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חתופד״בש,םנמא.ונכותלסחיבידמתמצמוצמהניהןנדרמאמהלשותרתוכ
יפוריאהקוש׳לתופרטצההתלאשלםיסחייתמה׳םירוהרה׳בורמאמתאםייסמו
יונישלתנוּוכמה,ונתטישיפֿלעיכררבתמשרחאלו–ךוותבךא,׳ףתושמה
התייווהבהיתויעבלםיליעיתונורתפהלעיצהלונלהשק,הנידמהלשהתייווה
לארשיתנידמבימואלהקשמהלשויפואלאהבשחמהןאכתחתפתמ–תיחכונה
.תויהלאיההיוארשיפכ,הדועיה

–לארשיבהרבחהוקשמהלשיחכונההנבמהלעותרוקיבתאד״בשךישממךכב
רבשמבלארשיתלואג׳ורפסבא״יקרפלשויפיעסמםיינשבהשרפנשתרוקיב
לעףיעסַּבב״יקרפבםשדימעהרשאןוזחהתאםגֿומכ–)׳בךרכ(׳הנידמה
בש,)הזךרכ(׳םילשוריןונכתלע'ורוביחב,םינשרשעכרובעכ.׳לבויהרטשמ׳
,לארשיבימואלהקשמהלשיוארהוהנבמןוזחתאהמֿתבחרהבטטרשוד״בש
.)ךליאו514׳מע(,׳תירפכההרזֲחהלשהמגמהַחֵרכה׳׃ףיעסַּבתאזהארו
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תגצומאיהשיפכ1,״ףתושמהיפוריאהקוש״לונתופרטצהתרות
דעודעונונֵאּוצְילשםיזוחאךכוךכ׃הדוסיבהטושפאיה,רוביצב

ינפברעשהרגסנןמצעןיבלןניבולאתוצראתורשקתהםע;קושהתוצראלהכ
ותואתיישעתטטומתתתורשקתההךותבץבתשהלחילצנאלםאו,ונלשונאוצי
רשאיחרכההאוביהתאתוסכלםגלכונאל,רערעתתונתלכלכתכרעמ,אוציה
ץבתשהללכונשידכו;קנָחינ,רוציקבו–הכדעהיההסכמקושהתוצראלאוציה
,קושהתושירדלונתיישעתתאםיאתהלונאםיחרכומ,יוצרָכורומאכ,תורשקתהַּב
ידיֿלעעבָקיתשתרגסמַלףוכלונאםיחרכומתורחאתוצראםעונֵרחסִמתאםגו
.ומִעונֵרחסמתופידע

רוזאבהמואונתויהףאלעש,אופאאוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
תאםינפבמהתעתצרופהתירוטסיההתוחתפתהלןיטולחלםיירכנו–םֶדֶקה
תוטָניהלונאםיחרכומםוקמלכמ–תיברעמההפוריאבםיימואלהתולובגה
תוחתפתהבוירכנהרוזאבתילכלכהניחבמבלתשהלידכ,ונרוזאלרבעמלא
רוזאבונתוישרושרבדבתואמסיסַלדגונמרבדההֶארנםאםגו;ולשתירוטסיהה
דוסיבוחנוהשימואלדוחייותואמצערבדבתואמסיסל–ללכֿךרדב–וא,ונצרא
תובלתשההידעלב׃הרירבונלןיאטושפיכ,תואמסיסלןכֿםאיואירה,ונתייווה
ֿםדוקםהףאםייולתונדוחייוונתואמצעאולהו–םויקשממונלןיאבוש,קושב
,ודגנכוונלשרוזאהךותב,ונדוחייוינידמהוננוחטיבשדועהמו,ונמויקבלוכ
.קושבבולישהןמונלאובישקוזיחהןמקרֿתונביהלהשעמלםילוכי

,תפרצ(תויפוריאֿברעמתונידמששידיֿלע,1953תנשבדסונףתושמהיפוריאהקושה1
רבכ;ןהיניבילכלכדוחיאתמגמב,)גרובמסקולוהיגלב,דנלוה,הילטיא,הינמרג
ןלהל,11הרעהתאדועהארו(ינידמדוחיאלעםג,דיתעלןוזחכ,רבודהליחתכלמ
תויצאירווב,תוברםימעפהלע׳קוש׳ַּבהרבחכלארשיתנידמףוריצלןויערה.)41׳מעב
רקיעב,לעופהלארבדהאציאלםלועמךא,הפוריאתונידמישארםעםינוידב,תונוש
קושהלשתובושחתוינכרצותויקָּפַסויהשברעתונידמלשהקזחהןתעפשהלשב
.ףתושמה
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תוחנההתרגסמבו–הכותבתמלשומםנמאתיארנתאזההרותהלכ,הנהו
םושאלא,הבושתוזהרותלעןיאשדבלבוזאלירה,ןהילעיונבונייחֿרטשמש
.הצוחנהניאותשקבתמהניאםגהבושת

רקיעבתנוּוכמאקוודהניאונתלכלכתכרעמשאיהוזתרגסמבתחאדוסיֿתחנה
איבהלידכ,רזַעבטמתגשהאוההיתוגאדשאראלא,ןירשימבוניכָרצתקפסהל
טבמהזוכירךותמאקוודואלונמצעתאונינבהליחתכלמ.ץוחבמוניכרצתא
ֿיתלבההרגִשבונכשמהאלא,םוקמבתישרושהונתוביציתחטבהל,ונמצעל
תאזףאו(ימואלֿןיבירחסמויסנניפםַעונתויהלש,הלוגבוניִיחהבשתבשוחמ
ֿתוביסִמונינפבםתסנונלבורקהרוזאהםערחסמהשרחאמו;)יפורטנליפסיסבלע
רוזאבתוחתפתהלכללגתסהלאלאונלרתונאלאליממ,תוילכלכֿסנרטדוסי
–תוחוכהסחיותורזהוקוחירהעבטִמ–םאםג,רוחסלונאםילוכיומִעשקוחרה
.וילעונדִצמהעפשהםושןכתיתאל

,תרמגומהמואןיידעונניאםנמא,תורומאהתוחנההתרגסמב,ינשדצמו
–תויפיצפסדוסיֿתומישמונינפלתודמועדועאלא,דימתהלםתסאיההתייעבש
תאתונבלאופאאיהונתייעבו–״ןגוזימ״ו״תויולגץוביק״ו״תוממשהתחרפה״
,םינפֿלכֿלע,לבא;דימתהללכוישהמאהיןעמלחתפתהלוקזחתהלוא,ונמצע
םירזוחאליממו,נכותבןיטולחלרדגומֿיתלבראשנהפרוצילונילעשהזה״המ״ה
םצמטצמישממהונניינע׃םלועבוכרדתאששגמהליגריוגלכלםימדתִמּוונא
תורדגומ,םירבדהךלהמבןהתוררועתמשלככהחוורהוםויקלשתויעבןורתפב
ךכתרדגומהתלעותהלעטפשמלןוילעהדימֿהנקםושו,ומצעהזךלהמידיֿלע
.ונורסחעדונאלףא]םצעבו[,ונדיביוצמוניא

״ףתושמהיפוריאהקוש״לונתופרטצהבםיכורכהםישעמהןזאמםא,הזיפל
,הבלדתשהלונליאדכשאטישפואטישפירה,ונקוזיחןוויכבומצעלשכאצוי
הז]םרוג[לשותובישחו–ונרכזהש״הרירברסוח״לשםרוגהידעלבוליפא
תלעותהןמלדבהב,ועגָּפיישםייקלחהםיסרטניאלהמחנלשקומינכקרתראשנ
.ללכַלתערכמה

