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לארשיץראתולובג

(ארקמב)

הוניניסוי

תולובגםג:הפוקתלהפוקתמהנושהניה,יפרגואיגגשומכ,ארקמבשלארש?ץרא

הווהבשםיישממהתולובגהDA,רוכזיאלרוכזיאמם?נושםנ?הדיתעלשהחטבהה

תולובגהםניאתרפרהנדעםירצמרהנמהחעבההתולובג;הכלממלהכלמממםינוש

ןכ-לערשא,?חרזמהןדריהרבעבותויהבהחטבההתולובגכהשמםהילערזוחש

עשוהי?מיבלארש?ץראלשתקייודמההרדגהה;תחטבומהץראלסנכיהלונממענמנ

תניחבמהטשפתההכלממהשכ,המלש?מיבםג;"עבשראבדעוןדמ"הניהםיטפושהו

קרו"לארש?ץרא"הזהnovaלכארקנאל-החטבההתולובגלדע?אבצהשוביכה

תולובגהלע;י"אארקנעבשראבדעוןדמ,לארשי-ינבלשישממהבושיהםוחת

תולובגהלאויהששוריפברמולןתינארקמבלארשיץראלשםיישממהםיירועס?הה

הא?למה,המצעהרותה;תונושתופוקתבורצוהוובחרוה,ודנווענםה,םידיינ

ןידהבןיא,לארשלץראתולובגלהרושקהתחאהווצמהבןיא,תווצמבוםיקוחב

ךותמ;ערפבםירחאםימ??וסמתולובגלעוטרפבהחעבההתולובגלעהווצמהדחא

,היתולובגלולארש?ץראיחהטשל,לאקזח?ןוזחאיצוהל,םיא?יבנהלשםתוסח?י?:תה-יא

םהשqui,םתואדירעהאלוללכםתואקיסעהאלתולובגהןיינעשקיסהלןתינ

-הנומאהלשתית?מאהוהרוהטהחורהתאוגצ?יוויח?לשום?הולארבדיאשונויה

עיקוהאלםהמדחאףא,םירחאואהלאתולובגתוכזבםירבדאשנאלםהמדחאףא

תאםישגהלאצויוניאותינוניבואתמצמוצמהלחנבקפתסמאוהשךכלעךלמ

.הרותהןמש(תבחרומה)החטבהה

+————
תילארשיההימרקומדה

SS maחו5יטתוכ

רגרביונןימינב'רד

 

הדוהיבםיקזחומהםיחהטשלתוסחייתמהתויצפואשמחלארש??נפבתודמועהרואכל

,תיטסישפהנידמללארש?תאךופהיןורמושוהדוהיייברעשוריג;הזעוןורמוש

,םיינוליחה,"םידגוב'ה,"םינוויתמ''ה,"םינלאמש'השוריגאוב?ויתובקעבו

ש?הדגהייברעלת?לארש?תוחרזאלהיצפואןתמבםילגודהןיב;םיישפוחה

;םילשור?חרזמבהרקשיפכ,תוחרזאלודגנתיוםשוביכבהרכהךכבואר?םהשםיחינמה

"תורשפא"'להמוד?נדר?טנמלרפלעיבצהלהזעוןורמוש,הדוהיייברעלהיצפואןתמ

,םאצומתוצראבעיבצהלת?רבהתוצראבשםינקיסקמל,םיריאל,םיקלע?אלןתניתש

ועלבצ?ש"תורשפא"'"הןתמםשב,םשע?בצהלתלרבהתוצרא?דוה?תוכזתלילשלוא

בצמהתאחיצניהיסולכואלתויטעילופתויוכזתקנעהאללםיחטשהחופיס;לארשיב

,םיבשותלהעבצהתויוכזןתמךות,םלוכם?חעשהחופ?יס;ותואףירחיףאויחכונה

,תימואל-ודהנידמללארש?תאךופהי,תסנכל,םיפסונםיברעםיחרזאיצחוןוילמל

םלדוגבטעמכםיוושםיירענמלרפםישוג?נשורצווישךכבהיטרקומדהתאקתשי

אלל,הנידמהלשתימואלההתומדלעתדמתמםיחרזאתמחלמלךפהייםהיניבקבאמהו

ןוזחהלערתווללכויאלןעקהידוהיהבורה;ןוטלשיפול?חלתיתימאתורשפא

הנ?דמלינורקעהדוסיהםניהשןועלשיפול?חלםיכסיאלוהנ?דמהלשינויצה

?סיסבה?ע?לופהדוגינהתימואל-ודהנידמב;םויכהניהלארש?שיפכתיטערקומד

לארשילהריתסבתדמוע'יהמלש''"לארש?ץרא;?תדוא?עזג,?מואלעקרלעהיהי

,םואללדבהאללםיחרזאהלכתויוכזתאדבכמה?טרקומדוץרחנ?דוה:בורתלעב

ףיסויתידוהיותיערקומדהנידמבהצורשימ;תואמצעהתליגמבתורחכתדועזג

.לארש?תנידמל'וכוהזע,וח?ר?,םרכ-לוע,םכשחופ?סלדגנתהל

%
2  



תיברעההיעבה

ילב

תויטמרד  

ילברעתאלשנלילבהאולמבםשגתהלהלוכל(תלדוהיהנלדמל)לארש?-ץראלשהתכיפה

,הלרוטלרט.טלחהבתונוכנןניאךכלדוגינבתוצופנבתורהצההלכ.לארשי-ץרא

תופיפצה?פלתסלכואמהו,םיעבורמםירטמוליק100,000-מהלעמלינפלעתערתשמה

ןוילימ8-כלל?כהלתלגוסמ,(עבורמרטמוליקלכלםיבשות78)תפרצלשתעצרוממה

לשתופיפצהיפל;םינוילימ10-מהלעמל-(104)ץיוושלשתופיפצה295;םיבשות

030735522772070ON,םויההליכמאיה.ןוילימ14-כ-(140)הילטלאואהלנמרג

וקמדועראשנ.שפניצחוןוילממהלעמלתצק,םיינדרי-רבעהוםידוהל?ה,םיברעהתא

-ץיחרזמההפוריאלשוטיגהיבשותבורתאטולקלידכלארשי-ץראביונפםוקמ

הנותמתופיפצלוליפאברקתהל252-תוטפנהינוילימתשמחלשןבורתא-תיזכרמה

ךרוצלכםהלןיא-ץראהתאתאצלסנוצרמםיברעהופידע?ןכםאאלא.תפרצלש

,רגהל

,עירכמידוה?ןויבצתלעבהנידמבטועלמבםל?ברעהויהיםאש,הנעטהאלהתלעטומ

תכרפומהנעטלערוזחלםיאכזלכמתוחפ.?וכלדלותופלדרלםלנותנםהויה"?לירה

רזגנש,םידוהיהיכ,ונלםיחיטבמםהשןויכ.1939תנשמ"ןבלהרפסה"לירבחמוז

,ואכודיאלשדבלבוזאל,2-ל1לשסחיב,לארשי-ץראבטוע?מראשלהלםהילע

,ןועטלםהלשידוסיהזיא,"ידוהיה?מואלהתיבה"תוגונעתמונהללףאאלא

הברהםיגהונויה"ןבלהרפסה"ירבחמ?םיברעהלעןובאטמו?בצמהלשוכופיהבש

םהיניעבתדבשחנה,תובורעהןתואיברעהטועימלועיצהוליאןויגהה-תדימברתול

.ידוהיהטועלמהלשותבוטתאחלטבהלידכ,תוקיפסמל

הניאהחנהה.אכודמטועימסוקמלכבודימתאוהל?נתאטועלמש,חל?נהלאוהךחוגמ

לכבםירזופמסלוותאובזעשםלשלווהודנאלטוקסתאובזעשםיטוקסה.הנוכנ

לעםכתעדונת.וצצוקםהיתויוכזשךכלעשיאזמראלתאזסעו,הילגנא2209

;הדנקבשויראטנואברועמהזוחמבתיתפרצרבודהל?לותאקהטועלמהינבלשםבצמ

לוכישיאןיאךא,אוטחלהתברהתיטללבוסההליסור,ללכוללכםשםל?אכודמםהןיא

רשפאשDDDדע-דאמריבסןויווטלשסוטאטסמםינהנםללינתאההטועלמשטשיחכהל

הנלחבמתפומלהנלדמהת?ההיקבולסוכ'צ.יטללופהםללקאהרותואבוהשממ"תוניהל"

