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תישילשההימראההרתוכובםויהתרחמלהזורוביחתאבותכלבשייתהד״בש
ובםויה–)1973רבוטקואב24(ד״לשתירשתבח״כ–וניתוחוכידיֿלעתירצמה
.םימישדוחכהכראהביתכהתכאלמ;שאהתקספההּפקותלהסנכנ
דחונניאללכןוחצינהרשאכ–המחלמהםויסתעליללכהחורהבצמלע
ידיבםיקזחומםייובשתואמשולשכוספתניתלבטעמכוניללחרפסמ,יעמשמ
ולוחכמתחתמהאציאיה;אבהדומעבתאבומההרוטקירקהדיעת–ביואה
–דימתֿטעמכימיטפואשיא,׳בירעמ׳לשקיתווהטסירוטקירקה–׳שוד׳לש
.הזורוביחתאבותכלד״בשלחהובםויה,ירשתבט״כב
,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסדבלמ׃ורוביחלהברתובישחסחייד״בש
הביתכהרמגבדימ.ומצעתוחוכברואלאיצוהלחרטשדיחיהורבדהזהיה
טמרופבתרבוחכ–׳דרוסופד׳ברוביחהספדנ
,ד״בשלשודידיתרזעב–ןותיעריינלעןטק
הצופתה.דרוםהרבא,סופדהֿלעבוי״חלשיא
גוחמהגרחאלו,רתויבתמצמוצמהתיה
רעש׃לאמשמ(.ד״בשלשםיבורקהוירבח
.)תירוקמהתרבוחה

$

לשב–ןנדרוביחהלשותביתכךרוצל
ד״בשקיספה–ונילעהשגרתנשהמחלמה
׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסלעותדובעתא
תביתכלבשאוההקספההרחאלו,)׳אךרכ(
.ד״לשתלולאבותדובעתאםתחוורפס
ןנדרוביחהלשותביתכהכרא,רומאכ
ךא,ד״לשתולסכב׳בדע,םימישדוחכ
לשותביתכבד״בשליחתמטבששדוחב
תגהנהלהנפומה–םֵשַּבותואריתכמאוהו,המחלמהתובקעבףסונרוביח
דיהֿבתכיפדו,םלשוהאלרוביחה.׳?הזהםעהםכלהשעהמ׳–הנידמה
ךשמהכבתכנרוביחהשרכינוללההחיתפהיֵּפַדִמשןוויכמ;הריגמבורתונ
.ךליאו656׳מעב,רוביחַל׳אחפסנכםירבדהואבוי–הזרוביחלרישי

$

ד״בשךמסנהמלעתוארהליתלדתשהןהברשא,תורעהבהוּולירוביחהךלהמ
וידרהירודישתאםגתוברל,תונותיעהיחווידיפלובתכנתורעהה.וירבדב
זאורדוששםירמוחהןמקלחשןייצלילעיכֿםא(–המיחלהימיבהיזיוולטהו
.)הייפצלםויכםישיגנםניאהיזיוולטב

המיחלהתודבועלע׳תורוכזת׳וםירבדֿתבחרהםגיתללכהלאיתורעהב
,רוביצהיניעלזאםייולגםירבדהויהשלככ–הילאוולנשםיינידמהםיכלהמהו
יתישרה–666דומעב׳בחפסנ–רוביחלחפסנבקר.ד״בשלשויניעלו
םייתשוֿםישולשלשהביטקפסרפב,רוחאלֿהייארבםירבדףיסוהלימצעל
.וירבדתאד״בשבתכשזאמופלחרשאםינשה
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הזורוביחתאבותכלד״בשלחהובםויב׳בירעמ׳בהספדנרשא׳שוד׳לשהרוטקירק
.שאהתקספההפקותלהסנכנשרחאלםוי–)1973רבוטקואב25(ד״לשתירשתבט״כ–
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א

ןוילעהןונכתהלשתוניצרהֿרסוחולובלבה

היתואצותשדבלבוזאל׃םכסלדועםדקומםירופיכהֿםויתמחלמתא
המייתסנאלהמצעאיהףאשדואמרבתסמאלא,ןיידעושבגתנאל

אלםא–תושדחתודבועלשתכרעמאיההרציךכןיבוךכןיב,םלוא.ללכןיידע
הסננהלאתאו,הדמעֿתטיקנותואצמתהתובייחמה–שדחינורקעבצמשממ
.םייניבֿםוכיסןיעמִבכ,תרדוסמהטישב,ןלהלךורעל

ןיאתאזההדבועהןמךא–הפקתההתדבוע,ןבומכ,איההנושארההדבועה
דימהנממרוזחלונאםיפדהנאלא,ךשמההלארשיונרוריבבםדקתהלםילוכיונא
,העתפהבונילעהדריהפקתההשאיהתלבוקמהןיעהֿתיארמ,םנמאיכ.הירוחאל
אלו.הדוסימאיהתבזוכתאזהןיעהֿתיארמםלוא;םולכהירוחאמהיהאלוליאכ
םייעובשואעובשכרבכונועיגִהשתועידיהרבדב,ץופנהחוכיווהותואירדגבקר
אלואהיהיוארשםישעמהרבדבו,ללוחתהללולעהפקתהןיעכוהשמש,שארמ
העתפההֿרדעיה.הערהתאםדקלידכתאזהםייניבהֿתפוקתבטוקנליוארהיה
תורשפאשאיההדבועהיכ,רתויךורעֿןיאלהבושחתועמשמלעבואוהקומע
ינורקעהןבומבקראלו–אָנְדֿתַמדַקמ,טורטורפבונלהיופצהתיההפקתהה
לאלהיהירשאכונפיקתהלורוזחלםינווכתמםיברעהיכונעדידימתש,טשפומהו
םגםאיכ,הנווכהתאקראלוניזחםנמאש,דואמישחומהןבומבםגאלא,םדי
וסנישהרקמל,ונדִצמדגנהֿתינכתתאלעופבונוניכהףאו,תישעמהתינכתהתא
.םהלשהפקתההֿתינכתתאםישגהלםיברעה

היסהרפבהעצבתנאיהאלא,דוסהנניאוהרעשההניאתאזתמדקומהנכה
,התיההחנהה׃תיצמתבהנכותהיההזו–יֵלְגשיֵרבימשרןפואבהילעזרכוהו
שובכלולארשיאבצתאעירכהלוחילציאלתצחומהפקתהבםגיכםיברעלעודיש
קרּולסוּפתלםיברעהוסני,הסרגוהחנהההפיסוה,ןכל;םיבחרנםיחטשונממ
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לשךשמהםשלהלצנלוהבקיזחהלידכ,הלעתהלשתיחרזמההדגהךרואלהעוצר
םיברעלתתלהתיה,הזדגנכהתלעוהש,ונלשתינכתהוליאו;תינידמהטיחס
תאםתמועלתונבל–תאזםעךא,העוצרהתאסופתל)רתויבעורגההרקמב(
ֿרבוק״לשהזהסיסבהןמו,תומדקתההתורשפאתאםהמענמיש1,״בלֿרבוק״
תונמדזהבו,הברעמהלעתלרבעמלאהרהמדעםיברעהתאליטהלורוזחל״בל
םינשךשמלשדחהפקתהןויסינםהמענמישןפואב,םחוכתאץוחמלףאתאז
.תופסונתודחא

דמועהנממדבכנקלחןיידעשו,הרמגנאלןיידעהמחלמהשחיננםאםג,הנהו
םנמאהתיהתיברעהתינכתהש,םינפֿלכֿלערבכחכוההזרבדתוחפלירה,ונינפל
ןאכהתיההמב.ןיטולחלתויתואיצמויההדגנכוניתוינכתםגשווניזחשיפכקוידב
?תאזֿלכבוניתוינכתושבתשהעודמו,העתפההאופא

,]ןיידהשמ[ןוחטיבהרשלשויפמ,םויהתרחמלרבכונלביקתחאהבושת
תויהלותבשלשאלא,העתפהןאכהתיהאלםנמאםצעבש,איהוירבדתיצמתו
ןכתיייכונלעדונשמוליאו,ארקיעמןוכנהיהאל–דימתהפקתהלםיכורע
ךרעיהלונליוארןיאםיינידמםימעטמשטלחוה,האבותשמשממהפקתהש
2.דבעידבקרךרעיהלליחתהלואובתשתוכחלבטומאלא,דימהתארקל

םיקנטֿינוינחוםיבצומוק–׳םיזועתהוק׳םגהנוכרשא–ימינפהוקלאיהןאכהנווכה1
לשותיינבב.ץאוסתלעתתדגלעשםיזועמהוקלחרזמממ״קהרשעכהנבנשםירצובמ
ךרואלהלהנתהשהמחלמ,השתההתמחלמבשאהתקספהתגשהםעלחוההזהוקה
הבולפנרשאו,)1970טסוגוא(ל״שתתנשףוסדעט״כשתעצמאמהכשמנוהלעתה
.ונילייחמ400ֿכ
םימהֿוקיזועמ=(–׳בלֿרבוק׳תא׳ךרעמה׳הארםירופיכהםויתמחלמדע*
תפשלע״שךכלםרוגותויהב,ובחבתשהליוארהגשיהכ–)רוחאמשםיזועתהו
תויולחנתהתמקהתוברל(הלשממהיגשיהלולכמםע–הזהוקה.״טקשררושץאוסה
םיטוטיצ.״תוארתקיחרמותזעונ,הלוקשתוינידמ״כרתכוה–)יַניסוע״שיילבחב
ב״כםויב׳ץראה׳ןותיעבהמסרופרשא׳ךרעמה׳לשתוריחבתעדוממםיחוקלהלא
ףוסבאבויהעדומהםולצת.המחלמהץורפינפלםייעובשכ,)19.9.73(ג״לשתלולאב
וחדנןה;ןנכותמהןדעומבומייקתהאלהלאתוריחב(653.׳מעבןלהל,רוביחה
.)ד״לשתתבטב׳ואוה,1973תנשלשןורחאהםויבוכרענוהמחלמהלשב

,)תבשבלחש(םירופיכהםויםצעבםיאנותיעלךירדתבהזהרבסההתאןתנןייד2
ובתוכב.׳אםויב,תרחמלתונותיעבומסרופםירבדהו,ונפקתוהשרחאלתורופסתועש
ולדגנתהןיידשסויג–)ןלהלרבסומַּכ(םיאולימהסויגלד״בשןווכתמ״ךרעיהל״
.המחלמהץורפעגרלדעףקותב
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ררועמ–םיינידמהםילוקישהביטרבדבהלאשלכלרבעמ–הזרבסה,םלוא
תינכתההתואלכלשוונכותלשןויגיההםצערבדבתודחאתולאשלוכֿםדוק
.עקרכולשמשלהרומאהתיהשו,ונטטיצשתידגנה

רשוכהתעדלעהכורעאיההתיהםאה?הליחתכלמתינכתההתיההמ,תישאר
הניאעתפֿתפקתהיכהתחָנההתיהאמשוא,םיימוקמתוחוכבביואהתארוצעל
קר,יתרגִשןפואב,םוקמבקיזחהלקיפסמןכלשו,הבבשחתהליואררשאהנכס
סייגלקֵּפיסדועאהיתילאוטקאהפקתהתנכסעדוויתשמוליאו,הקוזחתתוחוכ
,השעמלביואהתריצעלשהמישמהתלטומאהתםהילעםנמארשא–םיאולימ
?ןושארהבלשבוליפא

יפלםנמאהכורעהתיהתינכתהיכ,הרואכלעמתשמןוחטיבהרשירבדמ,תינש
ןכֿלערשא–]ןושארהבלשבומלביםיימוקמהתוחוכהש[–הנושארהתורשפאה
ידיֿלעתרתסנוזהנקסמ,םלוא.םייתניבםיאולימהסויגמענמיהלהיהרתומ
,יהשלכתיניצרהפקתהרוצעלםיקיפסמויהאלםנמאםיימוקמהתוחוכהשהדבועה
יכ,הרואכלאופאאצוי.ןפואםושבתאזכהריצעתמגמבםיכורעויהאלףאו
יתוהמדוסיכ,םיאולימהלשםדקומהםסויגתעדלעהשעמלהשרפתנתינכתה
תייחדתאהמצעלתושרהלהגהנהההתיההלוכיהזדציכ,ןכֿםא,םלוא–הכותב
?םיאולימהסויג

םיאולימהסויגהיהךירצהשעמליכ,תמדוקההקסִּפבונלאָצָי,תישילש
אלעתפֿתפקתהיכעמתשמןאכמו–תינכתהלשיתוהמדוסיכבשחיהלםדקומה
הלאשהןכֿםא,םלוא.הבבשחתהלשירשאתיניצרתורשפאכםנמאהתארנ
הגהנהההתיההרומאםהיפֿלערשאםינמיסהתויהלםיכירצויההמ,תלאשנ
םינמיסהיכרמאנםא?האבוםנמאתשמשממהפקתהשאוהידמלריבסיכטילחהל
תוכזהרבדבהלאשהתרזוח–תוריבסלשהגרדבויהונלשהרקמבהגהנהלועדונש
םירזוחיכעמשמ–ךכמהתוחפהגרדבםהויה,תאזתמועל,םא.סויגהתייחדל
ךכליוכיסהשתיסיסבההסיפתהףאֿלעלעופלהאצישעתפֿתפקתהלעהחנהלונא

