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.ותריגמבחנאוההברהםינשו,ז״כשתןסינבד״בשםתחהזורוביחתא
וירבחוטילחה,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַלחיתפַּבונרפיסשיפכ
רבעאוהו–ותלחמהרבגרבכרשאכ,ולשמףסונרפססיפדהלד״בשלש
יפכ.יַודשרעלעבכשרבכרשאכל״נהרפסהלשסופדהתהגהילעלע
–ט״לשתתוכוסבהמתחנשהמדקה–רפסַלותמדקהףוסבד״בשבתוכש
׃רתויםימדקומםירוביחינשדועתחאהכירכבוילאףרצלטילחהאוה
הכזאלד״בש.ל״שתבבתכנש׳תוברתתמחלמל׳רוביחהןכו,הזונרוביח
הנושארלקלוחרפסהו,)םיוולנהםירמאמהינשםע(ורפסתאסופדבתוארל
.ותריטפלםישולשהםויתרכזאב

$

ובךרעאוה,ט״לשתתנשתליחתב,סופדלהזהרוביחהתאד״בשןיכהרשאכ
שידקנו–12ֿו,7,9תורעהבןלהלהלאהםייונישהלעעיבצנ.םייונישהמכ
.רוביחהלשופוסבדחוימחפסנךכל
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–תיטילופהונתבשחמתושבגתהלשסיסבהורוקמההז–י״חלןוגרא
הזהךרעהתעיבטבעפשוהיכקפסןיאו1,תינכפהמהשיגב,עודיכ,לגד

,םירבדהעבטמשםילדבהינימלכלעףסונב,םלוא.תיסורההכפהמהתרוסממ
,תיסורההכפהמהתוחתפתהןיבלי״חללשתינכפהמההשיגהןיבםידירפמה
הכפהמהןמדומללונלוכיאקוודובשןיינעב,ידדצדחאלדבהםגןייצלרשפא
.ונדמלאלתאזֿלכבו–תיסורה

.בתכבשתינכפהמההרותהביטלוהרבסההתומגמִליתנווכ
ריצלעוּבַסָנ2,בתכבשתינכפהמהםתרותלכטעמכו,י״חללשהרבסהה

םגופסונםשוהפ.תביוחמותקדצומתוריחהתמחלמיכ,םתלוזוםמצעלשעונכשה
םשהיהאל,םלוא.לעופבחילצהלםנמאהיושעהמחלמהיכתוארהלםיקומינ
אל–המחלמהלוהינלתבשוחמֿתיגטרטסַאהשיגאטבלידכובאהישרבדטעמכ
,תיבויחהתילכתהתניחבמאלורזהןוטלשהקוליסםצעלשהרטמהתניחבמ
החנהבקרהאטבתהתיגטרטסאההסיפתהלכ.ומוקמבאובלהכירצה,תימינפה
הנרבגתןכ,תומולהמההנרבגתשלככו–רשפאהיפכרזהןוטלשבםולהלשיש
הנַפישרזהןוטלשהץוליאלאמלעבֿתומולהמהֿיובירמרבעמהלע.תויורשפאה

ןמוגלפתהב*,׳לארשיבל״צאה׳לש1׳סמזורכברבכןושאריוטיבהלביקוזהשיג1
ןוזחכו,ידיימהחווטל׃םיימעפםשרומארבדהו–א״שתתנששארברעבל״צאה
תארישכהלידכש׳לארשיבל״צאה׳ריהצמ,השדחהךרדהלאהאיציַּב,התע.דיתעל
םותיחבו;״םינכפהמתרתחמלשהנבמלוהנבמתאםחולהחוכההנשמ״וידיקפתלומצע
.ונאםיחוטב״׃יכרמאנםירבדה . והגיהנתשרורחשהתעונתחמצתבושייהוהתִמש.
.)19הדומע׳אךרכ,׳י״חליבתכ׳בזורכהתאהאר(.״תימואלהכפהמתארקל

.רתוירחואמדעומבלבקתה–לארשיתוריחימחול–י״חלםשה*

תונשהנומשלכבי״חלידיֿלעספדנשרמוחהלכשדחמרואהארך״שת‐ט״ישתםינשב2
דעווהתאצוהב–)׳ב‐׳א,׳םיבתכ,י״חל׳(–םיכרכינשב,ח״שת‐א״שת,וקבאמוומויק
,הדקפמהתועדוה,י״חלינותיעלשםידומעףלאכםיקיזחמםיכרכה.י״חליבתכתאצוהל
׳תיזחה׳,)א״שת(׳תרתחמב׳׃ויהםיירקיעהםינותיעה.וידרירודישו,תועדומ,םיזורכ
.)ח״שת‐ו״שת(׳שעמה׳ְו,)ה״שת‐ג״שת(
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;ללכבתעדההנתינאל–ירבעהיאמצעהןוטלשהןוגראלו–ץראהתאתמאב
׃תירבֿילעבסויגותינורקעץוחֿתוינידמלתרגסמכ,הלעוהדחארזעֿןויערקרו
3.ןוכיתהחרזמהלשהיצזילרטינ

4.תיסורההכפהמבתוחתפתהההתיהןיטולחלהזמהָנוש

ואלו–קלחקר,התקדצהוהכפהמבךרוצהםצערבדִּבהרבסהההתיהןאכ
רמולוןיחבהלןתינףאהשעמל.תינכפהמההרותהלולכמב–רתויבבושחהאקווד
תלעפהלןוּוכמהקלחותואונייהו–הקדצההוךרוצהתרבסהמרכינקלחיכ
לבא,הנממאצויֿלעופןיעמו,תינכפהמההרותללפטוהשמקרהיה–םינומהה
קרבכרוההמצעבתינכפהמההרותהרקיעוליאו;הכותבימינפויתוהמקלחאל
דוסיהֿתוחנהלוהכפהמהלשיביטקייבואהַחֵרכהַליפוסוליפהרבסההןמ׃הלאמ
היופצהתינידמהותיתרבחהתוחתפתההחותינמ;תינויערותיתרבחהניחבמהלש
היגטרטסאהחותינמו;םייקהןוטלשהלשורוגימרחאהתומשגתהךלהמבהכפהמל
ןוטלשהלשורוגימןיינעְלתבייחתמה,תינידמהותיתרבחה,תינכפהמההקיטקטהו
היופצהתוחתפתההואסיגדחמתוינכפהמהדוסיהֿתוחנהלםאתהב,םייקה
.ךדיאמדיתעב

תרבוחַּבלשמלהאר.תחאאלי״חלבהלעוה״ןוכיתהחרזמהלשהיצזילרטינה״ןורקע3
טבשבי״חלידיֿלעהצפוהוהספדנ,דדלאידיבהבתכנש׳תירבעץוחתוינידמלדוסייֵוַק׳
.ךליאו341הדומע,׳י״חליבתכ׳לש׳בךרכבתללכנו,ז״שת

לשםשוביגוהחותיפיכרד,תינכפהמההרותהלשהביטלרשאבםירבדהתוחתפתה4
.תואבהתואקסִּפהשמחבתנתינ,היאשונ
ךלהמבהעצבתה–תיטסינומוקההנידמהןוניכוראצהקוליס–תיסורההכפהמה*
רסאנ–ןינלאוה–בוניילוא׳ץיליארימידלו.ןכלםדוקברןמזהנכוהךא,1917תנש
תארקל׳הרות׳התביתכמלדחאלזאמו,1895ֿברבכ
,תינכפהמההגלפמה,יזכרמהחוכהשוביגמוהכפהמה
,1902ֿב.׳ןוירטלורפהלשהעדותהתאשונ׳איהש
–׳תושעלהמ׳רפסהתארביח,ץייוושבהלוגותויהב

Что делать?–הגלפמהלשהלושיחתינכתובו
לוציפלהאיבהשהעיבת(,םחוליתרבחחוכל
חרבובשןינל,הלשכנ1905תכפהמ.)הגלפמה
תאגיהנה,1917ֿבהיסורלבושרזחךאץייוושל
לשהידימןוטלשהתאושבכרשאםיקיבשלובה
יטסינומוקהרטשמהתאדסיי,תינמזההלשממה
.1924ֿבותומדעתיטייבוסההלשממהשארבדמעו
.׳?תושעלהמ׳רפסהרעש׃הנומתַּב
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חנוהשוינכפהמהןוגראלםדקשוהשמקרהיהאלםגהרותהלשהזבכרה
םהֿםחותיפו,ןוגראהםעםירבדהוחתפתהתמאבאלא,הליחתכלמויתולועפדוסיב
תרמצלשחומהֿתדובעברתויבבושחהקלחה.ודִצמ,אוהותוחתפתהדוסיהיה
שדקוה–תעהֿיבתכבותורבוחב,םירפסַּב–איצוהשתינכפהמהתורפסבוןוגראה
הייִוטהךרדבקראלו–רומאהבכרהבתינכפהמההרותהלשהרוריבלוהחותיפל
ןיבידדההחוכיווהךרדבלוכֿםדוקאלא,םיוסמהבשחמֿוקלשתינגרואה
ךאתישעמתועמשמלןוּוכמה,ימינפהינכפהמהחוכיווה.םמצעןיבלםינכפהמה
דקומֿתדוקנהוויה,הבשחמהתאהרפִהשאוה–הירואתהיספלעלהנתמה
,תינכפהמהתונותיעלדוסיֿרמוחךכבקפיס,תכמסומהתינכפהמההכלההתערכהל
אצמנהלאלכתועצמאבו–תינוגראהתוליעפלדקומֿתדוקנהדִצמהשמישרשא
ויהשםה,תינכפהמההרותהלשחותיפהםצעויטרואתהחוכיווהיכ
.לעופבםגתינכפהמההמשגההתוחתפתהלדקומהֿתדוקנ

.ךופההןוויכהןמתולכתסהידיֿלעםגןיבהלרשפאהזרבד
–םייקהןוטלשהתארגמלךרוצהלשןושארהבלשב–הכפהמהתמשגהיכ

תינכפהמההרותהיאשונתאאיבהלהתיהתנוּוכמקראיההעבטםצעמ
לכהזבהצמתנםנמאהשעמל,רומאהןושארהבלשבו–הנידמהתגהנהל
קרתנווכמתויהלאופאהתיההכירצ,תורחאםילימב,המשגההֿתוליעפלכ.הניינע
וללהשידכ,הרותהẁיאשונלהגהנההתרבעהבםתלעפהוםיקיפסמםינומהסויגל
בלשב,הכפהמהלשתיתוהמהֿתיבויחהתילכתהתמשגהתאןווכלולכוי
ֿתרותיאשונלשהגיהנמהבכשלוכֿםדוקהתיההצוחנןבומכךכםשלךא;ינשה
–הנוכתההתואלכםייתניבתכרענאהתהמשלרשא,תילכתהלשהמשגהה
ןגראתהלוזכרתהל,חומצלםייתניבהלכיתאזכשהגיהנמהבכשו
.המשגהֿתרותהתואלעיטרואתהחוכיוולביבסמקר