המכמ,רתו?בוטבצממידוושהטועל?מההנהנהבש,סולהדנלדניפםגאלהךכו;וז

םלשונלארבדםושש,ןבומ.הלודגההינטלרבבםיטוקסהלשםבצממוליפא,תוניחב

,טועימרשאמבורתויהלרתויםיענטקפסןיאו,תומדאילעתומילשהתילכתב

סוטאטסהש,רבדהעמשמןיאלבא;תעדהלעתולעהלןתינשרתויבםלבוטהםיאנתבוליפא

,םיקחורמםיסיסרולשילודגםעלכ.הלידגארטדימתוםוקמלכבאוהטועימלש

היגלב,הדנקבםיתפרצה,הקלרפמםורדבםילגנא:תורחאתונלדמבםיטוע?מםלווהמה

לוכ?ןגוהאוהרטשמהשכ.רטשמבלולתםבצמ.סלועיווצקלכבםינמרגה,ץייושו

תואנידמהשחינהלתוכזלכםלועלן*א.הריבסחור-תחנךותמםל?ל?קתהלטועי?מה

תואנלדמה?ד?-לעםקוהשרטשמהותואכןגוהרטשמםיקהלתלגוסמהנלאתידוהלה

,םלועהדמללארש?תורוקממלרה,פכהתולככ.תלרצילוושהואתלדנקה,תללגנאה

."ךלרעשברשארג"לסחל?ל?תהלו"לעךצלכ

*xלקסניטוב'זבאז
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תונושל
.יקוחהןפקותבוןהיתויוכזבתוושהנייהתתיברעהןושלהותירבעהןושלה|.1

לובוא,ףסכ-רטשואעבטמסוש;הדוקפוא,רשנמUN,הנידמ.קורהםוש2

ולה?אל,הנידמהןובשחלעוקפוהשםושירואסוסרפסוש;הנידמהלש

.תיברעבןהותירבעבןהההזחרואבואצויןכONאלא,ףקותילעב

-יתבב,טנמלרפבהווש?קוחףקותלעבהלה?תיברעבותלרבעבשומלשה.3

,הנלדמהלשדסומואדרשמלכב-יללכןפואבו,רפסה-ל?תבב,טפשמה

.א?השהגרדלכמרפס-תיבלכבןכו

ןיב,ותיינפןושלב,בתכבוהפ-לעב,הנופלכלונעיהנלידמה?דהשמלכ4

.תיברעבךרברתלרבעב

תליתוברתהל?מונוטוא

4.

|

רוביצ-יפוגרותבורכוי-יברעהוידוהיה-םימואלהםלצובלקה

.קוחהיפלהוושדמעמילעב,סל?ימונוטוא

הלשלש,תרחאםיהרזא-תצובקלכוא,םירצונהםיברעהםגושרדיםא

אה?,תולת-?אלהרכהלשהמ-תדל?מ,הל?מונוטואעובתלהרלבסהקדצה

.םשקובמתאאלמליאכזטנמלרפה

סחיבסיימואלהםיצוביקהjoדחאלכלהנידמהליצאתשםינלנעההלאו2

:םהלרבחל

;לשטלאדמעמותד(א

.הבוח-ךוניחלשדוסיה-יבלשדוחייב,ויבלשורלפנעלכלעךרנלחה(ב

(aהיתורוצלכלתילאיצוסהרזעתוברל,יתכלממעויס.

.ליעלורכזנשםינינעבםירושקה,םיליגרםיטפשמרוריב(ד

תודוקפאלצוהלתיאכזאהתשת?מואלהפיסאומצעלרחבי?מואלץוביקלכ.3

,תימואלהביטוקזכאתונמלו,ולשהימונוטואה?מוחתבםיסמליטהלר

.הפלסאהתואל?נפלתיארחאאהתש

לכגצ??,הגלפמםושביולתונל?אש,טניבק-רבחלשהגרדבעובקרש.4

.ץראהתלשממךותבימואלץוביק

םלשודקהתומוקמה

ותוכמסבהשעייםמוחיתש,םילשור?לשהקיתעהריעהךותבםייטנוולרהםלחטשה,.1

תרכומה,תוילאל?רוטלרט-הרטסכאלשהדימהתואמונהי?,םימואלה-רבחלש

.תונידמלשתולורלרגשיבגליללכןפואב

?פ-לעהנמתתש,הצעומלשהתוכמסבהיריעהווהלהלאהםליחטשהjoדחאלכ.2

.רבדבתועגונהתויתדהתויושרהןיבסכסה

.ץראבסםלשודקהםלרתאהראשלע,םלמלאתמםילונלשב,לחול?הזלהמודרטשמ.3

הלבגה?לבםיניילצליבטברוקיב-תונוישרונתנייהמחלמימיברשאמץוח.4

תוכורכהתונקתלקרףופכב,תונידמהלכיניתנל,תקפסמהל?השתופוקתלר

ןיבםינויבאהשיאנתבו,רוביצהןוחטבוהרובעתה,הנייגלההיכרצב

תיתדהתושרהןובשחלעםצראלתעהאובבורזחויוולכלכתלםיניילצה

.המ?אתמה

-ילעבתאגציילהנמתי,רירגשלשדמעמב,סלמואלה-רבחםעטמרלצ.5

.רבדבםיעגונהםיסרטנלאה

עקרק
117920ראשןיב,לולכיש,תועקרקיניינעלללארשי-ץראטפשמ-תיבםקוי.1

.םיימואלהםיצוביקהינשמתואלקחיניל?נעלםיחמומוםיטפרוש

,טפשמה-תיבלשותעדליוארכתודבועמןניאשתומדאהלכורובה-תומדאלכ.2

תאווהיו(ןוה-ילעבלםינגוהםייוציפונתנרכלןורחאההרקמב)ועקפול

.הנידמהלשתיעקרקההוורזרה

הוורזרהיחטשוקלוחי,הנידמהןובשחלעהלאהתועקרקהוחבשולשרחאל.3

םיחוניארשא-יאנתבוםינגוהםיריחמבהנרסמיתש,תוקלחלוחבשוהשתליעקרקה

.ןלבקלתושקבוטיגישתוצובקלוםידיחיל

תושקבהישיגמלתועקרקינילנעלטפשמה-תיבלשוחוקיפבהנרסמיתתוקלחה.4

.הללפא?לבתוצובקלוםיברעהוםידוהיה

5
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.ה

 
 



:תועקרקיניינעלטפשמה-תיבלשותעדתאחינהלךרטצ?השקבשלגמלכ'.

;תרחאהמדאותושרבןיאש(א

וללהשןיב,המדאהדוביעלדויצואךוהלשריבסםומינלמודיבשלש(ב

;םלכמות?די-לעולואצמוהשןיברוולשסה

...ר?דיםצעבעקרקהתאדבעיש(ג
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ץיבובילוהיעשל'פורפ*

העובהעקפתON."םינומאשוג"ןיבוהתעשבתואתבשהןיבםייקתיעבמןוימד

תראפתוישכעםשגתהאלשררבתיוםהירבחותרופ,רגנלוול,קוקה"הלשתיחישמה

הנטקלארשיתנידמםימוצעםיישקבםי?קתהלףיסותשאלא,חלשמהךלמהתוכלמ

םוי-םול?*לחתורצלכבקבאיהלוףיסוהלךרטצנהבש,(1967תולובגב)הלדו

תרגסמבתודהיהלשהמויקלעקבאיהלוףיסוהלדחולימבו,ללכהוטרפהלשםירופאה

וזתודהיבםלשרושדועםהלןיאש"םינומא"?שנאםגולגי-תינולליחתואיצמלש
לנששוח.וזתידוהליותילארשיתואיצמלשהכשמהבםעטדועםלאצומםניאשו
תויחלשמהסומלובתמחמ-אמשוץראהןמודרלישםינושארהןמולהלםההזכהרקמבש
...אוהה"ח?שמה"יפנכתחתטלפלמםהלושפחלףא-םתואזחאש

.הקיטילופוהנומא,תויחלשמ,ךותמ

 

 

 
 



