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ֿץראבתוידוהיהתוגלפמהלשןתוהמןיבידוסילדבההיהתישארבמ
הזלדבהלשורוריב.בחרהםלועבתוגלפמלשןתוהמןיבללארשי

.רובידהתאטעמוילעביחרהלשרוד
םיניינעבםהיתופקשהשםישנאלשתודגאתהטושפאיההגלפמןיעֿתיארמל

תדחואמהריתחתרשפאמההדימב,תובורקתוחפלוא,תוושןהםימיוסמםיינידמ
.תופתושמתוישממתורטמלשןתגשהל

םידוהיהלשתוינידמהתויודגאתההתאםגלולכלהלוכיוזהרדגהשקפסןיא
,לבא.וזהניחבמתוחפל,תוגלפמולאהתויודגאתההויה,ןכא;לארשיֿץראב
ןידכוניאתוינידמתופקשהלשןנידיכ.ידמרתויתינטשפאיה]ל״נה[הרדגהה
,םימיוסמםיגוהתעדל,תולוכיתונורחאהולֵא.לשמלתויעדמ,תורחאתופקשה
איהoהיצקודניאהשםירבוסהלאםיגוה.ןויגיההםוחתבןלוכבתונותנתויהל
,אופא,ןה,תויביטקודניאתוחנהןהש,עדמהלשדוסיהֿתוחנהו,ינויגהךילהת
תויהלתולוכיולֵאכתויביטקודניאדוסיֿתוחנה.תויביטקייבואֿתוינויגהתוחנה
תינידמההלועפהלשהדוסיביכ.תוינידמבהנכתיתאלןה.הנידמהֿתרותלםג
.ןוצרהחנומ

,םלוא.תיעדמםלועֿתפקשהבתורמייתמ,לשמל,תויטסיסקרמהתוגלפמה
ֿןיינבאלאןהןיא׃ימצעםויקןיאםלועֿתופקשהלשדמלמהאוהםזיסקרמהאקווד
םיכרצםידילומהלאםיאנת.םדאהתריציל,םיירמוחה,םייתואיצמהםיאנתללע
םיאנתבהיולתאיהםגש–קופיסהֿךרדלשהירואתה.םקופיסתאםישרודה
;ןוצרםידילומםיאנתהשרמוללכונוננושלב.םלועֿתפקשהיהוז–םיירמוחה
ידכטסיסקרמתויהלַחֵרכהןיא.ןוצרהקופיסלשהירואתהאיהםלועֿתפקשה
,םיכרצםידילומהםהםדבלרמוחהֿיֵאנתאלשאיהונתעדםאםג.וזהחנהלבקל
םיאנתהלכןיבןילמוגֿתעפשהתמייקשו,םירחאםיברםיאנתושפנהֿיֵאנתםגאלא
ךותמאלאםיאנתהלעמבשוחוניאםדאה.הנתשתאלונתנקסמ,םלוכוללה

לשהדיקפת,ןוצרהןכותתארוקחלהלוכיתיעדמההבשחמהםאו.םיאנתה
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קופיסלרתויבהבוטהךרדבםדאהתאךירדהל]אוה[תינידמההבשחמה

רורבםלוא;ןוצרליעפהללגוסמהחוכשיהמצעהבשחמלםג,ןבומכ.ןוצרה
,הזילנאבאלאדרפנןפואבםייקאוהןיא,ינשִמאלאוניאהזןוצרלשוכרעש
דוסיהיההמצעתינידמההבשחמלירהש,דוסיהווהמאוהןיאםינפֿלכֿלע
הלוכיהניאתינידמההבשחמה,םוקמֿלכמ.םיאנתהלולכממעבנש,םֵדוקינוצר

התואבוליפא,תויביטקייבואדוסיֿתוחנהלעססבתהל–הכירצהניאו–
שרודתינידמההבשחמהלשהדיקפת.עדמבתויביטקייבואןכתיתשהדימה
.תיביטקייבוסהיהתאיהש

םיאנתהלשםבור,תורוגסתוינידמתורבחבובםייחםישנאהש,בחרהםלועב
.הרבחהֿינבלכלםיינגומוה,רבדלשורקיעב,םהינידמןוצרדילוהלםילוכיה
ֿיאנתביונישו,הפיקמותדמתמאיההינבןיבלהרבחהללכןיבןילמוגהֿתעפשה
םאתהב.היקלחראשבםֵאָָּתימוםיאתמיונישררוגהרבחהמדחאקלחלשםייחה
ואבאלהלאםירבד.הרבחהלשינידמהןוצרהםגינגומוהתויהלהֶטונךכל
קרהתיההנווכה.תינרדומההרבחהתאםילצפמהםיברהםימרוגהמםלעתהל
.םלועהתומואבןוצרהמינגומוהתוחפחרכהבאוהידוהיהינידמהןוצרהששיגדהל
ֿיובירש,רורב.ילכלכהםרוגהאוהתינרדומההרבחהתאלצפמהירקיעהםרוגה
ינידמהןוצרהתאםילצפמהםימרוגהםהםיברשהדימבקרחומצללוכיתוגלפמ
םיסרטניאהמולעםלועבתוגלפמהלשןבורֿבורש,אופארבתסמ.הרבחהלש
וללהםיסרטניאהשהדימבו,םיילכלכתונוצרםהןהיתונוצר,םילצופמהםיילכלכה
הרבחלםיינגומוהוראשנםירחאםימרוגשהדימבןכו,םייללכםיסרטניאבםירושק
.ףתושמןוצרודוסיתונושהתוגלפמלשי,הלוכ

