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ּהָתא☻ֹרְפִּיַו׃רֶפֵסֿתַּלִגְמבֿהֵּנִהְו,יָלֵאהָחּולְׁשדָיֿהֵּנִהְוהֶאְרֶאָו
׃יִהָוהֶגֶהָוםיִנִקָהיֶלֵאבּותָכְו,רחָאְוםיִנָּפהָבּותְכאיִהְו,יַנָפְל
הָּלִגְּמַהתֶאלכֱא,לכֱאאָצְמִּתֿרֶׁשֲאתֵא,םָדָאֿןֶּב,יַלֵארֶמאֹּיַו
תֵאיִנֵלִכֲאַּיַו,יִּפֿתֶאחַּתְפֶאָו׃לֵאָרְ☻ִיתיֵּבֿלֶארֵּבַּדֵלְו,תאֹּזַה
תֵאאֵּלַמְתיֶעֵמּולֵכֲאַתְנְטִּב,םָדָאֿןֶּב,יַלֵארֶמאֹּיַו׃תאֹּזַההָּלִגְּמַה
׃קתָמְלׁשַבְדִּכיִפְּביִהְּתַו,הָלְכֹאָו,יֶלֵאןֵתֹניִנֲארֶׁשֲאתאֹּזַההָּלִגְּמַה

)׳ג׳ג–׳ט׳ב,לאקזחי(

המםשל1,הנהדעסרייאֿסונאובמךרדהלכתאוהונחרטהש,הזןמכייא
ןובשחתאוטפשמבתושעלידכאלשםינפֿלכֿלעיאדו?והונחרטה

טפשמהיפֿלעוטפשלעמשמ,ונלצאוטפשלירהש.והונחרטהויגרוהםעלארשי
יפẁלעאוהץיוושואלוניתובכרןגראמםאתמאבתפכאונתאמימלו–ילגנאה
?אלואתוומֿןבתילגנאהטפשמהẁתגשה

תאונחרטהתיתכלממןידֿתיישעבשדובכהֿתרדהםצעםשלקרשןכֿםאראשנ
ימ,בושךא.תאזלהרדההֿתמקִנלוכזרשאויטלמנירשאםנמאו–ןמכייא
׃דובכהךותבשןובלעלםגטפשמבבישקהלהיהלוכייאדוולתובושקםיינזואש

ןורתפה׳תינכתעוציבלעיארחאלהנמתנו,ופטסגהו.ס.סֿהיריכבמהיהןמכייאףלודא1
,הניטנגראתריב,סרייאֿסונאובב׳דסומ׳הינכוסותואודכל)1960(ך״שתרייאב.׳יפוסה
תוומלןודנאוה,א״כשתןסינבלחהוטפשמ.טנמלקודרקיר׃יודבהומשברתתסהםש
טפשמהתיבלורוערעהחדנשרחאל,)1962יאמ(רייאבעצובןידהרזגו,ב״כשתתבטב
,הארנַּכ(–ןמכייאלשוטפשמםויסלתוכימסברמאמהתאבותכללחהד״בש.ןוילעה
.רמאמהלשופוסםעונמשררשאתאדועהארו–)׳ארדאשדוחב
.תרתוכאלל,םישדחםיקרפישארלאכהדרפההֿתויבכוכלסחייתהלשיהזרוביחב*
,׳אובמ׳׃תרתוכה׳םָלֻס׳בהנתינ–429׳מעבהדרפההֿתיבכוכדע–ןושארהקרפל
האר–׳םָלֻס׳תונויליגבהזונֵרוביחתספדהלע(.ד״בשתמכסהברבדההשענהארנכו
.)ופוסבונמשררשאתא
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ךותמםחצורתאןודלםלועבֿהרותהֿיאשונםידוהיהלשתלוכיהֿןדבאותוא
לעופכו;ונתמוקתךילהתבונמליששלוכיבכריחמההז–םהלשתירסומתוימצע
תועמשממתומולע2,םלועהללחבאניַבוגלתוגצומהוניתועווזןיינמ–ןאכמאצוי
.יהשלכ

ירה,רתויבםוגפהיהודועיישוא,טפשמלדועייהיהאלהליחתכלמםא,םלוא
םלשוה,הרואכלתועמשמהֿםולע,הזהתועווזהןיינמבאקוודיכהארנדבעידב
.היחהתיכוניחהותועמשמהתלגתנוַעֵרפמלטפשמהדועיי

,ונבגלעתועווזהושחרתהזאמורבעשרתויוםינשההרשעֿשמחךשמביכ
אלבושטפשמבםיטרפההתעולוגנרשאכו,רוביצבועדונוןהיטָרּפומסרפתנםנמא
םיננתסמכקרםירבדהויההכדע,םלוא.בחרהלהקלםנכותבשודיחהןמהיה

םאו–חתמלשתופיצרילבוןיינעתופיצרילב,םשמרמאמוהפִמרפס–ונתרכהל
.רתויבםוכיסהדירטהאלונתבשחמתאירה,הנומתִלףרצלונלוכילוכהֿךסתאיכ
שדחמםירבדהוסנוכ,טפשמבתויודעהלשןתייבגךלהמב,התעתאזתמועל
אלו–דחיםגיּפֶאהמישנֿבחורבויתיצמתזוכירבתימואלההעדותהלעולטוהו
היכרצנתוקקזיהלתוליבסבתקקזנה,יהשלכתונמאֿתריצילשהליגרהךרדבקר
תאשבוכודֵהכלגלגתמההפֿלאֿהפרובידלשרידנהףוריצהךרדבאלא,הילא
,ומויבםויידמונילעדרויהיהתועווזלשהזהסּפאהלוק.םחרוכֿלעויעמוש
ךכו–םייתניבוניגיגהלרבטצמןורכיזו,ברעוםיירהצ,רקובהֿתחוראלקוחהֿתנמ
יכונשגרהשהמצעתעהתואבשממאלאוניינעםלשנאלשדעךלהורבדהךשמנ
ונעדישםיטרפהדועאלןאכ.דומעללכונאלבושתחאתפסונהנמדועבףא
הדמשההלשבצעהוהעווזהדוחיילכתורזחתשהאלא,וקיעה
םינפֿלאֿםינפונדמעוהרשאכו–ימואלףקיהבתחכונהיווחבהללכב
תועמשמהֿרסוחםעדועםילשהלהיהרשפאֿיאאליממ,תאזלההיווחהםע
.הדריאיהובש,הרואכל

ונאםיאורשהמשהבשחמהםעוּנַּכסִהרבכםנמא,םדאֿינבכ,דחאדצמיכ
ןיאבורלםאףאו,טפשנאוהויפֿלעש,בוטַליתוהמיאנתוהירהםלועבער
יארשאונאםינתונהרירבֿתילבירה,םיוסמערמךשמנהבוטהתאםיספותונא

הלעמלטפשמהֿתיבלהגיצההעיבתהו,םידעהאממרתויודיעהןמכייאלשוטפשמב2
,םיצאנהידיבהפוריאתודהיחבטתשרפלכ,הברהבחרהב,הלוגנךכ.םיכמסמ1600ֿמ
הדמשההעוציבוםילודגהםישוריגהדעו,תואטגבהאילכהותידוהיֿיטנאההקיקחהןמל
.לעופב
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ֿיתלבתוערהברהמםלעתהבבוטהלארותחלונאםיפיסומו,םלועלשונובירל
טפשמהלוקֿתבידיֿלעונתעדותלרדחוהשזכורמהערהשדוגךא.ךרדבשתונבומ
לעעדונשוהשלכםידקַתִמוידממווזוכירבגלפומךכֿלכו,ונימבדיחיךכֿלכאצמנ
תוערהןובשחלטושפופרצלהיהרשפאֿיאתינויגהתונכםושיפֿלעש,ץראה

ערהזהיהאל,ינשדצמו.יללכהםוכיסבאוהשֿךיאתונזאתמה,תינומלאה
םתונרקסשםיפוצכוינפלערובעלדבעידבונייהםילוכישגוסהןמ,וכותבםייתסמה
דחאלשתואבצהםלועבוכרעשתועווזהלשמלתועודי.דבלבתיביטקייבואאיה
ןהירהו,םיוסמםעםושלשתירוטסיהההעדותבקבדאלןרכזךא3;ןאחֿזיגנ׳ג
תירסומהםתועמשמתייעברשא,לגנו׳גברעיֿותיַחןיבםיעראתמהםימיֵאכ
.תועמשמֿתרסחהמצעבאיהתיפיצפסה

יפלאלתרתוכהֿתלּוגכ–הפוריאבהדמשההלשהמיאהןורכיז,תאזתמועל
יתוהמדוסילךפהילוביטםצעמחרכומ–הכרואללארשיתולגךותהנכהתונש
וזהמיֵאלאופאשי;ךהונייה,״תילארשי״וא״תידוהי״תוכיישלשהעדותלכב
םויקלשךשמהןיֵֵעמו,ונלשונימיֿירבדב,םיגלפומםיירוטסיהםישרושלשדוחיי

לשהנכותםצעב–םיחטבומאבהםלועהייחואשפנהֿתוראשיהןימ–
תירסומהונתייווחתאחרכהבתעבוקהתיתוברתהתשרומה
הדוסיבחנומההמיאהןורכיזםאתיבויחהיהתוזהעיבקשןכתייאלו–השעמל
תורקפומוםלועבןביטבתודיחי,תופירטמתועווזאשמלשהעדותתניחבבראשיי
.תילכִ☻ההמרבםעטלכמ

–תילכתהבתוארלעמשמ–תוברתֿתשרומבתוקבדתההםצע׃בושיכ
תויחלידכםלועלשונובירלןחלסללכונדוע,ולאכשתופירטמתועווזוליפאו
ןמרתויתפקמוהלודג,היוצרוהנבומתילכתבןעיקשהלוניניעתאריאיםא,ןכותמ
םעטהםגללָשייאליממ,תילכתמתוקירהנראשיתםאךא;ןמצעולאהתועווזה
תעָרמףאתרדגומהתילכתהםלעהב.ןרכזבהבצועמהתשרומַּבתוקבדתההםצעמ
רקפהלשתואלוהפרחלשהיווחלקרחרכהבןלבסֿרכזךפהיי,ולאכשתודחוימ
תוברתההתואןבומכרקפותרקפההתשוחתלןושארןברקכו–םללכבםייחה
למסהיתונורכיזבתשמשמה,תאזהתוברתהינבכ.הזלהתואהתאתדמלמההמצעב

הערתשהשתילוגנומההירפמיאהטילשודסיימ,ןי׳צומטלשויוניכאוהןאחזיגנ׳ג3
אוה–תחאאל–וישוביכךלהמב;ותוירזכאבוותושיחנבעדונרשא,ןיסדעהירגנוהמ
.ויביואלעוארומתאליטהלתנמלע,תושבכנהתויסולכואבםימויאחבטתועסמךרע
.ןאחיאלבוק,ודכנימיבהחוכאישלהעיגההירפמיאהו,1227תנשבתמןאחזיגנ׳ג
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טלפמןיאהשעמלםאםגשונמצעלאםירמואחרכהבאהנ,םלועהרקפהליח
רבכםאו,םיפדרנתויהלוםיכסהלמונאםירוטפםינפֿלכֿלעירה,תועווזהתפידרמ
ןורכיזתאונאםיבחוסשריחמותואבירה,תפרוטמתועשרלשהאירבלונעלקנ
.רבדלכתרקפהבונמצעבףרטיהלותוסנלםגונאםילוכיונבגלעהתפרח

תלאשלוכֿםדוקוזירה.תיסיפטמהלאשהדוסיבהנניאתילכתהתלאש,םלוא
ןתושעלוויתואצותבשמתשהלידכ,ערהםעקבאיהלתימינפהתוררועתהה
אצָמיתאלהלילחםאו–ונֵכותבהעובטהיהשלכתילכתיפֿלעבוטַלרמוחןימכ
היהיאלתיצראהונתניחבמירה,ןפוסבהדמשההיֵמיאלּותולגהתולבִסלתילכתה
שואֵיהוליאו,ונייחלשםייוריגהלעיוארכביגהלונלשוננולשיכירפאלאהז
.הליחתמהיהש,השעמלירסומהוננולדחלשoסקלפרהקראהיונרמאשירסומה
,םינושהםימיֵאהדגנכםגוניתוחוכונובזעאלםנמא–לאלחבשה–הכדע,הנהו
אלהמעונקבאמירה,המותדעתולגהלערבגתהלמונאםיקוחרןיידעםאףאו
תוחוכהאצמיהלםגולחה,ןמִעו,תונורחאהתועווזהתארקלאקוודו–םלועמלדח
איההדבועה4.ןוחצינֿתערכהלשןוויכבקבאמהתאףוסֿףוסתוטהלידכונכותב
דועילואשיפכ–חורבוףוגב–םויכונאםיצוצמוםיטוחסםאםגש,ןכֿםא
אלא,שואֵילםיטונונאןיאשדבלבוזאל–המואכירה,ונייהאלםלועמ
.ןמזמונייהאלםינפֿלכֿלעשיפכונאםיחטובוםיצימא,הברדא

העווזהדוחיילכםעםינפֿלאֿםינפטפשמהונָדימעהרשאכ,ךכלםאתהב
דימתהלתורשפאהֿרסוחםע,ןכֿםגאליממו–הפוריאבםעהֿתדמשהלשבצעהו
דחיםגםידדצהינשמירה–הרגִשלששיבקסעכ,םתס,העווזהןויצךותונמויקב
תורבגתהלהבוגתהֿיכילהתתאהמואבהריגקרםאיכ,ונחורתאהפיראלאוה
לערבגתהליוריגאקוודהזהיהאל׃ונימבדחוימיוריגהזהיהשאלא.תיבויח
אלמתמהזדיקפתיכ,שממהֿייחבהלתועמשמתתלו,היתואצותוהעווזהתורוקמ
יוריגקרהיה,תאזתמועל,ןאכ;םמצעבשממהֿייחמםיאבהםייוריגהידיֿלע
םִעונאםידמועןכיהונמצעלןובשחוֿןידרוסמל–תועמשמהלעדומעל
הדימבו.ןורכיזַּבּהאָ☻ַמםעתויחלודימתהללכונןעמל,שממהֿייחבהעווזה

,רלטיהלשותנכסהררבתהשלככתינויצהתובהלתההתורבגתהלןאכןווכמד״בש4
הלמגרשאהפונת,לארשיתוריחלתצרמנההתמחלמבתרתחמהלשהתפונתלדחוימבו
תועווזןיברשקהתאד״בשריאיןלהל.וכלהמתונשבלעופהלאהאציוחבטהברע
תחתופההקסִּפהןמל462׳מעבתאזהארו–הזהחוכהלשותושבגתהןיבלםימיאה
.הדרפההתיבכוכדעו,״ןכאו״הלימַּב
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תמלשהלוקלחתאאוהםרתאליממ,הזלהןוויכבםעהתאטפשמההריגֶש
הדמשההותולגהלעהבוגתהתאביחרנשידיֿלע,השעמלתועמשמה
.תיאדיאהẁתיתייווחההמרבםגתוריהבהאולמלאםמצעלשכשממהֿייחםוחתמ

$

איההרוטפיכעמשמןיאךא,תיסיפטמהלאשהדוסיבהנניאםנמאתילכתהתלאש
ונתנבהלהברהףיסומאוהןיאללכֿךרדב–ןכא–הזדַמֵמ.הזלהדַמֵמהןמ
,איהשתומכ,הליגרהונתנבהלשרושיקהאלאאוהןיא׃םייצראםיגשומב
הליחתכלמדעונםנמאונָליעפהשיוריגהיכרומאל,הלרבעמשתּויתילכתַל
תאיסיפטמהדַמֵמהםילשמקרהזכןפואבו;ונממונקפהשתילכתהתואל
׃הבחרוהאלמרתוי,תמיוסמתיתייווחהביטקפסרפלהאלעהידיֿלעונתנבה
וננוצרםגתמאבירה,התיהונלשוננוצרתילכתםנמאהגשוהשתילכתהםאםגש
תויקוחמאוהךשמנאלא,הָלָכוליחתהאוהונמצעונבאלו,ונלשקרהיהאלהז
םא,םלוא.הידיברישכמקרוננוצרהיהתאזהתויקוחלו,בשאוההילאותימסוק
דועאוההלעתמונינפלשןיינעבירה,ללכֿךרדביסיפטמהדממהלשונידךכ
רשפאֿיא,דימוףכיתריבסנשיפכ,ןאכ׃תדחוימהראהֿתפסותלשתועמשמל
תחאלאונאםיאבומאליממו–המצעתיסיפההנבההתמרברבכולקקזינאלש
ֿיצראהךלהמהןהבשו,ןהבתבצועמלארשיתנומארשאהנפמהֿתודוקנןתואמ
.יולגבםינמדזמולרבעמשןוילעהדועייהוירוטסיהה

דציכ,אלפהלעדומעלרשפאבָבסמוהביסלשףוריצלכבםנמאיכ
,הפוריאבהדמשההתועווזלשןיינעבךא;הביסהךותמםרגנובייחתהבָבסמה
ללוחתהםכלהמֿףצרברשאםימרוגהלכתאדחאלאדחאתונמִלונאםילוכיהנה
oהזורבנהלאתיתפרצההכפהמהלשיטילופומסוקֿינמואלהםזילרבילהןמיונישה

ךלהמהֿףצרלעםגתוקחתהלונאםילוכי,ןכֿלעֿרתיו–5רלטיהלשתימשיטנאה
,ןכֿיפֿלעֿףאלבא–ןמצעבתועווזהתמשגהלארלטיהלשהזורבנהןמ
.האילפךרדלעוליפא,ללכןאכתרשקתמהניאתועווזהתביסלשהירוגטקה

םימרוגהלכתאוליפאתוברלו–דחיםגוללהםימרוגהלכשךכבאוהןיינעה
ךרדלעבשיילםיחילצמםניא–לארשיתאנשלתעדהלעםילבקתמהךאםילפאה

הקסִּפַּב,451׳מעבוירבדתאדועהאר–ןאכד״בשלשרבדבהנבההתקמעהל5
.הירחאשתואקסִּפהיתשבו״ןאכ״׃תחתופה
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היה.וישועלהזכרחשֿרסחםימיאֿלעפמןימבהאנשהתמשגהתאוהשלכןויגיה
תאלוכיבכובייחשהיגולואדיאהיכרִּכלכבםגרשא,oקאינמלשלעפמהז
םעו–תעדֿרבלשולכשלעלבקתהליושעהותקדצהלרבדאוצמלהשקועוציב
הירטסיהםושהתיהאל,השעמלןועגישהלשינומההועוציבםצעב,תאזלכ
עוציבה,הברדא.הירוטסיהבתוינומהתוערפלשןעוציבבעודיהגוסהןמתינומה
רשפיאשוהזו–וישועמטרפוטרפלכלצאטעמכ,תילכתבחכופמובשוחמהיה
הלודגההלאשהו–העיגפהףקיהבןההמיאהתמרבןהםלשומהגשיההתאןאכ
ֿבושייברסמתנ,תילנויצרתוברתלשהתגסִפב,םישנאלשםלשרוביצהזֿדציכאיה
ןמוליפארתוירורבילואהיהיאדיאההפוריטרשאתינכתתמשגהלרומגתעד
6.רועישֿירסחםידממלהבהכורכה,תירסומהoהיסרברפה

לאהפרטצהינמרגהםעהתיליעשהדבועבאוצמלילוארשפאןויסינלֿהבושת
,ויתורותתונוכנבימינפעונכשךותמאקוודואלולשהדמשההתמישמלאורלטיה
ןורתפלהתואנהןיפיקעהẁךרדתאויתומסיסבוותוישיאבהתארשםושמאלא
הלהתארנאלבושןאכמךשמהבו–תסבומההינמרגלשתויתִמאהתויעבה
וזהבושת,םלוא.רקיעֿלכריחמכוליפאוארתויברקיריחמכםידוהיהתדמשה
הדבועהתאאיההריאשמםינפֿלכֿלעיכ,הכותבהלולכהילעהבושתה,המצע
דוע.קאינמלשותועצמאבאלאומצעלאָצומהאראלינמרגהםעהשהניעב
איהירהש,הינמרגבהרקמהתיהאלםנמאהמצעוזתויקאינמיכרמולרשפא
,תורודֿתבתינמרגהיפוסוליפלשםייפיצפסהםיכרעבדחאדצמהתיהתשרשומ
םיכרעהֿרסחוועבטמעשורמה,ךדכודמהינמרגהoסּבֶלּפהתומצעתהבינשדצמו
הינָמהאיהֿאיה7,ןיילרבמ׳צןוטסוהךרד,הלאינשלששגפמהו–ללכב
.רלטיהלש

םושרלטיהלשותומדבדילוהאלהזשגפמיכתראשנהדבועה,בושףא
תוחתפתהבתוישרושהלכםע;הינמרגבימינפהחתמהתנווכהלתמאֿךרד

״ןויסינלֿהבושת״ד״בשעיצמ–תגשומיתלבתרתונהילעהבושתהרשא–וזהלאשל6
הסנמאוה–433׳מעבלדגומהחוורהדע–ןכמרחאלו,תואבהתואקסִּפהיתשב
.ףסונרבסהעיצהל

ורפסב.רנגולשונתחווצירעמהיה–הינמרגלרקעשילגנא–ןיילרבמ׳צןוטסוה7
ותונוילע׃הרקיעו,םיעזגהתרותל׳יעדמ׳ןויבצותרגסמקינעהאוה׳19ֿההאמהתודוסי׳
לש׳ותרות׳תאחתיפוךישמהאוהךכב.תוחנהידוהיהעזגהתמועליראהעזגהלש
לעהסמה׳תארביחרשא–הנשםיעבראבונממרגובמה–)יתפרצה(וניבוגֿהדרותרא
האידיאהיבגֿלעביכרהןיילרבמ׳צרשא׳יעדמ׳הךפונה.)1855(׳םיעזגהןיבןויווִשהֿיא
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תופסלפתהלאצמנםנמאשישיאֿלעהיוטיבהלכםעו,תירוטסיההתינחורה
החילצהאל8,ומצערלטיהוגרבנזורדרפלא,ןיילרבמ׳צלשםהיבתִכבתיאֶּבלפה
וחוכםלענשרחאלדחאםויוליפאדמעמקיזחהלתאזההרותהלולכמבהנומאה
הנומאהןמרענתהלינמרגלכרהימותומלתרחממ.שיאהרלטיהלשיביטסגוסה
תונכלשהדימךות–שממםייתדםידממלהעיגהשיפֿלעֿףא–תירלטיהה
איהןויצלהיוארההדבועו–תובבלשובכלהלאכתויוטשולכיהזֿדציכהייהתַּב
ימאצמנאל)ללכבילואו(טעמכרתויבםינמאנהוםיבורקהוירזועברקבוליפאש
,ןכ״ֶשהזרכהךות)אליממאָצּוהש(תוומהןידֿרזגתאומצעלעלבקלאהיןכומש
תרזחומהזדצמםג9.״תושעליוארהיהךכשםושמ,םידוהיהתאונדמשה
ירה,ןיַאהןמהתלעאלאיהו,םישרושהדמשהלויהםאףאשינפמ,אופאההימתה
,ביציולבוקמינויעריוסיכםושםינפֿלכֿלעאצמנאלןיטולחלֿילנויצרההעוציבל
,תילמרונההנובתהתייפכלשהעפותךותמאלאםשגתהלהלכיאלאיהו
.ימואלֿןיבוליפאו,ימואלףקיהב