קילבופרה
j ינשה

0

,תומוהמ-הזעתעוצרלותיברעמההדגלעגונהוהשלכאשונןוידלהלועשתעלכב

הלועפלהקחדההינונגנמםיסנכנ-םי?ע?לופםיכלהמ,הלפרגומד,תויולחנתה

,תויעדמתונילפיצסיד,הרקבוחותינירישכמ,םיכילהת,םינותנ,תודבוע.תידילמ

תרוצב-םיגיסה.קוקיזוהכתהלשךילהתםירבועהלאלכ-תוחכופמבצמתוכרעה

סנכומקקוזמהרמוחהו,םעזתואובנלשהפשאהלגלםיקרזנ-תומיענ-יתלבתודבוע

-?תלב,הארמלהמיענ,תרכומתומדבדבועמהנממאצויו"ה?צפצנוקה'לשהתינבתל

.תמ??אמ

תודבועהתאתננסמתיגשומהתכרעמה.ךפיהלאלותוא?צמהתאתובצעמ תוסיפתה

םתחוורל,בלץפהבתונענהלאותולקתולאשתושפחמתוחונתובושת:םינותנהתאו

תויטנוולרכתוספתנהנשםירשעינפלולעוהשתויעב.תכלמדמעךמזה.ם?עמושהלש

די",ןולאתינכת,242העלחה)רבעב"ורתפנ"ובשןפואותואב''תורתפנייןכלו

הערכהתובייחמהתויעבלםלועלתוכפוהןניארוד?פלורדגוהשתומליד.(''לזרבה

בצמכתוספתנןניאםלועל,קוחרהדיתעהרבעלאתוכלשומתונכסהלכ;תידיימ

,ונתבוטללעופןמזה;םיכ?פהם?כילהתהלכ,תוחותפוראשנתויצפואהלכ;ןותנ

,לאמשה,ף"שא:םירחאהתמשאבלכה.םל?מכחוםייופש,ם?לקדוצ,ם?בוטןי?דעונחנא

.אדונךכלכוניאהווהה-תורקללולעשהמלהאוושהב."םינומאשוגיי,דוכילה

ונתשרומונתואתדמלמךכ)יביטקייבוסהןוצרה;תופולחהלכלעףידעווק-סוטטסה

םיסרוגםירחאה.םיברםיסרוג,תיביעקייבואהתואיצמהלעדימתרבגי(תינויצה

,יפרגומדםו?א,המחלמ,ינוציחץחלתרוצב,תיב?טקייבואהתואיצמה:ךפיהל

"חרכומ'שהמ.והשמתושעלשרדינונמצעונאשילבמהכותלונעלקנשתעקפהתאריתת

תמלשה,יפרגומדהםויאהתאולטב?שתוצעומה-תירבמםינוילימתיללע)תורקל

חצנ,"?ופשההנחמה'לשונוחצנ,הגיסנליאקירמאחל,ונמויקםעםיברעה

...לעופבשחרת?ןכא(רקש?אללארשל

סלרתביצהלםיבייח,יעמגרפהויופשה,קזחה?לארש?היט?לופהזכרמה,ונחנא

ריתפ-יתלבטקילפנוקמ,יביעלנגוקסננוסיצמרמשמלכמרמשיהל,תואלצמבינפב

אלותקתשמההמיאהונבזחאתןכאלםאש,תואיצמהןיבלונלשםלועהתנומתןיב

.ליגרכםיקסעבךישמהלדועלכונ

ונרבעש,ןאכרבכדיתעהשםישחלמהםינועדיהותובואהןמםלעתהלםיבייחונא

םיבייחה?הנ,ןכאלםא.םודאהוקהתאוניצחש,הרזחןיאnannyהדוקנהתא

לכונאל.שחרתהרבכשןוסאםעדדומתהל,םלועהתנומתתאתונשל,והשמתושעל

םיאניתשלפםיג?הנמ"'ב,'תינדר?היצפוא'יב,''םולשהךילהת"בונחטבמםישלדוע

,"תויוערפתההתאתנווכמהתיטסיפ'שאד?"ש?שן*מאהלדועלכונאל."םייטנתוא

,"תידדצ-דחהימונוטוא"ב,"ת?לנויצקנופהשרפ"ב,"ף'שאלשהס?סגהירופרפייב

,"םילהונה?פלתוליעפ"ב,"קשנהרהוט"ב,"םילחהתוכיארופישייב,"רואנשוביכייב

pintaםיחנומבהיעבהתארידגהלםיחרכומונחנא.'"ל''הצרבוד?ריקחת''ב,'רדדסו

םייגולוכיספוםייתרבה,םיילכלכםיכילהתמםלעתהל,םי?ע?לופוםיינוחעב,םיינילק

התוסכלםיבי?חונא:הארמבןנובתהלונלרוסא.ףלוחהןמזהןמםלעתהל,רקיעבו

,הזןכש",דיורפדנומגיזבתכ,"םימוחינםושםהלעיצהללוכ?יניא".הצפנלוא

וזמתלפונהניאעורפהןכפהמהלשותעיבתולכהםיעבותשהמהז,רבדלשודוסיב

."רתויבדוסחהןימאמהלש

<,יתשינבנבןורימרייד

 
 

 



 

תיעילופתכרעמות?לאודהרבח

םינודאםעלשהיטרקומדכהתונכלרשפאש

.הינשהת?לארשיההקילבופרהלארשיץראבהמקם?מ?התששתמחלמל?עלבשהםויב

ךשמתמךילהתבושבגתהתויטילופהותוילכלכה,תויתרבחה,תוינוטלשהה?תוכרעמ

א?הותירועדנמהלארש?-ץראלכבתעלושהתלשממ.הנשםירשעץקמןדוס?מלועיגהו

.התורמלןותנהחטשהלכבםיינוטלשההיפכהירישכמתא?דעלבחרואבהליעפמ

ןוטלשהחוכמובתטלושא?השחטשהןיבללארש?לשינובירההחטשןיבהנחבאה

השעמתגהונאיהןדרילברעממשחטשהלכבןכש,התועמשמתארבכמהדביאיאבצה

תתפמהטפשמ.עבקלשתודבועתעבוקוקוחהתאהנוצרכהנשמ,ררהלבל.ךוגיר

לארשלבלועפלךמסומשימםהבלועפלךמסומ':אוהם?חעטשבהקיקחה?שעמלכב

לשומאלאוניא,?חרזאהלהנימהתועצמאב,ןוחטבהדרשמ."?לארשלהןידה?פ-לע

.תינתאאלאתילא?רוע?לרערדגומוניאונוטלשו,"ת?מוקמה"ה?סולכואהלעיאבצ

אוהשםשכקוידב,עבראתירקבולאיראבונבייתורידהמכעבוקןוכישהדרשמ

וחטבוהוםיחטשבםיילארשיהםידע?הלכוגשוה.הוקתחתפבונבי?תורידהמכעל?לחמ

תותשרורבוח,רבכמהזומלשוהילכלכהבול?שה?כ?להת.םיידוהיהםיסרטנ?אה

דובירהדסמתה,תוילהנימהתוכרעמהודחוא,(תרושקת,םימ,למשח,םישלבכ)תיתשתה

.ם?יעללופהםיסח?הועבקנויתרבחה

ססובמהח?שקיכראריהדובירתלעבותימואל-ודא?ההינשהתילארשלההק?לבופרה

םיקיזחמ?לארש:-?דוהיהםואלהינבןוילימיצחוהשולש.תינתאתוכיי?תשהלע

םיעבוק,ןוילע?יתרבחדבורםיווהמ,הלכלכה,ןוטלשהיבאשמלעטלחומלופונומב

ןוילמ?נש.הקילבופרהלשהילמסתאוםיימואלהה?דע?תא,ךוניחהינכותתא

םיאניתשלפהוםילארשלהםיאניתשלפה:םיינשלםיקלחתמ?אנ?תשלפהםואלהלנב

תוחרזאהדמעמהיקוחיפלםלוא,הק?לבופרה?חרזאםנמאםהםינושארהם?חטשב

םיאניתשלפהו,יאבצתורישאוהעבוקהןחבמהןכש,יטללופןויוושםהלחיעבמוניא

ןוילמרת?.הינשהגרדממםיחרזאכקוחיפלעםיבשחנ,ונממםירוטפה,םללארשיה

תוניתנלכ?רסחוא(הדגה)הרזהנידמ?חרזאםהיאניתשלפהםואלהנביצחו

,?אבצןועלשלםינותנםהשםושמ,הרואכלתויטילופתויוכזלכ?לוענםה.(הזע)

שוביכלתוסח??תמהתו?מואל-ןיבתונמא009299תונקומהתולוכזהוליפאםלוא

הלאתונמאלשןפקותבהריכמהניאהקילבופרהתלשממןכש,תוחטבומןנ?:איאבצ

םירדגומהםי?לכלכןילמוג-ירשקםימייקתוינתאהתוצובקהןיב.םיחטעשלסחיב

התוחנהתינתאההצובקה,ונייהד,"ימינפםזילאינולוק"כתיעוצקמהתורפסב

.םירמגומהכירצירצומללוביקילככולוזהדובעחוככתשמשמ

תיע?לופתכרעמות?לאודהרבח,יביטקייבואןחבמלכ?פ-לע,א?ההינשההקילבופרה

22202לכהםיבסמהללגבשהדיחיההביסה.םינודאםעלשה?ערקומדכהתונכלןתינש

ןורתפליוכ?סהשלכהםישחתאזםעדחי.תילמרופוהפוסאלםיחטשהשאלהךכב

םיחטשתריסמלשךרדב(תיטרקומד-תילרביל,תירסומהנ?חבמ)לבסנ-?תלבהבצמה

ןתמאלאםניא,הימונוטואןוגכ,םירחאה"תונורתפ"הלכו,דועירשפאוניא

.ם??קהבצמלהיצמיטגיל

לארש?ן*בךוסכסה;המוליקםצעלהנכסבהנותנהניאהינשהתילארש?ההקילבופרה

השעמלםילתסהברעתונידמןיבל

.תוליהקתמחלמןוכנרתויוא,םיחרזאתמחלמתררושהינשהת?לאקש?ההקל?לבופרב

םייקלתשקבמה,תידוהיהבורהתליהקןיב,םילאחרכהבוניאש,דימתמקבאמוהז

לשהלועמררחתשהלתשקבמה,תיברעהעוע?מהתל?הקןיבל,התונוילעתאהשיב

קבאמהתאתספות,רטשמהםעההדזמםירבדהעבטמש,בורהתללהק.בורהתטילש

תוליהקהיתש.וסרהלתפאוש,רטעשמבתרפוכה,טוע?למהתל?הק.רדסוקוחלעהרימשכ

תונויצהתאםיברעהם?רידגמןכל.ימיעיגלב?טקלוקאוהינשהדצהשךכבתורפוכ

?תלב,ונייהד-תונעזגכ(ידוהיהםעהלשתולביעקלוקהתופיאשליועיבה)