ןכתיי.תודגאתה׃היינשחתפמֿתלימ]ליעלד[ונתרדגהבהתיהתופקשההרחא
L'union]יתפרצה[םגתפהש fait la force–]=חוכהתאתרצויתודגאתהה[–
ןבומהתאחיכוהלךרוצהןמרטופאוה׃ותוליעיהנומטךכבאקוודלבא,שודנאוה
םינגראתמ,םיבורקהתונוצרהילעבונייהד,תובורקהתופקשההילעב.וילאמ
םהו,םהלשמתוחוכםהלוםינושתונוצרםנשייכ–?המל.םחוכתאתוברהל
שיחוכלשהזןיינעל.תרחאהצורהחוכםהלעירפיאלםאםשפנֿתַוַאכוטלשי
ןיאיכ.הגלפמלשינויעהדצבומי☻לונתַליגרהתנדועמהרגִשששגדהתאריבעהל
תדגנתמהגלפמשםוקמְּבוא,הלתודגנתמתוגלפמןיאשםוקמְּבתמייקהגלפמ
ךרוצןיאתימינפתודגנתהתפקשנןיאשםוקמב.היצנטופבתוחפלתמייקהניא
,םיעדֿימימתלשםתודגאתהבךרוצןיא,םינפיפלכחוכבךרוצןיא,ימינפקבאמב
,תינגרואהנוכת,אופא,אוהתורחאתוגלפמםעקבאמה.הגלפמבךרוצןיא
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ימדקאחוכיווניאהזהקבאמהו.הלימהלשליגרהןבומבהגלפמלכלש,תישרוש
.ירשפאֿיתלבאוהאלא,תואיצמבונניאשדבלבוזאל,הזכחוכיו.תונושתועדןיב
דוסיהֿתוחנהלכשתוגלפמיתשןיאותופתושמדוסיֿתוחנהךמסלעןכתייחוכיו
לכלש–התבשחמẁאישבאלו–הדסיב.םהםיפתושמ,ןנוצרונייהד,ןהלש
ענכשלתשקבמהניאהגלפמםושךכיפלו,התבירילשמהנושןוצרחנומהגלפמ
.החצנלאלאהָתָרָצתא

גיהנהלידכיַדףיקמוקזחדחאןוצרהבןיאשדעתלצופמאיההרבחרשאכ
דחאהיללכהןוצרהשידכתקפסמהדימבתינגומוהאיהןיידעו,הלוכהרבחהתא
.תיטרקומדהרבחונלשי,הבםיצצורתמהםינושהתונוצרהמרתויידוסיהיהי
עודמ.עונכשוחוכיוידיֿלע1ןשרּומַּבםיניינעהםירדתסמןיעֿתיארמלקר,רומאכו
תוביסםגשיךא.ץראֿךרדםושמ,לוכֿםדוק–?תאזֿלכב,אופא,םיחכוותמ
תועדהאל.ןתמוֿאשמאלא,השעמל,וניאחוכיווכהארנשהמיכ.רתויתוישעמ
׃ץוחבןהירוחאמםידמועהתוחוכהאלאןשרּומַּבתודדומתמהןהןמצעלןהשכ
חוכֿיֵאָּב.׳וכוםיילכשה,םייסיפה,םייתרוסמה,םייתוברתה,םיילכלכהתוחוכה
םפקותוםצחלןכיהדעתרחאההגלפמהלשהחוכֿיאבלםיזמורתחאההגלפמה
,ןכֿלעֿרתי.היינשהדוקנבתופרהלםינכומםההמתרומתו,תחאהדוקנבםיעיגמ
תוחוכהֿיסחילשםָיונישלםקלחתאםורתלםילולעןשרּומַּבםיעמשנהםירבד
םימעפלםילוכיוםהיפלםיכנחתמוםיררועתמםימעפלםישנאשךכֿידיֿלע,בוחרב
תאןושרומבןתמהוֿאשמהםדקמהדימוזיאב,םהלםיאתמהגיצנהאוהימחַכָויהל
תוגלפמהתוחוכןיביולגהקבאמהתריזאופאאוהןושרומה.הָנֵהָּכדועו,םניינע
םירמאנהםירבדה.ןחוכתרבגהלרישכמשמשמאוהיוארכלצונמאוהשכו,תונושה
להנתהללוכיןתמהוֿאשמה–םירישיהםהיעמושלאופאםינווכמםניאןושרומב
.ץוחבשןומהלאלא–וזמהתוחפתוימשרב

רטשמבליגרהןבומבהגלפמְל]ל״נה[ונתרדגהתאןקתלרשפארּומאָלםאתהב
גישהלרתוחה,תמיוסמהרבחביטנסרטניאינידמחוכאיהתאזכהגלפמ׃יטרקומד
.םכסומסיסבלעוניינעלרתויבהחונההרשפהתא

דעתוחפל,לארשיֿץראבתוידוהיהתוגלפמהתאליכהלמאיההרצוזהרדגה
.הנידמהלשהתמקה

אלרשאהדוהיֿןברזעילאלשוישודיחמדחאוהז.טנמלרפ,םישרומהתיבאוהןשרּומ1
.הפשַּבוטלקנ
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!אלפהזיא.םיסרטניאידוגינךותמהליחתכלמורצונאלתוידוהיהתוגלפמה
וחנזשהלאויה,תידמעמההיגולואדיאהתולעב,״תיצולח״התוגלפמהאקווד
דוסיובש,םלועבלבוקמלדוגינב2.ןהירוחאמןהלשםיסרטניאהתאתונושאר
תארשקמהםרוגהאוהֿאוהותישארבימיתששמדמועכהֶארנהרבחלשהמויק
–תוקוחרידםיתִעלאלאתוגלפמחימצמוניאךכיפלו–םילצופמהםיסרטניאה
תוגלפמהלשןדוסְי.םינושדוסיֿתונוצרךותמאקוודתוידוהיהתוגלפמהוחמצ
ןהםיסרטניאידוגינםוקמב.ילכלכֿירמוחאלויתוברתֿישפנאופאהיהתוידוהיה
וללהםירבדלםאתהב.ןוזחב–תלפרועמהרוצבו,טנמרפמטב,יפואבינושואטיב
׃םייוגהלצאתיתגלפמהתוליעפהמונלצאתיתגלפמהתוליעפהםגהנושהתיה
ונלצא;ןוטלשהלעוזםעוזקבאיהלאוהתוגלפמהלשישעמהןדיקפתםלצא
.םישגהלהיהןהלשתישארבֿדיקפת

