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־הןוקיתלתועצהרפסמיתילעה,ןכיכהנה

.ץראבםיינוכיתהרפסהיתבבורבםייקהבצמ

,והומכקרו,הזןיעמידוסייונששקפסיבלבןיא

.ילארשיהרעונהלשובצמתאןקתליושע
ןהכלאגי

םלוצמומאמ/"הלועאיהו,הלוחבהצלוח..

לאהכאובהילעהןמטעמכםשנתמהתא

תיברדהברבאשנתמונמימ.לגרודכהשרגמ
ףירצ,רופאבעובצ,ענטצמודיל.שדחהלעופה
.ךרואמתכתמ
־ומכןכש,ללכובתוניחבמןניאתוירבהבור

יעמ.הירקהינפלעםירוזפשםיברםיפירצבוה
...”ןודעומשיןאכ”יכךלוריבסישהלאםהםיט

ףירצביכםיעדויההלאםהרתוידועםיטעמו
,דבועהרעונהלש,ונואתירקןקדובכןכושהז
־בירבעהדמולהודבועהרעונה:קוידרתיבוא

־עםיטסילאיצוסראשמלידבהל(,לארשיץרא

.)ם"וכ
יברעבוא,תבשהתאצםעםשרובעתםאקר
תולוחכהתוצלוחהללשבןיחבת,עובשהעצמא
ישרשפאזאו.םיליגהלכמםירענוםידלילש

:רמאתולוזלזלשבוטרוקבלבוטמךויחךייחת
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"...םעפ.הנמזרבעןמזממ?רעונתעונת.הא,,

...אלא
תואמשולשכךלוממםידמועםתסהןמשאלא

תירקברעונהןמרכינקלחםהש,העונתהיכינח
.ךינפלעםיחפוטו,ונוא

־מזמקלחםישידקמהתורענוםירענםההלא

יסמתריצי:ונייהד,תיתעונתתוליעפליונפהםנ

־ויערםישגהלהרטמךותתשבוגמתיתרבחתרג
.םימייוסמתונ

”תינויצ”המינםושמהלאםירבדבשי,תמא
ידכךותשאלא,םינומההי”עךכלכתדלסנה

־בדהםישגרומןיאוטעמכ,תיתעונתהתוליעפה

יתרבחהקלחהספותתובישחהרקיעתאו.םיר

דצהרבגתמרתויםירחואמםיבלשבקר;אדירג

.יוארהומוקמתאספותו,ינויערה

קבאמךות,טעומאלןמזךותגשומהזשובגרעונהייחתאריכמל,תחצינהחכוהךכבשי

ףאובוחרהתומדב,םיינוצחםימרוגםעדימתמ־לףילחת,ללכבםא,ןיידעןיאש,ונואתירקב

.רעונהתעונת
טקפסאהלעוזתרגסמבסמלפתהלינוצרבןיא

,־.ודצבורכשירה,תיבה
הרגשהוהיתונורסחלביניםע,רעונהתעונת

הרגשלתינוצחהניחבמטעמבאלהמודש,הבשםיברלהארנשדצ-רעונהתעונתבשינויערה

:הרתסהלהבה,ןכל.ונתפוקתתאםאותיתלבוןשוימכ

'שמםניאםבלבו;וזתונקירבםישיגרמםבור:רברבשיתרבחהדצהתניחבבקפתסנ

רעונהשרמאנםאתמאלאטהנןכש,התאםימילהלח,ץראבםיברבושיתומוקמבומכ,הירקב

.ועבצמינקירןושלבו,העונתלתורבגתההתונורחאהםינשב

םא;הלעמבהנושארהתרגסמההנההעונתה”רפתורגסמלתורענוםירענתופרטצה:תיאוורפ

תדלומתבהאהיכינחבלבתררועמה,הדיחיהאלתולדבהףלאלידבהל(”תורבח”תונוכמה,תויט

”ועסמברימב;םהיניעוםהילגרךרד!תיתימא'.)”הרבחװהלימהלשרוהטההנבוממ

ידליראשלצאתראשנוזהבהא.היתונחמוהיתךותהרבחהתרבועםירקמהלשםבורבורב

הלוכטעמכ)םכותבהירקהידליראשו(לארשי־יחנלשב,הלילח,אל.םיינקירםיספלרצקןמז

ןיאןכש,םהינימלהיפרגואיגהירפסןיבהאולכהדבועהלשבאלא,םייאקירמאםידוקולשםתומ

.עבטהםע,יחה.יעצמאיתלבהעגמהתאםהל,”והשמדוע”להפיאשלכרסוחלעםיסכמםהש

הלא.תיבויחתינויעהלועפלכוא,הרטמת.ומדב

,דבלביולבתרטמםהיתושיגפתילכתבםיאורש

*,בןנו'ר

םיברלושרהאלהלאירבדש,קפסיבלבןיא

תוחפלהלאםתואומו'ונתי.םואמםיארוקהןיבמתנתינהניאש!תחאהדבועמםימלעתמםהירה

'בדבועהרעונהוקאצמנןכיהודמלשונבתאןייפאמשללההתאהבןיא;"תורבחו/בש

.ליעלוברבודשרעונהןמקלחותוא

יכםאו!הברהבתשבוגמתיתעונתההרבחה

םהינבידומלותיכשהםירוה
)תונותעהומכ

חילשןב.ג...םתירק
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?עודמ-ףערודכונעטולגרודכהברה
יברתויבםיירלופופהטרופסהתועוצקמהדחא
הפיטרופסונהשקפסןיא.לגרודכהאוהונימי
ךיאועודמ:הלאשהתלאשנתאזלכבךא,הנהמו
רעונינביפלאתובבלתאשובכלחילצמאוה

ןוגכ,םירחאטרופסתועוצקמוליאוםירגובמו
הנקבחתפתמ)וילארתויבורקינאש(ףערודכ
?הברהבןטקהדימ
־השהיהתלבקאהתואאובושתהש,לפסןיא
רבד,העונתאלמוימאניל'דזטרופסוניהלגרודכ
ישהוליפאםימעפלו...הציר,תוקרפתהרשפאמה
אילפמ;רתויבענכשמךניאהזקומינךא.תוללות
תופילאלע,תונורחאהתוקיטסיטטסהשעומשל
־קסומבהכרענרש`א(ףערודכבהנורחאהםלועה
־ועמלהשורדתוכרעמ5לשקחשמבשועבק)הב
־ההיגרנאהתומכלהתומכבהוושההיגרנאףפ

