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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

A traP

1 noitseuQ

!םיאבו םיברק 'תרפ לש טרופסה לביטספו רבמצד שדוח

לא – הסיטה סיטרכ רובע םלשל שרדנה ביצקתה תא םכל ןיא ךא ,ףתתשהל םיניינועמ םתאו הדימב

!הגאד

 .ינדיסמ םיטנדוטסה רובע תדחוימ תונמדזה העיצמ 'ונתיא לייטו סוט' תרבח

 .'תרפל הסיט סיטרכל החנה%05 ב וכזי ורשקתיש ינדיסמ םינושארה םיטנדוטסה02

תולבל ולכותו ,ינדסב םכלש תבותכהו םכלש טנדוטסה יטרפ םע75324 ל וישכע ונילא ורשקתה

 .'תרפב טרופסה לביטספ תויורחתב תופתתשהב ץיקה תא

txeT noitasirailimaF

.רדהנ היה הז .החוראה לע הדות ,אבס:הליג

.תחלצה תא יל ינת ,השקבב:אבס

?םיעט היהש ףועה לש ןוכתמה תא לבקל רשפא ,ןכ:הליג

.חבטמב רומגנש ירחא בותכא ינא ,יאדווב:אבס

.ןופאלפה תא ,השקבב ,יל ריבעת ,ךרוצ ןיא:הליג

?בטרי אל הז םאה ?הז המ ?ןופאלפ:אבס

.םלוכל םויה שיש והשמ הז ןופאלפ ,קיחצמ אל הז אבס:הליג

םלוכ ומכ אל ינאש יעדתש בושח ,הליג:אבס
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2 noitseuQ

 .םימב ופצוה תבכרה יספ ,רוזיאב עובשה ףוסב ויהש םימשגה תופוס ללגב

 .םויהל ולטוב ןוירוג-ןב הפועתה למנ ןיבל ביבא לת ןיב תובכרה יתוריש ךכמ האצותכ

םיעסונ .הפועתה הדש ןיבל ביבא לת לש תיזכרמה הנחתה ןיב תובכרה תא ופילחי םיסובוטוא

הסינכה די לע תאצמנש םיסובוטואה תנחתל עיגהל וכרטצי ,הפועתה הדשל תבכרב עוסנל םיננכתמש

ולכויו סובוטוא יסיטרככ תבכרה יסיטרכב שמתשהל ולכוי םש .תיזכרמה תבכרה תנחת לש תישארה

.הפועתה הדשל עיגהל ידכ םיסובוטואב שמתשהל

אוהש ליגרה העיסנה ןמזמ תוקד םישולשב ךורא היהי סובוטואב העיסנה ןמז ,םיעסונה בל תמושתל

.שיבכב העונתה ללגב תאזו ,תוקד51

3 noitseuQ

,הטיסרבינואל יתלבקתה אלש יל ועידוה ןויארה רחאל !תבזכואמ ךכ לכ ינא ,םדא יה:ילינ

 .ךכל הביסה תא הניבמ אל ינאו

?תלבקתה אל המל םתוא תלאש םאה:םדא

 .לואשל יתשייבתהו תבזכואמ ידימ רתוי יתייה .אל:ילינ

 .האבה םעפל דומלל ילכות אל תרחא ,תעדל הכירצ תא ,ילינ לבא:םדא

.יתלבקתה אל עודמ תעדל בוט היהי הז .בוש רשקתהל הכירצ ינא תמאב ילוא קדוצ התא:ילינ

 .ןכ תושעל תלגוסמ ינאש החוטב אלו תשיבתמ ינא לבא

םהל רמולו ךמצעב החוטב עמשיהל תבייח םג תא לבא – םהילא רשקתהל תבייח תא:םדא

 .ןויארב ךמצע תא תרבעה ךיא תעדל תניינועמ תאש

 .תינשייב ינא לבא ,ךמצעב חוטב התא ,דיגהל ךל לק:ילינ

 .ךליבשב הבוט הדימל תונמדזה וזש ןימאמ ינא .ךל רוזעל חמשא ינא:םדא

 .רחמ בוש ךיילא רשקתאו ברעה ךכ לע בושחל יל ןת:ילינ
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4 noitseuQ