ֿינמיסתאוניתוגלפמךכֿרחאוחימצההזההנושהיתוהמהדוסיהךותמקר
ילב,תחאהמישגמהגלפמונלצאםוקלהתיההלוכיהליחתכלמ.םילבוקמהרכיהה
תונושתוגלפמומָקֶשִמקר.אלםאותורחאתוגלפמהנייהתםאךכלרשקלכ
ךותמ,רחואמבקרו.םשגוישןוזחלתומדהתעיבקלעןהיניבתורחתהההליחתה
,םלוא.םידגונמוםינושםיירמוחםיסרטניאםגתולעלוליחתה,המשגההישעמ
םלענםאםג.דבלביאוולֿינמיס,הנידמהםוקדעתוחפל,וראשנהלארכיהֿינמיס
ןייפוא,ןהיניבשתורחתההךבסבוניתוגלפמלשתישארהֿדוסיתובורקםיתעל
רקיעבתונפומוניתוגלפמינפויהתורחאתוגלפמכאלש.םישגמיפואראשנידוסיה
.המינפאלו–ןיינבהתניחבמתוחפל,תיטילופהניחבמאלםא–הצוחה

ץראבהדסונ׳ריעצהלעופה׳תגלפמ*׃תוירקיעהתויצולחהתוגלפמהלשרוכזיאהנה2
תאוםזיסקרמהתאהללשו,הדובעהיפנעלכבירבעהלעופהתורצבתהבהלגד,1905ֿב
–׳לארשיץראילעופתגלפמ׳ךותבהבלתשהאיה1930תנשב.תודמעמהתמחלמ
תנשבתונושתודוגאלשתודחאתהכהיסורבהדסונ׳ןויצילעופ׳תגלפמ*.י״אפמ

הגלפתה1920תנשב.םזיסקרמהסיסבלעתינויצהרותרוצילהתסינהעצמבו,1906
תמחלמבהלגדותיטסינומוקהיגולואדיאתלעבהתיהש׳לאמשןויצילעופ׳תגלפמהנממ
לכתאהלגדתחתדחאלהמגמב1919תנשבהדסונ,׳הדובעהתודחא׳*.תודמעמ
רשקהבריכזהלםגיואר.י״אפמךותב1930תנשבאיהףאהבלתשהו,לארשיץראילעופ
תגלפמ׳*.״!םעלדמעממ״׃רומאל,ןוירוגןב,י״אפמגיהנמעבטשאמסיסהתאןנד
דחיו,הנידמהםוקםעודחאתה׳ןויצילעופהדובעהתודחאל׳ו׳ריעצהרמושהםילעופ
תגלפמ״כהמצעתאהרידגהרשא–׳תדחואמםילעופתגלפמ׳–ם״פמתאוויהןה
.״תינכפהמֿתיטסילאיצוסותיצולחֿתינויצםילעופ
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דוסיהֿיכרעבלוציפ,ונייהד–המויקדוסילשתולאשבהרבחהלוציפיכםא
םיכרעמלידבהל(םיירמוחההייחבהרבחהתאםיכירדמהםיישפנהֿםייתוברתה
העפותאיהתומישגמתוגלפמלשהעפותהירה,אוההלוחֿהער–)םייגולואדיא
הברהבלודגונלצאימינפהךוכיחהםנמאהיהןיעֿתיארמל.רתויבתכרובמ
היההזהךוכיחהלשוכרע,השעמל,לבא.תורחאתויטרקומדתורבחבךוכיחהמ
;תוחוכלשתודגנתהירפאלו,רקיעב,חוכתשיכרלתורחתההירפהיהאוה׃טעומ
,ונתרבחבשתּוימנידה.וזלוזויהתוליבקמאלאוזדגנוזתוכורעויהאלתוגלפמה
תוערפהבזבזבתהלאלוהלוכהרבחהלשהמודיקללועפלאופאהלכי,המוכיסב
רשאכירהש,ללכֿךרדבאלאםינוכנהלאםירבדןיא,ןבומכ.םינפבמתוידדה
לשחוכההנפוהתוינויצההמשגההתויורשפאתאלילכםַתָס״ןבלהרפסה״
3.תוריחהימחוללשםתרגסהלוםתפיטחלח״מלפהו״הנגהה״

לבא;םידדובהןהירבחלשםייפואמ,ןבומכ,עבנוניתוגלפמלשהזהיפואה
אלונלצאהגלפמרבח.ויפלתוגלפמהירבחוכנחתה–יביטקלוקהיפואהרצונשִמ
לשדיקפתלבקלידכהגלפמלףרטצמהיהםדא;דבלבתיתפקשההניחבמרבחהיה
תניחבבאלותוינייפואהתועפותלסחיבאלאםירומאםירבדהןיא,בושו.המשגה
םינונגנמלרתויורתויוכפהווכלהתוגלפמהינונגנמ,ןכֿלעֿרתי.רובעיֿלבקוח
,טקושיפוארקיעבואשנתויחרזאה״זכרמה״תוגלפמףא.םיליגרםייטרקורויב
ץראבידוהיהרוביצהלשויפואבוציעיבגלטעמכתורזויהולאתוגלפמלבא
םינושםישנאלליעוהלתוגלפמהלשןדילאלהיה,ןבומכו4.תינידמהניחבמליעָּפה

