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מלחמהסיפור

15/07/2006 28 : 03 

מהטילים.שיבואו,מההפגזותמהמלחמות,מפחדיםאנחנולפחד.ישמהפחד.

את .ילדינואת .אותנויפציץעודמייגיע.עודמהיבוא,עודמה .ברורלאהכל

אישאישבבתים,פהממתיניםאנחנואזחיפה.היפה,עירנואתיחריבבתינו.

מכלהנוראההגזירהלמקלט,לרדתלגזירהלגזירה,מחכיםהרדיו,לידבביתו,

אזבמלחמה.אתםגםמעתההשלווה.סוףהנה :האומרתזוהיאכיבשבילנו'

מהעיר.נסעועזבו,הרבהשלא.יגידלאאחדשאףמפחדים,בחיפהפהאנחנו

אכפתשלאלהפסיד.מהלהםשאיןכאלהגיבורים.מעטיםנשארו.מעטים

שלהםמהרצוןיותרגדוליםשהםגדוליםכךכלשלהםשהכעסיםלמות.להם

וממתינים,פהיושביםהאלו,האנשיםואנחנו,נשארו.אנשיםכאלהלחיות.

להוראות.ממתינים

15/07/2006 06:55 

באמצעאנשיםלהעיראסוראסור.זההריהלילה.באמצעלדודליהתקשרתי

ליולקחואנשים,מעירהייתיעת .מזמןזהאתחוויתיזה.אתיודעאניהלילה.

אטומי,בלחץהייתישםהמשוגעים,בביתההם,הרחוקיםבזמניםהטלפון,את

כאילוהטלפון,אתלקחולהביןבמקוםוהם,בו.שרוישהייתיהנוראמהמצב

עםקשרליצוראפסיקלדבר'אפסיקלהתקשר'שאפסיקרצוהםלהבין'במקום

העולם.

15/07/2006 10 : 08 

לקחתיאנילפחד.אפשרכמהלמקלט.יורדאניהחלטתי.למקלט,יורדאני

השכונתיהמקלטאבללמקלט.וירדתיתרופותבגדים,דברים,ארזתיתיק,

אנירקאוליטעיתי.אוליוחושב.השכונתיהמקלטלידכאןיושבאניסגור.

לאאניאולי .אחדאףבוואיןהשכונתיהמקלטלידכאןשאניכזובפאניקה

אוליהזו.המלחמהכלקורהלאבאמתזהאולידברים.בפרופורציהלוקח

 10 1_11117\,ם
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 ?לאאנשים,פהלהיותצריכיםהיואחרתכינמוכה,יותרהרבההפרופורציה
 .מוזרנראההכל

15/07/2006 48 : 08 

אהיהשאנירצתההיא .לידאגההכלסךהיא ?הזאתאשההליעשתההיאמה

עליהלצעוקצריךהייתילאטובה.חיתהשלההכוונההזאת.במלחמהמוגן

הכוונההכל.בסךטובהחיתהשלההכוונה-בסדרלאזהנפש.חולתשהיא

טובה.שלה

15/07/2006 09:05 

חלקיםפתאוםמהבטלפון.איחהשדיברתיהאשהאומרתנשיים,חלקיםלייש

גבר.גברחזק.גבראמיתי.גברגבר.?אנינשיים

15/07/2006 09:17 

מצדילדכשהייתיקשההתעללותעברתיפשוט ?פתאוםמהנשי.גברלאאני

אני ?פתאוםמה ?נשיגברשאנימהשירים,ככהנראהזההאםהזאת.האשה

גבר.גברחזק.גבר

15/07/2006 28 : 09 

כלכנראההומר.שאנייחשבושלאהעיתונים,לכלהודעתי !נשיגברלאאני

המעשהחמורכמהעדידעתי.לאכנראהואניהומרשאניחשבוהשנים

כמה.עדבכלל.לומודעלאכנראהואניליעשתהשליהזאתשהאשה

15/07/2006 09:35 

 ?הומרשאניחשבוהזמןכלמה,אותה.לרצוחהזאת.האשהאתלרצוחליבא
עלמטורףאניבחורות.אוהבשאניכמההוי,נשים.אוהבאני ?פתאוםמה

רוצהשאניכמההוי,לי.עשתהשהיאמההזאת,האשהמשוגעתהיאבחורות.

כמה.הוי,לנקום.

15/07/2006 40 : 09 

 .דברלכלגבראני

15/07/2006 10:04 

כלום,עשיתילאמתגוננת.והיאעשית,מההזאת,לאשהאומראניעשית,מה

אזכלום,עשתהלאהיאאםפעמיים.חושבואניכלום.עשיתילאאומרת,היא

iO ם~l!I~ 



 19מלחמהסיפור

מגלה,אניופתאוםסובל.כךכלשאניזהואיךהרבה,כךכלשעברתיזהאיך

כלום.-עשתהשהיאמהזהכלום.עשתהלאהיאכלום.עשתה,שהיאמהזה

כלום.עשתהלאהיא

להתעסקעוברשהמוחכךכדיעדלהילחץאפשרהזאת.במלחמהמלחיץ

עשתההזאתהאשהאםבשאלהכמועצמה.במלחמהבמקוםאחריםבדברים

הזאתלשאלהתשובהקיבלתילפחותילד.כשהייתידבריםליעשתהלאאו

עשתהלאהיאאבלפיזיים.דבריםליעשתהלאהיארב.זמןאותישהטרידה

ליחיתהלאפשוטדבר.שוםליעשתהלאפשוטהיאאחר.דברשוםגםלי

בכללאניאותה,צריךכשהייתישם,חיתהלאבכלל.חיתהלאהזאת.האשה

המשוגע.הגברהיההרובספורות.תמונותבקושיבילדותי.אותהזוכרלא

אותה.זוכרלא?אניהזאתאשההאת,איפה

15/07/2006 10:45 

עבורלהתנדבאלךהגיוני.ולאנורמלילאוזהבהמוניהםמתיםשלנוחיילים

והמדינה.העם

15/07/2006 10:55 

פתאוםמהטוב.זהעםמרגישואניחירוםלשעתהמתנדביםלמאגרנרשמתי

סולידאריותלגלותצריךבסדר.לאזהאש?תחתהמדינהשכללבלותללכת

המדינהלאזו ?פהזהמה .ארוץמידלהתנדב,ממנייבקשואםלמדינה.

לכללעזורצריךבסדר.לאזהבצבא.מלאשירותשירתילאעודואני !שלי?