תיטסירורע-תיטס?פ'שאכת?אניתשלפהתוימואלהתאםירידגמםילארשיה.ת?מיטל?גל

תרשפאמא?הןכש,םידדצהינשלתינויחוזהיצמיטיגל-הד.תימיעיגל?תלבןכלו

,תוליהקהיתש.תיטולוסבאההתקדצבוםתעיבתלשהתולדעלבבןימאהלםהיתשל

סוזנסנוקה.תיטילונומתיזחץוהיפלכתוגיצמ,(ןמצעךותבתוקולחותועוסשה)
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רומשלותפיאשבדחואמתידוהיההצובקהלשעירכמההבורתאף?קמהילארשיה
ףא,ולשהרוכבהדמעמלע,ונייהד,הינשההקילבופרהלשידוה?יההיפואלע
ם?יעילופהםימרזהןיבםילדבהה.םייערקומדםיברעלערותיווברבדההלועםא
םהךא,םייאל?ערעםיירסומםיעבלבוןונגסב,םישגדהבאלאםניאםיירקיעה
דחואמת?כרעההצובקהלשהלוככהבור.ימוימוי-יעקטהרושלמבןיטולחלםימלענ
תגשהלרתויהליעיהךרדהלעקרקולחאוהותידוהיההינומגההתאסורהלונוצרב
םיברעהלכ,םינויצםילארשיהלכשםשכ.(עקרקלתודמציה,םילאקבאמ)וזהרטמ

.ףיישא-
-ןיבםיכוסכסלשוזלהמודתיאניטשלפ-תילארש?התוליהקהתמחלמלשהק?מנידה
לש?פוס-ןיאלגעמבתלהנתמאיה.ןטסחאזקלדעותוריבמ-םוקמלכבםייתליהק
.ץעלכלע,עקרקתסיפלכלעםיקבאמ,תורצבתה,תועלתשה,הפיכא,תומילא
ןדבאב,תוירסומהתובכעהףסתכמנהבםיפיטוא?ירעסלשםתושרתשהבהוולמאיה
.םזילענמדנופלואהיכרנאל,תורגתסהלךילומהשוא?ב,םיליעסינמוהםיברע
-ענמנ-יתלבהטילשרישכמ,חווטתכוראהרעמרדעהב,תשמשמה-רזגהולקמהתטיש
לוכסתהתושגרתאםלצאתדדהמםיטלשנהלשםי?חהתמרתיילע.ךוסכסהתאהפירחמ
ךילהתתאהריבגמהחותפהרבחלשהביבסלםתפישח.האחמה221022תאתנדעמו
תלהנתמםיסחיהתכרעמ.יטלילופהוקבאמלשומוכחיתתאועוע?מהלשהיצזינרדומה
.ם??לכלכםימוחתבלבגומףותישותיפרגואיגותיתוברתהדרפה,תומיעילולסמב
,תננכותמ?תלבהיצקובורפלשהיעעבללכךרדב,תונמוזמםיתעלץרפתמךוסכסה
,?ימדנאבצמוהז.חעשהינפלתחתמךומסתראשנתומללאהםלוא.הרהמדעךכושו
.עבקלשןורתפלוטנ
,יתנידמ-ןיבהךוסכסה.המויקםצעלהנכסבהנותנהניאהינשהתילארש?ההקילבופרה
אל,תירוסהתיזחבחלקתיםאםגו.השעמלםייתסהברע-תונידמןיבללארשיןיב
לשםינפבמהתוררופתהלעתורדוקהתויזחתהםג.ןייטילופ-וא?גםייונישולוחי
הל?הקהןיבתוחוכהיסהי.תוריבסןניאיתליהק-ןיבהךוסכסהבקע,הקילבופרה
םהיניברעפהוםידוהיהתבועלעירכמחרואבםיעומתיברעההליהקהןיבלתידוהיה
םיחיעבמהפיכאהתכרעמלשהמוכחהיתורעשמהתושרלםידמועהםיבאשמה.ךלוהולדג

.תכרעמהתאןכסלןויסנלכיוכיד

תודרשלהלשם?חנומבךוסכסהתאספות?ע?לופהזכרמה
ךומתלותונוכנוידוהיהסוסנסנוקהלשותודיכללעססובמתכרעמהלשהנסוח
לשםיחנומבךוסכסהתאספותיע?לופהזכרמהשםושמתחעבומוזהכ?מת.רעשמב
תודדחמטוע?מהלשתיע?לופההאחמהייועיבתפרחהותיטסירורעתוליעפ.תודרשיה
לשםימיענ-יתלבהםיעביההתקחדה.ךרדהתקדצבהנומאהוהרלרבהרסוהתשוחתתא
ןמתומלעתהה,ידוהיהימואלהסוסנסנוקהלשונסוחב?זכרמםרוגאיהתואיצמה
,םינותחתוםינוילעלשינתאהדובירהןמ,הקללבופרהתתתשומהללעשת?לאודהתכרעמה
ןוידה.םיריתפיתלבםייביענגוקוםייגולוא?ד?אםיטק?לפנוקינפבסירתתשמשמ
?מותסשםישמשמתימואל-ודתוש?לשהיתונכסוךוראחוועלתומלידהרבדביטרואיתה
?ת?מאחות?נשםושמ,לבסנכספתנווק-סוטטסה.ןופצמהלעםיצחלרורחשלןוחטב
רשעדועבםג,ןכל.סוסנסנוקהתאןכסמוןורתפאללתולאשררועמויב?כרמלש
תוידי?מתו?עבלןמזמוכפההלאשףא,תויטרואיתתומלידברסייתהלוכישמיםינש

.הלצרנלאהחוכברבכורתפנותוישעמו

תוכייתשההתשוחתלעותויפשהלעהרימשבינויחד?קפתאופ?אתאלממתימצעההילשאה

סח??תהלונרמייתהאלודדוביאלעונייחוליארמתשהלהלוכיוז.תיטבשה
.ל?שונאדובכוימואלןויוושלשםיילסרבינואםיכרעתלעבתוסח?יתהתצובקל
רחאל,יביטקייבואףיקשמלכלררבתיהלנשהתילארשלההקללבופרהלשהיפואשירחא
ורבגת?השובהתושגרשכ,םידוה?לרסומףלעהלמהע:תרהלעןוצ?חהםלועהרבגתיש

זא,תולגתונשםייפלאךשמבםונחתיפש,"ןוכשידדבלםע"לשהנגההינונגנמלע

רדרדיתתימצעההילשאה.ידמרחואמהזהיהיילואשאלא.ת"?מצעההללשאהץפנתת
התדילמהתליגש,ה?נשהתילארשיההקילבופרהותואיצמהםערשקלכדוביאלדע
.תעגושמהנידמלךופהת,תישפנתוביצ?רסוחלשם?גיאדמםינמיס
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הזתובקעבו,םיברעהםעיפוסותמאםולשלםייוכיסורצוויםא"
דומעתו,הלודגהילעתעונתלו,הדיריה.תריצעלםייוכיסורצווי
שדוקתמדאתוחפבלארשיץראבםידוהירתויףידעהלםאה:הלאשה
שדוקתמדארתויולארשיץראבםידוהיתוחפוא,ידוהיךוטלשתחת
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רבכ,םדוקונרכזהשומכו,ןוממשוהיצםוקמב,רבדמבלארשילהנתלנהרותה
!"םלחטש"אלו!"לארשלץרא"זאונלהתיהאלדוע.הרותההיהןרחבה''עא''אל
,ונלהיהדחאהזיחאתיבקר,"םיחטש"אלבו"לארשיץרא"אלב.לחצנםעלונילהו
שללאהשלבהרותשישכ.דמעמםיקיזחמונאוונקזחההחוכבקרו!השודקההרותה
אלה."'וכוועמשתאלםאהיהו"המלשהשרפשי,ו"חלארשלבהרותןיאשכו,לכה
םעןכתישםיבשוחהולאונהמו.תרחאבושחלא"אוםלנלמאמלנבםינלמאמונא
ןויללמהאמואםינומשלומרבגתהלוםייקתהלאנדיאהןכתישו,הרותאלבידוהי
ונדגנםיבצייתמםלועהתומואלכםהמעו,ונדלמשהלביבסמםידדוגתמהםיברע
-!חצנל'יהלהרותהו,הרותהי"עקר?המבלבא!חצננלאדו-ונתואםיאנושו
אל,תהחאתוחלטבםושונלןיא!לארשיםעלןוילכהז---הרותהילבהלילחלבא
ואםיקרוטתולהלןכתי!ונחנאםידוהי-!ל"הצורזעיאלו!םילייחורזעל
.םידוהיאלןפואםושבךא,הרות?לבםינמרג
והכלההיפ-לע-םיחטשלערותלו
דומעלאלשיאדכיתעדלו.ההובגההובגרבדלמרהזהליוארהןמשבשוחינאןכל
13228םולשהןעמלקרהשעישרותיושעדי'בכשינוצרבו.תויולחנתההןינעלע
?anaרשאכו,רותיו ta לננלאו.ונלרזחוילכה,הדוקפהןמזעיגיוונילע
,םולשהןעמללארשיץראמקלחלערתוולהעינמלכןיאהכלההלפלשעובקלססהמ
.תויברעהתונידמברשאמאפוריאתונידמברתויונלבסאירוטסלההלפלו
Eשגראוההרואכלהזשגררשאכדחוימבו,שגרלדוגינברתוולהשקשרורב AT
,תושגרללעמםמורתהל,שפנחוקיפןינעבעירכמרשאלארחאשיאלשותבוחלבא
.הרותתעדלעססובמהלכשההזו,רשיהלכשהיפלקרוישעמתאלכלכלו
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קי'צייבולוסבודףסויברה