רבסהדועלונבלתאםישנםאדוחייבטלבתיהנובתהתייפכלשהזםרוגו
,תיארִּפהתוירזכאהלשהיסרברפהדצמעיצהלותוסנלילוארשפאש,םיוסמ
.ולוכבונניינעלעהטילַשה

תאםזיצאנלקינעה–תבייחמתדןיעמלדחיםהינשתושבגתהו–ולהמדקשתינמואלה
.קפסֿלכלֿרבעמותיריפמאאיהותקדצשןוחטיבה
.1927תנשבתמאוה.רלטיהםעןיילרבמ׳צדדייתהוימיףוסב

ףוסבלהיה–תיטסילאיצוסלנויצנההעונתהלשתועדההגוה–גרבנזורדרפלא*8
רחאלגרבנריניטפשמבתוומלןודנו,חרזמבשוביכהיחטשלעהנוממהרשה,ליעפיצאנ
לשסותימה׳–ירקיעהורפס.״םיעזגהתאנשלשינחורההיבא״כ)1946(המחלמה
וניבוגֿהדלש׳םהיתורות׳חותיפודוביעאוה–)םיכרכהשולשב(׳20ֿההאמה
תדהלש׳שדוקהןכות׳תאשונכתיצאנההגלפמהתאגרבנזורריתכהויבתכב.ןיילרבמ׳צו
.ירצונֿידוהיהרסומהןמתוקתניהבהרקיעו,הלודגההינמרגתאתמלוההתינגפֿואינה

םידוהיהתריגהלאיבהלידכ,תונויצבגרבנזורךמת1920תנשבשןייצלןיינעמ
ןלהלםגהארהזןיינעב.תופירחבהתואףקתרבכךכֿרחאםינשרשעכךא,הינמרגמ
.״םאףאו״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,455׳מעב
ונויסינרחאלאלכבהליברשאכ,1923ֿברבכ׳ףּפמאקןיימ׳ורפסתאבתכרלטיה*
.הינמרגבתיטרקומדההקילבופרהדגנהכיפהןגראללשוכה

האממהלעמל׳תירבהתונב׳יגיצנוטפש,)1946(המחלמהםותםע,גרבנריניטפשמב9
וטפשנהב–הנושארהםיטפשמהתרדסב.יצאנהרטשמהתנוכמבםידיקפתילעב
.םהמרשעֿםינשתוומלונודנ–רלטיהלבורקהלגעמבויהשםיריכבהעבראוֿםירשע
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תויסופיטהתניחבמיכ10,יבניוטוארלגנפשתובקעב,רמולםינפשי
–הרואכל,הזיפלו;תימורהתורסיקהתפוקתלונתפוקתהליבקמתירוטסיהה
תוירזכאהןיא–םירבדהףקיהוןכותהדצמאלםא,המצעהיגולותפהדצמתוחפל
ןמ,לשמל,רתויהרזומתואריהלהכירצהפוריאבםידוהיהתדמשהלשהנושמה
דימטלבתמוזהלבקהב,םלוא.ימורהסקרקהתואנהבשתיגולותפהתוירזכאה
טפשמבססובמהולוכלחותפה,יבמופדסומהיהימורהסקרקהשקהבומהלדבהה
םושםהלויהאלוםתוירזכאבושייבתהאלוירקבמוסקרקהיקיזחמ.רוביצה
םיִּפחויהםהתיביטקייבוסהםתניחבמךא,םינָלוחויהםה.היבגלןופצמֿיקופקפ
רסומהתאאוהללשתימשרםאףא,םזירלטיההתאזתמועל.עשפלכמןיטולחל
םייעמשמֿדחהזבויהאלםירָּכומהויאיבנוליפאהשעמלירה,לבוקמהירצונה
רשא,הפוריאבוינכשווללכבינמרגהםעהיכרמולךירצןיאו–)ןיילרבמ׳צןוגכ(
״ישונאה״רסומלשחכתהלוקיפסהאל,השעמלהדמשההתאומישגהשםהםה
ץמאמךותהדמשהההעצובךכלםאתהב.םנופצמלשהבושחהדימבםהלש
םאםגו–תשרופמתיטפשמהקנפשוגהלהנתינאלםלועמ;רתסֶהלדימתמ
וברברתהוואגתהףאו,םתקדצתרכהתאםמצעלםיננשמהארנכויההיעצבְמ
רמגנהברשאהמלעההֿתחדקלשהיפואךותמירה,תומיאתמתוביסמבםעצבִמב
אלא,אמלעבינידמיעצמאקררתסהההיהאלהליחתכלמףאש,ררבתמ״לעפמה״
ֿבהרלתרגסמההתיהרשאעשפהוהפרֶחהתעדותמאוהעבנתמאב
.ןמזהלכהדמשהה

–ןהתונבומילואתוירזכאהתויטנהםאםגש,בושאופאאצויהזכןפואב
הדמשההימיאבןתוצרפתהירה–ןלהלרוריברתיבןתנבהבקימעהלרוזחנדועו
הדמשהההעצובםנמאשיפֿלעֿףאו;הטושפוהקלחםינפֿלכֿלעהתיהאל
ןאכהכשמנתעדהֿתרימגשדבלבוזאלירה,המלשתעדֿתרימגוהוואתךותמ
תובשחמלותושגרהלשרופמדוגינבםגהתלעאיהאלא,רומאכ,תוליוואẁץֶרֶּפמ
.םמצעבהדמשההיעצבמִלליגרהֿיעבטהינחורהעקרָּכשמשלוראשנרשא

עדונה,הייפכהẁףוריטלאוהיסופיטםנמאהזכשתוגהנתההנבמ,הנהו
תאץבשלהארנכםיחילצמונאןיאשרחאמו;םיטרפלשתישפנההיגולותפב

דלווסוא.םהיתודוסיןויפאבו,תויוברתוםימעלשםתעיקשוםתיילעבןודלוברהםהינש10
דלונרא.1936תנשברטפנ;׳ברעמהתעיקש׳רפסהרבחמ,ינמרגףוסוליפהיהרלגנֶּפש
–םיירוטסיהםינויעתרדיסרביח;ילגנאןוירוטסיההיהיבניטףזו׳ג

.1975תנשברטפנ;םיכרכרשעֿםינשב–
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אלאהרואכלונלראשנאל,תילמרונתיגולויצוסתויקוחלשרבסהםושבהדמשהה
ונניינעבישוקה,בושךא.יתרבחהייפכẁףוריטלשהעפותכהעוציבתאףוקזל
ץוריתןיידעאוהומצעבףוריטהץוריתםג–יטרפהםוחתבש,אוהךכבאקווד
–ןומהֿתיירֶטסיהךרדלעאלש–יתרבחףקיהבףוריטוליאו,עבטהךרדלע
,וכותמגשומהרתסנףא,השעמל.ותומכהכדעעדונאלשגשומוהזיכהמדנ
״תילמרונ״טרפלכלשותוגהנתהםצעבתראשנןודינה״יתרבחהףוריט״בירהש
רלטיהשםנמאןכתיי׃תורחאםילימבו;תישיאהותלועפיכרדתניחבמןיטולחל
לשלודגקלחוינמרגהםעהיכונאםירמואשמךא,ףרוטמוקאינמהיהשיאה
.תועמשמםירבדלדועןיאאליממ–ותומכםיפרוטמףתושמבושענהפוריא
תמאבו,ונתלאשתארטופונניאוםולכאופאריבסמוניאףוריטהץוריתםג
ונימבדיחיערואמכעיפומהדמשההֿלעפמשךכבקרקפתסהלונאםיחרכומ
גשומֿיתלבראשנאלאונכותלשהעווזהֿםצועבקראלאלפומה,הירוטסיהב
.ותווהתהֿגֵלפֶהבםג

םעקרתאונאםיריבעמשמםתּומיתסידימלוכיבכםיאצויםמצעהלאםירבד,םלוא
הנימבהדיחיהעפות.ונלשהירוטסיההםוחתלתיפוריאההירוטסיההםוחתמ
לוכיבכאוהרבדהךא–ההימתליוארהאשוניהירהםימעבהעראתמההירוטסיהב
םהוימיירבדרשא,לארשיםעלתשחרתמהנימבהדיחיהעפותםאירמגליעבט
.םללכבהנימבהדיחיתכסמ

םירבדהזועֵמ׃״םינבומֿיתלב״םהדוסיהֿתוערואמלכםנמא,דחאדצמ,ןאכ
תמאייחתרותתודיחיבתאשלהריחבהןמ,םירצמֿתאיציותובאהֿתירבלש
ךשמבהזסיסבלעסונמהֿתרסחוהָאלנֿיתלבההדמתההדעו,םלועבתויחצנו
ןדבאהֿףסמ,הלואגותולגלשתונשנותורזוחהתוכופהתהךרד,םייפלאתונש
המגודוחאםהלןיאהלאלכ–ביבסמםלועֿתאנשךותבושםירוענֿתושדחתהל
ןיאתוליגרהתוחתפתההֿיכרדבו,הירוטסיהבםיעודיהתושחרתההיסופיטלכב
תוחתפתההקוחתאםילעמוםירזוחדחיהלאלכ,ינשדצמךא.רבסהםהל
אלםא,םכרדיפלםינבומםהםישענורדגבו–ירבעהםעהלשתדחוימה
,תילוגסהתיהֱֹֿאההגהנההתניחבמירה,תירמוחהֿתיתָּביסהתויקוחהתניחבמ
הנוויכוהתִמאתלבקתא–לארשיימיירבדדוחייב–תלשחמותשדקמה
יפיצפסהןיינעהםגיכררבתמ,תעדהתארבדהלעםינתונשמ,תמאבו.םלועב
תרגסמבןיטולחלוקראוהומוקמ–תירלטיהההדיחהתוועז–ונלש
העפותלהתיהשתדחוימההעפשההללגבקראל׃תאזההביטקפסרפה
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ןיאלארשיםעיבגלתועמשמַלרבעמשינפמאלא,תירבעהתואיצמהלעתירלטיהה
.והשלכןבומללכבוזהעפותל

תיארנהפוריאלשםימיהירבדעקרלעשינפמ,שטשטיהלהטונוזהדבוע
,ללכבתיטסישפההפוקתהֿתטישלשתמיוסמתומלגתהכקרתירלטיהההעפותה
התונשגרוליאו–תינמרגהתינידמההיווההתויעבבאצמנהלשיניינעהאושנה
,םידדצלתוכשמיהכאלאםוקמהזיפלהלאוצמלהלוכיהניאבושתימשיטנאה
קראלאוהתמאבתירלטיהההעפותהלשהדוחיי,םלוא.תיתוהמתובישחתרסח
ẁתמצועב–תיתוהמֿתטשפומהניחבמ–לוכֿםדוקאלא,תינמרגההתוהזב

,וזהמצועו;הליגרהתיטסישפהתויטנטילימהןמקחרההגילפהש,הלשהפונתה
.דואמתפפור–ןאכזמרנרבכשיפכ–התיהתיביטקייבואהẁתיבויחההתועמשמ
ולוכֿלכהנתומהמויקהיה,תלבוקמהתינמרגהןוטלשהתפיאשבהתוישרושףאלע
ואראלהמשלוזהפיאשבםיקבדהו,שיאהרלטיהלשתפחוסההעפשהב
.אצומהלתתלתורשפאוידעלב

רלטיהלשףוריטהֿתפונתיכהליחתכלמהתזחהלאהםישנאהתיליע,ןכא
–ולצנלידכלוכיבכקרוךא–ובוקבדםהןכֿיפֿלעֿףאו,ןדבאלרֵשיההליבומ
םושמןה,המואבהקיפסמהכישמםתפיאשלהתיהאלוידעלבשםושמןה
אלםנמארלטיהלשופוריטילב.הללכבהמואהתאאקוודהפרגולשותכישמש
ויטהלוופוריטילבךא,תיאדַוהלפמלשהנכס,הפקשנשיפכ,םהלתפקשנהתיה
קרסהֿתוחלצהותיללכהתובהלתהַליוכיסםושםגהיהאלןיטולחלֿםיישיאה
םישנאףאולורסמתהךכו–אליממםעהתאושבכםינפֿלכֿלערשא,תוינוימדה
לשהלרוגאוהרלטיה״יכ,הענמלןתינאלש,הדבועהםעומילשהוםינובנ
תיטסירלטיההתונמואלהתמצועתאתוהזלךכונאםיאבומשמ,םלואא.״הינמרג
תניחבמ–ונאםירזחומאליממ,ומצערלטיהלשתישיאההפונתהתמצועםע
.םדוקמונרכזהרבכשדבלביקאינמןכותותואלאקר–םירבדהןכות

.ב״כשת,ןקושתאצוה,׳ישילשהךיירהלשותליפנוותיילע׳,רריישםאיליויפֿלעא
קררואהתארתירבעההרודהמה;תילגנאברריישלשורפסתאארקד״בשיכחינהלשי[
הרודהמבהאר–הקסִּפהתליחתברומאהיבגל.רוביחהבתכנםרטבםירופסםישדוח
לרנגה,הינמרגאבצדקפמלשוירבדםיאבומתואכרמןיב.154‐153םידומעבתירבעה
םמוקתהאלןכיפלעףאו–ןוסאכויתוינכתתאהארורלטיהלזברשא,שטירפרנרוו
שיא״׃)ותחדהרחאלהנשכ(1938ףוסבויפמומשרנשםירבדההנה.הפרחבחדוהשדע
םוהתבהתעעקשיאוהםא.ערלןיבובוטלןיב,הינמרגלשהלרוגאוה–רלטיה–הז

.״רבדתושעלונתלוכיבןיא.ונלוכתאומערורגיאוה–)עקשייכןימאמשטירפו(–
].)ילגנאהרוקמהיפֿלעונמגרתןאכ;261׳מעבהאר–תירבעההרודהמב(
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.םולכאלוומעלרלטיהןתנאלטושפתיבויחֿתימואלתינמרגהניחבמיכ
חרוכתשגרהלהתיהתלבגומקרהשעמל,הבףפונמהיהשתיסיפטמההסיפתה
קרהתיההיושעתירסומהותשיג.ומצעלשהפורטהoֿתיטסיליהינהתוחילשה
שממהבןיאשהיגוגמדויהתויתרבחהויתומסיס.התונבלאללבא,הרבחרערעל
,תיטמולפידםייניעֿתזיחאתופוצרויהתוינידמהויתורטמףא.םלועמומשגוהאלו
–תיגטרטסאהותינכתוליאו.ןמויְלרבעמבצעמֿיכוניחךרעלכןהמענמנשדע
–ץוחלווכותמתורחתהלםוקמב,תיפוריאההיצזיליוויצהבחרמתאדבעשל
םגםינפֿלכֿלעלבא,תעדהלעלבקתמףילחתהשעמתעשבהלהיהאלילוא
אלש,תוינידמהויתורטמ.רומאכ,חרכהבוהליחתכלמ,הלפמההתיההמולגהב
םעו–אפוגןמויךותבםגאופאוליעוהאל,ןמויְלרבעמתועמשמןהלהראשנ
קינעהלהיהלוכישןורחאהבויחהֿרתומתאוליפאומעלרלטיהקינעהאלתאז
ֿלעש,הצירפלןתינֿיתלבינידמקצָמץורפלזעונןויסינלשתרכזמונייהו,ול
.םיאבהתורודלתימואלההוואגהןובשחבּהפקזלהיהירשפאםינפֿלכ

,תוישיאהויתוחלצהףאלעו,תיסיסכתהותונואגףאלעשררבתמבושןאכ
דוהֿרכזםושרלטיהריאשהאל,ונדבואםרטב,המישנהֿתורצועותוריהזמה
ותומכשממהָּלהלשכנשיפֿלעֿףא–לשמלןוילופנריאשהשהזןיעמ,וירחא
ֿתפונתתארציןכֿםגםנמא,ודִצמ,ןוילופנ.ולשלדואמתומודתוביסמבו
תגשהללבא;ולשמםיוסמיבויחךרעםושוירחאריאשהאלווחורֿומבויתונוחצינ
תינכפהמההתוררועתהתאאטיבאלא,תפרצתאטנפיהאלאוהויתונוחצינ
םוקמֿלכמ,לשכנאוהתישיאהניחבמשיפֿלעֿףא,ןכלו–הבוצייתארשפיאו
,רלטיה.תילאדיאהתיתפרצההלּודגהחורלשלמסכותומשגתהכויתונוחצנוראשנ
תבכשרשא,תילויִהםירציֿתייבוברעינמרגהםעהשפנבררחִשקר,תאזתמועל
רחשהֿירסחתצלפתהֿישעמו–קֵחדֶהבהרמשלהתיהתבייחתינובתהתוברתה
וזתוררועתהעיקשהלידכקרםיפרטצמהכותמהזדוסילעהינמרגהקיפהש
.הפרחותולוונתהלשהעדותבהללכב

רלטיהלשוזתורקעיכררבתיןוכנהתולכתסההןוויכברתויבלקהןויעבךא
אלרלטיה.ידוהיהוכיבסתלשינשהדצהאלאהתיהאלינמרגהבויחהםוחתב
תירוטסיהההפיאשהתאאוהגצייםאםגשינפמ,יבויחרבדםושהינמרגלןתנ
םושבולצארדגומהיהאלתאזההפיאשהחתמירה,הינמרגלשהתלודגל
המישמבקרםאיכ,)תישיאהותוגיהנמןיינעלרבעמ(הנבמלשםיוסמןוזח
לשהזןיינע.תכֶרכַרמוהתימצמהתודהיהידימלוכיבכרורחשלשתילילשה
יפכ,יאוולֿןורקעןימולצאהיהאלהינמרגלשידוהיהביואהתרבדה

435םירבקהןיבתירבה

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



ותוחילשתעדותלשהנכותםצעהזהיהאלא,תומַדלללכֿךרדבםיגהונש
רוריבבםגהלועשיפכו11,ריאשהשהאווצהןמדוחייבחכומשיפכ–תימואלה
קרשוריפבימואלהֿינמרגהןיינעבהתארש,תיללכה״ומלועתפקשה״מאליממ
הלגתמןבומכהיהאל״יראה״ואשונרשא(יעזגהקבאמהלשתיצולחתומלגתה
לשימואלֿןיבהףקיההתעפותלובאצמנשיוטיבהאלמלא,ירסומךרעכםלועמ
.)ימורטה,ידוהיהדוגינהםעתושגנתהה

אלאיה;שיאהרלטיהלשותמצועתיצמתהתיהוז–תודהילהאנשה
,הלוכהינמרגלẁותבהאלכוזהתיהאלא,הינמרגלותבהאלשאצויֿלעופהתיה

ףאו–תינכותההניחבהןמומעתאגיהנהאוההבש,הלוכתובהלתההẁתפונתלכו
אל,היסורדגנםחלוא,הינטירבלשולפלןנוכתהוא,תפרצתאריבדהאוהרשאכ
ֿןיבהתודהי״ַלםאיכ,םמצעהלאםימעל,שוריפב,הנותנותבשחמהתיה
,ןכא.םתסובתידיֿלעהסובתלתיתִמאהתדמעומהאיהֿאיהש,״תימואל
לשיגטרטסאהשודיחהםגש,חינהלטלחהברתומהזכששרופמשפנֿךלהרואל
הכותמתורחתהלםוקמב,רקיעבּהחרזמתאונייה,הפוריאתאדבעשל–רלטיה
סופתלעירכמהיווֲאמהןמאלא,תיגולוכיספהניחבמתוחפל,עבנאל–ץוחלו
,ןובשחלשופוסבו–האונשהתודהיהלשיפרגומדהזכרמהתאדימשהלו
ּבֶשוםישגהרלטיהשדיחיהרבדהםנמאאוההזהעירכמהיווֲאמה
.וירחאוישעמומייקתנ

ןיבםדהֿתזקהלםרגשימכרלטיהדוערכזיישרבתסמךכלרבעמםג,םנמא
תיברעמהתוברתהלשתינידמהתוגזמתההתאהרשפיאש,הפוריאבתומצעמה
תאזההעפשההתועמשמו–תימינפההתונקורתהךילהתתאתאזםעהלישבהו
רבכאיהםינפֿלכֿלעוזהעפשה,םלוא.ירוטסיההןחבמלדועהנותנתראשנ
ךותמוונוויכלדוגינב,רלטיהלשויתוברוחלעהאבאיה–הפיקעןיטולחל
התשעתירלטיהההעפותהשהדבועהירפאלאאיהןיאתורחאםילימבו,ותלפמ
׃ונרמאשרבדהקרוהירההתשעוהתיהוזהעפותשהמוליאו.הזוגנוהלשתא
רוקעלידכ–התעיקשףסלע–המצעדגנכ,תיברעמהתוברתבףוריטֿתיווֲע
.הכותמידוהיהםעהתאדימשהלו

–רבעלטבמבםגםידוהילסחייתהאוה.ומצעבהריםרטבתיטילופהאווצבתכרלטיה11
יוויצהטוטיצליוארונניינעלךא–הינמרגתסובתבםמישאהוםתדמשהןידתאקידצה
םינותנההלאלעוהמואהיגיהנמלעליטמינאלוכַללעמ״׃רומאל,דיתעלהנפומה
ימלועהליערמַּבםימחרֿרסחקבאמועזגהיקוחלשתינדפקההרימשהתא,םתדוקפל
.״תימואלֿןיבהתודהיה]אוהאולה[,םימעהלכלש
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איההדבועה–תיללכֿ״תירא״ואתינמרגהניחבמ–הזהרבדבםג,םלוא
םיכרעהתעפשהתארוקעלחילצהאלשרמולךירצןיא.לשכנרלטיהש
תמיוסמהניחבמ,ומצעםזירלטיההףאשרחא,הפוריאלשהתוברתמםיילארשיה
ֿארטיסהשעמןיעמ,דדורמוךפוהמב,םיירבעםיכרעלשירֶטסיהלזגאלאהיהאל
היצזיליוויצהשאיההדבועה,הטושפתיפרגומדהניחבמףאלבא12;ארחא
תאיאדוםרתרבדהו–םרפסמתחפםאםגו,הידוהימהרטפנאלןיידעתיפוריאה
תובישחתלעבהעפשהםושירה–הרהזםועמעלותיתוברתההתונקורתהלוקלח
קרהתיהרלטיהלשותחלצה.היבגלהזתחְפִלהתיהאלםינפֿלכֿלעתינורקע
,תידוהיהתולגהלשתּויִחהזכרמלכםנמאןאכש,םינפִלותודהיהןמ
העפשההתועצמאבקרו–ונניאותרכנ,דחיםגתיתוכיאותיתומכהניחבמ
ןאכמלארשיימיירבדתוחתפתהלעעיפשהלרבדהלחהרבכש,תינכפהמה
.ביבסמםלועהלעםגהעפשהםימיהתוברבולהיהתיכתופַצלרשפא,אבהלו

יפֿלעֿףאיכחיכוהלונאציובש,םירבדהֿלגעמאופאםלשנהזכןפואב
–הינמרגבהרקמבאליאדוּו–הפוריאלשהקיֵחמתירלטיהההעפותההדלונש
איהתפרטצמאליממו,לארשיימיירבדםוחתלןיטולחלהנופיתוהמההניינעירה
תויקוחהרשא,ןנימבתודחוימההמהדתהֿתויוחתפתהלשתינייפואהתרשרשַל
.תירבעההירוטסיההךלהמלשילוגסהבוציעַלןהבתעקבנתימלועה

