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רנזולק׳פורפעיבמ47,1׳מעב,׳ינשהתיבהלשהירוטסיה׳הלש׳גךרכב
ונלשתימואלההיגולואדיאבדסּומֿדוסילרבכהכפהנש,תּוחונֿיאתשגרה

יבגלדואמתועמשמֿתוקומעתויתרוקיבתואצותתאשונהו,ישילשתיבתארקל
ראשיהלםינפֿלכֿלעחרכומימואלהונמויקםצערשא,םיינחורהתורוקמהתכרעה
הדוהילשולעופתאםכסלואובב,םשרנזולק׳פורפירבדהלאו.םהילעתתשומ
׃יבכמה

דע׳׃רמואויבכמההדוהילשוחבשברפסלהברמ׳אםיאנומשחרפסלעב״
אלמלאש,תקדוצלבא,הרמהינוריאב2ןזואהליורמואהזלעו.׳הכרבלרכזםלועה
ףוגהלעו׳אֿםיאנומשחֿרפסלשינוויהםוגרתהלעורמשש,םיירצונהםיריזנה

לחה–םיכרכהשימחב,׳ינשהתיבהלשהירוטסיה׳–רנזולקףסוילשולעפמ1
הרדסה.י״שתתנשבםסרופ,׳יאנומשחתיבתודלות׳,׳גךרכ;ט״שתתנשבםסרפתהל
.תופסונתוספדהבםגהמוסרפבהכישמהרשא,ףסאיחאתאצוהברואהתארהלוכ
הירוטסיה׳ורפסמ׳בךרכלשידוסידוביעוניההזךרכשרנזולקבתוכ׳גךרכלותמדקהב
.ד״פרתתנשברואלאצירשא,׳תילארשי
,ןוירוטסיההיהאוה.1919תנשבהצראהלערנזולקףסוי*
הרופובושחהגוה,ךרועויאסמ,תרוקיבבתוכותורפסרקוח
ידסייממהיה.תירבעהןושלהשודיחבםגולדיו,רתויב
שיא.הבםירומהיריכבמו)1925(תירבעההטיסרבינואה
המעטמבצוהףא1952תנשברשא,תיטסינויזיברההעונתה
.1958תנשברטפנרנזולק׳פורפ.הנידמהתואישנלדמעומכ
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר–שיאהלעדוע
קפנוהשרנזולקלוב׃הנומתַּב(.57הרעה119׳מע,)׳בךרכ(
.)ב״משתתנשב

ֿומכ.ארקמהרקוחו,ןחרזמ,גולואיתהיה–יטנטסטורפֿירצונ,ינמרג–ןזואהלֶוסוילוי2
לעתססובמהארקמהתרוקיבתטישתאביחרהו,םל☻ִאהוהשדחהתירבהרקחבקסעןכ
לארשיתודלותלעםגבתכןזואהלֶו.הרותהירפסתאםיביכרמהםינושהתורוקמהרותיא
רשאתקולחמ,םישורפלםיקודצהןיבתקולחמהותואהקיסעהדוחייבו,ינשתיבימיב
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3,׳םידוהיהֿתומחלמ׳ו׳םידוהיהֿתוינומדק׳,׳׳בֿםיאנומשח׳םירפסהלשינוויה

.רבכהזחכשנורכזהיה . שרדמבודומלתבורכזנ,ונתפרחל,םנמא,יכ.
,הכלמהןויצֿםולש,רדנסכלאיאני,סונקרוהןנחוי,והיתתמהכונחלתוליפתבו
הדוהי–אללבא,)והיתתמןבןועמשםג,רשפאו(סולבוטסיראוסונקרוה
..יבכמה . תאםיאצומונאתירבעבונידיבהיוצמהתורפסבהנושארהםעפב.
–ירבעה׳ןפיֵסוי׳בםגוםידחא׳םינטקםישרדמ׳בו4׳סוכויטנאתליגמ׳בומש
.םירצונהֿתריפסלהרשעֿתחאהואתירישעההאמהןמםירוביחםלוכ . .״.

אוהשםייאנומשחתומֵשםתואםג׃ףירחהלרשפאףארנזולקלשוירבדתאו
ֿךרדבוהרקמבקרםשםיעיפומםההשעמל–םימודקהםיירבעהתורוקמבאצומ
תיבבקראלןידהאוהו;םהילאתירוטסיהתוסחייתהלהנווכםושילב,בגא
אלדחאכםלוכלעש,םיאמורהדגנתוריחהֿתומחלמירוביגבםגאלא,יאנומשח
םא–הלאלשםתוכזבקר.״םיירצונהםיריזנה״אלמלא,המואמדועםיעדויונייה
קראלםירודֿרודלםמשדומעי׳–48׳מעב,רנזולקלשןגשתפהתאהקחנ
רבדהרשפאתההלאלשםתוכזבקרו;׳םלוכםימעהלכברקבםגאלא,לארשיב
ונירוביגלשםתמגודוםחוכמתימואלתּויִחבושבואשלורוזחלונאםילוכיםויכש
.ונמצעונלשתימואלהתרוסמהתופיצרלעגולידךות–םדֶקמ

םתודימצוםנוּביאבהלאוםתוינוליחבהלא–םימוגפהידדצינשויהשםושמאקווד
׳תמאהתד׳איהֿאולה,׳םיאיבנהתד׳שודיחלדוסיותעדלהתוויהאיה–שביהקוחל
.1918תנשברטפנןזאוהלֶוסוילוי.תירצונה

׳םידוהיהתוינומדק׳*.240׳מעבןלהל,14הרעהשדקות׳אםיאנומשחרפסל3
םה–)׳םיאמורהםעםידוהיהתמחלמתודלות׳׃אלמהומשבוא(–׳םידוהיהתומחלמ׳ו
סחייתיותביתכךרדלוהזהשיאל.סויבלפסופסויאוה,והיתתמןבףסוילשוירפס
״הזלהמודב״׃תחתופההקסִּפַּב241׳מעבתאזהארו–םירבדהךשמהבד״בש
.הירחאשהקסִּפַבו

והיתתמרופיסתאהרצקבאיבמה,יפרגוירוטסיההדגאשרדמאיה׳סוכויטנאתליגמ׳*4
הליגמהתאופיסוהך״נתהלשדיהיבתכיקיתעממהמכ.םימעבםהיתומחלמווינבו
רי׳גלאידוהיתוליהקמקלחב.הליפתירוזחמהמכבםגהספדנאיהו,שדוקהיבתכרחאל
תאהזןיינעבהארו,הכרבאלב,הכונחתבשבהתאירקגהנמרמשנףאברעיאהֿיצחו
םימעפהמכרכזניבכמההדוהי*.׳בדומעד״מףדהכוסתכסמלד״ירתופסותירבד
גרהנרשא״ןעי,המחלמהןמםהיבאלאםיבשהוהיתתמינבירבדבלשמל,הליגמב
.״ונלוככבושחהיהרשא,וניחאהדוהי
.270׳מעבןלהל,34הרעהשדקות–דימןאכרכזנה–׳ןופיסוירפס׳ל*
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םיינכותםיכרעונאםיבאושוב,הזהoיטקלאידהבצמלונאםיעלקנשכ,םלוא
ונלוכיםתועצמאבוםחוכמקרשתויִחהֿתורוקמלעגולידךותעוציבלשהמצועו
םוקמןאכןיאש,רבדהררבתמאליממ–תאזלהתיגולידהתוקקזיהלעיגהלללכב
תינידמהרובגןיבבירבונימיֿירבדוכבתסנוליאכ,תואֵדיאלשיעמשמֿדחךותיחל
דועב,דוגינהןויערונתוברתלעטלתשהתורודלעתורודךשמבוליאכו,הדוגינל
אלאךכםשלונלןיאו,הרובגהןויערתאבושםיטילשמוםייַחמונירהםויכונאש
,רומאכ,תרתסנתאזכהסיפת.הדימדגנכהדימןיעמ,ויחאתאריבדהלורוזחל
םעתוהדזהלורוזחלונלוכיאליאדווש,טושפהינויגההלוקישהיפֿלע–הילאמ
םתואב,ןיטישהןיבהנכומומעתוהדזההתאונאצמאלמלא,לשמל,יבכמההדוהי
,םלוא;םלענומשוחכשנאוהםהבשוןאכדעונואיבהשםמצעונתּויִחֿתורוקמ
טשפומהןויגיההתאתודעוסה,שממלשתודבוע]שולש[ידיֿלעםגררבתמרבדה
׃ירמוחןכותב

,םירחאהםירוביגהלכויבכמההדוהיש,איהתחאהתקהבומההדבועה
םירודחםמצעםה–ונליבשבםרכזתאליצהלםיכירצויהןזואהליולשםיריזנהש
;םיחיכשמהתורוקמהתאאקוודםיווהמה,דחאדע,םיכרעהלכבארימגדע
,חכָשייםמששהזֿאלםהלבשחנהיהיאדורתויבהארונהתישיאההידגרטַכו
םיחיכשמהתורוקמהש׃הברדאאלא,םעהלעוטלתשיםיחיכשמהתורוקמהשו
.ונכותמןָקורמה,ירוביגהםמשבקרקבדיםעהשו,וחָדיי

ףאהשעמלונלןיאםיחיכשמתורוקמםתואבשאיה,המילשמ,היינשהדבוע
םתרובגבוגצייםיחכשומהםירוביגהשהמלכלינויערדוגינלשתחאהלימ
ףאתורוקמהוענמנהחכשההֿתאנקךותמיכרמולוץרתלןיאיאדוובו;תחכשומה
לשיבויחהןכותבםגירהש–םהמעחוכיווהלעםירוביגהתאוזנגו,תרוקיבהןמ
׃הברדא.םיזונגהםירוביגלינויערדוגינכשרפתהליושעהרבדםושןיאתורוקמה
תינידמההרובגהןויערלםיברםיעוגעגוהדהאאקוודםירודחוללהתורוקמה
,תורוקמםתואחורבו–תילאוטקאהמשגהתפונתךותמאלשםגּולו–תירבעה
הידוהֿתליפתונלהנקתנףא,םיריזנךּוויתבךרוצםושילבוםהמרישיךשמהב
5.שוריפביאנומשחֿתיבלשתומחלמהותורובגהלע

הפסוה–הדימעהתליפתבהאדוההתכרבבהכונחהימילתדחוימההפסוהַלאיההנווכה5
יאנומשחֿינבןוחצינלע,הידוהוחבשֿךרד,תרפסמו–״םיסִנהלע״׃םילימַּבתחתופה
,שדוקתורצַחבתורנוקילדהו״׃ןיינעהלשואישדע,שדקמהרוהיטלעותומחלמב
.״לודגהמִשלללהלותודוהל,ולאהכונחימיתנומשועבקו
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תחכשהלשןיינעותואלכש,איה,תמכסמה,תישילשההדבועהוליאו
תוננובתהב.םלועמארבנאלוהיהאלהשעמל,ינידמהẁירוביגהםדוחייב,םירוביגה
ירוביגלשרופיסהםֵלְעֶהש,דימהֶלגתמ,תוזיזפהֿתדימהנממתרסּומךאש,הלק
ֿהאצותוקלחאוהאלא,וכותבםלשה,דחוימוהשמונניאוניתורוקממינשתיב
ֿירבדםלְעֶהמונייהו,קומעוידוסירתויהברהףאו,רתויבחררבדמאליממש
העפותהןמםגךכלרבעמו–וניתורוקממםללכבינשתיבלשםימיה
ימיםותִמירה,תורוקמםתואלשםלועהẁתפקשהבםזירוטסיההלכםעש,תפסונה
,תיתורפסתושֵילוללהתורוקמהםיכפהנינשתיבלשםינושארהביבאהוהווקתה
ןניאתילאוטקאֿתירוטסיהתוסחייתהואתירוטסיההאצרהלכרשא
.ּהניממללכב

הדהא,תדרופמתיאֵדיאתוהזלש–תאזהתשלושמהתינויגהההיבוברעהו
לעתוקחתהלינאשקבמשהדיחהאיהֿאיה–ירוטסיהַֿאםזירוטסיהותרכנתמ
.הזלהרוביחבהתועמשמוהרשִּפלעדומעלוהישרוש

הזהללוכהֿישילשהדוסילעגונשהמבדוחייבהרזומוהקומעאיההדיחה
תורגתשִהמלחה,ללכבהירוטסיההתזינגו,הירוטסיההןמתומלעתהה–ונרמאש
תמלגתמההדיחהןמהרומחרתויהברההדיחיהוז.ךליאוינשתיבלשהיווהה
תאירהש–תומחלמהירוביגואיאנומשחתיביֵשיאלשהחכשההתנעטבקר
רורבךא–תועיסןיבםידוגינהֿתאנקבילואץרתלהיהרשפאתאזההחכשהה
תיבימילשהירוטסיההלולכמןיבאצמיהללוכיוניאיתעיסדוגינםוששרבדה
.תאזההירוטסיההןמםימלעתמהתימואלהתוברתהתורוקמןיבל,ךליאוינש
םחור–הירוטסיהההתואלשהרשבמרשבוהימצעמםצעםהוללהתורוקמה
דואמהברהתאזההירוטסיהבויהםאףאו;םהילעתטלשאיהו,הילעתטלש
הרדשהֿטוחאולה,םהמהחונתויהלהלכיאליאדותורוקמהחוררשאתועפות
תורוקמַּכינויערןוויכוביטותואמ,תעהתואלכךשמב,םוקמֿלכמהיהימואלה
תוהדזהלדוסיכהזהןוויכבריכהלמתורוקמהתאאופאענמהמו–םמצעב
?איהשתומכוליפא,הירוטסיההםעתיבויח

ןויעריפל,תירוטסיההתוחתפתההתניחבמיכרמאֹנםאףא׃ןכֿלעֿרתי
לפטקרהיהיתייווההבוטהו,רקיעהתוערואמַּבשערהתאזֿלכבהיה,תורוקמה
אקוודרודחה,ך״נתהתמגודידיֿלעםיחְנומוללהתורוקמהילעבויהאולה–ול
ונניאתמאבהירוטסיהבוקוסיעמדואמבושחקלחרשאו,תקהבומתירוטסיהחורב
תאלבקלמתורוקמהתאןכֿםאענמהמו–יתרוקיבםאיכ,רקיעבֿיתוהדזה
?התנוכתמיפֿלעתוחפלםיירוטסיהתויהלו,תאזלההמגודה
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וניתורוקמבתרדענתירוטסיההתוסחייתההיכרמולוץרתלןיאיאדו׃ףוסבלו
תוסחייתההתלילשוא,הירוטסיהלשוחרסוחלשתינורקעהביסוזיאללגב
םלועהֿתפקשה,ונרמאשיפכ.הברדא.העבטםצעמ,יאֵדיאןפואב,תירוטסיהה
וירופיסלע,ך״נתהחנומהדוסיב׃תיטסירוטסיהאקוודאיהוניתורוקמבתטלשה
תורשקתהותוהדזהאושְנםישמשמה,תיפוסוירוטסיההותסיפתוםיירוטסיהה
הווקתשוריפבןאכיהירהדיתעלתיתילכתההווקתהםגו,תואבהתארקלתיתלשוש
היווההתואלרישיךשמהוהָאּובָּב–תירוטסיהעמשמו–תיתכלממתושדחתהל
םייניבהẁןמזיבגלדציכאופאאוההמֵתו;רבעבהתיהשתירוטסיהֿתיתכלממ

,תילאוטקאהֿתירוטסיהההשיגהוהיווחהתניחבמ,ינורקעםזירוטסיהותואךפהנ
.שטשוטמורופא,לודגדחאםתכל

הדימב,דחוימךוביסילבריבסהלהרואכלרשפאדועהזהםתכהתא,ןכא
תפוקתבירהש–ךליאוינשתיבןברוחרחאמ,תולגהתפוקתלאוהסחייתמש
אשונםגאלא,ירוטסיהאושנקראלותויהלסיסבהתאםעהדביאתמאבתולגה
היווהוביבסמהראשנו,ולִתלעדמועראשנינשתיבשדועלכךא;ליעפירוטסיה
–ןיַעבונלהאצמנירוטסיהֿאשונֿתייווהלשסיסבהםגאולה,תימואלֿתיצרא
הריבכתיבויחֿתירוטסיהתועמשמאשמךות,השעמלזאהמייקתנףאתאזכהיווהו
ֿתייווהלכתעלבנוניתורוקמבשאיההדבועהתאזםעו–דחאכםלועלולארשיל
קרתירוטסיההניחבמהיהינשתיבוליאכ,תולגהםעדחאםתכבתאזהרהוזה
ןושארתיבןברוחימימקספהילבתולגההכשמנוליאכו,תובישחֿתרסחהדוזיפא
ותליחתףוסימימאקוודםאיכ,ןברוחהימימאל׃קוידרתיבוא–
.הימחנוארזעתוילעםותולבבורזםֵלְעֶהימימ,ינשתיבלש

לשימינפהוהנבמתפישחלשןיינעקרןבומכונניאתאזההדיחהןורתפ,הנהו
,תירוטסיההדבועיוליגלשןיינעלוכֿםדוקאוהאלא,םיוסמינויערןויגיה
והמו,םמצעבהנודינהתוחתפתההילעבובשחתמאבהמ׃תיתואיצמֿתיביטקייבוא
התלעאיהונממשותוחתפתההתואדוסיבחנומהתונויערהֿףוריצואןויערה
6.םיזמרינשאלאילרוכזהירוטסיההרמוחבאצומינניאהזןוויכבו–החמצו

אצויהתואשהדיחהתאד״בשגיצה,םידמועונאהבהקסִּפהינפלשתואקסִּפהשמחב6
.שקובמהןורתפלירוטסיהאובמכםיזמרינששורפיאוההתעו,הזורוביחברותפלאוה
רפסמ(ינשהזמרהו,תואבהתואקסִּפהשולשבןתניי)דומלתהןמ(ןושארהזמרה
םחותינףוריצמתלבקתמההאצותה.ךכֿרחאשתואקסִּפהעבשברבסוי)׳אֿםיאנומשח
ןורתפלסיסבחינת–236׳מעב״ררבתמ״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב–םיזמרהינשלש
)יומסה(לדגומהחוורהןמל,הירחאלדימללוגלד״בשלחיומצעןורתפהתאו,הדיחה
.237׳מעשארברשא
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יפמ,ינשתיביבגלתיֵלעומהתללוכהֿתינורקעההכרעהַּבאוהדחאהזמרה
ףדמ,אמויתכסמלשארמגב,ונראיתשתוחתפתההבוציעתאםיגציימהםימכחה
.]םשי״שרירבדיווילבו[,׳אדומע׳יףדשארדע׳בדומע׳ט

׃ונחנאהבםיקסועשתויעבהֿתכרעמלדואמהבורקהלאשתררועתמןאכ
תוירעיוליגוהרזהדובעלשתוינורקעהתוריבעבףוטשהיהש,ןושארתיב,אלימ
הרותבןיקסועויהש״,ינשתיבלבא;ברחהמינפמהמֵתןיא,םימדתוכיפשו
תאוזנגשםימכחהלשםתשירדוםחורתיצמתכשממ–״םידסחתולימגותווצמבו
יפֿלעונברוחתאץרתלהיהלוכיש,אטחולוספאצמנובםגםולכ–ויתודלות
שממהיושעםינתונםימכחהשהבושתהו?םימכחםתואלשםיכרעהֿםלוס
,ינשתיבלערגנסלםשהסנמשיקלֿשירקר.החורֿלדוגוהזועוהתונֵכבעיתפהל
הֶלעמ,תויוכלמֿדובעִשלשתּולפִשהףאלע,ובאצמנשהרותבֿקוסיעהיכהנעטב
,םהמעארמגהו,םירחאהםימכחה.ןושארתיבינפֿלעתירסומתופידעתמרלותוא
לכםע–״םינושארלשןָנרופִצהבוט״,םתעדל.הברדא׃םיעבוקווזהנעטםיחוד
םעה,ןושארתיבביכ.םתרותוםתקדצלכםע–״םינורחאלשןָסיֵרּכִמ״–םאטח
יולגןוועהזהיהםינפֿלכֿלעו,ויאישנווישארבקרהיהןוועהו,היהבוטודוסיב
אטחובאצמנשדבלבוזאל,ינשתיבבלבא;םיאיבנודגנכםוקלולכיש,רכינו
,היהרתסנםג–ודוסיב–אטחהאלא,ןושארתיביעשפתשולשדגנכלוקשה
לשמנותייווהםצעמרשא,וללכבםעבםאיכםעהלשוישארבקראלאוהאצמנו
ביקרמאוהוםינפבמתרַרָגְמותַתַכְמרוגמסהẁתעלותש,זראלוזהפוקתבאוה

םיעשר״לינשתיביקידצתאךפהש,ביקרמהויללכהאטחהותואהיההמו.ךלוהו
ונויסינלכםע,ומצעשיקלֿשיריפמאקוודונאםילבקמךכלעהבושת?״רתסַּב
תבכרומ,ןנחוייבר,ורבחתעדושיקלֿשירתעדףוריצךותמ,לוכהֿךסַבו–רגנסל
׃םיינשמהבושתה

אלא,דחאשיאכתולגהןמםעההלעאלארזעימיבשהזמ)א
אלינשתיבדסיבש)בֿו7,הלוגבורקיעבראשנוםיצולחקרחלש
לשתירכנהאשרהםאיכ,תיאמצעהלואגֿתמוקתתחנומהתיה

ןאכםשריהלארמגבשהשעמהרופיסאוהיוארו,שיקלֿשירירבדיוצימאוההזטפשמ7
׃ואולמב
ֿשירולרמא.ודיולטישוהואנחֿרברבהבראב.ןדריהרהנבהחושהיהשיקלֿשיר
ריש(ביתכד;]!לבבינב,םכתאאנושינירה,םיקלאםשב=[וכלאנינס!אהָלֱֿא״׃שיקל
חולהילערוצנאיהתלדםאו,ףסכתריטהילעהנבנאיההמוחםא׳׃)׳ט׳חםירישה
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,םניחֿתאנשלשאטחה.ןאכמעמתשמהימואלהןויפרהלכלע,םיסרפ
ךשמהכקרהשעמלהפספתנ,ינשתיבןברוחלץוריתכרוביצבעדונאוהקרש
םגןוויכהותואבהארו–8ונרמאשרתויידוסיהולופכהאטחהןמאצויֿלעופו
9.׳אדומעףוס,׳דףד׳תוכרב׳

םתילעוהמוחכםכמצעםתישע]וליא=[םא׃]םכיפלכ,בותכהתאשרודיננהךכו[,׳זרא
םתילעש,וישכע;ובטלושבקרןיאש,ףסכלםילשמנםתייה]זאֿיכ[,ארזעימיבםכלוכ
,ךשמהב(.״ובטלושבקרהש,זראלםתלשמנ–]תּולַדב׃הסריגהםגתאצמנו[–תותלדכ
תעלות׃תמדוקההקסִּפַּבוהנכמד״בשרשא,׳רוגמסס׳ַלזראהבקְרתאארמגהתרשוק
.)הרורבהנניאתאזהתיזעולההלימהתוהמו,רוגמסה
,המודןפואבםירישהֿרישבהזהקוספהשרדנםהבםיפסונתומוקמהמכלןאכהנפַאדוע
רישל׳ינועמשטוקלי׳׃ינשתיבלשותויעראתביסלרושיקבולבבינביפלכהחכותב
׳ח׳הברםירישהריש׳,ה״ל)םולששיאתרודהמ(׳יתבראתקיספ׳,ד״צקתתזמרםירישה
,בוחרבןנחוייברושיקלֿשיריפמו,דעווהתיבבאלישבריפמ,קושבלכוריפמ–׳ג
.)ןלהל׳בהרעהבםגהארו(

תא,םיימעפ,ריאיוד״בשבושי–ךוראחותינלשוירפכו–םירבדההֶלעמב,ןלהל8
,םידוגינהלכלשתועמשמהרסוחלרבסהכ,הנושארל.םניחהתאנשלשאטחהתועמשמ
השיגַּבאטחהתמגדהךותו,תללוכההמוגפההיווההלשןותנההעקרלעםהםילועםא
׳מעעצמאבהאר(ויבתכבסויבלפףסויטקונהברשא,תינדגובֿתישיאה,תיתרוקיבה