כלהזאתבמדינה?פה?הפקרותזהמהעלי.שמגיביםהאלוהמסכניםהחיילים

והםנהרגים,שלנושחייליםהשני.חשבוןעללחיותיכולשהואחושבאחד

זהרוצים.שהםמהיעשוטלוויזיה.יראובמקלט.יישבורוצים.שהםמהיעשו

החולים.אנחנו,גםלהילחם.צריךהולך.לאזהחבר'ה,כזה.דברהולך,לא

יכולתו.כפיאחדכללהילחם.וצריךמהמדינה.חלקאנחנולהילחם.צריך

לזירה,בואושכם,תנוכתף,תנוייתכן,לאזההרוסים,חברילהילחם.צריכים

המדינה.עלאנחנו,גםנילחםבואומלחמה,זוכאן,הפקרותלאזה

15/07/2006 12 : 11 

לאהיאוירוס.שוםלילהחדיררצתהלאהיאההיא.הטיפוסעםדיברתי

שלי.הזאתלאשהבינהקשראיןטובה.אשהדווקאשלי.הזאתלאשהקשורה

שלהמופרעותלביןבינהקשראיןאבלנכון.זהשלה.משפחהקרובתהיא

אשההיאכלום.אומרלאשלהמשפחהקרובתשהיאזהשלי.הזאתהאשה

היאהזאת.האשהלושקוראיםהזה,הבלגןלכלקשורהלאהכל.אחריטובה,

10 ~ 
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פעםבטובתי.רוצההיאלי,נדמהכךבטוח,אניחושב,אניבטובתי,רוצה

כמומופרעיםכולםלאטוב.ליעושהדווקאוזהזה.אתשהבנתיראשונה

כמושלה.המשפחהקרוביאפילוטובים.אנשיםדווקאישהזאת.האשה

מופרעיםכולםלאשנייה.מקרבהדודהשלי,המדומההדודהההיא,הטיפוס

שהבנתי,מהזהפתאום.היום,שהבנתימהזהברעתי,רוציםכולםלאכמוה,

בתוכי.גםשמתחוללתהיום,הקשההמלחמהמתוך

15/07/2006 11:20 

אתגםהאםכרגיל.פועלתהמשטרהראיתי.הניידת.לתוךאישעכשיולקחו

 ?אותהגםהאם ?המשטרתיתהניידתלתוךלשם,ייקחושליהזאתהאשה
למהמוזר' ?כזהמבצעיעשולהגםהאםברור'לאסודי'אופןשהואבאיזה

 ?ההמנוןאיפה ?הלאומיותאיפה .אסורזה ?המלחמהבזמןזהאתכותבאני
וזההמשטרהלתוךנכנסאישראיתיפשוט ?הזאתבאשהעסוקאניזהבמקום

מוזרות.אסוציאציותליעשה

15/07/2006 11:25 

היוכולםקודם ?קרהמהלמלחמה.צידוקאיןכברפתאוםמדבר.פוליטיקאי

 ?השתנה?מהלמהשנגד.כאלוישכברעכשיובעדה.

15/07/2006 11:35 

יכלוהןהמתים.החייליםשמותאתשומעשאניהלב,לישכואבראשונהפעם

שעכשיוחבריםחברים.ליהיובהםרחוקיםמימיםשלי'החבריםלהיותאלה

אנשיםאלו :ומביןברדיוהשמותאתשומעואנימותם.לקראתהולכים

מתים.אנשיםשלשמותאלוכבד.והזעזועשמתים.

15/07/2006 12:06 

כמושלה.בןלא , 7 5בן ,שאניהטובהילדלאהטוב,האישישהזאתלאשה

בגללרקסתם,נפשלחוליחוליםבביתבגללהשיסבוללאבה,שיטפלשצריך,

הטוב,לאישבהצלחהבעצמה.להסתדריכולהולאנפש,חולתבעצמהשהיא

סבל.שאניהטובשהילדכמובגללה,תסבולשלאמקווהאניטוב,בהתטפל

15/07/2006 16 : 14 

משהוקודם.זכרתישלאמשהולי.עשההמשוגעשהגברבמשהונזכרתי

הכתב.עלאותולהעלותהמקוםזהמלחמהבזמןאםהשאלהלדת.שקשור

שאני.הטובהילדמלחמה.בזמןדווקאאולי

10 DIJl!I~ 
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15/07/2006 14:30 

אלאהמשוגעהגברשלחיתהלאהדתיתהפנאטיותזה,עלחושבשאניעכשיו

תהיהשהיאטוב,להלעשותרצהטוב.בחורדווקאהואהזאת.האשהשל

שטויותמיניכלעשתהפעולה,שיתפהלאהיאאבלכמוה.דתילהיותשמחה.

השתגע,הואאזהדעת,עלמתקבלותשלאכאלוהגיוניות,לאמשונות,דתיות

מכשפהוחרפה.בושהאיזו •אותומאשימההיאועכשיולעזוב,חייבהיההוא

לי.ישטובמשוגעגבראיזהשכזו.

15/07/2006 15:05 

היההמשוגעשהגברזהעלשלי,החשדותעללהסיפרתילאחותי,התקשרתי

שחיתההזאתהאשהזורע.דברשוםליעשהלאשהוא •הכלאחריטוב,

בעומסעמדלאשליהמשוגעשהגברעדנוראית,מפלצתגדולה,מפלצת

העוולכלאתמסבירלאזהאבלשנייםאוזפטהאיזוהרביץולפעמיםונשבר

לא,בכלללא,-נהרסההמשפחהכלאיך-במשפחהלנושנגרםהגדול

לא.בכללהזאת,האשה

15/07/2006 15:27 

שאמרתהסיפור,כלאתפהשהתחלתאתהאמיתית,שלי,הזאתהאשהאת,גם

לשבורכדימאמציםעושהרבזמןשכבראותי,לתקוףכדינשי,גברשאנילי

אניאומרת,שאתכמואכן,חכמה,כזאתלאאתל.ךיצליחלאזהובכןאותי,

באמצעיםלא •אותילשבורתצליחילא ?לעשותמה •ממךחכםיותרקצת

אותיותעזביבבית,שלךהחוכמותאתתשאיריאזבתחכום,ולאפשוטים

שאתמהתעשימצידי ...ואתבדרכי,ממשיךאנישכמוך,רעהאשהבשקט,

החלשלך,בתכנוןלאואנישלי,בתכנוןלאאתבשקט,אותיתעזבירקרוצה,

שאני.הטוב?הילדהבנתלא,בהחלטלא,מעכשיו

15/07/2006 15:34 

עליהאשמורשאני ?במרכזשליהזאתאשהה •אותיצריכההיאמהבשביל

אותימביאההיאעלילשמורשלעלובבתירוץ ?מתביישתלאהיא ?שמה

יוצא.הכעסכל-יודעאני-יוצאהכעסכל-לשם

15/07/2006 15:36 

חושביםשלאדבריםצפיםוהקטיושותמהטיליםפחדמרובבמלחמה.זהככה

אותישמציףמהוזה •אותנוומציפיםצפים •הכלליביום-יוםככהעליהם,

אוברדיו.עכשיואלוףהסגןאומרככהמוגנים.למרחביםלהיכנספחד.כרגע.

 10 1.זw.ם



שדותנועם 22

מדרגותחדראמצאאניאיפה .הקירלידעדיף .הקירלידארמדרגות,בחדר

שאני.הטובמהילדבהצלחה.צה"ל.לחייליבהצלחהנורא.הכל ?הזהביום

מחיפה.

15/07/2006 18:09 

אמררהזמן.עלחבלנפשיבטראנסאניאותי.זנחוכולםפתאוםואיך

קרקעיתייכנסומחבליםהאם ?התכוונולמה .מתמידארוכהתהיהשהמערכה

 ?נפשיתאותנוישברו ?אישאיש ?אותנויהרגו ?לבתיםייכנסו ?לחיפהאלינו
ליענההמקלטים.ייפתחומתישאלתיהעורף.לפיקודהתקשרתיגואה.הפחד

אניצועק,אתהמהלו,אמרתיצועק,אתהמהעלי.צעקצעיר,בחוראיזה

מקלטים,ואיןחולים,כולםלארמית,במערכהאנחנואותר'ענייןלאזהחולה.