םלבשוחםניאולעשףאלערתוולאלשםיארוקותורגאםימסרפמוםלאיצומםיבר
םיבילח-הרלרבןיאשכ.הובגםלמדריחמ,הלילח,םלשנרותיו-לא?די-לעש
.םדאייִחםעבשחתהלםיכירצ,הרירבשלרשאכלבא.תונברקבירקהלוםחליהל
-םויבהלוחםיליכאמשכ...הכלהןז,ולוכםלועייחכםיוושדחאידוהיייח
,הירוטלרטלשםינינעב.םיאפורונייהד-םיאיקב?"פעךכםלשוע,םירופיכה
.לארשיתלשממול"הצלשל"כטמהול"כטמרהםהםיאיקבה-שפנ-חוקיפותוינלדמ
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ויהאל.םתואהחלמצהוהמחההאב,םתואוחירפהוםיללטואב.םיליתשהתאוקשהו

.םיפנעילעבתונליאושעניתלתששםיליתששדעםיבורמםימל

.םלצב?תבשיולספסיליתישע

.תורבובוחלטה,תונליאהושעהמ.תונליאבחיטהואבוחורהרזהדחאהליל

.תחורדועזבהמקאל.חורבוחיטהותונליאהורזח.תונללאבחלטהוחורהרזח

.ולךלהוהנפנ

ךרדבימיעגהונאוהשליאוהו.ץראךרדבאבוחורלשוחורהכמנתנךללאוןאכמ

בשילונממשקבמוותארקלינאאצויאבאוהשכ.ץראךרדבומעינאףאגהונץרא

חירומעאיבמאבאוהשכו,בשויואבאוהו.תונליאהןיבשןגבשלספסלע*מע

הבושתלעבכגהונאוהשרחאמו.הפינמכילףינמוםיקמעהןמוםלרההןמבוט

שקבמינאולךלוהול*נממשרופאוהשכו.םינושארהוישעמולריכזמיניארומג

לנאו,ונאםיבוטםינכשתמאבו.בוטןכשםעםיגהונשךרדכ,אוביורוזחישונממ

.יתואבהואאוהףאשרשפאו.הרומגהבהאותואבהוא
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. ?ול?בלהנשידמםיאצויכונייה.הידגרעלכהזבהלהאלוכעלופימונאצישכ
ןמגרוחרבדםהבהיהאלש,םיליגרםימיונילעורבעוכעב.תרחארל?עבגח-ימי
,םוקמלכמ.םידומילהןמינותיבשהםהשיפל,האנהםהמיתקפהqu"נאו,לבוקמה
רבערמוםוגעהלילותוא.עא-עארווחתהלםירבדהולחהוכעלעהפקתההלילבקר
םינטקונייהונליג-ינבלכוהתאוינא.םישנהתוליפתוםירבגהתקיתשןיבונילע
םירבדןיבהלונלכשההלילותואבלבא,ופוסדעוותליחתמרופיסהתאןיבנשידכמ
הלודגתיאשמהבצינ,םיפעוזםימויאבםידוה?יהוגוסנשהעש,רקובתעל.הברה
-?לכוםילטלעימתוינתהדקותוזפחנםי?די-תועונתבוקרזנהכותלוונתיבחתפב
,תינוכמלהלועךמאתאיתיארוקיתעהתיבהריקהלאןועשיתדמע.םיעושפהניש
,םיצפחהלעךיחהאתאוךתואליטהךיבא.םינעקהףוסבלו,ךתדודהתלעךכ-רחא
לעשלזרבה-בולכךותלינליטהלידכושארהלעמלינאשנו?תניפמינפטהךכ-רחאו
הרקע,ובתבשלחונםוקמימצעלרורבאםרעבו.'דאיר?חאתאיתאצמםש,גהנהגג
.הרקנה-שארלאםילועהםיכרדהילותיפירוחאמרתתסהלהלחההרקיהוכעו,תינוכמה

לעתומרומוילגר,ברעקשבבשי'דא?ר.יפוגבהפלח:הנ?צו,היהןנועמםוי
?תלכישינא.םיימשבתויולתויניעו,םינושםיצפחלאןועשובג,בולכההקעמ
דחפ.ונינפ-לעופלחםיזופתהיעעמ.יתקתש.ןהילא?נפיתכמסהויכרבלעידי
ודהדהםשמ-:יא.בוטרהרפעהינפ-לעהשקהפישנבהספיעתינוכמה.ונבססוכ
.םולשלונוכריבוליאכ,תוקוחרתוירי

םישנה.תינוכמההרצענ,לוחכהקפואהךותבהמומע,הרקנה-שארםיקחרמבהחי?גהשכ
-תלקושיבכהדצבהדפרק-תבישיבשישחלפלאושגינוםילטלע?מהןיבמודרי
.ונינזואבעיטרהןהיתוללילוקו,םיזופתהתאןמיעואשנןה.וינפלםיזופת
ךכ-רחאו,םלאבובןנובתהאוה.זופתלבקלודיטישוהוגהנהלצאמדריךיבא
.קוניתכיכבבץרפ

תאורסמםירבגהו,תורחאתוברתוינוכמןיבונלשתינוכמההדמעהרקנה-שארב
םיעלקמהוםיבורהתאיתיארונרותאובב.תאזהרעמלםשודקפוהשםירעושלםקשנ
?לותיפבלתפתמוןונבללשהחעטשלרדוחתויאשמהרותתאו,תונחלושהלעםימרענ
.הדיבשזופתבהננובתהךמא.ינאםגיכבביתצרפזא.םיזופתהץראמקחרה,היכרד
םיצעןתואלכ,םידוהילריאשהשםיזופתהיצעלכלשםוו?זץנצנךיבאיניעב
.רמשמה-ןיצקתוחכונבםגוינפלעוגלזתועמדה.דחא-דחאהנקשםיאירבוםיבוט

.םיטללפונייהנ,ברעתעל,ןודיצלונעיגהב

*

אא

.ברןמזהמונתםעעאלשימכהארנו,רתוישישקהיהנךיבא.ונתואהאלמךרדה
ולשיבילביתימידינאו,ץראהלעםילעומהםילטעלטימהלומבוחרבדמעאוה
תוללקnv"...ןעלי!ךובאןעל?":ץרפתמה?ההמ-רבדולרמולוילאיתשגינ
,?"נרמשיתדרפס-תיבבודומלתהנקשדליה,ינאםג.תוריהבבולנפלעופקשנולא
לאתמאבםא,יתקפקפ.םדא-ינבלשםרשואבתמאבהצורלאהםאהעשהתואי:תקפקפ
רשאו,רפסה-תיבתייסנכבונלוקלוחשתוינועבצהתונומתה.לכהאורולכעמושהז
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לשםירקשםתואכהתעיניעבויה,םהלךייחמוםִדלילעןכורלאהתאוגיצה

