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הרייוצהנוילעה;םימיהתששימימ׳שוד׳לשתורוטקירקהןמםייתשןההלא
דועביצנרוביחהךשמהב.ןוחצינהרחאלהמֿןמזהנותחתהו,המחלמהףוסב
םינשברוצמהתשוחתלתוסחייתמאובמהףוסבשםייתשה׃תורוטקירקשולש
לומלאקנזלורוצמהתאץורפלהטלחההעגרלו,םימיהתששתמחלמלומדקש
ךרוצלכןיאתמאב–׳אקרפףוסבאבותש–תישילשהוזלע;ביואהינפ
...םילימדועףיסוהל

לשקיתווהטסירוטקירקה,שודרגלאירקומצעלץמיארשאטעהֿיוניכהיה׳שוד׳
,אירבהיממעהרוביצהחורתאאטבלביטיהרשא,)ורבעבי״חלרבחו(׳בירעמ׳
.ןויצבבשויהםעהלשסוזנצנוקהתאםליגולשםסרופמה׳קילארשי׳רשאו
.ס״שתתנשברטפנ׳שוד׳
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אובמ

המךותמתחקלינאךירצ,ןלהלרמולינאשקבמשםירבדלאובמהתא
1׃145‐143׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ביתבתכש

.״ . ;ונמעדדומתהלםתלוכיבןיאהעשֿיפלשחקלהתאםיברעהודמליכםא.
יפלםהלונתיאלםָילרבעמשםהינודאשרבתסמהמצעוזהביסִמיכםאו
ונלחיטבהלםיניינועמםמצעוללהםינודאהיכםאו;ונמעדדומתהלהעש
ףאונלסחלםיצאויהאלשרבתסמךכיפלו,לושמוֿדרפהיכרוצלבולעםויק
ידמרתויונאםיכבוסמונדִצמונחנאיכםאו;ונלסחלםיברעהחוכבהיהּול
תמשגהתאונמצעבםוזילהעשיפללכונשליבשבםירבשמבוםיכיבסתב
ץפנֿרמוחהנועטההריוואםוקמֿלכמאולה–ונתייחתדוסיבחנומהקוחה
םויןכתייםיבכעמהםימרוגהלכףאלעו,הלשמתוימצעתויורשפאהלשי
.ץורפלבייחאוהףוסֿףוסשהמץורפישםוי

לכוםינפבמםותדעןוונתהלונקפסהאלדועלכהמחלמהץורפתםאו
לשהחוכבשיןיידע–םישנאלתויהלורבגתהלםיברעהוקיפסהאלדוע
דימעהלוחצנלוהשפנלעדומעל,םויהאיהשתומכוליפא,לארשיֿתנידמ
תאתוחפלירה,לארשיאבצתאאלםאתיבהֿרהלשוימורמבהחרוכֿלעב
עצבמהןמומכהגיסנדימאהתאלהזדמעממםאו2.״לארשילֿהנגההֿאבצ״

תואקסִּפהוספדנונתרודהמב.׳דימתמה׳תאצוהבשרפסַּבםידומעהירפסמלהנפהד״בש1
.׳בךרכב241‐240םידומעבוללה
ףאלעתאזו(,׳ץאוסעצבמ׳לםדוקדוע,ז״כשתינפלםינשהרשעםיתשכובתכנםירבדה
157ֿו143תורעהתאהזןיינעלהארו–םירבדהףוגבןלהלןאכרכזנהזהעצבמהש
.)׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב

רקיב–׳לארשיאבצ׳אהירשאתחת–ל״הצבש׳הנגה׳הדוסי,תרתוימהא״ההתא2
לארשיתלואג׳בל״הצלערצקהףיעסב,תינויערהותירוטסיהההניחבהןמ,ד״בשחתינו
,׳תיאבצהבישיוםירוטקודלע׳רוביחַּבםגהארו;ךליאו116׳מעב׳הנידמהרבשמב
.״םלוא״תחתופההקסִּפַּב,21׳מעהזךרכ
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הפוסוןאכדעונחתינוונכלהשרבשמהלשופוסהזהיהישירה,ץאוסלש
.תואכרמב״תילארשיה״תוהמהלכלש

קומעאוהרבשמה.רבשמלןורתפאליממהזהיהישרמואינניא,ןכא
,המצועֿריבכוינכפהמעוזעזםגּולו,ירקמעוזעזידיֿלערתפיהללכוישידכמ
רבשמהלכויאלשיאדוּו;תכשוממתינכפהמֿתינחורתוחתפתהךרדבאלש
תימואלה״תילִע״בוימואלההנבמבםדוקינכפהמיונישילבונורתפלעאובל
ךרדבדִודֿריעלשהרורחשאוביםאשאופארבתסמ.תימואלההגהנהבו
ירבשמךילהתלחתפקררבדההיהי,יתרכזהשוזןוגכלוכיבכֿתירקמ
םיכיבסתהךבסלכבוםייקהרבשמבםיצוענויהיוישרושרשא,שדוחמ
.ורשויאלןיידעשםינשיהםיינויצה

איהתמייקה״תילארשיה״תוהמהלכשוניאראולהםוקמֿלכמךא
תססובמאיהוילעשינורקעהדוסיהלשוחותיפקרתיבויחֿתינחורהניחבמ
תולשלתשהַלדוגינכ,״ילמרונםע״לשהיווחה׃תרגוסמאיהותרגסמבשו
תניחבבהקולחהֿתולובגבoתיטורבנהתוקֵבדהו,תירוטסיההתילארשיה
םילייחלשםתדימעש,ןבומכ,רשפאֿיא.תימואלההפיאשהלשקוספֿףוס
ֿלע,תאזה״תילארשיה״היווחהתאםיסיסרלץפנתאלתיבהֿרהלעםיירבע
אליממו,הנממךפההןהשתוקחדומותורתסנתויווחלשןתומשגתהםצעידי
רשאוזאהתו,השדחתומדוזיאתחאֿתבבבושייהלשירוביצהיפואהלבקי
יתנידמֿםורטהבושייהלשירוביצהיפואהתומדהתנתשהשיפכקוידב,אהת
.םינושםיעזגינשבהיהרבודמוליאכטעמכ,הנידמהתמקהםעדימ

אלשרשפאֿיא–הזבהווהתישתימואלהתוהמלשדחהדוסיהרדגבו
תודהיםעםיסחיהוורבחלםדאןיבםיירסומהםיסחיהםגשדחיפואולבקי
םיקפואוחתּפייוםימייקהםיימואלֿןיבהםיסחיהלכונתשיהזםע;הלוגה
.תירבעההלכלכל,םיינכפהמ,םישדח . חתפםגחתּפיישרבתסמןאכמו;.
יבושייההנבמהתאהנידמההתניששיפכבוש,יגולויצוסההנבמביונישל
םיינורקעםיספלעתימואלהתוחתפתהההלעתלוכהֿךסַבו;םינָפלמש
הכפהמםהבהיהתאיהשתומכהנידמהתייווהיבגלרשא,ירמגלםישדח
הזהיהיךא,רבשמלםוקמהיהיןיידעשאופאןכתיי.םוקמֿלכמהרומג
תמייקהתרגסמל;ירמגלתורחאתוביסמבוןיטולחלתרחאתרגסמברבשמ
..ץק,רומאכ,אוביתומייקהתוביסמלו . תוירשפאהתואמגודהתחאיהוז.
המגודהיהוז,ןכא.המצעתריבשלקרהליבומהרישיהתוחתפתההש,ךכל
קרילואיהירהםיברלשםתוארתדוקנמיכםא–רתויבתימיטפואה
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הקוחרההמגודהםגתאזיכרמאייהלאלשםתעגרהל;״וטועימבערה״
.תעדהלעלבקתהלמרתויב . ״.

אקווד–״תעדהלעלבקתהלמרתויבהקוחרה״,תאזהתינכפהמהתורשפאה,הנהו
שקבמינאהילעשהלאשהו,ונינפלהתעהמשגתנתורחאהתויורשפאהלכמאיה
םיבייחתמההשיגהייונישםהמו,השעמללחשיונישהירדִגםהמ׃איההפבישהל
?הלואגהֿתעונתךשמהבויפֿלע
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א

יונישהדוסיבשתוחתפתהה

ללוחתנהתועצמאברשאתוחתפתההחותינבחתפנ,]ל״נההלאשהלע[בישהלידכ
3.יונישה

.ל״הצלשםרוגההיהתוחתפתההךלהמברתויבידוסיהוןושארהםרוגה
קסופֿיתלבהץחלהםערישיהעגמהלעהנוממהתימואלההחולשכוליחל״הצ
אלץחלהלשוקוליסלתיתילכתםיכרעֿתכסמםושיכםאו;ביבסמםיביואהלש
תובכעםושולויהאלבושוינפמתוננוגתההלשהקיטקטהיבגלירה,ודיבהתיה
,הנידמהתמקהםעיוטיברסחראשנש,ימואלהםזילאדיאהלכ,הברדא.םינפבמ
הפונתלעבהדלפֿחוכלהתואךפהו,תאזהתוננוגתההֿתונוכנבתּומליאבזכרתנ
םיקוחדהתולובגהש,הדבועהךכלעהפסונ.םילימילב,קונחחוכםגּולו–הרידא
ֿלעאלםא,הליעיתוננוגתהלשתורשפאלכהשעמלהבוענמט״שתמהנידמהלש
ל״הצספתנאלםאםג,הזכןפואבו–ביואהחטשלרתלאלהמחלמהתרבעהידי
ירדגלותעדותבןמאנראשנאלא,שוביכוארורחשלשהיגולואדיאְלםעפֿףא
המיחלהֿתרותולהכפהנםינפֿלכֿלעוזתרגסמבירה,דבלבהנגהלשדועייה
.הטישפֿתמחלמלשהרותלולש

ֿתמחלמבתוסנתהלל״הצרבכקיפסהםייתניבשהדבועהםגךכלעהפסונ
וכרואלכל,רתויבחווטֿתקוחרהטישפֿתמחלמלהאשרהאוהלביקזא.ץאוס
הלגרתהתימואלההגהנההרשא,םירזםימרוגידיֿלע,יניסיאהֿיצחלשובחורו
,ףוסבלובהכרכנשהבזכאהלע,הזהןויסינהרחאלו4;םתוספורטופאלקקזיהל

ל״הצאוהֿאולה–תוחתפתההךלהמבןושארהםרוגהרקסייתואבהתואקסִּפהשולשב3
ףוסינפלשלדגומהחוורהדע,םירבדהךשמהב.ותארשהבוובולחשםייונישהלע–
תליחת׃״תידועייהתוירקמה״ךרדבםיעוריאהתולשלתשהלשינשהםרוגהשרפנ,קרפה
שוביגבםירבדהתאצות,תירצמהתורגתהבהכשמה,הירוסדצמתויורגתהַּבתרשרשה
.המחלמלןייסוחךלמהתופרטצהב–םיסִנהלגעמתריגסב–ךשמההו,םעהתבוגת

םהירהץאוסתמחלמללארשיתנידמהאציםתאשרהבוםחוכמרשאםירזהםימרוגה4
ןוטלשהתאליפהלוץאוסתלעתלעטלתשהלהתיהתפתושמהןתינכתו,תפרצוהינטירב

214

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ןויער,תישאר׃ולאתויווחיתשב–דָמִעםעהלכםגו–ל״הצרשעתהתוחפל
אוהןיאבושךרוצההרקמברשא,ןילוחלשןיינעלםהלךפהניניסלששוביכה
ֿלכםעטהריאשהיניסלשהרזחהה,תינשו,דחוימינוציחדודיעםושלאקוודקוקז
םישוביכינימלועיגיבוששהרקמביכ,ונסחתהםעהול״הצשדעהמשנבלפתךכ
תעדומההטלחההתניחבמאלםא–םהבקיזחהלםינוכנויהיםגירה,הלאכש
.ונממתחתפתמהטלחהלכרשא,ישגרהדוסיהתניחבמתוחפלירה,שארמ

ֿתמחלממףחרמראשנשעטוקמהןויערהםגףסונולאהתודבועהלכלעו
תוכיישלששגרלכמלוכיבכלדבנב–עבקהזןויער.״ןדריהדע״׃תואמצעה
ידיֿלעאלאהתילכתדעאובלהלוכיהנידמהתנגהןיאיכ–םוקמַלתיתָרכְמ
אלןווכמברתחאלל״הצשיפֿלעֿףא,לוכהֿךסַּב,ךכו5;ןדריהדעהלובגרושיי
תוננוכתההךות,םייתניב,םינפֿלכֿלעירה,ןדריהלובגלאלויניסלשושוביכל
ֿשוביכלתוינכתֿיֵלדִּבואתוינכתולאוהןיכה,״אובתאלשהרצלכל״תדמתמה
תוינכתו,םירצמינפמןנוגתהלַחֵרכהלשירשפאההרקמַלןורתפכ,יניסלשקזב
לשירשפאההרקמלןורתפכ,ןדריהלובגלשקזבֿשוביכלתוינכתֿילדבוא
לשטושפהןויגיהלבלֿםישב,ולאתוינכת.חרזממהפקתהינפמןנוגתהלחרכה
ודעונןהאלא,תולעפומתויהללוכיבכודעונאל,היופצהתינידמהתוחתפתהה
ףא,םייתניב,םלוא;ללכבםעפֿיאםאףאו,יתמֿעדויֿימליבשב–הרֵגמַלקר
בורצלולחהתוינכתה׃הלשמהעפשההלהתיההמצעלשכתוינכתהתנכהםצע
רתסב,ךלוהורבוגףוסיכב,ללפתהלל״הצלחהתעדֿילבמו,םיידיהוהמשנהתא
6.אובתרבכאיהףוסֿףוסש–״אובתאלשהרצ״התואש,ובל

גיסירשא(,ל״הצידיביניסיאהֿיצחשוביכלשעוזעזהלוצינויוצימךות,םירצמב
.)ךכֿרחאויתוחוכתא
םימולגהלשכהולסכהתאד״בשחתינ)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסב
.ךליאו270׳מע,ז״נהרעהבםשתאזהארו–׳ץאוסעצבמ׳לשודוסיב

הבולגדםישימחהתונשברשא–״ןדריהדע״הנידמהתולובגתאביחרהלהפיאשהתא5
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסבד״בשחתינ–׳הדובעהתודחאל׳םגו׳תוריח׳םג
;ךליאו״בושו״תחתופההקסִּפַּב368דומעמדוחייבו,362׳מעעצמאמ,)׳בךרכ(
תחתופההקסִּפהןמל389דומעב,תאזההפיאשהלשהקותישתאריבסהאוהךכֿרחא
.ףיעסהףוסדעו״ונלהרתונ״

ורפסבהאר–׳לוגרפתינכות׳דוחייבו–רההבגלעתוטלתשהל׳הריגמהתוינכות׳לע6
םשתאבומ.195׳מע,ד״סשתריבדתאצוה,׳המחלמלשםימיהשיש׳ןרואלאכימלש
ףגאשאררזועכזאשמישרשא,ד״יה)ידנג(יבאזםעבחרףולאהלשותודעםג
תמחלמתאםילשהלוננכִתוונמלחםינש]ךשמב[״׃וירבדהלאו,ל״כטמבםיעצבמה
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םוחתל,וכרדכחתפתמה,ינויגההךלהמהםוחתמונתואריבעמינשהםרוגה
דחיןהתופרטצמיכםארשא,תויוחתפתהתרשרשלש״תידועייהתוירקמה״
וזתרשרשלשהתיילעםצעירה,תיתילכתההניחבהןמתינויגהתרשרשל
.ןויגיהלכלדוגינבאיה,תיתָּביסההניחבהןמ,הליחתכלמ

תושקיעהוהירה,תרשרשבהנושארההילוחההיהשו,ונרמאשינשםרוגותוא
ֿתנידמלשןופצהיבושייבתורגתהל,תירוסהתוגיהנמהבלבהכלהוהשרתשהש
הנקסמהףאלעול״הצלשתונשנותורזוחהתובוגתהףאלע–םדירטהלולארשי
תונותיעבףקתשמהחורהֿךלהרואל,ןויסינהרואלקיסהלםירוסלהיהשהטושפה
ֿלעש,הכמבישיווצברמיראהררועתיףוסֿףוסש,םיעודיהתוחוכהֿיסחייפֿלעו
דמעיראהשרבתסמ,םנמאו7.הכוראהפוקתךשמבתודרטהלץקםישתםינפֿלכ
לוסיחלתוינכתופסונןדריהֿלובגויניסלשקזבֿשוביכלתוינכתהלע׃ררועתהל
,דובכֿךרדעגריהלהרירבהינפבודמעוהםירוסהו,ןלוגהתמרבתורגתההיסיסב
דע,הכמהתאגוּפסלוא,שדחמליחתהלולכויוחכָשייןיינעהשדע,לבסנהתדימל
שושחלםירוסלהיההזןיינעב.דועליחתהלולכויאלילואןמזרובעכםגש
רבתסמו,תוצעומהֿתירבלםהירשקבתגלפומהדימבוכבתסהשרחא,דחוימב
םאולתפכאאהיאלהזהרקמביכםיניינועמהלכלןיבהלםנמאןתנברעמהש
.תחנותםנמאהכמה

לשהמויקתאחיטבהללכונ,ןדריידיבקזחומה,רההבגשוביכידיֿלעקר.רורחשה
,ןיברללוכ;דימתםינונכִתַּבונלוכתאהוויללארשיץראתאררחשלםולחה.הלֵפשה
.״לשמל

זאמו,׳יצראהליבומה׳ךנחנ)1964עצמא(ד״כשתןוויסב,המחלמהינפלםינששולש7
תולגרמלשםיבצומהוםיבושייהלעםהיתוזגפהתאתעהלכומילסהוםירוסהוכלה
תורוקמימתייטהלתינכתהתאשממלברעתונידמוטילחההנשהתואלשהפוסב.ןלוגה
.םירוסהידיֿלעעצבתהלולחהתובחרנרפעתודובעו,לארשילומרזיאלשידכןדריה
תוברקםגוחתפתהו,יסדנההדויצבעגפושאבישהל״הצ,ורימחהווכשמנתוזגפהה
.םיירוסםיסוטמהמכולפוהםהבריווא
לעוזירכהםה1967תליחתבו,םרוסלםירוסהובשיסחיטקשלשתמיוסמהגופהרחאל
יבושיילעהדבכהזגפהךות–המחלמהץורפינפלםיישדוחכ.״הפקתהלהנגהמרבעמ״
ריוואברקבולפוהםהמהעברא(,םיירוסגימיסוטמהשישוניסייטוליפה–הלוחהקמע
זירכהוהנענרצאנ,םירצמתרזעלהתנפהירוס.)קשמדלעמשממ,םיפתתשמבר
.יַניסלויתוחוכתעסהבלחהו,הירוסבתוילארשיתועיגפדועלובסתאלםירצמש
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ֿיפלעגריהלוהדיחיהתינויגהההרירבהתאלבקלםוקמב,אלפההברִמל,הנהו
ףיסוהלםאיכ,עגריהלאלשתוצעומהֿתירבבםהידידיםגוםירוסהורחב,העש
לשרתיֿיובילידיֿלעאקווד,הבוגתהֿתכמתאעונמלתוסנלתאזםעו,תורגתהלו
ןכומאצָמיישםירצמברצאנֿלודבעתאתותפלהתיהתינכתה.התיחנהלרציה
תינכתהילעבו–הירוסתאףיקתהלןויסינהשעיישהרקמבהמחלמלףרטצהל
תמאבהלפמתנכסשןפואב,הזכשםויאלישממלקשמתויהלהיהלוכיּולשוחכש
דגנכשםוקמְּביברעהתוחוכהֿףוריצינפמעתרנהיהל״הצו,ל״הצלתפקשנהתיה
אלוהיהערכומאליממרבכל״הצשירה,חילצמוזעמהיהדועאוהםהמדחאחוכ
התפתהרצאנֿלודבערשאכש,ןכֿםאהתיהתיעבטההאצותה.ןמזמרבכםייקהיה
לכףאלע,םשורםושםויאההשעאלםנמא,ףרטצהלותונוכנתאןיגפהלאציו
לודגה,ףסונהאלפהעריאזאו–לבקלרצאנֿלודבעקיפסהשדבכהוםוצעהןויזה
,ולשמתורגתהםזיםגאלא,ףרטצהלתונוכנןיגפהקראלרצאנֿלודבע׃ומדוקמ
.תירוסהתורגתההןמרתויךורעןיאלתיגולוכיספהניחבמהרומחתורגתהףאו