לשתיתוהמההמשגההתויעבבתיטרואתהתוחמתהה׃בושתורחאםילימב
תישעמהתוקסעתהלםעטהוסיסבהתאןאכתתלהלכיאיהקר–דיתעבהכפהמה

וחתפתהךכםנמאו,הווהבהכפהמהלש,ילילשה,ימורטהבלשהתמשגהב
ןיערגהןאכהיה,דיתעלןוּוכמה,יטרואתהרוריבה.רומאכ,השעמלםירבדה
החתפתהונממךשמהב;עובקההזכרמותישעמהֿתינוגראהתוליעפהלשןושארה
בושהיהתאזהתפסונהתוליעפהלשהכרדבושיח;שממבוניינעםודיקלתוליעפה
הגהנהֿתדותעקרדועאלהתואהשעו,זכרמהֿתרמצביטרואתדוביעלןיינע
תאחתפלודימתךישמהלךרוצהךותמו;הווהבתישעמהגהנהםגםאיכ,דיתעל
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ןוגראהו,ךלהולגעמהבבס–הווההתויוחתפתהלבלֿםישבדיתעהירוריב
.דומצבוכלהווחתפתהתינכפהמההרותהוינכפהמה

ןכֿםגחתפתהאלי״חלבעודמןיבהלרשפאםנמאהעודיהדימב,הנהו
הלואגהתכפהמב,תילילשה,תימורטההמישמהשאוהםעטה.הזכשלגעמןימ
לשהמישמהעוציבםשל,םינומהךוניחלתוהשםושונלהריתוהאלתירבעה
אלא,דיתעבהקוחררשוכֿתעשוזיאבתלאגנהתוכלמהתמקהורזהןוטלשהשוריג
םצעידיֿלע,רתלאללעופבעצבתהלליחתהלהתיההכירצרזהןוטלשבהמחלמה
לשתוימויֿםויהתויעבהו;רצוויהלקיפסההזהתעךאשינכפהמהןיערגהותוא
.הזלהןטקהןיערגהלשוינייעמלכתאאופאועלבאליממהמחלמהלוהינ

ידיֿלעורדגוהשיפכ,י״חללשתוקוחרהתומישמהיכתראשנהדבועה,םלוא
;הייחתהרּוכבימואלהיפואהףוריצ;המואהתייחתותוכלמהתמוקת״(–ריאי
הלואגהרותללמסכישילשהתיבהןיינבולארשיתוכלמבםלשתויולגץוביק
תומישמהןמ,ינכפהמהןורקיעהתניחבמ,הברהתונושויהאל–5)״המלשה

ידילתימואלההגהנההתרבעהתאובייחןהףאיכ;תיסורההכפהמהלשתויבויחה
דוסיהֿתחנהםשגותשמ,ותמשגהבםעהתאוכירדישידכ,ינכפהמהןויערהיאשונ
דוחיא״להשירדַּבריאיחסינתאזףאשיפכו(,םייקהןוטלשהקוליסידיֿלעךכל
רות״ל״שוביכהוהמחלמהרות״מ,״תוריחהתעונתלשהלגדביבסולוכםעה
6.)״הלואגהותונדאה

דוסישמשללכותש,תינכפהמההרותהחותיפתאוחינזהי״חלשרחאמו
ןיבלדבההאוהיעבטךא,םמצעלעולביקשתוינכותהֿתויבויחהתומישמהיולימל
שמשלויהםירומאש,םיקיבשלובהלרוגבהלעשהמןיבלםהלשינידמהלרוגה

תאוותיהשםירקיעח״יהלאויה.׳הייחתהירקיע׳בריאיידיֿלעונתינוללהתורדגהה5
תאו,״שוביכהוהמחלמהרותבןוגראהידיקפת״תא,דועייהתא,תיתבשחמהתיתשתה
ןאכטטצלרחבד״בשרשאתומישמהעברא.״הלואגהותונדאהרותבהעונתהידיקפת״
.ח״י,ו״ט,ז״י,׳ד׃םירקיעָּב׳הייחתהירקיע׳בתורומא–ןתביתכרדסכ–
רבשמבלארשיתלואג׳בי״חללעקרפַלאובמהףוסב׳הייחתהירקיע׳בןדד״בש
הרצקבתרקוסה265הרעהלםשבלםישו,ךליאו461׳מעתיתחתב)׳בךרכ(׳הנידמה
שדקוה׳םירקיע׳הלשםחסונשוביגתשרפל.םירקיעהלשםתוחתפתהוםהיתורוקמתא
.ךליאו553דומעמםשתאזהארו–רפסַל׳גחפסנ

ותגיהנמוותלואגלםעהתאהכילומה–העונתהלשהלגדביבסדחאתהלהשירדה6
רוזגטוטיצהךשמה.׳ו׳רקיע׳בהרומא–םוקתשתוכלמַּבןהוקבאמַּבןה,לעופב
.ח״ידעא״י׳םירקיע׳לו׳ידע׳ה׳םירקיע׳ל,תוימינפההנשמהתורתוכמ
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םנמא,םדִצמ,םיקיבשלובה.הארשהרוקמכ,תינכפהמההקיטקטהתניחבמ,םהל
המואבדיחיהחוכהםתויהבו,םייקהרטשמהרוגימלשoהיכיטסהלעוטלתשה
הניחבמשיפֿלעֿףאירה–בויחלםישגהלותושעלהצוראוההמקוידבעדיש
ידכ,םדילהגהנההתאולביקשםהםהםוקמֿלכמ,לטובמטועימםהויהתירפסמ
ירעשתאםעלוחתפשמ–י״חלתאזתמועל.וצרשהמתאהידיֿלעםישגהל
םידדצלוחדנאליממו,המואמהיבגלתעדילבמ,םילבלובמוראשנםהירה,תוריחה
דועברוצםינָפלמתינכפהמההיציבמאהםעטקרשכ,חורלכלורזפתנו
.ץוחלתטשומה,םנושלב

דוסיהֿיכרעיכתראשנןיידעהדבועה,םירבדהוחתפתהךכםאםגשאלא
עלקנםעהשיתייווההרבשמהןמאצומַלחתפמהםהי״חללשםיינכפהמה
המואלוטישוהללכוישימןיידעןיא,י״חלידירשמדבל,הזחתפַמו–וכותל
לבא,ןכא׃תלאשנוהלאשהאופאתרזוחהזבצמב7.הליבשבשומישלואיבהלו
יאדווברשאתרתוכהתחת,והשמבישהלהתעהסנאהזןוויכבו–?תושעלהמ
לעיבמופרפסבבישהלואובבהבטקנרשא,ןינֶלמָהיִתלִאשםנמאהרקמבאל
8.יסורהינכפהמהןוגראהתושבגתהלשתישארבימיבהררועתהשכ,הלאשהתוא

יפכ,תיסורההמגודהןמןאכדומללינאןווכתמםנמאיכ–הרקמבאל
הכלה,הזדומילןאכםישגהלינאןווכתמףאיכ,לוכֿםדוק,לבא;ליעליתזמרש
וזלדואמהמודהקיטקטךותמהזרמאמלשומוסרפםצעידיֿלע,השעמל
.ירוקמה׳?תושעלהמ׳לשותאצוהדוסיבהחנוהש

לעהבושתהיכ,תישאר׃לופכהיהןינללשרפסהםוסרפבינייפואהרבדה
ֿתינכתוזיאברקיעבהאטבתהאל,ןינלכןכפהמידיֿלע,תאזכשהלאשןימ
תינכתםצעבםאיכ,ודִצמהמישגהלואהבףתתשהלןמזוהרוביצהשהלועפ
,תינשו;םינפיפלכ,םייטרואתתודוסילע,ומצעינכפהמהןוגראהלשתוססבתהה

ֿוקבד״בשםתואףיקהט״לשתתנשברשאםיטפשמינשןאכםינותנדיהבתכיפדב7
ואבוי–םתטמשהתביסלרבסהיווילב–הלאםיטפשמ.וספדויאלשידכ,תרגסמ
.108׳מעב,רוביחַלחפסנב

םינגרואמה,וינמאנלשםחוכתאשבגלתנמֿלע׳תושעלהמ׳תאןינלבתכ,רומאכ8
היה;םשהתריחבבירוקמהיהאלןינלםגש,רבדהןיינעמ.םחוליתרבחחוכל,הגלפמכ
.גרוברטפבאולכותויהב1862ֿבורביחרשא,יקסבשינר׳ציאלוקינלשורפסםשהז
ינכפהמהםזילאיצוסהידיסחלשםגיהנמלהיהוראצהןוטלשלדגנתהיקסבשינר׳צ
–םשגתמהםזילאיצוסהןוזחלעיטמרגורפיטילופןמור–׳תושעלהמ׳ורפס.היסורב
.ריעצהןינלתאםגו,םינכפהמלשתורודביהלה

91?תושעלהמ

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



,ומצעןינללשוירבחגוחלקרםאיכ,רוביצלהעצוהאלתינכתהשיפֿלעֿףאיכ
אל–תקולחממהרוטפתינכתההתיהאלהזלהגוחהברקבםגשיפֿלעֿףאו
״חבטמהןמדוס״וא,ביואלותולגלרוסאש״יתרתחמדוס״ןימןינלהבהאר
תדחוימתינכתןימאקווד׃הברדאאלא,ןובאיתלשםימעטמועינצהלבטומש
לשדסּומדוסיויתוהמקלחכ,רוביצלאיצוהלוםסרפלןוכנאוהאצמתאזכ
.ץוחיפלכתינכפהמההכרעמהםצע

–םדוקמיתראיתשתינכפהמהתוליעפהלגעמתאבושםיריכזמהלאםירבד
.הזלהרמאמבתכללינאןווכתמהבועיצמינאהתואשהטישהםנמאיהוזו

אתכמסאהןמתקתינאיהדציכוונניינעבוזהטישלשהשוריפהמהארנןלהל
לשרתויבםיקומעהתורוקמלאקוודאיהתרשקתמו,תיסורההכפהמהוןינללש
.ונמצעונלשוניתויעבוונתייווה