הוויהו,)1939יאמב(היינשהםלועהתמחלמברעםסרופדלנודקמלש׳ןבלהרפס׳ה3
.תועקרקתשיכררוסיאוהיילעהֿירושיאתסכמםוחתבבושייהלעותחנוהשתורֵזגרורצ
ימיםצעבהשחרתה–הלפעההתמילבתאםגתוברל–׳ןבלהרפס׳התונקתתלעפה
.לעופבוממוקתהאלךא,ןבלהרפסהדגנוניגפהוונטרבושייהינוגרא.המחלמה
ןוטלשהדגנויתולועפו)1944תליחתב(ל״צאהלשדרמהתזרכהעקרלע׃הברדא
בושייהינוגראולחה,)1944ףוס(ריהאקבןיומדרולבי״חלהתושקנתהרחאלו,יטירבה
לשהרגסהבו,םישרופהםינוגראהינשדגנהלומעתויוסישעסמבןוירוגןבתגהנהב
)1945ץרמדע(תאזהתוליעפהלשאישהישדוח.םיטירבהידילל״צאימחולתואמ
.דיַצהתנוע׃ונייה,׳ןוזסה׳׃ונוכ

זאמרבכולעפרשא,םינושהםהילוגלגב׳םייללכהםינויצה׳,רקיעב,ויהזכרמהתוגלפמ4
רחאל.הירטסואמוהינמרגמםילועידיב1942ֿבהמקוהש׳השדחהיילע׳ו,1929תנש
םיפוגםע׳השדחהיילע׳תאהדחיארשאתיביסרגורפההגלפמההמקוההנידמהםוק
.םיפסונםייחרזא
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תועפותהלכמ.םולכאלוםיינידמהםייחַלוםהלןיאשםיניינעב–םיברףאו–
זובבסחייתהעצוממהיתגלפמהריעצה.ונניינעךרוצלםלעתהלונאםילוכיולאה
יבגללֵפָטהלכתאללָּכשו,״תונויצ״ךכֿלכתחלצומהרוצבויפבארקנשהמל
.☻ַעַמהייח

יטסילאירטמה״לעהֿןיינב״לכםעשרוד,אופא,ונלםיקההמשגהלךוניחה
תיצולחהגלפמקוחרִּכםזילאירטמהמ]קוחרו[רזויפואבהיה,ולשהיגולואדיאבש
ספתהרכהבאלשןיבוהרכהבןיב.תירבהֿתוצראבשתולודגהתוגלפמהתחאמ
דומענדוע.רתויבתּוחפהםוקמהתאהזהרודהלשםיכרעהםלוסבילכלכהדמעמה
היהיופצהזחטשבלבא,וללהםישנאהלשתועווַשמתוערגמלעםירבדהךשמהב
ֿיתלבןוזחאלימהבשםלועבתרחאהרבחדועןיא׃םוצעןורתיירבעהםעל
הזהרודהלשםיישיאהוייח.טעמכםלשרודלשםייחהתוניפלכתאיטנסרטניא
הזהרודההיה,רבכזמרנשיפכ,םנמא.רוביצהייחםעתיגולוכיספהניחבמוגזמתה
םלשםעהתאֵצבשיוכיסההיהףקשנלבא;oיטננמרפיתוברתרבשמבןותנ
הרבחהלשָהיֶיָלָחשרושִמתישפוחהיהתשהרבחןאכםוקת,הזהרבשמהמ
לעברותבשיאהייחןיבלללככרוביצהייחןיבשדוריפהונייהד,תיברעמה
םיאתמרמוח–ללככ–הזהרודההיהאל,םינפֿלכֿלע.ולשמםיסרטניא
.תויטנסרטניאתוגלפמלשןתחימצל

ב

דבלבוזאל.המשגהְלםינוגראכותורגסמכןכרעתוגלפמַלדבאהנידמההמקשמ
אלא,ןהלשהמשגההתוינידמבתויאמצעתויהלדועתולוכיןניאתוגלפמהש
ינידמהןונגנמה׃אדירגתורגסמכוליפאןהביביטקייבואךרוצלכםגןיאבורלש
.םייניבֿתורגסמלשןתועצמאילב,רעונךנחל,םילועבשייל,אבצםיקהללוכי

ושמישהמשגהידיקפתתוגלפמלויהשכ.תויגולואדיאהתוראשנ,הרואכל
ןנוצרתאואטיבשיוטיבהלעףסונ,הלועפתוינכתןיֵעמתויגולואדיאהןהל
ןַנּוכְתהנידמהשןיידע״הצור״הגלפמלכשקפסןיא.המשגהליביטקייבוסה
.שממךכבןיא–דחאםהשםיינש–םימעטינשמךא;הלשהיגולואדיאלםאתהב

לשםיעצוממההרושהישנאלעהיגולואדיאהתלבוקמןמזמהז,לוכֿםדוק
לועפלתויאמצעויהתוגלפמהשןמזבםא.ןיינעהבןיאש״תונויצ״כתוגלפמה
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הזישעמךרעםגשכ–וישכע]ירה[,חרוטלהתיהאיהןהלשהיגולואדיאלםאתהב
שי,ןכֿלעֿרתי.הילעיניצרקבאמןכתייאל]ש[המכוֿהמכֿתחאֿלע–הלןיא
תיאמצעההמשגהה.תונושהתוינויצהתויגולואדיאהלעקבאמַּבתימינפהריתס
לעהנקבאיתתוינויצהתוגלפמהשבושחיששיאןיאו,ןהבשםייחהֿחורהתיה
ולאהתויגולואדיאהתוראשנהזהןורקיעהילב.]לארשיתנידמב[הזהןורקיעה
,ןכבו–ןתואעינמהןוצרהרבשנ,ןתוימנידןהמהלטינונייהד,תותמתואחסונ
?ןמצעלןהשכןהילעקבאמןכתייךיא

.רתויףיקמוידוסיאוהינשהםעטהו
ֿתוצראל.החכוהןועטוניא,תורחאהריגהֿתוצראכהתיהאללארשיֿץראש

