבןיא.וזהיסול
,אופיא,קפתסא.ךכלעןוידלןאכ
לעםיאבהםינותנהלשןוידב
הלאןיב:םמצעםידרייהבכרה
אלו1962-1973םינשבואציש
,םתאיציזאמםינש4ךותורזח
 םירבגויה53.2%יכאצמנ
ליגתוצובקלםיכיישויה1%

parיאליגל297,22.8%ו15
.45--64יאליגל17.4%7ו4
תללוכהדיריהיכ.הארמהזבכרה
יגוסלשםילודגםיזוחאאקווד
םורתלםילוכיויהשהיסולכוא
לשהתדובעחוכלוןוחטבלרתוי
.לארשיתנידמ

,ליגהיפלחדיריח
יתחפשמהבצמהוןימה

ירועשלש תטרופמתכרעמ
בצמהוליגה,ןימהיפלהדירי
דהירועישיכ,הארמיתחפשמה
תחתמ,תיסחי,דאמםיכומנהדירי
25-34ליגהתוצובקב.20ליגל
-לםיעיגמ]הדיריהירועישםילוע
-לוהוםינטקDMןכמירחאל.איש
ירועיש.ליגהתיילעםעםיכ
-בגהלצארתויםיהובגהדיריה
תוצובקלכבםישנהרשאמםיר
לצארתויםיהובגםהוםיליגה
,ררבתמ.םיאושנהרשאמםיקוורה
ליגבםיריעצוםידדובםירבגליכ
דחוימבהקזחהיטנשיהדובעה
תדחוימהניאוזהעפות.תדרל
החיכשאיה;:לארשימהריגהל

mpםיימואלניבהריגהימרזב

.םיילכלכםימרוגמםיעבונה

ידילילשוליאכהארנ2חולב

.תיסחיךומנהדירירועישלארשי

,איהךכלתירקיעההביסהםלוא

הדיריירועיששיללכבםידלילש

הובגזוחאםיווהמםהוםיכומנ

לשהקידב.ץראהppברקב

ץראיפלםיילוגסההדיריהירועיש

הנושהנומתהארמליגהוהדיל

ירועישב(א):לוטיבידילחאבה

לארשיידילילשםיהובגהדירי

דבודלונשליגותואינבתמועל

"יגהתוצובקב,הקירפאבוהיסא

סולפ70דעו25--29ןיבשםיל

הלאלםימודהדיריהירועישב)3(

הפוריאבודלונשליגותואינבלש

םיליגהתוצובקלכב,הקירמאבו

םא.סולפ70דעו45-49ןיבש

-יריהירועישןיבהאוושהךורעל

לשהלאלץראהידילילשהד

דארהיכהארנ.דחיבל"וחידילי

"ורחאהלעתצקמבםילועםינוש

לחהםיליגהתוצובקלכבםינ

לשזוחאהלודיגםע.30ליגמ

תיסולכואהברקבלארשיידילי

לודיג1973-ו1962םינשהןיבלח

ברקבץראהידיליזוחאברכינ

.15--44םיליגהינבםידרויה

תכשוממהתורדעיההירועיש

עצוממהמרתויםיהובגץראהמ

"וביקבותולודגהםירעהשולשב

םיבשומבדחוימבםיכומנו,םיצ

.םירחאהםירפכבו

םינושתורוקממםינותניפל

יכ,לבקתמ*1948-1972םינשב

הנופםידרויהלשעירכמהבורה

CRתמגודכ.תוחתופמתוצראל

דההפוריאתוצרא,תירבה-תוצ

תוצראוהדנק,תיזכרמהותיברעמ

.הינאיקואבוהקירמאבתורחא
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תרצותמתואספוקבםיצומח
לאירפףסוי

 

לעבןיילקהשמלאתונפללכוילהומלקוקזשימ
רבדמ,םילשורילחומגרבסייוברהלשוכמסומ,ןויסנה
רוזמואצמיהקירמאבתויעבבולקתיישתוגוז.תירבע
יגולוכיספץועיי,היפרתוכיספ,.טנרבהנירולאכימלצא
םירבדמ.תונושתולגתסהתויעבוןואכד,הדרח,ןימיניינעב
תילארשיההרפסמב,,רוקיבעצומםישנל."שידיאותירבע
תנפואישודיחבטימ,תאהנאצמתןהםש."קרוי-וינב
-ורימהנשוש--לארשימתועודיתוירפסידי-לערעישה
."ןג-תמרמינוטוהפיחמהנומיס,םילש

רפסהתיבלםידליהתאםושרלחמשתילארשילעי
םש.םיירהצהרחאתועשבילארשירפס-תיב--"תלחג,
ילארשיהארוהןוישרילעב,םילארשיםירומ,ואצמת
רפס"יתבבםיירבעהתועוצקמהתארוהבןויסנילעבו
."ץראבךוניחהדרשמידיילעםירכומ

,תאזתמועל,תלפטמ"טייטסאלירלארשי,תרבח
לכבםישרגמוםיתב,תורידלשהקזחא,הינק,הריכמ,ּב
תרחאהגאד.בלהמתוגאדריסהלידכ--"לארשייקלח
.(לארשיב)ךמסומסמץעוי--ןהכריאמתולקברותפי
לבקמ,.לארשיבימואלחוטיבוסמיניינעבלפטיאוה
הסנכהסמלםיקיעמתובוחותוחותפסמתומושלופיטל
לבקללכוי,המלשתאשקביורשקתישימ."ילארשי
תימעפ-דחתונמדזה.--"מ"עבןויצתווח,לעםיטרפ
."ב"הראבתילארשיחנוכשוהחריוואבתויחל

.הנומתלתופסונתויווזרוציקבתוקפסמחולהתועדומ
הטישבםיילגרהמתורעשתרסההעיצמןילקורבמהבוהא
םיילגריתש.רתויבוטךא,הוועשומכ.--תילארשי
,ץראבעודיןלבק.,ונושלכ,אוהארזע.פ."רלוד1073
םיעיצמיולםיחאה."ןטהנמבםייללכםיצופישעצבמ
תודובעבהחמתמ"החמומהימס..וליאו,תועבצתודובע
י'תויורכיהלילארשיהןיזאגמ,,ה.טומסייבתרימגותורגנ
שקבמםיכודישתועדומב.םירכמהגוחתבחרהעיצמ
אוההגיהנ.בכרתלעבההובגתילארשיריכהלילארשי
ילארשיהרומ--"לוקסוטואקראמ,ב,יאדווב.דמל
.תירבעבהגיחנדמלמהךמסומ

.עוצקמילעבלשוקיבהלעתודמלמםישורדהתועדומ
םישורד,קלדיקלחמםישורד,תירבערבודףצרשורד
סניווקבתוקוניתלרטיס-יבייבםגהשורד,םירכומוםיגהנ
.תוריינרודיסלתורשפאוחנילםע--

למשחירישכמתשיכרבתוקסועה,תוברתועדומדעב
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ץראה
וניאשימל.לארשיבםאוריע,עודיכ,איהביבא-לת

תוניזומילותוינומתרבחםגאיה"ביבא-לת,--עדוי

למסאוה.ירקמוניאירבעהםשח.קרוידוינב--חלודג

שדחמהלאםימיםצעבתינבנלארשי.החלצהלחבורעו
: np”

תויורשפאהץראלשהיפוחלםירגהמלשלג a ג
תשבילםישדחםייחיסופדותאאיבהתולבגומ"יתלבה

.םירחאםירגהממםינושםניאםילארשיה.הלודגהםירגהמה

םיריכזמַהםייחיסופדוםמצעלשמחליהקייחםיחתפמםה

תבוטךרדןיאיכ,המוד:ץראבוריאששהמתאהל

הקירמאבלארשייינימלשהתוחתפתהלעדומללרתוי

תקירמאישודיחתאתואיבמהתועדומבתולכתסהמ-
.םידרויהתליהקל

קרוי-וינבאצויהירבעבןועובשה,"ונלשלארשי,

םישודג,ימויהינופוידרהתושדחהןיזאגמ,"לארשיןאכ,ו

ילארשיהתוחוקלהרוביצ.תומוסרפותועדומהלאםימיב

.ובחרתהויתוירשפאורפסמבלדגאוה.בושחהחשענ

,חקירמאתאילארשיהחוקלחהליגשרחאל,וישכע

.הקירמאדלארשיבתויחלותוסנלאוהולרתונשהמלכ

חליהקהלשהיפואלעדומעלרשפאוללהתועדומהמ

תפקשמ,ןהמהרוזגה,.האבההנומתה.חיביכרמותילארשיה

ילואוהתנבהלחתפמהילואןומטהבו,היעבהתאחנמאנ

.הנורתפםג
םתונחתחיתפלערבעששדוחבועידוהרוצנמוםייח

“boo,תיזכרמהםינדעמהתונח--למרכ,.סניווקב

רישי--ךשפנהוואתרשאלכלתוינקהזכרמוסניווקב

תואספוקבםהינימלםיצומח.תוניבגהיגוסלכ.ץראהמ

םישביתוריפ,םהמתחכשןמזמשםינילבת,ץראהתרצות

."םוצערחבמבםיחוציפו

("הוקת-חתפמרבעשל.)ןויצ-ןבלארשיןידה-ךרוע

ןיד-ךרוע,.קרוידוינבודרשמתחיתפלעעידוהלדבכתמ

תיקרזי-וינהןידה-יכרועתכשלתושירדבדמעןויצןב

םאו."קרוי-וינתנידמבטפשמיתבבעיפוהלןוישרלביקו

:תואבחתונוכתהתאותעדומבןויציןבןייצמ,ידאלהז

דעבםירבדמץראבתנש17ךשמבןויסנהותונמיהמח.

םיבוטההיתורישתאחעיצמתרחאהעדומ."םמצע

.ךלםגרוזעלםילוכיונחנא:םירחאלונרזע.:םיאבה

לשהזיו,חדובעתוריינ,קוריסיטרכלקוקוחתאםא

."ונילאאוב--שטנדוטס
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pon תועיסנהידרשמו,ץראלתונתמלושומישל220
רודיבהםותתהנורחאבחתפתמלארשילםילויטםיעיצמה
ןמםירמזלוםינגנלץראבובשחנשםינמא.ילארשיה
עיפוהלםינכומויהאלםהמהמכו,הנושארההרושה
,םיאג,ביבא-לתבתוברתהלכיהמםיתוחפתומלואב
.םינודעומבותונותחב.תורוטלאחבעיפוהל.קרויזוינב

קי'צראילואןולאלשםחוצינב"הבוטהריווא,תקהל
םע"תויראה.תקהלמשקרפיקא'גו"תרווכ,תקהלמ
לכלתונמזהתלבקמ"שבדה,תקהלמיוליסוירמזה
,תינווי.תילארשיהקיסומ:םהלשראוטרפרב.עוריא
ארזעילארשיהןרדבהורמזה.תינמיתותיברע.תיאקירמא
יבכוכםההיליסאוןטבהתינדקרו(עדויימריכמימ)

ןודעומ.ןילקורבב"םלזורי..יסור-לארשיההלילהןודעומ
וחוצינבםידוקירתרומזתגיצמ"םרבאדלא,,קיתווההלילה
"םיהובגהתונולחה..תיישילשבvanרבעשל,ןגמילאלש
ינווייילארשיההלילהןודעומ.לארשי-ןבינד רמזהו
םהילילאתאםילארשילעיצמ"סקוקיפ,,'גליו'ץינירגב

םייחוןרוקהלמרכ,יבערשזעוב.סנופירט:םימיהרבכשמ

הקיבצםירמזהלודגליחתמ.רבוטקואב!"בלחה.קודצ

--םשמקחרהאל."ןודעומבתידעלבהותינכותבקיפ

,סומוח,המרווש,באבק,קילשיש:תיבבומכםילכאמ

"םיבכמהתדעסמ,,בדועוםיאלוממ;יכרותטלס,הניחט

."תירבע.ןבומכ.םירבדמ--
תחתמםישנאתעונתדועהניאוז.הקירמאבלארשי

רזוחתושומנלשתלופנויהשימלשדובכה.ןחלושל

.שממלשהליהקתישענוז.ומצעלא

אוצמלרשפאםירבדהינפםההלאשתקהבומהחכוה

לשתכרעמלםיבתכמרודמבםסרופש,אבהבתכמב

תובתכהתרדיסתאאורקלדואמיתינהנ.,:"ונלשלארשי,

תחאהבתכיתצמחהירעצל.ץראהןמהדיריהאשונב

חולשלותואיתתאםכלהדוא.הדיריהתוביסלהרושקה

,באומבקעי--םותחהלע."הבתכהקתעהתופיחדבילא

.סלג'גנאסול

ביבא-לת.לאושיבםאוריע,עודיכ,איהביבא-לת

םישורד--ןיינעתמשימל."סיוורסןיזומילוראק,םגאיה

הרשמלםיגהנוזהתדרויהתוינומחתרבחלהלאםימיב

תוושפאהרבחההחיטבמקפקפמשימל.תיקלחואהאלמ

,הקירמאדלארשילשהינפםההלא.םיהובגםיחוורל

.ב"משתהנשהשאר

28.9.81 “as
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קחצייולתאמ
ימלשוריה

אםיקסעביתחלצה..
בושחהקסעביתדספה
,'םידליה--רתויב
,ו'ג"ה'קסויהדוותמ
רשועביחהקיתודרוי
אצומךאקרוי-וינב

ישפנוטגבומצע
םישדחםידרוילץעיימו
י'תתיבהובוש,,- 00

13

ךרדבםיכלוהםה.םימסבםישמחשמ
ןבה,אפוראוהרוכבהןבה.רשיה
תדמולתבה.יאמיכ-סדנהמאוחינשה
לבא.היפהפיהרוחבאיה.םיטפשמ
דפנונחנאםינבהםע.וגיניברוכינשי
הניאתבהםג.תוקוחרםיתעלםישג
-להצוראיה.ונתארוגלרבכחצור
-ינואהמקחרהאל,הלשהרבחבתויח
שוכרהלבאשוכרילשי.הטיסרב
-יאלךלהרבכוקלח--רתויברקיח
דבאללולעינאשהשגרהילשיודוב
-ועבםייחינאויתשא.רתונחתאםג
תאזםג.הארונתודידבבךא,רש
".חקירמא

תונייםיתוש.
'..םילארשי

יבחנש49ינפלדלונש,ו'ג-הקסוי
,ןילופסבעבשליגדעלדגוהיכ'צ
דמלןילופב.יתד"ינויצךוניחלביק
יתדרפס-תיבבדמלץראב."רדח,,ב

naraתיללכחלכשהםגשכרו,
חז.הטיסרבינואהילספסשבחםייתנש
-צשןוויכ.אבצבותורישרחאלהיה
לוכיאל--החפשמסנרפלהיהךיר
-לרהרהרשאכ.וידומילבדומעלחיח
--חריקעוא--הריגהלעהנושאר
-חווקתבעשעתשה,תירבה-תוצראל
-לתלבה-תויורשפאה-ץראביכ,הנומא
םולחתאםישגהלודיבהלעיתולבגומ
-סעהםלוא.וידומילבךישמהל:וייח
אל,.הזהםולחהתאםגוקחדםיק
,םידומילביתכשמחאלשדבלבוז

*ביתדמלשהמיתחכשוליפאאלא
*יאבושךא,תירבערבודינא.ץרא
אלהסנמינא.ןושלה-יזרביקביננ
דמועינאםא,חוטבינניא,חוכשל
ןותעארוקינאתובורקםיתעל.ךכב
-יל-ןודעומלךלוהינאםימעפל.ירבע
ץוחלבא.םיילארשיםירישעמושוהל
"ורןושלהםעילשםירשקה--החזמ
ינא.ןושלהםעקראל.דואמםיפפ
רשקךא,רבעהלכתאיכותבאשונ
טעמכ--רבעהןמלודגקלחםעיח
'םידרויהבורומכינא.םייקאל
-שיהתאטבתמהמבעדויהתא.,ןאכ
םימעפל1ונומכםישנאלשתוילאר
םילכואותילארשיהדעסמלםיכלוח
םירקבמו,תידוהיהדעסמלוא,סומוח
-מואו'ילארשי,ולםיארוקשןודעומב
ןוויכמתילארשיהריוואובשישםיר
םששיוםיילארשיםירישםשםירשש
םקלחבםיבכרומהתורומזתוםירמז
-לארשיה.םינווימםקלחבוםילארשימ
םילארשיש,ךכבתאטבתמםגתוי
םיתושותוילארשיתורוחסםירכומ
"...םיילארשיתונייםיתעל

םשאוה.םירכמהברה,ו'גל,ולשי
ויה..םירכמ:הלמהלעקזח:שגד

תודידבו--רשוא,,
"RI

ארקנלארשיבוירבחיפב--ו'ג
*ודמעבשוחנDIRאוה--"הקסוי,
חזו,ןשקעינאשםירמואשי,,.וית
חוכיווב.ומצעלעדיעמאוה.,"ןוכנ
-ימגהליגאלםימיהםתואבותשאםע
לערתוולןוכנהיהאלויהשלפתוש
-לרובעלוץראהןמרוקעלותטלחה
-הו10ןבדחאה--וידליםג.ב"הרא
םה.םירשואמויהאל--8ןברחא
-אכאלש,םה.ץראבםישרשומויה
חנושארההפוקתה.ןאכודלונ,םהיב
ינשלוהשאלהשקהתיהקרוי-וינב
חלמאלףאהעדיאלאיה.םידליה
-בםתטילק---םידליה.תילגנאתחא
ולכיאלםה.דואמהשקהתיההרבח
.םינקירמאהםליג-ינבלאלגתסהל
--םיקסעבעוקשהיהו'ג-הקסויךא
חהשהממיהתועשבור.םהבחילצהו
-חלעעדיאלהברה.תיבלץוחמ
.החפשמבשחרתמ

-חןבומבעגשמינקירמאהבצקה,,
-חינשמיתמעטו,ערהןבומבובוט
-יעטעמליפשמוו'גרמוא,"םימעט
<יתואסינכהשדידילתודוה,,.ויג
-חתארצקןמזךותיתלביק,םיקסע
-שרחאל,ויתובקעבו'קוריהסיטרכ,
"חתוחרזאהוגלהנתינ,תודחאםינ
רתויורתוייתעקשינא.תינקירמא
.םלקאתהלולחהםידליהו--סנזיבב
-לםתואיתחלשהרתיהבשחמילב
עדויינניא.'לוקסקילבאפ,בדומל
דב.אלוא,ןוכסחלעזאיתבשחםא
*ר.ומלקאתישיתיצרהנושארושאר
-שיתיצראל.תילגנאודמלישיתיצ
.רזאטבמםהלהיהישוםינושואריי
-ירמאהתוחרזאהתאונלביקרשאכ
רתוי,םינקירמאויחרבכםהתינק
-וקלוכלהךכ-רחא.םינקירמאידמ
םגונלהדלונתירבה-תוצראב.'גל
-ירמאתרצותהתיחרבכאיה.תב

-לכרפס-תיבבהדמלאיהםג.תינ
לדבהקרהיה.הלשםיחאהומכיי
ןושלהתאוגפסםה:םהיניבדחא
התיהוז--ןאכלםאובב.תירבעה
םה--םויה.הדיחיהותחאחםתפש
םישקתמךא,ןושלהתאםירכוזןיידע
באוכשהמ.תפטושהחישהבלהנל
-לםיצוראלםינבהשחז,תמאביל
.הפשלסחיםהלןיאוהבשמתשה
,תירבעתעדויהניאטעמכ--תבה
-לכלםימדוקויהילצאסנזיבה
יִלהמללבא.םידליהךוניחלםג

PRM?השולשילשי1םירובידב
אלו'סיפיח,אלםה.םיחלצומםידלי

m
התפתה,ההישכליחתהה

-ונומבםייתסנו,חוכיוול
יודיוןיעמחיחרשא,,גול

אוח.''דרוי,,לשויודיו--ו
nonולשדוהזחלע,אטהלע,

.רוזתאאלרבכינא,:רמואו
אלובושאאללבא.וקבלאובא
,ירעצל.תועיבקבץואבבשא
ילאםיאב.דעומהתאיתוחא
"-שהלךודםישפחמהםילאושי*
סיאבסה.תיובה-תוצואבעקת
9N.הצעוהרזעשקבל OND
לאוסכיתובקעלעורזיח:רמוא
.''יברדבוכלת

אב--ו'ג:ולםיארוק--שיאה
-הםע,60-התונשתישארבב"הראל
דימת,,."הדירי,,חלשםינושארהםילג
אוה,"לארשי-ץראמםגםירגהמויה
60"התונשתישארבלבא,.רמוא
םירפסמבםילארשיןאכלעיגהלולחה
--תילכלכהניחבמ."'םייתועמשמ
,האנהליוובררוגתמאוה.ןתיאובצמ
ותושרבו,ץיק-הוונומצעלהנבףא
היהץראב."םייחתושעל, םיעצמא
עדיאל,עראלהיהובצמ..ריכש
-שיפכ--ךחאםויםלוא.רוסחמ
.שארביקו'ג,ילסנכנ,,--רפסמאוה
-וםיזבזבתמירושיכשיִלהיההארנ
תאיתאצמ.רתויתושעללוכיינא
ילהארנאלוםוקמבךרודימצע
לעיתבשחםיברםימי.ססובמדיתע
-טאהסונאיקואלרבעמלאהעיסנ
תאתוסנלןוצריבררועתנ.יטנאל
.רחאםוקמב--ילזמתאםגו--יחוכ

ונלויה.יתשאםעךכלעיתחחוש
םמוקומצעלשכןויערה.םידליינש
ונאצמףוסףוס,:הרמאאיה.התוא
-שמח.ונידלילוונמצעלחוטבםוקמ
חרקיחמעדויימ.ופסינונלשתוחפ
-ראוז.םיחוטבונחנא1quoםלועב

syחרבידאיה.'ונלשתיבההז
-כישםיברםיחוכיורחאל.תונויצ
.תוסנלותוארליאדכש,התואיתענ
-ראםשיתיהש.רצקרוקיבליתאצי
-דיד.יתשגפ.דבלבםישדוחהעב
ולריאהלזמה.קרוי-וינבםירוענ
-לותאסנכיהְלילעיצהאוה.םינפ
.האיצמהלעיתלפנ.ולשםיקסעהדחא

namרראלבושלתנמ-לעהצרא
."תירבה-תוצ

 

-



י6כ 7676910 -
-ו.םיראשנםה.םיעמשנאל.חינשה
םחםידוהיו--םידוהיונחנאירח
םילדתשמ--םינמחרינבםינמחר
-וטםהלםישועשםיבשוח.רוזעל
.ןוכנחאוח.ךפיההש,ילןימאת.הב
-שמונחנא.תוילשאבתויחלךירצאל
-כונמצעלםירקשמוונמצעתאםיל
אל.'תדירי,בהדירישיש,םירמואש
סה.'הדירי,ה-ילגתארובשלונחלצה
."םיאוגיידע

"לארשיבלובסליאדכ.
רחאלוהדובעלשךוראםוירחאל
-עסמבתכשוממחחישוחדבכהחורא
תואילינמיסורכינ--קרוי-וינבחד
תפקחןמםגלאוח.ו'גלשוינפלע
-מתםרטבחלקאתהנתאחשעורמה

יִכםא,וכיחלםעטרמהתפקה.ךיש
-רותהפקאלהז,,:;ריעהלךרוצחאר
חחנאטלפ.'ץראבםיתוששומכיכ
-ידףטשלארזהותוקומעףשנ,הדבכ
.'םידרוי,הברהשגופינא,ןכ,,:ורוכ
םיבשוח.תושדחםינפהברהםכותב
*ושתובטהוסכמבתוחנהונתיםאש
וזראיותוינקוכרעיוורהמי--תונ
ילוא.הצראובושיוםילטלטמהתא
ילואו,תואמילוא.תאזושעיםיטעמ
emהלאלבא.תאזושעםיפלאחמכ
,יאדו.תובטחהילבDAץראלםירזוח
לוכיהז.רוזעלךירצולקהלךירצ
ךירצאללבא.הנורחאהפיחדתתל
-י'זירפללגבש,ונמצעתאתולשהל
ורזחיםישנאחלאכםיצפחדועורד
זתמאבבושחהמעדויהתא.ץראל
,הרידדרכשב.הריד.םירוגמםוקמ-
-שיחברההברה.תימצעתולעבבוא
אליכ,ילםירמואיתשגפשםילאר
-זב.הרידללגבץראברדתסהלולכי
-בתורידבהזכרוסחמחיהאלינמ
תויהלךירצםדאש,ילםירמוא.ץרא
-יא.הנטקהרידשוכרלידכרנוילימ
,תמאבו+םינוילימםישנאוחקיחופ
השולעםחלשישםישנאוחקיןינמ
תברהךכלכםידליהשימחוחעבראו
-סמ1םחיגבתארדסלידכםינוילימ
חלועתוריכשבחרידםגש,ןאכםירפ
הנטקחרידליבשבםישקבמ.רקויב

-מאליבשב.שדוחברלוד400--300|
,ילארשיליבשב.חברחאלחזינקיר
ארוקינא.תרוכשמיצחמרתויתז
*חידומעבםגץיעמינא.ירבעןותע
.םינוכנםחחלאהםירופיסה.תועדומ
יאדכ:חלאחםיריעצלרמואיגאלבא
-תוצראלרגהלאלולארשיבלובסל
-לילוא.לארשיבאוחדיתעח.תירבח
יתייהיכ,תאזרמוללקינומכםדא
-תוצראברדוסמינאוץראברדוסמ
-מיתמליש.שחינאךכלבא.תירבח
םירחאשי.תאזתעדלידכרקיריח
.רתוירקיריחמומלישש

-יארקבמינאש,בוטרכמילשי
יבלךלוהינא.תבשםוילכבות
תאריבעהלךרדוזםגיכ,ותוארק
-חוזלבא,תודוהלםיענאל.ןמזה

NANיִפ.ותוארקבלהצורםגינא
-בה-תוצראביחאוה.דדובםדאאוה
םזעאוה.הנש207-מרתויאלתיר
ולןיא.םינבהשולשוהשאץראב
-ומםה.ץראבולשםידליחםערשק
אשנןאכ.קדצבילוא.ןילעםיסע
-שםידליינשולשי.תרחאהשא
חלחםינש10ינפל.הקירמאבודלוג
תיאראול.ותואחבזעותשא.שיאה
-וכשבומכטעמכ.חזחשיאהיחךיא
רדחה.ןשיןולמברגאוח.םיחפהתג
:יזמבםייחאיחשDVD.ןטנטקולש
יגשתאתלדגמה,הינשהותשאלתונ
,ותלחמתורמל,שיאהץלאנ,םידליה
.תומוקמינשבברעדערקובמדובעל
אוהץראב.רבדרתונאל--ומצעול
דמעמולהיה.דואמרדוסמשיאחיח
יתרמא.דבוכמשיאהיחאוח.ןייוצמ
-ןבומכחיחתו--חצהארוזח:ול
,ץראלרוזחלהצורהחיהאוה.םדא
"וזמהתאםלשידיא.לוכיוניאלבא

תיבילתכךותבקראלו,עובשחתומי
"תהתועשבקראליאדוובו,תסנכה

:ילרמאדחאייבר.'סיוורס,הוחליפ
חנופשימלכלרוזעלחרכומינא
"שמינא.ויתויציצבקודבלילב,ילא
"מו,ילאםינופשהלאלרוזעללדת
,ברכתאזחשועינא.תדובעםישפח
-ונאחדצבריכמינא.םדאכו.ידוחיפ

.ידוחיןובשחםגשי.היעבהלָעיש
דיותבשק"ןזואילעאואצמיאלםא
אלוילאםינופהםישנאה--תעייסמ

Boardשואיחתועורזללופילםילולע,
,חלילח,עיגהלדועםילוכיםחןאכמ\
“<nom.עשפהלאוא,היסנכהלא
םחןינמבושחאל.הלאםישנאלרוזע
חיסורמםיאבשםידוהילםאח.םיאָּב

--'דְרוי,חילארשיהםג+םירזועאל
pagינחלשונמזרבע.ולרוזעל-

.יוד

תיריאםעהנותח

תאשגופוניאינקירמאח-ידוחיח,
.תרבחםושבטעמכ,חרבחבילארשיח
ךכלכאלחדצהלעקרעמושאוח
חאוראוח.תוילארשיחםינפחלשהפי
ויהרבעב.דבלברעוכמהTENתא
obaושמשיםילארשייכ,ובשחש
סהמעואיביom.תוללובתחלוחשלכ
.תרחאאיחתואיצמהלבא.השדחחור
שי.םיעמטנוםיללובתמםילארשיםג
ייבר.םילארשילשתבורעתיאושינ933
אוהחנורחאהחנשביכ,ילרפיטדחא
תבורעת"יאושיגהעבשבלפיטומצע
1לפיטתרמואתאזהמ.םילארשילש
-אכו,ךכמעגמיחלםתואלדישאוח
ןבלעעיפשהלחסינ,חילצחאלרש
וניאאוהיכ,ורייגתישגוזחתבוא
"צהאלייברה.תבורעתיאושיגאישמ
םה.חלאכםירקמבתויקוחשי.חיל
*רהלךירצאלינא.רהמםיטשפתמ

posיאושינםחמעדויינא.תודע
רוכבה-ןבהשבשוחחתא.תבורעת
יברהלשותדכנתאחשאלאשנילש"
ילשןבהעיפוהדחאםוי1'ץיבבולמ
"הןתחתמינא,:יתשאלוילדכאו
םערמאאלאוה.'קוש,ונלביק.'םוי
.ונתואןימזהלחרטאלוליפא,ימ
םייהרזאםיאושינ.הנותחךרעאלאוה
חיהיש,ולונרמא.וליבשבםיקיפסמ
חרכומאוהילוא:ונבשח.בוט-לזמב
עידוהןכלו,השאלהרענהתאתאשל
ךכאללבא.ןורחאהעגרבקרונל
השאלאשנשהרוחבה.םירבדהויה
אציאוה.ולשהקיתוהדידיהתיה
קר,המעלייטאוה.ןמזהברההתא
התואגיצהל,התיבההתואאיבהאל
עדויהתאוישכע.ולשםירוההינפל
ררבתנםגךכרחא.רוכינהזהמ
.תיריאאיה.'ונלש,מאלאיהש,ונל
תארגהמאצמ.םירגהמתבאיהםג
-לםיינקירמאםחינשלבא.תרגהמה
.רבדלכ

יתדספהלבא,םיקסעביתחלצה,
וישכע.םידליה--בושחיכהקסעב
םילארשילרמואינאחמלעדויחתא
שפחלחמםחלןיאש,ילאםינופה
-ש,'םיקורי,לרקיעברמואינא!ןאכ

םתאחמ!:ידראקןירג,םהלןיאןיידע
,ילונימאת1תורוחב,ןאכםישפחמ
,רתויתובוטתורוחבשילארשיבש
שגופינא.ןתואאוצמלרתוילקםגו
-חלתואבשתוילארשיתוריעצןאכ
-ַש,איחןהיפבשהנעטה.םירוחבשפ
-פ5.םיקוורםירוחבםירסחלארשיב
-וחבתוגישמאלוללחתורוחבהרשא
םגתונכומןח--,ןאכםיידוהיםיר
םימעפל.םידוהי-אלםירוחבלאשניחל
-ורקםיתעלךא,הפיםילועםיאושינח
םילועםניאםיאושינח--רתויתוב
-לחשק.תורעהברהשיזאו,חפי
לכאלאוחדוריפהךילהת.ןתואראת
-ליוא,דלישישכדוחייב,טושפךכ
-,רמואשחמרמואינאלבא.םיד
ןוזואהןמאצויותחאוזואלסנכנהז

,רבחםשברכמלכיתרדגהשםיגמז
*וימילואו,חכופמינאםויה.דידיוא
שומישםישועהרגישהןושלב.שא
,חקירחלמאיהתודידיךא.וזהלמב
ילשי.םירבחילןיא.םידידיילןיא
-עפל.הפקיתורבכינא.םירכמקר
ימ.םילארשיליבשבתבותכינאםימ
-ורי,םילארשיילאםיאבזילאאב
םחרשאכ.םינושארהםהידעצב'םיק
םישפחמ,הלפאבםיששגמ,םישולת
בוטאל.הזיחאןאכאוצמלידכליבש
רמואינא.המשנהלע,בלחלעםהל
-נרפ.הפשפחלהמםכלןיא:םהל
זבערבםיתמםישנאץראבםאה1הס
זתותפשאבםילגלגתמםישנאםאח
יש,םהלרמואינאךכ--ילונימאת
ךלוהםדאןאכש--בוטילחיהיךכ
זיאםייט,:םירמואהקירמאב.דוביאל
דבאלרוסא.ותואזבזבללבח.'ינאמ
קרןמזשי.רחאוהשימליבשבותוא
רבדםושלאל,ףסכתושעלליבשב
םיבהואךכ-לכאלםינקירמאה.רחא
.תמאהתארמולךירצ.םילארשיהתא
*וקילואו--םינקירמאה"םידוהיהםג
םיצורךכלכםניא--םהלכםד
.םתחונמל,םהלםיעירפמונחנא.ונב
,Rrרבכםה.'טייר-לוא,רבכםה
*מואםניאםה.םירמואשומכ,(זא)
-שוחםהךכלבא,יולגבתאזםיר
לאךרדםישפחמםילארשי,ןכל.םיב
.ןאכ'םיקיתו,םילארשי