,זאתוקיפסילויהאל.תומורתתלבקלםיחרועהםיינרמשהרפסה-יתבינקסע

וניאורחאםוקמבט?לפאוהשו,ונתואבזע,ןיטשלפבונרכהותוא,לאהםגש

םיסרוקה,שונא-ינב,םיע?לפהונאשזא?תעדי.ולשו?שעמתאלכלכללגוסמ

לחהבאכה.גג-תרוקתאיצמלםיארחאונאקרוונא,לרוגלם?כחמותוכרדמהלע

.ם?מתהוריעזהלכשהתאזלחשמ

לעהבשחמה.המיאיבילתאהאל?מעא-טאונ?לעהדר?שהכ?שחה.דיחפמהלילה

שלאהיהאל.רזכאוחושקהיהדחפה.?רשבתאהדדיחבוחרהתכרדמבהניש

םליאהוטבמ.והשיממהנגהשקבללגוסמיתייהאלינאו,יבילתאץמאלןכומה

םיקתושלכה.ישארבשאריעבהךמאדיבזופתה.שדחדחפיבילברידחהךיבאלש

7229711272הזמ-יאחיגישלרוגלםיפצמוהרוחשהךרדבםהיטבמםיצעונ,ויה

אבאוה.עיתפמבלרוגהאב,םנמאו.ונשארלגג-תרוקווניתויעבלתונורתפ

-.ר?עלואובבונתואםידקהש,ךדודתומדב

?נפ-לעומצעאצמשכו,תובועהתודימלהברתובישחסחייאלודועמךדוד

ובשתיבלאוימעפםשאוה.ולאתודימלהיענלכובילמרקע,ונומכ,הכרדמה

?נבלאאשנוםינפבויצפהתאליטעה.תלדהתאחתפו,תידוה?החפשמתררוגתמ

onלבא.הרורבןושלבםהלרמא"!ןיתשלפלוכל".םיפעוזהוינפתאהחפשמה

םינפמ,דחארדחבםלוכוסנכתהוושואימוארייתנאלא,ןיתשלפלוכלהאליאדו

.רצחוגג-תרוקול

ונערתשהונאו,ותיב-ינבווילעלט?מןיבונתואשדג,ורדחלאךדודונכילוה

רבתסהרקובבונצקהשכ.ונתנשתאונמנוםירבגהיל?עמבוניסכתה,הפצרהלע

Pa?ךותלהדדמהלחההידגרטה.תואסכלעהבישיבםלילתאואיצוהםירבגהיכ

.וניתושפנ

-?פ-לע-ףאו,ונתיצחמתאליכהמהיהרצךדודלשורדח.הברהוניהשאלןודיצב

הדובעשפחלתוא?ש,ךיבאלשוביללאהרבידךמא.תולילהשולשובוניהשןכ

החפשמהתוגאד.הקתשאיהוהפיחבקעצךיבאלבא,םיזופתהלאבושנשוא,יהשלכ

.םיללחהוםיתבהוונירוחאמונראשהתדכולמהותרשואמההחפשמהתא.ונדלרעהלולחה

םימיבךמאלהנקשבהזהתארכמאוהש,ינאעדוי.ףסכךיבאאיבהןינמעדאאל

?ושעהרבדהרומתבקינעהאלהזבהזלבא,ובהתוואגתאוהרשואתאשקיבש

ואשנשרחאוהשמרכמםאה?הוולםאה.רחארוקמאצמ"אדו.ּוניתויעבתארותפל

תוביבסברפכלונרבעשינארכוזךא.עדו??נניא?ותוארללכונשללב,ומיע

-השלמחלהכיחאוה.הנושארהםעפבךייחות?עלסההרטעזוזגבךיבאבש?םשו,ןודיצ

.םיחצנמהתואבצהתובקיעבבושלידכיאמברשע

עוקשיתולהב,קוידבהרשע-םיתשהעשב.הרמהיפיצ?רחא?אמברשע-השימחהאבו

תואבצהתסינכתאהארוםוק":להוצלוקבארקוולגרבךיבאיבטעב,הנישב

ונילגרונשחהותועבגהןמונלוכונשלגזאו.ףרוטמכ?תמק"!ן?תשלפלםייברעה

וחילבהתוינוכמהתורוא.רפכהןמרטמוליקידכקחורמהש?בכהלאתופחיה

ונתמישנ,שיבכלונעיגהבונתואהפקתהניצה.הרקנה-שארלאםתולעב,קוחרמ

ארקודליכתוינוכמהירחאץראוה.ונמלועתאואלימךיבאתוקעצו,הרצקתנ

.ומיעונקעצוודיצלונצר.הקרחותמישנ,רח?נלוקבקעצאוה.םילייחהי:חל

,תופייעמונתכילה.םלאבוןואפקבםהיתודסקלתחתמונבועיבהםיבוטהםילייחה

.םילייחהלאןרקזוקבע-תו?לולגו?ס?כמהלש,ויתונשםישימחבץרךיבאלבא

.ןטקםיזיע-רדעכםיצר,ודיצלדימת,ונאו.םנוחצנלארק

המישנבותוחוכ-תסיפאבתיבהלאונבשונאו,תוינוכמהתריישהמייתסנעתפל

תינוכמלשהרואלופנב.רבדלםילגוסמונייהאלונאםגו,ש?רחהךיבא.תקרוש

.וי?חללעתוגלוזתועמדיתיאר,תרבוע
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התורירמלכבתואיצמהו,ונתואועטהתועדוהה.םי?יתלצעבם?רבדהולהנתהךכ-רחא
לעדוערבדלובילונתנאלךיבאו,םינפהלאשדחמבשםלאה.ונבהעתעית
,המוצעההידגרעהילתוכונייהונא.ויתבבוויעטמברשואמהרדעהלעוןיתשרפ
.הללעה22,םילגמלקנבשםירוראםתואונייהןכ-ומכו;םישדחהוייחתאהפפאש
.רקובה-תדועסמונתעדחיסהלהשוריפויתוארוה?פ-לערקובבםכשהרההלא

ותואתורחינורכזב.ותמחתאריעבהטועפרבדלכ.ךבתסהלםיניינעהולחהזאו
ול?אכ,עיטרמלחהוומוקממץפקאוהדציכו,ונממהמ-רבדוהשימשק?בובםוי
היההמדנו,ושארלהכרדהאצמהרוראהבשחמ.ונינפבועהלולניעו,קרבוהכיה
.ומצעביבסבסוםימומעםירבדטילפהאוה.ויתורצלyrםישלאוהלוכישול
,הליכהרשאלכתארזפמלחהו,וכעמהתואונאבהש,הביתלעלפנתהךכ-רחא
רדחהןמונתואתקלסמהלחהוותנווכלעהדמעךמא.תודיחפמתוינבצעתועונתב
לאונינזואונדמצהוןולחהדילונבצינונאלבא.רההלאסונלונילעהווצמו
!?מצעתאגורהאוםתואגורהא":קעוצותואונעמשהמיאםיזוחא.ץעה-ס?רת
9..:הצוהדנא.?ל27

,רדחהתפצרלעלטומותואוניארותלדהיכרחלדעבמונצצה.ולוקעלבנףוסבל
הלכתסהוהניפבהפנטצהךמאדועב,םייניש-תקירחבהכבאוה.תודיבכבףשנתמ
.התעבבוללא

,ודיצלאוהףאלעומרוחשהחדקאהתאיתיארשכלבא,רבדרשפונוניבהאלהליחת
הצירביתחתפו,יתארקלתעסופתצלפמיתיארוליאכ,ינתפקתהלהב.לכהיתוניבה
.רההלא

,יתשגרה.יתודלימקחרתמינאתעבהבשיתשגרה,תיבהןמקחרתמוהלועיתייהשכו
םירבדהש,זאיתוניבה.עקשבםתויחלרשפאשםינהמםייחםתואםניאבושונייחש
דחאלכלשושארברודכתרזעבאלאםרתופלדועןתינאלש,ךכידכדעוכבתסה
תשקבמענמיהלש?.האנהעפוהוהבוטתוגהנתהלעדוקשל,אופיא,שי.ונתאמ
םאךויחךותונשארבדונלו,רבדמבאהרשאכקותשלשי.בערריחמבולולכוא
."םי?רהצהינפלובושתלאו,רההלאולע":רמאי

2227.172%הבשיךמאו,ה?הערמ-ביכשךיבא.תיבליתרזה,הכישחהתדרב,ברעב
ורתונשתוקלצלומדנו,ולאלולאוקבדםכיתותפשו,םילותחיניעכוצנצנםכלוכ
.וכרוצ-דהחאתנאלשןשיעצפמ

.םיזופתהץראמםיקוחרםתייהשיפכ,םתכודל?מםיקוחר,קחודבםשםימרעומםתייה
.םהבתולפטמהםיידיהףלחתהבםילבונםיזופתהיכ,רמארשאחלפלשוירבדיתרכז

הרסאלש,הידגרטהתועמדתאהעלבךמא.ותע?מבלטומוערמ-ביכשהיהךיבא
.הזהםולהדעהיניעמ

ונורחתמצועמהדוקהךיבאינפביעבמעוגפבו,הדונמכ,יאשחברדחליתסנכנ
.זופתודילו,ךומנהןחלושהלעחנומרוחשהחדקאהתאםגיתיאר

.קמוצמושב?הלהזופתה
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ןניקסומע
|.דורחןיעבתושעלשוברעלשיה
'ףךרדבדורחןיע.עדויאלינאםגלבא.הנועאלדומחמ

"= אוהו,דחארבדקרםייתניבעדויינאו.ןאלךרדב.רמאךכ,ילש
.עדויינאשהמלכהזלבא.והערתאשיאגורהלונתנווכבןיאש

לולצלילח.ךאבןאיטסבסןאהוירש,יחורדיקפאינודאךדיב
טילחאףוסףוסיתמימצעלבשוח,קתושינא.יתואהוולמהגונו
.התואיתדקפהאל,םויהדע,םעפףא.דיקפהליחורתאינאםג
.ברקתמןמזהילוא

.םדוקהרויהתאתייהימב,דקפמהילאהנופ,התאו
ןיידעלבא.ימצעבהרויטושפיתייהילוא.דקפמה,יבילוא

.הבושתילןיאתמאהןעמלו,יתטלחהאל
בשוחינאו,יהשלכתשוביבדקפמהרמוא,דיגתךלהיהתשכ

ולרפס,רמואינא,דקפמהילרפס.שרוחה-ןיעבותודלילעיל

.שרוחה-ןיעבךתודלילע
.תרדהנ
.דומחמהתאו
.התיהאליל
.ךלהתיהתודליוזיא,דומחמלאוש,התאו
דוערומגלהיהךירצ,ךתומכשתאו,דקפמהרמוא,ךתוא