תועיבצהתראהב,םיקודצלםישורפןיבתוגלפמהבירלשוביטלרבסהכ,תינשבו;)241
,הלוספהתיקודצהתיתכלממהתרגסמהםעהשעמלֿהרשפבהאטבתהרשאתישורפה
םג.)258׳מעעצמאבהאר(היוארהתוכלמהשודיחלתישממההריתחהתאהעילבהו
ןיבןה,הזהאטחהריאממוץצבוש–ןברוחהדרמימיב–רוביחהםויסתארקל
.)266׳מעתיתחת(םיאמורהםע׳םולשהיפדור׳לשםדִצמןהוםמצעןיבלםיאנקה
ןיב׳תוברתהתמחלמ׳בירלעםג׳םניחהתאנש׳לשהמודחותינליחמד״בש*
לע,ביוחמהויוארה,ללוכהקבאמלדוגינב–ונאונתפוקתב,הנידמבםייתדהוםיינוליחה
ןמדוחייבו,׳גךרכב׳תוברתתמחלמל׳רוביחהתאהאר.הידועיילעוהנידמהלשהתומד
.רוביחהףוסדע395׳מעבלדגומהחוורה
רמאמ–)ג״לשתףרוחב(׳םירזממהתשרפ׳תובקעבבותכלד״בשלחהשרמאמבםג
ד״בשךרוע–)417׳מע׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַל׳דחפסנשארבאבוהש
האנשהיוריגןיבל,ןנדארמגהתייגוסמהלועהםניחהֿתאנשאטחתנבהןיבהלבקה
.׳םירזממהתשרפ׳תובקעב"םיינוליח״ל״םייתד״ןיבתעבעבמה

ימיבםהלהשענשךרדכארזעימיבסנםהלתושעיֵללארשיויהםייואר״׃רמאנםש9
אובל,׳סנםהלתושעילויהםייואר׳״׃י״שרשריפו.״אטחהםרגשאלא,ןונןבעשוהי
ודבעתשנסרפיכלמימילכו;שרוכתושרבאלאוכלהאלו,׳אטחהםרגשאלא׳,המרדיב
.״ןורחאהשווירדלושורוושחאלושרוכל,םהל
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.א״מקוספ,ד״יקרפ,׳אֿםיאנומשחרפסבאוהינשהזמרהוליאו
תושדחתהםע,והיתתמןבןועמשלןוטלשהתריסמירדגלערפוסמןאכ

תויהלותואֵנםינהוכהוםידוהיהיכ״׃יאנומשחתיבידיֿלעתיתכלממהתואמצעה
םישרפתמו–״תמאאיבנםוקירשאדע,םלועללודגןהוכלואישנלןועמשםהל
,םינבלבאמהשוריב,תורודלרמולכ״׃75׳מע,׳גךרכב,רנזולקידיֿלעםירבדה
10.״דִודןבחישמלשותוכלמתאםמוקיווהילאאובישדע

הזירפקןימכקרותוארלןיאיאדו,יאנומשחהןוטלשהתלבגהלשהזןכות
התחדשתיתואיצמהתוחתפתההףאלעתמייקתמה,דִודֿתיבלתונמאנלשתינרמש
םיידילתימואלהתוירחאהוהמזויהתפונתתאהריבעהוהדִצהדִודֿתיבתאהשעמל
ללכתנתינהניאתמאבאמלעביזירפקויטסילמרופסיסבלעתאזכתונמאנ.תורחא
ַחֵרכהבו,םעבתשדוקמההנשיתרוסמלשעקרלעוליפא,תעדהלעתולָעיהל
הלמתסנוהרשקתנש,תמיוסמתינכותהווקתוזיאליוטיבהבאצמניכאופארמאֹנ
לעהאיבהלידכהבהיהאלםירחאלשםתועצמאבתוחתפתההרשאו,דִודֿתיבב
.ומצעןכותהתניחבמםגאלא,הגהנההתוהזתניחבמקראל–הקופיס

המשגההןיבלדִודֿתיבבהרושקההווקתהןכותןיבשרפההתא,תמאבו
העודידִודֿתיבבהרושקההווקתה.רידגהלהשקןיאםגיאנומשחתיבבהלמתסנש
יתשבתמכתסמיהירהוםויהדעוזאמהשעמלהתנתשנאלאיה;תמסרופמו
לארשיםעורומגתויולגץוביקאוהטרופמהןנכותש,המלשהלואג׃םילימה
תחתוונפגתחתשיא,תרפרהנדעםירצמלחנמ,לארשיֿץראבתומלשבדחואמ
,םיאיבנוםייִול,םימכחידיֿלעתכרדומ,תחטובוהקזחתימואלתוכלמב,ותנאת
היהאלשדבלבוזאל–יאנומשחתיבתגהנה,תאזתמועל.הרותהתקוחיפֿלע
דִודֿתיבמהגהנהםגיאדוושיפכ(תגשומהםתומשגתהבהלאלכתאלמסלידכהב
.ךכלתנוּוכמההריתחהתאלמסלידכםגהבהיהאלאלא,)רתלאללמסלהלכיאל

יאנומשחהדרמהלשםיינויערהםישרושלונבלתאםישנםאררבתמרבדה
,׳בקרפ,׳אֿםיאנומשחרפסביתיצמתןפואבםיררבתמוללהםישרושה.הליחתכלמ
לשןובלעהובאכה,״םילשוריבוהדוהיבושענרשאתצָאֶנה״רעצ׃ג״י‐׳וםיקוספ
וממוקרשאתושגרהויההלא–םירכנלתודבעתשההוםעהיוכיד,שדוקהלוליח
וליאו;״תוומואתוריח״לשהביטנרטלאהתדמעהלוהואיבהויאנומשחתיבתא
ידילאב,םחליהלםיאנומשחהוררועתנומשלרשא,תוריחהלשיבויחהןכותה

׳אֿםיאנומשחרפסל*.רוביחהתחיתפב1הרעהתאהארובוש–רנזולקלשויבתכלע10
.240׳מעבןלהל,14הרעהרומאכשדקות
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תוינומדק׳בסויבלפףסויידיֿלעתרסמנאיהשיפכ,וינבלוהיתתמתאווַצבםוכיס
ונשוילוריזחתְותובאהיגהנמתאורמשתְו״׃)׳גףיעס,׳וקרפ,ב״ירפס(׳םידוהיה
ןוצרמםא,ובםידגובַלדיונתתאלו,תוומתנכסבןותנהםודקהםייחהֿרטשמתא
.״סנואמםאו

םעדחאהנקבםיאנומשחהתמחלמהתלעםנמאש,תורחאםילימב,רמולכ
תיתכלממתוריחלשעקרהֿתונורקעלעגונשהמבדִודֿתיבבתורושקהתווקתה
וניאוטלחומאוהירסומהןכרעש,תווקתהןתואמלדבהבךא;הרותהתקוחו
ךותמהליחתכלמהתלעאלםיאנומשחהתמחלמירה,תוביסמהץחלביולת
לעהבוגתהןמםאיכ,םעהלשתויתוהמהתווקתהתאםישגהלתיבויחההפיאשה
דעתויחלןיכסהאוההבשהמרהןמהטמלףאםעהתאליפשהלאבש,ירקמץחל
המחלמהתורטמלשיבויחהחוסינבםגו.תווקתהתיילתהךות,העיגרבהתע
ֿתויתוהמהתווקתהתאםישגהלהפיאשהדעהבוגתההתלעתהאלתיאנומשחה
קוליסבהלבגתנאיהאלא,ףפורהימואלהבצמלםלשוישרושןורתפכ,תוטלחומה
ובשודוסיבֿםוגפבצמותואלשרפושמהומויקתחטבהבותוירקמהתונכסה
.וישכעדעםעהשרתשנ

םנמא,תוומֿתנכסמוליצהלאביאנומשחֿתיברשא,״םודקהםייחהרטשמ״ֶש
קוליסוםירכנהלועמרורחשהידיֿלעקרהארבהלןתינאלו,היהודוסיבֿםוגפ
ֿיתוהמהימואלהבויחלהאוושהךותמררבתמהזרבד–ובםידגובהםינוויתמה
קראלםוגפםייחֿרטשמותואהיהויפֿלעשו,דִודֿתיבתווקתבםלגתמה,טלחומה
היהרקיעבולוכֿםדוקאלא,םינפבמוידגובעגֶנותיתכלממהתוריחהרסוחןיגב
השעמלהרועמותויהלשרתויֿהברהקומעהוהשקהיוקילהידיֿלעםוגפאוה
רדעיהבוםלועבהמואהלשיטסילאודיבידניארוזיפב׃הלוגהתוכשמתהב

דרמש,ינשדצמוא.הצראבהמואהתייווהלהֶצַממימואלזוכירלשסיסב
קפתסהאלא,םדוסימםירבדהןוקיתלהפיאשהדעהלעתהאלםנמאםיאנומשחה
ונאםידמולהזרבד–אוהשתומכםוגפהבצמהלעתיתכלממהתוריחהתאלטהב
אלא,ונטטיצשיאנומשחהןויערהלשםיימינפהẁםיינכותהםיחוסינהןמקראל

יתבתכשהמלאארוקהתאהנפַא,טורטורפרתיב,הזאטחלשוניינעחותינלרשקבא
תיתחת,׳בךרכ׃ונתרודהמב[,215‐201,214׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
שארברעו,16׳מעבב״כשתזומת,׳םָלֻס׳(׳םירבקהןיבתירב׳ב;]352׳מעו330׳מע
טפשמה״׳בו;]ךליאו447׳מעו440׳מע׳אךרכ[,)ךליאו18׳מעבג״כשתהנשה
.]66‐65םידומע׳גךרכ[,)9‐8׳מעב,ד״כשתןוושח,׳םָלֻס׳(׳לארשיֿתנידמו״ירבעה
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הנממשתילילשההדבועההתואםצעךותמםגרתויבקהבומןפואבאוהחכומ
ֿתיבינפלתימואלהתוריחהירעשוחתפנשכלםגשונייהו׃ונירבדהפםיכשמנ
,םדילינובירוםכסומןפואבםעהלרוגלתוירחאהתאולביקםהו,םנוצרכיאנומשח
אָצומלהרֹשבםהלןיאש,תיתוהמתומיגפלשבצמבםינותנםמצעוריכהםהדוע

םנוטלשלולשיוףוסבלאובישתמאֿאיבנלהייפיצלוקקזנםהירהו,הכותמ

,דִודẁתיבידיẁלעקרםעהלשהמלשהותידוסיההלואגהתאםישגהלידכ–

.םתלוז
רפסמודומלתהןמדמלנַּכ[,דחיוללהםיזמרהֿיחותינינשתאהתעףרצנםא

תפלאמהאצות–רמוחהלשותולדףאלע–השעמלונאםילבקמ,]םיאנומשח
.דואמ

ידיֿלעתאטוחוהמוגפכהספתנינשתיבתייווהשדבלבוזאליכררבתמ
ןופצמהיֵמלגמ,םימכחהלשהנוילעהתוארהֿתדוקנמ,יתולגהרוזיפהתוכשמתה
ןמ,םמצעהפוקתהֿינבידיֿלעםגךכהספתנאיהאלא,ירוטסיההֿימואלה
קראלףאו–אמלעב״םידוהיה״לשתויממעהתובכשהדעתיליעָּבשםינהוכה
,הליעפהםתגהנהידיֿלעםגאלא,םיליבסהֿםיחרזאההפוקתהֿינבידיֿלע
שיקלẁשירדבלמ(,דחיהלאלכשררבתמתאזֿםעו11;תררחשמהֿתינדרמה

אטחהותּומיגפהתדבועתאםהילעולביקב,)תולגהֿןבלודיתאטישוהלבריסש
המלשהןימב׃הדגנכבייחמןפואבןושלץורחלילבףאו,עבצאףוקנלילב
םיעלבנםייתניבשאלא,ףוסבליופירוהלואגלהווקתהבשיםנמאש,הנושמ
.םינואֿןיאתעדותב,ןובאיתלאטחהותּומיגפההב

דחאלכורדועםגשיקלֿשירלעףיסוהלשי,ליעלרומאכ[.׳בדומע׳טףד׳אמוי׳ב
יברתאםגו,תיבהברחויתובאללגביכ)לבבמהלעש(אריעזברבחיטהרשא,קושב
רשא,)שיקלֿשיררחאלשרודבילארשיץראארומא(ןותחתהלילגבאתרמתרפכמאליש
ולעוליא״׃רמאו,״ףסכתריטהילעהנבנאיההמוחםא״קוספהתאאוהףאשרד
׳הברשרדמ׳בתאזהאר.״היינשםעפשדקמהתיבברחאל–הלוגהןמהמוחלארשי
–םיברב–הלוגמההחכותהורוטנקהתא,ךשמהב,םשהארןכ.׳ג׳ח,םירישהרישל
רשאכ׳המוחושענאל׳יכלע,ןנחוייברורבחושיקלֿשירלבבינבבםיחיטמרשא
.]הצראבושלותולעלךרדהםהינפבהחתפנ

,ןושארהזמרהלשוחותינלעתכמסנ–םימכחַלתסחייתמה–הזטפשמלשאשירה11
טוטיצןהשתואכרמב(״םידוהי״ַל,םינהוכַלתסחייתמה–אפיסהוליאו;אמויתכסממ
לפוקמוברשא׳אֿםיאנומשחרפסבקוספהלעתכמסנ–תיאנומשחההגהנהלו,)רוקמה
.״ןאכ״׃תחתופההקסִּפַּב234׳מעבליעלטטוצרשאו,ינשהזמרה
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אושנהפתשמשמההדיחלןורתפססבלידכתמאבהבשייכרבתסמ,וזהאצותו
.וננויד

.ןושארתיבימיבבצמלםירבדהתאהוושנםאדוחייבתטלבתמהתועמשמ
.תאזכתשרשומותיללכתּומיגפתעדותםושםיאצומונאןיאןושארתיבימיב
םשהיהםאו,ומצעמןוצרֿתועיבשלשתיללכהעדותבםעהיחזאיכהארנ.הברדא
םיזיגרמוםהישועלםייוצר,םינוּוכמםישעמבאטבתהש,ליעפאטחהזהיהאטח
זגורהתא׃תידוסיהןוצרהֿתועיבשתארפהלידכקרובהיהשןפואב,םתלוזתא
ןוצרהֿתועיבשןיבלםניבשהסיפתהֿלדבהךותמו,םיאיבנהואטיבוואשנהזה
.ןוקיתלקבאמוינויערחתמרצונ,אטחהלששרופמהובויחןיבלוא,הרוגשה
ןמןה׃דחיםגםינוויכהינשמעובנלירוטסיההקוסיעהזאהיהלוכיןאכמךשמהב
ךוניחםשלהיתונורכיזתארֵמַשלשקבמהו,וילעביבחותייווהרקיערשארוביצה
התוא]תא[ודקפשתונוסאהיכםיריכמה,םיאיבנהןמןה,החורבםיאבהתורודה
ֿרסומםשלםימיהֿירבדתאםירומםהירהו,היאטחתאצותםההביבחהיווה
ןושארתיבימימונילאועיגהשתודָלותהֿירופיסיכאצמנלוכהֿךסַבו;לכשהה
וחפיטםהדחאדצמשםשכו–דחאכתורוקמהינשמםיבכרומתמאבםהירה
המגודותילאדיאהיווהכןושארתיבלשהיווההֿןורקעתעדותתאםעבוחימצהו
,תרוקיבוהעיגרֿיאלשדימתמחתמוחימצהווחפיטםהינשדצמםגןכ,תואָּבַל
.המצעתילאדיאההיווההדגנוליפא,רופישוןוקיתלהדימתמקבאמֿתפונתו

אלםה׃םיליבסירמגלויהאטחהותּומיגפה,ינשתיבימיב,תאזתמועל
תועקתשהלשהשעמהẁרדעיהבקרםאיכ,יוצרואןוּוכמהשעמםושבואטבתה
–ותבוטבאלש–הפונתהֿרדעיהבו,יתולגרוזיפבותייווהתרגִשבםעהבור
ֿתימואלהקיזברמייתמהםדאםושֶשתויהבו;הלואגֿתמוקתותדחואמהיילעל
היהשימ–םירבדהעבטמשירה,הזלהןויפרהלשעורָבותּומיגפַּברפכאלתיבויח
ץרפתמכקרתויהלהיהלוכיבצמהןוקיתלףיטהלואטחהלעעירתהלןאכאב
.ובוונממתוצצקנותואשנתהֿיפנכרשא,ןוחטחמקןחוטכואחותפחתפךותל

םעהבורלשתוהתשההםצעבקראל,רומאכ,ןאכאטבתהאטחה׃ןכֿלעֿרתי
ןבומכהיהלוכיהזאטחבופוגבףתתשמהלארשיֿןבלכרשארבד–הלוגב
לאהלעיוותבוחאלמיוםוקישךכידיֿלע,תיסחיטושפןפואבונממענמיהל
םיאטחלשףוריצקרהיהאלאוהיכ,קומעוידוסירתויהברההיהאטחה;ץראה

הפונתהֿרסוחבקראלאטבתהש,יללכֿיטילופאטחםגהזהיהאלא,םיישיא
לוכיהזכןפואבקרש–דחאשיאכ,דחיתולעלהפונתהֿרסוחבםאיכ,תולעל
ףיטהלןתינןיאהזכשאטחלשניגב,הנהו.תועמשמֿתדימברתפיהלןיינעההיה
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השעמםושבאלרשא,וללכבםעהלעקראיהותוירחא׃ןיַעבשםדאםושלרסומ
לוכֿםדוקש,לẁֵאהדסחבםאיכ,הליחתכלמןוקיתהיולתודִצמהשעמֿיאוא
ואיבהלוםעהתאןגראלחילציועדיש,והשימוכותמאיצוהלםעלאנֿרשפאי
ידוסיהאטחהןוקיתלקבאמינפבחתפהאופאםתסנהזדצמםגו–השעמידיל
.ןושארתיבימיבהיהשהממלדבהב,ינשתיבלש

ירה,ןושארתיבימיבהיהשהממלדבהביכרמולםגןתינתורחאםילימב
יפכ,״חישמ״ולאוגאיבנהיהץוחנאלא,ץוחנההיהשאוהחיכומֿאיבנאלןאכ
יאַמלה,םעהלאתונעטבאובלרתומםאםגו;ואובלתמאבהפיצוולשקיבםעהש
ואןועטלםוקמןיאםינפםושבירה,הזכחישמוכותמאיצוהלרשכוהאלאוה
הייפיצבםעהקפתסה–חישמההיהיוםוקישימאצמנאלשמ–יאמלה,הומתל
.תאזלהתוקפתסההאטחדגנקבאמלםיאיבנֿתעונתובהמקאלו,ולהליפתו

.ןלהלכםימרוגינשםגדועףיסוהלשיוללהםילוקישהלכלעו
,ראותמהבצמבםלגתהשימואלהןויפרהלכםעו,ןמזותואלכשאוהדחאה

הראשנ,יוצרהדחאהןוויכהדבלמחורלכלהדנוהענה,תילארשיההלוגהירה
תייפיצוהלואגתייפיצבהשפנקמועלכבהקֵבדה,הנמאנהלוגםוקמֿלכמ
תורשפאהםגאופאהמתסנהזכןפואבו;ףוסבללארשיֿץראבהרומגההתוצבקתה
זועהאצמנובשםעהֿקלחותואשונייהו,ךופההןוויכהןמהיעבהןורתפל
רענתי,ינשתיבתייווהלשהרדשהֿטוחלכתאהשעמלהוויהומצעאוהשו,תולעל
,ישיאהםאטחתאימואלהאטחהלעםיפיסומהוםייבקעֿתוחפה,םייתולגהויָחאמ
ֿתיתִמאהֿתילארשיההמואהלולכמלכתאולשתילארשיֿץראהותוצבקתהבריכיו
ונרמאשתונמאנהתוא׃הברדא.המלשההלואגלהצממהסיסבהתאוהרתונש
וזאלאיה,תיתִמאהוהמלשה,תחאההמואהיכהעדותהתאהחפיטוהטילבה
,ָהיֶרוזּפִמדחאקרהעשֿיפלאוהילארשיֿץראהבושייהשוזםאֿיכ,הצבקתנש
רחאמו;הלודגהתפתושמההתמישמןיידעאיהוילאהלוכהתוצבקתהרשאו
׃ונרמאשיפכ,בושלגעמהןאכרגסנ,הפונתההאצמנאלהמישמהעוציבלש
תוקפתסההאטחדגנקבאמלאלו,קפיסאלםייקהיכ,םייקבתוקפתסהלאל
אל–יללכהֿימואלה,ינידמהןבומבתוחפל–הזאטחלשומויקביכ,לעופבש
.ורבחמ,םשאתוחפוא,םשארתויםדאםושןאכהיה

םינשיפלארובעכהָנַּכתנשהמירה,הפוקתהתואבשאוהינשהםרוגהוליאו
רבכיאדוזאםג,םנמאיכ.שגרומחוכםושטעמכהיהאלןיידע״תוימשיטנא״
תוחפןיינעלרָכֵנבםילארשיהתבישיתאהתשעש,לארשיֿתאנשלשהדימהתיה
;םירחאםירכנלשרכנẁתבישימםגאלא,םצראבןירוחֿינבתבישימקראלםיענ
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םיכרכנהתפותֿירוסייוליפאש,לארשיימיירבדלשךשמההןמחכומ,ינשדצמו
ֿתפונת,םמצעלשכ,ררועלחרכהבםייושעםניא,םייוגןיבםילארשיתבישיב
םינפֿלכֿלעהלוכיהניאתיבויחהפונתםוששאוהםייחהֿיקוחמ,םלוא.הלואג
תאהשועה,ילילשץחלהזיאלשותושדחתהדצמיוריגהלןיאשכררועתהל
ולהנתהינשתיבתפוקתבשרחאמו;הליחתבויהשיפכמרתויםישקםייחה
ללכֿךרדבוגרחאלםדגנכשםיילילשהםיצחלהו,החוורבתולגהייחללכֿךרדב
תפונתליביטקייבואסיסבלכםגםהבענמנהשעמלשירה,הרגִשהתדיממ
יכ,תאזלההפונתהםשהרדענשהמבאלןבומכאוהישונאהאלפהו–הלואג
.הנכותלתונמאנהללכבהדימתהדועםוקמֿלכמשהמבםא

.ירמגלןבומוינויגהאצויֿלעופאיה12ונרמאשהדיחהירה,הזבצמךותמו
תורענתהלתלוכיודוסירסוחהוּולמה,תיללכהתּומיגפהֿתעדותידיֿלעיכ

אל.תולדגלשהמרוזיאבירוטסיההןויעלסיסבהםגטמשנאליממ,הדגנכקבאמו
קופיסוהצממתוהדזהךותמהפוקתהימיירבדתאצרהלרסמתהלםדאְלןאכןתינ
סחיב,תמחול,תיטֵתיטנאהאצרהתפונתלעקרהןאכענמנםגתאזםעו,םלשויתִמא
עבטמהלשינשהדצהו,ףסונטרפקרןבומכאוהרבדה.אלמהופקיהוערהשרושל
ֿתיבתמחלמבםגדוהשיפכ,המצעתירוטסיההתוליעפהםוחתבליעלוניארש
לאהליעפתוסחייתהיבגלירסומֿינויערחתמלכןאכםלענשונייהו–יאנומשח
םאו;תוליבסלשןורקיעבוזהניחבמעקשםעהו,ערלואבוטל,הֶוההתויללכ
סחיבהזהיהאלירה,ילאוטקאירסומֿינויערחתמברשקתהלולןתינדועתאזֿלכב
13,״יביטטֶגֶו״ןפואב,ןדודיבבתונושתועפותיבגלקרםאיכ,םירבדהתויללכל

.רומאהתוליבסהןורקעלשתיללכהתרגסמבו,ירקִמויקלח
רפסכךכֿלכבבלמירוטסיהרפסלוזהפוקתבוניכזםא,ךכלםאתהב