-חםעםילשמוניאינקירמא-ידוהי,
םיארנםילארשיח1חמל.םילארשי
,ידמםיגצחש,ידמםינפצוחויניעב
םיעדויםחלכהשםיבשוח,םיאשנתמ
.*יזגמםינקירמאה-םידוהיה.בוטרתוי
ןחשמשי:בלהלעדיםעלבא.םימ
םידוחיח,חארת.םירמואםהשםירבדב
*וינבםישיבכה-יכלמתוברםינשויח
חלודגהריעבתיגוכמלתסנכנ.קרוי
ידוחיבורל1הגההדילבשיימו-
*ו,םידבאמםידוהיהםיגהנה---םויה
"עמאל.חרוכבהתא,ודביארבכילוא
שעוצקמחתאובזעםירחא.ונקדזהםיט
"חתמםילארשי.וקחדנשםגשילבא
"מחלעםירחתמםה.םידוהיםעםיככ
*אה-םידוחיהםיגהנהםעןושארהםוק
.םרלמעבחגההתאושבכשםינקירמ
תחאדיתושעלםינכומהםילארשישי
פלםישלילב,םירחאםעוםינוויםע
שי.םידוחיםיגהנםיקחודש,הדבועל
םגיאש,םינטלתשםגםילארשיהןיב
"כוראלא,תחאתינוכמבםיקפתסמ
*סעה-םלועבםג.תוינוכמהמכםיש
*וקמוא,הנשמ-יפנע,םיפנעשיםיק
*לתשחלשהמגמתמייקםהבשתומ
*ןרםינקירמאה-םידוהיה.'םידרוי,תוט
.ךכבםישחםגו,תאזםיא

*ורב,םילארשיה.דחאדצקרחז,
"יאםח.תוליהקלםיכיישםניא,םב
םיידוחיםינוגראתרגסמבםיליעפםנ
ןיב'םידרוי,המכשי .םייראטנולוו
םינוגראחמכבםיטלובהםינקסעה
םאלבא.םיינויצוליפא,םיידוהי
םניאהלא--'ךמע,לעםירבדמ
*והיםינוגראבםיליעפםגיאוםימושר
bo,רגהמילארשיתנופיתמ.םייד

עררשאכ1ברלוהליהקל,'דרוי,חח
שי.חרזעלקוקזאוהרשאכוא,ול
סהלךורעלשקבלידכםיאבשחלאכ
deםיאושינםימעפל--םיאושינ
“<רזועהז.תמייוסמהדימבםייוויט
דימתאל.רתוירהמרדתסהלילארשי
שדוק-ילכוםינברןיבםג.רתויבוט
-ה,תויסכודותרואה--תוליהקהלכב
שי-- תויוויטאוורסנקהותוימרופר
אוהבר.רוזעלםיטונםה.'םידרוי,
-חמםינברה1ןכאל,ינחורבאומכ
.םיסכודותרואהםג.םירמכהתאםיק
,חכלהקסופברש,ץראבומכאלהז
יתיב.ןיטיגבלפטמוןישודיקרדסמ
.יתליחקזכרמאוההקירמאבתסנכה
-שמאוח.ינחורהגיהנמהאוהייברה
לכבולשחליהקבונמזבורתאעיק
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.םילארשילחכישמרוקמוםוקמחוו
*חןמםתואריכמחתאשםישנאשי
םעםיכלהתמםהןאכלםאובבוץרא
שי,םהילאעיגהלהשק,הלעמלףאה
םהמהמכ.היטארקורויבשי,הציחמ
-ש--הארנהזךכו,הארנכ,םירובס
-ובכמהטמלאוהםילארשיבלופיט
לעקראל.םיטמולפידםהירה.םד
עובטםהלשתינוכמהרפסמתיחול
-וחהלעםגאלא,טמולפידלשםתוח
לא'תדרל,םהלםיענאל,םהלשםט
-ןי,לשתמתוחשםגחמ,םעהיטושפ
ינושםילוסנוק.םהילעחעובט'דר
-מרתוי--םהירזוע-ירזועוםהירזועו
-לומרגםילארשילשםבושלומרתש
חמכ.הנידמהמםילארשילשתוקחרתה
אלהמשאבםיאשונםגילואםהמ
-לוטילחחםינושםילארשיש,הטעמ
חארג--לופיטהחזםא,וראשיה
*..'םחל

תורידתתל--רקיעה
ילואגולונומה.תודבכב םשניג
.דאמותואעיגוהךא,ושפנלעלקה
הרקמרבכינא,,.שולחעמשנולוק
חצעתתלילרתומםאלבא,דובא
-איצנטופ'םידרוי.םהשםילארשיל
-ויצההעונתלולארשיתנידמל,םייל
לכהתושעלךירצ!תאזרמוא--תינ
םיעצמאוםיצמאמםושבךוסחְלאלו
יםידרוי,ריזחהלו'חדירי,עונמלידכ
לכ.םיריעצהתארקיעב,רשפאהלככ
-נטופב-הלועינפבלושכמאוה'דרוי,
םע--ץראלורזחש'םידרוי,שי.היצ
"בםידמועםח.תודחוימתויוכזילבו
םימיינפל.וראשנש'םידרוי,םערשק
רפיסאוה.הזכשדחאילאאבםידחא
תורשפאררבלידכץראלעסנשיל
RW,930ןבכ,ריעצותוא.הבישלש
80"כ--ודיב.םיטעמםיעצמאלעב
הרישעהוחלודגההקירמאב.רלודףלא
יפכ--לארשיב.לטובמאלםוכסהז
הזכםוכסב.םולכאלהז--ילרמאש
חרידדעבםא.רדתסהללוכיונניא
"פלתורילןוילימםלשלךירצהנטק
==וזכחרידאצמאלאוהו--תוח
*להלבקיםא.וידיבונניאהזכםוכס
אוה.תובוחבעקשי--הלודגהאוו
ושרד.הרידרוכשלןכומהיהרבכ
שיםא.םיימונורטסאםימוכסונממ
ןודחאםוחתבקריהירה--הרזעלךרע
"פנאוהש,ילרפיטריעצותוא.רוידה

vaםניאםה.וליג-ינבםעלארשיב
"מבםייורשםלוכךא,םיינעםיתבמ
אל.רוידבבצמהללגבהחארונחקוצ
,ןתחתהלםיצור.הרידלעיגהלםילוכי
שיךא--טעמרוזעלםינכומםהירוה
ןיאו--רוזעלםילוכיםניאשםירוחםג
.תוריד

ףתויבםירומחהםיפהדהךחאהז,
.םיענאלהז,הזבםידומאל.'הדירי/ל
*והלםיענהיהאלילשהפוקתבםג
*צוי.בושלאלתנמ-לעםיעסונשתוד
*נש-הנשתוהשל,רייסל,לייטלםיא
ףוסחו--ףסכטעמרובצל,םיית
תיינבבץמאמלכעיקשהליאדכ.עודי
תואדימעהלולארשיבתורידרתוי
לםיחונרתויוםילוזרתויםיאנתב
"בםאוהריכמבםא,םיריעצתושו
6רבדח--ינומכםישנאל.הרכשה
בא.םידובאםירקמונחנא.שורד
יתדביאינא.הברהליצהלדוערשפא
"וחרםה.ינממםיקוחרםה.ידליתא
"ןיעבוידוהיהםעהמותודהיהמםיק
נא---הזכריחמיתמליששןוויכ.וית
;םירחאמותואעונמל.תוחפל,הצור
15"1ןבומ

אלינאויליבשבםימייקםניאםידוחי
-תועשלוסנזיבלץוחמםליבשבםייק
ררבתמ.ירכמלתאזיתרמא.הדובעה
'בשומםוחת,בםהיניביחינאש,יל
תילארשיאיה,הנטקה,ונלשהרבחה
"חאםינקירמאםידוהיםגשי.הבורב
"לםיצורובלהלעקיעמרשאכ.םיד
דנאלא1םינופימלא--טעמחחוש
*חלםיצורשכםירחאםג.ונומכםיש
אל.ונילאםינופ--בלהתאחיש
"כו,םישפחמשימתאםיאצומדימת

NURאלםישנאםתוא--םיאצומ
דוקהז.דבלםיראשנ.םייונפדימת
.םירוקעומכ.תובורקםיתעלהר

una,םימעפ.קרוידוינבםיבשוי
חבישיה.רחאםוקמבונבשיתודחא
,חשעמל.תיסיפקראיהןאכונלש
םיענאל.וטיגבומכםייחונחנא
םייחונחנא.תמאתאזלבא,רמול
החונ,דואמתחוורמ,הלודגחרידב
.ץוחנאלוץוחנשהמלכםע,דואמ
אל.למשחלעלכה,יטמוטואלכה
.םירקםימבעבצאלובטלטעמכךירצ
PR“תואטגמהנושאוה.וטיגהז,לבא
*טגשי.ונארקוונעמשםהילעש,םיר
"והיהורציםש.םידוהילעםיפכינתוא
לשמםיכרעויווהוםייח-תוברתםיד
םג.הרירב-ןיאךותמ.םמצעלםמצע
--תלוכיתולגלןוצרהיהוךרוצחיה
.ןוצרמ-תואטגםגםנשיוויה.חיכוהלו
"ור,םיימינפםיפחדךותמםירצונםח
-מםימקוומקםה.םייתוברתוםיינח
לכבעמטיהלוללובתהלןוצר-יאךות

manaהרורבהרטמה.הלודגה--
.הביבסהמוללכהמםינושתויהל
םיקיחרמםילוסנוקה
םילארשי

רבדמרבכינא.בלבהקעומשי,
-בםירבדהתאקיזחמינא.ידמרתוי
םח--חתפנזרבהשכ.חמינפיכות
*וי-םוילילעלקיילואהז.םיצרופ
תישפנההקוצמה.תוחפילוא,םיימ
לערתויבדבכהשנועההז.ילארוזחז
*שתורשעיתשיגפליתאטחשאטחז

Oשנועשי'הדיריהאטחלםג,
ילשי.ריפשילכלכהךבצמוליפו
אל.'םידרויחלערמולהמהברז
,ילארשיגיהנמםעפרמאשחמרמוו
בהואינניא.תושומגםה'םידרוי,הש
הדימהתואבלבא.םלוכתאלילכהל
"ונחבטימםה'םידרוי,החשרמואאל
*ויבםינואגה,רתויבםיינורשיכה,רע
רבד.םהילעהנטקאיהלארשיש,רת
-חתונגבאלרמולהצורינאדחא
-תה'םידרוי,הברקמםיבר.'םידרוי,
טעמבאללארשימםיקחרתמווקחר
.םיימשרחםיילארשיהםיגיצנהתמשאב

-וםילוסנוקה,וגלשםיטמולפידה,,
לשםירזועהוםהירזועוםילוסנוק-תתה
םילארשילםיסחיתמםניא,םירזועה
*מאהחילוסנוקב.סחיתהלךירצשיפכ
יבםיסחיתמסיראפבואמורבתינקיר
יבםיבשויהםינקירמאלחנושחרוצ
*חםיילארשיםיגיצנשי.םירעןתוא
ילםניבהציחמםירצויהוםיאשנתמ
*וםיכירצםהםתואשםילארשיהןיב
*חמחניאחילוסנוקה.תרשלםיבייח
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-כחלערתוולןכומרבכאוה+תונ
-לםירזוחםניאשםיברשי.דוב
םיצוראלםה.דובכהללגבקרץרא
-דמאוה.ןכומאוה.םנולשכבתודוחל
עדויימ1המאלא.יולגבךכלערב
תכחמשיאה.ץראברדתסהללכויםא
"נפלבקיםינשהנומשדועב.היסנפל
*וחמרוטפהיהי.ולדגיםידליח.היס
דבעאוהוישכע.תונוזמהםולשתתב
*קירשאכ.ינקירמאהימואלהחוטיבל
*תוצראב.ץראלאוביחיסנפהתאלב
-תיפסכמםייקתהללכויאלתירבח
"ב.דובכבתויחללכויץראב.היסנפ
אלחזרלוד400--300תירבה-תוערא
"5,קתע-ןוהםויההזלארשיב.ףסכ
.דיחיםדאליבש

תלגלגתמתבה,
"תוצוחב

מוטילואחארגהזםדאלשובצמ,
ידרוי,יורשובשיגארטהבצמהתמועל
שיאותוא.'םיקיתו,חןמאוהםג,רחא
איבחאוח.הנש22ינפלב"הראלאב
-בבותב,םידליינשו.השאומע
תובוחרהדחאבקסעלעבהיחץרא
*לםינששולש.ביבא-לתבםייזכרמה
-וצבשיאהעצפנןאכלועיגהשרחא
.םיכרד-תנואתחתיהוז.השונאהר
"כגםוכסולהמלישחוטיבהתרבח
*וצעויחולשתואצוההםגלבא.דב
--םילחחשרחאל.סרהנשיאה.תומ
תבזע--תאזכהמלחהליובאויוא
-יבםייחהןכלםדוקםג.ותשאותוא
-ה.תומדאילעןדע-ןגויהאלםהיג
אלגוויזחךא,תינשבהאשינהשא
-חתאובזעוולדגםידליח.הפיהלע
םג.םירוההמדואמוקחרתהםה.תיב
תרדרדתנתבה.םתואוקיחרהםירוהה
"וםימסהםלועבהעקשאיה.ירמגל
םאה.תדדוגאיה.תוצוחבתלגלגתמ
ןבה.החלצהאלל,התואברקלהתסינ
"צעשיאה.הישוכ--השאה.ןתחתה
.השקוהברהדובעללוכיוניא--ומ
חשקתדבוע--השאה.ישוקבםייקתמ
תנשינפל.המצעתאסנרפלידכדואמ
-והתא.השקהלחמחלשי.התלח
לוכיימ1הקירמאבהלחמוזהמ,עד
-ורההחפשמ?הלאהתואצוהבתאשל
תרזחלעםיבשוחםניאםה.ירמגלהס
--שיאה1ורזחיהמלוימל.ץראל
-תידציכךא,העיסנתואצוהולשי

שיםאלודגקפס--השאהזםיי
-ראהרזחלךרדהתואצוהוליפאה
-שילעבשוחםהמימ?םידליחו.הצ
/י1לאר

םישילשינשמרתוייתמייסרבכינא,
לגלגהתאריזחהללוכיינניא.ייחלש
םינשינפלדע,יתלוכיויאוולח.תינרוחא
.תאזההדבועלבליתמשאלתודחא
אל--ילארשיםעיתבשידחאםוי

mp,םיראבהדחאבתיסוכלע--.
חורבצמילהיה.השקםויילהיה
התא.תיסוכםוגללונסנכנ.תפוזמ
תמצעהחישהםימעפל,הזךיאעדוי
רכמותוא.םדאנבלבוטרתויהשוע
םגשיךידידיןיבםאח:יתואלאש
ויתובישחרוהריהילב1םידוהי"אל
ךלשיםאה:לאשוףיסוחאוח.יאדו
-וחדובעלץוחמםידוהי-אלםידידי
.יאדו:יתובישה1הדובעה-תועשל
-ח:ינממהפריהאלילארשיהרכמה
לשםהיתבלםינמזומךתיערוהתאםא
-אלםידידיםאה1םידוהי-אלםידידי
לשתוביסמל.ךתיבלםיאבםידוחי
-שמ.יתמלאנעגרל1םידידיוםירכמ
יכ ,'קוש,יתלביקחלאשביתרחריה
-אַלםידידיםתואלכשיתיליגעתפל

 



"נאההפשהרשאכ,ב"הראלואבםתשולש
-שולש,רקיעוללכםהיפבהרוגשהנניאתילג

-וחפשמינבתאואיבהרפסמםינשץקמםת
"ובעבםהלעייסל(םדי-לעואבוהוא)םהית
.םתד

םילארשיםיפלאתואמםתואןיבשיםאה

1ףתושמהנכמהזיאםתנידמלץוחמםייוצמה

םישדחהםירגהמללאיצנטופרתאללכונםאה
תאעונמלתוסנלו,ץראבםייוצמהןיבמ
1ץראהמהיופצהםתדירי

.תונושתויפיצהביתכמלארשיבתואיצמה
תשדחתמתדלומלואבםלועהלכמםיטילפ
ויחיןאכיכו,םתנידמוזשםהלרמאנןאכו

לארשיתנידממתויפיצה.רבדלכלםידוהיכ
אלןאכ,החוורייחבוצפחןאכ,ותפתווכלה

,המודמואיתימאחופיקלכםעםילשהלובא

לכדגנכהאחמלוקםירהלוששחאלןאכ
SNדצמ.איהשהרזגלכדגנכ,"ףיקת,
תובייחמידוהיםדאמןאכתושרדנהתובוחה
.תימואלהרכהוךוניח

םולשת,םיאולימוהבוח--ל"הצבתורשה

תועדומלשהריבסהמרובייח,הובגהםיסמה
תעדותהקימעהוהכלהשלככךא.הרכהו

העפשהההרבגוהכלהןכהנידמלבוחה
-בוינקירמאהבוחרהמהאבשתיטסילאירטמה
יוקיחה.תונרמחה.יפוריאההזמהתוחפהדימ
תומרונורצי,םהילאוולתהשסוטטסהינמיסו

תילצמהםא.החלצהלשהתניחבלתושדח

תרואכותיבטהרמה,הפירכתשמההזאוה

ןיאשירה,תרדוהמתינוכמבעסונה,חלצומ
ןיבלטרפהלעתולטומהתובוחהןיבהפיפח

.הנידמהוההבחהולתמלשמשםולשתה

יכרבלעלדג,ץראבלדגשריעצהרודה

סוטאטסלמסהתעמ.תיטסילאירטמההחלצהה

אלאוה,רעונתעונתבהכרדהאלאוה

.עבקאבצבתורשאלאוה,המשלתויצולח
DRמואבשםיארקנהוליאלשםהירוה"

תאריבסהלוליכשהדוע,"םיבוטםיתב,,
"הוירוטסיהההחוהייתא,הנידמהתורטמ
.םינבהתיברמלעוזהרכההחספ,ימואל
-ה,םיבהיבגלהתוויהץראלץוחלהעיסנה

-שפאבןיאשןלאירטמסוטטסגישהלתלוכי

דחוימבוב''הראלהריגהה,ץראבגישהלםתור

הבשהנידמ,לוכיעלרתויהלקקרוי-וינל
הליהקהבשישיםיירמחםיכרעםישגהלןתינ
תורבתסהןיאש,תנגרואמותרדוסמתידוהי

הנורתפוהאוושמהיםידוהיתפידרלהבר
.רתויבםירורב

תויהלהכירצההיריהדגנקבאמלתוכרעההו

-אמןיא.ימואלהתויומידקהםלוסבהנושאה

תשחדוחמהעחבילבמ,הדיריהדגנכקב

ןידןתמילבמ.הרבחבםיכרעהםלוסלש

,תיכוניחהתכרעמהלשהנסוחלעןובשחו

.םירוההתיבבו,ל'הצבםיכרעלךוניחהלש
ףרוצלתידוהיהבושתןתמבאיהךרדה

-לבוסלשהריואתריציב,לארשילשהמויק

רדעהלש,ויתויוכזוםדאהדוביכלש,תינ
בוטטרפלכלשהשוחת,יהשלכתיתדהיפכ

הנניאשםושמאל,לארשיתנידמברוגל

שישםושמאלא,םיעוגיפותומחלמלהיופצ

רתויםימלשםיידוהיםייחרוצילהדילאל
.רתויהבוטתוכיאילעבו

26,027 5"

ןשודמהארנקודצ."'תמיובמהמשא,לעאלכב
"הירחאלארהימרשאכדוחיב,ומצעךרע

ןינבלתינכתובו,תופמקיתאיבהו.הרדסכא
קודצןיבתופתוש,יסר/'ג-וינביאופר190%

.קרוידוינבםיאפורתצובקןיבלבקעיויחאו

,תחאכבאכבוהביחבלארשילערבידקודצ
אלרכנתמהארנשםרוימהנושהיהךכבו

הנכמיתייהוףתושמהנכמםיינשל.טעמ
MRדועב."ךופהןוויכבתוחפשמדוחיא,,

לעלארשיתנידמתיתשתתאונינבונאש

תאבהלשךילהתםויהםייק,תוחפשמדוחיא

."חילצמה,,דרוילעייסלתוחפשמינב

+

,םירצמיאצויתחפשמלןבאוהיאתב
הררסומתנוכשתב,לחר--ותייער

םיבשויהיחא2.תיאקירפאןופצהחפשממ
.תיחרזאתרגסמבינשהואבצבדחאה,אלכב

ותיערתאיאתבשלשויחאבזע1975-ב

vonךשוממחוקימלשךרדכ.ב'הראל

הצראאב,ותיערמטגגישהראודהתועצמאבו
.קרוידוינלבשוםיכילההםוכיסל

דסומבהדמעלעבדיקפ,תעהתואביאתבש
שיא,רוביצייחבליעפ,םילשוריבירוביצ
"שאוליאו,הרבחתויעבלהרתיתושיגרלעב
.םידלי2תלדגמותיבתבשויות

ויחא,הפוריאביאתבשההש1977טסוגואבי

,סיראפ--קרוי"וינ--סיראפסיטרכולחלש

.תונמדזההלצנלרהימאוהו

רזח,1977רבוטקואביאתבשתאיתיאר

וילאףרטצהלולעיצהויחא.םעפנושגרנ
תאצמנההלודגההדעסמהתאוידחילהנלו

ססיהיאתבש,"דנלייאגנול,לשוזכרמב
אלכ"פעאו,הדואמלכבהדגנתהותשא.טעמ

TOMתחפשמהבזע1978טסוגואבו,החוכהל
.קרוידוינלהכרדבץראהתאיאתבש

סניווקעבורבהריד.ןכומהיהקוריסיטרכ

רחאלםויותדובעלחהאוהו,הרכשנרבכ

,ותשאבווביתשגפתועובש3-כינפל.ועיגה

"צויונא,,תנייצמהשאה.יונישלחםהינשב\
,טרס+החוראלעובשבםעפתוחפלםיא

םיעסונונאעובשיפוסב.ןודעומואהגצה
זאוימצעבןוישרלבקאבורקב,םילויטל

ססיהיאתבש."הנטקתינוכמיאתבשילהנקי
'ךאםינש3ץקמבושישןעט,יבשוגפל
ףרוטמ,,והירהתאזהשעיםנמאםאשןייצ

םלועההארניאתבשלולתרל."ןויגהרסח
.טעמרסונמורז--הנוש

לארשיתאםיגצימיאתבשוקודצ,םרו"
.היסולכואבכרהלעםויהלש

-ופיט,,תיביבא-לתהחפשמלןב--םרוי
vanroתהלולסמ,ל"הצבןיצק,ןוכית-

.רכומתומדק

ךרחבש,חרזמהתודעןב-יאתבש

ןהוותדובעבןההחיטבמהדמעלעיגההשק
.תירוביצהותוליעפב

תקהבומהקוצמתנוכשלןכ-קודצ
.איבנהלאומש--םילשוריבו
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ןוסדההרהנלעביבאילת
םערביזועכ"ח

-תותהליחבתרש,ביבא-לתבדלונםרו9

Danהזהיה,1968-בקרוי"וינלעיגהו
-למרחאל,אבצהמורורחשלםינש3תולככ
הז,וביתשגפ1970-ב.םימיהתששתמח
ותפשו,ףסכנהקוריהסיטרכהתאשכרהתע

ןכיפלעףאיויפבהרוגשהכפהתילגנאה

םיטרפלבקל,תידוהיהתונכוסבידרשמלאב

-רפלביק.תשדוחמהותוטלקהתורשפאלע

,ינורכזברופסהקיותםשיא,םלענוםיט

.1978יאמבםעפה,בושויתשגפשהעש

ברעמליכרדבםיימויקרוידוינביתישע
דיקפתבהשועהילארשירבח:תואצרהרויסל
,םיאורקהןיבהיהםרוי.ותיבליננימזהימשר
ךא,רתוירגובוטבמוטעמריפאהורעש
prווגוהתיהשכהרצותרזג

-יאהאלשםינשההנומששרמולבייחינא

לאםרוילשוכרדבתומדקתהתונשויהוית

."ףסכנהרשועה,
ץינירגבתחא,,,רמא,"תודעסמ2ילשי,

יננבדילהינשהו,ברעתעלהמוהה'גיליוו
mao“זכרמבןוטגניסקלבוחרלשםיהרשמה

דבועיניא,,:רמאיתעתפההארשרחאל."ןט
-לקלחתמיתדובעעובש.רקיעוללכןהב
ילוקשבעוקשינאעובשהתליתתב,םיינש

ףלא600"מרתוייתישעיכךלעחו,הסרובה
ףוסבכםלואויתונורחאהםינשה5-בםשרלוח

םירומיההזכרמלםיימוילעסונינאעובשה

םייתעשךלהמ,"יטיסקיטנלטאלששדחה
.וניהשםשןטהנמזכךממהצחמו

OWהאנ,וגקישמהידוהיהרענאשנ

:שגפמותואבילהרפיסרשאתיטנגילטניאו

גהנךכו,ותדלומבוזעלםדאלכלשותוכז,

החוניתעדןיאןכיפלעףא--ילעבףא

הנהאיבהתונורחאהםינשה5ךותש,ךכמ
ןכו.הידליוהלעבהאושנהותוחא,וירוהתא

תורשמררתתשההתעהזשריעצהויחאתא
."ל"הצב

+

ןילקורבביתיהשןבמרחאלהמימתהנ

םילארשיתוצובקיתשגפוהילעהידרשמב
"הצתעל.הצראםתרזחתורשפאלעהתחישל
הציפבינובערטיקשהל,הטמליתדריםיר

ההיזהירציפהלעב .בטיההיושעתינקירמא
ןאכינא,קודצילםיארוק,:רמאויתוא
לאומשDANDOםילשוריביתרג,1966תנשמ

"בהעןותע,,אהוקDPM,איבנה

תואצותההמיתואןיינעמיכ,ןושארםוילש
הלוער/תיבש ןייצ.החישב."ר"תיבלש
.םילשורילעופהתצובקלעםינומתרשע

להיג1968-ב.1966-בקרוידוינלאבקודצ

3,לאכ5ולשים"כ,הנושארהירציפ

י"עתולהונמןלוכ,ןטהנמבםייתשוןילקורבב
יתאבה197073,:ונושלכוא,ותחפשמינב

בחהלעבוהיבציתוחא,בקעייחאתאהנה

,יוודורבב54-הבוחרבהירציפהתאםילהנמ
ץיקבהנשהוןאכםהףאותשאוםימחהידוד
ץראבבשיש,יסויריעצהיחאתאדועאיבא
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לובת"ילא

תונשבםיריעצםה,ינקירמאההריגהה-תורישינותנםילגמש
-תורישבםיבייחהאבצ-יאצויםלוככםבור,םהלשםירשעה
.םיאולימ

םייתנשבשהדבועהחכונלרתוידועהרומחוזהעפוה
29-20ליגהתבכשמםיריעצהלשםרפסימלדגתונורחאה
,לודיגארועישלעםיקייודמםינותנןיידעןיא.םידרויהברקב
םיעיבצמםידרויהםעעגמבםיאבהםילארשיהםימרוגהםלוא
.ןיעלתטלובכוזהעפותלע

תירבה-תוצראלםידרויהלשתיעוצקימהתוגלפתההתקידב
.הלומדקשםינשבומכ,וזהנשבשךכלעהעיבצמ1977תנשב
.רתויבהלודגההציבקהלשםיינכטהתועוצקימהילעבוויה
וויההכאלמה-ילעב.םידרויהללכמםיזוחא14-לעיגהםרפסימ
םמצעתאורידגהשהלאוליאוהלדוגבהינשההצובקהתא
אלםלוא.המישרבישילשהםוקמהתאוספת"םילהנמ,כ
-ילעופ,םיאלקחומכתועוצקימילעבםגהמישרבםירסח
רפסימב7)תיב-תורזועוליפאוםייאלקחםילעיפ,הישעת
.(1977תנשב

םהידיבשכתירבה-תוצראלועיגהאלשםידרויהתיברמ
קרםהלשעבקה-תבישיירתיהתאולביקו,הריגה-תורשא
1.414ךותמ.םירייתכתירבה-תוצראלועיגה,םשלועיגהירחא
-תוצראל925ועיגה1977תנשבעבקה"תבישיירתיהילבקמ
ילבקמ1,436ברקמ1008ויה1976תנשב.םירייתכתירבה
.םירייתכועיגהשהלאכ,הבישיה-ירתיה

וסנכנש11עבק-יבשיתלשדמעמבוכז1976תנשבםלוא
היהןתינ1977-ב.לארשי-תלשממידבועכתירבה-תוצראל

eתלשממידיקפכתירבה-תוצראלועיגהשםילארשי9-
.לארשי

,םיללכנוזהירוגטקב.הלשממ"ידיקפבקרוניארבודמה
םינושםיסיסבבתומלתשהלםיעיגמהל"הציניצקםג,לשמל
.הדיריהקדייחינפמםינסוחמםניאםה.תירבה"תוצראאבצלש
לודגהיאבצהסיסבהאצמנהדיל,וקיסכמלובגלעשוסאפ-לאב
לערפסלםיעדוי,ןיברקחציםגותעשבםלתשהיב,סילבטרופ
-תורשמוררחתשה,ץראלורזח,סיסבבומלתשהשל"'הציניצק
תאתונמלםנמואןתינ.םשררוגתהלורזחוםהלשעבקה
.תמייקהעפותהלבא,תחא-דיתועבצאלעהלאלשםרפסימ

לשםידיקפףלאמרתויתירבה-תוצראלםיסנכנהנשיִדמ
הלשממ-ידיקפ1,273ב"הראלועיגה1976-ב.לארשי"תלשממ
לודגהזרפסימ.1,863-לםרפסימהלערבכ1978-ב.םילארשי
-תוצראל1978תנשבוחלשנשםייתלשממהםידיקפהרפסיממ
,ןווי,דרפס.הילטיא,תוצעומה"תירבומכתונידממתירבה
רפסימש,הדבועבקרםחנתהלרשפא.הניטנגראואהיכרות
רתוילודגהידועסמתירבה-תוצראלםיעיגמההלשממה-ידיקפ
ב"הראלהידועסהרגיש1978-ב.לארשימםיעיגמהרפסיממ
-לתשהיכרצלםילייחללוכ)הלשממ"ידיקפ4,9377מ=אל
.(תזמ

הריגהה-תורישינותניפ-לעותימדיקהםינשהןויסיניפ-לע
הלשממהידיקפללכמדחאזוחאכשחינהלריבס,ינקירמאה
.םידרויהתבשימלופרטצי,תירבה"תוצראלםיעיגמהםילארשיה

םידרוי-םיטנדוטסהמזוחא0
-תוצראלםיעיגמהברקמהלדוגבהינשההצובק
,עבק-יבשותלםשםיכפוהוםיינמזםירקבמכתירבה
.םיטנדוטסהתצובקאיה
-תוצראלוסנכנשםילארשי213ולביק1976תנשב

ולביקםתיכזב.םשעבק-תבישילםירתיהםיטנדוטסכתירבה
גוז-ינבלשדמעמבויהש,םיפסונםילארשי43הלאכםירתיה
1,051תירבה-תוצראלועיגההפוקתהתואב,םיטנדוטסלש
םירקבמלשתורשאםהידיבשכ,םישדחםילארשיםיטנדוטס
ןתינ,תימדוקהםינשבלבוקמהיהשרועישהיפדלע.םיינמז
.םידרוילוכפהיםהמזוחא20תוחפלשתואדוובתופצל

רפסימשךכלעםיעיבצמינקירמאההריגהה"תורישינותנ
לודגתירבה-תוצראבדומללםיעיגמהםילארשיהםיטנדוטסה
רנדוטסהרפסיממ,םיטלחומםירפסימבאלאיסחיןפואבקראל
.לארשירשאמהיסולכואתוברותורישעתוצראמםיעיגמהםיט
םיטנדוטס1,412ב"הראלוסנכנ1978תנשבשתעב,לשמל,ךכ
1,264,הילטיאמםיטנדוטס1,046קרהילאועיגה,םילארשי
.םיטנדוטס579קרהנשהחתואבואבםירצממ.דרפסמםיטנדוטס

הינבלשברהרפסימבתואגתהלהמןיאלארשילש,אלא
רוריבבםיעיבצמםינותנה.תירבה"תוצראתוללכימבםידמולה
רתויםידמולךכ,רתויתלשחנאיההנידמהשלככ,ללכךרדביכ
רתויןונבלוןדריוחלש1978תנשב.תירבה"תוצראבהינבמ
תיאטיסרבינואבםידומיללהנידמלכמםיטנדוטסםייפלאמ
ואבהינבמ7,707-שתידועסהי"ברעלערבדלאלש,תוינקירמא
.הקירמאבהרותתונקל
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PRהצורהתאםא.הרירב
"הלכןאכאצמ,ראשהל
האממםירגהמ462,315תירבה"תוצראלועיגה1977תנשב