$

ֿיבתכבתאצלונישנאוסינשתמיאלכ,הנידמהתמקהרחאםגש,הזמליחתנ
9.םינָפלמי״חללשתיתרבסהההקיטקטהוקבוכישמהםהןיידע,רוביצלתע

היגולואדיאהיבגלםישרדנהתונורקערפסמתדמעהאוההזוקלשורקיע
,התגהנהוהמואהםעחוכיוּו–השעמלתימואלהתוגהנתההיבגלותימואלה
הזוק,הנהו.ןהיפֿלעםילעופםניאותוירוגטקןתואבםיבשוחםהןיאיאַמלה

ֿתמחלמלשהפוקתהיבגלךא.ינכפהמהוחווטֿרצוקלעוהשמונרמארבכ–
םייתניביכ׃תוליעיֿדצםגובהיהש,ןייצלםינפֿלכֿלערשפאתיתרתחמהתוריחה
,תירקיעהתוליעפלדבלברזעẁילכאלאי״חללשהרבסההזאהתיהאלםנמא
היהתאזההמחלמהלא;רזהןוטלשהםעתיסיפההמחלמהםצעבהאטבתהש
היההמחלמהתונורקעלעחוכיווהו,םתכימתוםינומההתדהאתאסייגלךרוצ
הנניאהזגוסמ״תירקיעתוליעפ״םוש,םויכ,םלוא.תאזההרטמלליעייעצמא
תינכפהמהתוליעפהלכתויהלםייתניבתבייחהאיההמצעהרבסהה.תמייק
ינפלףאשבלשלתינחּכווההקיטקטהונתואהריזחמאליממ,הזבצמבו–הלוכ
םודיקלשתועמשמםושחוכיוולהתיהאלהבש,תיטסינויזיברההפוקתל,י״חל

ט״לשתתנשבךא,וזהקסִּפתחיתפברחאטפשמבתכנ–ז״כשתב–דיהבתכיפדב9
.ונינפלשטפשמהתאףדהילושבםשרו,ספדייאלשידכ,תרגסמֿוקבד״בשותואףיקה
.109׳מעב,רוביחַלחפסנַּבאבויירוקמהטפשמה
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םכתסנתמאבאלא,םמצעםיחכוותמהידיֿלעתעצבתמהתינכפהמהתוליעפה
.יוארכםילעופוםיגוהםניאםהיאמלה,םירחאלהעיבתבקראוה

יכרדברשאמץוחשדבלבוזאל–ינחּכווהוקהש,אוההשעמלרבדהשוריפו
ֿרתיאלא,היוצרההכפהמהתאללכםדקמאוהןיא,ןלהלהארנשיפכ,ןיפיקע
הכפהמבלבחמותינכפהמẁיתלבהשיגלונתואריזחמףאאוהורקיעב׃ןכֿלע
10.שלושמולופכןפואב

אוהןתונועבטםצעמ,םירחאלשםתוגהנתהלקרןוּוכמהחוכיווהיכ,תישאר
םירחאםתואלשתדחיימהםתוהזתאםיעבוקהתודוסיהןמקלחלתוחפלרשכה
.םהשתומכ

הלואגלתנוּוכמהתוינידמותימואלהעדותלעאוהחוכיווהםא–ונלשןודינבו
גשיהכםייקההווההחופיטבתומצמוצמהתוינידמהוהעדותהןמלדבהב,המלשה
יכונממעמתשיםוקמֿלכמ,רתויבקומעחוכיווההיהיםאםגירה–ילמיסקמ
איה,תישעמההתוגהנתהוהדיקפתתעדותתאתונשלתשקבתמה,לארשיֿתנידמ
הנידמ,לשמל,התויהב׃עקרבשתיתוהמההתייווהירקיעב״רדסב״םינפֿלכֿלע
,םויקןיֵאבירהש״(״המויקםצעלעתקבאנה״,״תינוליחֿתימואל״,״תינויצ״
איהשיפכ,תבכרומהו–)״ובםייקתהללכותשתילכתםושםגהיהתאלאליממ
תשוריטפשמֿיתבתכרעמ,תסנכהיפֿלעםירשלשלשמִמ,תרחבנתסנכמ,תבכרומ
הלכלכ,תרחבנתסנכהתואיפֿלעיחרזאהלשמִמלףופכהאבצ11,)י״ַא(הניתשלפ
תוברת,ץוחבמתוכימתלתינורקעהקיזךותיטרפחוורלשעינמהלעתססובמ
,״יברעמה״ךוניחהיסופדבןגרואמהךוניח,״תיברעמה״תוברתבתשרשומה
שפנהתנזה,תיליִּכ☻ַמתננסמתועצמאבהלאלכבתודהיהיכרעלשהיצרגטניא
ירקיעהיתרבחהורושיק,״םייברעמה״רודיבהיֵעצמאבילארשיהשיאהלשהרֵתיה
הנהכדועו,תורדבתההֿתרובחואתיקשמהתכרעמה,יתגלפמהאתהתועצמאב
.ףוסןיאדעתונמִלרשפאשיפכ,הנהכו

–ןושארה׃ןלהלכ,96׳מעבלדגומהחוורהדעוןאכמםישרפנהלבחהינפואתשולש10
הקסִּפהןמל–ישילשהו,״ןכֿלעֿרתיךא״תחתופההקסִּפהןמל–ינשה,ךליאוןאכמ
.״תישילשו״תחתופה

,טדנמהתלשממלשםיימשרהםיכמסמבץראהלשירבעההיוניכהיה,׳)י״ַא(הניתשלפ׳11
השירדלתיניצותיקלחתיטירבתונעיהוזהתיה.הקיפנהשףסכהֿתורטשותועבטמבו
.לארשיץרא׃היהיץראהלשימשרההיוניכשתינויצה
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היווההֿירקיעלכלשלודגקלחתוחפלוא,הלאלכשרמולךירצןיא,םלוא
הלואגהלשתשקובמהתילכתלםימיאתמםהןיאשדבלבוזאל,םהשתומכ,וללה
עמתשמדציכו;יּבטוקןפואבםהלםהםידגונמףאאלא,התמשגהֿיכרוצוהמלשה
הבושתה–?״רדסב״םהוללהםירקיעהש,הנידמהוםעהםִעחוכיווהןמ,ןכֿםא
העדותוזיאלשםירקיערבכםניאוללהםירקיעהשינפמ,עמתשמךכשאיה
.היווהֿירקיעלםנמאוכפהנשדעושרתשנםהאלא,תנוּוכמתוליעפואתיתילכת
אופאחרכומתישעמהתוגהנתההוימואלהדיקפתהתעדותלקרסחייתמהחוכיולכ
םירקיעהתלבקךות,ךליאוןאכמשתוגהנתהַלודיקפתַל,ועבטםצעמ,םצמטצהל
תוגהנתההודיקפתהתאשורדלםנמארשפאונממרשא,ןותנסיסבכםירומאה
ולתטשומףאו,סיסבהותואםעהמָלשהןאכמתעמתשמאליממו–םייוצרה
רחאלםא.םמצעבםיחכוותמהלשםתבוטבאלש,יאֵדיארשכהלשתפסותאללכמ
הנבמהתאתונשלידכרבדבןיאבוש–הבוֿהנממ,הריתסהדימהָלגתמןכמ
תנידמרשאב–וכותמףלוסמועועראוההנבמהםאו;חוכיוובםקוהשינויגהה
הבשחמַלסיסבשמשלללכהלוכיהניארומאהיתייווההוידָסומההבכרהבלארשי
,םיחכוותמבםקנתמורבדהרזוחאליממ–המלשההלואגהלשהמשגהַלו
.תושממֿירסחכםהיעמושינזואלעמםיקילחמםהירבדש

ֿתייטנוזיאבלקתיהלםייושעםירבדהויהיםאףא,]תינש[,ןכֿלעֿרתיךא
יונישלתישממהיינפןאכמןיאשתראשנהדבועהםוקמֿלכמ,רוביצבהדהא
הרקמבףא,ןכבו;ןותנהסיסבהעקרלעןוקיתלהשירדקרםאיכ,םדסימםירבדה
.םייקהרטשמהקיֵחברקעינויציזופואקבאמלקרךרדהןאכמהליבומרתויבבוטה
המשגהלןוּוכמקבאמהבןיאש,אוההנודינההטישהעבטמיכשיגדהלשיבושיכ
.םיצורונחנאשהמומישגיםהש,םהשתומכ,םירחאמהשירדקרםאיכ,תימצע
?םימהתאלותחהןכֿםארובעידציכו–ומישגיאלםהשרמולךירצןיאךא

ידכדעהדהאבוכזיםיפיטַמהש,איהתעדהלעתולעלהיושעהבטימהֿתייפיצ
םיפיטמיכרמולךירצןיאךא;תויטרקומדתוריחבבבורףוסֿףוסולבקישךכ
,לארשיֿתנידמלשתואיצמב,םיינידמוםיינויערתונורקערפסמםשבקרםיאבה
קראלףאו–ןיעלהארנהדיתעםושבהזסרפלתופצלהשעמלםילוכיםניא
העירכמהעפשהלשדמעמידיֿלע,ונממקלחלאלםגםאיכ,תומלשבהזסרפל
לשהימיירבדלכבונאםיאצומהזהאטישּפלתכתוחתודע.״היצילאוק״וזיאב
םיאנתבהמקשהעונתוזירה.םויהדעהתמוקתתליחתמ,יקסניטוב׳זתעונת
–ונלשונימיברשאמרתויךורעֿןיאלםישרשומוםיגשגשמהלואגֿתובהלתהלש
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קרונאםילוכיש,הפונתֿחוכבוףקיהבםינומהֿתכימתלםגהתכזאיהםנמאו
לכבהעיגהאלאיהינָּבּורהערכהֿדמעמלךא–האנהֿיעוגעגבםהילעקפרתהל
קיספהל,רבשיהלהצלאניהירה,אָצומהיתונורקעלתתללכותשידכ׃םלועמהז
]תרתחמהינוגראתועצמאב[תיאמצעהמשגהֿתמחלמלרובעלוהתפטהֿךרדתא
הבהיתכלשהךות,הנידמהתמוקתםע,הפטההךרדלבושהתנפאיהרשאכו–
,תכלוהותרבוגהדימבהיתונורקעתאעינצהלחרכהַלהקחדוהיהירה,בורהלע
.דחוימההמויקלםעטהםצעלטינשדע