.מ”ק40רמולכ,ןוטרמץרלהשורד
יוףערודכםיקחשמשישאיההבושתה,ןכבו

רתויבםייטטסלגרודכיקחשמשישיפכ,שי
.םיימאנידםיקחשמתמועל
תובבלשבוכלגרודכהעודמתוארהלתנמלעו

:הטושפאמגודאיבאםיברהכ
.60ןברגובמוא5ןבדליםכמצעלוראת

תחנומשיבכהעצמאבובוחרבךלוהםהמדחא
הספוקםאה:לאשנהבה.םירורפגתספוקהל
־עובםתייהאלםתאםאה?םהלתצרוקהניאוז

אלםאה?ןקזהואדליההשועשיפכהבםיט
דוסיהתאעצבליעבטאלםאה?רבדהיעבט

12

־יסמהתאזאלה?לגרודכהלשידוסיהוןושארה
תמועלךא!!לגרודכהלשיסיסבהדוסיה,הר
,בוחרהעצמאבדמועהםדאלעםכתעדהמ,תאז

־הלשהריסמהתאלגרתמותידוסיהדימעב
ומוקמשקפסןיא.ןבומכרודכילב,ףערודכ

־ועמהלע,לגרודכלדוגנב,רמולכ.וניניבוביא
יעבטיתלבתועונתלאלגרתהלוארבגתהלףפ
ךא-השעמללקונהש-ישוקההזו.תוי
־בטהתועונתהרשאמךשומתוחפוןינעמתוחפ
םגםאה:איההלאשהךא`לגרודכהלשתויע
ףערודכבש”יעבטיתלבה”לעתורבגתההרחאל
,תאזלכבו?םירחאםיישקבלקתנוךישממאוה
!!!וארתווסנ?קחשמבשקופיסההמ

.קבקעי

היתשלתורחתהתחיתפסקט

תגװח'תב־היחשה
תירקתופילאתמייקתמשתיששההנשהוז
העפותלםידעונאו,היחשבםידלילורעונלונוא
:הלאתויורחתתנייפאמשתיעבטיתלב

טרופסלהירקבהכפההיחשהש,הדבועהףרח

ישדליאוצמלהשקטעמכו,םיפתשמבריממע
יבםיפתתשמהרפסמשירה,תוהשלעדויוניא
.לדגוניא)”לעופה,;תיצקסתרגסמב(ליעפןומא
.ןטקףאשםיפנעשיו

יבתועיבקבםיקסועהשהדבועהףאההומת
יפל,15־14,ריעצליגבףנעהתאםישטונהיחש

־וחךותמאלו(.םיירפתתלולחהםהינומאשינ
.)ןורשכברס

הינותנלהרזומהריתסבםידמועהלאםירבד
:הירקהלש

־קתירסחו,םיחונןומאיאנת,תיפמילואהכירב
־ו)ןבומכםיקשמהדבלמ(טעומהםריחמבםיד
םורקלהברהםורתלםילוכישםינמאמ:לכללעמ

.ףנעה
־לעתמהיתורענוהירקהירעבשדאמדעלבח
קפסןיאןכש.אירבובושחיביטרופססכנמםימ

םיאירבהטרופסהתועוצקממתחאהנההיחשהש
.ףוגהחותפלםיעייסמה,רתויב

לטנורהנראתנייטצמ

־הלשהעורפהתונקתפרההתאהבןיא,תמא
ייאמ,לבא,תונילופמורטבשףכהתאוא,לגרודכ

םניאשהלאםתואלכל,ןיינעוחתמהבשי,ךד
.”אירבטרופס”לשתואמסיסבםיקפתסמ

5

ילריקלאומשןייטצמ

טרופסה[ח”ח
־יסהל.תמסוח'בהצובקהוהתיחנמ'אהצובק

יאמשהודיבעגופרודכה.םינקחש3םיצפוקהמ
רחאל,הינשהודילרבוע,ןושארהםסוחהלשתיל

ךישממ,ינשהםסוחהלשוידייתשבעגופןכמ
ףוסבלוישילשהםסוחהלשושארלעתחונו
ןקחשהפצרבעגנרודכהשינפלךא.הטמללפונ
הלוערודכה.רודכהתא”ליצמװוקנזמםסחאלש

.תיחנמוםמורתמהצובקהתואמןקחשוהלעמל
ףולחואהדוקנ.ביריהשרגמלעלפונרודכה
?עודמו,ילוחאלואיקוח

.ומסרופיםיכוזהתומש:תכרעמהתעדוה
.םירחאםיסרפואםירפסנתויכזהנייהת

ןייטשלזיקבקעי
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תופילאבתונייטצמהתואצותהטוריפ
המייקתהשהיהשכ6.סמ.א.ק
:תוכוסהגחב'.
:לטנורהנרא

תוינש12-25.5ליגדעהריתח'מ33
תוינש12-34.2ליגדעבג'מ3ת.

:ילריקלאומש
תוינש12-22.3ליגדעהריתח'מ33

:רזואהנרוקםירמ
תוינש12-33ליגדעהריתח'מ33
:ןהביש
תוינש12-29.6ליגדעהזה'מ33

:גרבנזורהרש
14-1:60.2ליגדעהזה'מ66
18-1:45.2ליגדעהזה'מ100
1:00.9-בג'מ66:שובמוגןליא
תוינש32-בג'מ33:רגניזלשהירא

גרבנזורהרשתנייטצמ

הגלפהימשר

?םוחשואתחא־הונמךג
ברעמבהבלארהנךפשלונעגהםוי12רחאל
ךותבהגלפהתועש8יכדועונלורתונ.הינמרג
יהיגרובמההלמנבףיצרלרשקנרשאדע,רחבמ*
.לודג

היהרהנהתודגלרבעמוניניעלהלגנשףונה
ואצמשםיראופמםיתב,הרישעההיחמצה,יתדגא
וימימלדע.תוליצמתושרוחלתוניבןכשמםהל