,ונימבדיחיערואמהדמשההֿימיֵאםיראשנםאםגשעמשמאליממהזהעקרהלעו
תמצמטצמםתועמשמתייעבןיאםינפֿלכֿלעירה,תילכשההגשהלרבעמ
הבשחמֿךלהביאדוובבייחתמהיהשיפכ–הרקמלשויעגפלעתורבגתהב
,וננמזבלבוקמהידוהיההבשחמהֿךלהבןיינעהספתנםנמאשיפכו,ינווי,יסָלק
םנמאםההדמשההֿיֵמיא.״האוש״לשתּוירקִמהֿגשומלהזןודינבומצעליגרִהש
הירוטסיההלשםיספתנֿיתלבהתוערואמהלככלבא;םמצעלשכםיספתנֿיתלב
יעבטֿלעהחתמהידיֿלע–םכרדיפֿלערבסהםינפֿלכֿלעםהלשיש,תירבעה
הזדוסילעחתפתמהןויגיההידיֿלעוהליחתכלמתילארשיההריחבבשידוסיה

,הלוגסםעונתויהלשידוסיהךרעהאוהדחאה׃םיכרעינשלאדוחייבןאכןווכמד״בש12
,םייוגםעןיאושינרוסיאב–ץוחיפלכוםינפיפלכךכמבייחתמהלכלע,ונרחבנךכליכ
ומואת–ינשהךרעהוליאו;הרזהדובעמוםירזֿםיביואמץראהתארהטלונתבוחבו
תאחתניובושידועד״בש.קלמעתייחמלשדועייהתווצמאוה–ןושארהלשילילשה
םתלטהךות–ומצעתאםהבריתכהרשאםזיצאנהידיבהלאהםיכרעהלשםתליזג
ינפלשתואקסִּפהעבראבתאזהאר.םחָנזרשאלארשילעתכפהתמֿברחתורקדמכ
.459׳מעבהדרפההֿתיבכוכ
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הדמשההיֵמיאבותירלטיהההעפותבםגןידהאוה–ללכֿךרדבלארשיימיירבדב
הדמשההֿיֵמיאלשםדוחיילכםעש,אטישפהלעונרעהרבכו;הכותמועקבתהש
תרתוכהֿתלּוגכםהםיעיפומאלא,ירמגלשדוחמוהשמםינפםושבםהןיא
.הכרואללארשיתולגךותהנכהתונשיפלאל

–טושפאופאתאטבתמתועמשמהתייעביכקיסהלןיאבושןאכמ,םלוא
תלאשןורתפ״חסונ,תיתולגהֿתואיצמהֿןמֿהלואגלחקלהתדימלב–לשמלו
לעהיהססובמ,תינרדומה,תיעדמהתוברתהחורלםאתהבש,ינויצה״םידוהיה
םיפחודה,ויקוחןיבןרמתלאלאםדאלןיארשא,יתביסםלועלהייארהֿםוצמצ
ונלהיהתדועו,ונניינעבדסּומֿדוסיאוהיאדוהזחקל,ןכא.רוחאמרוויעןפואב
תיפיצפסהתועמשמהךא;ןלהלדחוימןפואבוכותבתודוקנהמכריאהלתונמדזה
.ךכלרבעמהברהםגתטשפתמהדמשההֿימיאלש

ירבדלשתילוגסההנווכההתוערואממהתיהתירלטיהההדמשההיכונרמאשמ
תוחתפתההןויגֶהבתשרשומקרהתיהאלאיהשונרמאאליממ,לארשיימי
–המצעבאיההתושֵיקוחיפẁלע–הביטםצעמאלא,ָהיֶדֲעשתילארשיה
תויהב,תמאבו;דיתעלילארשיהדועייהךלהמתאשמשלהתיההכירציהירה
לאהליחתכלמאוההפוצאלא,תוביסלשןתוחתפתהביולתוניאומצעהזדועייֶש
אלאתמיוסמהניחבמוניאלארשיםעלשחרתמשלכ–אליממירה,ןהלרבעמ
ֿתירבעההטישהלאונאםירזוחהזכןפואב.ודועייןויגהבהיצרגטניאלםרוג
ףא,םירקמלשיתורירשףסואכאלונייה–הירוטסיההתייארלשתירוקמה
אלא,)ךהֿונייה,ירוזחמוארשיסיסבלע(תוביסלשתולשלתשהכאקוודואל
םיפתושוננהונמצעונארשא,דועיילשוכלהמבתיתילכתתועפשהֿתכרעמכ
.ובםיליעפוםיעדומ

תילכשהֿהסיפתהךרדאיהוזהטיש,ןאכהנודינההמיֵאהֿתעפותיבגל
.תאזהךרדהלעהתועמשמתאףו☻חללדתשנןלהלו,הדיחיהתירשפאה

$

תועצמאבלוכֿםדוקרשפאונרמאשךרדהיפֿלעהעפותתועמשמלעדומעל
?הנותנההרטמהלאןוויכַּבםירבדהẁךרעמבהתנישאיההמ,הלאשה

ונדביאשאוהיונישה,תישאר.םיינשלתקלחתמתידוסיההבושתה,ונניינעבו
לשהזקלחלבא;היצנטופבותוכיאבהזמרתוידואמהברהותומכבםעהשילשתא
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,םוקמםושלליבומוניא–וילעהוולנהרעצהןמלדבהבו,ומצעלשכ–הבושתה
םגולןיאשועדנאלשרבדאוהדבאשחוכהלכםִעםויכםידמועונייהןכיהיכ
ןינרמאוה,הבושתהלשיבויחהֿיתוחתפתהה,ינשהקלחה,תאזתמועל.ןבומ
תולגהלשזכרמהתדמשהםעשהדבועבאוהאטבתמו,דחאכובשחלֿםויאו
םוקמֿלכמ,הלוגבםעהבוריורשןיידעשיפֿלעֿףאירה,הפוריאבתידוהיה
ֿץראבשיתָרוכמההייחתהןיערגו,יתולגםעתויהלירבעהםעהלַדָח
.הללכבתירבעההמואהלשהיווההֿזכרמלךפהנלארשי

זכרמהןדבאשררבתמהלקתולכתסהביכ,איההארונהביהרמההבושתה
,יתוהמoטַלוטסופאלא,ןמזבשהמדקמקרוזתוחתפתהבהיהאלהפוריאביתולגה
אלמתהלאופאונאםיכירצהדמשההֿתוארומםעתירסומתודדומתהלונאובבו
םצעבטקשהבןודלידכקראל,דואמדעתינלבסוהכוראהמישנבלוכֿםדוק
–ןוידהלשדחאדצבתוחפל–החוכנלכתסהלידכםגאלא,אשונהתעווז
.חותינהעצובוילעשונלשוניילוחקמועךותל

ֿתאצותתאתענומהניאהלוגבהתעםגיורשןיידעםעהבורשהדבועה
וארוצילידכינחורןעטמןהלןיאבושורתונשתויולגהיכ,ונרמאשתוחתפתהה
ףיסוהלידכיתרבחויתוברתסיסבןהלןיאףא,ןמצעלםיירבעםיכרעחתפל
ביטיפלהתעמעבקנןתודהיףקות.תירבעהןתוהזבםימיךרואלללכבםייקתהלו
חתפתהלהלוכיהניאבוש–הדִצמ–וזהארשהו,לארשיֿתנידמלשהארשהה
ואדָמשל,הקירעוהיילעןיבהרירבהחופיטלשןוויכבאלאקוחרהןובשחב
.הדמשה

לכולויה–ץוחבמדמשוהאלמלא–הפוריאביתולגהזכרמה,תאזתמועל
רבעמוהיילעלרבעמ,הבתורוצַחֵתַפְלףאו,ותרגִשםייקלוףיסוהלידכםינותנה
ילארשיֿץראהבושייהרבכליחתהםנמאיכםאו.ותביבסץחלוומצעחוכמ,דמשל
,תכלוהוהתיהתרבוגיאדווזהעפשהו–אפוגהזזכרמלעףאהעפשהםירזהל
ֿךָלֲהבּורבדלשורקיעבירה–ןמזהךשמב,דועתיסחיתובישחבתרבגתמו
ידיֿלעךלתולסחתתתיפוריאההלוגהשיוכיסםושהיהאלרשיהתוחתפתהה
ילארשיֿץראהבושייהותינויצההעונתה׃הברדאאלא,הלואגהךילהתבהתוגפסיה
ֿרקיעידיֿלעתוררועתמהתויעבהןורתפלרישכמקרראשיהלויהםייופצומצע
התיהאלתיפוריאההלוגהשדבלבוזאלו.הלוגבךשמנודימתמהםעהֿתייווה
ןיזהלוףיסוהלדועהיושעהתיהאיהאלא,ץראבשבושייהךותללסחתהלהיופצ
,הזללכבילארשיֿץראהבושייהו,םילרבעמשםיידוהיהםיצוביקהתאדימת
בואשלןיאמהלאםיצוביקלדועןיאםויכש,תיתולגתוישרושלשהיחתוברתב
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לשםדקתמבלשבהתיההנותנרבכוזהיחתוברתשכהמכוהמכתחאלע.התומכ
תונֵּכהתניחבמותילמרופהניחבמתוחפלרשא,יתרוסמההנכותמתונקורתה
איההזםוקמבו–ךכבגאהלוגהלוסיחוהלואגהתילכתלהיהןוּוכמתירסומה
םעתשרופמהמלשהךות,ומצעיתולגהיווההםצעםעתימתסתוהדזהבהעקש
.אפוגתינויצההלואגהֿתיירואתבףאתולגהחצנ

הלואגִּב.ביוחמַּכ,תילטוטתויהלהארנכרבכהדעונםעפהונתלואג,םלוא
ּהריתכהשןברוחהו–ינשהתיבהימיב,םעפוניסנתנרבכ,תולגבתשרשומ,תיקלח
תימואלהיווהלדבלבןילופורטמֿלשֿהכלממתרוצבהלואגשךכלתואוהירה
תעדהתאחינמוימיטיגלסיסבכלבקתהלהלוכיהניאתירוזיפהתוהמבאיהש
–םיילָטָפרתויהברהףאו–תונברוח,םנמאיכ.תירבעההירוטסיההךלהמל
היווהבתוישרושהיכרמולןתינונלצאךא,ללכברוזיפועדיאלשםימעלםגועריא
13.ודוסיבשאטחהםצעוןברוחהםֵאהתיהשאיהתירוזיפה

לכו–תיטילופהֿתימואלההריתחהתדכרידגהלרשפאתודהיהתאיכ
תוכלמבתגשומהתומֵלשהןורְכיזידיֿלעבצועמה,המוקתהןוזחוהרותהתווצמ
ךא;תאזההריתחהםויקלםייחהֿטֶלֶמוסיסבהתאחיטבהלקרודעונ,המלשודִוד
םייתכלממםייחב–14״דִודלתוכלמהתבישדע״קרּולו–קפתסהלםעהתואיֵנשכ
קבדתהלורּכיבשםידוהילהשעמלירסומןויווִשתרכהךות,דבלבונממקלחלש
הרותבתיאליעֿתילמרופתוקבדתהךותםגּולו–הלוגבםיישיאהםרשבֿיֵריסב
תודהיהלשתילאוטקאהתוהמההלדחאליממשירה–המלשההלואגלהייפיצבו
איההכפהנו,תינידמהםתּויצוביקשדוקב,ץראבשםידוהיהיבגלםג,אטבתהל
לש,תזרופמהותיתכלממֿיתלבה,תיטסילאודיבידניאהoהיצטֶגֶוַּבףותישלשןיינעל
.דחאבהלוגהולארשיֿץראתאתפקמההרוזפ

אופאהקתעוה–התעשבדִודֿתיבתוכלממלדבהב–םיאנומשחהתוכלמ
תאםמחמ״וםיענוהשמכםנמאהספתנאיה׃תידוהיההאֵדיאלץוחמלאהשעמל

ןודנהאשונ–ינשתיבימיבהאטחרוריבוהמואהייחתולהנתהחותינלשהזאשונל13
,םינששמחכרובעכהבחרהבד״בשרוזחי–תואבהתואקסִּפהעבראברוציקבןאכ
.)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב

קרפברפוסמַּכ,והיתתמןבןועמשלןוטלשהתריסמדמעמלד״בשסחייתמתואכרמהןיב14
,)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב.׳אֿםיאנומשחרפסלשד״י
דֵמתֶהתאםיאנומשחהוגייסהברשא,ןאכהרומאההלבגִמהתאהבחרהבד״בשחתינ
.ךליאו״וליאו״תחתופההקסִּפהןמל,234׳מעבםשתאזהאר.םנוטלש
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התארנתודהיהשינפמןה–יתוהמֿיתלבוליבקמוירקמםינפֿלכֿלעךא,״בלה
רישכמתויהלאיההלדחךכםעהמילשהבשינפמןה,הלרבעמםגתערת☻ִמכ
ּהנווַכלוהרסייל,הלםיאיבנומקאלןאכמךשמהב.תידוהיהתומלשהןוזחל
תאשהתיהדוסיהֿתחנהיכ,תילאדיאהתילארשיהתומלשהלשתוארהֿתדוקנמ
םגאיההבתכנאלאליממ,ינשדצמו;גישהלתדעונאיהןיאתאזהתומלשה
הילעךומסלירהש–ןושארהתיבהתפוקתכ,לארשיימיירבדלששדוקהֿיבתכב
וליאו,היהרשפאֿיא,הרוזפלשתוהמלדבלבֿןילופורטמכ,איהשתומכדיהתא
תאדירמהלו,האינשהלו,הלוגהלערגיתאורקלהיהושוריפךכלעהרקבל
אלםניחלעאלו–לזאזעלךלתואהלואגַלףרטצתשהעיבתב,הדגנבושייה
הבוט״ךכֿלכףוסֿףוסהלוגהשכ,המואהילודגברקבףאךכלחורההמק
.הנמאנךכֿלכוהתיה״תידוהיו

אלא,אפוגתידוהיההאדיאהתופלתסהבאקוודואלןכֿםאהתיההמְשאה
התיהאלשממ,התובישחוהלוגהתונמאנחכונלש,יביטקייבואיתרבחבצמב
תאתויבקעוֿתונכבםייקלהבוריסםעהעשֿיפלםילשהלאלאתרחאהרירב
ֿלכֿלעךא–החורביונישבסהלהחגשההליאותשדע,הנותנהתידוהיההאדיאה
תירבעהתויתכלממהותימואלההיווההשונייה,ונרמאשיפכהתיההאצותהםינפ
תוגָסּפַלםירבדהוחתפתהתיאדיאהֿתינויעההתוברתוהיווההדצמ.וזמוזוקתינ
תוסנללוכיםיארומאוםיאנתלשםתרותתאריכהשימקררשאתוישונאה
התשעֶנתאזההמצועהחוכבםאאלָּפייאלו–ןתלודגתמצועתאךירעהלו
ֿןוטלשלקהבומילאיצנטופהֶרחתמל,איהשתומכ,הנטקההדוהיתוכלמוליפא
הלודגהלכהרבעטעמכ,השעמליתכלממההנבמהדצמךא;ימורהםלועה
.םלועמהתיהאלוליאכתאזה

ירה,הלוגַליתכלממהןילופורטמהןמהאצישהברההעפשההלכםע,ןאכ
רסומתאהטילשִהוחרכהבהרזחתיתולגֿתישיאהיצטֶגֶולשתודהיְלהמכסהה
םייטרפהםייחהשודיקבעקשםעה;ךפהלאלו–ץראהלעםגתיתולגההיווהה
תודדוגתהלהרותלדוגינברסמנהרבחההנבמ,ילמרופהןחלופהודבלב
םיינוציחתוחוכלןיינעֿרסוחברקפוהומצעיתכלממהןיינעהוליאו,תיטנסרטניא
לעטלתשהלםיאנקהוחילצהףוסֿףוסרשאכו.רבדלםיעגושמהםיטעמםיאנקלוא
–השעמלוייחֿךרדוהמלשהותרותתולדגןיבהינומרההתאריזחהלידכ,םעה
םעתלשבתמהתינורקעהתושגנתהבורורחשֿתמחלמברבדההיהךורכאליממו
דבלמ,חורהךרדבהיהןכומךכלץוחנהלכשהלגתנהרהמדעירה–אמור
.המישמבתאשלהיהילגוסמשישממימואלהנבמ
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,דואמדעהמודתוחתפתהלשהנכסהרואכלהָלגתמבושםנמאונימיב,הנהו
בושו,םלשודחואמתויולגֿץוביקלתוררועתהירפהתיהאלונתלואגםגשרחא
לארשיֿתנידמתאדימעהל״ינוליחהבושייה״תייטנל–דחאדצמ–ונאםידע
תחאכ,ללכבתודהיהגשוממקתונמ,דבלבילאירוטירטֿיטרקומדסיסבלעשוריפב
איההריכמשםִע–הדִצמ״תיתדהתודהיה״שדועב,אמלעבם״ואֿתוכלמממ
אלאתעבותהניאאיהףאםוקמֿלכמ–15״ונתלואגתחימצתישאר״תאהנידמב
ןיאו,הרוזּפַּבשרשומה,ןשיהיטסילאודיבידניאהןבומב,הנידמב״ידוהיןויבצ״
תיחישמתומשגתהלשעדומרישכמלהמצעהנידמהתאךופהלהתעדבהֶלוע
.תידוהיתוליעפוםויקלכלשדיחיימיטיגלדקומלו

אלהדמשההיכלילעבדבעידבונלררבתמו,וננוידאשונרקיעלונאםירזוחןאכךא
תונקורתהםעאיהתפרטצמאלא,ונימיירבדתוחתפתהבומצעלֿקתונמםרוגהתיה
–הזמ,oתיטקלאידהֿתינויצהתויתכלממהתמוקתםעו,הזמ,תידוהיהחורה
תולעהלוננולשיכלםולשתםושמהבשיש,תחאתשלושמתוחתפתהֿתכרעמב
היווההֿןורבִששךכלהבורעםגךכבגאו,תדחואמתישממתיחישמתוררועתה
.רוזחיאלינשתיבימימ

ךלהמהותידוהיהחורהתונקורתה,תיתרוסמהתויחישמהןולשיכןיבסחיהלע
ןיבסחיהתאררבנהפ16;םירחאםיבתכברבכיתדמעהמוקתהלשיטקלאידה
.הדמשההםרוג]ןיב[והלא

ןולשיכְלהיצקאירכ,תודהיהתונקורתהשךכידיֿלעםדוסיבםירשקתמםירבדה
התיהאיהןכ,תינויצההזתיטנאהתאהדילוהאיהשםשכ–תיתרוסמהתויחישמה
ךא.ןלהלטורטרפרתיבדועריבסהללדתשאשיפכ,הדמשהַלרישיםרוגםג
דועב.קרפהלשותישארבתוארלונלחתהשיפכ,םתאצותבםגםירשקתמםירבדה
רשאתודהיהתאהדמשהההלסיח,הרוכמבהמוקתלשןיערגונלהטלימתונויצהש
תוללובתהלםגאצומהלהיהאלו,הלהתיהאלהלואגלשתומלשלהפונת
רהמתאלשתודהיהתטיֵלפהתוא]תא[לסחלתוללובתההתדמועהתעו;הרומגה

תסנכהיתבבתותבשבתרמאנה,הנידמהםולשלהליפתהלשהתישארמחוקלטוטיצה15
,הירבחמותאזההליפתהלעםירבדתבחרה.׳ימואלֿיתד׳הםרזהינבםיללפתמםהב
.21הרעהב278׳מע,)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבהאר

רפסַלו,)הזךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳רוביחַלרקיעבאיההנווכה16
.)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳
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םייניבהֿבצמלעריעהלרשפאהזרשקהב.הדִצמאיהףאדמשותואלאגיהל
דגנכ,הדמשהלףילחתהבאלממיטסינומוקהסוניאהש,תיסורהתודהיהלש
ףילחתההיהלוכיאליאדוןאכםגךא–המצעמהאבהתיהאלשתוללובתהה
;םינפבמןקורתהלותנעיהלתודהיהלשהברתונוכנולהאצמנאלמלא,ליעוהל
תינורקעהניחבמהמודךילהתךלוהושדחתמתובתכנולאתורוששהעשבשממו
תוחוקפםייניעבתטלמנהוהירי׳גלאבתוללובתהלאצומהלהיהאלשתודהיהיבגל
17.תפרצבהרומגהתונקורתההיוכיסלא

״תודהי״ו״לארשי״ןיבונרכזהששדוחמהקותינהףא,אליממ,הזבצמבו
אלא,תביוחמהתילארשיֿץראהֿתידוהיהתודכלתהַלדוגינקראוהןיא–ונימיב
וניאבושהזקותינ.התארקלליבומהךילהתהלשםייוטיבהדחאםגאוה
ךותמ–הברדאאלא,רבעבכ,תיתכלממֿסנרטתידוהיהיווהםעתוהדזהמעבונ
לארשיֿתנידמשרחאו;יתכלממהבויחהחוכמ,התלילשךותמוהדגנהיצקאירה
ֿלכֿלעתראשנ,הנכותבלוכיבכ״תידוהיֿיתלבה״והשרושבתיתולגֿיטנאה,וז
םאםגשירה–םלועבתידוהיתוהדזהלדיחיהישממהדקומההשעמלוםינפ
,םילֿרבעמ״תילארשיֿיתלב״תודהילשתורשפאבהרכההעשֿיפלאיההציפמ
תודהיה.השעמל״תילארשיֿיתלבתודהי״חפטלידכךכבןיאםוקמֿלכמ
המצעבהלשהיתויעבוהתייווהתודהיקראיהץיפהלהנידמההיושעשהדיחיה
תודהיבגפסיהלידכ.ויָמַעמתרָּכייוזתודהיבגפסייאלשידוהיה,התעמו–
ותבשֿםוקממהבהכימתוהנידמהםעתישפנתוהדזהםגלןוכסתאלוז
דועבשששחילבאבנתהלרשפא,הלוגלשתודהילימינפֿינחורןכותןיֵאב׃רכנב
הדיחיהךרדהו–םישרויהלויהיאלרבכתידוהיתונקורתהלשוזהרוצ–רודימי
אופאיהירה,השעמלהעיצמהנידמהש,תידוהיההירוטסיהבתובלתשההתלצהל
.הכותבםייחבוהילאהיילעבקר

