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הווהמ–ך״שתבספדנוח״ישתתישארבםתחנ,ג״ישתבבתכיהללחהש–הזרפס
רשעבוחורבושבגתנשיפכ,ןוזחבוחותינב,ד״בשלשותטישוותרימארקיעתא
רואהאררשאדיחיהורפסוהז;לארשיתנידמלשהמויקלתונושארהםינשה
.וייחימיב

ןאכתשקבתמ–ויכבדנהיבגמוףיסומהןיינבכ–הכלהוהחתפתהותוגהשןוויכמו
רוחאלטבמברקסאוהרשאכ,ךכֿרחאתוברםינשריהבהד״בשרשאהבושחהראה
׃הללכבהזורפסתאו,ותדובעךלהמלשםינשהתורשעתא

ךומסשממ,)׳אךרכב(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַלד״בשבתכשהמדקהב
רבשמבלארשיתלואג׳,הזרפסלשומשםעטםגבושרבסומהברשאו(–ותריטפל

לאשרפסמאוה–)׳הנידמה
שגינאוההזהלודגהורפסתביתכ
ןוושחב(בותכלםייסשרחאל
תומדקה׳הסמהתא)ג״ישת
ד״בש.׳תירבעההבשחמהתוריחל
רבכאיהההסמבשךכלעםשדמוע
תיפוסוליפהניחבמ,דוסיהחנוה
רבעמה״תמישמל,תיתייווחו
לשינוליחהןוגראהןמתולעתההו
הכפהמהיֵצולחתייווהלאי״חל
,המלשהלארשיתלואגלש
תוחילשתעדותךותמםילעופה
תרגסמב,תימצעתוירחאתלבקו
.״לארשיתרותלשהתשודק
תישפנהדקומהתדוקנ,םלואו
רשא,הזהרפסבהחתופאלתאזה
דציכ״ריבסהלאבאוהורקיעב
דציכוהחתפתהתאזהתולעתהה
–חרכהבויוצרב–תבייחתמאיה
לשתיביטקייבואהתוארהתדוקנמ
ינותנלע,לארשיֿתנידמתוחתפתה
הליופצשהמוהתייווהוהישרוש

ןוויכֿיוניששקבתה–המדקההתואב,םשד״בשירבדכ–ןכֿלעו.״דיתעבךכךותמ
לא,המינפטבמהתאדקמיובושירשאיוניש,ותדובעלשךשמההוקבםיוסמ
.הווהתתוםוקתשהלואגהתעונת

תוצוחנהתישפנההיווחהתאוהסיפתהתאחתפלד״בשבשםיאבהוירוביחב,ןכאו
רשא(׳הלואגתולעמב׳ורוביחבךכ;תיחישמההכפהמהתאןהילעתיתשהלידכ
רוביחב–רקיעב–ךכו,)הזרפסבללכנאלשךכלערעטצהד״בשו,ך״שתבבתכנ
.ד״לשתףוסבםתחנרשא׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳לודגה

$

,רפסהלשןושארהוקלחלדחוימב,אטויטידומעתורשעורתונד״בשלשותָריגמב
הליחתבד״בשרבס,לשמל,ךכ.רופישוהקתעהךותךכֿרחאןקותםחסונרשא
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–הנידמהרבשמ׳׃םֵשַּברפסהתאתונכל
דיהבתכשארבםשרו,׳ואָצומוויתודלות
ירבדובו)ךכֿרחאקחמנש(׳וטומ׳ןיעמ
,׳בדומע׳כףדןירדהנסתכסמב(ל״זח
יוארהדוסיהןיבםיניחבמה,)לקיונישב
לאומשמםעהתשקבבלוספהדוסיהןיבל
יבר״׃ךלמםהלךילמיש)׳חקרפב(איבנה
׃ולאשןגוהַּכ,רודַּבשםינקז׃רמוארזעילא
ץראהֿיֵמעלבא;׳ונֵטפשלךלמונלהָנְת׳
ונחנאםגונייהו׳׃רמאנש,ולקלקןהבש
.״׳םִיוגהלככ

לשםחוסינבהיהרבחמהלשותכאלמרמג
לשוניינעתאוגיצירשאםיטפשמינש
שדלעוספדוהשםיטפשמ,ולוכרפסה
–הזבםיאבומםהירהו,תינוציחההפיטעה
םירבדהםיפייכ–ירוקמהשדהםולצתב
.ומצערפסהלאהסינכלרעשֿתיבכ

תאצוהב,ך״שתתנשברומאכספדנרפסה
ֿילעתהגהלעדקשומצעד״בשו,׳דימתמה׳
,םידחאםיעטקןכדעמאוהשךות,רָדסה
,םלואו.םינוקיתוםייונישהמכדועךרועו
ויקתועמםיבר׃רפשאלרפסהלשולרוג
ורתונווכרכנאלףאםקלחו,וצפוהאל
ותיבבםילפוקמסופדֿתונוילגכםינסחואמ
...ד״בשלש

$

.םיחפסנהעבראואובירפסהלשופוסב
רשאםיניינעבטעמוביחריםהמהשולש
יעיברהוליאו,רפסהףוגבםהבקסעד״בש
–׳רֶֹקּבה׳ןותיעָּב,דדלאלארשי,ד״בשלשודידיבתכרשאתרוקיברמאמאוה
המכ.׳םיפלאהתעבשלרפס׳׃תרתוכהתחת–רואלרפסהתאצרחאלהמןמז
׃רעשהןתפמלע,ןאכםגםיחנומתויהלםייואר,ןיגולידב,דדלאלשויטפשממ

.״ . םינפאושמלשששחאללוילערמולרשפאשרפסהלאםימיבונלשגוההנהו.
תמקהלשהזהערואמהםצעתאןחובה,לארשיתנידמםוקזאמןושאראוהש
בחרהדימהנקב,תוינחורהתוילכלכהֿתוינידמההיתויעבתיברמתאוהנידמה
וקהרשויתאהחיטבמורתויבהדבכולשתלוקשמהש,רתויבהובגךנאב,רתויב
..ףפוריתלבוספוריתלבהןויגיההתאו . .

.,יטקלאידהָשקִמהשעמאוהרפסה . הסיפתעודיהרמוחהתאספותרבחמה.
לגרומַּכאל,הליגריתלבהרוצבוירחאבקועהארוקהיניעלותואףשוחוהשדח
..תיתגלפמתרוקיבלשהנולבשהךרדבונלצא . .
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לשותווקתינדאכ,ןכלֿםדוקדדלאטריפשםיביכרמהשולש[–הלאהשולשב
תויתכלממהתוררועתהלורבשמהןמאָצומְלהווקתרבחמההאור–]ד״בש
,תירוקמה,תימצעהתידוהיהםלועהתפקשהלשסיסבלע,תידוהיהתיחישמה
רבחמה.׳התוכלמ,לבויהרטשמ,ןירדהנס,םודקהירבעהטפשמהתודוסילע
,וזתוררועתהאשונהיהישינחורוינידמףוגתמקהלתורשפאוךרוצהאורףא
ןוטלשלעיגי–וזרשוכתעשלתויורשפאהתאחתנמאוהו–רשוכהתעשבשו
.״תיחישמההלואגהלשעדומרישכמלהכפהלתנמלע,הנידמב

ךלהמ׳היפרגויבוטואָל׳בחפסנבהאר–דדלאלארשיתודואלעםירבדֿתבחרה*
.65ְֿו61םידומעב,)׳אךרכ(׳ייח

ך״שתרדא,׳םָלֻס׳ןויליג–רפסהתעפוהלעהרשיבשהעדומה
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אובמ

–ונלאשנםא–רשא,והשימהזבושייבןיאהשעמלשרמולינאזֵעמ
ינכפהמךילהתינפבירבעהםעהןיידעדמועןכאשהדבועהםצעברופכי

.ותייחתבעירכמ
,״אתרקירוטנ״וליפא;לארשיֿתנידמבאלשיאדוּו,לארשיבםינרמשםויכןיא

םהםינכפהמאלאדועםינרמשםניא,םעבםתלוזלתועיבתםהלשישהדימב
דחאםגםהיניבןיארשא,םירחאםיגוחןכשֿלכֿאלו,המואכונייחֿתייווהיבגל
,םנמא,שי.״תימואלההארבהה״םולחבואתונכפהמבתוחפלרמייתיאלש
ויפלכתיתוברתֿתיאדיאתונמאנ;םייחונאובשרטשמלהקומעתיטילופתונמאנ

1,״לֹּכַל״ֿיטיהר,םיפוטחהםינוכישה,תורבעמה׃תויערארמואונייחבלוכה.ןִיָא–

ץראהֿתקולח,טפשמהֿתכרעמ,תוגלפמהרַתֲע,תונושלהֿלילב,תונצבקהֿתלכלכ
לשתחלקהלכב.ביחרַישדעקר,העשיפלאוהלוכה–םילשורירותיבו
תאתורודלאיפקהלתמאבהצורהםדאםושןיאןהינימלתויציזופואהותויצילאוקה
שיש,תיאדיאֿתיתוברת,תינידמתרגסמכהקוחבותעיבקידיֿלעםייקהרטשמה
;הרירברסוחמ–השעמלהחורבםיכנחמםאםגהזו,החורבךנחתהלוהבקוּבדל
,הבודְדסִחםהיכדרמֿתבהאמאלירה2,תסנכבהקוחֿידיסחםעפויהםאףאו

ויה,בתכיהלהזרפסלחהןהב,תונושארהםישימחהתונש1
תויערא׳תורבעמ׳בונכושםילועה;הלודגההיילעהתונש
ילכלכ׳ענצ׳זאלעפוהןכֿומכו,)ברןמזדועודרשןקלחרשא(
חוקיפתגהנהךות,הכירצֿירצומוןוזמבוציקבאטבתהשרומח
,םיטושפוםילוזםיטיהרוםידגבורצוי׳לכל׳ילעפמב.קודה
.ענצהתינכותתרגסמב–םידחוימםישולתיפֿלע–ורכמנש

תואמצעהתליגמבירהש,הקוחהתעיבקאשונבםינוידרפסמומייקתההנושארהתסנכב2
ישאר.)הקולחהתטלחה...בם״ואהתרצעתייחנהיפלע(הנידמלהקוח׳החטבוה׳
תושארב׳תוריח׳תגלפמםהילאהרבחו,׳םייללכהםינויצה׳ויההקוחהדעבםירבדמה
ןוירוגןבדמעםידגנתמהשארב;ולשוימעטוףוגלכ,י״קמום״פמירבחןכו,ןיגבםחנמ

15
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םהלקפסמםייקהרטשמהרשאהאנההֿתובוטןתואלושקיבתובורעקראלא
.ותוינמזֿתשוחתלשבלהֿבחורךותמ

הפיאשקראיהוזהיווהאולהיכ,ונייחֿתייווהםצעבאופאהעובטהכפהמה
.איהֿאלתויהל,המצעתאתונשל

הלוכונתייווהלכלשוזתירקיעהדבועלעש,ךכבאוהרבשמהוסקודרפה
דבלבוזאל.תינוצרֿטעמכהחכשוהקיתש,תומלעתהלשרשקלוכיבכרשקנ
המו☻שריינהֿרשגותואאלאהניאוזלארשיֿתנידמלשהתייווהלכיכהרכההש
הנידמבםייחהךלהמלשהעדותהםצעםגאלא,וּבַט]תניחבב[איה,ורבעלונילע
ֿתשוחתידילעיגהלהרואכלהכירצהתיהאיהתוינמזהֿתשוחתךותמרשא–וז
יּבטוקהדוגינה,״ספאָּבשהנָורינ״תעדותןיעמוהשמקרהשעמליהירה–דיתע
םתסאלא,״תומנרחמיכתָשולוכָא״אלוליפא;ףוסֿןיֵאָּבתידוהההנָורינהלש
לוכיבצמהןיאשהשגרהה,תוינמזהֿתשוחת,בושו.ועמשמכוטושפ,םולכֿאל
ֿרשקץרפנורזוחוזהדוקנבו,ומצעהזהןואפיקהלעםגהלח,אוהשֿיפכךשמיהל
םֵשםגו,ןואפיקהלעןנוקמונניאשלארשיבטעָּבֿךשומטעמכךלןיא׃הקיתשה
.״םילאדיאהןדבא״–ולאצמוה

ויניעתאאשונונניאוותפילקבלולבשכהווהַּבלברכתמרוביצםא,ןבומכ
ולןיאש,לאדיאולןיאש,תורחאםילימב,אוהרבדלשושוריפ,דיתעהלאתעדמ
ֿןדבא״כבצמהתרדגהםגדואמתנבומ;דיתעהלאהווההןמןווַכמיתרכהרשג
תוטעמשטהללשהפוקתרחאדימאבןואפיקהשהדבועהרואל,״םילאדיאה
ןמ,ומצעןואפיקהןמהאצישהרדגההתויהב,ןכֿיפֿלעֿףאו.הירוטסיהבהתמגוד
–רבסהרותבש,העפותהםגתנבומ,םהלשםשפנבןואפיקהתאםיאשונהםישנאה
תפלוסמותיחטשיהירהאדירגהדבועֿתעיבקרותבוליאו,םולכהריבסמאיהןיא
.]דימןאכהארנשיפכ[

,אוהשו,ובםייחונאשהזרטשמלתיטילופתונמאנ,ונרמא,שיושי,לוכֿםדוק
אופאאצוי;טעהֿיכשומםיננוקמםנדבאלעשםילאדיאהםתואירפ,ןבומכ

,םייתדהתסנכהירבחלכ–וימעטמאל–וילאורבחו,י״אפמירבחלכטעמכו,ומצע
.׳םיביסרגורפה׳תגלפמירבחבורו
אליכהעבק–)׳יררהתרשפ׳(–1950תנשעצמאבהלבקתנרשאהרשפהתעצה
.הגרדהבוקקוחירשאדוסייקוחמ,תוילוחתוילוחהנביתאיהו,תחאתבבהקוחקקוחת
הקוחו,דוסייקוחרשעֿדחאוקקחנרבכרשאכ,)ד״סשת(םויהםצעדעבצמהוהז
.ןיַאןיידע
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םישנאהו,ללכודבאאלוללהםילאדיאהםיבכרומויהםהמרשאםיכרעהש
.םהיפֿלעםירבדהתאםהםיטפושו,םהלםהםינמאנו,םהבקוּבדלםיכישממ

םיכלוהםינשיהםיינויצהםילאדיאהשטלחהבונאםימיכסמםאםג,תינש
םהיאשונתאליעפהלםיכרעבןומטהחוכהתניחבמ,ימנידהםכרעתניחבמםידבואו
םירובידלדואמרזומלוצלצשיתאזֿלכבירה,דיתעהתארקליבויחֿירסומןפואב
הרבחברבדלרשפאםילאדיאֿןדבאלע׃ונלשתואיצמבםילאדיאהֿןדבאלע
העיגהשהרבחב,ךפהל,וא–החכפתהשהרבח–השאייתהוהלשכנוהמחלש
וזאל–ונלשילארשיֿץראהבושייבםיינויצהםילאדיאה.העבָ☻ותמיוסמהגספל
,עב☻בושייהןיאשדבלבוזאל–תאזםעלבא,וחצינםה–ולשכנאלשדבלב
ֿטוחכ,רומאכ,רבוע״ביחרַישכל״ה,הלימהלשקומעהןבומבבעראוהאלא
בצמבםילאדיאֿןדבאו–ויגשיהבהשענאלאוהינרמש–וייחלכבינשה
.םלועמעמשנאליכהמדנ,הזכרשא

רחאמ,]אוהךכאלש[תוחיכומםילאדיאהֿןדבאלעתוניקהםצע,ןכֿלעֿרתי
לעןנוקמוניאםילאדיאֿדבואתמאבאוהשימ׃הלהקמבןהלהֶנעַנםעהלכש
לוכה,דחיםגםהילעםיננוקמוםהלםיגעולונלצאםאו,םהלגעולאלאםנדבא
ףוצרוקבךישמהלאקוודשקבמםעה׃הדיחיהנקסמקרתשקבתמ,תחאהמישנב
;ודיבהלוערבדהןיאהמֿםושִמשאלא,יטסילאדיאהותוחתפתהֿךלהמתאדחא
לעואבשםהםיינויצהםיכרעהאלא,תירבעהתואיצמהושפנהאלשרבתסמ
תיטטסהתונמאנהתאונלםינתונהםהםה׃הנידמהתמקהםעםעבו☻ֿםקופיס
יונישהתאתבייחמתימנידהֿתיגולוכיספהותירמוחהתואיצמהרשאדועב,רטשמל
אלא,םיינויצהםילאדיאהןדבאאל.תתשומאוהםהילעשתונורקעהלכבינכפהמה
תוליפכהתאאופאהריבסמהאיה,ןיידעםהבקוּבדלךישממםעהשהדבועהאקווד
,ובםידמועונאשהזהןואפיקהתאןכבו,דחיםגתונמאנֿרסוחותונמאנלשתאזה
םתועצמאבאשנתהלהלוכישפנהןיאש,םילאדיאהןדבאתאםג–רבדלשופוסבו
.תושעלתשקבמאיהשיפכ

הלועאיה׃םהילעדומעלהשקשםירבדהןמהנניאהמצעלשכוזהנקסמ
תואיצמבהיצטניירואולאוצמל,הסנמורזוחו,םדאהסנמרשאכחֵרכהבהילאמ
םיכלוהוםיבר,ןכאו;םימליאםיראשנוללהו,םילגרומהםיכרעהתרזעבהשדחה
.הגוהאוהרשאתאםהיפלתולגלחילצמםבִלשהדימב,הבםיריכמהםישנאה
תואיצמהתאקראלףיקהלידכ,תכלוהואופאתטשפתמתוינמזהֿתשוחת
השעמלםייחונאהבשתוברתהתא,תינחורהתואיצמהתאםגאלא,תירמוחה
.וזרבעמֿתפוקתב
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תורבגתההתישארינפבםידמועונאהתעפוהברשא,וזהנקסמ,אקווד,םנמא
ונאשןואפיקלהעשֿיפלתנתונהאיהאיה,ונייחתאתקתשמהתידוסיההריתסהלע
,ןבומכ,יבויחןורְתפםושןיא,המצעלשכ,הב.דחוימהינקירהויפואתאובםידמוע
–ןכֿםאשאיה,התואהווַלמבויחםושןיאשכ,הנממהלועההנשמהֿתנקסמוליאו
לכהשדחהתואיצמהלעליעיןפואבלועפלונתורשפאבןיאםא.תושעלהמןיא
םייבויחםיכרעירה–וזתואיצמתמלוההםייחֿתוברתונברקבהרצונאלשןמז
;ןיַאמשיםאיצמהלרשפאֿיאףאו,הנמזהיפֿלעתשורחֿתיבברוציילםינתינםניא
אלשםיינמלוגהתונויסינַלגועללקררשפאםייתניבו,ןמזלהקוקזםתוחתפתה
םיברהםיליסכהלכמ.ללכבהיעבהןמםימלעתמהםיליסכַלווזהדבועבריכהל
,רתויבםיחכיפהוםיחקיפהןבומכםהוזהרכהלועיגהשםישנאה–ונברקבש
הביבסמרשא,תיניצהתיתרבחהתבאושהֿןבאָּכםישמשמהםהםהאליממו
ןמחכפתהלםיחילצמההלאלכ,הלשתוקרפתההֿתלהצתאםיריבגמו,םיטקלתמ
.רתויתולסכנהתויוליסכה

״ןגרואמהבושייה״לשהזיעבטתלוכירסוחאקווד,ןכֿיפֿלעֿףאךא
,זאמםישרופה,ונלשונמויקלתיביטקייבואתובישחהנקמורזוחומצעלעישוהל
–םואתפתעדלושיגרהליוכיסהםשלתונקירלשןמזֿתגופהלםיקוקזונניארשא
התואנהםייחהֿךרדוויכרצוונוצרםֵהָמ–תודהילשםינשיפלאתשולשרחא
.ירבעהםעהלש

תאןיבהלותוארל,ןבומכ,םילוכי,ריאיוג״צאלשםהידימלת,ונחנא
לעואבשםייטסילאדיאםיכרעונלןיא–ונחנא.ץוחבמתיבושייהתוחתפתהה
לעתורבגתההידיֿלעקרתתלםילוכיונאונלשוניכרעלקופיס,ךפהלאלא,םקופיס
תודחאהםינשהו;ונתלוזלקופיסהתאלוכיבכהנתנרשא,תאזההנידמהתויקלח
לשםינשוניבגלאקוודויה,םירחאלתוקרפתהוןואפיקתונשויהרשא,ולאה
וזהדוקנבו3.תינוגראותיטילופאלםגםא,תיביסנטניאתיבויחתינחורתוחתפתה
׃םירחאהםיגוחהלשםתוחתפתהֿךלהמםעונלשונתוחתפתההרואכלתשגפנ
אובישימלתעדמאלשואתעדמםיפסכנו,םהיכרעמםיכלוהוםיקרפתמוללה

רתויל,ןוכנלא,ד״בשןווכתמ״תיביסנטניאתיבויחתינחורתוחתפתה״לעורבדב3
.ג״ישתתליחתדעט״שתתנשףוסמועיפוהרשא׳םָלֻס׳ןואטיבהלשתונוילגםיעבראמ
ספדנרשא(–׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ורוביחתאד״בשבתכהזדעומב
שיו–)׳אךרכבונתרודהמבו,׳םָלֻס׳תאצוהבתדחוימתרבוחכ,ג״ישתןוויסב,ךכֿרחא
םייסשרחאלדימ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳תביתכלשגינד״בששרבדלםיילגר
.׳תומדקה׳התאבותכל
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איהונתקושתלכאולה–ונחנאוליאו,תירוטסיההךלמהֿךרדלאםלעַיוםריזחיו
ןוחצינםגאליממו,וננוחצינהֶארנוזתוארֿתדוקנמ,ןכא.הזהרבדהתאתושעל
,תואיצמהביוחמכ,םהבקבדרשאוילגעווילעבלעהזכשרותבירבעהםעה
.רתויבהלקכונינפבתדמועההכאלמהםגתיארנוזתינורקעתוארֿתדוקנמו

.ךכֿלכהלקכהכאלמהתאהאורתמאבונתאמוהשימשעמשמןיא,תאזםע
ֿתדוקנמ,ונכרדלעםימרענהםימוצעהםילושכמהתאתוארללקרתויהברה,ךפהל
תוארהֿתדוקנמ–םילִקמהםימרוגהתארשאמ,תימויֿםויההלועפהלשתוארה
ֿיֵכרעונברקבוחתפתהאלולונדיקפתלונייהםייוארֿיתלב,םנמאו;תירוטסיהה
ףסכנירבעהםעהרשא,םיינכפהמההרטמהֿיכרעלעףסונב,םיינכפהמהמשגה
םויקםהלןיא–המשגהֿיכרערותב–וללהםיינכפהמההמשגההֿיכרעךא.םהל
ֿיכרעלדוגינב,דבלביביטיאוטניאהוילנויצרֿיאהןמםהלהאבםתקינילכםא
ֿיכרע.ירשפאהםתּויחרוקמלכטעמכםהוללהתודוסיהינשרשא,הרטמה
ךא,עינמחוכםהלאהישידכ,תודוסיהםתואמקונילםהףאםיביוחמהמשגהה
הרטמלעיגהלדציכ,הלוכבתילנויצרה,הלאשהלעבישהלםהםיאבשרחאמ

ידכ,םמצעתאריבסהלםהםיבייח,תונותנהתומיוסמהתוביסמהרואלתמיוסמ
.ןוויכוהדמתהֿחוכםהלאהיש

לשהביטהמונמצעלריהבהל–הזהרבדהתאתושעלשקבמינאהזרוביחב
תוארהֿתדוקנמיכֿםא,השקךכֿלכאיהןכאעודמו,ונינפבתדמועההכפהמה
.הלקךכֿלכאקוודתיארנאיהתמאבתעבוקה

הניחבמוחתפתהאל״זאמֿםישרופה״יגוחשד״בשלש׳ותאדוה׳עקרב,אסיגךדיאמ
ד״בשרשא,׳םימחולהתגלפמ׳לשריהמההנולשיכיאדוובדמוע,תינוגראותיטילופ
503דומעבהזרפסבלולכםיפוטחההייחחותינרשאו–הילאףרטצהאלללכ
ינחורהםנעטמובןודנרשא,׳םָלֻס׳ןותיעָלשדקומהףיעסַלד״בשרבועםרטב,ךליאו
.םחתפלחנומהרגתאהו,וביבסוצבקנשי״חליאצוילש
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א

תינויצהםיכרעהתרגסמ

לשoיטקלאידךילהתעודיכהתיהםויהדעתירבעההייחתהתוחתפתה
רוזחלשיונניינעיבגל.ךדיאמימואלשוביגודחמתימואלתוררופתה

לעהיצקאירכחתפתהאלימואלהשוביגהש,הדבועהתאדחוימבשיגדהלו
התרגסמבותינגרואהתימואלההיווההדצמ]האבההבוגתכ[,תוררופתהה
לשהזתיטנאכקרחתפתהלליחתהשוביגהךילהת׃ךפהלאלא,תיתוברתה
4.וזתוררופתהלשתיתוברתהתרגסמבו,המצעתוררופתההךותמ,תוררופתהה

תידוהיהםייחהֿתייווהדגנדרמהךותמו,דרמהרחאהאבתימואלההייחתה
היווההתאההזיאלרודהשהיהרשפאֿיאםירבדהעבטיפֿלעשןוויכמו;הלוגב
הליחתכלמהיהאלהזדרמשאצמנ,הללכבתודהיהםעונמזבתנוונתמהתיתולגה
,אופאדבלבוזאל.הלוכתידוהיהתוברתהלכבדרמאלא,דבלבהלוגבדרמ
שמשלידכאקוודתישארבימיתששמלוכיבכתנמוזמהתיהרשא,לארשיתרותש
תאאלמלהלכיאל,תירבעההייחתהליבשברתויבתמלשומתיגולואדיאתרגסמכ
ֿתרותדגנאקוודדרמךותמהאבתירבעההייחתה,ןכֿלעֿרתיאלא,הזהדיקפת
םצעדגנםגאליממו,ידוהיהםויקהבויחםצעדגנדרמךותמ–ןכבו,וזלארשי
וחתפתההכותמו,ונתייחתלשתיטנגההריתסהיהוז.המצעתירבעההייחתהבויח
.]ןלהלונדיירשא[תורחאהתוריתסהלכ

הליחתכלמתויהללוכיוניאםלועל,תימצעהתוברתהדגנדרמ,לוכֿםדוק
ואהזךרעש,ומצעלרמולםדאלוכי.ילמרופתויהללוכיאוהרתויהלכל;ינכות
,ישילשךרעלשותרֵזגיפֿלעלוספאוה,הכדעויפֿלעלעופהיהש,רחאךרע
םושהזןיממםייגולואדיאםילוקישלןיא,oהיצקודרלשךשוממךילהתילב,םלוא

הנחבאהתאהלעהרבכאוהשינפמ,וזהדבוע״שיגדהלורוזחל״שישרמאוחתפד״בש4
.)׳אךרכב(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳׃םדקשרוביחַּבתאזה
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וזו,םילספנהםיכרעהלשתיביטאיצוסאהֿתיתעדותההירפירפהלעללכהטילש
הליחתכל.שיאהלשתידוסיהתינחורהותוהזתאתאטבמוהענצבלועפלהכישממ
היגולואדיאהתאדביאולספידוהיהש,וזקרתודהיבדרמהתאצותאופאהתיה
הלטינםאףא,תידוסיהתידוהיהותוהזהראשנםגהראשנםלוא,ולשתידוהיה
.תילמרופהתילכשהתרגסמההנממ

הדימב׃רתויבםיבושחיאוולֿימרוגינשבתווליהלהיהביוחמהזרבד
ךירצהיהאוה,רתויהקזחהתיהתישפנתומלשלידוהיהלשתימינפהותשירדש
תומלעתהותשבכנֿיתלבהתידוהיההעדותהתקחדהלשןונגנמומצעלרוציל
.רתויףאקומעתומלשֿרסוחךותלאקוודהזכןפואבלגלגתמהיהאליממו,הנממ
ידיֿלע,ןבומכ,התשענתידוהיהֿתיגולואדיאהתרגסמהלשהתליספםצע,תינש
הלכיאל,הדִצמ,איהרשא,תינוציחתיגולואדיאתכרעמלשתמדקומהשיכר
הירפירפםושבהָוּולמתויהל,היצקודרלשךשוממךילהתילבןכֿםג,אקווד
.הלשמתיביטאיצוסאֿתיתעדות

לוכולכמתקתונמאופאהתשענידוהיהלשתילמרופההבשחמהẁתכרעמ

ידוהיה.םויẁםויייחלעלוכיבכẁתיביטקניטסניאהותבוגתךרדמותידוסיהותושֵימ
יתרמאשרבדהקוידבוהזםלוא,ידוהיראשנוהפוריאֿתוברתתאהרואכללביק
תילמרופםיכרעֿתכרעמקראלא,ןבומכ,הניאוז״הפוריאתוברת״.השגדהבעגרכ
םייפוריאהםימעהלכלשתונושהתוינכותהתויוברתהןמהטשפוהש,דבלב
קוידב,הרוצהתניחבמולאהתויוברתהלכבףתושמהןמשישהמלכתאתאטבמהו
לשדבלבינרּוצהוףתושמהלכתאאטבמ״ןחלוש״ילמרופהגשומהשםשכ
קוידב,ינכותןבומםושןיא״הפוריאתוברת״ל.םינושהםייטרקנוקהתונחלושה
ועיגהש,םידוהי,ןבומכ,םנשיוויה.ומצעלאוהשכ״ןחלוש״םלועבןיאשםשכ
ואתינלופ,תילגנא,תיתפרצ–תינכותֿ״תיפוריא״תוהזידילטעמכןמזהךשמב
םקוהלארשיֿץראבםקוהשהמ.ונניינעלםיעגונםניאהלאםידוהיםלוא–תיכ׳צ
,תאזכשתינכותתוהזידילועיגהאלש,הלאכ״הפוריאֿתוברתינמאנ״ידיֿלעקר
.תידוהיאקוודהראשנתינכותהםתוהזשו

״הפוריא״יכ,ינכותהןבומבתיפוריאֿתידוהיתוברתשישרמאיאלשיא,הנהו
אליטרקנוקהֿימואלהידוהיהןכותהןמרבדםוש–תודהיהךותמהטשפוהאל
אופאתמייק,״תינוליחתודהי״וא,תיפוריאֿתידוהיתוברת;תיפוריאההרוצבללכנ
.הרוצֿרסחןכותוןכותֿתרסחהרוצךותבםייחםתואכקרונייה,ונרמאשןבומבקר
תאז,ונתייחתלשתרגסמהיהוזו,o״תּויניטנוול״הזרבדארקנהמצעהפוריאב

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 24

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



השעמלונייחלשתרגסמהיהוזו,םנדבאתאםיִּכַבמש״םילאדיאה״לשתרגסמה
.םויכ

םינושמוםינושתודוסיו,תינויצההרותהתשמשמוזתרגסממםינפִלתרגסמכ
.היבוברעבוזהרותבםישמשמ

דעברכסרשא,ןיקסנֶלמסץרפבתוארלרשפאתינויערההתליחתתא
,היהומצעןיקסנלומסץרפ5.״םואלה״לשהאדיאהידיֿלעתימואלהתוררופתהה
הניחבמתקדצומה,הפטההלשהיתואצותתאהארשרחאו,ישרושידוהי,עודיכ
ןמאופאראשייהמומצעתאלאשולהבנ,תנבואמהתיתולגהתדהדגנ,תינורקע
איהתודהיהרשא,םעםהםידוהיהשהתיהותבושת.המצעשלכולהרקיה,תודהיה
ונביולארשיֿץראלםימיהןמםויבורזחישתבייחמוזתוברתו,תימואלהםתוברת
.הריחבהֿתיבתא

לארשיֿתרותלשתונקסמהתאקוידבןיקסנלומסלשותרותתמלוההרואכל
,ןיקסנלומסבאשאלרבכהמואהגשומתאש,הדבועהןמתעבונהתונסרה;המצע
,ךכֿלכברעפשבהזגשומיוצמהבש,לארשיֿתרותמןירשימב,תילמרופהניחבמ
ךרדבגשומהתאקיסִהאוהאלא,ךכֿלכברירסומֿימנידןכותאלמאוההבשו

,1885תנשבהניווברטפנ–׳רחשה׳תעהבתכלשוכרועוודסיימ–ןיקסנֶלמסץרפ5
הצראולעוהויתומצע.הפוריאתוצראבםידודנתונשרחאל,שמחוםיעבראןבהיהשכ
.1952תנשב
,ךרדישפחמםיריעצלעהברהתיהותעפשה,הפוקתבבושחהירבעהרפסמלבשחנאוה
הילאףרטצהאוהםגרשא,׳ןויצתביח׳תעונתתחימצלעקרקהתרשכהלועייסוירמאמו
תאו)9הרעהבןלהלהאר(ק״נרתאתונמלשיויתוברןיב.)ותומינפלהנשכ(הדוסייםע
.וכרדיפֿלעןיקסנלומסחתיפםהיתונויגהתארשא,סההשמ
ארק–ןוצרמתוללובתהותוררופתה,שואי–קומערבשמבושחםיליכשמהשהעשב
תאריקוהל,םייוגהלככהיהנ״׃היפואוהזרשאתימואלתושבגתהלםתמועלןיקסנלומס
,תינוציקהתּוליּכ☻מהתאןהוהמרופרהתאןהללשןיקסנלומס.״!ונמעדובכוונתפש
םהבחמצתרשא,םינברוםירומלרפסיתבתמקהבהאראוהרבשַלהפורתהרקיעתאו
.םעהחורתאקזחתשהשדחתוגיהנמ
׳בגנבתופוס׳הרחאלךא,הלוגבתימואלהייחתלרותחלשישאוהףארבסהליחתכל
איבתתוימשיטנאהשריהזהו,לארשיץראלהריגההתאןווכלארק,)ב״מרתתוערפ(
...םינשהאמךותהפוריאתודהילוסיחל
לשםינושהםיגלפהלעתרוקיב(–׳םייחהיכרדבהעותה׳׃םהוירוביחבםיעודיה
)םיליכשמלדעםידיסחהןמ,וידודנתונחתבןיקסנלומסיחםברקברשאתידוהיההרבחה
,ןישלמלךפה,ותליהקינבידיֿלעףדרנשליכשמלשויתולילע(,׳רומחתרובק׳ו–
.)ןויזיבברבקנו,להקהישארלשםהיחולשידיבחצרנ
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וַצכתירבעהתוימואלהידיֿלעףחדנאלאוהתילמרופהניחבמ.תילנויצרֿתיעדמ
,וזתוברתבץוחבמלוכיבכןנובתהשרחאאלא,ומצעתוברתמעבונהירסומ
והמומצעתאלאשאוה,הביבסמושחרשתויוברתהןכותםעהנכותתאהוושהו
גשומתא;ירוקמתויהלןיקסנלומסעיגהאלהזבלָשבוליפאו.ןהיניבשףתושמה
ןכומהןמותואאצמאוהאלא,וזהאוושהמןירשימבקיסהאלאוהולשהמואה
אל–״םימעהביבא״היההלשרכיההןמיסרשא,וימילש״הפוריאתוברת״ב
םיברןושלב,אקווד״םימעהביבא״אלא,ירגנוההואיכ׳צהואינלופהביבאה
םירגנוהלוםיכ׳צל,םינלופלףתושמהרבדותואש,אופאעבקןיקסנלומס.תטשפומ
םידוהילםגשןכבו,תודהיהברקבםגיוצמ–םהלשםתוברתךותמשארמעודיהו
.םתסהשמֿתדינבםינמרגםהןיאו,תוימואלשי

ירמגלבשייתהלהלוכיןוילעיגולואדיאךרעכתוימואלהךרעלשותדמעהםצע
.ןכותהוהרוצהןיבהדרפהללכןיאומצעלשכהזרבדב;תודהיהלשהנכותםע
יגולואדיאךרעכּהגיצהןיקסנלומסרשאתוימואלהתואש,ךכבהתיההדרפהה
תוימואלהאלא,ידוהיהןכותהתלעב,תידוהיהתוימואלההתיהאלןוילע
התיה,ישרושהידוהיה,ומצעןיקסנלומסליבשב.ללכבןכותהֿתרסח,תיפוריאה
רבכהעוסשהךא,לוכיבכןיידעהמֵלשה–ותודהיתומיאןיֵעמקרתוימואלה
לָלָחֶלקרזאוהשהמסיסהםלוא,הפוריאלשםיילמרופהםיגשומב–השעמל
תאיבןוגכ,ןיקסנלומסלשתוישיאהתויצאיצוסאהתאללכהמעהאשנאלידוהיה
התיהאלא,ללכתוינכותתויצאיצוסאהמעהאשנאלאיה;ינגרואןפואב,חישמה
רוצילהיהלוכיאוהירה,ישרושידוהיהתואטלקםא.רוהטילמרופלוביקֿתיבקר
הברהדימברבכקיחדהשידוהיהתואטלקםא;ןיקסנלומסלשהזתניסהתאומצעל
תביוחמהתיהאל״תוימואל״התואשירה,רקסניפןוגכ,תידוהיהותעדותתא
6.לארשיֿץראלשהיצאיצוסאהםעוליפאושפנברשקתהל

םלתשהךאידוהיךוניחםנמאלביקאוה.1821תנשבןילופבדלונרקסניפביילהדוהי6
תרבח׳לשףינסהסדואבםיקהו,היסורבתואטיסרבינואבהאופרוםיטפשמידומילב
.התפשבו,תיסורהוזלהמודבתידוהיתוברתחותיפהתיההתמגמרשא,׳הלכשההיציפמ
לאוסחייונישלוהואיבה–תונוטלשהלשתוימשיטנאהםגומכ–1881לשתוערפה
,םייוגהתוצראבםידוהיהלשתובלתשהןכתיתאליכהתעעבקאוה;היצפיצנמאה
סיסבהירסחםידוהיהןמםהםיארייתמיכ,הלאלשםשפנמרקעיתאלתוימשיטנאהש
.םייחהןיבךלהתמהתמכ,םיאפרחורכםהיניעבםימדִנה,יצראה
׳היצפיצנמאוטוא׳תרבוחב,םשםוליעב1882תנשברקסניפםסרפהשדחהותפקשהתא
,םימעהברקמתאצלםידוהילארקאוה.)׳םעהדחא׳ידיבתירבעלהמגרותרשא(
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תודהיהללחבהקרזנתוימואללשוזהמסיסשחוכשלןיא,ןכֿלעֿרתי
הוושנםאלבא,החילצההמסיסה,ןכא.הטלקלידכוהדעברוצעלידכ,תררופתמה
ויה,ןכותֿתרסחהמצעלשכהתויהבירה,תמאבהתיהאיהשיפכ,הָפָנןיֵעמִלהתוא
היהאללבא,תידוהיה״תוימואלה״תאהרמשוהטלקאיה;רתויבםיבחרהיבקנ
לוכיםמויקללגבקרש,תודוסיהםתואלכדעבטלפיהלמרוצעלידכהמואמהב
םידחוימהתודוסיהונייה,תמייקתידוהיתוימואלשללכבקיסהלןיקסנלומסהיה
םעהלשימואלהןכותהאופאףחרמםויהדע.תירבעהתוברתהלשםידחיימהו
–טשקתמלארשיֿץראבידוהילכשדועב,יגולואדיאיוטיברסח,יאליטרעידוהיה
ומכרשא,חירהועבצהתורסח,תידוהיה״תוימואלה״תוצונב–טשקתמהיהוא
.״ןתוארללוכיםכחקר״שטעמכ,הדגאהתואב

.״הנידמה״אוהינשהינויצהלאדיאה
,ןיקסנלומסלשתיאליטרעהתוימואלהתמסיסלישעמךרעללכבהיהםא,ןכא

תונשלידכךכבןיאךא,ינויגהדוסיכ,אליממהבלולכהנידמהגשומשינפמהזירה
ןמתילמרופותיאליטרעתוחפהנניאהמצעלשכ״הנידמ״ש,הדבועָּבהמואמ
.תיאליטרעאיה,הנידמהתאםיקיסַמהכותמש,״תוימואלה״רשאכ–״תוימואלה״
רצויהֿתיבמ,יגולואדיאֿירסומךרעכ,״הנידמה״האצירתויבתיאליטרע,ןכאו
ןיקסנלומסמלחהתלהנתמתירבעההייחתהתרותלכטעמכו,לצרהורקסניפלש
דע–תידוהיהתוררופתהההדשב,דבלבםיילמרופםיספךרואלםיבלשֿםיבלש
.ומצעתארובשליאליטרעהםזילמרופהחרכומשכ,הנורחאהרבשמהתדוקנ

תורושמלוכיבכהארנשיפכךכֿלכהקלחהרותהנניאתונויצה,ןכֿיפֿלעֿףא
הנניאתידוהיההיווהבשהריתסהםגש,ןבומכ,איהךכלהביסה.ולאתונורחא
תוגרדבותודימבהעיפומאיהאלא,ינורקעןפואביתחסינשיפכךכֿלכהקלח
רשפאתאזֿלכב.דוחלםיידוהיגוחוהבכִשלכבו,דוחלידוהילכלצאתונוש

,״םיינושארהוםיימצעהםייחה״תאםהלבישתרשאםהלשמהירוטירטבזכרתהל
׃וירבדכ,לארשיץראתויהלתבייחהניאוזהירוטירט.תיאליטרעהםשפנלףוגקינעתו
ךכםשלו–״ונלשץראאלא,וניתופיאשתילכתלתויהלהתעתבייחהשודקהץראהאל״
.היצפיצנמאוטוא׃וא,ימצערורחשלתימואלתוררועתההשורד
תודוגאהןמםיגיצנסוניכ–ץיבוטאקתדיעווב.םידההררועוברןיינעהרציתרבוחה
הארקנשהעונתהשארֿבשוילרקסניפרחבנ–)1884(ןויציבבוחלשתונושה
בושיילשריהןורבהלשותמזויבךומתלרקסניפבשוימיףוסב.׳ןויצתביח׳התע
רטפנאוה.דבלבינחורזכרמכשמשללכותלארשיץראיכרבסו,הניטנגראבםידוהי
.1891תנשב
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חוסינההזירהו,דחאףתושמהנכמידילםינויצהלכלשתונויצהתאאיבהל
הלועפהלשלוכהẁךסכלבקתמאוהשיפכ,ישממההנכותותונויצהלשימשרה
,תווהתהלשימינפרשקאוהןיקסנלומסץרפןיבלתונויצהןיברשקה.תינויצה
דגונמההבשחמֿךלהמתינויצה״הנידמה״תרזגנהרואכלו,ילמרופרשקאללבא
תיבויחאיהןיקסנלומסלשתוימואלהיכ.תיאקסנלומסההבשחמלתילכתב
היגולואדיאהלשתיללכההייטנלתדגונמהתיהתאזכהסיפתךא;תיטסיביטקייבוסו
,תימשרהתיפוריאההיפוסוליפבבלתשהלהשרדרשא,השדחהתידוהיה
ֿיאהעפותכ–ּהדוסימתודהיהתאלולשלו,תיטסיביטקייבואהותיטסילנויצרה
בושחההזו,תינשו.׳וכו״תיביסרגורפֿאל״,״תימיַניֵּבֿימי״,״הכושח״,תילנויצר
ליבשבתידוהיהתוררופתההלשהפונתהןיידעהתיההמוצעידמרתוי,רתויב
ינויערהוחטשב,שדוחמשוביגלהייטנהםע,הלשהזתיטנאהםעםילשהללכותש
.ןורחאההזלש

״תוימואלה״ךותמקיסהלרשפאשןורחאהיאליטרעהךרעהאיה״הנידמ״
רבכהשעמלהנידמהתמקהלשהיגולואדיאהתאוליאו,ןיקסנלומסלשתיאליטרעה
םוקלהלוגבידוהיהתאתבייחמהתיההנידמהתמקה.הכותמקיסהלרשפאֿיא
ם☻ומהיהךכב?הנידמבהצוראוהותוימואלולשישםושמ?המָללבא;תכללו
.ךכלהנכומןיידעהתיהאלתודהיהו,ינוציחהםזילמרופלץקה

הירואתולהאיצמהו,הזהףרועהֿהשקםעָלהחגשההאופאהענכנלוכיבכבוש
תאהבהארררופתמהירבעהםעהשהייארהתואחורב,תוימואללשתילילש
,םידדובםיאודיבידניאמבכרומה,יעזגרוזיפאלאוניאידוהיהםעה׃ונייהד,ומצע
החונמבגוודזהלותותשל,לוכאלולונתישקרשקבמ,ידוהירותב,םהמדחאלכש
רוזיפבהערלםהיניעתאהמֿםושמומשםיערהםישנאהשאלא,םשאוהרשאב
תופיאשהקופיסתאאלףאו,תשקובמההחונמהתאולםינתונםניאו,הזיעזג
ולאתופידר;ובלבאשונ,םדארותב,ידוהילכש,)?(תוישונאֿללכהתויתוברתה
,וללהםיאודיבידניאהלכשתנתונתעדהו,םעְלהזהיעזגהרוזיפהתאתושועהןה
ֿםוקמלאקוודו(והשלכרקפהֿםוקמִלוצבקתי,םהילעהתפכנתוימואלהרשא
ואלמיםשו,)?ונחוורההמ–וילעםחליהלשיוסופתםוקמהםאירהש,רקפה
ןיאבםייתוברתהםיישונאהםהיכרוצתאוםייגולויבהםיידוהיהםהיֵכרוצתא
.םידוהילשהנידמב,עירפמ

תכפוהמההסיפתהתשגדהבללכיתזרפהאלרבדלשודוסיבש,ןימאמינירה
תוברתה׃תונויצהתלחנלהתיהרשא,היגולויצוסוהיגולויבןיבלדבההלש
,תודהיהלשיגולויבהםויקהתדבועאלאהראשנאלו,הקחדוהוהלספנתודהיבש
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קרתוברתרדגבהראשנ,ינשדצמו;םלעתהלהיהרשפאֿיאםוקמֿלכמהנממש
ֿשיאוםדאשהחנהלםיכסנםארשא,תיאליטרעהתילמרופההבשחמהתכרעמ
.תישונאֿללכתוברתתמאבאיהירה,ךהונייהםההפוריא

ֿתכרעמתאתמלוהתידוהיהתוימואלהלשוזהשדחהירואתשקפסןיא
לשותרותרשאמרתוי,ללכבהשפנהנבמתאו,תררופתמהתודהיהלשהבשחמה
,םלועְלתרמושיהירה,תּויאליטרעלתובחרההיתויורשפאלכםערשא,ןיקסנלומס
שפנהלשינכותהרצואהלכםעהתוארשקמהרובטהֿלבחלע,עקרבתוחפל
לוכיבכאיהתילילשהתוימואלהתרותשהמצעהביסהתואמ,םלוא.תידוהיה
תיביספתראשנקרןיקסנלומסתרותשדועב.רתויהעוערםגיהירה,רתויתיבקע
תוימואלהתרותהאבירה,תידוהיהןכותהֿתוברתלשהקחדההֿךילהתיבגל
דועב,ןכֿיפֿלעֿףאו;הזהקחדהךילהתלתימשרֿתימואלהקנפשוגתתלתילילשה
לשותמשגהשקרתנעוטו,תוללובתההתאתינורקעהניחבמתרשאמוזהרותש
ֿלכבהקיסַמאיהירה,ונבתויולתןניאשתוביסמללגבתירשפאהנניאהזןורקיע
תושבגתהוהלוגהתביזעתאונייה,דגונמירסומבויחהזתורשפאֿרסוחמתאז
׃ןויגיהַּבשהריתסףיסוהלוזהרותאופאהאבהיווהַּבשהריתסהלע.המואללכל
לשוזהרותשירה,תימואלתוברתבםייחהםישנאלשץוביקאיההמואםא
תעבהחופיטתאותימואלהתוברתהתקחדהתאתבייחמתילילשהתוימואלה
.תחאהנועבו

תוימואלההלצינתמאבםא,ללכבושחהזןיאעגרכונניינעיבגל.רבדדועו
דבלבןברדמםרוגקרהתיהלארשיֿתאנששואינוציחהץחלהבקעבתידוהיה
תורוקמשחיננוליפא,היהירשאכרבדההיהי.אָליממלעפש,יבויחהידוהיהןוצרָל
.םלועְלתיבויחאיההמצעתוימואלהירה,דבלבםיילילשםהתידוהיהתוימואלה
הקדצהרדַלתתלהיהתילילשהתוימואלהתרותלשירוטסיהההדיקפת
הניחבמןווכתוריבסתרשא,ותבישחלשיללכהךלהמהיפל,תיטסילנויצר
תאוזהיגולואדיאהמלהאלהליחתכלמרבכםלוא;הלוגהתביזעתאתיגולואדיא
הלהנפםאןיבו,ךכבהצרשםושמהלוגלףרועידוהיההנפםאןיב׃תואיצמה
ןירשימבהזוהשעמעבנםינפֿלכֿלעירה,ינאהצוררמאשדעוהופכשםושמףרוע
םשֿיאהיהירה,םיילנויצרםילוקישולויהםאםגו,הייפכהןמאלו,ונוצרמ
הָאּובָּבלכרסחראשנהזרשגו–שעמהולוקישהןיביבויחירסומץרמלשרשג
.תילילשהתוימואלהתרותביגולואדיאיוטיבותינויער

העדותהתקחדהש,איהונלשהזֵתה,ךכלעבכעתהלונלןמדזידועשיפכ
,תימנידההתלועפואלמההמויקתופיצרתאללכהענמאלתימואלהתינכותה
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רשאו״תידוהיההיעבה״לעהבישחהתאללכבהרצירשאאיהאיהוזהעדותשו
.םישגמהשעמהוהמוגפההיגולואדיאהןיביומסירסומרשגותואכהשמיש
תורוקממוהזרשגמירמגלתמלעתמה,תילילשתוימואללשתינויצההירואתה
תימואלההיגולואדיאהןיבםלשומהערקהתאאופאהריבעמ,המצעהלשהתויִח
ךילהתלאתימואלהתוררופתההךילהתמ]תיבויחה[תימואלההעדותהו]תילילשה[
–תילכתבולםידגונמה–םיינויערהםילֵּכַּבןורחאההזתאןווכלהאבו,השוביג
.ןושארהךילהתהלש

.תויולגץוביק׃תונויצהלשישילשהךרעבתולמתסמולאתוידוסיתוריתס
ךא;תירוקמהתידוהיהתוברתבורוקמלעהזךרעהרומתיגולויזָרפהניחבמ

וילעתוולנהתויחישמהתויצאיצוסאהלכמטשפומוהירהתיגולואדיאהניחבמ
תוימואלהלשהרותהתמשגהתאהמסיסהןושלִּבאוהאטבמולארשיֿתרותב
תונויצבךישממוניאןנדיגולואדיאהךרעהשהדבועָּבתראבתמוזהעפות.תילילשה
תכרעמלשתננסִמהתאאוהרבועאלא,ותויִחתורוקממרשי,תינגרואהותלועפתא
היגולואדיאההניכסהאלםויהדעשאיההאצותהו;תיללכהתילמרופההבשחמה
התפטהםעדבבדבו–ילטוטויחישמ,ןכתויולגץוביקלשהבשחמהםעתינויצה
הלשהתפטהבלבחלהלדחאיהןיא,םידוהילתוחונהתוצראהןמףאהיילעל
ץרתלהנורשכבוהלוגַּבהיצפיצנמאהךרעלתרמושאיהשםינומאהידיֿלע,המצע
ודעונרשאתואיצמיבטוקינשםאֿיכ,דוגינןניאתונויצוהלוגשםימעטן״קב
.הזתאהזםילשהל

.לארשיֿץרא׃יעיברהינויצהךרעבירמגלתרבתשמוזתויבקע
ךותמםיקָסומתויהלםילוכי״תויולגהֿץוביק״ו״הנידמה״יכרעשםשכ

ךלֲהיפֿלעו,״הירוטירט״התא״הנידמ״הךרעמקיסהלרשפא,תוימואלהךרע
תויהלתוכירצויהן׳גיבוריבואהדנגואירה,תונויצהלשילמרופההבשחמה
הבשחמבםעפבםעפידמןיידעעיפומה,הזיאליטרעךרעלתילכתבםייוצרםינכת
,תּויזירּפקךותמ7.הנסר״דלש״ילאירוטירטהזוכיר״ַּבןוגכ,הזהםויהדעתינויצה
ירסומהרשגה;הלאםיילאדיאתונורתפבתונויצההטעב,רתויבהרזומהרואכל
קבד״תונויצ״םשהםצע,ןכא.דרמתהאלא,לעפאלשדבלבוזאל–יומסה

ןמםידוהידחוימבו(–הקירפאזכרמבהפוריאמםידוהילשםבושיילהדנגואתינכות*7
הרציאיה;יטירבהתובשומהרשידיֿלעלצרהלהעצוה–)םימורגופהיכומםירוזאה
,)1905(יעיבשהסרגנוקבהלטוב,בורלובהתכזךא)1903(ישישהינויצהסרגנוקבערק
.ומלועלךלהלצרהםגוהלודגהרעסהמקתוטלחההיתשןיבו
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דיעמאוהו,וזתילנויצרֿיא״הזירפק״םושמקר,הרואכלתינויצֿאלה,תונויצב
.םידעהאמכהיתוריתסלע

ןכ,לארשיֿץראלשלוכיבכגרוחהךרעהתינויצההיגולואדיאבקבדשםשכו
.ינויצֿםורטה,תירבעהןושלהךרעהבקבד

ֿץוביקלש״ךרעהֿיצח״תפסותב,וללהםיכרעהינששאיהתעזעזמהדבוע
ֿםעלשהייחתהֿתייגולואדיאְּבםידיחיהםיירוטסיההםיינכותהםיכרעהםה,תויולג
,ומוקמתאולשובכלחילצמהיהאלתירבעהןושלהךרעףאשרבתסמו,חצנה
עבנאל,ומצעלשכ,רשא,תידיאהןושלהןמקלתסהלןוצרהותואברזענאלמלא
תידוהיההיווההלשהקחדההיעינממאלא,םייבויחםיימואלםיכרעםושמןבומכ
א.תוללובתהַּבשתותיחנהישגרמו

)1934(ימונוטואידוהילבחלשותמקהתאןילטסםזי–ןיסלובגלע–ן׳גיבוריבב*
היההמדנתונושארהםינשב...תונויצבךרוצןיאשןגפויךכו,היסורידוהיורבעויוילאש
הרכוהשידייהו,םיימוקמתודסומומייק,רוזאבויחםידוהיתובברהמכ׃יניצרןיינעהש
,תיללכההיסולכואבןטקטועימםידוהיהםשורתונרבדלשופוסב;תימשרהפשכ
.החכשנוהזוגנתידוהיההימונוטואהו
–תיטייבוסההיסורבותוקידאבםיזגהשרחאל,1953תנשבם״פממקלוסהנסהשמ*
איבהש׳שק׳ה.ןילטסידיסחמוםיטסיסקרמםמצעבויהשהגלפמהישארלשםמעטלףא
ףוס(גארפיטפשמבתונויצהדגנכוחטוהשתומשאהלהנסקינעהשהקדצהַּבהיהךכל

םשרוצע,לוגירתמשאבהיכ׳צברצענשם״פמליעפ,ןרואיכדרמשעבקרשאכו,)1952
.״יטסילאיצוסהקדצ״הםשב
תגהנהב(םיטסילאירוטירטהלשםשרדמתיבמ,ןשיחנומאוה״ילאירוטירטהזוכיר״ה
לשילאירוטירטזוכירלשןורתפשורדלוכישמהלצרהתומרחאלרשא–)ןיקריסר״ד
ותגהנהבםיטסילאיצוסהֿםינויצהםגוטקנחנומותואבו–לארשיץראלץוחמםידוהיה
בשהזחנומ.יטסיסקרמסיסבלעתינויצהרותתונבלזאהסינרשא,בוכורוברֶּבלש
בושייהלעורבדב–וירמאמבווימואנב–הנסתאבטיהשמישאוהו,התערועינו
ירעשתליענםעהמלשהבוללוכהתויולגהץוביקןוזחבץוציקךות,הנידמבידוהיה
זוכיר״החנומב,תאזםע.ןמוחתבשםידוהיהינוילימינפבהיתורורגומ״הרב
תונויצהתורטמל׳תיֵוסומ׳ותלתופמתונמאנתלפוקמהתיהןיידע״ילאירוטירטה
שמתשהללדחרבכאוה,)1954ףוסב(תיטסינומוקההגלפמלהנסףרטצהרשאכו,ץראב
,התכירעב,הנסהשמיבתכלש׳גךרכללשאהכרבתאמאובמבתאזהאר(.ובףא
.)22׳מע,ה״נשתביבאֿלת,דבועֿםעתאצוה

יפֿלעֿףא,תידרפסההרבההתאאקוודונייחהעודמהלאשבתצקרהרהל,לשמל,ןיינעמא
תודוקנהמכבשיפֿלעֿףאו,״םיזנכשא״לודגהםבורבויהתינושלההייחתהתובאש
.התוחאמהנוכנרתויאיהתיזנכשאההרבהה
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חֵרכהברבתסמ;תרחאתויהלהלכיאלאיהשעמשמ,הדבועהיהוזםא,ןבומכ
םעהשתיתוברתהותיטילופהתוימנידהתדימהתואתאקוידבהאטיבתונויצהש
התיהאיה;האצותקרהתיהאלתונויצהֿתרות,םלוא.הללגוסמהיההנמזבירבעה
תילמרופההבשחמהןיבקתינרשא,תודהיהתוררופתהךילהתםצע.הביסםג
לשתיליעהליחתכלמתירבעההייחתהןמענמ,תינכותההעדותהןיבלתידוהיה
,תוניחבהלכמהנימבתדחוימהעפותאיהוזהייחת.םילועמםיילאוטקלטניאתוחוכ
היווההןיבשתּולתלתקהבומהמגודכגולויצוסַלשמשלהלוכיאיהראשהןיבלבא
תודהיהלעוזהפוקתבבושחלאבהיהשימלכ.טקלטניאהתוחתפתהותירסומה
בייחהיה,תיללכהתירסומהותייווהלתונמאנךותמןבומכו,תימנידהניחבמ
ןויגיההלערתוולםאעירכהלךירצהיהםוקמַּבֿובש,הלאכתוריתסבךבתסהל
.תידוהיההבשחמהלערתוולוא

ונאםינורחאהתורודבלכשההדשִּבידוהילודגלכלצאטעמכש,אוהינייפוא
ריהמרותיוךכֿרחאו,תידוהיהבשחמלןויסינ,םירוענהימיב,הליחתבםיאצומ
ונאךכ.תילמרופההבשחמההקיפסמםהבש,עבטהֿיעדמלרקיעבהיינפוהילע
תוברתהתויעבבןכבו,היגולויצוסהתויעבבקסעתהלואובבש,דיורפכןואגםיאור
םלעתהלץלאנסקרמכןויגיההֿירֲאֶשדועב,רומגןכסמהֶשענוהירה,רסומהו
וטואכהבשחמֿריהבםלעו,תיתוברתתוקֵבדבםולגהיטולוסבאהךרעהדצמללכב
דוביאבאלאוכותבךבתסהשידוהיהךבסלןורתפאוצמלהיהלוכיאלרגנינייַו
לכקירבמתויהלהיהלוכיואדרונסקַמשאופאהרקמהזןיא.תעדלומצע
םתוברתֿיכרעוםייוגהתוגהנתהבשתוינויגההתוריתסבץוחבמקרקסעתהשןמז
התואמ8.יתורפסהונוזחםתסנ,תינויצההתומדב,תודהילרזחשִמוליאו,םינושה

׃םרוכזיארדסכאלש,הלאםיטפשמבורכזנשםישיאהלאתוסחייתההנה8
24הרעה,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳בהאר–דיורפדנומגיזלע*
.173׳מעב
.10הרעהב,ךומסבןלהלןכו,156׳מע5הרעהבםשהאר–סקרמלרקלע*
דלונאוה.וירמאמלעםותחלדלפדיזריאמהחמשגהנובטעהםשאוהואדרונסקמ*
עדונאוה.תועדהגוהואפורהיהו,םישולשןבותויהבסירפלרקע,)1849(הירגנוהב
תוזחמ,םינמורםגרביחךא,תיפוריאההרבחהלעבתכשתרוקיבהירפסתוכזברקיעב
םידוהיַלהנידמתמקהלותינכותלאולצרהלאעדוותהשמ.היגולויצוסוהיפוסוליפירפסו

.הלוהינבותינויצההעונתהתמקהבלצרהלשונימידילהשענו,׳סייגתה׳,בהלנאוה–
.הצראולעוהויתומצעו,1923תנשבסירפברטפנואדרונסקמ
הנש.שולשוםירשעןבהיהשכ,1903תנשבדבאתהשדע,הניווביחרגנינייַווטוא*
רגנינייו.רצנתהוותדתארימהאוה–היפוסוליפלרוטקודכךמסוהובםויב–ןכלםדוק
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ןיאםיינויצהתירבעההייחתהתבשחמיבשוחלכבש,הרקמהזןיאהמצעהביס
תינויצההייחתהתבשחמ.ינוניבתועדֿהגוהכוליפאותוארלרשפאשימטעמכ
תביסמואעירכמהירסומהםחתִמתביסמוא,רשאהלאלשםקלחתויהלהנודינ
,אדירגתוזרפבקררֵּבדלםילגוסמויה,םיילאוטקלטניאהםהיתוחוכלשהשלוחה
.ךכבשיגרהלאלשו,תויולגתוינויגהתוריתסךות

תוימואלהתרותתאותוישיאבשיתוכלמהחתמהידיֿלעליצהש,ומצעלצרה
םושהארנכשיגרהאל,התואחסינומצעבאוהרשא,חתמהֿתרסחתילילשה
דעםימעפלתולעתמה,ונמויבשבגאֿתורעהןתואןיבותילמרופהותרותןיבהריתס
אלוםיגיהנמהןמאל,דחאינויצוליפאהיהאלוירחא.הרוהטתידוהיתויחישמידכ
,היבוברעבושפנבוצצורתהאלןיקסנלומסץרפתרותולצרהתרותרשא,םעהןמ
העונתהלשתיגולואדיאההתומלשךרוצלקרּולו,הלעאלשיאלשותעדבםלוא
ןיאיכםא,יהשלכתינויגההזתניסידילולאהתורתוסהתורותהתאאיבהל,תינויצה
.הזמלקרבדךל

,תכנחמהעונתלתיווהתמהעונתמהמצעתינויצההעונתהאופאהכפהשמ
איהשדבלבוזאל.היכינחלשטקלטניאהתמרתאהליחתכלמהליבגהיהירה
תארקלדועהכניחאיהךכֿלעֿףסונאלא,תוריתסִּבשהיווהךותמךנחלהכישמה

ןיעמאיהש,ונברקבהליגרההלאשה.דחיֿםגתוריתסִּבשןויגיהותוריתסִּבשהיווה
רשהש,אופארמולהתאהצורםולכ״׃תובורקםיתעלםיחוכיוובןורחאקומינ
שאר״ְלו,םטמוטמאוהשיאדו;תימיטיגלהלאשןכֿםאהנניא״?םטמוטמאוה
םוטמטוהז;ישיאונניאםוטמטה.ןיינעלתוכיישםושןיאולש״רטסינימה
גהנהדעו,הירקבבשויה,חלוממהוחקיפהרשהמינשהטוחכרבועאוהו,יגולויצוס
יאדוושםשכ,ונממחקיפוחלוממתוחפילואונניאש,״דגא״ֿתנחתבשחורהֿסג
.ונממחורֿסגתוחפונניאשםג

הומכ,הלפשהאֵדיאהבהארותודהיהתאבעית,םייפוסוליפםירוביחרפסמרביח
.הליצאהתּוירבגהתמועלתּוישָנַּכ
המכ.׳םיבתכ׳תאצוהבד״ישתבספדנוידוריבצידיבתירבעלםגרות׳יפואוןימ׳ורפס
תרסחאיהתונויצה״׃טוטיצלתויואר–)375׳מע(תונויצותודהילע–וכותמתורוש
ןכש,רתויבםינידעהוםיליצאהתושגרהתאםידוהיַּבהדכילשיפֿלעֿףא,םייוכיס
יכ,םכותבתודהיהתאלוכֿםדוקשובכלםידוהיהלע.תודהיהתלילשהעמשמתונויצה
לוכֿםדוקםידוהיהשאוהחרכההןמוזתילכתל,םרב.תונויצַלםירשכומושעייזאקר
תאםכותבחצנלתוצרלםהילע;םהםמצעםעוקבאיו,םהםמצעתאוריכיווניבי
.״םינפבמתודהיה
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,יתוברתהןכותהתקחדהבןבומכאוהינושארההרוקמש,חורהֿתוסגםג,ןכא
ילבהלשי,ומוקמתאאלמלהלוכיהניאתיאליטרעהתילמרופההבשחמהרשא
וניאשיא.המצעתינויצההרותהלשתויטננמיאהתוריתסבםיפסונםישרושקפס
תויהלונמכסהםצעבשתינויצההסיפתההתואתא,יכוניחךרעכ,ןבומכ,שיגדמ
אלוזהצופנהסיפתשןכתייאללבא,ללובתהלונלונתנאלשםושמקרםעל
תוכלמלשהשגרההתאךינָחבעַטִתאלו,הילאמתיכוניחההתעפשהתאעיפשת
.םינבומהלכבתודבעךותמ
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ב

ינויצםזילאיצוס

היאשונלתתלאיהתימואלהייחתלשהיגולואדיאלכלשהנושארההיצקנופה
אלתוביסיתשמו–םישדוחמהרסומהייחלתילמרופתרגסמ–םלועתפקשה
.הזינושארדיקפתאלמלתונויצההלכי

לש,תויתָּביסה,תויביספהתוימואלהתויוברתלדוגינב]יכאיהתחאההביסה[
םיִהֹ‐ֱאםִעהָר☻ה,תיתילכתה,תירבעהתימואלהתוברתהירה,םירחאהםימעהלכ
םלועֿתפקשהאיהתידוהיהתוהזהםצע;םלועֿתפקשההמצעבאיה,םישנאַו
הרכההתקחדהךותמתירבעההייחתההללוחתהירה,ןכֿיפֿלעֿףא.הילאמ
רמשהזהרבדהתורמלםאו;לארשיֿתרותלשהתקחדהךותמ–וזתוהזבתיבויחה
םלועֿתפקשהוילעלבקל]היה[לוכיאלשעמשמ,תימואלהותוהזלעירבעהםעה
.תימואלהתוהזהאליממתרתסנהתיההזבירהש,ימואלםתוחהלתתלותרחא

,הילערבכונזמרשהדבועהתאתורחאםילימבקראטבמהזינויגהשקיה
,ותעדותבהלןמאנירבעהםעהראשנלארשיֿתרותלשהתקחדהתורמלשונייה
תורמל,תינויצההרותהלשהיומסתיגולוכיספoהיצקילפמיא.רבדלשודוסיב
,תינורקעההדמֶעהיהירה,הזןיינעבתונויצהלשתויגולואדיאההיתוכופהתלכ
לשתירסומההיגולואדיאבהמואמשדחלתבייחתימואלההייחתהןיאהיפלש
אלא,הלשהנורחאההלימהוהנושארההלימהתראשנלארשיֿתרותש,המואה
,ןכא.תחאתמיוסמתילארשיהמישמלשהעוציבםשלתיטילופהעונתקראיה
היצקילפמיאקראיהיכםא,תירבעההייחתהלכברתויבתידוסיהתמאהיהוז
דע.דיתעהקיֵחבהלוכןיידעהנומטתיבויחההתועמשמש,היומסתיגולוכיספ
תאהענמאיה׃ונייה,ילילשדיקפתקרוזתיגולוכיספהיצקילפמיאהאלימםויה
םילימבוא,תידוהיֿאלותללוכתימשרֿתימואלםלועֿתפקשהלשהתורצוויה
,םימייקהישפנהערקהיֵאנתב.ללכבתונויצבךרוצהẁרסוחתאהענמאיה,תורחא
תלטבמהתיהאיהירה,םלועֿתפקשהללכלבחרתהלהסנמתונויצההתיהּול
.המצעתא
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ןפואבהכופההתיהתונויצהלשיתוברתההפקיהםוצמצלהיינשההביסה
ךרוצהםצע,םלוא,השדחתללוכתידוהיםלועֿתפקשהלםוקמהיהאל.יּבטוק
ידוהיטרפוטרפלכשךכמאקוודעבנ,תיחישמההרותלףילחתכ,תינויצההרותב
הזהרבדה.הרזתינוציחםלועֿתפקשהבתידוהיהומלועֿתפקשהתאףילחה
ויהולאהםלועהֿתופקשהשםושמ,וניארשיפכ,תידוהיהתוהזהתאטטומאל
תוללובתההרבֵעלוכשמןמצעלשכןהיכֿםאו,ןכותֿתורסח,דבלבתוילמרופ
תינכותההעדותהםויקבקעבאקוודהרמשנתיללכהתימואלהתוהזהירה,הרומגה
ידוהיטרפברקלידכהמואמהיהאלתוילמרופהםלועהֿתופקשהב.תפתושמה
םלועֿתפקשהללכלשבגתהלולכיאלןהךכיפלו,ךפהלאלא,והנשמלדחא
שוביגהֿיעינמץחלךותמתונויצההרצונשמ,תאזֿלכב,םלוא;תיללכתימואל
םלועֿתפקשהלרומשה,שפנבםוקמהותואתארבכהאצמיהירה,ימואלה
אופאדבלבוזאל.ולשמםיכרעידיֿלעידוהיוידוהילכלצאסופת,תילמרופ
הניחבמהצוחנהתיהאלםגאיהאלא,תירשפאהתיהאלתינויצםלועֿתפקשהש
.תיביטקייבוס

,העפותהתאתוריבסמ,יגולויצוסהםוטמטהםעףותישב,ולאהתוביסהיתש
יטקלאידהחתמהתורמל,תימשרהתונויצליתטישתועדֿהגוהםושםקאלש
םייתטישםיגוהויהשהדימבו;תועדֿיגוהלהרואכלארוקהוהבץצורתמהםוצעה
העיגנםהלןיאו9,קוקברהוםודקהק״נרמץוח(–תירבעההייחתהֿתעונתב
ֿתיטסילאירטמםלועֿתפקשהלוספתנשהלאכקרויהםהירה–)ןיינעלהרישי
תיטסילאדיאםלועֿתפקשהלכמרתויהמצעךותבתרגוסמאיהש,תיטסיסקרמ
ןכומהןמתילילשהבושתהלשיתיטסילאדיאהפקשהלכלדוגינבשו,איהש
תונויצלוםזיסקרמל,הריתסההברמל,הזכםדאספתנםאו;תונויצהןוגכהעפותל
שרופמהילילשהןידהֿרזגתאףודהלמענמיהלהיהלוכיאלוהירה,תחאכ
ךותב.דחאכםזיסקרמהותונויצהלשיתטישוףיקַמחותינבייחרבדהו,ונרמאש

ךרדלךפוהמב,אופאםילקתנונא,אדירגתיטילופהרותכ,תונויצהלשתרגסמה

לארשיםעלשהירוטסיהלתויפוסוליפתוינבתהנב,לַמכורקןהכהןמחנברה,ק״נר*9
–׳ןמזהיכובנהרומ׳–לודגהורפסו,1840תנשברטפנאוה.לֶגֶהלשותנשמחורב
תודוקנב.ץנוצןמפילבוטֿםויברהודימלתידיב,ותומרחאלםינשהרשעֿתחאספדנ
תומדקה׳רוביחַּבתאזהארו–ק״נרלשותבשחמלד״בשתטישתרשקתמתוברעגמ
.162׳מעב13הרעה,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחל
.604׳מעב3הרעה,)הזךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–קוקברהלע*
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ֿיניצרה,םהבשןושארהו,םינושמוםינושםיפיקמםייתוברתםילאדיאב,עבטה
.םינושהוינווגלעיטסילאיצוסהלאדיאהאוה,רתויבדבועמהוסחיב

םזילאיצוסהלשוביטןוימתלאשהרורב,ליעליתרמארבכשםירבדהרואל
.הבםייחונאשתוריתסהתכרעמבבינויצה

התנישאלוירוענימיברבכוירוהתורצנתהףאו,ידוהיהיהומצעסקרמ
תדלומֿרסח,טילופומסוקאופאהיהסקרמ.וזתידוסיהדבועב,הארנהיפכ,המואמ
לשםזילמרופהותדלומהֿרסוח,תּויטילופומסוקהבטימיפֿלע–טסילמרופו
לכתאהריבסמכותרותתאהאורומצעסקרמ10.תררופתמהתיתולגהתודהיה
ותרותש,אוהאליממהזרבדלשושוריפו,ןָכותמתוישונאהתוביסמהותופוקתה
תטשפומההרוצל–האּובָּבוא–יוטיביהירה,הנוכנאיהםא,סקרמלש
הרכהש,ומצעסקרמ.אלותו,םהרשאבםיישונאהםינכתהלכלתפתושמה
יתוברתןכותםושםעותרותתארשקאל,ולהתיהאלומצעלשמתינכותתיתוברת
ןיבותונויצהןיבתינויערההזתניסהתאונברשא,םיינויצהתועדהֿיגוהלםג.אוהש
,הזקרהיהושעםהשהמו,םהלשמתיבויחתינכותהרכההתיהאל,םזיסקרמה
םה,תידוהיההעדותהןמתקתונמה,תילמרופהתידוהיההיגולואדיאהתכרעמלש
םיינכותהםיכרעהינשםתוא.םזילאיצוסהתא–ףסונילמרופךרעדועופיסוה
ֿםא,תישפנהםוהתההרשגנםהיבגלרשא,תירבעהןושלהולארשיֿץרא,םידדובה
היעבהתאםינשמםניא,תקחדומההעדותהןיבלהרכההןיב,תינויגההאליכ
.תינורקעהניחבמ

דלונסקרמלרק׃וייחתודלותתיצמתאלא,הצילמהניא״תדלומרסח״סקרמלשותויה10
ברהיהומאֿיבאםגו,היסורפברירטריעהלשהברןב,יולהלשריה,ויבאל1818תנשב
,םיטפשמהינמרגבתואטיסרבינואבדמלסקרמ.ששןבהיהשכורצנתהוירוה.דנלוהב
1843ֿב.תונותיעבקוסעלהסינוהצרמכהדובעללבקתהאלךא,הירוטסיהוהיפוסוליפ
ןותיעבףתתשהשינפמהיסורפרירגשתשירדיפלהנממשרוגמךאסירפלרבועאוה
ימשרהודמעמו,תיסורפהותוחרזאלערתוומ,לסירבלרבועאוה.היסורפתאףקתש
עצמכ׳יטסינומוקהטספינמ׳התאסקרמרבחמלסירבב.״הנידמילבןב״אוההתעמ
הירוטסיהלילכלכהושוריפהנושארלןתינובו,ןודנולבוזכרמשיטסינומוקןוגראל
וידודנ.עורזהחוכבקרםהיתורטמתאוגישיםיטסינומוקהשהעיבקהםגֿומכ,תישונאה
םש,ןודנוללסקרמרבעףוסבלו,סירפבוש,הינמרגל,סירפלהיגלבמ׃וכשמנוישוריגו
,וייחבהינמרגבםסרופ,׳לטיפקה׳,לודגהורוביחלשןושארהךרכה.1883תנשברטפנ
.ותומרחאלקר)סלגנאךירדירפידיב(רואוארםירחאהםיכרכהינשו

יכ,יטסיסקרמֿיתלבהויטסיסקרמהינויצהםזילאיצוסהןיבהזרוביחבןיחבמינניאב
תיביטקייבואהניחבמרשאדועב,ימינפךרעאלאןיאםהיניבשםייגולואדיאהםיחוכיוול
.ולשמתיגולואדיאתואמצעלכאלל,ויחָאלצביטסיסקרמֿיתלבהםרזההֶסוח
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תלבקןיבוינויצהםזילאיצוסהןיבהאוושהריבעהלץוחנוזהדוקנב
.דבלבומצעןיבלוניב,ותמדאלעיחה]והשלכ[םעברקבםזילאיצוסה

לבקמשימלכליבשב,ןבומכ,הוושאוהסקרמתרותבשיאליטרעהםזילמרופה
ירה,תאזההרותהתלבקידילהאיבמיהשלכתוברתלשהתוחתפתהרשאכו;ותוא
–םוקמלכבהוושאיהםישדחהוםינשיהםיילמרופהםיכרעהןיבתושגנתההםג
הניבהיחההרבחש,ךכבאוהלדבהה.ךהונייה,םידוהיהוםיניסהוםיסורהלצא
םצעתלילשידיל,עיגתיכןכתייאלשרבתסמו,םלועמהעיגהאלןיידעהמצעןיבל
הניא,םזיסקרמהתאתלבקמאיהשכ,תאזכשהרבח.תודבאתהלשןוצרלוהמויק
םג.השדחהפונתלבקלוהמצעתאאפרלידכאלא,המצעתאלטבלידכתאזהשוע
םושלשומויקתאהליחתכלמללושוניא,רתויביבקעהוליפאו,ומצעםזיסקרמה
ליבשבהרבחהןמקלחלתיגולואדיאתרגסמשמשלאבאוה,ךפהל;יתוברתץוביק
הזלכלבא,התוחתפתהתאבכעמוןוונתהרשא,הכותברחאקלחדגנתוממוקתהה
םיכרעהתאקראופאהחודותוילמרופבםזיסקרמה.הנותנהתוברתהלשתרגסמַּב
תוברתהיכרעלעללכלפנתמאוהןיאומצעלשכלבא,םירחאהםיילמרופה
אקוודאשינוהירהינשדצמו,ללכבםהמםלעתמאוהדחאדצמרשא,םיינכותה
ג.םהלשתירסומההפונתהחוכב

הכפהמהםשגותשכלקרםזיסקרמהרבדמימואלהoםזירלוקיטרפהלוטיבלע
–םייתוברתהםינכתהלוטיב.ןכלםדוקאלו,ןלוכתויוברתהלכב,ולוכםלועב
אתכלִה״ןיעמאופאאוה–ילסרבינואיאליטרעםזילמרופלשותבוטל,השעמל
תוברתהלשםיינכותהםיכרעבתוקבדהו,הזגשומלשןוונמהןבומב,״אחישמל
תרצונםייתניבשקפסןיא.תירסומהניחבמ,השעמלונממםלעתהלהלוכיתמייקה
םיילמרופהםיכרעהןיביגולואדיאקותינהווהתמףאו,תיגולואדיאתינויגההריתס
ֿרסוחלהמודבוהשמ–דבלבםייגולואדיאםההריתסהוקותינהםלוא,םיינכותהו
ןיאלבא–תונויצבלארשיֿץראןיבולצרהתרותןיבשתילמרופהתוינגרואה
הרוצהיכרעןיבתימנידתירסומהליספלשסחיןיא׃תירסומתוינגרואֿרסוח
ןילמוגֿשומישהלאתאהלאםישמשמםהאלא,םינשיהןכותהֿיכרעוםישדחה
.ישפוח

תודגנתהלשסחיןיאו,המצעךותבהרוגסאיההרבחהשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
ידילםינושהםיכרעהתאתפחודתיתרבחההיווההםצעירה,םיכרעהןיבתידדה

אוהןיאלבא,תיבלסוברפההנומאהלשםייטמגודהםיכרעהלכתא,לשמל,החודאוהג
.״תיסורהשפנה״דגנםולכעדוי
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אל,ןיסבאלוהיבלסוגויבאל,היסורבאלשיפֿלעֿףאשהמדנ,ןכאו;תוגזמתה
,ימואלםזיסקרמלשהיגולואדיאבשתוינויגההתוריתסהלערבגתהלןיידעוחילצה
תוזֵתניסםירצויוםיכלוה11גנודֿהצֿואמוםזיאוטיטהםג,םזינילטסהםגירה
ימואלהֿיתוברתהןכותהוילמרופהםזיסקרמהןיבתירסומהניחבמירמגלתוינומרה
לשילנויצקנופךרוצכםזילאיצוסהתאולביקוללהםימעה,רומאכ׃אוהשתומכ
.םהלשםתוברת

.ידוהיהםזילאיצוסבןידהאוהירמגלהנוש
םגהלםדקןכו,תונויצל,רומאכ,ומדקתושדחהתוידוהיה״םלועהֿתופקשה״

בלשההתיהאלהלאהםלועהתופקשהלשןתטילק,םלוא.ידוהיהםזילאיצוסה
ךרוצכןירשימבםידוהיהברקבטלקנאלםזילאיצוסה׃תודהיבהכפהמבןושארה
תפיאשלשילנויצקנופךרוצכרבכאלא,תירוקמהתידוהיהתוברתהלשילנויצקנופ

לעופהתאשמשלהליחתכלאבאלידוהיהםזילאיצוסה;תידוהיהתוללובתהה
ואתיסורההיווהבידוהיהתאבלשלאבאוהאלא,ידוהיהינגרובהדגנידוהיה
,וזהיווהבתלהנתמהתודמעמהתמחלמב–ראשהןיבו,ותואתבבוסהתינמרגה
ידוהיהםויקהוןכותהותידוהיההיגולואדיאהלשתשרופמהליספךותמאקוודו
,תימואלתודבאתהלשןוצרבאוהידוהיהםזילאיצוסהלשורוקמ׃דחאכדרפנה
.רחאםזילאיצוסלכלדוגינב

העפשהתויהלהלכיאלתונויצהםעידוהיהםזילאיצוסהלשותורשקתהלםג
ימואלהשוביגהוהייחתהיכרע׃תאזהתידוסיההייטנהלעתרכינהאפרמ
.תידוהיההכפהמהלשםיימצעֿיטנאהםיכרעהםעהמצעתונויצבםגםיכסכוסמ
הכפהמבידוהיהלעופהתאבלשל,םנמא,דועשקבמוניאינויצהםזילאיצוסה
אקוודםלוא,ידוהילעופכותואהאוראוהאלא,אדירגתירגנוההואתיסורה
תאאנושאוהש,הז״ידוהילעופ״לשתיתוברתהותוהזתאטבתמאולהךכב
.ומצעלשתימואלהתוברתה

–םייוגַל״אחישמלאתכלִה״אוהשםזיסקרמבדצותואאקוודש,אופאלבקתמ
טסילאיצוסלרבדלכמרתויהליחתכלםסק–ימואלהםזירלוקיטרפהלוטיב

ףיסוי׃םהייוגבוםתוצראבםיטילשהלאהשולשויהןיידע,הזרפסתביתכתליחתדעומב11
לחה)זרבּפיסוי(וטיטלשרמה.)ג״ישתםירופרחאלםיימוי(1953תנשבתמןילאטס
;םלועהתמחלמםותמרבכוצראתאגיהנהשרחאלהיבלסוגויאישנכןהכלהנשהתואב
–גנודֿהצואמ.היבלסוגויהררופתהךכֿרחאהמןמזךא)1980(ותומדעטלשאוה
,1949תנשבתיממעהתיניסההקילבופרהתאדסיי–תיטסינומוקההגלפמהגיהנמ
.1976ֿבותומדעהבטלשו
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יקצורטכידוהילשמישינויגהןתפסותןיעמןינֶלכיוגיבגלהווהמשהמ;ידוהיה
ןיינע,ןכא.ינויצהםזילאיצוסבםגודוסיבהנתשהאלרבדהו12,ןוילעירסומןורקיע
אצומהתדוקנתאהווהמ,שקיההךרדבאלאוילעדמעאלומצעסקרמש,הז
םידוהילתרשפאמהניאלארשיתאנש׃ולוכינויצהםזילאיצוסהלכקָסּומהנממש
םיכירצםהךכיפלו,םהיתוצראלשתוכפהמַּבבלתשהלוימואלהםדוחיימגורחל
לככרשא,םהלשמםזילאיצוסעירפמןיאבומישגיםשש,לארשיֿץראבץבקתהל
.ודוחיילשףסכנהלוטיּבַלאיבי,םשגתמםזילאיצוס

הריתסהןמרוטפהםלועבידיחיההליחתכלמהיהש,ידוהיהםזילאיצוסה
הלופכהריתסב,ימואלהשענשמ,אופאךבתסה,ייוגהםזילאיצוסהלשתינויגהה
םתקחדהוםיינכותההיכרעתלילשךות,תעדמתידוהיהתוימואלהחופיט׃תלפוכמו

םצעלשתימנידתירסומהלילשךותמהזו–תירבעהןושלהולארשיֿץראמץוח–
לגוסמהםלועבםדאשיש,רמול,ןבומכ,הצורינאןיא.החופיטותימואלההיווהה
,תחאהנועבותעבבויחהתלילשוהלילשהבויחלשתעדהףוריטבהשעמלדומעל
ושפנבםיעירכמההלילשבואבויחבוהערמלדבנידוהיטסילאיצוסלכ,םנמאו
עלבנוללכבםזילאיצוסהש,האצותהתאתונשלידכךכבןיאךא,םיוסמעגרב
.]ימואלהדוחייהלשולוטיבתא״תבייחמ״ה[הכלהבונושלכוובתכִּכונתואיצמב
ומצעינויצהשילב,בגאֿךרדוליאכתונויצהתאתווַלמה,אופא,תוריתסהןתוא
תושגדומןהשכינויצהםזילאיצוסבתועיפומ,ןהילערורבןובשחוֿןידולרוסמי
הרכהבשיטקלאידירסומףקותתואשונו–המצעלתחאלכ–תיגולואדיאהשגדה
.האלמ

תיטילופהעונתתויהלרמייתמםזילאיצוסהןיא,ונרמאשיפכ,תאזםע
תאתמשגתמהתונויצלחיטבהלאבוהירה,םלועֿתפקשהרותב,אלא,אדירג
ינויצהםזילאיצוסהשבושחלםיכירצונייההרואכל.םשגותשמהתייווהלהנבמה
תולטבתמהבש,ולשהנוילעהתיתילכתההדוקנבתוחפלoיטנטסיסנוקהיהי
תרגסמשתישירחההיצקילפמיאהךותמ,תילסרבינואההעימטַּבתוריתסהלכ
,ופקיהבילסרבינואוהלםלוהיתוברתןכותבאלמתתוזתיאליטרעֿתילמרופ
תכלוהסקרמלשתיתלחתההתּויטנטסיסנוקהשםשכ,השעמלךא.םשגותשמ

,םודאהאבצהרסימוקהיהאוה.ןייטשנורבדִודןבבייללשויוניכהיהיקצורטןואיל12
שרוגוחדוהאוה.הכפהמהרחאלשתיטייבוסההיסורבןינללשודִצלהלעמבינשו
ןיבל,ילסרבינואםזילאיצוססרגש׳םזיקצורט׳הןיבחוכיווהלשועקרלע–ןילטסידיב
ףאןילטסו–תיטסינומוקההיסורלשילכלכֿיאבצההרוציבתאשרדש׳םזינילטס׳ה
.1940תנשב,וקיסקמב,ותולגםוקמבותואחצררשאלסחמֿןכוסוירחאחלש
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תדבואךכ,םייוגהברקבםזילאיצוסהלשתימואלהותמשגהבדוביאל
םגםיינויצהםייטסילאיצוסהתועדהֿיגוהלשוזתיטרואתתויטנטסיסנוק
,םנמא,התיהייוגהםזילאיצוסלדוגינב.ינויצהםזילאיצוסהלשותמשגהב
דחוימירסומףקותלעבםרוגואצומהֿתדוקנתיטסיסקרמהםימיהֿתירחא
ונלשםיטסילאיצוסהלשםשפנבהזםרוגעיפומהשעמלךא,ינויצהםזילאיצוסל
םיניינעבףחודחוכהזםרוגלשי.תילכתכללכתובישחםושולןיא;הביסכקר
ךפהידוהיהםזילאיצוסהשזאמ,םלועמףקותםושולהיהאלךשומחוככ;םיבר
,איההדבועה–וזהזופרומטמהלחשעגרהמ.ימואלםזילאיצוסלאוהםג
םגדבלב״אחישמלאתכלה״להתשענ,תילכתכ,תיטסיסקרמהםימיהֿתירחאש
.ינויצהםזילאיצוסהברקב

לשםחופיט;ורועמתאצללוכיםדאןיאשהדבועָּב,ןבומכ,ראבתמהזרבד
םהמדחאהדובעִשםינפםושבושוריפןיאהוושירסומףקותךותמםיכרעינש
לוכיבכץוחנותואש–ינויצהךרעלאקוודש,איהתמאהםאםגהמו,והערל
תויהלרמייתמהךרעלרשאמרתויהברהברימינפירסומףקותשי–דבעשל
התומשגתהבתונויצלחיטבהלאבהזהםזילאיצוסהשיתייווהההנבמה.דבעשמה
הזהםזילאיצוסהלשותייווהמהנושןפואֿםושבתויהלאופאלוכיוניא
ונלעמשמו,הזלרבעמרבדםושאלו,ינויצהםזילאיצוסהאיהותילכת;ומצע
ךנחיאוהםלועְל׃ומצעלשתוריתסלללכןורתפםושוּבוחבאשונאוהןיאש
דגנןכבו,תינויצתוקֵבדלםלועלךנחיןמזבובו,תיטסילאיצוסהםימיהֿתירחאל
הנועבותעבימואלהןכותהתקחדהלותימואלתוקבדל–תילסרבינואהעימט
.אוהשתומכםייקאוהשןמזלכ–תחא
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ג

ינויצםזילרביל

ןיאהזחנומב.םזילרבילהאיהתונויצבהקבדשהיינשהתללוכהםלועהֿתפקשה
םלוהםשרסוחמ–אלא,הנידמהֿתרותבולשישםצמוצמהןבומלןווכתמינא
ןיא,םצעב.רומאהיטילופהגשומהלעתיוולנה,תינייפואהרסומהֿתכרעמל–רתוי
תונויערֿיעטקאלא,תמלשומתיטנטסיסנוקהבשחמתטישואםלועֿתפקשהוז
.תיטסינמוהההטישבהבשחמךלה–תחאהטישבדבלב

,עודיכ,ולחקול,תינוויההיפוסוליפהתאהפוריאבתויחהלאבש,םזינמוהה
תופיפכלכלעהֶלענהוומצעלקתונמה,ישונאהםּואּודיבידניאהתאאצומֿתדוקנכ
אוהירסומהןוצרהשןימאמו–תיתדואתיתוברת,תירוטסיה–oתילטנדנצסנרט
ֿירשקלכקותְנםואודיבידניאהןיבחתמנה,לכשהלשהרישיותיעבטהיצקנופ
תילטנדנצסנרטה,תאזההנומאהםצע.םייביטקייבואהםינותנהןיבותוכיישה
להאצמנּולקרונורתפלעאובללוכיאוהו,םזינמוההתאאופאתרתוס,המצעב
תאתקתנמוהנומאהתּונוכנתאתילנויצרךרדבהחיכומהתיהשהיפוסוליפהתמאב
אלתאזכשתקפסמהיפוסוליפשדבלבוזאל.ןורחאהילטנדנצסנרטהרשקה
ידכ.תיטסינמוהההנומאבשבזכהתאהחיכוההיפוסוליפה,ךפהלאלא,האצמנ
יפוריאהרסומהתאוטִהש,םינושםימרזהפוריאבאופאומקהריתסהןמלצניהל
הריתסהןמםלעתהלרחובהםרזהותואאוהםזילרבילה;ןאכלואןאכל
לעתרשגמההמימתההנומאבדועקיזחהללוכיוניאאוהםגיכםא,םזינמוהבש
םזילרביללאופאראשנםזינמוהה.תועדהלכלהכרפוהשרחאמ,תאזההריתסהינפ
םשֿיאםינושהויתונויערתאתרשקמה,אדירג״תינוטלפאהאדיא״תניחבב
.ינויגהרשקלכאלל,היבוברעבםישמשמםהץראהלעשדועב,םיקחשב

םגםזילרבילהרושק,ןהילעדומעלםוקמההזאלש,תוירוטסיהתוביסבקעב
הפוריאלשתוימואלהתויוברתהםעםינפבמתקבאנה,תיפוריאֿןאפההייטנהםע
ֿיכרעבתאטבתמהו,הזהםויהדעו,תירצונההייסנכהךרד,תימורהתורסיקהזאמ
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,םזילאודיבידניאהןמםג,ראשהןיב,םיעבונהלאםיכרע.םייטילופומסוקרסומ
םדִצמםירזוחםהו,תיפוריאההיווהברתויבתידוסיהתיגולוכיספהתמאהאוהש
תאתמאבךופהלהרטמב,תיתוברתהותימואלהתוכיישהיכרעלעםיצחולו
.תדחיימתיתוברתהרדגהלכירסח,שממםיימתסחֹנֿינבלםהיאשונ

ןיאהפוריאבותּויחתורוקמבש,בושןייצלשיוזהדוקנבםג,ןכֿיפֿלעֿףא
,דחוימימואלןֶוָגולשיםוקמלכבאלא,רוהטיאליטרעםזילרביל,ןבומכ,םייק
ותואוליאו,ינגרואןפואבןהבחמצאוהשתונושהתוימואלהתויוברתלםאתהב
םימלוהותשגרהוורסּומרשא,יתִמאלָרבילאוהשומצעלעדיעהללוכיהםדא
אוהשאליממומצעלעדיעמ,םתרהטבםייטסילרבילהםילאדיאהתאתמאב
.תיתוברתהזיחאֿרסחoיניטנוול

,ןויווִש,יטרפהןיינקהוטרפהתשודקםהםזילרבילהלשםיירקיעהםיכרעה
.היטרקומדו,הרומגתוילסרבינואלדעתימואלֿןיבהווחא,םולש,םזילגל

לשותליחתינפלברןמזתידוהיההיטפמיסהתאולשכרםזילרבילהשרבתסמ
׃תולגהךרואכוזהדהאלשהימיםיכוראהשעמל;הייחתהותוררופתההרבשמ
תוקבדותואנקהרר☻שםוקמב,םידוהילבוטהיהתוילרבילהרר☻שםוקמְּב
האשנוהמצעךותבהמלשהתיהתודהיהשןמזלכ,םלוא.םידוהילערהיהתיתרבח
םזילרביללהדהאההתיה,םינפיפלכתיאמצעלארשיֿתוכלמלשרטשמהתאהמע
;תילארשיה״ץוחהẁתוינידמ״לש–דואמןוכנודואמיתואיצמ–ןורקיעןיעמקר
רישיךשמה–רסומהתבשחמבוטפשמההנבמב,םשהתוכלמהרר☻םינפיפלכ
ֿתוכלמהרבשנשמקר13.סונקרוהןנחוילוךלמהדִודל,איבנהלאומשלינגרואו
הבעובטהןויצֿתבישלשיחישמהדועייהתאאלמלהעדיאלשינפמ,וזלארשי
ילאודיבידניאהומוקמאלממלםינָפלמץוחהֿתוינידמלשןורקיעהךפה,המצעב
.יצוביקהירבעהימואלהרסומהלש

ידוהיהךפההמואֿןבמ׃וזהריחבלשהדוסיבתוחנומתוירקיעתוביסיתש
לכמרתויאופאםלהינוליחהויטסילאודיבידניאהםזילרבילהו,םּואודיבידניאל
םזילרבילהקר–תינש;השדחהתילמרופהתישפנהותייווהתארחארסומ
,דיבאבהלכמםישדחםיאודיבידניאוכותלטולקלידכחותפיטסילאודיבידניאה
דועהארנשיפכ׃ןכותֿתרסח,תילמרופתוללובתהרשפאמהדיחיהרסומהוהז

םעדחי.יאנומשחהוהיתתמלשודכנוןועמשלשונבהיה,לודגֿןהוכואישנ,ןנחוי13
ביחרהו,התואמצעתאססיב,יאנומשחֿתיבֿתנידמשארבדמעאוה׳םידוהיהרבח׳
.ןדריהרבעבו,הדוהיב,ןורמושבהיתולובגתא
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םזיסקרמהלשירוקמהרסומהםג14,הזהרוביחבב״יקרפלשופוסבהבחרהרתיב
יכרעתאתנקורמתונגרובהיכןעוטסקרמשאלא–יטסילרבילםצעבאוה
;ללובתמהידוהילחותפםזיסקרמהםגהיהךכםושמקרו–םנכותמםזילרבילה
אליכֿםא,הכלהלרסומהֿתכרעמתאםזילרבילההווהמםויהדעשאיההדבועהו
םתוקבדתורמל,ונלצא״ריעצהרמושה״ותוצעומהֿתירבלשוליפא,השעמל
ד.ינויערוישוכרםזיביטקלוקב

ןיבהרזחרשגהתארשגִלרשאמרתוילקרבדלןיאהרואכליכםא,הנהו
ונממהברהקניםזילרבילהש,ידוהיהירסומהןכותהןיבלילמרופהםזילרבילה
הוושדובכבלוכיבכסחייתמה,ילרטינרסומוהזשםגהמו–תורצנהתועצמאב
השעמלירה–ירברבונניאקרםא,״ישונא״אוהרשאב,אוהשישונאןכותלכל
ֿהנקיפלוילעןודלאובנםא,ידוהיהרסומהלשונכותמרתויירברבןכותךלןיא
.יפוריאהםזילרבילהלשהדימה

ֿםושמבייחיגולויבהםדאהשתקתונמהאדיאוזיאכהמצעהאורהניאתודהיה
םא–םדאבהעובטאיהשתעדויאיהאלא,הילאתילכשהךרדהתאולאוצמלהמ
ויהתודהיהישרוש15,יולההדוהייברעבוקשיפכ.ותאירבםצעמ–ובהעובטאיה
,חֹנלא,תמיוסמתורודתרשרשב,ונממהרבעהייטנהו,ןושארהםדאברבכםיעובט
םידוהיה׃לארשיֿינבוהשמלאםהמו,בקעיוקחציםהרבאלאםֵשמו,םֵשלאחֹנמו
ויהםהשםושמקר;םידוהיויהרבכםהשםושמיניסרהמתודהיהתאולביק
ןיאו,םתואתבייחמתודהיה–םידוהיםהשםושמקר,םתואהבייחאיהםידוהי
חֹנֿןבותואתאונייה–אליממהבבייחוניאוידוהיוניאשימתאתבייחמאיה
.ומאידשמקניאוהשבלחב,תודהיבםיילטנדנצסנרטםישרושולןיאש

ךותברגוסמורוגסה,םואודיבידניאהזיאאופאונניאירבעהרסומהאשונ
החותפושפנרשאו,הליחתכלמידוהיאוהשםדאהקראלא,תיגולויבהותייווה
םישרושהםתואמםתקיניותיצוביקהםתוהזידיֿלע,והערלאקרו,והערלא
דמעמבותירבהֿתייווהבהזהףותישהותאזהתוהזהקרו,םמצעםיילטנדנצסנרטה

.ךליאו314׳מע,׳לבויהרטשמ׳׃ףיעסַּב14

179הרעהב,ןלהלהארירזוכהרפסלע(.ה״צתוא׳ארמאמ׳ירזוכה׳רפסבתאזהאר15
.)307׳מעב

תרותלכירהש,יטסיסקרמהרסומביטרפהןיינקהתשודקוליפאהלולכהשעמלד
,״ךרעהףדוע״לזגבש״עוושמהקדצהֿרסוח״דגנתוממוקתההלעתססובמ״לטיפקה״
.לֵעוּפַלעיגמאוהןידברשא
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אופאהעיפומתודהיהה.״בוטהורשיהָתישעו״לשפנהתאםיחתופיניסרה
,ידוהיהרסומהתאתרשפאמתאזההמרהקר;תמיוסמתינכותהמרלעהליחתכלמ
וידעלבםויקהלןיאשםשכיכ,הווצמלהמצעוזהמרךפוהורזוחידוהיהרסומהו
אוהו,ידוהיאוהשםושמתווצמבבייחידוהיה׃הידעלבםויקםושולםגןיאןכ
הווצמהאיהתרחבנהתידוהיההיווההתוַוצמו,תווצמבבייחאוהשםושמידוהי
.תווצמהלכתאהחירבמה

;ללכוללכתילרטינהניאתודהיהלבא,ילרטינרסומאוהםזילרבילה,ןכא
םאלבא,אליממוילעתלטומאיהןיאשימלעהמצעליטהלהאבאיהןיא,םנמא
האב–תידוהיהניאש–תּוילרטינהו,ערהאיהתודהיֿאלירה,בוטהאיהתודהיה
וניאםדאהםאש,יפוריאהרסומהתודלותתוחיכומ,םנמא,השעמל.הזללכב
דבלבוזאל–ויָרָצמִּבגיוסמה,דבלבprochainואneighbourקראלא,״ַעֵר״
אלא,תודהיהתווצמכ,״ךלשךלשוךלשילש״תאםייקלםעטןיאורשפאֿיאש
טפשמב״םודסֿתדימ״היורקהו,םזילרבילהתווצמכ,״ךלשךלשוילשילש״וליפא
,הדבועהתאתונשלידכןיאהלאלכבךא;םייקלהשקהתואםג–וידוהיה
תודחייתהאוההשוריפרשא,םואודיבידניאהלעתילטנדנצסנרטהשוחתתלטהש

ץוענ,ח״י׳וםירבדברומאה,הזיוויצב[.׳בדומעח״קףד׳אעיצמאבב׳,לשמל,הארה
תונקלותוכזרשא–רכמנשהדשבלבוגההדשלעבלשוניד–׳רצמהןבןיד׳לשומעט
.לעופבהנקרבכינשההזםאםג,רחאהנוקלשותוכזלעהפידעולשלךומסההדשהתא
וא,ירכנמלארשיהנקםאשארמגהתעבוק,׳בדומעב,ןאכ.׳אדומעבןתינרבכהזםעט
הירא׃ונכשלחקולהרמואירהירכנמהנקםאיכ;׳רצמהןבןיד׳לוחיאל,ירכנלרכמ
יאדוירכנ״ירה–ירכנלרכמםאו,)י״שרירבדכ(הזמרשיובוטךלןיאוךלובגמיתקליס
.״אוה׳בוטהורשיהָתישעו׳רבואל
דבלבלארשילעהלח׳בוטהורשיהָתישעו׳תווצמיכשיגדמה,ד״בשתנווכאופאיהוז

ןיאםגשםשכ,םירכנלתינפומאיהןיאו–םינפִלוהמואהתרגסמךותמ,םניבלםניב–
תוכלה,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳בםגהאר(.םייוגללארשיןיבןוממיסחילתכיישאיה
].)׳ו‐׳התוכלהב״יקרפ,םינכש

ןבןיד׳ןודינםשארמגב[.׳בדומעב״יףד׳ארתבאבב׳ו׳יהנשמ׳הקרפ׳תובא׳הארו
יפל,״םודסתדימלעןיפוכ,הזןוגכ״יכעבקנו,םהיבאיסכנבםיקלוחהםיחאןיב׳רצמה
םינכשתוכלהב(הכלהלם״במרהםכסמךכהנה.)י״שרירבדכ(רסחאלהזוהנהנהזש
׃ןודינההרקמהתא)׳אהכלהב״יקרפ
.הדשהתאקולחלואבשןיפתושהואןיחאה״ בוטםוקמםשןיאוהָושהלוכהתיהםא..
.ערםוקמו . תרחאההדשלךומסהיהישידכהזדצמיקלחילונת׃םהמדחארמאםאו.
רבדב]םבוריס=[ןבוכיעש,הזלעןתואהפוכו,ולןיעמוש–תחאהדשלכההיהיוילש
].״איהםודסתדימהז
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,ינשדצמ,תיטסילאודיבידניאהתודחייתהבהעיגפו,דחאדצמ,תירסומותיתוברת
ילבכבהנותנהתויהבוליפארשא,״הפוריא״לשהיניעבםיאטחבדבכהאיה
ליבשבטפשמהוןוטלשהםוחתתאהשעמלהלשובכלהעדיאיהתורצנה
.וב״רדגתהל״ינוליחהםזילאודיבידניאה

–ידוהיהטרפהתוכלמןיבהגישמתודהיהשתיטפשמהותירסומההגיזמהםג
תללוכתיצוביקתוהזלשעקרהןיבו–םהמדחאלכ,״םהםיכלמינבלארשי״יכ
לוכיבכרהטלידכהבןיא–ז״בקעיוקחצי,םהרבאינבןהש״–תילטנדנצסנרטו
תיאליטרעהניאוזתיטרפתוכלמשינפמאקוודו,םזילרבילהיניעבתודהיהתא
ידֿשלֿאלשתיללכהתוכלמבהָנתּומאלא,המצעךותבהרוגסהניאו,תיגולויבו
רסומהלשובויחםייתסמשםוקמב.הכותלוהנממקרהחותפו,תילארשיההמואב
.ךלמֿןבדועונניאחֹנֿןבקראוהשימו,טרפהתוכלמםגתמייתסמםשידוהיה

דוחייַבוץוביקַּבשדוקהֿתוקבדב–דבלב״תויתד״בו״תונמואל״בקראל
התדמעבקעבאלא,םזילרבילהםעתודהיהאופאתשגנתמ–ילארשיהינכותה
.יטסילרבילהרסומהיונבםהילעשםיגשומהלכתאהכותבתרבושיהירהתידוסיה
אל16;תאזההמדאהלעונימיוכיראיורובעבשאוהידוהיהרסומהםויקלםעטה
ןיאשרחאמו.לארשיחצנאלא,תודהיהתרטמאופאאוהיאליטרעה״םדאה״
הזרסומבבייחלירשפאֿיתלבהדיקפתהתא,רומאכ,המצעלעתחקולתודהיה
,תירבהֿןבןיבהנחבהההבתרצונאליממ,ובהצורוניאשימתאלארשיחצנלש
קר,תירסומהניחבמ,אוהשותירבֿןבוניאשיוגהןיבו,ירסומטקייבוסאוהש
ולשי׃ויפלכ,תיטמגרפהֿתימואלה,תידוהיהתוגהנתההתוצמְלדבלבטקייבוא
ח.םשהֿלוליחלםורגתןתרפהםאקרתויוכז

,םזילרבילהיגשומלןושארושאר,״םדאה״גשומךותבתרבועתאזההנחבהה
םהלשי׃תודהיבםתומכששיםא,םזילרבילהיגשומרתילכםירבשנךכלםאתהבו
םויקדועםהלןיאהזןכותלרבעמ;ידוסיהידוהיהןכותבםיאלמםהשהדימבםויק

ָתישעו״יוויצַלםעטןתונה)ט״י‐ח״י׳וםירבדב(הרותהרבדלשואולמ,לשמל,הנה16
ךָלבטייןעמל,׳היניעבבוטהורשיהָתישעו״׃ליעלןאכרכזוהרשא״בוטהורשיה
רשאכינפמיביֹאלכתאףֹדהל.יתֹבאל׳העבשנרשאהבֹטהץראהתאָתשריוָתאבו
.״׳הרֵֵֵֵֶּבִד

קרפֿשאר,אעיצמאבבתכסמבהנשמ;׳דהנשמד״יקרפתבשתכסמתנשִמבהארז
.׳םילעופהתארכושה׳

.׳אדומעג״יקףד׳אמקאבב׳הארח
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םאםגט.ומשלוידוהיהןכותהידיֿלעןאכלואןאכלםיטפשנםהאלא,םמצעלשמ
ֿתודוקנבאקוודירה,םזילרבילהןיבלתודהיהןיבתוילמרופעגמֿתודוקנאופאשי
.רתויבהשקהקבאמהםהיניבללוחתיולאהעגמה

,דבלבתילמרופתכרעמאיהםויכירבעהםעהלשרסומהתכרעמלכםג,הזכןפואב
המערּודלהילעלטומש,תינכותהעדותהתואלאתשרופמהלילשבתסחייתמה
םזילרבילבהרומגתונכךותמוםשפנֿתווַאכלוגדלםינויצהםילוכי׃תחאהפיפכב
וניאעגמבםהמעאבהץוחהןמםדאםושש,תראשנהדבועהלבא,םימעֿתווחאבו
םישנאםעןיינעולשיש,איהםגטלחהבתקדצומה,השגרההןמררחתשהללוכי
דעצלכלעאופאםיעקּומםינויצה;םהלשכקומע״םזיניבוש״םלועבדועןיארשא
הניחבמירה,תיביטקייבוסהניחבמןוכנהזרבדןיאםגםאו,םיעובצכלעשו
.רתויבהטושפהתמאהיהוז–תיביטקייבוא

ֿתורוקמבםגתיטסילמרופרסומֿתכרעמאוהםזילרבילהיכםא,ןכֿלעֿרתי
םגו–תיטסינמוהתוילרטינברמייתמ,לשמל,ילגנאהלרבילהםגיכםאו,ותּויִח
קתונמוניאהזםזילרטינ,רומאכ,םינפֿלכֿלעירה–םיעובצבשעובצכעקּומאוה
םזילרבילהתורוקממקניילגנאהםעה;הכותמעבונאלאתילגנאהותעדותמולצא
ילנויצקנופךרוצכקראלהזרסומולצאחתפתהףוסבלו,ותאירבתליחתמרבכ
תיטסילאירפמיאתוטשפתהלדואמהחונהיגולואדיאכםגאלא,תּונגרַּבתִהלש
.ירסומהטרופסקאהיכרוצלןהותימינפההקדצההיכרוצלןה,תינשוכר

,לשמל,םולשהךרעלתיתִמאהתירבעההשיגהאיהתינייפואהמו;׳גה״נ׳הברתישארב׳ט
םייפואתאלארשיתרותבולךיישלםיידוהיהםילרבילהםיבהואךכֿלכרשא
ולפנוםֶכיֵביאתאםתפדרּו״,הרותהתרמוא,״ץראָּבםולשיתתנו״׃םהלשיטסילרבילה
.)׳ז‐׳וו״כארקיו(;״ברָחֶלםכינפל
]לָשָמ[׃ןיבאיבררמא״׃׳הברתישארב׳בשרדמהירבדתאםגאיבהלוףיסוהליוארו[
הטמאוהו,)ט״יז״טםירבד(׳טפשמהטתאל׳׃ולרמואוודימלתלהווצמהיהשברל
;דחושחקולאוהו)םש(׳דַחֹשחקתאל׳;םינפריכמאוהו)םש(׳םינפריכתאל׳;טפשמ
הוולתאלילרמואהתא,יבר׃ודימלתולרמא;תיבירבהוולמאוהותיבירבהוולתאל
לאךלרמואינא׃ולרמא?אריסאילו]רתומ=[ירשךל?תיבירבהוולמתאותיבירב
׃)א״כג״כםירבד(ביתכד,םיבכוכדבועלתיבירבהוולתלבא,לארשילתיבירבהוולת
תבתכ,םימלועהןוביר׃ה״בקהינפללארשיורמאךכ.׳ךישַתאליחאלוךישַתירכנַל׳
׃)׳ב׳אםוחנ(רמאנש,רטונוםקונתאו׳רֹטִתאלוםֹקִתאל׳׃)ח״יט״יארקיו(ךתרותב
יתבתכינא׃ה״בקהםהלרמא,׳ויָביֹאלאוהרטונווירצלאוהםקונ,הָמֵחלעבו׳הםקֹנ׳
רמאנש[,םיבכוכידבועלינארטונוםקונלבא׳ךמעינבתארֹטִתאלוםֹקִתאל׳הרותב
.׳]םינָידִמהתאמ[לארשיינבתמקנםֹקְנ׳׃]׳בא״לרבדמבב . ].״.
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ךותמעובצאלא,ינויצהלרבילַּכ,תעדמֿאלשעובצאופאונניאילגנאהלרבילה
לבא,םזילרבילהךותמםזילאירפמיאהתאםנמאקידצמה,תשרופמוהרורבהרכה
לעבסומילגנאהםזילרבילה.ילגנאונניאשםזילאירפמיאלכבףצקֿףצשבםחלנה
לשםיוסמהילגנאההנבמלןתיארשקרושקאוה;םכותמקנויוםיילגנאהםייחה
רחסמַּבםימיוסמהםיילגנאהםיסחיהתאאטבמאוה,תילגנאההיטרקומדה
ןיאש,ילגנאהטפשמהידיֿלעהצקהלאהצקהןמחרבומאוה,תילגנאהתשורחַבו
לכתאהווהמאוהןיא,רומאכ,ןורחאֿןורחאו;ותומכימואלטפשמהפוריאבדוע
םימילשמהםיכרעהתאתינויגההניחבמרתוסאוהםאןיבו,ולוכילגנאהרסומה
ותואןוגכ,םימילשמםיכרעבהרועמאוהםינפֿלכֿלעֿירה,אלםאןיבוותוא
היווהבםהמעשרשומאוהו17,ינטירבהםילגהֿןוטלשואונרמאשםזילאירפמיא
.תחאהתילטנדנצסנרטהתילגנאה

היהלוכיאל,ינויצהםזיסקרמלהמודב,תאזתמועל,ינויצהםזילרבילה
ךרוצכאקוודדלונאוהרשאב,םהשםיינכותםיכרעםושםעטעמכרשקתהל
םזילרבילהלשםייאליטרעהםיכרעה.וללהםיכרעהןמהחירבהלשילנויצקנופ
רותבתדחוימהתירבעהתואיצמהםעאוהשרשקםושםהלהיהאלש,ינויצה
רסומהֿתכרעמתאוויה]הלא[רשאו,תוינויצהתופיאשהםע]אלםג[ותאזכש
תאםלוהוליעיןפואבךירדהלולכיאלשאופאדבלבוזאל,הנֵּכהוהדיחיהתינויצה
םהמשרדנשיפכ–ןייועםלועידימותרוכמתאולשובכלאצויהםעלשתוינידמה
,״םיירסומ״םילוקישבתונויצהתאוכביסםהאלא–םהמשרדנשםיכרצלו
,הפוריאבםידוהיהתדמשהוןבלהרפסהתפוקתלשםוטאהריקהדעהואיבהש
״םתכה״ןמ–תיביטקייבואהניחבמ–הליצהלרבדלשופוסבולכיאלרשאו
.םיברעהשוריגוןיסאיֿריד,״תינחצר״ותילגילֿיתלבתרתחמלש

ֿלא,ד״בשןווכתמ״ינטירבהםילגהןוטלש״ובתוכבו,תפרצלשםודקההמשהיההילג17
םיכלמהילגנאבוטלשןהברשאםינשהתואמלכלונייה,ינמרונֿולגנאהןוטלשַל,ןוכנ
םאיליו׳לשותשילפמלחה–ו׳זנאזוחמינזורוהידנמרוניסכודםגויהש–תפרצינב
הנגמ׳הךמסמלהארנכאיהד״בשלשותנווכרקיע.הידנמרונסכוד,)1066(׳שבוכה
.םינורָּבהןיבלוניבתומיעהתאבשיילידכ)1215(ןושארהןו׳גידיבםתחנרשא׳הטרַּכ
ןיעמ(םינורבהלש׳הפיסא׳תבוטלויתויוכזוויתויוכמסמקלחלעךלמהרתיוךמסמב
תבשחנ,דבעידב.טפשמהתכרעמלשתיתורירשההלעפההתאלטיבו,)טנמלרפלשןצינ
ךמסמלו,חרזאהתויוכזלשתיסיסבההנמאל,יתקוחהטפשמהתישארל׳הטרכהנגמ׳ה
.ללכבתיברעמהו,טרפבתילגנאההיטרקומדהלשדוסי
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ד

היטרקומד

לשךרעהתדחוימבלֿתמושתליוארינויצהםזילרבילהלשםיכרעהלכמ
םעהובש,ונייחלשרטשמבדיחיהודחאהךרעהוהז,האילפההברמל׃היטרקומד
וזהדמתה.שממתיאדיאתונמאנבאלא,תיטילופתונמאנבקראלםויהדעקֵבָד
תיממעהתודגנתההלכהלפקתה״היטרקומד״לתונמאנהתואבש,ךכבתראבתמ
״היטרקומדה״ךרעלַצינדציכקרריבסמהזרבד,םלוא,רטשמהתאפקהלהמותסה
איההאילפהו.ובתידוסיהתוקבדהתאריבסמאוהןיא;תיללכהתוקרפתההןמ
ינפלברןמזירסומךרעכתללובתמהתודהיבהלבקתה״היטרקומדה״ש,ךכב
,לארשיֿתנידמלשתואיצמבהרומאהתיגולוכיספההיצקנופהתאאלמלהליחתהש
ֿרקיעןיינעלשדועב,המודקהתוקבדההתואמןיידעעבונםויהףאהּפקותרקיעו
ילנויצקנופֿיתואיצמתוחפךרעתידוהיהתוללובתההיכרעלכבןיאהזהףקותה
.״היטרקומד״לשהזהךרעהןמ

רתויבהלקהתנוּוכמההבשחמהתאםלועמתונויצההשידקהאל,עודיכ
לצרהירחא,ךפהל;תשקובמהתירבעההנידמהלשתיתייווההותירטשמההתוהמל
הזףאו,םזינויזיברלץוחמ,תונויצבעדומֿףסכנךרעלללכבהנידמההתיהאל
.״הנידמב״המואהלשיתוברתהדיתעהלעיניצרןוידלכמשוריפבקמחתה
םייפוסוליפםילוקישלשהאצותםוקמֿלכמאופאהתיהאלתונויצב״היטרקומד״ה
.יתואיצמתויהלדיתעהואיתואיצמאשונלעםיבָסומה,םייטרקנוקםיינידמוא
תויהליושעהןורקיעהןמתיטמוטואתינויגההנקסמםגתויהלהלכיאלאיה
;םעהןוצרידיֿלעעבקיהלךירצדיתעב״תירבעההנידמה״רטשמש,וילאמןבומ
ישממהחוכהתוחפלוא,םעהןיאםאםויקידילעיגמרטשמםושןיאשהמדנ
״יטרקומד״אוהשרטשמןיבלדבהםושהזןיינעבןיאו,ובהצור,וכותבשרתויב
תושירדלםוקמןיאללכבזאש,ץוחבמהֶּפכִנרטשמהןכֿםאֿאלא–אלוא
.תויביטקייבוס
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,םעהםא׃דיחיודחאהרקמבקרםעהןוצרליוטיבאופאאיההיטרקומד
ונאשהלאשהקוידביהוזו,היטרקומדבהצור,וכותבשרתויבישממהחוכהוא
תאזו,אקוודהיטרקומדבשארמםעהרחבהמל׃הבושתהתאהילעםישפחמ
דועב,תילנויצרֿיאהסיפתךותמןכבו,םהשלכםייטרקנוקםיינכותםילוקישאלל
התואיצמךותמש,תירבעהנידמתמייקהתיהאלוהנידמלעובשחאלללכבש
?חומצלהזרסומהיהלוכי

ינויצהםזילרבילהלעיתרמאשהמבףאבישהלרשפאֿיאתאזההלאשהלע
׃תידוהיהתוללובתההלשילנויצקנופךרוצכהליחתכלרצונאוהשונייה,ותוללכב
אצמובש,ךכבתיתואיצמתועמשמתוחפלהתיהותוללכבידוהיהםזילרבילל
תישעמתועמשמםלוא,השעמלהכלהולשותוגהנתהלירסומהדימֿהנקידוהיה
אלולשמהנידמש,ידוהיהיבגל״היטרקומדה״ךרעלתויהלהלכיאלתאזכש
אלאאופאתאזןיא.ןיידעההדזהאלאוהיחהבשהנידמהםִערשאוולהתיה
היהשהמקר,הליחתכל,ינויצַלףאו,ללובתמהידוהילהתיה״היטרקומדה״ש
תא׃״ץוחהתוינידמ״לשןורקיע–תשבוגמהתודהילםזילרבילהםינָפל
היצפיצנמאָלהּבורעכ,םיירכנהםימעלאלאםמצעלםידוהיהופיטהאלהיטרקומדה
,וזתינוציחהפטהלשoסקלפרכקרו;ןוטלשהתרעקלברקתהלתורשפאָלו
לארשיֿץראבהווהתהוךלהשהממלוכולכמתקתונמהוהלוגהיכרוצבהָרעמה
רשא,טלחומירסומךרעכתונויצברמתשהל״היטרקומדה״ןכֿםאהלכי,השעמל
.לעפומאוהןהבשתוביסמבללכלוכיבכיולתוניא״בּוט״

ןיבל״היטרקומדה״ךרעןיבתוברעגמֿתודוקנ,דבעידב,םנמאשיהרואכל
םיסרגנוקבתוגלפמהתופתתשהלעותיתגלפמההתולצפתהלע,תינויצהתואיצמה
הילאמוזתואיצמךופהתהנידמהתמקהםעשהיהיעבטקרלוכיבכו,םיינויצה
טנמלרפה–״תסנכה״סופתתםיסרגנוקהםוקמתאשותינידמֿתיטרקומדתואיצמל
אקווד,רבדלשותִמאליכ,םייניעֿתזיחאאלאוניאהזןוימדףאךא.יטרקומדה
רבשמלםייגולויצוסהםימרוגהדחאתאהווהמורתויבתיּבטוקאיהוזהזופרומטמ
.ובםידמועונאשהנידמה

תערכהותרחבנתוגיצנידיֿלעלשממלשהקינכטקרהנניאהיטרקומדיכ
ךרעהנושארושארביהירה–ונברקבהתואםישיגרמוםיניבמשיפכ–אלא,בורה
תויצאיצוסאלותושגרָלםאתהב,םיירסומֿםייפוסוליפתונורקעלעתתשומה,ירסומ
איההנממרשא,תיפוריאהתוחתפתההידכךות״היטרקומד״הלימבוקבדש
.ונילאהאב
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דומעלרשפאֿיאהיטרקומדהךרעלשתאזהתירסומהתועמשמהתוהמלע
.ןושארהטבמב

היטרקומדהבויחןיאתיטסילנויצרֿתיטסינמוהההבשחמהֿךרדלםאתהב
וידיֿלערשאיעצמאכאלא,המשלהווצמ,תטלחומהשעֿתַוצמךרדכונינפלחסונמ
לשתירסומההתלודגרקיעשךלדיגיברֿיבֿרבלכו,תמיוסמהרטמתמשגומ
לבקתמוןוטלשבהוושתוכזחרזאלכלתנתינהתועצמאבש,ךכבאוההיטרקומדה
תענומ,הבשחמהורובידהשפוחתאהחיטבמאיה;םיחרזאהללכידיֿלעןוטלש
לשממהלשרָבעמתויקוחתאהרידסמו,רוביצהחוקיפידיֿלעתיתורירשתוצירע
.םילועהתוחוכהידילםידרויהםייתרבחהתוחוכהידימ

םניאוללהםירבדהלכש,ברֿיבֿרבלכךלדיגיהמצעתונוכנההתואב,םלוא
.היצקיפאלא

ןויוושהןורקעל=[אשירהיבגלתויארםושאיבהלללכךרוצןיאהזןיינעב
,םיטלשנוםיטילששי,רחאןוטלשלכבומכ,היטרקומדבףאשאטישפ׃]ןוטלשַּב
לשלוכיבכתורחאהתואצותהיבגלםג,םלוא.היכרנאבאלאתרחאןכתייאלףאו
לשהעדהֿתוריחירהש,רחאןוטלשלכמרבדלשודוסיבהנושוזןיא,היטרקומדה
םניא–ןוטלשהייונישבתויקוחהו,תירוביצהםתוישרושוםיטילשהרשוי,טרפה
םהלןיאשםייגולויצוסםיכילהתבאלא,תיטרקומדההקינכטב,ןבומכ,ללכםייולת
םיעבוקםניאתורומאהתואצותהלשןרדעיהואןתואיצמףא.הילאתוכיישםוש
.אלואיטרקומדכםיוסמרטשמןייצנםאהשעמלללכ

,לשמל,תוחטבומםעהישארלשתירוביצהתוישרושהויהעדהֿתוריח
,תמייקהתיהוזשהעשלכהשעמלהבתויוצמויהןהו,תילארשיהםשהֿתוכלמב
יכהילערמולרשפא,שדוקהֿלוליחםושמובשיש,לשמהךרדלעקרשיפֿלעֿףא
ןתואתאתבייחמןוטלפאלשתילאדיאההנידמהםגו;יטרקומדרטשמהווהמאיה
עגפנאל,תאזֿתמועל18.םזישפהיבאתאןוטלפאבםיאורשייכםא,תואצותה
הבשחמהתפידרידיֿלעיאקירמאהרטשמהלשתיטרקומדהותוהמבהמואמ

,םיסנרפמה׃תודמעמהשולשםימייק׳האיטילופ׳בתראותמה׳תינוטלפאההנידמ׳ב18
תאדמעמלכהשעיםאקר.םיטילשהוםיקקוחמהםהרשא–םיפוסוליפהו,םיניגמה
םילשומהוא,םילשומלםיפוסוליפהויהיאלםאהווקתלכןיאו,קדצהןוכייודיקפת

הרבעוהאיההכרואלשב;רבסהתפסותהפסונוזהרעהל[.׳דהנשמ׳יקרפ,׳ןירדהנס׳י
.]59׳מעב,קרפהלשופוסלא
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םהרשא,תוגלפמהינונגנמתותיחשו19םישוכהתויוכזתלבגה,תיטסינומוקה
תויקוחתאףא,ןכא.ירוביצחוקיפםושםהילעןיאוהקירמאבםייתִמאהםיטילשה
היטרקומדלרתומשאוהדוסיֿןורקֶע׃החיטבמהיטרקומדהןיארטשמהֿייוניש
הקילבופרהו;ּהלטבלאבשימינפמ״םייטרקומדֿיתלב״םיעצמאבהמצעלעןגהל
ֿתמחלמבהכבתסהשךכידיֿלעתיטרקומדתויהלהלדחאל,לשמל,תידרפסה
ויהםהשקפסןיאאולהדבעידברשא,תוחוכלשםתיילעתאעונמלידכםיחרזא
הלוספתבשחנרלטיהלשותיילעוליאו20,דרפסברתויבישממהחוכהתמאב
.טלחהבםייטרקומדםיעצמאבהעצוביכףא,תיטרקומדהניחבמ

קרןוטלשהלאךרדבשומישהתאוהעדהֿשפוחתאאופאתרשאמהיטרקומדה
םזינומוקהואםזיטולוסבאה,םזישפהשיפכקוידב,וינפמתששוחאיהןיאשימל
.םהלהנכסובואריאלשימלומצעשפוחהותואתאונתיי

המצעהיטרקומדהךותבשהדבועהתשטשטמתאזהתידוסיהתמאהתא
ףאו,תיתרוקיבהותעדתאעיבהל–הכלהלתוחפל–םדאלכלרתומ,םינפִלו
דימתןכֿאלש,תיתרגִשךרדב,הדמתהבןוטלשבתוגלפמוםישיאֿיפוליחםיעצובמ
.יטרקומדהרסומהלשתיתִמאהותועמשמלםיעיגמונאהזבו;םירחאםירטשמב
תוירסומהתורטמהלשהשעמלֿןתמשגהבאקוודונניאורקיעלכש,רמולהארנ
ןניאש,תורחארטשמורסומֿתוטישםגרשאו,ןתגשהלרותחלרמייתמאוהרשא
אוהשהזבאוהיטרקומדהרסומהרקיעאלא,ןגישהלתויושע,דחוימבןהבתולגוד
אהיּולו–לוכיבכותדתא–םינוילעהויכרעתאתווהמןהוולאהתורטמבלגוד

תאךנחרשאכ,לעופבוזותרותתאםישגהלןויסינהשעףאןוטלפא...םיפוסוליפל
,)ס״הנפל350(היליציסלשיחרזמהףוחבהזוקַריסריעהןריט,ריעצהסויסינויד,ודימלת
.לשכנןויסינה.תילאדיאהנידמםשדסיילןויסינב

וליפאו,םיברםיניינעבתירבהתוצראבהערלםירוחשהולפוהןיידעםישימחהתונשב19
אישנהידיֿלע1963תנשבקרהנתשההזבצמ.תחפוקמהתיהתוריחבבףתתשהלםתוכז
ןיברשקהתאקתינרשאהקוחלןוקיתלבקתהו׳חרזאהתויוכזקוח׳קקחנרשאכ,ןוסנו׳ג
.העבצההתוכזןיבלתלוגלוגהסמםולשת

.הלשממהדגנאבצהלשדרמץרפרשאכ,1936תנשבהלחהדרפסבםיחרזאהתמחלמ20
ל״כטמרלשותושארבםיגלפהמכודגיאו׳תימואלההעונתה׳םמצעתאוניכםידרומה
המחלמהלהנתהםידדצהןיב.הנידמהשארלםדיֿלערחבנש,וקנרפלרנגה,אבצה
׃המסיסַּבהקילבופרהדצלומחלש׳תוימואלֿןיבתודגירב׳לשןסויגםג;םדמהבוקע
,1939תנשתליחתבםידרומלהענכנדירדמ׃האצותהתאהנישאל״רובעיאלםזישפה״
.1975תנשבותומדע–דיחיטילשכ–דרפסבטלשוקנרפו
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םיחרזאהלכלשתוושהתויוכזהןיינעבןוגכ,ללכתירשפאהמשגההןיאשםג
,ליעלוניארשיפכ,ןהבהנומאהםעתשגנתמתורטמהתמשגהשוא,ןוטלשב
םניאש״םיעצמאבתטקונהיטרקומדהו[הנומאהינפמהמשגההתיחדנזאשו
.]״םייטרקומד

קבאמבאוההיטרקומדהךרערוקְמש,ךכב,דחאדצמ,ראבתמהזרבד
רשא,יטולוסבאהוילדואיפהרטשמהותילותקההייסנכהדגנהזֵתיטנאבו
תוחתפתההתאקינחהלתוסנלואר,הלועהתונגרובהתוחוכינפמםתוננוגתהב
.תישפוחה

דבארשא,הזהקבאמהיכרעלכביטרקומדהרסומההרועמםויהדע,םנמאו
תוברתךותלםתרבעהרשאו,ללוחתהםששתומוקמבוליפאחלכהרבכוילע
תכבסמאיהשםושמתיליווא;תינסרהףאוםייַתעבשתיליוואאיהתירבעההמואה
לכרשאו,ילאוטקאןיינעםושדועםהלןיאתועדהלכלש,םיכרעבונֵרָסומתא
ןמונתוברתתאתרקועאיהשםושמתינסרהו,דבלבירכנירוטסיהאוהםניינע
,הרזתרוסמלשעקרקבהתואתלתושותירבעהתימינפהתירוטסיההתוחתפתהה
ךוניחבםיבושחרתויתוהדזהֿילמסקראלםישענןוטגנישוּוריטלוּולבמורקשדע
בושחוזהניחבמ21.לוכולכמומוקמבםהםיאבאלא,ונברהשמרשאמירבעה
וישרושםיצוענהפוריאברשא,הנידמהןמתדהתדרפהלשיטרקומדהךרעהרתויב
לשינוציחהםרוגבתולתהןמתימואלהתוחתפתההרורחשְלהפיאשבאקווד
;ימואלהונדוחיילוטיבאוהושוריפירהונילאאוהסנכומשמוליאו,רויפיפאה

.1658ֿבותומדעםינששמחכהילגנאלש׳רוטקטורפדרול׳היהלֶבמורקרבילוא*21
דצלםיחרזאהתמחלמבםחלוםישרפהליחתאםיקה,טנמלרפרבחכוכרדתאלחהאוה
סלרא׳צךלמַלתוומןידֿרזגלעףוסבלםתחףאו,םינכולמהדגנטנמלרפהיכמות
רטשמ–לבמורקלשונוטלשבו,)1649(הקילבופרכהזרכוההילגנא.ןושארה
תצעומודילורוטקטורפהידיבעוציבהתוכמסוהטילשההתיה–טארוטקטורפה
.רחבנהטנמלרפהורוטקטורפהידיבהתשענהקיקחהוליאו,הנידמה
הידפולקיצנאה׳ירבחממהיה–ימוחתֿבררצויועדמֿשיא,ףוסוליפ–ריֵטלוו*
רשא1789לשתיתפרצההכפהמהלאךרדבןיכמבלשלתבשחנה,׳הלודגהתיתפרצה
לעןהותדסוממהתדהלעןהרגיתארקאוה.ותומרחאלםינשהרשעֿתחאכהשחרתה
לעאלוהנובתהלעתוכמתסהלותאירקבותיתדתונלבוסלופיטהב,הנידמהתויוכמס
.הנומאה
זאמ–תירבהתוצרא,השדחההקילבופרהלשןושארהאישנההיהןוטגנישוו׳גרו׳ג*
יטירבהןוטלשלםידגנתמהישארמןכלֿםדוקהיהשרחאל–1797דעו1789ֿבהנוניכ
.)1781(ןואטקרויברקבםילגנאהתאתיפוסועינכהשםיינקירמאהתואבצהלעדקיפו
.ותנוהכםותרחאלםייתנשכרטפנןוטגנישוו

53הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



היהרשאדעווהֿתיבתדמעלתימואלהתוחתפתההתדגונמונלצאםגשהדבועה
22.הזהןורקיעבהמואמהנשמהניאתונזל

בצמלהזֵתיטנאותויהמקרראבתמיטרקומדהרסומהןיא,ינשדצמ,םלוא
אבאוהרשאתיבויחהתיתרבחהתוהמהןמ,ןבומכ,רקיעבאלא,םיוסמירוטסיה
רתויבבוטהחֵתפמהםה,םהלשתוילנויצרהֿיאב,םמצעהיטרקומדהֿיכרעו,אטבל
.וזתוהמל

ֿרסוחףאלע,ןוטלשבםיחרזאהלכלשתוושהתויוכזהןורקעבתוקֵבדה
רשא,תינגרובההרבחהלשיטסילאודיבידניאהלוציפליוטיבןבומכאיה,ותוילאיר
,ונממתעבונההסיפתלו,ללכב״תירָאה״שפנהתוהמבםיצוענםיקומעהוישרוש
ינובירםהמדחאלכ,חֹנֿינבםיטרפלשיתומכףוריצאלאוניאינידמהץוביקהש
דבלביתרטשמדיקפתאוהםהיבגלהנידמהדיקפתרשאו,ותויטרפבגייוסמוומצעל
–état gendarme–לשּהאָרומאלמלאש,יתרבחהלקשמהיווישתרימשםשל
איהונימיבתירלופופוזהסיפתןיאשהדבועהאי;עָלּבםייחוהערתאשיאתוכלמ
המואמהנשמאיהןיאלבא,םייוגהברקבםגהיטרקומדהתונוונתהלתואקר
.םהילעתתשומיטרקומדהרסומהשםיינויערהתודוסיב

התובישחתאהלהתנקהרשא,וזהסיפתלשרתויבהבושחהoהיצקילפמיאה
רותבהנידמלןיאשןורקיעהאיה,תינגרובההרבחהברקבתישעמהֿתיגולואדיאה
תאולעבוקהנידמבטרפוטרפלכשו,תויתילכתתורטמםושיתרבחןוגראתרוצ
.תילכתםושןיאןתלוזרשאועירפמןיאבןתארקלרותחירשאתוישיאהויתוילכת

ףד(ןירדהנסתכסמבארמגהירבדכ,תישארהתונברהלאוצקועתאןאכןווכמד״בש22
דעווהתיב,ובאבדִודןבשרוד׃רמואהדוהייבר,אינת״׃הנושלוזרשא,)׳אדומעז״צ
.תונזלהיהי . תמאהו,בלכינפכרודהינפו,וסֲאָמייאטחיֵאריו,חרסתםירפוסהתמכחו.
.)ו״ט׳ט,הטוסתכסמתנשמבםגםירבדהםינתינהמודחסונב(.״תרדענ

אלש–תחנומה,תרחואמהתיסְּבוהההיפוסוליפלהזקיתעירבעחוסינשאוהינייפואאי
תילֵרֲעההנידמהלערבכבסומ,תיטרקומדההסיפתהדוסיב–סבוהלשותבוטב
.תימורההתומלגתהב
ןושלד״בשטקונ״עלבםייחוהערתאשיאתוכלמלשהארומאלמלאש״׃ורמואב*[
ךכרשא,)׳בהנשמ׳גקרפ(תובאתכסמב,םינהוכהןגסאנינחיברלשונושללהבורק
.תוכלמלשהמולשבללפתהלותייחנהתאאוהקמנמ
יתרבחהוינידמהרדסהתוטטומתהחכונרשא,ילגנאינידמףוסוליפהיהסבוהסמות*
,תויחרזאותויעבטתויוכזתללושהותשיגתא–)1651(׳ןתיוול׳ורפסב–שביגאוה
].םדאהלשתויכונאהויתויטנלערבגיהפיכאחוכלעביטולוסבאןוטלשקריכתעבוקו
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תאאטבלאבאוהאלא,תללוכֿתטלחומתועמשמםוש,ןבומכ,ןיאהזןורקיעל
םיטרפלללכֿךרדבןיאוזתואיצמבשהדבועהתא–תיסלקהֿתינגרובהתואיצמה
,םמצעלןוהתוברהלתילכתהדבלמתובושחתוילכתםושהנידמהתאםיווהמה
הָּבַרהתוליעיבםשגתהלהלוכיהזכשרותברוביצהלשתילכלכהתוחתפתההוליאו
קבאמב,תילמרופֿיתלבהותינגרואה,תישפוחהתוחתפתההידיֿלעאקוודרתויב
.םייטרפהםיסרטניאהתויודגאתהוםיטרפהלשיקשמה

,הזהרבדהתאאלאשיגדהלהאבאלהעדהֿשפוחלשןורקיעהתשגדהםג
;תינויערהותומלגתהלוישפוחהיקשמהקבאמלעירפהלוברעתהלרוסאשונייה
םוקיאמשתדחוימההנכסהךותמקראבןוטלשהלעירוביצהחוקיפהןורקעףאו
רשאדצ,לוכהדגנלוכהלשהזקבאמבםידדצהדחַאאלאונניארשא–טילשה
.ידמרתויויביריבעוגפלידכרפושמהובצמתאלצניו–עגרלהנוילעהלעאיהודי

תויקוחבןאכרבודמןיא׃ןוטלשהיפוליחתויקוחרבדִּבןורקיעָּבןידהאוהו
יונישאליממאוהרטשמיוניש,ןטפשמלכןיבמשיפכ,ירהש,רטשמהייוניש
תארידסהלקראיההנווכהאלא,םדוקהרטשמהדוסיבחנומהיהשיקוחהןורקיעה
,ןוטלשהלעדימתמקבאמאוהורקיעלכשהזרטשמב,םיינזאמהֿתופכבתודונתה
.חצנמהילכלכהסרטניאלףקותותועצמאבתתלידכ

תואצותליוטיבכויכרעבקבדיטרקומדהרסומהןיא׃ליעלונרמאשוהזו

,״יטרקומד״בצמליוטיבכאלא,היטרקומדהךרדבןגישהלשישתויטרקנוק
ֿייונישוישפוחיקשמקבאמ,יטנסרטניאֿילכלכויטסילאודיבידניאלוציפבםלגתמה
ריחמבוליפא–וגישהלוא–וילערומשלשירשאו,ךכלםאתהבםידימתמןוטלש
ןבומכתוניינעמןהןיאןמצעלשכש,תויטרקומדה״תואדיא״הןמלוכיבכֿהייטסה
היטרקומדכונאםינכמש,הדבועההזהםוכיסהתאהחיכומ.ללכהיטרקומדהתא
םירמואוללהלשםרדעיהבוליאו,ונינמשםיירמוחהםינמיסהובםייוצמשבצמלכ
ןוגכ,תויטרקומדה״תואדיא״הםשהנייהתםאןיב,היטרקומדןיאיכונא
ולאה״תואדיא״הםשהנמשגתתםאןיב,אלםאןיבו,״תויממעהתויטרקומד״ב
רסומלםינקמהםהםהונינמשםיירמוחהםינמיסהםתוא;אלםאןיבוהשעמל
.דחיימהויפואתאיטרקומדה

המתארתויבקהבומהןפואבםיגדמהאוהינויצהיטרקומדהרסומה,הנהו
ןכותֿתרסחהרוצבםייח–םיינכותהוםיילמרופהםיכרעהןיבקותינכהנכמינאש
.הרוצֿרסחןכותו

ןיארשא,תחאתומלשיטרקומדהרסומההווהמותּויִחתומוקמבשוניאר
לע,הלוכרשאו,תירמוחהםייחהֿתואיצמןיבלינויערהלעהֿןיינבןיבהבדירפהל
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הליחתכלתללוכוזתחאהלימ.״היטרקומד״תחאההלימבתמכתסמ,היתודוסילכ
תוקבדהתאןהויטרקומדהלעהֿןיינבלשםישרופמהםיכרעבתוקבדהתאןה
םיירסומםיכרעתועצמאבאללעהֿןיינביכרעלעתיֵולִנה,ישממהיטרקומדהןכותב
םנכותלאםיסחייתמלעהֿןיינביכרערשאדועב,היצאיצוסאהךרדבאלאםישרופמ
,תאזתמועל,תונויצביטרקומדהoסקלפרה.ורבִ☻לאםולחהסחייתהכישממה
׃תורורבתוביסהו–ודבללעהֿןיינבתאקראלא,ןבומכ,ףיקִהאל

תירסומתונמאנץוחבמולשוכרללוכיםדאןיא,רומאכ,לוכֿםדוק
ויחאל,תונויצהזכרמ,הפוריאחרזמבםידוהיהוליאו,תויצאיצוסאְל
הילעועדיאלרשאוזםייחֿךרדבוהאללגרתהלולכיאלאליממו,היטרקומדב
םמצעלולגיסםאףא,תינש.דבלבהעומשבקרובהאתהםה׃העומשהיפמאלא
לכוהבשטרפהתּונדאלעתיטרקומדההיגולואדיאהתאהפוריאחרזמידוהי
םמצעשיגרהלולכוישליבשב,םתשוחתבםידוהיויהידמֿרתויןיידע–הירזבא
תאםמצעלעוליחהםאףא׃לֵרָעהשיגרמשםשכ,רקיעבםיטרפכתמאב
ורזחםהםהלשםּואודיבידניאהךותבירה,תיטסילאודיבידניאההיגולואדיאה
תיצוביקהראשנרשא,דבלבהשגרהבקרשאהיּולו,תימואלהתוכיישהתאואצמו
,תודהיבםידיחיהתוללובתההֿיכרעויהאלהיטרקומדהיכרע,תישילש.היפואב
רשא,םזילאיצוסהֿיכרעלרתויהברהבושחךרעהיההפוריאֿחרזמב׃הברדאאלא
הניחבמיבטוקהודוגינלםיליבומםהירהיטרקומדהלעהֿןיינבלעםקפרתהףאלע
.תינכות

רזגנשיפֿלעֿףא׃תערכמה,תיעיברהתאודילוהולאהתונורחאהתוביסהיתשו
היהלוכיאוהםוקמֿלכמירה,הרזהיגולואדיאבםשגתהללארשיֿץראןיינבלע
אליממו,רומאכתיצוביקהתיהוזו,תידוהיההשוחתהידיר☻ךותמקרםשגתהל
תיטסילאיצוסההיגולואדיאבשבלתהל,התלועפלןוויכלבקלידכ,רתויחונהלהיה
היגולואדיאברשאמ–ןהילעונדמעשתורומחהתוירסומהתוריתסהףאלע–
רעונה.ינכפהמה,יסורהרעונבתוחפתירלופופהםגורתויתילֵרֲעה,תיטרקומדה
ֿודבספוא,תיטסילאיצוסתואיצמתונבללארשיֿץראלאופאאצייצולחה
שארמענמנךכו,תיטרקומדתואיצמאלןכבו–ןלהלהארנשיפכ–תיטסילאיצוס
.םעפֿיאלארשיֿץראבםלוהןכותאלמתהלולכויםייאליטרעההיטרקומדהֿיכרעש

תאזלכבויהילוא–הנידמתמקהלעםיצולחהובשחּולשןכתיי,ןכֿלעֿרתי
תונויצבהלועהיהשהדימבירהש,לארשיֿץראבתיטרקומדתואיצמתונבלםיסנמ
וזןיאיכומצעלראתלהיהיושעשוהשימםלועמאצמנאל״תירבעהנידמ״גשומה
תוביסמןה–חילצמהיהרבדהשרבתסמןיאיכםא,תיטרקומדתויהלהדיתע

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 56

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



היגולואדיאלהיהאלהזןורתיםגשרחאמ,םלוא.תוירמוחתוביסמןהתוינחור
ראשנינויצהןיינבהתונשלכךשמבש,העפותהינפבםידמועונאצמנ,תיטרקומדה
ןיכהלידכוהשמוליפאהשעיישילב,oיטנֶטלבצמבתונויצביטרקומדהסקלפרה
.וילגרתחתינכותעקרקןווכמבול

–םיסרגנוקבתופתתשמהולוכיבכתויטרקומדה–תוגלפמהןתואףאו
לוציפוגצייאלןה׃םולכאלותויטרקומדתוגלפמלוןהלהיהאלהשעמל
ןיב,לשמל,ודירפהםיסרטניאולאירהש,יטסילאדיאלוציפאלאיטנסרטניא
םא?ןימיולאמשןויצֿילעופוריעצהֿרמושהוריעצהֿלעופהוהדובעהֿתודחא
אלירה,ינידמרטשמןיעמוהשמלתינויצהתורדתסההתאתוושהלרשפא
הפתתשהשהגלפמלכאלא,הנידמהדיקפתתאהאלימתינויצהתורדתסהה
הרידסהוהמצעלהנידמןיעמהתיה–דוחל]תחאלכ[–ץראבתינויצההמשגהב
ֿתיצוביקהשוחתךותמ,ימונוטואןפואבהלשהירבחלשםייחהרטשמתא
,היטרקומדהלשתיטסילאודיבידניאההשוחתלתילכתבתדגונמה,oתיטסירלוקיטרפ
ךישמנםא.חותפהיטרקומדהיתגלפמהקבאמלדוגינב,תיתגלפמתורגתסהךותמו
תומואהלשןוגראןיעמקרתינויצהתורדתסהההתיהירה,האוושההתא
תצעומ–ינויצהלעופהדעווהו,האילמהתובישי–םיסרגנוקהוליאו,תודחואמה
תירשפאההקינכטהםנמאאיהתיטרקומדההקינכטההזכןוגראליבשב.ןוחטיבה
.ירסומהןבומבתיטרקומדהתואיצמלדעימוהתקחרמןיידעןאכמםלוא–הדיחיה

תוחתפתהבדיקפתםושאופאאלימאל,יאליטרעההזוליפא,היטרקומדהךרע
םייללכהםינויצה׃תונויצבןגרואמאשונםושולהיהאלףאו,תינויצה
אלימאלםלצאףא–םירחאהןמרתוי,ןגרואמב,ולםיבורקויהש,םיטסינויזיברהו
התואוליאו;תינידמההמרגורפבטעמכדיקפתםושהזכשרותבהיטרקומדהךרע
–23ד״צרתבהינמרגתסונממלחהץראברצוויהלהליחתהשתיטרקומדתואיצמ
םושהרציאלףאו,הנידמלהתפיצאלשםושמ,התּויטרקומדלעללכהבשחאל
.תובישחלעבןגרואמחוכםושברקב,היווהכ,המצעיפלכתונמאנ

ורגיה,םלועהתמחלמץורפןיבל)1933(ןוטלשלרלטיהתיילעןיבשםינשהעבשב23
התיהבושייבםתעפשהו,הצראולעםכותמףלאםישישכ.םידוהי000,300הינמרגמ
׳תיביטקלוקהתוברת׳לדוגינב.תוברתהייחבו,ריעהינפבוציעב,רחסמב–תרכינ
תוברת׳לשהריוואהינמרגילועורשִה,קיתווהבושייבתחוורהתיהןיידעש
וליגו–תינמרגהירבוד–םמצעֿםהלש׳רזגמ׳בוזכרתהםה;תילרבילו׳תילאודיבידניא
.הרבחוהמואלשםייללכםילאדיאיפלכרוכינ
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הקינכטהתאהניכהוהרקיעבתיטרקומדֿאלאיהשהיווהןכֿםאהתנבתונויצה
ותואתקנוילארשיֿתנידמרשא,ילאמרופהיטרקומדהרסומהליבשבתיטרקומדה
דועב,תינויצהתוחתפתההלשהשארללעמםידדובהםיינויצהםיטרפהתועצמאב
םיינויצהםיטרפהםיגזמתמתאזהתיטרקומדֿיתלבהתוחתפתההתרגסמבקרש
.שמשליטרקומדהרסומהךירצהתוארשא,תחאהתיתרבחההיווהלםידדובה

ביבאםויבהזהרסומהתושרבןותנומצעתאאצמץראבירבעהבושייה
ןוויכלדוגינבוותוחתפתהלרשקלכילב–םואתפעתפל,םירהצהֿירחאדחא
;ונממרתויוילאמֿןבומלןיאשןפואבתאזֿלכבו,ותוחתפתהלשיללכה
ףאוהדסימָהוללָש,וחכוותההילעש,המצעהנידמהמוילאמֿןבומרתויהברה
םלועמתונויצבהיהאלטעמכומצעלצרהדבלמרשאדועב,התמקהדגנומחל
הנידמהֿתמקה24.ירסומןורקיעכיטרקומדהסקלפרהדגנףצפצמוהפֿהצופ
אלשאלא,וחורבובצעלשיש,יתואיצמיתרבחןוגראהזךרעלםואתפהנתנ
רסומהתריבשושוריפיטקומדהרסומהחורבהנידמהבוציעיכבללאם☻וה

יכו,׳םיניינעהןודא׳םההנידמהיחרזאללכיכבתוכ,׳םידוהיהתנידמ׳ורפסב,לצרה24
הכירעייונישב(תואבומהמכהנה.להנמ׃ונייהד,gestorלשדמעמבהניההלשממה
׃הנידמהתגיהנמכ׳םידוהיהתדוגא׳לסחייתמהקרפהןמ,)םילק
..םעהלשםויקהתמחלמידיֿלעהווהתמהנידמה״ . ןודינללכהןעמללעפמלכ,ןכא.
תאהשעיימינפהגוליפה.הרידסבורתטלחההליחתגישהלוצריםא,שארמןולשיכל
..ינוציחהםוריחהבצמחכונןגמרסחםעה . תויהלךירצםידוהיהלשgestorֿה.
..׳םידוהיהתדוגא׳איהתאז;וזהלימלשםינבומהלכבתירסומתוישיא . .
רתויבתובוטהתורוצהןהתיטרקוטסיראההקילבופרהותיטרקומדההכולמהשרובסינא
ֿרושקֿסרטניאםיגציימםהו,הביציתוינידמםירשפאמםיינכולמתודסומ.הנידמהלש
הכנוחוןוטלשלהדלונש,תירוטסיההליהתתלעבהחפשמלשהנידמהֿרומישֿלא
רוצילםילוכיונאןיאבושש,ךשוממהכקתנלחונלשהירוטסיהב,םלואו.ותארקל
׃]תעדלתאז,לבא[.ךוחיגהתללקץוברתןויסנהםצעלע.הזדסומלאתופיצרלשרוביח
םירבדבויחבןסרתרסחאיהיתשרותךיסנלשליעומדגנלקשמהמִעןיאשהיטרקומד
םיאקיטילופלשתרעוכמההעפותהלאוירטנמלרפגהללאהכילומאיה,םתלילשבו
..ךכבםתונמואש ..
לשתונתפאשהתדימתאםגםלוההז.תיטרקוטסיראהקילבופרלעינאבשוחןכֿלע
..תשפוטמתעדתולקלהכפהנוהתעהנוונתהשונמע . תאםגהבוטתרכהבלבקיונמע.
איה.התוארובשת׳הדוגאה׳,תודגנתההלגתתםשםוקמְבו.ולןתת׳הדוגאה׳שהקוחה
.״הלעפמבהעירפהלםילבגומואםיינודזםידיחילחינתאל
רחבמוולעופותומד,לצרה–רפושהעוקתב׳׃ךותב,׳םידוהיהתנידמ׳רפסבהאר(
.)150‐146םידומע׳אךרכ,ט״נשתתדלומתאצוה,׳םיבתכ
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,תירסומתילכתלכהנידמהןמלוטילאוהושוריפ׃הבםייקהיהשיתִמאהינויצה
ינוגראויהש–תוגלפמב]הרשהתיהרשא[תדחוימהתוקבדהתאקרפל
םיטנסרטניאלםייטסילאדיאהתונויצהֿיצולחתאךופהלו–םיינויצההמשגהה
.םייטרפ,םיילכלכ

$

51ẅ׳מעלתכיישה׳יהרעה

לדבהםייקןירדהנסתכסמבםיקרפהתקולחבשךכלבלםישלשי[.׳דהנשמ׳יקרפ׳ןירדהנס׳
ןהולא׳קרפ.םהיניבםיפלחומא״יְֿו׳יםיקרפרשאכ,דומלתהיסופדלהנשמהיסופדןיב
;דומלתבירישעקרפאופאוניה–הנשמבתכסמהתאםתוחהא״יקרפאוהש–׳ןיקנחנה
ךא,׳בהנשמאיהןנדהנשמהתוינשמהיסופדב׃קרפהתקולחבימינפלדבהםייקןכֿומכ
.דומלתהיסופדיפֿלעאיהןאכד״בשלשותיינפה.׳דהנשמאיהדומלתהיסופדב

׃)ןיגולידב,׳אהנשממלחה(הנשמהירבדאופאםההלא
.ןיקנחנהןהולא״ . ..]קנחבהתימלםינודינהטוריפליחתמןאכ[. תיביפלעארממןקזו.
.ןיד . ...]המישרהתכשמנןאכמו[. יכ׳׃)׳חז״יםירבד(רמאנש,ןידתיביפלעארממןקז.
..[׳וגוטפשמַלרבדממאֵלָּפִי השולש.׳]וביה♪ֱֿא׳הרחבירשאםוקמהלאָתילעוָתמקו.
בשוידחאו,הרזעהחתפלעבשוידחאו,תיבהרהחתפלעבשוידחא׃םשויהןינידיתב
ךכ,יַרֵבחושרדךכויתשרדךכ׃]ןקזה[רמואו,תיבהרהחתפלעשהזלםיאב.תיזגהתכשלב
ןתואלםהלןיאב–ואלםאו,םהלםירמוא–]םיניידה[ועמשםא;יַרֵבחודמילךכויתדמיל
ועמשםא;יַרֵבחודמילךכויתדמילךכ,יַרֵבחושרדךכויתשרדךכ׃רמואו,הרזעהחתפלעש
תאצויונממשתיזגהתכשלבשלודגהןידתיבלםיאבולאוולא–ואלםאו,םהלםירמוא–
םוקמהןמ]לודיגירשארבדהיפלעָתישעו׳[׃)׳יז״יםירבד(רמאנש,לארשילכלהרות
הרוהםאו;רוטפ–דֵמָלהיהשךרדכדמילוהנשו,ריעל]ןקזה[רזח.׳׳הרחבירשאאוהה
לאַעֹמְשיתלבל[ןודזבהשעירשאשיאהו׳׃)ב״יז״יםירבד(רמאנש,]התימ[בייח–תושעל
.ןהֹּכה . .״תושעלהרוישדעבייחוניא׃]רמואהווה–׳וגו׳אוההשיאהתֵמּו,טֵפֹשהלאוא.

,ותעדלערתוולבייחןקזהןיאויפלרשא,העדהתוריחןורקעתאאופאןאכמקיסמד״בש
םאףאויפלכהנעטןיא.ונממתרחאםירובסלודגהןידהתיביניידשולררבוהשרחאלףא
–השעמלהכלה–הרויםאקרהתימלןודייאוהו,ויעמושינפבותעדתאריבסיוךישמי
תוקולחתועֵדשדועב,תחאקרתויהלהלוכיהקיספןכש,ןידהתיבתארוהלדוגינבתושעל
.ללכתורסאנןניאתונושו
ךשמהבדימןאכתרכזומה–רוביצַּבםישרשומםעהישארלשםתויהלהשירדהןיינעל*
ןיינעל׳׃ומוכיסב,ומעללארשיךלמןיבשיוארהסחיהלעד״בשירבדתאהאר–טפשמה
דוחייבו,)545׳מע(הזרפסל׳בחפסנכאבומהםוכיס,׳תוינידמהתויושָרהןיבםיסחיה
].ךליאו550׳מע,םשהפרוצרשאהפסוהַּב
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ה

המשגההיכרע

שמשלםיאבהםיכרעלשיתונויצהלשםיילמרופהםיכרעהתרגסמבדחוימיפוא
ךותמ,ץראהיכרוצלורצונםהש,הנוכתהתפתושמםלוכל.השעמלהתמשגהתא
ֿתכרעמוללהםיישממהםיאנתהלעהביגהשיפכקרהזםלוא,םייטרקנוקההיאנת
םיינכותוםיינָרּוצאופאםההלאםיכרע.םימישגמהםיצולחהלשתיללכההבשחמה
םהבש,םיסגהםירפתהשאלא,םירחאהםיכרעהומכoםיינרפוזיכסםהןיא;דחיםג
ןיידע,תידוהיֿאלםיכרעֿתכרעמותירבעההייחתהתואיצמןיברשאםייאלכהּוחּוא
תואצותהנייהתאלהזרבדלףאשרשפאֿיאןבומכו–םהיתותואתאםהבםינתונ
.תוישעמ

םינפעבראויה,וללהםיכרעהחתפתהלוליחתההכותמש,תידוסיהתואיצמל
,תינויצההיגולואדיאהירה,ליעלוניארשיפכ.]אבהטפשמבןאכתונמִנה[תוירקיע
םיילנויצרםילוקישלקריוטיבהנתנ,ץראלעיגהלםיצולחהוליחתההיפנכתחתש
יּווילב,לארשיֿץרא׃םוקמהֿהארמםהילאףרטצה;הלוגהתביזעתאובייחש
–יבויחהֿירסומהרשגהיומסראשנךא,תירבעהןושלה׃יתרבחעגמלרישכמה
ֿיתלבהיגולואדיאכ,תונויצה;הנוכתהלכהדלונהמשלשתירסומההרטמהונייה
הגהנההוושעירשאהשעמלסחיבהכרדהםושהיצולחלהנתנאל,הרקיעבתינכות
התיהתיאלצרהה״םידוהיהתנידמ״.דועייץראהתואלועיגישמםהייחבוגהנירשא
;הנממףאתימָתסה,״ןויצֿתביח״ןכשֿלכֿאלו,ידמלהמותסותלפרועמהרטמ
תידָמַגִמתוחפהתיה,ּהתִתלולכיולאהתורטמהיתשרשא,תירסומההפונתה
עיגהשמו,תחאכתימלועהותירבעההירוטסיהבהשעמליסחיהןכרעתמועל
יהשלכהזיחארחאששגמישפנהוצרִמאצמנ,ןלגדתחתץראלירבעהץולחה
.הבוראבאמוסכ,ומצעל

לוכיאל,הליחתכלמתונויצבקבדש,יטסילרבילהםזילאיצוסהםג,ינשדצמ
המשגההֿיכרע׃רצונהמשלאלש,לארשיֿץראלשתואיצמבהמואמרותפלהיה
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ואםימואנ,תותיבש,תונגפה,תיאשחתורפס,הלומעתויהםהילעךמסאוהש
ריינכ=[תיחולציפלערצָלוליפאהיהרשפאֿיאוללהםירבדהלכתא.הכפהמ
,תויופסלפתהההיופצֿיתלבתועמשמםואתפולביקהזכןפואב.]דכובקוקפל
,וזהמסיס.״םידוהיהלשהיצזיביטקודורפ״רבדב,ןמזותואבתוינרדומויהש
לשתילכלכהתואיצמהןיבלתוללובתההתפיאשןיבשחתמהתאהאטיברשא
תויצולחהלשםייטרקנוקהםיכרצלתוניחבהלכמהרשכהאצמנ,הלוגבםידוהיה
תואיצמבתשרשומהתיהאיה,םזילאיצוסהנממףדנ,״הרואנ״התיהאיה׃ץראב
ובצמבואצמנשםישנאיבגלברןויגיההבהיה–לוכמבושחשהמו,תידוהיה
םֵאלאופאהתשענ״םידוהיהלשהיצזיביטקודורפה״;וזורקןוזניבורלשירמוחה
.םלוכםיינויצההמשגההיכרעלכלשתרגסמלו

בייחלאבש,ימדקאינויגהשקיהאלאהליחתכלמהתיהאלוזהיגולואדיא
,הֶלענהיתרבחהסוטטסהיאשונ,םיישפוחהתועוצקמלםיקחדנהםידוהיהתא
ויהשתועוצקמםהלרוחבלותיתרבחהיילעלתיעבטההייטנהלערבגתהל
.ידמעמהםלוסבהדיריבאקווד,םידוהיהיבגל,םיכורכ

ןמ–ינשדצמ,שרדמהֿתיבלהאנשהןמ,דחאדצמ,הקניוזהסיפת
תּוירירווַאהןמ,ישילשדצמו25,תיסורה״תּויקינדורָנ״היבגלoםזיניטנוולה
דמעמקיזחהלדועולכיאלתמאברשא,םיידוהיההלכלכהייחלשתיתדבועה
,השעמלהיתואצותוהיתונקסמ,הרותהתורצוויהיבגל.היסורבםישדחהםיאנתב
אלוללהםישדחהםיאנתהיכםאירהש,וכרעברתויבתּוחפההזישילשםרוגהיה
תאופחדוהוחפיטשםגםהםמצעוללהםיאנתהירה,תּוירירווַאהתאולבס
הלוגבםידוהיהלש״היצזיביטקודורפה״׃תאזהתלבסנֿיתלבהתוירירווַאלםידוהיה
םגתירשפאהתיהאלאיה,ךכֿלעֿףסונ;תיביטקייבואהניחבמתירשפאהתיהאל
ינויגהלוקישיפֿלע,ישפוחהונוצרמרחובםדאןיא׃תיביטקייבוסהניחבמ
םידוהילהיהתילכלכהניחבמשרחאמו;יתרבחהםלוסבתדרל,דבלבטשפומ
הקירפאֿםורדוהניטנגראוהקירמאויהןיידעאולה–רגהל,דחאהאצומהקר

םהיניב,םיליכשמםיסורויהש)םייממע=(םיקינדורָנהלאסחייתמ׳תּויקינדורָנ׳גשומה25
םה.19ֿההאמהלש60ֿהתונשב,׳םעהלאתכלל׳האירקלונענרשא,םיברםידוהי
הפיאשב,תינכפהמהלועפלםנגראלו,)םיקי׳זּומה=(םירכיאהתאםדקלוךנחלושקיב
תילטנמיטנסהתּויממעה.תוירפכהתוליהקהלעססבתישיטסילאיצוסרטשמןוניכל
׳ואּביי׳םהו,םיידוהיםינוגראוםידיחי׳וקיבדה׳םייחןכותכהמדאהתדובעלאדיאו
.תידוהיההרבחהלשהמוחתךותלאתאז
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ישפוחשירה,תוירירוואהןמלצניהלורגהלהיהלוכיתמאבשימו,לוכלתוחותפ
.ובלגרוהש״ירירווַאה״סוטטסהותואלעהאלמהרימשךותתאזתושעלהיה

אלמלא,דבלבריינהיבגלעראשיהלאופאהנודינהיצזיביטקודורפהתרות
ונייהונניינעיבגלאוהשרבד–וא,ץראבשםיצולחליגולואדיאאצומהבאצמנ
םאםגשםימעטידיֿלעופחדנרשאו,תולעלםשפנבורמגרבכשםיצולחל–ךה
ףיקעוידדצדוסיהזהיהירהםידוהיהלשתילכלכהתואיצמבדוסיםהלהיה
–תיגולואדיאהאל,תיתִמאה–״ןויצלםתָּביח״בםהלהתיהרשאו,רתויב
וזאל,]וללה[.ביאכמהoירָטוטטסהחותינהתאעצבלידכתקפסמההפונתה
,םתוגהנתהליתואיצמוישעמןוויכםהלהנתנהיצזיביטקודורפהתרותשדבלב
חותינותואתאםהילעתלבוקמהתילנויצרךרדבקידצהלידכםגהבהיהאלא
תואיצמהןמבייחתהרשאו,עצבלורמאואועציברשא,לוכיבכרזומוהנושמ
הנבמהתניחבמותירוטסיההניחבמאלםא.תינויצההפיאשהולארשיֿץראלש
בי,טעמכתודיחיהתוישעמההיתואצותדצמותישפנההניחבהןמירה,ינויערה

,הלוכבתילארשיֿץראהיגולואדיאתמאבהיצזיביטקודורפהתרותהתיה
.התלוחתבוהתוכיישב

דוסיבםיחנומויהשםיינחורהםימרוגהינשמםלעתהלןיא,ןכֿיפֿלעֿףא
הדבועהןמו–]׳יקינדורָנ׳היפואהץומיאושרדמהֿתיבתאנש[–תאזההרותה
תירבעההייחתההתיהּולללכתררועתמילואהתיהאלתירטוטטסההיעבהלכש
.תשרופמתירסומהרטמלשתרגסמבהליחתכלמהנותנ

תירבעההייחתהןמיולגראשנשהמלכו,הזנגנתירסומההרטמהשינפמקר
ךותמוראבלוהזההשעמהתאקידצהלץוחנהיה,הבשירמוחההשעמהקרהיה
לוכיאוה,וישעמבשתיחישמההרטמהץּולָחֶלהיולגהתיהּול.ומצעלשכוומצע
תאשרגל,לארשיֿץראתאתונבלותכללינממתשרודוזהרטמ׃ומצעלרמולהיה
םההלאםישעמו,תיבהֿרהתארהטלוךלמךילמהלוהכימסהתאשדחלוםייוגה
םישדקמםגםהךכיפלו,השודקההרטמהןמקלחםיווהמםהרשאבםישודק
,וללהםירבדהתאומצעלרמולהיהלוכיאלץולחהשרחאמ.םהישועתאםיּלַעְמו

.דבלבידוזיפאךרעקרןהלשיש,תויניטנגראהתובשומלסחייתמ״טעמכ״הבי
שריהסירומןורבהידיבהדסונרשא,א״קיתרבחלשהלעפמויההניטנגראבתובשומה[
בשיילהננכתוםנודןוילמהשִשכהשכר,הנשםישימחכםשהלעפהרבחה.1891תנשב
תשמחכהניטנגראבםיקשמבובשייתהלעופב.הפוריאחרזממםידוהיןוילמהשולשכ
ירעלורבעםיבשייתמהלשםהינבולעפמהררופתהםינשהףולחב;באיתבםיפלא
].הניטנגרא
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תצקהלימהתיהןכֿםג״הרוכמ״וליאו,הרוכמהןוניכתפיאשובהטהלתאזֿלכבו
,קי׳זומואיאנבעודמ׃הלאשההתופירחלכבושפנבהררועתה,תינמואלוהפיֿאל
איה;ךכלעהבישההיצזיביטקודורפהֿתרות?אפורואןידֿךרוע,טנדוטסאלו
רתויאוהרשאב,טנדוטסמ״ןוכנ״רתויאוה,ומצעלשכ,קי׳זומשהריבסה
,ךכידילירבעהץולחהעיגהםאו;״טיזרפ״אוהטנדוטסוליאו,״יביטקודורפ״
הערכההחוכםצעירה,תאזההרותהתאלביקאוהתוישפנהויתוביסמךותמש
הדירילםעפבשחנשהמו,לבוקמהםיכרעהםלוסתאאליממךפהרבדבשהריחבהו
,טנדוטסהלעהֶלענהשענקי׳זומה׃היילעלשבלשללכלהלעתהתיתרבח
.חיכוהלץוחנהיהשהמ,ןכבו–קי׳זומותויהתוכזבוומצעלשכ

איהתיחישמתוררועתהלהליחתכלמתכפוהתונויצההתיהּולש,םנמא,ןכתיי
יכרוצרואל,ענמיהלהיהרשפאֿיאאליממשםגןכתיי;השארתאתרבושהתיה
ֿידימלתלשםכרעןובשחלעץראהֿםעךרעתאתולעהלמ,םייטרקנוקהץראה
תירבעההייחתהש,האצותַלופרטצהוללהםימרוגהלכ,םוקמֿלכמ;םימכח
םיצולחהשרחאמו,תּונדמלוהרותְלזובלשםיכרעםעהליחתכלמהרשקתה
חיכוהלםיכירצויהםה,לארשיבשםינדמלהיגוחמהברהדימבאקוודואב
׃םתודליתשרומלערבגתהלםילגוסמוםינמאנםיצולחםהשםתביבסלוםמצעל
ונייה–תויקי׳זומהתאטילבהלהיהץוחנאלא,הרותלזובלהיהקיפסמאל
אופאהשענתונויצהלשהדוסיבחנומהיהש״יגולויצוסםוטמט״ותוא.חורֿתוסג
רבגתהוףיסוהוךשמנהזרבדו,יכוניחועדּומ,יאמצעיבויחךרעלטעמכ
לכםעלגרהתאטשפחורהֿתוסגךרעשכ,הנידמהתמקהלדע,ומצעךותמ
אטאטלידכ,ןבומכ,ןיאהמצעלשכוזתיביספהעפותבשאלא;םירחאהםיכרעה
ֿתלחנלהתיהשו,השעמלהרצונש,חורהֿתוסגוםוטמטבשהיווההֿתדבועתא
.העמשמכהטושפ,תואיצמִלוללכה

יונישבשירסומהףקותה.תילנויצרהתרגסמהקרהתיההיצזיביטקודורפהתרות
תד״לששדחהךרעביוטיבידילואבובהכורכהתישגרההיצנוטניאהוירטוטטסה
.״הדובעה

הקניםהמרשאםמצעתורוקמהםתואמהזהךרעהקניתילמרופהניחבמ
יפכךא,רומאהיקינדורָנהםזיניטנוולהןמרקיעבו,היצזיביטקודורפהתרות
תיצולחההיווההןכותלתללובתמהבשחמֿךרדלשיוטיבהקרהיההז,וניארש
ךרעהלשםצמוצמהםוחתבתוחפל,ישפנערקדועהיהאלןאכ;לארשיֿץראב
םושהתיהאלףאו,הרוצהוןכותהןיבםידוגינלשתושגנתהדועהתיהאלהזה
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ןכותהש,היההזקראלא–תיטסילנויצרהניא״הדובעהתד״–תינויגההריתס
הדחתינפתלכבולישכהלהיושעה,רתויבתלברוסמאיהשהרוצְּבשבלתה
ד״אתאתחקלוננוימדבהסננםא,ררבתמשפנהתומלשבשדצה.וכרדבש
חוסינהתורמל׃ןיסבואהקירמאבואהיסורבעקרקהלעובישוהלו26ןודרוג
תאםיקיתעמונאשעגרבירה,״הדובעהתד״לשיטסילאודיבידניאהוטשפומה
אל,םינפֿלכֿלעלבא,הדובעהראשיהלןיידעהלוכיילוא–לארשיֿץראמהיאשונ
הטשפההתאלוט.דבלבןושארהםדאתללִקאלא,תדםושדועראשית
םזילרבילבשהטשפהלדוגינב–הלהלפטטלחהבאיהרשא,״הדובעהתד״מ
עטקןכבו,לארשיֿץראלשהניינבתד׃הזטושפוהירהלבקתמשהמו–ינויצה
.התרהטבלארשיתדמ

תד״.רתויבבוטההרקמבוליפא,םימגופםייאלכשקפסןיא,תאזםע
׃ךירצאלשםוקמלתועורזהחלשוהברההמילעה,הברההחיּכשִה״הדובעה
תורוקמתאהריתסהאיה,הנממרתויהברהו,ןיקסנלומסלש״תוימואל״הומכ
הרטמבהשודקִּבשתוקֵבדאיה,תדלככ,״הדובעהתד״.המצעהלשהתויח

הריציהלאדיאתאחתיפ,)1904ֿבהצראהלעוהיסורבהזוחאלהינש(ןודרוגדִודֿןורהא26
קררשא,תללוכםייחתרותכ–םייפכלמעוהמדאתדובעב–עבטהלאתוברקתההו
תוסמתביתכםעדחי.וצראבםעהתייחתתארשפאתםואלהודיחיהייחבהתומשגתה
לשםייחחרואלתישיאהאמגודהתאםגןודרוגןתנ,תאזחורבםירמאמותוגהלש
רטפנןודרוגד״א.םיצולחהיגוחבץרענהיהןכלעו–טעומבתוקפתסהותיסיפהדובע
.1922תנשב
ךירצהתעמ״׃תימואלתוברתלשהתאירבבירקיעחוככ,הדובעהלעוירבדמעטקהנה
..הדובעה–ונלשישארהלאדיאהתויהל . זכרמבדימעהלונחנאםיכירצהדובעהתא.
המצעלֿאיהשכהדובעהתאהשענקרםא.ונניינבלכתאהילעדסייל,וניתופיאשלכ
ןמאפרהללכונ–הדובעהלשלאדיאהתאיוליגידילאיבנקרםא׃ןוכנרתוי–לאדיאל
איההדובעה.עבטהלעמונערקנשערקהתא]תוחאל=[הֶחאללכונ,ונבקבדרשאעגנה
.״אפרַמשמשהזןבומבאוהלודגלאדיאו–דיתעהלשלאדיא,לודגישונאלאדיא
תאצוהבויבתכתרודהמבללכנ,א״ערת׳ריעצהלעופה׳ב׳הדובעה׳ורמאמךותמ(
.)98׳מעןושארךרכ,ה״שתביבאֿלת,תוצובקהרבחתוריכזמ
ידיֿלעאצמוהאלא,ודילעבתכנאלורמאנאל׳הדובעהתד׳חנומהיכןייוצי,תאזםע
ותנשמןויפיאל׳ךרדרוציק׳ןימכוא,םמלועֿתשיפתלתרתוככהיינשההיילעהיצולח
ודידלאוההדובעהלאדיאןכש,האשילקךכבהאורהיהומצעאוה.ןודרוגד״אלש
.תישיאהתוירחאהםוחתבולוכיוצמהו,ןחלופאללהשודקםלגמה,״ישונאלאדיא״
םיברכ,אבסואבאתיבלשלארשיתדמהחירבוהאנשיכיבסתחתיפאלםגןודרוג
היהלוכיאל,תיביטנרטלאתדכ,׳הדובעהתד׳גשומשךכלתפסונהביסיהוזו,וירבחמ
.ותוגהבתולעל
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,הנממקלחםתואהשועוהרטמבםיעצמאהתאתצֶּבַשמאיה,דחאכםיעצמאבו
תירשפאהךרדב,החיטבמאיה–םיעצמאלשיאהתקבדהידיֿלע–הזכןפואבו
יפֿלע,םלוא.גשותהרטמהשוובזעייאלווטקנייתמאבםיעצמאהש,הדיחיה
המָלעהךותמהזו,יעצמאהתאשיגדהלקרןודרוגתרותהאב,ילמרופההחוסינ
ֿקר״,ידיחיהיחישמהיעצמאהתויהלתרמייתמאיהדחאדצמ;הרטמהלשהרומג
איה;חישמהתאתרשלהאבאיהשללכהלגמאיהןיאינשדצמוליאו,״ךכ
27.הלוכהרטמהלכאקוודו,המצעלהרטמתויהלתרמייתמ

״הדובעהתד״רשאתואיצמהתאתונשל,ןבומכ,הלכיאלוזתורמייתה
אוהדבעידבםאוליפא,והשמליעצמאםלועלאוהיעצמא׃התואאטבלהאב
ובהקבָדיהירה,גשומהךותבהללכנאלהרטמהםאו,ומצעללוכיבכשודק
״הדובעהתד״הקבדםלשהיחישמהןוזחהלשותומליאךותמשאלא;ץוחבמ
ןוזחהלשעטוקמהועטיקה,ירבדִמהבלשההז–דבלבינויצהןוזחבקרחרכהב
תאריזחהלאבשןושארהךרעה–״הדובעהתד״ש,רבדההרקךכ.יחישמה
לשהלרוגביולתהשענ–תידוהיהיווהרותב,תידוהיההיווהלהקיסיפה
החקלתונויצהשדיקפתהרשאכ,םויכו;דבלביקלחוינמזןוזחאיהש,תונויצה
לשתמאבשודקהויחצנהדיקפתהםגשרבדבאלפןיא,םלשנהמצעלע
רזחותווינפלדמעותשדע–תונויצהיכרעראשםעעקושץראהןיינבתדובע
בואשלבושלכויאוההנממרשאו,ותומכהשודקותיחצנהיהתשהרטמול
.ומצעולשותשודקתא

.םלוכו״המשגה״,״המדאהֿתדובע״,״תויצולחה״אליממוללכנוזםיכרעֿתכסמב
עורזחלש,םהבםולגה,הדובעלש״ינויצזיביטקודורפה״גשומהשהממץוח

תייחתלאדיחיהביתנַּכהדובעהלעןודרוגד״אלשתינייפואתואטבתהלשמלהנה27
׃המואה
הדובע,הדובעידיֿלעאלאאובללכותאל,רצויודבועםעלותושדחתה,םעהתייחת״
..םייפכתדובעידיֿלערקיעבלבאהיתורוצלכב . לעאלאאובללכותאלץראהתלואג.
אופאוהז.)ף״רתתנשבםואנךותמ(;״הדובעבאלאעקרקבןיינקןיא.הדובעידי
םיבשויהםיברעהןיבלוניניבשהערכהַלוסחיַלםג–ןודרוגתנשמיפֿלע–חתפמה
,הילעדובעלוהילעלובסלרתוילגוסמהדצהותואלרתויתכיישהיהתץראה״׃ץראב
..רתוידובעיורתוילובסיףא]רשאו[ . תאוהדובעהחוכתאםעפדועהאורהתאןאכו.
.)ט״סרתתנשמרמאמ(;״ונתלואגבוונתייחתבהמוקמ
תורדתסההדילעתינויצההירפסהתאצוה,׳םיבתכרחבמ,ןודרוגדודןרהא׳׃האר(
).285ֿו185׳מע,ג״משתםילשורי,תימלועהתינויצה
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םיכרעהלכירה,תינויצֿםורטהתיטסילאיצוסההבשחמהֿתכרעמלאתילמרופ
םושמםהבשישיאדוהלאכשרותבו,םירוהטםיינכותםיילארשיֿץראםהוללה
תדהותוברתהללכל–ישילשהתיבהןיינבתליחתלש–םויקֿתבותדחוימהמורת
,הלודבאשםיינויחםיכרעתודהילםיריזחמםה,השעמל.תירוטסיההתילארשיה
שדחתהלהדיתע,ראשהןיב,הנממםגרשא,הרתיהשגדהםהלםינתונקרםהו
תימואלהתוקבדהחורדצמ,םהבשיםויכרבכ,ןכא.ללכבתירבעההשודקה
רבכו,םייוגהןיבתירוקמהלארשיֿתלוגסשודיחםושמ,םהבתרתסומהתירסומהו
לכתויוברתןיבללארשיֿץראבתירבעהתוברתהןיבהזרבדבםילידבמםהםויכ
–תּויקי׳זומהןמרהוטישמ–רשא,״המשגהה״ךרעעירכמוזהניחבמ.םימעה
,השעמהותונכה,תונמאנהלאהמשלתינוויהתופסלפתההןמשגדהתאאוהריזחמ
.םלועמןירוחהֿתבתודהיההיונבםהילעש

הלוכתואיצמהלכתאלולכלהלכיאלוזתיקלחםיכרעֿתכסמ,ןבומכשאלא
.לארשיבםיינידמהםייחהשודיחלש

לשתרגסמבהיולתאיהאלא,המצעלשמםויקוזםיכרעֿתכסמלןיא,רומאכ
הינפתאתבאושאיההנממרשא,וזתרגסמםעתדרויוהלועאיהו,הרטמהֿיכרע
יכרעלשתכסמרותב,ןכֿלעֿרתי,]תינש[.התפונתלשגשיההלובגתאוםיירסומה
איהאלא,ןתואתשמשמאיהשתורטמהתאםישגהלקרהאבאיהןיא,המשגה
העובטתּויקלחה,תישילש.תורטמהלעתיוולנהרסומהחורהתואבןמישגהלהאב
לשתכרעמהתויהבקעב,ומצעלאוהשכהמשגההםוחתבוליפא,וזתכסמבחרכהב
,תידוהיהתוברתה׃תיטקלאיד,ךכךותמו–תינרפוזיכסתוברתבהמשגהֿיכרע
ֿםינכומםיינגרואתונורתפהמעתאשלהלכיאל,תוללובתהלשתוברתרותב
;הלדוגינב–תאזהתוברתהךותמדלונרשא,תירבעההייחתהךילהתלשארמ
תוברתהןיבתדמתמהתושגנתההךותמאצמיהלאופאונודינוללהתונורתפה
םישדחםיחטשםעפבםעפידמהלתשבוכותכלוהתואיצמהשכ,תואיצמהו
.היבגלהרזומהוהרזה,תמייקהתוברתהתאתסרוהו

הנושארהתושגנתההירפהתיההילעונדמעשהמשגההֿיכרעתכסמ
ללכלהכותבהעלבנותונויצהתאהרצירשאתושגנתההוזהתיה;הזןיממ
הלשובכלהכירצהתיהתואיצמהשהדימב,התעמ.תחאתירסומתושֵי
ֿתוברתםעאלא,תוללובתההםעקראלקבאיהלהילעלטוה,םישדחתונורתפ
רשא,הבוקבדשהמשגההיכרעתוברל,םלוכהיכרעלכלעתינויצהתוללובתהה
,דבלבםיוסמבלשלשרסומלותורטמל,תואיצמלאקוודםימאתומםתויהמ
–oתּויביסולקסקאםמצעלועבתתאזֿלכבו,ףסונבלשםושלםינכומויהאל
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םייחֿתרגסמכםלועלהמצעתאתוארלאוההעבטִמש,דימתתוברתלשהכרדכ
ושוריפהמשגהיכרעב״ךכֿקר״ו,ליעלוניארש״ךכֿקר״הלשורוקמוהז.תמלשומ
תומלשבףוסבלעלביהלורבשיהלםיחרכומה,תואבלהנכהֿרסוחותויקלחדימת
.וזתאוזתופפוחהתואיצמותוברתלש

חתפםמצעםירומאההמשגההיכרעושמישדוע,תחאתמיוסמהדוקנב,םנמא
ילמרופהרשקהבקעב׃םבגלעןירשימבהתלעש,תפסונתיגולואדיאתוחתפתהל
רשגםינורחאההלאליבשברצונ,םזילאיצוסהיכרעווללהםיכרעהןיבשינגרואה
תמיוסמתומשגתהללכבהרשפאתהךכו,תילארשיֿץראהתינכותההיווההלא

לעתינויצתומשגתהאל,תיטסילאיצוסתונויצאל׃שוריפב–ינויצםזילאיצוסלש
םזילאיצוסהלש)ןלהלהארנשיפכ,תפלוסמ(תומשגתהאלא,םזילאיצוסהעקר
״לארשיֿץרא״ירחא–וזתשדוחמותישילששגפמתדוקנ.תונויצהעקרלע
תאהדילוה,ירבעהןכותהותיטסילאיצוסההרוצהןיב–״תירבעהןושלה״ו
דוערשא,ויתויופעתסהו״ץוביקה״לשיטסילאיצוסהֿילארשיֿץראהינכותהךרעה
28.םירבדהךשמהבונריכזנ

תילארשיֿץראהתואיצמההראשנ,תיזחהךרואלשרתֶיהלכל,םלוא
,םייאליטרעהםזילאיצוסהוםזילרבילהיכרעםעדימתמקבאמבתחתפתמה
״ךכֿקר״היכרערשא,חוכהֿיסחיוץוחהֿתוינידמםוחתבלוכֿםדוקשגרוהרבדהו
ךותמ.תיתואיצמתיגולואדיאתרגסמםושאלב,םיפו☻חםתואוריאשהונחתינש
לשיתולגהויטרקומדֿלאיצוסה,יטסילרבילהךרעהץראלאבוההזהקבאמה
ֿינבאמתחאתויהלהזהךרעהרמייתהתיבושייההפוקתהלכךשמבו,״הנגה״
םזילרבילהתאהשעמלתואיצמההרבששםשכ.לארשיֿץראתוברתלשהניפה
ןברוחלרכזכוזהלימדועתססונתמםויכ.״הנגהה״תאםגהרבשאיהןכ,ללכב
,תילמסרשאמרתויהברהתועמשמרבדלשיו,״לארשילהנגההֿאבצ״ילמסב
תאהילעדחיינשוליפאדועהיואראיהןיאינורקעֿירסומךרערותב,םלוא
ֿתינויצהםיכרעהֿתכסמלשתוחתפתההתודלותןההנברוחתודלות׃רובידה
.תיר״תיבהותיטסינויזיברה

רותבםיצוביקהלשםתוחתפתהבד״בשןודי–׳תילכלכההיעבה׳׃ףיעסַּב–ןלהל28
הקסִּפהןמל,227׳מעבתאזהאר.תישממתיטסילאיצוסהרבחהֶמַדמה׳וליאכבקחשמ׳
.״ךכלדומצבו״׃תחתופה
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ו

םזינויזיבר

התוטשפתהףקיהתניחבמןה,תינויצהםיכרעהֿתוברתתאםילשמםזינויזיברה
תירבעההייחתבדועךשמנשהמ׃ןמזבתירוטסיהההתוחתפתהדצמןהוללחב
,אופאתנתונתעדהאָליממ.תונויצהרדגבוללכלןיארבכ–םזינויזיברלרבעמ
לכוהז,ןכאו,םתועמשמלובגהצקדעתוינויצהֿיכרעתאאיבמםזינויזיברהש
םושתונויצבשדחלהאבאיהןיא׃איהןכהמשכ;תיטסינויזיברההרותהלשהנכות
,םמצעםכותמ,םימייקהםיכרעהתארקבלקרתשקבמאיהאלא,םישדחםיכרע
.הליחתכלמםהבםולגהוםכותמירשפאהרתויבבחרהסיסבהלעםדימעהלו

ֿרסחורבסומֿיתלבתוריתסךבסִלותינויגהתלוברעמלםיעיגמונאךכלםאתהב
תיבויחתועמשמתלעבהרותכםזינויזיברהתאסופתלםיסנמונאםאאצומ
ולשישהדימבו,תאזכשתיבויחתועמשמלכטעמכםזינויזיברלןיא;המצעלשכ
ןבומםושטעמכםהלןיא–םייבויחםיכרעכםיארנהוודבלולםידחוימהםיכרע
ילכרותב,המצעהנממםיאצויםהאלא29,״הנשיהתונויצה״לשעקרלץוחמ
,הכותבלוכיבכםיטּומםההבש,הדחהתיווזהןמםתרזחהלוהלשהיכרערושייל
ןיב,עבונםזינויזיברהלשירוטסיההךרעה.םהםסיסבלעהנתיאהדימעללכל
,דואמעוערהשעמלאוהםיינויצהםיכרעהלשםסיסבלכשהדבועהןמ,ראשה

ה״צרתלולאבשינפמ,תואכרמןיב״הנשיהתונויצה״תא)ןלהלו(ןאכןתונד״בש29
ןמ–)ר״הֹצהתירב(׳םיטסינויזיברהםינויצהתירב׳–ותעונתויקסניטוב׳זושרפ)1935(
ֿשמחכהזהיה.)ח״צה(׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳תאודסייו,תינויצהתורדתסהה
,תינויצהתורדתסההלשהתרגסמךותבלועפליקסניטוב׳זלחהשרחאלהנשהרשע
.תיטסינויזיברההעונתהתאדסייזאמםינשרשעכו
החותיפךות,הללכהבםג״הנשיהתונויצה״יוניכהשמשיד״בשירבדךשמהב,תאזםע
רבכהתבשחמקפוארשא,תרתחמהתמחלמלשתוארהתדוקנמהיפלכתרוקיבהלש
.ללכבתונויצלרבעמלאחתמנ
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ךכו,ללכבםתחתמעקרקההטמשנאליממ–הזסיסבלםזינויזיברהםאיבהשמו
לכלותירבעהתוריחהתמחלמל,ומצעםזינויזיברהתרוקיבלךרדהתאחתפאוה
.הכותמעבונה

םעהֿדחאירחאואברואינשויקסבוחינרשטש,המצעתויקוחההתואךותמ
תוינידמבןמצייוּוםעהֿדחאירחאיקסניטוב׳זאב,תירבעהתורפסבקילאיבו
.]םיאבהםידומעבתכלוהותשרפתמוזהנחבהו[–תינויצה

,ולשותביבסלשתואיצמהמהקניאלםידוהיֿתנידמללצרהלשהאירקה
,יליצאההנבמהתבוגתהתיהאיהאלא,ידוהיבויחלכלרבעמטעמכרבכהתיהש
רשא,הפוריאֿחרזמבתידוהיהתואיצמהלעאוהושפנלש,דבלבישיאהודחוימה
לשותביבסינבאל.ישממהויביטקייבואההכרעתאוזהאירקלהתנקהאיהקר
ןיידעהתיהתררופתמהתירבעהתּוימואלהש,תיחרזמההפוריאידוהיאלא,לצרה
תמשגהתאםמצעלעתחקלםילגוסמהםישנאהויה,םשפנבליעפויחםרוג
חורההתואבהיולתלצרהֿתרותהתיהרבדלשופוסב,ךכיפלו,השעמלתונויצה
ףכיתןהילעדומענרשאתוביסִמיכםא,הנהו.וללהםישנאההבוחיפירשא
לעתססובמה30,״תודהיהתלאשןורתפ״רבדבםעהֿדחאתרותהתיהאל,דימו

תדילתא,תינידמהתונויצהולצרהדגנותרוקיבבירקיעןועיטכ,שיגדהםעהדחא30
ןכֿלעו–תוימשיטנאהלשבותורצהללגב–ילילשהדצהןמקרהלאלשםתרושב
,םידוהיהתלאשםעקרדדומתהלהסנמוזכתונויצש,תקנוחההלבגמהלעעיבצה
תודדומתה.המואללכלונתואתדחאמהאיהשתודהיהתלאשםעאלו,םידורפםיפוגכ
תוברתהתייחתבםיצוענתימואלההייחתהלשהייוכיסוליאו;חלצתאלוזכשתיחטש
.לארשיץראבדסוויירשא׳ינחורזכרמ׳ביבסתודהיהלששדוחמשוביגב,חורהו
היינשהו,)ח״נרתתנשב,ןושארהסרגנוקהרחאל(תרוקיבלשתחאה;תואבומיתשהנה
ורוביחלהכרעהורקסניפלדפסהרמאמב,ב״נרתתנשב(אובלדיתעלןוזחלש
׃)ןכלםדוקםינשרשעכתירבעלםגריתםעהדחארשארוביח,׳היצפיצנמאוטוא׳
וזיאמרשאםידוהיהןמהלאלץוביקהֿםש]לצרהל=[ולאיה׳תידוהיההמואה׳״*
.םילוכיםניאוםכרדלעםילושכמםיאצומשאלאםיצורוא,ללובתהלםיצורםניאהביס
לעםחרוכֿלעבםידחואמהםידרפנםישנא–םידוהיהתאאופאהאורהזהסומסינויצה
םייקתהלתפאושהתחאהביטח–תודהיהתאהאורוניאלבא;׳ףתושמהביואה׳ידי
ויתוכילהלכבהלגתמה,ירקיעהונורסחאוההז.ינוציחַחֵרכהלכילבםגהתודחאב
.״וישעמו
ידיֿלעאלהררועתנשיפל–]םעהדחאלשומולחֿןויזחרופיסכ[–תאזההעונתה״*
.תודהיהלשוזידיֿלעםאיכםידוהיהתלאש . אל,הלהבוןוזפחבהכרדהתשעאל.
ןומההלשםחומתולבלבמהתוגלפהותוזרפהב,םיינוימדםיעצמאבהתרטמלהשמתשה
.הוולשוהחונמב,טאלהחתפתהוהכלהםאיכ,םירוענהינבו . רובעכ,ףוסלשדע.
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תינויצההיגולואדיאהתאתווהלידכהרשכ,ןיקסנלומסלשתיבויחהתוימואלה
ירה,וזהיגולואדיאביבויחיתועמשמךרעכגזמתהלידכאלףאו,תימשרה
לשתוינחורהתוביסמהתנבהלהנממרתויםלוהחֵתפמללכבראתלןיא
לשהתדמעהלואיבהשו״תישעמה״תונויצההדלונןכותמש,תינויצההמשגהה
תרוקיבהתאהכירצהרשא,דוקדוקהדוחלע,הדחתיווזהתואבללכבתונויצה
ישארמהיה,תאזההרותהלעב,םעהֿדחאשאוההרקמאל,ןכא.תיאקסניטוב׳זה
.״תינידמה״תונויצלדוגינב,״תישעמה״תונויצהלשםירבדמה

תליעאיהש,תדהותוברתהתודהיההתיהיבציתבשדעווניבאםהרבאתומימ
רומשלוםייקלידכ.תידוהיההיווההלשדחיםגתוילכתהלכתילכתותוליעהלכ
הבייחלארשיֿץראבםיירבעהםייתכלממהםייחהתאותילארשיהתוימואלהתא
תאהבייחאיההזהרסומהתארומשלוםייקלידכו,ילארשיהרסומהתאתודהיה
,תירסומהווצמהתיהתויתכלממה;תיחישמההווקתהתאותירבעהתויתכלממה
וזתירּודַּכהנחבהוליפאשךכֿידכֿדע,דרפהאלל,תיתכלממהווצמהיהרסומהו
לשןושלבקראלא,םירוהטםיידוהיםיגשומבתירשפאהנניאןאכטקונינאש
.תומלשלכררופלתבהואהתיפוריאההיפוסוליפה

אופאאיה,תיתכלממההפיאשהילבתודהיוא,תולגהםעהמילשמהתודהי
ראשיהלליחתהשהמקוידבוהזםלוא,שמשהרואילבםויוא,םימילבםיתניחבב
תודהיהתאדימעהיבצֿיתבששירחאהשעמלםידוהיהלשםתסיפתבתודהיהןמ
םידוהיהשתודהיההתוא.תינָקסַמההתועמשמלע–ותבוטבאלש–תיתולגה
קר,תכלוהוהברהדימב,אלא,ללכבתודהידועהתיהאלהבקיזחהלוכישמה
תוטש–תילכתאללורחשאלליפוסֿןיאלבסומִעאשונה,ןָּבואמםייחֿחרוא
.תידוהיההייחתליאנתאיהןתריבשרשא,ןעמשמכןטושפ,תוליוואו

הווצמרותבאללארשיֿץראבתירבעההייחתהתאבייחלאבה,םעהֿדחא
רסומ״תלצהלהדיחיהתירשפאהךרדַּכאלא,המצעתודהיהלשתיתכלממ
,וירבדמאצוירשאו–״ינחורזכרמ״רסוחמולתפקשנההילכהינפמ״תודהיה
״ידוהיה״ורסומםעירמגלבשייתהלהמויקֿךשמהותולגההלוכיוזהנכסאלמלאש

׳ינחורימואלזכרמ׳לארשיץראבהארב׃הצרנהתילכתהתאהגישה,םידחאתורוד
הרותלשזכרמ;םעהלכתארשקמודחאמו,םעהלכלעביבחובוהאה,תודהיהל
םעלשתיתִמא׳הרוטַינִמ׳,שפנהתרהטוףוגהתדובעלש,רפסוןושללש,המכחו
.תויהלךירצהיהשיפכלארשי . .״.
סרגנוקה׳׃ז״שתריבדתאצוה,׳םעהדחאיבתכלכ׳האר.רוקמבתונותנתושגדהה(
.)ז״מ׳מע,׳ותרבחמורקסניפר״ד׳;ז״ער׳מע,׳ורצויו
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התואלשהתלצהלעקראלא,רחארבדםושלשותלצהלעאופארבדמוניא–
ןיבשהזדוגינ,ןכאו;ןידיפֿלעהליוארה,ענמנֿיתלבהלרוגהןמתוליוואותוטש
אלוזהרותשךכלהביסהאוהתירוטסיההתוחתפתההןוויכןיבוםעהֿדחאתרות
איהיכםא,הלעפמתכרדהלתונויצהלשתימשרהיגולואדיאכםלועמהלבקתה
תובישחםושןיאו.הלבקתהש,לצרהורקסניפתסיפתבשתוברתוריתסמהרוטפ
רסומֿתרותלעאלא,םיוסמםייחֿיווהלערבדמוניאםעהֿדחאשהדבועָּבתינורקע
אלףאו,תדדועאל׃וימיבוילאהעיגהתודהיהתונוונתהשבלשהוהז;לוכיבכ
רתויהשעמלרשא,״האֵדיא״קררבכאלא,יווהאלוליפאו,תללוכתימואלתוברת
״תודהיה״הָהֵז,תיאֵדיא,תילמרופֿתיתָרָּכההניחבמיכ,״השוחת״הארקלהיהןוכנ
.יפוריאהםזילרבילהםעתימעהֿדחאה

אוהש,החיכומוזרסומֿתרותלשהתלצהלערבדמםעהֿדחאשהדבועהםצע
המוליפאהנממראשייאלוטעמדוערשא,תונוונתהלשךילהתבתוברתלערבדמ
וזתנוונתמתוברתש,ןכֿםגהחיכומהמצעהדבועההתוא,םלוא;הבראשנןיידעש
ֿדחאאטבמדחיםגותרותלשולאהםינפהיתשבו;הבקֵבָדאוהו,ולהרקיןיידע
םלשוהאלהבשתואיצמ׃ינויצהשעמהיאשונלשתינחורהתואיצמהתאםעה
רשאו,תידוהיההעדותהןיבלתוללובתההלשהקחדההיכרעןיבקבאמהןיידע
ושפנךותב,השפנלעהיתוחוכתיראשבהבתדמועתנקורמהותנוונתמהתודהיה
.ידוהיוידוהילכלש

תכיישןויצֿתבישלשקשנהתאהקיתרנמהאיצוהוזתננוגתמתודהישהדבועה
וזהייחתהאבאל–וניארשיפכו,תירבעההייחתהתליחתלשךופההךילהתלרבכ
ידכ;םעהֿדחאלשותנשמבוליפא,המצעתודהיהלשעדּומימינפיוויצכללכ
היהאלםייתניבו,ןמזרובעלךירצהיההזקשנבשומישלתואצותתויהלהנלכותש
.הווהבתינחורהתואיצמהתדבועבהמואמתונשלידכ,תקתונמהותעפוהב,וב
אל,תוללובתההםעהקבאמתאאטיבםעהֿדחאש,תידוהיתימואלתוברתהתואל

,לארשיẁץראלותירבעתויתכלממלללכתימנידתוכיישםושלוכיבכןיידעהתיה
אלו,תוללובתהה.תיתולגההיווההלשתוברתהידירשתאקרהתווִהאיהאלא
זכרמה״ו,וזתוברתלשתימינפההתונקורתהמתיחֵרכהההנקסמההתיה,ןויצתביש
תודהיה׃ולשולִצינפמםדאהתחירבלאלאהמודהיהאלםעהֿדחאלש״ינחורה
ךותמ,הרימגדערבשיהלהכירצהתיההליצהלשקיבאוהשתיחישמֿיתלבה

ֿץראבזכרמהלשותמקהףאש,תמאבאיההדבועאולהו–המצעהלשםינותנה
,ןיידעהרבשנאלאיהםעהֿדחאימיבםאו;הליצהלהחילצהאלהשעמללארשי
ןיידעולכיאלתונויצהלעהזבצמבּוולִנשתוללובתההיכרעש,הנימעמְשאליממ
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םוחהלכתאםמעםיאשונה,םיימנידםיכרעויהםהאלא,םיעגורםיכרעתויהל
.תימצעההאנשבש

תימואלתוברתלשתולדהֿענצלןהןמאנרפושאופאהתיהםעהֿדחאתרות
תולפשותותיחנישגרלןהו,דחאדצמ,המצעינפמתננוגתמותיתכלממֿיתלב
תארקיעבםנמאולמיסקילאיבוםעהֿדחא.ינשדצמ,הליעפתוללובתהבשהמוק
וחירבהדחיםתשולשךא,ינשהדצהתארתוילמיסןמצייווליאו,ןושארהדצה
.תוניחבהלכמ,רפעדעתלפשומה,תינויצההיווההתא]ופיקהוורשיק=[

גישהלהלכיתונויצהםא,תיטמגרפההלאשלינויכראךרעקרדועשיםויכ
,היהירשאכרבדההיהי;תולודגבדימתכלוההתיהולהתחימצתישארבוהשמ
רבדההיהוליפא,תולודגבתכללהלכיאלתינויצהשפנהש,אוהונלבושחשהמ
דבלבוזאליכ,התיהךכמתיעבטההאצותהשו,תיביטקייבואהניחבמירשפא
לוכיבכֿסיסכתחרכהבהכפהאלא,תונלחזלשסיסכתהליחתכלמהטקנתונויצהש
.תורודְליכוניחךרעלהז

לצרהןוגכ,תונויצהתאורצישםיטעמהםייברעמהםידוהיהלשםשפנב
oתינרפוזיכסהתיהםשפנ;טעמכתרמגומהדבועתוללובתהההתיה,ואדרונו

ןמרבכהרוטפהתיהאיההמצעוזהביסִמלבא,חרזמהידוהישפנמרתויהברה
הללוחתהבשומהֿםוחתמידוהילשושפנברשאדועב.ימינפהקבאמבשזועה
oיטרֶורטניאןפואבזבזבתהלךירצהיהישפנהץרמהןמהברהו31,הרעסןיידע

טעמכראשנאלתוישיאהןמשדע–דחיםגתודהיהיוכידלותוללובתההיוכידל
תותיחנהלכםעירה–)היינשההיילעהלשתועודיה״תויוטבלתהה״(המואמ
,אלפֿחרואהזיאביברעמידוהיעיגהםא,ללכֿךרדבתיברעמהתוללובתהבש
הלכיאליממ–תיאמצעותיבויחתידוהיתוררועתהידיל,ישיאןפואבולדחוימה
ֿיכרעתאזיגרהליושעהידוהייתוברתןכותלכםצעבהלוטנה,וזהליעפתוררועתה
.תובָּכעהֿרסחישפנהץרמהלכתאהילאךושמל,םנוחצינבםיטקושהתוללובתהה

תונויצהןיברחשהֿתרסחתקולחמהתאהליחתכלמדילוהרשאאוההזלדבהו
.״תישעמה״תונויצהו״תינידמה״

.םיראצהןוטלשןמזבהיסורברוגלםידוהילרתוהובקררשארוזאהאוה׳בשומהםוחת׳31
הקלחלכהיסורלרסמנ,18ֿההאמהףוסב,ןילופלשהתקולחברשאכרצונםוחתה
היתוזוחמלאידוהיהבושייהתוטשפתהתאעונמלהטילחההיסורו,יחרזמֿןופצה
םיהףוחל,םורדב,בוטסורריעהןמךשמנבשומהםוחתלשיחרזמהוקה.םיימינפה
.יטלבהםיהףוחל,ןופצבקסנימדעו–רוחשה
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,ירמגלםיינורקעֿיתלב,תוליעילשםיקומינברקיעבםנמאוחגנתהםידדצהינש
ויהםילוכיאולה,ורמייתהםהובשרוהטהםזילנויצרלםינמאנתמאבויהםהּולו
ןפואב,דחאהנקבתולעלתישפוחהתינויצהתוינידמהֿשעמוינויצהןיינבהֿ☻ַעַמ
ולכיאלחרזמהישנא׃ייפואםאיכ,ילנויצרהיהאללדבההשאלא;ירמגלינומרה
לשינלחזהענצההיהרזברעמהישנאלוליאו,לצרהלשהמרהתוינידמבדומעל
יפואהו,וקידצהלץוחנהיההזענצלעםיררועומקשךותמו,םעהֿדחאוןמצייו
.היגולואדיאלהשענ

״ךכקר״התאושיגדהלבא,לוחזלבוטשםנמאורמאאל]הפוריאחרזמינויצ[
הרוסאתירבע״הנידמ״שתוניצרב,םנמא,ורמאאל;״םשםנודוהפםנוד״לש
רוסאשהשגרההקמועאולמבורמאשהמהיהקיפסמלבא,םלועלאתיירואדמ
הקספאליממו,םייוגהתאליהבהלאלשידכלוכיבכ,״םידוהיתנידמ״לערבדל
םושןיאהזןינעב.ותארקלךנחתמאבהרודהןוצרש,ךרעתויהלמ״הנידמה״
היה;לוכולכמןקורמגשומהתיההילערבידלצרהשוז״הנידמ״ש,רבדבתובישח
אובבןכותאלמתהלידכחותפאוהש,ןורתיהותואתוחפלהזןקורמגשומלול
.ותִע

הזהרבדהבקעבאופאהקחמנשמו,חרזמהיֵנויצידילחרכהבתונויצההלפנשמ
תונויצהשינויערהסיסבהלכטמשנאליממ,ינויצהןולימהןמ״הנידמ״הלימה
,ינויצהךוניחהןמתונויצהלשתיפוסההרטמהטמשיהבו;וילעתתתשומהתיה
התיהתישירחההחנהה׃הלשהתוחתפתהלעהטילשהתאתונויצההדביאאליממ
הנידמהש,איהוזהחנהלשתינויגהההתועמשמלבא,״אליממ״אובתהנידמהש
תוביסמהידיֿלעהילעשבלותאלאתונויצהלשימינפהןוצרהךותמחמצתאל
ולאהתוינוציחה״תוביסמה״תחאשאלא–קוידברבדההרקךכ,םנמאו.ץוחבמ
המזויהתאםמצעלעוחקל,תונויצהןמושרפרשאםישנאומקש,וזחרכהבהתיה
.הדוסימתונויצהתאורבשו,םעהלעהתייפכוהנידמהתמקהלש

.יאקסניטוב׳זהםזינויזיברב,עודיכ,הצוענוזהשירפלשהתליחתו
״ינחורהזכרמה״תרבעהששארמתופצִלהיהרשפא,יתרמארבכשיפכ

ֿיתלבהתידוהיהתוברתהתונוונתהתארוצעתאלשדבלבוזאללארשיֿץראל
קראיה,םידוהילינחורזכרמללארשיֿץראךפהיתתמאבםאשאלא,תיחישמ
״ינחורהזכרמה״לשןיינבהתרוסמ,ןכאו.תאזהתונוונתההךשמהלזכרמשמשת
ןורתפ״לכמראשנאלתונויצהלשינשהרודבש,רבדהתאעונמלהלכיאל
,ומצעליתוברתךרעךפהרשא,תונלחזהֿענצלשךרעהאלא״תודהיהתייעב
אלשםידוהיםוקלרבכולכיבשומהֿםוחתלשיטילופומסוקהומורדבוליאו
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אלבושהיחתידוהיתוברתרשא,םינושארהברעמהינויצמהמואמבולדבנ
וראשנאלתוללובתההותולגהתוברתןיבשקבאמהןמ32.םנופצמלעהקיעה
דועהיולתהתיהאלתידוהיתוררועתהלבא,תושחולםילחגאלאדועןאכ
תתלליחתהרבכןויצֿתבישלשקשנהיכ–שפנהלשדחוימישיאבכרהב
היהרשפאיכ,קירהללחהלאללובתהלךרוצדועהיהאלו–ויתותואתא
,קילאיבומכ,ךירצהיהאלרבכיקסבוחינרשט.תונויצהךותלללובתהל
םושילבתווחתשהלהיהלוכיאלא33,הזמ״רהֹז״והזמ״דימתמה״ןיבדּונל
תיחטשיכםא,תידוהיזועורורדתרישרישלתאזֿלכבו,ולופאלספלתובָּכע
יקסניטוב׳זםגרששהמקוידבוהזו34.הרעשהטוחלעדיתעורבעןיבהיולתו
.ירבעהרעונל

דלוניקסבוחינרשט׃בשומהםוחתלשומורדמויהיקסניטוב׳זםגויקסבוחינרשטםג32
יקסניטוב׳ז;הסדואבדומלללחהרבכרענכךא)1875(רוחשהםיהףוחלהירבַטךלפב
.הילטיאבוץיוושבתואטיסרבינואבדמלשרחאלהילאבשו,)1880(הסדואבדלונ
ןוידהחתפבוריכזהד״בשרשארואינשןמלזרפסמהוררושמהםגשריכזהלשי,בגא
הילודיגמםלוכ–קילאיבודימלתוםעהֿדחא,רתויםירגובהםגו–׳ינשהרודהינב׳םע
תונמאלע׳בדועהאר–רואינשןמלזלע(.םתורחבבואםתורענמ,הסדואריעהלש
.)159׳מעבו״טהרעה,׳דךרכ,׳לארשיתרותותוברתו

׳דימתמה׳תאו,הניארקואבידאררפכבותודליתונשלעקילאיבבתכ׳רַהֹז׳רישהתא33
,םלואו;תרחאךרדלהנפובזעשרחאל–ןי׳זולוותבישיבודומילתפוקתלעבתכאוה
המכךשמב,ד״נרתתנשמקילאיבשביגובתכ׳דימתמה׳תא׃ךופהאוהםתביתכרדס
תנשב,הבישיבותוהשבדועבתכנ,׳הרותלהאב׳,ולש׳ירָּבוע׳חסונ(–רימוטי׳זב,םינש
תאצוה,ןורימןדתכירעב,םימדקומהקילאיבירישלשתיעדמההרודהמבאבומו,ן״רת
.הסדואלבשקילאיבשרחאל,א״סרתבבתכנ׳רַהֹז׳וליאו–)ג״משתריבד
דוחייבו,רוישאללדליהשפנתאםיאלממה,רפכבעבטהיאלפמהקיניולוכאוה׳רַהֹז׳
/םויההזורעננומכ/םירורב,םישודק״םהרשא,הרואהירירפצםעאוהסטוךשמנ
../שודקדחאבורכףנְּכלעמ .״/הניכשהויז,ןוילערַהֹז/ץיציםהיניעךותמדועו.
לעםגֿומכ,ןי׳זולוותבישיבדימתמהתומדלעתבחרנהרישאיה׳דימתמה׳וליאו
ימו״–ודומלתלודמולַלהצרעהותואתשהןיבקילאיבלטלטימןאכ;המצעהבישיה
הפירחתרוקיבןיבל–״/?הרותבקסועהירבערענינפל/,שימלחהתאֿימ,רימשהתא
הכובה/םלוקהָה,םלוקתאהרכזֶאיֵדִמךא״׃ללכַלודיחיַל,ךכבשתילכתהרסוחלע
הָמֵההמֿלעהלאהתוחֹּכה/!םלועֿלשֿונוביר׃יבבלעַוַשי/,םיללחתקנאכתולילב
.״/?םילָּכ

הסדואמורבעמםע1899תנשביקסבוחינרשטםסרפ,׳ולופאלספחכונל׳רישהתא34
הדיקדק,ולופאלספלאשגינאוהורישב.תורעוסתובוגתלשלגךכבררועו,גרבלדייהל
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םיידיהתאאוצמלהשקךכֿלכשםדאתונויצבדועןיאתועדֿהגוהרותב
.יקסניטוב׳זלצאאוהרבדהשיפכ,ותרותלשתונושהדוסיהֿתוחנהןיבםיילגרהו
תאוןיקסנלומסלשתיבויחהתוימואלהתאאיבהשתונויצבןושארהגיהנמהאוה
תוריתסבללכבשיגרהשילב,הסיידלשהזתניסידיללצרהלשתילילשהתוימואלה
ותסיפתבםגןידהאוהו–הזןיינעבלעשודעצלכלעןהבךבתסמאוהש
תונמאנבךכֿלכןֵּכםדאתונויצבהיהאלילוא,ודימלת,ןיגבמץוח.תיטסילרבילה
תימואלהותסיפתבשקפסןיאןכֿיפֿלעֿףאו,יקסניטוב׳זומכהיטרקומדהךרעל
ומצעלראתלהיהלוכיאוהתאזֿלכבו,םזישפהףסלעתמאבדמועוהומכןיא
ימל35.״תירבעההנידמה״שארבדמועהיברעאישנומכךכֿלכתידוהיֿאלתוליווא
קדצבריכהלחרכהבדיתעה,םיטפושלשםלועאוהםלועהיכןימאהאלש

יננה״,תאזלכב,״יצירעמתדמיתובאתרותדירפמה״םוהתהףאלע׃חָ☻ו,ערוכו
ןקז״יכ,ולופא,התאהאור.״שפנהיֵקיזארובשא״ובעגראביכ,״ילאםיבשַלןושאר
םתוחךכו.״םייחַּברואמהלמס–לספ״דעיתאבןכֿלעו,״ומִעונקזויה♪א,םעה
תיכְ☻לכלערכא/,יפויַלוהרובגַל,םייחַלערכא״׃לספהינזואבואשמתאררושמה
בַקְרוםישנאיֵרגפ]ויהש/יתובא[ודְדָשֶש,הדמחה
]אוהש[/,יַדַשירוצדַימ,םייחהידרומ/םדאערז
]םגאוהשו[/,]אלפה=[ילֶּפהתורְּבְדִמיֵה♪אלא
ּוהּורסַאַיַו/–,הָפּוסְּבןענכיֵשבוכיֵה♪אלא
.״//...ןיליפתלשתועוצרִּב
ךומסב,ןכלםדוקםייתנשכ,אסיגךדיאמו
בתוכ,ןושארהינויצהסרגנוקהתוסנכתהל
תורוש–׳הנויצסנואש׳ורישב–יקסבוחינרשט
איה/,הכלממןּכִתו,הנויצסנואש״׃הלאכרשא
תזחואונדיהתיהו/,ףָטַלבגשמובקעילֵֿאשדקמ
...//.ףָּכַּבחַלֶשהו–שדֹקהתכאלמב/,הכאלמַּב
./,רּוצָובגשמּו,יַחא,ונלזַעלֵֿא ,קֵיָדה–ונֵרגִּפ..
.״//.רּושה–ונֵּבִל

םלועהתמחלמתליחתםע)תילגנאב(בתכשרפסביקסניטוב׳זהלעהוז״תוליווא״35
.׳לארשיםעלשהמחלמהתיזח׳׃םשב)א״שתטבשב(תירבעברואהאררפסה.היינשה
הקוחתטויטךותמ)186׳מעב(יקסניטוב׳זטטצמתיברעההלאשלשדקומהקרפב
תנשבתיטסינויזיברההביטוקזקאהידיֿלעהבתכנשהטויט,הדיתעהתירבעההנידמל

׃םיאבהםיפיעסהתא,1934
,תותדה,םיעזגהלכמםיחרזאהלכליבשבתויוכזהיווישןורקעתאגיהנהלשי״*
..הלבגהלכאלל,תודמעמהואתופשה . .
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,ןכֿיפֿלעֿףאו–36הלסיווהלאומצעליטהלץעיאוה,תונויצהלשיטולוסבאה
םדא=[ֿשהרכההתאירבעהרעונברידחהשםדאהאוה
הרוכמבתירבעהתונדאהשגרתרדחהלרחאםדאלכמרתויהשעאוה.]באזםדאל
תולובגבאלאוזתונדאונוימדברייטצהלהלכיאלןכֿיפֿלעֿףאו,תילארשיֿץראה
היהלגוסמאוהו37,םייטסילאירפמיאםיככתידיֿלעהלקהעשלהילעופכנש
המצעמלoןוינימודלשעובקרשקידיֿלע,םלועלילוא,וזתונדאלבגותשםיכסהל
היהיקסניטוב׳ז–וזתיפוסֿןיאתוריתסתמישראוהשֿיֵאםכסלידכ.תירוטדנמה
היכרעלכבתמאבתינקסמווזתונויצבהמלשהתיהושפנשתונויצבדיחיהםדאה
ךרעאוה,םזינויזיברהיכרעמןושארוֿשארָּבויוטיבלעאבהזרבדו,םלוכםירתוסה
.רדהה

םשַלתפדרנהלימקרוהירה,ומצעינפביאקסניטוב׳זה״רדה״התאסופתנםא
המסקשתוישיאהתיהאל׃ללכיגולויצוסךרעםושולןיאוזהניחבמו,יקסניטוב׳ז
אלאםלועלהיהיאלוהיהאלםלוא,יקסניטוב׳זלשותוישיאכירבעהרעונלךכֿלכ

;יברע–הלשממהשארןגסהיהי,הלשממשארכידוהישמשיובשטניבקלכב*
.״ךפיהלןכו
םמצעלוראיתהטויטההבתכנרשאכשתרוכזתיקסניטוב׳זםשףיסומתאזםע
אוהו,תיטירבהתורסיקהתרגסמבןוינימודאהתתיאמצעהלארשיֿץראשםיטסינויזיברה
ד״בשןאכסחייתמהקסִּפהםויסב;״םויהדעהזןויערבםילגודםהמםיברו״׃םתוחףא
.תאזהדוקנלםג

ר״תיבביצנזאהיהש(ןיגבםחנמאוה,םלועהןופצמבןימאהאלש,ןאכרבודמהםדאה36
שרודאוה–ט״צרתתליחתב,השרוובר״תיבלשימלועהסוניכב–ומואנב.)ןילופב
ןיא;בייחמדעיכהלעבקייעורזבתדלומהשוביכשו,יטסיביטקאוקלרובעתהעונתהש
ביגהיקסניטוב׳ז.ונמעןעמלונמצעבתושעלונילעו,רזכאהםלועהתכימתלדועתופצל
לעטפטפלרוסא;ליעומהבןיאשהמירצ,׳הריצלעתלדתקירח׳ותואהניכוומואנל
שישןימאמךניא,ןיגבןודא,התאםא״׃ףוסבלו;םיקיפסמוניתוחוכןיאדועיכ,דרמ
.קומעההלסיוורהנלתכללאלאהרירבךלןיא–םלועבןופצמדוע . ךכלעהאר(.״.
.)ג״כ׳מע,י״שתדימתמהתאצוה,׳ןושאררשעמ׳,דדלאלארשילשורפסב
Homoרמאמהתאיקסניטוב׳זבתכ,ןכלםדוקברןמזדוע,דגנמו homini lupus
לעךמוסהשיאהליווא״יכעבקובו–ןאכוריכזמד״בשרשא–)באזםדאלםדא=(
ֿתנמלוכפוהלותונשקעוופורגאולםידמועשימליבשבאלאםייקקדצהןיא׃קדצה
ךרכַּב,ט״ישתיקסניטוב׳זירעתאצוה,יקסניטוב׳זיבתכברמאמהתאהאר(.״וקלח
.)253׳מע,׳הרבחוהמוא׳

.80׳מע,ןלהל40הרעהבהאר37
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רדהעדויינאירה,הזישיאןבומלץוחמ.לארשיבדיחיודחאיקסניטוב׳זבאז
םגןווכתהאלאוה;יקסניטוב׳זןווכתההזלאלםלוא,ידוהיםכחֿדימלתלש
םגןווכתהאלאוה;תועיבצמרומגהךפההאוהרדהירהש,ילגנאֿל
ֿלןווכתהאלשםשכ,יקלטיאהואיתפרצהרדהלוא,יסורה״טנגילטניא״ל
,יבויחןפואב,קוידביקסניטוב׳זןווכתההמל.תיסורפהתעמשמלואינלופה
,םיפסונהםיכרעהדחאקראלאהזהיהאלהליחתכלשרבתסמךא,עדויינניא
.תונויצהלש,ןכותהֿירסחוםיילמרופה

תונווכהןמיאקסניטוב׳זהרדההתאקתננםאקרהנתשמוזהנקסמ
הירוטסיהבעיפוהאוההבשתויקוחהךותמונֶסְּפתנווילעתוולנהתויביטקייבוסה
לשרועיכלרתויבתצרמנהותללוכההבוגתהתאהווהמוהירהוזהניחבמ.תירבעה
םתועמשמתאודביאשפנהֿיקתשמםיטבלהוםיטוטיחהלכשרחא,ענצהֿתונויצ
תינויצתומלשותונכהיהושוריפ–הזרדה.תונויצהלשינשהרודבםתוילאוטקאו
םיינויצהםיכרעהלכאלמהםּפקותתאוכותמםילבקמאליממו,ישפנהץרמלרורדו
׃הלאדצבו–הלוגהתביזע,הנידמ,לארשיֿץרא,תירבעההפשה,תוימואללש
אלא,תרבדמתונויצההתיהאלהתעדעש,הנגהוםזילגל,םזילרביל,םזינמוה
דבלבילמרופךרעהלאלכירחא״רדה״הראשנתאזֿלכבםאו;םהבתמגמגמ
.בסומאוהוילעשןכותהלשםזילמרופבאלא,םשאהובאלירה,תיבויחהניחבמ

חוכיווהשדחתהאליממ–ענצהֿתונויצםעיטסינויזיברה״רדה״השגנתהשמ
.״תינידמ״תונויצו״תישעמ״תונויצןיב

וללההמשגההֿיכרעו,תונלחזהעקרלעםלוכורצונםיינויצההמשגההֿיכרע
תוברתהןמתינלחזהתונויצהתלדבנהבש,תשרופמהתוברתהתאוויהרשאםה
״םיטנגילטניא״לשםתלחנקרחרכהבהראשנהתעדערשא,תיאלצרההתינויצה
ףסונברשא,הזבצמב.תינומהתכורצתלהרשכהתיהאלו,דבלבםידדובםייברעמ
תרבעהמטלפמהיהאל,הקימעמתוחכפתהתבשחמלןיידערשכהיהאללוכל
תונלחזה׃ללכבתינויצההמשגההיכרעןיבלתונלחזהןיביוהיזה]תייוותהמ=[
ךכיפלו,הזיפואלשינוציחהיוליגהויההמשגההֿיכרעוליאו,ימינפהיפואההתיה
לוכֿםדוק,תונלחזהןמתירוקמהתונויצהתאררחשלואבשםזינויזיברהיֵצִחועגפ
ֿיסג,״םימטמוטמה״םיצולחלזובה;םמצעלשכעשפהןמםיּפחה,וללהםיכרעב
,וזםחורבםירודחהםיכרעלו,םיעצרנהםידבעה,םחרוכֿלעבםיעובצה,חורה
ֿיכרעבוהנובהתויצולחבהנומטהתיהלוכהתורמלרשאשדוקהֿתפונתתאריתסה
תויצולחהֿיכרעלזוביםזינויזיברהש,ןבומכ,היהרשפאֿיאו–הלשהמשגהה
.דחיםגומצעלםלגסיו
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ֿיכרעאלל,סויגהתוגולפתועצמאבהסינםזינויזיברהרשאןיינבהֿתונויסינ
״ךכֿקר״הלומו38,ידמלםיבולעחרכהבאופאויה,שממלשםייבויחןיינב
תאקרהשעמלםזינויזיברהדימעהינויצה״ןיינבולעפמ״הלש״יביטקורטסנוק״ה
םיכרעהוראשנםיינויצהןיינבהֿיכרעשרבדההרקךכו39,יטילופה״ךכֿקר״ה
.הזהםויהדע״רדה״ֶּבוקבדנאלרשא,םידיחיהםיינויצה

ֿץרא׃ןאכמוןאכמתחריקאופאהאציוזכשרותבתיטסינויזיברההגלפמה
,ודועמוילעםלחאלםזינויזיברהףאשהברהםהיניבו,םירבדהברההשרדלארשי
הלתתללגוסמהיהאלםזינויזיברהשרחאמ;הניינבתאהשרדאיהלוכֿםדוקםלוא
האצותאקוודש,ןכתייםגֿםאו;םעהֿתגהנהלךרדהתאדביאאוה,הזהרבדהתא
ןולשיכשו,םזינויזיברהךותמתוריחהֿתמחלמתוחתפתהתאהרשפיאשאיהוז
תחצנהלהזןולשיכםרגינשדצמירה,תירוטסיההניחבמאוהךורבםזינויזיברה
.ריחמהתאתירבעההירוטסיההאופאהמלישםינפֿלכֿלעו,תינויצהתונלחזהֿחור
יטילופה״ךכֿקר״הלשהניחבהןמםגחריקאציםזינויזיברה,ךכֿלעֿףסונ,םלוא
תימואלֿןיבההריזבעיפוהלתורשפאהתאונממענמונולשיכשדבלבוזאל.ולש

ולחהרשאכומקסויגהתוגולפו,)1923ףוס(ג״פרתתנשבהגירבהדסונר״תיבתעונת38
1926תנשב.םיתווצבהדובעלתיפותישםייחתרגסמוויהןהוהצראתולעלםיר״תיב
,ךכרחאםייתנש;הנימינבלהרבעהנשכרובעכו,הווקתחתפב׳הרונמ׳תגולפהדסונ
.הניפשארבואבסרפכב,תובוחרבהדובעתוגולפודסונ,ט״פרתתוערואמרחאל
לשסויגוהדובעתוגולפולעפוומק,)1939(םלועהתמחלמץורפדעשםינשהרשעב
תאםגתוברל,םורדבהיבוטֿראבדעוןופצבהלוטממ,םיבושייםישולשכבר״תיב
.הקיתעהםילשוריב׳לתוכהתגולפ׳

תויטסילאיצוסהתוגלפמההבוטקנרשאתרתוכֿתמסיסןיעמהתיה״ןיינבולעפמ״39
לעֿךרעכץראהןיינברואיתל,םישולשהוםירשעהתונשבןגרואמהבושייהתודסומו
.לוכֿףיקמ
׃׳תואמסיסתמחלמ׳ןיעכהרצונ,התריבשואהגלבההךשמהלעחוכיווהץרפרשאכ
תאבושובושםיזורכבוםינותיעבומסרפהגלבההךשמהבודדיצשתועונתהותודסומה
–)ןיינבהםצעדבלמ(–םגעמשמו,״ןיינבולעפמ׃םיחצרמלונתבושת״׃םתמסיס
ואהליעפתוננוגתהלשתוליעפלכתלילש
ןוגראהתורושב,דגנמ.םיערופַללומגתופקתה
״ךכקר״המסיסההחתפתה,ימואלהיאבצה
תולובגתפמלשהידִצינשמתובתכנםילימהשכ
,הבורהפינמדיו,ןדריהירבעינשבטדנמה
ךכקר,ונלשתאגישנעורזהחוכבקר׃רומאל
.הלוכונצראבישפוחםעלהיהנ
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תוינידמלהנלתיטסינויזיברההגלפמההתסינשהדימבםגאלא,ירבעהםעהםשב
ץובהותואבהעוקתהראשנאיהרבדלשופוסבירה,המצעלשמתימואלֿןיב
.ענצהֿתונויצלשתוינידמהובהצברש

אלןכ,םייבויחןיינבֿיכרערסוחמ,ןיינבֿתלועפללגוסמהיהאלםזינויזיברהשםשכ
רסומלשםיכרערסוחמ,תינידמהלועפלללכבתלגוסמ״תישעמה״תונויצההתיה
םזילרבילבעפשבםייוצמה,״תירסומהקיטילופ״לשםיכרעמלדבהב,יבויחיטילופ
ךרעהתא,״רדה״התועצמאב,םזינויזיברהחתיפהזהרבדהדגנכו–ינויצה
תוינידמהלשהמשגההֿךרעכשמשלךירצהיהש,״תויתכלממ״,ולשינשה
.תיטסינויזיברה

ילרטינאוהש,הקיטילופלשיזעולהגשומהןמלדבהבםנמא,הנהו
הליחתכלמומעאשונ,״תויתכלממ״,ליבקמהירבעהגשומהירה,ויפואב
,חרכהב,הקיטילופהגשומלתקבדנידוהיהלשושפנב׃םיוסמיבויחיפוא
דימעהשמ,אליממו–רדהןכבו,תונלחזמךפהותולגמֿךפהלשהיצאיצוסאה
,האגתוינידמלוידיֿלעךירדהוהירה,יבויחךרעכתויתכלממהתאםזינויזיברה
ךרע,ןכֿלעֿרתי.תינויצהתוינידמהלכתאטבתמהבשגי,תּוירֶזייַורֶּפּוסַלדוגינב
הלועפבתוקסעתההםצעתאשדחמידוהיהלעבֵּבַחלהיהיושע״תויתכלממה״
לשתויקוחהדומיללותוניינעתהתאשדחמךושמל]היה[לוכיאוה,תיתכלממה
העירכמתישממהמורתםזינויזיברהןאכםרתףאהזדצמו–יטילופהםלועה
ןוגכ,םייטילופהדוסיהֿיגשומלאהבשחמהתאבריקשךכידיֿלע,דיתעל
.׳וכו״תירבֿילעב״,״םיסרטניא״

,תוינידמלםיפיטַמםאש,הדבועהתאתונשלידכםהבןיאהלאלכ,םלוא
סינכהלשישןכותהלעהמואמםיעדויונאןיאןיידע,אקוודהאגתוינידמלו
ןבומהרבדכםיעדויונאןיאךא,ישפנהץרמהתוריחאלאוניאןואג;הלאםיגשומב
ונרמאשםיינכטהדוסיהֿיגשומםג,הזלהמודב.הזהץרמהלשונכותוהמוילאמ
רחאמו;םיטשפומםיכרעקרםמצעלשכםהירה–]׳תירבילעב׳ו׳םיסרטניא׳[–
תורטמהןמקרםנכותתאבואשלהעשֿיפלויהםיכירצוללהםיגשומהוןואגהש

גיצנההיה״רזייַורפוס״׃תואיצמַלויתנווכלרתויםלוהחנומרסוחמוזהלימביתשמתשהגי
תושירדתאריבעהלהיהודיקפתו,תוריחהתמחלמימיבםיידוהיהםירוצעההנחמלש
תאקרשקבמינא.םירוצעלדקפמהתוארוהתאריזחהלוהנחמהדקפמלםירוצעה
.תרשרמלעםראותתאבסמינאשלעונלשםירזייַורפוסהתחילס
שארכ–ןכלםדוקםג;הנידמהלשתונושארההיתונשבץוחהרשכשמישתרשהשמ[
].םיטירבהםעאלמהלועפףותישבלגדאוה–תידוהיהתונכוסַּבתינידמההקלחמה
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תינורקעהניחבמשעמשמאליממ–ינקסמסיסבלעםגּולו–םיינויצהםיכרעהו
.םינָפלתינויצהתוינידמהלעהמואמףיסוהלתיטסינויזיברהתוינידמהםגהלכיאל

תאדימעהוםזינויזיברהרזחםאףאש,הדבועהלוכֿםדוקהבושחהזןיינעל
הנידמה״לשקהבומהיטילופהךרעהלערוריבבושוריפבתונויצהתמשגה
סחיברבדתעבוקהנניאןיידעאיהםגבוש–המצעלשכוזהדמֲעהירה,״תירבעה
.ןהמתבכרומתויהלהכירצתפסכנה״תירבעההנידמה״רשאתויטרקנוקהתונוכתל
תושיוא,ומצעלֿאוהשכֿםצעה,ינאיטנַקהXֿהאיה״תירבעההנידמה״,ןהידעלב
ונייהו,דחארבדונאםיעדויוליפאו;ללכןבומםושהלןיארשאתיסיפטמ
ֿץראקוידביהמעובקלידכךכבןיאןיידע,לארשיֿץראבתויהלהכירצהנידמהש
לשיוצרהימואלֿןיבההדמעמתויהלךירצהמ,לארשיֿץראדועוניאהמולארשי
ןמקתנלרשפאֿיאותואםגרשא,ימינפהָהֶנבִמתויהלךירצהמו״הנידמה״
.תירבעהתימואלֿןיבההקיטילופהלשתורטמה

יסחיל,רומאכ,ריאשמםזינויזיברהש,רתויבאוהינייפואוזהניחבמ
תולובגהתאינורקעןפואבעובקלהנושארהםלועהתמחלמירחאתפרצ‐הילגנא
ינפמםגאלא,תימצעההרכההלשםימעטמקראלשו40;תירבעהתדלומהלש
רטשמכתילרבילההיטרקומדהתאעבוקאוה,ברעמהתומצעמלשםיסרטניאה
ריזחהרשאשגדהתורמלש,איהונניינעלהאצותהו;םויכלארשיתנידמליוארה
םושןאכמקיסהלולןתינאלתאזֿלכב–״תירבעההנידמה״ךרעלםזינויזיברה
התיה״תירבעההנידמה״תפיאש.תימואלֿןיבההיגטרטסַאבדחוימירבעסרטניא

רשאכםגךכבדימתהאוהו,הינטירבתוסחבהלעפמותונויצהךשמהתאהזחיקסניטוב׳ז40
ןוטלשהתאןהיניבקלחלתפרצוהיניטרבתמכסהלעודיתאךמסאוה.היתודמעלעםעז
רופלבתרהצהלע;ילגנאהטדנמהלעםינעשנונא״׃)1923ֿב(בתכו,ןוכיתהחרזמב
לובגדיל(הילטיאבשומרֿןסתדיעווב,1920תנשב,םנמאו.״ומרֿןסבתפרצםגהמתח
מ״ומםייקלו,הינטירבללארשיץראלעטדנמהתארוסמלתירבהתולעבומיכסה)תפרצ
רחאלףאךשמנרשא–מ״ומהםויסב.םיטדנמהיחטשתולובגלעתפרצןיבלהניב
טדנמהםוחתןיבתולובגהוטטרוש–)1922(׳םימואלהרבח׳ביטירבהטדנמהרושיא
.ןונבלבוהירוסביתפרצהטדנמהםוחתןיבל,ןדריהירבעינשביטירבה
,1922ֿבלי׳צר׳צלש׳ןבלהרפס׳ַלהמכסהַּבןמצייווליקסניטוב׳זףרטצהףא,הלקהעשל
ןדריהרבעלעלוחתאלםידוהיהיפלכטדנמהתובייחתהשהינטירבהעבקוברשא
,םלואו;תיברעתוסחתכלממתבוטל׳ימואלהתיבה׳םוחתמותואהערקךכבו,יחרזמה
ותלועפלולכמבו,וימואנב,וירישב–ץרחנןפואבעבתו,וברזחותשעתהיקסניטוב׳ז
םלועמהעמשנאלשהשירד,ןדריהירבעינשבטולשתתידוהיההנידמהש–תינידמה
.)84׳מעב,ןלהל41הרעהבםגהאר(.ותלוז,תונויצהיגיהנממשיאיפמ
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תדמתהתאללכהרתסאלאיהםזינויזיברהיניעבףאש,ךכֿלכתטשפומהשעמל
הבהיהאלו–םוקלוזהנידמהדעונובשומצעםוקמהותואבתיטירבההינומגהה
רוטדנמהותונויצהןיבשםיידדההםיסחילרבעמשרופמהדימֿהנקםושאופא
.םדבל

קוידב.רחאדצמ–תיבויחךרדבםגהלבקתההמצעתילילשהאצותהתואךא
לשהיגולואדיאהסיסבלעדומעלםזינויזיברהםגראשנןכ,״הנשיה״תונויצהומכ
״הנידמה״השעמלהתיהאלומצעםזינויזיברלףאו;״םידוהיהתלאשןורתפ״
םאתהברשא,״תיפוסההרטמה״קרוזהתיהאלא,ללכבתילאוטקאהרטמ
לשתינגרואהתוחתפתההךותמםשגתהלאיההדיתעתירוקמהתיאלצרהההסיפתל
ותואלש״ןיינבוֿלעפמה״עוציבלץראבתטלשההמצעמהםעטמןויָּכִזתלעפה
רשאידוסיהסרטניאהתמאבהתיההזכשןויכיזלשתנמאנהותלעפהו–ןורתפ
הזסרטניאףא.שקבלדמלשתירבהֿילעבתאולגישהלםזינויזיברההסינויבגל
ובאצמנאלאליממו,ותאירבעבטמתומואהקבאמבדמעמלכרסחוהירהומצע
ןבומכשייכ.שממלשאצומםושםזינויזיברהלשתינידמההמכחהןורתיל
ינויצהןורתפהתמשגהליבשב]תיתמָצעמ[תּוסחְלתירבעההעיבתהםצע׃ןיחבהל
ֿןיבהלתמאכםאוםידוהיהתכימתבתוכזלידכםא–״םינלעב״ךושמלהלכי
,תוסחהםעפהנתינשמלבא;׳וכו״לושמודרפה״יכרוצלואץראהשוביכלתימואל
רבדההשענאליממ–ותונמאנבםאיכ,״ןויכיזה״םצעבדועהיהאלרבודמהו
ונניאוהלעמאוהןיאתימואלֿןיבההריזברשא,תטלשההמצעמהלשימינפןיינע
.דירומ

לעםגדומעלםזינויזיברהראשנןיידע,ונרמאשהמכחהןורתילכםע,הזמץוח
תרותהתואלכוליאכ,״הנשיה״תונויצהלשעטיקהיטסילרבילהרסומהסיסב
תירסומהותוהמךותמותלוזלעקיסמםדא.םולכאלוהתיהאלדמלשםיסרטניאה
םזינויזיברבהגפסנאלןיידעתאזה״םיסרטניאה״תרותשרחאמו;ומצעולש
–״הנשיה״תונויצהומכקוידב–לוכיבכולהמידהזירה,תירסומתואיצמכ
לשהזתמגודעטיקיטסילרבילרסומךותמתלהנתמתימלועהתוינידמהש
לעובהיתאיקסניטוב׳זאופאךילשהרבדלשופוסב.םמצעםיטסינויזיברה
.יולתםגראשנאוהםש–כילשהשםוקמלו,״ימואלֿןיבהרסומה״

ומכקוידב׃המואמתיטסינויזיברהתוינידמהאופאהגישהאללוכהֿךסב
תוערכהלןיטולחלףו☻חירבעהםעהתאאיהםגהריאשהךכ,״הנשיה״תונויצה
ֿלעֿרתיו;תיתִמאתינידמתועמשמלעבבויחתעדרסוחמ–תוידדצֿדחתוינוציח
הפיאשלשאשונלןמצעולאתוערכהךפהםזינויזיברהשוליפאשי,וניארשיפכ,ןכ
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ירוקמבויחשהטושפההביסהןמ–]תולובגהתעיבקןיינעבכ[–תיבויחתירבע
.ללכבולהיהאלןדגנכ

,הדוסיבתחנומההמוקהֿתולפִשירפקרהנניאתינויצהתונלחזהשררבתמךכ
תתתשומהילעשתינויערהתולדהםצעמענמנֿיתלבןפואבםגתעבונאיהאלא
תונשלהלכיאלםזינויזיברהלשהמוקהֿתפוקז״תויתכלממה״די.הדוסימתונויצה
םהירה,הדימהאולמבםינויצויהםהו,םינויצויהםיטסינויזיברהשהדימב׃רבדהפ
;אדירג״םירזייַורֶּפּוס״תויהלאליממו,תינויצתוינידמלהנלםהףאםיצלאנויה
אלא,השדחךרדםושםהלתורוהלהלכיאל״םתּויתכלממ״שדבלבוזאלו
לצלצמ,אמלעבילולימלוביקֿתיבלהמצעוז״תויתכלממ״םגהכפהםתונויצ
.יבויחינכותןבומםושולןיארשא,ןקירו

תיטסינויזיברה״תויתכלממ״הרשאכ,םויהדעהשעמלהרמתשהוזתואיצמ
ןיידעהזהךרעהןמהלהעיגמהתלעותהלכ.״תוריחהתעונת״להשוריבהרבע
לארשיתנידמלש״תירזייַורֶּפּוסה״הקיטילופהיכוכותמעדונש,ךכבקרתאטבתמ
האגותיתכלממתוינידמהתואיהמלבא;האגהנניארמולכ,תיתכלממהניא
לוכמתוחפשהארנו,עדוישיאןיאהמוקמבתטקונהתיה״תוריחהתעונת״ש
.םמצעבוזהעונתלשהינמאנתאזםיעדוי

לשרחאךרעיבגלתוללמואתואצותררגתיטסינויזיברה״תויתכלממה״ןולשיכ
תונורחאהםינשביקסניטוב׳זהלעהש,oהיצאוקבאהתמסיסונייהו,םזינויזיברה
.היינשהםלועהתמחלמינפל

תיאלצרהההסיפתהםערדההחורלשתשלושמהתוגזמתההירפהיההזךרע
שפנהךותמולעשתויחישמהתויצאיצוסאהםעו,הזמ,םידוהיהתלאשןורתפרבדב
הבשחמהםעםלועמהניכסהאלתונויצהיכהלעמלונרכזה.הזמ,הזונגהתירבעה
תונכהֿרסוחדגנםגהממוקתהרדההחורו–ילטוטויחישמ,ןכתויולגֿץוביקלש
]ובזִעואולבק׃תיתפרצ[״״.העבטכ,הזלה
םיכמותםתאשואתונויצהןמםיקלתסמםתאשוא״–יקסניטוב׳זזירכה–

תרחאתוינידמתירשפאהתיהתואיצמהרואלםאהיעבלםויכשיינויכראךרעקרבושדי
תוינידמלתינויערתלוכיםגהתיהאלשאוהבושחה.ןויָּכיזתמשגהלתונלדתשלשוזמ
ויתויורשפאבוציעבףאעירכמםרוגאוהםעלשישפנהובצמיכקפסןיאאולהו,תרחא
תוררועתהתררו☻התיהתינלדתשההשיגהםוקמבש,לשמל,ונמצעלראתנ׃תוינידמה
––תיחישמ
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רוקמהיההזו–וט״רוזיפהףוסוןויצישרודלכלןויצתביש״איהש,״יתפקשהב
.היצאוקבאהןויערלדחא

לשרחאחוסינלעםגותעדתאןתנאוהיכומצעיקסניטוב׳זהדוהינשדצמךא
םירצמתאיצילשתוילטוטהתאהריכזמהתיהש,הלוגהתאיציונייהו,המסיסה
אלא–דועקָרָסולָחָּכםושילבתיחישמהתויטלחההלכתאםנמאתאטבמהתיהו
תאריתסהלורוזחלידכאקווד,סקודרפההברמל,החדאוההזהחוסינהתאש
תמאבו–םייוגהתאבילעהלהתיההיושעוזשינפמלוכיבכ,תיחישמהתויטלחהה
ֿינויצהותבשחמֿךלהלכלהרזומהתיהןיידעתיחישמההאיציהש,דבלבהזינפמ
רהלעמויתואבצלעףיקשמהלרנג״תניחבבקרומצעתאהאראוהו,יאלצרה
.לרנגהטילחמהנהו,ביואשאלרקפומוידודגמדחאשהאורוהובג . וא(איצוהל.
זט.״הנכסתקזחבןותנהדודגותוא)ןריאוקאווע,תונַפל׃קיודמרתויםוגרתב

ישפוחהןוצרהתאתונמדזההתואבךכֿלכשיגדמיקסניטוב׳זשתורמל,ןכבו
תירסומהתּולְסַּפהןמהזןוצררזוגאוהןיאןיידע–הלוגהיוניפלירבעהםעהלש

רזוגאלא,)תאזכשתירסומתולספוינפמאוהקיחדמםגהשעמלו(תולגהלש
תאבציעשינשהרוקמהוהזו–ותבוטבאלשתולגהתנכסמןוצרהתאאוה
םגודיתאחינמיקסניטוב׳זןיאיוניפהתעיבתםע׃ןודינהךרעהלשותומד
.שממהנכסהתומוקממאלאיוניפעבותאוהןיאו,היצפיצנמאהתוכרבמ

רשכֿינויצוינרפוזיכסאוהןיידע–היצאוקבאהךרעםג,םנמאהזיפל,הנהו
ויהםיבולעיאדוובו,שפנהלשהיּוחיאתארקלםוצעדעצןבומכובהיהלבא;ידמל
םשבהאנשוגעללשםינותיקוילעוכפשרשאםיבוטהםינויצהםתואדואמדע
.ץיוושואלטקשבולבוהםינשעבראואשולשרובעכוהלוגבתידוהיההיצפיצנמאה
החמשבובלֿץפחבויהםכותמדואמםיברש,רמאייהלאלשםתקדצהל,םלוא