תועגונהתורחאהתויעבהלולכמל״קוש״לונתופרטצהתייעבתפרטצמהזכןפואבו
ןפואבדגונמםשגומהןנורתפתויהלכםערשא,לארשיֿתנידמלשהתוגהנתהל
לשןורתפןהלעיצהלםילוכיונאןיא,תישרושהֿתילארשיהונתסיפתלינורקע
.איהשֿתומכהנידמהתייווהבןבומתאשליושעה,יבויחףילחת
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םיליטלבקנשתורשפאהידכדע,הקירמאלתינידמהונתברק,לשמל,ךכ
רמולךירצןיא.הנוגההרבחבונתודידיבשייבתהללדחתללכבילואשו,התִאמ
תייעבלשידוסיןורתפלשמשללוכיהזלכןיאיוושכעהםירבדהֿךרעמבש
׃הברדא;הרוכמהרורחשתמלשהלשתחאהתירשפאהותביוחמהךרדב,וננוחטיב
תארתוסה,ירוזאהלקשמהֿיווישתאםייקלקרםיאבםויכהקירמאםעונירשקלכ
,םלוא.ףוסולןיאשםינכשהֿבירורותיבהתולובגבונתואלבוכהורורחשהןויער
לערורחשהןויערתאללכהלעמהניאהמצעאיה–אנדיאהדלארשיֿתנידמ
,םייתניבו–ינידמלאדיאכלבוכהֿלקשמהֿיווישלתננחתמההמצעאיהו,תעדה
הכימתהלאתיסרוקיפאהתוסחייתההםעטֿתרסחקרתואריהלהיושע,הרואכל
הידעלב]םג[רשאו,ונייחםצעתאםיקנויונמצעונמַ☻ֵההנממרשא,הקירמאמ
רזחלבושתקראלא,הנוכנהוהשקהתידועייהךרדלםוקמֿלכמהנידמההנפִתאל
.תולדרתיבהכימתהרחא

2.ןֶלּבוסלשוהרקמבתלמתסמההיעבה–רחאםוחתמ–וא

ידכ–ונידיפֿלעויפדורמםגּולו–ונילאטלמנשיוגוליפא,ונדידל
;וריגסהלהרירבהתאונלהריתומלארשיֿתרותןיאשהֶארנ,הניכשהלצבתוסחל
ימתאץראלֿהצוחלץראהןמריגסהלתורשפאונלןיאשםינפֿלכֿלעיאדולבא
ריגסהלםיגהונםניאםמצעםייוגהוליפא,ןכא3.בקעיוקחציםהרבאןבאוהש

תוצעומהתירבתבוטללוגירתריבעבב״הראב1962תנשבעשרוהןֶלּבסטרבורר״ד2
ליחהל–ידוהיותויהב–שקיבו,ףיוזמןוכרדבלארשילטלמנאוה.םלוערסאמלןודינו
תיבו,ספתנןלבוס.תרחאהרוהןוירוגֿןבםלואו.הֶלועכולבקלותובשהקוחתאוילע
–תיטופישהטלחהוןוידלכאלבו–רוצעודועב.םימיהרשעלורצועלהרוהטפשמ
.יאקירמאהקוחהגיצנולןיתמהובשסוטמלחוכבהלעוהוהפועתההדשלחקלנאוה
זפשואודרוה,ומצעתארקדאוה;יחהבתחנאללבאב״הראלוחרוכֿלעאירמהןלבוס
רבמטפס(ב״כשתלולאב,הרגסההתאלטבלויתונויסינםשולשכנשרחאלו,ןודנולב

.תמולערעלבאוה,סוטמלוכרדבשממ,)1962

תוכלה׃ם״במרבו,׳אדומעה״מףדןיטיגתכסמבהאר,לארשיץראלטלמנשיוגןיינעב3
.׳יהכלה׳חקרפםידבע
חרבשהתימלןודינוליפאשהכלההתאןייצלשי,ץראלֿץוחללארשישיאתרגסהןיינעב
ןיאוותואןיריזחמןיא,ץראלֿץוחבלארשילשןידẁתיבבונידרמגנשרחאלהצרא
ירהו–״לארשיץראלשהתוכזינפמ״,שדחמותואםינדאלא,ונידרזגתאםיעצבמ
תוכמתכסמבהאר(;םייוגינידבץראלֿץוחבןודינשימלרמוחוֿלקןויְגהןאכםייקתמ
.)׳חהכלהג״יקרפןירדהנסתוכלהבם״במרו,׳אדומע׳זףד

31׳ףתושמהקוש׳ַלונתופרטצהלעםיישעמיתלבםירוהרה

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



םיריגסמםהןיאםכסהיפֿלעוליפאו–םידחוימםימכסהיפֿלעאלאםיניירבע
;אדירגילאירוטירטאלו,יתּוחָרזֶאהלשטופישהשכטלקמהֿתנידמיחרזאתא
םנמאאוהטופישה)לארשיֿתנידמינידמלידבהל(לארשיינידיפֿלעוליאו
הליחתכלמילארשיֿץראחרזאאוהבקעיוקחציםהרבאןבלכו,״יתוחרזא״
.הרזההתדובעבוהלוגבולקֵבָדודִצמאוהשכףא,וחרוכֿלעבו

ןורקעתבחרהיכ,תמיוסמהנכסהרואכלהבתנמוטונרמאשהדמעה,הנהו
תיפורטנליפתואריהלדועהיושעונילאוטלמיישםירכנהלעףאהרגסההֿיא
רכנבםהירוגמתומוקמברוסארבדלכושעיש,םידוהיתרגסהֿיאלבא,אמלעב
,םלוא.םשהלוליחלקראצת,תינויצעתפֿתוררועתהידיֿלעשנועמוטלמייףוסבלו
םג–ידוהיהטלמנהֿןיירבעהאקווד.הנורתפםגזמרנתאזההחנההםצעב,תמאב
םינפֿלכֿלעובתאצמנ–ירבעהןידהיפֿלעשנועֿתבהריבעוהשעמןיאשכ
הרזהץראהינידתאוילעלביקהליחתמשהמב,םשהלוליחלשהריבעה
אב,ירוקמהירבעהןידהיפל,ךכו–ותודהיתנגפהךותםהבלעמףוסבלותחַרֵאש
השקשנועוליפאו,ןיירבעהתאשינעהל]ונצראב[ןאכרשפא׃ובושיילעןיינעה
רשאידוהילןיאשןורקיעבתאזֿלכבעוגפלילב,םשהלוליחתאעונמלו,רתויב
.תטלחומהנניאתילארשיֿץראהֿתידוהיהותוכייש

ןיאהדידל.םולכאלוהזלכבתעדויהניאאנדיאהדלארשיֿתנידמ,םלוא
,טדנמהןמהשרישאדירגֿילאירוטירטהטופישהןורקעלףילחתתעדהלעתולעהל
יבגלתימואלטופישתוכזהלתויהלהלוכישתעדהלעתולעהלהלרזומרתויףאו