,םינושארשאבחותפל׃המלידונינפבהדמע״׃ןיידלשותעדוהמדחאטפשמהנה
ןורתיהתאדבאלךכבותוינושארהלערתוולוא–בושחיאבצןורתילךכבתוכזלו
ךרדבונרחב.המחלמהםזוילשותוהזלרשאבהנומתהתרהבהבתוכזלךאיאבצה
.)617׳מע23הרעהבןלהלהאר–ןיידלשוזותעדוהךותמףסונטוטיצ(.״היינשה
םירבדןיידרמא,)21.00העשב(םירופיכהםוייאצומבהיזיוולטבווידרברדוששםואנב
.םימוד
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הנחבהלהדימהֿהנקךכֿלכףלתסנהזדציכ,תררועתמהלאשה,ןכֿםאו–לטובמ
רשאםינמיסיכ,ןאכמאצוי,ןכֿלעֿרתי?יופצונניאשהמלהיופצהתורשפאהןיב
ֿיתלבכםוקמֿלכמוחדנתילאוטקאהפקתהתנכסלעשרופמבעיבצהלורמייתה
הזֿדציכ,תלאשנוהלאשהאופאתרזוחהזדצמםגו–תואיצמלדוגינב,םינימא
ביואהתלוכישדבלבוזאלשןפואב,םירבדהתכרעהלהדימהֿהנקךכֿלכףלתסנ
אלףיקתהלותונוכנםצעםגםאיכ,תעדהלעלבקתהלמהתחדנעתפֿתפקתהל
?םיקהבומםינמיסיפֿלעוליפא,ארקיעמןמאיהלהתיהֿהלוכי

,ופלתסנונתגהנהלשהדימהֿינקשםנמאאוהןוכנהיכחיננםא,תיעיבר,םלוא
המםשל–ביואהתפקתהלשיוכיסהֿתוניצרבןימאהלטושפהלכיאלאיהיכו
תוינכתהןתואלכתאאיההכרעהזֿדציכו,הליחתכלמ״בלֿרבוק״תאאיההתנב
,ינשדצמו?רבדלשורקיעב,ןיטולחלתויתואיצמאקוודואצמנרשאוונרמאש
תשמשממההפקתההלעתועידייכ,ןוחטיבהרשירבדיפל,ףוסֿףוסאיההדבועה
אקוודוארנןהיכרבתסמ,הברדא.תונימאֿיאםושמוחדנאלללכוללכהאבו
ךותמםאיכ,תועידיהתּולטבללגבהחדנאלםיאולימהסויגירהש,ידמלתוישממכ
,אופאאצוי.םיקעזומםיאולימהויהםילוקישםתואאלמלאו–םיינידמםילוקיש
התיהםיינידמםילוקישךותמש,רמאנשךכידכדעתכלקיחרהלהצרנאלםאש
תרגסמבשיפֿלעֿףאיכחינהלךרטצנשירה,םעהתאןכסלהנכומהגהנהה
לשהתפידהלשורדכ,םיאולימהסויגלםיאנתהםנמאומייקתנתונכומהתוינכתה
תוינכתהןמםלעתהלהלרתומיכהגהנהההרבסםוקמֿלכמ–תיניצרהפקתה
.ןכומונניא״בלֿרבוק״רשאכףא,הבושחתונכתסהאלל,הפקתההתאלבקלו
,ארקיעמ״בלֿרבוק״אופאהנבנהמםשל׃הלאשהתואןכֿםאתרזוחהזדצמםגו
?תומדקומתוינכתןתואלכוכרענהמתעדלעו

םיראשנ,תנוּוכמההעישפהתחנהתאלבקנאלםאש,הארמולאהתולאשהתכרעמ
3.רומגוהובווהותינפבןאכונא

.לבהכןאכםילגתמוניתוינכתתושבתשהרבדברוביצבםיחורהםיצוריתהלכ
הניחבמאל,העתפהםושהתיהאלשינפמ,העתפההץוריתלוכֿםדוקאוהלבה
,ןיעידומהלשינורקעןולשיכםושהיהאל.יותיעהתניחבמאלותיללכתיגטרטסַא
םגאלא,היותיעתאןההפקתההתומגמתאןהונעדיהשעמלשדבלבוזאליכ

ןיבלהנידמהתגהנהןיבתשרופמואתישירחהינונקב–״תנוּוכמההעישפהתחנה״ל3
.ךליאו602דומעמ,רוביחהלש׳גקרפלכשדקוי–ר׳גניסיק
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ורשאתנתוידדההםהיתויורשפאותוחוכהיסחירבדבתוידוסיהוניתוכרעהלכ
תוכראתהידיֿלעםרגנתוינכתהשובישש,םירמואשהמםג.ןיטולחלהמחלמב
םייתניבלחשרופישהתאןובשחבונחקלאלשםושמ,וניתויפיצלדוגינבהמיחלה
תעמשמהשילואןכתיי.שממובןיאהזץוריתףא–ביואהלשהמיחלהרשוכב
הלגתנאליתועמשמהמיחלרופישםושםלוא,הרפתשהםייברעהתואבצב
ףאאיהשתומכהתלגתניבויחהיברעההמיחלהרשוכתדימ.השעמלהמחלמב
ינפמאלהזירה,הרצקךכֿלכאיהההמחלמההתיהםאו;םימיהתששתמחלמב
זאשינפמאלא,םייתניבלוכיבכהמצמטצנרשא,ונלשהמיחלהרשוכתופידערתי
ורקיעבזאדעונםייברעהתוחוכהזוכיר.תיתִמאהמחלמלםיברעהללכוננוכתהאל
4.חורבלאלאללכֿךרדברתונאלםהלו,ונפקתהוונעתפהונאוליאו,״ףולב״לקר

ךרעב,זאםגומחלםהירה,תוננוכךותמםוחללזאורצענםהשתמיאלכ,םלוא
םהויהּולתכראתמהמחלמההתיהזאםגשםשכו–םויהומכהמיחלביטותואב
ּולתרצקתמהמחלמהםויהםגהתיהןכ,ונדִצמתוננוכרדעיהבונתואםיפיקתמ
לשרפושמהקשנבםג,ןכֿלעֿרתי.העתפהבםתואםיפיקתמוםירזוחונחנאונייה
רופישהתאיכ,העתפהםושהתיהאל,וילערבגתהלונישקתהרשא,םיברעה
תמחלמ״םותבומעםילשהלונמכסההרורבהרכהךותמו,ירובלעונעדיהזה
5.״השתהה

,םימיהתששתמחלמבתירצמההסובתלוהעתפהַלרבסההןמקלחד״בשלבקמןאכ4
ךרוע,לַּכייהןיינסחדמחומידיֿלע,המחלמהרחאלשםישדוחב,דבעידבןתינרשארבסה
.רצאנלש׳ורפוש׳לבשחנרשא,׳םרהאֿלא׳ןומויה
׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳רוביחַּבד״בשירבדתאהזןיינעבדועהאר
׳אחפסנבו,הילעתבסומה10הרעהב,״םוקמשי״׃תחתופההקסִּפַּב218׳מע,)הזךרכ(
רחאלםישדוחהעבראכ,לַּכייהלשורמאמךותמעוטקטוטיצהנה.255׳מעב
ןמזבקרפהלעהלעאלהנושארהכמתתחנהלונדִצמהמזוילשאשונה״׃המחלמה
..והשלכ . תינכתאוה–׳המחלמהינפלשלפרעה׳םייאבצהםיעדמבארקנשהמ.
.״רקויבונלהלע–דגנמולתויופצהתויתִמאהתונווכהתאווסהוביואהתאנוה

.טרפבS.A-6גוסמריווא‐עקרקהיליטלו,ללכבםיסוטמֿדגנקשנהךרעמלאיההנווכה5
תמיתחרחאלדימ,םירופסםימיךותהלעתהךרואלהזהךרעמהתאושרפםירצמה
גילבהלרבדלשופוסבהטילחהלארשיתלשממו,השתההתמחלמבשאהתקספהםכסה
.ובםולגהרורבהןוכיסהףרחשדחהבצמהםעםילשהלו
םתטלחהןיבלהשתההתמחלמבשאתקספהלםירצמהתונוכנןיבשרישיהרשקהלע*
.671׳מעב,רוביחַל׳בחפסנל4הרעהבהאר–םירופיכהםויתמחלמתאםוזיל
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?תנוּוכמההעישפהתחנהלרבעמ,שובישַלהביסהאופאהפהתיההמ
ונדיבםייוצמםלוכויהתועידיהותוינכתהוחוכהשיפֿלעֿףאש,יאדואיההבושתה
רבעמולעממשתיפמילואהריוואןימבלועפלונתגהנההאציםוקמֿלכמ,יוארכ
תוינכתהתלעפהלןהבהבשחתהאלואןתקיחדהאיהךא–תועידיהלויה.םהל
ואהתיההנובנםאןיברשא,״בלֿרבוק״לשהנגהתינכתהלהתיה.ןנכותמכ
ֿרבוק״תאריקפהלהרחבהגהנהה,םלוא;תינכתוזהתיהםוקמֿלכמירה,תישפט
,ןכֿלעֿרתי.ריינתסיפכערקנוקהרשאכןוהמיתמהפֿתרועפהאציךכֿרחאו,״בל
הנתנוןוּוכמבלועפלהָרֲחֵאףא,תינכתהתאהריקפהותועידיהתאהקחדאיה
המחלמהלוסיחלשתוזרכהבהאציואיההצפקדועתאזלכםעו,ססבתהלביואל
חכשוויתופלחמֿזּוזְגרענתהשןושמשותואכו–6הרקאלםולכוליאכ,״ץילב״ב
.הזיזגלויתופלחמתארסמומצעאוהיכ

ןאכהרקשהמרתויבבוטהןפואבריהבהלהיושעהילואאיה,וזהנושמהציפק
ןימהגהנהההשיגרהםוקמֿלכמ,תוינכתהותועידיהלכםעשרמולהארנו;תמאב
רקפהןימבתויחלו,הלשהיתוינכתוהיתועידיבלזלזלתואיצמַּבהלהנותנהתושר
המצעֿהתואדימתהיהתותגאדו–דיתעלגאדיודיתעהאובישהצורפהנומאלש
איהאלא,אופאהתעטאלאיהםייטקטהו״םיינידמההילוקיש״ב.רבעבהתיהש

הסנכוהודעבמרשא,רישיהתואיצמהחתפהיההזו–רבדםושהבשחאלטושפ
.םירופיכהםויתמחלמונילא

לשוירבסהלו,)םירופיכהםויב(ןיידהשמלשוירבדלד״בשןאכןווכתמ,ןוכנֿלא6
,23הרעהבואבויםהירבדמםיטוטיצ.ישילשההמיחלהםויברזעלאדִודל״כטמרה
.617׳מעבןלהל
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ב

םולשהֿתרשפתוינידמלשידוסיהתוניצרהֿרסוח

–ינשרדןבומכתרמואהמואהתגהנהבתוניצרֿרסוחולובלבלשתאזכהיווה
הנכמהלולכמבאקוודהלגתמה,תיללכהתוניצרהעקרלע,םנמא,דוחייבו
יאנתבוליפא,רבדלשורקיעב,הביזכהאלרשא,ךכלרבעמונלשתיאבצה
לשויתוביסתא,םלוא.הגהנההידיֿלעעיתפמבהילעופכנשםינושמההמחלמה
ןהילעיתדמערבכללכֿךרדבשרחא,קמועלהפרוקחלרוזחנאלהזהטסרטנוקה
לכש,תיסיסבההדבועליאדווברשקתמלדבההש,ןייצנםאקיפסי.םירחאםיבתכב
םיכרעתרגסמב,המוצעהשעמוחורתפונתךותמהכדעלהנתמונתייחתלעפמ
תירוטסיהההקימנידהלגעמתורגָסיהךותמהלועוזהפונת.רתויבתספור
–הדגנכןדבוכבתוגילפמה,תוילאוטקאהתוביסמהץחלותדחוימהתילארשיה
קראלא,הזלהשגפמהינותנךותמןירשימבןאכםירצונםניאהפונתהיכרעשדועב
הלןיארשא,תירכנההביבסהתרגִשמ,הזיזפהמאתהךות,הכישמבםהםינקנ
לארשיאבצלשראופמההמצועהֿןיינבםגש,רמולהארנ.םולכאלוהזהשגפמלו
םודקהילארשיהתוכלמהןוזחןיבלגעמהתורגָסיהלשינטנופסהירפהאלאוניא
וליאו;ודגנכררועמהזהןוזחהרשא,תימלועהותיברעהתודגנתההץחלןיבל
התנבהֿרסוחמתכשמנהאצותאלאוניאאוה–ודִצמ–ונתגהנהלשלובלבה
.דחוימלגעמותואלשםידחוימהםיינכותהויקוחיבגלידוסיה