4.446וזהנשבועיגההנממ,לארשי.םלועבתונידמםישולשו

תונידמהתמישרב28-הםיקמהתאתספות,הריגה-תורשאילעב

.המוחתמועיגהשםירגהמהרפסימב

תוחרזאתההוהריגההתורישלשםינותגהדיביעםלוא

םירגהמועיגהםהמתונידמהתמישרבש,הלגמינקירמאה

םוקמהתאלארשיתספותםינקירמאםיחרזאלםהיאושנתוכזב

םירגהמה4,446ךותמ944.םיטלחומםירפסימברבודמשב,12"ה

רבודמשכ.םינקירמאתויחרזאלואםיחרזאלואשינלארשימ

תספות,הנידמלכמםירגהמהלשיללכהרפסימליסחירועשב

21DEAR-כ.םלועהתימואןיביעיברהםוקמהתאלארשי

ללגבםהלשהריגהה"תורשאבוכזלארשימםירגהמהללכ

,המוחתמםירגהמהללכמםיזוחא28םעוקיסכמקר.ןיאושינ

.התואתומידקמ,םיזוחא22.6םעהינטירבוםיזוחא25םעןפי

ןישוריג-יקסעלשןיעידומ
םדמעמשםילארשיהברקב"טריפספהיאושיג,,רועי

םירקבממתירבה"תוצראבםתייהשידכךותהניש

םיחרזאלםהיאושנתוכזב,עבק-יבשותלםיינמז

םילארשי1.462ךותמ.רתוידועלודג,םינקירמא

םהש,820וכז,1977תנשבעבק-תבישילםירתיהולביקש

ואםירוה,גוז-ינבםתויהתוכזבהלאםירתיהבםיזוחא56-כ

.םינקירמאםיחרזאלשםיִדְלי

תולכהתאאיצמלםהיתוחוקללםיעייסמהןיד-יכרועםגשי

לבקלוכזישדעםהלאשניהלתונכומהנייהתש,תימיאתמה

םיעדויסל'גנא-סולבםידרויהתבשומב."קוריהסיטרכהשתא

,סאגויסאלםירומיההתריבלואצישםידרויהמכלערפס

nusייהש"תולכ,םיינשואדחאהלילךותםשואצמ

,הדבנתנידמיקוחיפלםירתומהקזב-יאושנבםהלאשניהל

.ראלודםייפלאלעםילועםניאשםימיכסתרומת

וחילצהאלשתוגוזלש,רתוידועםיכבוסמםירקימםיעודי

אשנלעבה.ושרגתהםה.תירבה-תוצראבהביש"-רתיהלבקל
ואהמעיח,תינקירמאתוחרזאתלעבהשאןישוריגהירחא

אשנ,שרגתהךכי-רחאועבק-תבישירתיהבהכזשדעהידעלב
.תירבה"תוצראלוילאהתואאיבתושדחמהנושארהותשאתא

העפותלםיעדומסל'גנא"סולבינקירמאההריגהה"תורישב
תורישהלשתוריקחה"ףגאבהנוממהשיאהאוהןלונינאס.וז

ודיקפת.רוזיאבםילארשיהםירגהמהתודואעדימףוסיאלע

-ארשיהיפאמ,,תוליעפלעתועומשהחכונרתי"תובישחלביק

ביצקהינקירמאההריגההתוריש.סל'גנא-סילימוחתב"תיל

לרשפאעדימלכףיסאלידכםילבגומי-יתלבטעמכםיבאשמ
.הזאשונב

רבצאוה"עצוממהדרויה,
,תירבה-תוצראלעצוממהילארשיהדרויהלשותומ
הריגההתורישיניתנךותמתרייטצמאיהשיפכ
אשניהלשקבמשימלשוזכקרהניא,ינקירמאה
אוה"עציממהדרויה..תינקירמאתוחרזאלעבל

ינכטעוצקימלעב,20--29ןיבענוליגש,ץראהדילי,רבצ
טילחהוטנדוטסכוארייתכתירבה-תוצראלעיגהש,והשלכ
.תבראשיהל

תירבה-תוצראלםילארשיהםירגהמהללכמםיזוחא5
רבכודבועןהיבגלתונורחאהםינשה)1976--1977םינשב
39.5.ץראהידיליויה(ינקירמאההריגההתורשבםינותנה
םישנהללכמםיזוחא34.5-וםירגהמהםירבגהללכמםיזוחא
םיפסונםיזוחא29.18--20ינבלשליגהתציבקבויהתורגהמה
הלעמל,רמולכ.39--30יאליגתצובקלםיכיישםירבגהןיבמ
.40--20יאליגתצובקלםיכיישםילארשיהםירגהמהתיצחממ

םירקבמכתירבה"תוצראלועיגתשםילארשיהברקבםג
םיווהמ,עבק-תבישילםירתיהולביקםשםתוהשתעבוםיינמז
.ללוכהרפסימהתיצחממרתוי40--20ליגהתבכשינב

םירגהמלםגתינייפואוזןיעמםיליגתוגלפתהשןוכנ
ןיב.ןפוד-תואצויתוצובקהמכקרשי.תורחאתונידממ
ןה,49--40-ו19--10ליגהתוצובק,לשמל,םינבוקהםירגהמה
תועמשמשילארשייבגל,םלוא.רתויבתולודגה
יפכ,תירבה-תוצראלםידרויהתיצחמכשהדביעבתדחוימ

 



-קחשוםינרדבתורשעמדחא.טילשםוחנילארשיהןקחשה
תאםשאיצמלהווקתבסל'גנא-סולבועקתשהשםיילארשיםינ
ד"בחישנאומיקהשהנטייקבסובוטואגהנכםויכדבוע,םדיתע
-שיההמהובהיגוחב.תוצעומה-תי"ובמםידוהיםירגהמידליל
רמזהלשהבורקהותופרטצהלהתעםיפצמסל'גנא-סולבתילאר
יקסעלעוטלתשהםירחאםיברםילארשי.ונאדלוטיבא
שוגפ)"טימ"פווס,הידירי.סל'גנא-סולרוזאב"טימ-פאווס,ה
םילודגהיינחישרגימבעובשבםיימעפםימייקתמ(ףלחהו
הריכמלםיעיצמותוינוכמבםשלםיאב.תיקנעהריעהירברפב
ולסוחשתויונחמושכרגש,השבלה-ירצומרקיעב,תורוחס
םהיריחממהברהבםיכומנהםיריחמב,רוזחמהמואצישםיאלממו
*רוילוםיילארשיםיטנדוטסלרשפאמהזןיעמקוסיע.תויונחב
תשמחבםמצעתאםייקלועובשבםיימוידובעלםירחאםיר
.םירתונהעובשה-ימי

,לארשימםידרויהpoתוחפאליראליפיפתודעסמהףנע
ימ,הינכודתשרירחא.תושמושמתוינוכמברחסהומכטעמכ
,רוגהנליאתלספהלשהלעבסל'גנא"סוליבחרבםיקהש"ימו
וצצ,לפלפדעוהמראוושמםיילארשיםילכאמגישהלןתינםהב
.תוילארשיתודעסמלס'גנא-סוליבחרלכב

יס.ויתטיסרבינואמקחרהאל.דווטסווםיטנדוטסהעבורב
תחאשכ,תוילארשיתודעסמיתשוזלומוזתוארלןתינ,.ייא.ל
."לפאלפהזכרמ,,הינשהו"לפאלפהךלמ,,הנוכמןהמ

דרוי,הרדחמגרבנירגדודלהנמ"לפלפהךלמ,תדעסמתא
ולשרוזחמהינבמםיברםילארשיםידרויומכ.םינשששהז
.סל'גנא-סולתאףיצמהשדחההחדיריהלגלעהדרחברבדמאוה

«DM.28-הןבגרבנירגדודרפסמ,"ץראבתוחפשימונלשי,
םירמואונחנא.ןאכלאובלםיצורםלוכ.עובשלכוגלםינפלטמ
רארשיהםיגותיעבתומסרפתמהתובתכה!ואובתלא!אל:םהל
.לבחארונהזוןאכלאובלםישנאתוררוגםידרויהלעםייל
םישנאהםא.תולקבףסכןאכםישועאל.םילקאלןאכםייחה
םגםבצמהיה,ןאכםידבועםהשומכםשםידבועויהץראב
הברההפםידבוע.ראלודהלעהשקםימחלנןאכ.בוטץראב
?ףוסבהיהיהמ1תדהלהמליבשבזא.ץראברשאמהשקרתוי
."סל'גנא-סוללורגהיםיריעצהלכוץראבוראשיםינקזחלכ
.רוזחלבשוחוניא,ובומכ,אוהלבא

וטגהתביסמבדיחיהגוזהילואויההיניסותייערוףסוי
.םיגגוחהלשעצוממהךתחלםיינייפיאויהאלשילארשיה
םעוחחושםה.םיגגוחהראשמםינושויהאלינוציחהםארמב
םידוקירהתאםמעדחיודקר,תירבצתירבעבםהירבח
הנוכשהדילי,יברעאוהםיעבראהןבףסוי.םיילארשיה
יברעהרפכהתבאיה,היניס,ותייער.רוטדובאתימלשוריה
,שלושמבשהבייט

היזיוולטבםייברעהםירודישהיפוצמםיברלרכומףסוי
תולאשלהנועהיהםינשרפסימךשמבשאפורכתילארשיה
לשהתוחאאיההיניס.תואירביאשונבםיברעהםיניזאמה
.תילארשיההיזיוולטבתיברעבתושדחהתיניירק,םסאקהניידור

DR My Rim,םיליחה"תיבבולולכנתהשינפמץראה
םידוהיהםידרויהדחאהליג,"יברעותויהללגב'ןוסנילייב,
אל,ךפיהל.וזהנעטלכולכמשיחכהומצעףסוילבא.הביסמב
.הנידמהיפלכהיילפאלשתונעטלכולויה

תקלחמבדבע,ןטוליבאר"דה
םעטמחלשנאוה.הפיחבם"במרםילוחה-תיבבןורג-ןזוא-ףא
ךלהמב.ודארולוק,רבנדבםילוח-תיבבתומלתשהלםילוחה-תיב
-וצקימבתיגולויב,לעיותשאוןטוליבאוהשותומלתשהתנש
םוחתבתואלפנםשוללוח,םינאידניאלשהרומשב,הע
קרתאזוארתומלתשההתפוקתםותב.תיתליהקההאופרה
םיילמשחתיב-ילכרפסמושכרםה.ץראלםירזוחםהשיעבטכ
תאןיכהלידכץראלהנושארהאצילעי.לארשילםתואוחלשו
.החפשמהתבישללכה

-ןזוא-ףאתקלחמבהלעבלשומוקמיכ,הלרבתסההפיחב
ספתנ,תומלתשהלותואחלשש,ם"במרםילוחה-תיבבןורג
םילוחה-תיבבהרשימיצחולהעצוהתאזתחת.רחאידיילע
לביקאוה.תירבה-תוצראלרוזחלוטילחהלעיויבא."למרכ,,
60לשיתלחתהרכשברבנדבםילוח-תיבבהדובע-תעצהדימ
.ץראבחיוורהלהיהלוכישהממהשישיפ,הנשלראלודףלא
-תוצראב"קוריסיטרכ.לבקלםיאפורללקםנמואהזןיא
עיצקימהניאהאופר.םעוצקימבהקוסעתםהלרשפאיש,תירבה
הריגהה"תונוטלישלשםיפדעומהתועוצקימהתמישרבשרדנ
אוההעוצקימ.ןטוללעיתוכזבהרתפנהיעבה.םינקירמאה
."קוריחהסיטרכה.תאםהינשולביקותוכזב.ףדעומעוצקמ
ירצומלכבתושעלהמאיהםהילעהקיעמההדיחיההיעבה
.ץראלועיגהרבכש,ושכרשלמשחה

רבנדברזומצעתאשיגריןטוליבאר"דהשיאדוולבורק
ר"דה.םשולםיפצמהםיחיטבמהםיילכלכהםיאנתהתורמל
דסולבילארשיהוטגבומצעתאשיגרמ,ותמועל,ולדובאףסוי
יאםיניטסלפלשהרבחלףרטצהאלאוה.תיבבומכסל'גנא
תאהאוראוה.תורחאתויברעתוצראמםירגהמלש
לארשימםידרויהלשרוגסהוטגהךותביעבטה
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"גתמוךלוההילארשיהוטגלרתויבישחומהןייפאמ
תירבעהרודישה-תנחתאיהסל'גנאיסולבשב
.וזריעבעבק-ךרדתלעופה
הלעברבעשלחיהשימ,ןולאיבאאוההנחתהםיקמ

אלאוניאןולאיבא.ופיב"ו'צאמלא.ןודעומ-הדעסמהלש
ילעיפלשבשימ.היקלח-תיבבשומןבםיוברטיצה/למרבא
.םייח-ץפחץוביקדיללארשי-תדוגא

אצמסל'גנא-סולליצחוהנשינפלןולאיבאעיגהשכ
-תורשעלשדימטלקאוהלבא.תידוהירודישדתנחתםוקמב
הירוזיאבםיילארשיהתואטגבורגתסהשםילארשיהיפלא
לארשימתושדחירחאםיטוהלהוסל'גנא-סוללשםינושה
םוי"םוירדשתשוידר-תנחתהרסח.םיילארשיםירישירחאו
.תירבעבםירודיש

-סולרוזאבש,(תוקודבהתודבועלדוגינב)ןימאמיבא
,םיילארשיםידרויףלא200-ל150ןיבםויכםיררוגתמסל'גנא
רפסימםאםגלבא.ולשתירבעההנחתהתתרשמםתוא
דרפנ-יתלבקלחהנחתההווהמ.הברהבתוחפהלשםינזיאמה
רשאמרתוי.סל'גנא-סולבילארשיהוטגהלשםייחהיווהמ
שושתינרדשהידיבתושגומהםיילארשיהםירישהתוינכות
תילארשיהתיאנותיעהידיבתוכרענהתושדחהמוא,ירטע
םירדושמהתירבעבתמוסריפה-ירודישאקוודםינקמ,ישיתירש
,םיילארשיהםידרוילתילארשיהתדלומהתשוחתתאהנחתב
םייחםההכותבתינקירמאההרבחבטלקיהלםיצורםניאש
םעידמםיקודהםיעגממ,תונוילעשגרךותמ,םירמשנהו
|.תימוקמהתודהיה

ילארשיהוטגהישנאלשתיטוירטפ-לאקולהוואגלףסונרוקמ
,סל'גנא-סוליבכמלשלגרודכהתצובקאיהסל'גנא"סולב
תינעוצקימהלגרודכהתגילעיבגבתופיצרבםינשעבראהתכזש
לעהלוכטעמכתבכרומהצובקה.תירבה-תוצראבהצחמל
תחיתפתארקל.רבעשלתילארשיההגילהינלגרודכתרחט
תואדוובטעמכהצובקהילהנמםירבדמהאבהלגרודכהתנוע
ןלגרודכ,ואדנלליגלשתימוקמההצובקלםתופרטצהלע
םינלגרודכוהרדחלעופהןלגרודכ,ןיגפאלייא,ביבא-לתלעופה
.הרדחווכעלעופהמםיפסונםילארשי

תגיגחבש,רומרמילאאוההבהיחהחורהוהצובקהלהנמ
לשםיילארשיהםיכמותהמםיברוחכנולש36-התדלוהחםוי
E.תצובקה

לשהנלגרודכםישישהתונשעצמאבהיהרומרמיל
ןועדג,הצובקלורבחםעדחי.ןג-תמרחוכהתצובק
היפארטויזיפ.דומללםיגשרסירתינפלאצי,ררש
לשןהיכרדודרפנםידומליהםותב.וקסיצנארפ-ןאסב

.יממעהרפסה-תיבבדועדחיודמלש,םירבחהינש

חיפארטויזיפןוכמומצעלםיקה,ץראלרזחררשןועד
חךובעאצמםִש,סל'גנא-סולבעקתשהרומרמילא.ביבא-לתב

-ילרבבירישעש,עדונטסיפארטויזיפלשיפארטויזיפןוכמב
םינשרובעכ.ולשתוחוקלהגוחםעונמנדווילוהיבכוכוסליה
תוחוקלה"גוחםעדחי,ודיבעמלשןוכמהתאילאשכרתוטעמ
רשאידיינזאלדיסכנבעיקשהלעדיויחוורתא.ולשססובמה
.תונורחאהםינשבדואמורימאהסל'גנא-סולרוזאבםהיריחמ
.החלצה"רופיסלךפהאוה

דרויה.ילארשידרוילשדדובהחלצה-רופיסוניאאוה
הנויקפסאללאוההינרופילקלכברתויבםסרופמהילארשיה
זאמרומשלךישמהו1949תנשבדועץראהמדריש,'ץירדלוג
."לע-לא,בטוונכםויהדעדבועויחא.ץראהםעקודהרשקלע
אוה.תינקירמאההרבחבהרעתהשדרוילהמגודאוה'ץירדלוג
דואמליעפ,הינרופילקבםייטרפהםינלבקהלודגלםויכבשחנ
תזיכרמתומדםגאוהתאזםעדחיותדחואמהתידוהיהתיבגמב
.תינקירמאהתיטרקומדההגלפימהלשתימואלההדעווב

רבעש,רבעשלח"מלפהשיא,ןרואיר'גאוהרחאקיתודרוי
ינפלץראהמדריוביריןורהאףולאהםעדחיםיכ"מסרוק
םינלבקהילודגמדחאלאוהםגבשחנה,יר'ג.הנשםישולשכ
ומצעתאתוארלORםינשרשעךשמבטבלתהסל'גנא"סולב
-בלתהלםידעויהםיברהוידידי.ינקירמאכואהלוגילארשיכ
טילחהסל'גנא-סולבםירוגמתונשרשעירחא.תושקהויתויוט
לכלינקירמאךפהאוה.ילארשיכולשתוהזהירשקתאךותחל
.תימוקמהתידוהיההליהקה"ייחבליעפקלחזאמלטונורבד

םניאםהםלוא.הזגוסמהחלצהירופיסתואמותורשעשי
םידרויה.סל'גנא-סולבילארשיהוטגהישנאתאםינייפאמ
לשםימולהיה-תסרובביטנאנימודםרוגםויכםיווהמלארשימ
-ןואדהלשםיטישכתהולמשחה-ירצומתויונחבוסל'גנא"סול
םהמםידחאתודואםיכלהמהםירופיסה.סל'גנא-סוללשןואט
.דחוימבםינינרמםניא

ייחבתרכומתומדותעשבהיהשימ,רחאילארשידרוי
רוזאבתושעלהסינשםיקסעבלשכנ,ביבא-לתלשהרבחה
תבככמםהב.םייפארגונרופםיטרסןרצילךפה,סל'גנא-סול
.ישארהדיקפתבותשא
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ילכלכהויתרבחהםקרימהלכלע,םימלשםייחתוזוחמ
ילוא,רצונוךלוהךכ.סל'גנא-סוללץראהמםירבעומ,םהלש
.ילארשיוטג--םידקתאללגשומ.הנושארהםעפב

וילעתולטומןיאותומוחברוגסוניאילארשיהבהזהוטג
-טניאויתוברת,יתרבחוטגורקיעבאוה.ץוחבמתולבגהלכ
,ורבחלשיאםידמצנסל'גנא-סוללםישדחהםידרויה.ילאוטקל
-שיהםיזכרמהמםיקחרתמםה.תונכשבררוגתהלםירכבמ
םיזכרמלךומסבתוברםינשינפלוצצשםיקיתווהםיילאר
םירזגמהירוזא.דווילוהברעמבשסקפרייפבוחרבומכ,םיידוהיה
לשהייחמהימוחתכםויהרבכםירכומסל'גנא-סולבםימלש
.לארשימםישדחהםידרויה

סל'גנא-סולברעמ-ןופצבשודראנרבןאסקמערוזאלכ
הזנרט,וניסנאומכתונוכשרקיעבו(םוקמהתפשב"ילאוו.,ה)
םילארשיהיבגלתוחפל,ילארשיןויביצלבקמ.יטנואק'גנרוא
םגלטובמטועימןיידעםיווהמםהםרפסימב.םוקמבםייחה
:רשאמהברהבםילוזןהבתורידהוםיתבהש,הלאתונוכשב
יתרבחהדוכילהללגבלבא.סל'גנא-סוללשהרקויה-ירוזאב
תילארשיהתוהזהתנגפהוםוקמבםיחתופםהשםיקסעה,םהלש
.היסולכואבילוגסהםרפסימלסחילכאללםיטלבתמםה,םהלש

הלביקותונורחאהםינשהשמחברצוויהלהלחההעפותה
תילארשיההריגההםרזשתעב,תונורחאהםייתנשבקרהפונת
רשפאמוניאילארשיהקוחה.םירכינםידממשבלהינרופילקל
.תילארשיהותוחרזאלערתוולילארשיחרזאהיהשימלטעמכ
ךבוסמוךוראךילהתאוהתילארשיהתוחרזאהלערותיווה
םירתוומםידרויהבורשךכ.טפשימ"יתבבתוניידתהבךורכה
:תינקירמאהתוחרזאהתאםילבקמההלאםג.ךילהתהלעשארמ
יבגל.ילארשיהןוכרדבותילארשיהתוחרזאבקיזחהלםיכישממ
םיאולימתורישבםיבייחהםיילארשיןיידעםהילארשיהקוחה
קיזחמשימלכ.תילארשיההילוסנוקבםושירלתובצייתהבו
.לארשיחרזאכהילוסנוקהדצמהנגהליאכזילארשיןוכרדב

-סולבתילארשיההילוסנוקבםימושרויהםייתנשינפלךע
,הלאכםיילארשיםיחרזאםיפלאתשולשמרתויאלסל'גנא
תוצראבהדובעוהבישיןוישרילעבואתינקירמא\תוחרזאילעב

TIN nanןיידעםיווהמםהוףלא20-לםרפסימץפקםייתנש
-סולרוזיאבםיררוגתמהםיילארשיהרפסיממ26קר
:.סל'גנא

םימרוגתכרעהיפ-לע,סל'גנאיסוללםידרויהםימרוזםויכ
םייפלאכלשבצקב,םוקמבתילארשיההילוסנוקב:םיכמסומ
אלא,תוחפשימכואםירקובכדועםיעיגמםניאםה.שדוחל
-דרשימלשהריגהה-"תקלחמב.תומלשתודעכואתולומחכ
םירגלובה,,לערבכםירבדמסל'גנא"סולבינקירמאהםיטפשימה
רחאואהזרוזיאבםיבשויה"הלמרמםינקוראמה,,לעוא"ופימ
.סל'גנא-סוללש

ל"הצלשדודג-שדוחלכ
הנתשמםידרויהילגלשיתרבחהויליגהבכרההם
אוהןיילקםרימעןידה-ךרוע.הפוקתלהפוקתמ

TRהריגההיאשונבםיחמתמהןידהייכרועמ.
“poaעבק-בשותתורשאלשםתגשהב

תגשהבןכו("םיקוריםיסיטרכ,)םיינמזהדובע-ירושיאו
לדגודלונש.םרימע.לארשימםידרוילתינקירמאתוחרזא
,הנטקהדעסמויבאקיזחהםש.ביבא-לתבןיטנרולפתנוכשב

.13ןבהיהשכ.הנש20ינפלץראהמוירוהםעדרי
םידרויהויה. ,ןיילקםרימערפסמ,"םייתנשינפלדוע.

ילעב.םיססובמוםירגובמםישנאסל'גנא"סוללועיגהשלארשימ
ץראבםהיקסעתאוםשוכרתאורכמש,עוצקימותוחפשימ
תנורחאההנשב.םיראלודיפלאתורשעםעסל'גנא-סוללועיגהו
םיריעצרקיעבםיאבוישכע.םידרויהבכרהבינוציקיונישלח
םיקוור,ל"הצבםהלשעבקהואהבוחהתורישםויסירחא
רותבםיעיגמסבור.לכהךסבםיראלודתואמחמכםהלשיש

םיטילחמו.םוקמבוססבתהרבכשםילארשיבםילקתנ,םיריית
."ראשיהל

לחשינוציקהיונישהמםיגאדומתילארשיההילוסנוקב
asimהינרופילקללארשימםידרויהםרזלשישונאה.

רשפאסל'גנא-סוללשדוחידמםיעיגמהםידרויהםייפלאמ,
ריכברוקמרמוא."ל"הצביברקדודגביכרהלטקשב
.הילוסנוקב
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,הביבסהוןג-תמר,ביבא-לתלשתופיהוםיפיהםשויה
דעוהווקת-חתפידסיימלשםתדכנ,סנכמהמלתהרבחה-תשאמ
-םיאטרופס.הזילעוהיתבתויביבא-לתהתרמצהתוירפסדמצל
.ידיינדאלדיסכנירחוסםעהסרובהתוכופהתבונדרבעשל
ירחוסוםינמולהיתרבחבולכירםיריעצםיניישעתוםיאפור
"ראבמיבהזירוא,ל"הצתונחממהאוצתקרהןלבק,םיטישכת
תונחלעבםעהנידמביטילופהבצמהלעחכוותה,עבש
.רדנבםרוי.םיפירחהתואקשמה

םויידמתוכרענהתורחאתוברתיביסמומכהביסמהתיהוז
םוש.הפיחבהזוחאואחותיפ-הילצרה,ןויבסלשתוליוובישיש
ילאלשהביסמהשקר.התיבהויתודואבותכלידכדחוימרבד
המייקתהאיה.חותיפ-הילצרהבואןויבסבהכרענאלרומרמ
רסולתפקשנונממ,רייא-לבהרקויהעבורימורמבשדוחה
.דיהףכלעתחנומכיתברסל'גנא

םקלח.לארשימםידרויויההביסמבםיחרואהםייתאמלכ
הזש"םישדחםידרוי,םהםירחא.תירבה-תוצראבםיקיתו
התוא.דחאינקירמאידוהיוליפאםהיניבהיהאל.ועיגהבורקמ
,יוליבתרוצהתואודוביכותואםע,יתרבחבכרהותואב,הביסמ
.הרובחברחאגוזלשותיבבםעפלכב,עובשידמתכרענ
הנורחאהתוליכרהתאהזלהזםירפסמ.תירבעקרםשםירבדמ
תימואלההגילהיקחשימתואצותבםיניינעתמ,ףוגנזידבוחרמ
ומכקוידב.ץראהמהדיריהלגמהגאדםיעיבמוץראבלגרודכב
.סל'גנא-סולבהזשאלא.ביבא-לתב

-וינבתמייקהניאאיה.סל'גנא-סוללתידוחייאיההעפותה
הניאאיה.לארשימםידרוילשרתויבלודגהזוכירההבש,קרוי
-ידקומכתושמשמהתירבה-תוצראבתורחאםירעבDAתמייק
םינוכרדהילעבףלאהאמלבורקמדבכנקלח.םידרוילהכישמ
,הזמברוניאםרפסמו)סל'גנא-סולרוזאביחהםיילארשיה
וייחתאיח.(הנורחאהתעבםימזגומהםימוסריפהלכתורמל
.לארשיבתויחלךישממאוהוליאכ

םיקסוע,לארשימםיעיגמהםינותיעתוטיהלבםיארוקםה
ץראהמםינוצבשתבתירבעבםיצבשתןורתיפביאנפה-תועשב
תנחתלםיניזאמםה.סל'גנא"סולבםינותעהינכודבםירכמנה
םירישתועששולשךשמבברעידמתרדשמהתירבעהוידרה
לשםיעפומלםיכלוהםה.ץראהמתוירטתושדחוםיירבע
םינרדבםיעיפומםהבהליל-ינודעומבםילבמ,םיילארשיםינמא
תרצותמאוהםהלשםיחבטימבםיכרצימהמקלחוליפא.ץראהמ
תאומצעלרוחבלבכר-לעבלכלוכיםש,סל'גנא-סולב.ץראה
לעםיססונתמ,ותינוכמלשיוהיזה-תיחוללעתויתואהבכרה
."תנעוילט,וא"1הרבצ,,ומכתומשםהיתוינוכמתוחול

םירגקרםה.ץראבתויחללוכיבכםיכישממםהוזהרוצב
ההזםהלשהרבחהלבא.סל'גנא-סולארקנשםוקמבםידבזעו
.םילארשיםהםהלשתירפסהוארפסה.ץראבםהלהתיהשתאול
.ילארשילךיישןהיתולמשתאםהיתושנתונוקובקיטובה
םהלרקועאוהשכתירבצתירבעםמערבדמםיינישה"אפור
םעהזםיקסעםישועםה.ילארשיאוהםהלשןידה-ךרוע.ןש
איהםיקקלמםהשהדילגהוליפאוישכע.הזמהזםיסנרפתמוהז
קיטסמהתדילגלעפימלעבלשונתחשירחא,תילארשי
זירכהוםידרויהתליהקלףרטצה,"וזוקתדילג,,,ופיבתירגלובה
,סל'גנא-סולב"וזוקהדילג..לשםיפינסהנומשתחיתפלע

תזסל'גנא-טולבםיררוגתמה,םיקיתווהםילארשיהםידרויה
,םוקמבתילארשיההילוסנוקהישנאןכוהלעמוםינשרשע
םידקתהתרסחתיגולויצוסההעפזתהירֶחאהמהדתבםיבקוע
עזג,לעיולגברבכםירבדמםה.םהיניעלומתמקרנותכלוהה
וניאשילארשיהרגהמהלשעזגה--םוקמברצונוךלוהה"שדח
ץראהמותדיריב.רזהבשיגרמוגיאםגךא,ותביבסבעמטנ
הווהמתיבגשומהשהמלכםע,תיבהתאובגלעאשונאוח
.םידדובלשהעפותרבכהניאוזו.ויבגל

42.4,86 - “nhhnk Dri

 

 



 

 

ינא.םיעסונהשימחואהעבראכםיאצמנסובוסיאב תרחואמולאקר.ירוקי
.ץוחבתוינומהקושלעםעזתולמהמכימצעלןטורסופתלםילוכי

."ץראבתייהאלרבכןמזהמכ,,תועסוגהתהאיתיאתלאיש
המ,,ו.ךורא"םיאור,ןימביתואתרטיפאיה,בישמינאשכו
,"תפיז,.םוטנמומהתאםייקלידכלאושינא"וץרצבעמשנ
MIND.הביעמאיה proהכישממ,

."תפיזהצורתתאשהמלכ,,.הנועאיה,"תסיזלכהזיתסדז.םיצפחהלבוש,

רוקיבהלשוסומכילהיהיאוב-ליללש"תפיזלכהה
םיאכנהתריוואלסחייתהיתשגפשימלכסעמכ.ולוכ

ידיחיהרוקמהשיִלסירמואםידחא

.ץראבתושיגפשולשלעו
הנושארההשאהתארקביעסונינא

,תאזהץראהלשרצותרותבהילעיתבשהTon.רבגל
asיטסיירוהלתב,הנשיהלארשיץראמתירבצ

ש-אoןוכית,בהבנתתהיראהמםצעבשתעדלחכונהתאתיסחי
ןיידעהלשתירבעב.ל"חנבהתרש,םישימחהתונשתישאר

vivaםויכ.םישימחהתונשלשלארשיבהרגבתהאיה,
תיארנאיההלשםיעבראהתזנשבהשורגתתויהב
ןימלשדחאבק.תורירמלשןיבקהעשתבהפוטע,הבולעו

.וחכשלשךוראעסמלץראהמתאצלאוהלודגההמולח
הרזומםיסחיתכרעמלעךובסרופיסילתרפסמאיוףוסבלו
השקתמינאהליחתב.תונורחאהםינשהשולשבתלזנמאיהש

x panoתשענאוההינשחבשהחמבךא.ידרוסבאהרופיסה
,'תאצבימצעתאלאושיגא,התליבנםאה,ידרוס:אתוחפל
זהפיהלארשי-ץראםעפהיהשהמלשחתליבנםגאיה

דחאתאהבישיברקבל.םילשורילעסונינאתרחמז!םויב
num."הבושתברזוח.חשענש(זרבעשל)ידידימ eia

רחלץוחמםילשוריינובינושארמהיהובס.דואמ'לתבושח+התי
hjPs 5e5ישיaובאתסהשםיעודיהח"מלפהישנאמדחאאוהויבא,תומו

om 6 ed .םילשוריבהבישידדימלתםויכ.ידידי,אוהו,שירדובינלְ
:הקתפותלדלעשרדחהתאילהארמןקדבעדימלת

pr“,רדחה."והשמדמלתורדחלסנכיה,המןמזליתאציו

.שדוקירפסבאלמודואמרצ,תבטמםעפשמשיא
יירידיעיפומהגתמהלשתוקוםירשעכרזאל

לדיג,ןימשה,(!הנורתאלויתיארזאמופלתםייתגשקר,ויתיהיז

,הטמותצלוחמתולשלתשמתויציצע,םירעשיהאבnonaןקו

דמל|הבישיירוחבאוצמליתיפיצ

לשםיקוביחהוהכובמהוםיההרחא:.םהדנינאתאזתור

"יבסםעיתרבחרשקלכםויכולןיאשילרפסמאוה

רקבמאוהםעפידמ

רבשמהנורהאלורבעש,וללה.(רשכאל)OUלכואוניאךא

רבדםושןירוהדב?מ.אוהשתומכותואם'לבקמ,םהלטמ

.הרותמלסטבכהז.בושהאלםגהזוולןיא,"ןוזיהה

(*ךפגכתחתיניסינכה"--קילאיב)
ערוישיאקירמא,ימצעלערמולילשידועחמו
אלזביבאילתבתורבעבדלונשיאקיזמא,והש
תונוצרלשתבורעת,היצטומלכהךסבינא.קברה
,םירשפאמםניאשםייתוריחשםינותנ.דותבםיבר
ןזלשורשבמואינביתויהתא,יישפאיאל6

והרעוכמהתוינומהקוששללכהרקמהזןיאאמשו

damילואוזץראלעיגמהרזהלשוינפתאםדקמהןושארה

MA Divaלארשיתנידמלשיוושכעההפוצרפםצעבאוה-

זישארהןמיסהתמאביהוזםאהזהנידמהלשרוקינ\הסיסרכ

ישארבורקניהלאתולאשםגוזראהלשהיצזיניטנבילל

after

("םיחרפלתחנינ,=ןניק.ע)

.סהילארוזחגדועו,רוקיבקימילכב

ביבאילתלעסונינא"ורפה"תירוביצהתוימיטניאה,לשהזהשדוחמהיוליגה

aro *אוה
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םולחהתומץרא
ו₪46ןו=ןהכרנבא