,ח״שתםילשורי,יקסניטוב׳זירעתאצוה,׳1940‐1927םימואנ׳ךרכ,יקסניטוב׳זיבתכוט
ד״בשךמסנ–םוכיסֿךרדבןיבוטוטיצבןיב–הירחאלשווזהקסִפב[203.,202׳מע
םואנ,היצאוקבאהתינכותתאהבחרהבריבסמה,ז״צרתירשתמיקסניטוב׳זלשומואנלע
דחאזאהיהשםוקמ,השרוובםירינ׳גניאהוםיאפורהןודעומב)שידייב(אשינרשא
יאשיידייהןותיעבאבוהםואנהלשאלמהוחסונ.ןילופבתידוהיההיצנגילטניאהיזכרממ
].רגניטא׳מידיבהשענ׳םיבתכ׳ַּבומוגרתו,ז״צרתתוכוסברעןוילגב,׳טלעוורעזנוא׳

הלימהתאירוקמהםואנהחסונמאיבמד״בש[.ילשןהתושגדהה,201׳מע,םשזט
׃אופאתארקנהלימה.הריצתעונתל׳עתואבשמתשמהיאשידייהביתכב״ןריִאוקאווע״
יוניפהתינכת,׳היצאוקָבֶא׳התינכותלש)תונַפְל׃רוקמהתרוצב(לַעופהאיהו,ןְריאּוקָבֶא
].תללוכה
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הנתינילמלא–)תיגולואדיאתודגנתהלשלומלמבםגּולו(היצאוקבאלםיפרטצמ
ןיכהלויהםיבייחםהםנמא,וזתורשפא.שממברבדהתאםישגהלתורשפאםהל
ẁחורלשהתורצוויהבהלביחתיגולואדיאהםתודגנתהיכקפסןיאףאו;םמצעב
ךא.המצעהיצאוקבאהẁתורשפאלשהתנכהבםגהלביחאיהאליממו,היצאוקבא
,םוקלקרשרודהןיינעתניחבבותמסיסתאםהלאיבהאליקסניטוב׳ז–בוש
תניחבבהתואםהלאיבהאוהאלא,)תמאבםירבדהודמעשיפכ(תכללורזאתהל
יטירבהשבוכהןיבוהזמןילופוםיטסינויזיברהןיב״יתכלממ״ןתמוֿאשמלןיינע
אקוודו(שוחבשיגרהירבעהרוביצהשהמֵתןיא–וזהרוצב.הזמלארשיֿץראלש
אוהו,תישעמתוניצרםושובןיאש,דובאןיינעלאוהארקניכ)הרקמב,ןוכנשוחב
התואםע]דחי[ֿדחאכ,ךרעהעַבָטהזןובלעב.ונרמאשהבולעהרוצהתואבביגה
היצאוקבאהןויערןוּוכאלב״ויכותיאקירמאהתודהיל.רקיעבןוּוכהילאשתודהי
רתויתיבקעהשיגםושעיצהלהלוכי״תוריחהתעונת״םגםויכןיאולאלו,םלועמ
.״הנשיה״תונויצהתשיגמ

יבויחדיקפתיטסינויזיברה״תויתכלממ״הךרעםנמאאלימרחאדצמ,םלוא
ותונדאֿרסוחרתויבטלבתמהבשהדוקנהתואבאקוודהזו,רתלאלעירכמ
.םזינויזיברהלש

;םימיוסמםיינידמתולובגבהנותנלארשיֿץראהתיהרבכםזינויזיברהםקשכ
םזינויזיברהלבא,תיבויחההניחבהןמוללהתולובגבתוקבדהתאונכרפהליעל
הינטירבהאבשמ׃תילילשההניחבהןמםיילפכלפכוזתיבויחתוקבדלערפיכ
בישהלותּויתכלממֿרדהבלגוסמודבלםזינויזיברהקרהיה,וללהתולובגבץצקל
שגרתלצהבתערכמאיההזואללשותוכזו41.טלחומורורבואָלבהזערקלע
׃]תואבהתואקספהעבראברבסומַּכ[,ללכבירבעהםעהלשהרוכמה

ותורטפתהב,1923תנשברבכעמשיהללחהןדריהרבעתעירקליקסניטוב׳זלש׳ואָל׳ה41
רשאכ.הינטירביפלכןמציוולשתינסייפהותוינידמחכונתינויצההלהנההןמתיתנגפהה
׃עצמַּבעבוקאוה,)1925סירפ(׳םיטסינויזיברהםינויצהתירב׳תאיקסניטוב׳זדסיימ
)ןדריהרבעללוכ(לארשיץראתאיתגרדהןפואבךופהלאיהתונויצהתרטמ״
..ידוהי)היליהק(׳תלוונומוקל ןבלהרפסהדחוימב,תונויצהלשרחאשוריפלכ..
..ףקותרסחכזרכומ,1922ֿמ . .תידוהיהתובשייתההםוחתבללכיהלבייחןדריהרבע.
,יקסניטוב׳זבאז׳׃האר(.״ןדריהרבעלעהוושהדימבלוחלםיכירצטדנמהיפיעסלכ
.)36׳מע׳בךרכ,1957ביבאלת,ינרקתאצוה,ןמטכשףסויתאמ׳וייחתשרפ
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ןכ,וברושקהןוצרלכןדבאלהמרגענצהֿתונויצבהנידמהךרעתחכשהשםשכ
וזאלש,ךכידיללארשימןדריהֿרבעתעירקלעתיטסיכוזמהןידהֿתקדצההאיבה
אוהובשהרואכלשפנֿןויוושותואבןשבלודעלגלסחייתהללכויירבערענשדבלב
ןדריהלשויתודגיתשלערישה,ןכֿלעֿרתיאלא,רודאבלסלואהבוקלסחייתמ
אקוודו,םזילאירפמיאןימלשהיצאיצוסאאלאובררועלרבכהיהלוכיאלשודקה
,ונמזבדיחיההזהיההמֿםושמרשא,לשמל,שבחבםיקלטיאהלשהזןוגכ
רשאכ,וננמזבבושןידהאוה,ןבומכו42.לוספכותוארלירבעהרענהתאודמילש
ךכלעדועםידמועםינָפליקסניטוב׳זלשוידימלתידירשקרש,וזהעווזלונאםידע
םניאודחאןידםהלןיאץראלֿץוחוהלפכמהֿתרעמולחרֿרבקויברעמהלתוכהש
.ךהונייה

ןמקרוזהדוקנבתירוטסיההותוכזתאהארנםאםזינויזיברלהֶ☻ענלווע,םלוא
.תילילשההניחבה

הזירפקלארשיֿץראהתיהתיטסינויזיברההיגולואדיאהלולכמיבגל]םנמא[
הזירפקלע״רדה״הךרעבסוהשמךא,ללכבתינויצההסיפתבומכקוידב,הנושמ
אולמלעוליפאהש,ישפנהקבאמהוענצהותותיחנהֿישגרלכוקלוסאליממ,וז
,ןכא.תשדחתמהתירבעהתוברתב״הרוכמ״יבויחהךרעהלשףקותהורהוזה
תינויערהניחבמעירכמבלששמישםזינויזיברהש,רבדההרקרקיעבוזהדוקנב
םשאוההזיבויחךרעבשגדהתאמי☻ב׃תידוהיההירוטסיההלשםלוסההלעמב
תינויצההסיפתהתריבשלחתפהתאחתפוותסיפתבשתילילשהתוימואלהתאלצב
.ללכב

,״םידוהיהתרצ״מ״תידוהיההנידמה״תא,ןבומכ,ןיידערזגומצעיקסניטוב׳ז
אוהש״הנידמה״לעווז״םידוהיֿתרצ״לעםג,ןבומכ,בסהאוה״רדהה״ךרעתאו

לאמש׳יקסניטוב׳זלשעודיהורישתאםייסמהתיבהו,ןומזפה,החיתפהֿתיֵּבהנה*42
׃ט״פרתבבתכנרשא,׳ןדריה
,ןדריאוה/רשקהוריצהוקיצראל/שונאָלהרדִשהטוחכףא/רשגַלךֶוָתַּבשדּומַעָּכ״
יתשדקהךליַדייתש//.ןכםגזונלשז/–ןדריַלתודגיתש//שודקהןדריה
לאֹמשתאחכשאםא/תדגובהינימיחכשתךא/ןגמּולָגַמְליַדייתש/תדלומ
.״//ןדריה
.1935תנשב–)היפויתא׃םויכ(–שבחלהשלפ,ינילוסומלשונוטלשב,הילטיא*
ושבכ1941תנשב.תיקלטיאהבשומלהתיהשבחו,הילגנאלחרביסליסהלייהרסיקה
.וצראלרסיקהבשןתוסחבו,שבחתאתירבהֿתולעבתואבצ
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תילילשהתוימואלהיכ,ותרותברתויברומחהסקודרפהילואוהזםלוא;הכותמרזג
תיבויחהתוימואלהשרחאמו,ברןמזתחאהפיפכברודל,ןבומכ,ולכיאלרדההו
רקיערבעאליממ,םותדעיקסניטוב׳זלצאתלטרועמהתיהרבכתיניקסנלומסה
הלכיהזסיסבלעו,תילארשיֿץראההרוכמהלשינכותהךרעלותרותלשדבוכה
.הלוכבתיבויחה,תירבעהתוריחהֿתמחלמדלוויהלךכֿרחאדימרבכ

ךרעָּבשהזהיבויחהדצהתאקתנלרשפאֿיא,ומצעםזינויזיברהךותב,תאזםע
תודגנתההוז,״יתכלממה״ֿירוטדנמה,ולשילילשהדצהןמ״ץראהתומלש״

לשםזינויזיברהלשםינושארהתורוקמבןיידעשרשומאוהולוכלכש,הקולחל
,המויקעקרלעוענצהֿתונויצלדוגינרותבקרתועמשמהלשירשא,רדהֿתונויצ
.תימשרהתיטסינויזיברההדמעבאקוודעירכמהאוהאוהרשאו

ואהרתיתונקדקדךותמ,בושחלילוארשפאשיפכ,רמואינאןיאהזרבדו
תומלשדעבאוהשימש,אטישפהלעהזברזוחינאןיאףאו,ומשלטוטיחתשקב
המלשהץראהיהמללכבעדויוניאםזינויזיברה;הרותיבדגנאליממאוהץראה
תעונת״לשהדמעמלחתפמהןומטתאזההנחבהבשילהמדנו,תיבויחהניחבמ
לשתילילשההסיפתהמםלועמרטפנאלםזינויזיברה.ללכבםויכ״תוריחה
ףקותםושטעמכדועהלןיא,הארנדועשיפכ,םויכיכםאו,תירבעהתוימואלה
יתוברתךרעלכבאוהרבדהשומכירה,״הנשיה״תונויצבאלוליפא,יגולואדיא
רבדה.הפקותלכבןיידעהדר☻הלשתיגולוכיספההירפירפה–דוביאלךלוהה
הלוכיהניא״ץראהתומלש״בתיבויחהתוקבדהש,ךכבלוכֿםדוקויתותואתאןתונ
ןמ.הלשמתיטנטסיסנוקהבשחמֿתכרעמםוש״תוריחהתעונת״בןיידעדילוהל
ותותוריחהֿתעונתבדבלבהזירפקןיידעאיה״ץראהתומלש״,תיבויחההניחבה
החרכומאיהאליממ,הלומעתיכרוצלהתדמעֿתקמנהלהקוקזאיהרשאכו,אל
ןולקהתאעיקוהלהלוכיאיה.זאמהלש״תויתכלממה״תואמסיסבקרטוקנל
םא–התמישנתרצענשממ–היפבםילימןיאםלוא,תדלומיחטשלערותיוובש
ףא,״תוריחהֿתעונת״הלוכיאליממו,םרורחִשבשדובכהתאאטבלהצוראיה
תבשלקר,ללכב״התּויתכלממ״ךותמומכ,הלש״ץראהתומלש״ךרעךותמ
.הנורגבקנחנלודגה״דעב״היכ,״דגנ״קועצלוהיציזופואב

םגתטלבתמתערכמתירוטסיהתובישחותימינפתּוקירלשהמצעתויקוחההתוא
.״ימואלהoטַמירפה״,טעמכןורחאהויעיברהיטסינויזיברהךרעב

יפכרשא,תינויצהתוימואלהלע״רדה״הלשותָבסהירפבושאוההזךרע
תטבחתמתונויצהשדבלבוזאל.תונויצברתויבךסכוסמהךרעהיהירה,וניארש
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תכבתסמיהירההיצולחרחבמברקבאלא,הזןיינעבלצרהוןיקסנלומסןיב
םזינויזיברה.הדוסימתימואלֿיטנאה,תיטסיסקרמההסיפתבםגסקודרפההברמל
ןמםלעתהלהיהלוכיאוהו,תינויגההותּוביקעבהלודגםוש,רומאכ,הארהאל
לשירסומהסקודרפבםזינויזיברהלקתנשכןידההיההנוש;תיאלצרהההריתסה
הזתאהזהכותבוקתישדחאכםזיסקרמהותונויצהרשא,תיטסיסקרמהתונויצה
״רדה״םא.לארשיבתונלחזהלשרתיֿחופיטל,דימתמוידדהדוקדוקֿץוצירךותמ
לעהזקבאמבעירכהלויאשונתאבֵייחאוהירה,ישפנהץרמלרורדושוריפ
טמירפה״תמסיסירה,ינויצ״רדה״ותויהמו,ןאכלואןאכלתונויצבהינומגהה
הילאמֿתנבומההאצותהאיה,םזילאיצוסהלשידמעמהטמירפלדוגינכ,״ימואלה
אלתיכוניחהניחבמתאזההמסיסהלשהתאלעהםצע,םלוא.וזתביוחמהערכהמ
;תיאלצרהההסיפתהלכלתחאתוומֿתכמדועאבהרודבאיבהלאלשהלכי
תוימואלב,שרופמויבויח,רורבשגדםזינויזיברהם☻וזהמסיסלשהתועצמאב
אליממו,תיבויחהותוימואלוןיקסנלומסץרפתבוטלףכההערכוהאליממו,תירבעה
.ומצעםזינויזיברהתרוקיבלחתפהןאכמםגחתפנ

טמירפה״תמסיסתאםגקתנלםילוכיונאןיא,תחאםעפבוש,תאזםע
״טמירפ״הלימהשםושמקראלו.םיילילשההיתורוקממםזינויזיברהלש״ימואלה
הירחאתררוג״טמירפ״;הלילשלשרופמדוגינכבויחהתאןכבו,הערכהתאטבמ
ערכומהדוסיהלשתוימיטיגלבטלחהבהריכמאיהשעמשמו,o״טדנוקס״חרכהב
תאםגןכבו,הערכהבךרוצהתאהחיצנמאיהאליממו,ומוקמבותואהריאשמו
לכאיהוזקבאמֿתחצנה,ןכא.טלחומוישרושןפואבץקולהמשאיהןיאו,קבאמה
אשונוהירהותבוטבאלשו,יטסינויזיברה״ימואלהטמירפ״הלשולוכבויחה
ןריבעמו,התוחדלאבאוהש,תיטסיסקרמההסיפתהלשדוסיהֿתוחנהתאהשעמל
.ומצעםזינויזיברהךותל

ונדמללאבוהירה,רתויבבחרהונבומב״ימואלהטמירפה״תאסופתנםא
ללוכהימואלהסרטניאהןיבליקלחיטרפסרטניאןיבתושגנתהלשהרקמלכבש
ירסומאוהיטרפהסרטניאהםאםג,יללכהןיינעהלשודִצלעירכהלונילע
דצמלבא,יללכירסומןורקיעאיהימואלהטמירפהתמסיס,וזהניחבמ.ומצעלשכ
רסומלכבואיהשהרבחלכבםייקהןורקיעוהז;הבדחוימןיינעםושונלןיאהז
וליפאו,יטסילאודיבידניאה,יטסילרבילהרסומבםג–הריתסההברמלואוהש
עבונאוה;תימואלתושֵיכהמצעתספותאיהשהדימב,תיטסילאיצוסהתונויצב
אוהו,תילילשהניחבמןיבותיבויחהניחבמןיב,תוימואלהךרעלשותלבקםצעמ
.אליממהבלולכ
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םושמ,ןבומכ,הזירה,שרופמב״ימואלהטמירפה״לעדמועםזינויזיברהםא
םצמוצמןבומבו,תקהבומתיטילופהמסיסכהזןורקיעספותאוהוניינעךרוצלש
ימואלהטמירפהןורקעעבוקתיטסילאיצוסהתונויצהלשהסיפתהדגנכ.דבלב
יולתךכיפלו,ידוהיינגרובולעופןיבהניחבמהניאלארשיֿתאנשש,יטסינויזיברה
איהתונויצהתמשגה,ךכלםאתהב;ללכבירבעהםעהלרוגבלעופהלשולרוג
םיינשמםהםיילכלכהםיידמעמהםיסרטניאהלכוליאו,תערכמהתימואלההרטמה
לשרטשמה;רומאהימואלהסרטניאהםעםישגנתמםהשהדימבםשבכלשיו,הל
בכעלקרהלוכיוילעתמדקומתקולחמלכוליאו,םקותֶשמעבָקייתינויצההנידמה
.העשיפלהזןיינעבתקולחמהתאתיבשהלשיךכיפלו,התמקהתא

,הזהןורחאהרבדהןמםגםזינויזיברהזזאלןיידע,המקרבכהנידמהשכ,םויכ
הרואכלש,אוהתינורקעהניחבמבושחשהמ;האצותהתאןלהלהארנדועו
הסיפתהתונורקעםעלוכיבכחכוותמאוהןיא׃הלקךרדםזינויזיברהולרחוב
אלא,ומצעלשמליבקמבויחםושםתמועלדימעמוניאףאו,ללכתיטסילאיצוסה
וליפאזמריקסניטוב׳זו43,ביחרישדעקשנֿתתיבשםזילאיצוסהמקרשקבמאוה
.טסילאיצוסלתויהלומצעבןכומאהיאוההנידמהתמקהםעשןכתיייכ

׃תיטסינויזיברההיגולויזרפהלשתויחטשהןאכתטלבתמבוש,השעמל,םלוא
דבלבוזאל,ימואלהטמירפהןורקעלשותאלעהםצעידיֿלע,דחאדצמ
דימעמאוהאלא,סקרמלשירוטסיההםזילאירטמהתאודוסימהחודםזינויזיברהש
םושאופאשקבמםזינויזיברהןיאהשעמל;יטסילאדיאסיסבלעשוריפבומצע
לכלערותיוּורתלאלהעינכםזילאיצוסהןמשרודאוהאלא,תינמזקשנֿתתיבש
תוקימעמתונקסמםושקיסמםזינויזיברהןיא,ינשדצמ;םיידוסיהויתונורקע
תוארלםיכסמאוהםיידמעמהםיסרטניאהתאשובכלהשירדהידיֿלעו,ותדמעמ
םימחלנהםיילכלכםיסרטניאלשתוצצורתהכ,ינורקעןפואב,תידוהיההרבחהתא
תבוטלהשבכלשקבמקראוהתידמעמהתוהדזההםצעתאלוספלילבו–הזבהז
.רתויןוילעה,ימואלהסרטניאה

ינאשאלו;התרהטבתיטסישפההסיפתהאלאתמאבםניאהלאםייאלִּכ,ןכא
יניעבלוספוניאםזישפ–השודניאנגֿתלימוזיאבםזינויזיברהתאןאכחגנלהצור

רשקהבו;ליעלמבתוגהללבוקמ–׳ביחרישכל׳׃וא–׳ביחרישדע׳יוטיבהתא43
בייחמה,׳ט‐׳חט״יםירבדבבותכהאוהֿאולה,ורוקמברכזיהלןיינעמיטסינויזיברה
רשאכ–׳ינומדקויזינקיניֵק׳ץרא–קוחרהןדריהרבעבםגטלקמירעדועףיסוהל
.םשדעונלובגתא׳הביחרי

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 88

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



הכבתסההזהםזישפבש,ךכבקראוהיאנגה.רחאיפוריא״םזיא״לכמרתוי
,תילארשיֿץראהתואיצמלותיתִמאההתנווכלרומגדוגינבתיטסינויזיברההעונתה
,תידוהיֿיתלבהותיפוריאה,תינויצההבשחמהלשתּורָקֲעהוהרגִשהךותמקר
.הדוסיבתחנומה

הנבמהןמעבוניפוריאהםזישפהירה,םירחאםיבושחםימרוגלגילפנאלםא
םיסרטניאלשתוצצורתהלעתמאבתתתשומה,תיפוריאההרבחהלשידוסיה
הבעיגמתאזהתידמעמהתוהדזההךרדברקיעברשאו,תידמעמתוהדזהוםיילכלכ
אלאםואלןיא״שהסיפתה,ךכֿלעֿףסונ.תימואלהותוהזידיליפוריאהחֹנֿןב
ןיבהנחבההתאללכתעדויאיהןיאש,ךכידכדעהפוריאבתשרשומזי״תוכלמ
–ךכךותמו;תוירקיעהתויפוריאהתופשבתופדרנםילימןהש,״המוא״ו״הנידמ״
ןיבהמחלמההפירחמרשאכירה,ינגרובהדמעמהידיבהנותנהנידמהשןוויכ
טושפרבדלןיא,הנידמהֿחוכםעשגנתמ״ןוירטלורפה״ו,תונגרובהוםילעופה
רסח״ומצעהאריו,התּוביקעבתיטסיסקרמההרותהתאלבקי״ןוירטלורפה״שהזמ
,תונגרובהשאוהוילאמןבומ,המצעהביסהתואמ.לוכיבכימואלֿיטנאו״תדלומ
רחאמו,הנותנהתוימואלהלעןגמהחוכַּכאליממהמצעהאור,התנידמלעהניגמה
ֿתמחלמןכבו,״ןוירטלורפ״םגהבשישהרבחבקראלאתירשפאהניאתונגרובהש
יטנטילימהינגרובהשוביגההז–םזישפהש,האצותהתלבקתמאליממ,תודמעמ
ֿףאו,תינאילֶגֶההoֿתילטנדנצסנרטההנידמהלשהאדיאהסיסבלעומצעדימעמ–
לשידמעמהלוציפהדוסיבחנומה,oםזילאירטמהלערתוולןכומוניאןכֿיפֿלע
תפאושה,תיטסינומוקההנידמהדוסיברשאמרתויהברהoתיביטרופרוקההנידמה
טמירפה״ומכקוידב–אופאדלוניפוריאהםזישפה.תודמעמהלוטיבלהכלהל
לוציפהבויחםלוא,םזילאיצוסהםעקבאמהךותמ–ונלשיטסינויזיברה״ימואלה
.הזהקבאמהדוסיבםזישפבחנומידמעמה

.יטסינויזיברה״םזישפה״יבגלןוכנהאוהךפההקוידב
ֿץראבהדיחיהתישממהתיטסינויזיברהתואיצמהתאהוויהש,יר״תיבהרעונה

הלעאוה–ובורבו,הפוריאֿחרזמתודהילשתירירווַאההלכלכבחמצ,לארשי
אופאהיההליחתכלמרבכ.וזתודהיבשרתויבהזיחאהֿתורסחתובכשהןמאקווד
היהרשפאיטסיסקרמהחונימהיפֿלעו,תילכלכֿתידמעמתוישרושלכרסחהזרעונ
ךפהץראלהיילעהתלועפםצעידיֿלע.רתויבבוזעהןוירטלורפלקראקוודוכיישל
ושפנבשבויחהלכ.ללכבדמעמֿרסוחלרומאהתוישרושהֿרסוחתאהזרעונ

.׳בדומע׳בףד,׳הרזהדובע׳תכסמזי
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תיאליטרעותילמרופוזהפיאשהיהתו,תירבעההייחתהבויחבקרתמאבאטבתה
יר״תיבהרשקאל,תיביטקייבוסהניחבמ,םינפֿלכֿלעירה,היהתשלככםזינויזיברב
תיביטקייבוסההניחבהןמ׃איהשתילכלכהריירקםושםעלארשיֿץראבודיתעתא
לעףסונםאו.ומצעלשמילכלכסרטניאםושץראביר״תיבלהיהאלתמאב
םיירטלורפהםיצוביקהתויר״תיבהסויגהֿתוגולפויה,תיביטקייבואהניחבמ,ךכ
רעונהש,ונלאצויםוקמֿלכמירה,תורבעמהתמקהלדעץראבםידיחיהםייתִמאה
ילואתונגרובהתבוטלידמעמהלוציפהבויחְּבןיינועמתויהלהיהלוכייר״תיבה
.רחאירבעץולחלכמרתויאלשיאדוךא,תוחפ

אלןכ,םייטקלאידםיינגרובםיסרטניאיר״תיבַלויהאלשםשכקוידב,ינשדצמ
אל.םיילעופֿםייטקלאידםיסרטניאםושץראביטסילאיצוסהירבעהלעופלויה
,ןבומכ,םוקמםושהיהאל;לּוצינהיהאלאליממו,ץראבתונגרובטעמכהתיה
לשתישארבֿימיבםוקמהלהיהאלןכו,םיינויצהםיצוביקבתודמעמֿתמחלמל
התיהשהדיחיהתושגנתההושגפמהתדוקנ.םיינוריעהםיביטרפואוקבבושייה
ךכבֿהמלשםיכוסכסבהתיהלארשיֿץראבדיבעמהולעופהןיבםההםימיבתמייק
הז״ינמואל״קבאמבו;״תירבעהדובע״,ךכֿלכתיטסילאיצוסֿיתלבההמסיסבוא
תישפנתומלשךותמ,ןסדרפהדגנו,ידוהיהלעופהדצלםזינויזיברהןבומכדמע
.םמצעהמסיסהֿילעבלשוזמרתויהברההאלמ

,לארשיֿץראבללכאופאהלהנתהאליפוריאהןבומבתודמעמֿתמחלמםוש
יניינעלעחי״דמעמה״יניינעתאףידעהלינויצהטסילאיצוסההיהלוכיאלאליממו
התיהאל״ילעופẁידמעמ״םזיאוגאְּבתורמייתההלכו,יטרקנוקהרקמםושבהמואה
ויהשימאלא,קבאמלשםינפםושהלויהאלשדבלבוזאל׃הימפסאבםולחאלא
ֿתיטסילטיפקהתוחתפתההתאשארמתופצִלהיהלוכיושארבתואורםייניע
תחתתלהנתמה,oתיטסילקידניסההיינבהןמחומצלהדיתעהתיטסילופונומה
.םזילאיצוסהלשהיגולואדיאההווסמ

תואורםייניעולויהאלאקוודש,ךכבןומטיטסינויזיברה״םזישפה״לשורוקמ
–רחוסלרבועהעבטמכ,תוניצרבהימפסאבםולחהותואתאלביקאוהשו,ושארב
ֿיטסילרבילהילמרופהרסומהידיֿלע,שארמךכלןכומהיהאוהשרחאל,ןבומכ
רשאכהנממהלעמלןיאשתונֵכבןכהיהםזינויזיברה,ןכא.ומצעולשיטרקומדה
יבויחילכלכ״ןורתפ״םושאיבמאוהןיאש,המואהתבוטבקרהצוראוהשןעט

רבדןבומכוהזלבא–הגלפמהןיינעתאףידעהל,ןלהלהארנשיפכ,היהלוכיאוהחי
.ןיטולחלהנוש
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ןירשימבהעבנוזהדמע׃ילכלכהרטשמההיהיהמולתפכאאלשוומצעלשמ
יר״תיבהרעונהלשםיישממהםייטסיאוגאהםיילכלכהםיסרטניאהרסוחמ
.ימינפהןכותהתורסח,תחאכתימואלהותיטרקומדהותסיפתלשםזילמרופהמו
ןכבו,תיטסילאיצוסהתונויצהלשםייַאלִּכַּבששפנהẁקותישלקרדגנתהםזינויזיברה
םיגשומהתעפשהש,ובללאםשאלאוה;היג☻ומלותיטסילאיצוסההנומאלקר
םושםיפפוחהלאםיגשומןיאשו–אדירגתיגָ☻ומ–דבלבתישפנאיהוללה
.איהשתירמוחתואיצמ

תונויצהיגשומואטיבוליאכתחסונמהתיהוזהעפשהלעםזינויזיברהתבוגת
תלהנתמהתיהתמאבוליאכו,תילארשיֿץראהתואיצמהתאתמאבתיטסילאיצוסה
הבהיה,תלהנתמתאזכהמחלמהתיהּולשרחאמו;תודמעמֿתמחלמלארשיֿץראב
המחלמליבויחןורתפםושםזינויזיברלהיהאלו,ינויצהןיינבהבצקתאבכעלידכ
הזקרו.לוכהובםידומש,ימואלהסרטניאהתבוטלּהשבכלקרשרדוהירה,תאזכש
הנניאהיעבהםאו,יבויחןורתפרבכאיההמצעוזהשירד–דבעידבש,ונממםלענ
םזינויזיברהש,ונרמאשרבדההרקךכ.ןוזחלךפוהןורתפהשירה–ללכתמייק
רואיתהתא,ינשדצמ,לביקךא,תיטסיסקרמההיפוסוליפהתאדחאדצמהחד
תידוהיההרבחהלשָהֶנבמתאםלוההיהוליאכתיפוריאההרבחהלשיטסיסקרמה
ךותמתיטסיסקרמההיפוסוליפהתאםיחודרשאכ,רומאכ,בושו;לארשיֿץראב
םשכ,ץראהיאנתבםלוא;םזישפאיההאצותה–תיפוריאההרבחההנבמ
״ימואלהטמירפה״םגןכ,״ּוליִאְּכב״שםזילאיצוסקראוהינויצהםזילאיצוסהש
אלא,ודוסיבחנומוניאידמעמהלוציפהבויח׃םזישפֿוליאכקראוהיטסינויזיברה
.אדירגתינויגההנקסמכ,דבעידב,וכותמעבונאוה

ֿלכמ,ויהירשאתיטסינויזיברהתילכלכההדמעהישרושויהי,ןכֿיפֿלעֿףא
תא.הזגשומלשיטילופהןבומב,״םזילרבילה״יֵרָּבַדלםיטסינויזיברהוכפהםוקמ
״הנוגההרבח״ביאנגֿתלימאוה״םזישפ״שינפמ,ןבומכ,ורחבםההזהיוניכה
םלוא,טלחהבהנכאיההיטרקומדבםיטסינויזיברהלשתירסומהתוקֵבדהשינפמו
םעינמואלחוכיוובסנכנםזילרבילהשעגרהמשהדבועהתאתונשלידכךכבןיא
ּולו;ירסומןורקיעכהיטרקומדלםוקמדועןיאו,םזילרבילדועאוהןיא–סקרמ
.דימךכבםיחכונויהםהןוטלשלםעפֿיאעיגהלםילגוסמםיטסינויזיברהויה

יטסינויזיברה״ימואלהטמירפה״תאתנקורמתאזההדמעהםצע,םינפֿלכֿלע
ֿאלשוחרכהבשֿתועיבצלעותואהדימעמורצונאוההמשלשהנָוַּכהלכמ
לשימינפהינכותהרסּומַּכןפואוםינפםושבלולכוניאהז״םזילרביל״.תעדמ
קוידב,םזינויזיברהלשיאוולֿןורקעכעיפומאוהאליממו,תירבעהתוימואלה
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עגרמ.הילעמוהלרבעמ,ריעצהרמושהלשתוימואלהלעהֶולִנםזילאיצוסהשםשכ
םגםזינויזיברהיכ44,יר״תיבה״סֵנֿדח״ַלןבומםושדועןיאתאזההעפוהה
םיטסינויזיברה׃דחיםגםזילרבילותירבעתוימואללש,םילגדינשבףפונמאוה
יאנתמוםתוימואלמתילנויצרךרדבםהלשםזילרבילהתארוזגל,םנמא,םירמייתמ
ירסומןורקיעהווהמוהירהומצעלשמבויחחרכהבאשונהזשהדימבםלוא,ץראה
;םיילנויצרהםיבושיחבליחתהשינפל,ןבומכ,ובקַבָדםזינויזיברהש,ילנויצרֿיתלב
םתואתא,דבעידב,ודִצמ,דילוהוםזילאיצוסלרתויבטושפהoםינטנאָּכדלונאוה
םלוהתמאבםאללכתוניצרבקודביםזינויזיברהשילב,םיילנויצרהםילוקישה
תאבכעלואםדקלידכובשיםאותילארשיֿץראהתואיצמהתאולשםזילרבילה
.ירבעהםעהתוחתפתה

ךרעירהש,תאזההקידבהתאךורעלידכהדימֿהנקםושםזינויזיברלןיא,ןכא
לעשאוהשןוויכםושלעהרומוניאויאליטרעאוהיטסינויזיברה״תוימואלה״
תיטסילאיצוסֿיטנאההבשחמהֿתרגִשךותמוליאו,ובחתפתהלירבעהםעה
,אקווד״תיטסילרביל״תוחתפתהכחרכהבהיוצרהתירבעהתוחתפתההתרייטצמ
תודגונמה,הזגשומבשתויטסילאודיבידניאהתויגולויצוסהתונקסמהלכלע
.ומצעבטסינויזיברהלשםיקומעהםיימואלהתושגרלותירבעההשוחתלירמגל
״ימואלהטמירפה״ןורקעדוערזחםזינויזיברהתרוקיבלתעההעיגהשכ,םנמאו
דועהתשעתינויגההותוכיבסיכםא,הזרשקהבםגףסונירוטסיהדיקפתאלמל
.לארשיֿתוריחֿימחולברקבםגהבשחמהלּוּפרִעךשמהלטעמאל

הנווכלללכתוכיישםושןיאיטסינויזיברהםזילרבילַלשתולגלהיהדואמלק
ומעהלפנאלןיידע,הזה״ןורתפה״לפנשמ,םלוא.טמירפהןורקעלשתירוקמה
שקיהידיֿלע״ןוכנהןורתפה״תאאוצמללוכיבכרשפאש,תכרפומההחנהה
סרטניאהלשרורבההדימהֿהנקונדיבשיםא׃]ןלהלכ[,טמירפהתמסיסמינויגה
רבדךלןיאהרואכלירה,ונתוגהנתהלכתאעובקלםיכירצונאויפלש,ימואלה
הנידמ״ליוצרהרטשמהוהמוכותמקיסהלוסרטניאהוהמתוארלרשאמטושפ
והמםיעדויונאןיאםאש,ררבתהשדערובעלתוכירצויהםינשו;״תירבעה
,הזןיינעבימואלהסרטניאהוהמםיעדויונאןיאאליממ–יוצרהרטשמה

לגדלרזלגדםושףסותייאלשהעיבתב,יקסניטוב׳זתרותבדוסיןורקיעהיה״סנֿדח״44
םעתונויצהףותישתלילשלוזמורב.׳יר״תיבהיפואה׳ירקיעמהיההז׳םזינומ׳ו,ינויצה
,ינשןיאולֹכָתֿןבלסנֿדח״׃׳רדנה׳ורישביקסניטובזבתכ,םודאהולגדוםזילאיצוסה
.״/.ןויערהויזלעזנטעשתֶמֶדֲא/לַעַתאל
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יפֿלערצָלתחאתילמרופהמסיסדועאלאוניאומצעלשכ״ימואלהסרטניאה״שו
.]דכובקוקפלריינכ=[תיחולצ

םאש,תוארלםייניעהוחקפנאליממ,״םזילרבילה״לפנשמירה,ינשדצמ
,ונֵכותבםדאלכלשותוגהנתהלדיחיההדימהֿהנקתמאבאוה״ימואלהסרטניאה״
,ימואלהןוצרהויטרפהןוצרהןיבזאמתירבעהתוהזההשדוחשךכֿידכדע
חתמהֿתשודקלעאבהלםגרומשלםיצורונאםאו,ךרעלעברוישאלל
חֵרכהבתעבונה,תררפמהתודמעמהתמחלמתאשובכלקיפסמןיא–וזה
,תיביטרופרוקההנידמהלשהיצקיפהךותבתיטסילטיפקההלכלכההנבממ
עונמלץוחנאלא,איהףאהדוסיבתיטסילאודיבידניאהותיטסילאירטמה
הנענָמיתךכו,לארשיֿץראביפוריאהםזילטיפקהלשותוחתפתהתאהליחתכלמ
תינקסמהתונמאנהדוסיֿלעאקוודש,רבדההרקךכ.ויתואצותלכםגאליממ
הרזחהייטנהלארשיֿתוריחֿימחולברקבהחתפתה״ימואלהטמירפה״תמסיסל
.ידמעמהטמירפבבושךבתסהםהמקלחו,םזילאיצוסל

דצמ,הגשוההזהבשחמךלהבתיבקעהתוקבדהיפֿלע,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא
תוידוסיההיתומגמןיבווללהםייטסילנויצרהםיבושיחהןיבשגפמהֿתדוקנ,ישילש
רבדלשופוסבהאצמנ״ימואלהטמירפה״תמסיסו,תירוקמהלארשיֿתרותלש
.תירבעההייחתהתוחתפתהלשיטקלאידהלגעמהתריגסבהקלחתאתאלממ
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ז

ר״תיב

יתטקנו,םזינויזיברהלשטעמכֿןורחאהךרעהאוה״ימואלהטמירפה״שיתרמא
םעםזינויזיברהתאתוהזלהיהיןוכניכבשוחינניאשםושמוזהמותסהרדגהב
דומעלילראשנשתמאבֿןורחאהיטסינויזיברהךרעהוליאו,היֵבוהיֵנימר״תיב
אוה–תּויִאָבצה–רחאךרעלכמרתויםזינויזיברהםעםיהזמותוארשאו,וילע
אבצהיבאאוהרשא,יקסניטוב׳זתאשאופאאצויאליממ.ולוכביר״תיבךרע
,דחאכטסינויזיברכויר״תיבכהאורינא,דחיםגדועםוקישהזוםקשהז45,ירבעה
.םירבדהךשמהבוררבתיתאזההנחבההתודוסיו

אוהששגדבםזינויזיברהלשותובישחרקיעןומטתינויערהניחבמםא
ךרעךותמירה–לארשיֿץראלש״ּהת׳ונָלֶש״ְּב–״הרוכמה״ךרעבםש
לש[תירסומהתירוטסיההותובישחלכתחתפתמיקסניטוב׳זשדיחשתויאבצה
לעהתוולִנשתירסומההזופרומטמהשםושמוזהנחבהינאסינכמו,]םזינויזיברה
הברמלו;םלועמינויערןפואבןיידעהחסנתהאללארשיבתּויאבצהתוחתפתה
םיעדּומהםיימורטהרסומהיכרעבללכןיידעהעגפאלאיה,ונייחלשהריתסה
לשבחרהימואלהףקיההותואב,הכלהלילארשיֿץראהבושייבםילבוקמהו

אבצהתרגסמב׳ירבעהדודג׳ב1917תנשבהליחתמיקסניטוב׳זלשתיאבצהותוליעפ45
דוסייבתאשרתיבתאטבתמו,)1920(ף״רתתוערואמבםילשוריתנגהבתכשמנ,יטירבה
רשאבלעפתשתיאבצהדותעכםגהתואהאריקסניטוב׳זרשא,)1923(ר״תיבתעונת
.תדלומהןעמלשרדית
םקוהםילשוריבהנגההןוגרא.96׳מעבןלהל,48הרעהבהארירבעהדודגהלע
ודמעוםיערופופדהןוגראהישנארשאכ–ף״רתלשםימדהחספרחאלו,1919ֿב
תונש15ֿלטפשנרשא,יקסניטוב׳זםשארבוםינגראמהןמםירשעורסאנ–ץרפב
ביצנהידיֿלעםלוכונוחנ,וכערצבמברסאמישדוחהשולשמתוחפרחאל.רסאמ
.לאומסטרברה,שדחהןוילעה
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תויאבצהלשתיתוברתההירפירפה׃השעמלתאזהתירסומההזופרומטמהתלוחת
וכותבתרדגומה,הרישיהגשומהתועמשמלרבעמקחרהתגרוחתיאקסניטוב׳זה
46.דחיםגהזףסונֿךרעלשםינפהיתשלעדומענןלהלו–ומצע

תונויצהלשיטסילרבילהרסומהןמ,רומאכ,המואמבהטסאלומצעםזינויזיברה
תאליבגהלבוקמהרסומהשךכבםגפםושהליחתכלמאופאהאראלאוהו,ללכב
״רדה״םא,בוש,םלוא.״הנגהה״ךרעלשםילבכהֿתרגסמךותבירבעהחוכה
ןכבו,םילבכילבהנגהאליממהעמשמרדהךותמהנגהירה,שפנהתוריחושוריפ
יסיפהימואלהחוכהתאהליעפמה,ןירוחֿתבתויאבצאלא,ללכבהנגהדועאל–
תויאבצהלשתינויערהותיגולוכיספהoהָזיֵנֶגהיהוז.תוביסמהתושרודשיפכ
ר״תיבךותבםיליבקמםימרזינשבהזהךרעהחתפתמהאלהוןאכמו,תיר״תיבה
ךלוהורבגתמה,יעקרקֿתתה,יר״תיבהםרזהויטסינויזיברהםרזה–המצע
עבוקו47,ףסויֿןבלשותומדב,םינפבמלילכר״תיבתאשבוכאוהשדעהדמתהב

ךרעלשתמצמוצמהותועמשמלרבעמלאתוטשפתמה–׳ףסונהךרעה׳לשוינפיתש46
׃ןלהלכ,םירבדהתאצרהךשמהבתונודינ–יאקסניטוב׳זהתּויאבצה
ןמקונילהבשרשא,״תיתִמאהר״תיב״לשםירוענהתורענתהבאוהדחאהןפה
ותעפוהתישארהתתשוהךכו,םדקימימתירבעההרובגהלשןשיֿשדחהםזירוטסיהה
לש)תיקלחה(התלשבה.אבכוכרבוםיבכמהתרוסמלעאקוודירבעהםזירוטסיההלש
ראותיהזןפ(.ולעפשיפכלועפלםשפנתוריחבו,י״חלתעפוהבהלגתמתאזתוחתפתה
.109׳מעבלדגומהחוורהדע)״םימגפה״׃תחתופההקסִּפַּב(101דומעמ
הרבשרשאתוחתפתה,תּויאבצהךרעלשתרהטמהתירסומהותוחתפתהבאוהינשהןפה
ךרדהתאהחתפו,)עוטקויקלחןפואבקרםגֿםא(,םיירכונהםזילרבילהיכרעתא
תירבעההפקשההשודיחלאולארשיתרותלאהליבומההשדחתללוכםלועתפקשהל
.)115׳מעבןוידהףוסדעו109׳מעמשרפייהזןפ(.ןירוחהֿתבוהמלשה,תירוקמה

ֿןבלשוהשעמרחאל–)1938(ח״צרתתנשףוסמ*47
דגנכלומגתולועפבל״צאהלחה–םודרגלותיילעוףסוי
ינורקע,יולגוקלהתשענ׳הגלבההתריבש׳ו,םיברעה
.ףיקתו
הצראאב,ןילופבשקצולריעהןמ,קינ׳צבטםולש*
המלשלומשתאהנישו,ז״צרתתוכוסבילגליתלבהלועכ
םירוי,ח״צרתןסינב׳כ,חספלשיעיבשברעב.ףסויןב
סובטואהלא–דיֿןומירםידיימםגו–וירבחינשואוה
,עגפנאלםיעסונהןמשיא.הירבטלתפצמדרויהיברעה
גחברעבו,וכעבלהנתמםטפשמ.םיספתנהשולשהו

95הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



,דחיםגםימחולהםינוגראהינשל,תוריחהֿתמחלמלשתינחורהתרגסמהתא
.ריאילשהגהנההוגוליפהתארשהידיֿלע

ךרעכ48,״ירבעהדודג״בןבומכאיהתּויאבצהךרעלשתירוטסיההותליחת
ךכםושמאקוודילואו,םזינויזיברהתויהםרטבדוע,ןושאריטילופֿיטסינויזיבר
םיכרעהלכמ,יטסינויזיברהותוחתפתהםרזבםג,ינורקעןפואבהזהךרעההנוש
.וירחאםיאבהאדירגֿםייתרוקיבה

הירוטסיהולהתיהרבכש,הנגההךרעלעיאקסניטוב׳זהרדההלשותָבָסה
הליחתכלמהאבאל49,ץראב״רמושה״ןוגראבןהויסורהםורָדַּבןה,ולשמיהשלכ
אלא,םירחאםיינויצםיכרעיבגלךכֿרחאהרקשיפכ,תרוקיבהודוגינהךרדלע
אלא,טשפומֿינורקעןפואבאלבושהזו,הלוכבתיבויחוהרשיתוחתפתהךותמ

.)ךכֿרחאקתמוהןיישלשוניד(התימלןיישםהרבאוףסויֿןבהמלשםינודינתועובשה
תויולדתשהאלםגו,וליעוהאלתונגפההךא,תוצופתבובושייבהרעסללוחמןידהרזג
ֿןבהלוע,ח״צרתןוויסב׳ל,יעיברםוילשורקובב.הירשוהינטירבידיקפינפבתוניחתו
אוהםייברעהןיבו,הניפשארדילרהההלעמבורבקבצחנםויבוב.וכעבםודרגלףסוי
...ר״תיביֵדַמויכירכתלעשכ,ןמטנ
.539׳מעב,רפסַל׳אחפסנבףסויןבהמלשלשורופיסתאהמֿתבחרהבהאר

תודיחיתמקהלולעפרודלפמורטויקסניטוב׳ז48
.הנושארהםלועהתמחלמביטירבהאבצבתוידוהי
ובשמישרודלפמורטרשא–׳תודירפהיגהנדודג׳
םיטירבהשןוויכמךא,1915ֿבםקוה–דקפמהֿןגסכ
ֿץראבהמחלמבקלחלוטיידודגהשומיכסהאל
1917תנשב.וילעתונמיהליקסניטוב׳זבריס,לארשי
יקסניטוב׳ז,׳ךלמהיעלקלש38דודג׳ןודנולבםקוה
–טנַנטיולתגרדב–ךכֿרחאדקיפויארוטכסייגתה
,םילייח5000ֿכהנמדודגה.ויתוגולפמתחאלע
המיחלבףתתשהו)1918(לארשיץראתיזחלחלשנ
בתכיקסניטוב׳ז.ןדריהתעקבבוןורמושהירהב
תליגמ׳–םינשןתואבויתורוקלשקתרמרואית
׳היפרגויבוטבא׳ךרכַּבללכנרוביחהו–׳דודגה
.ז״שתםילשורי,יקסניטוב׳זירעתאצוה,ויבתכב
ירבעהדודגהיֵדמביקסניטוב׳זבאז׃תונומתַּב
.דודגהלשולמִסו,ןושארה

תימוקמהתונגראתההינצינלד״בשןווכמ״יסורהםורָדַּב״הנגההךרעלעורבדב*49
היסורםורדבםימורגופהתרשרש,׳בגנבתופוסה׳ןמזבםידוהיהלשתימצעהנגהל
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היתוביסְמו,דחאדצמ,תינויצההפיאשהלשיתָּביסהבולישהתלועפךותמ
.ינשדצמ,הנושארהתימלועההמחלמהתונמדזהבתויטרקנוקהתויטילופה

,ינכותויבויחהמשגהֿךרעהתישארמאופאהתיהתיאקסניטוב׳זהתויאבצה
לכבדיחיהיאמצעהויבויחהךרעה–ךכֿרחאםגהרקיעבהראשנאיהתאזכו
ֿםאהמֵתןיא.)םימיהֿתרצק״היצאוקבאה״תמסיסדבלמ(תיטסינויזיברהתוברתה
זכרתה–יאקסניטוב׳זההמשגההֿץולחֿליחהז–ר״תיבלשהמויקלכש,ךכבןכ
רעונהראשלכמתיבויחךרדבר״תיבתאלידבהרשא,הזךרעלשוחופיטב
,יטסינויזיברהרדהבשדוחייהתאליצהלןתינותועצמאבקררשאו,יצולחה
ןעטמהםעהזרשק,]םנמא[.תונויצהֿיכרעראשיבגלםג,דבלבֿיתרוקיבה
תיר״תיבהתויאבצהתאםג,ןבומכ,קתישםזינויזיברהלשיטנטופמיאהיגולואדיאה
ךשמבש,הדבועלתובושחתואצותתמאבויהדימוֿףכיתהארנשיפכו,ןירוחהֿתב
ֿןבידיֿלעהגלבההותעמשמהתריבשלדעו50א״פרתתוערואממשהפוקתהלכ
ֿףאךא;יהשלכהלעפהידילעיגהלתיר״תיבהתויאבצההלכיאל]ח״צרתב[ףסוי
הניחבמ,נּווינבעירכהלידכהאצותוהביסלשהזבולישבובהיהאל,ןכֿיפֿלע
.ר״תיבלשהתמשנהָ☻ענששדחהךרעהתא,תיתוברתותיגולוכיספ

תוערפב–ךכֿרחאהנשםירשע–רתויתבחרנהתונגראתהַלו,1882‐1881םינשב
,קילאיב,םעהדחא.היסורלכבוטשפתהובנישיקםורגופבולחהרשא1905‐1903
.״תונויגפבוםיחדקאב״םשפנלעדומעלולהקיהלםידוהילזאוארקםירחאובונבוד
ןוגראבםיפתתשמהןיבו,םיללח250םיערופבליפהוהחלצהןוגראהלחנהסדואב
.יקסניטוב׳זבאזםגהיהריעבהנגהה
לשותגהנהב1907תנשבהדסונרשא,׳ארויגרב׳תדוגאמחתפתה׳רמושה׳ןוגרא*
ולעפהדוגאהירבח.תיביטקלוקתובשייתהלותירבעהרימשל,הדובעל–טחושלארשי
דע–םיפקותוםיערופלומדומעל–םיפסונתומוקמבםגרוזעלוארקנו,הר׳גסב
וישנארשא,׳רמושה׳ןוגראתאדסיילותורושהתאביחרהלוטילחהםייתנשרובעכש
םיערופהתפידהבונייטצהו,)םורדהתובשומבףאהמןמזו(לילגהתובשומבורמש
ידוהיתנגהבףאויחלתתנגהבקלחולטנוירבחךא,קחשנםנמאןוגראה.םתעתרהבו
,׳הדובעהתודחא׳תדיעווב1920ֿבתיפוסקרופ׳רמושה׳.ף״רתתוערפבםילשורי
.׳הנגהה׳ןוגראזאםקוההשעמלו

47.הרדחותובוחר,הווקתחתפתאןכוופיידוהיתאםיברעופקתא״פרתתוערואמב50
רשאםילשוריבתונגראתהלדוגינב.רנרבםייחֿףסוירפוסהםהיניבו,םיגרהנםידוהי
.תנגרואמהנגהלתישממהנוכתהתעהשגרוהאל,ןכלםדוקהנשכתיסחיהחלצהבהלעפ
ןורקעיפֿלעהתלבגהבךכֿרחאו,תידוהיההיילעהתקספה...בתוערפלוביגהםיטירבה
.״תמייקההייסולכואהלשםיסרטניאהורפסמה״יפֿלעוץראהלש״הטילקהרשוכ״
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םזינויזיברהלשיתרוקיבההבשחמהֿךלהבתויאבצההעלבנשמירה,דחאדצמ
,״הנשיה״תונויצהלש״הנגהה״ךרעתרוקיבלהדימהֿהנקכךכךותמהדמעוהו
תאלידבמה,םזיביטקאהךרע,תיתנגההתוליבסהדגנכ,השגדהידילאבאליממ
היגולואדיאהךותבשרתשההזכןפואב.תוליבסהןמןירוחהֿתבתויאבצה
שעמהֿרסוחתאהדמתהבטפשרשא,ףסונשדחךרעהמצעתיטסינויזיברה
התלעפהתאעבתו,םירָמשהשעמ,תדמתמהסיסתלםרג,הערלהלשיטננמיאה
ונאםיבייחםויהדע.עוגרמןתמאלל,תואיצמבתיר״תיבהתויאבצהתרותלש
האצותכשדחמדלונרשא,תשדחתמהתירבעהתוברתבהזקיתעסכנלעהדות
;יצולחה״המשגהה״ךרעדצב,ללכֿךרדבהרקעהתיטסינויזיברהתרוקיבהןמ
.םלועלונברקמדועשומיאלש,םיכירצונאוילעךרבלו

םיינויצההמשגההיכרעלדוגינב–תיר״תיבהתויאבצהךרעירה,ינשדצמ
הליחתכלמהרועמהיהאלא,טשפומבחסונמםלועמהיהאל–םירחאה
אלאליממ,וזהרטמביטרקנוקןכותהיהשהדימבו,תינידמהתינויצההרטמב
םזילמרופבתיר״תיבהתויאבצהתאעיקשהלךשוממשעמֿרסוחוליפאהיהלוכי
תרוקיבהתאםגהדמתהבתיטסיביטקאההסיסתההמדיקךכֿלעֿףסונ.אדירג
,תויטרקנוקהתוביסמהתוחתפתהםעהעגמלעהרמשותילילשהתיטסינויזיברה
תוניחבהןמתוחפל,שומישלדימתהנכומתיר״תיבהתויאבצההאצמנךכו
תאומישאהשכ,הפוקתההתואלכךשמבםג,יתואיצמוינכותןפואב,תורומאה
.אמלעבםיינוימדוםייטנמור,םירענֿיעושעשלשתונקירבר״תיב

התיהאיהש,תיר״תיבהברקהֿתונוכניבגליתרמאויתגייתסההתעהז,םלוא
תוניחבהןמו,תורחאתוניחבםגשי,ןכא;״תורומאהתוניחבהןמתוחפל״תמייק
–ךרעבהנשםירשעךשמב–תיר״תיבהתויאבצהקותישהיההלאהתורחאה
.איההכותבעובט

דימתדלונאוהאלא,רדסֿיליגרתמדלונוניאאבצש,רחאםוקמביתבתכ
לשרדסהֿיליגרתמהרואכלדלונירבעהאבצה׃טקשהיהאלינופצמו51,ברקב
היהיקסניטוב׳זשכודלונר״תיבלשרדסהֿיליגרתםג׃ןבומכ,ןוכנהזןיאו.ר״תיב
הדלונשברקהֿתוברתחורבו,יטירבהאבצבירבעהדודגב]ןֶגֶס=[טנַנטיל
52.םיר״תיבהוינבתאיקסניטוב׳זךניחוניתורודבוזהנושארתירבעהמחלמב

.רחאאשונבןוידבגא,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳בד״בשבתכךכ51
.״ךמתסהב״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,196׳מעבםשתאזהאר

ר״תיבתאדסייאוהשדעויאבצהותורישמיקסניטוב׳זררחוששזאמופלחםינשעבראכ52
׃הנומתַּב(הרונמה–ר״תיבלמס.)1923ףוסב(הגירבםיטנדוטסתצובקםעשגפמב
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המלכו,ףלוחהרקמהתיהתיטירבהתּויאבצבתירבעהתּויאבצהתובלתשה,הנהו
המלכראשנןכאו–תיר״תיבהתויאבצבדחוימהֿיטירבהןמוירחאראשנש
היהאלורשגהיהאל״׃ןכותֿרסחואדירגילמרופהשענ–טיהרוצלעגונש
תואיצמבןוצרהוחוכהיסחיןיבלר״תיבלשםיינוציחהתויאבצהינוניגןיב״רשק
53.רזןוטלשלש

םג׃םימרוגהךבסבשרתויבערהויהאלםיינוציחהתויאבצהֿינוניג,םלוא
רשאםיינוציחהתויאבצהֿינוניגלהבהאהו,ףלוחאלאהיהאלרזהןוטלשה
ֿאלוידדציכםא,בושחיכוניחדוסיקפסילבאיהר״תיבידיֿלעונבהשרשוה
כ;דיתעבלארשיאבצליבשבןיַעּברבכונלשישתיתוברתהoהביטקאָּב,יאמצע

ירבעהרעונבתויאבצהחופיטםצעבוזהבהאלשהתובישחלךורעןיא,םוקמֿלכמו
התיהתאזהבהארשאכ,יר״תיבשעמֿרסוחלשהכוראםייניבֿתפוקתהתואב
תאתושעלהיהדיתערשאישונאהרמוחהלשינוגרִאהושוביגבירקיעהםרוגה
אכ.רורחשהֿתמחלמ

׳ךלמהיעלקלש40דודג׳למסלשקיודמקתעהוניה–)הטמל
ילייחופרוצוילאש,׳הדוהילןושארה׳׃הנוכרשא,)הלעמל(
׳המידק׳׃בותיכַלבלםיש(.יקסניטוב׳זתרישוב38דודג
.)דודגהתרונמלשהסיסבב
אלש׳רטופ׳םצעבו(–יטירבהאבצהןמיקסניטוב׳זררחוששכ
םילשורילרבעאוה–)ולהראשוההנוצקהתגרדךא,ונוצרל
,ךכֿרחאםישדוחהנומש;תימצעההנגההןוגראבבלתשהו
חספ׳בםילשוריידוהילעןגהל40דודגילייחוקעזנרשאכ
הליעהתאםיטירבהואצמ,)1920(ף״רתתנשלש׳םימדה
.דודגהתאוקריפו,ןכלֿםדוקרבכושקיבש

ןיאורשקןיא״׃הרימאָּברשא,יקסניטוב׳זלשונושלתאתואכרמןיבןאכאיבמד״בש53
ולשרשקלו׳ימואלהיאבצהןוגרא׳לשחכתהאוה–תכתוחדיתעונתיווילב–״רשג
סוניכ,ט״צרתבהשרוובר״תיבלשימלועהסוניכבהזהיה.׳םֵאֿתעונת׳כר״תיבםע
.ןלהל58הרעהבבושרכזויו,ליעל36הרעהברכזוהרבכש

ֿםרוגקרהיההזךא,תינלופהתּויאבצהיוקיחלםגרתויבהברתובישחהתיההזןיינעבטי
.רחואמרזע

,לארשילהנגהאבצקראלא,לארשיאבצןיידעונלןיאהווהַּב׃םזינורכנאהזןיאכ
,תיבויחהתיר״תיבההבהאהאלבלבא,םִיִיוגהתּויאבצהֿינוניגתאםנמאהקחמה
.ותולפשמיוקיחהתאתרהטמה

.ח״שתלשהנגההתמחלמתאהזחנומבללוכינניאאכ
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,םזינויגִלהךרע]אוה,םימרוגהךַבסִבשינשהםרוגה[היהקתשמוקיזַמרתוי
ךותמוהרגִשךותמ׃ירבעהדודגהימימתימשרהֿתיטסינויזיברהר״תיבבראשנש
תיטילופהותפקשהךותמםגןכו54,תיאקסדּוסליפהתינלופהרורחשהתעונתליוקיח
תורישבירבעןויגלתויהלרוזחתר״תיבש,ךכלעיקסניטוב׳זםלח,תיללכה
יר״תיבהיאבצהשעמההלתוהאליממו,״תירבעההנידמה״רּובעבםגּולו,הינטירב
אתכלִה״החורו;ןווכמתויהלךירצהזשעמהיהםצעבודגנש,דבעשמהןוישרב
הברהדימבתיארחאהאיהֿאיה,תאזההריתסהבקעבובהקבדש,״אחישמל
ידקפמבשרתויבםיבהלנהןיבמםיבררשאכ55,ב״שתבריאילשונוגראברבשמל
ביואהתייריםע,םואתפםהלהלגתהשכ,הכרעמהןמהלהבבוסנןוגראה
וכניחרשא,וללהחישמהֿימילשםכותךותברבכםהםידמועןכאש,הנושארה
.םינשהלכךשמבםתארקל

ֿתיספאהתיברקהתרוסמהרחא,דבלבֿהייפיצלשהנשםירשע,תישילש
םייחֿחוראללתירבעהתויאבצהתאאליממוריאשה,ירבעהדודגהלשטעמכ
תידוסיתּוקירידיֿלעהעבקנר״תיבלשהתומדשהדימבו,תישממברקֿתוברתבש

דוע.תיסורהתורסיקהןמקלחןיידעהתיהרשאכ,ןילופתואמצעלרתחיקסדּוסליפףזּוי54
םיקהו,׳הנוילעהתימואלההדעווה׳תאדסיאוההנושארהםלועהתמחלמהצרפשםדוק
רשאכו;תעהאובבהיסורבהמחלמל,׳םיעלק׳לשתוינלופתודיחיהירטסואתוסחב
–םניערגתאוויה׳םיעלק׳הרשא–תונויגלןגראאוה)1914(המחלמההצרפםנמא
יקסדוסליפלדחהמחלמהףוסתארקל.היסורדגנםינמרגהדצלהרובגבומחלוללהו
השבכשהירטסואלםינומאעבשיהלויתודיחיובריסרשאכרסאנףאו,הינמרגבותכימתמ
תינלופההנידמהשארכומצעלעזירכהורהימאוהםינמרגהתסובתםעךא,ןילופתא
.)1919(תיאמצעה

רבצאלןוגראהךא,׳לארשיבל״צאה׳תאריאיםיקה)א״שתתנששאר(גוליפהרחאל55
ןמשי.המחלמהתאוןוגראהתאםישטונהרתוידועוברותונולשכהובר.הפונת
ללכםחלאלזארשא,ל״צאלובשששיו,׳םילרטינ׳כםמצעתאורידגהשםיבזועה
׳תודבאתה׳הניהםיטירבבהמחלמהשונעטםיבר.הלועפםתיאףתישףאוםיטירבב
,ןיקנל(ותאושרפשםייזכרמםירבחריאיתאובזעא״שתברבכשרחאל.יוכיסלכתרסחו
,גיהנמכ.ינוערזןימינבויעַלקךונחהדקפמהירבחםגב״שתבובזע,)יקסניבולוןמכייח
עשוהיאלמלא;ןוגראלכראשנאל)ב״שתטבשב(חצרנשרחאל.ודבלטעמכריאירתונ
ןיברשקהתאםייקו–אבסרפכיסדרפב,ףדרנ,םישדוחהעבשדמעמקיזחהשןהכ
היהאל–םיפינסהםוקישבוסויגבלחהוואלכמרימשקחציחרבשדעםירבחהץמוק
.י״חל
.120׳מע׳אךרכב,׳םישגמררושמ׳רמאמַלחפסנהתאהאר–ריאילשוייחלע*
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ֿחוצחצלתיטסילמרופתרגסמאלאהבואראלשהלאוקדצןכא–וזתינורקעו
םזינויזיברהןיבערקהלשהעפותַלחתפמהןומטוזהדוקנב׃קרסלשתוברח
לעובםירעהלףוקשסיסכתהיהאלרשאערק,רורחשהֿתמחלמתפוקתבל״צאל
תמאה,טושפ,היהשאלא,וגיצהלםויכםיטונםיטסינויזיברהשיפכ,רזהןוטלשה
–תאזכהתויהתדימב–תיטסילמרופהותיטסינויזיברהר״תיב׃התִמאלתיתִמאה
.םולכלהשעמלהחלצאל

ךכידיֿלע,חטשהינפלתחתמשוז,תיתִמאהר״תיבבונקותוללהםימגפה
הרובגהדוהלשעפשהֿתורוקמלתועורזוחלשנתויאבצהחופיטםצעבגאש
ינפֿלעטשפתהאליר״תיבהךוניחבהזדצש,רבדבהמֵתןיאו.תירוטסיההתירבעה
ינפבאלו,םזינויזיברהלשהדלותהינפבםידמועונאןאכ׃ולוכםזינויזיברה
.רובידהתאוילעביחרנשךירצהזרבדו,ומצעםזינויזיברה

ךותמתידוהיההרובגהתייחתםגהאבאל,םירחאהתירבעההייחתהיכרעלככ
םיכרעבאיההתליחת–וניארשיפכ–אלא,הפוצרתירוטסיהתולשלתשה
םידוהיהלשטעמכֿרומגהקותינַּבםידסוימה,םיירוטסיהַֿא,ירמגלםישדוחמ
תעלכךשמבםגתאזכשרותבתיטסינויזיברהתויאבצההתיהתאזכו,םתודהימ
תונויצהןיבלםזינויזיברהןיבלידבמה,״רדהה״ךרעםצעשוניאר.ךכֿרחאהמויק
,רבכהקחדוהתידוהיהתיתוברתהתוכיישהש,ךכךותמקררשפאתה,״הנשיה״
התעהיהלוכי,ותואתבבוסהתייוגההיווהביבויחטלקמשפחלםוקמבשאלא
תודהילשתילסקודרפההיווהבטלקיהלונייה,״תונויצהךותבללובתהל״ידוהיה
ֿישגרןיבקתנלידכהבשי,המצעלשכבויחהתויהםצעמרשא,תירוטסיהẁַא
הוואגישגרהזגשומבזכרלףאו,״תודהי״גשומהןיבלתודהיהיבגלתותיחנה
.אקווד

יֵאנקלעחוכיוובתיבויחהדמעטוקנלאופאהיהלוכיעצוממהטסינויזיברה
לשתילילשההדמעלדוגינב,שדוחמהתויאבצהךרעלשקיהךותמ,םדֶקמהדוהי
ןיידעלגוסמהיהאלאוהןפואםושבלבא–הזהךרעהרסח,עצוממהינויצה
דירפההנשםייפלאלשקירללח;ןירשימבוללהםיאנקהלשםשרויכומצעתוארל
ֿרבןועמשבשמתשהל]היה[לוכיאוהרתויהלכלו,הזןיממתוהדזהןיבלוניב
ויכינחתאםהבלגרתלידכ,תצקמבoיטסילוואיקַמןפואבריאיֿןברזעלאבוארויג
.םיר״תיבה

תוברתךותליתוכאלמןפואבתמאבהלגרותר״תיבש,תאזברמוליתנווכןיא
יללכהחורהֿךלהלעפןוּוכמהךוניחהןאכלעפשמרתוי;תיטסירוטסיההרובגלש
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רודבטשפתהרשא56,תירוטסיההתירבעההרובגלתיאקסבוחינרשטהיטפמיסלש
רבדהםצמטצהומצעיאקסבוחינרשטהרודבשדועב,םלוא.רדהֶהלשיטסינויזיברה
תאזהחורבךוניחההטנריעצהרודהיבגלירה,אדירגהקוחרהיטפמיסבחרכהב
ישגרלשדוסיהםצעתארערעלהקוחרהתירבעההירוטסיהלהיטפמיסהלש
עיגהרגובמהרודה.ללכבתירבעהתירוטסיההתוהדזהבוקבדרשאתותיחנה
רבכודריינשהרודבוליאו,שדוחמהתויאבצהךרעלשקיהךותמהרומאההדהאל
דרפהאללדחיםיכורכארויגֿרבןועמשותילאוטקאהתירבעהתויאבצהךרע
םוהתהתאהאלימוהרזחרשא57,יבצֿירואלשותרישבדוחייבו,רנזולקלשוירפסב
ןיבלבכזאמ״הרעסבןענכישבוכ״ןיביקסבוחינרשטלצאהדירפמה,תירוטסיהה
.חישמלםיהמכםידוהילשםיקסופֿיתלבתורודֿתורודב,םויההישבוכ

אלא,ילטוטםזירוטסיהתויהלןיידעחילצהאלהזשדוחמםזירוטסיה,ןכא
תויאבצַלםיליבקמה,דִודֿתיבֿתוכלמוהרובגלשםידדובהםיכרעבולוכלפקתה
ר״תיבלשהשדחההיווהההרצונךכ,םוקמֿלכמךא;םזינויזיברהלשהנידמַלו
לשךילהתהךרדברובעלץוחנהיהאלרבכהכותבטלקיהלידכרשא,תימרזֿתתה
,תירוטסיההתודהיהןמרשיהילארובעלהיהרשפאאלא,הרומגתידוהיתוקרפתה
ןואגישגרהילעםיוולנתותיחנישגרםוקמבשכ,עדומהיתשוחתההנעטמלכלע
.שדוקֿתאנקו

תירבעההייחתהיכרעבןושארההיהתויאבצהךרעש,רבדהםגהרקךכ
ּולו,תאזכשרותבידוהיהםעהלשםייחהתוברתםעןיעדויבוןירשימברשקתהש

תחישאוהש–)םירשעההאמהתישארבבתכנ(׳םילוגהיֵרישִמ׳ךותמתיבלשמלהנה56
׃האררשאתאולרפסמה,ןענכמאבשלעושהםעררושמה
םֵרָגְייֵא,בלכהתאלאְש/,םהיניערֵקִנש,םירהֶהטיֵעלאְש–/׳?יַאָנַקתורבִקו׳–״
/,וימכחווירשאמ,מעתאלאשתלאו/–,ויָרָפֲעהֶרזִייֵא,חורהתאלאְש/,ויָמָצֲע
.״//.וירפסוובִלמוישודקםשםיחומו/םהינבבםיבוטַל׳םיצירָּפ׳םיארוקה

,קרפהלשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוה–ג״צאבורנזולקבתקסועה–וזהרעה57
.119׳מעב

שיגרה,הירוטסיההתיהאלשטעמכהלאןענכישבוכלףאשםושמקר,ןבומכבכ
.ובםיחתורםהלשםהימְדתאאקוודיקסבוחינרשט
ןענכישבוכ״אוהקיודמהיוטיבה.יקסבוחינרשטתאוטטצבאתרופקדאלד״בש[
.74׳מע,34הרעהבליעלאבוהרשא׳ולופאלספחכונל׳רישַּבבתכנאוהו,״הפוסב
רבדמבברומאכ,׳׳התומחלמרפס׳בהתעפוהלשבהרחבנ׳הפּוסב׳הלימהשקפסןיא
)57הרעהבטטוצמה(ג״צאליקסבוחינרשטןיבתוושהלןיינעמהכןכֿלעו,ד״יא״כ
].רישַּבהלימהלשהצובישןפואלרשאב
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לשהזהשודיחהתאהדימעהוזתויקלחשקפסןיא.דבלבםצמוצמחטשבםג
ףכיתהארנשיפכ,תלוגנרתיערַּכלע,העשיפל,תודהיבתירוטסיהההשוחתה
רזחר״תיבבשאיההדבוע,ןכֿיפֿלעֿףא.היוצמחורלכבותואהנכיסו,דימו
אובתשידכןושלהאיההלדו;ןושאררושיקברשקנוידוהיהםזירוטסיהה
ירבעהםזירוטסיההשודיחלהניפהֿןבאכש,הדבועהתועמשמאולמתאךירעהל
רשא,אבכוכֿרבוםיאנקה,םיבכמהתרוסמאקוודהחנוהישילשהתיבהימיב
.לוכהתאםחורבףיקיוםהמחרכהבחתפתיונברקבדועחתפתישלכ–התעמ

םירומאהךוניחהיאנתש,הזהרבדהבושחובםיקסועונאשןיינעהיבגל
רימידאלוןיבףאו,תימרזֿתתהר״תיבוימשרהםזינויזיברהןיבםילידבמהםה
ךנחתמורזוחה,ר״תיבשאר,יקסניטוב׳זבאזןיבל,ךנחמהוגיהנמה,יקסניטוב׳ז
,םיליגרןיא.ירבעהרעונהראשלכמוזהדוקנבר״תיבתלדבנםיילפכו58;ויכינחמ
דחאבשחנאוה׃ךפהלאלא,אקוודםזינויזיברהםעיקסבוחינרשטתארשקל,םנמא
,רבכןתנץראבירבעהרעונהשילהמדניכםא,םלוא;םיימשרהםיררושמה
,םילשורייֵאנקלהאלמתטשפומֿתירסומo״היצטיליבהר״,יקסבוחינרשטתובקעב
הרשפאתהתיג״צאהר״תיב׃תיבויחֿתיגולואדיאהניחבמהמואמךכבןיאירה

ותבוגתתקתרמדוחייב.ומצעיקסניטוב׳זםגדמע,ויכינחמךנחתמההרומותויהלע58
סחייתיובושיד״בשו(הדוקפלכאללוהשעמתאהשערשא,ףסויןבהמלשתלועפל
.)האבההקסִּפַּבךכל
יקסניטוב׳זרמא–םודרגהרחאלםישדוחהמכ–השרוובר״תיבלשימלועהסוניכב
.ונקסעהזןיא.תעמשמהתיהאלואהתיהה׃תודבועבטטחלםיבייחונחנאןיא״׃ךכ
.ךלמהךרדלואציהשולש . ידוהיֿאללשםדורתומידוהילשומדשבצמלץקםישל.
..רוסא . ינשלו,ףסויֿןב,ךלןתונ,ר״תיבשאר,ינא,השעמרחאליזא,ךרוצשיםאו.
ןוכנ,ףסויןבךחוכרשיי.םתישערשאתאתושעלוךלמהךרדלתאצלהדוקפ,ךירבח
.״תונייטצהתואךלחלושינא.תאלימיתדוקפתא,תישע
׃חתפאוה,)ט״צרת(׳ףסויןבהמלשרפס׳ליקסניטוב׳זבתכשםירבדהתא׃תאזדועו
תא[הבתכידי״׃תואבהתורושהתאבתכאוהםמויסבו,״הזירומתאםינפיתרכהאל״
הרומהחקִלינַדמילשדעיתנבהאלןתיצמתתאשעדויינאתעכךא,]ר״תיברישתולימ
..הניפֿשארבסויגהתגולפמינומלפה . .ומדבשריפףסויֿןב,וידבוןורפעביתבתכשהמ.
..ר״תיבהרצונהמםשל;םימיהלכונפאשהמלא;הליגוראיבלכה . ,םואתפעתפ.
.״יתדשחתוקירכ,םימעפל,םדוקשםילימהלכןכותוםעטואלמנ
ףסויֿןבלשותוגהנתהתוליצאמיקסניטוב׳זהאתשהםגר״תיבסוניכבל״נהםואנב,בגא
ךכלסחייתמד״בש;םודרגללבוהםרטבוינישחוצחצתאדחוימבןייצו,היילתהםויב
.ןוידהךשמהב,ןאכ
רדהתאצוה,דלפנזורםולשתכירעב׳ףסויןבהמלשרפס–רההתאשובכל׳׃האר(
.)92,103,106׃םידומע,1979ביבאֿלת
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תויתכלממה,רדההלשםיילאוטקאהםיכרעהתועצמאבקריקסבוחינרשטמ
–הנשיהתונויצבםימייקויהאלהלאםיכרעשרחאמו,םייטסינויזיברהתויאבצהו
יתכלממהםזירוטסיההתייחתוזתונויצְּבאובלהלכיאלשדבלבוזאליכאצמנ
םדקלהזררושמהיהלוכירתויהֿלכלאלא,יקסבוחינרשטתובקעבירבעהיאבצהו
ֿיתלבהותיאבצֿיתלבהתויתולגהןמתוררחתשההןוויכבתוחתפתההתאהב
הז–תירוטסיהַֿאההשוחתהתרבגהלשןוויכבאקוודלוכֿםדוקןכבו,תיתכלממ
.ורבעלרבכקיפסהםזינויזיברהשבלשה

הרובגהלשהירוטסיההֿתשוחתםעתויאבצהךרעלשרומאהבולישהןמו
הלוכבהנותנה,ברקֿתוברתר״תיבבחתפתהלהלחהיר״תיבהרעונבתירבעה
״םיירנויגִלה״םיכרעלסחיםושבהדמעאלשותירוקמהתירבעהתיאבצהתרוסמב
תויקלחהותוחתפתההתויטיאבקעב,ןבומכשאלא.תימשרהר״תיבלשםיילמרופה
לערבדלתאזֿלכברשפאֿיא,תשדוחמהתירוטסיהההשוחתהםצעבוניארש
,תווהתהלשבצמבתוברתוזהתיה;ר״תיבלשהתוברתלעכוזברקֿתוברת
ג״פרתבהגירבר״תיבתאודסיישםיטנדוטסהםתואתאללכבתוושהלרשפאֿיאו
–המּוחהר״תיבֿתצלוחבןיידעשובל–רשא,ח״צרתבףסויֿןבהמלשםע
תיר״תיבהתעמשמהתאןושאררבששךכידיֿלעאקוודםלועֿתראפתהלהנקה
.ותפילקמאצויהחורפאכ,תיטסינויזיברה

ֿלעֿףא׃ללכתעדומוזברקֿתוברתהתיהאלהמצער״תיבךותב,ןכֿלעֿרתי
,ומצעג״צאירה,תיר״תיבהחורבהכפהמהחתפתהלהליחתהג״צאםעשיפ
היגולואדיאהןיבלויגשומוויכרעןיבשהריתסבללכהליחתכלמשיגרהאל,הארנכ
ג״צאו,לוכה;הרושהןמםיר״תיבהםגהמו,תימשרהתיטסינויזיברהֿתיר״תיבה
תירוטסיהההשוחתההתואיכאוהיעבטקרש,םמותיפלומיד,םשארבומצע
תואיצמהןיבלהניבשסחיהיוטיבךרוצל–שבלתת,הרישַּבתצרפתמה,השדחה
םילגוסמויהאלםמצעםהרשאב,תיאקסניטוב׳זההיגולואדיאב–תיטרקנוקה
.ג״צאלשםיירישהויגשומבתימויֿםויתיאזורפהבשחמבושחלןיידע

עוציבהֿיכרעתאר״תיבלאופאתתלהלכיאל,המצעלשכ,ג״צאֿתריש
ילאוטקאךרעהיההעונתַּבשהרובגהתוברתְל;הלםירסחויהשםיינכותה
ברקהֿתוברתרצוויתשידכוליאו,םייטסינויזיברהםיכרעהלשםתועצמאבקר
תואיצמהםעעגמידילאובתג״צאֿתריששהיהץוחנ,השעמלהשדחה
ֿלעטאלֿטאלרצונוךלההזעגמ,ןכא.יאמצעןפואבוןירשימבתילאוטקאה
ךכֿידיֿלעו,ליעלהילעיתזמרשםזינויזיברהיכרעלשתימצעהתורבתשההידי
–יבצֿירואלשםישדחהםיכרעהתועצמאב–ךלוהושרתשמהםזירוטסיההש
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לשםמוקמבומצעבאובללחהףא,וחורבתאזהתורבתשההתאןוויכ
הציחמלכאלל,תואיצמהםעםינפֿלאֿםינפדמעוהוםייטסינויזיברהםיכרעה
.םהיניבדועהדירפמ

עיגהללוכיהיהאלאוהאליממ–הזהךילהתהםלשוהאלשןמזלכ,םלוא
–תמאבו,ומצעמתומלשידילואיבמהיההזכשיוטיב׃ימצעיוטיבידיל
ֿתוברתתאהרכהידילאיבהווירישביוטיבהתאתאזהתוחתפתהלריאיןתנשמ
החתפנולילכתיטסינויזיברהֿתיר״תיבהתרגסמההרבשנ,הרצונשהשדחהברקה
,הרקיעבתמליאתוחתפתהההראשנאיההתעהדעךא.תוריחהֿתמחלמ
59,ירמגלהמותסה״םינוירבהֿתירב״ןוגכ–םיקונחהוםידימתמהםיעוזעזהקרו

וויה–תימתסהתיהןיידעלבאהמותסהתיהאלרבכש,הגלבההֿתריבשו
,הלאלכבןיידעוראשנג״צאלשםידחוימהויכרע.הווהתמוךלוהַלםוטפמיס
הביסהיהוזו,ירישה״סופמילא״בםרקיעבםיעוקת,תימויֿםויהר״תיביבגל
תאומילשהב–םלועמהאלמהתיהאלותחלצהו–ריאילהיההשקהֹּכשךכל
ויכרעלעתססובמה,תישרושתינוגראתרגסמבהיאשונתאשבגל,תוחתפתהה
.האצמנשתיטנטסיסנוקהותילאוטקאהןושלבםיחסונמה,יבצֿירואלש

אלאיהש,ךכבןומטהיהתוריחהתמחלמלשהנוסא–תורחאםילימב
ךותמאלא,תמלשומהרותבםיחסונמהםיכרעבךשוממךוניחךותמהחתפתה
ורצונשםייאלכהופסונהזלעו.עדומֿיתלביכוניחךילהתלןושארוףוטחםוכיס

ףוסב,ןיבייעשוהיוג״צאלשםתכרבב,ריאמיחאא״באידיבהדסונ׳םינוירבהתירב׳59
רשןגס,סלישדגנהנגפהוירבחוריאמיחאוכרעןכֿינפלהנשרבכךא,1931תנש
םה.דליפסאפלש׳ןבלהרפסה׳םוסרפםדוקרפסמםימי,םילשוריברקיבשתובשומה
דגנכתימינפהסרתהכןה,אמורדגנםידרומַלידומלתהיוניכה,׳םינוירב׳ראותַּבורדהתה
.םיטירבהדגנםמוקתהלךרוצהלעהעבצהתזימרכןהו,בושייהתגהנהלשתויכורכרה
ונחנאונבשונמק״׃ןהכבקעיידיב)!(ןכלםדוקהנשםישולשכרבכבתכנםנונמה
שאוםדב/!הקזחדיבונתוכזונאםיעבות/–הקושעהונצראונאבלואגל/!םינוירבה
.״//!םוקתהדוהישאוםדב/הדוהיהלפנ
׳ןוירבה׳םגףסונוילעו,׳םעהתיזח׳יולגהםנואטבבבתכבואטבתה׳תירב׳הירבח
תוכזםהלהרומשךא,תוילמסותויתנגפהןרקיעבויהםהיתולועפ.רתסבץפוהש
1933תנשב.םינשרשעכרובעכהשעמלֿהלישבהרשאהפטה,דרמלהפטהבםינושאר
ומשאנ,טלבנזורםעדחי,יקסבטס,ורבחו(בורזולראחצרןוגראבריאמיחאדשחנ
ןיגברסאמישנועלוירבחמהמכםעריאמיחאטפשנ,וכוזהשולשהלכשףאלע;)חצרָּב
.ןוגראהייחלשרצקהקרפהםתךכבו,׳םינוירבהתירב׳בםתורבח
632׳מע,)׳גךרכ(׳םירופיכהםויתמחלמ׳רוביחַּבהאר–ריאמיחאא״באלעדוע
.)אפיס(39הרעהב
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תינומדקהתירבעההרובגה׃דבלבתיקלחתירוטסיההשוחתלשהתווהתהךותמ
הדימב;םלוכםייחהלכתאהפיקהרשא,השודקלשתומלשהלוכבהרודחהתיה
השודקבָשַמבתיר״תיבהתוברתההלקתנ,תירוטסיהההשוחתההתעהרזחוהש
;תוהדזההאשונםצעבשהשודקהותירוטסיהההשוחתהםצעבשהשודקה׃לופכ
,תינוליחהבשחמתרגסמבבלתשהלךירצהיההזשדחיתוברתדוסישהדבועהךא
רבשמלתיר״תיבההרובגהתוברתתאהסינכה,תיטסילנויצרותירוטסיהַֿא
יפלאיבהרשאו,ןתיאןפואבוילערבגתהלולכיהלוגסידיחיקררשא,oיטננמרפ
לשרומגהתוצעהןדבאל–יריאָיהךוניחהלשףוטחהיפואהםעבולישב–העש
60.תוריחהֿתמחלמבהילעהתפכנשקשנהֿתתיבשםעתמחולהתרתחמה

החוסינבתיֵנתּומהשוחתלשoתיטרֶורטסקאההתעפשהםאםג,תאזלכםע
אולהו,ללכתחסונמהניארשאכםגתענמנהניאתימינפההתעפשהירה,יאדיאה
השדחהםזירוטסיההתשוחתהתיהתינורקעותירישהניחבמתוחפלשוניאר
תואנקהתאר״תיבבהכסנוזתחתפתמהשוחת.הליחתכלמר״תיבליבשבתחסונמ
תורוקמםצעךותמ,שארמהָּבַסומןבומכהתיהוזתואנקו,תינומדקהתימואלה
–הגפאלירבעהםעהיבגלםתוילאוטקאשםייטרקנוקםיינכותםיכרעלע,התקיני
תאנשו,הזמםילשוריתוריחוהרוכמהתבהא׃הזהםויהדע–תונויצהתועצמאב
הדימבו,לוכֿםדוקהלאםיכרעלע;הזמ,הבהמחלמהֿוַצםע,תדבעשמהםודֱא
.םהילעםג–תיזגהֿתכשלושדקמהיכרעלילכןיידעונוונתהאלש

םיכרעהלכב,םירוענהעפושוררועתמה,הזהשדחהםזירוטסיההעגמל
,ןשיהםזירוטסיההידירשםימסקֿהטמבעגמלכאפריהלויהםילוכי,וללה
הרקשהדימבו;םיכרעהםתואבהליחתכלמםיקובדויהש,ןוונתמהושולחה
תונשםייפלאינפלע,יקלחןפואבםגּולו,שדחמרשגהרשגנאליממ,הזהרבדה
השוחתללכלגזמתהלולכיםזירוטסיההימרזינשו61,ינוסלדנמהערקהותולגה
איהשהפוקתלכיבגלדועתותיחנוהקחדהֿישגרלכאלל,תחאהאירבתירוטסיה
יכרעֵמ׃דיתעבהאלמהתירבעהשפנהֿתומלשלדוסיהחנוהךכו.ידוהיהרבעב

תלובגבהנידמהתמקהםעתוריחהתמחלמתעיטקו׳קשנהתתיבש׳לאיההנווכה60
תרתחמהינוגראוליאו–הלהצוחמורתונץראהבלילבחוםילשורירשאכ–׳הקולח׳ה
.וקרפתה

תעונתלשהדוסיבהדמע)1786ֿברטפנ(ןוסלדנמהשמלשתיפוסוליפהותיתדהותוגה61
ןיבשתּוינשהלכ–תשטולמהשדעבכ–הלמתסהוייחֿתמגודבוותביתכב.הלכשהה
;הילארסמתהלוהפוריאתוברתבבלתשהליותיפהןיבלתודהיהלשימינפההמלוע
תודחייתההןיבשהריתסה,היצפיצנמאבשתימינפההריתסהשארמאופאהתלגנךכ
.תוללובתההןיבלתימואלה
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62,לתוכהדילתועיקתהןמ,וזהייחתבוללכנשהדימב,ןירדהנסהושדקמה

רסומהןעטמלכלשותייחתלחתפה,הפוגר״תיבךותב,וזהעשברבכחתפנ
.ותִעאובבירוקמהירבעה

הלביקר״תיבש,ךכבץוחֿיפלכתאזהתוחתפתההלכהאטבתההעשֿיפל
תועמשמוזיאלבקלליחתהיאקסניטוב׳זה״רדה״הו,הלשמתדחוימהמוקֿתופיקז
יקסניטוב׳זש,ןכותאלמתהלהליחתהתיאקסניטוב׳זההרוצה–תינכותֿתיאמצע
רצונ–וימיףוסדעולרזווילאדואמבורקראשנווילעךרבוובהאגתהומצע
ותוארלהמידיקסניטוב׳זרשא,הייחתלםקשירבעהםחולהלשהשודקהֿרדה
היהומצעףסויֿןברשאו,םודרגלותולעינפלףסויֿןבלשםיינישהחוצחצב
,לשמל,הפיחבךורבםחולהלשותרובגב–ומצעתאתהַזכ–ּוהֶהַזמיאדווב
63.ונידֿךרועדיתחתרנורגבדלשותורסייתהבוא

םגםא,םיר״תיבהולחהירבעהםזירוטסיההשודיחלשהזיוטיבםעדבבֿדב
םג,ןבומכ.דדלאלשויוטיביפל–״םדהןמבושחל״,תאזכשרותבר״תיבאל

הניאותוהזרשאריכביאנידממוילאהעיגהש(העצהןוסלדנמהחד1770תנשב,בגא
רחאלשותבושתבעבקאוה.לארשיץראבםידוהיתנידמלשהדוסייללועפל)העודי
.הלואגורורחשלררועתהללגוסמידוהיהםעהןיארבכתולגודובעִשתונשתואמ

תאזרסאשיטירבהןוטלשהתוארוהףרח–םירופיכהםוייאצומבלתוכהדילתועיקתה62
הכזאוהו,לגסהשמהיהןושארהעקותה.)1930(א״צרתרופיכֿםוייאצומבולחה–
ירבחידיֿלע–הדמתהבהכשמנהעיקתהרוסיאתרפה.קוקברהלשותכרבלךכלשב
טעמכ,ןודנעקותהו–ל״צאהירבחו,ר״תיבלש׳לתוכהתגולפ׳ישנא,׳םינוירבהתירב׳
.רסאמישדוחהמכל,הנשידמ
רוקחלהתנומרשאהריקחהתדעולשהיתונקסממעבנתועיקתהלעינוטלשהרוסיאה
רחאל,יברעמהלתוכבםימל☻ומלםידוהיהןיבךוסכסהתייגוסבהינטירבךלמלץילמהלו
,)1931(יברעמהלתוכהלע׳ותצעומבךלמהרבד׳לוקצונהלאתונקסמ.ט״פרתתוערפ
םילספסתבצהאלל׃לתוכבללפתהלםידוהיהלשםתוכזלםיגייסהועבקנוברשא
.רפושתעיקתלערוסיאךותו,לוחהתומיבשדוקֿןוראאלל,הדרפהֿתציחמו
תונמאנ׳וויהוייחלכרשא,ןושארה׳עקותהֿלעב׳לתורושרפסמדועשידקהליואר*
םידסיימהוםיליעפהןיבלגסהשמ׳רהיהי,ואובישםינשב׃ץראַלוםעָלוהרותַל׳הליעפ
רהינמאנ׳וד״בחרפכ,י״חל,ל״צא,׳םיאנומשחהתירב׳,ר״תיב,׳םינוירבהתירב׳לש
רטפנו,ז״כשתבורורחשרחאל׳ידוהיהעבור׳בםיבשייתמהינושארמהיהאוה.׳תיבה
,׳רודורוד׳,ויתונורכזרפסרואהארותומרחאלךומס.ו״משתתנשבםירופיכהםויב
.ו״משתןוחטיבהדרשמתאצוהב

תונושםיכרדביכֿםא,ןואגבםתומלאוכלהשםימחולינשלשםתמגודבןאכרחבד״בש63
.חספהגחתפוקתבהנורחאהםתלועפתאולעפ,ףסויןבהמלשכ,םהינשרשאו–ירמגל
.541דומעמ,רפסַל׳אחפסנבבחרויםיינשהלשםרופיסו,םירבדֿישארןאכאיבנ
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׃ךכלערורבןובשחוֿןידםמצעלורסמאלהזהרבדהתאושעשםיר״תיבהםתוא
הכפהמה״ו,ליעלהילעונדמעשתינויערהתושבגתההתישארקרוזהתיה
חוסינידילהאבאלתירבעההייחתהתבשחמבריאיוג״צאלש״תיאקינרפוקה
,ןכֿיפֿלעֿףא64.דדלאלשםיי״חלה׳דוסיינבא׳באלאהנושארלבותכיתמטסיס
הנידמה״רבדבתינויצהֿתיאקסניטוב׳זההמסיסהןמתוטסלהיהלוכיףסויֿןברבכ
היהתשילב–״!לארשיתוכלמיחת״,גרהיהלונידֿרזגתאצב,אורקלו,״תירבעה
ותורשפאבהיהישילבותאזההאירקהתאאורקלתילנויצרהקדצהםושול
אולמתאהרכהַּבןיבהל,תיחישמההכפהמהלשתישארבֿתפוקתהתואב,ללכ
התומליאבןושארהץרפהתאהצרפוזהאירק.עימשהרשאהמסיסהלשתועמשמה

רבחםעקסע–םיובנזורףסויאוה–ךורב*
םקנולבאתעדומתספדהב,ד״שתןסינב׳חב,ףסונ
רשא)ןוסנורהאלאימחרי(׳עשילא׳לשותומלע
תטילפמעצפנאוהךכךותב.ביבאלתבהרונ
ליבוהםיניינעהתולשלתשהךשמה;וחדקאמרודכ
,ותסיפתל,םירטושהםעוירבחוךורבלשברקל
וירקוחובםיללעתמםש–םילוחתיבלותרבעהלו
םיענומםה.קתושאוה.עדימונממץלחלםיסנמו
.ותקיתשבתמאוה.יחרכההחותינהתא
ספתנועצפנ–הדגאלהיהששיא–רנורגבד*
תמרבהרטשמהרצבמלעל״צאהתטישפידכךות
תבטבךרענוטפשמ.ו״שתחספגחֿורסִאב,ןג
אתבותבשב.היילתבתוומלןודנאוהו,ז״שת
לעםותחלבדלעדבכםיצחלעסמלחהתוומה
ֿיאוןואגךותמ,ףקותבבריסאוה.הנינחתשקב
ןמזרחאל.ויטפשמבוויקוחב,רזהןוטלשבהרכה
ןוצרוהזשתועטברבסיכהשקבהלעםתחאוה
הנינחהתשקבתאלטיבףוסבלךא,ל״צאתדקפמ
בד.םודרגהרדחדע,ףקותב,הזוירמבדמעו–
,ז״שתןסינבו״כלרואוכעאלכרצבמבהלתנרנורג
יכדרמוינאשקרזעילא,רנזרדלאיחיםעדחי
ןבהמלשדילרבקיהלושקיבהעבראה.יחקלא
וב;תרחאועבקתונוטלשהךא,הניפשארב,ףסוי
לשםהיתורבקתקלחדיל,תפצבורבקנםהםויב
.ט״צרת‐ט״פרתישודק

ופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוה–וזהקסִפלתובחרהותורהבההמכהבו–וזהרעה64
.120׳מעב,קרפהלש
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ןמיבצֿירואלשןושארהגשומהתאףוסֿףוסהדירוהוהשדחהברקהֿתוברתלש
התשענ,תיר״תיבההרכהבץרפהץרפנשהדימב,ןכאו;קושהובוחרהלאתורפסה
תדימלםאתהב–רבדהאטבתההעשיפלו,רתלאלתישממהלועפלהנכומר״תיב
.הגלבההתריבשב–ךילהתהלשותוחתפתה

–תיר״תיבהתויאבצהךרעלשתאזהתיבויחהתירסומהתוחתפתההםעדבבדב
.םזילרבילהלשותריבשיבגלתרהטמהתירסומהותוחתפתה]םג[התלע

,םזיפיצפהדגניקסניטוב׳זלשותמחלמהליחתה״ירבעהדודגה״ימיברבכ
ןיידעםא,םלוא.ומצעולשיטסילרבילהרסומהלשתּוינָקסַמהאולמדגנןכבו
לבוקמהרסומבתירבֿתלעבהלאוצמלתשדחתמהתירבעהתויאבצהזאהלכי
]תמקה[ליקסניטוב׳זלשהפטההו,דודגהרזופשמירה,״םזילָגֶל״הךרעב,ומצע
ֿתילגנאהותיטסיפיצפהתידוהיהתואיצמהלאהצפנתהילָגֶלירבעןויגל
םעםגתיר״תיבהתויאבצההשגנתהאליממ65,תחאכתיטסילאירפמיאה
הזבואצמנויכרערשא,ללכבםזילרבילהתרוקיבלחתפהחתפנךכו,םזילגלה
לביקרתויבהשקההכמהתא.תילארשיֿץראהתואיצמהתאםירתוסהזרחא
לעביגהל]ח״צרתתנשףוסמ[הבייחרדההֿתּויאבצרשאכהזןוונתמםזילרביל
ךותמ,״םיוולשםיחרזא״שפנבתועיגפ]לשתולועפ[בתויברעהתוחיצרה
לש״םדאה״ךרעתואיצמהלאץפנתהןאכ.שממ״הלילבםיבנג״כ,תרתחמה
תישפנההמחלמהתובקעתא.המואמונממדועראשנאלאליממו,םזילרבילה
לשדואמֿתיטגולופאהותלומעתמהלימלכבםיאצומונאהזםיכרעֿיונישבש
בושםילועוזהמחלמלשהיתואצותו,םההםימיהמימואלהיאבצהןוגראה
66.םיירקיעםימרזינשב

השירדהתאדוסיהיפיעסבעבקאוה,)1925(ר״הצהתירבתאיקסניטוב׳זםיקהרשאכ65
לע;״יטירבהבצמהליחלשעובקקלחכשדחמםיקהלשיםיירבעהםידודגהתא״יכ
תוערפלשםימיהםצעב.עמושולהיהאלךא,וימואנבבושובושרזחאוהוזתינכת
רוצילותירבעההנגההתאיקוחרושיארשאל״עבותורזוחאוה,)באשדוחב(ט״פרת
.תירבעתיאבצהביטחילארשיצראהרצואהןובשחֿלע . לע.״יטירבהאבצלהפופכ.
םיטירבהולולמג–יטירבהןוטלשהדיתלזארבדבויתומשאהלעו–הלאויתועיבת
.)1930(לארשיץראלילהנִמהסינכרוסיאב

ךרעלשתירסומהותוחתפתהלש׳תינשהםינפה׳תאראתלד״בשלחהתמדוקההקסִּפַּב66
לשהיתואצות״ש–ןאכתוחסנתהה.)95׳מעבליעל,46הרעהבהארו(,תויאבצה
תוחתפתההחותינבםגשםושמהאב–״םיירקיעםימרזינשבבושתולועוזהמחלמ
.םימרזינשלשםתווהתהתאתוכיראבד״בשריבסה)׳תונושארהםינפה׳(תמדוקה
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וכלהתירוקמהתירבעהתוברתהיבגלהקחדההֿיכרעשרחאמירה,דחאדצמ
,ירוטסיההירבעהרסומהלאתועורזחולשלהיהרשפא,םמצעברבכוקחדנו
לערומשלידכקראולהרשאב,וניבגלילאוטקאוינכות,יטרקנוקאוהדימתש
.הליחתכלמהזהרסומהרצונתונתשמןניאשתויחצנהויתופיאשלעולארשיחצנ
,יאבצהחטשהןמ–ך״נתהןמםיקוספםההםימיבעפושליחתהל״צאה,ןכאו
ירבעהרסומהלשורוהיטךילהתליחתהךכו–יר״תיבהםזיביטקאלליבקמה
םימעהֿדחאהו67״םירֶניּבָרה״ש,ירלטיהֿםורטה,ינמרגהםזיטילופומסוקהןמ
.הנורחאההפוקתבולוקיבדהםהינימל

האציאלןיידעו,רבכםהבהכבתסהר״תיבשםייתוברתהםייאלכהבקעב,םלוא
תיטנטסיסנוקךרדבחסנתהלתאזהתפסונההשדחהתוחתפתההםגהלכיאל,םהמ
ךכלעהעדיאלאיההעשֿיפללבא,םדהןמבושחלהליחתהרבכר״תיב.ירמגל
תוחתפתהההאציאל–י״חללש״דוסיינבא״ברבדהחסונשכףאו,ללכןיידע
אלי״חל׃תיפוריאההיפוסוליפהןמןיעדויבהדרפנאלותינורקעהתּוינוליחהרדגמ
שוקיבֿיאםצעלבא,םהיתופיאשוםהיתורטמלתיפוריאהקדצה,םנמא,רבכושקיב
םהלשםתקדצהתאןיידעלבקלםיכירצויה,רסומהֿתכרעמלכומעו,הזההקדצהה
לשוללהך״נתהיקוספםגו–68תויפוריאהתודימהֿתורותמהרותתועצמאב
םיקוקזויהאלא,רבדלשופוסב,םמצעךותמםמצעתאוקידצהאלל״צאה
תיטסילנויצרהקדצהש,היהרבדלשושוריפ.ןוילעיטסילנויצרוינוליחרושיאל
,ןבומכ,ונניאהזכשחוכיו;םזילרבילהםעימינפחוכיוךותמאובלהכירצהתיהוז
ֿישארבשממהיתוריתסלעהזירכמתיטסינמוהההיצקיפה׃ללכוללכהשק
דעהתואםייקמהבהעיגנהלעהליטמאיהשoילטנדנצסנרטהובאטהקרו,תוצוח
.הבםיקיזחמןיידעשהדימב–םויה

ךכו,הזהובאטהאליממרבשנ,תאזההיצקיפהםעחוכיוובךרוצהררועתהשמ
.הרומאהתירסומהתוחתפתההלשינשהםרזהחתפנ

,תיביטימירפתיעושְיהמסיסהתואלאהרזחב,עבטהךרדב,התיהותליחת
תוחתפתהההליבומןאכמו,״)םילוספה(םיעצמאהתאתשדקמהרטמה״ש
רטפנש,יבקעהםזינמוהההז,oםזיליהינהתונורקעלאןירשימבתינויגהה
ונייהםיבייח,הבשהנכסהלכםע.ןהברושקהילכשהםוטמטהןמוויתוריתסמ

חוורהיהשיוניכ,תינמרגהירבודםיליכשמהםידוהיהברקבברליוניכהיה׳רֶניּבָר׳67
.רֶניּבָרֿרוטקוד׃בולישַּבדוחייב

לא,הכרואתאפמ,הרבעוה–תיפוריאההקיתאלי״חלתבשחמתקיזלע–וזהרעה68
.122׳מעב,קרפהלשופוס
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,יתבשחמבלֿץמואבהרושקהתויהביכ,וזתיטסיליהינתודליֿתלחמלעךרבל
יבגלהקחדההֿיכרעמתוררחתשההותימואלההוואגהםעדבבֿדבהתלעבו
ילאוטקלטניאהֿיגולויצוסהםוטמטהתאלוכֿםדוקהרבשאיה,תידוהיהתוברתה
חמצןכותמש,תימואלתוקבדוהוואגהתואבוליאו;תונויצהדוסיבחנומה
םזיליהינ׃המצעתיטסיליהינההכמַלהפורתהשארמהנתינ,הליחתכלםזיליהינה
םזיליהינןימ–השעמלתמחולהתרתחמהלשּהָרָסּומהז–ך״נתיקוספבהוּולמה
.יטסיליהינהטעמבירוקמהירבעהרסומהקראלאללכםזיליהינןבומכונניא,שודק
ןיאירה,דואמדעoםיינרפוזיכסוםימטמוטמןיידעםמצעבםההלאםייאלכיכםאו
רתויהברהו,רוהטהינויצהםזילרבילהיבגלהמידקדעצםושמםהבהיהשקפס
ןיידעתדמועההמישמהרשאמתאזההפילקהתארובשלהמישמההתיההלק
.ולוכבםָרָסומתארובשל–םינמאנהםילרבילהינפב

קראלתושגנתהידילר״תיבתאהאיבהיאבצהשעמהתוחתפתה,ךכֿלעֿףסונ
תריבשבליחתהףסויֿןב׃ימינפהירבעהביואהםעםגאלא,ינוציחהביואהםע
הזכןפואבו,תיבושייהתעמשמהתריבשבהרמגר״תיבו,תיר״תיבהתעמשמה
תעבונה,בורהלשהטלחההתשודקהתואר״תיבבתועמשמלכדבאלהליחתה
רבשנ)תילכלכהטישמלידבהל,רסומתטישכ(םזילרבילה.״היטרקומדה״ךרעמ
םייאלכךותמהחתפנתוריחהתמחלמיכםאו,תיזחהךרואלכלר״תיבבאופא
הייחתבןושארהםרוגההישוערבכויהרבדלשודוסיבירה,םינפהמכבםיינחור
.ירוקמירבעונניאשיבויחלאדיאלכמטעמכֿיקנהיהשתירבעה

יבגלוניאררבכשיפכ[–תאזהתוחתפתההלכיבגלםג,בוש,ןכֿיפֿלעֿףא
ססבתהל,שרתשהללכותשידכמהפוטחוהרצקתוריחהֿתמחלמהתיה–]התמדוק
ךרעברושקהיהשור״תיבמהשריאיהשםוצעהירסומההנפמהלכברהטיהלו
רבכובתכנשוהשדחהברקהֿתוברתתאואטיבשריאילשםירישהוליפא.תויאבצה
ֿתיכוניחהניחבמו,הנידמהתמקהרחאלאלאומסרפתהאל,הגלבההתריבשימיב
אלאחסנתהאליטרקומדֿיטנאההנפמה׃יהשלכהעפשהםהלהתיהאלתמדַקמ
םושספתאלהיטרקומדהךרעלשומוקמתאו,ןמרגןמזהשתויטילופתואמסיסב
תמצמוצמהתרגסמבתצקמבטשפתהשרקעיטמגרפםזילנויצרמץוח,יבויחךרע
הנידמהתמקהש,רבדההרקךכו69,םדוקהקרפבוניארשיפכ,דבלבי״חללש

רבדבחותינהלשופוסתא,92׳מעב,םדוקהקרפהלשםויסהתואקסִּפעבראבהאר69
הזךרערומא,הרואכל.תיטסינויזיברה׳ימואלהטמירפה׳תמסיסלשהתולשלתשה
עריאלעופבשאלא–)תרחארטשמתרוצלכלעםגֿומכ(–היטרקומדהךרעלערובגל
,לישבהאלי״חלברקבתיטרקומדֿאלתימואלהבישחחותיפלןויסנה.ךפיהלקוידב

111הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



ןיגבו,ל״צאלשתרגסמהןמרקיעב–תוריחהימחוללשםבורתאהלגלגוהרזח
דגנהנפמַלקרהיהןתיאידיימךרע.ןשיההיטרקומדהךרעךותל–םשארב
םלועמינורקעןפואבחסנתהאלאוהםגיכףאו,הזכשרותבירסומהםזילרבילה
יפכ,תוגרוחהןה,לוכֿםדוק,אוהֿויתואצותירה–תערכמתובישחךכלשיו–
ןהיתותואתאתונתונותיר״תיבהתינחורההירפירפלרבעמלאקחרה,ונרמאש
.םויכרבכימואלףקיהב

תאורערע–]ט״צרת‐ו״צרת[–הנגהוהגלבהו״תוערואמ״תונששולש
לשתינרמשהוהווֵלשהתואיצמהןמתקנויה,לבוקמהיטסילרבילהרסומהתרגִש
בושייהלכבאלאר״תיבברקבקראל,םתריפסלט״יההאמבתיפוריאהתונגרובה
רפסה״תואיצמםעוילעםיוולנהםיינויצהםיכרעהוהזרסומלשותושגנתה.ולוכ
,קבאמלשםיכרעלכהרסחהתיהש,תונויצהתאאיבהל,םנמא,הלכיאל70״ןבלה
םיכרעו,ישפנהלקשמהֿיּווישתאעזעזלידכהבהיהםלוא,יבויחשעמםושידיל
אלהזךילהת.המצעתיטרקנוקהתואיצמהךותמחתפתהלוליחתהקבאמלש
דועבןבלהרפסהתאהרבשתרתחמהתמחלמיכ,םלועמםלשומתויהלקיפסה

היטרקומדהקיחלאםלוככםימחולהבורולגלגתה–ןאכד״בשירבדכ–ןכלעו
,י״חלברקבתאזההבישחהלשהתישארתאתוארלןיינעמ,תאזםע.הנידמהםוקםע
׃׳דוסיינבא׳בדדלאלשףסונטוטיצלאופאבושנו
׳ליבשב׳הכפהמהשעוהיסורבםילעופהרוביצברקבןטקטועימאבתוכזוזיאב״
הָּפִייסורהםעהלשובורםאה?םהיפתאםדוקולאשםאה?םירכיאוםירטלורפםינוילמ
םאהו...?יקסדוסליפלאשםאה,ידלבירגלאשםאהוא?יקצורטוןינללשםחוכתא
?אלואתפרצבבורולשיםא,תמחולהתפרצתעונתתאםיקהשהעשב,לוגֿהדבשח
אל...?הלאשלםהבםוקמלכןיארשאםעהוהרבחהייחבםירבדםנשישחיכומהזןיאה
טועימלע׳קרפהךותמ(.״םלטבי–׳דגנ׳עיבצמבוראל,םעירכי׳דעב׳עיבצמבור
.)ד״שתירשת,׳ד׳תיזחה׳,׳בורו

תונששולשעקרלעםסרופרשא,)1939יאמ(דלנודקמלש׳ןבלהרפס׳לאיההנווכה70
היילעהתסכמםוחתב(–ידוהיהבושייהלעותחנוהשתוריזגרורצהוויהו,׳תוערואמ׳ה
׳ןיתשלפ׳תאםינשרשעךותבםיקהלתונווכתרהצהדצב–)תועקרקתשיכררוסיאו
.חטבומיברעבורתלעבהנידמכ
היינשהםלועהתמחלמהחתפנרשאכךא,״לעמהרפס״ךמסמהתאםנמאהניכןוירוגןב
היהאלוליאכרלטיהדגנהינטירבםעדחיםחלינ״יכזירכהאוה,םישדוחהמכרובעכ
תונשבוסייגתה,לעופב.״המחלמהתיהאלוליאכןבלהרפסהדגנםחלינו,ןבלרפס
המקוהםג1944ףוסבו–יטירבהאבצל׳םיאניתשלפ׳םידוהיףלאםישולשכהמחלמה
תמחלמתונשביטירבהןוטלשהדגנםחלאל׳ןגרואמהבושייה׳ךא–׳תידוהיהדגירב׳
.היינשהםלועה

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 112

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



ךותמ,הנכומהלוכתונויצהרבכהתיהןכֿיפֿלעֿףאךא,וּבִאבאוהרומאהךילהתה
לוכיסהֿשגרלןקרופונתייש,םישדחשפנֿיכלהטולקל,רערועמההלקשמֿיוויש
.ובהכבתסהאיהש

םרקיעבםינכםיירסומםימעטמהגלבההֿתריבשהתנוגח״צרתתנשבםא
דועהתניגז״שתבירה,)םעפֿיאהקיטילופבהנכתויהלהלכיי״אפמשהדימב(
הגהנההלעתיתרגִשהנגה(םייולגםייטמגרפםימעטמקררורטהתאתונויצה
ורייתשנשתוצילמהידירשמישוקבקרוטחסנשםיקומינבו,)בושייהלשתיתונכוסה
יטסילרבילהרסומהלשדבלבםישקיעֿםיאנקקר.םינשיהםיינויצהםיכרעהןמ
קרהזףאו,רסומבשםיינורקעםיקומינרורטהדגנכתולעהלז״שתבדועוזעה
םוש71.תוניצרבםהילאסחייתישיאשילב,תודחוימ״תויגיגח״תויונמדזהב
לבא,תינויצהשפנַּבחתפתהל,םנמא,הקיפסהאלןיידעתישממתישפנהמחלמ
ֿישעמבתוארל,תמאבםתָליגרִהתרתחמהתמחלמו,לגרתהלםינכומויהםישנאה
אלא,ירסומֿיתלבונניאשדבלבוזאלש,וילאמןבומימויֿםויהשעמרורטה
.חורָלגנעמוםיענתויהלוליפאיושעאוהש

׃תורהבההמכןאכתושקבתמ71
בושייהלשומעטמםיברםייוניגומסרופףסויןבלשוהשעמרחאלהגלבההתריבשזאמ
אלא,ונתראפתהיהתעשפמםיפחםיברעגרהלעאלשהיהםהבטילשהוקהו,ןגרואמה
זורכםסרופט״צרתזומתב.ךלנוקזחתנץראהןיינבבקריכ,העיטנהוןיינבהלעפמלע
םהרבא׳פורפ,דלוסהטיירנה–הנושארםימתוחהתעבראלא;׳חצרתאל׳׃רתכוהש
םייתאמדועופרטצה–ןונגעי״שוןוסלנצכלרב,)הטיסרבינואהרוטקר(לקנרפיולה
,תומישר,םירמאמ–רורטהדגנ׳׃תרבוחוסיפדהםגזורכהיציפמו,םימתוחםיעבראו
.ט״צרתםילשורי,)ןמדלפֿרלדרעשוהי=(ןימינב׳רתכירעב׳תעדייוליג,םימואנ
ולסכב;םיטירבהדגנןייוזמההלועפהףותישלדחו׳ירמהתעונת׳הקרופו״שתזומתב
תאתונגלבשויתוטלחהרתיןיבו,ב״כהינויצהסרגנוקהסנכתה)1946ףוס(ז״שת
בושייהתוכזבותכימתםעדחי״׃עטקהנה;)׳רבד׳בתרתוכהןושלכ(״ינסרההרורטה״
םייקנימדתכיפשוחצרסרגנוקהלסופ,לארשיץראביוכידהרטשמתוינידמלדגנתהל
..תינידמהמחלמלםיעצמאכ . .םישרופתצובקידיֿלעתלהנתמהרורטהתכרעמ. . ןיא.
.״]בושייהלש[קדצומהוקבאמלהסובתהליחנמאלאתמדקמאיה
;תומשבםתחנאלםעפהרשא,׳חצרתאל׳זורכרועינורזחהזדעומלךומס,הנהו
לשודיֿתעיבט,תינש,ןאכםגןוכנֿלא(–׳חצרתאלהגיל׳םשהירוחאמוסכתהוימזוי
םירמאמלשתרבוחוסיפדהבושו–)הינמרגילועםילאוטקלטניאדועוןימינב׳ר
,איהשהרוצוזיאב,חצרלכםילסופונא״׃זורכהןמעטקהנה.רורטלםידגנתמה
לשהינבידיב,לארשיידיבאוהשכותואםילסופונאםייתעבשו.אוהשדצהזיאמו
.״!חצרתאל׃הרּבִדהתאםינשיפלאינפלדועהעמשש,וזהמוא
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םזילרבילהאלא,עדּומםיכרעֿיונישםושבהוּולמהיהאלהזךילהת,בוש
םושמאקווד–םלוא,תואיצמלרומגהותמאתהרסוחךותמ,ומצעמטושפןוונתה
ללכהרואכלועגפנאלםיילמרופהויכרעףאו,ומוקמברבדםושןיידעאבאלךכ
ףאו,םייטסילרבילהםיכרעהיפלללכרבכולעפאלםינויצה׃ןוילעהחטשהינפלע
,םייבויחםיכרערסוחמאלא,םזילרבילהץחלךתמהאבאלהשעממםתוענמיה
םגאהיּולו,םייטסילרבילהםיחנומבבושחלןיידעוכישמהםהלבא,רומאכ
,והשלכימנידֿירסומףקותתרסחודבלבתיתרגִשאלארבכהתיהאלוזםתבישחש
.הלילשלןיבובויחלןיב

,הירחאתמחולהתרתחמהור״תיבברקבקראלאופאטלתשהירסומםזילאוד
ירבעהרסומהחתפתהלליחתהר״תיבבשדועבלבא,ולוכבושייהברקבאלא
;יטסילרבילההטעמבםזיליהינטלתשהבושייבירה,יטסיליהינהטעמבינכותה
םוקמבשךכידיֿלעתוחפל,המידקדעצאופאדעצולוכילארשיֿץראהבושייה
רחאמ,םלוא,ירמגלקירירסומללחהשעמלובלברצוניבויחהיטסילרבילהרסומה
וליפארטפנאלאוהשאופאדבלבוזאל–הרכההחטשבללכעגנאלהזךילהתש
ירבעהרסומהלשותעקוהיכרעםגאלא,םזינמוההלשתמטמטמההיצקיפהןמ
לָלָחמ–ןאכמ.ללכןיידעובועגפנאל,ירסומֿאלו״יטסיניבוש״רסומכ,ירוקמה
תלוכיהֿרסוחמו,םהלםיזבםמצעםהיאשונשםיירסומםיכרעבףוטעה,הזירסומ
הארנשיפכ,ולבקלםעהתאתבייחמתואיצמהשדיחיהרסומהותואתאלבקל
רחא,הפלכבבושייהתאםויכלכואהקירהםזיניצהותואחתפתהלליחתה–ןלהל
תמקהםעהעיגהםיינויצהםיכרעהתכרעמלכםגאלא,רסומהֿיכרעקראלש
.ינויצהםזילרבילהוילאעיגהשומצעבצמהותואלהנידמה

םג,האלהדועתגרוחיר״תיבהתויאבצהךרעתוחתפתהלשתירסומההתעפשהךא
תאתומלשבםכסנודוערוזחנןלהל.םהילעונדמערבכשםירבדהלכלרבעמ
ונלבושחשהמ;תירבעההייחתהֿיכרעבריאיוג״צאוסינכהרשאהכפהמה

תדע,התעו״׃עטקהנה.דדלאלשותבוגתהנתינ,)ז״שתטבש(׳שעמה׳,י״חלןואטבב
יכ,םהםיחצורתוריחהימחולאל׃םלועבםיחצורהםהימםכלדיגנ,םיעובצםיסינטסיא
..תוריחהיאכדמםא . חצורםיחצורקוחרמושלכ,אוהשודקםיחצורםדךפושלכ.
..אוה ימחוללףיטמשימםגו,ץראבהפאצמנהיטירבלייחלכאוהלעופבחצור..
.ריקפמאוהןויצבונמדתא,ריקפמאוהםלועבונמדתא–׳חצרתאל׳תירבעתוריח
.)361הדומע׳בךרכי״חליבתכ(.״חצוראוהונינבתא,׳חצרתאל׳לערבועהאוה

,׳אבהלאהזהןמזהןמ–תיבהרהלשוניד׳רמאמַלחפסנַּבהאר–הזןיינעבדוע
.205׳מע׳גךרכב
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םזילרבילהתורבתשהביריאָיהםיכרעהיונישתובלתשהש,הזדועוהירהןאכ
רסומהלשותרזחהתאםגףוסֿףוסהאיבהתויאבצהךרעלשותוחתפתהבו
.הווהבונייחֿשעמךותלםדֶקמירבעהיטילופה

ירבעהםחולהקספאליממ,יטסילרבילה״םדאה״ךרערבשנשמ,דחאדצמ
אוההזהרסומהךותמרשא,ףיקמימואלֿןיברסומבלוכיבכֿןיתנכומצעתאתוארל
הדמעוהוהרזחתימואלֿןיבהתואיצמהו,ומצעירבעהםעהתאםגתוארלהוּוצמ
תיביטקייבואתואיצמכ–םלועמוזאמירבעהםעלהתארנשיפכ–תוריהבהלכב
תדרפנהתיביטקייבוסהותייווהךותמהבהזוחוהלומדמועידוהיהרשא,תינוציח
קלחתויהלםיירבעהםיימואלֿןיבהםיסחיהאופאוקספאליממ;ולשתיאמצעהו
תואיצמהםעויסחימסחיתויהלוכפהוידוהיהשיאהלשיטולוסבאהרסומהןמ
םייטמגרפוםיילנויצרםיבושיחךותמהילעלועפלשיש,ותואתבבוסהתיסיפה
לשםזיביטקייבוסהלעתירבעההייחתהֿיכרעתאריאידימעהשמ,ינשדצמ.דבלב
,וללהםייטמגרפהםיבושיחלןוויכודוסיןתינאליממ,םיימואלהןוצרהוהפיאשה
ידילע,תישילש.ארקיעמהמויקתוכזתאתירבעהתוינידמההלביקךכידיֿלעקרו
תוינידמהתורטמלכתאשירשהוריאירזחהרוכמבתירבעהתּונדאבשגדהתַמי☻
עבקוםיימואלֿןיבהםיסרטניאהתפמבתמיוסמדבוכֿתדוקנבתוירשפאהתירבעה
ֿתוברתבותוישרושךותמ,תיעיברו.םכותבהיצטניירואלותיפצתלטָלשִמהתאןהל
התואתַחָפֲהידיֿלעןיינבהלכתאריאיםילשה,תיטסירוטסיההתירבעההרובגה
חוכבותואהשירשמוותפונתתאוויפואתאהרידגמותעבוקה,וברקבםייחֿחור
.ללכבוידעלבתירשפאהנניאתוינידמםושש,יסיפה

ללכלהזםעהזוגזמתהווללהיתכלממהרסומהתודוסילכוחתפתהשהדימב
רסומבקראלהשדחהנבהידילירבעהתוריחהםחולעיגהאליממ,תחאתומלש
ליעפהלוילעלטומהכותבשתיטילופההקיסיפהתויקוחבםגאלא,יבויחהינידמה
תיטסינמוהההיצקיפהתורבתשהםעבושהזהרבדהבלתשהבו;הזהרסומהתא
ךרדההחתפנ,תירוטסיההתירבעהתוברתלהקיזהלשתמטמטמההקחדההו
ֿתפקשהולארשיֿתרותלאןירשימבהליבומה,השדחתללוכםלועֿתפקשהל
72.ןירוחהֿתבוהמלשה,תירוקמה,תירבעהםלועה

ינפלשהפוקתהןמתויאבצהךרעירחאבקעמךות,ל״הצבןודלד״בשרבועןאכמ72
לא,הלעמור״תיבמהכשמנשתיכרעהתוחתפתהה,םלואו;התודליתפוקתלאהנידמה
ןויד.רודסןפואבוקמועלןאכהנודנאל–י״חלבהעיפוהשיפכ–ללכבתונויצלרבעמ
םישו(,׳לארשיתורחימחול׳׃ד״יקרפב,׳אצומה׳,רפסהלשישילשהוקלחבאוביהז
.)קרפהלשהחיתפהתואקסִּפיתשב,םשד״בשירבדלבל
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ל״הצ

ֿתנידמלשהתמקהףסלאתירבעההייחתהתוחתפתהבםיעיגמונאוזהדוקנב
תוחתפתהלעדומעלדועונלראשנהזהףסהתאםירבועונאשינפלךא,לארשי
יבגל,הרישיאלו,הליבקמוהפיקעקריכֿםא–תויאבצהךרעלשתחאתפסונ
ֿהנגההֿאבצבםלגתמהתויאבצהךרעותואתוחתפתה–תיר״תיבהתוחתפתהה
והז,היטרקומדהךרעדצב,ןכא.הנידמבתמייקהתוברתהןמקלחךפהשולארשיל
תונמאנויפלכשירשאו,הנידמהתמקהםעדלונאלאןוונתהאלשינשהךרעה
.ידמלןיידעהנתיאתיאדיא

יטירבהששחלוםישרופבהתמחלמלעגונשהמלטרפש–״הנשיה״תונויצה
ללכבהנממםלעתהלרשפא,המצעבםישרופהלעחפָסיתוירמגלרבשיתאמש
חוככהמבלהתלעוהרזח–הנידמהתמקהלומדקשםינשהרשעלשהירוטסיהב
םילגנאהםיאנידמהדחארשא,רבמבונבט״כותואבאלא,רייאב׳הבאליבויח
וזתימואתפהייחת.התויחהלידכאיצמה73,עשרהושפיטהןיווֶּבכעודיה,םילודגה
לגרומההבשחמהֿךלהלשותונוונתה׃לופכךילהתלשועצמאבתונויצהתאהאצמ
סחילשותוחתפתהו,דחאדצמ,איהשתּויתואיצמלכרסוחלשםינשרשעבקעב
ירסומהחתמהותואךותמחמצרשאסחי,ינשדצמ,םישרופהיבגליקדרד]הכרעה[
תועצמאבתואיצמהםעעגמבאובלהיהלוכיאלשו,תונויצלהיהש,ימינפה
.םהבשבלתהשםיילמרופהםיכרעה

להינאוה.1945ֿבהתמקהזאמ,ילטֶאלשרוביילהתלשממבץוחהרשהיהןיוובטסנרא73
תייעב׳לינויצןורתפעונמלךרדלכבהסינו,ץראבידוהיהבושייהיפלכתנייועתוינידמ
קלחל–ולשותינכותהשעמלהתיהש,׳ידיירגֿןוסירומתינכות׳הלשכנרשאכ.׳ןייַת☻לפ
תאםזיאוה–יטירבלעֿןוטלשבםיברועמוםיידוהי,םייברעםינוטנקלץראהתא
.ם״ואהתרצעלץראהלשהדיתעתלאשבהערכההוןוידהתרבעה
לשהכרדמהינטירבהרסאלמלאןכש,הקירבמהטלחהוזהתיהשאופארובסד״בש
בושייהללכלשוקבאמירפכףוסבלםוקתהנידמהש״הנכס״התיה,׳ךרדבשהנידמה׳
אופאההיזןיווב.הווהתהםנמאשהזמןיטולחלהנושהיפואאהיאליממו,םיטירבב
דרמהןמאלו–)רבמבונבט״כב(ם״ואתטלחהמדלוויתרשא׳הקולחהתנידמ׳שהנוכנ
תונויצ׳השינפמ,תיטירבהטבמהתדוקנמ׳וטועימבערה׳תניחבבהיהת–רזהשבוכב
.הבצעתוהתואגיהנת,התואלבקתרשאאיה׳הנָשיה
.258׳מעבןלהל,׳נהרעה,ד״בשתרעהתאהזןיינעבדועהאר
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דצהתאתחאתבבקיספה–74רבמבונב׳ל,ןוכנרתויוא–רבמבונבט״כ
תיתב,םישרופל]יבויחה[יקדרדהסחיהתא,הרומאהתוחתפתהבשיבויחהֿימנידה
חפוטמה,״הנגהה״ךרעלשותועצמאבתונויצהלשירסומהץרמלאָצומםואתפ
,ילילשהֿימנידהךילהתהתאקיספהלידכובהיהאל,םלוא;שדוגלדערבכ
ףדונ״תונויצ״חירשהמלכלךלוהורבוגזובבקרץוחיפלכהעשֿיפלאטבתהש
אצמנשחתמלאצומהףאלע,קספיהלהיהלוכיאלהזהילילשהךילהתה׃ונממ
םיכרעהמהקוחררתויףא,ןבומכ,התיההשדחהתואיצמהיכ,״הנגהה״ךרעב
תואיצמוזהתיה.״ןבלהרפסה״תפוקתו״תוערואמה״תואיצמרשאמםיינויצה
הדמעהנשיהתונויצהוליאו,ּהריוואבורסינ״המחלמ״ו״הנידמ״ש,תיטסינויזיבר
םנכותתניחבמקראלםילפרועמהוםישטשוטמה,םייטסיפוטואההיכרֲעַּבןיידע
.תיגָ☻ומהםתרוצתניחבמםגאלא

אלאיהזאםג–יטסינויזיברההבשחמהֿךלהבתלגרומתונויצההתיהוליפא
םתוילמרופב״המחלמ״ו״הנידמ״לשוללהםיכרעבתושעלהמתעדויהתיה
רחאמךא;השעמלתיטרקנוקהתואיצמבםליעפהלהיהץוחנשכ,התע,הקירה
היהאל,תיטסינויזיברהתוחתפתההתגרדלוליפאעיגהלהקיפסהאלתונויצהש
תונויצבהיהאל׃ללכתואיצמבךרדֿהרומכשמשללוכילגרומההתבשחמֿךלה
הסיסבלעתונויצהתאםזינויזיברהדימעהותועצמאבש,״רדהה״ךרעותוא
הפחדנ״הנידמה״ךרעלסחיביכםאשאצמנךכו;םלוכםיכרעהלכיבגלהלש

״תודחואמהתומואהןוגרא״לשהטלחההןמ,הלעמלמהסיסבלאתונויצה

התיהאלתונויצהשקפסןיא,וזתייוגהקנפשוגבשירסומהחוכהאלמלאו–
לכיבגלירה–הזעטוקמעטקבוליפאהלשהזהסיסבבשרתשהלהלוכי
,המצמצאלוזתוחתפתהו,הדקדוקתיווזלעתדמועהראשנאיההיכרערתי

הזםויב.הקולחהתטלחהם״ואבהלבקתהובתבשהיאצומלילרחאל,׳אםויהזהיה74
׳הנגהה׳ןוגרא.םיידוהיםיבושייקתנלידכ,הרובחתיביתנלעםיברעהתופקתהולחה
.תיטקטהמיחלךות,םיקתונמהםיבושייהםעוםילשוריםערשקםויקלםיצמאמבביגה
תפידהלםיצמאמהדצב–׳הנגהה׳הלחה,םיברעהתולועפופרחוהשכ,ךשמהב
.תומוזיןישנועתולועפבםג–תופקתהה
תמחלמןיבלרבמבונבט״כלשגשיההןיבסחיהלע,אבהטפשמבד״בשירבדתא,בגא
בתכשףסונטפשממםגריאהלןתינ–םעהחורבהזהסחיהףקתשהשיפכ–םישרופה
אוהשךות.)519׳מעתיתחתב,׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּב,םימיל,ךכלע
ט״כבהחמשהֿץרפתאד״בשםשלישממ,ונימיבהֶנשִנורזוחה,לגעהאטחתאחתנמ
הנוחצינדֵההיהרבמבונבט״כלשתנַעהֿלוקרשאכ״,לגעהביבסתולוחמַלרבמבונב
.״ריאילשודוסימלארשיתוריחתמחלמלש
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האיבהב,תואיצמהותינויצההיגולואדיאהןיבשערקהתאהביחרהאלא,ןבומכ
תוברתהךותללפנ״הנידמה״ךרע;המצעתאזההיגולואדיאהךותלערקהתא

,תאזהתוברתהיכרעראשןיבלוניביביטאיצוסארשקםושןיאשכתינויצה
.היטרקומדהךרעלטרפ

ףילחתםושאלל,עירפמןיאבןוונתהלאופאהכישמהתינויצהםיכרעהֿתכסמ
ישדוחתעבראלשםצחלב,המחלמלהנגהההכפהנרשאכש,רבדההרקךכו,יבויח
יגולואדיאלעֿןיינבלכאללןכבו,תימינפֿתיטמוטואתוחתפתהךותמ–75תואיצמ
רושקהיהש,שדוחמושדחתויאבצלשךרע,דבעידב,תונויצברצונ–ןווכמויבויח
לכמירמגלקתונמהיהשךא,ילאוטקאהוקירהֿילמרופההנידמהךרעבםנמא
״תויאבצ״ל״הנגה״מהזרָבעמ.היהתרשאוזהיהתו,םיכרעלשתיתוברתתכרעמ
רבכקיפסהויתובָּכעלעיטסילרבילהרסומהש,ךכידיֿלע,ןבומכ,רשפאתה
ךרעתארוצילידכקיפסהאלודבלהזןּווינ;תוריחהֿתמחלמימיבןוונתהל
תאדועעונמלאלשידכקיפסהאוהלבא,יבויחןפואב,הליחתכלמתויאבצה
.דבלבתוננוגתהלשתונווכךותמםגּולו,ירבעהחוכהלעפוהשמותורצוויה

תיתוברתתרגסמלכמקתונמב,ברקהתודשבהרצונש,וזהשדחתויאבצךא
המחלמהבולישידיֿלעתיסוניגורדנאהיווהבחרכהבלוכֿםדוקהכבתסה,תירסומו
אלא,ברקהֿהדשבתרגוסמוהרוגסהנניאתויאבצה׃תללוכהתימואלהתואיצמב
ךרעשהדימב;ץוחהדרשמוןוחטיבהדרשמלדעהעיגמאיההידקפמתועצמאב
הרועמראשנאוה,ברקהֿהדשמקחרתהוידוקיפהםלוסבאופאהלעתויאבצה
,קיפסהרשאו,תירוטסיההניחבמחתפתהאוהוכותמש,״הנגהה״ךרעברתוי
תובכשברשאמ–וילע״ןתסנרפ״ש–תונוילעהתובכשבתוחפןוונתהל,ןבומכ
.תויממעה

אלתיגטרטסאהניחבמש,ךכידיֿלעדוערבגוההז]יסוניגורדנא[טנמומ
לעןגהלקרהאבאיהאלא,תיבויחהרטמםושוזהמחלמלתמאבהתיה
ידיֿלע]דוערבגוה[ףאו,ם״ואתטלחהבש״גשיהה״לעושוכרהלעוםייחה
אל,תינויצהתיהאלש,תוריחהתמחלמלשהריבכהתוחתפתההלכשהדבועה

׳ןושחנעצבמ׳תחיתפלדעורבמבונבט״כןמל,ח״שתףרוחישדוחתעבראלאיההנווכה75
׳ןושחנעצבמ׳.םיברעםיפקותידיבםידוהי850ֿכוגרהנםהבםישדוח,)לירפאתליחתב(
תא,המזויהתליטנתאןמיס,םיטלושםיחטששוביכךותםילשורילךרדהתצירפל
–הנידמהתזרכהתרחמל.תישממהמחלמלשהתליחתתאו,הפקתהלהנגהמרבעמה
דומעלהשרדנהמויתבהנידמרשאכ,תללוכלהמחלמההכפה–יצחושדוחדוערובעכ
.ברעתונידמלשןהיתוליֵחתשילפינפב
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ֿיסחייבגלתונויצהלשתירזייַורֶּפּוסההסיפתהתאהמואמבתונשלידכהבהיה
השוחתההתואהשדחהתיתמחלמההיווההלעהתפכנאליממו,םיינידמהץוחה
לשתינוציחהותולגתהתאשארמהקינחמהותענמה,תירזייוורפוסההשיגבש
.לובכֿיתלב,יבויחימואלןוצר

,דחיוללהםינפהלכתאשדחהתויאבצהךרעאופאלביקרבדלשומוכיסב
תיתוברתהתרגסמהרסוחךותמ׃לארשיֿתנידמלשתוברתבומצעלךרעכוגפסיהב
ונממענמנינשדצמךא,אמלעביביטימירפוסגיפואלביקאוהירסומהםזיליהינהו
ֿאבצלשלָיַחה;שפנהתוריח׃יתִמאביטימירפלכבונשישבוטהותואוליפא
אל–לובכראשנאוהךא,יטקטהברקהיבגל״הנגהה״ילבכמררחתשההנגהה
ותשוחתיבגל–וכוניחבוועבוכבשלמסהידיֿלעקראלא,ךרעםושידיֿלע
ונכותלכש,״הנידמה״לשךרעהםעהזלכרשקתהישילשדצמו;תיגטרטסאה
ןורכיזהזיאםערשקלכטעמל–םימייקהoםייטסירוטופהתולובגבאטבתמ
.הזהךודכדהבויחלרבעמשרחאבויחלכואאוהשירוטסיה

$

102ẅ׳מעלתכיישה57הרעה

תורבעהתורפסהרקוח,ןוירוטסיההיהרנזולקףסוי*
תביתכבולעפמרקיע.המוקרועישלעבהגוהו
המואשכ׳ורפסדוחייבןייוציו,ינשתיבלשהירוטסיהה
ובו–ט״צרתבהנושארלספדנש׳התוריחלעתמחלנ
רב,הדצמירוביגלע,יבכמההדוהילע,הימחנלעתוסמ
.ארויגרבןועמשובלחשוגמןנחוי,יאניךלמה,אבכוכ
,םיאנומשחהןיבתואוושהךורעלמענמנאלרנזולק
,םינמאנהםעהינבןיבל–אמורדגנםידרומהוםיאנקה
.ץראבתטלושההרזההמצעמהדגנתוריחלםיקבאנה
ןירשימבקונילהפיאשךות,וירפסבשהיצזילאוטקאה
םשפנבקלדכהתיה,םינומדקםירוביגלשםתשרוממ
בטיהודמלנוירועישו,י״חלול״צא,ר״תיביכינחלש
.םידקפמהיסרוקב
שידקהלדיתעד״בשו–ותרישבוג״צאבםירומא,תלפוכמוהלופכהמצועב,הלאםירבדו*
תויומדםעקוחרחישברבודמןיארבכןאכ.רפסהלשישילשהוקלחבדחוימףיעסךכל
תומשבםמצעתאםינכמ–׳ונחנא׳ןושלבןיבודיחיןושלבןיב–ותרובחוררושמה;רבעה
תיאמקהמצועלשהשוחתבץרופדרמה.םידרומוםיאנק,ןיקירקיס,םינוירב׃ינשֿתיבירוביג

119הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



תינפומדרמהֿתאירק.םדקמוניתובאלשםשפנתומוצעתתא,הכישממותשדחמ,הָיַחמה
–רזהןוטלשהיפלכו,תדסוממההגהנההיפלכ,תיתרגִשהתימואלהםייחהתייווהיפלכ
,ו״פרתב׳םידרומהתריש׳(םימדקומהםירישהןמתואמגודיתשהנה.הזהרדסבאקוודו
׃)ץ״רתב׳קירקיסעַלקִא׳

/!םיתֵמהרצבמלומלרָהָּבחתותהַעֹקְבּכ,לארשיץראללגבהֵלֲע,תּודרַמהריש,הֵלֲע״
,ונחנא.../.הֶלועָהאוהשֵאָּב,שעוגהאוהםָדַּבוניה♪ֱֿא,הקדההממדַבונניאלארשייה♪ֱֿא
ץיקהלרבדמלונאצי/.םירשעההאמבםיירבעהםיציקמהתַּכ׃םינוירביֵלוגלג,ונֵנִהשומכ
.תאזהונצראתמדאבקָתֻשמהםיערהלועָקֻשמרשאתאתולעהל/.ךלמהינָעֶה]תא[ . תא/.
,תיארִּפתּוירבעלשםידיגהתֶמֹצתאו/,הבִלבףיַסודִוָדְלֿהָנִגָמםעהבהזנגנשתוכלמה
.״/.תימלוע

קוניתדועותויהב/!ארוקאוהדִודתיבתוכלמלוםכילאיַודהתעדלעקירקיסהעַלקִא״
םעדומעלתסנכֿתיבלותואםתאבהו.../םיטהולםיאיבנֿיקרפךרהתאםתדמִלוברֿתיב
ריש!םכלש–רידארמזיקוספומדבןכֿלע/םוקתשלארשיתוכלמל/תינוגִנהלִפתבםילודג
...םתחכְש/––הָפּוסַּבבֵהָוּוןונראלחנדעםָיַבֿיֵאָּב
אוהוחכשאלדחאהו.ןֹרילבאבדיֵמוןובידכ...םתעקְש
.תירבעההכפהמהיה♪ֱֿאיניעדבלמ.../––ןַר . שי/.
םתאךיא׃תואורןה,טולילבתופוצ,דועדיחייניעיתש
תאםעהו.../;רענדעוןקזמהחכִשהירחאהפםינוז
ויָעָלצִּבןדיּכ,אוהרכעקמעב/.עדויאלומצעתקעז
.״/.עדויאל...רקודמבזאוהו

ג״צאיבתכב׳אךרכ,׳הָלועהתּורבַגה׳ךותבהאר(
גורטקהרפס׳בו,170׳מע,קילאיבדסומתאצוהב
.)42׳מע,׳גךרכ,׳הנומאהו

תונמאלע׳בד״בשירבדתאהארג״צאלעדוע
בלםישו,ךליאו160׳מע׳דךרכ,׳לארשיתרותותוברתו
.48ֿו46תורעהלםש
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׃וזהקסִפלתורהבההמכהנה
וויהרשא–רימשקחציורומֿןיליןתנםע–השולשהןמדחאהיה)בייש(דדלאלארשי*
ימוסרפבבותכלהברהאוה.ריאיחצררחאלןוגראהםוקישםע,)׳זכרמה׳(י״חלהדוקיפתא
רשאתרתחמהיאצויתאוביבסזכירש׳םָלֻס׳ןואטבהתאךרעודסייהנידמהםוקרחאלו,י״חל
המכוהמכ׳םָלֻס׳בםסרפו,הרובחהלעאוהףאהנמנד״בש.לארשיתוכלמ׃ראשנוהיהםנוזח
,רפסהלשישילשהוקלחב׳םָלֻס׳ףיעסַּבהאר–דדלאלארשילעדוע(.םירמאמותוסמ
.)65ֿו61םידומע,׳אךרכבםגהנתינויתודואםירבדֿתבחרה.ךליאו505׳מע
דדלאלשרמאמל,ןוכנלא,ותנווכו,״םדהןמבושחל״דדלאלשויוטיבלעךמסנד״בש*
,תורושהמכהנה.׳םדהןמםיבשוחה׳׃ותרתוכרשא)ט״שתלולאב(׳םָלֻס׳לש׳הןוילגב
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,תבייחמתירבעהשיפכונלצאובשחוליא״׃ןיגולידב
..םילשוריילבהנידמונלהתיהאל,בלב . הבשחמהןיא.
טושלתיאשראיהןיאו,םייחהזכרממאלאאובלתיאשר
חוכו;׳שפנהאוהםדהיכ׳,ףוגבשםדהםרזלעאלא
ֿיכ,םימשהןמםדאלולדַרָיאל,לכשהאוה,הבשחמה
..הרובעבו,אבאוהותוינויחמםא . ;ססובתנואססבתנ.
..ימדהבלהאלאהבשחמַלסיסבןיאו ךפשנשםדה..
,ונתואליבוהל–ונתואעינהלךא,ונתואעזעזללוכי
,םהרבאלשומדזאמונבםרוזהםדהבייח–ונניבהל
.ץראהלאתכללפחדרשא . .״.

,ךליאו465׳מעב,׳תיג״צאהםיכרעהתכסמ׳ףיעסַּב
.״םדהןמהבשחמה״לאהבחרהבבושלד״בשדיתע
םיטירבהדגנתוריחהתמחלמתדמעהבתאטבתמ,הרקיעב,״תיאקינרפוקההכפהמה״*
הלואגהולארשיתוכלמאוההנוזחקפוארשא,תללוכתיאדיאותירוטסיהתרגסמךותב
תונורתפבותועטוקמתורדגהבדועתילתנאיהןיא–התעהתולהנתהב–ןכלו,המלשה
תאםיעבותונאןיא׃יטירבהשבוכהיפלכתיתסיפתהכפהמךכבתבלושמ,אליממ.םייקלח
.ותוהמםצעמלוספורזןוטלשןאכותויהב,ונצראמוקוליסתאאלאותוינידמיוניש
ןואטב,׳תיזחה׳בדדלאתאמםירמאמהשימחלשהרדסהריתכה׳דוסיינבא׳תרתוכה*
הנושארלתשרפנןאכ.ד״שתןוושחב׳הןוילגדעו,ג״שתזומתבןושארהןוילגהןמל,י״חל
,היתויועטותונויצהלשהֶנבומהןולשיכהחותינמדדלאאציוירמאמב.י״חלתבשחמהבחרהב
סיסבהןמ–רזוחסומלופךות,תירבעהרורחשהתעונתתאםיחנמהתונורקעהחותינלרבעו
.׳הנשי׳ההבישחהםע–שדחה

םיטנמוקודםהטדנמהורופלבתרהצה״׃הרהצההתבצינ)ינשהרמאמב(׳דוסיינבא׳בלב
הדבועהתניחבמלוכֿםדוקךא,תירסומהניחבמןהתיטפשמהניחבמןה,םיילגֶליתלב
.״הלאהםיטנמוקודהלשםתויקוחתאםיללוש–תאזהץראהלעםידיחיהםילעבה–ונחנאש
טולשלאוהירבעהםעהלשונוצר׃תעדלםלועהלע״׃הלוכהרדסהלשםויסהיטפשמהנהו
..תירבעתוכלמתומדבהלודגהותּומצעלכתאהבםישגהלידכותדלומב . םירמייתמונאןיא.
ושרפנרשא[–הלאתונויערללוחלםג
םיעובטויהםה,ןיאמשי–]םירמאמַּב
יוטיבואצמםהו,המואהתמשנבדימת
וכפהאלםהםלוא;םינורחאהתורודב
.״ונדיקפתהז.העונתלתידוסיהטישתויהל

תורעהבןלהלהאר,׳דוסיינבא׳לעדוע
םידומעבד״בשירבדתאםגהאר.69ֿו68
.םש273ֿו260תורעהבו,467ֿו457
–י״חלימוסרפלככ–׳תיזחה׳תונויליג(
׳י״חליבתכ׳לשםיכרכהינשלוסנוכ
.)1960ביבאֿלת,ריאיתאצוהב
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,תיפוריאה–הקיתאה–תודימהתרותמתבאשנההקדצההלעד״בשירבדתאריהבהלידכ
׃׳דוסיינבא׳בדדלאירבדלשםיטוטיצינשאיבנ

ינפמאלהנידמבםיצור]םיתפרצה[ונא?תיתפרצההמואהלשםדהורשבהרמואהמ״
.האֵדיאיאשונונאש . ךרוצ,ונביתוברתךרוצוהזשינפמםאיכ,ונבועְרפיאלשידכאלו.
ןבומןויצב׳דִודתיבתוכלמ׳בךרוצהםג.תוטשפהתילכתבםהלןבומהז.רצויהחורהלש
..םינשבתואמ,ידוהיוידוהילכל . ,תוינרבוסלתפאושההעונתהנניאתירבערורחשתעונת.
,ודוהבםידוההלשוןוויבםינוויהלשתוינרבוסהמתוחפאל,הנוצרבתינרבוסרבכאיה
;״הקדצהךרוצאלל,ןוצרהתוטשפבתאטבתמתוינרבוסה.תינמזהoהיצפוקואהתורמל
.)ןושאררמאמ(

לשהירוטסיהירחא.םעכונבוריכישםיצמאמלעתונויצהיגיהנמםירבדמםויהדוע״
.הנשםיפלאתעברא . ונאןיא.ריפחמסקודרפהזבהאור,לארשיתוריחימחולתעונת,ונחנא.
יונישוהז.םיסורכ,םיברסכ,םיתפרצכ׃םעלככגהנתהלאיהונתבוח.וזכ׳הרכה׳לםיכחמ
.)םוכיסהרמאמ(;״ושטשוטרשאםיירבעהםיגשומהםלועלהזבסנכומהןושארהןיכרעה

׳ץמוא׳ָלןעשמהךא,ונֵלעופלוונתפיאשלהקדצהשקבלךרוצהרדעיהבטיהשגדומ,ןכבו
ןיעמהניהתוכלמלונתריתחשאופאןבומאליממו,הפוריאייוגמתואמגודלעךמסנהזה
לע,ונלשיטרפההרקמב–יפוריא׃דוקימרתיבו–ילסרבינואללכלשותלעפהוומושיי
.ונצראתמדא

ןורקעל,ןוכנלא,ד״בשןאכןווכתמ,״תיפוריאהתודימהתרותמהרות״לעורבדב
.׳תודימהלשהקיסיפטֵמה׳ורוביחבטנקלאונמעחתיפרשאהימונוטואה

אוהירסומההשעמהוליאו,ילנויצרדימתו,חרכהבינובתאוהרוהטהןוצרהשריבסהטנק
הימונורטֶהה.קהבומההנבומבתוריחהתגשומךכ;הזהןוצרהלשהימונוטואהתאםישגמה
התועמשמו,תינוציחתוכמסמאבהקוחְלתועמשיהההניה–הימונוטואהןורקעלתדגונמה–
תינוציחהעפשהלכיכ,ימונוטואתויהלןבומכשרדנםדאה.רזחוכלדובעִשבהיהתהתאצותו
קוחלדבעושמאלאישפוחדועאהיאלזאו,ילנויצרֿיאתויהלוהשעמלםורגתוילע
.תּויתָּביסה

שקבלינויצהךרוצהןמץלחיהלדדלאלרשפיא–ד״בשירבדכ–רשאןויגיההאופאוהז
)ילנויצרה(״ןוצרהתוטשפ״תאםנמאךכםילגמי״חל.וניתופיאשלהמכסהוהקדצהתעהלכ
םיגשומהםלועבןיכרעהיונישיכםגםשרנתעבֿהבךא,תינוציחהקדצהקקוזונניאש
.״םעלככגהנתהלאיהונתבוח״...שךכבאטבתמםיירבעה
רמאמעיפוה,דדלאלשורמאמלךומס,)ג״שתלולא(׳ג׳תיזחה׳ןוילגבשריעהלדועיאדכ*
לשינידמהרסומלוקדצַלזובולוכו,׳הלודגההינטירבלשתודימהתרות׳׃ותרתוכש
לככ,םותחונניאש(הזרמאמבתכנ,יקסנייביאבאזלשוריקחתיפלע.תיטירבההירפמיאה
לשורפסבו,169הדומע׳אךרכ,י״חליבתכבהאר(.ץכלאונמעידיב,)זאםירמאמה
.)715׳מע,ג״סשתביבאלתריאיתאצוה,׳הנושארתבצ,י״חל׳יקסנייביא
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ח

״ילמרונםע״ו״םזילוואיקמה״רבשמ

ֿתמחלמתפוקתברבכהלחםיינויצהםיכרעהלשםתונוונתהתליחתשוניאר ןפואבותוהמבהנושםויכובםידמועונאשהנידמהרבשמךא,תוריחה
היהזאלשרבשמל.םההםימיבתונויצהלערובעלליחתהשרבשמהןמינורקע
לשיאליטרעהםזילמרופבותוידדההẁתוימינפהתוריתסבדבלבףיקעשרושקר
תוריתסהןמקרעבנאוהןירשימב;םימדוקהםיקרפבםּונחתינשיפכ,תונויצה
ֿינבוםייבויחםיכרערסוחמ,יטסילרבילהרסומהלשותוליעיֿרסוחמ׃תוינוציחה
ןמ,םוחללהיהירשפאהילעשתרדגומוהרורבהרטמרסוחמ,קבאמלשןירוח
םיאנתַּבץראלםיברםידוהיתיילעריתתהינטירביכהשירדַּבשתיטילופהתוליוואה
ךותמקרפהלעהדימעהלהלכיתונויצהשהדיחיההשירדהוז–טדנמהרטשמלש
םושידילעיגהלהלכיאלתונויצה–רוציקב;שטשוטמהולפרועמההתייארֿקפוא
ונאוללהםירבדהלכב,םלוא.וזנגנוהיכרעוכלהאליממו,תואיצמהםעליעיעגמ
תוליעיה׃דחאינורקערבדבןיידעדואמתיתואיצמתאזֿלכבאיהתונויצהשםיאור
,והשמןיידעשי;המצעתונויצהלשהטפשמיפֿלעהפםיעבקנתוליעיהֿרסוחוא
–הזהרבדהיפֿלעקרו,ובהצורווילאתפאושתונויצהש,היהישהמהזאהיו
עבקנ–וגישהלידכלועפלתונויצההלכיאלםימייקההיכרעתועצמאבש
.הליעיהניאתונויצהש

עבטהֿךרדלךפוהמב׃׳בקרפלשותליחתביתרמאשהמלםירזוחונאהזבו
אלא,םיוסמרסומלשיּוויצךותמתעבונהתיטילופהמישמכתונויצההשמישאל
.םינושםיירסומםיכרעלתללוכהתרגסמַּכתשמשמהתיטילופהמישמהתיהאיה
הזיאתויהלתלגלגתמהתיהשיאדו,המצעתאןיבהלתלגוסמתונויצההתיהּול
רחא,תמחולהתרתחמב,תמיוסמהדימב,תמאבהרקשיפכ,oיטסילוואיקַמרסומ
התיהתונויצהךא;וילעונדמעשיגולויצוסהםוטמטהלערבגתהלהליחתהוזש
ידילהברקבהרומאההעפותההעיגהאלךכיפלו,תאזכשהנבהמדואמהקוחר
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תאןתנאלשיאש,תיגולוכיספהדבועקרוזהתיה.עדומיגולואדיאיוטיבםוש
–העפותהןמעונמל,ןבומכ,היהלוכיאלהזהרכהֿרסוחךא,הילעתעדה
76.תערכמההתובישחתא–]׳םזילוואיקַמ׳׃ןאכהֶנוכתרשא[

;תוללובתההתוברתלאדירגתיטילופהזתיטנאכתונויצההדלונ,וניארשיפכ
,םיירסומההיכרעתאהמעהאשנווזתוברתלשהחורבחרכהבאופאהחסנתהאיה
םהבסלפלידכוללהםיכרעהתאהלטנאיהשוילאמןבומ–הזתיטנארותבלבא
לשושפנבםאוליפאו;םהלךרדהמצעתועצמאבסלפלידכאלו,המצעלךרד
,תינויצההרטמלרשאמםיירסומהםיכרעהםתואלרתויברירסומףקותהיהוהשימ
יאשונראשןיבלםינויצהןיבלידבמהדוסיההתיהאיהאיה–וזתינויצהרטמירה
םינויצהלשיגולויצוסהםפותישלהדימהֿהנקהתיהאיהאיה,םיכרעהםתוא
תינויצההרטמלםגהיהאליממו,הזהיגולויצוסהףותישהלשםיגשיההתכרעהלו
תללוכתיתרבחהניחבמ,רתויברירסומףקות,רבדלשומוכיסב,וזכשרותב
םיוולנהםיכרעה.הילעםיוולנהםירחאהםיכרעהלכלרשאמ,תיכוניחהניחבמו
ותרטמליעצמאהןיבשתופיפכַּכתיטילופהתינויצההרטמלםיפופכויהוללה
.הנוילעה

םינושההיכרעןכֿםאושגנתהאלתונויצהלערבעשיתנידמֿםורטהרבשמב
תיביטקייבואהתואיצמהםעושגנתהםהאלא,ןירשימבהזםעהזםירתוסהו
םגיצנלוכיבכהיהרשא–הזכשרותבוומצעלשכ–״תונויצה״ךרעתועצמאב
הזהןוילעהךרעהלשוטפשמיפֿלעםאו.ותוכמסלעןיררועןיאש,ףתושמה
םירחאהםיכרעהלכ–תיגולואדיאאלםא,תיגולוכיספהניחבמתוחפל–ואצמנ
ףאו.ומצעןוילעהךרעהלשופקותבעוגפלידכךכבהיהאלןיידע,םיליעיֿיתלבכ

האמהתליחת,הילטיא(ילֶואיקַמולוקינלשותנשמב׳םזילֶואיקַמ׳חנומהלשורוקמ76
תדמתה(הרטמהיכ–׳לשומַלךירדמ׳ןיעמ–׳ךיסנה׳ורפסבדמילרשא,)16ֿה
.הדיגבורקשתוברל,יעצמאלכתרהטמותשדקמ,)לשומהדיבהמצועתריבצוןוטלשה
ףאאיהו,רסומיכרעהנממםירדענרשאתונתלעות:התארוהשהללכהההרצונןאכמ
.התרטמלאהכרדבתעדמםתואתסמור
רשאב,םינויצהלשתיגולוכיספהעפותןייפאלידכהזחנומבד״בששמתשמןלהלוןאכ
העונתהנניאו–הנידמה–׳תיפוס׳ותמצמוצמתיטילופהרטמלקרתרתוחתונויצה
תרזגנהמצעאיהרשא,רסומותוברתלש׳םייפוסניא׳וםינוילעםיכרעםישגהלהאבה
ןיבךופיהותוויעןאכרצונ,ד״בשריבסמ,עבטהךרדלךפוהמב.םתרשלהאבוםהמ
ידכהנידמהשרדיתרשאתחת׃׳יטסילוואיקמהרסומ׳ההווהתהוהרטמַלםיעצמאה
דסהתויהךות,המצעלשכהשרדנאיה,תללוכהתימואלהתוברתהיכרעתאשמשל
.לארשיחצנלשתיפוסניאהתילכתהםלעיהךותו,תוברתהיכרעלתֵוַעמ

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 126

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



היהאל–דואמםיוסמֿיתלבורורבֿיתלבהיהומצעהזהןוילעהךרעהםגםא
ובהרודחהתיהוזכשרותב״תונויצה״שירסומהחתמהותואמעורגלידכהזרבדב
ריבגהלקרולכיםהבהלקתנתונויצהשםייביטקייבואהםילושכמה,ךפהל;אליממ
רתוי–״תינויצההרטמ״ברושקהחתמהרבגשהדימבאקוודו,הזהחתמהתא
.ָהיֶשָמַשתויהלםהילעלטוהש,םילשוכהםיכרעהלשתונוונתהההתיההפירח

ימנידהןוויכה;תונויצהלשהישרושלאופאדריאליתנידמֿםורטהרבשמה
תינוציחהתואיצמהלעהזןוויכבלועפלהנממענמנםאו,ללכעגפנאלהלש
תואיצמה,תרחאתואיצמלעומצעןוויכהותואבלועפלהלכיאיהןיידע–
רקבלידכהדימֿהנקהלהיההזהימנידהןוויכהםצעב׃המצעהלשתיביטקייבוסה
איבתןמזהךשמבש,היהענמנהןמאלינורקעןפואבו,היכרעתאוהמצעתא
תונויצה;םינפבמיגולואדיאהרבשמהלעתורבגתהידילתאזהתיתרוקיבההלועפה
רוציל,הלשהיכרעלשאלמהסיסבהלעהמצע]תא[דימעהלהיושעדועהתיה
יטילופהרבשמהלערבגתהלףאוהלםירסחהקבאמהֿיכרעתאהמצעךותמ
תינכת״ו,קבאמלשםיכרעתונויצבחתפתהלוליחתהתמאב,רומאכ.ובהכבתסהש
ןמותורשכתאבאשאוהםגםנמאש(–ןושארהינויצהדעצההתיה״רומטליב
״ימצעהםזינויזיברה״ךרדב–)״ליּפתדעו״תוצלמהלשתייוגההקנפשוגה
ידילאיבמהיהשתעדהלעלבקתמ–וּבִאבונדועבקספנאלולרשא77,הזה
,יטירבהןוטלשהדגנתדחואמותחאהמחלמבילארשיֿץראהבושייהלכגוזימ
ררבתישיפכ,ורקיעמהנידמהֿרבשמתאעונמלהיהלוכיאלהזרבדםגיכםא
,יתנידמֿםורטהרבשמבםנמאונוונתהתונויצהיכרע–רבדלשומוכיסב.ןלהל
המצעלריזחהלהלכיףאו,ללכובהנוונתהאלימנידישפנחוככתונויצהךא
רבשמהתאהליבשבולסיחרזהןוטלשהוםישרופהשעגרבובםעהֿתגהנהתא
.יביטקייבואה

רומטליבןולמבהסנכתה–םלועהתמחלמלשהמוציעב–)1942יאמ(ב״שתרייאב77
תינכתההלבקתנםשו,ןוירוגןבוןמצייותופתתשהב,׳הקירמאינויצ׳תדיעוקרויֿוינב
החסונהבהנושארהםעפהוזהתיהךא,ןימאהלהשקםנמא.ןולמהםשתאתאשונה
רחאלקראלארתלאלאלתאזםגו(,תידוהיהנידמדוסיילתשרופמהתינויצההשירדה
Jewish׃׳ךכורמ׳חנומבשומישךותו,המחלמהםות commonwealth)=הייליהק
Jewish׃אלו)תידוהי state(.
׳ליפתדעו׳לשהתנקסמכ–1937לשהקולחהתטלחהקרשןכתיייכםיעטמד״בש
םיקהלו,)תורצנלםישודקהתומוקמבוםילשוריבדבלמ(טדנמהלערתוולהצילמהש
תונווכהתרהצהתא׳הרישכה׳שאיה–רתויהלודגתיברעהנידמוהריעזתידוהיהנידמ
.לארשיץראבתידוהיהנידמעובתלץמואהתאתונויצהיגיהנמבהכסנותאזה
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תונויצהדוסיבחנומה,ינורקעהךאoירטנמידּורה״םזילוואיקמה״ותואךא
רבשמתאדילוהשאוה,תילרוגהרמּוחלכיתנידמֿםורטהרבשמהןמענמרשאו
אירבתתונויצהשתורשפאהןיטולחלתענמנםעפהו,ובםידמועונאשהנידמה
אלא,דבלבירסומאלףאו,אדירגיגולואדיאונניאםעפהרבשמה׃םינפבמרבגתתו
רבשמרשא,תירבעההייחתהתעונתלשיגולוכיספההנבמהםצעברבשמוהז
ןפואב–הלבקהבףאאלא,האצותכקראלוילעםיוולנירסומרבשמויגולואדיא
ררופמאוהו,תחאֿתבבתווצקהןמוזכרמהןמרבשמוהז;םמצעתוכזבויאמצע
.היתודורפֿידורפלתינויצההיווההתא

הירוטסיהבעֵרוחאםושדועינורכיזבתולעהלחילצמינאןיאםינפםושב
ךרעהשךכלונייה,תונויצהתלחנלהיהשהזןוגכדחוימיגולוכיספהנבמלתישונאה
תוברתהיכרעלכטעמכשו,תמצמוצמתיטילופהרטמבאטבתיתוברתלשןוילעה
הכפהמבםג.תאזהתמצמוצמהתיטילופההרטמלםילפטקרויהיםירחאהרסומהו
םיכרעהןיבקותינהףאו,יטילופהדוסיהדואמטלב,לשמל,היסורבתיטסינומוקה
אלוזהכפהמלשהתרטמיכרמולךירצןיאשטעמכםלוא,םיינכותהוםיילמרופה
יפוסֿןיאהדיקפתההלהיהאלא,ןוטלשהתסיפתוןשיהרטשמהתלפההתיה
;שארמהעובקתירסומתינכתיפל,תיטסינומוקההרבחהתאתונבלויפואב
הנוילעההתרטמ.יתעדבתולעהללוכיינאשתיטילופהכפהמלכבןידהאוהו
–לארשיֿץראבםידוהיֿתנידמםיקהלקרוךאהתיה,תאזתמועל,תונויצהלש
ידכהדימֿהנקםושוזכשֿרותבתונויצלהשעמלדועןיאוזהרטמהגשוהשמו
.הלילשלםאובויחלםא,איהשהעפותוזיאובטופשל

,היבגלתירקמהתונמדזההקרתצקמבתשטשטמתאזהתידוסיההדבועהתא
תינויצההרטמהוז,״הנידמה״ךרעשרחאמ׃תינויצההירוטסיההןמתעבונהו
קתונמבהמשגההיכרעוחסנתהאליממ,תינויצההמשגהבעדּומהיהאל,תרדגומה
אוהתילמרופהניחבמרשא,״ץראהןיינב״ןוגכ–הזהיפוסהךרעהןמהרואכל
,ןכאו.זונגה,יתִמאההרטמהךרעלשםוקמהתאואלימםהו–יפוסֿןיאךרע
גשומלש״ירבצה״ןבומב,םינויצהןיידעםיסנמויתופלחמוזזגנשןושמשותואכ
ותואתאםהבתוארלםימדמםהו,וללהםיכרעהתועצמאברענתהלובושל,הז
.השעמלותואםירסחםהשטפשמלהדימהֿהנק

הניחבמקריפוסֿןיאאוה״ץראהןיינב״לשינויצהךרעהשםשכ,םלוא
לשתוארהֿתדוקנמקרינויגהאוהובזחאיהלובושלןויסינהותואםגןכ,תילמרופ
הניחבמש,הטושפההביסהןמתיפוסֿןיאןושלבחסנתההזךרע.ילמרופהןויגיהה
םתייארקפואלץוחמהיאשונלהנותנתינויצההרטמהתגשההתיהתיגולוכיספ
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ףוסהלןיאשהמישמכםשפנבהשגרוההנידמהתגשהלהריתחהםצע;ולרבעמו
יפוסֿןיאתמאב״ץראהןיינב״ךרעהיההזןבומבקרו,םלועלםלשותאלשו
המואמתונשל,ןבומכ,ולכיאלינויצהףועמהֿרסוחוהייארהֿרצוקךא.תונויצב
הניחבמ.םמצעםינויצהלשםשפנבםיינויצהםיכרעהלשתיביטקייבואהתוהמב
אלאיהינויצה״ץראהןיינב״ךרעלשהנוכנההחסונה,וזתיביטקייבואֿתיגולוכיספ
יפכ–ןכבו,״תירבעהנידמלךפהיישסיסבןיינב״אלא,םתס״ץראהןיינב״
תוברתבהרועמהיה״ץראהןיינב״ךרע–78םימדוקהםיקרפהדחאברבכונרמאש
תינויצההרטמהלשןוילעהךרעלףופכה,םיעצמאלשךרעכקרתינויצה
חתמהןמoסקלפרקרחֵרכהבאופאאוהובקֵבָדהירסומהחתמהרשאו,תיטילופה
ירסומהחתמהראשנ,הרטמההגשוהשמ.תאזהתינויצההרטמבקבדהירסומה
םושדועןיאאליממו,אוהשיבויחךרעםושבזכורמֿיתלב–ריוואביולתהזה
םיכרעלסקלפרהתאונממתתלולוכיבכוברבתשהללכויחתמהש״םצע״
הרואכלחסונמ״ץראהןיינב״ךרעשוליפאאהי–תורחאםילימב.םירחאה
ףאתואיצמהתאובטופשלהרואכלרשפאו,ומצעלהרטמכויפוסֿןיאךרעכ
,הזהךרעבקבדירסומחתמםושדועןיאהשעמלירה,הנידמהתמקהרחא
םושולןיאו,הרגִשהחוכמ,ץוחלוהפשהןמקררזגנויפֿלערזגנהטפשמלכו
גכ.תימנידֿתיבויחתועמשמ

רשאדועב׃הנידמהרבשמתאדילוהינויצה״םזילוואיקמה״שיתרמאןכלו
–תרבגומתירסומהפונתלחתפתיטילופההרטמהתגשהתחתופללכֿךרדב
ירה–םדוקהיטילופהבצמבןהלהיהרצש,תויפוסֿןיאהתורטמהתמשגהל
רקיעלכהתיההמצעלשכוהמצעבאיהרשא,הנידמהתגשההמרג,ךפהל,ונלצא
םצעו;תירסומהונתלגעבהכדעךשמשסוסהלשושפנתחיפנלקר,ולוכףוסיכה
.לוכֿםדוק,יגולוכיספההנבמברבשמאוהושוריפהזהרבדה

ךלהאלתינויצההרטמבקבדהיהשירסומהחתמהותוא,רומאכ,]םנמא[
תאוויהשםיירסומהםיכרעהםתואףאו;הזיחאאללףחרמראשנקראוה׃דוביאל
–תיטילופההתילכתחוכבהכדע]המִע[םיררגנויהשותינויצהתוברתהללכ

.׳הדובעהתד׳לעןוידהםויסב,65׳מע,׳המשגההיכרע׳,׳הקרפבליעלהאר78

תינבנהנידמהתאזֿלכבאולהש,תירשפאההנעטהתימיטיגלאהתאלוזהעיבקדגנכגכ
דועןיינבהשהדימבקראלא,תירסומההפונתהחוכמתינבנהנניאאיה׃תכלוהו
תוירסומẁיאידכדעתובשחתההֿרסחוינזבזבה–יטסיאוגאהלוצינהתורמלרשפאתמ
.הנידמלםרזומהםוצעהןוההלש–
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יאליטרעהירסומהחתמהשאוהיעבטקר,הזיפֿלעו;ןיַעּב,ןבומכ,וראשנםהםג
חתמהתאגוּפסלוטיי,םדִצמ,וללהשו,םימייקהםיכרעהןיבקלחתהלהטיי
ֿךרדוםייפואבקעב–רבכםעפהו,הרטמֿיכרעלםמצעבךפהיהלוםייקהירסומה
לע״םזילוואיקמה״אבֶׁשִמ.םייפוסֿןיאהרטמיכרעל–וללהםיכרעהלשםחוסינ
הנבמלא–ונממךפההלארבעמלשרבשמחרכהבאופאדילומאוהוקופיס
הכותמתויקלחהתויטילופהתורטמהתאתוברתההדילומובש,ילמרונישפנ
.דבלבףדועֿחרסקרדועןהלתשמשמהניאו

תוחוכהלשתימינפהםתוצצורתהמתיעבטהאצותקרונניאהזךילהתו
יאליטרעהיהינויצה״הנידמה״ךרעשוליפאאהייכ;היבוברעבשפנבםישמשמה
החתפאיההנידמההגשוהשמירה,אוהשרסומםושםישגהלאבאלוולוכבטעמכ
בישהלםיבייחונאחרכהברשא,תיפוסֿןיאתיצוביקהיווהבםייחחרכהבונינפל
התיהאלונלשהרקמבשםושמאקווד–םהבתושעלהמהלאשהלעונמצעל
לאםיפחדנונאהזכןפואבו–תינויצההיגולואדיאבשארמהנותנהבושתה
.ונמצעמוכרדלעםילועונייהאלמלאףא,ץוחבמרומאהךילהתה

םימילשמה,]תומדוקהתואקספהיתשבש[וללהםימרוגהינשףאלע,םלוא
ֿיתלבתונויצהלשיגולוכיספההנבמהיונישםצעבשירבשמהדצהףא,הזתאהז
.אוהענמנ

םליאםעהראשנםייתניבו,ןמזהזהךילהתהשרודלוכהףאלעשדבלבוזאל
םצמוצמןוילעךרעלתופיפכלשםיחנומבבושחללגרההםגאלא,תואיצמהלומ
לעןובשחוֿןידםמצעלםירסומםישנאשהדימבו,תיעבטהתוחתפתההתארבוש
םהששי,הררת☻השהכובמַלרישיהםרוגהאיהתינויצההרטמהתגשהשךכ
–דבאשינויצהלאדיאלהמודב–״שדחלאדיא״שופיחלעםתעדתאםינתונ
הלגעהתאךושמלףיסוירשא,שדחסוסםותרלורוזחלטושפהיהרשפאוליאכ
ריבגמקרוללהתונויסינהלשביוחמהןולשיכהשרמולךירצןיא.איהשתומכ
תונויצהלשהתורבתשהךילהתשילב,הכובמהתייעתתאולוכיסהשגרתא
.תיללכהרכהידילעיגהללכויתיפוסֿןיאותללוכתיצוביקתוברתלהתכיפהו
םשכ,הזךילהתביביטקאתויהללוכיינויצההבשחמהֿךלהןיא,םוקמֿלכמו
בוטהיוכיסהו,איהשהדוקנםושב,יתָנידמֿםורטהרבשמבתויהלהיהלוכיש
ראשיתתונויצהשתורשפאםושןיא;ויפֿלעךפהיהלקראוהולףקשנהרתויב
.הכדעהתיהשתוהמההתוא

תּוחפהאוה,ומצעלשכל,]ןאכדעראותרשא[רבשמהלשהזהדצהשאלא
אוהאוהיכםא,הנידמהתמקהםעובונכבתסהשבצמהיבגלישממהוכרעברתויב
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טקושבלבתופַצלהיהרשפאשירההלוכהיעבהלכהתיהוזּול.ובחתפרשא
לכותאלאיהםאףאו,הנוקיתלתינויצהשפנהעיגתףוסֿלכֿףוסש,ךכלחטובו
םמצעתונויצהתובאשהמתויהלךופהתאיהםוקמלכמ–דוע״תינויצ״תויהל
ןמןירשימבתעבונה,ותנידמב״ילמרונ״םעלשתוברתונייה,םימיהלכולוללפתה
ונאובבו,ןכתייאלשאוההזרבדאקוודךא.תינויצההמשגההןמוהיגולואדיאה
לוכֿםדוקונלשי,הזתורשפאֿרסוחלםינושהוםיברהםימרוגהתאחתנלהתע
רתלאלהמישגהלתונויסינהרשאו,עגרכיתרכזהשהווקתההתואלעבכעתהל
.הנידמהרבשמתאםינייפאמהםינממסהןמדחאםה

$

דעויתחתינאלו,ןיקסנלומסץרפלרשקבזמרברבכיתרכזה״ילמרונםע״ךרעהתא
ןיבםינושארהןמדחאאוהשיפֿלעֿףא,םיינויצהםיכרעהראשןיבדחוימבהכ
התושבגתהבימינפדיקפתםושאלימאלאוהשינפמלוכֿםדוק–וללהםיכרעה
ךותמדבעידבקר,תמייקהותרוצב,רקיעבעבנאלא,תינויצההיגולואדיאהלש
טעמכתובישחםושולהעדונאלרצונֶשִמםגשםושמ,תינשו;תאזהתושבגתהה
.הנידמהתמקהדעתינויצההמשגהב

בויחלעחוכיווַּב,תיטסינויזיברההיגולואדיאבקראלימאוהוהשלכדיקפת
קקזנילמרונםעלכשתיטסינויזיברההנעטלהזתיטנאכו,תּויאבצהוהנידמה
םייוגהלככםעונאןיאשהסיפתה״הנשיה״תונויצבוליפאהדלונהלאםיכרעל
התא״לשירוקמהירבעהךרעהןיבלהניבהמואמןבומכהיהאלשהסיפת–
79,״םולשֿתירב״בוםזינמצייַוברקיעבהרושקה,וזהסיפתךא–״ונתרחב

דילוהש״ילמרונםע״ךרעוליאו,רורחשהתמחלמתפוקתבהילאמהנוונתה
ןמבושחרתוידיקפת,הימרזלכלע,תינויצההמשגהבםלועמאלימאלהתוא
.רומאהoיטקלאידהדיקפתה

–םילאוטקלטניאתעונתהתיהאיה.ןיפוררותראידיב1925ֿברבכהדסונ׳םולשתירב׳79
,ןמגרבוגוה,סנגמהדוהיםשארבו,הינמרגיאצויתירבעההטיסרבינואהלגסירבחםבור
הכמתףאוםיברעהםעהנבהלהפיטהרשא–ןימינב׳רְֿוןומיסטסנרא,רבובןיטרמ
.תינויצההגהנההתאתושקהרקיבו,תימואלֿודהנידמתמקהלהארק,םהיתועיבתב
ולגלגתההתנשִמירקיעךא,שממלשםיגשיהאלב)1940(התלועפמהלדח׳םולשתירב׳
.לארשיתנידמב׳לאמשה׳לשהיגולואדיאהתודוסילתויהל
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םיוסמןבומבו,המויקתעלכךשמבתונויצביובחךרעהזהיה,ןכֿיפֿלעֿףא
תישארבםייגולוכיספהוישרושתאתוארלרשפא.הברההלםדקוליפאאוה
עיפומאוה–ילעודישהמכדע–הנושארלו,המלשהתודהיהלשהתורבתׁשה
80.הזוניפשלצארבכתוללובתההתורישבהשעמל

ןמםלעתהללכוישליבשב,היהאֵגידמרתויולודגידמרתויש,הזהגוה
התועצמאבןקורלידכ״ילמרונםע״לשהסיפתהךרדלעהלע,תילארשיההלוגסה
,התּויחתאהלםינקמה,ימנידהירסומההכרעמוהבשהשודקהֿחתממוזהלוגס
לשותבוטבאלש–ןכבו,תיטטסֿתיביטקייבואֿתיטסיאיתנפהדבועלהכפהלידכו
םימעהלכמ,םנמא,הנושידוהיהםעהשעבקאוה.םויקולןיאשרקֶשל–הזוניפש
םיעבוקהםירבדהיבגלםהלאוההוושךא,ולשםיינידמהםייחהרסומתוליעיב
רסומַלרשוכהויפוסוליפהֿילאוטקלטניאהרשוכהיבגלונייה,לוכיבכ,תמאב
תאהקידצמתדחוימהתילארשיההלוגסהןיאשדבלבוזאל,ךכיפלו;״יתִמאה״
ֿיתלבוליפאאיהוזהשגרהשאלא,״ונתרחבהתא״ָּבשתולעתההלשהשגרהה
קלחןההנממתעבונהירסומהדוחייהתשגרהווזתולעתהתשגרה,םלוא.תירסומ
רסומהלשאשונהקרפתמןהידעלברשאב,תילארשיההלוגסהןמילרגטניא
התואדוביאלתכלוהאליממו,דועליעיתויהללוכיאוהןיאאליממו,ילארשיה
תאןובשחבתחקלהיהבייחהזוניפש,ןכאו;ןיידעהבןימאמהזוניפששהלוגסה
אוהוביבסמשםושמקר,ולשיטסיאיתנפהםלועבהצבשלותילארשיההלוגסה
רפכרשא,״ונתרחבהתא״ותואתאהדבועלםתנומאידיֿלעםיכפוההםידוהיהאר
.אוהוב

אופאהיה,ינויצֿםורטהונבומב,״ילמרונםע״ךרעלשןושארהודיקפת
יתוהמהינושהתאלוטקל,םלועבתילארשיהתולדבתהלהזֵתיטנאכשמשל
דעצה–םייוגהםעתחאהמרבתיתייווחותירסומהניחבמונדימעהלוונלש

,1656תנשב.דנלוהבתודהיַלהרזחרשאדרפסמםיסונאתחפשמלןבהיההזוניפשךורב80
ילואו,איסהרפבתווצמהלערבעשכ,םדרטסמאבלהקהישארידיבםרחוה,24ןבכאוהו
ורפסתא)תיניטלב(םשםוליעבםסרפאוהךכרחאםינשרפסמ.ויתועדלשבםג
,ינשהורוביחתאזנגםוסרפהררועשהרעסהלשבו,׳ינידמיגולואֵתרמאמ׳,ירקיעה
לעורבדב,ינרדומהםזיאֵתנפהיבאלבשחנהזוניפש.ותומרחאקררואהארש,׳הקיתא׳
םירבעהלשםהיתונידמלעםגןדאוהוירוביחב.ךהֿונייה,״עבטהואםיהלאה״תושי
תוביסהלעו,ןתטומתלדעןהבררששיטרקואֵתהרטשמהלע,ינשהוןושארהתיבהימיב
םיראותמהלשםנוטלשלהאווסהאלאוניאש(,הזכרטשמלשותדמתהתורשפאיאל
.)םיהלאהיחילשכ
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לצאםגהשעמלךרעהעיפומהמודןבומב.תוללובתהבוםהילארבעמבןושארה
תכיפהונייה,חרכהבהזךרעהווַלמהoהיצקילפמיאהתאוליאו81,ןוסלדנמ
וליפאבואשלתוללובתהההלכי,תודהיהלעהבשחמלתודהיהךותמהבשחמה
82.ם״במרהומכךכֿלכרשכוםודקרוקממ

הזןבומב״ילמרונםע״ךרעלשתויגולוכיספהתואצותהש,רמולךירצןיא
דוחיילתעדּומהרכהתונויצבןיא׃םויהדעהבתומייקןהו,תונויצהךותלםגורבע
תודגנתההבתררועמהלוגסםעכלארשילשהרכזהלכו,ילארשיהירסומה
םיכרעהםוחתב,חטשהינפלעקרןוכנאוהרבדהיכםא,תיביטקניטסניא
התא״תשגרה,ןבומכ,תמייקשפנהלשרתויתוקומעתובכשב;דבלבםיילמרופה
תוידוהיהתושוחתהראשןיב,תימנידההתפונתחוכלכבהנשיה״ונתרחב
ךרעהאלרשאתימינפתיביטקניטסניאתידוהיהבוגתלכברכינרבדהו,תוינכותה

םע״ךרעהשרמולהשק,ןכֿיפֿלעֿףא.ומצעבהתואררועמ״ונתרחבהתא״
ֿםויהתינויצהתוברתהתרגסמבאוהשבושחדיקפתהזיאדועאלממ״ילמרונ
ֿךלהבךכֿלכהשרתשההרומאהתיזוניפשההאצמהה׃ןודנהןיינעהיבגלתימוי
״ונתרחבהתא״תאטעמכםיריכזמןיאאליממש,תירבעההייחתהלשהבשחמה
ךרוצןיאווזהנומאלהזתיטנאבךרוצדועןיאאליממו,בזכהֿתוליפתרדֶגלץוחמ
,הלוגסםעאוהןיאשהזבלוכיבכחוטבךכֿלכהשענירבעהםעה;המעקבאיהל
םע״ךרעָלקוקזאוהןיאאליממו,ומצעלרבדהתאןנשלדועךירצאוהןיאשדע
.ירבילהואינבלאהםעהולקוקזןיאשםשכ,הזןיינעב״ילמרונ

ינפלםינורחאהםיבלשב״ילמרונםע״ךרעהאלימינשיגולוכיספדיקפת
,לוכיבכ,הנושאוהןיאיכהרכהלםעהעיגהשמ.תינויצההזתיטנאהלשהתוצרפתה
ררחתשהלהיהלוכיאלוהצראלתאזֿלכבו,תירסומהניחבמםירחאהםימעהןמ
ךלהיהאלשירה,םייוגלתומדיהללוכהתורמלףאשתאזםעו,תימואלהותייווהמ
םייוגלתומדיהלהפיאשבףאאטבתיתוללובתההינוויכמדחאשהזמטושפרבד
.םיינידמהםייחהתניחבמ

ירהש,הרוהטתיתּוללובתהתויהלןבומכהלכיאלהזןוויכלשותיילע
האצותהו,תוללובתההתפיאשוםייחישמהםיפוסיכהחרכהבושגפנוזהדוקנב

.106׳מעבליעל,61הרעהתאהארובוש–ןוסלדנמתודוא81

,היפוסוליפהתסיפתלשהתוחתפתהתרוקיבבד״בשקוסעירפסהלשישילשהקלחב82
הדרפההֿתיבכוכינפלשתואקסִּפהששבהאר.ם״במרהלאםגתוסחייתהךות
.226ֿו,ז״יק,ז״טקתורעהלםשבלםישו,402׳מעב
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ירסומהדוחייהלעםייחישמהםיפוסיכהםנמאורתיוהבש,הרשפקרהתיה
תלילשלעהרתיותוללובתההתפיאששםשכ,םמויקםצעלעורמשךאםהבש
הדבועהןמםלעתהלןיא,םלוא.הלשהמויקלעהרמשוידוהיהימואלהםויקה
םייגולוכיספהםימרוגהדחאלהתיהותוללובתההתפיאשהרמשנוזהרשפבש
םע״לתויהלהפיאשהו–תונויצהתאםכותמודילוהשםייבויחהוםירישיה
אלא,תוללובתהלהזתיטנאתונויצההתיהאלהבש,הדוקנהאופאאיה״ילמרונ
.ינגרואהורישיההכֵשמֶההתיה

ןפואב,תונויצההאבוזהדוקנבש,ךכבתאטבתמרבדבשתישעמהתובישחה
ןמ,ץוחבמהתייווהלהארשההתאבאשתרשאתדחוימתירבעהמואןנוכל,יבויח
היווהבדחוימדוחיילכתלילשמןכבו,םִיִיוגהםיימואלהםייחהתייווהבשעצוממה
תדמתמההליזפַלoהיציזופסידֶרפהתונויצבהראשנהזךילהתמ.תירבעהתימואלה
היפואבשרחאמםלוא,הינוניגתאתוקחלהייטנהותייוגהתינידמההיווההלא
לעלטוהםהבשםייתואיצמהםיאנתהוליאו,תיתכלממֿיתלבתונויצההתיהידוסיה
ךכלםוקמםושהיהאל,םיירכנהםיאנתהמםינושאליממויהלועפלתונויצה
תניחבבראשנאוהו,ימויֿםוייתוברתךרעלששובלבשבלתירומאהךילהתהש
.אדירגיגולוכיספםרוג

אוה,עדּומהימויֿםויהינויצהךוניחבשמשמה,״ילמרונםע״יתוברתהךרעה
ילאוטקלטניאאוהרישיהואָצומו,הכדעונחתינש]םיכרעה[לכמיחטשרתויהברה
,םהשםיירסומםיכרעםושםישגהלהאבאלתאזכשרותבתונויצהשרחאמ.דבלב
הלאשהיבגלתינוטלפאהתונרקסההבהררועתהחרכהב–תיטילופהרטמקראלא
םושתאשלהבושתההלכיאלחרכהבו,תיטילופהרטמהתואגשותשמהיהיהמ
תיתולגההיווהלץקהםַ☻ויתונויצהםשגותרשאכש,קררורבהיה.אוהשןכות
ונייה,״ילמרונ״היהישעמשמ–יתולגדועהיהיאלירבעהםעהםאו,האונשה
םצעךותמ,תללובתמהתודהילהעודיהתיהאלתרחאהרירבירהש,םייוגהלככ
.תוללובתההבויחןיבלהלוגהבויחןיבקרתדמועהתויהמותללובתמהתויה

בייחתמוניאםיוסמרבדםושירהש,ןבומכ,םולכוזהבושתהרמאאלהשעמל
הנבמברבדםושתונשל״ילמרונםע״לשהזךרעהיהלוכיאלאליממו,הנממ
בויחהזיאלוכיבכעבקאוהיכםא,תונויצהלש״יטסילוואיקמ״היגולוכיספה
תשמשמתיטילופהתינויצההרטמהשאלא,תינויצההרטמהתארבכשמשמוניאש
המואמבעיפשהלםגהזךרעהיהלוכיאלוזהרומגתינכותתונקירךותמ.ותוא
ןוכנרתוי–וא,דבלבהווקתכ,רומאכ,לגלגתהאוהךכו,תינויצההמשגההלע
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תאםינויצהלשתיעבטהתונרקסהיבגלאֵלימרשא,ילאוטקלטניאקקפכ–
.םייוגהֿידלילשםתונרקסיבגלהאלממהעודיההדיסחהשדיקפתהותוא

תדחוימהלודגלעיגה,םיינויצהםיכרעהלכןיברתויבלדה,הזהךרעהאקווד,הנהו
שפנהֿהנבמבהרועמהיהאלשדיחיהךרעההיההז.הנידמהתמקהםע
ךרעובשיגרהלידכרבשמםושרובעלאופאץוחנהיהאלו,״יטסילוואיקמה״
תאלוכיבכרותפלידכןמוזמהזהךרעההיהתונויצהתישארמ,ךפהל׃ילאוטקא
םושןיאומצעבובםאוליפאו;גשותשמתירבעההנידמהלשהיווההתייעב
ובשקבלמםישנאהתאעונמלידכןיאומצעלשכהזרבדבירה,רומאכ,הבושת
.תושעלשארמוכנוחשיפכ,הבושתהתא

תושגרההןתוא״ילמרונםע״לשהזהךרעבוזכורחרכהב,ןכֿלעֿרתי
םיצוענןהבש,תיניקסנלומסהותיזוניפשה,ליעלוניארשתומודקהתויגולוכיספה
םנמאוניאר.תיתמגמהניחבמדחאהנקבומעתולועהוםינושארהםיפיקעהוישרוש
תפוקתךשמבתילאוטקאתיבויחתועמשמהתיהאלולאהתושגרהלש,ליעל
םא׃הנידמהתמקהםעתאזכתועמשמולביקוורזחןהםלוא,תינויצההמשגהה
,יתכלממיפואתונויצלםואתפתונקהל,ןבומכ,היהלוכיאלהנידמהןוניכיכ
תרגסמלםואתפתונויצהתאסינכהתאזֿלכבוהירה,הזגשומבשרדההןבומְּב
התואלהזבןתינאליממו,גשומהלשירמוחהֿיביטקייבואהןבומב,תיתכלממ
איהותואש,ישממאשונתייוגהתינידמההיווההיפלכתיביטקניטסניאההליזפה
היההנידמהתמקהלשהמצעהדבועהםצעב–ךכֿלעֿףסונו.שמשלהלוכי
,ראשהןיב,האבתונויצהש,תיגולוכיספההרטמההתואלקופיסןתמםושמ
ףקותןתינהזבו,םיינידמהםייחהתניחבמםייוגלתּומַדיההתרטמונייה,המישגהל
הנידמהתמקה׃יזוניפשהןבומב״ילמרונהםעה״ןיינעלףא,ףיקעיכםא,שדח
םתִאתחאהמרבםידמועוםייוגלםימודםהןכאש,השגרההתאםינויצלהנתנ
םושןיאו.דבלביפוסוליפויטרואתןבומבדועאלו,יביטיזופןפואברבדלכל
המ״,הזםירבדֿרושיקלעלאושהיהףוסוליפההזוניפשיכןכתייש,ךכבתובישח
לשתויגולוכיספהתוביסמב,ונניאהנידמהןוניכ׃״?יניסֿרהלצאהטימשןיינע
אטיבהזוניפשרשאהיווחההתואללוכיבכיתואיצמרושיאןיעמאלא,תונויצה
תויתכלממהתמוקתהחיכומרבדלשותִמאלשםגאהיּולו,חורהםוחתבהתוא
.רומגהךפההתאאקוודתירבעה

היהאוהשיפכ״ילמרונםע״ךרעָלתוצונהנידמהתמקההחימצההזכןפואב
תניחבמשרחאמו;שרשומוישממירסומךרעלותואהכפהוינויצהךוניחבלבוקמ
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ךרעה,וניארשיפכ,הזהיהשרחאמו,לוכֿףיקַמךרעתמאבהזירהולוביקֿחוכ
השעמלש,ךכבאלפןיא–הנידמהתמקהםעדיחיהוןושארהףיקמהישומישה
םוקמב,לארשיֿתנידמבםלוכתוברתהֿיכרעלכלתללוכהתרגסמהתויהלךפהאוה
.תינויצההרטמה

ירסומהחתמהתאגופסלהיהלוכיומצע״ילמרונםע״ךרעהשתרמואתאזןיא
לשתושגנתהךותמץרפאוההחתמה,]תישאר[׃תינויצההרטמבלולכהיהש
םותסלידכלוכיבכםיכרדהֿידִצמהלעשדוחמה״ילמרונםע״ךרעהוליאו,םידוגינ
,ןכֿלעֿרתי,]תינש[;םיבושחהםיכרעהתלוברעמךותמרצונרשא,שפנבקירללח
היהרשפאשדועבו,לוכוֿלכמקירךרעתאזֿלכבהזירה,ףיקמותויהףאלע
ֿםינויצלץוחנ״ילמרונםע״ירה,״הנידמ״ןוגכקירךרעתארקלרותחלוףואשל
רתויהברהומצעלשכהזהךרעה,ןבומכ,״שלח״ךכםשלו,ידיימשומישלרבעשל
הנתנהתגשהשירה,היפואבתיפוסהתיהתינויצההרטמהשרחאמ,תישילש;ידמ
ךרעהםג,וניארשיפכ,אשונהזכשקופיסו,המודמקופיסלששגרהיאשונל
םושמובשי,ירסומחתמובתויהללוכירשאמרתוי–אליממו,״ילמרונםע״
םגאוה״ילמרונםע״ךרעהםאףא,תיעיברו;הביקהיולימירחאלש״תוקקלתה״
תארוטפללכוישידכאוהידדצידמרתויירה,ילאוטקאםגולוכיבכיפוסֿןיא
הפונתלכ–הזהרבשמהםייתסהאלשןמזלכו,״םזילוואיקמה״רבשממתונויצה
.״תינכט״הניחבמהבתענמנ,איהשתשדוחמתירסומ

ותועצמאבןווכלידכ״ילמרונםע״ךרעבןיאשםגאהי,ןכֿיפֿלעֿףאךא
,תיתרגִשהתוגהנתההלעוחורתאעיבטהלידכובשיושיירה,תימנידתוגהנתה
יפכ,םילוכיםניאםימייקהםירחאהתונויצהֿיכרע׃הפיכבהילעטלושאוהרשא
םהןיאשהדימבו,תיפוסֿןיאההיווההיכרוצתאקפסל,דועהארנשיפכווניארש
יוקיחהלאויאשונתאתונפהלידכ״ילמרונםע״ךרעהןכומירה,הקפסלםילוכי
תוארלדועףיסונרשא,״היטרקומדה״ךרעלתּויִחלשםרזםרוזןאכמ.יטמוטואה
אבצלל״הצלשותכיפהןאכמ;תימנידהתינויצהתוהמהתארבושאוהדציכ
,תינזיטרפהתרוסמהתריבשוילגנאהםיריכשהֿליחלשתרוסמהלעססובמה
תּוחפםעלוכיהתארשהבקררשאוונלשתדחוימהתואיצמהךותמהרצונש
ךופההןוויכבו,םיברסהוםיניפהםגוחיכוהשיפכדכ,יניצרביואדגנדומעלותומכב

ללכבתולעהלתלגוסמהניאהמוקהֿתלפשתונויצהש,ךכמםג,ןבומכ,תעבונוזהריבשדכ
.יניצרביואםעםעפֿיאדדומתתשהתעדב
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–ל״הצלשהנגההֿתמחלמיבגל״רורחשהתמחלמ״יוניכהןאכמו83;םינלופהףא
.שפנהםוטמטהברִמלוהכ,רורחשתומחלמשי״םיילמרונה״םייוגהלכלשינפמקר

אקוודהָלגתמ״ילמרונםע״ךרעהלשתירקיעהתיתוברתהותעפשה,םלוא
.״לארשי״הלימבטלחהבימיטיגלשומישקראלאהבןיאהרואכלש,הדוקנב

אורקלתורשפאהֿרסוחךותמהליחתכלמ,ןבומכ,רצונ״לארשיתנידמ״יוניכה
,םימיאתמםייגולוכיספםיאנתב,ךכבהיהאליממו,״לארשיֿץרא״המקוהשהנידמל
ֿקוריחתאוהגשוהשהנידמבשתומלשהֿרסוחתשגרהתאםעבשירשהלידכ
Irishיוניכהשםשכקוידב,הרוכמהֿרותיבתשגרהמבייחתמהםיינישה Free

׃תונורחאהתורושלםירבסההמכהנה83
–)הנושארהםלועהתמחלמתעבתורופסםינשטעמל(–היינשהםלועהתמחלמדע
רשא,םיריכשםיבדנתמלשעבקאבצהתיהחוכהֿעורז.הבוחסויגהילגנאבהיהאל
תריבשלעד״בשלבוקרשאכ.םיינדפקםילהנוםישקונתעמשמיללכותואונייפא
תעמשמהיללכוהמיחלהתרות,חוכהןיינבלןווכתמאוהל״הצבתינזיטרפהתרוסמה
התרשרשא״תינזיטרפהתרוסמ״התקיחמךותח״מלפהקוריפו,יטירבהאבצהחורב
.)י״חלול״צאלערבדלֿאלש(,וימחולברקב
םיסורהדגנםהיתומלמלתוסחייתמ,םינלופהוםיברסה,םיניפהןמד״בשלשויתואמגוד
׃ןלהלכ–המאתהב,םינמרגהו
םודאהאבצהדגנהזועתבןטקהםיניפהאבצםחל,)1939(׳ףרוחהתמחלמ׳ב*
,גלשהןבולבםמצעתאווסִהםילייחה.תוליפשמתוסובתולליחנהלוורצועלחילצהו
השבכףוסבל.׳םינזיטרפתולובחת׳הנהכדועו,םהיתודיחילורדחוםיסורלושפחתה
דנלניפו,תויקנערעיתופירשוהמוצעתירפסמתופידעתוכזבהילֶרַקלבחתאמ״הרב
.ענכיהלהצלאנ
רלטיהשרחאל,)םהיניבםיבירי(םיינזיטרפםיגלפינשבםינמרגהדגנומחלםיברסה*
,החילצהםהלשהלירגהתמחלמ.רידסהאבצהתאדימשהוהיבלסוגויתאשבכרבכ
,ברןמזםשוקתורשתויזיבידהמכהיבלסוגויבריאשהלינמרגהאבצהתאהצליא
.םינזיטרפהתטילשבורתונםיבחרנםירוזאו
םילקהםילגרהוםישרפהידודגלךא,יצאנהאבצהדגנהרובגבםנמאומחלםינלופה*
קזבהֿתמחלמלומהסרקןילופו,ןכוממהינמרגהאבצהדגניוכיסלכהיהאלםהלש
וחילצהאל–םירזופמוםילצופמ,םיטעמ–םינלופהםינזיטרפה.)1939(תינמרגה
תדמשהוזוכירתונחמתמקהתוברל,םהלשבכןילופבושעםיצאנה;בצמהלעעיפשהל
.החטשבםידוהיינוילמ

״רורחשתמחלמ״יוניכהשךכלהבושחתוחפאלהביס;אקוודואל״קר״–םצעבוהכ
הלזגאלול.םישרופהיפלכינויצהסֶפֶרהתאנקבאיהל״הצלשהנגההתמחלמלעבסוה
תאתשטשטמהתיהאל,הלשהתמחלמליבשב״רורחשתמחלמ״םשהתא״הנגהה״
תראשנהתיהאליממו,תירבעהרורחשהתמחלמתאומחלםדבלםישרופהשהדבועה
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State]=ונניאםתדלוממקלחיכ,םיריאלריכזהלאב]תישפוחהתיריאההנידמה

free״ןיידע stateהנניאונלצאהגשוהשהכופהההאצותהשילהמדנ,הנהו84.״
ֿץרא״ךרעהירהש,ינויצה״הנידמה״ךרעלשותּואָליטרעמקרןירשימבתעבונ
ירהש,שגדומיבויחהרוכמֿשגררסוחמקראלףאו,םייקתאזֿלכבהיה״לארשי
דעיתלומעתוoירטנמידורםגּולו,ינויצהךוניחבםייקהיהעדּומ״תדלומ״ךרעםג
םה;הקולחלהמכסההםצעתארשפאלידכקיפסהלולכיוללהםימרוגה׃דואמ
תַבעֶהתא]םגעונמלידכו[,רותיבהֿתפרחשגרתאעונמלידכקיפסהלולכי
ןיאלבא;רותיבהלערבגתהליבויחהןוצרהתאוהנידמהתמקהםצעלהחמשה
ןולימהןמלילכ״לארשיֿץרא״תאםואתפקוחמלליבשבםהבהיהיַדשילהארנ
תולובגםעםָיוהיזךרוצל,״ץראה״ו״תדלומ״םיכרעהתארובשלידכוינויצה
,ןדריהלובגלהנשםירשעךשמבלגרתהלהקיפסהתונויצהשרחאהזו,הקולחה
85.יחרזמהורבעתעירקתעבהיהשהמלדוגינב

ןירשימבתעבונ״ילמרונםע״לשךרעהותואמאקוודש,אופאאיהיתָשגרַה
ֿץרא״ךרעהלשoתיטורבנהמָלעההתואו,לוכיבכתומלשהֿתשוחתהתוארקיעבו
וא״לארשיֿתנידמ״יוניכבשיבויחהיתייווחהדצהתאתואטבמה,״לארשי
ייחתא,ןוחטיבהתא,תומלשהתאםינויצהיניעבלמיס״ילמרונםע״.״לארשי״
תודגנתההתאותיטילופהתוביציהתא86,״תומואהתחפשמ״בדובכהוםולשה

,)םיילותקהתוזוחמב(יאהלשוחטשבורב1921תנשבהמקוהתישפוחהדנלריאתנידמ84
׳ןייֵפןיש׳תעונתהליבוהותואשקבאמ,הינטירבמתוקתניהלםינשברקבאמירפכ
ובורש,יאהןופצתאהינטירבתטילשבריתוהתוקתניההםכסה.)׳ונמצעונא׳=(
ןה,םינשנוםירזוחםיעוגיפלוםיחתמלםרגותקולחמביונשרתונםכסההךא,יטנטסטורפ
.תיטירבההכלממבןהודנלריאךותב

תיבתמקהרשפאל–טדנמהתובייחתהורופלבתרהצהםוחתמערקניחרזמהןדריהרבע85
ֿץראלעטדנמהתימשררסמנשינפלתועובשהשולשכ–לארשיץראבםידוהיַלימואל
.יאבצןוטלשלשםינששמחכרחאל,)1922(׳םימואלהרבח׳בהינטירבללארשי
.80׳מעבליעל,40הרעהבהיינשההקסִּפהתאםגהארובוש

לעתרבדמה–׳תואמצעהתליגמ׳לאולוגלגו״תומואהתחפשמ״ךרעלשואָצומלע86
385םידומעב,162הרעהבןכלֿםדוקדועו,218הרעהבןלהלהאר–״םימעהתחפשמ״
.המאתהב,262ֿו

הנגהההקסעאלרורחשהתמחלמתפוקתבש,היינשההדבועההרורברתויםג
תעונת׳לשםישדוחהתעשתב[״קבאמ״ֿיטבללתיעגרהקספהב,הדיגבבוהָלָּבַחבאלא
–י״חלול״צא,׳הנגהה׳–םינוגראהתשולשומחלהבהפוקת,ו״שתתנשב׳ירמה
םיעירתמםניאשדבלבוזאלםמצעםישרופהשאוהקיחצמ.]םיטירבהדגנ,םאותמב
.תונמדזהלכבהתואםיתרשמאלאוזתואמרלע
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לכלשהילשאהתינויצהשפנבהשרתשהאליממו,ינידמהלקשמהֿיּווישבםייונישְל
היווחהתאהנידמהתמקהםעושיגרהםהשומצעעגרבובוללהםירבדה
לככםהומכ,״ילמרונםע״תויהלףוסֿףוסוכזםהןכאש,הרומאהתיביטיזופה
םהילערמושוהיתולובגלןמאנאוהוהמלשתדלומביח״ילמרונםע״.םייוגה
התנידמבבהאתהלתבייחתונויצההתיהאליממו,םהבהאגוםתואבהואו
םאש,ףשוכמםולחֿימודמדםתואמו87,תיריפסקישההינטיטהתואכ,תילרוטָקירקה
תינויצהתוברתהלכןהמעו,תוקותמהתוילשאהומעו,רקיהםולחהץפנתיןכֿאל
.ןלהלהארנשיפכ,הלוכ

אוהאלא,״תינולפהנידמ״ותנידמתאהנכמוניא״ילמרונםע״.ידאלהזבךא
םילימהלפכ,ךכֿלעֿףסונ;הזבאצויכוןילופ,תפרצ–״תינולפ״טושפהלארוק
הבשיתאזֿלכבש,״תנידמ״הלימהתטמשההרגִשַלהסנכנךכו,ןושלַלחֹנונניאףא
אהיןעמל,דבלב״לארשי״לעדמעוההנידמהםשו,הקולחהןוועתאריכזהלידכ
המצעבתמלשומלוכיבכאיהשתינידמהתושֵיההתואלםלשומיבויחיוטיבונל
תאץורפיוהנידמהלעוחורמךופשילארשיםשהשםוקמבו;הלוכבתיבויחו
ותוא״תיטסילמרונה״הילשאהאקוודהבציע,הבהלולכהתומלשהֿתיילשא
.הלשבלוהשלודגהםשהתאונכותמהנקורו,החורב

תליגמ׳חסונלעהפיקמתרוקיבבותכלד״בשבשתוברםינשרובעכשריעהליאדכ
םשהתריחבחותינ,התעםידמועונאהבהדוקנהתאםגתללוכהתרוקיב,׳תואמצעה
תומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳רוביחַּבהאר.הנידמהלשהמשכ׳לארשי׳
.ךליאו327׳מעתיתחתמ,׳גךרכ,׳ןברוחה

׳תילרוטקירקההנידמה׳לעד״בשןאכבתוכרשאכ*87
רכזנאוהשןכתיי–היתולובגרָאתִמלוסחייתהב–
תואמצעהםויב,׳שעמה׳ןותיעןוילגבריוצשרויאָּב
ןותיעהֿדומעמתואקסִּפהמכ.ט״שתתנשב,ןושארה
תכסמב״תואמצעהםוי״׳רמאמַלחפסנכואבוההזה
.138׳מע,׳אךרכבתאזהארו–׳ןמזה
תיריפסקישההידמוקבתויֵפהתכלמאיההינטיט*
,ףושיכמהאצותכ,המולחימודמדב.׳ץיקלילםולח׳
הבוהאתארומחשארולבכרוהשםדאבהתאר
םירבדהךשמהב.םיבהאבומעהסלעתהו,םלשומה
תונויצהלע׳תיתיינטיט׳ראותהםשתאד״בשליחי
לדההגשיהבתרדהתמותבהאתמה,הָיַתפהוהמימתה
.תומלשהלילכאוההיהוליאכ
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רתויחונאוהשדבלבוזאל׃טלחהבימיטיגלשומישהזירה,רומאכ,הרואכל
תירבעהתורפסבףאךומסלהמלעםגולשיאלא,הטושפתינושלהניחבמ
ובתארקנתירבעהתוכלמהףאאלא,ירבעהםעהקראלש,ך״נתב,תירוטסיהה
תרשעלשלארשיתוכלמלעאקוודדימתבסומםשהןיאו,םתס״לארשי״םימעפל
ןיאשיאדולאקזחיימיזאמו,תדחואמהלארשיתוכלמלעףאאלא,דבלבםיטבשה
דגנכוליפאו88;ודוחיאתאאקוודאלא,םעהדוריפתאןייצלהאב״לארשי״הלימה
,תוילמרופתוירוטסיהותויקודקדתונעטבאובלרשפאֿיאהבקנןושלבםשהתייטה
תמאבארקשןכתיי,לוכיבכ״ילמרונםע״ירבעהםעהםעפהיהרשאכירהש
ןאכםיקסועונאןיא,םלואוכ.רכזןושלבקראלו,הבקנןושלבםגלארשיותוכלמל
םישומישהלשתיתוברתהותיגולוכיספהתועמשמבםאיכ,ומשלקודקדב
.ינסרהתויהלןוכניקודקדשומישוליפאלוכיוזהניחבמו,םייקודקדה

,הבקנןושלב,םתס״לארשי״–לארשיתוכלמלוניתובאםינָפלוארקםא
היהירבעהםעהו,תוכלמהוהמואהןיבתיביטקייבואתוהזתמייקהתיהתמאב
–הבקנןושלב״לארשי״םדארמארשאכ׃וזהניחבמתוחפל,ילמרונםעתמאב
תאםגאליממהבללכאלא,וזכשרותבתיתכלממהתרגסמלקרןווכתהאלאוה
אלא,םעלקרןווכתהאלאוה–רכזןושלב״לארשי״רמאשכו,ולוכםעהלכ
ףאלע,םינושהםייקודקדהםישומישהו,תיתכלממהותרגסמל,אליממ,םג
םעהרזפתהשכוליפאו.תונושתויצאיצוסאובררועלולכיאל,םינושםתויה
ינשהתיבהימיבםדארמאשכ׃הזהרבדביונישםושלחאלןיידע–םלועב
ןוטלשלןותנה,םיוסמץראֿלבחלםנמאןווכתהאוה,הבקנןושלב,״הדוהי״
אוה–״םידוהי״רמאאוהשכלבא,םיאנקהםידרומהןוטלשלואםיאנומשחהֿתיב
ןווכתהאוהאלא,תוצראהלכברזופמה,אדירגיתדואיעזגץוביקלןווכתהאל
הדוהיביתכלממהזכרמהןיבלםירזופמהוינבןיבסחיהרשא,שודקימואלץוביקל
םידוהיהלכשונייה[,״תוחרזא״לשסחיאורקלםויהגוהנשהמלקוידבליבקמ
אלהרוזפהוליאו,״להק״ארקנץראבץוביקהםאםגו.]הדוהי׳יחרזא׳םניה
הרוזפהֿינבןיבללהקהינבןיבםיבושחםייטפשמםילדבהויהוזכ,״להק״הארקנ

הלעמללאקזחיתואובנבהֶנשנורזוחה״לארשיתיב״דגואהיוטיבהתאןייצלשידוחייב88
.דחיםגםירחאהארקמהירפסלכבוירוכזיארפסממרתוי,םעפםינומשמ

״לארשיתלותב״שומישהתאדוחייבו,׳ה׳בהכיאו׳בד״יקםיליהת,לשמלהארוכ
קפסןיאו,רתויבתושולקןהולאתויָארתמאבךא;]ארקמבםימעפעבראעיפומה[
.רכזבלארשיאוה–תוכלמהיבגלםג–ףידעהוטושפהשומישהש

.׳אדומע׳גףד,תוירוהתכסמזכ
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יכםא,םיליבקמכםתוארלרשפאתוירכנתואמגודישקבמןעמלרשא,םילדבה(–
הילגנאב]ררוגתמ=[domiciledאוהשיטירבןיתנןיבשםילדבהַל,םימודֿאל
הרוזפהֿינבולהקהֿינבויהתאזֿלכבירה–)ץראלֿץוחבבשויהיטירבןיתנןיבל
ןירדהנסהןמאצירשאומצעטפשמהותואלהשעמלוהכלהְלםיפופכדחאכ
הבקנהורכזהתונושלשומישוליאו,םידוהיוארקנדחאכםלוכו,תיבהֿרהלע
לוטיב,ןכא.תונושתויוהמיתשןּויצלולצפלידכםהבהיהאלהזהדחאהשרושב
לארשיןיבתיקודקדהתוהזהתאשומישהןמאיצוההדוהיביתכלממהזכרמה
,םעהןּויצ–רוהטהירכזהדצהקרהפשבראשנו,רכזןימבלארשיןיבלהבקנןימב
תוהזה,עודיכ,םעפףאףוסֿףוסהעגפנאלהזרבדב,םלוא,תוכלמהןּויצאלו
.תינומדקהתידוסיה

ןמןירשימבעבנאל״לארשי״גשומבשהבקנהֿדצבשומישהשודיח,הנהו
התיהתימויֿםויההפשלהתרזחהרשא,הזגשומלשתירוקמהתירבעהתועמשמה
תופיפכלוהרוזפהולהקהןיבתיטפשמותיתוברתתוהזתארקלךנחלאליממהאב
תוכיישלותילארשי״תוחרזא״ל–םיקמלהקהרשאםייתכלממהתודסומלהרוזפה
,״ילמרונםע״ךרעהןמקרןירשימבעבנשודיחהאלא–לארשילכלשתילארשי
.םייוגהלאונתומַדלאוהודיקפתרשא

89,״םילארשי״ןּויצַּבוזחאנתודחאםינשתואמינפלתפרצבםיללובתמהרבכ

ףארשאו(–דבלבתינברהתורפסהלאתימויֿםויהןושלהןמןמזמקחדנרשא
״םילארשיה״םהושענושיזאמשהנעטב,דובכבוילאוסחייתהםיירצַנהםייוגה
;האונשהםתודהימהמודמטלקמובםהלאוצמלושקיבםהו–90)םייתִמאה
,ונימיב״םיילארשיהםיחרזאה״לעףאתאזכתונוכנבןּויצהלבקתהךכלהמודבו
תילארשיההיווהההתואב״םילארשי״םארקלםיליגרויהאלשםושמקר
םשהאופאאבאלתיגולוכיספהניחבמ.חורבלושקיבםההנממרשא)״תידוהיה״(
ןפואב–אלא,לארשיימיירבדתרגסמבםצבשלורוזחלידכהזה״שדחה״

תויוכזןויוושקנעוה–)1791(הקילבופרהדוסייםע–תיתפרצההכפהמהרחאל89
ואררבכםיליכשמהיגוחו,דואמוצאוהתוללובתההוהעימטהיכילהת;תפרצידוהיל
הנורחאלדעחווררשא,Israelite׃ןּויצַּבוהורימהו)ידוהי=(Juifיוניכַּביאנגלםעט
׃היה,)1860ֿבהדסונש(׳סנאילא׳תרבחלשאלמההמש,לשמלךכ.םיללובתמהברקב

Alliance Israelite Universelle–לכ״,ירבעההמשקרו–תימלועתידוהיתירב
ל״זחתשרדןושללו)שדוחהתכרבב(הליפתלשעבטמלרשקתהורזח,״םירבחלארשי
רשקהַלץוחמ,)׳אדומעו״כףד׳ילבב׳,׳והכלה׳גקרפ׳ימלשורי׳(הגיגחתכסמב
.השרדנובש

Verus׃םנושלבו90 Israel
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םהידיתאוכמס״םינענכה״ףאש,היאראהו,הנממםאיצוהלידכ–ילסקודרפ
91.וילע

םייתוברתםישרושלכןכֿםאלוטנוזהנידמשמשמה״לארשי״גשומה
םע״ךרעָּבשםיכיבסתהךכלעםיוולנשכו,חטשהינפֿלעתוחפל,םיירוטסיהו
בקעב,תייוגהנידמלשםֵשלשישתועמשמהתאםגאליממלבקמוהירה,״ילמרונ
,תילאירוטירטתיטפשמתרגסמונייה,הפוריאבםייוגהלשתוירוטסיההתוביסמה
ןמוםיימואלהוםייתוברתההישרושמ,תילמרופהניחבמ,הכלהלתקתונמה
השעמלרשאדועב,הכלהלקרךכאוהרבדהםייוגהלצאשאלא.״הייסנכה״
תיתפרצההירוטסיההלעותוואגתאיתפרצלכל״תפרצ״םשה,לשמל,ריכזמ
םיעיקשמםישדחה״םילארשיה״וליאו,המִעותוהדזהתאו)סחיבךכֿלכהלדה(
תאךופהלהנכהםתפיאשותירוטסיהַֿאהםתנומאםותלכתאתמאבהכלההתואב
םשהאופאהשענהזכןפואב.״םתּוילמרונ״לוכיבכןחָּביתהזבש,השעמלהכלהה
הדימברשא,רכזןימב״לארשי״םשהןמלוכולכמקתונמהבקנןימב״לארשי״
קספשיפכ,ןיטולחלםלועמקספאלובשומישהו–שומישביוצמהיהאוהש
ותדמתהףקותב,אליממדימתוילעהתְולִנ–הבקנןימב״לארשי״םשבשומישה
,אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.תיטסירוטסיההותועמשמ,תקסופֿיתלבה
ןיבלהנידמהןיבםוהתתורכלקראבהבקנןימב״לארשי״בשדוחמהשומישהש
תויהל–תימואלהתוהדזההןיבלתינידמהתוהדזההןיב,ולשהירוטסיההוםעה
אוהיבוטקיפותרשאדועבו;לארשיםעלךייתשהלדועושוריפןיא״ילארשי״
.תילארשיאיהיכםא,״תילארשי״רבכהניאקרויֿוינביתדודירה92״ילארשי״

רחאמו,םייקתהלהלוכיהניאתאזכשתינושלoתוינרפוזיכסש,וילאמןבומ
לארשיםַעםִעתוהדזההוליאו,״תילמרונ״והיוצראיה״תילארשיה״תוהדזההש
״תילמרונֿיתלב״איהוימיירבדלוותרותלהאנשויתולגרוזיפלשםימייקהםיאנתב
התוערתאהנושארהתוהדזההתקחודאליממ–תּוילמרונהֿתיילשאתאתרתוסו
וזןדימעהותיתוכאלמהותנחבהתאןהיניבסינכהינושלהשומישהשרחא,היינשה
תאדחאלורוזחל,םנמא,איהתאזההקיחדהתמגמו.לוכיבכםידוגינינשכ,וזלומ
תוכיישהלשתרגסמבאקוודהזךא,תינידמהתוכיישהםעתימואלהתוכיישה
רוצילאיההמגמהשעמשמו,התוערתאהאיצומוהחודה,״תילמרונה״הנורחאה
תולובגב״לארשי״בתילמרופהתוחרזאהםעההזה,השדחתימואלתוהדזה

.םשד״בשירבדךשמהבו,אבהדומעב93הרעהבהאר–׳םינענכ׳הלע91

רבכ)פ״קפ(׳תיניתשלפהתיטסינומוקההגלפמה׳רבחהיה–ירצוניברע–יבוטקיפות92
םינשםייתשוםיעבראתסנכרבחכשמישהנידמהםוקרחאל.)1940תנשמ(18ליגמ
.ש״דחוח״קר,י״קמ׃םינושההילוגלגבתיטסינומוקההגלפמהגיהנמכוריכבכ,תופיצרב
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יאמב15(ח״שתרייאב׳ה״ְּֿבקרהליחתמהלשהירוטסיההרשאו,הקולחה
,תילארשיֿץראו״תידוהי״ןיידעהתיההנידמהינפלשתונויצהירהש,״)1948

.״תילארשי״אלןכבו
ינושלשומישרשאמרתויםיקומעםההעפותהישרוש,וניארשיפכ,ןכא

ןמףאו,יביטקייבואיגולוכיספבצממעבונומצעהזהשומישהירהש,אדירג
ןיבלץראבבושייהןיבהברתיתייווחותיתוברתתוהזןיאתמאבש,תפסונההדבועה
הנשםישימחוֿהאמכינפלרבכו,תונושהתויולגהתודהיותירוטסיההתודהיה
ואתידוהיה״תוחרזאה״ןיבלידוהיהםעלתוכיישהןיבתוהזהרבשיהלהליחתה
חורבםגּולו,ןכלםדוקתמייקהתיהש,יתכלממהֿיטפשמהןבומבתילארשיה
הקנפשוגתתלקראופאאבלארשיל״לארשי״ןיבינושלהקותינה;דבלבהשגרהבו
תאזההדבועהאקוודךא.ונחרוכֿלעבתמייקאיהשתואיצמִליוטיבותיגולואדיא
האבאלהנידמהתמקהםעהרצונשהיגולואדיאה׃ןויצלהיוארוהרזומאיה
האבאיהאלא,ערקהתאתוחאלורוזחלידכ,הרבשלותאזהתואיצמבםחליהל
,תיבקעההנקסמהדעואיבהלווקימעהלווחורבךנחל,וטילבהלוערקהתארשאל
וז–״םיינקירמאםידוהי״וא,השמֿתדינבםינקירמאקרםההקירמאידוהיש
ץראבםידוהיהשםשכ–הדגנהזתיטנאכהתעשבהדלונתונויצהשהסיפתה
םיטנטסטורפ״םהץראבםיטנטסטורפהשםשכו)!(״םיילארשיםידוהי״םה
רמול[ןיאהזהרבדבו;אמלעבסוניגורדנאאוהםתס״ילארשי״שדועב,״םיילארשי
תמאבהווהמאוהאלא,האצותקר]וניה[הבקנןימב״לארשי״לששודיחה]יכ
תורזוח–תומייקןניאןיידעש–תויתואיצמתואצותרשא,יביטקאםרוג
.ונממתושקבתמו

$

,יגולוכיספההנבמבהכפהמהליבשב]סנרוקלןדסכ[שארמאופאהנכוההזכןפואב
]ןלהל,׳אָצומה׳יקרפבוטטרושיָהיֶוַקשהכפהמ[–תונויצהלערובעלהחרכומה
ןיידעםנמאתחסונמהנניאש,]׳ילמרונילארשיםע׳לש[תיגולואדיאתרגסמ–
ךפההםויכרבכאיהשךא93,)״ינענכה״חוסינלטרפ(ימואלףקיהבהמלשהרותב
.ןכותהתניחבמםגאלא,הנבמהתניחבמקראל,תונויצהןמרומגה

ררושמהויהםהיניבםיירקיעהרשא,םינמאוםיבתוכ,םיגוהגוחלןוּוכמ׳םינענכ׳יוניכה93
ןכו–׳םיריעצהםירבעה׳׃הארקנשתרגסמהתאדסייש–)חלשלאירוא=(שוטרןתנוי
.ןניקסומעוזומתןימינב,רימאןורהא
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לכ–הזרוביחבםגוניארשיפכו94וירמאמבלייווצרוקךורבחיכוהשיפכ,ןכא
המצעתונויצברבכםייוצמתאזההשדחהתיגולואדיאהתרגסמהלשםישרושה
תעבהתקחדהלותירבעהתוימואלהחופיטלתונויצההכניח,רומאכ׃אָנְדתמדַקמ
,תילמרופהניחבמקרוזתוימואלחופיטלהכניחאיהרשאדועבו,תחאהנועבו
חתפתהלהקחדהההלכיאליממו,תינכותההניחבהןמהתקחדהלהכניחיהירה
לשיבקעהחופיטהוליאו,עדּומיוטיבילב,תונויצהךותמהערפהאללוןירשימב
דגנתיגולואדיאהמחלמלהנלבייחהיה,יגולואדיאהחטשמבלהנתהש,תוימואלה
ֿףא,םלוא;ריאיויבצֿירואלשםתומדבתונויצהןמשורפלוהיתואצותוהקחדהה
דצההיה,התקחדהאלו,תוימואלהחופיטאקוודש,הדבועהתראשנ,ןכֿיפֿלע
האשנ,תוללובתהַלהזתיטנאכ,תונויצה.המצעיניעבתונויצהתוהמתאןייפאמה
התיה,התוהמב,המצעלשכיהירה–הזתיטנאכ–לבא,תוללובתההתאהָּבּוחב
תייחתבהאטבתהינויצהףוסיכהתיצמתו,תוללובתההתלילשלשתומלגתההםצע
,בושו.עדּומןכותםושהזףוסיכלהיהאלשםגאהיּולו,הזכשרותבידוהיהםעה
תיטסירוטסיההתיהוהתיהיהירה,היפואבתיטסירוטסיהַֿאהתיהתונויצהיכםא
ותואתאתעדמוקתנייכםינויצלרמולאבהיהשםדאו,הדועייוהתוחילשẁתרכהב
םהלעמשנחרכהבהיהתילארשיההירוטסיההםעםתוארשקמההרעשהֿטוח
.אמלעבתונויצֿא♪ִמלוספרתויהברהאוהשוהשמגציימכורקיעברפוככ

,תונויצהלשםייקוחההינב]אופא[םהריאיויבצֿירואאקווד,לוכהתורמל
,אוהיעבטקרלבא;דבלבהלשםינונזֿתבקראיהש,״תילארשיהתּוינענכה״אלו
ֿתבתאוליאו,הכותמשירפהלתבייחתונויצההתיהםייקוחהםינבהתאש,רומאכ
תיבב–התנקזֿיבואכמבתונויצהםויכתכפהתמשמו,הקיֵחבהלדיגאיהםינונזה
לשריצהואשונהרשאדועב׃השפנתאתחפונותכפהתמאיהתינענכההתב
תיווהתמהתוברתהלשריצהואשונהירה,ידוהיהםעההיהתינויצהתוברתה

םינינצלהתיה–ותולגתוצראבוימיירבדדוחייבו–ידוהיהםעהלשודוחייתשגדה
ימיבהתיה,תרפהדעםיבחרההיתולובגב,םירבעהץראבשהתיהםתשיגיכ,םהיניעב
,הוושבהיבשוילכתאתדגואהתחא׳תירבעתושי׳,שדחמתווהתהלהרומאו,םדק
ןלהל,ב״קהרעהבדועהאר(.תיתדותימואלתוכייתשהלשתוציחמהתלפהךות
.)364׳מעב
הפירחןושלתטיקנךות׳תינענכה׳תוחתפתההלאד״בשבושיןאכםירבדהךשמהב
.היפלכרתויב

374׳מעבםשהאר.ג״יקרפבהבחרהבד״בשבושיוירמאמתרדסלאולייווצרוקלא94
.213הרעהבו,ךליאו
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ואבאומוזיא–יניטנוולטבשהזיאאוה,״תילארשיה״תוברתה,הנממתעבונה
האָיכ,״תילארשיתוימשיטנא״ו,ןוכיתהםיהףוחלעהירבילוא–םודֱאואןומע
.הזללכבןבומכהאב,ילמרוניוגל

הריתסהתאהשעמללארשיֿתנידמבםיישממהםייחהךותלדירומהזרבד
רותבתינויצההרטמהתונוילעידיֿלעהכדעהנזּוארשא,תונויצהלשתיטננמיאה
התואירהבושייהלערבועה״םזילוואיקמה״רבשמבש,ךכלינאןווכתמ.תאזכש
היווההלשתיתוברתהתרגסמַּכהנכוהש,״ילמרונילארשיםע״לשתרגסמה
לבא,תונויצהלש״יללכהישונאה״דצהתאקרטולקלתלגוסמ,לארשיֿתנידמב
,״ידוהיהםעהתייחת״דצונייה,עירכמהינויצהדצהתאטולקלתלגוסמאיהןיא
ירסומהץרמהרקיערושקהיהובאקוודרשאו,הכותמהחודאיהותוארשא
הָּטַמשהדימב.תירבעהתימואלההיווההלשינכותהןעטמהלכותונויצהלש
תונויצהיכרעןיבקלחתישהזהירסומהחתמהתא״םזילוואיקמה״תורבתשה
ץרמהתאווללהםיכרעהתאאופאתגלפמיהירה,םיינשמןכלםדוקויהש,םינושה
לבא,שפנבםנמאתבלושמםתלוחתרשא,תונחמינשכםתואהדימעמוהזה
רשקםושםהיניבדועןיארשאו,תנייועףאו,הליבקמאיהתיבויחהםתוחתפתהש
.יתילכתאלויגולואדיאאל,יתייווחאל,דחאמינגרוא

ןודלונאםיכירצ,תאזהתורבתׁשִההתוחתפתהבןודלונֵאובב,ךכלםאתהב
שארהו,״תילארשיה״תוברתהלשהתוחתפתהשאר–םידגונמםישארינשבהילע
אלשוהחרוכֿלעבוזתאהווַלמה,]םיימואלהםיידוהיהםיכרעהלש,ינשה[
הלעישאוהותחלצהליאנתרשא,״ילארשיה״דצה]ןדיי[לוכֿםדוקו95;התבוטב
הניחבמקזחתהלווהערלשיטקלאידהץחלהתאתוחתפתההךלהמבלטבלודיב
הָוַקמשיפכ–ולדגונמהןשיהינויצהחתמהתרזעילבטעמכ,ומצעךותמתירסומ
ןהילאמהנרתפיתתויעבהלכשהצפחה,]רפסַל[אובמביתרכזהשהסיפתהתוא
םצעךותמ,ןירשימךרדב,השדחתישממםייחֿתוברתלשהתורצוויהידיֿלע
.הרצונש״תילארשיה״תרגסמבםייחה

״תילארשי״ההתייווהלאתונויצהלשימואלֿידוהיההדִצתורבתשה–הזהינשהשארה95
׳מעעצמאבהאר(׳יקרפבןושארהוקלח׃םיינשלקלוחיוןלהלןודיי–הנידמהלש

,370׳מעבהאר(ג״יקרפבינשהוקלחו,)הדרפההֿתיבכוכירחא174דומעבו164
.)״ףוסבלו״׃תחתופההקסִּפַּב
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ט

םזילאיצוסהוםזילרבילהרבשמ

םילוכי,״תילארשיה״תוברתהךותלםיינויצהםיכרעהתורבתשהלעןודלונֵאובב
תפוקתבהזרסומןוונתה,רומאכ.יטסילרבילהרסומהתאהדִצהדימטיסהלונא
יכםאו,הנידמהֿרבשמלרשקאללותואיצמלודוגינםצעךותמ,רורחשהתמחלמ
ייחלםגהרגִשהֿחוכבורבעוהובשםלועהֿתפקשהתרגסמוםיילמרופהויכרע
בושלחוכדועובהיהישידכוביבסמרבטצהoםזיציטפקסידמרתויירה,הנידמה
רתויהלכלו,]הנידמהתפוקתלא[ומערבעםזיציטפקסה׃תימנידהפונתלרענתהלו
ןמוהשמגופסל״םיישונאֿללכה״םיינויצהםיכרעהוחילציוליפאש,רמולרשפא
ֿןיאםייחֿיכרעלךופהלו,ורקיעבםהלדגונמה,תינויצההרטמבשירסומהחתמה
,יטפקסםזילרבילונלצאטלתשיורבחלםדאןיבשרסומהתניחבמירה,םייפוס
,םויכרבכהנידמבתטלַשוזתויניצ,ןכא.תויניצואoםזיליהינ–תרחאהלימבו
אלא,המויקןעמלירסומחתמלהקוקזהנניאתויניצש,הטושפההביסהןמתאזו
.יבויחחתמםושרסוחלאקווד

לכויאלינויצהםזילרבילהשדבלבוזאל–אבהלםגהשעמלשאופאאצוי
הפונתהתאהחדיאוה,הברדאאלא,תימנידתירסומהפונתםושוברקלגופסל
,תעדהלעתולעהלןכתייש,םזילרבילהתייחתלהדיחיהתורשפאה.וילעמהנומאהו
תאאקוודםמצעבםואתפבייחלוליחתילארשיֿתנידמלשתואיצמַּבםייחהשאיה
שדחירסומףקותולונקַיוובקבדשםזיציטפקסהןמוהוקני,יטסילרבילהרסומה
ומוכיסב.םירבדהלשהזדצבונֵנודב,ןלהלןכֿםגךרפותוזתורשפאךא,םהלשמ
אוהו,ינויצהםזילרבילהךותמןכֿםאחתפתהללוכייבויחרסומםושןיארבדלש
ונממתבשונהתויניצהחורְּב׃ילילשדיקפתקר״תילארשיה״תוברתבאלמללוכי
םיילמרופהויכרעידיֿלעו,יניצונניאשבויחלכלגעלימרזםירזהלקרלוכיאוה
םתוטלתשהלעירפמושפנבםוקמספותקרוהירהעבוקאוהשהביטקפסרפהו
.םייטסילרבילֿאל,םייבויחםיכרעלשoתילאוטנוואה
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רשא,ינויצהםזילאיצוסהלשותורבתשהלעהזהקרפבדומעלאופאונלראשנ
,יטסילרבילהרסומהןמהנושהיהישורבחלםדאןיברסומםושמובןיאיכםא
.השדחםיסחיֿתרגסמהזרסומלתתלשקבמוהירה

התיהינויצהםזילאיצוסהלשתרדגומההרטמהיכםאש,םנמא,וניאר
רתויהברהונלצאיטסילאיצוסהחווטהקוחרהרואכלו,תונויצהאלו,םזילאיצוסה
תוימואלבינויצהםזילאיצוסההרעתההשעמלירה,ינויצהחווטההיהרשאמ
דועםהלןיארבדלשותִמאלו,דרפהאללםיינויצהםיטסילאיצוסהלשתירבעה
–וא,הזכשרותבירבעהםעהונניאהלשאשונהשירסומףקותתלעבהרטמםוש
ירחאוליפא,םלוא.״ילארשיה״םעהקפסוירבעהםעהקפס–הנידמהתמקהרחא
–לארשיֿתנידמתמקהןיבברירסומחתמלםוקמהרואכלשיןיידע,הזםוצמצ
תיטסילאיצוס)״תילארשי״וא(תידוהיהיווהןוניכןיבל–תינויצההרטמהתמשגה
תמקהש,תופַצלהרואכלהיהרשפא׃לארשיתנידמבקראהיּולוא,לארשיֿץראב
ֿתינויצהתיטילופההפיאשהלשאלמקופיסןיידעהווהתאלאדירגהנידמה
,דחוימרבשמאללךישמהללכויינויצהםזילאיצוסהתוחפלשו,תיטסילאיצוסה
ןכתיי,םנמאו.תימנידהֿתירסומהותריתחב,ולשיטסילאיצוסהםוחתבתוחפל
םיכרעלאלמקופיסתמאבהאיבהאלתיטסילאיצוסֿיתלבהנידמתמקהש
םירוטפתויהלולכיאלוללהםיכרעהש,איההדבועתאזםעלבא,םייטסילאיצוסה
םיכרעלערבועהרבשמהמקתשמרתויוקומערתויףאו,םהלשמדחוימרבשממ
.םירחאםיינויצ

ללכךרעםושהיהאל,לארשיֿץראלםזילאיצוסהאבוהרשאכשוניאר
לוכיאלאוהו,םייטרקומדהאלוםיינכפהמהאל,ולשםיירוקמההמשגההֿיעצמאל
,ןכאו.םיינויצההמשגההֿיכרעתועצמאבאלאתואיצמהםעעגמידילאובלהיה
תודוסיהןמתונביהלהדמעלארשיֿץראבתידוהיההיווהה׃טושפאוהרבדה
תואיצמולךופהלשקבלמרוטפםזילאיצוסההיהאליממו,רתויבםיינושארה
התושעלידכתינויצההיינבהלעומצעליטהלהיהךירצאוהאלא,תמייק
ֿיֵעצמאומצעלרוצילמרוטפהיהאוהאליממו,תיטסילאיצוסהיינבהליחתכלמ
ֿיעצמאב,רבדלשורקיעב,שמתשישךכבולהיהידאלא,םידחוימהמשגה
יכ,תואמצעלכינויצהםזילאיצוסהדביאהזכןפואב.תונויצהלשהמשגהה
אלאומצעונממתירסומהםתפונתתאובאשאלולשםיירקיעההמשגההֿיעצמא
םגשאוהיעבטקר–תאזהתירסומההפונתההדבארשאכו,תינויצההרטמהןמ
.אשנתהללכויםתועצמאברשאהמשגהֿיעצמארסחדומעיינויצהםזילאיצוסה
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התיהאלולשמתיאמצעהרטמףא,םצעבש,הדבועההבושחהזמתוחפאלךא
.תינויצההרטמהלאהדומצהתיהותרטמםגאלא,ינויצהםזילאיצוסל

הפיאשה–ינויצהםזילאיצוסלתדחוימההרטמההתואשיתרבסהרבכ
,ישממףקותלכהדביא–יטסילאיצוסהלסרבינואָּבםימיהֿתירחאבללובתהל
רוצילהפיאשהונייה,רתויהבורקה,תיקלחההרטמהקרהראשנתישממוליאו
לסרבינואהםעגזמתהלהנכומהיהתש,ידוהירוביצלשתושֵילארשיֿץראב
.תיטסילאיצוסתימואלתידוהיהיווה–תורחאםילימבוא,םוקָישמיטסילאיצוסה
אלא,תמייקהיווהתכיפהךותמםיקהלץוחנהיהאלתאזההיווההתא,בושךא
תונויצהןמלדבנאלינויצהםזילאיצוסהשעמשמו,דוסיהןמהתונבלהיהץוחנ
לשהרטמהםצע׃הרטמהראותבקראלא,הרטמהםצעלעגונשהמבתאזכשרותב
הרטמהלעו,לארשיֿץראבתימואלתידוהיהיווהםיקהלהיהדחיםגםימרזהינש
הרטמַלהריתחהםצעידיֿלע,שארמורָסומתאעיבטהלםזילאיצוסהשקיבתאזה
תגשהלרבעמתיטסילאיצוסההרטמהתויכשמהלשהעדותםוש.הזהרסומהחורב
הרטמהשםגהמו,ינויצהםזילאיצוסברצוויהלןכֿםאהלכיאלתינויצההרטמה
,תיגולוכיספהניחבמ,השגרוהאלאתרדגומוהרורבהתיהאלהמצעתינויצה
רבעמהנותנולשתרתוכהֿתלוגרשא,ןיינבלשלוכיבכֿיפוסֿןיאךילהתכ
.הייארהֿקפואל

ראותהליחתכלמתתללוכיבכאבינויצהםזילאיצוסהיכםא,ךכלםאתהבו
תאלוכיבכרזגאוהתיגולואדיאהניחבמםגשיפֿלעֿףאו,תינויצההרטמלםיוסמ
יפֿלעֿףא–ןכבו,ךפהלאלו,תודהיבםזילאיצוסהֿתמשגהֿוַצמתינויצההרטמה
ירה–יללכהינויצההנבמַּכ,״יטסילוואיקמ״היהאלולשיגולואדיאההנבמהש
דבלבוזאל׃לפוכמולופכןפואב״יטסילוואיקמ״ינויצהםזילאיצוסההיההשעמל
ףקותהשהדבועהםצעךותמ,תינויצההניחבהןמ״יטסילוואיקמ״היהאוהש
אלא,תיטסילאיצוסההפיאשהףקותמרתויברובהיהתינויצההרטמהלשירסומה
אלותוארֿתדוקנמ]יכ[;תיטסילאיצוסההניחבהןמףא״יטסילוואיקמ״היהאוה
אלא,םזילאיצוסהתמשגהלחתפחותפלולשתיטילופההרטמהלעלטומהיה
,תאזההמשגהלתרתוכהẁתלוגכשמשלהכירצהתיהתיטילופההרטמהתמשגה
רצוויהלהלכיאלשירה,תרדגומהתיהאלתאזהתיטילופההרטמהשרחאמו
הרטמהתרגסמבםייטסילאיצוסהםייחלתמדקומהשיגםושףאינויצהםזילאיצוסב
.גשותשתיטילופה

ֿיסחילורוצייהיעצמאתמאלהלעיגהליהירהוטושפבםזילאיצוסהתפיאש
םצעש,תאזתמועל,ינויצהםזילאיצוסהךא;המאלההתדבועמםיעבונהםייח
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תרגסמבומצעתאםישגהלשקיברשאוויניעבהלוספהתיההנידמלעהבשחמה
לעםלחאלאוהירהש,המאלהלעםולחלוליפאהיהלוכיאל,ינשוכררטשמלש
םיכרעםושוּבּוחבתאשל]היה[לוכיאלאוהאליממו,םיאלהללכוישאשונםוש
ֿףא,ינשוכררטשמתרגסמבותומשגתהמעבונהoםזילקידניסהלוטיבלםימדקומ
םילימבו;ינורקעןפואבהזהלוטיבהתאםיבייחמםייטסילאיצוסהויכרעשיפֿלע
היוארההיווהכהמשגההֿתפוקתבשֿותייווהתאללשינויצהםזילאיצוסה–תורחא
םייבויחםיכרעםושולויהאללבא,תיטילופהותרטמגשותשרחאםייקתהל
.השעמלתאזההלילשהעוציבל

היהאל–תיללכהתונויצהומכ–ינויצהםזילאיצוסהףא,רבדלשומוכיסב
רחאומצעתאךישמהל,תיגולוכיספהניחבמאלותיגולואדיאהניחבמאל,רשכומ
ותרטמתאקתנלםגרשכומהיהאלאוהךכֿלעֿףסונו,תיטילופהותרטמתגשה
,תינויצהותרטממ,תמצמוצמהתיטילופהוזתאאלדחוימבו,תיטסילאיצוסה
,ןכא.תיטסילאיצוסהיהתשילבלארשיֿץראבגשותתידוהיתימואלהיווהשהרקמל
היווהןיינבלםינוּוכמינויצהםזילאיצוסהינפויהןיידע,הזההרקמההרקרשאכ
וילגררשאדועב,שארמחיטבהלשיהלשםזילאיצוסהתאשלארשיֿץראבתידוהי
שארמחטבויאלרבכהלשםזילאיצוסהרשא,תאזכתגשומהיווהךותבודמערבכ

םאםגלבא,סופתל,ןבומכ,השקאלהזהרבדבשדרוסבאהתא.םלועל
םילגוסמםהןיאירה,)ךכבברקפסילשיו(ותואםיספותםיינויצהםיטסילאיצוסה
רבעמיכ,הזבגישהלםיצורםההמועדישילב,״םזילאיצוס״קועצלודומעלאלא
אלאםליבשבוזןיאהמקוהשתירבעההנידמהתמקהלתיטילאיצוסההריתחל
.דבלבהקירהלימ

הווהמתאזכשרותבתונויצהיבגלרשאדועבש,תראשנהדבועה,ןכֿיפֿלעֿףא
ירה,תילמרופהניחבמתוחפל,תינויצההפיאשהלשרומגיוצימהנידמהתמקה
תיתמוארטהכמהווהמאיהינויצהםזילאיצוסהיכרעלשיטסילאיצוסהדצהיבגל
הרתיתוקמעתהלותדחוימהבשחמלםיקוקזםיינויצהםיטסילאיצוסהןיא׃הרורב
הנניאלארשיֿץראבהמקוהשתידוהיההיווההש,הטושפההדבועהתאתעדלידכ
אופאהרבשנתיטסילאיצוסהםתריתחשו,התונבלונווכתהםהשיפכ,תיטסילאיצוס
.ךרדהעצמאבםואתפהכתחנו

הדימבוליפאו,הברהםנמאשלחנוזהמוארטלשימנידהירסומההכרע
עירכמהוירקיעהדצהתניחבמ,ינויצהקופיסהתניחבמשךכידיֿלע,תערכמ
״םייללכה״םהיחאמהמואמבםילדבנםיינויצהםיטסילאיצוסהןיא,םשפנבש
עיגהלםילוכיםהתולקבאל–ךכיפלו,)הזגשומלשיתגלפמהאלובחרהןבומב(
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םברקברצוויהללוכיתולקבאלו,וללפתהםהוזהנידמלאלשהרכהַלוהשגרהַל
אוהש,הנידמהיבגל)תיטסיסקרמהםנושלבEntfremdung(תּורָזלששגר
יונישםשל,טקייבואלעכ,הילעלועפלוםוקלולכויםהשךכלןושארהיאנתה
אוהענמנהןמאל,תטשפומתינורקעהניחבמ,תאזֿלכבםלוא.םחורבהתוהמ
חתמהלכזכרתי,רבכהמלשנוהמתתינויצההריתחהיכהבשחמלםָלגרתִהםִעש
,הנידמלתורכנתהההתואהווהתתאליממו,םזילאיצוסהֿיכרעבםהלשירסומה
אלמלורוזחלהיהירשפאשתיתואיצמתועמשמרחאשופיחההזבליחתיאליממו
.ותועמשממןקורתהש״םזילאיצוסה״ךרעתאהב

טעמכןיא,תיטסילאיצוסהתּונֵּכהתניחבמביוחמאוהש,הזכהנפִמלשאלא
היווה,ןכֿלעֿרתיו,ינויצהםזילאיצוסהלשתיביטקייבואההיווהבםיעייסמםימרוג
.רומאההנפמַלוליפאתדגונמוז

אלירה,םיטשפומהםיכרעהוהיגולואדיאהימורממונאםידרוישמ,לוכֿםדוק
,הברדאאלא,םיינויצהםיטסילאיצוסהוהנידמהןיבתולצפתהןיאשדבלבוז
תשיכרלאופאםיקוקזםהןיא;הבםיטלושהםהםהו,םהלשםתנידמאיההנידמה
קרםהלהצוחנאלא,םהלשםזילאיצוסהתאםישגהלידכםיינכפהמםיכרע
קוחהחוכבהילארותחלםחוכבשירשא,תיטסילאיצוסהםתרטמלשהרהבה
םתריתחלעירפמוניאיביטקייבואלושכמםוששהדבועהםצע,םלוא.םהידיבש
תנתונ,תיטסילאיצוסהרטמםהלןיאשהזבאוהדיחיהלושכמהו,םזילאיצוסהלא
ריבסהלמונאםירוטפ׃ונרכזהשהמוארטבשתוימנידהתויורשפאלדסחהֿתכמתא
הרקמבםאו,רבגתהלךרוצהןמקרתווהתהללוכיםיכרעֿיונישש,אטישפהתא
תאסיסתישרבדםושןיאשדבלבוזאלירה–הזכךרוצםושטעמכןיאונינפלש
רסוחמןוונתהלועוקשלהטונאוה,הברדאאלא,ןָקורמה״םזילאיצוסה״ךרע
.ישעמשומיש

ונלהתיהרבכש,תירמוחההדבועההבושחהזיגולוכיספםרוגמרתויףאךא
תרגסמבהכדעינויצהםזילאיצוסהתומשגתהבקעבש,וזונייהו,הריכזהלתונמדזה
לשהיצזילאיצוסהרשא,ינשוכרםרוגתויהלומצעבךפהאוה,ינשוכררטשמלש
תמאלהש,ךכבתובישחםושןיאו.ומצעבובלוכֿםדוקהערלעוגפלהיושעונייח
אל–תוינויצהתונרקהתמאלהו–התרגסמבשםיביטרפואוקהותורדתסההיסכנ
םיטילשהםישנאהםתואידימוללהםיסכנהלעהטילשהתאםצעבהאיצומהתיה
התיהלארשיֿתנידמבםייחהֿרטשמלשהיצזילאיצוסה׃םייקהרטשמבםהילע
איהךא,םהידיתחתםויכםניאשםיסכנלעףאןוטלשוללהםישנאלםנמאתנתונ
תא,םיימונוטואםהםויכש,םינושהםיילכלכהםיפוגהלכמןבומכתענומהתיה

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 150

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



ףורגלתורשפאהתאותידדההתינשוכרהתורחתהבשהאנההֿתבוטתאוןורתיה
דרפנב,עירכמאוההזלוקיש.דוחלתודרפנהתופוקהלכלםיינשוכרםיחוור
רתלאלרטשמהלשהיצזילאיצוסרשאםיילאוטקאהםייטילופהםיישקהלוקישמ
ןוזחלשותוחתפתהםייקהינויצהםזילאיצוסבתענמנךכיפלו,םהבתלקתנהתיה
העגפשהמוארטהיכ,בושונלהֶלועאליממו,קוחרחווטלףאיבויחיטסילאיצוס
,תירסומהותושדחתהלחתפםושתחתופהנניאתונויצהלשיטסילאיצוסהדצב
.נּווינתאתבייחמאיהאלא

שבלתהלדואמחונינויצהםזילאיצוסהלשםיינשוכרהםיסרטניאל,ןכֿלעֿרתי
יטסילאיצוסהבויחהםהילעלטומהיהןיידעוליאכ,״תיטסילאיצוסה״הלטצִאב
תּונֵּכהןמובשישהדימב,הזרבדךא;אוהויעצמאבינשוכרהרטשמהתאעולבל
לשיטסילאיצוסֿיתלבהינשוכרהיפואהתאןבומכריבגמקר,תימנידההפונתהןמו
אוהאליממו,םהבשתועיבצהתאאקוודטילבמאוהאליממו,וללהםיסרטניאה
ןמוליפאשיהזכןפואב.םהבויהשרסומהותונכהידירשמםתואןקורמורזוח
.ינויצהםזילאיצוסהיכרעלשןווינהֿתוחתפתהךשמהבתויניצה

תודחא׳,י״אפמןיבןאכדעיתלדבהאלשהמ,הגגשבתומלעתהוזהתיהאלו
םינויצהםיטסילאיצוסללארשיֿתנידמבןוטלשהתאיתסחייו,ם״פמו׳הדובעה
96.הלאכשרותב

לעבישממלדבהםושוללהםימרזהןיבהיהאלהליחתכלמשיתזמררבכ
םהיניבםימייקויהשםייביטקייבוסהםילדבההםתואוליאו,תיביטקייבואתובישח
תוכיישהיכרעותוללובתההֿיכרעורדתסההבשהנושההיצרופורפהןמקרועבנ
ןיממםילדבההלכלעתוקחתהלונאבוליא.ידוהיוידוהילכלשושפנבתידוהיה