ימתוריס,םילפתשמםיאשד,רהנהלשםידודרה
תשורחיתב,תויקנותושדחתוישרפמ,תוראופ
־בראתלןיא.קנעתונפסמוקוקיזיתב,םילודג
ןניאשםיניעלהלגנשברהרשועהתאםילימ

ירגאיהקפסאללהרישעץרא.תוארמת.ועבוש
.תיברעמהתיבמ
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ישהץראהשםשכונתשהםישנאהםגםאה
־רדונסלפשכ:'תונורחאההנשה20ךשמבהתנת
ידכינמרגטוונהלערהנהימבטאטאונכ

טוונ.למנלדערהנהךרואלהינואהתאטישהל
התנענולשהדוקפלכ.דאמביבחםדאהיההז

.תיבכלהמינהתואבהנעאוהו,”רססיװב
תועומשהתונוכנה?ינמרגהםעההנתשהםאה

יה?המחלמהרחאלהמקשהשדחההינמרגלע
ולאתווקתםלוא,רבדהתמאיכהרשכהלחתה
טוונהלעוהינואהמטוונהדריתעהרהמבוזנגנ
־שהזטוונ.ףיצרלהשיגהתאךורעלידכשדח
־ב(הינאהרשגלעהלעויניעמתפקתשמהאנש
יאגהלתודוקפתתללחהו)הגהביתוחאהזןמז

ןנוכתמוליאכתוקזחותורצקתודוקפ:יאנוכמלו`;.ן
.הרהמבוויהינואמרטפהלאוה

ונילעהבוחכ"רססי”יתינעדועהליחתב
־נ'גהבושתליתיכזאלשכםלוא,טוונלכלרמול

דימוטוונותואליתובושתתאיתקספהתינמלט
.ילארשיהןטיפקהידימלבקאששנועביתרהרה

־ננאלדעצםוששיתעתפחהתיההברהמלבא
בשחהינואהדוקיפםגשהארנכ-ידגנטק
.תובשחמהןתואתא

־ואמהלילתעשתאזהתיהףיצרלונרשקנשכ
־פח.הקירפהתדובעהלחהרקובבתרחמל.ת.רח
םהידי”ינפמהרוחסהלערומשלהיהונדיק

.םינמרגהםירחוסהלש"תוכוראה
־בתודוקפקעצוחירקמרבגדמעןופיסהלע

תומצע.ונילעהאונשההפיההפשה-תינמרג
־דנתמוסרקותועוקשויניע,תוטלובויהוייחל
־יטהיצאנהתאינפליתיארדימ.הנהוהנהתדנ
־הדקפמתא.םיטרסהמךכלכילרכומהיטרפ

־מהדתל.ריהמהטימשרסמהןטיפקוא,תללוצ
ךיאבלםיש”:ילרמאוינומכבשחירבחםגית

םדאיכרמאו,”הגצה”תושעללחהו"ךייחמאוהש
ביואתינואהארשכותללוצדקפמהארנכהיההז

רמאתאזלכתא.)שא(”רייפ”דקפפוקסלטב
־היתש.הברחןיבהאלינמרגהותילגנאבירבח
אוה.”רייפ”ו”סאסא”ויהןיבהאוהשםילימ
ןוצרהונבררועתה!וייחותויניצבונילעלכתסה
!!!םילותואקורזלווספתל

ונניאשריעוניאר.ריעברייסלונכלהברעב
־והיחרפ,היתורוא,הילדגמלכלע.הבםיליגר
ידצבוחרלונסנכנונכלהמב.םיפצורמההישיבכ

תיסנכדיל,םיירוביצהםיתבהדחאלעםשויד
.רטמ2לשרטוקבסרקבלצוניארןימויתקיתע
יניא,ךופהסרקבלצהזהיהםארכוזינניא

ןמיסלכהךסאוהסרקבלצשהדבועבםגבשחתמ
תואההיהסרקהבלצשעדויקרינא.קיתעיניס
ידוהילכיניעבתלמסמהתיצאנההעונתללגדהו
.ופכבלוועאללעומעמתיצחמלשתוומ

הנש20וזץראבעיפוהלהזןמיסבייחםאה
זהמחלמהרחאל

־ואפןסםיעושעשהעבוררבעלונימעפונמש
־ההלילהינודעומוםיברהםיראבהרבעל,יל

ץצ”המדאלתחתמ”וליאכעתפלובםירוזפ
־לוננימזהוונתינואלשילגנאהןושארהןיצקה

תודואתוברונעמש.ינמרגברעמהריבףתרמ
רבדהדציכתוארלדאמוניצר,הריבהיפתרמ
.השעמלהארנ

הפלהפמאלמעיצישלודגםלואךותלונסנכנ
רחאל.ךימסןשעףופאהיהםלואה.וילאףיקשמ

םישנאוניאר,היארהיאנתלולגתסהםיניעהש
,םהיתואסכלעאתוחינבםיבשויםיליגהלכינב

־ההריבהסוכתאהמכעדויימהםעפבםיתוש
־בםירשוםידקור,םיבהאבםיסלעתמ,הלודג

.תרומזתילילצלתובהלתה
יכךכלכםידחואמהםיפוצרפביתלכתסהשכ

המימצעתאיתלאש,םשוגמהםהיארמבוםתריש
,”תיתש”םדהמכ?המחלמהןמזבםהישעמויה
?םיעגושמיםינואגלשםע

םיקעוזוניחאימדש,ינאוירבח,ונשגרה
תרוצתוארלדועונלוכיאל.המדאהןמונילא
־ירהתרואממונאציוינמרגהםעהלשוזכיוליב
־עתרחמל.הינואלונכרדבחצהריוואהלאתוח
־רגישבהנגונש”הווקתה”ילילצללמנהתאונבו
ימיהןוגינלהרכשנשתינמרגתרומזתי"עתוית
.למנהתאםיבזועםהיתוינואשתונידמהינונ

־לונעגה,דנלניפבםימיהשישוניהששרחאל
־רגירמואב.תיחרזמההינמרגל-תרחאהינמרג
יפויה.תינוציחההרוצלןווכתמינאתרחאהינמ
ףלחתהוהצקהלאהצקהמהנתשהיברעמהראפהו
"םתחתוומלענםיראופמהםיתבה.םיצוקתודשב