בצוהשם״ואֿחוכלשץיַחהיוניפלהשירדב,רוכזכ,התיהתורגתההתליחת
עריאןאכו–ץאוסֿתמחלמרחאןריטירצְמבטישהשפוחלעוטקשהלערומשל
יפכמרתויתמלשומהדימבףאו,רתלאלהשירדלםיכסהם״ואריכזמש,סנךותבסנ
ֿלכרהימותעדמאלשרובסלםוקמםנמאשי8.ומצעבשורדלרצאנֿלודבעזעהש
רשאב,תוחילש–אמתסמואשוריפב–הזבאֵלימאלא,רתעיהלם״ואריכזמךכ
חונ,ודִצמ,ברעמלםגיאדוובאלא,תוחיתמןאכהקשחתהתוצעומהֿתירבלקראל
אלוהמואמהזדצמהשענאלשךנמיסו;לעופבוליפא,תושגנתהןאכלשבלהיה
.ותונגלםגּולוא,ריכזמההשעמתאלטבלידכתחאתימשרהלימףאהרמאנ
,הלשרתויםישרופמםייוליגםגילואו–ברעמהלשוזהדמעשןכֿםגרבתסמ
,םלוא;תורגתהבךישמהלוהוענכש–ולםיחונכולוארנורצאנֿלודבעלועדונש
רשאםילוקישויהאלהזגוסמםיזמרהוםייותיפהינימלכש,תראשנהדבועה
דדומתהלותאצלoטנווֶלהתואבִצלהרשכהםהבאוצמלהיהלוכיתעדֿרביאנידמ
יאנידמשאיההדבועהו–םייניעֿתוזיחאוםייותיפףסואקרויהםהאלא,ל״הצםע

רצאנשרדהליחת.המחלמהינפליצחוםייעובשיניסמהנופם״ואהלשםוריחהחוכ8
ריכזמךא,םייפרועתונחמבוזכוריולובגהדילשםהיתודמעמונופים״ואהישנאש
.ולוכהנפתיוא,ויתודמעבראשייחוכהשבישה–טנַתּואיזמרובהטמולפידה–ם״ואה
.דימעציבותייצטנַתו,היינשהתורשפאברחברצאנ
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ותונברברבףרגנאוהאלא,ותוחקיפלכולהדמעאלרצאנֿלודבעכחלוממ
לעאופאזירכהאוה.הזלהחפונמהלובלבהףסוארחאהקירהתיניטנוולה
–חוכבםחתפלותוסנלל״הצהצורםאשו,ןריטירצְמלשתרזוחהםתריגס
9.״ןלהסוןלהא״

ולשקיבאלאוהןיידע,ךכלרצאנֿלודבעעיגהרשאכםגש,רובסלםוקמשי
רמאמיפֿלע–רבתסמ.הבדומעללכוישהפיצאלול״הצםעהצממתודדומתה
ךות,וחורתארובשלולארשידובכתאליפשהלקרשקיבאוהש–ורבדֿאשונלש
םע–וזהבשחמךא10.תישממתודדומתהלםירבדהועיגיאלהעשֿיפלשהייפיצ
תאהינפלעהלגמ–לפלופמינידמבושיחלשתנוכתמבהיושעלוכיבכהתויהלכ
םירבדהויהםירומאהילארשאתואיצמהשחרלהנזאהינפמתטלחומהתומטאתהה
וליפארשאהעפותיהירהרצאנֿלודבעכיאנידמלצאתאזכתומטאתהו;סחייתהל
,ולוארנשתוחונהתוינידמהתוביסמהלכו,לביקשקשנהלכו,יניטנוולהויפוא
.ריבסהלםייושעםניא

לעובתוכב–ד״בש.המחלמהץורפינפלםייעובשןריטיֵרצמתריגסלעזירכהרצאנ*9
תחיתפו,תליאלעימירגסרצאנליטה1954תנשבשךכלןווכתמ–״תרזוחהםתריגס״
.1956ףוסב,׳ץאוסעצבמ׳לש)הדיחיה(האצותַּכהרשפאתהישפוחטישלםירצְמה
תצובקםערצאנלשתבהלנהשיגפבהעמשוהתמסרופמה״ןלהסוןלהא״התאירק*
׃וירבדויההלא.םירצְמהתריגסלעותעדוהתרחמל,ריווסֿובאהפועתההדשבםיסייט
השרנאלןפואוםינפםושב.ונלשםיירצמםיילאירוטירטםימהווהמהבקעץרפמ״
ונחנאזא!הפי.המחלמבומייאםידוהיה.הבקעץרפמךרדרובעללארשילגדל
.״!המחלמלםינכומונחנא,ןלהסוןלהא׃םהלםירמוא

לש׳ורפוש׳לבשחנרשא,׳םרהאֿלא׳ןומויהךרוע,לַּכייַהןיֵנסחדמחומלאיההנווכה10
תועצמאבירצמהדצהתונעטבותונבהַּבתוננובתה.קהבומהורוגינסכדקפִתורצאנ
ןלהל.ד״בשןאכשרופרשאחותינהתאהמילשמו,תוברתדמלמלכייהלשוירמאמ
.לכייהלשוירמאממםיטוטיצוםיריצקתאופאאיבנ,רוביחַל׳אחפסנכ,255׳מעב
ברעםירצמבוכרענשתונכההוםינוידהלעברעדיםויכונתושרלדמוע,תאזםע
הגהנההברקבבהרהינגפמוחוכהיקבאמ,׳לבחהתוכישמ׳לעדוחייבו–המחלמה
תאצוה,׳המחלמלשםימיהשיש׳,ןרואלאכימלשורפסבםישרפנםירבדהו–תירצמה
.ד״סשתריבד
דדונתהאוהיכֿםא,רצאנלשותשיגתאםנמאםלוהד״בשלשומוכיסשרבתסמ
ןויסינןיבל,״םימדתוכיפשאללןוחצינוהלומעתתמחלמ״לשוזהשיגןיבתלטוטמכ
הילעופכיתומצעמהשידכ–הנושארףוקתלהאיבהל–המחלמללארשיתאךושמל
הרקוירובצתםירצמו,יניסבויתודמעבראשייירצמהאבצה,תידיימשאתקספה
.תינידמהמצועו
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הרבשנאלרצאנֿלודבעלשותייפיצףרחש,אופאהתיהםינפֿלכֿלעהאצותה
;הרשפלתונוכנםושילב,המחלמלךורדררועתהםעה׃הברדאםאיכ,םעהחור
וליפאןתינו–ח״שתימימהארנאלשיפכ,ויפויוותלודגבםעהזאהלגתהםנמאו
.רתויףאהפיולודגהלגתנאוהםעפהיכרמול

םהבהיהתמדוקהםעפברשא,ל״צאוי״חלוברקבויהאלבוש–םעפהיכ
,תלבוקמההיגולואדיאהףאלע,רורחשלשתינוצרותיתילכתהעדותתורשהלידכ
לערומגןוחצינוליפאש,הזהיהטושפןובשחךא,ןכֿומכ.אמלעבתיתנגהה
ןמזרובעכו,המואהתויעבבהמואמרותפלידכובןיא–ומצעלשכרצאנֿלודבע
העדותבןותנאופאראשנוללכבםעה.םלועמהיהאלוליאכתויהלאוהרוזחירצק
ןיאיכהרורבהשגרהולהתיה,ןכֿלעֿרתיו;וילעתיֵּפכנההמחלמַּבםעטẁרסוחלש
רשאהמחלמתאזםאיכ,ויביואלשיבויחןוצרהזיאךותמתיפכנהמחלמוליפאוז
ידכ,תולודגהתומצעמהידיבקחשמֿילככהכותלופחדנםמצעבםיביואהםג
,םביואתאריבדהלוםהייחלעןגהלודומעלםיצלאנה,םירוטאידלגןימלונכפהל
לכ.ןוחצינהתורֵּפתאולכאיוואוביש,םירזהםיפוצהלשםתאנהןעמלקרוךא
המחלמבהצוראוהןיאשתונֵכבןעטואופאןימאהתמאב,הצקלאהצקמ,םעה
תעהתואב–ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא.הידגרטברוביגכ,רדוקהילאךלהאוהו,תאזלה
תארוצעלותעדבשייכתועטבואתמאבדשחנשימלהיהיובאויוא–המצע
יכשיגרהלשוחֿלעבלכהיהלוכיתורדקהתפילקלתחתמ׃הזהיגרטהךלהמה
הפונתו–אָצומתשקבמו,דחאשיאכ,םעהלכבןאכהָּכַפמהרידאתימואלהפונת

–תחאהנועבותעבוביריוודידי–רצאנלשונגסהיההכרעמבירקיעןקחש,דגנמו
ךשמרמאע.םינייוזמהתוחוכהלשןוילעהדקפמה,רמאעםיכחלאדבעלשרמדליפה
עצבמ׃דעומוםשהלעבקנףאףוסבלו,המוזיתירצמהפקתהלולםיפופכהתאביהלהו
.)יאמב27(רייאבז״י,תבשהםוירחשםעשחרתהלרומאהיהש)ר׳גפֿלא(׳רחשה׳
היהלוכיאלאוהרמאעםעםיבכרומהויסחיךבסבךא,הזןונכתלףתושהיהאלרצאנ
ינפלתורופסתועש,תבשלילבקרעצבמהתאלטבלרמאעמרצאנשרד,ףוסבל.דגנתהל
תומצעמַלופלדעצבמהיטרפשריהקביסורהרירגשהןמןיבהרשאכ,)!(ותלעפה
רמאעלטיב,לעופב.)!!(ןוכנהיהאלםצעבשרבד–)ילארשיהןיעידומהתועצמאב(
םינכומוםהיסוטמבםיבשוירבכםיירצמםיסייטרשאכ,רקובבקרעצבמהתדוקפתא
.תליאתאץיצפהלםכרדבהקנזהל
קרפַבו,)ךליאו87׳מע(׳רבשמה׳קרפַּב,ןרואלשל״נהורפסבהבחרהבהארתאזלכלע
ותומדלעןרואלשומוכיסתאהארןכֿומכ;)ךליאו56׳מע(׳םיזָרָזה׳׃ולֿםדוקה
רחאלדימחדוהרמאעלשרמדליפהיכריכזנדועםויסל(.392׳מעב,רצאנלשתיגָרטה
.)אלכבדבאתהו,הכיפהןויסינתמשאברסאנאוהךכֿרחאםישדוחהשולשכ;הסובתה
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אובתתירצמהתורגתההלעהבוגתהשהיהענמנרבדלשופוסבש,ךכלהאיבהוז
ֿרסוחמ,אמלעבהבוגתכ,הלעמלמתיתרגִשֿתיתלשממהערכהלשךרדבםתס
.הרירב

,תיתמחלמהמזוילשךרדלעהליחתכלמהנומאהתיהאלש,הלשממהיכ
לעטילחהלתנמוזמתויהלהלכיאלאיהםירבדהעבטמ–תיתילכתֿתינוצר
הרתונהכלהלתוחפלשדועב,הכותמ,רתלאל,ןוכנהעגרבוןירשימבהמחלמה
תאלכעלידכןמזֿךשמלהקקזנאיהאלא,ןאכלואןאכלטילחהלהדיבהרירבה
oתיטקלאידתודרפיהךות,וילאלגתסהלווידדצלכמוכירעהל,רצונששדחהבצמה

לובסלהלכיאלתימואלההפונתהךא.םולשהֿימילשתולבוקמההלועפהֿיכרדמ
הילעהתפכו,הלשממהלעהתלעוהתאגאיה׃תאזלהתיעבטהתוהתשההתא
הקתינהשעמלךכו–הכותמהלישבהוזשםרטבףא,תיתמחלמההבוגתהתא
הדימב,החרוכֿלעבהכפהנו,אדירגיתנגהההבשחמהֿךלהבהתוישרושמהבוגתה
הדעיבןיטולחלןיידעתרדגומֿיתלבםגּולו,תנוּוכמתינוצרֿתימואלהלועפל,הבר
.תיבויחהניחבמ

]רבדה[היההשּובתמאברשא–הלועפהֿדובכתאהליצהקראלוזתוחתפתה
–הרירבֿרסוחלשותוכזלקרונלהנפקזית,דבעידבוגשוהשיפכ,היתואצותיכ
׃ףוסבלהלבקתנשהמיחלהלשישעמההביטלעיאדוובהעיפשהםגאיהאלא
ךפהנשןכסמןתרבגלשהמיחלוא,הידגרטברוביגלשהמיחלקרדועוזהתיהאל
ןקרופתעדותוןוילעהחרוכהתעדותרשאהמיחלוזהתיהאלא,וחרוכֿלעברוביגל
הזירהו–תחאתגזוממתודחאבהיפואתאועבקהטמלמתימורטההקושתה
םדאלשתירסומהותייווהתומדתעיבקלללכבןכתיישרתויבבוטהגוזימהןבומכ
.םלועבותלועפביטו

רבדלשופוסבהאציתיניינעההקדצההתרסחוהזיגרמהתוהתשהה,םלוא
ותומלגתהב,הבהלגתנבושןבומֿיתלבהסנהֿדוסירשא,תרחאהניחבמםגהבוטל
שאר,ןייסוחלשתּותַּפתהלןבומכאיההנווכה.רתויבתקהבומהותיתגסִּפה
םגףרטצהלווילעולעפוהשםימויאלוםילודישלענכיהל,״תימשאהההכלממה״
–יאדוובףרטצמהיהאלאוה.הירוסורצאנֿלודבעלשםיביואהֿךרעמלאוה
ביטבהליחתכלמחכוויהללןתינּול–רתויףאגלפומסניפֿלעאלםא
תופרטצהאקוודשרמולךירצןיאו;רתלאלרצאנֿלודבעלעהתחנוהשהכמה
וזיאןוחצינלתונקהלידכםהבהיההלאקר–הלפמבןייסוחלשופותישו–וז
.אמייקלשרבדב,שממלשתועמשמ
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לארשיתבוגתשהעשבןייסוחלשותופרטצהםגש,ןייצליוארךכידכךות
ולהיהןיידעו,היהחקיפםצעבאוהףאשינפמקראל–סנרדגביהירההתהשוה
ולףקָשיהליושעהלכמרתויהרומחתראשנתילארשיההבוגתהתנכסיכןיבהל
היהםינשיפלאהמכדועעדויימ,ףרטצהאלמלאשינפמלוכֿםדוקאלא,הדבלמ
ןייסוחשכו.תיבהֿרהרורחשלהיצקובורפלשרחאסנלהפצמובשוילארשיםע
ֿתנידמלשןמחרהץוחהֿרשינונחתחכונוברזחאלףאו,רומאכףרטצהםנמא
רבכהערכוההמחלמהשרחאםג,ודִצמתופקתהדועםזיודמעאלא11,לארשי
ונילערגסנאליממ–עדיאלאוהו,]וצצפוהשםיירצמה[הפועתהֿתודשבהשעמל
המשגתנוהמק)ןוירוגֿןבימימרבכתלחוימה(היצקובורפהו,םיסִנהלגעמ
12.דבלבהנשהרשעֿעשתלשקרםאיכ,םינשיפלאלשרוחיאבאל,ףוסֿףוס

אבאהיה)המחלמהינפלםירופסםימיהמקוהש(׳ימואלהדוכילהתלשממ׳בץוחהרש11
תנשברטפנןבא.ןכלםדוקיצחוֿהנשכוזותנוהכלסנכנרשא,׳ךרעמה׳שיא,ןבא
.ג״סשת
לעופבהתחיתפלעטלחוההבהבישיַבו,המחלמלתאצלםיססהמהןמהיהןבאאבא
,ינשםוירקובבםג.ףסוניטמולפידץמאמבדדיצאוה,)רייאבד״כלרוא,תבשֿיאצומב(
קמעב,םילשוריב–םינדריהוזיגפהןהבתועשרחאלו,יניסבומחלרבכוניתוחוכרשאכ
תולועפבוחתפיאלםאשםינדריהתאלדשלןבאךישמהןיידע–הלפשבוןאשתיב
ץוחמראשיהלתורשפאלכהנתינןדריל״׃אוהֿונושלבו,ערםהלהנואיאלתויללכהביא
םיצמאמהתאעטק,םויותואירהצב,ןויגלהידיֿלע׳ביצנהןומרא׳שוביכקר.״הכרעמל
תקדִצלעטהלבןבאןגה–רמולוףיסוהלהבוח–דבעידב...וללהםייטמולפידה
;8׳מע19.6.1967׳ץראה׳,׳המחלמבחותפלטלחוהךיא׳׃הארתאזלכלע(.המחלמה
;25.6.1967׳ץראה׳,ם״ואהתרצעלשדחוימהבשומבןבאאבאםואנלשאלמחסונ
.)11-12׳מע,ג״לשתןקושתאצוה,ןמיזנביזועתאמ׳המוחאללריע,םילשורי׳

םירוזאהוםילשוריושבכנאלח״שתתמחלמבשךכלעדבעידברֵצֵהןוירוגןבדוד12
יצחוםיישדוח,1949ינוי(ט״שתןוויסד״כבונמויבוירבדהלאהנהו–הלםיכומסה
שלושמהונשבכאלשהברהרעטצמיניא״׃)ןדריםעקשנהתתיבשימכסהתמיתחרחאל
הילקדע–םילשוריונשבכאלשדואמדואמרעטצמינאלבא–)׳תברועמהכרב׳יהוז(
.״ללכבדעו
ןוירוגֿןבןיברמחוכיושוטנח״שתבהקיתעהםילשוריהררחושאלעודמהלאשהלע
חפסנכואבויהזהחוכיווהלשוירקיע.םילשוריבי״חלתביטחדקפמ,רלטזעשוהיןיבל
.257׳מעבןלהל,רוביחַל׳ב
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לכבםנמאהצרפהמחלמהשיהירהתאזהתוחתפתההלכלשהעודיההאצותה
ט״שתמלארשיֿתנידמלש13״םייתיינטיטה״תולובגה;תחאכתותיזחהשולְש
ועיגהוהמלשהםילשוריתאופיקה,םהובחרוהתוממיששומתשינפלו,וצרפנ
ןלוגהתמרךותלדעו,חרזמבןדריהדע,םורדבהמלשץרפמוץאוסתלעתדע
.ןופצב

,אובמהלשומויסב[ונינפלונגצהשהלאשהםצערוריבלונאםירבועןאכמ
ויפלעםיבייחתמההשיגהייונישםהמו,השעמללחשיונישהירדגםהמ׃ונייה
.]?הלואגהתעונתךשמהב

תכלמ–הינטיטלעהברפוסמ.׳ץיקלילםולח׳תיריפסקישההידמוקהןמרוזגחנומה13
רומחשארולבכרוהשםדאבהתאר,ףושיכמהאצותכ,המולחימודמדברשא–תויֵפה
.םיבהאבומעהסלעתהוםלשומההבוהאתא
וחותינךלהמב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסבהזגשומעבטד״בש
ריבסה,םיינויערהוםיירוטסיההםילוגלגהלכרחאל.תונויצהלשהתולשלתשהיבלשתא
היתולובגו–איההתייהנ,ח״שתתנשבהנידמההמקףוסֿףוסרשאכ,ד״בש
לשתוועמההנוימדבתירשפאהתומלשהלילכל–םיירשפאֿיתלבה,םיילרוטקירקה
.המימתההתבהאאשומלו,תונויצה
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ב

םייונישהתכרעמ

ינחורהיונישה1.