יתואומרםיכניכה
;רכקאוהםנךא--םולההוה

->םליעב5ודזכ.ילןיאהתמ
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המ.יעיגהםעדולבישארבהתלעשהלאשה.הנושארה
רתויורתוישובללרוקיבהךלהמבהלחה"זתירבעלהרוק

ansרשפאתילאושההרבחהלשהיצזיניטגבילהתא
לארשישDU.תירבעההפשה?שהיצזיניטנבילבתולגל
םגךכ,בוהרהלשהכירצהסומלונירחאתררגנתממודה
-וימהתירבעה.סאפיטחתוקושהתפשלתישענתירבעה
?QNADVתיעעג- תרושקתהיעצמא?לוכ- תרב
והשימםא.תיתבכש"דחותספסוחמ,הדודר,הלד:תירגלוו
ומצעאצומ>אוהתיצילמתצקהלמבןיידעשמתשמ
ףיסוהלךרוצשחו--םעפ"אלילהרקשיפכ--לצנתמ
.רמאשהמלעתואכרמםששימכ,קוחירלש*יגע.
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,תומוקמ:ב"הראמpon,הדנק:לויטשדוחמרתוי

ךרדב.םולחשממ.םולחהיההז.םישנא,םיפונ
תלחתהלא,לואירטנומליתברקתהשהמלכ,הרזח

ינאשיתשגרה,הרגישהלאולעפמבהדובעה

:החמשתצקםגהתיהלבא,םיבצעהתאדבאמ
ילביצחו-שדוח.תיבהמםיבתכמאצמאףוס-ףוס
,םידודה*תיבליתעגה?הזהמעדויהתא,םיבתכמ

-תלבקמיתקמחתהאוהש-ךיא,תלדהתאיתצרפ

.ילשרדחליתצרוםהלשתינניחהםינפה

"חמהבקנומכיתיכב.יתיכבהנושארםעפזאו

--לכה-ךסבםיבתכמהעבראםשויה.תישיש

לעילורפיסםה.רבחמדחאוםירוההמהשולש

ץוביקהלע.הדרפהה-םכטהלע,ץראבבצמה

Eםהשדע,םיבתכמהתאיתבטרהויתבכש.הזלכו

.ברעהלכרדחהמיתאציאל."ושיט"ומכויה

ץצופמינא,םידודהוישכעםיסנכנםאשיתבשח

.לארשיבוישכעתויהלילונת.ףוצרפהתאםהל

»,רודחלוסנתלא.םיניבמאלםתא,ועירפתלא

םתא,םישיגרמשםישנאונחנא,םירחאםתא

-ושפםתא,םיכבוסמונחנא.ףסכםישועשםישנא

בצמהלכלעיכבהיההזשבשוחינא.םיט

ץראלןבקרוקברושקשילארשילש,הזהןברוחמה

האיבמאיהשתורמל,הנממררחתשהללוכיוניאו

ולתנתונאל,םידידיולתגרוה,תומחלמול

הדנקבםישנאהמ...הזלכוישממןפואבתונהיל

?ץראלתונמאנלשםיטקילפנוקמםיעדויהקירמאו

םגהתיהו...םיידממ-דח,ירמגלםייתטניסםה

םיישדוח!רבשיהלדמועהתא:תשאיימהשגרה

לסופו.תואוושההשועועגעגתהלליחתמול"וחב

.טידרקןת.עיגהלתמלחםהילאשםייחהתארבכ

" ..הפיא.סנאשןת

םיבתכמה,םידגבהםעיתנשי,יתררועתהרקובב

IMP“,רקוב"תחורא,ונ.תוברוצםייניעהויביבסמ

,שאלוג,לינו,הקומ,תוריפ.דלוקושםעטבסקלפ

.חיוורהל,דובעלםילוחתמ.לעפמלו...עדויינא

"ודל-תחטבומה-ץראבםייחתושעל.ןיבמהתא

םשםידבוע.יקדוא?הזלכןיינעמהז,דיגת

שדוחךות.תויעבילבףסכםישוע.םימיהשימח

naותוחא-ןבמלעפתהדודה,הקלתמ-להנמ

ךותושרויתאיבהאוראוהשעידוהו,רשכומה
"תשמחהםע.לעפמתכיתחהזו,םינשהמכ
דותרדהנהרידיתרכשםינושארהרלוד-םיפלא
.םיסוטמתאשונ...תיקנע*72יבש"יתינק
םתואיתיארו,םידודהתארקבלטעמכיתקספה
-ניבורומכתויהלבוטרתוי.הדובעבםימעפלקר

ןמזהלכםתואעומשלותוארלרשאמוזורקןוז

הרפתשהילשתילגנאה.םהלשתושיגרה-רסוחםע

המכםעלויטלאצוייתייהעובש"ףוסלכ.דואמ
-עפל.םהלשתודידיוהדובעהןמםיריעצםירבח

ונכלה,ילאםהו,ברעבםהילאץפוקיתייהםימ

וךלוהיתייהשכ,הלילבלבא.יקסונישע,םיטרסל

muyויה,תמטמוטמהבקנוזיאםעואדבל

יר'גוןבויק'גודלאנודהזימ...תובשחמהתואב
הנרואויערוהכימוארויגוירואתמועל--יסו'גו
+.הצרתו

ןיאםא.ראודה-תביתלםיצרתישאר,רקובלכ

תאםיארוקברעבו.קיפופהדעלפונבלהבתכמ
םירשע,עובשינפל,עיגהשןורחאהבתכמה
...םימי
לעהכוראהיזיוולט-תינכתהתיהםיברעהדחאב
יתיביכ.ןופלטהןמתרפופשהתאיתדרוה.לארשי

דבלינאוישכע.תונוליווהתאיתרגסורואהתא
הריקס,םילארשיםעתונויארםשויה.לארשיםע

,םיהולא...םיצוביקמתונומת,ינוחטבה-בצמהלע
man,שמש.םיחרפ,תוירולב?הזהמעדויהתא

םירופיכהםויתמחלמרחאלרפסמםישדח

-ובקהדוחיאןואטב,"תרגא"בםסרפתה

ברעץוביקןבםעןויאר,םיצוביקהותוצ

םשהתחתעיפוהןויארה.ץראהןמותדר

.םינשושןגלםיצוקהדשמ

דומבאטיבוץראלריעצהרזחןמזרחאל

תובקעבובהלחשהרומתהתאגולונ

םסרפתההזגולונומםג.ל"וחבתוהשה

.םינשושהןגלםולשםשהתחת"תרגא"ב

.דיפלןונרא--גולונומהתאאיבהוןייאר

 

  

  

    

ןגלםולש
םינשושה
ועיגהשתובוגתהלע,יתעמשךיאדועו,יתעמש
-הנשרבכ,היההזיתמ.יתיאןויארהירחאךילא
,אוהש-ךיא.דחאןוילגילחלשילשרבח?יצחו

דמששתורמל,ןייאורמהאוהינאש,רורבולהיה
התישהתאימצעלבייחינא,ןיבמהתא.ןיוצאל
התא.הבוטךלהשועאלינא.ךלאלו,תאזה

תאלבקאאלםלועל,תישאר.הבוטילהשוע
רבדמאלינאו,"דרוי"שימלכדגנהירטסיהה
ןפואבאלא,יתעסנשירחאהיהשהמלעקר

.יללב
ומכביגהל,ילאנויצראל,ןכתיאלשבשוחינא

יהוז.והשימלש"הדירי"לעץראבםיביגמש

ץוחללםיסנמםא,טרפה-ייתבתוברעתהטעמכ

ללגב,ותואםימירחמוותואםינגמךכ-רחאווילע

.וייח-ךרדתאולרוחבללכה-ךסבשקבמאוהש
,םישנאהלשבאכהוםעזהתאןיבהללוכיינא
םלוכםאהיהיהמ"לשםיחנומבםיבשוחםהםא
שיאינאךא.הזלכו"הנידמהדיתע"ו"ודרי
ינממשורדלרשפא-יאםגו,לוכיינניאו,יטרפ
,הנחמךותבטרפכקרםייחהלכימצעתאתוארל

-תיללכהיגולואידיאלםאתהבלועפלהווצמה

קריחהתא":דנובסמיי'גרמואךיא.תימואל
ךותמאלהזו.יתרזח,האורהתא."...םיימעפ
ךותמאלא,הזלכוםייטוירטפ-םייתכלממםיקומינ

ילוא,תאזקרו.וצפנתהשתוילשאו,לשכנשןויסנ

.יתרזחשהביסה,בושחוהברההז
.ילאמרונ-אלרוקוםשגהיהלואירטנומביתתחנשכ

ילאוצרםה.הפועתה-הדשבוכיחילשםידודה

,בלבלכומכיתואופטילוילאוכייח,הירטמםע
החמשה.הליחבהתיהילשהנושארההשגרההו
תימינפה-תוצצורתההתמועל,הטושפה,םהלש
"הםהילאונעסנשכ,תינוכמב...יכותבהתיהש
,בוטהיהיוישכעמ,ונ":דודהילרמאהתיב
המ.ףורגאולסינכמינאש,יתבשח."פא-רי'צ
...פא-רי'צ?ןדע-ןגלאםונהיגהמאבינא,הז
ןמזהלכיתבשי.םשגהקספאלןושארהעובשב
הזיאו,םיממעשמםיבורקינימלכיתרכה,תיבב
איבה,םידודה,םהש,םיילארשי*םידרוי*ינש
הכירצהתיהש,חומ-תפיטשתרגסמב,הארנכ
יתדרישכיתישעםכחדעצהזיאיתואענכשל
הזהםשגהקיספיאלםאםגיכ,יתבשח,ץראהמ
יתיצר.ןאכמחרובוםקינא--םימיהמכךות
ואב.יתואהעגישתיבבהבישיה.תוארל,לייטל

,עגעגתהלרבכיתלחתהותובשחמינימלכיל

ןתונקרוםולכהשועאלינאשיתואתיתרהו
.יבםחליהלתובשחמל
-ןבטעלייטליתאצי,םשגהקספנשכ,ךןכ-רחא

לכתאשורחלןווכתמינאשיתעדוהינא.ידוד
שדוחלשלויט.ב"הראלםגעיגהלילואו,הדנק

,עובשבקפתסת*:רמאו,ילעקחצאוה.ךרעב
-בדובעלליחתהלרבכךירצ.רוזחנךכ-רחא

."...לייטלםייחהלכךלויהי,ךלרעובהמ.לעפמ

יתקרחבושו,רמאאוההככ*...םייחהלכ*
יתבשחו?ךכ-לכהזבחוטבאוההפיאמ.םייניש
?םייחהלכראשנינאןאכתמאבהמ:םואתפ
,םה,ןיבמהתא...שמשהו,םירבחהו,ץראהו
תומחרמהותובידנהתורעההםע,ילשםיבורקה
רושקשהמלכלהאנשהלחתהמיבוררוע.םהלש
הרכהביתבשח,ןוכנ.הדנקבךורא-חווטלןונכתב
יתייהאללבא.ל"וחבםישדחםייחלעהאלמ

.ןמזהלכהזתאעומשלןכומ
ינאש,ולשתאהשעיןמזהש,יתיוויקאוהש-ךיא
,הזלעזירכהלואשיגרהלילבמהככראשא

poלכונתנםהלבא mmקרש.הקנפשוג

דחיבונלייטשםימיהמכירחא,בוט.יתואהממוק
תורמל,םולכןייניעאלותוא,ארונהיההח)

"ףאןכ-ינפלהיהאלאוהםגתומוקמהברהבש

,עמש."יעזגה"לויטהליחתהזאוונדרפנ,(םעפ
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ינאשילרורבהיה,הנורתאההנשה-יצחב,זאמ
לכהששיגרהלרדהנהיההז.אלפניתשגרהו,רזוח

לכיכשפטהז.רעשהזיאחתפנוליאכ,ינמז

היהלבא.רוזחלוסוטמלתולעליתלוכיםוי

-חלמהתאקיספיש"קוש"הזיא,הארנכ.ץוחנ
maאל.הטלחהלאיביו,םיטבלהותוימינפה

יתשרד.דובעליתכשמה,םידודלםולכיתרפיס

תושעלהרטמההתיהוישכע.תרוכשמבהאלעה

.רשואמיתייה.תמאב-לעתויחליתלחתה.ףסכ
...רזוחינא.דימתלןאכראשנאלינא

והשימ,דיגת":ילורמאםילארשיהה'רבחה

"?ןאכלאובלוץראהתאבוזעלךתואתירכה
ינשורזחןכ-ינפלשדוח.הארנכ,הארנהזהככ
ילערקנבלהוסוטמלםתואיתיוויל.םיטנדוטס

בורקב:יתעדי.יתרבשנאללבא.וסטםהשכ

.ינאםג

-טצתשןויערלהלגרתהו,ילצארוגלהרבעהדניל
ולביקהלשםירוההםג.ץראליתיאעוסנלךר

ןומההליתרפיס.תובהלתהבאלםנמא,הזתא

הזיאומכיתגהנתהשבשוחינא.לארשילע

-והלוגהמתאצלםינשםלוחש,היסורמידוהי

עובשב.תונוטלשהמהזיווהתאלבקמוט"וטזוא
הדודה.סעכדודה.ילשםידודליתרפיטןורתאה

המכדוע?ןאכךלערהמ?םואתפהמ*.התכב
םימיב.ילוזזהאלםה."רנוילימהתאםינש
:לואירטנומיצחתאיתינק.יתינקקרםינורתאה
ךירצ?אלהמ,םיקתממ.למשח-"-ירישכמ,םידגב
אלימלעו.םלוכל,ה'רבחל,התיבהאיבהל
האוראוהשעוצעצלכש,ןטקדליומכ...יתבשח

.ילאמרונאלהתא":הרמאהדניל.הנוקאוה

תושעלוננוכתה.הלריבסתךל.*ךייחב.ךוסחת

אלהסיטהינפלשהלילב.הפוריאבךוראלויט

לויטהתאםיניינעותופמםעוננכית.יתנשי
ןאכמןאלו":הרמאהדנילשםעפלכו.הפוריאב
לבא"!לארשיל":יתצפקינא"?וישכעהמו
.לויטבהפוריאלכתאטעמכונסנכהו,יתענכנ

?המלעדויהתא.עגשמהיההפוריאבלויטה
-מא,דנלריא,ןודנוליהצינ,סירפ,הצנריפ,בוט
,םיניינע,םידרויפ.היבנידנקס,הינמרג,םדרטס
הדנילתאלאשת.לארשילםיעיגמ--ףוסבלבא
,רוכישומכ.לאשת,לאשת.לויטביתגהנתהךיא
לארשיבוישכע:שארהתאהליתלבלב?אה
וישכע,הפוישכע.הכירבבםיצחרתמוישכע,ץיק
...תואוושהןמזהלכ.םש

יתשגרהסוטמהמיתדרישכו.ץראלונטטןודנולמ
,םימיא-םוחהיה.תושגרתהבורמלפונינאש
.עדויהתא,"רואיהיו"--תאזכשמשהתיהו
.םירבחינשהזיאוםיחאהוםירוההילוכיחרעשב
ומכ,תמאב,העשהזיאונקבחתהשבשוחינא
,המדאהתאונקשינאל.בוט...היסורמםילוע
...דולב,םשיקנךכ-לכאללכהירחא

לבא,תויהללוכי,ןכ?יניצבושתויהלליחתמ
,םינשףלאביתרגבתהינא.הושמהתאהמ
-חורבללש:הזהשותיהשארהמילאצי,רקיעבו

ליבשבקר.םייק-אלש-ןדע-ןג-הזיא-לא-ץראהמ
המכלתאצלרמרוממילארשילכלתתלךירצהז

,ףוסבןיביו,ףסכהשעיש,היחיש,האריש.ןמז
.ץראב.ןאכקרתויהללוכיאוהםלשםדא-ןבש
.ץוביקבראשנאלינא,בוט?וישכעהיהיהמ
-שוריבהטיסרבינואלונמשרנ,ינאוהדניל,ונינש
,תומחלמויהיאלשקרו.בוטהיהיוםיל

תינטנופטהביסמהתיהלומתא,עמושהתא
.םילשוריבה'רבחהדחאלצא.ונדובכלילוא,הככ

לשתומוחה...יתרשינאשךיאו.שיאםישישויה
..וקדסנהקיתעה-ריעה  

טרסבומכיתבשיהעשטעמכ..."יהיול*,הכירבב

לשןורחאהקוספהתארכוזינאו,קוק'ציהלש

,ךכלהייואראיה.תויחלהצורלארשי":ןיירקה

,חזכוהשמ.*"הלונתיםנמאיכחוטבהזןיאךא

.תרפופשהתאיתרזחה,רואהתאיתקלדה.יתמק

וידיד"?ימאלא,םידודה?ימ!לוצלצ,חארט

יתקרט."?לופיטויבטיאט'נזוו?םארגורפהדיס

.תרפופשהתא

היהישיתמלחאלשףסכילהיההנש-יצחירחא

-לוםיחאלוםירוהליתחלש.ואירטסיתינק.יל

,תוירגיס.םיתיצמ,םיטילקת,סני'ג.תונתמםירבח
,םשא-ישגר:ןופצמה,עדויהתא.אלהמ,םיליעמ

שילש...ץראבךלשםישנאהםעקלחתהלזוצר
בתכוהשימשכלהוציתייה.תונתמל--תרוכשמה
תאהנוק,תונחלדימץריתייה.סני'גשקיבו
המכסינכמ,בהזהזוליאכףטוע,רתויבבוטה
.םויהלכלהזמבוטילהיה...ראודלץרוםילמ

?אה,הדומח.הדנילםעתוניצרבתאצליתלחתה
וזאיהלבא.קיחצמ.םיטילקת-תונחבונשגפנ
-רוי",םיטנדוטס,םילארשיה'רבחילהריכהש

:םתרבחבהברהיתיליבזאמ.םיחילש,"םיד

-תפבוטהיה.באלקבלס-רודכ-יקחשמ,םילויט

רבדקר.תוחידב/תוללק,תירבעעומשלםוא
םיעיגמויהשעגרב.םיחוכיוותוחיש:יתאנשדחא
אשונברמגנהיהדימתהזו--לארשיאשונל

mmרזוח-אל-רזוח,םישקהםייחה,דגנודעב,
ינניא.אלינא.אצויוםקיתייה--ףסכ,הריירק
,אציאוהש-ךיאש,יתיליגךכרחא.עומשלןכומ

,הלאאקוודויהםהיניבמילשםיבוטהםירבחהש
,הארנכ,הז.ץראלהרזחלעתואדוובורבידש

...הרקמהיהאל

רשע-םינש,תוינוכמשולש,לויטונישעסמסירקב
-ולפיןוטגנישוול,תוידנקיתשוםילארשיה'רבח

.קרוי-וינלונעגהףוסב.יחרזמה-ףוחהלכ,הדיר
דחאלצאהלודגהביסמוזיאשארמונגריאםש
,הירבחםישישהזיאםשויה.םילארשיהה'רבחה
המ,םישועהמורפיס,אוהש-ךיאוריכהםלוכ
לפאלפהיה...םיחיוורמהמכ,םידמולהמ,עמשנ

No“םיצומח,יאקירמאסומוח,ןבאומכהשק

םירישרישלוליחתהוובשייתה.םיניערג,םיצומח

ומכהיההז.הראטיגבהווילוהשימ.םיילארשי
.טעמכ...קשמבהביסמ
יתלכתסה.תאצלהצורינאשיתשגרהטאל-טאל

םה.עדויהתא.םיבשויהמ.דחאודחאלכלע
הידוראפושעםה.ץראבםירששומכורשאל

-שמינימלכ,הנווכב,םזגומבושיגדה.םירישהמ
,ןוטהתאןתנדחא.לוזלזבוליאכולסלס.םיטפ

,תושדחאיצמה,םילמהתאחכששוליאכהשע
תוריהיםשהתיה,ןיבמהתא.וקחצה'רבחהו
-ירפטבשהזיאלשםירישהלאשוליאכ,תאזכ
-ואנההרבחהלאונממחורבלוחילצהש,יביטימ

,טקשיתבשי.שארלילהלועםדהשיתשגרה.הר

איהםואתפ.הקחצאקוודהדניל.יתחתרםינפבו
.קוחצלהקיספהאיה.אופקינאש,בלהמש

וט*בושוליחתהוהרמגנתאזההפיההרישה
ואררבכהמוםיחיוורמהמכלע--"סנזיבקוט
והשימו,ילאועיגה...רזחימו,ןאכלעיגהדועימו
ינא."?ךלשתוינכתההמ,ונ";יתואלאש

ףופצהרדחביסחי-טקשםואתפהיהש,בשוח
אלינא,ןפוא-לכב.ילהמדנהיהקרשוא,הזה

.תרדוסמהרוצבהפהמםילמהילואציךיאעדוי

."ירשפאהםדקהבץראלרזוחינא":יתרמא
-רמא.היצמרופניאםתסמרתויהיההזהטפשמב
תועטלהיהרשפא-יאש,הזכןוטבהזתאית
,הדבוע.ברעהלכיתשגרההמובשוחינאהמ
ושענםלוכםואתפ.הריוואההתנתשהתחא-תבב
הז,םיעוגעגוהבהא,תונורכז,בלםעםדא-ינב
.הכיסהיתייהינא.הכיטובועקתשןולבומכהיה
אלםגלבא.תוחפאל.םילארשיםהשורכזנ
ורזפתההעש-יצחרובעכ,אלואןימאת.רתוי
תאםהליתסרה.רחאץוריתםעדחאלכ,םלוכ

הז.יתואואנשחטבקלח.עדויינא,הביסמה
לכלש,*הנשהלשףשנה"תויהלךירצהיה
התא.*יברעמהרודכה-יצחבםימדקתמהה'רבחה"
-הםניאשםהלריכזמודחאאבםואתפ.ןיבמ
ונרזחתרחמל..."רוואלפיימ"היאצאצוא"ספסוו"
.הדנקל
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paוהשמזיזהלתלוכי-רסוח...ןוטלשלםיחרזאה.

?ךתינכתלעךירוהתעדהמ--.ש
םניאשעדויינא.ילעםיצחולםהןיא--.ת

לויטקרוהזשםמצעענכשלםיסנמ.םירשואמ

.תינמזהשפוח.ךשוממ
?ךכהזןיאשרורבךלו--.ש

.יביולתהזשהמכדע,רורביל--.ת

?ךכלעךירבחםיעדויה--.ש

יתואענכשלוסינהליחת.םיעדויםה--.ת

המכילועיצהקשמב.תינכתהלערתוואש

עיצהלוסינ,םידומיללרשקבםיתפמתונויער

תאזאלשםיניבמםניא,יתעיסנלתרחאתרגסמ

לשןינעהז.'וכוםידומיל,עוצקמ:היעבה

טלמיהלךרוצשיגרמינאשםייח-ךרדלש,הריווא

תוליל.ןיינעהלכיללקיכ,בושחתלא.הנממ

.ןופצמ-ירוסי,תוחונ-יאשיגרמ.ןשיינניאםימלש

OKאקוודךא.הנורחאלדדובתהלהברמינא

אלמתמינאוהיילעהאבהלאכהשלוחיעגר

תשוחתאקוודש,ימצעלררבמינאבושובוש.חוכ

-אלהמכתוחיכומ,המשאהתשגרהותוחונה-יא

,ץראבהרצונשהריוואה.תילמרונאל,האירב

תקזחבאוההנממתאצלהצורשימלכשדע

.דגוב

,הלילחו-סח,ץורפתםא,רוזתתםאה--.ש

?תפסונהמחלמ

.עדויינא.םימויאםיקבאמיכותבויהי--.ת

דמצעלןתאאלךא,ימצעךותבערקיאינא
םג,רורבוטלחומתויהלחרכומקותינה.רוזחל

היהשהמ?ןיבמהתא.ץראבערשכםגובוטשכ
.תמ

?היהישוהמו--.ש

החפשמ-בורקםעדובעלןוכתמינא--.ת

"שמםיקהל...לואירטנומ,הדנקבליטסקטלעפמב

.תונהיל.ףסכתושעל,החפ

?הלאלכבחילצתאלהלילחו-סחםאו--.ש
תורשפאשי.ארונלכסתמהיהיהזיליבשב--.ת

ןאכ.ישיא-ןולשככתאזהאראלבא,רוזחאשזא

.רבדילחיטבמוניאדיתעה
?םיעושעש-ןגהדנקךלהחיטבהה--.ש
...םיצוק-הדשאלתוחפל--.ת

ןמסיולידא/הידושבהדלונאיה
TVAהָדְלונאיה

םָיאָשידיובָהְורעש
.הָמְחְלִמִוצְעְצְּבםיקחשמ
DIORשיםִאםיִלָאושםִניִאָשםיִמיִמְת

.ובךְרצםֶהָלאיִּ
קיפה

mizg gor NOTA Os
תַריִולהתאהָכפַההֶיְרטסַהַהְ

DIR DV MKםיִבּוּבְס.

תּופָיַהםיִנָשָּבםיִריִעְצםיִרּוחַּב

<naniשדֶחַמםַעָפלָּכןאָּכםירובָ KM DyD “Jp D'anana
יתואתבהואאיההַמַּכדעםיִהְלֶאשיםִָאםיִלָאושםָניֶאְו
היִלאאובאָשתשקַבִמּו.הָבּושְּתַהןִמםישָשוחםַהיִּכ

דחיבחַצנְלתּויִחְל
*1לזג.

na.רֶקַבְלהֶאַּבאיה no vaםִיָהףוחלַע
Dipo?אּוהיִּכהָלּורְפְסרָשֶאMIRA DDtva DU

,,תקְדּוצאיהָשבָשוהינַאתישא.תֶדְלּומ

nxּונשְגַפַ ova nba bar “UA UDN

Dano".לּפָהלָערַשִנלרָשְפָאִּכונמְלָח ama nar
AMIN,םִיִשְדְחץקמ ARYהָתּוא

INRריִּבְסֶהְליִתְלכִיאלוהָבָהֶאָשרַחֶאְל,לּכַההֶתאְרִשno

"PARיִמְצָעְלּו
ייחמםינששלשּוהָשיִמְלביחיִנַאשDTDהַעְבְשָשרָחֶאְלּו

ovo numaיחלכתֶאָךּכרָחֶאו
,לַּפִתאלתיִנָשהָדַצִמִשו.הָלֶשרדַהְּנַהטקַשַהלֶא

םיצוקהדשמ
םינשושןגל
המכלעתונעלןוצרב.שתואינונתעתפהל

.ץראהתאותביזעברעוניתולאשמ
mmaרדס"יאץראה-םורדבשץוביקבןטקה

תויקש,םילימרת,תודווזמ:הנוכתלעדיעמה

.טומשליהא.םיטורש,םימורעתוריק.קיטסלפ
."לובמה--ירחא"תריווא

בוזעלהטלחהההנושארלךבהלמגיתמ--.ש

.ץראהתא

יתשגרההמחלמלינשהםויבדוע,השעמל--.ת
ןפואבונסנכנשינפל.רזומהיההז.הז-והזש
דילונבשי.הזהםונהיגהלכינפל,תוברקלליעפ

הזיאיתיליגתחאםיירהצ-תחוראב.רדוס-סאר
הינמרגמםידרויהמכמעןויארובוןשיןותע
.הינמרגבםשםהלשםיקותמהטייחהלעורפיסש
.םינשהזיכותבקומעהיההזהןויערהשהארנ
,חתמה.תאזַההמויאההמחלמהלומ,םואתפלבא
ןיעמ.רוא-ןרקוביתיאר,םינוא-ןיאהתשוחת
יתחלצהשממ.הזהךשוחבובתולתיהלתורשפא
דוע,רבדןיא"לשןויערלתודואדמעמקיזחהל

...םיפיהםייחהוליחתיזא...זאורמגיילכהטעמ

בהואהםדאינא.ןיבת.וישכעמ."ןאכמקחרה
,אל...ילשםירבחהתאלאש.םייתהמתונהיל

ןוצרוהצירלשתכסמםהייחלכ...לאשתלא

ינפל.שוחל,תוארל,תולבל,דומללקיפסהל
.םישדוחהמכלשלויטבל*וחביתייהםייתנש

םיריעציתיאר.םומהיתייהוהפוריאביתבבותסה
*תדלומלתובוח*ןהמ,אבצוהמםיעדויםֶניאש
-וטסםה.רתויב-תופיה-םייחה-תונשתאתולזוגה
דעואולמוםלועוארםה,ו8ליגברבכםיטנד

--םייטילופומסוק,םיחותפםישנאםה,20ליג

...םהיתוצראבשטקשהוהוולשהתוכזב

?ובאנקליוארשםדאאוהטילופומסוק--.ש

טילופומסוק.הזלעםילכתסמךיאיולתהז--.ת
-וחתל,םיינידמתולובגלרבעמו-לעמשםדאאוה

תונהיללוכיועדויה,דחאםוקמלרשקהתוש
הצרהרקמהשץראבקראל,ויתופיאשגישהלו

ורשפאיםיאנתהשםוקמלכבאלא,הבדלווייש
-מה.ףנכ-תוצוצקםידופיצונאשהעש...תאזול

הדיסחןימאוה,אירמהל,תולוכיןניאךא,תושקב
-חונוםימיותושבי.תולובגלעמתפחרמה,תאזכ
...םירישעתודשובאצמתשםוקמלכבתת

ולגתסהתודיסחםגשררבתהרבכמאל--.ש
תולדגמ,תוננקמ,תויחןהוב,דחאםוקמל

...תדלומה,תיבהםעטוליג,םידודנמופייע.םילזוג
.הזלעיתעמשאל--.ת
לשירוטסיה-יתדהרשקהךחורלרזםאה--.ש
?לארשי-ץראלםעה

טסיאתאינא.יניעבלוספיתדהרשקה--.ת
תואמסיטוםינועיטעמושינאשםעפלכבו,קהבומ

moתולובג*,"ך"נתהץרא*,"וניתובאתלחנ"
.המוצעתוגייתסהשיגרמינא--"החטבהה
ונלםג,םעלכומכש.ןועיטהקריניעבקדצומ
הבתויחללכונשהנידמ.ונלשמץראהעיגמ

...ונייחתאבצעלו
ערונלהיהישכ,הילארוזחלדימתלכונשו--.ש
...רגהלםיבשוחונאןהילאשתוצראב
ררוואתהלןוצרךכבתוארלאלהמל--.ת
,ץחלה-ריטמ,תויביסנטניאהןמ,חתמהןמתצק

ץראבלעשודעצלכלעונתואםיוולמהםיישקהמ
-רזאלםיתונםייחרשפאלהדעונהנידמ?תאזה
.םתואקונחלאלוםהילעןגהל,היח

םירגהםיחרזאהרוביצהניאה?הנידמיהמ--.ש
maעיקשהלוהילעןנוגלםיכירצשהלאםהו

םיחונהםייחבוכזישידכ,םיבאשמותוחוכהב
?שקבמהתאםתוא,הנגהבו
.קדוצהתאילוא.עדויינניא,הארת--.ת
-קדצורסומלשםיחנומבחילצמינניאילוא

-סואלקשיגרמינא.ימצעתאהאורינא.ימואל
ינניאששיגרמ.קנחשיגרמינא.ץראבהיבופורט
תולבגמהקראל.הצוריתייהשומכתויחללוכי

םיאולימתופוקת,ךשוממיאבצ-תוריש:תוינכטה
םיחתמהםגאלא,'וכוםיהובגםיסימ,תוכורא
תוחפשמההארמ,תוומהלצבםייחה--םיישפנה
.דועובושיאלשםירבחלשתונורכז,תולוכשה
רוכינו...תכשמנותכלוה,תאזכהקעומןיעמוז
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ןניקסומע:תאמ

.תרחבשהריחבהלעךתואתונגללגוסמינניא.ךילאהבףנפנלהמישאמעבצאילןיא

תיליג,דחאםוי.רמרמתהללוכיינניא,ךשפנתאליצהלתטלחהםא,ונתואתשטנםא

תאתויחלהצורהתאתוומהוהדילהןיבותחאםעפתומתותחאםעפקרתדלונהתאש

ONרבצילבילהרךנלאו.