אלשעודירשאכו–אקוודץראלֿהצוחלהרגסהןיינעבןאכדקמתמד״בששףאֿלעו
׃ונניינעלםיעגונההכלהיקספינשדועםגריכזהליאדכ–תוומןידיופצ
רוצמתוסייגהוליטהו–בשוקרבאלועלשותרגסהתאהעשרהתוכלמהעבתרשאכ.א
,ותרגסהלםיכסישאלועתאיולןבעשוהייברענכש–הבירחהלומייאוריעהלע
השעםאםגש–תרוקיבוילעהחתמנ,והילאֿתולגתהתלבקב,השעמרחאל.ריגסהו
תכסמ׳ימלשורי׳האר(;םידיסחתנשמוזןיאירה,)םיברהתאליצהלתנמֿלע(,ןידכ
ותואונתי״הזכהרקמבש,הכלהקספלתאזםגרתמם״במרה.)׳ברוטו״מףדתומורת
םגהתימבייחשקובמההיהםאקר–תאזףאו,״הליחתכלןכםהלןירומןיאו,םהל
.)׳ההכלה׳הקרפ,הרותהידוסיתוכלהבהאר(;לארשיינידב
קרפקיזמולבוחתוכלהב(ם״במרהעבוק,טפשמוןידיניינעלרשקאלב,םוקמֿלכמ.ב
עשרהיהוליפאו,ונוממבןיבופוגבןיבםייוגדיבלארשירוסמלרוסא״יכ,)׳טהכלה׳ח
.תוריבעלעבו . תואיצמב,םנמא–)א״יהכלהב(עבוקוףיסומםגאוה,תאזםעךא;״.
רעצמורוביצַלרצימהלכ״ש–םייוגןיבתולגַּבלארשיתוליהקב,הפיכאחוכרדעיהלש
.״וסנוקלוורסואלוותוכהלםייוגדיבורסומלרתומ,ןתוא
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.ונכותבדלונש״רבצ״יבגלהלשישיפכמתוחפאל,הרזתוחרזאברמייתמהידוהי
לעדמועשימםגרשא,המלידבןֶלּבוסןיינעבהנידמההכבתסהםנמאךכלםאתהבו
ןוכנהאצומהתאהלעיצהלהיהלוכיאלהטושפהתילארשיהתויבקעהסיסב
תאשרגלהיהרוסאתיבקעֿתילארשיתוארֿהדוקנמ,ןכא.תילאוטקאתורשפאכ
יפֿלעשרחאמו;םשהתאללחלהיהרוסאהמצעתוארֿתדוקנהתואמלבא,ןֶלּבוס
הטישביוצמה,רשגמהאצומהתאהמצעמהנידמההענמהלשדוסיהֿתוחנה
ונתדילסלכםעירה,םיאבהלאםירתוסםירוסיאינשהנממרשאתירוקמה
,איהשתומכוליפאיכטושפהלרמולונלוכיאלםג,שוריגהֿןורתפינפמהקומעה
.ושרגלאלשאקוודאיהתביוחמההתָריֵרּב

תורשפאתאהמצעמלארשיֿתנידמתענומהתייווהֿתרגסמיפלםאםג,םלוא
תרמגומכוזתואיצמלבקלונאםיאשרשרבדלשושוריפןיא,הלהאָיהתוגהנתהה
״ישעמ״הֶארנשהמיפלהידעצתּונוכנוהנידמהתבוטלשהכרעהבקפתסהלו
ונתייחתתאריקפהלעמשמ,ןאכ״ישעמ״הארנשהמבקפתסהל.תונותנהתוביסמב
,תמייקתילכתםושהבןיאשו,העקתנאיההבשתבשוחמֿיתלבהoהיצטֶגֶוַל
.תמאב–רודלרודמ–הנווכבֿהמייקלוהלרסמתהלןיינעהדבואאליממו
תאםהםימדקמשהדימבאלאהנידמהלשטווינהֿינורמתלכלםעטןיא,ונדידל
,ותואשמשלוםדקלאלאהדעונאלהמצעהנידמהש,טרופמהורדגומהןכותה
הלועפלתמאתומהנידמהתייווהןיאםאו–וכותבדוסיֿךרעתניחבבםגּולו
.יונישהכירצהמצעהתייווהשירה,וזחורב

תויעבהןמיטילופהןיינעהקתעומונדידיבגלשאוהרבדלשושוריפ,אליממ
ןהבעיפשהלונחוכבןיאקראלרשאו–ןהבתטבחתמהנידמהשתוילאוטקאה
הנידמהתייווהידיֿלעןהתובצועמשיפכ,אלא,ונתסיפתיפלןורתפלשןוויכב
לשתוישעמהתויעבהלא–ללכןהבךיישונתסיפתיפלןורתפןיאףא,הליחתכלמ
וניבגלתוכפהנ,ןדִצמ,הנידמהלשתוילאוטקאהתויעבה.תאזלההיווההיוניש
תניחבבקרונדידלתועמשמןהתולבקמותורזוחו,ןרקיעמתוישעמֿיתלבל
המו☻–היונישידיẁלעו–הכותמרשאהיווההתאםיבצעמוםירזוחהםימרוג
ונלרתומ,ןבומכ,וזתוארֿתדוקנמו.היוצרהתרפושמהונתייווהלאעיגהלונילע
היתויעבבתטקונהנידמהשתונורתפהלש״תיביטקייבואה״תונוכנהתאךירעהל
ףאשמשלאיהתבייחהתואשתינכותההרטמַלםתמאתהתדימתאונייה–
היתונורתפתאאיהתכפוהןותנההתוחתפתהךלהמבםאםג–התבוטבאלש
.תעדהלעלבקתהלהיושעהתחאהתירשפאההרירּבַל
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םג–״ףתושמהיפוריאהקוש״לונתופרטצהיכרמולשיםנמאוזתוארֿתדוקנמו
םוקמֿלכמ–םייקהםירבדהבצמלשהנוכנהנבהלעאיהתססובמיכחיננםא
.הלוספךרדברבשמהןמתאצלןויסינאיהתמלגמ

תמסיסןיבלקושלתופרטצההןיבדוגינהתאםדוקונרכזהךכלרשקב
םעש,הטושפהתיחרכהההאצותללוכֿםדוקהנווכההתיהתאזבו,תואמצעה
,ונתלכלכלשתישפוחתוחתפתהלעונאםירתוומאליממ–קושלונתופרטצה
אלשןיטולחללהנתהלהרומאה,תמיוסמתירכנתרגסמלונמצעתאםירשוקונירהו
.ונתבוטב

ֿתרסחהרואכל,ונבצמב,המצעלשכוזהאצותיכתודוהלשיבוש,םלוא
–תילכלכהתואמצעהןדבא.״תיביטקייבוא״תוארֿתדוקנמםגאיהתועמשמ
לוצינתנכסםוש,ונלשונבצמבלבא;לוצינלתודבעתשהאוהושוריפללכֿךרדב
ונתלכלכלללכןיאהליחתכלמ׃הברדא.קושלונתופרטצהבהכורכהנניאאקווד
קזחלאקוודהיושעקושלתופרטצההו,דבאלהיושעאהתותואשיאמצעסיסב
וניניבםייופצהםיסרטניאהידוגינ,ינשדצמו.םינפבמונתלכלכלשהתויִחתא
ןעשמלדואמונאםיקוקזםנמאשדועב,תובישחֿירסחםהקושהתוצרא]ןיב[ל
הזרוזאב,קושלץוחמאקוודונלםייוצמה,םייתוהמהםיביואהדגנכימואלֿןיב
ונבצמבקושלתופרטצההש,תילסקודרפההנקסמהתבייחתמבושןאכמו–ונלש
תואמצעהןדבא,םירומאהםירדגב.הנדבאאלו,תואמצעהרוציבאקוודהשוריפ
אלאוניאעגפיהליושעשהמו,דבלביאליטרעֿיגשומאופאאוהונליופצה
.תושממֿתרסחהמסיס

שידועהתושממֿרסוחבםג–]תואמצעהלש[וזהמסיס,רבדלשותִמאלךא
ואיפוריאהםימעהֿביבאלשהיגולויזַרפלרבעמאיהתספתנםא,ידמלתושממהב
יפכ.לארשיםעלשתדחוימהםייחהֿתרגסמלעגונהןיינעתניחבב,ינקירפאה
ֿתימואלההייחתהוניבגל–םירחאתומוקמבשיגדהלתונמדזהילהתיהרבכש
תומלשלהרזחאיהאלא,יהשלכהחוורהלשןיינעםתסהנניאתיתכלממה
תשרדנבושתאזההרותהתרגסמבו4;שארמתביוחמהםייחֿתרותב