םצעבאקוודואלוהירההזלכבךרכנשרתויבידוסיהוןושארהיונישהיכרמולןתינ
תבחרהידיֿלעלארשיֿתנידמלשהדמעמבלחשיגטרטסַאהויטילופואגהיונישה
יטילופואגהיונישהיכ.ינחוריונישלוכֿםדוקאוהיונישהאלא,היתולובג
לבא,ןלהלריבסנשיפכ,תיתוהמהגרדלןיידעעיגמוניאתמאביגטרטסאהו
ןימלשתולובגכ,הקולחהתולובגבתוצווכתההיכןייצלןתינרבכתינחורהניחבמ
םינפֿלכֿלעהעקפ,תירוטסיההלארשיֿץראמלדבהב,השדח״תילארשי״תדלומ
וזכ,הרורבתילארשיֿץראהעדותםושןיידעהשבגתנאלםנמאהמוקמב.הנניאו
ֿלכמו,שדחמתולעלםינפֿלכֿלערבכהלחהתאזכהעדותלבא,רבעבהתיהש
לעדומעלוהפילחהלדועהיושעהאיה״תילארשי״תוצווכתהםושאלםוקמ
תולובגינפביהשלכדובכֿתארילארשיםעלןיאבושש,ךכלונעגההשעמל.הכרד
םוקמבו–14״ויתתנםכל,ובםכלגרףכךֹרדתרשאםוקמלכ״.לארשיֿץראב
האב,הכדע״תילארשיה״היווחהתאונייפִאשתימצעההשיבכהותוצווכתהה
תילארשיẁץראההיווחהלשהתייחתתאתרשפאמה,שפנהֿתוריחלשהלחתה

.דועתובָּכעאלל,האירבתימואלתוינידמלשהלוהינתאו
ֿרהבלארשיאבצלשתשדוחמההדימעהדחוימןפואבםגהעיפשההזןוויכב

עגמהרשקתנורזחןאכמ.המודקה,תיתִמאהםילשורילשםיפונהֿבחרמלכבותיבה
לשהאירבמהתוארהֿתדוקנמ,תירוטסיההתימואלההפונתהותוברתהתונייעמלא
הדימעשרחאמ,ןכֿלעֿרתיו;וניניעלהתומשגתהֿךלהמבהמלשההלואגהתפיאש
סנלשותועצמאבו,םויֿןִּב,םואתפֿעתפל,ןוּוכמבאלשרבדלשודוסיבהמשגתנוז
לשיּווילהֿלוקל,סנכובריכהלץלאנםעהלכרשאוונראיתשיפכלפוכמולופכ

.ד״כא״יםירבד׃םגהארו;׳ג׳אעשוהי14
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ןאכהרשקתנאליממ–םאלִפבםמצעלשכםגםימיהדמה,םייאבצהתונוחצינה
,הלעמלמהנווְכהיפֿלעאלאםירבדהושחרתנאלםנמאש,ימואלףקיהב,העדותה
תולגתהלםיתפומבותותואביחישמהדועייהתאלעופהלאףוסֿףוסאיצוהלידכ
ֿלעהרומאהתינחורההעפשהההמלשוהףאהזדצמו–תרוסמַּביופצַּכ,׳ה
,תיתָנומאתושדחתהלשתועמשמהאולמלדעהאיבהלתיממעהייטנידי
םיבצעמהתירבהẁתושדחתהלשדוסיהֿתוערואמתרשרשבףסונדחאדוסיֿערואמכ
.לארשיימיֿירבדתא

ֿםסתניחבבז״כשתרייאבח״כלשןוחצינהאופאהיהתמאבתינחורהניחבמ
הנושארלתיתכלממהונתוריחשודיחםע,ח״שתרייאב׳הבונלעריאשהמלדגנכש
ֿשודיחלשירוטסיהההשעמהונלךפהנזאםא15.ביבאֿלתב,םישרופהֿיפדורדיב
םנמאהלמתסהש,ונמצעמֿהחירבהתפרחהלשירוטסיהֿיטנאהשעמןימלתוריחה
ונתואריזחהבושםעפהםילשורירורחשירה,םילשורילתושחכתהַּבדוחייב
שממאלא,זאמהליחתהשתדחוימהתוחפתההֿתייטנתאלטיבקראלו,ונמצעל
אלןיידעםאו,הארבהֿתבושתלהחירבהֿתפרחהמ–דגנכשֿןוויּכַלהתואךפה
.אבהלהתעמ,הייטנהֿןוויכבתוחפלירה,םלשומהגשיהבשממ

יגטרטסאהויטילופואגהיונישה2.

.ליעלונרכזהשיגטרטסאהויטילופואגהיונישהםנמאוהירהינשהיונישהוליאו
תרגִשתאדוחייבןיינעמהיונישהלוכֿםדוקןבומכטלבתמוזהניחבמ

תולובגלעהנגההרשוכןיינעל,״ינוחטיבה״יונישה׃תיבושייההבשחמה
דוחרשא,בגנהלעהנגההתייעבירהאלשרמולךירצןיא,יאדוובו.דיתעבהנידמה
לעהנגההתייעבירהאל;ץאוסלדעךשמנהבגנהלעהנגהירהכ,תליאבודוקדק
ףוחֿתעוצרלעהנגהירהכ,הלפשבהקוחדףוחתעוצרלעואהיוצחםילשורי
ןופצהיבושיילעהנגההתייעבירהאלו;ןדרילדע,םירהינפלעתערתשמה
ויהונממשםוקמהןמםיבושייםתואלעהנגהירהכ,הטמלמ,רההתיתחתב
.הלעמלמ,םיפקתומ

לשודמעמבווביטבהבחרהבןודיוד״בשבושי–ל״שתתנשב–יצחוםייתנשכרובעכ15
.)הזךרכב(,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳׃ורוביחב,תואמצעהםוי
תאד״בשםשר–הנידמהלשיעיברההתואמצעםויב–ןכלםדוקהברהםינשרבכו
תכסמב״תואמצעהםוי״׳׃תרתוכַּברצקהורמאמתאריתכהו,תוגיגחהתעבוירוהרה
.)׳אךרכ(׳ןמזה
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ןיינעמתוחפההשעמלאוהיונישהלשהזדציכרמאיהלהנתינתמאה,םלוא
הנידמלעהנגהלשןיינעבקראטבתמהיעבהֿרקיעהיהּול,תמאביכ.םלוכמ
הלֵטּבהיעבההתיהאליממ,םתפקתהֿתמזוילתגאודותבשויה,םיביואןיבהקוחד
היהםינפֿלכֿלעשוא,ללכבהמקהתיהאללארשיֿתנידמשואיכ–הליחתכלמ
לכףאלע,םירבדהֿעבטמיופצ,התעשבםינבלצהֿתכלממכ,ריהמןדבאלהלרוג
התיהתאזּוליכעמשמתורחאםילימבו–םייתניבשםיירשפאההתרובגֿילולעת
ובןיאשרבדכבשחיהלךירצםינפֿלכֿלעהיהינוחטיבהרופישהשירה,היעבה
תבשלללכהרומאהניאלארשיֿתנידמתמאביכ,שממובשיןודינהיונישה.שממ
רותחלאיההרומאאלא,הגישהשםירפושמהתולובגבוליפא,הכותבקחדיהלו
רשאו,יפוסןפואבםירבדומרוזאבהיביוארשא,תחטובהמצעמלךפהיהלו
תימואלֿןיבהמזויבםאיכ,ץוחבמהפקתהלהייפיצבונניאידוסיההתייווהֿןוויכ
יונישהלשותועמשמרשא,הנידמהתילכתיהוז.המצעהנממתאצויה,תיבויח
אוהםנמאגשוהשיונישהיכ,רמולהארנוזהניחבמו–היפֿלעןודיהלהכירצ
.אלותוהזכדעצקרםנמאלבא,המידקןתיאולודגדעצ

רקיעשיפֿלעֿףאו,תובחרתההףקיהלכםעשינפמ,לוכֿםדוק,ךכאוהרבדה
וניביואמדחאףאשתראשנהדבועה,ונדיבולוכדחואמףוסֿףוסאצמנלארשיֿץרא
תולובגםוחתקראל.ללכוללכרבדוהאלןיידעלארשיֿץרארוזאבםייתוהמה
קראלללוכה,תילארשיֿץראההרוכמהחטשלכוליפאאלא,תרפהדעהחטבהה
לכשדבלבוזאלו–ררחושאלןיידע,ןדריהֿרבעתאםגםאֿיכץראהרקיעתא
,ילואקזחתנףאו,ללכעגפנאלןיידעאלא,םניעבםימייקןיידעוראשנםיביואה
לכמונדימשהלוותומדקלבצמהתרזחהלםחליהלהפיאשב,םהלשתּויִחהֿחוכ
.לוכו

,תיתייווהתרגסמךותבונבצמרפתשנקרהשעמלשאוההשוריפ,וזתואיצמ
רוצמֿתייווהלשתרגסמוזירה.םולכאלושממןיידעהנתשנאלהיתונורקעברשא
תאךופהלוּהצרפלםיוּוצמונאםיראשנןיידערשא,םירזלונצראיֵקלחדובעִשו
דעםאש,הזקרוהירהתרגסמהךותברפתשנשהמו–םהיפֿלעהיתונורקע

שחרתה–הנידמהתזרכה–תיתכלממהונתוריחשודיחדמעמיכםיעטמד״בש*
תטלחהיפֿלעשינפמ,םילשורילתושחכתההלאסחייתמאוהאבהטפשמבו,ביבאֿלתב
תידוהיההנידמהתולובגוללכאל,רבמבונבט״כבם״ואהתרצעבהלבקתהשהקולחה
הריעצהלארשיתנידמ.׳דרפנימואלןיברוזא׳תויהלהתיההרומאאיהו,םילשוריתא
1949תנשףוסבקרו,הקיתעהריעהתאררחשלהצמאתהאל,הזבצמםעהמילשה
.הנידמהתריבהתעמאיהםילשורילשתיברעמההנואהיכןוירוגֿןבזירכה
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רקיעהונלשירבכהתעירה,דבעושמרקיעהוררחושמקלחקרונלהיההכ
קרשיפֿלעֿףאיכ,שיגדהלםגשי.דבעושמרתונדועשאוהקלחקרוררחושמ
אוהיתוהמןיידעהזקלחירה,דבעושמראשנשאוה״ירקיעֿיתלב״קלח
לשבצמבםייתניבונריאשהלידכובאהיםירזלודובעִששידכתקפסמהדימב
םילוכיונאןיאאליממ,דבעושמראשנהזקלחשןמזלכ,ןכֿלעֿרתיו;רוצמ
ןיאןיידעיכ,ונגשהשםירפושמהתולובגבאדירגתיתנגההניחבמוליפאחוטבל
רופישהדגנכש–הבורמהנכסוליפאתמייק,הברדאו–תיתוהמהעינמםוש
,עויסותוקזחתהינימלעיגהלןמזהךשמבםיביואהוחילצידועהזהיגטרטסאה
ןדריהֿרבעלשיפוסרורחשקר.ןזואתתוחוכהֿןובשחבולקשמֿתפסותשדע
16.תאזלההנכסהתאלטבלידכובאהיאירוסו

יונישןפואֿםושבןיידעונניאיגטרטסאהויטילופואגהיונישהםאםג,םלוא
תויעבבהרואכלהרומגהכפהמידילאיבהלידכובהיהםינפֿלכֿלעירה,ינכפהמ
.רוזאבתימואלֿןיבהתוינידמבונתובלתשה

לעהפיכבטלשברעמהש,ימואלֿןיבהךרעמבתערכמההדבועההתיההכדע
םייקתהללכותשידכ,לארשיֿתנידמבךמתאוהשםשכו–תחאכרוזאהתונידמלכ
ץראהרקיעתאקיזחהרשא,ירכנהןוטלשהירוחאמשחוכהםגאוההיהןכ,רוזאב
ץורפלאופאהתיההזלהךרעמבלארשיםעלשתיתוהמההיעבה.ונינפמשוביכב
לשימינפהןורקיעהתארוזאבטילשהלוץראהתאררחשלידכ,םייקהרדֵסהתא
ןורתפבו–ץוחבמךשמנה,״לושמודרפה״לשןורקיעהםוקמבלארשיֿתוריח
םירבדהעבטמרשא,חרזמהןמעויסלתופצללכונשהיהינויגהךא,תאזההיעבה
,ןכֿםגהתיההדבועה,םלוא.הזגוסמיונישבונומכןיינועמתויהלהיהךירצ
אקוודתויהלהכפהנוץראהלשהרורחשבללכהתצראלתילארשיההגהנההש
סלפלאופאףחדנחרזמה.םילֿרבעמשהפיכבֿןוטלשהלשרתויבהנמאנהתכמותה
הזהסוליפהתונויסינשכו–ונינכשלשץוצרההנקהתנעשמתועצמאבוכרדתא

ֿואלו,וניתורוקמבוללהץראהילבחלשםהיתומשתועמשמלאיהןאכד״בשתנווכ16
.הירוסוןדריתונידמהתולובגכאקווד
שרדמ(״אירוסִמוןדריהרבעמ]םירוכיב[ןיאיבמוהיש״םימכחהתנקתתאלשמלהאר
דִודשבכשתוצראה״׃ם״במרהלשומוכיסתאםגהארןכֿומכ;)׳גו״כםירבדלםיאנת
.ןענכץראלץוח . .ועיגהאללארשיץראכןתויהלוץראלהצוחללכמואצי. . תוצראהו.
לארשיץראמ?אירוסאיהוזיא״׃וירבדךשמהבו;״אירוסןיארקנהןהדִודשבכש
.לבבדעתרפדילכ,הבוצםראוםיירהנםראדגנכ,הטמלו . ׳אקרפתומורתתוכלה(;״.
.)׳טְֿו׳גתוכלה
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תישפוחדיונתגהנהלאוהןתנ,ברעמלידמרתויתכלֿיקיחרמתואריהלולחה
.ליעלונראיתשתוחתפתההךלהמב,םרבשל

,ברעמלדוגינךותמאקוודואלונדיבררחושמץראהֿרקיעאצמנךכמהאצותכ
;חרזמַלםלשומורומגדובעִשלאקוודוקחדוהונינכששדועב,ותכימתבםאיכ
הקדצהתלבקמותימשרהֿתילארשיהתוינידמהתרזוחאליממ,ולאתוביסמבו
איההדוסיבשיפֿלעֿףאו–אבהלוןאכמםגםאֿיכדבעידבקראל,תיביטקייבוא
וזהקדצהלשתישעמהתועמשמה.הזמעורגםגםאיכ,תיעטומקראלהתיה
׃הברדאםאיכ,ברעמהילגרתקיחדביתוהמןיינעםושונלןיאבוששיהירה
דעונתוקזחתהלעפמתאונאםילשנשידיֿלעש,יתִמאםיניינעֿףותישוניניברצונ
ךופהלחרזמהתוריתחלתחתמעקרקהטמשייאליממ,החטבההֿתולובגרורחשל
ךות,ברעמהםע,הזןוויכבלעפנשאופאיוארו–ברעמלןייועסיסבלרוזאהתא
.תידדההכימת

דמועועובקה,ןתיאוהשמכולבקלןיאםגתמאב,הזהינורקעהיונישהשאלא
חרזמהֿתוסחוונינכשלשףוריצהשךכבאוהרבדהםעט.והשלכבושחןמזֿחווטל
דצמ.ונלשונחוכוברעמהתמצועלדגנכשֿלקשמתויהלידכקיפסמונניאתמאב
,וררחוששםיחטשהתאלכעלידכןמזֿחוורלםויכםיקוקזונירהונחנאםג,ינש
םוחתלכרורחשלשץמאמַּבליעיןפואבדומעללכונאלו,םתונבלוםבשייל
תושרהלםיישפוחאהנוישכעיכןכֿםגאיההדבוע.רתלאלהחטבההתולובג
םיקנחנונאןיאבושוגשוהשתולובגבשרחא,תאזכשהגופההמֿןמזךשמבונל
.העשֿיפלתוחפל–״תינוחטיב״הניחבמאלותינחורהניחבמאל,םדוקמכ

,ולדובעִשַבוחרזמהתוסחב,ונינכשלשתיסחיההשלוחהךרעמיכאופאאצוי
תוסחה׃ומצעלשץימבהרהמדעלשבתהלליחתהל,תאזהתוהתשההךותמ,רומא
,םינכשהלעסאמיהלליחתת,שממלשתורֵּפתאשלתלגוסמאהתאלש,תיחרזמה
תיחפת,םיכמותלישממסיסבחיטבהלידכהבןיאש,םינכשםתואבהכימתהוליאו
ברןמז,ררופתהלהזהךרעמהיופצלוכהֿךסַבו–חרזמהתובהלתהתאךלתו
תאאלמיואליממםייתניברוזחייברעמההפיכבֿןוטלשהו,הגשוהונתרטמשםרטב
ףאברעמהיכתופצלשיתאזהתוחתפתההךלהמב.הליחתבהיהשיפכ,ללחה
ברקבהזיחאהתאולריזחהלידכ,ונלגרתאהברהדימבקוחדלאקוודרוזחי
ומעהלועפהֿףותישמןירשימבתונביהללכונאלשדבלבוזאלו–ודגבשםינכשה
ֿילעבשפחלו,ומעקבאיהלוליפאךרטצנאלא,ונרמאשהלודגההרטמהםשל
.הבלבחלויצמאמב,ודגנכתירב
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ֿעשתךשמבהיהשהממלדבהביכ,רומאכ,בלםישלשיםגתאזםעשקר
הזאהיאלםנמא–הבורקההפוקתהךשמב–םייתניבירה,ורבעשםינשההרשע
,רתלאלרורחשהֿתמחלמתמלשהלגואדללארשיםעלשישעמהֿיתוהמהוניינעמ
רתויבתקחודההמישמהאלא,הלואגהךילהתברתויבתקחודהותידוסיההמישמַּכ
;המחלמֿישעממהגופהךות17,ןיינבהֿלעפמבתיברימהדימבםדקתהלהיהת
םדקמונתגהנהלעתלבוקמהץוחהֿתוינידמןיידעלכותאליממ,הלאםיאנתבו
ֿואלהריתחבאוהוזתוינידמלשהרקיע.תינויגהתוינידמכינורקעןפואבשמשל
תימינפהתוחתפתההםודיקןעמל,ובןרמתלםאיכ,םייקהבצמהתאתונשלאקווד
ןיידעלכונתמאבשירה,תאזלההמישמההתעונלקיפסתםנמאשןמזלכו;וכותב
םאיכ,ונרוזאמברעמהלשלקשמהֿףדועקוליסלהריתחבאקוודֿואלקפתסהל
ויתועפשהתאעונמלוןזאלוובםייולתונתויהתארשפאהלככטיעמהלםינורמתב
.תוערה

לכבברעמלםירושקראשיהלךרטצנשאוהרבדלשושוריפ,ישעמןפואב
תוביציהתארפהלהתמגמש,ונינכשלעםירזלשםתוטלתשהתפידהלעגונה
אהנונחנארשאב,תאזכשתוטלתשהףודהלונניינעמהזהיהי,םנמאו–תמייקה
ברעמהםגו,ותבוטלאיהתוביציהרשא,רוזאבירקיעהימינפהםרוגהםייתניב
םייתניבהיהנונחנארשאב,הזלהרבדבונבהברהדימביולתראשיהלםנמאךרטצי
,םלוא.ולקשמווחוכםצעידיֿלעתוביציהתארצויה,רוזאבעירכמהימינפהחוכה
ונמערשקתהלןיינועמאהישימלכלןכומתירבֿלעבכעיפוהלםגךרטצנ,ינשדצמ
ןיינועמאהישימלכםעףתושמןיינעונלהיהיוזהניחבמ.ל״נהרשקלליבקמב
ברעמבםנמאהיולתהיהתאלתוביציהשונומכןיינועמאהירשאו,ונומכתוביציב
ונחנאקר–הזגוסמןיינעהלאהישהמצעמלכ.וביתכתלהנותנאהתאלוודבל
;רבדהיולתוברשא,םיאתמהושורדהתירבהֿלעבהלתויהל,םירבדהעבטמ,לכונ
ותואלעונמערשקתהלןיינועמתויהלךירצומצעחרזמהוליפאשאיהתמאהו
,שממלשתירבֿילעבכולשמשלםילוכיםניאונינכשיכחכוהרבכשרחא,סיסבה
ונתוריחםודיקבהכימתהידיֿלעו,דיחיהישממהימינפהחוּכַּכ–ונתועצמאבקרו

.רוזאבברעמהלשןילופונומהתאעונמלתורשפאהתרצונ–
םדַקמאוהאצָמייאליממ,היפֿלעלעפיותאזלהתמאבריכיחרזמהשהדימב

םרוגלשוידיבולוכדחוארוזאהשםרטבףא,רוזאהלשהיצזילרטינהתא

25הרעהתאןלהלהאר–׳ןיינבהלעפמ׳–ןאכטקננהןושלהֿעבטמלשוניינעל17
.)250דומעב(
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ירמגלעקרקהתטמשהלדע,הרומגהיצזילרטינתארקלתוחתפתההו–דחאימינפ
םדקתתרבכ,ירכנתוחוכֿףדועלשוחוכמ״לושמודרפה״לשןורקיעלתחתמ
.יעבטןפואבךליאוןאכמךלתו

םינפה♫תויעבתכרעמביונישה3.