כלנפשית,עזרהעכשיואיןשיש,מהזהבעצמו,להסתדרצריךאחדכל

עכשיואותם,ניצחתיסוףסוףחה,חה,חה,למחתרת.ירדוהפסיכיאטרים

והםגיבור,אניהללו,החלאותממני,יותרמפחדיםמפחדים,הםבמלחמה

הגבר.פהמילהםהראיתיבאמת.הזמןהגיעיופי.איזהשפנים,כמרבורחים

כמהרעדזבלהםכמהעדלהםלהראותהצלחתיסוףסוףשכאלה.חרליררת

גבר.אני

15/07/2006 18:20 

עםלדברלאמצליחיםאנחנוחזקים.אנשיםשליהמשוגעוהגברהזקנהאני'

בחיים,להישארזאתולמרותמהעולםלהתנתקטלוויזיה,לראותלאאחד,אף

 !גיבוריםאנחנו ?כזהדברלעשרתיכולערדמיהמאיימת.מהמלחמהלברוח

אנחנומפחדים.הםחלשים,הםשבורחיםאלהכלגיבורים.אנחנובטח,

המצב.עםלהתמודדמצליחיםהאמיתיים,הגיבורים

למקלט.לברוחרגעבכלמרנןלהיותנעליים,אלבשאניתכף

מהזהאלך,אבללאט,אבלמהר,אלך,אניצררך,יהיהאםברשה,לאזה

ברשה.לאזההחיים,אתלהצילברשהלארזהלהינצל,בשבילשצרי,ך

חירום.בשעתמהביתליציאהמתכונןספורט,נעלילובשאניאז

18:3115/07/2006 

בלב.זהאתיודערגםברדיוזהאתשומעגםאניזה,אתיודעאניעזבו,הרבה

איזהפתאום,מהגיבור?אניבחיפה.פהנשארתיואניהארץ.לדרוםברחו

ללכתלאןליאיןלאן'ליאיןכינשאראניללכת.לאןליאיןפשוט,אני ?גיבור

אתלהציללברוח,להתגונן,נפשי,עללהילחםכדינשאראניאזלהתגונן.

בסדר.שהבללדעתכלרם,יקרהשלאלקורתעצמי,

 ~~1,1.ם 10



 23מלחמהסיפור

18:4115/07/2006 

לעזוריכולההיאמהאבלעזרה.לבקשהאמיתיתשלילאמאלהתקשרחשבתי

למעשהלגמדי.דפוקהזבלשהיאבאמתלהכירהזמןהגיעהזאת.הדפוקהלי

יודעיםשלאחלשים,אנשיםכאלה,דפוקיםהםמכידשאניהאנשיםדוב

מכלעכשיואבלכברדם,בגללזה,אתלהגידחששתיבעבדלהתמודד.

מארד.חלשיםחלשים.אנשיםשהםלהגיד,ליאכפתלאכבדהזאת,המלחמה

להתמודד.?צדיךתפילהפהיעזורמהמתפללת.שהיאאמדההיאחלשלושים.

להתמודד,להתגונן,לברוח,צדיךמחד.עדשתתפלללהתפלל?להייתןזהמה

לאזרתתמודדי,גברת,תתמודדי,לתפילות,זמןלאזהמלחמה,סיפורזה

צדיךתתמודדי,מתביישת,לאאתזה,מהתתמודדי,אחת,דפוקהבדיחה,

גיבור,להיותצדיךלהתמודד,צדיךילדה,כמרככה,לחיותאסורלהתמודד,

 ?זהמהמחורבנת,ילדהכמראשה,כמרככה,לאגבר,כמרלהתנהגחזק,להיות
לא ?מטורפתאת ?מה ?הזאתההתנהגותזהמה ?מתביישתלאאת ?מה

ייאמן.

15/07/2006 18:48 

פתאוםטורח.ארוכתמלחמהלהיות.שהולךמהזהטרוח.ארוכתמלחמה

איזואיראן.להצצה ?הזאתאיראןצצה,היאמאיפהאיראן.אתהכניסו

שאףתיחרב.שהמדינהלהיותיכוללהיות.הולךמהיודעכבדאנימלחמה.

ישחקלאאחדשאףבראש.לועובדתלאהזאתשהמחשבהיגידלאאחד

גיבור.ארתה

15/07/2006 50 : 18 

לאזהר.לחיות.רוצהאניישראל.אראיראןאותימענייןלאלחיות.רוצהאני

הזקנה,האמיתית,שליאמאדרדלי,אותימענייןלאאחד.אחדאףאותימעניין

אותימענייןעכשיולעזאזל'ללכתיכוליםכולםהזאת,אשהההמשוגע,הגבר

דקאותי'שמענייןמהרזהעצמי'אתלהצילרוצהאנישאני'הטובהילדדק
אנילעזאזל,ללכתיכוליםהשארכלוזהר,להינצל,צדיךאניהחשוב,אניאני,

איכפתמהשימותו,השארכללחיות.רוצהאניחיים,רוצהאנילחיות,רוצה

לי?

15/07/2006 18:54 

רוצהאניעצמי.אתמענייןאנידקזהר.עצמי,עלדקחושבאנימעכשיו

לדאוגיכוללאאניכזה,במצבזהככהלעצמו.שידאגאחדכלוזהר.להינצל

לבניו,למשפחתו,לביתו,אישאישלעצמו.דואגאחדכלהעולם.לכל

 (» נ.-..ם
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עצמי.אתלהצילאיךחושבאניזהר.לשני.אחדכוחאיןאחדלאףלאהבותיו,

רקלעזאזל,שיילכדאחד,אףלאהחברים,לאהמשפחה,אותימעניינתלאזהר.

זה.רקזה,רקמהתופת,עצמי.אתלהציל

15/07/2006 19:15 

מפחד.לאאנישיבואר.מפחד.לאאנילטילים.מרנןאני

15/07/2006 19:27 

זה •מענייןלהיותהולךזהגזים.תאי:;~ריחות,כשראה.כמריהיהזהאםמעניין

להיזהרעצמך.עללהגןלדעתרקצריךמיוח.דמשהרבספרים,כמרבטוח,

הםהרוסים.עלכועסלאכברואניאטוםפצצתתהיהשלאלקורתמהפצצות,

טוב.דווקאזה ?רעזהמהעצמם.עללהגןרוצים

15/07/2006 30 : 19 

הםככה,הולךלאזהבהם,יתמכרהערביםשכלחושביםהםאםנאיבייםהם

הערביםכלכוללת.מלחמהשיהיה,מהזהכוללת,מלחמהתהיהזרפנאטים,

נגדנו.

15/07/2006 20:06 

הרצאותלכלמראהזהנשי.גברלאשאנישאמרתירעדברשרםבזהאיןאז

ממנו.להתעלםשאפשרמשוררזבלאיזהולאלענייןגברשאניהאלההספרים

צריךהייתילהיפררע.דברשרםבזהרואהלאאניבכלל.רעדברלאזה

 ?אפסאנימה ?ממנילהתעלםככהאפשרמה ?קרהמה .מזמןזהאתלעשרת

ייאמן.לא

20:1015/07/2006 

אסתכלהזמןכלאניאליה,אתמכראניטלוויזיה,לייהיהשאםפחדתיתמיד

ליאיןאזלטלוויזיה.מעבראחריםחייםשישלבאשיםלאאניבטלוויזיה,

המצבכמההזמןכלואומריומייםכברדולקהרדיורדיו.ליישאבלטלוויזיה.