אל,המואמבייחונלאםדאםוש.בייחךניאהנידמלוליפא.ילבילחךניא.ןוכנהז

תוחפ-אללמיטיגלאוהטרפהלשישפוחהונוצרו,הנידמלאלוהרבחלאלושיאל

DVוא,הנידמהוא,הרבחהלשסרטנלאהמ

אל,ונבשתירוביזהמדחאךניה,דרולה,התאשהדבועבםחנתהללוכייניאוליפאו

לנאוךתואריכמינאשינפמ."ונרטפשךורב"ךילערמוללוכייניא.ונבשםיבוטהמ

םג,םויכדרולרעוכמהילארשיהקראל.םיבוטהמדחאקוידבואקוודהתאשעדוי

דמעו,םיימעפאלוםעפאלושפנתאןתנש,הפיהילארשיה.דרויהפיהילארשיה

תחנובןיאש,השקה,רופאהםוימויבדמעשםשכ,םילודגםימילשתוילרוגהתומישמב

.ובןיאתלחותםגשטילחהדחאםוישדע,הארשהובןיאוקופיסובןיאו

לעתבשחו,תססיההברהשו,ךלהיהלקאלשןימאמוליפאינא,הפיילארשיהתאםאו

וליפאילואו,הבתונביהלוץראהתאתונבלהקוחרץראמהנהואבשךבסלעואךיבא

התא,תראפתה-םולחלהבושתההיהתהתאהנהשומלחילואו,םייתשואתחאהציבושביל

ידוהיההיהתהתאשו,ףקדזהלולודגלהצרואכודמוףופכהיהשהמלכלשתומלגתהההיהת

.ןירוח-ןבלשםייח,וצראבחטבליחה,שדחה

ךתואאיבהלתילרוגהטלחהוטילחהךיתובאשםשכ,הנהש.םידליהלעםגתבשחילוא

ךלוהו,ןויצבודלונש,םהידכנתארקועהתאהנה,רחאםוקמבאלוןויצבאקוודםלועל

םהלןיאשםידוהי,ערלובוטל,םידוהיתויהלךינבורזחי,הלוגב,םש.הלוגבםתא

.םיימואלםייחםהלןיאוןירוח-ינבםניאשו,םהלשמתדלומ

₪א6%

,ססהמינאש?נפמ,םתואםישאהללוכיינניא.ךלרבשנדחאםוישדע,תססיהשחינמינא

ינאםג,ךתואורבששתולוחהתוערהלכתא,יניעבהאורינאו.ילNavaםויםויו

תאליטמינאםהב,דואמםיערםיעגרשיילםגו.ילערמיבלםגו,ךומכהאורויתיאר

.תלחותהאוריניאבושורתויבםידבכהתוקפסה

םעפ-יאשןימאמיניא.ךתואליצתאלךלשהסונמהשךלדיגהללוכייניאוליפא,לירעצל

תלצהתמאבילוא.השדחץיוושואםוקתססקטבםש-יאשו,תירבה-תוצראבשדחרלטיהםוקי

.ולחתלבא,תדלומאללויחתםנמאו,ךתיבינבשפנתאוךשפנתא

עבצאאל,זובאלוהאניקאל.רעצובאכאוה,יבררועלחילצמהתאשידיחיהרבדה

התא.תרבוגותכלוהתודידב-תשוחתו,קומערעצקר.שאר-דונמאלוהמישאמהנויאג

.םידדובהכ.םיטעמהכונתואריאשמ

רוסא,ללכב.ךמצעהתאאוהשםולחותוא,םולחהלערתוולךלהיהרוסאשבשוחינא

ידיבםלחנשםולחהתא.םלחנשםולחהךניהךמצעהתארשאכוליפאו,תומולחלערתוול

ותואתלוזרחאאצומאללתיגארטתוליצאוהליצאהידגארטלשתורוד,םיברהכתורוד

תילהאלשרמולזעמיניא)ךירצתייהאלשרובסינא.םלועהלאךתואאיבהשםולח
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ראשיהלךירצתייה.רחאםולחלוא,תרחאתואיצמלךופהלוםולחהךותמתאצל,(יאשר

.אוב*םא,ךשוחהאובישדעוא,הרהנמההצקברואהתאונלוכהארנשדעונתא

% % >

םולמויבאלא,תויאוריהתומחלמבקראלקבאיהלךירצםולחהלעיכ:עודמךלרמואו

,רתויבםיפיהתומולחהדחא,ךכבןימאמינאןיידעו,היההזשינפמ?עודמו.ךדכדמה

התנבנםויהאיהשיפכלארשי-ץרא.הלוכתושונאהלשאלא,ידוהיהםעהלשקראלו

לשםתבהאבגופסתאזההמדאלשבגרלכ.םעפ-יאויהשרתויבםיפיהםישנאהידיב

הירוטסיהםעלודגםעלשתידיעה,הובגינחורהמוק-רועישילעב,םיאלפנםישנא

לשבוחעורפלתוסנלאלשרשפא-לא.המחלמאלל,הזלכתאריקפהלרשפא-יא.הלודג

.הרוביגהתארשאכ,הידגארטהןמטלמיהלםגרשפא-יא.התאאוהשהזהםולחל,דובכ

תולגלתייהךירצ.םהמדחאךניאהתאו,הידגארטךותלאודלונאלשלזמ-ינבםנשי

הרירבהתאוינפבםידימעמרשאכדובכ-שוחלעבםדאלכהלגמשתוליצאהתדימתא

הסונמבקראל,םשה-שודיקבםגהפיוהשמשי.שחכתהלאלשוא,םייחבתוכזלושחכתהל

לשפוחהךנוצרמהתארשאכ,םיהולא-םלצתאתאשליוארךתואהשועהוהשמשי.םייחהלא

תאהפיימהניא,ובתרחבהתאאלשהדבועה.ובתרחבהתאאלשלרוגמחרובךניא

.קירעםצעב,התא.ךלשהסונמה

לבא.רחאלרוגברוחבלתוסנלו,ולרוגמחורבלרתומםדאלכלוקורעלרתומםדאלכל

תוכזהתאתדביא,ךידיומב.האנהדימלהקירעהתאתכפוההניא,הקירעלתוכזה

האנהמהב,םייחבהרחבשהמהב,םצעב,התאוישכעו,המהבהןמםדאהרתומתויהל

לבא,ךידיישעמלכבחילצתשקפסילןיאו,תואנתונוכתו,םירושיכתלעבוןחתלעב

לכתסהללכותאלםלועל,חרבשהפיילארשיותואםנמואהתאיכ.ךבהאניקמקוחרינא

אל.ךמצעלשהבזכאהךניהםויהמירה,ךמצעלשםולחהתייהםעפON.ליארבךמצעלע

ובשםוקמבךישמהל,יתואתרקפהשלעסעוכינלא,בושו.ךרועבתויהלהצוריתלילה

םלטעמונאהתעמשהזלעילרצ,הבזכאלוכפהךומכםיברהכשלעילרצ.תקספה

דירוהשהמלע,תבותכלכולןיאשםעז,םעזהברהךכלכאלמינארעצהךותבו,רתוי

םעזהו,תבותכהאצמית,ילוא,םעפ.ךלרוגמךתואושריגשםירבדהלכלע,ןאכמךתוא

דומעללכוישדסמימםושהיה*אל,וקיפאבםורזלליחתיאוהרשאכו,קיפאולאצמל

ךישממינאזאדעו,עיגיהזהםויהשהווקמינא.הפרחהלכתאףוטשיםעזה:וכרדב

.הלוגביחאלןויצמ,םיבתכמךלבותכאו,ןאכ,תוכחל
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םינבלהםיננעהלעמו,יניסלשםיטהולהתולוחבםיריפככלארשיתומחלמתאםתמחל

םילמבםתקבאנ,הדלפמםייסורםיקנטלעםתרבג,ןומרחהלשחרקבו,קשמדינפלע

.םילוגהןיבלארשילםשםתישע,תרפועלשרטמתחתתולעתםתיצח,םירידא

,ומעוגוזתבושיאשיא,תובנראכםתחרב,ברקהידהךושביכונליוא,םלוא

םיצחור,תולנומבםיגהונ,םירזלםידבעםתאםשו!קרוי-וינתובוחרתאםתאלמו

.תויוזבתוכאלמראשו,תודעסמבםילכםלחידמו

םינודעומבואהריבהיפתרמבתאזלכו!םתשטנשתדלומהלעהבהאלרישםירשםיברעב

.ץראהרודכלרבעמהקוחרץראבםיקפקופמ

לערבגתהןעמלםכתרובגןכיה?םיכרעביונישלקבאמבץימאהםכבילןכיה

?םלשדחםיקפואתחיתפןעמלו,תומודקתועדלע,היטרקורויב

?תוירשפאיתלבהתומלשמהתאועציביכ,רבעבוחיכוהש,םכיניבמםיזעונהןכיה

קלחםתאיכ,ורכיז."ונרובעידושעאליכ,םימשאןוטלשהוהלשממה":ודיגתלא

לכלע.חורבלאל,תושעלשיו,זועוץמואשורדםירבדתונשלליבשבםגו,הזהםעהמ

.תמיוסמתוירחאהלח.טרפ

למלתאןתינונחנא.םירבדהינפיונישליבשבלכההשענ,תדלומבונראשנש,ונחנא

םישיבכץורפנ.םכתורדעהרובעבתולילברתויתוברתועשרומשנו,םכמוקמבםיאולמה

.םלמיהדחאבורזחתשכםכידליןעמלוםכנעמלתועקרקהרישכנ.םכידלירובעבהברעב

,םיינקירמאםירייתכרקבלואובתשידכ,תליאלרבדמהךרדהליסמהתאלולסנונחנא

לעונרהדהפו,הלילירויסונכרעהפ":םכידלילרפסלולכתו,תומלצמםכדיבו

."קבאילעמםיפי'ג

-ורדיהתונחתםיקנו,חלמהםילןוכיתהםיהמהלעתהתאבוצחנ,הפונראשנש,ונא

ןעמל,הברעהובגנהתורפהלםיה*מתאקיתמנ,םייתוכאלמםימגארוצינ,תוירטקלא

.קריולעי

.תושדחתוישעתםיקנו,תשוחנולזרב,שישםירהבבוצחנ

תאוחכשי,וללובתיםכינבו,םכנורגרחיירשאדע,רכנברישלוכישמת-םתאו

.הקירמאבםינקזהיבשוממדחאבםכתאאצמנוושטנליםכתאםגורבעה

ךל71.ארולג

הקיתעהםירעשתיב

ןועבטתיירק
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תימצע.המשגהבשםירבדשי
ריעצהםדאבלכםדוקםייולתה
,ויתונורשכ,ישפנהוחוכ--ומצע
דמצעלאוצמלותלוכיוותדמתה
"כםלוהיתחפשמויעוצקמקיפא
םירבדשיךא.רבדהןתינשלכ
םיקיעמהםהו,ללכהתושרבםהש
דוחייבו,םיריעצםישנאלעדואמ
םתורישתפוקתבםיאצמנההלא
הסינכהnoלע,רידסהיאבצה
--ןוגכתולאש,םייחרזאהםייחל
איבתשהדובעילאצמיתםאה
-יאעיגהללכואםאה1קופיסיל
-שמהרידלימצעתוחוכבםעפ
ימצעלתושרהללכואםאהזיל
ילןיאםאםגהובגדומילתונש
הנכומשוזכואהרישעהחפשמ
"לכההתחוורמךכםשלבירקהל
-נמבןומאילשיםאה1תילכ
הלאםיאשונש,תיטילופהתוגיה
תואקתפרהמרתויהלםיבושח
-רנהםיאשונלעםיפסכתקירזו
-ובקלואדיתעוDIVירסחםיא
תוחפהנידמלתומרותשץחלתוצ
טוחסלדציכתועדויךאינממ
1לדההביצקתתא

תולאשלעתונעללוכישימ
םישנאםערבדיואובי--הלא
-הןמתדרלםמולחלעםיריעצ

DDR>=
ואםימלוחשםיריעצםישנאללש
ינפבהדיריהןויערתאםיחיטמש
"עהל,ידכומכםעפאל)םתלוז
--(םהמםירגובמההלאתא*שיג
םושםתואהדירטמאלשאוה
-שלש,תיתוברתתוהזלשהלאש
דיתעלש,טועימתויהלש,הפ
תוברתבוץראבולדגישםידליה
"יבסבםה"םהייחןכותלש,תרחא
-בדבאלםידיתעסההבשהב
םתוהזתארחואמבואםדקומ
-לךפהילותילארשיהתיתוברתה
םהימילכטיזנארטבםייחןיעמ
אלםגךא,דועםילארשיאל-
-ומעהתועמשמבםייתולגםידוהי
- הלימהלשתירוטסיהה,הק
ילכלכה,ישפנהםויקהש,רמולכ
אוהתורודירודמםהלשיתוברתהו
בוטל,םייוגברקבטועימלשהז
.ערלו
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הדיריהםולח
ץראהןמ

רזע-ןבדוהאתאמ

אופיאאיהץראהןמהדיריה
noהדימבאוהשםולחרדגב

רזיאאטבמאוהשםושמילאיראל
לש(תימואלםגו)תישיאהייטנ
טרפהלשהורגטסיההןמ.החְורב
-ןגהזיאל(הנידמכ,ללכהלשו)
דשהמלבובשתומדאילעןדע
בוטאוהםש--לארשיבבוט

nrלארשיבערשהמלכו—

*פמןניאהלאתולאש,רומאכ
evoללכתועיר nen Don?
"לאעיגהל,לשםולחוניאאוהש
ושוריפהמםיעדויםניאבורה)
םאםהלהפצמהמוךילהתהלש
םולחאלא(ץראהןמודריןכא
םעפאלו--"ןמחורבל,לש
דורריעצהםדאהםאעדויךניא
ומצעמואלארשימחמבלהצ
בלשבוילעתוקיעמהויתויעבמו
.ויחלשהז

תיכוניחההָשיגהשאופיאהמוד
יפלכרתויבהייופשהוהיירופה
םישמשמש,הלאהדיריתומולח
לשםהיתוקעומליבילאןיעמ
איה--םיברםיילארשיםיריעצ
.ודגנכאלו,םולחהםעתכלל
דוםיעינמהתאןיבהלידכתאזו
"פאהתדימב,תוקעומהלעלקהל
ךכבערלכןיאלשמלךכ.רש
םימייסמשהריעצואריעצלכש
לכושעייאבצהםתורישתא
"דוחרפסימטטושלידכץמאמ
"ועב,רתויואהנשוליפא,םיש
"וצוהז.םהיקפואתבחרהל,םל
רהו,םיריעצםישנאלשאירבךר
חלוםתלכשהלרוזעליושערבד
"כוהמכמרתויםהיקפואתבחרה
תמכבתדמולמתורומחתונשהמ
םיימדקאתודסומותואטלוקפהמכו
רבוםימיהשובייבםיקסועהונלצא
.לכשהתפצקהבוריינהתרחשה

םיריעצםישנאםא,דועותאז
mmםיושעםהלארשיביכ

רכהאלמתימצעהמשגהלעיגהל
"רזאויהיםגםה--רשפאהלכ
.םינויצאליממו,רתויםיבוטםיח
םהיתוחומתאומטפי--ינשדצמ
"כ"תידוהיהעדות,בו"תונויצ,ב
ונתנייאלםא--ומטפישלכ
שומימלוהמשגהלםיאנתםהידיב
הדיריהםולחבוזחאייםה,ימצע
םהיתוקוצמלכמטלקימכוןורתפכ
יתומודמהותויתימאה
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םיריעצברקבשדוסהזזיא
יאליגברקבםג,םיברםיילארשי
ואDinaןנקמ,הבוחהסויג
-יריהלשישפנ-יבילאןיעמםייק
דינגםנשיוליאכ.ץראהןמהד
רקבואב"הראב,תומדאילעןדע

amילארשיריעצלוכיםהב
קיצמשהמלכאללובטיהתויחל
.ותדלומדץראבול

וזהעפותלעלפנתמשימלכ
ךוניחחתכרעמדגנכתומשאהב
תרושקתה.יעצמאדגנכוץראב
האורו,םהינימל"םינתסובתה,1
-הךוניחהתרבגהבלוכלהפורת
תונויצהתרדגהלעשהעש)ינויצ
-פמהקומעערקםויכםייקהמצע
ןיבלארשיבבשויהםעהתאגל
-ותהקוזיחו,(םייטאנאפלםייופש
המעדויוניא--תידוהיההעד
"לבליםרותקרםצעבו,חסאוה
-הברקבםיררושההכובמלולוב
.ריעצהרוד

ץראהןמהדיריהלעםולחה
רכלשיעבטהומולחםצעבאוה
ומוציעברשאריעצםדאלכטעמ
-שגהוותוישיאבוציעךילהתלש
םיישקבלקתנאוהתימצעהותמ
הצוחמוושפנבםיבר.סיקבאמבו
-להפיאש,תבזכנהבהא|--הל
"לכיעוצקמםוחתבימצעיוטיב
םירשוכהמיעןיאןיידעשוהש

Ras Doom תקעומ הולמים,  '
םיאולימתונשלשהביטקפסרפהו
ינפמדחפה,םייחהלכלטעמכ
םעפדיאעיגהלתורשפאהרדעיה
"רה,ולשמהרידלומצעתוחוכב
םיהובגםידומילבךישמהלןוצ
המיעניPpהדובעאוצמלוא
6ךכבץפחוניאונתאמימו)
.-רצקquiהברהחיוורהלו
וניאהזלכאמשששחהדגנכ
"ואו,ןורחארבדו:רשפאהרָדגב
זרה,תונרקסה--לוכמקומעיל
םייחדציכםגתוארליעבטהןוצ
ביחרהל,תורחאתוצראבםישנא
-ירשהאר)םימוחתהלכבםיקפוא
-דחםניאשרוביצישיאוהלשממ
,תיזזת-יזוחאכםֶלועבעוסנלםיל
אלרבכהזםליגיפלעשתורמל

porםהיקפואתבחרהלהברה),
דבלבתומולחבולוגורחלחרוכהו
הביבסמותוריגפלשהשוחתמ--
,ידמלםיליבגמםיארנהיאנתש
דבו,הברהדימבהלאכןכאםהו
םישנאלשםטבמתדוקנמדוחיי
תונשתישארבםיאצמנהםיריעצ
רחאלואךותב,םהלשםירשעה
-הםרטבו,יאבצההבוחהתוריש
.יעוצקמוילכלכסוסיבלכלועיג
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תוללובתההוהדיריה++?דוד
-ברשאןהיקלחלשםתחלצהימסקל
.הלוג

תוחפשמהברהםגיתורכיהגוחךותבו
תורכונמךכןיבוךכןיבןהשתוידרח
-כןויצבבשויהםעלוןתנידמכלארשיל
po,ןמע numאלוםהבשתלעותהמ
האצותהיהוז--םהבשתובוחבתואשונ
,תובוחמתורוטפכוקנופשקוניפלש
.וביטימבטעובהקוניפלכלשהאצות
הנידמהאישנעיבהםניחלאלהארנכ
םידוהילעןוירנימסותואבותהימתתא
-םילועםניאוהלוגבםיבשויהםייתד
עדיאולרתוידועהמתיאדוובהיהאוה
.םידרויהןיבוזתודהילשהקלחלע

qmריכזהלקדצ"יאםושמהיהי
יפלאתאאלוהזרשקהבדחוימבםתוא
יאבצהםתורשםותםעדיימשםיריעצה
השפהכהזהעגנה.םידודנלקמםילטונ
ןילאסחייתהלםיליחתמונאש,ונכותב
ירסחונאשעבטיעגפלאכ,שפנ-ןויוושב
.םהיפלכםינוא

-הדגנליעוהלםינוירנימסםילוכיםאה
המצעהדיריהרשאכ,הלוגבתוללובתה
יפלאתואמלשתוללובתהלשאיה
ךילהתבהנותנההלוגהךותבםילארשי
-רוקמאיההדיריה?ימואלרוכינלש
תאהשילחמאיהיכ,תוללובתהלהקדצה
ימואלקזוחלשהדוצמכלארשיבהנומאה
-כ,תידוהיהוואגלשרוקמכ,יתרבחו
"ובושתאלממוילאתודמציההשתפומ
לשדקומכ,ידוהיהרבצמהתאשדחמ
המלכמרתויםירישעהיתורצואשתוברת
.םיקוחרהויתומוקמבאוָצמללוכיידוהיש

SDתפומונניאשאיהתמאםנמא
םוקמתויהלמםיקוחרונניאםגלבא
תטילאלשהדוצמוהרותלש.יזכרמ
.תויולגבהיתוערלעההבגשתיתוברת

לארשיוהלוגלשיפרגומדהיפואה
ןמוטםהיניבםייסיפהתולובגהשוטשטו
.דחיםגםיקלחהינשלתונכסובוחב
ךותבתוללובתהלשךילהתבםינותנונא
-תהלשךילהתבהנותנהלוגהו,הלוגה
איההלאשהו.התביבסךותבתוללוב
לכונךיא,הזהץרפבדומעללכוגךיא
ןהלףיסוהלוונייחתוכרעמתאקזחל
הזהךילהתהךפהתיש,ךכידכ,ןסוח
.ויפלע

80º,(,7"ב'גלש

ונאוהנתשהולוכםלועהיכ,ורמא

--תוערהתועפשההו,ותאונינתשה
-בבושוךלוהתוצרה--תובוטהםגו
-ושקת-ריהמינרדומםלועלשותוריהמ
-וקישלולסמלעונתובציתהתוענומתר
תויהלןבומכךירצ.ונתוששואתהוונמ
.הירוגינסבןנוגלורשויץילמתניחבב
-שילבםגוהלאשברהרהישימלבא
ןתואאצמי,יתוחכוהותושרלדימעא
ןמהברההבשישהמינפונייחתכסמב
.חעיריההבחריכ,טרפאאלו.המשאה
-שרישלשרזוחןומזפלקשמלעקרו
ד-התאולת,רמואשוירוענביתעדי
-התאולת,ינארמוא,'םיכלמ
."םיאקיטילופ

אפרישןוכתמואםשרימםושילןיא
ונלתמרוגהלוגהשתראממההלחמהתא

oraרוקמ.הבוטהקלחלכונבתלכואו
תמייקההבחרהתוחיתפהאוהוזהלחמ
-בתאשונה,וניניבותיברעמההלוגהןיב
םעהלשועבטםצע.ונלסרהיערזהבוח
ןיבדרופמורזופמאוהשםויהידוהיה
טעמכןיאו,הלוגהתוצראןיבולארשי
ןיאשתיחרזמןיבותיזנכשאןיבהחפשמ
הקזיחהזהבצמהתא.םשוןאכבורקהל
הלהאצמשלככש,לארשימהדיריה
-הםהיתומוקמבםישרושהתכהוהזיחא
םידרויהילאתכשומאיה--םישדח
.םידוהיידיבםידודנהלקמהמשוםיפסו'

תפרצבדודה"ןבודודה,געלההברמלו
שייבמהאוציהתאםג'םֶרוגהקירמאבוג

Diהילושמםיסופיטראשוםיעשופ-
םהםההדודה"ןבודודהלבא.הרבז
-וםינגוהמםירוהליותיפלשרוקז
גוחב.םהינבתאםהילאחולשלםיבהוא
גוחביאדוובומכ,הבורקהיתוריכה
הברהתויוצמ,ונכותבםיברלשםתורכיה
הכישמלשהזךילהתבוצחנשתוחפשמ

ךוענשותוללובתהבpovoו
,לארשייאישנןכשמברבעשעובשב

וששחתאןובנרמהנידמהאישנעיבה
יאדוובאוה.הלוגהלשהיצזילאדיאמ
,םויההלוגהלשהיצזילאדיאלןווכתהאל
יכ,ונכותבתמייקוזםאקפסירהש
תמייק--וזכהיצזילאדיאתמייקשמרתוי
ותכירעםצעו,הלוגהלשהלרוגלעהדרח
.הילעהדיעמהזרנימסלש

הבהיה,לומתאלשהלוגלרשא
תויולגהלָּכב,רחאירמגל,רחאידוהיםע
.ןמיתברשאהענצדעוהשרוומ--
אוה,דועםייקוניארחאהידוהיהםעהו
דב,וינוילימלע,םימלועלוולוכתמוה
תואמלעומצעתאדיחכהוהפוריא

PDRשהמכדעו.תומוקמהראשב*
.הלוכתמאהוז,תילאיווירטךכלהחכוהה
ילואו--םייוגהברקבובשישתויולגה
ואשנ--םייוגהברקבובשישםושמ
םיקהבומםיירסומרכיהינמיסןמצעלע
םוי"םויהייחבבטיהלדבהןתואולידבהש
םילענרסומיכרעבלגודהץוביקכקר:אלו
ונאםישועשיפכ--תיתרהצההרטמכ
.םימזיקמאלו

םיחצור.ובןיאשהזהידוהיהםעה
,ריבכמלםימסיכרוצוםירוסרסוםידדושו
םגםייקהיהאוה;הייחתלםקאלותמ
ןמזהתצורמבלבא,ונכרדתישארבןאכ
-ו"תורחלתודבעמ,,ונאציזאמדוחיבו
םלענוךלוהוךעודוךלוהאוה,תואמצע
-מידוהיהםעהונניאונכותבםקשהז
ותוחהםיישונאהםילאדיאהאלמרבכש
.ותוישונאירוכבומצעתאךכזלוףרצל
םש-יאשונמצעתאתולשהלילואונלוכי
ביבשונלריאמתוקוחרהםיכרדההצקב
,הלוגבונייהשיפכידוהיםעבושונתויה
קפרתהלתוביסהלכונלשיש,תויולגב
.תבאוכהיגלטסונבןהילע
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םייתפטהוחבטה-םידרויה

,םירקשמוללהםידרויהשרבדהvioיא
יאדו.הליחתהנווכבתמאהלעםיסכמוא

השועאוהעודמםדאעדוידימתאללבא,אלש
-קבתמה,תילאנויצארההביסהדימתאלו,השעמ
,תימינפההביסהאיה-איה,הנושארהבוגתכתש
-דומלשדאמהלודגהדימלקוקזםדא.תיתימאה
תוהזל,ויתוביסתאדימתןחבאלידכתימצעתוע
דחאללוכםשורשיםאו--הנוכנויתושגרתא
אוה,(דימתתנכוסמהללכה)םידרויהםיריאשמש
וליאכ,תיתמאהתועדומהרסוח,לובלבהאקווד
-ההינורטהו,ללכםמצעלצאםיבורקםהןיא
לעםילוע,םימוצעהםיישפנהםיישקהו,תינלוק
.לילכותואםיריתסמו,ןוכנהןוחבאה

םצעבםידרויהלשרכינקלחשטלחהבןכתי
ונילעשטלחהבןכתי.דריעודמעדויוניא
,תונעטהלשהנושארההבכשהןמםלעתהלטושפ
ןוחבלםהלרוזעלו--יניסמהכלהכןלבקלאל
.ודריעודמבטיה-בטיהםמצעתא

,םרובידבאלו,םהישעמב,םדא"ינבשלבוקמ
-גניטקאתילגנאביורקשהמ,גציהםצעבםיכרוע
איהשתנעוטהםאלשמלךכ.םתייעבלש,טואא
,םנעמללכהתושעלהנכומ,הידליתאתבהוא
תילמרונתוחתפתהםהלתרשפאמ.הניאתאזםעו
וניניעלהגיצמ,תוזרפומתולבגהבםתואתקנוחו
.הלןברוקםישענםידליהש,הלשתישפנהיעב
אלו,לדחמהיחטשוישממההשעמה,תוגהנתהה
תרכהלחתפמהםה,רבסההוינויגההרובידה
.םיעודיםירבדהו,ויתויעבוםדא

הברהךכלכוניניעלםיגיצמשגציהההמ
-השעמבאלו,םיניגפמםהשהיעבההמ1םידרוי
?ךכרחאשםינשהלכבאלא,דבלבהדיריה

אוהו,ותדלוהץראבושפנחצקםדאשהרוק
אלוהזםוקמבתועטבדלונוליאכ,הבזעלטילחמ
תויחל,הבחרזאתהל,תרחאץראלרובעלו,רחא
-הונםניאונלשםידרויהבור..רבדלכלהנבכ

ESהשדחהתואיצמבםיחרזאתמםהןיא:ךכ,
DIRךופהנ,תירבהתוצראינבםמצעםיאור:

-בחלכ,םירגםההבשץראלידמלםירכונמםה
,3X“םירדשמםלוכלכו,םמצעןיבלםניבםתר

."ןאכלךיישאל

אוההמ,םשלאלוןאכלאלךיישוניאשימ
םיגשךשמבש,לידבהל,םדאותוא?ונלרמוא
ןיב,ריעלץוביקןיבעירכהללגוסמוניאתובר
,ושגלפןיבלותשאןיב,הדובעתומוקמינש
,רומגרוריבב--ונבשגולוכיספלו--ונלרמוא
תאזתמועלתאזוניאולשרתויביתימאהךרוצהש
לשגציהךורעל;המילבלעתויחלאלא

Somןמרתויהברח,וייחבירקיעןותנכ,הטלחה
קר.תינומלאהשאלואתינולפהשאלהבהאה
-ל,ילוא,ותואאיבתדאמתידוסיתימצעהיאר
לעתויחל,טילחהלאלךרוצהישרשתאןיבה
ןיאשקראלו;תוכוראםינשוםישדוחהמילב
יניצרישגרםגפלתודעןאכשישאלא,הבהאןאפ
.תישגרהתלוכיהםצעבו

אלרכונמו,ץראברכונמומצעשחשימ
-הרדשה--,תירבהתוצראב,רתויילואו,תוחפ
וזכתילאנויצרהביסונניארדשמאוהשירקיע
ןלוכל,תופיןלוכ,תונוכנןלוכוליפאו)תרחאוא
ישפנהךרוצהאוחירקיעהרדשה;(ןימאהללכונ
-שיאיאדו.המלםיעדויונאןיא.קחורמכתויחל
אלשוזתבתוכלהארנלבא.ולשויתוביסושיא
.אלא.ןאכחתנלשידבלבתורמאנהתוביסהתא
תנושםדאהתויהבךרוצה,קוחירבהזךרוצעודמ
םנ"ארוכינייחשםגהמ.התואהחודוותביבסמ
לכסםהבךורכו,שבד.לשסוכוםידרוולשעצמ
.בר

naןבארהתימלוש

דנמבתינומגהנ,דרויךלרמוא-

הצקשינפמץואהןמדריש,ןטה
תושפנהתנכסבותדמתמההמחלמבושפנ
ךניאלבא,ולןימאהללוכיהתא,הבש
.בייח

המיחלהימילשלכה-ךסשינפמ,בייחךניא
,רורחשהתמחלמזאמהיתומחלמלכב,לארשיב
דומש)דבלבםויםינשוםישולשבםימכתסמ
דמעהשתההתמחלמבו;(רשע"הנומשוהשש,הנ
תמועל.אלמסויגהיהאלול"הצךרעממקלח
-וםוי-םוידמועןטהנמבתינומגהנותואתאז
,תומילאלשרתויבתישממהנכסבהליל-הליל
לוכיוניאושומחאוהןיארשאכ,חצרודוש
-בשרוריבבעדויאוהרשאכו,ומצעלעןגהל
אוביאלשיא--תולקתיהלשדאמיופצהרקמ
םהבשםדא-יקקושתובוחרםתואלכבותרזעל

nmתפרוטמהעונתבותוליהבב,םוחב,עסונ.

ץראהןמדריש,ריעצגוזךלרמוארשאכ
--תישונאהרידלעיגהלהיהלוכיאלשינפמ
ותואלרשאמרתויהברה,ןימאהללוכיהתא
ררבתמרשאכ,והשלכתמגפנךתנומאלבא;גהנ
ינשאלא,דחאתיבאלרבכשיגוזותואלשךל
רתויבםידימאהתומוקמהדחאבדאמםיאנםיתב
חרזחןנכתמאוהןיאןיידעו,הינרופילקלש
.התיבה

=שינפמרזוחונניאשריעצדרויךלרמוארשאכ
אל,הנידמהוקורזאוהשהשגרהבושפנהצק
ךניאלבא,ולןימאהללוכיהתא,וילע"המש
,ךבתסנהנוירהותשאשרבתסמשכרקיעב,בייח
תירבהתוצראבו,חותינלהיופצ,תזפשואמאיה
ילכלכסרה ושוריפהזכיתואירבךבסםויהלש

,תוברזרוםיעצמאתלעבהנניאשהחפשמלש

Nonלע"המש,,ןכלוכיבכשהלודגההנידמהש

חוטיבהזהםויהדעםהלתרשפאמהניא,היחרזא

-מ.הרצתעבגאדיושפנלשיאו,יניצריתואירב

תיבלבוחכותרוכשמתיברמתאםלשיאוההתע
.ולרוזעיאלשיאוםילוחה

ראודתיבב,תבשלשדחארקובברשאכ

-סונביאבנשאטיבמ,הלודגריעב,ףופצוךושח

ינפמדרישךלריבסמו,ץראלךלשראודבהיגלט

תתא--,וירושיכיפלעהדובעץראבאצמאלש

:רבדמךיפשהמךיניעהניארת:רמולשקבמ

?תדריןנעמלשתוחמשההלא

תעמששרופיסבםישמילבתבתוכהתרכזנ)

,ונאלימבהלילןודעומבוללהובשי:םידידייפמ

.תירבעתצקרבדלףסהרמושםהילאשגינו

-ריףוסבו,םהלרמא,םשיתמחלנ,הפיתמחלנ

?ןאכ.ותואולאש?ןאכהשועהתאהמ.יתד

המלזא:ולורמא.בישה,תונוזהעורינאןאכ

,יתדרי?תמאהתאםכלדיגהל:רמא?תדרי

(...טייקשידיאקיפסמהיהאלץראבשינפמ

:ףוסבלו

ולוסאמנטושפשיאמדקאךלרמוארשאכ

-ובוטואהיגהנ,הדובעהרסומ,ץראבשונאיסחי

,חאלהןכו,תוסגהתויטסינופלטה,םינשעמהםיס
ףיסוהלדועו,ןימאהללוכיהתאשיאדוויאדו

-ל,תדרללבא;םירעוכמםירופיסהנהכוהנהכ

-מלידבהל--הלאםיניינעללגבתותימצלתדר

םיידיתמרחוזירה--ןותבשוא,השפוחתליטנ

ינפמותיבתאבזועםדאיכו.הניבהלחשקתצקש

1םיקקמלשחכמוילעחדריש
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עגונןינעשכהתופירחאולמבהעיפומ--ררגנ
טילחהלתלוכייאוהמשאלשלפכןימב,םידליל
לשםתקוצממךורעןיאלהלודג.הלודגהקוצמו
תפוריאהרזממםידוהיואםידוושואםיקלטיא

רתיבלידבהלםא.הלודגהץראברוגלואבש
ןיבל,םידוושוםיקלטיאלשםתריגהןיברוריב
-טיאהשונלררָבתי.לארשימםידרוילשםתריגה
לשתויעברותפלתנמלעםיאבםידוושהוםיקל
mmaםהייחתאםינובםהו,דיתעה qnd>"
רותפלתנמלעםיאבלארשימםידרויה;דיתע
םהלרורבוניאדיתעהרשאכ,הווהלשהקוצמ
-הרסוח.ןילעבושחלםישקתמםהבורלו,ללכ
-האשונבבטיהלמתסמדיתעליתימאהןונכת
םידרוידאמהברהלו,דיתעהםצעבםה :םידלי
תושעלהמםיעדויםניאוםתלאשבהבושתלכןיא

anaהחטלחהילבתורבועםינשהםיתניבו.