תויעבהתניחבמ,רתויטרופמחותינליוארהזטשפומויללכרבסה,םלוא
השיגבאוהםירבדהֿחֵתפַמו–וננוידאשונידיֿלעהפתוררועתמהתודחוימה
.םימיהתששתמחלמירחאםעהתגהנהבהשרתשהשתינידמה

בצמהרשכוההנהש,הגהנההתעדבהלעהמחלמהתואבןוחצינהרחאדימ
םילוכיםהןיאשםהלונחכוהשרחא,םיברעהםעהרשפלשעבקֿםולשלעיגהל
ֿיתלבהםתדמעמזוזלמיעמשמֿדחןפואבוענמנםיברעהשיפֿלעֿףאו–ונחצנל
התדמעמונלשונתגהנהםגהזזאלםוקמֿלכמ,םנולשיכףאלע,ונלסחלתינרשפ
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םולשֿרדסהבאלאתעדהלעלבקתמאָצומןיאש,הלשרשואהוֿהבהאהֿתעפוש
לוכיבצמהןיאםוקמֿלכמ,תמכסומהרשפלםינכומםיברעהןיאםאו;הרשפלש
םהילאונעגהשתולובגהםתואב,אליממשֿהרשפתרצונו,ונויגהירדגמתאצל
.ונחנאוננוחצינֿעסמב

קיפסמ.ימינפההנויגהתניחבמרקבלוחתנלךרוצונלןיאתאזההסיפתהתא
םלועהדגנכ,וצראבלארשיתלואגלשתויטילופהדוסיהֿתויעבתאשבלםישל
,אדירגםיילמרופםילוקישיפֿלעךירעהלאיההאב,ביבסמירצונהוימל☻ומה
יהשלכםישלופֿתרידחבואםינכשןיבליגרתולובגֿךוסכסבהיהרבודמהוליאכ
הלאםילוקישב.הרבחַלהלבקלוהמעםילשהלןמזהעיגהרשאוהתצמתנש
תאדחוימבוניזהרשא,םינימהלכמםיינחורהםימרוגהלקשמןיטולחלםלעתנ
םושבםימיהתששתמחלמבןיידעוצמתנאלרשאותילארשיההרידחהתפונת
,תדחוימהתודגנתההודחפהלקשמלכםגןאכםלענךכםעדבבדבו;ןפוא
תעדותבעיבטהלאליממןיידעםיפיסומהלאהסיסתֿידימתַמוםימוצעםימרוגרשא
.דגנכשֿדצה

תועמשמההתיה,תעדהתארבדהלעםנמאהנתנאלתילארשיההגהנההיכםא
אלםינשיפלאךשמבשירחא,הנהיכ,הרמאוהאבוליאכ,הילוקישלשתיתִמאה
םייוגהוהולבקיתאזֿלכב,ונוזחמדוילשוצוקלעףארשפתהללארשיםעםיכסה
ֿימעהמכשםושמקר,ןוזחהתמשגהםצעידכךות,הרשפלףוסֿףוסןכומכהתע
,תאזההשיגלםאתהבו.ןיינעהביטתאללכםיניבמםניאושארבםידמועהתוצרא
ֿיבויחסרטניאםושהלןיאבושהדִצמאיהש,הגהנההתואלהלהיהטושפךא
רשאו–םחליהלוףיסוהלאיהתבייחןיידעוילערשא,ונתוססבתהתכרעמבינכות
םיאנתבוליטהלידכ–הדִצמןיכהלוףיסוהלאיהתבייחןיידעוילעהמחלמהתא
ירזלעחונלרבכאיההלוכייכהלהָמדִנאלא,ןוציחהםלועהלעםימיאתמה
.םכותמםינפִלהברתובידנבוליפאואהגישהשהמירדגב,הנפדה

רדגומןכותתלעבתיבויחתילכתוזיארבדבוהשלכגשומרסוחךותמ,ןכא
יוצרץקתוארלונתגהנהלןַתינאלאליממ,רבכגשוהשהמלרבעמ,הלואגהןוזחל
הנימֿאקפנןיארשא,יהשלכםולשֿתרשפבאלא,רוזאלונתרידחתומחלמלוהשלכ
הלהָארנהזשרחאמו;תילמרופהתוריבסהירדגמדבל,קוידבהירדגויהיהמ
תורודהלכףוסדעףילחתולשפחנםאםג,יתוהמןפואב,דיחיהירשפאהאָצומַּכ
ןבומכהלכיאלונלשהגהנההתוחנהיפֿלערשא,ונלסחלתורשפאהןמדבל(
רשא,תיברעהתודגנתההודחפהףדועיכהלהָמדִנאליממ,)ארקיעמןובשחבאובל
ולןכתייאלםגאלא,םעטולןיאשדבלבוזאל,םיילמרופהםילוקישלרבעמ
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קוחהיפֿלעו–בוש,ךכלםאתהב.דימתלםאיכ,התעקראלו–אצומ
הגהנהההעקש–תימצעהתופקתשההךרדבדגנכשֿדצהתכרעהלשיגולוכיספה
רסוחתאןיבהלףוסֿףוסםיחרכומ,התומכ,םיברעהםגש,יומידבתילארשיה
ךותמו;תרשפתמֿיתלבה,תידוגינהםתדמעבלוכיבכןומטה,יתואיצמהןויגיהה
אלא,וניביםעפֿיאםיברעהשדבלבוזאלשתמדלונתגהנההאבהזלהיומידה
םעטהלןיאשהמחלמונבםחליהלורוזחלוטתשיאלםהאולה,םייתניבםגש
.תילכתהלןיאו

המתאתוארלונתגהנהתאהענמאיהיכרמולןיא–וזםייומידתכרעמ,םנמא
דומעלםינפֿלכֿלעדועםיפיסומםיברעההנהש,שרופמויולגוטושפהיהש
םאםגש,רבתסמ,םלוא;ונלסחלךרדאוצמלתוניצרבםהםינווכתמו,םָירִמב
יפכהננוכתהאיהתאזֿלכב,ןכלשו–השפנברבדהתאהשחףאוהתארהגהנהה
תיללכההתעדותב,םוקמֿלכמ–אבצהתמצועתאחפטלהפיסוהו,הננוכתהש
לכםעש,ךכלדחארבסהיאדוובוהזו.רבדהתאןיבהלוסופתלהנממענמנ
תוינידמונתגהנהלהתיהאלשדבלבוזאליכאצמנ,דחיםגחופיטהוהנוכתה
קחשמכהשעמלהלהבשחנקר,תילילשה,תיתנגהההתוינידמםגאלאא,תיבויח
.ליעלוניארשיפכו–

אצמיהלןבומכהלכיתיבויחתוינידמלשהדיחיהתורשפאהיכריעהליוארהזרשקהבא
״תיבויחתוינידמ״לעונלצאםירבדמשהמ.ונלשתרדגומתיבויחהרטמיפֿלעקר
גרוחוניא,ובהקיזחמהמצעונתגהנהםגרשא,םולשֿתרשפלשןורקיעותואתגשהל
ֿרדעיהיבגלןיאתמאבו–ודוסימהזןורקיעלשתיתואיצמֿיתלבהתויחטשהןמ
ואהליבסהייפיצךותמםולשהֿתרשפתאםישקבמםאהנימֿאקפנהזהתויתואיצמה
.הליעפ״תיבויחתוינידמ״וזיאהלםיאתהלםיסנמש
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ג

ר׳גניסיקלשורפסמוקתעוהש״״םיינידמהםילוקישה״״

;ההימתַל–ידוסיהרבסההםגּולו–דחארבסהקרהארנכוהז,בוש,םלוא
לשתודחוימהתוביסמלהבורקרתויותינכטרתויהברה,תרחאהמרבוליאו
.םילשמוףסונרבסהדועשישהארנ,ןאכםינדונאובשאשונה

ויפמליעלהתואונרכזהש״םיינידמהםילוקישה״תלקתלונתואריזחמרבדה
7.תנוּוכמהעישפלשהשעמהבתוארלהליחתכלמונענמנרשאו,ןוחטיבהרשלש

?תנוּוכמהעישפלשהשעמהזהיהאלתמאבםאה,לאשיהלהיוארהלאשה,םלוא
תיתדבועהריקחאללתתלןבומכרשפאֿיאתאזההלאשהלעהצממהבושת

המרבוליפא,םלוא.הכרעלטוידהלשודילאלןיארשא,תיטפשמהגרדבתטרופמ
רשפאשהארנ,רתויבתיללכותטשפומםירבדֿתרכהיפֿלע,תוטוידהֿןויעלש
הכרעההיכרוצתניחבמתוחפלקיפסהלתויושעה,תודחאתונקסמאיצוהלןאכ
8.תיטילופה

לשסיסבלעםיברעהםערשפתהלתורשפאלשןויערהיכהדבועהןמליחתנ
תראשהךות,הנממהחרזממ״ק20ֿכלשקחרמלתילארשיהגיסנוהלעתהתחיתפ
רשידיֿלעהנושארלעבוהרשאןויעראוה,תפסונתוחקמתהלתויעבהרתי

״תחאהבושת״םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,ליעל594׳מעלתרשקנהזטפשמלשותישאר7
.596׳מעבלדגומהחוורהינפלשהקסִּפַלתנוּוכמאפיסהוליאו,)הירחאשתואקסִּפַבו(

לשסיסבחינמוד״בשםידקמןהמתחאלכלרשאכ,תונקסמשולשהנשרפיתהזקרפב8
ןלהלד״בשעיגיהנושארההנקסמהלא.)האבההרעההףוסבםגהארו(,ןחותינותודבוע
,ךומסבהנותנהיינשההנקסמה;״ונלאצויןאכמ״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב607׳מעב
הקסִּפַּב613דומעמתראבתמתישילשההנקסמהו;״תאזלכרואל״׃תחתופההקסִּפַּב
.קרפהףוסדעו״טושפהןויגיההךלהמב״׃םילימַּבתחתופה
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9.ימואלֿןיבןוידלימשרןפואבטעמכוידיֿלעעצוהוומצעבילארשיהןוחטיבה

הלעתהתאחולצלםיברעהידיבשייכןויערהםגש,הדבועהתאןכמֿרחאלריכזנ
ךותמאלשוליפא,הנממהחרזממ״ק20וא10לשהעוצרהתאהמֿןמזלסופתלו
םימרוגידיֿלעילגשיֵרבהליחתכלמץפוהוהלעוהאוהףא–תילארשיהמכסה
ולדחאלםיינידמֿםיילארשיםימרוגיכאיהתישילשהדבוע.םייאבצֿםיילארשי
איהֿאיה–ןוחטיבהרשלשתינכתהתואיכיאקירמאהלשמִמהינזואברטרטלמ
איההיעבהשו,לארשיֿתנידמליוצרָּכ,ןוכיתהחרזמבםולשלשרדסהלחתפמה
,ךכמןכֿםאטושפהמ.הילעומיכסישבצמלםיברעהתאאיבהלדציכקר
םִעתושעללוכיאוהןיאיכקיסי,לארשיליתודידיה,יאקירמאהלשמִמהש
לוכיבכ,תלחוימההחילצהתאםידדצהןיבםנמארידסיש,הזמלודגדסחלארשי
?המכסהאלל

רשאדועבש,איהתיעיברההדבועה.הזבתמייתסמהניאתודבועהתרשרשךא
ינקירמא)רשוא(ץעוידחאהנומתלסנכנ,ליעלונראיתשיפכםילגלגתמתונויערה
ידיֿלעםלועבםולשהתרימשלשהירואתַּבהחמתמ–10ר׳גניסיקרמכץוחיניינעל
ואצומשיפֿלעֿףארשאו–חוכֿתדמעךותמימואלֿןיבלקשמֿיווישתרדסה
לארשיֿאנושאקוודאוהןיאשחינהלילוארתומ,םייולגוםיעודיםיידוהיהופוצרפו
.סיעכהל

,ךרדינבא׳ורפסבךכלערפסמאוהו,םדקלהסינןיידהשמרשא׳יקלחהרדסה׳הוהז9
התחדנשהעשמיכףיסומןייד.569׳מעב,ז״לשתא״ת,ריבדתאצוה,׳היפרגויבוטוא
אוה,ונבםחליהלםיברעהלשהיצביטומהתאתיחפהלהיהלוכיהעוציבש,וזותעצה
תאושדחיםאהתיהאלרבכאופאהלאשהו,האולמבראשיתהיצביטומהשעדי
.תאזושעייתמאלא,המחלמה
הרומאהוזרשא,תודבועשמחלשתרשרשד״בשביצמהנושארהותנקסמסוסיבל*
םיטפשמהינשבתונותנ,תישילשההירחאו,היינשההדבועה;ןהבשהנושארהאיהןאכ
הילעו,האבההקסִּפַּבהרומא–)ר׳גניסיקלשהירואתה(–תיעיברההדבועה;םיאבה
הקסִּפַּב607׳מעב,תישימחההדבועלעיגהדע,רובידהתאךיראמוד״בשךישממ
.״הזכןפואבו״׃תחתופה