לששידחהלמנהוליפא.םינטקםיתבונאצמ
גרובמהלמנלהאוושהלללכןתינ,,אלךוטסור
תיטסינומוקההינמרגלונעגהשכ.ראופמהולודגה
.רצעמבונאםינותנוליאכםירטושונתואופיקה
רחאמוהינואהלכבקדקודמשופיחךרעסכמה
הנומשרטושריאשה”דושחרבד”אצמאלש
רטשמהזשונבהלבאחונבונשגרהאל.ונילע
..רחא

תררושןיידעןאכםגםאהונמצעתאונלאש
,הזכדחאהרקמבקרונלקתנ?ונמעלהביאה
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וניצר.רבדההיהךכו,תוברדיעמהרקמהםלוא
הבאצמנאלשונעדישףאלעריעברכיסלותאצל
תילוחונשגפלמנהחתפב.והשלכדחוימרבד

םלוכופסאתהםיברקונתואוארשכ.םירטוש
ונילאהנפםהמדחא.רבדאללעקוחצבוצרפו

ותפשמונהנוליאכוירבחוניצראללאשותילגנאב
.הילטיאמונאםאונתואלאשםרבחשכוקחצו
דחארמאםקוחצאישבויהשכ.לגוטרופואדרפס
־ודימקספקוחצה!!!לארשימונאשהרבהה
טבמלךפהךויחה.המויאהקיתשהאבומוקמב
.”הריהמולפנ”שםירוצילעכונבוטיבהםה.םעז
ונאשהדבועהםצעאיהםתוכזלאלשםיעדויםה

וקלתסהדציכתוארלגונעתהזהיה.םימייק
וגבםיאצויונאשכהגהאיצוהלילבטאטא
.סובוטואלןווכבלמנהמםרומשארבוףוקז

םיכירצונייהתוצחרחא2.00יבתרחמל
,הרטשמתיילוחעיפוהשןבומכ.למנהמתאצל
תקידבללכוארדחלונתואהסניכוונתואהריעה
ויהםלוכ.הנושארהמרתויתינדפקתפסונסכמ
ןטפקה.םיטדקהוןטפקה,םיחלמה,םיניצקה:םש

דמעמברמאהאושהילוצינמדחאאוהשהוולמה
ריכזמהז”:ינורכזמשומיאלםלועלשרבדהז
ינפלמזוכירהתונחמתאילריכזמהז.יל
.”הנש20

ונייהםימי10.דנלוהןוויכבלמנהמונאצי
וניארהלילתעשבשדעהפיחלםדרטורמךרדב
למנהירעלכמהפיההפיחלשהיתורואתא

.הכדעוניארש
.תיתימאתדלומתבהאהנושארליתשחזאקר

ץלפרדנסכלא

הקיתשב-םלוע
ינואבודהדהתקחרתמהחבכרהימעפ...
ידהרמאואו,תוומהחבכרטעמהשער
.הקחש־רחא
.וגחרייעמםיברםידוהילשםמלועקחשהמע

יברה`שכ־וקחשאלםה־םינמרגהםישגונה
ינחונעל

וטעבונבםהיטוישב;ופחדםיכדהוםינקזהתא
.ונקתשוונשגרה.ונקחשווניארונאו
.ואולמוםלועםגונמעקחש
,ולוקתאםירהאלוכותמשיאו
;רוכאוישונאלאעשפדגנהחמאל
.רגחםהוחקיחםנבשידאו,לחשקר

?קח'שםיהולאםגםאהםלואו
,םדאהבבלוחובםאה
?קעצשומעבללןיבהאל

...םהוםקש
,שמאלומוקממ־,שחאלשיא

ךרדלי[ררועל
.םפחנוםחלבונגלץלאנבערמש

וניפיצונאו
וניכיח”שודקהומשחהװלשותוברעתהל
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.קחרחנאלונחעדמונאםגךא
־ומלצוודובכתרימש

;םדהדפשהבףעפעדינהאל
.ומעוניא־הכומהםעהשעדייכ

,ומוקמםפוחלוביוישכעהככיאו
?ומדוקלעמווחמאשיחכהל

,קחושאוהןיא־החע
.קחרחנאלונחעדמונאםגךא
ןקחשאוהיכעדנעודייכ

.קעווחרועלםלא־ונבבלדועב
קותישלונרוחעיגההחעםלוא
תוחמלומדוקלעמתומשאההתאושרוישקבב

םירויפיפאבלודגה|:ואוםדאםוישיכ
וניחמלשחמלאהםתודעחוודמללכויאל

.םירפכב,םירעב,תורייעב
קחשואםאםג־םקנלאםגיכ
קחמנאלומדשףדרנהומעתקדצהארועדי
םדימונמדחאםוקניאוהו
.םדהדפשהבוקחשווארשהלאלכמ

םדיבהלעישלככרבדלהתעםיםנמו
.םחקיחשחשחכהוניפמטוחםלידכ

םור”גפ"

`י

גולונומ
.אל.םיבוטםירבח.ןכ.םיבוטםירבחונייה

לבא.םירפאוהקסויומכםיבוטךכ־לכאלםצעב
,רמאדימתאוה.ולשדאמבוטרבחיתייהינא
.רמאדימתאוה.ןב.ילשבוטיכהרבחההתא
אוה.הברה.הברהרבידאוה.רבידדימתאוה
.הברהרבידאוהןכל.ריעצתומישעדיחטב
לע.הברהתרבדמאיהםג.הומכהברהרבידאוה
.תאצומאיה,המלעןיאשכםג.תרבדמאיהלכה
הלשי.ותואקשנלבהואונא.לודגהפהלשי

־ואינא.תופיםיינישו.תויסיסעותובעםייתפש
הפהיהאלול.לודגההפהלעהלקשנלבה

־שחותפדימתהיהאוהלבא.ןטקאקוד.לודג
:ולהרמאהרומהםעפ.לודגהפולשישובשח
,ותואםתסאוהוא.ךלשלודגההפהתאםותסה
ןכל.וארםלוכ.ןטקהפולשישהתאראיהו
אלאוה.םויותואברבידאלאוה.בלענאוה
בשחאוה.בשהקראוה.םויותואבהברהרביד
.הברה
.תמאוהוהיחאיה.בושחאלהזלבא