הפידרבשטשטינאלונחנאיכחיננםאו–הרואלו,וזהמגודרחאל,]תישילשו[
תחקלקרדועןתינ–ףטומהןויערהרהוטברצבתנאלא,״בור״רחאהלֵטב
המלשהלארשיתלואגלשןויערָלהפטההןמתונויערירבשש,יוכיסהתאןובשחב
לשןוויכבואינומלאינולפהשעמלשןוויכבועיפשיו,םירחאםיגוחלוננתסי
.דיתעבהנתיארתויתינויערתוחתפתה

תאהשעמלהטימשמהזיוכיסלעתוכמתסההףאיכהארַתהלקתוקמעתהךא
ןויערלהפטההיכאיהתינויגהההתנקסמ.הפטההֿתלועפםצעלתחתמעקרקה
תנוּוכמהניאףאותיניצרהניא–רתלאלותומלשבבייחמהןויערתניחבב–םלשה
לשתירוביצהדהאלךרדהיכבושאופאאצויו,םמצעבםיפיטמהידיֿלעתוניצרב
,תוניצרבהרומאההשיגלוסחייתישהדימב,תאזדבלמ.ארקיעמתמסחנשממ
,םשוהפםיטרפינוקיתבהשעמלםיקפתסמםיפיטמהףאיכהנממעמתשמ
ןויערהשהנממםגאצויןכבו–לבוקמהתימואלהתוליעפהןויגֶהלשתרגסמַּב
םהשלכתונויערֿירבשיכחיננםאםג,דוחייב.ןקורתהלושטשטיהלןודינףטומה
תונויערקרהלאויהייכעמשמאליממאולה–תישעמהמשגהלהפטההןמוננתסי
הפטההשןפואב,תּומיגפבםירבדהירקיעתאריאשתםתמשגהםגרשא,םירבושמ
וזהפטהךא;ןכמרחאלםגדועךשמיהלךרטצתהמלשההלואגלתינכפהמה
ךבתסהלאיההיופצףאו,ונרמאשיפכ,םייתניבןקורתהלושטשטיהלהנודינ
התוארחאהפידרךותמ,םייקהינקירהרטשמהתרגסמבםייטילופםיבולישב
ריחמביכעמשמו–ימואלהשעמליהשלכהנווְכהיוכיסלשתראשנההרטמה
12.ירמגלרקפומתויהלםירבדהךשמהןאכדמועהזלהקפקופמהיוכיסה

ט״לשתתנשבךא,םיטפשמהשולשדועד״בשבתכ–הירחאשלוזהקסִּפןיב–ןאכ12
תביסלרבסהםגֿומכ(–הלאםיטפשמ.וספדויאלשידכ,תרגסמֿוקבםתואףיקהאוה
.110׳מעב,רוביחַלחפסנַּבואבוי–)םתטמשה
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ולכויוכותבםימיוסמםיגוחשרבתסמ,םייקהרטשמבתוצצורתההעקרלע
תאםתגהנהבםדקלונאלכונשאלךא,םהיכרוצלונלשהפטההתאלצנלילוא
םירבדהתנווכהלעו,םתגהנהלעךומסלםאו–המלשההלואגהתמשגה
,ירמגלםהילעחפסיהלהיהחונוליעיוינויגהרתויהברהשהארנ,םתועצמאב
.ץוחבמתוירשפאֿיתלבתוצעםהלףיטהלוינועבםדִצבררגיהלרשאמ

הפטההשיוכיסלעגונשהמבוליאו;םישעמתנווכהלשיוכיסַלעגונשהמבהז
ותכריפךא,םייקיוכיסהםנמאירה,דיתעלרתויהנתיאתינויערתוחתפתהםדקת
ףוסֿףוסאיהךרטצתשירה,אובתתקזוחמהתוחתפתההםאיכ.ובוֿונממאיה
ֿךרדמגייתסהלךרטצתאיהןכבו,תימצעההמשגההךרדלהפטההךרדמרובעל
הפטההֿךרדלשהילעבןיבתקולחמחתפתתףאשרבתסמו,אמלעבהפטהה
–רתלאלתימצעהמשגהלתונוכנהילעבלששדחהקזוחמהםרזהןיבלםדוקמש
תאםייתניבהֶטַמה,בכעמםרוגקרהפטההֿךרדילעבויהיאליממוזתקולחמבו
ונלשתינויערהתוחתפתהבידונאםירגובמםא,ןכֿםאךא.ךרדהןמהכפהמה
קפתסנהמל–וישכעמ,ךכ,םתוחתפתהתומלשבםירבדהתאתוזחלליבשב
רבכטוקנלוןיבהלהסננאלו,ונראיתשoתיטקלאידהןיפיקעהֿךדדבקרםמודיקב
לכלו,םינפֿלכֿלעוכרטציםיקזוחמהוניכינחרשאךרדהתאונמצעבוישכע
?דיתעבוהשלכןמזבטוקנל,תועדה

ונאצישינחכווהוקהתכריפלכתאוניצימאלןיידעהזהחותינהלכבםג,םלוא
.רקבל

הכזיםאםגשו,שממלשתירוביצהדהאלאצומונממןיאשונרבסהרבכ
יכווניעטיכחיננךא.הרישיתישעמהחלצהלאצומונממןיא–יהשלכהדהאב
ןיכרעֿיונישוהנבהלשלגררועי,חרקהתאאוהשֿךיארובשיהפטההץמאמ
ֿתגספבאקוודךא.המואהתגהנהלףטומהןויערהיאשונתאהלעיורוביצב
׃התרמוחתילכתבןודינהוקהתכריפלכהָלגתמתאזלהתינוימדההחלצהה

איהשןבומכרבתסמ?תמאבהגספהתואבהשעתאיההמ–וזהגהנהיכ
תמלשהלהמיאתמתוינידמלהנלהסנתו,יתילכתֿימואלרטשמטילשהלהסנת
תודוקנהבוריכרמולךירצןיא,ןכומכ.המלשההלואגהתמשגהורורחשהתמחלמ
תובשוחמתויהלםינפםושבתונתינןניא,הזגוסמתונויסנב,ןהיטרפלתוישעמה
הנייהתשתוביסמלםאתהב,םנמזֿינבתונורתפלהנקקזיתןהירהו,הליחתכלמ
הזירה,ללכבונלץוחנןיינעהלכםאש,תראשנהדבועה,םלוא.השעמֿתעשב
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תונואגתקרבהוזיאלשסיסבלעו,םיביהלמֿםיטשפומםיכרעהמכךותמקראל
תישיאתונואגהתואיכאיהתינויגהההתנקסמרשא,המואהתויעבןורתפלתישיא
יתוהמהרישכמהםגאיהאליממו,ןוכנהןורתפלהּבורעהוהדימהֿהנקאיההמצע
תמשגהבבצמלבצממתוגהנתההוהבשחמהוקחותיפןיינעבךומסלשיוילעש
ןמזהשתויעבןורתפלתוררועתהבקיפסמאוהשןכתיי–הזכסוסיב.םירבדה
,שרשומהורדגומהםתייווהֿהנבמתאליצהלואםדקלקרםיכירצהםימעב,ןמרג
ףאו,לארשיםעינפלםויכדמועהתויעבהגוסוהזאל,תמאבךא;אוהשתומכ
םימדמםהש,המואבםירחאםיגוחןיבלוניניבלדבההרקיעהזבשרמולןתינ
םיעדויונאשדועב,םייקעקרלע,העשֿתויעבאלאןניאוניתויעבםגיכםשפנב
ובןכתיתללכבשידכ,ומצעעקרהלשובוציעויּוויהתויעבןהוניתויעבש
.םויקלשתורשפא

גוסהןמחווטֿרצקויתורירשסוסיבבקפתסנונחנאשןכתייאלםגךכלםאתהב
ֿתנידמיכםישיגדמונחנאש,ונדוחייֿרקיעלשינשהדצהוהזתמאבאלא,ונרמאש
ידיֿלעץוחבמהדחכהֿתנכסבוםינפבמםעטֿרסוחבתכבתסמאיהשֿתומכלארשי
תוברתבתינקסמהתוישרושהןפצמתרסח,תרוויעההתוגהנתהוהתייווה
ןפצמלםאתהבםעהתאןווכלורוזחלונאםישקבמו,תירוטסיההתימואלה
׃נכותבןיטולחלוהליחתכלמרדגומאוה–ותיירבעבטמ–הזןפצמ,םלוא.הזלה
סחיב,םיטרפיטרפבלוכהו,םייחֿתוכלהב,ןוזחב,םלועֿתפקשהב,דוסיֿתוחנהב
הלואגה״,ונתילכתםצעףאו––תוכלמהורוביצהייחוטרפהייחבשהניפלכל
ןכותהלכלשתיתכלממהותמשגהוותטלשהתילכתאלאתמאבהניא,״המלשה
.וכותמבייחתמשהמוהזהיביטקייבואה

אושנלכאיהתיתכלממהותמשגהוותטלשהרשא–הזהןכותה,הנהו
קררבדהאוהךכהשעמלךא,הליחתכלמטרופמורדגומםנמאוהירה–ונדיקפת
,תרוסמבוםירפסבםויכהזונגתאזה״האדיאה״.היצנטופבוטשפומב,״האֵדיא״ב
רדגבםהירה,ילאוטקאסיסבלע,ונלהשורדהתיתכלממההמשגההתניחבמרשא
תבייחונכרוצלתועמשמםירבדלתויהללכותשידכו–״התמתרוסמותורפס״
לאתוומהוטשפומהןמםוגרתןיעמ,המיאתמהשדחתויִחחורםהבךסניהל

.תילאוטקאהẁתישעמה,תבייחמהתיתכלממהתועמשמה
ֿתוחילשלשגוזימודוחיאםושמהבשישהכאלמאוההזלהםוגרתהעוציב

ןיעמו–הרושבהושודיחהתפונתדצמ,ןושארתיבימיוהשמחסונ–האובנ
בייחמההשוביגתניחבמ,דומלתהתפוקתמםיארומאוםיאָנַתלשלעפמ
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ךותמקרו13;םיאבהתורודלםלועֿייחתוברתלדוסיֿתחנהכ,תמייקתרוסמלש
קיודמהןוויכהוישממהןכותהעבקיהללכוירומאכםירבדהֿםוגרתלשועוציב
םירבדהתאצוהבהעשהֿתוביסמיפֿלעטקניהלךרטצתש,הלואגהֿתוינידמלש
.לעופהלא