,ימואלןוחטיבלהצעומהשארר׳גניסיקהיה)1969תליחתב(תואישנלןוסקינרחבנשכ10
ןוסקינלשהיינשהותנוהכב.סר׳גורםאיליו,הנידמהריכזמלעליפאהאוהזארבכךא
ר׳גניסיקו–)ץוחהרשאוהש(הנידמהריכזמתרשִמלר׳גניסיקתאתונמלטילחהאוה
.םירופיכהםויתמחלמץורפינפלםייעובשכקרוזותנוהכבלחה
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–טורטורפבחתנלןאכאובנאל,החמתמשיאההבש,הרומאההירואתהתא
.תודוקנהמכהיבגלןיצלםינפֿלכֿלעונאםיכירצךא

,לשמל,אוהרבודמהרשאכ,ןויגיהתדימםנמאהבשישרבתסמ,תישאר
תיבויחהרטמהלהתיהרשא,]1939‐1840[ר״תֿהתונשבהינטירבומכהמצעמב
תאחיטבהלידכו,תאזההרטמהםשלרשאו,םילרבעמהיניינעםודיקבהרורב
לועפלהלןתינו,ימלועםולשבןיינעהלהיה,הפוריאבףרועהןמ,הָנָּכַסִמהמצע
התיה,ןכומכ.ססותףרועותואבלקשמהֿיווישחופיטידיֿלעהזהםולשהןעמל
היופצהתויהברשא,תיגרובסבההתורסיקַּכהמצעמיבגל,לשמל,תינויגההירואתה
ךדיאמתיתפרצהתונכפהמהןמואסיגדחמתיסורהתונדמחהןמהפקתהתנכסל
תויפוריאהתומצעמהו,םיתפרצהוםיסורהשךכלגואדלהלהיהריבס,אסיג
11.םלועָלםולשםגהיהיוהירטסואלםולשהיהישןפואב,הזתאהזונזאי,תורחאה

אוהידוסיההניינע.ןיטולחלהשעמלתונושתירבהֿתוצראלשהיתויעב,םלוא
לשעסמלםינותנםירשקםתואשדועב,םיימלועההירשקתאםדקלוחיטבהל
דצהןמדועבו,תוצעומהֿתירבלשהדִצמ,דואמימנידוימומרע,שוביכוהקיחד
תירבהֿתוצראירשקתאתעהאובבשַרילתלכנתמה,תקזחתמוֿהשלחהןיסתברוא
תויהלהיהךירצהזכשבצמב.דחיםגםהינש,תוצעומהֿתירבלשםיחטשהתאו
חורלשהפונתהכותמסייגלאלאהרירבתירבהֿתוצראלןיאש,הרואכלרורב
ךופהלידכו,תחאכתורחתמהיתשתמועלתיבויחדגנֿתפקתהחתפלידכ,רמוחו
םאנטייורורחשלשרזוחעסמל,״םזינומוקה״םשב,ןהלשתורעתסההעסמתא
.״היטרקומדה״םשב,ןמצעהיסורוןיסףאותיחרזמההפוריא,האירוקו

היהאלמלאםגירה,תאזכשתוינידמתחתפמתירבהֿתוצראהתיהשהרקמב
הדוקנבהתורעתסהברצעיהלתצלאנהתיהאיהו,התילכתדעהאיבהלהחוכב
–דגנכשֿדצהתורעתסהםגהילאמתרצענהתיהוברשאןוזיאלשבצמביהשלכ
םהשתומכתוחוכהבצמךותמעבונה,יתִמאןוזיאךכבאצמנהיהםנמאםוקמֿלכמ
םגפית,תודדומתההוםייחהךשמהל,םהמדחאלשהקימנידהשילבו,השעמתעשב
םתעיבקל,הלאםיאנתב,םידדצהדחאלשתוינידמ,תאזתמועל.יתוכאלמןפואב

דע–הנשםיעבראכךשמבו,םינשתואמהמייקתהתירטסואהתיגרובסבההתורסיקה11
.הכלממבתיזכרמהתוישיאה,ךינרֶטֶמןופטנמלק,רלצנאקההיה–1848תכפהמ
,ןוילופנתסובתרחאלהפוריאלשהנוגרִאלעולשטרוטקודהתדובעתאבתכר׳גניסיק
תינידמההירואתהחותיפבדוסיֿםגדכולהשמיששאיהךינרטמלשהנובנהותוינידמו
.ב״הראלשץוחהרשכותולהנתהבםגֿומכ,ולשתילבולגה

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 604

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



דגנכשֿדצהוליאוןנוגתמקרהשעמלאוהשדועבו,ןוּוכמבןוזיאהֿתולובגלש
השוריפ–ולחוורישכלתורעתסההךשמהןורְקעב,רבדלשודוסיב,קיזחהלראשנ
תירסומתותיחנלשהשיגבהליחתכלמעיפומתוינידמהתואלעבש,אליממאוה
קרהיהתביריהםעםיכסהלאוהלכויהילערשאןוזיאֿתדוקנלכו,וביריתמועל
לשותורעתסהשודיחלרפושמסיסבןתמלואוהֿותמדרהל,בזכלשןוזיאֿתיארמ
.םכסההתרחממףאילוא,הלה

,ונימיבתירבהֿתוצראלשתוביסמַּב,ר׳גניסיקרמלשל״נההירואתה,הנהו
,הנורחאבונרכזהשהתוחנהןוזיאהֿתוינידמלתדמולמהרואפתאלא,ןבומכ,הניא
רמלשואובינפלףא,לעופבהתמישגמותכלוההתיהםנמאתירבהֿתוצרארשאו
״ברעמה״ףא,תמאבו(היינשהםלועהתמחלמףוסב,טלבזורימיזאמ,ר׳גניסיק
םולבימיזאמ,אנדתמדַקמ,תוינידמהתואלעהליחתכלמרבכןומאהיהוללכב
לשואובדע,םלוא12.)לי׳צר׳צלשםייניבהֿתקספהםע,רלטיהדגנןיילרבמ׳צו
יעדמןפואבוננכיתאלרשא,תוטוידהידיֿלעתלעפומתוינידמההתיהר׳גניסיק
תרדגומהרטמתרסח,תיבקעֿיתלבהתיהםתוינידמיכאצמנךכו,ושעשהמתא
.המצעֵמךפהַּכףאתואריהלםימעפלהלכישןפואב,תוריתסותויטסבהפוצרו
לשיאנגהיֵראותמןכנימלשתוינידמהתטישתארהיטר׳גניסיק,תאזתמועל
דר׳ציר[תירבהֿתוצראאישנלורוביצלהתוארכמו,תושפטולובלב,תונתסובת
תנמוזמויטרואתהןויגיההתילכתבתנקותמ,תדמולמההמכחהאישכ]ןוסקינ
.רבדַלהחמומידיֿלעהלעפהְל

׃ןאכםירכזומהםיאנידמהלעםיטרפהמכהנה12
םותתארקל.1945ֿבותומדע1933תנשמב״הראאישנהיהטלבזורונָלֶדןילקנרפ*
,׳שדחימלוערדס׳תונבלשיהינמרגלעןוחצינהרחאליכסרגאוהםלועהתמחלמ
הלועפףותישרבדבהמכסהלךילוה–ןילטסולי׳צר׳צםע–)1945(׳הטליתדיעו׳בו
ריקפהורתיתונרשפהליג,זאשושתרבכותויהבשונעטוידגנתמ.תירבהֿתונבןיבןזואמ
.תוצעומהתירבידסחלהפוריאחרזמתא
םינשב,ןיעטוקמל,תפרצתלשממשארהיהםולבןואילידוהיֿיתפרצהיאנידמה*
תפרצלתפקשנהנכסםושןיא״ש–ריהצהו–רבסןיידע1938תנשב;המחלמהינפלש
.המחלמהםותדעהינמרגבאלכנו,ישיותלשממידיברסאנהמחלמהךלהמב.״הינמרגמ
תוינידמליבוה,1940דע1937ֿמהינטירבתלשממשארהיהןיילרבמ׳צליווֶנ*
–הינמרגלםיטדוסהלבחרגסוהוב–ןכנימםכסהלעומעםתחורלטיהיפלכתינסייפ
שוביכלהצפקמכםכסההתאלצינרלטיה.ביציםולשםכסהובתוארלהמדמאוהשךות
ןוטסניוידיֿלעףלחוהןיילרבמ׳צ.הינטירבבןגפומלוזלזךותותואורֵפהב,היכ׳צ
תסובתלדע,תונברקולבסםגתאשלתונוכנךות,ינמחולוףיקתוקליבוהרשאלי׳צר׳צ
.יאנתאלבהתעינכוהינמרג
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,תונטפטפלשיאוולהֿימרוגלעףסונב(ותוישיאבםייתוהמםימרוגינשו
הדבועה,דחאדצמ׃הרוחסהתאןיכהלותרשכהתאועבק)עונכשֿחוכותונססכת
תינכותהרטמתרשמה,ישעמיאנידמאוההיהאלםנמארבדלשודוסיביכ
,ינכטהןורקיעהםצעבהחמתמה,טשפומיגולונכטןעדמקרהיהאלא,תמיוסמ
,ינשדצמו;תוחוכלשןוזיאךותמאלאםלועבםולשןיאש,ומצעלשכןוכנה
הרטמםושרשא,םישרושֿרסחטילופומסוק,ינויצפיצנמאידוהיהיהשהדבועה
רשאב,״םולש״לשתטשפומההרטמהןמדבל–ולןיאםנמאתוינידמבתינכות
אלא,ונרמאשיפכותינכטהֿתילמרופההניחבהןמ,גישהלןיאתמאבהתוא
.החמתההברשאתרגסמַּב

רחא,םלועבומוקמתאסוּפתלר׳גניסיקרמלרשפיאשאוההזיגולוכיספףוריצ
ֿתרטמלןיאש,תיטייבוסההמדרההֿתמסיסידיֿלעהליחתכלמרבכתחשוההזש
הרטמהבושייבטבלתהו]םלועה[דמעהתעוליאו,״םולש״מדבלהרשכתוינידמ
היהםיטבלתמהיבגל.תויטרקנוקהֿתויבויחהויתורטמלארותחלחרכההםעתאזה
תורטמהידעלבמ,אדירגםולשתיישעיכ,החוכנםהוארןיידעש,ךכבישוקה
תאםהלרתפור׳גניסיקאופאאב.ביואלרותיוּוהטושפהעינכאלאהניא,תויבויחה
ןוזיאהםכסהלשןתמוֿאשמהימזויויהיםהםאש,הארהשךכידיֿלעםתייעב
תורטמהןמםכסהבומלעתיםאםגירה,״חוכֿתדמעךותמ״,םולשהרדסהו
אוהביואהאקוודאלא,ביואלםירתוומהםהויהיאלםוקמֿלכמ–תויבויחה
ג.םהלשםיכלהמהֿרדסלוםָצֲחַלוםתמזוילודִצמרתענכהאָרייש

]׳רוחבלחרוכה׳[–ר׳גניסיקלשורפסב,לשמל,הארב

.
תרתונ,הרקיעב,ונתמישמ,הנייהתרשאתויטסינומוקהתורטמההנייהת,םלואו׃םוגרת[
].וננוחטיבלקיפסמווניכרעתאםאותהםולשלשוביטתאונמצעלרידגהל׃הניעב

׃8דומעבםשהארג

תימנידהשיגוהנושןונגסאוהתורחאתינידמתוסיפתמרתויףאשורדשהמ׃םוגרת[
].רתוי
ןתמוֿאשמלשרטשמהםצעיכררבתמוב,ןתמוֿאשמלעקרפב,ךשמהבםשםגהארו

גישהלר׳גניסיקףיטמותוארשארבדהאוהאוה–והשלכםיוסמרדסהאקוודואלו–
.תירבהֿתוצראלשץוחהֿתוינידמב
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תדבועוזירהו,ונניינעתרשרשבתישימחההדבועלונאםיעיגמהזכןפואבו
תכרעמןיבלר׳גניסיקלשהרותהוםיכרעהתכסמןיבהאלפומההמאתהה
.ונלשונתגהנהלשתויוטבלתהה

,ילמרופהםולשהֿרדסהרחאהפידרבןבומכיהירהרתויבהרורבהעגמהֿתדוקנ
תאהוולמה,הנשיההמכחהתאריכזהלשיןכמרחאל.הרשפלעלוכיבכססובמה
ונדגנםיברעהתוממוקתהלשןוסאהרוקמיכתסרוגהו,ןוירוגֿןבימימונתגהנה
בשויתשמוליאו–רוזאבתוימלועהתומצעמהןיבהפירחהתורחתהבאלאוניא
םגםולשהרותאוביזאוץוחבמםיברעהיוסישלדחיאליממ,תאזלהתורחתהה
לשותוינידמיכ,תורחאםילימבאוהרורבההשוריפ,וזהסיפת.ונלשונרוזאל
ֿתפורתםצעאיהאיה–13תולודגהתומצעמהןיבתורחתההתרשפהלר׳גניסיק
תעפוהםעש,ןבומכ,אוהטושפךאו;םדֶקמונתגהנהתלחיימהתיההלרשא,אלפה
ידכ,וביבסוניחילשלשתוצצורתהההליחתהאליממ,ודיבותרושבור׳גניסיק
םצעמ,לוכיבכהבהלולכה,טעמכֿתיחישמההלואגבונתוכַזלוותמזויבונבלשל
.ונדידל,העבט