אוה.דיבדיינאואיה.ונתשולש.דחיונכלה
לכהלהנעאוה,הרבידוהרבידאיה.דצבךלה
אוהשולהרמאאיה.ליגרכ.יתקתשינא.ןמזה

.רומחאוהשולהרמאאיה.הנעאלאוה,טוידיא
.יתקתש.ילעלכתסהאוה.יתקתשינא

ונכשמהונחנא.הטמיסלהלאמשבבותסהאוה
.דיבדיינאואיה.רשי

־וטוידיאאוהשולהרמאהמלהתואיתלאש
לבא.דיגהלהמהלהיהאלשהרמאאיה.רומח
החרכומאיה.והשמדיגהלהחרכומהתיהאיה

־דמדימתאיה.הברהרבדלהחרכומאיה.רבדל
ינא.יתקתש.הרמאאיה.םלענאוה.הברהתרב
־דמיתייהםעפ,המלעדויאלינא.דימתקחוש

אבא-ןטקיתייהשכ.רבדמלבא,הברהאל.רב
אלשיתמםג,קתושינא.רבדמאלינאותמילש

.ךירצ
אלינאןכל.הברהרבידאלםגילשאבא
.ורכזל.הברהרבדמ
־ויתואףטילדימתאוה.בוטהיהילשאבא

ילשאבא.אמאתאאנושינא.ילהציברהאמא
קחשלילהנתנאלאמאו,םיעוצעצילהנקדימת
יתיאראבאתאו,םויהלכיתיאראמאתא.םהב
ותואיתיאראל.תמאוהשירחאלבא.הלילבקר
ינא.בלתפקתהולהיהשרמאןכשה.הלילבםג
תאאנושינא.ותואהגרהאמאהז.ןימאמאל

.אמא
.רבדלהליחתהודיהלעקזחילהצחלאיה
.ליגרכ.יתקתש
הדילגלוכאליתיצר.הדילגלכואדליוניאר

.רישעהלשאבא.היההל.ףסכילהיהאללבא
יקלהלוכידימתאיה.לודגתשורחתיבולשי
.הצוראיהשהמתונ

התאהמל.יתקתש.הרמאאיה,הדילגילהנקת
.הלאשאיה,הדילגילהנוקאל

םג,תמאוהםגו,ףסכילןיאוהמילשאבא
.הקתשאיה.םיתמםלוכ.תמאוה

תדחופינא?תקתושאיההמל.םיתמםלוכ
־נקאיה.הדילגילינקתזא.תרמואאיה,תרמהמ

הצראיה.יתכלה.קלהליתתנ.הדילגילהמ
הצראיה.חונמילתנתונאלתאהמל.ירחא
.יתבשח.ימצעדובכלשהפיטהלןיא.ירחא
אוההמל.תמאוהלבא.וילאתכללהצורינא
המאוה.םעפתומלךירצםדאלכםצעב.תמ

ולשאמא.הרמאולשאמא,םשאגהנההז.ריעצ
גהנה,ןכ.םשאגהנה.תרבדמאיהשהמתעדוי
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אללבא.הצוראוה.גהנהתאאנושינא.םשא
םושושעאלחצורלותמאוה.רבדםושולושע

.רבדםוש”.רבד
םהלתונקלו,ולשםידליהםעתכלללוכיאוה
םג.םהלשאבאאוה.ותואםיבהואםה.הדילג
גהנהש.תמאוהלבא.ילשאבאתאיתבהאינא
יא.ילומכערהיהיאלולשםידלילש.תומיאל
הלשןבה.ער,בוטיכהילשרבחלשאמאללב
.תמ

יתואהספתאיה.יתרצע.רוצעלילהקעצאיה
דיהשכתבהואאיההמל.דיבדיונכלה.דיב
.בהזמאלילשדיה.הלשדיבילש

־וןתחהרימזו'םחנמ:ונלוקעצםידליהםעפ
־.ואאלםעפףאינא.הלשןתחהאלינא.הלכ
־ליויהילשאבאלםג.םידליילויהיאל.ןתח
.םימותיםהוישכעוםיד

...הרזחבךרדה
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?הפהשועהתאהמ,השמ-

/ינפל!תאזכהעשביתלפנ-
תאיתאצמושכעקרו,עובש

`א

דועיבאשתרמואילשאמא.םידליויהיאליל
.תעדויאלאיה.היהישהמעדויאלינאוןטק
.התואאנושינא.ינאתאהגרהאיה

תעדויאיה.ילשרבחלשאמאתאבהואינא
.תרבדמאיהשהמ

הלשאבא.לודגתיבהזיא.הלשתיבההנה
אבא.םהלשתיבלבנגסנכנםעפ.םיאור.רישע
.רתוירזחאלאוה.ותואהכהוותואספתהלש
.המניסלףסכולהיהאל.בונגלךלההקסויםג
אבא.יתכלהאללבא.בונגלותאתכלליתיצרינא
הלשאבאשםירמואםלוכ.בנגאלםעפףאילש
.רישעאוהןכלובנג

לעתרבדמאלאיה.הזלעתרבדמאלאיה
אלאיה.הברהתרבדמאיהלבא.הלשאמאואבא
תרגוסיתקישנקר.הלשהפהתארוגסלהלוכי
...ותוא

בינייל

חחחחחח חרפורותפכ;

היחמצ”
םימיב.הלשםיחמצההנועלכל.םלוכלעודיכ

תברתנועל-השדחהנועלונאםיסנכנהלא
.היחמצ
לשותחרפתבןיחבהלןתינץיקהףוסברבכ
תלגוסמהתיהאלוזהברחהנועב.יוצמהבצחה

אלמליאחתפתהלבצחהלשהלודגהותחרפת
ולצבבשםימהוןוזמהתורוקמהתושרלודמע
וילעמוקיחרהורקענשלצב,ךכלהיארו.לודגה
.שולתאוהשכםגותחרפתתאחימציוישרשתא

־ילגםינדנתרוצבםייושעםניאלצבהלשוידלג
ולצב.םישקשקתרוצבאלא.הנגה־לצבומכםייל
־צונהםידלגה.רמולכ,יתנשבראוהבצחהלש
־ורתהלםיקיפסמםלוכאלתחאהנשךשמבםיר
ילעבויהשםידלגהםתואקר.הירחאלשהנשבןק