םירופסםישדוחךותורקעוב,יקנעהריגהלגלשומוציעבוללהםירבדהתאבתוכד״בש17
125.000ֿכ–הירי׳גלאידוהילכטעמכםתִאו,תפרצלהירי׳גלאמםיתפרצןוילממרתוי
תואמצעקינעהלותטלחהלעלוגֿהדזירכה)1962ראורבפ(ב״כשת׳ארדאב.שפנ
ויההירי׳גלאידוהי.תיאמצעהנידמאיההתיהרבכ)ילוי(זומתתליחתבו,הירי׳גלאל
ופרטצהםהךכשןוויכמו,םיתפרצהםיבשייתמהםעםלרוגתאורשקותפרציניתנ
ינפלשםישדוחהתשולשברקיעב,אבצהיוניפםעחורבלולחהשםיתפרצהינומהל
תורופסתואמקרהנידמבורתונ–תיאמצעהירי׳גלאהתיהובםויב.תואמצעהתזרכה
.שפנ15.000ֿכקרהצראולע,רגהלזאומקשםידוהיהתובברלכמ.םידוהילש
.)ופוסבונמשררשאתאהאר–הזונרוביחתביתכלשםינמזהחולןיינעל(
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יוטיבאלאוניא״תודהי״ו״לארשי״ןיבילמרופהקותינה,תורחאםילימב
זוכירו,תוירשפאהםיכרדהלכבתידוהיההלוגהתולסחתהלשיביטקייבואךילהתל
קרוךא,יתכלממֿילארשיֿץרא,יתולגֿיתלבסיסבלעתודהיְללצָניִישהמלכ
החרכומםינפֿלכֿלעךכידכךותדציכםירחאתומוקמביתרבסהרבכו–דבלבו
,השודקב,יתרוסמהֿידוהיה,יחישמההנוצרתעדותבאלמתהללארשיֿתנידמ
הניחבהןמםגאלא,דבלבתיפרגומדהותיפרגואגההניחבהןמקראלשןפואב
.הנכלע״תודהי״ו״לארשי״ןיבתוהזהרבדלשופוסברזחות,תיאדיאה
תּוימ״ּואמאֵצֵי״ילארשיה״םעהשדבלבוזאל–וזתשדוחמתודכלתהב
ֿתוימואלףופחלרוזחיתודהיהגשומםגאלא,אנדיאהדלוכיבכֿ״ותודהיֿיא״ו
לשםייתוהמהתודוסיהלכו,ןוזחבביוחמַּכ,ןיטולחלתיתכלממותיתָרוכמשדוק
.םמוקמבםינכומואצָמייהמלשההלואגהתומשגתה

תוהדזההשודיחשכ–דועהיופצה,הכוראהילוא,םייניבהֿתפוקתבםגךא
דועהיוצמהתידוהיהלוגדגנכעיפוהללחיץראבשבושייהדצמתיאדיאהֿתידוהיה
קותינלבושאיביהרוזפהםעיגשומהףותישהשהנכסיאדווברבכןיא–ןיַעב
קותינהםוקמב,ןכא.יגשומףותישותוא]ןיב[ותירבעהתויתכלממהןיביתייווה
תומצעתהיאדוובןאכהיופצ,אנדיאהד״הרוזפה״ו״לארשי״ןיביתייווחה
תויהלםיפיסומה,ונרשבוֿונמצע,וניחאלתוירחאהוהגאדהשגרלשתשדוחמ
ןיבו)םויהומכ(הכלהלןיב,ירסומןויווִשתרכהלשסיסבךא–רכנבםיעוקש
.ןאכהיהיאלםינפֿלכֿלעבוש,)רבעבכ(השעמל

האציש,ינשתיבימיבהמוקתהתארקלתידוהיההנומאהתוקזחתהמלדבהב
ירה,המוקמב,המצעבהלוגהתאלוכֿםדוקהפיקהוהלוגהךותמהליחתכלמ
בושייהךותמאלאתולעללכותאלבושונימיבתידוהיההנומאהתוקזחתה
הזרוקמו–הדגנתודרמתהבותולגהתלילשבאוהורוקמש,ץראבשיתכלממה
תומלשהרסומבתויבקעהןוויכתא,הליחתכלמ,ונימיבתודהיהתושדחתהלעבוק
שדחבָשַמהרוזפלאיצותואופארוזחתםנמאוזתושדחתה.תיתכלממה,תידוהיה
בושהזןכותךא–עקששירוקמהֿיתולגהןכותהםוקמב,םיידוהיםייחןכותלש
,דיתעביתמֿיֵאאובתשהלואגלאדירגֿהייפיצלשעיגרמהיפואבהיהיהרועמאל
הלואגהתומשגתהלשתממוקמהותעבותהחורָּבהיהירודחאוהולוכֿלכאלא
תבייחמהחורבותודהיתאשדחלהיהיןכומאלשימו–רתלאלהשעמלהמלשה
ותוטהללכויאלשדחהינכותהבשמהףאאליממ,ץראהלאתולעלןבומכו,תאזה
המטושפולאהיאל–הלוגבקבדתהלוףיסוהלרמאישימ.םייקההקירעהןוויכמ
תופצלשיףאדגנכשהבוגתבו,תאזכש,היוחדֿאל,תילאוטקאתודהיןימבתושעל
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תוגייתסהידיֿלע,רתויתקהבומהרוצבדועתולגתהלהטיתתידוהיהותונקורתהיכ
.תשרופמ

לכותאלץראבשתוררועתההדצמשוטשטותוכרלשתוינידמםוש,תאזםעו
הלוגהתאריאשתבושהתּויִחֿהחורתאשובכתשתוררועתההיכ,ךכדגנליעוהל
.הקירעהֿתייטנתאןזאלידכהבאהישתידוהיתושממםושילבםינפֿלכֿלע
רסומלשתיעמשמֿדחההגצההאקווד–ברחאםוקמביתרבסהשיפכ,הברדא
ןמדועליצהלהדיחיהתורשפאהםויכאיהתילאוטקאהתיתולגֿיטנאהתויחישמה
,הנידמבתידוהיהתוהדזההתייחתםגשעמשמו–הכותמליצהלןתינשהמהלוגה
תודכלתההךילהתתאהנשתאל18,אנדיאהד״תילארשיה״תּונעַנּכתִההםוקמב
תויבקעהתאולאיבתאיה׃הברדאאלא,םדוקמונחתינשםעהותוכלמהןיב
.םויכולהרסחהתיאֵדיאהֿתירסומה

םשֿיאוילעלחידוהיםשהשימאצמנדועלכשבייחתמםירבדהעבטמ,ןכא
ץיַח–םינפֿלכֿלעלבא;ותווחאןידמוותִאמתודהיהשאייתתאל–הרוזפב
לאךלוהוגומנשימןיבלתוכלמַּבעלבנותודהילהֶנענשימןיברבעוירורבירסומ
שיםנמא,ץיַחהלשותועצמאבאקווד,ךכידכךותםאםגו;האלהוהנממ,ספאה
םלוכולצנייוןתייימו–דוביאלםיכלוהםהםויכשםידוהיהברהולצניייכתווקל
לבא,ויתודָלותקזחיורומאהךילהתהסיסבתאביחריקרהזרבדירה–דחאכ
אלםגשיפכ,ליצהללכויאלאוהםינפֿלכֿלעבושתיתולגתודהילשהיווה
.וניינעמאהי

ֿץראהבושייהםא׃הובגמינשתיבימימהמלידהאופאתרתפנהזכןפואב
ידיֿלע,תמייקהתילארשיההווחאהתאעורקלהיהלוכיאלזאלשילארשי
עבקהזבשיפֿלעֿףא–תיאמצעתידוהיתויבקעלשךרדלהלוגהןמתוקתניה
תאםרלוקבלוספלאלשלוכיבושייהןיאבושונימיבירה–ושפנתאבושייה
ימםעוקרֿומצעםעתודהיהתאתוהזלאלשו,הלוגהלשתידוהיהתוימיטיגלה
אליממתודהיהןמדָבאומאוהרבכןכלצנייאלשימיכ,וכותלהלוגהןמלצנייש

תלואג׳בהאר–הנידמַּב״תילארשיהתוברתה״לש׳התּונענּכתה׳לעו–׳םינענכ׳הלע18
״לוכהתורמל״תחתופההקסִּפַּב144׳מע׃ןלהלכ,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
וזבו״ילואו״תחתופההקסִּפַּב374׳מעןכו,)תואקסִּפיתשבהלתמדוקה(93הרעהבו
.םש213הרעהבו,הירחאלש

,׳דימתמה׳תאצוהברפסַלהנפִהד״בש[.216‐215׳מע׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
.]קרפהףוסדעו–״תאו״׃תחתופההקסִּפהןִמל,353׳מע׳בךרכ–ונתרודהמבו
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תודהיהוליאו.ךכלעהתואםידימעמןיאםאאקווד,תעבקנהלוגהשפנםעפהו–
הדמשוהוזירה–תימינפההתונקורתהסיסבלעהיבגלןוכנהיהאלרבדהש
.ץוחבמ

יפכורומאכ,תימינפהתונקורתההןמהכשמנהמצעהדמשההשרחאמו
תאקראל–המצעמתכלוהוהגומנה,הרתונשהלוגהםגשירה,דועריבסנש
טושםג.הדמשההךשמהתנכסתאםגאלא,המצעלעאיההאיבמאליממשןדבאה
ןיידע–הליחתכלמתונויצהתּורצוויהלעודחפתעפשהלעןלהלדומענדועש,הז
הפיסומתסמסמתמהלוגשןמזלכ,וקיתרנלרזחוהיכחוטבלםינפםושבןיא
תכרדומםנמאובשארונהםירבדהֿלגעמוהזו–המוקמבהמויקלעשקעתהל
ףילחתכ,ונדִצמתנווכמהלועפלשהתועצמאילב,הלעמלמןירשימבהלואגהונילע
.לבבורזימיב,תוריחֿךרדבונמצעבתומלשבעצבלונענמנשהלואגל

$

ירה,המלשההלואגהךרוצםנמאהיההפוריאבתישרושההלוגהןדבאשיהיךא
ונאםירזוחבוש–תירסומםירבדֿתמרלהאצותהתאונאםילעמשמ–יאדווב
תונחמו19ןפורגֿץזנייאהיֵמיֵאיכםוכיסַּבקפתסנםא,הליחתבמרתויףאםיקיר
ֿףוסתוכזלםידירשהולכויםהמךשמהבשךכידיֿלעטושפ,ןבומםילבקמהקינחה
ןוסאןיבירסומףוריצללכבןכתייאלשםושמקראלו.הינומרהלשםייחבףוס
תינחורותירמוחםגּולו,החוורהםתסןיבל–הברהבהזמןטקוליפאו–ימואל
רשיסחיוליפאןיאהשעמל,ןכֿלעֿרתי,ונניינעב.ותועצמאבתגשומה,תחאכ
״ךשמהב״אוהגשיההשיתחסינבשוחמבו,ונראיתשגשיההןיבלןוסאהביטןיב

םילואגההינומרההייח–תמאביכ;״םהמהאצותב״יתרמאאלו,םימיֵאהןמ

השילפבינמרגהאבצהתודיחילוולתהש.ס.סהלשתודיינתודיחיויה׳ןפורגץזנייא׳ה19
חצרהתאןגראלהיהירקיעהןדיקפת.)1941(תוצעומהתירביחטשלו)1939(ןילופל
לשידיימהםלההלוצינבו,המויאהןתוירזכאבועדונתודיחיה.םידוהיהלשינומהה
םתלפהו,םידוהיהלשםבגבםיעלקמיריהתיהתלבוקמה״הדובעהתטיש״.שוביכה
ועדונחצרירתאתואמןיבמ.םמצעברופחלווטצנםהםתואשתורובךותלא
ראנופרעיו,בייקדילראייבאב׃םיברםיפלאוחצרנםהבשתורעיינשדחוימבהצמשל
.הנליודיל
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,המלשההלואגהןיבביוחמהרשקהוהמלבא,תולגהןדבאמהאצותילואויהי
20?םימיֵאהתועווז]ןיב[ו,ןדבאהךותםגּולו

הזירה–אלואתסנּואמםאןיב–לשמלתוללובתהידיֿלעןדבא,ןכא
המואבםיקלחםא׃ןבומהזםינפֿלכֿלעלבא,בלהתאערוקו,זיגרמו,רעצמ
,אפרמלשתורשפאילב,הללכבהמואלוםמצעלירסומלטנםיכפוהו,םיתחשנ
םגוםהליעבטהאפרמהתויהלךפהנםותדעםסומסִמךשמהיכרמולןתינ
רבכורתונאלתמאבםולכ–ּונּואָּבשתויתצלפתהתועווזהלבא;המואלאפרמ
קיחרנאלהעשֿיפלםאףאתאזו?ןדבלמןויליכתולובחתםוקמלשותחתמאב
ונלאפרמאיצמהלהיהרשפאֿיאהאירבבשודיחלשהזכגֵלפֶהבםא,לאשנו
.ןויָליכדבלמםג

המלשהלארשיתלואגשרמולושיגדהלידכוניבקֲעלערוזחלונאםיכירצ,ןכבו
יהשלכתיתרבחואתימואלהרטמלשךרדכ,״החוורהםתס״לשןיינעהנניאתמאב
םעוניפל,״רתויםיחונ״ו״םיחונתוחפ״םייחןיבלדבהבהצמתמה,םייוגב
החוורהה,לארשיתלואגב.םמצעלשכ,רבדבֿםיעגונהםיאודיבידניאהלשהשגרהה
העדותל]תמגרתימותקתענ=[איהתקתינאלא,הכותבתמייתסמהניאהזןבומב
קוחיפֿלעםיוּוצמהוםיביוחמהםייחהתומלשלאהבושתלש
ילארשיהםעהדגנקראטחתילארשיההלוגהתורגתשהןיאהזיפלו;האירבה
–ארובהקוחדגנ,יביטקייבואאטחםגאיהאלא,םינפִלווכותמ,ומצע
.הזקוחבארבנשולוכםלועהיפלכ,ץוחלותודהיהןמאטחםגאליממו

הנעטב–הרואכלשקבתמשיפכ–ונירבדתאםידקהלןיאוזהדוקנבו
םאירהש׃הירוסיתרבסהלםינפֿלכֿלעןוּכסיאלהלוגהלש״יסיפטמה״אטחהש
םיריכמםניאש,םייוגהםיאטוחשהמכוהמכתחאלע–תאטוחתילארשיההלוגה
םירסייתמםהןיאןכֿיפֿלעֿףאו,ירבעהםייחהלאדיאלשתומלשהןורתיתאללכ
,ענמנֿיתלבהתוימצעהןויליכידיֿלע–םהםירסייתמןכאשאוהץוריתה.ונתומכ
טלתשמהתעדהֿףוריטידיֿלעו,ונלשמלדבהבםהייחֿתלועפלכתלגלגתמוכותלש
׃תומימתבםתומיגפתאםיאשונםייוגה,םלוא;רבדהתעדותךותמםהיתויוברתלע

לשוכרואלכלותבושתתאד״בששרופ–האבההקסִּפַּבדועתמלשנה–וזהלאשלע20
םיחוורונתינרבסההלשויכבדנןיב.459׳מעבשהדרפההֿתיבכוכדע,הזהקרפה
.םילדגומ
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אטחוניאםאטחאליממו,םתגשהבטימיפלםינפֿלכֿלעםהייחתאםהםייח
.המצעלשכםתומיגפםצעלשתיעבטההאצותהאלאוניאםשנועו

םידגונה,הייחלשףוליסהתאבטיהתעדויתילארשיההלוגה,תאזתמועל
–תילארשיההתרדגהםצעךותמהילעיופכהלאדיאהתאיבטוקןפואבםדוסיב
םיצוריתינימב,תעדמובהליעמה]ןיב[וונשישתמאהֿןוזחןיבהזהחתמה,ןכאו
תילארשיההלוגהתורגתשהתאךפוההאוה,דחיםגתעדהורשויהתאםימקעמה
תואצותהדבלמשעבוקהאוההזחתמ.הלימהתמצועאולמבושממב,אטחל
יפכ,תימואלההדימעהיופיריבגלתיתולגהתּומיגפהןמתוכשמנה,תויעבטה
תירסומהמשאלשהליהםגהלוגהתורגתשהתרצוי,םדוקהקרפבונחתינש
קלחתוחפלאיהש,המיאתמהבוגתליתולגהאטחההכוזהתועצמאבו,הביבסמ
.תדחוימהתילארשיהתורסייתהלרבסההןמ

לשוירִּפקרוניאיאדודחוימהילארשיהלבסהיכ,״רבסההןמקלח״יתרמא
תאהֶלעמה,םייוגללארשיןיבשיבויחהלדבההירפלוכֿםדוקאלא,אטחה
,תמאבו.תדחוימתּוכיבסותויביסנטניאתמרלהליחתכלמילארשיהםייחהֿךוּכיח
יפלכהאנקהֿתאנשטהלתאריבסהלילואיושעומצעבםירבדהלשהזדצםג
ֿלעֿרתי.הפוריאבחצרנשיפכולסחלווחצרלהוואתידכדעףא,ירבעהםעה
,םלוא.הזהחצרלעקרכוקלחתאאלימםגקפסילבםירבדהלשהזדצ,ןכ
הזהחצרהתמשגהלאוהשלכיתוהמֿינויגהרשקאוצמלהשקדבלבהזסיסבמ
וננורתישדבלבוזאל.הירוטסיההךלהמבונלעריאשלכמגרוחה,דחוימב
לעופלחוכהןמאיצוהלםרגשילב,הכדעשתוכוראהםינשהלכךשמבםגלעפ
וננורתיֿתאנשןיברשירשקםושןיא–דוחייבהזו–אלא,תאזכשהבוגתןימ
לשידועייהחרכההרבדב,ונחנהשהחנההךותמהאנשהתומשגתה]ןיב[ו
םרוגההבורקרתויהברהתינויגהתודימצברשקתמןאכ.הלוגהלוסיח
לשאטחהםרוגאוה–םייוגבלארשילתירוטסיהההאנשהלשםילשמה
לעפםנמאדציכתוארלהתערובענו–םדוקמונגצהשתיתולגהתורגתשהה
רשפאלידכןורחאהןמזבובשדחתההמו,ונניינעבתרשקמההילוחַּכהזהםרוגה
.רבדהתא

ןורתיהחוכמ.ונדיבדקפוהשירסומןורתיותואברומאכאוהתוחתפתההדוסי
ףאונממםיהבגומ–תומואהלשליגרהרושימלרבעמהליחתכלמונאצמנהזה
הדשהםוחתל,ונירחאןתואונכשמתעדמאלשםגּולו–ןמצעבתומואהתעדותב
ֿלכמ,תררובמהרכהידילםירבדהועיגהאלםאםג.ונֵתִמאתארשהלשיטנגמה
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תחטבהויפנכבאשונהוהשימכאלא,םתסוהשימכםייוגבונשגרוהאלםוקמ
תומלשב,שממלשםייחְּבאלאיהשלכהקיסיפטמיליפרעבאל–תמאלשהלואג
םייוגלהתיהשידהסןנאו–םתיחִלה״בקההוויצשיפכןוזחהוהנבההוןוצרה
ונלעמרומאכונמצעונא,םלוא.ונתִאמדומללולבקלוגופסלהייטנתוחפל
–היצנטופְבוהרותַּב–ונתוימצעבהמולגהתיהשהחטבהלרבעמו;תאזלהתמאָּב
תמאֿתרותאלאונילאויניעתאאשונהםלועהינפלונגצהאל,השעמלירה
רשאהלאמרתויףאהרואכלםיעורגוםימלשומ,ישיארוריפוזוריפבתעקושמה
.לאגיהלםישנאהםישקבמםצעבםהמ

תבורעתהןמםלועהתאאופאונגפסהקר,תמאלשהלואגםוקמב,השעמל
םל☻ִאותורצנקרםייוגבונדלוהתודהילתיבקעתוברקתהםוקמב׃תאזה
תּוארִּפהינפלעםנורתילכםערשא,)םזילאיצוסוינגרובםזילרבילםגךכֿרחאו(
תולילאהךותמםנמאםיבצועמםתויהלכםעו–תירוקמהתילֵרֲעה
תידוהיהתמאָּבםינפֿלכֿלעאוהםרוקמירה–ומצעילרעהםזילאודיבידניאהו
אלאליממתאצויהזשבושמרוקממםתקיניו,רוזיפהתרגִשבתסמסוממאיהשיפכ
םג–ךכםעדבבדב–אלא,תילויההתּולרעהלשיתוברתהםודיקַלוןודיעָלקר
םג,תרזוחהעפשהבו(,ּהדועמתולגהעדיאלשתושונאלשתיאדיאההיָעתהַל
.)לגעמהליחתההנממש,המצעתודהיהלשתיאדיאההיעתהל

ףוליסו,המייוקאלתידוהיהתויבקעהֿךרדשהדבועהםצעידיֿלע,ינשדצמו
העיפשמהמצעתודהיההאצמנאליממ–תמאכספתיהלתידוהיהארשהבדמלנ
םעהלשהאדיאבתרמשנה,תילאדיאהותירוקמה,תיתִמאהתודהיהש
התיההמצעתודהיהףא,ןכֿלעֿרתי.ותִאמקוחרלשישרקשכגצות,ידוהיה
יניעבו,הדוסימהמוגפאיה–ןיַעבשתודהיהוז–השעמלהייחךרדשןבומכהדומ
הברִמל,וללכבתודהיהגשומםעיוהיזלתּומיגפהתואהאבאליממהיאורלכ
.ותִאמתוגייתסהה

םגךכו,םלועָלהאטחהתולגבתרגתשמהתודהיהשלופכהאטחהןכֿםאוהז
םלועבאיההרישכה,המצעבתודהיהתדיגבידיֿלעש,ונרמאשרבדהםשגתנ
התבשלוכיבכ,התִמאדצמ,רומאכ,בושיכ.אטחלשךרדלהמיאתמההבוגת
תושידאךותמהילאסחייתהלדועולכיאלשדעהמסִקבםייוגהתאתודהיה
המסקתאםהינפלאיההגיצה–השעמל]רבדה[עיגהשמ–ינשדצמךא;אמלעב
,כפהבםיקיבדמוםיקבדתמםמצעבהזםסקיאשונשרבדכ,שממובןיאשוהשמכ
,םהיפלכתישגרהתוכירדהלכןכבו–החודקר,ללכםיסקמוניאשרקשכףאו
םידוהיהשתופידרהוהאנשה,זובהתבוגתבהגפסנוהכפהנ,הליחתכלמהנכומה
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איהשהליפתבםלועהשפנלעםיטלתשמה,םתומכםיעובצליוארכ,וררוע
21.ריזרזהףוצפצכ

םירבדהולעפוזתרגסמבו,תישנועהלארשיתאנשלשהניינעתיצמתיהוז
לשתודחוימהתויוצרפתהלהצוחנרבסהתפסות.תוליגרהתולגהתונשלכךשמב
הבםירפוכהתאנשותירצונההנומאלהאנקהשכ,בלצהיעסמבןוגכ22,וזהאנש
הררופתנש,ימל☻ומהביריהתיזחתאעיקבהליוכיסהחכונלדחוימבוחקלתה
,תודהיהשדועב–ףתושמההשודקהזכרמבאקוודו–]לארשיץראב=[הזכרמב
ןבאכ,ךרדבהתיהתחנומ,זכרמהותואלתיתִמאהותירוקמהתנעוטה
ח״תתורזגבוא;דחאכהריפכהרקשללמסכוןוועֿתריכזמכ,ןיכפוההלןיאש
,הליחתכלמתפפורהםתולבסִנלו,םתורָזלוםנוזרִפלבלֿםישילברשאכ,ט״תְו
תאםילצנמתויהל,ובשָחייץראהינודאלעםהףאוליאכםידוהיהםמצעומי☻ה
דרפס,תפרצ,הילגנאישוריג,םילודגהםייצראהםישוריגבןכו;םמִעץראהםע
םיטלתשמםידוהיהואצמנתימואלתושבגתהלשתויטנדגנרשאכ,היציזיווקניאהו
תוצרפתהבךא.ישיאהםרוריפוםנוזרפוםתורזחורב,ץראהלעתילכלכהניחבמ
שידועםהילעו,דחיבהלאכםימרוגינימםיפרטצמתירלטיהההאנשה
23.ףיסוהל

,ןוביתֿןבאםוגרתב(יולההדוהייברל׳ירזוכה׳רפסמחוקל״ריזרזהףוצפצכ״ףוריצה21
–הזהןוועהו״׃ןושלהוזברזוכךלמינזאב׳רבחה׳הדוותמרשאכ,)ד״כ,ינשרמאמ
.םיה♪ֱֿאהובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמרשאאוה–]הצראםילועוםימקונאןיאש[ . .
ריזחמה׳ו,׳וילגרםודהלווחתשה׳ו,׳ושדוקרהלווחתשה׳׃]ונתליפתב[ונרובידןיאו
רמאֹנשהמלעםיבשוחונחנאןיאש,ריזרזהףוצפצכאלא,הזתלוזו,׳ןויצלותניכש
.הזב . .״.