.הנידמהלשםינפהẁתויעבםוחתבאוהישילשהיונישה,ולאתונקסממךשמהב
ךרוצהלשתוארהֿתדוקנמםינפהֿתויעבלכלעףיקשהלהיהןוכנהכדע

המישמכ,רתלאל,םוזיןפואברורחשהֿתמחלמתאךישמהלהבוחהיישקבדומעל
הנכומהתיהאלתמייקההגהנההשרחאמו;רתויבתקחודהותידוסיהתימואלה
ירה,הכופההייטנבםעהתאהגיהנהוהכרעאיה׃הברדאםאיכ,הזגוסמהייארל
,תינחורההכפהמהןויערבונלהרייטצנרתויבתקחודהותידוסיהםינפהֿתמישמש
ןוויכבםעהתיינפהלשתורשפאהםצעליאנתכהשרדנש,תינידמהותיתרבחה
ֿתומישממירקיעקלחשכ,תאזתמועל,התע.רורחשהֿתמחלמתניחבמןוכנה
הלעמלמתיסִנהייפכבקע,ןוּוכמבאלשהגהנההתואידיֿלעםשגוהרורחשה
המישמהתויהלתימינפההכפהמהםגהלדחאליממ,הטמלמoהיכיטסהדילוהש
תורכומה,ןיינבהֿלעפמלשתומישמַל,ונרמאשיפכ,הנפתנםוקמה.תקחודה
,אופאהזדצמםגו–תמייקההגהנההידיֿלעםגהלעמבתונושארהתומישמכ
,הייחתהימיֿירבדבילואהנושארהםעפב,תרצונ,ץוחהֿתוינידמםוחתבומכ
ןוכנהןורקיעָּכתמייקההגהנההתאהחנמהישעמהןורקיעהתאלבקלתורשפאה
הלואגל,רדהלששפנֿתוריחךותמ,תעדומההריתחהלשתוארהֿתדוקנמםג
.המלשהתיחישמה

הסננ–?שממלשתודמעֿתודכלתהלםוקמוזתוחתפתהתנתונתמאבםאהךא
.םהיטרפִלםירבדהתניחבידיֿלעבישהל

ץוחה♫תוינידמלשהביטקפסרפה4.

,םיבתכנהלאםירבדשהעשבתוחפל,לוכֿםדוקררבתמץוחהֿתוינידמלרשאב
איה,ןכא.הווהתנשיונישהלשןויערהםצעתאללכהלּכיעאלןיידעהגהנההש
תעדויאיהןיאןיידעךא,עבקךרדםייקתהלאוהרומאיכו,יונישלחיכתעדוי
.ובהצוראיההמ
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םעלוהגהנהלהתיהאל,לגרומההבשחמהֿךלהלםאתהביכאוהיעבטקר
,רורחשלשןיינעאיההגשוהשתולובגהתבחרהשהעדותםושהליחתכלמ
אושנתויהלקראיההלוכיאליממשו,תיתוהמתימואלתילכתיפֿלעבייחתמה
תולובגהתבחרהיכןויערה.רותיוולאושנתויהלהלוכיאיהןיאךא,ףסונחותיפל
רבכהליחתמםנמאתינורקעהותועמשמו,דבעידבררבתהלקרליחתהרורחשאיה
ֿרקיעאופאראשנםייתניב.הערכהֿדמעמןפואםושבהלןיאןיידעךא,עיפשהל
תמלשהלללכםיפאושונאןיאיכלגרומהןויערהידיֿלעסופתיאֵדיאההמוקמ
–תקלוחמלארשיֿץראבלארשיתנידמןימבםולשהתחטבהלקרםאיכ,רורחשה
לארשיֿץראבןוחטיבהתאחיטבהלידכאלאהאבאלםנמאתולובגהֿתבחרהםגשו
ןאכמו–םכסומְּבםייקלחהתולובגבונלןתינוניאהזןוחטיבשדועלכ,תיקלחה
ונלחיטבהלםינכשהומיכסיםאש,טושפהינויגההאצויהֿלעופהוניעבדמועןיידע
.הרזחהלדמועונספתשרֵתָיהירה,םימיאתמםייקלחתולובגבםולשהתא

תוחתפתהידילעתמיוסמהדימברבכהרערעתהםנמאוזתינויגההנקסמ
רבכהרערעתהאיהןאכש,םילשורילעגונשהמבדוחייבו–רורחשהתעדות
,םיגוחהמכבתחוורההסיפתהלושכמלהלתדמועןכומכ;ירמגלטעמכהארנכ
אלאלארשיֿתנידמלןוחטיבןיאםכסומםולשעקרלעםגש,ל״הצבדוחייבו
םהמריזחהלאלשלדתשהלתוחפלשיךכיפלשו,וגשוהשםיבחרומהתולובגב
ברקבהליחתכלמהתלעםנמאהבםינדונאשהנקסמהתואשקפסןיא,םלוא.םולכ
תלשממלשתימשרההדמעָּכהתאלעהףאו,ירמגלןכןפואבםעהינומהבוהגהנהה
.ןיטולחלהנכהליחתכלמהתיהרוזאהתויעבןורתפיבגללארשיתנידמ

;הקיפסמהניאןיידעםיביואהוגפסשהכמהיכררבתהלליחתההרהמדעשקר
םגהמו–םיחטשםהלורזחויםאףאםכסומםולשלםינכומםהןיאםייתניביכ
דעםהלםיבושחללכבםניאםהלריזחהללוכיבכהיהירשפארשאםיחטשהש
לכלערותיוךות,םולשלםיכסהלוםניגבלפתשהלםהלאהייאדכשךכידכ
ןאכמו–תיאנקתימואלֿןיבתוחיתמלשםרוגםתויהמםהלםיאבהםיחוורה
השעמלאיההטונונרמאשםירחאהםימרוגלףוריצברשא,תוחתפתההלחה
שמתשהלחונקררשא,אמלעבהמסיסלהנכהדמעמל״נההנקסמהתאךופהל
לכקרהבקפתסהלרשפאתמאב–וזהאצות,םלוא.םיימשרםיחוכיוובהב
ןבומכןיאונרמאשהמףאלע.איהשתומכתראשנםיביואהֿםינכשהתדמעשןמז
טילחיםהמימהלילחוסחםאו–םָירִמבדימתודמעידחאכםלוכשתואדו
בורילואותמייקההגהנההרשאריחמהיכרבתסמ,הרשפלםיכסהלםואתפ
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טעמכ,םתבשחמתרגִשלםאתהב,ךכדעבםלשלםינכומןיידעויהירוביצה
.רועישולןיא

ונאםיראשנםיררחושמהםיחטשהלשםתקזחהךשמהיבגליכאופאאצוי
יכ,םיישממהתוחוכהֿיסחיבווננוצרב,וניכרצבאקוודואל,וזהרגִשיפל,םייולת
רמולךירצןיאו–וניביואלשערהםנוצרךשמהלשירמגלינוציחהםרוגַּבקרםא
יפכ,תמלתשמכרבדלשופוסבררבתהלאיההלוכיילוא,סנהלעתאזכהכימסיכ
הנשםייפלאלבורקךשמבסנהלאהייפיצהתורָגשדבעידבונל)?(ומלתשהש
איהןיאהליחתכלמהבוטותינויגהתוינידמכךא,ורבעשםינשההרשעֿעשתו
.לבקתהלהלוכי

העשֿיפלתולועה,תעדהתאתוחינמהתואצותהףאלעש,בייחתמןאכמ
לשדועבררּוישךות,גשוהשבצמהתאםייקלתנוּוכמה,תימשרהץוחהֿתוינידממ
תינרתַוהניחבלשתורשפאלםיפופכםיראשנוגשוהשתולובגהיכהזרכהַּבתונכ
הלטישוהלםינפֿלכֿלעםילוכיהמלשההלואגהישנאןיא–םולשלשותרומתב
.םהלשםתמכסהתאםג

םיגוחבםגש,העפותהתדחוימתובישחךכלרשקבתלבקמםתוארֿתדוקנמ
םתקזחהתחטבהלהגאדההמחלמהםותםעדימתולעלהלחהרוביצהלשםירחא
לשהתוחתפתה׃ונרמאשםימרוגהינשלשףוריצהךותמ,םישדחהתולובגהלש
הניחבמולביקוזהגאדילעב18.ךדיאמינוחטיבהןויגיההודחמרורחשהתעדות
תאתופכלהחילצהרוביצהתעדש,המחלמהינפלהרקשהממהארשהתישעמ
הָטַמהאיההגהנההתעדקרש,ובונלגרוהשהמלדוגינב–הגהנההלעהתפונת
םג״םיגאודה״םיסנמךכלםאתהב׃הלהארנהןוויכלכברוביצהתאונלצא
ןיאו;״להקֿתעד״לשםייוליגתלעפהידיֿלעםירותיווהֿתעינמתאחיטבהלםעפה
,תללוכההתילכתדע,המלשההלואגהלשהפונתהוהעדותהיאשונלםגיכקפס
.הזלהעסמלםלקשמתאףרצליואר

םנמא,םעהלשתינידמהתוגהנתההבוציעבתופתתשהלחתפהבשי,וזהנקסמ
ךותבםינפֿלכֿלעךא,תימשרההגהנההיפלכתוגייתסהֿתרימשלשסיסבלע

העונתה׳תאודסיםברקבםיליבומרוביצֿישנארשאםיגוחַלד״בשןווכתמוזהקסִפב18
,םימיהתששתמחלמרחאלדימהמקהעונתה.הבולעפו,׳המלשהלארשיץראןעמל
העונתַלורבח.וררחושרשאץראהילבחבקיזחתלארשיתנידמשהעיבתהתאהדימעהו
הנבלרזעילא,רימשהשמ,ןמרתלאןתנמ;םינברוםירפוס,השעמישנאוחורישנא
.דדלאלארשיוג״צא,הירנברה,ןונגעדע–חולישיבצו
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יונישוהזםגשןייצלשיו;הלשהיתוחנהיפֿלעותלבוקמהתיטרקומדהתרגסמה
ֿןויסינלחתפונלהיהאלזאש,וישכעדעםינשהט״יתפוקתבהיהשהמתמועל
ךרדהלשדואמםדקתמבלשב,סיסכתלשיוכיסכקראלםא,םינפבמהעפשה
א.הדוסימתרגסמהתכיפהל

.הביטםצעמ,רתויבםצמוצמןבומכאוההניינע,המצעלשכ,וזהנקסמ,םלוא
קרהנניאותעפשה–םיחטשלשםתרזחהתורשפאדגנלהקהֿתעדלשץחלה
טלתשתשדע,םיכלוהוםיבחרתמםיגוחלעטשפתהלהיושעהתיבויחההארשהב
תגצהםצעידיֿלע,תילילשהעפשהםגהלשיאלא,השעמלינידמהעוציבהלע
.תעדהלעלבקתמוקרפהלעדמועהןויערכםיחטשהתרזחהלשללשנהןויערה
םיצחלותויוחתפתהינימלכלקוזיחלשהארשהםגונממךשמיהלאופאהלוכי
ךפהיהלהיושעותלעפהשןפואב,הרזחההתשירדלאקוודםינוּוכמויהישםיינידמ
ןודינהןיינעבלהקהֿתעדלשחופיטהםצע,םינפֿלכֿלעו–היוצרֿיתלבלללכב
חופיטהדבלמ.הדוסימהרזחההֿתונוכנלשהלחמהיופירלהמגמםושובןיא
ֿתונוכנלףוליחשמשללכותש,תיבויחתינידמהשיגןבומכהצוחנולרבעמוהזה
תיבויחהשיגםגהצוחנ;אובתםנמאםולשוהרשפתעצהשהרקמל,הרזחהה
,ןכאלםאש–ארקיעמהרשפֿיצחללשםתוחתפתהתעינמלתנוּוכמתויהללכותש
איההמעדתאלךא,הצורהנניאשהמקרעדתרשא,להקהֿתעדיכרמולךירצןיא
אלאיהםוקמֿלכמ,רתויבהקזחהיהתםאםגירה,בחרהינידמהףקיהבהצור
קבאמַלתופרטצההתובישחרשא,ןיינעָלונאםירזוחוזהניחבמו.ליעוהללכות
ֿתולבוקמתוחנהלשןדוסילע,םירחאלשםתמזויבלהנתמהלהקהֿתעדלע
בייחתמה,יבויחהֿינידמהןויערהתאחתפלךרוצהתמועלובהריווחמ,תויללכ

.333׳מע׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ו,ז״כשתןסינמ׳תושעלהמ׳ירמאמהארא
–ןאכםירבדהובתכנשינפלםישדוחהשולשכקרבתכנרשא–׳תושעלהמ׳רוביחה[
ותעבצהבקיידלונאבםא.׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהםעדחי,ט״לשתבספדנ
ךא״תחתופההקסִּפַל,94׳מע,הזךרכלאיההינפההונתרודהמבירה,ד״בשלש
רפסַלתנוּוכמ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳להינפהה.הירחאשוזלו״ןכלערתי
׃תחתופההקסִּפַל,533׳מע,׳בךרכלאיההינפהה–ונתרודהמב;דימתמהתאצוהב
.״הזדצמ״
התיהיפלקהלאד״בשםנמאךלההבהדיחיהםעפהיכךכלרשקהבןייצליואר
זאןתנאוהו–םימיהתששתמחלמרחאליצחוםייתנשכ–תיעיבשהתסנכלתוריחבב
תואמהמכורסחהמישרל.דדלאלארשי,והערבצינהשארברשא׳ןכ׳תמישרלולוקתא
].המיסחהזוחאתאהרבעאלאיהו,תולוק
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ותטלשהוותרדחהליאמצעעסמבובתאצלו,המלשההלואגהתושירדיפֿלע
.המואב

ונתרטמשאיההשורדהדוסיהֿתחנהיכרמולהארנ,הזהןיינעהתניחבמ
תחטבהםצעב–תויהלהלוכיאיהןיאףאםירבדהעבטמו–הנניאתינידמה
.ונלשונצראבונתוחתפתהֿתוריחוונדמעמתאחיטבהלאיההרטמהאלא,םולשה

אוהםינכשהםעםולשהש,תעדהלעהרואכללבקתמףאו,ןכתיי–הזןוויכב
דועטושפרתויהברהךורעןיאלךא;תינושארתובישחתלעבתיתָּביסמהשירד
תאחיטבהליושעאהיאלאוהםא,םגפםאיכ,השירדונניאםולשהש,אוההזמ
ונדועייםלשוהאלדועלכיכרמולךירצןיאו–ובלבחלםאיכונדמעמ
דצובאהיאלםינכשהםעםולששםירבדהעבטמןכתייאל,רוזאבילאירוטירטה
ולתויהלהחרכומשדבלבוזאל,הזכםולש.ליעוהללכוישמרתויהברההלבח
ןמתכשמנההמצועהוחוכהתפונתלעו,ונדועייתעדותלעתלבחמהעפשה
,תכּכַרמוהמידרמתיללכהעפשהםגולהיהתאליממאלא,תאזלההעדותה
וניעבראשנונצראֿיבשויםינכשַלוניניביביטקייבואהֿירוטסיההדוגינהשדועב

אלםאםולשלומיכסיםינכשהשתעדהלעלבקתמרבדהןיאףא,תמאבו–
הלבחהתורטמתאגישהלוחילציםנמאםולשהידיֿלעש,הנוכנההחנההךותמ
הדיתעהתודדומתהב,ףרטםאיכףרוטדועאהנאלשידכ,ונרמאשךוּכירהו
.אובלדוע

יושעאולהןכונתואךכרלםולשהיושעשםשכש,ןועטלןיאהזהחותינהדגנ
,תיבויחהפונתםושבונניאונינכשלשםחוכ,עודיכיכ–ונינכשתאךכרלםגאוה
תּואֵגןיאוoהיצטֶגֶוןיאונלךא,םרפסמתּואֵגוםהייחתוכשמתהםצעבםאיכ
םכסהלכ,אופאתורחאםילימב.הדבלתיבויחהדועייהתפונתקרםאיכ,םירפסמ
םאתהבו,ונֵתָוַהְל,הילשאלתורכמתהאלאונלתויהללוכיוניאםולשלש
,הרטמונלתויהללוכיוניאםולשהשדבלבוזאליכאיההטושפההנקסמה,ךכל
ךורכהזאהיםאקראלףאו–ןוּוכמבונממענמיהלונאםיבייחףאםייתניבאלא
בצמהסיסְּבלעולםיכסהלםינכומםינכשהויהיםאםגאלא,םיחטשלערותיווב
.ךשמהבונדועייתמלשהלערותיודגנכקרו,םייקה

החונהמסיסאיהםולשהֿתמסיסםאםגיכאיהןאכמבושתאצויההנקסמה
אלאהעשֿיפלםיניינועמונאןיאףאהרואכלםאםגו,ץוחיפלכםיחוכיוולדואמ
,ונגשהשםירפושמהתולובגבתימינפתוחתפתהלםולשלשהפוקתונלחיטבהל
חווטל,תללוכהםירבדהתייארךותמ,השעמללהנלונאםיבייחשתוינידמהירה
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ןפואבחתמהתקזחהלשתוינידמםאיכ,העגרהוךוכירלשתוינידמהנניא,קוחר
.התילכתדעונתרטמתאאיבהלוץורפלםינכומאהנשדע,וניעבדימתמ

התעחפטלםיכירצונתויהרבדבליעלונרמאשהמ]תא[תדגונהנניאוזהנקסמ
,ןכא.ותוביציתאםאיכ,רוזאבימואלֿןיבהתוחוכהֿךרעמביונישהתאאקוודואל
םיבייחתאזהתרגסמהךותבלבא–תיללכתרגסמכתוביציהתאחפטלונאםיבייח
,ולץוחנהלכתאוזתוביציברבכגישהרשא,ליבסםרוגכאקוודואלעיפוהלונא
רבֵעמ,ודועיייולימלהציפקֿשרקקרולאיהתוביציהרשא,ססותםרוגכאלא
אוהךכ.וינכשםעםולשֿיאואםולשלשהיעבלכלןיטולחל
רשפאהרואכלו;תּונֵכבתוינידמהלשיתִמאההנכותתניחבמ,לוכֿםדוק,רבדה
דועםוקמֿלכמ,חוכיוובהחונההעפוההיכרוצתניחבמיכאופארמולהיה
–רקשלתנוּוכמהעדותךותמםגּולו–שמתשהלוףיסוהלידכהעינמךכבןיא
ץוחיפלכהמסיסבשמתשהלןבומכרשפאֿיא,תמאב,םלוא.םולשהֿתמסיסב
םשלונביולתהתאתושעלונאםיצורםאו–םינפבשפנהםגעגָּפיתשילב
תוילשאבונחומלובלבמירמגלרזנתהלונלבטומ,ונתּוכירדתונתיאתחטבה
.ןתִעםרטבשםולשלש

תוינידמלשתישממההתחלצהיכתראשנהדבועהרבדלשוקמועב,תאזדבלמ
םיסרטניאלשןוכנהןּורמִתַּבםאיכ,תואמסיסֿקחשמבםעפֿףאהיולתהניא
ןנואנאלםאעיגהלונללַקֵיןכֿםג,םירבדהעבטמ,הזכןּורמתלו–םיישממ
םולשהֿתפידראל,וזהניחבמ.שממהֿיכרוצלתואמסיסהתאםיאתנאלא,תואמסיס
שממהֿתורטמלעהעבצההםאיכ,הכימתהֿבטימתאונלחיטבהלהיושעהאיה
רוזאהןמםירזלשבירֿרוחרחתאצוהונייה–ףתושמבםירחאלוונלתויוצרה
םתרשמוניאוםירחאיביתכתביולתוניאש,עירכמהימינפהםרוגַּכונדמעמבוצייו

לכלא,םייתניבולחשםייונישהלכףאלע,השעמְלונתואריזחמהזירהו–
ב.׳םייוגלרבד׳ביתיֵותהשתיחישמהֿתיתילכתהתוינידמהתונורקע

הגופהלשסיסבלעהמחלמהֿיגשיהבוציילשוריפבתרתוחה,תאזכתוינידמ
,םולשלעהילשאֿיטופטפלכלשתטלחומתיתילכתהייחדךות,אדירגתינמז
;םעהלאתאשלונאםיבייחןיידעש,ץוחהֿתוינידמםוחתבהרושבהאופאאיה

׃]תונויליגהינשב[דוחייבו,ב״כשתולסכ]ןויליגדע[–ך״שתבא]ןויליגמ[,׳םָלֻס׳ב
,׳בךרכלאיההינפההונתרודהמב[.ב״כשתהנשהשארברע–א״כשתןוויס
.]ךליאו639׳מע,׳תיחישמרורחשתוינידמלתומדקה׳׃׳וקרפלדוחייבו
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תופתתשהלקרןיינעתויהלהלוכיהתטלשהןיאםירבדהעבטמ–וזהרושבו
.ליעלונרכזהשגוסהןמ,הגהנההבוציעבתיטרקומדֿתינויציזופוא