תאםיווהמהםהרבעשףרוחבםיקוריםיפרט
ויתסבעיפומהתחרפתהדומעוהנשהלשלצבה
םיקוריהויפרטשלצבותואלשותחרפתאוה
.ץיקהתישארבולבנ

־החימצמובדחוימהרקמ,אופיא.ונינפל
רחאלברןמזוףרוחבםיקוריהוילעתאחמצ

ןיאהזיפל.תחרפתההעיפומםילבוגולחהש
־ההחימצהתנועתאתחתופבצחהלשותחירפ
.הרבעשהחימצהתנועתאתמייסמאלא.השדח
דמועודצלולצבהתגועמאצויתחרפתהדומע
.האבההנשהלשלצבהאלאוניאש.לודגןצינ
.ףרוחבםיקוריהםיפרטהתאחימצירשאאוהו
יכףא.ןוסכלאבםידמועוםיכרואמבצחהילע
.םהמלכואןאצהןיאםייסיסעוםיננערםילעה
לעאשינהךוראלוכשאבםיכורעבצחהיחרפ
־וםיכלוהםיחרפהירותפכ.הובגוןושאדומע
רקובתעשב.םידדצלםיקשפתמםהיצקועוםילדג

ויתסה
־ותחתה(םינושארהםיחרפהםיחתפנתמדקומ

בושםיקדהתמוםירגסנםהםויהברעבו)םינ
תחתפנתרחמל.דועחתפהלילבידומעהלא

.'וכוםינכשםיחרפלשהצובק

.םיביבחםירובדי”עתישענבצחההקבאה
.החירפהרחאלםידחאתועובשלישבמירפה
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םיברעהםיחלפהוגהנץראבםיברתומוקמב ןומיסםשלהדשהתואפבבצחהתאריאשהל יחמצבעשוהיםחתתרוסמהיפל.הדשהירצמ
־הלצב.לארשייטבשלשםהיתולחנתאבצחה
־לרתויבליעילערכויאופררמוחכעודיבצח

.םירבכעתדמשה
תפוקתמדרפהלדאמונלהשקךא.בצחהוהז םיפיהםיחמצהדחאתאריכזהלילבמותסה .הרויהתינותס-רתויב

תופילקהןיב.תעקפשי,בצחלדוגנב,תינותסל
־וץירחבןיחבנתעקפהתאתופטועהתומוחה
תשמשמתעקפה.םיחרפהאשונלועבגבוכותב
תקמטצמהחימצהתעשבןכלו.הריגאןסחמכ ־מןקורתהלוקמטצהלוףיסוהלהפוסותעקפה ־ההשדחתעקפהארנהמוקמב.המותדעהירמח ןיבשלועבגהקרפבתרצונוהתערבכתכלוה ־ב.ינשהקוריההלעהוןושארהקוריההלעה .תושדחתההןצינוהז.ןצינבשויתעקפהסיסב

לועבגהתאחימציואבהרתסבררועתיהזןצינ
.םיחרפהו
ךורארונצלעבףיטעםייושעתינותסהיחרפ ־ההלחשהתבשוירונצהתיעקרקב.תונואששו
־ייתסמהםיכוראילעיידומעהשולשבתמייתסמ

־בםירועמםינקבאהתשש.הנטקתקלצבםימ
רונצ(ריזלכלשוסיסבב.ףיטעהתונואלשוסיסב
־במתינותסהתורפ.ףוצהרותפכאצמנ)ןקבאה הלעמווכראבלועבגהלדגביבאב.המדאבםיליש

־סואהמדאהינפללעמתורפהיטקלהתאדחא
.הלךומ

תינותס,ץראבהיוצמל”נהתינותסהדבלמ שי.בגנהת.ינותסוהרויהינפלתחרופהםילשורי ־בח.תיריעה.םיכרכה:רתסהיחמצןיבריכזהל .דועודועוןהינימלתוימוזמזה,ףוחהתלצ
ירפהםהםינינעמוםיפי,םתאםיאורשיפכ .בורקמםריכהלורייסלדאמיאדכורתסבםיח

דויהיתבורביירשהפי

ירוסהוקנחה־ךופצ
הפיה”ללכהתומלגתהתאתוארללכונןקבחב

ןקנחהירה.םירומאםירבדהמבו,”בוטהםגוביא תרוצוםיעבצתבולשתתלעבהפירופצלבשחנ
ןקנחהםלוא.ןיעהתאתכשומאיהףאהתפועת ונימינבםעוליפא,םיברמרופצובליערוניה .םולשבדימת,ייחוניא

'שמ;ונצראבהביצירופצאיהירוסהןקנחה םיתוביבסוןדריהקמעבםניהםיירקיעההינב ונתביבסבףאולאערזיקמעלהרדחםשמוחלמה
.תיארנהניה

.מ”ס20-לדוג
יפלכרוקמהמ!םירופאובגוושאר־-רואת
`הוםיפנבה!הנבלןטבה.רוחשוקחתמנןזואה
ןרותשרוקמה;םינבלםיוקםהילעוםירוהשבנז
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־תופמתועבצא4תולעבותוהכיתורופאםילגרה
.תונונשותופופכםיינרפצתולעבתוח

־ומוהנימבתדחוימןקנחהתפועת-הפועת
םינבלהוםירוחשהםיוקה.הפוצהןיעתאהבש

יעונענלםיוושמבנזהוםייפנכהתאםירצויה
ןכלותורצקויפנכ.לוכיבכתילגהעונתםייפנכה

.סוטךימנידימתוברקחרמסטוניא
דחורוקמ.ועבטמףרוטףועןקנחה-הנוזת
־לחבשהנונשההטילבבזבהרוקמלהמודוףופכו

.ןוילעהוק
ילברואוםיצעהירימאבבורלבשויןקנחה
־תי.ןקנחהוילערעתשיופרטבוניחבהב.ופרט
קנזיעתפלוהמדאהלעמףרפריואריואבוספ