ךוסכסהבושיי״היהר׳גניסיקיבגלםגיכ,אוהרמולךירצןיאשרבד,ינשדצמ
רידסהלהיהךירצהתוארשא,הלעמבתונושארהתודוקנהתחא״ןוכיתהחרזמב
וניאר׳גניסיקשרבתסמיכליעלונרעהרבכ,ןכֿלעֿרתי.תיללכהותוינידמתכרעמב
תילארשיההדוקנהםגיכ,חינהלםוקמאופאשיו–ןוּוכמבלארשיאנושאקווד
ךא,תילארשיההגהנההןיבלוניברשאידוסיהתומגמהֿףותישעקרלע,ובִלב
,רומאלחורהֿתוממורתהבותואהא☻ינףאילואוהזןיינעבותובהלתהלעהפיסוה
םולשהתחטבהלרישכמכהחגשהההרחב,הינמרגמןטקהטילפהתא,ותואהנהש
ץורפברעלדעוותעפוהזאמיכאוהטושפךא,בוש,לוכהֿךסַבו;לארשיל
ֿתדוקנלרבכברקתהלהליחתהףאו,הכלהוהעדותההממחתהםנמאהמחלמה
.םולשהֿתוחישתאר׳גניסיקונלןמזיהנהֿהנהש,החיתרה

ברעש,קפסלכלרבעמקיסהליאשרדצהןמטוידהםגיכ,ונלאצויןאכמ
ֿתונוכנךותמו,הרומגהעדותב–תכבוסמונתגהנההתיהםירופיכהםויתמחלמ

–׳טנאטד׳התוינידמלד״בשןווכתמ״תומצעמהןיבתורחתִההתרשפה״לותוסחייתהב13
.70ֿהתונשתליחתמ,היסוריפלכר׳גניסיקךילוהרשא–)העגרהואהיפרה׃תיתפרצב(
ולהנתה׳טנאטד׳התפוקתבירה,׳הרקההמחלמה׳תונשבתדמתמהתוחיתמהתמועל
הלומעתההמצמוצוםייטמולפידהםיסחיהוקדוה,יניערגהקשנהתלבגהלתוחיש
לעינרוגדופוןגיירלשםתבשבו–)1979(ןטסינגפאלמ״הרבתשילפרחאל.תנייועה
.חורהםע׳טנאטד׳הףלח–םיאישנהתואסכ
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לשתוליעפהתכרעמב–תימיטפואהייפיצוישיאןומא,ישעמהלועפֿףותיש,בלה
.תיללכהותינכתתרגסמבוותטישיפֿלעונלשםולשהתויעבןורתפל,ר׳גניסיק

ונממןיאש,דחאןויער?השעמלתוליעפהלשהשוריפתויהלהיהלוכיהמו
לשתרהצומההירואתהיפֿלעתוינידמלהנמהםדאיכוהירה,הרואכלטלפמ
דצלקראלחוכֿתדמערשפאלחרכומאהי״חוכֿתדמעךותמימואלֿןיבןוזיא״
ֿלע,ךוסכסהבושייבאוהרבודמהםא.דגנכשֿדצלםגםאיכ,וידיֿלעגצוימה
חוכהֿתדמעהיוצמלארשיידיברשאדועבו–בָרֲעללארשיןיב,וזהטישיפ
םידמועםיברעהוליאו,״חוקימלףלקכםישובכהםיחטשהתקזחה״לשתמסרופמה
אליממ–םולשהתמכסהםצעמדבללארשידגנףלקםהלןיאו,םתלפמבםילפשומ
תאצמהבאופאהיה,ותטישיפֿלע,ר׳גניסיקלשותחלצהלםדקומיאנתיכעמשמ
תושרהלםיברעהולכויהנממקררשא,יברעהדצלםגתיבויחחוכֿתדמעוזיא
.תוחישלתשגלללכבםמצעל

לשלפשומהבצמהתנעטיכ,וניתודבועתכרעמבהדבועיהוזםג,םנמאו
הצופנו,םיברעהידיֿלעתצפומהתיה,םולשלשתוחישלתיתוהמהעינמכ,םיברעה
היעבההתלע,הנומתלותרותור׳גניסיקוסנכנשמוליאו–אנדתמדקמרבכ,םלועב
,ןכֿלעֿרתי.ולשםידחוימהויגשומלםאתהבםגבחרןוידלהלקתהןורתפלש
וניארשהמםער׳גניסיקלשהירואתהיפֿלעןורתפהישופיחודחאתהוזהדוקנב
,המודמיברעןוחצינתורשפאלשןויערההיהןכומאנדתמדקמרבכיכ,ליעל
ןויערה,תמאבו–םהילעםיכסהלהשעמלםינכומםמצעבםילארשיהרשאםירדגב
וחילציךאםא,ר׳גניסיקלשויגשומחורב,םיברעלתירשפאחוכֿתדמעלש
ומצעהזןויערףא,ןיידלשתירוקמהותינכתימוחתבהלעתהתארובעלםיברעה
םימיב,ר׳גניסיקלשםולשהישושיגלרשקב,תונותיעבשוריפבהשעמלןודינ
14.המחלמהץורפלומדקש

הלעתהןמתגסל,׳שמגתהל׳ןיידלשותונוכנלעםיחווידַל,ןוכנֿלא,ןאכד״בשתנווכ14
שוביג״לשתרגסמַּבתאזו,לארשיהנפתשחטשהלאםילייחריבעהלםירצמלרשפאלו
.״ר׳גניסיקןדיעלתיאקירמאהתוינידמהלשהתסינכתארקלתילארשיהדמע
ןושארהודומעבהנושארלתאזםסרפ–׳בירעמ׳לשקיתווהינידמהבתכה–ףירחףסוי
ופוסב–הטלבהב–בושו,)1973רבמטפסב11(ג״לשתלולאבד״יםויבןותיעהלש
השמלשטוחההצק״תרתוכהתחת,)רבמטפסב14,לולאבז״יםויב(עובשותואלש
עייסלידכ״והשמעיצהל״ותעצהבעיתפהןיידשרמאנתרתוכהתורושב.״ןייד
יכבתכנהעידיהףוגב.םירצמללארשיןיב׳יקלחהרדסהה׳תמזויתאשדחלר׳גניסיקל
הצקתויהללוכיהז״זאו,הלעתהתאתוצחלםירצמלריתהלהלשממלעיצהליושעןייד
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הפחתסנרשאכש,תפסונההנקסמהןמםגטלפמןיאאליממ,תאזלכרואל
תויעבלעםגםיכלוהוםיטשפתמה,ר׳גניסיקלשםולשהישושיגלושחנבונתגהנה
,הלאםישושיגיכ,רבדהןבומועדּומהלהיהחרכהבשירה–ונלשרוזאה
ןויערותואלעאלאםצעבםיססובמתויהלםילוכיםניא,דיאיהתנתונםהלרשא
ןויערָלהתמכסהתאהנתנאלאיהשחיננםאףאו;ובאצויכוהשמואונרמאש
הלהיהרשפאֿיאםוקמֿלכמ–ויבגלתוגייתסהוזיאהעיבהםגילואו–שוריפב
תולהנתמהתוחישלדיחיהירשפאהסיסבהאוהובאצויכואהזןויעריכעדתאלש
.םיסורהןיבלר׳גניסיקןיבונניינעב

העיגהםמצעםירצמַלםגאלא,םיסורלקראלשרמואשימםויכשי,ןכא
ד;ר׳גניסיקלשותארשהבןירשימבםירופיכהםויתפקתהלשתיגטרטסאהתינכתה

לשיאנתַלתונעיהךות,דחוימרדסהלשהשדחתינכתגוראלותועצמאברשפאשטוחה
׳באז׳טסירוטקירקהלשורויאẅהנומתַּב(.״הלעתהתאתוצחלםתוכזרבדבםירצמה
.)ףירחלשורמאמל)שקרפבקעי=(
ֿוינ׳הבתכלשההזחוויד׳בירעמ׳םסרפ,)רבמטפסב21,לולאבד״כב(ךכרחאעובש
תינכת׳המסרופרבכ)רבמטפסב26(ד״לשתתנששארברעבו,םילשוריב׳סמייטקרוי
תישארהותרתוכטוטיצכ–המויקםצעתאשיחכמןיידעומצעאוהשהעש–׳ר׳גניסיק
תלעתמלארשיתוחוכלשתיקלחהגיסנ״׃תינכתהירקיעןיב.ינודנולה׳סמייט׳הלש
ינשלעחוקיפהתרבעהו,ץאוס
.״םירצמידילהלעתהירבע
םירחאההירקיעםההלאהנה
קלוחייניסחטש׃תינכתהלש
םיקלחוםירצמללארשיןיב
;תפתושמהטילשבויהיונממ
ידילורבעויןורמושוהדוהי
םנכלעוראשיייכֿםא(ןדרי
;)םשםיילארשיהםיבושייה
תינובירהיהתלארשיתנידמ
טולשתאלךא,םילשוריב
.םישודקהתומוקמב

,]1973רבמבונב5[ד״לשתןוושחב׳יםוימ׳ץראה׳לשןושארהדומעבהעידיהארד
,׳קיוזוינ׳לשריכבךרוע,ברגשרובֿהדונראידיֿלעתאדאסלאבוהיגטרטסאהןויערהש
תסחוימההירואתהתאתאדאסינזואבדחאםויהלעהךרועה״׃יגלבאצוממיאקירמא
החיתרידילאיבהלאוההזןויער.׳ההובגהרוטרפמטבםירדסה׳רבדבר׳גניסיקל
הזןפואבו,םיידוסיהוינותנתאתונבלידכב,ןואפיקלעיגהשךוסכסלשבצמתימואתפ
.״תיטמולפידהלועפרשפאל
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םימתוףחר׳גניסיקהיההשעמלשחיננםאםגו,היהירשאכרבדהאהיךא
םשהדמע,םימתאוהןיאשתוחפלֿתורשפאהםצעםינפֿלכֿלעירה,לוכוֿלכמ
,ןיטולחלתמטמוטמותרוויעםתסהתיהונתגהנהיכרמאנאלםאו–טלפמאלל
ןמקוחרהטוידהלוליפא,לשמל,רורבהיהשהמהתעדבתולעהלהלכיאלו
המחלמהשודיחיכהעדיאיהקפסילבשירה,ולאתורושבתוככתויושחרתהה
רבתסמףאו,ר׳גניסיקלדואמיוצרתויהליושע,דואמהבורקהפוקתב,ונרוזאב
םעדחאןונכתֿןחלושדיֿלעשממאלםא–לעופבותואאוהןיכמםנמאיכדואמ
םאםגךכ.םירצמהםעוםהמעאוהךרועשןילוחהֿתוחישבתוחפלירה,םיסורה
םאהםיחוטבויהאלו,הינונקבםיליעפםיפתושויהאלםדִצמוניגיהנמיכחיננ
.אלתאזֿלכבאמשואר׳גניסיקלשתוליעפהןכותוהזםנמא

?םיליעפםיפתושםהויהאלםנמאםאהךא
ירה,תומצעמהןיבהרשפהבםניינעיפלוםולשתוחישבםתרטמיפל,הרואכל

תוהז.ךפהלןכו–םהלשםניינעםגאליממהיהר׳גניסיקלשוניינעמהיהשהמ
–רבדלשורקיעבתוחפל,תמלשומהרואכלןאכהתיהםיסרטניאהותוסיפתה
היהרשפאשיפכםנמאהתיהר׳גניסיקלשותוליעפשהרקמב,הביסתוארלהשקו
ֿיוליגךותמוליפאו,ונתגהנהתאםגתוליעפהתואבאוהףתשיאלעודמ,ּהרעשל
?םירחאהםידדצהתארשאמההובגרתויהברההגרדבתוישפוחובל

םצעלו,תרשרשבתונורחאהתודבועהתצובקלונאםיעיגמוזהדוקנבו
.וננוידזכרמבןאכםידמועהםימסרופמה״םיינידמהםילוקישה״

שארוןוחטיבהרשירבדביוטיבידילאבשיפכ,״םיינידמהםילוקישה״ןיינע
הלביקהלשממה׃ןלהלכםכתסמ,רוביצלםתעדֿייוליגב,]ריאמהדלוג[הלשממה
תירשפאהליעפהבוגתכ.האבותשמשממתויהלהיושעהתיברעהפקתהלעתועידי
ולספנדחיםגתובוגתהיתש.הפידהלםיאולימסויגואענמתפקתהןובשחבואב
התיההיושעענמתפקתהיכ,תירבהֿתוצראתצלמהיפֿלע,״םיינידמםילוקישמ״
,םיאולימהסויגבףאןידהאוהו–תינפקותכםלועהיניעבלארשיֿתנידמתאגיצהל
,םתפקתהלםרגוםיברעהתאדיחפהרשאאוהאוהיכוילערמולהיהיןתינרשא
15.״בשוחמןוכיס״המצעלעאופאהלביקהלשממה.קדצב,ענמֿתפקתהכ