תינכתילב,הווהלשהקוצמךותמהיישע
איה,הבםידמועוהתואםיננכתמשדיתעלהרורב
תייחדל,הרותפיתלבתישפנהיעבלתקהבומתודע
,ושפנלשיאשיא,וזרתפיתאְלַשדעו.ןורתפלש
תדגוא,םאדאמלודגקפס--,ותקוצמושיאשיא
לשבאליאדוו,רוזחלתורשפאאצמת"םידרויה
םייותיפהלאבאצויכוא,סממםירוטפםילברעמ
חנהורזחיםישנאםא:דועותאז.םייותיפםניאש
-קה,םילודיש,םיעונכש,תונושמותונושתוביסמ
עודמבטיה-בטיהוניבישילבמ--תוחטבה,תול
םייפצ--תיתימאהםתייעבהמ,ודריםצעב
םידעהיהנו,בושוטלקייאלץראבםגשךכלונא
רמאשומכ.תדמתמטעמכ,תרזוחחיצרגימאל
ןודנ--ורבעתארכוזוניאשימ, :הנאיטנס
.ןיבמעמשמ--רכוז."בושובושוילערוזחל

,תתעדע,והשימםאוזתבתוכידיבברקפסו

.ףוסהדעןיבמ,ונכותבוםכותב
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תויחללוכיםדאןיאחבשםלועבץראשי9
תויתחפשמלהלשי.לארשיוז"רה,רכונמכ

סוטמ.ערלובוטל,םינפהברה,תויטבשל,ונלש
םישנאתואמ,תירבהתוצראבקסרתמ10.יס,יד
-יאבךכבתקסועתינקיומאהתונותעהו,םיגרהנ
--,הריקחהתאהוולמ,עריאהמההות,ברקופ
םיפסנהלשםיישיאהםיטרפבתטטחמהניאלבא
-ואתבתגרהנתחאהשאונלצא.םהיתוחפשמלשו
לבוגהשגרלשסונאיקואונתואףיצמדימו--הנ
-שמךותב--ץראבהרוקשהמלכ:הירטסיהב
ונלוכ.הרוקאוהדאמחרצ,דאמהבורקהחפ
.םידלילםיגאודולעבהםעםיבאוד

,לק;רכונמתויהלדאמלקתירבהתוצראב
יתרמא.הזלהזםירכונמםישגאהבורשינפמ
תחתםייחםתא:הקירמאבבשויהדידילםעפ
םיעגונםיתעלםיקיטסלפהו;ילרמא,ןכ.קיטסלפ
ולשקבמםא.םיקיטסלפהקרלבא--,הזבהז
,תוהדזהלאלדאמ-דאמרשפאובשםוקמםדא
-חאהםימוחתהלכבחונידתויחלתאזםעדחיו
תוצראוזירה--םהבתשקבתמתוחונהשםיר
תויהלךרוצהילעבלילאידיאDipp;תירבה
,םידרויה.וטלקנאלשםיטנרגימאתויהל,םיירכונ
תינתאהצובקןיעכםויהםיווהמ,ברהםרפסמב
,יקלטיאהשדועבלבא;תירבהתוצראבתפסונ
תאםלועלדבאיאלומצעאוהשעדוי,לשמל
דמליונבשדאמ-דאמהצוראוהלבא,ואטבמ
ןיא,לידבהל,ילארשיהדרויה--,דראווראהב
-םוירצמאוהו,בורהיפלעהלאכתויציבמאול
"ו,יאקירמאךוניחלבקמונבשהעש-העשוםוי
-ה.עקתשיותימוקמאשיםולשוסחדועילוא
ןיאשהצובקאיהםידרויהלשתינתאההצובק
חינבשוא,חרזאתהלהנווכלכ,הארנכ,המע
-הלשהרותפ-יתלבהתישיאההיעבה.וחרזאתי
ינשהשכ,םהמדחאתובורקםיתעלוא,םירוה
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הדיריהלשהיצמיטיגלה
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תונשב,תידוהיההלוגה.ידוהיה
-?ןוסאאיה,לארשיאלל,80זה
רה,הדיריהתעפות.הלוכהמוא
רה,הילעהלשתרכינההשלחה

הלאלכ- םיכרעמתונקורתה
-רדלששדחמהקידבםיבייחמ
ונריזחהלידכתצרמנהלועפוונכ
איבהשידוהיהוינויצהןוזחהלא
.הנידמהתמקהלונתוא

-ונונתבוגתתויהלהכירצהמ
1הדיריהבצמחכ

רימחמוק-לארשיב(ו
תאבוזעלםיננוכתמהלכיפלכ
ךילהתתאעיקוהלשי .ץראה
ליבקמב.לארשיבהרבחבהדיריה

תאידוסיזפואבקודבלשיךכל
-לםידעצטוקנל,הדיריהיעינמ
-עהלותוקיעמהתויעבהןורתפ
-ל,השורדההרבסההתאקימ

ןיברשקהלשהעדותרתירידחה
"התאטילכהלוהנידמהודיחיה
.המואכונתואמצעלשבויח

רשקרוצילשי-הלוגב)2
Oyךיתמםהידליםעיםידרויה

הנימאהתאםהלריזחהלהמגמ
-ע.תימואלהונתעונתבולארשיב
םירגתארתויםהינפלביצהלוניל
-לחלםאחהב,תוימואלתימישמו
-ללכוישיפכדחאלכלשוק
-קחהשMDהזןיא.ךכבעייס
-החוכרקיעןהתוירמוחהתול
םירקחמ.םידרויתרזחהלהכישמ
םירזוחהןמ80% יכ,םיעבוק
םהלשירקיעהעינמה,לארשיל
ואהטילקהדרשמשתולקההיניִא
,םהלםיחיטבמתידוהיהתונכיסה
םלםירושקתויהלןוצרהםא-יכ
-לשתאוהיטבהלןוצרה,לארשי

תאליצהלרקיעבוהחפשמהתומ
.תורכנתהותוללובתהמםידליה
לשעירכמהבירב--רזוחשדרוי
תידוהיהעדותלרזוח--םירקמה
-שיםעתוהדזהלףאושוהקימעמ
.לאר

רקיעש,םיסרוגהונכותמהלא
רבאוהםידרויהתרזחהלןורתפה
םיעוטתוירמוחהתולקההחטש
ןותנהדרויהיכ,תידוסיתועט
-שעדוי,םיירמוחםילוקישלקר
קפסלהלוכיתיאקירמאההלוגה
-שירשאמרתויםיבוטםיאנתול
דרויהתאררועלונילעןכל.לאר
.םידרויהןינעשדחמלוקשלסיב
תרתוכהתלוגתאריזחהלונילע
שפנה"ןובשחתאשדחמתושעל
.ימואל-ידוהיה

,ימיספיתייהול.ימיספינניא
-אשתאתולעהלזעמיתייהאל
.הדיריהתל

byםיכרעהתא,ריזחהל
תארקלרותחלוםיירוביצהונייחל
תרחאיכ,לארשיבתיכרעהרבח
תויעבתארותפליוכיסונלזיא
.ונלשדוסיה

תוצראםעדדומתהללכונאל
.ההובגהםייחה-תמרבתוישפוח

MRדואבםימסרכמהםירבדה
תויחלןוצרהאוהונתרבחתויש

,תיאקירמאהםייחה-תמר
תאז.הינבוהריציץמאמאלל
.םלועלגישנאל

"ara"

יפדלע|

הילעהילועלשםימישרמהםיגש

לבורקש.ריכזהלשיהינשה
.ץראהמודריםהמ%

mmהדיריהךילהתםע
דורעתהיאושינךילהתתאהריכזמ

*פל.תונורחאהםינשבהלוגבתב
דינבשייבתהידוהיהנש30ינ
לערבידאוהו,תבורעתיאוש
רבדלךפההזםויכ.םוגמגבךכ
-עַנהמוארוואצ.לבוקמוליגר
boתוללובתההתיזחבהש
רוכינלםימרוגה,תבורעתיאוש
ריעצהרודהןמדבכנקלחלש
ןיאשםיכרדבותכילהלוידוהיה

“an> mp nro DM Mm
moהשלוחאטבמהזרבדיכ

ימואלההנבמבתכלוהותרבוג
cuboהמואהתולחממןההלא

תלחמלןתוושהלרשפאשתידוהיה
התואזןחראלםיעדויש,ןטרסה
.רוזמהלואצמםרטלבא

דחא.םידרויהיבגלןידהאוה
םויהםירוקשםירומחהםירבדה
"ל.הדיריהלשהיצמיטיגלהאוה
ןיא.םעזןיאהזהךילהתהיבג
ךיתמ.המלשהיליאכשי,הקעזא

vomיפ-לעןכוץעיפומשירקחמ
תרמוחש,ררבתמלהקה-תעדירקס
קרהניאהדיריהינינעבבצמה
-ה,שממלעופבםידרויהרפסמב
דפאלאלא,ץראל-ץוחבםיאצמנ
דומהלשבצמהאוהרומחתוח
תמייקההדירילהיטנהולאיצנט
.ץראבםינושםיגוחב

חרכהשירצונשבצמהחכונ
רקאורישכהשםימרוגבקבאיהל
םינושתודסומכ.הזכרודעםיל
ומזבובוהילעלערבדלולדח
,הדיריהסעםימילעמ

תרבגהיכ,שיגדהליוארהןמ
תאתרכינהדימבתנכסמהדיריה
דור.תוישפוחהתוצראהמהילעה
"בזכרתמםידרויהםרזלשוב
דיסשיןהמשתוישפוחהתוצרא
-יגמהילאשץראלכב.הילעליוכ
םרוגםיווהמםהםידרויהםיע
-הלאיצנטופיבגלינסרהוילילש
"לרומחהמכדע,ןאכמ.הילע

avo mmההעונתלוידוהיה"
לשהעפותהתרמוחבטעמלתינויצ
moהיתוכלשהוהדיריה memo
.הלוג

ונכרדלששדחמהקידב
הדיריהלעםירומחהםיטרפה

ונקבאמתאשילחהלםיאבםניא
-תעדתאקיעזהלונתנווכ.הדגנ
םגוהזהעגנהחכונלארשיבלהקה
.בצמהרופישלםיעצמאבןודל
,הדיריהךילהתםעםילשהלרוסא
הנידמכונמויקםצעברושקהז
.ימואלרורחשתעונתכו

qemםוקמןיאש.וישכערבכ
לכתורמליכ,תוימיספלושואיל
לארשילהביטנרטלאןיאםיישקה
-תמידוהיהבוחרבזיא.תונויצלו
-חתשמשללכוישיתרבחהרח
-התויצנדנטהלכ.תונויצלףיל
תאףידעהל--הנורחאבתועמשנ
לארשיןובשחלעהלוגהתרגסמ
םעהתודחאתאוררופיקו-

-כרמתודסומשהרקמהוןיא
רוריבםיכרועםניאלארשיבםייז
הדיריהאשונבחותפובחרירוביצ
-מא.תוצופתבוץראבהיתוכלשהו

דאפמיסהניאהדיריהתלאש,םג
הניאןכלו,הבואכדואמותיט
דוא,ידוסירוריבלןוצרתררועמ
-בלחרכההןמשהלחמיהוזםל
תירוביצתואר-תדוקנמהתואקוד
עתריהלןיאותידוהיותילארשי
"כמתרוקיבהלמזיאשכםגךכמ
.השקההיעבבלופיטהתעבביא

-תב:םיטביההמכבקרעגא
םידרויהרפסמעיגה1980תליח
םוקינפלללוכ,תופוקתהלכב
םה.בוריקבףלא400-ל,הנידמה
,ישפוחהםלועברקיעבםיזכורמ
-בה-תוצראבםישילשינשהמ
רחאתוצראברתיהוהדנקבותיר
.תוד

-שחביתאבהאלהלאםיבושיחב|
לשהנימבתדחוימהעפותןוב
תורשעליתנווכ."ךרדבםידרוי,
,תוצעומה-תירבמ"םירשונ,,יפלא
םיעיגמה,לארשילהרשאילעב
בורםיאצמנןהבשתוצראהןתואל
שטשטלןיא.לארשימםידרויה
הרישנהןכש,היעבהתרמוחתא
תונש30-מרתוירחאלתרבוג
קומינדועב,לארשילשהמויק
-ש,אוהתוצעומה"תירבמ.האיציה
-לףרטצהלםיצורהלאםידוה*
...לארשיתנידמינוב

"לאתואמלשבכרההתקידבמ
זוחא30יכ,ררבתמםידרויהיפ
םלגש,ץראהידיליםיריעצםה
העפותה.הנש2530ºןיבאוה
,ץראהתאבזועה"רבצה,לש
,ל'הצבותבוחתאאלימשרחאל
"עמ.אוהשכוחלכשה.וקכרשרחאל

."המהווהמ--ילארש+יווהבהר

madונלוכלהשק.

דכיכ,אוהןינעמדואמטרפ
יאצויםחםידרויהלשזוחא0
TVI,הפוריאוהקירמאתוצרא
היסאיאצויןיבמםידרויהרועישש
.ןטקאוההקירפאו

עבקנשןותנףיסוהלשיךכל
,ההובגהלכשההשלככ:רקחמצ
דפחמהזוחאהדימהתואב,רתוי
,רתוילודגאוהתדרלךרדםיש
"ר,הלכשההילעב?pao,ןאכמ

mr paןבומ.חוכב-םידרויה,
-שהזיזפהנקסמקיסהלןיאש
לבא,הדיריינפמתנסחמתורוב
דרעאלל,דבלבהלכשההש.רורב
דימתהוהמהניא,םיידוה'םיכ
.תדלומהמהרישנינפבןגמיעצמא
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תאתילארשיההרבהלו.םתקדצב
"עלםיכירצ.יראדילוסההיפוא
"התאתופרהלידכלכהתאתוש
בלשלוונינכשןיבלוניניבחתמ
לשםימעהתחפשמבהנידמהתא
חותפ*םיבייח.ןוכיתהחרזמה
וםישדחםיקפואילארשיהינפל
הזלכ.רתויבוטדיתעבהנומא
הגוםג,םידבכתונברקבךורכ
רכסםישלםיחרכומלבא.םייש
.הדיריל

.םיינותטבםינוכיסלעםירבדמ
maןתהרבעהבינוחטבהןוכיסה

תוילארשיתודגואךכוךכלש
1ב"הראלוהדנקל

[BY £o “aa”
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הדירי
תימצעתימדתו

תאםילארשילריזחהלךיא

רבעבהדיריה

  

תינטשפהשיגוזשודיגיםיבר
דחאםרוגןיא:םמעקדצהו-
רההזשהמדנתאזלכבו.הדיריל
-אהרערעתהשימ.יזכרמהםרוג
דמהואילכלכההדיתעבותנומ
"רשימ,לארשיתנידמלשיניד
- התקדצבותנומאהרערעתה
-בלידכתדרלךכלכהשקתיאל
“<רבעמשדחדיתעומצעלתונ
הנווכההמלםיגדהלידכ.םי

yesתונשבעריאשהרקמלע
.םישולשה

רלמהדעוהרקיבןההםינשב"
mnתרגסמב.לארשיזץראב

רגעתיירקלםגהעיגההירויס
שמישש,הדעווהירבחמדחא.םיב
דרבבהיגטירברירגשןכלםדוק
דומוינפשםדאבםףשלקתנ,ןיל
Dry“שפשפ.ולתורכ Nada

דמרגתרומזתבןגנהיהשיאהש
masאלרקבלגהנשתינ DVD
ידגבבןאכדמועאוההנהו-
הדובעבקסועוםיטפורמהדובע
"יהלאיטירבהשגינ."הרוחש.
"תהךכשורעצתאעיבהוידוה
בישה,ינודאאל.םירבדהולגלג
.רעצתעבהלםוקמןיא.ןגנהול
"ואמינא,ישפחםדאןאכינא
.רש

Daץראמודריםינשהןתואב-
ברעורזחשוליפאPMלארָשי
bar,הינמורלוןילופלהמחלמה
איהותימיטיגלהתיהאלהדיריה
םושמ.הנפואבטעמכהתיהאל
ועמאהלארשיץראבםידוהיש
.םקבאמתקדצבוםדיתעב

.הנידמהםוקירחאםגהיהךכ

ןיהםהינשוהילעילגינשויה
"שיבררשש"םילקאב,םירושק
םידוהי.היפלכםלועהסחיבולאר
(אובלולדתשהוא)םהיגומהבואב
תמתלמןמזב,הנידמהםוקברע
ןאבםה.הירחאלדימורורחשה
אלשןויכמ,הדמשההתונאממ
םה.הפוריאבתויחלדועוצר
"דרללגבהקירפאוהיסאמוא
םולחתוכזבןכוםשםידוהיה תפ
התארגלארשי.םשגתהשתורוד
"בהשפנלעתמחלנשימכזא
דכוגצוההיחרזא.תקדוצהמחלמ
"מללכהתאבירקהלםינכומשימ
ךא-םלועב.ללכהתבוטןע
היה- םידוהיהברקברקיפב
.שדחרחשהלעשהמדנ

"זהםידרויהךא,ודריזאםג
.תוריקהךרואלולחד

םתנידמלעהוואגה

עבגןרהאתאמ

םינשבודריהמכעדויוניאשיא
"רשךלודיגיםיברךאתונורחאה
םירבדמ.הזוכיספלהכפההדיריה
"בתוחישבותותבשיברעבהילע
ב"הראבשךלדיגיהז.לוחימי
םילייחלשתודגואךכוךכתויח
ונבלערפסיינשהוםיילארשי
יתרקויןוכיתרפסתיבבדמלש
רבםויהםיאצמנוירבחבורו
דימתש,ופיסויםימחנמה.ל"וח
ינבמןאכראשנימו,הדיריהתיה
זהיגשההילעה

םלוא,םידרויויהדימת,ןכאו
אלותואשםרוגףסונהנורחאב
-להתכזהדיריה:רבעבונרכה
םישייבתמדועןיא.היצאמיטיגל
"יחםעחחושמה.הבםירוהרהב
"שהידיילע:םעפאלעמשיםיל
תאהנידמליתרזחהיאבצהתור
עסאל"הצמרורחשהםע.בוחה
."ךשוממןמזל,ל"וחל

םגםימשאהיצאמיטיגלהתואב
םיינויצוםיילארשיתודסומ.ונא
ורבצשםידרוי.םידרויםיקיסעמ
םילבקתמתיבגמלםימרותהוףסכ
ןיבררמאםעפ.לודגדובכבןאכ
לשתלופנ,םידרויבהאוראוהש
דותכ"פעא.וסעכםיברו"תושומנ
םישחשהמתאותרדגהתמא
לכו.םיקירעםהםידרויה:םיבר
דירעלאכםהילאסחייתנאלדוע
דלהיצאמיטיגלתתלךישמנםיק
.רבגתוזוהדירי

הנושארושארבאיההדירייכ
"בררושה"םילקאה,לשהאצות
-לכםלועבררושההזלשולארשי

PDללגבםידרויםניאםישנא
בערוניאשיא.ילכלכהםבצמ
חיטבמוניאשיאשםשכ,םחלל
םגםה.הדנקבהלקהסנרפםהל
תרוקםהלהרסחיכםידרויםניא
דוינלשומםהלחיטבמםולכ.גג
הרידתשיכרליתכלממעויסקרוי
-רויםישנא!ירדחהשולשלש

omללגב,ינחוררבשמללגב
.הנומאהרוערע
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הדיריהירופיס

הנושארההילעהלש

תדונעאלתאז,יזוהיהרמא1הריטנה,

סיברעהםכנעמלקראיהתאזההדובעה,ינעמל

."צראבראשהללכואאלהלאכתווקתלעו

ותדירילםיעינמהיכיברעהלעופהררבתמ

רסוחאקוודואלםה,ץראהןמידוהיהלעופהלש

"כמהלאתובושת.הרכשוהדובעהתוהמאלא,הדובע
.תחאלתחאתונעטהתאךירפמאוהו,דואמותואתוסיע

וירבחלאםגאלאידוהיהלאקראלםינפומוירבד

תא,בושובושםהינפבושיגדהכ,םיברעהםילעופה

"שיאןיבליברעההדובעה"שיאןיביתוהמהלדבהה
.ידוהיההדובעה

לעופהלשהדובעלוכירדמהיהאוהשרבתסמ

לשוקשמב)הצראואובלםינושארהםישדוחבידוהיה

םיעטה,םימרכהתכאלמתאותואדמיל.(.גרכיאה

דסהרחאבקעו,תיברעבתונושארהםילימהתאויפב

היתולחמל,המילקאל,השדחהץראלהשקהותולגת

.הבתכרפמההדובעהךרדלו,תושיתמה

אוה,יברעלידוהיהלעופהלשותבושתירבדב

.ויהולאבחטובוטעומבקפתסמ,עונציברעהיכהדומ

איהןכש,ולתיעבטוזתוגהנתהשאלא,רירגסםויב

.ויגשיהבווישעמב,ויתושירדב--ויתולבגממתעבונ

--איחירה,וזתומדבתמלגתמהתויבויחהלכםעשךכ

-אנוהתודמציהשתינטשפותיחטשתומד--לכהירחא

תויורשפאהתעידי-יאלשאצוידלעופאיהץראלהתונמ
תובכרומותוליעפוותובישח.ידוהיהןכאל.תורחאה

לשויתויורשפאווייותיפתאבטיהריכמאוה.רתוי

-בוהבוזעהץראבזחאהלשקיבםאו,לודגהםלועה
תועדומךותמךכהשעירה,תלבגומםייחתרגסמ

,ןאכמתישפוחהריחבוןוצרלשהקומעתיגולואידיא

תאינריכזמיברעה,,.ןאכמרותיווימצעםוצמצךשמו

יברעהקדצהזבםנמא,,,ידוהיהלעופהלצנתמ,"רבעה

הפהעוטיברעהךא...דאמהברהיתנינעתהזא,דאמ

יתאבשםוקמהמל"וחבהמשיכבשוחאוה,הלודגתועט

,רשואורשועהפאוצמלהנהאובאו,ינועייחיתייח

תברקבתחנייח,גנועייחיתייחהמשיכעדויונניאאוה

.ץראלהלודגהיתבהאליבשבקרו,םיבוהאםירוה
םייחהתאיתסאמ,יתבזעהמדאהתדובעווניתובא

תאבזוחאלידיתאדמללהנהאובאו,המשםיבוטה
,םיטושפםייחהבוהאהונצראבהפתויחל,השרחמבו
יתווקתזינבלכרשאהתעו...המדאדבועייחטקשהייח
תבשלדועילחמ,רצםחללםגהווקתילןיאו,סרהנ

1בערבעווגאויחכםתישדע1יתמדע1תוכחלוהפ
"!הווצאל'דםגתאז

לשהינשההדמעהתלבקתמןאכו--ןייצלשילבא

תומדכליעלתרייטצמה,יברעהתומדש--רופיסה

תילעתמהניא,ידוהיהלשתינדגובהותומדלתיבטוקה

ידוהילתפומוהמגודשמשלהיושעהלדומ-תומדידכל
-ותכךמותירבעההרומהםנמא,שדחהילארשיצראה
אלאתידדצ-דחהניאוזותכימתלבא,יברעהלשותחכ

--דגנכשדצהתאםגעומשלהברתוחיתפבהוולמ
.ידוהיהלשהנגההירבדתא

[עדבבדבהדיריההשעמלשהרומחהותעקוה
לשותוכובנלעהרומ,ותנגהלתאצלווניבהלןויסנה
ותוקסעתהךרד,ןכאו.וזתבקונהיעבבונודברפסמה
"ירבעההרומה,לשןורתפה-תרסחותיטנלוויבמאה
אוהףוסבלשדע,רופיסהלכךשמבתרכינ,אשונב
חילצמה,"הניכמסקאסואד,לשםויסןיעמףלוש
.ויעצפתאךכרלובאכהתאםייתניבתוהקהל
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ץיבולרבהפיתאמ

-תיתישארבההתפוקתבתילארשיצראה1

תררועמ--(1882--1904)הנושארההילעהתפוקת
"יטפואותוצילעךאהביבסתנרוקחתורפסלשםשור

לשםהייחתאואכידווררמשםיישקהלכשהארנ.תוימ

-פסההריציביוטיבםהלואצמאל"שדחהבושיה,,ינב
,ותיווהכבצמלזמרהזיאהלגתמםשוהפםאו,תיתור

Pp vias imaתצרופהתוישוגירההתעפשבהרהמ

.תשדחתמהתדלומהלשםיעפמיוליגלכהארמל
הנושארההילעהתורפסלשהתודמציהףאלעך

לשהפוסתארקל--ירה,הזימיטפואיבקעוקל

יבגלקרולו,םיעיקבולא-יאהבםיעלגתמ--הפוקתה

-םשב.םינשןתואבארקתמההזאשונ.דחאאשונ

ןמהדיריה-התעוניפבהנכתמ,"האיציהתלחמ,
.ץראה

לארשי-ץראתובשומתאאי'קיהלביקשמ,עודיכ

הנושארושארב--השקיב,(1900תנשב)התוסחתחת
הכימתהתאלטבל.ןהיקשמתאאירבהלו:לעייל-

-ירשפאהםדקהב--םדימעהלו,םירכיאבתיפסכה

-באבםגךורכהיהתוכרעמהדודישךא.םמצעתושרב

םיאצומה,הלאםיימויםילעופב.םיירבעהםילעופהתלט
א"'קיילהנמואר,םירכיאהיקשמבהדובעבםתסנרפתא

תושעולידגהףאךכיפלו,תרתוימוהדיבכמהסמעמ

.ץראהןמורגהישדבלבו,ףסכימוכסםהלםעיצהב

השעמה"רופיסשבגתמ,וזהמוגעתוחתפתהעקרלע

לעופההיבארשארפס-תיבתדימלתתדמועוזכרמבשכ

איהש--התיכה.הילרטסואלץראהןמרגהלשקבמ

ponםיחקול,תירבעלהרומההשארבו--תונבתתיכ

-שהלהשקתמה,הדימלתהלשהירוסיבוהיתויוטבחתהב

-תודימלתהםגוהרומהםגשןבומ.בצמהםעםיל

םילעמםניא--הדיריההשעממםתוגייתסהלכםע
"הוהכרעמהתשיטנ"רהש,באהתאםישאהלםתעדב

--םתוליעפלכ.וילעופכינימואלהןויערבהדיגב

לעלקהלןויסנבתדקמתמ*--קפואמבאכבהוולמה
.תירבעההפשהןמוץראהןמהתדירפלבסתאהרענה

ילגשירב,דרויה-לעופהתאחיכוהלאצוישימלבא

םרכבשחרתמדמעמה,יברעהלעופהאקוודאוה--

,(התישארב,תירבעההמדאה-תדובעתיחתללמס)

םתואםינמיניברעהלעופהלשוהנחמלערשאכ

והנחמלעו,םרכבהעשהתואםידבועהםייברעםילעופ

,וכרדבותואהוולמהדידיבצייתמידוהיהלעופהלש

.הזםוקמליארקאבןמדזמהירבעההרומהו

1ידוהיהתאיברעהחיכומהמב

דתעתמחתאםסגיכ,יברעהרמא,ךילעיתעמש,,

רצךלםגהזהילוטסואלואהקיומאלעוסנל

''זחזהםוקמה

אוחםגיברעהתאידוהיחבישה1ינאחמ,;

םימרכהתדובעמהפיתרשעינאםאה,הלאשב

חיחאןיאמו|הדובעןיאבלטבתכללהתעלכואש

ייזיתיבינבוינא

יברעהלאש1הדובעןיאבלטבתכללהזךיא,,

יכינמודמכ1םימרכבהדובעהתעןיאה,הימתב

לשדמעמהו,תובשומהתאבזעןוראבהשהתעםג

קנאהפםיששלבקלחתאלכות,ערוהםיטסינולוקה

ל|שדוחל

הדובעהשתעבהתע,ידוהיהרמא,סנמא,,

,ךירבדכשדוחלקנארפ60לבקללכואהיוצמ

יזנאתשעאהמףרוחהתדובעתולכירחאלבא

תדובעו(םימרכהתריטנ)תריטנגהתדובעו,

תלוכישתדובעתאזןיאה,יברעהלאשזריצבה

ייזציקהךשמלכבךתיבינבוךתואסנרפל

 



ךרועש,ראופמהףשנלתנמדזמוזםירקמתולשלת

דוקירהתעב.םש"תעודיהילגנאתרפוס,ותיבבםירפא

-ןגמבתטשוקמה,הדילעשהדעצאב,ןיחבמאוההמיע

תורמליכולהריבסמאיהו."ןויצ,,הלמהוכותבשדוד

ינויצהןויערהתאדואמתדהואאיה,הידוהיהניאש

,ךרענהזסרגנוק)יעיברהסרגנוקבהפתתשהףאו

.(1900"ב,עודיכ

יופימה,ומצעלחונמאצומםירפאןיאברעותואמ

.הזעתישגרתוטבלתהלשתודיריותוילעםשורישפנה

,תירבעהרבודגוזהתארתאלםירפאהסנמ,רתיהןיב

-תברהבשומאלא,םתואקראלאצומאוהותמהדתלו

,ץראהידיליוםירכיא,םילארשיצראםידרוילשןיסולכוא

.רבעשל-םידידיםגםהיניבו

ןודלהלאםידרויםיקיספמאלםמיעותשיגפב

םימישאמהשי.הילרטסואלםתריגהבםמצעןיבלםניב

םיקדטצמהשי,התעולםיחלוסהשיו,ץראבבושיהתא

םיעגעגתמותורזםישחהשיו,ןאכםירקיעהםהיקוסיעב

השעאהמ,,:הרמואבתצרפתמהלחרהתואומכ,בושל

,הבשומהתא,לארשיץראתאירכזבבאוכךכלכיבלו

,םירישה,ריצבה,תירבעםירבדמהםידליהותודליה

םיבר,דימתונרמרמתהםשונתויהבםנמא...םיגחה

בטיהשיגרנ,הפ,התעךא,םיאטחוםיערונלומדנםהמ

'םינגרנה,םההםישנאבשםיעררתויה!ונעשפרשא
,לכהתורמלילםירקיםה,יבללאםיבורקםה'םיעשרה,

,ילרזלכה-הפו!התעםקשואוםקבחאםיחאכו
"...!החוד,ירכנלכה

-הדירילומרגשתוביסהוםיקומינהלכםילעומןאכ

,םהמענכתשמוניא,םירפאאקוודשאלא,וזיתבר
אוה,םימיה-רבכשמ-גולואידיאהלשתיתוכמסהמינבו

...יאדווב,יאדווב,:ונעטב,םישדחה"םידרויבףזונ

תונקל.ןקתל.רשפאלכהרתיתונלבסתצקב...תאזלכבו

אל,הלאםירבדעמשמל"...דמעמהביטהל,תועקרק

ףאאלא,םיפוזנםיראשנםישדחה"םידרייהןיאשקר

תשקבמהתוא,המישאמהתמאהתאוינפבםיחיטמ
רופיסהלשתיתמגמהותרושבכדימעהלהדוהי-ןכהדמח

ךלאל,ועבצאבןושרגולזמר...!םירפא,,:ולוכ

,תווקתהתעב,הבוטהתעבתכלההתא,תונלבסבףיטהל

"...!ךרדהונלתירוה,ןושארהתייה

תלחמ,,לשהימיאדגנהדוהי-ןבהדמחהעירתמךכ=

אלא,תימעפ-דחהלחמהניאוזהלחמשןוויכ,"האיציה

,הערוא.הבוט,תעלכבםיללחהליפמהתקבדמהפגמ

,וז"האיציתלחמ,,בהלוחה,דרויהםגשךכ.ןחבהאלל

לשםירצקההיתורוקו,רגסהלואדודיבלןתינאל

ותעפשה'לעהרומהשדחהתילארשיצראההליהקה

.ךרדהתאםהלותורוהבתקבדמה

+

,האמהתליחתבובתכנש,הלאהדיריירופיסינ

"ותמתחאב--התעןכזאכ--דדומתהלםיסנמ

אלא.תינרדומהןויצדתבישלשרתויכתושקההיתועפ

,ריחמלכב,תשקבמה,הנושארההילעהתורפסךרדכש

ןיא,תואבלהבוטהווקתבהרודחותימיטפואראשהל

-ודההתארשיילאלשםמצעלםישרמהלאםירופיסםג

תב,,רופיסה.בוטיכבםייתסהלו,םייתלילעהםיר

ראשהלידוהיהלעופהלשותטלחהבםייתסמ"לעופה

,יברעהלעופהורסיישןישוביכהירבדלשבןה,ץראב

ולןמיזו,עתפלוילערפששבוטהלרוגהלשבןהו

.ץיקהתנועלםגובבלכהדובע

הברהיטתאפאוה"םירפאתאטח,,לשבוטהומויס
nyבושיהתעיקשתאונופצמלעשחה,םירפא

,המיהיוונוועלערפכלטילחמ,ץראבשדחהידוהיה

תוברל--הילרטסואבולרשאלכתאבזועאוה,ךכיפל

-וילאףרטצהל,ףקותלכב,םיברסמהוידליוותשא

.הצרארזוחו

יבגל"בוטהףוסה,הרשמשוזתדדועמהשוחת

האירקהםעתמצעתמותכלוה,תדלומלתשדוחמההבישה

ףרח.אשונותואלעהדוהי-ןבהדמחלשהירמאמב

םיבזועהתאהוולמאיהםהבשהבזכאהושואיהתמינ

הבישהיכהנומאב,("םיכלוהםיכלוה,,רמאמבומכ)