דוחייב–)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ורוביחבךכלעדמעד״בש4
םשהאר;)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסבו–םינורחאהויפיעסב
ֿתיבכוכדעו״ןכֿםאלבא״׃תחתופההקסִּפהןמל,297׳מעב,ב״יקרפבלשמל
רוביחהו,ךכלשדקומ)׳בךרכ(׳הלואגתולעמב׳ורוביחםג.301׳מעבשהדרפהה
חתפלוססבלד״בשדיתעםיאבהויבתכב.הזהסיסבהלעיונב)םש(׳םייוגַלרבד׳
.הזהדוסיהןורקעתאהבחרהב
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אצויֿלעופכםגאלא,יהשלכהחוורלשoטלוטסופכקראלונתִאמתואמצעה
ֿתלוגסבהזהשגדה.ומשלךרעתניחבב,ונלשונייחתרותב,ינכותהונדוחייבויחמ
םנמאונמצעֿןעמלהלועפלכלשודימתיונדוחיישךכליאנתהאוהומשלונדוחיי
רומאהשגדהןמאצוילעופכו–הזלרבעמםגוונמצעיבגלםג,תועמשמהיהת
,הנותנהעשלכבונלבַחרייואחווריישןפואבקראלונייחתאלהנלונאםיביוחמ
,םלוכונדוחייֿיכרעלכלההקומֿיתלבואלמףקותןֵתינש–דוחייבו–םגאלא
.קוחרהןובשחבתרצובמראשיתונדוחייֿתלוגסשו

עבטמש,ונירוהרהאשונלרשקב,לוכֿםדוקעובקלןאכךיישךכלםאתהבו
תכרעמלעוייחתאתיתשילארשיםעשהרקיעמתורשפאהתלספנםירבדה
תויהלונכפהונתולגתונשיפלאב,קפסילב,ןכא.םיסנניפוארחסמלשהלכלכ
ונדוחיילעונרמשתאזםעו–הירוטסיהברתויבקהבומהיסנניפהוירחסמהםעה
ונתוקסעתהםצעתאלסופהוהשמונתרותבשייכרמולילסח,ינשדצמו;הנהדע
תאשמשלתחתופמהומכןיאונתרותםג,הברדא.תיסנניפהואתירחסמה
אהנלבא,םיטבועאהנאלםנמאששוריפבונכרבתנףאו,ןוממהֿיסחיורחסמה
רורבוטושפלארשיֿתרותלשםירבדהןזאמוהנבמהלכךותמ,םלוא5.םיטיבעמ
םגּולו–לפטוחפסנךשמהכקראובלתרתומהזןיממתוחתפתהשאוה
ילארשיהֿילכלכהסיסבַּכאללבא,רחאגוסמילכלכסיסבל–בושח
.ומצעב

,רקיעבםיפסכבורחסמבםיקסועונתויהבםגונדוחיילעהלוגבונרמשםאיכ
חכוויהללקסנַלרבעמלבא–וניתודלותיסִנמדחאסנדועקרהזהיהתמאבירה
ןמהיהםיילכלכהונייחלהזסיסבֿאלֿסיסביכ,הדועמתונויצההנעטשהמב
.ונמויקתּועיערלםיירקיעהםימרוגה

החרכוהםינפבמינרציהעקרהידעלברשא–תיסנניפהותירחסמההיווהה
ֿתכרעמב,תיתרבחותישיאהניחבמ,דימתבלתשהלונתואהבייח–ץוחבמושקבל
ונייהיונישהיהךירצוזתכרעמבםיפסכהורחסמהדמעמשםעפלכבו;הרזדוקפִת
עלקהףכבעלקנה,םלועברתוימםרוגכ,ללכבתידוקפִתהתכרעמהןמםיטלפנ
,הנודינההביסהןמםג–אופאהתיההאצותה.תחאכתינחורותירמוחהניחבמ
תונשבףא,ונדוחייֿתרותבתויבקעהותומלשהונתאמהענמנקראלש–דוחייב
ומכו,ילכלכהרטשמהויתרבחההנבמהתווצמלעגונשהמברקיעב,הבוטה

התאוםיברםִיוגָתטַבֲעַהו,ךָלרֶּבִדרשאככרֵּביה♪ֱֿא׳היכ״׃׳וו״טםירבדבבותככ5
.״ולֹשמיאלבוםיברםִיוגבָתלַשָמּו,טֹבֲעַתאל

35׳ףתושמהקוש׳ַלונתופרטצהלעםיישעמיתלבםירוהרה

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



םגהערהתונשבאלא6,״הזמלודגהרותלוטיבלןיא״לארשיתולגש,רמאנש
,ונדוחייבתוקֵבדהדימתהתיהךכןיבוךכןיבו,ודוסימונדוחיידמעמהיהןכתסמ
היווהבתוסנכתההַחֵרכהיכרמולןתינ.הלאשֿןמיסבתלבוג,טרפוטרפלכלצא
תינורקעההלילשהלכתאאיצוהשיגולויצוסהיעצמאההיהתיסנניפהותירחסמה
המלשתויהלהלוכיהלואגהןיאיכרבתסמןכו–לעופלחוכהןמתולגבש
.הרוכמהתמדאלעםגּולו,תוסנכתההתואךשמהלשתרגסמב

ּולו,תירכנדוקפִתֿתכרעמבתוצבתשהבושאוההשוריפתוסנכתהההתוא,ןאכ
דוקפִתֿתכרעמבתוצבתשההןיאהזןיממסיסבלעףאו–יתכלממוםלשםעכםג
ןדבאהתַנָּכַסִמותיתוברתתּושטשַטיהלשהברהדיממהרוטפתויהלהלוכיתירכנ
אוהתיתוברתהתושטשטיההַחֵרכה.רבשמלשהעשלכבימויקהסיסבהםצעלש
תאלגסל,תירחסמההמואהלעלטומהיתוהמהחרכההחכונלוילאמןבומ
םיעגמתכרעמלוימואלֿןיבקושלשתונתשמהויתושירדלָהֶנבמתאוהתוגהנתה
ונלשיתיתוהמהתוטטומתההתנכסלוליאו–בחרףקיהבתימואלֿןיבֿתישיא
ונלשונבצמבףאוא,םלועֿתמחלמלכבהילגנאלשהבצמבתקהבומהמגוד
7.וניזופתאוציילשתורשפאההמתסנשכ,היינשהםלועהֿתמחלמתליחתב

.׳בדומע׳הףדהגיגחתכסמבהאר6

׃הזטפשמלתורהבהיתשהנה7
םגהחתיפו,ולוכםלועבתועקשהלוןומימלירקיערוקמהינטירבהתיה19ֿההאמב*
התלעךכבקעו–)םירטקותוניפס,םחפ,הנתוכ(–אוצילדעוימהיהשבחרנרוציי
םלועהתמחלמלשרבשמהדעהכשמנהחירפה.היבשותלשםייחהתמרדואמ
םיעציהַלשוקיבהדרי,תורחתמתונידמלשקווישהורוצייהחוכרבגזאךא,הנושארה
.דואמרערעתהּהקשִמו,הינטירבלש