ריאמהדלוגםגהרסמ–2הרעהבו594׳מעבהרכזוהרבכש–ןיידלשותעדוהדבלמ15
ומסרופתועדוההיתשו,םירופיכהםוייאצומב)היזיוולטבווידרב(תיבמופהעדוה
שארמעדיל״הצ״׃התיה)5׳מע(׳בירעמ׳בתמכסמהתרתוכה.םויהתרחמלתונותיעב
.״ענמתמחלמבחותפלאל׃עירכהינידמהלוקישהךא,הפקתההדעומ
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המחלמהּול׃ךשפנהממ,לואשלםוקמשיםיאולימהסויגיבגלתוחפל,הנהו
תמאבהיהםיאולימהסויגשהרקמבדוחייבו–אוהשֿךיאףוסבלתענמנהתיה
,״תינידמההנכסה״לכשירה–המחלמהתאענומהיהשאוהו,םיברעהתאעיתרמ
התיההפקתההשהרקמבוליאו;אליממתענמנהתיה,ןאכועתרנהנממרשא
אלםיכסחנויהשםייגטרטסאהםידספההותונברקהםולכ,תללוחתמתאזֿלכב
אלאםצעבהתיהאלהלוכֿלכרשא,״תינידמהנכס״התואלכדגנכםילוקשויה
?אמלעבםילימימוטיפ

היהםנמאשהרקמב–דוחייבו;לוקישללכהיהאללוקישהיכאופאאצוי
יכוויקשוא,ללוחתתהפקתההשונימאהאלו,ותואתראתמהגהנההשיפכבצמה
םיאולימהסויגהיהךירצזאאקוודירה,״םייטמולפידםיעצמאב״ענמיתאיה
םא״׃םּויאםשהיהש,דחאההרקמבקרתרחאאצוירבדה.ןכוסמֿיתלבכבשחיהל
לכונאלםינפֿלכֿלעשוא,םייטמולפידםיעצמאטוקננאל,םיאולימוסייגת

)ןיגולידב(טוטיצםגךכלעףיסונךא,תועדוההירקיעתאםנמאןאכםכסמד״בש
הכתע,םירופיכהםויבלארשייחרזאתאעיתפהלוויקוניביוא״׃הדלוגלשהירבדמ
.םיללפתמותינעתבםייורשםיבר . יתורישלעדונםידחאםימיהז.ונעתפוהאלונחנא.
.תבלושמהפקתהלםיכרענהירוסוםירצמתואבציכלארשילשןיעידומה וניתוחוכ..
תאםייתודידיםיינידמםימרוגתעידילונאבהןמזדועבמ.הנכסהדגנכשרדנכוכרענ
תעינמלתושעלםהלונארק,לארשידגנהפקתמבחותפלתוינכתהלעתוקודבהתועידיה
.הליחתהתירוסֿתירצמההפקתמהםלואו,המחלמה . ותעדוהךותמםיטוטיצ(.״.
.)23הרעהבןלהלו,2הרעהבליעלםינותנןיידלשהנושארה
הרמאנאלךא,ענמתכמבחותפלאלשב״הראתצלמהםנמאהזמרנתועדוההיתשב
ב״הראבהיזיוולטןויארב,ןבאאבא,ץוחהרשרמאהזןיינעבםישרופמםירבד.שרופמב
תחת)4׳מע(׳בירעמ׳בםויהתרחמלומסרופוירבדו,)רבוטקואב8,ירשתבב״י(׳בםויב
.״ב״הראלשהנוצרבתובשחתהךותמשאבהנושארהחתפאללארשי:ןבא״׃תרתוכה
החיטבההביאהישעמץורפינפלשתועשַּבשיוליגהםגןבאלסחוימהעידיהףוגב
.ענמתלועפבטוקנתאלאיהיכ–ישילשדצתועצמאבהארנהיפכ–םיברעללארשי
רשאףירחףסוילשורמאמ׳בירעמ׳בםסרפתה)רבוטקואב10,ירשתבד״י(׳דםויב
.״ב״הראםעקומעערקםורגלהתיההלולעלארשילשענמתלועפ״׃התיהותרתוכ
יסחיבקומעערקלהאיבמהתיההתעדלדוגינבענמתלועפ״יכבתכנרמאמהףוגב
לארשיבתוינידמהיבצעמתארעושמהלככהחנִהשאוההזלוקיש.ב״הראֿלארשי
..םירופיכהםויברעלשתושקהתועשב . הנווכהלכ–היפלכםינעוטויהךכ–יאדו.
.״רוזאלרשיב׳ר׳גניסיקןדיע׳שרדסהליוכיסלכלסחלהתיה
האר–תואכרמבןאכןותנה–״בשוחמןוכיס״ןושלהעבטמלשורוקמלע*
.האבההרעהב
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,םשהיההזןיעמוהשמיכדואמרבתסמ,םנמאו.״ונתוברעתהתחלצהתאחיטבהל
םידיספמונייהליעלדםילוקישהיפלונגהנאלמלאש,העידוהונתלשממשאריכ
םילימב,עמשמו;תירבהֿתוצראתודידי–םלועבונלשישהדיחיהתודידיהתא
16.תירבהֿתוצראלשביתכתהשעמלויהםילוקישהיכ,תורחא

אלאםניאיכהרואכלררבתמםמצעםהֵמ–הלאכשביתכתואםויא,םלוא
–ןוזָרְּפלשבצמבונתואסופתתואובתהפקתההשןיינועמרבדהֿלעביכו,תועיבצ
העדבהזןיינעבהתיהאלהדִצמאיהםא,ולרתעיהלונתגהנהאופאהלכידציכו
,ימשרןפואבםסרופונתגהנהםעטמ,ןכֿלעֿרתי?ומצעבםּויאהלעבםעתחא
,םייטמולפידהםיעצמאבעוגפלאלשידכםיאולימהסויגמוענמנשדבלבוזאלש
–םייטמולפידםיעצמאםתואבךומתלידכ–שוריפבםירצמלועידוהףאאלא
המכחהלוכיםולכו17;ןוזרפונאםיבשויאלא,סייגתנאלוףוקתנאלונדִצמונאש
ששח]לשומויקלתוא[ףאו,הפקתההתנמזהרשאמרחאוהשמכבשחיהלתאזכש
?וענמייוםיברעהולהבייתמאב,םולשוֿסח,אמש׃דחוימ

םוילרואתיאקירמאההיזיוולטלריאמהדלוגהקינעהשןויארלעד״בשךמסנוזהקספב16
meetתינכתב,)רבוטקואב28(ד״לשתןוושחב׳ג the pressתשרבהרדוששCBS.
תוצראבלארשילשתרבוגההתולתמתגאדומאיהםאה״הלאשנהלשממהשאר
אלו,תודידיכלארשילב״הראןיבםיסחיהתאתונכלהפידעמ״איהשהבישהו,״?תירבה
המצעלעהחקלותיברעהפקתהאובתשהעדילארשי״׃הרמאוהפיסוהדוע.״תולתכ
תובישחהתיה.הפקתההתאתוחדלוחילציםייטמולפידםיעצמאשהווקתבןוכיסהתא
ונומישאיונידידישבצמרוצילהתצראליכובהשמתשהלארשיו,הזהבשוחמהןוכיסל
.״ונתיאמעויסתעינמלרתיהןיבאיבהללולעהזכבצמשןוויכ,המחלמתחיתפב
.ןוושחב׳גםויבןושארהודומעב׳ץראה׳ןותיעלשוחווידמםיחוקלל״נהםיטוטיצה
לשהירבדמםיבחרנםיעטקלשםוגרתןתינ–)19.00העשב(םדוקהברעב–וידרב
ןוכיסה״תליטנתאהקידצהוהריבסההלשממהשארשרחאל׃ןויארותואבריאמהדלוג
תאוכפהםואתפ]רשא[לארשיתנידמלתויתודידיתונידמ״ןיבהניחבהאיה,״בשוחמה
)םיברןושלבשומישךות(הרמאאיהב״הראלע.הקירמאלשתירבהתוצראןיבל,״ןרוע
םיחתופםתייהאלםא׃רמולואובלםעפהולכויאל,רתויתויתודידיה]תונידמה[״יכ
.״רתויםכלרוזעלםילוכיונייה,המחלמב

רבדבעדימה.םדוקהדומעב15הרעהבואבוהרשאןבאאבאלשוירבדתאהארובוש17
,)23.00העשב(םירופיכהםוייאצומברבכוידרבםסרופלארשיתלשממלשוזהתעדוה
עידוהלב״הראמהשקיבלארשי״יכרמאנוב,ןוטגנישוומריאמיחאבקעילשוחווידב
לארשי״יכעבקרשאיאקירמאןמיהמרוקמטטוצו,״ףוקתלתנווכתמהניאשםירצמל
.״תוברקהץורפתאעונמלידכרשפאשלכהתשע
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ענמנֿיתלבןפואבןאכמעיגהלאופאונייהםיכירצטושפהןויגיההךלהמב
18;ר׳גניסיקלונתגהנהןיבתנוּוכמהינונקהתיהםנמאםירבדהעקרביכ,הנקסמל

ילבףאו,סיכבונתגהנהתאקיזחהטושפר׳גניסיקש,םוקמֿלכמדועןכתיי,םלוא
,ץרא״׃)ילשירבעםוגרתב(22‐21׳מעב,ל״נהורפסבונאםיארוקךכיכ.הינונק
ֿתנכסןיבףרטית,הארתהלבקלתלוכיַּביולתהלשעיתרמהחוכהןוחטיברשא
ידמֿרתויהריהמאהתש,סידּבירַכֿתלקתןיבל,הריהזידמרתויאהתש,הליקס
תאתיתשהללוכיעיתרמחוכןיאםיליטהתפוקתב,רוציקב19.קדההלעץוחלל
דומעלתלוכיידכעיגפֿיתלבקיפסמתויהלךירצאוה.הארתהתייפיצלעונוחטיב
תמיאלכ״׃23׳מעב,ןלהלו;״ףקותלםילבסנֿיתלבםידספהםורגלןיידעוהפקתהב
,םנוסיח,תוחוכהרוזיפומכםיעצמאבתּועיגפהֿיאתאשקבלשי,הרירבתמייקש
םילוכיםהןיא.הכמבישהלתלוכיהתאםילידגמהלאםידעצ.תּודיינלוכֿםדוקו
םירפסמבאבצזכורישהרקמבו,ןכאלםאש–״ןושארתוכהלתלוכיהתארפשל
הפקתהליוריגהזבאהיועתפֿתכמלןוּוכמכרבדהתאשרפלהיהירשפא״,םילודג
.״תענומ

םההלאםיציבֿיתופתפיכ,ךכבקפקפללכונשידכמאוהלודגםירבדהןוימד
תמחלמתארקלונתלשממלש״םיינידמהםילוקיש״ביוטיבלהאבשהירואתהםה
םירוטפויהאלףאםנמא,ל״נכ,הלשממהתאדוהיפֿלערשא(םירופיכהֿםוי
טושפןאכורבידהלשממהישנאיכרורבו–)תשרופמתינקירמאהעפשהמ
ֿתוצראלשעבקהֿתוננוכתויעבלםירבדהםיסחייתמרוקמבשדועביכ;םיּכותכ
םתואובסוהונלצאירה,)םעטלשהדימםהבשיףאילואוזתרגסמבו(תירבה
.האבותשמשממההפקתהדגנכ,הפוחדהבוגתלשתויעבלעםירבדה

ונתגהנהןיבתנוּוכמהינונק״התיהשתורשפאהןאכתשרפנ,המחלמהםותםעדימ,ןכבו18
ד״בש.)תאדאסםעתונווכםואיתלשגוסןורחאהֿהזםייקםגןמזבֿובו(,״ר׳גניסיקל
בשאוהאבהקרפבךא,תביוחמהניאשתורשפאיהוזשדימריבסמוךישממםנמא
–הנשםייתשוםישולשלשהביטקפסרפב–םיבתכהתכירעםע.התונכתיהתאקזחמו
חפסנכואבוירשא,םירבדֿתבחרהלשםידומעהמכתאזההכרעההלשָהיֶלושבונמשר
.)ךליאו666דומעב(הזרוביחל׳ב