 ?הגיונייםלאלחייםנכנסלאאני.האםללחץונכנסמקשיבואניוקשה,רע

15/07/2006 21:05 

הזונהלכחררההאמיתיתשלילאמאלדרדלישליהחבריםלכלמשותףמה

כולםילדיםעםעבדוהםחינוךאנשיכולםהםמשותףמהלזקנהשכשכרנה

לאמוזנחמוזראוטיסטכמרמתנהגלהסתדריודעשלאמסכןבחורראוהם

iO ם~l!I~ 
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תרדהמכיררגםללמודמארדרוצהללמודרוצהאבלשצריךכמרמתנהג

מהם,למדתיואנילי,עזרווהםלפעולהנכנסשלהםהחינוכיוהאופיבהחלט

והתבגרתילאטלאטוהשתפרתישקרהמהכלרעלעצמירעלהחייםעלהמרן

המגעילהמשוגעהגברהזאת,האשהכלאתהמסריחהעברכלאתועזבתי

להשתלבהצלחתיהמסריח,הזה,הנוראהביתכלאתשקרה,מהכלאתהזה,

כמוהםאיןלי,מצאתילחייםנהדריםמרדיםאיזהשלי,לחבריםתרדהבעולם.

תרדה.העולם,בכל

15/07/2006 21:36 

זהלגלות.צריךלאאניקשה.סיפורגםישהאמיתיתשלישלאמאמביןאני

כלאתתחשוףלעולם.לנר,זהאתתגלההיאמעצמו,לבד,בהמשך,יתגלה

הסיפורמהעכשיולחשוףרוצהלאאנישנים.בהשדריהחיתהשהיאהמועקה

בהצלחה.להמאחלאנילהתגבר.שלה,העבודהכברזרבראש,לישעומד

בהצלחה.האמיתית.שליאמאבהצלחה,

15/07/2006 21:40 

בשביללהתמודדנוחרתבהםראתההיאכישליהדפיםאתלקחההיאהאם

אחרת.זהאתרואהאניעכשיוקררם.ככהזהאתראיתילאאני ?עצמה

15/07/2006 21:47 

אפשראיאפשריאילעיתונים.שיריםיותראשלחלאשאנימביןאניאזטוב,

סינרם,הודעתחיתההאחרונהההודעהיייתכןלאזהככה,אותםלהפציץ

אניהזה,הסיפורעםאעשהאנירמהסינרםהודעתאבלמוזרה,סינרםהודעת

זרגבר.מתנהגככהספר.ואוציאלסיפורסיפוראאסוףלעצמי,אותראשמור

 !באמתנורמלית.התנהגות

15/07/2006 21:52 

להתחיללארמייביטוחשלמהחסותלצאתלהבריא,שליהמטרהבאמתעכשיו

לכתובאםיודעלאאניכולם.כמרלחיותלהתפרנס.ילעבודבחיים.חדשדף

נעשהאיךנראהמהעבר.לשכוחחדשים.חייםלהתחילצריךעבודה.זהשירים

חייםשלהתחלההיאהמטרהאפשרויות.ברדקמהרהרחושבאניזה.את

חולה.כאדםלאונורמליבריאכאדםחדשים

iO ~ 
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15/07/2006 21:56 

דליהכמולכתוביכולאתהמהלעצמי,אומראנינורמלי?"אתה,"מה

אומראנילגמרי,השכלאתאיבדתשלה,היפיםהשיריםכמורביקוביץ',

אתשמענגיםהיפיםשיריהאתוקוראבמיטהשוכבאנילגמרי.איבדתלעצמי,

שיריםאילויפים,שיריםאילוהלחץ'בשעתכךהזמןאתומעביריםהנפש

פעםהאלו,השיריםאתאוהבאנימהשירים,אחדבכלחדווהאיזומקסימים,

אותם.לאהובידעתילא

15/07/2006 02 : 22 

שירהלכתובצריךאני .נכוןכותבלאפשוטאניגרוע,כזהלאאניאולי

אחדשכלשירהלעצמי.רקשתתאיםכזולאאחד'לכלשתתאיםכזולאומית,

שירהולאוליהנותספרלפתוחממנה,ליהנותיכוללקרוא,יכולצרהבשעת

הספרותיים.לעיתוניםרקשטובהכזוקשה

16/07/2006 00:33 

אבל .בסדרזהחזקהלהרגישרוצהאתאם .בסדרלאאתהזאת,אשהה

משפחה,להרוסחזקה,להרגישרוצהשאתבגללרקשלמה,משפחהלהחריב

עלנקמהלהרגישלךשבאבגללרקילדיםושניהזאתהאשההמשוגע,הגבר

נורמלי.לאזהלהגיד,מצטעראניהזאת,האשההשנים.כל

00:4116/07/2006 

זהמתי ?אותיוניצלהלנקוםשלההרצוןעללחשובהתחילההזאתהאשהמתי

 ?הזההסיפורכלשלהתחלהחיתהמתי ?קרה

16/07/2006 05:57 

שאניחושביםהם ?הומרלאשאנילהגידהעיתוניםלכלהתקשרתילמה

לאזהנו,ת'שירים.לימפרסמיםלאהםלמהמתפלאאניכךאחרמטורף.

משאירלאאחדאףבוגרות.לאהודעותאלהכאלו.הודעותלהשאירנורמלי

 ?אותםמענייןזהומה ?הומרזהמהנורמליות.הודעותתשאירכאלו.הודעות
לאמשהו .בסדרלאאני .בסדרלאזה ?נורמליאנימה, ?אותםמשגעאנימה

בטוח.זהאצלי.בסדר

16/07/2006 7 3 : 06 

לספריה.היוםאלךשאניחושבאנימהחרדות.משתגעאניככה.אפשראי

 ~l!I~ם 10
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16/07/2006 7 4 : 06 

שהבללהגידרציתיופתאוםאותושביטלתיאחדי"הארץ"עיתוןאתקיבלתי

דחוקכזהאינטלקטואלינדאההכלכיטובשהבללהגידרציתיפתאוםבסדר,

העיתוןאתרוצהשאנילהגידלקוחותלשידותהתקשרתיכמעטמהמציאות,

ולאתקיפותעלמאמריםדקכלוםאיןשהנהבאופוריהלשקועכדידקבחזרה

במציאות.קיימתלאשהיאחבלדקנחמדה,אשליהאיזואמיתיות.תקיפות

בדדיוומההזהבעיתוןמהבמציאות,קייםמהואדעבעיתוןאקראנרגעתי'

טובמהבעצמולהביןצדיךאחדוכלהשוואה,לעשותצדיךהאחדים.ובתדרים

פהלהיותשהולכתמביןואנימבין'שאנימהלקלוטטובלילא.ומהלקלוטלו

זהבקרובאותנו'וגםהגליליישוביכלאתכוללתאמיתית.מלחמהמלחמה,

במהרה.יגיעזה-יודעאני-יגיע

16/07/2006 2 3 : 07 

 ?לעיתוניםאמדתיהכלסךמההגיע.הבוקר-אודדואהאניאוויר,דואהאני
לאדבריםליעשתהשליהזאתשהאשהאמדתיהכלסך-כךכלנוראדברלא

שלי.בקולדיברתיוגםחושב.אנימשוגע,כזהדברלאזהילד.כשהייתיבסדר

מיניכלשלחתידקאותי.להנידיכלולאהםאיתם.דיברתילאזמןהרבה

 ?נכוןנורא.כךכלדברעשיתילאתכתובות.

16/07/2006 34 : 07 

אתכתבתישכתבתי.במהדעדברשוםדאיתילאזה.עלכשעבדתיעכשיו

והאשהגבראניהומר.ולאנשיגברלאאנילהגיד.שרציתידבריםהאמת.