תיתוברתהתּושטשַטיההתנכסיבגלרותסלהמגודהרואכלאיבהלרשפאהילגנאמא
התוברתברתויבתדחוימהץראהאיההילגנאאקוודירהש–תירחסמהמואלהיופצה
םלגתמאלא,יתוהמהילגנאלשהדוחייןיאהליחתכלמףאשאיהתמאה,םלוא.הפוריאב
ונאםילכתסמש,ונדידלו;תיללכהתיפוריאהתוברתהתכסמלשםיוסמןּוויגקרוב
לש[הזהרבדהםצעברבכשי,ילארשיהדוחייהגוסמדוחיילשתוארהֿתדוקנמםירבדַּב
.ידמלתכלֿקיחרמשוטשט]הפוריאתוברתבתורעתה
םימרוגהידיֿלעהכמתנהילגנאבהרמתשנשתשגדומתוידוחייהתוא,תאזדבלמ
אלשןפואב,םלועבתירקיעההמצעמההתויהתדבועויפרגואגההבצמלשםידחוימה
המצעבעובקלוובטולשלםגהלכיאיהאלא,ימואלֿןיבהקושבבלתשהלםתסהלהיה
.ויפואתא
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ךכֿלכאלתונויצהש,תחאתמאלעונדימעהלידכןהבשי,ולאהתואמגודהו
וזהיווהבשהנכסהשונייהו–תירחסמהונתייווהךשמהלהתודגנתהבהשיגדה
רוצייה.תינרציהמואלךפהינשךכידיֿלעםתסהנוקיתלעאובלהיושעהניא
שמשמאוהןיאםא–םולכאלוןודינהןיינעבתונשלאלשלוכיןיידעומצעלשכ
ךרדבירחסמשומישללוכֿםדוקדעונומצעאוהאלא,תימינפתכורצתלרקיעב
רשאב,אדירגיכּוויתרחסממןכוסמרתויתויהלוליפאלולעהזכשרוציי.אוצי
לוכהֿךסַבו–קושבשםייונישהרחאקיזחהלוֿתורחהלולהשקרתויהברה
עקרכירה,לארשיֿתרותלשתינוממהותירחסמההרשכההלכםעשאיההדבועה
אטבתמּהקשִמרקיעשתילארשיהמוארוריבבהלתשמשמםנמאינוזחוידוסי
.המצעןעמלימצערוצייב

תויהלחרכומילארשיהקשמהםגו,םלועבתימואלoהיקרטואןיא,ןבומכ
,םיפדועאוצייידיֿלעחתפתהלורשעתהלולרתומףאו,ץוחבמאּביילןכומ
חרכומםירבדהעבטמו,ונרמאשןוויכבתיעמשמֿדחאיהתינורקעהתרגסמהלבא
–םיינושארםיכרצמלשקיפסמרוציילןנכותמתויהלילארשיהקשמהאופא
תאתונשלםייושעהתרחאתוקסעתהוארוציייגוסבןוסירלו–אקוודורדגומב
.הזהקשמהלשינורקעהוביט

דמצומתויהלבייחילארשיהקשמהשאוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
םלדוגבםימזגומֿיתלבםיעטמוהיישעתוהדשẁילודיגתואלקחלשםיוסמהעקרל
ורמאילאו–םהשתומכדומלתהוך״נתהחורכשממ–8םתוחמתהֿזוכירו
תאפקהלשןוזחוא,תיטנמורהיצזיליִדיאםתסאיהוזןיעמהשירדיכונל
,ןכא.םלועהתומדקתהםעדדומתהלותאצלדחפגופסה,תויביטימירפוםייחה

םיפקיהבםלועהיבחרבתועקשהלסחלהינטירבהצלאנהיינשהםלועהתמחלמב
איהו,המחלמהברעותמרמשילשידכלדעםצמטצהאוציה,קסנינוציחהבוחה,םילודג
.תילכלכלעֿתמצעמכהתרוכבתאהדביא
ללכמםיעברֿהשולשםירדההאוציהוויההיינשהםלועהתמחלמינפלשםינשב*
.הצראןוזמהאובילכתאוסיכתוסנכההו–הילגנאלחלשנירפהבור–ץראהןמאוציה
םנודףלאםישימחכו,ןיטולחלעטקנאוציה,רומחרבשמלףנעהעלקנהמחלמהתונשב
.ושבויוושטננםיסדרפלש

–״תיזופתההטישה״הניכאוהשהמלעד״בשלשותרוקיבתלפוקמתונורחאהםילימב8
רבשמבלארשיתלואג׳ורפסבתאזהאר.אוצילםירדההףנעלעונתלכלכסוסיבב
ןפואב״׃תחתופההקסִּפַּב235׳מע,תילכלכההיעבבןדהףיעסַּב,)׳בךרכ(׳הנידמה
.״הזכ
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הרגִשהלשתוארהֿתדוקנמתוחָצינעמשיהלילואתויושעולאהתונעטהלכ
ןויסינלכ–וייחבהחוורההברימלףאושהטרפהתניחבמיכ,תיטסילאודיבידניאה
,לגרהתאטושפיאוהםירקמהןמהרקמבאמש,םישקונםיינכותםיגייסבןסרתהל
רבדַּבםינדונניא,רומאכ,ונאךא.תינלוחתוריהזבאלארבסומתויהללוכיוניא
לש–םייוגבהיוצמֿיתלבה–תוארהֿתדוקנמאלא,םיטרפהתחוורהתניחבמ
ונניאונאיכ.םולכאלותויונמהתונעטבןיאוזתוארֿתדוקנמו,המואהתויחצנ
ינפלמשoסרַמהלעדדובמִּבםשֿיאדומלתהוך״נתהחורבקשמלעםירבדמ
ךֶפֵההזירהו–ונביבסמןאוסהםלועהלשוכותךותבהזכקשמבאלא,םיליטה
תויביטימירפלשהחנהרבדהרתוסיאדוובו,דחפהוןואפיקהךֶפֵהו,הילידיאה
ידכ,םיפחוסהוימרזםעתעדמקבאיהלוהזכםלועבדומעל,וביטםצעמיהשלכ
םלועהלכשכםג,ונתוהזֿתופיצרב,ונמוקמבשרשומוןתיאםידמועראשיהל
.ןבאלעןבאובתמייקתמןיארודלרודןיבו,ךלוהוהנתשמוךפהתמביבסמ

ץמואוקזוחבושחו,הנובנתוינידמֿםתסדואמדעהבושחהזלהקבאמב,ןכא
הנבמהםגבושחהלאלכדבלמלבא–ןיליפתרקובלכחינהלםגבושחו,ירמוח
ֿיתלבהותקָצּומבךשמייאלא,וחורבהפהלאדיהןמיחוליזנהיהיאלש,יתרבחה
אלידכםינפֿלכֿלעתיחרכהה,תילכשהתושימגהותּורֵעהלכםעםגּולו,הנתשמ

תאזכשהשימגֿתקצומהיווהןימלדיחיהםיאתמהסיסבהתאו–ךכברבשיהל
.ונרמאשרדגומקשמגוסותוארשפאלדעונ

,ומצעלםיינושארםיכרצמתקפסהלשקשמםתסהזןיא׃שוריפב,בושיכ
תויתילכתהתדימאולמב–הזכשסוסיבלתעדמןוּוכמהקשמוהזאלא
דוסישדועבו;הליחתכלמונלשלבויהרטשמןונכתלכברבכהמולגה,תבשוחמה
תומדקתההחתמלכלףקותתתלידכ,ןונכתהירדגתאביחרהלןאכיושעתעדה
,רמוחבםגהאירבהלולכשבהדיקפתיולימוהמואהקזוחתאחפטלידכץוחנה
סיסבלהזהחופיטהתאדימצהלומצעתעדדוסיותואןאכרומאינשדצמירה
.ונמצעלשתומדקתההץורמבעמָטינועלָּבינאלשידכ,תוימצעלשםייק