הנומשלשהרדִסויהבלצהיעסמ׃וזהקסִפבםירכזנהםיעוריאהלעםינותנהמכהנה22
.1270תנשדעו1096תנשןמל–ןוכיתהחרזמהלאהפוריאמ–םיירצונשוביכתועסמ
וחבט,םכרדב.ץראהיבחרבםיפסונםיזחאמבוםילשוריבםינשהאמכוקיזחהםינבלצה
.)ו״קתתְוו״נתתתוריזג(תפרצבוהינמרגבתוברתוידוהיתוליהקבםירצונהוערפו
ןילופבוהניארקואבםידוהיףלאהאמכוחצרנ–1649‐1648–ט״תוח״תתוערפב*
יכיראתהלאו*.יקצינלמחןדגובלשותושארב,ינלופהןוטלשבודרמשםיקזוקידיב
שוריגהלשויטילפושרוגךשמהבו,הילגנאידוהיושרוג1092תנשב׃םילודגהםישוריגה
,דרפסמםידוהיהלכושרוג1492תנשב.1306תנשבושרוגתפרצידוהי.תפרצמםגהזה
לארשיתלואג׳בהאר–היציזיווקניאהלע*.לגוטרופמםג–ךכֿרחאםינשעבראו
.220הרעהבהיינשהקסִּפ,391׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב

תודהיהלשהעתמהתוליעפהדגנהנעטה״ןיב׳רפתתקסִּפ׳איהןאכתמייתסמההקסִּפה23
דעו448׳מעבלדגומהחוורהןמהנודנשהנעטהוז–)ןלהלד״בשןושלכ(״אנדיאהד
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ףושחלהמצעהפוריאהלחהםייתניבשהדבועההבושחהתיה,דחאדצמ,ןאכ
ֿתינוליחהותוחתפתהבןהתיגולואֵתהותרוצבןה,תורצנבשףוליסהתא
לשדקומהֿתדוקנלעדיהתאםישלהלרשפאתההזכןפואבו,תיטסילרביל
,המצעברקשלוכיבכאיהתודהיהשדבלבוזאל׃םלועָלתיתולגהתודהיהאטח
םגאלא,)?םייוגלרבדהתפכאףוסֿףוסהמ,ןכֿםאש(עובצוינדגוברקשםגּולו
ֿלובלבאלאוניא,תמאהתיצמתכהכדעבשחנשו,ץוחלוהכותמהקיפמאיהשהמ
הנהדעותיפוריאההיצזיליוויצהימיתליחתמוילבקמשפנתאליערהשתעד
,הפיגמלשרוקמשממאלא,״יטתסאםגפ״קראלאופאאיהתודהיהירהו–
.ולוסיחבםלועהתלואגש

םא,תמאבאולהש׃תסרוסמהתיהםצעבתאזההירואתהלכשהנימאקפנןיאו
,תודהיבהלגתמהתימסוקהתמאלסחיבקרהזירה,רקשןההיתויוחתפתהותורצנה
תומדקתההלאתויוחתפתהויהםנמאתירוקמהתילרעהתוארפלסחיבוליאו
אלאתיפוריאההיצזיליוויצבועגפאלשדבלבוזאלרשא,בוטהךרדבתינכפהמ
םע,תאֵרָּפתמוהפוריאתרזוחןהידעלבשהיָאראהו–ללכבהתואורשפיאשןהןה
םילימבו.תיטסילאיצוסֿיטנאואתילרבילֿיטנאה,תירצונֿיטנאהתמאהתרכהלכ
תתלהלכישהמלעקרהזירה,תודהילתונעטםייוגלתויהלתולוכיםא׃תורחא
–הנתנםוגפרבדםאףאירהש,הנתנשרבדהםצעלעאללבא,םהלהנתנאלו
.םולכםהלהיהאל,םוקמֿלכמ,ודבלמ

,תמאהֿןיערגןאכרכוהםינפֿלכֿלעשתראשנהדבועה–הלאלכםע
ףוליסהתוהמלשהרכההשיפֿלעֿףאו;ףוליסבםלועהתאהקיבדמתודהיהש
לשתושממלםגהמו,יהשלכםיעֵדֿתודחאואתוריהבתגרדלםנמאהעיגהאל
םוקמֿלכמהתיהתימשיטנאההירואתהתניחבמירה,ודגנכיהשלכתמאתרכה
ןוימדהֿירופיסתמועל–תמאלשןיערגבתוזחאיההםצעבםגהריבכתומדקתה
למתסמהיהםהבש,םידליתטיחשואתוראבתלערה,םיהולאתגירהרבדבאמלעב
תיפוריאההיצזיליוויצהםאש,הדבועליוטיבהנתנוזתומדקתה.וישכעדעןיינעה
םיכרפומתויהלועיגהרתויבםיידוסיההיכרעשןפואב,המצעםעהכבתסה

ךלהמבתודהיהלשתינפלסההעפשהה״רבדב,האלהוןאכמןודיתשהנעטהןיבל–ןאכ
שולשב–יפוריאהךלהמהחותינלע,״דחאדצמ״,ךמסייהזןויד.״הירוטסיהה
ךשמנה,םינפבמתודהיהתונקורתהחותינלע,״ינשדצמ״,ךכרחאו–תואבהתואקסִּפה
ךבדנהתאתמתוחההקסִּפ–454׳מעב״בוש״הלימַּבתחתופההקסִּפהדעךלוהו
.רבסהַּביחכונה
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היצזיליוויצַלליעפהרוקמהאיהתילארשיההלוגהתורגתשהירה,הכותמ
דוסילעו–)המצעהפוריאשפנבםולגהליבסהרוקמהדגנכ(תאזהתכרפומה
תבייחלוכיבכשביואהתומלגתהתויהלהכפהתודהיהש,רבדהרשפאתההז
לשביואהẁרסוחדגנהשעמלתפרטנהתויהב,ריבדהלתיפוריאהתוברתה
ויה–הזהרבדהתמלשהלו–ךכםעדבבדבךא.דבלבאיההתוימצע
ןיערגידיֿלעיכ;למסהךרדלעתוחפןהשןכֿםגתואצותהרומאהתומדקתהל
ֿתיירטסיהמרבעמהתורשפאליאדיאהעקרהתאהקפיסיהירה,הבשתמאה
שגוהםנמאתולגהלוסיחתארקלוליאכהזהיהו–תילנויצרהדמשהלןומה
.אניַבוגלשוריפביביטקייבואההאטֶחןובשחהלוגַל

הארשההתאוזתוחתפתהלהקפיסשאיהםינפבמתודהיהתונקורתה,ינשדצמו
.ןיַעבשתואיצמהךותמהצוחנה

ֿלכמירה,ישיאההרוריפוהנוזרפידיֿלעתאטוחתודהיההתיההכדעםאיכ
–תאזהתּומיגפבהעיגרהחורוירמוחהֿינָרוצהָהֶנבמתניחבמקרהזהיהםוקמ
אלםידוהיהוראשנןיידעתידוסיהםייחהֿתייווחותיאדיאההרכההתניחבמוליאו
םידחואמםגםהוראשנןיידעוזםתומלשחוכמאלא,םימלשוםינמאנקר
תומואהלכמוליפארתויךורעןיאלםישבוגמוםידחואמןכא–המואכםישבוגמו
םיישיאםידידיןיבוליפאתאזכתודחאהאצמנןהמוזיאבירהש,יעבדכתונגרואמה
,םלוא?רחאההצקהןמויחאןיבלםלועֿהצקמוהשלכידוהיןיבהאצמנשיפכ
ינחורהטלֶמה;רערעתהוהזהבצמהךלההיצפיצנמאויבציתבשלשףוריצהךותמ
לעתידוהיהתוכיישהתדמעהךותו;ךלהוסמסמתהתידוהיהתומלשהותודחאהלש
הנועבותעב–ושענוםידוהיהוכלה,דבלבתררופמהותזרופמהתיעזגהתוישרושה
םיאודיבידניאםגוובשיםההכותבשתירכנההרבחהלשהימצעמםצע–תחא
ידכ,ןכֿלעֿרתי.יהשלכתישרושֿתישפנתוכיישתקיזירסח,אמלעבםייאליטרע
םירהלםידוהיהוטנםירבדהעבטמ,וכבתסהםהובשהזדמעמלירסומףקותתתל
םייחהֿףוליסתארשהבםנמאובציעםייוגהשםיכרעםתואלכ]תא[סנלע
ẁירסחםיאודיבידניאלשתילסרבינואהווחאבםימכתסמהו,ונתולגתורגתשהבש

.שממתקקוזמתיצמתלשהגרדלןשיהיתולגהאטחהתאםהולעההזבו–הרוכמ
,ןיטולחלוזתואיצמבםלענ,הלוגבםגרומשהיהש,תודהיהלשתמאהדצלכ

םידוהיהוליאו;הדבלםשהֿתמצועחוכמקרדוערמשנתודהיַלישגרהחתמהו
ֿתיתייווחהםתואליטרעויעזגהםאצומיפֿלעםהבריכהלןתינדועש,םמצע
םתובלתשהךות,ןוּוכמבושרופמב,תאזהתפלוסמההיווחהיציפמושענ,תיטילופה
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הזהרבדהםצעידיֿלעש,תירכנההרבחהתיליעְּבתגיוסמֿיתלבהותינגרואה
.ףוליסהתגהנהלהכותבםוקמהתניּפםגאליממ

ֿרתי;ףוליסבכהזהףוליסבהרכההךרדלעםייתניבהתלע,רומאכ,הפוריאךא
לכבטעמכו,תימואלתושבגתהלשרתויבינוציקהבלשלקוידבהעיגהאיה,ןכֿלע
ובואצמנשהזלליבקמבצמבםידוהיהיבגלאיההאצמנהחרזמבוהזכרמבםוקמ
ךאםירבדהףוריצךותמו.ונרכזהשםישוריגהתופוקתבדרפסותפרצ,הילגנאםעפ
תאהתלעהרשא,תיטנטילימתילארשיֿיטנאהירואתהחתפתהםאאוהיעבט
םרוגותינחורהפיגמלשרוקמםתויהןיגבםידוהיהןמתורטפיהלשהרטמה
תודהיבאקוודואלםירבדהויהםירומאשהדימב,ןכא.םינפבמינויצזילרומד
העיגהוזשיפכ,תּויגֿאלותודהיֿאללשתסמסמתמההלוגבאלא,תירוטסיהה
תמאםהויהאלא,תמאלשןיערגקראלםהבהיהירה,ונלשונתפוקתבתויהל
,ונמצעבידוהיהונבגלעםויכונלשיתיריפמאהיָארו–רתויבתישממוהטושפ
םיינחורםיגיהנמכףאו,תוינידמתויוכזילעבכםילבקתמוזהלוגלשתויראהֿיֵרֵגשכ
לארשיתלואגלתביוחמהםיתחתחהֿךרדב24,ונלשוזלארשיֿתנידמבםייטילופו
.המלשה

לעללפתהלוחפטלוץמאלוללהתויראהֿירגתאםיבייחונאשדועב,םלוא
ירה,םויה,ונלוכ,ונמצעונלשתוחתפתההֿבלשוהזשרחא,םהינבלשתומשנה
סופיטשתירסומההלקתהםצעלגייסםושילבסחייתהלויהםיישפוחןבומכםייוגה
שיקפסילבשםִעו;)תוישיאהויתולעמלכםע(ותומדבםלגמינויצפיצנמאהידוהיה
יאפוריאהןלבקהתויהלהינמרגתאאקוודרישכהש,ינמרגהםעהעקרבוהשמ
היצפיצנמאהתביבסךותמשהרקמםגהזןיאיאדוושרמאנוהתעףיסונ,הדמשהל
.תאזהתונלבקהןוזחאציאקוודֿתינמרגהתודהיהלש

םיתוכהלשםתוכיישתדימבתונדהתויגוסַּבטוקנהידומלתףוריצאוה׳תויראיֵרֵג׳24
)ז״י׳בֿםיכלמ(ארקמב.תויראירגואםהתמאירגםא,לארשיםעל)םינורמושה=(
אמש–דחפהתמחמשו,רושאךלמןאכבישוהשםייוגַּבםיגרוהתויראויהשרפוסמ
תאודמלםה–״ץראהיֵה♪ֱֿאטפשמתאםיעדויםניא״יכתונערופהםהילעהאב
ומייקתהו,םטפשמתאוםימדוקהםהיהולאתאםגובזעאלתאזֿלכבךא,לארשייטפשמ
.לובלבוהיבוברעלשטפשמוהנומאאופאםדיב
םינייפאתמםנמאהינמרגילועמםיברשךכלרשקהבהזיוטיבבאופאןאכטקונד״בש
דועהאר(.םייתשהלשהיבוברעבוא–״תּויגאלותודהיאל״לשלבלובמשפנֿךלהב
.)110הרעהב173׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בךכלע
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תוגרדבהאצמניהירהםינושתומוקמב–ונראיתשתידוהיהתוחתפתההיכ
רחא,אישהתדוקנתאוליפארובעלאיההליחתהרבכםויכו,תומדקתהלשתונוש
ןדבאךותםייוגבתועקתשהלהייטנהעירכהלהליחתמהרתונשתלדלודמההלוגבש
העיגהתירלטיהֿםורטההינמרגב,םלוא;ללכבתדחוימהתידוהיהתוהזה
אוה–וזהנידמבטלובהידוהיהרוביצהו,קהבומההאישלשממתוחתפתהה
לעתגלפומהתימואלהתונקורתההתעפותתארתויבתינייפואההרוצבןיגפהש
–התיההינמרג,ןכֿלעֿרתי.םוקמַּבהרזוהקומעתיעזגתוישרושלשעקר
,תיאליטרעֿתיטילופומסוק,תימואלֿיאתוברתלשתיסָלקהץראה–רמולרשפא
יתוברתהיפואהו,רתויבהקזחתימואלההיצקאירהןאכהתיהאליממו,הפוריאב
ןבומכהיהםידוהיהםיללובתמלךא.דחוימבןכוסמכוזלשהיניעבבשחנרומאה
דסומדוסיכאקוודוהועלבםהדחוימןובאיתב;רתויבםיענהזיתוברתיפוא
םעתיחרזאהםתוהדזהףאו–תיחרזאהםתונמאנלכםעו,םתּונמרַגתִהב
דגנכ,תימואלֿיאהתּוינמרגהלשםייתוהמםיגיצנושענםהירה–הינמרג
.תיאדיאההניחבהןמ,תינמואלהתוחתפתהה

תוברתבאונשהדוסיהלשלמסלםידוהיהתכיפהלעקרהאופארצונבוש
ןועטלהקדצהםידוהילתויהלהלכיאלרבכהזרשקהבךא;המצעתיפוריאה
ךותמםגּולו,םמצעלםילשבמםייוגהשלישבתבםימשאףוסֿףוסםההמֶש,וליפא
,דבלבהארשהלשרוקמתויהלםידוהיהולדחםנמאןאכירהש?תידוהיהארשה
,בזכֿתוברתלשהחופיטוהתייווהבלעופבםגברעתהלםיאכזםמצעומי☻הםהו
אנדיאהדתודהיהלשהעתמהתוליעפהדגנהנעטה.הינבלארזלתויהלהעיגהש
ךלהמבתודהיהלשתינפלסההעפשההרבדבהנעטהםעןכֿםאהגזמתה
לשסרוסמהקמועהםעגזמתנתחאההנעטהלשילאוטקאהחתמהו25,הירוטסיהה
תימשיטנאההירואתהלששבוכהחוכהתאדחיבצעלידכ,תרחאההנעטה
.תינמזẁלעתּוהַמכתודהיבהמולגהתינחורההנכסהרבדבתשדוחמה

תודהיהתונקורתהלשתפסונההדבועלתדחוימתובישחתעדונוזהדוקנבו
םייוגהןיבםיעוטנכםמצעתוארלולחהוהלואגהןמושאייתנםידוהיהש,םינפבמ
.םויהדע,רומאכהבהקובדתראשנדועהמצעתונויצהףאשהסיפת–םלועְל

םייוגהונימאהםאםגירה–תאזלהתונקורתההרבשמדערמולכ–הכדע
ובאשםוקמֿלכמ,םביטִמםתביבסתאןהבםינּכַסמםידוהיהשתונושמתונכסינימב
לכלעםגחרכהבתקבַדימהו,תודהיבךכֿלכתשרשומההנומאהןמדודיעםה

.450׳מעבליעל,23הרעהתאהארובוש25

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 454

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



,םהידוהימםייוגהתארוטפיולאוגהאובי–אוהשֿךיא–ףוסֿףוסש,היתוביבס
םרהטיקרתמאבשןיבו,םתנומאכ,םהלשםצראלםידוהיהתאריזחישידיֿלעןיב
תידוהיההנכסה.תירצונההסיפתהתויבקעיפלרתוירבתסמכ,תורצנלםריבעיו
,רתויהלקהילעהבוגתההתיהאליממו,תינמזהנכסכםינפֿלכֿלעאופאהשגרוה
הפוקתב,תאזתמועל.תשאונאלהרקמםושבלבא,תובורקםיתעלתיארִּפםנמא
קרו(26,תודהיבהלואגהתווקתהעקש–הינמרגבלוכֿםדוקבושו–השדחה
םגהתבכאיהאליממו,)תונויצבםעמועמבהקלדנוהרזחאיהךכלעהיצקאירכ
םירזתנכסכתידוהיההנכסהאופאדועהשגרוהאלםינמרגלדוחייב.ביבסמםייוגב
איהאלא,םשרגל–תוכזםגשיו–טושפרשפארתויבעורגההרקמבש,אמלעב
שוריגותופידרשהנכסכ–ןכֿלעֿרתיו,המוקמבתישרושתראשנההנכסכהשגרוה
,םלועְלהרוזפהתדמתהלשהחנהבירהש;הבליעוהלםייושעםניאללכאמלעב
הטיֵלפתראשנדועלכש,הירוטסיהבחכומשהמאוההרקמאליכלילעבררבתנ
,הכותבלדביהל,םירזוחםהםצראלאאלירה,תומוקמהדחאבםידוהיהןמ
םהםירזוחקרףוסבלו,ןניעבתוראשנתיטילופומסוקהםתעפשהוםתוהמאלא
.ופדרנםהבוושרוגםהםהמשםמצעהרוזפהֿתומוקמםתואלאדימת

תינורקעהניחבמו,תינויצהתוררועתההתאזלכדגנכהחמצםייתניבםאףאו
םירתוימםהבשתומוקמהןמתוחפל,תדלומלםידוהיהתאריזחהלהנכומוזהתיה
איהשדבלבוזאל,תונויצהיכ.םולכאלוןודינהןיינעברבדההנישאלרבכ–םה
,ידוהיהבוחרהלשםיינויצפיצנמאהחורהֿךלהוהיגולואדיאהתאללכהלספאל
תניחבמםגאלא27,הפרחבאיההתחדיקסניטוב׳זלשהיצאוקבאהתאירקתאו
רשאכו;תיאדיאההתוסיפרבהעוקתאיההראשנהשעמלתיבויחההתומדקתה
ףוסלעםילגנאההודימעהץראבםידוהיףלאתואמששלשםתורבטצהםע
שממ,ןיכפוההלןיאשןבאכתיטילופהניחבמםעהתאאיההחינה,קוספ

ולעפמלשתודָלותהלכלאו–ויתופקשהוןוסלדנמהשמלארקיעבןאכןווכמד״בש26
.61הרעה106׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בךכלעהאר;ותוגהו
,םניינמל19ֿההאמהתליחתבהינמרגבתימרופרההעונתהתחימצתאףיסוהלשיתאזל
,ןויצתבישלתוליפתהתטמשהברודיסהתא״ןקית״רשארגייגםהרבאלשולעפמתאו
םימרופרהםידוהיהלכטעמכו–ויערמואוה.שדקמבהדובעהשודיחלוםילשוריןיינבל
םהרבא;״ילשםילשוריאיהןילרב״׃ותרמִאבטיההרוכזו,תונויצלתופירחבודגנתה–
.1874תנשברטפנרגייג

ינפלשםינשב(הלוגהלשינומהיוניפל–היצאוקבאליקסניטוב׳זלשותאירקלע*27
חוורהןמל,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–)היינשהםלועהתמחלמ
.84׳מעבלדגומהחוורהדע82׳מעבלדגומה
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תארטפגרבנזורדרפלאםאהומתלאופאןיא.לדבהילב,בלצהֿיעסמימיבכ
איהןיא–חורבתונויצהיגיהנמםה28רבובכםישנאםאש,ובתכבןיינעה
.םויהרדסלהילערובעלרשפאוןורתפ

תוהזהתאתודהיהלשתינחורהתונקורתהההריאשה,וניארשיפכ,ינשדצמו
האצמהאופאהיהאלינעזִגהןויערהםג.דבלבהלשעזגהסיסבלעתידוהיה
םאףאתראשנתידוהיההלקתהשונייה–ונלשתוחתפתההירפאלא,תיתורירש
יכ,םייוגלתויהלהלכישהווקתלץקםגםַ☻וההזבו–םלענלוכיבכינחורההדוחיי
הפוריאבתישרושהתודהיהלשתלוכיהֿרסוח.תוללובתהידיֿלעהלקתהןמורטּפיי
הניחבמשםירקמבםג–רישיהםירבדהךלהמבתוללובתההךילהתתאםילשהל
הלקתהשןויערָלםוקמןתנ–ומותדעתוללובתההךילהתהרואכלםלשוהתינכות
ףקיהבהדמשההןורתפהלעךכו,תוללובתהַלרבעמףאתראשנתידוהיה
תודהיהתדיגבשכ,תיטמֵתמהרוצבשממחכומ,דיחיהירשפאהאצומַּכימלוע
.ןובשחהתופרטצהלםינותנהתאןמזהלכתקפסמהאיההדועייבוהמצעב

ילוא–רוחאלהריקסבםהבונאםיננובתמשכ–הלאהםירבדהלכםג,םנמא,הנהו
ןויגהבהמשאהתופקתשהתאוהמצעתודהיהלשהמשאהדצתאםהםיריהבמ
ֿלכמתראשנןיידעלעופהלאותאצוהןיבלהזהןויגיההןיבלבא,הדמשהה

׳ןבלהרפס׳הםוסרפרחאלהווהתהשבצמַלןוכנֿלאד״בשןווכתמ,וירבדךשמהב*
דועטעמל(,הצראתידוהיההיילעלקוספֿףוסםילגנאהומשוב,)1939(ט״צרתתנשב