ןיליואורוקמבףרטהסופתי,ץראלומצעליטיו
דצשרחאל.תוננושמהוינרפצתרזעבותואחופ
ופרטתארפשמוובשומלןקנחהרזוחופרטתא
וילעיוצמהףזישהוהזבזרל<ץעהיצוקלע

־היטוחבוזהרטמלשמתשישוא,)ןקנחהןנקמ
ולדוגףאלע.למשחהיטוחירובחבואליית

ןכלוםירבכעתפיקתמעתרנןקנחהןיאינוניבה
יצעלעםירפושמםירבכעאוצמל.םיתעל,לכונ
.לייתהיטוחלעואףזישה
ערוקורוקמבווילגרבןקנחהקיזחמףרטהתא
תוצונהלעףרטהתאעלובןקנחה.םיחתנונממ
ןכמרחאלטלופאוהתלוספהתא.תורעשהוא

־ההשועולאםיעיפצואיקהב.םיעיפצתומדב
.ומשןאכמווראוצבקנחיתועונתןקנח

ד.רזייותוטשפמינפל

םוי.לכרבועןוטבהלברעמ

אפוקומכלכההלילבךא

קיוונויאימםביחרנםעזמלשוימימקנ

לשןוניקהותולולכהשדחוניהסרמ-ןוניק
בירהחורהרוש'הניאהזשדוחבקר.םינקנחה

ןקנחהתריש.גוזיתבשפחמורשאוהוןקנחהלע
־ושרישירפצמטלקשתולוקיירבשמתבכרומ

רמושרכזהוןקהתאהנוכשאיההבקנה.תונ
יצוקץעךבסבךאינוניבהבוגביונבןקה.הילע
ירומההלסלסכיונבןקה.מ”ס25ןקהרטוק.ינ
־הםילזלזה.תויללמורמצ,תוצונ,םילזלזתבכ

־משמןכלוםיקזוחמוםיקובדןקהתאםיביכרמ
.רפסמתוריגדלםיש

תוכשמנהריגדהוהלטהה-םיציבהוהלטהה
אוהןקבםיציבהרפסמ.לירפאעצמאדעסרממ

השימחהלקשמומ”מ19)(27הציבהלדוג.5
.םארג
םימתכהעורזאיהוקרקרי'ןבנבלהציבהעבצ

.םימוחיםירופא
־יעוםימורע,םינושארהםהימיב.םיחורפאה

לשףרטהרשבמםתונטקבםינוזבותומוצעםהינ
־צויםיחורפאהתועובשהשולשרובעכ.םהירוה

םעבציכםאבטיהםיפפועמםניאךאןקהמםיא
.םירגובמלהמוד

רופצותויהףאלע.ירוסהןקנחה-תלעות
־הירבכעתדמשהבתלעותאיבמוהירה,ףרט
־שמווכרעתאםיכירעמםניאםישנאהוא.הדש
יצעםעאלה,םיירקיעהובוניקתומוקמתאםידימ
.יוצמהףזישה

הלילירירבש
?יצלש”שירפהשואו

'םיאךג`=ואזיכנעבאנ
ריאמ.י

תילולשבתוארלםגרשפאו
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רעונלתורדתסההרבד
רקורבח

ךרדוזיא,טילחהלךרטצתובםויהבורקותורגבהףסלעדמועהתא
ירה-הזכךניאללכךרדבו־םירישע-ןבךניאםא.םייחבךלרובת

,וישכערבכדבועואדמולהתאשןכתי.ךתדובעמסנרפתהלךרטצתש
ייחלשתוכוראםינשךלתויופצ,םוקמלכמ.בורקברובעלליחתתשוא

.יטרפהקשמבםאוירוביצהקשמבםא,הדובע
.ןגרואמתויהלךירצדבועםדאםלוא,הכדעךכלעתבשחאלשןכתי

ולדומעליושע,רתויברשכומהולו,טרפהלשוחוכןיאןוגראהידעלב

םינטפשמומכ,םיסינכמתועוצקמילעבוליפא.תנגרואמהלוכשהרבחב
םיסרטניאהלערומשלידכ,םהלשמםינוגראבםינגרואמ,םיסדנהמו
.םהיתועוצקמתאםדקלוםהלשםיירמהה

איהלארשיבםירבועםישנאלשרתויבלודגהןוגראהםלואו
םיריכשהןמזוחאםיעשתבהשעמלםינגרואמחבש,תיללכהתורדתסהה
.הנידמב

ךלריבסהלותורדתסההלשהרופיסתאךלרפסלךישמנםרטב
דוע,התערבכהילאףרטצהלידכןושארהדעצהתאתושעלךילעעודמ
לאשתהתא,ןבש.תחאהלאשלעתונעלונאםיבייח,אבצלךתכלינפל
,תורדתסהבםינגרואמהנידמכםידבועהלשעירכמהבורהםא:קפסילב

ץקהתאאופיאקוחדלילעעודמ,הילאףרטצהלךרטצאינאםגשעמשמ
?תורגבליעיגהינפל,וישכערבכטילחהלו

ירמגלרגובמרבכאוההרשע-עבשןברוחב.המוקמבאיההלאשה
תופוכתאיהש,הרשע-עבשתבהרוחבבןידהאוה.תילכשהניחבמ
רשי,תולאשולאשתשאופיאיעבט.הליגןברוחבמרתוידועתרגובמ
.ןינעלרשיםכלבישנםגונא.ןינעל

תורדתסהלופרטצהשונאםיצור:תאזהנושארושארבאיהונתבושת
,הרבהללכלםתעגהשינפמאלא,הילאףרטצהלםיחרבומשינפמאל

ךותמתורדתסהירבחויהתשונאםיצור.ןובנףאוןוכנדעצוהזש
.חרוכךותמאלו,הרכה
ונאםילוכי,ךרוצהידךרבחלוךלהרהבוהוזהדוקנשרחאלקר
.ךישמהל

)אבהןואטיבבךשמה(
רודמהךרוע
ינלוג.א

קחוצהםדאה:רפסהםש\

םתבהאתשרפתאהזרפסבהלעמוגוהרוטקיו
יפמ,ןילפניווג-אוה.םיללמואגוזלשהאלפנה

,וינפיווהתאהתנשתירזכאםדאדירשאתצל
!ת.רוע-אוהו

ומוהו,בלהבוטןקזהסוסרוא,הרענה,ןילפניװג
ימםסקרקבםידדונהתחאהרובחםיוהמבאזה
.םהוטהלתאםיארמוריעלריעמ,םוקמלםוקמ