הטילשלוזהרו☻בםייתניבעיגתאלםאףאירה,התעהווהתנשבצמב,ןכא
,תימשרההדמעהלעהליעומהעפשההלתויהלהלוכידוע,הרומגתיתכלממ
ףאיכאצמנוזהניחבמו;להקהֿתעדבועקתשיורוביצבועמשויהיתונורקעשלככ
הגהנההיפלכתישעמהפטהלסיסבהתעונלשמשלהיושעתאזהתיבויחההרושבה
יכרורב,םלוא.המחלמהינפלשהפוקתבללכםוקמולהיהאלשגוסמ,תמייקה
קיפהלקראלאיההמישמה.המישמהתאתוצמלהלוכיהניאדבלבתאזכהפטה
וניעבראשנןיידעוזהניחבמו,טילשדמעמלהרושבהתאאיבהלםאֿיכהעפשה
אלא,אדירגיטרקומדֿינויציזופואקבאמלשךרדבירשפארבדהןיאש,בצמה
העפשההירוריפלעקבאמה.ינכפהמֿינויערףקיהבךוניחלשךילהתןאכץוחנ
תאתוחדל–ךרוצםושתמאבולןיאףאו–ןבומכולרוסא,םייתניבשתירשפאה
ליעוהלקרהיושעתאזהתינורקעההשיגה׃הברדא.תילטוטהֿתיכוניחההשיגה
םייושעםיעצמאהינימינשיכאופאאצמנו,העפשההתרבגהלוםירבדהתרהבהל
העפשההתונויסיניכהרורבההנבההךותמםגּולו–דחאהנקבתולעלהתע
ןיאשו,תללוכהẁתינכפהמהתרגסמהךותמךרעיהלםיכירצהפוחדהתישעמה
אליממםגםייושעהפוחדההעפשההלשםייקלחהםיגשיההיכיומידלספתיהל
.ללוכהֿינכפהמהגשיהל,םדִצמ,ףוסבלףרטצהל

םינפה♫תויעבלשהביטקפסרפה5.
םירכנהםיסולכואהתפסות–

רתויבהתעתקחודההיעבהיכהדבועהןמחותפלהארנ,םינפהֿתויעבִלרשאו
רתויןיידעשיפכ,וא(הנידמהםוחתלהללכוהשתירכנההיסולכואהתייעבאיה
.)הנידמהןוטלשםוחתלהללכוהש–ימשרןפואברמולקיודמ

.תפלוסמתוארֿתדוקנמרוביצבםויכספתנוזהיעבלשהביט
תרגסמבהלאהםיסלכּואהוללכויםנמאםאש,ןויערהןמלוכֿםדוקםילהבנ
הרהמדעעיגהלולכוישןפואב,תויחרזאתויוכזלבקלוכרטצישירה,הנידמה
דחפ,םלוא.םתחתונשבכלולכויובורלוכפהייוליפאילואו,תסנכבתערכמהדמעל
דחפםאיכ,םיסולכואםתואלשימינפהֿישממהםחוכינפמדחפהשעמלונניאהז
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אלשוונֵכרוצכאלש,ונמצעונא,ונלונאֵּביישיטרקומדהרטשמהתרגִשמעבונה
ולכיאלרשא,וללהםיסולכואהש,ןבומכ,איהתיביטקייבואהתמאה.ונניינעכ
הדמעםושםהלסופתלםגםילוכיםניאאליממ,ונאבצידיֿלעשבכיהלמענמיהל
.ונדִצמםניחֿתנתמבתאזכהדמעםהלאיצמנאלונחנאםאונדגנתערכמתיתכלממ
םיבייחונאןיאהשעמל–ומצעיטרקומדהןורקיעהירדגתניחבמםג,תאזדבלמ
הרדגההשוריפאהיוזהרדגהםא,״תימצעהרדגה״הלאםיסולכואלתתלללכ

ונוצרתונכתאחיכויאלשהלאםיסולכואמימלכ;היהיאוהןבומכשיפכ,תבייוא
תוכזםושרשא,ביואןיתנאוהראשנאליממ–לארשיבןמאנחרזאתויהל
,וללבקתתאלםנמאתיטרקומדתוחרזאתוכזםושו–ולהעיגמהניאתיטרקומד
חטשהלכלעםהשתומכולחוילארשיֿתנידמלשםייטרקומדההיקוחםאףא
.ררחושש

תאםהללבלבנאלונמצעונאםא–וללהםיסולכואה,תאזלעףארתי,םלוא
יבויחןיינעםושללכבםהלןיא–ץוחבמםחומתאולבלבייכןתינאלוחומה
תונידמבשממלשתויטרקומדתויוכזםלועמםהלויהאל.תויטרקומדתויוכזב
בייחמאוהןיאשדבלבוזאל–םהלשינויערהויתרבחההנבמהםגו,ושבכנןהמש
וניאתמאבםישקבמםהשהמלכ.ןרתוסוליפאאוהםאיכ,תויטרקומדתויוכז
םהלתויחל,תוישונאתויוכזםאיכ,תוינידמתויוכזםושאלו,תויטרקומדתויוכז
ץמאמילבגישהלןתינשיפכתירמוחהחוורב,תוחפשמינבכואםיאודיבידניאכ
ונֵיפואעבטמםהלתוחטבומולאכשתוישונאתויוכזו–תוביסמהיאנתבםוזי
תדבוכמרתויוההובגרתויךורעןיאלהמרב,ונברקבויחיםהשןמזלכ,אליממ
.םהיחאברקמףא,והשלכןוטלשתחת,םלועמםהלהתיהשיפכמ

ינפבללכםידמועונאןיאתמאב,ונרמאשזלהדחפהתניחבמיכאופאאצוי
היעבלונאםירזוחקראלא,ופסונשםירכנהןיסולכואהלשתדחוימהיעבםוש
.ףּוּפיקבםיאָּבוימםיכרעבונמוטמטתייעב׃ונמצעונלשהנשיה

דחפה.הביסםושאלב,האושבונֵכבסלוללהםיכרעהןאכםייושע,םנמאו
דחאאוהםירכנהםיסולכואלתתללוכיבכךרטצנשתויטרקומדהתויוכזהינפמ
רתסבו–םיררחושמהםיחטשהתרזחהלתונוכנהתאםיחפטמהםיבושחהםימרוגה
ריחמבוליפאםאיכ,םולשלשםכסהדגנכאקוודואלוליפא,םיברלשםבל
םיטוירטפלוכיבכםהבו–םירחאםיברלצא.וחקיישדבלבו,הברהבהזמתּוחפ
,הרזחהֿתונוכנדילומדחפהןיאםא–ןיידוןוירוגֿןבכ,המחלמֿירחרחמ,םינוציק
םיחטשהלשםתאצוהתינכתומכרחשֿתורסחתוינכתםינפֿלכֿלעדילומוהירה
תשקבמםתואש,היטרקומדהֿירחושלכתארשא,oטָרוטקטורפוא,״הימונוטוא״ל
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הדיגברשאו,הדוסיבתחנומהתויניצהתדימבעזעזלקראיההיושע,עיגרהלאיה
–הלאכשתויונוכנותוינכתינימלכ.םוקמֿלכמהבשיםתרקפהוהרוכמֿיחטשב
,לעופהלאתאצלהארנכהנלכותאלןהוניביואבלתדבכהסנךותמשאוהןָרוטְּפ
לכתטיקנאופאבייחמבצמהו,ךומסלןיאןבומכסנהלעלבא;בוטהוננוצרלכםע
אלםנמאתירכנההיסולכואהתפסותתייעבשידכ,רשפאשהעינמותוריהזיעצמא
תוריהזהיעצמא,םלוא.הנורתפלתואצמההידיֿלעהלפמלןוחצינהתאונלךופהת
,רתויםימיאתמ,םיפילחםיעצמאאקוודםשוריפןיא,ונרמאשיפכ,וללההעינמהו
.םוטמטהםעקבאמלוכֿםדוקאוהםשוריפאלא,היעבהןורתפל

םירכנהםיסולכואבךורכהישוקהאהירשאאהייכהרכההתעבטהללועפלשי
הרוכמֿיחטשאיצונאלו,אנֿקנחינ,םתייעבבקנחינםאםגירה–הרוכמַּב
,ןיינעהעבטמוהליחתכלמ,הקינחאליממאיהםתאצוהיכ–המלשהונתונדאמ
רשא,יתוכאלמדחפבםאיכ,שממלשהיעבבןאכרבודמןיאתמאבשדועהמו
תינוצרתוקלתסהלשאָצומהתאולאיצמהללגוסמהומצעםוטמטותואבורוקמ
.הרוכמֿיחטשמ

קבאמבךרוצותואלאןאכונאםירזוחבושיכאופאעמשמתורחאםילימב
ןיינעבושהזירהו–םדוקהףיעסהףוסבונדמעוילעש,ינכפהמֿינויער,יכוניח
ֿםאובןיארבדלשורקיעברשאו,מָרגשאוהםימיהתששןוחְצינאקוודואלרשא
.שודיחןכ

םילוקישךותמםירכנהםיסולכואהתפסותינפמדחפהתּולֵטבִלהמודב
ךותמתאזהתפסותהינפמדחּפַלישממסיסבםגןיאשרבתסמ,״םייטרקומד״
ץוחמםראשיהבםגינוחטיבןוכיסםההלאהםיסולכואה.״םיינוחטיב״םילוקיש
לש״םיחתותֿרשב״םהירה,םהלשםהיטילשדיתחת,זאו–הנידמהתולובגל
םבור–הנידמהתולובגךותב,תאזתמועל.יאדוובינוחטיבןוכיסאוהש,ביוא
לשםיעצמאבקתשלןתינרתיהתאו,ליבסרמוחל,תינידמהניחבמ,ךפהיהלםייופצ
תוינששחתואוושה.לובגלרבֵעמלאליחהלרשפאẁיאםתומכשתארשא,חוקיפ
ןיינעןניאהירי׳גלאבדרמהואט״צרת‐ו״צרתתוערואמלשוזןוגכתויוחתפתהל
ֿלעו–םיחתפתמויהאלדרמהווללהתוערואמהםגשרבתסמתמאביכ,ןאכל
יונמהיהםימתבותמאברשאוהשימםדגנדמעּול–םיחילצמויהאלםינפֿלכ
19.םלבסלאלשומערומגו

דגנורקיעבןוּוכמהיהש,׳יברעהדרמה׳האג–1939‐1936–ט״צרתדעו״צרתמ*19
;תידוהיהתובשייתההוהיילעהתמילבלותיניתשלפתואמצעלהשירדב,םיטירבה
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הנושארהיעבםוקמֿלכמתראשנםירכנהםיסולכואהתפסותלשהיעבה,םלוא
.תיתוברתותיתרבחהניחבמירה,תינוחטיבותינידמהניחבמאלםא,הלעמב

יכרבתסמ.הברדאםאיכ,רכינקזנהןיאדועהעשֿיפל,וזהניחבמםג,ןכא
,ונמצעןיבלוניניבקרטעמכלארשיֿתנידמבונראשנשםינשההרשעֿעשתךשמב
תובושחהתוביסהתחאוזהתיהםנמא–םיירכנםיסולכואלשתרכינתבורעתילב
תויעבםושלוכיבכםהלןיאש,םתסֿםישנאכונמצע]תא[תוארלונלגרתהשךכל
תויעבהןמץוח–לובגלרבעמש,ביבסמםינכשהדגנכימואלדוחיילשתויתוהמ
ֿיתִמאדוסיילב,יתורירשןפואב,ונחרוכֿלעבלוכיבכונילעתופכנה,תוינידמה
,םינפלאםינפםויֿםויםינכשהםעונאםישגפנשכ,תאזתמועל,התע.יביטקייבוא
לכלרבעמםגש,להקבהשגרההבושתרהבתמותרזוח–לויטב,תונחב,בוחרב
וזירהו,דוחלהביטחםהודוחלהביטחוננהונחנא,תינוחטיבותינידמהיעב
.ינכותהילארשיהונדוחייתעדותלשתשדוחמתוקזחתהלהמורתןבומכ

.םינומתרשעהדספהבתאצלהרכשדעונםירבדהעבטמ–וזהמורת,םלוא
תעדותדצבחתפתתאליממ,הרגִשלךפהיתתוביטחהיתשןיבתוכּכחתההשהדימב
הייטנוליפאםאיכ,דוגינהתוחּכתשהלשהכופההרגִשקראלדוגינהולדבהה
הזירהו–תעצוממהמרבתינויווִשתובברעתהוידדהםילדבהלוטיבלתיבויח
שוטשטוהמרהתדיריםצעללגבקראל–ןכוסמ.רשפאשרתויבןכוסמהרבדה
תויופצהתוינוחטיבהותוינידמהתואצותהללכבםגםאיכ,דוחייהתעדותלשרזוח
.ךליאוןאכמ

הניחבמהיעבתפסותהנניאתירכנהןיסולכואהתפסותשונרמאשהמיכ
הטלחהךותמהדגנדומענםנמאשהרקמלקרהיהרומאהזירה,תינוחטיב

ועציבוםדיהגישהשלככוסרה,ידוהיהבושייהתאםינשןתואבםיברעהופקת,ליבקמב
.ברגרה
׃ינידמהרושימבםיברעלוענכנםה,דרמהיוכידלםיטירבהוליעפהשברהחוכהףרח
לילגהקרתידוהיההנידמלוצקוההבו׳ליפתדעו׳לשהקולחהתעצההמסרופ1937ֿב
תאליבגהוהיילעהתאקינחהש׳ןבלהרפס׳הםסרופ1939ֿבו,ףוחהתלפשמקלחו
תאםינשרשעךותבןאכםיקהלחיטבהףאו–םיברעהתשירדכ–תועקרקהתשיכר
.חטבומיברעבורהבו׳ןיתשלפ׳תנידמ
.רבדלכליתפרצזוחמהבהתארו,1830תנשמרבכהירי׳גלאבהטלשתפרצ*
התואבו,1954תנשבהלחה–הירי׳גלאתואמצעלהשירדב–תנייוזמהתוממוקתהה
הנומשכרחאל.ישילשוינשרודינבםקלח,יתפרצאצוממםיבשותןוילמכםשויחתע
התואמצעלעהזירכההירי׳גלא,םולשםכסהםתחנםדמהבוקעותירזכאהמיחלתונש
דועלכ,תפרצלוחרב)הירי׳גלאידוהי125.000םתִאו(םיתפרצהםיבשייתמהו,)1962(
.םבםשפנ
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קרןכתיתתאזכשתינוילעהדימעלבא.תומכחםושלובסלאלש,השוחנתינוילע
תוברקתההדצבירה,הליחתמתיתרבחהתוכּכחתההשכ.תיתרבחתוכּכחתהןיאשכ
ותואלע,םיסרטניאֿקבאמותורחתהםגאיההדילומאליממ,ונרמאשתיגהנִמה
שבלתהלורוזחלהיושעוזתינויוושתורחתהו–רצונשתינויווִשהברִקלשסיסב
החוכתאבאשתרשא,ימואלחופיקלשתינדרמהעדותבםירכנהםיסולכואהברקב
.תוציחמהתליפנםעוזזגנויתופלחמש,חצנמלדובכהוהאריהֿסחיןדבאמ

ברקבדילוהלהיופצתיתרבחהתוכּכחתההיכ,רמולםגרשפאתורחאםילימב
םהןיאיכונרמאשםיינידמהםייַוֲאַמהתא,יתוכאלמןפואב,םירכנהםיסולכואה
ןמןה,ישממףקותהלאםייַואמלתתלאיההיושעו–םעבטמםלצאםימייק
ֿץמואםברקבררועיוניפלכדובכהןדבאש,תטלחומהẁתיביטקייבוסההניחבה
תינויווִשהתוברקתההידיֿלעש,תיסחיהẁתיביטקייבואההניחבהןמןה,הלועפ
םהמעאופאךבתסנו–םדגנתצחומהבוגתלםעזֿתפונתונלהיהתאלבושםהילא
.אצומילבינויווִשיחרזאקבאמבםגםאיכ,תינויווִשתיתרבחתוכּכחתהבקראל
אוהיופצםגאלא,םינפבונחוכתאלוכאלקראלןבומכיופצהזכשיחרזאקבאמ
ביבסמםירצהםיביואהםעתכשמנהתודדומתההןמבושחויתוהמקלחלךפהיהל
רמולךירצןיא,ליעלונדמעוילעשינחורהשוטשטהוהמרהתדירילףוריצבו–
.תילרוגתושעיהלתאזכתוחתפתההיושעןמזהךשמביכ

עונמלונאםיבייחתינויווִשהמרבתיתרבחהתוכּכחתההתאשןכֿםאאצוי
תמדקהתניחבבאוהש,םיחטשלערותיווהריחממ,ןבומכ,דבל(ריחמלכב
םיסולכואהםא,השעמלעונמללכונאלתאזכשתוכּכחתהלבא–)הכמלהלבח
סיסבלע,תינויווִשהתוכּכחתהַלהביטנרטלאה.ונברקבדרפנףוגכוראשייםיירכנה
לבא–םידבערוביצלםתכיפהאוההשוריפ,םניעבןיסולכואהלשםתוראשיה
תניחבמןוסאלונלתכפהנהתיהיהירה,תירשפאהתיהּולףא,תאזכהכיפה
.ןובשחבאובלםוקמֿלכמאופאהלכיאלאיהו,ונמצעונלשיתרבחההנבמה
ןהידוסיהונייפואללגבןה,ללכבתירשפאאיהןיאשכהמכוהמכתחאלע
.ונימיבםלועבהלכלכההנבמללגב

וראשייאלםירכנהםיסולכואהשונלאיהםייחֿתלאשיכאצויךכלםאתהב
תויהלהלוכיהניאףאםתומלעיהתשירדיכשיגדהלשיו–ונברקבדרפנףוגכ
הנכסןיאהליחתכלמש,ונרמאשהמיכ.ירפסמסחילשגייסהזיאבתגיוסמ
,החנהיפֿלעאקוודהיהרומאהזירה–םירכנהםיסולכואהתפסותבתינוחטיב
ךישמהלםהםייושעזאש,ומצעךותבםלשהיתרבחשוגכםייחהלאםיסולכואש
םידירשוראשייו,ררופתיהזהשוגהםאךא;תינידמתּוליבסךות,םכרדכתויחלו
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עקרלע,םתוביציןדבאךותמאקווד–הלאירה,תיללכההרבחבםירזופמהונממ
הלודגוטועימתנכסרשא,ליעפ״ישימחסִיַג״לךפהיהלםייופצ–םדוחייךשמה
.דרָ☻ואצָיאוהונממש,םיברהֿןומהתנכסמרתויךורעןיאל

םירכנהםיסולכואהלשתמלשומהריקעלונאםיקוקזשןכֿםאאיההנקסמה
יושעהוהרותברומאהםֶרֵחהךרדבםשגתהלךירצרבדהןיאםאו–דרפנףוגכ
תוממוקתהלשהרקמב,תוומלוםייחלשממֿהמחלמידכךותקרןובשחבאובל
םירבדהעבטמתורתונשירה–לארשיןוטלשדגנםירכנהםיסולכואהלשהליעפ
יבגלםרחהןידלתיתכלהההביטנרטלאהםגןהש,ןורתפלתורחאםיכרדיתשקר
הלאכםיסולכוא.תיצוביקהםתדלומתאלארשיֿץראבםיאורהםירכנהםיסולכואה
תוארלמויניעתאםוצעלהצורוניאשימלכו–רייגתהלוארגהלםיבייח
,תילארשילארשיֿץראםויקיבגלש,רעצבואבלֿץפחב,ריכהלאהיחרכומהחוכנ
אלא,תרחאהרירבםושםלועבןכתיתאל,תדמתמוהרומגתירוטסיההדבועכ
לשופוסבהיולתתראשנונמויקתורשפאםצע20.םייקתתהרומאההרירבהש
םעכ,ונלשונמויקלכםגאליממ–תאזההרירבהםייקתתאלםאו,הברבד
.הדוזיפאהיהיקר,טנווֶלהתולוחבוימיתאשדחלהסינש

?תאזלההרירבהתאםישגהלרשפאדציכךא
ןמ–ץוליאךרדבםישגהלרשפאֿיארויגהתאתוחפלשלוכֿםדוקרורב