.םינטקםתייהשכ
ילשתודליה.ןטקדועינא,דומחמלרמואינא,הבושתההנה

המילתושעל,דקפמהרחואמאלדוע,ןכםאו.הרמגנאלדוע
.ןטקיתייהשכילתושעלתיצרש

קראלרמואהז.לבח.רטרטלליחתמתינוכמברשקהרישכמ
.העיסנלץקרמואהז.החישלץק

.רישכמבתונעלךתואץלאלםעטןיאשחינמינא,דקפמהדיגת
.יבויח
.הרמגנהעיסנה,דומחמלרמואינא,רוצעת
|.רצועדומחמ
.הלעמלמהתואתוארלולכויאלשםוקמלתינוכמהתאחק

Ê.שפחלוליחתי,תוקדהמכדועב

.ףולא-תתהלאוש,המואולשתרשמההתא,שוברעדיגת
.תוטהולויניע.תינרוחאושארתאהנפמדומחמ
הכמןתי,שארבהכמדקפמלתתלדיגיםאו.רמואאוה,ןכ

.שארב
הלעמבתוריהזבהתיאספטמ,תינוכמהתאעינתמדומחמ

ישוגלעתולעלאלוהרומהמללופילאלשרהזנ,םישרטתעביג

,תורואהתאהבכמ,התואהנחמאוהלודגןולאץעתחת.עלס
.עונמהתא

.דומחמלרמואינא,םהיניבדירפת
איצומאוההנה.סיכבןיכסולהתיהןמזהלכ.יתעדיאל

,דרפנבתכללםילוכיגהנהםגדקפמהםגוישכע.ךתוחוהתוא
,ותומכשמשעדויינאלבא.תאזלכב,רוחאלתותופכםהידיקר
,שרוחה-ןיעבתרדהנתודליולהתיהשימ.רהזיהלדאמךירצ
.ךתואעיתפיםג

.ינאףסאמהו,גהנהוירחא.דומחמוירחא.שארבדקפמה
.דקפמהלאוש,ןאל
.דקפמה,ךלדיגידומחמשןאל

ינא,תדוכלמלונתואךילומאוהםא.רמואאוה,ןיבמינא
.דקפמה,ךירחא.ןושאר
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.ךייחמףולא-תתהםגףוסףוס,םיבכוכהרואל,וישכ
.ירחא,רמואאוה,ירחא

.םישרטהתעביגהלעמבספטלםיליחתמונחנא
-שיאוהשעדויינאלבא.תותופכםידיבםג.עדויאוהתכלל

,רתויהלכל,תוקדהמכדועב.רשפאשהמכדעתואריהללדת
.וינפויהןאלםיעדויםה.ונילעמםימשהתאריאהלוליחתי
וחלשיותויהליושעאוהןכיהובשחי,ותארשקהקתונשעגרב
רבדה.הרגיש,ןבומכ,ראשהו.ראשהלכתאוםיקוסמהתא
דועינודאךדיב.דומחמאוה,הרגישהתארפהללוכישדיחיה
-ויפר,םכינשןיבהתואקלחאםיתניבלבא.יחורדיקפאאל
.םכיניבטופשיםיהולאו,דומחמ

הגרדמיהשוזיאבאוהשןוכנ.גהנהלעבשוחאלינאשאל

ינאווירוחאמינא.ותמרבכםילזלזמהברהלבא,ךורדתוחפ
השועעורזבעצפהםג.המכדע,ידידי,רשפאשהמכדע.ךורד
.לבגומתצקןובריעבוהשמליתוא

.ונילעמםההנה.ןיבהל,םישדחאלםג,םינשםהלחקלאל
יקירואב,ראומהזהשרוחההנהוםירונההנהו.קזחםיעמוש
לבא.היובחהתינוכמהתאהלעמלמורתיאשןימאמאלינא.תור

תובקיעתאהארי,בכרבבשיישימובכרהםגעיגיטעמדוע
תוחפשחניוףלחשןמזהתאדודמי,תינוכמהתאהלגי,םיגימצה
יחלךירצ.הרגישהיהיראשהלכוונחנאסוידרהזיאברתויוא

.רהממרתויבוש
,תיבוביסהעונתב,ריוואברתינעתפל.יתואעיתפהגהנה

.יתלפנ.ןבומכםיציבב.רוחאלהטיעבחלשבוביסידכךותו
-תתהלשובגבןועלקמהתאעקתקראוה.הריאלדומחמ

/.זוזתלא:שחלוףולא
.ףולא-תתלרמא,ותואםירת
.יתואםירהףולא-תתה
.דומחמיתואלאש,דומעללוכיהתא

.לובי
.ךלשדקפמהלערומש
.בגהלעבכש:ולרמאו,גהנהלאשגינדומחמ.וילאיתנוויכ

ךרדווילעץפקדומחמ.ובגלעבכשנרחא,בשייתהגהנה
.ןבומכ,םיציבהלעוילגריתשב

.דקפמהרמא,םשורינא
ינאםג.אל.ויכשאלעךורדלוותואביכשהלילואיתבשח

.םשור
.דומחמרמא,םוקתוישכע
דומחמ,שארבדקפמה.םדוקומכ.תכללונלחתה.םקגהנה

.טלמיהלקיפסנםאה,עיגנןאל,ךלנןאל.יכונאו,גהנה,וירחא
ינאןיידע.םתואדמל,תויחלהצור.דומחמתאםגימצעליתמשר
.דמול

ךשמב,יתדמל.בבוחגולואיכראינאםג,םיברםילארשיומכ

המןיבהלוהמדאהתפשתאםגאורקל,יתומכשינוריע,םינשה
ואגנילפיקלשרופיסקראלהז,המדאהתאןיבהל.תרפסמאיה
תאןיבהל.ךירוחאמקוידברמנהיתמתעדל,טברוקםי'גלש
ךיאוושעהמוויחךיאוםדאינבויהןכיהתעדלושוריפהמדאה
.תויעבורתפ

השעמ.וללהםיצירחהתאריכמינא.עלסבץירחיתיאר
ימתאלעתלידכ.,ןומדקבצוחבצחהלאהםיצירחהתא.םדאידי

ויהלארשי-ץראבםימ.םימהרובלאםתואלינוהלוםימשגה
דרויןורדמהזיאלעעדיבצוחה.הפיטלכלעלבח.היעבדימת
היצטיברגבםימהתאךילוהןורדמהמו,דרויאוהרשאכםשגה
.קיתעםימרובהיהיןאכ,ץירחשיןאכ.בצחשרובהלא
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.דקפמליתרמא,ץירחהתובקעבךל
.דקפמההנע,עדויינא

*

טלקמלבא,קוידבריעאלילוא.ונאצמריע.ונאצמרובאל
ימיבםאה?יתמ.םעפםשרתתסהםידרומלשםלשרפכ.בר

וא?םיאמורהוא,םיבכמהןמזבילוא?ןכמירחאלםאה?ססמער
.םיטילפןאכויהאליתמ.םידרומןאכויהאליתמ?ןכמרחאל
םעזרובעידעםשתויחלהמדאלתחתמלאםלשםעדריאליתמ
.הלקהתיהאלהסינכה?םעפ-יארובעיםאהורבעםעזהםאהו
.רובהיפלעהחנהלודגןבא

תאלוגלםתשולשליתתנ.ריתהדומחמ.םידיהתאםהלריתת
תאחינהשןורחאהטילפההיהימינהמת.ראבהיפלעמןבאה
ינא.דומחמ,גהנה,דקפמה.הנושרדסבלבא,ונסנכנ.ןבאה
יב.סנפבךרדהתאםלוכלריאמהיונפהתחאהידיב,ןורחאה
הרהנמ,תרדרדהףוסב.ןבשיהלעקלחתהלךירצ.תרדרד,םינפ
שיאשרורב.תובוצחתוגרדמ,הרהנמהףוסב.הפופשהכילהל
ןיאםג,הסינכהתאןבאהתואבבושםוסחללוכיאלונתאמ
.ונלוכאל,הווקמינאךכ,תוחפל.תומלהנהונאבאלירה,םעט
לודגםלוא,תוגרדמההצקב.תאצלבושלכויוהצרי,ראשיישימ
חתפ,םלואההצקב.ןבומכראשיהלםוקמהןאכאל.בוצח,ידמל
םגךירצלבא,הטמל,םיקלחתמ,תרדרדבבוש,ובםירבוע.רצ

.ראשינןאכ.לודגאלרדח,הרהנמההצקב.הלעמיפלכלוחזל
ינפלןאכמתאצלךיאבושחלךירצ,סנפהלערומשלךירצ
.דומחמלרמואינא,תוימומומכםתוארושק.תוללוסהורמגייש
תאתפוכ,םפוגתאףיקמלבחה.תוימומומכםתוארשוקאוה
.קינקנומכהארנףוגהלכשדעףוגהלאםילגרהתאוםידיה
הימומויהיםהינששדעינשהלאדחאםהינשתא,ןכמרחאל
.תחא