ורצונתורחאהריגהֿתוצראב.המואהאבלארשיֿץראל,םישנאואבתורחאהריגה
;ולאהתוצראהךותבתישממהםייחהתוחתפתהךותמםייתרבחהדוסיהֿיֵכרע
םיכרעלשםדוסילעהחמצתישממהםייחהתוחתפתה׃ךפהל–לארשיֿץראב
.הילאורזחשינפלהכוראתירוטסיהךרדושעלבא,הבודלונםנמאש

רשאמהדוסיברתויהברהתכבוסמאופאהתיהץראביתרבחהןכותהתייעב
יעבטאוהיתוברתֿירמוחהלגעמה,םירחאתומוקמב.תורחאהריגהֿתוצראב
יכ,הליחתכלמברןמזלירשפאֿיתלבורוסאהיההזכלגעמ,ץראב.יטמוטואו
הדימב.םדקומיולתֿיתלבעינמחוכונלצאהיהםיינחורהֿםייתוברתהםיכרעל
םיכרעהתרגסמךותלםֵאָתיהלםיכירצויהםה,ץראבםיישממהםייחהוחתפתהש
לעבושוכרדו–חורהלעעיפשהלהיהרתומתאזהתוחתפתהל.וללהםימדקומה
םיכרעהשתויעבַלםייטרקנוקתונורתפושרדנשהדימההתואבקר–רמוחה
אובלךכיפלםיחרכומויהוללהםיכרעה.הליחתכלמןּורָצְיםמצעבםיימואלה
ךבתסהלתישממהתוחתפתהההתיההחרכומתרחא.הרוהטוהרורבהרכהידיל
התיהאליממ,ונתואםיעינמהםיכרעהתרגסממםייחַּבהגירחלכ׃תימינפהריתסב
וליפאוא,הבןיינעלכונלןיאש,הילאונפאשאלשהרטמלאיבמההשעמ
.הבוניצרשהרטמַלתדגונמההרטמל

.תאזהתימינפההריתסההתיהתחנומתונויצהלשהדוסיב,הנהו
ונייהםיכירצו,דבעידבונלעודילבא.ימתסןפואבםיכרעלעונרבידוישכעדע

תאוהמואהיפוסיכתאואלימשםיכרעהויהונוכירדהשםיכרעה׃הליחתכלמתעדל
תוריחלםיפוסיכה,הלּודגהותוכלמהיפוסיכ,הימיֿירבדלכךשמבהתוברת
הצוחנהתיהוללהםיכרעבלולכהןכותהלשותמשגהידילעיגהלידכ.הרוכמַלו
םושוהיפוסוליפלכהתיהאלתונויצל,הנהו.םהילעתססובמהםלועתפקשה
הודילוהשםיכרעהמהמלעתהתינידמהעונתכתונויצה,ןכֿלעֿרתי.םלועֿתפקשה
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היעבהשיפכ,םידוהיהתלאשלדבלבןורתפכרקיעבהמצעתאהתארהכלהלו
תרגסמב)דיתעהמ(ןוזחהמו)רבעהמ(הירוטסיההמקתונמןפואברייטצהלהלכי
לשןשפניבגלשֵרֵחורוויעיטסינָכֵמטבמלקרתאזו–ט״יההאמהלשתמצמוצמה
תאודילוהשםיכרעה.תורואיוקיללןמיסוניאןורוויעה,ןבומכ,םלוא.תועפות
ףקותוללהםיכרעלהיהםינושםיידוהיםיגוחביכףא,הכרדלועפלופיסוהתונויצה
ןיאשתופקשהותועדבאלמתההמצעֿתרכהבתונויצלהיהרסחשהמךא.הנוש
ונלםירזםיאנתבורצונולאהתופקשההותועדהוליאוהו.ןיינעלרשקלכןהל
קרואבו,ונלשמתואיצמםושואטיבאל,תוישרושויהאלןה,ונלםירזםיכרצלו
דחאדצמשדועב׃תונויצבש,הריתסה,תּוינשההרצונךכ.הבשחמבקירללחאלמל
תלפרועמותיטסימםינויצַלהתארנשהרטמוזיאלשהתגשהםשלהלעפמלהנתה
תאזההרטמהלשהתגשהלהלועפהֿתינכתהתיה–]ל״נה״ןורתפ״התרטמ=[–
.ללכתמייקוזההרטמההתיהאלוליאכהכורע

ולוזלזרבתסמןאכמ.תוינויצהתוגלפמהלכלתפתושמהתיהתאזההריתסה
ויהאלוושפנברבדםושואטיבאלשתויגולואדיאהלכבילארשיֿץראהרעונהלש
םישגהללפרועמןוצרלהמיאתמֿיתלבתוסכושמישןה.ןמשלתויגולואדיאאלא
.ףוגילבתוסכהראשנ–המשגהַּבתוגלפמהלשןדיקפתלַטָּבשמ.תמיוסמהרטמ

.תיטרואתתמאלעןהיניבחוכיותולהנמןניאתוגלפמ,ליעלרבכרבסוהשיפכ
הכלהל.הכלהל,חוכןיידעןהלשי.חוכוןוצרןהלץוחנךכםשל.תוקבאנןה
;םיאנתהלכבםייקתהלךישממטולשלןוצרה,ןבומכ.ןוצרןהלןיארבכיכ,דבלב
.ןוזחואסרטניאונייהד,תוחפטשפומןוצרלעןעשיהלחרכומהןוצרוהזלבא
תוכלמ–ובןימאהשןוזחה,םינורחאהתורודבירבעהרוביצהלשותווהל
םזילאיצוסה–עדומהונוזחו,טעמכעדומֿיתלבללכֿךרדבהיה–לארשי
ולןיאשאוהץראברוביצהלשונוסא.ותנומאתאספתאל–)!(יטסילאירטמה
ןוזחילבתושעלרשפאםירבדהברהםגםאו.דחיםגּונֶעָדֵיוובןימאישןוזח
והמםיעדויןיאשכרשפאẁיא–תעדמקבאיהלףאוא–םחליהל]ירה[,עדומ
.םיצורשהז