–)1953תליחתב,ןוכנלא(–ורפסלדיהֿבתכלשהזהקלחהתאד״בשןיכהרשאכ96
קראופאסחייתהאוהו,)ם״פמךותבהביטחהתיהש(׳הדובעהתודחא׳הרצונאלןיידע
ףאלעשףדהילושבהרעהבד״בשםשרףאסופדלהריסמהתארקל.ם״פמלוי״אפמל
ךא;בתכרשאתאןקתלםעטהאוראוהןיא,)1954(ם״פמבםייתניבעריאשגוליפה
.סופדהרַדסתנכהבלשבהארנכ–םירבדהתאןכדיעוךלמנףוסבל
המקוה׳ןויצילעופהדובעהתודחאל׳תגלפמ׃ונניינעבםיעוריאהריצקתאופאוהז*
תאודסידחיו׳ריעצהרמושהםילעופתגלפמ׳םעהגזמתהאיה1948תליחתבו,1946ֿב
רמושה׳ישנאםעםיחוכיועקרלע–ם״פממוגלפתהוהירבחורזח1954ץיקב.ם״פמ
–םיברעלסחיהלעוןוחטיבהתוינידמלע,מ״הרבלהקיזהתדימלעהגלפמַּב׳ריעצה
הקלחנ,)1955(תישילשהתסנכלתוריחבב,גוליפהרחאל.׳הדובעהתודחא׳תאומיקהו
,העשתבם״פמ,םיטדנמםיעבראבהקיזחהי״אפמ׃ןמקלדכ׳תיטסילאיצוסההגוע׳ה
.הרשעב׳הדובעהתודחא׳ו
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חרכהבו,דוחללארשיֿץראבידוהילכלתישיאהיסיטרכלהנלוניייהםיכירצ,הז
וללהםילדבההםיבחרתמןהבשתודוקנהןתואבקרםצמטצהלאופאונאםיבייח
ןיאתאזכתובישח,הנהו.תירוטסיהֿתיגולויצוסתובישחלבקלידכתקפסמהדימב
םזילאיצוסהלשוללהםימרזהלכשןמזבוליפאהיתויחאוי״אפמןיבלוציפַל
הלאםיכוכיחלןיאשילהמדנ.םימףכבהזתאהזעיבטהללוכיבכםינכומינויצה
םילימבו,ימורטהינוגראהלוציפהרשאמרתויםיקומעםייביטקייבואםישרושםוש
סרטניאבישממלדבהמעבונאנדיאהדםהלשינוגראהלוציפהןיא–תורחא
םהיניבלוכיבכםימייקהםימודמהםייגולואדיאהםילדבההאלא,ןוזחבואילעופה
סורפבוא,תישילשהואהיינשההיילעהימיב,םעפֿיאש,הדבועהןמםיעבונםויכ
ךרדַבוןוזחבםהשלכםילדבהתמאבםהיניבויה,]טדנמהימייהלשב[״קבאמה״
.ינוגראהלוציפהתאםהיניעבובייחרשא,םיינויצהֿםייטסילאיצוסה

,הנידמהתמקהינפלםייקהזהלוציפההיהאלמלאשחינמינירה,רוריברתיל
לוציפהשרחאמךא;היתויעבןורתפךרוצל,ןכמֿרחאלםגהווהתמהיהאלאוה
,םינושהםיגלפהלשתיטסילאיצוסהתוקידאבםילדבהםימייקויהו,םייקהיה
ךותהזו–]י״אפמ=[םהיניבשקודאתוחפהגלפהעיגהןוטלשהתושארלוליאו
לשותורשפאֿרסוחידכךותוללכבינויצהםזילאיצוסהלשךרדהֿןדבאידכ
םיקודארתויהםיגלפהשאופאאוהיעבטקר–רענתהלובושלהזהםזילאיצוסה
תמשאתאוליטיו,םמצעבםגובםינותנםהש,יביטקייבואהרבשמהןמומלעתי
.הדיגבבוהומישאיוטילשהגלפהלעיטסילאיצוסהקותישה

חתפהםהינפלהרואכלחתפנתאזהתולשלתשההםצעידיֿלע,םנמא
לשתירסומההייחתל–בושןאכמו,תיטסילאיצוסֿיתלבההנידמלתורכנתהל
ֿיגולוכיספהםרוגהןמהזכןפואבםהםירוטפןבומכ,ןכאו;םברקבםזילאיצוסה
איהש–ם״פמףא,תאזלכםע,םלואחכ.םזילאיצוסהתייחתתאענומהינוטלשה
הרטמםוששךכבשיהלםגשירמוחהסרטניאהןמהרוטפהנניא–ןאכרקיעה
לשיתוברתהוינידמהקושבםולשוֿסחהווהתתאלהנכוהרורבתיטסילאיצוס
תרגסמקרתויהל,התוחאי״אפמכקוידב,איהףאהלוכיאליממו,לארשיֿתנידמ

םהםילוכיםוקמֿלכמירהש–הזבהנשמהניאהיצילאוקלהלאלשםתופרטצהףאחכ
תענומריכבהיי״אפמהףתושהלשבלהֿתורירשיכ)םהםינעוטםנמאו(םמצעלןועטל
.םהלשתויטסילאיצוסהתוינכתהתמשגהתא
תויצילאוקבףתתשהלהלחהם״פמ;הביתכהרחאלברןמזףדהילושבהפסוהוזהרעה[
קרפהלשדיהֿבתכתנכהרחאלםייתנשכ,1955תנשףוסבקרי״אפמםעתויתלשממה
.]הזה
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,אברדא.ורָסּומתייחתלאללבא,ינויצהםזילאיצוסהלשותוררופתהלוותונוונתהל
וניאשלעֿןיינבקראוהתיטסילאיצוסההתוקידאבתפנפנמם״פמשףונפנה
תיטסילטיפקהתורחתהליוטיבשמשלאוהודיקפתש,רחאלעֿןיינבלכמעורג
התיהּול.םינושהםייטסילקידניסהםיביטרפואוקהןיבתלהנתמה)תינצבקהו(
,רבדלכלי״אפמתויהלהמצעבתכפוההתיהאיה,ןוטלשלהעיגמם״פמאופא
לכ.׳הדובעהתודחא׳המכוהמכתחאלע;ם״פמתויהלתכפוההתיהי״אפמו
.ןיטולחלתירשפאהניאףאו,ןכֿםא,תרתוימןהיניבתינורקעהנחבה

אשונשמשלהלוכיהניאאיהףאתאזכשרותבתימ״פמהתרגסמהיכםאךא
רתויבבושחה]ןושארה[םרוגהםההתפטהוהמויקםצעירה,םזילאיצוסהתייחתל
הנפמלעייסלםייושעהםיבושחֿיתלבהםייביטקייבואהםימרוגה]תשולש[לכןיב
הזכהנפִמלש״יתרמאשכ,״טעמכ״הלימבליעלםיתלַלְּכרשאו,הזןיינעביבויחה
97.״םיעייסמםימרוגטעמכןיא

ֿיתלבה,הלשםיילכלכהםיסרטניאהלע,ןבומכ,רתוותאלתאזכשרותבם״פמ
תנֵּכהתונווכהתורמל,יטסילאיצוסהרסומלהדובאאיהךכיפלו,םייטסילאיצוס
יכומרגתוירוטסיההתוביסמהשרחאמםלוא;קוחרהרבעבהלויהילואש
אלשרשפאֿיאירה,יטסילאיצוסלעֿןיינבבושבלתיוללהםיינשוכרהםיסרטניאה
תניחבמ,ןיידעןוּוכמומצעשלכהזהךוניחה,םנמא.תיכוניחהעפשהךכלהיהת
ןכבו,םידוהיהתלאשלשילאירוטירטֿיטסילאיצוסןורתפלהריתחל,םינושהויכרע
היהשומכוא–םיינשואדחארודינפלםיינויצהםיצולחהינפלהדמעשהמישמל
שגד,ןכֿיפֿלעֿףאךא–הינפללודגרבעשהמישמל98׃דלייַורקסוארמוא
ורואלםיכנחתמהשרשפאֿיאו,״םזילאיצוסה״ךרעברומאהךוניחבםשומקזח
םינומאםהשלאדיאלתדגונמהבםידמועםהשתואיצמהשךכבושיגריאל
.י״אפמםעּהבירבהזהרבדהתאםהלתננשמותרזוחם״פמשםגהמו,ותארקל
הירבדתאולבקיהיכינחמקלחתוחפלשךכמםגענמיהלהלוכים״פמןיא
רסוחתאולגיותיטסילאיצוסהבשחמלךכךותמורסמתי,תונכבותוניצרב
יכרעלהאוושהב,לגרומהינויצהםזילאיצוסבשתילאוטקאהתועמשמהלכ
םיכינחהשהדימב.המצעבם״פמלש״הילּביּבה״םגםהש,ינכפהמהםזילאיצוסה
םיסרטניאבישיאןפואבםיניינועמויהיאלותימ״פמההירפירפהןמואוביוללה

.״אלא״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב150׳מעבליעלהאר97

.1900ֿברטפנ.ותונינשבעדונש,יטירבררושמויאזחמהיהדלייַורקסוא98
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ראבהלשתועיבצהתאתוארלאופאםילגוסמויהיםה,ם״פמלשםיילכלכה
הברקבלולכלהיושעהיהתתיטסילאיצוסֿיתלבההנידמלםתורכנתהו,ותשהנממש
התוסירסבוoיטסילקידניסההיפואברשא,המצעם״פמלתורכנתההתאםג
.הנממילרגטניאקלחאיהתינויערה

םיבר.םישדחהםילועהןיבמתומיוסמתובכשביוצמהזןוויכבינשהםרוגה
ןמםָלָאְגשחוכהתאוםזיצאנלoםניטנאהתאובםתוארבםזילאיצוסהלאואבםהמ
תאובואצמשרחאמ,אנדֿתמדקמםיטסילאיצוסויהםירחא;תיטסירלטיהההנכסה
ושענ,רעונרקיעב,בושםירחאו;תייוגההביבסבםתוללובתהלתמלוההתרגסמה
זאמיפוריאהרעונבתררו☻התונקירהןמטלפמוזהרותבםָ☻ּפַחבםיטסילאיצוס
היהאלהליחתכלשאוההזהםזילאיצוסלינייפואה.תמדוקהםלועהתמחלמ
לשתודחוימהתויעבלסחיםושולןיאדבעידבםגו,תונויצהםערשקםושול
תילכתביאליטרעםזילאיצוסוהז;תילארשיֿץראהתואיצמלואירבעהםעה
,תונושההפוריאתוצראבותחימצשרושמותבוטבאלשרקענרשא,תויאליטרעה
לוכיבכןתינולשתיטילופומסוקההיגולויזרפלתודוהקררשאו,הירגלובבדוחייבו
רשא,״לארשי״בםגרישיךשמהבהלעפהלהפיוחוכש,ןוזחובתוארלויאשונל
תחאתילאינולוקץראדועמהמואמבהנושאיהןיאוללהםיטסילאיצוסהיניעב
ידכ,הנידמלרכנתהלהזןיממםיטסילאיצוסלעירפמוניאלושכמםושו.אמלעב
היפלכםהלהיהאלעדּומישפנסחיםוש׃תיטסילאיצוסהכפהמלטקייבואהתוארל
והובוֿוהותהקיפסהיאדו–םתולעינפלהזןיעמוהשמםהלהיהםאםגו,אליממ
.םויֿןִּבהזהוהשמהתאלוטקל,וכותלועלקנםהש,הנידמהלשירבשמה
םייטסילאיצוסההמשגההֿיעצמאברבשמםושלםיקוקזםניאוללה,ןכֿלעֿרתי
,םידחוימהםיינויצההמשגההֿיעצמאלםיתופכויהאלםהםלועמיכ,םהלש
.הכפהמושוריפםזילאיצוסיכםהיתודלומבועדיםההליחתכלמו

רסומהתוררופתהשאוהיעבטקר.ומצעהנידמהרבשמאוהישילשהםרוגהו
הנידמבטרפוטרפלכודימעיםייבויחהםיכרעהלכלשקותישהויבושייה
חתפנןאכמו,תירוביצההיווההןמעגפנומצע]תא[האריאוהובשבצמב
בושלתונמדזהונלהיהתדוע.ימואלףקיהבהנידמלתורכנתהלחתפהבוש
תויעבטהתואצותהתחאש,ןייצליוארןאכךא,ןלהלוזתוחתפתהלעבכעתהלו
תואיצמהןמותירבעהתוכיישהןמםיעבונהםייבויחםיכרערסוחמיכאיההלש
קקזיהלתמדקומהתיבויחהתונוכנהךותמ,ךכלליבקמבו–תילארשיֿץראה
יטמוטואןקרופושקבישםישנאואצָמיי–״לודגהםלועב״םיחורהחורֿיכלהל
תוילבטומכרשא,ינכפהמהםזילאיצוסהיכרעבתרבטצמהםתויביסרגאל
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םלועב״המריפ״וללהםהלושעךכ,םינימהלכמשארֿיבאכיבגל״ןירפסא״
תּוחפהאוההזםרוג,םנמא.םיבערתונכפהמיֵרציילתיטרדטנטסההפורתַּכ
ילארשיֿץראריעצקיפסישינפלאולהש,ןודנהןיינעהיבגלוכרעברתויב
םימדקומגעלוזובבםייתניבאלמתירבכאוה,תאזההפורתלעיגהלעצוממ
םיפסונםימרוגךותמףאו,ןוונתמהינויצהםזילאיצוסלשקיהךותמ,היפלכ
םרוגםרוגה,ןכֿיפֿלעֿףאךא;םמשלםהילעדומענדוערשא,רתויםיבושח
םיכילהתלףאהירוטסיההֿילושב,ןבומכ,םירומשםהשלכדיקפתוםוקמ׃אוה
.םיעצוממאקוודםניאש

םזילאיצוסהדצב,״תילארשיה״תוברתבחתפתהלםנמאיושעהזכןפואב
הרטמולשיש,םלועבלבוקמהגוסהןמ,לוכיבכילמרונםזילאיצוס,ןוונתמהינויצה
הלודיגבונלשיתאזכתילאוטקאהייטנליוטיבו,ולשמםייאמצעהמשגהֿיֵעצמאו
תמייקהתיהאלוטעמכרשא,״תילארשיהתיטסינומוקההגלפמה״לשיסחיה
99.הנסר״דלשוגוליפבו,הנידמהינפל

םושמקראלו;יניצרששחהיללשבררועלהלוכיהתוחתפתה,ןבומכ,וזןיא
ֿתרגִש,תימ״פמההפטההירוריפ–תקנויאיהםהמש]ל״נה[תורוקמהתשולשש
םירסחהרתויבםיבולעתורוקמםמצעבםה–תיביסרגאהכובמֿתייעתוםירגהמ

תצעומבדיחיהיטסינומוקהרבחהסינוקימלאומשהיההנידמהםוקינפלשדועב*99
,׳תילארשיהתיטסינומוקההגלפמה׳,י״קמהתכזהנושארהתסנכלתוריחבבשירה,םעה
הנידמהםוקרחאל.םיבשומהשישלהלדג)1955(תישילשהתסנכבו,םיטדנמהעבראב
י״חליאצויןיבל)׳םיירבעםיטסינומוק׳(היליעפמקלחןיבםייטילופםיעגמומייקתהףא
לשהחוכמלודגקלח(.רהמוגומנהלאםגהלאךא,׳םימחולהתגלפמ׳תאומיקהש
תיברעה–ח״קרןיבהגלפמההערקנ1965ֿבםנמאו,םיברעההיעיבצממהלאבי״קמ
.)השלחנוהכלהש,י״קמןיבל–הבורב
השירדַּבותנצקהתאאטיב–ם״פממוקוליס,םצעבו–״הנסר״דלשוגוליפ״*
םודאהאבצהלשותעפוהתארקל,ימלועהיטסינומוקההנחמבןיטולחלבלתשהל
חילצהאלשמו,הזןוויכלהגלפמהתאךושמלהנסהסינ1951ֿברבכ...ןוכיתהחרזמב
הגלפמהןמקלוס–׳גארפיטפשמ׳בתונויצהיפלכםיטסינומוקהתומשאהבךמתו–
הגזמתהםייתנשכרובעכ.׳יטסילאיצוסהלאמשהתגלפמ׳תאםיקהו)1953תליחת(
הזחרשא–ד״בשתאאיבהרבדהו,סינוקימלאומשתגהנהבי״קמםעהנסלשותגלפמ
ןלהל,״ךכלםאתהב״םילימַּבתחתופההקסִּפהףוסבםייונישהמכךורעל–שארמתאז
םיאבנתמלכה״–דיתעןושלבסינוקימלאהנסתכילהלערבידאוההליחת׃160׳מעב
רורבהיה״׃בתכו,רבעןושללחסונהתאהנישרבדהעריאםנמאשרחאלו–״ךכל
.׳וגו״הליחתכלמ
.31׳מעבליעל,)אפיס(7הרעהבהארובוש–הנסהשמלעדוע
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םייחטשםיכרעבףאשבלתהלקומעימינפךרוציושעםימעפ׃קמועבשדַמֵמלכ
הזןיממתונמדזהידיֿלעקרשינרובסו,וכרדלעהנושארםינמדזמהרתויבםיירקמו
תירכנהתיטסיסקרמההיגולואדיאבתיניסהותיסורההכפהמהתמאבושבלתה
לבקלתמדקומתונוכנתמייקהיהתשקראלץוחנהזכגוזימםשלךא100.]םדידל[
,תירכנההרותהןיבלךרוצהןיבתקפסמהפיפחלוכֿםדוקהצוחנאלא,רכנֿתורות
ובשןוויכבתוחפלהיאשונתאךילוהללכותהרותהשץוחנ–תורחאםילימבו
.אליממתכללםיצורםה

תיגולואדיאתרגסמשמשלאבםזילאיצוסה101,׳בקרפביתרמאשיפכ,הנהו
בכעמוןוונתהרשא,הכותברחאקלחדגנתוממוקתההליבשבהרבחהןמקלֵחל
המישמהקוידב,תילמרופהניחבמתוחפל,הרואכליהוזירהו,התוחתפתהתא
אצמירשאוילארשיֿץראהבושייבחתפתישיבויחירסומחוכינפבדומעלהיושעה
ונוונתהש,לארשיֿתנידמבתוטילשהתובכשהתואיצמלאתצפנתמותפונתתא
;תילכלכהןתמצועחוכבוהרגִשהחוכבןוטלשבןידעתוקיזחמהותירסומהניחבמ
תינכפהמתיטסילאיצוסהרותןיבתקפסמהפיפחלשתורשפאאופאשיהרואכל
.לארשיתנידמבתימנידתורענתהןיבל

ונלצאoתילאוטנוואהתינכפהמההיצאוטיסהתלדבנדחאינורקערבדב,םלוא
הפוקתהלשםימיהירבדךותמרוכזללוכיינאשתרחאתינכפהמהיצאוטיסלכמ
הכפהמבותיסורההכפהמב,תיתפרצההכפהמבולבמורקתכפהמב.השדחה
דצבולאתומייקדיתעלֿתוינכפהמהתובכשהותוטילשהתובכשהויה102,תיניסה

תאםנמאחסינ–הילגנאבתמוהפוריאברעמתוצראבדדנשהינמרגדילי–סקרמלרק100
תורשערטפנאוהךא,ןמזוםוקמלכבלוכיבכםילחה,םיללוכםיחנומבולשהירואתה
בוש.ןיסברמוחוֿלקו,היסורבםייחהיווהמקוחרהיהותיסורההכפהמלםדוקםינש
.37׳מעבליעל,10הרעהתאםגהארו

.״םזילמרופה״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב38׳מעבליעלהאר101

ךלמהלשגרוהלותאצוהםע,הילגנאבםיחרזאהתמחלמתאהמתחלבמורקתכפהמ*102
שארבדמעלבמורק.)1649(הקילבופרהתזרכהוהכולמהלוטיב,ןושארהסלרא׳צ
ךלמוה–)1660(׳היצרוטסר׳הךלהמב–ךכֿרחאםינשרפסמךא,ותומדעהנידמה
.הכלממכלהנתהלהכישמההילגנאוינשהסלרא׳צ
הקילבופרכהזרכוהתפרצ,ןוברובינבתוכלמהרגומ)1789(תיתפרצההכפהמב*
ולטב,רסיקלויונימבוןוילופנתכיפהב,ךכֿרחאםינשרשע.גרוהלאצוה16ֿהיאולו
.הלודגההכפהמהיגשיהמםיבר
,גנודֿהצואמתגהנהב)1949(תיניסַבו,ןינלתגהנהב)1917(תיסורההכפהמב*
ךות,תויטסינומוקתונידמלןּוכָפֲהַוהלאתוצראבתויטסינומוקהתוגלפמהוטלתשה
.ןיסב׳תיממעההקילבופרה׳תזרכהוהיסורבהיכרנומהלוטיב
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ןומֵא]דועב[והכפהמלעבשוחשיאןיאדועב,תינכפהמֿםורטההפוקתברבכולא
ןוונתהלםנמאתודיתעה,תוטילַשהתובכשלןותנ,ויתובכשלכלע,ולוכרוביצה
ֿתועיבשל,םייביסרגורפדובירֿיסחילהרומגהמאתהךותמהעשֿיפלתולעופהךא
תינכפהמההיצאוטיסה.תוטלשנהתובכשהלשןנוצרֿתועיבשלוןהלשןנוצר
איהאלא,השדחתיתרבחoהיצאיצנרפידלשךילהתאופאהתיהאלוללהםירקמב
ערקתועלגתהותידדהתויביסרגאתקמעה,םידוגינתוטלבתהלשךילהתהתיה
ןתונוונתהלאיבהרשאומצעךילהתהותוא׃תמייקההיצאיצנרפידהתרגסמב
–ךכלליבקמבו,תוטלשנהתובכשהתאןתמועלרעינתוטילשהתובכשהלש
תוינכפהמהתובכשהתאןגראלקרהיההזהבצמבינכפהמהןיערגהלשודיקפת
ומצעלרוצילךירצהיהאלאוה;לועפלו,שארמתונותנהותומייקה,תוטלשנה
.ןכמֿרחאלונגראללכוישידכ,הליחתכלמוידיֿומבינכפהמהרוביצהתא

ללכבונלויהאלהנידמהםוקדע.ונלצאםילחוללהםירבדהלכלשםהיפוליח
םהינפרשא,םיליבקמהמשגהֿינוגראלשהרושקראלא,תוטלשִנותוטילַשתובכש
עגפתפתושמהתינויצההרטמההגשוהרשאכו,תחאהתינויצההרטמהלאתונוּוכמ
ונלצארבדלאופארשפאשהדימב׃הוושבודחיםגוללהםינוגראהלכברבשמה
לשרבשמונניאהנידמהרבשמ;ןוונתהולוכםעהלכירה,תירסומתונוונתהלע
ךרטצתונברקבהשדחתּולעתהלכאלא,תולועתובכשתמועלתודרויתובכש
תוכירצהןהןהונוונתהשןמצעתובכשהןתוא׃תיללכההדיריהךותמתאצל
תילאוטנוואהתינכפהמההיצאוטיסהתאתוושהלללכברשפאםאו,תולעתהל
ןוגכ,תירסומתושדחתהלשתולודגהתועונתלקרהתוושהלרשפאירהונלצא
103.ברעֿיטבשבתינדמחומההכפהמהואלבבתולגבתודהיהתייחת

תרפהןיבתורשקמהתולעתהרוזאבהיהםבושייזכרמו,דואמםיברויהלבבידוהי*103
תינחורתוררועתהלשריהמךילהתליחתמםניינמלהיינשההאמהעצמאב.לקדיחהו
דרמןולשיכרחאלהלבבםידרוילארשיץראמםימכח.דסמתמובחרתמהרותהדומילו
רזוחרשאכ–ןמזרובעכ.הלוגלםירזוח,דומללידכץראלולעשלבבינבו;אבכוכרב
–לארשיץראבזאהמתחנשהנשמהודיבו,)219(׳בר׳הנוכמהאכיראאבאלבבל
תבישיתאדסיימ׳בר׳.תולודגהתובישיהלשןתוליעפתונשתואמלשהפוקתהליחתמ
םינשהאמו,אתידבמופלךכֿרחאהרבערשאאעדרהנתבישישארבדמועלאומש,ארוס
–תובישיַּבםהידימלתיפלאםעדחי,לבביארומא.אברוייבאהשארבודמעךכֿרחא
ראפהתריציתאםשרדמבונב–׳הלכיחרי׳לשהנשַּבםיישדוחלםיפרטצמהתובברםעו
.500תנשבםתחנרשאילבבהדומלתהלש
היהוהנטקםידמולתדעוביבסףסאשכ,ךרעל610תנשבותוליעפבלחהדמחומ*
חתופאוה.ןארוקהרפסלשוסיסבתאוויהרשא,ויתואובנוויתונויזחתאהלרסומ
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תינכפהמהתואיצמהךותמדלונרשא,יטסילאיצוסההבשחמהךלהםצע,הנהו
אוה׃ונלשתאזהתדחוימהתואיצמלםאתומונניא,םימייקםיסרטניאידוגינלש
–תילמרופותיללכרתויןושלבוא,םיאכדנהםירכיאהוםילעופהדמעמלאהנופ
לוכיבכםהםירכיאהוםילעופהונלצאוליאו,ןיַעבםימייקהםיינכפהמתודמעמל
םושו,חטבומהיטסילאיצוסהרטשמברשאמתוחפאלםוקמֿלכמ,םמצעלםינודא
ֿםרוגקרבושוהזךא.ללכבונלןיאןיעבםימייקהשממלשםיינכפהמתודמעמ
תערכמההדבועה.םיאבהונירבדךותמררבתישיפכ,דואמבושחםגּולו,יאוול
לשךרדבתמייקהתירבשמהותונוונתהלעיגהאלילארשיֿץראהבושייהש,וזאיה
אלא,תירסומהותייחתלעןודלהיהרשפאֿיאללכבזאש,הצממוהפוצרתוחתפתה
הזההיילעהוקרבשנתכלוהותרבגתמהתימנידהותוחתפתהידכךותאקווד
.הזהרוביחהךלהמבריבסהלהסנמינאשיפכ,םואתפ

לדלודמואופאטוחסבושייהןיא,ןלהלדועריבסאשיפכויתרמארבכשיפכ
ראשנירסומהחתִמרשאדועב,ורבשנםיילמרופהויכרעקראלא,תירסומהניחבמ
ךא,הרומחהתונוונתההתפילקלתחתמ,סיסתמוםייקלבא,יאליטרעוםליאםנמא
תויצאיצוסאברושקהחתמוהז׃ללכוללכימתסונניאהזהחתמהו.רתויבתיחטשה
דוגינבתידוהיתימואלהייחתלשהזתיטנאהחתמוהז–ןכֿלעֿרתיו,תוינויצה
אלש,קותישהרבשמדגנכתיטקלאידתוררועתהלונלצאםוקמשיםא.תוללובתהל
ידיֿלעקר,תינחורהניחבמ,אופאתירשפאיהירה,תינויצּולבאההארבההךרדב
םיכרעב,ןיעבםייקהדיחיה,הזהםיוסמהיטקלאידהחתמהלשותוגּפַתסִה
תאווהיםיינכפהמהםייטסילאיצוסהויכרעשהצורהוהשימשיםאו,ולםימיאתמ
לשםיכרעםעםזילאיצוסהיכרעתאגזמלובושלאליממבייחוהירה,שורדהגפסה
,הזהרבדבחילציאלאוהםא;תונויצבהיהשיפכ,תשדחתמתידוהיתוימואל
וילאךושמללכויאלאוה,קמועָּבשדממלכרסחאבהלםגולשםזילאיצוסהראשיי
תאךירדהללכויאלאוהאליממו,דיחיהיבויחהירוביצהירסומהחתמהתא

םיססבתמוידיסחואוהרשאכו,תולילאהןמברעיטבשלשםתנומארוהיטלהפטהב
׳תודילומ׳רשא,דושוגרהתוטישפבםגתבלושמהפטההתיֵ☻ענ,)הנידמֿלא=(ּבירתַיב
םעתותירבוחוכיקבאמבהיהאבהבלשה.םל☻ִאהתונורקעןעמלדאהי׳גהתַוצמתא
רחאלהנש;629תנשבהילאתינומהלגרַלהיילעלדע,)םילילאהידבוע(הכמריעהישנא
תאשדקמאוהו,וינפמהכמישנאםיענכנובלודגהמחלמֿעסמשארבדמחומדמועןכמ
יבחרלכבםיטבשהישארתירבותאםיתרוכזאֿוא.ָהיֶליספמהתוארהטמוהבעכה
)632(ותומרחאלו,הזבהזםחליהלםהילערסואדמחומ;םימל☻ומלםישענםהו,ברע
שוביכל,הנופצטעושהםל☻ִאהלשוחוכתיינבל,ץוחיפלכםצרמלכאופאהנפוה
.םימעותוצרא
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ֿהפונתםושילבךבתסיאלא,ןווינהךותמתּולעתהלשולהצוחנההיצאיצנרפידה
םֵארִנרשאו,תיבויחהיצאיצנרפידעונמלםיטונהםיריבכהםימרוגהםתואבדגנכש
.םיאבהםיקרפב

ומצעלשכםזילאיצוסה.ירשפאונניאהזכשדוחמגוזימשהשעמלרבכוניאר
,םייטסילאיצוסםיכרעבשבלתהלתימואלהפיאשםנמאהלוכי;ימואלֿיטנאאוה
ףאהשעמלו,היבלסוגויבו104ןיסֿודוהב,היאלמב,ןיסב,תונויצבהרקשיפכ
םיינמואלםיכרעםעםייטסילאיצוסהםיכרעהתאגזמלדואמהשקםלוא,היסורב
הזכגוזימ.ונלשהרקמבםזילאיצוסלץוחנהרבדהאקוודוהזירהו,םישרופמ
םתעשבושמישםזילאיצוסהיכרעםגותונויצהיכרעםגשןוויכמ,תונויצברשפאתה
תוימואלהיכרע׃לארשיֿתנידמבבצמההנושךא,ידוהיהבוחרבהיבוברעב
הארנשיפכ,רבשמהןמרתויבועגפנשםיכרעהםלוכםהץראבםילבוקמהתידוהיה
םינוונתמהםיכרעהלכלרשאמתימנידתועמשמתוחפםויכשיםהלאקוודו,ןלהל
שודיחלרתויבםיקוקזתונויצהלשםיימואלהםיידוהיהםיכרעהאקווד;םירחאה
םישורדהםיכרעהםא,הנהו.םהבשבלתהללכויםהירוחאמשירסומהחתמהשידכ
ירה,תיטסי״קמהותיטסיא׳הֶנסה,תימ״פמההירפירפהלשתרגסמַלץוחמורצוויי
אלםהםאו,ינכפהמהםזילאיצוסהםעגוזימהןמינורקעןפואבםירוטפויהיםהש
.ללכבורצווייאלםהשרמולמינארוטפ–תאזהתרגסמלץוחמורצוויי

ןיאשתורוקממתאזהתרגסמהלשםזילאיצוסהקנויהברהדימבשרבכוניאר
קרוךאהברהדימבקנויאוה,הברדאאלא,תידוהיההייחתהםעםולכאלוםהל

םיינויצתורוקממאבהזהםזילאיצוסהשהדימבו;תודהיהןמהחירבהתורוקממ
תובכשהןמןכבו,רתויבינוציקהינויצהםזילאיצוסהתובכִשמאבוהירה–רבעשל
יכרערשאו,רתויבתוקחדומהןמןהבאיהתיבויחתירבעתוכיישלשתוברתש
ךלהמרשפיאםאו.רתויבןהבםיכסכוסמתירבעהתוימואלהיכרעוםזילאיצוסה
דועברבשמהןמורענתיולאהתובכשהלשםזילאיצוסהיכרעש,תוחתפתהה

םדוק.1957ֿבתואמצעלהתכזו,תיטירבהבשומהתיה–דנליאתלםורדמ–היאלמ*104
םידרומלשםתוממוקתהןיגוריסלםשהכשמנ,1960דע,הירחאלםגוהנידמהתואמצעל
בסוההנידמהלשהמשו,ואנרוביאהןמקלחהיאלמלףרוצ1963תנשב.םייטסינומוק
.היזֶלמל
ללוכהחטשַּב,היסאחרזמֿםורדביאהיצחלשוחרזמליפוריאיוניכאוהןיסֿודוה*
–ןימי׳צֿוהזירכההיינשהםלועהתמחלמרחאל.הידובמקוסואל,םאנטייותאםויכ
םעתומיעבחתפו,םאנטייותואמצעלע–תיטסינומוקהֿתימואלהתרתחמהשאר
קרפךא,תפרצןוטלשםייתסה,תברוצהסובתרחאל,1954ֿב.יתפרצהלעהֿןוטלש
.ברןמזדועםתאלםאנטייובתומחלמה
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ןתואןיאשדבלבוזאלש,אוהטושפרבדירה,םינוונתמתירבעהתוימואלהיכרע
ןתוחתפתהבשי–הברדאאלא,תימואלהיגולואדיארוצילתולגוסמתובכש
םושמו״םיינגרובֿריֵעזה״םיימואלהןהיכרעלע״ןוחצינ״םושמתיטסילאיצוסה
.״םָלּוע״מתנוּוכמותשרפמתוררחתשה

אוהלארשיֿתנידמבינכפהמהםזילאיצוסהש,הדבועהןמםגבייחתמהזרבד
חוכיוובדומעלחרכומאוהםוקמלכמו,ינויצהםזילאיצוסהןמשרופוקלחב
לכלתדגונמהדמעאקוודולרוצילחרכומאוהשעמשמאליממו,ותאינורקע
ֿיתלבאצומֿתדוקנמאקוודתאצלתבייחתאזההדמעהשרחאמו;תינויצהתרוסמה
הזו–תידוהיההייחתהםרוגםצעלםגתדגונמתויהלתבייחאיהשירה,תימואל
תינטנופסההעינכהםושמוםייתלומעתםימעטמםאםג,תיללכההחורבתוחפל

ןמםלעתהלהיאשונלבטומוהבתודוהלרתויבחונהזןיאלהקהתעדל
.ללכבהיעבה

תימואלההתורכנתהרשא,הנסתעיסשיפֿלעֿףאש,אוהיעבטקרךכלםאתהב
הייחדלששגרתוחפרוביצבהררוע,ארימגדעתטלחומהליחתבהתיהאל
לשםישטשוטמהםיינכפהמהםיכרעהשיפֿלעֿףאו,י״קמרשאמתיביטקניטסניא
תוביסמ,י״קמלשםיינכפהמהםיכרעהרשאמרתויםישרופמתאזֿלכבויהוזהעיס
רתויםיבוטהרואכלויההנסייוכיסשיפֿלעֿףאןכבו,דימוףכיתןהילעדומענש
אלסינוקימיכהליחתכלמרורבהיהםוקמֿלכמירה,י״קמלשהייוכיסרשאמ
לאהנסאקוודךלי,והערלאךליםהמוהשימםאש,אברדאאלא,הנסרחאךשמיי
ונניאלארשיתנידמבינכפהמהםזילאיצוסהתוחתפתהלשןוויכה׃בושיכ.סינוקימ
.ותופפורתהןוויכאקוודאלא,ימואלהשגרהלשתורבגתההןוויכ

ןוויכןיבלינכפהמהםזילאיצוסהןיברשגהרסוחללגב–הזהרבדהבקעב
תוישממהתויעבהןיבלוניברשגהרסוחללגבםגהשעמלו,תימואלההפיאשה
,ןאכמעבונהתורשפאהֿרסוחללגבןכו,ןלהלןֵארִנשיפכ,םיימואלהונייחלש
ֿץראהבושייהברקבתילאוטנוואהתורענתההתאךירדיינכפהמהםזילאיצוסהש
הָנֵמַדזִתשןכתיייכםא,אוהףאתונוונתהלהזהםזילאיצוסהאופאןודינ–ילארשי
ןובשחלעתמיוסמתורבגתהלשתונוע,הזהתונוונתההךלהמתרגסמב,ול
.הכובמהֿתייעתותימ״פמהתונונתהה

םזיא׳הֶנסהיכרעלעדחוימבבכעתהל,הזהיוכיסהללגב,ונֵאובב,התעו
הברהלודג–לודגדובכיכתודוהלינאךירצ,״תילארשיה״תוברתבםזי״קמהו
םזילאיצוסהליתארקרשאכתיבויחהתיטסילאיצוסההייטנליתקלח–ידמרתוי
.״תיבויחהייטנ״ובםידמועונאשהזקוספבהליתארקשכוליפאו,״ינכפהמ״
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יכרעלדוגינבוללכבתונויצהיכרעלדוגינבש,הזןבומבקרתיבויחאיההייטנה
םינוונתמםייטסי״קמהוםייטסיא׳הֶנסהםיכרעהןיא,טרפבינויצהםזילאיצוסה
םידמועםהתונויצהיכרערבשמלסחיב,הברדאאלא,םהילערבועהרבשמהםושמ
תקדבנאיהשכתיבויחאיההייטנהשתרמואתאזןיאךא;ונממתורענתהלשבצמב
תשרלתלגוסמתאזההייטנהןיאשוניאר.המצעהלשתימינפההתועמשמלסחיב
החתִמבקפתסהלהכירצאיהשעמשמ,ןכֿםאךא;תונויצהלשירסומהחתמהתא
.הזהחתמהלשתורוקמהתשולשתאונינמרבכאולהו,הלש

לשגוחברקיעבםצמטצהלהחרכומהרומאההייטנהשוניאר,ןכֿלעֿרתי
וא,הליחתכלמתונויצהלשירסומהחתמבקלחללכבםהלהיהאלשםישנא
ןמםיעבונםייטסילאיצוסהםהיכרעןיארשאו,רתויבםוגפםהבהיההזהחתמהש
;ינַכֵמֿיתרגִשןפואב,טרופמיאבהילאואבוהאלאתילארשיֿץראהתואיצמה
–םעהלעלבקתתרשאהסיפתחתפלםילגוסמםהןיאש,אופאהביסההתואמ
רשאתויתִמאהתויעבבתוישרושלשהשוחתםושםמצעםלצאםגןכתיתאל
חתפלםילגוסמויהיאלםהםלועלשעבונןאכמו,ותּומליאבןהבטבחתמםעה
.םהלשתיטרפהםתנומאךרוצלקרּולו,שממלשירסומחתמ

אלוללהםישנאהש,הזאליממאוהתירסומהתולדהלשהשוריפ,הנהו
איהשֿתוימצעםושםהבםיקבדםהשםיירכנהםיכרעבחיפהלםגםילגוסמויהי
תואיצמלאיהשֿהמאתהםושהלאהםיכרעבסינכהלםילגוסמויהיאלםה,םהלשמ
םרגשרחאמו.רכנהןמםתניתנכ,םהשתומכםהבוקְּבדִיאלא,תילארשיֿץראה
,םיוסמירכניסָלקֿיטילופזכרממםיאצויםהיכ,םייטסילאיצוסהםיכרעהלשםלזמ
תימצעההפונתהירסחוםיינויצֿיתלבהםיילארשיֿץראהםהיאשונלערזגנשירה
הניאתירסומהםתפונת׃ירכניטילופזכרמותואלשוינכוסטושפתויהלתישממה
ומכ,לארשיֿתנידמבתיטסילאיצוסההכפהמהתאםמצעבושעישידכהקיפסמ
םהלהשעיורזהאבצהאובישדעתוכחלםיכירצםהאליממו,ןיסבםיניסהושעש

יטסילאיצוסהלאדיאהחותיפלעדוקשלמןכםאםירוטפםהאליממ.םתכפהמתא
לאדיאהןיאאולהףאו,תקפסמהפונתםהלןיאךכםשלםג–״ילארשיה״
המשגהיכרעחותיפמםגםירוטפםהאליממו–םהביולתוהומישגיםירחאש
.ןמצעתוביסהיתשןתואמ,םיינכפהמ

הביסהןמ,י״קמלשהלרוגמהנסלשולרוג,רומאכ,היהבוטוזהניחבמ
וידיסחמקלחושיאההנסלשתוחפל–הנסלשתירוביצהותוישרוששהטושפה
הנסש,היינשההביסהןמו,י״קמלשהתוישרושמהלודגרתויהברההתיה–
ללכֿךרדבךא;ינויצהםזילאיצוסהםערישייטתיטנאחוכיוובדומעלהיהךירצ
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ןיבםולכאלוהשעמלןיא,וניאררשאתוחתפתההןוויכבקעב,תיללכהפקשהבו
תאחינהלקריתיסינ.תמאבינכפהמםזילאיצוסןיבלהרומאה״תיבויחה״הייטנה
הלאורקליתמכסהךכיפלו,הייטנהתואלשהתחלצהֿייוכיסתבוטלםומיסקמה
;יסָלקהםזילאיצוסהםעהתוהדזהםושלע,המצעלתארוקאיהשיפכ״תינכפהמ״
תאזההייטנהונינפבתדמועירה–םנובלעלכבוללהםייוכיסהונלוררבתהשמךא
.םולכאלו,טושפ,איהןיא–הליתשדקהשברהחטשהתורמל.איהשתומכ

תטלחומהלגרהֿתטישפלםגהנידמהתמקהאופאהאיבהרבדלשומוכיסב
ךשמביזכרמדיקפתואלימרשא,הלאכשרותבםזילאיצוסהֿיכרעלשתיפוסהו
.ינויצהןיינבהתעלכ

םיסרטניאהתאררופלידכהנידמהתמקהתדבועםצעלשהחוכבןיא,םנמא
לשםחוכתדימיפֿלעו,םזילאיצוסהיכרעלשםתוסחבוחמצרשאםיירמוחה
םשוביגךשמה–םירחאםימרוגמםלעתהב–םנמאחטבומוללהםיסרטניאה
םירבדהםירומאשהדימבךא.םיינויצהםייטסילאיצוסהםיכרעהיאשונלשינוגראה
תמאבוללהםינודינירה,םיכרעםתואלשיבויחהֿיתוברתהויטסילאדיאהדצב
תינסרהתרזוחהעפשהךכלהיהתאלשרשפאֿיאו,תוררופתהלותונוונתהל
לעהֿןיינבבשתּוחונהתורמלשרשפאֿיא,ןכֿלעֿרתי.ינוגראהשוביגהלעףא
ןיבשהריתסבולִצבםיסוחהםיילכלכהםיסרטניאהילעבושיגריאל,יטסילאיצוסה
תודוקנהןמזהךשמבהניֶּברִתוהנכלתאלשןכתייאלףאו,םתנומאןיבלםתייווה
הנומאהםעםירומאהםיסרטניאה–תאזההריתסהךותמ–ושגנתיןהבש
.םהילעןגהלהכירצהתיטסילאיצוסה

יטסילאיצוסהלעהֿןיינבםצעלשותוררופתהלאופאליבומתוחתפתההןוויכ
דועו,ותויאליטרעאולמב,ודוסיבחנומה,יטנסרטניאהםזיאוגאהלשותולגתהלו
ףאש,הדבועההנומתהתאהמילשמ.רחארשקהב,םירבדהךשמהבוילאבושנ
,תיללכההתרגסמבהילכוןווינֿתב,רומאכ,איהתיטסי״קמהותיטסיא׳הנסההייטנה
רשפא–הלאכשרותב–םזילאיצוסהיכרֵעמםגש,אופארמולרשפאסוסיהאללו
.תיבויח״תילארשי״תוברתלשתילאוטנוואההתוחתפתהלעתיפצתַּבםלעתהל
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י

תינויצהתוימואלהרבשמ

ונוויכברדגומוםיוסמאוהםינָפלתונויצהלשירסומהחתמהש105יתרמארשאכ
םעהשתוחתפתההןוויכתאםגעבוקאוהךכֿידיֿלעשו,הליחתכלמימואלה
רוריבהינפל,ירוזיבורפןפואבבושהזביתרזחאליממ–ובתכללתוצרלךישממ
רבכרשא,הזהרוביחהלשתידוסיההזתהלע,תואנהםמוקמבםירבדהלשםלשה
תרגסמבללכבטעמכטלקיהללוכיינויצהחתמהןיאשונייה,םדוקףאהילעיתזמר
וזהיווחיכ,יתנייצרבכירהש;תמייקה״תילארשיה״היווחהלשתיתוברתה
םיכרעהתורבתשהתאתגלַפמאיהשו,היפואבתימואלֿיתלבותיתוללובתהאיה
דצהתאתואטבמהתויווחהןתואתאהתרגסמלץוחמלאאקוודהאיצומוםיינויצה
תניחבמש–יתזמררבכתאזלףאו–עמשמו;תונויצהלשימואלהידוהיה
ןוויכבאקוודתימואלהתושדחתההתפונתתינפומ,תמליאהתירסומההפיאשה
םייתניברשאו,םויכהבןותנםעהרשא״תילארשיה״היווחההתואדגנהיצקאירה
.םייקהקותישהםרוגאיהאיה–תאזההפונתהתאטולקלהתלוכירסוחב–

הדבועהןמםלעתהלונלרוסא,םירבדהלשהזהדצבלפטלאובנשינפלךא
ןיאשו,תיטסיא׳הֶנסההייטנה...הנניא״תילארשיה״היווחהש,תילאנבהוהטושפה
תינויצההפונתהןוויכןיבדוגינהןמש,ךכלינאןווכתמ.הוושהלאינשלשםניד
הזהםזילאיצוסהייחיכ,קיסהליתלוכילוכיבכֿינכפהמהםזילאיצוסהןוויכןיבל
הליבקמהנקסמהליחתכלמקיסהללוכיינאןיא;םויקםהלןיאוקרסלשםייחםה
.״תילארשיה״היווחהתוהמןיבלתינויצההפונתההתואןוויכןיבשדוגינהןמ
תונשלאבוהירה״ינכפהמה״םזילאיצוסלהרטמשישהדימבש,הזבאוהלדבהה
ותרטמןיאםאחילצהללוכיאוהןיאהזכשרבדב;תמייקהתואיצמהתאןיעדויב
םלוא.תואיצמההתואתאתונשלםעההצורהיהובשןוויכהםעדחאהנקבהלוע

.״יתרמארבכשיפכ״׃תחתופההקסִּפהןמל,158׳מעבליעל105
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וליאו,תמייקהתואיצמהאיהאיה,רבכתמייק,הזתמועל,״תילארשיה״היווחה
oתילאוטנוואההתחלצהתייעב,הזדוגינב;התואתונשלךירצהאוהינויצהחתמה

״תילארשיה״היווחהוליאו,דיתעהייוכיסבהָטּולהאיהתינויצההיצקאירהלש
.ללכיטמלבורפהמויקןיאהמצעיבגלו,הדבועאיה

אלאיהשתורשפאאופאתמייק,תינויצההיצקאירלשישתונורתיהתורמל

ונתוחתפתהאופאךרטצתהזכהרקמבו,תיחכונהתואיצמהלערבגתהלחילצת
ונאםיכירצ.הנולשיכלשתוביסמַּב,תוחפלוא,הידעלבםדקתהלתיתוברתה
הזו–הנידמהרבשממירשפאהאצומבונֵנודבוזתורשפאלעםגןכֿםאדומעל
תיבויח״תילארשי״תוברתלשהתורצוויהתורשפאלעאבהקרפבוננוידלאובמכ
תלגוסמ״תילארשיה״היווחהןיאיכוניארשרחא,םייביטקייבואםימרוגתעפשהב
תוירקיעהםייפוסֿןיאהםיכרעהתוכרעמיתשדצמיבויחןכותבאלמתהל
תוביסמןהבתלגודהתיהתונויצהרשא–]םזילאיצוסהוםזילרבילה[–
.תויביטקייבוס

הווהמםחותינו,רתויבםיטלובםהתינויצההפונתהלשהנולשיכייוכיס,הנהו
ותואףארשא,תונויצבשםיידוהיהםיכרעהתורבתשהלעןוידבןושארהקלחהתא
106.ךורעל׳חקרפףוסביתחטבה

תשרשומהתיאליטרעתוימואל׃וללהםיכרעהתאיתינמרפסהתישארב
תלאשןורתפ;תיאליטרע״תירבעהנידמ״;רכנתויוברתבתילמרופהניחבמ
;לארשיֿץראוםזילאירוטירט;״תויולגץוביק״;)תילילשהתוימואלה(םידוהיה
םמצעןיבלםניבםיכסכוסמםהוללהםיכרעהשוניאר.תירבעהןושלה
הפונתל,יעמשמֿדחוףפוח,םלשיוטיבתתלידכםהבףאןיאהליחתכלמשו
היהתאזהתירסומההפונתהךותבףאשוניאר,ןכֿלעֿרתי.םהירוחאמשתירסומה
ךרוצכתייוגהתינידמההיווההתאתוקחלתימואלẁיטנאההפיאשלםיוסמקלח
אללרובעל,רומאכ,היהלוכיהזהידדצהוםיוסמהקלחהו,תיתוללובתהההיווחה
יאמצעהשענאוה,לארשיֿתנידמבתיבויחהםייחהתייווהךותלדחוימרבשמ
.״תילארשיה״היווחבשהיחהחורהאוהו

הליחתכלמורצונרשא,הזבםייונמהםיינויצהםיכרעהןמקלחםגךא
היווחבגפסיהלולכי,תררופתמהתודהיברשאבויחהידיר☻בשהפונתהץחלב

וקלחבאופאונאםיקסועןאכ.145׳מעבליעל,קרפהתאתמתוחההקסִּפַּבהאר106
לידבהל(תונויצבשםיימואלהẁםיידוהיהםיכרעהדצתוחתפתהלעןוידהלשןושארה
האר(,ג״יקרפבןלהלאבויהזןוידלשינשהוקלחו–)׳יללכהֿישונאה׳הדִצמ
.)״ףוסבלו״׃תחתופההקסִּפהןמל,370׳מעב
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היווחבםייחהרשאיפוסֿןיאןכותםושםהבןיאיכםא,״תילארשיה״
׃הכרדהונממבואשלולכוי״תילארשיה״

תוימואלהתאףאשמשל–ותויאליטרעב–לוכיתיאליטרעהתוימואלהךרע
תוימואלהןמרתויהשלחאיהוז״תילארשי״תוימואלשםגאהיּולו,״תילארשיה״
רתויאוה״ילמרונםע״ךרעָּבשירסומהחתמהשהדימהתואבתינויצהתידוהיה
,״תירבעההנידמה״ךרעבןידהאוה.״ידוהיהםעהתייחת״ךרעבשחתמהןמשלח
םגהמו,״לארשיתנידמ״לשךרעָּבלגלגתהלרתויביעבטןפואבותולקביושעה
ֿתנידמ׃״םידוהיהתלאשןורתפ״תרותבשרשגַּבהזךרוצלשמתשהללוכיאוהש
הניחבמו,תרחאהירוטירטלכמרתויהעורגהנניאשיאדותצצוקמהלארשי
םידוהיהתלאשלרתויבםלשומואלמןורתפםושמתמאבהבשי,תוחפלתילמרופ
,״לארשיֿץרא״ךרעָּבוליפאןידהאוה–תמיוסמהדימבו.תינַילצרההותירקסניפה
ֿףוסתאצמנלארשיֿתנידמלבא,יטסירוטסיהףאוומצעשלכינכותםנמאאוהש
רשגםושמובאהישידכקיפסמהזהיפרגואגהםרוגהו,לארשיֿץראבףוס
ֿתנידמ״תויהלךופהלולגלגתהל״לארשיֿץרא״ךרעהלכויוכרדרשא,והשלכ
.אדירג״לארשי

תגפוסהלאהםילוגלגהלכתועצמאבשךכמםלעתהלןיא,דחאדצמ,ןכא
הזבו,ןשיהינויצהחתמהןמהברה,תקהבומהֿתיניטנוולה,״תילארשיה״היווחה
;תואכרמילבתילארשיהוא,תידוהיההיווחהדצלאתועורזאליממתחלושאיה
םגאלא,״ילמרונםע״לשהיווחהבקעבקראלש,הדבועהתעבונןאכמ,םנמאו
תאתמייקהלארשיֿתנידמבתונויצההאור,תימואלהֿתידוהיההשגרההךותמ
,הנידמלתיטילופהתונמאנהםגתעבונןאכמו,היתופיאשלשהרומגההמשגהה
תאקזחלידכהלאהםילוגלגהלכבשייכםא,םלוא.]רפסַל[אובמבהיתרכזהש
ןמםגםלעתהלןיאירה–תירברבתוחפ,והשמ,התושעלו״תילארשיה״היווחה
הרותהלשתיללכהתרגסמבש,תראשנהדבועה׃העפותהלשעירכמהוינשהדצה
ןיאןכאו,םדיקפתתאורמגשםיכרעםהוללהםילגלגתמהםיכרעהלכ,תינויצה
דועשומישלםיפיםיכרעםהןיא–תילאוטקאתיבויחתיתוברתתושממםושםהב
םע״לשתיתוללובתהההיווחההטלתשההזהרבדהבקעבשוניאר.םתרגסמב
ןמקרו;לארשיֿתנידמבתילאוטקאהתוברתהלשתיללכףילחתֿתרגסמכ״ילמרונ
םירומאהםיכרעהלשלוכיבכֿרזומהךרוצהותואללכבעבונאולההזהרבדה
לגלגתהלךירצ״םידוהי״יטסירוטסיההךרעהשהדבועהונייה,ץצקתהלולגלגתהל
יעלסהךרעהוליאו,)םויכותואםישיגרמשיפכ(״לארשי״ירירווַאהחנומהללכל
.תצצוקמהלארשיֿתנידמלשהיווחהללכלץווכתהלךירצ״לארשיֿץרא״

165הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



היווחהלאןוויכברבעמהש,חיכומהזהלוגלִגהךרוצםצע–תורחאםילימב
עמשמו,תידוהיההיווחהתונקורתהב,וילאמםגןבומשיפכ,ךורכ״תילארשיה״
והזו;תטַלופאיהןכינויצהחתמהתאתטלוק״תילארשיה״תרגסמהשםשכש
,״תילמרונ״והיוצראיה״תילארשיה״תוהדזההשרחאמ107׃׳חקרפברבכיתרמאש
תיילשאתאתרתוסו״תילמרונֿיתלב״איהתידוהיהֿתימואלהתוהדזההוליאו
הנושארהתוהדזההשירה–הליחתכלמהיוצרֿיתלבהתויהלעףסונ–תּוילמרונה
.התוירברבבתשרתשמותרזוחאיההזבו,ךפהלאלו,התוערתאהאיצומוהחוד
״תילארשיה״היווחבגפסיהלינויצהחתמהתלוכיֿרסוחלשוזהדבועמםגו
.ינויצהםזילאדיאהיכרעיפלכתויניצלשדחאבשמדוע,ןבומכ,בֵשונ

ןושלהךרעאוה״תילארשיה״היווחבגפסנהתינויצהתוימואלהלשףסונךרע
בושחהךרעההיהתירבעהןושלהךרע.ללכהֿןמֿתאצויאיהוזתוגפסיהו,תירבעה
היהאלש,״לארשיֿץרא״לשךרעהןמדבל,תינויצהתוברתהתכרעמלכבדיחיה
תינויצההפיאשההעיפוהויבגל,הברדאאלא,״oיטסילוואיקמה״ָהֶנבמבהרועמ
תשרשומאיהשתוברתהןמןירשימבתעבונהתיטילופהפיאשכ,תילמרונהרוצב
,]אקעאד[קר.תוברתהתואלשהתוחתפתהלםיקפואהתאביחרהלהאבהוהב
״קר״ו,דבלבםיכרעינשםתואבהשעמלהמצמטצהתיתוברתתוישרושהתואלכש
אלהשעמלש,םיבחרךכֿלכויהתירבעהןושללחותפלץוחנהיהרשאםיקפואהש
היהאלא,ונממתעבונהתיטילופהפיאשלסיסבודוסיכשמשלהזהךרעההיהלוכי
התמןושלמתירבעהתכיפהתרטמ–ומצעלתיפוסהרטמלשךרעומצעב]אוה[
.יפוסֿןיאםגותויהלעףסונב–היחןושלל

תותיחנישגרמהברהדימבהעבנתירבעהתייחתףאשליעלםנמאיתנייצרבכ
תוהדזההש,ךכֿלכתמדקומהפוקתבהליחתהוזהייחתםלוא,תוללובתהַּבש
השובהזאהררועתהםאו;הלאשֿןמיסםושבןיידעזאהדמעאלתידוהיהתינכותה
יוטיבתתלוהפילחהלוהנממרטפיהלהפיאשההזםעו,תרבודמהתידיאהןושלַּב
המלכתאהָּבּוחבתאשונהניאותלמסמהניאשןושלבםייתונמאהשפנהֿייווֲאמל
תאזֿלכברשפא–ונממחורבלווילעאשנתהלםישקבמוללהשפנהֿייווֲאמש
ןורתפכםישנאהןמקלחןיידעושקיבאלףילחתהתאש,העפותהתאןיבהל
םהש,יללכימואלךרוצכוהאלמהתימואלהםתוהדזהךותמקראלא,ילאודיבידניא
תאשןיבהלםגרשפאךכלםאתהב.ותשגרהב–היווחבשףותיש–םיפתתשמ
הזכןפואב.המצעתידוהיהםתוברתךותבואצמוםישנאהםתואושקיבףילחתה

.״וילאמןבומ״׃תחתופההקסִּפַּב,142׳מע107

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 166

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



,תינויצההזתיטנאהץורפינפלרבכ,תררופתמהתידוהיהתוברתהךותברצונ
תאזֿלכבהיה,קהבומימואלֿידוהיותויהלכםערשא,רתויבבושחדחאםוחת
אלםגרשא,םייתוללובתהההקחדההֿיכרעדגנכןואגבדומעלתלוכיֿלעבויבויח
ןפואב,רבכהיהומצעבאוהש,הטושפההביסהןמ–ודגנןירשימבםינווכמויה
תודהיהןמהחירבהותוללובתההתפיאשלשהתחלצהמהאצות,ילסקודרפ
.ידוהיהבוחרבהנפואהֿעבוקוהלועוֿרבגתמהםרוגההז,הנותנה

תורצוויהםצעלשתויגולוכיספההיתודלותבדחוימבקסועהזרוביחןיא
םהרבאתאריכזהלידךא,ךילהתהלעטורטורפבהפדומענאלךכיפלו,תונויצה
האיפקהןמרבעמבהזהרופיסהאלימשדיקפתהתאןכו,ולש׳ןויצֿתבהא׳וּוּפאמ
דציכ,הנומתההתוריהבאולמבונינפלהלעתשידכטכ,הייחתהֿתעונתלאתיתולגה
היינּפהךותמתינויצההפיאשהתחימצלשתיטקלאידתוחתפתההתואהשחרתה
אולמבידמלןיידעהנתיאהתוישרושהבגא,תיתוללובתההמרבתירבעהןושלהלא
המרבתירבעהןושלהלאהיינפהידיֿלע108.תילארשיהתיתוברתהתּוינכותה
ירוטסיההםרבעתאאוצמלורוזחלידכרשגםידוהיהליבשברצונתיתוללובתה

,הלאהתודוסיהיוטיבלםיאב–)ג״ירתתנש(ןושארהירבעהןמורה–׳ןויצתבהא׳ב108
הרגִשהייחתריבשךותמאקווד,ץראבםיימואלםייחלעתוקפרתהבוך״נתהלאהיינפב
ורפסב.׳הלכשה׳ההדשלאהאיציו,תווצמהתרימשולבוקמההרותהֿדומיל,הנומאלש
עבצבֿרייצמכ,והיקזחךלמהימיבותמדאלעםעהייחתאארקמהןונגסבופאמראתמ
,הבהאהרופיסאוההלילעהריצ.םימחולוםירכיאלשםיאירבהוםייעבטהםהייחתא
.רמתלןונמאןיבששדחמֿשגפמהותונמאנה,קותינה

–רפסהלשהריבכהותעפשהימרוגרתיןיב
ןוממישהעקרלע,ויארוקתאהמצועב׳רעינ׳רשא
–תולגהייחלשםייספאהֿימביתורפסהויתוברתה
לכבתזעונהוהשדחההראההתאםגריכזהלשי
התוישיאבתאטבתמה,השאהלשהדמעמלרושקה
.הלילעהתרוביג,רמתלש
ח״סקתתנשבאטילבדלונופאמםהרבא*
׳ספתנ׳ותונושםירעברפסיתבבדמיל,)1807(
ֿאיצוהאוה׳ןויצתבהא׳ורפסתא.הלכשההןויערל
הארםינששולשכרחאלו,1853תנשבומצעברואל
וירפסינשלע.׳ןורמושתמשא׳,ינשהורפסםגרוא
׳עובצטיע׳׃םירחאםגופסונ,הלאה׳םייאָרקִמ׳ה

״תונויצ״םשהתאהלרחבתהעונתהשםרגרשאאוהאוההזהרופיסהיכקפסאולהןיאטכ
.םיירשפאהתומשהלכמ,אקווד
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תעונתהזבהכפהאליממו,תיתוללובתהההמרההתואב–ירבעה–םודקה
ןמהחירבלץוחלותודהיהןמהחירבִמ,םיוסמןבומבוהברהדימב,תוללובתהה
.םינפלותודהיה

ןוויכםעםילשהלתילארשיהתוישרושההלכיהזכןפואב,ןכֿלעֿרתי
חוכהןמתקנויה,תחאתיטנמורהפיאשללכלומעגזמתהלוהנממהחירבה
רשאוז–ןויצ–תפתושמהםתרטמלתנווכמהודחיםגםימרוגהינשבשירסומה
תודהיהתאהתייִחרשאהמצעתילכתההתואאיהתידוהיהתוישרושהתניחבמ
רבכאיהיתוללובתההןוויכהתניחבמרשאו–רבשמותואדע–התולגימילכ
אופאתלמסמו,״לוספה״יתוברתההנכותמןהוץקהֿתקיחדרוסיאמןהתררחושמ
ףא,תידוהיהתוכיישהתרגסמבתאזו,השובילבהבתואריהלרשפאשהיווה
.םייוגהברקב

ןמזץוחנהיה–לּופאמםעהדלונאלהתואםיריכמונאשיפכתונויצה,ןכא
לבא–תילאוטקאהמשגהלשםידיגודועםורקללכותתיטנמורההקרבההשדע
ןושלהלאוניתורודבהנושארההבושחההיינפהןמלחה,השעמל,ןכבו,ונממלחה
הבהמולגה,הנויצהקיטנמורהםעהרושקתינושלההזופרומטמההתיה,תירבעה

.)ובורבדבארשא(יבצֿיתבשתפוקתלע׳תונויזחיזוח׳ו,ונמזבםידוהיהייחבקסועה
רואהאר–׳גוגדפןומא׳–ןורחאהורפסו,)1867(ח״כרתתנשברטפנופאמםהרבא
.ותומרחאל
ג״ליםללכבו,וירחאואברשאהלכשההירפוסלעופאמעיפשהתיתרבחהותרוקיבב
.ןיקסנלומסץרפו

;הלויהשהלאמתויטפמיסרתויהברהםינפהלויהיאדו,וימיבתדלונתונויצההתיהּולל
המשגהלשהמגודונלםיארמה,י״לינתצובקורבמיאץרהֿילתפנירישםהךכלהיארו
.תיטסינורכנא–תיא׳ּוּפאמהיווחךותמתינויצ
לשםתלועפיפואוםהיעינמלו,רבמיאירישבהרושהחורלןאכד״בשתנווכ,ןוכנלא[
,יעבטוינושאר,יממעםותשגרםהבםעפמשרמולןתינהלאלעוהזלע.י״לינירבח
הוויהרשאאוה–׳ןויצתבהא׳ירוביגלשםשפנתינבתכ–הזשגר;ותונכבענכשמה
.החורתאבציעוהבהרשרשאאוהו,ץראהוםעהןעמלםתלועפלףחדהֿחוכתא
שמחכהיתובשומבולארשיֿץראבבתכובבס,׳הווקתה׳רבחמ,רבמיאץרהילתפנ*
.1953תנשבהצראולעוהויתומצעו,1909ֿבקרויֿוינברטפנאוה.1887דע,םינש
שובכלהינטירבלעויסבינמתועהןוטלשלתונורחאהםייתנשבהלעפי״לינתרתחמ*
םוי׳רוביחַּבהאר–י״לינלעדוע.הדיתעתימואלתואמצעתמגמב,)1917(ץראהתא
].)אפיס(5הרעה131׳מע,)׳אךרכ(׳ןמזהתכסמבתואמצעה
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,תינויצהתונוכנהטאלֿטאלהלשבתהםהבשםיבלשהלכטעמכו.יטננמיאןפואב
;הילאהיינפהךותמולעותירבעהןושלהתועצמאברקיעבםָיוטיבלעואב
.ןושלהתאהמדיקהקיטנמורהו,תינויצההקיטנמורהתאהמדיקןושלה

,ידוהיהבוחרבדיחיהםרוגהתירבעהתייחת,ןבומכ,התיהאלהזהןמזהךשמב
קֵזָחיתוללובתהיפואהזבץרפאליממו,הקימעהותוללובתההםגהכלהםייתניבו
ךלהתידוהיהתוישרושהםעהבולישוליאו,המצעתירבעהןושלהךותלםגךלוהו
יפוסההפוצרפתאעבק,םירחאהםימרוגהלכםעבולישב,הזרבד.תוחפוךולה
החתפתהםתסתינויצההפיאשהאלש,תראשנהדבועהםלוא;תונויצהלש
ןושלבהרועמהתינויצההפיאשהאלא,תוללובתההךותמתוללובתהלהזתיטנאכ
דחאישממרבדשארמהלרורברשאו,תירבעהןושלהתועצמאבהלועה,תירבעה
,ןכבו(ינכותהיפוסֿןיאהךרעה–תירבעורבדיהדיתעהתירבעההנידמב׃דיחיו
ירסומהחתמבהרועמםגאוהש,תינויצהתוברתהלכבדיחיה)ימואלהֿידוהיה
וניאםגהזםִערשאו,הירחאררגנוניאו,תיטילופההתפיאשםעהוושב,הלש
.לארשיֿץראלשךרעָּכ,םיקינחמוםיאכדמםייטילופםיכיבסתבךבוסמ

אלל,ותפונתאולמבחתפתהלתירבעהןושלהךרעהיהלוכיהזכןפואב
ידכךותהחתפתהוזו,תינויצההמשגההלשףקיההאולמב,םייטקלאידםירבשמ
היווחההדלונרשאכ–ךכו.השעמלירבעהרובידהתמשגהתרגסמבווחופיט
תירבעאיהונושלרשאםעךותבהנותנהמצע]תא[האצמיהירה–״תילארשיה״
,וייחתאךישמהלהצורויחאוהוזןושלברשאו,תרמגומהדבועכ,הליחתכלמ
–רושקוניאשו,וילעתעדהתניתנלדחוימבקוקזוניאש,וילאמןבומהרבדכ
.רבשמםושב–ומצעלשכ

ךרעלעםויכרבועהןטקהרבשמהאוהאוההזתוירבשמֿרסוחאקווד,םלוא
.תירבעהןושלה

,השעמל,ההזאוהשחתמ(,הכדערודחהזהךרעההיהובשירסומהחתמה
יטקלאידהחתמה׃םיירקיעםישארהשולשבוילאאב,)ללכבינויצהחתמהםע
תידוהיהתוישרושהחתמ;ןהמהחירּבהוהיתוביסְמותידיאהןושלהתאנשבש
האצותבשחתמהו;הכותלּותָמינפִהוןושארהחתמהלעהטלתשהרשאתננוגתמה
הלאהתודוסיהלכמ.םיירבעםייחתונבלתיטסילאירהֿתיטנמורההפיאשהחתמ–
שממלשםיטסישידיאדועןיאו,םהמחורבלשישםיישממםיידיאםייחדועןיא–
ירבודלשםבורברקבתננוגתמתידוהיתוישרושדועןיא;םתאחכוותהלשיש
ןוויכַּבףואשלךרוצןיאבושו,רבכומקוהירבערובידלשםייחוליאו;תירבעה
הרושקתויהלהלוכיתדחוימתואנקםושןיאשאוהיעבטקר,הזםעטמו.םתמקהל
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רשא,תינויצההמשגההתעלכךשמבהכדעהיהשיפכ,תירבעהןושלהךרעבדוע
.ןושלהלשהאייחההֿתמשגהתעםגאליממהתיה

לשהלרוגלתירבעהןושלהךרעלשולרוגתצקמבהמודהזהרבדב,ןכא
לש[םתפונתתאדילוהלידכרבעבופרטצהרשאתוביסמהלכ׃ללכבתונויצה
לכמ,הנוחצינידיֿלע,הקתינתאזההפונתה;דועתומייקןניאהחפטלו]םהינש
הזהרבדב,םלוא.ריוואבהיולתרומאכהראשנתינויצההפונתהו,התקיניתורוקמ
אל–ומצעלולשמתדחוימהפונתולהתיהשהדימב׃ןושלהךרעלשולרוגהנוש
ןפואבלגלגתהלהלכיתואנקהאלא,תיאליטרעתפחרמראשיהלהכירצוזהתיה
תקלחתמהו,תירבעההיווההםצעמתקנויה,תישרושתונמאנללכלרתויבינגרוא
המישמ–ובונֵשמשלתירבעהןושלהלעדועהמו☻רשאיפוסֿןיאהדיתעהלכל
ןכאל;הבדומעלוזלשהתלוכיבשי,יפוסֿןיאךרעהמצעןושלהתויהברשא
םיכרעבגפסיהלהכירצאיההמודהאצותלעיגהלידכרשא,התוללכבתונויצה
.תאצומהנניאוםהירחאתשפחמאיהו,התומכםיפיקמוםייללכםיימואל

תירבעההפשבתירסומהתוקֵֵבדההתיה,יתרמאשיפכ׃רבשמהתדוקניהוזו
,םנמאו;הנממדרפנֿיתלבקלחהתוויהו,תללוכהתינויצההפונתבהלוכבהרועמ
םייחהללכברתויבףיקמועירכמםרוגלעטילשאוה׃ןושלהךרעלולהאיךכ
ללכבתחאהניפאלא,המצעלשכ,תימואלההפשהןיאףוסֿףוסךא;םיימואלה
קראלא,המצעלתדחוימתוקבדלהקוקזוזהיהתאלשאוהןידהןמו,וללהםייחה
התרגסמךותב–תימואלהתירסומההפונתהללכבהלעיגמהקלחבףתתשת
הריבעהאיה׃תאזהתיתודחאהתומלשהתאהרבשהנידמהתמקה,הנהו.תיללכה
הפיאשהלשתוימנידהתאהילעמלוכיבכהתְלתִהךא,תירבעהןושלהתאהכותל
לשתימואלתונמאנלכמתקתונמןושללתונמאנההזבהראשנאליממו,תימואלה
תונמאנהתואףאתויטנטסיסנוקלכתרסחודואמהלדהזבהראשנאליממו,שממ
.הדרָ☻שתינושל

יוכידלתוניצרבתנווכמה,בושייבתירוביצהריוואםויכןיאשךכלהביסהיהוז
תירבעהןושלבםעהתדחאהלו,תויולגהץוביקםעוכותלוצרפשתונושלהםיעבש
איהןיאשהזןבומב,תינויצהנניאהשדחההיילעהשהדבועהףא,ןבומכ.תחאה
הזדגנכ,םלוא.ןוויכהותואבםרוגאיהוזהדבועםג–םיינויצהםיכרעבהרודח
דועב,היתודורפלתררופמאיההשדחההיילעהש,היינשההדבועהתטלוב
ֿקייבואהתוביסמהרשא,תיגולויצוסהתיליעהותודחאהאוהאוהןשיהבושייהש
תערכמהתמאה;איההתריווֲאתאבוחרבטילשהלחוכהתאהלתונקמתויביט
םוחתבאלףא–ודיבשישהזהחוכבתעדמדועשמתשמןשיהבושייהןיאש,איה
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דגנכש,היאראהו;זעלהולתפכאאלהשעמלו–ןושלהךרעלשםצמוצמה
קרשרמאתםאו109.תרחאבושייהדמע,התעשב,תינמרגה״השדחההיילעה״
תונמאנההתיהּולירה–לדבההתאעבוקהאוהתינושלהתואנַקהתורוקמןדבא
םצעהתיהיאדו,םייללכםיימואלםיכרעבהרועמתויהלהכישממתירבעההפשל
תואנקהדילומותרזוח,תּויטבשהתדבועלהזתיטנאכ,תימואלתודחאלהפיאשה
.ןושלהךרעתאםגהכותבהפיקמהתיהחרכהבש,הלשמ

.אוה״ןטקרבשמ״–תירבעהןושלהךרעלשדחוימהרבשמה,רומאכךא
לשיתדבועהןוטלשהוליאו,היפלכתמיוסמתונמאנתירבעלהלשי,לוכהתורמל
םינקמ,יתנידמֿםורטהבושייהלשיביטקייבואהיגולויצוסהחוכהםע,תירבעה
לשרעונהוםיליעפהתודוסיה.הקותינבףא,ידמלתססובמתונתיאתונמאנהתואל
לוגיסמותודחוימהםהיתונושלדוביאמטמתשהלםילוכיםניאהשדחההיילעה
תימואלהונתדחאהבהדיקפתתאןושלההאלממהזכןפואבו,תירבעההפשה
.הפונתֿתרסחוןוויכֿתרסחתראשנוזהדחאהשםגאהיּולו,הילאמ

לשהתאלעהןוויכבאקוודעירכמדיקפתאלמל,ןבומכ,היושעוזהדבוע
ּופאמשיפכקוידבירהש,״תילארשיה״היווחהדגנכתימואלהֿתידוהיההיצקאירה
אצומורזוחתאזהןושלהלאהנופהרחאוהשימלכןכ,ןויצתאתירבעָּבאצמורזח
,התּוינכתלכלעוןלוכהיתובכשלכלע,תילארשיההירוטסיההלכתאחרכהבהב
התאנשוהתבהאלכלע,התשודקֿתעדותלכלעוהבשתימואלהתוקבדהלכלע
יונישושוריפהזרבד–יתרמארבכשיפכ,םלוא.הבהמולגהםיחָצנהֿתפונתו
הדבועהונלשיהזדגנכ.יטמלבורפאוהןכבו,תמייקהתיגולוכיספהתואיצמה
היכרעלאהנופאיהשמרתוי–הייחתלהמקשתירבעהןושלהש,תילאוטקאה
הלןיאשדבלבוזאלו,ץוחהלאהנופאיה,המצעבהבםימולגה,םיירוטסיהה
.ארימגדעללחתהלתשקבמאיהאלא,התייחתֿשדוקלשהעדותה

שידייהלשןתרידחדגנםחלו׳הפשהיניגמדודג׳לעפםירשעהתונשףוסברבכ109
ןוטלשלםיצאנהתיילערחאל–הינמרגמהלודגההיילעהםורזלהלחהרשאכ.תינמרגהו
,׳תירבעהןושלהתטלשהלןוגראה׳םקוה.שממלשתומיעןאכרצונ–)1933(םש
רובידהדגנקבאמחתפתהו,היבהואותירבעיבתוכדועותאוקילאיבלשותואישנב
רצומֿתויוותוםיטלשדגנ,)תאזֿלכבהחמצש(תינמרגתונותיעדגנ,יבמופבינמרגה
ירבודיפלכרעונהלשהדרטהֿתמסיסהתיה״!תירבערבד,ידוהי״.׳וכו,תינמרגב
טולישהרשאקסעֿיתבלקזיהותומילאלשםיספלקבאמהשלגףאםיתעלו,תינמרגה
.תינמרגבןתינםהבתורישהו
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יבויחיתוברתסכנכתירבעהלאהיינפההריכההליחתכלמש,אוהיעבטקר
לכתא,שוריפבהתחדףאו,הריכהאלאיהו,ארקמַּבקרתינושלההייחתלרוקמכו
אוהו,ך״נתה״הכז״׃)דרפסתפוקתבשתילּוחההרישהןמץוח(םירחאהתורוקמה
ויהאלשדבלבוזאלךכיפלו,המצע״תייוגההרובגה״יפמרשכהורושיאלביק
דועולכיםהאלא,ובשייבתהלםיכירצ,תפילשתּופְיְפַיְלםינופה,םידוהיה
אל״ש,םירחאהתורוקמהןכאל.״!םכלותואּוּנַתָנונחנא״׃רומאלובתואגתהל
ןוויכ,םִיִיוגההאנקהוהאנשה,געלהיצִחונוּוכםהיפלכרשאוהזכרשכהל״וכז
הבשיש,הכותבהמֵלשהותמלשומהתידוהיההיווההלכיוטיבידילםהבהאבש
איהשו,ונתאמולזגםייוגהשך״נתהותואליבקעודחוימימואלֿידוהישוריפםושמ
ֿרהבונרחבנשהריחבההתואתאדבעידבהקידצמוםייוגהןמונתואהלידבמהאיה
םינופהםידוהיהויההנממרשאו–אלונלאקוודך״נתהןתינהללגבקררשא,יניס
.םמצעינפמםחרבבחורבלםיכירצתוללובתהל

הלוכיהפשהןיאיכ,תעדלתירבעהתינושלההייחתהתובאםנמאוריכהזאינמ
וללהםיינולימהתורוקמהןמהקיניהו,רחואמהינושלהרצואהלכלערתוול
הזהרבדהןיאש,איההדבועךא,תובחרתהלשדימתמךילהתבןיידעתאצמנ
הקחדההיכרעלשםתלועפךשמהבעוגפל–דואמטעמאוהחילצמוא–חילצמ
שרעלעוללכבתינויצהתוברתהלכלשהתדלוהשרעלעודמערשא,םייליּכ☻מה
.ןייפואתאוןחורתאועבקוןהבוגפסנרשאו,טרפבתינושלההייחתה

תויביטקייבואהתוביסמהןמולוכינויצהחתמהלכלשותוקתניה,ןבומכ
ןתואמהקחדההֿיכרעלשחתמהתאםגהקתינ–והודילוהשתויביטקייבוסהו
,תרעבנהותיתרגִשההמודקההעדה,םלוא;ותואףאודילוהרשא,ןמצעתוביסמה
,םתלועפתארשיוקבךישמהלהלוכי,]הקחדההֿיכרעלש[םהיתובקעבהרצונש
;הדגנכםייטתיטנאםייבויחםיכרעםושורצונאלשןמזלכ,םולכהרקאלוליאכ
איהרחבנםעלשתינכותהתירבעהתוברתהרשא,״ילמרונםע״לשהיווחהוליאו
תואנקהיאלמלכתאהמודקהעדהתואלבושהנקַמותרזוח,הנממרומגהךפהה
.רחאןפואבהלתודבואויהרשא,oתיטורבנההאנשהותיתָקחדהה

דילוהלאופאהחילצמהניאירבעהינושלהרצואהלכמתינולימההקיניה
ןושלה,הברדאאלא,הלאהתורצואהלשםנכותתאייחהליבויחסחיםושטעמכ
לַהְקותואיפב״םייתולג״כםיעקּומםה;התשגרהבוהחורבםהמתכלוהותקחרתמ

–.״הפלעבשםירבדליבשבאלאלארשיםִעתירבה״בקהתרכאל׃ןנחוייבררמא״אל
.׳בדומע׳סףד׳ןיטג׳
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ֿץראהבושייהתאםיווהמה110םמצעֿתודעֿיפֿלעֿתויראֿירגוםיעצרנםידבע
ירבודלףאםינבומתוחפותוחפםישענוםיכלוהוםיחכתשמםהךכו,ילארשי
אלמתמוהירה–אלמתהלהזימוהתללחלוכישהדימב.רתויבםיקהבומהתירבעה
תירבעהןושלהתאריבעהלםיטונםהםייקהבצמברשא,םימוגרתבחרכהב
תיתוברתההירוטסיהבתולתהלאהלשתימצעהתירוטסיהההתולשלתשהמ
–ללכבהירוטסיההֿתרסחתיאקירמאה״תוברת״ב,הזמעורג,וא–״תיפוריאה״
״תילארשיה״היווחהתקמעהלילכאקוודתירבעההפשהתכפוההזכןפואבו
סיסב–יבויחירוטסיהןכותבהיולימלאקוודשמשתשםוקמב,תחפונמהוהקירה
.שממלשםיילארשיםייחלתרגסמו

ןושלהתרגסמבהנותנ״תילארשיה״היווחהשהדבועהםצע,לוכהרחא,ןכא
,דוחייוזהיווחלתנתונ,תרחאתיצוביקהיווהלכמהתואהלידבמהתרגסמ,תירבעה
״תילארשי״תוברתלשהתוחתפתהלסיסבשמשל–ינורקעןפואב–יושעה
תירבעהןושלהו,ךופהאוההנבמהתיגולוכיספהניחבמשרחאמ,םלוא.תדחוימ
תיטסיבונסהליזפהתואשירה,ךפהלאלו,״תילארשיה״היווחהתרגסמבהנותנ
–הטונ,תאזההיווחהתא,רומאכ,תנייצמה,לוכיבכֿ״תולודגהתויוברתה״יפלכ
תותיחנישגראקוודדילוהל–תירבעהתאייחהבועקשוהשםיצמאמהלכרחא
המו;ולשמהמואמלוכיבכולןיֵאב,םימוגרתלקוקזה,ינושלדוחייותואלרשקב
םישנאלתמרוגםיילארשיהתוברתהֿתורצואלעגונשהמלכבתורעבהשםג
.הורָצי,םהלשםתולדב,םמצעבםהש,תולדהתואבתונכבותמאבונימאיש

תונדהתויגוסַּב–׳תויראירג׳–ארמגהןמחוקלהיוטיבלהמגודןאכלהלגלגתההנה110
.תויראירגואםהתמאירגםא,לארשיםעל)םינורמושה=(םיתוכהלשםתוכיישתדימב
,רושאךלמןאכבישוהשםייוגבםיגרוהתויראויהשרפוסמ)ז״יקרפ׳בםיכלמ(ארקמב
יֵה♪ֱֿאטפשמתאםיעדויםניא״יכתונערופהםהילעהאבאמש–דחפהתמחמשו
םימדוקהםהיהולאתאםגובזעאלתאזֿלכבךא,לארשייטפשמתאודמלםה–״ץראה
.לובלבוהיבוברעלשטפשמוהנומאאופאםדיבומייקתהו,םהיטפשמתאו
תמייקתמ–טפשמבוןושלב,תוברתב–ןאכםגשךכלזומרלד״בשןווכתמןוכנלא
ךא,שדוקהתורצואמרשייהםיבואשהםייוטיבבוםילימבםירבודרשאכ,היבוברע
תוברתמתדמלנה,לוחתונשרפ–״םמצעתודעיפֿלע״,ןיעדויב–םהלםישיבלמ
טטיצרשאכ–קחמוךלמנךא,ןאכבתכשהרעהב–תאזםיגדהףאד״בש.הפוריא
יוטיבןיבהלמונלהלילחיכבתכרשא,׳ןוילעטפוש׳לשןידקספמ)רתסומאלזובךות(
,ירוקמהיטפשמהושוריפכ״הקיתעהונתוברתתורצוא״מטקלנרשאקקוחמהלשירבע
,הנושוהשדחתיטפשמתועמשמהתעלבקמה,אדירגןושלֿשומישכושרפלונילעאלא
.״שדחאלמןשיןקנק״תניחבב
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התואףאו,דועתמייקהנניאםינָפלמתירבעהןושללהאנקהםגשוניאר
עירפמוניארבדםוש.תיטנטסיסנוקֿיתלבותלדלודמאיההיפלכהדרָ☻שתונמאנ
תימואלההפשהךרעלעםגלוחָישיללכהיניטנוולהסחיהתוחתפתהלאופא
םע–רבדלשומוכיסבו.לוזלזאוביהילאהבהאםוקמבשו,דחוימב״תילארשיה״
ןוויכירה–תירבעההפשהלשיתדבועההמויקבתונומטהשוביגהתויורשפאלכ
תוללובתהלאקוודהתואליבומ״תילארשיה״היווחהלשימנידהתוחתפתהה
לשהרומגהoתילאוטנוואהותונוונתהל–אליממו,ינושלהחטשבףאתוררופתהלו
.ּבִאבקרונדועומצעאוהש,הזהעירכמהשוביגהםרוג

$

חותינלאונייה,תינויצההפונתהלשהנולשיכייוכיסחותינךשמהלאונאםירזוחו
היווחבםיגפסנםהןיאשהדימב,םיינויצהתוימואלהיכרעלשםתורבתשה
,קלחמינאתאזהתורבתשההתא.הילעמלוכיבכםייולתםיראשנו״תילארשיה״
111.ןושארהקלחבןיידעםיכישממונאןאכו–םיקלחינשל,רומאכ

.ומצעתידוהיהתוימואלהךרעאוהךכיולתראשנשןושארהךרעה
עבצלכרסחהךרעתונויצבהזהיהש,רופסֿןיאלםימעפרבכיתשגדה,הנהו

ֿןיאהםייחהלאאוהשֿחתפמםושובאוצמלהלכיאלתונויצהרשא,חירלכו
המשגההתעלכךשמב.תירבעההנידמההמקוהשמונממםישקבתמהםייפוס
רשאכו,המצעתיטילופהתינויצההפיאשהוהשלכןכותבותואהאלימתינויצה
תוחפלהיהלוכיאוה,הבלגודאוהשתידוהיתוימואלהתואשוריפהמינויצלאשנ
ֿץראבםיילמרונםייחלהלוגהייחמרָבעמכתעמתשמאיהודידיבגליכ,בישהל
םייחהםתואוגשוהשמ,םויהרחשלכןבומכןיאוז״תימרז״הרדגהלךא.לארשי
אלא,הנויצהלוגהןמהעונתהשארבדועםידמועםינויצהןיאו,״םיילמרונה״
–םמצעללוכֿםדוקתידוהיהםתוימואלתארידגהלםיכירצוןויצבהבםיבשוי
ךרדהתאןיידעורבעאלוהלוגבןיידעוראשנשםהיחאלאםינופםהשינפל

.תינויצה
,״תילארשיה״תוימואלהתא,הרדגההתאםָ☻פחב,םילבקמםהםעפהש,וניאר

דוסיתא,״ימרזה״דוסיהתאתללוכהנניאוז״תילארשי״תוימואלשאלא
תקתונמתראשנאיהתאזההדבועהםצעידיֿלעו,״הייחתה״וא״רבעמה״

.םש106הרעהבו–164׳מעעצמא–קרפהתליחתבד״בשירבדבהארובוש111
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לוכיהזרבד.״ידוהי״הלימלתונויצבהתיהשהדיחיתיבויחתועמשמהתואמ
ונאםא,הרואכל,ונלתפכאהמירהש,תדחוימתובישחלכלוטנתויהלהיה
ןיאדחיםגםילימהיתשלםא–״םילארשי״וא״םידוהי״ונמצעלםיארוק
ללכאלמלאקרןכתויהלהיהלוכירבדהשאלא–תינכותתועמשמםוש
רוקמהדוסיתא,רבעמלשדוסיותויהםצעידיֿלע,רבעמהדוסיוכותב
.רבועאוהםהמשאצומהֿתדוקנו

הלהתיה,רומאכ,ךא,תיטסירוטסיההשוחתתונויצלהתיהשרמולהצורינניא
תאהעדיאיהךא,תידוהיההירוטסיההתאהשיגרהאלאיה;תירוטסיההרכה
תרגסמךותבהעידילשהשוחתלהתיההמצעוזהעידיו,םיירוטסיהההישרוש
,היֵבוהיֵנמדוביאלתכלל,ןבומכ,הלוכיהניאוזהעידיֿתשוחת.רבעמהתשוחת
ותשגרהבתבלתשמאיהןיאשאלא,״ילארשי״לכלשובלבתמייקאיהו
השגרהודוחל״תילארשי״השגרה״ילארשי״לכלשיהזכןפואבו,״תילארשיה״
ףותישלששגרםייקלךישממאוה״תידוהיה״העדותהדצמו;דוחל״תידוהי״
העדותלינוציחאוהששגר,תימלועהתודהיהםעולארשיימיירבדםעימואל
.״תילארשיה״

תאקיחדהלותוחדלהטונוז]״תילארשי״[העדותש,םימעפהמכיתרמארבכ
ךכיפלשו,הדיחיהתימואלההעדותַלתויהלוהלוכשפנהלכתאסופתלידכ,התוער
העדותהאקוודש,תראשנהדבועה,םלוא.הדגנכהיצקאירלתופצלונלשי
םויֿםויייחלעלארשיֿץראבידוהיהביגמהכותמשתרגסמהאיה״תילארשיה״
ייח״לעהלוחתההזכןפואבהנממתלטינשדבלבוזאל–התוערוליאו,ולש
״תבשה״םוחתבףא,ןכֿלעֿרתיאלא,״תָּבַש״לשםוחתלתקחדנאיהו,״ןילוחה
התיההבשתמדוקהתוילאוטקאהלכ׃םיילאוטקאםיכרעםושהלןיאהלראשנש
ןיאשןבאכ]אופא[תחנומ״תידוהיה״העדותהו–רבכהרבעאיהךא,״רבעמ״ַּב
המצעלרוצילתילאוטנוואההתלוכיבאופאתינתומהדִצמהיצקאירלכ.ןיכפוההל
השוחתהלשיללכהןוויכלדוגינבםתוארוצילהתלוכיבוםישדחםיילאוטקאםיכרע
,ענמנֿיתלבןפואבםינוונתמהלשםימייקההיכרעשבצמבתאזו,״תילארשיה״
.היילעהֿוקבםדקתהלתרמייתמושפנבהטילשכהמצעהאורהתָביריוליאו

חתמההטונ,״תילארשיה״התוערדצלאלו,״תידוהיה״העדותהדצל,ןכא
תונמאנירשקברושקומצעהזהירסומהחתמהףא,רומאכךא,ינויצהירסומה
,ימינפרבשמבאצמנומצעאוהשםגהמו,״ילארשיה״ויחופיטֿדלילםירוהֿתבהאו
ילהמדנ–תאזההשקההמלידבו.ותקיניֿתורוקמתאףילחהלוילעהמו☻ובש
ךותמםגּולו,ןוונתהלועוקשליאליטרעהירסומהחתמלרתוילקיכקפסןיאש
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רשאמ,)!״םילאדיאהןדבא״לעתוניקהןתוא(ומצעלעורעצלשהיולגהנגפה
םא–ןעשמֿתדוקנםושולהיהתשילבתאזו,רשיהתוחתפתההוקתארובשל
.הפיצאלשםוקממולטשותאלםנמא

םיכרעהתכסמתאוויהשםיינשמהםיכרעהלכםגאליממוללכנהלאהםירבדב
וילאמןבומ.״תילארשיה״היווחבוגפסנאלשהדימב–תונויצהלשםיימואלה
ףואשלשישתילאוטקאהרטמכםלועהןמלטבורבע״תירבעההנידמה״ךרעש
ךרערותברשא,״לארשיֿתנידמ״לשךרעהךותלולוכלגלגתהאוהו,הילא
תונמאנהתאוכותלטלוקאוהשיפכ,רומאכ,ירה,דחאכימואלֿידוהיו״ילארשי״
ולוכבגפסנש,תירבעהןושלהךרעלעםגתוכיראבונדמע.הטלופאוהןכתימואלה
וכותמדלוויתםאהלאשהרשאו,הילעמהֶלתּומראשנאלו,״תילארשיה״היווחב
םילפונַּבאוהםגלופייאמשואתימואלהייחתלשהשדחהעונתותועצמאבו
.תואיצמהתערכהלהחותפןיידעתראשנ

תוימואלהךרעכ,םילתּומוראשנםירחאהםיינויצהםיימואלהםיכרעהםלוא
.לארשיֿץראלשךרעהאוההלאןיבותובישחבןושארהו,ומצעתידוהיה

תוידוהיהתוימואלהתופיאשהודכלתההברשאדקומהֿתדוקנהיהש,הזךרע
,רומאכ,וקלחתאאוהםגןתנ,תשדוחמהתינויצההיגולואדיאהםעתוינגרואה
ֿץרא״תאקוחדל״לארשיֿתנידמ״החילצהדציכוניארךא;״לארשיֿתנידמ״ךרעָל
דועונלשיהזהרבדב.תילאוטקאהןושלהלשןולימהןמלילכטעמכ״לארשי
ןיבןיטולחלהנידמהתמקההקתינובש,ךילהתותואלתחאתקהבומהמגוד
תאתושעלתינויצההפיאשהןיבלתונויצהלשםיירוטסיההםיידוהיהםישרושה
לשהנבמהלכביוטיבתונויצההנתנהיצזילמרונהתפיאשל.ילמרונםעלםידוהיה
ֿץרא״ךרעהןכאל;הכותבתרבסומוהלתנבומהתיהוזהפיאש–התבשחמךלה
לוכיבכהייפכבשֿהזירפקתניחבבקרתונויצלאוההיהוניארשיפכרשא,״לארשי
ךרעטלתשה,ןהילעונדמערבכשתויגולוכיספהתוביסהןמרשאכ,הנהו.אלותו
ֿץרא״לשךרעהוליאו,ידוהיההבשחמהֿךלהלעינויצזילמרונה״לארשיֿתנידמ״
תחאהליקמהביסמדועךכלהתיהירה,ןוועֿריכזמכיטורבנןפואבקחדנ״לארשי
הבשחמהֿךלהבלארשיֿץראלתונמאנהתאףפאאלילכשלעֿןיינבםוששהזב
םיבשוחרשאכו,הבשחמבקירללחםושהירחאהריאשהאלךרעהתקחדה׃ינויצה
רוסמלוםתעדותבשיגרהלוליפאםילגוסמםהןיא,םתייווהלע״םילארשיה״םויכ
תאהכדעהוויהשךרעהותואתאוקיחדהםהםצעבש,ךכלעןובשחוֿןידםמצעל
.םהייחלשדבוכהֿתדוקנלכ
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,״ילמרונםע״לשדוסיהקרילאוטקאאופאראשנ״לארשיֿץרא״ךרעהןמ
ונייה,תידוהיהתוישרושהדצוליאו,לארשיֿץראְּב״תילארשיה״הנידמהונייה
םייטילופהתולובגלרשקםושהלןיאשתוקבד–אקוודהזץראֿלבחבתוקֵבדה
לאהפעוה–הנתשמֿיתלבוםייקראשנש,הזהץראהֿלבחלעםיפכנהםיירקמה
.ןיכפוההלןיאשןבאכ,איהםגםשהיולתהראשנוםיישפנהםימודמדהֿיֵקחש
תידוהיהתוללובתההןוויכלעוזתונמאנהתפכנ,תונויצהלשתישארבֿימיב,םינפל
ךא;וכותלמינפהוהזןוויכלעטלתשהתננוגתמהתוישרושהחתמשךכֿידיֿלע
בוש–תיאמצעהתשענווזהמנפהמ״תילארשיה״היווחההררחתשהרשאכ,םויכ
םתואמ״לארשיֿץרא״תאדירוהלורוזחלידכיביטקייבוסםעטםושטעמכהלןיא
דעוקיחדהלוףיסוהלידכתויביטקייבוסהתוביסהלכ]תא[הלשי,הברדאו,םיקחש
ֿץרא״לשךרעהלכויוללגבש,ימינפיגולוכיספםעטםושאופאןיא.לילכםלעייש
,הליחתכלמהיהשיפכ,ןפודֿתאצויהזירפקכהילעומצעטילשהלובושל״לארשי
.רומאכ,תומייקןניארבכתננוגתמהתוישרושהתוביסמשםגהמו

,ומצעתידוהיהתוימואלהךרעלרוגמהזךרעלשולרוגוליפאערוזהניחבמו
היהאוה–ינויצההבשחמהךלהבהרועמהיהתידוהיהתוימואלהךרעירהש
היהרשפאֿיאו,םירחאםיכרעוקסוהוכותמ–הלשריצהואשונה,דוסיה
;השדחהרוצםתבשחמלכתלבקמהזהךרעהתונבאתהבש,ושיגריאלםישנאהש
–תּוילאוטקאבושומצעלשוכרללכוישידכרשא,״לארשיֿץרא״ךרעהןכאל
וניבהלהלוכיהניאש,תלבוקמההבשחמהֿתרגסמתארובשלובושלךירצאוה
.םעפףאותניבהאלשםשכםויה

ףא–ןיטולחלןוונתהל״לארשיֿץרא״ךרעָלםגרתוילקיכהמדנ,אופא,בוש
–ללכתעדהלעםויכותואםילעמןיארבכ״םילאדיאהןדבא״לעםיננוקמרשאכ
תוחפל]תירשפאהיהתתאזהתונוונתההו[;וללהםילושכמהלכלערבגתהלרשאמ
וליפאשיפכ,הערפהאללוןירשימבחתפתהל״תילארשיה״היווחהלכותםא
112.יחןיידעהיהּול,חתפתתשהללחאמיאדוהיהןיקשיסוא

ןרקהשארבהנשםירשעכוינויצהלעופהֿדעווהרבחהנשםיעבראכ–ןיקשיסואםחנמ112
.ותוליעפתונשלכב,התלואגוהניינק,לארשיץראבתוקבדהתאלמיס–תמייקה
ןוידלהתלערשאכלצרהלםידגנתמהישארמ,׳ןויציבבוח׳ינושארמהיהןיקשיסוא
לשןתלואגוןתשיכרל–תמייקהןרקהשארכ–ולוכֿלכרסמתהו,׳הדנגואתינכת׳
ומלועלךלהןיקשיסוא.םימנודיפלאתואמלשףקיהב,׳םואלהתומדא׳לויהשתועקרק
.1941תנשב
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תוימואלהלשךרעהותואןוונתהםיתמהתייחתבםוקליהשלכתורשפאילבו
תרגסמכתונויצלשמישרשאו״םידוהיהתלאשןורתפ״כחסונשתינויצה
.ללכבהתבשחמֿךלהלכלתילנויצרהתרגסמַכותיגולואדיא

תארותפלתונויצההחילצהןכאש,הדבועבאיהךכלהרישיההביסהשיאדו
תלאש״תארותפלדציכהיעבהדועאלהתעמובל,השקיברשאכםידוהיהֿתלאש
וברשא״ןורתפהתלאש״תארותפלדציכאלא,קרפהלעתדמועהאיה״םידוהיה
שיו,תיתנידמֿםורטההפוקתברבכןוונתהלליחתההזךרע,םלוא.הרתפנאיה
.]תואבהתואקספברבסומַּכ[תוחפתוילמרופןהשתוביסךכל

הדימבו,ץראבתמייקהתיהאלאיה,הלוגבתמייקהתיה״םידוהיהתלאש״
הדימב,ןכרובעלבייחהיהאוהחרכהבו–ץראלהלוגהןמדבוכהזכרמרבעש
תאשיגרהלםינויצהולדחשירה–התומשגתהבהכלהוהמדקתהתונויצהש
תוביסמהןמקתינוהזהךרעהךלההדימהתואבו,םבגלע״םידוהיהֿתלאש״
״םידוהיהתלאשןורתפ״לשךרעהאטיבאלםלועמשרבוסינא,םנמא.והודילוהש
אוהוהשמםלוא,תויתִמאהותנווכוותועמשמתארתויביחטשויקלחיוטיבאלא
ֿיתלבהתלוברעמהךבסלכבהדיחיהתילנויצרההניפהתאונייה–תאזֿלכבאטיב
ולואבותחלצהו״ותלודג״לכשינפמאקוודו–תונויצהתאהדילוהשתילנויצר
םושמאקווד[,תויגולוכיספהתוביסמבאלו,תוילנויצרהתוביסמבותוישרושללגב
.ןויליכ]אוה[ויבגלושוריפ–םויכוילערבועהרבשמה]ךכ

םלוא,םויכונתשהתונויצההדלונןכותמשתוילנויצרֿיתלבהתוביסמהםג
תונתשההתאהכותבוהמעהאשנתונויצה,המינפשפנהךותבןבומכלחהזיוניש
,ףוסֿףוסאוהרבדלשופוסבוילאהעיגמאיהששדחיגולוכיספבצמלכו,תאזה
רשאתולשלתשהןכבו,םדוקהבצמהןמהרישיתולשלתשהקר,דואמהברהדימב
ןכאל;הרוציונישבהבלועפלךישממוהבלפוקמוהבםולגםדוקהבצמה
תונויצהרשא,םידוהיהלש״תימשיטנאה״הפידרהונייה,תוילנויצרהתוביסמה
קותינקראלהנממהקתינוהלוגבהירוחאמהתריאשהלארשיֿץראבתמשגתמה
לשדבוכהֿזכרמהיהשןמזלכ,תינש.יפרגואגקותינאלא,יתעדותוילמרופ
המולגהתינלצַּפהותיטסילאודיבידניאההסיפתהלכףאֿלעירה,הלוגבתונויצה

וזהניחבמהנשמהניא,תמייקןיידע)האכדנהתיסורהתולגהףאו(תולגהשהדבועהבל
םוקמֿלכמו;תולגהלשילטוטלוסיחלעהבשחאלםעפףאתימשרהתונויצה׃המואמ
,טלקמהבשקבישידוהילכטולקלהנכומותמייקתירבעההנידמהשהדבועהםצע–
.ינויצהןורתפהאיהאיה
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יוטיבןיעמהזךרעבשיגרהלםינויצהולכי–״םידוהיהתלאשןורתפ״ךרעָּב
תוענומהןהתופידרהקריכומידםהשםגאהיּולו,תיצוביקהֿתימואלהםתוכיישל
׃המואללכלםתואתושבגמותורזוחותיטסילאודיבידניאהתולצפתההתאםהמ
וליפאו,םלוכםידוהיהלכולכיהבשהדוקנהויה,ימלועהיהןפקיהש,תופידרה
תיצוביקהתודכלתההתארתויבטלובהןפואָּבתוארל,רתויבםיללובתמה
אקווד,םלוא.הזללכב״םיינויצה״תולרוגהו,םיילאודיבידניאהםהיתולרוגלש
עקרקהתאטימשהלקרהתיהתַעַּבּומההתנווכלכש,תונויצהלשהתחלצה
םוקמְּב,תולרוגלשדוריפ,ןבומכ,הסינכה,הזהשוביגהֿםרוגלשוילגרלתחתמ
הנכסהןמומצעטמשלארשיֿץראבידוהיהבושייה׃תודחאהתיהןכלםדוקש
םידכלתמויההבשהדוקנהתואבקלחלוכיבכולןיאבושו,תימשיטנאה
.םיידוהיהתולרוגהלכ

אלבוש–לארשיֿץראלתונויצהלשדבוכהזכרמרבעשמ–תורחאםילימב
תאםירתופםה״םידוהיהתלאשןורתפ״ידיֿלעיכשיגרהלץראבשםינויצהולכי
לשלטנהרקיעץבורראשנהילעשםישנאלשהבכשהתואאקוודו,םהלשםתייעב
הנממשתרגסמהתואלץוחמתדמועהמצעהאצמ,תינויצהתימואלההמישמה
ןורתפ״לשהביטקפסרפהךותמ.ימואלהםויקהםצעלתילנויצרההקדצהההלוע
תאםואתפתוארלליחתהלםיכירצלארשיֿץראבםינויצהויה״םידוהיהתלאש
תלעותלאלאםהלשםתלעותלתנווכתמהנניאש,תיפורטנליפהמישמכםתמישמ
אקווד׃ןיטולחלךופהבצמההיהתיגולוכיספהניחבמשדועב,״םינכסמהםהיחא״
הייחתהלשםייבויחהםיילנויצרֿיתלבהםיעינמהןמרתויבםיעָנּומויהםה
יפֿלעוחיכוה,תולעלךכֿלכורהימאלש,״םינכסמםיחא״םתואוליאו,תימואלה
ןיאךא,ינויצהלעפמהתאםידהואםהרתויהלכליכ,םתוהתשִהםצעידיֿלע,בור
קפתסהלםילוכיםהקרךכיפלו,בייחמוישיאהשעֿוצכדואמםהילעקיעמאוה
.היפורטנליפבויבגל

ותקחדהלהמרגהיולגהתישפנהתמאהןיבלתַעַּבומההנומאהןיבשוזהריתס
ותואחתפתהלליחתה,ןבומכ,וזהקחדהמ;ללמואךרעותואלשתכלוהותרבוגה
ֿץראהרעונהלשתיעבטהבוגתקרובהתיההליחתכלמרשא,״תונויצ״לזוב
ֿלעבהכותלואיׁשהלושקיבוירומשתיטסיפורטנליפההיגולואדיאהלעילארשי
תוהמהלכתאףוסבלףיקהרשאו,רתויבתינושארהותשגרהלדוגינב,וחרוכ
תלאשןורתפ״לשךרעהןמםלעתהלללכברבכםילוכיונייהםויכו.הלוכתינויצה
–קורבעבטיאמש,ויתפשלדלעותולעהלזעיששיאדועןיאיכ–״םידוהיה
אלילארשיֿץראהרעונהש,האילפהוההימתהינפבדומעלםיכירצונייהאלמלא
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תימואלהתוירדילוסהשגרתאובעיבהלידכיביטנרטלאךרעםושוכותמהלעה
םויהדעתולגתהלךישממהוהנגההֿתמחלמבהלגתהשהמגודהֿרסחויאליעה
,גייסֿאללןתיאויבויחראשנש]שגר[,התטילקוהיילעהןורקעלתיממעההדמעב
ובםיפתוש״םינענכה״וליפארשאו,תיטסילמרונה״תילארשיה״היווחהתורמל
113.)םמצעלואיצמהןכאםהשתיטבורקאהקדצההתואךותמםגאהיּולו(

תישפנתוקירךותמתורקעהנניאיכרורברשא,וזתּורקעריבסהללוכיינניא
ךירצילארשיֿץראהרעונההיהתישפנהותִמאליוטיבתתלידכש,ךכבאלא,אדירג
אוהשםושמטושפלארשיֿץראבתידוהיהייחתלףאושאוהש,ומצעינפבתודוהל
ןיאשו,הבשיגרמאוהשםושמטושפתידוהיתוירדילוסבשיגרמאוהשו,הלףאוש
דוהעפושה,ראופמוהפיולודגרבדוהז,הברדאאלא,ללכהשובםושהזרבדב
ךירצילארשיֿץראהרעונההיהךכםשל–םלוא;ויתודגלכלעלודגרואורהוזו
לכוישידכמאלפנרבדוהזהעשיפלו,ןהבלַדּוגרשאתובכעהלכמררחתשהל
״םידוהיהתלאשןורתפ״ןיינעלכהָ☻עניכםאש,אוהרבדלשושוריפו.םשגתהל
ףוסֿףוסןאכשיםגפהמםיעדויוללהםיזבהלכןיאםצעבירה,סלקלוגעלל
געלוזובויפתאאלימשרחא,םהמדחאאלש,ימצעלינאראתמו,ולזובלץוחנש
לשהלאשהתאתולילבובכשמלעומצעלעוקתללגוסמ,ולוכםויהלכךשמב
–״?םידוהיהתלאשתארותפלךרוצןיאםולכ,תמאבו״׃שפנהֿןובשח

תועמשמםוששכ,״תילארשיה״היווחהלעמיולתהזהךרעהםגראשנךכ
,אוהשיווֲאמםושלןקרופואצומתתלידכובןיאוולתויהלהלוכיהניאתילאוטקא
הרכהלשהתוררועתהלהבָּכעשמשמומצעאוהש,הזונייהו,ובשידחארבדקרו
תוכיישהםצעתא,הסומרתעלותתולפש,ותולפשבאוהסיאממו,תיבויחתידוהי
אצמנהזכןפואבו.הקידצהללטוההזה114סלפוטסיפמהלעאקוודרשא,תידוהיה
דוע,״ילמרונםע״לשךרעהדצב,םמצעתונויצהלשםיידוהיהםיכרעהברקבונל

םסחיהבןייפאתמרשא״הקיטבורקא״ה.143׳מע93הרעהבליעלהאר–םינענכהלע113
–׳ץראהינב׳לשתירבעהתושֵיהתדמועםתרותסיסבבשךכמתעבונהצראהיילעל
הילאםיכיישםניאסובולגהיקלחלכבםיצופנהםידוהיהרשא–וידחיםיברעוםידוהי
.ללכ

רביחרשא׳סוטסואפרוטקוד׳הזחמבןטשהחילשהיהסלפוטסיפמ.׳הערחור׳ואןטש114
ךכֿרחאהנשםייתאממהלעמל.1592תנשב,ריפסקישלשותפוקתןב,ולראמרפוטסירכ
תארכומהשיאהאוה,׳טסואפ׳,ולשהלודגההמרדהתאירוקמההזחמהיפֿלעהֶתֶגרצי
ותריצילעווילעדוע.1832תנשבתמהתגןופגנגפלווןהוי(.ןטשה׳וטסיפמ׳לותמשנ

.)64הרעה195׳מעב,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר–
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״תילארשיה״היווחלהעינכלםינפבמתידוהיההעדותהתאןיכמהףסונדחאךרע
.תיטֵתיטנאה

אוהש,״תויולגהץוביק״לשךרעהתרגסמֿרסחוקתונמהזבראשנאליממו
–הנידמהתמקהידיֿלעעגפניתלב,ומצעלשכ,ראשנשתונויצהלשדיחיהךרעה
,ומצעלהרטמלשךרעוהירה,יפוסֿןיאךרעאוהןיאיכםאש,הטושפההביסהןמ
םיקפואקרוינפלהחתפאלא,רומגהוקופיסלעןיידעותאיבהאלהנידמהוליאו
.םיבחר

תויולגהֿץוביקןיינעהשענ״םידוהיהֿתלאשֿןורתפ״לשתרגסמהלופנב,םלוא
וזהזירפקןיאו.דבלבהרזומהזירפקל–ונֶקידצתשתימואלהרכהלכרסחמ–
ילבתמייקאיה,שממלשרבדאיהלארשיֿץרא׃לארשיֿץראלשהזירפקלהמוד
תאםישגהלולכיםהירה,םינויצההבורחבשמו,הבהשעֵירשאהשעמבתולתלכ
לעהָּפכנרשאיפרגואגהןוויכלםמצעתאולגסישךכידיֿלעטושפםהלשהזירפקה
רוצילםינויצהםיכירצתויולגהֿץוביקתאךא;עבטהךרדבהזךרוצלםתעיסנ

ולתתלםילגוסמםהשףוצרפהותואאוהלבקמתויולגהֿץוביקשףוצרפהו,םמצעב
.תויביטקייבוסהםהיתוביסמב

ילב,םיליגרֿיתלבםיישקםהילעהליטמוזהמישמשאיההדבועה,הנהו
–ועדישילבו,םהיישקבשםעטהלעוהשלכןובשחוֿןידםמצעלרוסמלולכויש
ךכֿלכםהשתויולגֿץוביקותואבםצעבתושעלהמ–םיינכותםייחֿיכרערסחמ
לכםעש,הזכוהובוֿוהותבאופאםיכבתסמםה]ךכמתעבונה[האצותב.ובםיצור
והובוֿוהות.ךלוהוטשפתמההלאשֿןמיסבןיינעהלכומצעדימעמ,בוטהןוצרה
איהןיאשהמצעהנידמלהליגאוהינשדצמו,הלוגהיניעבהיילעהתאסיאמִההז
,אופאהקספנהלודגההיילעה.המצעלעהלטנרשאהמישמבדומעלךיאתעדוי
םעש,ישילשהםרוגלםיפרטצמ–]הנידמבוהלוגב[–םירומאהםימרוגהינששכו
םושודגנכרוציללגוסמאוהןיאםעבררועמםייקהרטשמהשהליחבהלכ
,״?ילתפכאהמו,לוכהלעהקירי״ללכלעיגמושאייתמוךלוהאוהו,הביטנרטלא
הליחתמתויולגהֿץוביקלשינויצדירשותואלתונמאנהםגירה,ןלהלהארנשיפכ
שי.יבויחןפואבהתחכשהלדגנתהלתלוכירסוחמושומישהטועיממ–ַחֵּכתשהל
איהקוחרֿאלןמזרובעכש,תעדהלעלבקתמיוכיס״תילארשיה״היווחלאופא
דועלכויאלהז״יתולגֿידוהי״דירשםגו,ןיטולחלתיבקעותינויגהתויהלעיגת
.המחנבתוארלותוכזלידכםייחהֿחוכהלקיפסיקרםא–״התּוילמרונ״לעביעהל
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אי

השדח״תילארשי״תוברתלשהייוכיסלע

,הנידמהתמקהםעםתורבתשהוםינושהםיינויצהםיכרעהחותינבהתעדעונקסע
;םילעפומםהןהבשתויביטקייבואהתוישממהתוביסמלרשקםושילבטעמכ
הזינוחטיבלםעטה.״םשארלע״םירבדהתאךכביתדמעהאמשללכששוחינניאו
איהתיביטקייבוסהתוברתהםא,הלאשהרוריבלללכסנָּכינשילב׃טושפאוה
םהםייביטקייבואהםייחהֿיסחיאמשואםייביטקייבואהםייחהֿיסחימהאצות
יּפגאינשש,ןימאמינירה,ימצעלשכ,ינא(םייביטקייבוסהםיכרעהןמהאצות
וילאמןבומורורבםוקמֿלכמירה,)גלהליחתכלמהזמהזםיעבונוללהתוברתה
תעבונאיה–לארשיֿץראבהרצונשתואיצמהרקיעלעגונשהמבתוחפלש,רבדה
.הנממםיעבונוללהןיאו,םיינויצהםילאדיאהןמהלוכבטעמכ

םהםוקמֿלכמ–וללהםילאדיאהתאודילוהשתוביסמההנייהתרשאהנייהת
הנממקלתסהלןוצרָּבאטבתההילאדיחיהםסחיש,תואיצמלשתרגסמבורצונ
אופאהללוחתהםתומשגתהו,וחילצהםההזהרבדב;םהירוחאמהריאשהלו
אלהזיפרגואגרָבעמ,ןכֿלעֿרתי,]תינש[.םתדילוהשוזמןיטולחלהנושהתרגסמב
ךירצןיא–תרחאתיגולויצוסתרגסמךותלתחאתיגולויצוסתרגסממרבעמהיה

הלאשהלעחוכיווהתניחבמהיעבהתאספותיניאש,הלגמינאוזיתשיגםצעידיֿלעגל
האורינאשיפכםלועהתאספותינאאלא,ינחורואירמוחאוהםלועהםא,תיסיפטמה
םזילאדיאהםגילםיארנהילעדמועינאשםייחהֿתבייחמתידוהיההמרהןמ.ותוא
.רחשֿתרסחוהנֵּכסמoהימוניטנאכ*הזמיתודבעהםזילאירטמהםגוהזמoיטסיפיקסֶֶאה
תיבויאמשתיב,םלועהתובאוקלחנךאיהינאַהֵמָּת״׃יאחוירבןועמשיבררמאשיפכו
ינאשאלא–]הלאלהמדקוזוא,וזלהלאומדקםא[–ץראוםימשתַייִרּבלע,ללה
;׳וָדחַיודמעיםהילאינאאֵרֹק׳׃רמאנש,היוסיכוסָּפלִאכאלאוארבנאלםהינש׃רמוא
.ו״ט׳א׳הברתישארב׳–״)ג״יח״מוהיעשי(

האר–םזילאירטמהוםזילאדיאה–וללהתויפוסוליפהתולוכסאהיתשלע*
.24ֿו23תורעה173‐172׳מע,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ב
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,ץראבםהלהאצמנשתיברעההרבחהתרגסמךותלובלתשהאלםידוהיהשרמול
תחאתוכלמאהתשילבטעמכ,הלליבקמבועקתשהוהנממומלעתהםהאלא
.קיריגולויצוסללחלרָבעמהיהרבעמהשעמשמו–המינהאולמכהתרבחבתעגונ
הרטמהֿיכרעלעהמואמבעיפשהלטעמכהלכיאלהשדחההביבסהש,עבונןאכמ
תאעובקלהלכיאיהרתויהלכלאלא,םיינויצהםלועהֿתפקשהורסומהֿיכרעוא
ללגבתוררועתמהתומיוסמתויטרקנוקתויעברותפלשידציכ,הלאשהלעהבושתה
תויביטקייבואהתוביסמבלועפלןהילעהמו☻ש,תונותנהתוינויצהתופיאשה
,םיינויצהרסומהיכרעותינויצהםלועהֿתפקשהרואל,ןבומכ,תאזו–תונותנה
.ץוחבמםלוכואבוהושארמםינותנםהםגש

,ןמזבהרצקךכֿלכ,יסחיןפואב,התיהתינויצההמשגההתפוקת,תישילש
רצוויהלבוריפֿלעולכיאלתורומאהתויטרקנוקהתויעבהלשתונורתפהוליפאש
ֿץוחברבכםינושארהםיינויצההמשגההֿיכרעורצונרוכזכ׃הפוגץראהךותב
ֿיכרעשינפל,ךכֿרחאו;קוחרמבצמהֿתכרעהיפל,הנושארההיילעהינפל,ץראל
ריעצ,שדחהיילעלגעיגמהיהרבכ,תואיצמהןחבמבדומעלולכיוללההמשגהה
ֿץראהתואיצמבועלגתהשתויוטבלתההלעהליחתכלמןומא,ותונויצברתוי
ולצאהנכומתויוטבלתהןתואןורתפלותשיגרשאו,םדוקהלגהברקבתילארשי
.לגבלגיֵּדִמ,הלילחרזוחךכו–ותולעםרטברבכ,שארמבוש

תוערואמתפוקתבעריאהמשגההֿיכרעברתויבלודגהרבשמהשוניאר
תאםישגהלוךישמהלהיהרשפאֿיארשאכ,״ןבלהֿרפסה״וט״צרת‐ו״צרת
םיכרעילבותרדגומוהרורבהרטמילב,הנותנהתילארשיֿץראהתואיצמבתונויצה
תאולרוצילץראבםייקהידוהיהבושייהקיפסהשינפלךא;תמחולהרובגלש
תובכשהצראעיגהלוקיפסהרבכ,תואיצמהץחלב,ומצעבםירסחהםיכרעה
תינויצההרגִשלתוחפתותופכןכבו,רתויםימיֿתרצִקתינויצתרוסמתולעב,תושדח
ינפל,רורחשהֿתמחלמתאועציבשןהןהו,םיכרעֿשודיחלרתויתוחונאליממו
הלעריאי׃וביבסללוחתמםצעבהמןיבהלוהכוהכתונפִלםייקהבושייהקיפסהש
יפֵסויֿןבהרעונה;ריאימבושייַלהיארםיאיבמןיאךא,ה״פרתברבכ,םנמא,הצרא
אלאולעאלןיליֿןמדירפוןיגבםחנמ,דדלאוליאו,ח״צרתרחאובורבהלע
ויהםמצעהמשגההֿיכרעםג115.המוציעבהתיהרבכהיינשהםלועהֿתמחלמשכ

,י״חלזכרמירבחהשולשהןמםיינשויה,הצראולעשזאמךוראֿאלןמזֿקרפךותב115
םעאנליוולהשרוומוחרבו,ןילופבר״תיבבםיליעפויהםתשולש.ל״צאהדקפמדחאו
)יטייבוסןוטלשתחתהתיהש(אנליוומתאצלוחילצהרומֿןיליודדלא.המחלמהץורפ
,םיטייבוסהידיברסאנןיגבםחנמ.1941ֿבהיכרותךרדהצראועיגהו,הנשכרחאל
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ֿץראהתואיצמהלעתינטנופסהבוגתרשאמרצוילאדיאתניחבברתויאופא
.תאזהתואיצמהךותבםָרמוחֿייחתאםייחהםישנאדצמתילארשי

םיינויצהםיכרעהלכיכ,םרגתינויצההמשגההלשןמזהרצוק–לוכהֿלעמו
לכש–אליממו,םילעפומםההבשתואיצמהןמבוציעלבקלוקיפסיאלםלוכ
םיעינמהשהדימבקר.ךפהלאלו,םימדקומםיינחורםיעינמךותמרצוויירצונה
ראשיהלםוחתותואהיהלוכי,םיוסמםייחֿםוחתופיקהאלםיעדומהםיינחורה
;םיילאדיאֿאל,םיינטנופסםיסחיוברצוויהלולכיוהליחתֿהבשחמברדסומֿיתלב
ולכיאלהלאםיינטנופסםיסחיםגש,וילאמןבומ–רומאהןמזהרצוקללגבו
.םהלשמלעֿןיינבםמצעלרוצילוהרכהידילעיגהלוקיפסהלטעמכ

ֿםדוק–רתויבוּפרתהואועקש,ונוונתהוללהםילאדיאהוםיכרעהלכשוניאר
תואיצמהלשתרזוחההלועפהבקעבתינש,םתועמשמתאוצימשםושמלוכ
–םחורבהנווכלוהמדקלםילגוסמויהאלםהשהלועפ–םהידיֿלעהרצונש
תובכעהו,ותקיניתורוקממםהבםולגהירסומהחתמהתוקתניהםושמ,תישילשו
שדחםלוהיוטיבלבקלורוזחלתורשפאהתאהזחתממתוענמהתוישפנה
ֿתמקהרחאהשדחההיילעהש,ףיסוהלדועשיולאתוביסל.תושדחהתוביסמב
תימואלההייחתהתמשגהלשארמהמצעהניכהשהיילעהתיהאלרבכהנידמה
םזילאדיאלהלשמתננערמהמורתםורתלידכהבהיהאלךכיפלו,לארשיֿץראב
.םימדוקההיילעהילגבהכדעהיהשומכ,ינויצה

,השדחתוברתתורצוויהלםייוכיסהלש116חטבומהחותינלםירבועונאהתע
הרצונשתיביטקייבואהתואיצמהתחנומהיהתהדוסיברשא,״תילארשי״תוברת
ירסומהחתמהםגש,שדוחמושדחלעֿןיינבהמצעלרוציתרשאתואיצמ,ץראב
ֿהנבמלכםוקמב–אוהףאשדוחמושדחהיהיו,המצעהנממובורבעַּבייובש
התיהש,תינויצהתרוסמהןורקֶעלדוגינבו,ילאוטקאֿיתלבהשענשינויצהחורה
תנוכתמיפלחורהתאאלו,חורהֿתנוכתמיפלרמוחהתאאקוודבצעלהליגר
לכבינשהטוחכתרבועהתרוסמםצעבאיהש–וזתרוסמבךישמהל.רמוחה

.1942עצמאבינלופלייחכהצראעיגהו,׳סרדנאלרנגהאבצ׳לסייגתהוררחוש
301הרעהבדוחייבו,256׳מע158הרעהבןלהלהאררומןיליןתנלעדוע*
םשו,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבאבומולשןיינעמבתכמ.503׳מעב
.370׳מעבא״פהרעהבתאזהאר.שיאהלשותירחארופיסםגהרצקברפוסי

.)164׳מע(תישילשההקסִּפַּב,םדוקהקרפהשארבהנתינ׳החטבה׳ה116
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לארשיןיבשיתוהמהלדבההתומלגתהאיהאיהשותירבעההירוטסיההךלהמ
.דועתלגוסמוזכשרותבתונויצהןיא–םייוגל

תכלללוכיוניאתונויצהלשיביטקייבוסהןעטמהשוילאמןבומ,ןכֿיפֿלעֿףא
תוברתהיפלכהקחדההיכרעלכםעש,רוביחהתליחתביתרמא.היֵבוהיֵנמדוביאל
ויכרעילבםגּולו,םייקראשנידוהיהינכותהיפואהירה,תירבעהתימואלה
יכ,ןייצליוארןאכךא,ןלהלדוערוזחנתירבעהתּוינכותהתייעבל;םיילמרופה
אליממ–תעדומֿיתלבודבלבתינטנופסהראשנתאזהתּוינכותהתלועפשרחאמ
איהםגיכםאו;םיעדּומהםיכרעהלערבועהרבשמהןמהרוטפהראשנאיה
,ןתיאידוהייווהרר☻הבש,תיתולגההביבסהןמ]הצרא[רבעמהםעהשלחנ
תוברתהךותל,תערפומֿיתלבתופיצרךות,רובעלהלוכיאיהתאזֿלכבירה
הייחתלומוקיאלםאשיפֿלעֿףאו.עקרבשדוסיכ,oתילאוטנווֶאה״תילארשיה״
התומלעיהדע,עוקשלתידוהיהתּוינכותהםגןבומכךישמת,םינתיאםיידוהיםיכרע
תוברתהלשינטנופסהיפואהתאעובקלידכםייתניבהבשיתאזֿלכבירה–
תופיצרלשןוויגהברקמתולעהלידכםגהבשיו,רצוויתוזםא,״תילארשיה״
הזןורחארבד.השדחהתוברתהלשםיילמרופהםיכרעהליבשבףאתידוהיֿודבספ
אלשוימויֿםויהיווהלםיעגונהםיידוהיםיכרעםתואידיֿלעדוחייברזעיהללוכי
.׳דכוהווצמֿרב,הלימֿתירב,הכונח,חספ,תבשןוגכ,ירמגלוקחדוה

םיגופסותירבעההירוטסיההךלהמלכבםישרשומםהש,הלאםיכרע,ןבומכ
,ךכבתילאוטנווֶאה״תילארשיה״תוברתהתאןכסלםייושע,הקומעתילארשיחורב
,ןירוחהֿתבתידוהיההשגרההתאתולבוכהתובכעהלכאקוודֿהנחצונתםתרזעבש
תובכעהןתואףאשםגהמו;תואכרמב״תילארשי״תוברתבךרוצאהיאלבושו
]תיתולגהֿתידוהיה[תוברתהשהדבועהםצעידיֿלע–]תישאר[,ןוונתהלתוטונ
תופרהלתובכעהתויושעו(תישפנהתרתחמלהלוכטעמכהדריונוּוכןההדגנרשא
,)חתמֿרסוחךותמוןנוחצינבזרפומןוחטיבותוריהזֿרסוחךותמ,ןתרימשתא
לשהתמקהוידוהיהםעהלש״היצזילמרונה״םעש,הדבועהבקעב–תינשו
לא.״ידוהי״ארקיהלםלועבאיההשובךכֿלכאלבוש,תיאמצעלארשיֿתנידמ
–]השדחתידוהיהיצקאירו״תילארשיה״תוברתהןוכיסלש[–תאזהתורשפאה
ונאהעשֿיפל117.תינויצהתוימואלהתורבתשהלשינשהקלחבוננודברוזחנ
רשא,תובכעהשונייה,]תמדוקההקסִּפבהרומאה[הנושארהתורשפאבםיקסוע
םיילאוטקאה,םיינויצזילמרונהםיכרעהםתואלאקוודתודומצןהילסקודרפןפואב

.ףיעסהףוסדעו,״ףוסבלו״׃תחתופההקסִּפהןִמל,370׳מעבהאר–ג״יקרפב117
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ךילהתםלשוישכִלשדע,תאזהתודימצהבקעב,ןוונתהלךכֿלכהנטֶאָת,םויכ
.םולכתונשלידכךכבאהיאלרבכןנּווינ

יהירה,םוקל״תילארשי״תוברתחילצתםאש,תעדהלעלבקתמינשדצמ
רשא,תונויצהלשםייפוריאהםיכרעהןמoםיירטנמידורתודוסיםגהכותלגופסת
רבעמהםעש,ךכלעלייווצרוקךורבםנמאדמערבכ.םתונוונתהלעליעלונבכעתה
םיזרםיכלוהוםישענםהו,םתויִחֿתורוקממוללהםיכרעהוקתינץראלהפוריאמ
הזהרוביחבםהילעיתדמעשםיכילהתהלעףסונבהזו–118רתויורתויםיקמוצמו
ֿיניינעבעוגפלחֵרכהבהכירצהניאוזםינפֿתברתונוונתהךא.םיכרעםתואלרשקב
יטסילטיפקהלוצינלהדהאהֿרסוחש,ילהמדנךכו,הבשחמֿילגרהוהיטפמיס
ֿתוברתלכלינויצהםזילאיצוסהדצמידמלהנתיאהמורתאוהישפוחה
יסחיש,ןהףאדואמֿתוישממהתעיגפהתורמל,לארשיֿץראבחתפתתשאיהש
תועיגפהתורמלו,הזהדהאֿרסוחברבכועגפלארשיֿתנידמבםימייקההלכלכה
–רשפא–דועולתויופצה,רתויהברהדימבףאילואתיתמוארטה,תופסונה
.ןמזהךלהמב

יכםאו;ילארשיֿץראהבושייבדואמשרשומיטסינמוההןורקיעהםגהארנךכ
ןירשימבליבומוהירה,הזהןורקיעהלשתיבקעותינויגהתוחתפתהלשהרקמב
ֿןמזלתולפרעמהתוביסְמ,עודיכ,הנֵכָתיתדל,תעשורמתויניצותירסומתוררופתהל
םגּולו,תיבויחתוברתלשהתוחתפתהתאתורשפאמוהאלמהותועמשמתאהמ

תורפסבתורומתהתאוףצרהֿיווקתאםירמאמתרדִסבחתינלייווצרוקךורב׳פורפ118
היווההדעוהייחתהירפוסוהלכשההןמל,םינורחאהתורודבםייתוברתהחורהיכלהבו
–ןאכרמאנַלרשקהב.רוביצהייחבותורפסבהיתועפוהלע,תשדחתמה״תילארשי״ה
םינורחאהויעטקתאדוחייבןייצלשי–לייווצרוקלשוירמאמבורביוטיבלאברשאו
ג״כ׳ץראה׳,)השדחהתורפסבתויכשמההתייעבלע(׳םייניבםוכיסןיעמ׳׃רמאמהלש
.ו״כשתןקושתאצוה,׳ידרוסבאהןיבלןוזחןיב׳רפסַּבםגספדנ;ד״ישת׳ארדא
קרפבןלהל–הרדסהתואבוירמאמרתילשיקלחטוריפםגו–לייווצרוקלעדועהאר
.םש213הרעהבו,ךליאו374׳מעבג״י

ןמךכ;דחיםגאמורוןווילשןתונוונתהוםזינלהַל]דע[תינוויההיפוסוליפהןמךכדל
תונוונתהל*,״םידֵש״ביקסבייוטסודלשהארשההֿברונוזחל]דע[יפוריאהסנסנרה
תואטגב״םיטארנדוי״הדע**ג״לימךכו;oםזילאיצנטסיזקאהורלטיהוןילטסל,הפוריא
,ןבומכ(.ןיאתוחתפתהלשתודגונתואמגוד.לארשיֿתנידמבתיניצהתותיחשהוהפוריא
שיויתויוחתפתהלוומצעל;ולאהתויוחתפתההלכבהביסהאוהםזינמוההשרמואיניא
תויוחתפתהןתואבתרבועה,תרשקמההיפוסוליפהאוהאוהךא;רתויתוקומעתוביס
.)תויבקעב
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הייחתִלונלצאםוקתםאףאש,שושחלםוקמשי,ןכאו;ולִצב,םימיֿתרצק
התייחתםצעידיֿלע,חילצהללכותאלאיהםג–תידוהיתישרושתוררועתה
תכשוממהפוקתרחאקראלא,ימואלףקיהביטסינמוההןורקיעלץקםישל,דבלב
רשא[״תילארשי״תוברתםגהמו;השעמלםייחבתומשגתהוךוניחלשידמל
הברהאיבהלרשפאהזןיממתואמגוד.]וחורתאגופסתוולענכיתיאדווב
תוברתהיכרעלעתמדקומתיביטקייבוסהעפשהעיפשהלתויושעןלוכו,דואמ
.דיתעבתילאוטנווֶאה״תילארשיה״

תויהלהלולעהמשחנלהסנאםאוזהיהתחורֿתועְרקרש,רמולךירצןיאךא
טעמכדועורתונאל,רומאכ.ילמרופההחוסינבואהתוהמב״תילארשיה״תוברתה
קרורתונ;הליחתהבשחמבםחורבהבצעלםילגוסמהםימדקומםייבויחםיכרע
םצעידיֿלע–אלותוהבוציעלעעיפשהלםייושעהחורֿיכלהוםיכרעידירש
.תנווכמהוהליעפהםתוברעתהידיֿלעאלו,הלוכבטעמכתיביספה,םתואיצמ
תויביספהסיסבלעאופאםוקתיהירה,״תילארשי״תוברתתמאבםוקתםא
םיסחיהוםיידדההםירשקהלכלשתינטנופסהתוחתפתההךותמ,תאזהתינחורה
תופקתשהךותמךכֿרחאו–םהיתודלותוןיַעּבםימייקההלא–םייגולויצוסה
ֿןיאדע,הלילחרזוחווזתופקתשהלשתרזוחההתעפשה,חורָּבהזהךבסהלכ
ףוסֿןיאמםימיהןמםויבלבקתתש,תקיודמהתילמרופההאצותהתאררבִל.ףוס
לכ.יטילנאחותינלןיינעהזןיאשיאדו;איבנלןיינעילואאוה,תויורשפאלשהז
תוחתפתהלשידוסיהןוויכהלעתוקחתהלותוסנלאוהתושעלםילוכיונאשהמ
אלתאזו,ונידיבםנשישםייולגהםינותנהיפֿלע,םירומאהםיסחיהוםירשקה
קראלא,תילאוטנווֶאה״תילארשיה״תוברתהתויהלהלולעהמרמולידכ

,םירשוקתצובקךותבעריאשחצרתארשהב׳םידֵש׳תאבתכיקסבייוטסודרודויפ*
תרוסמַּבהצקומכםנמאבשחנ,בייא׳צינ,חצורה.1869תנשב,ראצהידגנתמ
,תזכורמרואןרקיקסבייוטסודחלוש׳םידש׳ירוביגתועצמאבךא,תיטסינומוקה
׃ךכֿרחאםינשתורשעעריארשאלכלא,התמצועבהמיהדמ
םנוזחלא,םינכפהמהלשםשפנהנבמךותלאהמינפֿטבמהוהרידחהךותמ
,ןילטסוןינללשסופיטהֿבאאלאוניאבייא׳צינלשותומדןביכררבתמ,םתועשרו
המדנהםדאֿןומהתסירד,הינמולגמה,תודחפההותופידרה,תוחיצרה,תומילאהשו
תונורקעםשבו״תדלומהןעמל״לוכהו–תותיחשהובקרהםגומכ,עירפמכ
לעןבומכםינירקמו,אובתשהכפהמהךותבחרכהבםינְבומהלאלכ–םישדוקמ
.הלוכהרבחהלשהתומד

175׳מע,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳בהאר,ג״לילע**
.26הרעהב
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–היהתרשאוזהיהתו–תאזכתיבויחתוברתלשהתוחתפתהםאתוארלידכ
.תעדהלעלבקתהליושעשהמרואל,ללכבתירשפא

יתרבחהדוּבירהתייעב.1

לכלתרגסמתשמשמה,רתויבהבושחהתיביטקייבואהתיגולויצוסההדבועה
,בושחלילוארשפאשיפכ,הנניא,לארשיֿתנידמבםויכהלםידעונאשתוחתפתהה
הדבועאקוודיהוזאלא,י״אפמןוטלשאלףאו,םישדחםילועינומהלשהטילקה
עגונשהמב,היתיאראלהנידמהםויקלשולאהםינשהלכךשמביכילהמדנש
רבתסמו;םיברןיפיקעבורוחסֿרוחסאלםא–ירוביצןוידלהברההָלוע,השרושל
תיביטקייבואהתואיצמהםוחתלםירבועונארשאכםגש,הזבאיהךכלהביסהש
רבשנםעפרקיהיהשלכרשא,תירבשמהעפותבלוכֿםדוקםילקתנונאבוש–
תודוהלידכתלגלגתמןושלהןיאשהעפותבןכבו,ומצעמךפההתויהלךפוהוהב
,םייביטקייבוסהםיכרעהרבשמברושקהיהיהזףסונרבשמשאוהיעבטקרו.הב
רבסומַּכ[ומצעלולםידחוימוםייאמצעתוחתפתהוהלוחתוחוכםגולשיךא
.]םירבדהךשמהב

לע,םזילאיצוסהרבשמקרפבוהיטרקומדהלעקרפב,הזרוביחברבכיתזמר
בושייהלשהנבמהםגהיהרשא,תינויצההעונתהלשדחוימהיגולויצוסההנבמה
תינויצההמישמהלשדחוימהיפואהןמןירשימבעבנהזהנבמ.הנידמהתמקהדע
תימואלהותוברתתוררופתהבקעבידוהיהםעבהרצונשתיתוברתהתּוינגֿברהןמו
רוזיפהבקעב,אליממתמייקהתיהשתוינגֿברהתואלעףסונב–תוללובתההו
תוינוגֿברהלעהפסונשתילאודיבידניאהתיתוברתהתוינוגֿברהןמ,ןכבו;ידוהיה
לשןוגראבתידוהיהתונגראתההתאבֵייחתינויצההמישמהלשהיפוא.תיטבשה
דוּבירהויגולויצוסההנבמהךותמגורחלותאצלךירצהיהשןוגרא,המשגהוהריגה
הנבמםמוקמברוצילו,וֵגרחאםריאשהלו,הלוגבםיידוהיהםיצוביקהלשיתרבחה
.תינויצההמשגההתמישמבםידיקפתהתקולחלםאתהב,שדחדובירו

ןוגכ,תונשיה״תוינושארהתוצובקה״םוקמבש,וילאמםגןבומהזיפֿלע
דעאצומיטרפהידוהיההיהןתועצמאברשא,׳וכותסנכהֿתיבֿיללפתמ,החפשמה
ינויצהןוגראהאובלךירצהתעהיה,ללכבתילארשיההמואהםעותוהדזהתאהכ
וישכעמלכויותועצמאבקררשא,ינושארהגוחַּכ,ויתוגולפווידודגלע,ומצע
תוהדזהההתואםצעידילעיגהלםגאלא,ונוזחתאםישגהלקראלץולחה
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םעש,אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.ןוזחהתמשגהתאתבייחמהתימואלה
השעמלהכירצימואלהלאדיאלתונמאנההתיהתינויצההמשגהלתופרטצהה
תרגסמלתונמאנהםעטעמכֿרומגיוהיזידיל,תיטרקנוקההניחבהןמ,עיגהל
קרתויהלךירצהיהאלוזתונמאנבשירסומהחתמהשםגעמשמו,ינויצהןוגראה
השעמלויהםיחתמהינימינשאלא,ינויצהלאדיאבשירסומהחתמהןמoסקלפר
.אלמטעמכיוהיזידילעיגהלםיכירצ

המשגההןוגראתסינכותונשיהתוינושארהתוצובקהלשוזהפלחה,ןכֿלעֿרתי
תונמאנהש,ךכבםגאטבתהלאליממהכירצהתיההתועמשמ,ןמוקמבתינויצה
לכלשםמוקמתאץולחהלשושפנבסופתלהשעמלהכירצהתיההמשגההןוגראל
קרויבגלתויהלךירצהיהאלהמשגההןוגרא׃םימדוקהםייטרפהתונמאנהירשק
לעתולעהלרשפאשהמלכוםיעֵרהֿגוחוהלהחפשמףאאלא,אדירגהמשגהןוגרא
השוריפהיהתינויצההמשגהלתופרטצההש,ףיסוהלדועשיהזלכלעו.תעדה
םגהתיההכירצהתעמו,הלוגבשםיילכלכהםיסחיהךבסלכמהאיציםגאליממ
ןוגראתרגסמבוילעלטומהדיקפתקרתויהלץולחהלשתילכלכהתוליעפה
המשגההתרגסמבעצבמכאלאםייטרפהויכרצקופיסםשלאלתאזו,המשגהה
.תימואלההרטמהתאםדקלקראיההנוילעהותרטמש,תינויצה

ילב,םלוכםיצולחהלכלשםתלחנהתיהאלתאזכתוילטטשרשפא,ןכא
ẁךרדבש,קפסןיאךא;ברילאודיבידניאןוויגהזרבדבהיהיאדו;ללכהֿןמֿאצוי

ולתוריחהֿימחולבךכֿרחאו,שממםיצולחבםירומאםירבדהשהדימבו,ללכ

םיקיודמםהםירבדה,)ברקותרתחמייחםלצאואבתילכלכהתוליעפהםוקמבש(
םזילאודיבידניאלכטעמכרסחהסופיטםישגמהינויצהסופיטההיהןכאו,ידמל
ֿתיצוביקהותשוחתםעתגזמתמהלוכותעדותלכשו)תּוילאודיבידניאמלדבהב(

,יחאהזאל״׃]׳םירוענהינבלרומזמ׳רוזחמהךותמ[ריאילשורישתאהמגודלהארהל
םעןאב/םכֶשלאםכְש]רשאהזאוה[יתירבֿןב/.קַנָיּהָדָׁש,אָצָיימא/ֿםֶחֶרמרשא
.]א״קדומע,ב״סשתתרודהמריאיתאצוה,׳ייחִתדעליַמדב׳[.״//קבאנילרצ

ֿימחולאקווד,היפליכ;תירוקמהתירבעהןושללאטוחינאשינאעדויוזהנחבהבול
םיצולחקרויהתונושארהתוילעהישנאוליאו,םייתִמאהםיצולחהויהתוריחה
לבוקמגשומרסוחבעוקתראשניתייה,תורוקמלןמאנראשניתייהּולשאלא.הלאשהב
גשומבינויצהשומישהרחאש,הדבועההעירכהו–ץולחלשלאשומהןבומַלםלוהו
ןכֿיפֿלעֿףא.תכלֿיקיחרמיוטיחורוהיטילבתוריחהֿימחוללעוליחהלרשפאֿיאץולח
.השעייהֹשָעיוטיחהו,הנשוילהרטערוזחתדועשהווקמינא
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אוהיטרקנוקהּהאשונרשאו,רוישאללטעמכוייחןכותלכתאתאלממה,תימואלה
.המשגההןוגרא

םידוהיהלשתיתוברתהתוינגֿברהןמעבונה,ןוקיתסינכהלשיןאכשאלא
ןוגראשךכלהמרגוזתוינוגֿבר.הליחתכלמהזבויתרכזהשםרוג,תונויצהסורפב
רצונשינפלרבכ–לצפתהלךרטציו,דחאןוגראתויהללכויאלתינויצההמשגהה
ןתרטמב,םיבושחהןהיכרעב,ןתבשחמֿךלהבוזמוזתולדבנה,תועיסתועיסל–
תומדוקהתואקספבליעליתרמאשהמ.ןהלורחבשהמשגההיֵעצמאבותרדגומה
המשגהֿןוגראלכיבגלאלא,תאזכשרותבתינויצההעונתהיבגלאופאםשגתהאל
הלאהםידרפנהםינוגראהיבגלהתוויהתללוכהתינויצההעונתהוליאו,דוחלינויצ
.יגולוכיספרשאמינכטרתויאוההדיקפתרשא,גגֿתרגסמקר

רבשמתוחתפתהבתינורקעתישעמתובישחולשיש,הזןוקיתלרשקב,הנהו
ונניינעמתגרוחההכוראבגאֿתרעהריעהלמענמיהללוכייניא,הנידמה
.דחיםגובתבלתשמו

השוחתהתוחתפתהְלש,רבכיתזמרתינויצההיטרקומדהלעקרפב
תמשגהלשיגולויצוסההנבמב,םזילאודיבידניאלדוגינב,תיטסיביטקלוקה
הלאםישרוששו,המצעתידוהיהתוברתבםימדקומםישרושויה,תונויצה
רזגנםאשרחאמ;תונויצבהזיחאלבקלתיטסילאיצוסההיגולואדיאלועייס
םַלָהירה,םיירכנםיכרעבשבלתהלתירבעההייחתהתעונתלערבכ
,יטרקומדהםזילרבילהרשאמרתוי,שארמהנותנה,התשגרהתאםזילאיצוסה
.םזילאיצוסבומכאל,יבקעוןכאוהםזילאודיבידניאבםשאוהששגדהרשא
ברקבתיגולויצוסֿוכיספהתוחתפתההש,בגאהבגא,ףיסוהללוכיינאןאכ
הריבגה,םיינורקעההיווקתאהזביתטטרִ☻רשא,םיינויצההמשגההינוגרא
תיטסילאיצוסההיגולואדיאהתוטלקיהלעקרהתּוחונתאדבעידבדוע
םייחהתטישויהילכלכהףותישהייחשםגהמו;םינומתרשעתונויצב
,יטרפןפואב,םמצעםהשהדבועהרואל,םיצולחהבורלהדיחיהתירשפאה
ופוסיאידיֿלערקיעבאבץראהןיינבלןוההוליאו,םהלשמןוהםירסחויה
.ימואלתויהלךירצהןוהלותכיפהוהלוגבםייטרפהתורוקמהןמ

םישרושהםתואלעדומעלרקיעבאיה,וזבגאֿתרעהב]ןאכ[יתנווכךא
;תירוקמהתודהיהךותבתיטסיביטקלוקהתוחתפתהלואצמנשםימדקומה
היהינויצההנבמהלאיתולגהיגולויצוסההנבמהןמרבעמה,ןכאיכ
אלישגרהרבשמהךא,ישגררבשמבותילמרופהכפהמבםנמאךורכ
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שפנהלכתאתעלובהתימואלתוקבדותונמאנ׃ינכפהמםינפםושבהיה
תכלקיחרהאלשידוהיםושלהשדחהתיהאל,רוישאללטעמכ,הלוכ
.תינכותהותוללובתהב

וזןוגכתיגולויצוסתוחתפתהשםושמ,שדחהיהאלהזרבדשרבתסמו
תוברתהלכ׃הברדאאלא,ונלצאהשדחהתיהאלאיהםגתונויצהלש
םעתינורקעהניחבמהָהֵזהתוחתפתהךותמהליחתכלמהדלונהלוכתירבעה
בוש,התנשנוהשדוחתירבהו–םירצמתאיציתעב–תינויצהתוחתפתהה
ובשסופדהרצונזאש,לבבמןויצֿתבישתפוקתב,ומצעןורקיעהותואךותמ
ןהוהנבמהתניחבמןה,והשלכינורקעיונישילבתירבעהתוברתההרמשנ
תוברתבלחשדיחיהעבוקהיונישה.שממתונויצהסורפדע,םיכרעהתניחבמ
הלבקהוהיפוסוליפהבקעב,תוננערהֿחורביונישהקרהיהתורודהךשמבוז
119.תיתולגהתועקתשההו

השלושוהרזחהמצעתיגולויצוסֿוכיספהתוחתפתהההתוארשאכ,התעו
התרוצבהשגרההתאקוידבםיעדויונאו,ונלשונפוגלע,ונמצעבונב
םהםיליוואקרש,רתויבתינושארהעידיתעדלונאםילוכיבוש–תירוקמה
ֿרהדמעמבוםירצמֿתאיצירופיסברופכלםיסנמהםינמכחהםירקוחהםתוא
םעםושש,הטושפההביסהןמ]תאז[.ץראבתולחנתההרמגינפל,ךרדביניס
לגוסמהיהאל,ולשותנאתתחתוולשונפגתחתשיא,ותמדאלעבשויה
הנוילעתימואלתילכתוהמישממתלשלתשמהלוכש,ונתרותכהרותלבקל
תצבשמו,תילכתהתואוהמישמהתואךותמטרפהתוגהנתהתאתרזוגהו
אלתאזכהרותלבקלו–תילכתהתוארֿתדוקנמקרתימואלההיווהבותוא
.דרפהאלל,תחאתושֵילהמעגזמתהלוהבתויחלאלאץוחלוהפשהןמקר

דועהיהאלשםושמ,הבתויחלונתרותכהרותלביקאלםעםוש,ןכאו
,ידמלךשוממרבעמב,םלשימואלץוביקכ,ולוכםעפֿיאאצמנש,םלועבםע
אהישילבתאזו,שארמהעובקתילכתֿתדוקנןיבלאצומֿתדוקנןיבךרדב
םיסרטניאלתררופתמותלהנתמהעונתהוילעש,ןכומילכלכסיסבםוש
ןיינעםושוינבלאהיאלאליממו,םימשהןממןוזיהלךרטציאלא,םיבירי
העונתהוהרטמהםעהאלמהתוהדזההןמדבל–ומעתוהדזהלוובתונעל

שעמתזינגלותיתולגהתולצעלרוקמכ–הלבקהוהיפוסוליפהלשןקזִנחותינלא119
תאזהאר.׳תיתדהתודהיה׳לעןוידַּב,ךשמהבד״בשבושידוע–ילנויצרההלואגה
.402׳מעבהדרפההֿתיבכוכדע397׳מעתיתחתמ
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םעדועהיהאל–תורחאםילימבו.םהייחןכותלכתאתאלממה,תימואלה
ייחוליפאש,בצמבאצמנויתודלותבםימעפשולשהזרשא,ונומכםלועב
תרוסמךותמקראל,שדוקהלוכשתרגסמבםירגוסמוםירוגסולשןילוחה
לועפלתוליחתמה,תויביטקייבואהתוביסמהחרוכיפֿלעאלאתיביטקייבוס
.הרטמהתמשגהלתשגלידכיתלחתהשדוקקיפסמהיהשעגרב–ןהילאמ
ךשמבתאזכהרותלןמאנראשיהלהיהלוכיירבעהםעהש,הדבועהםצעו
,הזכהלוגסֿבצמבםעםעפאצמנםאש,החיכומ,רתויוםינשיפלאֿתשולש
אוהןיאו,םיחצנֿחצנלקיפסהלובולשכוראוהששדוקהֿןעטמלוכיירה
.והודילוהשתוביסמהרבעםעררופתהלאקוודבייח

םימלשומשדוקֿישגרםעפשיגרהרשאםדאש,ךכלםידעונאבוש,ןכאו
ידמלםירקיולםישענםהו,םהמדרפנאוההלקנלעאל–הלאכםיאלפנו
,וללהםגשידכ,םירודֿרודלוירחאוינבלםריבעהלותעדמםחפטלליבשב
ררופלתוטונה,תושדחהתויביטקייבואהתוביסמלוענכייאלשדבלבוזאל
ידכ,םחורבתעדמתויביטקייבואהתוביסמהתאובצעיאלא,השודקהתא
תואטיגבתורגתסהה;הנותנהתיביטקייבוסההשגרההתאאקוודהנמֵדַקתש
תוחיכומ״םילאדיאהןדבאלעתוניקה״ו,רבעבוזתורשפאהחיכוההלוגב
בחרההווקתהֿחתפונלחתפנןאכמ.ונימיבהמצעהייטנהתואתוחפל
הזהרודבונתלחנויהששדוקהֿישגרןיאהתעםגשןימאהלידכ,רתויב
םעפבאלשםגהמו,תכללםהלןֵתִנאלשםושמטושפ,דוביאלתכללםילוכי
שלושמונלשוננעטמו,היינשהםעפבאלו,םירצממהתעונאציהנושארה
.היצנטופבתוחפל–אוה

,ינורקעןפואבהזףאו,ונאםילדבנירה,ןוימדהלכםעיכ;ונלזמוהזו
.םיינשהוםינושארהוניתובאמ

,םתובאֿיתבוםתוחפשמוםהיטבשלע,םלשםעכוניתובאואציםירצממ
טסארטנוקהימוהתידמרתוי––אלא,רבדמבםגיהנהןמצייוםייחאלו
תיטילופהתיהםירצמֿיאצוילשתילכתהםג.המישנֿתריצעילבואטבלידכ
איהןענכשוביכדעוברוחינִמלבא,תינויצהתילכתלהמודב,הרקיעב
ינחורהרבשמהו,םלועֿייחלשתמלשומתינכתבהלוכבהרועמהתשענ
ורקיעבאופאהיהאלאיבנהלאומשדעוןונֿןבעשוהיתומזאמךשמנש
םיכרעבםעהתומלשרסוחמעבנשרבשמאלא,םיכרעẁרסוחלשרבשמ
תולחנתההש,אוההזרשקהברקיעבונלבושחשהמךא;ויהשםיילאוטקא
ֿוכיספההנבמבדחוימרבשמםושבהכורכתויהלהכירצהתיהאלהמצע
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םעהיכ–עבקֿתבישילםידודנהֿייחמרבעמהרבשממדבל–יגולויצוס
והנבמבינורקעיונישילב,אוהשֿתומכץראבלחנתהלובשייתהלהיהלוכי
תומייקויהש״תוינושארהתוצובקה״תויכשמהלעהרימשידכךותוינוגראה
.רבדמב

,לשמל,האר(החפשמהלעםיססובמםניאשתוביציועבקֿייחונכתייאל
120,)וזהדוקנבתוצעומהֿתירבבלוכיבכֿתוינויצולוברָֿרטנוקהתומרופרהתא

םהלראשנאלו,הליחתכלמםירצמֿיאצויליוצמהיההזעבקֿדוסי,הנהו
רבכיוצמהזהדוסיהתויהםצעידיֿלע,ןכֿלעֿרתי.ותופיצרלערומשלאלא
הנבמבהליחתכלמהרועמתירבעההחפשמההתשענ,רבעמהֿיֵאנתב
ךותמםייקתהלוךישמהלוזההשודקהםגהלכיךכו,תירבעההשודקה
,הברדאאלא,תינוגראההתרוסמברבשמואהערפהםושילב,תופיצר
,םישדחהםיאנתבםג,הילאמהחפיטודועהרזחתינוגראההתרגסמתדמתה
.הליחתכלמהרועמתינוגראתרגסמהתואהתיההבשתישגרהתרוסמהתא
׃םישדוחמםישודיחוהכפהמםושסינכהלאיבנהלאומשךירצהיהאלךכו
התיהשתואיצמליפוסוילמרופשוביגלשהקנפשוגתתלהיהךירצקראוה
.תחאתויבקעבוןירשימבתווהתהלםלועמהקספאלשוהליחתכלמתמייק

.ינשהתיבהתמוקתבבושןידהאוהו
המלשהמואךא,תיתומכהניחבמהמואֿרבשקרםנמארזחלבבמ

הנבמלשםירזבאהלכהלויההליחתכלמרשא,תיתוהמהניחבמתדחואמו
היצקאירהתיהאלהתלעאיההכותמשהיצקאירהרשאו,יפוסֿןיאוםלשומ
לשָהֶ☻עמכ[–המואשבגלידכובשישהמלכדגנתפרוטמֿתילסקודרפ
ארזעלש,והיעשיולאקזחילשהיצקאירהוזהתיה,הברדאאלא–]תונויצה
,תוללובתההדגנויַניסמשהרותבתוקבדהוהנבמהתוררופתהדגנ,הימחנו
קראלחנוהינשתיבלשודוסיבשרחאמו.ןושארהתיבהןברוחלומרגש
דגנהיצקאירהחוכבלפוכמולופכיניסֿרהדמעמאלא,דבלביניסֿרהדמעמ

והורידגהו,החפשמהדסומתאםיקיבשלובהםינכפהמהועיקוהתיסורההכפהמהינפל120
לשהמרביתחפשמהאתהספתנןיידע,ןוטלשהדסמתהרשאכ;״ינויצקאירֿינגרוב״כ
היסומלרדנאההרכינרשאכקר.ןיאושינלברלקשמקנעוהאלו,אדירגןיסולכואהֿםושיר
תמחלמבשרחאלדחוימבו–תובוחרבםירקפומויהםידליינומהיכ,ךכבשתיתרבחה
השדחתוינידמהלחה–םירחאואצמוןגוזינבתאםישנינוילימודביאהיינשהםלועה
.״תיטסילאיצוסההחפשמה״יכרעחופיטוקוזיחלש
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הברהבחורפלםגו,בלבשולִתלעדומעלתיבההיהלוכי,ולדגונמשהמלכ
תיבהתאבושהזהםויכתונבלונָאיבהורזחשדע,ברחותויהבףא,םינבומ
דובכמלודגודובכהיהייכ,ףיסויהֹכוידֿשלֿאונלןתיהֹּכרשא,ישילשה
.םלועדע–והומָדקשםיינשה

דבלבוזאלירה,וניתורודבשהליבקמהתוחתפתההלאםירזוחונארשאכ,םלוא
התיהונלשםירצמẁתאיצישדבלבוזאלו;הרותםושונלהנתִנאלונלשרבדמבש
תחתששדוקהֿישגרלהרשפיאאלרשא,תינוליחהעדותלשתרגסמבהנותנהלוכ
הדִצמ,הברדאו,דיתעהבוציעלעןוּוכמבלועפלותולגתהלתיתָּפילקההתָבכִש
ֿףוצרפלהלשמךפונהפיסוהושדוקהֿישגרתאררופלאקוודהתטנאיההלש
תאהמצעהנממריתסהשותונויצהתלחנלהיהשםייטסילאודיבידניאהֿםיטבלה
רשפאֿיא,הזלכלעףסונאלא;התואהעינמהתימינפהתוקבדהותואנקהֿחור
תימואלןויצֿתבישלשתדחואמותחאהעונתלעכתונויצהלערבדל,רומאכ,ללכב
.ידוּבירהֿיגולויצוסהָהֶנבמתניחבמתוחפל–

התיהללכבש,הדבועהלוכֿםדוקונינפלתרקדזמהזבונכרעשהאוושההךותמו
וריאשהלויתולגהיגולויצוסההנבמהךותמגורחלהכירצתינויצההמשגההתעונת
הלוגהןמואצירשא,ןויצתבישלשתונושארהתועונתהיתשלדוגינב,הווֵגרחא
לשםייסיסבהתודוסיהתאתוחפלאופאןתִאואשנו,ןתובאֿיתבוןהיתוחפשמלע
.ןשיההנבמה

אקוודןשיההנבמההיהונלשהרקמבש,ךכידיֿלעןבומכראבתמהזרבד
הכירצהתיהתימואלהייחתלכו,התמשנמתירוקמהתודהיהתונקורתהלשאשונ
,ךכערתִאונלזמוליאו,וזתנקורמתוברתדגנהיצקאירלשךילהתרובעל
.ללכבתידוהיהתוברתהלשתילטוטההלילשהךרדבקראובללכותוזהיצקאירש
תונפלליחתהרבכשימקראלא,םעכתכללוםוקלםעהאופאהיהלוכיאלםעפה
ררועתהלהיהלוכי,שבוגמהימואלהוהנבממהליחתכלמרבכגרחו,םעלףרוע
דדובטרפכםלועבהעותומצעאצומרבכאוהשכ,תיבויחתימואלתוררועתה
.הכותבגזמתהלותינויצההמשגהלףרטצהלהיהלוכיאוהטרפכקרו–לוכיבכ

יתשבצממרתויבוטונלשונבצמהיהוזתמיוסמהדוקנִּבשרשפא,ןכא
דסומיכ׃םינושארהיאַרֲעהֿיכרוצלקרשאהיּולו,ונומָדקשתוליבקמהתועונתה
–שבגמםרוגקראלאוה,תונושארהתועונתהיתשתוססובמויהוילעשהחפשמה
והירה,ומצעלשכ,אלא–תיתוברתהתופיצרהאשמלהרומתֿרסחדסומותויהמ
,םייקלחֿםייתצובקםיסרטניאלשאשונתויהליושעאוהרשאב,ררופמםרוגאקווד
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קראלימהזדסומ,הנהו.תירוביצהתודחאהלשעקרהןמטרפהתאםיטילבמה
ץולחההיהלוכי,רומאכו,תינויצההמשגהההנבמבדבלבoירטנמידורדיקפת
,ןירשימבהמחלמהוןיינבהתמשגהםעותוהדזהתאאוצמלתוריחהֿםחולו
ֿתוליזפםושילבטעמכ–)הלוגבהראשנותחפשמשםירקמב(תובורקםיתעלו
תויהלתימואלההרטמבותוקבדהלכיאליממו,ללכבתויתחפשמןידדצ
.רתויתמלשומ

ףכיתהארנשיפכ,םינפהמכבונדספהבאציוזהדוקנבוננורתיםגךא
המשגההתרגסמלץוחמהחפשמהתוראשיהידיֿלעש,הדבועבלוכֿםדוקו,דימו
היהלוכיאלאוה–תויתחפשמתוגאדםחוללוץולחלויהשהדימבירה,תימואלה
בחסשואללכב״רבשנ״שואאלא,המינפתימואלההעונתהתרגסמךותבןרתפל
חוכבולשםזילאודיבידניאהתאחפטלהטונה,תינוציחתוישרושלשהפוקומע
תאאיהםג,ןבומכ,המרתתרגסמלץוחמהחפשמהתוראשיהו.לפוכמולופכ
.תינויצההמשגהבתיתוברתתוישרושלכרסוחלתערכמהותרזוחההתמורת

לוציפהתדבועלםירזוחונא–]ןשיהיתרבחההנבמהתשיטנלףסונב[–תינשו
.תונויצהלשינוגראה

ץראבהרציאלתינויצההמשגההש,התיההזלוציפלשתירקיעההאצותה
הלשםיללוכהםייחהֿיכרוצלםאתהבהבםידבורמהינברשא,תחאתימואלהיווה
תוחפםידיקפתיאלממוהלעמלםיבושחרתויםידיקפתיאלממלשיכנאדוביר–
הלשהדימהֿהנקאהיו,איהשֿתילמרונהרבחלכבאוהרבדהשיפכ,הטמלםיבושח
המגודוחאםושעדויינניאש,יקפואדובירהרציאיהאלא–אהירשאתובישחל
.ולוכםלועהלכבול

ברעתהלילבוזדצבוזתויחתורָבֲחיתששםוקמלכבםייקיקפואדוביר,םנמא
םידוהיהוא121הקירפאםורדבםילגנאהוםירובה,לשמל,ומכ,הברהןהיניב
ֿיאש,אוהונלצאהנושמהםלוא;ןבומרבדהו,הנידמהתמקהדעץראבםיברעהו
׃וזדצבוזתויחהתונושתורָבֲחַלתונושהתוינויצהתוגלפמהתאתוושהלרשפא

ךשמברשא,הקירפאֿםורדתייסולכואלש׳םינבל׳התודוסיהינשםניהםילגנאהוםירובה121
םירכיאויהםירובה.השקתוביריםהיניבהררשוהלאבהלאומחלםהתוכוראתופוקת
דרמךותתשביהםורדבתויאמצעתונידמיתשודסייו,הלחנםמצעלושפיחשםיידנלוה
הדחיארשא,׳הקירפאֿםורדתירב׳בםירובהובלתשהףוסבל.)1880(ילגנאהןוטלשב
םירגהמהםעדחי.)1910(תויטירבהרתכהתובשומיתשםעםהיתונידמיתשתא
.׳םירנַקירפא׳ונוכו,הנידמַּבןבלהטועימהלשובורתאוויהםהתפרצמםיטונגוהה
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רבדלשודוסיבתפאושה,תחאהרבחהתיהץראבהרצונשתידוהיההרבחה
עירכמהו;םיפתושמםיירוטסיהםישרושמרבדלשודוסיבתקנויהותחאהרטמל
הזרבדו,התודחאבהנתיאהרכההתיהץראבהרצונשוזתידוהיהרבחלש,אוה
רשאםידירפמהםימרוגהויהיו,תחאהרבחלתמאבהתושעלידכובהיהומצעלשכ
וצצורתהשתונושהתוגלפמהשרמולרשפא,תאזהתחאההרבחהךותב,הנהו.ויהי
ץראבםישגהלהאבןהמתחאלכ.ןהייחןונכתתניחבמוזמוזהשעמלומלעתההב
םושו,הלשהחורבאקוודהזהןיַאמֿשיהתארוצילהתצרןהמתחאלכו,ןיַאמשי
׃החורבאקוודןיאמֿשיהתארוצילהסנתתמאבש,ןהמתחאלכלעירפהאלרבד
תושעלהצורשימלכו,קירללח,תיגולוכיספהניחבמ,ץראההתיהתונויצהיבגל
122,ןיינבוֿלעפמהתוגלפמיבגלקראלןוכנהזרבדו.השועואבויניעבבוטכהב

תודבעמבושייהתאוםעהתאאיצוהלםשפנבורמגוללה׃םישרופהיבגלםגאלא
ושעוםיפסונםיליבקמהמשגהֿינוגראבורדתסה,ואבםהןכבו,תוריחל
.םהלשבוללהוםהלשבםה–ושעשהמ

םיליבקמהםינוגראהלכשהיהרשפאֿיאהטושפתיסיפהניחבמשיפֿלעֿףאו
,הֹכבהשועהזדועבש,היולגההדבועהתאואריאלווהערתאשיאואריאלהלאה
–ןיינבוֿלעפמהתוגלפמלעגונשהמבירה,רומגהךפההתאוהערםייתניברצוי
לשךילהתכתונויצהתאוספתןה,רומאכו,תרדגומהרטמללכבןהלהתיהאל
תפכאהיהאלאליממו,םלועללוכיבכםייתסיאלרשא,תינויצההרטמלהריתח
םייתניבו,ןמזשי״חישמהאובייכדע״א♪הש,התוערהשועשהמןהמתחאֿףאל
הנלשכיתשואהתקדצבתורחאהלכהנרֵּכַתזאדעש,החוטבןהמתחאֿלכהתיה
ןימאהאללודגהםבור׃םישרופהךכלהמודבו.הנכסםושאופאןיאו,אליממ
ולוכםעהךנחתיהבשותמחלמלעךמסקרו,ויניעבהנידמהתאהארישללכב
האצמההלעולפיאלםילגנאהש,סנהלעךמסטועימהו;תוערהויכרדמוברוזחיו
ףרטציולוכבושייהלכשדעקיפסמןמזהמחלמהךשמיתךכו,ץראהתקולחלש
ובזעיםישנאהש,התיההלאהתוילשאהלכלהדיחיה]תיפולֲחה[הרירבה.הילא
,המצעוזהרירבו,םהיבירילעםמצעטילשהללוכֿםדוקוסניויבויחהשעמלכ
דילוהלידכהבהיה,רתלאלשואיוןולשיכןיבלןוחצינבֿהנומאהֿתיילשאןיב
הפיהקדצההליחתכלמולשפיחאלשימלכבלבתלאוגההילשאהתאתמאב
.הכרעמהןמקורעלידכתמכוחמותיבקעו

.78׳מעבליעל,39הרעהבהארובוש–׳ןיינבוֿלעפמ׳תודוא122
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םאתהב,ולשמיכנאדובירדוחלינויצהמשגהֿןוגראלכברצונהזכןפואב
אלוללהםינושהםייכנאהםידובירהו,ולשהמשגההתינכתלשםידיקפתהתקולחל
תעגונתחאתוכלמטעמכאהתשילב,הזלהזוליבקהאלא,הזבהזםיבלושמויה
.התרבחב

םעיוהיזידילחרכהבהאבימואלהלאדיאלתונמאנהש,הדבועלםגרבכיתזמר
,דוחלםהמדחאֿלכ,םירוגסהוהזמהזםידרפנה,וללההמשגההינוגראלתונמאנה
לאדיאהש,ךכידיֿלעדועהשגדוהוזהעפותש,ףיסוהללוכיינאןאכ.םינפיפלכ
״הֶרבֶח״ַלתונמאנההתשענאליממו,רדגומורורבבוריפֿלעהיהאלומצעימואלה
,הנוילעתיגולויצוסותיגולוכיספהעפותקראל–תרדגומהותמיוסמההצובקה–
ץראמולעהרשאיה♪אהלא׳תניחבב,לוכיבכֿןוילעהיתוברתהךרעהםגאלא
םהלרבעמוםהידעלבתוארנתוילאדיאהתוינויצהתופיאשהלכרשא,׳םירצמ
.ספתניתלבושטשוטמ,תושממֿרסח,יאליטרעוהשמכ

םינוגראהולכויאלרבשמלשהרקמלכבש,ךכלוקלחתאםרתהזרבדםג
המשגהלששדוחמושדחלגאובישדעםמצעברבגתהלםימייקהםיינויצה
עישומהדיבקיזחהלםימייקהםינוגראהורהמיאלזאףאשו,ץובהןמםאיצויו
ירשפאלושכמלכםישלםתלוכיבטימכדועולדתשי,הברדאאלא,םהלםקש
הדימביכ׃השודקלשתוקבדטעמכו,תיאליעתואנקךותמהזו,וכרדלע
קראלא,תמייקה״הֶרבֶחה״לשימינפהידוּבירההנבמבעגנאלרבשמהש
אלללכבירה,יללכהימואלהלאדיאהתמשגהלשתויביטקייבואהתויורשפאב
לכבהלהיהאחינו,וילעןובשחוֿןידהמצעלרוסמלוזכשרותב״הֶרבֶחה״הלכי
וליפאוזאהתו,םייקהרקיהדובירהתאםייקלתלגוסמהיהתשאיהשֿתוקסעתה
ןוילעההדימהֿהנקאוה״ןוגראה״ירהש,תיביטקייבואהניחבמתינדגובתוקסעתה
דגנכתוסרוקיפאאיהתיאמצעהבשחמואעישומהתקדצבהאדוהשדועב;טפשמל
תאריבעהלהיושעעישומהתחלצהוליאו,הממחהןמהגירחותינוגראההיווהה
וזהחלצהלהרזעלכןכבו,״םירחאהֶרבֶח״ְלתמייקה״הֶרבֶחה״ןמדבוכהזכרמ
.הדיגבהאיהאיה

.הזהיקפואההנבמהיפואלכלתוומֿתכמםואתפהנתנהנידמהֿתמקה
בורבםהלשהימונוטואהתאםייאמצעהםינוגראהלכמהלטנאיהלוכֿםדוק

לאאציהזרבדו,הנידמהלשםינוילעהםינגרואלםָתדבעִשוםיבושחהםיחטשה
ןוילעחוכםושיכ.םימודםירקמבםלועבהמגודוחאהלןיאשהרוצבןכֿםגלעופה
ודבעתשהםה׃םייקהיהאלדבעתשהלםינושהםינוגראהתאץלאללכויש
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תועמשמלעןובשחוֿןידללכבםמצעלורסמישילב,ישפוחהםנוצרמןיטולחל
.םתודבעתשה

יכםאו,והערדגנכשיאהליחתכלמםינוּוכמוללהםינוגראהויהאל,רומאכ
ךרעאלימאלתאזֿלכב–םוצעישפנדיקפתאלימדרפנהינוגראהםדוחיי

לכומלעתהרומאכאלא,אוהשדיקפתםושומצעלשכתינוגראהתודחייתהה
המואמהיהאלםתלוזוליאכושיגרהוםהירבחלשםמויקמחרכהבוללהםינוגראה
,הלוכתימואלההיווההלכתאתמאבאטבמםהמדחאלכוליאכ,תימואלההיווהב
ולכיםינושהםינוגראהירבחש,רבדלשושוריפהיהאליממ.םתיילשאליוצרָּכ
םינוגראירבחםג–םייגולוכיספהןמלדבהב–םייתרכההםתווחאישגרבףיקהל
תימואלההיווהלתינוגראההיווההןיבתוהזהתיילשאידיֿלעירהש,םיליבקמ
תוהדזהוהדזהשהלאלכןיבלוכיבכֿהוושתינוגראתוהדזהלשםגהילשאהרצונ
ידמתוינוגראֿןיבתויושתכתהחרכהבענמתוזהילשאשילב–תינויצֿתימואל
לוכיהזכןפואב.דוחלתואיצמהודוחלהילשאה׃ליעלוניארשיפכ,םעפבםעפ
אוהש,ולשיטרפגשיהכהגשוהשהנידמהתאתוארלדוחלינויצןוגראלכהיה
.םירחתמלששחםושילב,רתויביעבטהןפואבוכותלסנכנ

,״היטרקומדה״ךרעהזהרבעמהליבשבןכומהיההליחתכלמש,ליעלוניאר
,יטמוטואןפואבתדוכלמלץופקלורהימםינושהםינוגראהלכשדבלבוזאלךכו
םהלשמשלוםיצפוקהתאריהזהלידכםהבאהישםהשלכםיעדומםיכרערסוחמ
תדוכלמלהציפקלתיבויחההקדצהה,הברדאאלא,םיילילש,םיבכעמםימרוגכ
תוישוקהלכתאשארמץרתלידכהבהיה–וזהקדצהו,שארמםהלהנכומהתיה
.םיידדההםיסחיהלכביולגהיונישהחכונלררועתהלתולולעה

םינוגראהלכלףתושמ,ןיעדויאלבואןיעדויב,הנידמהךרעהיה,ךכֿלעֿףסונ
הגשוהםלוכל;היהתרשאםינושהםינוגראבתמדוקהותוחתפתהאהתו,םלוכ
תונמאנהישגרשכ,דחיהכותלםיסנכנואצמנםלוכ,תחאהנועבותעבהנידמה
ונוונתהםימדוקהתועדהֿיקוליחלכשתעבהזו,םלוכלםיפתושמהזשדוחמגשיהל
וררועתהרשאכו.עירכמהףתושמהערואמהדובכלושטשטיהואאליממרבכ
ןויסינלכהיהרבכ–תדוכלמבםינותנםהיכואצמותרחמלוללהםינוגראה
היטרקומד,הנידמלשםינוילעהםיכרעבהעיגפהווהמהצוחהץרפתהלורוזחל
וקידצישםייבויחםיכרעםוששדועב,םמצעםינוגראהךותבםיחפוטמה,ל״הצו

תוברתבםינותנםמצעואצמםלוכםינוגראהלכ;ודרָ☻אלתוצרפתההתא
םצעקרהיהםהיניבלידבהשלכו,םלוכלתפתושמה,הצוצרה״תילארשיה״
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תושעלרשפאֿיאומשבשךא,ומצעלשכןיידערקיםנמאהיהש,ינוגרִאהדוריֵּפה
.הכפהמ

קרינוגראהדוריפלאופאהראשנתיבויחתיביטקאתואשנתהלתלוכירסוחמ
רתויהנידמהונממשובכתאלשוילעןגהלידכ,ומויקםצעבתיביספהתורדגתהה
,היטרקומדהךרעלתיאדיאהתונמאנהחתפתהלהליחתהןאכמו,רבכהשבכשמ
היטרקומדהךרעמדבלשרחא–״תילארשיה״תואיצמהםצעךותמרבכתקנויה
ןניאש,תורקיהתונשיהתורגסמהלשןמויקךשמהלהקדצהםושןיאומצעלשכ
.יביטקייבואיבויחדיקפתםושדועתואלממ

רבכירה,םלָשיהללוכיוניאו,ןיטולחלךילהתהםלשנאלןיידעיכםא,הנהו
,ילמרונֿיכנאדובירלןשיהיקפואהדובירהתכיפהלשןוויכבברךלהמונמדקתה
תמקה׃םינושהםיינויצההמשגההינוגראתאמהימונוטואהתלילשהתואבקעב
םינודינהנידמבםירחאהםידיקפתהלכרשא,תינוטלש״תיליע״התלעההנידמה
לודגקלחםידדובהםינוגראהמללושהזרבד.הילאתימָלוסהםתופיפכלסחיב
,דבלבםהיתורגסמלשםצמוצמהםוחתבםדאלשוכרעתאעובקלםתוכמסמ
םוחתלרבעמקחרהתגרוחהםיסחיֿתכרעמבבלתשהלםיליחתמםהירבח
המשגהֿינוגראמהזכןפואבםיכפהנםמצעםינוגראהוליאו,ןשיהםצמוצמה
התואידילםהירבחםיעיגמםתועצמאברשא,אדירגםייגולויצוסתורוניצל
םושילואןיאםמצעלשכהלאםיכילהתב.תימואלהםיסחיהתכרעמבתובלתשהה
וללהםיכילהתהןיא,ןבומכ,םלוא,םייוצרתויהלוליפאםילוכיםהילואו,ער
תונקמה,תוידדצהתוביסמהלכבםיבלושמםהאלא,״םמצעלשכ״שחרתהלםילוכי
ףוסֿףוסןאכםילקתנונאתוידדצתוביסמִבכקרו;תינסרהתועמשמאקוודםהל
.השדחההיילעהתייעבבוי״אפמלשםסרופמהןוטלשהותואב

בושייהלשןיירושמהֿינויצזינגרואהויקפואההנבמהרואל,וילאמןבומ
ֿהנקםושיפֿלעתולעלהלכיאלתינוטלשה״תיליעה״ש,הנידמהסורפתפוקתב
ךותמקראובלהלכיתינוטלשהתיליעה׃ינוגראההדימהֿהנקרשאמרחאהדימ
הנידמהלשםינגרואהלעוטלתשיש,םינוגראתצובקךותמוא,םינוגראהדחא
ויתודגלערבועה״בלהֿבּוט״רואל.םירחאהםינוגראהלכתאםהלודבעשיו
לוכיאלןוטלשהשרורב,הפוקתהתואבםייבושייהםינוגראהלכלשתויביספהו
טולשלהרורבהנווכךותמ,תעדמוידיתאוילאטישומהןוגראםושידיללופילהיה
ותואידילקרלופילהיהלוכיאוהאלא,ונוטלשלהרורבתינכתוהרטמךותמו
רתויבלודגהתוחולשהרפסמולשיהרקמבשורתויבףנוסמאוההרקמבשןוגרא
ןפואבוידיללפונהיהןוטלשהשירה,הזכןוגראהיהםא.םינושהםייחהֿיחטשב
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יכ,רתויבינלטבהןוגראההזאהיוליפאו,ודִצמתוצמאתהםושילב,יטמוטוא
הזםיוושםינוגראהלכויהםייבויחדיתעֿיכרערסוחותונלטבהתניחבמשרחאמ
יפכירמוחהחוכהקרםהיניבהערכהלדיחיההדימהֿהנקראשנ,םימואתכהזל
םידדצלוינפמוקלתסהםירחאהםינוגראהלכש,הזכןוגרא.ןיעבקלוחמאוהש
,הרקמבאלשאקוודו,ונלאצמנ,וחרוכֿלעבןוטלשהתאוילעופכודובכתאריב
.י״אפמלשהתומדב

תומכתונויצהלשתעצוממהתיבקעהתומלגתההאיהי״אפמיכ–הרקמבאל
םינוגראהלכ;תינויצההעפותהלש״ומצעלאוהשכםצעה״איה׃תמאבאיהש
התיהי״אפמךא,תונויצהלשתואצותואארפֿילודיג,יאוולֿתועפותויהםירחאה
רתויברירמוחההחוכהיהאליממו,תינומההעפותכתונויצהלשינוגראהיוטיבה
לכמרתוי,חוכתועצמאבחוכרובצלםגהלכיאיהאליממו,התלוזםינוגראהחוכמ
לשתעצוממהתוהמהלעתוכיראברבכונדמעשרחאמו.תורחאההיתורבח
לשהתוטלתשהתועמשמתארוקסלונאובבבושהילערוזחלךרוצןיא,תונויצה
תנידמלע–עוצימותואלשותוטלתשהתועמשמלעןכבו–אקוודי״אפמ
קראלינידמןוטלשלהתלעתאזהתעצוממהי״אפמש,ןייצלקרץוחנ.לארשי
שעמלכלתילמינימהנכהרסוחלשו–םייבויחההיכרעלכקותישלשהפוקתב
ןוטלשלהתלעאיה,ןכֿלעֿרתיאלא–תשדוחמהלארשיתוכלמתלהנהביבויח
תאםדקלהתלוכירסוחבקעבתירסומותינוגראתונוונתהלשתכשוממהפוקתרחא
]התלוכירסוח[ו,ןבלהרפסהדגנכוט״צרת‐ו״צרתתוערואמדגנכינויצהןיינעה
.הנובשחלעםג–דימתמהיילעוקבואצמנש,םישרופהםעהזבצמבתורחתהל

,תינורקעההתונלחזלעףסונ,ינושארה״יגולויצוסההמוטמט״לעאופאףסונ
לע,ףוסבל,ףסונו,המצעלoתיטורבנההתאנשלעוהלשoתוינרפוזיכסהלעףסונ
דומעלאלאובהלראשנאלרשא,שדחהבצמבהלאמשלהנימיןיבהתעידירסוח
דוע,המצעבןהבןימאהלהקספםינדיעוןדיעהזמשתוצילמהידיר☻בףנפנלו
תאםגהלשהלאה״גחהתוצלחמ״לכלוישכעףיסוהלהכירצי״אפמהתיה
ןיאש,בלהֿיקמועבםיסומכוםיפירטמהמשאישגרו,ףוליסהתא,תעדמרקשה
.םתא☻להנאתעדויאיה

תאבטיההרכזאיה,הפוריאתודהיתדמשהבהיגיהנמתוירחאתאהעדיי״אפמ
דצב–רזהןוטלשהתחצנהןעמלוםישרופהדגנהתגהנהבלהנתהשהדיגבהעסמ
םאףאוזל;יבויחשעמלכןיינעלזאהבולגתהשםינואהֿרסוחוסֶפֶרהותואלכ

ויהאלשהדיגבוספר,תירלטיהההדמשההתונשבתינויצההעונתהוהלוגהתודהיסֶפֶרזל
בושייהלשהדיגבהוספרהו,תידוהיהתולגהתודלותלכבםתמגודֿץמשאלףאוםתמגוד

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 200

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



ירה,בלֿםותוהנומאלשתמיוסמהדימבוהעודיתונכבםתעשבוללהםירבדהושענ
,רבעבהתוגהנתהלשתירוטסיההתועמשמהתאשיגרהלי״אפמהביטיההתע
םיטוידיאהםישרופהדיתאלבקל׃ולאהתורירבהיתשקרהינפלתוחותפוראשנו
ףאילוא,התונכתאליצהל,היאטחלעהזבתודוהל,הרפכוהחילסבהילאתטשומה
יוכיסובןפוצה,יולגהמילכֿקמוסריחמבךא,הנוטלשבהעשֿיפלעוגפלילב
תינלחזהתיי״אפמהתוהמהלכעקשתובשימואלרשויודובכלשדיתעל
השובהתאעולבלותוסנל–וא;י״אפמדועהיהתאלאליממו,תרעוכמהו
ֿלעבםחיכשהלושעמהֿרסוח]תא[וושענשםישעמהרכזתאקיחדהל,תברוצה
,המשנהתאתקנחַמותאלממתונזהתעידישכתודיסחוםותינפדימעהל,םחרוכ
ךותמוהשעמלםדאםושתומרלילב,י״אפמתאליצהלידכרקשלרוציקבו
תורשפאבהרחבאיה.רקשַלןימאהלהֶתפִנוניאםדאםושםנמאשהרורבהעידי
.תותיחשלעתננוקמאיהםויכו,היינשה

לשןמוקמתאסופתלהכירצהתיהש,תינוטלשה״תיליעה״אופאהתיהתאזכ
התשענש,י״אפמלש״תיליעה״םג,ןכא.תומדוקהתוליבקמההמשגההתויליע
תויהלתשקבמהתיהאיהןיידעו,המישגמתיליעםעפהתיה,תינוטלשה״תיליעל״
,רקובֿהדשלךלהןוירוגֿןברשאכו;הלוכיאיהןיאטושפהזרבד,םלוא.תאזכ
הסינקראוהו,ולויהאלדיתעלןהינפשתימואלהפיאשותוברתםוששדועב
טלקמ״ןיינבלושפנלכברסמתהםהבשםיפיםירוענימיםתואלותנקזימיברוזחל
י״אפמלשהנוטלש123.לולעתכרבדההארנקר–לארשיֿץראבםידוהיל״חוטב
הלןיאובתונעלתמאֿןוזחשרחאמו,ןוטלשםשלןוטלשבחרכהבאופאזכרתמ
הילעפמלןוהתוברהלהגאדברקיעבהנוטלשיניינעםיזכרתמאליממ–דוע
,םדאםושתועטהללכויתוצילמהלשקָרָ☻הולָחָּכהלכשילב,םייטסילטיפקה
.םינומההךוניחליולגֿרקשתפצוחלשדחאבָשַמדועהנוטלשמםרזנאליממו

לכלעםגרובעלבייחהיהםילאדיאהןמתולטרעתהלשהמודךילהת,ןבומכ
תולטרעתהםלוא,יגולויצוסההנבמבהכפהמהילבףא,אליממםירחאהםינוגראה

ףוס(ד״ישתתבטברקובהדשץוביקבעקתשהוהלשממהתושארמרטפתהןוירוגןבדִוד123
ןוירוגֿןבבש–)׳השרפה׳תובקעבןובלתורטפתהלשב(–ןכמרחאלהנשכ.)1953

ותנוהכלםגבשתישילשהתסנכלתוריחבהרחאלו,ןוחטיברשכתרשהשמתלשממל
.)1955ףוס,ז״טשתןוושחב(הלשממהשארכ

התואב,ןבומכ,םהלדחואמודחאשרוש,רורחשהתמחלמימיביי״אפמהילארשיֿץראה
הישרושמתכלוהותרבוגההתוקתניהםעתודהיבהטלתשהש,וניארשחורהֿתולפש
שיאהראשנובשףירטמבצמ–םישרושהםתואבהליעפתוקבדידירשךותםיירסומה
.וישעמתאךירדהלולכוישרורבהדימֿהנקושרופמןוצרלכרסחידוהיה
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ויהםינוגראהתורטמ׃תירסומהכפהמםגחרכהבתבייחמהתיהאלתאזכתימינפ
המינפםינוגראהךותבךא,אדירגםייטנסרטניאםינוגראלםיכפהנויהםהו,תונתשמ
ֿתרסחתיצוביקההיווההותמדוקהתירבחהתונמאנהרמתשהלילואהלכי
ורקעיישםירההויהיו,םירהֿרקועחוכיהירההמצעלשכאיהש,םזילאודיבידניאה
השדחהתויטנסרטניאההלכייגולויצוסההנבמבהכפהמהאלמלא;ויהירשא
.תיטסילאודיבידניאתויטנסרטניאלךפהיתשילב,תיצוביקתויטנסרטניאראשיהל
םיסחיתכרעמבבלתשהלוליחתהםהירבחו,וחתפנוללהםינוגראהשרחאמךא
םשלןוטלשאיההלשתרתוכהֿתלוגֶשו,םידדובהםינוגראהימוחתמתגרוחה
ןויזיבותותיחשהש–וניאררשאתיי״אפמהחורָּבתאזו,תירמוחהאנהוןוטלש
וללהםינוגראהתאקיזחהשיתורבחהקבדהלכםגסרהנ–התוהממםהתמאה
.םינפבמ

םינושהםינוגראהירבחםיעיפומתאזההשדחהםיסחיהתכרעמב
םבלשלתלגוסמהניאתיי״אפמהתיליעהשםושמלוכֿםדוק;םיאודיבידניאכ
םושמתינשו,םתאיצומאיהוכותלשבחרהימואלהםוחתבהשדחתיצוביקהריתחב
תרוסמםושהליחתכלמםהלהתיהאלםינשיהםיינוגראהםירשקהןמדבלש
,תרחאאלותיתחפשמאל,תיגולויצוסתוישרושםושותילאוטקאתיתוברת
.הבחרתהשםיסחיהתכרעמבףאoתילטנדנצסנרטתרגסמםהלשמשלהנלכותש

״םינוגראהירבח״ש,עצבֿתפידרורקש,תותיחשלךוניחהלעאופאףסונ
הנק–תיביטקייבואהניחבמםגירה,תיי״אפמה״תיליעה״ןמםילבקמרבעשל
קראוההשדחהםיסחיהֿתכרעמבתוגהנתהלםהלתויהללוכישדיחיההדימה
ילבותושעלםדאלוכישדיחיהרבדהאוהש,תיטרפהתירמוחהתלעותהתשקב
תונוונתהשהדבועהתאהזלעףיסונםאו.תונמאנֿירשקילבוםייתוברתםיכרע
תוביסִמ,וניארשיפכהמצעֵמתחתפתמםימייקהיטסילרבילהרסומהיכרע
וא,ורבחלםדאןיבללכברסומֿיכרעםושילבםעהתאהריאשמו,הלתודחוימה
הרכהַבותירסומתויניצלשםיכרעבאקוודותואהריאשמאיה–ןוכנרתוי
ררבתמירה–״םלועהלעףצפצל״אוה״ןוכנ״קרשתיבקעהתיטסינמוהה
תיטסילאודיבידניאהתוחתפתהההלכיאלזאםג,יי״אפמהךוניחהאלמלאףאש
״םודסֿתדימ״התואתאתוחפלרשאתוחתפתהלשרדגבראשיהלהשדחה
124.רשוילשהדימבתדדומאיההילעתלבוקמה

–םזילרבילהתווצמכ–״לשלשוילשילש״תדימלעד״בשירבדתאהארובוש124
.םש׳והרעהבו45׳מעבליעל,״םודסתדימ״וניתורוקמבהיורקה
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םתובלתשהלהלאהםיבחרומהםיסחיהןמםישנאהםירזוחרשאכשןוויכמו
האלמתוהדזהךותמאלש,ץוחבמהילעלכתסהלרבכםהםילוכיהנשיהתינוגראה
ֿהנקבםגּולו,תיאליטרעעצבֿתפידרותויטנסרטניאקרםיאצומםהבושו,רבעבכ
םיסחיהךותלץוחבמתרדוחתותיחשה׃סרההלגעמרגסנורזוח,יצוביקהדימ
םשמתרזוח,תילכתולאדיאלכמםנוקירלעדועהפיסומ,המינפםיינוגראה
.הלילחרזוחו,םייללכהםיימואלהםיסחיהתתחשהלעהפיסומו

אקוודןשיהבושייהיכםא,השדחההיילעהידיֿלעדועקזחתמהזךילהתו
היילעהתאךופהלתשקבמוזםודסשיפכ,ךפהלאלו,הלשהבצמבםשאהאוה
הקלחב,הצראהעיגהוזהשדחהיילע,םנמא.היאטחלעלזאזעלריעשהשדחה
הניחבמןיטולחלתררופמ,הליחתכלמיטסילאודיבידניארוריפךות,לודגה
תלחנלויהשםיימואלֿםיידוהיםיכרעםתואבוליפאהרודחֿיתלבותיתוברת
,תיליעָּביולתהזברֿברעלשותוחתפתהךשמההיהךכםושמאקוודךא.תונויצה
התיהאלולשמ״תיליע״׃םייחבטלקיהלוילעאהיהמו☻התעפשהתרגסמבש
אופאהתיהתיגולויצוסהניחבמו,וכותמהתולעהלםגלגוסמהיהאלאוהו,ול
רשפא–אוהשרצוילכדיברומגרמוח,טלחומההרוריפב,השדחההיילעה
.הלבחֿיכאלמןומהלהכפהלהיהרשפאשםשכ,םיכאלמהנממרוצילהיה

תובכשןתואבאקוודש,הדבועהדועהפיסוהוזתויורשפאֿתברתּוימלוגל
היילעה–תיסחישבוגמיגולויצוסהנבמןהמעואיבהשהשדחההיילעהלש
לכגופסלתונוכנהרודחדחאדצמהתיה–תיאקירפאֿןופצהותיקריעה,תינמיתה
״תיליע״וזהיילעהתארםהבש,הפוריאֿיאצויידיֿלעהלהֶרּותשאיהשֿתוברת
ֿתבישבתוארלללכהֿןמֿתאצויתונוכנהלאתובכשבהתיהינשדצמו,הליחתכלמ
םיאלמהםייחהתויורשפאעפשותּוינכותהלכלע,שממתיחישמהייחתןהלשןויצ
תובורקויהימואלהֿיתוברתהןנּווינתניחבמש,תורחאהתובכשהםגו.וזהשיגבש
ןהבהתיהש,הזהדחאהרבדבתודחואמתוחפלויה,תינויצהתוהמלרתוי
תונוכנןהבהתיההליחתכלמו,וזכשרותבתירבעהתואמצעהתייחתלתובהלתה
ואקדצברשא,קיתווהבושייהובהנאלמישאוהשֿןכותלכבןתובהלתהתאאלמל
השדחההיילעהלשהלזמערתִאךא.תולדגורהוזלשהליהולהסחויקדצבאלש
ןכאו,תיבושייהתוררופתההותיי״אפמה״תיליעה״לשהעפשההםוחתלעלקיהל
תנבומההאצותהלבא,הדימהאולמבהלועפהתאהלעפהעפשהלבקלתונוכנה
ועקוהתויחישמהתויפיצה–םיידיבשממהלטקנתובהלתההלכש,התיההילאמ
אצמנומצעקיתווהבושייהשרחאמו–תולפתתויתאיסאתונומאכסלקלוגעלל
היילעההלכיירה,יפוריאהגוסהןמהשדחהיילעןימלתוכפהיהלשךילהתב
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תורחתהלףרטצהלהלוכיאיההזחטשבש,ולתוארהלקרתיתִמאההשדחה
.ָהיֶרומתויהלםידעונהםתואלעוצקמהתאדמלללכותףאו,הָבוּהָנימ

םיאצמנהיצזילאודיבידניאלשהזךילהתליגולואדיאהלעהֿןיינבוהקדצההו
.תיטרקומדההרותבבושונל

תיטילופההרותַּכתיטרקומדההרותהתלבקםצעשךכלעיתזמררבכ,ןכא
וזונייהו,תוחפאלתימשראיהש,הסיפתהתאתרתוסלארשיֿתנידמלשתימשרה
תגהנהשתירסומהתילכתהםאףא.יהשלכתירסומתילכתתירבעההנידמלשיש
הצוצרההסיפתבתאטבתמאיהו,רתויבתכלֿתקיחרמהנניאהלתסחיימהנידמה
רוצילוהיילעטולקל,םידוהיהתלאשתארותפלהכירצלארשיֿתנידמשתנוונתמהו
ןדבא״לעתוניקהו,תילכתאיהתאזםוקמֿלכמירה,המואירבִשמילמרונםע
םגלהנתהלהנידמההכירצשםינימאמהגהנההםגוםעהםגשתוחיכומ״םילאדיאה
רבדהתאםירמואןיאןבומכיכֿםא,םלוא.תיטסילאדיאתילכתוזיאיפֿלעאבהל
,איהתיטרקומדההרותהןמoהיצקילפמיאשאיהתמאהירה,שוריפבונלצא
יוטיבקרתויהלוילעאלא,תימואלהתוחתפתהלףונמשמשלךירצןוטלשהןיאש
לועפלולרוסאףאהשעמלו;הטמלמתוללוחתמהתוידימתהתורומתליביספ
תבוטלםייחהלשאדירגהרדסההווהמהנניאתאזכהלועפירהש,לאדיאךותמ
תנווכמהריתחלחרכהבתמתוראיהאלא,םינובירהוםיטלשנהםיאודיבידניאהלכ
–ונלצאםיברעהןוגכ–היסולכואהיקלחםתואתאףאתמיוסמתילכתל
.ןיטולחלדגונמאוהםהלשלאדיאהש

אללבא,שפנהתאתמטמטמקר,המצעלשכ,תימשרההיגולואדיאבוזכהריתס
םנמאּול,תמאביטרקומדןוטלשללארשיֿתנידמבןוטלשהתאךופהלידכהבהיה
שפנהםוטמטלתפרטצמאליממ,לאדיאולןיאתמאבשרחאמךא;לאדיאלהיה
התועצמאבהחודותיטרקומדהותרותלומצע]תא[םיאתמןוטלשהש,האצותהםג
ֿלעוחל;וידיֿלעהנידמהתגהנהשעמךותמ,ןיידעםנשישםילאדיאהידירשתא
תאלטרעמודועףיסומאוה,םהיפֿלעלעופאוהשתיטרקומדההרותהיֵנורקעךמס
השוחתלתעדמויחרזאתאךנחמותילטנדנצסנרטתרגסמלכמהנידמבםייחהֿיסחי

תמלעומהתוברתותירבעהתוימואלהלשדחוימהחופיטַלהנידמהתקיז,לשמלחל
אלותידוהיהתונכוסהידיקפתכםיבשחנתובשייתההןוגראוהיילעהתטילק;תקחדומו
המתא;רָּכומדמעמםושןתינןיאהזכשרותביצולחהםזילאדיאל;הנידמהידיקפתכ
תוסגבםהמםיענומםנמאםיבשותֿםירֵגכולבקתהשחנֿינברותבםיברעלעיגמהיהש
הוושהניאש–oתילנימונתוכזםהלםינתונהזםוקמבלבא,הליגרהתיי״אפמהחורה
.ונלשתוימואלהוניתופיאשרסומתאתאזֿלכבתסרוהה,ץראהתונדאב–םולכ
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היהלוכישתוילכֿרסומ,דועתוילכֿרסומאללוהאלמהרכהבשתיטסילאודיבידניא
.הבושתבהרזחוהיצקאירלשןיערגובתויהל

תרבגהלתיטרקומדההרותהלשהדיחיהתיכוניחההאצותהוזןיאו
םעםגתשגנתמוזהרות.לארשיֿץראבירבעהםעהלשהיצזילאודיבידניאה
תוהדזההידירשםעדוחייבו,ותוהמביצוביקוימואלאוהש,ידוסיהידוהיהיפואה
םינתונרשאכךא.רבעשלהמשגההֿינוגראו״הֶרבֶחה״לשתיטסיביטקלוקה
״הֶרבֶחה״ימילעםיעירכמהםיעוגעגהתורמלירה,וזהריתסלעםתעדתאםישנאה
םיעוגעגלהקדצהםושיגולואדיאהםנעטמבםיאצומםהןיא,םינָפלמםיפיה
תוהדזהלהשירדהתאאקוודםיאצומםהתיטרקומדהםתרותב,הברדא;הלא
יפֿלעאקוודהריתסלןורתפהתשקבלםיעיגמםהךכו,אדירגתיטסילאודיבידניא
ךילהתתאומדקישםייטילופםירדסהינימלכתעצהבונייה,תיטרקומדהךרדה
.היצזילאודיבידניאה

ןדוחיאידיֿלעתומייקהתוגלפמהלוטיבלתונווכמולאהתועצההשהדימב
םנמאןהבןיא]ירה[,ינקירמאהואילגנאהגוסהןמתויטרקומדתוגלפמהמכב
לשחורהֿךלהלעףיסוהלידכןהבשיךא,דימוףכיתהארנשיפכ,שממםוש
ומצעלשכהזרבד.םינָפלמםינושההמשגההֿינוגראמתישפנהתוקחרתהה
וללהםינוגראבתוקֵבדהידירששאיההדבועהךא,רתויביוצרתויהללוכי
ידירשלשהלוכתרגסמהלכהעשֿיפלםהםינושארהםהימילעםיעוגעגהו
אבןיאוללהםידירשהםוקמברשאכו;ונברקבתיטסילאדיאהותיצוביקההשוחתה
תוררופתהההתואלששרופמהבויחהקראלא,רחאיטסילאדיאבויחםוש
ידכקרבושךכבשיירה,אליממתללוחתמהתיטנסרטניאהֿתיטסילאודיבידניאה
ךופהלו,וזתוחתפתהלעתוילכהֿרסומלתחתמיתרכההדוסיהתארערעל
תליכאןיעמל–וילערבגתהלשקבמםעהש–ללמואחרּכִמךילהתהתא
אוהוךכלעךרבמומצעאוהו,גומנוךלוהוררופתמםעהש,ןובאיתלרחאֿרבד
.ןמאהנועומצע

תוחתפתהוזירה,תוחתפתההלשהזהרורבהןוויכהתורמל,ןכֿיפֿלעֿףאו
.אצומֿתרסח

היה,ומצעלשםלשיוצימידילעיגהלהזבוילעונדמעשךילהתההיהלוכיּול
,ימינפקבדלכדֵּבאי,ארימגדעררופתיםעהשיוכיסה,דחאדצמ,םנמאונלףקשנ
עקששךרדכואאמורהעקששךרדכ,קפואהןמםלעייותימודסהותותיחשבעקשי
םודסלהנממהלעמלןיאשהחטבביופצהץוחבמשוביכהםִע,יטסינלההםלועה
,)ןלהלהארנשיפכ,תיטרואתה(תורשפאהםגתפקשנהתיהינשדצמךא;וזןיעמ
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ףאו,עפשלשתמיוסמהדימויהשלכתילכלכתוביציידילעיגהלחילצנםאש
היצזילאודיבידניאהילואלכותירה,יטילופןוחטיבלשoהרוטקנוינוקֿתפוקתל
תוברתחתפתהלליחתהללכותונממרשא,ןיידעֿיתרבחבלשב,שבגתהל
עיגמםדאןיאהרומגתילאודיבידניאoהיצלוזיאידילאולהש.תמאבתיטרקומד
חתפהחתפנונילערבועההיצזילאודיבידניאהךילהתךותמאקווד;םעפֿףאטעמכ
;ותיבבלוכםדוקותרבֶחתאתוארלילארשיֿץראהבושייהשיאליחתיבוששךכל
,השדח״תילארשי״תיתחפשמתוברתתושבגתהלשתורשפאהתחתפנןאכמ
םיגוח״לשםתמוקתתרשפאתמהנשיהתינוגראהואתיתגלפמהתוהדזההםוקמבו
.םיקסעהוהדובעהירשקךותמ״םיינושאר

גוסהןמ״תילארשי״תוברתתוחתפתהלשיוכיסהםנמאונלףקשנהיההזיפל
םיסחיהתופרטצהךותמהלוכבהלועהתוברתונייה125,״יביטטֶגֶו״ולארוקיתייהש
תוהמליבטוקןפואבתדגונמאיהשו,תעדומתינחורהנווכהאלל,םיירמוחה
לשתורשפאלכןבומכתענמנהתיההזכןפואב;תירוטסיההתירבעהתיתוברתה
םעההיהילואםוקמֿלכמךא,ונברקבתישממתירוטסיהתיתוברתתופיצר
םיימואלםייחלש–הרצקםאוהכוראםא–הפוקתלהכוזשדחה״ילארשיה״
״תיביטטֶגֶו״תוברתשםייוגהוחיכוהרבכאולהו;ולשקבמאוהשיפכ,םיילמרונ
תואמךשמבףאםיילמרונוםיפוצרםייחלשתורשפאהיאשונלתתלתלגוסמ
.םינשב

,ןורגבםצעןיֵעמכ,םינָפלמהמשגההֿינוגראםידמועהזהיוכיסהךרדלע,םלוא
.איקהלאלועולבלאל

תביסִמ,תענמנֿיתלבתוררופתהלשךילהתלםנמאםינותנםהדחאדצמיכ
זובה,םיימינפהםהיסחילתרדוחהתותיחשה,תיללכהתימואלהתוררופתהה
קידצהלםתלוכיֿרסוחבקעבו–הזהרבדהבקעבםהירבחבלבםהיפלכררועתמה
תאזכהקדצהשרחא,שפנהתאתענכשמותיבויחהיגולואדיאםושבםמויקתא
.תימינפהםתוררופתהללגבאקוודשדחמםהמשרדיהלהליחתמ

.הלאהםירבדהלכףאלע,ררופתהלםילוכיםהןיאינשדצמךא
רצונשירמוחהשֵיהרקיעוללהםינוגראהןיבקלוחמהיההנידמהסורפביכ

ֿלכב,הבחרהתימואלהםיסחיהֿתכרעמתאהנידמההחתפרשאכו,לארשיֿץראב

יפלקרלהנתמה,החימצחוכוא,חומיצןייצמ)׳יביטטֶגֶו׳׃רזגנהו(׳היצטֶגֶו׳חנומה125
ןייפאלידכ,רידתובטקונד״בשרשאגשומוהז.םזינגרואהלשתירמוחהתוחתפתהה
אללותועדומאלב,הבשחמאלבתישענה,תנוּוכמיתלבותינוצריתלבאיהשתולהנתה
.דעיַלתנוּוכמהריתח
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תועצמאבקראלאהבבלתשהלווזםיסחיֿתכרעמלעיגהלםדאהיהלוכיאלתאז
״הרעקה״לאםיליבומהתורוניצהלשהזינויצזינגרואםוצמצ.וללהםינוגראהדחא
תינידמהתואמצעהיֵאנתבירמוחהםחוכתאריבגהלםינושהםינוגראלרשפיא
תוכזלשקיבשםדאלכץליאאוהינשדצמו,דחאדצמ,רתויוםינומהאמהשדחה
דחאבםיכלהמולשוכרלתוחפלוא,וללהםינוגראהדחאלףרטצהלהרעקהןמ
ףאו,רבעהעקרלע,יטנמורֿילטנמיטנסןיינעםושובולהיהאלםאףא,םהמ
.הווהבןהבףפונמןוגראהרשאתוצילמבןיינעםושולהיהאלםא

יתלבםבורבועיגהש,םישדחהםילועהיבגלרקיעבבושחהיההזרבד
ֿלכבךא,ןוגראםושבםינָפלמהבוטהתוקֵבדַּבקלחםושםהלהיהאלו,םינגרואמ
ןאכמ.ץוחלוהפשהןמקרּולו,ינוגראהםמוקמתאםהלאוצמלםיצלאנויהתאז
אקוודךא,םינוגראהלשתימינפהתישפנהתוררופתהלדחאםרוגדועםנמאהלע
ֿתמי☻ללגבוהתואהוולמהתירסומהתותיחשהללגב–וזתישפנתוררופתהללגב
לכןיטולחלורערעתה–הזלכמתעבונהתיטרפהתירמוחהתלעותבשגדה
,םינוגראלףרטצהלמםדאעונמלםילוכיויהשםיירשפאהםיינופצמהםיבוכיעה
לכםע.ובִלבםהלזבףאאוהשוםהבןימאמאוהןיאשתונומאלותויגולואדיאל
אוהאלא,אופא,תחופםינוגראהלשםחוכןיאשדבלבוזאלירה,תוררופתהה
.תוירמוחהתוניחבהלכמךלוהורבוג

דוּבירלשותורצוויהךילהתתמלשהלשתורשפאהתאלוכֿםדוקענומהזרבד
םאתהבםהיניבםידבורמםניאםינושהםינוגראהיכ.לארשיֿתנידמבילמרוניכנא
אלא,הנידמהלשםייחהֿיכרוצמןירשימבתעבונהםיסרטניאוםידיקפתתקולחל
דוּבירלהברהדימבלגתסהלהנידמבתיכנאהםידיקפתהתקולחתבייחןיידע,ךפהל
םינוגראהןיבקלוחמהירמוחהחוכהםצעידיֿלעו.םינוגראהלשליבקמהיקפואה
ףא,םהמתילכלכההימונוטואהתלילשלדגנתהלחוכהםהלןתינ,ליבקמבוללה
םהו–עונמלםילוכיםהו,תינובירהתיטילופההימונוטואהםהמהללשנשרחא
תא,ךכםשלןווכמץמאמםושבטעמכךרוצילבויטמוטואןפואב–תמאבםיענומ
,ברעוֿיתשלשדוביראיההאצותה.הלוכבתיכנאםיסחיֿתכרעמבםבולישרמג
םוש״תילארשי״ההיווהלןיאתערפומֿיתלבהוהרישיהתוחתפתההךלהמברשא
םידעונאשקותישהותואתחצנהאיההזהרבדהתועמשמו;םימלועלהנממטלפמ
.״הנידמהרבשמ״הזרוביחבולארוקינאשו,םויכלארשיֿתנידמבול

אוההבשםיסחיֿתכרעמל״ילארשיה״חרזאהאָצּומדחאדצמשעמשמיכ
רבד–ולשםייטסילאודיבידניאהםיילכלכהםיסרטניאבוייחןכותתאאוצמלדמול
,״םיילארשי״הטפשמהוהלכלכהלשתיטסילטיפקהתרגסמהידיֿלעםגרזגנה
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יכרוצותידדההםתורחתהיכרוצללגבהילערתוולםילוכיםינוגראהןיאשתרגסמ
דועשתורחאתינחורותוילכלכתוביסללגבו,םהילעפמלשתידדההתורחתהה
תאקפסלתיעבטתורשפאםושולתנתינןיא]ינשדצמ[שדועב–ןהילעדומענ
ישיאשפוחםושולןתינןיא,הזךוניחךותמובםיררועתמהתופיאשהותונוצרה
םושםגלבקמאוהןיאו,םייטסילאודיבידניאםייווֲאמתמשגהליאנתאוהש,ישממ
הצורהיהאוהשהלאהתויורשפאהושפוחהתגשהןעמלןגראתהלידכתורשפא
טל.םהב

האנההבורתאורשועהתאםיכרעהֿתקתושמהנידמהתמקההכפהשמ
,ותָרבחב״ילארשיה״שיאהלשוכרעלןוילעההדימהֿהנקלתיטרפהתירמוחה
תגשהלעתיטסילאודיבידניאתּורחתהלהיחרזאתאהנידמההאיצוהאליממ
ֿלעקראלא,רומאכ,ףתתשהלםילוכיםהןיאוזתורחתהב,םלוא;תאזההחלצהה
םיסרטניאהתנגהלםידעונםניאהלאםינוגראו,םינוגראהדחאבםתובלתשהידי
אלא,תוליגרתויטרקומדֿתויטסילטיפקתוגלפמכ,םמודיקוםהירבחלשםייטרפה
מ.םהלשןגרואמהםחוכתאריבגהלוףיסוהלידכקרםירבחלםיקוקזםה,ךפהל

,תולבגומֿיתלבהחלצהתויורשפאלחתפןוגראבאופאולשקבמשיאהיכםא
,יצוביקהחוכהםודיקלדבלבגרובקרהליחתכלמובךפהנאוההשעמלירה
םאוריכשכםא,דואמםיוסמלובגללכֿךרדבולעבקנולשתיטרפהותחלצהלו
.תישיאהימונוטואֿרסחביטרפואוקרבחכ

גאוד,ןלהלהארנשיפכ,תונושתוביסִמשללכהזרשקהבבושחהזןיאו
סחיםושבתדמועהניאשםייחֿתמר״ילארשיה״חרזאלהיהתשךכלןוטלשה

ינא;הלאןיעמםייווֲאמתבוטלהדמעןאכטקונינניא׃תירשפאהנבהֿיאלכעונמלידכטל
.הדבועעבוקקר

לשםילאדיאהןדבאחכונלש,העפותההָנשמהניאתאזהתידוסיההדבועהתאמ
לעםמצעבטלתשהלוןסרלכמררחתשהלםיילכלכהםהילעפמםיטונ,םינוגרִאה
ןוגראהחוכתאםדקלהיהיםילעפמהדיקפתרשאתחתש,הרואכלאצויהזמ.םינוגראה
תינוגראהתרגסמבםיראשנםילעפמה׃וילעפמתאםדקלןוגראהלשודיקפתהזהֶשענ–
.םתבוטלקר
רבדםושאלו,ןוגראהתורטמתאותינוגראה״תיליעה״תוהמתאקרהנשמהזרבדךא
ןוגראלךפהנןוגראהשונייה,ליעלהילעיתעבצהשהעפותההתואקריהוז.רחאינורקע
אלא,ותבוטלדעונהןוגראכךכידיֿלעעיפומןוגראהןיאטרפַלסחיבךא;יטנסרטניא
דעונטרפהשאיהרבדהתועמשמשםגאהיּולו,ןוגראהתבוטלדעונכעיפומטרפה
.ונוגראבםינגרואמהםילודגהםילעפמהתבוטל
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הנידמבםיסחיהֿתכרעמש,אוהןאכבושחשהמ;הנידמהתויורשפאליתואיצמ
לשםייווֲאמתררועמאיהאלא,אדירגתמיוסמםייחֿתמרלהפיאשתררועמהניא
תויהלהלוכיןיאשממתיטסילטיפקתורחתהברשאדועב,תיטסילטיפקתורחתה
םושןיאובבלתשמאוהשןוגראבשרחאמו.הדמעםושטעמכ״ילארשיה״טרפל
תארובעלידכהברהולליעוהלהלוכי]רשא[תרצויהמזויםושוהרשכהדובע
ותדמעתאלצנל,ןומאבלועמלהרירבהקרולתראשנירה,ולעבקנשלובגה
תנתונה,רתויתמלתשמהדמעלעיגהלידכםיינוגראםירשקולשפחלוא,בונגלו
.לוצינלרתויתופיתויורשפא

הרבחהןיאיטסילטיפקהגוסהןמםייווֲאמהדגנכש,בושאוהרבדלשושוריפ
לשםיעצמאקראלא,תיטסילטיפקתורחתהלםיעצמאתקפסמ״תילארשיה״
תורשעתהלשתורשפאהשארמתענמנהזכןפואבו,תותיחשוהמשלֿאלשֿתונקסע
–ינשדצמו;הפוצרתיתוברתהיצטגֶולותוביציליאנתאיהש,הזכשרותבללכה
תאקיבדמאוהאלא,תפסונתותיחשלםעהתאךנחמבושרבדהשדבלבוזאל
.הדובעילברשעתהלתרשפאמה,םיאלפֿתנוכמןימלאכונוגראלטרפה

לבגומאליממאוההלאםיעצמאבחילצהלםילוכיהםישנאהרפסמ,ןבומכךא
םלוא,קנחמולוכיסלשהשגרהםיבחרהםינומההלצאתרצונןאכמ.רתויב
םימייקםיסרטניאלשהיעבןאכןיא.יבויחאצומלכשארמענמנוזהשגרהמ
םיסרטניאהיכ126,תיתפרצהואתילגנאההכפהמהסורפבהיהשיפכ,םיאכודמו
,םיסרטניארוצילםותסהיווֲאמהקראוהאכודמה;ללכןיידעורצונאלםיאכודמה
ויאשונלרשפאמהותורדגומותורורבתושירדדילומהירמוחסיסבהזבןיאאליממו
.םהיתועיבתתחטבהםשלוומודיקםשלןגראתהל

תודחאתהלסיסבשמשלתלגוסמהניאהמצעקנחמהתשגרהףא,ןכֿלעֿרתי
עיגהלםילגוסמםהשינפליכ,אדירגתילכלכהםתפיאשסיסבלעםיאכודמהלכ
סרטניאתגשהרחאםתפידרב,םיקלוחמםיאצמנרבכםהירה,הזכדוחיאידיל
,םהמדחאהלרוגםעםלרוגתאםעפםירשוקםהשמ.םינושהםינוגראהןיב,והשלכ
קבאיהלםהילערזגנרבכםאו;םהלשסרטניאהתויהלולשסרטניאהךפהנירה
לאךרדהרתויםהלהבורקיכיאדוושירה,קנחמהןמתאצלידכיטילופקבאמ
ותחלצהתדימבןבומכרשא–םימייקהםינוגראהדחאתרגסמבתוקבאיהה
תשגלרשאמ–וירבחלשתויטרפההחלצההתויורשפאםגהנרַּבגִתותוקזחתהו
לכילבםייתניבםתואריאשיש,םיאכודמהלכלששדחינכפהמןוגראתמקהל

.102הרעהבו,156׳מעתיתחתבליעלד״בשירבדבהארובוש–וללהתוכפהמהלע126
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ףא]קנחמ[,םיילכלכהםהייַוֲאַמקנחמבםגאליממו,ללכבהסנרפלשתורשפא
.וינפמחורבלםישקבמםהשהזמלודגרתוי

׃הכפהמהסורפבהיסורברר☻שבצמהןמונלצאבצמההנושתאזב,בושו
,םימייקםיילעופםיסרטניאםדקלידכהצרפאלתיסורההכפהמהשרמאֹנוליפא
אלא,םימייקםייטסילטיפקםיסרטניאםדקלידכתוינגרובהתוכפהמהוצרפשםשכ
יפכ,ישפנהקנחמהןמתאצלידכםיקונחוםיאכודמםינומהידיֿלעהעצובאיה
ינכפהמןוגראבןגראתהלםיישפוחםייסורהםינומההויהירה–ונלצאשקבתמש
איהתילכלכהתוליעפהונלצאשדועב,תילכלכהםתוליעפליאוולẁתוליעפכ
םילעופלהיהאלהיסורב;םינגרואמהםייטילופהםייחהלשהיצקנופהליחתכלמ
ינפל,ונלצאךא–127םהילבַּכתאםיפילחמויהםהרתויהלכל–דיספהלהמ
ולרוצילידכירה,םיילכלכםימעטמהכפהמבןיינועמתויהלליחתהלםדאלוכיש
יטילופהבצמבסרטניאולשוכרלחרכומרבכאוהומויקלילמינימןושארסיסב
.ובקנחנאוהשתורמל–ותחצנהבןיינועמתושעיהלוםייקה

רטשמהיונישלינכפהמןוגראונלצאםוקלחילצמהיהוליפאש,ןאכמאצוי
הזןוגראהיהירה,םקפסללגוסמאוהןיאשםיילכלכהםייווֲאמהללגב,קינחמה
הלאםירבחלקפסל,ותחלצהבםיניינועמויהישםירבחולשוכרלידכ,בייחומצע
ארוקםהמשוםירחאםינוגראבםהלםיטשּומהםיסיסבהםוקמב–ילכלכסיסב
ירוביצלקשמתלעבהבכשולאוצמללוכיאוהןיא;תוטסלינכפהמהןוגראהםהל
םגשעמשמו.םינגרואמהםייטילופהםייחבהמויקלהיולתהיהתאלשקיפסמ
השעייאוהילכלכהוחוכתלדגהםעו,םייקהבצמבבלתשיומצעינכפהמהןוגראה
המלידב.תיללכהתיטנסרטניאהתורחתהבדחאיטנסרטניאןוגראדועלקרומצעב
תעדמישימחסיַגשםושמ,הנממהרוטפי״קמקרו128,תוריחהֿתעונתתטבחתמוז
יכ,תיטרואתאיהוזההיעבהלכםגהשעמלךא.ומויקלירוביצסיסבלקוקזוניא
הניחבמקחָשייאוהרבכ–ילכלכחוכלעבכססבתהלינכפהמהןוגראהחילצישדע
ןיאאליממו,םילודגהםינוגראהלשילכלכהץחלב,רחאדדובטרפלככ,תילכלכ
.המוקתהזןיממןוגראל

םילעופַלש,)יטסינומוקהטספינמהםויסב(סקרמלשעודיהםתכִמהלעהיצאירויהוז127
.םהילבכתלוזדיספהלהמןיא

,ו״טשתףוסדעא״ישתתנשףוסמ(היינשהתסנכההנהיכםירבדהתביתכדעומב128
י״אפמלםיבשומ45תמועל,םיבשומהנומשקרתוריחהתעונתלויההבו,)1955‐1951

.ם״פמל15ֿו
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תרגסמ,רומאכ,איהוללהםיסחיהלכתרגסמשאיההדבועהםא,םנמא
רפסמהלעאלאתססובמאהתאלהלוכלכש,ןבומכ,ןכתייאל–תיטסילטיפק
הזאטישפלםאתהבו.םיילכלכהםהילעפמוםירחתמהםינוגראהלשםצמוצמה
ֿדמעמ,םמצעםינוגראהידיֿלעואלמתהאלשםייחהֿיקדסב,הנידמבתמאבםייק
בכרומהוינגרובדמעמארקנשהמלoירטנמידורןפואבליבקמה,םיוסמםייניב
לשהלודגתונגרובלקלחתמאוהםלועבשגהונלםאתהבו,״םיישפוח״םישנאמ
,םינוונחלשהריעזתונגרובלו״םיישפוחתועוצקמ״ילעבוםירחוס,םיניישעת
.הכאלמֿילעבוםילעופ

תוחתפתהל]הביסהווהמו[יארחאןכֿםגאוההזדמעמלשומויקםצע,ןכא
היהרשפאֿיאוידעלבירהש,ונרמאשםילָּכוסמםייטסילטיפקםייווֲאמםתוא
תודימבםהירהםמצעלשכש,םיטרפברקבםיקהבומםיינשוכרםייווֲאמווהתיש
״תיליעה״תמגּודללגבקראלוררועתההלאםייווֲאמ;תונוכמבםיגרבקרתונוש
בּוטלכלהשיגןהלהנקמןתדמעש,תוימינפהתוינוגראה״תויליעה״ותינוטלשה
,תירטנמידורםגּולו,שממתינגרובהבכשלשהבולישללגבםגאלא,ישיאירמוח
.תיטסילאיצוסֿודבספהוoתיטסילקידניסהתואיצמהךותל

ֿודבספהתואיצמהםעתאזה״תינשוכרה״הבכשהבוליששםשכקוידבךא
םינפבמהתואעקעקלהטונוהנורחאהוזךותלםירזםייווֲאמסינכהתיטסילאיצוס
״תינגרובה״הבכשהתאםגםמצעםייאלכהםתואםיכפוהןכ,תינחורהניחבמ
ֿודבספתואיצמםעהבוליששםושמקראלו.הזגשומלשלצלקרהברהדימב
אלא,תוישפוחהתוינשוכרהתוחתפתההתויורשפאתאהנממענומתיטילאיצוס
המשגההֿינוגראידיֿלערצונש,ונתָרבחלשיקפואההנבמהללגבלוכֿםדוק
תויהלתורשפאהתא״תינשוכרה״הבכשהןמענומהזיקפואהנבמ.רבעשל
תושֵילהתואךפוהאוהו,הלשִמתילנויצקנופתופיצרתלעב,תינגרואהרבחל
דבורםנמאהווהמאיהןוגראהתויהֿיאלשתילמרופההניחבהןמרשא,תקסורמ
םיקדסהתאתמתוסקראיה,רומאכ,השעמלשךא,םינוגראלליבקמב,ףסוניקפוא
.םהידיֿלעואלמתהאלשוםינוגראהןיבםימייקה,הזמהזםיקתונמה,םיילכלכה
רפסמהתניחבמןה,ונתרבחבעירכמהקלחהורקיעהםהוללהםינוגראה,ןבומכו
וניארשהמיפֿלעו,ףדועֿחרסקראיהתינשוכרההבכשהוליאו,חוכהתניחבמןהו

.הבהקוחדאיהשוזהניפמהרישיההתוחתפתהבגורחלהנממענמנםג–
רתויףא,ןבומכ,אוהובהנותנוז״תישפוח״הבכששיתרבחהקנחמה,הנהו

תארקיעבתאשונהאיהוזהבכשו,םינוגראהתושומנלשקנחמהןמהברהבלודג
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אוההכרע–הקוסירבקעבךא,הנידמבתררו☻התורמרמתההוקופיסהֿרסוחחור
.םירבדהֿינפיונישתאהמצעלעלוטיתאיהשיוכיסַּבטועפ

לשתונוילעהתובכשהתא]יונישליוכיסהחותינְּב[הנממאיצוהלשילוכֿםדוק
םודיקםשלרשפתהלםייקהרטשמליאדכםהמעש,סחיבםילודגהןוההֿילעב
ךא,דבעידבתינכפהמהעונתבךומתלילואתויושעןה;ולשתיטסילטיפקהותלכלכ
ֿךלהתריציבוליפאו,התָדָלהבףתתשהלידכקיפסמלוּכיסֿשגרןהבןיאשיאדו
תוברתהלשהיצזיטילופומסוקלרוניצקרללכֿךרדבןהולאכתובכש׃החור
,תינוטלשה״תיליע״בתובלתשמולאתובכששםגהמו;םהלידהזבו,תונקירלו
תורמלתובשויןהוילעשרשבהֿריסםעהמלשהלשהברהדימןהבשיאליממו
ןהלשםיסרטניאהש,תובחרםייניבֿתובכִש]ןוידהןמ[איצוהלשי,תינש.לוכה
ןהירשקמןהלאבןדמעמרשאוםינושהםינוגראהלשםיסרטניאבםירועמוםירושק
תובכשה[הנייהתאלשדבלבוזאל–אופאןתורמרמתהלכםע.םינוגראהםע
תליפנםעשםושמ,הלהנדגנתתףאאלא,תינכפהמהעונתבךומתלתונכומ]וללה
.ותוסחבורצונש,ןהלשםיסרטניאהםגועגָּפיירטשמה

ֿרטשמתלפהבדיספהלהמולןיאשהריעזהתונגרובהןמקלחקראופאראשנ
הלכלִּכשהדיחיהתילארשיֿץראההבכשהאיהוזהבכשןכאו,םינוגראהלשקנחמה
תולבוכתומדקומתויגולואדיאבהרושקהתיהאלםגאיהיכ,תוריחהֿתמחלמתא
סנכיהלםילגוסמהינבויהךכיפלו,תשבוגמ״הֶרבֶח״םושלשתּוקֵבדבאלףאו
.תשדוחמתיתרבחתוקֵבדל

תאזהתישפוחההבכשהקרלכותבוש,ימואלדיתעונלףקשנדועםא,םנמאו
וילעבכעתנש,סנביולתהזהיוכיסהםצעךא;וימישגמיצולחתאולתתלדבלב
רבדתחקלרשפאיא–״םייביטקייבוא״םילוקישבםיקסועונאשכ,ןאכ129.ןלהל
,תירפסמהניחבמטעמכךרעֿתרסחאיהוזהבכששםושמקראלו.ללכןובשחבהז
☻ַעַמלהכותמאיצוהלתלגוסמאיהשםיליעפהםישנאהרפסמתניחבמםגהמו

הביטקאהקותיש׳׃ףיעסַּב,ג״יקרפבדועהאר–התמורתלו׳תישפוחההבכִש׳לרשקב129
םישו,ךליאו378׳מעב״תיבושייההביטקאה,םלוא״׃תחתופההקסִּפהןמל,׳תיבושייה
.217הרעהתבסומהילעשהקסִּפַּב380׳מעברומאלבל
ֿלגעמתאץורפלונתלוכיםצעל,ןוכנֿלא,ד״בשןווכתמ,סנהלאןאכותוסחייתהב
ןיערגהייוכיסתא–אצומןיאדעשממהרואכל–קנוחה,יתרבחֿינחורהםימסקה
–וכותמךבוסמהאצומהו,הזהדוכלימה.תללוכתיתוברתתינפתללוחלינכפהמה
הדרפההֿתיבכוכןמל,םוכיסהקרפבםיראותמ–תאזֿלכבתירשפאהתלתופמהךרדב
.524׳מעב
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,לארשיֿתנידמב״תינגרובֿריֵעז״הכפהמןיאעבטהךרדבשםושמםגאלא,ינכפהמ
הלוכי,יבקעיטסילטיפקרטשמםיקהלוםיילכלכהםינוגראהתאקרפלהרטמב
תיאמצעֿיתלבךכֿלכאיההנידמבהלוכ״תינשוכרה״הבכשה׃ללכבחילצהל
ראותיאלשרבד–ןוטלשהתאעגרסופתלחילצתוליפאש,יתרבחההנבמב
עירכמהינוגראהוילכלכהםחוכבקתשלםייטנסרטניאהםינוגראהולכוי–ומצעב
ריאשהלוםמערשפתהלךרטצתהכפהמהשעמשמו;ןיטולחלםייחהךלהמלכתא
״תינשוכרה״הבכשהתעדויתאז.רבדהגישהאלשאצמנו,םמויקתאתוחפלםהל
.הכרוצלתויבויחתופיאשםושהלתחתפמאיהןיאםגאליממו,הפי

הייטנהתואחתפתהלילואהלוכי,וראתלונרמגשיפכ,הזבצמבםגיכםא,הנהו
ליעלהרכזוהשםישדחםיינושארםיגוחוהשדח״תילארשי״החפשמתושבגתהל
יבויחיתוברתךרעםושירה,םימייקםיראשנךכלםיאנתהיכ,]206׳מעשארב[
.ךכלעדונתויהללוכיוניא

התואםיווהמהםינוגראהןמררחתשהלהלוכי״תילארשיה״הרבחהןיא
תינוגראהתננסמהתארובעלהכירצתיתוברתתוחתפתהלכשעמשמו,רקיעב
ךא.תיתוברתהתוחתפתהלםיירקיעהםיאתהםיראשנוללהםינוגראה;תאזה
תובוכרתב,]םיווהמה[םה,ליעלםונחַתינשיפכ,םיקתושמהםיינויצהםיכרעה
םתסםייתוברתםיכרעתוושהלןיאןבומכו,םינוגראהלשלעהֿיניינב]תא[,תונוש
תאאיפקמדימתילמרופןוגרא;ילמרופןוגראבםינגרואמםהיאשונשםיכרעל
–םיקתושמםהםיינויצהםיכרעהשרחאמו,םתואאשונאוהשתוברתהֿיכרע
.םקותישבוללהםיכרעהםיאפקומשאצמנ

תופיאש,תונומא,חורֿיכלהחתפלםהירבחלתושרהלםילוכיםינוגראהןיא
.תנגרואמהםתייווהתאתאטבמהתוברתהתארותסלםייושעהםייבויחתופקשהו
ילואןאכמו,םהיכרעבהנומאהẁרסוחתאעונמלםילוכיםינוגראהןיא,ןכא
הרירבהקרתראשנןכֿםאךא,לוכהתורמלועקשיוללהםיכרעהשרשפאתמ
;םהשתומכםייתרבחהםיסחיהתינחורהתוברתביוטיבידילואוביש,הדיחיה
ידילאובת,תיתוברתהתוחתפתהלםיירקיעהםיאתהםהםינוגראהשרחאמו
.םמצעםהלשתלטרועמהתיטנסרטניאהתורחתההלוכֿםדוקיוטיב

םישנאהשעמשמ–תמאבהרקיאוהםאיכ,תעדהלעלבקתמוניאהזרבד
תיתרבחהקדצהםושיכ–םילילא.םילילאלםידבעםהשךכםעומילשי
תאםימדקמםהןיא;םתורחתהוםינוגראהרטשמלתמייקהניאתיביטקייבוא
יפכ,התואםיאכדמוםיקתשמםה,הברדאאלא,רבדםושבתאזכשרותבהרבחה
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םיכרעבוקְּבדיווזחאייםינוגראהשאופאאצוי.ןלהלדועהארנשיפכווניאררבכש
אופאןאכשי.רקשלוכהשרוריבבםמצעבועדֵיוליפאו,האווסהםשל,םינשיה

.היילעלחתפןיאךא,תונוונתהלחתפ
םיסחיךותמקרתווהתהלםילוכיםיימואלםייתוברתםיכרע,ןכֿלעֿרתי
׃ונלצאלבקתהלםילוכיםניאםימלשומםיימואלםיסחישוניארךא.םיימואל
יווהולחתַפמה,ונוגראבתחאלגרבטלפמאלל״ילארשיה״שיאהראשנםלועל
רצונהזכןפואבו,םירחאםינוגראבחתפתמשהמלהקיזורשקילב,יאמצעןפואב
יווההיכםאו;רתויקסורמםגּולו,תנגרואמֿיתלבההבכשבםגליבקמדחוימיווה
אלםלועלירה,םיפתושמתודוסיסינכהליושעתאזכשרותבהנידמהלשיללכה
.םנכותרקיעהזו,הזלהזםינייועוםירחתמםהשםגהמו,תוחאתהלםיגלפהולכוי

הגלפמהםש׃ינוציחהםלועבלבוקמהתוגלפמהיובירלללכהמודרבדהןיאו
ויסחיבקעבהגלפמלאבםדאה,םייללכהםיימואלהםייחהלשהיצקנופקראיה
קרהברהדימב,ךפהל,םהםיימואלהםייחהונלצאשדועב,םייללכהםיימואלה
םיימואלהויסחיידילםדאהאבחרכהבו,ימורטהיתגלפמהדובירהלשהיצקנופ
.ינוגראהומוקמשבגתהשרחאלקרללכֿךרדב

ללכדוסיםושונראיתשםיסחיהתרגסמלכבןיאהשעמל׃ידאלהזבךא
תאפקהבםצמטצמתרגסמהלשהדיקפתןיאאליממו,תיבויחתוברתלשהתיילעל
.רתויהברהארונךילהתתחתפמאיה,הברדאאלא,אדירגםייקהקותישה

,יתרבחרסומלכמתולטרעתהותותיחשלשתוחתפתהוניארדחאדצמיכ
קבדהתוררופתה,םינושוםיברםייביטקייבוסוםייביטקייבואםימרוגמתקנויה
םייווֲאמ,יתרבחהןוגראהתודסומלזוב,תויניצ,״היצזיאוגא״,ימואלהֿיתרבחה
,םייבויחהתוברתהיכרעבורלשםקותישתרגסמבןותנדחיהזלכשכ–םילָּכוסמ
,עירכמהלּוּכיסהשגרתרגסמב]ןותנהלולכמוהז[–רתויףאילואבושחשהמו
ללחבתפחרמהראשנשתיטסילאדיאהתינויצהתירסומההפונתהץחלמעבונה
.וגישהלהלוכיהניאוהקופיסתאתעבות,שפנה

ןיאדוחלטרפוטרפלכלשתילאודיבידניאההרכהברשא,וזתמליאהפונת
הלאצמתשאוהיעבטקר–יבויחןוויכוהרדגהםושהמצעלאוצמלהלוכיאיה
תלגוסמהניאשתינוטלשה״תיליע״בונייה,המואהתגהנהב,קדצבו,לזאזעלריעש
םיחתפתמהאצומהֿירסחהאנשהוזובהךרדבו.ימנידלולסמבםעהתאליבוהל
תורכנתהוזובלששגרםגחמוצוהלוע,ןוטלשהתבכשיפלכםינומהבןאכמ
הברהדימבםההנידמהוןוטלשהףוסֿףוסשםושמלוכֿםדוק–ללכבהנידמל
לוכיסהישגרלכלתילמרופהתרגסמהאיההנידמהשםושמ,תינשו,תוהזתיּושֵי
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;קופיסםאיכלוכיסהיהאלובש,״יצולחה״ןמזהןמלדבהַליוטיבהםגאיהו
.תאזכשהנידמםייקמה,וללכבםעלםגתושגרהםתואםירבוע״הנידמה״ןמו

,הליחתבןאכונינמשתושגרהרתיםגוזלהתוחתפתההלאםיפסונרשאכו
רקיעבֿינחורקרונניאםעקִררשאו,םיספהםתואלעוןוויכהותואבקוידבםילעופה
בצמהןמעבונהיטרקנוקהלבסהתאםיאטבמקרםהירהש,ימויֿםויֿירמוחאלא
תבוכרתהלכשרורב–םלוכמללכהוללכהןמםלוכולוכהןמםיבנוגלוכהובש
תורכנתהוהלוכתירוביצההיווההלכלהזעתורכנתהטרפוטרפלכבהדילומתאזה
ומצעיפלכתויביסרגאםעבתחמוצוהלועאליממו,דוחלוהערלשיאלכןיב
,והז.תימוטאתוררופתהתוחפלוא,תוצצופתהלשרישיןוויכב,תידדהתויביסרגאו
םייחֿתוברתלשהתושבגתהןוויכמיּבטוקןפואבךופהןוויכבךילומהבצמ,ןבומכ
.יהשלכתיבויח

אקוודשךכידיֿלע,הלוּכיסלחרכהבתלבּומוזתויביסרגאםגשוניארינשדצמו
שיאלתוראשנהתודיחיהתוינפהןהש–תויטסיאוגאהתוינפהתאקפסלידכ
,תאזהתירוביצההיווהבוחרוכֿלעבבלתשהלוקּבדלץלאנאוה–״ילארשיה״
הניאו,הילאהאנשהתאםיררועמהםימרוגהלכתאתחפטמה,וילעהאונשה
קוליסלםייבויחשעמוהבשחמ,תופיאשלשתירוביצתושבגתהםושתרשפאמ
תאעונמללוכיהזןיממקֶבֶד.המצעלעהתואםיאינ☻מהוללהםימרוגה
תויביסרגאהידיֿלעהליחתכלמתרשפאתמהתיבויחהתינויצקאירהתוחתפתהה
שילחהלואתיחפהלידכןבומכובןיא–ּהענמאוהשִמךא,ירוביצףקיהבתמייקה
.וריבגהלקרלוכיאוה,הברדאאלא,ויתחתמשחורהתוררופתההֿשעגתא

תוברתהלעהמו☻םהמשםיינורקעהםייביטקייבואהםיסחיהךבסםוכיסוהז
תרמרוממותנייועתושידאבקראטבתהלהלוכיאיהשעמשמו,חומצלתילארשיה
.הזמ״לוכהלעףוצפצ״ו,הזמםילבהֿלבהבושואיבשהמָלשה–תתחשומו

תינידמהתרגסמהשןמזלכקרםייקתהלאופאהלוכי״תילארשיה״הרבחה
״הדירי״התוא,ןכאו,תיתרבחההחירבהאצומתאהינבבורמתענומוהילעתרגוס
,יווֲאמהתניחבמוהיצנטופב,התערבכאיה130,םויכהלםידעונאשםידממהֿתבחר

ץראהןמודרירשאםידוהיהרפסמלרשאבהקיטסיטטסלתיתלשממההכשלהינותנהנה130
1952‐1951םינשב;םידוהי700,16ודרי1950‐1949םינשב׃תונושארההנידמהתונשב
.500,19ובזע1954‐1953םינשבו;םידוהי000,23ץראהתאובזע
םידרויהןמשילשמתוחפ,1954תנשבתסנכהלשםינפהתדעוולהרסמנשהכרעהיפלע
ויהםישילשינשמרתויו–הנידמהםוקינפלהצראולעשואץראהידילי–םיקיתוויה
.תורחאתוצראלרגהלואםאצומתוצראלרוזחלוטילחהשםישדחםילוע
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לעופבהילאףרטצהלתורשפאה,ונובאדל,ולןיאשימו;שממתימואלֿלכהעונת
תוכחלוץצופתהלואונשלוא,וידליתאגורהל,דבאתהל,עגתשהלקרולראשנ–
ֿיתלבןפואבהזבצמבוילאונברַקמםוילכש,רזהשוביכהשדע–םינואֿןיאב
ירבעהםעהןיידעאצמנאלהזכיגָרטינחורבצמב.תויעבהלכתארותפי,ענמנ
,ןילופתואטיגבאלףאו,ומִעויה♪ֱֿאויהזאש,תיבהןברוחימיבאלףא–םלועמ
.ןויצבהנומאהתוחפלולהתיהזאש

ילואשיםאףא,הרישיהתוחתפתההךלהמבהנתשיהזבצמשיוכיסםושןיאו
ילואהיושעםמצעםינוגראהןיבתורחתההשםמותיפלםינימאמהםישנאןיידע
ןיא.הנידמבןוטלִשל,םימייקהםינוגראהןמ,רחאןוגראתאלעהידיֿלע,ותונשל
תיתוהמההניחבהןמםינוגראהןיביתוהמלדבהםושםויכןיאיכ,שממוזהנומאב
לכקוליסאוהאָצומַליאנת.תחאי״אפמםהםלוכ׃תורחאהתוניחבהלכמו
םימייקהםינוגראהךא,םירצויםהשיקפואההנבמהלע,דחיוללהםינוגראה
תולעתהלםיניינועמםה;והערלשומויקבשיא,רבדלשודוסיב,םמצעבםיניינועמ
יווישרערעתיו,םהמדחאלופיםאירהש,הזתאהזדיחכהלאלךאהזלעהז
אמ.דחאכםלוכולפי,םהיניבתורחתהַּבלקשמה

,היטרקומדלתיאֵדיאהתונמאנהתאחפטלקרבושהלוכיהרומאההווקתה
ֿרטשמיונישאיהש,הדיחיהתיבויחהתיממעההקושתההבתאטבתמרומאכש
הלחה,תיקוחהתיגולויצוסהתוירחאהתאסופתללגוסמםעהןיא׃םייקהקנחה
איהש,תיביטקייבוסהתישיאהותינוטלשהתוירחאהתאקראלא,ומצעוילע
האונשהתמייקהתואיצמהדיבעייסמקראוההזהרבדבךא.ולהצוחמלוכיבכ
םינוגראלםיחיטבמהיטרקומדלתיאדיאהתונמאנהויטרקומדהרטשמהירהש,וילע
םשלהבםיניינועמםהשםיחצנמֿתרסחותערפומֿיתלבתורחתההתוא]תא[
םדאהתאתבלשמםייקהרטשמהרדגבאצומהתשקב–ןכֿלעֿרתיו,םמויק
.תינורקעהותלילשמתעדהתאהָטמו,ססובמאוההילעשתיטילופתורחתההתואב
ךא,הזההמודמהאצומהתּולבהתאןיבהלםיליחתמהםישנאהםיכלוהוםיבר,ןכא

אלא,אדירגתוחוכהןזאמביונישלןאכןווכתמינאןיאלקשמהיווישתורערעתהבאמ
.הרקיעמלסחתתתורחתההשךכידכדעםיוסמןוגראקזחליושעאהישהזכיונישל
.םיגוליפתביסְּבדוחייב,םהלתופצלשיףאו,תורקלןבומכםילולעהזמםיתוחפםייוניש
ןהוררופתמהינחורהבצמהץחלתאפמןה,םייקהבצמבחרכהשממםהםיגוליפה
םייושעםיגוליפיכֿםאךא.םינושהםילעפמהלשםיסרטניאבoהיצאיצנרפידהתאפמ
ףאודוסיבבצמהתאתונשל,ןבומכ,םילגוסמםהןיא–דוחלןוגראלכשילחהל
.המינהאולמכ
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היטרקומדבןיינעודיםמצעבםהלשיו,םינוגראֿידבעםמצעבםהםבורשרחאמ
שואֵיבשהמלשההתרבגהלתחאהביסדועקראליממוזירה,תלהנתמהתורחתהבו
.לוכהלעףוצפצהו

תילכלכההיעבה2.