ןונכתלשותמשגהךרדלעםימרענהםימוצעהםילושכמהוםיישקהףאלע
ירה–ללכבלעופהלאתאצלןתינאוהןיאיכרמאישימףאלעו–הזןיממןזואמ
הווקתהונלתנתינוילאברקתהלתיברימהתולדתשההץמאמבקר,םוקמֿלכמ
שומישהידיֿלע,תגיוסמֿיתלבהותרוויעהתומדקתההתונכסלערבגתהלהדיחיה
םייחהֿךרדםנמאוזירהונדידלו;םייחלוהבוטלםלוצינוםלועבהלשהיגשיהב
,ךכלתנווכמתילארשיהונייחֿתרותשדבלבוזאליכ,תיתוהמהניחבמתביוחמה
לוכיומצעלרציילורקיעבדעונהקשמקר׃הכותב,ּהתויִחֿתריוואםגיהוזאלא
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ןכידעלבו,לבויהןורקעיפֿלעביוחמַּכ,ויפואביטסילאודיבידניאאלוימואלתויהל
הדוהייברתמשאהכ,תיטסילמרופתועיבצלשהדימלםינפֿלכֿלעתודהיהתעלקנ
תיאדיאהתוררופתההםרטבףא–םינפבמםיילארשיהםייחהתונוונתהלו9,יולה
.ףוסבלרומאכםייופצה,ץוחיפלכהעימטהגֵלפֶהוהיולגה

ססבלתונויצההתיהתבייחהליחתכלמש,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפאליממ
ךרדהלעאיההתלעהזןוויכבו,תאזהךרדהיפֿלערטשמבתיקשמהונתייחתתא
אלוהלוגבידוהיהלשתילכלכהתּוירירווַאהתרוקיבְּבהחתפרשאכהנוכנה
ינוריעה,ידוהיהתבישל–״םירשעההאמה״לשהכותֿךותב–ףיטהלהשייבתה
אלו,ונתייחתלשדוסיהתנכהבביוחמןורקיעהזהיה.המדאֿתדובעל,גלפומה
הפצו,הזלהןורקיעלגועללאוההטנתופיחדהםשברשאכםזינויזיברהקדצ
ץראהיאנתבש,רחסמותיעוצקמתשורחלעתססובמהתילארשיֿץראהלכלכל
תנוּוכמרתויםגאליממו,המשגהלהטושפרתויםגותיליבטנררתויםגיהירהםעהו
םשכ,םעפףאהתיהאלונתייעבשאיהתמאה.המוקתהוהיילעהתושירדללוכיבכ
אלהזבש–יטסילאודיבידניאידוהיןוהליחווִרםסקִמןאכרוציל,םויכםגהנניאש
הזבתונבללכונאלםינפֿלכֿלעו,״תוימשיטנא״תוצראםעוליפאתורחתהלחילצנ
ֿץראכותוישקבךורבהםוקמְּבותלואגלףקותתתלודימתהללגוסמאהישםַע
תבייחמותינללוכ,תטלחומ,הלואגחורםעבתולעהלאיהונתייעב;לארשי
ןודינבתיטרפתויחווריבושיחלשתוימיטיגלבהרכההםצעוליפאו–תוינפֿילב
.תאזלהתידוסיההמישמבקרֿלֵּבַחלןבומכהיושע

םוקמֿלכמירה,המואהתגהנהלעיגהאלםזינויזיברהשיפֿלעֿףא,םייתניבךא
המצעםעהתגהנההתשענ–וילעדומעלםוקמההזאלשoיטקלאידךילהתב–
,ונייחמהמלענךכידכךותו;״רדה״הןורקעדבלמ,רבדלכבטעמכ,תיטסינויזיבר

יברהב״הדוה״רשאתועיבצבֿהמשאההתא–ללכהלאטרפהןמ–ןאכביחרמד״בש9
׃׳ירזוכהרפס׳ב,יולההדוהי
רשאב,תונכרסוחבוהרומתאדימלתהֿיוגהםישאמ,׳רבחה׳ןיבלרזוכךלמןיבגולאידב
םיללפתמקרו,הצראתולעל,שרדנהויוארההשעמהתאםישוע–ומעינבו–אוהןיא
ךלמינתשבוה״׃׳רבחה׳הדומ,ןכא.הנווכלכאלב,קוחרמ,הדגנכםהםיווחתשמו
איה,םהילאםיאיבנהוארזעלשםתאירקכ,הצראםלוכבושלמלארשיתולצע;״רזוכ
ונבבלתאםיניכמונייהוליא,םויכםגו.ינשתיבימיבהעושיהתּויקלחלהביסההתיהש
הליפתהתולימםולקידבקראלו,םימתבותמאב–םלשבלבםיה♪ֱֿאהתארקלונישעמו
לעלח׳יה♪ֱֿאהןיינעה׳יכ;םירצמבוניתובאלכונלהֶנענאוההיה–״ריזרזהףוצפצכ״
,ינשהרמאמבהאר(.ויָה♪ֱֿאתארקלומצעתאןמזלאוהןוכנשהדימבֿהבקרםדאה
.)ד״כ‐ג״כ
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ֿםורטהתונויצהלשטעמכֿהדיחיהבוטהמסיסהתואםג,םלועמהתיהאלוליאכ
10.יאלקחֿינושאררוציילעונקשמלשתינכפהמהתוססבתההחרכהרבדבתיתָנידמ

ךכֿלכאלבושו–״רזהעבטמה״רחאהפידרהתמסיסב,רומאכ,ונעקשהזםוקמב
,לוכיבכֿיטסינויזיברהןורקיעהךותמומכ,םיידוסיהתוססבתההיכרוצךותמ
תיברימתויחוורלתנווכמההלכלכםעץראהחותיפיוהיזלש,וללגיסונקשִמש
הנבמתולעהלוביטםצעמהטונהזןיעמיקשמןורקיע.הכירצלשםיכרצםשל
תילכלכהיווהלשעקרהליחתכלמשישםוקמְּבףא,ויפואבירחסמאוהשילכלכ
הכימתהדבלמ,םולכונלןיאהליחתכלמש,ונלצאםגהמו–תישרושוהביצירתוי
ונתופרטצהלשאצומַלקקזיהלונאב,וניארשיפכ,הזדוסילעו–םילרבעמהאבה
.״ףתושמהיפוריאהקוש״ל

דוסיֿתייווהבתוססבתההןמןכוסמרתויהברהדועוהירה,ןבומכ,הזאצומךא
היווהבתומולגהתוינורקעהתונכסהיבגליכרמולוליפאןתינ.המצעלשכ,תירחסמ
ססובמהקושלםגהמו–רוגסוםיוסמקושלתופרטצההירה,העבטמתירחסמה
ןוויכבעירכמדעצאלאהניא–הפוריאלשתימואלֿסנרטהתוגזמתההתמגמב
.לעופהלאתונכסהלשןתאצוה