תונוכנלשהבורמהדימםינפֿלכֿלעבייחמהזכשינחורץוליאשהטושפההביסה

ךכלהביטנרטלאה.׳ו‐׳א׳זםירבדברומאןענכיבשויםיממעהתעבשלשםתמרחהןיד20
׳וקרפתיעיבשתכסמב(ימלשוריהדומלתהירבדכ,וללהםיממעהינבינפבתדמועה
וא–םיבשותֿםירגכבשחיהלו–)םינועבגהוגהנשיפכ(ונמיעםילשהלאיה,)׳אהכלה
.)ישגרגהגהנשיפכ(תרחאץראלונינפמתונָּפיהל
׃)׳ההכלה,׳וקרפ,םהיתומחלמוםיכלמתוכלהב(ם״במרהלשומוכיסוהזהנה
חורבלהצורשימ׃םהלחלשןושארה;ץראלסנכנאלשדעעשוהיחלשםיבתכהשולש״
המחלמתושעלהצורשימ׃חלשורזחו,םילשיםילשהלהצורשימ׃חלשורזחו,חרבי
ומילשה״׃)׳אהכלהב(ם״במרהבתוכ,תשרדנההמלשההלשהביטןיינעלו.״השעי
רמאנש,סמַלןהירהוהמשנןהמןיגרוהןיא–ןהילעחֹנינבווטצנשתווצמעבשולבקו
םיזבנויהישאוהולבקישתודבעהו...;׳ודבעַוסמַללויהי׳׃]א״י׳כםירבדב[
.,םדיתחתםישובכויהיאלאלארשיבשארומיריאלוהטמלםילפשו . ולבקישסמהו.
.םנוממוםפוגבךלמהתדובעלםינכומויהיש]אוה[ . .״.
,עשוהיידיֿלעץראהשוביכבןויעהךלהמב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳ורוביחב
,רגהל׃ןענכימעתעבשינבינפבובצוהשתורירבהשולשלשןתלעפהבד״בשןד
.ךליאו575׳מעלשושארמםשתאזהאר.המחלמונמיעתושעלוא,רייגתהל
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וילארשאןויערהלשתמייקהכישמוהרקּויְּבהדִצמהיולתה,תינוצר,תימורט
הרקויםויכתעדונןיאלארשיתרותליכאיההדבועהו–ץלאלםדאהתאםישקבמ
ןיאףאעירכמהובורבו,ּהריקומוניאומצעבלארשיםעשינפמ,יהשלכהכישמו
בצמההיהּולםג,ןכֿלעֿרתי.היבגלישממןיינעםושבשחוניאוללכהעדויאוה
יכאיההדבועה,קוחראלןמזךותתונתשהלאוהבייחשיפכ,הנתשיםאףאו,הנוש
יפֿלעעצומתויהללוכיאוהןיאםגןכלו–ונניינעבליעוהללוכיוניארויגה
תאוילעלבקלתמאבהצורוןכומשימלאלא–המצעבלארשיֿתרותלשהיתוכלה
ךכורמןבומבוליפא–ץוליאיכעמשמו;הנכותוהניינעתעדמותונֵכבהרותה
ןובשחבקראובלהלוכי.ןודינבןובשחבללכאובלהשעמללוכיוניא–גיוסמו
,היוצרההאצותהלאיללכהםירבדהֿךלהמתנווכהועקרקהֿתרשכהלשתוינידמ
.תורודְלןיינעןבומכהזירהו–הילאמףוסבלגשותש

,השעמלךא;הייפכבהליטהלהרואכלרשפאםנמא–הריגה,ינשדצמ
םישבכנהםיסולכואהשכ,שוביכהןמזבקרהתיהתאזכשהייפכלהדיחיהתורשפאה
תונמדזהשןמזלכ,ןכמרחאל.תיזחהֿוקלרבעמשםהיחאלאטלמיהלויהםיטונ
םיעגונהםיסולכואהלשליעפהינדרמהםעויסבתשדחתמהניאהמיאתמתיתמחלמ
ילעבולאוצמלהיהירשפאיכרבתסמןיארשאימואלֿןיבןיינעהזירה,רבדב
םיאנתבהריגההתאםישגהלהיהירשפאיכםגהארנןיאהזיפֿלעו,םלועבתירב
ֿידמעומלשםתמכסהבוםנוצרב,םיילאודיבידניאםירודיסךרדבאלםא,םיליגר
,אוהרבדלשושוריפו,תורודךשמיהליושעהאצומןכֿםאוהזםג.םמצעבהריגהה
ירה,ינויווִשסיסבלעתיתרבחהתוכּכחתההתרגִשתאעונמלַחֵרכההלכםעש
,המחלמהתעשבםשפנלעחורבלםירכנהתאונצליאאלותועטההתשענרבכשמ
הלטבלןכמֿרחאלתוסנלוהנכסהתאונילעלבקלאלאהרירבםייתניבונלןיאבוש
תישפנתוננוכךותוהכוראתנוּוכמתוחתפתהידיֿלע,טאלֿטאל,ונרמאשםינפואב
.הכוראתוחתפתההתואבתוכורכהתוישפנהתונכסהדגנכ–ונדִצמתדמתמ

21.ידמלתכבוסמםיעצמאֿתכרעמתבייחמוזהשיג

,םירכנהםיסולכואהיבגלהרורבתינוטלשהדמעתטיקנבאוהןושארהיעצמאה
,דחאדצמ,אטבתהלתבייחוזהדמע.ונברקבדרפנףוגכםהםיראשנשןמזלכ

)249׳מעתיתחתב(קרפהףוסלךומסה)יומסה(לדגומהחוורהדע–םיאבהםידומעב21
הדמעתטיקנ(–ןושארהיעצמאה׃םיעצמאהשולשלשתכרעמד״בששורפי–
דעןאכמןודיי–)תימואלתופיקתותישונאתוניגה,ןזואמןפואב,תבלשמהתינוטלש
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תטלחומהלילשב–ינשדצמו,םדאֿינבכ,םיסולכואםתואלתטלחומתוניגהב
ואםהלשתימואלתוכזוזיאלשתורמוילעגונשהמב,םהמדמעמוהרכהלכלש
.תאזהץראבונלשתימואלתוכזלהערפה

,ףילחתלשתורשפאםושילב,לוכֿםדוקתבייחתמישונאהסחיבתוניגהה
ללחלאלשידכוונמצעונלשירסומהונייפואתאתיחשהלאלשידכ,ריחמםושב
.לופכיטמגרפדיקפתבםגשמשלאיההיושעדבעידבךא–םשהתא

תואצותלבושחםלבשמשלידכהבשישאיההנושארהתיטמגרפההתלעות
יכ.ינויווִשסיסבלעתיתרבחהתוכּכחתההןמ,ונרמאשיפכ,תויופצהתוידוגינה
םיסחיהתרבעהלקהבומםרוגאקוודיהירה,הליחתכלמ,תישונאהתוניגהה,ןכא
םייקלורוזחלידכםגהבשי–תאזםעךא,ינויווִשסיסבלתונוילעלשסיסבמ
יכ,תרחאהשיגלכמרתויהברה,המצעתינויווִשההייטנבתונוילעלשהדימ
ץוחו;ותליפשמתוניגההֿיאשדועב,דגנכשדצהיניעבהילעְּבתאהלעמתוניגהה
ירה,תמוערתהוחופיקהישגרתארשפאהתדימבהתיחפמתוניגההרשאב,הזמ
ֿתאריללגבםירכנהםיסולכואהתעגרהלםורתלאיההיושעשדבלבוזאלש
םורתתשךכידיֿלעםגםתעגרהלםורתלאיההיושעאלא,ונלושחרישדובכה
וליאו.םיימואלםירצייוביללרתוימרמוחקפסתאלוםקופיסלעםתאבהל
תויופצה,העגרההֿתדימודובכהֿתאריידיֿלעשאיההיינשהתיטמגרפהתלעותה
םירכנהלשתינחורתוללובתהלםגםורתלתוניגהההיושע,תישונאהתוניגההןמ
םימרוגהרֶתֶישכל,יוצרהןֵּכהרויגהידילוליפאואוביילואשדע,ונברקב
.רבדַלםהםתמורתתאומרתיםישורדה

ֿתונוכנושומישהתושרומכםיניינעבףאש,יוצרםגו,העינמןיאךכידכךות
הקדצתודסומםויק,םייברעתוברתוךוניחתודסומםויק,תיברעההפשבתונעיהה
גהנותתירצונהואתימל☻ִאהתדהיכרוציולימוםירכנהםיסולכואלםידחוימדסחו
יולימלקרםיעגונויהיםנמאםירבדהשןמזלכ–תוילרביללשתיברימהדימ
.םיינידמוםיימואלםיכרעבוכבוסיאלוםיטרפכםיסולכואהלשםיישונאהםהיכרוצ
תימל☻ִאהתותדהםגןכו,תיברעהןושלהתוברתרשאב,תירשפאאיהתאזכהלבגה
,תימואלתועמשמםושןהלןיאםנמא,ימינפהֿיאֵדיאהןעבטיפֿלע,תירצונהו

דודיע(ינשהיעצמאה;245׳מעב״םירבדהףוריצךותמ״תחתופההקסִּפהלשהפוס
;246׳מעב״וזהשיג״׃תחתופההקסִּפהםויסדעוםשמןודיי)םירכנהלשםתריגה
היילעהתרבגהתמישמו,םיררחושמהםירוזאהלשםבושיילעפמ(–ישילשהיעצמאה
.249׳מעבל״נהלדגומהחוורהדעוםשמןודיי–)ךכםשלתשרדנה
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תיטסילאירפמיאהתועמשמהוליאו;תאזכשתועמשמןהתוללושףא–הברדאו
שיםנמא,תורצנבהכרכנשoתינמוקיאהֿתיתייסנכהתועמשמהו,םל☻ִאבהכרכנש
ֿינידמהףקותהןתמ,םינפֿלכֿלעו,האֵדיאָלתויתוהמןהןיאךא,ינידמיפואןהל
.ביוחמוניאןהלישעמה

רדגבםיראשנו,הזהביוחמֿיתלבהםוחתלםיגרוחםניאםירבדהשןמזלכ
ֿלעופכםהבילרבילהסחיהתאאופאתוארלןוכנהןמ,םייתִמאםיישונאםיכרצ
ילרבילהסחיהאקוודיכהחנהךות–תביוחמהתישונאהתוניגההןמביוחמאצוי
םזילאירפמיאלש[הלאםיכרעמתואנקהתקיחדלםורתלןמזהךשמביושעהזה
ךשומהחוכהשלככ,ללכבםהבתוקֵבדהןמהקחרהלףאו,]תימלועֿלכתוטשפתהו
.ודִצמרבגיוךלילארשיתוברתלש

ונניינעלןוּוכמדיקפתהלשיאיהףא–םיימואלםיניינעבהפיקתהדיהוליאו
,הרשפםושןכתיתאלהלאםיניינעבשןורקיעהםצעללגבקראלו22,םינפהמכב
.םירבדהעבטמ

הדימעהךשמהתארשפאהתדימבחיטבהלאוהןושארהיטמגרפהדיקפתה
םירבדהעבטמהנודינוזתונוילעֿתדמעשרחא,םויֿםויייחבתילארשיהתינוילעה
םיניינעהםוחתב,ןכל.םייטרפהשונאהֿיסחיםוחתבהברהדימבשטשטיהל
,ועגפייאלשםיישממהםיסרטניאהלעקררומשלקיפסמןיאתמאב,םיימואלה
םהםייושעובשילמסרבדלכבםהילעהרימשהתאםגןיגפהלאוהחרכהאלא
אלשםירציהֶּבַלתוזתילמסהנגפהאמששושחלםינפםושבןיאו–אטבתהל
יכ,תוריהילשהמזוגךרדהשעיתאלשדבלבו–תילמסההנגפהה,הברדא.ךרוצל
תאםייקלידכתיחֵרכהיהירה–ןיינעלהיוארה,המיאתמהדובכהתדימךותמםא
אצָמיתאיההעינכהוהאריהםוקמבםאו;ונינפמתימואלההעינכהוהאריהתּויִח
ונתדימעתאצמנהדימהתואביכרבדלשושוריפאהיאליממ,םיידוגינםירציהָּבַלמ
רתוירשפאהלככתלגתהלםנמאהֶרּוגירוערעהֿדקומשבטומזאו–תרערועמ
םרטבולסחלאהירשפאשידכ,ובהמולגהתיברימההמצועהלכבאקוודו,םדקומ
לוסיחֿםשלֿיוריגתפסותאהיומצעהזהלוסיחהםגשידכו,דוערבגתהלףיסוי
תודוסילדיתעבהעינכודובכֿתארילשחקלֿתפסותוודרָ☻שתוינדרמהתויטנל
.םירחאה

ךשמייןוידהו,דימןאכןודייהפיקתהתימואלהדיהלשןושארהיטמגרפהדיקפתה22
.אבהדומעב״השירדהתא״׃םילימַּבתחתופההקסִּפהףוסדע,תואקסִּפשמחךלהמב
.״םירבדהףוריצךותמ״׃תחתופה,תבקועההקסִּפהשדקותינשהיטמגרפהדיקפתל
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,ושבָּכייאלשםיידוגינםירצילשדקומלכיכהחנהךותמםירומאהלאםירבד
,לוסיחידילץרמנןפואבםנמאאבוי,הליעפתּולגתהלץמואהםהבאצָמייאלא
קחשמ.״ישמלשתופפכב״קרףאוא,םירותיוובועיגרהלןויסינבומעקֵחַ☻ְנאלו
לכ–ידמלתכשוממהפוקתךשמב,העגרההןיינעל,ליעיתויהלםנמאיושעהזכ
ֿדמעמלשוצִקאוההזכקחשמ,םלוא;תיסחישלחוןטקאוהינדרמהדקומהשןמז
אצומהֿרסחיחרזאהקבאמהותואלשותומשגתהםצעוהירהו,שורדהתונוילעה
,תכללוטשפתהלתוינדרמהתויטנהתויושעקרוכלהמב.ליעלונרבידוילעש
.דוערקעיהלתונתינהנייהתאלשבצמלהנעגת]ןה[הנרקעיתשםוקמבו

דצמתויתדתונעטלעגונשהמבםגהפיראשנםחוכ,הלאםירבד
.תידוגינתימואלתועמשמתולבקמולֵאשכ,םירכנהםיסולכואה

שירומאהףאלעיכרמולווניבֵקֲעלערוזחלהרואכלןתינםנמאךכלרשקב
הטושפההביסהןמקרּולו–תידוגינֿתימואלתועמשמדימתולאהתונעטל
ֿתימואלהשלוחלשיוליגיהירההביטםצעמ,ונתמדאלערכנֿןחלופתליבסש
לזגהתדמתהםושמםגשיןחלופהֿתומוקמםויקבש,דועו;איההרוסאו,תינחור
השלוחלשיוליגתניחבבאיההזהלזגהלשותליבסףאו–ונתמדאלשיניינִקה
םיסולכואהתאםייתניבלובסלַחֵרכההםצעםגיכבישהלהארנ,םלוא.תימואל
םעהמלשההףאו,ונדִצמתימואלהשלוחלשןיינעאלאוניאםמצעבםירכנה
תואקסִּפבונחתיפשןויגיההתויבקעתאהשעמלתרתוסומצעבהזהחרכהה
–הזהןומדקהאטחהוא–וזהשלוחיכהתיהונירבדלדוסיהֿתחנה.תומדוקה
אלאהנממאפריהלךרדונלןיארשא,תיביטקייבואהדבועםייתניבםיראשנ
–ןאכררבללדתשנשםייטִאהיופירהֿיעצמאלףופכב,תונלבסבהתאי☻נידיֿלע
השירדה,חרכהבואליממ,םגתספתנהזלהינלבסהאשמלהשירדהתרגסמבו
דוחייוםנחלופלע,םהשתומכ,םמוקמבםירכנהםיסולכואהתליבסל
.ןחלופהותואלונתמדאמםיחטש

הזהסיסבהלעמקרונילעהםיימואלםיניינעבהפיקַתהדילהשירדהתא
תיתדהתונלבסהףוריצלעליעלונרמאשהמןוכנהיהוזתרגסמבו–םינפִלו
תומיוסמתויתדתונעטיכהדבועָלונאםיעיגמהתעךא;תישונאהתוניגההיֵבויחל
לעירכנןחלופיכןורקיעהםצעךותמקראלימואלהונניינעתארותסלתויושע
ןיבלתמיוסמההנעטהןיבשדוגינהךותמםגאלא,תימואלהריתסאוהונתמדא
אוהללכה.ךכלרשקבםילימהמכהתערמאֹנו–ונלשיפיצפסימואלןיינע
תופידעהןתממעתריהלןיא,תאזכתיפיצפסהריתסהעלגתמואתמייקרשאכש
ךורכתויהללולעהדחוימהחתמהףאלע,ילארשיהימואלהןיינעלתצחומה
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,דוחייבו–ליעלונחתינשתוביסהןתואמבייחתמרבדה.תידגנהתיתדההנעטב
ֿתדוקנףו☻יחכוילמסכבשחיהליושעתאזכשתושגנתהבהשלוחיוליגשינפמ
תועקתשהלאיבהלידכובשיםינפֿלכֿלעו,תופסונתויולּכנתהלהמיאתמהפרות
דועהיהידיתעבותולעהלורוזחלןויסינלכשןפואב,עגפנשילארשיהןיינעה
.הליחתבמרתויהשקךורעןיאל

הפיקתהדיהרשא,ינשהיטמגרפהדיקפתהררבתמ,בוש,םירבדהףוריצךותמ
המישמהםצעיולימידכךותש,ונייהו;ונתניחבמאלמלהדעונםיימואלםיניינעב
לשהאצותהתארקלםגםדקתנ,קרפהלעדמועהםיוסמהןיינעהתחטבהלש
ןיבל״תימואל״תונדרמלרתויםיטונהתודוסיהןיבםירכנהםיסולכואבהדרפה
–וכליוורקעייןושארהגוסהןמתודוסיה.תישונאהחוורבםניינערקיעשתודוסיה
רבעמלאשוריגבתויהללוכי,םירומחידמרתויםניאשםירקמב,םהלםיאתמשנוע
גוסהןמתודוסיבךליוןייפאתיראשיישהייסולכואהרקיעוליאו–גביואהֿוקל
ירפםגאלא,הליבסההייטנהירפקראלהיהתוזתּונייפאתהשהדימב.ינשה
ןוויכבדעצהזאהיאליממ–יוארובוטםנמאךכשהעדותבתיבויחהתוכנחתהה
.ןמזהךשמבובהרומגתועמטיהלתונוכנולארשיןוטלשםעתיבויחהמלשהלש

והירהו,ונרמאשםיעצמאהֿתכרעמבינשהיעצמאהלאונאםיאבהזעקרלע
החנהיפֿלעוםייברימםידממב,םירכנהםיסולכואהלשתמכסומהםתריגהדודיע
.השעמלםיירכנהםיסולכואהתייעבןורתפלירקיעהיעצמאהתויהלךירצהזיכ

הרירבונלןיאאלא,ירקיעהיעצמאהתויהלאוהךירצשדבלבוזאל,ןכא
,ץרמהךותמאלשלעפויהזיעצמאשוא,ירקיעהיעצמאההזאהיאלשללכ
םיבייחךכלםאתהבו–ונייחתאליצהלידכםייחרכהההחלצההֿתדימותוריסמה
תכרעמלכבהלעמבםינושארהןמםוקמסופתלאוהבייח.ןיינעלתשגלונא
חותיפלהגאדהןמתוחפאל–ילכלכהםוחתבדוחייבו,תיתכלממהונתגאד
,ונלשתילארשיההיילעהתטילקלהגאדהןמתוחפאלףאו,ץראהלשיבויחה
.ץוחבמ

שמשללוכיוניאםירכנהםיסולכואהלשילכלכהיוכידהיכרבתסמךכלרשקב
אלא,הריגהדדועיאקוודואלילכלכהיוכידה.תאזלההכרעמבםיאתמרישכמכ
,ךדיאמהבולעהייסולכואלשףונבואסיגדחמתישונאתוחישקבלוכֿםדוקונכבסי
–ןובשחבתואבהתוצראהידיֿלעיוצרםירגהמֿרמוחכלבקתהללכותאלףאש

וקהלשהזלרבעמםייוצמהחוקיפהתונורתירבדבליעלונרמאשהמלהריתסהזבןיאג
.חוקיפַלםייוצמהתונורתיהןמדחאאוהשוריגהשנועלשותורשפאםצע׃הברדאיכ
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איההבש,הרירבֿרסוחלשתישונאהתונדרמהלעדועףסונב,תאזכשתוחתפתהו
,הדִצביופצהטועפהחוורהחכונלתיאדכתויהלהלוכיהניאשיאדו,הוּולמהיהת
.םירישערפסמלשםתריגהתגשהלש