מבין.לא?אנינוראכךכלמהילד.כשהייתיקשיםדבריםליעשתהשליהזאת

16/07/2006 46 : 07 

הא.עלי,צחקדודלילאדון.אותםוהחזרתימהתיקהבגדיםכלאתהוצאתי

לחיותזהמהיודעלאהואבטחנו,להיזהר.וצדיךומחבליםמלחמהשישאמד

אותו.ומפחידההשכלאתשלהלבןשמשגעתמשוגעתכזאתהזאת,האשהעם

16/07/2006 07:48 

והיאלבד.גדאדם?בןזהמהבסדר.שהיאאחשובלאאניבסדר.לאהיאלא.

ייקחהטובהאיש-אליתבוא-טיליםיש-לשבתאליתבוא-אותומשגעת

אחרתמלהליאין-סטייהזו-זהמה-אותךלקחתחיפהעדיבוא-אותך

 .יעזורלאדברשום .מביןלאאני-זוהתנהגותאיזו- ?זהמה-זהאתלהגיד
הפחדים.כלאתליהכניסההיא

iO ~ 
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16/07/2006 07:52 

נורמלית.לאממשהיאנורמלית.לאהיא

16/07/2006 07:53 

הנהבטח.הסיפור.כלאתעשתההיאאזאותי.מאבדתשהיאהרגישההיא

אליהחיפהעדבמיוחדאותילקחתיבואשלה,החדשהחברהטוב,האיש

 ?סטייהזהמהאזסטייה,לאזהאם ?איתהאהיהשאני ?מהבשבילהביתה.

16/07/2006 07:56 

לפרסוםזהאתלשלוחאבלנורמלית,לאשלההמשפחהוכלנורמליתלאהיא

במשפחה.חשוביםאנשיםלהישיכול.לאאני

16/07/2006 08:15 

וזההמלחמהעלמדבריםבתקשורתהזמןכלבציבורפאניקהיוצריםהם

ככה.אפשראימלחמההזמןכלמלחמההזמןכלמלחיץ

16/07/2006 08:23 

עלישליהבעיותעללוסיפרתיהזקנה.עלשליהמשוגעהגברעםדיברתי

בילדים,הטיפוללטובתהלימודיםאתלעזובנאלצההיאאיךעלהקשיים,

בעיות.עםאנשיםשישטובבחיים.בעיותשישטובאמר:הואהזדהה.והוא

שישזהאתאהבהואאמר.הואככהאחרים.לאנשיםגםבעיותשישטוב

לזקנהגםשישלושסיפרתישמחהואלזקנה.גםאחרים.לאנשיםגםבעיות

טוב.אבלכזה,מוזרבאופןטובטוב.לועשהזהלו.רקלאבעיות.

16/07/2006 7 2 : 08 

הולךשאנילהאמרתיאליה.אבואשאנירצתההיאהזאת.האשהעםדיברתי

אותומיהואיתר.לדברהזה.הטובהאישאתלראותממנהביקשתילספריה.

לאאני ?נראההואאיך ?עושההואמהפעם.אףאותוראיתילא ?טובאיש

אהיהלאואניאנשיםשםישלספריה.אלךשאנילהאמרתיאופןבכליודע.

בבית,הזמןכללבדמלהיותעדיףזהאזחירוםלמקרימקלטגםשםוישלבדי

בכללספריה.אלךאניאזהזאת,האשהעםוגםעצמיעםגםחושבאניכך

שלי.החלטהזומקרה

16/07/2006 33 : 08 

לישון.חוזראניאחרת.בדרךעצמועלמגןאחדכללחוצה.הארץכל

 (» ם{נ~~
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16/07/2006 56 : 08 

לחיות.ממשיכיםממול'הנכההשכןגדאיפהשואליםבדלתלידפקואנשים

16/07/2006 00 : 09 

שלהקטעמכלהיסטריללחץשנכנסתיהבנתי"הארץ".עלהמנויאתחידשתי

 ?סליחהולבקשהעיתוניםלכללהתקשרכדאיאוליהמלחמה.

16/07/2006 26 : 09 

פחדתי.לאאבלקטיושות,כמהנפלו

16/07/2006 42 : 09 

התחתית.בעירטיליםשניעודנפלו

16/07/2006 7 4 : 09 

כךאחדלמילוט.הדלתאתפתחתישלי.המשוגעהגבראותיהלחיץהוא

ליייכנסוולאאברחלאושאניאותישיחלצועדיףכישטות,שזההבנתי

להיכנסלאחשובהכייודע.אניהנכון'הדבראתעשיתימהדלת.רסיסים

דעתבשיקוללחשובעצמי.עללסמוךרגוע.להישארחשוב.הכילפאניקה.

לעשות.מהאיןחשוב.הכיהדברזהלפאניקהלהיכנסלאלעשות.מהולדעת

 .להילחץצדיךלא .לעזורשיכולמהוכלהשני'מהחדרהעיתוניםאתאביאאני
הזאת.המחורבנתבמלחמהלעזורשיכולמהכללעשותחייבים

16/07/2006 50 : 09 

מולהייתיהמשוגעים.בביתפעמים,כמההמוות.מולהייתיאני ?לפחדישמה

הייתישלי.ההודיםאותיעינואיךקשהכךכלליהיהלהתאבד.ניסיתיהמוות.

מהמהמוות,ממנו,מפחדלאאנישלי.בעינייםהמוותאתדאיתיהמוות.מול

לאאנימקום,לכלאותימלווההואשלי,חברהואמהמוות,ממנו,לפחדלייש

 .בכללממנומפחדלאמהמוותממנומפחד

16/07/2006 52 : 09 

חזקואנימשקשקיםמפחד.רועדיםבטחהמשוגעים.בביתשםהםאיךמעניין

נכנסיםנשבריםבטחהםכולם.עלמצפצףחזק.שלי.המסכנהבדידהפה

מפחדלאואניהאלוהפסיכיאטריםכלאתאותם,יאשפזומעטעודלהיסטריה.

כולם.לעזאזלשיילכדבכלל.

«) ~ 
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16/07/2006 54 : 09 

 ?בביתלהישאריכולשאניאר ?מקלטזהמוגניםחדרים

16/07/2006 54 : 09 

 ?החוצהלצאתצריך ?למקלטאגיעאניאיך

16/07/2006 09:55 

בטוח.הכיזהבביתבחדראשאראני

16/07/2006 09:55 

אמרה.הזקנהבטוח.ביתזה

16/07/2006 5 5 : 09 

ארכיטקטית.היא

16/07/2006 55 : 09 

בטוח.הכיזהבטח.

16/07/2006 56 : 09 

 .שאניהטובהילד

16/07/2006 10:02 

לביתהולכיםמכלום.להםאיכפתלאחאררת.כןגםהאלההערביםטילים.ערד

כרגיל.ספר

 ?נכרןימתכווןאנירסיסים,מבחינת ?נכרןבפנים,לייתמוטטלאהזההמחשב

 ?נכרןיתמוטט,לא

מקורה.אני

השם.בעזרת

אמן.אמן,

אמן.

16/07/2006 10:09 

בטוח.ברמרגיששאדםמקרם =מקלטים

 iOנ,ים 111 ~
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16/07/2006 10:16 

ישראלשלהגבורהמלחמרתעלשמענותמידאזעקות.לשמוענחמדדווקא

אתלחרותהזדמנותלנרישסוףסוףעכשיובעצמנו.זהאתחורינולאפעםואף

כיף.?בטחכיףלאמהכיף.איזהבשרנועלזה

16/07/2006 11:04 

פהנמצאאנילי.גםעוזרתלכולם.עוזרתטובה.אשההזקנההזקנה.עםאני

אניהזאת.במלחמהלעשרתמהיודעתהיאכולם.עלמגינהוהיאשלה.בבית

מזהלצאתתדע 60בתאחתאשההיאמזה.לצאתאיךמוצאתמצאהיאנטרח.