הזהיהםוקמֿלכמירה,םניינעווירוביגלאיתוהדזִההוסחילע,׳אֿםיאנומשח
תאלעהידיֿלעךנחמֿיתּויִחךרעולשיםנמאש,הקינורכלשרפסןיעמקרתמאב
התנבהלהביטקפסרפלכהשעמלרסחהךא,וירוביגלשםשפנֿתוריסמוםחורֿתאנק

לעגולידב(–הירחאלדימו,״וליאו״׃תחתופההקסִּפהתא230׳מעבליעלהאר12
.״הדיחה״׃תחתופההקסִּפהתא–)תחאהקסִּפ

יפלקרלהנתמה,החימצחוכוא,חומיצןייצמ)׳יביטטֶגֶו׳׃רזגנהו(׳היצטֶגֶו׳חנומה13
ןייפאלידכ,רידתובטקונד״בשרשאגשומוהז.םזינגרואהלשתירמוחהתוחתפתהה
תועדומאלב,הבשחמאלבתישענה,תננכותמיתלבותינוצריתלבאיהשתולהנתה
.דַעַיהלאתנוּוכמהריתחאללו
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השמישרשא,תללוכהתירוטסיהההיווההלשתירסומֿתינויערההתכרעהו
םאדוחייבררבתמהזרבד14.םכותבןבומכהמלגתהףאוםירוביגםתואלעקרכ
תומלשהֿרסוחתאשוריפבעדויםנמא׳אֿםיאנומשחרפסשךכלבלםישנ
קופיסלוכיבכאלמוהירהתאזםעשאלא,ליעלוניארשיפכ,הפוקתהתייווהבש
לכלעטלתשמהקופיסףאו–ומצעלשכ,ראותמהיקלחהןיינעהןמםלשורומג
השעמלןאכהָלגתמהקומערתויתולכתסהבשןפואב–הללכבותאצרהךלהמ
איההנכותיבגלהָנֵּכהנניאהתעדותשו,םישובכוםיפוטשהיקפואשהסיפת
.המצעב

,םיטפושרפסואעשוהירפסלרפסהתאלשמלהוושנםא,םלשנםשורהותואו
תרכהוהירוביגםעתוהדזהךות,הפוקתהתומלשֿיאלשהעידישיםהבףאש
–קופיסהותוהדזההלכםע–ןאכיכ.תעדהתאםיביחרמוםילודגכםהישעמ
םירוביגהתייווהבתּומיגפהתרכומשכףא,תקחדומהנניאתומלשהֿרסוחתעידי

ךא–תירבעב)׳׳אֿםיבקמ׳׃וא(׳אֿםיאנומשחרפסבתכנ,רוביחהתחיתפברומאכ14
ןבהיהורבחמשקפסןיאו,ארקמהןושללהבורק,ןוכנֿלא,התיהתירוקמהונושל;דבא
תודועתלעםגךמתסמאוהשךות,בורקמעדיוהאר,עמשרשאתאראיתוץראה
יקוספב׳הסכמ׳אוהךא,והיתתמןבןועמשחצרבםייתסמטרופמהורואית.תובותכ
רפסילעםהםיבותכיכורמואב,ולעופוןועמשןבסונקרוהןנחויימיֿירבדתאםגםויסה
.)דבארשא(,דרפנ
תישילשההאמב–םהינפבהיהןיידעש–ירבעהחסונהלעםידיעמםיירצונםידמולמ
׃היהרפסהלשירוקמהומשיכהרבסלםיילגרשיםתריסמיפֿלעו,נ״הסלתיעיברהו
תרגסמברמשנו׳םיעבשהםוגרת׳ץבוקבללכנתינווילומוגרת.׳לאֿינברשתיברפס׳
תרגסמבהשענתירבעלרזוחהֿםוגרתה.תירצונההייסנכהלששדוקהיבתכ–׳הילּביּב׳ה
םירפסהתא)׳תורוקמ׳תאצוהב,ב״צרתתנשב(רידההרשאאנהכםהרבאלשולעפמ
לאירואידיבשדחמרפסהםגרותהנורחאל;םישוריפותואובמףוריצב,םיינוציחה
םילשורי,יבצֿןבקחצידיתאצוהב,)בחרנשוריפואובמםע(רואהארו,טרופפר
׳אֿםיבקמלשומוקמ׳׃)ךליאו7׳מע(אובמבןושארהףיעסבדוחייבםשהאר;ד״סשת
.׳ירוקמהומשוןונאקַּב
ֿלעתרסמנה,םיאנומשחרפסלשותזינגוותביתכלעהקיתעתרוסמןאכףיסוהלןיינעמ
תיבינקזויאמשתיבינקז״׃וירבדהלא.׳תולודגתוכלה׳ורפסבאָרָיקןועמשיברידי
ןהוכדומעישדע,תורודְלהלעאלוישכעדעו,יאנומשחתיבתליגמובתכםה,ללה
–םינואגהתפוקתב,לבבברשאהרצבריעביחארייקןועמשיבר*.״םימותוםירואל
הכלההתורפסבדוסיןבאוניהלודגהורפסו–םניינמלתיעישתההאמהתליחתב
,ב״נשת,םילשוריןוכמתאצוהבשדחמרואהאררשארפסַּבהאר(.דומלתהרחאלש
.)ד״פרת׳מע
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ןאכהלעמהאיה,תבייחמתירסומהרכההתויהב,המצעוזהרכה׃הברדאו,םמצעב
טוחכתוערואמהתאצרהבתרבועה,תילכתלהריתחלשהביטקפסרפלםירבדהתא
קרש,ללוכירוטסיהךלהמבתועמשמםירבדהןאכםילבקמםנמאהחוכמשו,ינשה
.ונרמאשקופיסַלותוהדזהַלםעטללכבתתליושע,ןבומכ,אוה

ירוטסיהרפוסםגוזהפוקתבונאםיאצומםא,ךופההןוויכהןמ,הזלהמודב
,יתרוקיב–ברועמהיהםהבתוערואמלתוחפל–וסחירשא,סויבלפףסויכןמא
דואמותרוקיבהקוחרותונמאלכםעש,הרימאךירצרבדהןיא,ולצאףאירה
–וא,העובצותינדגובֿתישיאקריהירהו,ינורקעירסומֿינויערהדימֿהנקהזיאמ
.דבלבתיטמגרפֿתיתעיס–רתויבבוטההרקמב

ותואלשתיללכֿתפלאמתועמשמםגבגאבתפקתשמ,הדִצמ,וזהעפותבו
לעקרהבוגתֿרשוכו,ףקיהַּבתירסומתוליבסבאטבתמה,ונרמאשהיווההֿןורקע
חוכיווהשכו,תללוכהםתילכתתניחבמםירבדַלהשיגןיֵאביכ.ךוותבשםיטרפ
אליממשירה,הנותנהתירקמהתוחתפתהלתיביטטֶגֶוהתוסחייתההלעקרלהנתמ
תועמשמןיאובתולועהתונושהתונעטל׃ַעֵרכֶהלהדימֿהנקלכחוכיווהרדענ
ודמעמלרבעמםעטןהלןיאהזםוחתבףאו,םצמוצמהןניינעלרבעמתינויער
חתמהיכאופאאצמנ,תללוכהתוארהֿתדוקנמ,לוכהֿךסַבו–ןעוטהלשדחוימה
והז.״חרפאברוע״קרוהירה,איבמאוהשידדההלוּכיסהלע,ןהבךורכהידדהה
תאנשבודוסיינשתיבןברוחש,ל״זחלשםתרמִאביוטיבלאבשרבדהקפסילב
לכשירה,תידוסיהותומיגפבםעהלשהליבסהתועקתשההםִעשונייהו–םניח

ולכי,םינפִלוןאכמדועףרטיהלולראשנםהבש,םיירסומẁםיינויערהםידוגינה

םושילב,ןברוחולאיבהלולכיקרםה׃תועמשמẁירסחוםיקירקרתויהלאליממ
תּורירמםצעתאםגּֿולואןוכיסהתאקידצהללכותש,דגנכשתיבויחתועמשמ
קרתמאביהירה,ונרכזהש,סויבלפלשתירוטסיהתרוקיבהתואו–חוכיווה
אלאהבןיאלוכהֿךסברשא,תירסומֿתינויערתורמייתהלשתקהבומהמגוד
.תאזכשםניחֿתאנש

,תירוטסיהההאצרההותוסחייתההרשוכיבגלבצמההיההזםאםג,םלוא
אלו,הליעפהֿתירסומההשיגהתניחבמקרםירומאםירבדהיכשיגדהלשיירה
היהאלאקווד,וניארשיפכ,וזהניחבמ.הליבסהתינויערההעדותהתניחבמ
,תינורקעהתּומיגפההתיהתרדגומותרכּומ׃הברדאםאיכ,ןורקיעָּבשוטשטםוש
המכתחאלע,ךכםעהברקבםאו–השרושמהפוקתהתייווהתאהפיקמה
ועירכהשםהו,ימואלהןופצמהתאומליגש,הרותהֿילודגםימכחהברקבהמכו
.איהשיפכהתויהלהמואהתעדותתא
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דומלתב–וללהםימכחהןמונלהראשנשהריציהֿתבצמב,ןכֿלעֿרתי
ךפההאיהש,תירוטסיהתוסחייתהלשהיווחהשעמלונאםיאצומףא–שרדמבו

םא.הפוקתההתואלשתירוטסיהההאצרהבונאםיאורשהממרומגה
םייטרפתוערואמלתנוּוכמהותשרופמהתוסחייתהבונייהו–תירוטסיהההאצרהב
,תוערואמַלםיליבסה,שרדמבודומלתבירה,תויטמגרפושוטשטוםוצמצוניאר–
קפואתא–תוליבסלדעבמ–םהבשוחתאלשהדגאֿןויערואהכלהטעמכלןיא
עיקרהםורדעאעראםוהתמהקומעה,תערפומֿיתלבהתירוטסיהההייארה
תלבקמהפוקתהלשתומיגפהֿתעדותםגהָּבֶשו,םלועהדעוםלועהןמהָצממהו
.ףוסבליבויחאָצומְלהרורבתועמשמ

השיגהןיבלםימכחהתריציבררו☻ההייארהקפואןיבהזהינושהחכונלו
–םתפוקתינבלשתירוטסיהההאצרהבותוליעפַּבןוילעחרוכןימיפֿלעתטלשה
.ןלהלכביוחמורורבאוהונניינעבםוכיסה

ֿלערשאכו–הפוקתהימיירבדבקוסיעהןמםהידיתאל״זחוכשמרשאכיכ
םהשדוקהֿיבתכןיינמבהפוקתהתודלותלשתויוצמהתומושְרהתללכהֿיאידי
אלירה–םעהןמםימיהםתואירבדםצעתחכשהלו״ןתזינג״לומרגאליממ
זמרנשיפכ,ןכושעםהתינויערתּוינָלוחוזיאךותמואשוחֿרסוחמ,ןיעֿתּורָצִמ
תוריהבךותמו,ןכושעםהתולדגרתיךותמ׃הברדאםאיכ15,םדגנכרבדה
תויטנלויהםינותנשקפסןיא–םימכחהםגיכ.באכלדעתוילשאֿתרסחהייאר
קוסעלונפּולךא.םתלוזםדאלככירוטסיההךלהמבהליעפהדמעֿתטיקנוהדהא
לשהיווהלתנוּוכמתועמשממםקותינב–םהשתומכהפוקתהימיירבדבםנמא
ךרדכ,ילאוטקאבויחלשחורבהזקותינרקבלואתונשלתלוכיילבו,תומֵלש
אלםמצעםימכחהםגש,רבדלשושוריפהיהאליממ–ןושארתיבימימםיאיבנה
וברעתיאלא,היווהגוסותואלשתּומיגפהואטחהםויקבליבסןפואבופתתשיקר
ֿינויערהרשכההתאהלאלכלונתיףאו,ובהכורכהםניחלשהאנשַּבלעופבםג
ותוחונתדימלכםעש,רבדהזירהו–המואהןופצמכםתוכמסמעבונהירסומ
הלוכקרתויהלהלכיתורודְלתינויערהותעפשהיכרמולךירצןיא,תישיאה
.תינסרה

הירוטסיהבתוקסעתההןיבבייחתמהלודגהלדבההתאשיגדהליוארךכלרשקב
.תורחאתויוברתבהלליבקמבםיריכמונאשהמןיבל,לארשיתוברתב

וטטוצרשאוירבדביוטיבלהאבה,רנזולק׳פורפלשותשיגלד״בשןאכןווכתמןוכנֿלא15
.רוביחהשארב
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,ךכבירוטסיההןויעהתועמשמתמצמטצמללכֿךרדב,תורחאתויוברתביכ
ואחקלונממקיפמוא,הנובתהתאנהםצעםשל,רבעהתאותועצמאבןיבמםדאש
לשהתייווטךשמהלותיתרבחתוהדזהלסיסבובאצומףאוא–דיתעלהארשה
רמוחהןמקרםינפֿלכֿלעאיהתועמשמה,ןכבו–רדגומשרושךותמתרוסמ

סחיםושרשא,טקייבואקרוהירהומצעהזהרמוחהוליאו,ץוחלוירוטסיהה
תעדותלשהרקמבףא׃שרדנונניאוםייקונניאדיתעהןיבלוניבידדהֿירסומ
,רבעהינותנלשלוצינַבוהרבעהַּבקראוהרשקה,תרוסמלשהיווטךשמהותופיצר
ץחלךותמאלםא(םירדגומרָבָעֿיֵיַואמולֵאםישגהלהבוחםשןיאו
ֿבויחתניחבמ,ומצערבעהלעתרוקיבוא,)וניעבםייקתמוךשמנהןוציח
.המצעבהמשגההתוא]תא[אקוודםדקלותאשלאוה

םתואלכ–דומלתהתשיגוך״נתהחוריפל–לארשיתוברתב,תאזתמועל
רבעהשאוהרקיעה.רקיעהםניאךא,םיבוטוםירשכםהירוטסיההןויעהימרוג
תאקראלבאושדיתעהרשא,תפתושמהמישמבדחיםירושקדיתעהו
םגיארחארבעהשו,רָבָעהןמהבויחוהתרדגהלכתאםגםאיכ,השרוש
תאונממבואשלתורשפאהיבגל–ומצעבאוהֿךורבֿשודקהינפל–ודִצמ
וננוצרתורחאםילימב.דיתעלןוכנההנּוויכתאוהבויחֿתמצועתא,התרדגה
ẁתיתייווהקראלאיהדיתעלהירוטסיההתכלשה,לארשיתוברתביכ,שיגדהל

ביטיהלידכאלתדמלניהירהו,תיתילכתֿתירסומלוכֿםדוקםאיכ,תיביטקייבוא

–התמגודךותמעובקלידכאלא,תינרמשoהיצטֶגֶווזיאלקופיסתתלוא,ונכרוצל
16.תויהלונכרוצבייחהמ–הליחתכלמתירסומהחנהיפֿלע

הירוטסיההןיא,תורחאתויוברתמלדבהב,לארשיתוברתבש,ךכלהביסהיהוז
והזו;השּודקלשהגרדלאיהתיֵלעומאלא,התלוזעדמינימלככ,ינוליחעדמ
ספתנתירבעואתימלועהירוטסיהאוהשהמלכאלםנמאש,ךכלעקרהםגןבומכ
תדימהתואקרתשדקתמו,ןוניסשיאלא,תאזלההשודקההירוטסיהבאליממ
התואונייהו,השודקִּבהנוכנהתומלשהתנווכהלתועמשמהלשישהירוטסיהה
,דיתעלילאדיאהבויחהלשהמרונהתאהבתאשונההירוטסיההתדימ
םאיכ,יעוריאהונכותםצעידיֿלעקראלדיתעהלעעיפשהליושעהדומילשו
ןוויכהןמ.הזהןכותבהמולגההנוכנהתיביטמרונההארשההידיֿלע

–םייוגַּבלבוקמהועודיהתמועל–לארשיבםימיהירבדלדחוימהסחיהלשהזאשונל16
דוחייבו,)הזךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳לודגהורוביחבינשהקרפהתאד״בששידקה
,׳לארשיבםימיהֿירבדרופיסלשודוקפִתווביט׳׃רתכומה,ובישילשהףיעסהתא
.ךליאו315׳מעב
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ונייהו–לארשיתוברתבתירוטסיההריצילשהשודיקשרמולםגןתינךופהה
הרכהאלאהניאתמאב–המואהֿןופצמ,םימכחהידיֿלעהתשודקתרכה

ונאםילוכיךכלםאתהבו;רומאכתיביטמרונההתארשהלשהביטוהתונוכנב
.ינשתיבלשםימיהֿירבדתא״וזנג״שכםימכחהתלועפןיינעתאןיבהלורוזחל

)הלועפמֿתוענמיההידיֿלע,ןוכנרתויילואוא(תאזההלועפהידיֿלעיכרבתסמ
תירוטסיההעפותםושלעיטמגרפואינויער,ירסומטפשמץורחלואבאלםה
ןלוכבש,דחאהרבדהתאקררמולואבםהאלא,הפוקתההתואבשהמצעלשכ
תיביטמרונההארשהההתיהתרדענםינפֿלכֿלע–ידדההןפוריצבו–דחיםג

תמרלןתולעהלהתיההיושעוזקרש,םלשהילאדיאהילארשיהבויחהלש
ירהש,וגהנקדצביאדו,םימכחהךכוגהנרשאכו.ך״נתהיעוריאלשהשודקה
שודיקקררבדלשושוריפהיהאלינשתיבלשםימיהירבדתאושדיקּול
תומחלמואםיאנומשחהתומחלמלשםירדהנהםיעוריאהיטרפתארשה
השיגהוהיווההשודיקםגהיהושוריפאלא,הזבאצויכםיטרפוא,םיאנקה
םתואלכףוריצבהמלגתנש,האובנהֿתמולעותיטמגרפה,תיביטטֶגֶוה,תללוכה
תיביטטֶגֶוההיווההש,ונרמאשהמיפל,היהושוריפ,ודִצמ,הזרבדו;םיטרפה
המרונללוכיבכתכפהנהתיה,ללכבתירוטסיהההמרונהתרסח,האובנהֿתמולעו
לכשןפואב,םימדוקהך״נתהירפסבשתיאובנהֿתילאדיאההיווהלךרעֿתווש
םגרקשהןיממותמאהןיממ,תילאדיאהֿתירוטסיהההמרונהןיינע
לשהמוצעהםייחהֿתארשהשדועבו;ודוסימלטבתמורערעתמהיה,דחי
ֿיתילכתהדוסיהיֵדבוא–הידבכמירה,תדבכתמםנמאהתיהתוריחהֿתומחלמ
,םידבואותירוטסיהההיצטֶגֶוַּבהרהמדעםיקחתשמםינפֿלכֿלעויה–יחצנה
ג.םירחאיארעֿלשֿתוריחימחולםימעינימלככ

$

,תקדצומוליפאו,תנבומןכֿםאתישענינשתיבימיירבדלש״הזינגה״תשרפ
טפשמהשרבדלשושוריפןיאךא–דחיםגתיטמגרפֿתירוטסיהותיאֵדיאהניחבמ
.םיזנוגהםימכחהתבוטלוינשתיבלשםימיהירבדדגנךכבערכומירוטסיהה

,רתסאתליגמלשהדבועהידיֿלערותסלוהשימהצריילואהלאהםירבדהןויגהתאג
היווהףאו–המוגפהיווהלעתיאובנתרוקיבואתוגייתסהםושילבתרפסמאיהףאש
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ןוזחהרהוטלתואנקהןמהעבנינשתיבלשםימיהירבד״תזינג״,ןכאיכ
השעמלהליצהםגףאו,הזהרהוטהתרימשליאנתהתיהאיה׃םלשהילארשיה
תעינמליאנתהיהשרבד–ןוזחהותואליבשבירוטסיההקפואהרהוטתא
,לעופבםגםלשהןוזחהתמשגהל☻ַעַמהלשושודיחתורשפאלוןדבאמלארשי
הפונתהורשוכהשדועביכתראשנתילסקודרפההדבועה,םלוא.ותעשאובב
םימכחהרשאןוזחהתומלשמילרגטניאקלחםהתילאוטקאההמשגההשעמל
ואצמנאל–שממלעופב–הלאההפונתהורשוכהירה,וליצהו,ליצהלושקיב
ונראיתשםירבדלתיטמגרפתוסחייתההתואךותבאלא,ינשתיבימיבןיַעב
ויהאלתיטמגרפהתוסחייתההךותבףאיכשיגדהלשי,ןכֿלעֿרתי.םדוקמ
ףאיכונרכזהרבכ׃הברדא.ןוזחהתומלשמירמגלםיקתונמשעמהוהפונתה
רבעמ,המלשההלואגהלשבויחהתעדותהתיהתמייקםיאנומשחהתמחלמב
התיהאלםאםג,םיאנקהתומחלמוליאו–השעמֿתעשבשהמשגההקפואל
ןהבורבעוהתיחישמההנָוַּכהוהייפיצהירה,תישממתיחישמתויתילכתןהב
.המצעתילאוטקאההמשגההלשקפואהלשהזמֿרבֵעלףאהריבכהמצועב

ימחולבאצמיהלהתיההיושעשתּומיגפלכמרתוי,תולדבהיפלאףלאלידבהל,המוגפ
הלילכהלוהשדקלמםימכחהוענמנאלןכֿיפֿלעֿףאשו–ץראבשםישודקהתוריחה
.ך״נתהירפסןיב
אלא,תילאדיאֿיתלבקראלתמאבאיהרתסאתליגמתייווהשאוהטושפהץוריתהךא
המרונלךפהיהללכותוזהיווהשהנכסםוששדע,שוריפבתילאדיאẁיטנאךכֿלכםג
אלתמאברתסאתליגמשודיקידיֿלעש,ןכֿםגאיההדבועה.תמייקהתיהאלתילאדיא
היה,לשמל,םיאנומשחרפסשודיקשיפכ–הבתראותמההיווההתאםימכחהושדיק
תאשונה,תיתורפסהנינפקרושדיקםהאלא–יאנומשחֿתיבימיתייווהלכתאשדקמ
תאיוליבלןוחטיבֿתנומאבםעהבלתאתקזחמהואוהֿךורבֿשודקהלשסנַּבתורדבתה
םעהתאףפאשוםשראותמהתולגהֿןורקעלשרזכאהחתמהךותב,ףוסבלויביוא
.תואיצמַּב
ֿךורבֿשודקהלשסנַּבתורדבתההחופיטש,הדבועהןמםלעתהלןיאםנמאךכידכךות
ךורכאוהףאםינפֿלכֿלעהיה,וכותמישממהלואגֿשעמלהפונתרסחהיהשרדב,אוה
הדוקנהךא.אבהקרפברבדבןודלרוזחנדועשיפכ,דואמתילילשתיכוניחתועמשמב
תוסחייתהםושתגציימהניאםוקמֿלכמרתסאתליגמש,איההזבלשבונניינעבתערכמה
םגאיההשיגדמאליממתולגבשהלילשהתטלבהידיֿלעו,תמיוסמתיבויחתירוטסיה
הלשדודיעהֿתמורתתלבקמלוכהֿךסַּבשןפואב–ףוסבלהמלשההלואגהןוזחתא
,ינשתיבימילשהירוטסיהה,תאזתמועל.הנוכנתילאדיאתרגסמבהליעומתועמשמ
התיה,םימכחהידיֿלעהחפוטּולרשא,המוגפךא,תיבויחתוסחייתהלהיינפהבהתיה
.ירמגלהמלשההלואגהןוזחתאהשעמללטבמה,ףילחתלתכפהנאליממאיה
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תומחלמבהתלגתהש,חורהלשהריבכההמצועה,ךכלדוסיכוהזדבלמםג
הנומאָּבתשרשומוהרועמהלוכֿלכהתיה,תחאכםיאנקהתומחלמבוםיאנומשחה
הרהויהֿיעותעתףחסדגנכ,לארשיֿתרותלשחצנהֿןוזחבהמלשהתוקבדתהבו
זועהֿתווש,הריבכהחורהֿתמצועלשהמואתתוחאוזהתיה;ןדבאהֿתולילאלש
הלא–םיאָנַתהלעפמב,תינויערההריציהדצמ,תעהתואבהתלגתהש,ןכותהו
,תומֵלשןאכהתיהאלתיטילופהתינכתהתניחבמםאו.ליעלש״םיזנוגה״םימכחה
הזדצמםינפֿלכֿלעויהתיטילופהתינכתהתאוכירדהשהפונתהוםיכרעהירה
ילרגטניאוימינפקלחויהםאֿיכ,וכותמוגרחאלםה–ןוזחהתּומֵלשִמםינפִלו
רמוח,דחאכתּויִחהֿחתמוןכותהתניחבמ,םהויה,םהשתומכוליפאו–ונממ
םגפה.תויהלהתיההכירצשיפכ,המלשהתיטילופהתינכתהןיינבלרדהנוביוחמ
אלוםלשוהאלץוחבמתוביסמהץחללעםתונעיהֿחתמש,ךכבקרהיהםהלש
המואהבצמןוקיתל,טלחומהימינפהבויחהתורוקממ,ףסונהמשגהֿחתמבןזאתנ
ןבומכהתיהאל,הליחתכלמ,הזרֶסֶחלהנוכנההנקַתהלבא.דוסיהןמ,ותילכתדע
״הזינגה״;תואָיכהתמלשהבםאיכ,היוצמהתישעמההפונתהלש״הזינג״ב
ועדיאלוואשנאלםמצעםימכחהםגשםושמקרתינויגההתשענ
אצמנרבדלשומוכיסבו;השורדהתישעמההמלשההתאתוארהל
ֿלכֿלעירה,ןוזחהתומלשוקפואהרהוטתא״הזינגה״הליצהםאםגש,אופא
איה׃ינשתיבלשתידוסיהתּומיגפהןמררחושמבםליצהלידכהבהיהאלםינפ