ולוארקךכ-”קחוצהםדאה”ןילפניווג
.םלוכ

אוהו,עמדידילדעקוחצררועיתעוזהופוצרפ
.םדתתשובלוועמדויניע.ואל?קחצםולכ

.הונעוךרתנדעובוטאלמובלךאהיהתצלפמ
־הארשאותרענאיהוםלועבאצמתחאהמחנו

ןילפניוגבוניחבהרשאאיה.הגונעהאיהו.הב
איה,תצלפמהתאהתאראלאיה.הלענה,הפיה
םיספלהלעמהתלעםתבהאו,בוטב,יפויבהשח

.רשואהתגספלועיגהםה-םיאלפנ,םיימימש
הברעתהלרוגהדי-םרשאבערהעתפלו

!בוש

וגוהרוטקיו:רפוסהםש

םוקמולשי.רישעםדאכהלגתמןילפניווג
,לדהץעהןורקתאבזועאוה.םיקקוחמהתיבב
.בהארשאהרענהתאובוטהןקזהתא

רותלעקשוליאכרהזולוכשםלועבםשזאו
.הבישחלשםלוע

יתמתילדיאה,תימימשההבהאהרואתלדוגנב
־התא.התזירזכאוהרזעבלעהרבחהונלתרא
םינאוסםייח.םירחבנהתיבב,ךלמהרצחבםייח
.המרעותולובחתיאלמלבא

שפחלרזוחווללהםייחהןמטלמנןילפניוזג
תאאצומאוהזאו,רשאתאלמץעהןורקתא

ץפוקסוסהילבאוהו.התמאיה-תססוגותרענ
םימורמבםשיאהשגפלידכםילהיתובקעב
.חצנהייחבםשיאהאלפנהםתבהאתאךישמהלו

.וארקליוארהןמשהלועמרפסוהז

!ץלמומ

איגש.ר

ל””ללװלװללװלװנ<”””””(ל”ללװװװלװלװ””ל””(ללװלװלװ”””””ל””(לװלװלװװל<<?”((”לװװלװװװװלװ
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%!!םהבוקבונעמלודעונרעונהינודעומ%
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.'צ/;”,א/”!..?
יקלטיאהםשהרוציקאוה”הרפוא”חנומה

יכהלילע”םצעבושורפש”הקיסומיןיא־הרפוא”
:אוהשףסונםשהרפואלהיהונמזב.”הקיסומ

ךרדלעהמרד”ונייהד”הקיסומיהלירפיהמרד,,
הרפואהתארידגהלוסינוזהרוצב”הקיסומה

ואתיגארטתויהלהלוכישהמארדםצעבאיהש
עקרבשכקחשמוהרמזךותהלוכתילעומהתימוק
.יתרומזתיוולורופיא,תשובלת,הרואפתיעצמא
רוקמיכחכוינרוחאלטבמעגרלהנפנםא

־איתבהקיתעהןויתודלותבדועזמרנהרפואל
ללמה(תוטרבילהיבתוכ,הנותאבשקיתעהןורט

.סלקופוסוסוליכסיאהרעשהיפלויה)הרפואל
,לבנ,םייתלצמ,ףוחמהבכרוההמודקהתרומזתה
לשרוניכלהנניאהנוכהשןבומכ(רונכוםילילח
.)לבבלהמודהןטקילכלאלאונינמז

תונמללבוקמהרפואהלשהימיתאםנמאו
תורפואהיתשועיפוהזאשןויכ1600תנשמ

ידיבהבתכנרשא”הנפד”:שממלשתונושארה
־יריואװהרפואהו,הדבאךא”ירפ”יאקיסומה
יאקיסומדועוירפידיבףתושמבהרבוחש”ה”ציד
יתרכזהםאו.1600תנשבהגצוהו.יני'צאקםשב
יטנומתאףאףרצאשןידהןמהרפואהתובאתא
1607תנשבןכלםדוקדועםסרפתנרשאידרו

תלעבאיהו,”הנאירא”םשבהרפואאוהםגהלעה
תרומזתהוולמורתויהקזחתיטמארדהעבה
ידרוטנומלםלוא,תיסחידאמתחתופמוהלודג
,הרפואלסינכהששודיחהלעהברתובישחהעדונ
הרישלרתיתוכזןתנוימדוקרתיתמועלאוה
.םולקידדועהנניאוהרמזהלכאיהש”הירא”הי”ע
־תהלתלגוסמותיאמצערתויהרפואהתכפוהךכו
עיפומידרוטנומירחא.איההיקוחיפלחתפ
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; , הרפואה//”6.
הרפואהתאחתיפרשא)1725-1659(יטאלראקס

רתויתללכושמ”הלוכסא”תגרדלהתואהלעהו
ףיסוהו”היראװהתאחתיפאוה.ולומדקשהלאמ
־הקלחהלעהרזחהוהמהישילשוינשקלחהב

־דחהושבויהמקחרתהלףאשיטאלראקסןושאר
תוכזבו.תללכושמהרוצהרפואלתוושלותוינוג
החיתפלשתמיוסמתינבתתרוצלעיגהותדובע

.םויהםגהגרהנש”הרוטרבואװ
ילעבויהשםינורחאהןיבהיהיטאלראקסןכאו
רבכםיאצומונאוירחארודשןויכהעבהשפח

לכבייחמהקוחכתלבקתמההרפואלשתנוכתמ
.הריציהתאתונבלוילעויפלורוטיזופמוק

אוהענמנהןמהרפואהלעיכונאתבתוכםאו
איהוהתיהשתיקלטיאההרפואהתאןייצאאלש

םהםייקלטאהםירמזה.העידיהאהבהרפואה
־תוכוובתכםירוטיזופמוקהו.רתויבםילועמהןמ
.תיקלטיאתנוכתמיפלםיב

האמהתישארבחתפתנשהרפואלשףסונגוס
,”הפיובהרפואה”אוהםויכובםישמתשמו18יה
,העבהיגוסינשהליכמההרפואלשהרוציהוז
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