:לכהףאלעתחטבומ

ונצראבחורירשאכ,דמעמהבטוירשאכו

-ראמלאהשיינבוניחאונילא«im,בושיחחרפיו

,ובושי--וכלהשהלאוליפאו,םיקוחרםייאותוצ

2%אס"גלץאע"
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--הדוהי-ןבהדמחהבתכאשונותואלעדחארופי

fuiתיאנותיעכ.(1903-בםסרפתה),"םירפא,

לכךשמב,הדיריהלע,עירתהלהדוהי-ןבהדמחהברמ

.תקיתשבהרגתסמאיהתרפוסכשאלא,וללהםינשה
,יאנותיעהיוטיבהןיבליתורפסהיוטיבהןיב,וזהדרפה

תורפסלשגייוסמההביטיבגלוננועטתאהחיכומוהבש

ירהש;תיטמבלורפהתואיצמהןמתנושארההילעה

ססותיתרושקתםרוגכתלעופ,זאדתונותיעהדועב

,תינפשוחהרוצבבושיהתויעבלכבךפוהה,יטנטילימו

*ומעתהרבסהידכלהמצעתאןתמלתורפסההפידעמ

ילגשכ(1903)וזהנשבשאלא.דבלבתיכוניחותיתל

"יתשבדומעלהדוהי-ןבהדמחהשקתמ,םיאוגהדיריה

.ימואלההטהללכבתיתורפסהפקתהלהנופאיהו,התק

,רתויתיעמשמ"דחהדמעעיבמ,"םירפאתאטח,,הרופיס

"דחהתאחיטבהלידכםייטתאפםיעצמאבשומישךות

.תיביטקפאהרוצברופיסהירסמלשםתר

רכיאלשישפניופימןיעמתכרועהדוהי"ןבהדמח

םידהדהמעקרב.תינויערהותורדרדתהב,ןושאר-בשייתמ

לשואטחתאםיעיקומה,"עשוה,,רפסמך"נתהיקוספ

אלא;ויהולאב("םירפאילריקיןבה,,)לארשיםע

םיהולאבםעהתדיגבאטחםגרתימירופיסהרשקהבש

לשאטחכ,("םויהלכםידקףדורוחורהעורםירפא,,)

.תדלומבםעהתדיגב

םייחתונשהנומשתכשמנה,הנושארההפוקתב

ימכותומדתאהדוהי-ןבהדמחתטטרשמ,הבשומב

רייטצמ,הרואכל.לפשלתואגןיבדימתמחתמלעלקנש

שיאוהדובעשיאאוה.רבדלכלםלשומםדאכםירפא

שיאכורכיאכ--יצולחהלעפמבברועמ;הבשחמ

ותואםיבבוסהלכתאביהלמודדועמאוהשכ--רוביצ
םיירסומםיכרעלעבאוה;תיגולואידיאהותנומאב

םידוהיןיבוםידוהיןיבהנבהוםולשףדורו,םיהובג

תועלקיהבןמזהלכיורשאוה,השעמל,לבא.םיברעל

תיושעותומכתיצולחתוישיאםגש,הארנ.השקתישפנ

יבגלהלאש-ינמיסהדימעהב,הריבעירוהרהלספתיהל

,לארשי-ץראבתיבושיההיחתהלשהתחלצהתורשפא

דגוב,דגוב,,)PPPהגורטיקלכםע,תרפסמהשאלא

תשקבמ,("םידבועהויחאבדגוב,ץראבדגוב,ןויערב

תאףושחלו,הזאירב-אלהבשחמ-ךלהרשפלתדרל

יהשאה...לאםיכילומה,הלאויפחד

--םייבושי"םיימואלההירשקב--השיאה,ןכאו

םאםג)ערהשרושכ,הדוהי"ןבהדמהיפל,הלגתמ

חעבטמשהארנ.(םירפאתשאומכהנובנואיההליכשמ

*רועמ-יאלוןוזחכהנומא-רסוֶחלתוטנלאוההשאהלש
"חפשמההיתוגאדבהעוקשהתויהמ,ללכהייחַבתוב
,ימואלה"ןויערה-ןמ-החידמה-השאה?ש,הזביטומ.תוית

mmהדוהי"ןבהדמחלשהירמאמוהירופיסמהמכב,

הבורמבל-תמושתשידקהלשייכםשהעיצמאיהו

,השאהלשתירוביצההתעדותלוימואלההכוָניחלרתוי

.דיתעב,רתויתשרשומתילארשיצראהליהקשבגלידכ

ויופימדמוע,וזהקיזמתישנהעפשהמהאצותכ
לשונמיסב,הבשומהתפוקתב,םירפאלשישפנה
';ץראהתבהאלהשאהתבהאןיבעלקנאוה.טקילפנוקה
-ושפרכיאייחןיבלהלכשהלוהמדיקלםיעוגעגןיב

.םיימואלםיגשיהןיבלםיישיאםיגשיהןיב;םיט

הדיריבותורדרדתהבהזםיחתמםושירלשומויסו

.הילרטסואל

תנמתסמ--ןרובלמתפוקת--הינשההפוקתה

,םירפא.ינויערםושירלשהניחבמתיטאטסהפוקתכ
-יקבקרוךאזכרתמ,ןוסנו'גגיוראלומשתאףילחמה

יתרבחדמעמ,הסינכמותדבוכמהקוסעת:ישיאהומוד

תוברתותיטירבתוינידמןוויכבהיצטניירואו,הובג

תוהקמתוחכפתההןיא--הפוצמכש--אלא.תיטירב

ירפאיהוזתיטמרדתוררועתה.אובלתרחאמםייח

-יסנטניאב,ותושחרתהש,ירקמהעוראהלשותורבטצה

-שהב.תינכפהמהתינפתהידילהאיבמ,תצאומהכתויב
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יבא-ןברמתיאהונבשחש,היבשותיפלאתעבראב,תאזהפיחאקוד--אלפהזהארוש

"ונתואמצערחשםע'ירהצב.תינשערהדירפונלהקינעהשאיהאיה,השידאוהטקשריעל
םירשעכ,ץעהתרשגךרואלופסאתנ,תיזכרמההבוראהתריפצםע,הגלפהה

גו-0
eתמלוסדי-לע,ונדגנכוריטמיו,הרדחמןכו,היתונבובקעי"ןורכזמםירוחב/

:םעזתואירקךות,תוחורסםיציבוםינבא,הילעה

!םיחצנלהלוגבםיראשנםכנתיימו,םיחרובה,םכליובא--
!איהםגךתוחאלו,הדוהי-ןבןויצ-ןב,ךלזובה--

.ארונחקללונלהזיהיו

,תישילשההיחתהזאמונצראבעמשנרשא,ןושארה*זוב,ההיההז

."םיבאבש,הגרבנייפםולשבאלוןוסנורהארדנסכלאל*םינועדג,התויפמ

שאריופחולבארזוחיתייה,ןכמינוענמרשאיתוחאוינומרחאלולאו

.למנהלאתונורחאהתוריסהתחאב

x.

.ןופסהלע-םגרזחהזלהמורהזחמ

.התקירמאםתעיסנתאהבולחהםבורש,םידוהיהסומעהתיההינאה

םע.תולצחמוםירכינפ-לעורדתסה,ןהיתונבותוהמא,םינבותובא
ובסנםהיתוחישתיברמ.תומרע-תומרעםימרענהםהיתוחתמאוםהיצפח
,תוחפשמםיעבראמרתוי.לארשי"ץרא--*היבשויתאתלכואהץראה,לע

תאובזעתורחאתורשעו,בקעי-ןורכזתאואצי,ףארגתחפשמןהבו

,ןשיהבושיהינבמ,םיתפצ.ןדריה-רמשמבםגהרדחב*הבוהצהתחדק,ה1

,ןהיתולמשתאורציקםהיתושנו.רוצעמ-לכ-אללתויולגוחלגתה,ןקזיכורא
םבור."לרתסאתה,לו"קרמאתה,לםגםא-יכ,"פראתה,לקראלוננוכתהו

*"םידרוי,מימ1תירבע.םהיתותפשלעזעלירישו,תינוגר'זורבדםלוככ1

יבאלשונותעו?תונורחאהםינשבםייאדוהי-ןבהםיגשיהלבלםשהלא

לשונותע--*תלצבח,ה.תוניצרבוילאסחיתהלןיאש*טוטרמס,כזרכוה
םיאצויהלעהירוגינסדמלמותויהב,םיברםיכמותולאצמ--ןיקמורפ
הניפסבועיגהינזאלו."לודגההרבשמתאפמץראבראשהלולכיאלרשא.
:הלאכשחל-ירבד

.הניפסבונתארפוכהלשונבםגהנה,וסה--
1רפוכהלשונב--
.החירבבונמישאמ*וטוטרמס,ש.הדוהי"ןבלשונב.ןכ—
.םתמועליתטלפ--!םתא*םייטוטרמס,--
.הרזחוחרצ--!התאםג*חרוב,עודמו--
.יתמגמג--דומללעסונקריכ,חרובינניא--
,הפיהלתמאקריהוז--ןוגר'זבינּומבמב--ונינקזלתאזרפס--
.בזכורקשםהךירבדו

םימיהםתואבונייהאל'הךורביכ,יתחמשל,תודוהלילעיכ,ספא

ותיבב.ללכבתירבעירבודתודליוםידליילדגמלתאזהקירמאבםידיחיה
רבדמהיהונבו,תירבעםירבדמזארבכויה,ררושמה,ילבבללהלש

רדנלדירפהרומההנורחאהוזב)דנלווילקב,ןוטסובב.ותודלימתירבע

,(הרפס-יתבמדחאבהרומיתויהןמזביתודימלתמו,ופיתב,הפיותיערו

לכבתואמדועויקסרפלאינד,תרפאלארשיריד.תירבעתבלםהםגוכז

תירבעבידימלת)סנגמביל-הדוהיר*ד.תירבעםהיניבורבידץראהיבחר

.םהיאורלכלתפומלויהש,םהידליינשלהרומלינונימ,ותיערםע(ןילרבב

בורקיכ--רתויברעצמהםגהברהדימבו--אוהרתויברזומהלבא

,ויהלארשי-ץראיאצוי,ןמזותואבםידוהיהםינקירמאהןמףלאםיעבראל

.לבוקמהיפל

םהמםיברו--לבבילועמםידוהיהרפסמכתרמואתאז--ףלאםיעברא

םיעבראמםידחאוצרוליאיכ,ילרמאםהמדחא.העפשהילעבוםידימא

יצחמרתויםמצעלשוכרלםנוהבויהםילוכי,הצרארוזחלהלאףלא
התיההמדאהשכ,ירבעהימואלהתיבלםינושארהםימיבונצראבתועקרקה

ץראהיאצויןיבמ.ןינעהלכברעצמהוהזו.ריחמילבטעמכ,ןיידעהלוז
תירבערבדלוכישמהםהו,םילודגויהתירבעלםהיעוגעגש,םיבריתשגפ

םימעטמרשא,תונושארהתובשומהינבמםידחא--הלאןיב.םהיתבב

ולאתוירבעתוחפשמןיב.םתדלומץראמםתרידרוקעלוצלאנםינוש

.תודדועמותופיתועשהברהונילברכנב
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emתזנורכזןוירוג-ובדוד

םיצימשמשואיךותמץראהמורזחשםיריעצהמכשילעדונאבאמיתלביקשםיבתכמהמ

יתחלששבתכמב."םירוחשםיעבצבץראהתאםיראתמ",אבאבתכ,"םיאבהלכ".ץראהתא

וללהםירואיתהוריחשיאמשינאדחפמאל":וליתבתכח"סרתולסכב'אםויבהר'גסמול
ראוצהדעתולגהתוצבברבכועקשנשםיטונחהםידוהיה.םיעמושהיניעבץראהתאתמאב

אגה,שדחהידוהיהו.תוצוחבלגלגתמבהזהלארשי-ץראביכועמשיםאוליפאוציקיאל

לעילרצךא.םישדחהםילגרמהיפבתמאםאםגרוחאבושיאלולהבייאל,םחולהו

וחרביכתודוהלבלה-ץמואוליפאםהלןיאש,םיריעצההלאלשבלה"םוטמט,חומה"תונטק

-ץראבשבצמהעורלעםֶשֶאהתאםירקשידידלעללוגלםילדתשמאלא,הכרעמה"הדשמ

רמואו,םהמתוחפאלרבדןיבמו,ובשוהפויהשהלאלכמרתויץראהתאינאעדוי.לארשי

לעהסכמיניאיכתוארלרשפאהיהםימדוקהיבתכממ!ץראהלעםהםיאיצומהביד:ינא
לובסאאלשםשכלבא.יתעדוהילשתחדקמוליפא,לארשי-ץראבשםיערהםיאנתהלכ

.אושדתובידלעהקיתשברובעאאל,יאדוב,ךכ,ץראהלעםימזגומםיחבש

הארנכ,ומיזגהוורקישהזבםג)םעפלכביתחדקםנמא:ילאטרפבעגונשהמו"

גחםוימרבכיתחדקאל,תינשו,םולכתקזמטעמכתחדקההפןיאתישאר,לבא,(ךסיטרכמ

ןיאויתמלקאתהרבכהארנכו,(םישדחיצחוהשולשהז)םעפףא-ןויצל-ןושארבשלבויה

10ליבשבהברהדותריסאינאשיפ-לע"ףאו,ירמגלילץוחנאלףסכ.דוחפלהממדועיל
ןידיפ-לעשהמודכו.םהבךרוצלכןיאיכ.הרזחבםתואחלושינא-ילתחלששלבורה

:....תרזוחםלועלתועטיו,תועטידידלעוחלשנשינפמםריזחהלינאבייחהרות
"דודּ
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לספסלעדועיתבשישכםינומשהתונשבילהתיהשליגהוהחמשהתארוכזארוכז

ןויצלןושארבואהרדגברכאלדלונןביכרחאואהזןותעביתארקו"םויזנמג"ה

היחתהתפוקתונלורשבהלאהתומשה.באויואןונמע,םולשבאלארשיבומשוארקו

ץראבוכנחיוודלונשהלאהםידליהיכיתבשחזא.תובוטךכלכתוקתונלונתנו

יללבמ,םחורבוםפוגבםימלשםיבוטםירכאויהיוץראהתאובהאי,תירבעורבדילארשל

היסורבולכאשתרזחהוןונצהתאוחכשאלותולגהתוצראבודלונרשאתובאהבלבשערקה

םלולכשרשאתובאההלאינבתאמתאזשורדלונמעלהקדצההתיהאלםאהו,הינמורבו

?ןויציבבוחלובידנהלםיברךכלעתונברקבהתלעלארשיץראב

םיניכמהלאהםינונמעהוםימולשבאה?הלאהםי'נונמעהוםי'מולשבאהםהאופיאהתעו

םדקה?רעבתיתפרצהןושלהביחרהלח"יכתרבחלשרפסהיתבבםירומתויהלםמצעתא

ואםיצפהםניאשינפמלועבםיכשמדועםי'נונמעהוםי'מולשבאהלשתובאהםא.ללכב

,הזכךונחםהלונתנוםהינבלוגאדרבכהנה,םהייחןפואתאתונשלםילוכיםניא

םגתפתא.לארשיץראבהמדאידבועדועםהויהיאלםלועליכםיחוטבתויהללכונש

םניאםה,ועמשמכוטושפינימרוכםימיקמ"דיבעתאלךרבחלאנסךלעדהמ"לליה

הלאשבםהילעםינופהלכלו,הוניבהאלוהועדיאלםלועמשהמדאהתדובערתיבםיבהוא

.ץראבזחאתהלילבל-,ללכהןמאצויילבמטעמכ,םהםיצעויוז
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םלאצולוזרעשךרדרשאמ,רחאםעטמלבאןויצרעשםולהםגארקהללכות,לארשל

רבדלוהינאהלעמתדרל"טנרג?מא"ידוהיקיפסהאלדוע.לארשלץראמםיחרובו

  .לילכהפלחלארשלץראבבשיתהלותקושתוהדוהיבינימרוכםעםירחאםירבד
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TUJ)
טנוב-יארובסהנפד

רכנבץוביקתבלשהבתכממ

הרישלבא.הרשינאילבוטשכ.יתרשןגבדוע,יתודלימ.רישליתבהא.הריש

תלבקוז--דחיבהריש.תלוזהםערשקםגאיה.ימצע-יוטיבלךרדקראלאיה

רישלךיאורישלהמ.דורחןיעבסעפהזלוארקשיפכ"חמשברע"הז.תבש

הכפהתפרצבהרישה,ןכלוהלסירזיריששו,ילםיעודיסניאהיריששץראב

סהילע,ללכהןמםיאצויםגהזףצרלהיה---תורידנסימעפ.יתודידביוטיבליל

ךשמ,יתייה,יאבצהתורישב,הירי'גלאבהיהיגשכ.ברללשתאצומכיתחמש
(תקוניתבלופיטידכךות,ןכמרחאלוםירמתדילליתיכיחשךות)רתויוהנש

יתדמלותיתפרצרבדליתדמל.תווענלדסומלשםילפטמהוםיכיודמהרבחב

--ןורכזבוטלקנםילמהוהריעצדועיתייה,תכליריש,רעוניריש--םירישהמכ

בהואועדוירוביצהלכשםירישה,רוביצבהרישהראב.םירישהןמקלחתוחפל

תפרצב.דוכיללתויורשפא-רישעוליעיילכ,רוביצהייחמבושחקלחהז---רישל

תורושבתרכזנינא.חכשנ,םעפהיהשהמ.םימייקםניאוטעמכהזגוסמסיריש
יצוביקהרדסב,חספלשהדגההןמקלחכ,ונלצאוארקוהש(''השמ'')ןמשירפלש

י'!םע--םדא-קבאמו'':דורחןיעלש

,םעםעפהיהשהממ:ךופהאוהךילהתה,ברעמהתוצראלכברבתסמו,תפרצב

,תואר-קימעמ,ןמאנדהךכלןתוניוטסלוט)תיממעתוברתםעפהתיהשהממ

:םדא-קבאלםישנאוכפה("םולשוהמחלמ"ב,ביטוקןוטלפלשותומדב

םייושעהםילכסהלןיאו,םייתרבחםירשקםיעדויסניאוםירכוזםניאשסישנאל
atoa

עגמלאמצ,''דחי''לאמצלש,תודידבלשהנשםירשע,תפרצבינאהנשםירשע
רדגבילהיהאוהשלבא---ותואיתאצמאלםלועמשדיגאאל.הוורמישונא

!ריבסהלךיא...הזםעדחי.רורבהז-- ביצעמובל-צומ-לוחיא,םולח,יוואמ
הרבחלסיעוגעגלש,עגמלהיפיצלש,הזהישפנהםילקאה,לגוהךותמילוא
טגילןתנהז.יתלגתסהוילא,היחינאוב,רכומהםילקאלילךפה'--תישונא

ןיחבהל,לוקשל,בושחלתורשפא:ץנטסיד,חוורמ--ץראבילרסחש,רידנרבד
הדובעלירבחתעד,להקהתעדי''עהצוחלתויהלילב--םירבדליסחיתאיכותב
יניעברוצילתוסנלמהיהקוחראבא.יתאויתוחישב,אבאבתרכזנינא.'וכו
ליכשמליתואםיבשוח''.רמואהיה,''שלחסדאינא'"'.ותומדלהאימחמהנומת

,יתשכרשהמבשמתשהלעדויינאזיאמאלא.הקדהבכש,איההקיקדיתלכשה--
.רמואושיגדמהיה'',שלחםדאינא.הבחריתלכשהשסשורםילבקמםישנאו
.רתוומינא---היולגתודגנתהבוא,תורירקבשגפנינאשכ.םחליהלעדויינניא''

,רוציללכואו,תורחתהמישפחהיהאםהבטיאנת(ןמרוטשתיבב)יליתשפיח

יאדוב.הלאםירבדאבאילרמאםימעפהמכ.''ילהמודתאו.יתסויפלתתל

.הלאדוסי-יוקבולינאהמוד.קדצ

ינאשכ.ףייעבלה.תוחפותוחפהרשינאתונורחאהסינשב1הנורחאליתרשיתמ
ינא(ורפסמבךחוגמ,ןטקרדע--ןתואהעור,ןתואתרמוש)םיזיעהסעידבל
איצוהלהסנמשילכ-לעבליניעבינאהמוד.החינמו--רישלםעפידמהסנמ
הנענוניאילכה.הזאלהז.חינמו---ובףשונ,הסנמ.ולשהניגנה-ילכמהניגנלוק
תבונתב,ןליג.הארשהל,םוילהכחמינא,רעצטעמבו,תונלבסב.ינאךכ.ול
התשקבלרישלתבייחינאהרובעש,הדיחיה---ילש"תיטניילק''האיה,עבראה
,תורידנה,תוהובגה,ןההתובכשלעיגמ,רענתמ,םמורתמילוק,םיתעל,התוכזבו
.תוורמה

nn”(ןמרתלא)''הזחהלילחונליכיאלש------דיחיהלילצה.
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?"תומדש,בורכנבץוביקתב

-יארובסהנפדלשהירבדתאסופדלםאיבהב"תומדש"יכרועיתואםיממוקמםינשהמכידמ

.ףרוחהןוילגב"רישל"המישרב,הנשימהתרתוכןויצכ,"רכנבץוביקתב"'טנוב

ךופהנ.םינפתודימעמהיתורושש,םיפייוזמהירבדש,ןכוניאהנפדלשהבתכמשהלילחאל

ןוצרכ,ותושדחתהרחשלוקמעהיפונלהזעההימכ,תודליהזוחמלהגרעיתשגרההירבדמ,אוה

ליתפהתאקתנלאל,תדלומבהתבצחמרוכלתמייוסמתוכייתשהלערומשליתרכהתתילוא

,תוצרלילבמ.םיכרועהדגנאלאתבתוכהדגנאליתנעטרומאכ,ןינעהךכבאל.ץוביקלרשוקה

.,ךכב,להקבאובלםהלרתומש--םידרוילדמעמ,הדירילהיצמיטגלתנתינ,םישמילבמילוא

.םירבדהתרמוח,ידידל

בטיהלוקשלוקדקדלהילעךכםושמו,התואהאורינאךכתוחפל,תכנחמהמבאיה"תומדשיי

,הקיטסיצילבופבותורפסבםזיבונד'זהתטישתאלבקלמינאדואמקוחר.היפדבםוקמהתיתב

תאתורפמקרםיתעשתונושתושיג,ונייחקרפלעתודמועהתולאשבתועדןווגימילעףידע

העפותלומונאםיבצינ.ינאש--םידרויוהדירילשהרקמבםלוא.התואתורישעמוהבשחמה

תרבוגותכלוהה,םולהדעונרכיהשרתויבהרומחהרמואםאילואםיזגאאל,רתויבהרומח

,האלהוונתאמהטילקבוהילעבוניתוחלצהשדועב.המינפץוביקבונכותבםגתונורחאהםינשב

.םתרמוחאולמבםתואהארנוישמבםירבדהתאףוטעלמלודחנ.המינפונכותבהדיריהתראמ

תאצויש,ץוביקינב,םידמולמתצובק;תירבהתוצראבתללוצש,ץוביקינב,םינייחשתצובק

;תויורשפאהיפלאתלעבץראהתואבםירדרדתמש"הרבח"םתס;תורזתוללכימבתוערל

םיערוגדחיבודרפנבהלאלכ.לבתתופנכלכב,םמצעיחילש,םימייוסמםייאלקחםיכירדמ

תוחפאלםדיצלו,םרחמתאםישפחמהלודגהםלועבםיטטושמלשתועיסתועיס:ונחוכמ

לכןיאםהלותאזהץראהתמצועמםיערוג,רכנברשבהריסתאופידעהורותלולדחשהלאמ

.הרפכ

דומלתהיגוסבןורהא-ןבביריתעלוקהרוצברבדמ,ט"נתומדש--ףרוחתרבוחהתואחתפב

.תישיאההמשגהה--תיעמשמ-דחההתבושתתאהלהנתנתיצוביקההעונתהשהשעמוא

תאדסחלואטבשלתעבוקהאיהתישיאההמשגהההנשםישישינפלרשאמתוחפאלוישכע

ינאםעפאלובושחקיחרהלךתואףחודתונורחאהםינשהלשתויושחרתההןואכד.ונדיתע

תאלאשיו,תורודינשוארודרובעכ,לארשיםעדומעיאלסחוהלילחםאהימצעתאלאוש

ןמזב,החילצהאלורחאמתירוטסיההצמחההתיהאללארשיתנידמתמקהרחאלםאהומצע

תאחיטבהלהלכיאלךכםושמוםידוהיןוילימהשישדהשימחתדלומבןאכץבקל,ריבס

רחאללאשןמצייווםייחשהלאשהתאהלודגרתויהמצועבלואשלשי.תורודירודלהתואמצע

?"הכיאלארשיםע"רופלבתזרכה

םייחרכההלאלכ--המצועיברםיבשחמ,תמכחותמהיגולונכט,םיסוטמיפלאוםיקנטתובבר

םיחיטבמםניאןיידעהלאלכםלוא,חוכהתפשתארקיעבןיבמש,ונלשירזכאםלועבהארנכ

תויומכחתהלכו.וגלשהמצועהלדוגןכלארשיבןאכץבקתתשתידוהיההיסולכואהלדוגכ.םע

ןיא.דיתעלונייוכיסמוונתמצועמערוגדרוילכורובעירהךכסרוגשימ.הנרוזעתאלתורחא

9םיפרטצמוונלשתומחלמהץורפב,הייוודההלוגהמ,רכנהמןאכלםיצפוקההלאבהמחנםוש

staתאצלמו.ביואתאעיתרתילואןאכתדמתמהםתוחכונ.םחולהחוכל nono?ןחבמה

הרומחאיההייטסהךכםושמ;ונלוכלרוגתאםילשחמדהיםלוכודוחלדחאלכ,ישיאאוה

ויהיוםתואקידצנלא,םתואןיבנלא,םיטוסלדי,אופיא,ןתינלא.םיטוסהםגןכורתויב

ץרמתונשוםישנאהמכונלהרוישרקחמתושעלילואיאדכ.ויהירשאכםיישיאהםהיעינמ

ונלונתיםיאצמימהשינאששוח,ץוביקבותטילקוהצראהלועלכתאבהלעםיעיקשמונא

,הלועלכירהאםיצרונאשדועב.תוברםינשםיחמתמונאובחטשבוניגשיהמהמוגעהנומת

ןיבהלםילדתשמונא.םידרוילתזרפומתונחלסונבשי,ךירצשהמלכובםיעיקשמקדצבו

.םימחרבודסחבורבםיפאךראבםהבגוהנלוםחורל
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םירשעהתונשב,םירבח-םינבינשםע"דוחיאה"לשתינוכמבעוסנלילןמדזהרבכמאלהז

רבכקיפסה,בגא,םהמדחא.ןדריהקמעיקיתוומבושיותואמםהינש,םהלשתומדקתמה

הרבחהתורפרפתהלעהחישההלגלגתהןוהלןוהמ.הברעבשריעצבושייבםינשחמכתויהל

תאםיעדויםניאשםיצוביקהינבמקלחבשתוביציהיא,ץראלץראמקשמהינבתדידנ,ל"וחל

ורבדדחאכםהינשיכיעמושבשממיתמהדנ.הדיריהאשונבהחישההדקמתהףיסבל.םרחמ

תירפסימהניחבמורחאמו,םיליעומםניאיקומינלכיכיתיאררשאכ.הנבהבהדיריהלע

חקול"ינאוביכיתרבסשקומיניתילעהוקזחףוגיאיתישע,םיינשדגנדחא,תוחניתייה

שאכ,רתויוהנשבםויםישימח,םיעברא,םישולש,םיאולימלםיכלוהםתא,וארית"':"םתוא

ךלוהדחאלכ",םהינשונע,"ןינעלךיישאלהז"."םיאולימלתוחפוכלתםידוהילופכןאכהיהנ

,םהיתונעטלכתאיתמתסףוסףוסרשאכ."השרפבהשרפבברעלןיאוומצערובעםיאולימל

לכתאיתיארמגהזבו,ייילשאבאהומכקוידברבדמהתא,ילחלסת":רמאודחאירבעלץרפ

.חוכיווה

תכמבםוחללוריבסהלתעכםיווצמונאהמכדעשיגדהלידכבהזההרקמהתאיתאבה

ירוהריהםוסריפב.הזןידעאשונלהתמבתאחתפיתש"תומדש"תכרעמהשעתבוט.הדיריה

.דואמלבח,לבחךכלעוםילשוכתרהטמאיה,אשונהתאתתרשמאלאיהםידרוילששפנ

(השוא)
ינולובזםולש

השדחהדירי

.וינבוץוביקהירבחבםגתעגופההדיריהתעפותלעעירתמינולובז.ש
ארוקה.יניעבתקדצומהניאהדיריהתלאשתאררועלתנמלעהנפדירבדםוסרפלעתרוקבה
אב,הירבדב."לבבתורהנלע"תקוצמו,הלוגהתעדותתאשוחלאלשלוכיוניאהיתומישרתא
.תירבעלוהמדאל,ץראליגארטהוקומעהרשקהיוטיבידיל
םינשבונלצאהווהתמוךלוהההדירילששדחגוסןוידלתולעהלךרוצשייכילהמדנךא
הראהלעיגמהוא,הכפהמהךרדלשבכנה,תונויצהךרדמשאייתמהתדיריוזןיא.תונורחאה
רובעלוסינשולאתדירילרתויהמודוזהדירי.רמטאסידיסחלףרטצהלותואתבייחמהתיתד
החונמהתא,הדובעהםוקמתאהבואצמאלשםושמטושפהנממודריולארשי-ץראךרד
תאדופהלונווכתהשילבמ,ללוכהןובשחהתאךורעלילבמודריולא.רגהמהלשהלחנהו
.אמגודותפומלםנויסנ
הנומאלעתונעשנולאתונעטםלוא,הידרשמוהלשממלתונעטהברהםנמאםישרזוהםידרויל
לכההינבלהקיגעמההרישעותבהואםאכתויהלתלגוסמםתעדלהנידמה.החוכבוהנידמב
וייחתא,ותיבתאץראבתוארלךישמהלםויהלשדרויהלוכיךכ.המואמלםהמתופצלילבמ
,הדיריםיננכתמםניאםידרויהמםיבר.בייחמיתלבןיינעכהנממותדיריתאו,םייעבטכהב
,הנידמהתאםירקבמםנמאםההלוגבםתויהב.םיגולואידיאםניאםה,תדרלרודלםיארוקםניאו
םינותעבהעיפומהתרוקבהלעתובהלתהבםירזוחםה.תיבתשגרהךותמתאזםישועםהךא
אלא,לארשי-ץראבדוגבלורחבשםושמהניאםתרוקבךא.ריוא-ראודבםיעיגמהםיילארשיה
הלועםירדסמשומכורדסיאלםתואש"ו,"םינינעבםה"ןיידעשחיכוהלםהםיצורשםושמ
."שדח

,"לדגתהדליהשדע","םיאנתונלונתישדע",''תוורישדע",תויעראהםתוחבהמותחוזהדירי
עידומתובורקםיתיעל."ילשןורשכלםוקמאצמישדע","רומחתמאבהיהיץראבבצמהשדע"
תוילארשיה.וליבשבידמםייתולמ...הצופתהידוהי,ףרטצמוניאתידוהיההליהקלאוהיכדרויה
ץראלאובלןכומותירבעהלעהמתדימברמושאוה.דרויהלשותוהזמקלחתווהלהכישממ
תיחכונההגהנהה'שואץראהתומלשדעבאוהשריהצהלוליפאןכומאוה.הנכסתעשב
תררבתמהדיריהתדבוע.םישדחתונויסנבתוסנתהלשקבמאוהםייתניבךא,"ימעטלתיסירטילמ
טילחהוףסכתצק,לימרתחקלריעצהםדאה,תרחואמהערכהיהוז,תוכשוממםינשרחאלקר
.םיקוחרתומוקממוצוביקלםיאבהםיריעצהתאתוקחלשקבמאוה.דומלל,תוסנתהל,"דודנל"

יקומ
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' 2/2 <<6 "החכותה nnn”
ןותעבהרושלכמהלועאוה.ץראבבצמהרואיתלערובידהתאביחרהלמינארוטפ

לשתימינפההמקירהתערקתמ:ימויןותעהאורשהממרתויהרוקיכ,ינששוח.ימויה
x .ץראהןינבלשהרוטקורטס-ארפניאהתסרהנותכלוה.לארשיומששידוהיהץוביקה

תעונת"לשםגדהתלעהש,תיצולח-תינויצההריציהתדלות-תילארשיההרבחה
"'לרוג''לערגתהארקש-תינרדומההירוטסהברתויבתוירוקמהותובקונהןמ,'"האחמ
ךרעמ-הלואגלןושארהרודהתאהבציעוהנידמהתאהננוכו-''דסמימ'"'לעאלו

.דוסיהןמ,וניניעדגנלךלוהוררופתמוזהרבחלשהתנומאוהיכרע

השגרהביחתוחפותוחפ,תאדאסלשואובזאמ,םייתנשלבורקשהלאמדחאינא
דע-ץראבםדאלכויתואהתווילשהשגרההתוא.ץוחהמוזאיהוניתוקוצמתקוצמש
.הזהםויה
דחפבןושילרתויךלוהינניאלבא.רובידהתאךכלעביחראאלויאקיטילופינניא

המוינאה:ןושארףוגבביואההזיניעמהנישרידמשהמ-ץוחבאוהביואהש

תולגהתחמוצששחינא:ירזכאאוהםאילוחלסתו,רבדרמולךלוהינא.ונבשחרתמש
אל.לארשי-ץראבתחמוצתולגה.הכותבתללוכוזהלמשהמלכ:רמולכ.תחמוצ.ץראב
.חמוצהאוהאל-הלוגבהיהשישרשהוילארשיהלכ-''םשוהפהנשי''ש

.חילצהםאקפסאלא,םלשוהאלשדבלבאל-וצראוםעןיבהמקרהשודיחתישאר
לטבמשרבדלןתואםיכפוהוםויהתוקוצמלעםיביגמץראבםויהםדא-ינבובשןפואה
תוקוצמתאאטבמש,חמוצהרולקלופה:ודובכל,וצראלםדאלשתיתיווחההקיזהתא