הזרכודחאטוטיצןאכאיבנ,הנידמהםוקםרטבשםינשבהזהןורקיעהלשותמגדהל10
׃תחא
רמא,)1921ףוסב(לאערזיקמעתומדאתשיכר12ֿהינויצהסרגנוקבהרשוארשאכ*
תובשייתהה,תויהלהחרכומו,הניהונתדובעלשהרדִשהטוחש״׃ןמצייוםייח
התורפס,התריש,התפש–תיתִמאהםעהתמשנהלועותחמוצרפכבקר.תיאלקחה
ןהו,ךכֿרחאתואבםירעה.המדאהןיבוםדאהןיבימיטניאהעגמהךותמ–היתורוסָמו
.״םירפכהירפתאתוכלהתמ
הקפוה–תוברינמתחא–הזבתגצומההזרכה*
.)1940(ש״תתנשבלארשילתמייקהןרקהידיב
תמייקןרקי״עץראלונתתהלואג׳תרתוכהתחת
,)ד״כה״כארקיַובבותכהלעתססובמה(׳לארשיל
לע,ץראהםהבהחבתשנשםינימהתעבשםיגצומ
דודיעועקרקהתרשכהיכ–שורחההדשהעקר
.ןרקהלשתוירקיעההיתומישממויההדוביע
ר״וילשוירבדםיטטוצמהזרכהןימיבשןבלמב
רמאתלא״׃רומאל,ןיקשיסואםחנמתמייקהןרקה
ןיקשיסואלע(.״דעומהתארחאנאמש,לַאגנרחמ
,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–
.)112הרעהב177׳מע
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ֿלעדועתומייקהןּורמִתהתויורשפאןתואםגונינפבתורגסנ,לוכֿםדוק,ןאכיכ
םיכפהנרוגסהẁםיוסמהקושלתופרטצההםע.יללכהימואלֿןיבהקושבםינפֿלכ
,תירכנדוקפִתֿתכרעמבתרדגומתילכלכהיצקנופיאלממלאליממוחרכהבונא
–וניבגל,השקונןפואב,הללכב,איהםגתרדגומתישענהו,ליעלונרמאשיפכ
ונתייווהתאןנכתלוזתרגסמבלכונאלןפואוםינפםושביכעמשמאליממו
ונתייווהךרטצתחרכהבאלא,ונמצעלשרדגומהןוזחלםאתהבתיתרבחה
.וללכב״ףתושמהקושה״לשתיתרבחההיווההתוחתפתהרחאררגיהלתיתרבחה
,םירבדהןמקלחבתוחפל,תוהדזהֿאשונלונלךפהיתםגוזהיווה,ןכֿלעֿרתי
ומצעונדוחייםצעאצָמייאליממהדימהתואבו,ונלשתדחוימהונתייווהםוקמב
.לדלודמוקחדומ

םיראשנ,וניניעבןחרבדהאצמיאלםא,ףוסֿףוסש,ןבומכ,רמולןיאהזדגנכו
ובשהזוחהללגבקראלךכרמולןיא.רוגסהקושהןמשורפלםיישפוחדימתונא
םיכורכויהייאדוושםיילכלכהםיישקהללגבקראלו,יאדוובםירושקאהנ
,םייטילופהםיישקהללגבלוכֿםדוקאלא,שרשומילנויצקנופבולישמתוקתניהב
ונאםיאור,רומאכ,םויכרבכ,ןכא.רבדבםיכורכתויהלםייושעה,דואמםיישממה
רמולךירצןיאו–יתוהמיונישןועטכונלשיאדיאהוינידמה,יתרבחההנבמהתא
םיראשנןיידע,םינפֿלכֿלעךא;םימוצעםיישקבםויכרבכךורכהזכשיונישיכ
עירכמןיינעןיאינוציחםרוגםושלו,דבלבונמוחתב,רבדלשורקיעב,הלאםיישק
קושהתכרעמבונתושרתשהםע,תאזתמועל.תמיוסמהדמעיפלהזבברעתהל
תיללכדוקפִתֿתכרעמהתואבהעיגפתניחבבתוקתניהֿןויְסינלכאהיאליממ,ירכנה
ךרדוזיאיפלוניתויעבתארותפלןויסינלכו–הנממקלחוניֵ☻ענשתרדגומו
.תיללכתכרעמהתואבדרמכבשחייונלשתדחוימ

תופרטצההלאםתסםיסחייתמםניאםירבדהשכ,רומאכ,המכוהמכתחאלעו
תמגמבתיאֵדיאהניחבמרדגומהףתושמהקושַלאלא,והשלכםיוסמ״קוש״הזיאל
11.הפוריאלשדוחיאה

.לופכןפואבונלתנכוסמאיהוזהרדגה
רשא,תימואלהתולדבתההןורקֶעלתדגונתוחתפתהםושמהבשי,דחאדצמ

,תססובמםויהדעתראשנםנמאתינויצהונתייחתךא;הכדעהפוריאבררָ☻

היליהקה׳הדסונ1967תנשב.1953תנשב׳ףתושמהקוש׳הדסונ,ליעלרומאכ11
םיעבשהתונשבו,קימעהתונידמהןיבףותישה,ינידמוילכלכןוגראכ׳תיפוריאה
,דנלוה(׳טכירטסמתנמא׳.דרפסוהינטירבןהיניב,תופסונתורבחופרטצהםינומשהו
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ותעיקשםעו–הפוריאמדמלנשיפכהזהתולדבתההןורקעלע,תילמרופהניחבמ
ינויערהןעשמהתאדבאלתונויצהרבכהָטונםויכףאםנמאותויִחתורוקמב
ךכידכךותיכ,היוצרתוחתפתהיאדווביהוז,תמיוסמתוארֿתדוקנמ.הלעפמל
ןויערבירוקמהּהָעָטַמֿעקרקלאונתייחתלשתיאדיאההרזחהַלעקרהרֵשַּכתִמ
תופפורתהםעשאיההדבועהםייתניב,םלוא.המצעבלארשיֿתרותבשימואלה
תימואלהונתדימעתצרפנ–ירכנהובוציעבםגּולו–ימואלהןויערהלשןעשמה
;םינימהלכמתינלסחתומגמלםאיכ,תומצעתההֿתמגמלאקוודואלהללכב
ידיֿלעלפוכמולופכדודיעוהרפַמהארשהקריאדוובואצָמייולאהתומגמלו
,תינידמהותילכלכה,תינחורהתיליעהלצבימשרןפואבםגתוסחלאובנש
.םלועבתימואלהתודחייתההןויערלשלוכיבכוּפקותֿםותתאתרשבמה

ֿתמגמהתואלשתיבויחהתועמשמבאיהתרבגומההנכסה,ינשדצמוליאו
.הפוריאלשדוחיאה

ֿתמֶצעַמיכ,רתויבהיוצרונלתויהלהתיההיושעהמצעלשכוזהמגמ,ןכא
ֿןושלכשמשלתלגוסמהודחאכברעמבוחרזמבהיולתֿיתלב,תיפוריאםייניב
לכבילואתיעבטהתירבהֿתלעבכתולגתהלהיושע,םהינשןיבתיאמצעםיינזאמ
המצעמהדגנכונתואמצעבראָשינםנמאשכ?םירומאםירבדהמב,םלוא.וניניינע
דוחיאהתמגמ.רחאןפואבםירבדהתועמשמחטשהינפלעהָלועןכידעלב.תאזלה
ראשייהנכותרקיעםאםג,תירסיקהמגמתורחאםילימבאיההפוריאלש
לשםכסההזיאםינפםושבוניא״ףתושמהיפוריאהקושה״.ילאינולוקאלויתשבי
אלא,םלועהתומחלמיתשןיבולםיליגרונייהשגוסהןמ,אמלעבתילכלכתּויחונ
םאתהבו;תירסיקהמגמהתואלשתעדּומההמשגהלןושארהדעצהשוריפבוהז
לשינורקעדוביאבקרתמצמטצמהתועמשמןיא–קושלונלשונתופרטצה,ךכל
דעצםושמםגהבשיאלא,ונרמאשיפכ,דבלבתיתרבחהותילכלכהתואמצעה
,תינידמהניחבמףא,הדיתעהתורסיקבהיצניבורפלונתוכפהיהתארקלימשר
–שוריפבתירכנהתוהדזההתבחרהוונדוחייתקחדההברִמל–תיגשומותילהנִמ