האצמההחוכיפל,תיתורירשראשיהלתוינידמההנודינאליממ,ןכידעלב
םהבש,םיטשפומםיכרערפסמותואלשתרגסמבםגּולו–היעצבמלשירקמה
״השדחה״ו״הנשיהתונויצה״תסיפתינפלעריאילש׳הייחתהירקיע׳םימדקתמ
םיכרעהרפסמ,הנהו14.אנדיאהדלארשיתנידמלשתנקורתמההיגולואדיאהו
םעםהילעחוכיווהםצעקרו,ירמגלםיטשפומםנמאםהירה,םמצעלשכ,וללה
רשכההךותמ׃הברדאםאֿיכ,ינכותהםָיולימלעףיסוהללוכיוניאתבבוסההרבחה
תובורקםיתעלוהירה,תמייקההיווההתודוסייבגלחוכיווהןמעמתשמהיאֵדיאה
,תישעמהתּוינכותהןמ]׳הייחתהירקיע׳בש[םיכרעהתאןקורמוףיסומףא
.םכרדכולעפי״חלשםימיבםהילעהפרטצנש,תיטילופהותייפואה

תועצמאב,םיכרעםתואוכפהייםאםגש,איהתיעבטהנקסמךא,הזבצמב
םהיפֿלעתושעלםהילעבועדֵיאלםוקמֿלכמ,המואהתגהנהבדוסיל,חוכיווה
ןמתינכותהותרדגהבוותוהמבהנושאהישרבדםושהמלשהלארשיֿתלואגל
יאדוהיהי,ןכא.תיי״אפמההגהנההידיֿלעםויכםישענהםירוויעהםישושיגה
ֿתגרדו,תיטילופההבשחמהתפונתו,תינויצהתרוסמהתניחבמלודגלדבה
תוארלןיאףסכנהיתוהמהיונישהתאךא;היוצרהתומלשהלאןוויּכַּבתומדקתהה
ךרטצתןיידע,יתוהמהיונישהתמשגהל,הכפהמהֿתרטמו–ןפואםושבךכב

ֿםיאיבנ׳לששרדנהףוריצהלעדומעיוד״בשבושירוביחהתביתכרחאלםינשעבשכ13
תחתופההקסִּפהןמל,376׳מעב,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳׃ורפסב,׳םיאָנַת
.ךליאו״דחאהרושימה״
עובקלהאובב–תיטפשמֿתיקוקיחה,תינברהתוליעפהשךכבאוהשגדה,םשןוידב
תיתוחילשהתוררועתההןמהתארשהתאלבקת–תיתכלממהמגמבתוילאוטקאתוכלה
לשןירדהנסלחתפהחתפייךכֿךותבו;התואתאשונוהרושבהתאתשדחמה,תיאובנה
רבכהדמעמתאלבקלהליחתמה–דיתעל,ןוילעהיתכלממהיטפשמהדסומַּכ–הלואג
.ינכפהמהךלהמהםצעךותמ,התעמ

תונויצהרוכזיא*.ליעל5הרעהלשאפיסהתאהארובוש–׳הייחתהירקיע׳לע14
העונתהישנא,וירבחויקסניטוב׳זלשםתסיפתלןוּוכמ״הנשיה״תמועל״השדחה״
תאודסייו,תינויצהתורדתסההןמושרפ)1935(ה״צרתתנשברשא,תיטסינויזיברה
.)ח״צה(׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳
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הזבךפהילהיושעףאאליממרשא,השדחהגהנההתואדגנכםג,הניעבראשיהל
.התבַיואוהכפהמהתדגנתמל

$

תינחכווההקיטקטההיושעחוכיווהיכרעםעהרומגתוהדזהךותםגש,ןכֿםארורב
–?המוקמבתושעיהלאופאןתינהמו.רתויבהעותרותגיוסמהדהאקרררועל
ךירצהרבדהאהירשאאהייכ.וניארשהמךותמהילאמתלבקתמהבושתה
ֿלעתושעיהלךירצדחארבדירה,תומלשבהכפהמהתמשגהםשלתושעיהל
עוציבהזירהו–תירשפאללכבאהתתאזכשהמשגהשידכםינפֿלכ
ֿוסמהֿיתילכתהןכותהלשתיאֵדיאההיצזיטרקנוקהוהיצזילאוטקאה
.םישגהלהכפהמהךרטצתותוארשאיתָר

העונתאוהבייחמו,ללכוללכהטושפהנניאותמשגה–ןכֿםגהזרבד,הנהו
ןיארשא,תוידסומותוינכות,תויוחתפתההמכוהמכלדועקקזיתש,הריבכתינחור
ֿלכֿלערשפאדחארבד,םלוא.ןלוכתאתוזחלףאוא,ןמישגהלתורשפאםויכדוע
רשא,ןותיעםייקלהזירהו–וישכערבכןודינהןוויכבתושעלםינפ
היצזיטרקנוקהוהיצזילאוטקאהתאחתפלליחתהלהיהיודיקפת
.ונרמאשתינויערה

דקומֿתדוקנשמשלןכֿםאהיהיאליממ,תורחאםילימב,ודיקפת–הזכשןותיע
ינשלשףוריצהםצע,םלוא;ליעלונרבסהשיפכםיאָנַתֿםיאיבנרֶבֶחל
תוארלונאםיליגרשהממהברהדימבהנושהתוהמהשעמלהלעמוללהםיגשומה
.דוחלהלאהםיגשומהןמדחאלכב

לשתיממעההיצאיצוסאהןמגשומהתאקתננםינפֿלכֿלעםא–״םיאיבנ״ב
ןיעכ,תיתכלממֿתינחורהכרדהיחילשתוארלונלגרתה–אמלעבתודיתעיזוח
ֿלכֿלעהזירהו;םינורחאהםיאיבנהןיעכ,הפטהיחילשוא,םינושארהםיאיבנה
–םתִאמשרדנשהמומישגיםהש,םירחאלהיינפלשןורקיעהתאבושריכזמםינפ
םעהלשיחצנהוכוניחיבגלהאשנוזםיאיבנֿתשיגרשאתורֵּפהלכםע,םנמאו
ליעלונחתמשתרוקיבהתקדצהבתחכומףאםוקמֿלכמשרבתסמ,םלועהבוציעו
ךותבתיטילופהֿתישעמההתחלצהייוכיסתניחבמ,הבהמולגההקיטקטהלע
ףאםאֿיכתוכלמהדוריפתאוענמאלםינושארהםיאיבנהירהש׃התפוקת
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אלוןושארתיבלשונברוחתאוענמאלםינורחאהםיאיבנהםגןכו,והומדיק
.ינשתיבלשותמקהםעהמלשההלואגהתאואיבה

,תוכלהיעבוקוהרותהישרפמלשתומדונאםילבקמ״םיאנת״ב,אסיגךדיאמ
איהםתגהנהלכ–תאזםעשאלא,השעמלםעהיגיהנמםגןמזבֿובםנמאםהש
תאםישגהלןויסינלכמתעדומתוענמיהךות,תרוסמֿתרגִשחותיפלשתרגסמב
תינידמתוליבסךותו,ןוּוכמבילאוטקאןפואבםתרותלשתיתכלממהתילכתה
.וירחאןיבןברוחהינפלןיב,םייתניבםיווהתמהםייתכלממהםייונישהיבגל

ֿוטקאהתאונאםילבקמאליממ״םיאנתẁםיאיבנ״לשףוריצַּב,תאזתמועל
ןהתודחואמשכתישעמהֿתימואלההגהנההתאותיתילכתהֿתיתכלממהתּוילא

םלגתנשיפכ,דחאןורקיעב–השודקביתכלההויתוחילשהןנכותלכלע–
הזלהדחואמהןורקיעהאשמךותםאו.עשוהיבוירחאוהשמב,לשמל,רבדה
,יתכלממֿיתילכתןפואבינחורהןכותהתמשגהל,תישעמההגהנההיכאצמנ
עבטמואליממשירה,)םשגומונניאןכותהאליממו(ובםיאשונהידיבהנניא
םנמארשאב–םדילהגהנההתלבקלםינכפהמלםיאנתהֿםיאיבנהםישענםירבדה
.העשההתואב,םוקמֿלכמדחואמהןורקיעהתומשגתהלךרדהיהוז

לע,האובנהדסומשיפֿלעֿףאיכהדבועהלעריעהליוארךכלרשקב
–לארשיימיירבדבךשמנודימתמדסומאוה,תשדחתמההרושבהתוחילש
תומלשהלא,תיתילכתֿתיתכלממ,תינחורהריתחלתונוכנשישתמיאלכ
תישעמהתימואלההגהנההםעוזתוחילשלשףוריצהתאירה–אתפסכנה
השמלשתודוסיהֿתחנהותישארהתפוקתבאלאטעמכםיאצומונאןיא
העפותהתאוליאו.לואשלשותכלמהולאומשדע–רתויהלכלו,עשוהיו

דוחייבו,ךליאו383׳מע,יעיברךרכ,ןמפיוקלאקזחיל׳תילארשיההנומאהתודלות׳הארא
ג״כשתקילאיבדסומתאצוהברשא,ינימשהרפסלאיההינפהה[392.‐389םידומעב
–׳האובנףוס׳׃איהותרתוכש–א״יקרפב.׳דךרכבללכנאוה)הירחאשתורודהמבו(
ד״בש.הילאםעהלשוסחיתאולארשיבהאובנהתוחתפתהתארוחאלןמפיוקרקוס
,׳האובנהתקספהלםרגשאוהןברוחה׳׃םירתכומהםיפיעסהתשולשלאדוחייבהנפמ
.׳האובנהתושדחתהוהלואגהתועונת׳ו,׳הלואגהןמזלשדועייכהאובנה׳
תיבףוסדעוםדקימימתילארשיההנומאהתודלות׳–ןמפיוקלאקזחילשוירפס*
תנשב.ג״כשתדעז״צרתמ)׳ריבד׳ידיֿלע(קילאיבדסומתאצוהברואואר–׳ינש
.ומלועלךלהאוהד״כשתתנשבו–תודהיהיעדמבלארשיסרפבןמפיוקהכזח״ישת
לעד״בשלשתרוקיבהֿתורעהלחיתפַּבהאר,ןשרפכורקוחכוילעפמלעוויתודואדוע
].532׳מע,׳אךרכב,ל״נהורוביח
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ונאןיאתמאב,םייקהימואלהןוטלשהדגנ,ינכפהמסיסבלעהזףוריצלש
ןוגכ–הזןוויכבריכזהלרשפאשתוטעמהתואמגודהיכ,ללכטעמכםיאצומ
יתלבןלוכןהירה–אוהיועשילאואםעבריוהיחא,דִודולאומשהשעמ
.תומלשומ