ֿלכמלוכיוניא,ומצעלשכ,הזכש]ימואלֿיתרבח[הנבמ,יתזמררבכשיפכךא
הנבמןיא–היהירשאאהייכ,םעלשוייוכיסחותינבקוספֿףוסשמשלםוקמ
קתונמודדוביאבעיפומהזכהנבמהיהשהרקמבוליפא.םייקתהללוכיהזכש
זאםג–ץוחבמםּויאםושאללוונממהחירבתורשפאםושאלל–oסרַמהלע
תוררופתהלףרטצמהיהשילכלכהלודלדהבקעב,וצִקלהרהמבעיגמהיהאוה
היההזהםירבדהךלהמבשןכתייו,יגולויבןויליכלדחיםורגלידכתירסומה
היהחותינה;המוקתלחתפילואחתפנהיהךכבו,לפונוסרוקהנבמהילוא
.ומצעהנבמהותואבאלךא,הזבואהזבואאופאםייתסהלךירצ

ןוגכהארונתצלפמדציכתוארלאוהקיחצמשממש,ונלצאהמכוהמכתחאלע
,הלשהעשהֿייחבהלוכהעוקשאיההתואףפואהשואיהבקעברשא,יתראיתשוז
ויהםירומאוליאכ,הרומגתוניצרבםהילאתסחייתמולוכהתוזחתאםהבהאור
דגנמהלםייולתהייחוהמילבלעהשעמלהיולתאיהדציכ–חצנלךכךשמיהל
131.והימריאיבנהימימ––ונלצאקחצנאלהזכקוחצךא.עגרועגרלכב

ואברשאתולגהוןברוחהלעו,םילשוריוהדוהילשבורקהןציקלעאבינוהימרי131
לע,ךוחיגותויניצלשהשעמורובידטקנאוהםעפאל.תואורויניעו,ףוסבל,םנמא
ֿותואםגתלכואה–תברוצותיניצרהחכותלדימרבעךא,ויעמושתאךושמלתנמ
.םירתסמַּביכְּבדע–ומצע
׃ז״י‐ב״יםיקוספג״יקרפבותאובנלשמלהנה
ורמאו,ןייאֵלָמִילֶבֵנלכ׃לארשייה♪ֱֿא׳הרמאהכ׃הזהרבדהתאםהילאָתרמאו״
לכתאאלממיננה׃׳הרמאהכ׃םהילאָתרמאו?ןייאלמילבנלכיכעדנאלַעֹדָיה׃ךילא
תאוםיאיבנהתאוםינהֹּכהתאוואסכלעדִוָדלםיבשֹיהםיכלמהתאותאזהץראהיֵבשֹי
.ויחאלאשיאםיתצַּפִנו.ןורָּכִשםלשורייבשֹילכ . וניזאהוועמִש.םתיחשהֵמםחראאלו.
ירהלעםכילגרופגנתיםרטבוךִשחַיםרטבדובכםכיה♪ֱֿא׳הלונת.רֵּבִד׳היכוהָּבגִתלא
.ףֶשָנ . ,העמדיניעדרתועַמדִתַעֹֹֹֹֹֹֹמָדו,הָוֵגינפמישפנהכבתםירתסמְּב,ָהּועָמשתאלםאו.
.״׳הרדעהָּבשִניכ
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לעראותמההנבמבםייחהםידמועןהבשתודוקנלרפסמשממןיא,השעמל
רבדםושבו,דוסיהןמהשדחהרבחץראבתונבלהליחתהתונויצה׃עטוקמסיסב
ןוזחתאהקתיש,הלשרבשמהלעהנידמההאבשדעהתכאלמתאהמילשהאלאיה
,הלאהתודוקנהןמהדוקנלכו;ונורבִשוותויקלחלעלוכההדימעהותומדקתהה
לכתאהתלופמתחתרובקלהיושע,ןהיתויעבתארותפלתלגוסמהנידמהןיאש
תודוקנהןמםייתשלעקר,]אבהףיעסַבוןאכ[,הזקרפבדועדומענ.הלוכהנידמה
דבלבולאםייתשאלאתומייקויהאלוליפאו;רתויבתוטלובהותוירקיעה,הלאה
ידכ,ןהמתחאלכ,תוקיפסמןהירה–]תיטילופההיעבהותילכלכההיעבה[–
.דגוניוכיסלכלרבעמטעמכףכהתאעירכהל

.תילכלכההדוקנהלוכֿםדוקו
הטישהלעםיסומלופבוכפשנשוידהֿיסונייקואםתואלכתאץורפנםא

תוארֿתודוקנמןה,הזהםויהדערתויבםינושארההימָימתינויצהתילכלכה
םגּולו,היעבהתאסופתנםאו,תויטנסרטניאתוארֿתודוקנמןהותויגולואדיא
שרושירה–ספתיתשהליוארהיהשיפכ–תיחישמֿתירבעהסיפת,דבעידב
ותייחתתאםישגהלאציירבעהםעהשהמבבושאוהתאזההדוקנבםגרבשמה
הלוכאיהתימואלהותעדותשכ,םייוגהֿתודלותבםידקתהֿתרסח,תיחישמה
בושחללגוסמאוהןיאו,ךסכוסמוררופתמימואלהוהנבמ,תכרכורמותספורמ
.דבלבםִיִיוגםיחנומבאלאתוימואלהויתויעבלע

תניחבבותייחתלררועתהאלירבעהםעהש,איהונניינעלתידוסיההדבועה
דחאזכרממתאצויהתנגרואמתימואלהלועפלועפללגוסמה,דחואמודחאםע
לשתידָרוּפסתוררועתהכהאבהייחתהאלא,הירחאאלממולוכםעהלּכשו
ולכיאלףא,ןאכרבסוהרבכשיפכרשא,תודוגאֿתודוגאואםידיחיֿםידיחי
םהו,תחאהדוגאותויהלןגראתיםעהלכשדע–וכיחאלשבוטו–תוכחל
ותמזוייפֿלעדחאֿלכ,םרוזיפב,םהשתומכ,רתלאלםדועייתאםישגהלואצָי
–טעמכ(תיסָלקההדימבטעמכ,יטסילטיפקהיהזאםלועה.תינובירהתדרפנה
יטסילטיפקֿירוטזינולוקןויסינולהיה,)הארנכ,רשפאֿיאהזמרתוייכםא
םינויצהםתואלהזהיהדואמטושפו,ותחלצהֿגושגשםצעבזאדמעש
אלםניינעלתמאתומותיאמצעהבשחמרשא,םהירחאםיאבהףאו,םינושארה
ץרא–לארשיֿץראלשהמומיקתייעבתאסופתל,בושחלםילגוסמויה
,תפסונתחאתירוטזינולוקהיעבדועכקר–תילאינולוקןכבו,תיפוריאֿיתלב
.ליגרהגוסהןמ
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ֿתלדץראש,ךכלע,עודיכ,תססובמתיטסילטיפקהֿתירוטזינולוקההטישה
תועקשההתאעיקשהלםילגוסמהםיבשייתמהילאתכשומתורצואֿתברוןיסלכּוא
תרצותהתאםירכומםה;תורצואםתוא]תא[לצנלידכתוצוחנהתוילמינימה
,וילעםולחלוליפאםילוכיםניאםשםיראשנהםהיחאשחוורבםאָצומֿתוצראב
ןיאשרחאמ–ץראלֿץוחבםתייחמֿיכרוצתאהזהחוורהןמקלחבםיגישמ
תרצותתקפהלםיעיקשמוםירזוחםהרתיהתאו–השדחהץראבןיידעםגישהל
תאםיקחמהםישנאה.הלילחרזוחו,רתויףאהברהדימבו,תפסונהרקי
ןוההיוביר;תחתפתמוץראהתכלוהךכו,םיכלוהוםיברםינושארהםיבשייתמה
םילעופםישענוללהו,םמצעבןוהעיקשהלםילגוסמםניאשםישנאםגךשומ
ץוחנםייתניבשךכבערםושןיאןמזהותואלכךשמב.הכאלמֿילעבוםיריכש
תאשונהליחתכלמרבכיכ,ץראלֿץוחמדויצהתאףאוהיחמהֿיכרוצלכתאאיבהל
לכםע,הברדאאלא,םנוהמתויחלםיצלאנםניאםיבשייתמה׃המצעתאץראה
תוסכלידכםיקיפמםהשתוריפהםיקיפסמןיידעץראלֿץוחלםהיתוסנכהתאצוה
תריציבןמזהךשמבםיעיקשמהזהרֶתֶיהתא.ריתוהלףאוהלאהתואצוההתא
תולתהןמםגתררחתשמאיהךכו,הפוגהשדחהץראהךותבדויצהוהיחמהֿיכרוצ
תנזואמהלכלכינפבונאםידמוערבדלשופוסבו,הזןבומבףאץראלֿץוחב
.הילעיחהרוביצהתאתאשונה,תינגרואו

.הזןיממץראמרומגהךפהההתיהלארשיֿץרא
ךירצהיהוזהערלעו,ללכןוהםושהילאךושמלולכיאלהבםיחוורהייוכיס

רבגתהשמ.לוכהתורמלעיקשהלםינכומהםישנאהלשימואלהןוזחהחוכרבגתהל
הלכיםנמא–ץראבופסכתאעיקשהוםירוהטהםייטסילטיפקהוירצילעםדא
דימםיכירצויהוילעופםגועיקשמהםגךא,ןוהֿירסחםילעופךושמלותעקשה
ֿיעצמאתאםהלשוכרלידכץראלֿץוחלםתרצותךרעלכתאאיצוהלורוזחל
ךרעתאתוסכלידכוקיפסהווהשלכקושואצמתורֵּפהםאהיהבוטו;היחמה
עקשומהונוהמקלחךושמלךירצעיקשמההיהןכאלםאש,הלאההיחמהֿתואצוה
.הלוגהתוצראלבושוריזחהלו

המצעךותמחתפתהלץראההלכיאלהזןיממתועקשההלכירחא,םוקמֿלכמו
ךירצהיהולוכיתלחתההחותיפהלכאלא,ךכלהתרשכההמייתסהאלשןמזֿלכ
ןוהֿילעבלשבוטהםנוצרביולתהיהחותיפהשעמשמו,ץוחהןמקרוךאםורזל
הריוואהשרחאמשוילאמןבומ.ץראלםנוהתאריבעהלדואמלודגרפסמבםייטרפ
הריאשהאיהו,הזןוויכבץחלםוששמשלהלכיאלוללכבידוהיהבוחרבתירוביצה
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ֿיכוּכיחוכשמנשירה,תילאודיבידניאהתימואלהתוררועתהַלשוריפבלוכהתא
.וכרדיפלץקםהלםשורלטיהאבשדעןופצמה

,ךלמההמלשכםימכחםיידוהיהןוההֿילעבויהּולףא,ןכֿלעֿרתיךא
הטישבלארשיֿץראלשהמומיקהיהאלזאםג–ויהשיפכםיליסכאלו
.ללכירשפאהליגרהתיטסילטיפקהֿתירוטזינולוקה

לעבחותיפבהיהרבודמםאש,הזכלארשיֿץראבבצמההיהלוכֿםדוק
,םידדובםילעפמוםיקשמהמכלשםתמקהתולובגמגרוחה,ןהשלכתויציבמא
ֿיתלבוךכֿלכתבחרנןוהֿתעקשהתשרודרתויבתינושארההרשכהההתיה
היהאליטרפןוהֿלעבםוששדע,ידמלהכוראהפוקתךשמלךכֿלכתיליבטנר
לעבםוש׃היהישהמכֿלכבוטונוצראהיו,יטסילטיפקסיסבלעהעיקשהללגוסמ
,תיקלחםגּולו,םיחוורתרטמבופסכתאעיקשהלןבומכךלוההיהאליטרפןוה
ימואלןוהזוכירןיבקרהרירבההתיההלאןוגכםיכרצל;לשמל,תוציבשובייב
סיסבלעםאויטסילאדיאסיסבלעםא,רחאןפואבןגרואמןוהזוכירןיבל
.יפורטנליפ

תיטסילטיפקהֿתירוטזינולוקההטישה.הדובעהוןוההיסחיתייעב–תינשו
היהםינומֿתרשע;הלוזהדובעהליחתכלמגישהלתורשפאהלעהקלחבתססובמ
ןיֵאב–רתויבהכומנהתיתלחתההתויליבטנרהחכונליכ,ץראבשורדהזהדוסיה
לארשיֿץראשםיכרצמבאליממידמלםיסומעץוחהֿיקושתויהבוימינפקושןיידע
תרבוגהכישמדעבעונמלדואמֿהלוזהדובעקרילואהלכי–רציילתלגוסמהתיה
.ץראלֿץוחמםיפטושההיחמהֿיעצמאלשםתאבהיוסיכךרוצלןוההןמתכלוהו

לוספהיההזרבדךא,םיברעהןמגישהלהיהרשפאהלוזהדובע,הנהו
ֿחרסקרוויהרשאכ,ןונֿןבעשוהיימיבליעוהלֿתויהלילואולכיםינועבג׃ורקיעמ
אוהו,ותאהתיההמלשהמוארשא–ןונֿןבעשוהיםגךא132;בושחֿיתלבףדוע
תאתושעלםיכסמהיהאליאדו–הָנֵבלִלֿהָנֵבְלםעהתאולתונבלץלאנהיהאל
ךירצהיהלוזהלעופה.םייקתהלירבעהםעהלכויאלוידעלבשדמעמלםינועבגה
תוירואתבךבוסמהזהלעופההיהאלולםגךא.ומצעירבעהלעופהתויהלאופא
תיטסילטיפקםיסחיֿתכרעמב,רבדלשושוריפהיהםוקמֿלכמירה,תויטסילאיצוס
דמעמהלעילכלכהלבסהתניחבמלטותתירבעההייחתהתסמעמש,הליגר
ןמדחוימבהנהיאלםאףא–רחאדמעמשדועב,וידיומבוזהייחתםישגמה
תלהנהתאםינפֿלכֿלעלבקי–הלוגבחיוורהלהיהלוכישהמלסחיבהייחתה

ויהישםיירמוחהתורֵּפהםתואתאו,םייפסכהויתונורתיתוכזבקר,תאזההייחתה

.340׳מעבןלהל,198הרעהבהאר–םינועבגהלע132
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;דבועהדמעמהלשםזילאדיאהףדועןובשחלע,אוהלוכֿםדוקלכאיץראהֿןיינבל
הלוזהדובעהבדובעלידכץראלאובלךשמנהיהאלירבעהלעופהםגירהש
לשתוביסמקר–ןבומכ–אלא,תילכלכהניחבמולםלתשמהיהרבדהשםושמ
.םזילאדיא

לערותיוובקראטבתהלךירצהיהןוההילעבלשםזילאדיאה׃תורחאםילימב
רכשתאםהלםלשלםיכירצויהםידבועהוליאו,רתויםיבוטםיחוורלשיוכיסה

ילואהתיההלוזההדובעהשןכתיי,ןכֿלעֿרתיו.]תחפומחוורב[םתוקפתסה
ונייהךכו,םהילעורתיוםהשםיבוטםיחוורםתואףאוללהןוההֿילעבלהריזחמ
.תירבעההייחתהםעתושעלוליאוהוללהש״דסחה״דעברכשלםיעיגמ

םימעטמרמואינאןיא]דבועָלןוההֿלעבןיבשיתוהמהרעפהלע[הלאםירבדו
ֿןבשומצעןמזבובםודרגלהלעירנורגבֹדשהיהקדוצםא׃יטולוסבאקדצלש
יאדו,רזהןוטלשהתאםָתרַשב,לוכיבכבוטֿלכימענמבוסלעתהקותרשוןוירוג
״רכיאה״תאדובעיוםיינישקורחיריעצהןוירוגֿןבשםגקדוצתויהלהיהלוכי
לשמהןיאךא133.רתויםיבוטםימיואובישדע–תותיבשלתיסיאלו,דבעכוליפא
,יגולוכיספהלדבההוהמריבסהלךירצינאןיאו,תיטרקנוקהניחבמלשמנלהמוד
לשרבדורורבאוהתאזֿלכבשךא,תטשפומהרדגהולאוצמלדואמהשקםנמאש
לעעיפשמהיההזכרדסהשתינסרהההעפשההןמאופאםלעתנםאףא.אטישפ
יפֿלע,םייקתהלהיהלוכיאלאוהםוקמֿלכמ–קוחרןובשחביתוברתהונדיתע
ותואתוצצופמויההאנקהותורירמה;תישונאתוגהנתהלשאיהשֿתויקוחםוש
.םייחבוטילשהלןויסינלכםעםינפבמ

ןיינבהתפוקתלתודמעמהתמחלמתקספהלףיטהש,יקסניטוב׳זםג,ןכא
הברִמלתילאינולוקֿהלוזהדובעדובעיירבעהלעופהשךכלןווכתהאל134,ינויצה
ֿינורקעחוכיורקיעבהיההזהחוכיווהלכשיתרבסהרבכו;ןוההֿלעבלשויחוור

.543׳מעב,רפסַל׳אחפסנבהאר–רנורגבדלע*133
הטיסרבינואבםיטפשמדומללותאצדעו,1906תנשבהצראןוירוגֿןבהלעשזאמ*
לעופכדבעאוה–היסורלעסנובןמזֿקרפדבלמ–1911תליחתבלובנטסיאבתיכרותה
בקעיןורכזב,תרניכתווחב,הר׳גסב,אבסרפכב,הווקתחתפבםירכיאלשםהיקשמב
ֿעבראהזדיקפתבשמישו,תורדתסההריכזמלןוירוגֿןברחבנ1921תנשב.המלשֿתבבו
העונתבובושייבירקיעםרוגכהירבחותורדתסההחוכתאהנובאוהשךות,םינשהרשע
–םעפםייתאמכ,םינושתומוקמב,םינגרואמהםילעופהותבשהזןמזקרפב.תינויצה
.התכימתבןיבותורדתסההתמזויבןיב

םילעופהלשתינוגראהתורצבתההןמותותיבשהיובירמהעקניקסניטוב׳זלשושפנ134
תמחלמתאהתעֿתעלאיפקהלותעיבתלעתוברםימעפבשאוה.תורדתסההירבח
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ידילונלצאעיגהאלללכ]יתרבחהבצמה[יכ,יתואיצמסיסברסח,יטרואת
ןיינבהתאססבלהיהרשפאẁיאיכךכידילעיגהאלו,שממלשתודמעמֿתמחלמ
םושאליממויהאלךכיפלו,הליגרתיטסילטיפקתרגסמבהלוזהדובעלעינויצה
םילעפמםיקהלםילגוסמה,םילודגםייטרפןוהֿילעבידיֿלעץראהחותיפלםידממ
זכורמלוצינלעאלאתימצעהדובעלעלוכֿםדוקםידָסוימויהיאלשםילודג
.תלוזהתדובעלש

התיהתיטסילטיפקהֿתירוטזינולוקההטישל]הפולֲחכ[תורירבהתחאשיתרכזה
״ימואלןוה״אורקללבוקמשהמלןווכתמינאןיאךכב.ןוהלשימואלזוכירבאופא
םשלזוכיר׃218׳מעתיתחתב[הליחתבוילעיתזמרשהזןיעמזוכירלאלא,ונלצא
תוחפלוא,ולוכםעהלכשודחאזכרממתאצויה,תחאתנגרואמתימואלהלועפ
.דחאשיאכהירחאאלממ,ונממישממקלח

רבעשלקעוצה;םוקלהיהלוכיאלאוה,רומאכיכ,היהאלוםקאלהזכשרבד
ֿףא.תאזההרירבהחותינבןאכגילפנשךכבברםעטןיאךכיפלו,איהאושתליפת
דבלבויפֿלעקרשדיחיהןורקיעלתרגסמרותבונלהבושחןיידעאיהןכֿיפֿלע
םיטרפהלעהייהתילבםגּולו,ןייצלןכֿםאיוארהןמו,בצמהתאןקתלדוערשפא
לעתמאבץראהֿןיינבתאןגראלהיהןתינתאזההטישהיפֿלעש,םייטרקנוקה
.יחישמֿיאובנאלאדמושמֿיטסיסקרמאקוודואליכםא,יטסינומוקסיסב

ךאתמאבומצעהאורץראהתאתונבלאצויהידוהילכהיהוזתרגסמב
התיהתילכלכההרטמה;תירבעההלואגהלשדחואמהודחאהאבצבלייחכקרו
אשונהיחתניחבבםייקתהללכוישבמ,ןזואמיתכלממימואלקשמתמקהכתעבקנ
ץראֿלבחםושבירשפאוניאשרבד,oיקרַטואיחאקוודואליכםא(ומצעתא

ורמאמבלשמלתאזהאר.הלחנהוהחונמהלאינויצהלעפמהאבאלדועלכ,תודמעמה
תורדתסההלשהתוידעלבתארובשל)1932ףוסב(ארקוב,)רובשל,ןכ=(׳ןכעֵרב,אָי׳
ירבחןיבתורגיתלםירבדהועיגהםעפאל,םנמאו;ןוטלשלוןילופונומלהתעיבתתאו
םיתעל,םיתבושהלשםמוקמבודבעףאו,ותבשאלשר״תיבירבחןיבלתורדתסהה
.תיטירבההרטשמהתוסחב
ירעתאצוה,׳יקסניטוב׳זיבתכ׳בספדנ,)אשונותואבםיפסונםירמאמו(ל״נהרמאמה
,׳לארשיֿץראבתותיבש׳׃םגהאר.׳רעסַּב׳׃רתכומהךרכַּב,ג״ישתםילשורי,יקסניטוב׳ז
.׳תומישר׳׃רתכומהךרכַּב

ֿתוכלמלשתילכלכההרטמכ,היסורחסונ,יתכלממםזילטיפקלןווכתמינאןיאהזרבדבבמ
.תיאמצעוןירוחֿתבתוכלמביחהםעלשקשמןיבמינא״יתכלממקשמ״באלא,לארשי
רשפאהברתולקבו*,רבעמֿתעשלשתרגסמכקרשמשלךירצהיהייסיאהםזינומוקה
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ןפואבתדמצנתפטושההכירצההתיההזךרוצלו,)לארשיֿץראבםגהמו,םיוסמ
ֿיאוזהטישבםגשיפֿלעֿףאו;רוצייהלשותוחתפתהבצקלןגרואמוןנכותמ
ןובשחלעיקלחןפואבסנרפתהלמידמלהכוראהפוקתךשמבענמיהלהיהרשפא
ןכתיי.ירשפאהםומינימהלעןגרואמןפואבדמעומהזחרכההיהירה,ןוהה
הפוקתךשמלתדמעומירבעהץולחהלשהכירצהֿתמרתמאבהתיההזכןפואבש
הטישבךא,הזמהטמלףאילואו,לוזהילאינולוקהדבועהתמרלעתמיוסמ
היהקראוה,הברדאאלא,האנשוהאנקםושררועללוכירבדההיהאלהרומאה
היהאלךכםשל;םדאהתודלותבהומכןיידעהתיהאלשתוערוהווחאחפטמ
םצעירהש,היסורבץוחנהיהשיפכ,ןיוזמיתכלממהייפכֿחוכאקוודץוחנ
–תינשו;השודקתיחישמתוררועתהמתעבונהתיההטישהלכשאיהונתחנה
,תמאבהתיהשיפכ,תינויצהתוררועתהבוליפאש,חיכוהלךירצינאןיאירה
קוחאל׃םינימהלכמלבסלובערלתישפנהניחבמןמוזמוןכומץולחההיה
ץוחמםלועמהומכהיהאלםנמאש,תאזהתונוכנהזובזבלםרגישונאהעבטה
.דימוףכיתהארנשיפכ,ומרגירמגלתורחאתוביסאלא,לארשיםעל

הפיאשה,ןכאו,םמצעללאדיאתויהלםילוכיםניאהלאכץחלֿייח,ןבומכ
ףונמכוללהםייחלתשמשמהתיהשאיהאיההזהץחלהחוכמררחתשהל
ץחלהןמררחתשהלהיהרשפאהלאכץחלֿייחתועצמאבקר,םנמאו,הקדצהכו
וניאשןוהבתולתהןמץראבםיירבעהםייחהתאררחשל,תילמיסקמהתוריהמב
,ןכֿלעֿרתי.תפסכנהתילכלכהתואמצעלעיגהלוילארשיֿץראהרוצייהןמקפומ
הלכלכהןיינבתינכתתאדימעהלהלוכיהתיהתאזכשתנגרואמותננכותמהטישקר
תידדההמלשהלשסחיםהיניבאהישםינושקשמֿיפנעתמקהלעתילארשיֿץראה
ילמינימםויקםגּולו–םויקדיתעבלארשיֿתוכלמלחיטבהלולכוישותינגרוא
,לארשיֿץראןוגכדחיֿםגתיזכרמוֿהקוחדהניפליוארכ,רוצמיאנתבףא–

לבויהֿתנשדוסיבחנומהןורקיעהלעססובמהימואלקשמלונממרבעמהתאןנכתלהיה
ראשנלבויהרטשמ.דומלתהםגוארקמהםג–לארשיֿתרותבשטפשמהלכדוסיבו
ןלהלהארנשיפכ,הזהםויהדעתיאמצעהלארשיֿץראלילאדיאהילכלכהרטשמה
.]ב״יקרפבךכלדחויישףיעסב[

םהיניבוגיהנהרשאףותישהייחלד״בשןווכתמ״ייסיאהםזינומוקה״לעורבדב*
המכהתנמתכה.והיתתמןבףסוירפסמשיפכ,ינשהתיבהימיבםייסיאהתכינב
ןמםיבר.רתויבםידפקומםיימינפםיללכיפֿלעולהנתהםהייחו,םירבחיפלא
רשא,ןארמוקתברוחבהליהקהזכרמבםינבמהו,הדוהירבדמבוררוגתהםייסיאה
תוליגמה׳םשולגתנשרחאל(–םישימחהתונשבתויגולואיכראתוריפחבופשחנ
.ףתושמיתליהקםייחחרואלעםהףאםידיעמ–)תונושארה׳תוזונגה
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לכבתיגטרטסאותיטילופהניחבמןכוסמםוקמהומכדועןיאםלועמוזאמש
.ולוכםלועה

ףאותיטסילאיצוסההיגולואדיאהףאלעש,הזסקודרפלהנושארההביסה
ךכבאיה,םוקלהרומאההטישההלכיאלםיינויצהםיצולחהלשתיטסינומוקה
היהאלאליממו,וללהםיצולחלהתיהאלתרדגומתיתכלממהרטמםושש
הטישהלששפנהאוהןווכמןונכתאולהו;ןיינבהןונכתלהדימֿהנקםושםהל
.הזבוניוותהש

ןיינעהתיהתינויצהתוררועתההשהדבועב,ןבומכ,הרושקוזהביסו
,תימואלהתונמאנהותוללובתההןיבםיפרטנה,םידיחיֿםידיחילשילאודיבידניא
המישמכאל,תימיטניאהֿתישפנההניחבהןמ,תונויצהםהלהתארנהזכןפואבו
ישיאןורתפכלוכֿםדוקאלא,הרקיעבoתילטנדנצסנרטֿתיצוביקֿתיתרבח
הניחבמ,ינויצהץולחהומצעספתאלהליחתכלמ׃תוישיאהםהיתויוטבלתהל
םייטרפהוייחתאולתונבלאצויהםואודיבידניאכאלא,לייחכ,תיתרכהותיתעדות

הפיאשהםגאלא,תירבעהנידמלתינויצההפיאשהקראל.םישדחתודוסילע
תניחבבקרןיינבהֿיצולחלאופאהתיהלארשיֿץראבתידוהיתילכלכתואמצעל
לבא,)הלאםינוויכבהבשחמלןויגיההלעפוהללכבשהדימב(ינויגהלכ☻ומ
.ילאוטקאֿיגולואדיאויגולוכיספךרעםהלהתיהאלאיהםוקמֿלכמ

,תלבוקמהתירוטזינולוקההסיפתלתונויצהתאובריקהלאהםירבדהלכ
םניאשםישנאלשםיישיאהםיישקהתארותפללוכֿםדוקאיההלשהתייעבםגש
אלםלועמשרבדהאציךכו,תונשיהםהירוגמתוצראבםהיישקתארותפלםילוכי
םיקהלרשאמילכלכהחטשבתרחאתילאוטקאהיעבםושהינפלתונויצההתאר
וארערעתהשןשיהוקשמםוקמב,לארשיֿץראבשדחקשמדוחלהלועוהלועלכל
,תונויצהלשהיניעדגנלהדמעתימואלהתילכלכהתואמצעהאל.הלוגבבזענ

ונייה,דיחיודיחילכלשתיקשמתואמצעידילעיגהלדימתהתיההתרטמאלא
ןתואלשךרעהתאתוחפלתפטושהותדובעבקיפהללכוידיחיודיחילכש
רשאכו.ןאיצוהלהמֿםושמולרחוב,ישיאןפואב,ומצעאוהשהיחמהֿתואצוה
המצעלהרמא–ומצעתאאשונהיחהיהילארשיֿץראבידוהיוידוהילכלשוקשמ
.תיללכֿתימואלתילכלכתואמצעלםגעיגנאליממאולה–תונויצה

ךרדביוצמהלאיוצרהןמרובעלהלכיאלוזהשיגשוניאראולהןכֿיפֿלעֿףא
.החורבהליחתכלמהרודחאיהשו,הלהָאָיה,הליגרהתיטסילטיפקההטישה
ןוה״יורקשהמלאהתנפאיהןכאו,ןוההזוכירלאתונפלאופאהצלאנתונויצה
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קרהזןוהזוכירהיההללגבשתערכמההביסלםיעיגמונאהזבו,היפב״ימואל
.ימואלןוהזוכירלשהרוטקירקל

דגאתהלוליחתהליעלםירכזנהםידיחיֿםידיחיםתואש,ךכבהאטבתהוזהביס
זכרמבןוההזוכירידיֿלעש,היהרשפאתאזההעפותהאלמלא;תודוגאֿתודוגאל
אב]היה[ךכידיֿלעירהש,ילכלכןונכתלאליממתונויצהףחדיתדחאימואל
ץולחוץולחלכלשתיטסילאודיבידניאהתינויצההסיפתהןיבקותינהרואכל
ינפלהדמעוהשהיעבה׃תינויצההמשגההלעןוטלשהזוכירתדבועןיבלגמדוחל
הידיבזכורשימואלהןוהבשומישהתאתושעלהיההמו☻הילעשםישנאהֿתצובק
תאאלמלהאבבו,יללכֿימואלףקיהתלעבו,הלוכבתיביטקייבואהרואכלהתיה
וזלטבלתודרפנהתויטסילאודיבידניאהתופיאשהלכהרואכלתוכירצויההדיקפת
הזלכו–ןדוסיבחנומהימואלהףתושמההנכמהידילעיגהלוידדהןפואבוזתא
םגאהיּולו,תועירפמהתויגולוכיספהתוביסהלכתורמל,יטמוטואןפואב
ינוגראהגוליפהבקעבךא.ןמזתחקלהכירצהתיההזןוויכבתיבויחהתוחתפתההש
םישנאהֿתצובק׃םלועמלעופהלאתאצלוזתוחתפתההלכיאלתונויצהלש
תינגומוההצובקםלועמהתיהאלימואלהןוהבשומישהתאלהנלהילעלטוהש
,הברקבתמעפמהתדחואמהותחאהתינויצההפיאשהןמדבלםולכהלןיארשא
תאספותםהמדחאלכש,םינושםינוגראיגיצנמתבכרומהצובקוזהתיהאלא
והערלשתוינכתלתודגונמהתוינכתשיםהמדחאלכלש,תרחאתינויצההפיאשה
חפוקיאלולשונוגראשחיגשהללוכֿםדוקאוההזכגיצנלכלשירקיעהודיקפתשו
.ביצקתהתקולחב

וקלחלוףסכהתאףוסאלקרהשעמלהיהתרגסמרותבתונויצהלשהדיקפת
אולהךא;דוחלןוגראוןוגראלכטילחהלךירצהיהובשומישהלע;םינוגראהןיב
תאדילוהל,ונרמאשיפכ,היהלוכישקראוהאוה–ןוהבזכורמהשומישהאקווד
םגהיהףוסֿףוסשרמוליצמתםאו.ימואלהןונכתהתאוהרסחההיצזיביטקייבואה
הזכןוגראלכהאראולהשו,םידרפנהםינוגראהתרגסמבתוחפל,זכורמשומישה
לעקרהרואכלחנומםעהלרוגלכש,״תיתִמאה״תונויצלדיחיהיוטיבכומצעתא
וללהםינוגראהמןוגראםושהיהלוכיאלםוקמֿלכמירה–דבלבולשומכש
הדוקנההתיהוז׃הלוכהמואהותונויצהלשילכלכהלרוגלתוירחאהתאשיגרהל

הסיפתהןיבסינכהלץוחנשהלדבהַלבלהֿתמושתתאתונפהלינאשקבמגמ
.ליעלוניארשתיטסיביטקלוקהםתשוחתןיבלםיצולחהלשתיטסילאודיבידניאה
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םניאהלאו–םיפתושולשייכלילעבןוגראלכשיגרההבשטעמכהדיחיה
ןנכתישהמלכיכו,ימואלהןוהבשומישהלעדיחיהןוטלשהתאודיבםיריאשמ
.ךרעֿרסחאליממאוההזחטשבודבלאוה

םיפתושמויה,ללכהןמאצויילב,םלוכהלאהםינוגראהלכל,ןכֿלעֿרתי
הירואתהותיטסילטיפקהֿתירוטזינולוקההרגִשה,הרטמבלפרועמהםזיפוטואה
אלויגולוכיספאל,תוילכֿרסומםושושיגרהאלםהךכיפלו,טרפהןקרופלש
׃ימואלהןונכתלתוירחאירסחםיטנסרטניאכםיעיפומםהשךכלע,יגולואדיא
ואץוחנתילארשיֿץראההלכלכהלשימואלןונכתיכללכםתעדבהלעאל
תינוגראהתויטנסרטניאההענמשרחאו.הזןיעמגשומםייקתויהללוכיוליפאש
,תיללכֿתימואלהיצנטסניאבהלכלכהןונכתתא)הליחתבתיטסילאדיאהםגּולו(
יטרפקשמלשןונכתלהמודתדרפנהתינוגראהתרגסמבןונכתלכאופאהיה
–יללכהןיינעלאלוולשויחוורלרקיעבתואושנוינפש,תיטסילטיפקתרגסמב
.ינוגראהםזילאודיבידניאהןאכאבישיאהםזילאודיבידניאהםוקמבשםגאהיּולו
םירחתמוהזדצבהזםילעופהםינוגראבחתפתהלהלכיאלתרחאהסיפתםוש
.הליחתכלמתרחאהסיפתםהלהתיהאלםא–הזבהז

םזילאיצוסהלשותינויצההלכלכהלשלפוכמהולופכהסקודרפהרצונךכו
.]תואבהתואקספבהנראותתובשתוריתסהיתשרשא[,יטסילטיפקהינויצה

לשתילטנדנצסנרטהֿתיצוביקההשוחתההבברעתהםינוגראהתרגסמב
םההבשתיטסילאודיבידניאההסיפתהםע,ליעלהילעונדמערבכש,םיצולחה
,יטרפשוכררסחהיהדוחלץולחוץולחלכיכםאו;הליחתכלמםתונויצתאוספת
,ימואלביצקתלעיחאוה–הברדאו,םייטרפםיילכלכםיסרטניאאופאולויהאלו
דימתירה,אלממאוהשתימואלההמישמלקרםהשדוקםלוכוייחלכשימתניחבב
םומיסקמהתאיללכהימואלהביצקתהןמטוחסלםינכומםיינוגראהויגיצנודמע
יטרפץולחלכלבקמהיהשביצקתהו,םהלשםהיצולחלוםהלשםנוגראלירשפאה
.תילמיסקמהתיסחיההכירצהֿתמרתאולחיטבהללכוישךכללכֿךרדבבשּוח

איהםגש,תיטסילאיצוסההיגולואדיאבהנמאנההתאּובָּבתאהאצמוזהריתס
דצמיכםאו,םייטסילאודיבידניאםיכרעלשהֶטעַמבםזיביטקלוקלשםייאלכתרצוי
ירה,תימואלהלועפאיהותלועפלכשימכונייה,״ץולח״כץולחהומצעהארדחא
ףאו,״ךרעהףדוע״תאונממלולשלרוסאש,״לעופ״כומצערידגהאוהינשדצמ
תאורכשבלבקלךירצאוהםוקמֿלכמ–ומצעבםעהאוהולש״דיבעמה״םא
,הוושותדובעהתיהאלהשעמלשוליפאאהיוותדובעלשילכלכהךרעהאולמ
וא(ןוהתעקשהשוניאררבכ׃תחאהטורפףא,הרוהטתילכלכתוארֿתדוקנמ
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חרכהבאלא,רתלאלםיקיפסמתורֵּפתאשלםיברםירקמבהלכיאלץראב)הדובע
תורודהלשoתילאוטנווֶאהםתחווַרןעמלדספהֿתעקשהתויהלהכירצוזהתיה
םעהלשותחוורןעמל–םייטסילאודיבידניאתוחפםיחנומב,בטומ,וא–םיאבה
–ודספהלעאלמיפסכיוציפץולחלןתינםאו;תירוטסיהתושֵיכ,הזכשרותב
לעיוציפאלו,)םימעפל,ותואירבמדבלילוא(םולכעיקשהאלאוהשאצמנ
לוכיחרכהבו,ולשםזילאדיאהרכשתאלביקשאוהֿאוהאלא,לביקאוהותדובע
אוהו,רוצייהןמאלו,ץראהחותיפםשלףסאנשןוההךותמקראובלהזרכשהיה
לשתולתהתכראהןובשחלעוחותיפהלשבצקהןובשחלעקראובלהיהלוכי
.רוצייהןמקפומוניאשןוהבץראהןיינב

,הדובעֿיסחילשםיכרעםעפה,םירזםיכרעטרופמיאבהנהואבוהאופאבוש
ואלו–תומַשהבושעםהתילארשיֿץראהתואיצמלרומגהםתמאתהֿרסוחךותמו
לעםינומֲאה,םיטסינויזיברהורבסשיפכ,תודמעמהֿתמחלמלשחטשבאקווד
ויהםנמאשךכידיֿלעהנתשמהניאהדבועהו.םמצעםייטסילטיפקהםיכרעהםתוא
הדמעץולחהלשהכירצהֿתמרש,תונויצהלשהימיתישארבדוחייב,םיברםירקמ
םג–יכםא,הזבראותשיפכ,עודיכ,היהםירבדהןוויכ׃ולובגלעואםומינימהלע
תמרבומצע]תא[סנרפלילארשיֿץראהבושייהלשותלוכירסוח–עודיכהז
.וניעבדמועראשנ,תילכלכהניחבמומצעתאחתפלםגהמו,ההובגהכירצ

םייגולוכיספהםהיכוביסוםהיכיבסת׃היינשההריתסההאבךכלדומצבו
הרבחלשהניינבתאםהמוענמםמצעםיינויצהםיצולחהלשםיינוגראהו
קחשלונפםהךכיפלו,ולגדםההברשא,לארשיֿץראבשממֿתיטסילאיצוס
םייפותישםיבשומ,תוצובק,םיצוביקתונבלוליחתהםה–״וליאכ״ב
הדיחיהתוערלסחיבאיהןהמתחאלכשתויקשמתודיחי,םיביטרפואוקו
ןופצמהתאהעיגרמאיהםינפִלוהמצעינפבשךא,תיטרפתיטסילטיפק
איהןכיפלעףאו,תיטסיביטקלוקההשגרהלקופיסתנתונ,יטסילאיצוסה
.תיטסילאודיבידניאהתיתָרָּכהההסיפתהרחאהאלממ

םינוגראהוכפהתימואלהתינויצההרטמהשוטשטבקעבש,ליעלוניאררבכ
תודיחיבםיצולחהונגראתהשמו,םמצעלהרטמתויהלהברהדימבםיינויצה
אוהםעפהש,ומצעיגולוכיספהךילהתהותואבושלח–הזבתורומאהתויקשמה
ולחה׳וכוםיצוביקה׃תיטסילאודיבידניאההסיפתהידיֿלעהליחתכלמףארשכוה
אלא,תיטסילאיצוסהואתימואלההרטמליעצמאכאלספתיהלהברהדימב
סנרפלאוהןושארהםדיקפתש,םיליגרםיינשוכרםיקשמתניחבב,םמצעלתורטמכ
םיקשמהךא.בוטהמ–םהידיֿלעץראהתחתפתמבגאֿךרדבםאו,םהילעבתא
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ידיֿלעונבנאלםהש,הזבםיליגרםיינשוכרםיקשממתאזֿלכבולדבנוללה
לעםדימעהלידכשהזבםגו,ימואלןוהתעקשהידיֿלעאלאתימצעןוהֿתעקשה
הניאשתומכבןוהםהבעיקשהלץוחנהיהתלבוקמההכירצהֿתמרבםמצעילגר
םיקשמרותבשןורקיע–תאזכשרותבתילכלכהתויאדכלסחיםושבתדמוע
.וסיסבלעקרתונביהלםיכירצהרואכלויהםהםייטרפ

הכירצתמרבוללהםיקשמהירבחתאסנרפלךירצהיהםעהשאופאאצי
םיקשמהועיגהשמךא,ימצעהםרוצייידיֿלעםמצעתאסנרפלולכוישדעתיפוריא
תניחבב,םעלרוצייהףדועתאםיריזחמויהאל–ןכמרתויףאותאזכתלוכיידיל
תאו,יטרפןיינקלהשעמלםהלםקםהבעקשוהששוכרהלכאלא,םיימואלםיקשמ
םהיתופוקלקר,תפטושהםתכירצימדתאומכ,ןכֿםגופרגםהרוצייהףדוע
תויהלהזהףדועההיהלוכיאלבוש–יטרפןוהכ–התעמו;םהלשתויטרפה
תיטסילטיפקתויליבטנרלשםיבושיחיפֿלעאלאץראהלשףסונחותיפבעקשומ
היהתובורקםיתעלו,רצונאוהובשקשמהלשתיטרפהותבוטלאקוודו,הליגר
ותעקשהםא–תורתומתכירצלעףדועהתאאיצוהלרתוייאדכיטרפהקשמל
.הדובעהתפסותלשלבוקמההכרעתאתוסכלהלכיאלקשמהחותיפב

הנידמהתלכלכיבגלתוירקיעתואצותשולשויהתאזהךרדהיפֿלעץראהןיינבלו
135.הכותבהיילעהתטילקיבגלוםויכתדמועאיהשיפכ

ךכו,יתוכאלמןפואביטסילטיפקקשמץראבםיקהלידכלצונימואלהןוהה
םיטנסרטניאלםיצולחהתכיפהלשךילהתהתיתנידמֿםורטההפוקתברבכןכוה
,היבוברעב״לעופ״ו״ץולח״םיכרעהתונויצבושמישהליחתכלמשוניאר.אדירג
תושרבותדמעהויטרפהוקשמרורחשידילץולחוץולחלכעיגהשהדימבו
ֿיטנסרטניאהדצהוליאולפרעתהוובשימואלהדצהךלהאליממ–ומצע
ףקתשהלןבומכבייחהיהימואלהדצהשוטשט;טלבתהוךלהיטסילאודיבידניאה
לשםתוליעפבףאימואלהדצהשטשטיהוךלההזכןפואבו,ןושלהתרגִשבםג
הקחדנוהכלה״ץולח״הלימה׃ימצעסוסיבידילועיגהאלןיידעשםיצולחםתוא
התיהאלהנידמהתמקהינפלרבכשדע,הטלבתהוהכלה״לעופ״הלימהוליאו
.יצילמֿיתלבימויֿםוישומישבללכ״ץולח״הלימהטעמכ

,ךליאוןאכמ–הנושארההאצותה׃ןמקלדכ,םיאבהםידומעבהנרקסיתתואצותהשולש135
ןִמל234׳מעב–תישילשהו,״הזבו״׃תחתופההקסִּפהןִמל231׳מעב–היינשה
.״ףקותֿהנשמו״׃תחתופההקסִּפה
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דיבעמליבשבודבעםאןיב,אדירגםיריכשכםמצעתוארלולחהםיצולחה
.ובםירבחםמצעםהשוהשלכביטרפואוקליבשבואינויצדסומליבשבואיטרפ
וליאו,םרכשתלדגהתאםהלשסרטניאהםנמאשרדםינושארהםירקמהינשב
היהאלינורקעלדבהםושךא,ביטרפואוקהתוסנכהתלדגהתאישילשההרקמב
רחאמו;הדובעהריחמתמרהבםיניינועמויהםהדחיֿםגםירקמהתשולשב–ךכב
לודגקלחלעןוטלשה,םהינוגראתועצמאב,היה]ןותנ[םמצעוללהםישנאלש
ריחמתאדימעהלםתלוכיבהיהירה–ימואלהןוהה–ץראלםרוזהןוההןמ
.םהלהיוצרההמרהלעהדובעה

,תלוזהתדובעלוצינבםמצעבםיניינועמתויהלוליחתהםהןמזהךשמב,ןכא
תאוענמםימרוגהעבראךא,לוכיבכהדובעהריחמתדרוהבםגאליממו
הבשחמהתרגִשהיהרתויביעראהותּוחפהםרוגה׃הזןוויכבתוחתפתהה
ןיבדוגינרוציליאדכהיהאל׃יטילופהיהינשהםרוגה;תיטסילאיצוסה
ךשמבךפהיהלוללהולכיירהש,םישדחהםילעופהןיבלםיקיתווה״םיצולחה״
היהבטומןכבו–ןוטלשבהכיפהידכדע–תינויצהתרמצלבירידמעמלןמזה
ףארזחוהדספההשםגהמו,תרמצהתואלתונמאנבםישדחהםילעופהתאדימצהל
ןוהֿילעבלםיביטרפואוקהלשםכפהיהלכםעירה,תישילשיכ;ירמוחרכשב
םהירבחתופתתשהלעהברהדימבםיססובמוראשנתאזֿלכבםה–םייטרפ
ראשנךכו,לוכיבכםיחוורֿיקיפמאלו,רכשֿילטונתניחבבהלהנהבואהדובעב
׃רתויבבושחהםרוגה,תיעיברו;הובגהדובעֿרכשבםמצעםהלשישןיינעהוניעב
,ימואלהןוההתרעקלביבסמרקיעבםיּבוסמוללהםישנאהוראשנףוסֿףוס
לשרתויבבושחהקלחהתאתוסכלםיכירצויהאלםהןיפיקעבואןירשימבו
םמצע]תא[ושיגרהאלםה.תיללכההפוקהןמאלא,םהלשםסיכךותמתואצוהה
תויליבטנריבושיחבוםדיבשןוהַּב,םיליגרםייטרפןוהֿילעבכ,]אופא[םילבגומ
לעוטלשםהירהש,הדובעהתואצוההנילעתשםהלהיהתפכאאלו,םייקלח
,תרצותהיריחמתאתולעהלולכיםההדובעהריחמבהיילעלכדגנכו,רוזחמה
תיילעדגנכבושהדובעהֿריחמתאתולעהל,םייוצרהםיחוורהתאקיפהל
םהירחאהזבררגנ״ישפוחה״״יטרפהרוטקסה״ו(,הלילחרזוחו,״סקדניא״ה
.)חרכהב

–הנידמהתמקהרחאתינומהההיילעההצראםורזלהליחתהרשאכ,הנהו
.לארשיֿתנידמב,יתוכאלמאל,יתִמאםזילטיפקלשותּווהתהלחתפהנושארלחתפנ
וא(םייטרפןוהילעבו,םהלשמןוהֿירסחלודגהםבורבויהםישדחהםילועה
.הלוזהדובעלוצינלבחרנרכןאכאוצמלאופאולכי)תויטסילאירפמיאתורבח
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םייטסילאדיאםיצולחויהאלםישדחהםילועהיכ,חילצהלרבדההיהלוכיםעפה
םהתידוהיההנידמהתמקהלתלפרועמהםתובהלתהמדבלרשא,םיטרפאלא
–םתדובעתאםילצנמוןוהֿילעבםיאבויהּולו;םמצעלהסנרפלוכֿםדוקושקיב
ילכלכהחרוכהתאאלא,םהלשםזילאדיאהלוצינתאךכבםיאורויהאלםה
.ימיטיגלה

,קוחרןובשחבהיוצרתוחתפתהךכבהאוריתייהאל–יתזמררבכשיפכ
םג,הזמונלחומצלולכישתומוצעהתויבויחהתואצותבםגרפוכינניאיכםא

הנודנהתוחתפתההשוובםינותנונאשללמואהנבמותוארואל,קוחרןובשחב
ונאתוירסומתוכרעהבותויהלהיהלוכישהמבאלךא.וכותמונאיצוהלהלכי
דחפללגבקראלהענמנהנודנהתוחתפתההו,תומייקתודבועבאלאןאכםיקסוע
ללגבקראלו,םירחאםילעפמדצמתורחתההינפמםייתורדתסההםילעפמה
–םתואםייקמהיגולויצוסהנבמותואתוררופתהינפמםימייקהםינוגראהדחפ
;איהףאדואמהבושח,תרחאהביסללגבםגאלא–דואמתובושחתוביסיתש
ןיידעונתואבייחמהזןיא–ימשרןפואבונלתנתינההביסהיהוזםאםגו
תמרהתואבדואמתמגופתמאבהתיההנודנהתוחתפתהה׃הנממםלעתהל
,םהידיברוסמץראבןוטלשהש,וללהםיריכשהרשא,םהינימלםיריכשהלשםייח
ריחמבףא,ריחמלכבהמייקל–םיצולחאלוםיריכשרותב–םיניינועמויה
ףאו)רחאההרקמבילאוטנווֶאהדובעִשהתמועל(הנידמהלשיִאדַודובעִש
.ולוכ״ינויצהלעפמה״לכלשונוכיסריחמב

–אדירגםייטנסרטניאםיריכשלוכפהםיצולחהש–תאזההנורחאההביסהו
הנידמההטקנאלענמנשיטסילטיפקהלוצינהםוקמבש,ךכלםגתיארחאהאיה
אלרבכםעפה׃ימואלהןוההידיֿלע,היילעהתטילקלתרחאתיבויחהטישםושב
,ינוגראהךוביסהותיתבשחמההרגִשהקר,תונויצהתישארבומכ,ךכלהביסההתיה
.ףסונב–שרופמורורבסרטניאםגאלא

היילעהתטילקתאןנכתללארשיֿתנידמבןוטלשהתעדבללכןבומכהלעאל
תפוקתבתונויצההתיההזל׃תיחישמההטישהליעלהליתארקשהטישהיפֿלע
הטישבםגךא;התישארתפוקתברשאמתוחפהברהדועןבומכתרשכומהנידמה
רבעהנידמלםרזשימואלהןוהה.טוקנלתלגוסמהתיהאלאיהתוחפֿתצרמנ
חותיפםשלהלןתינהזהןוההו,הדועמתונויצהלאםרזשהמלכלעוידממב
ּולו,םיינרציםילעפמבעקשויןוההשהזמטושפרבדאופאהיהאלהרואכל;ץראה
תדרוהמטלפמהיהאלוזךרדבםג,םלוא.״תורדתסהה״לשהרשכתולעבבםג
היהאליממו,דויצתשיכרלהנפומתויהלךירצהיהןוההןמלודגקלח׃רכשהֿתמר
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הדובעהֿרכשתדרוהו;םינוגראהןיבהקולֲחלוהדובעֿרכשלןטקרתויקלחראשנ
.םיקיתווהלשהדובעהֿרכשבהדיריםגרורגלהכירצהתיהםישדחהםילועהלש
תשרדנההעקשההרקיעשםילעפמבימואלהןוההתאעיקשהלאופארחבןוטלשה
תפסותםאוליפאו,רועייואםישיבכתלילסןוגכ,דבלבהדובעהֿרכשאוהםהב
הלאןוגכםילעפמםאו;רתויבהתוחפהתיההזמלבקלהלכיהנידמהשהקפסהה
,םניחםילועהתאסנרפלןוטלשהרחב–היילעהתפסותלכתאקיסעהלולכיאל
םייקלהיהרשפאשהדימבקר.ישפוחהקושבםתדובעתאעיצהלוכליאלשדבלבו
,ףדועדועראשנתאזלכרחאשהדימבו,המירהלףאו,תלבוקמהםייחהֿתמרתא
ֿתדובעואהלטבהייחמםילועריבעהלודויצבםיפסכעיקשהלןכומןוטלשההיה
.םיינרציהםייחהלאהווארה

.יתרכזהשתואצותהשולְשמהיינשההאצותלםירבועונאהזבו
הברהדימבםדיקרשא,ימינפקושץראבםנמאהחתיפההובגההכירצהתמר

חותיפההיהלוכיאלםלועמךא;וקופיסלםילעפמתמקהלשתויליבטנרהתא
הדימבהלֵדגתויליבטנרההתיהאלהנידמהתמקהדע׃הכירצהתאגישהל
לשיטרפהםנוהתאתוברל(קיפסמיטרפןוהךושמללכותשךכֿלכתינכפהמ
ןוההוליאו,םיידיבשממיטרפהןוההשרגהנידמהתמקהרחאו,)׳וכוםיצוביקה
תוקדצומתועקשהבןטקהוקלח–דחיםגתופוקתהיתשב–קוסעהיהימואלה
קרדחיםגםיקלחהינשו,ינרציֿיתלבזובזבברתויבלודגהוקלחוקוחרחווטל
–ףטושרוצייבןוהעקשוהשהדימבםגךא.התואוקפיסאלוהכירצהתאוריבגה
ץראבםקוהשהזגוסמשדחלעפמלכהיהםילבוקמההדובעהיריחמתמרבירה
רשפאֿיאןיידעשםישדחםיכרצ,קפיסאוהשםיפטושהםיכרצהדגנכ,דימדילומ
.ילארשיֿץראהרוצייהךותמםקפסלהיה

תילכלכהתוינידמהרשאכ,הנידמהתמקהרחאהמכוהמכיפהפירְחההיעבה
םניאשםדאֿינומההלודגהשוקיבהֿתוצצורתהלהפריצתוטילשהתובכשהלש
ףכיתךפשנהילאםרוזהןוההש,הָרָבכִללארשיֿתנידמהכפהנךכו,םולכםירצוי
ץראהךותבתושעלקיפסהשילב–ץראלץוחל–אבונממשםוקמלהרזחדימו
םוטפמיסותוארצונךכו;םיילנימונהוילעבידיתאףילחהשהזמֿדבל,םולכהפוג
אטבתהללדחחתַפמורצויֿןוהללארשיֿץראלשיעבטהןואמיצהש,ינייפוא
הקיסעמההיעבהיכ–״רזעבטמ״רחאתוטיהלבשבלתהו,הלאתוטושפםילימב
,העקשהםשל,ימוקמעבטמלץראלםרוזהרזהעבטמהתכיפההנניאםישנאהתא
ואיצוהלולכוישידכ,רזעבטמלימוקמהעבטמהתאךופהלאיהםתייעבאלא
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ןובשחלע״םהלקקותשהלודמלםהשתורתומהוהכירצהירבדלעץראלֿץוחב
.״ןורבה

רתויבטאומבצקבםגּולו,החתפתהוץראההכלהםנמארבדלשומוכיסב
,תפטושההכירצלףטושהרוצייהןיבסחיהךא,הילאםרזשםוצעהןוהלסחיב
ןיבלץוחבמאבהןוהבתולתהןיביסחיהקחרמהו,המכוהמכיפוילעהָלועה
לשתירסומהתוררופתההרשאכו.הליחתמויהשיפכוראשנ,תילכלכהתואמצעה
ֿץוחבםידוהילשבוטהםנוצרןובשחלעזובזבהייחויטרפהןוהלסחיהוהנידמה
םגרשאכו,תצקתחופלחהןוההםרזו,הלאלשםתובהלתהתאורריקץראל
קיפסהלולכיאל136םיינמרגה״םימוליש״לותויאקירמאהתואוולהלתודבעתשהה
תובכשהןבומכורחב–תלבוקמהזובזבהתמרבתינומההיילעםהבםייקלידכ
הקדצההםצעתאהשעמלהזבטימשהלוהלודגההיילעהתאקיספהלתוטילשה
אלתלבוקמהםייחהֿתמרשדבלבו,הילעססובמימואלהןוההףוסיאשתימשרה
אלםנמא״תויולגהֿץוביק״לתיטרואתהתונמאנהשםגאהיּולו–137םגפית
.זאםגתאזֿלכבהתנתשנ

,דבלביעבטהיובירלדמצויהיובירו,הנידמהתייסולכואךכאּפקּותםאםגךא
לכותשידכץראלֿץוחמקסופֿיתלבןוהֿםרזלשםינשתורשעלהקוקזאיהןיידע
הנידמבררו☻הםירבדהבצמיפֿלעו;תמייקההכירצהֿתמרבובהתולתמרטפיהל

תועובשרחאל,1952תנשתליחתבתסנכברשואלארשילהינמרגמ׳םימולישה׳םכסה136
ןויסינבהרטשמהימוסחמתאוצרפרשאםינומהתנגפהרחאלותואחמלשםירעוס
םחנמןיבלןוירוגֿןבןיבהביאהדואמהקימעההזהתומיעהבקע.׳תסנכהלעתולעל׳
ףוס(םכסההםתחנןתמוֿאשמרחאל.׳םימוליש׳לתודגנתההעסמשארבדמעש,ןיגב

–)רלודןוילימ830ֿכ(–םיקראמדראילימיצחוהשולשכםולשת׃ורקיעו,)1952
יצאנהרטשמהיטילפתטילקתולעבתופתתשהכוידוהיהםעלםרגנשלוועהלעיוציפכ
ספתנ–1953ףוסב–ןושארהתורוחסהחולשמהינמרגמעיגהרשאכ.לארשיתנידמב
.הלבחןעטמודיבור״תיבליעפהפיחלמנב
–היפלכונדִצמןהווניפלכהינמרגדצמןהתועטֿחקמכ,׳םימולישה׳דסומלעדוע*
–ינקירמאהעויסהתליטנוםימולישהתליטנלשלופכהןמיסַּברכינהימואלהםומהלעו
םיסחיַּבןדה׳בקלחב,)׳אךרכ(׳לטרועמבםייחהןמיסב׳רמאמהלשינשהוקלחבהאר
.הינמרגםע

ןיעמהווהמ,היילעהתטילקלרשאב,םינורחאהםידומעבךרועד״בשרשאחותינה137
ורמאמב)ט״שתרייא(ןכלםדוקםינששמחכרבכבתכנשחותינלעןוכדיעֿךותֿהרזח
לשהאישב–זאשןייצלןיינעמ.)׳אךרכב(׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳׃ןושארה
.טלוקוניאשהטילקרטשמ״אוהרטשמהרשאכשד״בשהזחרבכ–הלודגההיילעה . .
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תאםגםייקלהיהירשפאֿיאו,תחפיןוההםרזםאש,הרומגתואדוובקיסהלרשפא
טיאי–תמייקההכירצהתמרתאםגוםויכלבוקמהטאומהחותיפהבצקותוא
תורשפאהדמ.הכירצהתמרתאדירויאללבא,חותיפהבצקתאדועןוטלשה
,ספאדעעיגיחותיפהשאיהםיריכשהןוטלשידיֿלעהכירצהֿתמרתדרוהלהדיחיה
.תוחפלןוההםרזףיסויתאזֿלכבו

הסיאמההנידמהשרחא–קוחריוכיסונניאוזןיעמתוחתפתהליוכיסה,ןכא
התודבעתשהשרחאו,ץוחיפלכםגאלא,םינפִלוהכותמקראלהמצע]תא[
רתויהבךומתלמםייאקירמאההידבעשמתאתרטופ״הרירבהֿתרסח״תיטילופה
דומעיהזכהרקמב.״הרירבֿרסוח״ותוא]תא[םייקלידכשורדהםומינימהןמ
עונמלידכ,תיללכהםייחהֿתמרלשתצרמנהדרוהןיבהריחבהינפבןוטלשה
לשונייה–הרעקלםיברוקמהלשהכירצהֿתמרלעהרימשןיבל,הדובעֿרסוח
םא.םסנרפלדועלכותאלםינוגראלםתודמציהףאש,םינומההתרקפהו–ומצע
ותואלעהילכרוזגי]אוה[םוקמֿלכמשירה–היינשהתורשפאבןוטלשהרחבי
.ומצעלעהילכםגרוזגיו,ונראיתשללמואהנבמ

ידוהילשתינכטהםתורשפאבאהישןמזלכשחינהלןיא,ןכֿיפֿלעֿףאךא
,הרומאה]היינשה[הרירבלתמאבעיגהלוזלכות–הנידמבךומתלץראלֿץוח

םוצמצ׃המשרשאהפרחוהעווזהתואלםינמיסםיארנקפואבםאןכֿלעאלפןיא
.הלודגההיילעהלשתנוּוכמהקספהלערבודמרבכןאכ,םנמאו;״היילעה
הצראולע–ל״נהרמאמהתביתכדעומ–ןושארהתואמצעהםוידעיכםהםינותנה
175םילוע1951תנשב,הזהרפסמכדועםיעיגמ1950ףוסדע,)!(שיאףלאםייתאמכ
ךות,םידוהיףלא24קרהצראםיעיגמ׃הלודגההיילעהתמלבנ1952תנשבו,ףלא
לפש.םילוחוםינקזלעםיאירבוםיריעצופדעוההב,הצמשלֿהרוכזה׳היצקלס׳התגהנה
תוששואתהו–הלאםייתנשבםילועףלא29–1954ֿו1953םינשבםגךשמנהז
.התואמצעתלבקתארקלוקורמבםיעוזעזלשב,1955ֿבקרהלחתמייוסמ

ללכןיינועמןוטלשהןיאתמאב,ןאכדעונחתינשהמלץוחמםגיכהארנהשעמלדמ
םגו–הענמלדחוימןפואבןיינועמאוה,הברדאו,תעדֿילבבתוחפל,תילכלכתואמצעב
תאםיעבוקה,וניארשםייבויחהםימעטהךבסלהפרטצהשתיגולוכיספהביסיהוז
דיחיקשמלכש,רמואהווה?תלבוקמההשיגהיפלתילכלכתואמצעיהמיכ.ותוינידמ
אוהבוש–ומצעחוכבדומעללכויקשמלכםא,ןבומכ,לבא.ומצעחוכבדומעללכוי
יפוגםתואלעץקהץיקיאליממזאו,םהינימלםינוגראהלשיִאָּבַגהךוויתַלקוקזאהיאל
.הזהבצמהלשומודיקלעילסקודרפןפואבםידקפומהםמצעןוטלשה
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ֿלכלארשיֿץראתאהסיאמהאלסודרוהלשותוכלמףא.יעמשמֿדחךכֿלכןפואב
םגםידוהיוחלשלקשהתיצחמתאו,הכמתלץראלֿץוחבםידוהיוקיספישדעךכ
םע,טעמםאוהברהםאתחטבומאיהש,תידוהיההכימתהו;סותיַּבֿתיבמםינהוכל
בצמב,רומאכ,רתויואתוחפתחטבומאיהםגש,תיטסילאירפמיאההכימתה
–אוהשתומכםייקתהלידמלבוטיוכיסיבושייההנבמלתונתונ,םייקהינידמה
םייחהֿתמרךרטצתתמאבםאףאו,ןניעבתוראשנתוינידמהתוביסמהשןמזלכ
.םויכאיהשהממתדרל

איהאיההרומגהתוטטומתההאקווד,הלאהתונוחטִּבהלכתמועלךא
.תויביטקייבואהתוביסמבינורקעיונישלשהרקמב–תחטבומה

םרזו,ץורפלהיושעאיהםוילכשתימלועהמחלמהתוא,לשמל,תצרופםא
תוחתפתהינפבץראבבושייהדמעומדימ,םידחאםישדוחלקרּולקספנןוהה
תואצותהיתשתופרטצמןאכרשאב,אדירגםייחהֿתמרתדרוהמירמגלהנושאיהש
ילארשיֿץראהבושייהשףטושרוצייותואףא׃הזבונראיתרשאינויצהןיינבהלש
אוהאלא,תודבועםיידיועקרקףוריצלשתיעבטהדבועונניאומצעברצייללגוסמ
ימואלקשמהזןיא–ןותנהיטסילטיפקההנבמבהלוכבהרועמהתילכלכהדבוע
תדבועןהמתחאלכש,תוברתויטרפתויקשמתודיחילעססובמהרוצייאלא,דחא
שוקיבהתאקפסמהקושאלא,ומצעתאאשונהיחונניאהזהקושהו;קושליבשב
אלשאופאהלוכיהניאתובדנהםרזתקספה.ץוחבמתובדנלעםייחהםינצבקלש
תאןיטולחלקתשלאלשהלוכיהניאשוקיבהתקספהו,ןיטולחלשוקיבהתאקתשל
ךשמיהלרוצייההיהלוכיתרחאןוגראךרדיפֿלעשםיחטשםתואבףא,רוצייה
בושםידבאמםוקמֿלכמ,ץוחבמןוההםרזתקספהידיֿלע,תאזדבלמ.םהב
,הנידמהתלכלכלעםויכםהלשישהטילשהלכתאותקולחלעםינוממהםינוגראה
םויכןותנהןכסמלכמרתויםינואירסחורתויםינכסמתויהלםיכפהנםההינודאֵמו
לאתוחפלךא,בערבתומנונלוכשיוכיסםגאוההזחמשמיוכיס,ןכא.םנוטלשל
.רקפהאוהםלועהשרמאנ

ֿלעץראהתיינבלשתישילשההאצותהרואלהזהיוכיסהלבקמףקותֿהנשמו
.התנבנאיההבשךרדהיפ

עודיכורומאכש,הזבםגהליגרתילאינולוקץראמהנושהתיהלארשיֿץרא
ללכֿךרדבשדועב–ולוכץראהרודכלכברתויבתונכוסמהתודוקנהתחאיהירה
תריזמתקחורמאיהךכֿלכשםושמקרתילאינולוקץראתויהליהשלכץראהכוז
לכףאלערקפהראשיהלהלכיאיהםיכוראתורודךשמבשדעתישונאהתוליעפה
והירה–דיחיהלדבההקרוליפאהזהיהּול.היתוצוחבםילגלגתמהתורצואה
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ןונכתיפֿלעץראהתאתונבלשגיתשתונויצהתאבייחלידכהיהקיפסמומצעלשכ
תונוזמהתאתוחפלומצעלקפסלבושייהלכויתילמיסקמהתוריהמבש,ןווכמ
יפכ,הנקתונתאוביהֿיכרדשהרקמל,ץוחבמאוביבתולתילב,רתויבםייחרכהה
.תעלכבתורקלונלשתוביסמבלולעש

ענמיהלהיהרשפאֿיא,רתויבהזןיינעבהצורחתונויצההתיהּולףא,ןכא
ןיידעואוביהֿיכרדהנקתונתםנמאש,הנכסהןמידמלהכורארבעמֿתפוקתךשמב
סרהייינויצהלעפמהשןוכיסהראשנהיהםלועל׃ומצעתאםייקלבושייהלכויאל
ןוכיסהתאךא;ושפנלעהכלהכדומעללכויםרטב,ובִאבונדועבויביואידיֿלע
קיפסהלתונויצתונשםיעבשולכייאדוובו,םומינימהלעדימעהלץוחנהיההזה
תחאבלחסוכותחאםחלרכיכתוחפלומצעבומצעלקפסלבושיילרשפאלידכ
טוקנלתלגוסמהתיהאלתונויצה,רומאכךא.רוצמלשהרקמבשפנלכלםויל
חיטבהלהגאדאיהאלאםעלםויקחיטבהלהגאדאלאיה;והשלכןווכמןונכת
ךותמאלו,ףועמֿירסחוםצמוצמֿיטרפיפואילעבםיבושיחךותמ,טרפלםויק
ילמיסקמחוורונממקיפהללכוישךכוקשמתאהנבטרפהוליאו,יטילופבושיח
.אלותו

תלבגומתוארֿתדוקנמ–םנמאו,לשמל,םירדההקשמץראבחַתּוּפהזכןפואב
םגאוהוזתוארֿתדוקנמו,לשמלהטיחהףנעמרתויהברההזקשמםלתשמ–
היהלוכיהטיחהףנעחותיפשמרתויתילארשיֿץראההלכלכהתומצעתהתאשיחה
לכונובשםויןכתיי–היינשהםלועהֿתמחלמתעבונחכונרבכשיפכךא;השיחהל
138.תחאםחלֿתסורפםתרומתגישהללכונאלו,ונלשםיפיהםיזופתהלכבקנחיהל

אקוודואליכםא,וזהדוקנבםיעירתמויהדועתונויצהלשהימיתישארבםאו
הכפההנידמהתמקהרחאירה,םייתמגדםימעטמאלא,םייתכלממםימעטמ
לכהילערשא,לוכיבכהלודגהלעמלץראהןיינבבתאזה״תיזופתה״הטישה
לעיונבהקשמב.רבעבשםיעירתמהםתואמבכרומההז,ןוטלשהלשותראפת
יתורדתסההןוההש,םייעגרםיחווריאשונםילעפמרחאו״רזעבטמ״רחאהפידרה

םירדההאוציהוויההיינשהםלועהתמחלמינפלשםינשב׃סדרפהןמםינותנהמכהנה138
תאוסיכתוסנכההו–הילגנאלחלשנירפהבור–ץראהןמאוציהללכמםיעברֿהשולש
,ןיטולחלעטקנאוציה,רומחרבשמלףנעהעלקנהמחלמהתונשב.הצראןוזמהאובילכ
הרוכבהדמעמלףנעהרזחהנידמהםוקםע.ושבויוושטננםיסדרפםנודףלאםישימחכו
אוציהיה1949תנשב׃״תיזופתה״הלכלכהתטישלעךשמהבד״בשרַבדכ–קשמב
ורועישדריםישימחהתונשתליחתבו,לארשיתנידמלשאוציהללכמ%72םירדהה
.יללכהאוציהןמתיצחמכהוויהאוהו
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139״םירזיירפֿרזייק״לעתורקיתועקשהתוזבזבתמותוכלוה,םהילאלפטיהללכוי

הנידמההתיהוליפאשאיההאצותהו.לוכאלהמונלשמונלןיאשדועבםהינימל
ןיאוםויקתססובמאיהוילעשקשמלןיא–תילכלכתואמצעידילעיגהלהלוכי
םיקוחשיסנלםגלבא.סנֿךרדבאלא,יניצרינידמרבשמתעבהטורפהוושאוה
––.ולשמ

תוביסְמתכרעמבהצבשלוoתיטתופיהתוחתפתהתחקלונלרתומםא,וזהדוקנבו
תאלאושוינאדמוע–ןיטולחלהנושהשעמלהתיההתוחתפתהרשאתיתואיצמ
היהךירצשיפכלהנתמלארשיֿץראבימואלהןיינבההיהשחיננ׃בושימצע
תפקשנהתיהאלווילגרלעדומעלהיהלוכירבכשינאחוטבםולכ–להנתהל
?ללמואהוהנבמלתפקשנההמצעהנכסההתואיוצרהיגולויצוסהוהֵנבמל

.שרופמורורבןֵהבבישמינירה,הלאשהלשינשהקלחהלעתוחפל,תאזלעו
יתיוותהשיוצרההנבמהיבגלהווהמהיהילכלכרבשמשםושמלוכֿםדוק

אלותינחורהניחבמאלוררופלבייחהיהאלאוה׃אלותוילכלכרבשמקר
יניצרילכלכרבשמשדועב,תיגולויבהניחבמאלויתרבחהושוביגךרדתניחבמ
רבכשהיצזימוטאהתואתומשגתהוטלחומבערועמשמםייקההנבמהיבגל
.אצומןיידעהלתאצומהניאשאלא,וכותבהלועותחרופאיהםויכ

ילארשיֿץראהבושייההיהלוכיםויכרבכשללכבחוטבינניאיכםא,תינשו
סֶפֶרבאלו,זועבוהרהטבוהשודקבקרלהנתהּולףאתילכלכהניחבמיאמצעתויהל
בורקרתויהברהבושייהרבכהיהםוקמֿלכמשינאחוטבירה,להנתהשיפכ
בושחשהמךא;רתויהתוחפהנכסההתיהםגאליממו,םויכאוהשמתואמצעל
ןיאשגוגמוגוגתמחלמהתואדעונלתנתינההגופההשינאחוטב–רתויהברה
ךכו,התארקלונניכהלידכתנווכמוהרורבהרכהךותמתלצונמהתיהטלפמהנממ
תואמצעהלאםגאלא,הנכסהלאקראלונברַקמונילערבועהףסונםוילכהיה
.אובתאלשהנכסלכלערבגתהלתלוכיהלאו

אלא,ללכולתפקשנהניאהנכסםושש,םעהלשותלודגוורשואוהזאלירהו
אל;ןנשיוןנשישתונכסלעונאםילעתמוםירתוחדימתשתומדאֿילעונרשואוהז
ימואלהןיינבהתאונלהינוליא[–ונימיתאזאאופאםינומונייההנכסהןיינמב
.ובחווריכ,םיכרבמונייהםויוםוילכלעו,תומדקתההןיינמבאלא–]יוארכ

ןיליאםירפאלשולעפמב,ץראבזאבכרוהרשא,ינקירמאראפבכרהיה׳רזיירפֿרזייק׳139
.דרשיבכרכוללהתוינוכמהונתינ–יבצֿןבוןוירוגֿןב–הנידמהישארל.הפיחב
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קוחאלמלאירה,הלשּהנמַשבתנֶֶגַּטימהוזהנידמב,םייקהבצמב,תאזתמועלו
לאוהאושהלאקרהרואכלףסונםוילכהתואברקמ–לוכהףאלעירבעהחצנה
ןמ–ןמזהדממלעןובשחוֿןידהמצעלרוסמלהנידמההלכיּולו,דבלבןודבאה
.בושילבלהילערבועהםייחםוילכתוּכַבלּורעטצהלקרהלהיהיוארה

ןוחטיבבתוּפצִלורבגתהלוםדקתהלונייהםילוכישדבלבוזאל,ןכֿלעֿרתיךא
עיפשהלויביטקייבואהבצמהלעטולשלונלוכיףאהברהדימבאלא,דיתעהלא
תברקמקרםויכונתעינכרשאתחת;םינואןיאבולםיענכנונאםויכשדועב,וילע
,ונלובגמהנכסהתאקיחרהלםיבוטםייוכיסונלויה,ומויבםויידמהנכסהתא
.ןמזחיוורהלידכןמזבהתוחדלףאילואו

,תיטילופההיעבה–הילעדומעלינאךירצשהיינשההדוקנלםיעיגמונאהזבו
תימואלהונתייווהלכלשדקומהתדוקנאיהיכ,תיטילופמרתויהברהםצעבאיהש
.וניתודלותבהזקרפב

תיטילופההיעבה3.

תיבויחתיתוברתהיצטֶגֶוםושש,יגולויצוסהאטישפהתאהזרוביחביתרכזהרבכ
תוביציןיאבירהש;תיטילופותילכלכתוביצילשםיאנתבאלאתולעלהלוכיהניא
תונעלוהילעךומסלהלוכיםעהתעדרשאםיסחיֿתכרעמןיאאליממ–תאזכ
ֿלעֿרתיו;המויקתחטבהםשלםיאתמלעֿןיינבלשותאלעהידיֿלעןמאהירחא
הקיפסמתויכשמהותועיבקילעבםיסחילשםתוחתפתהלתורשפאללכבןיא,ןכ
םיסחיהתכרעמשוניאר.םבגלעתונביהלקיפסיםיאתמלעֿןיינבשידכ,ןמזב
תפחרמאיההלוכֿלכשו,רבשמאלאתוביציאלהאיבמלארשיֿתנידמבתילכלכה
.היערכוהברקלעהעלבלםויֿםויתמייאמה,םוהתֿיפֿירבעֿלע

.יטילופהחטשבקוידבןידהאוה
היתולובגבםימיֿךרואלםייקתהלהלוכילארשיֿתנידמןיאיכםירמואשי
,ךכואאיהךכארוקהלשותעדםאןיבךא.איההלוכישםירמואשיוםייוושכעה
המינפושפנךותללכתסי,ונוימדלשפוחטקעגרלקרּולןתיישותואינאןימזמ
ואתירסומהכרעהלשםילוקישהלכלרבעמ–ןימאמאוהםאהומצע]תא[לאשיו
והשלכירוטסיהףקותשיןכאש,אדירגתיביטיאוטניאתוארֿתדוקנמ–תינידמ
וחיריתאולחררבקתאויברעמהלתוכהתאםיפיקמםניאלארשיתולובגשהדבועָל
לשולִצֿלצףאילןיא.התעשלרָבעמֿתדבועמרתויאיהוזהדבועשו,דעלגהתאו
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יכיבסתמרוטפאוהש–ונלהצוחמשייוגהםלועהלכבקראלש,ךכבקופקפ
,דחאםדאוליפאןיא,ומצע״ילארשיה״רוביצבםגאלא–היצפיצנמאהֿתודהי
בישהלוהרומאהיתנמזהלתונעיהללכויש,תרשרמואסינוקימרמוליפאהזאהיו
.תיבויחהבושתתאזההלאשהלעומצעל

,םייוושכעההיתולובגבםימיֿךרואלםייקתהלהלוכילארשיֿתנידמןיא,םנמאו
הססבלםיליגרשםילבוקמהםיבושיחהלכמוזהעיבקקתנלונאםיישפוחךא
תוניחבהלכמםיילאדיאהנידמהלשםינותנההיתולובגויהוליפאיכ;םהילע
ֿלכמשהטושפההביסהןמ,םויקםהלהיהאלזאםג–תויגטרטסאהותוילכלכה
ֿיסחיםוש;ושפנֿקמועבםמויקבןימאמלובגהידִצינשמםדאםושהיהאלםוקמ
,״תימשאההןדריהתכלממ״ןיבלוניניבחתפתהלאופאםילוכיויהאלםינכתונכש
ולוכםלועהלכו,וניפלכהלשהדִצמאלםגאליממוהיפלכונדִצמאל,םוקמֿלכמ
,ונינפמרהזנורמשמהלעדמועהיהםלועהו,חתפתהלםילוכיםהןיאשעדויהיה
בלֿםותבםאםג–וינפמרהזיהלורמשמהלעדומעלונאםיצלאנונייהאליממו
רחא,ףוסףוסש,םויהונאםיזירכמשיפכ,ברעהוםכשהםיזירכמונייהלוכיבכרומג
140.םיליהתהרפסבז״לקקרפלשהעובשבםידוהיהודגב,תידוהיההנידמהתמוקת

ונייהםיצלאנונאו,םוקמֿלכמונילגרתאקוחדלאופאלדתשמהיהםלועה
םישועוםיאבברעמוחרזמיכלמלכויהוליפאו;םוקמֿלכמהקיחדהדגנםמוקתהל
בורמתוגגומתמויהתונבלהםולשהינוילכו,הירקהירשלכםעהלודג״החלוס״
ואדחאהכונחברעואדחאחספלילרדסעיגמהיהןיידע–תוגגהלכלעתחנ
היהןיידעו,ובםירוגסעונלוקהֿיתָּבשךאובםיאבוסוםיללוזש,דחאבאבהעשת
קחשמהלכו,ולש״הנשיהֿתירב״ַּבהנישהינפלץיצמקודאינקירמאץוחֿרשהזיא
.שדחמליחתמהיה

׳הקוספבהרומאה,״ינימיחכשתםילשוריךחכשאםא״׃האירקַלןבומכאיההנווכה140
.ןויצתאםרכוזבםיכובה,לבבבםילוגהלשםרבדאוהש–הזהקרפב
–׳שבית׳אוה״חכשת״הלימהשוריפש,ארזעןבאםהרבאיברלשותחנהתניינעמ
לשודיהשבָישםשכקוידב,שחכתֿחכשת׃ןאכתויתואלוּכיִ☻שחינהלןתינףאילואו
םעהתאקיחרהלידכהנבשחבזמ,לאתיבבחבזמהלעבצינודועבטבנןבםעברי
ג״יקרפדעו״כקוספב״יקרפמ,׳אםיכלמבהאר(.דִודתיבתוכלמִמוםילשורימ
,תיתירגואהןושלבםייקתושבייתהלשןבומב׳חכש׳לעופהשףיסוהלשי.׳דקוספ
.)ונקוספבםיליהתל׳ארקמתעד׳שוריפבדועהארו
381׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר,ארזעֿןבאםהרבאיברלע*
.א״נהרעהליאַולֿירבדב

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 238

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



תוטש,ןבומכו;השעמלםויכוניניעלםייקאוהשיפכבצמהקוידבוהז,ןכא
השבכנש״תילארשיה״העוצרהתדבועלןיידעולגרתהאלםיברעהשרמולאיה
שרודשימךא;רבכולגרתהםההעוצרלשרמולינאזעמ.לגרתהלםפוסךא,םהמ
לוכהרשאךילהתהםלשוהםרטב,םייקהבצמבהמלשהוםולשםלועהןמוםהמ
םירוונסֿהכומקר–ותמלשהןיבלהמיהונתכלשהןיבאיההרירבהיכםיעדוי
ךירצלארשיםשהםאש,ךכלעןובשחוֿןידומצעלרסומוניאםאאוהןכסמ
המָלשהאלשעמשמ,תואכרמב״לארשי״םגּולו,העוצרהתואלעססונתהל
םעםהמשרודאוהשארמהמלשהאלא,םהמשרודאוההעוצרהםעדבעידבש
ובםיללפתמםהןיידעשדגסממוםהבםיקיזחמםהןיידעשםיחטשמםקוליס
יכ.םהמםינהנםהןיידעשםיסרטניאמוןהבםיבלטצמםהןיידעשתויסנכמו
לערמועדגסמשהדבועלירוטסיהףקותהזיאשישוהשימןימאמםולכ,בוש
םימייקתמםיהֿףוחלעלארשיֿתנידמוןויצֿרהלעןויצימרודהתייסנכותיבהֿרה
?הזדצבהזדחי

הזיאכלארשיֿתנידמלעאופאףנומהמחלמֿאלוםולשֿאלבשןוחטיבהֿרסוח
הנומאהֿרסוחתאריבגמקררבדה.ןירותסמלשןָמורבםימשהתותואמרשבמֿתוא
ינשמולןתונו,שפנהתומוהתביובחועבומֿיתלבהיהש,םייקהבצמביתלחתהה
התואתכפהנהזכןפואבו,םייניעלהיולגתישחומֿתיטרקנוקתומדלובגהידצ
םניאםידוהיהשוהינפמםיששוחםייוגהש,]אובלהדיתעה,תביוחמה[תוחתפתהה
אצומ–ןוחטיבהֿרסוחחתממדיחיהירשפאהאָצומַלתמאב,הילעםתעדםינתונ
תויהלואבםהשיפכםיילכלכהוםייגטרטסאה,םייטילופהםיסחיהןמבייחתמה
.שממב

םששםוקמלעיגהלונחרוכֿלעבאופאונאםיפחדנלוכיבכונישארללעממ
הקזחדיביכ,םירתבהןיבהתרכנשתירבהחוכבןירשימב–עיגהלונאםיכירצ
תיטילופההיעבהשליעליתרמאןכלו141.׳י׳ָנ׳ֹד׳ֲאםואנ,םכילעךולמאהיוטנעורזבו
תימואלהונתייווהלכלשדקומהתדוקנאיהיכ,תיטילופמרתויהברהאיהונלש
ונילעתטלתשמתאזהתיטילופההיעבהלשהתועצמאב׃וניתודלותבהזקרפב
ֿףיעצירוחאמתרתסומותמלענאיהןיאבוששכ,ונמויקלשתירוטסיההתּויקוחה

׳י׳ָנ׳ֹד׳ֲאםֻאנינאיַח״׃רמואה,ג״לקוספ׳כקרפבלאקזחיתאובנמישפוחטוטיצוהז141
.״םכילעךולמאהכופשהָמֵחבוהיוטנעורזבוהקזחדיבאלםאםיה♪ֱֿא
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אולמבהלגתמאיהשיפכאלא,םיפלוחוםינתשמ,םייעגרםימרוגלש142היאמה
לכגעללםיכפוהוםישטשטימתאזהתיטילופההיעבב;התוימצעלשתוריהבה
םיפופכונאםישענו,םמָרגןמזהשוםויכםהבןותנםעהשםייעגרהםיטבלה
,תילארשיẁץראהונתוכיישותירוטסיההתילארשיהונתוהזלשקוחלןירשימב
בוששו,חצֶנלןתינשונדועייידיֿלעוםינשיפלאינפלמונֵאָצומידיֿלעתוחרבומה
.ךכבםיצורונאשלוכיבכןימאנםאוליפאםתרגסממררחתשהלםילוכיונאןיא

ןיאהעשֿיפלשחקלהתאםיברעהודמליכםאירה,םיטרפלןורקיעהןמרובענםאו
םילרבעמשםהינודאשרבתסמהמצעוזהביסמיכםאו;ונמעדדומתהלםתלוכיב
םיניינועמםמצעוללהםינודאהיכםאו;ונמעדדומתהלהעשיפלםהלונתיאל
םיצאויהאלשרבתסמךכיפלו,לושמוֿדרפהיכרוצלבולעםויקונלחיטבהל
רתויונאםיכבוסמונדִצמונחנאיכםאו;ונלסחלםיברעהחוכבהיהּולףאונלסחל
קוחהתמשגהתאונמצעבםוזילהעשיפללכונשליבשבםירבשמבוםיכיבסתבידמ
הלשיץפנֿרמוחהנועטההריוואםוקמֿלכמאולה–ונתייחתדוסיבחנומה
המץורפישםויֿםויןכתייםיבכעמהםימרוגהלכףאלעו,הלשמתוימצעתויורשפא
.ץורפלבייחאוהףוסֿףוסש

אלדועלכוםינפבמםותדעןוונתהלונקפסהאלדועלכהמחלמהץורפתםאו
,לארשיֿתנידמלשהחוכבשיןיידע–םישנאלתויהלורבגתהלםיברעהוקיפסה
וימורמבהחרוכֿלעבדימעהלוחצנלוהשפנלעדומעל,םויהאיהשתומכוליפא
םאו.״לארשילֿהנגההֿאבצ״תאתוחפלירה,לארשיאבצתאאלםאתיבהֿרהלש
לשופוסהזהיהישירה143,ץאוסלשעצבמהןמומכהגיסנדימאהתאלהזדמעממ
.תואכרמב״תילארשיה״תוהמהלכלשהפוסוןאכדעונחתינוונכלהשרבשמה

ידכמקומעאוהרבשמה.רבשמלןורתפאליממהזהיהישרמואינניא,ןכא
ךרדבאלש,המצועֿריבכוינכפהמעוזעזםגּולו,ירקמעוזעזידיֿלערתפיהללכויש
ונורתפלעאובלרבשמהלכויאלשיאדוּו;תכשוממתינכפהמֿתינחורתוחתפתה
.תימואלההגהנהבותימואלה״תיליע״בוימואלההנבמבםֵדוקינכפהמיונישילב
וזןוגכלוכיבכֿתירקמךרדבדִודֿריעלשהרורחשאוביםאשאופארבתסמ

חרזמהלשתותדבותויוברתַּב׳היאמ׳גשומהרוקמ.׳םיעותעתףיעצ׳אוה״היאמףיעצ״142
ימ.םיעותעתֿתונויזחותוחור,םידשםיטלושוב,׳רחאהםלועה׳םשהנוכמךכ;קוחרה
תאתוארללכויאלאוה;אושֿייומידותוילשאקרוכרדהארי,וינפלעהיאמהדידררשא
.לאהתרכהמקחרומועּונמראשייו,תמאה

.256׳מעבןלהל,157הרעהבהאר143
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םיצוענויהיוישרושרשא,שדוחמירבשמךילהתלחתפקררבדההיהי,יתרכזהש
.ורשויאלןיידעשםינשיהםיינויצהםיכיבסתהךבסלכבוםייקהרבשמב

הניחבמאיהתמייקה״תילארשיה״תוהמהלכשוניאראולהםוקמֿלכמךא
איהותרגסמבשותססובמאיהוילעשינורקעהדוסיהלשוחותיפקרתיבויחֿתינחור
,תירוטסיההתילארשיהתולשלתשהלדוגינכ״ילמרונםע״לשהיווחה׃תרגוסמ
.תימואלההפיאשהלשקוספֿףוסתניחבבהקולחהֿתולובגבoתיטורבנהתוקבדהו
םיסיסרלץפנתאלתיבהֿרהלעםיירבעםילייחלשםתדימעש,ןבומכ,רשפאֿיא
תורתסנתויווחלשןתומשגתהםצעידיֿלע,תאזה״תילארשיה״היווחהתא
ֿתבבבושייהלשירוביצהיפואהלבקיאליממו,הנממךפההןהשתוקחדומו
יפואהתומדהתנתשהשיפכקוידב,אהתרשאוזאהתו,השדחתומדוזיאתחא
רבודמוליאכטעמכ,הנידמהתמקהםעדימיתנידמֿםורטהבושייהלשירוביצה
.םינושםיעזגינשבהיה

ולבקיאלשרשפאֿיא–הזבהווהתישתימואלהתוהמלשדחהדוסיהרדגבו
הזםע;הלוגהתודהיםעםיסחיהוורבחלםדאןיבםיירסומהםיסחיהםגשדחיפוא
,םיינכפהמ,םישדחםיקפואוחתָּפייוםימייקהםיימואלֿןיבהםיסחיהלכונתשי
חתפםגחתָּפיישרבתסמןאכמו;ןלהלךכלעדומענדועשיפכ,תירבעההלכלכל
יבושייההנבמהתאהנידמההתניששיפכבוש,יגולויצוסההנבמביונישל
םישדחםיינורקעםיספלעתימואלהתוחתפתהההלעתלוכהֿךסַבו;םינָפלמש
.םוקמלכמהרומגהכפהמםהבהיהתאיהשתומכהנידמהתייווהיבגלרשא,ירמגל
ןיטולחלתרחאתרגסמברבשמהזהיהיךא,רבשמלםוקמהיהיןיידעשאופאןכתיי
.ץק,רומאכ,אוביתומייקהתוביסמלותמייקהתרגסמל;ירמגלתורחאתוביסמבו
לשהרישיהתוחתפתההתומגמלעתוקחתהלןאכונאםילדתשמש,ונדידיבגלו
תוחתפתההץקוהזירהש,תאזהתולדתשההרמגוהז,הנותנה״תילארשיה״היווהה
קרהליבומהרישיהתוחתפתההש,ךכלתוירשפאהתואמגודהתחאיהוז׃הרישיה
לשםתוארתדוקנמיכםא–רתויבתימיטפואההמגודהיהוז,ןכא.המצעתריבשל
םגתאזיכרמאייהלאלשםתעגרהל;״וטועימבערה״קרילואיהירהםיבר
םיבכעמהםימרוגהעפשרואל144,תעדהלעלבקתהלמרתויבהקוחרההמגודה
.ךשמהבדועהארנשיפכו,ליעלונינמש

רחא׳ורוביחלהמדקהכןביצהו,הלימבהלימ,ד״בשלטנתונורחאהתואקסִּפהשמחתא144
וזהתימיטפואהותיזחתהתייהנוהמקרשאכ,)׳גךרכ(׳םימיהתששלשהמחלמה
םיפדבתכשרחאלםינשהרשעֿםיתשכ–״תיבהרהלעםיירבעםילייחלשםתדימע״ל
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רשאב,ונתייווהלדקומהֿתדוקנאיהלארשיֿתנידמלשתיטילופההיעבהםאו
רבשמהןמיטמוטואןפואבאציירבעהםעהשףלאֿינמֿתחאתורשפאהבהמולג
תיבהֿרהםוקמֿלכמרשאהשדחתוחתפתהוינפלחתּפיתו,םויכובןותנאוהש
םוצעדעצהבאהיםוקמֿלכמרשאתוחתפתהןכבו–הדוסיבחנומררחושמה
תּוילרוגהתטלוברתויםינומהאמירה–המלשתישפנהארבהתארקלהמידק
,תיביטנרטלאהתיטמוטואהתוחתפתההשהדבועהרואלתאזהתיטילופההיעבבש
םגונרהזוהשיפכ–רומגןויליכלקרליבוהלהלוכי,רתויהברהםיברהייוכיסרשא
תיטילופהיעבהתואבשדועב–דימהארנשיפכוונדועייקוחבשארמךכלע
,תינכפהמהעונתלשהתמוקתלידוסיהןיערגההליחתכלמהזדגנכןומטהמצע
לשומויקתלצהםצעלהדיחיהתורשפאהיהירהולאתויביטנרטלאתוביסמברשא
.ירבעהםעה

,רפסהלש[אבהקלחהשדקויתאזכתינכפהמהעונתלשהתוחתפתהתויעבל
,דבלבבגאֿךרדבהילעבכעתנןאכ;]הנידמהֿרבשממאצומהובןדיירשא
רבשמהןמתוירשפאהתואצותהתחאהתויהלשוזהדיחיהניחבלםצמטצהב
.לארשיֿתנידמלשיטילופה

,וניאררבכשםירבדהרואלהנידמהרבשמלשותוהמלכתאףעיִּבםכסלןתינםא
ךותםהבתויחלםעהלכוישםייבויחםיכרערסוחבאטבתמאוהדחאדצמירה
ותייווהתאםתועצמאבןווכלוםדקללכוישו,תיצוביקהותייווהלהבהאותונמאנ
;תונותנהתויביטקייבואהתוביסמהץחלדגנםויקהלחיטבהלידכתאזהתיצוביקה
תאענומההזכיגולויצוסהנבמבהשעמליחםעהשהדבועב–ינשדצמו
.םישורדהםייבויחהםיכרעהלשםתורצוויה

תאאנוש״ילארשי״הםעהםא׃ערםושהרואכלןיאומצעלשכהזהרבדבךא
הלועןיאו,״תיביטטֶגֶו״תוחתפתהלעובהיתאךילשמאוהךכלעףסונםאו,ומצע

,״תעדהלעלבקתהלמרתויבהקוחרה״תורשפאההתעשבוזהתיהםגּֿולו–הלא
.ןאכוירבדכ
ףסונטפשמלעםגעיבצהלמענמיהלהשק,ןניקסעןתומשגתהבוֿתויזחתברבכםאו
לעברורחשה]םעָל[ולןמדזיםא״׃רומאל,הזהרפסהלשםוכיסהקרפב,ונניינעב
רבכולונגשהשיקלחהרורחשהתאדואמאוהזבזבמשםשכ,ונזבזבייכקפסןיא,וחרוכ
..םעפ . –המצעלשכ–רורחשהתמלשהשםימדוקהםיקרפהדחאבונבתכרבכןכל.
,514׳מעבהאר(.״ולהצוחנהתימינפההכפהמהןמםעהתארוטפלתלגוסמהניא
.)״ךכו״׃תחתופההקסִּפַּב
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–היבגלעאשינאוהשתיתביסהתוחתפתההתאיתילכתןפואבןווכלללכותעדב
רשפאֿיא?ןויליכהלאותואתאשונ]תאזה[תוחתפתההשהרואכלתפכאהזימל
ֿלאֿתוא☻ניהטפושהוהשמהיהאלמלארבשמכרבשמהתאתוארלאופאהיה
הפונתההתואבונלאצמנהזוהשמ,ןכאו.ונממענמיהלשישערכןויליכה
תונמאנהידירשונלםיאצמנהבשותיאליטרעתפחרמהרקיעבהראשנשתימואלה
היתופיאשלע,תילארשיהתיתוברתהתּוינכותהידירשולארשיחצנבתוקבדהו
הריתסהבקעבקרו;הברשאלארשיֿתבהאםצועלכלעותוירסומהותויטילופה
רבגתהלעדויםעהןיאש,תויולגהםייחהֿתועפותןיבלשפנהֿיקמעמןיבשתאזה
ֿאלהתואבדואמולתפכאשו,רבשמבןותנאוהןכאיכאוהשיגרמ,ןהילע
.יחאוההבשתויתפכא

לשםתלוכיבהיולתרבשמהלערבגתהלאיהשֿתורשפאלכש,ןאכמעבונ
ךא,םיימואלהםייחהייוליגלערבגתהלוץורפלהלאהםיימואלהשפנהֿיקמעמ
ןיאשוניאר,]׳יקרפ[,םדוקהקרפב׃ןעשמֿתדוקנםושהרואכלםהלןיאךכםשל
םייטסילאדיאהםיכרעהלכרשאב,הנותנתיטסילאדיאןעשמֿתדוקנםושםהל
תוחתפתהבןעשמתדוקנםושםהלןיאשוניארהזהקרפבוליאו,וזנגנואונוונתה
.לארשיֿתנידמךותבתיתביסהםייחה

רוזחלתררופתמה״תילארשיה״תוימואלהתפחדנהבשהדיחיההדוקנה,הנהו
ןוחטיבֿרסוחתשגרההתואאיהןמצעתויביטקייבואהתוביסמהץחלבשבגתהלו
יכלילעב״ילארשי״לכשיגרמוזהדוקנב;היורשלארשיֿתנידמובשיטילופ
ֿרסוחמו.אנושאוההרואכלםתואשםירחאה״םילארשיה״לכלוולתחאהגאד
הזרשאמרחאיבויחטלפמםושלארשיֿתנידמלןיא–וניאר–הזןוחטיב
לעאובישךכידיֿלעקרירהש,הלוכלארשיֿץראתאהיתולובגבףיקתש
תקחדומהתוימואלההתואםצעבעובטאוהשו–וינפמםירָגםהשהמוניאנוש
–״ונחנא״אליממהיהנאלבושהידעלבשוםויקהֿןוצרתאונלתנתונהונלש
ץחלה.ןוחטיבהונלאובללכויוונינפמםדחפלץקהאובללכויךכידיֿלעקר
ֿץראלשךרעהתאדירוהלורוזחל״לארשייחרזא״תאאופאףחודיטילופה
חתמנהזבו,קחדוהאוהםהילאשםיישפנהםיקמעמהואםיקחשהןמלארשי
הרואכלהזבתטשומותירבעהתימואלההפונתהלארשגשדחמהרואכל
איהלארשיֿץראתחכִשרשא,״תילארשיה״תוהמהלכתרוקיבלןעשמֿתדוקנ
.הדוסְיםצע

םתואלכםימייקהדגנכירהש,םולכהנניאןיידעהמצעלשכוזהפיחד,ןכא
״תילארשיה״תוימואלהתאםיפחודה,וניארשםיישפנהוםיישחומהםימרוגה
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ֿלעֿרתי;תינכפהמתרוקיבתעונתלשהתמוקתתאםיענומהותוררופתההלא
םתואלכלערבגתהללוכֿםדוקהכירצתילארשיֿץראההפיאשהתוררועתה,ןכ
םרוגםגדימוֿףכיתהארנךכלעףסונו,הליחתכלמהתקחדהלומרגשםיכיבסתה
ֿץראהפיאשלשהתוררועתהתאאקוודעונמלאיהותלועפלכשףסונדחוימ
לגוסמומצעלאוהשכיטילופהץחלהןיאשןכםאאיההאצותה145.תילארשי
.המצע״תילארשיה״תוהמהתרגסמבתינכפהמןעשמֿתדוקנשמשל

תוהמהדגנכתינכפהמתרוקיבש,]רפסהלש[אבהקלחבהארנךא
תרגסמלץוחמוראשנשםימצמוצמהםיגוחבהדלונםגהדלונ״תילארשיה״
תולתאלל,תילאדיאהתילארשיֿץראההפיאשהסיסבלערקיעבהזו,תאזהתוהמה
תילארשיֿץראההפיאשההתיהבושןאכ,םנמאו;אקוודתויביטקייבואהתוביסמב
תראשנהתיהוזתרוקיבשאלא146.הארנשיפכ,תוחתפתההלכלדקומהֿתדוקנ
אלמלא,דועייהַֿחּוכְשםעהלארשגתרסח,אדירגתיביטקייבוסתועמשמתלעב
גוזימידכדע,םעהלשושארללעמתיביטקייבואתועמשמלבקמדועייההיה
תויקוחללכלינוציחהיטילופהץחלהןוויכםעהתטלשהלעהמחלמהוהפיאשה
העונתדילוהללגוסמומצעלשכיטילופהץחלהאופאןיאםא.תחאתֶשֶחּומ
,המייקתהשהדימב,תילארשיֿץראההפיאשההתואםוקמֿלכמירה,תינכפהמ
ןעשמהֿתדוקנכיטילופהץחלהתמאבשמשמוזלו,הדילוהלהתיהתלגוסמ
.ןוויכהותואבתפחדנשפנהשהדימב,םעהשפנלארשגוהתלועפלתיטרקנוקה

ןפואבץראהלכררחושתתינכפהמההעונתהלשהתחלצהבקעבםא,הנהו
תוהמהלבא,לצנייירבעהםעהבושאולה–םעהלשומויקלצנייוינוצרוםוזי
ןוסאההרקיםא]וזלש[הייוכיסלעתוקחתהלהסננהתעו;רבשית״תילארשיה״
הילעהמקההכפהמהתארובשתשאיהאיה״תילארשיה״תוהמהו,ךפהלהיהיו
.הרבשל

וינפלעהברהךיראהלםיכירצונאןיאו,םינפיתשולשיתוחתפתההלשהזןוויכ
.תונושארה

תירבהֿתוצראלונתודבעתשהאוה,הארִנשןאכחיטבמד״בשרשאדחוימהםרוגה145
דע259דומעשארמ,ןלהלהבחרהבןודיתוזהשרפ.התכימתיפסכתליטנתועצמאב
.266דומעתיתחת

היפלכםיממוקתמהו–״תילארשיה״תוהמבםיזוחאםניאשםימצמוצמהםיגוחה146
ףיעסבתאזהאר.׳םָלֻס׳ןואטיבהביבסוצבקנרשאי״חליאצויםה–תינכפהמתרוקיבב
.ןואטיבהלשומשברתכומה,ד״יקרפתאםתוחה
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לארשיֿתנידמלשהמויקש,אטישפהותואבגאֿךרדבןאכןייוצרבכ
םלשוהאלשןמזלכהפיקתהלהיביואדחפבהֶנתומםייוושכעההיתולובגב
,םישנאלתויהלורבגתהלםהוחילצהאלשןמזלכוםינפבמהלשהתונוונתהךילהת
ךלהמ,הנהו.רוזאבםייקהלקשמהֿיווישתחטבהלתומצעמהלשןתוברעתהבןכו
ןיידערבגתמהלשהנגההֿאבציכםא–לארשיֿתנידמש,ךכ,עודיכ,אוהםירבדה
תניחבמותישפנההניחבהןמךלוהוןוונתמהָמַעירה–תירמוחהניחבמךלוהו
–םייתלצעבתלהנתמםתוחתפתהיכםא–היביואוליאו,ימואלהןוצרהֿחוכ
ףיקתהלםינכומויהי,םדִצמ,םהובשםויהו,היילעהוקבתאזֿלכבתלהנתמיהירה
היהיםנוחצינשכאלאהופיקתיאלםהבוששרבתסמו;ךלוהוברקתמהנידמהתא
תוברעתהלערבגתהלםתלוכיבתינתומםתפקתההיהתןיידע,ןבומכ.חטבומ
םתלוכיםגךא,תלדלודמהלארשיֿתנידמלשהמויקתחטבהתבוטלתומצעמה
תאםישגהלונחנאאופאםידקנאלםא.םוילםוימתכלוהותקזחתמהזןוויכב
–147ךכלתונושהתויורשפאהיתשןהָמוניאררבכו–ונדילאלשידועלכונדועיי
הזהיוכיסהאהיוהמ,ונתואולסחיווניביואומידקיףוסֿףוסשאוהענמנֿיתלבאולה
.היהישהמכלכןמזבןיידעקוחר

תובישחםילבקמ,סחיבידמלקוחרןיידעהארנהזהיוכיסהשינפמאקוודךא
,ליעלםירכזנההזהתוחתפתההןוויכלשםירחאהםינפהםתואתלפוכמוהלופכ
ןמהמינהאולמכףאתלפונםתנכסןיאשורתויהברהםיילאוטקאםיארנםהש
.תונושארהםינָּפבונלהנומטההנכסה

ֿןיבהםיסחיהעקרלעלארשיֿתנידמלשתיטילופההתייעבלןאכינאןווכתמ
.םיימלועהםיימואל

תואיצמהלשהלופכההניחבבםילקתנונאבושוזתרגסמבםירבדהחותינב
ןוויכללכלדחיתוגזמתמה,הזמתיביטקייבואהתואיצמהוהזמתיביטקייבוסה

ינשלםוכיסכ(ליעל242׳מעשארבןהילערבידד״בשרשאתויורשפאהיתשןהולא147
לעונילייחובצייתיהברשאהמחלמץורפתשתורשפאה׃רומאל,)ומדקשםידומעה
,תרחאהתורשפאההתמועלו;השדחתוחתפתהלחתפהזאהיו,ררחושמהתיבהרה
היצקאירכ–ררועתתזאו,ןויליכףסלדעונתוארדרדת״תילארשיה״תוחתפתההש
.םעהלשומויקתאליצתרשאתינכפהמהעונת–הדגנ

וחֵריןדרילעבאומתוברעבהשמלא׳הרַבדבהיהרשאכ,םלועתומימלארשילקוחכהמ
םיִּכִ☻ל]ויהי[םהמוריתותרשאהיהו,םכינפמץראהיֵבשיתאושירותאלםאו״׃רומאל
רשאכהיהו.הבםיבשֹיםתארשאץראהלעםכתאּוררָצוםכיֵּדִצבםִנינצלוםכיניעב
.ו״נ‐ה״נ,ג״לרבדמב–.״םכלהשעאםהלתושעליתיּמִד
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תואיצמהתאסופתלונללַקֵיהנממשרתויבהחונההדוקנהו;דחאתוחתפתה
עתפויוהשימוןכתיי–התוהמדוסיבהיחתנלהחתנלידכהינרקבתאזההכובסה
השעמלאוהרבדהשיפכ–םדקִמונתרותרשאמהזךרוצלבוטונלןיאךא,הנממ
.דימת

ךאומ,ונתרותבהיתולובגלולארשיֿץראלשהתשודקלשיתונושתוגרדמ
דועבו,השעמלתירבעהתימואלההשגרהבתוטילשותוירקיעןהןהמשולש
רבתסמ,תופוקתהוםינמזהתּונתשהבללכֿךרדבתויולתתורחאהתוגרדמהלכש
הנתשמהניאודימתהניעבתדמועתורומאהתוגרדמהשולְשלשתוילאוטקאהש
ֿתורירשבאללארשילהתרכנשתירבהירהש,רבדבאלפןיאםצעבו;םלועלהארנכ
.םירבדהעבטדוסיבחנומהקוחלוהלדחארוקמאלא,התרכנאיהתירקמבל

םיִהֱֹֿאתחטבהבונלתאצמנ,רתויבתידוסיהאיהו,הלאמהנושארההגרדמה
לכתא,יֶרֻגמץראתאירחאערזלוליתתנו״׃׳חז״יתישארבב,םהרבאל
.״םלועתַזֻחאל,ןענכץרא

וירוגמץראתא,ותָרוכמתאבהואםעהרשאהבהאהאוהוזהגרדמלשהנמיס
רשא,המואהייחליצראהסיסבהונלונשיןאכ;הבקבדאוהשתוקבדהו,םדקמ
רשאריצהאוההזסיסבו148,)״תוכלמאלאםואלןיא״(ללכבהמואןיאוידעלב
השדקוזהניחבמו;תימואלהתוברתהלכותימואלההבשחמהלכתבבוסוילע
ונממשןושארלכ☻ומןיעמ,טלחומןפואב,המצערובעבלארשיֿץראונלאיה
הבשתדההתואתאוליפא׃ומצעסיסבלעדמועומצעאוהשולוכהלשלתשמ
הליחתכלמונייה,החטבההתואללוכיבכֿריחמכונילעונלביקץראהונלהחטבוה
שודקאוהשץראהלבח.םדוקמהבונקבדרשאץראהתאונדיבםייקלידכקר
ץרא–ןענכץראתאללוכ,רבדבהיולתהניאשהשּודק,הרוכמהתשודקבךכונל
׳חףד׳ןיטג׳בואד״לרבדמבבהיתולובגםינייוצמשיפכ–םינָפלםיממעהתעבש
םילעמונאשכ,תורודהתרוסמיפמ,םויהדעונאםישיגרמשיפכוא,׳אדומע
הדמעמלעוזהרוכמֿתשודקהעיפשמדציכ.לארשיֿץראםשהתאונתפשלע
.ןאכדעוניארתרתובמהלארשיתנידמלשינידמה

תולובגרואיתתאתוחתופהםילימבונלהיוצמשולשהןמתישילשההגרדמה
–ובםכלגרףכךֹרדתרשאםוקמלכ״׃׳ג׳אעשוהיבואד״כא״יםירבדבץראה

.׳ב׳מע׳בףד,הרזהדובעתכסמ148

.תידומלתההידפולקיצנאב׳לארשיֿץרא׳ךרעהארומ
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ֿץראימוחתלעדמללםא״׃׳יֵרפִס׳םושמ,י״שררמואהזלעו149;״ויתתנםכל
רשא׳,רמֱאֶנהמלןכֿםא,׳ןונבלהורבדמהןמ׳ןלהלרמואאוהירה–לארשי
.ץראלֿהצוחףאאלא–?׳ךֹרדת . שודקהיהיץראלẁהצוחושבכתשהמלכ.
.״םכלשהיהיו

ידיֿלעררועתמאוהשיפכ,ךרוצהאופאאוהוזתישילשהגרדמלשהנמיס
ונאםילבקמןאכ;שוביכהתחלצהידיֿלעותמשגהידילעיגמאוהשיפכותוביסמה
,הרומגהתיטילופהשפנהתוריחלשארמרושיאתימואלהונתוברתבוונתרותב
תנעיהלםינכומדימתאהנןעמל,םיירשפאםיקופקפוםירוצעמלכמרורחש
]תא[הרוכמהֿתשודקרדגבסינכהלוונלםינמדזמםהשיפכתויורשפאלוםיכרצל
םושםהיבגלונלןיאןיידערשאוהרוכמבונגושגִ☻לםיצוחנםהשםיחטשםתוא
רשא,וזהבחרלארשיֿץרא.דבלביטמגרפסחיקראלא,ישגרֿיתוברתסחי
ןיינַעלןבומכהלוכיהניא,דבלבונתלוכיוונחוכלובגידיֿלעךכםיעבקנהיתולובג
תשודקבםישודקרבכםהשםיחטשםתואוליפאשןמזלכ,השעמלהעשֿיפלונתוא
;ונדיבןיידעםיאצמנםניאםהםג,םהילעטולשלתיסיפהונתלוכיבשישוהרוכמה
הארנשיפכ,דימתןבומכתניינעמוזהגרדמבהיוטיבלעהאבהשפנהתוריחךא
.]254׳מעב[דימוףכית

ונלהיוצמ,ונניינעלןאכתעגונהדוחייבאיהש,תיעצמאה,היינשההגרדמהו
דעוהזהןונבלהורבדמהמ״׃)׳ד׳א;ה״כ‐]ד״כ[א״י(םשעשוהיבוםשםירבדב
היהי,שֶמָשהאובְמלודגהםיהדעו,םיִתִחהץראלכ,תרפרהנלודגהרהנה
םיתשִלּפםידעוףוסםַּימלֻבגתאיִּתַשְו״׃א״לג״כתומשבוא150,״םכלובג
.״רָהָנהדערבדממו

היהיעראידמרתוי–ךלמהדִודידיֿלעושבכנשהדימבףא–וללהתולובגה
לארשיֿץראתשודקכהרוכמֿתשודקםהלהריכהאללארשיתרותו,םשוביכ
השבכנאלשןמזלכ,ץראלֿץוחלשהרפעכאמטראשנאירוסלשּהָרָפֲע׃תירקיעה
,״דיחישוביכ״ללכמהאציאלשןמזלכו,״לארשילכךרוצל״,עבקלששוביכ

םירבדבבותכהוליאו;עשוהיבםירומא,וילעשי״שרירבדםגו,ןאכטטוצמהקוספה149
רהנהןמ,ןונבלהורבדמהןמ;היהיםכל,ובםכלגרףכךֹרדתרשאםוקמהלכ״׃רמוא
אל״׃תאזקזחמוףיסומאבהקוספהםגו;״םכלֻבגהיהי,ןורחאהםיהדעו,תרפרהנ
,הבוכרדתרשאץראהלכינפלעםכיה♪ֱֿא׳הןתיםכֲאַרומוםכְדחַּפ,םכינפבשיאבֵצַיתי
.״םכלרֶּבִדרשאכ

.תמדוקההרעהבואבוהםירבדבםירומאהםיקוספה;עשוהימקוספהטטוצמןאכףא150
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;)]םשי״שרו[׳אדומע׳חףד,׳ןיטִג׳(דבלבךלמהדִודלשוּכרוצללוכיבכ]אוהש[
לשתולובגתימואלהונתשגרהבוונתרותבוללהתולובגהוראשנןכֿיפֿלעֿףאו
רבכםהילעבסומלארשיֿץראםֵשו,אובלדיתעלשהנומאוהפיאשוהחטבה
ונמדבוונשפנבגפסנהזרבד.אקוודהליחתֿשוביכביולתרבדהאהישילבזמ,התעמ
השעמלהכלהלשמלהקספנרבכו,ונשדוקיבתכבהנושארההאירקהןמ,ונירוענמ
ןיינעל,אירוסלשהבושייו,״םילשורייֵרְורַפבהנוקכאירוסבהדשהנוקה״שונינידב
151.)׳חףד׳ןיטג׳(לארשיֿץראבושייכוהומכ,תובש

ֿץראןיבלתרפהתולובגןיבונתרותהלידבהשאוההרקמאל,ןבומכ,בושו
,הרוכמלשטלחומהוינושארהשגרבםהילאהסחייתהאלשיפֿלעֿףאו,םימעה
ֿתרותידיֿלעתינתומהתימואלתילכתכוישגרֿיבויחךרעכםתואהעבקתאזֿלכב
תויביטקייבואהתוביסמבלוכיבכתולתילב,המצעתירבעהתוברתהולארשי
ינפמאל,םנמא,ונלםישורדתרפהתולובגשאיהךכלהרורבההביסה.תונתשמה
ידכ,יטמגרפהֿיגטרטסאהךרוצהףקותבקראלא,םהונתרוכמוונירוגמֿץראש
;םדקמתילארשיֿץראהונתָרוכמאוהשץראֿלבחותואבוננוחטיבתאחיטבהל
ֿץראלשיטילופואגההעבטםצעבהרועמאוהךכֿלכ–הזיטמגרפךרוצםלוא
לחנמלארשיֿץרא״ָתרמאשמו,הנתשמונניאשךרוצוהזהשעמלשדע,לארשי
ונייה,הליחתכלמהזבםולגהרבדהתאָתרמאאליממ–״תָמֲחאֹבְלדעםירצמ
.״רהנהדעףוסֿםימלארשיֿץראלהפיאש״

םיבורקםישעמורסארשאםימכחתונקתץבוקוניה׳תובש׳הנוכמהתבשהתוכלהםוחת151
.לודגךרוצלשתוביסנבהלאכשםישעמםימעפלוריתהךא,םיירקיעההכאלמהירוסיאל
ךרוצללארשישיארובעתבשבהכאלמהשעיש״ירכנלהרימא״הרתוה,ונניינעבםגךכ
.׳תובש׳םושמהרוסאוזכשהרימאשףאֿלע,ץראהבושיי
תיבחקולה״׃א״יהכלה׳וקרפתבשתוכלהבם״במרהידיֿלעתקספנההכלהההנה
תבשביוגלהרימאש,תבשברטשולבותכליוגלרמולולרתומיוגהןמלארשיץראב
םהמתיבחקולהןכו;הזרבדבורזגאללארשיץראבושיםושמו,םהירבדמהרוסא
.״הזרבדללארשיץראכאירוסש,אירוסב]םייוגהןמ=[

,ברלשותארוהלעהשעמאבומ,םש,שרדמב[.׳גז״ט׳הברתישארב׳,לשמל,הארזמ
ותדגדילתנכושהארוסתבישישארבדמערשא,ןושארהרודבלבביארומאלודג
תאשריפו,לארשיץראבתיבולתונבלונבאייחמשקיבאוה.תרפרהנלשתיחרזמה
ץראברבכוהירה,תיברעמההדגבתיבהתאהנביורהנהתאןבהרובעיםאשוירבד
םש–ךלהמרהנהשםוקמדע״׃םשרמואוםכסמ,ברלשוגוזןב,לאומשםג.לארשי
].״לארשיֿץראאיה
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,תירקיעהלארשיֿץראשאוהוללהםירבדב,ודִצמ,םולגהיטילופואגהקוחהו
ןיבדירפמומויקםצערשא,השביֿרַצֵמקרתימואלֿןיבהניחבמיהירה,המצעלשכ
תומקןהשִמרשא,וזלומוז,תונושתומצעמיתשםהינשבדילומוםורדהוןופצה
ותואבהטילשהלעתורחתהל,ןהלשיטילופואגהחֵרכההףקותב,תוצלאנןהירה
ֿףאלסחיבולןיאהזהשביֿרצמ׃תידדההןתוננוגתהבתימדקההדמעהלעכרצמ
רורב–ונפיקתתשןהמתחאֿלכוליאו,ולשמיאמצעםויקתומצעמהיתשמתחא
ששחהםצעו,התָבירְילעיגטרטסאןורתיהזבהלןתייולופייאוההידיביכשארמ
לכחירכמותובירילןהיתשתאךפוההאוהתומצעמהתחאידיברצמהלופייאמש
,ךכרצמהספתנשמו;תמאבהמצעלרצמהתאסופתלוםידקהל,רהמלןהמתחא
ךותמרשא,התבַיואלהיינשהתכפוהאליממ,ןורתיהתאתומצעמהתחאלרבכןתנו
,ןורתיותואלשולוטיבלתונמדזהלבוראלתבייחאיההלשםויקהןוצרםצע
םרוגהזכןפואב.הנושארהותשַבוכדימרצמהתאשובכלורוזחלתורשפאלונייה
ֿןיבתוחיתמהביבסמרור☻תםלועלש,תירקיעהלארשיֿץראלשיפרגואגההבצמ
רורשללכוישילב,םירזלתורחתהוברקֿהדשקרהיהתהמצעאיהשו,תימואל
וללהםיאנתהשןמזלכ–תערפומֿיתלבוהפוצרתוחתפתהלשורדהןוחטיבההב
.םניעבםיראשנ

אל,תילארשיהתוברתהןמדבל,תיאמצעתוברתםוששאוהאלפאל,ןכא
םידחוימםימעםעפןאכויהשהדימב.הזהםצמוצמהץרֶאהֿלבחבהחתפתה
התיהאלםתוברתלכו,םירקבלתושדחתפלחתמהתיהםתוהזירהםירחא
תילארשיהתוברתהוליאו;ביבסמשםילודגהםימעהתויוברתלשהחולשאלא
התיהשםושמ׃ללכהֿןמֿתאצויהתיהשםושמקרחתפתהלהלכיןאכהחתפתהש
ךותמרקיעבתחתפתמהניאשתוברת–״תיביטטֶגֶו״אלותיאובנתוברת
אלפאלו,שארמהנותנתילכתבתיאליעתוקבדךותמאלא,תוביסהתולשלתשה
האי☻ורהנהֿרבעבהתליחתאלא,המצעןענכֿץראבהרצונאלוזתילכתשאוה
תילכתברתויבםיבושחהתודוסיהןמדחאו.תאזלהןענכֿץראלםיעוגעגב,רבדמב
רוקעלוןענכֿץראלשהיתולובגתאץורפל–ונרמאשהפיאשהתואאוהתאזה
ֿתמחלמלשהיתוביסתאודימתמהןוחטיבהֿרסוחלשויתוביסתאשרושהןמ
.ונלשונתרוכמלעתקסופֿיתלבהםירזה

ֿתמצעמםורדהתמצעמןיבלןופצהתמֶצעמןיבםיקהל]אופא[אוהןויערה
תואמצעלתורשפאלעוםייעבטתולובגלעתססובמ,תקספמתישילשםייניב
תומצעמהתאתפחודהתיהןכלֿםדוקרשאהמצעתויקוחההתואֶשןעמל,תילכלכ
ֿץראההמצעמהלשהתודידיתאשקבלקרהתעמןתואררועתרצמהשוביכל
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אל,ובעלבנםינָפלמרצמהרשא,בחרמאלארצמדועהיהתאלוז׃תילארשי
םיימואלםייחלסיסבתניחבבאלאוהשימלשותערלתיגטרטסאהדוקנתניחבב
שבכייאמשהנכסהדועתמייקהיהתאלהזהבחרמהיבגל.םידרפנםייאמצע
חתַפְתאלשתוניינועמהנייהתדחיֿםגתומצעמהיתש,הברדאאלא,דיֿיחמִּב
תירבתתירכעונמלהצרתןהמתחאלכו,ןתערלתוינידמתילארשיֿץראההמצעמה
דחיםגןהיתש–תורחאםילימבוא,הדגנתרחאההמצעמהןיבללארשיֿץראןיב
רוזאְלאובתהזכןפואבו;ןהיניבתילארשיֿץראהתוילרטינהתאחיטבהלהנפאשת
ֿרבוןתיאדוסילעססובמהםולשלשהפוקת,תינקירהתורחתההםוקמב,ונלשהז
.ללכבםלועבןכתייאמייקֿרבםולששהדימבתוחפל–אמייק

םעההיהּולו,םייחישמםיספלעתלהנתמתירבעההייחתההתיהּול,הנהו
ןפואבהרועמהוצ–ותוברתלשימינפוצכולשתשדוחמהןויצֿתבישתאספות
ותוינידמתאןווכלאלשלוכיםעההיהאל–םייתוברתהויכרעראשלכבילרגטניא
ךרוצלכילב,הילאמתשקבתמוזהתיהירהש,תאזההרטמהלשהתגשהןוויכב
,רחאןפואבםגךא.יהשלכתיביטנרטלאתינידמהרטמלעתעדהתאתתלוליפא
טושפרבדהרואכלךלןיא,אוהשֿתומכ]ןלהלראותמה[יוושכעהבצמבףא
תוביסמהלשץחלהףקותבקרּולו,תאזההפיאשהךרדלעםעההלעישהזמ
דעוםירצמתאיציימימןניעבינורקעןפואבוראשנש,אדירגתויביטקייבואה
.הזהםויה

הנֵכָתיתאלתאזהץראהלעםיברעהןיבלוניניבתורחתהַּבשוניארלוכֿםדוק
םתודגנתהתאאכדנאלםאש,םהילעונמצעתאתופכלונילעהמו☻אלאתורשפ
אליממתכשמנהאכדלונילעשוזתודגנתהו,םהינפמןוחטיבונלהיהיאלוניפלכ
תוחתפתהלתורשפאםושןיא,תינש.רהנהדעףוסֿםימ,ונדועייתיזחךרואלכל
תאונינפבםירגוסונילאםתודגנתהבםיברעהשןמזלכונברקבהאירבתילכלכ
םיסחיבתערכמהדימבונתואםילתַמותילארשיֿץראההלכלכהלשיעבטהבחרמה
ֿיתלבםהשדבלבוזאלרשא,ךשוחהירהלכלרבעמשםיקחורמםירוזאםע
המילבלעםגםייולתםהאלא,תיקסטורגתומדוזיאונתלכלכלםינקמוםייעבט
איהש,תילכלכההיעבהןמ,ןאכמםג;היוצמחורלכםעטטומתהלםייושעו
םעהולשפחישהרואכלאופאשקבתמ,ונבושיילשהנפואבםויכתלבוקמךכֿלכ
קרבושאיה,רומאכ,ךכלהדיחיהךרדהו,יברעהםרחהתעבטתארובשלםיכרד
,]תואבהתואקסִּפהששברבסומַּכ[,תישילשו.תיזחהךרואלכל,םיידיבהרבשל
׃–ןאכרתויבונלבושחאוהשהמ
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אוהולוכןוכיתהםיהחרזמלכאלא,תירקיעהלארשיֿץראקראל,הזהםויכ
הזמ״חרזמה״תמצעמלשתידדההןתורחתהלדבלבתיגטרטסאהדוקנתניחבבקר
תנבומהוהעודיההביסה.ויבגלתורזותוינוציחןהש,הזמ״ברעמה״תומצעמו
םינָוּונמהויבשותידיבשאיה,הילערובידהתאביחרהלךרוצונלןיאש,הזהרבדל
והירהתאזםעו,תיאמצעהיווהלשהרדשֿטוחרסח,קירללחאוהרוזאה
רשקהֿיכרדבתמוצהתדוקנתא,תיפרגואגהניחבמ,םגהווהמוסחיברישערוזא
לובגהושגפמהתודוקנמתחא]םגוניה[ןכותונושה״ברעמה״תולחנןיבש
תיסורההרידחהתאעונמלידכשאיההאצותה.ללכב״חרזמ״ל״ברעמה״ןיבש
–הזהרוציבהםצעו,המצעלורצבלווקיזחהללדתשהלהקירמאתבייחוכותל
בייחמ–היסורלעתופקתהלסיסבשמשירוזאהשתורשפאהתאעונמלךרוצה
לשהרקמבו;ובםיקיזחמהםינקירמאהתאוכותמקלסלולדתשהלםיסורהתא
תורטמהתחאלרוזאהתאםיסורהוכפהיםנמאשךכבקפסטעמכןיא,המחלמ
וליאו,רתויבוילאםיבורקםמצעםהשםגהמו,םשוביכלוםתשילפלתונושארה
.םיקחרממםתקפסהתאוםליֵחתאאיבהלוכרטציםינקירמאה

–התואמצעתאםייקלתמאבהצורלארשיתנידמםאש,המדנהזהרבדהרואל
ןוצרלשהרדשֿטוחהלשישהיתונכשלכןיבהדיחיההנידמהתמאבאיהםאו
תיעבטהבוגתוזהתיהשירה–המצעינפבראפתהלאיהתבהואשיפכ,יאמצע
תרטמכהמצעלהדימעמוהידילהמזויהתאתחקולהתיהאיהּול,רתויבהאירבו
רוזאהלעליטהלוקירהללחהימרוג]םיברעה[לשםנוטלשתארובשלהתוינידמ
הרטמהתגשהםעו;הבםֵעַפלהרומאתואמצעלשחוררשא,הלשהתגהנהתא
,וילעבשויונרוזאבןוילעהינקירמאהןוטלשהשףנעהאליממתרכנהיהתאזה
לכונלןיאשתויגטרטסאתורטמלונלשונייחֿבחרמלשולוצינקספנהיהאליממו
.ונמויקםצעתא,oסקלפרהךרדב,תונּכַסמהו,ןהבןיינע

תאזכתוינידמלתולגמ״ברעמה״תומצעמויהםיוסמלובגדעשקפסןיא,ןכא
חמ,ותכימתתאהלהלגמהיה״חרזמה״שיפכקוידב,רתויבתצרמנהתודגנתההתא

ויתואצותלעדחוימבדומענןלהלרשא,ץאוסעצבמינפלברןמזובתכנהלאםירבדחמ
לארשיתביואוםיברעהלשתבהלנהדידיכהעיפומהיסורשכ,םויכםג,םלוא.תוללמואה
,הקירמאבעוגפלחרכומהרבד,״ןדריהתכלממ״שוביכאיהתערכמהונתמישמןיידע–
.םיסורלתלעותלאליממהיהישו
256םידומעבןלהל,164ֿו157תורעהבהאר–הזהקרפהבתכנובןמזהןיינעל[
.]267ֿו
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עצמאבשונחוכוהכימתהותודגנתההשאוהתעדהלערתויבלבקתמהיוכיסהךא
התיהאלףוסֿףוס׃ןוכנהלקשמהֿיווישבהזתאהזםינזַאמ)המיאתמהעשב(ויה
יגטרטסאלוצינבינקירמאהלוצינהתאףילחהלהאבתילארשיהתואמצעהתפיאש
הדימההתואבתממוקתמהתיהאיהרוזאבתיסורהינומגהדגנו,םיסורהדצמהמוד
תונמאנבאלםוקמֿלכמו,ינקירמאהןוילעהןוטלשהדגנהממוקתההבשהמצע
.םמצעםינקירמאהתיסורהרידחלםידגנתמשוזמהתוחפ

הדבועהלעםלועהתאדימעמוזֵעֵמירבעהחוכההיהּולש,ןאכמאצוי
דעףוסֿםימתירבעהינומגהותוררופמותוסבומברעתונידמלשתרמגומה
חרזמהשוביכלןהיתואבצחולשמןיבהרירבהקרתומצעמלתראשנהתיה152,רהנה
ינפל,רתלאלתימלועהמחלמבךבתסהלךכבהכורכההנכסהלכלע,םיידיבןוכיתה
תושעלמתוענמיהורבכהשענשהמםעהמלשהןיבו,הזהרבדלתונכההורמגנש
הנמזהַּכהתעמשמשתותשלחהאקוודרשא,ירבעהחוכבעוגפללכוישרבדלכ
רצבלתורשפאהתחתפנהתיההזכןפואבו.רוזאלביריהתרזחהלרתויבהבוטה
םעוהזמ״חרזמה״םעתודידילשתשלושמהתירבבילארשיהןוחצינהתא
חרזמהלשהיצזילרטינבםיניינועמה]ןלהלד[םימרוגהלכםעוהזמ״ברעמה״
.הזמ,םלועבישילשםייניבֿחוכלשותמקהבוןוכיתה

ךרדבתנכושהתויהבקעב,הקירמאלשהיתועורזלהיכרותתפחדנםויכםא
תנידמבוברעתוצראבםיילאיצנטופהםיינקירמאהםיסיסבהןיבלהיסורןיברבעמה
ֿרסוחמ,הרורחשֿקבאמתאתמאבםילשהלתלגוסמהניאםירצמםאו,לארשי
תלגוסמהתיהאלסרפםא;ביצייאמצעםרוגהעשֿיפלתויהליתוברתההתלוכי
איהםתוארשאםיילרטינתירבֿילעברסוחמ,תאזהתסינרשאכףא,ררחתשהל
בקעבריוואבהיולתתראשנתימלועהתוינידמבודוהלשהתמזויםאו,השפיח
המזוילשהחוכבהיהשירה–153תימואלֿןיבההיגטרטסאהיזכרממהקוחיר

׃׳דימתמה׳תאצוהברפסבהספדנאלרשאהרעהד״בשןאכףיסוהדיהֿבתכב152
תויהלהלוכיהתיה,םירבדהתביתכירחאהלחש,]1956תנשב[הירוסלתיסורההרידחה
התיהוידחיהירוסוןדריהתכלממלעoתילאוטנווֶאהונתפקתהשוזהניחבמונתבוטל
תאזֿלכבהיהםיסורהלשםדספהשדועב,תינקירמאהתודגנתההתאהזבצמבתֶכֶּכַרמ
.ללוכהןובשחבםהליאדכ

׃)םיאבהםידומעבו,ןאכ(ד״בשירבדלעקרהתרהבהלתודוקנהמכהנה153
דיל,החטשבאבציסיסבםיקהלהיסורהעבתהיינשהםלועהתמחלמםותב׃היכרות*
ב״הראתרזעלהיכרותהתנפ,הבוגתב.ןוכיתהםילרוחשהםיהתאםירבחמהםירָצמה
,ו״טאנתירבלהפרוצ1952תנשב.ןהיניבידדההרשקהתקמעהבו,עויסתליבחבהתנענו
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םלועהלבחלכתאהנתיאתירבבשבגלןוכיתהחרזמהלשדקומהֿתדוקנבתירבע
תורסיקהףאויהרבדלשופוסבשאוהענמנהןמאלו154,םאיסדעוםירצממש
רפסמיכקפסןיאירהש.יוושכעהןבצמלעתאזכתירבתורּכַבמתפרצותיטירבה
תרשרשֿתלועפחרכהבםידילומויה,ןאכתיביסנטניאתירבעהמזוילשתועובשה
רשעינפלהלעפרבכשםשכקוידב,םיימואלֿןיבהתוינידמהיסחייונישלהמוצע
קרסחיבֿתומצמוצמויההיתואצותרשא,הנושארהתירבעהתוריחהֿתמחלמםינש

רשאדדגבתירבלהיכרותהפרטצה1955תנשב.םייאקירמאאבציסיסבהבומקוהו
.םיטוחבתכשומההבהתיהב״הרארשאו,סרפוןטסיקפקאריעםעהינטירבתאהדגיא
םייתסהשזאמהשעמלהקספאלםירצמבהינטירבלשהתעפשהוהתזיחא׃םירצמ*
.הדגנהסיסתםשהמייקתה,םידרויוםילועםילגב,תעהלכו,)1922(ימשרההנוטלש
םירצמבאבצתוחוכוזהקיזחהוחוכמרשא,הינטירבלםירצמןיבםכסהםתחנ1936ֿב
הזיחאה.ץאוסתלעתתאהליעפהשהרבחבהינטירבהטלשםג,לעופב;למנהליעפהו
םיניצקה׳תכפהמרחאלףאו,)1952דע(קוראפלשותוכלמימילכהכשמנתיטירבה
הלודגקשנתקסיעלערצאנםתח1955תליחתב.הנממקתניהלורתחרשא׳םיישפוחה
ד״בשירבדובתכנשרחאל(–1956עצמאב;תיסורההרידחההלחהךכבו,היכ׳צםע
לשותוחקלתהלאיבהשרבד,םיטירבהתאקליסוהלעתהתאםיאלהאוה–)הזקרפב
.תפרצוהינטירבםעיולגהתומיעה
תשיטלחכונ,ב״הראלעהלשץוחהתוינידמהנעשנםלועהתמחלמרחאל׃סרפ*
1950תנשב.ובםיאצמנהטפנהתודשלשב,הנידמהןופצרוזאלאמ״הרבלשהיניע
טפנהתיישעתתאםיאלהלהשירדההקזחתההפוקתהתואבו,לארשיבסרפהריכה
תאליבוהש–קדאצומהנומ1951ֿב.טפנהקשמלוהינבתיטירבההטילשהתאםייסלו
תאקליסוטפנהתיישעתתאםיאלהםנמאאוהו,הלשממהשארל–תאזההשירדה
ךכבהתרזעתאהתנתהו,הבריסוזךאב״הראתרזעתאשקיבאוה.הנידמהןמםיטירבה
תאקתינךכֿםשלו,ברעתונידמתכימתתאשקבלהנפזא;הינטירבםערבשמהבשוייש
שדיח–יוולהפאזירדמחומ–חאשהו,קדאצומחדוה1953תנשב.לארשיםעםיסחיה
.דדגבתירבלסרפהפרטצה1955ֿב.ברעמהםעםירשקהתא
ודוההטקנ,םלועהתמחלמםותב,תואמצעהלהקינעההינטירבשרחאל׃ודוה*
התייהנאיה.ןהשלכתותירבלהפרטצהאלו,םישוגהינשםע׳תוהדזהיא׳לשתוינידמב
תווהלידכתקפסמהמצוערבצאלהזהנחמךא,םלועב׳יטסילרטינההנחמ׳התגיהנמל
לשבםיטירבהידיֿלעתחאאלאלכנרשא–ורהנ,הלשממהשאר.תומצעמַלדגנלקשמ
ריכהםנמאאוה;׳תוהדזההיא׳תוינידמלשהָרָּבַדלבשחנ–םנוטלשלותודגנתה
תאחתיפאלאוה)1964ֿבותומדע(ונוטלשתונשלכבו,רקרתונוסחיךאלארשיב
.םירשקה

רבכהנידמהםשףלחוהימשרןפואבו–דנליאתלשםדוקההמשהיה׳םאיס׳154
.1939תנשב
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דובעִשהשודיחידיֿלעוזבזובהיגשיהשםושמו,םצמוצמהיההפקיהשםושמ
.ףיקעה

םינשתורשֶעלילוא–תוחדלתירבעההמזויהאופאהלכירבדלשומוכיסב
םייוכיסהרומאכהלויהםוקמֿלכמו,תענמנֿיתלבהםלועהתמחלמתא–תובר
תמייאמהמחלמהשםירוזאהתמישרמונלשונייחֿבחרמתאאיצוהלרתויבםיבוטה
.הנושארההרושבםהילע

ֿתנידמהתלעאלעודמ,וזההימתדחוימבחתנלהתעונאםישגינרשאכ,הנהו
בושרוזחלמלוכֿםדוקונאםירוטפ,התואמצעתחטבהלשךרדההתואלעלארשי
לכוישידכ׃הזהרוביחהךרואלכלטעמכןוניאררשא,ךכלתוירקיעהתוביסהלע
םוקמֿלכמהזלםדקומיאנת–ןירוחֿתבותזעונהבוגתוייחֿתוביסמלעביגהלםע
התואתוחפלולאהת,שארמםינכומםייתוברתםיכרעולןיאםאףאש,אוה
השגרההרמואיתייהשדוקהלוליחלששוחיתייהאלמלא–תמדקומההשגרהה
ולכויהנממרשאו,ליעלואבוהש׳יֵרפס׳וי״שרירבדבהמולגה–תינאיֶשטינה
םניא,״םייתיינטיט״וםייטֶלמַה,םיינלחזםיכיבסת155;חתפתהלםיצוחנהםיכרעה
הינטיטלשרומחהֿתקישנלרשאמץוח,םוקמםושלליבוהל,ןבומכ,םילוכי
156.טלמהלשופוסלו

.״תישילשההגרדמה״׃תחתופההקסִּפַּב,246׳מעבליעלואבוה׳יֵרפס׳וי״שרירבד*155
תא,ותוגהבירקיעדוסיכ,שיגדה–ינמרגררושמוףוסוליפ–השטינךירדירפ*
איהםייחהתסיפת.בצעמוינושארםייחֿחוככ,הרבחבודיחיַּבינטנופסהטקניטסניאה
)ללכלודיחיל(רשפאירשאחוכחותיפלתדמתמהריתחו,המצועלהפיאש,ודידל,אופא
׳ןוילעהםדאה׳לשלאדיאהתאראיתאוההלאםיווקב.לושכמודגנתמלכלערבגתהל
,םיקזחהקרהוגישירשאתוריחהלשהיפואםגוהזו,ארפהֿליצאה,)םדאֿלע׃וא(
תומלעתהךותתּונֵכלרותחל,תושלוחוםישלחלערבגתהלםתלוכיוםתנוכתתוכזב
תויפשתאדביאהשטינ.םתרטמתגשהםשללבסתאשלםינכומםגתויהלו,םזיטמגרפמ
.1900ֿברטפנו,1889תנשבותעד
עפשוה,)ותגולפֿןבםגתחאֿאלו(ד״בשלשורבח,דדלאלארשישדועףיסוהליאדכ
,ןקושתאצוהב(םיכרכהשישבויבתכתאתירבעלםגרתו,הזעהעפשההשטינמ
,)י״שתדימתמהתאצוה(׳ןושאררשעמ׳,ולשורפסרואלאצירשאכ.)ט״לשת‐ח״כשת
.״דדלא–הרובחבשינאי׳ֶצינַל–ה׳ליספעשל״׃ןושלהוזבד״בשלהשדקהובבתכאוה

םהבהשועד״בשרשא,)1616רטפנ(ריפסקישםאיליולשוחוריריציםההינטיטוטֶלמַה156
׃ונניינעלשומיש
,ןגרנהשענאוה–ויבאחצרתאחנעפל,קרמנדךיסנ,טֶלמַהלשויתונויסינךות*
הזחמהםויסב.ומויקםעטםצעלעההתףאו,עגושמכומצעםישה,תוקיפסלוכא,ןדשח
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אוהדואמיעבטרשא,דחארבסהדימונינפמקלסלונאםילוכיאליממ,תינשו
ימרשאהקתפרהאוהרבדהלכשונייה,הנושארוֿשארבונגיצי״ילארשי״שיאש
.הפוסבהיהיהמעדוי

התיהולתלשכנהתיהלארשיֿתנידמיכןכתייאלשרובסינאשינפמאלו
רשפא,ןכא;ןוחטיבלעיתרבידאלוםייוכיסלעיתרבידןמזהלכ,הברדא׃הזִעמ
השעמתושעלמםדאםושםלועמענמנאלןיידעשאלא.תלשכנהתיהאיהש
השעמםלועמםדאםושהשעאלןיידעו,ובלשכיישבשחשינפמקרוהשלכ
לשםכרעבןאכלזלזלינאאבשינפמאל,בושו.חילצישבשחשינפמוהשלכ
תונוכנהירה,ילנויצרהבושיחהלשתוארהֿתדוקנמםגלבא;םיילנויצרםילוקיש
תדימתשגרה–ותיישעינפמתישפנההעיתרהואהשעמהתאתושעלתישפנה
תשגרה,השעמבעיקשהלםדאהןכומשהברקההותויבקעה,הדמתההוהפונתה
החלצהבהנומאהוןוצרה,ותושעלאלש]םדאהתאהטמה[תישפנהתלוכיהֿרסוח
רשאםייביטקייבוסםימרוגםההלאלכ–הבןותנםדאהשתּוּפַרתִההחורוא
אלל,םהליוצרהןויבצהתאתיביטקייבואההכרעהלםינתונםהשדבלבוזאל
ןירשימבםיפתתשמהםייביטקייבואםימרוגםגםהירהםמצעםהאלא,טלפמ
.השעמלןולשיכהואהחלצההייוכיסב

לבא,קדוצאוהשאופאןכתיי–הקתפרהכרבדהתאןייצמ״ילארשי״שיאםא
ֿםיעשתמרתויהשעמלו,עצוממה״ילארשיה״שיאה;תודעללוספאוהםוקמֿלכמ
תוריחהֿתמחלמתאםגהקתפרהכםנמזבונייצ,הזהבושייהישנאמהאמלהעשתו
םשכ,םויה,תישפנהניחבמםהםיקתושמוםיצורםניאםה;םיטירבהדגנתנווכמה
ואריאלשןכתייאלךכיפלו,זאתישפנהניחבמויהםיקתושמשםשכווצראלש
.ןווכמןוצרוהמזויךירצמהרבדלכהקתפרהכ

הקתפרהתמאבאוהרבדה,ובםינותנםהשישפנהבצמב,דבעידב,ןכא
לכבהשורדהתויבקעָבותונשקעבדומעלםילגוסמםהןיאשםושמ,םהיבגל

ולשוייחלםג,אתרופהמחנ,יכםא(–טלמהתאםגגורהל,ויככתב,באהחצורחילצמ
,קרמנדתכלממייחףוסםגאוההידגרטהלשהפוסשףיסוהלרתוימאל.)ץקהאב
.יגברונשבוכידילתלפונה
איה,ףשוכמההמולחימודמדב.׳ץיקלילםולח׳הידמוקבתויֵפהתכלמאיההינטיט*
וילאתאצוי–הנויגשבו,םלשומההבוהאתארומחשארולבכרוהשםדאבהתאר
האישלדע,לוכיבכ,תומלשהאישלולאדיאלגעלנובולעףילחתךפוהךכהנה.השפנ
.רומחהתקישנ...להינטיטףוסֿףוסהכוזרשאכ–םיבהואהתוסלעתהב–הלילעהלש
.)87הרעהבו139׳מעבליעלםגהאר(
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הזןיאךא;תמיוסמהפוקתךשמבםהילעאיבמהיהרבדהשםימוצעהםיישקה
,םויכאוהשיפכןהבראשנהיהלוכהרשא,תורחאתוביסְמיבגלהמואמחיכומ
]תויהלהלוכי[התיהרשא–הבתרמייתמלארשיתנידמש–תואמצעהתואמץוח
תומכוליפא,תאזההנידמבןיאאולהףוסֿףוס,השעמלו.תיתִמאתישפנתואמצע
רחאמ,ןלוכברעתונידמלכתאחצנלהנידמהחוכבןיאיכרובסהםדאםוש,איהש
םינשב׃]םיימעפ[לילעבהחכּוה–ומצעןוחצינהאליכםא–תורשפאהש
בושו,תירמוחהניחבמרתויהברהשלחבושייההיהרשאכ,ט״שת‐ח״שת
157.ץאוסלשלסכנהעצבמב

רבכירבעהםעההיהלגוסמםאה,הלאשבקרונלהיוצמתמאבהרומחהיעב
דעףוסֿםימולשהינומגההתאםייקל,ןיטולחלושפנבאירבהיהוליפאו,םויכ
יבאונלאֵּבינרבכירהש;יאבצהןוחצינבהבהכוזהיהשרחא,השעמלרהנה
ץראההיהתןפתחֶאהנשבינפמונשרגאאל״׃)׳ל‐ט״כ,ג״כתומש(םיאיבנה
תאָתלחנוהֶרפִתרשאדע,ינפמונשרגאטעמטעמ.הדשהתַּיַחילעהָּבַרו,הממש
ורבידרשאכ,םתעשבי״חלוזהיעבלועיצהשןורתפהוליפאאולה׃דועו.״ץראה
םזילאירפמיאהדגנםיברעהםעתירבלונווכתהוןוכיתהחרזמהלשהיצזילרטינלע
םולחאלאאוהןיאוןובשחבהשעמלאבונניא,דחיונתואלצנמהיטירבה
אל״׃)ג״ל‐ב״ל,םש(ונרהזוהרבכירהש158,םירצמלעגונשהממץוח,הימפסאב

לשםינמזהחוללרשקבהרהבהתבייחתמץאוסעצבמלד״בשלשויתויוסחייתהמ157
׃םירבדהתביתכ
ליעל(ח״מהרעהב,ומצעד״בשבתוכשיפכ–עצבמהינפלברןמזבתכנהזףיעס
עצבמהלשםדוקרוכזיאםג.עצבמהרחאלדיהֿבתכילושבהפסוהש)251׳מעב
ףסוה–)״המחלמהץורפתםאו״תחתופההקסִּפַּב,240׳מעב(–קרפהתליחתב
ןאכמ,םידומעינששדחמבותכלד״בשטילחה,ובםידמועונאשםוקמַּבךא.רחואמב
תאד״בשבתכםגדעומותואלךומס.260׳מעב,״דועו״תחתופההקסִּפהתליחתדעו
ֿבתכיפדלרחואמבופסוההיפדםגרשא,ז״נהרעה,׳ץאוסעצבמ׳לעהכוראההרעהה
ח״ישתירשת–ךיראתהןותנ)274׳מעב)ב(הרעהב(םשהרעההףוגבשןוויכמ.דיה
םינוקיתשחינהלונאםיאשר–ולוכרפסהםתחנובשדוחהוהזשןוויכמו–)1957ףוס(
.הזרפסתביתכבד״בשלשותכאלמרמגתאוויההלאתופסוהו
.267׳מעבןלהל,164הרעהבםגהאר–הזןיינעבדוע

לשמלהאר.תחאאלי״חלבהלעוה״ןוכיתהחרזמהלשהיצזילרטינה״ןורקע*158
ידיֿלעהצפוהוהספדנ,דדלאידיבהבתכנש׳תירבעץוחתוינידמלדוסייֵוַק׳תרבוחַּב
האירקהםג.ךליאו341הדומע,׳י״חליבתכ׳לש׳בךרכבתללכנו,ז״שתטבשבי״חל
תחת(רומֿןילילשורמאמתאהאר.זארבכהעמשוה׳םירצמלשהתואמצעןעמל׳
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.תירבםהיה♪אלוםהלתֹרכת . ינענכהםִעתירבןכתיתאל–״תֹאואיטחיןפ.
אלתועיבצלשתירבשםגהמו–ונלשונדועייתאונמצעמחיכשנשילביתִחהו
,ה״מהרעהבליעל(םיאיבנהןודאיפמתאזםגוניאררבכשיפכ,אליממןכתית
,ונרשבמהשעמלםויכתעדלונאםיחכונשיפכו,)ג״לרבדמב]ךותמהאבומב[
.םולשהֿירוכרכלכלשםתלעותתדיממ

אלאולש׳טעמֿטעמ׳תאובנתאהשמאבינאליכחינהלונלרתומשאלא
ותאובנתמייקתמ]ונרודבםג[ןכאו,םירומאםירבדהרבדמהרודביכעדישינפמ
הרקמבףאהנושארלץראבלחנתמהאוהושפנבםלשםעאלשינפמ,קוידב
ץראהתאלחונוברוהרופוהירה–תומלשלםעהעיגמשמךאטמ,רתויבבוטה
ודועייתמשגהלןכומםעההיהּולש,רבתסמונלשםייטרקנוקהםיאנתבו.אליממ
,םויכאוהשיפכםדרנםעההיהאלאליממ–תורעתסהבחתופותישפנהניחבמ
לכמםיירבעםיבשייתמונלאיבהלידכתיחישמהתובהלתהההתיההקיפסמו
תחתופהתיהשדבלבוזאלהיסורוליפאשןכתייו,תקפסמהדימבםלועהתוצק
תחלושהתיההמצעבאלא,םויכהינפלםיננחתמשיפכ,הידוהילםירעשהתא
.ינקירמאהץוחהֿדרשמ)םעפששחוא(ששוחשיפכ,םתוא

,םולכתאצללוכיןיאולאהתובוטהתויורשפאהלכמשחיננוליפא,םלוא
תאובנשוא,םיממעהתעבשלערבגתהללארשיתנידמלשיסיפההחוכבהיהאלשו
דבלבוזאלו,םייביטקייבוסםימרוגבללכיולתוניאשעבטהֿקוחאיה׳טעמֿטעמ׳
שובכלונלוכיאלתמאבאלא,רהנהוףוסֿםיןיבהינומגהםייקלונחוכבהיהאלש

םעהלשותעיבתןימיל״׃ךכחתופה,701הדומע׳בךרכ׳י״חליבתכ׳ב)ל״נהתרתוכה
ונדי״׃םייסמו,״ולוכירבעהםעהבצייתהלבייחהינטירבלשהיתואבציוניפלירצמה
.דחאהביואהדגנתפתושמהמחלמותמאֿםולשלםכילאתטשומ . תואמצעהןעמל.
.״ונלשוםכלש
איהותנווכו,״םירצמלעגונשהממץוח״,ךרפומאוההזןויגיהיכןאכבתוכד״בש*
סיסברצונןכֿלעו,הינטירבלועתקירפלהרתחםנמא׳םיישפוחהםיניצקה׳תרובחשךכל
רועיבבהליחתזכרתהאוה,)1954(ןוטלשלרצאנהלערשאכ.םהמערשקלרתוייניצר
ֿןיבהקבאמבהדמעתטיקניאמחיוורתםירצמשןימאה,יטירבהםזילאינולוקהידירש
ונוטלשתנשבלארשיתנידמלוסחי.תוהדזמיתלבהתונידמהשוגלארבחו,ישוג
שוגהלאהנפאוה;ותדמעבתינפתההלחהךכֿרחאקרו–יטמגרפוןותמהיההנושארה
.עודיךשמההו,״ןיתשלפתאררחשל״ותנווכביכתורהצהבלחה,יטייבוסה

ןמןיארַיתִמןיאםוקמלשונוצרןישועםאאולהו״׃ב״כ׳זםירבדלעי״שרירבדהארטמ
.״אוטחלןידיתעשוינפלהיהיולגאלא...?היחה
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אלאהניאתמאב–הזבהתלעוהשתימעפֿדחהתינכתהלכו159,םילשוריתאוליפא
ובשיתרבחהוינחורהבצמהותואבהנותנהנידמההתיהאלמלאאולה,הקתפרה
םגּולו,רבדבשןורקיעהתאםייקלהתורשפאבהיהםוקמֿלכמ,הנותנאיה
נ.ותִעאובבדועייהתאםישגהלהריתחךותמ,היתולובגלשםימצמוצמהםימוחתב

ֿיאםיידיבהשוביכידיֿלעוליפארשא,יאמצעיאתוחפלתויהלהנידמההלכי
היתולובגבםגו,התייווהלםירזםייגטרטסאםיככתלחוטבסיסבלהכפהלרשפא
וז,רוזאהלשהיצזילרטינהלאהריתחלזכרמשמשלהלכיאיהםימצמוצמה
לעםגאליממהָלִקמהתיההתומדקתהרשאו,ודוהבוסרפבוםירצמבתלהנתמה
.תודחוימהתוירבעהתופיאשהתמשגה

תררופמהתיהתירצמהתוריחהתמחלמבתישממוהנכהכימתשדואמרבתסמ
ונייהאלתוחפלו,״םייברעמה״םיככתהותיברעההמחלמהתיזחתאןיטולחל
המחלמב[המיַלשוריהנפנרשאכםירצמםעםגךבתסנאמשדועשושחלםיכירצ
לארשיתנידמהבהֶסושתאמששושחלהכירצהתיהאלםירצמשםשכ,]הרורחשל
הבךומתללארשיתנידמהבריסרשאכקראולה–סרפוליאו;ץאוסבהיהשיפכ
ימאולהו;תיברעהתיזחלהפרטצהוהמעהיסחיתאוזהקיספה,רורחשהיצמאמב
ונוטלשתא☻רופההזאוהאוהםירצמבוסרפברורחשהתועונתלשביואהאוהש
.םילשורילעףארזה

סלפלהלוכיהתיהתאזכםומינימֿתינכתשדבלבוזאל,רבדלשומוכיסבו
ֿתינכתידיֿלעשוא,תחאֿתבבהלודגהתינכתהתמשגהלךרדהתאטאלֿטאל
דבלבוזאלו,םיבלשֿםיבלשאליממהלודגהתינכתהתמשגתמהתיהםומינימה
אלא,וניצמאמתאקזחלידכהיסורמהיילעהרורחשליוכיסהןומטהיההבףאש
םיסיסבהתאתוחפלרוזאהןמקלסלוקיפסהלרורבהיוכיסהםגםולגהיההבףא
תאזכהמחלמהתיהאליממו–תימלועההמחלמהץורפינפלםיירקיעהםירזה

רוביחַּבד״בשירבדתאהאר,ח״שתתמחלמבהקיתעהםילשורילשהשוביכיאןיינעל159
תששלשהמחלמהרחא׳רוביחַבו;14הרעהו460׳מע׳גךרכ,׳םילשוריןונכתלע׳
.257׳מעברוביחַל׳בחפסנו,221׳מעב12הרעה,)׳גךרכ(׳םימיה

ךא;איהשתומכהנידמהלשתיטילופההיעבהתיזחתךותמתי☻ענוזoהזֵתופיהנ
המקהתיהאלאיה–תאזכתוינידמלהנלתלגוסמהתיהאיהּול,רבדלשותִמאל
ךמסלעקרםילגנאהחומבהצצהקולחהתינכתלכירהש,םייוושכעההיתולובגבללכ
.הקולחהלוטיבלתיאמצעתוינידמםוקתשתירבעההנידמהלהנתאלםנמאשןוחטיבה
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,תפסונהרהבהבםגדועהארנשיפכ,תוחפןכוסמורתויקוחרןיינעונלתיֵ☻ענ
160.דימוףכית

,]244׳מעשארבליעל[יתרמאשתדחוימההביסההתואלאםיעיגמונאהזבו
.ןירוחֿתבתוינידמלשךרדהלעתולעלמלארשיתנידמתאתענומה

הניאםומינימהֿתינכתףאיכךלרמאי״ילארשי״שיאשאוהדואמיעבט,בוש
דומעלוקזחתהללכונשידכףא–ונמויקםצעםשלרשאב]ירהש[,הקתפרהאלא
דגנלועפלונלרוסאיכעמשמאליממו,יאקירמאהףסכהונלץוחנ–ונילגרלע
היהשמקזחרתויםויכאוההנגההẁאבצםאאולהו;רוזאבםייאקירמאהםיסרטניאה
םיקנטבאלאםינֶטסבאלםיממעהתעבשדגנלועפלותלוכיבםויכשיםאו,ח״שתב
.הזהאלפהתאללוחשאוהיאקירמאהףסכההברהדימבירה,ןוליסֿיסוטמו

ידוסיהתלוכיהֿרסוחותואקרבושלוכֿםדוקהֶלגתמ,ןבומכ,הזרבסהבםג
ֿתבתוינידמלשםיחנומבהבשחמותעדלעוליפאתולעהל״ילארשיה״שיאהלש
תידדההכימתותירביכ,עמתשמתיאמצעתוינידמלשגשומהםצעךותמ׃ןירוח
םיינובירםיסרטניאףותישלשדוסיהלעקרםייקתהלתולוכיןירוחẁינבםימעןיב
לארשיתנידמלשסרטניאהללכהזןיאיכרמולךירצןיא;דחאהנקבםילועה
תידוסיהתירבעההפיאשה,הברדאאלא,דִודריעבתונחללכוי161ינייסוחהאבצהש
ףותיש;אוהשֿהזיארזאבצהבהיהיאלשוירבעאבצהבהנחישאיהרתויב
קראופאונלשי–ונלשונתרוכמברזןוטלשםייקשןמזלכ–םיינובירםיסרטניא
אוהשימםעתירבוליאו,הזהרזהןוטלשהלשוקוליסבונומכןיינועמשימםע
םצעמאופאאיה,רזהןוטלשהירוחאמשןוילעהןוטלשהוא,רזהןוטלשהומצעב
הדיגבוהמואהלשרתויבןוילעהסרטניאהלערותיו,הרדגההםצעךותמו,העבט
םילוכיונאןיאתמאבשחיננוליפא,הקירמאמםילבקמונאשףסכהלבא.וב
המצעהרטמההתואבהקירמאתניינועמשםושמונלןתינוניא,וידעלבםייקתהל
דעבריחמהקוידבוהזאלא,הנגישנוקזחתניכאיהתניינועמו,הבםיניינועמונאש

–הנידמהלשהתולהנתהשהנקסמהלאד״בשךילומהאלהוןאכמשםירבדהךלהמב160
תוברועמלב״הראתאהכשמ–ןאכהרומאה׳םומינימהתינכת׳מףאםירבדֿךופיהב
ןיבשללוכהתומיעב׳המחהמחלמ׳תריזתויהלוברַקמוותואןֵּכַסמהןפואב,ונרוזאב
ןכו–קרפהתאתומייסמהתואקסִּפהשמחב–269׳מעבדוחייבהאר.תומצעמה
.ז״נהרעהלשםויסהתואקסִּפיתשב,274׳מעב

–18ןבותויהב׳ןדריתכלממ׳בתוכלמהסכלהלעהללאדבעןבלאלטןבןייסוח161
.1952תנשב
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אליממונאןיא–התואונתושעתדימבו–התואונתו☻עברשא,ונרמאשהדיגבה
,תימואלההשגרההורסומהתניחבמ,ןכֿםא,הזירהףסכהתאונֵתחקבו;ונחנא
.ךכןיבוךכןיבהמואכדועםימייקונייהאלאליממוליאכ

אוה,ףסכונלונתייאלםהו,םיאקירמאהתאונילעזיגרנאמשדחפה,ןכא
ומרגשתוינחורהתוביסהלעהפסונרשאתירמוחההביסה]תאהוויהרשא[
תוסנכתהַלוקשנהֿתתיבשל,]ח״שתתמחלמב[ל״הצלשותומדקתהתקספהל
התואלוקלחתאיאקירמאהףסכהםרתתמאבךכו,״תילארשיה״היווחב
בושיילילארשיֿץראירבעבושיימךפהש,בושייהלשתימואלהתוהזבהזופרומטמ
.תואכרמב״ילארשי״

ֿתחּוכשוז,המצע״תילארשיה״היווחהלשתוארהֿתדוקנמוליפא׃דועו
ידכרשאו,הקירמאלוהלשישףתושמהינובירהסרטניאהותואוהמ–ּהדועיי
וניינעש,ךכלערבכיתזמר,ןכא?הפסכתאהקירמאהילעתזבזבמובהתואקזחל
ךא;הינכשידיבהלוסיחתאעונמלולארשיֿתנידמתאםייקלאוה״ברעמה״לש
ודִצרשא,יללכה״יברעמה״סרטניאהותואבדחאדצקרוהזשרמולךירצןיא
ופקיהברשאו,המצעבהינכשתאלסחתוםידקתאלהנידמהםגיכאוהינשה
דחאהדימהֿלעֿרתיןוכיתהחרזמברבגתיאלשהגאדבאטבתמוהירהםלשה
יבגלתונדאותוריחלששגרעובטאהיותוהמםצעברשא,םיימוקמהתודוסיה
ךירצןיאו.תורזתויגטרטסאתורטמלרוזאהלוצינתאורקיעמלסופהשגר,רוזאה
הזסרטניאווזהגאדלשםניינע,םירבדהלשתינכטההניחבהןמיכ,ריבסהלןבומכ
יברעהםרוגהו״ילארשיה״םרוגהןיבינקירמאהץחלהתאוףסכהתאקלחלאוה
,ךרוצהיפל,רשויהוקדצהיללכלכלעהדפקהךות,)יסחיןפואב(הוושבֿהווש
םהינשםגולדחיאלןעמל,הזלעהזםהבםייאלידכוהזדגנכהזםקזחלידכ
לגעמתאץורפלידכםולכושעיאלאליממו–ץחללןהוףסכלןהקקזיהל
תויהליושעתמאב״ברעמה״שהבידאהשקבלכלברסלוניהָיאלאליממו,םימסקה
ודגנלועפללארשיֿתנידמלרוסארשאסרטניאהוהזו;רקיעההזו–הבןיינועמ
.הבםינדונאשהסיפתהיפֿלע

ףותישלעוזהסיפתתססובמםנמאיכ,אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
ללכהזןיאךא,םייקתתלארשיֿתנידמיכףתושמהסרטניאהונייה,םיסרטניא
״יברעמה״סרטניאהירהש;דחאהנקבםילועהםיינובירםיסרטניאינשלשףותיש
תדמתמהנכסםהבאהתםעבטםצעמרשאהלאכםיאנתבםייקתתהנידמהיכאוה
לכלערתוולךרטצתאיהתאזההנכסהתאהילעמםהבריבעהלידכרשאו,המויקל
תונדאלשהשגרהלכהידיֿומבהברקבקינחהל,תישפוחתוחתפתהלינובירןוצר
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ןהבןיינעםושןיאהמצעלשכהלרשא,תוקוחרותורזתורטמתרשלוהלרוגלע
.ןתודידילהקוקזאיהשתומצעמלשןתביֵאתאקרהילעתואיבמהו

ףסכהידעלבםייקתהלהלוכילארשיֿתנידמןיאתמאבשאופאחיננוליפא
רשאהלאכםייחבקרותועצמאבהכוזאיהםוקמֿלכמירה–הזהיאקירמאה
לעש–וללהםייחהםיריבגמןכאו,םתואלבקמהיהאלומצעדבכמהםעםוש
תאוומצעלזב״ילארשיה״םעהרשאזובהשגרתאקר–תודבעהֿןנתאןובשח
ירמוחההחוכקזחתמםייתניבםאףאו;הברדרדימאוהשתירסומהתורדרדיהה
םוקמֿלכמשו,ןווַנמאוהירסומההחוכתארשאקוזיחהזירה–הנידמהלש
ותוארלקראלאובשמתשהלונלרוסאשקוזיחהזרשאב,רבדםושלליבומוניא
.ללכובשמתשהלקיפסנאלשרשפא–דימובשמתשנאלםאוליאו,דבלב

תאזההסיפתההתיהוליפא׃]רמאֹנוףיסונדוע[,הלאהתואקספהלשןמוכיסבו
תאריבסהלידכהבהיהאלןיידע,יתִמאירמוחחרוכלעתססובמהבוּנדש
;ולשמיבויחימואלןוצרולשיויאמצעואירבאוהוחורברשאםעלשותוינידמ
,ףסכֿתרומתֿהלטבהתוינידמתאךא,רבדוםירבדףלאתורקלולכיהזכםעל
.םוקמֿלכמטוקנללגוסמהיהאלאוה,הבתטקונלארשיֿתנידמש

ונניאיאקירמאהףסכלקקזיהללוכיבכונילעץבורהחרוכהםג,]תמאב[,םלוא
הנבמהןמעבונהםכסומרקשוחרוכוהזאלא,ללכ״יביטקייבוא״חרוכהשעמל
תאתושעללכותהנהיכהנידמההשיגרהרשאכ׃המצעלארשיֿתנידמלשיתרבחה
רבדםושוליאו,ובזחאיהלהתואהפחדהתושילכרשא–הזהיטילופהרחסמה
,הדבועלהזהרחסמההשענ–ודגנכםמוקתהאלתועדומההיתופיאשבוהתשגרהב
.הידעלבהלוכי,איהשֿתומכ,הנידמהןיאבושרשא

תמאלסחיבדואמדעהבולעהעונתהייוליגבורבתונויצהאהתשהמכֿלכ
איהו,איהשֿתימינפתמאלכהרסחההעונתוזהתיהשירה,הבהמולגההלודגה
ףאלעהגישהרשאסחיבֿםיריבכהםיגשיההםתואתאגישהלתלגוסמהתיהאל
ֿילככהּונממיםירזםימרוגש,המויקלרובעיֿלביאנתהזהיהתמאבּול,לוכה
קרהתשעשהמלכתונויצההתשעהנידמהתמקהדע,םנמאו;םהיכרוצלתרש
יכחינהלהביסםושןיאו,וברקמהתואדילוהרשאםעהלשוחוכבואיהֿהיתוחוכב
רשאהנשלםינוילימהמכםתואאלמלאו,ללכםלועבהקירמאתמייקהתיהאלמלא
היה,הנידמהתמקהרחאץראבירבעהבושיילשירפהלליחתהיאקירמאהרצואה
ויהךכּול,ןכא.ןובסֿתעובכםואתפגומיהלךירצרבכםקוהש״ינויצהלעפמה״לכ
תאםייקלידכהקירמאלדבעתשהלהביסםושונלהתיהאל–םידמועםירבדה
.ארקיעמםויקֿתוכזתרסחורקשהתיהונתייווהלכשעמשמיכ,תאזהןובסהֿתעוב
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הריסחמהתיהשהמו,רחאםוקממונלםידמועויההלצהוחווֶרשןכֿםארמואהווה
תעבוקהללכֿךרדבאיהךרוצהתדימירהש,ומצעירבעהםעהאלממהיההקירמא
םינוילימהםתואלהנידמהםויכהקוקזםאו,תוררועתההֿתדימלשרתויבהבושחה
הדימבםיעיגרמוללהםירזהםינוילימהשםושמהזירה,יאקירמאהרצואהלש
.םמצעםידוהיהןופצמתאהבר

תיאקירמאההכימתהתאהחודהנידמההתיהּוליכקפסןיא,ןכֿלעֿרתי
היהשוהשימתאזֿלכבאצמנהיה,ןירוחֿתבתוינידמלהנללכותשידכ,תדבעשמה
תאםגםילִקמה,םיצוחנוםיליעיתוחפאלםירבדבזאיכףסכבאלםא–הבךמות
׃ררחתשתשהלרוזעלידכאקוודאלא,הדבעשלידכאלהזו–ףסכהתגאדלטנ
ימובאצָמייש,אוהֿךורבֿשודקהלשומלועאוהםימרוגֿברוךבוסמוךובסיד
.ומצעלולהלצהוחוורםגםהלארשילהלצהוחוורש

קוחדבושייההיהיאקירמאהףסכהילבשןכתיי–רתויבעורגההרקמבו
–ולוכןוסאהלכהיההזךא;אליממקוחדאוהשיפכמוליפארתויתיפסכהניחבמ
היֶדוהימעונמללכותשךכידכעיגמהיההקירמאלשהחוכוליפאשרבתסמןיא

תעביכחוכשלונלןיאשםגהמו;הרורחשבוהניינבב,לארשיֿץראבהכימתהתא
הכימתהתייחדו–ונרוזאבהטילשהקירמאלטעמכהתיהאלןיידעהנידמהתמקה
לוהינםגֿומכ,םיינובירםיסרטניאףותישםושלעתססובמהנניאש,הלשתיפסכה
םיסרטניאבםיעגופכןיידעשרפתהלאופאולכיאל,ונדִצמתיאמצעתוינידמלש
קרהבתעגופהתיהתאזכתוגהנתה׃הדגנןירשימבםינווכמכואהלשםיקזחומה
ונברקברוצילהקירמאמענמנהיהשךכידיֿלעו,הילגנאבהעיגפהידיֿלע,ןיפיקעב
.רצונאלןיידעשסרטניא

ןויערההליחתכלמהלעאלםמצעהנידמהיטינרבקתעדבוליפא,םנמאו
עסינוןילטלטמהתאזוראנ״–אלָו,בטומ–תיאקירמאתיפסכהרזעלבקנםאש
ןכומשימלכתאהפסכבתונקל,הקירמאלשהתונוכנשרחאמךא;״התיבה
ןירוחֿתבתוינידמלוהינלתונווכםוששרחאמו,םלועבהעודירבכהתיהרכמיהל
ויהםהתיפסכההכימתהאלבוליפאשרחאמו,אליממהנידמהיטינרבקלויהאל
םע״לשויגיהנמתניחבב–״יברעמ״זמרלכלתונעיהלהליחתכלמםינכומ
,״תוברתהֿתונבותורואנהתומואהתחפשמ״לףרטצההזהתעש,שדח״ילמרונ
ֿלודגאוהםירחאה162״החפשמהֿינב״דצמרתויבקירהוטועפה״זגורבה״רשאו

–׳תירבהתונב׳יגיהנמלשםהימואנבונשנוורזח,םלועהתמחלמבןוחצינהרחאל162
יוניככ,׳תומואהתחפשמ׳וא׳תומואהתרבֶח׳׃םייוטיבה–טלבזורול׳יצר׳צדוחייב
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התוא]תא[שקבלאלשהביסםושםהלהתיהאלתמאבשירה–ויניעבתונוסאה
ךכֿלכםהש,םהאקוודףסכהתאוחקיאלתמאבעודמ׃ןיפכִדלכלתנתינההכימת
,אליממםינתונםהןיארשארבדםושותרומתםהמשרדנאלשוולםיקוקז
.הבדנם״וכעהןמןילבקמןיא״יכללכהתאאולהו(?םנוצרמ . קדבתאקזחל.
ימונייה,ןובאיתלרחאֿרבדלכואשימשללכהתאואנ,״םילשוריקדבואתיבה
םה–בנלארשיינידבתודעללוספ,ומויקחרכהבאלשםירכנמהקדצלבקמש
.)תירבֿןבלירכנןיבתולובגהלכושטשטינשזאמ,ןמזמרבכןבומכוחכש

יבגלש,הדבועהדועהריבגה,המצעלשכדואמתנבומה,תאזהתוטיהלהתא
םימעפלהרוקשיפכ–תוישיאתוינפרסחדצהנידמהֿיטינרבקויהאלהזהףסכה
רשא,אדירגתילהנִמתושָרתניחבבקרשמתשהלתולשממתולוכירוביצֿיפסכבש
םידחוימהםיאנתלםאתהבאלא–האנהֿתבוטםושוללהםיפסכבןיאהמצעהל
םילעפמהוםינוגראהישארםהשםמצעםישנאהםתואםיטינרבקהןבומכויה,ונלש
ונלצאםילעפומםידרפנהםהיביצקתלשרוניצהךרדבקררשא,םילודגהםיילכלכה
ןובשחלכתושעלוללהםיטינרבקהאופאולכישינפל;םלוכרוביצהֿיפסכלכ
לוכיבכםהלהלפנש,תיאקירמאההכימתבםיניינועמויהרבכםה–אוהשֿימואל
יאדו,םייטרפוםייקלחםיטנסרטניאתניחבב,התעו;םיטנסרטניאכ,םימשהןמ
.גשגשלּוחוּפתלקראלא,הכימתהידיֿלעעגפיהלםהיניינעולכיאלש

,ונלשםידחוימהםיאנתב,רוכזכ׃רקיעהילואאוהש,הזדועךכלעףסונו
קרתשדקומחותיפֿיכרוצלש,ןורקיעהלעלארשיֿתנידמלשהחותיפססובמ
לשההובגהםייחהֿתמרתועיבתשירחאתראשנהימואלהןוההלשהרתיהתוא

תחפשמ׳יוטיבה.׳ריצהתונידמ׳לעוידחיורבגרשאתורואנהתונידמהימעלףתושמ
Family–׳תומואה of Nations–רשאכימואלֿןיבהחישבהזיחאהנקושרתשה
םימאונהןכודמ.ובתורבחהתונידמהלכלדגואםשכ,)1945(ם״ואהןוגריאדסונ
ןמהנידמהידסיימםישקבמהב,׳תואמצעהתליגמ׳לאלגלגתהאוהם״ואהןכשמב
.״םימעהתחפשמךותל״תדלונההנידמהתאולבקיש׳תודחואמהתומוא׳ה
ורוביחב,תואמצעהתליגמלשהיחנומוהנויגהתאהבחרהברקבלוחתנלדיתעד״בש
.׳גךרכב,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳

.א״יהכלהןימרחוןיכרעתוכלהמ׳אקרפ,ם״במראנ

׳רחארבד׳יכשוריפַּבןאכםיעדימימת׳תופסות׳וי״שר[.׳בדומעו״כףד׳ןירדהנס׳בנ
קרפתודעתוכלהבם״במרהקספםגךכו,םירכנתבדנועמשמתודעלֿלוסְּפלשרשקהַּב
.]׳ההכלהא״י
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,ףטושהרוצייהךותמאל–האלמהתיסחיההדימבןקופיסלעתואבהיסולכואה
רשפאשללכ״ילארשיה״רוביצהתעדבהלועןיא.ומצעימואלהןוההךותמאלא
תואירבל,םויקלשורדהםומינימהלעםייחהẁתמרתאדימעהלוךפהלגוהנלםג
,התעוליפאשרחאמו.קוחרחווטלשחותיפבעקשויןוההםומיסקמשידכ,הרותלו
הברההדיבראשיהללוכיןיא,תיאקירמאההכימתהתאהנידמהתלבקמרשאכ
יכ״ילארשיה״שיאלאוהטושפרבד,םייחהֿתמרלשהקופיסרחאחותיפיכרוצל
אליממו,חותיפלכקיספהלםיכירצונייהאליממ–תיאקירמאההכימתהאלמלא
.הנידמהלשתילכלכההתומצעתהתארקלאיהשֿתומדקתהֿלכתקספנהתיה
,תירבעההייחתלםויקלשהלאשתמאבאוהילכלכהחותיפהשןוויכמ,הזכןפואבו
יאדוםייחהֿתמרמיכהחנההןמ״ילארשיה״רוביצהאָצָיןכֿיפֿלעֿףאשןוויכמו
–גנדבלבומצעחותיפַּבקרעוגפללוכייפסכרותיולכו,תיחפהלונלרוסאש
אל״תילארשיה״הבשחמהלשםוקעהיארבתיאקירמאההכימתההפקתשהאליממ
תמדקמףאו,הנידמלםויקֿתלאשאיהשהכימתכ,הברדאאלא,תדבעשמהכימתכ
םואתפםהלהתשענ״ילמרונ״םע״םילארשיה״ושענזאמיכ(תואמצעהתא
םגתדוכלמלהציפקההמלשנהזבו;)רחוסלרבועהעבטמל״תואמצעה״תמסיס
.ןיינעלהפיהתיגולואדיאותיטילופהקדצהלשהתאצמהידיֿלע

הנמטוהשתדוכלמבוללהםירבדהלכבקעבהנידמההספתנרבכשמ,הנהו
׃]תואצותשולשוניניעלתובצייתמותולוע[,הל

״הזבזוב״אלתאזהתימואתפהותירכנההכימתהםגשןבומירה,]תישאר[
ךלההנממןוגהקלחםגאלא,התחיקלתאלוכיבכקידצהש,חותיפהלעהלוכ
התעמיכשיגרהלרוביצהלחהאליממו;תפטושהםייחהֿתמרלשףסונההמודיקל
אלא,״תומצעתה״בוחותיפבהעיגפועמשמהכימתהלערותיוושדבלבוזאל
התיהאלרבכהתעמו;ףסונב,תלגרומהםייחהֿתמרבהעיגפםגו,הזאוהושוריפש
המילשמשפנהש,אדירג״יוארהחוורהדספה״לשןיינעתאזההכימתהתקספה

,ףוסןיאדעהמצמצלורוזחלוהמצמצלרשפאשתּומַּכהנניאםייחהֿתמרםג,ןכאגנ
ילבשרבתסמםלוא;חותיפהֿבצקבםגףקתשהלםוקמֿלכמבייַחיפסכהקחודהו
לוכיןיידע,ןוכניגולויצוסהנבמךותו,תילמינימהםייחהֿתמרבו,תיאקירמאההכימתה
ֿתמרבותיאקירמאההכימתהםע,םויכאוהשיפכמרתויריהמתויהלחותיפהבצקהיה
תומצעתההלכןבומכתאצויהזיפלו.םייקהיגולויצוסההנבמהךותו,תמייקהםייחה
דספהְּב–רתויבתקהבומההרוצַבוןיטולחל–תיאקירמאההכימתבהמולגהתילכלכה
.הילעתולִנהתואצותבםימולגה,ןויליכהתנכסבו
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,שממסיכֿןורסחוןיַעבש״ןרקהתחפ״לשהנכסתויהלרבדהךפהאלא,לקנבומע
.רתויהברהתישפנהניחבמםישקםהש

תאלארשיֿתנידמהסינכה,תדוכלמבתאזהתוספתיההידיֿלע,ןכֿלעֿרתי
המוקמתאספתרשאדנ,ןירשימבןיינועמדצכןוכיתהחרזמהלעתּורחתהַלהקירמא
ףסכהתאתחקללארשיֿתנידמהלחהשמ׃ילארשיֿץראהףוחהתלפשבהילגנאלש
יפכמוליפארתויתורישלֿהנוכנתושעיהלהתיהתבייחאיהאליממ–הלטשומה
ישארקרועדיןכלםדוקםאו;הכימתהךשמהתאחיטבהלידכ,םדוקהתיהש
םהתורישֿיֵנוכנהמכדע,םישרופהו,םינָפלמםוריכהשםילגנאהו,םמצעהנידמה
הלשממלשייכ,ולוכםלועלוהמצעהקירמאלעדונהתעמירה,אליממהלא
,הנממםתואשורדלישממדוסיולארשיֿתנידמלשהיתורישלתוכזתינקירמאה
הקירמארשא,תיאקירמאתוסחֿתבאיההנידמהיכ]םגעדונ[–הזםעדבבֿדבו
.ךרוצהתעשבהיתורישמתונהיללכותןעמלהילעןגת

הנידמהןמקיחרהלידכ,דחאדצמ,קיפסהלןבומכהיהלוכיומצעלשכהזרבד
–ינשדצמו,תיתִמאההתואמצעבויהםיניינועמשםיימואלֿןיבהםימרוגהלכתא
השלחנהילגנאש,ברעתונידמתאםגהמצעתדוכלמההתואלדוצלידכ]ובהיהיד[
ןתואמצערשאו,הידימוזךרדבילארשיֿץראהףוחהלשותוקמחתהבקעבןהב
תובייח׃״םיילארשיה״םיגיהנמהתואמצעלעםוקמֿלכמהתלעאלןהלשתישפנה
תוחפתויאקירמאתוסחֿתונבןההנייהתאלשידכ,ףסכתחקלוללהםגויה
.ולוכרוזאבתיאקירמאההינומגההלגעמםלשוההזבו,״תילארשיה״ןתנכשמ
תאהנלוכיבכשילחיאוהשדבלבוזאל,הקירמאמףסכתחקלבוריסלכ–התעמ
אלהקירמאיניעבםגאלא,ףסכהתאתולבקמה,ברעֿתונידמדגנכלארשיֿתנידמ
םיסרטניאהדגנתודרמתהכאלא,אדירגתואמצעֿןוצריוליגכדועהזבשחיי
יפכמרתויהברהרומחתויהליושעךכלעהלש״זגורבה״ו,הלשםיקזחומה
,ןבומכ,תדחופתילמרונהוהרואנהלארשיֿתנידמו;הליחתבתויהלהיהלוכיש
.שאהינפמכ״זגורב״לכינפמ

הכביסקרוזהעפשהךא,הידועסבהבושחהעפשההקירמאלהתיהםנמאןכלםדוקרבכדנ
חרזמהלעתימואלֿןיבהתורחתהַּבוליאו,המצעהידועסלעהילגנאםעתורחתהבהתוא
.רישיןיינעםושהקירמאלהיהאלןיידעוללכבןוכיתה

דגנכםינומהאמןבומכהלוקש,בוריסַּבהכורכהתינחורהתומצעתההשםושמ–לוכיבכהנ
.תיסחיהתירמוחההשלחהה
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ֿתנידמתאםיתימצמה,וניארשםירחאהווללהםימרוגהלכבקעב׃תישילשו
תתמצהבקעבו,ברעֿתונידמםעהמחלמẁאללשבצמלוהקולחהתולובגללארשי
תיתלשממההכימתהםגרשאהתמצה,םילרבעמםיאבהםיפסכלהלשהלכלכה
לכמהלצההֿחתפתאתוארלהנידמהתלגרתמ,החופיטבתפתתשמתיאקירמאה
תוכימתלבקלידכ,םילֿרבעמלאבוש,תונשנותורזוחהתוינפַּבםיילכלכההיישק
וזהדימב,הלתונתינוללהתוקנעההותוכימתהשרחאמו;םירקבלתושדחתוקנעהו
חרכההןמ–ּהתווהל–תרטפנאיהאליממ,ץומיקבםאוהבחרהבםא,תרחאוא
,ונייה,םישאונַלראשנהידיחיהיעצמאהותואבהתסנרפתאהלאוצמלילאוטקאה
תאססבלךרוצה׃״דודגבהטישפ״ידיֿלע163,ותעשבךלמהדִודץעישיפכ
אולמבלארשיֿתנידמלעץחולוניאהביבסמשיעבטהםייחהֿבחרמלעהתלכלכ
אליממםישלחנהזבו;קוחרהןובשחהלשתוארהֿתדוקנמוליוארהףקותהותוא
תאםישגתשהנידמהתאףוחדלאיהםתייטנרשא,םייביטקייבואהץחלהֿימרוג
ֿייחתרגסממגורחלץאוניאהעשֿיפלידמלַעֵבָ☻אוהשימ]יכ[–רתלאלהדועיי
תרחמלםאוליפאו,םהבןוצרẁעבשאוהןיאשםגאהיּולו,םהבןותנאוהשעבושה
לארשיֿתנידמבךמותשימו.רחאןויליכואבערֿתתימוזתרגסמבולתפקשנ
.ויתוכימתלתוביסהתחאאיהוזםגןבומכו,תאזעדויןבומכויפסכב

ֿלגעמלארשיֿתנידמלשתיטילופההיעבבונאםיאצומ,אופא,רבדלשומוכיסב
.תימינפהתיגולויצוסההתייעבבהליחתוניארשהזלליבקמםימסק

םתוחתפתהלםרגרשא,םייבויחםיכרערסוחבאוההנידמהןוסאיכוניארםש
םייבויחהםיכרעהלשםתורצוויהתא,םדִצמ,םיענומוםירזוחהםייתרבחםיסחילש

לעתבסומה–)׳אדומעז״טףד(ןירדהנסתכסמבתאבומההדגאלןאכד״בשתנווכ163
ֿתיביפלעאלאתושרהתמחלמלןיאיצומןיא״יכתעבוקה)תכסמהתחיתפב(הנשמה
לשםהינפתארחשםעלביקרשאדִודךלמהלעתרפסמהדגאה.״דחאוֿםיעבשלשןיד
הליחת.״!הסנרפלןיכירצלארשימע,ךלמהוננודא״׃ונילהווללהוסנכנ;לארשיימכח
ךלמנ–ידמתומצמוצמתויורשפאהשולובישהשִמךא,הזמהזוסנרפתישדִודםהלץעי
הלחנביחרהל,ביואהלעהמחלמלואצ,״דודגבםכידיוטשִּפוכל״׃םהלרמאוךלמה
׃המחלמלםימידקמהםיכילההםיחתפנ,ךלמהלשוזותייחנהלףכיתו.זבםכלזובלו
.״םימותוםירואבןילאושו,ןירדהנסבןיכלמנו,לפותיחאבןיצעוידימ״
דִודלשויתומחלמתא)׳בדומעד״מףדהטוסתכסמב(ארמגההרידגמ,םנמאו
;״]ןה[תושר]תומחלמ[לכהירבד–החוורלדִודתיבתומחלמ״׃תושרתומחלמכ
תאוהווצמהתמחלמתאןייפאמ׳םהיתומחלמוםיכלמתוכלה׳תחיתפבם״במרהו
םימעהראשםע]ךלמה[םחלנשהמחלמה״איההנורחאהוזשעבוקו,תושרהתמחלמ
.״ועמִשוותלודגבתוברהלו,לארשילובגביחרהלידכ
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,יבויחהימואלהןוצרהרסוחקראל׃תיטילופההיעבבןידהאוהו;םישורדה
יונישללועפלמלארשיֿתנידמתאםיענומהםה,ותולעהליביטקייבוסהישוקהו
איהםייביטקייבוסםימרוגםתואבקעבאלא,םהבהנותנאיהשםייטילופהםיאנתה
םירזוחהוהלועפהתאהילעםירסואההלאכםייביטקייבואםיאנתִּבםגהכבתסה
.רוסיאותואתרתהליבויחהימואלהןוצרהלשותולגתהתאםיענומו

אוההשוריפ–םירסחהתואמצעהוןוחטיבהלשםתגשהל״תילארשי״הלועפ
לארשיֿתנידמשןוטלש,ןוכיתהחרזמבןוילעהינקירמאהןוטלשהדגנתודרמתה
רותיואוההשוריפ׃ובהרועמהתשענהתייווהלכרשאוהילעּותַאיבההמצע
הכימתהלכתרבעהבתונכתסה;לוכהףאלעםדִצבםתאנהשהעשֿייחלעםוזי
הנכומאהתדגנכשתימואלֿןיבהכימתםוששילבלארשייביואלהלוכתיאקירמאה
ימינפהיגולויצוסההנבמהתארובשלַחֵרכה]םגאוההשוריפ[ו;שארמךכל
לעותיאקירמאההנגהבשתיסחיההוולשהלע,וללההעשהֿייחלעססובמה
אהישידכ–הלאהתוסחהייחבשתימינפההקדצהבהזלכמתעבונההנומאה
היהתשדעתוחפל,וזלגעמֿתצירפבםיכורכהםיישקהלכבדומעללגוסמהנבמה
לע,התודידיתאונלארשיֿתנידמלריזחהלוהתלפמםעםילשהלהנכומהקירמא
.םיינובירםיסרטניאףותישלששדחהסיסבה

םיללחםיפוצרוללההוולשהֿייחםאםגיכ,רבדבאלפםושןכֿםאןיא
ידכךכבןיאתאזֿלכבירה,םהבתוקֵבדהללגבאקווד164,טעמכםויֿםויםילפונה
תאםרותללחוללחלכ,ןכא.ובהנותנאיהשםימסקהֿלגעממהנידמהתאאיצוהל
קוחרהןובשחבו,הבהנומאהרוערעלו]תאזההוולשב[תוקבדהרוערעלוקלח
הדבועהםלוא;וניארשיפכ,תינכפהמתינפתלןעשמהֿתדוקנהזבאצמיהלהיושע

,׳ןויאדפ׳ו׳םיננתסמ׳תורידחמלארשיתנידמהלבסרפסהלשהזקלחבתכנהבהפוקתב164
תחאאל;הירוסוםירצמלשתיאבצתוליעפדבלמתאזו,הזעתעוצרמוןדריהֿרבעמ
׳דגא׳סובוטואיעסונחבטןורכיזבתרחנבטיה.תובחרנלומגתתולועפבל״הצביגה
–אישלועיגהןויאדפהתולועפו,)םיללחרשעדחא,ד״ישתרדא(םיברקעהלעמב
.)1956עצמא(ז״טשתרייאֿןסינםישדוחב–םיללחרשעהנומשותורידחתורשע
,םויֿםויטעמכםילפונםיללחש–)הקסִּפהךשמהבוןאכ(ד״בשלשויחוסיניפל
תנשעצמאבםיבתכנםירבדהשאופאחינהלןתינ–םינשרבכךכךשמנרבדהשו
.׳ץאוסעצבמ׳ינפלהנשיצחכ,ז״טשת

תינידמהתרגסמהתאתונכלםעטהגפהיהרבכיאדוךכֿלכהמוצעהזופרומטמירחאונ
.הזכירוטסיהֿיתלבוךדכודמםשבלארשיםעלש
137׳מעבליעלתאזהאר.הנידמהלשהמשאשונבהבחרהבד״בשקסערבכ,רוכזכ[
.]םש86הרעהבו,ךליאו
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אלא,לועפלודבעידברענתהלםילוכיםמצעםיללחהאלש,איהרתויהבורקה
םרגנהעוזעזהרפוכתאםילבקמוללהוליאו,םייחבםיראשנהלערבדהלטומ
םייחבשהזהדצהםג,ןכא.השקעבטמבהעיגרמהרומתב,םוקמבוב–םהל
םילפונוינביכתקסופֿיתלבההעפותלםעהלגרתמםינשךשמבש,״םיילארשיה״
לכיכו,המואמתושעללגוסמאהישילבוהצורםעהאהישילבםיתבבוםיכרדב
לשהתוטשפתהלרתויבתּוחפהםרוגהאלאוההזרבדםג,ודִצבותעגרההזכעוזעז
תדיריל,ומצעבלזלזמםעהשלוזלזהתרבגהל,לארשיֿתנידמבהעודיהתויניצה
אירבמהֿינכפהמהעקרהתשלחהלםגאליממו,ףסונללחלכםעעוזעזהֿחתמ
תדיגבשנוע–וללהתונוסאבתוחפלםולגתויהלהיהלוכירשאתימואלההייחתַל
.לארשיֿתנידמתאםידקופה–המצעבהמואה

ליעלונינמשתויורשפאהתחאאובתוםידקתאלםאש,עמשמןכֿםאךא
הנושאיהןיאשדבלבוזאלירה165,הזםירבדֿלגעממלארשיֿתנידמלשהתאצוהל
ללחלןוכיתהחרזמהתאםיכפוהה,״רוזאהלשםינָוּונמהםיבשותה״ראשמהבוטל
,הברדאאלא,תומצעמהןיבתיגטרטסאהתורחתהלקחשמֿילכלוותוימינפבקיר
חיצנהלּהתטנִּברשאב,הזבצמחיצנהלהטונהרוזאבירקיעהםרוגהאיהאיה
לעםגוחיצנהלאליממהטוניהירההמצעלעןוילעהינקירמאהןוטלשהתא
.הינפמתוששוחהרוזאהתונידמרתי

׃היתונכשבורמהערלתלדבנאיהוזהניחבמיכרמולךירצןיאשטעמכ,ןכא
םהבתכבוסמשםייביטקייבואהםייטילופהםיאנתהםתואבםנמאתוכבוסמוללה
תאחיצנהלןדובעִשהטונןכ,ןדובעִשתאחיצנהלהדובעִשהֶטונשםשכו,איה
ןוילעהיאקירמאהןוטלשהתאהסינכהשאיהאיה,וניארשיפכ,םלוא;הדובעִש
המשתירבעהתוריחהתמחלמשרחא,הזהםיוסמהךוביסהליחתמהנממו,רוזאל
לארשיֿתנידמ–רתויבושחשהמו;יטירבדובעִשלשהמודהךוביסלץקהתעשב
,רורחשלעדומןוצראללוובהנומאבשתוקבדךותמדובעִשהךוביסבתכבוסמ
דעצלכלערורחשֿתונוכנתולגמ–!וללהםימלגהוליפא–ברעֿתונידמוליאו
,שממבשףקותתרסחודבלבoתירטנמידורתונוכניהוזבורלשםגאהיּולו,לעשו
.ירצמההרקמהןמילואדבל

.245׳מעב147הרעהו,242‐240׳מעבםילדגומהםיחוורהןיבד״בשירבדתאהארבוש165
,״רוזאהלשםינָוּונמהםיבשותה״םילימהתאתואכרמןיבד״בשאיבמטפשמהךשמהב
.״הזהםויַּכ״׃תחתופההקסִּפַּב,251׳מעבליעל,ולשֿוחותינלעךמסנאוהשינפמ
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.לארשיֿתנידמלשהשפנתאעבוקהזרבדו
חרזמהלשוקפואבהארנןיארתויבתובורקהםינשביכאוהרבדלשושוריפ

ואותומלשב,רוזאהתאררחשללגוסמואןכומאהישימינפםרוגםושןוכיתה
תאלכסירשאישממיאמצעןוצרלעבחוכבתחאẁתבבותואלמלו,יקלחןפואב
אופאלכוי״ברעמה״ו–״ברעמה״ליבשברוזאהלשישומישהיגטרטסאהוכרע
םרוגהרוזאביוצמ,ןכֿיפֿלעֿףאו,תאזםעו;עירפמןיאבויכרצלרוזאבשמתשהל
ובשיתאזֿלכב–לועפללגוסמאוהןיאולשמהליעיהלועפיכםארשא,יברעה
ןיינועמשימליבשבו;ובתורגתהלוטילשה״ברעמה״תאטובצלתקפסַמתונוכנ
אוהןיאו,םולכֿאלמבוטןבומכהזירה,ןוכיתהחרזמהןמ״ברעמה״קוליסב
,איההעודיההאצותה.רשפאשהמכֿלכודדועלוהזהרבדבךומתלאלאךירצ
תכבתסמאיהאלא,תעגורתונוילעתויהלהלֵדחרוזאבתיאקירמאהתונוילעהש
.תיסורהתוברעתההתאקלסלידכ,רתלאלתימואלֿןיבתורחתהב

תצלאנהקירמאש,אוההזהרבדבלארשיֿתנידמתארתויבדיחפמשהמ,ןכא
הכרעדרויאליממו,הילארתויןרשקלידכברעֿתונידמבהתכימתתאריבגהל
תטאהליאקירמאהץחלהרבוגאליממו,לארשיֿתנידמבהכימתהלשיסחיה
תאזבאקוודםלוא.םיברעהןוצרתאעיב☻הלידכלארשיֿתנידמלשתוחתפתהה
םריקפתהקירמאיכחינהלהביסםושןיא׃םיששוחהיַחאתאעיגרהלינאהטונ
,רוזאבהנוטלשֿתינכתליבשבםהםיצוחנוםיבוטםידבעידמֿרתוייכ,ןיטולחל
הלאשלטעמכךרעםושןיאאליממ,לארשיֿתנידמבהכפהמלוחתאלםא–תינשו
התוחתפתהןיאאליממרשאב,רתויתיטיאוארתויהריהמאיההתוחתפתהםא
.ןויליכהןמדבל,םוקמםושלטעמכהליבומתדבעושמה

םימרוגהדצמתימואלֿןיבהכימתהתואםגיכהדבועהאיההבושחרתוי
תוריחהֿתמחלמרשא]הכימת[–ןוכיתהחרזמהרורחשבםויכםיניינועמה
תלגרתמאיהו,וניביואלקרתינפומוזהכימתםג–ונליבשבהתעשבּהָתדַעיי
ימינפהםרוגהאיהאיהלארשיֿתנידמיכ,הבתמאש,הרכהַלוםהמערשקַל
הרקמבעגורהודובעִשתאםג–סקודרפההברִמלו,התערוזאהתוריחתאענומה
תוכלמכ,היסור׃הדימשהלאופאשֵישו,דיתעבoילאוטנווֶאיסורשוביכלש
תויפסכתוכימתלשהקיטקטבשמתשהלןבומכלכותאל,תיטסילטיפקֿיתלב
ךותבהווהתמהבש,וזתוחתפתהידיֿלע–ןכֿלעֿרתיו.לושמודרפהיכרוצל
ימינפחוכםוששדועב,תורזהתומצעמהןיברישיךוכיחופוגןוכיתהחרזמה
תודוקנהלערוזאהףסונקר,ןהיניבשורדהלקשמהיווישתארוציללגוסמוניא
ימינפיוכיסילב,״הרקההמחלמה״םויכתלהנתמןהבשתורחאהתוימלועה
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המחלמה״לשהבוריקבונלשונרוזֲאםגףתתשמאליממו,עצמאבהקיספהל
זנ.ונרבסהשןורקיעהיפֿלע,ומצעלעהתואךשומףאאוהו״המחה

היהישאוהתאזכהמחלמץרפלשהרקמביוכיסה,יתנייצרבכשיפכ,הנהו
המצעלהניכההזכהרקמלו,תיסורהשילפינפלולפיירשאםינושארהדחאונרוזא
׃ןהתונושארהםייתשהןהמרשא,תויורשפאעבראהתוננאשבלארשיֿתנידמ
וא;ןנוגתהלתורשפאלכונתאמוענמיוונטחשלתישפוחדיםיברעלםיסורהונתיֶש
םעקריכ,הטושפההביסהןמהלאיתשו;חורלכלםמצעבונולגַיואונוטחשיש
ןוכיתהחרזמהלשונוחטיבחטבויו,םלשוהאלשילארשיהדועייהדבאיוננדבא
.הזרוזאבטקשבםיניינועמהםיסורהויהיהתעמאולהו–םיימינפםיעוזעזינפמ
תשבוגמתירבעהמואתויהללכותםיסורהלשםהידִצבםינינצלקר׃דועו
ֿתפקשהאוההמויקםצערשאו,תיטסילאיצוסהתוכלמהתולובגךותב,התדלומב
לכבםירזופמםידוהישםגהמו;תיטסיסקרמהנניאםוקמֿלכמש,המצעינפבםלוע
רשקהענָמיי–ןדבאהךרדבאלםא–ךיאו,תאזהתיטסילאיצוסהתוכלמהיבחר
ידכהזכרשקבןיאבוששןמזב,םתָמוא–המואהתואןיבלהלאםידוהיןיב
ֿתירבלשהתודיחאתאעזעזלקראלאםייסורהםיסרטניאהתאהמואמבםדקל
?םינפבמתוצעומה

,ןהמתחאוא,הלאהתויורשפאהיתשהנאובתאלו,סנונלהשעייםא,םלוא
ונלהרקיםאהיהו.וניארשיפכ,בערבחוטבתוומלארשיֿתנידמהמצעלהניכהירה
לכויהמיכ׃תיעיברהתורשפאהדומעתזאוא–אוביאלהזםגו,שלושמסנ
ולפיישמ–תרחאוא–״תילארשי״תניחבב,״תילארשיה״המואהתאקיזחהל
תוגלפמההנררופתתו,״הנידמה״לשןוציחהןממסהדבאיוהקולחהתולובג
ענמיהמו;ולהאלשיאתונפִל״םילארשיה״לכולכויףוסֿףוסו,ביצקתֿרסוחמ
לארשיֿתרותו,חלכהדבאתוינויצהתופיאשהלעשרחא,רבעלכלרזפתהלםהמ
םושותורודלשהבוהאתרוסמםושו,הנניאילארשיהדוחייַּבהרכההו,החכתשנ
םתפשוליפאו,ויחאלא״ילארשי״שיאםושדועםירשקמםניארקיםייחֿיווה
?תלוגנרתֿיערכלעתדמועתפתושמה

.המצעלאיהשכ״לארשיֿתנידמ״ןאכדע–

.ץאוסעצבמלשתואצותהלע,חטבומכ,בכעתהלורוזחלםוקמהוהזזנ
דגנםמוקתהלידכ,״יניסעצבמ״יוניכהןמענמנינירהו,״ץאוסעצבמ״ינארמוא
עצבמהןונכתויניסלשךרעהןיביניינערשקםוש׃הזהיוניכהלשתיגוגמדההעפשהה
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׃ז״נהרעהךשמה

תמאהתאםילעהלקריושעםיַנשהןיביתוכאלמהֿינויערהרושיקהו,םלועמהיהאלןבומכ
רשאמתרחאתישעמתילכתםושעצבמלתויהלהלכיאלתיביטקייבואהניחבמש,איהשתומכ
אלונליאדכעצבמהלעבכעתהלו*;דימוףכיתריבסאשיפכ,םילגנאלץאוסהתאריזחהלקר
אלא,)ןיטולחלונממםלעתהלונייהםיאשרוזהניחבמ(ולויהשתוינכפהמתואצותולאינפמ
.וידיֿלעוטלבוהשתוינורקעתויעבהמכריאהלידכ

יפֿלעֿףא,הזעתעוצרתאתחאםעפףאיתרכזהאלהזהקרפהלכךשמבשאוההרקמאל
ןוחטיבהֿרסוחלשרתויבםישקהםימוטפמיסהלכהתביבסבאקוודוזכרתהבורָלש
,םנמא,ןכתיייכםאו;דחאילקידרןורתפקרולשיהזןוחטיבֿרסוח,רומאכ׃״ילארשיה״
םישובכהםיחטשהרורחשתאאוהבייחמיאדוובו–םירצמלעןוחצינםגךירציהזןורתפש
ןיבשתיתוהמההריתסבאוהםירבדהשרושיכתראשנהדבועהםוקמֿלכמירה–הידיֿלע
קרתמאבאיההעוצרהתנכסשדועב,ןופצוחרזממתויברעהתונידמהםויקלונלשונמויק
תּוביריםושןיאשרחא,הלשמיאמצעםויקםושהלןיא׃תאזההריתסהלשםוטפמיסוהאצות
יולתהעוצרהתנכסקוליסשעמשמו–הכותבהטילשהתירצמההנידמהןיבווניניבתיתוהמ
הלוכיהניאהדבלהעוצרב״הערכה״וליאו,םירחאהתולובגבהערכהַּב)אליממאוהלּולכו(
״תוירצמה״תויעבבםגאלא,העוצרהןיינעבקראלהשעמלןידהאוה.המואמעירכהל
.תליאלטישהוץאוסברבעמהֿשפוחלשתורחאה

תירצמההנידמהןיבזירטןימכםיעוקתונאםיראשנשןמזלכ׃טושפאוהרבדהםעטו
תאקרּהרגַמבש,הווקתםיַרצמלשיןיידע–חרזממוןופצמשתורחאהתויברעהתונידמל
וזהווקת;התגהנהבתחאתוכלמבולאהתונידמהלכתאדחאלהדיבאהיהזלהזירטה
ונינפלתויברעהתונידמההנלופיתתמאבאמשששחהו,ונדגנהתואתממוקמהמצעלשכ
ירצמהץרמהןאכמ)א(.לארשיתנידמלתיתוהמהתיברעההָביֵאָּבהתואףתשמודועףיסומ
ונאםידקנםאשאוהאטישפ,םלוא.םיהֿךרדבםילושכמהתמרעהבוהזעמתוננתסההןוגראב
ראשיתאלו,הזהבצמהלכלתחתמסיסבהטמשייאליממ,ילארשיהתוכלמהדועייתאםישגנו
לשהפוגלתופיאשםושןיאונל׃ונדגנהתמחלמבדומעלףיסותםירצמשידכהליעםושדוע
דועבש,בושעמשמו;״םייברע״םניאשםיחטשיבגלתויציבמאםושןיאםירצמלו,םירצמ
,תוומלוםייחלוניניבתשדוחמתּורחתהלהמדקהקרתויהללוכיהדבלםירצמלעןוחצינרשא
.ידדהםולשלהבורעונלןתניתהיתורבחרוגימבאקוודוקרירה

.תירצמהרורחשהתעונתבךומתלונלהיהיואריכ,םדוקמונרמאשהמלהריתסןאכןיאו)א(
היהרשפאֿיאשתושרופמותוינגרואךכֿלכויהאלתוירצמהתוטשפתההתופיאש
קיפסמלקשמשמשלהלכיתירצמהרורחשהתעונתבונתכימתיכןכתייו–ןפקועל
לעהפסונקרוזרורחשתעונתלשהיאנושםעונתורבחתהיכרורבםינפֿלכֿלע.ןדגנכ
ףותיששי–אהירשאכרבדהאהיךא.העדותַלםתולעהלהעייסוםירחאההביאהימרוג
תורחתהידכךותףאו,תירצמהרורחשהתעונתןיבלוניניביביטקייבואםיסרטניא
הניחבהןמהלועפהֿףותישידיֿלעהזמהזתונביהלונייהםילוכיםירחאםיחטשב
.םירבדהךשמהבררבתישיפכו–הרומאה

ךרועהתרעהבןלהלהאר–ץאוסתלעתבהטילשהןמםילגנאהלשםקוליסלע*
.273׳מעלהנושארה
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–תירסומẁתיתָרוכמ,עודיכ,התיהאליניסבעצבמהלשתנוּוכמהתילכתהשרחאמ,הנהו
ונעלבישןוירוגֿןבללפתההזעחטשלעוליאו,םעפףאוברכזנאלםירצמלחנוארהנהלובג
–דבלבתיגטרטסאותינוחטיבהרמויךותמםירצמתאתוכהלותילכתהתיהאלא–םיה
הבשחמיכ,בגאב,הארנהזב(.איהשתילנויצרתילכתםושעצבמלהרתונאלשעמשמאליממ
היגטרטסאםגהלעמ–םירבדהישרושתאתעדּומהתויהב–ירבעהתוכלמהדועייךותמ
ךותמ,דבלבןוחטיבילוקישבתקסועההבשחמהוליאו,ןיינעהתועיבתתאתמלוההתינוחטיב
רבדבהדגאהתרתסנךכלםאתהב.)ינוחטיבןויגיהםגדילוהלתלגוסמהניא,דועייהתחכש
החנההןמתאצויהדגאה׃עצבמלןמזהתריחבתאלוכיבכעבקשינואגהינידמהןורשיכה
לאתאצלידכהמיאתמתונמדזהלויהםיקוקזקררשא,ינידמבושיחוןירוחֿןבןוצרןאכויהש
ןאכויהאל–תוצעהẁןדבאקרחנומהיהעצבמהדוסיביכהארנונחותינךותמלבא;לעופה
רבכבייחוהשמשתירֶטסיהההשגרההקרםאיכ,ןירוחֿינבינויגהבושיחוןוצרםוש
׃הברדאאלא,המשגההןמזתאןאכהעבקשאיההרורבהתילכתהאלו–המֿיהיותושעיהל
.השעמהןכותתאהפהעבקשאיהאיההאלפנהתונמדזהה

םיקרזנוםיכלוהםיילגנאהתוחוכהויההמצעתעההתואבש,ךכמםגרשאתמהזרבד
הנידמהלעונינפמןגהלידכינויגהםעטםושהינטירבלהיהאלבושו,אליממןדריהתכלמממ
החולשהכרבשממ]רצאנידיֿלע[ץאוסהןמםילגנאהקוליסונלהיה,ינשדצמ*.תאזלה
תויציבמאהתפונתלכתאחפיק,רוזאבהינטירבדמעמתאןיטולחלשבישאוהיכ,םימשמ
ינידמהךלהמבונדגניביטקפאןפואבברעתהלהתלוכילדוסיהםצעתארערעףאו–הלש
תאהבוטןיעבהתארהיסוריכםאש,הרבסהתאףיסוהלרשפאהזבצמלע.ליגרה
היצזילרטינהשהלתפכאהיהאליאדוובירה,ןדריהתכלממבתוילגנאֿיטנאהתויוחתפתהה
ונלהיהאלתוחפלו–ינייסוחהשקהֿםלוגמרתויביציוןתיאםרוגידיבםשגותרוזאהלש
.םירזלדבעשלתנמלעאלשונלשתאררחשלםיאבונייהּול,הדִצמהערפהלתופצלאופא
תכלממתאריבעהלונאובבהרתיתורמרמתהלהביסםינתונונייהאלהקירמאלםג,בושו
.תירבעתוילרטינלאיטסינומוקףותישבלשמִמוילגנאשוביכמןדריה

רקיעלשרורחשהתמלשהלהנימבתדחוימתונמדזהאופאהתיהץאוסלשעצבמהתפוקת
םאקפסו**,םויהדעהנידמהםויקתונשלכבהומכהחונהתיהאלשתונמדזה–הרוכמה
היאראהו–שפנהלשתוריחו,ןוצרו,תינידמהנובתתמאבהשרדוזתונמדזהלבא.היהת
.היהאלהזלכש

דחאףאןאכשרדנאלש,ןורתיההיההזדצמ.ץאוסלשעצבמלןוירוגֿןבהנפתאזתחת
תעהתואבשרוכזלשי.תוסחהẁתחטבהטושפהאלימםמוקמתאו,ונרמאשתודוסיהתשולשמ

הנוכש,באלגטוגאבןו׳גתאריעצהןייסוחךלמהחידה׳ץאוסעצבמ׳ינפלהנשיצחכ*
הז׳יברעהןויגלה׳לעדקיפרשא–ינדריהןויגלהלשיטירבהודקפמ–׳החפבאלג׳
המתךכבו,םיפסונםייטירבםיניצקושרוגווחדוהומעדחי.1939זאמ,הנשהרשעֿשש
.ןדריהרבעבהינטירבלשהרישיההתזיחאתפוקתהשעמל
תימשאהההכלממבזאטלשרשא–ןייסוחךלמהתאד״בשהנכמהקסִּפהךשמהב
.״ינייסוחהשקהםלוג״ראותַּב–םינשעבראמתוחפ

ןייצמאוהשיפכ(,׳ץאוסעצבמ׳רחאלהנשכ,ח״ישתירשתבהלאוירבדתאבתוכד״בש**
.)ןלהל,ומצעב
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ֿולגנאתורשכלשהליההלכהלהתיה;הקירמאבהדיגב]רדגב[תיטירבתוסחהתיהאלןיידע
תונלחזהתרגִשלשךלמהֿךרדתאעבוקהלככ–״תימ״וא״ֿו״תיטרקומד״ותיסכס
הרשפיאאיה.תויעבהלכתאוזתוסחתחטבהןאכהרתפאליממו–תלבוקמה״תילארשיה״
ךותמאל–)ץימחהשתובוטהתולועפהרסומבאוהףרטנשרחא(הלועפןוירוגֿןבל
ם״ואהתטלחהשםשכ׃דובעִשהתרגִשלשךלמהֿךרדבאלא,יהשלכתוממוקתהותומצעתה
העבקךכ,״תירבעההנידמה״תעיבתתאתירסומהניחבמהילגרלעהדימעהרבמבונבט״כב
אלוןוירוגֿןבלחאלךכבגאו;םולשהיטופטפתצירפלזועהתאתילגנאההקנפשוגהןאכ
.ףוסהדעהליחתִמעשפאלאהניאולתרשאתמההלועפהלכששיגרה

.םייתסהרשאכםייתסישוישועוחינהּולללכליחתמהיהאלעצבמהשרמולךירצןיא
לשהחוכמהלשממםירצמבםוקתבושש,לופיירצאנֿלודבעןוטלשש׃חילצישהתיההחנהה
םגש,אליממושוריפהיה–הזרבדלבא*.ץאוסַּבונכלערזחויםילגנאהדמעמשוהינטירב
המחלמהימימילואהלהיהאלרשאהזכרהוזןוכיתהחרזמבתילגנאהה׳זיטסרפלרזחוי
,עירכמהימואלֿןיבהםרוגהןאכתויהלתרזוחבושהתיההינטירב;תמדוקהתימלועה
התיהיכללכעדונהיהאלשןפואבתעקושהתיהתינייסוחההכלממבהדגנתנווכמההסיסתה
בוזעה**,דבלבםירֶקסַמהֿןויגלדועעיפומהיהאלונלשםילשוריברזהןוטלשַכו–םלועמ
לכלעוםינואהֿתשדוחמהתמצועאולמב,תיטירבהתורסיקהתחאםעפבושאלא,ושפנל
לכתאםידיספמונייהשאופאדבלבוזאל.ונביבסמםנכלעורזחוהש,םידובאההיסיסב
םגאלא,ונצראלשרוזאָלרצאנֿלודבעתוינידמהגישהרשאםייללכהםיימואלֿןיבהםיגשיהה
ילנויצרופורפֿיתלבה–ריחמהתאעצבמבםיגישמונייהשןורתילכדעבםימלשמונייה
ןורתפהֿךרדלשתטלחומהמיתסוהרוכמהֿרקיעברזהןוטלשהרוציבלש–תעוושמהדימב
.לארשיתנידמלשןוחטיבהתויעבלתחאהתילקידרה

ה׳זיטסרפהלכםע.והשלכןורתיתרומתילבםימלשמונייההזריחמ׃ןכֿלעֿרתיךא
ןדבאלעםיברעהתאתוצפלתבייחוזהתיהןיידע,הינטירבל]תחמוצו[הלועהתיהש

ינפלםינששולשכ,1954תליחתבםירצמבןוטלשלהלערצאנֿלודבעלאמגלנולוקה*
׳םיישפוחהםיניצקה׳תצובקלורבח,ביגנדמחומלרנגתאחידהאוה.׳ץאוסעצבמ׳
רצאנתונעטמקלח.)1952תנשעצמאבקוראפךלמהתאוחידהוהכיפהועציברשא(
םירצמבםיטירבהתעפשהדגנלועפלהזלשותונוכנרסוחלועגנביגנדגנוירבחו
.טרפב,ץאוסתלעתתאהליעפמההרבחבםתטילשדגנו,ללכב
–1956ילויףוסב–׳םיישפוחהםיניצקהתכפהמ׳לםינשעבראלגרליטמרדםואנב
רבוטקואףוסב.התואהליעפהשהרבחהתעקפהוץאוסתלעתתמאלהלערצאנזירכה

תאשובכלידכרוזאלתוחוכוחלשןה׃׳ריטקסומעצבמ׳בתפרצוהינטירבולחה1956
.ל״הצידיביניסיאהיצחשוביכלליבקמבדיעסטרופבותחנןהיתוחוכו,הלעתהאצומ

הנוכשןורטאֵתהֿןונגסלזמרםגןאכבלושמ;הכסמשובח,שפוחמםדאאוה׳רֶקסַמ׳**
ןייפאתהשןונגס–םייניבהימילשהילגנאיכלמתורצחברודיבתוגצה–׳קסַמ׳
םיטירבהלשהלועפעורזהוויהיברעהןויגלהשאיהד״בשתנווכ.תוינוגססתושובלתב
וילמסווידמוליאו–)באלגלשוקוליסלדע,וילעודקיפשםהווהומיקהשםה(–
.אדירגתשופחתאלאויהאלםיינדריֿםייברעה
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יוליגלדגנכשלקשמכוםברקבשדוחמההנוטלשילגלגלעןֶמֶשכ–םהלהבסהשה׳זיטסרפה
.ירבעהחוכהלשותמצוע

ןושארושארתישענהינטירבהתיהתילגנאהתילכתהתגשהםעדימשאופאקפסןיא
ןיינעלהתשיגלכמהיהרכינםנמאשםשכ–ונשבכשםיחטשהןמהגיסנםיעבותַל
ןמהרומגהונתּוימלוגתא–םנמאחיכוהשםשכ–חיכומהיהעצבמהשרחאמו;הליחתכלמ
היהשימלועםרוגםושאצמנהיהאלהחלצההרקמבםגשקפסןיא,תיטילופההניחבה
הבוטםושחומצלהלכיאלתחאכהקירמאלוהיסורל.תאזהתיטירבההעיבתהדגנכונעייסמ
ומבהבושתהךרדתאומצעלםַתָסףאש,ינוירוגֿןבההסנפֿושנסבהזבצמבתוכמותןתויהמ
ןחוכלכבףרטצהלאלא–ןהלרתונאלםנמאשםשכ–רתונהיהאלןהלףאו*,וידי
,הנהו.םברקבתיטירבהתוטלתשההתארשפאהלככםצמצלידכ,םיברעהבללעתּורחתהַל
םייטירבםיסיסבלשםתכימתילבףאןיטולחלליעוההגיסנהץחליכונאםיעדויםויכשרחאמ
היהש)שארמתאזתעדלבייחהיהןוירוגֿןבו(המכוהמכתחאלע–ץאוסַבוןדריהתכלממב
–החלצההרקמבםג,הרואכל,אופאםירתונויה.ודוסיבאבצהיסיסבופסוהּולליעומץחלה
קפסןיא,םלוא.תליא]דעףּוסםיבטיַשה[ךרדלשהתחיתפו**תירצמההיריוואהרוגימקר
וללהויה,םילגנאהחוכמהלשממםירצמבהמקהתיהםנמאּולו,החלצההתיהּולאקוודש
תאו–ודימשהשהיריוואהןמתלפונהתיהאלש,השדחהיריוואיעוצעצהלקפסלםירהממ
.םתכימתתַּבּורעבםיחיטבמויהתליאךרדלשתשדוחמההריגסה

ךכלעתודוהלונלשישירה–)ב(םויכןיידעהחותפתליאךרדםאש,דואמאופאןכתיי
ןיאתאזֿלכבשאיהןולשיכהלשותוכז,ןבומכויאדוובו;הלשכנץאוסתמחלמשהמְלאקווד
ֿךרד,םלוא.ימורדההלובגבתימלועהמחלמיסיסבוהרוכמהחרזמבםילֿרבעמשאבצםויכ
רבדםושעצבמהונלגישהאל,אופא,םינפֿלכֿלעו–ןוצרֿתעלכבבושרגסיהלהיושעתליא
יכ,״הגיסנהאלמלאגישהלהיהןתינש״רמואינניא(.ומוקמבגישהלהיהןתינשהזןיעמביצי
.)ןודינה״עצבמ״בללכךבתסמהיהאלאוה–גוסיהלאלשושפנבןוירוגֿןבהיהלגוסמּול
תרכזנאיהוילעשריינבוליפאהוושהניאהעוצרהלובגבםויכתמייקההעגרהה–תאזדבלמ
וליאו,)עצבמהתודיבאב,תיבירב,שארמומלושרבכךוסחלאיההיושעשםיללחהלכףא(
.הכןיבוהכןיברבכםקושאוהםנמאיכהארנ,יאבצהירצמהחוכה

.ח״ישת,ירשתשדוחב)ב(

לובגהשעידוהוב,הכרעמהםויסםע,תסנכבןוירוגֿןבלשומואנלןאכד״בשתנווכ*
תוחוכתבצההשרותאלשו,״םלועיפיקתינפבלטבתנאל״ונאש,תמםירצמםעםדוקה
.הדיֿלעקזחומהחטשבולארשיבםירז
עיבה–ימואלֿןיבהץחלהחכונ–תרחמל.תחאהממידמעמהקיזחהוזהפיקתהדמע
הכרעמלהאיציהרחאליצחוםיישדוחכ.יניסמתוחוכהתאצוהלהמכסהןוירוגֿןב
םגונילייחוגוסנםיפסונםיישדוחרובעכו,יניסרבדמבל״הצלש׳הסרפהבוביס׳םייתסה
.הזעתעוצרמ

,םירצמלשהפועתהתודשתאםייתפרצוםייטירבםיציצפמופקת׳ריטקסומעצבמ׳ב**
.הצצפהֿברקיסוטמ109זאהנמשיריוואההחוכתאודימשהו
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היהיוארשיפכערךכֿלכןיטולחלץאוסלשעצבמהרמגנאלונולשיכללגבםאםג,םלוא
םושמלשכנעצבמה.בוטרתויהברהםגםייתסהאלאוהםוקמֿלכמירה,הליחתמודמואל
ֿןוטלשמןוכיתהחרזמהתאליצהלןאכהלןתינש,תיקדרדההאצמההלעהקירמאהלפנש
הינטירבלשםיסיסבהםנמאש,התיההאצותהו;ןירשימבהמצעןעמל–יטירבהםייניבה
אלמלידכ,התמישנֿתברקלשדבוכהלכבתיאקירמאההמצועההקחדנםמוקמבלבא,ודבא
.רבדלכלםדיקפתתא

,הזכילסקודרפבצמידילאבוהיסורהדגנהֿחוכשךכידיֿלעהרשפאתהוזתוקחדיה
הביסה,ןבומכ,יהוז;וטועימבערָּכולבשחיהלהכירצהתיההקירמאלשףילחתהֿתרידחש
,תנווכמוזהרידחהתיהםדגנש]םייתפרצהףאו,םייטירבה[תוחוכבהכמתאלהיסורשהָמְל
וחתפו,הלאהתוחוכהתאאכדלידכםלקשמלכתאוליטהםמצעםיסורה–הברדאאלא
לכהָלגתמתאזההדבועהםצעבףא,םנמאו(.םביריתוטלתשהלךרדהתאםמצעבהזכןפואב
לשהתופתתשההתיהוזתילסקודרפתוחתפתהב,םלוא.)הטקנהקירמאשהדמעהתוזיזפ
לעלקהלידכהקירמאלשהתוטלתשהלהעייסהיסור׃הלעמבןושארםרוגלארשיתנידמ
םויאהתאדיבכהלוונלשונדובעִשתאריבגהלידכךוביסהלכתאונבסהונחנאלבא,המצע
.דחאכםיסורהלע

.תומילשמתואצותשולש,וניבגל,עצבמלוראשנהלאהםירבדהלכלםאתהב
ןכלםדוקשדועבו–םילשורי]רורחש[לךרדהתאונמצעלונמתסםוקמֿלכמ,דחאדצמ

תובתכנולאהתורושהשעגרבירה,ודבל״ןויגלה״םעתודדומתהלהזןיינעבתופצלונלוכי
ויהישילב,ונדגנינקירמאה״ישישהיצה״לשותוברעתהתארורגלרורחשהןויסינלולע
.וקתשלםינכומהםייסורתוחוכ

,היסורלעםיינקירמאהפקתהיסיסבלותומכןיאמדָעּומםוקמתויהלרוזאהרזחינשדצמ
היתוריזמתחאתויהלךפהאוה,תימלועהמחלמתארקלהנוכתהונממקחרתרשאתחתו
תודבעתשהמםיברעהתאהקירמאהליצהרשאכש,הדבועהתכמותוזתוחתפתהב.תוירקיעה
הפצוחהותואמצעהתדימתאםג–ללכֿךרד–הזבהליצהאיהאליממ,הילגנאלתשדוחמ
וריבגהלףאו,םיסורהםעטרילפהֿקחשמבךישמהלאופאםיישפוחוראשנםה;ועיגההילאש
ֿןיבהתוחיתמהתאךשומוףיסומקרןבומכרבדהו–הקירמאלשהבלתאאוהךֵּכַרמשלככ
.ונלובגלתימואל

הרידחהתחיתפלםרוגההתיההקירמאלדבעתשהלונתמכסהשירחא,תישילשו
ונמרג–ץאוסלשעצבמהידיֿלע–התעירה,םינשרשעכינפלרבכ,ןאכלתינקירמאה
קראוהרוזאהרורחשבןיינועמהםרוגהש,לילעבןאכררבוה.ךילהתהלשתיפוסהותמלשהל
תעונתלעהפינמהרזההינומגההשטושהקרוננהונאשדועב,הדבלתיברעהרורחשהתעונת
רתויתערכמהדימבףא,םלועהתוינידמבוננמיסרקיעתויהלךפההזו–תאזלהרורחשה
.הליחתבהיהשהממ

ונתערלולעפשתוינידמהתומגמהלכתאץאוסלשעצבמהאופאריבגהקרלוכהֿךסַּב
.ןכותבהמולגהןוסאהתנכסתאםגבריקאוההדימהתואבו,םדוקמ

שודרגלאירקלשוטבמתיווזמ׳ץאוסעצבמ׳לשויבלשתשולשתאהארַנאבהדומעב*
.)ורבעבי״חלרבחףאו(,׳בירעמ׳ןותיעהלשקיתווהטסירוטקירקה,)שוד(
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בי

תומדקומתוחנה

רשא166,לארשיֿתנידמבהיווההלשתוירקיעתויעבשולשהנורחאבונחתינ
ֿלע,ןנורתפתאתבייחמתויביטקייבואהםייחהתוביסמלשoהקיטקלאידה

בצמהתאםיאינ☻מהםיירקיעםימרוגםייוצמןמצעולאהםייחהֿתוביסמבשךכידי
תדבועשדועב,המויקםצעתאםינכסמותיתרבחההיווההתאםיררופמ,םייקה
הנידמבירבעהםעהשאיהולאהתוביסמהלכלותאזההיווההלכלעקרה
תמקהזאמו–תחאהמואתניחבבלוכהףאלעםייקתהלוךישמהלהצור
המואתניחבב]ףאםייקתהלאוההצור[,תואמצעהךרעלשותושרתשהוהנידמה
םעהתאתותימצמולאהתויטקלאידהתוביסמהשוניארתאזםע.ןירוחֿתב
םיילאוטקאהםיכרעהתאהררופהנידמהתמקה׃ןתּויטקלאידב,ןהשתומכןהילא
תאהכפהאיהינשדצמו;תישעמתועמשמלכןהמהלטנותימואלתוקֵבדלש
היווההֿךרדהיושעםייחםהשןמזלכרשא,םיאודיבידניאלהמואהינב
עונמלידכהקיפסמהדימבםיילאודיבידניאהםהייווֲאמתאקפסללארשיֿתנידמב

,יתרבחהדובירה׃םדוקהקרפהלשויפיעסתשולשבונודנשתויעבלאיההנווכה*166
.תינוחטיבהֿתיטילופההיעבהותילכלכההיעבה
תומדקומתוחנהעברא☻רופהזַּבחתפנהקרפהשריבסהלוםידקהלםוקמהןאכ*
רבשמהךבסךותמאצומהלאהליבומותרתוחהתוררועתה–תשרדנהתוררועתהַל
,םימדקומםיאנתואתושירדםגםצעבןניהוללה׳תומדקומהתוחנה׳ה.ןאכדעראותש
דוסיֿתחנה׃אוהועמשמש,טַלוטסופיזעולהחנומבןהמתחאלכד״בשהנכיןלהלו
.ןיינבהיכבדנםגויבגֿלעונָּביישןכתייומייקתהבקררשא,םידקמֿיאנתו
הנושארההשירדה׃ונקרפיפדבתושירדהעבראלשןתאצרהאופאתשרפנךכהנה
חוורהדע–היינשה;281׳מעבלדגומהחוורהדעוהאבההקסִּפהתישארמתרבסומ
ֿתיבכוכדע–תיעיברהו,292׳מעלשופוסדע–תישילשה;283׳מעבלדגומה
הקסִּפהןִמל,348׳מעב–׳תוצופתַּבהלוגה׳׃ףיעסַּב,ןלהל(.301׳מעבשהדרפהה
.)ישימח׳טַלוטסופ׳דועד״בשףיסוי–״ןאכמו״׃תחתופה
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,םייטסילאודיבידניאםימעטמתויטקלאידהםייחהתוביסמדגנםתוממוקתהתא
לשתודכלתהךותמתשדוחמהתיצוביקהםתושבגתהתאעונמלידכםגאליממו
תאתונשלתיבויחתיצוביקהרטמב,םילָּכוסמםייטסילאודיבידניאםיסרטניא
.תונותנהתולּכַסמהםייחהתוביסמ

ינכותרוריבלסנכינשילב–תילמרופהניחבמוליפאש,םידמלונאןאכמ
תרזחהלוונמויקלשתוילרוגהתויעבהןורתפליאנת–הנידמהֿרבשמלש
קופיסהףאלעדועםימייקםניאוומלענרשא,ונבוחרלרשואהוהחמשהישגר
ֿלכהזעoתילטנדנצסנרטתיתרבחתוקבדלשהשודיחאוה,יסחיהילאודיבידניאה
םייטרפהוייחלותותימצמ״ילארשיה״שיאהתאקתנללכותרשא,ונברקבךכ
,הבןותנאוהשתיסחיהתימויֿםויהתּוחונהלערתוולחוכובךוסנלוםיימויֿםויה
תרותלדוגינב.תוימואלהוניתויעבןורתפלשםיישקהלכבדומעללכוישידכ
םוכיסןיעמאלאןניאתוימואלהתויעבהשתדמלמה,תיסָלקהתיפוריאהתוימואלה
תקהבומהמגודונלשהרקמבונאםיאצומ,תוילאודיבידניאהתויעבהלשינכמ
לכלשיעגרהסרטניאלהיולגהריתסבדומעלתויושעתוימואלהתויעבהש,ךכל
ישיאהםקופיסבםיללמוא״םיחרזאה״לכויהיןכֿיפֿלעֿףאשו,דוחל״חרזא״
.םיימואלהםהיסחיעקרלעאקווד,יסחיה

לארשיֿתנידמבתויטקלאידהםייחהתוביסמשהיהרשפאּולףא,השעמלו
םימעטלשיתומכףוריצךותמןמצעדגנ״ילארשיה״שיאהתאהנממוקת
רותפלידכקיפסהללוכיומצעלשכהזרבדהיהאלזאםג–םייטסילאודיבידניא
שודיחלשךרוצהותואוניעבראשנהיהןיידעאלא,וניארשתוימואלהתויעבהתא
ונֵנודב,ןכא.הנידמהתמקהםעונלהדבארשאהזעהתילטנדנצסנרטהתוקבדה
םידממבהדובעהרסוחשךכלתחאהשולקתורשפאיתנייצתילכלכההיעבבליעל
יוכיסהשרחאמ,םלוא;יגולויצוסהוהנבמדגנ״ילארשיה״םעהתאםמוקיםירכינ
תרגסמבתיבויחתימנידתורענתהלרתויבםיידוסיהםיאנתהלשםתורצוויהל
ןודלוךישמהלמרוטפימצעיתיאראליממ–ךכֿלכשולקהארנ״תילארשיה״
.ורצווייםנמאהורשפאירשאםיאנתהשהרקמלהזןיממתורענתהלשהיתויעבב
םגונאםילקתנ,תרחאהביטקפסרפברבשמהןמאצומהלעןודלונאובב,ןאכ
.םירבדהלשהזהטקפסאב

תגשהלונייה,לארשיֿתנידמלשתילכלכההיעבהןורתפליאנתיכוניאר
ןונכתאוה,תילמיסקמהתוריהמבץראבירבעהבושייהלשתילכלכהותואמצע
דחואמבלעופהיטסילאדיאאבצתניחבבםעהתאןגראירשאיתילכתיתכלממ
המכוהמכתחאלעדועטלבומהזרבדו;תילכתהתגשהלתוישיאתוינפאללו
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קלחלערותיוףאםישרודה,תינוחטיבהֿתיטילופההיעבהלשהנורתפיכרוצרואל
ףרועֿתשקהדימעןכו,םויכםהבהכוזהנידמהשםיילכלכהםיעצמאהןמבושח
ץחלהךותוהמחלמֿיישקךותתאזו,ןנתאֿייותיפוםוצעיטילופץחלדגנכתיאנקו
ךרדבולחבהדובעֿירסוחמןומהשאופאחיננ.ןוחצינהתויעבןורתפלשריבכה
םהו,םינוגראהתורמצישנאלשתידוחייהםתחווַרלםיילכלכהםיעצמאהתקולח
ךרדהתאוחתפוםיקתַשמהםינוגראהתאורבש,הנידמהלעוטלתשה,וממוקתה
תכבתסמהתיהתטלתשמהתַּכהשרורב;השדחתיתוברתותיגולויצוסתושבגתהל
המצעתאתאשלןיידעהלוכילארשיֿתנידמןיאשתידוסיההדבועההתואבדימ
ֿרסוחותואלודובעִשהותואלהרזחדימתלגלגתמהתיהשואו,תילכלכהניחבמ
הכפהמלןברקדימתלפונהתיהשוא,םויכובהנותנהנידמהשיגולויצוסהאצומה
דע,הלילחרזוחו,הרעקלעיגהלוחילצהאלשהדובעהֿירסוחמדצמהשדח
רבכ,]תַּכהלש[הידיבהלועהיהןכֿםאֿאלא–םירומגהןדבאהותוררופתהה
ילטנדנצסנרטןוזחבולוכםעהןמןוגהקלחוהמצעתאךנחל,הכפהמהםרטב

תוקבדרודחאהישותוימואלהתויעבהןורתפתאןווכלידכובאהיש,ללוכ
רומגלוטיבךותמםעהתאוןוטלשהתאוילאתימצהלידכהקיפסמתירסומ
תילטנדנצסנרטתיתרבחתוקבדשרמולאופאןתינ.םיררופמםייטרפםיסרטניאלש

תיגולויצוסהתרגסמהםצעמםעהתאאיצוהלידכקראלהצוחנתשדוחמ
תופסונהתויעבהידיֿלעףאתשרדנתאזכתוקבדאלא,הבןותנאוהשתקתשמה
התואב,רותפלוילעהמו☻ןתואםגרשאו,תאזהתרגסמבתורגוסמה,ןמצע
.המואתניחבבתויחלךישמהללכוישידכ,תּוילָרוגלשהדימ

עבוק–״תיטסילאדיא״,תילטנדנצסנרטתיתרבחתוקבדבךרוצה–הזרבד
.ולםיקוקזונאשאצומהלשילמרופהויפואתא

םייחהךותמאובתתיטקלאידתוררועתהיכהחנההתאלבקנתחאםעפבוש,התעו
.תילאודיבידניאההקוצמהץחלב,תיתייווחהםתרגסמבוםמצע״םיילארשיה״
הדיבהלעישאוהתאזכתוררועתהלשתיתועמשמההתוניצרליאנתיכוניאר
תימואלהפונתללכלתוילאודיבידניאהתוקוצמהםוכסתאתולעהלהליחתכלמ
תוחתפתהלשתיטסילאודיבידניאהאצומהֿתדוקנףאלע.תחאתילטנדנצסנרט
םיקסועונאשתילמרופההניחבהןמתוחפל,הרואכלירשפאאוהרבדה,תאזכ
עקרהתייארשהרואכלרשפא׃המצע״תילארשיה״היווחהתרגסמב,ןאכהב
ןמדיחיהירשפאהאצומהתייארונייה,תילאודיבידניאההקוצמהלשימואלה
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״תילארשי״הלועפלשןוויכבםיאודיבידניאהתאשבגלהטונהתיה,הקוצמה
.תילטנדנצסנרטתיטסילאדיא

תוימואלהתשגרהבם☻ומהיהקזחירסומשגדשאוהרבדלשושוריפ,םלוא
יפכ,הנהו;״תילארשיה״הנידמהלשהתומצעתהוהניינבךרעבו״תילארשיה״
היווחל״תילארשיה״היווחהןיבעוערהרשגהםהםההלאםיכרע,וניארש
קרהאבםויכםהלשישתירסומתועמשמלכו,תירוטסיההתירבעהתימואלה
חתפתהלתיבויח״תילארשי״תוימואלהלכיּול.תינויצהתירסומההפונתהידירשמ
ןמזהךשמבדרויהיההזלדלודמרשקשקפסןיא–תיביטטֶגֶוןירשימךרדב
ךא,הלשמיאמצעירסומןכותבתאלמתמהתיה״תילארשיה״תוימואלהו,ןוימטל
ךרדבררועתתתיבויחה״תילארשיה״תוימואלהשתורשפאבםיקסועונאןאכ
עמשמו;אלמתהלהלוכיאיהןיאתיביטטֶגֶוךרדביכוניארשרחא,תיטקלאיד
לכותאיהםנמאםא–ןאכהבםינדונאש״תילארשיה״תימואלהתוררועתההש
םלוכבןיידעםירועמהםיכרעבהשדחתילאוטקאהפונתךוסנתקר–אובל
.תירבעהתימואלההייחתבאליממו,תינויצההירוטסיהב

תועמשמהלכמםויכםילדלודמםה)הנידמותוימואל(הלאםיכרע,םנמא
םע״לש״יקופיס״הוידדצהךרעהשינפמ,וניארשיפכ,תאזךא,םהלשתירוטסיהה
דגונמכםהבאצומאוהשהממםתואןקורמוותרגסמבםתואשבוכ״ילמרונ
אלשרשפאֿיא–וללהםיכרעבדחוימיבויחיטסילאדיאשגדתמי☻;ומצעל
הנלופיתאליממו,תואמצעםהלהנקַתאלוהזץחללדובעִשהןמםתואררחשת
״תילארשי״תוימואלםוקמבו,לארשיםשהןמתוינויצזילמרונהתואכרמההזב
וזתיחרכההזופרומטמב.הכדעהתיהרשאכתילארשיתוימואלונינפלםוקת
לשהיצאיצוסא״לארשי״הלימלףרצלהסניםא,שארמםדאלכחכוויהללוכי
םויההמצעהשיגרמוזשיפכלארשיֿתנידמלשהיצאיצוסאהםוקמבםזילאדיא
.התוסיפרבוהמודמההקופיסב

תרתתסמהתידוסיהתמאלינוציחהיוטיבהקרןבומכםההלאהםירבדהלכו
הייחתהתייווחבוינויצהרבעבהיולתֿיתלב״תילארשי״תונמאנש,םהירוחאמ
ֿיתלבהתינויצולבאהםתושבגתהךותמקרחומצלהלוכיתירבעהתימואלה
םמצעּובְּבַחירשא,שדח״ילארשי״יווהוםיניקת״םיילארשי״םיסחילשתערפומ
״תילארשיה״היווחהאצָמיתשאוה,רומאכ,ךכליאנתו;םהיאשונלעןמזהךשמב
הזהרבדההרקאלשןמזלכ.ןוחטיבוהחוורלשבצמבהקיפסמהפוקתךשמב
,הנשיהתירבעהתירוטסיההתונמאנבהיולת״תילארשיה״תונמאנהתראשנ
ףסואקרםה״םילארשי״ה–תאזהתונמאנהידעלבו;הילעמלוכיבכתפחרמה
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.דחאםוקמלהרקמבונמדזהרשאוםולכאלוםהיניבןיאשםיאודיבידניאלשיתומכ
בצמב,הרומאהתימורטהתירבעהתונמאנהאלל,וללהםיאודיבידניאהואצָמייםאו
םיסחיםהירהםמצעלשכםהש–החוורילוטנוןוחטיבילוטנםיידדהםיסחילש
םיסחיהןמחורבלתוצרלקר״םילארשיה״ולכוי–םישבגמםיסחיאלו,םירְרופמ
לשתילטנדנצסנרטוהזעהשגרהםהבררועתהללכותאלשיאדוּו,וללהםיקיעמה
לבסבתאשלתונוכנו,םהילעהמצעהאינ☻מה,וזתיתרבחתואיצמלתילרוגתוכייש
בהואוידדהףותישךותמואתווצבאקוודםהיתויעבלןורתפאוצמלידכףסונ

.וזתרגסמב
לשללמואהיגולויצוסההנבמהשהממתוחפאלש,בושםיאורונאךכ,ןכא

תיבויחהלועפלכהבקתשמותישגרההיצזימוטאהתאהבםדקמלארשיֿתנידמ
היווחהתפחוד,תיאמצעההתושבגתהלםישורדההחוורהוןוחטיבהתגשהל
ךורכהקותישהתאתמייקמוהזיגולויצוסהנבמלהיאשונתאהמצע״תילארשיה״
תוקבדהוז–תימורטהתירבעהתוקבדהתאתררופמאיהשךכידיֿלע,וב
התועצמאבקרשו,החוורהוןוחטיבהוגשוהםרטבןיַעבהנשישהדיחיהתיתרבחה
היאשונתאךופהלהמצעאיההטונהזכןפואבו–םגישהלאופארשפא
ילטנדנצסנרטשעמלםירשכםניאוהזתאהזםיאנושה,אדירגםיאודיבידניאל
.יטסילאדיא

ץרמהאוההזהידדההקותישהדגנםמוקתהליושעהדיחיהרבדה,םנמא,ךכו
םיוסמלבאיאליטרעראשנש,תימואלהתירבעההייחתהתפיאשץרמ,ינויצה
השארללעמ,לארשיֿתנידמבךסונ,ולשםירוההֿתבהאב,ודבלאוהקר.ותרדגהב
,הבשיןיידעשתיתרבחתוהזתשגרההתואויבויחהםויקהןוצְרותואתא,לוכיבכ
תאתודימעמתויביטקייבואהתוביסמהרשאכשוביגלטלמאצמיהללוכיובקרו
;חורבלוררופתהלואלועפלושבגתהלתיטֶלמַהההלאשהינפב״ילארשיה״רוביצה
הזןיינעלתויהללוכיןיא,התעהזוניארשםימסקהלגעמבקעבו–הזןיינעלןיאו

.ותלוזרחארבדםוש–
םאש,ולםיקוקזונאשאצומהלש,ינכותה,ינשהינורקעהוקהעבקנתאזבו
תימואלהפיאשלשהתוררועתהתרגסמבקרירשפאוהירהללכבירשפאאצומה
תירבעההתוהזבאקוודתרדגומהיהתרשא,םירהֿתרקועותשדוחמתיבויח
.התואתרתוסה״תילארשיה״היווחהדגנאליממאופאתנווכמהיהתו,תירוטסיהה

ןוזחותואלשיטרקנוקהןכותברושקרבשמהןמאצומהלשישילשהoטַלּוטסּפהו
–םדוקהקרפבונחתינשתוינורקעהתויעבהיתשתארותפלידכונלשורדהיבויח
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ושוריפרבשמהןמאצומרשאו–תינוחטיבהֿתיטילופההיעבהותילכלכההיעבה
.ןתוארותפלתלוכילוכֿםדוקאוה

תוררועתהההיהתתינוחטיבהֿתיטילופההיעבהתארותפלידכשוניאר
תלוכיידכ,הרומגהשפנהתוריחבלוכֿםדוקןייטצהלתבייחונברקבתיבויחה
םייולגהוניביואלשםרוגימםשלשרדנההשעמהלכתאתובָּכעםושאללתוצרל
לעונלונבכרהרשא,םילרבעמשםינודאבתחֿאללתורגתהםשלוםירישיהו
תיתִמאתונדאלששגרתעדלתלוכיידכ,ימואלןואגב–תינשו;ונדיומבונבג
,שממהייחביביטקייבואףקותהזהתונדאהשגרלתתלתשבכנֿיתלבהפיאשו
ןהולאהתונוכתהיתש.ןוויכותרגסמרומאההשעמהֿןוצרִלתתללכונשליבשב
םיאנתלערבגתהלשקבמהיהש,אוהשרוביצלכלהחלצהלםדקומיאנת
ןיא,רומאכ,לבא.םויכונחנאםהבםינותנשהלאןוגכםייגטרטסאוםיינוחטיב
ונתוהזבלולכהץרמהךותמאלאחומצלהלוכיונברקבתיבויחהתוררועתהה
ירקיעיאנתהבםינדונאשוזהדוקנבונלהֶלועןאכמו,תמיוסמה,תירבעה
.ונדידלדחוימה,ףסונ

ותוישרושברדגומתויהלחרכהברומאונתריתחלדוסיהםא,דחאדצמ
תונדאֿשגרבוןוצרבאטבתהלהלוכיתאזההריתחהןיאשעמשמ,תירבעה
שגרויבויחהשעמֿןוצריכרשפאֿיאירהש167,אדירגoםייטסיליהינֿםיינאיֶשטינ
תימואלהתוהזבתוישרושךותמונניינעלעגונהץראהֿלבחלרשקבוררועתיתונדא
תונמאנה.״לארשיֿץרא״לשירסומהויתוברתהךרעברודיגאללותירבעה
ןמקלחאיה,תירוטסיההותועמשמלכלע,ירסומךרעלכ״לארשיֿץרא״ל
,תילמרופהרכהבהוּולמוזתונמאנןיאםאוליפא,תירבעהשפנהלשתּוינכותה
ותואיבגלםייבויחתונוצרותושגרלשיוליגידילתירבעהשפנהעיגתשעגרבו
הליחתכלמויבגלםיננקמםמצעתונוצרותושגרםתוארשאומצעץראֿלבח
ךותמרומאהיוליגהאוביםאןיבאולה–היתונורכיזלשתועקושמהתובכשב
לשתימצעהםתפונתךותמאוביםאןיבו,דבלבתויביטקייבואהתוביסמהץחל
תושגרלשתולגתִההתואשהיהירשפאֿיאםוקמֿלכמ,םיעקושמהתונורכיזה
תירבעהשפנהךותבדחירּודלםירומאםלוכש,םיעקושמתונורכיזםתואותונוצרו
הפיאשלשתומלשידילועיגיאלוםתאּובָּבתאהזבהזוריכיאל,תחאה
וזבוזתואטבתמהווזתאוזתואטבמהתימינפתישפנתוקבדותילמרופ
.ידדהןפואב

םגםשהארו–254׳מעבליעלהזרשקהבהשטינלשורוכזיאתאהארובוש167
.155הרעהתא
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ונלשרוביצהשרשפאֿיאםירבדהלשיפרגואגהןכותהללגב,תורחאםילימב

–]תונדאהשגרוןוצרהתוריח[–ולתושורדהתונושארהתונוכתהיתשבןייטצי
ולצאאטבתיאלרבדהשותינוחטיבהֿתיטילופהותייעבתארותפללכוישידכ
.המואהלשילארשיẁץראהדועייהתאאלמלתירוטסיההẁתירסומההפיאשב
םירזםיילמרופםיכרעבהרקיעבהנותנהתיהש–התעשבתונויצבוליפא,השעמלו

התשענ,אקוודלארשיֿץראב״םידוהיהתלאשןורתפ״תאםישגהלוזהתנפשמ–
עדּומךרעלהמואהלשירוטסיההילארשיֿץראהדועייהתאאלמלהפיאשההב
;לוחיכרוצלאלו,לוכיבכתבשיכרוצל,דבלביאוולֿךרעםגּולו,ןיטולחל
רשאשפנהלשהתוסיפרתנוכתמכולוכץוצרורובשראשנהזהךרעהשקרו
.ררועתהאוההתרגסמב

׃אללכמוילעזמרנרשא,רבדהלשינשהדצלםיעיגמונאהזבו
קרראשיהלילארשיֿץראהדועייהלשותמשגהתפיאשלכותאלםגםעפה

שגרונבררועתישאוהםעפהאצומליאנתםאירהש.דבלביאוולֿךרעתניחבב
תרגסמבאקוודתאזו,תובָּכעֿרסחהשעמֿןוצרותונדאוןואגלששבכנֿיתלב
תוימואלונלןוכסללכותאלבוששעמשמ,תמיוסמהתירבעהתוהזהותוימואלה
–ילארשיֿץראהדועייהלשתוריהבהאולמתאשובכלוקיחדהלתלגוסמהתירבע
תו☻ופחת,םירוצעמוםיטבללששבכמב–התוהמלשדוסיהורקיעהאולהאוהש
םצעיפֿלעאיהתאזכהשיבכוהקחדהתאשלתלגוסמהתירבעתוימואל;םילוגלִגו
ןיאשהדימבתובָּכעבתכבוסמו,תונדאלששגרוןואגתרסחםילימהלשןשוריפ
עמשמ,תובָּכעתרסחוהָנאְגתירבעתוימואללאופאונאםיקוקזםא.הנממהלעמל
התפיאשרשאתירבעתוימואללונאםיקוקזש,םילימהלשןשוריפםצעיפֿלעבוש
–םירידאתפונתבותוריהבהאולמב,אליממהנממתעבונאהתתילארשיֿץראה
הרותבוםירתבהןיבתירבבהליחתכלמונלהנתינאיהובשםודקהזועהותואב
רוסיאימימונתרכהבוונשפנבםהבהשבכנשםירוצעמהלכמתררחושמ,יניסמש
תונויצהימילכ,ןמצייוּוםעהֿדחאימימו168,ונתולגימיבורךשמב,ץקהתקיחד
.הָּנֵהדעו

רבדבעודיהשרדמבףקתשמהתוסיפרותוליבסלשחורהֿךַלֲהלאיהןאכד״בשתנווכ168
טעמכ,רקיעותויהלהזהשרדמהלשותאלעהבו,לארשיועבשוהשתועובשהשולש
םגתמייקשףאֿלע(ץקהתקיחדרוסיאםגללכנתועובשהןיב.תורבִדהתרשעמרֵּבִדכ
ריש׳בו,׳אדומעא״יקףדתובותכתכסמבהאר.)״ץקהתאוקחריאלש״׃הכופההסריג
חתוניהזןיינע.״םילשוריתונבםכתאיתעבשה״׃קוספהלע,׳בהשרפ׳הברםירישה
היהבטומיכד״בשבתכוילעשרוביח,)הזךרכב(׳הלואגתולעמב׳רוביחַּבוקמועל
.הזרפסבללכנּול
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תשרופמההפיאשהרשא,תאזכתימואלתוררועתהונלהיהתאלםא
התמשנםצעתאהווהמילארשיֿץראהונדועייתאםישגהלןיטולחלתררחושמהו
השעמֿןוצרונלהיהיאלו,ןירוחֿןבימואלןואגונלהיהיאלאליממ–הליחתכלמ
ץוח.ילארשיֿץראהדועייהתפיאשבאטבתישהמהיהיאלאליממו,תובָּכעֿרסח
ֿץראההפיאשהםא–יביטקייבואהןיינעהםצעדצמםגשרמולךירצןיא,הזמ
יאדואולה,תיטילופהונתפיאשתאאטבלתבייחהאיהתירוטסיההתילארשי
הכירצההריבכההיעבלתואָיכ,ויתובָּכעלכמררחושמתויהלהזהיוטיבהחרכומש
תניחבמןהותיביטקייבואההשירדהדצמןהש,םכסלןתינךכו.ויפֿלערתפיהל
תררחושמההתרוצבתילארשיֿץראההפיאשהירה,תיביטקייבוסהתונעיההֿתלוכי