היאנטרח.אנינטרח.אניזה.אתיודעאנייודעים.לאהפוליטיקאיםשכלכמר

אזלב.טובתכךכלרגםמדהיםמשהרזהזה.אתראיתיאניחכמה.כךכל

הבא.לטילמחכהאצלה,אניעכשיו

16/07/2006 11:10 

הטלפונים.אתניתקואולי

16/07/2006 11:15 

למזוגממשיכההיאכלרם.להמזיזלאחזקה.כךכלהזקנהבחיפה.טיליםירדו

רגיל.יוםזהכאילומחברתה.נהנהאניכלרם.איןכאילוהאזעקה.באמצעמים

כאילונעימה.חברהבאמצעאניכאילומרגישאנימלחמה.יוםלאזהכאילו

אניכאילורגיל.חוליוםבאמצעאניכאילומרגישאניבמלחמה.לאאני

גיבורה.כךכלהיא-והזקנהרגיליוםבאמצע

16/07/2006 11:23 

אוהבלאשאניעליה.דיברתיסוףסוף-אוהבשרווליהפרלניההמשוררת

היאלמההשירים.אתולאארתהאוהבלאאנילא.להגיד.צריךהייתיארתה.

 ?טוביותרלאאני?מה,נובלבפרסזכתה

16/07/2006 11:25 

אותראוהבלאאניאותר.אוהבלאאניאותי.ששונאוהדפוקהמהוללהסופר

לאאניתביני.האמיתית,שליאמאשלו.המאמריםאתולאאותרלאבכלל.

 .בכללאותראוהבלא.אניאותימענייןלאהואאותר.אוהב

iO ~ 
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16/07/2006 11:27 

סחיטהאותיסחטההיאהחולה.אהובתיעםבקשריותרלהיותרוצהלאאני

האמיתיתשליאמאהאםאחד.מישהועםבקשראהיהשאנירצתהלארגשית.

במלחמההאם ?אותיששונאוהדפוקהמהוללהסופדעם ?דומהדברעבדה

 ?אולי ?אולי ?יודעמי ?הכללהגידמותר

16/07/2006 11:38 

 .אחדפתרוןעללחשובצדיךאניתעזוב,אוליהזקנה
לספריה.אולי

11:5116/07/2006 

 ?מהאזנוי .לטלפוןעונהלאאניכימת,שאניחושבתאוליהזאתאשהה

מתיהיא.טיפשהאיזה ?לבדוקתבוא ?תעשההיאמהמת.שאנישתחשוב

אכפתהיהלאפעםאףהזאת.אשההדפוקהאיזה ?איתיקודהמהלהאכפת

המשוגע.לגברולאלהלאאיתי.קודהמהלה

16/07/2006 11:52 

אני.וגםלעצמודואגאחדכלאכפת.לאלאישאבלמתקשרים.אחדיםגםאולי

שלו.התחתאתלהצילדואגאחדכלבמלחמה.זהככה

תציל.סוף,סוףעצמך,אתתצילתלמד,המשוגע,הגבר

תציל.אחדים,עלתסמוךאל

 .שאניהטובהילד
תציל

תצילישאגי'הטובהילדתציל'שאני'הטובהילדתציל'שאני'הטובהילד
 .שאניהטובהילד

16/07/2006 13:17 

שאדעםקשריותרליאיןמבודד.שאניהבנתיכזה.ראשכאבלינדפקפתאום

פהתקועאניהמדינה.משאדמבודדיםאנחנוכלום.איןתחבורה.איןהמדינה.

להתמודדלכתובלהפסיקלאלכתובלהפסיקלאלבד,להתמודדצדיךבהדר,

מבודדהייתיהחייםכלמבודדגםלהתמודדאפשרלבדשגםלדעתלהתגבר

מהאיןגיבורכמואסתדרואנימבודדלהיותרגילאניעכשיוגםאסתדר

לבדוגיבורביחדגיבורגיבוראנילעשותמהאיןולבדביחדגיבוראנילעשות

וזהו.

iO ם..,~~ 
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16/07/2006 13:20 

אנייודעאניאצליחאנייודעאניאצליחאנייודעאנילהתמודדאצליחאני

 !אצליחאצליחאצליחאנייודעאניאצליחאנייודעאניאצליח

13:2116/07/2006 

כסדרשיהיהכטוחאניכסדריהיהכסדריהיההכלבטוחאניבסדריהיההכל

כסוףרגועיהיההכלבסדריהיהדואגלאאניכטוחבסדרשיהיהכטוחאני

רוחאורךצריךרקאנייסתדרהכלובסוףלהירגעצריךרקואנייירגעהכל

והכלכסדריהיההכלוכסוףלישישהיפיםהכוחותאתוכוחוגבורהוסבלנות

בסדר.יהיההכלטוביהיה

16/07/2006 13:23 

אניהזאת.המלחמהאתאנצחאניחזק.אניזה.עםאתמודדאניוחזק.רגועאני

אנילהישברלהאגרוםאנינפשית.אותהאשכוראני .אותילהרוסלהאתןלא

אנילאפסאותהאקצוץאותהאגמוראניהיא.ולאאנידקעדאותהאגרוס

 .המרהסוףעדזהכלאתאעשה

16/07/2006 13:25 

קצת.לכוחאלךאני

16/07/2006 14:07 

נורא.לחוץהזאת.מהמלחמהלחוץאני

16/07/2006 08 : 14 

כרשה.לאככלללחוץלהיותבושהלאזה

16/07/2006 14:08 

צריךלאבסדר.זההדף.עלתוציאזה.אתתוציאהלחץ.עומסאתתקטין

לךואיןלכדגראתהככהאפשראיהדף.עלהלחץכלאתתוציאלהתבייש.

הכלאתתוציאהדףעלהכלתוציאעצמךבתוךסגורככהואתהלדברמיעם

 .הכלאתתוציאהחוצה

16/07/2006 09 : 14 

 .עליךסומךאנישאניהטובהילדלהיותיודעשאתהכמווחזקגיבורתהיה
 .מתמודדשאתהאיךהכבודכלגדוליגיבורשאניהטובהילדגיבוראתה

10 ~ 
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16/07/2006 10 : 14 

 .לעצמילדברלא .איתרלהתמודדמצליחאניפוסק.הואמעטערדפוסק.הלחץ
במלחמה.לארקעיתוניםספרים, :אחריםבדבריםלהתעסקהחוצה.להוציא

16/07/2006 10 : 14 

במלחמה.לארקהזר,במלחמהלארקבכלאתעסקאצליח,אניכן,

14:1116/07/2006 

היאמיאתהזר,המחורבנתבמלחמהלארקאתעסק,בכלגיבור,אניכן,

שכולםמצידיבכלל.מעניינתלאהיאאותישנלחמים.מאלוחרץמעניינת

ומצידילחיותרוצהאניבכללאותימעניינתלאהיאהשניאתאחדיהרגו

רמהאניזהאנימהםליאכפתמהימותשנלחםמיושכלעכשיותפסיקשהיא

 .לבדפהאניאחדבאףנלחםלאאניבכללמהםליאכפת

14:1216/07/2006 

לשמורלהילחםעצמי'עםאלאמלחמרתליאין .לבדפהאנינלחם.לאאניכן'

בעולם.הכיגיבורשאניולדעתהדעתרעלשפיותיעל

16/07/2006 14:13 

חכםבחוראנישהגעתי,לאןמגיעהייתילאאחרתיודע,אנישפרי,אניטוב.