םעיכ׃רורבאוה]תמדוקההקסִּפַּבש[הנושארההדבועהםעט
הכותבתוחילשהדוסיענמנאליממ,הנוממֿתיתקוחהגהנהלשהתוססבתה
;)איבנלךפהיירשאהנוממםדאלשללכהֿןמֿתאצויהתורשפאהדבלמ(
תיתרגִשההכרדדגנכתשדחתמהרושבלשתוחילשדועתבייחתמםאו
קרוזהלוכיםירבדהעבטמשירה,תאזלההגהנההלשתיתורירשהוא
.דצהןמאובל

תונכפהמ״ונאצמאלש[היינשההדבועההרואכלההומתםלוא
תסחיימתילארשיההאובנהיכהכותמדומללרשפאשרבתסמ.]״תיאובנ
םגתינכפהמתוינידמאיהתלסופו,תיאליעתובישחיתקוחהןוטלשהןורקעל
ֿחוכיוושיפֿלעֿףאו,ןברוחלהליבומםייקהיתקוחהןוטלשהךרדרשאכ
דומללםגרשפאשרבתסמ,ןאכמךשמהב.ליצהללוכיוניאומעאדירג
ופוסבאוהיושעדוע,םייקתייתקוחהןורקיעהםאש,יאובנללכאוהרבדהש
,םייתניבעראתישןברוחלעוליפאתורבגתהידילםעהתאאיבהלרבדלש
טלתשיתיאובנהתוטלתשההשפוחו,טטומתייתקוחהןורקיעהםאלבא
.יאדוובםעהדבאֹי–ומוקמב

ֿלכבתומייקה,תיאובנתונכפהמלשתואמגודהןכֿםאתובשייתמדציכו
לשהעפותללכונלןיאתמאבםעבריוהיחאהשעמבשרבתסמ–?תאז
תינדרמתוחתפתהםעדבעידבהמלשהקרםאֿיכ,תנוּוכמתיאובנתונכפהמ
רשפאהתדימבהתוטהלוהנסרלידכ–ענמיהלהנתינאלש,תקדצומ
ינפמןאכהנתינדרמהתושרשהארנ,אוהיועשילאהשעמלרשאב.הבוטל

תרשעלעםעבריתוכלמרושיארבדב[ט״ל‐ו״כא״י׳אֿםיכלמבהיחאתאובנירבדבקודב
תרסהרבדב[ח״י‐׳אד״יםשו,]׳היכרדבךלישיאנתבו,המלשיאטחלשבםיטבשה
תיבתאתירכיודורמירשא)אשעב=(רחאךלמתדמעהו,אטחיכ,ותיבמתוכלמה
הארו,]ךליאוו״צקזמר[ד״י‐א״יםיקרפ׳אֿםיכלמלעינועמשטוקליהארו,]םעברי
םיכלמב,םעבחרלעהיעמשאיבנהלשהעיגרמהותעפשה]תא[היחאתדמעלליבקמב
,םעבריתוכלמבולארשייטבשבםחליהלאלשוילא׳הרבדתאבהב[ד״כ‐׳כב״י׳א
.]״הזהרבדההָיהניתִאמיכ״
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תוצירעלשןוטלשלךפהנוורקיעמיתקוחתויהלרבכלדחםייקהןוטלשהש
האובנהיפֿלערשכוהשדרמַלהמודב–תירכנהלבזיאידיֿלעתיתורירש
השעמבוליאו15.הילתעלשoהיצפרוזואהדגנ,הדוהיבםגהפוקתהתואב
אצויו,ינדרמהשעמלכמןוּוכמבענמנדִודשהדבועהתטלבתמ,דִודולאומש
לעססבתהאלוהליחתכלמגייוסמןאכהיהינכפהמהןויערהיכאופא
תקדצהלכש,ךכמיאדוךשמהב–תיתוחתפתהםאֿיכ,תינדרמהקיטקט
לואשֿתיבלשתיתוהמההשלוחהתדבועבןאכהתיהשקובמהיונישה
ֿתגהנהתאןיכהלהיהץוחנקרשןפואב,דימתהלתימינפהותלוכיֿרסוחו
יתקוחההנבמהתאהדיללבקלתלגוסמוהכורדהיהתש,המיאתמהףילחתה
16.הילאמהעשהאובב,יוארכונוכמלעודימעהלוטטומתמה

–ינשרדתרמואהתחאהעפותתראשנדוע,תאזלכרחאלםג,םלוא
ןיאםוקמֿלכמ,תיאובנתונכפהמלשםירקמןאכונאםיאצומםאםגשונייהו
אלא,הכפהמהתמשגהםצעתאםמצעלעםעפֿףאןאכםילבקמםיאיבנה
יכןורקיעהתרימשךות,םתלוזהשעמֿישנאלהתואםירסומםהדימת
הארנתאזההעפותהץוריתל.אמלעבםיכירדמואםיפיטמקרםהםיאיבנה
הבשהפוקתב׃ויהשתוביסמהעבטמתבייחתמאיהםגתמאבש,רמול
םיאיבנרשא,תיתקוחהגהנהלשסופדלארשיבעבקנרבכ,םירומאםירבדה
בוש,תוינכפהמתוביסמבםג,אליממו–דצהןמקרהילעעיפשהלםילוכי
םיחרכומויהאלא,םמצעלעהעוציבתאתחקלהכפהמהיאיבנולכיאל
,עובקהיתקוחההנבמהתרגִשלםימיאתמהםישנאלעוציבהתארוסמל
,ביציֿיתלבה״םיטפושה״רטשמתאםיריזחמקרויהןכאלמלארשאב
.רגברבכםעהונממש

וישעמו,)םעבריתיבכ(באחאתיבתתרכהתאובנ,עשילאחילשידיבאוהיתחישמלע15
האר–באחאתשאלבזיאגֶרֶהוהדוהיךלמוהיזחאגֶרֶה,באחאןבםרויגֶרֶה׃אוהילש
ןבשאוהיהדכנתכלמה,הילתעדגנכוינמאנוןהכהעדיוהידרמלע.׳טקרפ׳בֿםיכלמב
.א״יקרפבםשהאר–הילתעגֶרֶהולעבהתיבסֶרֶה,)דליודועב(והיזחא

תלילעתאהבחרהבד״בששרפ,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳לודגהורוביחב,םימיל16
קיספמהֿוקהןמםשתאזהאר.לארשילעךלומלואשדועבדִודלשותיילעךלהמ
״הנהו״תחתופההקסִּפַּב627׳מעבוירבדלדחוימבבלםישו,ךליאו617׳מעבש
.םשד״נקתהרעהלו,הירחאלשוזבו
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ינכפהמסיסבלעםלגתמה,תיתוחילשהגהנהלשןורקיעהתודחאלהתערוזחנםא
ררועתהלךרטצתונלצאםגםנמאשרבתסמ,ונילעתלטומההבוחהןויגֶהב
ֿתיתקוחההגהנההןורקעלתיתוחילשההגהנההןורקעמרבעמהתייעבףוסבל
ללכונלןיאןיידעונלשתוביסמבש,תרקדזמהדבועה,םלוא;הנוממה
התוארלאהירשפאש,תיתכלממֿתימואלהגהנהתקוחלשהרגִש
תרותלשםידועייַלותונורקעָלםאתהבעבקֿךרדהנותנוהרשככ
םישמילבמהאּבויש,תמייקההקוחהֿתרמוייכאוהרורָּבה׃הברדא.לארשי
דועןקתיהלתבייחה,הצוצרוהרובשתימואלהיווהלשהינותניפֿלע,ץוחהןמ
,השדחהקוחבדועףלחתהלוךפהילתבייחהמצעאיהףא–דוסיהןמתונביהלו
הלוכיאיהןיאםירבדהעבטמ,הזןוויכבםעהתגהנהו–המיאתמ
.תיתוחילשקרםאיכ,הנוממֿתיתרגִשתויהל

תומישמלהרקיעבהליבקמהניאונלשהמישמה,אופא,תורחאםילימב
תויאובנהתומישמלאיההליבקמתמאבאלא,ןושארהתיבהיאיבנלשתוינכפהמה
םיאיבנהםהבש,עשוהיוהשמימימץראהשוביכוםיימואלהתודוסיהתחנהלש
תבייחתמונלשתוביסמבםאו;השעמלםיגיהנמהםגתויהלויהםיכירצםמצע
תניחבמםגאלא,תומישמהלשיבויחהןכותהתניחבמקראלתינכפהמהשיגןאכמ
,הדבועהןמעבונהזירה–זאהיהאלשיפכ,תמייקהתיתכלממההגהנהלסחיה
קרםאיכ,תישארהםצעמתודוסיהתחנהתאליחתהלונלןיארבכתמאבונחנאש
.הכדעובםגפנשהמלשיתוהמןוקיתךות,רבדבךישמהלונאםיבייח

תיתגהנההמישמונלצאתבברעתמ,רבכוחנוהשתודוסיןוקיתלשוזהניחבמ
;לואשדגנכדִודולאומשינפלהדמעשגוסהןמהמישמםעעשוהיוהשמגוסמ
המישמהביטלהבורקתיארנדִודולאומשלשוזהמגודיכ,שיגדהלשיתמאבו
אוצמלרשפאשתואמגודינימלכמרתוי,ונילעתלטומהתיטילופהֿתינכפהמה
.התלוז

,המיאתמֿיתלבהתויהלכםע–םויכונלצאתמייקהתיתכלממההגהנהה
םינפםושבאיהןיאםוקמֿלכמ–לארשיֿתרותלשםידועיילותונורקעָל,הדסימ
תיאֵדיאהואתיתרבחההתוהמבתדגונמאיהןיאףאו,תיתורירשואoתירוטפרוזוא
ךותמאקוודתאזו,םעבתשרשומאיה׃הברדאםאיכ,םידועייותונורקעםתואל
תרוויעוזתוישרושיכאוהערה.םמצעבםידועייותונורקעםתואלהריתחה
התסיפתיפֿלע–הדועייתאתעדונהגהנההןיא׃רומאכ,הדוסימ,איהתפלוסמו
לכלע,וזהגהנהןיאהביטםצעמו–ונממךפהַּבעוקשלאיההטונףאָהֶנבמו
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יכעמשמאליממהזףוריצלםאתהב.םימיךרואלאופאםייקתהלהלוכי,התקוח
תבייחתמאלא,תקדצומואהליעיןאכתויהלהלוכיהניאתמאבתינדרמתונכפהמ
רבעמהתאאָ☻יתורישכתוןיכתש,תיתוחתפתהותיכוניחתונכפהמקר
.וילאמשחרתהללכוישדע,יתקוחה