אקווד,הנהו.)תואבהםינשהשמחבתולעלושרוייכובוטבעבק׳רפס׳הרשא75.000
תמחלמץורפלשבםיטירבבקבאמלכתינויצההעונתהובושייהתודסומותיבשה,זא
ימיבכ,תיצאנההיחלףרט,הלרוגלהחנוהואָצומאללהפוריאתודהיהאלכנךכו,םלועה
בושייההנמ1939תנשב׃רפסמַּבןאכהגשד״בשיכןייוצי,תאזםע(.בלצהיעסמ
,ךכֿרחאםינשעשתלןוכנוניהד״בשטקונשרפסמה;שפנ475.000ֿכקרץראבידוהיה
לארשיתלואג׳בהאר,׳ןבלהרפס׳ַלבושייהתגהנהסחילעדוע–.)הנידמהםוקברע
.70הרעה112׳מע,׳הנידמהרבשמב

תינויצההעונתלףרטצה.הינמרגתודהייגיהנממו,הגוהורפוס,ףוסוליפהיהרבובןיטרמ28
תינמרגלך״נתהתאםגרתו,ידוהירסומותדלרוספורפכשמיש.ןושארהסרגנוקהרחאל
היהותירבעההטיסרבינואבדמיל,הצראהלע1938תנשב.גייווצנזורץנרפםעדחי
ֿתידוהיהנידמתמקהלוםיברעהםעהנבהלהפיטהרשא׳םולשתירב׳תעונתישארמ
.תיברע
םע–הנידמהאישנמועבתרשא׳חורהישנא׳ישארמהיהרבוביכריכזהלרתוימאל
רבובןיטרמ.תוומהןידרזגתאעצבלאלו,ותואןוחל–ןמכייאףלודאלשוטפשמםות
.1965תנשברטפנ
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המשאהירהש.הליחתבונרבידוילעש,יקאינמהףוריטהלשםוהתהלכםוקמ
וקיזהאל,רתויבעורגההרקמבםג;טשפומהםוחתבןיטולחלאיהונראיתש
םייוגםתסויהּולםיקיזמויהשיפכמרתוי,יטרקנוקןפואב,םייוגלםידוהיה
ירה–םינפִלוהנותנהתילרעההיצזיליוויצהןמםג–השעמלו,אמלעבםיליגר
לכב,הברדאאלא,המואמםהידוהיידיֿלעודיספהאלםייוגהשדבלבוזאל
תוירפמיאהםידוהיהילבו,םהלשתוירפמיאהתאוחירפהשםהםידוהיהםוקמ
.ועקש

תררועמתודהיהשדחוימהישגרהחתמהםרוגלאונאםירזחומןאכשאלא
תוירפמיאבוםהלשתוברתבתורצםייוגהיניעשדבלבוזאל.הבויחדצמהביבס
םהםיבאת–רומאכ–אלא,םהילעתאשנתמה,תודהיהתארפהירפןהש,םהלש
תודהיהדגנךפהנורזוחהזחתמו,םכותלהתִמאתאגוּפסלותודהילתומדיהלםג
םדיֿרצוקללגבןה,ונרמאשיפכ,םידוהיהתמשאבןה(,םדיבהלוערבדהןיֵאשִמ
.)םמצעבםייוגהלש

םנמאאטבתמהדוחיי–םייוגבהדוחייאוהתודהיהֿתמאביתוהמדוסי,הנהו
–ןלבקלהצרישירכנלכמםגתוענמנןניאש,השּודקותיבויחהרותלשןורתיב
אקוודש,תיעזגההדבועהתרכהבהמצעהרותהףוגבהֶוּולמהזןורתילבא
ואלםייקלידכ,ןכֿלעֿרתי.השעמלהרותהתאלבקלרחבנודבלילארשיהםעה
םעירה–המלשהותרהטבהרותהןורתיתאםאיכ,הזהיעזגהדוחייהתאאקווד
,תבורעתֿיאושינבהמואתניחבבהרוסאההירוטסיהבהדיחיההמואהאוהלארשי
29;״ובםיעגופםיאנקתימראלעובה״יכןיאושינלרבֵעמשגלפההידכדעףא

תועצמאבוותרותתשודקבלארשיחצנתאםייקלידכ,ומצעםעטותואמו
תוינגומוההלערומשלהווטצנשםעהאוהלארשיםע–הרותבותרהט
סוחתאל״ו״המשנלכהֶּיַחתאל״ידכדעףא,וצראלשתימואלהֿתיתוברתה
ופוגלעדמלשםעהאוהלארשיםע׃הלאלכלערתיףא,דועו30.״םהילעניע
תימתסהתועשרבםלגתמה,תימלועהתונדרמהדוסילשילטוטהעשפבןיחבהל

׳הרותהנשמ׳,׳בדומעו״לףדהרזֿהדובעתכסמבהאר–תירכנתליעבןיינעל29
.׳זקוספה״כקרפרבדמבבי״שרו,׳דהכלהב״יקרפהאיבירוסיאתוכלהבם״במרהל

קלמעתייחמתווצמ.ז״ט׳זםירבד,ז״ט׳כםירבד׃רמאמבםתביתכרדסכםיקוספהינש30
לאהבחרהבד״בשבושי,רוביחהלשופוסב.ט״יה״כםירבד׃ךומסבןאכהרומאה
הקסִּפהןִמל471׳מעבתאזהאר.קלמעדגנכ–תיתוהמהותימוהתה–ונתבוגתתבוח
.43הרעהלםשבלםישו,ךליאו״יעבטֿיתלבהסיסבה״׃םילימַּבתחתופה
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ֿסנרטהויתימהוַצהותוהמבאופאקַבדשםעהאוהו,תימינפהתילכתהתרסחו
.״קלמערֶכֵזתאהחמִת״לשתמאבדחאהירוטסיה

ץופנוהלוגבםעהקבדרבכםאש,הרואכלהיהיוארהןמהלאלכלםאתהב
אלוומצעתאחכשאוהלבא.ושפנלעבטיהתוחפלרהָזייוהירה,קלמעבומצעב
הרימשותימואלֿתיתוברתתודחייתהלשםיכרעםלועלרֵ☻יבשירחא;השעןכ
תאהזבררועשרחאו–לבתַּבתיתמחלמתוחילשךותוזתודחייתהלעתינוציק
םואתפאוהספתנ–המחתושגרתייבוברעב,םתאנקוםתצרעהוםימעהסעכ
םגהארשהתלעפהךות,תוחילשלכתרקפהודוחיילכלוטיבלשהכופהההייטנל
יחתפתאםייוגלה״בקהחתפףוסֿףוס,ןכבו.הזלהךפוהמהןוויכבםייוגהלע
31,״יתִמאהלארשי״םֵשַּבשפחתהלתורצנההגנעתההליחתכלמשםשכ.המקנה

–תיפוריאהתונמואלהלילחדבושןכ,הלטיבאיהלארשיתרותתאשיפֿלעֿףא
,ומצעללואשלולהיהחונ–טושפoםזיליהינבתיתוברתהותומכתסִהלכםע
שירהטלעש,תימלועתועמשמלעביעזגדוחיילשהלטצִא,תינמרגהותולצפתהב
אוהאציהזלהיומידהלשותוספאתעדותמתעבונההירטסיההךותמו;רומשל
תיאדיאההתוזרפתהותימינפההתונקורתהידיֿלערשא,תודהיבותמחתאתולכל
.םהיניבךפוהמהחתמהןמותִמאבהנומאבואשלולהרשפיאיהירה

ןויגהתאהלעהרשאךיבסתהםלשוההבשךרדהתארעשלונאםילוכיךכ
ערפנבושתוכלמיגורהתרשעלעהדגאבומכו;לעופהלאהאצוהתמרלהדמשהה
32.ותרותטפשמלשיטסקרסךופיהידיֿלעומַעמה״בקה

םיבולעםיצילמושעַנבקעיוקחציםהרבאינבשכהתיהידמלהעווזרבכ
ינבשכהיהבולעתוחפאל;״יראהעזגה״לשותונוילעתנעטדגנכםיעזגהןויווִשל
דגנםחרוכֿלעבאצישינמרגקוחלשםיעָוּוזמתונברקושענרפוסהארזעלשוינב

Verus׃םנושלבו31 Israel

–ונלשונתרותןידיפֿלעלוכיבכ–ונתואםישנועםייוגהשךכבאטבתמןידהךופיה32
.םייוגהיפלכהינידםויקתאםגתוברל,ונמצעבונאהתואםייקנהליחתכלמשםוקמב
תרשעלערפוסמ–ויתובקעבורבוחשתוחילסותוניקלשםיברהםיטויפבו–שרדמב
הלא׳העודיההניקב;תימורההעשרהתוכלמידיבגרוהלואצוהרשאלארשיילודג
םהילעולבקיש–בקעיינבתרשעל׳םיפילח׳כ–םימכחהתרשעמרסיקהעבות,׳הרכזא
שיאבנוג״לעהרותהרבדכ,המיירצמםהיחאףסויתאםהיתובאורכמרשאלעןידהתא
העשתבוםירופיכהםויבםירמאנה–וללהבלהיטיטרמםיטויפהןמהמכוהמכ.״רָכְמו
ועריארשא׳הישודיקוגרההתורודמידקומ,חבטהישעמתובקעבורבוח–באב
,)1096(ןושארהבלצהעסמלשו״נתתתוריזגבתפרצבוהינמרגבלארשיתוליהקב
.ינשהעסמהלש)1146(ו״קתתתוריזגבו
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לעלארשיֿינבודיפקהאלשדבלבוזאלשרחאמ,ףוסבלו33;תבורעתֿיאושינ
לשםצראבןבאוץעדובעלוכלהםמצעםהאלא,םצראבתילארשיהתוינגומוהה
דגנןורחאיעצמאכובווטצנםהרשאןידותואםדגנכךפהנ,םיירכנםימע
חכששלארשיםע.םתובעותבשקומםהלראשיהלושקעתיש,םהלשםצראינב
,ךכו;ורכזתאתוחמלותוסנלקלמעוילערזחוה–קלמעםִעדחאלתויהלהסינו
.רוכזיורוזחיןעמל–תוומהלאטשפומוםורע,םלשםע,ךלהאוהןוחָּכישב

$

יכםאו;רבסהולשיתירזכאההדמשההךרדבהלוגהלוסיחםגשאופאונאםיאור
ẁלכבדציכריהבמוניאהזרבסהםגםנמאתילכשהֿתיתביסהתוחתפתההתניחבמ

אוהריהבמםינפֿלכֿלעירה,לעופהלאןותנהחוכהןמהדמשההףוריטאציתאז
םגרבסהַּברייטצהלליחתמךכידכךותו,ומצעהזףוריטלשוחוכוונויגהךרדתא
ןה,אטחהןמאצוילעופכ,שנועהךרדלעןה–םימיֵאָלירסומןבומ
34.יוצרהםירבדהֿךלהמלהבושתהתאןווַכמה,רוסייהךרדלע

׃ומצעבוברבכותילכתתמלגתמהרואכלתיגשומהניחבמ–שנועה,הנהו
ערהתאאוהםילשמ,ומצעהשועהקיֵחלהשעמַּבשַעורהתרזחהידיֿלעש
ֿיווישלםירבדהתאאוהריזחמותיביטקייבוסתופקתשהידיֿלעיביטקייבואה
תועמשמםגלףאדועשיתמאב,שנועהדצםג,השעמל,םלוא;ירסומהםלקשמ
ערפמלהיוצרההנווכההדיקפתתאאלממועיתרמיופצהשנועהיכ.תישומיש
דיקפתהליחתכלמהאלימהדמשההתנכסשךכברבדהאטבתהונניינעבו–
המלשהונתלואגלךרדההחתפנהנממרשא,תינויצההבוגתהשוביגבעירכמ
.ללכבהלוגהלוסיחלשתיבויחהתועמתשהלעקרהתאאיההניכההזבשו

,׳ינמרגהדובכהוינמרגהםדהתנגהלקוח׳םגקקחנ)1935(׳גרבנריניקוח׳תרגסמב33
ומויקךשמהלםדקומיאנתאוהינמרגהםדהרהוטש,הרכהרודח״׃ןושלהוזבחתופה
טילחה,םלועלתינמרגההמואהתאחיטבהלענכנֿיתלבןוצררודח,ינמרגהםעהלש
יניתנןיבוםידוהיןיבםיאושינ)1(׃הזבםסרפתמה,אבהקוחהלעדחאהפגאטסכיירה
..םירוסא–ולבורקםדילעבואינמרגםדילעבהנידמה . .״.

ןבומהאוה–םימיֵאהלשןושארהירסומהןבומבהברהבחרהבד״בשןדהאלהוןאכמ34
חוורהןמלד״בששגיי,רוסייהךרדלע,ינשהןבומהלא.ויפיעסוויפנעלע–ישנועה
,רוביחהףוסדעךליוךשמייוחותינו–)״םלוא״׃תחתופההקסִּפַּב(468׳מעבלדגומה
.474׳מעבלדגומהחוורהרחאלשהקסִּפַּב,םוכיסַּבד״בשןייצמשיפכ
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תשרופמההיגולואדיאהףאלע–לוכֿםדוקהתיהאיהםנמא,וזתינויצהבוגת
,םלוא.תידוהיההיווהבורמתשנשםיילאדיאהẁםייתרוסמהתודוסיהירפ–הלש
ֿלעתלבגומהדימבקריאדוובםרגנוללהםיילאדיאהתודוסילהרפמהעוזעזה
תעיקשִמוהיצפיצנמאהןמהפקשנשהנכסהידיֿלעואתינטנופסתוששואתהידי
החוכרקיעוליאו,םינפבמתודהיהלשהרומגהתונקורתההיבגלתיחישמההווקתה
תודגנתההחוכמ–המצעלעתונויצההדיעמשיפכורבתסמַּכ–תמאבהלאב
.ץוחבמתילארשיההלוגלתרבוגה

הייטנלשןיינעכקרהליחתכלמםנמאהספתנ,הדִצמ,וזתודגנתה,בושו
תאקוחדל,היצפיצנמאהתאלטבלהפיאשִּכ–תינרוחאלגלגהתאריזחהל
תילכלכותיחרזאתומדקתהלךרדהתאםהינפברודגל,ושבכשתודמעהןמםידוהיה
התארנהנכסה.רבעבםקלחתנמהתיהשתפפורהתּולבסנהבצמלםריזחהלו,תפסונ
םצעלעםויאכאקוודואל,םייתניבהלוגבגשוהשתוחונהֿרתילעםויאכקראופא
ןורתפכהרואכלהתלעתונויצהו–םמצעבתולגהֿייחלשךשמההֿתורשפא
שממֿהלצהךרדכאקוודואל,]וצראבםעהייחב[ינויצפיצנמאהןוחטיבהתלצהל
.תושפנתנכסמ

אליאדוושירה,ונרמאשםירדגבקרתמאבהנכסההשגרוהּול,םלוא
ןוחטיבלע.השעמלהלהתיהשתררועמהעפשהתדימהתואהלתויהלהלכי
בורשםגהמו–הלוגבקבאיהלוראשיהלןבומכהיהרשפאאמלעבינויצפיצנמא
היצפיצנמאםעטללכבומעטאלןיידעהשעמלתונויצהתאומישגהרשאםידוהיה
תירכנההביבסבתנייועהתיתרוסמהתּורָזהו,דבאלשושחלולכיהתואשתישממ
איהתמאה.ותונשלףסכנןוזחםושםהלהיהאלש,יעבטהבצמהםהלהתיהןיידע
םיינויצפיצנמאםיגשיהלתחתמקראלתטמשנעקרקהיכושיגרהםידוהיהש

–הפוריאבםתבישייזוכירבתידוהיההיווההםצעלתחתמאלא,םהשלכ
םויאבםגאיההוּולמאלא,אמלעבתיתרבחותילכלכקרהניאוזתוטמשיהיכו
םילשהל,תירכנההביבסהדצמ,ירמגלאוהשֿךיאשחומוטלחומלבא,םותס
תישממתורטפיהידיֿלע,הכותמתמדקתמה,תיתולגהתבולשתהתוקרפתהתא
.םיידיבהרקיעֿלכמתנוּוכמו

וילערמאמַּבאבומכ(לצרהלשוירבדמהמכביוטיבלהאבוזהמותסהשגרה
,רלטיהימיב,ךכֿרחאו–35)378‐377׳מע,ו״טךרכ,תירבעההידפולקיצנאב

ינשןיברצונשחתמהיכןיבהלצרהשםיעטמ,והינתנןויצֿןב׳פורפ,רמאמהרבחמ*35
תוימשיטנאהוהיצפיצנמאה–הפוריאבתיתרבחהתואיצמבםידוהיַלסחיהלשםיבטקה
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השגרהןימליוארכךא;יקסניטוב׳זלשהיצאוקבאהֿתפטהברקיעבאיההשבוג
ןפואבקריעמשמֿדחוקהבומיוטיבהלאצמנ,התומכתרדגומֿיתלבוהמותס
ןוזח36.גרבנירגיבצירואלש׳א״צרתץיקלילןוזח–תרתחמַּביֵאָּב׳ְּב׃יריש
דואמיתורירשקרתואריהלהיהלוכייאדוהשעמתעשבש,הזירלטיהֿםורט
םילוכירבכםויכשיפכ–תאזֿלכבעבנ,תואָּבַלחתופמשוחלעבםדאלוליפא
חורהֿתייטנבקומעשרושקפסילבהלהיהשהארשהמ–ונמצעלראתלונא
ֿהארשהיכאיהתביוחמההחנההםירבדהעבטמו;ביבסמתואיצמבתשחורה
וא,ררושמדחאלצאאלאתררובמהעדותללכלהעיגהאלש,וזתמאֿלש

דועבמבשוחמבלועפלףחדנאוהןכל.תוימשיטנאהןוחצינב,ץוציפבםייתסהלבייח–
תגסל,)קדצהןמםגהבשישהרכהךות(תוימשיטנאהםעםולשתירבתורכל׃דעומ
לצרהירבדהלאהנה.העוציבתלחתהוםירצמתאיצילעהזרכהךותהפוריאבוניתודמעמ
,תופָרֲחונלופיסוישךירצ–היתחתלואשדעתדרלףיסוהלונילע״׃םשםיאבומה
.״)תונויצהלש(וזהאדיאלםירגובמהיהנשדע–חצרודושתוקלמ,תוצאנ,תוקירי
.אוביאוהלבא,ןוסאברספסמינאןיא״׃תאזדועו . רתוי–אובלרחאישרתויו.
.״וינפמהלצהןיא.ותרוצאהתתיארִּפרתוי–)םידוהיה(וקזחתישרתוי,רומחאהי
,)ךליאו1937תנשמ(יקסניטוב׳זלשויתוזרכהוותפטהלעד״בשעיבצמ,ךשמהב*
ולסחתאלםא״׃םהינזואבארקאוהבושובוש;םידוהיהינומהתאלטלטלהסינרשא
.״!םכתאלסחתהלוגה–הלוגהתא

רלטיההלעםרטבםייתנשכבתכנרישה36
הלחהםרטברושעמהלעמלו,ןוטלשל
ינשתייווחובתראותמ.לעופבהדמשהה
םירוּכה,ודרששלבתַּבםידיחי,םידוהי
יכ,עקרקהתתבםיכלהמוםהידיבםכרדתא
תדע/׃תֶבֶשונלונתנאלהמדאהינפלע״
אללותאאלל/חישמְלםיפצמםידוהי
םשםכרדתאםישועםה;״//––בֶרָח
הזמוהזמ״ו,םייוגהתוצראלתחתמ,הטמל
ץראלכו,םידוהיםיתמ/םינומטונביתנל
ולוכםעהןמזומרישהףוסב.״//.תַעַשרִמ
/..טֶקָשבםהייחםשויָחוודרָיְו״,הטמתדרל
.״//––המדאהיִבֲעםע׃םמצעלוארקו
תרודהמב.׳רהנהתובוחר'רפסלאסנוכרישה(
׳הךרכ׃ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳
ותרודהמברפסהתפיטעẅהנומתַּב11.׳מע
.)א״ישתתנשברואהתאררשא,הנושארה
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רוביצלכלעףא–העדותילבמםגּולו–הלעפ,״חורהשיאעגושמאיבנ״
וא–רוביצהתאהרישכההליחתכלמשאיהאיהו,בוחרבשלארשיֿתוטוידה
תינויצההרושבהתאוכותמדילוהל–רתויבינרעהואירבהוקלחתאתוחפל
.ךכֿרחאתובהלתהבהלתונעיהלו

לככו–הכלהוהנכסההררבתנשלככשאיההאילפמֿיתלבההדבועה,ןכאו
רבוגהוחוכבורלטיהלשםישרופמהוימויאברתוירדגומיוטיבהלןתינש
יוארדחוימבו;תינויצהתובהלתהההכלהוםגהרבגןכ–לעופהלאםאיצוהל
תומדבתונויצהתומלתשהְלסחיבתרבוגההנכסהתעפשהלעןאכדומעל
.תוריחהתמחלמלשתרתחמה

תצולחו,הלואגלםייבויחהםיעינמבהליגדהתצולחםנמאהתיהוזתרתחמ
–תיאדיאהֿתירסומההניחבהןמםגעירכמםרוגכישפנהןויבחהןמםתאלעה
הללוחתהשהעשברבכאלא,רקיעבהתמחלמתאחתַפלאיההעיגהאלינשדצמו
היפוא,תרתחמהיכרעלבא.הקספוההדמשההשרחאלואהשעמלהדמשהה
תליחתוהזמרלטיהלשותיילעןיב–םייתניבשםינשבושבוגהתפונתֿחוכו
תרהבתמהֿהנכסהֿץחליכקפסןיאו–37הזמלעופבהדמשההלשהתמשגה
יפואוםיכרעםתואשוביגלםיעירכמהםימרוגהןיבהיהולאהםייניבהֿתונשב
תומדהןמהלדבנוזתומד.ולביקםההתואשתמיוסמהתומדב,הפונתֿחוכו
תנכסשתילטוטהתּוצרמנַּכשממ–תילטוטההתוצרמִנבהליגרהתינויצה
תאזהתילטוטהתוצרמנהתפסותידיֿלעקרו–הדִצמלבקלהלחהלוסיחה

׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר–׳רהנהתובוחר׳ורפסלעוג״צאלע*
תחתופההקסִּפַּבאבהדומעבבושו,״ינשדצמ״׃תחתופההקסִּפַּב160׳מעב,)׳דךרכ(
ןיגולידבונטטיצ,הנורחאהוזהרעהב48.ֿו46תורעהלםשבלםיש;״ררבתמ״׃הלימַּב
תאשדחלהנמזהןיעמבםהרבאלֵֿאלאג״צאהנופוברשא׳לודגה☻ַחַיהריש׳ךותמ
יכןייצלשיו–םינשבִּכהוחבטהרחאל,םייחהלארשייטבשםעםירתבהןיבתירבה
ֿףוסיכלאקשונ,ומויסתגסִפבדוחייב,הזורוביחבד״בשלשםיבחרהוירבדןויגה
.ג״צאלשהזורישתורּושבזכורמבעָּבומהןויגהה
המבו״׃תחתופההקסִּפַּב163׳מע(–׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּב*
קייודמימורטרואיתהבןתינרשאתפסונתיתורפסהריצילעד״בשעיבצה–)״עגונש
םולש׳לשורופיסהזהיה.יטסירומוההלשמהךרדלעיכםא,הדמשההתונחמלש
.םש49הרעהבורוציקתאהארו–׳םימיענהוםיבהאנה׳׃׳םכילע