יאנתהאוה–ונלשתינוחטיבהֿתיטילופההיעבהןורתפלעטילַשהירסומךרעכ–

.הנידמהרבשמךותמולםיקוקזונאשאצומלןושארהיגולואדיאה
תאםישגהלהפיאשהשהדבועבדחוימןיינעונלשיתאזההנקסמלרשקב

תניחבבונברקבררועתהלהלוכיהנניאבושהמואהלשילארשיֿץראהדועייה
איההדבועה׃תמיוסמתישארֿתדוקנמהתואלמלליחתהלונאםיכירצרשאהמישמ
יהירההמצעבאיהרשאתואיצמךותבונלצאררועתהלהכירצתאזההפיאשהש
ותמשגהתפיאש–תורחאםילימבוא;המצעהפיאשהתואלשגשיהוירפרבכ
ךישמהלהפיאשתניחבבקרונלצאררועתהלהכירצילארשיֿץראהדועייהלש

.הליחתכלמהמשברבכגשוהולחוהשהמתאםילשהלו
אל–תאזההפיאשהלשהתמשגהןוויכבונלצארבכגשוהולחוהשהמ,ןכא

אצויןאכמו,םינושמוםינושתומשבגשוהולחוהאוה;גשוהולחוהאוההמשבקר
ונֵתריתחתאךישמהלדועייהתפיאשלכותאלםנמאש,ןלהלדועהארנשיפכ,ונל
ינפלעגולידךותמ]שדחתהלוךשמיהלהילעאהי[אלא,דחאףוצרוקבהכדעש
,םוקמֿלכמלבא.הלאהתומשהינימלכידיֿלעהרצונשהרֵתיהםייניבהֿתואיצמ
םשבםגגשוה–ונייחלשתואיצמהרקיע–ונגשהשהמשתראשנהדבועה
דחאהנקבהֶלועו,תירבעההמואהלשילארשיֿץראהדועייהתפיאשלששרופמה
–םירחאםילגדינימלכתחתתאזהתירקיעהתואיצמההגשוהשהדימבףא׃המע
דועהכירצדועייהתפיאשהתיההגשוהאלמלארשאתואיצמוזירהםינפֿלכֿלע
הרצקתהםנמא–רבכהגשוהאיהשהדימהתואבו,התגשהלשבלשהתארובעל
.דיתעבדוערובעלךרטצתדועייהתפיאשרשאךרדה

ונייההבש,תיטילופההיעבלרשקבקראלונלבושחהזהרבדבשןורקיעהו
.תילכלכההיעבלרשקבםגאלא,ןאכםינד
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אבצתניחבבןגראתהלםעהלכוישאוהתאזההיעבהןורתפליאנת,רומאכ
לכשרורבלבא;תואמצעהתילכתלשהתגשהלדחואמבלעופהיטסילאדיא
הפונתהיבגלובתשרדנההרתיההשגדהבקראוההזהיאנתבששודיחה
היעבה–הלועפהלשיללכההנכותתניחבמ׃תּויתילכתהותודחאה,תיטסילאדיאה
עמשמו;היתוממִשםוקישוץראהןיינבתייעב,תונויצהלשהנשיההיעבהתראשנ
ןאכךרטצתאלונברקבתשדוחמהתימואלהתוררועתההש,הזןיינעבםג,בוש
םגּולו–ךישמהלקרךרטצתאיהאלא,השדחהמישמוזיאהמצעלעתחקל
תונויצהלשירקיעהשעמהתא–תינכפהמהדימבתרפושמותרבגומהפונתב
תרגסמבונלגישהלקיפסהרבכהזהשעמהרשאגשיההתאםילשהלו,םינָפלמ
.תינויצה

תוחתפתהךותמתונודינהתויעבהיתשתארותפלונייהםילוכיּול,הנהו
ךשמהקרתויהלךירצהיהןורתפהש–וזהדבועשןכתיי,תיטמוטואֿ״תיביטטֶגֶו״
הלתעדונהיהתשילב,תוחתפתהַּבעלביהלהלוכיהתיה–םדוקהינויצהשעמל
םוקישהשעמבםויכתעלבנאיהשםשכ,תדחוימתימנידֿתיגולואדיאתועמשמםוש
הפונתהאללםגּולו–תאזֿלכבהשענהיטמוטואהו״יביטטֶגֶו״הילכלכה
ןורתפהשרחאמ,םלוא.תמייקה״תילארשיה״תרגסמב–םישורדהןוויכהו
ךותמרמולכ,תנווכמתיטסילאדיאתוררועתהךותמקרונלאובללוכישורדה
ןובשחוֿןידומצעלרסומהוםיעדּומתוקבדוןוצרלשהפונתאשונהץמאמ
ינויצהשעמלךשמהתויהלןורתפהךרטציוזכתרגסמבשרחאמו,ומצעלע
תויהלתאזהתויכשמההםגךרטצתונלהשורדהתוררועתהבשעמשמ,םדוקה
ליחתהלהרומאהנניאש,תננכותמותנווכמתילכלכותיטילופהריתח;תעדומ
םייקהדוסיםילשהלוךישמהלהכירצַהאלאתמיוסמספאֿתדוקנמהתלועפתא
תאתתלאלשוהזהםייקהדוסיהתאהנונכתבלילכהלאלשלכותאל,רבכמ
.יללכהןונכתהתרגסמברפושמהוחותיפלעוותנבהלעתעדה

השוחתהרוריבלסנכינשילב–אוהרבדלשושוריפ,]דחאדצמ,ןכבו[
ךרטצתונברקבתיבויחהתוררועתההש]השוחת[,בחרהןבומבתיטסירוטסיהה
תוחפל,תירוטסיההשוחתוזתוררועתהלתויהלךרטצתםינפֿלכֿלעש–תאשל
תודמועהתומישמהתאסופתללכותאלאיהשו,הירוחאמשינויצהרבעהיבגל
ךרטצתאיהאלא,אדירגםיִוההונמויקיֵאנתמתועבונהתומישמתניחבבהינפב
ןתואלשןתמשגהברבכהליחתהש,תירבעהתימואלההייחתהעקרלעןספתל
.םלועלללכןיידעואבאלםיִוההונמויקיאנתשתעבןמצעתומישמה
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תשדוחמהתיטסילאדיאהתוררועתההלכותאלםאףא–ינשדצמלבא
לשתילנויצרההקדצההתרגסמבהינפבתודמועהתומישמהתאסופתלונברקב
ןספתללכותאלאיה–אדירגתויביטקייבואהונמויקתויעבתארותפלךרוצה
תירבעהנידמ;םינָפלמתוינויצהתורטמהלשתוילנויצרהתוקדצההתרגסמבםג
השגרהבתמ״םידוהיהתלאשןורתפ״ךרע,רצונותדלומבילמרונםע,המקוה
תוררועתהה׃רבכרמאֹנו–תשדוחמהתוררועתהה.םוקףיסויאלותילארשיֿץראה
אלשלכותאל–תימואלהונתייחתתומישמלשןתמשגהךשמהלתשדוחמה
הפיקהאלאיה,ונינמשתורטמהתאגישהלתונויצההפאשרשאכשךכבריכהל
תירבעהנידמהמקוהשמםגו,המצעהלשהיתומישמבךורכהךרוצהאולמתאןהב
ןיאןיידע,םידוהיהתלאשלינויצהןורתפהןתינֶשמםגו,לארשיֿץראלשקלחב
םלשהילארשיֿץראהדועייהיולימלרותחלוךישמהלמךכברוטפאצמנםעה
ךכבהדבאאלףאו–יטסילאדיאטהלךותמהרוכמהתוממִשתאייחהלו
תלאש״שיתויולגןתואבםאלדבהילב,תויולגהץוביקךשמהלש״הזירפקה״
הפקשהתרגסמבספתיהלולאהתומישמההנכרטצתחרכהבו;ןיאוא״םידוהי
ינויצהרָבעבןשרושמ,ןהבתוקבדהטהלתאוןפקיהאולמתאםולהתש,השדח
.גישהלןהתורומאדועשתורטמהדעו

תינויצההפקשההתרגסמןיבלונלהצוחנההשדחההפקשההןיבלדבההו
הדלונןהבשתוביסמהןיבלדבההידיֿלע,חרכהבבוש,לוכֿםדוקונלןותנתמדוקה
לשתשדוחמההפונתהררועתהלתבייחןהבשתוביסמהןיבלתינויצההפקשהה
.ונתייחת

חסנתהלתוכירצתימואלההייחתהתומישמויהתונויצהךותבשוניאר
תוהדזההםצעתאילנויצרןפואבקידצהללוכֿתישארלכותשהיגולואדיאב
התיהתאזהתרגסמבתימואלההיווההלכרשאב,תיתוללובתההתרגסמבתידוהיה
ךרעהונלרצונךכו,״לודחלואםידוהיתויהל״לשתעדּומההקיטמלבורפבתפרטנ
תמועל,התע.םידוהיהתלאשתארותפל–תינויצההיגולואדיאהלכלשןוילעה
ואתויהללשהלאשה,וזהנידמבףא,ונילעמףחרלןיידעהקספאלםנמא,תאז
ןיאוונייחלשתויביטקייבואהתוביסמבקרהעובטאיהםלוא,וניארשיפכ,לודחל
תודמועהתויביטקייבוסתורירביתשןיב,״תישפוח״,תעדומהערכהלןיינעאיה
.ידוהילכלשותריחבל

ונילעהמו☻ןיידעו,תערכמהדימבתוללובתההונברקבתררו☻ןיידע,ןכא
,בושךא;״תילארשי״תוימואלותירבעתוימואלןיבהמינפונשפנךותבעירכהל
יפכ,הריחבלםדאהינפלתודמועהתונושתרָבֲחןיבהערכהדועהנניאוזהערכה
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אוהדחיםגהלאהתוימואלהינימינשלשילאוטקאהאשונהאלא,הלוגבהיהש
םאןיבותואכרמבםאןיב,תילארשיההרבחה,המצעתחאההרבחההתוא
יפואהוהמהלאשַּבקראיההערכההו–לארשיֿץראבתיתכלממהרבחכ,ןהידעלב
.תאזהתחאההרבחלןתניישירוטסיהה

בקעבש,״היצזילמרונ״לשףסכנהןוויכבתונויצההגישהתאזתוחפל,הנהו
תמיוסמההרבחהםעונתוהדזהםצעןיאבוש,הנידמהתמקהוהתמשגהךלהמ
איהו,הליחתכלמהבןותנומצעתאאצומבושייהֿןבאלא,ללכתיטמלבורפתאזה
וידיֿלעתבשחנהתיתרבחהבשחמלכרשאסיסבוהמויסקאתניחבבולתשמשמ
תעבונאיהאלא,הרבחהתואלשהמויקםצעתקדצהלעלוכֿםדוקהָּבַסומהניא
וא,תיתרבחהונתוהדזהתאונמצעלקידצהלםיכירצונאןיאבוש׃המויקתדבועמ
םילימבו;הקדצהלכלהדימהֿהנקהמצעבתויהלהרזחוזתוהדזהאלא,תימואלה
,הנידמהתמקהינפלץראבתינויצההמשגההייחםגהשעמלו,הנידמה–תורחא
,תיבויחתיתכלממתילארשיֿץראתוימואללשסיסבלעםהילאמונודימעהוורזח
חסנתהאלםאםגו;יתוברתההנכותתניחבמהיהתשהמוזאהתו,תיתמויסקא
היגולואדיאהימשרןפואבתלבוקמןיידעו,תיגולואדיאהחסונםושברבדהןיידע
ֿהדבועהאיהונרמאשהדבועה,םוקמֿלכמירה,תילילשתוימואללשתינויצה
הרקמבו.לארשיֿתנידמב)״ילארשיה״וא(ידוהיהלשהבשחמהךרדיבגלהשעמל
קפסהםגרתפייאליממ,וזתרגסמבתירבעתוימואללשתשדוחמתוררועתהלש
,תיטמויסקא,תיבויחתוימואללשהבשחמֿסיסבלבקנו,דועהבםייקהןורחאה
.תירבעםאיכתימתסאל–תיתכלממתילארשיֿץרא

בויחתאסופתלשדחהץולחהךרטציתאזהתימורטההבשחמהךרדךותמו
–הרוכמהלשיטסילאדיאהםוקישהבויחתאוהמואהלשילארשיֿץראהדועייה
םגאלא,הרומאהתוימואלהלשתוילאוטקאהתויעבהןורתפלךרדכקראל
,ותדלומבירבעהםעהתאייחהלםינָפלמתינויצההריתחהלשתוירוטסיהתומישמכ
סיסבכ,שדחהץולחהךרטציןיידע׃רמולכ.ןהבךישמהלוילעהמו☻רשא
תביזעלתידוהיהתוררועתההתאירסומבויחבייחל,ולשתילאוטקאההיגולואדיאל
ךרטציאוהתאזלבא,לארשיֿץראבםיירבעהםייתכלממהםייחהשודיחלוהלוגה
וזתוררועתהבהרושקהתיהשהקיטמלבורפהלכמישפוחרבכאוהשכתושעל
ֿץראהתוכיישהולתיארנונממשהבשחמֿסיסבלערבכדמועאוהשכו,רבעב
ןיאבושרשא,ולשתירבעהתוימואלהלשילרגטניאקלחכתיתכלממהתילארשי
תוררועתההתאבייחללכוישדחהץולחה.הידעלבספתיהלהלוכיוזתוימואל
ךַלֲהלע,ומצעבאוהּול,התואבייחמהיהומצעבאוהשיפכקר,ערפמל,תינויצה
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היה,ןבומכ,אוהו;ויתובאלשהלוגהיאנתבאצמנהיה,יוושכעה,ןותנהותבשחמ
לשימינפיטמויסקאוַצכ,וילאמןבומהרבדכתינויצהתוררועתההתאבייחמ

ךרוצאללהשעמל,ולערהיהםאןיבוהלוגבולהיהבוטםאןיב,ותוירבִע
חנ.יהשלכתדחוימהיגולואדיאב

ךכתבייחתמהנניאותספתנהנניאןיידעםינָפלמתינויצההריתחהשהדבועה

יפכ,יהירה–םויכרבכתילארשיֿץראההבשחמב,תוריהבהאולמב,ערפמל
ךותלתיבושייההבשחמהתאהלגלגשתוחתפתהההתואמהאצותקר,וניארש
תופיאשהרשאו,רבעהןמתיגולוכיספהניחבמתקתונמה,״תילארשיה״תרגסמה
.ילאוטקאירסומדיקפתםושהבתואלממןניאםינפלמתויבויחהתוינויצה
תולבקמםינפלמתוינויצהתופיאשהןיאשקראל,הזהתוחתפתההןוויכתרגסמב
םדאהאלא,תואיצמהלשהתוחתפתהםעדבבדבהלעישימנידחותיפםוש
ֿלעבןיידעןתוארכוזאוהשהדימבו,לוכוֿלכמןתואחוכשלהטונ״ילארשיה״
תנוונתמוזהריכזףאו,רבעהןמןתניתנכ,תיתרגִשךרדבקרןרכוזוהירהוחרוכ
הנרוזחתםינפלמתוינויצהתופיאשהשתורשפאבןאכוּנדונחנאםלוא.תכלוהו
,השדחהתואיצמבםיירסומםיבויחכוימנידןפואבבושהנבייחתתוהנספתיתו
.ונרמאשיפכאלאבייחתהלוספתיהלתולוכיןהןיאתאזהךרדהלעשרבתסמו

תיבויחהתוררועתההונלצאםוקתםנמאםאשעמשמ,אופארבדלשומוכיסב
םיאתמהיטסילאדיאהטהלהאולמבףאשתאיהשדבלבוזאלירה,השורדה
תולובגאולמבלארשיֿץראתאררחשלוהרוכמהתוממשםוקישתאםילשהל
איהאלא,םיביואדחפמהחוטבורמוחבושפנבןירוחֿתב,תירבעהמצעמכ,דועייה
תללוכההמישמבםישרשומהםיבויחתניחבבולאהתומישמהתאםישגהלףאשת
,דחיהמע,התרגסמבוהתועצמאבםיספתנהוותדלומבירבעהםעהתייחתלש
ןמזהשתוביסמבללכהליחתכלמםייולתםניאש,טלחומךרעילעבםיבויחכ
תאהגישהםרטרשאתירבעההיווההתדבועםצעמאליממםיעבונהו,ןמרג
.ולאהתורטמה

אבהרודהתאהכניח,ּהכוניחלשםילבוקמהםיכרעהףאלע,המצעתונויצה,ןכאחנ
,תילילשהתוימואלהסיסבלעהתדימעףאלע׃תאזכהסיפתלשתלוכילקרהירחא
םגאיה–תאזדבלמו,וניארשיפכ,תיבויחתוימואללםגתאזֿלכבהכניחאיה
אלשואםהבונימאהאלשםידוהילהָזָּבאיהאליממו,היתונעטבוהיכרעבהנימאה
׃ורמאוהמצעהלשהיתונעטלעוללהוכמתסהםאוליפא,התמשגהךרדלופרטצה
יכינחבשרתשהלםיינויצהםיכרעהוטנאליממו–?ךלנהמלןכבו,הלוגבבוטונל
.המצעתונויצהלש,תיטמגרפה,הכופהההתסיפתףאלע,טלחומבוטכתונויצה
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–ויגשומבווחורב״ינרדומ״אוהםירבדהחוסינלשהזהןונגסהיכםא,הנהו
היווההבלשלעחוספלונברקבתשדוחמהתוררועתההלכותאלןבומכו
םושונלןיאתאזֿלכבאולה–תאצלהילעהמו☻הכותמרשא,״תינרדומה״
הרומגהתיביטקייבואהתוהזהתאםירומאהםירבדהלשםנכותבריכהלישוק
הנבמהתניחבמןהותורטמהתניחבמןה,לארשיתלואגלהמודקההפיאשהםע
העונתקרםינָפלמתינויצההעונתבםיאורהםישנאהםגשדועב;ישפנה
לבא,תרבגההתואםנמאיהוזםוקמֿלכמשתודוהלםיחרכומלארשיתלואגל
,תרתסומהרקיעהֿתֶמֱאתאשפחלשיןוציחההיוליגירוחאמרשא,תרדאיונישב
םירָּכינקראלא,תרדאיונישוליפאןיארבכהזבאבומהםירבדהחוסינבירה
הלבסשתומיגפהותואלתהינמיס,איהשתומכ,המצעהקיתעההפיאשבהרואכל
.התושדחתהיריצוםינורחאההילוגלגב

רורחשלהשורדההריתחהונלצאןכתיתאליכליעלונרמאשתוביסהןתואמו
הפיאשלשירסומהֿירוטסיההךרעבאטבתירבדהשילבהמלשהלארשיֿץרא
םגונאםיחרכומתוביסהןתואמ–המואהלשילארשיֿץראהדועייהתאםישגהל
היגולואדיאהלשתוציחמהלכולפנשרחא,ונלצאןכתיתאלשקיסהלוךישמהל
תלואגלהפיאשהםעיביטקייבואןפואבההזהיהתשהפיאש,הנשיהתינויצה

תאהזםיפפוחה,הרוצוןכותלשתומלשידילוזהפיאשעיגתםנמאשילבלארשי
רבתסמ–תורחאםילימבו.שארמשפנַּבןכומה,םודקהירסומההחוסינםע,הז
היהתוזתוררועתהשילבהשורדהתיבויחהתוררועתההונלצאןכתיתאלש
תוררועתהכ,תיתייווחותירסומ,תיגולואדיאהניחבמהמצעתאהארתםגו,השעמל
טנ.רומאכ,לארשיתלואגל

אליממךרטצתוניארשםירבדהןמהאצותכ.דבלבדיתעהלאןוויכבקראל,ןבומכ,תאזוטנ
תאהתאראיהשיפכאל,ערפמלךכספתיהלוהזבללכיהלםינָפלמתינויצההעונתהםג
אולמבו,רקיעב,שרופמב–לארשיתלואגלתוררועתהַבוךילהתַּבבלשכאלא,המצע
תשדוחמהתוררועתההךרטצתתונויצהלשםייגולואדיאהםיכרעהתאו;תוריהבה
תישפנההתִמאתאתירבעההייחתהיניעמריתסהרשא*היאמֿףיעצכטופשלוךירעהל
הניחבמקרהנוכנתאזכהכרעההיהתאלדבעידבו.הלשהתפונתלשיתִמאהחווטהתאו
התיהשיפכתינויצהתואיצמהתאאטבתאיהםנמאאלא,תילאוטקאֿתיביטקייבוס
הפונתהידירשךותמקרחומצלרומאכהלוכיונברקבתשדוחמהתוררועתהה׃השעמל
לכלע–ןולשיכהו–ןויליכהרזגנתאזהתוררועתההידעלבו,םינָפלמינויצהץרמהלש
דעםצעתהלותולעתהלתינויצההפונתהידירשולכויםנמאםאו;התשעתונויצהשהמ
םנולשיכתאתאזבעונמלו,שורדכ,המלשהלארשיתלואגלשהפיאשהחווטידכ
תאהברקמאיצוהלתורשפאהקרשעמשמ–ינויצהלעפמהתאתאזבליצהל–
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ונייהםינורחאהםידומעברשא,רבשמהןמאצומַלישילשהoטלוטסופהוהז
חותינהךרדבןאכדעונעגהשמ,ןכאו;הָנֵבלִלהָנֵבלווקלוקותואםינובוםיכלוה
דועףיסוהלידכ–169ארוקהתאןימזאתחאםעפבוש,יטסיביטקייבואהֿינויגהה
לגוסמוניאיטסיביטקייבואֿינויגהקומינםושרשא,עירכמהןורחאהטנמוגראהתא
ןויגיהלתודימצלכמלטרעתהלארוקהתאןימזא–ותוריהבתדימדעתולעתהל
רחאיוטיבןכתייםאה׃ומצעתאלואשלוהמינפושפנךותללכתסהל,יביטלוקפסה
ןמדבל,ונלשתוביסמבונלהשורדהתיאליעתיטסילאדיאהפונתותוקבדהתואל
?המלשהלארשיתלואגלהפיאשהשודיחלשזּועֿשדוקֿםצועבֿירשִנהיוטיבה

לעונורתיאיה,לארשיתלואגלשגשומבהמולגה,תאזהשדוקהֿתמצוע
הזמהזםיינשהתאהלידבמהאיהו,ליעלוילעונרבערשא״ינרדומה״חוסינה
םיכירצונייה״ינרדומה״חוסינבתאזהחורהלשהנורסחללגב;תיתוהמהניחבמ
הפיאשההלבסרשאתומיגפהותואלתהינמיסובםירכיניכםשוילעדיגהל
ונברקבתשדוחמהתוררועתההאֵלָמִתתמאבםאו;םינורחאההילוגלגבהקיתעה
הבאירבתהקיתעההפיאשהשאופאעמשמ,התוליעילםישורדהםיאנתהלכירחא
,םייגָ☻ומהןהינמיסמםגאלא,ןמצעולאהתומיגפהותואלתהןמקראלףוסֿףוס
רמולךירצןיאךא.דחיםגהחורבוהנכותב,הרכההאולמב,בושהמלשהתויהל
המואהלשילאוטקאהשעמהרקיעלכתאשירשתרשא,תאזכתיגשומהארבהש
לשעקשמהןמןירשימבםיעבונה,םתפונתבוםחורבםייטסירוטסיהםיכרעב
תכרעמבבלתשהללכותאל,םעהשפנבשתירוקמהתירבעהתוברתהלולכמ
ונברקבםיטילשוראשנשםייללכהחורהֿיכלהוםיכרעה,םיגשומה,תופקשהה
לכותשאוהתאזכהארבהליאנת;תיתוללובתההתונויצהותוללובתההתפוקתמ
,הרומאהתינחורהתכרעמהלכבהרומגהכפהמםגתאשלתשדוחמהתוררועתהה
םייושעויהיהלואגהתפיאשיכרערשאהמיאתמתינחורתכרעמרוציללכותשו
.ומגּפייוורזחיֶשילבהבבלתשהל

ןחבמןימךורעלוושפנםינפלאלכתסהל״תחאםעפבוש״ארוקהתאןאכןימזמד״בש169
,המודןחבמלארוקהןמזוהרבכ–237דומעתיתחתב–ליעליכ,״םעפבוש״.ימצע
.לארשיתנידמתאםירדוגהםיצוצקהתולובגהלשירוטסיההםפקותלרשקב

תומצעתההשעמשמו,המויקתוכזתאתונויצלהליחתכלמהנתנשאיהתאזהתומצעתהה
.שארמ,התמשנלשרקיעהֿןיערגכ,תיטנטַלהרוצבקרּולו,תונויצבהמולגהתיהתאזה

דועהאר.אושייומידקרםיארנודעבמרשא׳םיעותעתףיעצ׳וניההיאמףיעצ*
.240׳מעבליעל,142הרעהב
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תינכותהותרדגהרשא,הנידמהרבשממאצומהלשיעיברהטַלּוטסּפלונעגההזבו
.רחאםילוקישןוויכמםגאליממוחֵרכהבבושונלהלוע

תינידמההרטמהתגשהשהדבועהןמהנידמהרבשמבןוידהתאונלחתה,רוכזכ
ֿץראהבושייהינפלהחתפ,הלוכתעדומההתרטמלכהתיהרשא,תונויצהלש
םיעדומםייפוסֿןיאםיכרעםושבושיילןיארשא,תיפוסֿןיאתיתרבחהיווהילארשי
התואלמלףחדנאוהןכֿיפֿלעֿףארשאו,רתלאלהתואלמללכויםהבשםינכומ
ןירשימֿךרדבשוניארו;תויביטקייבואתוביסמןהויביטקייבוסהץחלבןה,רתלאל
הדבוע.שורדכהתואלמלתאזֿלכבלגוסמםעהןיא״תילארשיה״תוחתפתההלש
תאתועבותהתויפיצפסהויתויעבמתחאםגורבשמלעקרהודוסיהםגאיהש,וז
הלןכתיייכתעדהלעללכתולעהלהרואכלןיאהעבטםצעיפֿלערשאו,ןנורתפ
לעתולעהלהרואכלןיאשרמולכ–״תיביטטֶגֶוה״תוחתפתההךרדבאלשןורתפ
סופתלתבייחוזהדבוע–והשזיאיבויחןורתפונלשתוביסמבהלןכתיייכתעדה
יתשלשןתומדבונברקבoתילאוטנווֶאהתיבויחהתוררועתההלשהבלֿתמושתתא
לכלשןנורתפליאנתםוקמֿלכמאוהןנורתפרשא,תויטרקנוקתויקלחתויעב
170.תורחאהתויעבה

,״תויולגהגוזימ״לשםלוהֿיתלבהםשבהעודיההמישמהאוהןושארהרבדה
.ןלהלונֵנקַתנדוערשא

ףירחהשמ,הנידמהתמקהרחאקרתיבושייההנפואלםנמאהסנכנוזהמסיס
הרצכלילעבתשגרומתידדההתיתדעהתויביסרגאההתשענשמויתדעהלוציפה
הרועמהתיהאלשהלודגההיילעהםע–םיימויֿםויהםייחבדעצלכלעהרורצ
התוינגֿבררשאוםינָפלמתונויצהתלחנויהשםיימואלםיכרעםתואבוליפא
,השעמל,םלוא;תיתרבחההתוהמרקיעןהתיתדעההתודדוגתהותיתוברתה
אלשןמזֿלכתונויצבתשרופמטעמכהתיהאל״תויולגהגוזימ״תפיאששהדבועה
קרןבומכאיה,תופירחמהתויביטקייבואהתוביסמהןמ,הטמלמהפונתהלביק
הפיפחהרסוחל–רתויבתירטנמלאהותקהבומההמגודה–תחאהמגודדוע
.יגולואדיאהיוטיבהןיבלהפיאשהֿתמאןיבתאזההעונתברר☻ש

קרהתיהםנמאתונויצהלשתיתִמאההפיאשהש,לשמל,רמולרשפאדועיכ
תלואג״להשעמלהפאששהעונתכתונויצהתייארשו,״םידוהיהתלאשתארותפל״
ופרטצהשםינקיטנמורהלשםבלירוהרהמהייאראלאהניא״המלשהלארשי

הקסִּפַּב,296׳מעבליחתמהיינשההיעבבןוידהו,ךליאוןאכמהנודְנתחאההיעבה170
.״ינשהרבדהו״׃תחתופה
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לש״תיתִמאה״תמאהשרמולםגרשפא;התואוויהאללבא,תינויצההעונתל
171,״הבתונביהלותונבלהצראונאבונא״רישבקרהאטבתהםנמאתונויצה

אלאוניאהכותבתילאודיבידניאהתּונָּביההןמקתונמבץראהןיינבבויחשו
,תונויצלופרטצהש״םייטסישפה״תודוסילילואיוארה,״ירטילטוט״םזילאדיא
ונאםיאבשמלבא;הרקיעבהתיהתונויצהשיפכךכֿלכ״הרואנ״העונתִלרזהלבא
טעמכהתצפאלתונויצהיכאיההדבועשיפֿלעֿףאירה,״תויולגהגוזימ״ןיינעל
יובירהךשמהדגנוא,לשמל,תישארהתונברהלשהתוליפכגהנמדגנהיפתא
בוטרתויהדצהלערתפיהלהלכי״םידוהיהתלאש״שיפֿלעֿףאו,הליפתהיגהנמב
רותבשיפֿלעֿףאםגו–םהימודווללהםירבדהלכבהמואמהנתשישילבםג
םצעמתונויצלםירזומתויהללוכיבכםיכירצוללהםירבדהויה״םייתד״םיניינע
התשגרהקמועבםלועמהמילשהתונויצהיכרמאישימןיאשהמדנאולה–םעבט
רבגתהלותוכזל,תיבויחהפיאש,השעמלהפאשאלו,ולאהתוינלצַּפהתועפותהםע
,וללהםיטרפבףאדחואמודחאםעלשהמחנבתוארלידכ,םימיהדחאבןהילע
יתוברתהדוחיאהםשל,ומצערבדהלשומשלקר–לוכיבכישעמהךרעהירסח
.הזכשרותבהמואהלש

תילכתםויכףאשאיההדבועאולה–תאזההעיבקלהיָארדועהצוחנםא
ןמזהשךרוצתניחבבקרילארשיֿץראהרוביצבתספתנהנניא״תויולגהגוזימ״
עובטהותינויצההפיאשהידירשתרגסמבטלחומבויחאשונהךרעכאלא,מרג
,התוילאוטקאףאלעשםנמאהמדנו;תונויצהלשהתוהמםצעבהליחתכלמ
ךכֿלכתינוירוגֿןבוהשודנםויכתעמשנהתרחאהמסיסדועןיא,תמאבתקחודה
לוציפהרשאכףא–םינמזהןמןמזםושבשרבתסמ,ןכאו.תאזההמסיסהומכ
יוארונניאשלפטןיינעכהארנוהשעמלהמואמבטעמכעירפהאליתדעה
היהאלשינויצשיאםוקמֿלכמאצמיהלהיהלוכיאלםנמא–בלֿתמושתל
ןתנּולתינויצהותפיאשמיתוהמקלחכתיתוברתהתודחאהתילכתתאהאור
ךכֿלכתנבומהליחתכלמהתיההמישמהשםושמקרו;ןיינעהלעותעדתא
הניינעהשענרשאכהרכהלךכֿלכינטנופסןפואבהתולעהלהיהרשפא,שפנל
.קחודולילעבשגרומ

הדוקנבהתִמאתאעילבהלםייתניבהצלאנתונויצהש,העפותהתביסתאו
׃הזהרוביחהלש׳בקרפלהחיתפבוניאררבכ,םלֵאלשףיעצבהמילעהלוהנודינה

,תישילשההיילעהיצולחיפברשוה–לאשומידיסחןוגינב–׳ונאבונא׳רישה171
.םירשעהתונשתליחתמ
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ןמותירבעההמואבתוקבדהןמקרתעבונההפיאש,ןבומכ,התיהדוחיאהתפיאש
ותרחנרשא,תולגהֿיטמקבשתויטתסאהרסוחלערעצהןמ–הילאהבהאה
,תחרופובושהפיהתלואגבהתוארלהקושתהןמו,יתדעהלוציפהתומדבהחצִמב
הלגדוהאשנתונויצהשםייתוברתםיכרעםתואשדועב–הווחאהרואבהפוטש
ּול,רומאכ;תילארשיהתוהדזההלשהדימהֿהנקםצעתאםעבטמםירתוסויהםהב
םיעדּומהםיכרעהתא–הלשםייתוברתההיכרעתאהדימעמתונויצההתיה
קרהתיהיהירה,דחאתהלהמואההכירצובשלאדיאכ–הלויהשםידיחיה
אופאהצלאנתונויצה.ותודמתשהבדחאתהללאדיאהתאםעהינפלהדימעמ
לכתארותפיוךליבוטהןמזהשתיביספהייפיצתופַצלאלאהלראשנאלו,קותשל
.רותפירשאכןרתפיו,תויעבהותוישוקה

היהבושייה.לוכיבכהוּוקמהותלועפתאןמזהלעפהנידמהתמקהדע,םנמאו
,היה–הזכותויהתדימבו,הפוריאחרזמלשומצעבשומהםוחתותואןבובורב
לצופמבושייההיהשהדימבםג;אליממדואמדעתּוחפיתדעהולוציפ,םצעב
תאתדחאמה,תינכותהתירבעהותוישרושהתיהןיידעםוקמֿלכמירה,הזלרבעמ
םייתדעהםימרוגבותוקבדמרתויךורעןיאל,עירכמהובורברקב,הקזח,תודעהלכ
–לוכללעמו;בורקמהזולשכררשאםירזהםיילמרופהםיכרעבוםידירפמה
ובש,ךותיהרוכולהשמישוימנידקבדבושיילהפיסוהתפתושמהתינויצההריתחה
התיההאצותהםאו.יתוברתהינשהתונוכתלשןטקהףדועהחרסהךלהוםלענ
אלא,ךכמהחמצאלתדחאמתיבויחתוברתםוששונייה,וניארשיפכתאזֿלכב
םיכרעהלשםתונוונתהביללכהףותישבאקוודהאטבתהתודחאתהה,הברדא
ירה,המצעתירבעהתוישרושהלשתכלוהוהפיסומההתעיקשבףאו,םימייקה
ּולו,דיחאה״רבצה״לעהכרֵּבתונויצה׃הזבהנתשמהניאןאכונעבקשהדבועה
.״!והז״הרמאו,לוכולכמתוברתהרסחםג

םניאבוש,ןמזהדיבעייסלהתעדעםיטונויהש,וללהםימרוגהלכ,םלוא
לכמםילוקשםיזוחאבהצבקתההשדחההיילעה׃תושדחהתוביסמבםימייק
םישנאהתאקיחרהלתוללובתההרבכהקיפסההנממםילודגםיקלחב;תווצקה
תודדוגתהה,עירכמההּבּורב;הלםיבורקםהשמרתויהברהתירבעהםתוישרושמ
תימנידתונויצלשךותיההרוכו;תיתרבחהתוהמהרקיע,רומאכ,איהתיתדעה
הלועפלאקוודהנותניהירה,הברדאאלא,ללכטעמכהבלעופונניאבושתיבויחו
גוזימ״תמסיס,תאזםעו.וניארשיפכ,הנידמהרבשמלשoתינויצזילרומדה
תוביסמהץחלב,הקונחהתודחאהתפיאשיפמףוסֿףוסהטלמתהש״תויולגה
תיביספהייפיצהתואלשרופמיוטיבקררשאמרתוי,ןבומכ,הנניא,תויטרקנוקה
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רבשמ׃םילימאללשפנבהילאמתנבומהתעדעהתיהש,ןמזהידסחלהמצע
המוזיתיכוניחהלועפלועפלתלוכי״ילארשיה״בושיילןבומכףיסוהאלהנידמה
קרהשדחההמסיסהו,םינואֿתרסחהתעשבהאצמנתינויצההעונתהףאשםוקָמב
תונשיהתוינויצהתואמסיסהתשרומלהנידמהתפוקתמשודיחכאופאהפסונ
.ןתויִחתאודביאש

,תילאוטנווֶאהתיבויחהתוררועתההשעמשמ,ונניינעלןאכמםירזוחונארשאכו
לשתרפושמתשרויתניחבב,תילארשיההלואגהתפיאשתאשונתויהלהרומאה
הלואגהתומישמראשןיב–תונויצהןמתשרלךרטצת,םינפלמתינויצההעונתה
,התוהמבםיירקיעהתודוסיהדחאכ,תאזההמישמהתאםג–תומלשומֿיתלבה
תוחונתוביסמבףארשא,םיאתמהיבויחהאצומהתאהלםגףוסֿףוסחותפלידכו
.ומצעמהלחותפללגוסמודבלןמזההיהאל

םצעלידוסייאנתכ,תויטמגרפתוביסִמםגשאוהונרמאשינשהרבדהו
ֿלכמהקוקזונברקבתשדוחמהתיטסילאדיאההריתחההיהת,לועפלהתורשפא
יטסילרבילהרסומהתחת,ורבחלםדאןיביבויחרסומלשימינפקבדלםוקמ
הייחתהלשתויטרקנוקהתויעבהתאםימלוהםניאשוםינוונתמהיטסילאיצוסהו
ףקיהבשבוגמודיחארסומלהקוקזהיהתאיהםעפהו–לארשיֿץראבתירבעה
דחאלכלרשאםיליבקמםיגוחלשםתושבגתהבקפתסהללכותאלאיהו,ימואל
.תונויצבהיהשומכ,והערלשרסומהןמוהשלכהנושהרסומםהמ

הנוסאהיהינוגראהלוציפהשהדבועהןמקראלונלהלועוזהנקסמ
וניתויעבןורתפליאנתאיהתדחואמתימואלהריתחשוהליחתכלמתונויצהלש
םניארבעשלמםיינויצהםינוגראהשהדבועהןמקראלו;וניארשיפכ,תוימואלה
תמייקהםתונוונתהבו,אליממתיטסילאדיאהמשגהלשהיאשונתויהלדועםילגוסמ
לשתורשפאהםצעלידוסייאנתאוהש,לוסיחלםידמעומהוושהדימבםלוכםהירה
היילעהתלצופמןהבש,תונושהתודעהשהדבועהןמקראלףאו;יבויחאצומ
תויושעאלא,ללוכימואלםזילאדיאלשםיאתתויהלתולגוסמןניאשיאדו,השדחה
אלא;רֵרופמדוריפוםיכוכיחוהאנקלשםיאתתויהלקר,תיתולגהןתוישרושב,ןה
אלםעפהשהטושפההדבועהןמ–]ל״נהונתָנקסמ[–ונלהלועאיהלוכֿםדוק
םיפוגלתוימואלהתורטמהתמשגהבדמעמםוש,תויביטקייבואתוביסמ,ןכתיי
ונתייעברשאב,תושעלהמטושפןיאםיימונוטואםיפוגל׃םהשלכםיימונוטוא
סיסבהתאוילגרלעדימעהלםאיכ,והשזיאירמוחשילשסיסבםיקהלדועהנניא
תנגרואמתימואלהלועפתבייחמאיההעבטםצעמרשאהמישמיהוזו,םקוהש
;תינכתאללודרפנבםקוהשהמתאדחאלאוההשוריפםצערשאו,תחאתנווכמו
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יפכ,םייאמצעהםיפוגהלשהימונוטואהתאלטבלהטונ,העבטםצעמ,הנידמה
הריתחהלשדחאהינוגראהאשונההמצעבתושעיהלהטונאיהו,וניאררבכש
.תימואלה

התואםעתיטסילאדיאההריתחהלשםייטמגרפההיכרצםידכלתמהזכןפואב
,המואהינפבתדמועההרטמומצעלשכםגאוהש,יתוברתהדוחיאהלשהיעב
םיכרעברסוחהוהנידמהלשיתוברתהרבשמהשונלהלועדחיםגםירבדהינשמו
קרונברקבתשדוחמהתוררועתההיבגלתויהלתאזֿלכבולכויאלםייבויחםיירסומ
ידיֿלע,אוהשẁךיאהנממץלחיהלךרטצתתוררועתההרשא–תימורטהדבוע
המזויהזןיינעבטוקנלםגהילעהיהיהמו☻אלא–תיביספתולעתהלשךילהת
ידירשבותוקבדמוןיפנאהֿברולוציפמםעהתרבעהתא׃הלשמתנווכמתיביטקא
תוררועתההךרטצתתודחאלשהריתחוהיווהידילםיינסרהוםילוספםיכרע
יעצמאכוהדיקפתףקותבםישגהלהילעלטומרשאהמישמכתוארלתיבויחה
תוברתלשםייבויחםיכרעתאשלקראלךרטצתאיהו,הדיקפתיולימליחרכה
הלבשחיהלךרטציםימיאתמרסומבותוברתבהמואהךוניחאלא,םימיאתמרסומו
.הלשהמשגההיכרדוהיתורטמלשהיגולואדיאהתרגסמביבויחךרעכומצעב

לשהיומסoהיצקילפמיאהתואש,הפזמרנרבכשיפכ,עמשמ,ןכֿםאלבא
תימואלההייחתהןיאשונייה,׳בקרפלשותליחתבהילעונדמערשאתונויצה
–לארשיֿתרותרשאב,המואהלשתירסומההיגולואדיאבהמואמשדחלתבייח
הלשהנורחאההלימהוהנושארההלימהתראשנ–תירוטסיההתימואלהונתוברת
התועמשמהתיהםשש,״דיתעהקיֵח״מתדרלּהרותרבכעיגהוזהיצקילפמיא–
172.רתלאלהווההייחבהמוקמתאסופתלהילערבכהמו☻ו,הכדעהיובח

תווהתהל,וניארשיפכ,הלוכיהנניאהמואהלשתיתוברתהתומדהםאירהש
חתפתהלהלחינהלבושרשפאֿיאםגםאו,״תיביטטֶגֶוה״ךרדהיפֿלעיבויחןפואב
היעבתויהלךפהתירסומותיתוברתתודחאבםעהלשושוביגרשאב,הילאמ
םייחהֿתויעבלכלשןנורתפלםדקומיאנתףאו,רתלאלהנורתפתאתעבותה
לכבקעבשרדנה,ןווכמהירסומהויתוברתהךוניחהםאו,תורחאהתוימואלה
לשהשדחתיטסילאדיאתוררועתהךותמאלאתאצללוכיוניא,הלאהםירבדה

רמארבכשהמלשטוטיצןהיכ,תואכרמבד״בשןאכןתנ״דיתעהקיחב״תוביתהתא172
התִמאהתיהוב,׳ינויצהבלש׳בחותינהדמערשאכ–35׳מעתיתחתב–׳בקרפב
ֿהדיקפתלכו,דיתעהלשוקיחבתפעוצמוהיומס–הרותהתמא–הייחתהלשתידוסיה
.תונויצַל,תידוהיֿאל,תימשרםלועֿתפקשהלשהתורצוויהתעינמבהיהםייתניבש
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םישורדהרסומהותוברתהםנמאםיכירצאולה–תירוטסיההתירבעההיווחה
ֿםדוקוםוקמֿלכמלבא,תורומאהתורחאהתויעבהןתואלכןורתפלםגםיאתהל
ידיֿלעהליחתכלמתרדגומהשורדהתירסומהותיתוברתהתרגסמהונלתאצוילוכ
ןפואב,אליממרמולכ;אקוודתירבעהמואאלא,םתסהמואאלשבגלךרוצה
ךותמתירבעהתוברתהתאתחתפמותאשונההמוא,תלִּבןיאשדיחיהירשפאה
ינפלעהשעמלהקתונתירבעהתוברתהתופיצרשרחאמו.תחאתופיצרלשהעדות
החותפשירה,ותוילאוטקאבישרושוןתיאירבעהווהםויכונלןיאו,ןוילעהחטשה
לכתאהווההייחלםשמריזחהלידכ,ירבעהרבעהלאקרחרכהבךרדהןאכמ
,יפיצפסהירבעההבשחמהוחורהךלהותוירבעהתופיאשה,ירבעהרסומהיֵנורקע
חוכב,םייטרקנוקהונייחןדסלעםחתַפלבושרוזחנשליבשב,םעהתאךנחלםהבו
םהבהרועמאיהאולהףוסֿףוסרשא,ונבהָּכַפמהתשדוחמהתימואלההפונתה
ואםיינשהזמםונחנזההבשהדוקנהמ–רתויבםיקומעההישרושבהמצעב
.םנוביאבתורודהשולש

לוכיבכהנתשהתירוקמהתירבעהתוברתההנבאתהזאמשםולכךכבןיאו
תוברתהםעםולכאלוםהלןיאשםיסחיוחתפתהונלצאףאו,דואמדעםלועה
ינפלוליפאשםולכךכבןיאםגו;םתואתמלוהוזןיאבושרשא,תירבעה
ןיאבושו,הלאכשרותבהלוגייחבלוכיבכהרועמונתוברתהתשענהתונבאתה
תונעטהלכמהברה.תיתכלממתואמצעלשםייחהרקיעמלוכיבכתמלוהאיה
הברהו,תואיצמהלשרומגההכופיהאוהו,תוצראֿימעלשםכסומרקשאוהולאה
ראשנשהמו;אמלעביוקיחותותיחנוהקחדהישגרבשבלהֿירוהרהמהייאראוה
תוברתהיניעבםגלוספאוהאולה–יתִמאהלוסְּפהןמולאהתונעטבהזלכירחא
תּויִחהחוכ–יאדוובאולהו,וילערבגתהלרשפאהמצעהכותמו,המצעתירבעה
אלא,תירבעהתוברתהיבתכבאלו,היאשונלשתויחהחוכאלאוניאהאדיאלש
ילאוטקאהיהישואוחורביתולגוןבואמהיהיבותכהםארבדהיולתונמצעונב
.ןירוחֿןבו

הזאוהאולהתורומאהתונעטברתויביתִמאאוהשהמ,הלאלכירחאו
תירבעהתוברתהםעםולכאלוםהלןיאשםינושםיסחיונברקבוחתפתהםייתניבש
םהו,םמצעךותמשבגתהלםילוכיוללהםיסחיהןיאשוניאר,הנהו;תירוקמה
תויהלמםהבונייהםילֵדחזאםג–שבגתהלולכיוליפאו,ןודבאלקרםיליבומ
רוסא׃הברדאקראופאאיהךכמהלועההנקסמה,ימואלירבעןוצריבגל.םירבע

המו☻אלא,םתואתמלוההתוברתְּבשבגתהלהלאהםיסחילתתלםוקמֿלכמונל
תחתפתמהתירבעהתוברתהקרש,ךכאקוודשדחמםתונבלוםרבשלונילע
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םיסחילםיאתהלונאםיכירצתירבעהתוברתהתאאל;םמלהללכותתופיצרב

לכתסמהםלועהשןכתיי.ןוזחלםיאתהלונאםיכירצםיסחיהתאאלא,םימייקה
ֿהנקונדיבאהיש,ונחנאםלוא,רבעהלא״היסרגר״ךכבהארי״תויביטקייבוא״ב
ךלןיאש״סרגורפה״תאאלאהזבתוארללכונאל,לארשיחצנלשןוילעההדימה
–ותלבןיאשדיחיהירשפאהןפואב–יהוזו173.דיתעהרבֵעלאונממלודגסרגורפ
ונברקבתשדוחמהתיבויחהתוררועתההרשאתירסומהותיתוברתהתרגסמה
שרדנכ,יעצמאכוהרטמכהמצעלעובקלךרטצתאיהשךוניחהוהזו,תאשלךרטצת
.התוישממוהתוליעייֵאנתב

תואקסִּפבהונספתשיפכ,ןויגיההלשטושפחרכהקראלאיהתאזההנקסמהו
ןמדואמישחומןפואבםגתבייחתמהתואונאםיאורדבעידבאלא,תומדוקה
.םויכהבםינותנונאשתימואלהתואיצמה

תיתוברתתוינגֿברךותמוליפאונתמוקתסנתאאיבהלתלגוסמהתיהתונויצה
התונמאנותילארשיההתוקבדשםושמ,ירבעהרסומלותוברתלתילמרופתורכנתהו
הדבועהלוכהתורמלוםוקמֿלכמןיידעויהתוירוטסיההתוילארשיהתופיאשל
ירה,ןהמררחתשהלטעמכהשקיבאיהתעדמםאםגו,התמשנבוהתוהמבתירקיעה
תוליבסלשהברהדימךותםגּולו,אליממןהידיֿלעתלעפומהאצמנאיהתאזֿלכב
,תאזתמועל,םויכונלשתואיצמב.הכותבדגונחוכלכלעהתלעשהמצועב,תישפנ
לבא,וניארשיפכ,ונֵכותבדיחיהיבויחהחוכהןיידעםנמאאיהתירבעהתוקבדה
,רתויבןכסמהולדלודמהחוכה,ללכẁךרדב,רבכיהירהםירחאהתוחוכהלכןיב
םיטילפהתוילעברקבהטושפהתוללובתההוהייחתהתעונתב״הלכ☻הה״שירחא
הכלהלקראל,אמלעבהקירהלימכטעמכהוגיצהוהנכותמרתויורתויהוקיחרה
ןיַעּבונשישדיחיהחוכהאיהתירבעהתונמאנה,רומאכ,אולהו;השעמלםגאלא
ןיאשאופאדבלבוזאל.תיבויחתוררועתהונברקבשדחתהללכותונממרשא
וליפאאלא,יללכימואלףקיהבלארשיתלואגלונברקבתשדוחמתוררועתהראתל
תולעהלןיא,רתויהברהעונצףאו,והשלכימואלבויחאשיתשהבחרתוררועתה
בושהלרזחויותירבעהתוהדזההםצעלוכֿםדוקקזוחתשילב,תעדהלעללכב
תילארשיהבהאבושבואשלםעהלכויונממרשא,ירסומהויתוברתההנכות
.יטסילאדיאירבע☻ַעַמלןוצרוםעטםגותישממ

׳היסרגר׳היגשומלשםחותינבהבחרהבקוסעיוד״בשבושיםינשעבשכרובעכ173
.׳דךרכב,׳לארשיתרותיפֿלעהקיטנמורותומדקתה׳׃ורוביחב,לארשיב׳סרגורפ׳הו
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עצמאב[חטבומַּכןקתלםגףוסֿףוסונאםילוכיהלאהםירבדהלכלםאתהבו
,המישגהללוכיבכונאםיכירצרשא,״תויולגהגוזימ״לשהרטמהתא]293׳מע
׃התִמאלעהדימעהלףוסֿףוסונאםילוכיו

הלאבהלאםָלהמְל,ןיַעבםייוצמםהשיפכ,םינושתודוסיגזמלהנניאונתייעב
לוכיתאזהתנוכתמהיפלגוזימ;שארמהעודיֿיתלבתבורעתלהזבהזםבברעלו
תאודּבַאיםינושהםירגהמהיכץוחנםשש,הקירמאןוגכץראביוצרתויהלילוא
םלוא.התומדהיהתהמתפכאאלרשאהשדחהמואבועמָטייותיתוברתהםתוימצע
ידכקרתונושהתויתדעהתויוהזהלוטיבלונאםיקוקזאולה,תאזתמועל,ונחנא
ןלוכלףתושמהושארמןותנה,םיוסמהודחאהירבעהדוסיהתאאקוודתולעהל
לוטיבבללכבונאםיניינועמדבלבויכרצלוומשלוותָוצִמיפֿלעקררשאו,דחי
תוררועתההינפלדומעתשוונינפלתדמועההיעבה.תודחאלשהשוביגבוםידוריפה
תולגהו,ןלוכתויולגהלכתא–תויולגהתארהטלאופאאיהונברקבתשדוחמה
שדחמדחיןשדקלוםינושהןחוריגיסלכמןרהטל–הזללכבהקיתווהתיבושייה
–תויחישמההיתומישמיולימל,תחאהלארשיֿתרותלשןווכמהימנידהסופדב
.ןלהלהארנדועשיפכוהזהקרפבריבסהלונלחתהרבכשיפכ

ןוידהתאונחתפהבשהיעבההתואלדיחיהירשפאהןורתפהםגוהז,ןבומכיכ
תרגסמהלשהתמאתהתייעב–תוררועתההתושירדלשיללכהֿיתוברתהדצב
׃הלואגהתפיאשלשםיכרעלתיתוברתה

תירבעהתוברתהלולכמלתוילאוטקאהתרזחהידילעשרמולךירצןיא
הלואגהתפיאשיכרעתאונלשתשדוחמהתוררועתההריזחתקרתירוטסיהה
תוברתהלולכמךותב,ןכֿלעֿרתיו,תיעבטהםתחימצעקרקלוםתָרוכמלתילארשיה
ןיאו;הלואגהתפיאשיכרעתאאצמתותוררועתההרוזחתםגתרזחומהתירבעה
תרחאתיתוברתתרגסמלכםעהלואגהתפיאשלשינגרואףותישש,םגרמולךירצ
האיכ,ירהש–תעדהלעותולעהלללכבןתינןיארשאוומצעתארתוסהרבדאוה
הפיאשהומכ(המצעךותבתמייתסמהלואגהתפיאשןיא,תישרושהפיאשל
–ןירדהנסהשודיחוהריחבהֿתיבןיינבאלא,)לשמל,״םידוהיהתלאשןורתפ״ל
לארשיתרותלשתרגסמַּבתוכלמותוריחייחלשתוידָסומהתויומלגתההיתשולא

ֿןיאםיירבעםייחלהחיתפתניחבב,הנממתענמנֿיתלבהיצקילפמיאםמצעבםה–
בקעבלבא174.ונחורבהלואגהגשומתאונאםילעמקרשמ,םירדגומםייפוס

בושלד״בשדיתעןירדהנסהשודיחלשוהריחבהתיבןיינבלשןוזחהוהבוחהלא174
םינורחאהםיקרפהתשולשתאהאר.)׳גךרכב(׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחבהבחרהב
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אוהםלשומהזהרבדבונלבייחתמהןורתפהשםגעמשמ,תאזההאלמהתוגזמתהה
–והונילעהןהבשתודרפנהתושירדהיתשלאדירגקופיסןתממרתויוליפא
הזמהלואגהתפיאשלשילאוטקאהךרוצלהמאתהוהזמתימואלתוברתלהשירדה
תודחאיפֿלעםהליוארכ,תחאתומלשידילדחיםירבדהינשתאםירמאוהיכ–
הרומאהתוררועתהַלריזחהלידכםגיושערבכוהירהו,ונתוירבעםצעבםשרוש
תומישמהלכתולועהָּבשותונויצלהרסחהתיהששפנהתומלשהתואתאותאשל
תושמשמוםהבתורּועמןהו,םייפוסֿןיאםיירסומםיכרעמתויטרקנוקהתויקלחה
.ךפהלאלו–םתוא

ונברקבתשדוחמהתוררועתההרשא,וניארשםיאנתהלכתופרטצהךותמ,ךכו
התואםיבייחמהו,תושממתלעבוהליעיתויהללכותןעמלםהירחאאלמלךרטצת
ותואלםלשהחוסינהתאעובקלףוסֿףוסונאםילוכי,תאזההגרדהדעתולעתהל
םידומעבובםינדוםיכלוהונייהש,הנידמהרבשממאצומהלשיעיברהטלוטסופה
תוררועתהונברקבםוקללכותשאוהרבשמהןמאצומלללוכהיאנתה׃םינורחאה
הדומצה,תירבעתוימואללשאדירגהיווחבקרדועאטבתתאלרשאתיטסילאדיא
היהשיפכ,םירתוסםיירקמםיכרעלשתרגסמבהנותנהותויקלחתויעברפסמל
תאטבמוהפיקמה,תירבעהרכהבהרומגתישפנתומלשךותמעיפותאלא,תונויצב
תאתקנויו,הלעירפמהורזהלכתאהחוד,ימואלהןכותהתדימאולמתאהנומאב
תשרשומהתוררועתה;המצעהלשהיתורוקמךותמימונוטואןפואבהיתופיאש
הלואגלהפיאשהֿשדוקֿתמצועאולמתאהנממתבאושולארשיתרותבתשרתשמו
תחאהלימבו;לארשילששדוקהֿתוכלמתאבושןנוכלורוזחלידכ,תילארשיה
.ליעלונזמררבכרשאכ,תיחישמתוררועתה–הלימהתועמשמאולמבו,אופא

$

רוחבלונאםיבייחרשא,קיתעירבערסומותואדציכ,אוהאלפילואהליחתכלמו
םידועייותירבעתוימואללשתירוירּפַֿאההחנההיפֿלע,םוקמֿלכמובאקווד
״תורחאהתויעבה״ןתואלכתאםגקוידבםלוהאוהדציכ–םיירבעםייתכלממ

םתוחה,׳טפשמהוהרותהזכרמותיזגהתכשל׳ףיעסַלבלםישו,רוביחהלשינשהוקלחב
.׳לעופבהריחבהתיבםוקיש׳קרפהתא
תחתופההקסִּפַּב469׳מעבהאר.ןירדהנסַלושדקמַלד״בששרדיידועהזרפסבםג
םגןכו,526׳מעבהתפסותבוד״סקהרעהבהארןכֿומכ,״תיטרקנוקהתועמשמה״
.םיפסונםיבתכלדועהָנפַמה531׳מעל)אפיס(312הרעהב
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תרגסמהיכרבכאלהזונרמארשא–תויפיצפסהתוימואלהםייחהתויעב–
לכשדועב–ןנורתפלםיאתהלםנמאהכירצתוררועתהַלהשורדהתיתוברתה
.קותישידכדעונילעםידיבכמקרםהבםילברוסמונאש״םישידחה״םירָסּומה
ןיא,לארשיתרותלשהכותבהדימעהסיסבמ,דבעידביכ–יתרמא״הליחתכלמ״
הריקסבקרפהתאםייסנ.תמאֿתרותיהירהשתעדוילארשיתרות׃אלפםושךכב
175.ןהלםיליבקמהםיירבעהםיכרעהרואלולאהתויעבהןמתודחאלע

ירבעההמחלמהרסומ

תונמדזהונלהתיהרבכשתוירוקמהתוירבעהתושיגהןתואלכלעןאכרוזחנאל
ונאםהיפֿלעשםירזהםיכרעהתמועלןנייצלוהזהרוביחהךלהמבןהילעדומעל
המחלמהרסומלבלהֿתמושתתאדועבסהלתאזֿלכביאדכולאמךא.םויכםייח

יבויחאוהשרסומ;תיפוריאהֿתינרצנהoתויטנלוויבמאהלכמרוטפהויעבטה,ירבעה
לש,תיטתיטנאה,תינאיֶשטינההָרָּדְאַהלתאזֿלכבקוקזונניאשושרופמורורבןפואב
ודיקפתו,תימואלהונתילכתבולוכבהרועמאוהרשאב,טשפומב,המשלהמחלמה
גישהלםילוכיונאןיאש,הנותנהתיתדבועהתואיצמבהתרַשלאוהעדומהודיחיה
אוההזהרסומה.וישעמלוונוצרלדוגינבוביואםלועלשהביבסבאלאונתילכתתא
תומדתאונאבצלריזחהלאופאיושעאוהו,ללוכהימואלהונרסּוממילרגטניאקלח
קתשמורעכמהמכוניאררשא,לארשיאבצלהיוארההשּודקהותירסומהתומלשה
דעונהאבצלשהריתסבףרטנה,לארשיֿתנידמלש״הנגההאבצ״תאהנורסח
.ללכבםיכרערסוחףאוא,הנגהוםזיפיצפלשםיכרעךותמשוביכל

הלוגסםעכלארשי

.הלוגסםעכלארשי׃ירבעהרסומהלכבבוסוילעשריצותוא,לוכֿםדוק,התעו
לפוכמולופכשגדשאוהובםינותנונאשרבשמהןמאצומליאנתיכוניאר

תאסימהללכותתימואלהונתוקבדשידכ,תירבעתוימואללשךרעבם☻וי

ףוריצהתטיקנםגֿומכ–׳ירבעההמחלמהרסומ׳,אבהףיעסהלשוהנבמוורוציק175
ךכמםיעבונ–׳הלוגסםעכלארשי׳,וירחאלשףיעסהתחיתפב״לוכֿםדוק״
,הכוראםיילושתרעהכאבהףיעסהלשונכותלכתאד״בשןאכבתכהליחתכלמש
.ןגשתפַּב,ומצעינפבףיעסלוהשעוךלמנאוהרפסהרַדסתנכהבלשבקרו
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ךרדבתוררועתמתוזעתוימואלתופיאשרשאכ,הנהו.תוררופתההימרוגלכ
ידילםיעיגמתמיוסמהרבחבםיילאודיבידניאהתלָבְסהשךותמ,״תיביטטֶגֶו״
הרבחהתואבררועתתשךכבדחוימךרוצםושןבומכןיא,ףתושמהימואלההנכמה
תימואלהתוררועתההתאזכהרבחבהלוכי;ימואלדוחיילשתדחוימהשגרהםג
ירהש,״תומואהתחפשמ״לתיטרדנטסתוכיישלשהשגרהךותמףאםייקתהל
,שפנהתאםיליעפמהםייביטקייבואםימרוגמ,אליממ,הטמלמתיֵנוזינתוררועתהה
דיחיהםעטה׃ונלצאןכאל.םהילעהטילשהליחתכלמןיא,הדִצמ,שפנלרשאו
ןמ,הלעמלמקראצמיהליושעונברקבהזעתימואלתוררועתהלתויהללוכיש
,לוכהףאלעואקווד,תירבעהמואתניחבבםייקתהלןוצרהןמ,ץוחלושפנה
תאזכשתוררועתהו;המואתויהללדחנשהזמלקרבדהרואכלונלןיאשתורמלו
תדחוימתּונשלשהשגרהילב–דחוימדוחיילשהשגרהילבהלוכיהניא
םימעטמתאזכתוררועתהירהש176,״תומואהתחפשמ״מתנחבומתוטלבתהו
.תחאהדבועלתופדרנםילימקרהשעמלןהדוחייתשגרהוםייביטקייבוס

,ימלועהטרדנטסבתועמטיההדגנהזגוסמהזתיטנאהתעשבהתיהתונויצהםג
לשינכותהןעטמבוראשנשירבעהדוחייהתשגרהידירשמוזהניחבמהנוזינאיהו
,וללהםידירשהקרו;ילמרופהםחוסינתאודביאשיפֿלעֿףא,תידוהיהשפנה
לעפמתמלשהלונדִצמהריתחקידצהלדועםייושעםהקר,דועוראשנשהדימב
המלגתה״תילארשיה״היווחבשהדבועהוליאו,םלשוהאלשינויצההייחתה
ונתריתחרשוכשךכלתוביסהתחאאיההלאםידירשדגנתיתוללובתהההזתיטנאה
.רבשנהזןוויכב

םייוגהןיבלוניניבלדבהַּבש,רמולהיהרשפאדועתינויצההפוקתב,ןכא
הבהריכמהמצעתירבעהתוברתהרשא,תימואלהונתלחמאקוודתאטבתמ
התיהאלהלחמהש,הדבועההמלעוהםירבדהלשהזחוסינביכםא–הלחמבכ
ייחןיבלתולגייחןיבשלדבהבקראלא,תומואהןיבלוניניבשיללכהלדבהב
ןויסינההיהלוכיםנמא–הזחוסינבתמאהתיהשהדימבו;תיתכלממתוריח
תמקהבשהארבהההגשוהשמךא.הארבהתארקלונליבוהלםייוגלתומדיהל
דועוֿדועםייוגלתומדיהלןויסינהךשמהןיאבוש–תשדוחמתירבעתויתכלממ
הזןוויכבןויסינהםאו;הרומגהתימואלהונֵתונקורתהלאלא,ןבומכ,ליבוהללוכי

לעתרבדמה–׳תואמצעהתליגמ׳לאולוגלגו״תומואהתחפשמ״ךרעלשואצומלע176
חתנלד״בשדיתע,רומאכ.262׳מעבליעל,162הרעהבהאר–״םימעהתחפשמ״
שרדנהלכלהריתסבםידמועה–תואמצעהתליגמלשהיחנומוהנויגהתאהבחרהב
.׳גךרכב,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳׃ורוביחב–ןאכ
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,דחוימהונמויקךשמהתלצהןעמל,ותריצעלתוררועתההשאוהוילאמןבומ,ךשמנ
המו☻יכםירמואהםיכרעונייה,הזןויסינםיללושהםיעדומםיכרעתאשלתבייח
תוסנכתהותושבגתהלשךילהתבחותפלותּומַּדיההךילהתתאקיספהלונילע
תשגרהןיאבושםויהלשםיאנתב–רבדלשומוכיסבו;ונמצעךותבתשדוחמ
,הכדעהתיהשומכ,יובחבצמבראשיתםאקיפסהלהלוכיונלהשורדהדוחייה
םָ☻היבויחרסומבאטבתהלותימנידההתפונתאולמבתולגתהלהילעהמו☻אלא
.שרופמשגדהב

,״רחבנםע״לשתירטסיההשגרהררועתהלהלכי,לשמל,םינמרגהברקב,הנהו
ירבשוא,יסיפטמלפרעלהייטנוהקירהרהוימדבלםולכהירוחאמהיהאלש
,ינמרגהלשוייחֿךרדבהיהאלרבדלשורקיעבוותִמאלשדועב,םימודדוחיי
ראשמונלידבישרבדםוש,םיירסומהוםייתוברתהויכרעבווחורֿךלהבוויתושגרהב
םדקהֿתורעיותורצנהואמורוןווייכינח,ותומכםילרעה,םייפוריאהםייוגה
לכמעורגאל,לעֿןיינבהזהיה,]״רחבנהםעה״[;הוושבםלוכ–םיינוטבטה
בורלשםיסרטניאהםעהתושגנתהותינמרגהתוטשפתההךרוצל,רחאלעֿןיינב
ֿםעלשתרכּומהתונוילעהדגנתודרמתהליוטיבםגןבומכו,תולודגהתומצעמה
וניאהזןיעמלעֿןיינבםוש;ונלצאןכאלםלוא.אונשךכֿלכאוהש,לארשיהלוגס
תויביטקייבואתוביסמלשoהיצלטסנוק,וניארשיפכ,ןיאיכ,וניבגלןוּכסללוכי
יוטיבטושפתויהלהכירצונלהשורדהדוחייהֿתרכה.תונביהללכויאוהוילעש
םושונמויקבןיאםאו,דחוימהונמויקתאליצהלידכהלםיקוקזונא׃תמאָל
,שורדהלבסהלכתאונילעלבקלידכתקפסמהדימבובםיקבדונאשיתִמאדוחיי
.ליצהלהמןיאאליממ

ירבעהםעהלשובצמהיהאלםדקמוזאמשהדבועהונלתדמועוזהדוקנבו
לשןצחלרשאםעונייהדימת.ןודינהןיינעבםויכאוהשהממהברההנוש
לוכיאוההזהץחלהדגנכרשאו,ותוררופתהןוויכבלעפתויביטקייבואהתוביסמה
וקבונחתיפוונלהנתינהזךרוצל.ושפנלשיביטקייבוסהחוכבקרםמוקתהלהיה
תוברת–ץחלהדגנדומעלידכןווכמבודחוימבהיושעה,תימואלתוברתדחארשי
יכרעמדחאו;ויאשונלדחוימחצנתונקהלידכובשישדחוימתמאֿרסומלש
דוחייהלשותשגרהוותרכהךרע,״הלוגסםע״לשךרעהאוההזהתמאהֿרסומ
ֿרסומלשותשרשהלוןווכמהוחופיטלםיינכטהםיעצמאהדחאכ,הזהיתִמאה
ידירש.חצנתונקהללגוסמה,תמאבתמאֿרסומותושעלידכ,ובתודחייתההותמאה
דעונתואםאיבהבםהבהמולגהתמאהתאוחיכוההבונדוחייתשגרהווזונתוברת
,ונבגלע״תרתחמ״בהתעףאדועםדמעבוםויהדעונתומלעיהתאםענמב,ןאכ
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ונאםינענשמו;ונדוחייחצנתאםייקנוףיסוניכחונמתעדויהניאשהשירדב
ונכותתאולונריזחהבתמאֶלימואלהונדוחייתאםיכפוהוםירזוחו,תאזההשירדל
לא״תישפנהתרתחמה״ןמםידחוימהונרסּומוונתוברתלכאולמתרזחהידיֿלע
תאםגהשעמהייחל״תרתחמה״ןמםיריזחמונאםיאצמנאליממ,השעמהייח
החָּכשההיכרעדגנקשנכךכֿלכונלשורדה,הזהדוחייבהרכהלשןשיהךרעה
אלתאזה״תישפנהתרתחמה״ןמדבלםוקמםושברשאו,ונדוחיילשלוטיבהו
177.ותומכונלםיאצומונייה

הרותלתפומהוהיָארה

.o״תיגולומטסיפאההיעב״ַּכהנכאשהמ–וא
ֿהנשיההדבועהןמעבונ״ינרדומה״הבשחמהךלהלשויפואמדואמהברה

תיילעוס״םייניבהֿימיב״תילותקההייסנכבתותיחשהתוטשפתהבקעבשהנשונ
תאעדמהתוחתפתההרתסשהריתסהבקעבןכו,תורצנבתיטסימרופירההיצקאירה
תאהלאשןמיסבדימעהלךרוצהםייוגהברקבררועתה,תירצונההיגולואתהילבֶה
לעואצמםייפוריאהםיפוסוליפהשתובושתה.םרקיעמתישונאההרכההתורוקמ
לכשוהיעבהםצעהררועתהשאוהונלבושחה;ונניינעמןניאתאזההלאשה
,םדאהןיאשךרעלכבקופקפהתאםדאהןמעונמלוחילצהאלונתינשתובושתה
–ןכבו;םימצעהעבטיפֿלעותִמאבחכוויהללוכי,קתונמודדובטרפתניחבב
קופקפהתא–תאזהךרדהיפֿלעותמאבחכוויהלרשפאשךרעםלועבןיאשרחאמ
.םלוכםיכרעהלכב

,ירבעההבשחמהֿךלהלםגהתָריבעהתוללובתההרשא,וזהרזתוחתפתה
תודהיהלשהנוּביאתרוקיבלתורשפאהתאּהתיתב,יבויחדיקפתונלצאהאלימ
החתפשםגאיהםלוא;תימואלהונתייחתלחתפהתאהזידיֿלעּהחתפבותיתולגה
דעדסמהןמ,הלוכירבעהרסומהתכרעמלכלעקופקפהתבחרהלחתפהתא
ןיאשיפֿלעֿףאו,תירצונההיגולואתבייוגהקופקפַלהזיזפהיגולנאךותמ,תוחפטה
.המינהאולמכוליפאלשמהתויעבלתומודלשמנהתויעב

אל״׃תחתופההקסִּפהןמל,385׳מעבןלהלהאר,׳הלוגסםע׳ןיינעברבדֿתפסות177
.תואקסִּפשולשךלהמב,״ראותי

יבגלו,לארשיתודלותםעםולכאלוולןיאהזירוטסיהןויציכ,תואכרמב״םייניבֿימי״ס
.איהשתועמשמםושולןיאונדיד
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הנומאהותוקבדהלשתכלוהותרבוגתופפורתהלונעגהםירבדהךלהמםע
תייוגהתיטסילנויצרהֿתיטסילאודיבידניאההסיפתהתיילעלוירבעהרסומהיכרעב
ךכו.דדובהטרפהלשלוכיבכֿתלעותהטבמֿתדוקנמרבדלכתלקושהוז,ןמוקמב
ידוהישיאהלגמםאוליפאירה,הבםידמועונאשרבשמהתדוקנבםויכונדמעב
טושפ–םייבויחםיירבעםיכרעלהכישמהתאויבויחאצומלההימכהתאוכותב
הכישמהםאו;תאזההכישמהתאוכותבלכעללגוסמלגרומהותבשחמֿךלהןיא
,ובליפלכריטפהלאוהץלאנ,לוכיבכֿומצעונממהקזחרתויהנניאשיגרמאוהש
ירבעהםעהםאתפכאהמתמאבו,ונ״׃ומצעלוליולגהבזכךותמםגּולו
תוריחוא,םילשוריוא,ירבעםעולץוחנהמםשל,תמאבו–״?םייקתהללדחי
?הקירמאלעסייאלהמלו,תילכלכהארבהוא,תימואל

וללהםירבדהלכ,לוכהףאלעש,ונלשיטקלאידהבצמהוהז,רומאכ,םלוא
עוסנלהצוראוהןיאןיידעו,םיקמעמבואםיקחשבםשֿיא,ולםיצוחנןיידע
,םיילילשהםאוםייבויחהםא,וללהתונוצרלקופיסתתללכוישידכו;הקירמאל
חרכהב–ןכאלםאש,םהילעשרופמורורבןובשחוֿןידומצעלתתלבייחאוה
,הלאהתונוצרהןמרתויהקזחהינפבדמועאוהשתירבשמההביטנרטלאההיהת
ונלשורדהיבויחהיטקלאידההנפִמהןיא,תורחאםילימב.המודמההתוטשפבקעב
,הבםינותנונאשתיתבשחמהתרגסמהלכינכפהמןפואברבשיתשילבירשפא
לכונןעמלוונייחלםישורדהםיילנויצרֿיתלבהםיכרעההבץבתשהלולכויןעמל
ונלהצוחנ;ונֵנדבאתאתומדַקמהלוכיבכֿתוילנויצרהםתהֿתולאשלערבגתהל
.ונילוקישלשדחסיסב,השדח״היגולומטסיפא״

,ונלשוניתורוקמלונֵרזחבונאםיאצומונלשורדההזהשדחהסיסבהתאםגו
הדיחיההיגולומטסיפאה–׳ירזוכה׳ביולההדוהייברונליבשבמכיסוחסינו
ןמיתועמשמרתויוהשמתמאלהחוכבשישוהכותמתררבתמּהתִמאשםלועב
תינמרגהו178תיטראקדההיגולומטסיפאהלשהכרדכאלש,אמלעביטרפהםויקה
,תוללובתההיכינחרודונחנא,]ןיבהל[דואמונילעלַקֵי,ןכא.ונברקבםויכתררו☻ה
תא–רוחיאב–סופתלהליחתהרבכתינרדומהתייוגההיגולויצוסהםגשהמ

רטפנו–ויתודובעבורתאבתכהב–דנלוהלרקע,תפרצדילי,)סויזטרק(טראקדהֶנר178
התשענויתובקעבו,תינרדומההיפוסוליפהיבאלבשחנאוה.1650תנשבהידוושב
קצומדוסירחאושפחב.הלוכהיפוסוליפהדוסיל–הרכההתרות–היגולומטסיפאה
תאתמאלושדחלשגינאוהו,ןיטולחליאדווניאשרבדלכבקפסטראקדליטה,הרכהַל
חוכמאקוודאופאתמואמדיחיהלשומויק.הזהשדחהןחבמהסיסבלעעדיהללכ
.״םייקינאעמשמ,בשוחינא״׃העודיהותרמִאןאכמו,קפסליטהלובושחלותלוכי
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תולגלהלוכיתייוגההיגולויצוסה,םלוא;ונלשיולההדוהייברלשהקיתעהתמאה
ינקפקפהויטסילאודיבידניאהרסומהתאקרהלהאצמנשתמאהֿתיירלקפסאב
יברוליאו,םולכהעשיפלהחיוורהאלאיהאליממו,השעמלהיורשאיהובש
םעו,תירבעהתוישרושהותּוינכותהאולמתאותיירלקפסאבהארןיידעהדוהי
179׃ונליבשבתנמוזמולשהרכההֿתרותתאצמנתאזהתּויתנקסמהלכ

.״ . .ותנומאלעותואלאשוםידוהיהימכחמםכח)ירזוכה(ארקןכרחא.
ינבתאאיצומה,בקעיוקחצי,םהרבאיֵהֹֿאבםינימאמונחנא׃רבחהולרמא
תאםליחנמהו,רָּבדִמבםָלכלכמהו,תוּסַמבוםיתפומבותותואב,םירצממלארשי
.ןענכץרא . .
.׃ירזוכהרמא . םלועהארובבןימאמהתאיכ,ידוהיה,רמוללהיהאולהו.
.וגיהנמוורדסְמו . ...?תדולשישימלכתנעטםהרשא.
םיסנכנו,ןויעההילאאיבמ...תישֵּקֶההתדהאיהרמואהתאשהז׃רבחהרמא
םימיכסמםתואאצומניא–הילעםיפוסוליפהלאשתםאו,תוברתוקֵפסהב
.דחאהשעמלע . ןיא,היָארהאיהיכדועו,תפומהאיהיַרבדתחיתפלבא.
.תפומאלוהיָאראלהמעךירצ
...?הזאוהךיאו׃ירזוכהרמא
.׃רבחהרמא . יהẁֱֹא׳היכנא׳׃לארשיןומהלאוירבדםיהֱֹֿאחתפןכו.

ןכו.׳םכארובוםלועהארובינא׳רמאאלו,׳םירצמץראמיתאצוהרשא
בייחינאשהמיתובישה,יתנומאלעינתלאשרשאכ,רזוכהךלמ,ךליתחתפ
תּוארבאוההדמעמהםלצאררבתהרשא,לארשילהקלכובןיבייחווב

.ןיעההארמכאיהש,תכשמנההָלָּבַקהךכרחאו,םהיניע
.םכלםאיכהנותנהניאםכתרותשהאורינאןכםא׃ירזוכהרמא
..אוהןכ׃רבחהרמא . ״.

לשןבומכןהתושגדהה(;ןיגולידבז״כ‐׳י,ןושאררמאמ,׳ירזוכהרפס׳מאוהטוטיצה179
.)ד״בש
ירוקמהומש–הנשםירשעכךשמבתיברעביולההדוהייבררביח׳ירזוכהרפס׳תא*
ומוגרתבםירבדהםיאבומןאכו–׳תלפשומהתדהתנגהלהיָארהוהחכוההרפס׳׃אוה
,הידגנתמםעסומלופךותלארשיתנומאתודוסיםיגצומרפסַּב.ןוביתןבאהדוהילש
רחאהקחתמורָתהרזוכךלמןיבל,׳רבחה׳,רבודהידוהיהןיבחישֿודכךורעאוהו
הבוטהלעבאוה״לארשייֵה♪ֿאשךכבוירבדתאםתוחוענכתשמאוהשופוס;תמאה
.)ח״כ,ישימחרמאמ(;״ותלוזרוצןיאווידעלבמַהולֱֿאןיאו,לומגהודסחהיֵה♪ֿאו
תוהשישדוחהמכרחאל,1140תנשברטפנ,דרפסיררושמלודג,יולההדוהייבר
.לארשיץרא–ויפוסיכזוחמלוכרדב,םירצמב
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ןהוהיארהןה,רודלרודמתוכשמנןהשיפכ,ונלשתוברתהוונלשהירוטסיהה
ךותמווניתודלותךותמ.םהמםיבוטתפומבוהיארבךרוצונלןיאו,וניכרֲעלתפומה
םייחוםירזוחונחנאונתרותווניתודלותלאו,םיבשוחוםיצורוםייחונחנאונתרות
ןקפקפההזאהיו,תאזכתרגסמביחונניאשםדאךלןיא,ןכאו.םיבשוחוםיצורו
םינמאנוםימלשונייחויהיו,ךכבריכנשהזןיבקראיההרירבה.רתויבלודגה
תאונלךופהנו,ךכמםלעתנשהזןיבו,םלועייחלשרכשוהשגרהםירודחו
תינימשמרתוי.ןדבאֿתייבּוּברִעלונדיתעתודלותתאותומדאֿילעםונהיגלונייח
ונאשרבשמבםויכונאםישיגרמםלועֿייחןדבאלשהזםעטבשתינימשבש
תאו.םייוגלשבזכֿתוירלקפסאבונייחתא״תֵּמַאְל״ונדמלשמ,ובםידמוע
דגנמ,ונֵחומבעוטנלורוזחלונאםיבייחיולההדוהייברלשהריאמההירלקפסאה
רוקחנאלזאו–החוכנבושחלותויחלתעדלדמלנורוזחנןעמל,ונחורֿיניעל
.ונמצעלםיצוחנונאהמםשלתעדלידכקרסלשתוריקחדוע

םיימואלהונייחתאונאםיספותשדבלבוזאל,הבשחמלשהזסיסבמו
היהנשםוקמב–םתִמאתרכהידיֿלע,םהילעטולשלונלתרשפאמההביטקפסרפב
ֿתוממורתההתואבונאםיכוזםגאלא–םקוחתעידיֿיאמ,םהידיֿלעםיטלשנ
ונלםישורדה,הפיאשהֿשדוקלשחתמותואבותירוטסיההֿהמישנהֿתבחרחורה
םירסחונארשאו,ונינפלתודמועההייחתהתומישמעוציבלישפנהחוכהתניחבב
.תינוליחההבשחמהלשהמישנהֿרצוקב,םויכםתוא

םֵשהתוכלמ

.״הנידמהתרות״ל–ןאכמו
החתיפאלאליממ,תטשפומההבשחמהךרדהלהתיההרָזש,תירוקמהתודהיה

הנידמֿתרות–וטסיראוןוטלפאלשםכרדכ,תטשפומהנידמֿתרותםג,ןבומכ,הל
הקסעתודהיה.״יתרבחיח״םהרשאבםדאהֿינבלכללוכיבכהפיתויהלהרומאה
הכלההךרדב,הכרדכ,העבקאיהוזלשהתומדתאו,תירבעהתוכלמבקר
,הארנכ,הריאשהאיההזרבד–םתסב״הבוטההנידמה״יהמוליאו,תבייחמה
תרותתאםכסלןתינםא,הנהו.ולכויםא,םמצעבוילעוטילחיש,םייוגל
לארשיתוכלמירה,דחאקוספבהכלההןמהלועאיהשיפכתירבעהתוכלמה
,ז״עלבםכנוצרםא,היטרקואתןכא;ז״עלבהיטרקואֵתוא,םשהתוכלמאיה
.התלודגוזו
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םושתינוויההפשבולאצמאלרשאכסויבלפףסויעבטוזתיזעולהלימ
קרו,לבוקמחנומבתירבעהתוכלמהלשרזומהורזהָהֶנבמתאאטבלתורשפא
אצמנסויבלפלשושודיחביכםינושתוצראֿימעםימַדמרשאכאוהגשומהףוליס
תכלממ״ב,אלפההברמליכ.ןהרשאבםינהוכתוכלממלשןנויצליללכחנומםהל
םילוספהשעמלםהםינהוכהשדבלבוזאל,הילעםיוּוצמונאשוז״םינהוכ
לשתונושתויושָריתשוליפאשדבלבוזאלו,דִודֿתיבלאיהתוכלמהיכ,הכולמל
שוריפבהבאוהךלמהאלא,םירצונהךרדכ,הבתומייקןניאדוחלןהוכודוחלךלמ
״היטרקואת״בןהוכהןיאןוזחהוהכלההתניחבמשאיהתמאהאס.ןהוכהלעןוילע
ךלמהשםשכ,םייחהלשינחלופהֿיסקטהדצהתאתעצבמהעורזהאלאתירבעה
ןמםיאצוידחיםגםהינששדועב,ילהנִמהוילשמִמהדצהתאתעצבמהעורזהאוה
ךלמהרשאבס,םהינשלעהשעמלהֶלענהדסומההז–ןירדהנסהלשתחאהתושָרה

םגהארו;׳אדומעב״מףדו)׳בדומע׳מףדהארו(׳ב‐ּו׳אםידומעא״מףד,׳הטוס׳אס
.א״כד״כילשמלעי״שר
׃ד״בשלשהלאויתויָנפהבאנֿןייענ[
ךרענה׳להקה׳הדמעמתאתראתמ,׳אדומעא״מףדב,הטוסתכסמבהנשמה*
רפסךותמובארוקךלמהרשאדמעמ,הטימשתנשיאצומלכבתוכוסהגחב,הרָזעב
׃ךלמהולבקמשדע,לודגלןטקהןמרסמנרפסהשאוהסקטהרדס.םעהינזואבהרותה
ןגסהו,ןגסלהנתונתסנכהשארו,תסנכהשארלהנתונוהרותרפסלטונתסנכהןזח״
.״בשויארוקו,לבקמודמועךלמהו,ךלמלהנתונלודגןהכו,לודגןהכלהנתונ
תאםיריבעמהתורשמהיאשונלשםדוביכלכשארמגהתראבמ׳בדומעא״מףדב*
.םלוכמלודגהאוהש,ךלמהדובכםושמאוה–ונממלודגלןטקהןמ–הזלהזרפסה
סקטלשרדִסראותמםש,׳בדומע׳מףדלםגםיירגוסבד״בשהנפמ,האוושהםשל
םויבלודגהןהוכהידיֿלעהרָזעבהרותהתאירק–ובףתתשמוניאךלמהשהמוד
,ןהוכהידילדע,הזלהזרפסהתריסמבתורשמןתואיאשונםידבוכמובו–םירופיכה
.םהמלודגה
םעםימחולהלארבדמההמחלמהחושְמןהוכהוהימארמגההנד׳אדומעב״מףדב*
ןוידהידכךותךא;הנוממןהוכאלאלודגהןהוכההזןיאשהקיסמאיהו,ברקלםתאצ
.ונממהֶלענאוהש,ויבגֿלעךלמונשי,לודגןהוכשהעיבקהתרמאנ
תא;״בָרָעתִתלאםינושםִע,ךֶלֶמָוינב׳התאאָרְי״׃א״כד״כילשמבקוספהןושלוז*
יתש׳ףוריצהשףאלע.״שיתויושָריתשםירמואה״׃י״שרשריפ״םינוש״הביתה
ןאכןיינעד״בשונתונ–תויוהלאיתשכשרפתמארקמהישרפמול״זחןושלב׳תויושָר
דועהארו;קוספהלשןושארהוקלחלךשמהבילוא,תוכלמההנבמךותבתויושָריתשל
].ןמקל181הרעהב

׳ןירדהנס׳לם״במרהלתוינשמהשוריפו,׳אדומעט״יףד,׳אדומעח״יףד׳ןירדהנס׳בס
לשתדרפנןירדהנסרבדבתקפקופמהירואתהתואלבקנ]םא[וליפאו.׳אהנשמ׳בקרפ
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תידסומהתומלגתההאוהומצעאוהרשאוגס,תינידמהותונובירתומלגתהאוה
ינפמאלו,ןכלו.לארשיתרותלרשאתירוטסיההתולשלתשההלשידסומהאשונהו
אל׃םשהתוכלמוא,״היטרקואֵת״לארשיתוכלמתארקנ,השארבדמועןהוכש
תכלומהאיההמצעהניכשהאלא,הבךלומיקלחסרטניאםושאלו,שיאםוש

.םימכחלףופכאוהםגםינהוכלשןידֿתיבש,׳ההנשמ׳אקרפ׳תוּבּותכ׳האר–םינהוכ
׃ד״בשלשהלאויתויָנפהבןאכףאןייענ[
]ןידהתיברבחכ[ןדלודגןהכ״יכתעבוק׳אדומעח״יףדןירדהנסתכסמבהנשמה*
אלודיעמאל,ותואןינדאלוןדאלךלמה״,ותמועלו;״ותואןידיעמודיעמ,ותואןינדו
קולחלןיאשןוויכןירדהנסבבֵשֵיאלךלמהשארמגהתעבוק׳בדומעבםג.״ותואןידיעמ
קרהנשמבשןידהתאףסויברגייסמ׳אדומעט״יףדבךא.וירבדתאתורמהלווילע
שארחָּטַשןבןועמשןיבלךלמהיאניןיבהעריאשהלקתםושמ–לארשייכלמל
.״ןתואןינדו]ןידהתיבירבחכ,םינד=[ןד,דִודתיביכלמ״שדועב–ןירדהנסה
ןינדאלוןדאלךלמה״׃וירבדםוגרתןושלוזו,הנשמהתאם״במרהראבמםגךכ*
.םתוכלמבןיניירבעויהשיפל,דבלבלארשייכלמבהז–׳וכוותוא . דִודתיביכלמלבא.
ירבדלענכההותּולפִשהםהיניעבערהיהאלוהרותהםיעדויםהשיפל,םתואןינדוןינד
.הרות . .״היההלודגירדהנסללכמםולשהֿוילעדִודו.
ןיבוגויהםינהוכלשןידתיב״שתרפסמ׳ההנשמ׳אקרפתובותכתכסמבהנשמה*
םדיבוחימאלו–]לבוקמהןמלופכףירעת[–זוזתואמעבראהלותב]לשהתבותכ[ל
תיבתאףוכלםימכחויהםילוכי,ןוכנלתאזםיאצומויהםאשאופאעמשמו;״םימכח
.םתקיספתאתונשלםינהוכהלשןידה

,קתפיבגלעםוכיסד״בשבתכ,לארשיתוכלמבתויושרהןיבםיסחיהלשהזןיינעלע
םיילגרשי.ןירדהנסתכסמבוידומילימוכיסלשםימושירהתרבחמלדמצוההזקתפו
ֿרחאחסינםהיפֿלעשתונורקעָּבד״בשהגהרשאכ)המֿתבחרהב(בתכנקתפהש,רבדל
םיסחיהןיינעל׳–ד״בשלשהזומוכיסתאאיבנונא.ןאכבתכרשאתא)הרצקב(ךכ
].545׳מעב,הזרפסל׳בחפסנכ–׳תוינידמהתויושרהןיב

לעךלמהולודגהֿןהוכהתונברקבהנדה(םשהָנשִמהןמ[.׳אדומע׳יףד,׳תוירוה׳גס
אלאויבגלעןיא׳ְושיאלףופכאוהןיאשףאֿלע–ךלמהלשודמעמש,הֶלוע,)םתגגִש
םדוק;ןירדהנסהידיֿלעיּוניממאקוודוקרוּפקותתאתאזֿלכבלבקמ–׳ויהֱֹֿא׳ה
.)לודגהֿןהוכהםגוהומכו(טוידהכוהירההזיונימל
אלןידימעמןיא״ש)׳דהכלה׳גקרפ(ןירדהנסתכסמלאתפסותהםגתעבוקיבויחןפואב
ןירדהנסהתאילמבשומב׃ונייה–״דחאוםיעבשלשןידֿתיבבאלאלודגֿןהכאלוךלמ
ֿןהוכיבגלו,׳אהכלה׳הקרפןירדהנסתוכלהב׃ךלמיבגל(,ם״במרהםגקספךכו–
.)ו״טהכלה׳דקרפ,ובםישמַשמהושדקמהיֵלכתוכלהב׃לודג
תויושָרהןיבםיסחיהןיינעל׳׃חפסנַּבםירבדהתבחרהתאהארהזאשונבםג*
.])550׳מע(ולהדומצהתפסותַבו,)545׳מע(׳תוינידמה
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ילעברשא,המואהלשחורהוןוזחה,הרותהיאשונ,םימכחהתועצמאב,הב
.םהמעתונמיהלםירומא,ןהוכהוךלמה,תובושחהתור☻ִמה

אלהשעמלןכֿלעו,ונדבלמןושלוהמואםושבדועהיהאלהזכשןוטלש
גשומהתא,םהיתובקעבונלשתוצראהֿימעו,םייוגהוספתרשאכשאוהאלפ
אלו,םהלשתטשפומההנידמהֿתרותלשהיחנוממחנומתניחבב״היטרקואת״
אבהלכמתואמגודולושפיחםה,תדחוימהתירבעהתוכלמהתרותלדחוימןויצכ
אוהיעבטקרו,ןודינהרקיעתאןיבהלםחוכבהיהאלקוחרמוליפאשדועב,דיב
יפֿלעֿףא,״ןהוכ״ו״לא״ןיבשתלבוקמההיצאיצוסאהרחאללושוכלהםהש
.ןיינעלהפיההיצאיצוסאללכוזהתיהאלש

םינשיפלאךשמבםייקתהלורצוויהלהלכיונלצאקרשאוהיעבטקרבושו
ונלביקונחנאקר.הלימהלשןוכנהוקיודמהןבומב״היטרקואת״וא,תאזכתוכלמ
התויהלםיאתמיגולויצוסהנבמרוצילתלגוסמה,ךכֿלכתמלשומותחאהרותונילע
,הזכשןוטלשתווהלורוצילתלגוסמהתיהונתרותשינפמקרו;המצעלשכןוטלש
.תחאתירוטסיהתופיצררותבונמצעבםייקתהלוונדיבהמייקלונתלוכיבהיה
ףאלע,לשכנןוטלפאו,תישֵּקֶהךרדבהמודוהשמרוציל,השעמל,הסינןוטלפא
ילמרופהוהנבמלץוחנהרקיעהתאעדיאלאוהיכ,ונויגהלשבלהֿץמואוזועה
חורהולויהשימוליאו–תירוטסיההתוקבדהתאושדוקהחורתא–ינואגה
180.םיילמרופהוישֵּקֶהלקוקזהיהאלבושתוקבדהו

םייחונאןיידעיכםא–תורודהמכהזמהרבשנש,תאזהםשהתוכלמתאו
לשחורבשדחמדסיילונילעהמו☻–תונויצהתאויחהשהנממתוצוצינהחוכמ
תאוונתרותתאשדחמונילעלבקלורוזחלונאםיכירצםא,תיתכלממתוריח
תוכלמתרותאלאהניאלארשיתרותלכ,השעמלירהש;ונלשתירוקמהונתוברת
.וזלהםשה

ונאםיאצומ,תופיצרלשתוכוראךכֿלכםינשירחאשרבדהןוכנםנמא,הנהו
–היווהלשןכותוחור,תוכלמהןכותתאבואשלונילעהמו☻םהמרשאתורוקמב
ונינפלדימעמהז]רבד[,ןכאו;ןווכמןיינבותווהתהלשןכותוחורמרתויֿהברה
דבלבוזאל,םלוא;עיגהלםיכירצונחנאהילאשהרטמהתארתויבריהברואב
הכלההךרדבהרידסמהםלועבהדיחיהטפשמהתטישהארנכאיהלארשיֿתרותש

ןויסינלסחיבו–׳האיטילופ׳ורוביחבראיתןוטלפארשאתילאדיאההנידמלסחיב180
.51׳מעבליעל,18הרעהבהארובוש–המישגהלןוטלפאהשעשלשוכה
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וס,המצעלשןיינבהתאוהס,םיאנקתמזויודס,ךלמַלתויצהֿיאתאוליפאתבייחמה

ףאהומכןיאמהפיהתינידמהרותונאםיאצומהלשהיווההֿתונורקעבםגאלא
.ובםידמועונאשהזרבעמֿבלשל

תוברתהםִע–״הנידמה״,םויההזלםיארוקשיפכוא–תוכלמהתוהז,לשמל
׃תימואלה

תוימואלהתופיאשהוםיינויצהתודסומהןיבללארשיֿ״תנידמ״ןיבהדרפהה
ילעבוםינוגראהתורחתִהמתכשמנההיצקיפקרהנניא,ןיידעודר☻ולֵאשהדימב
השיגהןמהביקעהאצותםגאיה,יתבתכרבכשיפכ,אלא,םינושהםיסרטניאה
תירצונההרותהלשהרישיהאצותוליפאהשעמלו,הנידמהתסיפתלתיטרקומדה
םהינידמהלהנִמהולשמִמהיכהתעשבהדמילוזהרות.תויושָרהתדרפהרבדב
דועהרבגתהתאזההייטנהו,תיתדהתושָרהןמןיטולחלהכלהלתקתונמהתושָר
תיתפרצהותילגנאהתורסיקהןוגכ–תיתוברתותיתדהניחבמתוינגורטההתונידמב

היורצןבבאוילש׳הנגההינועיט׳תאהחודםשארמגה[.׳אדומעט״מףד,׳ןירדהנס׳דס
,דִודלשותוכלמבדרמהזשםושמרתיןבאשמעתאגרהיכןעטרשאכ,ןידהתיבינפב
ןבעבשדרמדגנהדוהיישנאתאקיעזהל׃וילעהלטוהשהמישמהעוציבבבכעתהשךכב
ירהש,דרמםושמללכהבהיהאל–ארמגהתעבוק–אשמעלשוזתובכעתה.ירכב
׳אעשוהיב(״ץַמֱאֶוקזחקר״בותכהתאשרדו,הרותבםיקוסעהדוהיישנאתאאצמאוה
רשאשיאלכ״׃)קוספותואבהרומאה(ךלמַלתייצלתיללכההבוחהתאגייסמכ)ח״י
.יפתאהרמי . ףידעהרותבקוסיעהשאיהגייסהתוהמ;״תמוי–וּנֶּוַצְתרשאלכל.
המכעשוהילראבתהרבכ–״ץמאוקזחקר״–הזףוריצירהש,ךלמהוצתאהחודו
לככתושעלרֹמשִלדֹאמץמאוקזחקר״׃וילא׳הרבדב,)׳זקוספב(ןכלםדוקםיקוספ
גייסכתאזםיעבוקולארשיינבםירזוח,)ח״יקוספב(התעו,״ידבעהשמוִצרשאהרותה
.תויצהתבוחתאםלבקב,םדִצמ,שרופמ
ליבשבךלמהתריזגלטבמה״׃׳טהכלה׳גקרפםיכלמתוכלהבם״במרהקספםגךכ
ירבדוברהירבד,]ןבומכ,ירהש[;רוטפהזירה,הלקהווצמבוליפא,תווצמבקסעתנש
ןיעמושןיאש–הווצמלטבלךלמהרזגםא,רמולךירצןיאו.ןימדוקברהירבדדבעה
.״ול
עטקב–היאנתוהלובגםע–ךלמלתויצהתבוחןיינעבד״בשירבדתאהארדוע
ןיא״׃תחתופההקסִּפַּב,508׳מע׳אךרכב,׳אנידאתוכלמדאניד׳ותדובעךותמאבוהש
].״תקולחמםושםג

יֵלכמדחא=[הָוסַקהתאבנוגה״יכתעבוקםשהנשמה[.׳בדומעא״פףד,׳ןירדהנס׳הס
תימראלעובהו,]הרזֿהדובעםשבםשהתאללקמ=[םסוקַּבללקמהו,]שדקמבשתרשה
].״ובןיעגופןיאנק–]הירכונהשאלכןכו[

רטשמליִרָּבדִמאובמכ–ןָמהףוסיאלשילכלכהרטשמהוא,לשמל,ץראהשוביכינידוס
.לבויה
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;אנדיאהדלארשיֿתנידמלירקיעהיוקיחהֿרוקמןהרשאו–יאקירמאהברֿברעהו
התעו,הנושמהתירצונהןתשרומתאאּוביִּבלארשיֿתנידמהלביקולאתונידממו
ֿתוכלמלשןורקיעהונילעדמועהזדגנכ.היפֿלעהמצעתאםגתונבלתשקבמאיה
ךכו181,״שיתויושָריתשםירמואה,׳בָרָעתִתלאםיִנשםִע׳״׃תילארשיהםשה
תווצמשונמצעלונאםיריהבמו,םויכהבםינותנונאשתינסרהההיצקיפהתלטבתמ
תאתובייחמכבלֿיוליגביטפשמןפואבתורכּומתוימואלהוניתופיאשוונתרות
תווצמהידיֿלעהשעמלרושקומצעהאורוניאשךלמוליאו,תיתכלממהונתרגסמ
,הברדאו,ותעמשמבםיבייחונאןיא,ונֵּבִלתאןהמריסמהוא,ולאהתופיאשהו
ושוריפםאםגתופיאשהתאםישגהלותווצמהתאתושעלוליפאונאםיבייח
.דרמאוהרבדלש

ידיֿלעךמתנהוהנידמבםויכלבוקמהיטרקומדהןורקיעה,ךכלהמודבו
םיסרטניאלשץוביקאיההנידמהשונייה,תונויצהלשתיטנסרטניאהתוררופתהה
ונוטלשתויהלךירצהנוטלש׃להנתהלהכירצאיההזיפלעשו,םירחתמ
םשהתוכלמתרותתדמלמרומגהךפההתא.תוריחבבחצנמהסרטניאהלש
.ןיבישומןיא״׃תילארשיה . .ןירדהנסב. . .הנשרוביעבלודגןהכוךלמ. . ךלמ–.
ֿתנידמלשתסנּכַּכאלש,ןירדהנסה–זס״הניצםושמלודגןהכ,הינספאםושמ
יקלחויטרפסרטניאולשישימ,הברדאו;םיסרטניאלשדַעַוֿתיבהנניא,לארשי
.הבעירכהללוספ–הטלחהב

יכָלֲההשרדההדגנכו,תיטרקומדהבורהתערכה׃תישילשהמגודבםייסנו
,ינועָמש׃רמאיווילגרלעדִודךלמהםקיו׳״182׃׳אדומע׳מףד׳הטוס׳באבומה
יבררמא–?׳יַחא׳המל,׳ימע׳םאו?׳ימע׳המל,׳יַחא׳םא–׳!ימעויַחא

ילשמבא״כקוספלשינשהוקלחלי״שרלשושוריפוהז,)א״סהרעהב(ליעלרומאכ181
שוריפהתאעיקפמםנמאד״בש.״בָרָעתִתלאםינושםִע,ךֶלֶמָוינב׳התאאָרְי״׃ד״כ
–שיתויוהלאיתשיכםירמואהןמתוקחרתההתארוהלןוכנֿלאןָווכמה–וטושפידימ
ןיבלצפלוףילחהלןיאיכשיגדמה,קוספותואלארזעןבאלשושוריפלבורקונויגהךא
.טפשמתושעלתנמֿלעןושארהידיבךלמוהינשההזירהש,ךלמהןיבלה״בקה

550׳מע,רפסַל׳בחפסנלהפסוהַּבדועהארו–׳בח״כ,׳אםימיהירבדבבותכהיפֿלע182
.הילעתבסומההרעהבו״ינשדצמ״׃תחתופההקסִּפַּב

ךלמהלשםתללכהיאלהלאהתוביסהתושרפתמךכו[.׳בדומעח״יףד,׳ןירדהנס׳זס
ןכלו,יתנשןפואבואבצלרכשהתאבצוקךלמה׃הנשהרוביעלעןוידַּבלודגהןהוכהו
אלשחונלודגהןהוכלוליאו;שדוחרכשולךֵסָחֵיותורבועמםינשההנייהתשולחונ
,םירופיכהםויבשדקמבותדובעךלהמבתוליבטשמחלבוטאוהןכש,הנשהרבועת
].רוקהתנועבםירופיכהםוילוחיהאבההנשבשךכלתמרוגוזהנשבשדוחלשתפסותו
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–)חסםוקמלםימלשתויהל(ילןיעמושםתאםא׃לארשילדִודםהלרמא׃רזעלא
–ואלםאו,)חסםהםירשכםא,וילערובצתמיא–ךלמה,אמלא(םתאיַחא
רסומתויהללוכיםולכ.״לקמבםכתאהדורינאו,)חסיתחתםישובכ(םתאימע
רתויירסומוינויגהוםלשומינידמרסומוא,ונניינעלהזמרתויילאוטקאינידמ
ןירדהנסהו(ךלמהתבוחוךלמלםעהתעמשמתבוחלשתולובגהתעיבקב
?םעהדובכבבשחתהל)ומִעש

לבויהרטשמ

183.לבויהתנשןורקֶע׃ןאכמךשמהבו

תיזחתמולוכםלועהתלואגתאתוארל״ינרדומ״רבדהזירהונתפוקתב
םיבושחהםימרוגהדחאלהזגהנמהשענונלשתואיצמבו,ילכלכהלאדיאה
לעףסונב–הנידמהתמקהרחאונלצאררת☻השדחוימהתוחורהֿםוטמטב
וניסחילשורדהןורתפה,וניאררבכשיפכ.םינָפלמדועתכשמנהתינסרההותעפשה
ןיידעהשעמלרשאב,תימואלהלכלכרוצילונלרשפאישהזכאוהםיילכלכה
ֿיסופדבםיפוקֿהשעמבושחלליגרונרוביצםלוא;ללכונלצאתמייקוזןיא
;םיילאדיאםיילכלכםירטשמבהרבחהתורצלתונורתפולאצומאוהםהבו,רכנ
םיירקיעהםימרוגהדחאתמאבאוהונברקבםייקהילכלכההנבמהשרחאמו
אָצומלעבושחלונישנאםיאברשאכשהזמטושפרבדךלןיאירה,ונקותישל
ילכלכהרטשמהיפֿלע–םייפוריאהםייוגלהמודב–םהםיקלחנ,יונישלעו
דימ–רטשמותואונלצאררת☻הּולשהנעטב,םינימאמםהובשילאדיאה
תענמנאליממו,הוושהדימבםייליוואםלוכםהםיאצמנאליממו;םיעָשונונייה

הזהףיעסהתארסמאוה,רפסהתביתכתאד״בשםייסרבכשרחאלםישדוחהרשעכ*183
.יולהטבשבקסועהןורחאהוקלחאלבו,תוטמשהבםסרופףיעסה.׳םָלֻס׳בםוסרפל
׃טעהֿםשבםתחנו,׳םזילאיצוסוםזילטיפקלהביטנרטלאכלבויהרטשמ׳׃רתכוהרמאמה
.)ח״ישתזומת,י״קןויליגבהאר(.תודיפלבאז
לבויהתנשבד״בשךרעשףסונןוידלארוקהתאתונפהל,רבדהשקבתמ*
הדובעבלולכןוידה.ןאכםירבדהתביתכרחאלהנשםירשעכ,היתויועמשמבו
ימיירבדלע׳רוביחַל׳אחפסנכאבוהאוהו,׳ןיינקהינידתרות׳הלודגהתיטפשמה
תאצמנה–ד״בשלשתיטפשמהותדובעלולכמלע(635.׳מע׳דךרכב–׳לארשי
.)ךליאו620׳מע׳אךרכב,רמרקלאומשלאותרגיאבהאר–רואהתארםרטודיֿבתכב

.י״שרןושלחס

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 314

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



והשמלעקבאמלוהבשחמליונפםוקמאוצמלתורשפאהדחיבםלוכמהזב
ילכלכהרטשמההיהישהמהיהייכרורבםוקמֿלכמירהש׃יתועמשמרתוי
םזיאלכוא,םזילאיצוס184,םזילקידניס,םזילטיפק–ונליבשב״ןוכנה״ילאדיאה
דחאאוההזכרטשמלעיגהלידכונלשורדהרטשמה–רחאםזיאֿא♪וא
לעו,הזלעו;וניארשיפכ,תיאבצהלכלכלשילאדיאֿיתלברטשמ,ומצעותואו
.תעדהתאוליפאןתונשיאןיא,ותמשגהתודוסי

ץוחנוניאהזהיאבצהרטשמהשתראשנהדבועה,תאזההמדקההלכרחאךא
לשיחישמהןוזחהתמשגהליעצמא–ונממבוטדיתעליעצמאתניחבבאלאונל
,ראשהןיב,הליחתכלמתרדגומונלתאצמנוזתרגסמבו–המלשההלואגה
–הילאונאיבהליאבצהרטשמהלעהמו☻רשאתילאדיאהתילכלכהתוזחהםג
.לבויהתנשןורקעלשותמשגהתוזח

תניחבבויטרפלכבילאוטקאונלתויהללוכיאוהןיאןיידעםאםג–הזןורקיע
ידכתקפסמתוילאוטקאוניבגלולשיםוקמֿלכמ,םיימויֿםויההשעמהייחלהכלה
המשגהלדיחיהירשפאהאשונַּכףאו,ןונכתלדיחיהירשפאההדימהֿהנקכשמשל
ץוחנאוהשדבלבוזאל–הלאםיכרצלילכלכלאדיא.רַתלאלתגרדומתיתילכת
לאדיאהתעפוהידיֿלעו;עגרףאוידעלבונלרשפאֿיאאלא,םויכוליפאונל
תירוירּפַאךרדבותחאֿתבבם☻ומ,הזדוקפִתבלארשיתרותלשירוקמהילכלכה

הלכיןיידעשהדימבםג,םהבםיפוטשונאשםיילכלכהםיחוכיווהלכלןורחאץק
.ונתמדקהבןאכונרמאשהמרחאלףאהקדצהםהלתויהל

לשםינושהםינווגהןיבםילהנתמונלצאםישוטנהםיילכלכהםיחוכיווה
םיירסומםיכרעבתוקבדברקיעבאוהםשרושיכוניארו,םזילאיצוסהוםזילטיפקה
תויעבלימינפרשקילב,םישמילבמ,אוביבלארשיֿץראלואבוהשהבשחמֿיכלהו
,וללהםיחוכיווהלעהוולנהיטמגרפהדצה.תימואלהונתייחתלשתודחוימה
אוה,ונלשדחוימהבצמבתונושהתוילכלכהתוטישהלשןתוליעיתייעבלעבסומה
לע,ולאהתוטישהןמתחאבוליפאןיאשוניארןכאו,דבעידבשהיצזילנויצרקר
תילכלכהונתשיגתלאשלםיאתמןורתפשמשלידכ,ןהבהמולגהםירבדהתסיפת

הטילשסרוגםזילקידניסה.יביטרפואוקםזילטיפקכםזילקידניסהתאד״בשרידגיןלהל184
תועצמאבקשמהתאונווכי–הנידמהאלו–םהרשאכ,רוצייהיעצמאבםילעופהלש
ללוחלשיהזהילכלכהרטשמהלשונוזחיפֿלע.)םיטקידניסה=(םייעוצקמהםידוגיאה
תורדתסה.הנידמהלשיזוכירהןונגנמהתפלחהלםידוגיאהתאאיבתרשאהכפהמ
וידיקפתוויפואשוביגב,הזהיפוריאהםרזהןמהעפשוהלארשיץראבתיללכהםידבועה
.יעוצקמהדוגיאהלש
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ףֵדועהיטמגרפהחרסהןמםירומאהםיחוכיווהתאונאםיררחשמרשאכו;רתלאל
טלחומהֿירסומהןדִצאלאתועצומהתונושהתוטישהןמונלראשנןיאבוש,הזה
לשרחבמונלשמשלמ,ןבומכ,ןתואלסופוניאןיידעומצעלשכהזרבד.דבלב
רשפאדבלבםיטלחומםיכרעיפֿלעקר׃קוחרחווטלןונכתלםיירשפאהדימֿינק

בחרוידוערשאו[–הזקרפבונרמאשהמרחאםלוא;קחרמלוהשמןנכתל
ןהירהולאהתוטישהלשםיוסמהירסומהןנכותללגבאקוודשרורב–]ןלהל
.יטמגרפהשומישלקראלו,ןאכובםינדונאשןונכתותואלףאונלתולוספ

ֿלַעופהודוסיהאוה,הזהחנומהלשלבוקמהןבומב,םינושהוינווגלעםזילטיפקה
יטסילטיפקהרטשמהרסומתאאשונהםדא׃םזילאודיבידניאהלשילכלכהאצויה
השקבלעתתתשומהיהתשהרבחבהצורוןימאמאוהשעמשמ–לבוקמהןבומב
םירחתמםיסרטניאלתלצופמהרבחבןכבו,יטרפחוורלשתלבגומֿיתלבותדרופמ
וללהםינממסהלכרשאהרבח–םהיניבםירחתמהםיטרפןיבםילצופמםיסרטניאו
וללהםינממסהלשיביטקייבואהםמויקִמשןכתיי(הבםייוצמויהישדבלבוזאל
תרגסמהודוסיהתאווהישםהםהאלא,)רטשמםושבןיטולחלענמיהלרשפאֿיא

רבכשיפכ׃וזהרדגהמגרוחוניאיטסישפהרטשמהוליפא.םיימינפההיסחילכל
,תיטסיסקרמההקיטקלאידהריבסהלהארנכהביטימשיפכו,הזהרוביחבזמרנ
oםזילטנדנצסנרטבףטעתמהוומצעתאןסרמהליגרםזילטיפקאלאוניאםזישפה

תאזההרדגההןמגרוחןיאו;ושפנלעהדימעהיכרוצליביטקיפֿיגולואדיא
ֿתנידמ״בןבומכןידהאוהו–יביטרפואוקהםזילטיפקההז–םזילקידניסה
יאקירמאהויפוריאהםזילטיפקהלשהנורחאההאצמהה,תינרדומה״דעסה
םהלשהיגולואדיאההיהתיכ,אוההלאלכבהוושהדצה.ומצעינפמןנוגתמה
תירסומההשגרההוםכותבשםיישממהםיסחיהןיאתאזֿלכב–היהתשהמ
–הרבחלטרפהןמאלא,טרפלוהרבחהןמםיכלוהוםיחתפתמםהבתמעפמה
לשהעדותךותמו,דיתעורבעןיבתובלתשהלשתיטסירוטסיההשוחתאלל
טס.אמלעבקתונמיטסילאודיבידניאהווה

רשאשדוקהֿתשוחתליּבטוקןפואבאוהדגונמהזכרסומ,לוכֿםדוק,הנהו
תאוליפארתוסאוהו,וניארשיפכהבהאלמתויהלתימואלהונתוררועתהתבייח
לשתימינפהתמאההתיהשתיטסילאדיאהֿתיצוביקהֿתימואלההשגרהההתוא

םזילטיפקהיכ,תילגנאהתואיצמהןמרותסלהיאראיבהלןיאהלאהםירבדהדגנכטס
תצקהנושתילגנאהתימואלהתוברתהקרו,רחאםזילטיפקלכמהנושוניאילגנאה
ילגנאהםזילטיפקלףאתויתרוסמלשןויבצהנקמאיהו,תיפוריאהתשביהימעתוברתמ
.ילדואיפןויבצ׃רמולרשפא,ןיטולחלינוציחןויבצוהזךא–
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הפשהןמאלאהזכרסומבולגדאלר״תיבוםזינויזיברהםג.הכדעתונויצה
םיר״תיבהםיאבויהּולשינארובסו,יתרבסהרבכשיפכ,ץוחלותיגולואדיאה
וניסחידיתעתאויפֿלעןנכתל–השעמלהזהרסומבםתנומאתאםישגהל
הרבשנשיפכשממ,תרבשנובםתנומאהתיה–םייחבאלאריינהלעאלםיילכלכה
התיהןכאלםאש,״לארשיתוריחימחול״ברקביגולואדיאןפואבתאזההנומאה
תולעלהלוכיהלאהתודוסיהינשלשםתמשגהןיא׃תיטסילאדיאהםחורתרבשנ
ע.דחאהנקב

רשאיטסילטיפקהרסומהש,םיברלשםתעתפההברִמלילוא,רמולןתינ,ןכא
תאויפואהתאאלא,תומיוסמתוידוהיתוצובקלשןתשוחתתאקראלרתוסוניאר
.ןונכתלכלאצומֿתדוקנונלשמשלרומאהרסומההז,אוהרשאבידוהיהרסומה
םיצורחהוימישגמוםזילטיפקהיצולחםידוהיהויההלוגבםוקמלכב,םנמא
הלוגב׃ולעפםברקבשםייוגהםעםהיסחיבקרןוכנהזרבדךא,רתויבםירשכומהו
יטרפהןוממהקשנבםגםחלאוהו,ולוכםלועהלכדגנ,טרפכ,ידוהיהטרפהםַחָל
תודהיהברקבםלועמרר☻אלרומאהיטסילטיפקהרסומה,םלוא;ולאצמנש
ןוהלעססובמהיה,םייקהיהשהדימב,ימינפהידוהיהקשמהםאוליפא–המינפ
עצוממהידוהיהםואתפראשנ,תימינפהתירבעההרבחההרבשנרשאכקראע.יטרפ
הזרסומרבעוהשהדימבו;דבלביטסילטיפקהרסומבידוחייןפואברגסומ
העפותהינפבבושןאכונאםידמועשרמולןתינתילארשיֿץראההיגולואדיאל
ילבמונלצאךפהנםינָפלמתירבעהץוחהֿתוינידמלשקדצומןורקיעש,תינסרהה
.םינפהֿיסחילשןורקיעל,ללכןיינעָלאלשו,םישמ

הזהינלצַּפהויטסילאודיבידניאהםזילטיפקהתומיוסמתוביסמבשרשפא,ןכא
אוההרקמאלךא,התוללכבהרבחהלשהגושגשלרתויבהבוטההטישהאוה
תננוגתמוהשפנלעתדמועההטישכוריכזהלןאכונלאציםיימעפרבכשרבדה
הרצקהפוקתירחא,ובונאםיאצומתועודיהתואמגודהלכב.המצעינפמ
תאתתלםיליחתמודוסיבםיחנומהתורחתההולוציפהש,גושגשוהחירפלש
יכתעדלהרהמדעתוחכונתורחתהבתולשכנהותורגפמהתוצובקה׃םהיתותוא
תורשפאהתאתורחאהןמענומתוחצנמהתוצובקהדיברבטצהשילכלכהחוכה
דועב–תימלועתותיחנלאופאןתואןדאוהו,ןתומכחילצהלוןהבתורחתהל

םַחָלםש.תיתפרצההכפהמהןמרותסלהיארהלאהםירבדהדגנכאיבהלןיא,בושוע
ןיַאמֿשֵיֿתריציברבודמונלצא;ותוחתפתהתאולבכשתוחוכהדגנהווהתמםזילטיפק
תימינפהשגרהםירודחהםיצולחידיֿלע,ומשל,יטסילאודיבידניאםזילטיפקלש
.ותואתרתוסה

.םזילטיפקלשםינושםינבומןיבליעלונלדבה,רוכזכאע
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ןהשץוחנהיתרבחהדיקפתהןמתעבונהנניאבושתוחילצמהתוצובקהתּונוילעש
ןהידיברבטצהשילכלכהחוכהלעתוטילַשןהשהדבועהםצעמאלא,תואלממ
םתותיחנךשמהשןיבהלושיגרהלםיליחתמםילשכנה׃תורחאםילימב.רבעב
ריבעהלידכשו–םילצונמםהשרמולכ–יביטקייבואיתרבחחרכהונניא
דיקפתאלמלאקוודםיבייחםהןיאםלוצינתאקיספהלותּונוילעהתאםמצעל
לעתיתוכאלמךרדבוטלתשישקיפסמאלא,םיאלממםהשהזמרתויינויחיתרבח
.ילכלכהחוכה

תורחתהתויהלתורחתהההלֵדח,הזבלשלתיטסילטיפקההרבחההעיגמשמ
,רבעהיגשיהמהאנההלעתורחתהלתכפהנאיהו,הרבחהתאתחתפמה,תינרצי
,אוושלהצרִמתאתזבזבמוהרבחהתאתסרהמהתינדרמתורחתהלרמולכ
תאיתוכאלמןפואבםנמאריבגהל,דחאדצמ,תוטילַשהתובכשהתאתצלאמהו
םיכלוהוםיבחרתמםעֿינומהתששורמה,תישפוחהתורחתההלשתיעבטההפונתה
הרומגההתוטטומתהתאעונמלידכותוינדרמהתובכשהםעהרשפלדוסיכ–
תובכשהתאתאזהתורחתהההחישקמ[,אליממ,ינשדצמלבא–הטישהלש
רשפאלידכ,וניעביטסילטיפקהןורקיעהםצעתאתאזֿלכבםייקל]תוטילַשה
הֶשענהדסימ,שדחמןיינעהליחתמךכו;ילכלכהןחוכלשקיפסמלוצינןמצעל
הטישלםזילטיפקהתאתכפוהאיהשהמלעףסונב,וזתויקוחו.עועררתויורתוי
רסומהתאלסופהירקיעהםרוגהאיה,קוחרהןובשחבהשעמלהליעיֿיתלב
.ונלשוניכרצִליטסילטיפקה

אשונולינייפואהיטנסרטניאהלוציפהידיֿלעשאופאדבלבוזאליכ
םימיאתמלעֿיניינבקפסלידכ,םיאתמינחורלוציפםגאליממּבּוחבםזילטיפקה
ונאשתימואלהֿהפיאשהֿתודחאלדגונמהרבד–םינושהםירחתמהםיסרטניאל
תאזהתימלועהדקומהֿתדוקנבידימתהונבצמבוםויכדחוימהונבצמבהלםיקוקז
ֿהזוניאררשאתיטקלאידהתוחתפתההתּויקוחמשאלא–לארשיֿץראהמשש
לוציפתויהלאוהםגחרכומרומאהינחורהלוציפהש,דועונלאצויהתע
הזתיטנאתולעלהחרכומיטסילטיפקהרסומהלשהנושארההזֵתהדגנכ.יטקלאיד
תולעלבושהחרכומהלאינשןיבתחתפתמההרשפהדגנכו,ותואתללושה
.הלילחרזוחו,ירשפאהליעיההתלועפֿחווטהצקלהעיגמהרשפהרשאכהזתיטנא
ךילהתבחרכהבתאצמנתיטסילטיפקההרבחהלשהתוברת,תורחאםילימב
אצומהֿתדוקנשדועב,םיירסומההיכרעברקבתּונתשהותרוקיב,הסיסתלשדימתמ
הנותנההרבחהתבוטתויהלהלוכיהנניאתאזהתּונתשהלותרוקיבַלתיתִמאה
ירהש;תרוקיבהתאצויונממשםיוסמהסרטניאהתבוטאלא,תאזכשרותב
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תוחתפתההלכלןושארהיתייווחהדוסיהרומאכאוהיטסילאודיבידניאהסרטניאה
ידילהליגרהתיטסילטיפקההרבחבםדאהעיגמהזלשותועצמאבקרו,תאזה
.תיתרבחהתיתייווחהותוהדזה

אוההבשהרבחהלשתיתוברתההתופיצרתאחרכהבאופאקחושםזילטיפקה
םגאליממאיהש,לארשיחצנלהפיאשהו;תורודהךלהמבהתוהזתאו,םייק
םילוכיונאהנממקררשאו,תדחוימהותחאהתילארשיהתוברתבונֵחצִנלהפיאשה
אקוודתיטסילטיפקהלכלכלשןונכת,התמועלו–והשלכימואלןונכתלעבושחל
.הזתאהזםירתוסהםיכפהינשאופאםה–

שארונלצאהתיהאיהןורחאהןמזהדערשא,תיטסילאיצוסההנומאהוליאו
ֿיניינבמדחאאלאבושהנניא,תילאדיאהתילכלכההטישהלעחוכיוובםירבדמה
הארנכהתעתטחוסהתיטסילטיפקההסיסתההתואךותמולעשםייטקלאידהלעה
.תיפוריאהתוברתהלשהתּויִחמוהתמשנמתונורחאהתופיטהתא

ֿלכבםירועמהוםינושתורוקמינשמקנויתאזההנומאבלולכהרסומה
.הזבהזתאז

לבא,ונלשירבעהרסומהלשהווחאהיכרעמםנמאלשלתשמוהירה,דחאדצמ
תימואלהםתרגסממוללההווחאהיכרעתאהרקעש,תירצונהתננסמהךרדקרתאז
ידיֿלע.תנוונתמהתימורהתורסיקהלשתיטסילסרבינואההיווהבםתצבישו
–תררופתמההרבחלוהשלכירסומקבדתורצנהםנמאהאיצמההזההשעמה
ותואידיֿלעםלוא,״םייניבהימי״תליחתמהפוריאלש–התוררופתהבתשאונהו
תימינפהםתקדצהוםתילכתתאונלשהווחאהיכרעמהלטנאיהומצעהשעמה
רסומבשתימינפההריתסהןמ;תינויגההניחבמדרוסבאלםתואהכפהו
היפוסוליפהשאוהאלפאלובע,הזהםויהדעהפוריאהאפרנאליטסילסרבינוא

םה,לארשייאיבנלצא,המצעתודהיהךותביטסילסרבינוארסומאוצמלתונויסינהבע
תואצותבותילסרבינואהחגשהבהרכהשילארשייאיבנלצא׃םיידרוסבאןכֿםגןבומכ
,דמילשהמלהמודב–הלהנוגההךרדבתגהונהנניאשהרבחלכבתולגתמהתוינסרהה
תאוליפאםיאצומונאיַתִמאןבהנוילצאו;הזוניפש,ולשתיטסיאֵתנפהךרדב,לידבהל
דעןאכמלבא*;וניביואלעףאבסומ״םיאטוחאלוםיאטחומַתיי״ללכהשןויערה
.םוהתדועהדירפמ–ותלוחתוירבעהרסומהאשונלשתילסרבינואההבחרהה

,ריאמיבר,הלעבתאהירורבהדמילתואכרמןיבד״בשןאכןתונרשאללכהתא*
ומַתִי״יכרמואה,)ה״לד״קםיליהת(׳ישפניכרב׳קרפַּבןורחאהקוספהתשרדכ
.׳אדומע׳יףדתוכרבתכסמבתאזהאר.״םניאדועםיעשרוץראהןמםיאָטַח
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םא,המצעהיפוסוליפהןמםגשואיידילםלועהתאףוסבלהאיבהתיפוריאה
דרוסבאהלשתינויגההותקדצהלאלא,השעמל,תנווכמהתיהאלהלוכלכ
רסומבשהזהדצהתלבק–וניאררבכשיפכ–וניבגל.הזלהחרכהבֿעובצה
.ימואלהירבעהונֵרועךותמהציפקאוההשוריפיטסילאיצוסה

ודגנהזתיטנאכרשאיטסילטיפקהרסומהותואמםזילאיצוסהקנויינשדצמ
קרו,יטסילטיפקהרטשמהתרוקיבבםזילאיצוסהחֵתופ,הזתיטנארותב.רצונאוה
לשתויקוחבאוצמלהשעמלהֶעתִנוהירהםזילטיפקהתארקבלואובבשאוהיעבט
תאאלא,תיגולויצוסהתויקוחהלשםיוסמדחאףנעקראלתיטסילטיפקההרבחה
חילצהשממתידוהיתוילטוטבותוקמעב׃איהרשאבתיגולויצוסהתויקוחהםצע
הקיטקלאידהלכלעקרהרקיעאוהשילכלכהקבאמהדוסיתאסופתל185סקרמ
ותואחינהאוהו,הזהםויהדעוםזילדואיפהדגנהתוממוקתהםוימתיטסילטיפקה
דצהתלבק–וניבגלו.םלוכםייתרבחהםיישונאהםיכילהתהלכתסיפתלסיסבכ
ונתוקֵבדלשטלחומהיִיּוויצהדוסיהתשיטנבושאוההשוריפםזילאיצוסבשהזה
טקייבוא,תימואלהניחבמ,ונמצעתאונֵמי☻הוימואלהונרָסומבולארשיחצנב
.םיילכלכהםיסחיהתורומתלשםזילטפַלליבס

דוסיהתאףאוכותבאשונםזילאיצוסה׃]ישילשטביהדוע[,תאזדבלמו
יטסילטיפקהורוקמלוינרצנהורוקמלףתושמאוהש,רסומהלשיטסילאודיבידניאה
.םהיניברשגכשמשמהודחיםג

ספותםדאםא׃תיטסילסרבינואאיהשםושמתיטסילאודיבידניאאיהתורצנה
ומצע]תא[ספותאוהשעמשמ,תימלועההרבחהןבכתירסומהניחבמומצעתא
תוקבדםושותפתושמהפיאשםושטעמכןיאשםיטרפמתבכרומההרבחןבכ
אוה,ודִצמ,םזילטיפקה;הלועפוהעדותלשתודחאלםתואתורשקמהתיתוברת
;ותוהמתודוסימאוהםזילאודיבידניאהיכ,הרדגההםצעמיטסילאודיבידניא
תארתוסאוההשעמליכםא,הזהדוסיהןמררחתשהלהיהלוכיאלםזילאיצוסהו
.דחיםגומאמוויבאמשרישהנוכתמררחתשהללוכיםדאןיאשםשכ,ויתופיאש

יכ,ויתובאמסקרמשרישידומלתהידוהיהחומהבושהלגתמוזהדוקנב,ןכא
לכברתויבהעוערהילואאיהוזהדוקנלבא,רתויבףירחלופלפןאכאיצמהאוה
םושמקדוצֿיתלבאוהםזילטיפקהשדמלמסקרמ.ותרותלשינויגההןיינבה
אוהש–הרואכל–רמולכ,״ךרעהֿףדוע״תאםילעופהןמםילזוגםינשוכרהש
תובשחתהםושילב,ואולמב,טרפכ,ולעיגמםדאלשותדובעירפיכןימאמ

.37׳מעבליעל,10הרעהתאהארובוש–סקרמלרקלשוירוביחווייחלע185
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לכמאצויֿלעופאיהשהסיפת,ןבומכ,יהוזו;תרצותהתקולחבשתיתרבחההניחבב
וז״תיטסילאיצוסֿיתלב״השיג.תיטסילאודיבידניאהותיטסילטיפקהשפנהֿןיינב
,תירסומההפקשההתארצויהאוהילכלכהרטשמהש,ךכבסקרמלצאתרבסומ
ולשהדימהֿינקיפֿלעקדוצֿיתלבהֶשעניטסילטיפקהרטשמהשינפמאקוודו
רמולרשפאהזהרבסההיפֿלעקרו;וכפהלהפיאשהופוגוכותמתררועתמ,ומצע
לשינרצנהֿיתָוחַאהֿידוהיהדצהלארזוחאוהשכומצעתארתוססקרמןיאש
רמולכ,ויכרציפללבקיוותלוכייפלםדאלכןתייהבשהרבחלףיטמוםזילאיצוסה
.ותדובעלש״ךרעהֿףדוע״אולממ,םוקמֿלכמ,טרפכ,לעופההנהיאלבושש

ךותמאיהםגתדלונהזכרסומלהפיאשהש,סקרמלשותבוטלדועחיננ
הרבחבהווהתיהזכרסומשרשפאדציכלבא,ודגנהזתיטנאכ,ופוגםזילטיפקה
ֿלכֿלעסקרמלצאסופתלרשפאֿיאתאז–השעמלהכלהתניחבתיטסילאיצוסה
שאהאיה׳לטיפקה׳רפסבשםזילטיפקהלשתיטסילאודיבידניאהתרוקיבהיכ.םינפ
לכ,חרכהב,איהאיהו,תינויערהניחבמםזילאיצוסהםמחתמהילעשתירסומה
תוטוידהןיאשתלפלופמהיפוסוליפאוהרתיהלכ;ולדחוימהיכוניחהרמוחה
רטשמלדוסיכתיללכההמאלההלעהרומסקרמיכםאו;הילעתעדלוליפאםילוכי
תאשבגלהטונהםרוגתמאבאיהתיללכהמאלהיכםאו,דיתעהיטסילאיצוסה
,תילטנדנצסנרטתיתרבחתוכיישלשהעדותבםזילטיפקהןמםיאבהםיאודיבידניאה
לעהֿןיינבכשמשל׳לטיפקה׳לשתירסומההרותההרומאתאזֿלכבאולה
הרבחההרומאשעמשמו,םלשוהאלהשוביגשןמזֿלכתיטסילאיצוסההרבחל
תאשונאיהש]תונורקע[,יטסילטיפקהרסומהתונורקעתאעיבטהלתיטסילאיצוסה
.תשבגמאיהשרטשמהלעםג,הליחתכלמ

ןמהלוערסומהו,ןוכנאוהירוטסיההםזילאירטמהםא׃ךָשפנהממ,התעו
ֿיתלברסומתיטסילאיצוסההרבחבחתפתהלדיתעשעמשמ,ילכלכהרטשמה
,תודחוימה״תויביטטֶגֶו״ההיתוביסמלםאתומהרסומלבא,םנמאיטסילאודיבידניא
ידכ,וינובוםזילאיצוסהתובא,םהיכנחמדגנתיטקלאידךרדבוממוקתיויאשונרשא
ֿםיידוהיהוםייטסילטיפקה,םהלשםילישכמהoםימזיבטאהתאוםתוא–םקלסל
ןיבשערקַליתִמאהדוסיהוהזו,היסורבתמאבהרקשהמוהזו–דחיםגםיינרצנה
,ןוכנךכֿלכונניאירוטסיההםזילאירטמהםאו186.וירומויהשוירבחןיבלןילאטס

יקצורט.הנשיההגהנההירבחלכתאהגרדהבקיחרמאוהשךות,ןינלתאשריןילאטס186
לשותירבינבויהשהלאםגךא,)40׳מעבליעל12הרעהתאהאר(רבכשמוביריהיה
ודיֿלעולסוח–שממשפנדידיוהרומולהיהשןיראכובו,בייבוניז,ביינמאק–ןילטס
.םישולשהתונשףוסבהוואריטפשמב
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העבטמהטונההרבחםחורבבצעלךישמהלודימתהלםייושעםיירסומםיגשומו
עיגהלתיטסילאיצוסההרבחהלכותאלשעמשמ,םהלדגונהןוויכבחתפתהל
םזילאיצוסהיגשומבךנחתהלםיכישממהםישנאהו,תמאלשתודחאידיל
םזיביטקלוקהלשתוישממהתועפותהתאואריינרצנהויטסילאודיבידניאה
הרבחהדגנתיטקלאידךרדבוממוקתיםהםגו,תוירסומֿיתלבכיטסילאיצוסה
היסורבתמאבהרוקשהמןכֿםגוהזו,םהידיומבםינובםהשתיטסילאיצוסה
יסורהרטשמהלשתלוכיהֿרסוחןאכמו,׳הדבארפ׳בתומסרפתמהתועידילרבעמ
,״םיינגרובהםיטנמלאה״ןוירדנאמ,תקסופֿיתלבה״םינלבחה״תכממאפריהל
187.וקיֵחבםתואלדגמומצעיטסילאיצוסהךוניחהרשא

רסומהןיא,בוש,]ישילשהטביההלש[וזהניחבמ]יכאופאקיסהלונילע[
ןמרתויבוט–ובהעובטהתיטננמיאההקיטקלאידהלע–יטסילאיצוסה
.לארשיחצנלונתפיאשיבגלםזילטיפקה

יושעהיטסילאודיבידניאֿיתלבהרסומהותואףאשןאכיתזמר.דבלבוזאלו
לכמ״,יתָוחַאהללכהתאאקוודאשייאלשרבתסמ–םזילאיצוסהתמשגהמחומצל
הזכללכלשותמשגה׃טושפאוהרבדהו,״ויכרציפלדחאלכל,ותלוכייפלדחא
וליאו,הליחתכלמתמייקהוונֶקידצתשתיתרבחתילכתךותמקרעובנלהלוכי
השעמלאשונונניא,ובשםייטסיכרנאהתודוסיהםע,יטסילסרבינואהםזילאיצוסה
איהש,תטשפומהתינרצנההווחאהןמדבלתמדקומתינויערֿתיתרבחתילכתםוש
תרגסמבתירשפאההדיחיהתישממהתיתרבחהתילכתה.יתִמאןכותלכתרסח
לשהמשגההתייווהםצעמעַּביתשוזקראופאאיהתיטסילאיצוסההנומאה
תאהעבטםצעמתבייחמםזילאיצוסהתמשגהשוניארםלוא;םזילאיצוסה
ילב,תיטסילאיצוסההיגולואדיאהלשםייתייווחהדוסיהיגשומדגנתוממוקתהה

׃טפשמהלשופוסלתורהבהיתשהנה187
הגלפמהןואטבכ,1912ֿב,הכפהמהינפלדועדסונ)תמא׃ומוגרתש(׳הדבארפ׳*
רטשמהתונשלכב–)1917(הכפהמהןמל.ןינללשישיאהורפושו,תיקיבשלובה
לשומש.רטשמהוהגלפמהלשימשרהןואטבההזהיה–תוצעומהֿתירבביטסינומוקה
לשיללכוטלוביפואוקכ,תמאלשפוחמהרקשהלעתוברתונינשלהליעהיהןותיעה
.היסורבןוטלשה
םיקיר,םיחחרפםירבגלהק–געלבללכֿךרדב–תנייצמ׳ןוירדנא׳תינוויההלימה*
םינוירבתייפונכ–׳הדנַּב׳לםוגרתןיעמכהזהוזההלימבד״בשרחב,ןוכנֿלא.םיזחופו
הברהיטסינומוקהרטשמהרשאחנומ–)׳טידנַּב׳׃אוההבדיחילכש(םיניירבע
ךות,׳םיינלבח׳ו׳םיינרתחםיטנמלא׳םהבהארשהלאתאשיפכהלידכובשמתשהל
.םיילילפםיעשופכםתגצה
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עמשמו,המויקםצעלהקדצהההלתאצמנםהבקריכ,הינפמםריסהללכותש
.אוהשינויערלעֿןיינבםושילבראשיהלהשעמלבייחתאזההמשגההרסומש

ךפהיהלתבייחתיטסילאיצוסההמשגההש,בושאוההזרבדלשושוריפ
,הישעמליבויחהדימֿהנקםושילב,המשל,תיניצותרוויעותיתורירשהמאלהל
,המשלהיטרקורויבל–תורחאםילימבו;םוילםוימשםזינוטרופואהןמדבל
,םייטסיסקרמםיחנומב,וא,תרדגומֿיתלבהזירפקלהתייסלכּואתאתדבעשמה
היושעתאזכהיטרקורויבםג,ןכא.םמצעםיטרקורויבהלשםיינלצַנהםיסרטניאָל
איהםישמילבמוןיפיקעֿךרדבםא,הרבחהלעידמלתלבוקמוהליעיתויהל
םזינומוקהשקופיסהןוגכ,םהשלכםייתרבחתמאֿייוֲאמלקופיסתתלהחילצמ
,תאזכהיטרקורויבשםגרשפאֿיאלבא;תיסורהתוימואללםויכהשעמלןתוניסורה
לשדמעמהלהנוקוהדגנתוריתחהלכלעתרבגתמוהמצעתאהשירשמאיהשמ
ץוצמותמשנֿדַשְלש,םידבעֿםעלונֶכפהתאלוםעהתאףוסבלםטמטתאל,עבק
ותייווהבןיינעלכדבאמאוהשדע,תיבויחהנומאבשםוחֿרסוחמהָהקּומושפנו
יבגלתאזההאצותהתרוקיבב.ןבומהֿרסחולמעבוותושידאבבאתסמותירוביצה
.גילפהלןבומכםיכירצונאןיאתימואלהונתייחתתופיאש

םדאהתאהאיבמה,םויכהבםייורשונאשתימלועהתואיצמלדואמהמודב,הנהו
םצעםג–וניארשתוירבשַמהתוטישהיתשןיבתפרוטמתירסומהייעתידיל
תויוברתהיתשןתואמונמעלשותשירפבהתיהתירבעהונתוברתלשהתליחת
הזמםיירהנםראתוכלממבירחסמרשועלשתוברת,םלועבתוטילשהתוביריה
וללהןדבאהיליבשןיבולאוצמלידכ,הזמםירצמבתימואלֿלכתודבעלשתוברתו
.םלועֿייחלתירוקמהוכרדתא

הדוסיבםיחנומהתישפוחהתורחתההולוציפהשאוהתחאההטישבשערה
םדאןיבירסומהקבדהתאהתיחשמהתיטקלאידתוררופתהלהרהמדעםיכפוה
ערה;תיפוריאהתוברתהוניניעלתדבואןכלו,אמורוןוויולבבודבאןכלו,ורבחל
תלטהידיֿלעהתוחאבשערהלערבגתהלהסנמאיהש,אוההיינשההטישבש
ורבחלםדאןיבירסומהקבדהתאהתיחשמאיהםגתאצמנךכו,הייפכבשתּודחא
םיַרצמודבאןכלו,םהילעףנומהטשלרבעמשהמלכלתושידאהיניתנבהערוזב
עבונדחיםגתוטישהיתשבשערהו;אמורהדבאןכלםגו,םילוגנומהתוכלממו
ךותלםיימהבהםייחהןמתכשמנה,תרוויעהתיביטטֶגֶוהoתוילאיצנטסיזקאהןמ
תוטישהיתשתואָ☻ינתויטקלאידההיתוכופהתילגלערשאותישונאהתוברתה
.ליבסןפואבולאה
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לארשיםעדעצשינכפהמהדעצהחנומ,תאזתמועל,תירבעהתוברתהדוסיב
תוילאיצנטסיזקאהןמתולעתהלוחילצהב–התעדעוזאמדיחיוןושאר–
תרותבםלועֿייחלשתיחצנתילכתומצעלעטילשהלו,תילילאהֿתייוגה,תימהבה
ֿתוטישיתשתמועל,ולהתלעתאזההשירפהסיסבמו;יַניסמשהשּודקהֿרסומ
תפסונההשירפה,םייוגהברקבתועודיהתודיחיההשעמלןהש,תוללמואהאָצומה
תאםייקללכויהבש,לוציפאללתוריחותודבעאללתודחאלשתישילשךרדלא
.לבויהתנשלשךרדהאיהאיה–ותויחצנ

ךרד,םינורחאהתורודבונמצעללגסלונלחתהשתייוגהתוארהֿתדוקנמ,ןכא
אללתודחאןיא׃״תיטסיפוטוא״תארקנאיהו,הכותמהרואכלתרתסנוזתישילש
לכםהמהָבָג☻ִנתודחאהש188,םיבוקינלוקסר,םירָרופמםיאודיבידניאלצאתודבע
ולתעמתשמתוריחהשימלצאלוציפאללתוריחןיאו,םהילעהופכאלשןמז
ינושהןמתמלעתמוזתוארֿתדוקנךא.קירהבלהתורירשירחאתכללשפוחכ
תאהילעבסהלרבדהשקבתמשממו,תודהיהתיֵנבנוילערשא,וניארשיתוהמה
ונכָתיאליַכרדה.׳הךרדןֵכָתיאל׃לארשיֿתיבורמאו״׃רומאלאיבנהםואנ
ףוריצהלעהיונבהנניאתודהיה189.״!ןֵכָתיאלםכיכרדא♪ה?לארשיתיב
בלתאלוכֿםדוקהאלממאיהאלא,םיאודיבידניאלשיביטטֶגֶוהֿילאיצנטסיזקאה
הדיחיההווחאה–תיחצנההפיאשהשדוקְּבשףותישהוהווחאהתייווחבהיאשונ
לשתוריחולאיהתוריחה,ךכולאלמובלשימו–שממהבשיותימתסהנניאש
האלימשמ.הזמךפההתאוילעתופכלםיסנמםאולאיהתודבעו,הבהאושדוק
״קדוצ״היהישילכלכרטשמלהקוקזהתיהאלאיהבוש–ךכהיאשונתאתודהיה
עגרבוררועתהשיפכםייתרבחםיישקרותפלידכובהיהישוא,טשפומןפואב
תוותהלהלהיהץוחנקראלא–ּהרָסומלדוסיכהלשמשללכוישוא,םיוסמ
ירסומהדוסיהתא–ררופלאלו–דבעידבםייקלידכובאהישילכלכרטשמ
לשתובעותהןמונתרותהתטס,ולאהתוביסמהךותמו,הזךרוצלו;הרצירשא
.לבויהרטשמתאונלהתוותִהודחיםגםיירהנֿםראוםירצמ

שיארשאםדאוניה–׳ושנועואטחה׳יקסבייוטסודלשותריצירוביג–בוקינלוקסר188
תושילתותודידבלשעקרלעתחמוצה,םידוגינתברותיתדיחתומד,ולקוקזוניא
ומצעתאריגסמםגךא,הביסלכאלבורקםדבהנקזהשאחצורבוקינלוקסר.תיתרבח
תובידנםגהלגמאוהןמזבֿובךא,ריהיואגאוהו,לכלזב,אנושאוה;ואטחלעהדוותמו
.וידוגינלכןיבףרטנאוה,תושגרוםיעוריאתלוברעמב,ךכו–הבהאוךורו

.ט״כח״ילאקזחי189
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יפלדחאלכמ״ןורקיעה–לבויהרטשמונלהוותּוהוילעשהזהסיסבהןמ
.וילאמןבומהרבדאוה״ויכרציפלדחאלכל,ותלוכי

םותדעטעמכטרפהגזמתמהבשהיווחהןמינגרואןפואבעבונהןורקיעוהז
תמאֿתוקבדידילעיגהלתמיוסמהרבחהחילצהשמו,תדחואמההפיאשהתווחאב
תאתוטהלידכובאהישרבדםיימינפהםיילכלכההיסחיבןיאבוש–הזהןורקיעב
הלועותרזוחםיילכלכההיסחיךותמףא,הברדאאלא,היתופיאשמוהשמבהיטרפ
,תיתרבחההיווההלכשדע,הפיאשהתווחאתאדועהריבגמה,הווחאהחור
והזו;תחאתינומרהתומלשלתגזמתמ,הנותנהתירמוחהותיתילכתהֿתישפנה
ךכֿרחאו,הנֵּכההתובהלתהימיב,תונויצבונימיבםגתמאברר☻שןורקיעה
ֿלעשורבדמבןמהתאוניתובאופסאויפֿלעשןורקיעהאוהו,תמחולהתרתחמב
190.ןונֿןבעשוהיוהשמימיבץראההקלוחוהשבכנויפ

ךותמוירחאאלמלםילגוסמושענוניתובארשא,הזהךרובמהןורקיעהתאו
ךרדברבדמהידודנמוםירצמתאיצימהשמתגהנהבםלצאהחתפתהשהווחאהטהל
תוביסמהרשאכ,דיתעלםגונברקבםייקלונתרותהשקיב,תחטבומהץראהלא
םעהו,הטמלמוחפטלדועהנלכותאלו,הנייהתאלבושתודחוימהתירבדִמה
וזהרטמ.ותנאתתחתוונפגתחתשיא,םייפוסֿןיאהוםיניקתהעבקהֿייחברדתסי
יעצמאקרהמצעבהתיהאיהדחאדצמש,הזהםימסקהלגעממקלח,ןבומכ,התיה

הדובעהתקולחתאהחנמהללּכַּכעבקסקרמרשא–ל״נהיטסיסקרמהןורקיעהתא190
ילארשיהןוזחהשדוקלאד״בשהלעמ–תילאדיאהתיטסינומוקההרבחבלומגהו
׃ויתורוקמרוכזיאךות,יוארה
שיא״לשןורקיעהיפלהדשבוניתובאופסא–ץראהלאךרדב–רבדמבןמהתא*
רשאשפנלכל)הפיאהתירישע(דחארמועףוסאלרתוהטקלמלכל׃״ולכואיפל
.)ז״טתומשבהאר(;ולהואב
רחאל;טבשלכלדוגיפֿלעעבקנלארשייטבשרשעֿםינשתולחנלשןלדוגםג*
השמהווטצמ–לחונונניאיכדרפנבדקפנש,יולטבשדבלמ–םינמנוםידקפנםלוכש
,ותלחנטיעמתטעמַלוותלחנהברַתבַרָל״׃ץראהתקולחןורקעלע)ד״נו״כרבדמבב(
.״ותלחנןַתֻיויָדֻקּפיפלשיא
ד״בשלשורוביחבהאר–התקולחבוץראהשוביכבהזהןורקיעהלשומושיילע*
,דגוןבוארינבתלחנבתוקסועהתואקסִּפהשולשב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳
.544׳מעעצמאמ
ןורקיעהתאד״בשרידגה,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳רוביחַּב,בגא
,יומָסְּב,סקרמגפסרשאתידוהיתשרומכונייה,״ידוהיםזיבטא״כהזהיטסיסקרמה
.)181׳מעתיתחתבםשתאזהאר(.ויתובאתורודמ
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אליממשדועב,דחוימהימואלהונרָסּומותימואלהונתילכתלשהדמתההתחטבהל
תאשרסומהותואבםיבושחהםיכרעהדחאלךכידיֿלעתושעיהלהכירצהתיהאיה
הלוכיהתיהאלאיה,הדִצמ,בוששדועבו,חיטבהלהכירצהתיהאיהותדמתה
םאתהבו;הווחאהרסומתאקידצתרשאתימואלהתילכתהדימתתשילבםייקתהל
.תאזההרטמהתמשגהלשהקינכטהתאתוותהלונתרותהאבךכל

ןכותךסנוםימעהלכמונָלידבהש,תילארשיההרותהןיינבלכ,תישאר,ונלןתינ
םתואווטצנובתולולכהתילארשיהֿהווחאהֿרסומתווצמרַתֲעתארשאו,ונדוחייב
תוקבדהוהבהאהטהלאולמבריבעהלורוזחלןענכישבוכוםירצמֿיאצוילשתורוד
תורומתלכינפבשדחמןהבןסוחמרודלכתויהל,םהירחאםהינבֿינבלוםהינבל
.וניאררשאןורקיעהתאםייקלוניווטצנתאזהתרגסמבו,םיתִעהותוביסמה

ןורקיעהיפֿלעהרואכלשקבתמה,לקהןורתפהלעהצפקאללארשיתרותךא
ןוגראהתמגוד,יטרקורויבןוגראבתימואלההלכלכהלכתרגסה–וילאמהזה
אוהשו,תירסומהוחורבוותילכתבולשסופיטהֿבאמםנמאלדבייש,ירצמה
ֿלכלןתמהתרדסהוותלוכייפלדחאֿלכמהחיקלהתרדסהלהדיחיהךרדההרואכל
ֿתנידמבםויכםגהשעמלםיאורונאשיפכו,ונזמררבכשיפכ.ויכרציפלדחא
ןתינהיהשחוכהשהארנכרשפאֿיארשאב,ומצעתארתוסהזכןורתפהיה,לארשי
תאוהנוטלשתאלצנלןמזהךשמבּהליגרמוּהתיחשמהיהאלתינוגראהתרמצַלךכ
דע–רומחהלאלקהןמ–םייכונארתויורתויםישענהםיכרצִלהיתויורשפא
האינ☻מהתיהשוא,הידיבדקפוהשרטשמהלכתאתנוונמותנוונתמהתיהאיהש
איהשםיכרעהוהנבמהדגנםגאליממו,הדגנתיטקלאידהעונתתררועמוהמצעתא
.ליעלונרכזהשתואצותהלכלע,םידבעםעלהמואהתאתכפוההתיהשוא,תגציימ

תוריחתמקהלשתכבוסמהןיפיקעהךרדבהיעבהתארותפלהרחבונתרות
ותסנרפלוומצעלןודאירבעשיאלכ,דחאדצמ,היהיהבש,תילאודיבידניאתילכלכ
המכלכםיקידצבשקידצ,העשֿיפל,תלוזותואאהיו,ותלוזדסחביולתֿיתלבו
תמאבהבשישהדימבקרהרותההמייק,ינשדצמ,תאזהתוריחהתאךא;היהיש
איה׃הבהאוןוצרלשתוריחךותמתימואלההיווהבתוקבדהתאשמשלידכ
תוריחהתאעונמלידכ,םוקמלםדאןיבשוורבחלםדאןיבשתווצמבּהתָליּבגִה
תוישרושלשהמרבהקיזחהלידכותיטסילאודיבידניאתויהלמתילאודיבידניאה
ידיֿלעתודבעתויהלהשעמלרוזחתתוריחהשהנכסהתאםגו.תילטנדנצסנרט
הזךרוצלו,עונמלהרותההאבתולעתִמתובכשדיבףידעילכלכחוכלשתורבטצה
תחאלבויתנשמהנכלעריזחהל–תאזההאצרההלכלשריצהֿתַוצמלעוניֵוּוצ
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לכיכרוצלשהדימהֿהנקיפֿלעהתנבנשגע,תירוקמהןוההֿתקולחתאהתוערל
ןורקיעהונכלערזחומרבדלשופוסבאצמנךכו.הלדוגיפלהחפשמוהחפשמ
אקוודו,דבועאצמנםדאלכיכ,״ויכרציפלדחאֿלכל,ותלוכייפלדחאֿלכמ״
ירפמומצעבתונהילולןתניהב,וצרִמתדימאולמכוותלוכייפל,ישפוחןפואב
טעמערהֿרצילקוקזאוהףאו,םדוֿרשבאלאוניאידוהיהםגףוסֿףוס–ולמע
רבטצהלהזהלמעהירפלןתינאלינשדצמו–ןנוקיתכםינשבםגהמו,נברדיש
,ןוהלתורֵּפִמוכפהב,וילעלטוהאלא,למעאללתורֵּפרצויורזוחה,יטרפןוהל
.הוושבהמואהינבלכלבושרזחומה,ימואלןוהתויהל

וראשנןיידע;םלשומרדסההלכןיידעאציאלםמצעלשכהלאםירבדבךא
רדסההראשנםוקמֿלכמ׃ןנורתפתאונרכזהאלשתוירקיעתודוקניתשוב
תאדחיימה,רֵרופמעינמלערמולכ,יטרפהחוורהתשקבלעהרואכלתתשומ
עינמהתיחשיאלהזֿדציכ,הלאשהתלאשנםוקמֿלכמו,ותויטרפִּבטרפה
שוכרהתאםדימהלאואיצוידציכוןירוחהֿינבםיטרפהתאיטסילאודיבידניאה
לעבהיהיימו,ךכלםתואהפכיימ;יניסמרבדהלעּווֻצםגּולו,וגישהרשא
?ומצעותואתיחשיוחוכשילב,םתופכלידכקיפסמחוכ

דמעמתַוצמ,המילשמתפסונהווצמלעוניֵוּוצולאהתויעבהתארותפלידכו

ֿרסחורקה,ינואגהשקיהההשענהבש,רוכזללוכיינאשהדיחיההמגודה–היִולה
חוראלמתהוםידיגורועםרקש,יחיבויחןידל191,ןוטלפאינוויהיוגהלשםייח
.ןענכץראבולחניאלשןירהזומיולטבשלכ״.השודקוהמשנ . היהיאל׳׃רמאנש.
..׳לארשיםִעהלחנוקלח,יולטבשלכ,םִיִולהםינהכל . תלחנביולהכזאלהמלו.
םירשיהויכרדתורוהלוותרשל,׳התאדובעללדבוהשינפמ...?לארשיץרא
ךכיפל.׳לארשילתרותובקעיליטפשמורוי׳׃רמאנש,םיברָלםיקידצהויטפשמו
.םלועהיכרדמולדבוה . ליֵחםהאלא,ןפוגחוכבןמצעלןיכוזאלוןילחונאלו.
קלחינא׳׃רמאנש,םהלהכוזאוהֿךורבאוהו,׳ליֵח׳הךֵרָּב׳׃רמאנש,םשה

דמעמקרש,׳האיטילופ׳בןוטלפאלשתקמונמהותעיבקלד״בשןווכתמ,ןוכנֿלא191
–היהיךכאלםאשו,הנידמהתאגיהנהלוםעהתאליבוהליוארהאוהםיפוסוליפה
ליעלהזרשקהבןוטלפאלעד״בשירבדתאהארובוש(.הנידמהלשהתווקתהדבא
.)״בושו״׃תחתופההקסִּפַּב,311׳מעב

אלאהרותברבודאלךכיפלו,ץראבונתולחנתהתישארימיבדיחיהןוהההתיהעקרקהגע
אוהושוריפדבלבעקרקללבויהתנשןורקֶעתאליבגהל,ונימיבלבא;דבלבעקרקהלע
.נכותמןיינעהתאןקורל
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וחורהבדנרשאםלועהיֵאָּבלכמשיאושיאלכאלא,דבלביולטבשאלו.׳תלחנו
ךלהו,׳התאהָעֵדל,ודבועלוותרשל,׳הינפלדומעללדביהלעָּדמניבהוותוא
ינבושקברשאםיברהתונובשִחהלועוראוצלעמקרפוםיהֱֹֿאהוהָ☻עשומכרשי
דע.״ותלחנווקלח׳ההיהיו,םישדוקשדוקשדקתנהזירה,םדאה

תרהוטמהםיברָלםירומוהרותהיאשונלשתיליעלארשיםעלעאופאהדקפוה
םעהתאוזהחורבתרטשממותכנחמהוםייטסילאודיבידניאהתונובשחהלכמ
.וניאררשא״היטרקואתה״תאוא,םשהתוכלמתא–ותוכלמתאהבתמייקמו
םייחהלשרֵרופמהעינמהןמץקועהתאוכוניחבאיצוהלרומאהזהתיליעהדמעמ
םניאוחוכוומויקלכירהש,הערלותדמעתאלצנלמעּונמומצעאוהו,םיילכלכה
רסומהןמרזחומהoסקלפרכ,תימואלהחורהחוכמקרםילועםהאלאםיילכלכ
בקעב,ינשדצמשדועב–ןירוחהֿןבםעבשירשהלחילצמהזההיִולהֿדמעמש
זועהוחוכההיִולהדמעמלןתינ,ילכלכהסרטניאהרסוחותאזהתיממעהתוישרושה
תילכלכהתופידעהילעבלדבעתשהלילב,לבויהתנשתווצמםויקלעחיגשהל
תאתיחשתשדעדימתהלתאזהתילכלכהתופידעהןמבושענְמנךכו;תינמזה
.יטקלאידוהובוֿוהותלהרותהרטשמתאריזחתוםעהתאדבעשתוהילעב

,השעמלהיטרפלכבםלועמהארנכהמייוקאלהזהילכלכהרטשמהתַוצמ,ןכא
.ונאטחרשאהזהאטחהדעבארונריחמונמלישםנמאו

םתבושתו,ינשהתיבהברחוללגבשאטחהוהמתובורקםיתעלוהמתוניתובא
רתויבביטיההפוקתהתואבולפיטשםינוירוטסיההלכמ;םניחֿתאנש׃התיה
וירבסהתאונאםימגרתמשמו192,תאזהםניחֿתאנשתאריבסהלרנזולק
ףוסֿףוסתיֵ☻ענ,שנועורכשלשתירוקמהתירבעההפשל״םיינרדומה״

תיתרבחה׳תודמעמהתמחלמ׳לערנזולקלשוירבסהלד״בשןאכןווכתמ,ןוכנֿלא192
,םעֿיטושפויהש–המחלמהיכמות–םיאנקהןיב,הרוצנהםילשוריבהחתפתהש
יכמות–םינותמהדסמִמהישנאןיבל,ושבכנשםהירעמוחרבשםיילילגףאםקלחו
ויהשםהו,דואמםירישעםקלחוריעבםיתבֿילעב,םיסחוימםגויהש–הרשפה
תיגולואדיאהתקולחמהןיבבולישהשריבסמרנזולק.םוגפה׳ןשיהרדס׳בםימשא
–דועודועהזתאהזומיצעהויביכרמינששבוליש–ילכלכֿיתרבחהדוגינהןיבל

.ןיגולידבג״י‐׳יתוכלה[ג״יקרפלבויוהטימשתוכלה,ם״במרדע
יולטבשלהשמתכרב,׳אח״יםירבד׃םרדסכ,ם״במרהירבדבםיימינפהתורוקמההלאו
אל–ם״במרהטקונןכו,׳כח״ירבדמבבןהוכהןורהאל׳הרבד,א״י‐׳יג״לםירבדב
השערשאיתאצמהזהארדבל״׃רמואה,ט״כ׳זתלהקבבותכהןושלב–טוטיצב
].״םיברתונֹבשִחושקבהמהו,רשיםדאהתאםיהֱֹֿאה
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אבאלחישמו,אמורתאונחצינאלו,ברחינשהתיבה׃ןיטולחלהרורבהבושתה
ומייקאלוניתובאשינפמ–ואובלןכומהיהלוכהטעמכש,הלודגהעשהתואב
םייסיאהוליאו,״םייול״ושענאלונימכחידימלתוהע,לבויהתנשתַוצמתאהכלהכ
וטלמנאלא,םעלתכללוםשהליֵחתויהלוניההאל״םייול״תויהלושקיבש
.רבדמל

ןוזחתניחבבקרהארנכחמצאללבויהתנשןורקעשתראשנהדבועה,םלוא
לשהעבט.תילארשיֿץראהותירבעהתואיצמבשרשומדימתהיהאלא,טשפומ
׃םידיחיהלשברהרשועלאלוירצמהתודבעהרטשמלאלהפיוניאלארשיֿץרא
תדעונאיההעבטםצעמאלא,םיזכורמוםילודגםיילכלכםילעפמלשץראאיהןיא
תחתשיא״,םהילעבתאםיסנרפמה,םינטקרחסמותשורח,תואלקחיקשמל
טרפלכלעוידוהיהםעהלעויפואתאעיבטההזהרבדהו193,״ותנאתתחתוונפג

תורמרמתההתאךכֿלכםילסהו,רוצמהיישקבהדימעהתלוכיבהנקתאלללביח
.ענמניתלברבכהיהםיאמורהןוחצינשדע,תימינפההסיסתהתאו
תואכודמהותוכומנהתובכשהינבןיביתרבחהדוגינהתוצצופתהש,רנזולקףיסומדוע
אלשלעםינורחאההלאל׳ירוטסיההשנוע׳האוה,םירישעהוםיליכשמהםיסחוימהןיבל
לש׳הךרכבהאר(.םינושארהלשםתוריחוםתחוור,םתלכשהלדעומֿדועבמוגאד
.)ךליאו204׳מע,ב״ישת,ףסאיחאתאצוה,׳ינשהתיבהלשהירוטסיה׳
,רחאדצריאהלד״בשדיתע)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב
.8הרעהלבלםישו233׳מעבםשתאזהאר–םניחהֿתאנשאטחב,םילשמ
.119׳מעבליעל,57הרעהבהארובוש,רנזולקףסוילע*

;םימיהתירחאןוזחבו,המלשתוכלמתומֵלשרואיתב׃םיימעפארקמבןתינהזיוטיב193
לע)׳י׳ג(הירכזתאובנבםגאוהרומאהמודןפואב.׳ד׳דהכימו,׳ה׳ה׳אֿםיכלמהאר
.ינשהתיבהימי

,׳יַתוקוחב׳ֿ׳רהְּב׳תוישרַּפהתופיצראוההרקמםולכ–ןיבהלונאםינוכנקַרֶשִמ,ןכאוהע
אלתולגהלשהרקיעלכש,תרמואותרזוחו,שרופמבטעמכתרמואהחכותהןיאםולכו
?הילעונתבִשבץראההתבשאלרשאתותָּבַשהתאתוצַרלידכאלאאב
תנשתווצמהנומשתויונמ,הטימשהתנשתוצִמרחאל,)ה״כארקיו(,רהבתשרפב[
ןוחצינ,םולש,לוביתוכרבבונאםיחטבומ,)ו״כארקיו(,יתוקוחבתשרפבו;לבויה
וללהתוכרבהךופיהב–המויא׳החכות׳בונאםימייואמו,׳התוקוחבךלנםאהניכשו
וילאשבותכהתאונאםיארוק׳החכות׳הלשהכלהמב.ויתוקוחבסאמנםא–תוללקל
זא,םכיביֹאץראבםתאוהָּמַשָהימילכָהיֶתֹתּבַשתאץראההצרִתזא״׃ד״בשסחייתה
םֶכיֵתֹתּבַשבהתבשאלרשאתא,תֹּבשִתהָּמַשָהימילכ.ָהיֶתֹתּבַשתאתָצרִהוץראהתַּבשִת
ותואבארקמההלותלבבתולגתאםג.)ה״ל‐ד״לםיקוספ,ו״כקרפ(–״הילעםֶֶֶֶֶֶֶֶכְתבִשב
].א״כו״ל,׳בםימיהירבדבבותככ,שממאטח
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דומלתהוך״נתהםירודחתאזהחורב;הזהםויהדעוםלועמוזאמובטרפו
בצועובשסופדהשממאוהאולהדומלתהו,םהבשתילארשיהֿהווחאהרסומו
.תילארשיֿץראההיווהלףוצרורישיךשמהותויהל,ונתולגימילכידוהיהשיאה
הבוטההיווהלתננכותמתוביציתונקהלקרהיהודיקפת–לבויהתנשןורקע
תוחתפתהבהביבסםילועהםינקרבהוםיצוקהתארעבל,אליממתמייקה,תאזה
םילגוסמםניאש,םיווהתמההיֶרּודֲהתאםעפבםעפידמרשיילותינטנופסה
ליגרהרושימהתאךופהלםייתניבםייושעהךא,םירהתויהלעיגהלםנמא
.םיאנקהימיבהיהשיפכ,תויאגותועבגלשוהובוֿוהותל

,םינוירוטסיההוריבסהאלתאז–םייחבהזהןונכתהאופאםשגוהאלעודמ
ןונכתרשפאמוניאש״םדאהעבט״ינפמאליאדוךא;רבדברוקחלםוקמהוהזאלו
שדוקהחורלשהחוכבםישגהירבעהםעה׃לבויהתנשןורקעםשגוהאלהזכ
תנשלשינוחטיבהםותסשהתַוצמדגנאטוחותויהךותוליפאו–ובתררו☻ה
לבויהתנשמרתויילואםישקםירבד–תאזהשדוקהחורתארֵמַשלדעונה,לבויה
–ועארמגהירבדכ–רבתסמ.״םדאהעבט״להנממרתויילואםיירשפאֿיתלבו
דיבלבבמהדוהיינבורזחיאליכםרגשםודקאטחותואבאיהתיתִמאההביסהש

םירוהרה׳רמאמַּבדועהאר–לארשיביוארהימואלהקשמהלשוהנבמןוזחלע*
לע׳רוביחַבו,)ךליאו35׳מעב׳גךרכ(׳ףתושמהקושלונתופרטצהלעםיישעמיתלב
.)ךליאו514׳מע׳גךרכ(׳תירפכההרזֲחהלשהמגמהַחֵרכה׳׃ףיעסַּב,׳םילשוריןונכת

דומעו״פףד׳תומבי׳;׳אדומע׳יףדדע׳בדומע׳טףד׳אמוי׳;׳אדומע׳דףד׳תוכרב׳וע
.׳בדומעב״לףד׳ןיכרע׳;׳ב
׃הלאתורוקמברמאנהלשטוריפהנה[
השענשךרדכארזעימיבסנםהלתושעיֵללארשיויהםייואר״׃רמאנתוכרבתכסמב*
םהלתושעילויהםייואר׳״׃י״שרשריפו.״אטחהםרגשאלא,ןונןבעשוהיימיבםהל
ימילכו;שרוכתושרבאלאוכלהאלו–׳אטחהםרגשאלא׳/המרדיבאובל–׳סנ
.״ןורחאהשווירדלושורוושחאלושרוכל,םהלודבעתשנסרפיכלמ
אנחֿרברבהבראב.ןדריהרהנבהחושהיהששיקלשירלערפוסמאמויתכסמב*
אנושינירה,םיה♪ֱֿאםשב=[וכלאנינס!אהָלֱֿא״׃שיקלשירולרמא.ודיולטישוהו
,ףסכתריטהילעהנבנאיההמוחםא׳׃)׳ט׳חםירישהריש(ביתכד;]!לבבינב,םכתא
]וליא=[םא׃]םכיפלכ,בותכהתאשרודיננהךכו[,׳זראחולהילערוצנאיהתלדםאו
בקרןיאש,ףסככםתלשמנ]זאֿיכ[,ארזעימיבםכלוכםתילעוהמוחכםכמצעםתישע
׃הסריגהםגתאצמנו[–תותלדכםתילעש,וישכע;]ברחתיבההיהאלזאו[ובטלוש
.״ובטלושבקרהש,זראכםתלשמנ–]תּולַדב
,הלםיכסמאוהןיא,ןנחוייברלוזותשרדתאשיקלשירחָ☻רשאכ,םירבדהךשמהב
רמאנירהש,ינשתיבבהרושהניכשהתיהאל,ארזעימיבדחאכםלוכולעּולםגשרמואו
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,שרוכלשותושרבוםטועימקרוכליאלא,ןונֿןבעשוהיימיבכ,דחאשיאכוהמר
הכותמשבגתהלהיהלוכיאלו,ידמרתויהליבסוהלדותיקלחםתלואגהתיהךכו
איהשהעדות–תימואלתומלשלשהעדותהבהענמנףאו,שממלשיולטבש
זע.ימואלהאוושהרסומל,ןבומכ,יאנת

לכללבויהתווצמונלצאהמייוקאלםאםג,רבדההיהירשאכןכֿםאאהי
תדרלאטחההיהלוכיאל,התיהשהמיאתמתואיצמהתואבקעבירה,היטרפ
דימתהלהלכיילארשיהחצנהוהווחאהרסומבתוקבדהו,םירבדהלשםשרושל
אלשלבויהתנשלשהיצקנופל,ןכא.םייוקילותומיגפךותםגּולו,םוקמֿלכמ
ולאצמנףילחתהו,םינפֿלכֿלעםילשמףילחתולאוצמלךירצםעההיההאלמתה
ֿתרותלשףסונהןוחטיבהםותסשב,היצרופורפֿרסוחידכדע,יאליעשגדתמי☻ב
ֿקלחאצוההזכןפואבו–תוילמרופהתווצמהלש״רדסהיליגרת״ב–לארשי
ןפואבאלא,לוכיבכםמצעםכותמאל,םייחהרומישלעוייחץרממיראה

ינבתוכזבהנבנרשאןיינבש,)ז״כ׳טתישארב(״םֵשיֵלהאבןֹּכשִיותֶפֶילםיהֱֹֿאְתְפַי״
–לארשיםינובשןיינבבאלאהרושהניכשהןיאךא,הפיםנמאהיהי–םיסרפה–תפי
.םמצעב–םֵשינב
ינבמלבקלםהמענמנשךכבםייולהוסנקנהמינפמ׃הלאשהתלאשנתומביתכסמב*
?דבלבםינהוכלןתינוהירהו–הרותןידמולםהםיאכזש–ןושאררשעמלארשי
הלוגהןמומעולעאלשםושמ,םייולהתאךכבשינעהארזעשאיהארמגהתבושת
.)׳דהכלה׳אקרפרשעמתוכלה,ם״במרבםגהארו(;םילשוריל
–ארזעלשותושארבלבבמלארשיובשרשאכשארמגהתרמואןיכרעתכסמב*
השעמלו,תולבויתונמלדועולכיאל–תובברעבראמרתויטעמקרהנמלהקהלכשכ
,יחרזמהןדריהרבעבובשישלארשייטבשתאבירחנסהלגהרשאכרבכלבויהלטב
].םצראבלארשילכתֶבֶשבקרגהונלבויהןכש

התואלכיכ,המרההלואגהךרדבוישרושתורמל,ןושארהתיבהימיבאיעבימאלוזע
הרותהחורבתמלשומהיווהוליאו,לארשיתרותלשהתושבגתהןיידעהכשמנהפוקת
.הרצונאלןיידע
הבחרהבחתנלד״בשבושי,)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב[
ימילא–וילוגלגוותוכשמתה,ויתוכלשהתאוינשתיבתבישדוסיבשאטחהתא
.)235׳מעב׳אהרעהלדחוימבםשבלםיש(;ןברוחהדרמימידעו,םיאנומשחה
דעולארשיֿתאנשדע–ויתוכלשהבוהלוגהתורגתשהאטחבןוידהתאהארןכומכ*
לדגומהחוורהןיב440׳מע,׳אךרכ(׳םירבקהןיבתירבה׳רוביחַּב–הפוריאתלוגחבט
טפשמה׳רוביחַּב*.)ךליאו״ןכבו״תחתופההקסִּפהןמ,447׳מעבבושו,והנשמל
,תולגבהרותהטפשמ׳תטרפה׳לשתיווזהןמהזהאטחהראומ׳לארשיתנידמוירבעה
רדעיהבו–ירוביצהֿימואלהטפשמהםויקליאנתאוהש–יתכלממהסיסבהדבֲאב
].)״רבכ״׃תחתופההקסִּפַּב,66‐65םידומעב׳גךרכבהאר(;ותרזחהלהריתח
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לשהתוליעיֿרסוחלםיבושחהםימרוגהדחאהיההזהרבדהםגו;יתוכאלמ
היצקאירהלשתינסרהההתמצועלו,הירחאשתולגהתוכיראלו,םיאמורבהמחלמה
חע.הייחתהימיב

הבהרמתשהםוקמלכמאולה,תאזהרומישהךרדבשתונורסחהלכםעךא
המייוקוליאכשממ,היתופיאשלעוהרסּומלעוהחורלע,התומלשבלארשיֿתרות
םגתאזהךרדבונלהרמתשהםנמאו;םינשהןתואלכהשעמללבויהתנשתווצמ
אירבנרשאכ,ונתלואגימיבםשגתהלףוסֿףוסדיתעהןוזחכ,המצעתאזההווצמה
ונלחיטבתשךרדב,םהילעוניֵוּוצשםיניקתהםייחהתאתויחלרוזחנווניאטחלכמ
תעב,תישילשהאיבב,אובלדיתעלןכו״׃תודבעלשהדמתהאלו,תוריחלשחצנ
לכבייחתיו,המוחיֵרעיתבושדַקיִו,תולבויוןיטימשתונמלוליחתי,ץראלוסנכיש
הרומאההתָוצִמלככתולבויוןיטימשןישועו//.תור☻עמבוהושבכישםוקמ
תידומלתההכלההלכאלא,הזהןוזחהונלרמשנץוחלוהפשהןמאלוטע.״הרותַּב
,םנימבםידחוימה,ונלשהאנואהינידתא,לשמל,האר;השעמלותמשגהלתנוּוכמ
ילכירדאהןיינבהדוחייבופ,״]תישִש=[תּותשלערתוירכת☻ילַארכת☻מה״ןידו
אוהםדוסיבחנומהלבויהתנשןוזחרשא,םיירבעההשוריהינידלשםוצעה
אפ.םניבהלםיליכשמםניאשהלאלשםתהימתלןורתפה

איהשוונתריתחתאןווכנהילארשאתילכלכהטישונלתאצמנהזכןפואבו
שדחתהלונילעהמו☻רשאירסומהשודיחהלכמענמנֿיתלבאצויֿלעופקראל

;״תועיטנהץצקיולופִיאלש,רקיעהןמרתוירדגהתאהשעתאלש׃אייחיברינת״חע
אבצב״רדסהיליגרת״לתוילמרופהתווצמהלשןתלשמהתא[.)׳גט״י,׳הברתישארב׳(

–המיחלהלשהשעמהוֿהרותהםוקמבאובלםילוכיםניאךאתעמשמַלםיינויחה–
הקסִּפַּב,196׳מע׳אךרכב,׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ורוביחבד״בשריבסה
].״ךמתסִהב״׃הלימַּבתחתופה

.׳אהכלהא״יקרפםיכלמתוכלהוז״טהכלהב״יקרפלבויוהטימשתוכלה,ם״במרטע

–האנוההרוסיאתוכלהלשןמוכיסרקיעתאהאר[.׳בדומע׳מףד׳אעיצמאבב׳פ
ובורו,ג״י,ב״יםיקרפב,הריכמתוכלה,ם״במרב–ד״בשןאכןייצמשןידהםגןללכבו
].ד״ילש

,הזהיגולויצוסהםיאלפהאלפלרתויבתקהבומההמגודהילואםהםיירבעההשוריהינידאפ
תומלעתהךותמולש״יחרזאהטפשמה״תאהלוגבחתפלירבעהםעהךישמהדציכ
ולאהיארעהתוביסמללגבשידכ,ןהילאתטלובהריתסבףאותוישממהוייחתוביסממ
לארשיתוכלמבםתויחלםיוּוצמונאשיפכםייחהתופיצרתחאהעשלוליפאקספיתאל
.לארשיֿץראבתישפוחה
].תולחנתוכלהב,ם״במרבהשוריהינידלשםמוכיסרקיעתאהאר[
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תוביסמל,וניארשיפכ,רתויבםאתומהןורְתפהםגאלא,םייקתהללכונשידכ
ונלשתימואלההלכלכהךרטצתוכותברשאילארשיֿץראהעבטהלשתוישממה
תנשןורקע,ונשפנלעתורחתמהתורחאהתוילכלכהתוטישכאלש;חתפתהל
אוהאלא,יטמוטואאוביבאבומה,טשפומוילמרופירסומךרעוניאלבויה
חצנלשתמיוסמהותישממההרטמבהרועמאוהולוכֿלכש,ינכותֿירסומןורתפ
.קרוךַאְואקווד,לארשיֿץראבשלארשיתוכלמבלארשי

תונותנהתוירסומהתונומאהןמרבעמהןיאהבש,הדיחיההמגודהילואיהוזו
רשאשפנהֿךלהלכלשתילטוטההריקעבךורכובםיבייחונאשרסומהלא]םויכ[
לעונדמעא״יקרפלאובמב׃םינורחאהתורודבוריקוהלוובקוּבדלםעהדמל
לשותוברתבידמלםינתיאםישרושהתּכִהתיטסילאיצוסההייטנהשהדבועה
תאוניארהנידמהלשתילכלכההיעבהלעףיעסבוליאו,ילארשיֿץראהבושייה
שיךכלע.הנושארההייטנהתורמל,תשרופמתיטסילטיפקהייטנלשהתוחתפתה
,רתוולםילוכיונאןיאדחאדצמש,ונלשתיטרקנוקהתואיצמהתודבועתאףיסוהל
ןיאםאםג,ץראליטרפירבעןוהאובילע,תיאבצהרבעמהתלכלכלשתרגסמבףא
םיילכלכהםילעפמה–ינשדצמשו,תויטסילאודיבידניאתונווכמישפוחאּובי
תיטרפהתולעבַלללכֿךרדבםירוסמםניא,תועקרקהבורו,ץראברתויבםילודגה
םירועמןיידע–הנידמהתפוקתבשתינסרההתוחתפתההתורמלו,םידיחילש
היגולואדיאב,םימודהתואלקחהֿיבושייוםיצוביקהדוחייבו,וללהםילעפמה
תודבועהלכו.תימואלהונתייחתתפיאשךותמןירשימבםמויקרקיעתאהקידצמה
הנכופהתשידכיוארהןוויכבתידדההמאתהלוהיצרגטניאלקרתוקוקזולאה
יליכ״ןורקיעהולבויהןורקעלעונתלכלכןיינבבםיכבדנוםינֵבלתויהלןמצעב
194.ונימיברוצייהתויעבתאתמלוהההרוצב,״ץראה

ונאםירסחבושו–יולטבשלשירקיעהםרוגהןיידעונלרסחהלאלכב,ןכא
םירצמתאיצימהליחתהאלונימיבהלואגהםגאולהש–המואהתומלשתאןיידע
תליחתמרתויוליפאהמוגפתוניחבהלכמטעמכהתיההתליחתאלא,המרדיב
יהוזו–תויולגץוביקלשןיינעאיההמואהתומלש,םלוא.ינשתיבימיבהלואגה

םתאםיבשותוםירֵגיכ,ץראהיליכתֻתִמצִלרֵכָמִתאלץראהו״׃ואולמבבותכהרבדהנה194
ומוכיסהזו.)ד״כ‐ג״כ,ה״כארקיו(;״ץראָלונתִתהלֻאגםֶכתַזֻחֲאץראלכבו.ידָמִע
,תותימצלתרכמנהניאםיטבשלתקלחתמהלארשיץרא״׃ם״במרהידיֿלעהכלהל
]הנוקהורכומה[םהינש–תותימצלרכמםאו,׳תותימצִלרֵכָמִתאלץראהו׳׃רמאנש
תוכלה(;לבויבהילעבלהדשהרוזחתאלא,ןיליעומןהישעמןיאו,השעתאלבןירבוע
.״)׳אא״ילבויוהטימש
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שיהיִולהדמעמלסחיבוליאו;תועדהלכל,םילשהלונאםיווקמןיידעשהמישמ
דוסיהיכ,וניארשיפכ,רתוירפושמאוהונלשונבצמהזבתוחפליכ,רמול
היהשהמתמועל,ךורעןיאלילוא,רבגומהיהונימיבהייחתבבפ״יצולחה״
תודירפמןניאתאזההנֵּכה״תיצולחה״תרוסמהןיבלוניניבו–ינשתיבימיב
.תוטעומםינשאלא

תואמרובעכאל–הפונתֿתמחלמתרוצבשדוחהזהדוסיה,ןכֿלעֿרתי
תורשעךותאלא–ינשתיבימיב]םיאנומשחהתוממוקתהב[היהשיפכ,םינשב
רסומבהתלעש,י״חללשתרגסמבדוחייבו,תרתחמהתמחלמב,תודחאםינש
בקעב,ל״צאלשתרגסמהלעהברהתיללכהתירסומההתפונתבוהלשהווחאה
הכורארתויהתיהש,הלשתרתחמהורהוסהתרוסמוהימחולבורלשתיבהֿרסוח
תרגסמההרבשנרשאכש,רמולוךירעהלרשפאונתניחבמ,ןכאו.תיביסנטניארתויו
תרגסמהםצעןדבאמרתויילואהשקהבןומטהירסומהחוכהןדבאהיה,תאזה
ןמשתווקלםוקמהיהיכ;הלואגהיפוסיכתמשגהלתיתמחלמהותיטילופה
תוכלמלםיפוסיכבי״חללשתיאליעהתוקבדהןמו,תויטנסרטניאהֿרסוחוהווחאה
תרחאתרגסמםושברשאוגפ,ונלץוחנהיולטבשותואףוסבלחתפתי,לארשי
לשךרובמהףוריצלאולהו–תאזכהדימבוללהדוסיהֿיאנתלכולואצמנאל

,ו״להרעהתאהארובוש[.תוישיאתוינפתרסחהווחאוימואלםזילאדיאלשןבומבבפ
.]189׳מעבליעל

לשותבשחמבתשבוגמהתיהםנמאוזהווקתש,70הדומע,׳אךרכ,׳י״חליבתכ׳בהארוגפ
ןכש,סופדלרפסהרַדסתנכהבלשבתאזותרעהתאףיסוהד״בש[.שרופמדועייכריאי
שדחמםסרופםהברשא,׳י״חליבתכ׳לשםיכרכהינשמןושארהרואהארט״ישתתנשב
.ח״שת‐א״שת,ותמחלמוומויקתונשהנומשבי״חלידיֿלעספדנשרמוחהלכ
,ןיקנלוהילאידיֿלעבתכנש׳תכרעמלבתכמ׳לריאילשותבושתלאיהןאכתוסחייתהה
םע׃ןוגכ,יתדיפואםיאשונה׳הייחתהירקיע׳בםייוטיבוםידגיהמתחנֿיאותוגייתסהובו
׃ריאילשותבושתמעטקטוטיצהנה.לארשיתוכלמו,ישילשהתיבהןיינב,הלוגס
אהתאיהשהנימאמה–תיאמצעהעונתו;תיאמצעהעונתתויהלונלחתהיכלוכַלרורב״
הנניא–םאולמבהמואהידועייתאםייקתרשא,לארשיבתוריחהתעונתלםימיהתוברב
ןמ[גוליפלםדקשיגולואדיאהתיבֿףלאהלשויתומא׳תלד׳בהמצעתאםצמצלהלוכי
תונדאלךרדתוותהלונאםיצור.דימתםחלייוהיחיןוגראהשהנימאמהדקפמה.]ל״צאה
.דובכותוריחייחל,ןוטלשלו . תזוחאלתדלומהשבכיתשכל,ישילשהתיבהרותב.
ירחושתכ;שודקןויעריאשונתכ;הלוגסםעךותבהלוגסתַכלתויהלונילע.םלוע
.״רמוחבוחורבהלוכהמואהלשהמלשההלואגלםהינפרשא,הימחולותוריחה
,׳הנושארתבצ,י״חל׳לש׳בךרכףוסבןתינ,ולבישמַּכריאיולאושַּכןיקנלוהילאיוהיז(
].)ג״סשתביבאֿלת,ריאיתאצוה,יקסנייביאבאזתאמ
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תיטילופתרגסמלרשאמרתויהברה,ףילחתאוצמלהשקוללהדוסיהיאנתלכ
.אדירגתיתמחלמו

ונלצאםוקתו,רקשיאללארשיחצנםנמארשאכש,דבעידב,רבתסמךא
,םיישקלערבגתהלתוביסמההנממהנשורדת,שורדכתיאליעתימואלתוררועתה
וללהםיישקהו–י״חללשתרגסמהינפלודמעשהלאמםיתוחפויהיאליאדוובש
לשתירסומהםחוררשא,םיפוסיכלשהמצועותונמאנותוקבדוהווחאהבוחתַפְי
תדמועהתילטוטההכפהמהןמ.אמלעבהמדקהכןתמועלבשחיהללכותי״חל
תכרפמההיינבהןמ,ולוכםלועהלכלשףרטהיבאזמתיבהרהרורחשמ,ונינפל
םגונלםוקייאדווב–רכנתמוהגושףרועֿהשקםעךותמלארשיתוכלמלש
.יולטבש

תיברעההיעבה

םעםושלןווכתמינאןיאהזחנומבו195;םיברעלונסחילשןיינעהלאהתעהנפנ
רשאו,ונינפמלארשיֿץראיחטשתאםיספותהןיסלכּואםתואלאלא,םיוסמ
.רומאהםֵשַּבםתואףאלילכהלגוהנםמצעלתימואלתוהזרסוחמ

.יללכההיפואלהמיאתמה,הריתסבתונויצההכבתסההלאןיסולכואלסחיב
תוישרושהיקמעממהעבנרשא,הטושפהתינויצההשגרהההתיהדחאדצמ
םאתהבו–ונלשלאםירזוחונירהלארשיֿץראלאונבושביכהתרוהשו,תידוהיה
קדצוליפאהזבהתאראיה,הברדאו,רבדבקדצֿיאםושתונויצההתאראלךכל
וחרבםגףוסבלו,ץראהןמיברעהףונהתאךלהוהחדינויצהלעפמהש,קהבומ
,ינשדצמלבא.ונינפלםמוקמתאושטנו–הנידמהחטשמתוחפל–םיברעהבור
אטישפהדגנהמואמתונויצההעדיאל,רכנהןמםיאבה,םירכּומההיכרעתניחבמ
–אוהטפשמץראבםיכרותהטפשמשונייהו,ןאכרר☻שיכרותהטפשמהלש
הזטפשמיפֿלעםיבשויהםיברעהיכרוערעאללתונויצההלביקךכלםאתהבו
תוישרושהשכ,הנידמהםוקרחאלשאופאאוהיעבטקר.ןידכהבםיבשויץראב
הווהתנ–עדּומהדגונהךרעהלשולקשמהלעאליממו,עוקשלהפיסוהתירבעה
.ויתודגלעהָלגומהלעמה,ירסומעצפהזלכמ

ררבתמ,)תויתואבומשרנ,הלאםיפדב,ןאכרשא(דיהבתכבםידומעהירפסמיפלע195
הלוגה׳,אבהףיעסהבתכנשרחאלףא,דיהֿבתכתנכהלשיפוסבלשבףסוההזףיעסש
.)ותחיתפב199הרעהברומאכ,רחואמבאוהםגףסוהרשא(,׳תוצופתב
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אצמנתובורקםיתעלרשא,תונחמינשלןאכלצפתה״ילארשיה״רוביצה
לשלודגההנחמהםקדחאדצמ׃הנועותעהתואבדחיםגםהינשלןמאנםדאה
ירסומהדוסיהרסוחוןוצרהרסוחמרשאו,תיברעההשיטנהןמםפוגבםינהנה
אוההֶנהנשתתחשומההשוחתהךותמהאנההתאאוהלבקמוזהאנהמתוענמיהל
הלועהוניאררשא,תויניצהלשהחופיטהברִמל–רבדהםיענובוטהמכו,לזגהןמ
םימימתהתצקלשהיצילאוקההמקינשדצמו;םירחאםישרושמםגתחפותו
דגנ״ילארשיה״טקניטסניאהןמםצרמבםינוזינהםתואלכו196תונֵּכהֿישקבמ
תאגישהלסרטניאהןמםגוא(תידוהיהתוישרושהידיֿלעתענּומהתוגהנתה
תארידחמוץיפמ,חופיקהולזגהדגנקעוצההנחמ–)תוריחבבםיברעהתולוק
.ומצעיניעבםעהתאריחשמו,ונאםינלזגןכאשהרכהה

וניתורוקמלאונבושב–ונאםיאצומהזלהתיחשמהלובלבהדגנכ,הנהו
תוילכהרסומתאיכו,םלועמםירבדויהאלשםייניעהתריאמתמאהתא–ונלש
לאריבעהלונלבטומ,ונאםיקידצהברשא,וזהדדובהדוקנבאקוודונָפקתש
.תמאבונאטחםהברשאםיברהםיניינעהםתוא

רבדםהמונחקלםאאלאונידיֿלעםילזגנתויהלםילוכיםיברעהןיא,ןבומכיכ
יכרותןידותואירה,לארשיתרותלשהטושפיפֿלעוליאו;ןידיפֿלעםהלעיגמה
לטבאוה–השובכהתילארשיההמדאהתקולחתאןטלו☻הםעטמרישכהש
ֿץראברזשבוכלשונידב״אנידאתוכלמדאניד״רמולןכתייאל.ורקיעמלטובמו
תוכזתלילשל,ותוכלמתאונילעלבקלםימילשמונאןיאםלועלירהש,לארשי
ןידו,ןטלושהןידדפ.עגרועגרלכבומוקמבאובלהיוארה,ונלשדִודֿתיבתוכלמ

רשא–הינמרגילועםבור–הימדקאהישנאלשהצובקלד״בשןאכןווכתמןוכנֿלא196
.׳םולשתירב׳לשךשמהֿלוגלגןיעמהיהש,׳דוחיא׳םשבןוגראבםידגואמויה
ם״ואבהקולחהתטלחהרחאלו,תימואלודהנידמל׳דוחיא׳ישנאופיטההליחתכלמ
ֿלאומש,רבובןיטרמויהםיטלובהםישיאה.תימשהיצרדפנוקןאכםיקהלןתינשורבס
רשאכד״בשלשהזיוטיבב׳ומצעתאההיז׳ףאןורחאההז.ןומיסטסנראו,ןמגרבוגוה
.613׳מע׳אךרכב,תורגיאהרודמבד״בשלובתכמבתאזהֵארו,רפסהתאארק

אבב׳לעם״בשרהלצאו;ח״יהכלההדבאוהלֵזגתוכלהמ׳הקרפ,׳הקזחהדָיה׳בהארודפ
ֿיטלש׳בדוחייבו;׳א׳מעח״כףד,׳םירדנ׳לעש״ארהיקספבו;׳ב׳מעד״נףד,׳ארתב
יאנתש–ף״ירהלב״משתןמיס,׳םיתבהתקזח׳קרפ,׳ארתבאבב׳לע׳םירוביגה
oהיצפרוזואהבהארנאלו,הילעתכמוסונתעדאהתש,אוהתוכלמהןידתרשכהל

.אמלעב
רמגהתדובעתאםגבתכאוה,)ג״ישתתנשב(הזרפסבותכלד״בשלחהובןמזהקרפב[
אניד׳׃ןאכרבודמהאשונבהברהבחרהבקסעהבו,םיטפשמב׳ךמסומ׳ראותלולש
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לשהדיחיהתּויקוחהתאםלועמאופאוחדאל,וירחאווינפלםינושהםישבוכה
התיהשםשכ–הזהטפשמהיפֿלעו,לארשיֿץראבדבלבילארשיהטפשמה
םויהדעםגהראשנאיהךכ,םישבוכהידיֿלעחוכבהספתנשדעתילארשיהמדאה
הרכמנוליפאẅתדמועָהיֶלעבתושרבאלא,םלועלתלזגנהניאעקרק״יכ,הזה

ֿלעֿרתיהפ.״םימדאלבלזגנַלתרזוחהזירה,םילעבהושאיתִנוהזרחאהזףלאל
ונניאעקרקבקיזחמםתסיכתעבוקהוונֵנידבהגוהנהתיללכהקָזחהתואוליפא,ןכ
םירכנלםויכדומעלהלוכיהנניא,היָארהאופאוילע–ודימאיצוהלאבהו,ןלזג
ןיא–לארשילעודיהעקרקםינשהמכלכאשםיבכוכדבוע״ירהש,לארשיֿץראב
ֿץראביוגםתסש,הטושפהתירוטסיההתואיצמהךמסלעךכוופ;״היָארותליכא
שוביכהחוכמאלא,םינָפלעקרקהלשםיילארשיההילעבחוכמאבונניאלארשי

םשהארו,׳אךרכב,וזההדובעהןמםיעטקהמכונללכונתרודהמב.׳אנידאתוכלמד
ֿםושירתאהאר,ןכֿומכ.ךליאו״תאזלכ״תחתופההקסִּפהןמל,514׳מעבדוחייב
טפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ׳׃דדלאלארשילשוטפשמלד״בשןיכהשםירבדה
.521׳מע׳אךרכב,׳ירוטדנמה
׃וזהרעהבשתוינפהַּבםירבדהטוריפהנה,התעו
ךרוצלםידיחיהשוכרתעקפהוסמ,סכמיניינעל״ןידךלמהןיד״שבתוכם״במרה*
ןתואבאצויועְּבטַמש״,ץראהיבשויליוצרטילשאוההזךלמש׃רבדבגייסךא;םיברה
ולםהוםהינודאאוהשןתעדהכמסוץראההתואינבוילעומיכסהירהש,תוצראה
םיטסילתרובחומכועורזלעבןלזגכאוהירה–אצויועבטמןיאםאלבא.םידבע
.״ןידןהינידןיאש,ןינייוזמה
אניד״שלאומשארומאהלשותעיבקלםעטןתונ–י״שרלשודכנ–ם״בשרה*
יקוח]תא[םנוצרמםהילעםילבקמתוכלמהינבלכש״אוהםעטהו,״אנידאתוכלמד
.אוהרומגןידךכלהו,ויטפשמוךלמה . .״.
רמאמףקותלםעטןתונ–14ֿההאמהתליחתבדרפסילודגמ,רשאונבר–ש״ארה*
ושרויתלוגלוגהֿסמימלשמקרשו,ּהדבעלושרויעקרקהֿסמימלשמקרשעבוקהךלמה
עקרקולשישטוידהףאו,איהולשץראש״,אוהןידךלמהןידשךכב,הכלממבתבשל
.״ותבצקבוותעדמאלאוצראמםדאהנהיאלש,ונידךכ
ף״ירהלעורפסוהילטיאביח,ךורבתיבלזעובעשוהייבר–׳םירוביגהיטלש׳לעב*
ךכבךלמהלשונידףקותלםעטאוהףאןתונ–1554תנשבספדנ)יספלאקחצייבר(
ףיסומאוה.םהילעךמסנול״נהם״במרהירבדתאאיבמאוהשךות,םעלאוהיוצרש
תופסותהילעבמ,יצוקמהשמיבר(׳לודגתווצמרפס׳לעבםגךכלעםימיכסמשבתוכו
יתיאראלו״,׳טפשמןשוח׳ב)ש״ארהלשונבבקעייבר(׳םירוטה׳לעבםגו,)תפרצב
].״םהילעקלוח

.׳אףיעסא״עשןמיס,טפשמןשוח,׳ךורעןחלֻש׳הפ

.ד״יףיעסט״מקןמיס,םשופ
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ונתאנהאל;םהאלא,םינלזגהןכֿםאוננהונחנאאלזפ.דבלבתיתורירשההליזגהו
םימדםהלהמלישתמייקהןרקהשהמ–הברדאאלא,לוועהאיהםתשיטנמ
ֿלעםגאלא,םעהלש,האירבהלבא,המותסההשגרההיפֿלעקראלךכו;םניחב
.םדבלמרסומוטפשמונלןכתייאלרשא,םישרופמהרסומהוטפשמהיפ

לשםיימינפהתונויערהםגםיעבוקםמצעםייטילופהםימרוגהדבלמםא,ןכא
לשתכפוהמההגצההירה,םלועבוזהרבסהלשהתחלצהתאתימואלֿןיבהָרָּבסה
תדמתמהּהָתּולשַּכתאובסהשםיעירכמהםימרוגהןמאיהלארשיֿץראלונתעיבת
,השעמל.םעיגרהלהדעונאיהש,םיברעהברקבדוחייבו–תינויצההלומעתהלש
ונלץראהיכ–םהלשםתוברתלשתורוקמהיפֿלע–ועדיםמצעםיברעהףא
הרכההתאםהבחפיטוהשימםאו;יניינקהדצהןמןהויטילופהדצהןמןה,איה
תינויצההרבסההלוכֿםדוקוזהתיהאולה,ירמלשהדימעלםתואןברִדוהכופהה
.םמצעלןועטלטעמכוזעהאלםהשהמבםהלהתדוהוהצפקש,אפוג

,הלשהניינעלקראלתונויצההקיזההזלההייפכבשֿהגשִמהידיֿלע,םלוא
.ּהרָסּוממוכנחתהשםיברעלםגאלא

תיטפשמהעיבתןיבהרשפןכתיתאלםירבדהעבטמששיגדהלשידועיכ
ןיבל–לארשיֿץראיבגלתילארשיהתּומצַעָּבהמולגהוזןוגכ–תטלחומתינחורו
ךכלםאתהבו.עיברִלואשילשל,הצחמלםגולו,התואתללושההרחתמהעיבתלכ
ןֵתֹניהֱֹֿא׳הרשאהלאהםימעהיֵרָעמ״יכהריהזהוהרזחוהרותהונתואהריהזה
.םֵמירחַתםֵרחַהיכ.המשנלכהֶּיַחתאלהלחנל . .םהילעניעסחתאל/. . ./
ואיטחיןפצראבובשֵיאל.תירבםהיה♪אלוםהלתֹרכתאל.ינפממָתשַרֵגו
.תֹא . םיִּכִ☻לםהמוריתותרשאהיהו,םכינפמץראהיֵבשֹיתאושירותאלםאו/.
רשאכהיהו.הבםיבשֹיםתארשאץראהלעםכתאוררָצו,םֶכיֵּדִצבםִנינצלוםכיניעב
לע,דחוימב,םרוקמבםנמאורמאנהלאםירבדחפ.״םכלהשעאםהלתושעליתיִּמִד
תיבויחההווצמהשקפסןיאו,השעמתעשבלארשיֿץראבובשישםיממעהתעבש
,ם״במרהןייצמשיפכ,תילאוטקאהניאבושוללהםימָמֲעהתעבשתאדימשהל

תעבראתַוצִמל(םיסדההילכורלםשהרומאנוהבר.׳ב‐׳אםידומע׳לףד,׳הכוס׳זפ
רתומו,םמצעבםיסדההתאץוצקלםהלרוסא,םירכונמםהםינוקםאש,)תוכוסבםינימה
יהירהירכנדיבתקזחומהעקרקשאיההקזחשינפמ,ירכנהץוצקיםאקרתונקלםהל
ןמץוצקלםילכורַלרוסאתלזגנהניאעקרקשאיההכלהשןוויכמו;לארשימהלוזג
].ותָוצִמלסדההרסאייםגוםינלזגהםהויהיזאיכ,רבוחמה

.ו״נ‐ה״נג״לרבדמב,ג״ל‐א״לג״כתומש,ז״ט׳ז,ז״י‐ז״ט׳כםירבדחפ
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אולמכףאעורגלהלוכיהניאןבומכוזהדבועךאטפ;״םרכזדבארבכ״שםושמ
םההםיממעהתעבשכשממ.םירבדהםתואלשתינורקעהםתועמשממהמינה
דימתםתויהל,תדלומצונלשלארשיֿץראבתוארלונימילש״םיברעה״םגולגרתה
אלאונלרתונאלאליממו;הכותבוראשיישןמזלכוניתחתמרותחלםייופצ
,ןונןבעשוהימהלבקבונילאועיגהשתורירבהשולְשןתואתאםהינפבםגדימעהל
םושמאלו(,םילשהל;הנָּפיי–תונָּפיהלהצוראוהשימ״׃הכלהבושרופשיפכ
המחלמתושעל;םילשי–)ונֵתִמאתלבקךותמוםלשבבלב,הליחתכלמאלאהעינכ
אצ.הרותבבותככו,העינכבוליפאהנקתולאהתאלבושו,״השעי–

יאדו,םיפלוסמההיכרעבםיברעהבלתאתונויצההחישקהאלמלא,הנהו
דבלבוזאלזאו,תונושארהתורירבהיתשמתחאלםעינהלונלויהםיבוטםייוכיס
תאםדיבםייקלםהלהיהיוארםגיאדוובאלא,ונינפלמםימלשםיאצויויהש
ןוגכ,ןיעקרקמבוחיבשהשחבשהדעבםייוציפלבקלףאולטלטימהםשוכר
ורבחהדשלדרויהןידכ–ועטנשםימרכהוא,םהיתובאואםהונבשםיתבה
ישגררשפאהלככעונמלידכורדסההתאזרזלידכ,ןכֿלעֿרתיבצ.תושרבאלש
–ןידהֿתרושמםינפל,הדידנהלבסדעביוציפבוליפאםיכוזויהשןכתיי,תורירמ
יפוליחלשםירודיסידיֿלעותלקהתאאצומהיהשרשפאומצעהדידנהלבסףאו
,דיתעלעגונהלכיבגל,הזןוויכבלגלגהתרזחהלהריתחה,םנמאו.ןיסלכּוא
.ונניינעבהדיחיהתנגוההתוינידמהתראשנ

הרירבַלםיברעהתאהביהלהקר,הכופההשיגהטקנש,תאזתמועל,תונויצה
המלכתאודיספיוםולכאלבואצֵישםהלעריאךכידיֿלעו,המחלמלשתישילשה

.׳דהכלה,]ם״במרהל[םיכלמתוכלהמ׳הקרפטפ

םגםהמוונתאמהקזחההריזגיפֿלע,םיממעהתעבשםתואדגנכףאונלשהתיהאיהוצ
תאה״בקה[חתפםעטהמו״׃י״שרןושלוזו[.׳א׳אתישארבלעי״שרהאר׃וידחי
םושמ–]?לארשילורמאנשתווצמבאלוהאירבהרופיסב[–׳תישארב׳ב]ותרות
ורמאיםאש,׳םִיוגתלחנםהלתתלומעלדיגִהוישעמחכ׳׃]׳וא״יקםיליהתברומאה[
םירמואםה,םייוגהעבשתוצראםתשבכש,םתאםיטסל׃לארשילםלועהתומוא
;ויניעברשירשאלהָנָתְנוּהָאָרְּבאוה,איהה״בקהלשץראהלכ׃םהל]םיבישמו[
].״ונלהָנָתְנוםהמהָלָטְנונוצרבוםהלהָנָתְנונוצרב

ד״בשלשויתופסוהתורוקמל;׳גרוטו״לףד[׳אהכלה׳וקרפ,׳תיעיבש׳׳ימלשורי׳אצ
ליחתמהרוביד׳אדומעו״מףד׳ןיטג׳׳תופסות׳]האר–׳ימלשורי׳ברומאהלע
.׳תוברל׳ליחתמהרוביד׳בדומעה״לףד׳הטוס׳׳תופסות׳,׳ןויכ׳

.ה״עשןמיס,טפשמןשוח,׳ךורעֿןחלֻש׳בצ
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הדימב,ינשדצמו.המחלמללשדעביוציפןידןיאיכ–םהירחאמוריאשהש
תרומתבהמיכסהףאו,תינוציחהעינכבהקפתסהוהרותןידלדוגינבהנידמההגהנש
םיישקלקרליבומה,ךבָמבהכבתסהבושיהירה–םיענכנה״תויוכז״בריכהלהז
תדמתמהנכסתמאבםיווהמ]ונצראב[וראשנשםיברעה׃םידדצהינשלםילפוכמ
רשא,ןונןבעשוהילשתורירבהשולְשִמםוקמֿלכמאופאורטפנאלםהו,ונמויקל
הנידמהןיאשרחאמ,םייתניבו;םימיהןמםויבןהינפבםדימעהלורוזחלךרטצנ
שייכתיעבטֿיתלבההרכהבדומעלתלגוסמאיהןיאףאו,םהבחוטבלהלוכי
–197העינכהיאנתלדוגינבםהילגרתאקוחדלתפחדניהירה,ןאכתויוכזםהל
198,ונתווֲהל,םינועבגהולואשימיבכ,ללוחמםימשםֵשאצמנשדבלבוזאל,ךכו

ידיֿלע,םירָמשלעכזרוזמאצמנםיברעהלשידוסיהםתונמאנֿרסוחםגאלא
לעתופכלידכ,ךלוהואופאולבבותסמםימסקהֿלגעמ.םהלשרתוימהםלבס
גישהלהיהבטומקפסילבשהמתא–הפרחוםעזךותמ–םידדצהינש
.דובכבותידדההנבהךותמ

תוצופתבהלוגה

.הלוגהתייעב–דועדחוימבו,ףוסבלו
הרואכלהרזומההדבועהלעההימתרבכהררועתהרשפאןייעמהארוקהבלב
תואיצמבויקפואםירגוסמתאזֿלכב,הזהרפסהלשימואלֿללכהאשונהףאלעש

םיברעםיסלכואמםירוזאבהנידמהםוקםעלטוהשיאבצהלשממלןאכד״בשתנווכ197
יאבצהלשממה.)ןולקשאוהלמר,דול,ופי(תוברועמםירעבו)בגנבו׳שלושמ׳ב,לילגב(
םהילעליטהו,םינושתונוישרלםתואקיקזה,יאבצהטופישהקוחתאםיברעהלעליחה
.1966ֿבתיפוסלטובשדע,הגרדהבםצמוצאוה.העונתתולבגהוחוקיפ

םהשךות,תאזושקיבוואבשרחאל,היתונבוןועבגיבשויםעםולשתירבתרכעשוהי198
יכםגרוהלאלשעשוהיטילחהםתימרתהתלגתנשמ.הקוחרץראירדכםמצעתאםיגיצמ
הדעלםימיבאושוםיצעיבטוחונתינםהו,׳הםשבלארשייאישנםהלועבשנרבכ
ץלאנלארשימ׳הףאןורחריסהלידכו,לואשםהבגרהןכיפלעףא.ןכשמהיכרוצלו
.לואשתעבגבםדילעועקוהוותמוהרשא,לואשינבמהעבשםהלותִתב,םתוצַרלדִוד

,םינועבגהיפלכלואשלשוזלםיברעהיפלכהנידמהתוגהנתהתאוושהבשןכתיי
השולשוםיעבראוניתוחוכידיבוגרהנוב,)1956ףוס(םסאקרפכעוריאלד״בשזמור
.ותָלטהלעועדיאלללכש–רצועהתאורפהשלע,רפכהיבשות
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הזדצלשיגָרהארוקהתהימתשרשפאו199;הדבללארשיתנידמלשתמצמוצמה
ןיינעבטוקנלינאדמועשאצומהֿתדוקנתלגתהםעיאדוֿתרוקיבלךופהתושבגתת
ןיידע,יתרמאשםיקפואהרגְסתאתצקמבץורפלהתעיאובבשונייהו–ונינפלש
שידקמינאןיאףאו,הכותמ)םעהבוראיהש(לארשיתלגתאתוארלהנופינאןיא
,תוברתלשםיכרעראשןיבהתואינאלילכמאלא,המצעלםלשקרפוליפאהל
.היפלכילארשיֿץראהבושייהלשירסומהסַחַיַללוכיבכדבלבטקייבואכ

ידיֿלע–הזלהרוביחהלשימואלֿללכהאשונהאקוודשינרובסתמאב,םלוא
אלאתורשפאןתונונניאבוש–דחוימֿיתולגאשונאוהןיאשהדבועהםצע
.תומילשמדוסיֿתודוקניתשלתובישחשיהזןודינב.יתנייצשוזןיעמהביטקפסרפל

לשטפשמהיפֿלעש–בגאבריכזהלונלןמדזהרבכשהמלתרשקתמתחאה
ןילופורטמהיבגלהבשומתניחבבאלארכנבתירבעההרוזפהןיאלארשיתרות
הלואגהןוויכבתינויצההמשגההונלהגישהרבכתוחפלתאזםג,ןכאו׃ץראבש
דבוכהֿזכרמתמאבתויהלורזחלארשיֿץראבםייתכלממהםייחהש,המלשה
לשתימואלהתועמשמה,ךכלםאתהב.םללכבתירבעההמואהייחלשרקיעהו
תּופיפכםושילב,העבטםצעמתעבונותטלחומרבכאיהץראבשתואיצמה
ֿתיללכתועמשמןיאבושהרוזפהייחלוליאו,הרוזפהתואיצמִלדועתיתוהמ
.לארשיֿץראבשזכרמלםתקיזךותמאלאתימואל

.ללמואו–בחררתוירבסהםגהלשיהמצעוזתוחתפתה–ינשדצמלבא
ןקורל–רלטיהינפלוליפא–רבכקיפסההיכרעולארשיתרותמתוקרפתההךלהמ
ישממהרבדה.תיבויחתינכותתועמשמלכמהלוגבירבעהםויקהתאהברהדימב
לשחרזמהתודהיברקבהטשפתהשתינויצההייחתהתפונתהתיהראשנשדיחיה
תויהלאופאהלדחהלוגה.תאזלהתודהיהתיברמתאדימשהרלטיהלבא,הפוריא
הטֵלפִלראשנרשא,ינויצהץולחהֿליחשהרקךכו;תינויצהמזוילשרוקמםג

.בתוכהלעהמֿרבד,ארוקַל,ולהלגא,ותהימתוארוקהלעןאכרבדמד״בשדועב199
ךלהמב–םיילושתרעהבו,ללכהזהףיעסהתאבותכלד״בשןווכתהאל,הליחתכלמ
הזהרוביחבוכרדיכדיהבתכילושבריעהףא–ליעל,ישילשהטַלוטסופהןיינב
ןאכרמאיירשאקומינהןמ,ונתוחתפתהךשמהביאמצעםרוגכהלוגהתודהימםלעתהל
אלאעצבתהללכותאלאיה,ץוחהןמיהשלכהמזויאובתםאףאש,םירבדהךשמהב
.ותייווהתארשהבוץראבבושייהידיֿלע
ירפסממתוארלןתינשיפכ(–ןכומהיהרבכדיהבתכלכטעמכרשאכ,רתוירחואמ
קחמאוהזאֿוא.הלוגהתודהילבחרנףיעסשידקהלטילחהוד״בשךלמנ–)וידומע
.קרפהלשופוסב,ןאכלותואףריצו׳תוצופתבהלוגה׳ףיעסתאבתכ,ל״נההרעההתא
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,דועןָיעמהןיֵאמ–ימונוטואהשענוומצעילגרלעדמעוה,ץראבשבושייהתומדב
,הדִצמ,הלוגהוליאו–הדמתהבירסומהונואהכדעשדחתמהיהונממרשא
שממלשףקותדועןתונהיהש,הכותבןורחאהיבויחהדוסיהילבםגהרתונ
.ימצעהימואלהֿירבעההדוחייל

לארשיתנידמלתישפוחההיילעהרשאכהפרחוהדועוזהנורחאהאצות
תוחדינתויולגהמכוליאו,םירוקעהםיטילפהידירשץחלמםגתולגהתאהררחש
הלסיחאיה–ןמיתובולתויולגןוגכ–תינכותהןתודהיבתושרשומוראשנש
תערכמההדבועהינפבאופאםידמועונאֵצמנרבדלשופוסבו200;ןיטולחל
,םיטעמהרותֿייאמץוח,תוירכנהתורבחהדצמשבגמהץחלהןמץוחש,ונניינעל
התוהדזהלהזיחאדועהרתונ–םיכלוהוםיעקתשמהםיירולקלופתונורכיזמץוחו
תרדגומẁיתלבההתקיזשגרידיֿלעקרםייוגהיככותבהלוגהתודהילשתדחוימה

.לארשיתנידמל
תרוסמהידירשמ׃תוחתפתהתובכשהמכוהמכמןבומכעבונהזשגר

םייתחפשמתושגרלשoהיצמילבוסהןמ,ינויצהןויערלהדהאהןמ,תיחישמה
תחאההדבועהידיֿלעםיעבקנתדחוימהותועמשמוישעמהּפקותךא;׳וכו
םלועבהדיחיהתיטרקנוקהתירבעהתואיצמהםויכהראשנלארשיתנידמש,תאזה
,ידוהיההדוחייב)ריכהלאיהתפחדנוא(ןיידעהריכמהלוגהתודהישהדימבו–
ןתינשהדיחיהתיבויחההבושתהירה,רבדלשושוריפוהמהבלבאיהתלאושו
.הזלהטרקנוקלהקיזןימאיהתודהיש,טושפהלהריהבמדֵההןמטולקלהל

׃וללהתוילעהלעםיטרפהמכהנה200
ויהשםילוציניפלאתואמיצאנהשוביכהתוצראבורתונהפוריאידוהיחבטםתרשאכ
הילטיא,הינמרגב׳םירוקעהתונחמ׳בוזכרתהםקלחו,םמוקממםירוקעםיטילפ
.שפנףלאהאממהלעמל,הנידמהםוקרחאל,הצראולעהלאתונחממ.הירטסואו
–םיפסונףלאהאמכהנידמהםוקםעולע,ומוקמבדרשאלםהמשיאש,ןילופידוהימ
ז״ישתתנשבבושהשדחתהוהרתוהםשמהיילעהו–םירעשהםהינפבולעננשדע
היילעהלגבהפוריאמהטילפהתיראשילועלשללוכהםרפסמ.)׳הקלומוגתיילע׳(
.ןוילמהשילשכהיהתונושארההנידמהתונשלשלודגה
הנידמהתונשעבראבהקירפאוהיסאתוצראמולע–330.000–הזהרפסמכ
עצבמב)ןדעבהפועתההדשמ(הצראוסטוהןמיתידוהיףלאםישימחכ.תונושארה
.םידוהיםשוראשנאלטעמכרבכי״שתתנשףוסבו,׳םימסקהדברמ׳הנוכשזכורמ
תעבשכ–הליהקהתיראשקרו,לודגההיילעהלגבהצראולעבולידוהיףלאםישולשכ
.םימיהתששתמחלמרחאלולע–םיפלא
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רסומהןמןיטולחלהנושןיינעאופאיהירה,םויה,לארשיתנידמלהלוגהתקיז
ֿטלקמכלארשיֿץראתאהתארתיסָלקהתונויצה.םינפלתונויצהלשילארשיֿץראה
םאתהבו,וללהםילימהלשרתויבטושפהיסיפהןבומב,דחאכישיאוימואלהלצה
״הקיז״בוליאו;ץראהלאהלוגהןמהנופה,הליעפהפיאשבהאטבתהאיהךכל
רוקמִכוסיסבכהנושארושארבהנידמההעיפומ,הירחאהרתונשתרדגומֿיתלבה
קרהזיפלאיהתינורקעההתאצותו,תידוהיהתוהדזההםצעלדיחיההארשהה
.הלוגללארשיתנידממהארשהלבקלתונוכנלשליבססחי

תידוהיהתּוהדזהַלתרתונשהזיחאהיכ,תורחאםילימב,אוהרבדלשושוריפ
חורהתתלתלגוסמאהתשהממאלאןכותהתואאלמלהלוכיהניאבושהלוגב
לדתשמיתייההתעדערשא,הנקסמלונאםיעיגמךכו;לארשיתנידממתבשונה
ךאםויכתעבקנהרוזפהייחלשתימואלהתועמשמהשךכלעףסונביכ,ריבסהל
תאלמתמהניאבושהמצעוזהקיזםגירה–ץראבשםייחהלאהתקיזידיֿלעקרו
ןכֿםאאיהוזתילארשיֿץראהעפשהו,םפוגוללהםייחהתעפשהמאלא,הכותמ
.םדִצמ,הרוזפהייחלשתימואלהתועמשמהאהתהמםגתעבוקה

.תיאמצעתוחתפתהםושהלוגבדועןכתיתאלשדיגהלןווכתמינאןיאתאזב
דועהיושעהתוחתפתהלכש,קפסםושלטויאליאדוובהזרבדבתוחפל–םלוא
שוביגהתאשמשלרבכלכותאל,ירמגליתולגראשייהניינעשוהלוגבשחרתהל
טושפשקיהןבומכוהז.התעימטיכילהתתאםדקתקראלאהרוזפהלשימואלה
רתונשדיחיהישממהדירשהםויכאיהלארשיתנידמלהקיזהםא׃ליעלונירבדמ
אהתוזהקיזִמתקתונמתוחתפתהלכשעמשמאליממ,תוצופתבהמואהתוברתמ
רמאֹנוליפא,הזמץוח.ללכביתִמאֿירבעבויחלכלרבעמשתוחתפתהקררבכ
ֿלעאולה–לארשיֿץראלץוחמשםיירבעםיכרעלעססבתהללכותתוחתפתההש
רכנבתוקבדתההותידוהיההרוכמהמתומלעתההםצעידיֿלע,הזהרבדהםצעידי

תוחרזאתהוהמואכלארשיללכךותמהשירפלשתוחתפתהוזהיהתאליממ–
.הניעבתוחתפתההראשיתשןמזלכתוחפלו–םייוגב

רבודמה.ץראהלאהלוגהןִמשתויאמצעתויוחתפתהבקרןיינעןכֿםאונלשי
אלא,הליבסההארשההֿתלבקבדועהנקפתסתאלשתויוחתפתהבןבומכאוה
םירשפאתמ[הזרדגבו;ןמצעתעדמילארשיֿץראןוויכבלועפלהנשקבת
ונרמאשהליבסהייטנהתואףאשןכתייםנמא,]תישאר׃תוררועתהיגוסהשולש
ךותמתוררועתהןבומכןכתיתו;תיאמצעתוררועתהלחתפתתהפוגאיה–
,ודרָ☻שהרותהיֵיאךותמתיטקלאידתוררועתהןכתיתו;״תימשיטנא״הייפכ
.ץראבשיחישמהסיסבהתאהתיחשמהתּוינוליחהדגנכ
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ונאםילוכיהזןיממתונושארהתוחתפתההתויורשפאיתשתאםג,בושךא
הדמעןהלהיהתשןכתייאליאדווב–הנמוקתםאףארשאב,רתלאלרוטפל
,הקיפסמתידוהיתוישרושהלוגבדועןיא.תירבעהֿתינויערההניחבהןמתיאמצע
תונויצהתמגוד,םיירבעםיכרעשודיחלשתויממעתועונתתולעהללכותש
תאבואשלבושולכויםהירה,וללהתוררועתההיגוסאופאומוקיםא.םינָפל
תאקרונתייםהםהלשמו,תילארשיֿץראההיגולואדיאהןמקרימואלהםנכות
תוררועתהאוהוזתרגסמברתויבבושחהיוכיסה.השעמהתמזויוהפונתהחוכ
.תיסורהתודהיה

ברקמoתילאוטנוואתוררועתהונייה,ישילשהגוסהקרןכֿםאונלראשנףוסבל
,ונילעהשתינורקעההנקסמהתאתונשללוכיוניאהזםגהשעמלךא–הרותהיֵיא
ןוויכבהלוגהןמהלועפ.)םינושארהםיגוסהינשלעםגלוחיהפרמאֹנשהמו(
וא,םוקמַּבהשעיתש,הרזעתלועפוא׃םינפואינשבםויכתויהלהלוכילארשיֿץרא
םצעמ–הרזעהתלועפ,הנהו.הפוגץראבהפוסוהלוגבהתליחתשהעפשהתלועפ
הלוגה׃תיאמצעֿתיתולגהיגולואדיאיפֿלעהשעיתשהלרשפאֿיאבושהעבט
םיכרעשודיחלםוקמןכֿםאשי.שקביבושייהשךרדבקרבושיילרוזעלםויכהלוכי
יבגלםיכרעשודיחיכדועןכתייאלתוביסיתשמלבא;העפשהןיינעלקרהלוגב
יתולגשודיחכבשחיי–הלוגהתודהיברקמאצֵיםאףא–ץראבשהשעמה
׃ויפואב

רקיעבססובמתויהלדועלכויאלהזכשםיכרעשודיחלכש,איהתחאההביסה
לעהתעמססובמאהיאוהחֵרכהבאלא,הלוגהייחלשתויגולויצוסהתוביסמהלע
;עיפשהלשקביאוהןהילערשא,בושייהייחלשתונותנהתויגולויצוסהתוביסמה
וליאו.שודיחהןכותתאעבקתשאיהאיהץראבתמייקהתואיצמהיכבושעמשמו
דיחיהרֵ☻ַבמהלשןיינעלוכֿםדוקאוהםיכרעשודיחש,הזביהירההיינשההביסה
תמאברשאםירשבמהגוחוארשבמהלבא–רתויבםצמוצמםזויגוחלשוא
יפכ(הלוגבתוהשלדועולכויאלןבומכ,ץראבשבושיילרמולהמםהלאהיתונכבו
םאיכהלוגלןווכמאהיאלםרבדרקיעירהש–)םינפלתונויצהיר☻במוהשש
םיגוחהלא201.לארשיֿץראלםמצעבאופאורבעיםההרהמדעו–רומאכ,בושייל

׃׳דימתמה׳תאצוהברפסבהספדנאלשהרעהןאכתאצמנדיהֿבתכב201
םתיילע.זנאצידיסחתיילעלשתפלאמההמגודהלעבשוחינירהםירבדהתאיִבתכב
ידכ,לארשיתנידמלרובעלהכירצגרובסמאיליוֶשהיגולואדיאהלעתססובמהתיה
גרובסמאיליולכשדעוכיחאלזנאצידיסחלבא;תמאבתילארשיהנידמלהכפהלעייסל
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ןכֿםאועיגירבכּהתאֵ☻לוהרושבהתאלבקלםילגוסמויהישוהלוגבוראשייש
.דחאכהאָצומבוהניינעב–הרקיעבתילארשיֿץראאיהשהרושבכקרםירבדה

הלוגבהתליחתשהרו☻בחוכמבושייבלבקתיוהשלכבויחשיוכיסהתא
ונלהבושחןאכ202.םיאבהםיקרפהדחאבתאזהשענו,רוציקבםכסללכונ
התעהנפנהזבו,הלוגלאיצוהלםוקמֿלכמבייחודִצמבושייהרשאהרושבה
.וננוידלשאשונהםצעל

דועתיתוהמתופיפכםושילב,תימואלתועמשמםויכשיבושייהייחליכיתרמא
םמעטתאםידבאמויהאלבושייהיניינעשךכליתנווכתהתאזבו;הרוזפהתואיצמִל
.ללכבתידוהיהלוגםושםלועבדועהתיהאלמלאףאירוטסיההֿיתילכתהוירסומה
םנמאתיביטקייבואֿתיתדבועהניחבמםגשרמוליתנווכתהאלןבומכתאזב,םלוא
רבכשדבלבםיעצמאהםתואב–אוהלוכישו,ומצעבםייקתהלבושייהרבכלוכי
לכבועלבלםידמועהוליעלוניארשתווהתההירבשמלערבגתהל–ודיבשי
.עגרועגר

–דבלבילכלכהםרוגבאקוודונניאהזםירבדרשקהברתויבבושחהישוקה
.ומצעבךירעהלהטונבושייהשיפכ–לופכהינוחטיבהויחרזאהוניינעלעםגּולו
לוכי)יתברהיילעאלבו(הדימעתונוכנוןוצרֿחוכלשתקפסַמהדימביכינרובס
,ידמלהרצקהפוקתךותילילשהיחרזאהםימולשתהֿןזאמלערבגתהלבושייההיה
קרדואמדעהבושחהדימבאוהןוכיתהחרזמביאבצהםימולשתהֿןזאמוליאו
.הנובנתוינידמלשןיינע

בגאבונרכזהרבכשדחאאוהוינפבדמועבושייהשעירכמהויתִמאהישוקה
לכוישידכ׃םלשםירבדֿלגעמךלוהולשלתשמונממו,םימדוקהםיקרפהדחאב
םצעתאןכַסמהםיביואהֿםּויאתאריסירשא,ינידמהדועייהתאםישגהלבושייה
לוחנללגוסמאהישםעלאוהקוקז,׳הדשהתַּיַחוילעהברִת׳ֶשאלב,יסיפהומויק

.בושייהֿינבכרבכםתפטהתאםהםיכישממו,םמצעבולעםהאלא,םתעדלשבכית
תולעל,םטשרבלההדוהילאיתוקיברה,זנאצתודיסחר״ומדאטילחהו״טשתתנשב[
–האושהרחאל,הינמורמרקעםשל–)קרויֿוינ,ןילקורב(גרובסמאיליוומלארשיל
ֿתיירקלהניפהןבאהינתנבהחנוההנשהתואב.תודיסחהזכרמתאהצראריבעהלו
.ןילקורבמולעםידיסחלשתוחפשמתורשעו,הבתונכתשהההלחהז״ישתתנשב,זנאצ
םידיסחדועולעווכישמהוירחאלוותאו,ומצעביברהםגהצראהלעך״שתתנשב
].ד״נשתתנשברטפנזנאצמיברה.םיבר

.451׳מעב,אבהקרפהלשופוסב,א״מקהרעהתאהאר202
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םוקישוהיילעיכילהתםיבייחתמןאכמ.תרפהדערואיהןמץראהתאבשיילו
ןמזלכו–םתמועלהלחתהקראוההכדעהזןוויכבהָשענשלכרשאםידממב
םימולשתהֿןזאמלכוישתעדהלעתולעהלןיאשממ,וללהםיכילהתהוכשָמייש
ןיבדירפמםינשֿרעפשכ,םויכץראהלשהבוזעהבצמב׃ונוקיתלעאובליבושייה
יכשורדלןיאיאדווב,אוהשתומכוליפאומצעתאסנרפלותלוכיןיבלבושייה
.ודבלמתואובירתואמלשתולחנתהלןוההתאקפסיףאופוגהזיליחתבושיי
ֿיאןומימהתניחבמןהוםדאהחוכלשהניחבהןמןהיכאופאהֶארנלוכהֿךסבו
ןיאןיידעאלא,ימונוטואלרוגלרשכומה,רמגומשֵיכרבכבשחייבושייהשרשפא
ומויקםצערשאו,יללכהימואלההנחמהינפלרבועהץולחֿליחבושייאלאאוה
גצ.הזהשרושהוףרועהלשןוכנהודוקפִתעקרלעאלאירשפאוניא

ןתואלכללכןיידעונתשהאלתמאב–רכנבתירבעההרוזפהםג,ינשדצמו
;המצעםעהמילשמההיווהלתויהלמהתואתוענומןהםלועמוזאמרשאתוביסמה
לכ–םירבדהעבטמיכ,וחיכוישםיקומינףרצלורוזחלמהזרוביחבונאםירוטפו
אצמיהללוכישדיחיהביוחמהאָצומהירה,התוהזבוזהרוזפמוהשמראשנשןמז
הלואגלשאצומהאוה,חרכהבףרטנאוהןהבשתוריתסהתכרעמבהזדירשל
.לארשיֿץראבתשדוחמלארשיתוכלמב

ומויקליולתודִצמבושייהשםשכש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
התִמאתניחבמ–הלוגהםגהיולתןכ,הרוזפהלשםיאולימהֿדוקפִתב
;וכותבהעלביהבובושייההשועשהשעמהתחלצהב–הלשתיביטקייבואה

הדמעהןיבלהתעונעגההילאשהנקסמהןיבסחיהתאריהבהלורוזחלץוחנוזהדוקנבגצ
.״תילכלכההיעבה״יבגלא״יקרפביתטקנש
הכירצהתאדימצהלךרוצהלע;ןונכתלשהרטמכתילכלכהתואמצעהלעיתרבידםש
להנלחֵרכההלעו;רוצייהלשותוחתפתהבצקלתילמיסקמהדימבבושייהלשתפטושה
ילמינימיאמצעםויקםייקתהלבושייהלכוירוצמלשתונמדזהלכבש,ךכםירבדהתא
תלכלכלעונאםירבדמ,תאזתמועל,ןאכ.עגרהותואבדמועאצָמייאוהשתומכ–
,ומצעבבושייהלשוחוכמתונביהלהלוכיהניאםנמאוז׃בושייהלשחותיפהוהטילקה
התילכתדעהאיבהלידכ,לכוישהמכלכולשמהלםורתלבושייהבייחםוקמֿלכמלבא
םגםוקמֿלכמו;תגשומהותומצעתהמקלֵחלתּולתמהכפהלורתויבהלודגהתוריהמב
,תפטושהותכירצלשהלכלכהםעתאזההלכלכהתאםייתניבברעלבושיילולרוסא
ףגאבתדמתמהותומצעתהבלבחתאלדחאהילכלכהףגאבתחרכומהותולתשידכ
לבא,הלוגבהיולתתויהלהלרתומחותיפהוהטילקהתלכלכ׃תורחאםילימב.רחאה
,ךלוהורבוגבצקבוזהטילקלשהחוכמםצעתהלתבייחטלקנהבושייהלשהלכלכה
םגשדע–הדמתהבךלתותחפתינוציחןוהבהטילקהתלכלכלשתולתהםגשןפואב
ןוחְטיבהברִמלו,בושייהלשתימינפהמישמתילמיסקמהדימבתויהלךופהתאיה
.ןיינעה
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תדמועןיידע,ץראבוהלוגבולחרשאתונושהתויוחתפתההלכםעשאופאאצמנו
,דחואמירבעםעלשוניינעאוהילארשיֿץראההייחתהלעפמש,הניעבתמאה
קסעָּכודחיילןיאןפואוםינפםושבו,וידחיםגהרוזפהתאובושייהתאללוכה
םימיכסמשיפכ–״יטקט״ונניאקראלהזכדוחיי.ודבלםייקהבושייהלשיטרפה
טושפאוהאלא–הלוגהםעהקדצהẁירשקלםיגאודה,םהינימל״םילארשי״
ךלוהוםשגתמימואלףותישךותמקריכאיההדבוערשאב,ודוסימףלוסמ
קרו,חילצהלוםייקתהלאוהלוכיימואלֿלכףותישךותמקר,השעמללעפמה
.ישעמהףותישהתומשגתהתאריבסהללוכיימואלףותישלשרסומ

איהתירבעהמישמלשיולימהתשוחת–ליעלונשגדהרבכשיפכ,ןכא
גשומהוליאו;םשגתמלעפמההכותמרשאתירסומההפונתהתאתעבוקהאיה
הרוזפובושייןיבתולובגםושו,העובקֿתירוטסיהאיהותועמשמ–ירבעה
ןותנהזלהירבעהףותישהרסומיכאוהןוכנהזםג,םלואדצ.ולםיעודיםניא
דגנכשרבדםושהרקיאלםארשאו,ותומכהיהאלשיתָרָּכַהרבשמבםויכ
לשוּפקותלכתאלסחלדחארודךלהמבאוהיושע–םיעצמאוטקָנייאלףאו
לעפמהותואםצעלןויליכתנכסהזבתפקשנאליממו;וללכבףותישהרסומותוא
לשתומלגתההתחאהנועבותעבותויהב,הלוכונתושילכתיצמתםויכאוהש
םצעלרתונשדיחיהסיסבהםגו,הלוגהתייווהלשןורתפה,בושייהתואיצמ
.תיעזגהונתורמתשה

הנידמהֿרבשמותואמקלחאלאוניא–ןבומכ–אוהםג,הזיתרכהרבשמ
תרתוח״תילארשיה״היווחהדציכוניאררבכ׃ונרוביחלאשונשמשמה,יללכה

״לארשי״קרש,ןתומכשו״תינענכה״תוסיפתהדגנעירכמהקומינה,בגאךרד,ןאכמדצ
.המואֿקלחאלוהמואהנניאתילארשיההרוזפהוליאו,המואאיהלוכיבכ
אלאהמואןיא״ו,תיביטקייבואהרדגהאיההמואלשהרדגההשקפסןיא,םנמא
ןחבמאוהםיוסמיטרקנוקהרקמבתמייקהמואםאהלאשהןחבמלבא*;״תוכלמ
הדימב?יתכלממדוחיילשטפשמורסומלףופכןודינהרוביצהםאה׃יטפשמוירסומ
רסומשהדימבו,הלאכשטפשמורסומבלעופבןיידעתפתתשמתירבעההרוזפהש
החרוכֿלעבהילעםילחםהו(–החרוכֿלעבוליפאהרוזפהלעםילחהזןיממטפשמו
םימולגהםייחישמהןויגיההוהיצנטופהחוכמ,לארשיתרותבירוטסיהההדוחייחוכמ
קלחאופאאיההרוזפהירה–)הילאתסחייתמהתינויצההנומאהחוכמףאו,הב
המיכסמהניאיהשלכ״תיעדמ״הירואתםאו;תירוטסיההתירבעההמואהלשילרגטניא
איה.הנשמאיהןיאתיטפשמהותירסומההדבועהתאלבא,חנומהמוקמבהדובכ–
וא(תיטפשמֿיטנאהו,תירסומẁיטנאההתעפשהידיֿלעהתחתמרותחלהלוכיקר
.םיאשונהירואתהתואילעבשהלוכתמאהלכיהוזו–)תינדגוב

.׳בדומע׳בףד,הרזהדובעתכסממ)לקיונישב(תוחוקלתואכרמהןיבשםילימה*
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תראשנהלוגהםגלבא;ץראבשבושייהברקבהמואהתודחאבהרכהלתחתמ
רבשמהלאיצוהלהלוכיקרהנידמהשרחאמו–הנידמהרבדִּב,רומאכ,היולת

תמייקמההמצעתילארשיֿץראהקיזהתואשאצמנ,תימואלתוקרפתהלשרסומו
איהו,אפרלהחילצמאיהשהמתאתסרהמותרזוחהמצעאיה–הלוגהתודהיתא
תאםיתיחשמהתונקורתההימרוגראשלרבדלשומוכיסבתפרטצמקרהמצע
.הידעלבהלוגהתודהי

יבויחהאצומהלשתומדקומהתוחנהלoטַלּוטסּפףיסוהלונלןָתינןאכמו
לשהנוכנהסיפתוברקבשדחלבושייהךירציכ׃]קרפהתליחתב[ליעלונעבקש
,ותוהמֿתמאתאריכהלביטיישידכקראלתאזו–תוצופתהתודהיםעותודחא
ריזחהללכוישידכםגאלא,הינפלרבועהץולחכותבוחלשרסומַּבקזחתיו
,תחאהתירבעההמואההתואןעמלו–ודָמִעהנוכנהתודחאהתקיזתאתוצופתל
.דחיםגוללההיקלחינשלאיההבושחןיידעלוכהתורמלרשא

הריכהתינויצההיגולואדיאהשךכבאוהםייקהרבשמהשרוש,הזןיינעב
.ליעלונשגדהשיפכ,הלוגהייחםצעלשתוימיטיגלב

השמישתינויצההיגולואדיאהרשאכהברהתשגרומהתיהאלוזתדחוימהלקת
זאש–הלוגבהצראלהשעמלויבויחןפואבשדואמדעבחרנרוביצלתוסכןיידע
רשאכ,םלוא.תויולגץוביקלשיעמשמֿדחרסומכהרואכלוזהיגולואדיאהפקתשנ
היולגההרוזפהלכטעמכו,יסורהלובגהירוחאמםלענוא,הלעוא,דחכנהזרוביצ
הֶמַדמלארשיתנידמלותקיזלכםערשאידוהירוביצמתבכרומהראשנםייניעל
תינויצהיגולואדיאהתואיכאליממאצמנשירה–תולגבותדלומשהרואכלאוה
תיתולגהתוחרזאתהלרושיאתנתונקרהמצעאיה,ץראבשלעפמהתאתגציימה
.תוצופתהידוהילש

תונויצההכישממןיידעו,אלמהפבןתינונניאהזרושיאשקפסןיא,םנמא
קרוהזיכאיההדבועה,םלוא;תיתולגתוכיישלןעוטהידוהילכלהינישתאקורחל
קּוריחל,רמולתעדויאיהןיאםגו,תרמואתונויצהןיא׃העבהֿרסחםיינישֿקוריח
ןורתפבךרוצהרבדביסָלקהרבסהה.]ומעטהמו,אוההמםושֿלע=[,הָ☻ועוזהמ
תוצופתיבגלןובשחבםויכאבונניאןבומכ,״תוימשיטנא״ימעטמםידוהיהתלאש
היעבכ״תוימשיטנאה״תאתושחןניאולאתוצופת׃הלוגהבורןהש,ברעמה
החנהיפֿלעלארשיֿתנידמןהלהעיצמהמאיההלאשהןתניחבמ–הצתילאוטקא

,דימתתילאוטקאה,לארשיֿתאנשלשהיצנטופהתאשוחלםידוהיהולכוישידכ,ןבומכהצ
.ןיַאללכֿךרדב,םויכ,תאזו–תידוהיתינכותהשגרהםהלהיהתשלוכֿםדוקץוחנ
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תוימשיטנאןיאםא״׃איהוזהחנהיפֿלעתונויצהתבושתו;״תוימשיטנא״ןיאש
ימלאלאתדעונתונויצהןיאיכ,תרתוימתונויצהםכדידל.הלוגבובש–
.״היעבוליבשבאיהתוימשיטנאהש

איההדבל״תילארשיה״היווחהקראלשאוהרבדלשושוריפ,הזכןפואב
היגולואדיאהםגאלא,המואהיקלחינשןיביתוהמהדוריפהתייווחתאהציפמה
–םהיניבביוחמהףותישהלשתימשרההיגולואדיאהםויכאיהש,המצעתינויצה
תינויצההבושתה.תינויערהקדצהורבסהםגהזיתייווחדוריפלהפיסומהמצעאיה
תמאבהלוגהתודהיש,טשפתמהיומידהותואלרוקמהןבומכאיהאיה–ונטטיצש
רסומלףופכההנידמהרוביצלדוגינב,יתכלממדוחיילשרסומלהפופכהנניא
ןימקרו,המואלץוחמאיההלוגהתודהיוליאו,המואאיה״לארשי״שןאכמ;הזכש
תמאבבושייהש,הרכההתכלוהותסרהנאליממו–רכנברדגומֿיתלבףדועֿחרס
המצעלימואלבוחתבייחתמאבהרוזפהתודהישו,הלוגלימואלבוחהזיאבייח
בושייהשםשכו,אמלעבהקדצלהבוחהרסומךפהנםידדצהינשמ.הלואגןיינעל
תטילקלשעוצקמהןמאוהקזחתמוסנרפתמשלעומצעלהבוטקיזחהללחה

תוברתהתונורקעלכלשתירסומההליספה,תירבעההריחבהתרכה,ידוהיהדוחייה
האנשֿתבוגתהתוא]תא[םידילומהםינושארהםימרוגהןבומכםההלא–תייוגה
–ישרושהידוהילהיופצודואמתנבומאיהוזהבוגתו;״תוימשיטנא״היורקהתדחוימ
תולעתהלולדגתהלותואםיבייחמהתייוגהתולסַּפהיפיעסראשןיבהתואללוכאוהו
ולןיאםגו(ומצעלולרזירבעהדוחייהרסומרשאידוהיותוא,תאזתמועל.הילעמ
יכןימאהלולרשפאֿיאש,הנבהֿיאאלאהניאלארשיתאנשויבגל–)לצרהכחורֿראש
תיתודליתוטשןימלהאיַּכ,זגִתוזתינדרטהלקתיכהפצמאוהדימת.שממהבשי
לכבעוגפלוםייקתהלחרכומהזoסקלפריכותעדבללכהלעמאוהןיאו–התומכ
.םלועבתידוהיתמאשישןמזלכ,ידוהיתוהזַּבללכנשימ
םידוהילתוחיטבמהתוינויצהתוירואתהןתואלכשםצעבאוהןוכנה,ןכל
.תובזוכתוירואתןהירה,לארשיתאנשלשץחלהןמםררחשת״היצפיצנמאוטואה״ש
לשינכפהמםינואֿשודיחלםגאיבהלחרכומירבעהםעהלשיטילופהרורחשה׃הברדא
אלו,םגרבגיאליממו–ילילאהרסומלםהמתפקשנההנכסהלשו,ודוחייוותרותיכרע
דגנהבוטהפורתאיהלארשיתלואג.״תימשיטנאה״האנשהלשירקיעהדוסיה,תחפי
הזןבומבאלא,יטמוטואןפואבץקהלםישתאיהשהזןבומבאל״תוימשיטנאה״
,יטילופךרעלעבשבוגמירבעחוכהדגנדימעתאיהדרופמורזופמירבעםעםוקמִּבש
–ונוחצינבענכשמהיַניסתאםלועָלהלגתאיהתפדרנוהבולעיַניסמתמאםוקמבשו
.והיעשיתאובנכ,יפוסהונוחצינדעןכאו
תליחתב׃ןהבשתוירקיעהלעהעבצההנהו,ץומאןבךכלעאבינויתואובנמתוברב[
.]ו״ס,א״ס,׳ס,ב״נ,ט״מ,א״מ,ד״ל,א״י׃םיקרפבו,׳בקרפ
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יּוחמַתלשןיינעלץראהלשהניינבבתוצופתהתופתתשהלכהכפהנןכ,היילע
תחופהרסומאוההבוחילבמהקדצלשרסומ,יאדוובךא.םיינעהחפשמֿינבל
.ךלוהו

וזאלירה,ונשרדשתיבויחתוררועתההתואבושייבםוקתםא,תאזתמועל
תירבעהתּוקיֵרהםוקמב–ישממירבעןכותלשחורתוצופתלבי☼תאיהשדבלב
,םויהלשתיתחפשמהתונצבקהחורםוקמבהלואגẁתפונתלשחורו–וישכעלש
םגאליממןהלבי☼תאיהתאזלההלואגהתפונתוהזהןכותהךותב׃]וזףא[אלא
הסיפתלשהתוהמלע.תימואלהןתייווהםצעיבגלתשדוחמהסיפתושדוחמרסומ
–תירוקמהתירבעההפקשההיפֿלעיכונרמאשכ,ןאכוהשמרבכונזמרוז
הרוזפהידוהירשאב,ץראבשןילופורטמהיבגלתובשומתניחבבןהתוצופתה
.תילארשיẁץראתראשנםתוחרזאוליאו,םיבשותẁםירגרתויהלכלםמוקמבםהירה

םהםיכישממשןמזלכש,תיטרקנוקֿתיטפשמהניחבמ,אוהרבדלשושוריפ
םנמא,ץראלֿהצוחבםיוסמהבישיֿםוקמלםתקיזלעםהםירמוששוא,רכנבלועפל
ןידהו,םחראלליאוהשםוקמהיקוחבםתעיגפתאהפיןיעבירבעהןידההאריאל
םאתהבלוכה–ירכנהטפשמלףופכבםהיקסעתאםימעפלטופשיומצעירבעה
רבעמלבא;״אנידאתוכלמדאניד״עודיהןורקיעהןמםיפעתסמהםינידהיטרפל
והשלכידוהיירבעהטפשמההאריאלםלועל–רוריבבתלבגומה,וזתרגסמל
לכבו,םהינפמהֶחדנ״אנידאתוכלמדאניד״ללכהרשאםינידהםתואמרוטפכ
לעלוחידימתירה–הזלהללכהלשותלוחתלתדחוימהביסהיהתאלשהרקמ
וילעמלָשינוניאש,ידוסיהישיאהוטפשמתניחבב,ירבעהטפשמהידוהיהשיאה
דחאמה(ירבעהטפשמלוזתילסרבינואתופיפכב,ןבומכ.םלועבםוקמםושב
לארשיםעלשימואלהטפשמהתאולארשיֿץראלשילאירוטירטהטפשמהתא
,םהםילוכיו–דוגבלולועמלםידוהיםילוכי,)תחאoתיביסולקסקאתוימיטיגלב
אהירשאאהילבא;תילגנאואתינקירמאתופיפכבהרימהלםיכסהל,לשמל
ןידהיניעב,תיטפשמותירסומהניחבמ–תאזכשהמכסהלשיתדבועההכרע
הילעבתאתכפוהקראיה׃הדיגבואהליעמללכמתאצויאיהןיא,ירבעה
םתוימואלןורקעבהמינהאולמכףאתעגופאיהןיאלבא,הרֵבעֿירבועםידוהיל
.הדיחיהתירבעה

המואהתודחאלטלחומהיטפשמהסיסבהתעיבקלשתובישחהלכםע,םלוא
יבגלירבעהרסומהתדמעבידדצטקפסאקראיההמצעוזהעיבקירה,םלועב
ֿםירגו,תודחאלשןיינעותואלכ.לארשיֿץראותוצופתהסחילשתדחוימההיעבה
ןבומכררועתהללוכיוניא–ץראבשןילופורטמהיבגלרכנבהבשומו,םיבשות
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איההמלשהתירבעההדמעהלבא;תמייקםלועבתידוהיהרוזפש,החנהךותמאלא
איהןיאו,הרֵבעבהכֵשמהושנועבהתדיל׃תולגאלאתילארשיההרוזפהןיאש
שנועאלאהניאתולגהֿהרוזפהתדמתהםג,ןכא.ללכבתמייקתויהלהכירצ
דעךכ,תיטילופהותיגולוכיספההמרבומכו–ּהתכשמהאטחלערזוחושדחתמ
.הלוסיחבאלאןקרופהרוזפלןיא,תיהֱֹֿאההמרה

םויקֿתמחלמלשתּוענמִנהלֶשֶכו,רחאםעיככותבתּורזהלבס,תמאביכ
תויטננמיאהתוריתסהםהש–יתכלממןוגרארסוחורוזיפלשםיאנתבתיתילכת
,עבטמההתואלשןותחתהדצהקרםהירה–הרוזפהתדמתהלשרתויבתויולגה
ידוהיהןיא׃האירבהתוצממאיהתורודהךלהמבהמואהקבאמלתודמציההש
דִודֿתיבתוכלמלשתרגסמַּבאלאארובהתווצמלשלולכמהלכתאאלמללוכי
תמועל,הרוזפה.הלִתלעהיונבה–שודקיוגוםינהוכתכלממ–תילארשיֿץראה
רשאםואודיבידניאלותכַפוהווזתומלשֿתרגסממידוהיהשיאהתאהאיצומ,תאז
–דוביאלםיכלוהוםיזבזבתמאלא,תנווכמההינומרהלםיפרטצמםניאוייח
וליפאווצ,״ַהֱֿאולןיאשימכהמודץראלהצוחברדהלכ״שאיההאצותהאליממו
ֿץראבוזהרהטזצ.הרהטבאהיּֿולו,םילילאẁדבועאלאוניאםייוגהֿץראבקידצ
אשונקידַצהםא,םלשןדבאהןיאדועהלוגבףאש,ךכךותמקרתירשפאהאמוטה
;המוגפהרוצבּולו,לארשיתורודבאליממךכידיֿלעבלתשמוהלואגהדקיתא
תיטפשמתופיפכךותמוליפא,רכנבותבשםעםילשמהידוהילשהחנההלבא
ןדבאייחלהשירפאלאוזןיא׃ללכבתידוהיתמאלכלרבֵעמחרכהבאיה,הרוכמל
רבדלשושוריפתורחאםילימב.הֶצָרֵתאלשהליפתו–םלועייחלםייתפשֿסמםִע

.׳בדומעי״קףד׳תובותכ׳וצ

סופדהיפֿלע,׳בהכלה׳הקרפלןאכסחייתמד״בש[.׳הקרפ,׳הרזֿהדובע׳אתפסותזצ
אופאהנה.׳ו‐׳התוכלה,׳דקרפבאוהונניינעלדנמרקוצתרודהמב.וינפבהיהשןשיה
׃)ןיגולידב(אתפסותהירבד
׃רֹמאל׳התלחנבַחֵּפַתסִהמםויהינושרגיכ׳׃)ט״יו״כ׳אלאומש(רמואאוהןכו״
אלא?היההרזהדובעדבועדִודשךתעדלעהלעתיכו;׳םירחאםיהלאדֹבֲעךֵל
דבועוליאכ–ץראלהצוחלאצויוםולשתעשבץראהתאחינמהלכ׃רמאודִודשרד
..הרזהדובע . הדובעידבועץראלהצוחבשלארשי׃רמוארזעלאןבןועמשיבר.
.״ןה]הרהטב[הרז
׳אאחסונ׳ןתניברדתובא׳בםגךכו–ןשיהסופדבתמייק״הרהטב״הביתה
׳חףדהרזהדובעתכסמבו,ו״טד״לתומשלאתרטוזאתקיספב,ו״כקרפ
].לדנמרקוצתרודהמבןאכתסרגנהנניאךא–׳אדומע
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דוגינב–רכנבםיבשותֿםירגתויהלםידוהיםילוכיתיטפשמהניחבמםאףאש,אוה
––םיבשותֿםירגוליפאתויהלםיאשרםהןיאתושרןיינעלירה–םיחרזאְל
הלענההווצמהאופאאוה,רכנבבשויהםידוהיהןורחאדע,ילטוטתויולגץוביקו
.תוצופתלאיצומלארשיתרותלשרסומהשרתויב

.םמצעלשכ,תולגהידוהילשתישפנהםתלצהןעמלקראלםירבדהםהךכךא
חצ;ותכלהכלבויהרטשמשודיחליאנתאוהרומגתויולגץוביקשעבוקירבעהןידה

–ריעהלתונמדזהונלהתיהרבכשיפכ–ירהש,ןיבהלהשקאלתאזםג,ןכאו
יחםעהןמקלחקרוליפאשכילבויההאוושההרסומתאםישגהלרשפאֿיאןבומכ
הסיפתהתוא.האוושההחווטלץוחמאצמנו,דוחלםייטסילאודיבידניאםייחול
םעהקלחשאָצומהתאתענומ,ליעלונרמאש,המואהתודחאלשתיטלחה
.הלוגברתונש,רחאהקלחהתרקפהב–ומצעלתבשהשעיץראבשררחושמה
,הנממילרגטניאקלחכבשחיישוא,המואהגשוממםדאהעקפוישוא׃איההרירבה
הבןיאו,תיעזגאיהתילארשיההמואהשרחאמו;םייניבךרדילב–הבוחלותוכזל
םעהןמקלחקרוליפאש,אוהרבדלשושוריפ–עזגהןמהעקפהלשטפשמ
,רָסּומלשיזכרמהרקיעהתאיוארכםישגהלמולוכםעהתאענומרכנבראשנה
ןבומכאיהתאזהתילמרופהֿתיכָלההתמאה203.םויקותוביציולחיטבהלרומאה
–יאדווביכ,תמדוקההקספבונרמאשהמל]בושתמגרַתימותקתענ=[תֶקֶתינקר
םגפםגאוהישיאהואטחאליממ,והשלכידוהילשתולגהייחבםגפואטחשיםא
חרכהבהריפמטרפהלשתירסומההייטסה.הלוכבהמואהלשתילאדיאהתומלשב
אליממ–וייחתאדבאמוהשלכטרפםאו,ללכהלשירסומהלקשמהֿיווישתא
הקפתסהאלםנמאהזלכלםאתהב.ודעונולרשא,יללכהןובשחבםגםהםידובא
,תילאודיבידניאהמרבלארשיֿץראבושיילשהשירדבםלועמתירבעהתרוסמה
דוסיכילטוטהתויולגהץוביקתאםגהעבקאיהתאזלההמרללעממורבעמו
.המלשההלואגהלשגשומהםצעביחרכה

ארמגהתובקעב–ם״במרה[.׳חהכלה,ם״במרהללבויוהטימשתוכלהמ׳יקרפחצ
,׳יה״כארקיַובבותכהתשרדמהכלההתאקיפמ–׳בדומעב״לףדןיכרעתכסמב
לכלץראברורדםתארקו׳״׃לכַלרורדהבאורקלולבויהתנשתאשדקלהֶוַצמה
].״הילעהיבשוילכשןמזב–׳היבשוי

הלואגהתורשפאתאענמרשאאטחהתאריבסמוד״בשבשהתמדוקבווזהקסִפב203
׃תחתופההקסִּפַּב330׳מעבליעלד״בשירבדבתאזהארובוש.ינשתיבימיבםג
.ז״עהרעהלתפסותַלםשבלםישו,״עודמ״
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םיבושחםיישקהמכתורמל,השעמלליעפהלבושייהבייחתאזההסיפתהתאו
.הידיֿלעררועתהלםייושעה

היושע–םויכהלוגהתודהילשדוריהינחורהבצמבש,אוהןושארהישוקה
םעמשבועזעדזייאדוובהלוגהידוהי.ברקלרשאמעיתרהלרתויוזהסיפתהרואכל
םיאתוחפאלו,םיקבדםהןהבשתודבכנהתוצראהיחרזאתויהלםהלרוסאיכ
.ילטוטהתויולגהֿץוביקלשיעמשמֿדחהבויחהםהלהיהי

תאאצומהתאםש,הזהעוזעזהתנכסתאאצומהתאשםוקמ,תמאב,םלוא
.ובּוט

םידוהידואמהברהדיחפתונרמאשתירבעהתועמשמהֿדחיכאיההנכסה
ֿץראההלואגהלעפמלוםיירבעםילעפמלםתקדִצֿתובדִנתאוקיספיםהו,םירישע
לש׳וכו״תונמואלה״דגנהקעצלוקומירירתויףאםיברו,הזללכבילארשי
םההמואהתודחאלברקתהלםוקמבו–״םילרבעמשםיילארשיהרוחשהֿתוחוכ״
.תירכנהםתורשכתאטילבהלידכ,תאזלהתודחאהןמגייתסהלודקשיאקווד

תודהילאוביאלאֵּפַרמהעוזעזהםאש,לוכֿםדוקשיגדהלשיהזדגנכךא
לשםתקדצֿתובדנקראלהנקספותתוברֿאלםינשךותירה,ןמזדועבהלוגה
הלוכתילארשיההרוזפהלשףותישהלדלדתיללכבאלא,ל״נהלםילגוסמהםידוהי
אקווד–]תמדוקההקסִּפב[ונינמשתונכסהןתואלכוליאו;המואהיניינעב
לעהזרכההםצע,ןבומכיכ.ץוחנהאפרַמהםסכשמשלהיושעהאיהןתומשגתה
ררועישיוריגהלבא–גהונהרסומהתאתונשללכותאלירבעהרסומהתפקשה
לעהדמעוהשתודהיהירוחאמתרתתסמההדיגבהֿתונוכנלכלשתישעמתּולגתהל
ימואלההשרושרשאתידוהישפנלכךופההןוויכבריעיאוהאליממ,הדבלתונבדנ
אליממו,רבדְּבֿהיולתהתידוהיהתוהדזההדגנוממוקתיהזגוסמםידוהיה.קזחדוע
תורכנתהלותוגייתסהַלוזוביםה;תטלחומאיהםהלשםתודהייכםהלהלגתי
ֿץראינב,םידוהיםהםנמאשםהלררבתיאליממו,םיעמטנהםהיחאלשתימואלה
ידיֿלעומרָגיירשאםיישקַלוקעדזיםהו;רכנלםיכיישהםייוגינבאלו,לארשי
םיחאםתוארשאהיגולואדיאהלכלםתודגנתהרהבתתאליממו,םהיחאתדיגב
.םהלשתימואלהםתוליעפוםתרכהקזחתתו,םיגציימ

עוזעזאופארורגירתויבתללובתמהתודהילםרגיישילילשהעוזעזה
הלוגבידוהיהבוחרבשדחתתךכךותמ;םיבוטהתודהיהיקלחברקביבויח
םשתררו☻ההקירההוולשהוןואפיקהתרגִשםוקמב,תידוהיההקיטמלבורפה
םנוזמרשאב,דוביאלםיכלוהםהםויכשתובבל,בושךכךותמו–םויכוזהניחבמ
סלפיילילשהעוזעזהתועצמאב.תידוהיתּואלמתהלוחתָּפיי,העימטהאוהדיחיה
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אוהאמלעבתילארשיֿץראהרו☻בִמשדעו,ומצעלךרדהתאירבעהרסומהאופא
.השעמלהלוגהתאךירדהלליחתמה,יבויחרסומכלבקתי

ינפבםגהלוגהתאחתפתתידוהיתּואלמתהלתובבלהתוחתפיה,ןכֿלעֿרתי
הרכההתורבגתהו;בי☼הלךרטציבושייהרשא,תירבעהתינכותההרכההבַ☼ַמ
חתפהתאהנצורפת,תירסומהתידוהיההקיטמלבורפהתוררועתהםעדחי,תאזה
וריבגיףאםמצעםימרוגהםתוא,ינשדצמ.״תימשיטנאה״הנכסהתשוחתינפבםג
אליממו–םמצעםידוהיהברקבלוכֿםדוק–הלוגבתידוהיהתורזהתשוחתתא
.םייוגהברקב,״תימשיטנאה״,הליבקמההרכההםגלהקבאובלרתוירשכות
רסומלשוחופיטלתיביטקייבואהעקרקהתרשכהלםגעוזעזהעייסיהזכןפואב
ברקבףאאלא,רתויםינמאנהםידוהיהברקבקראלו–תוצופתבהלואגה
תירבעהתושיגרהתאריבגת״תוימשיטנאה״לשהיצזילאוטקאה.םיללובתמה
םיגוחהלכינפֿלעבחרתיוםירבדהֿלגעמךליךכו–וללהםידוהיהברקבםג
תארישכתורוזחתעקרקהתרשכהו,עקרקהתארישכתתובבלהתרשכה׃םלוכ
טצ.הלוכהלוגהתאלעהלשתיפוסההרטמהדעו,תובבלה

ןיידעאיההרוזפה–הנובלעלכםעשךכבאיההיינשהםיישקהתכרעמוליאו
איההיושעהמוקמבהמויקידיֿלעאקוודו,רתויבתויורשפאֿברינידמוילכלכחוכ
יקסניטוב׳זקיסִהוזהדבועמ.החוכבהמולגהתלעותהלכתאהמואלאיבהל
הלוגהדמעמתאחיטבהלבושחהלואגֿתוינידמלשתוארהֿתדוקנמאקוודש

הָביֵאָּבםולגהינסרההלאיצנטופהלכםעששיגדהליאדכינאהאורךכלרשקבטצ
קרהזבםג,השעמל.ימואלבויחכהחופיטתאריכזהלששוחינאןיא״תימשיטנאה״
הלובחתכולהרסמנהערפבלתדבכהרשא,ירוקמהירבעהרסומהתובקעבינאךלוה
,קבלא‐רודואיתתרודהמ[׳חג״ל׳הברתישארב׳הארו;הלואגהתינכתבתיתוהמתיהֱֹֿא
ףכל[חונמהיהיאלועיגרתאלםההםייוגבו׳״׃]ה״סח״כםירבדבבותכהשרדמיפֿלע
.״םירזוחויהאלחונמואצמוליאאה–׳]לגר
המלכליבויחתירבֿלעבבכלארשיתאנשברזעיהלאוהענמנהןמאלםג,הזמץוח
ינפלתינלופההלשממהםעל״צאהלשתירבבחכוהשיפכ,הלוגהיוניפלעייסליושעש
.היינשהםלועהתמחלמ
רבכ,ןילופתלשממשארםעףאו,םינלופםירשוםידיקפםעםיעגמבלחהיקסניטוב׳ז[
ריאי.״םיימשיטנאםיעינממקראל״םידוהיהתריגהבםעויסתאשרדו–1936ֿב
.ןוטלשהישארםעםירשקהנבוךרדולסליפאוהו,ל״צאהםעטמהלאםיעגמבךישמה
ל״צא׃ןלהלכםידדצהינשובייחתהוב,ןילופתלשממלל״צאןיבםכסהםתחנ1938ֿב
;הצראםתיילעתאזרזיו,ןילופבםינומיאתונחמבםרישכי,ויתורושלםיריעצסייגי
תאצקהבוקשנןתמבל״צאלרוזעת–םידוהיהתאיציבתניינועמה–ןילופתלשממ
].הניתשלפלםידוהיתסינכריתהלהילגנאלעץוחלללדתשתו,תונחמַלתומוקמ
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תשירד–וזהניחבמש,שיחכהלרשפאֿיאןבומכוק;היתויוכזגושגשלגואדלו
הניינעבלבחלקרהיושעהיצפיצנמאהתמרחהלוהלוגהלוסיחלירבעהרסומה
,ףוסֿףוסיכאיההרורבההבושתה–הזןיממםילוקישלע,םלוא.המצעהלש
;המצעבהלואגהםאיכ,הלואגẁתוינידמהנניאירבעהרסומהלשתילכתה
תרתונןיאהשעמל–הרטמבהלבחלםיעצמאבהלבחןיברוחבלחרכהשיםאו
.ללכבהיעבםושדוע

םיבחרםיגוחוראשייברןמזדועיאדווב–ליעליתגצהשךרדהיפֿלעםג,ןכא
העינמםושןיאהלאלשםדמעמתאו;הלוגבםדמעמבוקְּבדִיוהולבקיאלרשא
.וניעבםייקתישןמזלכ,לארשיתלואגןעמל–ולצנלהווצמףאםנמאו–לצנל
לבא.םתעפשהוםנוממִמתוחפלונתיי,םמצעתאתתלםינכומויהיאלשםידוהיה
םהםיאצויהידיֿלעשיותיפבםתיחשהלםעטםושןיא,תאזלההמורתבתוכזלידכ
המוקמבאיבהלהלוגהתודהיהלוכישתלעותלתירסומהמכסהלכ.םתבוחידי
תוחפהברהתורטמםשלרשבהֿריסבתוקבדתהלהקדצהאיצמהלקרהיושע
רשאאיהשֿתלעותוזיאשיםאש,רמולורוזחלךירצןיאאולהתמאבו;תולענ
ילטוטהלוסיחהןוויכבתלעותהקרוזירה,המוקממ,המואלאיבהלהלוגההלוכי
ןיאתלעותלשרחאגוסםושו–לארשיֿתוכלמבתויולגץוביקידיֿלעהמצעלש
.תעדהלעתולעהלטושפ

,׳1940‐1927םימואנ׳ךרכַּב,יקסניטוב׳זיבתכ,׳היצאוקבאהתינכתלע׳׃ומואנבהארק
תויוכזלערתוונונחנאשםכתעדלעםתאםילעמ״׃וירבדמעטקהנה[199.׳מע
תוטשהיהתוזירה?םדאתויוכזילברדעללארשיםעתאךופהנוהלוגבםידוהיה
וצרישידכ,לארשיץראלעתונובירתויוכזשורדלידכ,הילגנאבםוחללידכ!תיטילופ
.ןודנולבונתיארבדלללכב . םיחרזאלשינידמחוכהיהילארשיםעשאוהחרכההןמ.
].״םהיתושירדלתומחלנוםתבוטלתוברעתמתולודגתונידמש,קוחהינפבםיווש
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גי

םינותנהןזאמ

תודוקנהשוביגמונלםכתסמאוהשיפכהנידמהרבשמלשםירבדהֿןויגֶהאופאוהז
׃הזהרוביחהךלהמבוניארש

ןורתפ״לשהמסיסהלגדתחתהמקלארשיֿתנידמבהרצונשתיתרבחההיווהה
הלשוחוזהמסיס.״לארשיֿץראבתירבעהנידמלשהנוניכידיֿלעםידוהיהתלאש
לעןויצתבישלתיטנמורהתוררועתהה׃םיירקיעםימרוגינשלשםתוגזמתהךותמ
םישקבמהםידוהיהתאוינפמהחדשינוציחהםלועהדצמץחלהו,יתוללובתִהעקר
;תירבעהםתוימואלבתשדוחמהרכהידכךות,הריגהלםתואףחדווכותלללובתהל
םיכרעםעתידוהיתוכיישלששגרהוןעטמהתאהדחיא,]ןנדהמסיסה=[,איהו
לשהתמשגהםשל,ינגרואֿיביטקייבוארשקםושילב,םיינוציחםיירסומוםייתוברת
םייפוריאםיכרעלשברֿברעהאיבהאיה׃אטבלהאבאיהרשאתמיוסמההמישמה
תידוהיהרטמתניחבבהמצעתאםהינפלהדימעהו,ידוהיאשונלשושומישל
הלולכההרטמהתומשגתהםע.התילכתלוהשומישל,םנורזִּפמדחיםתשבגמה
איה;הומייקוהודילוהשםימרוגהןמהרומאההמסיסההקתינ–]הנידמה[–הב
המויקלעדומהםעטהםגדבאהלשהנדבאבו,המעטוהתקדצהתאהדביא
דחיקיזחהשדגאהלפנףאו,הידיֿלעהרצונשתיתרבחההיווההלשהתלועפלו
.תאזהתיתרבחההיווההלשםינושהםיינחורהתודוסיהתא

;oתינרפוזיכסהותייווהםעםינפֿלאֿםינפומצעאצמילארשיֿץראהבושייה
ותוכיישלששגרבוןעטמבקרולאצמנוייחתאךישמהלןוצרלוותודחאלדוסי
לכטעמכםירסחהתעמוראשנהזהשגרהוןעטמהםלוא,תירוטסיההתירבעה
םידמועםהידיר☻שםיילמרופםיכרעםתואוליאו;ילמרופֿיגולואדיאוידָסומיוטיב
הלאהםיילמרופהםיכרעהלשםסופדברצונשיגולויצוסהוהנבמםגו–ותושרל
םעםולכאלו,םמצעלשכ,םהלןיא–םהלהרזהתילארשיֿץראהתואיצמב
תינגרואתוכיישםושגופסלןיידעוקיפסהאלףאו,םיירבעםייחלשםתכשמה
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,םתרגסמבהרצונרשאתמיוסמההרבחהייחלשוהשלכךשמהלםהלשמתיאמצע
תילכתבןנימבתודחוימתויעבןהרתויבתוילרוגהותוקחודההיתויעברשאו
ןמתימואלהםייחהתרגסמלשתנוּוכמהוהריהמההתרבעהתויעב׃דוחייה
תוביסמב,הנתיאתושממלשהיווהידילתדמועאיההילעשתּוינורבִשהותּויקלחה
לומםליאאופאדמועבושייה.תילארשיֿץראההקיטילופואגהלשתויפיצפסה
הדמתההחוכשהדימב–תיתרגִשהלועפאלאלועפללגוסמאוהןיאו,ודיתע
.תיבויחהלועפלועפלולרשפאליושעאדירגתיתרגשה

׃]בושייהלש[ותואיצמיאנתידיֿלעשרדנההלועפהגוסוהזאל,רומאכ,םלוא
הארבהךירצמהזהןוזחהו,שדוחמןוזחלשהביטקפסרפםישרודוללהםיאנתה
תימואלתושבגתהךירצמאוה;הבןותנבושייהשתּוינרפוזיכסהןמהמלשתישפנ
,התוברתלשםיילמרופהםיכרעהןיבלהמואהלשהתויִחחוכןיבתינגרואתומלשו
ֿייחתומישמלשלולכמאלא,תחאתמיוסמהמישמהינפבתדמועןיאבושיכ
ןמתחאהמצעבםגאיהתאזהתושבגתההוהארבהה,םנמאו–םייפוסֿןיאהרבח
עבקהֿתייווהלאתּוינורבִשהותּויקלחהןמרבעמהלשרתויבתוירקיעהתומישמה
.דימתהלוםייקתהלםעהלכויהברשא,הנתיאה

לשoתילאוטנוואהתוחרזאתההןמתאצללוכיונניאהזכינגרואןוזחשוניאר
םיכרעהותאזהתואיצמה׃לארשיֿץראבתירבעהתואיצמבםייפוריאהםיכרעה
ֿרסוחבקעבןהויביטקייבוסהםנכותתביסִמןה,הזתאהזםיאיצומםייפוריאה
ךותמםגתאצללוכישורדהינגרואהןוזחהןיאשוניארו;יביטקייבואההמאתהה
םעלשותווהתהידיֿלע,תילארשיֿץראהתואיצמהלש״תיביטטֶגֶוה״תוחתפתהה
ןמזהןיאשדבלבוזאל׃״ילארשי״םאיכ,״יפוריא״אלוירבעאלהיהיאלש,שדח
,אליממהמותסםגאיההילאךרדהאלא,תאזכתוחתפתהלשהתמלשהלקיפסמ
תוררועתהונברקבםוקתש,תישילשההרירבהקרתראשנהזכןפואב.הילאמ
םיפתרמהרגסתאץורפתרשא,תירוטסיההתירבעהונתוכיישלשתשדוחמ
,תילמרופהתוברתהלשהיילעהתאםגהלשובכתוםכותלהקחדוהשםיישפנה
.התלועפיכרעבןהוהתרכהבןה,התשגרהבןה,התוירבעבהמלשונשפנתויהל

קראלהזהאצומה–תונושארהתורירבהיתשלדוגינבש,םדוקהקרפבוניאר
ֿץראהתוביסמהםעתירבעהתיתכלממההייחתהלשהתונמדזהתואיצמתאםלוה
ותייחתלעפמתאךישמהלםעההצורםא,הידיֿלעשרדנאוהאלא,תוילארשי
הנייהתרשאהנייהת׃תאזההשירדבוהמאתהבהמֵתםושןיא,ןבומכו.םייקתהלו
םוקמֿלכמשאיההדבועירה,הזןיינעבתונויצהלשתויגולואדיאהתכּוּפהַתה
ידיֿלעםיברןיפיקעילבתלעפומהתיהאיההתואדילוהרשאיטנמורהםרוגב
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לארשיֿץראלהתואהתטִהשאיהוזהפיאש.תינומדקהתירבעההלואגהתפיאש
לשקמועהתפונתתאויטסילאדיאהףקותהתאהלהתנקהשאיהאיהו,אקווד
לכויהאלםהידעלברשא,)תיטסירוטסיההרכהאללםגּולו(ירוטסיההדממה
םישורדההברקההותוקבדה,ץרמהתאהבךוסנלםילוכיםירחאהיאוולהֿימרוג
םימיאתמםיכרערסוחמתינויצההריתחההקספנרשאכו;ינויצהלעפמהתמשגהל
הלואגהתפיאשבקרבוששאוהטושפקר,ונוכמלערבדדימעהלהקיפסהשינפל
תמלשהלםישורדהוםימיאתמהםיכרעהונלםיאצמנ,הבאקוודו,תינומדקה
וַצהיפֿלע–התעדעםשגתמוךלוההיהשו,הלשהלעפמםצעבאוהשלעפמה
תנווכמהתיההלואגהתפיאששםירבדהֿלגעמותואב–הלואגהתפיאשלשיובחה
אלל,תישפנתומלשךותמהתעמעצבתיהריתחהךשמהשאוהחרכהםאו;וילא
,הרוצהֿחטשרחאאלוןכותהֿקמוערחאתכללךרטצנשאוהטושפקר,םייאלכ
א☻ינהילמרופהשובלהתא,םישגהלונאםירומארשא,הלואגהֿןכותלריזחנו
.ותָדימליושעהוומע

.שממתהללכותדציכותירשפאתאזכתוררועתהדציכקודבנהזהקרפב

תיבושייההביטקאה1.