רַצֵמלשוידִצינשמ,םיֿתוצלפמיתשןניה–תינוויההיגולותימב–סידּבירַכוהליקס19
תוניפסהתאונכיסתוצלפמה.היליציסןיבל׳יקלטיאהףגמה׳הצקןיברשאהניסמ
ןפסלכו–תלוברעמֿתורעסבוזו,היבלכתקהלבוהישארתששבוז–רַצֵמבוגילפהש
תאברקלוילעםיפוחהינשמהזיאל׃טווינלשהמלידינפבדמערצהרבעמהתאהצחש
...?ותניפס
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דחאבאלאתעדהלעתולעהלרשפאֿיאתאזכתכרפומותינָכֵמםירבדֿתבסה
רשא,הנושמתוגהנתהריבסהלידכ,אמלעבףוטחץוריתכוא׃וללהםינפואהינשמ
–תרקובמֿיתלבחומֿתפיטשלתורסמתהלשירפכוא,תונֵכבהריבסהלרשפאֿיא
תורשפאלףנתסמןושארהןפואה.הוושבןובשחבןאכאובלםייושעםינפואהינשו
הנומתלונתואאיבמינשהןפואהוליאו,םדוקמוניארשיפכ,תנוּוכמההינונקה
םיבשויםינפֿלכֿלעךא,קוידבתשרופמוהמותחהינונקםשןיאםנמאש׃תאזכש
תפכאאלתמאבךא,ךלוהוןיכמאוהשהמםמצעלםיראתמו,ר׳גניסיקםעוניגיצנ
וירבסהלכתאםילבקמוןומאבותחלצהלםהםיפצמ;ומעםהםימיכסמיכ,םהל
םיסרטניאהֿףותישךותמןה–םימשהןמהרותןיעכ,יטמוטואןפואבויעונכשו
רכומיאנידמוןעדמלהיוארהתילאיצניבורפהדובכהֿתאריךותמןה,ישיאהןומאהו
אלירה,תברקתמההפקתההלעתועידיהתועיגמרשאכ,ןכֿםג,ךכבגאו–ותומכ
תונווכההותועגרההלכתאםהםיעלובםגאלא,םהלתפכאאלשדבלבוז
אלילוארשאו,הילארשקבןהבםתואםיטיעלמוישנאור׳גניסיקרשאתויטקטה
הניאוהאבללכהניאהאבותשמשממההפקתההש,וזהתיהןהיניבהתוחפה
,דבעןבלעגיֵּבגלובזהשעמכו,״םישנאַּכהֶאֹרהתאםירהֶהלצתא״׃תשמשממ
20.םכשבךלמיבארופיסב

ינכטהרבסהההארנכוהז,הליבסהתורסמתההךרדבןיבוהינונקהךרדבןיב
,ונלשןיעידומהתורישלשםסרופמה״oהיצטרפרטניאהןולְשיכ״לרתויבבורקה
ונתגהנההעדיםאןיבש,איההאצותה,ךכןיבוךכןיבו;״םלועברתויבבוטה״
אובתאלדועאיהםעפהשהבשחםאןיבו,רתלאלאובתםנמאהפקתההשהתצרו

םינושמהםיצוריתהןיגבאקוודואלהינפתאםדקלהגהנהההענמנםוקמֿלכמ–
ẁתוחישלשתורשפאָּבעוגפלאלשידכו,ר׳גניסיקשרדךכשינפמאלא,הרסמש

21.אובתתאזẁלכבתיברעההפקתההשהרקמב,חתפיהלהיושעאהתרשא,םולש

ינקירמאהןיעידומהשדבלבוזאלש,איההלאםירבסהלהביטנרטלאה
תוצעהםג]ש[אלא,בצמהתכרעהבועט,דחיםגםהינש,ילארשיהןיעידומהו
הגהנההוליאו,בלֿםותבלארשילונתינםינקירמאהלשתויאבצהותויטילופה
תומימתבולאכשתונושמתוצעלבקלםינפֿלכֿלעהתיהתלגוסמםנמאתילארשיה
ֿשודקהלשםיאלפהֿףוצרומלועב,ןכבו.תוידדצתוינפילבודשחםושאללו
.לכוישימהבאנֿןימאי.תאזכהביטנרטלאםגילואןכתיתאוהֿךורב

.ו״לקוספבלובזלשוירבדאוהטוטיצה;םיטפושרפסב׳טקרפלכתאהאר20

.אבהדומעבהאר–׳שוד׳לשולוחכמב–הזןיינעלשיפרגרואית21
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לשותארשהב,תיאבצהוזתאתמלובה׳תיטמולפידהעורז׳התא׳שוד׳ראיתךכהנה
ךרדבתונויצה,הרומןולאלךרדב׳,הנבלרזעילאלשורפסלהשענרויאה.ר׳גניסיק
רודמהרעשב67׳מעבםשהאר;ז״לשתםילשוריםינומאשוגתאצוה,׳׳םינומא׳
.םירופיכהםויתמחלמלערבחמהירמאמוסנוכוב,׳ינידמהלדחמה׳
.)633׳מע,12׳סמתרגיאל1הרעהב,)׳אךרכ(תורגיאהרודמבהארהנבלרזעילאלע(
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ד

םייוכיסותומגמ

]החיתפ[

,יאֵדיאהתוננאשהרבסהו,םדוקהקרפבוילאונעגהש,ינכטהֿיטילופהרבסהה
–הזתאהזםימילשמםהאלא,הזתאהזםיאיצומםניא,םדוקמוילאונעגהש
תיילשארחאהפידרהלשדחאהשרושהןמםיאצויםהינששךכידיֿלעקראלו
ֿןוחטיבאלמלאש,ךכידילעםגןאכתרשקתמתידדהההמלשהה.םולשה
לבקלתונוכנַלספתיהלהלוכיונתגהנההתיהאלםוקמֿלכמ,עקרבשתוננאשה
עתפהֿתפקתהיכהנימאהונתגהנהשרבתסמ.ןוצרמתיברעעתפֿתפקתההילע
ךותתצחומהכמבוףסהלעםלביירשא,בולעהחילצֿןויסינהזיאבםכתסתתאזה
.״דובכב״םולשֿתוחישלתשגלהיהירשפאלוכיבכזאו–22םיימויואםוי

ןכו,םימיהתששתמחלמ״׃)683׳מע(׳ךרדינבא׳ורפסבןיידבתוכךכשממ,םנמאו22
ידילואיבה,השביבוריוואב,תויברעתודיחיןיבלל״הצתודיחיןיבתורחאתויושגנתה
וקוץאוסתלעת–תיזחהיווק.חצנללארשילעהשקיאלהמחלמץורפתםאיכהכרעה
וחילציתולקבאלשםילושכמולא,בטיהםירצובמלובשחנ–ןלוגהתמרלעלובגה
םגבטיהןבוי,הלףתושהיהשבתוכןיידרשא,וזהכרעהעקרלע.״םהילערוּבגל
תיברעההפקתההתוליעי״׃העתפההםרוגתאריבסמה)דומעותואב(אבהטוטיצה
.״יוזחהיהשהמללעמהתיה
תאחולצלםירצמהלשםנויסיניכבתוכה,ד״בשלשוחוסינלבלםשוי,םוקמלכמ*
הגהנההיכרבדהןכתיישאופאעמשמ;)׳רוחאלףדהיי׳אלו(״ףסהלעםלביי״הלעתה
וניתוחוכרשא,הלעתלחרזממרדגומוםצמוצמחטשבירצמזחאמ׳גופסל׳הנכומהתיה
הזןיינעבדוע.׳םולשהתוחיש׳לשןשודיחלסיסבהיהיהזיאבצבצמו,דימותואומחתי

.673׳מעב,ןיידלשדקומהףיעסב,רוביחַל׳בחפסנבהאר–
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וניארשםירבדהרואלוטשפומהןויגיההיפֿלעקראלתשקבתמוזהנקסמ
.תופסונתויתדבועתויָארתרשרשבהכימתםגהלשיאלא,ליעל

הפקתהלךרדהתרקפהןיינעבהלשממהתוטלחהשהדבועההנשי,לוכֿתישאר
רבודמםנמאיכעיבצהלדואמיושעהרבד–תמצמוצמהרובחבולבקתנתיברע
תועדוההןנשי,תינש.םיברלשםמעטלתויהללכותאלרשא,הינונקןימבהיה
–םינושארהםימיהתשולשבואםיימויבתיאבצההגהנההישנאלשתוינברברה
,הדבועההנשי,תישילש23.הינונקַלןותנעקרכ,תוננאשהֿןוחטיבלעעיבצמהרבד
הייפיצ,הנבהןמזהלכהעמתשה,רוביצלהלשממהשארירבדב,ןיטישהןיביכ
םירצמהוקלוסישינפלו,יאבצהילארשיהןוחצינהררבתישעגרבש,המכסהו
ֿאשמלהחיתפכרתלאלהתואלבקנונאו,שאֿתקספהזרכות,הלעתהלשהזדצמ
םויהןמרבכ–ןאכמדומעלהיהלוכיהיורכתיטילופןזואלעב24.םולשלןתמו

.רזעלאדִודל״כטמרהוןיידהשמןוחטיבהרשלשםהירבדלאיהןאכד״בשתנווכ23
ךירדתבןתינשרבסה–ענמתמחלמבונחתפאלעודמ,ןיידלשורבסהתיצמתתא*
איבה–׳אםויב,תרחמלתונותיעבםסרופוהפקתההרחאלתורופסתועשםיאנותיעל
׃ךכןיידרמאוירבסהןיב.2הרעהתאםגםשהארובושו,רוביחהתחיתפבד״בש
רבכשרחאלקרתיאבצהבוגתלש[וזהתוינידמבגוהנלונמצעלםישרמונחנא״
,יניסב,וזהךרדבםגונא]ש[–קדצבשבשוחינאו–םיחינמונאשםושמ,]ונפקתוה
ברקהשקפסןיאיל,םשוהָנֵהרבדמבעוניםשברקה.ךרילעקושםתואתוכהללכונ
תאיתשגדה.2‐1׳מע,םויותואב׳ץראה׳יפֿלעטטוצמ(.״הבוטהמיתחרמגברמגיי
.)םיימעפהזיוטיבלעוירבדברזחןייד.םישוריפינשלבוסה,ףוסבשיוטיבה
ישילשהםויה,)רבוטקואב8(׳בםויבםיאנותיעתביסמךרערזעלאדִודל״כטמרה*
שובכללדתשישםגרמאו,׳תומצעהתאםהלרובשנ׳׃רוכזהיוטיבבטקנהבו,המיחלל
הנווכה(;םימיהתששתמחלמבשובכלחכשןיברשהמתאהלעתהלשתינופצההרזִגב
ןויע,םלואו.)׳ןיטלאתחבסתחלמ׳המיהןמקלחודאופטרופלשתירצמהתעלבומלאיה
–)םויהתרחמל׳ץראה׳האר(–םיאנותיעתביסמהתואבתובושתהותולאשהחסונב
חרכהבוזהיהתאלשריבסהרשאטפשמךותבאקוודרמאנןושארהיוטיבהשדמלמ
.לאושהידיֿלעל״כטמרהלש׳ויפבםשוה׳טעמכינשהיוטיבהוליאו,הרצקהמחלמ

לשהמואנוידרברדוש20.30העשב)רבוטקואב10(תוכוסהגחלשןושארהולילב24
ךא,״וננוחצינבהמייסלו,המחלמהתאםייסלאוהרקיעה״שהרמאובו,ריאמהדלוג
תוכהלםיצורונאו,םולשםיצורונחנא.הנורחאההמחלמהוזהיהתילוא״׃םגהפיסוה
םהמשםיווקהלאןיאשםיחוטבהיהנשדע,םיווקלרבעמלאםתואףודרלווניפקותב
יפֿלעטוטיצה.ע״י–ןלהלוןאכ,ילשהשגדה(;״ונילעתשדוחמהפקתהלובצייתי
.)רבוטקואב12,גחהתרחמלש׳וםוי,׳ץראה׳
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,תיעיברההדבועהרואלםגתלבקתמהאצותהתוא25.הינונקהןכותלע–ןושארה
״המיאתמתוסחבםולשתוחיש״לעינקירמאֿיסורהםכסההעדוויהםעדימש
״המיאתמהתוסחה״ש,ךכלעחורֿתרוקברבדלםייתלשממםיגוחבוליחתה
םשהתיהאלמלאשיפֿלעֿףאו–תינקירמאֿתיסורתוסחאיההילעםכסוהש
ןיאוניבגלשןיבהלהכירצונתגהנההתיהיאדואולה,הליחתכלמתמכסומהינונק
אלאיהשדבלבוזאלו,תאזכשתוסחרשאמ״םולשתוחיש״ברתויםויארבדל

–המוציעבהמיחלהדועב–)רבוטקואב14,׳בירעמ׳ו׳ץראה׳(ירשתבח״י,׳אםויב
תחאךרדקרשיהתעםג״׃המכסהבהמיחלהתקספהלהבחרהבריאמהדלוגהסחייתה
.מ״ומלםינוידהןחלושדילםידדצהינשתשגפהאיהו,םולשל . םכלרמולהלוכיינא.
אובתםא.תוניצרבותונדפקבלארשיתלשממידיֿלעןודיתשאתקספהלהשקבלכש
.שארהדבוכלכבהבןודתודימסנכתתהלשממהשילונימאת,וזכהאירק . לבקנךווית.
הלאשלהבושתבםג.״םינוידהןחלושלתבשלםידדצַלורזעישתולשממואםישנאמ
לשתיחרזמההדגבםיאצמנםירצמהדועבשאתקספהללארשיםיכסתםאהרישי
.״תומיאתמתוביסנבשאתקספהלעיגהלאיהונתפיאש״יכהדלוגהבישה,הלעתה