תאדואמקימעהודיחאעבטמגיהנהרשא,׳יפוריאהדוחיא׳הדוסיילהכילוה)1992
ןבומב.תולובגהלוטיבידכֿדעטעמכ,הרטשמוטפשמ,הנגה,ץוחתוינידמבףותישה
–דסמתמוקימעמ׳דוחיא׳ה;תדחואמהמצעמכשדחמהתעהווהתמ׳הפוריא׳םיוסמ
תאםגללוכובחרתמתונידמהלגעמו–)הלשממןיעכאיהש׳תוביצנ׳וטנמלרפ,הקוח(
םירשע׳דוחיא׳הלעתונמנ)2004עצמא(וזהעשב.רבעשל׳יחרזמהשוגה׳תונידמ
.םלועבלודגהאוהולשג״לתהו,תונידמשמחו
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ןוויכבקרםורתלןבומכהיושעתמדוקההקסִּפבונדמעהילעשתינחורההנכסהו
.הזלה

הביטיפל׃ללכונבהצורהנניאוליפאהמצעהדיתעהתורסיקה,העשיפל,ןכא
תויצניבורפלהקוקזאיהןיא,םלועבתילכלכהתוחתפתההבצמלבלֿםישבו,רכזנה
הטונאיההתיהםירבדהעבטמיכרומאכחינהלשי,ןכֿלעֿרתיו–םילרבעמש
דיהתאונאםימשוזהדוקנב,תמאבךא.ונדִצמתיברימתומצעתהבאקוודךומתל
ןוצרהךותמקרואקווד׃הנכסהדקומאיהש,תילסקודרפםירבדֿתונמדזהלע
ולשיפֿלעֿףא,וכותלונלבקלווניֵרָ☻תורצפהלרתעיהלקושהיושעונבךומתל
ידכונלשונירשמךמסומרתוילוכיבכימ,ףוסֿףוסירהש–הארנרבדהןיאומצע
רמגיהלהארנכתדמועםנמאהזכןפואבו–?תמאבלארשילבוטהמעובקל
תורישיהונתומצעתהẁתוביואלתויוושכעהקושהתוצראתאךופהתש״הקסִעה״

.םימיהתוברב
ישעמתוחתפתהֿןויגֶהשיהרואכלֿרתויבםיטשפומהםיגשומלוליפא,בושיכ

םע׃םימודקהתונויצהימימהתוקניתסריגלעןאכתרזוחהנידמהתגהנה.ביוחמ
תדלומהתאתונבלולןתנייויפנכלצבש,סופורטופאללוכיבכקוקזלארשי
םשםגו,תילגנאהתוספורטופאהתאםעפונילעונלביקךכ.תיתמצעמהקנפשוגב
תירבלסיסבשמשלהיהלוכיש,יביטקייבואםיסרטניאֿףותישבםירבדהדוסיהיה
ֿירואארוקשיפכ,ךכלרבעמוהזהםויהםצעדעףאילוא,םינמאנהלועפֿףותישו
אלא,תינובירתירבלשךרדלעךרענאלהילגנאםערשקהךא12;ורישברָגִתיבצ
לכיכ׃דוגינלםיסרטניאהֿףותישךפהנדימו,תוסחֿןבתויוכזתלבקלשךרדלע

םגו,היכרעלםיימצעהםיכרעהדובעִשםושמהבשיתירכנתכרעמבתובלתשה

רפס׳ב׳דדבלםע׳תכסמהךותמ,׳ךלמהינַתימיר׳׃ג״צאלשורישלןאכזמורד״בש12
׳גרו׳ג,ץ״רתתנשב,זא(הילגנאךלמלארישירובידבהנופררושמה.׳הנומאהוגורטקה
׃וינזאבארוקו,)5ֿה
ֿתבישל/ֿבהזהֿרטשתאונֵלּבַקְּב,תירּבַלונאשנ/תננרמבלתבהאוזיא,היוללהוזיא״
..//ךלמהידימןויצ לארשיתוכלמתא/םיקהל,ונלוכיונחנא,ונרמאונחנא.
ֿתּודידי.../!הלודגהינטירב,ךָלתּודידיתּוכלמלתוחא/,םיףוחלהָמָצֲעַמ׃תישילשה
.״//.םלועלתירבםד/תללחמהניאשדִוָדֿברחֿתירב
אוה–לארשילםלועתאנשבהינטירבתאררושמהםישאמֶשםִע–רישהךשמהבךא
הכאליממםתויהב,םידוהיבותדיגבלםעטןתונרשא׳ךלמהתובשחמתאארוק׳םג
ןיממאלםדובכשגרו/.םברחבואצֵיאל,םֵּכַתברחםאםג״׃םימייאמיתלבוםיעונכ
./.אוהתּונְדַאה /ריִוֲאַּבםופיעיוםירשגוקסריאל/׃םיענכנ–לבא,םידבעאלםה..
.״/...הָיִכּבהןיממםה;םָעוזְמםאלִּכ
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,םויה.רורחשלשהנכסאופאהבשירתויבבוהאהתוסחהֿןבלשותומצעתה
תירבלשןיינעהנניאאיהףא״ףתושמהיפוריאהקוש״לונתופרטצה,ךכלהמודב
יפכ–ןויווִשלשסיסבלערותיואלףאו;תונובירלערותיולשןיינעאלא,תינוביר
תלבקודסחֿהשעמדגנכרותיואלא–תוירוקמהקושהתוצראןיברבדההָשעַנש
.ךמתנלשתויוכז

אלשדוגינותורחתִהיסחילערזההליחתכלמןאכםגאופאערזנםירבדהעבטמ
לשיוכיסהיכ,ונרמאשהמריכזהליוארךכלרשקב.רחאןפואבםוקמםהלהיה
המכוהמכתחאלע;והשלכרוגסקושןימלונתופרטצהםעונינפלחתפנדרמֿיֵסחי
ןיידעונתויהב,ןכל.תירסיקותמגמשקושְלונתופרטצהםעחתפנהזכיוכיסש
תוחתפתהלםיפוצןיידעונתויהבו,הפוריאלשדוחיאהתומגמלהחלצהםילחאמ
םינמאנתירבֿילעבלשסיסבלעיפוריאהדוחיאהתאוונתואריאשתתאזֿלכבש
קוש״לונפוריצלעםויכםינתונוֿםיאשונההלאלכתאךרבלונאםילוכי,אמלעב
ואצָמייאלשיאוולה,בוטןוצרבורמש׃תחאההכרבבקר״ףתושמהיפוריאה
אהתש,לארשיתוריחלהשדחהמחלמלהניפהֿןבאתאאקוודםיחינמ
.וכותמחתפתישהמדגנואודגנתנוּוכמ

ג״כשתןוושח

].הנורחאההקסִּפהתטמשהב–ג״כשתתבט,׳םָלֻס׳בםסרופ[

יתנפצהםב/!הפיַתורבִקםידֵע!ךלמהינַתימיר״׃םושיאבתכרישהללוגמךכֿרחאו
םירסואוידיקפיכלעךלמהתאםישאמוךישממררושמהו–.״/םיקוסרוםיחובטםיחא
/☻ַעַּכהוםָּבֶששפנהתמילכו/לובגֿיבנוגםתואינפךלמהעדתה״׃הצראםילועהתא
–!ךלמהינַתימיר/׃םניֵעבםדקריכתועמדֿירסחםה/?םהלשדִוָדתמדאלעאֶלֶּכַּב
׳גךרכ׃קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב(.״//.בלבשיַודלוק
.)56׳מע
46הרעה,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר–ג״צאלע*
.173׳מעב
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