םינואהẁרסוחתאלבא,תויקלחתורטמבתושדקתההןמקפואהתאהרהיט

ףאאיה,ןכẁלעẁרתיו–וניעבםייתניבהריאשהאיההמלשההרטמהיבגל

.ומצעבינשתיבימיבהיהשיפכמרתויעורגבצמבותריאשה
,תרדהנהוהמוצעהךא,תיקלחה☻ַעַמהֿתפונתתוחפלהתיהינשתיבימיביכ
תילאדיאהתומֵלשהןיבלהניברשא,םיקירקיסהוםיאנקה,יאנומשחתיבלש
ןיבירה,תאזלהתיקלחההפונתהםגהזנגנשכךא;המלשהֿךרוצקרדירפה
ךורכהיהאלויולימרשא,תישעמהפונתלשרעפרצונותמשגהלןוזחהיפוסיכ
לכתאדוסיהןמשדחלךרוצַּבםגםאיכ,רומאכהמלשהֿךרוצבקרדוע
רבכהתיהרשא,תינכותֿתילארשי,תיתכלממתוריחלהלודגהתישעמההפונתה
תיבימיברשאמרתויהברחתמֿתמצועבףאו–ינשתיבימיבונקלחתנמ
.״הזינג״ַּבהלוכהתעהעקשרשאו–ןושאר

קרתקדצומוהנוכנהתיה״הזינגה״ש,ןכֿםארמולוננוצרתורחאםילימב
תאדוסיֿתחנהכתלבקמה,תיביטקייבואהẁתירוטסיהה,תיסחיהתוארהֿתדוקנמ
,הכותמןוקיתלהשעמלהנתינאלרשא,ינשֿתיבלשתיתייווההתּומיגפהתדבוע
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ֿיכ,היוצרהשעמהֿךרדבהנוזחתאוהמויקתאהבליצהלהלכיאלהמואהרשאו
םגּולו–יטמגרפשעמינימלכלשףילחתהֿימסקמתוקחרתההךרדבקרםא
ךפהה,םלוא.ללכבשעמלכתרסח,הכוראהייפיצםעהמלשהלשהשקהריחמב
תאתשקבמהניאש,תיבויחהֿתירסומה,תטלחומהתוארהֿתדוקנמלבקתמהזמ
השיגההתיההמ׃]ונייה[–תירוטסיהההמרונהתאםאֿיכ,הדבועה
שבכיהלויהתוכירצםאןיבוהלתוחונויהתודבועהםאןיב–תויהלתבייח
.הינפמ

תופלתסהמהמרונהתאליצהלהאב״הזינגה״םאשררבתמוזתוארֿתדוקנמ
לשהמויקתארשהידיֿלעהליצהלהאבאלאיהםוקמֿלכמירה,המוגפהארשהְּב
הארשהךותףאו,טשפומבהתלצהבהקפתסהאלא,שורדכ,השעמלהמרונה
–העוקשה,תפלוסמהלצהקרםינפֿלכֿלעוזהתיהןכבו;המויקֿיאלשתישעמ
םגהוולִנה17,״ריזרזהףוצפצכ״,תּונֵּכֿרסוחןימב–הקומעההתנומאלכםע
,הלוספוהעורגהלצהםגאליממוזהתיהוזכשרותבו–תורודלהתארשהלע
.הידיֿלעהלצינשהמצעהמרונהתואיפֿלע

$

התעהסננ,תאזהoתיטקלאידההנקסמהידיֿלעונינפלתחתפנההביטקפסרפהןמו
ידיֿלע–תישעמההתועמשמתאםגןיבהלביטיהלידכ–העקרתאררבלורוזחל
18.]םיבלשהעבראב[,היטרפלינשתיבתפוקתלשירוטסיההךלהמהחותינ

,ןוביתֿןבאםוגרתב(יולההדוהייברל׳ירזוכה׳רפסמחוקל״ריזרזהףוצפצכ״ףוריצה17
–הזהןוועהו״׃ןושלהוזברזוכךלמינזאב׳רבחה׳הדוותמרשאכ,)ד״כ,ינשרמאמ
.םיה♪ֱֿאהובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמרשאאוה–]הצראםילועוםימקונאןיאש[ . .
ריזחמה׳ו,׳וילגרםודהלווחתשה׳ו,׳ושדוקרהלווחתשה׳׃]ונתליפתב[ונרובידןיאו
רמאֹנשהמלעםיבשוחונחנאןיאש,ריזרזהףוצפצכאלא,הזתלוזו,׳ןויצלותניכש
.הזב . .״.

הדרפההתיבכוכדעוןאכמושרפייינשתיבתפוקתלשירוטסיההךלהמהיבלשתעברא18
עבראהנשדקותהירחאשהפוקתהוןויצתבישלשןושארהבלשל.267׳מעבןלהלש
עבראלשןכלהמבו,״םלוא״תחתופההקסִּפהןמל–ךכֿרחא;תואבהתואקסִּפה
ןוטלשהןמרבעמךות(םיליבסההרגִשהייחלשינשהבלשהשרפנ–תואקסִּפ
ליחתמ–יאנומשחהבלשה–ישילשהבלשהלשורופיס;)יטסינלהןוטלשליסרפה
הקסִּפהףוסב,260׳מעדעךלוהוךשמנאוהו,״םלוא״׃תחתופההקסִּפַּב251׳מעב
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הימושיר.״הזנגנ״אלשךכידיֿלעאקוודוניתונקסמלדוסיתנתונהפוקתהתליחת
ירפסב–19״םיידיהתאםיאמטמה״םירפסהד״כתרגסמבדועונלםישגומוזלש
הימחנוארזעירפסבוםימיהירבדרפסףוסבששרוכתרהצהב,םינורחאהםיאיבנה
היהשהמלםירבדהתאוושהךותמ,וילאמררבתמהזדוחייויוליעלשומעטו–
רודחלוכה–הפוקתהתליחתב–ןאכ.הדבַּכתנאלרשאךשמההֿתוחתפתהב
.המלשההלואגלןוּוכמהשעמהותילאוטקאההייפיצהחורבןיידע

ררועתמוניאםעה׃ןיַעברבכיוצמדיתעלהלחמהשרוש,ןאכםג,םנמא
ֿדסחתרהצהתחנומתוררועתההדוסיבאלא20,המוחְּכהלואגֿ☻ַעַמל,ומצעמ
,ןכֿלעֿרתי.טועימאלאהלוגהןמרענלחילצמוניאהזןוציחדודיעףאו,םירָז
אלא,וילגרלעררחושמדומעלעיגמוניארענתהשטועימהותואשעמלכםג
קפסןיא,םלוא.םלּועלףופכו,םתוסחוםירכנהתאשרהלדומצאוהראשנדימת
אובלהלוכיהתיהאל,םירבדהדוסיבהחנוהשתירכנדסחֿתרהצההתואףאש
.םינפבמתימורטתינידמהלועפותונוכנותואיצמוזיאידיֿלעהרשכוהאלמלא
ילאוטקאהֿיחישמהןכותהו–ימינפתאזֿלכבאופאהיהקומעהויתִמאהדוסיה

דובעִשהבלש,יעיברהבלשהןודייל״נההדרפההתיבכוכדעוםשמ;״םלוא״׃תחתופה
.סודרוהתיבתוכלמוימורה

ןמיסכ,תעבוקהאיה,ואלםאוא׳םיידיהתאאמטמ׳םיוסמרפסםאהלאשַלהבושתה19
ֿיאתאוא–שדוקהיבתכלרפסותואלשותוכייתשהתדבועתא,םכסומיתכלה
.ינוציחרפסכותוראשיהו,ותוכייתשה
תוליגמתאןוראבוידחיןסחאלגהונהתאלטבלהאברשאםימכחתריזגבןיינעהתליחת
ינפמ–)שדוקםניההלאםגהלאשיפל(,המורתלשןילכואםעשדוקהירפס
אופאהתיההריזגה.םירפסלוקיזהםגהמורתהילכאמתאומסרכרשאםירבכעהש
.םיידיהתאואמטיםהןכֿומכו,הואמטיוםעגמבהמורתהתאולספיםירפסהש
)רתסאתליגמםגילואו(תלהוקוםירישהֿרישםאתקולחמההערכוהשרחאל,ךשמהב
ןיבהביטלעתקולחמךותםגֿםא–וזה׳ןחבמהתַמא׳הבצייתנ,םיידיהתאםיאמטמ
.םיידיהתאםיאמטמה,ך״נתהירפסד״כ,שדוקהיבתכלכועבקנו–םישורפלםיקודצ
ןבירפס;םיידיהתאתואמטמןניאןינימהירפסוםינוילִגה״יכםימכחועבק,אסיגךדיאמ
,םיידיתכסמאתפסות(.״םיידיהתאןיאמטמןניאךליאוןאכמובתכנשםירפסלכואריס
;׳וו״ט,םילכתכסמתנשמ;ד״יהכלהםגל״נהאתפסותב׃הזןיינעלדועהאר.ג״י׳ב
דומע׳זףדהליגמתכסמ;׳אדומעד״יףדתבשתכסמ;׳ו׳ד,׳ה׳ג׃םיידיתכסמתנשמ
.)א״יְֿו׳התוכלה׳טקרפ,תואמוטהתובאראשתוכלה,׳הרותהנשמ׳בם״במר;׳א

.233‐232םידומעב,ליעל9ְֿו7תורעהתאהארובוש–׳המוחְּכ׳יוטיבהתועמשמל20
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תאועבקש,םיאיבנהירבדבתשרופמהרדגהידילאבףאהזהתודוסיהֿדוסילש
םגךכו,הירחאןהשרוכלשותרהצהינפלןה,תוררועתההלשינויערהסוסיבה
21.הילעתישעמהניחבמוכמתסהשכ

,ירסומדוסיכאל,ןיטולחל,שרוכלשותרהצהאופאהלבקתנתינויערהניחבמ
הסיפתהתועמשמתאהלמיסהיילעהשארבלבבורזתדמעה.יחישמרישכמכאלא
בושייהו22,רזחוהלבבורזו,הלעאלוביזכהובורבםעהרשאכםגו;השעמלתאזה
,תירמוחותינחורתורצבתהבוינייעמתאזכיר–הימחנוארזעתושארב–ץראבש
ֿלכמירה,רזהןוטלשלתרערועמֿיתלבתינידמתונמאנךות,אמלעב״בושיי״כ
,המצעלתיבושייהרטמכםעפֿףאהספתנאלתאזההנוכתהלכיכקפסןיאםוקמ
ןיינעכקרםייתניבוילעתיֵּפכִנ״תיבושייה״תועינצהרשא,יחישמלעפמכאלא
תיתולגהתוהתשההואסיגדחמרזהןוטלשהתמצועחכונל–דבלביטקט
.ךדיאמ

והיעשיתאובנלדוחייב,ןוכנֿלא,ד״בשןווכתמשרוכתרהצהינפלשתואובנהלעורבדב21
.ה״מקרפלשםינושארהויקוספתעבשבוד״מקרפלשםינורחאהויקוספתשמחב
תאובנלשהבורלויגחתאובנלכלתנוּוכמהרהצההירחאשתואובנלתוסחייתהה
.הירכז
׳הקרפמםינושארהםיקוספהינשלשתירבעלתימראמםוגרתםגןאכלףרצלןיינעמ
הדוהיברשאםידוהיהלעםיאיבנהודיעןבהירכזואיבנהיגחואבנתהו״׃ארזערפסב
קדצויןבעושיולאיתלאשןבלבבורזומקזא.םהילעלארשייֵה♪ֱֿאםשב,םילשוריבו
םהלםיעייסמםיה♪ֱֿאהיאיבנםהמעו,םילשוריברשאםיה♪ֱֿאהתיב]תא[תונבלולחהו
.״]םהבםיכמות׃וא[

,דִודתיבלרצנאוהשךכביהירהלאיתלאשןבלבבורזיונימלשתיחישמהתועמשמה22
,םיאיבנהירבדבםגיוטיבהלביקובהרושקהתיחישמההווקתה.הינכיךלמהלשודכנ
םעטמלשומכ–הדוהיתַחַּפלהנומלבבורז.ג״י‐ב״י׳והירכזתאובנבלשמלתאזהארו
לבבורזלשופוס.וניינברמגדעףאילוא,שדקמהתכאלמבקסעו–תיסרפהתוכלמה
רזחוהאוהשהעדַּבןאכזחואד״בש;הזןיינעבםירקוחהתורעשהוברו,לפרעבטול
ףאילואו,היוצרההדימהלעֿרתיותגהנהבבושייהםצעתיאמשששחמילוא,סרפל
.דִודתיבמךלמתדמעהודרמידכֿדע
ורמתשנ–וידיֿלעלאגיהלהווקתהו–םלענשלבבורזלעוגעגהיכןייצלןיינעמו
׃תימראב,לוקבעקותהרמואהנשהֿשארברפושהתעיקתרחאל.ןמיתידוהיתליהקב
הָּבַראָרָפושבעקתיולאיתלאשרבלבבורזיתייןכ,ןיֵדהאָרָפושלָקןּותְעמשדאָמְּכ״
.אשדוקדאָתרָזֲעבןוכתָיביתָיואמלעיֵחורעבראמןוכתָישֵנַכיוהיֵליד . םוגרתו.״.
ורפושבעקתיולאיתלאשןבלבבורזאוביןכ,הזרפושלוקםתעמששםשכ׃רמאנה
.״שדוקהתַרָזֲעבםכתאבישויו,ץראהתופנכעבראמםכתאסנכיו,לודגה

249ינשתיבלשירוטסיההרֶשֵּפהוהרשפה

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



הדימבםגתשרשומהתויהלכםעו,עורגַחֵרכההתויהלכםע,וזתוענטצה
התיה,אפוגילארשיֿץראהבושייבטשפתנשיביטקייבוסינידמןויפרלשהבר
המרונהתמשגהליעצמאורישכמקר,תינויערהניחבמ,םוקמֿלכמאופא
רותבו;תלוכיהבטימכותונותנהתוביסמלםאתהב,לעופב,המלשהתירוטסיהה
ירפסןיבללָּכיהל[–שדוקהלאאובלאיההרשכוההזכשיעצמאורישכמ
.הכותבםינפלכלעהמלגתנש,המרונהתאןירקהלורוזחלידכ–]ך״נתה

ינידמםודיקחוכילעב–םידדובםישיאםג.ביזכהלהכישמההלוגה,םלוא
בושייהלשיביטקייבוסהןויפרהוליאו,חולשלמהלדחאיה–הימחנוארזעכ
,וכרדכאוהםגךשמנאלא,םינפבמתימצעהפונתרתֶילתאזחכונלךפהנאל
הניחבמתוחפלךא,םלועלתינויערהניחבמאל,םנמא.בצמהםעןיכסהשדע
תומצעתהההלדחאלתעהתואלכםאםג,ךכו;עבקלשהעדותבותישעמ
היוטיבלעהאבףאו,הקימעהוהרבגוהכלהוז,הברדאו–בושייהלשתינחורה
–23הלודגהתסנכישנאלשיתכלההלעפמבותורפסלשתובושחתוריציהמכב
לכוליאו,יטטסיתייווהרומישלשתומצעתהקרוזהתיהםינפֿלכֿלעירה
אל,הארנכ,התעמהלדחינידמהןוזחהלשותומשגתהםודיקלתנוּוכמהלועפ
.תינכתְּבםגאלא,לעופבקר

,ןוכנֿלא,הצוענ–וימכחוםעהינקזבשומכ–׳הלודגהתסנכ׳דסומלשותלועפתליחת23
םהיכישממכהלודגהתסנכישנאתאתנייצמהנשמהו*,ןויצֿתבישתפוקתתליחתברבכ
תשולש,״יכאלמוהירכזיגחמולביק״שימכףאו,הרותהתריסמתלשלשבםיאיבנהלש
אחסונ׳ןתניברדתובא׳בו,׳א׳אתובאתכסמבהאר(;הלוגהיֵבָשםעולעשםיאיבנה
.)׳אקרפ׳א
,רשעֿירתולאקזחיתואובנירפסלשםתביתכתאהלודגהתסנכישנאלםיסחיימל״זח
םההלאםימכח.)׳אדומעו״טףד׳ארתבאבב׳(;רתסאתליגמולאינדרפסתאןכו
׳וצליח׳שךכב,ארקמהירפסד״כ׳םותיח׳לואיבהושדוקהיבתכתרגסמתאושביגש
תכסמ(–תלהוקתליגמתאוםירישהרישתא,ילשמרפסתאורישכהוהזינגהןמ
המֿןמזובתכנש[אריסןבירפס״שועבקךא–)׳אקרפ׳אאחסונןתניברדתובא
יבתכבוללכייאלרבכ,״ךליאוןאכמובתכנשםירפסלכו]םיאנומשחהדרמינפל
.)ליעל19הרעהבהונאבהרבכש,ג״י׳בםיידיאתפסות(;שדוקה

םירמאנהםיקוספהןמהשולששךכלערנזולקלשותעבצההזרשקהבתניינעמ*
םיסחוימ–ב״לְֿו׳ז,׳ו׃םיקוספ–׳טקרפהימחנרפסבהנמאהתתירכדמעמב
׳הברתישארב׳׃)המאתהב(םיאבהתומוקמב,הלודגהתסנכישנאלל״זחידיֿלע
,׳והכלה׳אקרפתוכרבתכסמ׳ימלשורי׳,)״ןכיה״׃ליחתמהרוביד(׳והשרפ
הרעהו37׳מע,׳ינשהתיבהלשהירוטסיה׳לש׳בךרכבהאר(.׳גהכלה׳זקרפו

.)42‐35םידומעבםשהאר,הלודגהתסנכישנאלשםלעפמללכלע.םש20
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איהו,הרומגהדבועלתויהלּהתעשאופאהעיגה,ונרמאשהליבסההיצטֶגֶוה
םאתעדלוליפאםילוכיונאןיאשדע,תאזכתומלשבהמואהתייווהלעהטלתשה
ילארשיֿץראהבושייה.הריפהלאוהשֿךיאשקיבואהסינרשאוהשימללכבאצמנ
אדירגזוחמןיעכ,ילאוטקאֿינידמדוחיירסחךכֿלכהשענוודועיימשאייתה
ריבעהלוניהֵהשדקמהֿתדובעתאוליפאשדע,םלועבםילארשיהםיטרפהתרוזפב
ֿלכהשענאוהו–24םירצמלשהירדנסכלאל,לוכיבכןויווִשלשדמעמךות,ונממ
אלא,ונינפמםיזונגוראשנוימיֿירבדשדבלבוזאלשדע,הירוטסיהֿרסחךכ
.זנגיישהמהזםוחתבולהיהאלםגתמאבשרבתסמ

ראשנהזבלשו,הבםינדונאשהפוקתהתוחתפתהבינשהבלשהןייפאתמךכ
.ןלהלריבסנשיפכםיאבהםיבלשבהפוקתהתוחתפתהלכלידוסיהעקרהםגתויהל

הדמעתטיקנוזיאבללכהיהאל״הזינגה״דוסיש,ןכֿםאונאםיאור
תואיצמהעקרבינגרואויעבטןפואבהיהשרשומאוההליחתכלמאלא,תבשוחמ
יונישכהאבאל״הזינגה״יכעמשמתורחאםילימבו;המצעתירוטסיהֿיתלבה
הרגִשהךשמהכהאבאיה׃הברדאםאיכ,תונורכיזẁםושירלשהרגִשוזיאב
ושדחתנש,םיירוטסיההתונורכיזהתרימששדועב,תירוטסיהֿיתלבה,תלבוקמה
,תיעבטה״הזינגה״תרגִשביונישתבייחמהתיהשאיה,ךליאוםיאנומשחהימימ
.וייחלשהליגרהמרונןימבכםדוקמהבעקתשנרבכםעהרשא

ךלהםוקמֿלכמ,ולוכבירוטסיהֿיתלבההז,ונרמאשינשהבלשבףא,םלוא
ּולו–תירמוחההניחבהןמםגאלא,תינחורהניחבמקראל–םצעתהובושייה
תינחורהותומצעתהךותמו,רשעתהולדגבושייהשרבתסמ.ןוּוכמבאלשםג
,ינשדצמ.ינידמהולקשמוודוחייחוכתאורשועוולודיגבשיגרהלאבםגאוה
יגוחםעתובלתשהלשעגמב,תוביסמהעבטמ,םיכורכתורשעתההולודיגהויה
אקוודהזדצמהאבונרמאשהשדחהחוכהֿתשגרהדגנכו–םיירכנהןוטלשה
.וחוכמדוחייהקוריפלשםגאליממו,דוחייהשוטשטלשהייטנ

ּהכביסוהנשיההוולשהתארפהשדבלבוזאלרשא,חתמןכֿםארצונ
חוכלשהפונתהוהשגרההתמצועלכתאךכבריבעהםגאלא,םיימינפםידוגינב
ןוטלשהתרגסמבהמימתתובלתשהלשןוויכהןמ–בושייבהחתפתנש,הלוע

םשֿלע,׳וינוחתיב׳כעודיה,םירצמבםקוהששדקמַלאיהןאכד״בשלשותנווכ24
שמח,ךרעלס״הנפל160תנשבודסייש,קידצהןועמשלשודכנ,יעיברה)ןנחוי(וינוח
,רוביחַל׳אחפסנבהאר,המֿתבחרהב,ינוחתיבלע.םיאנומשחהדרמרחאלםינש
.274׳מעב
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,הלועהחוכה.ויפלכתיטֵתיטנאתוננוגתהתדמעועגמהקותינלשןוויכלרזה
ןויסינהךותמו–ןכוסמהתעאופאהשענ,ןוטלשליוצרוליעומהליחתהיהש
חוכותואתדרמהבןוטלשהךבתסנ,לעופהלאאצתשינפל,הנכסהתאאכדל
.רתלאלו–ונואאולמב,השעמלןוטלשהדגנותאלעהבו

ידיֿלעינשהבלשהתפילקמאציועקבתנש,הפוקתהלשישילשהבלשהוהז
,תירוטסיהההלועפהתפונתלשוזתושדחתה,וניארשיפכךא–םיאנומשחהדרמ
לעהֿןיינב.המלשההלואגלתיחישמההפונתהתושדחתהםגהשוריפהיהאל
בלשהלשתישירחהדוסיהֿתחנהבןיטולחלהרועמראשנתושדחתההלשינויערה
,םייתניבראשיהלןודינבושייהיכותילאוטקאהניאהמלשההלואגהש,םדוקה
ֿתחנהלעשאלא.דבלבהירוזפֿריחבקרםאיכ,המואהתומלגתהאל,עבקֿךרד
םצעבבושייהקפתסהםדוקמ׃שודיחןאכףסונםגםוקמֿלכמתאזהדוסיה
תעדותבתשרשומה,דובכהֿתשירדךכלעהפסונהתעוליאו,תדחוימהותייווה