בעצמכם,תבדקוהחיים,תחומיבכלהרבה,ומצליחודעתספריודעגיבור,רגם

כתוב,הכלזהלהסס,מההרבהאיןפשוטה,הבדיקהמאמינים,לאאתםאם

לגלותצריךרקוידועברורהכללהסתיר,מההרבהפהאיןלבן,גביעלשחרר

האמת.את

16/07/2006 7 1 : 14 

לאאחראחדשאףדבריםמריחשאניייתכןהאםריח.שלשוואמחשבות

כאלה.דבריםליאמרהפעםהזאתהאשה ?הגירניזה ?מריח

16/07/2006 14:18 

שלאדבריםמריחשאניאחשובשאניפתאוםמההגירני.לאנראהזהלי

 ?פתאוםמה ?פתאוםמה .בכללהגירנילאזה-במציאותקיימים

 ~l,ll!Iם 10
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16/07/2006 14:18 

עדאנימהקיים.שאינומשהראדיחשאניכזה.דבראחשובשאניסינריאין

אדם,בןהגירני.לא?זהפתאום?מהפתאוםמההגירני.לאזהמשרגע.כןכדי

מזה.צאאדם,בןמזה,צאהגירני.לאזה

16/07/2006 20 : 14 

מסריחריח ?לאלמהמגעיל.ריח-טחבשלריחפהישנעים.ריחדווקא

נעים.

14:2116/07/2006 

איזההגירני,לאזהאחדים,דבריםאדיחשאניאחשובשאניפתאוםמה

מטורפתאתהזאת,אשהה ?באמתלראש,לימכניסההזאתהאשהשטריות

הגירנילאזהקיימים.שלאריחותאדיחשאניפתאוםמההגירני,לאזהלגמדי,

הגירני.לאבכלל,

16/07/2006 15:09 

נשארתי.אנידקלדרום.עוזבתגםהזקנה

למקלט.ארדאני

16/07/2006 15:22 

הלחץ.כלליעבדהעירוני.למקלטירדתיאנשים.דואהאני

16/07/2006 15:24 

לאאניבמלחמהשאפילומאנשים,ככההתרחקתי ?הזהלמצבהגעתיאין

חולני.זהאדם.בבנילהיעזרולאלבדלהיותמעדיףעצמי.אתלהצילרוצה

לגמדי.חולני

16/07/2006 15:25 

בסדר.לי.תסלחואזאחד,אףעםלדבריכוללאשאניבמצבעדייןאני

חיוך.דאיתילאמזמןמחייכים.אדםבניאוהבאנידווקא

נעים.נחמד.

הנפש.אתמשרבב

 10 נ_17!1{1ם
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16/07/2006 15:27 

ואנילגעתרקשם.הםוהנהאחרבעולםהםכאילוכךכלממנירחוקיםהם

שם.שם,שם,שם,הםבהם.נרגע

16/07/2006 15:27 

 .כךכלכך'כלכך'כלקרובים,כךכלהםלאנשים.להגיעבעיהשרםאין

16/07/2006 15:28 

וזהר.קטןמאמץלעשרתלהתאמץ'רקצריך

 .קטןמאמץ-הסיפורכלזה
וזהר.

קטן.מאמץ

חברתיים.ונהיים

קטן.מאמץ

16/07/2006 15:32 

מהאזמבקששהואאפילוטלפוןלולתתרוצהלאהואלעצמו.דואגאחדכל

שהואבגללרקלולתתרוצהלאהרוסייעזורזהמהמבקששהואיעזורזה

לאהזההמצביעזורלאזהניכורישחבריםיהירכולםאםאפילואזשחרר

כלרם.יעזור

16/07/2006 15:33 

שאניהטובהילדשאניבגלללאדרסילאשאניבגללאותימנדיםהרוסיםגם

זהככהמתכנסיםהנרעמיםכלמתכנסיםהרוסיםכלעצמםבתרךסגוריםהם

רזהאצלםעובדזהככהלעשרתמהשאניהטובהילדאנידרסילאאניעובד.

הילדאנימחורבןדרסילאאניככהאבללעשרתמהדרסילאאנישישמה

שאני.הטוב

16/07/2006 15:34 

לאהמחורבניםהרוסיםאלייתייחסושהםארצהשאניכמהיעזורלאזהאז

יודעיםשהםמהזהעצמםבתרךולהתכנסרוסיתלדברימשיכוהםיתייחסו

יודעשאנימהרזהיודעיםשהםמהזהלעשרתמהבזנבולכשכשרוסיתלדבר

לצעוק.

 10נ,1ם 1!1 ~
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16/07/2006 15:35 

עצמיעיניתיסתםחבל'-אחרתחשבתיסתם-אותיאוהביםלאזהבגללאז

במחשבות.

16/07/2006 15:36 

אותם.אוהבלאאניגםנורא.לא

16/07/2006 15:40 

באתםמה?בשבילבאתםלמהאזישראל.פהרוסיה.לאפהאתכם.רוציםלא

תלכובשבילכם.דעדע.פהטוב.שםלשם.תלכו ?שייכיםלאאתםבולמקום

לכם.טובשםרוסיה.לאמא

15:4116/07/2006 

כך'כללכםדעבולמקום ,לכאןבאתםלמהבאתם.למהמביןלאאניבאמת

שם.תישארוטוב,כךכלשםמתלוננים.הזמןכלאתםהדי

15:4116/07/2006 

שם,יש-המותרותכלבאמת,שם,עדיףטובים,כךכלחייםעדיף,באמתשם

אתםכאלה,מקוםבאףאיןנפלאים,קונצרטיםוקונצרטים,עציםפרחים,

 ?למהבאתם,למהאזהנשמה,קץעדליהנותיכולים

16/07/2006 15:42 

באתי.למה,זהבאתי,אבללמה,יודעלאאישטובה,שאלהזולמה,

16/07/2006 15:43 

המצב.זהועכשיו .באתי

16/07/2006 16:14 

רוציםשהםבטחנו .כאןלישוןרוציםהם :והתפלאחשובאישאיזהבא

לישוןרוציםשאנובטח ?שנשתגע ?קרבמהלםשנסבולרוצההואמה .לישון

אנחנומההקרב.שלהזוועהכמדאותנשתגעשלאהעיקרולנוח.לישוןכאן.

ולהתרחק.לישוןמהמציאות.ולכדוחכולנולישוןרוצים ?מברזלעשויים

דבראיזהמבין'לאאנימלישוןטוביותרמה .לישון .מהבלולשכוחלישון

טוב,הכיכלום.לאנושמים,לאדואים,לאחושבים,לא?ישניםמזהטוביותר

הכיהדברזהלישוןהסקרנות.אתלאבדגםטובהכימזה.יותרדבראין .לישון
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דבראין-לישון-הסקרנותכלאת-הרצוןכלאתלאבדלישון.שיש.טוב

לאהמלחמה,סוףעדלהירדםלישון,הולךאני-לישון-מזהטוביותר

טוב,לילהלישון,הולךאניממני.מטררקשקורה,מהכלום,אותימעניין

טוב.לילהחברים,

16/07/2006 20 : 16 

טוב.לילהלישון.הולךאנימלחמה.פתאוםמהכלום,איןמלחמה,אין

16:2116/07/2006 

דברשוםרואהלאאנימהדר.נחמדיםאנשיםאותםדבר?אותוהכלזהמה,

עלשינוי.שוםאיןפרצופים.אותםאנשים.אותםכלום. ?השתנהמהשונה.