ידכםישבכרופסלךרוצןיא.ץוצרףוגה.רקובתונפלרבכ
לכ,םניאוויהשתומוקמ,םיתמומםישנארופסלרשפא.םדריהל
-ותמ.םדריהלעירפתאלתבאוכהעורזהוליפא.ונניאוהיהשהמ
.המדאלתחתמהלילדועלרותסמדועולאצמשטילפהתנשהק
.והשמתושעלךירצ,רמואאוה,םירהצרבכ.יתואריעמדומחמ
?עצפהךיא

.בוטרתוי
.דומחמרמוא,היהיאלטעמכאוהםיימויםוידוע
.לאושינא,ונחנאו
.דומחמהנועהיהנאלונחנאםגילוא
.ףולא-תתהרמוא,ןושילונתתוםשוקתשתילוא

המוהלילהךילערבעךיאו,רמואינא,דקפמה,בוטרקוב
.רקובבםקהתאשכשיגרמהתא

.ןיתשהלתמ

דחאדחאוכלישוםהינשתאריתת,ךלהשקאלםא,דומחמ
.םהיכרצתאתושעל'

.ןאכראשינןמזהמכ
.ןמזהברה
.לכאנהמו,יתבשחךכ

תכללךירצ.ונלורסחיאלםימשבשוחינאלבא.עדויאל
.הזהרדחהמתאצוישהרהנמהףוסבחטבאוה.רובהתאשפחל
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"ארןיתשהלךלהגהנה.גהנהתאודקפמהתאריתהדומחמ

.לודגהםלואב,וירחאדומחמ,ןוש
.ףולאתתהרמא,הקסיעלעיתבשח
.םדתרומתתויאשמ

6

.םלועירסאמלבקת,דומחמתאגורהתםא.הזכוהש
?ותואיתגרהשהזלע

תושעלהמונלןיאללכבו.םויםגלבקתאלוילע.קיחצתלא

.םינימשמםהוםיאלמרהוסהייתב,הלאכםע
.דומחמהמלוםלועררסאמההמלע
.ליעויאלהז.הצוחהאצייילשןיינעהשהצוראלינאשינפמ
.עמושינא,ריבסת
אלקסעהלכ.יחראשית-תמתויהלםוקמבזא.תמהתא

ףולא-תתהארשדומחמהזיאראשיישרוסאלבא.הצוחהאציי
ילארשיףולֶא"תתרשקשדחא,דומחמהזיאדועו.יובשילארשי
.םידוהילבוטאלהז,הפהתאחתפיהזםא.הימומומכ

:.םידוהיהזיאל
.ינאהזםידוהי
.יתייהינאםגםעפ
-לךלםיענםא.תמהתאוישכע.יחתייהשכהזלבא,ילוא

.ןויגהןאכשי:יבלביתבשח.תמידוהיהתאשדיגנאוב,ןזוא
-פמה.תמידוהיהזערידוהי,תמיברעהזבוטיברעלקשמלע
IVA“העצהה.הבשחמתצקהזלשידקהלךירצינא,יתרמא,דק
.עדויהתא,םיטביהינימלכשילבא,תנ

יניינעבונחנאםאו.הזהתחתה,םשןברחמאוהןמזהמכ

אלינא.דומחמאלויתואהוולתהתא,ךלתפכאאלםאזא,תחת
ירכזנםואתפ.ירבעףולא-תתלשתחתהתאםגהאריאוהשךירצ
רבכאיהוישכע.הנבלהטרופסהתינוכמב,יתיאראלשתחתבית
.ךאלמחטב

ךלוהינא,וליתרמא,בושותוארושק.גהנהםערזחדומחמ
.ףולא-תתהךחיג,םיבלכהתעש.ןיתשהלבלכהתאאיצוהל
םגדמולאוהשימצעליתבשחו,ולשלוקבתוצילעןימהתיהו
.דאמדאמרהזיהל,ונממרהזיהלךירצשו,בצמהמתונהיל

םעיתאצי.הימומומכבוש,גהנהתארושקלרמגדומחמ
םינפהםעדמענאוה.םלואהלאונעגהוהרהנמבונלחז.דקפמה
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,העירכלשבצמלרבעו,ויסנכמתאחתפךכרחא.ןיתשהוילא

העצההלעבושחתו.רמא,הארתאלהתאםג.ילאםינפהםע

רבכשדחאומכילהארנהתאו.תרחאהרירבםושךלןיא.ילש

.םיברעגורהלולאצי

.ןבריחדקפמה.רמולילהיההמ.יתקתש

למסיברהיה,יברעמהרבדמב,םעפ.וליתרמא,רופיסעמשת

.ןברחללוחתעביגלאאציאוההלילב.ותואואנשםלוכשיטירב

ישכ.ארחהתאולבנגו,הריפחתאםעוירוחאמבנגתהוהשימ

אציאוה,תינרוחאלכתסהוםיסנכמהתארתפכלרמגאוהה

.אבצהמותואוררחשךכרחאוותואזפשאלךירצהיה.ותעדמ

-פתהלרשפא,וילגרלעםקוףולא-תתהרמא,הרמגנהבישיה

לוכאלוליפא,הנתמבלבקללוכיהתאילשתא,בגאTim:הז

.הצרתםאותוא
.הליחתמקראיה,דקפמה,הרמגנאלהבישיה

.הנניאדורח-ןיעשרמואהתאעודמ

.הנניאשינפמ
.דורח-ןיעלםתישעהמ
.וענכנםה.רבדםוש

.תרחארמואוידרה
ךלןיאשךלרמואינא.וידרהתאלאשת,יתואלאשתלאזא

.עיגהלןאלןיא,תינשו.עיגתאללכםדוק.םשלתכללהמ

.לביקאלךלשםירבחהמדחאףאשהעצהךליתתנ,תישילשו

.תמהיהתאל,תמתויהלםוקמב

.םיתמםהשרמואהתאוישכע,וענכנשתרמאםדוק

.וענכנאלשהלאקר

,דורח-ןיעליתואחקולהתא.בוטעמשתו.דקפמהעמשת

עיגתאלהתאתרחאשינפמיחםשלעיגמינאו.רחאאלוהתא

.םוקמםושליח

רתויבצמבהתאלבא.קשנךלשי.שפניוזב,התאעמשת

לעלופיתשוא,ךממחורבלחילצאשוא.יוכיסשייל.ינממעורג

.יוכיסםושןיאךל.ילשהעצההתאלבקתולכשה

.שרוחה-ןיעעודמילדיגתוישכע.יתעמש

.םדוקתדלומהשוחכשםהשינפמ

.ךכרחאהמו
.ראשנשהמקר
.ראשנשהמהז.דורח-ןיעל.דקפמה,ךירחא
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Àתמשא
6...ןורמוש

היל?קלקתא.הנידמהלשתורצהםיינתומהתאתלמסמ,םיורמואךכ,היליקלק

ונתויעבתאוניב?ש?דכ,העבגהשארלעמואקוסמהןמםיירצמםילרנגלםיברמ

.תוינוחטבה

רבעמהתאתורשפאמהלאהתורצהםיינתומה.תורצםיינתומ,םילנתומהו,תמאןכא

.ך"נתהץרא,לארש?ץראלאלארש?תנידממ,?רזכאה,דחה,רלהמה

ב?בא-לתללכמהאצ?םאתעדלןיאש,תאזהתיפוסניאהרלעהךותבךלךלוההתא

?לואו,םייתמרללכלהסנכנוהילצרהללכמהאצילאמשוא,ה?לצרהללכלהסנכנו
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םישרטה,עבצבוא?רטסוישכעוםלוכןורשה?סדרפתאחקלשימ,הק?אמרופוםיטפט

הקיאמרופהתודש,םההנההנה.ודגניוכיסםושםישרעלןיא,ודגנודמעיאל
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חרואבאדוולעדיאוהותונמקנםושםהבהחיה

םיישקהעועימביאבצהןוחטבהתאםלשומ
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דאמהנפמלחתונורחאהסייתנשב.םלדבועהתורדתסהותל?נויצהתורדתסההטו+

הרימאה,רתויהשקונבצמןיא.תרבוגותכלוההקיחשוץוציקבאטבתמשיתועמשמ

הנוטארהןינעה,םויהסידדומתמונאהמלעתואיצמההיידהמיגדמהניאתאזה0

ךטשמהךרתךרעהלונילעךכלסאתהבי.תורחהאהדימתומאיפלעלהנתמוןיטרלחל:

:םירומאםירבדההמבו-םינותנונאובשקלעהקבאמה

:םירושלמהשולטבהערנתהביצקתבריתותיאןתנןרתנס"קתהובש2022799רבשמה

לשרבטצמרועלשבץצוקונביצקתםילתנשךטמב.בכרוםדאND,הלועפביצקת

רדסבתלתנשהבצקהונלהריזבעהתינולצהתורדתסההלשהילעה'חמךדיאמ.40%-כ

U$$30.000-> by תוליעפלםיטידקמרנאטביצקתה?פיעסמ109%-כהווהמה5774
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ךשמהלעתומליאמהתורלנהענבתארגמלידכ.תמארתמרתדחראמתחאתיזהבלועפל..
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