,הבברעתהלםירזלןיא–וזתדחוימהיווהש,ותרוכמבםעלשתונדאהוחוכה
.ןירוחֿתבתויהלתבייחאיהו

,דחאדצמ׃תשלושמהותריתסבאוהףרטנותיירבעבטמ,הזשודיח,הנהו
ויההלאלכ–ותרוכמבםעלשתונדאהוחוכהתעדותו,תוריחהודובכהיכרע
ןירדהמלםירשכםהויההלאכשרותבו,םלשהילארשיהןוזחבםייתוהמםיכרע
,ינשדצמ;לארשיינומאימּולשברקבתינויערתקולחמלםינפםושבונתינאלו
תתלידכו,בושייהלשהלועהחוכהתאומליגשםהלארשיינומאימולש,ןכֿםג
ףקותםהלונתנשםהו,םירומאהםיכרעלםהוקקזנתילארשיהםתנומאלףקות
םושמאקווד–ישילשדצמךא;הגשוהשתוריחהלשיתכלממהןוגראבודרמַּב
תוריחהיכאצמנ–תגיוסמֿיתלבתילארשיתונמאנבהיההרועמךכֿלכלוכהש
הילארושקלמהתיההלוספםצעב,ומחלהילעש,אדירגֿתיבושייה,תיחישמֿיתלבה
לאדיאשדועב,המצעלשכלאדיאלהתואםיכפוהויהש,םייחישמםיכרעםתוא
.ובוֿונממהתואאוהרתוסףאו,לארשיֿתרותבדוסיולןיאהזכשןטקומ

םנמארבדלשומוציעב׃תויטנֿתודרפתהלחתפאופאחתפנבושןאכמ
אלבושתועדהלכלירהש,יאנומשחהגשיההלעהכרבבדחואמםעהלכראשנ
שקיבםאו–ירכנהדובעִשבתילארשיהתלחגהלעהליבסהרימשלםויקהיה
הוויקםגשיפכ,תוריחלתאצלאוהץלאנאליממ,ודוחייתאםייקלבושייה
ֿיתלבהתוריחבםייתכלממהםידיקפתהיאשונלשדועבךא;ודועמקקותשהו
יחרכהה,יתכלממהקוסיעלתונמאנְלהכרבההמגרַתינאליממתאזלהתיחישמ
םגדומַּכ(שוריפבאָצּומהךא,הווהבתילארשיההיווההלשהמודיקוהתרימשל
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הריתחלוהאֵדיאָלץוחמלא)״הדוהי״יוניכהלשהרגִשהדֵמתֶהידילע
המגרתינאליממ,האֵדיאהתומֵלשיאשונ,םימכחלירה–תיתילכתהתילארשיה
ֿתויתכלממןיבלהמלשהתיחצנההאדיאהןיבo״טַדרוקנוק״ןימלקרהכרבה
םיקסעתמהידיבתדקפומה,התרגסמלץוחמש)o״תילָרופמטה״ֿתינמזה(הווהה
ד.םהלשרישיֿיתוהמןיינעםושלוכיבכהבןיאהאדיאהיאשונלרשאוהב

התליחתמ,הלוכוזהפוקתטעמכו–תיאנומשחההפוקתהאקווד,הרואכליכ
תיתכלממהגהנההב,לארשיימיירבדבהדיחיההפוקתההתיה–הפוסדע
ֿםא,הרואכל.תחאתוישיאבוגזמתנ׃הברדאםאיכ,ודרפתנאלהלודגהנוהכו
–תויושָרהתודחארבדבתילארשיההאדיאלרתיֿףקותןאכןתינאקווד,ןכ
תויושרהֿדוחיאאלילארשיהתומלשהֿןוזחבהזֿדציכ,אוההמֵתםנמאהרואכלו
תוכלמןיבדרפההֿגַהונאקוודםאיכ,המגודכשמשמהאוהיאנומשחה
הכולמהתקקזנשכ,דרפההֿתטישביכאוהץוריתה,םלוא.דִודֿתיבימימ,הנוהכל
יהֱֹֿאהןויערהתומלשבתשדקתמיהירה,ןהוכהלשינחלופהֿיסקטהיּווילַל
ןהוכהןמרשכהוהארשההזבתלבקמהאיההכולמהשדועבו–וידילעתגצוימה
הכותביתודחאגוזימידילאיההאיבמםגןמזבֿובירה,)ולהלפטלוכיבכתישענו(
ֿייחרשא,יהֱֹֿאהןויערהתומֵלשןיבלעגרלֿעגרמשםייתכלממהשממהֿייחןיב
עייסמדיקפתאלממלקרןהוכהןאכךפהנהשעמלשאצמנו–ובושדקתנשממה
.ךלמהלשתחאהתושָרבתמאבתמלגתמותרשקתמה,םייחלשתודחאךותב
שיאהשהיהענמנאליממ,םידיקפתהדוחיאלשתיאנומשחההטישב,תאזתמועל
,הברדא.חצנהלאומצעתאשדקיםייעגרהשממהֿייחבןבומכוניינערקיערשא
םיפטושההכולמהיניינעביתכלממהגיהנמהלשתביוחמהֿתירקיעהותוקסעתה
,הדימהתואבו–ןהוככתיסקטהותעפוהלשלוליחלודודירלאיבהלקרהלכי
יוארכומצעתאשֵדַקיו,רבגתיתאזֿלכבשיאהםאשהיהענמנםירבדהעבטמ

–]׳תילָרופמט׳תויתכלממו׳טַדרוקנוק׳[–ירצונהיווההןמםיגשומבתוכבתסההד
ךא;הבורמתוריהזותוגייתסהןבומכהנועט,המודקתילארשיתוחתפתהלשהנויצל
תארֵּבַ☻ְלידכואםירבדטילבהלידכ,בשוחמבהאבאלאיההזרשקהביכאיההדבועה
אצמנשיתִמאןוימדלשהבושחהדימחוכמ,המצעמלוכיבכהרשקתנאיהאלא,ןזואה
תוביסמַלהתורזךותמאקווד,ןיינעהתאריאהלידכהבשיםנמאשרבתסמו–םינכתב
.]ךשמהברבדהראבתישיפכ[,הרואכל
םוקמותואב,״הנהו״הביתההלהמדקשהליגרהקסִפכד״בשי״עהבתכנוזהרעה[
הניאשהדוקנד״בשריבסמהזעטקבשןוויכמ–גירחןפואב.הינפההתואהנייוצוב
.]םיילושתרעהלעטקהתא׳ונדרוה׳–האצרההףצרבהילוחהווהמ
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תאהשורדהשדוקהֿתוניצרבאלמלאוהלכוידוע,ןהוככיסקטהודיקפתל
.שממבהכולמהידיקפת

ןכֿםאהבהאשנ,ינכטהָהֶנבִמםצעיפֿלעםג,תיאנומשחההטישה
ךלהמןיבלםלשהיהֱֹֿאהןויערהןיבתודרפתההותידדההתונקורתההתייטנתא
ירהש׃לוכהתאשדקלהליחתכלמהתייטנֿרתיךותמאקוודהזו–ןמזב☻ַעַמה
בושיילשהרגִשהךשמהבןבומכהיההרוקמ–תיאנומשחהדוחיאהתטיש
,ודבלןהוכהתועצמאבתורשקתהבולידינחורהודוחיירשא,יתכלממֿיתלב
ֿידיקפתלשהפסוהתניחבבןאכהיהןהוּכַלםייתכלממהםידיקפתהףוריצוליאו
אקוודתשרשומתראשנהתויזכרמרשא,תלבוקמהתיזכרמהתוישיאלהנשמ
.השודקהלומיסב

גיהנמלךפהנשןהוכהלש,שדוקַּבוזתוישרושיכהחיכוהתואיצמה,םנמאו
תומלשמהכלהוהקחרתהתיאנומשחההגהנהה׃דימתהלהלכיאל,יתכלממ
לוחהיניינעלהתייווהלששגדהתאהריבעהו,ינהוכהסקטבתלמוסמה,האֵדיאה
ונרכזהש״תמאאיבנ״להייפיצהתאהחנזםגשךכידכדע–םיפטושהםיינידמה
ראותהתאםגאלאדיקפתהתאקראל,הנוהכהדצב,המצעלהצמיאו25,םדוקמ
לשןויערביולגדרמםושמובהיהאליממשרבד–26רתלאל״תוכלמ״לש
המואהתסיפתברבכההדזנ״תוכלמה״גשומיכ.ארקיעמתיחישמתויתילכת
;תיחישמתומלשלשתנוּוכמהמשגהבשתומלשַלו״דִודֿתיבתוכלמ״ל
,איהשתומכםתייווהלעוהוביסהו״תוכלמה״ראותתאםיאנומשחהוצמיאשכךא
הריתחיכםיזירכמםהואצמנאליממ,תאזכתנוּוכמהמשגהֿתריתחידעלב
ןמרבכיהירההגשוהשתיבושייהתויתכלממהרשאב,הצוחנהניאללכתאזכש
.הידתמלשומוהקיפסמתומֵלשהמצעלשכםתסה

להנלופיסוהםיאנומשחהשתומחלמהידיֿלעםגתרתסנהניאוזהנקסמ
יכ.םישבכנהםימעהדוהייְלףאותולובגהתבחרהל,ץראהרורחשךשמהל
–ןהינפלתיאנומשחהתוריחהֿתמחלמכ,ןהםגשרבתסמתמאב–ולאתומחלמ

ד״יקרפמא״מקוספטוטיצב,״ןאכ״׃תחתופההקסִּפַּב234׳מעבליעלתאזהאר25
.׳אֿםיאנומשחרפסב

ֿןנחויןב,סולבוטסיראֿהדוהיהיהךלמםֵׁשומצעלעארקרשאיאנומשחתיבבןושארה26
ויחארתכוהוירחא;וילוחבתמאוהורצקהיהונוטלש.והיתתמןבןועמשןבסונקרוה
תא–ונוטלשימיעצמאב–קקחרבכרשא,רדנסכלאיאניךלמהאוהאולה,ןתנוהי
.ויתועבטמיבגלע)!תינוויב(ותוכלמראות
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וכשמנאלא,יוכידֿץחלדגנתוממוקתהחרוכמועבנאלרבכןהשיפֿלעֿףאו
ֿיתילכת,יחישמסוסיבםושירה–ררחוששםינואהֿץרפמיבויחןפואב
.ןהלהיהאלםינפֿלכֿלע,ישרוש

–הזכשסוסיברבדבםישרופמתונורכיזרדעיהךותמקראלרבתסמהזרבד
שממתורומהתודבועבלוכֿםדוקאוהךמתנאלא–ךומסלןיאןבומכךכלעש
תוטשפתההתומחלמש,ךכבתומכתסמולאהתודבועה.יחישמסוסיבמךפההלע
ואשנרשאםייממעהםיגוחהלשתימואלהתואנקבותובהלתהַּבתויולתויהאל
וקתינןה׃הברדאאלא,הליחתכלמתיאנומשחהתוריחהֿתמחלמתאומישגהו
,םיריכשֿליחלשומכשלהברהדימבורבעוהףא,הלאםיגוחבןשרושמוכלהו
ֿיתוברתהוישונאהיפואהלשוןוטלשהיגהנמלשתרבוגהיצזינלהבתורועמואציו
ולאתומחלמלהיהםאםגש,הארמוזתוחתפתה.ובםיאשונהםיגוחהלשיללכה
יפֿלעֿףאו,לארשיֿתרותלשתווצמבותירוקמהתיאנומשחהתוררועתהבשרוש
קזחתמהבושייהלשםייטמגרפהםיכרצבישעמםעטםגןהלהיהקפסילבש
אלתינגרואֿתימואלהיגולואדיאבתומחלמהתאבלשלתורשפאהירה,ודוחייב
,תיליעיגוחב,תיתרבחותינויערהניחבמ,עוקתראשנןעוציבו–האצמנ
םניינעלשהביטקפסרפהךותמקריתכלממהֿימואלהסרטניאהתאםיגציימה
.יללכהןיינעהוהאֵדיאהןמלטרועמה,דחוימהידמעמהוישיאה

יאשונ,םיאנומשחהןיבילסקודרפשגפמןאכרצונ,עודיכ׃טורטורפרתיב
םידגובה,םינוויתמהםירישעהןיבל,הגשוהשתימואלהֿתיתכלממהתוריחה
ןמבושייהתוקזחתהלשזכרמהוץולחהויהשםה–וללהםירישעה.םינָפלמ
תובלתשהלזאםתואאיבההזםבצמו,רורחשהינפלתירמוחההניחבה
ץולחהתויהלוראשנש,םירישעםתואו;ירכנהיתכלממהןוטלשהתכרעמב
םאיבהוםבצמרזח–רורחשהרחאלםגתירמוחהתוקזחתההלשזכרמהו
ומרתקר,םדִצמ,םיאנומשחה.רצונשינוטלשהללחהתאםמצעבאלמלהתע
תוישרושלשרוניצהחותפראשנהזדצמ,םנמאו–תרגסמהתאהזןוטלשל
לשםתוחבןאכמועבטוה,ןוטלשלםיקקזנה,םירישעהםידבכנהףאו,תימואל
העבקשהרומגההעימטהחורםוקמב,תיאמצעֿתימואלהקיטמלבורפותוכייש
רבכםירישעםידבכנםתואיכתראשנהדבועהךא.תמדוקההפוקתבםנויבצתא
םגו,םייטילופומסוקֿםייטסינלהתוברתיכרעוחורֿךלהבהברהדימבושרתשנ
,תימואלהםתוישרושמרקיעבהעבנאלתיאנומשחהתויתכלממלהתעםתופרטצה
תאעבקשאוה,הזלוכהֿךסו–רומאכידמעמהוישיאהםניינעוםבצממםאיכ
.םהידיֿלעהאלמתנשתיאמצעהתויתכלממהלשןכותה
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המדנםיתעלשדע,םמצעבםייאנומשחהםיכלמהתאםגךלהושבכהזןכות
ֿתימואלהןתובישחלכםע–תוטשפתההֿתומחלמוכפהנםהיבגלםגיכ
;ימואלןיינעמתוחפאל,םינלההךרדלע,תישיאהרקּויבשןיינעל–תיתוהמה
ֿלעשיפכ–ימואלֿינויערסוסיבםגולאתומחלמלראשנדועתאזֿלכבםאו
היהלוכיאלבושרומאהםירבדהֿףוריצךותמיכרבתסמ–חינהלשיםינפֿלכ
ךותףאו,תיטמגרפֿתיטסינלההֶוהֿתוינידמלשחורבסוסיבאלאתויהלהז
,תיתילכתֿתישרושתומֵלשלשןוזחתבשחמלכלתשרופמהנויֵאְגתודגנתה
.״תישעמ״תוחפ

תידמעמהשיג–תוריחהֿתמחלמתאועציבשםייממעהםיגוחה,תאזתמועל
ולכויהבש,תילאוטקאֿתיחישמהאֵדיאוליאו,םהלהתיהאלןוטלשלהרישי
,בושייהתאררחשלופאשקרםה.םדיבהתיהאלןכֿםג–וספתלוןוטלשלףואשל
וניפווגוסנ–הזרורחשוגישהשִמו,וכרדכתיבושייהותייווהתאםייקללכוישידכ
הריבסמותרזוחוזהגיסנ.ונראיתשיפכ,םינָפלמםינוויתמהםידגובלםוקמהתא
,הלאםיגוחבםלגתנשימואלהםינואהֿץרפתאואטיבש,םיאנומשחההזֿדציכ
ֿתיליעלשיתרבחסיסבילבםגותרדגומתימואלהאדיאילבהשעמלוראשנ
רשא,םינָפלמתינדגובהתיליעהםעתירבלורקפוהו–םחורכתימואלןוטלש
ילבתימואלההפונתלףקותתתלוךישמהלדועולכיםההתועצמאבקר
.תעדהלעהתלעאלש,יחישמהןויערהלשהיצזילאוטקא

םיכרעהףוריציכונרמאשהמבןוידהלשאצומהֿתדוקנלונאםירזחומןאכמו
ןימלחתפהתאחתפתיחישמֿיתלבתיבושייהיווהלתיתכלממתוריחלש
האֵדיאהןיבלהדוהילש״תיארעהתוכלמה״ןיבינרצנֿםורט״טַדרוקנוק״
.לארשילשתיחצנהֿתיחישמה

הססבתנתיאנומשחהתויתכלממהש,תנוויתמהתיליעהםג,ןבומכ,תמאביכ
םוקמֿלכמןיידעהתויהב–תיקודצהתיליעה׃המשבהלארקנרבכשו–הב
אליממ,הנמאנתימואלֿתילארשיתויהלהרזחשתיליעףאו,תילארשיתיליע
הדחייתנקרו–יחצנהֿיחישמהילארשיהןויערבאיהףאתשרשומאופאהראשנ
השעמליחצנהןויערהןמםלעתהלרבדההלעירפהאלםייתניבשךכבאיה
יממעהםרזהףא,ינשדצמו.״תידוהי״ֿתיטמגרפהווהֿתוינידמבלעופבזכרתהלו
התואלרכנתהאלםצעבאוהםג–ישורפהםרזהאוה–וזתוקסעתהמשרפש
תאלעופהלאהתועצמאבואיצוהקרםיקודצה׃הברדאםאיכ,הווהֿתוקסעתה
תאקראלהבותרֵשםההשעמלו,ונממםהלהאבשתימואלההפונתה
;םישורפבלמתסנשיממעהסרטניאהתאםגםאיכ,םהלשםיידמעמהםיסרטניאה

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 256

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



–םדִצמ,םישורפהךא.םירחאידיֿלעאופאןאכהתשענטושפםישורפהתכאלמ
רסמתהלתורשפאהתאםהמהענמםינואהֿתרסחוהנֵּכהתיחישמהםתונמאנ
,תאזוסינוליפאהארנכםהסונקרוהןנחויימיףוסדע,ןכא׃םמצעבוזתוקסעתהל
השעמל,הרואכלםיחאֿתמחלמותוגלפמבירךות,ךכו–27חלצאלרבדהשאלא
םיקודצה.אילפהלדצלכלשוניינעלהחונותמאותמםידיקפתֿתקולחןאכהגשוה
וחינהרשאחישמהוהרותהןמחוכֿתביאשךות,תוכלמהוהֶוההתאםהלוחקל
לעופמהחוורֿתפיאשךות,חישמַלוהרותַלםהלונפִנםישורפהוליאו,םישורפל
תיתרבחהתמאהתויהלהכפהנוזו–םיקודצלוחינהרשאתוכלמהוהווהה
.םיאנומשחהתוכלמלשתידוסיה

תארתוסוניאשדבלבוזאלתוגלפמהביריכ,רמולןתינףאילסקודרפןפואב
הרואכל,ונראיתשםידיקפתהֿתקולחיכ.וחיכומאוהאלא,וזהקולחבשםואיתה
וניינעבשיאהיפֿלעתויחלהרואכלולכיםידדצהינששדע,הכותחךכֿלכאיה
לעווקלחנהמלע,ןכֿםאו.ללכהזבהזעוגנלילבףאוהזבהזשגנתהלילב,ולש
יכ,ונשגדהרבכשיפכ,רמואֿהווהאלא?והערבשיאתאזכםעזֿתמחבומחלהמ
,דחאכםידדצהינשלםצעבםיפתושמןאכויהדחיםגהקולחהֿיֵאּו☻ְנינש
ֿגזמכהארנשהמיפלקרלהנתיבושייהיכדצלכולשקיבםנמאהליחתכלמו
תענטצמה,הווהֿתויתכלממלשהפונתוצרםישורפה׃ויניעבןוכנהםירבדה
אהתאלשתיחישמתילכתוצרםיקודצהו–תיחישמֿיתלבההתולסַּפֿתרכהב
.הידעלב,תינמזהווהֿתוינידמלשהפונתִלהעירפמ

–״ורקיעמקידצ״היהש,לודגןהוכןנחוי–סונקרוהןנחוישךכלעתרוסמההעודי27
.׳אדומעט״כףדתוכרבתכסמברפוסמכ,וימיףוסביקודצהשענ
תיילוחתא)ןועמשןב(סונקרוהןנחויבהאור,יאנומשחתיבתודלותלעורפסב,רנזולק
ינבםיחאה,םיאנומשחהינושארלשםכרדכ–הרותהחוריפֿלעתואישנהןיברבעמה
לשםכרדכ,םינוויהחוריפֿלעהכולמהןיבל–ןועמשוןתנוי,הדוהי׃והיתתמ
.)וירחאםיאבהויאניךלמה,סולבוטסיראֿהדוהי(םהיכישממ
–ינמזכםנוטלשתאוספתדועםינושארהםיאישנהשךכֿלעליעלרמאנַלרשקתמרבדה
יאנומשחתיביכלמוליאו–דִודתיבתוכלמשדחתתשדעו,תמאאיבנדומעירשאדע
.ןיטולחלהזןורקיעוחיכשהווחכשרבכ
,םגאיה–יאניימיתליחתואסונקרוהןנחויימיףוס–וזןמזתדוקנשןייצלןיינעמ
.׳אֿםיאנומשחרפסלשורוביחדעומ,ןוכנֿלא
תא.93,103,180םידומע,רוביחהתחיתפברכזנה,רנזולקלשורפסבךכלעהאר(
אובמבהאר–׳אֿםיאנומשחרפסלשורוביחימיתאםימידקמהםירקוחלשםתעד
.)61‐60םידומע,יבצֿןבקחצידיתאצוהבשדחהםוגרתַּברפסַל
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תילארשיתויתכלממ,ומצעבדחאלכ,בצעלוצרםהינש׃תורחאםילימב,ןכבו
,הכותמתכרפומהתיהםהמדחאלכלשתינכתהשרחאמךא;וחורכתיחישמֿיתלב
הריתחךות,םיקודצלתישעמההגהנההרסמיתםאאלאםשגתהלהנתינאלו
המודמתידדהתורחתִהו,בירהאקוודיכאצמנ–םדגנכםישורפהלשתינחור
ֿתקולחתאםילעמהםה,תמכסומהתיחישמֿיתלבהתיקודצהתויתכלממהלעוז
.המלשההתועמשמלונראיתשםידיקפתה

לשאשונהתרדגהבןושארהדוסיהאיהש,״ינשתיבלשהרשפה״רבדוהזו
.ונרוביח

טלתשהש,״ישורפה״דצהדוחייבו–םידדצהןמדחאלכשאיההרשפה
לשתוידעלבהתעיבתלעןאכרתיו–תירוטסיההתוחתפתההךשמהלעףוסבל
תיחצנהתויחישמבלוגדלםישורפהופיסוהתינורקעהניחבמשדועבו,וכרדוונויער
הביטנרטלאםושולעהאלםה,ירוביצהםחוכלכםע,השעמלירה,דִודֿתיבלש
ינדרטדוסיכהבובלתשנאלא,תיקודצה,תיטמגרפההווההֿתויתכלממלתישממ
ףאוותופתתשהבהתוארישכמ,ותארשהבהתואםייקמה,יתוהמֿילרגטניאךא
.תשרופהותייווהירדגתאהנממבאוש

סיסבלע,תיקודצהתרגסמהתאהשעמלםישורפהםהילעולביקהב,וזהרשפ
איהאיה–הצרפלתיתִמאהנווכואןויסינילב,הכותבתינקדצהיציזופואלש
תאש,תועמשמֿתרסחםניחֿתאנשהתואלשרתויבתידוסיהוהנושארהתורשקתהה
הבשםגרבתסמ.ירמגלינשתיבןברוחלףוסבלהאיבהשוליעלונחתינרבכהתוהמ
יממאלוןישורפהןמיארָיתִתלא״׃ותשאלךלמהיאניהוויצשהמלןורתפהאצמנ
ֿתינויעההסיפתהאליכ–ה״]ןישורפַלןימודֶש[םיעובצהןמאלא,ןישורפןניאש
ירהש–תוכלמהםולשלתנכוסמהתיהםיקודצהואםישורפהלשתיבקעה
,םיצינהןיבםילשהלודירפהלידכקרהרואכלןהבהיה,ןמצעלשכ,ולאהתוסיפתה
וטנןה׃םייקתהלוטנאלןתויבקעבולאהתוסיפתהשאלא;ליעלונרמאשיפכ
ךפהַלהברהדימבושענותוסיפתהובברעתנוב,שגפמלןהילעבתאאיצוהל
תּוישורפהםשברשא,וללהםיעובצהו–םיעובצלןהילעבויהשדע,ןמצעמ
ֿתרסחותיטתיטנאתוכיישבורֵמֶשםה,תיקודצהתוכלמהלעםינואֿןיאורחתה
.המולשתאונכיסהכולמַלתועמשמ