הברהדימבונתואהלידבמםנמאונדיקפתלשוזהסיפתיכןייצלשיןכֿומכ
דגנכינדרמהדוסיהרשאו,םדוקהילעונכמתסהש,תיסורההכפהמהלשהיפואמ
ןמלדבהב–ונלצאםאםג,םלוא.עירכמדיקפתהבאלימותוהמבֿביואןוטלש
יכ,העורגההגהנההתאנשמאקוודואלינכפהמהטהלהרקיעאובי–םיקיבשלובה
איהשתיתגהנהתוחילשונילעתלטומיכתראשנהדבועה,ןוזחהתבהאמםא
רטשמהלשהלילשהתניחבמםגאלאיבויחההנכותבקראל,היפואבתינכפהמ

תונכפהמלשהקיטקטהםוחתבףא,םנמאו–ומוקמבאובלהריתחהוםייקה
אוצמלונאםילוכידוע,תיתוחתפתהותיכוניחםאיכ,תינדרמאקוודהניאש
ןויערתאהפיתלאשהנממ.תפלאמהמגודוהברִקלשתודוקנתיסורההכפהמב
יונישךות17,ליעליתנייצשגוסהןמןותיעלשותועצמאבהלועפהֿתלחתה
.ןיינעהיטרפרתירחאתוקחתהלךישמנהתעו–ונכרוצלםאתהבןכות

.99׳מעבהדרפההֿתיבכוכרחאלשתואקסִּפהיתשבשרדנהןותיעהלעבתכד״בש*17
רשא)ץוצינ=(׳ארְקסיא׳ןותיעָּבד״בשאצומתשרדנההלועפהתלחתהלבאֿןיינב*
תונוילגשארב.היסורךותלאוהוחירבהו,1901תנשמ,ץייוושבוהוסיפדהוירבחוןינל
.״שאהתצותץוצינמ״׃ןיקשופלשרישֿתרושהספדנ)הנומתַּבןאכעיפומה(ןותיעה
ֿלאיצוסההגלפמהיביכרמלשיגולואדיאדוחיאליאנתכןואטיבהדוסייתאביצהןינל
ןיבהרשפכאל,תדחואמההגלפמהלושיחלילככהאראוה׳ארקסיא׳תאו,תיטרקומד
דמעמלשתינדרמההעדותהותינכפהמההירואתהלשןיינבוהרדגהבאלאהיביכרמ
יטילופןותיעדסיילותינכותלקרפןינלדחיי)1902(׳?תושעלהמ׳ורפסבםג.םילעופה
עיפוהללחה–)הכפהמהינפלםינששמחכ(–1912תנשב,ןכמרחאל.יסורֿללכ
׃ךכמתוחפאלו,תיקיבשלובההגלפמהןואטיבכ,)תמא׃ומוגרתש(׳הדבארפ׳ןותיעה
.ןינללשישיאהורפושכ
ֿומוקהרטשמהתונשלכב,בגא
׳הדבארפ׳היהתוצעומהֿתירבביטסינ
ומשו–הגלפמהלשימשרהןואטיבה
תוברתונינשלהליעהיהןותיעהלש
יפואוקכ,תמאלשפוחמהרקשהלע
.היסורבןוטלשהלשיללכוטלוב
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18.וננוידֿוקמוניטסוילאש,הזהחותינהלכםצעתקדצהבחתפנ

היצזיטרקנוקהוהיצזילאוטקאהיכ,הנקסמהתאססבלושיגדהלהתיההנווכה
ןיינעםתסתויהלןפואםושבהכירצהניא,הבלפטלךרטציןותיעהרשא,תיאדיאה
תוארהֿתדוקנמתושעיהלאיההכירצאלא,היתוכלהתעיבקואהרושבהרוריבלש
,לעופבםירבדהתמשגהל,יתוחתפתהויכוניח,יטילופקבאמלש
הנקסמהתאאליממהלעמוזהנקסמ.םמצעהאֵדיאהיאשונידיֿלע
תאםגתותהלןותיעהךרטציןויערהרוריבידכךותיכ,תפסונה
ֿףוריצלשדחואמהיולימהידיֿלעו–רומאכותמשגהלקבאמהיכרד
.תרשרשב,תוילוחֿתוילוח,םדקתהלםירבדהוליחתייכרבתסמהזלהםידיקפתה

העפשהלהנושארתוליעפֿתדמערצוויתןותיעהדוסייםצעידיֿלע,תישאר
לעישממןפואבתותּומתויהלרבכהנלכותתמאבקבאמהֿיכרדרשא,תיכוניח
קבאמהֿיכרדלשהביטקפסרפהךותמקר–ךכידכךות.התִאמךשמהבוהדוסי
בייחמוילאוטקאןפואבעובקלהיהיןתינתמאב,הזכןפואבהנכלתוהנררבתתש
ידיֿלע,ינשדצמ.וללכבהמֵלשההלואגהןויערלשתטרופמהתועמשמהתא
לשבייחמוישממרוריב–דחיבוללהםידיקפתהינשיולימבתדחואמההעפוהה
שמשלתוסייגתהו,תוחילשלשהדמעךותמהתמשגהלםיכרדהתייוותהותילכתה
אליממ–לעופבםגישיאןפואבןמייקלותותומההמשגההֿיכרדלתבותככ
ןויערהזיאלףיטמהםרוגקראלובתוארללכויםעהרשא,ירוביצדקומהווהתי
םתסאלתאזו,ומצעבונויערתמשגהלעקבאיהלםגאצויהםרוגםאיכ,םיוסמ
תומדהםצעו;תבשוחמתישעמֿתיתילכתהשיגךותמםאיכתוטשפומםילימב
יפלכתישעמֿתיכוניחתינויערהארשהלסיסבםגשמשתאליממ,רצוויתשתאזה
הנושארההדוקנלרבעמ(–תפסונתישעמתומדקתהלשהדוקנהזברוצית,ץוח
ןתייוותהךשמהתאךכברשפאתו–)תומדהלשהתאלעהוןותיעהדוסייםצעלש
.הגשוהשתומדקתהלםאתהב,ןויערהרוריבוקבאמהֿיכרדלש

רוריבבקסעשחותינ,הנהדעו99׳מעבלדגומהחוורהןמשחותינַלאיההנווכה18
ךות,תיתוחילשהםתגהנהבםיאָנַתהֿםיאיבנהרֶבֶחמשרדיירשאבכרומהדיקפתה
ךלמהדועבדִודולאומשהשעמלעםגֿומכ,עשוהיוהשמתגהנהתמגודלעתונעשיה
.ואסכלעלואש
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רמאמבתוזחלותוסנלמונאםירוטפ,ךליאוןאכמ,בושםירבדהךשמהתא
אלו–ומצעבןותיעב,םירחאםירמאמלשםדיקפתמהזאהייכרבתסמ׃הזלה
הדוקנלהדוקנמ,םהילאךרדהתאןווכלםגתמאבםאיכ,םירבדהתאתוזחלםתס
.תואיצמבםהיתומְדקִמתוחתפתהיפל,בלשלבלשמו

הפטההיכםאש,ונילעהשהרבסהתאדועררבלורוזחלקרונלראשנןאכ
ֿיפלכתישעמֿתיכוניחהעפשהלןויערהתאאיצוהלידכםהבןיאדבלבחוכיווהו
םיישעמהוםיינויערההירוריברשא,המישגמֿתינכפהמתומדבהעפוההירה,ץוח
,ךכבאוההרבסהלשהמעט.תאזתושעלםנמאלכות–המצעהילאםינוּוכמ
הכרדוהתילכתתאטורטורפבתבשחמה,המישגמֿתינכפהמתומדבהעפוההש
,תושממהותוניצרהדממתאםירבדלףיסות,המצעןעמללוכֿםדוק,תישעמה
ןיא,םלוא.וניארשיפכ,תרחאההשיגהלשהתוליעיבלבחמהאוהונורסחרשא
תאהריהבמה,המישגמהֿתינכפהמההשיגה.דבלבתיטקטהיעבקרןבומכוז
תוניצרלשתומדתרצויקרהניא,ישעמההשומישל,המצעללוכֿםדוקםירבדה
ןיאהידעלברשא,תושממהותוניצרהםויקליאנתםגאיהתמאבאלא,תושממו
ןאכתרשקתמתיטקטהתוליעיהוליאו–םעבטמ,םשגתהלםילוכיםירבדה
וא,שפנבשיַוֲאמלותמאתהךותמקרתובבלתונקליושעוניאןויערש,ךכךותמ
םתעפשהוםהינשלשףוריצהךותמםאיכ,תישממהמצועבשךָשמִמהךותמקר
.הזלעהזתידדהה

עצומהגוסהןמןותיעיכ,תורחאםילימבבוש,םכסלרשפאךכלםאתהב
׃עבורמדוקפִתבתחאהנועותעבונלשמשי

תינויערתרגסמאקוודואלו,תינויערתרגסמותועצמאבונלרוצינ,תישאר
חופיטבקוסיעהםצעידיֿלע,תינש;הלועפלתינויערתרגסמםאיכ,הבשחמל
,תישילש;תמאבתיתילכתתוליעפלשלגעמלסנכינתאזלהתינויערהתרגסמה
אצומםגלבקנאליממ,תססובמתיתילכתתוליעפלשלגעמלןאכסנכינשךותמ
הליחתכלמהפחתַפנשתינויערהתרגסמההתואו,ץוחיפלכתיכוניחהעפשהל
ןאכרצוויישךותמ,תיעיברו;םירחאליכוניחרמוחלאליממךפהית,ונמצעךרוצל
םגןותיעהךפהייאליממ,הצוחוונתאִמתיתילכתהתיכוניחהתוליעפלדוסיה
,ךלמהֿךרדבונלשיכוניחהֿיטילופהקבאמהתארבכךישמהלוץורפלידכסיסבל
.וביבסוןותיעהךותבוכליווחתפתישתונויערלםאתהב

,הזלהרמאמבונירבדחותיפיבגלאיהתניינעמהדוקנ,דחיבהלאלכידכךות
לעאלש,״תירקיעתינכפהמתוליעפ״לשךרדלעןאכהלענורוזחנםינפֿלכֿלעש
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ךותמו19;תיאמצעהמשגהלשןורקיעהדוסילעםאיכ,חוכיווהוהפטההדוסי
ולכויאלרבכחוכיווהוהפטההיכרדםגשירה,הזלהןורקיעהֿוַקבבושאצמינש
תאצוהברתויבבושחרזעֿילככושרָדייםהַחֵרכהב׃הברדאאלא,ונלקיזהל
אלוירבדםאראותיאליאדוובומצעבעצומהןותיעהףאו,ץוחלונתעפשה
.הזהרזעהֿילכידיֿלעוכותבומלשוי