הילוחהתאהווהמהןותנ[–השורדהתוררועתההליבשבידוסיהןותנהתא
ונלקתנוונרזחו,הזהרוביחלאובמברבכוניאר–]204׳הביטקא׳הרוטבהנושארה
רשפא,הברדא;הבןותנאוהשתּומליאהןמהנהנםעהןיא׃םעפבםעפידמוב
רענתהל–הקונחהפיאשםגּולו–ףאושוהירהו,ותוא״תנבצעמ״איהשרמול
.הנידמהתמקהםעהקספנשתיטסילאדיאההפונתהתאדחאףוצרוקבשדחלו

איה,רומאכ,לבאאק;תינויצההרטמהיכרעלקופיסםנמאהנתנהנידמהתמקה
ךותמינויצהםזילאדיאהתּולַּבתִהלשהצממךילהתלתרתוכהֿתלוגהתיהאל
,םואתפתונויצלהאבאיהאלא,האלמהותמלשהדעלעפמהלשתגרדומהמשגה

ֿלעטעמכעגפנאלשתונויצהיכרעלכמדיחיה–תויולגהץוביקךרעלץוחמ,רומאכאק
.תיללכהתונוונתההידי

תוכזהרוטתאןייצמה,תונובשחהתלהנהםוחתמחנומוניה)׳ביטקא׳וא(׳הביטקא׳204
הנומהזהףיעסב.׳ביסַּפ׳׃םשַּבהבוחהרוטהנוכמותמועלו–ןזאמהינותנתכירעבש
דצתאתוביכרמהתוילוחשמחכםתואונַייצםיעוברםיירגוסבו–םינותנהשימחד״בש
.םינותנהןזאמבש׳תוכז׳ה
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םושונוכמלעדימעהלהשעמלהקיפסהאלשדועבוהתפונתםצעבתדמועוזדועב
קרהתיההרומאהליחתכלמרשאו,עצבלהמצעלעהחקלרשאםיטרפהןמטרפ
ןוניכ–תונויצהלשתמשגומההרטמהתאתוהלםלולכִמלשהאלמההמשגהה
ראשנשהנממקלחהו,תינויצההפונתהתאאופאהכתחהנידמהתמקה.הנידמה
תאןברדלהטונאוהותואיצמהלעמהֶלתּומתויהלךישממהלועפלחותמןיידע
םתואאלממאוה;םישעמלתונוכנםהבךסונאוהםוקמֿלכמ;םישעמלויא☻ונ
תעדלםירומאהםיגיהנמהןמםישעמעובתלםתואדימעמאוהוםישעמלהייפיצ
.תושעיהלךירצההשעמהתא

תפחודתאזהותעיבתבוותייפיצבםעלהאבההבזכאהשוניארםנמאםאםגו
ףאתמייקהתוחיתמבתאזֿלכבשיינשדצמירה,תויניצלותוקרפתהל,שואילותוא
ֿיתלבההיתועיבתש,תאזהתוחיתמה׃הלשהתונקורתהוהתעיקשתאעונמלידכ
םרוגאיהוןווכמךוניחלךרעתשמשמ,ללחבתורסנמושפנבתואָ☻ינתורדגומ
דצב;״ינויצםזילאדיא״לםוקמֿלכמירה–םיוסמוהשמלאלםאו,הילאמךנחמ
שעמבךישמהלתוצרלםגאבהרודהתאזֿלכבךנחתמתוקרפתההךוניח
.התדמתהלדוסיתוחיתמלןתינךכו,תובאהלשיטסילאדיאה

דועםירזוחלארשיֿתנידמבםייחהיאנתלשתּוינורבִשהותּויקלחה,ןכֿלעֿרתי
וללהםיאנתה׃תיביטקייבואתועמשמלשםילשמדוסיתאזההדמתהלםינקַמו
םלשוהאלןיידעהנידמהתמקהםעשלעשודעצלכלעוםויֿםויםעלםיריכזמ
םזילאדיאבתוקבדהידירשםעתגזמתמתאזההרכזההרשאכו;המואמהשעמל
,המואהינבבררועתמתוינורבִשהֿיאנתמחורבלןוצרקראלשלבקתמ–ינויצה
,תיטסילאדיאהתשרומברתיֿתוקבדקבדיהלידכהזיחאתפסותםגםהלתנתינאלא
םגאהיּולו–תויהלהכירצאיהשהמהתושעלותואיצמהלערבגתהלליבשב
.הרכהבןיטולחלשטשוטמוםותסאוההזה״המ״הֶש

העדותה,]בושייהלש׳הביטקא׳הרוטבהיינשהילוחכ[,ןבומכונלהנותנו
הייטנהרשא,תידוהיהתוכיישהלששגרהוןעטמה–תירבעהתימואלה
היווחהלעמםילתּומוראשנרשאוםהבתרגוסמהרומאהתיטסילאדיאה
.הכותללגלגתהםעהש,תקתונמה״תילארשיה״

ֿיגולואדיאוידסמיוטיבלכטעמכרסח,רומאכ,ראשנהזהדוסיה,ןכא
חוכהוישפנהעקרהרקיעלכותויהתדבועתאהנשמהזלרוגןיאלבא,ילמרופ
היווחה,ונרמאשיפכ.״תילארשיה״תרגסמבוליפא–ונמויקלשיתרבחה
החסנתהאלאיהןיידעלבא,תישפנהדבועקראיההבךורכהלכלע״תילארשיה״
ןיידעתילמרופההרכההתניחבמ,הברדא;ימואלףקיהבתיבויחהרכהםושב
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ותוהזבההדזמהיה]אוה[הבש,תינויצהתשרומלרכנתהלםעהתעדבהלעאל
היווחלדרֹשןיידעשינורקעילמרופֿיגולואדיאיוטיבוהזו,תירוטסיההתירבעה
.תילאוטקאהתואיצמבףאתירבעה

שיגרהל״ילארשיה״רעונההטונםאףאש,םרוגהזינורקעיגולואדיאיוטיבו

ֿלכבדמולוהירה,1948יאמב15םוימהליחתמכולשתימואלההירוטסיההתא
תובאהימימתכלוהותלשלתשמוהליחתמכולשהירוטסיההתאשוחלותעדלתאז
תדלוההםוילייוגהןויצהרבכחכשנוטעמכךכלםאתהבו;םירצמתאיציו
אלא,יגיגחהֿימשרהחוסינהבקעב,בוחרהלשותעדותבראשנאלו,״ילארשיה״
,״תדלוהה״ןמהמואמובןיאונושלֿחוריפֿלעשךיראת–ח״שתרייאב׳הםוי
,ןבומכ,איהןושללשהחורו.םידוהיתורודלשךלהמבהָנֲחַתןמסלקרובשיו
.ךנחמםרוג

לשםרוגהלכתאםגהבםינדונאשהביטקאהןובשחלונלהריכזמוזהרעהו
ןושלהףאשוניאר,ןכא.תילארשיֿץראהתואיצמבתטלַשתירבעהןושלהתויה
ירבעהימואלהרָבעהןיבלהניברשקהש,״תילארשי״ןושללךפהיהלהטונתירבעה
התילכתדעתאזההייטנההעיגהאלשןמזלכ,םלוא;דבלבילמרופרשקקרהיהי

תייפכלשךופההןוויכבאקוודלעופהםרוגאיההמצעתירבעהןושלהשרורב–
.החרוכֿלעב״תילארשיה״תואיצמהלעתינכותהתירבעהתירוטסיההתופיצרה

לשהשוחתהוהעידיה–ולאהדוסיהֿתורגסמיתשלשןתועצמאב,םנמאו
םעהליבשברמשנוךשמנ–תירבעהןושלהןוטלשותירבעההירוטסיהלתוכייש
תוקבדלאשונשמשלויכרעולדחםאףא,ירבעהןכותהלשןעטמהלכםגחרכהב
,לארשיֿתרותלשללוכהךרעה.השעמהייחלתילמרופתרגסמותעדומתיבויח
דוחיילשםיכרעה,תמאֿייחתרותלשאשונהותויהללארשיםעתריחבלשךרעה
םיהןמתוכלמהדועיי,םילשורילולארשיֿץראלקתנייֿלברשקה,םייוגהןיבלארשי
םיכרעםההלאלכ–הלואגהוחישמה,הריחבהֿתיב,ןירדהנסהרטשמ,רהנהדע
לשהירוטסיההדומילידיֿלע״ילארשי״רענלכלשושפנבעבטיהלםיכישממה
ותומשרתהתונשבדמולאוהשןושארהרפסהך״נתהתויהידיֿלע,ותבצחמֿרוצ
םירצממואצישלארשיֿינבןיבןיחבהלןיידעעדויאוהןיארשאכ,רתויבהקזחה
205,״הזהםלועה״ו״ץראה״לש״תילארשיה״המואהןיבליניסֿרהדמעמבודמעו

ותכירעבוותולעבב׳הזהםלועה׳ןועובשההיה–הנשםיעבראכךשמבו–1950תנשמ205
םיכרעה׳יפלכזובהותויניצהלשסגהוהטובהאֵטבמההיהאוה.ירנבאירואלש
לששארהֿדַבּכליבומההיה׳ץראה׳שדועב(–הנמאנתונויצותודהילש׳םינשיה
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אוההבשתירבעהןושלהידיֿלע,ןורחאןורחאו–הילאךייתשהלאוהרומארשא
.םהמםידחאןאכונינמש,דוסיהֿיכרעםתואלביבסמהיונבהלוכשויח

–גפוס״ילארשיה״רענהשםינושארהיתרבחהדוחייהיכרע–הלאםיכרע
שיאהליבשבןיַעְּבםייוצמהםידיחיהיתרבחהדוחייהיכרעםגהשעמלםה
,ידוהיללוכֿםדוקםדאהתאהשועםהבתוקבדהש,וללהםיכרעהילב.״ילארשיה״
שגרבותונמאנבםדאהתאקיבדהללגוסמאהישיבויחישפנחוכםושהשעמלןיא
אלהתעשבתינויצההרותהשםשכ,םנמאו;״תילארשיה״הרבחלףאתוכייש
אלמלאו–וללהםיכרעהלשהקיטנמורהיבגלעהתנבנשהיצזילנויצראלאהתיה
ןיינועמהיהשידוהיאשונאצמנהיהאליכ,ללכבתירשפאתונויצההתיהאלםה
אלאהניאונימיב״תילארשיה״היווחהםגןכ–״םידוהיהתלאשןורתפ״ב
רשא,ידוהיהןכותבתוקבדלשדוסיהלעיונבהלעֿןיינבותואלשךשמה
.תונביהל״תילארשיה״היווחההלוכיהתיהוילעשסיסבןיאוידעלב

–ונברקבלעופחוככןיידעודר☻שהדימב–ונלשי,תישילש]הילוחכו[
.םינָפלמםיינויצההמשגההיכרע

העשמרבכו,יבושייֿלכףקיהבתוטשפתהוללהםיכרעלהתיהאלםלועמ,ןכא
ולדח206,הינמרגבןוטלשלרלטיהתולערחאדימ,םיטילפהתיילעונלצאהרבגש
ולחהוץראלהעיגמההיילעהןמירקיעקלחלתינחורתרגסמתווהלוללהםיכרעה
זוחאו;םהיכינחותונושארהתוילעהיצולחלשךלוהורגתסמהגוחבםצמטצהל
,קמטצהשממוללהםיכרעבתימנידתוקבדןיידעקֵבָדהבושייה]ברקמרוביצה[
ללכבטעמכהנומֲאהתיהאלש,הנידמהתמקהירחאתינומהההיילעהםע,ןבומכ
םיכרעהלשםתונוונתהךילהתרבגרשאכ]דועקמטצה[ו,תינויצהתוררועתההלע
ןיידעםיאשונהםישנאה,ןכֿיפֿלעֿףאךא.םיקיתווהםהיאשונברקבףאםינודינה
,בושייהלשתיגולויצוסהתיליעהןמקלחםהתיבויחהנומאבוללהםיכרעהתא
תוקרפתהה,סֶפֶרהיכרעדצבש,אצמנךכו;תיתוברתהותומדתאתעבוקה
הכישממיהירה,תאזהתיליעהלשהתועצמאבבושייהלעםיטלתשמה,תותיחשהו
–םינשיהםיינויצההמשגההיכרעלשםחורבךוניחםגוילעעיפשהלתאזֿלכב
.הנכהנומאלשתמיוסמהדימבםגאלא,אמלעבהצילמלשףקותבקראלו

הרידחהתאליבוהאוהויריקחתב;םיעצמאבלחבאל׳הזהםלועה׳.)המגמהתוא
.תוריכמתמדקמכהיפרגונרופהתאו,הלוזההיצסנסהתפידרתא,טרפהתענצל

.57׳מעבליעל,23הרעהתאהארובוש–םינשןתואבהינמרגמהיילעהלע206
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םאו,תרדגומתיבויחהרטמלכמםיקתונמוללהםיכרעהםיאצמנבושיכםאו
ויהםהבש,תוקיזמהותורתוימהתויצאיצוסאהלעוחורהֿתולפשלשסֶפֶרהלעיכ
–תותיחשותוקרפתהלשחורםגהתעהפסונ,דימתמוזאמםירודחהלאהםיכרעה
,וניארשבוטהןיערגתאםהבאוצמלרשפאןיידעתופילקהלכלתחתמשהמדנירה
ךכידכדעלטובמונניאןיידעםייוכינהוםייופינהלכירחאראשנהןיערגהשהמדנו
.ןיַעבונלשישתיתוברתההביטקאהןובשחבבושחטרפכףקזיהליוארהיהיאלש

םהירה,םיינויצה״תויצולחה״יכרעליבויחףקותןיידעאופאשישהדימב
,תאזהץראהתמדאלתיטרקנוקתוקבדםהילעךנחתמהרעונבוםהיאשונבםיכסונ
םיטונםהו,בושייהלערבועההיצזילאודיבידניאהךילהתמםתואםילידבמםה
הגושג☻והחותיפ,הניינבםשליִרֵבֲח☻ַעַמלשדוקהיהישםייחֿיווהלםתואןווכל
ירפםהםיישיאהתונובשחה(םיישיאתונובשחםושילב–לארשיתרוכמץראלש
ךות,)םמצעלשכ״תויצולחה״יכרעלשםיירפאלו,תויטסילאיצוסהתויצאיצוסאה
טהלךותו,הנהםגאוביבהאבוהש,תיתולגהתוירירוַאהייחתרגִשלעתורבגתה
םינושארה״םיצולחה״תרוסמכ,תירבעההייחתהתמשגהלתיטסילאדיאתוגזמתהו
.םויכתיחישמההיינבהתוררועתהךרוצלונלץוחנשיפכשממו

הביטקאהןובשחבונלשי,םעהןמקלחבקרםילבוקמהםיכרעלונעגהשמו
חטשבףאןיַעבםייקהימנידסחילשםירוריפםג,]תיעיברהילוחכ[,תיבושייה
הקולחהתולובגתאץורפלהפיאשירוריפ–הנידמהייחלשינוחטיבהֿיטילופה
לארשיֿץרא״תאתיאמצעהלארשיֿתנידמלשהרדִגבאיבהלוקשנהֿתתיבשו
.״ןדריהדע,המלשה

םידומעהתעבִשבםישרפנה[,םיבלטצמתורוקמהשולשמתיֵנוזינוזהפיאש
.]םיאבה

םזינויזיברהתעונתמלארשיֿתנידמבראשנשעקשמהאוהןושארהרוקמה
.״תוריחה״תעונתב,תידסומהניחבמ,וקלחב,םויכםלגתמהו–םינָפלהשירפהו

אוהו,תינויצהתרגסמהןמהמואמבהשעמלגרחאלומצעםזינויזיברהשוניאר
תאהנידמהתמקההרבשרשאכשהרקךכו,״רדה״הךרעבםינפבמהתוארֵאֵּפקר
םעטהותואמו,אליממרבשנ,תינויצהתוברתהוהיגולואדיאהלשהרדִשהטוח
הנידמהרבשמ׃תיטסינויזיברהתוברתהוהיגולואדיאהלשהרדשהטוחםג,ומצע
.תינויצההעונתהןמילרגטניאקלחכ,וכותבםזינויזיברהתאלילכה

ךילהתתיטסינויזיברההעונתבלעפהנידמהתמקהינפליכםא,ןכֿלעֿרתי
–ירה,תלבוקמהתינויצהתרגסמלרבעמלאהשירפהתודוסיתורבגתהלשדימתמ
רמגלוזתוחתפתההשעמלהעיגהאל–ןלהלםירבדהתאדועריהבנשיפכ
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,ומצעםזינויזיברהןמףאשרפש,ריאילשגלפתמהונוגראבאלאינויערההלושיב
,תיתרתחמהותיר״תיבההתחולשתאתוברל,תיטסינויזיברההעונתהתרגסמבוליאו
ימואלהיאבצהןוגראהש,ךכידכדע]קר[–רתויהלכל–אלאךילהתהעיגהאל
העפשההףקותבאיצוהלו,י״חללשםהיתונויערמהארשהגופסללגוסמהשענ
וקיפסהשהשירפהתודוסי.ובהרצונשתיברקהתונוכנהתאלעופהלאתאזה
,אמלעבילויהרמוחאלאהנידמהםוקםעאופאויהאלםזינויזיברהברקברצוויהל
לארשיתוריחימחולןוגרארשאכש,הרקךכו;תישחומתינויערתואמצעלכרסחה
לכהאטבתההבש,ל״צאהלשהמחלמהתרגִשו,דועהארנשתוביסהןמ,רבשנ
וראשנאל–ןיעהןמילגנאהביואהתומלעיהםעחרכהבהקספנ,ותשירפ
םהידיֿלעו,םינשיהםייטסינויזיברהויכרעאלאותוגהנתהתנווכהלםזינויזיברל
הנידמהתמוקתלהחמשהתווחאלשתדוכלמבדכליהלןמוזמויושעאצמנאוה
הנידמהיכרעשתורחאהתוינויצהתועיסהלכמרתויףא,תפסכנהתיטרקומדה
ןחורֿתולפשבקעבשו,תוחפהברהןהבםיחתופמויהתינידמההיטרקומדהו
תיטסינויזיברההעיסהןמתוירסומותונכתוחפותומימתתוחפהברהםגויהןה
.ןתואםיכירדמהםיכרעבןתנומאב

תאהלגלגאיהשדבלבוזאל–תיר״תיבהתוחתפתההלכמתאזההגיסנהו
םגאיהאלא,תוינויצהתועיסהרתילכםעהוושבהנידמהרבשמלםזינויזיברה
׃הליחתכלמ״הנשיה״תונויצהןמםזינויזיברהתאלידבהשדוסיהותואתאהסרה
תוריחלשירפאוה״רדה״שונרמא.״רדהה״ךרעתאהשעמלדביאםזינויזיברה
ולשהשירפהתפונתתאאכדלץלאנשךכידילםזינויזיברהעיגהשמםלוא;שפנה
ולהרוהשךרעההז,״היטרקומד״ַּב)תעדומה(הנומאהחוכב)תיאליטרעהראשנש(
ענכיהלוילעהבוחאלא,ובםעפמהדחוימהץרמלרורדתתללכויאלבושיכ
תאץצקמאצמנשירה–הזהדחוימהץרמהתאאנושהורסחה,בורהתטלחהל
אל״רדה״הךרעלו;םינָפְלמשושפנתוריחתאוידיומבסרוהוומצעלםייפנכה
.תיטסינויזיברהשפנביתִמאסיסבםושדועראשנ

,אמלעבויתומסיסתרגִשאלאםזינויזיברלאופאהראשנאלרבדלשופוסב
חוכב.םינָפלמשתירסומההלודגהןורכיזקראוההתואליעפמהחוכהרשא
ןולקהלעעיבצהל,רומאכ,״תוריחה״תעונתתעדויןיידעהלאהתונורכיזה
תויבויחםילימיכ–תינלחזהתוינידמהתאעיקוהלותדלומיחטשלערותיוובש
יכרעועדיאלתירבעהתויתכלממהתמאתאורורחשַּבשדובכהתאעיבהלידכ
,״תוריחה״תעונתבהטלתשהשחורהֿתולפשבקעבםלוא;םלועמםזינויזיברה
איהןיאשדבלבוזאל–״רדהה״חורםוקמבהבהאבשהעינכהחורבקעבו
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הרקשיפכ,רסחהתמלשהלששדחךילהתהכותמחתפלורוזחלתלגוסמ
בושייהינפבהמצעתאשטשטלתלדתשמיהירה,הברדאאלא,רבעבםזינויזיברב
–ייוגהםלועהינפבהמצעתאשטשטלהליגרי״אפמשיפכשממ,יִי״אפמה
,רחובהתאליהבהלרוסאשאיהךכלהאיצמה״תוריחה״תעונתשהיצזילנויצרהו(
תאליהבהלרוסאשאיהתיי״אפמהחורהתולפשלהיצזילנויצרהשיפכשממ
ֿתמרהתואמףאתכלוהותעקושיהירהו–)םילרבעמשןודאהתאוםיברעה
רבכיתעמשאל207׳ןדרילתודגיתש׳רישהתא׃הליחתבהילעהדמעשבויחה
הלומעתהןמדומללחילצמינאשהמלכו,הנידמההמקשזאמץראהתוצוחב
עיגהלוהלוכלארשיֿץראתאשובכלונלחרכההמֿםושמשאוה״תוריח״לש
.תונמדזההןמדזתוונלזמלזמתיםא–ןדריהדע

םולחמתררחושמ״תוריחה״תעונתתאצמנהזהםומינימהידיֿלעוליפא,ןכא
תוינויצהתועיסהבורובוכבתסהש,הנידמהלש״םיילארשיה״תולובגבתוקבדה
תונמאנבהדומצתראשנ״תוריחה״תעונתשןמזלכ,העשיפליכםא–תורחאה
,״תירבעהתוימואלה״ךרעוליפאןיא,וללהתולובגהךותבםייחהתרגסמל
שממהשעמלךבתסהלמהליצהללוכי,היתויחאברשאמרתויהבשגדומה
הביטקאהיהוזובק.תופסונהתוניחבהלכמ,תיללכה״תילארשיה״היווחבןתומכ
.הצוחנהתיחישמהתוררועתההןובשחל״תיתוריחה״

הנידמהלש״םיילארשיה״תולובגהתאץורפלתימנידהתונוכנלינשהרוקמה
.הביבסמראשנשיח״מלפהעקשמבו״הדובעהתודחאל״העונתבונלאצמנ

תיטסינויזיברההעונתבדחוימדיקפתאלימ״ילמרונםע״ךרעהשוניאררבכ,הברדאבק
יטסינויזיברחמצעודיכויהםינושארה״םירבעה״וא״םינענכה״,םנמאו.אָנְדֿתַמְדַקִמ
רשאמרתויםזינויזיברבהקומעהתיהש,תיתוברתהoתּוינרפוזיכסהןמהאצותכ–
חורהֿתולפשותיטילופהתונלחזהדגנהיצקאירהירפִכו,םירחאםיינויצםיגוחב
תוזיזפמרתוי–ןּוסֲחיי]״םינענכה״ינושאר[רשא,״הנשיה״תונויצהלשתירסומה
.״תודהי״לו״תויתולג״ל–הנבהמרשאמתיצראהֿםַע
,שוטרןתנויומצעתאהניכש)ןירפלה(חלשלאירואלדוחייבןאכןווכתמד״בש[
.ןורוחרוגהידעומצעתאהניכרשא׳ץיברוגףלודאלו
העונתהןואטבבףתתשה,תיטסינויזיברההעונתבםיטסיביטקאהלעהנמנשוטר*
אלש–י״חלבהשבגתהשהבשחמהםעםיכסהאלךאריאיםעדדייתה,׳ןדריה׳
׳ירבעהרעונהשוביגלדעווה׳תאםיקהו–תודהילתוירבעןיב,ותשירדכ,הדירפה
שוטרבתכריאיחצרנרשאכ(.׳םינענכ׳ַּכועדונרשא,׳םיריעצהםירבעה׳תאךכֿרחאו
תישארלןושארהתא/םימדהךֶפֶשלןושארהתא״׃׳ןמגראָּב׳ורישתאוילאוֿוילע

.85׳מעבליעל,42הרעהתישארבהאר,רישהתולימתא207
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תדחוימהותוחתפתהקוידלעתוקחתהלןיינעםושונלןיאהזהרוביחהיבגל
תעלקנותמשנרשא,תיטסילאיצוסהתונויצהתחפשמבהזהםיוסמהבאהֿתיבלש
קרץוחנ.הזהםויהדעוותויהזאמהנוקיתתאתאצומהניאועלקהףכב
תאזההעונתההשמיש,םזינויזיברהברקבתיר״תיבהתוחתפתהלליבקמבש,ןייצל
יאקסבוחינרשטהםירוענהֿרודלשירקיעהידסמהיוטיבַּכהנורחאההפוקתב
״קבאמה״,התעשב׳בהעיסלשגוליפהךרד–תיי״אפמהםאהלשהקיֵחב
208.שדחהגוליפהוןולאלאגילעהדגאה,תימ״פמההיציזופואהדעו,ח״מלפהו

״הנשיה״תונויצבםגאלאםזינויזיברַּבקראלש,ר״תיבלעקרפביתזמררבכ
ךנחתהואדלונשינויצהרודה,ןכאו.יאקסבוחינרשטהתוחתפתההֿבלשטשפתה
חרכומהיהאלאוהבושו,םיינויצהםיכרעהלעןירשימבךנחתה–ץראברבכ
ןיבלתובאֿתרוסמבתוקבדהןיבםיפירטמםיישיאםיטבלךרדותונויצלעיגהל
טעמכהזהרודהלאהרבעוהאלבושתיתרוסמהםייחהתרגסמ;תוללובתההםָסקִמ
הרבעוהיהירה,וילאהרבעוהםנמאחורֿתולפשבשהבשחמהךרדיכםאו,ללכ
רבדלשודוסיב.ושפנביאמצעסיסבהלהיהישילב,ויכרעלולכמווחומלאקר

איצוהשרודותואכשממ,ןירוחֿתבהפונתתאשללגוסמהזהרודהאופאהיה

רישהתאהאר.״//.השעיוימדברשיהשיאו/ךלמןיאםההםימיביכ–/םימיה
ֿלת,רדהתאצוה,׳ןמגראב׳,ריאיייחלעןיבייהדעלשהרפסחתפבואולמב
.)1986ביבא
ןואטבבבתכו,סירפבתיטסינויזיברההעונתבליעפהיה,ןוירוטסיהוגולוליפ,ןורוח*
המוארבדבםינענכהלש׳רבעהתנומת׳תאשביגשאוה.׳טיווזסאר׳,תיסורבר״הצה
הוביכרהשםיטבשהןמדחאטבשקרהבויהלארשיינברשא,םדקהץראבתחאתירבע
ןיבלוניבערקלח1935ףוסב.דיתעהתנומתתאםגהזחאוהךכלםאתהבו–
זאמו–ינויצקאירוילילשםרוגהבהארןורוח–תדליוארהסחיהתלאשביקסניטוב׳ז
].העונתהןמקחרתהאוה

׃תונורחאהתואקסִּפהיתשלתורהבההמכהנה208
74‐73םידומעבליעלד״בשירבדבהארובוש–יקסבוחינרשטלואשלסחיב*
.המאתהב,56ְֿו3234תורעהבו,102‐101ֿו
ושרפרשאכ,1944ֿבהדסונ–ןיקנבטקחציתגהנהב–הדובעהתודחאלהעונתה*
תונשלשתיטסילאיצוסה׳הדובעהתודחא׳מהמשתאהרזגאיהו,י״אפממהישנא
ישנאםבור,הלאםיליעפומייקםתשירפלםדוקדוע.י״אפמלהמדקרשא,םירשעה
התיהםשהבשנשחורהו–׳בהעיס–י״אפמךותבתדרפנתרגסמ,׳דחואמהץוביקה׳
ףסונב(,יטירבהאבצלאלוח״מלפלתוסייגתההדודיעבלשמל,רתויתיטסיביטקא
.)ןוסלנצכלרבוןוירוגןבןיבלןיקנבטןיבםירחאהםידוגינל

365הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



טוחלעימואלהדיתעהורבעהןיביולתה,ומצעגוסהותואמו,םזינויזיברהתא
.תינויצההפיאשהלשהרעשה

לאעיגהןושארהיטסינויזיברהרודה׃םיינשהןיבלידבההזהרבדהםלוא
הילאותשיגתאוץוחבמתונויצהלאאבאוה,תימצעהותוחתפתהךותמתונויצה
רוד;״רדהה״ךרעתארציאוהתאזההשיגהךרדבו,ומצעבולבציעאוה
םה,ןיטולחלליבסןפואבםיינויצהויכרעתאלביק,תאזתמועל,״םירבצה״
ונתינשיפכםהביוטעומצעאצמאוהו,וחרוכלעב–רמולרשפא–וילעושבלוה
היהאל,םהשתומכםתמשגהללועפלהיהרשפאשןמזלכו;הליחתכלמוילע
דעבמהמויקיוליגלתילאיצנטופה״תירבצה״שפנהתוריחתאררועישהמואמ
המשגהלתולבוקמהםיכרדהלכומתסנרשאכקר.הילעוטֲעוהשתונלחזהיכרעל

חכונ,)1941(דחיֿםג׳הנגהה׳וםיטירבהידיבדסונ–׳ץחמתוגולפ׳–ח״מלפה*
תרגסמהרמשנהנכסההפלחשמ.לארשיץראלינמרגהאבצהלשהשילפהתנכס
דוחתאוויהוישנאו–דחואמהץוביקהיקשמבדוחייב–םיצוביקהתוסחבח״מלפה
דגניבושייה״קבאמה״תאוליבוהםהםלועהתמחלמרחאל׃׳הנגהה׳לשחוכה
יזכרמדגנתויאמצעתולועפבוטקנףאו,הלפעהיעצבמונגרא,תנייועהטדנמהתלשממ
,ל״הצבדוקיפהתרדשרקיעתאוויהח״מלפבוחמצשםיברםיניצק.תויברעתויפונכ
תוביטחב,ח״מלפהימחולמםיפלאתשולשכופתתשהח״שתתמחלמב.ותמקהםע
.תוברקבולפנםהמשילשכו,תודרפנ
תנשתישארבו,)1946(׳לאמשןויצילעופ׳םעהדחאתההדובעהתודחאלהעונתה*

םילעופתגלפמ׳תאודסיוידחיו–׳ריעצהרמושהםילעופתגלפמ׳לורבחןה1948
םיניינעבןוירוגןבלוי״אפמלהיציזופואהתיההשדחההגלפמה.ם״פמאיה,׳תדחואמ
.הלהדגנתהם״פמש,הקולחהתינכתלותוצעומהֿתירבלסחיהןיינעבלשמל,םיבר
ןיבםידוגינהלשבךא,הנידמהתונשתישארבםגינויציזופואוקבהכישמהם״פמ
–״שדחהגוליפה״ד״בשןאכארוקךכל–1954תנשבהלצפתהאיההיביכרמ
הרעהבליעלםגהאר(.יאמצעףוגכשדחמהמק׳ןויצילעופהדובעהתודחא׳תגלפמו

.)151׳מעב,)אפיס(96
,׳הדובעהתודחאלהעונתה׳ודחואמהץוביקהשיא,׳בהעיסלברוקמ–ןולאלאגי*
דקפמךכֿרחאו,ח״מלפהדקפמהיה–׳הדובעהתודחא׳ישארמו,ם״פמבליעפ
ידקפמיבושחמהיהאוה.ט״שת‐ח״שתתמחלמבםורדהדוקיפףולאוחתפיתביטח
ם״פמלוח״מלפלותוכייתשהלשביכ,הירחאלדימאבצהןמשרפךא,המחלמבל״הצ
.ל״כטמרלהנומישיוכיסהיהאל
,געלבוטרוקב,ןווכתמד״בששהארנ–״ןולאלאגילעהדגאה״–ןאכוירבדב
םימחולהלודג״כו״רורחשהתמחלמאיבצמ״כ,ושארלןולאלשוירבחורשקשםירתכַל
םיראתשןעטאוהםימילךא,ןוירוגןבלםנמאסחוימןורחאהיוניכה.״אבכוכרבזאמ
.לודגגטרטסאהיהאלןולאלאגישו,יתוכאלמחופינקרויההלא
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ירבעהבושייהברקבץוצלליחתה,]ט״צרתב[״ןבלהרפסה״םוסרפםעתינויצה
״תירבצה״שפנהתוריחו;לוכיבכ״תימצעהיזיבר״לשוניארשךילהתהותואץראב
ןוויכבתאזהתוחתפתההלשירקיעהאשונהןבומכהתשענתילאיצנטופה
209.ימעהֿדחאהרודהלשענצהותונלחזהילבכמתוררחתשהה

.שממתהללכותשידכןמזהתאזהתוחתפתהלהלקיפסהאל,רומאכ,םלוא
לעהיילעהתליחתלשיר״תיבהבלשלעיגהלהדיבקפיסהיהאלשרמולךירצןיא
תויתכלממההיתורטמבתרדגומ,תיבויחתירבעברקֿתוברתלשהתּווהתהךרד
תוחתפתהההכירצהתיהךכםשל;הרורבתיטילופותירסומהיצטניירואתלעבו
תדמעהותונלחזהיכרעתריבשםצעלשיטסינויזיברהבלשהתאהליחתרובעל
עיגהלהליחתההילאשהדוקנהיהוזקרםנמאו,םהלשםסיסבלעםיינויצהםיכרעה
האב״קבאמה״יכרעב.״קבאמה״יכרעלשםחותיפתלחתהםע״תירבצה״שפנה
םסיסבלערבכודמעויםיינויצהםיכרעהשילב,תינלחזהחורהתריבשיוטיבידיל
תונלחזהיכרעתאתוברל–םהבךרעיהלקיפסתוליפאשילבו,םפקיהאולמב
״תירבצה״תוחתפתההלעהדריהזבלשבו;יהשלכתישממתרוקיב–םהבש
תוקבדהתרגסמביבויחחותיפלתפסונתורשפאלכבושהענמש,הנידמהתמוקת
,הנממוררחתשהאלןיידע״םירבצה״שתוקבד–םילבוקמהםיינויצהםיכרעב
.תילמרופההניחבהןמתוחפל

תיאקסבוחינרשטשפנֿתוריחאשונה,הזהרעונהלשירקיעהידסומהיוטיבהו
ֿדחאהתונלחזהוענצהיכרעלכב,סקודרפההברמל,הלובכהראשנש,תילאיצנטופ
העונת–״הדובעהתודחאל״העונתב,רומאכ,ונלאצמנ,םילבוקמהםיימעה
,םלוא.הליחתכלמהרצונאיההזהיוטיבהןתמםשלאקוודואלםגםצעבש
תודחאל״באצמנאליכםאירה,תחאתוהזבהזהרעונהותאזההעונתהונמדזנשמ
תובאָלתעמשמהתרגסמלץוחמתיאמצעהמזויליגולואדיאסיסבםוש״הדובעה
רתויבוטלבתהשםההירבחאקוודתאזֿלכב–היינשההיילעהןמםיימעהֿדחאה
ךותבהזועתואףועמ,תונמאנלשןורתיהשרדרשאהמישמוהדוקפלכיולימב

הנממ,הנכסתומוקמבםיבשייתמהיבושחואבהנממ;תאזהתעמשמהלשתרגסמה
תמחלמבםיניצקהיבושחואבהנממוגק,״קבאמה״וח״מלפהידקפמיבושחואב

עטקבריבסהלשקבמינאשהממתצקמבגרוחהזרבדלבא;״ןוזסה״ימחולםג,ןבומכגק
.האצרההלשהז

תיתחתדע,69׳מעשארמ,ליעלד״בשירבדתאהארובוש–םעהדחאלסחיב209
.73׳מע
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החתפתהתאזההנגההתמחלמידכךותשוניאר,הנהו.]ח״שתב[ל״הצלשהנגהה
םיינויצהםיכרעהלולכממתקתונמ,השדחתויאבצלשתוברתל״הצילייחבֶרֶקב
העונתהשעמשמאליממו;יטקטהברקהיבגלתוחפל,הנגההךרֵעמםגתררחושמו
רוביצהתאףאו,ל״הצבתיליעהרקיעתאוויההירבחרשא,״הדובעהתודחאל״
הכפה,תינויצהתונלחזהילבכמתוררחתשהלשךילהתלכלרתויבןכומהיבושייה
.תאזההשדחהתוחתפתההלשירקיעהאשונהםגתויהל

היציזופואהןמקלח״הדובעהתודחאל״רבכהתיהםימיהםתואב,ןכֿלעֿרתי
המחלמהתתבשהתוינידמבתעבוקהדמעהלהתיהאלרבכו,הווהתמהתימ״פמה
,הברדא;ןוירוגֿןבותרשלשןוחטיבהוץוחהידרשמידיֿלעהלהנתהש,העצמאב
םייטקטההפקתההֿיעסמלשםכותֿךותבואצמנ״הדובעהתודחאל״יניצק
םהילעתודרויויהשאהֿתקספהוהגיסנהתודוקפרשאכל״הצלשםיחלצומה
תפונתתאתוצַמלמםתואתועירפמו,םהיתוצעלדוגינבוםתבוטבאלש,הלעמלמ
םמצעבידמרתויםירועמוללהםיניצקהויהןיידע,ןכא.ארימגדעםתורעתסה
ינורקעערהזיאתוארלולכויש,תיגטרטסאהםתסיפתתניחבמ,״הנגהה״ךרעב
ןידהתאםהילעולביקםהו–תויתנגהההיתוילכתוחטבוהשמהמחלמהתקספהב
,תינידמואתיאבצהקדצהאלל,ץוחבמהרבשנשםתפונתלבא;תעמשמבםכרדכ
הזהםיוסמהץרמהֿףדועבלתשהרשאכו,םינפבמהיוצימרמגתאעובתלהכישמה
ןורכיזהידירשבףאו,י״אפמדגנ״הדובעהתודחאל״לשיללכהינויציזופואהסחיב
,״תילארשיה״תונמאנהתמועלשפנבםשֿיאיובחראשנש,״לארשיֿץרא״ךרעלש
הבהרצונשתיטקטהתורעתסההתונוכנהתוא״הדובעהתודחאל״להלהכפה
.תינידמהיגולואדיאלאמלעבתיאבצתוברתמ

דוסיהֿתסיפתתרגסממהלצאהגרחאלתאזהתינידמההיגולואדיאהםג,בושו
,םינפבמתיבויחתינויערהזופרומטמהכירצמהתיהתאזכהגירח;הנשיהתיתנגהה
;הלםירשכ״םיילארשיה״םיאנתהןיא–דועהארנשיפכווניארשיפכ–רשא
,הליגרהתירבשמהֿ״תילארשיה״תרגסמבו,תיללכהתיתנגהההסיפתהךותבשאלא
הכירצלארשיֿתנידמלעהנגההתכרעמיכדמלל״הדובעהתודחאל״הליחתה
שיהרידסתיאבצהפקתההנידמהףקתותםאשו,תומוזיתוטישפלשךרדבלהנתהל
יושעהיהשו,ט״שתבועצמאבקספנשיטקטהתורעתסההֿעסמותואתאםילשהל
.״ןדריהדע,המלשהלארשיֿץרא״תאתיאמצעההנידמהתולובגבלילכהל

לעלארשיֿתנידמלשתואמצעהוןוחטיבהתולובגתדמעהשרמולךירצןיא
תולובגהןיא׃ךומסלהמלעהלןיאוןיטולחלתיתורירשאיה,אקוודןדריהלובג
ֿיטילופהףיעסבוניארשתויעבהןמהמואמרותפלםילוכי,םמצעלשכ,וללה
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ןורְכיזמאלאתעבונהניאתאזההסיפתהלכדק.ונרוביחבא״יקרפלשינוחטיבה
המולגהתיהשתיאבצההפונתהףקיהמו210,םתעשב״םייאניתשלפה״תולובגה
תומלשלובגוהזשןוויכמךא.הנגההתמחלמלשתויטקטהתויורעתסהבהיצנטופב
ךרעהאללוילאףואשלדומלללגוסמהיהיטסינויזיברֿיתלבהרוביצהרשאץראה
חוכלש״תיביטטֶגֶו״תוחתפתהךותמקראלא–״המשל,ץראהתומלש״לש
לכתא״תוריחה״תעונתםגהמצעלהלגיס–״תילארשיה״תיאבצההפונתה
רחובהליבשב״ץראהתומלש״ךרעלרתויבחֹנהףילחתַּכ,תאזההשיגה
תאץורפלהפיאשהלשיטסילאדיאהֿיטסינויזיברהרוקמהשגפנךכו;״ילארשיה״
–ודחאתהםהינשו,״הדובעהתודחאל״לשיאבצהרוקמהםעהקולחהתולובג
תורחתמהתועונתהיתשלההזטעמכהיגולואדיאב–ןורחאההזלשוחטשב
.דחיםג

ינוחטיבהויטילופהץחלהותואאוה]״ןדריהדע״תפיאשל[ישילשהרוקמהו
היחרזאתאףחודהו,״המחלמאלוםולשאל״היֵאנתבובהנותנלארשיֿתנידמש
.וללהםיאנתהתרגסמתאץורפלהפיאשַל

יחרזא״תאענומה,דחאםימסקלגעמלדחיתופרטצמתוברתוביסְמשוניאר
יבויחןוצרלשהגרדמהדעםמצעםכותמתאזההפיאשהיטבִנתאחתַפלמ״לארשי
תנעשמאלאשמשלםילוכי,םהבםיצצה,וללהםיטבנהןיאךכיפלשו,רדגומו
אבוהאלשןמזלכ,ןכאו;ץוחבמלוכיבכםהילאאבוישםיאתמינוצריוטיבל
םירבדהןורתפלשורדה,םלשהינוצרהיוטיבהותוא]הנידמהיחרזאל=[םהילא
ֿלעםהלטשומהיוטיבהתאקר]ל״נההפיאשהיטבנ[םהםיניזמאליממ,םדסימ
וזהמסיס,הברדא.״ןדריהדעעיגהלוץורפל״–״הדובעהתודחאל״ו״תוריח״ידי
,התלוזרחאחוסינלכמרתוי״ילארשיה״רוביצהתעדלעלבקתהלוליפאאיההחונ
בחרףקיהבהטשפתההתואהדילוהשתיל״הצהו״תירבצה״תוחתפתההירהש
רשוכהו,הדבל״הדובעהתודחאל״לשתינוגראהתרגסמהרשאמרתויהברה
.הוושב״ילארשיה״רעונהלשתונושתובכשבותעשברצונהתואטולקלימורטה
רבוגץחלבהיתויחאלתפרטצמקרהנידמהםויקבתפסונהנשלכרשאכ,התע,ךכו
רשוכהםגהנשבהנשידמךלוהושממתמ,״תילארשיה״תונלבסהלעךלוהו

ֿדחפהאובי,תיבהֿרהילבםימיךרואלוטקשיאלםידוהיהשתואדוובשֿדחפהםוקמבדק
.דעלגהוןשבהילבםגםימיךרואלוטקשיאלםידוהיהיכתואדוובש

לארשיֿץראלדחוישםשההז,טדנמהןוטלשתחתPalestineתולובגלאיההנווכה210
.לי׳צר׳צלש׳ןבלהרפס׳ב,1922ֿביחרזמהןדריהרבעהנממערקנשרחאלתיברעמה
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עַרֶּפהֿתולובגתאףוסֿףוסץורפלתימינפהתונוכנהתורבגתהםע;הזהימורטה
רבעמ,״ןדריהדע״תמסיסלתעדומההדהאהתכלוהותטשפתמ״םיילארשיה״
וזתכפוהאדירגתיטרפֿתיגולואדיאהמסיסמו,תויתגלפמותוינוגראתורגסמל
,תיממעהעד,תוחפל,לבא–ןלהלהארנשיפכ,ןוצראלןיידעםנמא–תויהל
.םמצעםייביטקייבואהתואיצמהיאנתמהתויִחחוכתאתקנויה

לשהזהדצב,ריכזהלונלשי–]׳הביטקא׳ַּבתישימחהילוחכ[–ףוסבלו
היווחבשירוטסיההקותינהדגנכתיעבטההיצקאירהתא,םיכרועונאשןובשחה
שגרידירשלשתעדומהתוממוקתההידיֿלע]הלועההיצקאיר[–״תילארשיה״
.תירבעהתוכיישה

םיינויצהםיכרעהלולכמתאהלציפהנידמהתמוקתש]׳חקרפףוסב[ונרמא
דצהתאלבקמה,״תילארשיה״תוחתפתההשאר׃םיליבקמתוחתפתהישארינשל
םיירבעהםיכרעהלשתוחתפתההשארו,םינָפלתונויצהלש״יללכהֿישונאה״
קרפ[–דחאקרפונשדקהו,הלאמדחאהשארהלעהבחרהבונדמע;םיימואלה
,רוכזכ,םלוא.םיימואלהםיכרעהלשםתונוונתהתאונחתינובש,ינשהשארל–]׳י
הדִצתורבתשהלעהריקסבןושארהקלחהאלאהיהאלתאזהתונוונתההחותינ
לארוזחלונחטבהו,לארשיֿתנידמלשהיווההךותלתונויצהלשימואלהֿירבעה
החטבההיולימםצעבאוהםידמועונאובשקרפה211;םירבדהךשמהבינשהקלחה
ונינמרשא,ונברקבoתילאוטנוואהתוררועתההןובשחלהביטקאהיפיעסו,תאזה
תונויצהלשימואלהןכותהוםיכרעהידירשלעהריקסקרםצעבויה,ןאכדע
,םתוהמבינכפהמיונישאלל,הנידמהתמוקתרעשךרדםייחרובעלוחילצהש
תימואלהשפנהתאיבויחןפואבליעפהלואוהשֿךיאחתפתהלםיכישממהו
.לארשיֿתנידמלשהשדחהתרגסמב

תוברתלשתחאתשבוגמתכרעמםיווהמוללהםידיר☻הןיאבוששוניאר
תודוסיכידָרוּפסןפואבםישמשמםהאלא,םיוסמורדגומןוויכבשעמוםייח
יתוהמיונישםהמהנושה,״תילארשיה״היווחהתכרעמלעםיוולנהםיינוציח
,]םהלש[םייפואתמועל–ירוטסיהֿיתלבהויטסילאודיבידניאה,יטטסההיפואב
םיזכרתמםהירהםמצעלשמדבוכֿזכרמרסוחמו–ירוטסיההויצוביקה,ימנידה
ףאוא,התחתמהבםיכמותוא,הללעַממתיגולוכיספהניחבמםילתומ,הביבסמ
.הבםיעְבִנהםיקדסב,אפוגהכותלםיברעתמ

״ןבומכ״׃תחתופההקסִּפַּב185׳מעבליעל–א״יקרפלשותליחתבהנתינהחטבהה211
רחאל174דומעבו,םש106הרעהבו164׳מעב,׳יקרפב,ןכלםדוקםגהארו–
.הדרפההֿתיבכוכ
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םשכו;ןכתייאלןבומכ,תאזכתחאתיגולוכיספהפיפכבםולשברויד,םלוא
תודוסיהתאהילעמקלסלהטונ״תילארשיה״היווחהשךכלערבכונדמעש
קרשןכֿםגרבכונייצךכ–הקתאזהשועאיהדציכוניארו–הלםירזהםיירבעה
.םתלילשדגנוממוקתיורענתהלולדתשיםיירבעהתודוסיהףאיכאוהיעבט
םה,ינויצהםזילאדיאהתלגעתאךושמללכויש,שדחןוזחבךרוצהלעםירובידה
תודוסיהשתאזההעפותהםצע,ןכאו.הזהןוויכבתוחתפתההתייטנלהמגוד
תונבאתהליזכרמהםמוקמתאוניפוםידדצלךכוקחדנתינויצהשפנבםייבויחה
םהשהזהרבדהןמ,וניארשיפכ,הליחתכלמתעבונאיהאולה–״תילארשיה״
אליממו;ךירדמהיזכרמהםנוזחתאוא,םתרדִשֿטוחתא,םדבוכֿזכרמתאודביא
אוהםתלילשוםקותישדגנםמוקתהלוקזחתהלםתלוכיליאנתתמאביכעמשמ
םייפואתאםולהיש,שדחדבוכֿזכרמלביבסמבוששבגתהלורוזחלולכויש
–םמוקמלשoרוטָּפרוזואהדגנכהיצקאירלץולחוסיסבםהלשמשללכויוםתוהמו
.״תילארשיה״קותישהתייווח

ץוחנהשדחההרדשהטוחותואש,השעמלונקסִהםדוקהקרפברבכ,הנהו
תיבויחתירבעתימואלהיווחאוה–]םייבויחהםיירבעהתודוסיַל[–םהל
עבונהימינפוצכהנממבייחתיםינָפלמתינויצההריתחהךשמהרשא,תשרופמו
היווחהקר,ונתריקסבהזקרפבונינמשתודוסיהלכןיֵּבמ,םנמאו.התוירבִעםצעמ
ֿיתלבםיקמעמהירוחאמהלשיוק,]היינשהילוחכהרקסנש[תאזכשרותבתירבעה
םירחאהםייבויחהתודוסילוהמצעלתרובגתםהמבואשללכותרשאםילצונמ
התבוטלתישפנההקיטקלאידבווקֿסוטטסהתאהתועצמאברובשלידכ,ןיַעבש
הילוחכורקסנש[,םמצעלשכהמשגההיֵכרעואינויצהםזילאדיאהידירש׃םתבוטלו
םמויקברבכםולגיאדיאהםחוכלכ,םתוממוקתהלהדותעםושםהלןיא,]תישילש
oסקלפרהךרדבםהלןתניתשהפונתהתרובגתבםייולתםיראשנםהו,םהשתומכ

,ןכֿםא,אוהרבדלשורוציק.תאזכשרותבתירבעהתימואלההיווחהתוקזחתהמ
״תילארשיה״היווחהדגנםיאכודמהםיירבעהתודוסיהדצמהיצקאירההתואש
בלשבהלוכי,ונלהיופצהתויהתאםימעפהמכהזהרוביחבונרכזהרשא,האכדמה
קותינהתמועלתירבעהתוכיישהלשתשדוחמתוררועתהבקראטבתהלןושארה
ןוויכבןיעבונלשישהביטקאהלעו;״תילארשיה״תוהדזהבשתוישרושהֿרסוחו
.תואבהתורושבדומעלינאשקבמהז

היצזילאודיבידניאהתא,״תונויצ״לזובהתא,״תילארשיהתוימשיטנאה״תאריכזנהק
.קשנהֿתתיבשלשתולובגהתויחצנלעםולחבתוקבדהתאועצבהֿתפידרו

.ןלהלדומענ״ןדריהדע״תפיאשלשדחוימהבצמהלעוק
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איהשמרתוי–הזןוויכבןיעבונלשישהלדההביטקאה,רבדלשותִמאל
תירבעהתוכיישהתייווחלשתיטתיטנאותשרופמתורבגתהברבכתאטבתמ
םיימורטהםיאנתהתורשכתהלשםדקומהבלשבהנותנאיהןיידע,תירוטסיהה
.תאזכתורבגתהל

תוימואלהלאהחירבלתודהיהןמהחירבהךילהתתאהכפהתונויצהשוניאר
–ורקיעבילילשהיההזההנפמליגולואדיאהּהרבסֶהשיפֿלעֿףאו,המצעתירבעה
,יבויחךרעל,ילילשהרבסההתרגסמב,תירבעהתוימואלהךרעהלהשענתאזֿלכב
,אטבתהלהיהלוכיאלו,אטבתהאלהזהחופיטה,ןכא.ןווכמבותעדמוחפטלשיש
לשןכותהלכתאתונויצהיניעבוויהש,םיינויצהרָבעמהיכרעלשםחופיטבאלא
ףאהיהאלםזילרבילהוםזילאיצוסהתעפשהבש,ןכֿםגוניאר;תירבעהתוימואלה
םצעלינורקעןפואבתילילשהשיגלשתבורעתמרוטפהזהלדלודמהחופיטה
היהאלתירבעהתוימואלהחופיט,תאזלערתי;אוהרשאבתוימואללשךרעה
תוברתהןכותיבגלהאנשהוהקחדההישגרלשןעטמהלכמםגתונויצברוטפ
ךנוחשםעההיההנידמהםוקםעשךכידכדע–תירוטסיההתירבעהתימואלה
ותואררחשלהרומאה,״תילארשיה״היווחללגלגתהללגוסמתונויצהידיֿלע
האונשהתירבעהתוברתלתירוטסיההתוכיישַּבתהדזהלחרכההןמףוסֿףוס
.תחכתשמהו

ידכםהבןיאוללהםימרוגהלכ–היהישהמכלכילסקודרפרבדהאהיךא
לוכֿםדוקהשקיבשהעונתתונויצההתיההדסיֿדוסיבש,הדבועהתאתונשל
הבעבקנתאזכשרותבו,הבישלשךילהתלתודהיהןמהחירבהךילהתתאךופהל
םאתהבש,ר״תיבלעקרפבונייצרבכ.ירקיעויזכרמבויחכתירבעהתוימואלהךרע
ישגרוליפאתונויצההזכיר–התעהזונרמאשהממהמואמעורגלילבו–ךכל
לשבויחהחופיטידכךותשףיסוהלרשפאןאכו,״תודהי״ילמרופהגשומבהוואג
תוברתה״חופיטתאףאיבויחךרעכאליממהלהעבקאיהתירבעהתוימואלה
,עיתפהלךירצוניאןבומכתינויצההיגולואדיאבףסונדחאסקודרפ.״תירבעה
הזלעםגםירמואונייהתירבעהתוברתהחופיטתאתונויצההבייחאלמלאירהש
.סקודרפאוהש

תיבויחהרכהםושברומאכהחסנתהאלש,״תילארשיה״היווחהתווהתה,הנהו
,תירבעהתוכיישבתימשרהתוהדזהבהעגפאלאיהשדבלבוזאל,ימואלףקיהב
ןמ,ןווַכמךרעתניחבב,תאזהתוהדזההבויחתאםגהאיצוהאלאיהאלא
ץרמהונממקתעוהאלהשעמלשהדימבו;הנידמהייחלשתימשרההיגולואדיאה
םזילאדיאהןמןוזיהלןיידעאוהךישממ,״תילארשיה״תוימואלהבויחלאישפנה
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תוהדזההלשתימנידההחולשהאוההזהיגולואדיאהבויחה.דר☻שינויצה
ךירצותועצמאברשאןיַעבםייקהרישכמהותואאוהאליממו,תירבעהתוכיישב
שפנבומעהרדה,״תילארשיה״תוהדזההלעםמוקתהלתירבעהתוכיישהשגר
.תחאהפיפכב

תוימואלהבויחלשילילשהרבסההיכםאש,הדבועההזהרישכמלתעייסמ
הזהרבסההרבכאציהשעמלירה,ימשריגולואדיארבסהכןיידעלבוקמתירבעה
ֿץראתוימואללשסיסבלערבכדמועבושייהןבשונרמא.שומישהןמןיטולחל
ןיבוהיפואב״תילארשי״וזהיהתםאןיב,תיטמויסקא,תיבויחתיתכלממתילארשי
ותואירה,תירבעהותוכיישבבושייהֿןבהֶהדזמםנמאשהדימבו;תירבעהיהתםא
שמשמאלאהקדצהםושלקוקזונניאשודמועאוהוילעשיטמויסקאהסיסבה
תילארשיֿץראתוימואללשסיסבאוה,תוקדצההלכלןוילעההדימהֿהנקכומצעב
אוהןיאבוש–תירבעהתוימואלהבויחבושייהֿןבבאופאלעופשהדימב.תירבע
וַצַלתייצלאוהרשכומאלא,םינפלמתונויצהלשםיכבַסמהםילוּפלִּפהלכלקוקז
תובָּכעבךבתסיןכֿםאֿאלא–וילאמןבומהרבדכ,ינטנופסןפואבובלעופה
.ןודינהןיינעהןיממאלש,תורחא

יתוברתיווהלשתרגסמביחונניאבושץראבירבעהבושייהיכםאש,הרקךכו
יווההשםשכ–ונממתוקתניהלשהרקמבםחונישגרויאשונבררועליושעה,ירבע
היגולואדיאהתא,תוללובתההחכונל,וכותמאיצוהבשומהםוחתבירבעה
רחא,הזהבושייבריכהלרשפארבכתאזֿלכב–212ןיקסנלומסץרפלשתימואלה
תוממוקתהלשםידחאתותוא,״תילארשיה״היווחהתרגסמבםייחלשתודחאםינש
.תאזההיווחהדגנתיגולואדיא

השיגבןיכרעהֿיונישלשתולחתההתאלוכֿםדוקונאםיאורהזןוויכב
תורפסהדומילתאירבעהרפסהֿתיבססיבתונויצהתונשלכךשמב׃תיכוניחה
הרותהותוברתהתרוסמדגנדרמהלערמולכ,״הלכשהה״יכרעלעתירבעה
ךרדביכםעהשיגרהשמםלוא;״תֶפֶילשתּופיפָי״מתוגגומתההלעותילארשיה
אצמנ,דמשלשהיווחלהשעמלעיגהאוהירבעהיתוברתהןכותהןמתונקורתהה
טפושההדימֿהנק״תירבעהתוברתהותוימואלה״בויחלשםיינויצהםיכרעבול
םידומילֿתינכתרחאםיחדוקמםישושיגלםידעונאהתעו,יאנגלהזהךילהתהתא
םישופיחל.תודהיהיכרעלשתרוסמל״הקיזהתאריבגת״ואקוודרוזחתש,השדח
ומחלותייווהדגנרשא,בשומהםוחתש,הדבועה,ןלצילאנמחר,דועתעייסמוללה

.5הרעהבו25דומעמ,רפסהלשותישארבהארןיקסנלומסץרפלע212
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יכ–םוחללימדגנןיאוובםוחללהמלעןיא–םייקונניאבוש,הלכשההירפוס
רעצאלאוירחאריאשהאלו,דחיםגהיצפיצנמאהאטחותולגהאטחבדמשוהאוה
תורקיהֿרואתאםילגמוםירזוחהניקהורעצה.ברחשרקיהאבאֿתיבלעהניקו
ילואו,ונממומלעתההלכשההירפוסרשא,תדמשומההלוגבלארשיẁתוריחלש
הארוההישנאברקבהייטנהתכלוהותרבגתמהתעו;חוכיווהטהלב,ולוזבףא
הלכשההיכרעםוקמב,שגדומיכוניחךרעלהזהרואהתאךופהללארשיֿתנידמב
.דחאכתויטנמורתוביסִמותויגולואדיאתוביסִמ–

העשֿיפלהאציאלרשא,תאזהתיביטקלוקההעפותהןמבושחרתויףאילואו
,לייווצרוקךורברמיתורפסהרקבמהלשולעפמאוה,אמלעבםישושיגהםוחתמ
תייטנלןתנו,)״תילארשיה״היווחהתאוא(״ותּוינענכ״תאבושיילהליגרשא
213.םינפיתשלעמתשמונניאשעדומיוטיבתאזההיווחהדגנהיצקאירה

קותינהדגנתירבעהתוממוקתההלעםישקמהםיירקיעהםימרוגהדחאיכ
]הלש[התוהמבהריכהאל״תילארשיה״היווחהשהדבועהאוה״ילארשיה״
יולגדוגינתימואלההרכהבירבעהבויחהינפבדמעוהאלאליממו,הרורבהעדותב

,145דומעשארדע143דומעבהדרפההֿתיבכוכמליעלהאר׳םינענכ׳הלע*213
.364׳מעבליעל,התפסותבוב״קהרעהבםגהארובוש;םש93הרעהבו
ךשמתמויביסנטניאןפואבקסעו,תורפסרקבמורקוחהיהלייווצרוקךורב׳פורפ*
תפוקתב,הלכשההתורודב–הבםיאטבתמהםינכתבוהשדחהתירבעהתורפסב
הירגנוהֿהירטסוא(היברומדיליאוה.לארשיתנידמלולארשיץראלרבעמַבו,תונויצה
.1939תנשבהצראותולעדע)טרופקנרפב(הטיסרבינואבםגוהבישיבםגדמלש,)זאד
ךות,השדחהתירבעהתורפסבתומגמהלעתוסמוםירמאמםסרפללחה1947תנשמ
.ירוטסיההידוהיהףצרהןמהתוקתנתהוהרוכינ,התוינוליחלעהזעתרוקיב
,)וצירעמו(ורקוח,ורקבמכדחוימבעדונלייווצרוק
תרישלםגםיברםירמאמשידקהו,ןונגעי״שלש
תימעפֿדחותרדאנהעפותכהארהתוא,ג״צא
ולשמישםישישהוםישימחהתונשלכב.ונתורפסב
תורשעובםסרפאוהו,העובקהמב׳ץראה׳ןותיע
םשלייווצרוק.םירפסלוסנוכםקלחרשא,םירמאמ
.1972תנשבוייחלץק
ןאכ,ד״בשסחייתמהילאשםירמאמהתרדִס
הלודגהסמבהלחה,רפסַּבשםימדוקהםירוכזיאבו
םש–ג״ישתתליחתב׳ץראהחול׳ב,׳םינענכה׳לע
ֿיטנאהםרזַּכ׳םינענכ׳התעפותתאלייווצרוקןחביא
הסמבהמכתסהו–תונויצבותורפסבידועיי
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המלשוריפבהפיטִהו״םינענכה״תצובקהעיפוהרשאכו;ועירכהלוובםוחללשיש
,העובצהדילסבבושייההנממגייתסהףא,ושפנמקלחבוירחאהטונבושייהבורש
.הנקתןועטהלוסְּפםושהבהיהאלותלכתהלוכהתיהולשותילטוליאכ
תיתוברתההקיטקלאידהתאלייווצרוקף☻חםייניעֿריאמוקימעמחותינבםלוא
תוימשיטנאהואנדיאהדיתוברתהלודלדהדציכהארהו,הייחתהתורפסבהמולגה
תינויצההייחתהתורפסרשאהיווחהןמןירשימבוחרכהבםיבייחתמ״תינענכה״
תוברתהותוימואלהלשךרעהףאלע–םימיהלכתחפטמותאשונהתיההמצע
הנניא״תּוינענכה״שבושיילהליגלייווצרוק.תפנפנמהתיהאיהובש,תירבעה
ןועטאוהםנמאשו,ומצעונממירקיעוילרגטניאקלחאלא,ולהצוחמשהעפות
םכיס,הימורעמבגיצהאוהשתיבושייהתמאהתמועל,ךכלםאתהבו;ןוקית
ונראשנשירבעהבויחהםשב,תיטתיטנאההאירקבוירמאמתרושתאלייווצרוק
אמלעב״תירבעהתוברתלהקיז״לשאל–השודיחל,רתסלפוהוני☻עשוובםילגוד
.לארשיתרותלשהתופיצרםעתילטוטהתוהדזההלשאלא–

רתויבקהבומגיצנומצעבוהירה,וירמאמבונינפלהלגתמלייווצרוקשיפכ,ןכא
התוקבדלכםערשא,)בוטהיברעמהגוסהןמםגּולו(oתינרפוזיכסהתודהיהלש
ןפואבךיישיאדיאההמוקמ–תירוטסיההתירבעההתוכיישבתיגולואדיאה
ומכשממ–ומצעולףאשרבתסמו,תיפוריאהתוברתהםוחתלטעמכםלשומ
תורמל,העשֿיפלתויהלהלוכיאיהשתומכותאירקןיא–גציימאוהשרוביצל

הקסִּפהףוסבו(,ו״טשתתליחתב׳ץראהחול׳ב,םעהֿדחאתרותלעהכוראתיתרוקיב
,םיברםירמאמלייווצרוקבתכוזלוזןיב.)הלשםויסהיעטקלאד״בשסחייתמהאבה
׃טוריפהאופאהנה.םהמהמכלעקרןאכעיבצנו

׳ץראהחול׳,)׳םינענכה׳(׳׳םיריעצהםירבעה׳תעונתלשהיתורוקמוהתוהמ'*
ןקושתאצוה,׳הכפהמואךשמה–השדחהונתורפס׳בםגספדנ;ג״ישתתליחת
.ך״שת
׳ץראה׳,)ל״נההסמהלעםיביגמַללייווצרוקתבוגת(׳תירשפאיתלבההדבועה'*
.ג״ישתןוושח׳ה
ג״כ׳ץראה׳,)השדחהתורפסבתויכשמההתייעבלע(׳םייניבםוכיסןיעמ'*
.ו״כשתןקושתאצוה,׳ידרוסבאהןיבלןוזחןיב׳רפסַּבםגספדנ;ד״ישת׳ארדא
.ד״ישתןסינ,10ןוילג׳תואובמ׳,׳תורפסבתויכשמההותויתמגמהתייעבל'*
.ד״ישתןוויסז״י׳ץראה׳,)תיבויחתרוקיב(׳רימשהשמל׳םדורשבךלמ''*
לשתויכשמההתרותתרוקיב(׳יגולויבהֿימואלהםייחהןוצריוליגכתודהיה'*
םגספדנ;ו״טשתתליחת׳ץראהחול׳,)׳ימואלהםויקהץפח׳הזכרמבוםעהֿדחא
.ך״שתןקושתאצוה,׳הכפהמואךשמה–השדחהונתורפס׳ב
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ןיבשהזהימוהתהקחרמהאקוודםלוא;ריינהיבגלעהפיהמסיסאלא,התונֵּכ
תואאוהלייווצרוקלשותאירקבהלגתמההפונתהֿחווטןיבלתידיימהתלוכיה
אוהשכוכותמררועלןיידעיושעקמוצמהירבעהבויחהרשאתוממוקתההחוכל
.תוריהבהאולמבןיעבןיעוביואתאהזוח

ןיא.רתלאלםיישממתורֵּפלייווצרוקלשהטובההזונגאידלויהףא,םנמאו
םתבשחמךלהב,הברתלעותב,דימהגפסנתילייווצרוקהתרוקיבהשךכבאלפםוש
היווחהדגנהאלמהרכהבהליחתכלמהחותמהתיהש,ג״צאידימלתלש
יכאיהתינייפואהעפות–ומצע״ילארשיה״בושייבםגלבא;״תילארשיה״
,י״חלישנאמודימלתו,״ינענכה״ךילהתהישרושתאהעדותללייווצרוקהלעהשמ
תויתוברתהותוישפנהתואצותהלשיעמשמֿדחיוליגבוירחאאלימ,וֵלָשיכדרמ
״תילארשיה״המגודכוֵלָשלשמיששרפוסותואהשענ–הזהךילהתהןמתולועה
וכרדןוויכתארובשללגוסמ,רימשהשמ,״תּוינענכה״תורֵּפלרתויבתקהבומה
רכוהשולשןושארהןמורה,]׳םדורשבךלמ׳[תאבותכלוהכדעשתיתורפסה
תאםֵייקשידיֿלע–תימואלהתונוונתהלםוטפמיסכקראלו,ומשלהאירקלןתינכ
תירבעהתוהדזההלשתוישפנהתובכשהיקמעמלאהנפוולהעמשוהשהצעה
–רימשלשוהנפמלטלחומךרעםושסחיינאלםאםג214.הפוצרהתירוטסיהה
יכקפסןיא–ןכותבשתושממלכרסחו,דבלבילמרופהנפמרתויהלכלאוהש
אולהתורפסבהנפמו,״תילארשיה״תורפסבתועמשמֿברוינורקעהנפמוהז
.תיממעהעונתלדחאכרשבמתואוםדקומיאנתאוה

.ד״בשלשבוטהודידי,וֵלָש)הטומ(יכדרמרקבמהלשורופיסרואלקרןבותוזהקסִּפ214
רחאל,)ע״י(ילםגתאזרפיסורזחאוהו,השעמתעשבד״בשלוֵלָשחָ☻םירבדהתא
.הנשםישימחכ
לערתויבףירחתרוקיברמאמ׳ץראה׳בוֵלָשםסרפי״שתרדאשדוחב׃השעמההיהךכו
׳ולּפוט׳םישרופהםינוגראהירבחםגרשא(,׳שמשהתחת׳,רימשהשמלששדחהורפס
תארימשןימזהטרסהרחאלו,עונלוקתיבבםיינשהושגפנךכרחאהמןמז.)יאנגל,וב
םירבדהבורבָתקדצ״–וֵלָשתעתפהל–ולרמאהבו,הפקסוכלעהחישלוֵלָש
תאַחֵתפישרימשלוֵלָשעיצההחישהלשהכשמהב.״תרוקיבהתאלבקמינאו,ָתבתכש
תייווהבקרקוסעיאלו,לארשיימיירבדבלשמל,םישדחםיאשונבקוסיעלותביתכ
לעירוטסיההןמורהתארימשםסרפךכֿרחאםינששולשכ.לומתאהיעוריאבוהווהה
.׳םדורשבךלמ׳,ותפוקתויאני
תששתמחלמרחאל;ומעטתארימשהשמהנישםינשהתוברבשריכזהלרתוימאל
לשהמעטמתסנכבןהיכ,המלשהלארשיֿץראןעמלהעונתהידסייממהיהאוהםימיה
׳ריאי׳,ןרטשםהרבאלשוייחלעבחרניפרגויבןמורבתכףאו,׳הייחתה׳תגלפמ
.ד״סשתלולאברטפנרימשהשמ.)א״סשת,ןתיבֿהרומזתאצוהב(
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תיבושייההביטקאהקותיש2.

תרגסמבונלשיש,השורדהתוררועתהלהביטקאהתאוניצימ,ילהמדנ,הזב
לשקחרמדירפמללכֿךרדבש,הדבועהןמםלעתנםאםגךא.תינייפואהתיבושייה
דועב,תיממעהעונתלשהתוררועתהלהנושארהתיתורפסהתינונסהןיבתוחפלרוד
,סנהלעונבהיךילשנםאםגו;עגרועגרלכבונילעתפחרמןויליכתנכס,ונחנאש
תומולגהתויבויחהתויורשפאהילואהנשממתתשדעונייחתאךושמלונלןתויש
ןמשבגתתםנמאףוסֿלכֿףוסיכתופצלתאזֿלכבלכונאל–תיבושייהתרגסמב
.םדוקהקרפבהונשרדשהלודגהתיבויחהתוררועתהההתואוניארשהביטקאה

רתויחונ,ןבומכ,ונניאבושייהלשינחורהויגולויצוסההנבמהיכ,לוכֿםדוק
תוברתלשהתושבגתהלאוהבוטשיפכמתירבעתוררועתהלשהתושבגתהל
.״תילארשי״

יחתפתאאוהרגוסךא,תונוונתהלבחרחתפחֵתופהזההנבמהשוניאר
ָהּונילעהשיפכשממ,ןאכונלשןיינעהיבגלהמוקמבתדמועוזהדבועו215;היילעה
םיקרפלונייה״תילארשיה״תוחתפתההחותינבםא,םנמאו.ןושארהןיינעב
םהןיידערשאב,םיינויצהםינוגראבהנכהתוקבדהתונוונתהלעםירעטצמכ
רבכןאכירה,ומצעינויצהםזילאידיאהלשםידיחיהםיידָסומהםייוטיּבַּכםישמשמ
םרוגכוללהםינוגראבהנכהתוקֵבדהידירשתאאקוודשיגדהלונאםיכירצ
תיטסילאדיאֿתימואלתוררועתהלשהתיילעייוכיסיבגלרתויבינסרהיגולויצוס
הניחבמהרועמ,ןבומכ,תאצמנןאכוניארשתימואלההביטקאהםג.תשדוחמ
תיטסילאדיאהפונתלכשאוהיעבטקרךכיפלו,תאזהתוקבדהידירשבתידסומ
חילצתםרטב–ןקרופאוצמללוכֿםדוקהלשקבתוזהביטקאמררועתהלהיושעה
םינוגראהתועצמאב–בצמהלשהמלשהנבהלוהמישנֿתבחרהרכהלעיגהל
.הליחתכלמהתואגציילםירמייתמה,םילגרומהםיינויצה

םשארםיעוקשה,וללהםינוגראהשאוהיעבטקרבוש,וניאררבכשיפכ,םלוא
תונפתהלםילגוסמםניא,ללשהתקולחבלקשמהֿיּווישלעידדההקבאמבםבורו
םאםגהמו–ןיכרעֿיונישלשתויטנלתונעיהלידכ,םתואתסנרפמה,וזהרגִשמ

תארקל,בושייהלשינחורהויגולויצוסהוהנבמרואיתרחאלד״בשעיגהוזהנקסמל215
תחתופההקסִּפהםויסבדוחייבהאר.א״יקרפב׳יתרבחהדובירהתייעב׳ףיעְסלשופוס
.214׳מעשארבליעל,״הזרבד״םילימַּב
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תומייקהתויטנסרטניאהתואנההלערותיו,תירסומתורהטיהבייחליושעיונישה
,ןוגראאוהרשאב,ןוגראלכ,הברדא.ןתרומת,תמאלשיצולחלבסבתונכתסהו
םיינויצהםינוגראהיכרעשרחאמו;אשונאוהשהרגִשהוםיכרעהתאאיפקהלהטונ
וללהםיכרעהתאאיפקהלקרםהםילוכי–תתחשומםתרגִשו,םויכםיקתושמ
.התותיחשבתאזההרגשהתאוםקותישב

םינוגראהתועצמאבםשגתהלהמּותיפלאובתשהננערתיטסילאדיאהפונתלכ
העינכהפוסו,הָּבִאבהנדועבהזהןואפיקהריקלארבשיהלאופאהחרכומהלאה
קריכ–אצומֿתרסח.אצומֿתרסחתורירמואתוקרפתהושואי,תּורָמלתינתייצ
לשםינכהםייווֲאמהתאסופתלהיושעהוהרואבהקיהבמ,הלודגתירסומתמא
םיישגרהוםייגולואדיאה,םייטנסרטניאהםירָשקהלכש,ךכֿלכםוצעחוכבהמואה
ותותימצמבושייהןבתאקתנלילואהלוכיתאזכתמאקר–מּוחינפלןיַאכויהי
.הלרבעמתימואלתוררועתהלשהעונתלואיצוהלוהליגרהתינוגראה

תמאללכלהשבגתהאלאיהןיידע–וניארשתיבושייההביטקאה,םלוא
לשהכלהמב,תונביהלתמאהילואלכותוילעשדוסיהווהמאיהרתויהלכל;תאזכ
אופאתראשנ–תאזהתוחתפתהההמלשוהאלשןמזלכ.תכשוממתוחתפתה
בורתאהאיצומאיהאליממו,רתויבקזחהחוכה,הנואּפיקֿלע,תינוגראהתותימצה
םיחכפתמהםתואקרו;האירבמהתולעתהבףתתשהלתורשפאהןמהבךורכהםעה
תיטסילאדיאתורירמוליפאש,ךכֿלכםיפפורםיינוגראהםהירשקשםידדובה
ןקרופשקבלותותימצהןמררחתשהלידכםהלקיפסהלהיושעאמלעבהמותס
יאמצעהדמעַמשותינגרובֿריֵעזוניניכשתמצמוצמהבכשהתואקרו,יאמצע
.התושעלםיישפוחאופאםיראשנ,הליחתכלמ

הלוכיתוררועתההתווקתרשאיבושייהרוביצהתאךכונמצמצשמםג,םלוא
שמשלמדואמםיקוחרוללהםירצהםיגוחהףאםיאצמנבוש,ובהיולתתויהל
.םהמתשקובמהתינחורההחימצלהירופעקרק

תיבושייההביטקאהלשהתושבגתהתמישמתאדימעהלרשפא,וניארשיפכ
היווחהדגנכתיטסילאדיאֿתירבעהזתיטנאתוררועתהלשדחאהיניערגהדוסיהלע
הקיטמלבורפלםאתהב,רבדהתאחסנלםגרשפאתורחאםילימבו;״תילארשיה״
ידיֿלע״ינויצהoםזילוואיקַמה״רבשמלשונורתפלהשירדכ,הזהרוביחהלש
לעבושביגהלהתולגרתִהותירוטסיההלארשיתוברתלשעקרבהמואהתושרתשה
״םיישפוחה״םיגוחל,הנהו.הזהעקרבהתוישרושךותמתוילאוטקאההיתויעב
הדיחיהו,האופקתוחפההבכשהתאונלצאםיווהמםהשםושמ,ןאכונינפ
םתואתלגסמתאזההביסהשםשכלבא;יללכהןואפיקהךותבתורומתלהנוכנה
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תויהל,רתויהברההברתולקבו,ןבומכ,םתואהרישכמאיהןכ,ונניינעלהרואכל
תושרתשהידיֿלע״םזילוואיקַמה״רבשמןורתפלשהכופהההייטנהיצולחםג
.תקתונמ״תילארשי״תוברתלשינויצזילמרונהעקרב

תיגולואדיאהקנפשוגתלבקידיל״תילארשיה״היווחההעיגהאלןיידעםא
ךכֿלכש,םיינויצהםינוגראלאקוודהברהדימבךכלעתודוהלונלשיירה,תימשר
םהךכו,ובםיעגונםהשרבדלכםיאיפקמםה׃איפקמהםקותישלעונלבק
תובכשה.הבםיקיזחמויהשתירבעהתילמרופהתוהדזההתאםגםיאיפקמ
חורהשםוקמלכלתוטנלרתויהברהןהלחונש,תאזתמועל,״תוישפוחה״
,תינויצזילמרונה״תילארשיה״היווחלןתוספתיההתשענאליממ–תבשונ
תוספתיהמוליפארתויהברהתיטנטילימ,״תידוהיהתּויתולג״ללוכיבכֿדוגינכ
הלאהםיגוחהברקבונאםיקחרתמשלככרתויורתויןוכנרבדהו;םינוגראה
,תיממעהתידוהיההשגרההןמןיטולחלןיידעוקתינאלש,תויממעהתובכשהןמ
םייבויחהםיכרעהלכ,ןכֿלעֿרתי,ינשדצמו.הלוגהןמואיבהש,״מַע״חסונ
,ןבומכ,תוחפהברהולאה״תוישפוחה״תובכשבםיחתופמםינָפלמתונויצהלש
םזילאדיאהתרוסמבללכטעמכתורועמןהןיא׃םיינויצהםינוגראברשאמ
השלחדוע,וניארשהלדהביטקאהתואםגֿאליממו,הייחתהךילהתלשליעפה
.םינוגראברשאמרתויךורעןיאלןלצאאיה

םויכהטונ״תינגרובֿריֵעזה״הבכשהםאש,הדבועהתאתעבוקוזתרגסמ
–״תילארשי״תוקרפתהלשןוויכבאקוודןשדחלהטוניהירה,תורומתשדחל
תויגולואדיאהותונוכמהידיֿלעטרפהןואכידדגנכ,תיטסילאודיבידניאֿתינשוכר
תנעשנוזהייטנ.יטסילאדיאֿירבעֿימואלןוויכבאלו–םינוגראהלשתונווַנמה
216,םהינימלםימולישבוםיקנעמבתוקבדהתוינידמלעתיביטקייבואהתואיצמב

תונתלעפוהמודמהחוורלשהתקזחהל–רשכהימואלהןוההםעדחיב–םזובזבו
תאתמייקמאיהשדבלבוזאל–תאזהםיעותעתהתואיצמו;תחפונמתירחסמ
,תיתִמאהןורבִשהֿתואיצמןיבלהניבץיַחתשמשמםגאיהאלא,ונרמאשהייטנה
תירבעהתוררועתההתאדדועל–המיאתמoהיצלטסנוקב–אקוודהטונהתיהש
.תיטסילאדיאה

,הינמרגמםימולישַלו,תירבהתוצראמץוחהֿעויסיקנעמלדוחייבןאכןווכתמד״בש216
תאהארובוש–׳םימוליש׳הלע.1952תנשבםתחנש׳םימולישהםכסה׳ירפ
.232׳מעבליעל,136הרעה
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הלוכיהניא,המצעלשכ,תאזהתינגרובֿריעזה״תונשדחה״שוניאר,ןכא
םינוגראהתלילשאוהתאשונאיהשיביטקייבואהבויחה.םוקמםושלליבוהל
,קיפסמירמוחחוכתרסח,אמלעבתיטנסרטניאהעקוהוהלילשיהוזךא,םתעקוהו
תירסומהפונתחתפלתלגוסמֿיתלבףא–ירמוחחוכתרסחותינרמחהתויהבקעבו
ףסונדחאםרוגכקרףרטצהלהלוכיאיהאליממו;קופיסהלןתיתש,הלשמ
ןיא,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא.אצומהֿרסחןואפיקהותידדההתויביסרגאהתמוהמל
ןה׃ןוויכֿיונישלהליעכתונודינהתובכשלשמשלהלוכיהמצעלשכוזהאצות
ךותםגּולו,םמצעםינוגראהומכשממןואפיקבשתעדהֿתולקמתוסנרפתמ
ןואפיקהלשומוחתברגסומתוליעפהןהיתופיאשןוויכראשנךכו,לוּכיסֿתשגרה
הכירצתימואלההביטקאהשאמלעב״תילארשי״היווהוזןיאאופאבוש.הזה
חתפתהלהטונההיווהיהוז;ולאהתובכשהברקבהתושבגתהךילהתבהתואץורפל
ומוכיסבו–יכהואלבתלדלודמה,הביטקאהתושבגתהלויפואלכבדגונמהןוויכב
,ולאהתובכשהרקיעברקבתוצצוקמתאזההביטקאהיפנכתואצמנרבדלש
ץוציקהלשהקינכטהשאהיּולו,םינוגראָּבתוצצוקמןהתואצמנשיפכשממ
.הנושאיהםירקמהינשב

חתפתהלורקיעבאוההטונוליפאש,ישפוחרוביצלשןורתיהוהזשאלא
ןוויכבתונפלתוריחהתאוברקבoילאוטנוואטועיממענומרבדהןיא–ערהןוויכְּב
יקלחתאםגוירחאתוטהלוותמגודבףוסבלךנחליוכיסהתאו,בוטהלשךופהה
ןרקיעבתוטונבושייבתונגרואמֿיתלבהתובכשהשהדבועה.םירחאהרוביצה
קר–המצעלשכוזהדבוע–תיטסילאודיבידניאהתוקרפתההןוויכבאקוודתכלל
םינושארההיצולחתויהלםידמעומהםיגוחהתאץרמנןפואבתמצמצמותרזוח
םיגוחתוחפלשתורשפאהתאתענומאיהןיאךא,תיטסילאדיאהתושבגתההלש
ינחורהןעטמבשםייבויחהתודוסילוספָתייתוינייפואהםהיתויטנבןפודֿיאצוי
,הריהבהתירסומהתמאהתאואיצויוהשורדהםתומלשלדעםואיבי,יבושייה
217.ןמצעמרענתהלתולגוסמןניאשתובכשהתאףאשובכלהיושעה

תורענתהתייטנד״בשההיז,׳תיבושייההביטקאה׳ףיעסלשופוסב,ליעלרומאכ217
תודוסיבתוזחאיהךותו,״תילארשיה״היווהבשםיילילשהתודוסיהדגנכ–תאזכ
לייווצרוקלשויתודמעיכמותווידימלתברקבוךוניחישנאלשםיגוחב–םייבויחה
,388׳מעב(,םירבדהךשמהב.)תיפוריאהתוברתבעוטנונדועומצעאוהשףאלע(
םיגוחלשםחוכבןיאשהנקסמלד״בשאובי,)ותיתחתב)יומסה(לדגומהחוורהדע
–תאזֿלכב–ךא,הללכב״תילארשיה״היווההםעועקשיםהו,יונישללוחלהלא
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,תיבושייההביטקאהלשתימצעהתורענתההלעלֵלוגהםתסנטעמכןאכםלוא
ויהןפודֿיאצויםייבושייםיגוחוליפאש,םיעירכמהםיינויערהםילושכמהידיֿלע
oיטנטסיסנוקקופיסתתלולכוישידכ,המינפםשפנךותבםהילערבגתהלםיכירצ

.תויבויחהםהיתויטנל
סחי׃תינויצההיגולוכיספהתרגִשבםרוקמשהלאםהוללהםילושכמבםילקה

הרטמלכלשהתמשגהלתונלחזהֿענצתשיגוירבעהםזירוטסיההיבגלהקחדהה
.תירשפאהשפנהֿתוריחלשםומיסקמבתימואלהפונתונלהצוחנשדועב–תירבע
תישימחההילוחב[–ונחתינשהביטקאביכ,סחיבםילקםההלאהםילושכמה
אפריהלודחאהלערבגתהלהרישיהייטנלםימרוגוניאר–]תיעיברההילוחבו
ֿםינפונתואםידימעמתאזההייטנהלשהתּווהתהייוכיסאקווד,םלוא;והערמ
תמדקומה]תישפנה[תורבגתההקרש,םהמםישקהםילושכמהםעםינפֿלא

ידכשורדהקשנהתאתיבושייהתוררועתההתייטנדיבתתלהלוכיםהילע
.םדגנםחליהל

,הדבועבםייוצמתינויצהתונלחזהתרגשמאפריהלהייטנהימרוגשוניאר
תכישמןיבלתנוונתמהתיתולגהתודהיהיווהןיבףרטנירבעהרעונהןיאבושש
םתואלקופיסשקבלרבדלשודוסיבלגוסמאוהרבכו,תיתולגהתוללובתהה
ֿתוריח,םלוא.תיאקסבוחינרשטשפנֿתוריחךותמ,ובודר☻שםיימואלהםייווֲאמה
םיאכדמהםיטבלהןמתוררחתשהאוההשוריפ–המצעלשכתיאקסבוחינרשטשפנ
תּוהדזהַל,םירומאהתודוסיהינשןיבקבאמב,ינורקעהןוחצינהןתמידיֿלע
תיתוברתהתוישרושהןמתולטרעתההידיֿלעו,אקוודרכנהֿתויוברתיֵכרעםע
שפנהֿתוריחלןתינתיתנידמֿםורטהר״תיבביכםאש,ונייצרבכו.תירבעה
השדחהפונת,םייטסינויזיברהםיכרעהתועצמאב,תונקהלתיאקסבוחינרשטה
ןתרוצבןיידעתוליעפמויהש,תילארשיההמואהלשתוירוטסיההתופיאשל
ירה–ר״תיבל״רדֵחה״ןמרשיעיגהרשא,ישילשהינויצהרודהתאתירוקמה
ליעפיכוניחםרוגהווהמתיאקסבוחינרשטההיווחהןיאבוש״ירָּבצה״רודב
קרובהעיפומאיהאלא,״םירבצה״רודב״רדֵח״יכינחןיאבושיכ,הזןיעמ
הזהרודהןיאיקסבוחינרשטתרישבו,וירוחאמשתיתוברתהתוחתפתהלהאצותכ
.דמועאוההָּבשועיגההילאש״תייוגה״היווהלרושיאאלאאצומ

–אפיסָלרשאב(;תשרדנההכפהמהתמגמבהרבסההתאםדקל״ינולסהםכּווית״יושע
.)״םרוגהו״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,519דומע,םוכיסהקרפבהאר
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סחילערבגתהלתילאוטנוואהתיבושייההייטנהםגש,וילאמןבומהזבצמב
אל,תירבעהתיתוברתהתופיצרהתאשדחמרושקלו,ירבעהםזירוטסיהלהקחדהה
תירבעתוישרושבתוקבדלעמהקחדהישגרלשאדירגקוליסבאטבתהללכות
התיהש,הקחדההֿתייגולוכיספ׃רתלאלהפונתֿתלועפלהררחשלידכ,ןיעבתמייקה
טעמכהראשנאיה,הנוחצינתאתגגוח,תירבעהתוישרושהיבגלתונויצהתאהוולמ
המלעמטעמכדועןיאו,בושייהלשםייחהֿיווהבהתלועפלטקייבואםושאלל

םגהיושעאיהםנמאילאוטקאטקייבוארסחמשךכלעונדמערבכו;הקלסל
.הילאמעוקשל

–דבלבהזהיטמוטואהךילהתהלשומודיקלתדחוימתוררועתה,ינשדצמ
איהתידומלתהתודהיהתרוסמלשתיליכ☻ַמההסיפתהשהרכההתוטשפתהלשמל
היהתשילב,תאזכתוררועתה–הלודגתחאתוליוואקרתיביטקייבואהניחבמ
הלוכיהתיה,הווהבםיילאוטקאהונייחיבגלתיטרקנוקֿתיבויחהנקסמבהוּולמ
רוצילידכ,תיאקסבוחינרשטההיווחלףרטצהלקרידוהילוטריעלשםייקהבצמב
,יבויחימואלךרעםושלהדומצֿיתלב,תינקירותימתסשפנֿתוריחוזיאדחי
קוליס׃תוריהברתֶילּו.שורדכ,הנכותבםגאללבא,המשבתירבעילואהיהתש
היתובָּכעמתימואלהשפנהתאררחשללוכי,ומצעלאוהשכ,הקחדההסחי
ךא,ירבעהםזירוטסיההבויחְלןירשימבתוסחייתמהתויגולוכיספהותויגולואדיאה
תמייקהנניאבושש,תינגרואתידוהיהיווהםושררחשל,ומצעלשכ,לוכיאוהןיא
רבגתיש,תיממעההעונתהןיערגוזתרגסמבםוקיםאםג,ךכו.תיבושייהתרגסמב
אולמבתירוטסיההתירבעהתוישרושהבויחתאא☻ייוםירכזנהםילושכמהינשלע
הביטקאהשוביגלותועמשמיבגל,יולתהיהיאוהןיידע–ררחושמהישפנהץרמה
יגולואדיאהוטשפומה,הזהבויחהןמרוצילותלוכיב,שקובמהןוויכבתיבושייה
םייפיצפסהםיכרעהתונורכיזלאתמייקההיווההןמץוחנהרשגהתא,אמלעב
תא,תמאב,םתועצמאבםקשלורוזחלידכ,לארשיתוברתלשםייטרקנוקהו
תינגרואהתירבעהםייחהֿתוברתתאשדחמתונבלו,הסרהנשתירבעהתופיצרה
.ןווכמבותעדמ–תישממה

לגיסירבעהםעהש,״תיפוריאהתוברתה״לושכמענמנֿיתלבןפואבעיפומןאכו
רבכתאצמנתיבושייהתרגסמהרשאוםינורחאהתורודהךלהמבומצעלהתוא
.וילאמןבומהרבדכ,הליחתכלמהלתדבעושמ

םיינויצהםיאתהתאתוברל,יפוריאהרסומהש,הבחרהבךכלעונדמע,ןכא
הנומאהלשהתונכתניחבמ–הברהדימבבושייבןוונתהרבכ,ובםירגוסמה
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ינשדצמו.תיבויחהרוצבויאשונתאליעפהלתימנידהותלוכיתניחבמוולתנתינה
תמאבללוחתישהרקמבהנוילעהלעהיהתדצהזיאלשודי,רבדבקפסןיאםג
׃ירבעהרסומהיכרעןיבלתיפוריאההתרגִשןיבתיבושייהשפנבקבאמ

,ידוהיהשפנברתויבםיידוסיהםיימינפהםייוואמהתאםלוהירבעהרסומה
קוידבףפוחאוהו,היונבתאזהשפנהוילערשאידוסיהעקרבםייקסיסבולשי
וליאו;לארשיֿץראבתימואלהֿתירבעההיווההלשםייביטקייבואהםיכרצהתא
,החורבםיבצועמהתינויצההיגולואדיאהירירבשתאתוברל,״הפוריאתוברת״
ןיא,םישרושֿתרסחאיהםייללכההיכרעברשא,הקדגגֿתבכשאלאבושייבהנניא
לשיהשלכהיעבםעואתימואלההיגולוכיספביבויחםרוגםושםעםולכאלוהל
ֿםייתוללובתִהתותיחנֿישגרמאלאתיֵנוזינהניאו,תאזהץראבונמויקךשמה
רסומהיכרעשץוחנ,ללוחתהלקבאמהלכוישידכ,םלוא.יוקיחֿתרגִשמוםייתולג
–בושייהֿןבלשהבשחמהֿךלהבהנושארהזיחאתוחפלבושסופתלולכויירבעה
תוגהנתהבבייחמםרוגכאלא,אמלעבםיטונחםיירוטסיהתונורכיזתניחבבאל
טשפומהימורטהֿיגולואדיאהםבויחשץוחנונלשתואיצמהרואלו;תילאוטקאה
תישפנהתּוינטנופסהתובכִשבשםתויִחחוכמיתלחתהוהשמתוחפלריבעהלחילצי
הנומאהתונוונתהשוניאר,הנהו.תילכשההרורבההעדותהתמרלאתקחדומה
תויניצהלכתורמלשו,תילכשההרכההלעהעיפשהאליפוריאהרסומבהנכה
ןיידע–השעמלבושייהלשותוגהנתהבהזהרסומהםוקמבהאברשאהקירה
לולעהיתִמאבויחלכדגנכולרומשראשניפוריאההבשחמהֿךלהלשומוקמ
לכתאהאלממהאיה״הפוריאתוברת״שןמזלכו;ויתוברוחלעחתפתהלתוסנל
הדימהֿהנקתויהלחוכההדיבשיאליממ,תיבושייהשפנהלשתילכשההמרה
םיכרעהםהָמהלאשַּבןידהֿרזגתאאיצוהלאיההלוכיו,ירסומהטפשמלןוילעה
.התרבחבאובלםייוארהםיירסומה

קראל–םוהתןבומכהדירפמירבעהרסומהןיבל״תיפוריאהתוברתה״ןיבו
,ולאהתויוברתהתאםיווהמהםינושהםיכרעבקראלו,תוהמבאלאתונורקעב
.תויונבןהןהילערשאדוסיהֿתויווחםצעבאלא

תוליבסבתסחייתמ,הבשתונתלעפהותוימנידהיכרעףאלע,״הפוריאתוברת״
וליפאתינוליחותיטסילאודיבידניאאיהו,הירוטסיההלשתיתָּביסהתוחתפתהל
תירצונהתרוסמהתפפוכָהֶנבמתאו״תוהולאה״תוהמתאםג׃םייתדההיכרעב
ןובירלשתנווַכמהדיהלעתנעשנהתויהלכםע,תודהיהוליאו;תישונאההזילנאל
,הירוטסיההלשיתביסהךלהמהלעתעדמטולשלתשקבמיהירה,םימלועהלכ
תולעתהבותימואלהווחאבתרגוסמהלוכו,הלהתרכנשתירבבהתוקבדחוכב
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תאתונויצההקתינאלהשגרההקמועבותיגולוכיספהניחבמיכםאו.השודקבש
יטרקנוקףקותולהנתנאיה,הברדאאלא,הזהידוסיהידוהיהיפואהןמהיאשונ
ןיאתאזֿלכבירה,הלואגהךלהמלשםינושארהםיבלשהעוציבידיֿלעותמישגִהו
יפואהסיסבלעונבנהתבשחמֿךלהלכוהתרכהש,הדבועבהמואמהנשמרבדה
תּויּבטוקהאולמבתיתעדותהכפהמןאכמתבייחתמונניינעךרוצלשו,יפוריאה
.רומאהןמהָלועה

תוינוליחהןיבדוחייבהבםולגהטסרטנוקבהמיהדמאיההשורדההכפהמה
ונרמאשםירחאהתודוסיהןיבלדבההשדועביכ;תירבעההשודקהןיבלתיפוריאה
״תיפוריאהתוברתה״לשהתמרבוהיגשומבםגתמדקומהנבהלויוטיבלןתינ
ללכןתינוניאהשודקַלתוינוליחהןיבלדבההירה,רובעלץוחנהנממרשא,המצע
רחאלאלאוחורבותייווהכתמַדלואוילעדומעללוכיםדאןיאו,תיגָ☻ומהסיפתל
,םלוא.ופוגמשדוקַּבֿהעדותלשהתוהמתאתעדלדמלוהכפהמהתארבערבכש
בקעבו,הזהלדבההתאדועםיפלסמקרתיבושייההעדותבשםייפוריאהםיגשומה
רבדכקראלתירבעההשודקהשודיחלשתילאוטנוואההרטמהתאצויףוליסה
תעדֿרבםדאלהאיהנניאשתוליוואכףא,הברדאאלא,הליגרהתלוכיהןמבגשנה
הסיפתהההזמ,הנּומֲאאיההילעש,תירצונההמגדהתובקעב.״םירשעההאמב״
תאזההסיפתהתמרבו;היגולואתהגשומםע,אוהרשאב,תדהגשומתאתיפוריאה
חרכהבםדאלעמתשתתירבעההשודקהלשהשודיחתרטמש,רבדהיעבטקר
ןיאהשעמלשיפֿלעֿףא–לוכיבכ״תירבעהיגולואת״וזיאלארוזחלהשירדכ
השוריפהטושפתירבעב״היגולואת״ירהש,הזהףוריצהןמהלודגהריתסל
.תטשפומתולילאםגּולו,תולילאֿתרותאוה

םא,תקדצומהנקסמכ–הזהףוליסהירחאתררגנהתוליוואהתקנפשוגו
יפלאתשולשלשרוחיאבש,ךכמתעבונ–רחוסלרבועהעבטמכותואםילבקמ
אלםא,תיסיפטמהתוחפל(תולילאהיכתיפוריאהתוברתהםגהתליגרתויוםינש
תמאהֿףילחתתאאוצמלידכהלליעוהאלהזיוליג,ןכא.רקשקראיה)תירסומה
,התעןכזאכש,איההדבועהו;םולכֿאלבתדמועאופאהראשנאיהו,תולילאל
–הנוחצינתאהלאיבהאליפוריאהיוליגהיכ–תוילאוטקאהאולמבתמייקןיידע
ֿתוחכפתהךותמאל,תולילאהרקשלעהזירכהלארשיẁתרותשהמחלמההתוא
הלאלכבןיאםייתניבלבא.יניסמֿבויחהלשוטפשמימורממאלא,תינקירםייניב
םיאצמנאליממ,היגולואתןימכתודהיהםגתספתנרשאכש,ךכבוהשמתונשלידכ
הפוריאבולעוהשםיקומינהלכ,יתרגִשןפואבוהיגולנאהךרדב,הדגנםינוּוכמ
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םושילב,תירצונההיגולואתהדגנעדמוהיפוסוליפ,היצמרופרתונשתואמךשמב
.איההידיֿלעררועתהלתויושעהתוימיטיגלהתויעבלולארשיתרותלטעמכרשק

.תודהיהרסומתאםיווהמהםייפיצפסהםיכרעבןידהאוהו
הבשחמהךלהסיסבלעבושייהֿןבדמועשדועביכ,לשמל,ראותיאל

תיבויחההרכההתא,oתירטנמידורהרוצבםגּולו,ומצעללגסללכויאוה,יפוריאה
תיגולוכיספהדקומהֿתדוקנאיהשהרכההוז–םייוגהןיבלארשידוחיילש
ירהש;התולכלהילעדמועהםלועהדגנכ,התרותבותילארשיההמואבתוקבדתהל
תויוברתמתולדבתהלארוקהירסומךרעלגסלאוהושוריפתאזההרכההלוגיס
תימורטההנומאהשדועב–תיבושייהשפנבש״הפוריאתוברת״מןללכבו,םייוגה
ךרדבףא–אלא,אליממהזהרבדהתלילשקראלאוההשוריפתיפוריאהתוברתב
ןלוכתונָקורמה218,״תומואהתחפשמ״בתילסרבינואההעימטבהנומא–תיבויח
ילילאהםזינמוהבלוכיבכןהלןּופצה״סרגורפה״תארקלתחאהגרדמבוהוושב
.ויתויולשלתשהואמורוןווילש

סחיחתפל,חרכהב,אוהושוריפילארשיהדוחייהתרכהתאלגסל,ןכֿלעֿרתי
םעטהלכתיצמתכותואהריקומ״הפוריאתוברת״שהמלכיפלכהשירפותורזלש
–םתיחלללכםייאדכםניאםיישונאהםייחהוידעלברשא,םייחבשיפויהלכו
לשותשרומבוותריציבש=[ירֶמההתונקירהֿקחשמיפלכהשירפותורזלשסחי
ןמורהו,הנומתלכולספלכיפלכ,םהינימלתואסקרקהותוארטאֵתהיפלכ,]סורֶמוה
רשא,ןבוהטביפלכםג–לוכמעורגו,התגוריפסקישיפלכ219,הזללכביטסלפה

תינויצהםתוגהבלבדמוע׳תומואהתחפשמ׳בתידוהיההמואהלשהתובלתשהלאדיא218
ותרבוחתחיתפברקסניפבתוכךכהנה.וזןושלבאליכֿםא,לצרהורקסניפלש
לדבנדוסי,רבדלשותִמאל,םהםידוהיה״׃)םעהֿדחאלשומוגרתב(׳היצפיצנמאוטוא׳
םושלשהתומצעבעלביהלרשכומוניאשדוסי,םייחםהםהיניבשםימעהברקבונימב
..המוא . לּודָּבהדוסיהותוארֵשַּכתיודילעשיעצמאאוצמלאופאאוהשקובמהרבדה.
דעםידוהיהֿתלאשתחתמעקרקהתאטומשליושעהןפואבםימעהתירבלסנכיהל
.״םלוע
,162הרעהבהאר–תואמצעהתליגמבש״םימעהתחפשמ״דעיוטיבהלשולוגלגלע
.262׳מעבליעל

תויומדתארייַכמו–תילאירהתואיצמהתנומתתארפוסהרייצמיטסלפהןמורב*219
הב–תייוקיח–תיטֶמימהריציוז.תֶלֶספַמולוחכמםוקמבתואבה,םילימב–וירוביג
לשםהיתוריצי,לשמל,ןההלאכ.הלגנהםלועהתאוטעברזחשלותוקחלרצויההסנמ
.בוכ׳צלשויוטסלוט
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יפכהמצעלשךכֿלכםסוקוךתוחוםלשומיוטיבלתּולֵרעההעיגהאלםלועמ
.הזלהיוגבהעיגהש

,תאזההרכההתא״תירברב״כתוארלקראופאהלוכי״הפוריאתוברת״
היופצההבוגתהו;לילכהנֶשבכתשדע,תיבושייהשפנבהדגנכברעתהלהרומאה
שודיחלתילאוטנוואהותוררועתהלקופיסתתלואובב,בושייהֿןבדצמוזהדוקנב
תיתוברתתופיצר׃תאזקרהליחתכלמתויהלאופאהלוכי,ושפנבתירבעהתופיצרה
ונתעדןיאבושלדבתמודחוימהלוגסםעלשךרעהלבא,ןבומכויאדווב–תירבע
השעמלעגופהזה״תוחפל״ה,םלוא.זונגלונאםיכירצתוחָפלותואו,ולבסלהלוכי
תושעלעמשמהזהךרעהתא״תוחפל״זונגל;ירבעהיפואהלשותמשנםצעב
קרוונתּויחצנלשדוסהלכםולגובירהש,תירבעההירוטסיההלכתאקוחצל
סוכויטנאוןמהדעורועבֿןבםעלבווָ☻ֵעימימונופדרוםייוגהּונּואָנְ☻וללגב
יפכו220;הזהםויכןילטסורלטיהדעו,רתּולוהָדַמֶקרטודמחומדעו,הלוגילקו
התואםצעלןבומםושןכתייאלוהפונתםושםגןכתיתאלוידעלב,וניארש
.םירבדמונאהבשתיתוברתהונתופיצרשודיחלשתילאוטנוואההפיאשה

ןיבלוניבדוגינהלערשא,ורבחלםדאןיבשירבעהרסומהןיינעהזלהמודו
221׃הזהרוביחהלשםינושארהםיקרפהדחאבונדמערבכיפוריאההבשחמהֿךלה

רסומהתמאינפמעתריהלאלשלוכיוניא״תּוראנ״ותּויּפוריאבקבדהבושייהֿןב
תוקבדידכךותתירבעהתוכיישבתוקבדתהַל,לשמל,אוהינייפואו;הזהירבעה
החוקלההרמימהבושייבהצופנםדאייחלשםכרעןּויצלש,תיפוריאה״תּורואנ״ב
תשגרהךות,״אלמםלועםֵייקוליאכתחאשפנםייקמה״׃לארשיתורוקממ
שיגריולוחירמואהשילב–!ירבעהרסומהאוההפיהמכואר׃רומאליאוולה
תחאשפנםייקמהקר]ירהש[,תשבושמותסרִגיכ,אוושלאוההֶאֵגשללכ

–התגןופגנגפלווןהויוריפסקישםאיליולשםתריצילוםתפוקתלהלקתוסחייתה*
גיוודולןיחלמה.180ֿו254םידומעב,114ֿו156תורעהבליעלהאר–דימםירכזומה
תנשברטפנאוה.ויתוזחממדחאלהקיסומרביחםגו,התגלשונמזןבהיהןבוהטבןו

תרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר–ןבוהטבוהתג,ריפסקישלעדוע.1827
64ֿו63תורעה,172׳מעבז״יהרעה׃)המאתהב(םיאבהתומוקמב,׳דךרכב,׳לארשי
.״ךכלםאתהבו״׃תחתופההקסִּפַּב108׳מעבד״בשירבדו,195‐194םידומעב

,הכרואתאפמ,הרבעוה–רתולוהָדַמֶקרט,דמחומ,הלוגילקלתסחייתמה–וזהרעה220
.391׳מעב,ףיעסהלשופוסלא

.״ןכא״׃תחתופההקסִּפַּב45׳מע,׳גקרפב221
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אל–ם״וכעוליאוזק,אלמםלועםייקוליאכבותכהוילעהלעמלארשימ
לשותעדבללכהלועןיאוחק;]וליצהלתנמֿלע[ןילעמאלו]רובהלא[ןידירומ
דחא–״דירומאלוהלעמאלהז״ךכֿלכחיכשהוםימתהיוטיבהיכתירבעהרבוד
ֿןבהנופרשאכ,תורחאםילימב.הזלה״יטוטנטוהה״ללּכַּבאוהויתורוקממ
קראוהלוכי,ירבעהרסומהלא,דמועאוהוילעש,יפוריאהסיסבהןמבושייה
שרדייםאלבא;קסורמףוגוהמשנתפירשתניחבב,רצונמוףלוסמותולעהל
תירבה״לשהחורבאלול״זחלשיטנתואהשוריפהיפל,ותייווהכותוזחלונממ
.ותעדףרטיתווינזואיתשהָנֶּליצְת,״השדחה

םהירהש,הנהכוהנהכדועךישמהל,ןבומכ,רשפאםידוגינלשוזהמישר
ךרדהםגשעמשמאליממו;ןודינהןיינעהלשתיזחהךרואלכלהשעמלםיערת☻מ
תומישמתניחבב,ירבעהםעהינפבםויכתודמועהתויטרקנוקהתומישמהתסיפתל
.ותויפוריאבקבדהבושייהֿןבינפלהמותסתראשנ,לארשיתלואגלשהתמשגה
שמשלהלוכילארשיֿתרותותירבעההירוטסיההםעתילטוטהתוהדזההקראולהש
בוש–תאזכתילטוטתוהדזההגשוהאלשןמזלכו;תיחישמתוררועתהלסיסב
אלתירוטסיההתּוליבסהתרגִשויפוריאהםזילנויצרהתַמָרֵמֶש,ןאכםגרשפאֿיא
תופיאשוילעלבקלמ״רואנכ״ולוכיבכהלענכחרכהבומצעתאבושייהֿןבהארי
הזילנאבהתחשוהאלרשא,תירוקמההתרוצבהלואגהתפיאשןוגכ״תויטסימ״
דבל,תויביטקייבואתוביסמביולתֿיתלב,טלחומבויחכהמצעהליטמהותינרמוח
תומלשההרצּוּבםרטויתכלממהדועייהואולמבםייוקםרטשתחאההביסמהןמ
תומלשבהליחתכלמךנחתהאלרשאםדאשםגהמו.ירבעהםעהלשתיתוברתה
הלואגהתפיאששרכשותואב״םדאֿינבבלוגנרתכ״שממלכתסהלקרלוכיתידוהי
המוצעהזועהֿתפונתתמועלו;תרפהדעףוסֿםימלארשיתוכלמ–החיטבמ
םדאבּהעמִשלררועתהלהיושעההפונתהיכרבתסמ,הכירצמוזההרטמהתגשהש
ילב–וניארשיפכךא.סירסלשותפונתמרתויהלודגתויהלהלוכיהניאהזכ
ןכתיתאלבוש,תילארשיההלואגהתפיאשלשהזהטלחומהבויחבתוקבדתה
לשןנורתפל,תוררועתהלהקדצהםושו,תוררועתהםושללכבונלשתוביסמב
.הזהםויכןהביולתהֶשענירבעהםויקהםצערשאתויעבה

.])׳דקרפב׳ההנשמאיהש(הנשמַּב,׳אדומע[ז״לףד׳ןירדהנס׳זק

׳דקרפ,ם״במרבהארו;׳אדומעו״כףד׳הרזהדובע׳ו׳אדומעז״נףד׳ןירדהנס׳חק
.א״יהכלהחצורתוכלהמ
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ונאשןיינעלונתסינכבוילעונזמרשםימסקהֿלגעמתאםיאורונאךכו
׃ובםיקסוע

ֿתכפהמ,תיבושייהשפנבתילטוטהכפהמבייחמתירבעהתומלשהשודיח
הכפהמהךלהמבו,תירבעהשדוקַּבֿהעדותהלאתיפוריאההעדותהןמרבעמה
םג–יפוריאההבשחמהֿךלהתאלילכוכותמטולפלבושייהֿןבלעהמו☻תאזה
םגו,רכנֿתויוברתלאיהשֿהליזפלכמתוריחאוההשוריפתירבעתומלששינפמ
;םחורתגיפסוםיירבעהםיכרעהתלבקתאענומיפוריאההבשחמהֿךלהשינפמ
שפנבןוכנאלשןמזלכטלפיהלהביסםושהזההבשחמהֿךלהלןיא–םלוא
ֿלכןוּכיהללוכיהזההדימהֿהנקןיאו,ונחדירשאירבעההדימהֿהנקתיבושייה
הדימהֿהנקכומצעבשמשמושפנבטילַשהאוהיפוריאההבשחמהֿךלהשןמז
.טפשמלןוילעה

בושייהֿןבלןתניהלהכירצ,תושעיהלתיתוברתההכפהמהלכותשידכ
תושדחתה,םנמאו;היכרעבולארשיֿתרותלשהחורבשדחמךנחתהלתונמדזהה
הלוכיםייגולוכיספההקחדההישגרמתוררחתשההותירבעהתופיצרלםיעוגעגה
,לארשיֿתרותלשםייתורפסהתורוקמהלאתשדוחמהיינפִלהייטנררועלילוא
םג,השעמלךא.תשקובמהoהיצקודרהלאחתפהחתפיהלהרואכליושעןאכמו
תונמאנהדֵמתֶהםעתחאהפיפכבהתילכתדעעיגהלהלוכיהניאתאזההייטנה
רפסכםהוללהתורוקמה,יפוריאההבשחמהֿךלהיבגל׃תיפוריאהתוברתל
תמדקומהתוכנחתההותונמאתההקר,בושו–םנונגסבןהוםחורבןה,םותחה

תאהלאהתורוקמהלאהבושתהֿתשקבלחותפלהלוכיהזהןונגסבוחורָּב
שפנבתּורזֿתציחמלוכֿםדוקרבשיהלאופאהכירצןאכ.םשגתהלתורשפאה
ולןותנשהממאלאבואשללוכיבושייהֿןבןיאהרבשלחוכהתאךא,תיבושייה
.הלרבעמ

ולו–תיממעהעונתידיֿלע,בושייהלשתינחורההביטקאהתושבגתהלךרדה
תראשנ,תירבעתופיצרלםיעוגעגהתושדחתהךותמםוקתש–תמצמוצמםג
םתואב–רובעלשוביגהלעהמו☻רשאםינוילעהםיבלשבתוחפל,אופאהמותס
הניחבמקראלםהברבשיהלהכירצ״תילארשיה״היווחהרשאםיבלשה
תיגולוכיספהותיתוברתההתועמשמתניחבמםגאלא,תטשפומֿתיגולואדיא
תאםנמאריבגתשתוחתפתהקרןכתיתוזתרגסמבש,ןבומאליממו.תישממה
תואיצמהםעעוקשלהדומאהךא,״תילארשיה״תואיצמבתינופצמהתוחונהֿרסוח
ֿתישממהאצותלואהמצעהלשהתילכתלעיגהלהתלוכירסוחמ,וידחיתאזה
.איהשֿוזיאתרדגומ

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 388

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



,ונרמאש״ןדריהדע״תפיאשהתואקר,תיבושייההביטקאהלכמ,אופאונלהרתונ
איהןיאש,הזבאטבתמדחוימההבצמו.דחוימההבצמלעליעלונרעהרשאו
ֿטוחלשותושדחתהב,תונויצהיכרעלשםירחאהםידירשהומכ,אקוודהיולת
–הדבלקזחתהלםגאיההיושעאלא,רבגתהלוטשפתהללכותןעמלידוהיהרדש
תדימהתואלע]לעפומה[הנידמבתינוחטיבהתופיפרהלשרבוגהץחלהךותמ
.רבכמןיַעְּבתמייקה,״םיילארשיה״תולובגהתצירפלתונוכנה

בוש,התעֿהזהילאונעגהרשאהנקסמַּבהוּולמאוהשכ,הזהןורתיה,םלוא
תאשדחלרומאבושייהןיאםא׃םוקמםושלונתואליבומונניאאוהםג
,תוינפהֿתרסחתיטסילאדיאהותולעתהלחתֶּפהנממקררשא,תירבעהותומלש
תויהלךופהתואליֵעלואליֵעלוברקב״תינדריה״הפיאשהקזחתתםאםגירה
לבקלהלהיהירשפאֿיאתאזֿלכב–ולוכיבושייהללכהתרכהבןושארלכשומ
,המצעהנממהלענ,תירוטסיהותירסומ,תישגרתועמשמםושהיאשונלצא
ףועמאלל,״הנוגיאלרשאחֵרכה״באדירגהרכהתניחבבראשיהלהילערזגנו
״תילארשיה״תּוירבשמהתרגסמהתואב–ןכֿלעֿרתי–תאזו;ןוזחֿתפונתאלו
.אָצומבושיילהיהיאלהנממרשא,תיללכה

חתפתהללכותאל״תינדריה״הפיאשהשדבלבוזאליכ,אוהרבדלשושוריפ
תייפכידיֿלעתינוחטיבהונתייעבלילקידרןורתפןתמלשהלודגההרטמהללכל
המצעהלשתמצמוצמההתילכתלףאאלא,תרפהדעףוסֿםימילארשיהםולשה
ןדריהדעקרוליפא,״םיילארשיה״תולובגהתצירפ׃תולעתההחוכהלקיפסיאל
עצבלרשפאֿיאהתואםגו,ןוכיתהחרזמבלקשמהֿיווישתרָפהאיהוזםג–דבלב
רשפאֿיאו;היקנעמלערותיוילבותינקירמאהתוספורטופאהדגנתודרמתהילב
תיגולויצוסההכפהמלו,תאזכהזעהלןוכנבושייההיהייכתעדהלעתולעהלללכב
קרפבונינמשoםיטלוטסופהלכובומייקתישילב,הנממתבייחתמהתילכלכהו
.םדוקה

דעהמוזיההצירפלבושייבםירבודהֿשאראיהש,״תוריחה״תעונתוליפא,ןכא
האבה״תילארשיה״ותעקושהתינויצההתוילטנמב,תלגוסמהניאאיהםג–ןדריה
התרגִש,הברדא;הקירמאדגנכדרמבךרוצהתאףאהמצעלראתל,המוקמב
תיניינעתיתכלממהבשחמבושחלתלוכיהןמטקינויצההקוחירותיטסילרבילה

הבשחמבושחלםגהעדיהלוגבתישרושהתודהיהיכ–יתולגאלו,ינויצ]קוחיר[טק
ררוצהראצבךומתלהעדי,ידאלִמןמלזרואינשיברםע,היסורתודהי.הכלהכתינידמ
לשרויפיפאהםעתירבשקבלעדיינבוארהדודו;תוינוילופנההחוורהֿתוחטבהדגנכ
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תיברעמההיצטניירואהלשרתויבתינָלוקההטילקרפהאקוודתויהלהתואםיטמ
ֿיווישביוניששקבמשימלכליעבטהתירבהֿלעבאיהשםגה,היסורלהאנשהו
ןיאלודגןוזחרסוחמרשא,יטרקומדהרסומבהתוקבדוליאו–ינקירמאהלקשמה
םיאנתברשא,םזינוטרופואלחרכהבהתואהָנפַמ,וילערבגתהלהפיחדםושהל
תשקבלשתיללכההייטנהלעאיהםגקפרתהלהליבשבאוהושוריפ״םיילארשיה״
הרבגהידיֿלעקרשממתהלהיושעההפיאש,תיטסילאודיבידניאהחוורהרתי
יביסנטניאימואלשעמלכלערותיוידיֿלעוהקירמאבתולתהלשדועתפסונ
.והשזיא

תאאצמתאיה,ןוטלשלאלפֿחרואהזיאב״תוריחה״ֿתעונתאופאעיגתםאםג
איהשתוילמינימהתורטמהתאףאםישגהלהניחבםושמהנכומֿיתלבהמצע
ןמ,תורחאהתוינויצהתוגלפמהלכומכשממ,הקוחרהתויהבו;ןהלהפיטמ
תיתוברתההארבההןוגכ,רתויתולודגההלואגהֿתויעבתארותפלהרשכהה
בצמהותואתאהנוטלשבםייקלקראיההיושעשהארנ,הדוחיאוהמואהלש
.הזהםויכאליממםעהקבדובשאצומהֿרסחירבשמה

תשקבמהנניאש,״הדובעהתודחאל״רמוחוֿלק–ךכ״תוריחה״ֿתעונתםאו
הכלהלקראלםיינקירמאהםיקנעמבהיולתהו,ןדריהדעהמוזיהצירפוליפא
.השעמל,היצוביקלשתוטושפהםיידיבאלא,תיטילופה

תיטסילאדיאֿתירבעתוררועתהאלל,המצעלשכ״תינדריה״הפיאשהתורבגתה
ינשהקלחבוניארשםימסקהֿלגעמתארובשלאופאהלוכיהניא,הדִצבתילטוט
;״םיילארשיה״תולובגהתצירפתאענומהו–]׳רבשמה׳יקרפב[–ונרוביחלש
תויהלקראיההיושעו,יתואיצמןוצרללכלהדבלשבגתהלהלוכיוזהפיאשןיא
הבתויולתןניאש,תוינוציחתוביסְמשןמזֿלכ–ץוחלוהפשהןמתירלופופהמסיס

.טלקמדרפסישרוגמואצמולצארשא,יכרותהץראהשבוכדגנכהיציזיווקניאה
אבצלרוזעלוידיסחתאץירמה,ד״בחתודיסחדסיימ,ידאלמןמלזֿרואינשברה*[
תחתתויחלמתוומהולבוטשםהלרמאףאו,)1812(ןוילופנתשילפתעבהיסור
היסורתוזוחמלדעדדנוחרבאוה–גוסנשהיסוראבצםעדחי–ךכֿךותב.ותלשממ
.הבטלופזוחמב׳ץַידאהריעבהרובקללבוהו,ךכֿרחארצקןמזרטפנםש,םיימינפה
תכלממלשהחוכאבכ,1524תנשב7ֿהסנמלקרויפיפאהלצאלבקתהינבוארהדִוד*
תאושבכרשא(םינמתועהדגנםירצונהןיבלותכלממןיבתירבעיצהו,םיטבשהתרשע
יבתכמבותואדייצרויפיפאה.)תודחאםינשינפלךא,םיכולממהדימלארשיֿץרא
].והורזעישהשקבב,היפויתאולגוטרופיכלמלהצלמה
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אלש,תישעמתועמשמהירוחאמשתונֵּכהתדימהתואבהנכסנִתאל,המצעב
רבכשהקוחרהתונמדזההתויהל,ןבומכ,הלוכיהלאהתוביסמהןיב.התבוטב
לשםחרוכֿלעבובושייהלשוחרוכֿלעבץורפתתולובגבהמחלמהש,הילעונדמע
תאאלמל״ןדריהֿדע״תפיאש,ןבומכ,לכותזאו,דחיםגםינקירמאהלשוםיברעה
תאםדקללבא;הליחתכלמובתקפתסמ״הדובעהֿתודחאל״רשאדיקפתה
לש,ינוליחםגּולו,ןווכמשוביכידיֿלעתוחפל,ונלהצוחנההלודגההכפהמה
.הלוכיתאזההפיאשהןיא,רבתסמ,הזרבד–דִודֿריע

$

386ẅ׳מעלתכיישה220הרעה

׃םרדסכאלו,ןאכםייונמהןמהמכלסחייתנ
הוויצ,לאכהזחתהאוה.41תנשבוחצריהדע,םינשעבראכאמוררסיקהיההלוגילקסויַג*
רשאכ.ךכבולועמשנ–הדוהיבדבלמ–הירפמיאהלשתויצניבורפהלכבו,וילספלוחלפיש
–שדקמבולספתאביצהלהלוגילקהוויצ,ותדובעלםשםקוהשחבזמהתאהנביידוהיוצתינ
תנכהבולמערבכרוצינמוא.׳לכיהבםלצ׳התריזגכימואלהןורכיזבתרחנהזארונעוריאו
וניגפה–הירבטבווכעב–םיימעפ.סוינורטפ,הירוסביצנדקפוהעוציבהלעו,שישהלספ
רחאל–ףוסבלו;הריזגהעורלוטיבלהניחתב,םשגורוקבםיברםימי,לארשימםינומהולומל
ענכשלןושארהספירגאךלמהחילצה–לספהתבצהדעומתייחדתאקרגישהסוינורטפש
.וברוזחלהלוגילקתא
ערשיאהיה,דרפסבהכולמהתחפשמלשהדוומהרמוכה,הָדַמֶקרוטהדסמות*
.לרנגרוטיזיווקניא׃ראותַּבאשנאוה,היציזיווקניאהתא1478תנשבדסיישזאמו–רזכאו
רשא–םיסונאה–׳םישדחהםירצונה׳ןיבמהלאתאטופשלורוקחלהדעונהיציזיווקניאה
היתוריקחבהצמשלהעדונהיציזיווקניאה.םהשלכםיידוהיםיגהנמבםיזחואםדועיכודשחנ
אוהותוליעפךשמהב.׳םירפוכ׳תואמדקומַלולעוההָדַמֶקרוטלשוחוצינבו,םייוניעבושענש
יללכהשוריגהוצתאצוהלאיבהףוסבלשדע,םירעהמכמםידוהיהלשםשוריגתאןגרִא
הלעמלדועהתלועפבהכישמה)תופסונתוצראבו(דרפסבהיציזיווקניאה.)1492(דרפסידוהיל
.הנשםייתאממ
םישאה,)תיטנטסטורפהתורצנַלהשבגתהש(הינמרגבהיצמרופרהדסיימ,רתולןיטרמ*
לשבתורצנהןמםידוהיהלשםתקחרהבתילותקההייסנכהתאוםירויפיפאהתאהליחתכלמ
.תשדחתמהתורצנהקיֵחלאםידוהיהתאוכשמיוינוקיתשהוויקאוהו–םהילאןייועהסחיה
תאשרגלויבתכבעבת1543תנשבו,קהבומלארשיֿאנושלרתולךפה,ותלחותהבזכנשמ
אלפלכןיא.תירפוגושאםבחלשלו,םהלשתסנכהיתבתאתיצהל,םיבלככהינמרגמםידוהיה
.׳השודקבשאתכמסא׳כםיצאנהתאםימילהשמישוזהאנשתורפסשךכב
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תאךושמלהילשאָּבדמחומםגהגש,וינפלהנשתואמֿעשתכ,תמלשומטעמכהלבקהב*
האדיאהץומיאדבלמ(,ונתיאמםיחוקלהתווצמוםיגהנמובדסייףאו,םל☻ִאהלאםידוהיה
תאברעידוהיובישהשמ–ותבזכארחאלקר.)המשגהֿייוליגמהרוהטההנומאהלשתיללכה
תואמ,ןדריהרבעלאחורבלוצלואוושרוגםידוהייטבשינש.ףדורואנושלךפה–םקירוינפ
רביחידוהילשםילאהםשוריגו,םל☻אתהלובריסשרחאלוחבטנ)הנידַמאיה(בירתיידוהימ
.םל☻ִאהינוציקל׳תשדוקמאתכמסא׳םויהדעשמשמ

$

״תיתדהתודהיה״3.

ונמלעתהבושייהלעונֵרּבַדברשאכ,תעדמֿאלשהחכִשללכתאזהתיהאל
ןיידעקבדה,״תיתדהתודהיה״ארקתמהידמלבחרנהרוביצהותואמןיטולחל
הלימבוליפאותואונרכזהאל;לארשיתרוסמב)לוכיבכ(המלשותינגרואתוקבד
.םייקהיהאלוליאכוילאונסחייתהותחא

עגונהלכב,הזהרוביצהגהנתההכדעש,התיההזסחילהנושארההביסה
–תינשו;םייקהיהאלתמאבוליאכ,הייחתהךילהתבתירסומתויצולחלוהמזויל
]רטשמ[,םינוגראלשינרדומההקולחהֿרטשמללגתסהלהזהרוביצהעדָיםאםג
אוהו,תותיחשויוקיחֿןורשיכלשהאילפמהדימבובבלתשהלו,הרציתונויצהש
ֿןמיסתניחבמירה–״ןגרואמהבושייה״ןמילרגטניאקלחוזהניחבמהָשענ
ךיישאוהןיא,תידוהיה״ותומלש״תניחבמ,הזהרוביצהתאדחיימהרכיהה
תכיישהתיה״יקבלאנ״שִמרתויומתוחתאבושייהלעעיבטמאוהןיאובושייל
.הילעהמתוחתאהעיבטמהתיהוןילופל

היעבל״ריזחהתייעב״תאםיכפוהםה,תסנכבםיפתתשמ״םייתדהםידוהיה״
םהינקזבתובוחרהתאםינווגמםה222,הלשממהבכרהתאתעבוקהתימואל
םהיבלולבתסנכהֿיתבמםרזחבםתואםירדהמםגםהתוכוסהגחבו,םהיתואפבו

םוקזאמרבכויתוגלפמבורוביצבםיחתמוםיחוכיוומייקתהריזחהרשבתייגוסב222
רסואהוצהלשממההמסרפ–תויתדהתוגלפמהתשירדיפֿלע–1954תנשב.הנידמה
טפשמהתיבבלספנהזוצשןוויכמ.)״תונוזמהלעחוקיפה״תרגסמב(םיריזחלודיגלע
היצילאוקבהתורבחתאהתנתה׳תדחואמתיתדתיזח׳תגלפמשןוויכמו–ןוילעה
רשא,)1956ףוס(׳הכמסההקוח׳תאתסנכההקקוח–ריזחרשבתריכמרוסיאב
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תופתתשההש,לילעבהאורהלאהםירבדהלכבלכתסמשימ,םלוא;םהיגורתאבו
רמולהמולןיארשא,יתדעטועימלשתופתתשהאלאהניאל״נהתירטנמלרפה
המןיאםיברעהיגיצנלשיפכשממ,םייתדעהויניינעםוחתמתגרוחההלאשםושב
םעהיבגלהנניא״ריזחהתייעב״שהאוראוה;תירבעתיללכהלאשםושברמול
םיֵסלימואלןיינעהיההרשכההטיחשהןיינעשיפכמרתויתימואלהיעבוללכב
oהיצלטסנוקב,הלוכיהתיה)תינורקעהניחבמ(םשםגשיפֿלעֿףא,ינלופה

;ידוהיהטועימהיגיצנתעבצהיפלתיתלשממהיצילאוקלופנלואםוקל,תמיוסמ
היפואמוליפאתונשלידכםהבןיא,םיגורתאהוםיבלולה,תואפהוםינקזהוליאו
םתואולכישמרתוי,הלוכהנידמהלשםגהמו,השדחהםילשורילשינוליחה
םאףאו,התעשבהשראולשידוסיהייוגההיפואמתונשלםמצעםינממסה
עיבצהללוכיבכםייושעהםידיחיה,הלאהםירבדהלכבאקווד.״תידוהי״הבשחנ
התגירחוהתורזתטלבתמ,בושייב״תיתדהתודהיה״לשתדחוימההתעפשהלע
.תיבושייהתרגסמהןמ

ונללכה,הנידמהלשיגולואדיאהוינוגראההנבמהלעונרבידרשאכ,ךכיפלו
ונרכזהשילבףא–ובםיפתתשמה״תיתדהתודהיה״ינוגראתאםגאליממונירבדב
ייוכיסלאונעגהשכךא–רבדםושבםינייטצמםהןיאיכ,תחאהלימבםתוא
התודהייכ,ללכהןמ״תיתדהתודהיה״תאונאצוה,בושייהלשתינחורההביטקאה
ונניאבושייהש,הנקסמלונעגהרשאכ,התעו.בושייהןמאלאיהתאזהתודהיהלש
וזתוררועתהשו,ולהצוחנההלודגהתוררועתההתאולשוחורךותמחתפללוכי
השורדהתוררועתההלשהתוהמרואלירה–ץוחבמובקלדיהלאופאהכירצ
תוארלונקפסהרבכשתונוונתהההתואףאלעש,החנהההילאמהרואכלתשקבתמ
יולימלהנממרתוייעבטםרוגתאזֿלכבלןיא,הבהעוקש״תיתדהתודהיה״יכ
.רענתהללכותםא–הזלההקלדההדיקפת

הנידמהדגנכתילארשיהיצקאירלםיישממםינמיסונלשיםא,םנמאו
תודהיה״ברקבהזירה,תפסכנהלארשיתוכלמלףילחתכהמקש״תילארשיה״
רבעמ–הזהרוביצההליגהנידמהםויקלשתודחאהםינשהךשמב.תאזה״תיתדה
תוממוקתהותימנידהסיסתינמיס–וכותבתויבושייהתוגלפמהלשןנוטלשםוחתל
תרתחמ״׃הכדעשתינויצההנכההתונשלכבמרתויתילארשיהתומדהשוטשטדגנ

אלךכב.ןטופישםוחתבםרשבתריכמוםיריזחלודיגרוסאלתוימוקמהתויושרלרשפיא
.םישישהתונשבםגתסנכהתאריעסהלךישמהריזחהו,ןיינעהםת
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תועדוהוהרטשמהםעתויושגנתה223,תורעוסתונגפה,ימל׳גתשרפו״םיאנקה
ןההלאלכ–לארשיבבייחמטפשמכםייוגהתוקוחבהרכהֿיאלעםימשאנ
תארשקמהוהשמ,םירעשהאמבדוקילליחתמוהשמשחרכהבתודיעמהתועפות
תחאהתויקוחהתאאטבמו,חטשהינפלתחתמםגּולו,םידרפנהםייוליגהלכ
תיטוידהתורומאהתועפותהלכויהרבדלשותִמאלםאףאו.םדוסיבתחנומה
םגשרבתסמםאףאו,יתילכתשוביגותוניצרלכתורסח,דואמדעתורגבֿתורסחו
שבגתהאלותינטנופסההיצקאירהילותיחמאציאלןתואדילוהשדחאמהעקרה
,תאזֿלכבתראשנהדבועה–תמֵדַקמתירוטסיהתועמשמלעברדגומבויחםושל
שפנֿתא☻מוזיאהשעמבןהבהתלגתהשהנידמבתודיחיהויהולאהתועפותהש
לגעמלרבעמ,תילארשיההמואהדיתעדעבםוחלליהשלכתונוכנותיטסילאדיא
.םויכובךבוסמםעהרשאינחורהקותישה

ףאו,בושייהלכתאהווהמהניא״תיתדהתודהיה״שאוההרקמאל,םלוא
וירחאאיהתררגנאלא,תינחורהותגהנהבוליפאתפתתשמהניאוותואתגהנמהניא
תימואלהתוחתפתהלהָּתִּתרחאש,הרקמהזןיאםגו;ץוחבהשפנוםינפבהפוג–
איצוהלתאזהתודהיההחילצהאל,״תילארשיה״היווחלדעעיגהלולגלגתהל
היצקאירהֿתולבונןתוארשאמהדגנכתיניצרותשרופמרתויהבוגתהכותמ
.דואמדעתובולעהשעמלןהלוכהֿךסברשאו,התעהזונרכזהש

$

תיתוברתהותוהזבםייקתהלירבעהםעהחילצהדציכ,אוההאירבהֿיאלפמדחא
חילצַהדעהלואגהתווקתדקְיתאומעםייקלוהכוראהתולגהתוכופהתלכב
אוההזהאלפהןמןטקאלךא;וניניעלהתעהתומשגתהסנתאהילעתופכלתמאב
ותרותבתאזכהאנקבקבדתויהלירבעהםעההיהלוכיהזֿדציכ,םואתהויחא
ןויסינוליפא–הארונהותולגתוכופהתףאלע–תושעלאלשו,הלואגהתווקתבו

לשםשוכרבהלבחברקיעבהקסע׳םיאנקהתירב׳המצעתאהתניכרשא׳תרתחמ׳ה*223
לשםתינכותהלכוסרשאכ,)1951עצמא(א״ישתתנשבהפשחנהצובקה.תבשיללחמ
ורצענ.ל״הצלתונבסויגלעןוידךלהמב,תסנכבהדחפהתצצפךילשהלהירבחמםיינש
ֿהעבש.םירתלואמץפנינעטמוםינשיקשנילכםגולגתהךכֿךותבו,םירוחבםיעבראכ
,)רוגיץוביקדיל(ימל׳גברצעמהתיבבילהנִמרצעמבומשוהתונגראתההירבחמרשע
הצירש–והילאיכדרמ׃הצובקהירבחמדחאטלבתה,םימיל.רסאמלונודנףאהמכו
.לארשילישארהברהתנוהכלג״משתתנשברחבנ–אלכבםישדוחהרשע
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ותלואגתאםישגהלידכ,םולכתושעלאלרמולכ,ימואלהדימֿהנקבדחאילנויצר
.ינויצהןויסינהדע,תולגהתואלשםינורחאהםישילשהינשלכךשמב,תפסכנה

תוביסיתשםלוא,שונאתניבמיאדוובהָלענתאזההדיחהלעהאלמההבושתה
ןתועמשמתנבהשהארנו,תולעהלתירוטסיההתולכתסההתאזֿלכבהלוכיתויקלח
ֿתרותלשהדיתעלםייחֿתלאשאיה–חומהתנבהקראלובלהֿתנבה–הנוכנה
.הזכשרותבירבעהםעהלשומויקלםגאליממו,לארשי

׃תינויצּולבאאיהתירקיעהוהנושארההביסה
ךכֿרחאו,ימורהשוביכהןמלאגיהלםיינידמהוםייאבצהתונויסינהרשאכ

לשךלוהוֿםלשןברוחבוםייוניעב,םדְּבםיעובט,ולשכנוורזחוולשכנ,יטנזיבה
הלאלשםתנעטןויגֶהבהרכההתודהיבהקימעהוהכלה–ץראבידוהיהבושייה
תוביסמבתוממוקתההןמיופצהןוסאהינפמשארמדימתוריהזהרשא,הינָּבמ
,אוהיעבטקרו;הנוכנהתעהדעתיחישמההווקתהלעהגלבהלופיטִהו,תומייקה
תואובנהששיגרהאלווללכבםעהלחאל,םהיתואובנלשתותמאתההרואלש
ןתואמקלחויההלאםג–הדירמהץמאממןהילעְּבלשתוגייתסההו–ןמצעולאה
אולהףוסֿףוסשםגהמו;שארמןולשיכהתאוחיטבהרשא״תומייקהתוביסמה״
ומילעהאלוהחוכנוארםהו,המואהלשחורהֿילודגתמאבוללהםיאבנתמהויה
הנכההרסוח,תימינפההנכההרסוחש,התואושיגדה,הברדאאלא,הדבועהתא
.לושכמלהלואגלדמועהירקיעהוןושארהםרוגהאוה,תיביטקייבוסה

םגלארשיבהשרתשהוהכלה,הססבתהוהטשפתהש,תאזההרכההתובקעבו
הלואגהםודיקלרישיהיסיפהשעמבשומישהתייָלתהלשתיגולוכיספההשיגה
רמשלידכ,תימואלהחורהלשלפוכמהולופכהחופיטהלאהיינפךות–רתלאל
,אובתרשאכןקרופהתעלןוכנאצָמייןעמל,הכורדהותייפיצבוותווחאבםעהתא
.תורודהמכוהמכ,רעושמכ,ההתשתםאףאו

יסיפהשעמבשומישהתייָלתהש,הנקסמלוספתנאלםעבהנובתהילעב,ןכא
ןתונם״במרהשןמיסה׃וידעלבאובתהלואגהשו,םימלועלהזינגאיהרישיה

,םהירקוחמוגפסשתוכמותוללעתהלעםירוצעהתונולתלןוּוכמ״ימל׳גתשרפ״יוניכה
תוגלפמהלשןתשירדיפֿלעהתנומשתירטנמלרפהריקחתדעוידיֿלעותמואשתונולת
.תויתדה
לשברקיעב,ידרחהרוביצהלשתונגפהותואחמתעלתעמוצרפםישימחהתונשב*
הרוכזדוחייב.םיקיתעםירבקבתוריפחוףרטרשבתריכמלשבםגךא,תבשילוליח
ףא–)1956(ז״ישתירשתב–ןהמתחאבו,םילשוריב׳תבשהתומחלמ׳תונגפהתרדס
.םירטושהםעהשקתומיערחאל)בולגססחנפ(ןיגפמגרהנ
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הזינגכרבדהםהלהָמָדקרו–יק׳התומחלמתאםחלייש,ראשהןיב,אוהחישמב
הלואגהרחאותוטיהלשידכו,קירלוצרמתאםעהזבזביאלשידכ,הנותנההעשל
ֿסחלאגיהלוםוקללכויאלבוששךכידכדעהיתואצותבםייתניבונבירחתאל
תמחלמלאלש,םישרופהדגנכףוסבלןעטונימיבח״מלפהשומכ;םלועלםולשו
םולשוֿסחהיושעה,תעֿםרטבהמחלמלאלא,דגנתמאוהתאזכשרותברורחשה
.הנמזאובבהבוטההמחלמהתאהיתואצותבעונמל

תינויצההעונתבתורחאתויונמדזההמכבםגבושרבדהחכוהשיפכ,םלוא
העשלותליספידכךותטשפומֿיטרואתןפואבוהשמבייחלרשפאֿיא–ונימיב
תאללכֿךרדבהדביאתודהיה׃בויחהלשותונֵּכתאתאזֿםעםייקלו,תילאוטקאה
אלו,תוימואלההיתופיאשםודיקלןווכמיסיפשעמבשומישלשירסומהךרעה
דעהמישנֿתכוראהייפיצלשסיסבלע–תינחורהרתֶיהֿתוקזחתהאלאהלהרתונ
הלכיאלתאזההייפיצהםגשוילאמןבומ,הזבצמב.המצעךותבתרגוסמה,דואמ
ןכותבש,תולגהייחתוביסְמ׃האלמתונכלשחורבוהנושארההתרהטבדימתהל
םושהנממבייחתישילבותמיוסמץקֿתעאלל,םייקתהלהילעהיההמו☻ןכרדו
תויתועמשמרתויהברהםעלושענןהשאוהיעבטקר–הנקרופליטרקנוקהשעמ
וספתתולגהייחתוביסמ.תיאליטרעהתיחישמהתילכתהרשאמללכֿךרדב
היהרשפאֿיאו,תולגבהעקתשהוז,תודהיהלשימויֿםויההניינערקיעתא
תוכיישלשהשגרההמצעלהלגיסאיה׃החורבםגאטבתתאלוזתועקתשהש

תוקבדלשתשרשומהרגִשהבהרצונךכו,תויעראלשהקנפשוגבםגּולו,תיתולג
תיחישמהתוימנידהלכ,רקובידמ,חֵרכהבהצפנתההילארשא,המוקמבתיטטס
.םייליֵלהתוצחהֿינוקיתמתולעלהלכיש

הדוהייברהתואהנכמשיפכ,תאזהתולצעהחורלשהישרושיכ–חרכהב
הצעהתאוהימריץעיןיכיוהיתולגְלרבכ;תודהיבםישדחויהאלאיק,יולה
חורהתוביצילםנמאתואצותהנממרשא224,״ובֵשְוםיתבונב״oתיטנלוויבמאה
דע–תישעמהתימואלהונתפונתןויפרלםגלבא,םויהדעוזאמתילארשיה

.׳דהכלהםיכלמתוכלהמא״יקרפ,ם״במריק

.׃רבחהרמא״׃ןיגולידבטוטיצהנה[.ד״כ׳ב,ירזוכהרפסאיק . האיציה=[הזהןוועהו.
.ינשתיבבםיהֱֹֿאהובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמרשאאוה]לארשיץראמ . רבכיכ.
שפנבבושלםלוכםימיכסמויהוליא,הליחתברשאכלוחלןמוזמיהֱֹֿאהןיינעההיה
.הצפח . .׃]׳ג‐׳ב׳הםירישהרישב[המלשרמאהזלעאמשו. –׳קפודידודלוק׳..
.בושלםיהֱֹֿאהתאירק . .״בושלםתולצעלע–׳יתנתכתאיתטשפ׳.
].307׳מע,179הרעהבליעלהארובוש–ירזוכהרפסלע*

.׳הקוספט״כקרפ224
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םאםגירה,לבבתולגבםידוהיהועקתשהשמ.ללכבדעותינויצהתונלחזה
,המלשהלואגתויהלםתלואגהחילצהאלבוש–םחוריגיסבורמהבופרצ
תיבבהניכשההתרשאלו,]330׳מעתיתחתב[הזהרוביחבםגוניאררשאכ
תולצעךותמהנבנינשהתיבהביק;םמצעיפֿלעאלוירכנהשרוכיפֿלעונבש
אלםיאנומשחהתמחלמףא–ינשהטוחכובתרבועתולצעהוגיק,הליחתכלמ
םיאנקהלשדוההֿתמחלמל,ןלצע,םעהלגלגתהךכו–הנממואפרלהחילצה
תויתרבחההיתואצותתאותולצעהֿתשרומֿדבוכתאםישחוירשאמשכ,אבכוכֿרבו

ינפמוריהזהלדימתםיעדויו,ושפנבוםשפנב–תיטנסרטניאהתולצפתהה–
.וזחרשאכ,שארמ–השעמלהזבוילעואיבהלוןולשיכה

רסומלאתאזהתישרושהותיתלחתההתולצעהתרוסמהפרטצהרשאכו
לאו,היתובקעבהחתפתהש,םיילאוטקאשעמֿיֵכרעלכמתנקורמההייפיצה
ֿלעתינכפהמהדימבדועהרבגוהוהנממהחתפתהאיהםגש,תשדוחמהתולצעה
ירוקמהןוועהתושדחתהידיֿלעותאזהםעפבשעמהֿיכרעתזינגלשתוילטוטהידי
,לבבתולגבומכ,הנשםיעבש,דחאםדאייחימילאל–תולגֿתרגִשבהעיקשלש
האלפומשעמֿתלזאהתואבתודהיהידיופר–ץקילברודלרודורודלרודמאלא
.רתויוםינשםייתאמוףלאךשמב,ונרמאש

.תינויעראיה]הלואגהֿשעמלשוקותישל[היינשההביסהו
אוהסניכ,סנאיההמצעתודהיה׃תודהיהלשהתוהמםצעמאיהסנבהנומאה

אוהאצמנםלועְלו,םירתוסהוירציןיבןורוויעבףרטנישונאהןימהלכשהעשבםא
ןוצרולגתה–דיקוללהםירציהתועצמאבובלעופה,יהֱֹֿאהןוצרלאטוחאופא

ויהאלןיטולחלשרבתסמיכםאו.ז״כ׳טתישארבלעי״שרהארו,׳י‐׳טםיפד׳אמוי׳ביק
הֶנענהיהאלשרוכףא–ןכאלםאש,תולגהתואבתינידמהניחבמםייביספםידוהיה
.יאדווב,םהל
.ו״עהרעהלתפסותב,330׳מעבליעלהארובוש–אמויתכסמברמאנהןיינעל[
תאביחרמואיבמ,״םֵשיֵלהאבןֹּכשיותֶפֶילםיהֱֹֿאְתְפַי״׃קוספהלעושוריפב,י״שר
–תֶפֶילםיהֱֹֿאְתְפַישיפלעףא׃םימכחשרדמו״׃רומאל,׳אמוי׳בןנחוייברתשרד
ןכיהו.הניכשובהתרשאל,]הנה[–ינשתיב]תא[תפיינבמהיהששרוכהנבש
].״םֵשינבמהיהש,המלשהנבשןושארשדקמב?התרש

.םש,ירזוכהרפס–״הרומגֿיתלבהאדוהבושלםתָצקודוה״גיק

ידכםדאלונתינש,םייתרבחהםירציבותדיגבידיֿלעהאירבלאטוחםזילאודיבידניאהדיק
תולעתההירצילאצומתתלידכו,טרפהלשוייחֿרצוקוודיֿרצוקלעםהברבגתהל
ץעורלךפוהאוהו,תאזההרטמהתאשמשלאבילרעהםזיביטקלוקה;םיישונאה
אבאוהםתואשתולעתההירציבותדיגבידיֿלעןכבו,תודבעלכפהידיֿלעומצעל
קר,ותויספאתרכהבעבטומהו,אכודמהלרעהלשוכרדהחותפתראשנןאכמ;קפסל
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לשהתעדותלקר,תשרופמוהמלשתימצעהרדגהב,םדאלותווצמדוסוארובה
.יניסבלארשיםעהילעהווטצנרשאםייחֿתיינומרההתואלשהתומדב,תחאהמוא
הפיאשהםגו.ליגרהעבטהןמהלעמלאופאאיההמצעתודהיהֿתרותתולגתהרבכ
םייחהֿתיינומרהלשהרדשהֿטוחתאהווהמהו,תססובמתודהיההילעשתידוסיה
אל–תפאושתודהיה.םשגתהלוםייקתהלהלוכיאיהסנֿךרדבקר–תידוהיה
וזירהו,ץראהלעםימשהימיכהתוהזבדימתהל–תוניצרהאולמבאלא,הזארפכ
ליגרהיעבטהקוחהלעתדמתמהתולעתההתאהעבטםצעמתבייחמההמישמ
םשהםצעהרומשיפכ–וילעתדמתמהתורבגתההתאו,םירוציהלכדגנלעופה
,ונלשהזהץראהֿלבחבאקוודםישגהלתודהיהתשקבמהזהרבדהתאו.לארשי
,הלוכהמדאהלכינפלעהתומכתרעוסתרחאהניפדועןיארשא,םלועהרובטב
תדרפנהותוהזתאהבםייקלםלועמחילצהאל,יסִנֿיתלב,ליגרםעםושרשאו
וטק.םינשתואמהמכמרתוי

הירוטסיהונלהחתפתההלאכםישרושמםא,רבדבאלפןכֿםאןיאבוש
בושייהלכשירחאו,תאזלכירחאםאו;היטרפלכבםגםיסנהפוצרהתימואל
ֿםויגרהמּוץצוקמ,םימשהתוחורלכלרזופםעהו,דמשוהוברחנץראבירבעה
תימלועההמצעמהחוכבדימתוינפמורמשנםילשוריירעשו,יוזבויוסש,םוי
ןושארלכ☻ומכרבדהעבקנהלאלכירחאםא–העשהתואברתויבהקזחה
העפותוזיאתויהלהלוכילארשיתלואגןיאהזבצמבש,תירבעהתימואלההעדותב
היהאלןיידעשוהשמתויהלקראיההלוכיאלא,םייוגבתוליגרהתועפותהןמ
ירבעהםעהלשתדחוימהתיסִנהתויקוחהןמקרתאצללכוישוהשמ,ותומכםלועב

לארמולכ–תיטסיהדובהואתירצונהתוריזנהלאואיניצהםזילאודיבידניאהלאהרזח
ישונאהןימהרשאיחצנהאטחהלשללמואהלגעמהוהזו.םמצעםייחהירציבהדיגבה
.אצומילב,תודהילץוחמ,ובטבלתמ

הֶשֹמשלעםיננואתמהםינחטשהיפבהתונגאיהש,לארשיֿץראלשוזהתוישק,ןכאוטק
.רתויבלודגההחבשהשעמליהירה–הירציוושלאלוהילאונליבוהונבר
וזןוגכהאלפנתולעתה,הבקבדיהלידכ,הכירצמהתיהאלםלועבתרחאץראםוש
רשפאםולכ,ינשדצמו.חצנונלםינוקונייהאלתרחאץראבונקבדּולו,תילארשיה
בושלונלוכיזאםג,ן׳גיבוריבבוא,לשמל,הירציוושבונקבדּולש,תעדהלעתולעהל
תאדימתאוצמלו,הנשתואמשמחוףלארחאףא,שולשוםיימעפוםעפונצראלא
ונדבלמםעםוששינפמ–ונאובלעםנזואעמשִמלקרחורלכלרזפתהלםינכומהיֶרָג
יפכתירבונלתורכלהלוכיהתיהאלתרחאץראםוש?התיבשהבתונקללגוסמוניא
יצראהרדשֿטוחונלאוצמלאופאםילוכיונייהאלוזהניחבמםגו,ונצראונלהתרכש
.לארשיֿץראבונלאצמנשיפכונתויחצנל
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ןוכנודואמימיטיגללכשומהזהיהירה–םימדוקהםיסנהלכלרתכהֿסֵנהיהיו
הלואגהתלחתהשכ,התעו;ותלוזתאתעדהלעתולעהלרשפאֿיאשממש,דואמ
?תמאהיהאלאוהשוילערמאיימ,ונירוחאמרבכ

ונתנאלרשאדוסיהֿתוליעֵמתחאתויהלךפההזהיתִמאהלכשומה,םלוא
.שחרתהלסנל

הלוגבתודהיההעיגה225,׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ביתרבסהשיפכ
יולימההלוקיפסהאלבושםִיִיוגההבשחמהֿימרזםעעגמהבקעבש,ךכידיל
תאזההרותהךותמלארשיֿתרותלעהבישחהוהרותהתווצמרחאוילאמֿןבומה
ןיבםואיתתסנכהלשתירשפאֿיתלבההמישמבקוסעלונפהירּבַדְמֿישארו,המצע
.ןמזהותואבםייוגבתוחוורויהשתויתבשחמהתוירוגיטקהןיבלתודהיהישדוק

המואמויתובקעבהנּושאלםאףאש,התיההזהקוסיעהןמהנושארההאצותה
ẁתרות–תמאבהתויהכספתיהלהלדחאיהתאזֿלכבירה,תודהיהלשהנכותמ

התוארלוליחתהו–יסיפהםלועבתידוהיהתוגהנתההשדוקתאןווכלהאבהםייח
רחאמו.תיפוסוליפהואתירצונההנומאלהמודב,תיסיפטמהנומאלשהרותכ
תיסיפהתויקוחהןמערואמהלשתולעתההדוסיתאובללוכ״סנ״גשומהםצעש
תילארשיההלואגהסנלהייפיצהםגשירה,)השודקהםרוגתאהלוטנה(הליגרה
איהףאהרגסוהו,הזהםלועבםייחהםוחתמקוסיעותואלשויתובקעבהרבעוה
.םללכבתודהיהישדוקבהעבטוהרשא,תיסיפטמההקנפשוגהתרגסמב

ןמהאצותכתודהיבולעוהש,תויביטנרטלאהתונקסמהתחא,ןכֿלעֿרתי
תולעלהלוכיהניא)תיסיפטמה(תירבעההנומאהיכהעבק,רכנֿתובשחמבהייעתה
הייפיצהתאםגןיטולחלהקתינאיהךכו,יסיפהםלועהלשולכשםעדחאהנקב
זנגנהכדעםא.הקופיסלילנויצרהשעמהלשתוימיטיגלהםצעמהלואגהסנל
הפיסוהדועירה,תיגולוכיספהניחבמותיטמגרפהביסמקרתודהיבלאוגהשעמה
הקדצה–סנהלכ☻ומלשותועצמאב–וזהזינגלהרומאהתוחתפתההאופא
לשתיבויחתינורקעהליספףאאלא,דבלבהקדצהקראלו;תינורקעתינויער
.ןיינעלוניאשיעצמארותב,הלואגהיכרוצלןווכמילנויצרשעמבשומישה

םהשםישעמקרהזההבשחמהֿךלהיפֿלעורכוהןיינעלםיכיישהםיעצמאכ
קר,םצעב,תאזםגו;םייגָמםישעמרמולכ,םדוסימיסיפטמחווטילעבםמצעב
,תיסנתויהלהדומאה,המצעהלואגה.הלואגהבוריקבםירומאםירבדהשהדימב

לדגומהחוורהןִמלו,״ןייצמשיפכ״תחתופההקסִּפַּב171׳מעבםשהאר;׳אךרכב225
.ךליאו174׳מעב
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–ירבעהםעלרשאו,ולוכבןוילעֿיסיפטמיפואלעבתויהלדיתעהערואמכהספתנ
וברתונאל–וללוחלךירצה–חישמלוליפאו–ערואמהאשונתויהלךירצה
קר,תאזההסיפתהיפל,השעמלודעונחישמלוםעל.רדגומדיקפתםושהשעמל
םישנאולכיהזֿדציכ,אלפליהיואוהאלפו;הלואגהסנבםיטסיטטסידיקפת
השעמלדימעהל–םמצעםהלשתיסיפטמהםתסיפתיפֿלעוליפא–םירגובמ
ֿימודמדלעהארונהםָתּונֱעתווקתלכתאהמלשהנומאבוםינשבתואמךשמב
יטרפהםשבאלאםלועבםהלןיאיוטיבוליפארשא,הלאכםייאליטרעםולח
–?םהלהשעייבצֿיתבששםידוהיהםצעבוצרסנהזיאיכ.יבצẁיתבש

תוחתפתהההתיההנממהבוטאלךא;תילָּבַקהתוחתפתההןאכדע
הנקסמהתאהאטיברשאוםמצעתודוסיהםתואבהרוקמרשא,תיפוסוליפה
.רכנֿתובשחמבהייעתהןמהתלעשהיינשהתיביטנרטלאה

תירבעההנומאהו)תינוויההיפוסוליפהרמולכ(לכשהיכהרמאוזהנקסמ
החותפךרדהתאהרואכלהריאשהאיהךכו,הזתאהזתמאלםילוכי)תיסיפטמה(

הנקסמהילעבונפרשאכ,םלוא.הלואגהסנלשויכרצִלילנויצרהשעמבשומישל
הקיסיפטמה״רקיעלש,יפוסוליפהֿינוויה,ילכשהoטנלוויוקאהשופיחלתאזה
ךרעב)והואצמייכןימאהלועטוההליחתכלמשרחאמ(ותואואצמםה–״תידוהיה
רורביגולואדיאשגדומשםהךכו;״םיהולאהתרכה״להפיאשהלשןוילעה
תאוגיצהםהו,תודהיהתסיפתבהללוחתהרבכשהזופרומטמהתואבשרופמו
איההתילכתרשא,תימואלתוברתכאל–ףקותותוריהבהנשמבלארשיֿתרות
רשא,תויסיפטמתומגדלשאפקומלולכמכאלא,המואהלשירוטסיההךלהמה
הלענהרשואהדע)ינוויהםזילאודיבידניאהתובקעב(טרפהתאאיבהלאיהןתילכת
.הניכשהויזבתילאוטקלטניאתולכתסהלש

ךרוצאיהש,הלואגבןיינעםוש,ןבומכ,היהאלהתויבקעבתאזכהסיפתל
,הלואגהןמהידיתאהקליסאלאיהןכֿיפֿלעֿףאםאו;ולוכבירוטסיהוימואל
ֿלעתראותמה,תילארשיההאידיאהלשביוחמֿילרגטניאקלחכהתוארלהליאוהו
תינויערהתוחתפתההלכהעגפאלרומאכשינפמהזירה,יפוסוליפרואיתהידי
הייפיצההטלבהזהןכותהתרגסמבו,לארשיֿתרותלשימינפההנכותבהנודינה
לכמאליֵעל–הריחבהץראבםייתכלממהםיירבעהםייחהשודיחלוהלואגַל
םושמותובישחבלפונוניאתוחפלשדוסיֿןורקֶעכ–הנממםלעתהלתורשפא
םצעתאונדבאםעתודהיהתדבאמהשעמלרשאו,תודהיהֿתרותלשרחאןורקיע
.תיבקעתויהלאופאהלכיאלהרומאההסיפתהו–המויקלםעטה
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רערעתתהלוכהסיפתהשילב,רואיתהאשונל)זטקתיסחיה(תונמאנהשאלא
תארישכההָוּוקמההלואגהלשיסנהיפואהש,ךכידיֿלעןאכהרשפאתה,הדוסימ
ךכו,הקיסיפטמהםוחתבאיהףאתונמיהלידכתאזההסיפתהיניעבםגהלואגה
הלואגהלשתיסיפטמההייארה.החורלהיושעהתרגסמבאשונבלפטלהלןתינ
ֿתוירוטסיהתורומתלשהזןיינעבהגאדהלכתאאוצמלהנודינההסיפתלהרשפיא
ה״בקהידיב,תישונאתועצמאםושילב,ילסקודרפןפואב,תדקפומ–תוישונא
תוא☻ניהלכמרוטפאליממאופאהלאצמנירבעהשיאהוליאו,ודבללוכיבכ
בלתשהלהלוכיהתיהאלשאיה,תאזכתואשניהקרירהו–הלואגהןוויכבתימניד
.תודהיהלשתיטטסהֿתיפוסוליפההסיפתב

הלכירבכ–דיתעלתימנידהתואשניההןמהרוטפתודהיההלהאצמנשמו
לולכמבאדירגתיסיפטמהמגדכהלואגהןיינעתאםגןיבהלתיפוסוליפההסיפתה
אוההלבייחםדאהשלכרשא,ידוהיהםלועהẁרואיתלשתויסיפטמהתומגדה
,תורחאהתומגדבןימאמאוהשךרדכ,תיטטסֿתיזויגילרהנומאהבןימאהלקר
הקיסיפטמהשהדבועה226.דבלבילאוטקלטניאהẁיטרפהורשואןעמל,היתויחא
הסיפתלוארנ,הדיתעההלואגהסנלשהקיסיפטמהםגאליממו,הללכב
רחא–םולכאופאתונשלהלכיאלרבכ,תילנויצרהייארתאזהתיפוסוליפה
הזהסנהתאגיצהלהליחתכלמהלהרשפיאהלואגהסנלשתיסיפטמההייארהש
םגּולו–הלואגהתומשגתהלשoתוילאוטנוואה׃ונראיתשתיטטסהתועמשמב
תועמשמהםוחתלרבעמלאתאזההסיפתהידיֿלעהרבעוה–תילנויצרךרדב
זיק,ללכבןמזהםוחתלרבעמלאףאתאזתובקעבו,תודהיהלשתיטרקנוקה

תידוהיֿיתלבהסיפתלרשקברבדלללכב,ןבומכ,רשפאֿיאתיסחימהרֵתיתונמאנלעזטק
.תודהיהלש

,ןימיהֿץקל׃ם״במרהירקיעלשיטויפהחוסינהרמוא–״ונחישמןימיהץקלחלשִי״זיק
םיכלמתוכלהבוומצעם״במרהלשוירקיעביכםא(ןכֿינפלדחאעגראללבא
התואאיהוחורםאףאו,םייחַלבורקרתויןיידעאוהילמרופהחוסינה,הרותֿהנשמבש
.)המצעחורה

,ד״בשןאכזמור–הלואגהןיינעתאםגתוללוכה–״תומגדהלולכמ״לעוירבדב226
–ןלהל.ךומסב,ז״יקהרעהבםגהארו;ם״במרהלשםירקיעהרשעֿהשולשל,ןוכנֿלא
תודהיה׳לשהתודמציהתארקביוד״בשבושי–״תינש״׃תחתופההקסִּפַּב,424׳מעב
המגדהותמאהלע׳רמאמהלשופוסבהארהזןיינעבדוע.םירקיעהג״יְל׳תיתדה
.21הרעהבםיאבומהד״בשירבדב,223׳מע,)׳אךרכ(׳לארשיֿתרותב
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בייחתישילב,תומשגתהבהנומאָלקרהידיֿלעהנתינתיטרקנוקתועמשמוליאו
הגיצהתודהיהלשתיפוסוליפההסיפתה׃רקיעההזיכ.השעמלהמואמהנממ
.הבהנומאָלהשעמלהלפטכהלואגהתומשגתהתא

הקנפשוגהנתנהנורחאהוזםאו,הלבקהישעמתאאופאהמילשִההיפוסוליפה
ֿינויעריוטיבהנתנוהפיסוההתוחאירה,ילנויצרהשעמהתזינגלתיבויחֿתינויער
.תיתולגהתולצעהשגרלםגיבויח

$

ֿןיינבוהליחתבתיגולוכיספהתוחתפתהה–ולאהתוביסמהלכידיֿלעתחרבומ
רוביצהברקבהמותסהלואגהתייפיצאופאהראשנ–היתובקעבינויערהלעה
יהירה–םשגתהלהצרפאיהףוסֿףוסרשאכו;אָצומאלל,יתרוסמהידוהיה
אלתמלשמאיההכדעהולָבְּכשםירכסהסרהתרומתשכ,ינויצהקיפאבהצרפ
.םמצעהלואגהיכרעןדבאבםגאלא,תירבעהתּוינגרואהלכסרהבקר

לוכֿםדוק׃םינפיתשבתאזהתוצרפתההלעהביגההתרוסמבהקבדשתודהיה
תכשמהידכךות,השעמלתומלעתהבו,ךרדהוזאלרומאל,תינויערתוגייתסהב
,ידוהיהבלהתבוגת–תינשו;םולכהרקאלוליאכםייתולגהםייחהתרוסמ
״ןויצ״ךרעהרשא,תירבעתימואלתוררועתהלע״אל״רמולהיהלוכיאלש
םייחודר☻שןמזלכקרךשמיהלהלכיהנושארההבוגתהףאו.הזכרמב
רשא,ןויסינרדגמאציאלינויצהלעפמהוהלוגהיזכרמבםישבוגמםיידוהי
ֿידירשו,הלוגהיזכרמוברחשמ,םלוא;ותחלצהייוכיסבןימאהלאלשםגרשפא
הנידמבקרםרקיעבםילצומםמצעואצמהנודינההשיגהילעבברקמהטֵלפה
אליממ–םיקחרמבהנממםלעתהלהיהרשפאֿיאבוששו,המשגתהשתירבעה
הנטקההצובקהןמדבל,השעמלרבדםושהשיגהלשהתויבקעמדוערתונאל
אלםגםא–השעמלודחאתה]ל״נה[תובוגתהיתשו,״אתרקֿירוטנ״לש

רבכךא–׳יחםיה♪ֱֿאלדגי׳–םירקיעהרשעֿהשולשטויפתארביחימעדונאל[
.הליפתהירודיסבובלשללחוה16ֿההאמהףוסמ
הנשמלושוריפךותב–׳תודוסיה׳׃קוידרתילו–םירקיעהתאבתכומצעם״במרה
תומי״׃חתופרשעֿםינשהדוסיה.ןירדהנסתכסמב׳קֶלֵח׳קרפלותמדקהב,)תיברעב(
׃]׳ג׳בקוקבחבבותככ[,רחאתנשרמולןיאו,אובישתמאלוןימאהל,אוהו–חישמה
].״׳]רחאיאלאֹבָיאֹּביכ[ולהכחהמהמתיםא׳
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תונויצלןמאתרימאלשסיסבהלע,תחאהשיגל–תינוגראותילמרופהניחבמ
רבדלימצעלהשראךכלםאתהב.םוגמגבקרםאואלמהפבםא,התנידמלו
ינפלמףא–הליחתכלמהדיחאהבוגתלעכתיתרוסמהתודהיהתבוגתלע
.השעמלתוגזמתהההלחש

אל,תינויצההתומדב,הלואגהתעונתלאופאהפרטצהתיתרוסמהתודהיה
ןויערלתיבויחהדמעתטיקנךותמאלא,המצעהלשתינגרואהתוחתפתההךותמ
הסחיתא–]הנושארהאצותכ[–לוכֿםדוקעבקהזו;ץוחבמהלעצוהש
לשהשגרהויקדרדסחי׃הכותבהדמעמתאוהפרטצההילאשהעונתַליגולוכיספה
השיגרמותעדויההרורג–ךכלםאתהבהרורגלשדמעמו,תלוזהתמזויבתולת
תאזהתדחוימהתותיחנלו.ןידבהלעיגמוניאהרורגלשדמעממרתוישהמצעב
םינשהםישימחוהאמבובהתקלתודהיהרשאיללכהתותיחנהשגרףסונדוע
סמנהתוררופתהלששוגלםייוגהםָיבןתיאעלסֿקּוצִמהתואךפהרשאו,תונורחאה
איהתיאשריכתיתרוסמהתודהיהלשהתעדבתולעלאופא]היה[לוכיאל;ךלוהו
רשפאתהּולףא–הגיהנמלהרורגמךופהלוהלעצוהשינויצהןויערהלעטלתשהל
המצעינפמתרתתסמה,תינשייבוהעונצתודהיוזהתיה׃תורחאתוניחבמרבדה
–םינפיפלכוליפא–תימנידתואשנתהלכרשאו,התותיחנוהתונוונתהתשוחתב
ונייה,הללכבתינלחזהתונויצלהתיהתימנידהתואשנתההשהמקוידבהלהתיה
.גשומבהריתס

תאהכמסהמצעתיתרוסמהתודהיהשהתיה,תיגולואדיאה,היינשההאצותהו
בויחהתניחבבאלתילארשיההלואגהתאהמישגמהוהגיצמההסיפתלעהידי
,ולוכבינוליחויטמגרפןיינעכאלא,לארשיֿתרותלש,ינגרואהוטלחומה,יחישמה
אלורבדלשורקיעבולןיאשותירבעהתרוסמהלכמןיטולחלורקיעבקתונמה
לעונדמערבכ,ןכא.תאזכשרותבותואתגציימתיתרוסמהתודהיהשהמםעםולכ
–םימילבםיןיעמתויהלאליממתודהיההכפהםינורחאהתורודבש,ליעלךכ
ֿץקלהמגדכוליפא,לאוגהחישמהתאיבבהנומאהתונֵּכמןקורתהלהלחהשמ
תועמשמתאשונהתומלשלהזהרבדהעיגההתעהזונרמאשהאצותבלבא;ןימיה
׃ימוקֿיגרטסקודרפבןאכהכבתסהתיתרוסמהתודהיה.השדחתינסרה

לשהתומשגתהךילהתְבִּכינויצהךילהתבריכהלהלכיאלאיהדחאדצמ
םיגשומהינשןיבתילמרופהמאתהםושהאצמנאלשינפמ,תיחישמההמגדה
אוהשינפמ,ותִעברבדכוליפאתיתרוסמהתודהילאבהזההמאתההרסוחו–וללה
התרגִשמגורחלךרוצהןמםג׃תחאםעפב״תומיענֿאל״תויעביתשמהתוארטפ
תודהימהכפהלויפוסוליפהוילָּבקהןוּביאהןמהתודהיתאתויחהלידכ,תיתולגה
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דגנםמוקתהלךרוצהןמםגו,תיחישמהמשגהלשתודהילהנומאוהייפיצלש
תויהלהכירצאיהשהמלוזתאךופהלידכ,תונויצבשתומדהֿטועימוףוליסה
–תלגוסמתיתרוסמהתודהיההתיהאלוללהםירבדהינשל.התוהמףקותב
ֿרסוחו–תינויצהןיפיקעהֿךרדבךרוצללכבהיהאלתלגוסמהתיהּולירהש
,התרגִשבוהנויפרבהתטיקשלתיגולואדיאהקדצההלןתנרומאההמאתהה
,ינוציחוידדצןיינעכהווהתמהתירבעההייחתהתאהינפלגיצהשךכידיֿלע
קובדלוךישמהל,תּוימּולכֿאלב,הרואכלוליפאבייחמהו,לוכיבכעירפמונניאש
הלואגהרותאובישדע–םולכהרקאלוליאכ,הרוגשהתיחישמההמגדב
.ןימיהֿץקב״תיתִמאה״

יכתימינפהתמאהתאשיגרהלאלשתיתרוסמהתודהיההלכיאלינשדצמלבא
תיחישמהתומשגתההתלחתהתא,תמאבוםנמא,הווהמאוהןכאינויצהלעפמה
םישגהלחילצהוהנפינויצהלעפמה׃הלהווקתלכרבכהספאטעמכשו,הוּוקמה
ֿןושלתאייחה–יטמגדהחישמהלשתונושארהויתומישמבורתאתחאלתחא
דעו,תירבעההרובגהשודיח,תויולגהֿץוביקוץראהתחרפהתישאר,שדוקה
תמאהתשגרהינפמקראולהו;לארשיֿץראבתירבעהתויתכלממהתמוקתל
.הדיתאהילעהכמסותונויצלןמארמולתיתרוסמהתודהיההצלאנתאזהתימינפה
,״תיתִמאההלואגה״תייחדלתועמשמםושתויהלהלכיאלבושהלאלכירחא
תיצחממרתוירבכהתשענשוא׃ךָשפנהממיכ,ןימיהֿץקלדע,תיטמגודה
עמשמו,הלואגהלשהכותֿךותבונאםיאצמנשעמשמו,הלואגהלשהתכאלמ
יחישמההכֵשמֶהרשא,תיתִמאההלואגהןמקלחאיההמצעתינויצההמשגההש
,תיתִמאההלואגהןמקלחאיהןיאשוא;רתלאלרישיהםירבדהֿךלהמבאובלבייח
תונויצההתשערבכשהמשעמשמו,ונינפלןיידעיחישמהךילהתהלכשעמשמו
רומאה=[הזו–הבךומתלוהילאףרטצהלשיהמןכֿםאו,הליחתברחיהלרומא
םילשהללגוסמהיהיאלשםעהותואיכללכבראתלןיאשהממץוח,]וזהקסִפב
םאשעמשמו,השדחתולגבבושדומעלודוערוזחללכויותלואגתאםעפה
.אובלימלאחישמלהיהיאלבושתונויצהיגשיהוברחיי

תודהיההלכיאלבושהשעמלירה,הכלהלאלםאש,אופאאציהזדצמ
סנלאתנווכמה,״ןימיהֿץקל״לשתיחישמההמגדבקוּבדלוךישמהלתיתרוסמה
תוביסהןמשןוויכמו;התופתתשהבוהיניעלהתעםשגתמהךילהתהסנְלרבעמש
ךילהתהלעתיחישמההמגדהתאליחהלתאזהתודהיההלכיאלםגוניארש
ידכתיתמגדהםתרגסממםייחישמההיכרעתאררחשלהלכיאלףאו,הווהתמה
,הכלהלאלםא,השעמלשאצמנ–וילעםטילשהלותילאוטקאתּויִחםהלתונקהל
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לוכוֿלכמםייחישמהםיכרעהתקחדהלשהרשּפהֿןורתפבףוסבלהעקשאיה
ןיאהמצעלשכרשא,תיחישמẁיתלבתודהיאופאהתשענהתודהיו,התרכהםוחתמ
דועב–דיתעבאלוהווהבאל–המואהלשירוטסיההךלהמהםעםולכאלוהל
היגולואדיאהדיבהדיתעהתימואלההירוטסיההתאהדיקפהאיהינשדצמש
.התודהיםעםולכאלוןיא,הדִצמ,הלרשא,הדבלתינויצה

םוחתמתירבעההירוטסיההךשמהתאצוהוםיירוקמההלואגהיכרעתרָ☼ה
ןיארשא,הללמואתוחתפתהןמצעלשכרבכןהירה–לארשיֿתרותלשהניינע
לשתוילטנמהיבגלתינסרהההתועמשמתאריהבהלידכםירבדתוברהלךרוצ
הגיצנלוכיבכותויהבודוחיילכתאתוארלףיסוהןיידעהלאלכירחארשארוביצה
יֵדוהילעורגדועהיהתינוליחהתונויצהםעעגמהךא.תודהיהתרותלשןמאנה
תאאשנאוהיכ–]תואבהתואקספהעבראברבסומכ[–הזמרתויףאתרוסמה
ומצמצוללהםידוהיהרשא,תודהילשתתחפומהתרגסמההתואךותלםגסרהה
.הרומאהתוחתפתההתובקעב״םתודהי״תאהב

רבכהחילצהרשאםיישממהםייחישמהםיגשיההתורמלש,רמולךירצןיא
תירבעהתוארהֿתדוקנמ,היוארהתיהאלאיהתאזֿלכב–ונלגישהלתונויצה
רשארושיאהותואל,הגציילתלבוקמתיתרוסמהתודהיהרשאתיתִמאהוהמלשה
יהירה,התִמאיפֿלע,תודהיה.הרירבתיֵלב,איהשֿתומכ,הלהנתנתאזהתודהיה
תודחאבםידחואמהוהזבהזםירועמהתדורסומ,תוברת,םואל,עזגלשהיווה
םלוכםשלוומשלדחאֿלכהלםירקיה–וללההיתודוסילכמדחאלףארשא,תחא
הלןכתייאלשםשכ,םהידעלבואויָחאמדרפנבירוטסיהםויקןכתייאל–וידחי
וניאררבכו.םלוכגוזימתודחאואםהמדחאףפורתהבירוטסיהםויקהמצעלשכ
ודבל,תודהיבשימואלהדצהתאקרםייקלתונויצההשקיבםאש,הזהרוביחב
תאתוברל,הללכבתודהיבהדיגבלהייטנ,חֵרכהב,תויהלהכפהיהירה,קתונמבו
קרתודהיהתאםייקלינויצפיצנמאהןויסינהשיפכשממ–ומצעימואלהדצה
רולקלופועזגתניחבבקרהמייקלבשומהםוחתלשןויסינהוא,דבלבתדתניחבב
דע,םמצערולקלופהועזגה,תדהלעףאהדיגבלשoהיכיטסואיבה,דבלב
,תוארֿתקיחרמותיתִמאתידוהיהניחבמחיק.םתכאלמתאשֵנועהןברוחהםילשהש

דוסיהתַרָ☼הלעהרישיהבוגתכ,ןבומכ,האבלארשיֿתאנשלשתירלטיהההרוצהחיק
תווקתמןיטולחלקלתסהלםידוהיהתטלחהלע–תידוהיהתומלשהןמימואלה
ןפואבעקתשהלותולגהםעםילשהל,תימצעהתירבעהתויתכלממהלשהשודיח
תוחפבורחואמידמרתויהאבתונויצה.דעוםלועל,םבשומתוצראבירוגיטקויפוס
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תדימב,םוקמֿלכמאופאיהירה–ויהירשאהיתויוכזויהיו–תיקלחתודהילכ

המלשההתוהמתאתעקעקמאיה׃תאזכשרותבתודהיהיפלכעשפ,התויקלח
םצעבדימתהלהתלוכיתאתרערעמאיהו,תמאֿתרותלהתואהשועה,תינייפואהו
הלריכהלהלוכיתאזכשרותבתודהיהןיאו–הירוטסיההתוכופהתבהתוהז
.הכותבתורשַּכלשדמעמאופא

עיצהלהלכיאלהבםינדונאש״תיתרוסמהתודהיה״התואשרחאמ,םלוא
תיחישמהמשגהלשתרחאךרדוזיאתינוליחהתונויצהלשםיכורבהםישעמהדגנכ
אלאיהאליממ–תידוהיתומלשךותמתיחישמהמשגה–דחיםגתידוהיתומלשו
,הובגמשסחיךותמתינויצהתוינוליחבשתּוינורבִשהותויקלחהלאסחייתהלהלכי
תודהיה׃הליספןועטהתאעיקוהלו,ךנחלוריהזהלידכובאהישו,יוארכ
המצעבהמֵשאההשעמליהירהָהיֶנואֿרסוחביכהמצעבהשחתיתרוסמה
ֿקמועב–תרבושמהתונויצההדלונהכותמשוהדגנהמקשתינוליחההיצקאירב
ּול,תאזהתינוליחההיצקאירלףרטצהלהמצעבהשעמלהטונהתיהאיההשפנ
ןיאשהדימביכהמצעבהעדיאיהו–טיקהרגִשהלערבגתהלזועההלםגקיפסה
התעיקשבוהתונוונתהבירה,תינורבִשהותינוליחהּולו,תונויצהרחאתררגנאיה
הכרבתהשתיבויחהתירוטסיההתּוילנויצקנופהתדימהתואמףאהקירתראשנאיה
.דועייבתדגובכהליספלוהעקוהלהנממרתויאופאהיואריהירהו,איהההב

יבגלשמתשהלהתרוסמבהקבדהתודהיההלכיאלהלאהםירבדהלכבקעב
התואנההשגרההךותמםתוינוליחתאאטבישחנומבתונויצבתוינוליחהיאשונ
תאםהילעליחהלהתסינדועאיההליחתבםאו;תירבעתומלשלשהיווהבהיפלכ
תוניצרואתונכלכרסוחךותמהתעואובבירה,ןיינעלהפיה,״םיסרוקיפא״יוניכה
רזחקרובשךוחיגהו,אמלעבךחוגמףודיגתויהלךפהאוה,תלסופהותועמשמב
ןויסינהןמתיתרוסמהתודהיהאופאהתפרההרהמדע.ויחלושלאגנרמובכ

,הבריסהמצעאיהשםגהמו;אטחהלערפכללכותשליבשב–ללכֿךרדב–תּונֵּכידמ
.םתולגתוצראבםירֵגםהםידוהיהש]ךכב[ריכהל,םויהדעתברסמו
ןיבתירבה׳–המלשהסמלתאזההרעהבוירבדתאד״בשחתיפםינששמחכרובעכ[
].׳אךרכב–׳העווזהלוכיערפסֿתליגמאיה,םירבקה

רקיעבתרוסמבתוקבדההראשנהשעמלש,הבושחההדבועלזמר,בגאֿךרד,הזירהוטיק
רתויבהתוחפההביסה,ןבומכ,וזןיאו;ירבעהםעהברקבתושומנהלשםתלחנ
.םויכתיתרוסמהתודהיהלשהבולעההתומדל
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יוטיבהנתנאיהךק;יוניגותונוילעלשםיחנומבתידוהיהתוינוליחהלעאטבתהל
סחייתהלהלגרתהרשאכהווהתהשיתדבועהסחילוהלשהסומכההתייטנל
ירבעםשרסוחמו–המלשהודובכלשהדימב,רובידבםג,תידוהיהתוינוליחל
ידוהיםגםהלולגיס,הלילשלשהיצאיצוסאאלבםיסרוקיפאןייציש,לבוקמ
םירקפתמהםהיחארשא,״ישפוחםדאאוהינולפ״ירברבהיוטיבהתאתרוסמה
תשגרהלע,ותניתנכוהולביקםהו227.זעלהןמםוגרתב,םמצעבובםינכתמויה
–תירבעההסיפתהתאלילכםָתשנִּב,ותבצחמרוקממוילאתיוולנהתורשכה
דומלתבקסועשימאלאןירוחֿןבלןיאש״,שפוחהלש–רתויהלענהוהכופהה
אכק.״הרות

המצעתיתרוסמהתודהיההריכה–הכלהלאלילואםאףא,השעמל–רמולכ
ֿתרותתאהקליחאיהשוניארםדוקםאו;לארשיבתוינוליחהלשימיטיגלהדמעמב
ךא,םנמאםידרפנםימוחתינשלהמואהלשתירוטסיההתוליעפהתאולארשי
הכמסאיהשךכלעףיסוהלונלשיהתעירה,הכותבהזדצבהזתאזֿלכבםייורשה
םעתונכשהןמוליפאהרוטפוזתויהבםגתינויצההמשגההלעהידיתאהשעמל
אל,המצעתיתרוסמהתודהילםג,שמשלהלדחלארשיֿתרות.תירבעהםייחהֿךרד
ירבעהשיאהתאתבייחמההמרונכללכבאלא–תירוטסיההתוליעפלתרגסמכקר
ידוהיכהלבשחיהלהיהלוכיהתעמ;ותּוירבעתטפשנהיפֿלעשוירבעאוהרשאב
לולכמאלאהלםגרתונאלךכו,הבדגבוהרותבטעבשימףאןוגהוןמאנ
,תירבעהתוכיישהםצעידיֿלעןיידעעבתנהדיחיהבויחַּכתוינויצהתומישמה
.תילאוטקאהמואכלארשיֿתיבתאהתעמרשקמהודבלאוהשו

רתויבבוטהדצהלעהזהךרוצהתאשמשל,ןבומכ,יושע״תינוליחתודהי״חנומהםגךק
ךרפומובזוכתויהללוכיהמירהש.תידוהיתומֵלשלשהשגרהךותמאטוביקרםא–
?תינוליחתודהימרתויודוסימ

.׳ב׳ו,׳תובא׳אכק

ררחששימהנוכ18ֿההאמב.׳לרביל׳לשאוביֿםוגרתאוההזרשקהב׳ישפוח׳יוניכה227
Libertineוא,תיתפרצב׳הָטרֶּביל׳כ–רקפתהוהייסנכהלשהלּועמומצעתא
ןאכמ.)לאהןיבלוניברשקהתאריתהש(ירצונהרשקהבסורוקיפא׃ונייה,תילגנאב
Freethinkerוא,תינמרגבFreidenker,תיתפרצברֶסנַּפְֿרְּבילראותהםגחמצ
.תיטמגדותיתדֿתיתרוסמהבשחמללובכוניאש–׳ישפוחבשוח׳–תילגנאב
.)416׳מעבןלהל,233הרעהבםתמלשהוד״בשירבדתאםגהאר(
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אלא,תישגרהניחבמקראלש,אוהטושפרבדאליממהלאלכירחא
תאשונכהמצעתאתוארלתיתרוסמהתודהיההלְדח,תיגולואדיאהניחבמםג

תאשונהתויהבהליוארהיהשדמעמההז–המואהלשתיקוחהתיליעָכותודהיה
םיליבקמהםימרזהדחאכקרהמצעתאתוארלהלגרתההמצעבאיהםגו–הרותה
)תינויצה(תודהיכהומכ;תיללכהתימואלהתרגסמהךותבךרעהֿיוושו
הגלפמאלאהעידיהֿא״ֵהבתודהיהדועאל–תיטסילרבילהואתיטסילאיצוסה
.דבלבתודהיהךותב

םעהָנֶהַזְידועאלשםש–המצעלםֵשאיצמהלהכירצהתיהאיהךכלםאתהב
תירבעהתוימואלהשהשדחהתמצמוצמהתרגסמבהדוחייתאןיחביאלא,תודהיה
רבשלתשרופמותרדגומתּויפוסלשהקנפשוגםגהנתנאיההזבו,הכותלהכפתשה
הלכיאלאיההלץוחנהםשהתא.תימואלההתסיפתהשעמלהרבשוהשלודגה
העדיאלהכדע׃םהילעהנומֲאהתיהשםיירבעהתורוקמבםוקמםושבאוצמל
האיצומהולארשיללכתאהנממתרטופה,התרותלעתאזכהרימשןימתודהיה
,תודהיהלשהתוארֿתדוקנמ.המואהלשתירוטסיהההגהנההתאהניינעםוחתמ
לבא–הבהדיגבאלא,התרותלעהרימשללכבוזןיא,וניארשיפכ,התִמאיפֿלע
תועפותהלכמו,הנורחאההפוקתהדעהדועמתודהיההעדיאלתאזכהדיגבםג
אללארשיֿתרותרשאהדיחיה]העפותה[יהוזיכהמדנתוירשפאהתוישונאה
תורשפאכוליפא,ןובשחבהתחקלללכבםוקמשייכהתעדלעםלועמהתלעה
תאזההרזומההעפותהחכונללוכוֿלכמתמליאאופאהאצמנאיהו,תיטרואת
תוגלפמתודהיההעדיםגהעדיםימיהירבדךלהמב,ןכא.הבגלעהללוחתהש
םידוהיהתמועלתילארשיההרותהתאישנבאטבתהןדוחיירשא,הכותב
ןהלשoםוניטנאהרשא,םידיסחלשתוגלפמהלאויה,םלוא;הנממםיקלתסמה
םעתוהדזהלשהזכןבומוהלאכתויצאיצוסאלעבםֵשו,תירבẁיעישרמאוה
תלגוסמונלש״תיתרוסמהתודהיה״התיהאלבושהתומלגתהבתירבעהתומלשה
הצפקאיהרבדלשופוסב.ולהיוארהתיהאלםגאיה–ןבומכו,המצעלעלבקל
רוביצכהמצעהתוארב׃זעלהןמםוגרתידיֿלעהלטשוהשםשלעבושאופא
״תּוישפוחה״ןמךפההתויהבו,״םיישפוחה״םידוהיהםרזתמועלתודהיבשמשמה
תודהיה״,רומאלהלארָקיישםשהתאהמצעלהלגיסאיה–״תּויתד״–תיזעולב
.״תיתדה

לעתרדגומהתויפוסהםתוחתאעיבטהאוהשדבלבוזאל–הזהםשה
אוהאלא,הזהרוביצהברקבהשעמלהללוחתהשהללמואהתינויערהתוחתפתהה
שטשטאוה;ץוחלוהזהרוביצהןמםגתבזוכהתיכוניחהותעפשהתאאיצוה
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וניא״תינוליחתודהי״מךפההש,תידוסיהתמאהתאןיטולחלתירבעהןושלב
״תיתדתודהי״שהדבועהתאםילעהאוה,המלשתודהיאלא,״תיתדתודהי״
תוינוליחהןמתוחפאללארשיוהשמתדלאטחאיההמלשתודהיהנניארשא
םעלארשיֿתרותלשהתאישנתאתהַזב–לוכהֿךסבו,המצעתוסרוקיפאהו
תלטרועמהגיצהותודהיהלשהתוהמתאאיסהרפבףליסאוה,אמלעב״תּויתדה״
לעקרתדמועהתיהתמאבוליאכ,הלעמלונינמשתודוסיהםתואלכתּודחאמ
.ודבלקתונמה״יתדה״דוסיה

תרגסמבתירוטסיהההלוחתהתרסח״תדה״תאשונכ,הדוחייבךכתרדגומ
הגלפממתוחפוליפאתיתרוסמהתודהיההתשעֶנ,תירבעהתוימואלהלשתיללכה
התואונימידםהילאש,םזילרבילהואםזילאיצוסהןמתוחפ–תודהיבתירסומ
.ליעל

םמצעתאוהיזאל,ןבומכ,םהםג–םיידוהיהםילרבילהואםיטסילאיצוסה
ורמייתהאלםהםגו,תאזכשרותבתויהלהכירצאיהשיפכתירבעההמואהםע
תורשכלהוושתירבעהםתורשכרשא,הכותבםימיוסמםימרזיאשונמרתויתויהל
תוטישלשםיאשונכםמצעוארםהלבא;םירחאהםיירשפאהםימרזהינימלכ
לעןתבָסהידיֿלעקרלעופהלאתאצלהלוכיןתלעותרשא,תויתרבחרסומ
תויעביבגלולאהרסומהתוטישלשןתורזלכםע–ךכיפלו,םיירוביצהםייחה
אליממ,ןהיאשונןהבונימאהשמ,תאזֿלכב–ירבעהםעהלשתויתִמאהםייחה
לעםגןתָּכרבמעיפשהלםתואתבייחמירבעהםעלםתונמאניכםהלומידםה
חורבתויגולויצוסהותוינידמהויתויעבןורתפלולעפםהו,ולשםיירוביצהוייח
לשןתורזףאלע.וררועתהשםיניינעָלןהמתולועהתושיגהיפֿלעוםהיתוטיש
הירוטסיההךלהממ)הערההברמל(ןהיאשונאופאןתואוקתינאלולאהתוטישה
רקיעתאועבקםהןתועצמאב;הכלהמלעןּוליחֱהםה,הברדאאלא,תירבעה
הלאתויהבו–תילמרופהניחבמתוחפל–ינויצהןיינבהלשתיתרבחהותומד
ףא,תירבעהתיתרבחהתומדהתעיבקלעןהיניבורחתהשתודיחיהתוטישה
שקבלאוהלוכיתויתרבחהויתויעבלןורתפשהמודמההמויסקאלםעהלגרתה
.ןדבלןהידיֿלעתועצומהתוביטנרטלאהלובגבקר

קרהדוחייתאגיצהלותוארלהלחהשמ,תאזתמועל,תיתרוסמהתודהיה
קתונמהו,ירצונהזעלהןמםגרותמהןבומב״תד״–לארשיב״תדה״תאישנב
תוימואלהיבגלהעיבתלכמותירבעההירוטסיההךלהמלתוכיישלכמאליממ
ֿינופצמלוכיבכאוהשןיינעלעהדוחייתאהדימעהיהירה–תאזכשרותבתירבעה
םייחהתויעבלסחיםושולןיאשדבלבוזאלרשאו,ולוכבילאודיבידניא
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חולשלןויסינלכש–הברדאו,הזכסחיונממשקבלםגןיאשאלא,םיירוביצה
,יטסילרבילהןוגר׳זהיפֿלע,בשחיהלקרלוכירוביצהייחלתועורזונממ
הזכשרותברוביצליכ(טרפהלש״תינופצמהייפכ״ו״םייניבהֿימימ״תוברעתהכ
.)רמולהמאליממ״תד״לןיא

וזיאלסיסבכתיתרוסמהתודהיהאופאהלהתשעאלּהָתדחַיְמההרותהתא
םייולתושענםיירבעהםיימואלהםייחהשתויעבהןורתפלהלשמתדחוימהשיג
קיסהלאיהתבייחואהלוכייכהתעדבהלעאלםגו,התרותמהקיסִהאלאיה.ןהב
לשתוינידמהיבגל,ןויצֿתבישבתוכורכהתומישמהיבגלאוהשֿרבדהזיא,הכותמ
םימוחתבוליפאו;ןכותמםוקלךירצהםעהלשורטשמווהנבמיבגלואןעוציב
המצמטצהוזתודהישיפיצפסהֿ״יתדה״דוסילרתויבםיבורקהו,חורםרקיעש
שוביגהיבגלתדחוימהשיגוזיאלהתבייחמהתרותיכהתעדבהלעאל,וכותב
תויתכלממהוהלוגהידוהיןיבסחיהתעיבקיבגל,תררופמההמואהלששדוחמה
שודיחומכךכֿלכםייחישמםיניינעלםגהמו,לארשיֿץראבתרזחומהתירבעה
וא–ימואלטפשמרותבתילארשיההרותהתאייחהלדוסיכ–ןירדהנסהוהכימסה
.הכותלהניכשהתרזחהלוהמואהתודחאלזכרמכהריחבהֿתיבןיינבלהריתח

תינויצההמשגהההתלעהשתוינחורהותויתרבחה,תוינידמהתויעבהלכתא
ןהבקסעתהל)תקפקופמ(תלוכיואצמשםימרוגלתיתרוסמהתודהיההריאשה
תרוסמהיֵדוהיםגםאו,םהידיֿלעגהנומהלארשיללכךותבהוגיהניןעמל,התלוז
ןבומב״המואהינבכאלא,הרותהיאשונכןכושעאלםהירהןנורתפבוברעתה
הרותהםעםהלהיהאלש״םייללכה״םימרזהךותבו,״יללכהידוהיה,רתויבחרה
.םולכאלו

קתונמבךכהבצועשתיללכהֿתימואלהםייחהתרגסמךותב–הזדגנכו
תודהיההלהתשע–םמצעתרוסמהידוהילשםתופתתשהב,לארשיֿתרותמ
אלאהארבנאלוליאכ,אדירגהלשיטרפהוימינפהןיינעלהרותהתאתיתרוסמה
,הרותהחורבםעהךוניחלעהקבאנאלוהמחלנאלאיה.לארשיבהתִככהליבשב
ךוניח״תתלהתוכזרכותיכהשירדהלע)הכרדיפֿלע(ףקותבהדמעאיהלבא
אוביל״הנבהב״הסחייתהאיה;הלשהינבלרמולכ–״ךכבהצורשימליתד
לשףילחתו–ןוכסיחימעטמ,הנידמהיבשותללכליבשבהפירטילכאמ
ללכתאשהלהיהתפכאאל;המצעליבשבקרהשרדאיהםירשכםילכאמ
סויגהןמורטפשדעהתעדהמֿםושמהחנאללבא,אבצלםיסייגמלארשיתונב
ֿתיבםוקמתאספותעונלוקהשךכבערםושהתאראלאיה;הלשהיתונבתא
החיטבהאיההלשהינוכישבלבא,ימואלףקיהבירוביצהדעווהֿתיבכתסנכה
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ורכוי״םהבםיניינועמהםייתדםידוהי״ליבשבתסנכֿיתבש,תוכזהתאהמצעל
.״רוביצֿיניינב״לןתינהביצקתלםייוארכ

תודהיהלשינוגראההסיסבםג]הָנבִנושבגתה[–הלאהםירבדלםאתהבו
.תאזה

םמויקתילכתכםהילעוזירכהםמצעהינוגראשםימעטהויהירשאויהי
והשמרמולידכומקאלםהשתראשנתיתִמאהותישעמההדבועה–םתלועפו
ןהמהיינשהליבשבקרוא,ןלהלשתורטמהיתשליבשבקראלא,המואלםהלשמ
םייחבףתתשהלולכויהתועצמאבוהבשתרגסמ״םייתדהםידוהי״לתתל׃דבלב
,לארשיבםדוחייתאםיווהמהםייתדהםיגהנמהלעתימינפהרימשךותםיימואלה
,תויתדהםהיתויוכזלעןגתרשאםיימואלהתודסומבתוגיצנםהלתתל–תינשו
,םיביצקתתטיחסלץחלֿתצובקכרקיעבשמשתוץוחבמהעיגפינפמ,תוימינפה
,םינושההיכרצקופיסו״תיתדהתרגסמה״ליבשבםירחאםיירמוחתונורתיותור☻ִמ
.םתנגהו״םייתדהםיכרצה״קופיסלשירוקמהןיערגלביבסמוגרת☻הש

םיינויצהםינוגראהלכלוללהםינוגראה,ןבומכ,ּווַתשהרבדלשופוסב
םחוכהז–םמויקרקיעתויהלףוסבלךפה,וניארשיפכ,דחיםלוכליכ,םירחאה
םחוכבםעהתאםהילאתימצהלםתלוכיו,םיירמוחתונורתיטוחסלוץוחלל
ֿתפסותאופאהתיה״םייתדהםינוגרא״ללבא;רובגלודועףיסוהלידכ,ירמוחה
הניחבמדוחייבו,םהיחאלכלעהליחתכלמהזבולעםהםנמאו,םתותיחשלדוסי
תיביטקייבואהתימואלהתילכתההליחתכלמהתיההרסחוללהםינוגראל.תירמוח
םינוגראלומכ–םהלהתיהאלתורשמהוםיביצקתהלעםתולפנתהו,םמויקל
םיפסכלעלצופמהםנוטלשמדבעידבהדלונשתוחתפתהקר–םירחאהםיינויצה
ומקםהאלא,תוימואלהםהיתומישמיולימלןידבםהלםינתינה,תודָמעוםיימואל
ירקיעהדיקפתהו,ללשהתקולחבףתתשהלידכקר,תערכמהדימב,תישארבמ
.םיאבגשמשלקרהיהםהיגיהנמלעתישארבמלטוהש

קרפהתאונחתפורואיתבשבצמהותואלתיתרוסמהתודהיההלגלגתהךכו
תעלבנה,לארשיב228״השמֿתדֿינבםידוהי״ןימלשהצובקהתשענאיה.הזה
רשאו,התוימצעלשרומגשוטשטךותמהמואהלשםיירוביצהםייחבללכֿךרדב
םרזהזיאםהבהתויהמתעבונהניאוללהםייחבתנגרואמהותדחוימההתופתתשה

תעפשהבהינמרגידוהימקלחםמצעוניכשךרדכ,׳השמתדינבםינמרג׳לעהזרפרפוז228
דוחייהשוטשטךותתינמרגהתוברתבוהרבחבתובלתשהתמגמב,הלכשההתעונת
.ימואלה
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קרתאטבתמאלא,םתומדבוציעלעולשמוהשמבהרחתמה,דחוימירסומ
.םכותבתויגליבירפותויוכזלעןאכמהלועהתחשומהקבאמבויתתִּכההדוחייב

הרותהתאוללהםידוהיהומצמצהבש,״תדה״התואהאטבתההמבו
–?יתתִּכהםדוחייתאהילעונבותילארשיה

לשתוירוטסיההֿתוימואלהתופיאשלףקותֿןתמבהאטבתהאלאיהשוניאר
אלאיהםוקמֿלכמש,רמולשיהיצנימילאהךרדבךישמנםא.תידוהיהתדה

תיתתִּכהםתרגסממקראל.תוירסומהֿתויפיצפסההיתווצמחופיטבםגהאטבתה
םידוהיהלש״םתויתד״האטבתהאל,םידחוימהםייתתִּכהםהייחבםגאלא,ץוחלו
הלוערבדה–וניאררבכשהמירחאו;דחוימירסומםרזהזיאםתויהבוללה
.]ןלהלדכ[,וילאמורקיעב

,ורבחלםדאןיבתווצמהרדס׃ירבעהיתרבחהרסומהעבוקםיסחיירדסינש
אוהיעבטקר,הנהו.םלועהתומואולארשיןיבםיסחיהרדסו,םינפִלותודהיהןמ
יֵדוהיתצובקיבגלתישממתועמשמלכדביאהזהינשהרדֵסהש,תיתתכהתוהמל
םעהתאתווהל–הרותהיאשונכ–וללהםידוהיהולדחשמ.לארשיבתרוסמה

ולדחםהאליממ–וכותבהרותהיאשונלשתכקרושענו,העידיהא״ֵהבירבעה
הכפהאיהו,םייוגהןיבילארשיהדוחייהתניחבבםתרותתאשיגרהלהשעמל
ושיגרהאלםהבושהתאישנב;לארשיבתיתתִּכהםתלוגסקרםהלתויהלהשעמל
תיתִמאהשגרהלכםהלהדבאאליממו,ימואלֿןיבדמעמהזיאיאשונכםמצעתא
ןמ.תומואןיבשםיסחיהדַמֵמבדחוימרסומהזיאםתרותמםהלבייחתמםנמאש
תרגסמלםתוכיישקראלא,םתרותםתואהלידבהאלבושינוציחהייוגהםלועה
לכתרסחכםהלספתיהלהלחההמצעבאיהשו,הנממהדרפנשתירבעהתימואלה
התעמעבקנםלועהתומואלםסחי;הלתומודהתוילֵרעהתורגסמהןמיתוהמינוש
ידוהיםגםהללגסלולכיהכרדו,תאזההשדחהתרגסמהלשהתועצמאבקר
ֿהוושרבחכירבעהםעהלע״הרות״ַּבתופתתשההתאקרםמצעהלאהתרוסמה
עבוקהלארשיֿתרותלשירוקמהרסומהםוקמב–229״תומואהתחפשמב״דמעמ
אוהודחארבעמולוכםלועהלכ״–?ירבעיאמ׃רומאלהדוהייברלשויפמ
בכק.״דחארבעמ

.׳חב״מ,׳הברתישארב׳בכק

תאהארובוש–תינויצההבשחמב״תומואהתחפשמ״בתובלתשההלאדיאלע229
–׳תואמצעהתליגמ׳לאהזהךרעהלשולוגלגלע.385׳מעבליעל218הרעה
.262׳מעבליעל,162הרעהבהאר–״םימעהתחפשמ״לעתרבדמה
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״תיתדהתודהיה״הראשנאל,ורבחלםדאןיבשתווצמַּב,רחאהרדסבםגלבא
.הזמרתויהרָסּומבתדחוימותירבע

ךילהתלשותווהתהתליחתברבכםיצוענוזתוחתפתהלשםינושארההישרוש
תודהי״וליאו,ידוהי,טושפ,ןיידעהיהםעהשהפוקתב–לארשיבתוללובתהה
ליחתהזארבכ.ללכןיידעתמייקהתיהאלוכותבתיפיצפסהצובקכ״תיתד
לֵדגרפסמרשאכ–תודהיבםיימינפהםיסחיבהרותֿןידלשודמעמרערעתהל
םיכלוההםידוהירשאכו,תיתרבחהותורגתסהמגורחלליחתהםידוהילשךלוהו
תעמשמהשגרתאולארשיֿתרותלםרשקתאםגדבאלהזםעוליחתהםיּברו
םימלשוםיבוטםידוהיוליפא,ןבומכ,ולכיאלהזבצמב.םייטופישההיתודסומל
׃םהיחאםעםהיסחיבדבלבהרותהֿןידלתידוחייהםתוקקָזיהתאםייקלוךישמהל
םמצעלושרהתובורקםיתעלו,םייוגוללהםיסחיבםיברועמויהתובורקםיתעל
הרותהֿןידיפֿלעםגו–הווצמהרותהֿןידשהממןיטולחלםלעתהלםהיחאףא
.ם״וכעלשתואּכרַעלתונפלותכללאלאהרירבאופאןאכהתיהאלומצע

ףאהתעמוצלאנםירומגםולשיסחיבםג.תוניידתהלעגונשהמבקראלךכו
הקיזםושאללםידוהיןיבםילהנתמהםיסחיבלבחתחקלולגתסהלםירשכםידוהי
םימלשםידוהילשרוגסהגוחבקרםימייקתמהםיסחישהדימבו;הרסּומלותודהיל
םייחהןמידוהיהרסומהםגםלענוךלהןכ,הרידנהעפותושענווכלהדבלב
.ללכבהשעמלטעמכחכתשהשדע–םיירבעהםייתרבחה

.ץראלהלוגהןמהכלהמרבעוהרשאכהתילכתדעהעיגהוזתוחתפתה
תודסומלתורזלשהשגרהםיברםירקפתמםידוהיוליפאושיגרהדועהלוגבםא

םצעדע,תכלוהותתחופהדימבולו,םהיניבלבוקמראשנהרותהֿןידו,םייוגה
תיבויחהרדסהלאלרבכםא(םהיניבתוימינפתויוררובךרוצלתוחפל,םתדמשה

]יטירבה[ןוטלשִֵֶהונידוהילםהלךפהנילארשיֿץראהבושייבירה–)םהיסחילש
וססיהאלהנידמבשדע,״ונצראיקוח״םהלושענויקוחו,״ונתלשממ״לרזה
בושו–שממ״לארשייניד״לשםשהתאוללהםיקוחהלעבסהלהיֶנוטילקרפ
ֿןידבהרותהֿןידתארימהלמרוביצהתאעיתרתשהביסםושאופאהרתונאל
.ןיטולחל,ןובאיתלתואכרעה

״םייתדםידוהי״תויהלםייתניבוכפהםינָפלמםימלשהםידוהיה–ינשדצמו
טפשמהורסומהירדסלררגיהלוצלאנםהשדבלבוזאלרבכ–וללהו;אמלעב
םירועמםייתרבחהםהיסחילכתויהב,םחרוכֿלעב,אליממםהילעופכנש,םירזה
םגולפנאלםהבושםיבוטםיניצכאלא–םייללכהםיירוביצהםייחבםיבלושמו
,ל״נה״ונצראיקוח״ו״ונתלשממ״םעתוהדזהלעגונהלכבםהיחארתימםמצעב
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םויכ.וילאמןבומהרבדכותוילכרסומםושאללחרוכלענכיהלאופאםהלןתינו
וליפא,הלאכםייטרדנטס״םייתדםידוהי״ינשלשםתעדבהלעישטעמכראותיאל
ןהמטפשמẁןשוחבקודבל230,םנָתמוֿםאָ☻מבןיינקלבקל,םמצעןיבלםניב
ולכםא,תואכרעלוכלישםוקמב,ברלתכללוא,תוידדההםהיתובוחוםהיתויוכז
ואםיירשפאהלאכםירבדשללכבוחכש״םייתדהםידוהיה״;םיצִקהלכםהיניב
.םירפסַלץוחמןבומםהלשיש

םיידוהיהןתמוֿאשמהייחמןירשימבוכשמנש,םירוגשהםיסחיבךכםאו
,בורקמהז״תיתדהתודהיה״ברקבודסונשםיסחיבהמכוהמכתחאלע–הלוגב
.תינויצההמשגהבתנגרואמההתופתתשהעקרלעדחוימב

המולגהתיהתאזהתודהיהלשהתונגראתהלתוביסהתחאש,םנמאוניאר
םיגהנמהלעתימינפהרימשךותמםיימואלהםייחבףתתשהלהנוצרבאקווד
המשגהינוגרא״תיתדהתודהיה״הלהמיקהםנמאךכלםאתהבו;התואםידחיימה
םתרגסממתוחפלרשא–םיבשומוםיצוביק,״תויצולחתועונת״–הלשמםיינויצ
דועתוברעתהםושאלל,דבלבםמצעןיבלםניב״םייתדהםידוהיה״ואצמנםינפִלו
תינויצההמשגהבתנגרואמהתופתתשההעקרלעאקוודו–םיינוציחתודוסילש
םירוזפםתויהבםהמהענמנשתורשפאהוללהםידוהילאופאהנתינםגהנתינ
יפֿלעםייתרבחהםהייחרקיעתאתויחלתורשפאה׃יללכהרוביצבםידדובםיטרפכ
,םלוא.הזהרסומהיפֿלעםהייחתאתויחלםתעדבהלעךאּול–ירבעהרסומה
לשםינגרואמהםייחהתאלידבהשדיחיהםרוגה,ןבומכ,התיהאלוזתורשפא
בושחרתויהברה;המואבםירזופמהםיטרפלשרוביצכָהיֶיחמ״תיתדהתודהיה״
״תיללכהֿתימואלה״תילכתהונייה,עקרהתאולהוויהשורבחהיההזהםרוגהןמ
,וזתרגסמבו–ינויצהלעפמהתמשגהבתנווכמהתופתתשהה,תונגראתההלש
בוציעלהלשמדחוימוהשמםורתלמהדיתא״תיתדהתודהיה״הקליס,רומאכ
.ץוחבמהנכירדתשהגהנהלכלבקלשארמהמצעהניכהו,הריתחהלשהתומד

רסומהתאתונויצההחינהבושייהלשיללכהםייחהֿךלהבשיפֿלעֿףא,הנהו
ידיֿלעועבקנש״ונצראיקוח״לותינויצּולבאהoהיכיטסלורבחלםדאןיבש
תאתוארלםיגיהנמההימרזורמייתהתנווכמההתמשגהתרגסמבירה,רזהןוטלשה

הנקמוחוכֿאבואהנוקהשךכב,ותולחוחקמהרמגלעדיעמההשעמאיה׳ןיינקתלבק׳230
.)דימרזחוישרשפא,הזילכו(,ונממהנקרשאלעהרומתב–ןיפילחכ–רכומלילכ
ןשוח׳קלחב׳ךורעןחלוש׳בו;׳ז‐׳התוכלה,׳הקרפהריכמתוכלהבם״במרבהאר
.׳ג‐׳אםיפיעס,ה״צקןמיס׳טפשמ
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הרטמהתגשהםשלהשענהלכתאףיקהלךירצהיטסילאדיאןונכתלאשונכןיינעה
ןופצמלהרוסמה,תיתד״היעבכרבדהםהלהארנאלםינפםושב;תינויצה
רסומהתאוספתםה–בזוכןפואביכםא,קדצב–הברדאאלא,״ילאודיבידניאה
אליממו;הנושארהגרדממתירוביצתובישחתלעבהיעבכהמואהלשיתרבחה
הדימבו–היעבהלעחוכיווביאמצעדמעמלכ״תיתדהתודהיה״ןמהזבללשנ
תודהיהםגהמצעהתאראליממ,תנווכמהתינויצההמשגהלהפרטצהאיהש
לכותשהמרחאהזהרבדבףאקיזחהלותרחהלקרתביוחמכהמצעתאזה
.התלוזמדומלל

ךכידיֿלע,םירחאהםיחטשהלכבומכ,ןבומכ,הרשפאתההזחטשבהעינכה
קיפסהרבכ,וניארשיפכ;ןיינעברמולהמ״תיתדהתודהי״להיהאלתמאבש
בושרמולךירצןיאו,הליחתכלמהמצעהנממחכתשהלירבעהיתרבחהרסומה
231״ןָּמַהרטשמ״בויחתאהתרותמקיסהלושדחלתלגוסמהתיהאלאיהש

רסומו״ןמהרטשמ״לשהיצרגטניאהתשירדתאוא,ונתלואגלשרבדמהתפוקתל
.המלשההלואגהתארקל,לבויהרטשמלשתומלשהןונכתבוידחיטפשמẁןשוח
תבורעתתא,היבשומוהיצוביקליבשב,המצעלאופאהלגיסאיההלאלכםוקמב
םיצוביקבילאדיאהיתרבחהרסומכהלבקתהש232תּוינאיוטסלוטהוםזילקידניסה
העיפוהאיהןהבשתורגסמהןתואאקווד–ךכו;םללכבםיינויצהםיבשומבו
רסומהןמהמואמןהבהלגתהאלשדבלבוזאל,הדוחייברתויבתשבוגמההרוצב
שבוגמעוציבלסיסבהלושמישקרןה–הברדאאלא,הדחיילהיהךירצרשא
,ןווכמבותעדמאלא,החרוכֿלעבדועאלו,תירסומההתוללובתהלשןגרואמו
.הלשתישפוחההתריחבב

טקלמלכל׃״ולכואיפלשיא״לשןורקיעהיפלרבדמבןמהתאוניתובאופסא,רוכזכ231
.)ז״טתומשבהאר(;ולהואברשאשפנלכל)הפיאהתירישע(דחארמועףוסאלרתוה
סיסבהןמ״׃תחתופההקסִּפַּב325׳מעבליעלהזןיינעבד״בשירבדתאהארובוש
.הירחאלשוזבו,״הזה

םינוגראהלשו–בשומהוץוביקהלשתינוגראהתרגסמלד״בשןווכמ״םזילקידניס״ב232
הרבחהלשילכלכהויניינעהדבוכהזכרמתאםיווהמהםיפוגַּכ–םתואםידגאמה
רפוסהלשתיתרבחהותרותירקיעלאיההנווכה״תּוינאָיוטסלוט״ב;הלוכהנידמהו
תבוחתא,יתרבחהןויוושהלאידיאתאםמוררשא,)1910רטפנ(יוטסלוטבליסורה
תדובעותוטשפייחלההימכהתאו,יטרפןיינקלערותיוךותללכלדיחיהלשותמורת
.המדאה
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״תיתדהתודהיה״הדימעההילערשא,תדההתוא–היצנימילֶאהךרדבהאלהו
תויווח״וליאלשןחופיטבםגהאטבתהאלאיהםוקמֿלכמ,יתתִּכההדוחייתא
.המשיפֿלעהליוארהיהתוחפלשיפכ,״תויתד

לכמהרהוטו״ילאודיבידניאהןופצמל״הלוכהרסמנתאזהתדהשוניאר
אלורבחלםדאןיבשיטרפהרסומבוליפאש,ךכידכדעתירוביצהקיטמלבורפ
ירבעהןבומבדועספתנאל״תד״המשףאו–הלשמרמולהמואמהלרתונ
אלא,הבהלולכהתומלשהלכלעתילארשיההרותהקוח,קוחועמשמשירוקמה
ֿלעו233.דבלב״לאלרשק״העמשמש,תיזעולה״היגילרה״ןמםגרותמהןבומב
ןכֿםאש,הילאמהחנההןאכמתשקבתמןכאו,חינהלהרואכלהיהרשפאהזיפ
תונומא,תושגרלשםחופיטןיינעלהדוחייתא״תיתדהונתודהי״המצמציאדו
,םייטרפהוייחב,״ןימאמה״הלעתמםתועצמאברשא,םימיוסמהשודקֿיגהונו
ורסמתהיאדוּו;האירבהלש״טלחומהינחורה״לאתוירמוחהתועפותהםלועמ
םהייחבועקתשהו,תדחוימתויביסנטניאבתאזהתולעתההתייווחלהישנא
תוגהנתהבקרזכרתהלהכירצַהתּויזויגילרירהש–שדוקולוכשםלועבםייטרפה
תאןיזהלהיושעהתוקֵבדהתדימלהעיגמהניאו,דבלבומצעןיבלוניבטרפה
הוושהניאוםולכםדאלתנתונהניא,ארובהקיחבותולטבתהקופיסבוייח
״תיתדהונתודהי״לשהתּויתד,םלוא.גשומַּבהריתסקריהירההשעמלו,ץמאמב
הזו;אדןוגכרוהטיטסיגולוכיספבויחבוליפאללכֿךרדבאטבתהלהלכיאל
תדו–לארשיתדבלוכהתורמלותאזֿלכבאוהרבודמהשהטושפההביסהןמ
ןיאוןמצעלשכ״תויזויגילרתויווח״בקסעהלןיא,איהתמאתרותש,לארשי
גכק.ןדודיבבםשגתהלהנלכותהבשךרדםושןהלתקפַסמאיה

לכידיסחמתשרדנהרתויבהלענההשודקהתגרדַמש,ןבומכ,אוההרקמאל
תורותהןתואלכידיסחמונייה–דבלבתויגילרקרהשעמלןהש״תותדה״ןתוא

תוברקתמןדִצמןהו,ונרמאשתויפוסוליפהותוילָּבַקהתוטישהםנמאןנשיתודהיהקיֵחבגכק
עוגפלתוזיעמןניאהלאתוטיששרחאמ,םלוא.״תיזויגילרההיווח״לדואמםנמא
,תינויעהניחבמןכרדיפֿלעוריבסהלקרתוסנמןהו,לארשיתרותלשירוקמהןכותב
לשגשיההםוחתבקרתראשנ,ןהידיֿלעתנוּוכמה,תדחוימהתיזויגילרההיווחהשאצמנ
.הלרבעמםאיכ,תודהיהתרותלשהכותבאלהשעמלו–םדבלםידדובןויעֿילעב
אהיּולו–תירוקמההתניתנכלארשיתרותתראשנוללכבםעהידיב,תאזתמועל
םגתוטישהןתואחוכמםיפלוסמםישענהילעםיחורהםיגשומהוהשעמלהתלעפהש
.וללכבםעהברקב

.רשק׃התועמשמreligioתיניטלההלימה233
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דכק;תוריזנהתגרדמאיה–ןהיהולאלישונאהטרפהתארשקלאוהןוילעהןדועייש

לשהיווחולתונקהלעמשמ,םיהולאל–ותויטרפב–טרפהתארשקליכ
לשהיווחו,םוקמלרבעמוןמזלרבעמשתימסוקהתודחאבתיעצמאֿיתלבתועלביה
לכמתוקלתסהידיֿלעקרולתונקלםדאהלוכיתאזכתיעצמאֿיתלבתועלביה
,תנגנתִמהוהאופקה,תינוימדהתוננובתהלתטלחומתורסמתהוהזהםלועהיניינע
העבטםצעמאופאאיהיטסילאודיבידניאסיסבלעתיזויגילרההיווחה.םולכẁא♪ַּב
,הרוהטתינוימדהעפות–234םזיאואטבוםזיהדובב,תורצנבחכומשיפכ–
חרכהבהכורכהו235,םיישממהםייחלןילמוגֿסחיםושילבתלהנתמהותנווכמה
״םישפט״לםתראשה,םיישממהםייחהתלילשלשתירואהנפושהיפוסוליפוזיאב
.םמוקמבתיטסיננאהילשאחופיטוהכקםהבקסעתהלןיינעםיאצומה

,״תיתדהתודהיה״דצמתויטסילאודיבידניא״תויתדתויווח״לוניפיצםאו
,ונראיתשןימהןמהרותוזיאיפֿלעתוגהנתהלהנממםגהשעמלוניפיצשירה
,םיריזניתבלעהמואמתעדויהניאלארשיֿתרות,םלוא.םיריזניתבבהתורגתסהלו
היפוסוליפהוהיגולוכיספהםעםולכאלוהלןיאהידיֿלעתגשומהתיתדההיווחהו
.ל״נהתיזויגילרההיווחהלש

ומצעחנומהותואבשמתשנןלהל.הָגיְותּושירפלשבחרהןבומב–ןאכ״תוריזנ״דכק
.תועטלןיאו,רתויםצמוצמןבומב

חרכהבהכורכה,״תינוליחה״ו״תיתדה״תושָרהןיבתכתוחההקולחהלעהרותהןאכמהכק
,׳שדוקהתורוא׳בגשנהורפסב,קוקברהלשותטיש.תיטסילאודיבידניאהיגילרלכב
–תחאתומלשבארובהקיחבתולטבתההתאוםיישעמהםייחהתאביכרהלתשקבמה
לשותטישלעיתרוקיבהוחותינתאביחרהובשד״בש[.המצעתאתרתוסאיהשהארנ
].ךליאו604׳מעבםשהאר.)הזךרכב(׳םייוגַלרבד׳ורוביחלש׳בקרפבקוקברה

204׳מע,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳בהאר,םזיהדובהלעדוע*234
.״רתוייניצר״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב
,תיטסיהדובההסיפתבהתרחתהשהקיתעתיניסתדאוה)םזיאואד׃וא(םזיאואטה*
תוהמה–)ךרד=(׳ואד׳תאצמנהזכרמב.הילעהעיפשהוהנממהעפשוהםגךא
ףאוהיפֿלעתויחלםיאורקלוכהרשא–הלוכהיווההתאתנווכמהוהעיבנמה
.עבטבתובלתשהלוםייקהםעהמירזל,תוליבסלךנחמםזיאואטה.המעדחאתהל
.ןאוויַטבםויכץופנ

,ןוצרהלשילנויצרֿיאהדוסיהתארואהנפושרותראשיגדהולשתימיספההיפוסוליפב235
תורותהןמעפשוהאוה.לבסוקופיסרסוח,תוואתלשתדוכלמכםייחהתאראיתו
ךות,המלשההאיההדיחיהתירשפאההרטמהיכ–ןהלהמודב–עבקו,תויחרזמה
.1860ֿברטפנרואהנפוש.הייצרהתלועפמתוררחתשה
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לעתססבתמהניאתילארשיההרותהש,הזהרוביחבריכזהלתונמדזהונלהתיהרבכ
תועפותהירוחאמאצמיהלהכירצה,תיטטסהתימסוקהתמאהלאהייפְצהוהריקחה
לאםתסאל.תימואלהתירבעההירוטסיההךלהמםעתוהדזההלעאלא,תומרוזה
יֵהֹֿאוקחצייֵהֱֹֿא,םהרבאיֵהֱֹֿא״,וניתובאיֵהẁֱֹא׳השוריפבאלא,וניֵהֱֹֿאאוה
אלםהלרשא,וללהוניתובאלוליאווכק;רֹדרֹדלורכִזהזוםָלֹעְלומשהז–״בקעי
,םמוקמהוַצהיֵהֹֿאכלוכֿםדוקוניהֱֹֿאהלגתהםהל,םתומכםישודקתובאויה
הברַירשאלֵֿאָּכ,םהינביֵהẁאכךכֿרחאו,לךֶלרמואוםשארתיציצבזֵחַאמה
.םיהֹֿאלםהלהיהיו,םלועתזוחאלץראהתאםהלןתייוםערזתא

236.תילארשיהתיתדההיווחהלשהלוכתרגסמהלכונלתנתינהזבו

,םדאהןמהלענה,oילטנדנצסנרטהוצהתשגרהתמצועבהתשודקתישאר
ירתסממ,וטופישתאוונוצרתאעבוקאלאוטופישמואונוצרמעבונוניאש
גזמתהלאל,ביבסמשתרוויעההיצטֶגֶוהןמםוקל,תויחל–םימלענההאירבה
םוקמל,תכללו,םיהֱֹֿאונָניחבִהירהש,הנממןֵחבתִהלאלאהבעוקשלאלוהב
.תוחוקפםיניעב,דועייהונאָ☻ייש

ןָּתִנןיאןבת׳לוכיבכש,תישונאההידגרטהןמתולעתהה–התָעיצְמךכֿרחא
ורמאהזלע.רבועלצכוניֵיחו,וניוּוצתויחל׃׳ושעונלםירמואםינֵבלוידבעל
׃תוסרוקיפאההרמא;םייחהןמחורבלוהידגרטבעוקשל׃ןהינימלתויגילרה
וַצהתאעמשש,וניבאםהרבאוליאו;םייחהתאזמזמלוהידגרטהתאחוכשל

ךומסבֿןלהלו,לָּכּואונניאורעובההנסהדמעמבהשמלרמאנהזקוספ[.ו״ט׳ג,תומשוכק
תיתדההיווחהתגספכהזהדמעמבלפוקמהוהלגתמהןכותהתאד״בשעבקי
הבחרהבקוסעיוד״בשבושיתוברםינשרובעכ.לארשיחצנלחתפמכותילארשיה
ירבדלע׳רוביחַּבהאר;התועמשמבוהב–ברוחבהנסהךותמהשמל׳התולגתהב
.]ךליאו463׳מע,׳דקרפב4ףיעס,)׳דךרכ(׳לארשיימי

תורושהתארזגשרחאלשדחמםבתכללחהו,בתכשםיעטקד״בשלספתוברםימעפ236
תיתדההיווחהלשהזרואיתבךא.שדחריינףדבךישמהו,ךותחדומעריתוה,לספש
בתכאוה.ותואקפסישחסונקיפהלידכדואמהשקלמעד״בששהמודתילארשיה
–רואיתהתליחתמ,ןכבו.ותריגמבורתונורזגנשםידומעהתויראשו–בתכבושולספו
;םלשדומעםילשהשדעםימעפעבשבותכלד״בשלחה–ובםידמועונאשםוקמב
אוה–םהרבאלתולגתההתמועלהשמלתולגתההתאאוהראתמרשאכ–ךשמהב
םוכיסהתקסִפב,ךכֿרחאו;ונינפלשחסונלעיגהשדעםינושםיחסונהעשתלספ
רשאכותעדהחנשדעתולחתההנומשבתכבוש,)לדגומהחוורהינפל422׳מעב(
.יעישתהחוסינהתארביח
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ןאכןיאהידגרטםוש׃רומאלןיבהוהחוכנהאראוה,ותייווהכוותמצועאולמב
ןיאו,ותילכתבםגאלאואָצומרוקמִּבקראלילטנדנצסנרטאוהוצה–םיקידצל
,ץראבערת☻הלתימתסההפיאשהאלונלהנותנומצעובו;יעזגאלאישיאאוה
תנמלעהלאלכתושעלאלא,םימיךיראהלוהנובתודובכוםיסכנתוברהל

תרגסמהןמתולעתהתירבעהתיתדההיווחבםגאופאהאבןאכמזכק.שירוהל
תכפתשמהניאותיטסיננאהנניאוזתולעתהםלוא,םייחהלשתמצמוצמהֿתישיאה
,םייחהֿתווצמלכתיישעבתאטבתמאיהםאיכ,תינוימדהתימסוקההלֵפאהלא
םדאבהמתהניאשתילכתה–תיטננמיאה,תיתִמאהןתילכתםשל,ןווכמבועדומב
תכרעמלכלו–היישעלהנקַמורודלרודמתמייקתמותכשמנאלא,יטרפה
השגרההתניחבמ,תיחצנהןתועמשמוןמעטתא–הבהכורכהתוניינעתהה
.תחאכתיביטקייבואהתמאהותיביטקייבוסה

.לָּכּואונניאושאברעובהנס–הגספהו
תימהרבאהתויתילכתהותונחבתההתשירפלשתויכשמההאשונ–עזגה,ןאכ

אלאםיהדמשודיחוניארבכןומדקהוצה;הדבועאלא,דבלבהלאשמוניארבכ–
התרכנהילעתירבה,ץראההעבקנוהאצמנרבכ–הדיחוניארבכדועייהו;תשרומ
,וזץראבהזעזגלש,תיתילכתהותעמשוממה,תואשנתההתשודקדוחייו–
ךרדוויתובאמלארשיֿןבבלבשאֿטהלבתורַחורדגומלוכה–יַדַֿשלֵֿאהוצב
חכק.תולגהחתמלשלזרבהֿרוכ

הלענההגרדמבתעלבנוזאלא,שירוהלוגישהלקרדועהנניאהמישמההתעמ
הניינערשאתוחתפתהלדסּומẁדוסיונניארבכירבעהוטכק;ךישמהלוםייקל–רתוי
חצנלאךשמנהןיינעבהילוחהשענאוהאלא,דיתעהלשףוסהֿןיאלעקרערת☻מ
תבחרתמהזבצמב.רבעהחצנמ–ןומדקהוצהתשרומותובאהךרד–דיתעה
אלא,דועתוימתסןניאש(םייחהתווצמתיישעבהכורכהתוניינעתההתכרעמ
תוישרושהלכתאףיקהלידכ,דבלבינָמדקההנוויכמ)הירוטסיהבתושרשומ
הנתנש,תויתילכתההתואו–התפונתתאהלתנתונוהיישעהתאהרידגמהתיחצנה

.]ךליאו[׳בו״טתישארבזכק

.׳כ׳דםירבדחכק

הבריקהתניחבמ]םג[–דימהארנשיפכו,תוחתפתההםלוסברתויהָלענ]הגרדמ[טכק
םיקנעבלודגהםדאה.תישונאההלודגהתניחבמםגםא,ןבומכ,קפסלבא;תיהֱֹֿאה
וארקהזיוניכ[.)׳אח״כ,׳הברתומש׳(ןושארהוניבא,םהרבאתאזֿלכבונלראשנ
].ו״טד״יעשוהיבבותכהלשושרדמכ,םהרבאלעל״זח
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תועמשמהמצעבהתעמתלבקמ,תיפוסֿןיאההתועמשמוהמעטתאהיישעלהכדע
.םלועהדעםלועהןמהריתחלש,תימסוקתועמשמ,רתויהלענ

דיפלוןשערונתב,הטלעב,הלודגהכֵשחהמיאביוליגהאבםהרבאלםא,ךכו
,״דֹאמהֵּברַהרָכ☻,ךָלןֵגָמיכֹנא,םרבאאריתלא״׃קוקזהיההעגרהלו,שא
דחפ,הזגוסמארומההיהאלבושהשמבירה–לקהקדצלולהבשחנהנומאהו
ךרדלעחֵרכהבםימרענהםילפאהםיתחתחהינפמוישונאהודיֿרצוקינפמיסיפ
טיבהמאֵרָייכ״,הרוהטשדוקẁתאריקררבכהתיהותאריאלא,וַצהיולימ
ẁתוולַשברבכולאב,ולדוגלכםע,הארמהו;תאזכהברִקתגרדמב״םיהֱֹֿאהלא

ןאצהתאגהניַו״׃ברוחבםיהֱֹֿאהרהלשאיגשהדוההתוביסמבּולו,םיעור
.רבדמהרחא . אלק.״לָּכֻאונניאהנסהושאברעֹבהנסהנהוארַּיַו.