רבדהאוה-תימצעהאנשב-הלוגבידוהיההנחמהתוצקתאהווילשרבדותואבםויה
.ונינותיעתורתוכבתומלגתמהתוישחומתוקוצממרתוייתואגיאדמש
.הנושאוהןיידע.לארשיללכמהברהבהנושונניאיצוביקהתיבה,ששוחינא,הזבו

ואאלמאוהםאעמושהתא-רמוחלעשיקמהתאשכלבא.תרחאאיהתיזחהןיידע
.לולחרתויורתויאוהו.לולח

וליפאותואיצמהתבייוחמהעפות,תיעבטהרירבכדימתיתסחייתהץוביקהתביזעל
ץוביקהלשחמטצמהוקלחלבא.וזהרבחבדלונו,רחבאלרשארודיבגלהייוצר
ףתושמהנכמןיאלוכיבכשתורמלו.דאמדעיתואעזעזמשרבדאוה,םידרויהתייליהקב
''1ףתושמהוהמ'':ימצעתאלאושינאו.ףתושמהנכמםייק-הרקמלהרקמןיב
תארתויבדחיימהךא.ורסומאוהידוהיהםעהתארתויבדחיימהרבדהשםירמוא
רתומהמ,ערהמובוטהמרידגהלעדוישןויגההואתומכסומהאלםהידוהיהרסומה
שארב-באושוא-ןחבנידוהיהרסומה.תויוברתהבורלצאומכ,רוסאהמו
,ידוהיץוביקלכב,תידוהיההירוטסהבםוקמלכ.תופיצרהחוכמ:דחארבדמהנושארבו

ץוחמהכילה:ירסומ-יטנאטקאהזהיה-הליהקהוהחפשמהםערשקהקתינשהפיא
,תידוהיההירוטסההרחשמ,רודורודלכבידוהיהלשוחוכ:תרמואתאז.הנחמל
רושקהיה,''ידוהירסומ''גשומהםצעוא,ירסומהוחוכ,ונימידעוארקמהתפוקתמ
הנקורתנוזהקיזשםוקמלכ.הליהקהלאוהחפשמהלאהקיזבו''רודלרוד''גשומב
הללקה,תוקחרתהה,הדיגבה,דמשה,ירסומ-יטנאהיוליגהאב-קותינהאבוהנכותמ

אל,שדחהתאהבןנוכליתיווח-יזיפ-יתבשחמץמאמבורמש,הרבחהפונינבשינששוח
םלועללכבןיאםהידעלבש,דוסי-יאתהמכםנכותמםינקורמונאשדעומדועבבלונמש

ונימילשלארשי-ץראב.הליהקהלשהנכות-רתוידועו,החפשמהלשהנכות.ידוהי
םיילאסרבינואלוכיבכורתויםיבחרםיגשומבונבשחיכ,הליהקהלשהמשונקחמטעמכ

E.תאזןיבהלמםיריעצונייהםג.רתוי
,רחאאוביוהזרטשמףלחתיםאםג,הרהמבהבוטלונתשיאלהלאםירבדשששוחינא
םגהנשיהדיצב.תוררופתהלשבצקבםיזוחאונייח.הרזחבונלש-לוכיבכאוביוא
רשאמרתויתולודגתובזכאההנייהתרחמשששוחינא.רתוסהזןיאותוחתפתהוהיישע
.לבסהתועמשמבהנומאה:ירקיעהרבדהילוארסח,וניתובאמלידבהל,ונליכ.םויה
.ןולשיכףדורןולשיכשכ,חור-ךרואבהדימעהםעטבהנומאה

תדיעוובךכיתרמאשכ)?תועטאלאהתיהאלךרדהלכאמש:ךמצעלאושהתאשכיכ

לשהבוגתבחכונהתאשכ.(הפ-תטילפהתיהוזשובשחםינשהמכינפליצראה-ץוביקה
ןטקהיאהתאהאורהתאשכ,היילעלתנמוזמהוהחותפהלארשילשהשעמלידוהיהםעה
התאשכ;תילארשיההרבחהךותבהמצעלתרמשמאוהש-ךיאתיצוביקההעונתהשהזה
הדיספמאיההמו,תירמוחהחלצהתעל,החוור-תעלתיצוביקההרבחבהרוקהמהאור
לכבוניעטילוא'':ךמצעתאלואשלחרכומהתא,יתימאןוקיתאוצמלילבמ,ךרדב
-תיתנומאהבושתלעיגהלידכולאתולאשךמצעתאלאושהתאםצעבלבא''?ךרדה
םימכחלשתכהתנבאללארשיתאו,םימכחםישועאלהירוטסהשןוויכ.וניעטאלש
םימצועו.ךרדםינוב-םינימאמ.תוביטנרטלאםיגיצמונימיבםימכח.םינימאמלשאלא
ךלוהה,ןורוויעלשםייוסמגוסהז.םידדצהמתוקיצמהתולאשלםייניעהתאאוהש-ךיא
תאםינובהזהעספהלעלבא-עספכ.ךשוחבתכלוההתואנקלוזןיבעספכו.רואהלא
.םינימאמתויהלידכמםימכחונחנאוישכע.ונייחתאונינבךכ.בוטה
ךמצעבבוצחלהפצמהתא+וניעטילוא:הקיצמההלאשהתאךמצעתאלאושהתאשכ
חשרומשןכתיאלש,ידואמלכבשחינאלבא.תורורבתובושתילןיא.הבושתהתא

ץראבונבווסינםיצולחלשתורודהשולששהמשןכתיאל.דוביאלךלתתאזכהמוצע
?הדוזיפא-הזלכש,םיאבהתורודללארשיתודלותבתפומכתאזה
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תכשמנהחישלםיִוָת

  
-רסוחוהחירבהשוריפםימעפהברהש,הביזע

תאןוחבלדאמהשק.םיבזועשהמיפלכתוירחא

הרקמלכברבודמשכםהילאסחיתהלוםירבדה

,ץובקבםיטילחמשתינורקעהטלחהומכ.ופוגל

הבתולחיטרפההרקמהלאםיעיגמרשאכו

.תוזוזת

רנבוקאבאלאששהמלארזוחינא:יראב

חמטצמהוקלח...'":''החכותהתמא''ורמאמב

רבדאוהםידרויהתייליהקבpopaלש

ןיאלוכיבכשתורמלו.דאמדעיתואעזעזמש

הנכמםייק-הרקמלהרקמןיבףתושמהנכמ

.'?ףתושמהוהמ':ימצעתאלאושינאו.ףתושמ

-ףתושמהנכמןיאםאיכ.ןכ-םגלאושינאו

.ןודלםעטןיאילוא

בשוחינא.הרקמלכבןודלםעטשי:לאומש

ידוהיה.ידוהיהיפואברושקהביזעהןמקלחש

ינאו.תודווזמהלעבשויאוהשכבוטשיגרמ

םגוץראבםגהבישילשןויסנךותמתאזרמוא

םרוגההניאתילכלכההיעבה.תירבה-תוצראב

תוילכלכתוביסמבזעיכןעוטשימםגו.הביזעל

,תמאה.תיתימאההביסהוזשבשוחיניא-

םירוסייהךרדב,םייחה-תוכיאבהרושק,יתעדל

גישהלידכרובעלבייחריעבעצוממחרזאש

,ןוזמ,הכירצלרובעו,הרידבלחה-והשמ

-תוצראביתרכהשםיברםידרוי.האופר,ךונח

איההרידאלו,תוססובמתוחפשממויהתירבה

יתרכהשםיברםיטנדוטס:םהלהרסחהתיהש

.ץראבדומללתורשפאהםהלהרסחאל-םש

םיעסונתירבה-תוצראלםיעסונהןמםיטעמ

,רוקיבל,לויטלםיעסונםבור.רגהמלשהזיוב

םייח-חרוא,רחאםלועםילגמ,םשלםיעיגמשכו

ךכו.םדאלאםדאלשתרחאתוסחייתה,רחא

התואםיכיראמ,רתויהכוראהפוקתלםיראשנ

םיכפוהשיגרהלילבשדע,שדחמםעפידמ

.םידרויל

-ושימינשבהדירילסחיתהלהצורינא:יטומ

.םיר

-לוההעפותהשלככ.השגרההרושימב,תישאר

יביבסהרוקהזשלככ,תמייקהדבועתישענותכ

יבתקזחתמותכלוה-םינותעבבותכקראלו

ינא.תישחומתישענאיה.תודידבהתשגרה

,''לארשיידילי-ידוהי"לתדחוימהלמהרצונשתעמ

אלרשא,ןאכשדחרוצי:תרמואוהזירכמאיהירה

-שיאידוהי"ינא.תורחאםילמשממ"וידעהנעגת

הנחבה.''רבצ"'התאו,ןילטייצןרהארמוא,''תולג

ותקעזזותניקלכ.ןילטייצששוחתאזמ?תיפרגואינ

תאהיפרגואיגהקיספתאמש-םויאדחפבהנופס

.המשנהתאםורפת,דוסהתאהכָכִת,ירוטסההףצרה

לכלואָצָמיהלא-השעמתוכְלָהקסופאוהןיא

-הדערב,ףקותב-עבותאוה.תושעלואובב,שרוד

ךופהתאלשתשרופמהחטבה,תונווקעתרהצה

לכ''.תוכייוחממהחיִרְּבתזרכהלתואמצעהתלינמ

emp mamתוכייוחמלשתואמצעוז-.

Dipp”תפלוסמתואמצעוז-''חירפמהרשואה,

.התירכמ

םנשי,רכצהץראמרכצהעפמל'ירבצאשש'ןיב

ןרעזןג,טלקמםימעפל,טלפמםהםימעפלשםיפוח

חסונבSS-ךצְרַא"םימעפלו,בהזומוףסכנ

.תורדעיה:דימתדחאםשוריפ.תורתליגמ(ךופה)

לבוילשוחוסינכ)''כושח-יתלביפרגואיגןינש',בוש

תאךפוהרבצהעסמלבא.הרבוע;(ןלהלשהחישב

הרידחרככוזו-ויבנליטנוולרזיתלבל''רכצאשמי'

רודחלהסנמןלהלשהחישה.תועמשמהםוחתלא

'םיִוָת'תאזונינכןכל.שושיגב,תוריקזכהזםוחתל

החישמהנחמצתילואש,תופסונתוחישלהבונזיוק-

.וז

-תרעסהתיה,ונמזב,םייח-תעבגב:רדמס

לשרמאמה,''םינשושהןגלםולש''ביבסתוחור

תוחור-תרעס.''תרגיא''בעיפוהשדיפלןונרא

הצורשקינצוביקלשהקעומתשגרהביבס

הנומו,םששיהמוהפשישהמהוושָמש,תדרל

,םויה.תדרלותואםיעינמהםימרוגהתא

-בכ,הכרדהיכרצלהזהרמאמבםישמתשמשכ

-ךלה.תרחאילםיארנםירבדה,החישלסיס

ילו,ברוךלוהםידרויהרפסמ,הנתשהחורה

הבוגת,דחאדצמ.םילופכםיִרְדָששייתשגרהב

תארוחבליאשרדחאלכשתרמואהתינאטנופס

דצהןמו.ישיאהוימצעהושומימתאווכרד

לשךרדהםעהמכסה-יא.ןכתייאלהזש-ינשה

 

.



-שומבןוכנ,יחרכהרבדאיהתינויצההמוקתהש

יושערשאו,ידוהיהםעהלשםייביטקייבוסםיג

רבעמלאתוישונאתורושבותיאתאשללוכיו

המוקתהתאשילחמשימירה,םעהתולובגל

רבדהשוע-התוכשמיהייוכיסתא ,וזה

תאאוצמלושפחלרשפא.ירסומוניאיתעדלש

ויתוביסתאו,דרוילכלשתישיאההיצאירוה

אבאלשותחנהתאלבקמינאלבא,תוידוחייה

הנותחתההרושה.ףתושמהנכמשיש,רנבוק

הדירילםגףתושמהזו.תוירחאמהחירבאיה

בושלבא.ץראהןמהדירי,ץראהךותבתימינפה

תוירחאמ-החירבןיבשארמןיחבמינא-

-החירבןיבל,ץראהתולובגבתמייתסמה

תניחבמ.ץראהתולובגמתגרוחהתוירחאמ

הירוגטקרבכוזתוימואלהותוישיאהתואצותה

.ןוידהתרגסמתארידגנשילבושחןכל.תרחא

רצרשאכ,תוראשיהואהדירילעאוהןוידהםא

האורינאךא,הדיריברחוברחאוהשימםאיל

תירוביצתועמשמךכלשי-ימיטיגלכתאז

,הדיריהתורשפאלעןודלימיטיגלםא.השק

ךפוההדיריההשעמםג,השממלטרפהתוכזבו

םויהשםושמברוךלוההזההשעמהו.ימיטיגל

םיפייערתויורתויוא,םיניבמרתויורתויונחנא

.םיליבקמםיווקולאו-

וא,תוניבמ,תוחותפתולוכסאיכינחונחנא

יִכינח,טופשלךכ-רחאו,ןיבהלשארמ-תונווכתמ

nanךותלשבשוחינאו.םהינימלםיִחיִש

המכסינכנשרתומונלשהחותפהתוברתה

-תלאהץקה-וקםהוצרתםאש,םיילובגםיאשונ

לע,תודמעהמכונמצעלעבקנשעיצמינא.ינמר

ןניארשא,ןהמתחאאיההדירָיהו,ץקה-וק

,הנבהותועידשפוחךמס-לעלק-חוציפ-תונב

.תודמועותועובקכשארמתורדגומאלא

הזאשונב,ץובק-ינבבםינדונא:תפסונהרעהו

-בחהוזו,ונחנאולאשללגב,םירחאםיאשונבכ

להנתמהןוידב,דחוימהףיעסהלבא.ונלשהר

םגובשי,ץובקינבתדירילש,ץראבםויה

,דוסי-תחנהתמייקשינפמ.ומצעלשכדוחיי

,הקידבהוושאיהךאהילערערעלאבאלינאש

םעטרפהלשותוהדזהןהברשאתורבחבש

הרישנאצמנ,רתויהקזחתיללכהתרגסמה

יומידהש,תיצובקההרבחבו.רתויהנטק

תימוימויהקיזלשאוההלשילארשיצראה

ונא,תונויצהלשתויבויחהתומרונהלאהקזחו

-הנידמוץוביק-תרגסמהתביזעשםיפצמ

הניחבמו.םיצורונייהךכןה.רתויהנטקהיהת

ןוידלדוחייהיהישםשכ,הזהןוידלדוחיישיוז

.ימואל-יתדהרעונהברקבשחרתמהלע

רתויאשונלתוסחייתההשבשוחינא:לאומש

-עלורשירבדלאלעודמ.תילאוטקלטניאידמ

םדאותוא.רסומלהרושקהניאהדירייןינ

רתפאוה;ויניעבירסומדאמרבדה-דריש

.היעבומצעל

םייחתונשהנומשלשןויסנךותמרבדמינא

.םשםייחהתאיתבהאדאמ.תירבה-תוצראב

.יבלבםהליתזבוםילארשיהברהיביבסיתיאר

ינא-אלינאוםידרויםלוכםהשימצעליתרמא

םייק.הנשדועוהנשדועוהנשבשויםתס

ינאםאה-טילחהלךירצובשיטירקהבלשה

םילגוסמדאמםיטעמ.םשינאםאהואהפ

אלםאו;לארשילרוזחלעגרההזשטילחהל

הביסהו.ללכבורזחיאל-הזהעגרבורזחי

םירבדלןתוניניא,ליבסינניא,םחלנולעופ

םדאו,והשמתושעלץמאתמאלא,ינפלעףולחל

שיגרמינא.הכרעמהתאשטונ-ריכמינאש

תילושהתיההעפותהשכ,םעפ.דבלראשנינאש

המ-סעכהתיהתישגרההבוגתה,רתוי

!?ומצעלהשרמאוהךיא,בזועאוההמל,םואתפ

הרכה,תופייעלשבצעןימאיההשגרההוישכע

-וחתהללחהשימינפךילהתתונשלברהישוקב

תקזחתמותכלוהךכךותמו.רחאםדאלצאלל

יתריחבךותמןאכראשנינאשהשגרההיב

.רתויםילדתוחוכםעלבא,תישפוחה

-םייגולויצוסםימרוג-.ןויגההרושימבו

םהאלךא,םישקוםידיבכמםהילוא.םיילכלכ

,רוביצכ,ונלונלגיס.הדירילשדעצלםימרוגה

לכלקודיצאוצמל-הנגה-ןונגנמ,ילוא,ןיעמ

ילארשי.יפרעהןוידהןמחורבלו,יפיצפסהרקמ

והשמךותביח,לארשי-תנידמבםויכיחשריעצ

,תינויצתילארשיתואיצמךותלדלונאוה;:יונב

ןוצרה,תישגרהתוברועמהתלוכי,ךכשןוויכו

ינשהדצהןמו.םידספנםיאצוי-היישעל

לשעטקברכזנינא.רוכינהתשוחתתרבוג

ץולחהלע,"תרנכתרנכ"ךותמןמרתלא

-ידיאםגאלארומחקרוניארומחהוליבשבש

.רומחהתאקרהאורונימילשילארשיה.הא

-ולואידיאהםערומחהתאהארםידסיימהרוד

,ינוחטבלטנ-השקאיהםייחהתואיצמ.היג

םיהובגםיסמ,תוכומנתורוכשמ,תורידברוסחמ

הזהקסעלשהשגרההתאדביאונתיאמקלחו-

ילארשישעגרבו.האידיא,רמולכ,תילכתםגשי

והשמשי,ץראב,ןאכשהשגרההתאדביא

-תהלהכירצשתישיאהיווהיחאוהש,רבָעמש

תאדביאאוה-תימואלהיווהךותבםשג

דביאאוהששיגרמינאו.יתיאףתושמההנכמה

םגןכלו-ולתתלרתוילוכיינניאשוהשמ

.ילשתודידבהתשוחת

ילהארנ:ןוידהתרגסמלתורעהרפסמ:לבוי

תחקלאוהותושעלרתויבלקרשארבדהש

-תרבח,תוישפנ,תוישיאתועפותלשתרשרש

'תואיצמינפ-לעןתואשורפלו,תוילכלכ,תוי

רבדםגוהזךא.הבםייוצמונחנאשםייחה

,לשמל:הזכירשפאךתחלאמגודןתא.ןכוסמ

,"רבצאשמ''לםאתהב,ילוא:רמולואובל

תרישנםע,םצעב;ודוחיימדבאמונלשאשמה

.ףייערתויו,סעוכתוחפהשענינאףסונםדאלכ

םגתויפוסניאהתומחלמהלגעמםע,םצעב

רשאתויטפואתויכוכזךותלאםיסנכנםדאה-ייח

,ילוא,םצעב;תונתשמותוכלוהתויווזתולבקמ

;םייחלונקבאמבםויהםיקדוצונחנאלכבאל

רשפאו;ןכ-ינפלו48-בונקדצאל,ילוא,םצעב

.האלהךכךישמהל

יגוסינשןיב,שארמ,דירפהלונילעיתעדללבא

-חרואןיבהאוושמתכירעלשןוידשי.םינויד

ןויד:ץראל-ץוחבשםייחה-חרואלץראבםייחה

הזןיבירסומ-יכרעןויווש,תורשפאכ,חינמהזכ

ןוידשיו.םידדצהדחאלשתונוילעףאו,הזל

תחנומוסיסבבש,ץראהןמהדירילע,רחא

ןיבו.ירסומ-יתלבהשעמאיההדיריהיכהעידה

וקחותמלךירצינשהןוידלןושארהןוידה

.דירפמ

ךותלםידלונונחנא—יטומרמאשיפכ-םאה

לכומכ.אלשבשוחינא!החוטבותמייקתואיצמ

הנושארבושארבחטבומונמויק,תישונאהרבח

בשוחינאםאו.םישנאהלשםתוחכונידיזלע
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תלוכיהינממענמיתךכבשילהארנ-ילילש

לפשהךותל,ישיא,ישגר,יתיווחןפואבעיגהל

ינאונממש,הנידמהךותבהדיריהלשלפשבש

ךותמ,םויהעדויינאשהמ.תונביהלךירצ

תויהלהכירצלארשי-ץראשאוה,ילשהיווהה

ךותמילואו(ךכלםינותנשיו)הנוילעההגרדמה

הזתא.הנוילעההגרדמבתודהיהםגהיהתךכ

-ךתיאחחושמינאשכ,םויהךלרמוללוכיינא

-תוצראבבשוישילארשיהנהיתנמזהאללבא

.םירבדהלעביגיועמשישידכ,תירבה
רוצעיאלו,ירמגלחותפהיהיןוידהשהצורינא

איהלארשיתנידמשעבוקינאהבהדוקנב

-ץובקהתאהציזעיבגלומכ.הנוילעהגרדמב

תאןאכחפטלהצורינא-היגולאנאתושעלםא

רצוויהללוכיאוהשבשוחיגיאו,הריחבהךילהת

.םיגייסוילעםישנםא

,לאומש,תרמאשטפשמיתואדירטמ:יראב

אוהשכבוטשיגרמ(ילארשיהםגו)ידוהיהש

לכבבוטשיגרמ,רמולכ,תודווזמהלעבשוי

-ותסמרשאילארשיותואשיתואדיחפמ.םוקמ

לשתשדוחמהחירפומצעבהלגמ,םוקמלכבבב
דרפסמךתואםישרגמשכ-ןשיהידוהיהןְגה

ךתואושרגישכו,וקורמברדהנרדתסמהתא

ןמו.הילגנאבםגדאמבוטרדתסתוקורממ

והשמודביאץראבםיברששחינא,ינשהרבעה

,םהלתתללוכיאל,יטומירבדכ,רבכינאש

תשגרה''לשגשומבילצאםכתסמהזהוהשמהו

אלשםישנאםעראשיהלששוחינא.''תיב

.םהלשתיבבםייחםהשםישיגרמ

ולרמואורבצהתאריהזמורישבןילטייצןרהא

םא.וילעחספיתםידוהילהאנשהשבושחיאלש

ץראבםגתיבבשיגרהללכואשחוטביתייה

םע,החוטב,הרומגתוללובתהידכךות,תרחא

יתייהילוא-ינאיתייהאלםאו,םיבשותה

ורסחיילךא.היעבהתאךכרוגסלףידעמ

הצוריניאםגןכלו-תוברתה,הפשה,ץראה

םוילעגעגתמאוהשםעפבתכרנרב.ללובתהל

.םיידוהיםילייחובוידוהיןיטקרסקהיהיוב

-וריטביתרכזנהנושארהםעפבתאזיתארקשכ

לבא...עיגהשהזםויליובאויואשיתרמאותונ

בצמםינמסמ,ומשגוהש,רנרבלשםיעוגעגה

ץראבםייח-ץראבםיברלםייקוניארבכש

,ידוהיכ,םידוהיןיבתויחלשהשוחתךותמ

.ןוילערבדוהז-לארשי-ץראב,תירבערבדלו

ןבומכםילבקמםויהלשםירבצה:לאומש
םהםאםג,לארשיתנידמהיהתדימתשוילאמ

השעירבכוהשימ.הילעורמשיוהבוראשיאל

םידוהיהמכ:ימצעתאלאושינא.םליבשבתאז

ידכ,הנידמהלערומשלידכןאכתבשלםיכירצ

םורגלךיאו?הקוצמתותיעבחורבלןאלהיהיש

ונדיהרצק,םידיחיכ!ןאכוראשישםישנאל

םאו,ןוזמ,רוידחיטבהלםילוכיונניא.רוזעלמ

?גאדיימ-ךכלתגאודהניאהנידמה

התאדחאדצמ.תוריתסךירבדבשי:הדוהי

-מוחהניחבמתורחתהלםילוכיונניאשםיכסמ

דצמו,תיברעמהנידמםעםייח-תוכיאבואתיר

ןוויכבןורתפהתאןמזהלכשפחמהתאינש

תוצראםעתורחתהשארמ-הדובאינועב.הזה

וירבדםעההדזמינא.םייחה-תמרלעברעמה.

ידכםייכרעהםירבדבדקמתהלהסנמוישלש

םיטביהבהרושקהניאהרזחלואתוראשיהל

הברהםירבדבהרושקאיה.םיילאוטקלטניא

ןוצר,לייטלןוצר-םיישעמ,םיימוימוירתוי

םבורו.דומלל,ףסכךוסחל,םישדחםייחתונבל

םהלסאמנשינפמטושפ-ץראהתאםיאצוי

.ררוואתהלםיצור.הפתויחל

.יכרערבדכהדיריוזהמןיבמינניא

םיאנתהלערמואהתאשהמלבקמינא:יטומ

,ןאכראשיהלםדאלשהערכהלבא.םישקה

יניעבוז-םישקהםיאנתהםעדדומתהלו

ץראהןמדרויאוהשרמואשימו.תיכרעהערכה

,ראשנוניא,הרידרסוחוםישקםיאנתללגב

ןוצרהאוהסיסבהו.סיסבהולדבאשינפמ

.הפרוצילוהפתויחל

רישונשיןמרתלאלש'ייעיבשהרוט'יב:לבוי

תונשתליחתב,יאקורמלבסלעהקינורכיפ-לע

היילעבהצראהלעש-ענצהתונש-50"ה

הרבעמהתאדועתאשללוכיאלותינומהה

,םידליהתאחקלםייוסמבלשב;הדובעה-רסוחו

הינאלעולעולמנלוכלה-לודגלס,ותשאתא

ומכדמע..."":תרמואשהרושםששיו.תפרצל

ליחתמוררחתשמאוהטאלטאלו,''תשרבדוקע

ינא.ףוחלדרויוםלוכתאחקול,תינרוחאתגסל

םשאאלןמרתלאו)ילשיכרדבןינעהתאשרפא

ותוירסומתמרלעןוידרישבןיא.(רמואשהמב

הפליעומהיהיהמכדעוא,םשוןאכידוהיהלש

ןינערישבשי.תפרצבליעוהללכויהמכדעו

םוטרחהלעידוהיהראשנםאה-דבלבדחא

ראשנוירוחאהקלחלדרויוא,סיִנָלגילפמש

ךא,בושח-יתלב,יפרגואיגpayוהז.הפיחב

יפרגואיגהןינעה,הזהןוידהךורצל,יליבשב

עגרהןמו.ופוסורסומהלשותליחתאוההזה

.רבדלהמלעשי-ראשנאוהש

וליאיפזלע,לאומשלשוירבדמיתנבהאל

:אוהעובקליתיסנשהמ.ףקותאוההדימ-תומא

,ןאכםיבשויש,ונחנאהדימ-תומאוליאיפל

םעואדרויהםעחוכיוהתאלהנלםיכירצ

.חוכב-דרויה

,וקוהשזיאחותמלןויסנהיתואדירטמדאמ:יש

םאקרןודלהווששבשוחינא.המלםגריבסאו

ךותמהדיריהאשונבןדאלינא.היעבונלשי
.תירבה-תוצראבבשוישילארשילםימחר

ונחנהךכבו,םידרויהלעןוידכןוידהתאונרדגה

קפוסמףאינאוןאכהילעונדאלש,דוסי-תחנה

םלועב,לארשי-ץראש,התיאםיכסנונלוכםא

הווה.רתויההובגהגרדמלעתבשוי,ידוהיה

תנידמלאבשימש-ןוטויניקוחיפ-לע-רמוא
לארשיתנידמתאבזועשימו,הלועאוהלארשי

ילשתויעבהתחא.רתויהכומנהגרדמל,דרוי-

איה,הנהיתעגהםגהללגבו,תונורחאהםינשב

ילצארערעתהתונורחאהםינשבשהדבועה

איהש''הדירי''לעםירבדמונאןיידעשןוחטבה

שיגרמינא.הילעאיהש''הילע"לעוהדירי

-עלתועמשמתתלאוהלארשי-ץראבידיקפתש

היהיושוריפלארשיץראמתכללשךכל,ןינ

,תולעלהיהילארשי-ץראלאאובלו,הדירי
עבקאםא-ךכךותמו.הלמהןבומאולמבהילע
תלוכיהתאימצעלםותסא,לובגז-וקשארמ
-רתויבתוקומעהלפשהתודוקנבןיחבהל

הדיריוהילעבםגרבודמו.תולעללכואןהמש

בוזעלש,שארמ,ימצעלרמואםא.ץראהךותב

,ירסומוניאשהשעמושוריפץראהתאםויה
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הצורינאששיגרמינאשדע,ילםיבושח,יל

אלויכותברעביהזזאו,תושעללוכיותושעל

הרעְּבַהךותמשןוויִּכ,רחאוהשימיִכְכותב

עבצאשילהמדנ.ןכםגרעבאינא-ובהאראש

הליהבמאיה.תוכופהתואצותהגישמהמישאמ

-בדשי.ונידיןיבמטמשנאוהו,םדאהתא

תאחוקפלךירצו,םיאורםניאםידרויהשםיר

.םהיניע

.םידיפלקיפסמונלשיםאאיההלאשה:תנע

ונאשםידיפלהםתואהמרבםיאשונונחנאםאה

יביטמרונה,ונלשקבאמהשתויה.תאשלםיכירצ

ןמהדירי-יא,תימצעהדובע,תירבעלע-

ירה,םויה-רדסמדרי-ץובקהתביזע-יא,ץראה

דועםירכוזםאקפסו,תמייקהניאללְּכִששאוז

.רפאהתא

םיראשנשםיריעצםתואשרוכזלךירצ:יש

םייוצמהםישנאםה(ודריםהירבחשהלא)ץראב

םיקהלותויחלהפיא-הזללכבו,ישיאךילהתב

רמואאלןיידעץראבםהשהזםצע.החפשמ

.התיאםימלשוםכרדבםיחוטבהםישנאםהש

ונחנאשינפמ,הדירילהזית-יטנאאלונחנא

לבקמינא.וירבדבחוטבלבוי.םיהותןיידע

יל!?שיוהומכהמכלבא-וירבדתאתונכב

.ימצעלעתאזלבקלהשק

רבעמהשהשגרההתאםישנאלםורגלותוסנל

.הדיריתמאבאוההלוגללארשי-ץראמ

םאאיה,יתעדיפל,תיתימאההלאשה:תנע

עינמלכלהנבהלשךילהתבו.תודדומתהתמייק

םא.ונלשהדמעהתאוהשכיאםידבאמונחנא

;םיווקלשרויצםגםייקתודדומתהתמייק

לשאשמ.אשמונלשי-ונבצמלילשהרדגהב

ימשי.ותואריבעהלםיכירצונחנאשתשרומ

קורזלהסניםייוסמבלשבובגהלעותואאשיש

ךופהלתורשפאםגונלשילבא.חורבלוותוא

לכעובתלךישממש,ימינפאשמלהזהאשמהתא

ונחנאימינפאשמלאשמהתאךופהלידכו.ןמזה

הדוקנ,דוקוהשזיאונמצעלרייצלםיבייח

אלוןוכנלשםינויצתקלחמטלחהבש,תיכרע

םתיאםילגדופינהןהבתופוקתויה.ןוכנ

ונמיסשתופוקתויה.קבאיהלהיהרשפא-יא

םויה.רוחבלתורשפאדחאלכלונתנוםיכרד

ורצונו,םיכרדהתאןייצלולדחשאוהבצמה

.תומכסומ-רסוחלשתושדחתומרוג

ךירצתמאבו,ילעלבוקמתרמאשהמ:יש

לעםילפונשםירבדשי.םיבצמינשןיבןיחבהל

לשםיינוציחםייוויצ,תינוציחהסמעמכםדאה

םירבדשיו;תושעלהמולםירמואשםישנא

דירממלבּוי.ולשתימינפהרעְבכשיגרמאוהש

,ינוציחיוויצהברהונממעמושינאיכיתוא

ןימאמינא.המישאמותטשומעבצאלשהמינ
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,ולעוהםירבדהלכאלו,ורבידהחישבםיחכונהלכאל

,(זרא)הדוהילשמאוהןאכיוצמשהמ.בתכהלע,ןאכ

,(רגינג)יש,(רוגי)לבוי,(דוחיא/םייח-תעבג)רדמס

/דורח-ןיע)תנע,(דחואמ/בקעיתודשא)דוהא

,(וורשה-רמשמ)יראב,(ה''להביתנ)יטומ,(דחואמ
.(הפיח)לאומש

”
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תביסלעק0יש3.יל5ו:קשבםיבשוםירבועלואשל.בוחרןולאש

לאךסח?הנתשהםאה.ודר?םהעודמ.םיריכמםהשםידרוישיםאה.ץראבםתוראשה

.דררויארוהשםושמםדא

DAתאזתושעליוצר.הבושחבתכמתביתכ.תרבוחבםיעיפומהםיבתכמהמדחאתאירק

.תונטקתוצובקבואומצעלדחאלכ

ןיבהאוושה.דרוילהלועהןעוטהיההמ.הצראהלועהיעינמ.הטילקזכרמברוקיב

.הצראהלועהלשויתונעטוץראהינביבתכמ

.היצנטופבםידרויואםידרויםעתיאקירמאההילוסנוקלרותבתוחיש

תלללשבשגדהתאםישתםאה)תלנכתהתקידב.ןוכיתה-רפסהתיבבהרבסהתלועפןוגרא

להקלהנרבעתןהךרדהזיאבתונעטהול?היהמ.ץראבהריחבהבויחבואהדיריה

.(םידימלתה

.םלרלכמםיכינחשתובותכיפלעב"הראלםתחילשוםידרוילםיישיאםיבתכמתביתכ

.תלוגב?דרהיהםריקבתרעיתרמתודוקנרוהכישמתרדוקנ,תרוצופתהןראיזרמבררקיב

ףחודשהמןיבלתידוהיההרוזפהלשתואיצמכןואיזומבףקתשישהמןיבלדבהה

.תדרלילארשל

במשת+1981רבוטקוא.לעפא:הכרדהדזכרמ

 