ז״כשתןסינ

׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהםעדחיספדנרוביחה[
.]ד״בשלשותריטפלםישולשַּב,ט״לשתבםסרופרשא

טוטיצוהזשינפמ,תואכרמןיבד״בשןתנ״תירקיעתינכפהמתוליעפ״םילימהתא19
רזעילכקרהרבסהההתיההברשא,י״חלהתוליעפלעולשֿוירבדלש)ברוקמ(
רחאל92׳מעבליעלתאזהאר.רזהןוטלשהדגנהמחלמַלונייה,תירקיעהתוליעפַל
.״הזמליחתנ״׃תחתופההקסִּפַּב,הדרפההֿתיבכוכ
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חפסנ
ẁ12ו,7,9תורעהל

ז״כשתחסונמתוטמשה–ט״לשתבד״בשתכירע

חסונהתאתומוקמהמכבד״בשןאכהניש,רוביחַלחיתפַּברמאנרבכשיפכ
תליחתב,סופדלםירבדהתנכהבלשב.ז״כשתתנשבבתכנרשאירוקמה
תינשד״בשרבע–הביתכתנוכמבהדלקהלרוביחהרסמנםרטב–ט״לשת
תויושחרתהלועגנשםיעטקינשטימשהאוהךכֿךותבו,ודיֿבתכיפדלע
חסונַּבםתואלולכלםעטהאראלבושאוהרשאו,ז״כשתתנשבהווהה
.םוסרפלשגומה
,תרגסמֿוקבםתואףיקהאלאםיעטקהתאקחמאלד״בששןוויכמ,םלואו
.רוביחַלחפסנכ,ונתרודהמבםתואלולכלונטלחה,״הספדהלאל״׃רמואכ
רשא,רתויםינטקםינוקיתהשולשלעםגעיבצנ,וללהםיעטקהינשדבלמ
.םיטמשומהםיעטקהלשםכשמהב,הביסהתואמושענ

׃91׳מע7הרעהברומאכ–טמשוהשןושארעטק

תמוקתלהנשהרשעֿעשתתא♪מלונאםיברקתמםאםגשאוההרקמאליאדווב,ןכל

תויִחהידירשוחילצהאלהזהןמזהלכךשמבםאםגו–י״חללשםתוררופתהוהנידמה

ןויסינלכםעהכלהוהרבגםתוררופתה׃הברדאםאיכ,שבגתהלורוזחלי״חללש

שדוחמןויסינינפבונאםידמועבושםוקמֿלכמםויכירה–וסינשתידָסומתושבגתהל

,עיפוהללדחש,דחא׳םָלֻס׳םוקמב.םיינשםאיכדחאןויסינאלוליפאו,הזגוסמ

םעפהו1,ךדיאמ׳תיזח׳ואסיגדחמ׳לארשיֿיץרא׳,ליבקמבתעֿיבתכינשםויכםיעיפומ

תורידסבעיפוה,דדלאלשותכירעב,׳םָלֻס׳ןוחריה*1
ד״כשתןוושחדע,)1949עצמא(ט״שתרייאןמל
לעורֵצֵה–ד״בשםהיניבו–םיבר;)1963ףוס(
חיתפַּבהארןושארה׳םָלֻס׳ןוילגלע.עיפוהלמלדחש
׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳רמאמַלחפסנַבו
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ולכויםהברשא,רוביצַּבתיתבשחמתורענתהידקומרבכרצוויהלוליחתהףאשהמדנ

.וישכעדעהיהאלשיפכ,תונעיהאוצמלםירבדה

׃92׳מעב9הרעהברומאכ–טפשמיוניש

תעהֿיבתכינשש,הזמליחתנ״׃אבהטפשמבוזהקסִּפהחתפנירוקמהדיהֿבתכב

הקיטקטהוקבןיידעםיכישממ,׳תיזח׳םגו׳לארשיֿץרא׳םג,דחיונלשםישדחה

תנשבחסונהתאד״בשהניש,ונרמארבכשהביסהןמ.״םינָפלמי״חללשתיתָרבסהה

.ונינפלשטפשמהתאףדהילושבםשרו,ט״לשת

תלואג׳ורפסבףיעסד״בששידקה–ומויקלתיעישתההנשב–׳םָלֻס׳ל;)׳אךרכב(
.ךליאו505דומעמםשתאזהארו,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
רובעכו,׳לארשיץרא׳ןוחריהעיפוהללחה׳םָלֻס׳תעפוהםותרחאלםייתנשמרתוי
׃םיטרפהמכהנה.׳תיזחה׳םגעיפוהללחהםיפסונםישדוחהעשתכ
תאאשנרשא,׳לארשיץרא׳תעהֿבתכ*
םהרבאידיבךרענ,׳ינידמןוחרי׳הנשמהתרתוכ
ויתודואהאר(;י״חליקיתוומ,ןמלס)השרבא(
׳לארשיץרא׳.)668׳מע,׳אךרכבתורגיאהרודמב
קרדמעמקיזחהו,שדוחידמעיפוהלדימתהאל
טבשבהעיפוההנושארהתרבוחה׃תחאהנש
–תיעיבשהוליאו,)1966תליחת(ו״כשת
בתוכרשאכ.ז״כשתטבשבהספדנ–הנורחאה
ינשלשםמויקלע)ז״כשתןסינב(ד״בשןאכ
האריבורקבשיאדוובחינמוהירה,תעהֿיבתכ
רבדךא,׳לארשיץרא׳לשינימשהןויליגהרוא
...שחרתהאל–רומאכ–הז
,)1966ףוס(ז״כשתןוושחבעיפוהללחה,םיימואלהםיגוחהןואטיב,׳תיזחה׳ןולעה*
חילצהדימתאלךא,שדוחידמעיפוהלהיהרומאןולעה.דדלאלארשילשותכירעב
–תונויליגהשישוםישולשועיפוה)1971עצמא(א״לשתתנשבבאשדוחדע׃ךכב
זאו–םילודגםיחוורמבםיתעלוםרדסכםיתעל
.עיפוהלמןואטיבהלדח
׳םָלֻס׳בבותכלהברהרשא–ומצעד״בש,בגא
–דבלבדחארמאמ׳תיזחה׳ןואטיּבַּבםסרפ–
ךרכ(׳אבהלאהזהןמזהןמתיבהרהלשוניד׳
׳לארשיץרא׳תורבוחעבשבו–)197דומעהז
.ףתתשהאלאוה,וספדנש
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׃95׳מע12הרעהברומאכ–טמשוהשינשעטק

השעמל.לודגדסחומעונישעדוע,״קפקופמ״יוכיסהיכונרמאםא,תמאב,םלוא

ידיֿלעונלשהפטההתעפשהב]השעיירשא[בושחימואלהשעמליוכיסהיכרבתסמ

וילעש,״בושחימואלהשעמ״.יספאוהירה–םייקהרטשמבדמעמילעבםירחאםיגוח

ואיתילכת״ימואלםוריחרטשמ״תמקהלשמלוהירה,הזרשקהבונלצאםיבשוח

תמחלמלשהתמלשהבףסונםוזיבלש,השעמל,השוריפש(המוזי״עַנֶמֿתמחלמ״

תיתרבחותינחורהכפהמךותמקראובלדועםילוכידחיםגהלאינשךא;)רורחשה

דמעמהילעבםירחאהםיגוחהלכרשאיי״אפמהoםזליהינהךותמאלו,תמדוק

2.הוושבובםישרשומםייקהרטשמב

לע״׃םילימַּב,וזהקסִּפרחאל,אבהטפשמהחתפנ–ירוקמהחסונב–הליחתכלמ[

הלימהתאד״בשףילחהםייונישהבלשב.׳וכו״רבתסמ,הזהרטשמבתוצצורתההעקר

.״םייקה״׃הלימַּב״הזה״

הגהנהיכ״׃הלאשַּבתחתופההקסִּפַּב,96׳מעב׃ל״נההטמשהלךשמהב,יונישדועו

׃ךכ,הליחתכלמ,הבושתַּבד״בשבתכ,״?תמאבהגספהתואבהשעתאיההמ–וז

,ונרמאשיתילכתֿימואלםוריחרטשמותוא]תא[טילשהלהסנתאיהשןבומכרבתסמ״

שולשתאםילוגיעבףיקהאוהט״לשתתנשב.׳וכו״המיאתמתוינידמלהנלהסנתו

ךכו–ןסיפדהלאלשםירומהםילוגיע–״ונרמאש״,״םוריח״,״ותוא״׃תואבהםילימה

].ונינפלעיפומהטפשמהלבקתה

ןתונד״בשרשא–״עַנֶמֿתמחלמ״ו״ימואלםוריחרטשמ״,וללההלועפהינוויכינשב2
ןעיּבִהשיפכדדלאלארשילשויתושירדל,ןוכנֿלא,ןווכמוהירה–תואכרמבםתוא
יפדלעמןכלֿםדוקו,׳לארשיץרא׳ןואטיבהיפדלעמםגרתיהֿןיבו–םינשןתואב
׃תועבצהיתשהנה.׳םָלֻס׳
טבש(׳לארשיץרא׳לשןושארהןויליגב–׳ילארשיהרטשמהתרוקיבל׳ורמאמב*
אל–העינמםושןיא,וגשוהםרט]תונויצהלש[היתורטמםאו״׃דדלאבתוכ–)ו״כשת
דיבלהונת,ידוהיהםעהתלואגלרישכמכ,וזלארשיֿתנידמש–תישעמאלותינורקע
יקוליחהזבלשבויהירשאכויהיו,ותרטמאיההלודגהתונויצהש,ימואלםוריחןוטלש
.)רוקמבתושגדהה(.״הֶנשִמתויעבבםיימינפהתועדה
הביטנרטלאהןכיה׳׃תרתוכהתחת–)1963עצמא(ג״כשתזומתב׳םָלֻס׳ברמאמב*
הפשחנרשאכ,םירצמדגנתללוכעַנֶמתמחלמבחותפלדדלאארק–׳לזבתינכתל
ןויערלדגנתהד״בש.םייביטקאוידרםירמוחיאשונםיליטתפקתמתנכהלהתינכות
;610‐608םידומע׳אךרכב,יתהקםרמעלויתורגיאבתאזהארו–עַנֶמהֿתמחלמ
.׳אהרעהב484׳מע,)׳אךרכ(׳לטרועמבםייחהןמיסב׳רוביחַּבםגהאר
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