?הרוק המ .הילרטסוא תא ונבזעש זאמ ךתוא יתיאר אל ,הניד יה:ןב

 התיבה תעגעגתמ ייד ינא לבא .ןב רדסבש החינמ ינא:הניד

ךכ לכ ןאכ יתרכה …תיבה לע בושחל ןמז יל שי ישוקבו לארשיב ןאכ הנהנ ךכ לכ ינא:ןב

 .םיבוט םירבח הברה

 .תוניינעתמ ןהש םירבד םתואב תניינעתמ אל ינאו הנוש ינאש תובשוח תונבה .אל ינא:הניד

לארשי לע הברה ךכ לכ ידמלת תא ?תושוע ןהש םירבדה תא תושעל תוסנל הלוכי אל תא:ןב

!וז ךרדב

הניזאמ ינאש הקיסומל תוניזאמ אל ןה ,תקחשמ ינאש טרופס ותוא תא תוקחשמ אל ןה:הניד

!תורבדמ ןהש המ לכ הניבמ אל ינא הזמ ץוחו הל

ךכ ידי לע ךלש תירבעה תא רפשל תונמדזהכ הז תא תחקל יסנת אל המל ,הניד ייה:ןב

םיקחשמה תא קחשל דומלל יסנת .ןמזה לכ תירבע רבדל הסנמ ינא ?תירבע ירבדתש

אצומ ינאו ףע רודכ קחשל ךיא דמול ינא .םהלש הקיסומל יבישקתו ,ףיכ הז – םהלש

יכח – יושכע גנלס רבדל דמול וליפא ינא .הז תא בהוא ינא – הנוש שממ ןאכ הקיסומהש

 !התיבה הרזח עיגנשכ ילרוא הרומה לע הז תא הסנאש

 .!?בורקב התיבה םירזוח ונחנא ,םעטה המ ןב וה:הניד

לכ לארשימ ינהת ןכלו – בורקב התיבה יעסת תא ,ךל דיגהל הסנמ ינאש המ קוידב הז:ןב

.הלוכי תא דוע
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5 noitseuQ

!התיכהמ יתוא ואיצוה בושש ינבצע ךכ לכ ינא ,לחר יה:םות

?הרומה ייפלכ ףוצח תייהש ןיבמ חטב התא םות לבא:לחר

בקעיו קחצי לע יתנגה קר – לחר לבא:םות

.דומלל םירחא םידימלתל וא רבדל הרומל םירשפאמ אלו התיכב םיעירפמ ןמזה לכ םתא:לחר

 ?תברעתה המל ,םמצע לע ןגהל םילוכי םה הזמ ץוח

והשמ דומלל םילוכי אל ונחנא המל !םמעשמ ךכ לכ רועישהלבא ,תקדוצ תאש חינמ ינא:םות

?םימעפל שדח

שדח והשמ דומלל לכונ ונחנא ,רפסה תא םייסל תונמדזה הל ונתת םאש הרמא הרומה:לחר

 .קתרמו

?םויה התיכהמ קחצי תא האיצוה איהש הז יבגל המ לבא – רדהנ היהי הז:םות

?ריינמ ןוריווא הרבעל קרז קחציש תיאר אל המ:לחר

 !יתיאר אל:םות

הל ןתית םאו הבוט הרומ איהש תבשוח ינא .בקעי םע רבדלב קוסע תייהש ללגב הז ילוא:לחר

 .הז תא תוארל לכות תונמדזה

.רועישהמ תונהיל הסננו טקשב דמלל תונמדזה הל ןתינ רחמו הצובקה םע רבדא ינא ,בוט:םות
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gnidnopseR dna gninetsiL — I noitceS

B traP

6 noitseuQ

 .קנבב הדובע ןויאר וישכע יל היה ,שגרנ דואמ ינא – ילש יה:דיוד

?הבינע ילבו סני'ג םע תכלה …המ:ילש

 .תמאב ינאש יפכ יתוא תוארל םהל ףידע !? לדבהה המ:דיוד

?היה ךיא זא .קדוצ חטב התא:ילש

 .יתרחאש יתלצנתה .םתוא יתמשרהש יל הארנ:דיוד

?ךתוא ולאש םה המ …העורג ינדיסב העונתה בוט…רחואמ תעגה:ילש

ידומיל יתמייס וישכע קרש יתרבסה לבא ,ילש הדובעה ןויסנ לע יתוא ולאש םה הלחתהב:דיוד

 .רפסה תיבב

 .תישעש תובדנתהה תדובע לע םהל רפסל ךירצ תייה ילוא:ילש

יתלאשו המזויה תא יתחקלש ומשרתה םהש חוטב ינא.יתרפיס אל זא ולאש אל םה – בוט:דיוד

.םינתינה השפוחה ימי יבגלו חיווראש רכשה יבגל םתוא

?דיקפתב ךממ שרדנ המ םתוא תלאש םאה:ילש

םאתנש בושח היה הז .החישל תונעל ךירצ ינאש יתלצנתהו רשקתה ימר עגר ותואב בוט:דיוד

 .ברעה םישגפנ ונחנא הפיא

…תויופידע ירדס לש ןיינע לכה הז – דיוד בוט:ילש
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7 noitseuQ

.'ןיפלודהו דליה' טרסה תא רקבנ ’עובשה יטרס‘ ונתניפב ברעה .םירקי םיניזאמ בוט ברע:טרגרמ

.םיה ינפל תחתמ תרוק תושחרתהה לכו ,גולואיד אלל תוקד09 .דחוימו הנוש טרס הז

!הנשה יתיארש םיבוטה םיטרסהמ דחא הזש תבשוח ינא

ןויגהה תא יתנבה אל םלוא ,דחוימו הנוש טרסהש םיכסמ ינא .תיניצר אל תא ,טרגרמ:דיוד

.ינוטונומו םמעשמל טרסה תא וכפה גולואיד אלל תוקד09 .טרסבש

תא גיצה טרסהו דואמ רהמ ורבע תוקדה09ש תבשוח ינא .ךתיא המיכסמ אל ינא דיוד:טרגרמ

.םילימ ילב םג תחלצומו תשגרמ הרוצב ןיפלודה ןיבל דליה ןיב םיסחיה

הז ,תוקד51כ ירחא לבא ,תחלצומ התיה םיסחיה תא וגיצה הבש הרוצהש תקדוצ תא:דיוד

תחתמ םלועה לש הריוואל הפיסוה הקיסומהו ביהרמ היה םוליצה .ןיינעמ היה אל רבכ

.םדרנ ימצע תא יתאצמו הלילע התיה אל לבא ,םימל

.דוע לש םעט םע ךתוא ריאשמו שגרמו הבשחמ ררועמ היה טרסהש תבשוח ינא:טרגרמ

.ילש םעטל אל לבא ןכ:דיוד
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