.)1941(א״שתתנשדע)1933(ג״צרתתנשמםינשהיצחוֿעבשב,ונייה37
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ללכבהתיהש,הנָשיהתונויצהתפיאשלףקותתתלוחילצהלתרתחמההלכי
.הידעלבדוביאלתכלוה

תיתִמאהתיהאלמלאעיפשהלהלוכיןבומכהתיהאללוסיחהתנכס,םלוא
דעאובלאיהתחתפתמםנמאיכתמאלשהשגרהתורשהלהלכיאלמלא–
הזרשקהבו–ונמצעבהלואגךרדבהלוגהתאלסחלקיפסנורהמנאלםא,התילכת
דועיילשםוליגבהתיההיולתהנכסהתוליעייכהנקסמהיוטיבלםגהאבאליממ
ידכדעםינפẁלכẁלעךשמתיאלשןמזךות,השעמבהשומימלביוחמ

.השורדהותוצרמנתדימבהעיגפואםּויאהסומסִמלשהאצות
ןמהנָּבינשתופַצלהיהךרפומםירבדהעבטמיכרמולונתנווכתורחאםילימב

ֿלכבשו,המשגהֿתגרדידכדעונלשהלואגהֿןוצרןוברִדללארשיתאנשלשםויאה
וילטלטמתאזוראלליאויםעהלכשדעלעופהלאםּויאהלשותאצוהההתשתתאז
אוהאליממ,הזכשהמישנֿבחורםויאָלןתינּול׃ץראהלאםולשבםהמעקלתסיו
דע,קחודוסוחדתויהלהיהחרכומםּויאה.ללכהיהליעומאלוםייאמהיהאל
ךותוליפא,רתלאלופוגבהלואגהירעשתאץורפלםקוניאשימיכאהירורבש
רחאמו–אליממולרשאלכתאהילכבןכסמוהירה,ולרשאלכןוכיס
אללארשיתלוגםגו,עבטהךרדלרבעמאיהימואלףקיהבהזגוסמתוררועתהש
לכוילארשיתאנשלשםויאהיכבייחתהםירבדהעבטמשירה,הלהנוכנהתיה
–ךכליאנתכו–ידכ,השעמלותומשגתהלםיברהתברקהךותקרליעוהל
ֿדועבהקיפסמהדימבוחוכמררועתהלולכויםידדובתוחפלש
.ןמז

–ודיקפתתאאלימהדמשהַּבששנועהדצםגיכונרמאשאוה,הזןפואלעו
םגאלא,ירבעהדועייהדגנכתיתולגהתוקבדתהַּבשלַעָמַלירסומןוזיאכקראל
הדמשההיכעמשמתורחאםילימבו.השעמלהלואגהתבסהבישומישםרוגכ
ךרוצתניחבבתולגהֿלוסיחלשהרטמלםיוסמיעצמאקראלםנמאהתיה
תינכתַּבביוחמיעצמאםגהתיהאיהאלא,םדוקמוניארשיפכ,המלשההלואגה
.הללכבהלואגהתבסהלש

$

לשםדוקהבלשבונתעירפהשתירסומההיעבלונאםירזחומבושןבומכהזבךא
,אהיו–ונתלואגתבסהבהתיהתיחרכההמצעהדמשההךרדםגשאהייכ.וננויע
אלשןיטולחלונילעלעפוהאלהזתיעבמורזומהלואגֿיִעצמאש,ןכֿלעֿרתי
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רשאתיתולגהתוקבדתההלַעַמידיֿלעונילעוהונכשמונמצעונאאלא,ּונֵתָמָרְגִּב
הנניאהמשלונדמשוהרשאוזהלואגש,תאזףאדועאהיו–ונאטחרשאוונלעמ
ונלןיאשןפואב,ןוילעבויחלשןיינעאיהאלא,יהשלכהחוורלשןיינעםתס
ונילעונכשמשהיצקנסתניחבבםגאלא,ונמליששריחמכקרהדמשההתאתוארל
הטושפהונתניחבמןובשחהתאןזאלידכהלאלכבןיאםינפֿלכֿלעירה–ןידב
לשגשיההוליפא,וזהטושפהניחבמ.תישונאהניחבחֵרכהבתראשנה,ונלש
ישונאהוננוצרםגםהבשו–האירבהקוחיפֿלעםיביוחמהתמאותומלשייח
המחנאהיאל,ונאםירמוא,הזגשיהוליפא–וקופיסתילכתלםצעבעיגמהטמלמ
לשונואוועזגרקיע38,הרותהירידאוןונבלהיזרא,םידוהיאובירתואמששלע
םלגרמוחשמַשְלםוריעבםפטוםהישנלעּומהובולבזֿםעלוכפהנש,ירבעהםעה
.תונושמתותימתיישעתב

לשתורשפאלעו–תאזכתירוטסיהתוחתפתהלשתורשפאלע,בושיכ
םנמא–יניסמהָוּוצמהםייחהֿךרדבונתומלשֿרסוחלשאטחלהזגוסמתויצקנס
ונלהתרכנשתירבברבכ,קוידבוםיטרפיטרפלוליפאו,שארמונמצעונחנאונמכסה
הפיסומה,ונלשהירוטסיההטהללעו39;םדקמונימיתישארבהחכותהתוללקלע
תכרבבדבעידבתודוהלוךרבלונלגרוהףא,ולאכשתוחתפתהתורוציניממתכשמנו
האטחשאטחהםגו,םילימןהףוסֿףוסהלאלכךא.״לארשיומעבהוא״

אלמלֵֿא׳הרכזאהֿתליפתחסונךותמףוריצ–ןלהלבושםגו–ןאכלטונד״בש38
לע,הנוכנהחונמאצמיתיכונאםישקבמהבו,חבטהתונשרחאלהרבחתנרשא׳םימחר
.לארשייפלאתובבִרתואמשש״לשםהיתומשנל,הניכשהיפנכ . םישודקםלוכ.
..הרותהירידאוןונבלהיזראםיקידצוםינואגםהב,םירוהטו . רוכזיו,םתלחנאוה׳ה.
.״םתוכזלארשילכלוונלדומעתו,םתדיקעונל
הרבחתנש(תוכלמיגורהתרשעלעהניקהןמהזהףוריצהתאולטנהליפתהירבחמ
.../הרותהירידאןונבלהיזרא״׃הלאהתורושבתחתופה,)בלצהיעסמרחאלהינמרגב
הייכובינאהלאלעו/הרשעתוכלמיגורהיֵשודקםניה/הרובגהָתשָנוםימַּכךפשנםמד
.)ליעל32הרעהתאםגהארובוש(–.״.../הָרגִניִניעו

–קרפהףוסדעד״יקוספמו״כארקיו–יתוקוחבתשרפבשוז׃׳תוחֵכות׳היתשבהאר39
ףוסדעו״טקוספמח״כםירבד–אובתֿיכתשרפבשוזו,)היינשההתיצחמבדוחייב(
הרותהתמתוח,םשתוחטבומהתוללקהותוכרבהתא;)הפוסבדוחייבו(–קרפה
,באומץראבלארשיינבתאתֹרכִלהשמתא׳ההָוִצרשאתירבהירבדהלא״׃רומאל
.״בֵרֹחבםָתִאתרכרשאתירבהדבלמ
תאירק׳ינפלתרמאנההכרבהאיה–דימןאכתרכזנה–׳לארשיומעבהוא׳תכרב*
.תיברעתליפתב׳עמש
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.רומאכ,טשפומֿיביטלוקפס,״יפוסוליפ״אטחקרןיטולחלוהירהםלועָלתודהיה
,הללכבהמואהידיֿלעאלאאטחנאלתודהיההאטחשאטחותואףא,ןכֿלעֿרתי
הבכרוהםהמשםיפוגהֿםיטרפהוליאו,דבלבתטשפומֿתילטנדנצסנרטתוהַמכ
םישודקלהצורהיהאוהֿךורבֿשודקהשרשפאֿיאיאדוירה–שממבהמואה
םג,תמאב״הרותהירידאוןונבלהיזרא״–רקיעבויההלאשיפכמרתויםירוהטו
–יניסמהָוּוצמהםייחהֿךרדהתואבתיאליעהםתוריסמוםתומלשתניחבמאקוודו
ץורפלועדיאלו,הזמףאתיאליערתויתולדגלועיגהאלשהיהםהלשםאטחלכו
עקרהẁתומלשלוא,הלואגלהאיבהלוהגיהנהלידכהנותנהםהייחתרגסמתא

.הנכותמתישיאהםתומלשתאהיהןֵקורמהנורסחשתיללכה
המבקרהיההלאהםידמשומהאטחיכאוהרבדלשושוריפתורחאםילימב

ֿתלֲעַנםינפֿלכֿלעהתיהש–םהייחẁתרגִשבםתסםהלתויחלטושפוכישמהש
ֿםלוערשאו,התלוזתוארהלםייוגהֿםלועהיהלוכישלכמרתויתיליצאותמא
הנממקניאוה,הברדאאלא,ולשמרבדםולשוֿסחהידיֿלעדיספהאלםגםייוגה
חרכהבתראשנה,תישונאההניחבהןמירהו–ליעלונשגדהרבכשיפכ,בוטלכ
ֿתרסחתוחתפתההןיבלהזכשאטחןימןיבהיצרופורפהאיהןכיה,ונעבטבהמולג
?ולומגבךבתסהאוההבשלשמה

,הטושפההשגרההלאתיסיפטמההיצלוקפסהןמונֵרזחב,וזהניחבמ,ןכא
ֿיווישלםירבדהתאריזחה״ששנועכהדמשההלעונרמאשהמךחוגמלשממךפהנ
םירבדהןיאןיידעהיצלוקפסהלכםעשדבלבוזאליכ–״ירסומהםלקשמ
הנממםיאצויוםירזוחוננהםיאטוחהונחנא–הברדאאלא,ללכונילעםיבשייתמ
קדהוקומעהאטחהלכםע,ונלאקוודםרגנשיפוסֿןיאעשפלשהעווזתשגרהב
הבהאלשךרדלעהלואגךרוצלהברְקהושנועןאכויהםנמאםאו;ונאטחש
הרחבנשתחאהתוחאהףאוא–לארשיןומהרכזלירה,ונמעלהנימבֿהדיחי
ֿהזחמב,םייתולגההייחֿםותלעשנעיהלוונֵתחתתברקומתויהלהבהאבךכ
זגהֿץחרמל,תורעשֿתזוזג,תוקחדיההתייווחבואיראנופברוביפֿלעשףוריטה
וזכשהבהאוהזכשןידיכרמולוריטפהלןוצרהקרררועתמבוש–הקנילברטב
לולעתאלא,השודקבםלועֿלשֿומוקמהשעמםהןיאו,דחיםגםהםיסרוסמ
.תועשרבםלועארבשןטשלש

שממהנומאותוקֵבדהתואב,״לארשיומעבהוא״דועךרוביאלםא,םלוא
תותירכוקספהאוהרבדלשושוריפ,םדקמונֵתּויִחֿרוקמֿןורכיזבךרובשיפכ

לארשיםַעדועאהיאלתמאבש,ארימגדעדימשמהֿביואהלשותכאלמתמלשהו
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ונמדקהשיפכ,ונאוליאו;ותלחותֿיֵיווֲאמאישבביואהולשקיבשיפכ–םלועב
רתויונעיתרמהזכשיוכיס]םנמאאהיש=[תויהל,ונתּויִחהנתיאןיידע40,אובמב
דימשמהֿביואהםעהמחלמב.ארובהיכרדביטלשהזילנאבתומלשֿיאלכמ
תעדהלעלבקתהלהיושעההדיחיההרירּבַּבםירערועמֿיתלבונאםיראשנןיידע
הלעתשאלו,ונדגנכוייחֿץמאמלכוהותַּבגומייוחצננונחנאש,ונדידל
רתמהבונקַזָחוונדמתהש,ונלשונלבִסֿךרדלכוהותברמגיתוודיבותמיזמ
.הנהדעוהנשמלםייוגֿתוברת

םאןיב,ונתוהזב,הזםלועבקבאיהלוךישמהלונילעםילבקמונירה–ונחנא
ונאןיידעש,וזתונוכנםצעידיֿלעו–תינושארהדבועכ,אוהערואאוהבוט
ןכאשלילעברבדהררבתמאליממ,הידעלבראותנאלשןפואבונֵכותבםיאצומ
תלוכיילב–ונאו,טלפמהנממןיאש,הזעהבהאומעתאאוהֿךורבֿשודקהבהוא
םצעידיֿלעביוחמַּכ,ךכלעםיכרבמו,בושםילבקמםנמא–הרירבץפחוא
ץפחבטלחומבםירשקנוונאםירזוחבושהבש,וזםירבדתמרב.ּהָּכרוצלוונתויִח
בצייתמורזוחםגאליממ,הלרבעמוהפאֿלעוהדמשההרחאםג,בוטלש
טלחומדועייקר,לולעתֿתולקםושונדידלובןיאםנמאש,ונמלוערוריבבונילע
לֵֿאהלשוישנועתוילנויצרופורפתאדמלונאםילֵדחאליממו–השודקב
תלאש׃םדאלםדאןיבןידהתאדומלידכונבהָעטינקרשהשגרהיפֿלע
איהןיאוהלעמאיהןיא,תיטנוולרֿיתלבכטושפהלגתמתיהֱֹֿאהתוילנויצרופורפה
.הידיֿלעףרטיהלהליחתכלמיושעוניאשימלכלו–ונדידלהשעמלהדירומ

$

תיהֱֹֿאהתויקוחהירה,ונלהבושחהניאתיהֱֹֿאהתוילנויצרופורפהםאםג,םלוא
ונאםילבקמשםושמאקווד–דואמדעהבושחונלתויהלתרזוחםינפֿלכֿלע
תלבקמותרזוחוזהדוקנבו;ּהאָרמלבלֿםישילבהבדימתהלוהמעדדומתהל
יתולגהאטחהלוסיחליתוהמַחֵרכההתיההדמשההש,ונילעהשהנקסמהתועמשמ
,ומצעאטחהלשםיימינפהםינותנהחוכמךשמנרשא]ַחֵרכה[,ותִאמהארבהלו
.תישנועתונזאתהלשןויגיהב

,דיתעלתישעמהארתהכןה׃רבדבשלכשההֿרסומבלוכֿםדוקאיהתועמשמה
ןיטולחלתדחוימה,החגשההטהלתרכהבונקוזיחליפוסוירוטסיהתפומכןה

.428׳מעב״םלוא״תחתופההקסִּפַּבהארובוש40
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םצעלדועןאכתעדונתדחוימתועמשמךא.ונימיירבדבתטלַשה,תידועייהו
םנמא–ללכבונתשגרהתניחבמאלםא–יתולגהאטחהתניחבמיכ,הנקסמה
ונסחיאהירשאאהי,תמאביכ.ירסומהםנוזיאלםירבדהתאהדמשהההאיבה
ירה,ונימיבתישפוחהריחבךותמהתרגִשבקוּבדלדועהפיסומהתילארשיהתולגל
יפכאיההתיהיאמלה–תונעטברוזחלםילוכיונאןיאבושתדמשומההלוגל
לעואבתוסיפרהותולדה?התוסיפרוהתולדבםגאלאהתולדגבקראל,התיהש
תעווַזלצבםשורֿלכמֿךֶפֶהַלןמשורךפהנשדע,םויאוארונורומגןפואב–ןמוליש
תאהלםרגנשלוועהתומדבתמייקמה,הראשנדועתולדַגהקרהתעו–ןתקיחמ
.העווזהםשור

תונזאתההותממוקתמהתישונאההשגרההיכאופאעמשמתורחאםילימב
.וזתאוז,ילסקודרפןפואב,השעמלןאכתומילשמונרמאשתירסומה

ולכיּונּורָקשתוילנויצרופורפֿיתלבהתועווזהקרםנמאיכררבתמדחאדצמ
יכאצמנךכו–וקחמלולכישןהןהקר–ותייווהֿזכרמביתולגהאטחלץקםישל
תועווזהויהאלםנמא,ותִאמהלואגהןיינעלו,ומצעלשכהזהאטחהתרפכןיינעל
תרסּומ,תאזההרפכהםצעידיֿלע,ינשדצמ,םלוא.ללכתוילנויצרופורפֿיתלב
הביאשהתאונלהעירפמהתיההייחתהֿתוררועתהתליחתִמרשאהציחמהונֵכותב
.םינפֿלכֿלעהלוגבורמתשנש,תולדגהתורוקממתישפוחה

,ונדיבאצמנוניאהלואגֿתוריחואתוימצעבויחםושףאו,ונאונאןיא,ןכא
הלוגבומייקתנשהלואגהֿיפוסיכותוימצעהןֶכותמונאםיכשמנשהדימבאלא
המןֶכותמקרבושהזירה,ונרמאשתּויִחֿחורהתואונבתמייקתמםאו;תדמשומה
יפֿלערשא,העובצֿתספורמהלוגךותמירה,תאזלכםעלבא.הנממונכשמהש
ילבתמאֿרבדךישמהלהיהרשפאֿיא,הבהדירמההבייחתההלשהיכרעבתּונֵּכה
ונתִמאלכדוביאלשהנכסַלונעגהךכו–הכותבתאכדנההתִמאלע,הלוכבדורמל
הנכסהםאםג,תאזתמועל,התע.יוארכהמייקלידכונדרמשדרמהחוכמ,ללכב
לשתועיבצדועןיא.ונניאוטמשנהתחתמסיסבהירה,רבשמהֿתגספבםנמאאיה
הלואגםרטבהתרכנשתילארשיהתמאהתלגלערעצקר,הלוגבתילארשיתמא
,תדמשומההלוגהרכזםעו,ונמצעםעםימלשונבושלעקרהרצונהזבו–ונפוגמ
.םיכיבסתילב

,ןידבשנועכהדמשההתאונאםילבקמשיפֿלעֿףא,התעמיכרמולוננוצר
ונאםילבקמםינפֿלכֿלעירה,דיתעבןקותמבונייחובצועיותועצמאבשרודיסכו
אלא,הזלכלהקקזנש,תדמשומההלוגהםעירסומהקבאמהךשמהךותמאלתאז
אלא,הלוגלםתסאל.הנממונתויכשמהתופיצרםעישגרֿגייסֿתרסחתוהדזהךותמ
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ירה,ושנועבקחמניתולגהאטחהדצשתויהבו;הלוגהתדמשההתרקונל
עזגבאלא,עגפאוהאטחַּבאלש,שנועהףדועםעטקרראשנתימנידהונתשגרהב
תוממוקתה״התוא]תא[חפטמהםרוגהוהז.ונייחתאםיכשומונאונממשבויחה
,םתסתיתרוקיבֿתילכשתוממוקתהקראהתאלש,ונירבדבהברעתנש״תישונא
המחנבונמחנתהשירחאםגדימתמה,ליעפמויחלֶבֵאלךופהתאלא
,הזהעירכמהלבאהו–41ונמוחתמהניאתיהֱֹֿאהתוילנויצרופורפהש,תיביִאה
םתסאהתאלש,תיבויחֿתירסומהמרלהדמשההתאהלעמורזוחהאוה,ודִצמ
רשא,הרפכẁתוועזאהתאלא,םולכאלוןיאהירחארשא,לוסיחודמשהלשהעווז
.ותרהטבאכִּבהבלטבתמהנברקןווע

,ּהלבֶאלע,העווזהלשתירסומהתועמשמהיכררבתמןאכדעונעגהשמ,םלוא
.הזבתמייתסמהניא

ונאםיריכמתאזםעו–ראשנתדמשומההלוגהתרהטבאכקרשכ,התע
הנישאלהזםויאבאכבוליפאו,תורירשבבאכהםרגנאלהנוילעהניחבמש
ואָצומתאולץורפלבאכההנפומאליממ–ותקדצתויחרכהמלארשייֵהֱֹֿא
.ץראהלעיבויחה

תרבגתמה,תוהדזהלבאכהךפוה,לֶבֵאלכלשועבטכ,לוכֿםדוק,ןכבו
תולדגהלכו–ּותַדילוהשדוסיהֿתוהדזהךותמלוכיבכֿירטמואגרוטבתכלוהו
םינואהֿירסחהיפוסיכבותדמשומההלוגבהמלגתנש,יניסמוםהרבאמ,תילארשיה
ֿרסוחבונדרמשדרמהֿןואעקרלע,ונתומדבשדחמתרשקתמותגפסנ,הלואגל
ןכותלשדוחמחוכלשסיסבהתעמךפוההזהעקרה.הליחתכלמיתולגהםינואה
המצעהנממהשעמל,ומצעהזחוכםגרשא(המצעבתיתולגהתשרומהלשםלשה
אלאיה׃התילכתתגשהלהעיגמוהלוגהונבהָלעתמהזכןפואבו–)ךשמנאוה
,חילציהלשרומישהֿלעפמ–הכותבהֶלכיאלהניינעו,קוספֿףוסדועהיהת
החטבהןיב,לארשיימיֿירבדבתיתוהמהרשקהֿתיילוחתיֵ☻עניהירהו
.תויהלהילעהלביקשיפכ,המשגהו

ויתוחטהמבויאוברזוח–הרעסהןמ׳הוילאהָלגִנשמ–בויארפסתלילעלשהפוסב41
ארובהתעדםורלומלאתישונאהותעדאיההלקהמדעהתעאוהןיבמיכ,הלעמיפלכ
מְליתמשידי?בישאהמ,יתַקןה״.םיאורבהיגשומםוגישיאלרשא,ותגהנהדוסו
ב״מ(״רֶפֵאָורפעלעיתמַחִנוסַאמֶאןכלע״׃ףיסומו,)׳דקוספ׳מקרפב(אוההנוע,״יפ
וירבדםיניינעמךא;טרחתמווברזוחבויאש,ןוכנֿלא,וניה״יתמחינו״בותכהטשפ.)׳ו
ברןימוחנתילשיהתע–׳יתמחינו׳״׃שרפמה,)׳דודתדוצמ׳(רלושטלאדודברהלש
.וביתייהשרעצהלע . .״תמאהגישהלהביסהיההזהרעצהיכ.
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אוה–יחאלאתמוניאדמשנהלארשיֿןומהיכעמשמאליממךכידיֿלעו
תונשרפסמו;ונֵכותמ,הזמהאלהו,ונב,בושםלועֿייחלררועתמווירבקמםק
תורזוח,ודיבםלועהרסמניכולתומַדלביואלונתינרשא,תובולעההדמשהה
.ומצעבםינטשהֿףורטביואלימלועגעללקרתוכפהנו

ייחלתיחצנהתועמשמהתרזחהבקרוניאהדמשההבאכלשיבויחהאצומהךא
םג–תרעובו–היחתועמשמאוהעבוק.התפיאשוהתייווהב,תדמשומההלוגה
.התדמשהוהלבסםצעל

תדמשומההלוגהלשתערפומֿיתלבהתופיצרהתורשקתהידיֿלע,רומאכיכ
ַחֵפותאוהאקוודהידיֿלע–הברדאאלא,עקושותחופהתדמשהבאכןיא,ונכותב
,ונבהמולגהתמאהףוגב,ונמצעונבהעצוברשאהעווזהבאכאוההֶ☻ענ;הלועו
ידגנהץחלהךותמו–הלאוטחלונלוכישאטחלכלרבעמהתִמאבתמייקתמה
,הליבקמחתמֿתפונתבבאכהרזחומ,ונתִמאלעונבםלגתמה,םייחהֿחוכלש
רשא,תיתוהמהםעבטֿתלרעלע,םירוציהינימדגנתלשחתמםעזֿתאנקכ
.ותמירגֿשעמלשהאצמההלעלופנלולכי