,הרשּפַּבתישעמהותומלגתהןיבלםישורפהלשיתוהמהןויערהןיבוזהנחבהו
,ויטרפלירוטסיההךלהמהרואיתלבושונתואהריזחמהאיה–תועיבצלותאיצוהש

.׳בדומעב״כףד׳הטוס׳ה
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תאינשדצמו,ןברוחהתא,דחאדצמ,הרשפההרשיקםנמאדציכהארנוב
.ונרוביחאשונרקיעהשעמלאיהש״הזינגה״לשתדחוימהתינויערהתוחתפתהה

הרשפהןמןושארהיטקלאידהדעצהיכהארנ,תינויערהתוחתפתהלרשא
תוגלפמהֿבירבוהרשפהלשתועיבצבולחבהלא.םייסיאהתעפוהבהיההאלהו
יתוהמהןויערהתאםייקללוכיבכושקיבו,הבךורכהתועמשמהֿרסחוינסרהה
העשיפלהאבהניאתיחישמתויתכלממשרחאמ׃יבקעןפואבםישורפהלש
התיירבעבטמתועמשמֿתרסחאיהתיחישמֿיתלבתויתכלממוליאו,ןובשחב
שורפלאיהםינמאנַלתראשנההרירבהשירה,דמשקראיהתינויגהההתנקסמו
ּהרהוטב,הרותלןיטולחלרסמתהלו–ירמגלותמאב–םייתכלממהםייחהןמ
עבטמ–הרותה.הבוֿהנממתרתסנהשעמלהתיהוזהשיגםג,םלוא.טשפומה
תיטסילאודיבידניאהתוריזנהךרדבהמויקו,הכלממֿייחתרותאלאהניא–התיירב
רתויהברהףאןפואב,הסגההתרפהםושמובהיהםייסיאהתשיגמהעמתשהש
.תישורפההרשפהךרדברשאמקהבומ

םנמאו,תפסונתיטקלאידתוחתפתהאיהםגאופאהבייחתייסיאההשיגה
םייסיאהברקבהתלגתנדחאדצמ׃םיליבקמםינוויכינשבהרהמדעתאזכהתלע
היינפותיריזנהתועמשמהתמילבידיֿלעתיתרותהתונכהתאליצהלורוזחלהייטנ
םישגופוםירזוחונירההזדצמו–יחישמהֿיתכלממהןויערהלשהיצזילאוטקאל
הייטנםגםהבהאצמנ,ינשדצמךא28.םיאנקהתמחלמבףוסבלםהיגיצנתא
,תיטסימהיגולואדיאהביבסִמחתפלותיריזנהתועמשמהתאאקוודקימעהל
תאו–תישעמהֿתימואלהתילארשיהםייחהֿתרותןובשחלע,תכלוהותמצעתמ
התעפוהבףוסבלונאםיאצומ,ןורחאההזלשומוחתבםינוויכהינשלשהזֵתניסה
.תורצנהלש

תוכלמ׃יבקעההרודיסלתישורפההרשפהףוסֿףוסהעיגההרואכלןאכ
ידכ,תיתכלממההתועמשממהרהּוטהרותהםגו,ירמגלהרקפוההזהֿםלועה
בשחיהללכותםייטסימההישוריפלתיטסילאודיבידניאהֿתיריזנהתורסמתההש
םלועהלש״הרקפה״םוש–ןבומכשאלא.הנקִתכ,״תיחישמה״התמשגהםצעכ
ךותמאקווד–״תיבקעה״תוריזנהםג׃הדִצמ,הנֵּכתויהלהלוכיהניאאיהףא,הזה
אוהשתומכוכותבתבלושמאיהתאצמנאליממ,םלועהתא״הריקפמ״איהש

אוהלודגהדרמלתונגראתההבלשברבכ.ייסיאהןנחויאוההזרשקהבתטלובהתומדה28
ןנחויגרהנףוסבלו–סואמאודול,ופיתאללכרשא,הָנמִתזוחמדקפמלהנמתמ
.ןולקשאדיל,אמורתולייחדגנתוברקב
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תורחתהבאיהתכבתסמאליממ,החורלאוהןיארשאבו–ודסחלתקקזנו
.ותומדלע,ומעoתיטנלאוויבמא

ימילכךשמב,תורצנהםגאופאהכבתסנוהרזחהשעמל,רבדלשופוסב
דגנרשא,םינָפלמםישורפַּכומצעהרשפןימותואב,ירוביצחוככהתוחתפתה
,הרשפההתפכנםישורפהלעשקראוהלדבההו–היצקאירכהמקאיה״םתועיבצ״
תעדמהמצעהססיבדבכתורצנהשדועב,םתבוטבאלש,ירוטסיההךלהמהףקותב
ולבקתנרבכבלוֿבלב״טַדרוקנוקה״ואהרשפהו,תויושָרהתדרפהלעןוּוכמבו
םיחכונךכש,אוהונדידלהזלכבבושחה.תינויגהֿתינויערהנקסמכ,טושפהלצא
תוכלמוםישורפהסחייבגלםיירצונםיחנומבשומישהיכקהבומבתעדלונא
דוסיהאוההזסחירשאב–29םזינורכנאולוכהיהאלםנמאםיאנומשחה
.ארקיעמתורצנההדלונםהמרשאימנידהםרוגהוינכותה

תאזהתוחתפתההלכ–המצעלשכתירבעההירוטסיההךלהמלסחיב,םלוא
ךשמהַלעיגהלידכו,םירבדהךשמהלרשקתמוניאש,םותסיובמםינפֿלכֿלעאיה
יהוז.הליבקמ,תרחאתוחתפתהלשהכרדלעתולעלווניבקעלערוזחלונאםיכירצ
,ינשתיבתפוקתלש,יאנומשחה,ישילשהבלשהתאתמייסמהתוחתפתהה
תוכלמתאםגלולכנובש,ימורהדובעִשהבלש–יעיברהבלשהתאהווהמהו
.סודרוהתיב

ֿבירידיֿלעיאנומשחתיבלשתוכלמהסרהבאיהוזתוחתפתהלשהתישאר
ילבראשנשמ,ימורהשבוכהיכתודוהלשיו–ונחתינשתועמשמהֿרסחתוגלפמה
ךכבשמישילואוהירה,ירכנהסודרוהלהכולמהתאריבעהויאנומשחןעשמ
תכסכוסמההרשפהךשמהעקרלעיכ.ללכבילארשיהםויקהתלצהםצעלרישכמ
החירבבתיעבטההיצקאירההתיה,םיאנומשחהימילשיחישמהאצומהתרסחו

ֿתרותלץוחמלארבכהיהךליאוןאכמיעבטהתוחתפתההןוויכו–תייסיאה
,םלעניחישמֿיתלבהיאמצעהןוטלשהרשאכךא.וניארשיפכ,ללכבלארשי
ךרדההחתפנו,תקתַשמההרשפההרבשנאליממ,ומוקמבהלעירכנןוטלשו
.תיבויחתינחורתוחתפתהל

ילבםהלשתילכלכהֿתידמעמההיצקנופהתאאלמלהתעמןתינםיקודצל
תומחלמְּבשרחאמ,דוחייבו–תוינידמקרסֿתונעטבםהילאואוביםישורפהש

.)253׳מע(׳דהרעהבליעל,ולשֿוירבדלןאכןווכתמד״בש29
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םההתעו30,רתויבימואלםרוגכאקוודעיפוהלםיקודצהופיסוהתואמצעהןדבא
,תינחורהותעפשהלרוניצורזהןוטלשלינדגובסיסבתויהלאופאורזחאל
םיניתנםגּולו,םתבוטבאלשויניתנקרושענםהףאאלא,םינָפלמםינוויתמַּכ
,הרותהדומיללןיטולחלרסמתהלהתעולכיםה–םישורפה,ינשדצמו.םיברוקמ
תינורקעתוקלתסהבךורכאהירבדהשילב,ןוטלשהתויעבמםדיקוליסךות
בושןוטלשהתויעבמדיהֿקוליס–התעיכ.םייסיאהךרדכ,הווהבתויתכלממלכמ
אוהאלא,תיתכלממֿיתלבהיגולואדיאבחרכהבךורכה,הריחבלשןיינעהיהאל
ויהםינכומןיידע,תינורקעהניחבמ,םישורפה,םנמאו;אליממםידוהיהלעהפכנ
וישכעםקשןוטלשהשאלא,םכרדכתיאנומשחהֶוהֿתויתכלממבקוסעללוכיבכ
ורקיעמהיהלוספאוהרשאב,הזגוסמתועיבתלןַעַמשמשלהיהלוכיאלללכב
ןיגבאלא,הווהלשןוטלשותויהןיגבאלךכהיהלוספאוהו–ותייווהםצעבו
.ועבטםצעמ,תימואלתוירחאוהרטמ,שרושרסח,רזןוטלשותויה

תישורפתוארֿתדוקנמוליפא,הזןוטלשלשתרוקיבה׃אופאתורחאםילימב
וא,קרסלשתרוקיבתויהלהתיההחרכומאלבוש,תילאוטקאתויחישמהרסחה

,םהבשםינהוכהיאדוובו,םיקודצהבורוטניאניינבינשןיבקבאמבשךכלאיההנווכה30
סונקרוה,ויחאינמאנלעונמנםישורפהןמקלחוליאו–)ינשה(סולבוטסיראירחא
םהמדחאבךומתייכ,םהינש,סויפמופמםישקבמו,םהיניבםיצִנהלאינשדועב.)ינשה(
שיאבךומתיאליכסויפמופמושקיברשאםישורפתחלשמףאהתיהו–ויחאתאהכיו
רצסנכנ–תיתדהימונוטוארשפאיורישייאמורןוטלשהדוהילעליטיאלאםיחאהןמ
,הנשםינומשהזהקלדרשאתימואלהתואמצעהתבהלשתאהביכוםילשוריירעשבהז
,יאנומשחתיבתוכלמבםיקודצהבורוקבדהפוקתהךשמהבםג.יאנומשחתיבתגהנהב
–)ס״הנפל37(ןורחאהיאנומשחה,סונוגיטנאוהיתתמימיםותדע–התעמשףאֿלע
.םיתרפואםיאמורלשםדסחב,׳תוסחֿתכלממ׳להדוהיהתיהרבכ
לאסויפמופברקס״הנפל63תנשב׃םיאנומשחהתנידמלשהתואמצעןדבאלחהךכו
תעיס–םילשוריבשסולבוטסיראינמאנ;ודיביובשסולבוטסירארשאכ,םילשוריתומוח
תעיס–ויחאסונקרוהינמאנוליאו,םחליהלוםירעשהתאלוענלושרד–המחלמה
הרבג.םולשבהריעהאובלימורהאיבצמלחינהלורעשהתאחותפלושרד–המלשהה
השולשובורצבתהותיבהרהלאסולבוטסיראישנאוחרבןכֿלעו,םינורחאהלשםדי
לעהללוסוכפשרשאאמורתולייחדגנשקיעתודגנתהברקםילהנמםהשךות,םישדוח
וחבט–םישדוקהשדוקבתּואֵגבךרדסויפמופו–המוחההעקבוהרשאכ.ןופצמרהה
םדועבוגרהנ׳הינהוכו,וביבסותיבהרהבםיללחולפנשםידוהייפלאאמורילייח
סונקרוהתאהשע,ץראהלעסמליטהסויפמופ.הרדִסכשדוקהתדובעתאםידבוע
.אמורלדובעִשהתפוקתהלחהךכו–הירוסֿביצנלףופכהלודגֿןהוכל
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ֿתמחלמותוגלפמֿבירבתמכתסמוםינפיפלכהנופה,תפלוסמֿתינורקעתרוקיב
תימואלההמרונבתשרשומה,תיתועמשמתרוקיבתויהלהלרשפאתנאלא,םיחא
ץמאמבםעהתאדכללורוזחלהרואכלהיושעהו,הרוכמבתוריחֿייחלשתידוסיה
.ץוחלווכותמדחואמ

הקנחוהאיההשעמל–המצעלשכוזתרוקיבלשתיבויחהתוחתפתהה,םלוא
ונתריקסברבועהןומדקאטחותואבבושןבומכהתיההביסה.ּהּביאבהברהדימב
לשדוסיהֿתחנהתצירפלףונמהאצמנאלתרוקיבהלשיחישמןוגראל׃ינשהטוחכ
,רתויבקפקופמהיהונויער–יחישמẁיתלברורחשוליאו,תיחישמֿיתלבהיווה
ססבתנאלםנמארזהןוטלשהשרחאו,ודָמִערשפתהלןויסינהחקלרחאדוחייבו
תודגנתהה.ויהשתונשנותורזוחהרורחשהֿתומחלמלשיפוסהןָיוּכידךותמאלא
חופיטלשןורקיעהךרדלעםישורפהתאהליחתכלמאופאהתלעהאלרזהןוטלשל
הניחבמ–הכפהנאיהאלא,חילצהללכותשדע,םוקמֿלכמרורחשתמחלמ
בצמהםעהמלשההלשתּויפּכהתעדותבתאטבתמה,הליבסתודגנתהל–תינידמ
עקרלעו;אובתשתודרמתההֿרשוכתעשלדעבלבםעזהתורבטצהבוםייתניב
תונפלםישורפלןתינ–יאדיאהבכרההתניחבמןיטולחלימיטיגלה–הזהסחיה
דומיללא,אצומהֿרסחדובעִשהםעזידיֿלעלפכומףאו,ערפומֿיתלבץרמב
.ליעלונרמאשיפכ,הרותה

בושייהלשתינחורהתוחתפתהההתלעסודרוהימיבאקוודשךכלהביסהיהוז
םגוהז,ןכאו.ונממהשעמלהליחתמדומלתהלשהחירפהתומֵלשרשא,אישל
ילמיטפואהגוזימב,םיחָתמותוביסְמףוריצבםעהןמדזנובשינשתיבימילשעגרה
.]ןלהלרבסומַּכ[,הפוקתהלש

תיחישמההפוקתהתאהקתיששהשלוחהןמבושייהאצירבכֿהז,תישאריכ
ךכידכדע–תירמוחהותינחורהותורבגתהוקךשמנןיידעו,ןויצתבישימילש
אוצמלסודרוההיהלוכידוע,תואמצעהֿןדבאתומחלמבשסרההלכרחאלםגש
אלא,םיאמורליאדכותושעלוונוטלשתאםייקלידכקראלםיעצמאהתאץראב
לשובלבוריקלוליפאדעונוקלחתוחפלרשא,םידקתֿרסחראפבוססבלידכםג
ֿבושייותויהתעדותמבושייהלמגנ,]תינש[,ןכומכ.ומצעבדבעושמהםעה
היגולואדיאלדוסיהתיהףאותיאנומשחהתוריחהתמחלמבןיידעהטלשש,אדירג
יגוחברקבוליפא,הארנכ(לגרתהוהירהיאנומשחהןוטלשהךלהמבו–תישורפה
בושייהרטפנ,תישילש.תיתכלממֿתימואלתוהדזהלשהעדותל)םמצעםישורפה
,תימואלההפונתהןמןוגהקלחהכדעהטמהתיהרשא,םיחאהֿתמחלממ
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בטימהתאליעפהלןתינםינושהויגלפלו–ןדבאֿיקיפאל,תירמוחהותינחורה
ו.תידדההערפהאלל,ללכהתלעותלםהבש

םגתיבויחותמלשומהתיהאלםנמאתאזלהתיבויחהתוחתפתההלכשאלא
לשבצמןימלבושייההתעעקתנוזהניחבמ׃הברדא.תיתָּביסמההתייווהתרגסמב
,ץוחלווכותמו–םינפִלווכותמ,וייחןוגראתניחבמיכ;ויפנכץוציקוושארֿתפירע
תיתילכת,תמאותמֿתיתכלממהלועפלועפלונממענמנבוש–בבוסהםלועהיפלכ
ותומדקתהתונורתימתונהילאוהןודינאלא,והשלכןוזחלשהמשגהתאשונו
תוקרפתהלשסיסבלעקר,גשוהשםולשהתונורתימו,תירמוחהותינחורה
ֿלעֿרתי.םוילםוימהדיתעלעהטילשתרסחוםירזידסחלהנותנ,םידיחיֿםידיחיל
אלא,םינפבמתיחישמההפונתהקותישמקרםעפההעבנאלוזתועקתיה,ןכ
תורבגתהעקרלעאקוודובושייהלשוחרוכֿלעב,ץוחבמםירכנלשםתוטלתשהמ
.ונרמאשיפכ,תיתכלממהותעדות

ונינמשתיבויחהתוחתפתההימרוגתשולשלעאופאףסונ,לוכסיתהךותמ
ימיבכ,השדחתינדרמחורונייהו,יעיברםרוגדוע]תמדוקהינפלשהקסִּפַּב[
ויה,תוביסמבתונורסחרפסמדצב,תאזהחורלשאלא–וינבויאנומשחהוהיתתמ
םישורפהלשתימורטהםתייטנ׃ויהתונורסחה.המצועלתונורתיהמכוהמכםג
ןוּוכמתויהלךירצהיהאלדרמהשהדבועהו,ליעלונרכזהשיפכ,הנממגייתסהל
דגנאלא,]וינבווהיתתמתוממוקתהכ[תררופתמהםיקבלסהתכלממדגנםעפה
וכפהנהלאהתונורסחהינשףא,תמאב,םלוא.םתמצועאישבםיאמורהתכלממ
אלימורהדובעִשהםאש,רמולךירצןיא.ןורתילשםרוגלתינדרמהחורהתמצועל

סויפמופלאאבש,םישורפהלשהנושמגלפותואלעדבעידברואתכפושוזהאצותו
לשבצמלבושייהתאריזחהלודחיֿםגסולבוטסיראוסונקרוהתאתוחדלהעצהב
,30הרעהתאהזןיינעבהארובוש[.רזןוטלשתונובירב,תיתכלממֿיתלבהימונוטוא
.]261׳מעבליעל
ןיאו,הלאלשםתדמעבתישעמהֿתינויגהההכרִּפהרהבותןגשתפַּבםיאבהםיקוספב
ֿתפלוסמהדמעו,תישונאהניחבמתינדגובוהבולעהדמעםגוזהתיהיכרמולךירצ
יכתראשנהדבועהךא.גציילורמייתההתוארשאתילארשיההאֵדיאהתניחבמתינסרה
ץקםישלידכובהיהשדיחיהןורתפהתאוזהדמעהאטיבםנמאתונותנהתוביסמב
הדבועו–םייבויחםיקיפאלםיגלפהלכלשימואלהץרמהתאררחשלוםיחאהתמחלמל
הברהםישנאהתאתוארהלידכםוקמֿלכמהבשי,הקדצהםושמהבןיאםאםג,וז
.םבשחללבוקמשיפכמםירזומתוחפ
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הבהיהךליאוןאכמרגתאהתמצועירה,ינדרמןוויכבוהָטיהאלא,םעהתאשאיִי
התמצועטהלידיֿלעאלמתש,תינדרמהתונעיההתאחפטלידכקררבכ
תאהענמוז–םישורפהתוגייתסהוליאו.רמוחבהלרַסָחשהמתאתינחורה
םירבדלהנתנו,דבלבינושארםעזלשודוסילע,רתלאלינדרמהשעמהתוצרפתה
םעןובשחךותואסיגדחמרבוגהדובעִשהֿןובלעךות,חופתלולשבתהל
.ךדיאמתישורפהתוגייתסהה

תינדרמהחורלםעפההיהאלימינפהתוחוכהֿךרעמתניחבמששיגדהלםגשי
ועורזורזהןוטלשהלשתיאֵדיאתנכוסהעבטמאיהשהבושחהעיסםושםעןובשח
תועיסהםעהיהןובשחהלכאלא,םינָפלםינוויתמהןיֵעמ,םינפבמתינדגובה
לע,םיקודצהםעלוכֿםדוקהיהןובשחהשיפֿלעֿףאו;וביזכהש,אקוודֿתוימואלה
,תונורחאהתואמצעהתומחלמתאםנמאולהינש–םהלשידמעמהםזינוטרופואה
ירה–םעהיוכידבויברוקמושענורזהןוטלשהתואיצמםעהרהמדעומילשהךא
םתברקלכםערשא,םישורפהםעאקוודוםגןובשחההיההזמתוחפאלתמאב
אקוודיכאצמנ,]םינושארהםיאנומשחל=[הליחתכלמםיאמורהלשתירבהֿילעבל
ֿחורהכלהוהחתפתהוברשאאכודמהםעהֿןומההתעםלגתנםתִאשרוביצַּב
,יחישמםינואֿרסוחבשיִיפואהוינויערהרוצעמבהלקתנוזותונדרמרשאו,דרמה
.תישורפהותגהנהדצמאקווד

ֿרסוחלעתוממוקתהותיתרבחתונכפהמלשףוריצלחתפןכֿםאחתפנךכ
תאצותו;זאדעינשתיבימיתפוקתלכתאטעמכןייפִאש,יחישמהםינואה
תאלעהבלוכהֿךסַּבאופאהתיה,ונינמשםימרוגהלכעקרלע,ונרמאשהיהשהה
ךרדכ,אדירגימואלרורחשלשןויערהןמרובעלהלחהש,דרמלשהָאוגחור
הזןויער.תיחישמֿתינכפהמ,תימואלרורחשתמחלמלשןויערל,םיאנומשחה
ולחהשםישנאהדצמןיב,תימואלההיווההלכתאסודרוהתפוקתמלֵחָהסיסתה
הלודגהותחלצהו;ודָמִעדדומתהלםינפֿלכֿלעוצלאנש,םירחאהדצמןיבווצמאל
ואראלש,הרותהֿיאשונברקבאלא,והוצמיאשהלאברקבאלאקוודהתיהרתויב
לשתיסחיהטקשההרגִשהןמםתואאיצוהןויערה׃ולבקלתורשפאהעשֿיפל
ֿתּודחוהפונתהתאהזדומיללןתנו,ךליאוארזעימימינָרותהדומילהתוחתפתה
סיסבלע,ומצעהזדומילבםולגה,יחישמהןויערלתוסחייתהַּבתוכורכההייארה
.ילאוטקא

עיגההרותהדומילרשא,תדחוימהתומלשלוקרבַלרבסהונלשיבושןאכמ
ינרותהדומילהתולעתה.וירחאםינשתואמרפסמדעוסודרוהימימלחהםהילא
לשלוכיבכֿהידגנתמברקבףא,יחישמהןויערהלשהיציזילאוטקאידיֿלע
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הז–יאכזןבןנחויןבררשאםירבדבינייפואיוטיבלהאב,תאזההיצזילאוטקאה
םלוההםוכיסהתאםהבאצמ–םיאמורהםעםולשךותהרותהדומילגיהנמ
םאוז.״אָּבֶשהדוהיךלמוהיקזחלאסכוניכָהו,האמוטהינפמםילכונַּפ״׃וייחל
עקרקהתאושיגרהםיאמורהשאלפןיא,ומוכיסהיההז–יאכזןבןנחויןברוליפא
ץראבקראלו,דחאכםולשהיפדורדצמוםייולגהםיאנקהדצמ,םתחתמתדעור
יוכידהו,יוכידהתאאופאוריבגהםיאמורה.החורמתועפשומהתוצופתבםגאלא
.ךלהולגעמהבבסךכו,יחישמהֿינכפהמהינדרמהןויערהתאןברִד