חושב.אנידבר'אותוהשכונהמלחמה.שוםאין ?מדבריםאתםמלחמהאיזה

צריךויהודים.ערביםרוסים,אותםהבניינים.וגםדבראותונראההרחוב

לחיות.להמשיך

16/07/2006 22 : 16 

לדבר.מהאיןסעודה.אותההסעודהאפילו

16/07/2006 16:23 

 .גמורבסדר .בסדרהכל

16/07/2006 24 : 16 

לאליגםאזוהמדינה.מהעםלהםאכפתלאכי ?לפהבאיםהרוסיםלמה

למה .עצמיאתלהצילרוצהואנינהרסתהמדינה ?ליאכפתשיהיהלמהאכפת.

 ?למה .ליאכפתשיהיה

16/07/2006 16:25 

עכשיולהיותיכלוהםמצידם-חייםהםאיפהלהםאכפתלא-הרוסים

מהמלחמהבכללמתרגשיםלאהםאז-אחרתמהגריםארץבכלאוברוסיה

אומץתופסאני-להילחםשימשיכובכלל.מתרגשלאלא.אניגם-הזאת

לשרוד.ואיךעצמיעלרקחושבומתעלם.

16/07/2006 26 : 16 

שאנימהוזהעצמיאתלהצילליחשוב ?לאלמההרוסים.עםמזדההאני

אתלהצילרק-ליחשובלאדברשוםמזהחוץעצמי.אתלהצילאעשה.
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-אנצלואני-להינצלרוצהאני-לייקפצושכולם-שחשובמהזה-עצמי
וזהו.לחיותרוצהאני-לעזאזלשילכוהאחדיםכל-וזהולחיותרוצהאני

16/07/2006 28 : 16 

 .שאניהטובהילד

16/07/2006 30 : 16 

גםאנצללאמדועלסבל.מסבלעצמיאתמצילניצול.אנישליהחייםכל

זו.ממערכה

16/07/2006 30 : 16 

לאאניהרגע.בזהכמוניעובדיםאחדיםבטחדב.סבלעבדתילסבל.רגילאני

קם.אנימותר.זהבסדר.זהתתאושש,להתאושש.לבד.שאנילחשובצדיך

קם .יכולאני .לסבוליכולאניחזק.אני .כךלהתנהגבסדרזה .מתעודד

ומתאושש.

16:3116/07/2006 

לחיותלישמותרלהגידהטילים,מולאיתןלעמודיכולאניחזק,אניקיים,אני

יגידושאחדיםאפילולימותרזהעצמי,אתלהצילליומותרלהינצלליומותר

אחרת.

16/07/2006 16:32 

ציוני.לאשאנישיגידואפילו

16/07/2006 16:32 

פדו-פלשתיני.שאנישיגידואפילו

16/07/2006 2 3 : 16 

זבל.שאנישיגידואפילו

16/07/2006 16:33 

חברתיתנורמהכלשהורסגדול,כזהגדול,מניאקשאנילישיגידואפילו

מקובלת.
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16/07/2006 05 : 17 

כלכגמר,הכלרגוע.הכלבסדר.הכלכלום,ליאיןלעזאזל.טירונותאין

אפשרחושב.אניכךלשגרה.לחזוראפשרבסדר.הכלכגמרה.הזאתהמלחמה

לשגרה.לחזור

16/07/2006 08 : 17 

נראה.שהואכמוקשהכךכללאהמצבולהירגע.המצבאתלהרגיעאפשר

16/07/2006 17:08 

המצבטוב.דווקאהמצבכך.כלנוראלאהמצבהשני.אתאחדלהרגיעאפשר

החייםועלהנשמהעללהקלשעוזרוקלטובמצברע.לאבכללמאודטובטוב

ובכלל.

16/07/2006 17:09 

שהיובכללנדעולאכשנחמרגיש.אניכךטילים.לכושהיוכשנחבכללתכף

 .וממתיןעוצראניכאלה.

16/07/2006 17:18 

לשפהלהתרגלצריךככה.להשתגעאפשר-עבריתואנירוסיתמדבריםכולם

אליה.פתוחלהיותהזאת.

16/07/2006 17:56 

משפחות,עםפהכולם ?מתסכללאזה .לבדאנירקמשפחותישלכולם

בסדר.לאזהמתבודד.לבד.פהיושבאחד.אףבלילבד.פהאנירקחברים,

אניממוליאנשיםשישלמרותתמיכה.ליאיןהאיום.מולמתבודדלבדאני

לבדאנילהיאחזיכולאנישבומישהוליאיןאמיתיתתמיכהליאיןמתבודד

אפשרית.בחינהמכלכלכליתמבחינהחברתית,מבחינה

16/07/2006 17:59 

 !קשרותיצורמישהועלתסתכלאזכר'

16/07/2006 59 : 17 

זומהבדידות.לצאתהדרךזוקשרותיצורמישהועלתסתכל ?הבעיהמהככרן'

אחרת.דרךאין .הדרך
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16/07/2006 18:00 

לטוב.נקורהטילים.מתקפתתבראתכף

16/07/2006 00 : 18 

בריבוע.מפחדאני .שקרןהואמפחדלאשהואשאומרמיכל .מפחדאני

18:0116/07/2006 

הילדלהיות,חייבטוב,יהיהלטוב.מקורה •ארכלבלירעב,אני :זהראזטוב

שאני.הטוב

16/07/2006 30 : 18 

שלאעובדהאבלהפצצותכשישלמקלטלרדתלעשרתהגירניהכיהדברזה

כולם.לאזה,אתעושיםכולם

16/07/2006 18:53 

לטוב.נקורהבמדינה.עכשיויציבהמצב

16/07/2006 18:55 

יתחילומעטערד ?פתאוםמהושלו.וחזקיציבשאניחושביםאוליהם

לטוב.ונקורהנחכהכולם.כמרמפחדאניהטילים.

16/07/2006 19:13 

עםפהנמצאאניהמצב.מהיודעלאבכללאניהביתה.אלךבכללאניאולי

אניהמצב,מהבאמתיודעלאאניאבלרע,כךכלשהמצבומניחרוסיםחבורת

כרגילהולכיםאנשיםנחרץרדיו.ולאטלוויזיהרואהלאמהעולם.פהסגור

רע.ארטובהמצבאםלדעתדרךליואין

16/07/2006 19:19 

ביןמתנדנדהזמןכל •יכוללאאניאבלרגילזהאתלעבוריכולשהייתיהלוואי

רגשות.

19:4116/07/2006 

דבר.שרםאיןטילים.שלנפילותשישדמיינתי
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16/07/2006 7 4 : 20 

לשגרה.חזרתינגמר.הכלזהו,

16/07/2006 48 : 20 

 .נגמרהכל .עכשיובסדרהכל

16/07/2006 20:49 

בזמןדבריםדמיינתילאהאםעוברות.המחשבותלאט.לאטמתנקההראש

אנשיםעםהתחברתילאהאם ?נורמלילאבמצבשרויהייתילאהאם ?האחרון

צרותעללהתגברהצלחתיאםאופןובכלזהעללענותיודעלאאני ?מוזרים

 .בסדרזהוקשיים

20:5116/07/2006 

שהבלכלום.שאיןנלחם.לאשהחזבאללה ?מלחמהבכללשאיןלהיותיכול

 ?שלידמיוןהיה

20:5116/07/2006 

ונראה.נחכהלא.ומהנכוןמהתדעלךמתנקה.הראשפתאום

16/07/2006 20:53 

רגיל.אצאאנימחר

16/07/2006 20:55 

לחיות.דדךככהשמוצאיםביתחסריהםשםשראיתיהאלההאנשים

16/07/2006 59 : 20 

 .לישוןאלךאניתכף
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