אלשנענשיתולגהאטחהידיֿלעש,הדבועהעירכמדיקפתהאלממבושןאכ
םגאוהשדבלבוזאלו,ולשמהמואמֿלכשֵנועהםייוגהֿםלועםצעבדיספה
יכןועטללוכיוניאםגאוה–ןכֿלעֿרתיאלא,ונרמאשיפכ,תולגהןמחיוורה
רועיכלערתוולהיהןכומאוהודִצמיכוותבוטבאלשולבסוהחוורה
.דחיםגהנממולאבשחוורהןובלעלעווכותבתיתולגהתבולשתה

םייוגהברקבתווהתהלללכהלכיאלתיתולגהתבולשתה,]דחאדצמ[,ןבומכ
םושמ,ןוצרבהליחתכלמהולביקאלמלא,םכותבםוקמהלוניפאלמלאהליחתכלמ

םירקמהברהבו–תימצעהםהייחֿתכרעמבשגרומרֶסֶחיולימל,הלוקקזנש
,םתייווהבשרתשהלואובל,שוריפב,אלמהפבהנמזוהאלמלאףא,םיבושח
תאןימזהלםיכירצםייוגהויהאלףאםיבושחםירקמהברהב,ןכֿלעֿרתי.ּהכרוצל
איה;הילאואבשםה,םמצעםהרשאב–םכותלהלבקלוא,תילארשיההלוגה
םימודקהץראהידיליתאושירוהשםשכהושירוהאלםהו,םהיתוצראבםהלהמדק
תילויההםתוארִּפמתאצלללכבולכוישידכוקקזנםההלשםושמ,םירחאה
.םמצעבםעלתויהלו

םדוחייבםילטבוםידדובקר,תולגהלשהכוראההירוטסיההלכב,ינשדצמו
וזיאלולכמדגנכתיטנסרטניאתוימצעלשסחיהלוגההחתיפםהבשםירקמהםה
הרדגתהוהלוגההרדגוהםוקמלכב,ןכא.תבלושמהתיהאיההכותבשתירכנהרבח
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ואתודעןיבלהזמץראלכיֵדוהיןיבםייטנסרטניאםידוגינויהםגויהו,הרזכ
הדמעםידוהיהוטקנףאםירקמהברהב,ןכֿלעֿרתי;הזמץראבשםירחאתודמעמ
;התומדואהתגהנהלע,הרבחהךותבאליממללוחתהשקבאמבתידוהי
רמולרשפא–תירכנההרבחהדגנכתידוהיהמזויואהדמעתטיקנידילךא
םרוגהתיההלוגהשאוהללכהוזהניחבמוג,םלועמםירבדהועיגהאלטעמכש
ףא–ןכמרחאלםגהשעמלו–היצפיצנמאהימילדערשא,התביבסלןמאנ
תאאשנאלו,דבלבדסחךותמלוכיבכלבסנכ,עונצהודמעמבדימתריכה
.רבדהיונישלתמאבושפנ

אלתירכנההתביבסוהלוגהיסחישאופאאוהללכה,הרדגהבשתורָזהףאלע
לשםיסחיםהויהאלא,ידדהקבאמלשסיסבלםלועמטעמכוחתפתה
וקקזנןכ,הידוהילתירכנההרבחההקקזנשםשכיכ–המלשהוףותיש
ויהאלםנמאםידדצהינשיכםאו–תיללכהתיתרבחההיווההתרגסמלםידוהיה
ירה,תימצעהתומלשהןוזחתאאוהרתסםהינשבשרחא,ףותישַּבםירשואמ
.רכומולבוקמיתדבועבצמכאוהעקתשנםינפֿלכֿלעםהינשלשםייחהֿתוברתב

םיענֿיתלבהךאלבוקמהבצמהןמאצומהֿךרדב,ונרמאשיפכ,םנמא,הנהו
ךא;וידעלבהיהרשפאֿיאהארנכש,ביוחמבלשויעצמאהדמשהההתיה,הזלה
ֿקבאמךרדלעלעופהלאתאצלהיהלוכיאלהזיעצמאיכררבתמםינפֿלכֿלע

דחאדעןאכתונמלונאםילוכישהמדנ,ךכלועיגהםנמאםירבדהםהבשםירקמהתאג
סיסבלעהדמעאלרשא,]הרוזפהתוצראב[אמורלולבבלתודגנתהה,תישאר׃הרעהב
תודוזיפאה,תינש;לארשיֿץראבתימואלתוריחלהפיאשהסיסבלעאלאללכיתולג
;סרפבתופידרהימיבארטוזרמדרמוםיתרפהימיביאלינחויאניסחתוכלמלשתוילבבה
תוטשפתהמועבנשתויושגנתההודמחומםעםיידוהיהםיטבשהתומחלמ,תישילש
ינימלכ.יברעהשוביכבירביאהיאהֿיצחבםידוהיהתכימת,תיעיברו;שבחבתודהיה
,םייחהםצעלעהנגהואםייחישמתונוימדלשעקרלעקרויה,ויהשתורחאתויושגנתה
.םוקמבתיבויחֿתידוהיתּויטנסרטניאלשעקרלעאלו
117‐116םינשב(סונאירטרסיקהןוטלשימיב׃םירבדהֿיולימלםיטרפהמכהנה[
וניתורוקמבעודיה–דרמה.ןיסירפקוהקירפאןופצידוהיברקבהדירמהצרפ)םניינמל
םינששמחוםיעבראכ*.לארשייללחוברו,לזרבדיבאכוד–׳סוטיקלשסומלופ׳כ
,םיתרפהךלמןבטראב–יאלינחויאניסח–םיחאינשודרמ,ינשתיבןברוחלםדוק
השבכנשדעםינשהרשעֿשמחכהמייקתהרשא,תידוהיהנידמןיעמאעדרהנבודסייו
,סרפךלמב)הלוגהשארהיהש(ארטוזרמדַרָמדומלתהתמיתחלךומס*.םיתרפהידיב
רמו,דרמהאכודךרעל520תנשב.אזוחמריעביאמצעןפואבםינשעבשכטלשו,דאבכ
].םיסרפהידיבגרהנארטוז

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 470

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



ןיבוא–שלחהוקזחהןיבתושגנתהבףארשא,ץראהלעלהנתמהיעבטהםייחה
.ידדהדוגינותורחתהלשןורקיעהדימתובראשנםוקמֿלכמ–לכאנהולכואה
ךרדלעאל׃איהשתלעותםושדימשמלאיבהלהדמשהההלכיאל,רומאכ,ןאכ
אל;ולשאליממויהוספתשםוקמהוםידוהיהןוהיכ–דימשמהלש״ותעב☻ה״
וויהאלםידוהיהיכ–תינחורואתירמוח,תדחוימהנכסואהערפהקוליסךרדלע
השענש,רתוימואורקֿאלחרואלשוקוליסךרדלעאל;תאזכשהנכסואהערפה
רשא,ץוחנואורקחרואאקוודויהםידוהיהיכ–רתוימותויהםצעךותמחַרוטל
תימצעהתוקפתסההתגשהךרדלעאלףאו––תרכומאיההליחתכלמותוכז
אלםידוהיהתדמשהיכ–הלהריתסבהדמעםידוהילתוקקזיההרשא,תפסכנה
טושפםהוראשנהדמשההםעו,םינפבמורסחשהמתאםייוגלקפסלןבומכהלכי
תוכפתשהךותמקר–תמאבהאבשיפכ–אובלאופאהלכיהדמשהה.םילדלודמ
ֿןורתיברשאהיווהבֿףתושהיפלכ,תימצעהתולדהתדבועלעםעזהלשתירטסיה
,רבדהןוכנםאףאו;דחיםגהתואןיגפהותאזהתולדהרעפתאאוהאלימותלוכי
תאםמיחוןיזה–ולשויתונורסחחוכמ–ומצעהזףתושיכ,וניארשיפכ
אליכתראשנהדבועהםוקמֿלכמירה–לעופהלאהתאצוהתגרדלדעהירטסיהה
לש,תילילשוהקיר,תכפוהמתוצרפתהךותמקראלא,יבויחהיעבטהקבאמהךרדב
.תורקללעופהֿלאוזהאצוההלכי,המצעלעתמעוזההאנקֿתוספא

ןפואבהתואדחיימהאוההדמשההתמשגהלשהזהיעבטֿיתלבהסיסבה
–םדאהימיֿירבדבועריאשםירחאהםימישרמההמיֵאהֿישעמלכמיתוהמ
איההנושהתמועלונבררועמהדמשההבאכרשאםעזהֿתבוגתםג,ךכלםאתהבו
םייחהֿקבאמבונתופתתשהלשיעבטהךלהמבררועתהלםייושעהםעזהינימלכמ
.םלועבלהנתמה

–םיסרטניאהדוגינםייתסמשמו,םיוסמורדגומסרטניאלדומצרחאםעזלכ
לשורבדֿלעבםעתודידייסחילששודיחלוליפא,ונשפנבםוקמההנפתמאָליממ
רבדהרהצוהףאו–ונאםישיגרמוםיעדוי,תאזתמועל,ןאכ.ומצעבןשוימהםעזה
ֿדוגינהזיאךותמהאבאלהעווזהֿתושגנתהיכ–42דימשמהידיֿלעשוריפב
ומצעלשכיתוברתהויעזגהונדוחייםצעלעהבוגתהתומוהתךותמאלא,םיסרטניא

טוטיצדועףיסונןאכ;רלטיהלשותאווצמהאבומהתא,11הרעהב,ליעלהארובוש42
׃רומאל–תיתדהותנומאתראפתברלטיהונלהלגתמוב–׳ףּפמאקֿןיימ׳ךותמרצק
םחולינירהידוהיהדגניתאצביכו,ארובהחורלןווכמינאיתלועפביכןכלןימאמיננה״
.״לאהלשולעפמןעמל
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אלא,תמצמוצמותיעראתויהלהלוכיהניאונלשםעזהֿתבוגתםגאליממו–
.הררועתהוידיֿלעשומצעחוכותואכ,תיתוהמותימוהתאיהתישענ

,הדמשההתאהכירצהוהרשפיאשאיהתולגה–רמאֹנםעפבוש–ןכא
הדמשהןימלעהרזחלשתורשפאלעקרהםגםלעייאליממתולגהםויסםעו
ẁסנרט,יתוהמ,רחאעקרדועולהיהומצעהזהעקרה,םלוא;תאזכשתיעבטֿיתלב

הליחתכלמםייוגבונררועאלמלאונתולגאטחלעםידמשנונייהאל׃יתולג
םולגהתומלשהֿןורתידגנכתילֵרעהםתולדוםתוקירלעהאנקהךיבסתתא
תינמזֿלעהותיתוהמההאנקהאלא,ומצעלשכיתולגהעקרהאלו–ונתִמאב
ותומלגתהתאקררשפיאיתולגהעקרהרשאחוכההתיהשאיהתאזה
לשתואיצמלרבעמתחתמנאיהףאונמעזֿתבוגת,ןכל.השעמלהדמשהב
,המעקבאיהל,תאזהתיטנסרטניאֿסנרטההאנקַּבדומעלידכ,הלואגואתולג
ֿתפונתבםלגתנשהמשלֿתועשרהֿלילּכותואלע–השנעלו,הריבדהלו
ונבליטהלןוימדה]םידימשמהתאנקל[הלאצמנרשא,תיפוסֿןיאהתוירזכאה
לכאליממו–ומצעלשכתּוקיֵרהֿףוריטךותמקר,תילכתילבוםעטילב
םינוכנונאםידמוערשא,יטנסרטניאהויעבטהםייחהֿקבאמלונלשתוכירדה
ידכ,יסיפטמחווטבהפונתוחוכלשתפסותבדועאלמתמ,ץראהלעקבאיהל
תכפוהה,איהףאתיטנסרטניאֿסנרט,ןישנועֿעסמוקבאמתמישמהתואבדומעל
ךירצומִעווכותברשא,םייוגהֿםלועדגנכונתוכירדלתרגסמהֿתמישמתויהל
.להנתהלונלשםייחהֿקבאמ

ֿירבדבשדחרבדאיהןיאםנמא–תאזלהתיתרגסמהחוכהתפסות,הנהו
ינפלמףא.האבאיההדגנכרשאהפורטההאנשההשדחהניאשםשכ,ונימי
רבסוההמעטרשא,הנושארהתולגהוז–םירצמבוזהאנשונלהעדונהרותֿןתמ
,ונתִמאֿקבאמלאצנ☼ִאֵמרשא,וניתודלותחתפבלזרברּוּכהתויהל,שוריפבונל
,קלמעתמחלמב–רוריבותוריהברתיבבושו.יוגלכמםיטהולמוםיפורצ
ונלביקםשו,התרהטבתילֵרעההאנשבשתּוקירהלכונלהלמתסנוהמגדוההבש
43.שוריפב,הרכזתייִחמדע,המעימלועהקבאמהתווצמתאונילע

רּוּכִמםכתאאֵצויַו,׳החקלםכתאו״׃׳כקוספ׳דקרפםירבדבלארשילהשמרבדהנה43
.)׳ה‐׳אא״י,והימריתאובנבםגהאר(.״הזהםויַּכהלחנםעלולתויהל,םירצממ,לזרבה
ףוסדע׳חקוספמ,ז״יקרפתומשברומאםירצמיאצוידגנקלמעלשותמחלמרופיס
תארכָז״תווצמ.״רֹדרֹדִמקלמעב׳הלהמחלמ״׃השמרבדבםייתסמןיינעהו,קרפה
–״םימשהתחתמקלמערֶכֵזתאהֶחמִת״׃יוויצההכשמהבו–״קלמעלהשערשא
.ה״כקרפףוסבםירבדבםירומא
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ֿלע,עוקשלו–חוכשלוניטנםנמאונחנאיכ,קיפסהאלהזלכשהארנ,םלוא
וליפאשדע–קתונמבתימויֿםויהתויטנסרטניאהךלהמב,ונבשחֹנֿינבעבטיפ
תיקלמעההביאהםעףותישֿייחלונעקשו,ונחנזהתקבאנהמואכונשוביגםצעתא
ונפותישֿייחאקוודו,םלועמהככשאלאיה–הדִצמ,וזהביאךא.רומאכ,המצע
.לילעבונפוגלעשממתהלורוזחלתקהבומהתונמדזההתאהלונתנןוזָרפבהמע
ידעלבףא,ןכאו–הנשםייפלאךשמבקספהילבהשממתהואיההכלהךכ
,שדוחמלזרברּוּכהלאונלויהנםפוסבתירלטיהההדמשההלשתרתוכהֿתלּוג
יכאצָמיישטהלהרואלדואמדעםימיהתוברבריווחייאדוירצמהרוכהרשא
יכ,ונֵכותלןנובתנםא,חכוויהלונאםילוכיוישכערבכ,השעמל.ונממונטהלוה
וזאלו,ונפוגבתֶשֶעכקוציתוכירדֿןאלוכפהתיתולגההריֵעּבהתונשםייפלא
הליצהשאיהתולגהילוא–הברדאאלא,ונאיפקהאליתולגהןּוּביאהשדבלב
.ןוביאמתירבעההירוטסיההתא

םימעהדחאכתויחלםתסונלןתינּול,ונייההמ–תולגהאלמלא,תמאביכ
העיקשתפוקתןיב–המרבהירפמיאגהונוהמכחֿברולודגםעםגּולו,ץראברשא
ונחנאלבא;ןיסןימונייהילוארתויבבוטההרקמביכאיההבושתה?התוחאל
התיהקפסילבםאףאו–לארשיתויהל׃הזמרשואמוהשקןידלהארנכונדעונ
יחיפסמרהטיהלךרטצניאדוםיברתורודדועו,ןוסאוהפרחוהלחמואטחתולגה
טהלבלושיחֿלפכהידיֿלעםילשוחמונאםיאצויםגםינפֿלכֿלעירה,הישרוש
,ונתריחבלשימנידהדועייהתארבכחכשנאלםעפהש,תילארשיההשודקה
,המישנהֿבחורלכםע–אלא,קלמעבהשדחתוסנתהותפסונתולגלדועקקזינאלו
לשויוטיבכ,אהנ–המישמלםיצוחנההייארהֿקפואלשיפוסֿןיאהחווטהלכםעו
–ונתקדצֿתמקנתאובםוקנלידכ,םלועָלםירמנוםיריפכתדע,יבצֿירוא
44.ותועשרםותדע

,ונורכזמבתכד״בששןכתייו,ג״צאירישבונאצמאל״םירמנוםיריפכתדע״יוטיבהתא44
ןתינילוארשא,׳האובנהותוגורעהוםינגהתניק׳קרפהךותמתיבהנה.אתרופקדאלו
׃ד״בשןאכןוויכוילאיכחינהל
/םָאלִּכחַתֶּפִמרַגּוסריסהוםיאבםימיהנה/–םירֵמנּותויָרֲאבוגלעהנוממהןֵמואה״
ןֵמואהדעציהָודֶחֿאיהשֿםימָעְזֿתכרבאלמו/ףרטףורטלתאֵצםירֵמנּותויָרֲאַלוַציו
.״//.םָליהבםילשוריירהו,תודפילאךלוהכ/׃םָליצב
׳םידומעהרפס׳בללכנאוהו,)1954(ד״ישתןסינבג״יםויב׳ץראה׳בםסרופרישה
יבתכלכלשקילאיבדסומתרודהמב.׳קובקבהראוצבלכשהףיקת׳תכסמהתאחתופו
.18׳מע׳חךרכ׃ג״צא
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ךלהמבונבהרבטצהוהכלהש,תאזהתפסונהותשדוחמהטהלהֿתמצועתאו
השדחהגסִפבהתואשבגמותירלטיההםויסהֿתדמשהלשהעווזהבאכאב,תולגה
,תולגַלןורחאדרוקאןימכהלעפהדמשההיכרמולןתינ.הרכהֿתוריהבוחתמלש
יעמשמֿדח,זכורמדחאעבמביתולגהלרוגהתונשםייפלאלכולפקתנובש
לכלעווילעונתבוגתתמצועתאשומימלהזעבמאיצומאליממו–הצממו
.הללכבתיתולגהתוסנתהה

דצב–הדמשההיֵמיֵאבונרכזהשינשהירסומהןבומלונאםירזוחהזכןפואבו
הבושתהתא,ונרמאשיפכ,ןווַכמה,רוסייהןבומאוה–תישנועהםתועמשמ
םצעבקראלםנמאשררבתמןאכיכ45.יוצרהםירבדהֿךלהמללוסְּפהֿךרדמ
תרשכהבםגאלאןָוּוכמיעצמאהדמשהההתיההלואגלתולגמינכטהרבעמה
.ינכותה,יבויחהֿינחורהרבעמה

תילטוטהתּוצרמנהתייחתתאהדמשההםויארישכהדציכםדוקמוניאררבכ
הרישכמדציכונאםיאורהתע;תוריחהתמחלמלשהתומדבתירבעהתרוסמהלש
עקרהתאןיזהלידכ,יקלמעהףותישהןמתינחורהונתודרפיהתאהמצעהדמשהה
,תשדוחמותרבגומ,תיאנקהפונתבדיתעבםילואגהונייחלשיתמצועהויחתמה
.םכותמבייחתמה,קלמעדגנכתומדקתההוםויקהקבאמלשחווטהךרואלכל
קרהשעמל,ונדימשהלודעונשםימיֵאהֿתועזיכאופאאוהרבדלשושוריפ
ונייהםייתניבשו,םֶדֶקמונרחבנוילאשימלועהדועייהאשמזועלונתואתוריזחמ
ןהתושבגמותוריבצמ,ןהידיֿלערעֵנה,הזהזועהֿםעזתאו;ורכזלעםימנמנתמכ
ןפואב.םיקהלםידמועונאשתישילשהלארשיתוכלמלשהחתִפלוּהדוסיב,ונשפנב
תאוניכהםגאלא,ונרמאשיפכ,הלואגהתאורשפיאקראלתועווזהיכאצמנהזכ
לעו,התּויִחֿתמֲחַוהחוכוהתוכירדתומלשב,תמאבתיתִמאהתויהלעקרה
תמוקתלשהשדחהתירבהםויכונלתתרכנוזתשדוחמתומלש
.ןתאמוטותועווזהרורמב–לארשי

םישדקתמוםירהטימבושתועווזהדיקפתתמיזמלשוזתוכפהתהךותמ
םנכותוםהייחמקראליכררבתמו,ןידהתאונתנוילעשםגפלכמןהיתונברק

.459׳מעבליעל,34הרעהתאהארובוש*45
״ןכאו״׃תחתופההקסִּפַּב,462׳מעבבתכרשאתאד״בשריכזמהאבההקסִּפַּב*
.הירחאשוזבו
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הלועודוערשקתמםתפירשו46םתדיקעםצעמםגאלא,ונייחתאםיכישממונא
תויהלםנידאופארזוחםתבוטבאלשףאו–וּפקותוילארשיהדועייהףקיה
.ןאל,הייחבהרורצםשפנרשא,המואהתוחילשתמחלמבולפנשםילייחכ

.ב״כשתתנשב,לולאדעו׳ארדאמ׃רעושמהביתכדעומ

תונויליגב,םיכשמההעבראב׳םָלֻס׳בםסרופרוביחה.הזורוביחףוסבךיראתםשראלד״בש
,דיהבתכבםינמיסיפֿלע.ג״כשתרדאןויליגדעו,ב״כשתןסינןויליגןמל,םיפוצראל
'תונמ׳עבראבאלךא,םוסרפלותריסמידכךות,ןירועישלבתכנרוביחהשרבדַלםיילגרשי
חינהלשי–ותביתכידכךות,םיעוריאלד״בשתויוסחייתהיפלו–הזיפֿלע.שולשבאלא
לשוטפשמםויסרחאלםישדוחהשולשכ,ב״כשת׳ארדאברוביחהתביתכבלחהאוהש
לולאלש׳םָלֻס׳ןויליגתארקל,הנשהףוסבותביתכתאםילשהאוהו,)ב״כשתתבט(ןמכייא
)דדלאלארשי(ךרועהלציפ,דיהֿבתכלש)הנורחאה(תישילשה׳הנמ׳התא.ב״כשת
דעההשוהרוביחהלשופוסםוסרפוליאו,לולאןויליגבספדנןושארההקלח׃םיינשל
.ג״כשתרדאןויליג
,׳תיאבצהבישיוםירוטקודלע׳רמאמהלשופוסבונמשררשאתא,הזןיינעב,דועהאר
.23׳מע׳גךרכב

ֿתליפתתועבטממד״בשדבעמורזוש–םויסהתולימבבושו,ןאכ–הזהטפשמב46
ליעלםגוניארשיפכ,םישודקהלשםהיתומשניוליעל,׳םימחראלמלֵֿא׳הרכזאה
.״׃הליפתהףוסתארקלונאםישקבמרשאהנה.38הרעהב . רורציםימחרהלעבןכל.
.םתמשנתאםייחהרורצב .״םתוכזלארשילכלוונלדומעתו,םתדיקעונלרוכזיו..
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