ונייהו,יבויחדודיעידיֿלע,הכופההךרדבאובלאופאךירצהריגההדודיע
םבושיילעייסתףאו,הריגהלםייפסכהםיעצמאהתאקפסתתילארשיההנידמהש
וכשמייםירכנהםיסולכואהשןפואב,דועייהֿתוצראבםירגהמהלשליעומהוחונה
עויסהידיֿלעןה,ונתאמםהליופצהעויסהידיֿלעןה–שלושמןפואבהריגהל
תּוחונהידיֿלעןהו,ליבקמבםהלעיצהליאדכהשעיידועייהֿתוצראלםגרשא
ידיֿלערבדלשומוכיסבםהלהיופצהשעיתש,עובקהםבצמבהחוורהֿתפסותו
ןפואבותחפשמלוולעצותתאזכתכשומוהמיאתמהריגהֿתינכתשימקר.הריגהה
םיילכלכתונורתי,ךכןיגב,ונממעונמלהיהירתומ–רגהלברסיאוהו,ישממ
ץחליעצמא.רחאןפואבםהבתוכזלהיהלוכיאוהש,הנידמהתאשרהבםייולתה
אלהריגההֿדודיעתוינידמש,תיללכההשיגבבלתשהלוליואר,הזדדובילכלכ
איהאלא,לוכיבכתיטרוקמדותינמוהֿודבספתושחכתהךותמ,םירתסמבעצובת
.הלםיפופכויהיםירכנהםיסולכואהרשא,תימשרוהיולגתוינידמהיהת

תרגסמםוקמב,דובכלשתרגסמןיינעלתתלקראלהיהיהדיקפת–וזהשיג
ונבעיבטהלםגהיהיהדיקפתאלא,רחאןפואבולהיופצהםעטהֿתרסחתועיבצה
.יעראתויהלקרלוכיונֵכותבדרפנףוגכםמויקש,הרכההתאםירכנהםיסולכואבו
איההכירצםירכנהםיסולכואלוליאו,הרהזאכהבושחאיהונל,הדִצמ,וזהרכה
ונילעהבוחםגאלא,ונלרתומקראלםנמאש,ימינפהֿישפנהץחלהֿםרוגתויהל
ךשמיהלםדדועלוםבִלבילכלכההריגההֿךשמִמְלדוסיתתלידכםהילעליעפהל
ךירצ,ומצעלץעורלךפהייאלהזהץחלהֿםרוגשידכ,ךכידכךותשקר.וירחא
ץחלאלא,תישונאתוחישקלשןוּוכמץחלאוהןיאםנמאיכוכותמרורבתויהל
ךשמִמהו–וזתאוזתורתוסהתויווהיתשןיבתינויגהתושגנתהלשיביטקייבוא
םגםינפֿלכֿלעשמשלתראשנהתישונאהתוניגהלףוריצב,ולםינענַלילכלכה
תועמתשהלעקרודוסישמשלםיכירצהשממהֿימרוגםה,םינענםניאשהלאל
.תאזלה

רשאםירוזאהלשילארשיבושייבאוהישילשהיעצמאה,ךכםעדבבדב
.הלוכֿלכהייסולכואהףאוארקיעההעשֿיפלםהםירכנהםיסולכואהםהב

םיסולכואהדגנכיעצמאלשןיינעללכאוהןיאםנמארבדלשודוסיב,הזלעפמ
ץראהלשרוזאםושיכ–ומשלווכותמקדצומוביוחמןיינעאוהאלא,םירכנה
אוהבשוימםאאלאהנתיאתירבונלתרוכוניאותמאבונלשבכנוניאןבומכ
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אוהדמועםאןיבוםיירכנםיסולכואבםייתניבאוהבשוימםאןיבתאזו–ונידיֿלע
ןיאףאםייתניבםאונדיבםלשרוזאהןיאשהמכוהמכתחאלע,םלוא23.םמוש
םגו;תוביואותוניועתויטנילעבםירכנםיסולכואבאוהבשוימאלא,םמושאוה
,תינוחטיבואתינידמ,תישממהנכסהעשֿיפלםהבןיאםמצעוללהםיסולכואהםא
ֿתונעטלםרוג,םירבדהעבטמ,םהבשיםוקמֿלכמירה,ליעלונרמאשיפכ,םינפבמ
יאַמלה,״תימצעהרדגה״םהלהיהתאליאַמלה,םתלוזםִעוםמצעםמִע,תונעמו
–ינומלאֿינולפ,רחאןוטלשלורסָמייאליאמלה,דחוימלשממלודרפויאל
,הלאשֿןמיסבונתוכזתאקיזחהלקרתויושעהתונעמותונעטלוכהֿךסבו
.ץוחבמםיימואלֿןיבהוניסחיבעירפהלוםינפבמיאֵדיאהוננוחטיבתארערעל

םיסולכואברקיעבבשוימראשנהרוזאביכתודוהלשיםנמא,ןכֿלעֿרתי
חטבומו,ינויווִשסיסבלעתיתרבחתוכּכחתהלשהנכסהתתחופאליממ,םירכנה
,דועו;םוקמבםייתכלממהתודסומהלשובצמהֿליחלשתונוילעהדמעמרתוי
תטעמתמוםירכנהםיבשותהשוגלשהליבסהתוביציהרתויתחטבומהזכרוזאבש
םע,םלוא.ונֵכותבובוברעידיֿלעתרשפאתמותוליעפרשא,״ישימחהסיַגה״תנכס
םדקלונאםיצורםאו,ונדיברוזאהתאחיטבהלובציילונאםיצורםא,תאזלכ
אליממ–ונלובגבדרפנףוגכלוכוֿלכמםירכנהםיסולכואהשוגלשולוטיבתא
.הברדאאלא,תרבגומההנכסהתדיממקמחתהלםילוכיונאןיאיכבושעמשמ
םימיהתוברבעמטיהלורשכויואהריגהלוכשָמייםירכנהםיסולכואהשידכ
וליחתיםהו,רערעתתםהלשיתרבחההנבמהתומֵלשיכאוהַחֵרכה,ונכותב

ץראהתשוריתווצמתאהנומה,ן״במרהירבדחסונדהדהמהזהטפשמהלשאפיסַּב23
הווצמ״׃וירבדהלאהנה.)ם״במרהלשתווצמהרפסלעויתוגשהב(,השעתווצמכ
םהרבאלוניתובאלהלעתיוךרבתילֵֿאהןתנרשאץראהתשרלוניווטצנש,תיעיבר
רבדמב[םהלרמאאוהו.הממשלואתומואהןמונתלוזדיבהבזענאלו,בקעילוקחציל
;התואתשרלץראהתאיתתנםכליכהבםתבשיוץראהתאםתשרוהו׳׃]ד״נ‐ג״נג״ל
הווצמהתאןושארהקוספהןמקיסהן״במרהיכןכתייו.]׳וגו[״ץראהתאםתלחנתהו
תקולחבקסועה–ינשהקוספהתישארתאףיסוהו,ץראהיבשויםירכנהתאשירוהל
איההיונפםאםג,םוקמֿלכמץראהתלחנלעהווצמאוהרשאב–םיטבשַלץראה
.בשוימ
–המחלמהרחאלשםישדוחהתעבראב–הלאוירבדתאד״בשבתוכשהעשב,בגא*
ינפמ,״הארנכ״יתבתכ.וררחוששץראהילבחבןושארהבושייה,הארנכ,דסונםרטדוע
בושייהתאושדיחועקרקלולעח״שתבברחולפנשןויצערפכץוביקירבחלשםהינבש
ילואירה,)עודיאלםויב(לולאבםתחנרוביחהשןוויכמ;ז״כשתלולאבב״כםויב
.וזתישארלשהרואלםירבדהםיבתכנתאזֿלכב
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תייסולכואבירקיעהדוסיַלךלוהוךפהנה,ונלשהנבמהידיֿלעםיטרפכספתיהל
.העקרוםוקמה

םגאלא,ומשלקראלםירומאהםירוזאהבושייםנמאבייחתמךכלםאתהב
היעבהןורתפלכרשאב,רתויבהפוחדהמישמכאוהבייחתמו–ונניינעביעצמאכ
םייוצרֿיתלבתוחתפתהֿינוויכבתוכבתסהינפמהתחטבהוםירכנהםיסולכואהלש
המישמבדועהיולתתראשנהמצעוזהמישמ,םלוא.תִאמהשעמלםייולתםיראשנ
תראותמהםירבדהֿתרשרשךותמשךא,המשלהמישמיהירהאיהףאש,תרחא
.היילעהךשמהלשהמישמהיהירהו,ונניינעביעצמאלןכֿםגאיהתכפהנ
,הייחתהלעפמלשותוהמםצעבדסּומֿדוסיהתיהאיההכדעםא,וזהמישמ
ןיידעשדבלבוזאל–התעירה,דָמִעטעמכההדזמכהתוארלהיהרשפאו
אלםארשא,הלצהֿיעצמאלאיהתכפהנםגאלא,הזכשיתוהמדוסיאיהתראשנ
אלוא,ההתשישדבלבוזאלהייחתהֿלעפמירה,םיאתמהףקיהברתלאללעפוי
.ארקיעמומויקםצעבןכתסיאלא,תומלשבודועייתאאלמי

בושיילקיפסמאוהןיאןבומכ,אוהשתומכ–ץראבשילארשיהבושייהיכ
אלםירוזאםתואבושיילהשורדהתילארשיההיסולכואהםאו;םינודינהםירוזאה
בושייהםאקרדועלצניהללכויהייחתהלעפמשירה,ץוחבמהיילעהןמאובת
תובשייתההיכרוצלקיפסישךכידכדערבגומיעבטיובירוכותמקיפיץראב
םוקמֿלכמ–ףוסבלאוביםאףא–הזכשרבגומיעבטיוביר,םלוא.תבחרומה
םיסולכואהםעךבתסהלונאםייופצםייתניבו,תוחפלרודֿימיולתוכחלךרטצנ
איהשהממדועהיהתאיההעורגםינומהמכעדויימרשא,תוחתפתהבםירכנה
תפסותונלאיבהללכוישדיחיהרוקמההיילעהןכֿםאתראשנהשעמל.וישכע
םירכנהםיסולכואהתייעבלכו–ןמזדועבהקיפסמתילארשיהיסולכואלש
רוקמהלשהבחרהוהריהמהותלעפהתייעבברבדלשופוסבהיולתןכֿםאתראשנ
.הזלה

רבכתמייקיהירה.השדחהיעבהנניאהזהרוקמהלשותלעפהתייעב,םלוא
אוההנורתפיכםינעוטהםיברשיו,״הקוצמהֿתיילע״לשתורוקמהומתתסנשזאמ
הנעטיכרבתסמתמאבךא;הנידמביתרבחהוילכלכהרטשמהלשהיצזילרבילב
תידוסיההדבועה.תואיצמברשאמהלוגהידוהילשםיצוריתַּברתויתססובמוז
תילכלכותישיאהחוורלשתוביסִמםיבשייתמךושמלתלגוסמץראהןיאיכאיה
.םיאצמנםהןהבשהחוורהֿתוצראלםידוהיהתאוכשמשגוסהןמ]תוביס[,אדירג
ץראהתלהנהו–תויטסילאדיאתוביסִמקרךושמלץראההלוכיהקוצמרדעיהב

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 248

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



הלכלכותיטסילרבילהלהנהמךפההאליממאיהומשלוןוזחלשורואל
גוסמתויהלוליוארןוזחהש)ןוכנונניאיאדוושהמ(חנויםאףא,תיטסילרביל
.הז

תלהנתמאיהןיאלבא,ןוזחלשומשלתלהנתמץראהשאוהךוביסה,םויכ
ןה,והמתעדלמםימוטאוימישגמלבא,לעפמהתאתמייקמןוזחלשהפונת׃ורואל
איההלועפהֿתרגסמיכאצמנךכלםאתהבו–םירדגהתניחבמןהתילכתהתניחבמ
תאתובורקםיתעלרתוסןוגראהןכותלבא,תנגרואמתילכתלשתרגסמםנמא
תוריתסהתחא.התמשגהלשתויביטקייבואהתוביסמהתאותילכתהלשהתוהמ
ךותלתויטסילרבילֿתויטסילאודיבידניאתורטמלשןבוברעבאיהרתויבתוקהבומה
ןתינשןומאהידיֿלעולאהתוריתסהדועורימחההנורחאההפוקתבו,תרגסמה
םיישיאםיחוורישקבמלשןוהרחאהפידרהךותמ.ל״נההיצזילרבילהתושירדל
םוקמֿלכמשרחאמךא;הלאכשםיחוורישקבמלשםקופיסלהנידמהקשמחתפנ
אוהךפהנ,יתִמאיטסילרבילםזילטיפקלשסיסבלעלהנתהלקשמההיהלוכיאל
,םירחאםייתוכאלמםידודיעוםיקנעמ,םיצירמת,תוידיסבוסינימלכלשםזילטיפקל
,לבוסוהירהיטסילאודיבידניאהםזילטיפקהלשתוירסומהתולחמהלכמשןפואב
אוהןיא,ןוזחלשףועמוהנכהעדותרסח,יטרקורויבןוגראלשתולחמהןמלבא
.רטפנ

דדועלידכהנידמהקשמבןיאשהנעטההנוכנתראשנתאזהתוכבתסההחכונל
וניאןורתפהש,הדבועההנוכנםגתראשנרומאהרואללבא;הברדאםאיכ,היילע
ותילכתלעקשמהתדמעהבםאיכ,תיבקעוהמלשהיצזילרבילבאצמיהללוכי
גוסמהחוורלשהמשבאקוודואלהיילעהדודיעלהיינפבו–הרורבהתינוזחה
לשומשבםאיכ,ונתאמבוטרתויךורעֿןיאלקפסלםויכתולוכיהלוגהֿתוצראש
םויכהיילעה,ןכא.לארשיֿץראבםייחַּבםנמאאצָמייש,יתילכתהֿינחורהןורתיה
,המיענהניאץראבתיתרבחהותיקשמההריוואהשינפמקראלהקספנטעמכ
ֿיאשונייהו,רתויהברההקומעההביסהינפמלוכֿםדוקאלא,היילעהתאהחודו
ןיאתיאבצההחלצההתפונתףאלעש,עבטמהלשינשהדצהקראיהוזתומיענ
ךושמלידכםהבאהיש,רדגומןוזחלשףועמוהשודקוהעדותץראבםויכ
םאש,אצמנהזכןפואבו–םיישקהלכלעהליפאמהתּומיענלשהריוואב,היילע
ופוסבירה,היילעברבדלשופוסביולתראשנםירכנהםיסולכואהתייעבןורתפ
םישורדהםירחאהתונורתפהינימלככ–יולתאוהףאראשנהשעמל,רבדלש
.ונלעפמלולכמלשתיתעדותההיעבהןורתפב–ונל
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,היילעהשודיחןיבלונניינעןיבשרשקהללגבקראלאיההנוכנוזהנקסמ,תמאבו
.ןיינעהתריקסךותונינמשםירחאהםיעצמאהלכללגבםגאלא

ןמתוחפלקלחלשהרומגההעימטהתורשפאשונרכזהרבכ,השעמל
ךא–לארשיתרותלשךשומהחוכהשודיחבהיולתונברקבםירכנהםיסולכואה
תּויִחהוהעדותהשודיחםעהברהדימבההדזמאוההשעמל,הזהחוכהשודיח
תאיבקעויתִמאןפואבםייקלתלוכיה,הזלהמודב.ונחנאונברקבונתוברתלש
הפיקתהדיהתשירדתאותירכנההיסולכואהםעםיישונאהםיסחיבתוניגההתשירד
םייקלתלוכיהדוחייבו–הָדָמִעתימואלהתוכּכחתההתודוקנבתּוינוילעהתדמעו
תימואלהונתרותתעדותלשהיצקנופיהירה–ולאהתושירדהיתשןיבןוכנןוזיא
תוריסמהאולמבםישגהלולבקלתלוכיהםג,ןכומכ.ונברקבישעמההנוטלשו
לשירקיעיעצמאכ,םירכנהםיסולכואהלשהריגההתינכתתאהשורדההפונתהו
ונלעפמלשיתוברתהודוחייתעדותבאיההיולתםירבדהעבטמ–םתייעבןורתפ
לשונכותתלבקוובויחםצעתעדותבהיולתאיהאליממ,הדִצמ,וזהעדותו–
.ונידיֿלעהזלהתוברתהוהרותהאשמ

םצעברשא–תחאהתיתעדותהדקומהֿתדוקנלאופאךפתשמורזוחלוכה
ךכו–םבשיילוםינודינהםיחטשבללכבקיזחהלןוצרָליאנתהודוסיהםגהב
תויעבלשתוארהֿתדוקנמ,ליעלונקסהשהמםעםידכלתמוםירבדהםירזוח
24.ץוחהֿתוינידמ

דוחייבו–״ןיינבולעפמה״תויעביכםיכסהלונאםילוכיםנמאשאיההנקסמה
לשדקומהתדוקנהתעןהירה–הנורחאלוררחוששםיחטשב״ןיינבולעפמה״
תטישןיבינויערהדוגינהחטשםצמטצנוזהניחבמו;וללכבהייחתהךילהת
תראשנהדבועה,םלוא25.״ןגרואמהבושייה״לשותטישןיבלרבעשלםישרופה
רותפלםוקמֿלכמרשפאֿיאןיידע״ןיינבולעפמה״לשתויתוהמהתויעבהתאש
וזהניחבמםג–בייחתמןיידעאלא,״ןגרואמהבושייה״לשותטישיפֿלעתמאב
תרגסמב.דוסיהןמתוסיפתותושיגיונישל,ינכפהמֿינויער,יכוניחקבאמ–
–וישכעוּנַדןהבשתויעבהלשתוארהֿתדוקנמםג–םוקמהתערצונהזהקבאמה

.״תאזםעשקר״׃תחתופההקסִּפַּב,228׳מעבליעלהאר24

תויטסילאיצוסהתוגלפמההבוטקנרשאתרתוכֿתמסיסןיעמהתיה״ןיינבולעפמ״25
לעֿךרעכץראהןיינברואיתל,םישולשהוםירשעהתונשבןגרואמהבושייהתודסומו
םהםימילשמ׳ןיינבהולעפמה׳לצבשךכלע׳םישרופה׳םהבוטנסםעפאל.לוכףיקמ
םיערופהלשםימדהתופקתהלעםהםיגילבמו,וקיחבםיאשינורזהןוטלשהםע
.םיברעה
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׃םייקהרטשמהךותבףא,םייקלחםיניינעינימלכבישעמןפואבעיפשהלןויסינל
םיסולכואלסחיהתנווכה,םישדחהֿםיררחושמהםיחטשבתובשייתההןוּברִדןוגכ
םיסולכואהםעךוכיחבםינותנהםיימואלםיניינעלשםתרימשלתוברעתה,םירכנה
תיתרוקיבתוברעתהףאו,םחנזלהייטנהלגמתמייקההגהנההרשאוםירכנה
לשםייפיצפסםיניינעב,המלשההלואגהתילכתלשתוארהֿתדוקנמ,תישעמוא
ֿתונויסינןיא26,ליעלונרמאשומכ,ןאכםגךא;קשמהתלהנהואהיילעהתרבגה
קבאמבבלתשהלםהםיבייחאלא,קבאמהתאתוצמלםילוכיהזגוסמהעפשהה
.ללוכה,ינכפהמה,יכוניחה

.235׳מעבליעל,4ףיעסלשהנורחאההקסִּפַּב26
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ג

קבאמהתויעב

המרואל,ומצעקבאמהלשותמשגהתויעבבהנתשנהמןכֿםאקודבלונלראשנ
רופישה,איהתחאה.תודוקנשולשןייצלשיךכלאצומהֿתדוקנכו,ליעלונרמאש
,]׳בקרפב[ונינמשםייונישהתכרעמלשןושארהףיעסבראותמכלחשינחורה
יפכמהלודגרתויהברההדהאוהנבהבונתסיפתתאלבקלםעהתארישכמהו
חרכומהיהיאלבושקבאמהשאיההיינשההדוקנה.רבעבובלבהנכומהתיהש
ובלילכהללכויאוהאלא,הנידמהלשתופטושהתויעבלרבעמולַעַממתויהל
םייונישלרבעמשאיהתישילשההדוקנהוליאו.ונרבסהשיפכ,ןהמקלחתוחפל
ןיידעםיראשניטפשמהויתרבחהוהנבמוםעהלשינויערהוינחורהבצמה,ונינמש
תומישמםגאליממ,אוהךכשהדימבו–םימיהתששלשהמחלמהינפלויהשיפכ
םיראשנתופטושהתויעבביבויחןפואבברעתהלותלוכיֿרסוחוויישק,קבאמה
.ויהשיפכןיידע

