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גוזלן

ֶלת ְגּדֶ ה? ְזכּוִכית ַהּמַ ּגֹוְזַלן, ֵאיֹפה ַאּתָ
ה ַהּכֹוָכִבים ְזרּוֵעי ֹמחֹות ּוִמְצּפֶ
ֲאלּו ַעל ָעִציר ָיֵחף ֶאָחד, ֹלא ׁשָ
ף ַעד ּיֵ ּתַ ַלְוָין ָאסּור ִמְזָרִחי ִמׁשְ
קּוָפה. ַמה ַאְטמֹוְסֶפָרה ׁשְ ק ּבְ ּדַ

ים? ֵאיֹפה? ׂשִ ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ
מֹוִני ִנים ּכָ ְרִאיֶתם ֶאת ַהּפָ

ה ֲעׂשֶ ִרים ִמּמַ ָנה, ְמֻנּזָ ַסּכָ ְספּוִגים ּבְ
ִביִאים הּו ָהָיה ַאֲחרֹון ַהּנְ ּיַ ַמֲעׂשִ

ן ְגֶרּב ִנּדֹון ְלֻחְרּבָ ְזָרח ַהּמַ ְתקּוָפתֹו ַעם ַהּמִ ּבִ
ִעים ֶוֱאִלילֹות ָהָאבֹות,  ׁשָ ּוֻפְרָענּות ַעל ּפְ

נּו ּלָ ַלמּוס ׁשֶ ּבֶֹסר ַהִהיּפֹוּתַ
ַמְקלֹות יץ ּבְ ֹלא ָיַדְענּו ַלְחֹנט ּוְלַהְרּבִ

ֵקד ֶאת ִמי ׁשָ
ץ ַעְצמֹוָתיו ַאֲחֵרי ִחּלֵ ׁשֶ

ל ָהֵעֶמק ֵעֶמק, ּכָ ִביאֹות ּבָ ַהּסְ
ָאְספּו רֹות ׁשֶ ל ּפֵ דֹוָלה ׁשֶ ְקָעָרה ּגְ

ֵזָעה ֲאֵחִרים ּבְ
ַחְדנּו יַנִים ּפָ ֲחִטיַבת ַהּבֵ ָבר ּבַ ּגֹוְזַלן, ּכְ

ל ְריֹון ִמְזָרִחי", ּכָ נּו, "ּבִ ּלָ ָך ּכֻ ִמּמְ
ָרִציִתי ִלְמֹחק ָבִנים ַוֲאִני, ׁשֶ ְלִמיִדים ַהּלְ ַהּתַ

ר ה, ִמְסּפָ ּתָ רֹות, ַרק ּכִ ְחּבָ ָחה ֵמַהּמַ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ֶאת ׁשֵ
י ם ּוָבַעְטּתִ ּלָ י, ַיֲעֹקב, ָעִליִתי ַעל ַהּסֻ ְמּתִ ָרִטי ָרׁשַ ם ּפְ ְוׁשֵ
אֹון ל ִקּפָ ֹחר, ְטַרְקַטטּוס ׁשֶ יַע ֶאל ִריק ׁשָ ֵדי ְלַהּגִ ּבֹו ּכְ

ָקִרים, ַמֲאָמר לֹוִגי ִפילֹוזֹוִפי ְלִאּלּוף: ּוׁשְ
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רֹוֶדה. ל ַמה ׁשֶ ָהעֹוָלם הּוא ּכָ  1
ל ָהַעְבדּות. ָהעֹוָלם הּוא ַסְך ּכָ  1.1

ע ע"י ָהַעְבדּות וע"י ָהֲעָבִדים. ָהעֹוָלם ִנְקּבַ  1.1.1
יֹוָקָנם  אֹוב ֶאת ּדְ ֶתר ָנִחים, ַמֲעִלים ּבָ ַהּיֶ

ל ִזְקּפֹות ָעֶבה ָרֶוה, ָאָנִליָזה ׁשֶ
ּגֹוְזַלן ָאִחי ֶהָעֵיף, ְסַלח ִלי

ַעם  ל ּפַ ר ׁשֶ ׂשָ ֵמַהּבָ
לֹות ֹוׁשָ ְמיֹון ַהּשׁ ִמּטִ

ו  ל ַרַחׁש ִנְדִמים ִלי ַעְכׁשָ ה ּכָ ל ִאְוׁשָ ּכָ
ִית ּבַ ֲאִני ּבַ ׁשֶ ם ּכְ מֹו ַלַחׁש סֹוֲהִרים, ּגַ ּכְ

ִעים אֹוִתי ָבִרים ְוָהֻעְבּדֹות ְטֵפִלים ּוְמַיּגְ ַהּדְ
ה ִנְפַרְדנּו? ּגֹוְזַלן, ָלּמָ

ּה  ּלָ ְרִקיִסים ׁשֶ ָאה ַמֵהר ְלֵהיִניק ֶאת ַהּנַ א ּבָ ִאּמָ
ּנּו, ּגֹוְזַלן, ָחִיינּו ֵמי ָזָהב, ִהְתַאּבַ ּבְ

א  ּתָ ה ּבַ ְמיֹון, ַאּתָ ַפע ַהּדִ ׁשֶ ֲחָדִרים ָהֵאּלּו ּבְ ּבַ
רֹות, ּדֹוֲחִקים ֶאת ָהעֹוָלם  ְחּבָ ַוֲאִני ְלַיד ַהּמַ

עֹוד  ְואֹוְנִסים אֹותֹו ְלִבְדיֹון ֻמְחָלט ּבְ
נּו ּלָ ידֹוֵני ָהִריִסים ׁשֶ ַהּתֹהּו ָנח ִלְפֵני ּכִ

ְפֵני  ּלִ ָבעֹות ָהְרחֹוקֹות ׁשֶ ִצים ֶאת ַהּגְ ְמַאּמְ
נּו ׁשְ ּקַ ָסגֹות ֹלא ּבִ ָהַאְטָלס, ֲאִפּלּו ֶאת ַהּפְ

ׁשּוָטה. ִרית ּפְ ֵתף אֹו ּבְ ַרק ּכָ
ִית ּגֹוְזַלן, ָסְבָך ֹלא ָחַתם ַעל ַמֲעַצר ַהּבַ

ר  ָך ֵמֶעׂשֶ ה ֲעקּוָרה ִאּמְ ּמָ ? ּכַ ה ִהְרַחְקּתָ ּמָ ּכַ
ר  יַח, ְמַדּבֵ ׁשִ ה ַהּמָ ַאּתָ י ׁשֶ עֹוֶתיָך? ֶהֱאַמְנּתִ ֶאְצּבְ
ִעם ְצָמִחים, ּתֹוֵמְך סֹוֲהִרים, ַמְרִחיב ֲעצּוִרים

ֲהָוָיָתם. ָנ"ְך ּכַ ְוקֹוֵרא ִסּפּוֵרי ּתָ