הסונמֿאלהדיתעהתמועל,התלעתובאהלשהפיאשהתפונתשדועביכ
לע(יסחיההתוריהבֿרסוחבוהמיהדמההתוינושארבתינבצעותרעוס,ולוכב
,הרהבתהו,תורודַּבהפיאשההשרתשהשמירה–)התמישנבחורוהקמועףא
ןוחטיבברשייתהוהזּועלשוחאליממ,האירבהרדסבהמוקמתשגרהבהבצייתהו
אלא,הטלעהתאעתפערוקהםעוזדיפלבדועהלףקשנאלדיתעה׃ביציוןתיא
תואדוובתעגורךא,יאנקשדוקֿטהלבםנמאתטהולותרעובה,הטקששאב
םישרוש–תרעובאיהובשהנסהלשוישרושתויִחמ,תביוחמ,תכשמנה,התויחצנ
תחטובהותטהולה,תימלועההפיאשהשאךותמו.םיהֱֹֿאהרהבֶגֶ☻בםיעוקתה
237ומוקמומלועןיאוםלועלשומוקמאוהשימבורקמבושהלגתמורזוח,תאזה

לֵֿאםגאלא,תירבווצקרונמיסרשא,דבלבידẁשלẁֵאקראוהןיאהנהו–
רכוזהלֵֿאה,היהארשאהיהא,הכותבתילארשיהתויכשמההיֵהֹֿאוהלוכהיווהה
דע,רודֿרודלורתלאלונלהמייקמו,בקעילוקחצילםהרבאל,וניתובאלותירבתא
,יהָבאויתוכלמו,ויביואלכלדואמארונו,דואמשודקו,דואמבורקאוהו;םלוע
ונליבומו,יניסרהבותִמאונעימשמו,ונדיביכ,זחואאוהונשארתיציצבקראלו
.ויתווצמתעמשמבו–ותריחבץראב,דעלהלוגסֿתוכלמדועיישּבכלרֵשיהרבכ

.ו״טתישארבלק

.׳גתומשאלק

ה״בקהלשומשןינַכמהמינפמ״׃הלאשַלשרדמבל״זחובישההזןושלֿףוריצב237
המןמ״׃השמל׳הלשתרחאתולגתהלעתכמסנםתבושתו–״?׳םוקמ׳ותואןיארוקו
ה״בקה׃יווה–]יללפטםוקמהש=[–׳יתאםוקמהנה׳)א״כג״לתומש(ביתכד
.)׳טח״ס׳הברתישארב׳(;״ומוקמומלועןיאוםלועלשומוקמ
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תוצמה,ןבומכ,תולנהילע.המצעלשכתירבעהתיתדההיווחהיהוז
תמשגתמםהבשםיעצמאהוהתואםיחפטמוםירזוחהםישעמה–הבתולבקתמה
׃םינפהמכבםיאטבתמהלאו,הבהלולכהתמאה

ֿהרומויכוניחהסיסבהאיהש,הרותדומלתלשדוסיהֿתַוצמלוכֿםדוקהנשי
תוצמה,הרותהךותב,ןנשי;םתופיצרלוםיילארשיההשודקהייחלינכותהךרדה

תויוחתפתהתוענומותילארשיההווחאהתאתומייקמה,ורבחלםדאןיבש
ןירשימבםשגתמןתועצמאבש,תויתכלממהתוצמהןנשי;תורְרופמתויטקלאיד

תונחבתִההתאתוחפטמהתוישעמהתוצמהןנשיו;ילארשיהחצנהֿדועיי
םיישיאהםייחהוםיימואלהםייחהחתמתאתותסוומ,םייוגהןיבמתילארשיה
םינווכמהשודקיליגרתבםייחהתאתורדַגמ,םייכוניחםילימסתוקפסמ,םכותב
תושמשמו–ילארשיהחתמהתאתופרהלהיושעהתינוליחהניפלכרעבלידכ
ןיבוםוקמַלוהרותַלולארשילםדאןיבןתיאדחאןיליפתרשקןיעמלוכהֿךסב
.םירתבהןיבתירבהחצנלהשּודקֿטלמ,דחיםגםלוכ

ֿתישיאהתרגסמהןמתולעתהבתאזהתדהלכהכורכרומאכ,ןכֿלעֿרתי
םירבדהלכשימל–לארשיֿתרותוליפאתנתונךכיפלו,םייחהלשתמצמוצמה
וברקלולבלבמהםזילאודיבידניאהןמואיצוהלידכםיקיפסמולםיארנםניאוללה
רוסאלונייה,״תוריזנ״יגהנמגוהנלוומצעלערימחהלתפסונתורשפא–םוקמל
חתמתאהזבריבגהלובלק,ןפגהןמאצויהותחלגתהוהאמוטהתאומצעלע
לשהיתושירדאקוודךאגלק.ישיאֿלעה,יחצנהךלהמבתוקבדיההותולעתהה
המואמהבןיא׃ןאכריבסהלונאםיסנמשהמתאתורשאמותורזוחתאזהתוריזנה
קרהאבאיה;םייחהלשתויניינעהתומישמהןמהחירבהואתודדובתההבויחמ

.׳אהכלהתוריזנתוכלהמ׳הקרפ,ם״במרבלק

ונאיבנרשא,השעמהרופיסלאןאכןווכמד״בש[.׳בדומע׳דףד,׳ריזנ׳,׳ילבב׳הארגלק
רמא״׃)׳זהכלה׳דקרפ,ןמרבילתרודהמ(ריזנתכסמלאתפסותהלשףידעהחסונהןמ
ילאאבשדחאבהשעמ׃דבלבדחאמץוח,ריזנםָשָאיתלכאאליַמימ׃קידצהןועמש
,ינב׃ול]יתרמא=[יתמנ.םילתלתויתוצווקויאורבוטוםיניעהפיויתיארוםורדהןמ
רהנהןמתואלמליתאבויריעביתייההעור׃ילםנ?האנהזרָעֵ☻תחשלָתיארהמ
׃וליתמנ;םלועהןמינריבעהלשקיבוילעירציזחפוילשהאובבביתלכתסנו,םימ
המיררפעתושעֵלדיתעשרבדב?ךלשוניאשרבדבאלאתורגתהלךלהיהאל!עשר
,ינב׃יתרמאו,ויתקשנוושארתאיתכמה–!םימשַלחלגלילעירה?העלותו
׃)׳ב׳ורבדמב(רמאנשהזםייקתנךילע!לארשיבםוקמןוצרישועובריךתומכ
]״.׳׳הלריּזהלריזנרדנרֹדנִלאִלפַייכהשאואשיא׳
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תילכתֿתרסחתוכשמיהמםדאהתאררחשלוהשודקהלששארהֿדבוכתאריבגהל
,רוישאלל,ושפנלכתאתתלולרשפאלידכאקוודהזלכו,ותעדתארזפלהיושעה
ואצמנםאוליפאו;הלעמלתווצמהטוריפבוניארשםייתילכתהוםייניינעהםייחל
,השמלירה–םתעדמ,הרבדמההחירבהתאהזלעופיסוהשלארשיבםילודג
,הרותהתלבקלוהלואגהתוחילשלהנכהאלאותודדובתההתיהאל,לשמל
,םינורחאהןמו–לארשיבהכפהמןיכהלידכברוחבותָרעממשרוגוהילא
ליבשבךורעẁןחלושרוביחלתרגסמאלאותושירפהתיהאלוראקףסוייברל
238.םיימואלהונייח

םיליבומהיעצמאואךרדםושןיא׃ונרמאשהמבםכסלונאםילוכיךכו
ֿתרותרשאםיעצמאהתכרעמלכ;תודהיבתיטסילאודיבידניא״תיתדהיווח״ל
ריסהלםידעונהםייגולוכיספםייוריגלשתכרעמקרהנניאםדאלתקפסמלארשי
תכרעמאיהאלא,״טלחומהינחור״ליטרפהםדאהןיבשתוציחמהתאלוכיבכ
ידיֿלעולארשיחצנלעונלתרכשתירבהתמשגהידיֿלעארובהןוצריולימלתווצמ
תימואלההמשגההלשיחצנהךלהמבירבעהםדאהלשתילטוטהתובלתשהה
הגהנהבהרכההתייווחתודהיבהלועותרזוחתאזהתובלתשההךותמקר.תאזה
ךותבטרפהייחלשו,וכותבלארשיחצנתלוגסלשו,ימלועהךלהמהלשתיהֱֹֿאה
תילאודיבידניאהתולטבתההרשואונניאתאזההיווחבגשומהרשואהו.הזהחצנה
,תמאֿייחלתווצמַּבתושדקתההרשוא׃בושאלא,ארובהקיֵחבתיביטקיפהו
היווחהלש[התלעותוהתילכתםגוזו–וארבנובשידועייהקוחהיפֿלע
.]לארשיבתיתדה

דועייהאשמתאותירבעההירוטסיההאשמתא״תיתדהתודהיה״הדביאשמ,הנהו
תייווח;תירבעהתיתדההיווחהאשמלםגסיסבההברקבטמשנאליממ–ימואלה
;הברקבשדחתהלבושהלכיאלויתווצמתלבקוארובהתבהאלהנכהתולעתהה
תודהי״לדועראשנהמיכ.הזהרוביצהלשונווינךילהתרואיתתאונמלשההזבו
?וברדגתהל״תיתדה

.ט״יקרפ׳אםיכלמבהאר–םשולרסמנשוצהוברוחב׳הינפלוהילאדמעמיבגל*238
הירכזינמיתהעסונהידיֿלעתרסמנוראקףסוייברלשותושירפתפוקתלעהעידיה*
תאיחרואיתראיתו–1567תנשבהארנכ–תפצברקיברשא,)ירהאד׃ירק(ירהאצלא
יברםכחהלודגהרואמה״׃ויזורחמהמכהנה.וידימלתוותבישיתאווראקףסוייבר
ותבישירחא/רוגאדומלתהובלביכ/ורוסיאלתפצימכחותבישימרשא/וראקףסוי
.״//תומותחובלב/תומלענותויולג/תומכחהמכמץוחו/רוגסםינשעבש

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 422

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



;ארובבהנימאמלוכיבכאיהןיידעשהנומאהתרגִשלוכֿםדוקהלהראשנ
.תודסחתה–תודיסחהםוקמבו,הנומאָּבהנומא–תיתִמאההנומאהםוקמב,ןכבו
ךותלהמצעתא״תיתדהתודהיה״הליטֵהתאזהתודסחתההםשברשאכו
החיכוהאיהאליממ,תונויצבהאנההֿתובוטתקולחלעתנגרואמהתורחתהה
חותינהש׃ותקדצהלולץוחנהיהךכֿלכשהמתאומצעמקחרתמהםעלהזב
״תותדה״לכלעלח,תירצונהתואיצמהלעיונבה,״תדה״לשיטסידפולקיצנאה
איהםגןיאןהומכש,ןלוכמתוחפאלםוקמֿלכמלארשיתדלעו,ןהרשאב
תותמהתומשנב–ןדידהרקמבו239,תותמתומשנביבוקי׳צי׳צרכמֿרחסאלא
.״לארשיֿתדוגא״ו״יחרזמהלעופה״לש

האר,׳ירהאצלאהירכז׳רתורבחמ׳׃וא׳רסומהרפס׳׃הנוכמה,זרוחמהויתועסמרפס
׳תרבחמ׳הךא–ה״כשתתנשב)יבצןבןוכמתאצוהב(יבהצרהדוהיידיברוא
׳לארשיֿץראתועסמ׳ורפסבירעיםהרבאידיבהספדנרבכתפצברוקיבהתאתראתמה
׳ונמזווראקףסוי׳רברה׳ורפסבריעהדלאוונירגהדוהילאיתוקיברה.ו״שתתנשב
ןרמןיכהןהבתוברהםינשהללכמש,)157׳מע,ד״ישתקרויֿוינ,םייהדלפתאצוה(
איבהןאכמשהארנו,״וירפסרדסלרגוסמורוגסבשיםינשעבש״וירוביחתארבחמה
.םירבדהתאד״בש
הלאשהתלאשנירה–ךכלעםימיכסמלוכהאלו–וזהעידילעךומסלןתינםנמאםא
הרודהמהתנכהםויסתונשהלאויהשרעשלןתינילוא?וללהםינשהעבשולחיתמיא
ד״ישתנשבהמייתסנותביתכש,׳םירוטהעברא׳לע׳ףסויתיב׳לודגהורפסלשהיינשה
תא,ותודעכ,ןרמםייסםג–)1555(ו״טשלולאב–ךכלךומסבו,)1554וא1553(
הצוענונתרעשהלהביסה.׳םייחחרוא׳קלח,׳ךורעןחלוש׳לשןושארהוקלחרוביח
המייתסנשרבחמהבתוכ,׳םייחחרוא׳םותיחבםגו,׳ףסויתיב׳רוביחהםותיחבשךכב
ידכרבחמהןרמשרפןאכלשאופאחינהלןתינו,תפצלךומסה,היריברפכבהביתכה
.תוערפהאלבותביתכלעדוקשלודדובתהל

ינפלשםינשבהלודגהתיתפרצההידפולקיצנאהירבחמ–׳םיטסידפולקיצנא׳ה*239
ךות,תינוליחותיטסילנויצרתיעדמחורבישונאהעדיהתאםכסלופאש–הכפהמה
רטשמלםגומכ(יתדהדסמִמלזובותורצנהתונורקעלתוביוחמהןמתורענתה
דועורכוהאלובהנומאהוםיהלאהשדועב,תיתרבחהעפותכהראותתדה.)ינכולמה
–הידפולקיצנאהירבחמלעםרחוזירכהיתדהדסמִמהישארוםינרמשה.תמאיכרעכ
ץוחמלאהאצוהףאאיההמןמזלו–םירחאםיברוהיקסטנומ,ריטלוו,וסור,ורדיד
.תיתפרצההכפהמהלאךרדבןיכמבלשלהידפולקיצנאהתבשחנ,דבעידב.קוחל
אוהשיאה.)1842ֿבבתכנש(׳תותמתושפנ׳,לוגוגלשןמורהרוביגאוהבוקי׳צי׳צ*
אוההלאויתוחוכב.ויתושלוחוםדאהשפנתנבהוםייחתמכחאלמ,חלוממולכונ
םולשתתבוחמורטפייםה׃ותמרבכשםהיתימצתאולרוכמלתומדאילעבענכשמ
ךכו,הוולישםיפסכלתונוחטיבכםהבשמתשיאוה,םיתימצהתקזחאלעםיסימה
...םישדחםייחולהנביורשעתי
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לשתיפוסוליפהֿתיסיפטמההסיפתהתרגש״תיתדהתודהי״להראשנ,תינש
״יחרזמהלעופ״לוראשניכהזברמול,ןבומכ,ןווכתמינניא.לארשיֿתרות
התוחתפתהב,םלוא;תיפוסוליפהבשחמלשחתמהואתוניצרה״לארשיֿתדוגא״לו
הסיפתבזחאיהלהלהיהדואמחונ״תיתדהתודהיה״לשהנודינהתנוונמה
רשא,תויסיפטמתומגדלשםיוסמרפסמלעהרותהלשהרקיעלכתאהדימעמה
ברקבהעקשתיתדההיווחהיכהתעהזוניאר.ןתִמאבתודוהלקרךירצםדאה
לשםירקיעהג״יבּו;הידוההתגרדמלהבהאהתגרדממתמאבתאזהתודהיה
איהבושרשאץמאמ–ינחורץמאמםושאללו,ןכומהןמאופאהלאצמנם״במרה
לוכיבכיושעהותרוסמַּבשדוקמהחוסינ–הכותמאיצוהלתלגוסמהתיהאל
תודהיה״הכשמוזהרגִשבתוקבדהידיֿלע.תאזההעיקשהתדימלהליחתכלמ
הבשחמבהחתפתהשתקדצומהתרוקיבהלכתאלארשיֿתרותלעהמצעב״תיתדה
תגצהלךכבהעייסשדבלבוזאלו,תירצונהתיסיפטמההקיטמגדהדגנכתיפוריאה
תותיחנהשגרתאהפיסוהםגאלא,אדירגתולפתתונומאלשףסואכהרותה
תוקבדליוארכ–״תירבעהתּויתדה״לשלוכיבכֿביוחמיאוולֿםעטכחורהֿתולפשו
.תעדהלעלבקתמהרבדןהיפרוחלבישהלתלוכיילב״תוכרפומתונומא״ב

רשוכתאדּבַאבשאבצלכלהמודב׃]תישילשהתיראשההנה[,ףוסבלו
ךכ,רדסהֿיליגרתלוהווארהֿידעצמללפוכמולופכטהלברסמתמוהירההמיחלה
תווצמה–התִמאלכמוהרותהתווצמלכמונלש״תיתדהתודהי״לםגוראשנ

לשמהיפֿלע.לארשי׳האבצלשהווארהֿידעצמורדסהֿיליגרתהלא,תוישעמה
התרכנשתירבהחצנְלהשודקהֿטלמתויהלולאהתווצמהודעונהלעמלונטקנש
תופיאשהלכמתוקתונמ,תאזהתירבהאשממהשעמלתוקתונמךא;םירתבהןיב
וראשנ,תיתִמאהשודקֿתייווחלכמתוקתונמולארשיֿתרותלשתויניערגהתווצמהו
ןהו,ודוסימטטומתהוידיֿלעקזחומהןיינבהרשאטלמתניחבבולאהתווצמה
תכרעמלכבתוקבדהידיֿלע.וליעוהשמרתוי״תיתדהתודהיה״לשהניינעלוקיזִה
תורסחהוילנויצקנופהןכרעתאןאכודביאש,תוישעמהתווצמהלשתורמוחה
הקיחצמטושפ״תיתדהתודהיה״התשענ,ןהלשמתימינפתועמשמלכןמצעלשכ
אלמלדועולכיאלולאהתורמוחהשדבלבוזאלו,היאורלכיניעבוהמצעיניעב
–הברדאאלא,םתּוירבִעֿתומלשבןהיאשונתאקֵּבַדלוירוקמהןדיקפתתאהברקב
תובחרתמתובכשםיחירבמהםימרוגהתכרעמבימדקהםרוגהתויהלוכפהןה
לוכיבכתשרודאיהשלכרשא,תאזכהרותלתודימצהןמירבערעונלשתוכלוהו
םירזומםישעמןומהבאלאלוכיבכאטבתמוניא,ולתנתונאיהשלכו,םדאהןמ
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הסנמשםעפלכבםתוכזתאםואתפםיעבותוםיצפוקה,תילכתאללורחשאלל
דלק.מּותיפלךייחתאתויחלהתא

היסחיתרגסמב״תיתדהתודהיה״לשהדמעמיבגלוניארשהמלליבקמב,ךכו
תותיחנהכומרוביצכםיימינפההייחדוחייבםגונינפלאיההלגתמןכ,םיימואלה
הנכתילכתואהנומאוזיאלעםימייקתמםניאודוחיייֵבויחלכרשא,חורֿלפשּו
תרוסמהתרגִשמגורחלוזיעהלתלוכיהֿרסוחלעקרהשעמלאלא,םהבהנופצה
.המצעמתררופתמוזןיאשהדימב–תלגרומה

התואנההבשחמהֿךרדכוםייחהֿךרדכ–תיבויחהתויתרוסמהןמ,םנמא
–רודלרודמלארשיֿתרותלשתינגרואהתוחתפתההותירבעהתופיצרהתחטבהל
םעהרבשנהזהימנידהןבומבתויתרוסמה;״תיתדהתודהי״בהמואמדועראשנאל
םייחלהרורגכהתופרטצהוהמואהתגהנהמתרוסמבהקבדהתודהיהלשהתגיסנ
ךא.ללכבתרוסמהןמקתונמב,תוינכפהמתומישמיולימךותםילהנתמהםיימואל
הפרטצהאיהשךכבאטבתהוזתשדוחמתרגסמב״תיתדהתודהיה״לשהדוחיי
איההשעמל–התרכהבתרוסמהןמתוקתניההךילהתתאהליחתרובעלילבהילא
,החרוכֿלעב,םואתפהידיֿלעהספתנאלאוללהםייחהתרגסמלהפרטצהאל
דועךישמהלתלוכיילברשאו״ותוחתפתהברגפמה״תושומנֿרוביצתניחבב
םלועָלתינטנופסהותולגתסהףאלעו,וכרדיפֿלעינגרואויאמצעןפואבוייחב
הדימב,״תיטסינורכנאהותרגִש״בתאזֿלכבקבדאוהןיידע,ספתנובשרזומה
״תינוליחהתודהיה״שםשכ.םולכהרקאלוליאכ,ובםייולתםירבדהש
ןכ,םיינכותההיכרעתארימהלהקיפסהשילבםיילמרופההיכרעתאהרימה
הקיפסהשילבםיינכותההיכרעמםיבר״תיתדהתודהיה״םגאופאהרימה
תומלשהתשענתידוהיההתומלש;םיילמרופההיכרעתאםהמערימהל
,הלועותחתפתמה,הבשחמֿךרדוםייחֿךרדמו;ןכותֿתרסח,הרקיעבתילמרופ
.תמאילבמתעקושותנונתמה,הבשחמֿתרגִשוםייחֿתרגִשלתרוסמההלהכפה
םההדוחייֿיבויחכהלעמלונינמש]׳תויראש׳השולש=[םירחבנהםידירשהו
םויכילאוטקאףקותןיידעםהלראשנש,תאזהתילמרופההרגִשהיבויחםה
.״תיתדהתודהיה״לשהתוגהנתהבהזה

יבגל.םירומאםירבדהןאכבקריכבוששיגדמינירהיתנווכלסחיבתועטלכעונמלידכדלק
דיקפתהותואםלועְלתוישעמהתווצמלןבומכראשנהתויִחבתרמשנהלארשיֿתרות
.םלועמואלימש
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תינויצההיגולואדיאההמצעתאהתצימרשאכש,ומרגוללהםיברהםירבדהלכ
–הכותמןיידעתוכשמנהתומישמהלעהמואמבישהלדועהעדיאלו,המותדע
םיגלפהלכםעהוושבהנידמהרבשמל״תיתדהתודהיה״םגהפחסנאליממ
השורדההבושתלחתפמההרואכלןותנהיההידיבשיפֿלעֿףא.םירחאהםיינויצה
–הלשoיביסולקסקאהלופונומהלוכיבכתויהלךפהרשא,ילארשיההנעטמב–
הבשחמםעואתיחישמהבשחמםערשקלכמהזהןעטמהתאהקתיניהירה
ירבעהירוטסיההןויסינהרצואלכולארשיֿתרותלשהרשועלכו;יהשוזיאתימואל
תויעבהיבגלתבייחמתועמשמואאוהשֿסחיהזיאילעבכהלםגשרפתהלולכיאל
.ןתופירחאולמבןתואהלעהינויצהקותישהרשאתוילרוגה

ֿענֶצבהכרדלןיידעהנמאנ״תיתדהתודהיה״אופאהראשנהזרבשמבםג
;המואהתכרדהלהדוחיימיבויחאצומהזיאתולעהלהתגשהֿרצוקמ,תוררגיהה
התוכיישרדגבררגיהלהנממענמנאלהנידמהלש״תילארשיה״היווחלוליפאו
תמאב״השמֿתדֿינב׳םילארשי׳״ְל״השמֿתדֿינבםידוהי״ןיבירהש–תינויצה
התופתתשהבהשקיבאל״תיתדהתודהיה״םגירהו,הלימהאלאהדירפמןיא
הדמלרשאכ,םידוהיהתלאשלינויצזילמרונהןורתפהתאאלאבושייהןיינבב
תאוקפיסשמתוחפהתואוקפיסאלוגשוהש״םיילארשיה״תולובגהו,הירוממ
לשהינוגראףאותימצה,םירחאהםיינויצהםינוגראלהמודב,םגןכ.התלוז
סנרפתמהוםהברושקהרוביצהתא–םקותישב–םמצעלא״תיתדהתודהיה״
ילבמ,קותישהלגעמב״יתדה״רוביצהתיברמתאםגהזכןפואבורגסו,םהמ
.וברקבתיבויחתוחתפתהלאצומ

תופתושבקרםצמטצהאלהנידמהרבשמב״תיתדהתודהיה״לשהמוקמךא
לופונומהידיֿלעו,יגולויצוסהויגולואדיאהקותישבתויוכזֿתוושהרורגכתאזה
יאמצעדיקפתםגרבשמבאלמלתאזֿלכבהחילצהאיהלארשיתדלעהלןתינש
ךכידיֿלע״תיתדהתודהיה״האלימאלהזדיקפת.וילעבליוארהדיקפת–הלשמ
תאהגיצהוהליעבטהןפואבהגהנתהשידיֿלעקראלא,ןוּוכמוהשמהתשעש
תונוונתההיבויחתאוהתותיחשתא,ירסומהויגולואדיאההקותישתא,התוסיפר
ןמאנהםוכיסהתמאבהלאלכויהוליאכ–ימינפההדוחייבוניארשתדסחתמה
ונלשדחלאיההיושעשהמלשותירבעהתרוסמהלש,ןלצילאנמחר,יטנתואהו
תודהיה״דיבתדקפומההרותהשאופאדבלבוזאל.ונימיירבדלשתאזההפוקתב
רתויילואשהעשב–ןיכפוההלןיאשןבאכהלצאתחנומהראשנונלש״תיתדה
הזמַעֵוַזמועורגאלא–תיאנקההתורעתסהוהתעושתונלהשורדתרחאתעלכבמ
תויהלהכפהוללההיֶנורטפידיבתדקפומאיהשיפכהרותהיכ׃ךורעןיאלהברה
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יטסילאודיבידניאהםזילנויצרהןמרתויהברהילוא,המצעלהלרתויבארונהץעורה
םעהשפנבהילאהבושתהֿתשיגתאםימסוחה,הקחדההישגרותוינוליחהןמו
אוהו,הרותלאוהקוקזיכםויהשיגרהלליחתמםעה.התואעדויוניאדועש
ּהאצומוהירההתואושקבבךא;ושפנבשםימוסחמהלכתורמלהילאעגעגתמ
,אליממהבושתהֿץמאמרמגנהזבו,״!יהוז״׃רומאל,״תיתדהתודהיה״דיב
.ליחתהלקיפסהשינפלמרבכ

$

תינכפהמהתוררועתההליבשב״תיתדהתודהיה״ברקבoהביטקאוזיאאופאשיםא
.רתלאלהלועפלהנכומותנווכמונלתאצמנאיהןיאםוקמֿלכמ–ונלהשורדה
״תיתדהתודהיה״םגהנועטהתלוזתויבושייהתובכשהלכמתוחפאל,הברדא
לוסיחלהקוקזאיהםגו,התייווהֿתויווחוהחורֿךלהלכבינכפהמרועינהמצע
תוררועתהבףתתשהללכותשליבשבקראל–םייאבגההינוגראלשילטוט
ףגנẁןבאכאיהףאץברתאלוהתיילעלעירפתאלןעמלםגאלא,אובתשתימואלה
.תיוושכעההתייווהמףקשנהיוכיסַּכ,הכלהמלע

לכינפֿלעםוצעןורתיהלןתונה״תיתדהתודהי״בשידחארבד,םלוא
הזונייהו,הנידמהרבשמבהתומכתוקתושמהתורחאהתוירוביצהתובכשה
,תילאוטקאהפונתלכאללויתרגִשןפואבםגּולו,תילמרופהניחבמתוחפלש
לכמאָצומהתרותוז–לארשיֿתרותלשתומלשהאולמבןיידעאיההקיזחמ
היתוצִמלכלתבייחמהשודקאיההריכמו–ונילערובעלםילולעהםירבשמה
.ירוקמהינגרואהםבולישב,הידיבםיחנזומההלאףא,םלוכהיתודוסיו

םיכירצונייה,״תיתדהתודהיה״לשהנווינתאםדוקםירקוסונתויהב,ןכל
אלםאהשעמל״םילחונירבדשםיקיספהןיבשיגדהלורהזיהלתוברהכםימעפ

רבודמהיכשרפלונייהםיכירצהדוחיילשםיבויחהידירשםוכיסבםגו,״הכלהל
תילאוטקאהתוגהנתהַלרבעמו,הכלהליכ.ילאוטקאףקותםהלשישםידירשבאוה
,רומאכ,תירבעהתרוסמהתרגִשב״תיתדהתודהיה״ןיידעהקבד,תואיצמבש
המצעתארקבלוליפאש,ּהנווינֿזַעמונלאצישקותמהוהז;״םולכהרקאלוליאכ״
םמיאתהלידכהיכרעבהמרופרסינכהלאופאהלכיאלאיהו,תלגוסמהתיהאלאיה
ֿיתלבהכלהלןכֿםאוראשנלארשיֿתרותלשהיתופקשהוהיכרעלכ.התִמאל
ולצאקיזחמהדיחיה״ילארשיה״רוביצהתאהבונאםיאצומךכו,התרכהבםיעגפנ
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״םיילארשיה״םייחהלעטפשמלםלשהוןוכנההדימהֿהנקתאןכומהןמרבכ
.םידמועונאםהבש,םיחרקה

תארקבללגוסמֿיתלבוהוניאררשא,הזרוביצשןבומכעמשמןיא,םנמא
ידכודיבשהדימהֿהנקבשמתשהלרבכלגוסמ,ותייטנןוויכיפֿלעוליפאומצע
םרזירהש;וכלהמםרזלדוגינב,הללכבהמואהבצמתאו,המואבובצמתארקבל
.הבדגובהםעבותוללובתהותרוסמהןמותוקחרתהןוויכבאוהרישיהוכלהמ
תדמוע״תיתדהתודהיה״שןמזלכו,הזהךילהתהםלשוהאלשןמזלכ,םלוא
תויטגולופאתוקדצההלשפחלהחורהנופאליממ–בלובלבםגּולו,הדוחייב
,תאצומאיהשתוקדצהבםלשבלבהמצעבהנימאמאיהןיאםאוליפאו;הדוחייל
יכו,הריפכהאלו,תמאהאיההתרותשןימאהלהמצעתאאיההחירכמתאזֿלכב
תחאהמלשוהפוצרתרשרשםנמאויהיםיירבעהםייחהשםצעבאוהןידהןמ
םילוספןכאאנדיאהדםיירזממהוםייסרוקיפאהםייחהשדועב,םלועדעויניסמ
.ונתשיֶשםויאובידועו,םדוסימםה

וליפא,״תיתדהתודהיה״אופאתדמוערבכתימשרהתיגולואדיאההניחבהןמ
איהןיאשאהיּולו–ונלהשורדההכפהמהלששרופמהסיסבהלע,הזהםויכ
הנממרוזגלתלגוסמאיהןיאו,התדמעבשתימנידהתועמשמהתאללכהשיגרמ
.תונותנהתוביסמהיבגלוללכבםעלואהמצעלתיטרקנוקהמישמםוש

וברקמחתפלהטייינוליחהבושייהיכאוהיעבטקרשונרמאםא,ךכיפל
המכוהמכתחאלע–הלספתנש״תילארשיה״היווחהדגנכתירבעהיצקאיר
הזהרוביצבירהש.״תיתדהתודהיה״]ברקבחתפתהלהיצקאירההיושע[הרואכל
ברקבןודינהןוויכַלםיטונהםימרוגהםתואלכ–תינויצהותוכיישב–םילעופ
יולתאוהןיא.ולשמםיעירכמםינותנולשיךכלעףסונו,ינוליחהבושייה
ֿתייעבתאסופתללכוישידכלארשיו״לארשי״ןיבשקדהיגָ☻ומהטסרטנוקב
–תטרופמהתיניינעההתרדגהאולמבוינפלתשרפנוזהיעביכ,ונמויקלשדוסיה
ידכ״תירבעתוברת״לשחתפמהֿתמסיסלקוקזאוהןיא;ודוחייםצעידיֿלע
הטמשנאלאיהםלועמיכ,תאזהתוברתהלשהנכותלאועורזתאהכרדחולשל
תוינוליחהותורזהילושכממאוהרוטפ;ותזיחאהתפָרֶשםגאהיּולו,ודיתחתמ
תוחפל–אוהינוליחאלוהלאוהרזאליכ,לארשיֿתרותלשהתאייחהיבגל
–ףוסבלו;םלועמוברקבתויחלוזהרותהלדחאלםגותרכהבתוחפלו,ותרכהב
הסיסבלעיכ,היצקאירהלשהיגולואדיאהתאומצעלרוצילדועךירצאוהןיא
.הליחתכלמ,הכלהלתוחפל,אוהדמוע
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ברקבתיבויחהתוררועתההתייעביכםיארמוללהןורתיהיטוריפלכאקוודךא
ןיאו,ינוליחהבושייבהתומדמןיטולחלהנושןפואבתרייטצמ״תיתדהתודהיה״
.רקיעבואדבלב–״תירבעההיצקאירה״חוכבקרהיולתאיה

הנידמהרבשמב״תיתדהתודהיה״לשהמוקמןיאינוליחהבושיילדוגינביכ
תאסופתִלמםוטמטהידיֿלעאלא,םימיאתמםיכרעברוסחמהידיֿלעעבקנ
ֿרסוחידיֿלעו,םנשישםימיאתמהםיכרעהלשתילאוטקאהותיטרקנוקהתועמשמה
בושייהיבגלשדועב,ןכֿלעֿרתי.וללהםימייקהםיכרעהתאליעפהלתלוכיה
וליאו,ותודהילשהטֵלפהֿדירשלכהליחתכלמתינויצההריתחההתיהינוליחה
ןורחאהרשקהןמוליפאםואתפןָקורמומצעתאהזאצומ״תילארשיה״היווחב
תיטקלאידהתוחתפתההידיֿלע,ולצאםיבייחתמךכיפלו–ידוהיהרָבעהלאהזה
רבכ״תיתדהתודהיה״יבגלירה,הבושתלתונויסינו]הטרח=[םחונֿישגר,תאזה
ןמתחאלגרבהגירחתניחבבתינויצההיגולואדיאלהתופרטצהםצעהתיה
ךשמהכקרהברקבהתלע״תילארשיה״היווחה;תירבעהתיטסירוטסיהההשוחתה
םגראשנששפנברודמותואלסחיםושילב–תאזהתיקלחההגירחהלשרישי
שודיחםושאופאןאכהלאצמנאלו–היהשיפכתידוהיהותרגִשבעוקתוישכע
ןהלהיהאלרשאתודחוימתובוגתוליאהבררועלומצעלשכיושעהיטקלאיד
.המצעתינויצההעפותהחכונלררועתהלםוקמ

]םהינשמ,״תיתדהתודהי״לינוליחהבושייהןיבש[הלאהםילדבההינשךותמו
םושהווהמוניא,״תילארשיה״ותייווחלע,הנידמהרבשמיכונלהֶלוע,דחיםג
םאו,תאזכשרותב״תיתדהתודהיה״לשהתוחתפתהבתדחוימרבשמתדוקנ
ןיידע–הנורחאלונילעושדחתהשקותישהיכיבסתדגנכררועתהלאיההרומא
ןמתולעתהלדציכ׃תונויצבהידעצתישארמהתיהשהמקרתויהלהתייעבתראשנ

ẁתרותכזועבהרותהלשהתפנהדעלארשיתרותלשתעקושהתיתולגההרגִשה

ךילהתתאקיספהלדציכ–טוריפרתיבו;םייתכלממתוריחẁייחתרותוהלואג
תודהיש״תּויתדה״תניפמתאצלותותיחנהישגרמםוקלדציכ,ונראיתשתונוונתהה
םנשישֿהיכרעלשתילאוטקאהתועמשמהתאסופתלדציכ,הכותבהצווכתהוז
תפונתתאםהלריזחהלדציכו,םידמועונאןהבשתוירוטסיההתוביסמהיבגל
תירבעהתוימואלהאשמתצולחכבושעיפוהלתלוכיידכ,תיאנקהשעמה
.הרואכלוזתודהיליוארכ–התומלשב

ולאהתויעבהןורתפל״תיתדהתודהי״לןותנהידוסיהתורשפאהֿחתפ,הנהו
רשאםירחאהםייגולואדיאהםישוגהןמלדבהבש,הדבועבהלאצמנהתייווהלש
ובורןגרואמה,תנוכתמבֿיושערוביצונברקבהווהמאיהןיאהזהרוביחבונראית
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איההפוצרםנמאשיפֿלעֿףאו–תוגלפמלשרפסמבואתחאהגלפמבולוככ
םינוגראהלכלרבעמהברהתטשפתמאיהתאזֿלכב,םינושםינוגראִמםינוגרא
העיפומאיהלוכהֿךסבו,םהבתללכנאיהןיאוהבםיללכנםה,וללהםידחוימה
.דואמדעתבטוחמֿיתלבהביטחכונינפל

תודהיה״לשןוגהקלחאופאטשפתמאליממשךכבםג,ןבומכ,ליעומהזרבד
לשיתרבחהוילכלכההנבמב,תישפוחה,תנגרואמֿיתלבההבכשהךותל״תיתדה
תישפוחההבכשהןמבושחידקלחףא,תידגנהטבמהֿתדוקנמ,םנמאו;בושייה
תודהי״בשיןיידעש–דחאדצמ–אצמנו,״םייתדםידוהי״מבכרומתאזה
,תינוגראתותימצידיֿלעתערפומֿיתלב,תישפוחתוחתפתהלםיוסמחתפ״תיתדה
אשונתישפוחתוחתפתהלתלגוסמהתימואלההבכשההתואמקלחש–ינשדצמו
רבדבשיךא.״םייתדה״תלחנבוהוניארשיגולואדיאהןורתיהתאהליחתכלמרבכ
הווהמהניא״תיתדהתודהיה״יכ.וזמרתויףאילואהבושחהתלעותונרמאש
;תינחורהניחבמםגאלא,תינוגראהניחבמקראל–תחאתשבוגמהביטחונברקב
–התוללכב״תיתדהתודהיה״ןמהכדעונלהתלעשתומדההתואלכןכאו
.ללכẁךרדבקרהנוכנאיהתאצמנףאהבורקרתויתולכתסהב

רשאדועבש,הדבועהןמאצויֿלעופאוההזהןפודהֿאצוישוביגהֿרסוח
תוחתפתההךותמדחאֿלכומקונלצאםייוצמהםירחאהםייגולואדיאהםישוגה
ֿברתוביסממתכשמנהיווהאיה״תיתדהתודהיה״ירה,ולתדחוימהתיתָּביסמה
אופאהתיהאליממו,הלוכתידוהיההרוזפהלשהיתוכופהתתוביסמכךכֿלכתוינג
תוחתפתה–הבתרכינה,תערכמה,תיללכהתויקוחהףאלע–התוחתפתה
תונקַהלהקיפסמההדימב,הבכשלהבכשמושיאלשיאמםילדבהתפוצר,תנוּוגמ
.תיגולויצוסתועמשמוללהםילדבהל

,ליעלונרייצשהנומתהףאלעהלק,״תיתדהתודהי״בןכֿםאונלשיךכלםאתהב
התונֵּכלכב,תירוקמהתידוהיהתומלשהתאללכןיידעודביאאלשתונושתובכש
ֿתיתרגִשקראיהוזתומלשףאםוקמֿלכמשםגאהיּולו–םירבדַלהיסחילכבו
תואיצמִלרשקהתרכהתאוליעפהֿימנידהיחישמהדוסיהתאאיההרסחו,תיתולג
.ונימיבתירבעההייחתה

ןהילעהעיפשהאלונראיתשהמלדוגינברשא,תובכשןנשיולאבתברועמ
,העדותהםוחתמלכוֿלכמתיחישמההלואגהלשהתחָּכשהןוויכבתינויצההעפותה

.״תיתרוסמהתודהיה״–רתויבחרהחנומהתאןאכטוקנלרתויןוכנ,םצעבהלק
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בלשונייה,תמאבאיהשהמרותבהליחתכלמןהלהספתנתונויצה–הברדאאלא
ןהיפוסיכוררועתהואקוודורזחהתעפשהב,תאזההלואגהתומשגתהבהווסומ
תונויצלופרטצהןהו,תנווכמהריתחידיֿלעהמשגהלתונוכנהתארקלםייחישמה
תיחישמההרטמהיכרעלא,םיעצמאֿיכרעכ,הבשםינושהשעמהֿיֵכרעףוריצךות
ינגרואףוריצהזמרוצילוחילצהאלולאהתובכשהףאשאהיּולו;םיירוקמה
ֿיכרעתאחתפל,םחורב״תיחישמתונויצ״גיהנהלםגןהלרשפאיש,יאמצעו
״תונויצ״גשומהתאתושעלו,םתרטמלהרישיהמאתהידכדעםיינויצהשעמה
.ורקיעמרתוימל

הנידמהתרו☻ברשא,הקירפאוהיסאתוצראילועןיבדוחייב,תובכששיןכ
ותואתניחבבשממ,תמדקומהנכהםושילב,םואתפןהילאהאבהמקשתירבעה
ינגרואבולישאופאהבלתשהוזהרו☻בו,ולופיצשחישמהלשרפושהֿלוק

ֿסנלתויפוצהתעתודמועולאהתובכשהשאהיּולו–תירוקמהתירבעהןתומלשב
סנלופיצםהבשהמזויהֿשוחֿרסחםותהותואךותמותוליבסההתואךותמךשמהה
׃הברדאאלא,ךרפוהאלתוליבסהֿןויגֶהשדבלבוזאלןהיבגלירהש;הליחתכלמ
.ורושיאלעאבאוה

וזירהו,ןפודהֿתואצויתובכשהלכמרתויבתשבוגמההבכשההנשי,ףוסבלו
םעעגמַּבתיתולגהתויתרוסמהתוררופתהחכונלרשא,״אתרקירוטנ״תבכש
תויתרוסמהתאשדקלתשרופמהרטמלהלהמ☻איה–תוללובתההותונויצה
ךא,תידוהיהתומלשהתרגִשבאיהשתומכ׃איהשתומכהרומישלעםוחללותאזה
הזעהתואנקהחורב;התעיקשםערקיעושענשוהבוקבדשתויולפִתהתרגשבםג
היאנקוראשנשתושומנַלהאיהתולדהותורעבהחורבםגךא,הבהמולגה
תודגנתהךותמךא–תימנידוהנכ,דועתיחישמהנומאםושאללםנמא;םידיחיה
.ינויצשודיחלכלתיטנטילימתירוטסיהֿםורט

הדימב,״אתרקירוטנ״וליפאו–״תיתדהתודהיה״לשולאהתוחולשהלכ
–םיבזוכהתונויצהישודיחדגנו,תיתִמאתידוהיתומלשלתואנקםהבשיש
המןיבלהללכבאיהשיפכ״תיתדהתודהיה״ןיב,התלוגסכתחאֿלכ,תודמוע
יושעה,ץולחֿליחןיעמ״תיתדהתודהי״לאופאןהבשיו,תויהלהכירצאיהש
.היוצרההארבההןוויכבתפסונההתוחתפתהתאךושמלםימיוסמםיאנתב

םאםגםנמאו;הנידמהתמקהםעורצונהזכיונישלעייסלםיטונהםיאנתהמכ
תודהיה״לשהתוחתפתהבתדחוימרבשמֿתדוקנ,רומאכ,ונניאהנידמהרבשמ
,תאזכרבשמֿתדוקנתויהלהלוכיִוהלוכיהנידמהתמקהשרבתסמ–״תיתדה
.]יבויחןוויכלתינפתתללוחמה[
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תודהיה״לשהתוחתפתהבהאלימהנידמהתמקהשדיקפתהתאוניאררבכ
האצותהםאםג.ינויצהלעפמלהבוריקךילהתתאהשעמלהמילשַהב״תיתדה
שפנלףאהתערבעוהתידוהיהתומלשבערקהשהתיההזגשיהלשהנושארה
םגגשיההותואלהתיהםוקמֿלכמירה,ןכלםדוקערקבועגפנאלשםיגוחה
תודהיה״לשהפותישךילהתףאהשעמלובםלשוהאליממשהליבקמההאצותה
דועו;תוירבעתימואלתופיאשלשןתמשגהלילנויצרהסחיהןורקֶעב״תיתדה
םתמלשהםעדבבדבךא.תאזהתינכפהמהתוחתפתהבןודלםירבדהךשמהבבושנ
לשהתוחתפתהבשדחךילהתםגהנידמהתמקההחתפהלאהםיכילהתהלכלש
ןוויכבאלאתינוליחהתונויצהלאבוריקהןוויכְּבאלרבכו–״תיתדהתודהיה״
.הנממתולעתהה

תוהזבהדוסי–תינויצההיגולואדיאהרחא״תיתדהתודהיה״לשהתוכשמיה
״תיתדהתודהיה״רשאתיחישמההנומאהלשותאזההיגולואדיאהלשטקייבואה
וניאר.לארשיֿץראבתירבעהתיתכלממההייחתהטקייבוא׃הליחתכלמהבהקיזחה
לשתיחישמההסיפתה״תיתדהתודהי״להלהפלחתהתוכשמיההךלהמבש,םנמא
רשקהתאהשעמלהלצאהלטיבהנורחאהוזו,תינויצההסיפתבלארשיתלואג
עגפנאלתאזלכםעשןכֿםגוניארלבא;לארשיתרותלתירבעהתוימואלהןיב
–והשלכץוריתו,״תיתדהתודהיה״לשהנשיהתילמרופההיגולואדיאבהמואמ
הריתסהשידכ,הלאצמיהלאופאךירצהיה–הרכההףסלתחתמואהרכהב
עיגרהללכותהמצעשפנההתואבתידוהיהתומֵלשהותוינוליחהןיבךכהרצונש
היההזהיגולוכיספהךרוצהתאשמיששולקישירחהץוריתה.טטומתהלילבוב
דועייתאשלתרמייתמהניאתונויצה,םנמא׃״הדובעיצחםיארמןיאשפיטל״ש
איסהרפבםיללחמהיצולחםנמאו,היפלכהדהאהתאונבךסונההזןיעמיחישמ
ןיאאולהףוסֿףוסלבא,ץראהןיינבלןירשימבתועגונןניאשתווצמהלכתא
הווצמךכיפלו,םוקמֿלכמהיוצרהתילכתשדבלברבעמתעונתאלאתאז
םלשוישדעו,וניק♪איכרדםיאלפניכ–הישעמתאךומתלוהילארבחתהל

אולמבץוריתהתאחסינ״תיתדהתודהי״בשפנהֿילעבליכ,ללכֿךרדבקרישירחולק
תירוטסיההראהכאלא,דבלבץוריתתניחבבקראלו,ל״צזקוקה״יארןרמתוריהבה
םגשאהיּולו,תינויצההעפותהלכלש–לילעבחכותדועּהתָרוארשא–הנוכנוהָנֵּכ
לש״תיטסילאוטקלטניא״הסיפתהתואבהלוכתשרשומתראשנןיידעקוקברהתסיפת
.ליעלונלספשתודהיה
.]604׳מעב3הרעה,)הזךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–קוקברהלע[

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 432

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



ןמםעהםוקידועףוסבלו240,ריּפשלֹּכהיתאֵידועהשעמהןימיהֿץקבםעפֿיא
.ךיאעדוישיאןיאםאףא,דעוימַּכ,ונוכמלעםעפֿיֵאהזההשעמה

לשהיטפמיסה,דחאדצמ,הילעהלפנםנמא,םואתפהנידמההמקשמ,הנהו
רוביצרשא,תינויצההרטמהלשתגשומהתומלגתההתניחבב,״תיתדהתודהיה״
יחישמהדועייהןמתויתכלממהתווקתלשתילמרופהתומשגתהַכו,הבףתתשההז

,תיגולואדיאהתונמאנהתאןאכהכשמתינויצהתומשגתהה.דחיםגןהיתש–
םגהלגלגתהךכו,תיגולוכיספהתונמאנהתא–תידועייהֿתיתכלממהתומשגתההו
ףאהָיַחמתירוטסיהההפיאשהתפונתשכ,״תילארשיה״היווחל״תיתדהתודהיה״
סופתלוגיצהללחוהשמ,ינשדצמלבא241.ירוטסיהַֿאההינטיטֿםולחתאהלצא
טלבוהאליממ,תינויצההריתחהלשקוספהףוסכתאזה״תילארשיה״הנידמהתא
,המעקדקדליאדכןיארשא,אדירגרבעמֿתלחמתויהלהלדחתוינוליחהשךכב
רערעתההזכןפואב.העובקתגשומתוהמכעקתשהלאיהתשקבמםנמאיכו
–תונויצלהכדעןתינשהדהאהיארשאמםעטהלטינועיגרמהץורתהלשודמעמ
׃המקוהשהנידמלoיטנלוויבמאסחיןיעמ״תיתדהתודהי״בחתפתהללחהןאכמו
איהשיפכאיהןיאשהָנֲאתֿתלְבנםגךא,ונרמאשםימעטהןמהילעהָכָרב
ןמזהעיגהשירה,עבקלשהיווהבאוהרבודמהרבכםא,התעמיכו,תויהלהכירצ
.תודהי–המקוהשהנידמהןמעובתלץוחנובוחהתאתוּבגלליחתהל

ןמתובגלהייטנה״תיתדהתודהי״בחתפתהלהליחתהרבכשעמשמןיא,ןבומכ
תויהלהריתח–תודהיגשומבשתיטילופהֿתיחישמהתילכתהבוחתאהנידמה
זלק׃תיזגהתכשלתכונחוהריחבהתיבןיינבלהנוכתו,תרפהדערואיהןמהמָצעמ

,הלאםיכרעליסיפטמהסחיהןמןפואםושבןיידעהררחתשהאלאיהךכידכדע
לשהרומגההקחדההאלמלא.הזהםלועהייחלתוכיישהםוחתמםתואאיצומה
תלגוסמ״תיתדהתודהיה״התיהאלתויטרקנוקהתופיאשהםוחתמהלאםיכרע
התיהאלאיהו,תיטנלוויבמאךרדבוליפא״ילארשיה״ֿיתיינטיטהםולחבעוקשל
תעונתלשתיטילופהרבעמהֿתריתחהמתרבכםנמאיכהשגרההידיֿלעתלעפנ
היווהלהרומגתרגסמונלשמשלרבכהיושעםנמאהמקוהשהנידמהיכוהייחתה

קראלותויטילופתילכת,ןבומכ,םהתיזגהתכשלתכונחוהריחבהתיבןיינבםגזלק
.הזבהזםיגזוממתודוסיהלכ,רומאכ,תמאלשתודהיב׃תוינחור

׃׳דימתמה׳תאצוהברפסבהספדנאלשהרעהןאכתאצמנדיהֿבתכב240
.התומשגתהתמחנבתוארלהעשהתונויצלהקחדאל,רוכזכ

.139׳מעבליעל,87הרעהתאהארובוש–הינטיטםולחלשורשִפל241
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תועמשממהזיוכינירחאףאיכשיגדהלורוזחלונאםיכירצןכֿומכ.עבקלש
תויאמצעתועיבתבתאצל,הנשישהייטנהֿתליחתהתואםגירה,]׳תודהי׳[גשומה
םושב״תיתדהתודהי״בהעיגהאלאיהןיידע–תימואלההגהנההלאתודהילש
קראלא,הייטנוליפאאיהןיאןיידעו,יעמשמֿדחורדגומיוטיבללכלןפוא
.דבלבהייטנẁתולבונ

ֿתואצויהיתובכִשבורבאלףאו,הללכב״תיתדהתודהי״ב,לשמל,ןיאןיידע
–הנידמהלשהיצוטיטסנוקהםצעיכהסיפתלםינושארםינמיסוליפא,ןפודה
איה–תירוטסיהַֿאהותינוליחה,תיטסילאודיבידניאהֿתיטנסרטניאההיטרקומדה
אלםֶהיֵתֹקֻחבּו״םושמאיההלוספו,ילארשיההכולמהֿטפשממרומגהךפהה
הכפהמהיכרעלכלהנמאנןיידעתראשנ״תיתדהתודהיה״,הברדא242;״וכֵלת
םאו,ובהללובתהשיבושייהרוביצהללכמתוחפאלםגךא,רתויאל–תיתפרצה
וזיאטוחסלידכקרהזירהוללהםיכרעהםעםיידוהיההיכרעתאאיההשיגפַמ
ןמףוצרהסרגורפלסחיבהבםעפמהתותיחנהשגרלהרותהןמהיופכאתכמסא
243.׳גרו׳גךלמהבוחרבשתיטרקומדהתסנכהדעו״הטרכהנגמה״

תונובירבהרכהלףופכבו,הניעבתדמועה,תאזהתונמאנהתרגסמב,םלוא
הייטנהֿתולבונןתואב״תיתדהתודהי״בםויכןיחבהלרשפא,תרחבנהתסנכה
היגוחבףאטעמֿטעמתחתפתמה,השירדהשודיחןהלינייפואו–ונרמאש
רבעמהימיומתו,םיקוחתקיקחידילוזתסנכהעיגהרבכםאש,רתויבםיללּובמה
הרותהיקוחתאאלא,םייוגיקוחאלקקוחלהילעהמו☻ירה,לארשיבךלמןיאלש
תוינפילבאלו,ןיידעתויבקעוזועםושילב,ןבומכ,הזףא244.״ירבעהטפשמה״ו
תודהיה״שינויצהלעפמהתודלותבהנושארהםעפהףוסֿףוסיהוזךא,תויאָּבַג
לשןנורתפלהרותהםשבתונפִלותיתָתִּכההתודחייתהמגורחלהליחתמ״תיתדה
קר״תילארשיה״תּויגהתלרעלאתאזההיינפהתורבתשה.תויללכתוימואלתויעב

.׳גח״יארקיו242

.48׳מעבליעל,17הרעהבהארובוש–׳הטרכהנגמ׳ַלסחיב*243
בוחרב׳ןימורפתיב׳הנוכמהןיינבַּבתסנכההנכש1966תנשדעו1950תנשמ*
.טדנמהןוטלשימימדוע,הינטירבךלמלשומשתאאשונהימלשוריה

,גיטפהרוחרז׳יחרזמהלעופה׳םעטמתסנכהרבחלשותוליעפתאהזרשקהבןייצלשי244
דרשמבירבעהטפשמהרקחלןוכמהתא–ח״שתתנשמרבכ–להינוםיקהרשא
ברה,׳יחרזמה׳םעטמתסנכהרבחלשוירבדתאטטצלןיינעמןכֿומכ.םיטפשמה
תוריחבהתארקל,תחאתיזחלתויתדהתוגלפמהלכדוחיאסנכב,קורוניכדרמ
תודהיהםתוחתאעיבטהלהָוֻצמתיתדהתודהיה״׃רמאךכו;)ט״שתתבט(תונושארה
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תוחתפתהתאזֿלכבונלשיךכ,םנמאו;ונראיתשתוחתפתההתאהָיַחמוהריבגמ
ףא״תילארשיה״הנידמהלשתקתונמההחורדגנכתירבעהיצקאירלשתדחוימ
.המותסוזהיצקאירלשהכרדןיאינוליחהבושייַבכאלשו,״תיתדהתודהיה״ברקב

העיפומה,תאזהתוחתפתההתולבונלעםיבכעתמונייהאלןכֿיפֿלעֿףא
סחיןיעמ״רבכהבתוארלםילוכיונייהאלשיאדוּו,ךכֿלכהמודרונינפל
אלמלא–״תינוליחהתונויצהןמתולעתההןוויכב״הייטנוא״הנידמליטנלוויבמא
רבכםנמאןברקברשא,״תיתדהתודהיה״לשןפודהֿתואצויתובכשהןמהמכ
איהםעפההנווכה.תאזכתויביסנטניאתגרדמלדע]תוחתפתהה[איההלעתמ
אוהונניינעלןדוחיידסיִו,ןחורבהלתובורקהתובכשהו״אתרקירוטנ״תבכשל
–הברדאאלא,ינויצהלעפמהםעהמלשהידילןתאיבהאלהנידמהתמקהשהזב
התלעהוןתונשקעתאאקוודהנברדאיה,התותמאתִהתעתפהבןהינפלעּהחפטב
המ!וניעטאליכ,אל״׃רומאלהסרתההתבוגתתאןתוגייתסהתקדצהלןהב
הניחבהןמלבא.םכמצעתאםגםייוגלםתכפהו,םייוגהלככהנידמ–?םתגשה
.דָמְשאלאגשיההניאםייוגלשהנידמ,ונילעםיראפתמםתאהבשתידוהיה
ןוטלש–םתשריגשםילגנאכוםיכרותַּכםכומכ׃םולכםתגשהאלתודהיל
.״!אלותוםידוהיהץראבםייוג

יפכךכֿלכתכרפומתאזכהדמעןיאשרמולרשפאתמיוסמטבמֿתדוקנמ,ןכא
תדמועתאזההנידמהשהדימבו,ףוסאיה״תילארשיה״הנידמהםא׃תימדנאיהש
–תוירבעהתוירוטסיההתופיאשהלשהמשגההךרדלעןט☻לליעפןפואב
ףוסידילךא.רזןוטלשןיבלהניבלדבההדואמלפרעתמםנמא–הלואגלףילחתכ
ךכיפלו;לטבתמוניאךאלפרעתמקרלדבההםוקמֿלכמו,םירבדהועיגהאלןיידע
תינחצנהםתדמעףאלע–ושיגריאלםהיבורקו״אתרקירוטנ״םגשהיהרשפאֿיא

החנזה.תוירטנמלרפםיכרדבהתעפשהוהחוכלכסויגב,םיטפשמהוםיקוחהלע
.״תורודלהייכבתויהלהלולע,םויכהשלוחו
לשםמעטמ–׳הנבי׳םשבםירמאמץבוקרואהאר,)ןסינב(ךכֿרחאםישדוחהמכ
רודמובשדקוהו–יחרזמהתורדתסהלשימלועהזכרמהףותישב,םייתדהםיאמדקאה
גוצרהםיישארהםינברהינשובובתכ.הריעצהלארשיתנידמבטפשמוהקוחלבחרנ
הרותינבםניאשםייתדםינטפשמרפסמםגֿומכ,ןליארבברהוגיטפהרוחרז,לאיזועו
שי;הנידמהטפשמבהרותהטפשמבולישלהשירדההתלעלוכהירבדמ.םיקהבומ
םשאוצמלןתינתימצעהאקלהםגו;הרותלשהחורבהנידמלהקוחתביתכףאושרדש
הקיקחוטפשמתטישו,רחואמרבכהתעהנהו,תבשברעברבדבונחרטאלשלע
.וניניעדגנלתכלוהותשבגתמתינוליח
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ןיבל״ילארשי״ֿיִיוגןוטלשןיבתאזֿלכבםייקהינורקעהלדבהב–המעדבבדבּו
יאטחלעשנועהםעזֿהֵטמאוהרזהייוגהןוטלשהשדועביכ׃םתסיִיוגןוטלש
,ינשדצמ.ומצעילארשיהאטחהאוה״ילארשיה״ֿייוגהןוטלשהירה,לארשי
השטשוטאליממ–״ייוג״ותויהתנעטלעינויצהגשיהלתודגנתהההדמעוהשמ
,תיתכלממההייחתהךילהתלהנשיהתינורקעהםתודגנתהוללהםיגוחהברקבךכב
תמוקתאלשהשגרהלךנחתהלוליחתהםהו,ודוסימלוכיבכרוסאותויהמ
.דבלבינָדָמְשההנכותקראלא,ערהאיההמצעלשכתירבעהתויתכלממה

ןוטלש״יבגלוללהםיגוחהלשםתדמעהשבגתההלאהםירבדהלכבקעב
ןוטלשהיבגלםלצאתלבוקמהתיהשוזמןיטולחלהנושההשיגב״ינויצהםייוגה
תונפנחבולגרומהןידהֿקודיצךותמולבסםהןורחאההזתאשדועב.רזהייוגה
םשלםהלאבאל״תינויצהתייוגההנידמה״גשומירה,ןאכמתעבונהתינלדתשה
ךות–הנממםתוגייתסהתקדצהוירסומיוניגךרוצלאלא,אדירגיביטקייבואןּויצ
תאתמייקמה,םהלשםתנידמףוסֿףוסאיהוזתייוגהנידמיכעקרבשהשגרה
.הבבירלאופאשיו,המינפידוהיהתיַּבַּבאטחה

תורגתסהידילוללהםיגוחהתאןכֿםאהאיבהאל״תייוג״כהנידמהתעקוה
)ןיידערדגומֿיתלבםגםא(קומעעוזעזךות׃רבדלשוכופיהאלא,היֶנפמתיביספ
ןוטלשליתולגהֿיניתנהםסחיתאהשעמלהכפהאיה,םתרגִשלששדוקמהןואפיקב
הדמעהו246תוכיישהתקיזבקעב–245ודוסיביחרזאאוהשסחיְליתכלממה
רוריבבתרדגומתאזהתירסומההדמעהתויהבו;ובתומולגהתיביטקאהֿתירסומה

ונשגרהשתּוהֵדהךכבהנזוא–״תילארשיה״הנידמבשתודהיהẁרסוחתעקוהב
דועב.םדוקמונראיתרשא,תינויצה״תיתדהתודהיה״לשתוררועתההתולבונב
תוחתפתהכהנידמלתונמאנהתאוניאר״תיתדהתודהיה״לשללוכהשוגבש
אללהיילעלשתישארהֿתישארכהיפלכתיתרוקיבהתוררועתההתאו,תירקיע
ẁישושיגתאונאםיאור–ןאכםהילעונדמערשאןפודהֿיאצויםיגוחבירה,הפונת

׃׳דימתמה׳תאצוהברפסבהספדנאלשהרעהד״בשןאכםשרדיהֿבתכףדב245
ןבומבאלףאו,ילארשיֿץראהבושייבלביקהזגשומשיכורכרהןבומבאל–ןייצלשי
.הנידמבולףסונשיטסיטרקומדהֿינייקחה

׃׳דימתמה׳תאצוהברפסבהספדנאלשהרעהד״בשןאכםשרדיהֿבתכףדב246
.״תיתדהתודהיה״םוחתבינכפהמדיקפתהנידמהתמקהםצע,ןבומכ,האלימהזבםג
,תוינוליחההיתופיאשלותינויצההריתחלתוכיישםוששיגרהלאלשםידוהיהולכייכ
אהתו–תוכיישלשהקיזםברקבוחתַפיאלץראהיבשותםידוהישהיהרשפאֿיאלבא
.הבםייחםהשתידוהיהתיתכלממהתרגסמהיבגל–היהתשהמכלכתיתרוקיבוז
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שטשוטמה,הזהנפמלשוסיסבלעו,תיתכלממההקיזהרבעלהנפמַּבשודיחה
אלשרדיהלהליחתמה,תודהיהתעיבתתירקיעתואיצמכונינפלהעיפומ,ןיידע
הנידמהןמרבכאלא,)הכדע״םיסרוקיפאהםינויצה״ןמומכ(דועםיטרפמקר
.תאזכשרותב

,וללהןפודהֿיאצויםיגוחהףאשןייצלוןאכגייתסהלונאםיכירצבוש,םנמא
תודהיֿתושירדהנידמהןמשורדלןיידעםיעדויםניא,השדחהםתוחתפתהב
ןהירה,ירוביציפואםהיתושירדלשישהדימב.ירוביציפואתולעב,תויטרקנוק
רטשמהכותבטילשַתשהנידמהןמשורדליכ–ןיטולחלתולפרועמותוימתס
הזו,המלשהלואגלהריתחוןירדהנסהֿרטשמשודיחתאהנממשורדלעמשמ,ירבע
;הזהםלועלאלו,הקיסיפטמהםוחתל״תיתדהתודהיה״יגוחלכבןיידעךייש
םוחתבאליממןהתומצמטצמרבכ–תויטרקנוקםהיתושירדשהדימב,תאזרחאלו
וללהםיגוחהשיתָתִּכהדמעמלהאיכ,םמצעםישרודלתויטרפהתוחנההתשקב
״תדה״לשהתסיפתתניחבמאלםאםג,תישממֿתיגולויצוסהניחבמוכותלוחדנ
.תינויצה״תיתדהתודהיה״ומכ

ךלהמבחורֿראשלכמוללהםיגוחהלשםתונקורתהלהאיכ,ןכֿלעֿרתי
םאןיבירה,)םתלוז״תיתדהתודהיה״בורכםהומכ,השעמל(םינורחאהתורודה
ןיבוםעָלןהתוסחייתמםאןיב,תולפרועמםאןיבותורדגומםהיתועיבתתועיפומ
תרגִשבשילמרופדוסיהזיאדימתןהתוספותםוקמֿלכמ–תַּכַלןהתומצמטצמםא
תיניינעהתוהמהתאםגומעתולעהלתועדויןהןיאםלועלו,תידוהיהתרוסמה
וללהםיגוחהםהלםיררובתויטירקהםהיתויעבתא.ובםלגתהלהכירצההיחה
םילוורשהתייעבןוגכ(לארשיֿתרותלרודזורפהתניפבשתיקדסהֿילכתריגמבדימת
,ּהנילקרטדעתעגמםדיןיאםלועלו,)תוטועפןיבםינימהבוריעואםילשפומה
םגןכלךא,התוללכב״תיתדהתודהי״להזבםהםימודםנמאו–םחורמבגשנה
.תרעובאיהתימינפהםתִמאשכףאךכֿלכםייקסטורגדימתםהםילבקתמ

תמקהש,הדבועהתאתרקועהניאךאדואמתלדלדמקרוזתואיצמ,םלוא
,םתרגִשבינכפהמץרפוצרפ,ךכֿלכתייוגֿ״תילארשי״התויהרבדּוהנידמה
ֿיפלםגםאו–יתכלממחווטתלעבתיתרוקיבתירסומהדמעלשחורהבםחיפהב
רשא,תיטנטילימתואנקלשיפואותואםגשאוהרבדלשושוריפ.oירטנמידורהעש
ֿתוחפההיתובורקברקבםגיוצמהוהלעמל״אתרקירוטנ״תבכשלצאונרכזה
ןוויכהֿרסוחםוקמב–)ונרמאשןבומב(יחרזאןוויכבהיטההזבלביק,תוינלוק
הסיסתה״התואלשרישיהרוקמהוהזו.הכדעהזיאנקיפואןייצמהיהשרומגה
תויבושייהתוגלפמהלשןנוטלשםוחתלרבעמ,׳תיתדהתודהיה׳ברקבתימנידה
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תשדוחמהלוכאיהשוונרוביחבהזקרפלאובמבהייוליגתאונינמרשא,״הכותב
הניאןאכחתפתהלהליחתהשתיחרזאההדמעהיכםיארמהלאםייוליג.התוהמב
–קבאמלוהלועפלתונוכנםגהבשיאלא,יטרואתויתָשגרהסחיְּבקרתלבגומ
תיאמצעהמזוילש,תולגתהֿתולבונתוחפלוא,תולגתהךכבונלשיםנמא,ןכֿםאו
ילב–תיתכלממהםתרגסמבםיימואלהםייחהתנווכהל״תיתדהתודהיה״ברקב
.ונרמאשרבדַכו,תינוליחהתונויצהתגהנהבדועתולתםוש

תודהיה״ללכךותמםילועםניאהלאההמזויהייוליגשיפֿלעֿףא,הנהו
ייוליגםעדחאהנקבםהםילועירה,רתויבםיילושההיגוחךותמקראלא״תיתדה
המזוילחוכרסוחמםילתומןיידעםיראשנהו,ללכהברקבםגוניארשתוררועתהה
היתולְּבגִמםגו,דחאאוהתוררועתההןוויכםירקמהינשב.םהלשמתיאמצע
תאותיאנקהחורהתארֵסח״תיתדהתודהיה״ללכשדועבךא–תוושתויתוהמה
לעםוקלוררחתשהלולהשק,הברדאו,הדגנררועתהלהטונאוהשתוהמַלהאנשה
ןפודהֿיאצויםיגוחהירה,ומצעבהבהרועמאוהשתאזה״תילארשיה״תוהמה
ַעּוזָלםהםיליחתמותאזהתּותיפּכהלכמהליחתכלמםיישפוח]םניה[ונראיתש
,תאזהתואיצמהרואל.תושעלהמקוידבםיעדויםהןיאיכםא,הלועפֿןוצרִּב
שעמהישקבמלשתוחולשהןהירחאהנוכשמתתוחתפתההךלהמבשאוהיוכיסה
קיפאל–תמזויההגהנההישקבמןיבמרתויבןהלתובורקהתוצובקהתאירוביצה
.ףתושמהלועפ

ֿישגרתדמתהלתובוטתוביס״תיתדהתודהי״לןיידעתוראשנםנמאיכ
תוחפללבא;oתילאוטנוואההתוררועתהתפונתתקנחהלםגאליממו,התותיחנ
גיהנהלהמקתינוליחהתונויצהשהדבועהונייה,דועהנניאורבכהלפנתחאהביס
ישוקבקרהלכי״תיתדהתודהיה״שדועב,תירוטסיההךלמהֿךרדבםעהתא
הגיהנמלבא,םעהתאתגהנמןיידעתינוליחהתינויצה.הירחאקיזחהלותורחהל
איהבושיכרבכשיגרהל״תיתדהתודהיה״הליחתמןכאו–םוקמֿםושלֿאלותוא
ררגיהלרבכלדחתםא,היקולאלאלוהמעלאלהשפנלאל,םינפםושבאטחתאל
וליפאתוירוטסיההתוביסמהיכוניאר,הברדא.אליממהתואםיררוגןיארשאכ–
דצמהגהנהשהמבהנקרופתאשפחלתינוליחהתונויצהתאאקוודםויכתופחוד
דצמהמזויהייוליגשאוהיעבטקרךכיפל.הלתתלהלוכיהתיה״תיתדהתודהיה״
הברקבהדהאלשהדימברבכוכז״תיתדהתודהיה״לשןפודהֿיאצויםיגוחה
תרוסמה״תומוחירמוש״לשתויוצרפתהועראתינויצההפוקתברשאכ.התוללכב
התיהו,םהלשםהיתורושבץרפהתאהביחרמתפסונתוצרפתהלכהתיה,תיתולגה
;הלואגהילּבַחמו״לארשיֿץראיאנוש״םעתונמיהלהצראלשימלכםהמהקיחרמ
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תודהיה״הלחבםאףא247׃ןאכונרכזהשתוצרפתההייוליגבהרקהזמךפההלבא
תעמשמתריבשו״תילארשיה״הנידמהלשתעמשמהתריבשבתינויצה״תיתדה
העקוהותוגייתסההמצעלתושרהלהלכיאלאיהתאזֿלכב–״םיישארההינבר״
,המצעבאיהרבכתינדגובוהרּוכמכהכותמעקותםעפהאמש,אלמהפב
תודהי״בןפודהֿתואצויתובכשהשךכלהנושארההמגודהיהוזו.״התוילארשי״ב
.תומצעתהלהתייטהבםיירשפאההיצולחכתולגתהלוליחתהםנמא״תיתדה

םיימנידםייולּיגבאטבתמאוהןיאןיידעיכםארשא,ןוויכהותואברחאיוכיס
לשהיצזילאוטקאהוהאייחהַלרשקבונלשי,תעדהלעתאזֿלכבהלועוהירה

.״תיתדהתודהיה״ברקבהלואגהיכרע
״תיתדהתודהיה״לשהפותישיכהטושפההדבועהתארבכמאלהזונרכזה

לשןתמשגהלילנויצרהסחיהןורקעבהפותישבםגאליממךורכהיהינויצהלעפמב
ךילהתהנידמהתמקהידיֿלעםלשוהשהדימבו–תוירבעתימואלתופיאש
,ינשדצמ.מאְת,רחאהףותישהֿךילהתםגםלשוהאליממ,ןושארהףותישה
תושדחםאןיברשא,תובכש״תיתדהתודהיה״לשןפודהֿיאצויםיגוחהןיבונרכזה
אלאםלועמוזןהלהספתנאלםוקמֿלכמ–תונויצהםעעגמַּבתוקיתוואןה
לשתילנויצרההשיגהןמושיקֵההליחתכלמרשאהלאכןהיניבו;יחישמרואב
.תוירוקמההלואגהתופיאשלשתילנויצרההמשגההלאתינויצההמשגהה

.תיביטקייבואהתוחתפתההןמתועפותיתשףיסוהלשיהלאםימרוגלע
ֿםזיפוטואהיליפרעמהיגשיהותינויצההריתחהתולעתה,לוכםדוק

תליחתוט״שת‐ח״שתימילשתמחולהתויתכלממהדעומשלֿירוטזינולוקה
תודהיה״לשםיגוחהםתואוליפא.דִודֿריעתומוחלעלארשיילייחלשתורעתסהה
ןורתפ״לשהיגולואדיאהםוחתבדימתהמצמטצהתינויצהםתסיפתרשא״תיתדה
םימיהלכתשטשוטמהתיהםהלשתינויצהםתרטמםגרשאו״םידוהיהתלאש
;תאזהתולעתהלםידע,ןבומכ,ויהםהףא–ימעהֿדחאהשוטשטהבטימב
ויתובאמןוגהקלחבםגויאקסבוחינרשטה״םירבצה״רודבומכאלש,םברקבו
תומשגתהלשתועדומתויצאיצוסאררועלאלשוזתודעהלכיאל–םיינוליחה
.תיחישמ

לכיפלשןמזִּבתינויצהתוררועתהה׃הנידמהתמוקתלשיסִנהיפואה–תינשו
תומצעמהתחאלשרזהןוטלשהשוריג;ןודבאבעוקשלךירצםעההיהעבטהיקוח

ליעלורכזוהרשאימל׳גתשרפלו׳םיאנקהתרתחמ׳לרקיעבןאכןווכתמד״בש247
.223הרעהתאםגםשהארו,394‐393םידומעב
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תאזו,תיזכללוכהולדוגש,טועימֿבושייךותמריעזזוחאידיבםלועבתולודגה
תודשביטסטנפהןוחצינה,רקיעבו;תימלועההיגטרטסאהלשזכרמהֿתדוקנב
248.חטבומכםהבהחלתשנשהערצהינפמשממ–םיברעהתחירבוברקה

לכבםולגהיסנהיפואהתאתוארלאלשהיהלוכיאלינוליחהבושייהוליפא
תויבושייהסנהֿתוקעציכאהיּולו–םתולשלתשהתופיצרבוהלאהםירבדה
םרוגהתאםילעהלידכקרהברהדימבואב)בושייהללכב״תיתדהתודהיה״ו(
וזהתיה–היווחלשתונכןהבהתיהשהדימבףאו,םישרופהתמחלמבשיתָּביסה
היושעאיהקרש,שדוקבֿתולכתסהלשהיווחאלותילילאםוטמטֿתייהתלשהיווח
המכבו–הלפשואהלענהיווחההתיהםאןיב,םלוא.סנבשתמאהתאריאהל
ֿלכמ–תיתִמאוהלענםנמאהתיהאיה״תיתדהתודהיה״לשןפודֿיאצויםיגוח
עבטהןמהלעמלשתיתילכתתולשלתשהבתילמרופהרכהתוחפלהבהתיהםוקמ
ברקבו;הנורחאלונילעורבערשאתוירוטסיההתויושחרתהבהמולגה,ליגרה
,תלעתהלםוקמֿלכמהטיתאלתאזכהרכהשהיהרשפאֿיא״תיתדהתודהיה״
הריתסהרוערעידכדע,תויושחרתההןכותלשתויחישמהתויצאיצוסאהםע
החגשההידיֿלעתנווכמתויהלהכירצה,״תיתִמאההלואגה״ןיבהלצאתעדונה
השחרתהשהמוקתהֿתריתחןיבו,לוכיבכיסיפטמןפואבשחרתהלוהנוילעה
.דבלבםיילנויצרֿםיישונאתוחוכידיֿלעקרתנווכמהרואכלהתיהשו,השעמל

םנמאשהנקסמההילאמתשקבתמ,דחיםיפרטצמוללהםימרוגהלכרשאכו
תוארל״תיתדהתודהיה״רבכלכותהבש,השדחתוחתפתהלבחרחתפןאכחתפנ
בלשאיהתמאבשתואיצמִּכ–הנוכנהתירוטסיהההתרגסמבונייחתואיצמתא
דועב–היתומישמתאעבוקהזהבולישרשאו״תיתִמאההלואגה״לשהכותֿךותב
הלאהתומישמהןורתפל)הילאמתנבומותינטנופסהתשענש(תילנויצרההשיגהש
םולגהסנהתושחרתהליאנת–הברדאאלא,ןנכותלהריתסדועתבשחנהניא

רשאםעהלכתאיתֹמַהוינפלחַלַשֲאיתָמיֵאתא״׃ח״כ‐ז״כג״כתומשבבותכההנה248
יִוִחהתאהשרגוינפלהערִצהתאיתחלָשו.ףרֹעילאיביֹאלכתאיתתנו,םהבאֹבָת
.ב״יד״כעשוהיבוא״כ‐׳כ׳זםירבדבםגהארו.״ינפלמיתִחהתאוינענכהתא
,ג״כתומשבבותכלהרעהב׳ארקמתעד׳באבומהשוריפהלבקתמיתעדתוינעלו
,ז״כקוספלשביחרמשוריפןיעמח״כקוספאהיזאֿוא;הלהבוהאריאיה״הערצ״ש
,םילשמיוויצ–׳וגו״םהינפמץֹרֲעַתאל״–א״כקוספאהי׳זםירבדרפסבוליאו
ףאו,ץראהיבשויבהערצהחלושתשםדוקהקוספבשהחטבההןמהאצותוֿךשמהכ
,ללחליפה׃וניינעש׳ַעַרַצ׳יברעהלעופהםגךכלםיאתמ.םהיאובחמבםירתסנַּב
.ץראהלעלטומ,ללח׃ושוריפש׳עירַצ׳׃םצעהֿםשו
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היגולואדיאהשאיההלִקמהביסְמ,וזתילאוטנוואתוחתפתהלםג.ןתמשגהב
הדביא–היתורטמלשיחישמהיפואהתאהמילעמהתיהרשא–הנשיהתינויצה
״תיתדהתודהיה״לשהתומצעתהלעדועדיבכהלהכירצאיהןיאו,התויִחלכתא
יכאוהיעבטקרשתנתונתעדהו;הכותמישפוחןפואבתולועהתופקשהב
תובכשהןתואתבאושןבאכ״תיתדהתודהי״להנשמשתוזתינויערתומצעתהב
.הרומאהתוחתפתהלהליחתכלמתובורקןוניאררשא,הברקבשןפודהֿתואצוי

״תיתדהתודהיה״לשתילאוטנוואההתארבהלתוחתפנהתויורשפאלףֵסַאמבו
תוללובתהלאצומםושוזתודהילןיאבושלארשיתנידמביכהדבועהונלהנותנ
.תיבויח

לשתיללכהתימינפההייטנהיכהדבועלתודחאםימעפהזהקרפבונזמררבכ
ןוויכבאלו–הרומגההתומלעיהוהתוללובתהלןוויכבאיה״תיתדהתודהיה״
תדמתהלתרגסמהתיהש,הרוגסהתיתליהקהותיתחפשמההרבחה.הארבהל
הרותהיכרעבהנכההנומאה;הצרפנוהחתפנ,רודלרודמתידוהיהתרוסמה
אלאםהמתרבעומןיארבכ״תיתדהתודהיה״לשרעונלו,הרערעתהתילארשיה
יגולויצוסהנבמבלועפלהזהרעונהףחדנתאזתמועל;דבלבתמצמוצמהםתרגִש
דמעמםושובןיאהדוחיילו״תיתדהתודהיה״לשםיירוקמההיכרעלרשא
לשףדועהחרֶסהו,ץוחבמחורֿיכלהבאופאךלוהואלמתמאוה–ילנויצקנופ
המלשתוביציוןוחטיבידילעיגהלולעירפמקרםיירוקמהויכרעתשרומבודוחיי
״יתדה״רעונהאצויךכ.תורעתהלףחדנאוהםהבשםיינוציחהםיכרעבוהרבחב
תורוקבהרידנהתונמדזהההפולתנמדזמהזןכסמבצמבו–ןאכמוןאכמחֵרק
ךרדלעםילושכמםושהמשהניא,הדִצמ,תינוציחההרבחהש,תוללובתהה
תוטשפבוגפסלותוחותפתועורזבולבקלהנכומאיה,הברדא;הכותבותוטלקיה
ידירשתאומצעמרי☼ישדבלבו–הברקלאאביכללכעדווִיאלעגרֿןִּבשתאזכ
ןיאםנמא,ךכיפל.רבדטעמכולםינתונםהןיאבושאליממרשא,ודוחייתרגִש
הדימב,הדמתהבהיריעצתאתדבאמ״תיתדהתודהיה״התיההכדעשךכבאלפ
םהןיאבושרשאכהיביואםהםיקדוצקרהרואכלו–הנשלהנשמתכלוהותרבוג
תומלהלתתל״םהםילוכירבכשםנימאהב,המעקבאמבדומעלץוחנלםיאצומ
ןיידעאוהםזגומהזןוחטיבש–ןכֿיפֿלעֿףא–רבתסמךא.ששחאלל,״המצעמ
׃תוללובתהלתונמדזהותוללובתהלהייטנהיהתשקיפסמןיאיכ.ידמרתויתצק
תוברתהםעעגמהךותמיכדועץוחנלעופהלאתאצלתוללובתההלכותשליבשב
םידמועה,תירוקמהתוברתהיכרעתאתוחדלםייושעהםיכרעםגולעיתינוציחה
.םתויִחב
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שגנתמםקופיסרשאםייַוֲאמיכרע׃םינימינשמתויהלםילוכיהלאכםיכרע
249.םיירסומוםיילאוטקלטניאםיכרעוא,תירוקמהתוברתהלשהמויקםע

ֿםדוקהנידמבעבקנםייללכהםיימואלהםייחהבצקשהדבועהךותמ,הנהו
תוינוליחהֿתוקיתָוהתובכשהברקבםילעופהםייגולויצוסהםימרוגהידיֿלעלוכ
םייַואמלדיתעבםגיופצ״תיתדהתודהיה״לשרעונהראשנםנמא,בושייהלש
תוכירצהתוילכלכותויתרבחתומישמלוהוכשמיוהזהבצקהחוכמוילעושדחתיש
םנמאםייושעךכו;והולעהשתויתרוסמהםייחהֿתורגסמלרבעמ,אלמתהל
לשבאהֿיתבתא,ולאהתורגסמהתאררופלודועףיסוהלםישדחתמהםייַואמה
וסמסמתישדעיאדווב–״ןשיהבושייה״לשתואטיגהתאוהקירפאוהיסאילוע
לשיתרבחהטלמההכדעויהש,תולגהֿישרשומ,וללהםייתדעהםינבמהלכלילכ
תוביסמבםינפםושבדועםוקמםהלןיאשו,לארשיֿתרותלהפוצרהתונמאנה
״תיליעה״תגהנהבתשחרתמאיהשכ,וזתוחתפתה.תיחישמהתומשגתהה
חורהֿךלהלתחתמעקרקהתאטימשהללוכֿםדוקהיושע,הנוויכבותינוליחה
ךות,ןבומכ,תירשפאהניאשדוקֿתשוחת׃םינשיהםינבמברמשנשהשודקבש
תירקיעהתוללובתההתנכסןאכמו;תרקפומהרבחב–תיקלחםגּולו–תוהדזה
הזהרעונהחילציאלםא–ץורחןויליכאלא,הנכסקראלו,יתדהרעונלתפקשנה
תיוושכעהתואיצמהיבגלתשרופמותיבויחתורכנתהלשהדמעןמזדועבחֵתפל
.םוקמֿלכמוילארובעלאוהץלאנרשא,יתרוסמֿיתלבההרבחההנבמלש

רשא,אדירגםייתרבחםיסחילשתכרעמקרהנניאלארשיתוברת,םלוא
תירוקמהתומלשהןמראשנןיאבושוהלשלעהֿןיינבםגאליממלפונהצרפיהב
אלמלךשמנילארשירוביצשתירבעההירוטסיהבהנושארהםעפהוזןיא.רבד
תוכשמיההו–תוינוציחתורבחבתובלתשהךותתוילכלכותויתרבחתומישמ
אופאלוכי.תוללובתהבותירוקמהתוברתהןדבאבדימתהכורכהתיהאלאקווד
תאתאשלותיללכהתיבושייההרבחהלשםיסחיהֿתכרעמלררגיהליתדהרעונה
,העשהךרוציפל,התדמתהלתויתרבחתורגסמולשדחלףאו–ומעותרות
םייַוֲאמהםאקרו;ונרמאשתורכנתההתדמעתאהזםערציייכםגרשפאו
םיירוקמהםיינוגראהתודסומהלשםמויקםעקראלושגנתיםישדחתמה

הרבחביתדהרעונהתאללובלםחוכבןיאוללהםיכרעהינימינששד״בשריבסיןלהל249
םייַואמהיכרע–םייַנשהןמןושארהןימהןודייתואבהתואקסִּפהעשתב׃תינוליחה
םיכרעה,ינשהןימהןודיי,449׳מעבהדרפההֿתיבכוכדע,ןכמֿרחאלו–םידגונה
.םיירסומהוםיילאוטקלטניאה
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םצעלשומויקםעםגאלא,)׳וכושובלמ,הפשןוגכ(םיינוציחהםהינמיסו
.הזהרבדהענָמיי,ויתווצמוילארשיהןויערה

.הדמתהבתוחפִלתיארנהֿהנכסההליחתמןאכדעונעגהשמ
םייַואמררועליושעהרבדםושהנידמהלשתויגולויצוסהתוביסמבןיא

,לשמל,םלקשמתגרדבתוותשהלםילוכיהוחלק,תילארשיההרותהםצעתאםידגונה
םייטסילטיפקהםייַואמלוא,יטסילרבילהרסומהתאהפונקורשםיימואלהםייַואמַל
תוזחאיהליביטקייבואהץחלהיכרשפאהלוגב.תיטסילאיצוסההנומאהתאונקורש
הרותהיבגלהקחדהישגרידוהיבררועיתיללכההרבחהתכרעמבהריירקב
לשהריירקהתאוינפבםוסחליושעןמויקרשאו,ןהבךנחתהשתידוהיהתוכיישהו
םושבלושכמהניאהמצעלשכתּויתדהשדבלבוזאל,לארשיתנידמבךא;וייַואמ
רחאמ׃הברדאאלא,ובייחלתויושעתויביטקייבואהתויתרבחהתוביסמהשיַואמ
ץלאנו,יטרפהםדאהינפבבוריפֿלעןאכהרוגסילכלכויתרבחקופיסלךרדהש
חונתובורקםיתעלשירה,םברקבםיכָלֲהַמולשישםייתגלפמתורוניצלקקזיהלאוה
באהֿתיבתאובזעבשךכידיֿלעאקוודוקופיסתאגישהליתדהריעצלולהיהי
,״תויתדה״ֿתויבושייהתוגלפמהתחאלדימהנפיאוהםירעשֿהאמתאוא
.םירזןיבוכרדתאששגלךליורקפתישםוקמב–ואצומֿתביבסלתובורקה

הנידמביתדהרעונהרשאולארשיֿתרותבתוקבדהםעםישגנתמהםייַואמה
׃היינשהגרדממםייַואמקרתויהלםילוכיםהלספתיהליושע

הנומאהרשאכ–הכותבתובלתשההותיבושייההרבחהםעעגמהידכךות
יתדהריעצהיושע–תּוּפַרתִהלשבצמבהליחתכלמרבכתאצמנתרוסמהיכרעב
םילויט,םירודיביבגלםמצעלםיריתמםישדחהוירבחששארהֿתולקבאנקתהל
לכבתוגייתסהֿתנגפהבדימתהלולהיהיהשק;תבשלוליחבםיכורכהםיקחשמו
אלשואללעהרֵבעבהכורכההלועפוזיא,לשמלאבצב,וילעםיליטמשםעפ
,עונלוקהתוואתרחאומּותֿיפלךשמיהלאוהיופצהרותֿדומלתלףילחתְּב;ךרוצל
וזו–הנושארושארבו;בושייהלש״הרֵתיהשפנ״לירקיעהןוזמהתויהלהכפהש
לשתיטתסאההכרעההתאומצעללגסלאוהיופצ–העירכמהרבשמהתדוקנםג
אלא,וירוהלשתידרוכהתפנצמבואתירטטההוורפבקראללוחבלווירבח
אלא,ואלהלערובעיאלהעשֿיפלםאףאו–תיחשתאללשירוקמהואלבםג

הרותה;הלוגהייחמתכשמנה,תידוהיהתרוסמהתרגִשבשהרותַלאיהןאכהנווכהחלק
לשהזבלשל,ןבומכ,ללכבתכיישהניאגשומהלשימנידהויחהןבומבתילארשיה
.ובםידמועונאשחותינה
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תישרושהותוואגיכםוקמֿלכמאוהתואעגרהותואמירה250,הָחשִמבונפקעי
םייַואמהלכל.החולגרבכאיה,ונקזֿתאפאלםא,ושפניכו,הרבשנתילארשיה
תיבושייההרבחהתכרעמבןירשימבספתייםאקראליתדהריעצהיופצהלאה
,״םייתדה״םיכוותמהםינוגראהדחאתועצמאבהבבלתשיםאםגאלא,תינוליחה
רישיהעגמהתארוצילאלאוניאםכּוויתלשדיקפתהלכםיברםיחטשבירהש
החשמהינרצילשםתייחמרוקמאוהאוה״יחרזמהלעופה״,םנמאו;ורצבלו
הברהדיקשבאוהןקורמתאזהתילכלכהתוליעפהידיֿלעו,םלועבהחירסמה
.ותורישלםיכרצנהתודותעתאומצעב

םדאהלעהפוכתיתרבחהתוחתפתההשגוסותואמםייַואמהלאןיא,רומאכךא
ףאואםיכרדהילושלהזיחאֿרסחהחָדייאלוומוקמתאהבאוצמללכוישידכ
תומישמלסחיםושללכבהליחתכלמםהלןיאוללהםייַואמה.ןודבאבעקשי
ופוגלעטרפהלשונוטלשיניינעלםהםיכיישאלא,תויביטקייבואהתויתרבחה
םשרושו;הלאהתומישמלרבעמלבא–תיתרבחהתרגסמבםנמא–ושפנו
הילארבועיתדהריעצהרשאהשדחהםיסחיהתכרעמבש,הזבקראטבתמיתרבחה
םירציהלשתרוויעההיצטֶגֶוהלעשדוקַּבֿתוטלתשההתוצמבותקזחהתלבקתמ
ומצעברבכקפקפמ,ודִצמ,אוהוליאו,ךוחיגותונוילעלשסחיבםיילאודיבידניאה
הברדאו,םהלשםתּונכסִמבוילעםיכחגמלבישהלדועעדויאוהןיא,ולאהתווצמב
דחאכתויהלעיגמאוהןיאשןמזלכו,והּוריֶשלכליקדרדסחיאוהאשונ–
.יגולויצוסהאלויגולואדיאהאל,ומוקמבחטובאוהןיאםהמ

רעונהברקבדועךשמיהלאוהדיתעשםנמאןכתיי,הזהיקדרדהסחיה,הנהו
ןשיהבושייהלשיתדהרעונהלבאטלק;תינקירפאהותיתייסאההשדחההיילעהלש
תונויצהותּויּפוריאהרשא–״תיזנכשאה״השדחההיילעהלשףאו,קיתווהו

יוקיחירצי,םתולגיֵאנתמ,םמעםיאיבמהזרעונמםירכינםיקלחשינפמ,לוכֿםדוקטלק
לשתּויניטנוולבאוצמלםהםייושעהתעו,תּויפוריאלשינוציחיוליגלכלםיפחוס
הזרעונשינפמ–תינשו;תוקחלםהםיטונשהמלשתיטנתואהמגודקיתווהבושייה
הכותבאוהששגמהתעו,תמדקומתוחתפתהםושאללתיבושייהתואיצמלעלקנ
.הבוראבאמוסכ

–ידיסחההוורפהעבוכלשורוקמלד״בשןווכתמ,״תירטטההוורפַּב״ובתוכב*250
.םיבוטֿםימיבותותבשבשבחנה–׳קידופס׳וא׳למיירטש׳
אללןקזהיפיזלשםתרסהתאהרשפיא,״יעשִמ״חוליגהתקבאמהנכוהש,החשמה*
.תוילמשחחוליגתונוכמבבחרנשומישלחהםרטבהצופנהתיהו,ןיכס
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סחיהתדמתהלוברקבסיסבםושןיאבושהתעמ–היבגלשודיחתניחבבםניא
לשתירוטסיהההגהנהלעגונשהמבתוחפל,ינוליחהבושייהיפלכיקדרדה
רעונהיבגלאופאתראשנונרמאשםימרוגהןמ.וניארשיפכו,םיימואלהםייחה
ישירחהןידהֿקודיצותווצמַּבימורטהקופקפהןמןוחטיבהתשקבקרהזה
םיילאוטקלטניאהםיכרעלםיעיגמונאהזבו–ןהילעםיכחגמשךוחיגהלע
.ונניינעבדיקפתאלמלםייושעהםיירסומהו

תּודבתהמ,וניארשיפכ,תודהיבהלֵחהתרוסמהיכרעבהנומאהתופפורתה
תיטסינמוההתרוקיבהיכרעתרידחמהנוזינאיה;תיסיפטמהתיחישמההמגדה
תאהתסיכשהקיטמגודהלעםג–הזוניפשדצמו(תירצונההיגילרהלעהחתמנש
תויעדמהתוירואתהלשףחוסהםרזהםעםינומהבהת☻פאיהו251,)לארשיֿתרות
םזילרביל,תונמאה,עדמה–יתדהרסומלףילחתושענשםיירסומהםילאדיאהםעו
.תינויצההריתחהו–םזילאיצוסו

הנומאהתכלוה,תיסיפטמההמגדההברהדימברבכהָרשוהֶשִמ,םויכלבא
המלכרבכהרמאשמ,ארקמהתרוקיב;תמאֿתנומאכהלגתמוהמצעתיחישמה
םויכתיחדנ,היתונעטבםולגהיהשקדצהןעטמלכתאהתצימשמורמולהלהיהש
ֿיתלבהתומלשהושדוקהֿתמאיבגלתיטנוולרֿיתלבכהמצעהלשהיכינחידיֿלע
םוחללדועהסנמהלכו,הדמהןמטושפהאציאיה–היתוריקחאשונלשתעגפנ
הנומאההקיפסהתויעדמהתוירואתהדגנכםג;זוירוקכלבקתמהתמחלמתא
שרדמהֿילעבוניתובאלשםתלוכיהייחתלתררועתמותרזוחו,ןסחתהלתיתדה
האירבהירופיסודעונאלםלועמשןיבהלוםינוכנהםהיסחיבםירבדהתאתוארל
השימחה[–םיירסומהםיפילחתלעגונשהמבו;תויטילנאתורעשהםעתרחתהל
הרבחבםדמעמרואיתלערוזחלךירציניאבוש–]תמדוקההקספהףוסבונמנש
׃תיבושייה

תריווֲאַבּו,תּוצראהֿםעךרעלעהנּומֲאבושייהלשתיתורדתסההתיליעה
וזאל–וניארשתופסונהתוביסהלכמםגהידיֿלעתרצונהחורהֿתוסגוםוטמטה
אוהןיאאלא,ירסומךרעכעדמבהנומאוללגסללוכיעצוממהריעצהןיאשדבלב
תוקֵבדה.םיירמוחםיעינמךותמתיעדמהריירקלהפיאשוליפאולשוכרללוכי
ףאובןיאש,הזבושיילשותריווֲאַּבלבא;שפנֿתאשמלהקוקז,הדִצמ,תונמאָּב
,םייחֿתלאשהליבשבהנניאהאופקההתרגִשבתוקבדהרשא,תחאתירוביצהבכש

.132׳מעבליעל,80הרעהבהארובוש–הזוניפשךורבלע251
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רבכתומולגתולצאנהשפנהֿתואשמלכיכענכתשהלאיההדיחיהשפנהֿתאשמ
תרגִשמ–תאזםעו.שארמאופאהפענמנןֵּכיתונמאךרעלכו–תמייקההרגִשב
.״תונויצ״אלאןאכהראשנאל–תינויצההריתחהוםזילאיצוסה,םזילרבילה

לשחרכה,יתדהריעצל,אופאושוריפןיאבושתיבושייההרבחהםעעגמה
תילארשיהתרוסמבהנומאהרשאםיילאוטקלטניאהםיכרעהםתואםעתודדומתה
םיכרעהאלבושייבדועודר☻םויכ.הנורחאההפוקתבםהינפמגוסיהלהליגרהתיה
רשאךוחיגהותונוילעהסחיו;םנוחצינעסמלעתונורכיזהקראלא,םמצעהלאה
קראוהףופאאלא,תרדגומהרכהבדועססובמונניאובתלקתנתווצמהתרימש
תוקֵבדהש,החכוהךירצונניאבושו,וילאמרבדהןבומרבכיכתיתרגִשהעדות
אלרשאו,םייניבהימיותולגהןמתכשמתמהתינחרטתוליוואוזיאאיהתווצמב
.ותנידמבררחושמהורואנה״ילארשיה״בושייבדועהמוקמהנריכי

שפנבתאזההעדותהתטלשובשןיירושמהןוחטיבהבקעביכקפסןיא,םנמאו
עגמבאבהיתדהריעצהתאםגהחורבקיבדהלאיההיושעדוע,ינוליחהבושייה
םיסופיטםתואמםאואונרמאשיקדרדהסחיהתאאוהאשונןיידעםא–המע
אלאהמצעבוציעלךותיהֿרוּכהנניאםשפנרשא,רוביצלכבבורהםהש,אוה
תדבועםצעמ–יתדהריעצהלבא.הביבסתכלהמהתינחורהפיגמלכלטקייבוא
,רתויינרקחתויהליושע–תינויערתושגנתהויתרבחרבעמלשךבסבןותנותויה
י״הפֿי״השה׃החורלרדוסמלוכהשהרבחבעצוממהריעצהןמולכשברערתויו
אל252,ןובסיטררזנמברוספורפלףאו,הטנסֿהרֶטִמטנדוטסלקיפסהלםילוכיה
ןיאםויכשאיההדבועהו;םירעשהאממהבישיהֿרוחבלקיפסהלללכֿךרדבולכוי
יקומינלשהנשיהתערכמההמצועהלכתאהזרוחבלעלגלגלדועהלוכיתונרקחה
תולדהתדימאולמתאוינפלריהבהלקראיההיושע–הברדאאלא,תורקפתהה
דיחיהילאוטקלטניאהקומינהראשנשםייניבהֿימיותולגלעףודשטופטפותואלש
.ותעדלעוריבעהלאבה

םישמשמה,תורקפההסחיותויניצהשקפסןיא.םיירסומהםיכרעבןידהאוהו
םימעפלררועלםייושע,בושייהלשםינוילעהםיינחורהםיכרעכהשעמלםויכ
והובוֿוהותהיֵרצייקמעממ–םמעעגמבאבהיתדהריעצבתפחוסהיטפמיס

.םילימימוטיפוקרסיקומינםה–)םויהחספ,םויהתבש(–י״הְּפֿי״הְש*252
הייסנכהשוכרויהשוללהםינבמבתירבעההטיסרבינואההנכשםינשןתואב*
אלןובסיטררזנמו,הזעו׳גרו׳גֿךלמהתובוחרהתמוצב׳הטנסהרֶט׳ןיינב(;תירצונה
.)דיגנהלאומשבוחרב,קחרה
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רתוי,ובןותנאוהשרבעמהךילהתב,ולצאםיחותמהו,םדאלכבםיעקושמה
;הזהקסעבדועודבאֹייתדהרעונהןמםיבוטוםיבריכקפסןיא.רחאםדאבמ
שארבֿםוקמםהלאוצמליאדוובועדֵיםה,ףילחתאללתיתרוסמהתדהידבואו
לבא.םויההבתפרטנלארשיתנידמרשא״לֶבָהֿלכהֿםילבהֿלֵבֲה״לשהירֶטסיהב
אוהןומא–תירבעתרוסמלשהביבסמאבהריעצהש,ןכֿםגאיההדבועתאזםע
יֵרצּימוליפארתויקומערבכודריהישרושיכהמדנרשאתירסומהשוחתלע
תוללובתההתודלותשאוההרקמאליאדוובו;םמצעםייגולויבהוהובוֿוהותה
םיתעלהרוקשיפכ–oתיטסיליהינתוקרפתהללכֿךרדבתומלגמןניאתידוהיה
הגהנההדמעמלאיטמוטואקוניזאוהןָקּוחאלא–הנומאןדבאתעשבתובורק
םהםירקפתמהםידוהיהםיריעצה,ןכא.השדחההרבחהברקבתיבויחהתירסומה
אוהללכהלבא,וגאקישואהשרולשןותחתהםלועלהפונתהֿקרְּבתאונתנש
בושייהםגשוניאררבכו(תובאֿיקרפהגופסהשפנבקבדנוניאטושפםזיליהינהש
ריעצהאצמיםעפהםאו–)ותורקפהתאלכעללגוסמוניאומצעיטסיליהינה
תימתסתוקרפתהאלאוניאתווצמהןמוקלתסהבולחטבומהסרפהלכשיתדה
יכהחטבברמולונאםילוכי–תיבויחםייחֿתרגסמלשףילחתאלל,ןלּועמ
.דמעלעדומעלראשייו,ךשָמייאלאוהםירקמהבורב

,הקירמאבתידוהיהתוללובתההןמגישהלואובלןיאוזהנורחאהעיבקלע
ספתנאלםהברשא,תוללובתהלשםיליגרםירקמםתואמללכֿךרדבוא,לשמל
ֿאשמהייחבטושפעקשאלא,תרדגומתיטסילאדיאהריתחוזיאלידוהיהרעונה
ייחבללובתמהידוהיהעקשאלםלועמיכ.תירכנההביבסהלשםירופאהןתמו
םייחהרשאיבויחהרסומבםגעקששירה,עקשםאו–םתסםירופאהןתמוֿאשמה
לשיבויחרסומאצמנבןיאילארשיֿץראהבושייב,םלוא.ובםירועמואצמנוללה
תפוקתמבושייבןיידעהדר☻ש,תעדומההפקשהה,הברדא.םירופאןתמוֿאשמייח
–״םייחרזאהםייחה״תאתלסופ,תיטסילאיצוסהתובהלתההותינויצההריתחה
ריעצהןמתשרודאיהו–תוסיפרויאנגלשגשומלהזהגשומהתאהכפהאיה
תאירקרשאכ,םויכו;״םייצולחהםייחה״ןעמל,ףרועםהלהנפישירבעה
ררת☻השםזיליהינלתפסונהביסוזירה,״תונויצ״איהםגהתשענתויצולחה
ןיאבוש״םייצולחה״ינפֿלע״םייחרזאהםייחה״תפדעהביכ–ןתמוֿאשמב
ותריחבתאגיצהלולחונו,ולשםזילאדיאהֿרסוחבענטצהלךירצירבעהריעצה
.ףודשהיתרבחהרסומהלע״ףצפצל״תלוכיבתאטבתמה,״תוחקיפ״כתייכונָאה

,יבויחהרסומהןיאבוש,דחאדצמש,ןכֿםאאוהרבדלשומוכיס
–ויתומישמליתדהריעצהתאסייגלאוהשתומכלגוסמבושייהלש,יטסילאדיאה
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,ותיבלתושעלאיההזבצמבולתראשנהתידוסיההמישמה.תמרסומהזירהש
תורמלשאיההאצותה.רקפהחטשב,תירסומהניחבמ,ומצעאצומאוהןאכלבא
הנכומוזשתורמלו,תינוליחההרבחבותועלביהמיגולויצוסןוחטיבלהפצמותויה
ביטקלוקבועילבהלהשעמלתלגוסמאיהןיאבוש–תוחותפתועורזבוטלקל
םאשאצויו;םיבאזןיבדדובבאזכוטלקלקראיההלוכיאלא,הלשמשדח
רשאו(ושפנלהרזה,וזתיבאזתונקירלומצעריקפהללגוסמהיהיאל,ודִצמ,אוה
–)תינוליחההרבחבדלונשריעצהומכ,וחרוכֿלעב,הליחתכלמהבןותנאוהןיא
זחאמהםגו,דיחיהירסומהטלפמהותּויתדידירשבותוקבדיהולראשיתאליממ
.יהשלכןוחטיבֿתשגרהלדיחיהירשפאה
דועלגוסמונניאבושייהלשתמהיטסילאדיאהרסומהשיפֿלעֿףא,ןכֿלעֿרתי
ריעצהרבועשהדימביכתראשנהדבועה,ויתומישמליתדהריעצהתאעֵּמַשל
,הזהרסומהלשותארשהםוחתלעלקנאוהןיידע–תיבושייההרבחהתרגסמל
לעףיעסַּבליעלונרקסשםידירשהםתוא׃םייחהוידירשלספתיהלאוהיופצןיידעו
״תילארשיה״הרבחהשדיחיהירסומהבויחהםההלאםידירש.תיבושייההביטקאה
תיבויחהניחבמיכאוהרבדלשושוריפו;הכותלעלקנשימלתונקהלןיידעתלגוסמ
לשםיילמרופםיכרעקרינוליחהבושייהםעעגמהןמגופסליתדהריעצהדועלוכי
ךותמקופיסםהלתתלרשפאֿיאבושדחאדצמרשא,ימואלירבעםזילאדיא
שמשלדועםילוכיםהןיאךכיפלו,םמצעלשכשממלכמונקורתהםה,םמצע
שממןכותהותואלםיררועמוםהםיעבותינשדצמו–תווצמהתרוסמלףילחתכ
התעמלוכיהזןכותבםָיולימקררשאו,ותדבומעאיבמיתדהריעצהרשא
ןמדזהלתורשפאהתודוסיהינשלאופאתנתינהתעמ.םתושממתאםהלריזחהל
לוכיימואלהםזילאדיאהתפונתםעשדוחמהדוחיאהקראולהו,םולשבדחי
.ולשוייָלוחמיתרוסמהןכותהתאםגאירבהלדוע

הכדעולעפרשאםיילאוטקלטניאהםימרוגהתעיקשרחאש,ךכלעקרהוהז
בושייבוליפאשתילסקודרפההעפותלםויכונאםידע,תילארשיההרותהתלפשהל
לעהגעלההתרגִשהליחתמ,הזהרוביחבתטקינההדמעהןמקוחרה,ינוליחה
ןתרַמוש–״תיתדהתודהיה״לעהגעלהבהזיחאֿףילחתהלשקבלתווצמהתרימש
הכרדהלדוסיןתואהשועהניאותּואָּבַגֿתוטורפלתווצמהתאאיהתטרופש–
ליחתמובלקתניתדהריעצהשךוחיגהםג.יוארכ,המואהלשתימנידֿתירסומ
ךכלעאקוודךוחיגלודוחייםצעלעךוחיגמ–תוחפל,וקלחב–תונתשהלאופא
;ללכהתלעותלהמרדיבוירסומףקותבםדוחייתאםיאשונםניאונימֿינבואוהש
םימרוגהבורהשדחהתוחתפתהבועקששדבלבוזאליכםיאורונאלוכהֿךסבו
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תובכשַּב״תיתדהתודהיה״תוללובתהתאהכדעםימדקמוםירשפאמויהרשא
םיטונהםימרוגְלםיכפהנוםהםיכלוהףאאלא,תּוינוליחלתאצלוקיפסהרבכש
זוערתיבםייתרוסמהויכרעבקבדישולרשפאלו,יתדהריעצהתאןברדלאקווד
.השורדהתומֵלשהלאםתולפשמםאירביו

$

ֿתויוחתפתהיתשבהיולת״תיתדהתודהיה״תראשנדועתמאֿתארבהםשל,םלוא
.ןאכדעונחתינשתוחונהתוביסמהןתואלכבאצומןהלוניאראלרשאדוסי
,תומצעתהלוהארבהל״תיתדהתודהיה״תאתופחודהלאהתוחונהתוביסמה
,תילטוטההמישמהתאונרדגהרוכזכךא;ינוליחהבושייהלאהסחיב,רקיעב
הרגִשהןמתולעתההתמישמכ,הבםכתסהלהכירצ״תיתדהתודהיה״תארבהש
הלואגẁתרותכזועבהרותהלשהתפנהדעלארשיẁתרותלשתעקושהתיתולגה

,הביבסלסחילשהיעבקרהניאוזתולעתהו–םייתכלממתוריחẁייחתרותו
.ימינפןכותוחורלשהיעב–רקיעבו–םגאלא

תאלוכֿםדוקרהטל״תיתדהתודהיה״לעדועהמו☻,]דחאדצמ[,וזהניחבמ
תיסיפטמההגלפההןמ,תיתולגהתולצעהןמ,תיביספההייפיצהתונורקעמהתרות
הרותהתאואיבהשםירזהתודוסיהםתואלכ–יטסילאוטקלטניאהםזיטמגודהןמו
םהונממשהמואבבולעהדמעמהותואלהיאשונתאואיבהשויוושכעההנווינל
.םוקלםיפחדנ

,הזהביוחמהרוהיטהןיינעלםגהארבהלתמיוסמהייטנוניאריכםא,הנהו
תודהיה״לשתיתדבועהתוגהנתהלוהשעמהẁחורלקרסחייתהוניארשהמירה
םיניינעלעהיתופקשהבותיללכההתסיפתבחסונמẁיתלביונישלםגילואו,״תיתדה
ישוקה.תינורקעהẁתיגולואדיאההתרכהלאלםוקמֿלכמלבא–םיילאוטקא
תרוסמםעוגזמתה]תמדוקההקסִּפבםייונמה[עגנהֿתודוסישךכבןאכאטבתמ
תוקבדהתאךותחלידכ;לוכיבכתדרפנֿיתלב,תחאתושֵילתינרותההיגולואדיאה
תשודקלתעדומתרוקיבלשדוסיסינכהלתבייח״תיתדהתודהיה״התיהתאזה
הדימבקזחתהאלימצעההנוחטיבשןמזלכירשפאוניאהזכרבדךא–התרוסמ
הססבתהאלהתנומאשןמזלכו,ללכבהמצעתארקבלתלוכיידכתקפסמ
דמעמתארערעללכותאלבושהכותליתרוקיבדוסיתסנכהשךכידכדעשדחמ
.ורקיעמהנומאה
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הלוכיאיהןיאיכ,םימסקֿלגעמבהפהעוקתןכֿםאתראשנ״תיתדהתודהיה״
ןמזלכ,תפפורתמההתנומאתאןתיֵאבססבלוא,ימצעןוחטיבבתוכזלןבומכ
ליעלונזמררבכ.היעגנמתרהוטמֿיתלבתראשנ–הדוחיידוסיאיהש–וזהנומאש
התותיחנישגרתדמתהלתובוטתוביס״תיתדהתודהי״לדועשילוכהתורמלש
תינָרותההיגולואדיאהתאתימצמה,הזהםימסקהֿלגעמלהתיההנווַּכהו,היתובָּכעו
לישכהלםהםידמועחֵרכהב–ןאכמםילועהתובכעהותותיחנהישגרו;הנובלעל
,חתפתהלילואםיטונויהשו,וניארשהארבההימרוגלשהמלשהםתלועפתא
.םתילכתאולמלדע,םמצעלשכ

לכבתשרשומה,תירוקמההלואגהתפיאשיכםאש,הדבועהתראשנינשדצמו
לעפמליומסהקמועהדממתאדימתהנתנשאיהאיה,לארשיתרותלשתומלשה
לערבעשרבשמהןמאקווד,וניארשיפכ,התלעתינויצההקימנידהירה–ינויצה
ןמאלו,הרגִשהןמךשמנהדוחייש,״תיתדהתודהיה״.תידוהיהתוישרושהתרגִש
ימנידהחתמלםיימצעתורוקמהלןיאלבא–קמועהדממאופאהלשי,רבשמה

שרדנהדיקפתהתאאלמלהחוכבאהישליבשבו;תירבעהתימואלההייחתבש
הביבסמשימנידהחתמהתאגופסלאופאאיההכירצ,יוושכעהרבשמהןמאצומַּב
םק.התוימצעבוגזַמלו

םיטונההשדחהתוחתפתהבםימרוגהמכלעליעלםנמאונזמררבכ,הנהו
היושעשחתמהלבא;הזהןיינעהתניחבמםג״תיתדהתודהיה״תאדועסל
ונרכהשינויצהחתמהותואקרןבומכאוההתביבסמגופסל״תיתדהתודהיה״
,םזילאיצוס,םזילרביללשתויצאיצוסאבהרועמהחתמרמולכ,הזהרוביחהךלהמב
םזירוטסיההֿרסוחבותוימעהֿדחאהתובכעבץוצרו,׳וכו״םידוהיהתלאשןורתפ״
תודהיה״ןיבירקיעהרשגהש,ךכידיֿלעדועתשגדומוזהיעב.יאקסבוחינרשטה
חתמהךפהרבכןהבש,״תויתדהתוגלפמה״רשגאוהינויצהחתמהןיבל״תיתדה
;ןתוימצעברודָמלתוחפלירה,ןתוימצעבעלבומקלחלאלםאאָנְדתַמדַקמהזה
תניחבבןהבאוהרדגומאלא,ונרמאשתויצאיצוסאבהרועמקראוהןיאםשו
.אלמיגולואדיאףקותילעבםיכרע

הכותבונגזַמתּוינויצהחתמהתאגופסת״תיתדהתודהיה״שאופאקיפסמןיא
.תעדומתרוקיבלשלעפמעצבלןאכםגהילעהמו☻בושאלא,אוהשתומכ
תינויצההיגולוכיספלוםיינויצהםיכרעלקרסחייתהלהרומאהניאתרוקיבהו

ייחלשתימינפההקיטקלאידהךותמירוקמןפואבינויצהחתמהתאודילוהשםימרוגהםק
.רומאכ,םויכםימייקםניאבוש–המצעתיתרוסמהתודהיה
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לעתלטומהתילטוטהמישמהתואלשאפיסלרשקתהלאיהתבייחאלא,דבלב
ינויצהחתמלהקוקז״תיתדהתודהיה״253.הלעמלונחסינשו״תיתדהתודהיה״
תארשפאלוםיירוקמההלואגהיכרעםעוגזמלידכ׃תוירקיעתורטמיתשל
,ילאוטקאהימואלהשעמהלשםיימנידםיכרעכ,תונויצהיכרעםוקמב,םתאלעה
ןכותבךוסנלליבשב,הלוכלארשיתרותלשהנכותלכםעוגזמלידכ–תינשו
,רמולכ.תיתכלממתוריחלשםייחלשדחמורישכהלוהמוקתהחורתאהז
תרוסמהםוחתלתעדומתרוקיבלשדוסיסינכהל״תיתדהתודהיה״הכירצבוש
רוהיטבםירומאםירבדהןיאםעפהשםגאהיּולו;התואתדחיימהתשדוקמה
םעותשגפַהבוויָנואשודיחב,וקּוּביאבקראלא,םירזומתודוסימשדוקה
הרגִשהעקרקמוישרושתרבעהב–תורחאםילימבוא,תשדוחמהקיטמלבורפ

.תימואלההייחתהלשזועהוחוכההדשבהשדחהםתעיטנו
ןאכשיףאו,ןאכםגךרדבםידמועליעלוניארשםילושכמהםתוא,םלוא

הלוכי״תיתדהתודהיה״ןיאיכ254׃ןושארהויחאלליבקמ,שדחםימסקֿלגעמ
ךא,יגולוכיספהךילהתההבםלשוהאלשןמזלכינויערהלעפמהתאעצבל
תודהיה״.ינויערהלעפמהעצובאלשןמזלכאָצומהבןיאיגולוכיספהךילהתל
ֿהנקהלשמשלהנכומהיהתהתרותםאקרתונויצהתארקבללכות״תיתדה
ינויצהחתמהשןמזלכהידיבהדימֿהנקכשמשלהלוכיהרותהןיאךא,הדימ
ןמהרהוטאלהמצעהרותהםגשןמזלכו,החורברוהטגזמנאלורהוטאל
.החוכתאםיקתשמהםיעגנה

,התוחתפתהלשקובקבהראווצְּבהעוקתןכֿםאתראשנ״תיתדהתודהיה״
,םידחוימ״ץולחֿתוליח״ותונורתיהלוניארםאםגו;ינוליחהבושייַּכשממ
אצָמייםמצעהלאה״ץולחהֿתוליח״ְלשיאנתבקרהלדומעלולכויהלאלכירה
אמק.קובקבהראווצברבעמהתצירפל,ץולחה

.449׳מעבהדרפההֿתיבכוכרחאל,הזהןוידהתאתחתופההקסִּפַּב253

הקסִּפַּב,ןנדןוידהלשןושארהוקלחבוראותןושארהםימסקהלגעמוםילושכמה254
.449׳מעבהדרפההֿתיבכוכרחאלשתיעיברהותישילשה

ןמהנידמלאובלילואיושעהינויערהשודיחהלע,חטבומכ,בכעתהלםוקמהוהזואמק
.הלוגבתוצופתה
הרותהייאבקרתויהללוכיורוקמירה,ללכבאובלהזכשודיחיושעםאש,וניאר
שידועשהרוזפבםידיחיהםיגוחהםויכםהירההלאםייאשינפמ–ךכו;םשודר☻ש
הארשהבאקוודיולתונניאידוהיהםנכותו,תיאמצעתירבעהבישחלשחתמםהב
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םידיחי,ריאיוג״צאלשםהידימלת,ונאקרדועונרתונ–המדנ–הזדיקפתלו
.ירבעהםעהלשםינותנהןזאמב,ללכןיידעםינודינםניאו,הפונודינאלדועש

ןמיתוהמרבדםושבהנושהניאהלוגב״תיתדהתודהיה״,םלוא.תילארשיֿץראה
ירוטנ״ברקבשםהןּויצלםייוארהםידיחיהםילדבהה.ץראבש״תיתדהתודהיה״
תורקפתההךרדבש;תירבע״תוחרזאתה״לשהייטנלדוסיהארנכןיאםייתולגה״אתרק
תודהיה״שו;ץראבוניארשםילושכמהםתואםימייקןיאהלוגב״יתדהרעונה״לש
.״תילארשיה״היווחבףותישהןמתישפוחהלוגב״תיתדה
רוביצהלכתאהשעמלררחשמאוהיכ,ונניינעלרקיעהאוההזןורחאםרוג,הנהו
חתפנןאכמו–המקוהשתירבעההנידמהןמתודהילשבוחהתעיבתלהלוגב״יתדה״
תאשללכותוזתוררועתהשלכלבא.ליעלונרכזהשתיטקלאידתוררועתההתואלחתפה
תודהיה״.תולגבהזגשומעקתשהובשץוצרןבומותואבתודהילהשירדקרבושאוה
,הברדא׃ץראבשהתוחאמרתויגשומהרוהיטלתלגוסמהניאשיאדוהלוגב״תיתדה
תועפשהבהעיקשלשהרומחהנכסבםויכןותנ–היסורלרבעמ–וזתודהילשהבור
,הזדצמאובתשתינויערהארבהלתופצלונאםילוכישמרתויו,תויטנטסטורפ]תוירצונ[
.םייקהשובישהדועהֹּפמהברִיאלתוחפלשללפתהלונלשי
ֿתוליחםעתונמִלונאםיאָשַרםנמאהלוגב״תיתדהתודהיה״תאשאוהרבדלשומוכיס
ץולחהֿתוליחםתואםעקריאדוובלבא,הללכב״תיתדהתודהי״ַלהלשירשאץולחה
.קובקבהֿראווצבםיעוקתדועםמצעםהש
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די

לארשיתוריחימחול

אובמ1.

׃תלוברעמבםילגלגתמםירבדהתאונראשה,הזהרוביחב׳זקרפ,ר״תיבלעקרפב
ךותו,ותפילקמאצויהחורפאכינויצהםזינויזיברהןמתעקבתמהתוחתפתהַּבונחתפ
תוגסִפלהָלעתמ–וניניעינפלשֵטשַטיהלועוקשלוזתוחתפתההלחהרובידידכ
ֿתעונתב,לילכםואתפתמלענוריאילשתיטילופההרותהו255ףסויֿןבלשהרובגה
רואית.המוקמתאהספתש,ל״הצלשיפואהֿתרסחתומדהירוחאמ,תררחסמעתפ
תוחתפתההלכ׃םירבדהבצקתניחבמ–תראותמהתואיצמלןיטולחלםיאתההז
,םואתפֿעתפלקפואהןמתמאבהמלענהאלהור״תיבמהתלעשהלודגהתיבויחה
טעמכעדונאלו–256ח״שתרבמבונב30ֿלרוא–העודיהעשבוךיראתבוליפא
.םלועמהתיהיכללכ

תויהלדעונ׳זקרפ.וניֵלעהשרואיתהתרוצל,תימינפ,תפסונהביסםגהתיהךא
םיינויצהתונויערהתאגיצהלונשקיבםהבשגולטקהֿיקרפםתואמדחאקר
םתועצמאבוםבגלערשא,הנידמהתמקהףסלעתויהלועיגהשיפכ,םינושה
לאינויצהינויערהדוסיהןמרבעמֿתעונתר״תיבתויהבו;רבשמהךכֿרחאחתפתה
לשתולשלתשההתניחבמאלאםשהבםיניינועמונייהאל–ונממהלעמלשהמ
תואיצמהלעהיתודלותלשהעפשההתניחבמםגו,הכותבםיינויצהתודוסיה

.539׳מעב,רפסַל׳אחפסנבהאר–ףסויןבהמלשלע255

,)1947רבמבונב30(ח״שתולסכבז״ילרוא,׳חלשיו׳תבשיאצומלאיההנווכה256
תרצעתטלחההלבקתנובדעומה–)לארשיֿץראןועשיפל(תוצחרחאלתוקדםיעברא
.תיברעותידוהי,תונידמיתשהבםיקהלותיברעמהלארשיֿץראתאקלחלם״ואה
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ןירשימבםשלפטלונניינעמהיהאלןיידעלבא–במקהלהצוחמשתינויצה
הילוחהןכֿםאהרסחהאצמנאליממ.תונויצלרבעמלאהתולעתהתועפותב
,יארקאבורכזנשהיתודלותוהתעפשהןיבלתיר״תיבהתוחתפתההןיבתרשקמה
אלא,ומצעהנידמהרבשמבאלרבכונאםיקסועשכ,התע.םיפורטואציםירבדהו
תאהלענו,תוחתפתההתואלאונאםירזוחבוש,וכותמאצומלןורחאהיוכיסב
.הניינעלדחוימהקרפבונרסחהשהילוחה

םינוגראהינשליבשב–רומאכהללוחתההלעמור״תיבמתוחתפתהה
,הזןוגראו257;״לארשיתוריחימחול״,ריאילשונוגראךרד–דחיםגםימחולה
ותועמשמ–תירבעההייחתהתעונתבהלולצההבשחמהץולחותעשבהיהש
לכלשoתיטסיאוזקהתודימצהבקעבןיטולחלתרֶּכעתִמתיתִמאהתירוטסיהה
רזהיטירבהןוטלשהשוריג׃ותפוקתלשתיפיצפסההיעבלויתובשחמוותייווה
.לארשיֿץראמ

לעאלא,ינורקעֿיגולואדיאסיסבלעהליחתכלמדמעוהאלל״צאהןמגוליפה
םתמחלמםושמ(םילגנאהםעהלועפףתשלשיםאלוכיבכֿתיטמגרפההלאשהדוח
וראשנךכֿרחאו;םוקמֿלכמםבםוחללשיוא)״ןבלהרפסה״תורמלוהינמרגםע
אלםהםלועמ,הבורחבשהמחלמהתומישמלקרםינותני״חללשםהינייעמלכ
המחלמהלשהתחלצהתניחברשאמרתויההובגתוארֿתדוקנמןיינעםושלעונד
תמאבהיושעםילגנאבהמחלמהיכםתעדלעולעהאלםגםההשעמל,תאזה
רבעמשןוזחםושףאתזחלםתעדתאונתנאלםהאליממו–םעפֿיאםייתסהל
הנידמה״תמסיסבי״חלםגהשעמלוקפתסהתוינויצהתועונתהלכלהמודב.הל

לכץקכםגו–םהיצמאמלשתפסכנהתרתוכהֿתלוגלםלוהיוטיבכ״תירבעה
הנידמההגשוהשמ,ףוסבלו;הזהםלועבםדאהתאקיסעהלםייושעהםיניינעה

ותואיצמוותדיֵלשהדימב,תאזההעפשההירפאוהל״הצףאבמק
.םישרופהתמחלמלשתואצותלתורשקתמתינויערה

תנששארברעבל״צאהןמוגלפתהםירבחתצובקוריאי257
ריאי.׳לארשיבל״צאה׳הליחתבארקנשדחהןוגראהו,א״שת
עיפוהללחה׳לארשיתוריחימחול׳םשהו,ב״שתטבשבחצרנ
תאשדיחוםלההןמששואתההזרשאכןוגראהיזורכב
רשאכ,רתוירחואמקרי״חלםשהלבקתה,תימשר.ויתולועפ
.ג״שתזומתב,׳תיזחה׳ןואטיבהעיפוהללחה
.ב״נשתתנשבקפנוהרשאי״חלהלובẅהנומתַּב
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םמויקתאובאלמלהמואמי״חללאצמנאלבוש–ןיעהןמומלענםילגנאהו
.ותיבלשיאונפיַו,ינוגראה

םיאצומונירה,הברדא;תונויצלרבעמשוהשמי״חלבתוארלהשק,הזיפל
ןהותיאליטרעההרטמהתניחבמןה,תינויצהתוהמבןיטולחלםישרשומםתוא
הארנדועו–)oינרפוזיכסהםגאליממו(״oיטסילוואיקמה״ישפנההנבמהתניחבמ
רשאמרתויהברהוליפאי״חלונייטצההלאהםיעבוקהתודוסיהינשבשןלהל
הייחתהךילהתבי״חללשםדוחיייכהנקסמהתשקבתמןאכמ.םמצע״םינויצה״
ךותב–םייתרתחמֿםייתמחלמההמשגההיעצמאבקראטבתהאלאיאֵדיאהיהאל
םושושדיחאלףאו,ןיטולחלםידחוימי״חלויהאלהזבםגו;תינויצהתרגסמה
ֿןבימימרבכ,ל״צאבםשרושמואשנםהתמחולהתרתחמהתטישתאירהש,רבד
יתִמאהדוחייה.דבבדבל״צאבשםהיחאםעהבופתתשהךכֿרחאו,ךליאוףסוי

דגנתרתחמהתמחלמתאונוויכםהש,הזבקרהרואכלאופאראשני״חללש
ותובישח.םמעהלועפופתיש,וכותבל״צאהו,ולוכבושייהשןמזב–םילגנאה
םושלךילומוניאםילגנאהםעהלועפהֿףותישיכ,הרוהשהמבהתיהריאילש
תגשהלהדיחיהךרדהאיהץראבםנוטלשתריבשוםהבהמחלמהוליאו,םוקמ
יכ,הינמרגםעהמחלמהתעשבוליפאוזךרדבטוקנליוארו–תינויצההרטמה
םידמועהירקיעהלושכמהויתִמאהביואהםה,םיברעהואםינמרגהאלו,םילגנאה
.תונותנהתוביסמבירבעהםעהינפל

םירבדקרויהריאילשותובישחוי״חללשדוחייהיכאצויםירבדהלכףוריצבו
םושולןיאךא,ותעשבןוכנוהפיהיהריאילשיטילופהושודיח׃םמרגןמזהש
ףקותתתלידכקרויהוורצוני״חלוליאו;ונתשהשתוביסמבבצמַלתוכייש
התיהםנמאךכיפלו–םתייווהךלהלכמרשאתמשיפכ–הזהיטילופהשודיחל
תאודביאולוכבושייהוהזהבאהֿןוגרארשאכל״צאהןמםתוגלפתהלהקדצה
ינשלהיהיוארבוש–ריאילשותוינידמתאלביקול״צאהרזחשִמךא,םכרד
םתוינידמהרתכוהשמו;המואמםהיניבדועדירפהאלרשאב,ודחאתייכםינוגראה
תאוצימיכ,ולסחתהשיפכ,לסחתהלםהינשלהיהיוארםנמא–החלצהבתיריאָיה
.רתויתראופמהיהתםתחלצהיכויהםיפידעמםאוליפאו,םתוימצעןכותלכ
,םמצעתוריחהימחוללשלודגהםבורלעםויכתלבוקמ–וזןיעמוא–וזהכרעה
איההטושפהעפותאליממו258,םתגיהנִהשזכרמהֿתיישילשהתואבורלעוליפאו

קחצי–׳זכרמ׳ירבחהשולשותואוגיהנה,ריאיחצררחאלןוגראהםקתשהרשאכ258
לידבמוהירה,בורהתכרעהלעןאכד״בשירבדב.דדלאלארשיו,רומֿןיליןתנ,רימש
.םינושארהםייַנשהןמןורחאהתא
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ןועמשסומלופבתוילאואטקארתויאוצמלםויכלגוסמולוכירבעהרעונהםגש
ל״צאישנאןיבההומתהתּורָזַּבתולגלולרשפאשמבלחֿשוגמןנחויוארויגֿרב
.הזהםויהםצעדעתכשמנה,רבעשלי״חלו

לאלוכֿםדוקתורבשנל״נהתינטשפההכרעהלתוליבומהתוחנההםלוא
םיירגוסבונחנהרבכשיפכול״צאהישנאתנעטכחיננםאםג׃תחאדוסיֿתיישוק
259,הינמרגםעםתמחלמםושמקרתמאבםילגנאהםעהלועפףתישלאיזריכ,ליעל

יכ,אוהאטישפםוקמֿלכמאולה–םדגנםוחללהנופומצעבהיהןכאלמלאו
םעהלשירקיעהביואָּכבשחיהלםיכירצויהםינמרגהואםילגנאהםאהלאשה
םצעמיכ,אמלעבתיסיסכתֿתיטילופהלאשתויהלהלכיאלוהתיהאלירבעה
תטישלשעזגהןמתולועהתורחתמתובושתלשתורשפאההבתענמנהעבט
רחאןפואבהלאשההדמעריאיינפביכםגרוכזלונאםיכירצןאכ.תחאהבשחמ
רוזחלחרכוהןיגבשכ׃תודחאםינשרובעכןיגבינפלהדמעשיפכמןיטולחל
ןורתפכםילגנאלהביאהתפדעהתאוינפלאצמרבכאוה,הלאשהלעבישהלו
םא–הנותנתינויערהייטנלכבולּכעלאופארשפאשוגמק,ללחברסנמה,עודי

ןויגיההידיֿלע;ל״צאהתורּושבוכלהוומלקאתהש,ריאילשגוליפהֿיקומינידיֿלעגמק
לשםיכלוהוםיבחרתמםיגוחשובכלליחתהש,׳תיזחה׳]י״חלןואטב[לשענכשמה
,]הרהנמךרד,ד״שתןוושחב[ןורטלמםירשעהתחירבלשה׳זיטסרפהחוכמו;בושייה
.י״חללשהלומעתלהקלחתארבכםורתלהקיפסהאיהםגש
ל״צאתדקפמידילעשקבתהו,ינלופה׳סרדנאאבצ׳לייחכהצראעיגהןיגבםחנמ[
טלחוה,)ד״שתולסכ(ותושארבהנושארההדקפמהתבישיברבכ.ןוגראהשארבדומעל
םעטמ׳דרמהזורכ׳ץפוהןכמרחאלשדוחכ.יטירבהןוטלשבןייוזמקבאמתחיתפלע
׃תאזההזרכההובהאבו,ל״צאה

םע.ח״צרתתנשמל״צאהלעדקיפלאיזרדוד259
רבמטפס,ט״צרתלולא(םלועהתמחלמץורפ

ירבחםע(ןיפירצברסאמבןותנודועב–)1939
לאיזרטילחה–)ריאיםכותבו,ל״צאהתדקפמ
םמעףתשלוםיטירבבהמחלמהתאתיבשהלשיש
הזעקרֿלע.ינמרגה״ףתושמהביואה״דגנהלועפ
,)ש״תירשתףוסב(ורסאממםיטירבהוהוררחש
וקהתאל״צאבטילשהאוהםישקםיחוכיוךותו
תצובקםעריאילשותשירפלאיבהשרבד,הזה
ףאלאיזר.םחליהלוךישמהלםישוחנויהשםירבח
ידכקריעלסטוהו,םיטירבהתרזעללעופבסייגתה
דישארלשיצאנֿורפהדרמהיוכידבףתתשהל
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לשונמזבךא;בלבתיטפמיסההייטנבהקיפסמהזיחאולסופתלחילצהךא
,ירבעהםעהלשםיירקיעהויביואםהםינמרגהאלוםילגנאהשרמולידכ,ריאי
דימוכמתלהיהךירצו,וכותמשדוקהẁחורבןויערהתאאיקהלםדאהיהךירצ
.ףרוטמוניאשומצעבלוכֿםדוקענכתשהלידכ–ותִמאֿיקומינתרותלכב

,ינורקעהֿיגולואדיאהלגדהגוליפהלעףנוהאלהליחתכלמםאםג,םנמאו
אל׃ותוארשפיאשאוהאוהו,גוליפלםדקינורקעהסוסיבהשתאזֿלכבאיהתמאה
ומצע]תא[האורהיהאלםדאםושיכ,וירבחלסחיבםגאלא,ומצעריאייבגלקר
.ותעדףוסלאוהדרויםנמאיכתוחפלומצעהלשַישילבריאילאףרטצהלקדצומ
רתוייגולואדיאןוגראהשענ״לארשיבימואלהיאבצהןוגראה״שאיהתמאה
הכלהלםאו;ןיפנאריעזבגולואדיאכומצעתאהארובלייחלכ–יאבצהיהשמ
לשוטעֿישקּודמק,ךכלומרגתרתחמהיֵאנתקרירה,הכופהגוליפהתומדהתיה
,׳תיזחה׳ןותיעהתאצללחהו״י״חל״לשןוגראָלןוגראהךפהשִמ,ףוסבלו.ריאי
שרופמבגוליפהתאססיבודדלארזח׳דוסיֿינבא׳ביכ,הזהםגפהםגדבעידבןקות
,הילגנאבהמחלמהאלו,וללהתודוסיהו–םיינורקעהֿםייאֵדיאהויתודוסילע
הוואגההתיהםהילע260;י״חללשקהבומהרכיההןמיסושענ,המצעלשכ

ינפבםידמועונא.]היינשהתימלועה[המחלמהלשןורחאהבלשבםידמועונא״
המחלמהתישארבהזרכוהרשאקשנהתתיבש.תורודלונלרוגלשתירוטסיהההערכהה
.יטירבהןוטלשהידיֿלעהרפוה,]לאיזרדודידיֿלע[ תאםימישגמוומישגהםה..
..תיתכלממהתונויצהלוסיח׃םתמגמ . תתיבשדועןיא.תחאללתונקסמהתאקיסנ.
הריגסמה,לארשיֿץראבתיטירבההיצרטסינימדאהןיבלירבעהרעונהוםעהןיבקשנ
].״ףוסהדעהמחלמ,הזהןוטלשבםעלהמחלמ.רלטיהידיבוניחאתא

ֿימוסרפלםיעצמאהרסוח;הרושהישנאןיבלריאיןיברישיעגמלתורשפאהרסוחדמק
םיכוותמידיֿלעםישנאלרסמיהלםיכירצויהגוליפהֿיקומינשהדבועה;בתכבהרבסה
תאםישטשטמויהךכבגאו–םירסומםההמםיניבמםהיכםמצעתאולשִהקרש
טנמומבזרפומשגדםשוההבש,תיאבצתרגסמבלהנתהגוליפהיכהדבועה;רקיעה
.תּוילייחהוהיכרריהה,תעמשמה

אצמאוה–)1941יאמ(א״שתרייאבג״כב,היינבחלשהפועתההדשב–םש.ינאליכ
.תינמרגהצצפהבותומתא
;ט״שתתנשבל״צאימחולתצובקידיבםקוהםילשוריירהבלאיזרתמרבושייה
.א״כשתרדאבלצרהרהבונמטנוהצראולעוהלאיזרדודלשויתומצע

זומתמלחה–׳תיזחה׳,י״חלןואטבב׳דוסיינבא׳וירמאמתרדסלעודדלאלארשילע260
)אפיס(69הרעהו122׳מעב68הרעה,120׳מעב64הרעה׃ליעלהארובוש–ג״שת
.467׳מע273הרעהבןלהלםגהארןכֿומכ.112׳מעב
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וענמנםהםללגב,םתויבקעלתמייקהּבורעוארםהםהב,םימיהלכי״חללש
םעתורחתהלי״חלולכיוללהתודוסיהןורתיבקרו,ל״צאהםעדחאתהלמ
.םישדחםירבחתכישמובוחרהתדהאלעל״צאה

הנופומצעלאיזרהיההינמרגםעהמחלמהאלמלאיכהחנהה,ןכֿלעֿרתי
.ידמלתכבוסמו,תיביטלוקפסהחנהאיהםילגנאבהמחלמל

לחהץראבלאיזרלשודוקיפלדֵהכ׃תוקזחתונעטבהתואםידעוסל״צאהישנא
םיעבראלשהשילפהתינכתהכרענונמזב;ןילופבשר״תיבבדרמהןויערתולעל
לגדבהלשממהתיבלעיטירבהלגדההנושארלףלחוהודוקיפתחת261;ףלאה
קרו–םייטירבםיטקייבואדגנתולועפבלחוהןוגראהדקפמהיהאוהשתעב;ינויצ
איהתישיאההיעבה,םלוא.ןקיספהללאיזרעבתהינמרגםעהמחלמהץורפב
ונמזביכםנמאשיחכמוניאשיאשאיהתמאהו,ירוביצהעקרהיבגלתינשמןבומכ
רבכונמזביכןכֿםגןעוטוניאשיאלבא–דרמהןויערתולעללחהלאיזרלש
ןויערהשןהתויודעה,הברדא;ןוגראהלשהטושפתוינידמלהזהןויערההשענ
תיטסינויזיברההגלפמהדצמתצרמנתודגנתהבלקתנוהטמלמתולעלליחתה
;הנוילעהםתורמבדימתריכהלאיזררשא–השארביקסניטוב׳זםע–תימשרה
.דיחיהירשפאהאצומכגוליפלשתורשפאההרכזוהתימלועההמחלמהינפלרבכו

ריהצמובטפשמה,םירמאמהתרדסלשםויסהטפשמתאקרןיגולידבטטצנובושנןאכ
׃העונתהדיקפתלעדדלא
הלודגהותּומצעלכתאהבםישגהלידכותדלומבטולשלאוהירבעהםעהלשונוצר״
..תירבעתוכלמתומדב . לארשיחורהלגתתהבתוכלמלהפיאשה=[הלאתונויער.
;םינורחאהתורודביוטיבואצמםהו,המואהתמשנבדימתםיעובטויה...]התעפִיב
.״ונדיקפתהז.העונתלתידוסיהטישתויהלוכפהאלםהםלוא

לולכלשרדו,דרמהןויערתאליבוהשאוהו,ןיגבםחנמזאהיהןילופבר״תיבביצנ*261
.76׳מעבליעל36הרעהבךכלעדועהאר.ר״תיבתעובשבתדלומהשוביכתבוחתא
הילאסחייתמד״בשרשא,יקסניטוב׳זלשתדגונהותדמעתאהרעההתואבםגהאר
.הקסִּפהךשמהבןאכ
לעדקשריאיו,1937תנשמרבכ׳ףלאהםיעבראתינכת׳לערבודל״צאהתדקפמב*
ושלפירשאקשניזחוא40.000ןילופבןמאלוסייגלהתיההנווכה.העוציבלתונכהה
ןוטלשהידקומלעתוטלתשהל׳תיבמ׳תולועפלליבקמב,הושבכיוםישארהמכבהצרא
,ץראבהינטירבלשיאבצההחוכיכרוכזלשי.)דועו,רודישהתנחת,ביצנהןומרא(
1940תנשבלעופלתאצלהדעונתינכתה.םילייחיפלאהמכלעהלעאל,םינשןתואב
הפרט)1939ֿב(הצרפשםלועהתמחלמךא,)׳םיעבראהתינכת׳םגהתנוכןכֿלעו(
.תמקרנהתינכתהלשהיפלקלכתאןבומכ
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תוינכתתנכההָמודןיאיכאוהאטישפ–ףלאהםיעבראתינכתלעגונשהמב,תינש
שוביכןוזחלעםהידיתאךומסלויהםינכומדימתםיטסינויזיברה.השעמלןעוציבל
תינכתהןיינעבםגתואדוובםיאצומונאןיאןכמרתויו,)יכוניחןויערכ(ץראה
לעודיתאךמסןוגראהרשא,ריאילשיטרפלעפמןיעמהתיהתינכתה׃תאזה
.אלותו,הינלופבםייאבצםיסרוקתכירעםשלםייתניבהתואלצינו–הבשןוזחה
לגדהתפלחהלשהנגפההתואןיינעבירה,ץראבתולועפהתוחתפתהלרשאבו
ילבוומצעל״צאבימינפקבאמילבםייקתהלהלכיאלהנגפההיכבושונאםיאצומ
לשתימשרההדמעלדוגינב–תיטסינויזיברההגלפמבהיציזופואהםעםכסה
תימעפֿדחהנגפהבאלא,״דרמ״ברבודמהיהאלשיפֿלעֿףאהזו–הגלפמה
רתיוליאו!״ןבלהרפסה״םוסרפלתרחמהםוילשהחתִרהתעשבו,אמלעב
דיהשעמללביקריאיו,רוצעהיהרבכלאיזרשתעבעודיכוכרענתולועפה
לשישארדקפמכ,ולאהתולועפהלעודיתאםנמאךמסיקסניטוב׳זו262;תישפוח

.דבעידבקרלבא,ןוגראה
םילוכיונאןיאתאז–אלואםילגנאהדגנםוחללהטונהיהלאיזרםא׃רמולכ

,הינמרגםעהמחלמהינפלםגשאוהעבוקה]רבדה[.בושחרבדהןיאףאו,תעדל
אל–וילאמןבומרבדםיטירבהםעתושגנתהההתיהאל,״ןבלהרפסה״תורמלו
םיפנוסמהימואלהיאבצהןוגראבור״תיבבאלותימשרהתיטסינויזיברההגלפמב
״שפראוהטקש״ו״תויאבצ״ו״תירבעהנידמ״לשםיכרעהלכףאלעתאזו;הילא
םירהצומהםיכרעבתּונֵכלהעיבתה.הלאהםיפוגהונכָנםהילעש,״דרמהבהל״ו
לאיזרםגשםנמארבתסמו(׳זקרפבונראיתרבכשיפכ,הטמלמקרתולעלהלחה
ןכתיי.)תומדקתהלשתונושתוגרדב,תאזהתוחתפתההיאשונמויהוידיסחמםיברו

70הרעהבהארובוש–)ט״צרתרייאבח״כבםסרופש(דלנודקמלשןבלהרפסהלע262
רכיכבםהיכמותול״צאישנאלשתרעוסהנגפההחקלתהברעבוב.112׳מע,ליעל
יתלשממהםידרשמההנבמלוצרפםיניגפמה.םוקמבחכנלאיזרו,ביבאלתבתובשומה
לגדופינהויטירבהלגדהתאוערקםגו,בוחרלםיצפחוקרזושאובותיצה,רכיכבש
ךכֿרחאםיימויו,םיטירבםירטושוםילייחידיֿלעברחוכבהרזופהנגפהה.ןבלֿלוכת
לולאבורצענםירחאההדקפמהירבחוריאי.םישדוחהשימחלאלכנולאיזררצענ
ףוקתלהנושארלל״צאלחהםרסאמדעשםישדוחבו,)1939טסוגוא(ט״צרת
וצצופ,הפיחוביבאֿלתםילשוריבןופלטולמשחתותשרולבוח׃םייטירבםיטקייבוא
יזכרמהראודהףינסלרומחקזנובסהשםישקומונמטוה,םיירוביצןופלטיאת
.םילשוריבגרוהלאצוה–עשורמיטירבתוריקחןיצק–סנרקףלארו,םילשוריב
יפֿלעהארנכ,ןבלהרפסהםוסרפתרחמלהתיהל״צאהתנגפהיכתועטבבתוכד״בש(
).100׳מע,1956׳דימתמה׳תאצוה,׳ףסברשאםדה׳לשנייובקעילשורפס
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היההינמרגםעהמחלמהידיֿלעםירבדהלשרשיהךלהמהרצענאלמלאשןכֿםג
הוויקשיפכ–תימשרההכרדתעיבקל,הלוכהעונתהתאשובכלחילצמךילהתה
ךרדלעשדחהךילהתהתוטלתשהש,תראשנהדבועהםוקמֿלכמךא.ריאילדתשהו
ידיֿלעבושחכומהז;הנשיההפילקהתריבשילבתירשפאהתיהאלהעונתה
הגהנההןיבלוניברצונשערקהידיֿלעו,ל״צאבךורעלץלאנןיגבףאשרוהיטה
תאללשןיגבשיפֿלעֿףא,עמשמהמק.ןמטלאר״דלשותושארבתיטסינויזיברה
אוהתאזֿלכב–יסָלקהםזינויזיברהתרגסמבןיטולחלרגוסמומצעהארוגוליפה
היהרשפאֿיאןכאלמלאש,ןיפנאֿריעזברבכּולו,גוליפהלערוזחלומצעבץלאנ
.המחלמהךרדבומייקלול״צאהתאאיצוהלול

ךא;םינפẁלכẁלעןוגראהתואמצעלריאילשותאירקהעבנתאזהתואיצמהןמ
אלשדע–וירבחוןמטלאר״דבוקבדםהו,תאזההאירקהתאוחדותעיסולאיזר
תוישיאהתודמעההנייהתיכ,אוהרבדלשושוריפו;םהיניבםימוחתהועדונ
המחלמהלעהתנעטהראשנםוקמֿלכמ–הנייהתרשאלאיזרתעיסבוררָ☻ש
ֿךלהב,תירוטסיהֿתיגולואדיאותינוגראהניחבמ,ןיטולחלתשרשומהינמרגםע
םעהלועפהֿףותישוליאו,תנבומֿיתלבהיזטנפולהתיהתינדרמהתונֵּכהששפנ
.תוביסמֿילוקישלכלרבעמ,רובעיֿלבֿקוחםֶחֶלםילגנאה

ץוריתכ–תוחפל,הקלחב–הינמרגםעהמחלמהתנעטהתלגתההזבצמב
תונֵּכהןמןהילעבתאתוענומויהש,רתויתוקומעתובָּכעלשןתרתסהלאמלעב

דועו–תרתחמהתמחלמןמזֿלכוהינמרגםעהמחלמהרמגירחאםגךשמנשערקהמק
]׳תוריח׳לשהתומדב[ל״צאהיכןיטולחלררבתהשדע–הנידמהתמקהירחאהברה
.הנשיהתינמטלאההפילקהקיֵחללגלגתהורזח
ןבהירא–השדחהדקפמהנימאוה)1943ףוס(ודיקפתלןיגבלשותסינכםע*[
םגרבחהיהשדיחיההיהןורחאההז.)ימעֿבל(יולהמלשו,ןיקנלוהילא,רזעילא
.תמדוקההדקפמב
שארכשמישאוה1937תנשמ.יקסניטוב׳זלשוברוקמהיהןמטלאהיראר״ד*
יפלכיקסניטוב׳זלשוגיצנכו,לארשיץראב–תיטסינויזיברתינויצההעונתה–ר״הצה
העונתבתיזכרמהתומדלןמטלאהיה)1940(יקסניטוב׳זתומרחאל.ל״צאה
התחפל״צאהלעדוקיפהתאןיגבלביקשהעשמךא,םלועבוץראבתיטסינויזיברה
תאןתמלהסינאוהבושייהישארימויאבקע.ןוגראבהשענהלעןמטלאתעפשהדואמ
רחאל.ולעמשנאלןיגבךא–ונושלב,״טעמוטאל״–םיטירבהדגנל״צאתוליעפ
ןמל.לשכךא,׳יקסניטוב׳זתעונת׳שארכתסנכל׳ץורל׳ןמטלאהסינהנידמהםוק
שרפשדע,תסנכבהמעטמןהיכףאו׳תוריח׳לןמטלאףרטצההיינשהתסנכלתוריחבה
].1982תנשברטפנןמטלאהירא.וידגנתמלןיגבןיבתומיעהלשב)1966(העונתהןמ
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תונויצה״ןיבליטסינויזיברהל״צאהןיבןוימדהןאכטלבתה.אליממתינדרמה
הקדצההינמרגםעהמחלמבןהלואצמולאףאש,״הנגהה״ותונכוסה263,״הנשיה
היהרשפאֿיאשיאדוןהבאולהו–םילגנאהםעגייסאללהלועפהֿףותישלתכתוח
השענןוימדהו;ןתלועפֿףותישמויהתולֵדחםנמאהמחלמהאלמלאיכדושחל
המחלמה״םשלל״צאהוםילגנאהןיבתידדההרזעלךרדהיכ,הדבועהרואלימאְת
תשלובהתושרלויערכווברקלעדמעוהל״צאהש,הזברקיעבהאצמנ״תפתושמה
יכלילעבהארמהזימיטניארֵדסֶה264.תובדנתהבדבועהףינסכ–תיטירבה
לעאלא,יהשלכהביאתפדעהלעקרהבסנאל]לאיזרלריאיןיב[גוליפהתקולחמ
ילגנאהןוטלשהתאתוארלתלוכיהותימואלההייחתהלשימינפהףונהםצע
תאזהתינורקעהתוגלפתהלםאתהב,םנמאו.ללכבהביאלדמעומכ,ולהצוחמ
לשינידמההיפואישרושתרוקיבלדעי״חללשםייגולואדיאהתודוסיהודרוה

ואהינמרגםעהמחלמלשהיעבלכלרבעמ–תחאכהשדחהוהנשיה–תונויצה
.דבלבoילרוטקנוינוקהניינעשתרחאהיעבלכ

תורמל–ללכב״םינויצ״תניחבבםמצעואראלבושי״חלשךכידכדעתאז
שיונרכזהשתודוסיהםתואדגנכףאו.ליעלםהבונרכזהדועשםיינויצהתודוסיה
׃רותסלתויאראיבהל

לשינויערהעצמלםיקרפהֿישארתויהלודעונש,ריאילש׳הייחתהירקיע׳ב
תרגסמהןויצלו–תחאםעפוליפארכזומ״תירבעהנידמ״גשומהןיא265,י״חל
הזגשומוליפאו.לארשיתוכלמינכותהגשומהקרשמשמתפסכנהתיתכלממה

יקסניטוב׳זושרפ)1935(ה״צרתתנשברבכשינפמ,תואכרמןיב,״הנשיהתונויצה״263
ודסייו,תינויצהתורדתסההןמ)ר״הֹצהתירב(׳םיטסינויזיברהםינויצהתירב׳ותעונתו
תונויצןיבלדבההסמניכלעגעלהץמש.)ח״צה(׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳תא
לשהיפואישרושתארקבלי״חלתאצב,הקסִּפהףוסבדדחתמ״השדח״ל״הנשי״
.״תחאכהשדחהוהנשיה״תונויצה

ררבתהדבעידבו,םיטסינומוקירחאבוקעלהארוהלביק,ל״צארבחכ,ומצעד״בשףא264
רואיתתאהאר.תיטירבהתשלובלןוגראהריבעהעדימהתאש–ותמהדתל–ול
.41‐40׳מע׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳בי״חלהלאל״צאהןמותואוליבוהשםירבדה

ידיקפת״תא,דועייהתא,תיתבשחמהתיתשתהתאוותיהשםירקיעח״יהלאויה265
.״הלואגהותונדאהרותבהעונתהידיקפת״תאו,״שוביכהוהמחלמהרותבןוגראה
םהבתרכינו,יעלקךונחןיכהשםיפיעסרשעֿהעבראלשהטויטלעםיססובמ׳םירקיע׳ה
תנשמ׳׃ה״צרתתנשמתרבוחב(ןהכבקעיררושמהלשויחוסינתעפשהםגבטיה
׳םיאנומשחהתירב׳לשהקוחהתעפשהןכו,)דודןבליח׃לשתוביתישאר–׳ד״ביח
.)412׳מע׳אךרכ,׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַל׳בחפסנב׳הקוח׳היפיעסתאהאר(
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אלווללכבםעהיבגלאל,קוספֿףוסכןפואֿםושב׳הייחתהירקיע׳בעיפומוניא
ןאכלטוהתוריחהימחוללע.תוריחהימחוללשתיפיצפסהתרגסמהיבגל
ילואו;יכוניחֿירסומדיקפתםגאלא,םיוסמיטילופדיקפתקראלהליחתכלמ
ידיקפת״לןושארושאריכ,לוכẁםדוק׃]רמול[בטומו,״םג״הזברמולןיאוליפא
׃רומאלןאכזרכומ,תוכלמהתמקהלךרדב,״שוביכהוהמחלמהרותבןוגראה
תשרשה,םייחצנהויניינקלתיאנקתונמאנחופיטותוריחהתבהאלםעהךוניח״
ןיכָרוכמונתינרפסהוףיַסה׳הרכההשודיח,אוהוידיבןותנםעהלרוגיכןויערה
266.״)׳הה״להברארקיו(׳םימשהןמ

תחוורהתינרפוזיכסהו״תיטסילוואיקמה״השיגההיפẁלעןאכהכפהנ,ןכבו
,תפקמתירסומהרטמבהליחתכלמתשרשומתאצויתיטילופההרטמהו,תונויצב
הרטמהתמשגהלהריתחהו.םינואהֿשדוחמהיפואבוירבעההנכותבתרדגומ

יעלקינפלהארנכהיה,׳תונקסמותונורקע׳,ט״צרתתנשמומצעריאילשרמאמםג
.יפוסהחסונהשוביגברנזולק׳פורפבץעונםגריאי.׳םירקיע׳בוללכנויחוסינמהמכו
,1986ביבאֿלתרדהתאצוה,׳ןמגראב׳,ריאילעןיבייהדעלשהרפסבךכלעהאר(
,י״חל׳רפסהלש׳בךרכשארב׳הייחתהירקיע׳קרפהתאםגהאר;ךליאו216׳מעב
תטויטמתואבומַלבלםישו,ג״סשתריאיתאצוה,יקסנייביאבאזתאמ׳הנושארתבצ
ןויכראה׳,ןרטשהרימאלשרמגהתדובעבהארןכומכ;׳ד״ביחתנשמ׳מויעלק
תונרפסלרפסהתיב,׳ריאי–ןרטשםהרבאלשונויכראידירש,דַּכַּבןמטוהש
.)ךליאו146׳מעב,ד״משתםילשורי,תירבעההטיסרבינואה,תואנויכראו
ובתכנ)א״שתןוושח(׳בןוילגב׃םיבלשינשב׳תרתחמב׳תונוילגבומסרופ׳םירקיע׳ה
,ךכֿרחאודּבועםירחאהשימחו,יפוסטעמכחסונבםינושארההעבראה;םירקיעהעשת
םישדחםירקיעםהילעםיפסונשךות,)א״שתטבש(׳הןוילגבבושוספדנושדחמוחסונ

ץפוהאלמהחסונה.ח״ידע׳התואהןמםייונמה–רשעֿהעבראדועלוכהֿךסבו–
טבש(׳םָלֻס׳בספדנהנידמהםוקרחאלו,)׳ליסנטס׳לופכשב(םידרפנםיפדבךכֿרחא
.27הדומע׳אךרכ׳י״חליבתכ׳בו)י״שת
,הזרפסלשופוסב׳גחפסנכ.התפסותבוח״מקהרעהב,469׳מעבןלהלדועהאר
.םתוחתפתהב׳םירקיע׳היחסונואבוי,553׳מעב

םירקיעהתששלןושארהרומאכאוהש,׳ךוניח׳ותרתוכשישימחהרקיעהוהז266
׳הברארקיו׳לעתוכמתסהה(.״שוביכהוהמחלמהרותבןוגראהידיקפת״כםירתכומה
יפל;׳חתואלהכפהותואסריגהןמהמכבהשבתשה׳התואהךא,רוקמבתנתינ׳הה״ל
רבדטוטיצתאםילשהלמענמיהלהשק.)׳וה״ל׃סיפדהלוןקתלשיהנליוסופד
ףוצרהךשמההוליאו,תמיוסמהנבהתרצוי׳םירקיע׳החסונבותעיטקןכש,שרדמה
ןמםילוצינםתאירה–הזרפסבבותכשהמםתרמשםא׃ה״בקהםהלרמא״׃אוה
.״םכתאגרוהאוהשףוס–ואלםאו,ףיַסה
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תמוקתלשתיטילופההרטמהתגשהםעםייתסהלהדומאהניאתאזהתירסומה
ךפהיי–׳םירקיעה׳םיזמור–תאזהתרגסמהתמוקתםע.תיתכלממהתרגסמה
וזינפלודמעישםישדחהםייטילופהםידיקפתהדצבו,״העונת״ל״ןוגראה״
רטשמתמקה״׃םָכֵשמֶהבםייכוניחהוםיירסומהםידיקפתהןכֿםגבושםירכזומ
.,יאובנהקדצהולארשירסומחורביתורבח . תינחורהותירוטסיההותּומצעשודיח.

.הייחתהרּוכבימואלהיפואהףוריצ;לארשילש . רותללמסכישילשהתיבהןיינב.
קרהניא״תוכלמהתמוקת״יכשוריפב׳םירקיעה׳םישיגדמןכא.״המלשההלואגה
תייחת״׃הנממהלענההרטמהתמשגהלתרגסמובלשםגאלא,דבלבהרטמ

תמלשהבםאקרראשנקפסו267;תחאכתירסומותיטילופהניחבמ״המואה
העונתההיהתרבכ–םימלשהֿםילואגהםייחהתלחתהבו–הלואגהוהייחתה
לערומשלךרטצתדועזאםגאמשוא,החורבתבצועמההמואבגזמתהלתיאשר
םיקרפהדחאביתיֵלעהשתורשפאהיפכ,יולטבשלשהכרדההידיקפתבהדוחיי
ומק.םימדוקה

היצפצנוקהיפלש,קפסםושםיריאשמ׳הייחתהירקיע׳ןיא,םוקמֿלכמ
קרהמקשכינוגראהםמויקתאאלמלהמבי״חללהיהוהיהדועריאילשתירוקמה
ןוטלשלםלועמי״חלופאשאללוכיבכש,םיברתנעטלדוגינב.לארשיתנידמ
ריאיתעדבתולעלהיהלוכיאלללכביכלילעב׳םירקיעה׳ןמררבתמ,המואב
יכ,וישרוימדחאילרמאשהמלדוגינבו;הזכשןוטלשלופאשיאלוידימלתש
שוריגלרורחשתעונתקרםתויהב,ןוטלשלףואשלהמםשבהיהאלי״חלל

יפכו,קפסםושהזןיינעבהיהאלםנמאומצעריאילשררבתמ׳י״חליבתכ׳תעפוהםעומק
רטשמ׳ףיעסהףוסב,ב״יקרפאוה״םימדוקהםיקרפהדחא״[.ליעליתרעהרבכש
.]הלףסוהשקלחהםע,ג״פהרעהתאםגםשהארו–335‐334םידומע,׳לבויה

׃וזהקסִפבש׳םירקיע׳הירבדלרשקבתורהבההמכהנה267
תורתוכיתשןיבשןושלהףוליחבהנותנ,העונתלןוגראהךופהידיתעבשהזימרה*
המחלמהרותבןוגראהידיקפתהלאו״׃איההנושארהתרתוכה.׳םירקיע׳ָלהֶנשִמה
ידיקפתהלאו״׃איהםינורחאהםירקיעהתנומשלהנשמהתרתוכוליאו,״שוביכהו
.״הלואגהותונדאהרותבהעונתה
׳קדצהרטשמ׳׃םהיתורתוכשםירקיעהירבדתא,ןיגולידב,זרוחאבומהטוטיצה*
.)ח״י(׳תיבה׳ו,)ז״י(׳הייחת׳,)ב״י(
ותרתוכש,יעיברהרקיעבהנותנהמואהתייחתותוכלמהתמוקתןיבסחיהתשגדה*
.״תוכלמהתמוקתאלבהמואהתייחתןיא״׃רומאל,׳דועייה׳
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ודעונאלריאילשותסיפתיפליכלילעב׳םירקיעה׳םיארמ268,דבלבםילגנאה
ודעונאלא,אמלעבתיטילופרורחשתעונתוזיאקרתויהלםינפםושבי״חל
ירוטסיההןבומהאולמבטעמכ–תחאכתינחורותינידמ,הלואגẁתעונתתויהל
.הזהיחישמהגשומהלש

םדיקפתלעדונהךרעהוניעבראשנםנמא,וזהביטקפסרפמי״חלתאונתוארב
דחאףיעסקרתויהלדרויהזדיקפתלבא–רזהןוטלשהלשוילגרתקיחדביאובנה
ןיינבוהמלשההלואגהיכרעהנושארלורזחוההבשהעונתהןמיסבאצויֿלעופו

תאםיטפושונאןיאבושו;תילאוטקאתיתכלממהמשגהלשעצמְלהריחבהẁתיב
רבכםלגמהינחורהןעטמהיאשונכאלא,תאזההנידמהלשהתמוקתיליפנכי״חל
הלודגהתולעתהההתואליבשבונשרדשתומדקומהתוחנההרקיעתאוקפואב
.הכותמםויכונלהצוחנה

תיג״צאהםיכרעהתכסמ2.

תוחתפתההךותמהזה]ינחורה[ןעטמהשבגתהדציכראתלונלחתה׳זְֿו׳וםיקרפב
׳הנומאהוגורטקהרפס׳ביתפומההיוטיבלעהאבוהלוכתלמתסמה,תשלושמה
וצחלב,םתוררחתשהרמולכ,םיינויצהםיכרעה״תורדהתה״)א269׃יבצֿירואל
תייחת)ב;םרוקמבשחורהֿתולפשותומדהֿטועימילוקיעמ,״רדהה״ךרעלש

.455׳מעתיתחתבליעל,258הרעהבוד״בשירבדבהארובוש268

ז״צרתתנשברואהאר׳הנומאהוגורטקהרפס׳269
הווהמאוה.ץ״רתתנשבםימותחוירישינושארו
דסומ׳תאצוהבג״צאיבתכלכתרדסב׳גךרכתא
לעד״בשבתוכרשאכ,תואבהתורושב.׳קילאיב
םיפיעסהינשמהלועהתשדוחמהתּורבַגה״
םירישץבוקלןוכנֿלאאוהזמור,״םימדוקה
ספדנרשא–׳הלועהתּורבַגה׳–רפסלםדקש
.הרדסהלש׳אךרכבללכנוו״פרתתנשב
׳מעבליעלג״צאלעד״בשירבדתאהארובוש

םשםירומאהםירבד–הנוילעההקסִּפַּב102
םגהארו–הבחרהבןאכםישרפתמותיצמתב
57הרעהבג״צאירישמםשונטטיצרשאתא
.119׳מעב)אפיס(
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)תיקלחםגּולו(תודכלתה)ג;תירוטסיההתירבעההרובגהשדוקםעתוהדזהה
םיפיעסהינשמהלועה,תשדוחמהתּורבַגהםעתיתרוסמהתילארשיהתוכיישהלש
הדילוההליחתבשםשכיכ׃הזתאהזובציעהלאהםיכילהתהתשולש.םימדוקה
םוחתתאןפוריצעבקןכתירוטסיהההרובגהלאהיינפהתא״םיכרעהתורדהתה״
םיכרעהתומדתאוזתודכלתהףוסבלהעבקןכו,תיתרוסמההיווההםעתודכלתהה
.״תורדהתהה״ךילהתתאומתחשתיריאָיהחורהו

–תיתמטסיסההניחבהןמ–לוכֿםדוקןאכמהתלעהשדחההסיפתלתרגסמכ
270.״םדהןמהבשחמה״

היגולואדיאהןמשגדהתאריזחהללחה״רדהה״ךרעשונרכזהרבכ
ךא271;תיניקסנלומסה,תיבויחהתוימואלהלאלצרהורקסניפלש״תינורתִּפה״
שוחלםישנאהולחהרשאכללכבדומעלהלכיאלבוש״תינורתפה״היגולואדיאה
תוכלמהתרוסמיכישממכוםדֶקמםיירקיסהםידרומהלשםירישיםישרויכםמצע
ןירדהנסהתדגאמוא,ןורחאהך״נתהרועישמ,יעצמאֿיתלבןפואב,תירבעה
ןיבתינגרואתוהזהרשקנשמ,הזבצמב.םברמהתעהזועמשרשא,הנורחאה
תרוסמהתרגִשךותמהידיֿלעםיטלבומהםיכרעהותילאוטקאההיגולואדיאה
תויתכלממהויתופיאשתאומצעלריבסיריעצהשךרוצםושדועהיהאל,תכשמנה
קרתאזכהיצזילנויצר,הברדא.הלוגבםידוהיהתרצלשהיצזילנויצרהךרדב
הלכילארשיתמוקתש,הבהמולגההחנהההתואבובלתאבורצלהתיההיושע
המוקתהבויחתאבאשרבכ,ודִצמ,אוהוליאו;הצוחנתויהלאלשםגלוכיבכ
oילטנדנצסנרטירסומבויחכ׃ותייווהלשםיינחורהםישרושהםצעמןירשימב

הלוכובהזלשתולגההתיהוליפאו–ותוצרלאלשרשפאֿיארשא,טלחומו
דעןכֿםאהפהחתפתהיגולואדיאהשגדהלשתעדומֿיתלבההייטנה.םידמחמ
תלבוקמהתינויצההירואתהרבכהתחדנאליממו;שרופמויולג,זיגרמטסרטנוקל
הבשחמלשהשדחךרדלחנוהדוסיהו,הזטסרטנוקבםולגהחתמהתמצועלכב
ןוצרהלע,הוואגבותעדמ,המצע]תא[הנובההבשחמ–הייחתהתויעבלע
.ומצעתאקידצמהםעטכ,המואהלשירוטסיהה

ךא–ותרישיפואתאוותפקשהתא–ומצעג״צאתאהזהגשומהםלוהםנמא270
,ליעלד״בשירבדבךכלעהארובוש.דדלאלארשיידיֿלעןתינאוהוזותרוצב
.)120׳מעתיתחתב(64הרעהברומאָלבלםישו,107׳מעתיתחתב

–רקסניפביילֿהדוהילעו,25דומעבליעל,5הרעהבהארןיקסנֶלמסץרפלע271
.26דומעבליעל,6הרעהב
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אלומצעתידוהיהתוימואלהךרעשוניארםנמא,וזהשדחתרגסמב,תינש
,תינויצהותואליטרעמותאפיראל״תורדהתהה״׃יזכרמךרעכעבקיהלהיהלוכי
אלשםשכולשמיטרקנוקרבדםושבתודכלתההךילהתתארישעהאלאוהו
תונויצהוםזינויזיברהלעןאכראפתהלהמבולהיהאל;הנממטעמכרשעתה
דמעמהןתינומוקמבךא.לֵצביסחיןפואבהזהךרעהראשנאליממו,תיסָלקה
.תילארשיẁץראההרוכמהךרעליוארה

ךרוצהתאקפסלדעונהםייאלכֿרוציןימהזירהתימשרהתינויצההירואתב
ֿיתלבה,הזירפקהחוכב–םשẁיאתידוהיהירוטירטלשולוכבֿ״ילנויצרה״
תויזירפקההמלענרבכהפלבא.אקוודםיוסמםוקמלש,״תיתודליה״ותילנויצר
;הטישלדסּומֿדוסיכהמצעבהעבקנולוכיבכֿהזירפקההתלעוהשמ–אליממ
תונדאלשטלחומשגרלהמוקמתאהתניפתיטסילאירוטירטההקיטמלבורפהוליאו

ֿתחנהאלא,יתולגֿיטמגרפשקיהלשתמכַסמההנקסמהדועונניארשא,הרוכמב
.אוהשימואלשקיהלכלהנושארהדוסיה

םיכרעהםעתיטסינויזיברההיגולואדיאהתוגזמתהלתחאהמגודדועיהוז
תונדאהתמסיסלשינשדחהלוצלצהףאלעיכ;תירבעהתרוסמהלשםיירוקמה
תרזחהםושמהפשישודיחהןמרתויש,ןבומכ,איהתימינפהתמאה,תיג״צאה
ףאלעש,ןושארהלכ☻ומהתאדימתהאשנתיתרוסמהתודהיה.הנשוילהרטע
תוצראלשםיפדרנםיחרזאתניחבבםינפםושבםניאםידוהיהתולגהתדמתה
יכ,ןידבםהםיפדרנו;הֶלוגהילארשיẁץראהםעהירוזפםהאלא,םבשומ
םגםשו,לארשיֿץראתראשנםהלשםצראוליאו;םהםיאורקֿאלםירזםיחרוא
ינממסףאלעו–הברקבםייוגןוטלשלשלגרומהםויקהףאלעיכ,״םתוחרזא״
,אוהיעראורזןוטלשקרםוקמֿלכמ–הזהןוטלשהלשתימואלֿןיבהותויקוח
םהםתוכזקרו,םתוכזתויהלהלדחאלץראבתיהẁֱֹאהẁתיטפשמהתוכזהשדועב
.םדבל

תא׃תינויצההיגולואדיאהאקוודילסקודרפןפואבהשטשטתאזההסיפתהתא
,הבהרפכףאו,המילעהאיהםהירוזפתוצראוםידוהיהןיבשתירסומהתּורָזה
ֿדחהורורבה,יטפשמהסחיהתאוליאו–םויהדעהברופכלאיההכישממו
רשא,תרדגומֿיתלב״תירוטסיההקיז״וזיאבהרימהאיהץראהוםעהןיב,יעמשמ
ותואבושרזחוה,תונדאהגשומב,התעךא.רבדתבייחמאיהןיאהמצעלשכ
התיהשתינכותהתועמשמהאולמבתימואלההעדותהרושימלאןושארהלכ☻ומה
,תינויצֿםורטה,״תיתולגה״הבשחמהלאוזהרזחידיֿלעאקוודו;םדקמול
אלא,״ילמרונ״ויתכלממםעלשתיתִמאההבשחמהךרדונלהרזחוהשדבלבוזאל
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םיבויחכ,הייחתהלעפמלשתוידוסיהתומישמהתוריהבהאולמבו☻רפנםג
.ןלהלהארנשיפכו,הבשחמהתואלשתוהמהםצעבשארמםינותנה

םעםיינויצהםיכרעהתודכלתהךותמשונרכזהרבכ,]תישילש[,תאזלעףסונב
תוכלמלשךרעָּבשדוחמההנידמהךרערמּוה,םיירוטסיהה,םיליבקמהםיכרעה

.ישרושהלארשי
ותעשבראשנוזהרומתבםלגתמהיתוהמהיונישהרבדיכרמולרשפא,םנמא

יתוהמלדבהלעהנעטהתא.רתויבתמצמוצמםישנאתצובקלשלוכיבכסומכדוסכ
תנידמרבכהדסונשרחאל,דדלאיפמ,הנושארליתעמשםיגשומהינשןיבדירפמה
,לבוקמהנידמהגשומהיהזאדע;תימשרהילעבסוה״הנידמה״גשומולארשי
גשומוליאו,םתרטמלטלחהבימיטיגלןויצכ,י״חללשתרגסמבףא,רומאכ
רערעאלםיעיגמינורכיזויתעידישהדימבו–יגיגחoטנלוויוקאכקרעדונתוכלמה
הפילחמריאיוג״צאירישבשתראשנהדבועהםוקמֿלכמ,םלוא.םלועמשיאךכלע
,דדלאלש׳דוסיהינבא׳בןידהאוהו;יבקעויתטישןפואבהנידמהתאתוכלמה
םושןכתייאל׳םירקיעה׳ירבחמלסחיבוליאו272;םירישםניארבכםהשיפֿלעֿףא

״תוכלמה״גשומבורחבשו,ןווכמבותעדמ״הנידמ״לערבדלמוענמנש,קפס
.שוריפב,הזתמועלהז,םיינשהתאםלקשב–אקווד

לעןובשחוֿןידםמצעלורסמהשדחהתוחתפתההיֵר☻ַבמתוחפלשרורב,ןכבו
שבכנרשא,םבלתאאטבלקיפסמונניאבושיאליטרעה״הנידמה״גשומשךכ
תאךושמל,וקיפסהאלוא,וחרטאליכםא,ןכאו.רתויןכותֿתאלמהפיאשל
,׳דוסיינבא׳בהפיןייענםאירה,רתלאלוזהדוקנלדחוימבםהידימלתבלֿתמושת
בושאיה״הנידמ״.העלבהבּולו–םשוליפארבכרבסומןיינעהתאאצמנ
ללחבךרענהולוכיבכץוחבמםידוהיהלרוגלעבסומה,שקיהמעבונהגשומ
איה״לארשיתוכלמ״וליאו;ןיַאמשי,םיקהלשיהנידמהתא׃קירירוטסיה
םייחישמהםיעוגעג״בםלגתמה,״המואהלשיבויחהוטושפהןוצר״ליוטיב
גשומברשאלַעופ,םישדחמאלא,םתסםימיקמןיאהתואו–״דִודֿתיבתוכלמל
273.ןכתייאל״הנידמה״

הבחרהבהנושארלהשרפנםהב–׳דוסיינבא׳,דדלאלארשילשוירמאמתרדסלע272
.121׳מעבליעל,)אפיס(64הרעהבהארובוש–י״חלתבשחמ

׳דוסיינבא׳לשןושארהרמאמבדדלאלשוייוטיבתאד״בשןאכאיבהתואכרמןיב273
׃ןיגולידב,טוטיצהתעיריתאדועביחרנונאו–)ג״שתזומת,׳תיזחה׳ב(
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לכלשתילכתהןויצלךרעהםגרמּוה,הלאהםירבדלםאתהב,]תיעיברו[
התחדנ–״םידוהיהתלאשןורתפ״–תיסָלקהתונויצהלשהתילכתזמק.הנוכתה
ןמהבשחמה״ידיֿלעהעבקנתיתכלממההרטמהתילכתכּו;שארמ,רומאכ,הפ
.המלשההלואגה׃שוריפב״םדה

ףאו,תוריחהתמחלמימילכחתפלוריכזהלי״חלוברהאלהזךרעםג,ןכא
לשחרזמהלתוכמםלועמוהודירוהאל–תיסָלקהתונויצבומכ–םלצא
םתואבףא–תונויצבךא.תישעמה,תימויֿםויהןושלהלאתיגיגחהתואטבתהה
הזהגשומהראשנדימתטעמכ–הלואגהתומשגתהלהתוכיישתאוהיזשםירקמה
דצבתועמשמםושתמאבולהתיהאלו,אמלעבהקירהצילמתניחבבקרתמאב
םושרתונאלרבכתוריחהימחוללוליאו.ינורתִפה,ולש״ילּוחהטנלוויוקאה״
עודיהןּויצַּכ,הרחתמאלל,םהלראשנהזגשומ;הלואגהגשומל״ילּוחטנלוויוקא״
אלו,המשלתיתכלממההרטמבקפתסהלםנמאולכיהתעמו;םתילכתלדיחיה
קרולכי–תילכתהלערבדלואבושחלועיגהםאלבא,ללכבהתילכתלעבושחל
םימחולהםתואברקבוליפא,ךכיפל.המלשההלואגה׃הזהדיחיהגשומבהנייצל
הברהךרעהלואגההפהתשענםוקמֿלכמ–תילכתהןמםלעתהלרומאכוטנש
רבכתוחתפתההיצולחברקבוליאו;תיסָלקהתונויצברשאמיניינעובורקרתוי

.הילעףסונבו,הרטממלידבהל–תילכתזמק

.םיטילפלשהיעבלדִודתיבתוכלמלםייחישמםיעוגעגמהכפהתונויצה״ . טלקמל.
..׳םימותיתיב׳ל׃יקסניטוב׳זלשףירחרתוידועיוטיבבוא,חוטב . הלגלגתהךכ.
.םיטקיפיטרסרטשמלהדנגואמ,הדנגואללזבתינכתמחרכהבוזהתונויצה . אלשינפמ.
..׳םידוהיתייעב׳ןורתפלשהעטומהדוסיהתאובזע . לשתונולשכלםרגהזחוסינ.
..יקסניטוב׳זלשולצרה . אטבלהיהךירצתונויצהתרטמלשחוסינה׃בויחלהלילשמו.
תרחאהקמנהלכ.לארשיתוכלמשודיח׃המואהלשיבויחהטושפהןוצרהתא
..ןיינעהתאתרבוקוהשילחמ ואתוימשיטנאשיםא–תוכלמלונתמחלמווננוצר..
.)רוקמבתושגדהה(.״ןיאואםיטילפשיםא,הנניאואהיעבשיםא,הנניא
תוכלמה׳הנשמהתרתוכתחת–)ד״שתןוושחב(׳דוסיינבא׳תאםייסמהרמאמבו
ץוביקוהילעתוטלתשההוץראהשוביכ״׃אבהעטקהתאףאונאםיארוק–׳תירבעה
,הרטמהתגשהלםייחרכהםיבלשקרןניהןה.תויפוסהתורטמהןיידעןניאתויולגהלכ
..תירבעהתוכלמהתמקה׃איהו . תוכלמַּב.תיאמצעתיתוברתהרטמאיהתוכלמ.
.ּבֶשהריציהתוחוכלכ.המואלשיתוברתההבוגהףקתשמ . המשגהלםיפאוש.
.״תיביטקלוק
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לעורפסב,הזןוויכבלשנייולשויזמר–שממתיחישמהעדותלדערבדהעיגה
274.םינמאנקפסילבםה,ריאי

קלחש,הדבועבלוכֿםדוקהתלגתהוזתוחתפתהלשתיטרקנוקהתועמשמה
הבורקקופיסֿתדוקנוישעמלעובקלהיהלוכיאלבושןאכןודינהרעונהןמידוסי
.׳הייחתהירקיע׳בוניארשיפכ–ונוכמלעישילשהתיבהתמוקתרשאמרתוי
ףיעסהתאו,תוריחהימחולןיבתשרופמתקולחמביונשהיההזןיינעיכםאו
ישארמ,ולםידגנתמהךוכירל–חמקןויעךירצבריאשהלריאיץלאנתיבהןיינבלע

.׳לארשיבימואלהיאבצהןוגרא׳בותעשבץפוהש׳םירקיעה׳ספוטבךכחמק
םה,׳תרתחמב׳תונוילגבםיקלחינשב׳הייחתהירקיע׳וספדנשרחאל,ליעלרומאכ[
קיתב,׳דכבןמטוהשןויכראה׳(–ריאילשונויכראב,הנהו.םידרפנםיפדבבושוצפוה
םיספדומדחאב׃)םילקןושלייונישםהיניבו(םינושםיפדינשםיאצומונא–)37׳סמ
רקיעה;רשעהעבשקרםיעיפומ,׳םירקיע׳׃רתכומה,ינשַבו,הייחתהירקיעח״י
יפלע.ונניאוםלענ–״המלשההלואגהרותללמסכישילשהתיבהןיינב״–ןורחאה

׳דימתמה׳תאצוה(׳ףסברשאםדה׳,ריאילעףחוסיפרגויבןמורבתכלשנייובקעי274
דֵמָל–שיאהריאיוםהרבארענה,דליה׳הקמֶמ׳–תומדהםעתורכיההןמ.)ז״טשת
תופיאשברוזש,רפסהתיבתוגצהבוידיקפתזאמדוע,ותוישיאןיינבלכיכארוקה
,ד״בשןווכתמםהילאשםיזמרהןמםיינשןאכאיבנ.ומעןעמלושפנֿתריסמוהלואג
׃ןוכנֿלא
,הדצמרוביג,ריאיןברזעלאלותוארשקמה,ויוניכתריחבתאריאיריבסמ85׳מעב*
;הדוהיםוקתאל,שדחריאיֿןבידעלבירה,םימחולהןורחאהיהריאיןבםא״׃ורמואב
ךכלעלשנייועיבצמ118׳מעב*.״?ףיַסהורישהןיבלובגהיֵאםלואטויפםנמאהז
בתכ)וירישרפסבל״ק׳מע(׳חישמה׳ורישתאש
המכהנהו,ערזמהנחמבאולכותויהבריאי
דלווייןכיהתעדיה,יחא״׃רישהתורושמ
יֵלע,אוהדלווייםירוסאתיבב/?חישמה
ףסכֿברח,רואֿןרקםואתפךא.../הפצרה
יכחישמהעדיַו.../ןולחהתכבִסתאהכתח
.״/ברחהאיה/הלואגיֵלאךרדה
םידומעבואר–רפסַּבםיפסונםיזמרישפחמלו

.82,62,124,148,189ֿו24
׳םישגמררושמ׳רמאמַלחפסנכיכבושריכזנ*
האר;ריאילשוייחלעהריקסהנתינ)׳אךרכב(
ןבכריאיẅהנומתַּב.ךליאו120׳מעבםשתאז
.הצראותולעםרטב,ח״י
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ילסקודרפןפואב,י״חלאקוודושענךכידיֿלעיכםאו;השירפבומייאש,םידקפמה
הלואגהתאהדימעהשלארשיבהדיחיהתיבויחההעונתהילוא,ןובלעההברמלו
םירבדהםתואלשינשהדצה,םוקמֿלכמאולה;הלאשןמיסבשוריפבהמלשה
היסטנפתניחבבתיבהןיינבלעםירובידהוראשנאלרבכםעפהש,אוה
תקולחמהבןיארשא–275לצרהלש׳דנליונטלא׳בומכ–אמלעבoתיטסירטֶלֶּב
יוסיכהלשישתיטרקנוקהפיאשליוטיבכולעוהאלא,בייחלמאיההקוחריכ

.תוניצרהאולמבתילאוטקאהערכהתשרודהו
העינההתייחתש276,״תירוטסיההתירבעההרובגהשדוקםעתוהדזהה״התואו
תודחאלּהתשַּביגוםגהרזחאיה–הליחתכלמתאזההיגולואדיאהךלהמלכתא
היגולואדיאלונתנש,םישדחההמשגההיכרעולע–ןירשימב–הנממ׃תחאהיח
.ישעמההאָצומוהתונֵכוהּפקותתאתאזה

ןווכתמוילאשקפסןיאו,םיינשהןמרחואמהאוההזספוטשחינהלשיםינמיסהמכ
ךא,רחואמהספוטהלשונושלכםירקיעהוספדנ׳י״חליבתכ׳בו׳םָלֻס׳ב.ד״בשןאכ
ימולצתתאהאר.׳ימשרהחסונה׳לארזחוהו,ותחדהמלאגנישילשהתיבה׳רקיע׳
דחוימבבלםישו–ךליאו555׳מעב,רפסַל׳גחפסנב׳הייחתהירקיע׳תורודהמ
].560‐558םידומעב,5בָלָשל

גרבנוולךירדירפ–םידוהיינשלשםעסמרואיתאוה)1902(׳דנליונטלא׳רפסה275
תשדחתמהלארשיתנידמרשאכ,לארשיץראלא–הינמרגמטרוקסגניקורבחויאניווה
רמועדגסמ–הנהו,םילשורילעםהםיפוצםיתיזהרהםורממ.תגשגשמותמייקרבכ
לכיה׃תומוחהןיבשריעבםהיניעלםיטלובםישידחםינבמינשךא,תיבהרהבבצינ
.שדקמהתיבוםולשה
רַעַיכו,שישידומעלעחנוגג.בהזבוןבולבקיהבהש,ראופמוםוצעןיינב״אוהשדקמה
..והארמהיהבהזתורתוכםעםידומע . לכימםגו,יקנעתשוחנחבזמדמעהרָזעב.
המלשםהבםיקוחרםימיםתואבכ–תשוחנהםייורקההז–ןאכדמעלודגהםימה
.״לארשילעךלמ
םיללפתמלוקלוחויבשומרשא,לודגתסנכתיבאוהםלואהו,למסקראוהחבזמהךא
׃רבחמהבישמ?שדקמהםוקמאוהןאכאקוודעודמ׃הלאשההלוערשאכו...םיעובקה
היתופיאשןעמללועפללוכיש,ישפוחרוביצלויהו]םידוהיה[ורזחןאכקרשינפמ״
,לצרה–רפושהעוקתב׳׃ךותב,׳דנליונטלא׳׃האר(.״תושונאהלשרתויבתולענה
.)ךליאו544׳מע,׳בךרכ,ט״נשתתדלומתאצוה,׳םיבתכרחבמוולעופותומד

תחתופההקסִּפַּברומאכ–ןאכתרקסנהתשלושמהתוחתפתהבתיעצמאההילוחהוז276
.465‐464׳מעבליעל,ןנדףיעסהתא
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הרובגהיפלכהררועתהשהיטפמיסבהתיהתאזהתוהדזההתישאריכוניאר
.ר״תיבלשהמשגההךרעתויהלדעונש״תּויאבצה״ךרעותואדצמתירוטסיהה
,רומאכ,היה–ולהתיהשהדיחיה״תירנויגלה״תועמשמההתואב–הזךרעםלוא
ובהכסנ,תּוהדזהלהכפהש,תירוטסיהההיטפמיסה;תימינפתושממלכלוטנ
,םינוירב׃םיברהםיי״מָדוֿרשבהםיכרעהונממועקבתהךכו,תאזכתושממ

תויאבצהלשםייגָ☻ומהלוביקהֿילכהלא–שוביכ,רורחש,דרמ,םיקירקיס
תיאליטרעה״תוירנויגלה״ו–דִודועשוהידעאבכוכֿרבמ,אנְדתמדַקמתירבעה
היתונקסמםעדחאהנקבולעוללהםישדוחמהםיכרעה.םהינפמהכלהוהתחדנ
שוביכורזהןוטלשבדרמה,רורחשה׃הרוכמבתונדאהתבשחמלשתוביוחמה
שארמויהםינותניכונרמאשדוסיהיבויחםתוא,ןבומכ,ויההלא–וידימהרוכמה
ולעשוביכהורורחשהיכרעשםשכ.תאזההבשחמהךרדלשהתוהמםצעב
ובייחתהוורזחםהןכ,םשדחתהבהשודיחתאובייחו,םינָפלִמשתונדאהתבשחממ
תינגרואהתומלשהשדחמןאכהרשקנוהרזחבושךכו;השדחתִהב,הנממ
תונויצב.הזמםתמשגהיכרעוהזמםיימואלההרטמהוֿדוסיהֿיכרעןיבתינויגההו
יתורירשולאהםיכרעהתוכרעמיתשןיבינויערהרשקההיה,רוכזכ,תיסָלקה
.ןיטולחליופכאלםאטמק,דואמדעיביטקייבוסו

קראלהאטבתההיגולואדיאהשוביגלםישדחההמשגההיכרעלשםתמורתךא
ישעמאצומהיתורטמוהיתופקשהלוחתפוינגרואןפואבהבובלתשהשהזב
םימדוקהםיכרעהןמלדבהב.םחורבהודחיאשךכבםגהאטבתהםתמורת.דחואמ
,תירוטסיהההרובגהםעתוהדזההתעפשהךותמקרוללהםיכרעהולעאלונחתינש
םהבםלגתה–תאזההרובגהלשםייגשומהלוביקהֿילכ,רומאכ,םתויהב–אלא
םירפסַּבםייסיפטמהםייחהןמםתרזחה׃םינפבמ,ותומצעםצעבהלששדוקהטהל
.ןאכהנודינהתוהדזההםצעהתיהוז–תילאוטקאההיגולואדיאבאלמףקותלדע
;הזהשדוקהטהלךרדןירשימבאופאןתינהשדחההיגולואדיאלישעמהאצומה
םמישגהלתונוכנהתפונתידיֿלעתעבקנםיכרעלשתונכהוףקותהתדימשרחאמו

וז.הלוכהשדחההיגולואדיאהלכלשהיפואלעומתוחתארבדהעיבטהןבומכ–
ומקקרוליאכש–ינשתיבףוסימימםימחולהחורב,תיאנקרורחשֿתרותהתשענ
ֿתד״המק׃תמאבריאירידגהשיפכו;ורצענובםוקמהןמןאכךישמהלידכ

וא״הנגה״לעתקולחמה,״תינידמה״ו״תישעמה״תונויצהןיבתקולחמה,לשמל,ךכטמק
ויהולאלכ–תשורחהתשגדהוא)תיאלקחה(״הדובעהתד״לע,״םזיביטקא״
.״םידוהיהתלאשןורתפ״לשהיעבהיבגלהוושבתיאמצעוהוושבתימיטיגל
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רשאוהתאנשבהליערמוהתבהאבהלֲחַמה277,״רורחשẁתמחלמתד–הלואג
ןק.ּהתָרושִמררחשמתוומהקר

הכפהמהךרע׃תאזהתיגולואדיאהתכרעמהלכלשםכסמהךרעההלעןאכמו
תודחייתההתאהזהךרעהןייצמהארנכ,ורוקמב,יבצֿירואלצאאנק.תירבעה
הסיפתלםאתהב–תימסוקתועמשמאשונהשודיחכ,םייוגהןיבמתילארשיה

לשיטקלאידהץרמהתאהשעמלןאכהפילחהתירוטסיהההרובגהםעתוהדזההןק
.ומוקמבהאבאיהתילנויצקנופההניחבהןמו,תיסאלקהתונויצה
״תודהי״ןיבתוצצורתההךותמ,ונרמאשיפכ,התלעתינויצהתירסומההפונתה
ןיבהרשפהחוכמקסורמההצרִמתאםנמאהלביק״הנשיה״תונויצה׃״תוללובתה״ו
תודהיודמעמֿתרסחתוללובתהןיבשחתמהןמאֵלמתהםזינויזיברהוליאו,םייתשה
אבינויצהץרמהש,הזדצהיההוושדחיםגםהינשבלבא;רבכהזיחאתרסחאיהש
.תודהיהןמהחירבהךרדלעלוכֿםדוקולעשרחא,תיטקלאידתוחתפתהכםהל
עיגהאלרבכאוה–הבםינדונאשתוחתפתההאשונ–תאזתמועל,יר״תיבהרודה
חורֿךלהבהליחתכלמרבכלדגאלא,ל״נההקיטמלבורפהחוכמתימואלההייחתל
רבכהיהעינהשץרמהו,תימואלההייחתהיכרעלןוּוכמברבכךנוחףאוא,״ינויצ״
ץרמהאלו,תואיצמהןיבלובẁעבטומהלאדיאהןיבשיבויחהחתמהץרמקרחרכהב
״ירבצה״רודליר״תיבהרודההמדהזב.דבלבתיגולוכיספתוצצורתהבשיטקלאידה
תינורקעההדוקנבןיפוליחהורצענאליר״תיבהרודבלבא.וילאליבקמב,ץראבלדגש
רודבהיהךכו–ויעיבטמלשירסומהחוכלללכךרדבהוושלאדיאלשוחוכ.תאזה
תינויצההרטמהןוזחתאקראל,וניארשיפכ,לַלָּכיר״תיבהךוניחהלבא.״םירבצה״
תוהדזהההתואבויחתאםג–ךכידכךות–אלא,אמלעבתיטסינויזיברההתמשגהו
רשא,שדחשדוקֿטהלב,ונרבסהשיפכ,ןוזחהןאכאלמתההנממו;ןאכהנודינה
.ללכבולהיהאלורוקמב

ךרכ–ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תרודהמב[.ה״ק׳מע,׳הנומאהוגורטקהרפס׳אנק
.׳תירבהערק/הרוחשהקינורכ׳׃רוזחמַּב׳גורטקהרבדהזו׳חתופהקרפַּב,114׳מע׳ג

ד״בשבושי–)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורוביחב–תוברםינשרחאל
–הלואגהןֶקֶת׳קרפַּבףיעסְלתרתוככןתינה,׳תירבעההכפהמה׳ךרעבהבחרהבןודל
תמחלמרחאללארשיתנידמלשהבצמעקרלערבכהשענםשןוידה.׳המשגההיכרד

וברשא,׳וקיתתאהאריבאשיישיבָאכ׳ריאילשורישמהרושתאבומתואכרמןיב277
ז״ס׳מעבהאר–תוריחהתמחלמייוויצל׳תידוהיוהשמתד׳תוצמתאריאיליבקמ
ד״בשירבדךשמה.)ב״סשתתרודהמ(׳ריאי׳תאצוהב׳ייחתדעליַמדב׳וירישרפסב
םויסתרושלעו)ט״נ׳מע(׳תדלומתבהאבהלוחיבל׳רישהןמתורושלעםידסוימ
תיבההנה.)ט״י׳מע(י״חלןונמהכלבקתנש׳םינומלאםילייח׳לשןושארהתיבה
לערֻמ–ימד/.תדלומֿתבהאבהלוחיבל״׃םיינשהןמןושארהרישהלשןושארה
.״//;תדרפנהניאהבהאמהאנש/׃בהואינא–אנושינאדימת/.ביואֿתמטשמב
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קררבחתמעיפומאוהובשםירבדהרֵשקֶהלבא.הריחבהגשומלשתירוקמה
׃רמואוינויצהבושייהלערבדמיבצֿירוא.הזהבגשנהןבומהלאןיפיקעב

,ןיקירקיסבאכואבכוכֿרבםעזאל
.תונדאהןיממאלםבאכוםמעז
םנוזחתוכלמושוּבִכאל
.םתפשבתוכלמושוּבִכאלו
,רעובהיַניסיֵהֱֹֿא,תירבעההכפהמהיֵהֱֹֿא
.םֶהיֵהֱֹֿאאל

שוביכה,תונדאה,ןיקירקיסֿבאכואבכוכֿרבםעזיכתעדהלעתולעללולעהזיפל
יפֿלע,רבדלשותִמאליכםא,״תירבעההכפהמה״לשהתוהמםהםה–תוכלמהו
תרישמךרעהרבעוהשכ,םנמאו.הלשoיטננמיאoטַלירוקקרםה,ןווכמההָנבומ
,ירוקמהימסוקהונבומבהבשרדנאלאוה,תיריאָיההיגולואדיאהםוחתלג״צא
.הָּלהיביטלירוקהןכותהםשלוהולאשקראלא

הריהנהתיהאלימסוקהןבומב״תירבעההכפהמה״יכהזךרוצלוהולאשו
באכואבכוכֿרבםעז״וליאו;ןלהלהארנורוזחנשיפכ–יריאָיהרודבללכןיידע
תשדוחמההלואגהתדיטרפהלא–״תוכלמהושוביכה,תונדאה,ןיקירקיס
,ינכפהמלדבהאוהלדבניכתוריחהתמחלמרודשיגרהםהב–התווהתהש
.וביבסמשירבעהםעבספרנוםייקשהמלכמ,ינכפהמןורתיבאוהדחייתמו

ֿןואְגךותמרשאכ,תאזהדוחייהתשגרהלשהתליחתלונזמרםזינויזיברברבכ
,חורהֿיסג,םימטמוטמהםיצולחל״זובלקרטסינויזיברההיהלוכיושפנבשרדהֶה
היהרבכתוריחהתמחלמרודבךא.״םיעצרנהםידבעהוםחרכֿלעבםיעובצה
תמירעבןותחתהדבורהקרתי״מעהֿדחאתונלחזויר״תיברדהןיבשטסרטנוקה
ינב׃תונושויהדוסיהֿתוחנהםצערבכןאכ.םוהתוֿרהלהרבטצהשםיכופיהה
״םירמנוםיריפכ״רוד278,״םיכובנםירגהמתדע״לומודמע״דִודךלמהאבאתיֵּב״

לשהדיקפתכ–הארבההדיקפתלםיאתמהךרעהשופיחתרגסמב,םירופיכהםוי
םשלונלץוחנהיזכרמושדחהמשגהךרע׳׃םשד״בשןושלבוא–הלואגהתעונת
ןדבארשא,ץובהןמםעהתאצוהתאןווכלידכובאהישךרע,הלואגהתמשגהךשמה
].)ךליאו349׳מעשארבםשהאר(.״וכותלונָכביסשאוההכדעשתונויצהלשךרדה

/הָסַמְבונדמעאלשלע׳׃רוזחמַּבשט״יקרפלשםויסהֿתיבמחוקלהזהםידוגינהגוז278
ג״צאיבתכלכלש׳גךרכב163׳מע–׳הנומאהוגורטקהרפס׳ברשא,׳יכֶבָוגורטק
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,ןמאניוטיביכינאדיעמשדע–״לוגיעְּבםינימשמוהדילגיקקוללשקיררוד״דגנ
;יַניסתודהימ,יעזגמאלםה״׃שוריפבקספשכונתשגרהלג״צאןתנ,םזגומאלו
םניא;ףרועידעראָּוַצהיֵבעושארהילוגעםה.םהלשהריבההניאילשםילשוריו
טַלירוקהןמתוקרפתההיכיוטיבידילאבהזבבנק.״ריזחעזגמיכ,ףוקהעזגמםג

;תירבעהתוהמהםצעמתוקרפתהאליממאיהונרמאש]ינכפהמה[ןורתיהו
רורחשקרהעמשמןיאתפסכנהלארשיתלואגיכהרכההתאהדילוהוזהשגרהו
לשרזהןוטלשהןמתימואלהשפנהרורחשםגאלא,רזהןוטלשהןמץראה

המואהםצעתאהלטבב–הלואגלשתורשפאלכשארמתלטבמה,תוקרפתהה
.לאגיהלתדמועה

שודיחל,תיתייווח,תימינפתימואלהכפהמיכרכוה,תורחאםילימב
יפכשממ–הלואגהתילכתבתיטננמיאהמישמאיה,יאנקהםזירוטסיהה
דמילםנמאךכלםאתהבו;תודהיהתוהמבתיטננמיאאיההמצעהלואגהתמישמש
תאלאגתש,תינכפהמהעונתאלא,אמלעביאבצןוגראםיקמאוהןיאשריאי
״תירבעההכפהמה״וא–״תונכפהמה״ךרעו;דחיםגץוחיפלכוםינפבמהמואה

וארםהבשםיירקיעהםיכרעהדחאהָ☻ענ–תוריחהימחוללשםדוחייחורב
.םדובכתאי״חל

ללכבםמצעתוארלי״חלולדחרומאכש,הזהךרעהלשינשהודִצהזהיהו
תוריחהימחולרוד׃רתויףאםיקומעהפויהןכאתוחתפתההישרוש.תינויצהעיסכ
הנוצרלהמואהןיבדוריפהתאאטבמהגשומכ,״תונויצ״גשומהםצעתאהחד
תדבועםצעךותמהייחתהיבויחובייחתה,וניארשיפכ,ודידיבגל.ירוטסיהה

התיהתירשפאוליאכ,תמיוסמתידוהיךרדןייצלהאב״תונויצה״וליאו,תודהיה
ויניעבהייחתהיבויחתאםלהשדיחיהםשה,ןכֿלעֿרתי.״תינויצ״הניאשתודהי
םֵשַּבשומישהםצעוליאו,לארשיתלואגירוטסיההםשההיהתוריחהםחוללש

םגו,״םירמנ״,״םיריפכ״׃םיפָרצִממיונבאבהםידוגינהגוז;קילאיבדסומתרודהמב
–היינשהעלצהוליאו,הרובגברזאנהלארשילםייומידכםישמשמ״םירמנותוירא״
.׳הנומאהוגורטקהרפס׳לש161ֿו,131,119םידומעמתטקולמ–׳וכו״קיררוד״

ךרכ–ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תרודהמב[.ב״ק׳מע,׳הנומאהוגורטקהרפס׳בנק
.׳תירבהערק/הרוחשהקינורכ׳׃רוזחמַּבישימחהקרפב,111׳מע׳ג
םיפֵנח״םהשםושמאציבושייהישארלעג״צאלשופצקיכהלועםירבדהךשמהיפל
םעהמלשההויברעמהלתוכהתחנזהתאאיבמאוהתואמגודכ;״בָרֲעלםיבגועותושָרל
אבוהשודוהמרגפתמ״תייוולהבבושייהתוגיצנתופתתשהתא,םיברעהידיבונויזב
תאו,)1930ֿבתמשילעדמחומרימאה=(״תיבהֿרהינפלע/דיזמבֿהרובקל
].יטירבהןוילעהביצנלתוספרתהה
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וניאשוהשמ,הנושוהשמלאיההנווכהיכהרואכלזומרלאב״תונויצ״הנושה
בושתוריחהימחוללרשארבדןכבו–ירוטסיהההלואגהבויחלןיטולחלההז
תישחומתועמשמולביקוללהםייגולונימרטהםימרוגהלכךא.ובןיינעםושןיא
ַעֵקעקלתיטרקנוקההפיאשהיוטיבידילהאבןאכ.״הכפהמה״ךרעםערתויב
,הליחתכלמ״ינויצה״ףילחתהֿגשומתאהלעהששפנהֿךלהותואלכתאךופהלו
ידיֿלע.המעההזהתשענותונויצהתאהאלימשהסיפתההתואלכתאףאו
,תונויצלץוחמחרכהבתוריחהימחולםמצעואררבכתאזההסיפתלםתורכנתה
.ךופהלושקיבשתוהמההתואלשרופמהגשומהוזהתשענףאהתעו

ריאילשהשירפה3.

הלועהרעונלונקהםישדוחמההמשגההיכרע
ישעמֿיביטקניטסניאסחילוכֿםדוק–ר״תיבמ
רזהןוטלשבתוכורכהתועפותהיבגלשדח
,ינויצהֿינחכווהסחיהתאוחדםה׃ץראב
רזהןוטלשהשתירירוואהעיבתהתואתוברל
וריגםההזםוקמבו,יאבצחוכונלרשאי
–רתלאלושממ–חוכבביגהלחורהתא
תמאתומה,תינדרמהֿתיקירקיסההרוצבאקוודו
חמצהזסחי.תוחוכהוםיניינעהיסחיותוביסמל
תונורקעהןמ;טאלֿטאל,רומאכ,הלעו
וחתפתהג״צאעבטשםיידוסיהֿםייקירקיסה
,ריאיירישבולישבהשדע–םיטרפלםירבדה
,היִריẁתנוכמב,הברבהליפת״.תילאוטקאההתברקוהתויִחבתרעובהתושממְּב

ינירה״ו;״לזרבהתיברעל–תבשבתילטכ–םיחדקאיקיתאשמ״;״שקומב

רמשמלעדומעלייחלכ/תיזחוקוניצ,תרתחמְּב.../םינומאתעובשעבשנ

,השדחהברקהתוברתףוסבלהדלונךכ–279״תומלוםוחללותייצל.../שודקה
.תיתילכתהלועפלטוהלוןכומהשעניר״תיבהרעונהו

הרושאיההנושארה׃ריאילשויתורושלםידוביעןיעמןניהתונושארהתואבומהיתש279
׳מע(״שקומב,הייריתנוכמב,ללפתנהבורב״׃׳םיפרוטמהתויפונכל׳׃רישַּבתרזוח
תורושהעבראתאד״בש׳זֵּכַרמ׳היינשההאבומבוליאו,)׳ייחתדעליַמדב׳רפסַּבא״מ
תילטםע/וקיתתאהאריבאשיישיבאְּכ״׃רפסַּבז״ס׳מעבשרישהתאתוחתופה
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תוברת,רומאכ,הראשנתרחאהניחבמ.יביטקניטסניאהסחיהקר–ןאכדעךא
׃םיעודיויהאלהיכרעשינפמאקוודואלךכו;הליחתבתעדומֿיתלבתאזהברקה
,ז״צרתברואלאצי׳הנומאהוגורטקהרפס׳280,ג״צרתברבכומסרפתה״םינוירבה״
ןיאבוש,הלאלכידעלבו–א״ֵּפהתונשתירחאלףאםיעיגמוירישוויכרעירוכיבו
ויהתעדַּבםאםגשאלא.יביטקניטסניאהסחיהםגחתפתמהיהאל,רמולךירצ
השיגלשםיטרפתניחבב,ונרמאשיפכ,םירכּומויהאלםה–םיעודיםיכרעה
תכרעמלרומשהםוקמה.הלשמתיאמצעתיגולואדיאתועמשמתאשונההשדח
–הרוגשהתיטסינויזיברההפקשההלולכמידיֿלעסופתהיהתיגולואדיאההשיגה
–שיאהיקסניטוב׳זבהנומאהותוקבדהםצעהבהאלימלטובמֿאלדיקפתרשא
ךא,סיסתמםרוגכ,ןיטישהןיבםירזופמםייג״צאהםיכרעהועלבנהזלולכמבו
.ולשמתדחאמהמקרלוכיבכרֵסָחֶה

תופקשהתכרעמךרדקראופאןתניהלהיהלוכי״הלואגהתד״לאצומ
ןפואב–םשגתהלהתיההרומאהילגנאדגנרורחשהֿתוממוקתהו,התואתורתוסה
281.המע״ירזייַורפוס״הלועפֿףותישלשןורקיעבתוקבדהךותמ–ילסקודרפ

דוסיהֿתחנה.ינומדקהםסקהלגעמבעוקתןיידעראשנםזינויזיברה׃בושיכ
ךרדהיכהרמאתינאילצרהההבשחמהתשרומו,םידוהיהתלאשןורתפ׃התיה
התוסחתחתתחקלאוההניינעשץראבתטלשההמצעמהעונכשבאיההזןורתפל
,שקובמה״ןורתפה״׃ימינפֿינויגהםגפםושהיהאלוזתרגסמב.רבדהתמשגהתא
לשםיירסיקהםיסרטניאהתאלולשלהיהיושעשהמואמובהיהאל,ומצעלשכ
ךותמקיפתתטלשההמצעמהשןורתיההיהרורב,הברדא;ץראברזהןוטלשה
אלוזהבשחמךרדילעבו–רוזאבתוחוכהתוצצורתהלשדחיתודידיםרוגתסנכה
אלא,םהםהיחנומבםהילעתבשוחהניאתטלשההמצעמהשרעשלןבומכולכי
תמשגהיכהנוכנהאוראיהוזהביטקפסרֶּפִמשו,םירזומםייתכלממםיחנומב
בוששםרוגתסנכהושוריפ,לבגומֿיתלבירבעקוזיחונייה,הדימללעמ״ןורתפה״
.ודובעִשתמדרתמרוזאהלכתאריעיףאוויספורטופאביולתהיהיאל

םע–לזרבהֿ׳תיברע׳ל/םישודקםיחדקאיִקיתבאָ☻ֶאןכ/,ותליפתֿתיבלאתבשב
ינשתאדחאתיבלגזממה,הבכרמֿהשעמהניהתישילשההאבומה.״//.םישדחֿןיינמ
.)םירישהרפסבד״נ׳מע(,׳העובשה׳רישהלשםינושארהויתב

.105׳מעבליעל,59הרעהבהארובוש–׳םינוירבהתירב׳לע280

.79׳מעבליעל,ג״יהרעהבהאר–״ירזייַורפוס״חנומהלשושומישוותועמשמלע281
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תדחופהילגנאיכןיבהלולכיאלרורחשלשםיחנומבובשחאלשםישנאה
ֿתיקוחהתוחתפתההתאואראלםה״ןבלהרפס״בםגןכלו,םרורחשינפמ
תבוטתאלוכיבכןיבהללגוסמוניאשייוגהחומהלשתושקִעאלא,תביוחמה
תלבוקמההבשחמהךרדירה,ןיקירקיסהםדרבכססתהטמלמםאוליפאו;ומצע
תימינפהקדצהםושהתיהאלהדידל.הָ☻ועוזהמהסיסתִל,ללכןיבהלהלכיאל

תאשלשלוליפכהלורוזחלהיהץוחנקרהיפל,הברדא;הילגנאםעתושגנתהל
איהתונויצהיכ״םוקעהילגנאהחומה״תאףוסֿףוסענכשלידכםיצמאמה
לבחלקרהלכיאיהאולה–תושגנתההוליאו,ולשרתויבהבוטההירמרדנ׳זה
רשפארתויהלכל.)רשיאוהםוקעהםחומיכםילגנאלחיכוהלו(הזביוחמץמאמב
ירבעהתירבהֿלעביכםילגנאלחיכוהלידכ,חוכלשהנגפהתעדהלעתולעהלהיה
וילעודיתאךמסיקסניטוב׳זשרבדהוהזו–םגאבםינקלטוקםתסוניאעצומה
תויציבמאתינדרמההסיסתההתליגשמלבא;ץראבל״צאהתולועפלומיכסהב
תקירחלר״תיבשארהתואהוושה–הילאהדהאהלכםע–ירה,רתויתולענ
בוהאהגיהנמהתדמעלשהזריקלא282.קירלןזואהתאתמרוצה,הריצלעתלדה
םגו;המצעתיגולואדיאההירואתהידיֿלעהקתוששמרתויףאהסיסתההרבתשה
הקוחרהשעמלהראשנאיה–תיתילכתהלועפלתטהולוהנכומר״תיבהתשענםא
.איהשתרדגומתילכתלכמ

תונויצה״המכוהמכתחאלע–ךכםזינויזיברהויקסניטוב׳זור״תיבםאו
םורצתשהסיסתוליפאןאכהתיהאלשדבלבוזאל.הבהרועמהבושייהו״הנשיה
היהאלהפ–םזינויזיברבלבקתהשםיסרטניאלשןויגיהותואםגאלא,ןזואהתא
התעפשהו,המצעהירואתהתואתינידמההירואתההתיההכלהל,ןכא.רורב
בושחלשיאחרטאלתיבויחתיטילופהבשחמלבא;העפשההתואהתיהתילילשה
תארבשו״ןבלהרפסה״אברשאכו,התרהטבהיצרניאההלעפןאכ.ללכבהפ
ץורפקר.ןיטולחלהיצטניירוארסח,לבלובמטושפםעהראשנהיצרניאהךלהמ
םעהלועפֿףותישתבייחמכ[הינמרגםעהמחלמלשהלתמאהותימלועההמחלמה
אלשתודידיהשודיחלרשכהםָתיִתב,תיגולוכיספהזיחאםעלוריזחה]םיטירבה

ואצמבושהיצטניירואלכןדבאותילכתהֿרסוחףותישךותמו;םלועמהקספנ
.דחאהןשיהםָנֲחַמב–]׳הנשיה׳ו׳השדחה׳[–תונויצהיגלַּפינשםמצע

ליעל,36הרעהבהארובוש–וזותקירחתאיקסניטוב׳זעימשהובדמעמהלע282
.76׳מעב
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תינדרמההסיסתהיכרעתאץליחאוהש,ריאילשותוכזהתיההזבצמב
תימונוטואהבשחמתכסמכדחידומעלםררחשותיטסינויזיברההבשחמהלולכממ
סחיהתלאשתויהלהלדחאליממ,הזהרורחשהםשגוהשמ.המצעלהקיפסמה
.תוביסמהיפלתונושתובושתהבהנֵכָתיתרשא,תיטמגרפהלאשתטלשההמצעמל
ץראבטולשלתוכזולןיאםלועבםרוגםוששהתיההפדוסיהֿתחנהםצע
ועבטםצעמירה–הזלהללכהלעןיירבעאצמנםנמאםאו;ונחנאונדבלמתאזה
לוכיאלבושתאזההרדגההםצעךותמו,םינלזגןוטלשונוטלשהיהחרכהבו
.שוריגלןלזגהןידרשאמרחאןידםושולתויהל

,םשגתהלהלוכיה(הלצהןאכהתיהאלבושתילכתהשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
ונייה,המלשההלואגהשוריפבוןירשימבאלא,)םינימהלכמתוביסמִּב,תינורקע
,תישפוח–לארשיתוכלמלשתחאהךרדבקרהמשגהולשיוביטםצעמשרבד
ואיצוה,םיירסיקהויניינעלע,רזהןוטלשהותילכתהשירה–תראפמותיתּונדא
תילגנאההדמעהשדחמהנבוהםגוזהפקשהֿתדוקנמ.תידדההזתאהזןאכ
לעדמולםדאשונרמארבכ.״ינויצהלעפמה״דודיעבןיעֿתורצלשתיתרוסמה
תמאההתלגתהיריאָיהרסומבשרחאמו.ומצעולשתירסומהותוהמךותמותלוז
קזחתהלםוקמֿלכמתפאושוורקיעמרזהןוטלשהתאתלסופה,תינויצהתימינפה
םגהרּכוהאליממ–ותרשלתונוכנהוותוספורטופאתליבסמךפההתגרדלדע
םילגנאהונתנםא;תאזהתוקזחתההתאעונמלאוהידוסיהילגנאהןיינעהש,תמאה
לצנלידכאלא,הונתנתימינפהתינויצהתמאהןעמלאל–״רופלבתרהצה״תא
הרהצההתאומייקאלםאוגנק,הענמלםירומאהםיירסיקהםיככתבתונויצהתא
,תירוקמההתרטמבםייבקעאקוודויהאלא,הבודגבשעמשמןיא–תונכב
.הליחתמהבללכנ״ןבלהרפסה״רשא

ֿףותישתאתעדהלעתולעהלללכבהיהרשפאֿיאבושהזההבשחמהךלהב
ֿתירסומהניחבמ,חרכהבֿםיביואכוניֵלגתה׃הילגנאןיבלוניניבלבוקמההלועפה
חורָּבעבקנהזהלועפֿףותישלףילחתהשרחאמו.דחאכתיניינעֿתיטילופותינורקע
ןיינעתויהלרורחשהתמחלמהלדחאליממ–ּותַמָלֲהשהדיחיה–תיקירקיסה
הזרבד.םירבדהעבטמעבונה,שממןורקיעתגרדמלהתלעו,חוכיוולללכבןתינה
המעגזמתהוהרטמבבלושיעצמאה׃״רורחשתמחלמתד״ורמאבריאיאטיב
.תחאתודחאל

רשקהלשתיביטקייבואהתוהמהלעתיטסינומוקההפקשההאופאהתיההנוכנקרוגנק
.תונויצַלהילגנאןיב
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יפרגומדההרדשהֿטוחלכו–הינמרגםעהמחלמהםייתניבהצרפםאםגו
ונתירבֿתלעבכהעיפוההילגנאשדועב,ןויליכתנכסבדמעוהירבעהםעהלש
היצזילרטינַליכקפסןיא.םולכרבדההנישאל–וזתיאלִעהנכסבתיזכרמה
תוואתשהדבועהטעמבאלהמרג,תיגולוכיספהניחבמ,הלאהתוביסמהלש
ֿךלהשתאזכחתמֿתדוקנלועיגהרבכדבעשמהתאנשורורחשהֿתמחלמ
לכבףכהתאעירכהלןהודעונאליממו–לילכןהלשבכניקירקיסהשפנה
קרהתיהריאילשותצובקשםדאןאכמקיסיםאםגלבא.ירשפאלוקיש
״תרוויעהםתואנק״וזהתיהםוקמֿלכמ–״םירוויעםיאנק״לשהרובח
םושבםייופכוהלםידבעושמויהאלםיעדומההיכרעיכ;דואמדעהרואנ
ןפואב–התכאלמתאומילשהוהמעדחאהנקבאליממולעםהאלא,םינפ
.ןוויכהותואב–ינגרוא

יכםכסומהרקשהתאןיטולחלתיריאָיההבשחמההכירפהלוכֿםדוק
הנחמבהילגנאםעונאםיאצמנתודהיהלשיגולויבהלרוגהןיינעבתוחפל
תמאההתואשארמרוריבבהתארנריאילשותפקשהתדוקנמ.תחאתירבלש
התיהאלונתלואגתבייואכ׃םירבדהךשמהבלילעבהרשאתהשתידוסיה
ירעשלעקפדתהלואוביקרחרכהברשא,םידוהיתלצהבתניינועמהילגנא
םטלמלאלו,רלטיהידיבםריאשהלהיההניינע;הידיֿלעםילוענהץראה

ונילעהיההמו☻,הרוגשהתינויצהתילכתהתניחבמוליפא–ךכו;וידימ
,הינטירבלהרזעהידיֿלעשדועב,יטירבהרגסההתצירפללוכֿםדוקלועפל
–םיילאירפמיאםירזתונובשחלונייהםיליעומקר,רגסההםויקךות
היגולויבהתניחבמ.ולרוגל]הפוריאבש[םעהןיינבבורתאםיריקפמו
הינמרגםעאלא,ונמִעתירבלשהנחמבהינטירבאופאהתיהאלתידוהיה
.המצע

–ונממרתויףאלקשמֿדבְכּו–הזה״יתָלָצַהה״לוקישהדצב,תינשו
ותואלכהיהריאילשהפקשההֿתמרב׃ינורקעהֿירסומהלוקישהבושהיה
שמשלידכללכבלוספאוהשםרוג,ומצעלשכ,״יגולויבלרוג״לשןיינע
.תיבויחֿתינידמהנקסמלאצומֿתדוקנ

וזיכ,תינויצפיצנמאה,תינויצההבשחמלסיסבההיה״יגולויבהלרוגה״
איה,םמצעלשכ,םייחהתחטבהו–תימיטיגלההמרונהתאהלוגבהתאר
–המרונהתא,רומאכ,וריזחהוידימלתוריאילבא.ןוילעהיתולגהסרטניאה
;הרוכמבתירבעהתונדאהלאהלוגבתויוכזהןמ–יעמשמֿדחןפואב
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תויוכזהתארוקעלםקוהשימשהדבועלינשמךרעקרעדונוזהניחבמו
ןהבםיטעובםידוהיהןיאםאאוהאטחוןובלעךאאליממרשא,הלאה
תמאבהתיהשיפכ–ןאכמהתארנתירלטיההתוממוקתהה,הברדא.םמצעמ
תּוליוואוזהתיהו283,הלוגבתוקבדתההלעביוחמוימיטיגלשנועכקר–
סיסבהלעהדגנםמוקתהלורוזחלוהשימרמאדועםאיוכיסילבוןיינעאלל
אטחהןמרוזחלהתיהשנועהלשולוטיבלהדיחיהךרדה.ןשיהיתולגה

הפקשנהנכסהו,הלוגבםמצעבואצמנשםידוהיהםתואוליפאו;לאגיהלו
םהייחלעןגהלינורקעהםדיקפתאופאהיהאלםוקמֿלכמ–ןירשימבםהל
המחלמהֿתיזחלעיגהלואוהשẁךיאץלחיהלויהםיוּוצמאלא,םמוקמב
אלהבשו,הרוכמהרורחשלעהמחלמהאיהש–ירבעהםעהלשתיניינעה
.ילגנאהרזהןוטלשהאלאביואהאיהתידדצהֿהינמרג

קוחצקרהרואכלירהש;ןיטולחליאדוטשפומםעמִש–הלאםירבד
ויהםינכומאלהמ,דבעידב׃ץלחיהלויהםיוּוצמהלוגהידוהייכרמולאוה
םהלהיהרשפאẁיאיכתראשנהדבועהלבא?תאזההווצמהיולימלתושעל
ףאהשעמל,ןכֿלעֿרתי.םהייחםצעלעלוכֿםדוקדומעלילב–ץלחיהל
וליפאו.םייוגהןיבםירגוסמוםיעתפומ–םמצעבולכיאלםהייחלעןגהל
דוע,יאדווב,ךכםגאולה–תאזלכלומרגקדצטפשמואטחהיכרמאֹנ
ןמוליפאםתלצהלהֶנפתִנךרוצהתעשבשוללהםידוהיהלכויהםייואר
םינפֿלכֿלערמייתנאלו–דחיונלוכוילארוזחלהכזנןעמל,לאוגה☻ַעַמה
לוכיבכהזרקיעו,םוקמֿלכמו.םתרקפהריחמבםעלהלואגאהתש,לבהַּב
ודיתארלטיהחלשהדבלתיפוריאההלוגהלאאלירה–ןאכדעונמלעה
ףוסֿףוסו;הזללכבהלואגהתורשפאםצעתאו,לוכהתארוקעלשקיבאלא
ולכוירשאםלועבםידוהידועןיאבןכותמהקירהלימךאאיההלואגהםג
לשתישעמהתועמשמלונאבהזבו,תנתונהאיהתמאבםלוא–.לאגיהל
.םירבדה

רפסתליגמאיה–םירבקהןיבתירבה׳ורוביחבהבחרהבד״בשחתיפןאכרומאהתא283
אוה–תואטיגהדרמלןווכמה–אבהטפשמבוירבדתאו,)׳אךרכב(׳העווזהלוכיע
םייחהןמיסב׳ורוביחלשןושארהקלחב,׳האושהםוי׳לעןוידַּבראיבוביחרה
.)׳אךרכב(׳לטרועמב
רפסַּב׃הלאהםידומעהתאהוולמהדחוימהיפרגהןומיסלרבסהההנה,בגא*
ןדיעבש(הנטקסופדתואבןנדהיגוסבןוידהלכרדסנ׳דימתמה׳תאצוהבספדנש
הפולחכהזהיפרגהןומיסהתאונגהנהונתרודהמב.)׳טיטֶּפ׳׃התנוכאיהטֶלֶּבהסופד
.טסקטהתרעזהל
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ץמאמהלארורחשהתמחלממשגָדהלשתיעגרהקתעהוליפאיכ
–הלואגהדיתעוומצעבושייהתלצהלםגּולו–אמלעבירלטיהֿיטנאה
םויקלשןשיהיתולגהסיסבהןמקבאמקר,חרכהב,השוריפהיהםוקמֿלכמ
ֿתרסחהמישמקראלהיההזקבאמו;יתכלממןוויכודוסירסח,יאליטרע
.יוכיסתרסחהמישמםג–םירבדהעבטמ–אלא,רומאכןיינע

ֿיתלבאצויֿלעופכבֵייחהינמרגםעליעיירבעקבאמלשהחנההםצע
תודהילהיהרשפאּולירהש;תימואלֿןיבתירבבףותישהתחנהתאענמנ
הלתפקשנהתיהאליאדווב,הלהפקשנשהנכסהינפבהמצעבדומעל
היהידאלתודהיהתנגהםשלשוניאררבכ,םלוא.ללכבתאזההנכסה
ןידהתלבקךותמ–תילגנאההמחלמהתירבלהלגעבישימחןַפואכףרטצהל
םעטתויהללכוישידכ.ונינפלהרקמבהנמדזנוזאקוודשדיחיהקודיצהו
תאעיתרהלילואיושעאהיּהמּויאםצערשאתירבלונייהםיקוקזוניצמאמל
להנלידכקיפסמונבתניינועמאהתםוקמֿלכמשו,הליחתכלמרלטיה
יכרדתחיתפלתנוּוכמההיגטרטסאידיֿלע׃ונדידלםגליעומהןפואבהמחלמ
תודהיליגטרטסאוירמוחעויסידיֿלע–רמאֹנוא,תוירשפאההלצהה
לככדמעמקיזחהלוןנוגתהלהלרשפאלידכ,תושובכהתוצראבתדכלנה
סיסבהרסח,יאליטרעהםויקהםשבךא.יללכהןוחצינהגשוישדעהתלוכי
קבאמהתאשיפכשממ–תאזכתירבשבגלןבומכהיהרשפאֿיא,יתכלממה
לעקרתדסונתימואלֿןיבתירביכ.הידעלבתומדלןתינאלומצעליעיה
,יתכלממֿיתלבה,יגולויבהםויקהךא;יטילופוא,יתכלממסרטניאבףותיש
ןכבו–ועבטםצעמיטילופẁיתלבןיינע,אליממו,ןבומכאוהירבעהםעהלש
עבטמאוהןיאו,דבלבונמצעלץוחמםלועבםרוגםושןיינעללוכיאוהןיא
.רחוסלרבועה

לשיללכהסרטניאבונחוכתאףתשלהחטבהםג,oיביטלרוקןפואבו
.יתכלממסיסבםדוקונלאהישילבםולכהוושהתיהאלהינמרגלעןוחצינ

ילוא–הפוריאבדכלנהתודהיהףגאלעגונשהמב–תישארירהש
דמעמקיזחהלוםחלהלולכיוכותמתומיוסמתוצובקיכחינהלםנמארשפא
]תא[ביחרהלאוהאוושֿןוימדקריאדוובךא;ץוחבמקיפסמעויסולביקּול
וליפא,רומאכ,הלאצמנאלםא.הללכבתיפוריאהתודהיהלעהחנההתוא
ררגיהלאלוהשפנלעדומעלטושפלכותשידכץוחנהדמעמהטעמותוא
המצעעבטמהתואלשינשהדצהקר,עודיכהיההזירה–ןאצכחבטל
;רזופמבוזרופמב,תיתכלממֿיתלבההיצטֶגֶוהלעתתשוהתודהיהםויקש

481הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



הרזעםושתונשלןבומכהלכיאל,היתואצותלע,תאזהתואיצמהתאו
תודגנתהןגראלאופאתלגוסמהתיהאל,הללכב,תדמשנהתודהיה.תינוציח
עמשמאליממו;התייווהלשתוהמהםצעיפל–הידעלבאלוהרזעְּבאל–
אלםוקמֿלכמ–הכותמתובושחתודגנתהẁתוחולשתווהתהלולכיםאםגש
ֿיצמאמלתויוארהנייהתשךכידכדעיגטרטסאךרעןהלתויהל]היה[לוכי
תחטבהותודהיהקוזיחלתיללכהרזעםגהמו,םירכנלשםידחוימהרזע
הזמןטקעויסבףאהשעמלוכזאלתויתכלממהשוביכהתומוא.התדימע
אופאגישהלהלכיהמו–ןיַעבשןתמחלמוןהיתויורשפאלכףרח,הברהב
?תיתולגoתילאוטנוואתודגנתה

הביאהקרהינפלהדמעשהדימב–הפוריאלהזמרבעמשתודהיהוליאו
יבגלהספוקבתחנומכאליממהתיהיהירה–הינמרגלהמורעהֿתיגולויבה
ץוחמשתודהיה.ןוויכהותואבהתנפוההתביארשאאיהשֿהמואלכ
םוקמרתונאלשמךא,עירפמםרוגכדואמתנכוסמתויהלהלכיהפוריאל
.ללכבךרעםושהלראשנאלאליממ–תאזההניחבהןמהינפמשושחל
םייעדמה,םיילכלכההיתוחוכוליאו,שיאקוקזהיהאליאבצההחוכל
ןמזלכו;ליגרהירחסמהֿישיאהסיסבהלע,אליממולעפםה–םיינכטהו
םאהלאשהירה,תנווכמהלבחואהתיבשלוללהתוחוכהילעבונפאלש
,דיחיהלדבההתאקרעובקלהלכי–אלואימואלהםקופיסלעםהםיאב
שרדנשלכתתלםינכומםתויהב.הידעלבואקופיסהתפסותבולעפיםא
התיהאלאליממ–קושבשירחסמהריחמַבוילאודיבידניאסיסבלע,םהמ
ןוגכ,יטילופẁימואלריחמםגדועשורדלתורשפאוהקדצהםושםידוהיל
ירמגלדרפנבםגש,אוהלוכהֿךסבםירבדהשוריפו.םהיחאתלצהלהרזע
תיפוריאהתודהיהתלצהןיינעלירה,הינטירבםעםיילארשיֿץראהוניסחימ
תירבֿילעבונמצעתאםישנשהמםולכונלליעוהללֹכיאלהתרקפהוא
םנמאשיפכ–קיזהלהזבונלוכיקר,הברדאו–הינמרגםעהמחלמַללוכיבכ
.תואיצמבדבעידבחכוה

תאקיתעהלםידוהיהתונוכנש,הזםגאליממאוהםירבדהשוריפךא
םגליעוהלהלכיאלרלטיהדגנהמחלמהלארורחשהתמחלממשגדה
המירחא.הללכבתודהילםויקהתחטבהלשןורחאהםעטהתניחבמ
הזמרבעמשםידוהיהאלא״הללכבתודהיה״ןבומלורתונאלבוש,ונרמאש
תלאשםצעבקררבכיולתהיההלאלשיגולויבהםלרוגו–]הפוריאל[
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ןבומכהלכיוללהםידוהיהלשתנווכמהםתרזעתפסותרשארבד–ןוחצינה
.דבלבoתילנימונהמורתכקרובבשחיהל

״תירבהתולעב״הנחמלםידוהיהתוקחדיהיכולעההלאהםילוקישהלכ
תובהלתהההתואלכו;״הלגעבישימחןַפואכ״תויהלאלשהלוכיהניא
,סויגה,״יתמחלמהץמאמה״ןיינעבזאהלספתנבושייהרשאתחפוטמה
ירפכקראלהזיפלהתארנ–תיסכסֿולגנאההיגולויזרפהלכוהיטרקומדה
,המואהןוסאבדבוכמץוריתהלהאצמש,דבלבהללמואה״ןודאהתבהא״
חורהתתחשהוירבעהץרמהלשלסכנזובזבכ–בוטהדצהןמםאףא,אלא
ונלוכיאלידוהיהןיינעלםא.תועתמותונשיימ,oתויביטאילַּפתוצילמב
תחנזהלהקדצהםושדועהרתונאלאליממ–תאזהתובהלתההלכבליעוהל
עשפאלאהתיהאלהנממתוחוכלשהקתעהלכ,הברדא׃רורחשהתמחלמ
ẁייחלשהילשאםעבהכסנתיתמחלמהתונקסעהלבא;רחשֿתרסחהלבחו

תדמשהבםולכילבהשעמללכתסמותויהלעונופצמתאהעיגרהו,תועמשמ
.דחיםגתדלומהדובעִשבוהלוגה

ןמאנסיסבתחטבהידיֿלעיכרמולונאםיאשר,דבעידב,םויהיכםאו
רשא284,ןיֵמלעẁלאןוחצינתאבושייהרשפיאתיזחהתברִקבםיחמומלש
הזגשיהש,לוכֿםדוק,ןייצלשיבושירה–תינמרגהשילפמץראהתאליצה
אלוטעבאלשךכידיֿלעטושפאלא,והשלכןוּוכמץמאמךותמולאבאל
דגנכ–עמשמו;וסיכלומרזוהשםינוגהההמחלמהיחוורתאומצעמענמ
ירבעהםעהתבוטלוהשמבושייההשעםנמאםאש–גשיההותואיקידצ
.םייחולהשעוהתשולכאשהזקרהזירה,הפוריאבתודהיהתדמשהימיב
ךרדוזיאאוצמלאופאבייחמהיהתימואלתופתתשהלשטושפהשגרה
,בגאֿךרדבשהרעהקריהוזךא–.המואהלרוגלהגאדםשלרתויתיבויח
תרזעםאםגש׃ליעלרבכרמאנשהמלארוהרההןאכרזוחרבדלשורקיעבו
הערפהוא,םתרזעẁיאירה,םולכאלוהוושהתיהאלרלטיהדגנםידוהיה

הילאדע.הירדנסכלאלתיחרזמרטמוליקהאמכ,םירצמבתירבדמהרייעאיהןיֵמלעלא284
הינמרגתוחוכומלבנשרחאל.למורלשודוקיפבינמרגה׳הקירפאסופרוק׳עיגה
,ירמוגוטנומלשלודגההעקבההברקבהנשהתואףוסבםשמוקלוס,1942עצמאב
םירתונםיקלטיאוםינמרגםייובשןוילמעברשכ,סינותדעופדהנםישדוחהמכרובעכו
.םיטירבהידיב
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תופתתשהלשטושפהשגרהותואםשבו;דואמתנכוסמתויהלהלכי,םדִצמ
.הזלהלוקישהתאףוקעלםנמאןתינםאה,לואשלםגרשפאתימואל

קררשאב,תיריאָיההסיפתהלשיטרואתהךרעהלאונתריזחמוזהלאש
.תיבויחהבושתןאכבישהלהיהרשפאהנממ

לרוגלשאצומהֿתדוקנמתיטילופהבשחמלשטוחךושמלןתינּול
התיהאלתינתייצההרגִשהתקספהשדבלבוזאל–היפֿלעםגירה,יגולויב
הטיעבהךרדבקרםא.רתויבהלודגההווצמהוזהתיה,הברדאאלא,הלוספ

עמשמאליממ,םירבדהךלהמביפיצפסהםלקשמלףקותתתלםידוהיהולכי
תומוארשא,ימואלֿןיבסכנלםתוגהנתהתאךופהלםהלןתינוזךרדבקרש
ןוכיסלשתאזהךרדהלעהליחתםתלעבקר–ןבומכו;וירחאתורזחמתורז
ֿןיבההרומתהתא,םתָלָּבחתקספהוא,םתרזעדעבגישהלולכיהכרעמה
הרזעהתעינמשינפמאקווד.תיביטקייבואהניחבמהלהיוארהתימואל
המעתומילשמויהתירבהֿתולעבשחינהלןיא,תילטפתויהלהלכיתידוהיה
היהאל,ץראלהיילעהתועצמאבףא,םידוהיתלצהבעויסה׃רמהףוסהדע
–ּול,הרוקהיההמונמצעלראתנ,ןכאו;ןוחצינהןוכיסתמועלהובגריחמ
]רוביצהתעידימ[תונכוסההריתסההבשתיּבלַּכהתונמאנהםוקמב–לשמל
לכתאו,בושייהתאתררועמהתיהאיה285דנארבלאוילשותוחילשתא
חתפמהתודמעב,תשורחבורחסמבתדמתמתיללכהתיבשל,הקירמאתודהי

תוסנלתנמֿלע)1944עצמא(היכרותלטשפדובמםינמרגהידיֿלעחלשנדנארבלאוי285
העצההתא.םידוהיןוילמדעםינמרגהוררחשיןתרומתברשא,תויאשמלשיצןגראל
ךרדהיכרותמתבכרבךישמהדנארב.רלמיהםגדמעהירוחאמו,ןמכייאולשיגהוזה
קותרשהשמתאשוגפלידכ–לאירבאדוהאתונכוסהשיאיווילב–ץראלהירוס
התיהרצעמַּבשרבדַלםיילגרשיו,בלחבתבכרהתנחתבםיטירבהידיברצענךא,)תרש(
תאםישיגפמםיטירבה.ועדישהמתאםיטירבלושחלרשאתונכוסהישנאלשםדי
הירגנוהתודהילששאונההבצמלעבחרנחווידלןיזאמובשוירשא,קותרשםעדנארב
הלוכתוחילשהו,ריהאקבתוריקחלרבעומדנארב;ישממרבדםושהשועונניאךא
.תלשכנ
–םיטירבהלשםנוצרלהיהיאלשןפואבגוהנלםינכומתונכוסהישארויהאל,ןוכנֿלא
לעולעהאלשיאדוובו–הסובתינפבתדמועהינמרגשזאהיהרורברבכשףאלע
המחלמהתונשלכבירהש,הצראעיגהלוצֲחָלייווררחתשיםיברםידוהישםתעד
.ןבלהרפסהלשרגסההתוינידמםעבושייהתגהנההמילשה
ֿלת,ירודלתאצוה,׳שפנהוןטשה׳ורפסבורופיסתארפיסובשדנארבלאוי*
.1960ביבא
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העווזהחכונל–םדִצמ,םידוהיהאולהו.םוטאהתודבעמבותוילהנִמה
דעהכוראהמישנםמצעלריתהלויהםיאשריאדוובםה–ודמעהינפבש
.םיבצעהתמחלמבדואמ

ֿיאאמלעבםויקתחטבהלשתיתכלממֿיתלבההשיגהךותמ,םלוא
.תעדהלעהתולעהלללכבהיהרשפאֿיאףא,תאזכהדמעטוקנלהיהרשפא
השיגהלשהדסימחרכהבאיהתוירכנהתויוכלמלתיניתנהתוכיישה
–]התיהוהאציוליא[–הזשרושמ]אצתש[״הטיעב״ו,תאזה]׳תימויק׳ה[
הכפהמאלא,יטילופהןּורמִתהתוכזבישפוחשומישהשוריפהיהאלןבומכ
וליאו,ןורחוםעזלששגרךותמקררשפאדורמלךא.דרמותימינפֿתישפנ
.יאליטרעהםויקהרסומבעקרלכרַסחהיהתירבהֿתומצעמדגנהזכששגר
תעיבת׃המואמבתירבהֿתומצעמונתואוחפיקאלהזהרסומהתניחבמ
ןידםושיפֿלעלבא,הלוכתירשפאההיציבמאהלכןאכהתיההלצהה
ןהֿןהיניינעמתוטסלתובייחתומצעמהויהאל,ןהלשאלונלשאל,םלועב
היהרתומםאו;הידעלבןיבוהרומתבןיב–ידוהיהםויקהתלצהבעייסלידכ
תרושמםינפל,״ינמוההשגרה״םשבקרהזירה,הזכשעויסןהמשורדל
יפֿלע.תוכזבונאםיעבותרשאקדצהםשבאלןפואוםינפםושבךא,ןידה
שוחלהילעבמענמנםוקמֿלכמ,הלּכוסהדיחיהיציבמאהתוארשאכםג,הז
םישרודיכםמצעולשִהאלםהםלועמ׃תוממוקתהררועמה,והשלכלוועב
.םלועמשיאדַרָמאלדועהבוטֿרבְדלעו,הבוטẁרבדמרתויםה

ירסומךרעכיאליטרעהםויקהתאםתוחדב–וידימלתוריאיוליאו
וכזםהירה–ללכבתירלטיההתואיצמהןמהרואכלםמלעתהבויטילופו
הקיטמלבורפבךבתסהלמויהםירוטפש,הזןורתיבתוחפללוכֿםדוק
הבתוקסעתההקודיצו,דובכהבןיאותלעותהבןיאשךא,ּהדבכבהריבדמה
תטלשההמרונַּכהרוכמבתונדאהתאםשרדב,ינשהדצהןמו.הכותמרתסנ
ֿתדוקנתארומאכוזהלועפלוריזחהםהירה,תיטילופהתימואלההלועפב
התיההלֵטברבכוזהדמעב.תומואהלשםיסרטניאהתפמבהרסחהדבוכה
ןוצרםעלהבןתינתינידמהתורחתההתריזבו,הילאמתיניתנהתותימצה
יונישלררחושמהידוהיהןואהתאליטהלהיהונכותםצערשא,יאמצעֿיבויח
םושרשארבד–ןוכיתהחרזמהלשדקומהֿתדוקנבימואלֿןיבהךרעמה
הזכןפואב.וייוכיסואותנכסלהשידאראשיהלהלכיאלםלועבהמצעמ
דמעמלהרורגלשבצממתירבעההיי☻עהתאםמוקלריאילשותרותהלכי
,הבש״הנכסה״דצמיכרמולךירצןיאו;תיטילופהתוחתפתההתצולחלש
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לשגשומֿיתלבהדמעמהותואתאבגאבונלגישהלהיושעהתיהאיה
.יהשלכהלצהתוינידמלםומינימכשרדנרשאסויפלטקייבוא

שירבדלשורקיעלרובעלידכו–הנווכההפהתיהתאזלאל,בושךא
ךכֿלכבושחתמאבהיהירבעהלאיצנטופהםא׃וזההימתררועלורוזחלונל
עתרנאלדציכ–ודוביאתנכסינפמעתריהלויהתויופצתירבהֿתומצעמש
,ןבומכ,אוהץוריתה?שממםיידיבודבאלללכששחאלףאו,רלטיה
היהירבעהלאיצנטופהלעורותיוּו,דוסיֿתחנהולהתיהלארשיתאנשש
.תינורקעהמחלמֿתרטממאצויֿלעופ286׃תיסורהתירבהלערותיווַּכשממ

םשכ(שממבםשגתהלהלכיאלרלטיהלשתידוהיהoהזורבנה,םלוא
ֿתמירזכתיתולגההיצטֶגֶוההלהתנענאלמלא)ללכבתדלונהתיהאלש
,יבטוקהדוגינהתומלגתהתירלטיהההביאההתיההתניחבמ׃סולּפַלסונימה
הילערגסנךכו,תיטילופהֿתינמרגההמצעמהםעהדיחיהעגמהֿתדוקנםגו
,הזיפלירהש.הענמלוהשלכןּורמִתלהביטקפסרפםושילבהדמשההלגעמ
תוצראבםידוהילםוזילןכומהיהאלו״תוימשיטנא״בקבדודִצמרלטיהםא
תאשוכרלותוסנלידכ–םדוקמףאויהשהממרתויםיבוטםיאנתשוביכה
תודהיהתביאלכולתחטבומהתיהאליממ–ומצעלירבעהלאיצנטופה
אצמנו,דועתושעלאוהלולעשהמבלדבהםושילב,הליחתכלמתיניתנה
לאואיצוהלםגולןתינ״ימשיטנאה״ןויערהתאהגהשריחמהותואביכ
.לעופה

לגעמתאץורפלהתיההיושעריאילשתיתכלממהותישפוחהותשיגךא
ֿלעבתיטילופתובשחתהוילעתופכלידכ,רלטיהלשתיטורבנההמזויה
.וחרוכ

ךישמהלונייהםיישפוחריאילשותדמעיפֿלעשםושמקראל,ךכו
עגמהֿתדוקנהינמרגםעוניסחילהקפוסהזידיֿלעו,תוריחהתמחלמב
.יביטקייבואידדהרזעוםיסרטניאףותישלשסיסבלעאקוודו–תיטילופה
,יריאָיהרסומהלשהרואכלֿתיטרואתהשירדהתואיכ׃ןכלערתיהברה
םמצעתוארלוהלוגהתנכסלעחוספלויהםיבייחשוביכהתוצראידוהיףאש
–לארשיֿץראבתירבעההמחלמהתיזחלםיאורקהםילייחכהנושארושארב

םכסהתארלטיהרפה–)1941עצמא(׳הסורברבעצבמ׳–היסורךותלותשילפב286
אלשהינמרגהבייחתהםכסהַּב.ןכלםדוקיצחוהנשכםתחנשבוטולומֿפורטנביר
.ןילופיחטשתאןהיניבוקליחןהיתשו,םלגירמוחהלהקפיסוז,היסורתאףוקתל
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,הדמשהלךרעֿרסחטקייבואכבשחיהלםילֵדחהלאםידוהייכהיההשוריפ
ינחורלאיצנטופוםיימלועםירשקלעב,םינוילימלשאבצכםילגתמויהו
תאצלםינפֿלכֿלעץרפתמהךאהינמרגתמחלמלםנמאןווכתמוניאש,םוצע
.ןימלעֿלאודרגנילטסןיבשזכרמהתדוקנבהשדחoתיביפמאתיזחחותפלו
הרזעודודיעלכונממעונמלףאוא,הזכשאבצלעירפהליכרמולךירצןיא
אלאסרטניאבקראלרתויבהעורגההרוצבלבחלושוריפהיה,רשפאש
לעוחוכתארלטיהזבזבתאזֿלכבםאו;המצעהינמרגלשיוכיסהםצעב
הלוגהתאלסחלידכירבעהםרוגהתאלצנלללכהסינאלו,תימצעההלבחה
םיאתמעקרםושךכלהיהאלםנמאהרואכלשםושמהזירה,בויחהךרדלע
ףא]תאזה[הביטנרטלאההעיגהאלםידמשומינוילימתששןיבםא–
דמשיהליכרבתסמ,ןכא.ןויעלומצעתאדימעמהעדונןויערלשהגרדל
;הלואגלשןויגיהבגילפהלמיטסטנפתוחפםידוהילהיהןומהבםיזגב
רבדבלשכנרבכשרחא,םאיבנלםולשוֿסחתויהלמהיהרוטפןבומכרלטיהו
287.ןוילופנ

רחאל,לארשיץראבוישוביכתועסמךלהמב–הטרפנובןוילופנשאיהתחכשנהדבוע287
,םידוהיהלאםיהדמארוקֿלוקםסרפ–)1799(רובתרהבםיכרותהלעונוחצנ
העיפוהםנמאזורכהרבדלעהעידיה.׳הניתשלפלשםייקוחהםישרויַל׳׃ותרתוכש
אבצתערלהנפמלחרבכזאו,ותביתכרחאלשדוחכהזהיהךא,סירפבתונותיעב
ךמסמהםסרופוהלגתנהנשםישישכינפלקר.לארשיץראמגוסנןוילופנו,תפרצ
׃וכותמתואקסִּפהמכהנהו–טעמכןמואיֿיתלבה–ירוקמה
.םימעלרוגלהמודקהעדאללםיניזאמהםיפיקשמ״ . םיאיבנשהמיכרבכמהזושח.
.הלצאנהנומאךותמואבינ]לאויווהיעשי=[הלא . ןויצואבוןובֻשי׳הייודפו׳׃לע.
–]׳יה״לוהיעשי[׳החנאוןוגיוסנווגישיהחמשוןושש,םשארלעםלועתחמשוהנִרב
.וזהאובנםייקתתןכאיכ
.הירוטסיהבּהלשמןיארשאהמחלמורסיא!םילוגהםתא . לארשילםיעיצמ]הנה[.
םישנאבתרחוסהניאש–]תפרצ=[הלודגההמואה...!ויתובאתזוחאתאהרזחב
תארוק–)׳ו׳דלאוי(םייוגהלכלםכיתובאתאורכמרשאהלאושערשאכתוצראבו
.הזבםכילא . .שבכנרבכרשאתאםכתושרלריבעהל. . ץראהינודאחצנלראשיהל.
..היאבלכדגנהרמשלו . ,םינשיפלאךותרוזחיאלילוארשאעגרההתע!וזרדזה.
ןפואבםכמולזגנרשא,םלועהימעךותבתויחרזאהםכיתויוכזתרזחהתאעובתל
תיעבטהתוכזהתאו,םימעןיבםעכיטילופהםכמויקתא,םינשיפלאךשמבריפחמ
.״יולגבםכתנומאיפל׳התאדובעלתרערועמֿיתלבה
.)36׳מע,ט״לשתןוושח,2׳םודרק׳,יולההנשושתאמ׳לארשיץראבןוילופנ׳׃האר(
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הלגתנאלו,ירבעההלואגהןוצרקנחנץיוושואוהקנילברטבםאםגךא
ןמקרםיכוביסילבפיקשהב,ךכו;ותִמאהמלגתה,םוקמֿלכמ,ריאיבירה–
תלעותבורומאהםיסרטניאהףותישבריאיריכהםנמא,דבלבהזהןוצרה
ץוחנוןתינשןויערהתאהגהאוהו–תוריחהתמחלמלןאכמחומצלהיושעה

״תוימשיטנאה״םעםעפרבכרשקנשרֶשֶקהותואב״ריצה״םעךישמהל
,ןבומכ288.ויתורֵּפירוכיבתאתאשלדמערשאעגרבשממקתינשותינלופה
תינויעהםוהתהרקיעבאלו,םוהתהדירפהדועתינכתהתמשגהדעוןאכמ
ץוחנןיידעשומצעירבעהםעהםוהת–בושאלא,דגנכשדצהעונכשלש
.ןיַעבשםרוגכללכבורישכהלידכ,הליחתכלמתוריחהתמחלמלושבכלהיה
תוריחהתמחלמבשהנכסההתארנרבכהזםירבדלגעמב,םינפֿלכֿלעךא
ןיינעכףאאלא,ליעלונשריפשתוחנהלםאתהב,״היוצרותרתומ״כקראל

רורחשהתמחלמרבגתשלככאקוודיכרכוההפירהש–ורקיעמךרפומ
יגולויבהםויאהתריקעלהדיחיהתורשפאהםגאליממרבגתתירבעה
289.ללכב

תמחלמבוכיעלרוביצבעצוהשרתויביניצרהקומינהילטוטןפואבקלוסהזיפל
עוציבלתיגולואדיאתרגסמכקראללילעבהעיפוהתאזההמחלמהתדו;תוריחה
תאשונהתירוטסיהֿתירסומהפקשהכםג–ךכםעדבבדבאלא,תמיוסמהמישמ
ןאכ.הנותנההעשבירבעהםעהלשתויטילופהתויעבהלולכמיבגלהלשמןויגיה
תּוינקסמהדצמקראלהשדחהםיכרעהתכסמלשתינגרואהתומלשההתלגתה
החותיפתניחבמםגאלא–םדוקמוניאררבכשיפכ–היעצמאוהתרטמןיבהיחה
הזבו–לארשיתוריחלשדחאהירסומההרדשהֿטוחלעולוכבַסינש,ינויעה
.תינויצההיגולואדיאהןיבלהניבטסרטנוקהםלשוה

לכבהתדמע;ןויגיההָֿלֲהַלעובקריצםלועמהיהאל,רוכזכ,תונויצביכ
יכרעןיבתיטקלאידהתוצצורתהלםאתהבדימתעבקיהלהכירצהתיההלאש
תוצצורתהבהתיההקומעתיטילופתועמשמיכוניארהזֿהתעו–םינושהּהרָסומ
תילכתהןמרומגהךפהההרואכלאוהש,תולגהלשתוימיטיגלהךרעלוליפאוז
טוקנלתונויצההלכיאלםלועמשהמרגתאזהתוצצורתהה.תרהצומהתינויצה

הארובוש–םלועהתמחלמץורפברעדעןילופתגהנהםעל״צאהלשרשקהלע288
.354׳מעבליעל,ט״צהרעהלתפסותב

ןיבלריאיןיברשקהתייגוסלקקזנוד״בשבש,תורגיאהרודמבונאבהשםיבתכמינשב289
.652ֿו633םידומעב,19ֿו12תורגיא,׳אךרכבתאזהאר.תיצאנההינמרג
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תבשחמתאריאיררחששמקרו;יהשלכתיטרקנוקהלאשבתיעמשמẁדחהדמע
הנושארהםעפב,ולןתינםנמא–תינויצההקיטקלאידהןמתיג״צאההלואגה
חצנהֿימודמדבתדבואהניאש,הרשיתוגהנתהךרדםעלעיצהל,הייחתהתודלותב
רסומהתודוסימהזרורחשל.םירקבלתושדחתועלגתמה״תויגרטהתורירבה״לש
היהלארשיתוריחימחולןוגראיכונרמארשאכליעלונזמרםייטקלאידה
.תירבעההייחתהתעונתבהלולצההבשחמהץולחותעשב

רזח,]תינויצההבישחהןיבלריאיתפקשהןיב[ומצעהזטסרטנוק,הנהו
.ריאילשותרותשוביגבםיידוסיהםיכרעהדחאלהשענו

ךרדלשתבכעמההתעפשהתאםידיבששמלשממהיהרשפאוזהדוקנב
תונויצההילעהלביקהרואכלרשא,לאוגהשעמהתוחתפתהלעתינויצההבשחמה
יכםאש,ההימתמהעפותהתואברבדהחכוהרתויבתינורקעההרוצבו;ותאשל
שוביכלש290״סנֿדח״הו,ותרטמתאשטשיטאלרבכיאקסניטוב׳זהרוביצה

,ןחבמהתעשהעיגהשמ,תאזֿלכבירה,רתויבקהבומהרֵּכֶהֿןמיסכבשחנהנידמה
ץוריתהותואב–״הנשיהתונויצה״ןמויביריםעהוושב–קּבדִלהזרוביצראשנ
ןאכ.היטרקומדדעבורלטיהדגנםימחולןבלהרפסהילעבש,רחשהֿרסח,דחאה
ֿףותישלוידחיתונויצהיגלפינשתאליבומה,ףתושמןויגיהותואליכלילעבהארנ
סומלופהלכלרבעמ–ףתושמשרושםגתויהלחרכומ,רזהןוטלשהםעהלועפ
]ץוענשרושהש[,רמואהווֱהו;םהיניבלהנתמהםיעצמאותורטמרבדבטהולה
ֿלערשא,תוינויצהדוסיהẁתוחנהבםהםיעוטנןיידעשתפתושמהעיטנהתואב
קראלא,ירבעהםעהלשהלואגהותוריחהןוצרבללכםירמייתמםהןיאףאןהיפ
,תידוהיההיצפיצנמאהתאליצהלידכוללהםיכרעברזעיהללוכיבכםהםיאב
.הלוגברֵעַצמההנולשיכמ,םירזהּהרָסומיעטקלע

דוסיהֿתוחנהלשןביטבאופאהמולגהתיהתינדרמההשירפהתקדצה
;תישעמהניחבמםגאלא,oירוירפַֿאתישגרההניחבהןמקראל–ולאהתוינויצה
לשרהטמהשפנהẁןובשחותואב,ותדמעסוסיבל,ריאיחתפםנמאךכלםאתהבו

תונויצהלשהנושארה״היזיבר״בונורסחתאונרכזהרבכרשא,הייחתהתעונת
ירוטסיההםדהןמהבשחמהיפלריאיךלההזהשפנהֿןובשחב.יקסניטוב׳זךרעש
–יטילופהטפשמלדיחיההדימהֿהנקכתוריחהתמחלמתאועבקבו,המואהלש
הייחתבהכדעהיהלבוקמרשאהבשחמהֿךלהלכתאןיטולחלושוריפבלספאוה
םצעהיההזםוכיס.הלואגתבשחמלשיעמשמֿדחהןויגיההתמועל,תירבעה

תאהאר.ר״תיברדנירקיעמ,יאקסניטוב׳זדוסיגשומלעד״בשעיבצמתואכרמהןיב290
.92׳מעבליעל,44הרעהבורוקמלרבסהה
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םעדבבדבךא;תיאמצעהדימעלתיג״צאהםיכרעהתכסמרורחשלשלעפמה
,דחאדצמ,תינויצהתוברתהלשתיתרוקיבהירואתםגאליממןאכונלהנתינךכ
הראשנוזהירואתו–ינשדצמ,הדוחייב,תירוטסיהההבשחמהיקוחלשו
.דיתעבי״חללשהיגולואדיאלתינויעהתרגסמה

ורישכהוהמצעלהרותְּכהשדחהםיכרעהתכסמתאומילשההלאהםירבדהלכ
ןוגראהףוסַבלםקוהתאזההרותהיפֿלערשאכו;ריאילשגוליפהוהשירפהתא
תינויערהביטקפסרפוןתיאירסומדוסיהבולאצמנ,לארשיתוריחימחוללש
המכונזמרשיפכ,םלוא.יבקעויאמצעןפואבתוריחהתמחלמלוהינלתקפסמ
.ל״צאהלשותמחלמלםגסיסבוזהרותהתשענ,םימעפ

רבדלשושוריפו;ןיעדויבריאילשהרותהתאוללגיסאלםלועמל״צאה,ןכא
רסומבעוקתראשנאוהןיידע–המחלמהךרדלעל״צאההלעשכםגש,אוה
ֿתולילצהתואלאופאעיגהאלאוהםלועמו,יר״תיבהםזינויזיברהלשיטקלאידה
.י״חללשםתלחנויהש,השעמהוהיגולואדיאהןיבהטושפההפיפחהוןויגיהה
םעדחאתהלורוזחלי״חלומיכסהאלםלועמשךכלתינורקעההביסהיהוז
הרורבהתירסומההייארהתאגוזימהשטשטיאמשהיהששחה׃ל״צאבשםהיחא
המחלמהתאקיספידחואמהןוגראהםאוכרדלךשמהאהיאלבושו,ריאילש
ךא.אמלעבתיטסינויזיברהתוינידמהיספלהנריזחישוא,תינויצהביסוזיאמ
ףאו,הינטירבבהמחלמהךרדלעתולעלל״צאהחילצהללכבםא,םוקמֿלכמ
תקדצהל[תונעטהלכלדוגינבו–רלטיהדגנהמחלמההמייתסנשינפלברןמז
ירה–גוליפַלדעףאעיגהלםירבדַלןתינןמשבש]ןוטלשהםע׳קשנהתתיבש׳
.ליעלונרעהשיפכ,י״חללשהארשההחוכמקררשפאתהרבדהיכקפסןיא

ולכיאלשםושמריאילונענאלשםישנאהםתואמבכרומהיהל״צאהיכ
היילעהוקבםייג״צאהתודוסיהויהוליפאו–ותרותויקסניטוב׳זלרכנתהל
לשהמזוילףרטצהלםנמאולכיאלרשאםישנאהלאויהשעמשמו;םשפנב
המחלמרסוחבעיגרהלולכיאלםגםבורשךא,תיבקעותיאמצעתוריחתמחלמ

.םירחאםילהנמשתוריחתמחלמרחארוגיפב–רתויףאהשקשהמבוא,תאזכש
םהיניעלהעבקאיה׃ילאדיאןורתפי״חללשהארשהההנתנוללהםישנאל,הנהו
וירחארגפלאלשלדתשהלםהםיכירצקררשא,ריאילשוקהתארוריבב
ןמ–המזויהןמםתואהרטפאיהאליממו,םיידיהֿהשעמבואשפנהֿתוריסמב
תודוהלוהלשהירואתהתאםמצעבבצעל,תוריחהתמחלמתאבשחלךרוצה
.יקסניטוב׳זתרותבשתוריתסב
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הסינדועהליחתבש,המגודלֿהדבועָּבקהבומההרושיאתאתלבקמוזתמא
דגנקרלוכיבכתונוּוכמה,אמלעבהמחלמֿתולועפבותבוחידיתאצלל״צאה
דגנםולשוֿסחאלו,ןבלהרפסהתאהמישגמה,תילארשיֿץראההיצרטסינימדאה
,םיטעומםימיורבעאלךא;ותּורָזםצעמלוספה,הזכשרותביטירבהןוטלשה
o״טנֶּפוקוא״הדגנכ–״יטירבֿוצאנהביוא״ָּבהפלחוה״היצרטסינימדאה״תמסיסו

ןיומדרולהתאי״חלוגרהשכ,ךכלהמודב.ריאילשודוסימ,״רזהןוטלשה״ו
ןיחבהלןיאו,אוהשםוקמלכבדחאאוהיטירבהביואהשהסיפתלםאתהב,םירצמב
אלמתה–לארשיֿץראבויתועורזתּולסַּפןיבלץראלֿץוחבשוחומתורשַּכןיב
ךישמהלליאוהומצעל״צאהו,םיטעומםימיורבעאללבא;העווזל״צאה
וא291.םירחאתומוקמבוהינמרגבוהילטיאב–י״חללש״תילבולגההמחלמ״ב
לשוטפשמתויקוחבםיריכמםהןיאיכי״חלמםייובשהוזירכהרשאכ,בוש
אלל״צאהךא;קוחצליטסינויזיברהל״צאהשקיב–לארשיֿץראברזהןוטלשה
ל״צאהייובששדעםיטעומםימיורבעאלו,ירסומרוגיפומצעלתושרהללֹכי
.םהיחאתורהצהלעורזחםמצע

המחלמהתבשחמיכתוארמ–הברהמטעמןהירהו–ולאהתואמגודהלכ
ךותויולגןוצרֿיאב,הלאשהבו,דבעידבקראלא,שארמהתלעאלל״צאלש
תוברויהרשא,ל״צאהלשויתולועפלשאופארשפאלוכהֿךסבו.oיטננמרפרבשמ
ובסהשםימרוגברתויברקלחםגהיה,י״חללשםהיתולועפמרתויתוקזחו
בורהתאיכתראשנהדבועהךא;ןדריהברעממיטירבהיוניפהתאןירשימב
ותרותבושהעבק–ל״צאהתמחלמבשינּוּפצמהחתמההבוגתא–הזהקזוחהו
תוגהנתההלכתאהכירדהשהרותההשעמלהתיהאיההזכןפואבו,ריאילש
.הנידמהםוקינפלשתונורחאהםינשבירבעהםעהלשתיבויחה

תוטטומתהה4.