,תאזלהתינויערהתושדחתהבומלגתנששדוקהֿטהלוהמצועהלכםע,םלוא
םינואהֿרסוחתא׃הילגרלעדומעלותומלשלעיגהלםינפֿלכֿלעהתכזאליהירה
תוביסהתא.וכותבהשעמלהעוקתהראשנאיהו,ץורפלהחילצהאלאיהיחישמה
ןמצע]תוביס[ןתוארבדלשודוסיבוראשנןה׃חתנלורוזחלךרוצונלןיאךכל
,ןויצתבישלשהפוקתהיבגלומכםיקירקיסהוםיאנקהתפוקתיבגל–ונחתינש
–אבאלחישמהודריאלדסחה,רשכוהאלםעהו,התצראלהלוגה.ךהונייה
.תוביסהתיצמתםאיכ,האצותקראלןאכהיהחישמהלשואובֿיאםצע,ןכאו

דמועה,רדגומיחישמןויערלןכֿםאהכפהנאלונראיתשתינויערהתוחתפתהה
איהאלא,יהשלכתילכתדע,ןהיטָרפלתובשוחמםיכרדבתישממהמשגהל
םירבדהתמלשהלתוירחאהרשא,ץקהֿתקיחדלתואשנתהןימבקרהמכתסה
םיאנומשחהתפוקתמלדבהבש,ךכבאטבתהרבדה.האלהוהנממאיהשממב
םירבדהתלהנהתאתחקללכותש,תחאתנגרואמהעונתםושםעפההמקאלףא
ענכשלידכהבהיהאלןהמתחאףארשא,תועיסבררופתנןויערהאלא,הידיל
.ישעמההלקשמֿדבוכבותדחוימהתינויערההתולֵשבבםעהתא

,רורחשֿתמחלמלשלעפמהםצעלרקיעבןהלםגרַתינןיינעהשתועיסםשויה
בושרורחשהןכותשהיהרורבןהלףא,ןבומכךא–םיאנומשחהתמחלמןיעכ
״םודקהרטשמה״יכ31,אדירג״םודקהםייחהרטשמ״תלצהבתויהללוכיוניא
,עיצהלועדיאלןהומוקמבםיוסמרבדםוש,תאזםעו–סאמנוביזכהםגו,סרהנ
,ןתמועל.ןדיבןוּוכמתויהלהיהלוכיאלהמצעברורחשהתמחלמשעמםגאליממו
סרהיֵלםינפֿלכֿלעבייחםעהלשםייקההנבמבימוהמתעדלומידשתועיסויה

םָרָמאש,יאכזןבןנחויןברלשותדירפירבדויההלא[–.׳בדומעח״כףד׳תוכרב׳ז
.]ותריטפתעשבוידימלתל

ריזחהלםהילעותווַצב,וינבליאנומשחהוהיתתמתאווצמחוקלתואכרמהןיבשיוטיבה31
.235׳מעשארב,ליעלתאזהאר.תוומתנכסבןותנהםודקהםייחהרטשמתאונשויל
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.ומוקמבתונבלתוצורןההמהשעמלועדיאלןהףאךא,דוסיהןמרקעיהלו
קרוגשןהתמאבךא,בויחלתושקבמןההמתעדלומידשתועיסויה,ןכומכ
ךכאלםירבדהתאןהלוראיתאלש,תועיסויהדועו–דבלבםייטסימתונוימדב
וליפאו,לבסנונניאםינפֿלכֿלעאוהשתומכבצמהיכושיגרהקרו,ךכאלו
.ונובלעֿאשממבוטתוומה

ֿלעו,אסיגדחמ,תררחשמתוממוקתהלףחדהטהלידיֿלעקרודחואולאלכ
,לעממדסחהידיֿלעףוסֿףוסםגהנָעֵישודקהטהלהיכ,ךדיאמ,הווקתהידי
הווקתהתפסותו–המלשההלואגהלאהילאמתוממוקתההֿךרדתארבכןווכיש
ןיבלידבהש,השעמליאֵדיאהןורתיהלכםוכיסהתיהשאיהתאזהתטשפומה
.תמדוקהתיחישמֿיתלבההשיגהןיבלהשדחהתינדרמההשיגה

ֿתכוראוהלודגתינכתםוקמבש׃ףוסבלהרקשהמאופארבתסמךכלםאתהב
ֿלכתיפוסֿןיאוהמוצעתילכתלהאָיכ,םתנווכמותוערואמהלעתטלתשמה,המישנ
בבוסהלגעמהידיֿלעתוררועתההןאכהפרגנקר,המלשהלארשיתלואגכךכ
םאתהבו.םינפבמהמצעתאהלכאותשאונםירצבמֿתמחלמלהקחדוה,ונראיתש
׃ףרגיהלאלשושקיברשא,״םולשהֿתופדור״תועיסהתדמעןכֿםגתרבתסמךכל
תאשנתמה,תאזהתינדרמהתּואנקהלכש,היהךכםנמאשהמהיהרורבןדידל
התואבתשרשומאיהתראשנןיידעאלא,תיחישמהניאתמאב,תיחישמהָלעמל
תונדרמההתיהםצעבהדגנרשא,דבלבתיטמגרפֿתיביטטֶגֶוֿתיבושייהיווה
ףאש,רזהימורהשוביכהדגנתנווכמהתיהשמתוחפאל–תנוּוכמתינכפהמה
.היווההתואלשאצויֿלעופקרהברהדימבהיהודִצמאוה

ילודגםיאָנַתהיגוחברקבתוחפל–״םולשהֿיפדור״לשםתדמעתנבהב
םירישעהומכ,םיניינועמ״םולשֿיפדור״מלדבהב,יאכזןבןנחויןברןוגכ,הרותה
הזיאבורגיפםהשאל׃תועטמענמיהלידכ,בטיהקיידלןכֿםאשי–םיקודצה
וקניםהףאתמאביכ,םידרומהֿםיאנקהלשינכפהמֿיאנקהטהלהרחאאוהשןפוא
אקווד,ןכאו;ונרבסהשיפכ,ובםיקבודמויהוומצעטהלהותואתורוקממרבכ
תיחישמֿיתלבההיווההדגנםתוממוקתהֿןורתיףאילואו,הזהטהלבםתופתוש
טהלהלשוזובזבמתוגייתסההתאםהלוביתכהשםה–ןוּוכמהיהאוההדגנש
םושהבהתיהאל,המצעאיהףא–וזתוגייתסהשאלא.ונממךפההאוהשהמב
ךרדַּבםגּולו–טהלהלשוזובזבקר׃בושםאיכ,תרפושמתיחישמהמשגהלךרד
.םייתניביחישמֿיתלבהבצמהםעהמלשהלשהפולֲחה

,םיאנקהןיבםייתעיסהםיקבאמהםאש,אופאהארנןובשחלשומוכיסב
ֿתרסחותינסרה,השדחםניחֿתאנשל]םה[וכפהנקר,הלואגלאיבהלםוקמב
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ףא–רתויבםילענהםגּולו–״םולשהֿיפדור״לשםתוגייתסהירה,תועמשמ
ידוסיהיוטיבההתיהאיה׃הברדא.םיתוחפהןמהיהאלוזםניחֿתאנשבהקלח
םגהתיהאיההזכןפואב;יחישמהםינואהֿרסוחתדמתהלשרתויבקהבומהו
םינואֿתרסחהרזחוהילאהרבשנתיחישמההמשגההתפונתרשא,המוחה
קלחהםגויהשםה,תאזלהתוגייתסההםעהמשגההֿתפונתלשהיקבאמו;המצעב
,םינפיפלכ]םיחאהתמחלמלא[רזהשבוכהןמהמחלמהתייטהברתויבבושחה
.והשלכדצלשותדמעבתיבויחתישעמואתיאדיאתועמשמםושילב

$

׃ןלהלכהרומחהנעטלםוקמהרואכלשי,ףוסבונללכהשוזהללכהלע,הנהו
הזבזבשתועמשמֿתרסחהדמעקרהתיההרותהֿילודגםימכחהתדמעףאםנמאה
דומילבוהועיקשהאלא,טהלהתאללכוזבזיבאלהרואכלםהירהו?טהלהתא
שומישהתאהרישכהףאאיההנה,וזהעקשהו–קוחרחווטלתוססבתהוהרותה
רובעכ,שממלעופבםגהלואגהתמשגהםשלומצעטהלותואבשדוחמה
.ונלשונימיבהנשםייפלא

.הדגנכץוריתשי–תאזםעו,הנוכנהנעטהיכאיההבושתה
טהלהידעלבםעהראשנםינפֿלכֿלעהנשםייפלאכןתואךשמבשאוהץוריתה
תיבתפוקתלשןורחאהבלשהתאהנייפִאש,תישעמֿתיחישמהמשגהתפונתלש
םג,םנמאו–רומאכ,הרותהֿילודגםימכחהתדמעלעּהתּויִחמהתרשִהףאוינש
טהלהתעקשהמןירשימבלעופהלאאציאלןשיהטהלַּבשדוחמהישעמהשומישה
.הדגנתיטֵתיטנאתוממוקתהךות,ןיפיקעẁיֵכרדבםאיכ,םימכחהלשתרמושמה

תיחישמההמשגההטהללעךוסכסהיבגלש,ןכֿםאתראשנהדבועה
לשתגייתסמההדמעה׃הפוקתלשהתערכהןברוחההיהםנמאתילאוטקאה
זכורישםוקמב,הלפמְל,טהלהלשוזובזבבידוסיםרוגןאכהתיההרותהֿימכח
העפות.״הזינג״ַּבישירחיוטיבלםגהאבוזהדבועו–ןוחצינליבויחןפואב
,תורודלםינואֿןיארומישלטהלהתאםריבעהב,הרותהֿימכחש,איהתפלאמ
המרונשמשלהיוארה,ךוסכסהלשהנוכנהערכהכהזהשעמוגיצהאל
םע,םהלשםתערכהוםתדמעלשהירוטסיההתאםגוזנגםהאלא,תירוטסיה
ןנחויןברהשעמלעונלרסמנשהמףא.וללכבךוסכסהלשהירוטסיההתזינג
לשהדגאֿרבדקרםאיכ,יהשלכתרדגומהדמעלשהירוטסיהונניאיאכזןב
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םתולעהלילב–הפוקתהימיירבדתזינגלשןיינעותואלכ,ןכאו32;הרקמ
ּהָטֲהַלֿירמשמוהמחלמהֿידגנתמ,םימכחהלשתיתרוקיבהתוארהֿתדוקנמוליפא
חתפתנשרומישהוהלצהההשעמלכםע,תאזהתרוקיבהםגיכחיכומהאוה–
,תיבויחתועמשמתאשונכהתארנאלו,תירוטסיההמרונכהרשכהתיהאל,הכותמ
ח.םמצעבםימכחהיניעב

תילאוטקאהתיחישמההמשגההטהללעךוסכסהיבגליכ]הקסִּפהשארב[ןאכונרמאח
לשהנעטבוזהעיבקלערערעיוהשימיכןכתייו–הפוקתלשהתערכהןברוחההיה
דרמהדעואבכוכֿרבתמחלמלעםגטשפתהלםירבדהםייושעירהש,קוידֿרסוח
םנמאערכוהךוסכסהש,ןבומכאוהץוריתה.םיסרפהוןויטנזיבתמחלמימיבןורחאה
עקרלעלגלגהתאריזחהלתונויסינקרויהןכמרחאלשתודירמהו,ןברוחהםע
.ערכומהךוסכסה
דגנתוממוקתההלערובידהתאטעמביחרנ,)276׳מע(,רוביחהףוסב׳בחפסנב[
דגנדרמהלעןכו,)נ״הסל135(אבכוכֿרבדרמבהלואגהיפוסיכלעוןברוחהֿבצמ
].)614(םיסרפהידיבםילשורישוביכםעתונברקהתדובעשודיחוןויטנזיבןוטלש

ךותותואםירסומרשא,םיירקיעתורוקמהעבראבעיפומיאכזןבןנחויןברלשוהשעמ32
תובא׳;׳דקרפ׳אחסונ)רטכשתרודהמ(׳ןתניברדתובא׳׃םהיניבםייתועמשמםילדבה
ףדןיטגתכסמו;א״ל׳אהשרפהכיאשרדמ;׳וקרפ׳בחסונ)רטכשתרודהמ(׳ןתניברד
םיאנקהלשםכרדלעיאכזןבןנחוייברקלחתורוקמהלכדאבילא.׳ב‐׳אםידומעו״נ
–סונייספסא,רבתסמַּכ–ימורהאיבצמהםעחחושו,הרוצנהריעהןמאצי,םילשוריב
–רכומההשקבהחסונאקווד.ולתונעיהללכוירשאהמֿרבדשקבלולרשפיארשא
הנביבחתפתהשזכרמהןמהארנכעפשומ–)ןיטגתכסמחסונ(״הימכחוהנביילןת״
תורוקמבךכעיפומונניאםנמאותושחרתההתעשלםיאתמונניאךא,ןברוחהרחאל
.םיילארשיֿץראה
)תורוקמרפסמבתכמתנה(הרעשההלעמ,וזאיגוסבןדהורמאמםויסב,ןולאוהילדג
–ורבעוההילארשא,הנביבםירפושמרצעמיאנתםיאמורהןמשקיבןנחוייברש
תוחפףאילוא,וא;םיריסאכםשוקזחוהו,םיאמורלםמצעתאוריגסהשוללה–הייפכב
קרלביקןנחוייברשרבתסמ,הנביתאללכריכזמוניאש,׳הכיאשרדמ׳יפל׃הזמ
.םיאמורהתוסייגהילעורעתסיםרטבויברוקמווידימלתתאריעהןמטלמלתורשפא
לאןנחוייברלשותליפנש–תורוקמהחותינךמסֿלע–קיסמףאןולא,ףסונרמאמב
,העושיהתווקתירמגלהכעדאלרשאדועבו,שוטנברקהוךשמנרוצמהדועב,םיאמורה
.ותואישנתאולביקלוכהאלשךכלהמרגווידימלתיבוטתאונממהקיחרה
לשותואישנ׳,׳הנביליאכזןבןנחויןברלשותכילה׳׃ןולאלשוירמאמינשתאהאר(
הנשמהתפוקתבוינשתיבימיבלארשיתודלותבםירקחמ׳׃ורפסב,׳יאכזןבןנחויןבר
.)׳אךרכ,ז״ישת,דחואמהץוביקהתאצוה,׳דומלתהו
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?הנוכנתאזֿלכבאיהונרמאשהנעטה,ןכֿםא,דציכו
ֿרסוחוטהלהלשוזובזברבדבליעלונרמאשהמיכ,איההבושתהןאכ

תוספתנתודמעהשכקרןוכנםנמאהזירה,ךוסכסבתונושהתודמעהלשתועמשמה
ךרדכטהלהֿרומישםצעםג,ןכאו;דרפנבהמצעלשכתחאלכואידדההןכוסכסב
אָצומהףוסַּבולאצמנאלמלא,תועמשמֿרסחראשנהיה,ךוסכסהםותב,םימכחה
הרזחבאצומהשרחאמ,םלוא.תישעמההמשגההתפונתשודיחליטֵתיטנאה
השעמדוסילעאצמנהזהאצומהשרחאמו–אצמנםנמאתישעמהמשגהתפונתל
לשיתִמאהםוכיסביכהאצותלונאםיעיגמאליממ–םימכחהורמיששרומישה
״וזובזב״םושמתונושהתודמעבללכהיהאל,םירבדהףוריצךותמו,ןובשחה
.הזדצמאלוהזדצמאל,טהלהלש

תייעביבגלוךוסכסהידילע,ךוסכסהךותמקרהיה,רמאֹנבוש,זובזבה
לשטהלהתאםימכחהורמיששכ,ךכלרבעמ.הפוקתההתואבתילאוטקאההלואגה
ודימעהםהםוקמֿלכמ,ויתודלותֿרופיסתאוזנגשיפֿלעֿףאירה,ינשתיבימיףוס
התיהתילאוטקאתיחישמהמשגהתפונתלהָרָזֲחהרשא,תיתוברתתואיצמךכב
םה׃ןכֿלעֿרתיו;תיטתיטנאֿתינכפהמ,תינויגההנקסמםגּולו–תינויגהההתנקסמ
תוהדזההךשמהלסיסבהבהיההזינגהףאלערשא,תיתוברתתואיצמךכבודימעה
רחארוזיחלףאו,תמדוקהתישעמההמשגההתפונתלשםיטלמתִמהתונורכיזהםע
,תישעמההכפהמהעוציבלשקבתמהרמוחכ–םצומיאוםפוסיא,וללהתונורכיזה
ךכ.המצעבתיתוברתתואיצמהתואלשימינפהםיכרעהֿןויגהיפֿלעתביוחמה
תונורכיזלעקפרתהלםעפףאוזתואיצמהלדחאלהזינגהףאלעשאופאהרק
רורחשהתמחלמלשםימדוקהתונורכיזהלעףאו,םתמחלמוםיאנקהתרובג
.םיאנומשחהתוכלמותיאנומשחה

,תירוטסיהההנומתהתמלשהלןאכףיסוהלונאםיכירצתאז,םנמאיכ
התיהםיאנומשחהתפוקתלשתיחישמֿיתלבהתויתכלממהתרשפדגנהיצקאירהש
תוימואלהתודמעליתרוקיבהסחיהןמרתויףא,הזינגהֿתייטנלקומעםרוגהארנכ
המרונלויהתובורקרבכןברוחהתפוקתבתודמעה׃ןברוחהתפוקתבתונושה
oהיצטֶגֶוהןיטולחלהטלשןיידעםיאנומשחהתפוקתבלבא,הנוכנהתיחישמה

רוסיאהותלוכיהֿרסוחוררבתנשמו–ךליאוהימחנימירחאמשתיחישמֿיתלבה
הטשפתנאליממ,תינמזםגּולו,תימיטיגלהמרונכתאזכהיצטֶגֶוםעםילשהל
דועהכשמנןתומיגפש,ןברוחהתפוקתלשתונושהתודמעהלעםגהנקסמה
רחאמ,הללכבינשתיבתפוקתלשםימיהירבדךלהמלעףאו–היצטֶגֶוהתואמ
.ךליאוהימחנימי
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שרתשתשהנכסדועהתיהאלו,הזינגַּבהלומגלעהרשפההאבשמ,םלוא
לשתיאליטרעההעדותב,םינפֿלכֿלעהנממיולתראשנ,הרֵשכתירוטסיההמרונכ
םיאנומשחהתבהאןורכיז,הלודגהתיאנומשחהתונמאנהםצעלשןורכיזה,המואה
,המרהתויתכלממהןורכיזו,הדובכוהתוריח,המואהישדוקלתיאנקהםתוריסמו
ךא,דסוממֿיתלבוילמרופֿיתלבןורכיזושענהלאלכו–םעלוריזחהש,תמחולה
אלממורזוחאוהאלא,״הרשפה״תזינגלהריתסובןיאשדבלבוזאלרשא,רקי
,הכונחהגחתועצמאבךכ.תמאבהנוכנהתירוטסיהההמרונהתמלשהלהירחא
ודובכוויתורֵנשךא33,״םיסנהלע״לשםילימהרפסמבעלבוהוניינעֿרופיסרשא
ןתינאלםיאנקהלשתוריחהֿתמחלמטהלןורכיזלםגו–םדעבורבידרכּומה
םמיחש34,׳ןפיֵסוי׳רפסלשימשרֿיתלבהוצומיאידיֿלע,דוביאלתכללהשעמל
.םירענהתוּבִלתא

ֿםאהראשנםנמא,הזינגהידכךותהרצונרשא,ונרמאשתיתוברתהתואיצמה
ֿרסוחעוקעקלרשגםגהתשענאיהךא,הכותמתישעמהמשגהלםינואֿתרסחןכ
םייאליטרעוכשמנש,זונגהרמוחהלשםייבויחהםיכרעהידילע,םינפבמָהיֶנא
םיאנומשחהימימוללהםיכרעהרשאכ,ףוסבלהרקשרבדהםנמאהזו–ּהָדָמִע

.229׳מעבליעל,5הרעהתאהארובוש–״םיסִנהלע״תליפתלע33

ןבףסוי׃רפסבהנוכמה–והיתתמןבףסוילשורפסכ,םיברתורוד,בשחנןפיֵסוירפס34
םשהםג.ןושארףוגבומצעלעףסוירביד,וצופנשסופדהתורודהמבו–ןהוכהןוירוג
רוקמכ,הברתובישחהעדונרפסַל.סופסוי׃םשהלשתינוויֿתידוהיהייגהאוה׳ןפיֵסוי׳
לעוםירחואמהארקמהירפסתפוקתלע,םינטקכםילודג,םידוהיודמלונממשירקיע
.ינשהתיבהימי
קילאיבדסומתאצוהבןופיסוירפסתארידההרשארסולפדִוד׳פורפלשלודגהורקחממ
׃רפסהלשםיברהוידוביעווילוגלגלעםידמלונא,)א״משת‐ח״לשת(
953תנשבורפסתאבתכאוהו,הילטיאבילופנריעבידוהיאפורהארנכהיהורבחמ
תמחלמו–הדצמתליפנדע,ינשתיבימיבלארשיתורוקרואיתאוהרפסהרקיע.נ״הסל
והיתתמןבףסוייבתכויהויתורוקמ.הבחרהבובתשרפנ,היטרפל,םיאמורבםידוהיה
תוברל–תיניטלבםיירצונהשדוקהיבתכךותמ–םיינוציחהםירפסהןכו,יניטלםוגרתב
.תמיוסמהעידי,רבחמַל,ולהתיהדומלתבםג.׳םיאנומשח׳ירפס
רואמםושרגונברמרחאאלהיה–ורוביחרחאלרצקןמז–רפסהלשןושארהקיתעמה
אוהרפוסמוליאכ,שדחמןנגוסורפסהדבוע14ֿההאמבךא,)1028תנשברטפנ(הלוגה
אטשוקבהנושארלרפסהספדנהזלהשדחהשובלב;ןושארףוגב,ןוירוגןבףסוייפמ
,רומאכ.תופסונתופשלושידיילםימוגרתתוברל,םיברםיסופדבךכרחאו,)1510תנש(
ןתינ–רסולפ׳פורפלשל״נהולעפמב–םינושהםיקיתעמהלשםדייבתכרקחממקר
.ירוקמהחסונהתארזחשלהיה
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לופיטםביבסוררוע,םינואהֿתרסחהייפיצהתפילקתאוצרפםיאנקהתמחלמו
ֿבכרהבםיירקיעהתודוסיהדחאושענו,בהלנושדח,רדגומיטסירוטסיהוירוטסיה
.דוחייבהשדחהתוריחהתמחלמלשוהללכבהייחתהתעונתלשיבויחהשפנה

תאאצמותולגהֿתונשםייפלאלשרומישהֿהשעמרזחוזתוחתפתהב
וחירבהרשאיחישמהטהלהיכםגאצמנךכידכךותו–תיבויחהותועמשמ
,ינשתיבלשםייחישמֿיתלבהםימיהירבדלכתזינגךות,ןברוחהןמםימכחה
םיכרעלףקותותּויִחלשעקרשמישאוהרשאב,דוביאלךלהאלוזבזבתנאלםנמא
ידכךותךא.לעופהלאהזטהללשותאצוהלםגאיבהלובושלידכםהבהיהרשא
ויתונולשיכ,ויתויעתתורמל–ינשתיבימימיבויחהשעמהטהלםגש,אצמנךכ
רבדלשופוסברשאב,דוביאלךלהאלוזבזבתנאלהשעמלאוהףא–ותזינגו
יפוסיכלישעמהףקותהתרזחהידילעתיבויחתועמשמלביקורזחולצינאוה
.םייתניבםייקתנאוהםָּבּוחברשא,זנוגה,רוהטהיחישמהטהלה