הכדעהיהרורחשהֿתמחלמךשמהשיפֿלעֿףאיכןייצלםגשיךכלרשקב
,דצהלאוזהדוקנהתחדנהתעוליאו,תימואלההכפהמבךרוצהלשדקומהֿתדוקנ
ךרוצהלשותיצמתלכרורחשהֿתמחלמךשמההיהאלהכדעםג,םוקמֿלכמירה
דצמו–דהמואהייחלשתוניפהלכךותמ,יללכהיההזהךרוצהאלא,ינכפהמה

.דימתמהתאצוהברפסַלהנפהד״בש[.320׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳הארד
םילימַּבתחתופההקסִּפהןמל,515‐514םידומע,םוכיסהקרפב,׳בךרכ׃ונתרודהמב
.תואקסִּפשולשךלהמבו,״ררבלידכ״
תששתמחלמלםדוקםינשרשעכובתכנרשא,םירבדהןמעטוקמויקלחטוטיצהנה
אוהזבזבמשםשכ,ונזבזבייכקפסןיא,וחרוכלעברורחשה]םעָל[ולןמדזיםא״׃םימיה
..םעפרבכולונגשהשיקלחהרורחשהתאדואמ . םיקרפהדחאבונבתכרבכןכל.
הכפהמהןמםעהתארוטפלתלגוסמהניא–המצעלשכ–רורחשהתמלשהשםימדוקה
].״ולהצוחנהתימינפה
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אוהאלא,ןיטולחלרורחשהֿתמחלמךשמהלשךרוצהלַטָּבאלןיידעהתעםג,ינש
תאעובקלבייחאוהןיידעוישכעםגהשעמל׃ןכֿלעֿרתיו;נכותבםצמטצהקר
יפכ,רתויבתילאוטקאהוזףא,תיאבצהתוינידמלוץוחהֿתוינידמלהביטקפסרפה
שורדהינכפהמהקבאמהתניחבמירה,םייונישהלכףאלעש,ןכםאאצוי.וניארש
ישממהיונישהו–וניאררבכהזתאםגתמאבשיפכ–ינורקעיונישםושןיא
,םיפטושהםיניינעהןמהמכבםגברעתהללכונהתעיכונרמאשהמבאוהדיחיה
.םייקהרטשמב

ןוכנונלראשנשהמבבלתשהלהזהיונישהךירצדציכןכֿםאאיההלאשה
יונישםושבייחתמןיאתאזההניחבהןמףאםצעביכבישהלילהארנו,םדוקמכ
קרפבדוחייב[׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ברבכיתיוותהשהמתמועל
.תמדוקההפוקתב,]םוכיסה

םידהואֿרושיקלוניתיּורשפאוונלשתוטשפתההתויורשפאשקראוהלדבהה
ךכידכדעףאו–תיסחיתוריהמותובחררתויןאכמתושענםינושההמואהיגוחמ
הסנתרשא,ינכפהמהןיערגלביבסמהגלפמלשהנוגראלםוקמרצונהתערבכש
לגדלוכשמלו,הרושבהֿתודבוא,תונשיהתוגלפמהלולכממםעהתאתוטהל
ֿםויתויעבלעיטרקומדהקבאמהךרדבףא,המלשההלואגהלשדועייהֿךשמה
,םייתוהמתוטשפתהֿייוכיסןיידעהלויהיאלםנמא,תאזכשהגלפמ.תונבומתוימוי
םושםוקמֿלכמהלהיהיאלןיידעתירמוחהתימויֿםויההחוורהתויעבבשרחא
תשדוחמהתובהלתההלגלעאֵ☻ניהללכותאיה,םלוא;הברדאו–עיצהלרבד
תינויגהתינכתהזבתויהללכותתמאבהלקררשא,תויללכהתוימואלהתויעבל
תונורתפהרופישלםורתלקראללכותאיהתאזהתינכתהתועצמאבו–המלשו
ךרדֿהרומםגשמשתאיהאלא,תמייקההגהנההידיֿלע,םייתניבהשעמלוטקָנייש
.דיתעבתיבקעהםידועייהֿתמשגהותונורתפהֿתומֵלשלאךנחמ

תילאוטקאההעפשההוןוזחהֿתומלשןיבהזהףוריצהיכןכתיי,ןכֿלעֿרתי
םרוגְל,הירוחאמשינכפהמהןיערגהלע,הגלפמהתאךופהלןמזהךשמבלכוי
ךרדבבלשלבלשמ,השארללַעַממ,תימשרהתימואלההגהנההתאןווכמוךירדמה
תימואלההכפהמהלכםגשןכתיי,םשגתיהזהרבדהםא.oיטקלאידןפואב,ןוזחה
ומצעינכפהמהןיערגהםנמאךפהייףוסבלשדע,הזןפואבךלתוםדקתתהשורדה
.תיעבטהֿתינויגההםיכלהמהתרושבןורחאיטקלאידדעצכ–תימשרההגהנהל
רבעמהתעונלתחתפנה,הכפהמהתומשגתהלתיעיברתורשפאאיהוזתורשפא
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לארשיתלואג׳לשםוכיסַּבתוארליתלוכיןתואקרש,תובוצעהתויורשפאהשולשִל
.ןהמונרטפִתאיהםנמאשאנֿהשענוללפתנהבהו–27׳הנידמהרבשמב

ז״כשת,לולא‐ןוויס

.)ךליאו532׳מעשארמ׳בךרכ(,רפסהלשםינורחאהםידומעהתעבראבתאזהאר27
תיתלשממהתוינידמהעקרלע,ד״לשתתנשבתינכפהמהתינכתהתאןוחבלבשד״בש
תולחנתהתמזויבהאראוה.וררחוששלארשיֿץראילבחבושיילערוסיאהלשתינדגובה
אלםא–תשרדנהתינכפהמההעונתהלשהמודיקלירשפאףונמתיניצרוהביקע
תאזהאר.המצעלֿהקיפסמה׳תינויצ׳הרטמבםיקסועםהשהילשאבםילחנתמהוגשי
לשושארמ,׳תינכפהמההקיטקטה׳ףיעסַּב,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רוביחַּב
.ךליאו380׳מע
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׳אחפסנ
218׳מעב10הרעהל

ונלהיההמיוא
םימיהתששתמחלמללַּכייַהןיֵנסחדמחומלשוירבסה

דמחומלשוירמאממםירחבנםיטוטיצוריצקתןאכאיבנ,הרעההףוגברומאָלהמלשהכ

.םימיהתששתמחלמבהסובתהרחאללַּכייַהןיֵנסח

תאלכייהראתמ,וב23ֿבוינויל16ֿבוירמאמב,המחלמהרחאלשםלההימיב

׃וירבדריצקתוהזו–ותסריגכםירבדהתולשלתשה

ידכ,הירוסדגנכתיאבצתוכירדבוםימויאבהחתפ׳תילארשיֿתינקירמאהתומילא׳ה

–הירוסלםירצמןיבשהנגההתירבתרגסמב–לארשיתאףוקתלםירצמתאךושמל

םינווכתמהםיילארשיתוחוכיזוכירולגתהשרחאל;תפקותההנידמַּכהגיצהלךכו

תאםדקל–ל״נהתירבלתביוחמהתויהב–םירצמהטילחה,הירוסלשולפל

;ןריטיֵרצמבטישהתייעבקרפהלעהתלעבזעם״ואהחוכרשאכו,יניסלהיתוחוכ

;םירצמלהירוסמהפקתההתרטמתאבסהלםינקירמאהלעםילארשיהוצחלהזבלשב

דצמשאלא,הגלבהלתולוהבתושקבותורהזאםידדצהינשלוריבעהמ״הרבוב״הרא

ללכןווכתהאלש–רצאנו,םלשומהאנוהליגרתו׳קחשמ׳אלאהזהיהאלב״הרא

.תאזהתמכחותמהתילארשיֿתיאקירמאההינונקַלןברקלפנ–הפקתמבחותפל

,ןוסנו׳גןדניל,ב״הראאישנלארצאנלשובתכמתוכיראבטטוצמינשהרמאמב

אלוהנגהתלועפוניהלובגהלאויתוחוכבוריקשעידומובשאוהוב,ינויל2ֿהןמ

ןיא״׃רצאנףיסוהדוע.תילארשיהפקתמעונמלוםדקלידכקרדעונאוהשו,הפקתה

ןהבואריםימייוסמםימרוגשךכלהביסלכ)ל״נההנגההתולועפב=(ןהבםיאורונא

.״ונדגנןוּוכמההזיגולוכיספעסמלוארבשמתריוואתייפכלקודיצ

–המחלמהץורפרחאלםישדוחהעבראטעמכ–)לולאבה״כ(רבמטפסל29ֿב

.שיאלםילושמונא״׃לשמלכייהונללישממ . ,הללכוייכהמידֶשהמישמלאציש.

ובהעגפהמישמלךרדבךא,ותמישמתאעצבללכויןכאשםיריבסויבושיחויהרשאב

תדמשהוהפועתהתודשתצצפה=(ונובשחבּהָחָקְלאלשהעתפהבהכוההבשהנואת
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ותלוכיתאהקתיששו,לרוגהידימשיאהתאהתכיהשהעתפה...)תירצמההיריוואה

.״ויבושיחתאו

,המחלמלםדקרשאתאלכייהםכסמ,)ח״כשתהנשהשארלשינש(רבוטקואל6ֿבו

׃תואבומשולשהנה.תורדרדיהלםיארחאבתומשאהתחטהךות

םיכירצויהרבשמהלשםינושארהםימיבונבצייתהםהבשםייאבצהםיכרעמה״

התיהםינושארהםימיב.הרטמהתונתשהבקע,םינורחאהםימיבהרהמבתונתשהל

לע.תירצמהתיזחהרבעלתונפלתירוסהתיזחהלומםיזכורמהתוחוכהתאץלאלהרטמה

אלונאיכרורבהיהםינורחאהםימיבםלוא.הפקתהיכרעמבךרעינשריבסהזהיהןכ

לעהלעאלהנושארהכמתתחנהלונדִצמהמזוילשאשונה.הנושארההכמהימזויהיהנ

ֿןיבהבצמבוזהמזוימעובנלתולולעהתומויאהתונכסהללגבתאזו,והשלכןמזבקרפה

..יחכונהימואל . ונייה,ןושארהןורמתהתורטמתמשגהלשהחלצההרחאל,ןכלע.

,הנושארההכמהתאגופסלםינכומתויהלידכיתנגהךרעמבךרעיהלדימםיכירצ

.)ע״י–ילשהשגדהה(.״היינשהכמתתחנהלןכמרחאלץלחיהלו,הינפמרמשיהל

תויאבצתוזוזתעוציבהעבק,ונלש׳המחלמהינפלשלפרעה׳תינכות״׃וזףאוזאלו

..וניתונווכלעגונשהמבביואהתאוכיביש . לפרעה׳םייאבצהםיעדמבארקנשהמ.

ולתויופצהתויתִמאהתונווכהתאווסהוביואהתאנוהתינכותאוה–׳המחלמהינפלש

.״רקויבונלהלע–דגנמ

התעשבהכרעמהתאהעירכהשו,ונתואהמיהדהשלרוגהתעתפה״׃םויסלו

הכמההתיהאללרוגהתעתפה.ירצמהריוואהליחלעהתחנוהשהכמההתיה,הנושארה

התיההמצעהכמה.הכמהתואינפמרמשיהלןולשיכההיהרבדַּבשֿעיתפמהןכש,המצע

רמשיהלןולשיכהשאלא,עוציבהדעומבטעמכו,התחנוההבשךרדַּבטעמכ,היופצ

.״םיהדמהיההינפמ

–׳םרהאֿלא׳ןותיעָּבלכייהלשוירמאמיֵמוגרתךותמושענםיטוטיצהוםיריצקתה(

הדיחיה,׳בצח׳תוריקס,׳םייברעהםירודישהותונותיעהךותמתובוגתוםידה׳יֵצבוקב

.)ןיעידומהליחלשםייולגתורוקמבלופיטל
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׳בחפסנ
221׳מעב12הרעהל

?ח״שתבםילשוריהררחושאלעודמ

תביטחדקפמ,רלטזעשוהילשוירבדֿישארןאכהנה,הרעההףוגברומאָלךשמהב*

.הלאםירבדלעןוירוגֿןבדִודלשותבוגתו,)הנומתַּב(םילשוריבי״חל

,ןוּוכמבהרקפוההקיתעהריעהשןעטורזחרלטז

הקירהתיהרשאכהרורחשלזפתונמדזההתיהש

רחאלשםינושארהםימיבינדריהןויגלהתוחוכמ

הנגההלשתפתושמההפקתההשו,הנידמהתזרכה

לכאלב–ףוסבלהעצבתהםנמאשי״חלול״צא

היינשההגופההינפלשתונורחאהתועשבוןונכת

אלאהתיהאל–)1948ילויב18,ח״שתזומתבא״י(

והשלכםואיתבףאילוא(לפנֿתפקתהלשןוּוכמםּויִּב

ל״צאישנאשךכלםורגלידכםגילואו,ביואהםע

ינוגראלשדרפנהםויקהתאקרפלידכו,ועגפייי״חלו

.)םילשוריבםישרופה

–תינמזההלשממבםינפהרש–םיובנירגקחציבריצפהרשאכשדיעמםגרלטז

,הנידמהתזרכהתרחמלשתבשב,שרופמבולבישהאוה,הקיתעהריעהלאץורפל

אלשידכהקיתעהריעהתאשובכלאלש׳תודסומ׳בהטלחהתמייקךאומִעקדצהש

שגפמב–ך״שתתנשב(.ימל☻ומהוירצונהםלועהלכםעיתדֿןיבתומיעלסנכיהל

זאהתיהתאזםנמאשריבסהו,והשמבוירבדתאםיובנירגךכיר–רלטזםעדעותמ

.)ךכלעבותכךמסמהאראלאוהךא,׳םעהתלהנִמ׳לשהשיגה

.חוכהתולבגמבהשענאלוהשענרשאלכתאהלותו,תאזלכשיחכמןוירוגֿןב

,רקובהדשברלטזעשוהיםעולהתיהשתבקונהחישדעתמאוה,5.10.1960,ונמויב

,רזוחהםרושיאוח״שתתנשברלטזלםיובנירגירבדםוסרפתובקעבהכרענשהחיש(

וברעתהאלללכ–הלשממהירבחרתיםגו–םיובנירגשרמאןוירוגֿןב.)ויפמ
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ולרפיסרשאכ.״אלהמושובכלםידמועהמתעדלולכיאל״והמחלמהתלהנהב

תאסורהלםתעדבהיההקיתעהריעהלאסנכיהלםיחילצמוישנאויהוליאשרלטז

םישמתשמויהשקפסילןיא״׃הלאםילימב)ונמויבבותככ(ןוירוגֿןבביגה,רמועדגסמ

.״הנלטלאלונישערשאכ,קשנבםדגנ

׃תומבהמכבובתכנוורמאנ)ןתכרפהוןוירוגֿןבתונעטםללכבו(רלטזעשוהיירבד

;י״שתטבש,׳יןוילג׳םָלֻס׳,׳)הלשממהשארלהבושת(,הקיתעהריעההשבכנאלךיא׳

;ך״שתבאד״כֿוז״י׃םיפוצרתונוילגינשב,ישפוחןותיע–׳דעי׳,׳םילשוריבהדיגב׳

ןסינ,׳גןוילג,ינידמןוחרי–׳לארשיץרא׳,)האצרהבותכיש(׳םילשוריהרקפוהדציכ׳

י״חלתמורתלהנשםישימחןּויצלתרצעבהאצרהבותכיש(׳םילשוריבי״חל׳;ו״כשת

תורֵחימחולתעונתתודלותלתורוקמ׳׃ךותב–)ט״נשתירשת,םילשורירורחשל

ורפסבםגהארןיינעותואבדוע.373-374׳מע,ו״סשתתבט,ריאיתאצוה,׳לארשי

,ם״שתריאיתאצוה,׳!ןורבחןורבחיוה׳,ד״בשתכירעב)׳אבס׳(ןוסרואינשל״ילש

.םשךרועהתורעהבו125‐124׳מע

ורפסבהאר,הקיתעהםילשוריןיינעבםימיםתואבןוירוגֿןבלשותדמעלעדוע

.191,194-195׳מע׳אךרכ,ט״כשתדבועֿםעתאצוה,׳תשדוחמהלארשיתנידמ׳

הלשממהירשידיֿלעלאשנאוהםינשט״ירובעכשףיסוהלשיןוירוגֿןבלשותוכזל

המיחלהםויםותבתסנכהןיינבלאברשאכ(–הקיתעהריעהלאץורפלונילעםאה

תאץימחהלןיא״׃בישהאוהזאו–)ריייאבז״כלרוא,םימיהֿתששתמחלמבןושארה

ןקושתאצוה,׳המוחאללריע,םילשורי׳,ןמיזנביזועלשורפסבתאזהאר(.״העשה

.)14׳מע,ג״לשת

האר–ח״שתבםילשורילשהשוביכיאלע–ןנדאשונבתפסונםירבדֿתבחרה

.460׳מעהזךרכ,׳םילשוריןונכתלע׳רוביחַּב14הרעהב

$

ידוהיהעבורהלשודקפמהיה–׳םיאנומשחתירב׳תעונתשיא–קנסורהשמ*

ןויגללהעינכהםוידע,עבורבשחרתהרשאתא.ותליפנינפלשםינורחאהםישדוחב

–ותומינפלדחאםוי,לואשֿרבעדילאלקנסוררפיס,)ח״שתרייאבט״י(ינדריה

ה״כב,)תסנכֿיתבןולע(׳העושיהינייעמ׳בםידחאםימירובעכרואוארםירבדהו

.ו״סשתזומתב

ץמאמלכהשע,זוחמהדקפמ,לאיתלאשדִודשענכושמ–רלטזעשוהיכ–קנסור

ֿןבןיבשארמתמכסומהתיהוזתוינידמשו,הקיתעהריעהתאשובכלחילצהלאלש
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ולעיצהשתינכותהתאלאיתלאשהחדךיארפסמאוה.ןדריךלמהללאדבעןיבלןוירוג

ימחולוצרפךיאםעזברזחשמאוה.יטירבהיוניפהםעדימעבורהלעטלתשהלתנמלע

,)סיקרניזועורזעלאדִודםשארבו(רייאב׳יםויבעבורהלאןויצרעשךרדח״מלפה

החירבהלחהרבכךכבקעו–תומוחהןיבשריעהלכתאשובכלוךישמהלהמגמב

,יתועמשמחוכבריעבןויגלהשרפנאלדועןמזותואב;ריעהןמםיברעלשתינומה

ישנאלעלאיתלאשתיחנהשתידיימההגיסנהתדוקפ,ספא;ירשפארורחשההיהןיידעו

רשקתהתועשןתואבשקנסורלעדונ,דבעידב.ךלהמהתאהלכיסוהעטקח״מלפה

תכלוהאללארשיש״ולעידוהו,ריעבינדריהןויגלהדקפמ,לַתהללאדבעללאיתלאש

.)!(״םיחרובהתארוצעישו,הקיתעהריעהתאשובכל

םכסהלעםתחקנסור.ךכֿרחאםימיהרשע,עבורהתליפנלדעבצמהרדרדיהךכ

.םיבשותתואמֿשולשכדועוםימחולץמוקםע,ןדריהֿרבעליבשבחקלנוהעינכה

ךא,ולכירשאלכתאונתנםה;םימחולהתשוחתתאםכסמאוה,״םידגבנונשגרה״

,תעדמ–הקיתעהריעהתאוריקפה,שעמספאבדגנמודמעאבצהובושייהישאר

...שוטנברקהדועב,ביואהתאךכב׳ןכדעל׳ןוכנלוארףאו–ןווַכמֿתנווכב

ידוהיהעבורהדקפמ–קנסורהשמ
םכסהלעםתוח–הקיתעהריעב
יאמב28,ח״שתרייאבט״י(,העינכה

,ינייסוחלאאסומדמועודיל.)1948
ינייסוחלאןימא׳גחיתפומהלשונייחא
.הקיתעהריעבוגיצנו
תונותיעהםלצידיבהמלוצהנומתה
ןיצקלהזחתהרשא,ספיליפןו׳גיטירבה
םינורחאהוימיתאדעיתו,ינדריןויגל
ורפסבהעיפומאיה.ידוהיהעבורהלש
–תרזחושמוב,׳םייחלןוצרה׳ידוחייה
לשותליפנתשרפ–רופיסבוהנומתב
תשדוחמהשיגפםגתכרענו,עבורה
.םינשלבויֿיצחרובעכ,םימלוצמהםע
,םינדיעתאצוהברואהאררפסה
.1977םילשורי
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