׃םיינשהמדחאתורקלךירצםייקתהלהנכֵשמַתתומייקהתוגלפמהשידכ
ירשפאיתלבהמדנהזו–עינמחוכםעפףאהיהאלןהלשתויגולואדיאָלשהּנֵבָתש
זא.תורחאתויטרקומדתוגלפמומכתויטנסרטניאתוגלפמלהנכופהתשוא–
יכףא–וזהיינשתוחתפתה.ליגרכ,לגדבכתויגולואדיאבףינהל,םנמא,הנלכות
.וניתוגלפמלשןתואיצמבהָלָחֶהאיה–תירוקמידהרוצב
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לשלוכיבכֿתישפנהֿתונקירהולפרעה,לובלבהףאלעש,ליעלרמאנרבכ
םיסרטניאהש,רבדלשודוסיביטסילאדיארעונוהז,ילארשיֿץראהרעונה
הזהרעונה,אופא,היההלקנלעאל.לוכמתוחפותואםיכירדמולשםייתבכִשה
וקיפסהאלןיידע,ןכֿלעֿרתי.תורוהטתויטנסרטניאתוגלפמלוכרדתאאצומ
ללכךירצוניארעונה,לבא.םיישממוםירורבםייתבכִשםיסרטניאץראבתווהתהל
אטבלללכתוכירצתוגלפמהןיאו.ןהבאצמנרבכאוה׃תוגלפמלוכרדתאשפחל
תיאמצעההמשגההתונשךשמב.םייתרגסמםיסרטניאןהלשי׃םייתבכשםיסרטניא
ללכֿךרדב,םנמא.רתויבםיבושחםיירמוחםיסרטניא,תורגסמכ,תוגלפמהושכר
לשוללהםיסרטניאהןיבלתוגלפמהלש״מע״לשםיסרטניאהןיבםולכאלוןיא
״מע״לשםיסרטניאהםגשאיהתואיצמהםינפֿלכֿלעלבא,םיפוגכתוגלפמה
לכבאצומהז״מע״ןיאברןיינע,תאזֿלכב.תיתגלפמהתרגסמהךותבםיצבושמ
,הגלפמַלהרושהֿישנאלשםתורכנתהםנמאתרכינךכלםאתהבו,וללהםירבדה
.תרבוגתושידאבהעשֿיפלתאטבתמה

ג

הנידמהתמקהםעונעגההנהש,ךכלחומשללוכיוללהםירבדבענכוששןָחְטַש
בנגהלעעומשלוהשימחמששםשכ,יתגלפמהחטשבםגםימעהלככתויהל
וניאםייוגהלכלחונשהמש,הארנתאזלכב.ביבאֿלתבספתנשידוהיהןושארה
הנידמלכבהקיטילופהאיהאיהתיטנסרטניאהקיטילופ,הנהש.לארשילחונ
לכשםשכו.המֶלידידילרעונהתאהאיבמתאזכשהקיטילופונלצאו,תיטרקומד
םגןידהןכ,יביטקייבואהבצמברשאמיביטקייבוסהלפרעברתויהדוסיהמליד
.תאזההמלידב

התיהאל.ולשונוזחרורברעונלהיהּולהלועהתיהאלתאזההמלידהירהש
היה,הצוראוההמעדיּול.הצוראוההמרעונהעדיּולתינידמתושידאתטלתשמ
תמשגהלקבאיהללוכיהיה,אלםאו–איהונוצרלהמקוהשהנידמהםאעדוי
אקוודהנידמהמקהתיהאלוןכתיי,הצוראוההמרעונהעדיּול,ןכֿלעֿרתי.ונוצר
ּהנעטְּבתרמואאיהשהמלהיציזופואהתנווַכתמםנמאםא,התואהצראלשיפכ
תויהלהכירצהמלידההתיהאלםישרופהיבגל,תוחפל.רדסבהניאהנידמהש
.תמייק
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םגץוביקתונבלרשפא,רומאכ.םיצורםההמ,הרואכל,ועדיםישרופהיכ
השדחץראלםיאבםישנאתורשעהמכרשאכ,םיצורהמקוידבםיעדויןיאשכ
יא,לבא.תויבגמותובשייתהלםייפסכתודְסומ,תויצולחדבלמ–לוכרסוחב
ר״תיב״התצר״הנשםירשעכ,םנמאו.םיצורהמתעדלילבםוחללרשפא
םישרופלהליגוגלפתהריאישדע,עבצאףוקנלתלוכיילב״ץראהתאשובכל״
תאקלחלתרצעהתטלחהברע[–רבמבונבח״כבו5.ןמזהותואלכוצרהמ
תינכתלשםישרופהועדיןיידע–]תונידמיתשליטירבהטדנמהןוטלשםוחת
.םינפיתשלתעמתשמהנניאשןושל,םהלשםנושלבואלםיבישמםהם״וא