תיבלשתיללכההיווההםאםגש,תורחאםילימב,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
אלהכותבוחתפתנשתוינידמהתודמעהןמתחאףאו,הדוסימהמוגפהתיהינש
תוביסמלםאתהבהמלשהתירוטסיהההמרונהתומלגתהכהרכהלהיוארהתיה
ןניאםוקמֿלכמהפוקתההתואלשתוירקיעהתוינידמהתודמעהירה,הפוקתה
דיתעלתיבויחוהיחתועמשמֿרסח,אדירגירוטסיהרמוחלךכידיֿלעתוכפהנ
תוארֿתדוקנמ׃הברדאםאיכ,)סודרוהלשותוכלמואםינוויתמה,לשמלומכ(
אצמנ,המצעבהנודינההפוקתהלשתמצמוצמהתרגסמלרבעמהלעתמה,ההובג
,תּויִחלשקספומיתלבךשמהבדחיתופרטצמהבוחתפתנשתוירקיעהתודמעהיכ
יבגלקראלןוכנהזרבד.ןפותישךותמהבתרשקתמהמלשההמרונהרשא
השיגהיבגלםגאלא,ינשתיבלשהפוקתהךותבוחתפתנשתונושהתודמעה
בתכיהלמתודמעהןתואלכתליספבהמלשוהשוןכמרחאלדימהחתפתהש
לשהמוגפהתוארהẁתדוקנמבתכיהלויהתולוספןה,ןכאיכ.המואהימיירבדב

המרונהליבשבקפואהונלרֵהַטינ–״ןתזינג״וא–ןתליספידיֿלעו,ןהמיהשלכ
יפכ,ןיידעםוגפראשנאוהףא,ומצעלשכ,הזהרוהיטהךא.המלשהתירוטסיהה
םויכהליחתמדחיולאהתושיגהותודמעהלכלשףוריצהךותמקרו–ונרבסהש
.תמאבהמלשהתירוטסיהההמרונהונינפלרשקתהל

,יתכלממה☻ַעַמהתפונתתאםיאנקהוםיאנומשחהתרוסמתמרותהזרושיקב
הדובכוהמואהתוריחםשל,םלשהיחישמהֿילארשיהןוזחבוהרותבתשרשומה
זונגלףאםתזעהלע,הרותהֿילודגםימכחהתרוסמוליאו–שממבןוזחהתמשגהו
טהלתאתמרותהאיה,ונמזבךסכתסנושחרתהשיפכהזלכלשרופיסהתא
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תויהללכויםנמאשידכ,דכלתהלםירבדהםיכירצהבשהמלשההביטקפסרפה
.םמצעבםהלשדוסיהתוחנהיפלעשממםהב

ונתִאמדועאיההשעמל–תודכלתההיכתודוהלשיםנמאוזהדוקנב,הנהו
,ינשתיבימיבכשממויתוריתסבףרטנהבצמְלונעלקנוונרזחהרואכלו,האלהו
׃רתויעורגףאילואו

בושתאצמניטֵתיטנאסיסבלעונבהשדחתנששעמהתפונתש,אוהןוימדה
תראשנהרותהתרוסמשדועב,תיחישמתוירחאלשתרדגומהעדותלכמתקתונמ
,הלואגתעדותהבןיא–תחאםעפבוש–הלוגהו,תיתכלממתוירחאמתקתונמ
דועףיסומשהמו.המוקממזוזלהילעיכהבשחמהםצעדגנאיהתממוקתמףאו
םידדורמהלאהםימרוגהלכםיאצמנםעפהשוהירהאתועירגלהייטנהזלכל
׃ינשתיבימיבםלועמרבדההיהאלשיפכתיללכֿתיתוברתותינויערהניחבמ
ֿתפונת,המצעבהרותהתרוסמבףאהתעעקתשנתיחישמהתומלשהןויער
וזאל–הלוגהו,הרותהיכרעבהתוישרושמןיטולחלהקתינ–הדִצמ–שעמה
תאוהמוקמבהתורָזתאאיהתללושאלא,העשֿיפלזוזלהצורהניאשדבלב
.ארקיעמהתלואגֿךרוצ

.הָלעמֿתייטנלאיהתכפהנתמאבהביטםצעמ–תועירגלוזהייטנ,םלוא
תאהנדותדגובאיהאליממ–הלואגהֿןורקעלוהדוחיילתרכנתמההלוגה

היהשהממלדבהב,בירבהמִעאובלתיתוהמהעינמאופאןיאבושו,ןדבאלהמצע
היֶרוזּפֿריחבכדועאל,הדגנבושייהתאדימעהלרשפאורשפאהתעמ׃רבעב
ֿלע,המואהתדמתהלהדיחיהתירשפאהותביוחמההביטנרטלאָּכאלא,אמלעב
לאלאהישהמ–וזתיתרוקיבהדמֶע.ודָמִעהיוהיזווכותבהלוכהמואהזוכירידי
הלואגלתולגהןמלצניהללכויאלשהמוליאו,ליצתאיההלוגהןמליצהלהדי
לארשיתולגלבא–דוביאלבלֿןובאדלךליהזירה,םיבורקהתורודהרפסמב
ידוסיהיתוהמהםרוגהו,םייקתתאלו,םייקתהלהלוכיהניאבושםימיךרואל
ֿלכֿלעלטבתהלאופאדמועינשתיבתפוקתמהמואהלשתיתייווההתּומיגּפַל
איהןיאתמאביכאופארבתסמ–םינפבמהלוגהלשתינחורהתונקורתהה.םינפ
תושעלףוסֿףוסליאומאוהֿךורבֿשודקהרשא,דסחהאקוודאיהאלא,תּועירגקר
35.בויחהךרדלעדסחַּבתוכזלונצַמָאאלשרחא,המלשהלארשיתלואגלונמִע

–)׳אךרכ(׳םירבקהןיבתירבה׳–הזורוביחלםדוקםינששמחכד״בשבתכשרוביחב35
תודהיחבטרחאלהווהתנשבצמהןיבלינשתיבימיןיביתאוושהחותינםגללכאוה
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השעמל–ונברקביתכלממהשעמהתפונתלשתושדחתההםצעםג,םנמאו
לבא.ריבסהלךרוצבושןיאשיפכ,תינחורהתונקורתההדסחותואלאיהתרשקתמ
העדותלכמתקתונמהעשֿיפלאיהתראשנתונקורתההךותמםאםג,וזתושדחתה
״תיבושיי״הפונתדועוזןיאשאיההדבועהםוקמֿלכמ–תרדגומתיחישמ
תשרשומה,תימואלהפונתוזירה׃ינשתיבימיבהיהשהמןיעמ,אמלעב
הצממהוהאלמהותייחתתאםישגהלהילעש–תרדגומֿיתלבםגּולו–העדותְּב
תלואגלםדקמֿםייוואמַלןועריפשמשלורוזיפלץקםישל,וצראבלארשיםעלש
תמאב,יאֵדיאההנויגהיפֿלע,תאזהשעמהֿתפונת.המלשהתיחישמהלארשי
יאנתאיהשו,ונרמאשהלוגַלֿתיתרוקיבֿהדמעהתואלאופאאיהתנוּוכמ
ןויגיההותואיפלע,ינשדצמו;ליעלונרבסהשיפכהמלשההמרונהתומשגתהל
הלדבאשינחורהֿילארשיהקמועהתרזחהלשעמהֿתפונתתנוּוכמףא,יאדיאה
.התמוקתב

תרוסמבשעמהֿתפונתלשהיצרגטניאללגעמהאופארשקתמבושןאכמ
שעמהתרוסממ,רומאכ,איהתקנויהליחתכלמ–המצעוזהפונתךא;הרותה
המרונלתוכימסבהליחתכלמוזהרמתשנםגםנמאשיפכ,ינשתיבלשיתכלממה
תכלוהוןכֿםאתרשקתמתמאבךכו–הרותהתרוסמלשהרוהטהתיחישמה
.וידחיוללהםימרוגהינשלשףוריצהךותמ,דיתעבהיופצהתילארשיהתומלשה
,זונגהירוטסיההרמוחהתאוהזינגהֿהשעמתאותולעהב,ודִצמ,הזףוריצ
המֵלשהתירוטסיהההמרונהתרגסמבתיבויחתועמשמתלעמל,דחאכ]םהינש[

םעטהתאותורשכהתא,תיתילכתההביטקפסרפהתאאוהריזחמאליממ–
,לארשיםעלשתיביטמרונההירוטסיההתאצרהבדחאכוימרוגינשץובישל
.ךליאוןאכמ,ושרושמהזינגהןידתאאוהלטבמו

ז״כשת׳ארדא–ו״כשתלולא

ןיינעמ.ץראבשבושייהןיבלהלוגבםעהתוצופתןיבםייקתמהסחיַלרשאב,הפוריא
״םלוא״תחתופההקסִּפַּב440דומעמ,םששרפנההזםעןנדחותינהתאדחיאורקל
ונאםידמועהבהקסִּפַלהלבקהב–דוקימרתיב.446׳מעבשהדרפההתיבכוכדעו
.הדרפההתיבכוכינפלשתונורחאהתואקסִּפהשמחתאםשהאר–ןאכ
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׳אחפסנ
251׳מעב24הרעהל

וינוחתיב

ֿלא,םילשוריֿשדקמלליבקמב,הירדנסכלאלםגהרבעוהשדקמהֿתדובעשבתוכד״בש

םשהנבוםירצמלשאירדנסכלאל״חרבןהוכהוינוחיכדומלתַּברפוסמהתובקעבןוכנ

.)׳בדומעט״קףד׳תוחנמ׳(;״םימשםשלוילעהלעהוחבזמ

תיב׳לשומוקמךא–םירצמבתידוהיההליהקהלשהזכרמםנמאהתיההירדנסכלא

םוקמַּברמשנםויהדע(.אתלדהלשיחרזמהסיסבב,סילופוטנואֵלהרייעבהיה׳וינוח

םנמאו,ריהקלןופצממ״קםירשעכ,ריטאנקֿלאןיּבישהרייעהדיל,הֶידוהילאלת׃םשה

ןושלתאבשיילידכ.)הפוקתהתואמתוידוהיתובותכתיגולואיכראהריפחבםשואצמנ

לשאירדנסכלאל״חרבוינוחיכםישרפמהםנשי,תירוטסיההתואיצמהםעל״נהארמגה

,״חבזמםשהנב״ךכרחאו,שדקמהתמקהלתונוטלשהתושרתאלוטילידכ״םירצמ

הזכרמב,ירצמשדקמתוברוחלעהנבנוינוחתיב,םוקמֿלכמ.םירצמץראב׃רמולכ

הלעמלודמועלעבצינאוה;םירצמאבצבותרישרשאםידוהיהםילייחהתבשומלש

רחאלםינששולשכ,הדצמתליפנרחאלםיאמורהידיברגסנו,הנשםישולשוםייתאממ

.ינשהתיבהןברוח

,שדקמהתיבכ,׳התדובעלרשכםוקמוינוחשדקמבואראלל״זחיכוילאמןבומ

רשאכהרוסאהבהדובעהרשא׳המב׳כאלאהרזֿהדובעםוקמכוהועבקאלםגםהךא

ימש)׳גג״י׳תוחנמ׳(הנשמבועבקןכלע.ונברוחרחאלףאו,ולִתלעיונבשדקמה

םגשושריפךא–ורדנתאםייקםנמא,בירקהו,וינוחתיבבונברקתאבירקהלרדנש

ושמישרשאםינהוכשעבקנןכֿומכ.שדקמלץוחמםישדוקתברקהלעתרכאוהשונע

ארומאה.םילשוריב׳השדקמבשדוקַּבשמשלמולספנ,םשמתרשהילכףאו,וינוחתיבב

רזח,ןברוחהרחאלהרתוהוינוחתיבבהברקההשהעומשלביקיכרמארשא,קחציבר

.וירבדמוב
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ותואלאתפסותב;הילעם״במרהשוריפבול״נה׳תוחנמ׳תנשמב׃תאזלכלעהאר(

ט״קףדמ,םשארמגהתייגוסב,ויתוסריגיתשב,השעמהרופיסלכ;ד״יהכלהקרפ

׳יףדהליגמתכסמ;׳בדומעב״נףדהרזהדובעתכסמ;׳אדומעי״קףדדע׳בדומע

תוכלהו,ד״יהכלה׳טקרפשדקמהתאיבתוכלה׃׳הרותֿהנשמ׳בם״במר;׳אדומע

.)׳זהכלהד״יקרפתונברקההשעמ

תיבינהוכשהנעטהחוכמוענוה,קודצתיבמםינהוכה,ויכישממווינוחשןכתיי

םגןכתיי;םילשוריבשדקמהלשותשודקהללחתנשו,תרשלםירשכםניאיאנומשח

רכזנוניאללכוינוחשדקמשאיההדבועהךא;םירצמידוהיליתדזכרמדסיילושקיבש

ֿםתיילעלעםידמלוננהםיברתורוקממשדועב,הפוקתהתואבםירצמידוהיתורפסב

תיצחמסמלעושדקמַלושחרשדובכהלע,םהיחאלארשילכםִעםירצמידוהילשלגרל

היהוינוחשדקמבןחלופהיכרקחמבםויכלבוקמןכֿלע.םילשורילורגישרשאלקשה

יתועמשמדקומהוויהאלוםילייחֿתבשומהתואתאקרתרישאוה;דבלבימוקמ

תיבמםירצמידוהילשםקותינלםרגאלטלחהבו,ךכלרבעמלארשייֵהֱֹֿאתדובעל

ימיבלגרלהילעה׳יארפסלאומשלשורפסבךכלעהאר(.םילשוריברשאשדקמה

.)תוולנהתורעהבו63׳מע,1965ביבאֿלת,רפסהםעתאצוה,׳ינשהתיבה
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׳בחפסנ
268׳מעב׳חהרעהל

ןברוחתעלןיינבתונויסינ
ןויטנזיבדגנסרפדצלתובצייתההדעואבכוכ♫רבדרממ

ףאו–ןברוחהרחאלםינשםייתשוםישיש–אבכוכֿרבדרמשךכלעדמועד״בש

תואמשמח–סרפתולייחלםידוהיהתופרטצהוןויטנזיבןוטלשדגנתוממוקתהה

בצמהלאלגלגהתאריזחהלתונויסינתניחבבויה–ןברוחהרחאלםינשעבראוםיעברא

אופאתשקבתמ.שדחמשדקמהתאןנוכל׃הנושארוֿשארב,עמשמו,ןברוחהינפלש

׃תאזןיבהלוביטיהלידכםירבדתבחרה

םיקהל,םילשורילעטלתשהלאבכוכרבימחולוחילצהדרמהךלהמבםאהלאשה*

םירבוסשי;רקחמבהערכוהםרט–ואלםאוא–הדובעהתאשדחלורהבחבזמ

םירובסהםנשיו,)תוישממתויארךכלואצמנאלשףאלע(רבדההיהךכםנמאש

–תינגפריעלםילשוריתכיפה–׳הנילוטיפקהילא'דוסיישםויכרורב,םוקמֿלכמ.אלש

םגןיטולחלהרורב.ןהבשתירקיעהאלֿםא,ויתוביסןיביאדוובהתיהו,דרמלהמדק

יבגלעאיההקוקחהנהו,שדקמהתאשדחמםמוקלםתגהנהוםימחולהתפיאש

תוריחל״תבותכה,ןועמשלשומשדצלעובטהןהוכהרזעלאלשומש׃דרמהתועבטמ

תיזחןכו,חבזמהיבגֿלעךוסינלםילכ,םייִולהתניגנילכושדקמהתורצוצח,״םילשורי

האר.)׳ריבד׳םירפסהתאצוהלשהלמסלהיהש(ףסכהעלסיבגֿלעהקוקחהשדקמה

,יבצןבקחצידיתאצוה,׳םידוהיהתועבטמרצוא׳ררושמבקעילשורפסבךכלע

.ךליאו121׳מע,ח״נשתםילשורי

הילא׳לשהדוסייךיראתרבדבותנקסמתאררושמבקעיעבקל״נהורפסב

חכוהךכֿרחארצקןמזךא,)ןלהלדימראותירשא(דדובעבטמיפֿלע׳הנילוטיפק

רשאכ,שמכמלחנבטלפמֿתרעמבדרמהימימתועבטמאצממיפֿלע,בושרבדה

ךכלעהאר.׳הנילוטיפקהילא׳דוסייתועבטמםעאבכוכֿרבתועבטמוידחיואצמנ

תטיסרבינוא,׳אבכוכֿרבדרמתפוקתמטלפמהתורעמ׳תימעדִודולשאןנחלשםרפסב
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ֿהילאהדסונםאה׳׃רלדניקהיראלשורמאמתאדועהארו;216׳מעט״נשתא״ת

׃ךותב,׳תויטסימונתויאריתש–הירחאואאבכוכֿרבתמחלמינפלהנילוטיפק

.ךליאו5׳מע,א״סשתןליאֿרבתטיסרבינוא,׳אבכוכֿרבדרמרקחבםישודיח׳

סוניירדאהארנ״הדסונהנילוטיפקהילאהינולוק״תבותכהתאאשונהעבטמַּב,ןכבו

איה,היתולובגתעיבקל,ריעהביבסםלתתשירחו–הרפורפ–רקבדמצבשרוח

ימואלהןורכיזבתרחנהזשירח.לעופבריעהדוסייתאודתיהתציענתאזאהלמיסש

׃)׳ו׳ד(תינעתתכסמבהנשמהרבדכ,באבהעשתבועריאשתויונערופהשמחמתחאכ

,היינשבוהנושארבתיבהברחו,ץראלוסנכייאלשוניתובאלערזגנבאבהעשתב״

תאזעציברשאשיאהלעהעיבצמףאל״זחתרוסמ.״ריעההשרחנו,רתיבהדכלנו

לשמשסופורסונאיטאמורביצנלדמצוהשיאנגהֿםש–עשרהסופורסונָרוט׃לעופב

,׳ההכלהףוס׳דקרפ׳תינעת׳׳ימלשורי׳בתאזהארו–אבכוכרבדרמןמזבהדוהיב

.ץלזנייטשברהתרודהמב׳אדומעט״כףד׳תינעת׳׳ילבב׳בו

לשל״נהועבטמב(דרמהתביסתאאופאתוגציימןאכתונתינהתונומתהיתש

תומדכ(שדחמשדקמהןוניכלובהמעיפרשאהווקתהתאו,)׳תומצעקיחשסוניירדא׳

.)דרמהעבטמבהקוקחהלכיההתיזח

ףוליחםעשחרתהרשא,׳העשרהתוכלמ׳דגנכדרמהיעוריאםהםיעודיתוחפ*

היהואישרשאדרמ–ןכלםדוקטעמףאו–םיסרפַלםיטנזיבהןיבץראבןוטלשה

הפוקתךשמל.ץראהתאשובכלהלועהסרפאבצתולייחלאםידוהיילהקתופרטצהב

תבישילערוסיאהתאולטיב,ןאכםנוטלשתאושרפםיסרפה׃וירפתאדרמהאשנהרצק

,םתושרלתיבהרהתאודימעה,ריעבןוטלשֿתויוכמסםהלורסמ,םילשוריבםידוהי

ונבשחבזמיבגֿלעתונברקהתדובעתאםידוהיהושדיחףאםיוסמןמזקרפךשמבו

.ןלהלרפוסישיפכ–רהב

ומקוה,ץראלםיסרפהתולייחתוברקתהםע,ורסוכתוכלמימיברשאכלחהרבדה

תואבצל–תמחולהדיחיכ–ורבחו,םיטנזיבהדגנוממוקתהשםידוהיידודגהירבטב

םידוהיהוםיסרפהינפלםילשוריהלפננ״הסל614תנשב.ןופצמושלפרשאםיסרפה
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ןוימדהו(–םיסרפהתאשרהב,זאֿוא.םהיתויסנכסרהוםירצונבברגרהידכךות,םמִעש

תיבןיינבלןנוכתהלםידוהיהולחה–)תובבלטיטרהשיאדוובלבבורזושרוכימיל

ושדיחוהלועהחבזמתאונב–)ינשתיבימיתישארכתאזףא(–ידיימןפואבו,שדקמה

.תונברקהתדובעתאלעופב

ורצחבםירצונהתעפשהב;םתירבינבבודגבםיסרפהוםימיהוכראאל,םלואו

הרצקהתיהןאכםיסרפהןוטלשתפוקתםגו–םילשורימםידוהיהושרוגורסוכלש

ןתואבורבחתנשםיטויפבו׳הלואגישרדמ׳בעקתשנםיעוריאהותווקתהרכזו–ידמל

׃ונידיבורתונרשאתויודעיתשהנה.םינש

בלשמה,׳לבבורזרפס׳אוהוזהפוקתבורצונשהלואגהישרדמןיבירקיעהרוביחה

׃ןושלהוזב,םילשורילוילאוגוםעהתיילעלערפוסמובו,הדגאֿתונויזחותואיצמ

הלודגהחמשהיהתוםילשוריתוברוחובשֵי,הימחנתאודפסוברשא,באשדוחבו״

לאומשןבאהדוהילשורפסבתאזהאר.״םהלהצרייְו׳הלןברקובירקיְו,לארשיל

.64׳מעבאובמבו84׳מעבשרדמהףוגב,1954קילאיבדסומתאצוה,׳הלואגישרדמ׳

יחרשאירילקהרזעלאיבר,לודגהןטייפהלשותודעאיהךורעֿןיאלהבושחךא

ֿלא,בתכנדימטטצנשטויפה.םיעוריאָלהייארדעשממהיהו,לארשיץראבזאלעפו

םיטנזיבהובשרבכשרחאלףאו–םילשורימםידוהיהתאםיסרפהוחידהשרחאל,ןוכנ

תובושחהתורושההנה.הבזכאהתמינםגןכֿלעובתרכינו–)629(םילשוריתאושבכו

דסייל]סרפ=[רושאםֵשרַייכ/]םידוהיהרוביצ=[שדוקישנאטעמועגרויְו״׃ונניינעל

/שדוקהןנוכלוקיפסיאלו/שדוקיחבזובולעיו/שדוקחבזמםשונביו/שדוקשדקמ

.״//שדוקעזגמרטוחאציאלןיידעש

ארזע׳פורפלשבושחהורמאמתאהאר–םימיםתואירבדלשירוטסיההרואיתַל

׳ץיברת׳׃ךותב,׳רילקיבריברזעלא׳רלשותלועפםוקמוונמזתלאשןורתפל׳׃רשיילפ

לשוייוליגינפלבתכנרשאתא.ךליאו398׳מעמדוחייבו,383׳מע)ה״משת(ד״נ

אמורימיב׳׃)ב״ישתבהנושארלספדנש(הנויֿיבאלאכימלשורפסבהאר–רשיילפ

ץראלשהירוטסיהה׳׃םגו;231׳מע,ל״שתםילשורי,קילאיבדסומתאצוה,׳ןויטנזיבו

ןוטלשהודומלתהוהנשמהתפוקת(׳הךרכ,1985יבצֿןבקחצידיורתכ,׳לארשי

.257׳מע,)יטנזיבה

363תנשבשחרתהרשא,שדקמהשודיחלףסונןויסינלעעיבצהלןתינ,םיירגוסןיב(*

.ןאכורקסנשתונויסינהינשןיבאופאןותנהו,םניינמל

רסיקהקינעהשתיגיגחותיבמופהאשרהמעבנאלא,דרמבךורכהיהאלהזןויסינ

ונויסינבךורכרבדההיהןוכנֿלא.םילשוריבםשדקמתאתונבלובושלםידוהילסונאילוי
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,וינפלרבדהלבקתנשיפכ–תימורהתורסיקהתדכתורצנהתאתוחדלסונאילוילש

.)רפוכה=(אטאטסופאסונאילוי׃הנוכאוהןכֿלערשאו–הנשםיעבראהז

ררוערבדהו,תיבהרהבןיינבהתכאלמלתונכהבזאלחוהםינושתורוקמיפל

.תוצופתבשםעהתוליהקברקבןהוץראבשלארשיינומהברקבןההברתובהלתה

,אחאברארומאהלשורבדבלארשיץראידוהיבהזחאשהחמשלזמרםיאורהםנשי

;״דִודתיבתוכלמלםדוקתונביהלדיתעשדקמהֿתיבש״רמואה,סונאילוילשונמזןב

.)׳בהכלה,׳הקרפ׳ינשרשעמ׳׳ימלשורי׳(

המדאֿשערידיֿלעםואתפוקספנהיינבהתודובע.החלצאלהמזויה,םוקמֿלכמו

םישדוח׃וזףאוזאל.הכאלמבםישועהןמםיברועצפנווגרהנףאוניגברשא,זע

וירחאאבשרסיקהו,םיסרפהדגנברקבסונאילויגרהנתודובעהתליחתרחאלםירופס

).תימורההירפמיאבתורצנהלשימשרההדמעמתאשדיחוירצונהיה
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