הגספהןמהלילֿןבי״חללשםתורדרדיהלרתויבתידוסיהוהנושארההביסה
,הליחתכלמןוגראהלשודּוסייםצעמםירתסמברבכהלעפאיההשעמל–ונרמאש
הזרקיע.׳הייחתהירקיע׳מןושארהרקיעהחסונברבכאלמההיוטיבלעהאבאיהו

הנידמהֿרטסינימ–ןיומדרולהריהקבהרונ)1944ףוס(ה״שתןוושחב׳כםויב*291
םה.ירוצתיבוהילאוםיכחוהילא,י״חלימחולינשידיב–ןוכיתהחרזמהיניינעל
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רסומקקוחמ;דוחייהתדרצוי;הלוגסםעאוהלארשיםע״׃רומאלריהצמועבוק
םייחהןוצרב;שפנהתוריסמוהרובגהתרוסמבלודג;םלועתוברתאשונ;םיאיבנה
ןבומכםירשבמוללהםירבדה,הנהו.״הלואגַּבונוחטיבב,וחורראְּב;לבסהחוכו
תונויצהשהקחדההותותיחנהישגרמתירוטסיההֿתימואלההוואגהתייחתתא
לבא.תיבויחהםתועמשמלעדומענובושנדועוזהניחבמו–םהלתנמאנהראשנ
–תילדרוסבאהשקִמםה–םדוחיאב–םירבדהירה,תאזההניחבלץוחמ
.ןיטולחלםהברשאתמ״תובוטתונווכהפוצרםונהיגלךרדה״שםגתפהו

רסומקקוחמ,דוחייהתדרצוי״םילימבןבומכאוהדרוסבאהלשדבוכהזכרמ
תחתפתמההריציןיבתירמוחההנחבהלןווכתמינאןיאתאזירמאבו–״םיאיבנה
ירפאיההמוזיההריציהףא׃הובגמתימעפֿדחתולגתהןיבותישונאהמזויב
שדחלדיתעדימלתלכשהמלכ״יכל״זוניתוברורמארבכו,הנוילעהארשה
,רבדבםגפםושאהיאלםגהזיפל292.״יַניסמםתושפנולבִקלכה–הזהםלועב
,יניסמהרותהתלבקםצעףאוא,ןמצעוהיעשיתואובניכםדאונלרמאיםא

.ה״שתןסינב׳חםויבםודרגלולעוהותוומלוטפשנ
,הצרא׳והילאינש׳תומצעולעוהה״לשתזומתבז״יב
–ריהקבםיינשהלשםטפשמלע(.לצרהרהבונמטנו
643׳מעב,)הזךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר
.)33הרעה
טילחה)ה״שתןוויס(םלועהתמחלמםותרחאל*
.הפוריאב,םיטירבהדגנ׳היינשתיזח׳חותפלל״צא
תורירגשהץוציפהתיהוזתוליעפלשתרתוכהתלוג
םגולּבּוח;)1946ףוס,ז״שתןוושח(אמורבתיטירבה
אבצלתודקפמוםידרשמושמישרשאןולמיתב
.םייטירבםילייחהליבוהשתבכרםגו,יטירבה

ירבדבאצמנונניא,טוטיצכואיבמד״בשרשאהזחסונ292
המכברומאהשרדלשדוביעםצעבאוהו,ל״זח
׃׳הברתומש׳בםהינש–םיינשןאכןייצנו,תומוקמ
קיסמו,׳י׳טםירבדבבותכהתאיולןבעשוהייברשרוד)ןאנשתרודהמ(׳יהשרפב*
דיתעקיתודימלתשהמוליפאו–תודגהותופסות,דומלת,הכלה,הנשמ,ארקמ״׃יכ
.״יניסמהשמלהכלהונתינםלוכ–וברינפברמול
רודורודלכבתואבנתהלםידיתעםיאיבנהשהמ״׃יכקחצייבררמואח״כהשרפב*
.יניסרהמולביק . םימכחהףאאלא,ןתאובניניסמולביקדבלבםיאיבנהלכאלו.
.״יניסמולשתאלביקדחאודחאלכ,רודורודלכבםידמועה
ורוקמשעובקלשיהפיקמהקידברחאל–?ד״בשירבדבשטוטיצהאופאחמצןיַנמ
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יכרמאישימהיהישדוקהתאללחמה,הברדא;תעדומההנווכהלעויהתוססובמ
הנחבהםא,םלוא.ןוצרואהבשחמילבמםולשוֿסחואבנתהוהיעשיואהשמ

חסונהזמורםנמאוזהניחבמו,ןאכהנשיוהנשיתיגָ☻ומהנחבהירה,ןיאתירמוח
,״תיטסינמוה״הריצילוכיבכורצונ״םיאיבנהרסומ״ו״דוחייהתד״יכל״נה
רוקמהתעדות,עודיכ,הנהו.איהשתילטנדנצסנרטֿתיתביסהקיזלכמקתונמב
תאתעבוקהאיהאיהו,הלאהרסומהותדהלשתודוסיהידוסימאיהיהֱֹֿאה
התיהוזהעדותיכאופאןאכזמרנשמךא.השודקבֿםתמרוםתִמאֿתומלש
–הנממתעדלונאםיביטימםויכרשא,אמלעבתיביטימירפהילשאקרלוכיבכ
״הפוריאתוברת״;םתולדגֿדוחיילכמםיללוהמהרסומהותדהודרוהאליממ
הרקמב–וגצוהםהלוכהֿךסבו,םטפשלתיאכזה,םהמהלענתמאכהדמעוה
.דבלבינואֵזומךרעכ–רתויבבוטה

לארשירבדב,תפסונהתוראפתההםגןכותלכמהנקּוראליממךכלםאתהב
תרותאשמלשירוקמהןבומבלארשיתלוגס.םלועתוברתאשונוהלוגסםעכ

הזירה,ללכבןבומדועהלראשנםאו;רקשכטושפהגצוהרומאכ–םלועייח
עובטה,יתשרותהןורשיכהלש״תובאהתוכז״לאבייחמהרסומהןמרבעוה
רשפאשויראהעזגלםיצאנהוסחיישהריחבהתוהמלדואמהמודב,אליממ
הזרכההתאםגשרפלונאםיבייחחֵרכהבךכו.ןמוזמבןועָרֵּפילבהבראפתהל
תוברתאשונאלא,הבםלועשתוברתאשונאל׃״םלועתוברתאשונ״לע
תוכז״תעיבתלשoיטנלוויבמאהקחשמהבושרמולכ,הילעהָנבנםלועהש
ךבדנאיהונלשונתשרומשךכבאיהתוכזהיכתישירחהאדוהךות,״תובא
.טפשמלהדימֿהנקשמשמהגשיההאיהאיהש,םייוגהלכתוברתןיינבבידוסי
ולכיאל״ןושארהרקיעה״ותואבתויונמהתולעמהרתיםגשםכסלןתינןאכמ
ֿיפוריאהםיכרעהֿםלוסותואבקראלא,ירבעםיכרעֿםלוסבתולעמכספתיהל
ףאשעמשמו;)קוחרמלןהמוחירףדונםנמאשו(הפיכבהפטילשהיטסינמוה
יפוסוליפהורושיאתאלביקאל״הלואגבןוחטיבה״רבדבןורחאהדרוקאה

׃רמואה,)׳ו‐׳דםיקוספ,׳בקרפל(ילשמרפסלךישלאהשמיברלשושוריפבאוה
.״ . לכיכ׳הברתומש׳ב]הכרבלםרכז,םרמאמכ=[ל״זמכ,יניסרהבלבוקמַּביולתש.
ךישלאה׳.״יניסבםתושפנולביקלכה,הזהםלועבםישדחמםימכחידימלתשהמ
ןוכנלא–טטיצד״בשו,ויתולימבאלךאוניינעכשרדמהרבדתאאופאאיבה׳שודקה
תטמשהבילוא(ל״זחירבדרותבךישלאהשוריפתאאיבהרשאםירבחמהדחאתא–
.ונושלתאתצקמבהנישםגו,)׳הברתומש׳לעתוכמתסהה
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–תיללכהםלועהתפקשהמםגאלא,״םדהןמהבשחמה״םצעמקרןוילעה
.בטיההבעודיםנמא״תימואלההלואגה״ןויעררשא

ןיידעי״חללשתדחוימהרסומהתכרעמלכש,םעפונרמארבכשרבדהוהז
ןושארהרקיעהותואאקוודיכאצמנו,הרזתינוליחהבשחמתרגסמלהתיההכירצ
ריאילשותרותתאהנובורזוחהאוהימואלהןויגיהלשדחסיסבלעזירכהלדעונש
.הנשיהתינויצההבשחמהתולסַּפלשרתויבםיינורקעהתודוסיהלע

רכנלםחורבםידבעושמכןאכםילגתמםמצע׳םירקיעה׳יכרועםא,םלוא
קראלשעמשמאליממ,םעהלש״םייחצנהםיניינק״בתיבויחהנומאירסחכו
שודיח״לערוכזכוזירכהש,םיישעמה׳םירקיעה׳םגאלא,ל״נהינויעה׳רקיעה׳
םתואל״תיאנקתונמאנחופיט״לעו״לארשילשתינחורהותירוטסיההותומצע
שוריפה293.אמלעבתוקירתואמסיסתמאבואצמנ–״םייחצנהםיניינקה״
אלא,המצעתּומצעהשודיחאלבושהיה,םהלתויהלדועלֹכישדיחיהיבויחה
חופיטקראלא,םמצע״םיניינק״לתיאנקתונמאנאלו,תּומצעלהיטפמיסהשודיח
תילכתה״םגהשעמלהעיפוהבושךכידיֿלעלבא294;וללה״םיניינק״בהוואגה
הכפהמה״לכהמעו–תיריאָיהתוריחהתמחלמלש״תפקמהתירסומה

,׳הייחת׳רתכומהז״י׳רקיע׳מםיחוקל–׳םירקיעה׳רדסכאלש–ןאכםיטוטיצה293
,רפסַל׳גחפסנב,אלמה׳םירקיעה׳חסונתאהארובוש.׳ךוניח׳רתכומה׳ה׳רקיע׳מו
.562׳מעב

׃וילעעדיאלומצעאוהרשא,קתרמהמֿרבדםולגד״בשלשוזהנחבהב294
הטויט,׳םירקיע׳רשעֿהעבראלשהטויטןיכהיעלקךונחש)265הרעהב(ליעלונבתכ
יעלקלשוחסונ.טעמףיסומוהברהקחומאוהשךות,שדחמהתואדביעריאירשא
,םסרופאלאוהךא–ריאילשויבתכמוויבתכרתיםע–׳דכַּבןמטוהשןויכרא׳בדרש
תבצ,י״חל׳׃ורפסב,יקסנייביאבאזידיבונממםיעטקואבוהג״סשתתנשבקרו
לשוחוסינתאתוארלאופאןיינעמ.ךליאו434׳מע׳בךרכ,)ריאיתאצוהב(׳הנושאר
,ותרתוכתאהניש,ותואתצמיתריאיו(׳לארשיחור׳וריתכהאוהרשא,הז׳רקיע׳ליעלק
ןכש,ותנחבהבקיידוד״בשעלקהמכדעררבתמהנושארהאירקבו–)׳ךוניח׳׃וארקו
לשתורצקהויתולימךותמםגד״בשףשחוןיבהשהמתאשוריפבטעמכבתכיעלק
.ריאי
רשקהלעתרמושהתיתדהתודהילדובכוהרקוהסחי״׃ןאכיעלקלשוחוסינוהזהנה
הרוצאםהבש,םיילארשיהתדהיכרעלו,לארשיתואבציקלאּהָנוקןיבלהמואהןיב
..התלואגוםילשורילשיחצנהדועייהתרכה . םדעלבש,ןוזחהוחורהיניינקחופיטו.
–ןהכבקעיררושמהירבדתעפשהתרכינ,בגא(.״תילארשיהתוכלמהתמקהןכתיתאל
דובכבתסחיתמהייחתהתודהי״יכובתוכב–׳ד״ביחתנשמ׳ותרבוחבה״נףיעסב
׃םילימעשתןבחסונלריאיךרעיעלקירבדתא.)׳וכו״תיתדהתרוסמלהקומעהנבהבו
.״םייחצנהויניינקלתיאנקתונמאנחופיטותוריחהתבהאלםעהךוניח״
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תוכלמהיגשומשודיחבהאטבתהש295,״oתינרפוזיכסהוo׳תיטסילוואיקמה׳השיגב

רשפאשתינכותתושממלכרסחה,דבלבילנימונוישגרןורתיכ–הלואגהו
םיריכזמרשאכש,הדבועבונאםיאצומךכלקהבומיוטיב.העדותבהתוַשל
לשרטשמהלעטושפםירבדמםהןיא,תפסכנהתוכלמברטשמהתא׳םירקיעה׳
והשמ–״יאובנהקדצהולארשירסומחורביתורבחרטשמ״לעאלא,׳התרות
םויסהֿ׳רקיע׳ותואדוחייבו;בוריקבוליפאומעטתאשוחללוכיםדאןיאש
ילבאוהשדקמה,ןכא׃״המלשההלואגהרתללמסכישילשהתיבה״רבדב
יכונלרמאנשמךא–וידעלבהמלשההלואגהתאראתלןיארשאלמסהקפס
296.ןוממישליונבראפֿןומראלשהשגרהתראשנאליממ,למסקראוה

׳הייחתהירקיע׳ולבקתההליחתכלמשאוהיעבטךאהלאהםירבדהרואל
ומיכסהשםישנאהםתואףא.םתדיללךומסהזינגִלתישירחודרוהו,הרתיתורירקב
זועבאלםינייטצמםהןיאלוכהֿךסביכושיגרה,םהבהרמאנשהלימלכלזא
םאםג,םלוא.םבלבי״חלושחשהצימאהתמאלהאיַּכ,רסומהחוכבאלוןויגיהה
ֿםתסיפתשעמשמןיא,תאזההצימאהתמאלהמאתהֿרסוחמ׳םירקיעה׳וזנגנ
.הוושב,י״חללשתימינפהתמאהןמןכֿםגהתיהאלתוחפהצימאה

יתשלהשעמלוקלחני״חללשםינושהםיכרעהש,ךכבהיהסקודרפהרוקמ
ןמתוריחהרבדבונרמאשהמו–םהיניברבעשרורבןחבמֿוקיפֿלע,תוצובק
תחאההצובקהיבגלקרקיודמהיהתמאב,]תונויצַּבש[תיטקלאידהתוצצורתהה
תד,״םדהןמהבשחמה״יפֿלעתונויצהתרוקיב׃םיילאוטקאהםיכרעהלש
הבשחמהךרדמוטסםאםג–הלאםיכרע.יטילופהןויגיההורורחשהתמחלמ
עוציבבםצמוצמה,ןשיההמוחתבדועודמעםהםוקמלכמ,תינויצהרסומהו
–לארשיֿץראבתיתכלממתוריחלתולגמרָבעמלשתמיוסמההמישמה
תיטסינמוההםלועהẁתפקשהםעשגנתהלאופאםיבייחויהאלםהםמצעלשכו
המישמהץובישלםוקמההבאצמנרבכשו,הליחתכלמהייחתהתעונתלעהתוולנש
ולשקיבוהשימםא,רתויהלכל.יפוריאהםזילנויצנהרודמבל״נהתמצמוצמה
ולתמאלהיהלוכי״םדהןמהבשחמה״שודיחתאשירה,תיפוסוליפתוריהב
תרוקיבב–תיתמחלמההשירפהרסומתאו,היגולויצוסהואהיגולוכיספהתרותב

,ליעל462׳מעבהאר;ולשֿוירבדתאד״בשריכזמתואכרמבןאכםינותנהםיפוריצב295
.״ןכבו״תחתופההקסִּפַּב

לצרהידיבשדקמהרואיתארקמלהלועההשגרההגוסלאןאכזמרמד״בשיכןכתיי296
.470׳מעב275הרעהבליעל,רפסהןמהאבומַּבהארובוש;׳דנליונטלא׳ב
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ןמהלאםיכרעוררחוששמ,ךכלםאתהב.ולאָצָמּו–297השטינלשםזילרבילה
עיגהלידכרבדםהלעירפהאלבוש,תינויצההמישמהלשתוימינפהתוריתסה
.ונרמאשהנומאהֿץמואותואי״חללןתינםדִצמו–םתרגסמבתינויגהתומלשל

םיכרעהלשהיינשההצובקבונמִנהתעונחתינשםיכרעהםתואוליאו

ֿתימונוטואהתוהמהתארבכוצרפוללה׃י״חללשתיאידיאהתכסמבםייתילכתה
השרושתעדותתאהלריזחהלואבותינויצהרבעמהתמישמלשתמצמוצמה
רובעללֹכיאלרבדהו–לארשיתרותלשיפוסֿןיאהםייחהרסומבהדועייו
.ינושארשושיגבתוכורכהתושקהתולקתהילב

,ליעל,י״חללשהיגולואדיאהלעטרופמהףיעסַּבש,החכשֿהרקמהזהיהאל
תוכלמ,הלואג–דבלבםיכרעהתשולשתאקרתאזההצובקהךותמונרכזה
םגםיעיפומה,רתויםייפיצפסהםיכרעהתאונרכזהאלו–הריחבהֿתיבןיינבו
םיכרעהתשולש.׳וכוהלוגסםע,םיאיבנהרסומ,דוחייהתד–׳םירקיע׳בםה
ירוטסיההיגָ☻ומהoטנלוויוקאהאצמנםהבשךכךותמ,רוכזכ,ולעוהםינושארה
תאיר״תיבהרעונברצעיטסינויזיברהךוניחהו,תונויצבהמולגההמישמהלש
אלהלאםיכרע.הזהיגשומהטנלוויוקאהיבגלתיפוריאהתוללובתההךילהת
קלחושענו״םדהןמהבשחמה״תטישבוללכנםה,םתויִחחוכתאאופאודביא
איהלארשיתרותלשתיתכלממההייחתהשרחאמו;ריאילשותסיפתבינגרוא
לשתביוחמoהיצקילפמיאהתשענוזירה,וללהםיכרעהסופדתאאלממהןכותה
,ןודינהןוויכבתינגרואהתוחתפתההלובגהיההז,םלוא.םכותב,ריאיתסיפת
.םיליּפרעותוריתסבבוששבושמהחטשְלםירבועונירההאלהוןאכמו

ירה,וללהםיגשומהתשולשיבגלתיפוריאהתוללובתההךילהתרצענםאםגיכ
המישמהןמםהלהנתינשהקנפשוגהףקותבאלארבדההָיהנאלםוקמֿלכמ
.תיטסינמוההֿתיפוריאהםלועהֿתפקשהלהתיההדומצדועהמצעבשוז–תינויצה
הריחבהֿתיבןיינבותוכלמה,הלואגהיכרעלשםינואהֿשודיחשאוהרבדהשוריפ
״היצזיאֵּפוריא״ְּבהשעמלהיהורוקמ–תיג״צאה״םדהןמהבשחמה״תטישב
,םהילעיטסילנויצנהרושיאהתוטשפתהב׃םמצעהלאהםיכרעהלשתילסקודרפ
םצערשאתיטסינמוההתולכתסההתטישהתואקיֵחלםתרבעהבםגאופאאליממו
םאףא,בוש,ינשדצמו.ימינפהםנכותליבטוקהדוגינהתומלגתהאוההתוהמ
אלןיידעםוקמֿלכמירה,םפוגםיגשומהיבגלהעימטהךילהתןאכרצענםנמא
תוברתלולכמיבגלוםיגשומהלשםנכותיבגלםגרצעיהלידכהבוטהביסולהנתינ
םיגוחבומכיר״תיבהרעונבןוונתהלוכישמהוללה׃הזלרבעמשתיתרוסמהםייחה

.254׳מעבליעל,155הרעהבהארובוש–השטינךירדירפלע297
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םילָצומהםיכרעהאופאוראשנלוכהֿךסבדנק.ותלוזירבעהרעונהלשםירחאה
׳הייחתהירקיע׳בשךכלהביסהיהוזו;השדחהםתטישבםינבומֿיתלבוםישולת
,אליממ,ומכ–תיטסילנויצנתומשגתהללמסלשדיקפתקרשדקמלדמצוהםנמא
םיברםיגייסריכזהלונייהםיכירצ״תיג״צאהםיכרעהתכסמ״לעקרפבשךכלםג
.השעמלי״חללשתורושבםינודינהםיגשומהתושרתשהלרשקבךכֿלכ

םיכרעבםולג,רומאכ,היהתוכלמהתייחתםעהרותהתייחתלשןויגיהה,םלוא
ךילהתלשויתורֵּפלישבהלולחהרבכהזבלשב,ןכֿלעֿרתיו.ביוחמןפואבהלא
ךוניחה׃בגאבםימעפהמכוילעונזמרקרהכדערשא,שדחיגולוכיספ
תירבעהתוכיישבותירבעהתוימואלב״רדה״לששגד,רוכזכ,םָ☻יטסינויזיברה
יפלכתיביטקאההקחדההישגרמרוטפיר״תיבהרדהאציהזכןפואבו,תירוטסיהה
הוואגר״תיבבהאבםמוקמב.ליגרהינויצהךוניחבםירבעומה,לארשיתרות

תוימואלההתואלעםאֿיכוזהָּבַסָנאלהליחתכלמיכםאו;תיבויחתימואל
ירה,םזינויזיברהןמדועולביק–יג״צאהרעונהףאו–ר״תיברשאתיאליטרעה
ןכותהלשתרכומהעפותלכלעטשפתהלהוואגההתיההרשכןבומכדבעידב
ןכותהתאבכעלידכמרחואמברבכהתלעוזתוחתפתהיכשגדויבוש.ימואלה
–ורכזלשתיגולואדיאותישגרoהיצטיליבהרבחותפלידכהבהיהךא;גומנה
תוקרפתההתמועל,ךכ.ונרכזהשםירתונהםיכרעהתולְבונץוצלולחהםנמאןאכמו
לסכ״תאעיקוהלג״צאלחה,יִהֱֹֿא״זועָובגשלֶכֵ☻דוהלכמ״תעדומהתיבושייה

המלשהאוצמלהשקופוגולצאיכםא–הנק״יניסתודהי״לףיטהלו״םירפוכה
תחאלעו;ומצעלשכיתכלממהןיינעלויגולואדיאהבויחלרבעמהלאםירבדל
הלעש,הליחתברומאהןויגיההםעגזמתההז]יגולוכיספ[ךילהתשכהמכוהמכ

׃הכדעהיהשלכמרתויתשלחומלארשיתסנכךותמ,עודיכ,רבכהלעהזהרעונהרודדנק
הרבחייחרבכהאראלותביבסבףא,)םזינויזיברהרודמלדבהבו(בוריפֿלע,אוה
אוהוזלאו–תירכנםייחתרגסמבתודהילשםידיר☻קרםאיכ,תינגרואתידוהי
השענללכהֿןמֿאצויתניחבבהיהםזינויזיברהתישארבשהמ.הליחתכלמךלהוךנחתה
–לבוקמהךוניחהםצעחוכמןאכןוונתהלוכישמהתודהיהידירשו,ללכההתעאופא
תאזֿלכבעודמ.תוימינפהםהיתויעבלדועיחרכהרשקםושילבווילאמןבומהרבדכ
וחותינב,ליעלינורקעןפואבוניאררבכ–״רדה״לשהשדחהסיפתןאכמהחתפתהאל
ירה,הילאמתנבומהעימטלרודהךנחתהתיללכהניחבמםאםג׃״םירבצהרוד״לש
.םינכומהםיסופדבו,ליבקמבולןתינימואלהוכוניח

ישימחהקרפבםירומא,םרדסכאלש,םייוטיבה[.ב״ק׳מע,׳הנומאהוגורטקהרפס׳הנק
ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תרודהמב.׳תירבהערק/הרוחשהקינורכ׳׃רוזחמַּב
].111׳מע׳גךרכ–
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.דחאכירבעהחורהתלואגוףוגהתלואגםנמאהעמשמלארשיתלואגש–ודִצב
םייחהרסומלשובויחתאשבגלךרוצהםגותונוכנהםגדחירבכונמדזנןאכ
חוסינבוןושארהרקיעבהשענשןויסינהוהזו,תיטרקנוקהבשחמבירוטסיהה
.׳הייחתהירקיע׳לש״םייתילכתה״םיפיעסה

הזןויסינהיהלוכיןבומכ,וניארשהמרואליכרמולורוזחלשיבושןאכשאלא
ןתינאל׳םירקיעה׳ירבחמל׃דבלבתיגולואדיאותיטסילנויצרהמרבקרתושעֵהל
ךותמקרםאיכ,הרישיתירסומהנומאלשהחוכמתודהיהיכרעתאקידצהלרבכ
וזתרגסמבו;הרזהםמלועתפקשהבםייוצמההדימהֿינקיפֿלעץוחבמםתכרעה
תוזיזפוהייפכלשהברהדימילבשקובמהבויחהתאגישהלהיהרשפאֿיא
.תינויגה

;תואיצמהביוחמאופאהיהתאזההמרבי״חללשתואטבתההןולשיכ
,ךכידיֿלעהיעבההרתפנדדלאלש׳דוסיהינבא׳בשדחמריאיתרותהחסונשכו
םי☻מילבמ–ושטשוטוועלבוה,׳םירקיע׳בםיטלבומה,םייתילכתהתודוסיהש
תודוסיהלעקרהרואכלהדמעוהי״חללשהיגולואדיאהו,ןיטישהןיב–
קרהתיהןבומכ,התעשב,וזתוחתפתה298.הכובמהןמםירוטפה,םיילאוטקאה
,ישעמךרעםושעדונאלאליממ,זאםינָקורמויהשיפכ,הלואגהיכרעל׃היוצר
ביעהלהתיההלולעקרש,רסובֿתבשחמלשלטנמי״חלתאהרטפםתעלבהו
ןפואבש,אוהונדידלבושחה,םוקמֿלכמךא;תוקחודהתויעבבםתומלשלע
.ומצעלשכהרוכמהרורחשלרבעמשדועיילכבהרכההי״חללהדבאהזכ

,בוש,ועמשמןיארורחשהשתיצוביקההעדותהי״חללהראשנןיידע,ןכא
לשהמואלסיסבשמשלאוהדעונאלא,אמלעבתויולגץוביקלתינויצהנידמתמקה
;״תירבעההכפהמה״ךרעָּבליעלוניארשלככ–תּומצעותוכלמẁבחור,תונדא
יֵכרעתאדחוימבוריקוהאלשםימחולהםתואףאויהםיפתושוזהעדותבו
,העדותהףאי״חללהראשנןיידע,ןכֿלעֿרתי.םישרופמה״תוכלמה״ו״הלואגה״
םימחולויהשךכידכדע–וזחורבםעהתאךנחלאוהתוריחהתמחלמדיקפתִמש
דיקפתלעלוביאמשששחהןמהעבנל״צאהםעדוחיאלתירקיעהםתודגנתהרשא
לשתולבונבוליפאםירושקויהאלבושהלאהםירבדהלכ,םלוא.הזהיכוניחה
הראשנהתעו,ןחבמבודמעאלשןהןהתינכותההבשחמהתולבונ׃תינכותהרכה
אוהשךא,ומעטתאשוחלוותונכלםנמאןתינרשא,םיוסמיפואלשהעדותקר
.ותמשגהתאןֵּכַתלרשפאשידָסומֿירמוחבויחלכרסחוןיטולחליאליטרע

,)אפיס(64הרעהבהארובוש–׳דוסיינבא׳,דדלאלארשילשוירמאמתרדסלע298
.121׳מעבליעל
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רשא,״תירבעההכפהמה״ךרעותואש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
רבדםושדועבייחמוניאשוהשמלןוונתההשעמל–ושיגדהלךכֿלכהברִהריאי
,םקוריפםצעדע״םתונכפהמ״בדועראפתהלופיסוהי״חליכםאו;דחוימיטרקנוק
,תיטרקנוקהניחבמ–םיאשונםהש״הכפהמ״התואיהמויהםיהותשכירה
םנמאשץוריתלםיעיגמבוריפֿלעויה–המצעלשכרורחשהתמחלממלידבהלו
.ךהונייהםהירהרזהןוטלשהשוריגותירבעההכפהמהו,לדבהןיא

״םיינרפוזיכס״י״חלואצמנהשעמלש,ונרכזהשהעפותההתואהמלשוהךכ
.םתלוזתינויצהעונתלכמרתוי״םייטסילוואיקמ״ו

רתויתיאנקוהקומעהתיה,דחאדצמ,תימואלהםתשגרהיכ–״םיינרפוזיכס״
דעוזהעיגה״רורחשהתמחלמתד״ב׃הכדעהייחתהתעונתבעדונשהמלכמ
ןתינשדעו–םדֶקמםיקירקיסהתלחנהתיהשתילמיסקמההגסִּפההתואםצע
ךילהתבןושארהאלמהקופיסהי״חלבגשוהםנמאהזהןיינעבתוחפליכרמול
,תיללכהתיתוברתהםתעדותתניחבמ,ינשדצמךא.תירבעהחורהלשתושדחתהה
ידוהידוחיילכםֵלְעֶהלשהליבקמהגספב–ללכֿךרדב–י״חלודמעבוש
.אמלעבתיטסינמוהתוחרזאבו

תידוהיתורובלשהשדחהגספבודמעםהיכרמולןווכתמינאןיאהזב,ןכא
רודהםהילעהלערבכ,הארנכ,דחיםגםירבדהינשב׃תיטסינמוההרכהוא
ימואלךוניחללכעדיאלוהעימטלקרטעמכךנוחרשא,ותעשביטסינויזיברה
,תומלועהינשןיבףחירןיידע–וניארשיפכ–יטסינויזיברהרודה,םלוא.ןווכמ
הקיטמלבורפלשחתמןיידעעדונםוקמֿלכמ,תודהייטבלרבכולויהאליכםאו

299.)ולופאלספחכונליקסבוחינרשטתאהאר(תיללכהתיתוברתהותעדותבתידוהי

תנקורמהתירבעהתוימואלהוםזינמוההודרירבכ,תאזתמועל,יר״תיבהרודל
הקיטמלבורפהרסוחותויעבטהתיילשאו,לוכיבכתחאתמלשומתודחאב

.ונניינעבי״חללשתוחתפתההףדועתאתעבוקהאיההזהףוריצהתשרומבש
וניארשלארשיתלוגסבתוקסעתההתואףא׃רבדבתועטלןיא–בושיכ

רבעמשישממהילארשיהדוחייהתעדותתאהשעמלהמליגאל׳הייחתהירקיע׳ב

ידיֿלעתאזכהעדותברומגהרסוחהתאהמליגאיה–הברדאםאיכ,םזינמוהל
םילימב,ןכבו.תימינפתיטסינמוההעפותכלארשיתלוגסלשםימתהיומידה
–המֵלבורפםושןיאםנמאשהילשאהתואקרהתלגתהבושןאכ,תורחא
,ןכבו–יעבטההמוקמביטילופומסוקהםזינמוהבתאצמנתירבעהתוימואלהש
ֿםלועתרהטבתינטשפתוביצילשוזתישירחהעדותו.דוחייםושןיאהשעמלש

.74׳מעבליעל,34הרעהבהארובוש–יקבסוחינרשטלשהזורישמעטק299
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השגרההתואלתילאוטקלטניאהותיתייווחהתרגסמההתיהשאיהייוגהחורה
.ונרמאשהקומעתימואל

,וניארשיפכ,םהליכ–םתלוזמ״םייטסילוואיקמ״רתויונארקשהמויהי״חלו
.הליגרהתונויצבתיטילופההרטמהתאוגייסש,םירזהרסומהיכרעםגורתונאל
תרגסמקררומאכםהירה״ייוגהחורהֿםלועב״תוחרזאהוא,םזינמוהה
ךא–תולכתסהלהביטקפסרפוהבשחמתטיש–תיתייווחותילאוטקלטניא
תאזכשהטיש.םייחהרדסהלתיבויחהטישםושםהבןיאןבומכםמצעלשכ
,םלוא;יטסינויזיברהםזילרבילהתומדבר״תיבלהרבעוהתיטסינמוההתרגסמב
תויוחתפתהיתשחוכמ,ךליאור״תיבמהזםזילרבילרבתשהדציכוניאררבכ
ינשדצמו,יר״תיבהםזיביטקאהתושירדםעשגנתהאוהדחאדצמ׃תומילשמ
םעאופאהֶנמנאוהלוכהֿךסַבו–ירוטסיההֿירבעהיאבצהרסומהםרזודגנכהלע
.ריאילשגוליפבורבעוהאלרשאתינויצהחורהלשתודוסיהםתוא

תעדומהתיהאיהךא,ילמרופךרעםושבםנמאהחסנתהאלוזהליספ
רזומהןורקיעהתאי״חלונדובשךוחיגַּבקהבומההיוטיבלעהאבאיה׃ןיטולחל
–ולםיניכמויהשתושפנתנכסלכינפמביואהתאריהזהלבֵייחרשא,ל״צאהלש
וליאו;ןוגראהילייחלשהמחלמהתפונתויטסילרבילהרסומהתשרומןיבהרשפ
יכריכהלםעירפישרבדהיהאלבוש,םזינויזיברהתרגִשתארבכוצרפש,י״חל
יפֿלערשאב,ותרטמתשודקבקדטצהלורשפתהלללכךירצוניאהמחלמהרסומ
ינויגהויבקערתויאוהאצמנומצעםזילרבילהלשתויטסינמוההדוסיהֿתוחנה
תייטנתאי״חלועבקןהבשחתמהתודוקנמתחאהזבהרצונםנמאו–ונממ
.רחאהןוגראהלשתוחתפתהה

רסומ׃הלאהתודוסיהינשי״חללאופאוראשנ,ךכלספנשםזילרבילהםוקמב
רקיעבהאטבתהש–תיטסינמוההותקדצהו,הזמ,יקירקיסהֿיכ״נתההמחלמה
דחיםגוללהתודוסיהינש,םלוא;הזמ–השטינלשיטויפהoםזיליהינהץומיאב
יפכיתרבחלאדיאשמשליושעה,םלשםייחרסומלשףקיהבוטשפתהאלבוש
תויהלרמייתמאוהןיאותיירבעבטמ,ירבעההמחלמהרסומ.םזילרבילההיהש
ואהרורחש,ץראהשוביכלשתויטרקנוקהתומישמלאוהדומצאלא,ילטוט
תניחבמילטוטתויהלאוהרמייתמםאםג,ינאיֶשטינהרסומהוליאו–התבחרה
רמייתמונניאאוהףא,יטרקנוקהובויחתניחבמ,םוקמֿלכמירה,טשפומבובויח
ֿדחתולודגתומישמלקראוההנופםאיכ,םימלשרוביצייחלשרסומתויהלללכ
רתונשיבויחהרסומהלכ.םניינעתאתוארלואבי״חלשיפכקוידב–תוימעפ
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,תיטילופההרטמהרחאררגנתניחבבוליפאאופאהיהאלבוש,הזיפלי״חלל
.דבלבהתמשגהתרותכ,הילעהָנבנשממאוהםאֿיכ

םסקִממםגםירוטפו,דחאדצמ,ירבעםייחרטשמלשישממןוזחילב,ךכו
תמשגהב,רוישאלל,י״חללשםניינעלכזכרתהאליממ,ינשדצמ,ירכנןוזח
ךא,דבלבהזחוכמרבכו;רזהןוטלשהןמהרוכמהרורחשלשתחאההרטמה
–םמצעבתושעלהמועדיאלםהבושתאזההרטמההגשוהרשאכש,אוהיעבט
ובשיגולואדיאהןוירשהלכתורמל–תישיאהניחבמאלותינוגראהניחבמאל
.םיחבתשמויה

תוטטומתהההחמצןתַמֲחֵמרשא,יאוולֿתוביסוהנשמֿתוביסםגויה,םלוא
.ידמלהפנעתוחתפתהכ,הזשרושמ,י״חללש

הגשוהאלללכהרטמהו,ללכבהררחושאלהרוכמהשאיהתמאה,לוכֿםדוק
ֿא״ֵהב,הרטמהו,הרוכמהקלֵחלההזגשומהניאהרוכמהשהדימבתוחפל–
התלעאלאיהןיידעהרואכל–ונרמאששרושהֿתביס.ּהתצקמלההזהניא,העידיה
םתרגסממגורחלחרכהםושילבםמויקתאךישמהלולכיי״חלו,ללכבאופא
םוצעטלחומךרעהלשיו–אהירשאתאזהתמאהלשהכרעאהי,םלוא.הנשיה
התיהאלאיהוליאכהניד,י״חללשםלרוגבתינכטההניחבהןמ,םוקמֿלכמירה–
,הרוכמהןמקלחבםגּולו,תירבעההנידמהתמקהשאיהתינכטהתמאה.ללכב
תנבהברוחיאהו;תויתילכתלשיוכיסלכתׁשרופהרורחשהתמחלמתכשמהמהענמ
היינפה,הליחת.ללכבהשירפהןולשיכלהנושארהיאוולהֿתביסהיהתאזהתמאה
תוכזלהבשחמואתלוכיםושילב,םיחטששוביכידיֿלע״הנגהה״םעתרחתהל
תודיחילעקבאמהךכֿרחא;םיימצעתוחוכבהנידמהתאםיקהלותּורחתהב
;״הנגהה״גוסמאלשםיעצבִמלשםותסןובשחךותמ,ל״הצתרגסמבתולדבנ
הרישיתוירחאתשגרהלשהרגִשךותמ300,טודנרבןזורהלשותגירהףוסבלו
הנשיהתוהמהתכשמהלתונויסינויההלאלכ–תירבעהתוינידמהתלהנהל

–היתונכשללארשיתנידמןיבם״ואםעטמךוותמה,טודנרבהקלופידוושהןזורה300
לסוח–בגנהתאוםילשוריתאהנידמהימוחתמאיצותשתינכתתלבקלליבוהרשא
,)1948׳טפס(ח״שתלולאבג״יםויב,ןהכעשוהילשודוקיפבי״חלהלשהילוחידיב
י״חלזכרמ.)הנידמהתונובירבזאהתיהאלדוערשא(,םילשוריבןומטקתנוכשב
היקומינוהלועפהלעהעדוהההמסרופןכלעו,תשרופמתוירחאלוטילאלשטילחה
ידיֿלעזרכוהןוגראה;השעמלי״חלהקרופהלועפהרחאל.׳תדלומהתיזח׳ידיב
הנומשלןודנוטפשנרומֿןיליןתנ.ורסאנםיברםירבחו,יקוחיתלבכהנידמהתויושר
.)ט״שתתבט(הנושארהתסנכלורחביהםעררחושךא,רסאמתונש
.ו״סשתתרופתאצוה,בגררפועתאמ׳םילשוריךיסנ׳׃האר,טודנרבתשרפלע*
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םתלעותתורמל(תאזההמישמבחרכומהםנולשיכךותמו,תושדחהתוביסמב
הגהנהבןומאהתאורערע,ךרדֿןדבאולפרעתשגרהוערזקרםה)תיביטקייבואה
.תורושהתאוררופו

תמחלמתאהמלשהלאיבהלי״חלוצרםאאקווד–הלאהםירבדהלכתמועל
,הרומגרזהןוטלשבתיאמצעהםתמחלמתאתוארלםהילעהיההמו☻–רורחשה
,תישיאהעשֿתבוחכ–בושייהלשהנגההתוכרעמל״תיּפרועהרושב״סייגתהל
׃תינוגראההניחבהןמוליאו–הבןיינעםושןיאהזכשרותבןוגראלרשא
,תררחושמההנידמהשוביכלשדואמדעהמישנהֿתכוראהמישמַּברפחתהל
תאםילשירשאי״חללשדחאןוגראלםימיהדחאבהלוכהתואךופהלידכ
.ןיינעלםיפיהםידיחיההתעמםהשםייתכלממהםיעצמאהםתואבהכאלמה

י״חללאצמנאלתמאביכ,ונרמאששרושהֿתביסהלעפרבכןאכ,םלוא
ןורסיחו–ךכלףחדםהלהיהאלאליממןכבו,הנידמהשוביכלתאצלהמםשב
.]תמדוקהינפלשהקספַּבהרומאה[ל״נההנבההרוחיאתאםגבסהשאוההז
ונלשאיהץראהשםושמרורחשהתאםילשהל׃התיהשהדיחיההפיאשההתוא
תאזהתיהאיהאיה,ןכא.םולכאלו,ןודינהךרוצהיבגל,ןבומכהתיהאל–
הפיאשוזהתיההלעפאיהשימבו,הליחתכלמתוריחהתמחלמתאהרשפיאש
.םודרגהילועוריאילשהשודקהוהרובגהיאישתאדילוהלתלגוסמה,הרידא
תמועל.ןכהלעפשהדימבו–הלעפוזהפיאששםושמקרהיהךכ,םלוא
השירשהלוהרידחהלהיהושוריפ,הפיאשההתואםשבהנידמהשוביכ,תאז
היהךירצרבדהשםגהמו;םולכולתרמואהניאוןיטולחלולהרזאיהשרוביצְּב
לכבללארבדללוכיה,שעמהחתמלשענכשמהיווילהילבהתעמתושעיהל
.ולשםיישיאהויקומינבםדא

תרגסמבםעהלאאובלהלןתינּולחילצהלהפיאשההלכידועהלאםיאנתב
לגוסמהו,תיסיפהותישפנה,תימואלהתואיצמהןורתפתאאשונה,םלשרסומלש
,םלוא.םישדחםיגשומלהברקלוהתרגִשתורְגסִממלהקהתעדתאאיצוהלאופא
עקרקמתקתונמההמסיסכקררורחשהתשודקתאעיצהלולכי–םדִצמ–י״חל
ףתושמהיטסיליהינֿיטילופומסוקהעקרהותואינפֿלעתורזבתפחרמהוהתחימצ
ידכרשגםושרתונאלבוש,ןבומכ,הזבצמב.םעהרתילשתמייקההרגִשלוםהל
ילוארתויבבוטההרקמבאלא,המצעלךרעכרורחשהתפיאשתאובריבעהל
ֿינקיפֿלע,תינתלעותהיצזילנויצרלשךרדבהיפלכהנבהררועלהיהרשפאדוע
תאזונגלהיהושוריפהזרבדלבא;גוהנהיבושייהםיכרעהֿםלוסמםיחוקלהדימ

תפיאשלשתימנידהֿתירסומהתועמשמהלכלע,״םדהןמהבשחמה״תטיש
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אופאתישענהתיההיצזילנויצרהו–ולוכי״חללשםדוחיידוסילכורורחשה
.אליממתרתוימ

קבאמהיכי״חלוריכהףוסבלרשאכהשעמלםגהתמאתִהוזהנקסמ,םנמאו
וזהרכה.םייקהבצמבםניינִעלרתונשדיחיהיעצמאהאוהיכוניחהֿיטילופה
–הזמרתויףאו,םירבדהתולשלתשהידיֿלעהגרדהבםהילעהתפכנוהכלה
.םהילגרתחתמעקרקהתוטטומתהלעתקדצומהההימתהחוכמ

י״חלואשנןיידע,םהשתומכוליפאשאיההדבועה,ילסקודרפןפואב,בושיכ
הניחבמ,העשיפל,המואלשורדהיהשולוכבויחהלכתא–םדבלםהו–
,רורחשהתמחלמתמלשהברוישילבזכרתהלהיהבייחםעה׃תיביטקייבוא
הירוטסיההביוחמהיהשולוכרסומהלכהיההז–י״חלוזכרתהשיפכשממ

תטישלשתשלושמהתומלשבונורתפתאואשנשםהי״חלו,הנותנההעשב
ךותמו.ןאכמעבונהינידמהןויגיההותוריחהתמחלמתד,״םדהןמהבשחמה״
תלוברעמביכי״חלושיגרהתאזהתומלשהאשמלשיביטקייבואהךרעהתרכה
שיושידועןכאיכ–םעללוועהשענולוועםהלהשענהבםיפחסנםהש
םעטודועיילשהשודקשידועםרבדלשהרימאהםצעבוליפאו,רמולהמםהל
.םויקַלקיפסמ

הכפהמהליבשבשממלשןכותוןוזחלכמםיקירודמעי״חל,םלוא

ףקותרורחשהרסומלתתלידכהצוחנה–שפנבוהרבחההנבמב–תיביטקייבוסה
,״םימחולהתגלפמ״לי״חללשןוגראהךפהנרשאכש,הרקךכו;םעהלשהיווהב
תולובגהרשוכרבדביטמגרפהחוכיווהלעקרוזלשהפטההלכהדמעוהאליממ
–הנפואלהסנכנש״תואמצעה״תמסיסתאתמלוהה״היצטניירואה״וםימייקה
יבושייהעקרהםעתוגזמתהה)ףקותרתיל(הטלבוהתוניחבהראשלכמשדועב
״תובשייתה״לשדּוסייו״תורדתסהה״תדיעוולםיפיקשמחולשמידכדע,יללכה
301/ונק.ריאילשומשלעתדחוימתיתגלפמ

םוקמתאימ״ואה״תואמצעה״ךרעולספת–חרכהב–ּבֶש,הזבצמב
קמועהדממןדבאלשהיווחה,לוכֿםדוק,״םימחולהתגלפמ״לעהדרי,הלואגה

׃וזהקסִפלעקרירבדהמכהנה301
י״חלהתאךישמתשוויקרימשקחציורומֿןיליןתנרשא–׳םימחולהתגלפמ'*
רומֿןילידועב,)ט״שתתבט(תונושארהתוריחבהתארקלהנגראתה–שדחשובלב

ףוסב,ליעלרבכונרכזהתיבושייההמרהלאוזהעיקשל,בושחךא,ידדצדחאםרוגונק
תרגסמהבקעב.י״חלבחתפתהלהלחהשתיטסילאיצוסההייטנהאוהו–׳וקרפ
ךכבּהַמֵּתןבומכןיא,תאזההייטנההתלעהבש,תיפוריאהםלועהֿתפקשהלש
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לעטעמכגרהיהלםינכומושענםהםואתפיכםאו;תילכתַלחתמהתעיקשו
תואמצעהךרעשדועב,״תיטסימתשרומ״קראיההלואגהשהשדחהםתנומא

תמחלמתדלשדועייה,םוקמֿלכמירה–לולצהישונאהלכשהרהוזבולוכריהזמ
.ריוואמןקורתהשןולבכםהליולתראשנאוהו,ותדמהזכןפואבןקורתהרורחשה

תיבושייההמרהלאןיטולחל״םימחולהתגלפמ״ךכהדרוהשמ,תינשו
םגּולו–הכפהמהךרעותואףארתסלפהשענאליממ,התרגסמבהעלבנו
.םתשירפוםדוחיילשיוטיבהי״חללהיהש–אמלעבילמרופה

המו☻ש,תינורקעההעדותהתאתוחפלי״חללצאםֵייק,וניארשיפכ,הזךרע
תירסומהותייווהמיתוהמןפואבהנושהוהשמל,ץוחבמ,בושייהתאשובכלםהילע
,תינדרמֿתינובירהריתחךרדלעךכםשלהרוה״הכפהמה״גשומםצעו–הנותנה

הזדצמו–םילבוקמהםזילאיצוסהיכרעמהליחתכלהנוזינתיגולואדיאההתומדקתהש
הייטנה.בושייהתרגִשלאתיבויחֿתיגולואדיאהניחבמםגוברקתהוי״חלאופאורזח
תונויערלםויקןיאבושיכםמצעבשיגרהלולחהםיברםימחולרשאכדוחייבהרבגתה
ןורתפבאופאוזחאנםהו–םהירוחאמתפקמתירסומהנומאלשףרועילבי״חללש
ןויסינה.תיללכה״תינכפהמה״םתשיגלהאיַּכ,המרדיבושוריפב,דוהאהיטסילאיצוסה
םילושכמהדחאומצעבהיהיבושייהםזילאיצוסהשהטושפההביסהןמ,ןבומכ,לשכנ
.רבגתהלהיהץוחנםהילעשםיירקיעה

,דחאטדנמבהתכזהגלפמה.טודנרבןזורהלשולוסיחלשבםיאולכםירחאםיברו
׳המר׳עונלוקבהגלפמהתדיעוהמייקתהט״שתרדאב.הנושארהתסנכבןהיכרומֿןיליו
לשתיטייבוסֿורפהיצטניירואבךומתל׃ל״נהםיינשהוכילוהשוקהלבקתהו,ןגֿתמרב
.יטסילאיצוססיסבלעללוכיתכלממןונכתבו,לארשיתנידמ
ודדיצשדדלאלארשילשותושארבםירבחתצובקלשםתשירפלהכילוההדיעווה
–ינכפהמההדיקפתרשא,תינידמותיכוניח,תיגולואדיאהעונתכי״חלהםויקךשמהב
לשהקיטקלאידה׳רמאמַלחפסנבךכלעדועהארו(;םתאל–לארשיתוכלמלהריתחב
האובנ׳בדועהארותירחאלעורומֿןיליןתנלע.)93׳מע׳אךרכ,׳היילעהתטילק
.התפסותבוא״פהרעהב370׳מע,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמו
ֿתעוצרלובגבץוביקםיקהלהטילחה,הגלפמהתארשהב,י״חלירבחלשהצובק*
תיגיגחהיילע,םיקיפאץוביקבהרשכהרחאל.חלצאלרבדהךא–׳ריאיהוונ׳–הזע
ובזע,םירחאםיישקוםיננתסמירימוגרהנשםיללחהשולש,)ט״שתבא(עקרקל
.׳השולשהןיע׳ידסיימלהרסמנאיהו)1950עצמא,י״שתןוויס(הדוקנהתאםירבחה
לשהכרדמהייטסךכבהארו,ץוביקהתמקהלהליחתכלמדגנתהדדלאשןייצלשי(
.)העונתה
.ח״משתריאיתאצוה,׳!בֶגֶנַל׳,םלשםייחלשורקחמתאהאר׳ריאיהוונ׳תשרפלע
בקע;׳םימחולהתגלפמ׳השעמלהתיהאלרבכ׳ריאיהוונ׳ץוביקקרפתהרשאכ*
הררופתהאיה–תילכתרסוחלשתיללכהשוחתבו–םיימינפםיכוסכסוהרוכעהריווא
.)1949ףוס(י״שתףרוחברבכ
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״םימחולהתגלפמ״ךא.י״חללשתיללכהםחורתאותואיצמהתאתמלוהה
אלתולעתהרסוחמ׃ץוחבמבושייהלעבושחלןבומכהלכיאלבושתיבושייה
בושחלהלכיאלאיהאליממו,השירפודוחיילשםייבויחםיגשומלםוקמהברתונ
,םלועמאלמהפברבדההברכוהאליכםאו;תינובירתונדרמלשםיגשומבםג
לכלע–תיביטקייבוסהניחבמףא–ךסמההבדרוההשעמלשהתיההדבועה
בושייה״לשעמשוממהֿיטרקומדהםלתבהכילההןמדבל,המשגההיכרד
.״ןגרואמה

יכינח–302רוביחהלשןושארהקלחבוניאררבכשיפכ–ינשדצמ,םלוא
תשודק.תיטרקומדההנומאבםגיבויחןפואבקוּבדלםילגוסמויהאלבושי״חל
,״ןגרואמהבושייה״לשקקושהוםטפתמהםלוגַּבתלמתסמה,תיבושייהתּוניתנה
לע,היטרקומדבעובצהקחשמהוליאו;הליחתכלמגעלוקוחצלםהלהתיה
היולגהריתסבדמע,םיינגרובהֿםייטסילאודיבידניאההיכרעויטנסרטניאההלוציפ
םהלהיהו,רוישאללתילטוטהתוריחהתמחלמבםתונכתשרומלכלתשרופמו
היטרקומדה׃תאזהךרדבישעמיוכיסםושהיהאל,ןכֿלעֿרתי.ארזלטושפ
;תתִמאןוחצינלליעירישכמםוקמםושבהנניאםיסרטניאתודדומתהלהרצונש
קרהיה״םימחולהתגלפמ״לךא.ליעלונראיתרשאבושייההנבמברמוחולק
יכ״םימחולה״אופאושיגרהשמ.םיסרטניאםושהלויהאלו,תמאלשדירש
םהאליממ,ץובבתעקושההלגעלבזכנוףייעסוסכםהםימתרנלוכהֿךסב
הגומָנרבכאיהדסוויהלםתגלפמהקיפסהאלשדעו–םמצעבםעטלכודביא
.םלועמהתיהיכעדונאלו

׳םָּלֻס׳5.

ךכ.ןיטולחלאוושֿןוימדםגהיהאלי״חללשיגולואדיאהןוירשה,םלוא
יכ.םתטומתתוביסמתחאלהזהןוירשהאקוודהיה,ילסקודרפןפואב,לשמל
;תדמתמתינויערתונרעלעםברקבהרמשי״חללשתיגולואדיאהתויביסנטניאה
תוקבדהתורמל–ךכבדומעלולכיאלםה,שקבםתואםיליכאמיכושיגרהשמו
לכבמםלצאהקזחרתויףאהתיהםתולדבתהוםתוקידאבקעברשא,תירֵבֲחה
תולרוגהשרפהלירקיעהרבסההוהז.ורזפתהווממוקתהםהו–תרחאהעונת

לעףסונ״תחתופההקסִּפהןמל,היתואצומור״תיבלעןוידהףוסתארקל,׳זקרפבהאר302
דדלאלשתיטרקומדֿיתלבהותוחסנתהתא,69הרעהב,םשהארובוש.111׳מעב״ךכ
.׳דוסיינבא׳ב
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חוראקוודובהחציניי״חלהןופצמהֿחתמולדבאברשא–ל״צאהןיבלםניבש
״שק״הֿתוביסמבםגתינוגראהותופיצרתאםייקלףיסוהאוהו,תימתסהתוכיישה
זנק.תושדחה

הניחבמםגןיטולחלאוושֿןוימדהיהאלי״חללשיגולואדיאהןוירשהלבא
קפיסאלא,הייטסהךרדתא–ףוגכ–י״חלינפבםסחקראלאוה׃תיבויח
ודרירשאולאןוגכ,תירבשמתוביסמבףאינוגראהךשמהלהביטקפסרפהשעמל
.הנידמהתמקהםעתוריחהתמחלמלע

ודמעשתומכוליפא–י״חללשםייגולואדיאהםינותנהשאיהתמאה
תמחלמתמלשהש,דחאהךרעהתארשאמרתויהברהדועועבק–םילטרועמ
ועבקםה.המואהתוגהנתהלןוילעההדימהֿהנקוטלחומירסומיּוויצאיהרורחשה
םעלסיסבשמשלאוהדעונאלא,ומצעךותברוגסוניאהזיוויציכןכֿלעֿרתי
יֵבעושארהילוגע״דיבהשבוגש״לארשיתנידמ״וליאו,י״חללשחורב,ררחושמ
םילועלחותפרעשתניחבב,ןבומכ,הכורבאיהדוע–303״ףרועיֵדעראוצה
,םייקה,ימינפההיפואםצעבלבא,היצנטופבתיתכלממתירבעתרגסמתניחבבו
יַניסעזגמ,ונעזגמאלאיה–ללכבלארשילשםתכלממהנניאוליאכאיההמוד
לכבוספורמההעבטב,הבהלחנוקלחונלןיאו,)רבדהשוריפאהירשאאהיו(
אלא,תוריחהתמחלמתכשמהתאהנממשורדלםעטןיאשדבלבוזאלו;היכרע
לושכמףאו,לארשיתוריחלירקיעהלושכמהאיה–התייווהלכב–המצעאיהש
איהןיאתאזֿלכבוףוסֿףוסירהש–הינפלרזהשבוכההיהשהממהשקרתוי
.וחוכתאשבוכוררחתשהלבייחהםעהםצעםאיכ,רזןוטלש

ישארתאםגי״חללשםייגולואדיאהםינותנהועבקבוש,וזהלילשדגנכ,תינש
חנק,שפנהתומלשּותיתכלממהתולדגה,תונֵּכה,רדהֶה׃יבויחהןוזחהלשםיקרפה

שארב,ליעלטטיצרבכד״בשרשאעטקב,בושייהתגהנהלעג״צאןושלוז303
הזארפרפםניה–״יַניסעזגמ,ונעזגמאלאיה״–טפשמהךשמהבםירבדה.474׳מע
.םשואבוהשתורושןתואבג״צאןושללע

,היטרקומדהוםזילרבילהתומסיסלאגוסיהלהיהלוכיל״צאהשהתיההיינשהביסזנק
תורשפא.בושייהלשתויגולויצוסהותוירסומהתויעבלןורתפכותרכהבתושרשומויהש
ֿרסוחידיֿלעתוחפוקמהתובכשהלאהשיגהתא״תוריח״תגלפמינפלהחתפוז
.טדנמהתולובגלשתּומלשהתייעבלרבעמ,תמאֿלשֿהיטרקומדֿרסוחוםזילרביל

תונוכתהןמהתיהתישפנהתומלשהיכקפסןיאו,תוירסומתונוכתלעןאכונאםירבדמחנק
,תחאתיבקעהשקִמהיושעםשפנהתיהםתרכהתרגסמברשאב,י״חללשתוירסומה
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תאזהתואנקהםוחבתידדצהיינפלכלשּהתָסַמהולארשיתלואגבתיאנקהתוקבדה
וידימלתכוףוגתניחבבתוחפל(םמצעי״חללשתוירסומהתונוכתהויהולא–
.הרטמהתמשגהכםהלבשחיהללֹכיןחורביושעהרטשמקרו,)ריאילש

םגםנוצרהמםהםיעדויםצעבש,השגרההי״חלבהבשנלוכיבכהזדצמ
אבביוחמהויוצמהןיבךכרצונשחתמהו;םעהלשתיפוסẁןיאההיווההחטשב
הכפהמה״ךרע׃י״חללשתיגולואדיאהתשרומהןמישילשהןותנבויוטיבלע

ךרעהלשתשדוחמהנבהלתורשפאהתאוחתפתושדחהתוביסמה.״תירבעה
םגאלא,הליחתבןבוהשיפכ,הרטמכתיתוהמהכפהמתניחבבקראל–הזה
הטפשמוהנידמלתורכנתההןמבייחתהשיפכ,יעצמאכתינידמהכפהמתניחבב
תאתוזחלתורשפאהםגהרצונהזכןפואבו;תימורטהתינדרמהחורהןמו
תוהמהלשילסקודרפןדבואילב–ורתונשרורחשהתומישמלהנידמהשוביכ
.יבקעההחותיפידיֿלע,הברדאםאיכ,י״חללשתימצעה

,דבלבתילמרופהבשחמיצונצנלשתרגסמקרועבקהלאהםינותנהלכ,םלוא
תארוצעלידכאופאהבהיהאלו,ישעמאצומםושהלהיהאלהעשֿיפלרשא
היהץוחנו,שבגללוכֿםדוקהיהץוחנהבשחמהֿיצונצנתא.הליחתהשתוררופתהה
,׳םָלֻס׳ןוחריהםשברשקתמהזהרבדהךלהמו–תינכותהםתועמשמתאתולעהל
304.הטֵלפלהראשנוהדימתהשי״חללשהנורחאהותחאההדמעה

םהמדחאהרשא,םישארינשבהלועהייחתהתבשחמל׳םָלֻס׳לשהמורתה
הזלרבעמלארבכאצויוהנשמוליאו,י״חללשםירבדהלגעמבולוכןיידעאצמנ

םתעשבולעםמצעי״חלשיפכשממ–יתרוקיבסחילשהברהדימךות–
.ר״תיבמ

חורהו–׳םָלֻס׳ןוחריהלשוכרועוודסיימ304
ימיב.דדלאלארשיהיה–וינפואבהיחה
דמע,)ז״ישתיהלש(וללהםירבדהתביתכ
רבכו,ותעפוהלתיעישתההנשבןותיעה
טעמ.תונויליגהאממהלעמלרואואר
תליחתב–ךכֿרחאםינשששמרתוי
.עיפוהלמ׳םָלֻס׳קספ–ד״כשת

םשפנםגהתיההשעמלשהדבועה.ארזלםהלהתיהתינויגהואתירסומהרשפלכו
םייפואבעוגפלידכאופאהבהיהאלו,םתרכהםוחתלרבעמהתיההעוסשםהלש
.םנוזחיפואבוירסומה
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םתואלששוביגַּבאטבתמדחאהשארה
ןמיסבדמועאוהו305,ונרמאשםינותנהתשולש
הרוהדדלא.תוכלמהגשומלשתדחוימההטלבהה
המרהלאםתעיקשוי״חללעדרישלפרעהיכ
ךרעָּבםפותישתרגִשמהברהדימבועבנתיבושייה
םִעשןפואב,״תירבעההנידמה״לשרדגומֿיתלבה
םהלשםתרטמםגםהלהתארנהנידמהתמקה
סיסבהטמשנאליממו,תינורקעהניחבמתמשגומ
.םהילגרתחתמינורקעדוחיילשךשמהלכל
תאהליחתכלמתוכלמהגשומםליגתאזתמועל
תולדגהתַא☻מתאו״םדהןמהבשחמה״תטיש
תבייחתמהתיהונממ.ינויצהםעהינפֿלעןהבונייטצהי״חלרשא,תומֵלשהו
.הזמ,הילעתיבויחתּולעתִהלשהמגמו,הזמ,תימתסההנידמהלשתיתוהמתרוקיב
הנידמה״םוקמב–לארשיתוכלמלשךרעהתשרשהיכאופאקיסהדדלא
זכיראוהו,דיתעבהייארהתוריהבלהּבורעיהירה–״תילארשיה״וא״תירבעה
.״תירבעההכפהמה״תרותבשחתמהלכתאהזךרעב

לשךרעהםאש׃דדלאעבקשתרחאההזונגאידהןמהלועינשהשארהוליאו
םימחולהו,י״חללשתרגסמב–רזףאו–זונגהכדעראשנלארשיתוכלמ
ןמםתבשחמ״לשאלאתאזןיא–תימתסההנידמהרחאתותָּפיהלויהםילגוסמ
םגאליממו(י״חללשרבשמלהפורתהו,םיבעוםיקומעםישרושויהאל״םדה
ונוצרולארשיתוברתבםישרושהתקמעהבאופאיהירה)םעהרתילשרבשמל
.ינכותה

י״חללשםיבחרםיגוחבללעהלבקתהאלוזהפורתש,רבדבאלפילואןיא
השודקבֿתומלשהלאתינוליחהתוהמהןמרבעמהישְקתאונראיתרבכ׃רבעשל
לבקתהאוהו,ןויערההלעי״חלברקמאקוודשאלפםגןיאינשדצמךא.תירבעה
.םכותמדחאגוחבתוחפלםייקתהו

.ךכלואיבהשםימרוגהתאםכסלהתעונאםילוכי
״הנשיהתונויצ״בשירחא׃תירוטסיההתויקוחהלשעקרה,הנושארושארב

םזינויזיברבשירחאו,תולפִשהןוויכבהלעפוהדיריוקבתידוהיהתוכיישההאצמנ

תחתופההקסִּפהןמל,תובקועתואקסִּפשולשב,ליעלןאכםירומאםינותנהתשולש305
.506דומעב״איהתמאה״׃םילימַּב
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תידוהיהתוכיישההאצמנרבכי״חלבירה,ספאהוןוזיאהתדוקנלאםירבדהואבוה
לשהרבגההןוויכבהלעפאיהו,םימדקתמהיילעיֵּבלשב–תינורקעהניחבמ–
החתפתה,וניארשיפכ,הזעקרלע.ןויגיההרושייוהפיאשהתרשעה,חתמה
הבושחהנממרתויףאלבא;״םדהןמהבשחמה״תדבועתומיוסמתודוקנב
תדבועלשהירואתהוהעדותהאיהו,ןאכמהתלעשתפסונהתוחתפתההונניינעל
תימואלהתוברתהיבויחשידוסיןורקיעכםהלועבקי״חל.תאזהךרדהלעהבישחה
םתואלעקרהליחתכלמובסוההלאםירבדיכםאו;םהרשאבםיבייחמתירוטסיהה
׃תולובגםהלויהאלןורקיעתניחבבירה,השעמלושגרוהשםייטילופהםיבויחה
חרכהב״וָת״הדעךשמנהלכתארמולוםדקתהלהיהבייח״ףלא״התארמאשימ
ךכידיֿלעו–י״חלןוגכתישפנתומלשבםינומאםישנאהמכוהמכתחאלע–
.םיברםיישקסֵמָהלהיהיושעשםוצעךותיהֿרוכםחורבאצמנ

תוחפלהליחתכלמףאןאכהתיהרבכהקחדההישגרםוקמב,ןכֿלעֿרתי
תוכייתשהלךרדהֿתשקבהתואםגהתיהו,יַניסלשםיגשומבתילמרופתוהדזה
ירקיע״מןושארהרקיעבהשעמלהכָלההתלגתהש,לארשיתרותלאתיבויח
ẁתיבןיינבותוכלמ,הלואג,םייפיצפסהםיכרעהתשולשופסונךכלע.״הייחתה
הייחתהלשביוחמהןכותכתירבעההרותהתומשגתהלאוזמרש,הריחבה
לארשיגשומלוניארשתדחוימההדהאההתיה,הזלרבעמףא,בושו.תיתכלממה
–י״חללשתזכורמהתימואלהתואנקלםסקשםושמקרהכזהזגשומ.הלוגסםע
םוקמֿלכמהשמישוילאהדהאה,םלוא;ףוסהדעןבומֿיתלבורזםהלראשנוניינעו
געלנןויערמםייוגבלארשידוחייתאהכפהוהרזחאיה׃עירכמובושחהנפמכ
דוחייהתאלבקלתינורקעהתונוכנהתאהליחתכלמהעבקאיההזב–ךשומךרעל
םילושכמהדחאאופאןאכקלוסאליממו–השירפןועטהלכמשורפלוירבעה
הלעפןוויכהותואב.וללכבבושייבתינחורההזופרומטמהתאםיענומהםיירקיעה
רסומהםעהתחדתזכורמהתימואלהתואנקהש,הליבקמההדבועהםגי״חלב
תחפשמ״לשךרעהוטנק,ובהמולגהתיטילופומסוקההרכההתאםגילרבילה
306.רתויבתוגעלנהתואמסיסהתחאהלהשענ״תומואה

המולגה,תיטילופומסוקהתוהמהתאםגךופהלידכ,המצעלשכ,הבהיהאליכםאטנק
.ודוסימםזינמוהב

רקסניפלשתינויצהםתוגהבלבדמוע׳תומואהתחפשמ׳בתובלתשההלאדיא306
ואצומלע.385׳מעב218הרעהבליעלךכלעהארו–וזןושלבאליכֿםא,לצרהו
,162הרעהבהאר–תואמצעהתליגמבש״םימעהתחפשמ״דעולוגלגויוטיבהלש
.262׳מעבליעל
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תרותלשישממהןכותהלאףאןירשימברשגהתאורצישםימרוגינשדוע
.י״חללשתירסומהתוחתפתהבואצמנ,לארשי

תרוסמבהיה,וניארשיפכ,הזרסומלשורוקמ׃יתמחלמהםרָסומבהיהדחאה
ויתורוקמלאבושלקראלתורשפאההחתפנונממו,הליחתכלמתירבעהתוברתה
םתועמשמתאוללהתורוקמלריזחהלתורשפאהםג–אליממ–אלא,אמלעבולש
חנומההבשחמהֿךלהתמכחבריכהלוםהיגשומבתהדזהל,םתויִחותילאוטקאה
רשכוהשהייחתהךלהמבןושארהרודהי״חלאופאויההזכןפואב.םדוסיב
וכרדרשאיתולגהןוּביאהףיעצלרבעמ–החוכבלארשיתרותתאתוזחל
םינושארהםגםהויה,ךכידכךותו,ינשדצמו;םעהרתילכהתוארלולגרוה
ֿןיינב.ירבעהרסומהוםעהןיבתצצוחה,״תוירברבה״תציחמםהינפבהלפנרשא
.תאזההציחמהתלפהבליעוהלקרהיהיושעםרסומלשינאיֶשטינהלעה

ןיינעב,רוישאלל,י״חללשתוינפהֿתרסחתוקבדַּבהיהינשהםרוגהוליאו
הלתתללכוישיתרבחןויעררחאשוקיבהתאםהבהתלעהוזתוקבד׃ימואלה
רסומהןוויכםעםתעדהנמדזנוהרזחאליממו–יללכֿימואלףקיהבהמשגהויוטיב
חנומה,לבויהרטשמו׳התוכלמ,היִולהןויעררשא,לארשיֿתרותלשיתרבחה
.ומצעךרוצותואלשממףקותֿתתלדעונ,ודוסיב

תמחלמתד״ידיֿלעי״חלבםייקתהששדוקהֿחתמתאריכזהלשיףוסבלו
תיתדהתוהמהלאהרומגתורזלשסחיהליחתכלמענמהזחתמ׃״רורחשה

.התארקלשארמהברהדימבשפנהתארישכהאוהו,לארשיתרותלשהמלשה
ֿךרדב–י״חלבויהאלבושםתמועלש,ךכֿידיֿלעומלשוהוללהתונורתיהלכ

לעדוערצונשדיחיהינוציחהלושכמהו,יבויחרסומלשתודגונתויטנםוש–ללכ
הבשחמֿתרגסמותינוליחתיללכהיווחלשתיטטסההדבועבאצמנםכרד
דדלאלשתדחוימהותוכזלונאםיעיגמהזהלושכמהרוערעב,הנהו.תיטסינמוה
הכרעמדדלאחתיפירבעהןוצרבתושרתשההתשירדלםאתהב.׳םָלֻס׳בותפטהו
םתרכהלולארשיתורוקממהקיניהתרבגהלהכרעמ,דחאדצמ׃הלופכתינויער
,)רמוחַּבונילֵּכחותיפלאקוודואליכםא(ונחורחותיפלדיחיהימיטיגלהדוסיכ
,ונמוקמלםיכיישםניאשרכנֿתונויגהבתושבתשההדגנהכרעמ–ינשדצמו
.שפנהןמםתאקהלו

ולכישוםחורברתויבםיליעפויהונינמשםימרוגהרשאי״חללשגוחותואב
תוברתהתשרומבימצעךוניחלהצורחהיינפןאכמהחתפתה,׳םָלֻס׳לתונעיהל
תוינוליחהלושכמהינפמםלענוהָחדנאליממוזלשהתחלצהתדימבו–תירבעה
םגהכלהוהמדקתהאליממ,הזלושכמהחדנשלככ.תיטסינמוהההבשחמהו
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לשםירבדהֿישארינשדחאלודכלתהוורזחהדימהתואבו,שדוקַּבoֿהיצקודֶרה
םעןאכשגפנורזחלארשיתוכלמלהכפהמהןויער׃]ליעלוניאררשא[׳םָלֻס׳
אצמנאוה,םדוקמולעדונשיגולויזרפהיפואהםוקמבו–ובאָלָמו,זונגהונכות
ןיבלאיהשתומכהנידמהתואיצמןיבשרדגומהינכותהחתמהלכתאאטבמ
.המישגהלדעונותירבעההרותהלולכממבייחתמה,הלואגרטשמ
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וט

םוכיס

תניחבבםהלהבייחתהתוריחהתמחלמתמלשהיכםאשהתיהי״חללשהידגרטה
לשתדחוימהתיאנקהֿתיטסירוטסיההתוהמהןמאצויה,טלחומירסומןורקיע
תתלםאובב,ןכֿיפֿלעֿףאירה,םחורביושעהלאדיאלןווכמהוםתבשחמֿךלה
ןיינעכאלאץוחלוֿםתפשמועיבהלועדיאלםה–הזהירסומהןורקיעלףקות
ֿתוהדזהלשןורקיעהינפֿלעהלועה,אמלעבתוינידמותולובגלשיטמגרפ
,תירוטסיהẁַאההתוהמלכלע,המקוהש״תילארשיה״הנידמבלוכיבכֿקופיסו
.ןוזחהֿתרסחותיטסילאודיבידניאה

הנכלעהדמעוהוהתלעוהןאכ׃תאזההידגרטההצרפנ׳םָלֻס׳לשגוחב
רופישלהרמויהןמקַתוהתולובגהרסומ–י״חללשחורהלשתינכותהתועמשמה
הלואגהדועייב,ותחימצֿעקרקבשדחמלתשנאוהו,םייקההסיסבלעהנידמה
ףיקהו,בחרוהועצמהרזחאליממו–הלרבעמש,תישרושהֿתיאובנה,המלשה
ןוזחהותואלכתאאלא,דבלבתיטילופהותיפרגואיגההיעבהתאקראלרבכ
,הליחתכלמרורחשהֿתמחלמלי״חלואצירתסנהוחוכמרשא,עקרבשירסומה
.םתמועלהליחתכלמםעהבלתאומטאשםה,וכופיהבםייחהו,ונורסחרשאו

ןוזחןאכשבגתהםנמאי״חלידיר☻לש,אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
רורחשהתומישמליבשבהנידמהשוביכםשלהצוחנה,ונרמאשתימינפההכפהמה
ילאוטקאהשעמהלשדבוכהֿזכרמקתעוהאליממךכידיֿלעלבא;ורתונש
הכפהמהתומישמלארבעו,הליחתבןותנהיהובש,אמלעברורחשהתמחלממ

רורחשהתמלשהםשלוהמשל–תיחישמ׃ןּויצהֿתפסותלרבכהיוארה–תירבעה
םנמא–ונטקנםעפשיומידבךישמנורוזחנםא–הזכןפואב.הכותבלאוגה
קרהתעמו,לעופלחוכהןמןיטולחלי״חללשינחורהןעטמהקפואאָצָי
.זמרהילאשהלודגהתולעתההתאשממבםישגהלונלראשנ
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ינשןיבםירשקמונאםיאצמנשאיהדוסיהתדבוע,הזדיקפתלשויולימל
תאאשונה,״ינוליחהבושייה״׃הנידמבתירבעההמואהלשםיינורקעהםיגלפה
יתוברתהןכותהתאתאשונה,״תיתדהתודהיה״ו,רוביצהייחוהמוקתהחתמרקיע
.הזהחתמליוארה

היצקאירהרשא,״ינוליחהבושייה״ןמונאםיאבוםירזוח״תיתדהתודהיה״לא
;ודוסיבתחנומ–היגולואתבותולצעב–לארשיתרותלשיתולגהףוליסהדגנ
היצקאירהןורכשמליצהלידכו,ותוחּכפתהיצולחכ,וברקמהתעםילועונתויהבו

לוכֿםדוק–״תיתדהתודהי״לונאםיאיבמ,הכותמדלונשהלואגהלעפמתאתאזה
חורְבוףוליסהיחיפסלרבעמאיהשתומכ,לארשיתרותלששדוחמהיוליגהתא–
חישמהךרדלעלושכמדועֿאל׃וללהףוליסהיחיפסמהליחתכלמתרהוטמה
תודהי״לונאםיאיבמאליממ,ךכידכךות.םהינשלםעטויאנתםאיכ,תעדהו
דועאללבא–העוקשאיהובשיגולואתהוילֵצֲעהףוליסהתרוקיבתאםג״תיתדה
ֿתרותמהֶוַטצמה,תושדקתהורוהיטןורתיכאלא,שדוקהלשלוכיבכֿלוליחכ
ימנידהחתמהתארשהתא״תיתדהתודהי״לונאםיאיבמןכ.המצעלארשי

״ינוליחהבושיי״בןיידעאוהץוצרשיפכאל,בושלבא–תימואלההייחתבש
תיר״תיבהתוחתפתההלשיריאָיהשוביגהךותמאוהלבקתמשיפכםאיכ,ומצע
תויעתִלרבעמ–יניסמהרותהלולכמבףוסבלתמלשומההיצרגטניאהךותמו
.המוליגבתיחישמההאירקהתניחבבותיפוריאהתונמואלהוםזינמוהה

ןיבלוניניב,ילנויצקנופהרשקהרשקנו,ינחורהרשגהרשגנהזכןפואב
םוניאר–]ג״יקרפףוסב[–הכדערשא,״תיתדהתודהיה״לש״ץולחהתוליח״
םינותנהתאםהלונאיבהבו;םתוחתפתהלשקובקבהֿראווצבאָצומאללםיעוקת
םמעםדקתהלידכונינפלתורשפאהםגתחתפנאליממ,אצומהתצירפלםישורדה
.ךשמהבדחאםרזב

ירוביצה״ץולחהליח״ונירהונמצעונא–״ינוליחהבושייה״יבגלוליאו
ולשומוקמוותוהמלשיבויחהןויגיההתוחתפתהךותמו,ןיַעבולשישדיחיה
התיהשיפכדועאללבא;תירבעהתדהותומלשהתרו☻בתאוילאונאםילעמ
דועאלףאו–תועמשמֿתרסחותנוונתמתרוסמלשהרגִשכ,וינפלהכדעתגצומ
תרגסמַּכאלא–שממהבןיאש,ץוחלוהפשהןמ,תיטנמורהלאשמוא״הקיז״כ
יטילופהויתרבחה,ינחורה–ילטוטהרבשמהןורתפבתוחוכהלכזוכירלתביוחמה
ובקילדהלונאםיאצויםנמארשא,רדגומירסומא☻מכו,ןותנהזבושייובש–
״ינוליחהבושייה״תאלעהלךרדהונינפלתחתפנהזדצמ.השעמלםעהשפנתא
״תיתדהתודהי״בוניפצשילאוטנוואההארבההםרזלליבקמתוחתפתהןוויכב
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ותודחאלםעהתאשבוכהו,ךלוהובחרתמה,דחאלודכלתיםימרזהינששדעו–
.המלשהותלואגו

תורטמיתשונלביצנונתלועפבןושאררבדכש,בייחתמךכלםאתהב
,ונלרבעמש״ינוליחהבושיי״בונתסיפתללגרֿתסירדגישהל׃תונחבומתויטקט
תישעמההריתחהשעמשמןיא,םלוא.הזמונרבעמש״תיתדהתודהי״בו,הזמ
ןושארהדוסיה.ירמגלםידרפנםישארינשברייטצהלהכירצוללהםינוויכהינשב
םנמאיכםאשררבתמןאכו;בוחרלוננויערתאצוהםצעבןבומכאוהוזהריתחב
ורקיעבוהשעמלירה,תונושתוארֿתודוקנמםעהיגלַּפינשלםירבדהםישרדנ
.דחאףתושמהנכמידילןהיתשםגתועיגמרבדלש

םיכירצו–ונמצעלריהבהלורוזחללוכֿםדוקונלשי,וזהנקסמררבלידכ
לשהרגִשבףאהכדעהכשמנש,י״חלימימהשיגהדגנכבטיהתאזשיגדהלונא
רישיהעונכשבדועהנניאהזבלשבונתרבסהלתיפוסההרטמהיכ–׳םָלֻס׳
הניחבמתידוסיההעשהֿתמישמןיידעיהוזםאםג,תוריחהתמחלמתמלשהל
.תיביטקייבוא

ינפמאלא,ןירשימבוזהמישמלענכתשהלןתינםעהןיאשםושמקראל,ךכו
תמלשהבהעירכמתועמשמםושןיא–תיביטקייבואהניחבמםג–תמאבש
דועיי.םלשויםא,רורחשבתושעלהמעדֵיאלאליממרשאםעיבגלרורחשה
םייחהלשהמישנהֿבחורלירמוחהסיסבהתאונלחיטבהלאוהםלשהרורחשה

,לגוסמוניאםויכאוהשתומכםעהךא;םתווצמכתימואלֿןיבתוריחלוםיירבעה
,וחרוכֿלעברורחשהולןמדזיםא׃הלאהתודוסיהןמדחאלףא,הקיזםושולןיאו
ולונגשהשיקלחהרורחשהתאםגדואמאוהזבזבמשםשכ,ונזבזבייכקפסןיא
אוהןיאשךכלתימינפההביסהיהוזםנמאיכרמולורוזחלךירצןיאו–םעפרבכ
.ותליחתבןיינעולהיהאלרבעבשםשכ,רורחשהתמלשהבןיינעתהלםויכלגוסמ
–המצעלשכ–רורחשהתמלשהש307,םימדוקהםיקרפהדחאבונבתכרבכןכל
היושעםאףאו,ולהצוחנהתימינפההכפהמהןמםעהתארוטפלתלגוסמהניא
םייחהלשרסומהתרזחהל,וזהכפהמ׃הארבההךילהתתאדואמםדקלאיה

יולתֿיתלבןפואב–המצעתוכזבתימואלההייחתהךרוצאיה,םעלםיירבעה
היולתתראשנרורחשהתמלשהךא–הלרבעמףאו,יצראהרורחשהתמלשהב
.המעטליאנתכאלא,העוציבליאנתכקראלו,תאזההכפהמב

הקסִּפַּב240דומעב,תינוחטיבהֿתיטילופההיעבבןדהףיעסהתליחתב,א״יקרפבהאר307
.הירחאלשהקסִּפַבו״ץורפתםאו״׃תחתופה

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 514

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



ונימיוכיראיןעמל׳התרותבונאםיקבדםנמאש,םכסלןתינתורחאםילימב
הרותהתַוצמךותמקרונאםיקבדלארשיֿץראבונֵחצִנבםגךא,לארשיẁץראב
ונתרטממיתוהמקלחתראשנץראהרורחשתמלשהםאםג,ךכו;המויקןעמלו
קריהירה׃הלוכהרטמהלכאיהןיא,םינפםושבוםוקמֿלכמירה,הייחתהיצולחכ
,תינחורה,תיללכהתיחישמההכפהמהןמיסב–ינורקעםגּולו–דחאףיעס
קראל–םירבדהתאתוארלונלשיהזראבו;דחאכתינידמהותיתרבחה
איהשתומכ,המצעתילכתהתמאיפֿלעםגאלא,תיטמגרפֿתיסיסכתהביסמ
.התומלשב

םויהלשתירבשמההנידמהןמרבעמַּבתויהלאופאךירצונתרבסהלששגָדה
לשתיפוסההרטמהםאםג,םלוא.לארשיֿתרותיפֿלעםילואגהםייחהרטשמלא
רבעמהןויגֶהירה,המלשהלארשיתרותיפֿלעםייחהבוצייבונלהעובקהזרבעמ

רשאווכותמררועמיבושייהרבשמהשתודחוימהתויעבהןתואבםוקמֿלכמרשקנ
םאםגש,אופאאוהםירבדהעבטמו;ביוחמםיוסמןורתפבןהלתינענלארשיתרות
רשא–המלשההרטמהלשףקיההאולמתאליכהלךרטציונלשיכוניחהשגדה
ונתרבסהלשעונכשהשגדירה–תיפוסהותומלשתאגישמןויגיההםגהב
הרטמהלארשגהןהבשתומיוסמהתודוקנהןתואבזכרתהלםינפֿלכֿלעךרטצי
.התארקלןהמחתפנהנבהלשחתפרשאו,חתמנ

ינויצהןוזחהדגנכ,ינידמהונויגהלע,המלשההלואגהןוזח׃ןהולאתודוקנ
תעדותלשסּומסִמהדגנכ,ירבעהדוחייהתרכה;אליממשותוסיפרוםייתסנש
הווצמהתמחלמושוביכהיכרע;תימ״ואה״היצזילמרונה״תנפואבהנוצרוהמואה

תוננוכהדגנכ–םכותבםולגהירסומהדועייהחורלע308,י״שרדעהשממש
תילארשיההווחאהרסומ;םוקמםושלהליבומהניאש,ל״הצלשתימיֵמה

םזילדואיפהדגנכ–לבויהןויערוטפשמֿןשוחדעוןָּמהלבֵסמ–תיתילכתה
דגנכ,׳התוכלמוןירדהנסהרטשמ;שבלתמאוהןהבשבזכהֿתומסיסויתגלפמה
אלמתהלחֵרכההוההימכה׃ללכֿךרדבו;יטרקומדהקחשמהלשםיצֵלהֿבשומ
.יבויחיתוברתןכותב

והירה–׳יֵרפס׳תובקעב–רשא,׳ג׳אעשוהילושוריפבי״שרירבדלןאכזמורד״בש308
ימוחתלרבעמשץראלֿהצוחילבחתאףא,שרדיישכל,שוביכהתחטבהתפונתלףיסומ
,תינוחטיבהֿתיטילופההיעבבןדהףיעסבא״יקרפבתאזהאר.תחטבומהץראה
254דומעבו,הירחאלשוזבו״תישילשההגרדמה"תחתופההקסִּפַּב246דומעב
.״הנהו״תחתופההקסִּפַּב
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ןכבו–תיללכהתימואלהתואיצמהןמהליחתכלתולועולאהתודוקנהלכ
תאעבוקהוגיהנמהאוהש,״ינוליחהבושייה״תייווהךותמ,לוכֿםדוק,םנמא
אלמלןהתויושעתחאהנועבותעביכונאםיאורדבעידבםלוא.תאזהתואיצמה
ולרסחהרקיעהתא״ינוליחהבושיי״לןהתואיבמשםשכשממו,הלופכתוחילש

ךכ–ןָכותבהלוכהשעמלרבכהמולגה,לארשיתרותלשהביטקפסרפהתא–
ונינמשתודוקנה.הכותברסחהדצהתמלשהתא״תיתדהתודהי״לםגןהתואיבמ
היגולואדיאבהייחתהלשימנידהחתמהזוכירתא,ןקלחב,תומלגמהןהןה

תודוסיםתואלכתאדוחייבןהתושיגדמותוטילבמןקלחבו,השורדהתרהוטמה
תרותלשרוהיטהאליממאיהאיהתילאוטקאחורבםתשגדהוםתטלבהשתודהיה
רסומהתאהייחתִלןהתוריזחמףא;ונרמאשיתולגהףוליסהיחיפסמלארשי
הנומאהףאשהדימבו–הפוג״תיתדהתודהיה״ברקבןוונתהש,ירבעהירוביצה
הביטקפסרפהתאהלםגתוחתופןהירהתאזהתודהיהברקבהנוונתההמצעתיתדה
הכירצהניאוזםירבדֿתונמדזה.״ינוליחהבושיי״בןדיקפתלהוושב,התייחתל
לולכהמלשתודהיל״תיתדהתודהיה״ןיבדירפמהלכשרחא,אילפהלןבומכ
תודוקנהןתואיכאופאיוארלוכהֿךסבו;אליממינוליחהבושייהתונורסחברבכ
.דחאכהמואהיגלַּפינשבונתרבסהלינכותהדוסיההנייהתונינמש

תוארֿתודוקנמםיגלפהינשלשרדנהזהדחאהןכותהיכרוכזלונלשיתאזםע
ימואלאצומתניחבבקרואיבהלונאםיכירצ״ינוליחהבושיי״ַלֶשדועבו,תודרפנ

תא׃דבלבתינשמתובישחאלאוזהניחבלןיא״תיתדהתודהיה״יבגלירה,ביוחמ
קר״תיתדהתודהי״לריבסהלץוחנימואלאצומתניחבבלארשיתרותלשרסומה
ותבשחמתרגִשבאיהתקבדתמו״ינוליחהבושיי״בתעלבנהמצעאיהשהדימב
תודהיה״הדומןבומכ–דחוימירוביצםרוגכו–הזלרבעמלבא;תירוביצה
לכלהדיחיהתימיטיגלההביטקפסרפהאיהלארשיתרותשהליחתכלמ״תיתדה
איההקוקז.תישארבמןויערההלרבסוישהקוקזאיהןיאו–איהשתימואלהיעב
ידכ–אוהןוכנורירָשתמאבהזןויעריכהנתיאההנומאההלרזחותש,ךכלקר
ךא;ויפֿלעתיאמצעהלועפםוזיללכותותינוליחההגהנההןמקתניהלרשכותש
ןמוקמלהברקבהניֶלעותונרמאשתוינכותהתודוקנהןתואשאיההכירצךכםשל
ץובישו–המלשהתירבעהתדהתכרעמב–יוארהןלקשמןהלרזחויו,ןוכנה
תאשיגהלונאםיבייחהנממשתדחוימההניחבהתאעבוקהאוההזשדוחמ
.״תיתדהתודהי״לונתרבסה

לשהתראהלתדחוימבלֿתמושתאופאתבייחמ״תיתדהתודהיה״לאהיינפה
ךא.הכותבבייחתמהינויערהןוזיאהתרבסהלותינגרואהתירבעהםלועהֿתפקשה
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,״תיתדהתודהיה״יכרוצל״ינוליחהבושייה״תושירדונלומיאתהםדוקשיפכ,בוש
איההיושעש,וזתודהילשהתואיצממתבייחתמההנקסמהתאןאכונאםיאצומךכ
,השעמליכ.ינוליחהרוביצהלאהיינּפַּב–רבגומףקותבףאו–ונלשמשל
ןה–תודהיהלשתימינפההיפוסוליפהתצפהלדואמםויכקוקז״ינוליחהבושייה״
הבשחמלשתוימיטיגלללגרתישידכ–דוחייב–ןהו,המשל,הריכהלדמלישידכ
.ארקנאוהוילאשינויערהקבאמלהארשהורמוחהנממבאשיףאו,תיאמצעתידוהי
הקוקזשהממרתויהברהשרבתסמ–המצע״תיתדהתודהיה״יבגלוליאו
ושבגתיםנמאהרותהתונויערשהכירציהירהלארשיתרותבתינויעהכרדהלאיה
הצוחנאלא,תטשפומהרבסהבתלעותןבומכןיאךכםשלו–הבומצעתיו
הליספהצוחנו,השגדהםינועטהםיכרעהותונויערהלאבלהֿתמושתתכישמ
״תיתדהתודהיה״תקלחמהברשאךרעֿתלעבהעפותלכלששממתיסומלופ
םיילֵרֲעתונויעררחאאיהתררגנואהלוקשֿיתלבהרוצבתינויערההתוקבדתא
ןיבו–היצרופורפלערומשלונדִצמונאםגםיבייח,ןבומכ,תאזםע.ללכב
ונלשמשלהכירצהאיהבויחהתשגדה,ינויערהרבסההוהליספה,בויחה
.תידוסיההמינַּכ

ונאשבויחהתאןיבהלתלגוסמ,ללכֿךרדב,״תיתדהתודהיה״שםושמ–ךכ
ידכםיצופנםיקומיניאדוובהלואצָמיידועהברתעיכםאו;רתלאל,ולםיפיטמ
היגולואדיאהתרגִשמםאוםייטנסרטניאהבלהֿירוהרהמםא–שקבונתוחדל
ונאםיאבקרלוכהֿךסבשתראשנהדבועהירה–ץקהֿתקיחדירוסיאמואתינויצה
–הלשהתונכוהתנומאלע״תיתדהתודהיה״לשתרהצומההרותהתאדימעהל
התוחתפתהןוויכיפֿלע,רבדלשודוסיבשהמהלרמולונאםיאב,ןכֿלעֿרתיו
הדהאלשהדימלאופאתופצלונאםילוכיו–עומשלםויכאיההצור,הלשיבויחה
המכתחאלע.םייקהבצמלהכותברתויבםידבעושמהםיגוחהברקבףאהיוצח
םגהמכוהמכתחאלעו;תורומתלרתויםינוכנה,םיילושההיגוחברקבהמכו
הקנפשוגהתא״תיתדהתודהיה״לשהתנומאלתתלונאםיאבונֵאָצומיפֿלעש
תותיחנבהכדעתלכתסמהתיהאיהוילארשא,ינוליחהםלועהותואלש
ברקבאקוודונכרעתאהמֿןמזלתיחפהלילואיושעהזונאצומיכםאו.תיקדרד
הקנפשוגהתואירה,״תיתדהתודהיה״לשרתויבםימלשהוםיאירבהםיגוחה
בלהֿתכישמבותותיחנהקוליסבהלעמבןושארםרוגםגתויהלהיושעונרמאש
םיהותםויכםידמועההלשרעונהיגוחםתואונייהו,רתויבםיימנידההיגוחלש
ףאבחרתהליוכיסונלשיהזהרעונהברקב.״ינוליחהבושייה״ףסלע
הליחתכלמרבכםנמאו,ונתריתחלשםינושארהםיבלשברבכתינוגראהניחבמ

517הנידמהרבשמבלארשיתלואג

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



ינררבוקפואמדוסילעםגּולו–ךכלתנווכמהסויגתלועפחתפלונאםיאשר
.ןלהלריבסנשיפכ,רתויב

,הזהרעונהתאונאםיאבדמללקראלש,ונבללעםישלונליוארהזלרשקב
םגדומללונאםיאב–ןכמתוחפאלילוא–אלא,הללכב״תיתדהתודהיה״תאו
שיסק,השדחתירבלשתוננערהחורבלארשיתרותלאונלשונתשיגתמועל׃םהמ
ונלשישםשכו–תרוסמותווצמלשבציימהןחוכתאונלריזחהלולומגלםדיב
ידכ,םחורתאםהמםגגופסלושקבלונלשיןכםהבונחורתארידחהלולדתשהל
ונתוטשפתה.תמאבהמלשהלארשיתרותלשןוכנהגזמהלאוידחיעיגנףוסבלש
ונתרטמתאםדקלקראלו,רמוחבונריבגהלקראלאופאתדעונ״תיתדהתודהי״ב
תאםילשהלאיההכירצוחורבונתוהמתארישעהלםגאיהתדעונאלא,ללכב
.ףוגכונתומדבוציע

–ןהשתוביסמםושבבויחהתשגדהלףילחתןיאםנמאיכםא–תאזתמועל
.חרכהבתוחפִלהזדוסילשיסחיהךרעהךרטצי״ינוליחהבושיי״לונתיינפבירה
ונילעהמו☻אלא,וניכרעלתמדקומהנבהםושלעךומסלםילוכיונאןיאןאכ
עמשמו;םמצעהלאםיכרעלשתשדוחמהםתליתשלעקרקהתארישכהללוכֿםדוק
–תינויעהונתרבסהלשידוסיהעקרהלעקראובלהפלכותונלשבויחהתשגדהש
.ןודינהרוביצלונבויחשרדנהנממשתימואלההביטקפסרפההתואךותמ

אלא,רתלאלתירסומהונתאנִקבוהשימתאקיבדהלשקבלונלןיאוזהרבסהב
הלעמהןויערכונתבשחמֿךלהלשהרדחההםצעבהליחתכלקפתסהלונאםיכירצ
דוחייבםהילארשאםיגוחהםיעבקנאליממךכידיֿלעו;תעדהלעומצעתא
ונלןיא,תּוילסקודרפלשתמיוסמהדימב,לוכֿםדוק.ונירבדתאןווכלונאםיכירצ
תיסחירתויבםיטוהלהםויכדועםהשםיגוחהםתואבדחוימבזכרתהלהביסםוש
אלא,םתפיאשתמשגהלהלאםיגוחגיהנהלםיאבונאןיא׃תולובגהתבחרהרחא
עמשמו;המישגהלםילגוסמםהןיאםייקהםבצמביכריבסהלונאםיאב–הברדא
הפיאשהותיטילופההיעבהלעונתרבסהתאססבלונאםידמועשהדימבףאיכ
םיגוחהםתואבאקוודהירופעקרקםהלאוצמלםילוכיונירבדןיא,תילארשיֿץראה
ןמתולעתהלםילגוסמהםישנאהלצאקראלא,ונתנקסמלרתויבםיבורקהםהש
ידיימןיינעונלןיא,ךכלהמודב.םהילעתחתמנהתרוקיבלןיבהלוהלאהםיגוחה

יניעבויהיםוילכב–׳םעלָתייהנהזהםויה׳״׃׳טז״כםירבדלעי״שרשוריפהארוסק
םימיהנה״׃)ב״ל‐׳לא״ל(והימריתאובנבםגהארו[.״תירבבומעָתאבםויהוליאכ
..השדחתירבהדוהיתיבתאולארשיתיבתאיִּתַרָכו,׳הםֻאנםיאב יתרותתאיתתנ..
].״םעלילויהיהמהוםיהֹֿאלםהליתייהוהנבתכאםבללעוםברקב
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םיגוחהבוריכוניאר׃ורסּומתותיחשמוםינוגראהרטשממםיבזכנהםיגוחהלכב
בלשבהפךומסלונאםילוכיו,לטנםהבשיןורתיןהבשישמרתוי–םויכוללה
הבשיאלא,ליגרהגוסהןמהנניאםתבזכאשהֶנשִמהֿיגוחםתואלעקרןושארה
.תיבויחתוננובתהלהייטנ

םיגוחלאונתיינפלתויהללכותתובישחלשהדימיכהמדנתאזתמועל
ילואםייוצמהםיילושהםיגוחהםתואונייהו,ונתאמרתויבםיקוחרהםימיוסמ
קיפסמםנופצמשו–״תיצולחהתובשייתה״ברקיעבו–״הנשיהתונויצה״ינוגראב
םא–הלאכםיילושםיגוחברקבףא,ןבומכ.תיאמצעהבשחמלםלגסלידכרע
,םלוא.רתלאל,היוצחהמכסהםגּולו,המכסהלתופצלונלןיא–ללכבםהםימייק
רתויבתובוטהןמיהירהוללהםיגוחהתביבס–תימואלהתוריסמהתניחבמ
,הילעםגטשפתהלתולעתההלכותםינמזהןמןמזבשידכו,עיצהלבושייהלגוסמש
שיוזהניחבמ.רתויבםימדקומהםיבלשהןמרבכהתרשכהבליחתהלונאםיבייח
םיפורצהיצולחהןיינבהיֵכרעלשהיצרגטניאלתדחוימבלֿתמושתשידקהלונל
תארישעהלונאםיכירצהבשהדוקנבושיהוזואסק;תיחישמההבשחמהלולכמב
תכסמהתוררופתהחכונל.ודמללםיאבונאשרוביצהתורוקממתינחורהונתוהמ
תבשחמשהדבועהחכונלו–התעדעםיזוחאהלאםיכרעויההבשתיגולואדיאה
םעטהתאםייקלדועהיושעההדיחיההבשחמהתטישהתעמאיההמלשההלואגה
עקרןאכרצונתיביטקייבואהניחבמתוחפלשהארנ–וללהםיכרעהתּויִחְל
יכתופצלםוקמשי,ונרמאשםיילושהםיגוחהתועצמאבו;ונירבדבתוניינעתהל
.השעמלרשקתהלםגלכותתוניינעתהה

אוהונתרבסהלהזיחאובאצמניכתווקלונאםילוכישןורחאהירוביצהםרוגהו
ונתופיצרלששדוחמהרושיקהרחאששגלליחתמהילאוטקלטניאהגוחהותוא

רשאב,םילפרועמםיראשניַרבדש,תירשפאההנעטהינפתאםדקלינאץפחהזלרשקבאסק
אולהו;תובשייתההתורוצןיבםילדבההיבגלתשרופמהדמעיתטקנאלםוקמםושב
.הלאהתורוצהתועצמאבקרתישעמהםתועמשמתאםילבקמןיינבהיכרע
תובייחו,םילוספהבשחמֿיכלהלעתוססובמםויכתומייקהתורוצהלכשאוהץוריתה
םיימואלהםייחהשןמזלכש,תראשנהדבועה,םלוא.םלועהןמלוטבלורובעלאופאןה
״הנוכנ״תובשייתהתרוצםגןכתיתאלאליממ,ןוכנהרטשמבםללכבובצויאל
ןמשורדלעמשמןיא–תיחישמההבשחמבןיינבהיכרעתללכה,הזבצמב.םיטרפַל
םישנאהודמלידחאדצמשקרעמשמאלא,רתלאלםהייחרטשמתאונשישםישנאה
ןהוריעבןה(תומייקהתובשייתההתורוצלשתויגולואדיאהלכמהלאםיכרעררחשל
ךרדלעתוּפכנה,אמלעברבעמֿתורוצהלאהתורוצבתוארלודמליינשדצמו,)רפכב
תודיתעהכפהמהתמשגהםערשאו,םייקהרטשמהותינויצההירוטסיההףקותבןיינבה
.לבויהתמשגהלןנכותמהרטשמבךֵתָניהלןה
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לשובור,יאדו309.״תילארשיה״תּוקירהתאןיבהלתוחפלליחתמהוא,תיתוברתה
תישעמהתולעתההתונביהללכותונממאלו,הצילמבאלאוחוכןיא–הזגוח

יביטקייבואֿימואלךרוצאטבמהזגוחשרחאמךא.וניניעתאםיאשונונאהילאש
םגתויהלאופאיושעםייניבֿבלשכו,הנפואעובקלידכותצילמבשיאליממ–
.הנוילעתובישחלעבםדַקמםרוג״ינולסה״וכווית

ונתרבסהשאופאאוהרבדלשושוריפ,ללוכהםוכיסבותורחאםילימב
לשתיבויחהẁתימנידההבכשבןושארהבלשבזכרתהלהכירצ״ינוליחהבושיי״ב

תולחתההתאדדועלידכאלא,ּהשבכלידכאלו–ולשתילאוטקלטניאהתיליעה
,הדהאֿתולבונהבדילוהלותוסנלףאו,ןוויכןהלתתל,הכותבןנשישתויבויחה
.ךכֿרחאטשפתהלוחתפתהלהנלכותש

םיגוההםיגוחלןווכמהינויעהרבסהבונינייעמלכזוכירשעמשמןיא,םלוא
ןמדירוהלונלרתומשםגעמשמןיא,ןכא.״תימדקא״השיגבטוקנלונתואבייחמ
תילכתהןיגב–רקיעבו–םגאלא,תיתלומעתההרטמהןיגבקראלו–המרה
חסונלינאןווכתמ״תימדקאהשיג״בלבא.ונינפלהעובקההמצעתיכוניחה
.הזכחסונבלשכיהלונלסחו–תבייחמהתינידמהתּוינקסמהןמקתונמה,טשפומ
םדאלכלרורבתויהלךירצ,רתלאלםילייחהפריבגהלןווכתנאלםאףא
םישנאםאםגו;תישעמֿתינכפהמםאיכ,תיטרואתהנניאונתרטמיכהליחתכלמ
תודגנתהונלןיכיםגאוהבוריפֿלעו–דיחפהליושעהזרוריבאהיםיבר
תאתולעהליושעאוהקרםינפֿלכֿלעירה–תשקובמההדהאהםוקמבהביאו
יפואהיערזתאעורזלאופאיושעאוהקרו,המלשהתוניצרהתמרלונתרבסה
.ףוסבלרוצקלונאםישקבמותוארשאןֵּכהוםחולה

תוולשתאץורפלהיושעאהתש,ונכרדתאבשחלונאםיבייח,ןכֿלעֿרתי
חתמהתאובתויחהלידכןה–ןותנהזבושייהבש״תילארשיה״הילידיאה
לעםימחולובשיו,בויחשֵישםעבהעדותהתאעובקלידכןהו,ללכבינויערה
ישעמסיסבוםעטםגשיאלא,ןוימדהנניאתינכפהמההבשחמהו,הזהבויחה

דועב–ינויעהרבסהַלתיניצרֿתיטילופהּבורעבםייולתבושהלאלכו;ּהבשחל
.טועימבוליפאונירבדתאםדקללכונאלםהידעלבש

ךורבלשויתועֵדיכמותווידימלתלו,ךוניחישנאלשגוחל,ןוכנֿלא,ןאכד״בשתנווכ309
הביטקאה׳ףיעסהלשםויסהתואקסִּפששב,ג״יקרפבליעלתאזהאר.לייווצרוק
.ךליאו״הזןוויכב״׃תחתופההקסִּפהןמל,373׳מע,׳תיבושייה
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םגןבומכאלא,תיתלומעתהפונתלסיסבכקראלונלץוחניטילופהןוגראה
לעוהשמונזמררבכו,תיחישמההכפהמהלשתידָסומההמשגהלרישכמכ–ומשל
בלשביכונרמא,״ינוליחהבושיי״לעגונשהמב.״תיתדהתודהיה״דצבותמקה
קרםירומאויהםירבדהךא,וברקבתוינוגראסויגֿתונווכמענמיהלונלשיןושארה
הניחבמ.החלצההייוכיסלשןדמואהימעטמו,וללכבהזרוביצלאהשיגהיבגל
אובל,ןווכמבאלש,והשימתאררועתונתרבסהשןבומכןכתיי,תילאודיבידניא
תוארלןיאיאדוובינורקעןפואבו–ינוליחהרוביצהברקמףאונילאףרטצהלו
לכונשרבתסמ,ונתרבסהתושרתשהםע.הלאכשםיצולחלשםסויגלהעינמ
ידיֿלע,לשמל,דוחייב;תנווכמהלועפידיֿלעםגתוברקתההתאןגראלליחתהל
תונוממינידבאקוודואלו–״ירבעהטפשמה״םודיקלםיטנדוטסיגוחןוגרא
םיגוחו–םייללכהֿ״םייפוסוליפה״וםייתכלממהויתונויערתניחבמםגאלא,דבלב
אלא,םמצעלשכיתלומעתויכוניחךרעלעבדיקפתואלמישדבלבוזאלהלאכש
ֿתירוביצההתועמשמבולארשיֿתרותבהמֵלשההרכהלםהירבחתאברקלםגולכוי
םיבלשב.ןירשימבינכפהמהןוגראהלאףרטצהלורשכוישדע310,תילאוטקאה
ֿיזכרמונלומוקי״ינוליחהבושיי״בםגשחינהלשייאדווב,םירחואמרתוי
תלועפחֵתַפללכונ–ורצוויישהדימב–וללהםיזכרמהיבגלו;םיעדּומהדהא
.״תיתדהתודהי״בונרמאשהמלהמודב,הזהרוביצהברקבםגהרישיסויג

ךרדלעתומרענהתולבגמהתאתוארלורוצעלונאםיבייחוזהדוקנב,םלוא
.חרכהב,״ינוליחהבושיי״בונתרבסה

םיגוחהםתואלכונייהו–ולשהליבסהתילאוטקלטניאהתיליעה,לוכֿםדוק
,תיסכסֿולגנאה״היטרקומדה״יכינחמו״ימשיטנאה״ץחלהיטילפמםיליכשמה
ויהאלשהממץוחרשאו,םכוניחתוצראבהרושקתראשנתיתוברתהםתוחרזאש
גשומהםצעלםימוטאטושפםיראשנםהירה,םברקבםעהתאללובלילואםידגנתמ
םיגוחה,םתמועל,תינש;ןהידעלבןיבותואכרמבןיב,תילארשיתוברתלש
ענָמיתאמשקרהזירה,המואהחורבןיינעםהלשיםארשא,רתויבםיטושפה
רשא,״םישדחהםילועה״,תישילש;תבשבםילהעיסנהואריזחהתליכאםהמ

המיענַּבעילבמוהירה,׳ירבעהטפשמה׳לשוניינעלאםיטנדוטסברקלד״בשתעצהב310
ךות,הרותהלשתיטפשמההתטישםעותורכיה.לארשיתרותלאולשוכרדתאםג
דומילב,המלשהתודהיהירעשתאוינפבהחתפרשאאיה–הטיסרבינואבוידומיל
שמחבתאזהאר(.ותטישוותרכהתאשבגללחהאוהןאכמו,היתווצמםויקבוהנויגה
.)ךליאו46׳מע׳אךרכב,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואהלשםויסהתואקסִּפ
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ונתייחתלשהקיטמלבורפהלכלםירזםיראשנםהירה,״םיינוליח״םהשהדימב
תורָמַצה–ףסאמבו;םימדוקהםיגוסהינשןיבםהםיקלחתמףוסבלו,ללכב
הרגִשלתונמאנהרשאםירורגהֿליֵחותואםעםינוגראהלשתויטנסרטניאה
.ומדברבכהעקשתינוגראה

דבלבוזאלו,םעבטםצעמונתרבסהללגרֿתסירדלכתענמנוללהםיגוחהלכב
םתביֵאאלא,איהשהרוצוזיאבןיפיקעבואןירשימבהבקבדיהלםייופצםהןיאש
רקיעילואםפוריצבםהירהוללהםיגוחה,םלוא.שארמונלהחטבומףאונתעפוהל
רכינהזוחאהתאםגםהילעףיסונםאו;ולוכ״ינוליחהבושייה״לשוניינבווניינמ
םילגוסמה,םירתונהםיגוחבםגאצמיהליאדוובחרכומה,״םיער״תודוסילש
רוביצבונתוטשפתהתויורשפאיכםכסלץלאינ–ונתרבסהלספתיהלינורקעןפואב
.דואמדעתומצמוצמותוצוחלןהירה,דבלבהדהאהתניחבמםגּולו,הז

ןיידע–ונתסיפתלהדהאחתפלםייושעהםיגוחהםתואבףא,ינשדצמו
–ןויערלהדהא.תישעמהניחבמונתחלצהלתויורשפאהדואמדעתוצוחלתוראשנ
המכבונניינעבאטבתהליושעתומלשהֿרסוחו,ובתומלשֿרסוח,לוכֿםדוק,עמשמ
.םינפוא

הבשםיוסמדצלתוספתיההךותמונתדמעלררועתהלהדהאהיושע,תישאר
השיגלוא,״תיטרקואֵתה״התועמשמאלבתיללכהֿתיתוברתההפקשהלןוגכ,דבלב
הכפהמהןויערלוא,תיחישמההיגולואדיאהןמלדבנבתימואלֿןיבהתיטילופה
ןבומכתראשנתאזכשהדהאו;תיטילופואגההתמלשהמקתונמבתיתרבחה
תאאיהתמדקמשהממדבל–הכפהמַלישממסיסבתניחבבךרעלכתרסח
ואהזןיינעברוזעלםיכסהלהילעבםייושעשהממדבלוהתארקללהקהתעד
.םידחוימםיאנתבוארחא

–םינוגראלדבעושמהלהקבוניפלכררועתהלהיושעההדהאה,הזלהמודבו
יגולוכיספהישוקהלוכֿםדוקיופצןאכ.יניינעההנכותברתויהמלשוליפאוזאהתו
םעםגלבא;ץוחלוהפהןמןכשֿלכֿאלו,הפהלאבלהןמהדהאָּבתודוהל
״הלופכהתונמאנה״לשתונכסהלכהפתוראשנןיידע,הזהלושכמהלעתורבגתהה
ישעמףקותתתלועבצאףוקנלדחפה,םיּפיעסהיתשלעתדמתמההחיספה–
ונרמא,ןכא.ןיטולחלהדהאהתשיבכודחפלהעינכהתנכסםג,ןבומכו,הדהאל
וננויעריכינאןימאמו,תינוגראהתותימצהתארובשליושעלודגירסומןויערש
תיתרכההותינורקעהתּותימצב?םירומאםירבדהמבךא;הזכשלודגןויעראוה
–תדרפנהיעביהירה,תישעמהֿתינכפהמהתונוכנה,תאזתמועל.המצעלשכ
,חורהתורשללכותםינוגראהיֵדבַעברקמםידדובםידיחילעקרשאוהאטישפו
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לודגהבורה.הלפטתינוגראהםתותימצתאורקיעתינכפהמהםתאנקתאושעיש
תאדואמםדקלהדהאהלכותדועהזסיסבלעםגיכםאו;ריהזןבומכראשיי
ירה,להקהתעדלשהמודיקתניחבמןהותידרופסההכימתהתניחבמןה,ונניינע
הבאהיאלםגו,םינוגראהןוטלשתארערעתאלאיה–המצעלשכ–םוקמֿלכמ
.ורוערעלביציסיסבםוש

עבטברושקהתומלשהֿרסוח]םגדמוע,הדהאהלשהכרדלעםוסחמכ[,בושו
תולצעהתואונייהו,)הלימהלשךפוהמהֿיבושייהןבומב,םעפה(״יחרזאה״
םא,ינכפהמץולחתויהלמותלַסופווייחלשהרגִשלליגרהחרזאהתאתרשוקה
םוקתשהדהאהתאםגללכֿךרדבליבגהלןבומכדיתעהזעבט.השעמבםאוחורב
.דואמתיזירפקותגיוסמהכימתלשהגרדלבושייהלשתוישפוחהתובכשבונל

רבעמהתמשגהבןבומכאוה״ינוליחהבושיי״בעירכמהוירקיעהישוקה,םלוא
לארשיתרותלשהלּועתלבקותיתדההסיפתהלאתינוליחההסיפתהםצעמ
תופקשהלשתבורעתמלילכררחתשהלישוקהתאםגףרצלשיהזלאו;המלשה
קררשפאירוביצהדימֿהנקבהלאםיישקלערבגתהל.םיינשמםיילרערסומיכרעו
לשךרדבאלו–םיאולימֿרודלשתודלימךוניחותירוביצהריוואםויקידיֿלע
הכפהמהתומשגתהינפלעצבלונאםילגוסמשוזןוגכ,יהשלכהרבסהֿתלומעת
םיכרעהלשםתבכרהבחילצהלהרבסההֿתלומעתלכותרתויהלכל.השעמל
ןמוהשלכרָבעמש,חורהẁךלהתרדחהבותינוליחההסיפתהיבגלעםיירבעה
לוכהאלםנמאםילגרומהרכנהֿיכרעביכו,ץוחנםנמאהשודקַלתוינוליחה
,תוצובקואםידדובלשתילאודיבידניאהרשכהילואןכתיתדועוזהגרדִמ.רשכ
,תירוביצהניחבמלבא;םירחאךנחלוונילאףרטצהלולכוישתקפסמהמרלדע
רבדלשושוריפו–תעדהלעתולעהלרשפאשםומיסקמהיהירהונרמאשהגרַדה
״ינוליחהבושיי״בומוקייכללכבןכתייאלהבחרתירוביצהניחבמיכאוההז
סיסבכםהילעךומסללכונשו,ןיטולחלונמעהמלשאהתםתעדרשאםיגוח
.ונניינעלקצומ

תרימשלרקיעבושדקוי״ינוליחהבושייה״ברקבוניצמאמשבייחמהזםוכיס
ינכפהמהןיערגהתבחרהתאוליאו,םתכרדהוםינושהםידהואהיגוסםערשקה
תחקלונלשיהשעמל,םלוא.״תיתדהתודהיה״לשהמוחתברקיעבשקבנומצע
ןאכ,ןכא.ונינפלהחותפהלוכתדמועהניא״תיתדהתודהיה״םגיכןובשחב
;םלוכםיגוחהלכבטעמכוניפלכהדהאהתוטשפתהלהרואכלתוּפַצלונאםיאשר
הנאצָמיתרשא,״םיער״תודוסילדבכנםוקמריאשהלונאםיבייחהפםגןבומכךא
היהתוניפלכהדהאהדייכחינהלןיאיאדוובו–ונלדגנתהלתוקיפסמתוביסםהל
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.הזלהרוביצבםגםייוצמהםינמאנהןהירורגוםינוגראהתורמצברקבהנוילעהלע
הדהאהתולְּבגמיגוסלכלתופצלונלשי״תיתדהתודהיה״ברקבםג,ןכֿלעֿרתי
הדימבו–תמדוקההקספלאשונהתיהשרתויבהָשקהוזמץוח–הלעמלונינמש
םצמטצתשתינוגראהלועפקרחתפלהפםגלכונהלאהתולבגמההנלוחתש
.םידהוארושיקב

$

ונתוינידמבוציעיבגלדוסיהֿתדבועןבומכהשענונתוטשפתהקפואלשהזםוצמצ
ונתרבסהֿהשעמיכ,וניארשהדבועהתואידיֿלעלוכֿםדוקו,םירבדהךשמהב
הכפהמהתאםילשהללכויאל–תילמיסקמהחלצהברתכויםאףא–ומצעלשכ
ידיֿלעקראובלוזהמלשהלכות,ונזמרשיפכ.ימואלףקיהבהשורדהתינחורה
םיכבתסמבושיכאוהרבדהשוריפו;המואהייחבהכפהמהלשתמדוקתוטלתשה
הכפהמליאנתאיהחורהתוררועתהשונרמא׃רזוחתועיבתֿלגלגבןאכונא
ֿלכמאיהתיגולויצוסההכפהמהיכ–ינשדצמ–ררבתמןאכלבא,תיגולויצוסה
תאונילעהפוכהזףוריצ.תינחורההכפהמהלשהתומלשליאנתןכֿםגםוקמ
ונלרשפאתישךכבקרהזירה,ללכבאצומןאכמשיםארשאב,תיגיגכרהםירבדה
תנמלע–תיקלחתינחורהנכהךותמתיטילופהותיתרבחההכפהמהתאםישגהל
תאהגרדהבבצייתורוזחתזו–תינחורההכפהמהתאהזחוכמםילשנךכֿרחאש
םינפֿלכֿלעו,עוערבצמביאדוובראשיתםייתניברשא,תיגולויצוסההכפהמה
;תשרופמהרטמכונלהעבקלאלא,הרירבונלןיא,וזתוחתפתה.דואמדעץמואמ
אלשםייתוהמםיקומיניפֿלעםג,םוקמֿלכמרבדהבייחתמםנמאשהארנדבעידבו
.]תואבהתואקסִּפהשולשבםירומאה[,ןאכדעונשגדה

תיפרגומדהניחבמןותנוניא,וננוידלסיסבשמשמה,ילארשיֿץראהבושייה
תונורקעהןמןבומכאוהתדמתמההיילעהחוכמותובחרתהךשמהו,יטטסבצמב
בצמיפֿלע–היילעהתדמתה,םלואבסק.המצעתיחישמההכפהמהלשםיידוסיה

,תינויצהאצמהאוהתדמתמההיילעהןיינעיכ;ונקיידאלשןכתיי,םצעב,וזהדוקנבבסק
לשתילטוטהאיצישורדלרתויןוכניאדוובונלשתיחישמההסיפתהיפֿלעוליאו
תומכ–הלוגהןיאהזכינכפהמעצבמל,םלוא.דחאינכפהמעצבמתניחבב,הלוגה
הניחבמךכתארקלהכנחלרשפאהתדימבונילעהמו☻םנמאיכםאו;הנכומ–איהש
ץוביקקיפסירבכ–הזבחילצהלתווקללכונרשאדעשרבתסמהשעמלירה,תירסומ
תוארלונלהלילח,תאזםע.״תינויצה״,תיטיאהךרדבףאו,אליממםייתסהלתויולגה
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;ונתסיפתלםירזתודוסילשתדמתמהתּופסַותִההםויקאוההשוריפ–ונימיבםעה
םגעיפשהליאדוובתויופצ–תנוּוכמהונתוליעפו–ץראבונתחלצהתדימיכםאו
םוקמֿלכמירהגסק,ונילאעיגהלףיסותשהיילעהתוהמלעוהלוגבתוחורהֿךלהלע
ותמלשהםעאלאהתילכתדעאובלתינחורההכפהמהלכותאלהזדצמשקפסןיא
רשפאֿיא,תירמוחֿתיתרבחהניחבמףא,ינשדצמו.ומצעתויולגהץוביקלכלש
ךילהתשןמזלכיהשלכתוביצַילעיגהלתיחישמההכפהמהלכותיכחינהלןבומכ

ןהבשתוינידמתוביסְמרשקתהלתולולע.ןיטולחלךרפומכ,תישעמהניחבמ,ןיינעהתא
.העידיהֿא״ֵהבו–ישעמאָצומכשמשלודבלהאיציהרסומקרלכוידוע

.דומעהילושבהרעהלדירוהלןכֿםגונאםיאשרהלוגהברקבונתלועפתייעבתאגסק
דהאלאתויהללכויאלבוש,בויחלהלוגבחתפתהלדועדיתעשהמלכ,ונרמאשיפכ
ךכ.ונחנאחתַפללכונשהלועפהיבגלםגםינוכנםיראשנהלאםירבדו,ץראבשבצמל
רתויףאתועירכמתוניחביתשמםההלוגבונתרבסהתנבהלםיאנתהשרחאמ,דוחייב
.וינוגראלכםעילארשיֿץראהבושייברשאמהברהבםישק
תדמתהלשתירסומההלילשהאיהונתסיפתבתיזכרמההדוקנה,הלוגהיבגל,תישאר
תוחפעומשלםויכהצורתכלוהוהגומנההלוגהשהדוקנהקוידביהוזלבא,תולגה
תוכמסהונייהו,תאזהתואיצמהתארובשלהיהלגוסמשדחאםרוגקרונשי.לוכמ
,ץראבשהנידמהיפמםויכהיחהלוגהשינפמאקוודלבא;לארשיתנידמלשתינחורה
התוחרזאלרושיאהתומלגתהאוהש,״ילארשיה״ןויערהןמהווַרתמתאצמניהירה
,ינשדצמו.הצרִּפובןיאש,רוגסיגולוכיספוירסומלגעמרצונהזבו–תילארשיẁיתלבה
םירדענ–ץראבשבושייהברקבונתבוטלםילעופהםייטקלאידהםימרוגהםתואלכ
אוההשעמלתודהיהןמרתונשלכ,ללכֿךרדב,ןאכ.הלוגהתודהיברקבןיטולחלטעמכ
ֿלע,עוּבנלהפהלוכיהנידמלתיטקלאידהשיגוליאו,איהרשאבלארשיתנידמלהקיזה
.המצעבתודהילםידגונמהםימרוגךותמקר,עירכמהבורהיפ
שרתשנשהדימבקרו,הלוגבתירוביצהנבהלשיוכיסונתרבסהלאופאןיאהליחתכלמ
לכונ,תאזהתּוירוביצהלשימיטיגלoֿיביטטנזרפרםרוגלךפהינו,ץראבשתוירוביצב
ונילעאהיהזדמעמ.םילרבעמםגתוכמסלשליבקמדמעמל–ךכךותמ–תווקל
ותואתטלשהלו,תידוחייהוהמלשה,תילארשיהתוכיישהחורתרדחהלרקיעבשידקהל
חילצהללכונאליאדווב,בוש,וזהמישמבו;הלוגהתאיצילש,ונרמאשירסומהבויחה
.הרוכמברוגאלחילצנשה׳זיטסרפהתדימיפלרקיעבאלא,אמלעבונתלועפתראפתב
וכרטציםהשרבתסמ,)םייתכלממֿםורטהםיבלשב(םיינוגראהוניצמאמלעגונשהמב
אוהש,האיציהבויחותוארחאאלמירשארעונלשותלעפהלרקיעבםינווכמתויהל
תווקללכונהזמתוחפ.לארשיתנידמבונחוכתאריבגהלףרטציו,דיחיהיתולגהבויחה
אליממ,הלוגבראשיהלתמאברֵּכַבישימ–ללכֿךרדב–ירהש,םידהואתרזעלןאכ
העונתהןבומכךרטצתתיתכלממההפוקתב,תאזתמועל.ונירחאיאדוובךשמייאל
תאןגראלהיהיהדיקפתו,תינויצהתורדתסההו״תונכוסה״םוקמבאובלתיחישמה
השעמלגשוישיפכ,תימואלהתונוכנהחוכלםאתהבםגּולו–םלשההלוגהיוניפ
.ןמזלןמזמ
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לכלשיתרבחהגוזימה.תירקיעתיתרבחהמישמתויהלףיסויתויולגהץוביק
רמולךירצןיאו–הכפהמהתומישממיתוהמקלחןכֿםגיאדוובאוהתוילעה
רשאמרתויךשוממןמזףאךורֱאֶליופצ,ונשרדשתרהוטמהחורב,הזגוזימיכ
.המצעתינחורההארבהה

ונאןיאתירמוחֿתיתרבחהניחבמשךכלעונדמעםדוקקרפב,ןכֿלעֿרתי
ךרטצנןכינפל311.רתלאל,ןוּוכמהלבויהרטשמלשותמקהלללכבתווקלםילוכי
ֿתכפהמאהתאלןיידעהברשא,ןָּמהẁלֶבֵסלשתכשוממםייניבתפוקתרובעל
תאוליאו–התרטמתמשגהלדוערותחתקראלא,םינפםושבתמלשומהלואגה
,םעהתאלגסלידכאקווד,ראשהןיב,ונשרדאולהתינחורהותיתרבחההכפהמה
.הזלהרבעמהֿבלשל,לוכֿתישאר

ןיא.תוכלמהתולובגבוצייורורחשהתמלשהלשןיינעה,ךכלהמודב,בושו
ךותמאלאתיגולויצוסהניחבמונבוצייתמלשהתאתעדהלעתולעהלןבומכ
הלואגהתמשגהליאנתאיהונלשהכפהמהשםשכו–וללהתולובגהלשםבוציי
.הכפהמהתמלשהליאנתאיה,הדִצמ,וזהמשגהםגןכ,תיטילופואגהניחבמ

לידבהל(ונתרטמתאתוארלונלסחםוקמֿלכמיכרמולאופאןתינלוכהֿךסב
העבקלונילעהמו☻אלא,תמיוסמתימעפֿדחתומשגתהבתזכורמכ)תילכתהןמ
הפוקתינפֿלעטשפתהלתויושעהודסק,וזתאוזתומדקמהתומישמלשלגעמב
.תורודְּבאיהםינפֿלכֿלעהתדימרשא

ז״יְֿו׳הםירקיעהףוריצבדוחייבו,׳הייחתהירקיע׳בריאירבכזמרוזתילוגיעהסיפתלדסק
עגרהרואכלזמרנףא׳הייחתהירקיע׳בםלוא.]562׳מע,׳גחפסנבםחסונתאהארו[–
ונייהו,תמלשומכהמצעֿתאתוארלהלואגהתכפהמלכותובש,שארמעובקוםיוסמ
ישילשהתיבהןיינב״׃ןורחאה׳רקיע׳הןושלאיהךכֶש[,הריחבהֿתיבןיינבלשעגרָּב
םגתונביהליושעתיבהיכ,הנוכנהנניאתאזכהסיפת.]״המלשההלואגהרתְללמסכ
ילבתמאבוחורבםלשויםעהיכתעדהלעתולעהלהשקןכאו,םייניבהֿיבלשמדחאב
.הליחתבשדקמהֿתיבהנבייש
הבחרהבשרדנוד״בשבש,)׳גךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחב,תוברםינשרובעכ[
האר.לארשיתלואגלשהֶנבנוךלוההךלהמהךותבהריחבהתיבןיינביותיעןיינעל
רוביחהתאתמתוחההקסִּפַּבהארותמועלו,)522׳מע(׳יותיעהתייעב׳ףיעסהתאםש
].55הרעהלםשבלםישו,)584׳מע(

ךא״׃תחתופההקסִּפַּב,315׳מעב,ותליחתב׃׳לבויהרטשמ׳ףיעסַּב,ב״יקרפבהאר311
ןכֿומכ.ךליאו332׳מעתיתחתמ,ולשםויסהתואקסִּפשמחבו,הירחאלשוזבו״רחא
תחתופההקסִּפַּב,222׳מעב,׳תילכלכההיעבה׳ףיעסַּבא״יקרפב,ךכלֿםדוקםגהאר
.םשב״מהרעהלבלםישו,הירחאלשתואקסִּפהשולשבו״יתרכזה״
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וליפאורצונאלדועןבומכ,העשֿיפלםידמועונאובשהזימורטבלשב,םלוא
;טורטורפב,רומאהםירבדהֿךלהמלכתאןנכתלידכםישורדהםינותנהןמטעמ
דגנלרוריבבתוַשלונאםיבייחוםילוכיש,הבורקהתיגטרטסאההמישמהוליאו
םעבטילשהלתבייחמהו,לולכמבהנושארהאיהשהמישמההתואתראשנוניניע
הנכהבםגּולו,תיטילופותיתרבחהניחבמלוכẁםדוקתיחישמההכפהמהתא
לשתערכמהתובישחה,ףסונדצמ,הָלגתמבושהזןיינעל,הנהו.תיקלחתינחור
תאזההטלשההתאםג–וניארשיפכיכ,ונתוטשפתהתויורשפאלקפואהםוצמצ
ונאיבהלאיההיושעקררתויהֿלכלשרחא,גישהלהלוכיהמצעלשכונתרבסהןיא
הדהאלשהעובקֿיתלבהירפירפשישןיערגםאףאו,טועימלשןיערגללכל
.וביבסמ

םישגהלתורשפאהלעלֵלוגהתאאיהתמתוסשךכבאיההתערכה,וזתואיצמ
אלאבושונלהריאשמהניא,הדִצמ,איהםגו,רישיהםירבדהֿךלהבונתמישמתא
הבש,הלופכהתינוציחהתונמדזהלתופצלּוןיערגַּברצבתהל׃דחאינורקעאצומ
–תדהואההירפירפהוליאו,ןויפרלשהזכבצמבונלםידגונהתוחוכהואצָמיי
אהיועירכמהיתרבחהםרוגַּכבשחיהללכונדחיבש,ונילאתקקזנוךכֿלכתררחושמ
אהת,ךשמהבוזהגהנהםייקלדציכ.םעבתיטילופההגהנההתאלבקלונֵדילאל
הבושתםידקהלונלןיאשםירבדהםתואלתכיישה,המצעלהשקהיעבןבומכ
לכותןהבשתוביסמהרוריבלדוערוזחנןלהלךא;הזהרוביחהבלשבםהילע
.תאזלרשקבםגוהשמונלררבתיךכבגאו,תולעלהשורדהתונמדזהה

דעהניכהלותונמדזהלןנוכתהל,ונלשתילאוטקאההיעבהתראשנםייתניב
.ונתרבסהחוכמקר,בוש,םוקמֿלכמלכונעיפשהלו;עיפשהללכונשהמכ

.ליעלוניארשהממךשמהב,לבקלךרטצתוזהרבסהשהרוצהתעבקנןאכמ
תעדותבהביציהזיחאלבקתונתדמעשכ–ןושארההנכההבלשבונתחלצהםע
םיגוחהיפלכםגונינפלהשיגההזבחתָּפיתאליממ–בושייהלשהָגוההתיליעה
דוחייבןווכלךרטצנוללהםיגוחהברקבו;התעדמםינוזינה,םיבחרהםייממעה
.םייקהיתרבחהרטשמהיבגלתינכפהמתורכנתהלשסחיהתרדחהלונירבדתא
אלא,ונתרבסהלשםייבויחהתודוסיהןובשחלעןבומכאובתאלוזהשגדה
,ונרמאשיפכ,םלוא;שרופמהםעקִרלעמדרפיתאלאיהםלועל–הברדא
תוחפהניאתודגנתההתשלחה׃הלופכיהירהונניינעלהצוחנהתונמדזהה
ינשברותחלונתרבסהךרטצתהמדקלידכו,הכימתהסוסיברשאמהיבגלהבושח
.דחיםגוללהםינוויכה
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תארידחהלקרהיהיאלרבכהזבלשבבושחה,יבויחהדצהןמףא,ןכֿלעֿרתי
הלעפהלהנכומאהתשתנמלעהרידחהלםאיכ,דבלבוניפלכתינויעההדהאה
םנויפרםודיקלםגומכ–ךכםשלו;אובתשהמיאתמהתונמדזהבתישעמֿתינידמ
ןיינעהידיֿלעףוסבלןזאתתתינורקעהונתרבסהשץוחנ–םינייועהתוחוכהלש
ברקבףאתיבויחהתּורֵעהתאםייקיאוהדחאדצמרשא,ילאוטקאהẁינכפהמה
רטשמהלעשוניביואמהברהלףאריהביאוהינשדצמו,עיברִלושילשלונידהוא
.ןגהליאדכןיא–םינפֿלכֿלע–םייקה

הבגוהנלונילעאהישתוינידמה–ומצעשרושהותואמתרזגנךכלליבקמבו
.תינוגראהניחבמ

תרבחןיבלומצעינכפהמהןיערגהןיבדירפהלךרטצנשהדרפהַלונזמררבכ
,תילזונ–ךכרמולרשפאםא–היהתוזהרבח׃וביבסמרשקתתשםידהואה
,תוביסמהיפלדימתםצמטצתוטשפתתאיה,הפקיהבתמיוסמהיהתאלאיהםלועל
הנכומהיהתאלםגאיההבּורב;הכותבהֶנמִנימקוידבתעדללכונאלםגםלועלו
היהתאיה–ןכֿלעֿרתיו,יעמשמֿדחויולגןפואב)םייניבהֿןמזב(ונילאףרטצהל
אהישןפואב,דואמדעהזמהזםינושהחורֿיכלהותועדילעבםישנאמתבכרומ
עילבהלרמאֹנםא,הלוכתינכפהמההעונתהלשהתוביצייבגלינסרהשממרבדה
אופאךרטצתםידהואהתרבח.ללכהנחבהםושילבוללהםישנאהלכתאהב
טוחוליאו,ףפורההביטלתומאתומה,תונווגמותושימגרשקֿיכרדבןגראתהל
לעכוילעונרבידשףוגַּב,הלרבעמאצמיהלךרטציהתופיצרוהתוהמלהרדשה
–ונינמשתופיפרהימרוגתמועל–רשאו,הכפהמהןוגראלשיניערגהקלחה
.ןיינעבתיבקעהםתוקבדבותינויערהםתומלשבוישנאונייטצי

ֿליחתויהללכויומצעינכפהמהןיערגהאליכהארנונרמאשהמרואל,הנהו
לעחרכהבלופיהזדיקפתאלא,תיטילופההכפהמהעוציבלשירקיעההדשה
ישעמהדיקפתהוהזיכרבתסמו;םיאתמהןמזבהיהתשיפכ,תדהואההירפירפה
׃ןיערגהדיקפתדוחייבהיהיתאזתמועל.ללכבונתינכתבאלמלהילעאהישירקיעה
וזםידיקפתתקולח.העשהאובבהירפירפהתאליעפהלו–ןווכלוךירדהל,ןיכהל
םגםינושרזעֿידיקפתאלמליאדוובולכויםידהואהיגוח׃השקונהנניאןבומכ
תובושח״הדשֿתומישמ״םגוילעלבקיקפסילבןיערגהשםשכ,הנכההתפוקתב
ביטמתבייחתמה,תקהבומהםידיקפתהֿתקולחיהוזךא;הערכההבלשבתוברו
ַעֵרכההבלשלדוגינב–הנכההתפוקתביכאוההשוריפו,תומישמלסחיבםישנאה
עצבמהםרוגַכו,ץוחיפלכןגרואמבתדהואההירפירפההאריתאלטעמכ–
.ודבלןיערגהקרשמשיהעידיהֿא״הב
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םידהואהרושיקתאתמלוהההשיגהלשהשקההיעבהתררועתמןאכמ
הניחבמהזרושיקלתויהללכוישדבלבֿינשמהךרעהףאלע.םייניבהתפוקתב
ךרעהללגבקראל–ובלזלזלואוחינזהלןיאשןבומכרורב,תילאוטקאֿתישעמ
יכוניחהוכרעללגבםגאלא,ונרמאשרזעהֿידיקפתב,םוקמֿלכמולהיהישישעמה
ישעמהוכרעםגםידהואהרושיקלעיגיובשםויהתארקלתוננוכהיכרוצבקעבו
.אלמה

ןמז;וכרואבםיוסמֿיתלבןמזךשמיהלהדיתעהנודינהםייניבהתפוקת,םלוא
תויורשפאלקפואהםוצמצו;םהילעהטילשונלןיאשםיינוציחםימרוגביולתהז
תאדואמדעןבומכהשקַיהזםרוג.דחוימבןמזהתאךיראהליושעונתוטשפתה
ןכותםושבונילאםתקיזתאאלמללכונאלרשאםישנאםעדימתמהרשקהתקזחה
יושעםהלףא–הזכןכותםהלאצָמיישםישנאהםתואםגלבא;ילאוטקאישעמ
םיגוסהינשו;שממלשתוירמוחתואצותילברובעישןמזהבורםע,סאמיהלרבדה
ךופהיקרםנגראלןויסינהשןפואב,תולתמאףוסבלםהלאוצמלםייופצדחיםג
.דחאכץוחיפלכוםינפיפלכקיזהלהיושעה,תורירמלםתדהאתא

רסוחבודמעירשאםישנאהםתואאקוודשאוהלטובמֿאליוכיס,ינשדצמו
ןיערגלםירשוקמאופאוראשייו,ךכלשבורבשייאלש[–םתקיזלישעמהןכותה
םאיכ,דימתהלםחוכוםתומלשבורמןכודמעיאלםהמםיבר–]ינכפהמה
אלאתעבונאהתאלונילאםתוברקתהלכשרחא,הזהןכותהֿרסוחבםתאנהמ
ונילעהמו☻תאזכ״חֹּכתפסות״מםגךא;תוניצרֿתרסחתיטסיגולואדיאתונטפטפמ
.ונדיבירקיעהקשנהתויהלתבייחטרפלכבתוניצרהשרחא,דואמדערהזיהל

רשקהאהישידכ,אליממשימגהיהיםידהואהןוגראיכםאשאופאהארנ
לכלעץופקלונלאהיאלםוקמלכמ–ןוצרתעשלכבשודיחלוקותינלןתינ
התואליטרעבהדהאהתאריאשהלונלבטומ.תנמדזמוזרשאבסויגלשתורשפא
קרו–קוחרחווטלתבשוחמהתלעותבהליעפהללכונאלשןמזלכ,תינומלאה
.הנכההיבלשךלהמבּהדקפלוןכתסהלםיאשראהנהזהבושיחהרדגב

.המכוהמכתחאלעןיערגה–ךכםידהואהןוגראםאו
המ(ןיינעבםיקבדּוןויערבםימלשויהיםישנאהשאיהדוסיהẁתחנהםנמאןאכ
לש,ןוגראהתוביצילשזכרמההיהיםגןאכלבא,)םידהואהתרבחבןכןיאש
,ךכלרשקב.סויגהןאכלהנתהלךרטציףאהזלםאתהבו–ותמישנֿךרואוותויבקע
ךשמבעצבמהםרוגהומצעבתויהלןיערגהדומאםאםגשאיהתעבוקההדבועה
ןמזלשוכותךותלדעתוחפל–םוקמֿלכמירה,ונניינעלתכיישההפוקתהתיברמ
םידיקפתהףאו;ינומהםייפואשםידיקפתללכבויהיאללםג–שממערכהה
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ינשמךרעילעבאלאתויהלולכויאלערכההבלשבולויהיילואשםיינומהה
,ישיאחרואבאלמתהלתוכירצהתומישמבדימתויהיוידיקפתרקיע.ויבגלדבלב
רסמתהלידכםיצוחנוםינוכנוםירשכומויהיאלשםישנאיכ,קוספלןכֿםאןתינו
הסק.ללכבינכפהמהןיערגלולבקתיאל,וללהםיישיאהםידיקפתל

בלשלקרהדומצתראשנהניאינכפהמהןיערגהלשובכרהוויפואתייעבךא
רחאדצמםגתררועתמאיה.הנורחאלונניינעתאונלבגהובשילאוטקאהֿימורטה
םיצרמונייהובשינכטהוילּוחהרושימהותואלרבעמולעממקחרה,ןיטולחל
תועמשמהליחתכלמתרשקתמהבשהדוקנהיהוז,השעמלו;ןאכדעונירבדתא
.תילכתַלונתריתחבםירחואמהםיבלשלםגתילאוטקא

לאלאהישידכ,םעבתיטילופההגהנההתאלבקלונאםיכלוה,ונרמאשיפכ
.ימואלףקיהבהיתומישמתַרתִיבתיחישמההכפהמהתאםישגהלוךישמהלונדי
ךפהיהלךרטציינכפהמהןיערגהש,תורחאםילימב,אוהרבדלשושוריפלבא
תררועתמןאכמו,הלוספהתמייקהתיליעהםוקמבתיגולויצוסותינוטלשתיליעל
ונתופידעשקפסןיאוסק.הזהדבכנהדיקפתהתאאלמלונתּויִארוונתרשכהתייעב
.בוריקבוליפארָבָדַלתוקיפסמןניא–ןמצעלשכ–ןיינעלונתאנקותיגולואדיאה
,הברהסורהלרשפא–תמאלשהיגולואדיאוליפאו–דבלבהיגולואדיאותואנקב
תונבלןיאיאדווב,םוקמֿלכמלבא;ערםאובוטםא,תונבלוהשמםגרשפאילואו
ונאםיבאושהנממרשאתילכתהיפכ–׳התוכלמתאדבלבהיגולואדיאותואנקב
המדנו;״חורה״וישעמהרסומהליעוהלםילוכיהזמרתוי.ללכבונתקדצהתא
ונאםיאשרהבש,הפיoהביטקאןיַעבונלשירבכםנמאהלאהתודוסיהינשבש
תאםייקלידכקיפסהלםהםילוכיילוא–חורהורסומהםג,םלוא.לועפלותאצל
םעהתאאיצוהלידכ,םמצעלשכ,םהבןיאיאדוובךא,תרוסמלשרדְּב׳התוכלמ
תאיכםאו,שדוקהחורםאיכ,דבלב״חור״אלהצוחנןאכ.התארקלםירצממ
תדמועםינפֿלכֿלעירה,הליחתכלמןווכמבשורדלרשפאֿיאןבומכתאזהחורה
.לשכינםולשוẁסחשוא,ומעתא׳הןוחָישוא׃רוריבבהדבועה

,ינכפהמהןיערגלדמעומהןמושרָדיישתורחאהיפואהתוניחבלכמדבל,ןבומכ,תאזהסק
הָשקהךא,רתויבתושורדהתונוכתהתחא.המישנהֿךרואלותויבקעל,תוביצילרשקב
ילבץקתעלתוּפצִלודימתהללגוסמשיאהאהיש,תאזיאדוובאיה,יוליגלרתויב
.ורָסּומוויפואמקלחתויהלךופהתהמצעתיטסילטפההייפְצהש

רטשמתמועל,תיסחיהונתּויִארבקרןיינעונלהיהּול.טלחומבדבכנונייה–דבכנוסק
.הלימףארבדלשידקהליוארהיהאלןבומכ,םידבעהןוּפצַמותורדתסהה
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,ונרבסהשיפכ,הבץוחנתירבעהתוכלמהרטשמתאםייקלידכףא,השעמל
המדנ,הזכשדמעמו;יולטבשוא–״םימכחידימלת״–הרותהיאשונלשדמעמ
תודהיה״ברקב.וכותבתונמיהללכוישדיחיודחאשיאוליפאםעבםויכןיא–
דחאלעונעמשאללבא,םיאיקבוםיפירח,םיגלפומםינברילואשיןיידע״תיתדה
ẁתבתיחישמתוכלמלשןירדהנסבתבשלרשכומאהישךכידכםכחֿדימלתאהיש

,שדחמרצוויהלאופאהכירצעבקךרדםעהתאגיהנהלהיוארהתיליעה312.ןירוח
ונלשונתוננערןיבונשרדשגוזימהךותמקרםוקללכותאיהיאדוובו,דוסיהןמ
תאתאשלךרטצתוזתיליעש,ןכֿםגאיהתחרכומהונתחנה.תרוסמהתוקמעןיבל
תואיצמהלשתביוחמהתמאהיהוזירהש,ונלשתינכפהמההיגולואדיאהוחורה
יהירה,השורדהתיליעהםוקתםנמאםאש,תורחאםילימב,עמשמו;תימואלה
איצוהללכונשץוחנ,תמאברבדההיהישידכ,םלוא.ונלשוניתורושךותמםוקת
–ותרותלוםעלתושעלידכיַניסמלבוקמאהישםישיאלשקיפסמגוחונֵכותמ
םיאנתושעשהמו,ינשוןושארתיבלםיאיבנהושעשהמ–ישילשתיבתארקל

313.הלוגבךלהשםעלםיארומאו

ךשמבו,םכרוצל,םיימורטההכפהמהיבלשברבכליחתהלךרטצתוזהדובע
הפונתןתניתןאכמ.ולוכבינכפהמהשעמהלכלתרגסמלתויהלךרטצתאיהןמזה
הלעת–oיביטלירוקןפואב–ינשדצמו,ונתחלצהייוכיסלהנימבתדחוימוהרידא
תחלצהםעדימ,תלגוסמאהתש,המיאתמתינחורהגהנהומצעןיערגהךותבאופא
.לארשיתוכלמתאהזבםיקהלוהכימסהוןירדהנסהתאשדחל,תיטילופההכפהמה
אהנאלםגאליממו–תוכלמהתאםיקנאלםגאליממ,ךכלעיגנאלשןמזלכ
.הלםייואר

,)רות(במולוגןדלבתכשתרגיאב,בטיהריהבהוד״בשבשהזהטפשמברומאהתא*312
הבתורבסומשןוויכמדחוימבתניינעמתרגיאה.רואלרפסהאצישרחאלםינשעבראכ
רשאתויגוסהןתוא–ןדלשויתולאשלתובושתכ–ךתוחןפואבוםירופסםידומעב
.638׳מעב14תרגיא,׳אךרכבתורגיאהרודמבתאזהאר.הברהבחרהברפסבונודינ
,ןירדהנסהדוסיילשהמישמלטוריפרתיבד״בשבושי,רתויםירחואמםיבתכב*
לשםויסהתואקסִּפשמחבתאזהאר.הלואגהתעונתלעתלטומהלגדהתמישמכ
תרוסמוהאובנ׳רפסַּבןכו,74׳מע׳גךרכ,׳לארשיתנידמוירבעהטפשמה׳רוביחה
.תואקסִּפהנומשךלהמבו,״םלוא״׃תחתופההקסִּפהןִמל376׳מע,)׳אךרכ(׳הלואגַּב

,םיאנתוםיאיבנלשהזלהלואגהתעונתלששורדההלעפמתאליבקהובשד״בש313
97׳מעתיתחתמ,׳גךרכב,׳תושעלהמ׳רוביחַּבהאר׃םיפסונםיבתכבםג,בלושמב
.13הרעהלםשבלםישו,104׳מעשארדע
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הצוחנהתונמדזההתולעללכותןהבשתוביסמהתא,חטבומכ,ררבלהתעונלראשנ
תויורשפאשולשןיבןיחבהלשי–רבתסמ–הזןיינעלו,תיטילופההערכהל
.רקיעבש

ןהתוכורכםגו,המצעלשכ,ַחֵמַ☻להלוכיהניאהלאהתויורשפאהןמתחאףא
ןיא,חילצהלידכ–הארנשיפכ–יכ,ונלשתיביטקייבוסהונתניחבמבררועיכב
ונמצעתאתולשהלםוקמןיא,םלוא.המואהןוסאלתופצלּודומעלאלאהרירבונל
–הכותבםויכעוקשםעהשאטחהוהאמוטהתגרדמ׃תוירבהיניעתאזֵחַאלוא
הָרָּפַּכהךרדבאלאהכותמאצומןיאבושו,היתורֵּפתלשבהתאעונמלךרדןיאבוש
יכםאו.שרושהוץעהםע–איקהלותורֵּפהתאלוכאל׃ןוועֶהםַלָשֶשִמהעודיה
רהוזבאוהדמועתאזֿלכב,הזהףרועהֿהשקםעהשךכמםלעתהלןיאיאדווב
–ותוכזלףקָזייאלשןכתייאל–אוהשתומכםגרשא,המוקתהלעפמלשלודגה
רומגהןויליכהםּויאמונליצהלידכונלדומעתוזתוכזםאאנֿחמשנירה–
.ןכלערתיףאהבקנפתהלהֶלַתשִנלאו,ףוסבלהלואגלונאיבהלו

םיקנעמהוקסָּפייאוהשֿךיאש,וזאופאיהירהרתויבהחונהוהנושארהתורשפאה
ליחתיםייקהרטשמהו,ץוחבמביואלשהאושילב314,םהינימלםימולישהו
לגנו׳גותינסרהתיתרבחתוררופתהןבומכאיביהזרבד.תילכלכהניחבמטטומתהל
ירוביצףוגכ,ונלשונתואיצמםצע,םלוא.וניארשהמלםאתהבםיבערםיבאזלש
׃דואמדעליעלוניזחשתואצותהתאךכרליאדוובלכות,היבוברעהךותביבויח
תודוסילתיבויחתיגולואדיאהזיחאאצָמיתונתבשחמךרדבשךכידיֿלע,לוכֿםדוק
השיגהןכומהןמאצָמיתםגונתבשחמךרדבשינפמ–תינשו,םעבשםיאירברתויה
בלשבאוביםא,הזבצמב.תוביסמלהמיאתמה,הדיחיהתיתרבחהותילכלכה
םילכהתועצמאבףאתישעמהונתגהנהתאשקביםעהשןכתיי,ידמלרחואמ
לוספיטרקומדהרסומהםנמאיכםאו;ומצעלןיכהםייקהרטשמהש,םייטרקומדה
ידכויָלֵּכמתונהילשארמםינכומאהנאלשהביסםושןבומכןיא,תינורקעוניניעב
.תילכתַלעיגהל

םכסה׳לשוירפ,הינמרגמםימולישַלו,תירבהתוצראמץוחהֿעויסיקנעמלאיההנווכה314
ליעל,136הרעהתאהארובוש–׳םימוליש׳הלע.1952תנשבםתחנש׳םימולישה
.232׳מעב
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,תומיאתמתוביסמבו,ונתוחתפתהלשםימדקתמהםיבלשבשבייחתמהזדצמ
תונמדזהןירשימבלצנלידכקראל–״תסנכה״לאתוריחבלףרטצהלמעתָרֵנאל
ידכוא,םעבונדמעמתאלילעבןיגפהלואקודבלידכףאאלא,ונרמאשוזןיעמ
.תושדחתוריחבלעואהלשממהלרוגלעהערכהלשתורשפאלונמצעתאןיכהל
םישקבמונאשרטשמהםעתוינויצילאוקתורשפלררגיהלונלסחןבומכ,הלאלכב
;גהונהילֵרֲעהטפשמהעקרלעםייטסימרופרםינוקיתלעקבאמלוא,ליפהל
ךוחיגמונבקבדיאלשגאדנ,הדוחייוונתעפוהתוניצרלעהדפקההֿהֵנשִמחוכבו
.ףתתשהלדרנובשדסומה

רתויהברהאיהךא,תמדוקההתוחאמהדסיִּבהנושהניאהיינשהתורשפאה
רטשמהשילבלבא,רומאכתילכלכתוטטומתה–בושאיההחנההןאכ.הללמוא
.השעמספאבונוילכלהפציודומעיםייקה

לכיטילופהןוטלשהתאשובכלאובנאלונאש,רוריבבוסוסיהילברמולןתינ
חוכ׃תורחאםילימבו,תיללכהתוירוביצבעירכמהחוכהתאםיגציימאהנאלשןמז
יוטיבםצעידיֿלעתמייקההיצוטיטסנוקהתאליעיןפואבתונשללגוסמאהיש
ונתנומאירהש,קפקופמירסומקופקפהזיאךותמאל–הֶ☻ענאלהזרבד.ונוצר
הביסהינפמםאיכ–ומצעברסומהֿרסוחאוהםייקהרטשמהיכאיההנתיאה
אליממ,אוהרבדלשושוריפו;אליממםעטםושאהיאלתאזכתלוויאלש,הטושפה
תסיפתתאתעדהלעתולעהלידכםוקמםושרתונאלונלשונתניחבמש,ןכֿםג
.םיחאתמחלמבןוטלשה

אהתםאםגש–אוהיבויחהיוכיסה,הברדאו–ענמנהןמןבומכהזןיא,םלוא
םייקהרטשמהשרבדלשושוריפאהיאלןיידע,ונרמאשוזןיעמתילכלכהטומת
תובושחחוכֿתודמעםייקלודיבאהיןיידעשאוהיוכיסה.ןיטולחלומצעמררופתי
םהויהייאדווב,״ןגרואמהבושייה״ןמונירבדֿילעבתאונאםיריכמשיפכו;תוברו
ושיגריםא,תיטרקומדהםתָרּואפַתלכתארתסלפתושעלוססהישםלועבםינורחאה
שמתשהללכונשינפלברןמזשחינהלאופארשפא.םתערלתולעלאיההיושעיכ
ףאש–ינשדצמ–וא,ונינפמםיקלוסמהלאםילכויהירבכ,םייטרקומדהםילכב
יכ״ןגרואמהבושייה״טילחידוע,תילמרופההגהנההתאלבקלונדיבהלעיםא
.םדלםגהיוארויתודמעֿתקזֶח

ףאש,החנההתאססבלונאםיאשר״ןגרואמהבושייה״תרכהלע,ןכֿלעֿרתי
אוהרבודמהיכחיריקרשאלא,תילאוטקאֿתישממהנכסלכבשיגריםרטב
ונילעהנחתָּפיתו,רבדבדומעלירֶטסיההונופצמלכויאלבוש,תמאלשהשירפב
ךרטצנקוידבדציכ.אלוא״היטרקומדה״תרהטלעםאןיב–םינימהלכמתופידר
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ךא;םויכעובקלמונאםירוטפןבומכ,ולאןיעמתויוחתפתהלעביגהללכונו
חתפתהלםגיושעהמואהתגהנהלעינחורהונקבאמיכהזדצמהארנםוקמֿלכמ
.שממיסיפקבאמל

.רתויבהבוצעהאיה,תעדהלערתויבתלבקתמה,תישילשהתורשפאהו
תילאוטקאתוחפהברהאיה,המצעלשכ,תילכלכההטומתהתנכס,ונרמאשיפכ

ונמצעמךוסחנ.תימלועתושגנתהברזשוביכבהווָליתשתילכלכההטומתהרשאמ
וזתוחתפתהיכריכזנךא,הזכשהרקמבונּואבישםימיֵאהלעתטרופמההרזחהתא
לכונבושהזבצמב.רבעלכלוציפהלו״ןגרואמהבושייה״תאאטאטלונילעתנמאנ
;המואהםויקךשמהלםעטתתלורוזחלודיבאהיש,ינחורזכרמלונחנאקרתויהל
תעשבםגונמעתפתושמהפשאוצמלולכויאלהנקתֿירסחםיברםיגוחםאףאו
זכרתי–רוביצהןיינעלחותפדועראשייובלשימ,םוקמֿלכמירה,וזתונערופ
.ונדילםעהלשתיבויחההגהנההרובעתאליממשןפואב,ונביבסחרכהב

םייחבםעהםִעראשינללכבשךכב,ןבומכ,יולתאהיוזהגהנהלשהמעט
אבויםאגישהלםינתינויהייאדוובוללהםירבדהינשםגךא;השדחתולגמענָמינו
.םיחתותםויאבףאותרוכממדועזוזיאלםגוםייחבהצריתמאבשךכלםעה
ןוירוגֿןבזמרשיפכ,ךכידילםעהתאאיבהלוןיכהלתלגוסמהניאתמייקההגהנהה
רבכשיפכו315;ויתונותשעודבאֹיתימלועהמצעמלשהחוכדגנכשורמאב,שוריפב
,דיקפתהרקיעלטומתויהלהיהךירצהרואכלוילעש,ל״הצףא–ליעלונרמא
םייקלוילעאהיש,רתויבתיטרקנוקהתורשפאהןמןיטולחלותייווהלכבםלעתמ
תוילטנמלשרזומהףוריצהןמתעבונוזהדבוע.יברעֿיתלבשבוכדגנכםעהתא
דוחיימהלועהתיפיצפסהקיטמלבורפלכלתישפנהתומיטאהםעתספורמֿתיתולג
אליממו,דחיםגהלאהםימומהינשמונאםירוטפ–ונחנאךא;םייוגבלארשי
.הזהיפיצפסהןיינעבםגרמשמהלעדומעל,ונילעתדחוימההבוחהתלטומ

–יניסיאהֿיצחשוביכרחאלןוירוגֿןבלשותּואֵגשךכל,ןוכנלא,ד״בשתנווכ315
,תגסלתונוכנותוסיפרלתחאתבבהפלחתנ–״תישילשהלארשיתוכלמ״לעותזרכהו
תיאבצהלועפלהנכהכוארנשתולועפבוטקנףאש(םיסורהלשםיטובהםהימויאחכונ
.יניסמתטלחומתגיסנלתרשפתמֿיתלבהתיאקירמאההשירדהלשבו,)לארשידגנ
ךא,היעטהתולועפבםיטקונםיסורהיכןכתיישןוירוגֿןברמאםנמאהלשממהתבישיב
,ז״ישתרדאב(דבעידבםג.״תוברתויזיבידתודמועםויאהירוחאמ״יכםגשיגדה
׃רמאו,יטייבוסהםויאברקיעבותטלחהתאןוירוגֿןבהלת,)ל״הציניצקםעהחישב
האר(.״יתִמאהיהדחפהלבא,םייתִמאאל,םייתוכאלמויהםימויאהשתויהללוכי״
׳גךרכ,ז״לשתדבועֿםעתאצוהב,׳ןוירוגןב׳,רהוזֿרבלאכימלשהיפרגויבב
.)1291׳מע
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תויהלאופאונאםיבייח,םימדוקהםיעטקבונרכזהשוניתומישמלכלץוחמ
םגאלא,םתסִּבםעהלשתינחורההגהנההתאלבקלקראל,ןודינההרקמבםינכומ
ןמהניאעודיכ,״ןוחטיב״׃וזהלימשאלא.תינוחטיבהותגהנהתאהזבלולכל
תינידמההריתחהתרגסמבואהלואגייחבקרןוחטיבןכתייונדידל.ונלשןוקיסכלה
שדוחמהרורחשהתנכהידכןאכתולעלונתגהנהאופאךרטצתלוכהֿךסב.התארקל
ונתילכתיפכ–המלשההלואגהתמלשהלבושןאכמו,ותארקלהריתחהו
316.תישאֵרֵמ

בלשִלרבעמףא,הגהנהבדימתהללכונשיוכיסהססובמונינמשתויורשפאהלכב
ופיסוירשאםיבחרםיגוחיאדוובודרְ☻ידועהברתעםאםגשךכלע,ַעֵרכהה
ימואלבויחתולעהלםדיבאהיאלםוקמֿלכמירה–םינשיהםהיגשומבקוּבדל
בושחהםרוגההלואגהתעונתאופאראשיתתירוביצהניחבמו,ונדגנכוהשלכ
.דיחיה

ח״ישת,םירופיכהםויברע

תובוצעהתויורשפאהשולשלעיכד״בשבתכ,םימיהתששתמחלמבןוחצינהרחאל316
הוויקאוהו,הכפהמהםודיקלתיעיברתורשפאדועהתעהפסונ,ןאכתויונמה
ןיערגהלשעורזכ,הגלפמםיקהלונתלוכיבאוההרקיע.שולשהןמונרטפתתיעיברהש
,דיתעבםידועייהתמשגהלאתכנחמוךרדֿתרומכשמשללכותהגלפמה.ינכפהמה
דע,ינכפהמהןיערגהלשתגרודמהותיילעלםלוסתווהללכותאיהיטקלאידןפואבו
רוביחהתאתומתוחהתואקסִּפהשולשבתאזהאר.תימשרההגהנהלףוסבלךפהייש
.253׳מע׳גךרכב,׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳
תינדגובהתוינידמהעקרלע,ד״לשתתנשבתינכפהמהתינכתהתאןוחבלבשד״בש
תמזויבהאראוה.וררחוששלארשיֿץראילבחבושיילערוסיאהלשתיתלשממה
םא–תשרדנהתינכפהמההעונתהלשהמודיקלירשפאףונמהביקעותיניצרתולחנתה
האר.המצעלֿהקיפסמה׳תינויצ׳הרטמבםיקסועםהשהילשאבםילחנתמהוגשיאל
ושארמ,׳תינכפהמההקיטקטה׳ףיעסַּב,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רוביחַּבתאז
.ךליאו380׳מעלש
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׳אחפסנ
ẁ107ו95םידומעבẁ63ְו47תורעהל

םילועה,םילפונה

,ר״תיבשיאףסויןבהמלש׃רפסַּבורכזנםמעלםשפנתאונתנשםימחולהשולש
רבעמ,םרופיסאעמקבחרויןאכ.ל״צאהשיארנורגבדו,י״חלשיא׳ךורב׳
.תורעהַּבןתינרשאריצקתַל

–ףסויןבהמלש
תוכלמהירשבמלןושאר,תוכלמהיגורהןושאר

םולשהצראעיגה)1936ףוס(ז״צרתתוכוסב

לע,ןילופבשקצולריעהןמיר״תיב,קינ׳צבט

הנהיתאבאל״(;םיליפעמֿתיינאלשהנופיס

ששחמ.)רמולגהנאוה,״דולחטקיפיטרסםע

תאןאכהנשמאוהיקוחאלהלועכותפישחל

ותדובעתא.ויבאםשכ,ףסויןבהמלשלומש

,הניפשארהבשומַּבקבטהתודשבתכרפמה

הארנַּכ(ר״תיבלשסויגהתגולפברבחכ

ךא,תוחילשתשוחתבעצבמאוה,)הנומתַּב

תיללכהדיהתלזואתאתאשללוכיאוהןיא

.רתאלכבםידוהיהחצרותוערואמהלגחכונ

–בושייהתגהנהלשתימשרההדמעה

יעיבשברעב.ומדתאהחיתרמ–הגלבהה

רחאלרצקןמז–ח״צרתןסינב׳כ,חספלש

םרטבהסנאנףאתחאתעסונ(תפצֿוכעשיבכבתינומבועסנשםידוהיהשימחחצר

.השעמתושעלףסויֿןבטילחמ–)הרתובהתפוגו,החצרנ
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,וירבחמםיינשםעףסויֿןב–הבשומהדילישארהשיבכהלאואציםההשולש

יברעהסובוטואלבוראל,דיןומירבוחדקאבםישומח–ןיבארו׳זםולשוןיישםהרבא

אלש,ןומירהתאהדיימףסויֿןבותויריהמכורבעלםירויםה.הירבטלתפצמדרויה

,וכעבלהנתמםטפשמ.םיספתנוםיטלמנהשולשה,עגפנאלםיעסונהןמשיא.ץצופתה

ןיישםהרבאוףסויֿןבהמלשםינודינ,תועובשהגחברע,םיירהצהרחאתבשהםויבו

׃םיארוקוםיבצייתמםהםנידרזגתעימשםע.)ךכֿרחאקתמוהןיישלשוניד(התימל

.״ןדריהתודגיתשמלארשיתוכלמיחת״

׃הרעסללוחמןידהרזג

לתבהליפתתורצעותונגפה

תויושגנתה,םילשוריבוביבא

תואכודמהרטשמהםעתומילא

ןילופידוהיםגו,םירצעמךות

אתב.םרלוקבםיחומוםיעזעדזמ

ןואגבףסויֿןבןיתממאלכה

רמואאוה;ונידֿרזגעוציבל

תויהלאוההאגיכבתוכו

יכחוטבו,תדלומהןעמלוייחתאןתונה–ןורחאהאליאדוובו–ןושארהיר״תיבה

שובכלוא–תומל״׃ר״תיברישמהרושתרוחאוהואתריקלע.וגילביאלותומירחא

.״רההתא

.הירשוהינטירבידיקפינפבתוניחתותויולדתשהאלםגו,וליעוהאלתונגפהה

רשאכ.וכערצבמבםודרגלףסויֿןבהלוע,ח״צרתןוויסב׳ל,יעיברםוילשורקובב

לת!יקסניטוב׳זיחי״׃ארוקוםודתדימעלחתמנאוהתוומהֿתפנצמבושארהסוכמ

.״!יח

ותואםילבקמותגולפירבחו–הניפשארליטירבןיירושמבותפוגתאבומםויבוב

,הבשומהלעמרהההלעמבבצחנורבק.וייחתונששמחוםירשעומת.דובכרמשמכ

לשתונייטצההֿתואור״תיבידמםיחנומויכירכתלעשכ,ןמטנאוהםייַּברעהןיבו

...העונתה

׃וילעובתכנרשאםירישינשמתורושהנה
בתוכ–ררושמהןושלכ,״ורשבתרובקלןושארההנשהםויב״–ט״צרתתנשב*

׃׳ףסויןבהמלש׳׃ורישתאג״צא

רהרמושאוה,םכשרהבטילשאוה.../וכעבהילתהץעינמדרויויתיארינא״

׃ריוֲאָּבןַנֻריו.../.למרכורובתוןונראויַניסםרןלוגודעלגףונ/רַ☻אוה,תיבה
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׃רמאיהפלכ/–גלשירחאםואתפלאבביבאתועקפתהכ

הצצפוןוירבתומד.../תכתמםֹח.תובבלתוחקלתה.דֶרֶמ

ןומרחהיגלשבדָראוה/.תֶשֶעךרוד,םָלֻכורמאי,ודיב

יעבצבותרטועמוהלוגדםילשוריו/ףּוסםיבולגרתאלבוטו

׃ג״צאיבתכלכלשקילאיבדסומתרודהמב(.״//!תשקה

.)141׳מע׳חךרכ,׳םידומעהרפס׳
ףסויֿןבלשורבח,יקסלוקסהמלשרקבמא״שתתנשב*

תרישתאםשורו–הניפֿשארבורבקתקלחב,סויגהתגולפל

׃ותבשחמ

דערבק/אישהועַקֶּבהןיב/.ףסויֿןבלםירשםֹד/,תרמצםי☻רופםינולא״

/עלסהשארתאםישבוכןיא/׃דעריהקדהממדלוק/תוצחםִעהלילבו.../.בָצֻח

.״/!דָרומַּברבקןיאםא

–׳ךורב׳–םיובנזורףסוי
...ומדלכלזאשדע

םע.ר״תיברבחו)1920(ןילופדיליהיה–םיובנזורףסויאוה–׳ךורב׳,י״חלהשיא

דעתואלתעסמלאציםשמו,אנליוולטלמיהלחילצהאוההיינשהםלועהתמחלמץורפ

וראשנותחפשמינבלכ.םירשעולואלמםרטדוע,הצראהלערשאכ;ץראהיפוח

רבודומכו,ונמויבויגיגהתאבתוכ׳ךורב׳.ןילופידוהיינוילמםעודמשנםהו,רוחאמ

עדוייכ;ותארקלדעוצינאהרורבהרכהביכ,ימעלתלעותלהיהאיתומבילוא״׃םהילא

תדלומהתמדאתאהווראךפשיישימדבשינא

.םיאבהתורודהןעמל,םכנעמל . .״.

ךסומב,)1944לירפא(ד״שתןסינב׳ח,תבשםויב

קסע–יתרתחמסופדתיבכשמישרשא–הפיחב

לעםקנולבאתעדומתספדהבףסונרבחםע׳ךורב׳

לתבהרונש,)ןוסנורהאלאימחרי(׳עשילא׳לשותומ

ךותב.ןכלֿםדוקרצקןמזםיטירבםירטושידיבביבא

׳ךורב׳ו,רודכטלפנ,הפצרבטבחנווחדקאטמשנךכ

וילאףריצוהרזעקיעזהלשחורבח.ונטבבהשקעצפנ

׳ךורב׳היהאל,ורזחשכ.רקורדיתבשאוה,׳ןויצ׳תא
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טלקמאצמו,קחרתהלעוצפה׳ךורב׳טילחה,סופדהתנוכמהלגתתאלשידכ.ךסומב

.םירטושבףקומןיינבההיהרבכ–וצלחלםירבחהוסינרשאכ;הכומסהרידב

םהילעהווצמווירבחלוחדקאתאקרוזעוצפה׳ךורב׳.תויריברקחתפתמםוקמב

רבעלאןומירךילשמוותטיממםקאוהו,םהילעםירויםירטושה,םיגוסנםה.קלתסהל

דבכהםומידהךא,אוהםגםוקמהןמקחרתהל׳ךורב׳הסנמויתוחוכתיראשב.םירטושה

וירקוח,רסייתמאוה,םילוחתיבלותואםיריבעמםיטירבה.טטומתמאוהו,רבוג

אוה.יחרכההחותינהתאםיענומםה.קתושאוה.עדימונממץלחלםיסנמוובםיללעתמ

.ותקיתשבתמ

רבחלשותיבב,לאנביהבשומברותסמאצמ,תגסלחילצהש)׳ןויצ׳(רקורדיתבש

׳גחפסנבהאר–םימיהשימחרובעכםשהיהשהרובגהברקלע.ץנולםחנמי״חלה

.378׳מע׳גךרכ,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳רוביחַל
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–רנורגבד
הדימעהתרובגלע,הדגאהרבדהז

,תידיסחהחפשמלןב,)1912(הירגנוהדיליהיהבד

םתייתהאוה.הרותידמולוםינברהבויהםיבררשא

לעדוקשלךישמהךא,רענודועבוירוהינשמ

ליחהשעו,הרשעֿהנומשליגדעהבישיבודומלת

הבישיבודועב;בהלנינויצלהיהנבד.וידומילב

תנשב.העונתבדקפמלהשענו,ר״תיבלףרטצמאוה

וירבחםעןגראמאוה–הנומשוֿםירשעןב–ש״ת

,םיֿבלבתדכלנםיליפעמהתיינא.הלפעהתצובק

רורחשהםע.תילתעבםישדוחהשישלאלכנבדו

,הניפֿשארבר״תיבלשסויגהתגולפלףרטצמאוה

אבצלבדנתמ,ר״תיבתדוקפיפל,רצקןמזרחאלו

רזוחרשאכ.םלועהתמחלמםותדע–יטירבה

.ל״צאבתוליעפלבשאוה–הצראבד

תיטירבההרטשמהרצבמלעל״צאהטשופ)1946לירפא(ו״שתחספגחֿורסאב

.׳םילָּבַס׳התצובקלעיארחא,ףקותהחוכהךותבבדו–קשנילכזובלידכןגתמרב

,הלועפהתכבתסמזאלבא,בכרהלעסמעומרבכקשנה,ןנכותמכלוכהלהנתמהליחת

יפוסהבלשבו,םימחולהברקבםיעגפנםנשי,םיטירבםילייחםעשאיפוליחםיליחתמ

ריאשהלו״!עס״׃גהנלתורוהלאלאהרירבלכהלועפהדקפמלהתיהאלהגיסנהלש

.השקעוצפאוהשכ,רוחאמלטומבדתא

וטפשמבכעתמךכלשבו,תקסורמותסל.לופיטללבומוםיטירבהידיֿלעףסאנבד

ינפבדמעומוטפשמהתיבלאבומאוהז״שתתבטבקרו,ותמלחהלדעםיכוראםישדוח

׃וירבדהלאהנה–רובידהתוכזולתנתינרשאכ.ויניילתֿויטפוש

אוהשרחאמ,יקוחדוסילכללושמהזןידתיב,יתואטופשלםכתוכמסבריכמינניא״

.יקוחדוסיולןיאשןוטלשידיֿלעהנמתנ . לכוישםלועבחוכןיא׃תעדלםכילעתאזיכ.

,ץצוקתודי–וקתנלהסנישימו.הדיחיהוצראןיבולארשיםעןיברשקהתאקתנל

ונניא,םינוידבףתתשהלאופאברסמבד.״דעידעלוילעתצבורהיהתםיה♪ֱֿאהתללקו

טפשמהםייתסמרשאכ.ןידךרועומצעלתונמלףקותבברסמו,םלואבהשענלללכביגמ
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שאוםדב,הלפנהדוהישאוםדב״׃ארוקורנורגםק–היילתבתוומ–ןידהרזגארקומו

.״!םוקתהדוהי

טפושוהרטשמןיצקףטחוםידקהל״צאהךא,טבשב׳זםוילעבקנןידהרזגעוציב

עוציבתייחדדצב,םיטירבהדצמםימויאוהשקתוחיתמםרגרבדה;הבורעינבכיטירב

זאו,םיפוטחהתאל״צאררחשהיילתהעוציבבוכיעלעםיטירבהתעדוהרחאל.ןידהרזג

ֿיאוןואגךותמ,ףקותבבריסאוה.הנינחתשקבלעםותחלבדלעדבכםיצחלעסמלחה

םשורהתאולצארצי,יקציוולרשא,ונידֿךרוע.ויטפשמבוויקוחב,רזהןוטלשבהרכה

,השקםיטבלתלוברעמלףחסנרנורג;הנינחתשקבלעםותחישהצורהיהןוגראהש

תאללושךילוהןידהךרועשסעכבהעידוהל״צאתדקפמםגו,הגשששחדימ.םתחו

לטיב–וברזחףוסבל.ומצעבבדלשוידיבקרוךאתויהלתבייחהטלחההןכש,וחלוש

םותחלובוריסשריבסהאוה.םיכוראםישדוח,ףקותב,הזוירִמבדמעו–ותמיתחתא

וכרדוז׃רתוידועבושחו,רזהשבוכבהנורחאהותמחלמךרדהניההנינחתשקבלע

...הלועפלידוהיהרעונהתאררועל

ולעוהתונושהייחדתושקב,תוכירדבהבקעםלועהתונותיע,וביבסהשעגץראה

ישפנטקשבתוומהאתבןיתמהאוהו,)ומעטמאל(ןודנולבוןאכטפשמהיתבינפב

,רנזרדלאיחי–וירבחתשולשובדלשםצוליחלתזעונהלועפןנכתל״צאה.אלפומ

אלכבתוומלםינודינהףגאמ–)ז״שתתבטבודכלנש(יחקלאיכדרמוינאשקרזעילא

.וכעאלכלעיתפמבהעבראהורבעוהזאלבא,ימלשוריה

ו״כלרוא,הלילהתכשחב

,)1947לירפא(ז״שתןסינב

םימיהשולשדועוהנש

החנוה,הלועפהםוירחאל

לשוראווצלעקנחהתבינע

אלכרצבמבםודרגהרדחב,בד

ןונמהתארשאוה.וכע

,םרלוקב,ןואגב׳הווקתה׳

...ויתחתמהפצרההקתינזאו

תשולשםגולתנומעדחי

,םתומינפלאוהדןאמםעשגפיהל,העבראל,םהלןתינאל.םירחאהל״צאהימחול

,ףסויןבהמלשדילרבקיהלושקיבוירבחובד.םתיילתלדֵעהיהאלידוהישיאו

םהירבקתקלחדיל,תפצבורבקנםהםויבוב;תרחאועבקתונוטלשה.הניפשארב

.ט״צרת‐ט״פרתישודקםיללחהלש
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׳בחפסנ
)ךליאו308׳מע(׳םֵשהתוכלמ׳ףיעסַל

תוינידמהתויושָרהןיבםיסחיהןיינעל
יעראםוכיס

לאהרצקבד״בשסחייתמ,ופוסבוותליחתבדוחייב,׳םֵשהתוכלמ׳ףיעסַּב
לודגהןהוכה,ךלמה–ןהישארלאוהיוארהלארשיתוכלמבתונושהתויושרה
ףוסבםירבדהדוקימתאהאר(;ןהיניבשםיסחיבןדו–לודגהןידהתיבו
.)םשתונותנהג״סְֿוב״ס,א״סתורעהבותישילשההקסִּפה

,ןירדהנסתכסמבוידומילתאומצעלד״בשםכיסהברשאתרבחמהךותב,הנהו
יעראםוכיסןיעמהווהמה,ףופצוריעזדיבתכב,חפטלדוגב,ףרוצמקתפאצמנ
דוסישישןוויכמ.)ט״יְֿוח״יםיפד(ינשקרפתליחתבהיגוסהןמעמתשמהלש
ףיעסהלשותביתכתארקלןושארםושירכהזהקתפהתאןיכהד״בששחינהל
ותָרעהמעטקםגדועאבויהפסוהכו,רפסַלחפסנכםירבדהןאכםיאבומ–ןנד
.ןלהלרבסומַּכ,תיטפשמהותדובעלד״בשלש

.םיאבהםידומעבעיפומ–ריינהידצינשמ–ד״בשלשודיבתכבקתפהםולצת

םיכלמלשןויסינהלעתססובמח״יףדביוטיבידילהאבה]תויושָרהתדרפהל[הייטנה

הנומאהדוסיֿלעט״יףדבתיחדנוזהייטנ.הרותהלועתאםהילעםילבקמםניאש

1.אוהףלוחערקתוכלמהוהרותהןיבערקהשו,לארשיברקבלארשיחורלשהנוחצינב

הפופכתויהלהלוכיהניאהקיקחהשללכהלעתססובמתויושרהתדרפהלהייטנה

ףתתשהלםילוכיםניאתוינפילעבלודגןהוכוךלמ׃םיידָסומואםיישיאםיסרטניאל

חצנלםיפוצםהרשאב,ףלוחסרטניאלכללעמםידמועטפשמהוהקיקחהיכ,הקיקחב

.המואה

]ןירדהנסהרבחכ=[ןדאלךלמה״יכהנשמהתעבוק׳אדומעח״יףדןירדהנסתכסמב1
ןיא״׃ארמגההפיסומ׳בדומעבו,״]ודגנכ=[ותואןידיעמאלודיעמאל,ותואןינדאלו
,׳אדומעט״יףדבוליאו.״הנשרוביעבלודגןהכוךלמאלו,ןירדהנסבךלמןיבישומ
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,ךפהל;המעהֶחדנהזהללכהןיאט״יףדבתיחדנתויושרהתדרפהלהייטנהשכ

תולפִשהשו,הרותעדויךלמךלמתמֶשִמ׃הזללכלשונוחצינלעססובמתויושרהדוחיא

םא,ונייהד–2הרותהיפֿלעותוכלמשו,ויניעבםיערםניאהרותירבדלעֵנכֶההו

תויושרה]יזא[–המואהחצנלהפוצוםיפלוחםיסרטניאלדבעושמוניאןכֿםגךלמה

לשהרקמביולתוניאדוחיאה׃יאנתֿלעדוחיאקרונניאהזדוחיא,םלוא.תודחאתמ

ןפואבלאדיאהלשותומשגתהבןכבו,דִודֿתיבתוכלמתהבאלא,רחאואהזךלמ

היהאלוהרותהםיעדוי׃השוריפו,לאדיאהאיהֿאיהדִודֿתיבתוכלמיכ;ללוכויפוס

תיבתוכלמשדבלבוזאל׃קוחה]אופא[והזו2.׳וכו]ענכההותולפִשה[םהיניעבער

.)ךכהתיהאלאיה–תודבועְלםאירהש(תויהלהכירצאיהךכאלא,ךכהתיהדִוד

׃לארשיביתכלממהןידהאופאאוהךכ

איהאלא,םייקלחוםיפלוחםיסרטניאתמשגהלרישכמהניאלארשיתוכלמ.א

.המואהתחצנהלרישכמ

גציימשימו,לארשיחצנלםהינפשםישנאמבכרומילארשיהינידמהןונגנמהלכ.ב

.הזןונגנמללוספ–יקלחסרטניא

ונשאל״׃רמואוףסויברותואגייסמ,ל״נההנשמהעטקתאראבלארמגהתשגינרשאכ
.״ןתואןינדו]ןירדהנסהירבחכ,םינד=[ןד–דִודתיביכלמלבא,לארשייכלמאלא
ונושלתועבטמםע,הזושוריפ;ףסויברלשותפסוהיפֿלעהנשמהתאראבמם״במרה
ןאכםירוזש–)בקעיןב׃הנוכמה,ףסוייברבהמלשידיבהשענשתיברעמםוגרתכ(–
׃ןנדהנשמלושוריפאופאוהז.ד״בשירבדב
,דבלבלארשייכלמבהז–׳ותואןידיעמאלודיעמאל,ותואןינדאלוןדאלךלמה׳״
;הרותירבדלןיענכנויהאלו,תולפִשהןיחבשמויהאל,םתוכלמבןיניירבעויהשיפל
ערהיהאלוהרותהםיעדויםהשיפל,םתואןינדו]ןירדהנסב[ןינד–דִודתיביכלמלבא
ונממערגיאל–הרותהיפלעםתוכלמשיפל,הרותירבדלַעֵנכֶההותולפִשהםהיניעב
.,םתונתוונע]הנממערְגתאל=[ . .״היההלודגירדהנסללכמםולשהֿוילעדִודו.
שוריפהתאםגרתמה–ל״צזחפאקףסויברהריעמהבתחאהדוקנןייצליוארתאזםע
.הנוכנםגרתאלמדקשםגרתמהש–ה״כשתםילשורי,קוקברהדסומתאצוהב,שדחמ
יכלמב–]׳וכוןדאלךלמהש=[םירומאםירבדהמב״׃הנשמהתחיתפבומוגרתוהזו
םדוקהםוגרתהשחפאקברהרמואותרעהב.״עַשֶרבםנוטלששינפמ,דבלבלארשי
איהם״במרהתנווכשו,ןוכנונניא–״םתוכלמבןיניירבעויהשיפל״–םילימןתואל
דרמכרבדההשענירהש,עַשֶרהאיהלארשייכלמדיבןוטלשהתשיבכםצעשךכל
יפל״םוגרתהםוקמב,הנשמהךשמהב.תאזהתיה׳התאמשףאֿלע,דִודתיבתוכלמב
ערגייאלןכלו,״יקוחםנוטלששיפל״׃חפאקברהםגרתמ,״הרותהיפלעםתוכלמש
.םתונתוונעידיֿלע

.הנשמלושוריפבם״במרהירבדכ2
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תויושרהדוחיאבששחןיא–םיטנסרטניאמישפוחינידמהןונגנמהשךותמ.ג

ןונגנמלרתויבהמיאתמהןוגרִאהֿךרדאוהתויושרהדוחיא,ךפהלאלא,תוינידמה

.וחורמוונכותמתעבונוירבעהטפשמההנבמלכתאתמלוהאיהו,ינידמה

האיצומהתושרהתפנתסמהכותמותטפושהתושרהאיההנוילעהתושרה.ד

תקקוחמתושרןיאתירבעההסיפתהיפֿלע.טפשמהתמשגהאלאוניאהדיקפתש,לעופל

תשרפמןירדהנסה.לארשיבתמעפמהםיהֱֹֿאחור–׳התרותאוהקקוחמהיכ,ללכ

.לעופהלאהאיצומתוכלמהו,תואיצמהוםיגשומהתפשבתאזהחורהתא

ידיֿלעקריכ,הנממתפנתסמאלאןירדהנסהמ]אופא[תדרפנהניאתוכלמה.ה

ןירדהנסהמתפנתסמתוכלמהשכוליאו,םידגונםיסרטניארצוויהלםילולעדוריפה

.המצעתאןירדהנסההמישגמתוכלמהידיֿלעשאצוי

םולשהֿוילעדִודו...]הרותירבדל[ענכההותולפשהםהיניעבערהיהאל״.ו

אופאןכתייאל;הפופכתוכלמהוהנוילעןירדהנסה–3״היההלודגירדהנסללכמ

לבקלתצלאנתויהלןירדהנסההלולעןכֿאלֿםאש,ותוכלמףקותבןירדהנסבבֵשֵידִודש

ותבישיףקותבךלמתהדִודשאופאאצוי.הפופכאיהאצמיתו4,ךלמהיאניתאהכותל

).ךפהלאלו,ןירדהנסב

ב״ישת׃רעושמהביתכדעומ

.הנשמלושוריפבם״במרהירבד3

יאנילשונומיזמהעבנשהרומחההלקתהלערפוסמ)׳אדומעט״יףד(ארמגהתייגוסב4
דמועהאוההזהשעמ.שפנגרהשודבעאטֵחובדעּוישתנמֿלעןירדהנסהלאךלמה
,)ןירדהנסהירבחכ(םינדםניא–דִודתיביכלממלידבהל–לארשייכלמשןידהדוסיב
.םהלתעגונהתודעעומשלואדיעהלםיארקנםניאףאו,הדיֿלעםינודינםניא
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׳בחפסנלהפסוה

רשאהכוראהרעה–הפסוהכ–ןאכםיאיבמונא,ונניינעלתוכיישהלשב
יכרכתעבראמישילשהאוההזרפס.׳קזחומבןיינקהיניד׳ורפסבד״בשבתכ
.רואהתארםרטוםיבותכבתאצמנה,׳ןיינקהינידתרות׳׃תיטפשמהותדובע
רמרקלאומשלד״בשלשותרגיאתאהאר–תיטפשמההדובעהלולכמלע(
.)620׳מע׳אךרכ,תורגיאהרודמב
םהיתולחנבלארשיֿיטבשלשתיטפשמהםתולעבביטבןוידךותבהבתכנהרעהה
–ןידהֿתיבוךלמה–םינוילעההמואהתודסומלשתויוכמסַבו,תודרפנה
ביטתאד״בשחתנמוב,הרעההלשיללכהֿינורקעההקלחאבומןאכ.הזרשקהב
.ונידֿתיבו,וכלמ,וצרא,םעהןיבשתוקיזהךרעמתאותיתכלממהתונובירה
–ל״נהיפיצפסהןיינעבןוידהלאהתואתורשוקהתורושהוטמשוההרעההןמ
.םילקהכירעֿייונישהמכובייחתהךכלשבו

. . תסיפתדוסיבהרואכלחנומה–םיינובירםיטבשתירבלש״תיתרבחההנמאה״ןויער.

שיוילע.ןיינעהתאהצממוניאתמאב–ליעלוניארשהמיפלתילארשיהתויתכלממה

,תופתושאיהלארשיץראבלארשיללכלשתונובירהש,ןכֿםגליעלונרכזהשהמףיסוהל

הניאוזתופתושוליאו;תיטבשהםתוכייתשהמלדבנב,םיילארשיהםיטרפהתופתושףאו

העשב,יטמוטואןפואבהרצונאיהאלא,)םיטבשואםיטרפןיב(םכסהלשירפאקווד

האבשיואָרָּבֿתוכזהחוכמ,)שוריגבקעב,םחרוכלעב(םירצמץראמלארשיינבואציש

ט״יקףד׳ארתבאבב׳בקוד(–םיטבשהתויהינפלמףא,םהיתובאמהשוריבםהל

5.)םשם״בשרו׳אדומע

היפל,׳ב‐׳אםידומעא״יףד׳תויָרוה׳בשתונובירהתרדגהתאףיסוהלשיינשדצמ

תעדלףופכאוהןיאשאופאאצמנו,ויָהֱֹֿא׳הדבלמםרוגםושלףופכלארשיךלמןיא

׃ןלהלכ–דחפלצתונבלשןתשורילעארמגבןוידהלאהנפמד״בש5
תלחנבםיקלחהשולשולטנדחפלצתונביכתעבוק–)׳בדומעז״טקףדב(–הנשמה
יפלדחפלצלעיגמהףסונקלחו,ויבארֶפֵחיסכנבדחפלצלשוקלח,ןהיבאקלח׃ץראה
.רֶפֵחתשוריבםיינשֿיפלטונהרוכבהיהש
םתאצתעשבירהו,ויבאתשוריבםיקלחינשלדחפלצהכזךאיה,ךכלעהשקמארמגה
יוארָּבלטונרוכבהןיא״שאיההכלהו,רֶפֵחידילהלחנההאבאלדועםירצממ
םהבקיזחהרשאםיסכנלקרסחייתמרוכבהלשלופכהוקלחןידשונייה,״קזחומַבכ
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ילארשיהתונובירהֿףותישאלא,תילארשיההמואהתאםיווהמהםיטבשהואםיטרפה

לבקתמךכ.החרוכֿלעבוליפאולהפופכהללכבהמואהשןפואב,אוהותוישיאבםלגתמ

6.׳אדומעיהלש,׳מףד׳הטוס׳מםג

ףופכםעהו,יצראהןובירהתמאבאוהךלמה;רבדהירדגםגםיררבתמןאכמךא

,יהֱֹֿאהקוחהתאםעבםישגהלידכלעופךלמהשכקרתאזךא,ותעדמאלשףאול

הניחבמםגאלאתיתדבועהניחבמקראל,וילעמתמאבאוהויָהֱֹֿא׳הרשאכונייה

ךלמהןיאבוש,יהֱֹֿאהקוחהתאומצעבםגםייקמוהֶנענםעהשהדימבךא;תירסומ

ינבתויוכזבעוגפלתוכמסםגולןיאאליממו,וכותב״םיוושןיבןושאר״ןיעמאלא

.םתעדמאלשהמואה

ףוריצבתירבעההסיפתהיפלתמלגתמהניאהמואהתעדיכןייצלשיךכידכךות

המואהתייווהמקתונמבו–הנותנהעשלכבםבכרהיפל,םתויטרפבהינבלכלשםתעד

תבוטבאלשףא,הליחתכלמםנכותבםירדגומהדיתעורבעתלעבתירוטסיהתושֵיכ

תיב״תאםיווהמה,הרותהיספות,םימכחהוםינקזהרבחבאיהתמלגתמאלא–םיטרפה

םתודכלתהב,דחאכימואלהףוגהותימואלההרותהתאםיגציימהו״לודגהןידה

.תיגשומה

תוכמסהרסוחרבדב]רוביחהףוגב[ונרמאשהמףאלעש,הדבועהתרבתסמןאכמו

ןידתיברקפה״ללּכַּבלארשיינידםיריכמ,םיטרפהתויוכזתאעיקפהלתיתכלממה

ןתואמעיקפהלתימואלההגהנההתיאשרויפל,)׳בדומעו״לףד׳ןיטיג׳(״רקפה

םצעחוכמ,יתורירשןפואבםיטרפהתויוכזבעוגפלרמאישךלמה,םנמאיכ.תויוכזה

דחואמבךא;ןידהיהיאלוניד–ןידהֿתיבתעדלעאלשו,ובתמלגתמהתונובירה

.עיקפהלאוהלכויןידהֿתיבםע

ןידש,הברבישמךכלעו.ןכמרחאלולאובלםייוארההלאלאלו,ותומםרטבויבא
הדיתעו–׳יוארב׳קראיהתוכזהשףאֿלע;״איהתקזחומלארשיץרא״׃ןאכונלדחוימ
םתאצב,התעמרבכלארשיינבדיבתקזחומכתבשחנץראהירה–ןמזרחאלשממתהל
יאצויל–]ץראה[׳איהתקזחומ׳״׃םעטךכבןתונושוריפבם״בשרה*.הילאתכלל
השוריםכלהיתתנינארמולכ,׳השרומםכלהָתֹאיתתנו׳׃]׳ח׳ותומשב[ביתכדכ,םירצמ
.״]קוספהשארבםירכזנה,בקעיוקחציםהרבאמ[

םעהלאותונפִּבךלמהדִודירבדתאהביחרמותשרודה,ארמגהתייגוסמתורושההנה6
ֿירבד(׳ימַעויַחאינּועָמשרמאיַווילגרלעדִודךלמהםקיַו׳״׃שדקמהןיינבלובדנתיֶש
םהלרמא׃רזעלאיבררמא?יַחאהמלימעםאו,ימעהמליַחאםא;)׳בח״כ׳אםימיה
םכתאהדורינאו,םתאימע–ואלםאו,םתאיַחא–ילןיעמושםתאםא׃לארשילדִוד
.״לקמב
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–)׳ח׳אֿלאומשב(ךלמתשרפברומאהלכ״שהסיפתהיפֿלעםגהריתסןאכלןיאו

םעהםיכסהשהעשב,וזהסיפתיפליכ7.)׳בדומע׳כףד׳ןירדהנס׳(״וברתומךלמה

תעדלעךלמהתאוילעלביקאוהאליממ,לאומשלשוימויאףאלעלואשתאךילמהל

חוכמתויוכזעיקפהלךלמהאובישכםגשאופאאצמנו–ומייקתיםימויאםתואש

.הנידתיבוהמואהתעדלעםאיכתורירשבלעופאהיאלוהירה,״ךלמהתשרפ״

םירבדב,לארשיבךלמהתכלמהןידםצעתאםגריכזהליאדכםירבדהתמלשהל

׃״וביהֱֹֿא׳הרחבירשאךלמילעםישתםו☻״׃ו״טז״י

לעבםעהשוביכךרדםעהלעךלמתמךלמהש,םייוגהימיירבדבלבוקמהןמלדבהב

וילעךלמהתאךילמהל,םעהלעאיההווצמהלארשיבירה,ךלמהלשותבוטל,וחרוכ

הכולמהתויוכמסתקנעהוהכלמההםצע8.ומצעבםעהתבוטל,ותאריתאוילעלבקלו

..)ונידתיבתועצמאב(םעהתעדלעאופאןאכיהירה . .

אניד׳–הטיסרבינואבוידומיללשרמגהתדובעבהבחרהבד״בשקסעוזהיגוסב7
דוחייבםשהאר.)׳אךרכב(ונתרודהמבואבוההכותמםיעטקרשא–׳אנידאתוכלמד
.ןאכרומאהטפשמהתאבטיההריבסמה,507׳מעב5הרעהתא

,ןַנדקוספהלשןושארהוקלחלעתבסומהבותכהתשרדל,ןוכנֿלא,ד״בשןווכמןאכ8
.׳וד״י׳הבררבדמב׳בהאר;״ילעואָרומאהיש–׳ךלמילעםישתםו☻׳״׃רומאל
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׳גחפסנ
׳לארשיתוריחימחול׳׃ד״יקרפל

הייחתהירקיע

)461׳מע(265הרעהבו,הייחתהירקיעח״יונודינ׳לארשיתוריחימחול׳קרפַּב
וניארםג)ח״מקהרעהבו(470‐469םידומעב.םתוחתפתהיבלשהרצקבוטרופ
לשרחואמחסונב׳םלענ׳ישילשהתיבהןיינבתאדועייכביצמה׳רקיע׳הש
.הנידמהםוקרחאל,׳םָלֻס׳בשדחמומסרופםהרשאכקר׳בשוה׳ו,׳םירקיע׳ה
לשתואסריגהתוחתפתהתא–רוקמהיכמסמםוליצב–אופאןאכאיבנ
.׳הייחתהירקיע׳חסונ
רמגֿתדובעב)תיקלח(םסרופורדוסרשא,ריאילשונויכראמםיאבומםיכמסמה
לשונויכראידירש,דַּכַּבןמטוהשןויכראה׳׃ןרטשהרימא,ויחאֿתבהבתכש
,תירבעההטיסרבינואה,תואנויכראותונרפסלרפסהתיב,׳ריאי–ןרטשםהרבא
םיכמסמהו,ביבאֿלתבי״חלהןואֵזומברומשןויכראה.ד״משתםילשורי
.89,44,37׃םיקיתבםיקזחומ)ןלהלםרדסיפלע(םיאבומה

אציש–׳םעלרֶמֹא׳ןותיעָּברמאמריאיבתכ,)1939ילוי(ט״צרתבאבד״יםויב1

אוהו,׳תונקסמותונורקע׳׃התיהותרתוכרשא–ל״צאםעטמימעפֿדחןפואב

,רמאמהןמםיטפשמהמכ,ןיגולידב,ואבויןאכ.)ריאיןברזעלא=(י״באםֵשַּבםתחנ

׃׳םירקיעה׳חוסינלומרתרשא

..לארשיֿץראבלארשיתוכלמלשהתמקהלםחולויחל״צאה״ . איהלארשיץרא.

ץראהלשהיתולובגתא.םינמזהןמןמזב,ולוכלארשיםעבשיהילערשאץראתרבכ

שיתוכלמהתמקהםשלו.לארשיתוכלמתאםיקישכשוביכהברחבומצעבביציאוה

.וילייחוויניצק,וקשנלע,ירבעןייוזמיאמצעחוכרוציל . .

לזרבתבורעכ,תוכלמהאבצהיהיושוביכהאבצימואלהאבצהראשיידעוםלועל

ונמעםחליידועתוברו.םעהלשותוריחווייחללזרבתבורעכ,החטבהלשהמויקל

.תושדחתוצראשובכיוםייוגהלעונוטלשתאךופשישדעוצראב . היהתםיברתורודו.

.״יברעהחרזמהרבדמבאבצהנחמכתירבעהתוכלמה
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.׳םירקיע׳להטויטרבחליעלקךונחמריאישקיב,)461׳מע(265הרעהברומאכ2

׳הנושארתבצ,י״חל׳׃ורפסביקסנייביאבאזידיבומסרופהזךמסממםיעטק

,הרעהַּברומאכ,תורוקמהמכוהמכמבאשיעלק.ךליאו434׳מע׳בךרכ,ריאיתאצוהב

ריאירשא,םירקיערשעֿהעבראחסינאוה;ויניעדגנלדמעריאילשל״נהורמאמםגו

לשינשהןויליגב.אסיגךדיאמתופסוהו,אסיגדחמבררוציקךות,םתואדביעובש

,׳הייחתהירקיע׳לשןושארקלחםסרופ–)1940רבמבונ(א״שתןוושחב–׳תרתחמַּב׳

ֿתינָוֲעַשיבגלע,הביתכהתנוכמתדלקהתאומצעבדקינריאי.םירקיעהעשתובו

׃)ליסנטס(לופכשה
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קלחהםסרופ–׳תרתחמַּב׳לשישימחהןויליגב–)1941ראורבפ(א״שתטבשב3

אלו(םדמועלעורתונםינושארהםירקיעהתעברא.׳הייחתהירקיע׳לשינשה

םחסונןכדעתמוהנתשמ,התעוספדנשםירקיעהרשעֿהעבראבוליאו,)בושןאכוספדנ

׃םישדחםירקיעםהילעםיפסונו,ןכלֿםדוקםישדוחהשולשומסרופשםירקיעלש
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׳הייחתהירקיע׳רשעֿהנומשםיצפומ–א״שתטבשלךומס–ןמזקרפותואב4

ןוגראהירבחלזאהצפוהןכומכ.ןאכאבומומולצתרשא,דרפנףדבםג

המסרופ,םימיל(.׳הייחתהירקיע׳לםגהבושחתוסחייתההבו,םידומעינשתב׳האצרה׳

׳האצרה׳הןמםיעטקימולצתאיבנןאכ.)51הדומע'אךרכ,׳י״חליבתכ׳ב׳האצרה׳ה

׃ריאילשודיבתכב,םויסַּבךיראתהןויצלבלםיש.׳הייחתהירקיע׳בםיקסועה
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חסונהםוסרפרחאלםישדוחהשולשכ–)1941יאמ(א״שתרייאבג״יםויב5

יפכ(׳לארשיבל״צאה׳לשוידרהתנחתברודישםייקתה–׳םירקיע׳הלשאלמה

ירקיע׳וארקוהרודישב.)ל״צאהןמושרפרשא,וירבחוריאיםמצעתאזאוניכש

רותללמסכישילשהתיבהןיינב״תאדועייכעבקרשא–ןורחאהרקיעהךא,׳הייחתה

,׳י״חליבתכ׳בומסרופאלהזהרודישהיפד(.םלענוטמשוה–״המלשההלואגה

בותכףדםגץפוהןמזקרפותואב.)94קיתב,׳דַּכַּבןמטוהשןויכרא׳ָּבםירומשםהו

ֿֿֿֿֿ

ֿֿֿֿֿ
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׳רקיע׳האלב,רשעהעבשקרונמנובףאו,׳םירקיע׳׃רתכוהרשא,)יצחודומעןב(

,י״חללןובלעכד״בשהאר,ןוכנֿלא,הזהםוסרפהתא.׳תיבה׳׃ןכלֿםדוקרתכוהש

׃׳םירקיע׳הספוטלשומולצתהנה.)ח״מקהרעהבםגםשהארו(470׳מעבבתכשיפכ
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.׳הייחתהירקיע׳חסונתאשדחמומסרפוי״חלישנאובשהנידמהםוקרחאלקר6 רואלואצירשאכו,י״שתטבשב׳םָלֻס׳לש׳יןויליגבהשענןושארהםוסרפה

קלחכ,)27הדומע׳אךרכב(בוש׳םירקיע׳הומסרופ,ט״ישתתנשב,׳י״חליבתכ׳

,׳םירקיע׳הןמקלחקרםסרופ,רוכזכ,םששףאלע–׳תרתחמַּב׳לש׳בןויליגרוזחשמ

׳רקיע׳השדחמלאגנ,וללהםימוסרפהינשב,םוקמֿלכמ.ךכֿרחאהָנּושרשאחסונְבו

.׳ימשרהחסונה׳לארזחוהאוהו,ישילשהתיבהןיינבתאדועייכעבוקהרשעֿהנומשה

,׳םירקיע׳הוספדויףוסבלו,ל״נה׳םָלֻס׳ןויליגךותמדומעהםולצתתאןאכאיבנ

׃׳י״חליבתכ׳בםחסונכ
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הייחתהירקיע

םעה.א

;םלועתוברתאשונ;םיאיבנהרסומקקוחמ;דוחייהתדרצוי;הלוגסםעאוהלארשיםע

ונוחטיבב,וחוררואב;לבסהחוכוםייחהןוצרב;שפנהתוריסמוהרובגהתרוסמבלודג

.הלואגַּב

הרוכמה.ב

,תאזהץראהתאיתתנערזל״(הרותבםישרופמההימוחתבלארשיץראאיההרוכמה

ןוכשיהב,םייחהץראאיה,)ח״יו״טתישארב,״תרפרהנלודגהרהנהדעםירצמרהנמ

.ולוכירבעהםעהחטבל

ותרוכמוםעה.ג

שיךכיפל.הייחתלבושידבלבהבוםעלהיההב.ברחבלארשישבכלארשיץראתא

העקפאלאיה׃תטלחומאיהוזתוכז.לארשיץראלעתולעבהתוכזולקרולארשיל

.םלועלעוקפללכותאלו

דועייה.ד

אלבתוכלמהתמוקתןיא׃המואהתייחת.3תוכלמהתמוקת.2ץראהתלואג.1

.תוכלמהתמוקתאלבהמואהתייחתןיאו,ץראהתלואג

ẅשוביכהוהמחלמהרותבןוגראהידיקפתהלאו

ךוניח.ה

ןויערהתשרשה.םייחצנהויניינקלתיאנקתונמאנחופיטותוריחהתבהאלםעהךוניח

ןמןיכרוכמונתינרפסהוףיַסה״]יכ[הרכההשודיח.אוהוידיבןותנםעהלרוגיכ

.]׳וה״ל׃אנליוסופדב[.)׳חה״ל,הברארקיו(״םימשה

תודחא.ו

םדמעמ,םתוינואגבשומיש.תירבעהתוריחהתעונתלשהלגדביבסולוכםעהדוחיא

תמחלמלםינומההלשינכפהמהםטהלוםתוריסמ,םצרמןּוויכו–םידיחיהלשםדואמו

.רורחשה
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תותירב.ז

.םירשימבולעייסלםינכומהןוגראהתמחלמבםיניינועמהלכםעתותירבתתירכ

חוכ.ח

ֿאבצותויהל,ןיטְקרַסקַבותרתחמַּב,תוצופתבוהרוכמבותרדאהוםחולהחוכהלושיח

.וידקפמווקשנ,ולגדלעירבעהלואג

המחלמ.ט

.דועייהםויקלןטשלםידמועהלכבדימתתמחלמ

שוביכ.י

.םלועתזוחאלםירזידימליַחבהרוכמהשוביכ

ẅהלואגהותונדאהרותבהעונתהידיקפתהלאו

תונדא.א״י

.הלואגהץראהלעתירבעהתונדאהשודיח

קדצהרטשמ.ב״י

בערהיהיאלהזרטשמב,יאובנהקדצהולארשירסומחורביתורבחרטשמתמקה

תוא,הינבםהרשאבהמואהינבלכתוערודובכ,הווחאייחויחיוב.לטבומו

.םייוגַלתפומו

תוממשהתאָיחה.ג״י

.םתייִברוםתייִרּפ,םינוילימהתיילעלתוממשהתאָיחהותוברחהןיינב

םירזהטפשמ.ד״י

.םיסולכואהיפוליחידילעםירזהתייעבןורתפ

תויולגץוביק.ו״ט

.לארשיתוכלמבםלשתויולגץוביק
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ןוטלש.ז״ט

חרזמבהלעמבןושארילכלכויתוברת,ינידמ,יאבצםרוגותויהלירבעהםעהתרדאה

.ןוכיתהםיהיפוחבו

הייחת.ז״י

.לארשילשתינחורהותירוטסיההותומצעשודיח,םעהלכיפבתירבעהןושלהתאָיחה

.הייחתהרּוכבימואלהיפואהףוריצ

תיבה.ח״י

.המלשההלואגהרותללמסכישילשהתיבהןיינב
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׳דחפסנ
רפסהשארבשחיתפַל

.ך״שתתנשברדאשדוחבסופדהשבכממאצי׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳
דדלאלארשיבתכ–)1960ינוי(ןוויסב׳חםויב–ךכֿרחאםישדוחהשולשכ
׃האולמבהמישרהןאכהנה.׳רֹקּבה׳ןותיעָּב,רפסהלעתרוקיבתמישר

םיפלאהתעבשלרפס
דדלאלארשיר״דתאמ

,םיפלאתעבשלארשיביתראשהו״
לעבַלוערכאלרשאםיַּכרִּבהלכ

.״ולקשנאלרשאהפהלכו
)ח״יט״י׳אֿםיכלמ(

םיברםתמגודכויהאלש,םיימנידםיכילהתבםגתחאהנועבותעבםינותנונחנא םידקתולןיאומצעאוהשהשעמ–וצראלםעתבישלש,לארשיתודלותב

תורשקתהלש–תינידמהותואמצעלםעתבישרתויהלכלהריכמה,תושונאהתודלותב

םעתכיפהלש,םינשיפלאינפלמתוברתותרשרשלא

,המדאידבועםעלהרותידמולוםילכורלשהֶלוג

לוטיבאלל,םלועבםיבוטהמםילייחוהיישעתילעופ

ךותב]ונאםינותנ[תאזםעדחיו;ינחורהחתמה

והימ״סקודרפהתלאשידכדעםיקומעםירבשמ

ידכדע,השדחהמואלעםירובידידכדע,״ידוהי

םידוהיולארשיןיביתִמאואהמודמםיסרטניאדוגינ

הדיריו,םילשוריילבםידוהיתנידמידכדע,הלוגב

.תינחורהכובמותינומה

ךותמבוריפלעתונודנהלאהתויעבהלכ

יסחיךותמ,םויםוילשםיילאוטקאםיטקפסא
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דגובינומלא,העוטגיהנמינולפלשתוישיאתויעבםוצמצךותמףאםימעפל,תוגלפמ

תאםיריתסמםיברהםיישיאהוםייתגלפמהםיטקפסאהותדמתמהתוימנידה1.׳וכו

,ןוגיתועמדבםא,החמשתועמדבםא–םילפרעמ.הביטקפסרפהתאםיתוועמ.קפואה

םגירהו.םשרושבםירבדהתסיפתתאםירשפאמםניאו,תּוארהתא–ףאןורחבםא

יפוליחותוגלפמיפוליחוליעויאלו,רתויםיקומעםיכילהתירפםהםישיאהםגוהגלפמה

.יביטקייבוסןודזירפםהדימתאלש,םיישרושםיתוויעונקותיאלםאםישיא

םינפאושמלשששחאללוילערמולרשפאשרפסהלאםימיבונלשגוההנהו

הנידמהתמקהלשהזהערואמהםצעתאןחובה,לארשיתנידמםוקזאמןושאראוהש

ךנאב,רתויבבחרהדימהנקב,תוינחורהתוילכלכהֿתוינידמההיתויעבתיברמתאו

ןויגיההתאווקהרשויתאהחיטבמורתויבהדבכולשתלוקשמהש,רתויבהובג

.ףפוריתלבוספוריתלבה

חונלםיטירבהידסחל״הכז״שי״חלשיא–בדןביתבשרמשרבדלשושוריפןיא

תירבעההריציהיככותךותלסנכנודמלוהנשםאיכ,חנאלו(הינקתולגבתוברםינש

סופמילואהזיאימורממתויעבהתאןחוב–2)טפשמהתרותלוהיפוסוליפלו,המודקה

.חותינהתישארמותדמעתאהלגמרבחמה׃ךפהל.דצהןמדמועכ,לוכיבכיביטקייבוא

ןוזחלשתידעלבהתימיטיגלההדמֶעההתויהתוכזעבותאוהוזותדמעל,יאמאלא

ןוזחשתדמתמהחכוהםאיכ,דבלבהחנהוא,אדירגהנעטוזןיאו.תידוהיההלואגה

דיחיהאוה,םייתרבחֿםיילכלכהוםייתָנומֱאהוםיילאירוטירטה,וידדצלכלעהזהלואג

ףאםויקתורשפאאלוםויקתוכזןיאוידעלבוונימיבשחרתהשהמלתועמשמקינעמה

.הרואכלהקזחהלארשיתנידמל

אוה.םיירוטסיהתוערואמרואיתבקסועאוהןיא,יטקלאידהשקמהשעמאוהרפסה

ותחנה.היתודסומוהיתוגלפמוהנידמהייוליגםגםתומכםיעודיו,םהםיעודייכחינמ

ירוטנ,ם״פמ,תורֵח,תורדתסה,י״אפמ–תומֵשביורקוחטשהינפלעשהמש,איה

,י״חל,ל״צא,תישעמתונויצ,םיטסינויזיבר,״הנגה״׃וא;הווההןמ,׳וכו,םינענכ,אתרק

רבעהןמהלאםייוליגחתנלוקימעהליאשראוהוארוקלעודיהזלכש–רבעהןמ,׳וכו

םירבשמהתאריבסהלוןיבהלידכםהבםיעיקבתולגל,םהיתומשלעיגהל,הווההןמו

,ם״פמוח״מלפשיא–ןהכןורהאל,ןוכנֿלא,דדלאןווכתמ״דגובינומלא״ובתוכב1
תבוטללוגירבםשאוהו1958תנשףוסברצענרשא–םיקמעהרעשץוביקידסייממ
אוה1961תליחתבו,ןהכלשוטפשמלהנתהםירבדהובתכנשהעשב.תוצעומהֿתירב
.רסאמתונששמחלןודנועשרוה

תיפרגויבוטואהותמישרבהארובוש,הקירפאברצעמהתונחמבד״בשלשויתונשלע2
.)51׳מעב(15הרעהבו44׳מע׳אךרכב,׳ייחךלהמ׳
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יבגלםיוסמישוק,ןבומכ,הזבשי.םעהתאוהנידמהתאוםלוכתאםידקופוודקפש

ףאטעמכ]רפסַּב[ובןיאשםוצעהןורתיהונשיתאזתמועלךא,םהביקבוניאשארוקה

.״ילעודיהז–?שדחמאוההמ״׃וילערמוללכוירמוחהתאריכמהארוקהשהרוש

וירחאבקועהארוקהיניעלותואףשוחוהשדחהסיפתעודיהרמוחהתאספותרבחמה

.תיתגלפמתרוקיבלשהנולבשהךרדבונלצאלגרומַּכאל,הליגריתלבהרוצב

.הנידמבותונויצבשםיילסקודרפהםידוגינהתאהליחתהלגמולשהקיטקלאידה

,״ילמרונםע״תויהלהפיאשה,״םידוהיהתייעב״ןבומכאוהתונויצהלשעדומההרוקמ

ףסונקימעמחותינב.המצעהיצפיצנמאהףא,ןיעתיארמלרתויבתילסקודרפךרדבו

בלתשמהזאשונבו,תיתרוסמהתודהיהתשיטנירפאלאהשעמלהניאתונויצהש,ררבתמ

3.םולשםושרגידילעתואתבשהתשיפתלביבסררועתנשסומלופברבחמה

יבויחןוזחכהלואגהןוזח–תוכובמוםירבשמתרושוסקודרפהרבדהזו–ךדיאמו

,״הלוגסםע״גשומהוןויערהתאוכותבללוכאוהוםעהםויקלשתודוסיהדוסיאוה

םעטןיאםדעלבש,םהמשומלןיאשתונורקעכ״השמתדוהנומאהםע״ו״רחבנםע״

,תונויצהםגתרשפאתמהתיהאלהזהלואגןוזחידעלבו,הזםעלםויקתורשפאו

תאשונ,הלואגהֿןוזחֿתאשונתיתרוסמתודהיהתואלהזתיטנאכהאבןיעֿתיארמלש

.תדהלשתורוצהוםינכתה

,תילנויצרֿיאהתודהיהןיבו,הירִּפאיההנידמהש,תילנויצרהתונויצהןיבוזתושגנתה

םגודוגינהחרכהתאםגחיכומרבחמה.שממתיסָלק,תיסופיטתיטקלאידתושגנתהאיה

הלגמאוה.דבלבתיטמגרפה,תינוליחהתינידמהתונויצהרבשמבותורבתשהחרכהתא

ֿיתלבהוםיעדומהםידברה,ינויצןוויכוןוויכלכבש,תונויצבשםינושהםידברהתא

רשאמרתוי–ןאכיכ,ינויצהםזילאיצוסבתוימינפהתוריתסהּוּבַרלכמרתוי.םיעדומ

׳םָלֻס׳בספדנרשא,׳הלואגתולעמב׳,ד״בשלשורמאממדדלאןאכעפשוה,ןוכנֿלא3
ד״בשסחייתהורמאמךלהמב.וזותמישרתאדדלאבתכשינפלשדוחכ,ך״שתרייאב
לייווצרוקךורבלשויתוגשהבןוידךות,תינויצהתוינוליחהרוקמלשוזהדוקנלקוידב
םושרגיפלכ)ך״שתןקושתאצוה,׳?הכפהמואךשמה,השדחהונתורפס׳׃ורפסב(
לעוהלכשההלעהתעפשהתאותיאתבשההעונתהתאותסיפתךרדרבדב,םולש
יתבש׳׃ורפסבו,ז״צרת׳תסנכ׳ךותב׳הרֵבעבהאבההָוצמ׳ותסמב(לארשיבתוינוליחה
.)ז״ישתדבועםעתאצוה,׳וייחימיבתיאתבשההעונתהויבצ
אוהךכ.ורפסךותבקרפכללכנאל׳הלואגתולעמב׳ורוביחשךכלערֵצֵהד״בש,בגא
ותומשרתהתאדחאטפשמבאטיבאוהוילארחאבתכמבו(,יתהקםרמעודידילבתכ
.)םולשםושרגלשורפסתאירקמהנושארה
םשבלםישו(576‐575םידומעבהזךרכ,׳הלואגתולעמב׳רוביחַּבתאזלכהאר
.601׳מעב5תרגיא,׳אךרכבתורגיאהרודמבו,)׳בהרעהל
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םזילרבילהםגיכםא,תומלועהינשןיב,יאדיאה,ינחורהרשגהרסח–תורחאתועונתב

תאאיבה–ל״צאהחמצונממש–םזינויזיברה.רבשמהןיערגתאוכותבאשנינויצה

לעותוכמתסהב,התוינוציקלדעתיטמגרפהותילילשה,תינוליחה,תינידמהתונויצה

.הפוריאבםימעלשרורחשהתועונתלעויפוריאהםזילרבילה

ןוזח]ןיב[׃הלאהתומלועהינשןיברשגשמשלתיתדהתונויצההתיהתבייחהרואכל

תדחוימךרדבםלוא.תונויצהלשםייטמגרפהםיכרדהוםיכרצהןיבותודהיהלשהלואגה

תונויצלהרורגתויהלהכפהש,וז״תיתדתונויצ״לשהיתושלוחתארבחמהחתנמ

םידוהיהלשםבורבורלצאומכ,הלצאהתשענתדהרבדלשופוסביכ,תינוליחה

אתכלִהלשתיווזלהחדנש,הלואגהןוזחמקותינבתוישעמתווצמלשןיינע,םייתדה

.ומצעאוהרשאמהבושחרתויובהנומאהשןיינעוא,יסִנןיינע,אחישמל

התנווכהתאותירוטסיההתושחרתההתסיפתתאבדֿןבאצומדבלבתומוקמינשב

ןרטשםהרבאוגרבנירגיבצירוא׃שרושהןמםאיכ,המרגןמזהשתוארתדוקנמאל

םעהלואגהןוזחתא,שעמבובתכב,םהיתוריציבוגזימוגזמלואבדבלבהלאינש.ריאי

לכ.תילילשתונויצלשםיינויצפיצנמאםיבלשלעגולידךותמ,תיטמגרפהתויתכלממה

רסומוי״חלתמקההזמרתויו4,ריאילש״םייחהירקיע״וגרבנירגיבצירואלשותריש

,םיימינפהםיעיקבהמויהםיררחושמדבלבהלא,ולששדחהתוינידמהוֿהמחלמה

רומחהרבשמהמאָצומםגשמשלידכםהבשידבלבהלאו,ליעלהרהבוהשהריתסהמ

.ובםיעוקשםעהוהנידמהש

םעםיסחיבתוריתס,ץוחהתוינידמבםיישק–םינושםייוליגולשיהזרבשמםאםג

םצעבאוהןיא–׳וכוםיברעלסחיותויטרקומדתויעב,הנידמותדיכוסכס,הלוגבםעה

האלמהתידוהיההלואגהןוזחןיבעקבה,דוסיַּבשעקבותואמעבונה,דחארבשמאלא

רבשיישופוסרישכמהךא,בוטרישכמאיההנידמה.תילילשהתינוליחהתונויצהןיבו

תרותלשיתָנומאויטפשמסיסבלעלארשיץראבלארשיתוכלמתאתרשיאלםא

תנידמןיבדוגינה.וירצויתעדילבמםג,דבלבהלו,הלדעונאוהשהרטמהוז,לארשי

ילוגסהֿידוהיהֿינוזחהןכותהודחמתיטרקומדהתרגסמהןיב,לארשיץראולארשי

ץוחהןמתורוצאלאםניאבושםהינשש–םזילטיפקהוםזילאיצוסהןיבדוגינה,ךדיאמ

אוהושארמעובקרטשמהלשיש,םינפבמהדועיההלואגהןכותתאתומלוהןניאש

ןיאהלאלכ–הברהוילעבכעתמרבחמהש,לבויהרטשמאוה,התואםלוההדחאה

לשותונויצהלשןתוררחתשהבאלא,ישעמאלוינויעאל,אָצומםהלןיאוןורתפםהל

לשינויערהוסיסבכםביצהריאירשא׳הייחתהירקיע׳רשעֿהנומשםה״םייחהירקיע״4
ןאכואבוהו,י״חלהלעקרפַּבהבחרהבונודנ׳םירקיע׳ה.ל״צאהןמשרופהןוגראה
.)562׳מע(רפסַל׳גחפסנב
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ןמזהרבעשאלא,םתעשבםייחרכהילואוםיבוטויהש,םיינויצתודוסיםתואמהנידמה

.תונקירהתאףשוחודירטמודיבכמלטנםאיכדוסידועםהןיאםויכוםמעטלטבו

]תא[העיקבמהתירוטסיהההעדותהםעדחי,תונקירהתשוחתםצעבהאוררבחמה

ַחֵרכההםע]דחי[ו,לארשיבךוניחהינווכמלשהליחתהנווכאללםג]הלגתמו[המצע

–תאזהתינוליחההנידמבםג,המצעתונויצבםגיטננמיאה]לארשיתלואגב[יטקלאידה

תויתכלממהתוררועתהלורבשמהןמאָצומְלהווקתרבחמההאורהלאהשולשב

תודוסילע,תירוקמה,תימצעהתידוהיהםלועהתפקשהלשסיסבלע,תידוהיהתיחישמה

.׳התוכלמ,לבויהרטשמ,ןירדהנס,םודקהירבעהטפשמה

,וזתוררועתהאשונהיהישינחורוינידמףוגתמקהלתורשפאוךרוצהאורףארבחמה

הנידמבןוטלשלעיגי–וזרשוכתעשלתויורשפאהתאחתנמאוהו–רשוכהתעשבשו

.תיחישמההלואגהלשעדומרישכמלהכפהלתנמלע

דצהרדעיהתאהזרפסבןייצלרשפאונלצאהליגריתלבותדחוימהנוכתכ

עַבְ☻,י״חלתרתחמשיארבחמהתויהתורמל,האנשלםאהבהאלםא,ילנויצומאה

אוהש,ומצעי״חלןוגראדצמםגםאיכ,תרתחמהיביואדצמקראלתובזכאותונויסינ

הפירחההזילנאהןיכסוובלבהאֵדיאה.םינפאושמאללוימעטוונולשכתאחתנמ

ורָסומוורשויתאורפסלםינקמהלאינש,רבחמהלשוחומבתדחושמיתלבהו

הנתיאהותדימע,חוכבילואו,תורמל,האלמהתויביטקייבואהתאוילאוטקלטניאה

,ריבסהלידכןהבןיאךא,ןידירומילואוןילעמילואהאנשוהבהא.רדגומסיסבלע

.ןיבהלידכ

,ךכלכקפקופמןיינעושענםירָּפסִמשםימיב.םיפלאהתעבשלרפס׃תרתוכַּביתרמא

איהתרתוכבהנווכהששיגדהליוארהןמ,״ףֶלֶא״שוריפהתעטעמכדועםיעדויונאןיאו

תנידמבוליפאשחינהלרתומלוכהתורמליכםא,יתוכיאהדצלהנושארבושארבתמאב

ץורפלםיצמאתמואדוסיהתויעבבםיגוהה,שממםיפלאתעבשןיידעםנשיוזלארשי

םיישפוחוםיבחרהייאריקפואלםיפסכנ,תיתבשחמההרגִשהלשתוקינחמהתומוחהתא

םהבאובלחומובלחותפלםינוכנ,ןתפוקתוןמויתונבתואחסונלשםידולחםילבכמ

.תוקומעוםיהבגדחפתעדויהניאש,תיתכלממותירוטסיהתוגה

.ותואםארקבםמצעםעוביטייו.הזרפסדעונםהל

$

ךלהמ׳היפרגויבוטואָל׳בחפסנבתאזהאר.ורכזלםירבדדדלאבתכ,ד״בשלשותומרחאל
.ךליאו61׳מע׳אךרכב,׳ייח
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