הנידמה׃תורחאתוגלפמלהרקשהמםהלהרקאל,הנידמההמקשכ,ךכֿרחאו
הלכישהמלכהתשעהלשממה.םהלשהמשגההידיקפתתאהידילהלביקאל
ֿתוכלמלש״יטסימ״ןוזחןעמלהמחלמב״תכבתסמ״איהןיאשענכשלידכ
ונמויקלםעטונתנשםירחא״םיפיםירבד״והרוכמהתוריחותיבהֿרהולארשי
ונייהד,הילעופכהמחלמהתאשהשיגדהוהרזחוהשיגדהאיה.םויהונישעמלוזא
.םולשבהוחינישדבלבוהמחלמהמחמצישבטלכלעשארמאיהתרתוומ
תומוקמונופוםהבונייהאלשתומוקמורקפוה,הטיחשהתנכסהפלחשכ,םנמאו
.םשגוהאלונכותלעהמואהלשהנוזחו,הררחושאלהרוכמהו6,םהבונייהש
םסרופמה״הרירבןיא״הךותמהמחלמלוסנכנאלש–םישרופַלשאופארבתסמ
וגישהשםיחצנמכםמצעתוארלםעטהיהאל–הטיחשדחפמ]אלםג[ו,אקווד
ותלפממרתויהלודגאיההלפמוזיא,ךפהל.ּונּוטחשאלשדבלבךכבםהלשתא
?האלהוונממןיידעותמחלמתרטמשכםיידיֿתליבכלשבצמלאבומהםחוללש

המידקדעצאופאהתיההנידמהתמקה,ולשונוזחמרעבנהבושייהיבגל
הזהדעצהתאוזחאלתויבושייהתוגלפמהוליאוה.תיגיגכרהוילעהפכנש

,רתוירחואמדעצםושוזחאל]ןהש[המכוֿהמכֿתחאֿלע]ירה[,שארמ

,)1923ףוס(ג״פרתתנשבהגירבםיטנדוטסתצובקםעיקסניטוב׳זדסיר״תיבתעונתתא5
.)1940ףוס(א״שתתנששארברעבל״צאהןמוגלפתהוירבחוריאיוליאו

,יניסקמועבמ״קםישימחכוניתוחוכודמע)1949תליחת(ברוחעצבמלשומויסב6
הינטירבלשןצחללשבהגיסנלעהרוהןוירוגןבךא,שירעֿלאתואובמבוהליגעֿובאב
הרתיוןכֿומכ.תירצמהטילשבהרתונהזעתעוצרשךכלהמרגשאיהוזהגיסנ;ב״הראו
םריחעצבמבררחוששרכינחטשלע–)1949ץרמ(ןונבלםעםכסהב–לארשיתנידמ
ףתתשהומצעד״בש,בגא(.םירפכרשעֿהשימחכובו,׳לילגהעבצא׳לןופצמוחרזממ
היפרגויבוטואָּבךכלעהארו–יַניסתמדִקוריפחֿלאֿה׳גועשוביכב׳ברוחעצבמ׳ב
.)20הרעהבו45׳מעב,)הזךרכ(׳ייחךלהמ׳
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תאודעצשמוילעקבאיהלהנלכותשןוזחםושןהלןיאשאוהוילאמןבומו
ןוזחמתרעבנהנידמתמקהםהיבגל.םישרופהיבגלןכאל.הנידמהתמקהדעצ
,ותמשגהלקבאיהללוכיונוצרתאריכמשימקר׃המידקדעצםושהתיהאל
,התורעבבלארשיֿתנידמ;ןירוחןבתויהללוכיונוצרתאריכמשימקר,ןכבו
איההיושעהעבטםצעמו,ןירוחֿתבתויהלאופאתלגוסמהניא,העבטםצעמ
.םהיניבהכרדתאןיבהללכותשילבהלםיינוציחתוחוכידיֿלעףחדיהל
םירזהםישבוכהןיבלתוריחהימחולןיבהציחמכהמקתאזהתורעבהוליאוהו
תויביטקייבואהתויורשפאהומתסנםגםא–ירה,]הרוכמהילבחבוםילשוריב[
לוכיתאזהתלבוכההציחמהתרסהלקבאמה–הרישיותיאמצעתוריחתמחלמל
אלשתעדומהתוריחהתמחלמלשהשודיחליחרכהדעצכ,להנתהלהיהלוכיו
.המלשנ

.הזכקבאמבוחתפאלםישרופהלבא,רבדהתוביסלעדומעלםוקמההזאל
היהאלהשעמלןתואעינמהחוכהשתוגלפמםישרופהמואציהזםוקמב

לכלשהמויקבשהיצרניאהֿחוכאלא,םישרופםתויהבןהישנאתאעינהשןוזחה
.תמיוסמתואיצמלשּהיונישלםישרופהומחלתרתחמהתמחלמימיב7.תרגסמ
ולחהרבעשלֿםישרופהתוגלפמו,תאזכשהדמֶעלקיפסמוניאודבלהיצרניאֿחוכ
םוקמב׃ונייהד;םנוזחלתדגונמהתואיצמהךותבןמויקתאבלשלםיכרדשפחל
.תאזהתורעבהתציחמךותבןמצעובלישןה,תורעבהֿתציחמדגנךרעיהל

םיימנידהדוסיהיכרע,אופא,םניאםהילעתוקבאנולאהתוגלפמהשםיכרעה
,חיכוהלתולדתשמןה.תרתחמהימימםהיתומסיסלדבלבםידֵהאלא,םישרופהלש
הבוטתיטייבוסהיצטניירואש,שבכנאלשהמשובכלהיהרשפאש,לשמל
,הנהכדועוםיציבבענצמבוטרכוסבעַנֶצש8,ךפהלואתיאקירמאהיצטניירואמ
וניאשיאירהש.החותפתלדלתוצרפתהאלא,לבא,םניאש,דואמםיבושחםירבד
ןכֿםגתיבהֿרהילבשקרםירמוא;רקפוהשהמשובכלהיהרשפאẁיאשםהלרמוא

׳םימחולהתגלפמ׳לו,ל״צאדקפמ,ןיגבםחנמלשותגהנהב׳תוריח׳תגלפמלאיההנווכה7
תגלפמ׳לע(.י״חלזכרמירבחתשולשמםיינש,רימשקחציורומֿןיליןתנלשםתגהנהב
.301הרעהבו503׳מעמ,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר׳םימחולה
.)93׳מעב)הזךרכ(׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳רמאמַלחפסנהתאהארןכֿומכ

ֿוקלד״בשזמרמ,ושבכנאלשץראהילבחתאשובכלהיהןתינשהליבקהלעובתוכב8
היצטניירואהשהנעטהלעובתוכבו;הנושארהתסנכב׳תוריח׳תגלפמלשןועיטה
התיהוזש–׳םימחולהתגלפמ׳לןווכתמאוה,לארשיתנידמלהפידעהאיהתיטייבוסה
.היוצרהץוחהתוינידמלרשאבתירקיעההתשירד
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ללכתישפוחהניאלארשיֿתנידמאולהיכ׃היצטניירואבןידהאוה.תויחלרשפא
ומחלנשכ.תמיוסמהיצטניירואאיהאיהשֿתומכהמויקםצע,היצטניירואברוחבל
,יאקירמאהותירבֿןבלשםיסרטניאהועגפנאליממ,ילגנאהןוטלשבםישרופה
תנעשמ–םיסכסֿולגנאָלהביריכ–תוצעומהֿתירבלשהמויקשמישאליממו
לעםיסכסֿולגנאהםעהרשפידיללארשיֿתנידמהעיגהשמ.תוריחהתמחלמל
שדחלקשמֿיווישגשוהאליממ,לארשיֿץראךותבטעמכֿרישיהםנוטלשךשמה
העפשההםוחתמהאיציידכדעהמלשוהאלהמחלמה.םתעפשהםוחתךותב
ֿלעבלתוקיזמהתוינידמתודבועלשןָיונישלהריתחהשוריפהיצטניירואםאו.הזה
לעהליחתכלמתססובמה–לארשיֿתנידמשרורבירה,ישילשדצלוומצערבדה
ריהצהלקרהלוכי–םיסכסֿולגנאהלשםתערלתודבועתונשלאלשהטלחהה
ןמזלכתירבֿינבהלאוצמלתמאבהלוכיהניאלבא,היצטניירואלעתורהצה
.הניעבתדמועתאזהתידוסיהתידדצֿדחההטלחההש

תורעבהלשהקוליסלהריתחהםוקמב–תורעבהתואצותםעהזהחוכיווה
תניחבמךרעולןיאש,אופא,דבלבוזאל–ולאהתואצותהתאחרכהבהדילומה
,רומאכ,רשפאֿיא.ומצעלשכלרחשֿרסחאוהאלא,תינידמתוליעפלהקימנידה
ועיגהאלםישרופה.תפתושמדוסיֿתחנהלותִאםיעיגמשכאלאביריענכשל
הנידמהלשהמויקדוסיבתוחנומהתוחנההןתואךמסלעתוינידמהםהיתונקסמל
והזותוריחהֿתמחלמלשהשודיחתארשפאלאוהםישרופהלשםדיקפת.םויכ
םהיתונקסמשידכ.םיבצמוםירבדךירעהלםילוכיםהויפלשדיחיההדימהֿהנק
לשהשודיחבלוכֿםדוקתוצרלהזהםדאהךירצ,םדאלשותעדלעהנלבקתת
תדוקנךותמ]ךכב[ענכשלםישרופהתוגלפמתוסנמשִמ.םהומְּכתוריחהֿתמחלמ
,ןהיבירילשדוסיהתדמעךותמונייהד,לוכיבכֿהנידמהֿתבוטלשהפקשהה
והשלכםעטשיםא,ןכֿלעֿרתי.ןויגיהלכתורסחולאהתונקסמה]שירה[
.ןוזחהתרדחהלךוניחבתויהלקרלוכיהזירה,םישרופהתוגלפמלשהלומעתב
ךות״ןנוזח״תארידחהלרבעשלֿםישרופהתוגלפמתולדתשמןוהמתההברִמל
.ןוזחכהמצעןוזחהֿתרסחלארשיתנידמתדמעהידכ

.תורחאהתוגלפמלהרקשהמםישרופהתוגלפמל,אופא,הרקרבדלשופוסב
התיהשםוקָמְּבןוחצינואר,המשגההישעמבןתואמצעתאודביאשרחאל

ןהועינמהןוצרהןיבלהיגולואדיאהןיברשקהןלצאםגקתונהזןפואב.הלפמ
יכוניחקבאמל–התיהםדבלםישרופלקרשתורשפא–תורשפאהתאודביא
תוגלפמתולגוסמתורחאתוגלפממתוחפ,לבא.ירוטסיההימואלהןוצרהתטלשהל
םיסרטניאםושןהלןיאדחאדצמ.תויטנסרטניאתוגלפמלךופהלםישרופה

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 110

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



רעונהיקלחמדועֿרתוי–ןהירבחםיקוחרינשדצמו,קבאמלןעינהלםילוכיה
םגהרצונךכ.םהלשמםיילכלכםיסרטניאילעבםיחרזאכםמצעתארֵמ–םירחאה
םוקָמב,ןמויקבשםעטהרסוחןיבלהיצרניאהןיבהמלידהולאהתוגלפמהלצא
?תוריחהֿתמחלמתאךישמהלדציכ׃תישעמהיעבקרדומעלהתיההכירצש

.י״שתףרוחלט״שתץיקןיב׃רעושמהביתכדעומ

ךמסֿלעעובקלןתינהתעֿהזונמשררשאתאךא,דיהֿבתכיפדבךיראתםשראלד״בש
רייאבתסנכבהרשואאיהו–ענצהתינכתתרכזנשךכֿךותמ׃ןלהלכ,רמאמהףוגבםירבדה
יכרוריבבעמתשמשןוויכמו;ירשפאהםדקומהךיראתהוהזשירה–)1949יאמ(ט״שת
והזשירה–)1949ףוס(י״שתףרוחבםייחהקבשאיהו–תמייקוהרירש׳םימחולהתגלפמ׳
.ירשפאהרחואמהדעומה
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