׃בושחטרפףיסוהלילע״הינונקהןכות״לשהזרשקהב25
היהאוהתעהתואב.יטרפרוקיבבהקירפאםורדבןיידהשמההשד״לשתתנשףוסב
תלשממתבכרהוריאמהדלוגתורטפתהזאמ–םישדוחהעבראכהזמרבכו,תסנכרבח
,׳ליימיליידדנאר׳ןותיעלגרובסנהויבןייארתהןייד.ןוחטיבהרשכשמשללדח–ןיבר
ומסרופ)4.9.1974(לולאבז״יב.םירופיכהםויתמחלמתובקעבויתוכרעהלםגלאשנו
׳בירעמ׳מןהו׳ץראה׳מןה–קתפלעהעידיהתאקיתעהד״בשו,תונותיעבוירבדןאכ
תגיפסש,הינונקהדשחתאתקזחמןיידלשותבושת.ותריגמבקתפהתארמשו–
התיההעתפההוליאו,םדקומהןונכתהרדגבןובשחבהחקלנתלבגומתירצמהפקתה
יתשבהעידיהךותמעטקהןושל,ןלהל,אופאהנה.הפקתמהלשבחרנההפקיהמקר
.)ע״י–יתושגדהלבלםישו(,םוגרתהתואסריג
׃)״םייתנשךותהמחלמ׃ןייד״׃תרתוכ;2׳מעב,ל״נהםויב(׳ץראה׳תסריג
אלשרעצ]ןייד[עיבהםירופיכהםויתמחלמלרשקב]גרובסנהויב[תולאשלעהבושתב״
ונייהאלםירופיכהםויתמחלמינפלעובש׳.םיאולימהישנאלשרתויריהמסויגללעפ
סויגהתאבכעלונטלחה.תבחרנהכהפקתהבחותפלםידמועםיברעהיכירמגלםיחוטב
.״׳וזהטלחהלערעטצמינאהתע.יללכה
תוחפל׳,תפסונהמחלמהאורוניאןייד״׃תרתוכ;3׳מעב,ל״נהםויב(׳בירעמ׳תסריג
הברהרוזעלהיהלוכירתויםדקומסויג׳״׃הנשמתרתוכ;״׳תואבהםייתנשהךותב
׃)״׳םירופיכהםויתמחלמלשןושארהבלשב
המחלמבוחתפיםיברעהשםיחוטבונייהאל,רופיכםויינפל,הזמתוחפוליפאו,עובש׳״
ילכתסהב.יללכהסויגהתאבכעלוןוכיסהתאלבקלונטלחהןכל.אלמהדימהנקב
.״׳וזהטלחהלערעטצמינא,הרוחא
.673׳מע,רוביחַל׳בחפסנבןיידלשדקומהףיעסַּבהאר,הזןיינעבדוע*
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תומלועהשיערמהתיהאיהיאדוובאלא,תימורטותידיימחורֿתרוקהלגמהתיה
הדגנתהםינושארהםימיביכ,הדבועההנשי,תישימחו26.העצההתאלכסלידכ
ןוחצינהיכוחכונרשאכקרו,הלעתהברעמלאןורשלשהצירפהתינכתלהגהנהה
27.ולרתעיהלףוסֿףוסוליאוה,אובלרחאמ,ףוגיאאלל,םירצמהלע

הינונקההתיההצוחנםנמאעודמדמללםגהיושעוזתודבועתכרעמ
םיברעהוסושיךאםא,ןכידעלביכםידדצלקפסהיהאליכרבתסמ.הליחתכלמ
,םותדעםיברעהוצחָמיי,עבטהֿךרדכביגהלםישפוחוראשיילארשיֿינבו,ףיקתהל
בושו–האושהתארוצעלתומצעמלקפיסאהיאלשדע,הלודגךכֿלכתוריהמב
תאעשפלהפריצוהאיבהרשאאיהאיה,וזםולשתעובו;םולשהתעובהלךלת
.םמצעבלארשיֿינב

ןוחצינבקפתסהלובאאלםינפֿלכֿלעםהשרבתסמ–םיסורהוםירצמה,םלוא
קיפהלידכולכוישהמכלכוססבלוםּויבהתאקימעהלולדתשהםה.אדירגםָיובמ
רשא״חוכהתדמע״תארשפאשהמכדעםצמצלותלעותהברימתאונממ
יכרמולהארנו–ןוזיאהֿקחשמךשמהבהבשמתשהלולכוידגנכשֿםידדצה
וננוחטיבֿףדועו,אסיגדחמםיינקירמאההעגרההֿייותיפוחילצהםנמאוזהדוקנב
אקוודואל,ןכא.ברקהֿהדשבתועתפהותיעטומבצמֿתכרעהידילונאיבהל,ךדיאמ
תגרדלרשאב–רקיעב–אלא,בכרוהבצמהןהמרשאתודבועהםצעלרשאב
לבקתמ.ןגראלםיברעהוםיסורהוחילצהרשאתוננוכבהלולכה,תיסחיההמצועה

ֿתוצרא,ם״ואהתוסחבו–ןדריוהירוס,םירצמ,לארשיתופתתשהב,׳הבנ׳זתדיעו׳26
ד״בשםתחשרחאלתועובשהשולשכ,ולסכףוסבהחתפנ–תוצעומהֿתירבותירבה
.ורוביחתא

תלעתתאחולצלםינושארהויהןורשלאיראלשותדגואלוחפוסרשאםינחנצתוחוכ27
רחאל,תוכוסדעומהֿלוחלשןורחאה,ירשתב׳כלילבהזהיה.ימוגתוריסב,ץאוס
תאשבשלידכתיברעמההדגהלאדימרובעלהעצההתאםלואו.המיחלימיהרשע
,ירשתבג״י,׳גםוילרוא,המיחלימיהשולשרחאלרבכןורשהלעה,םירצמהתוינכת
וקלעיגהףאו–תויפקתהתולועפעצבלדקפאוהתרחמל.יניסב,ל״כטמרהםעהחישב
המילבתוברקלעזאורוהרשא,דוקיפהףולאול״כטמרהתודוקפתרפהךות–םימה
הפיקתהשירדלהלעתהתאתוצחלןורשלשותעצההכפההמיחלהךשמהב.דבלב
.רתויב
אלןיידע,חולצלןורששרדובדעומבשךכלעהמחלמהירקוחםיעיבצמ,תאזםעדחי
בצמהלשברקיעב,ךכ.םימאללהכירבלהציפקללושמהיהו,תושעיהלרבדההיהלוכי
םרטדועתוברקהץורפמעובשםותדעשםושמםגךא–ביואהלשוונלש–יאבצה
.םידבכההחילצהיעצמאהריזלועיגה
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ֿלעבבםגםאיכ,ונבקראלםנמאועגפוזהעתפהותועטיכ,תעדהלעדואמףא
םצעבהניאהזקחשמבושמשלהרומאה״חוכהֿתדמע״רשא,ינקירמאהונתירב
אליונישהיכהארנ,ךלוהוררבתמשהמיפל,םלוא;ונלש״חוכהתדמע״אלא
.הירחאונלשוניֵיּודידבאלףאו,תינקירמאהתינכתבאלידוסיןפואבעגפ

םוקמֿלכמ,ולחשםישובישהףאלעש,הדבועהרואללוכֿםדוקררבתמךכ
וילובלבבקע,ןטקרוחיאבילוא–םיאתמהןמזבשאהתקספהלעםנמאטלחוה
ונתגהנהו–רחואמידמרתויאלםגםינפֿלכֿלעךא,םיניסהתוברעתהוןורשלש
הדבוע28.שארמהדלוגונלהחיטבהשיפכקוידב,רתלאלםיכסהלםנמאהרהימ
ןונגסהףאלעו,םיקסופֿיתלבםיינכטםיכוכיחינימלכףאלעיכאיההיינש
לשדוגיאמדבלירוביצםרוגםושרשאוםירבדהונלםישגומוברשאירטסגנגה
,ורדסכ״ןתמוֿאשמה״וללהנתמםוקמֿלכמ–29ולםיכסהללגוסמהיהאלתונוז

וכשמנתוברקהךא,תידיימשאתקספהלםתונוכנלעםירצמהועידוהרבוטקואב22םויב28
.התקפסאיביתנומסחנו,ברעממ,הפרועבתישילשההימראההרתוכשדע,םיימוידוע
רחאלתועובשהשימח,רבמבונב11ֿב,רתוירחואמםתחנשאתקספהלימשרהםכסהה(
.)םירופיכהםוילשתירצמההפקתהה
ואםישנא״לשםכוויתב,שאתקספהלריאמהדלוגלשתמדקומההתוסחייתהלע*
תאהארובוש–ר׳גניסיק׃ירק–״םינוידהןחלושלתבשלםידדצַלורזעישתולשממ
.ליעל24הרעה
אבומה,)ןושארדומע,׳ץראה׳(רבוטקואב24םוימינידמחווידטטצלןיינעמ*
׃יר׳גניסיקהןויגיההיֵנדאלע–הברתוריהבב–ולוכיונבה,הבקסומבתורוקממ
איה,שאתקספהםכסהלתוריהמבעיגהלןוטגנישוולשהנוצרלתירקיעההביסה״
תשוחתתמייקתמו,הלעתהלשיחרזמהרבעבאצמנירצמהאבצהדועלכשהחנהה
לעבשוהירצמהלייחהלשודובכו1967תמחלמלשהלפשההתאוחמיכםירצמה
ןורתפתארקללארשיםערישימ״ומלוהינומצעלעלבקלתאדאסאישנהלכוי,ונכ
וריהבהםיסורהיכםיחווידלעתססובמוזהנורחאהסריג.ןוכיתהחרזמהרבשמליפוס
היהייכו,לארשיםעמ״ומלהנללכותאלןפואםושבתסבומםירצמיכןוטגנישוול
–ילשהשגדה(.״תצחומתירצמהלפמעונמל,ךוראחווטל,לארשילשהתבוטלהז
).ע״י
.ורוביחתביתכבד״בשלחה,תאזההעידיהםוסרפםויתרחמל׃בושריכזאבגאךרדב
לשל״נהורפסןיבל,תונותיעבץבצברשאיר׳גניסיקהינידמהןויגיההןיבהמאתהה
חותינהדוסיבהארנכהדמעשאיה–תימואלההיירפסברתיאד״בשרשא–ר׳גניסיק
.בתכנש

–שאהתקספהלעהטלחההשךכלדוחייבד״בשןווכתמ״ירטסגנגהןונגסה״לעורבדב29
׃ידיימעוציבל,ינקירמאביתכתכונלהשגוה–תיטייבוסֿתינקירמאתפתושמהטלחה
תלשממבללכץעונאלר׳גניסיקירה,שאתקספהלםירצמתוקעזלהתנענמ״הרבשדועב
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םישדוחהרפסמךותםגלכונשירה,היופצֿיתלבהלקתוזיאהרקתאלםאו
30.רמגומהלעךרבלםיבורקה

.הזלהךלהמהתרגסמבםייוכיסהותומגמהתאהתעררבלאופאהסננ

םאםגםידידיראשיהלםילוכי]מ״הרבוב״הרא=[םירגובמינש״יכרמאףאו,לארשי
ח״כ,׳בירעמ׳,שאהתקספהתלבקלעתסנכבןוידהרוקיסבתאזהאר(.״םיברםהידלי
.))רבוטקואב24(ירשתב
ידיֿלעביתכתהתלבק
ךכלהאיבההלשממה
הרתונתישילשההימראהש
םיחטשב׳תטעובוהיח׳
ךשמהבו,ונידימהשבכש
הילאחותפלונשרדנףא
ךכלעףסונ.הקפסאיכרד
שארלשהתרהצה׳הקחמנ׳
היהתאלשלארשיתלשממ
תובייחתהאללשאתקספה
,ונייובשרורחשלתירצמ
ףוסםילשימורדהוחתפ
ידיֿלעםוסחרתונ)בדנמלאבאב(
הצלואונתגהנה׃לוכהלעו,םירצמה
הטלחהרוכזיאלש׳הלולגהתאעולבל׳

םימיהתששיחטשמהגיסנתבייחמה–242
.שאהתקספהלעהטלחההחסונךותב–
׳שוד׳ראיתךכ–הלעמלẅתונומתַּב
יפלכר׳גניסיקלשויביתכתתא׳בירעמ׳ב
רשאכ–ימאלסהתטישב–לארשיתלשממ
ריבעהלהשירדההאבשאהתקספהרחאל
ףאו,םירתוכמהםיירצמהםילייחלהקפסא
חוקיפבאלשםהילאהשיג׳רודזורפ׳חותפל
.)רבמבונב2,ןוושחב׳ז(;ילארשי
״דודיעה״לשץרמנודחרואית–הטמל
םתחנובםויהתרחמל,םירצמםעשאהתקספהםכסהלעתילארשיההמיתחלינקירמאה
.)רבמבונב12,ןוושחבז״י(;ם״ואהיפיקשמךוויתב,םידדצהינשתואבציניצקידיֿלע
.)646דומע51הרעהבןלהלהאר–׳שוד׳תודוא(

;הלאםירבדתביתכתעמשדוחמתוחפרובעכ,רומאכ,החתפנהבנ׳זתדיעו,םנמאו30
לעםכוסוב,׳תוחוכהתדרפה׳םכסהםתחנרבכ)1974ראוניעצמא(תבטשדוחףוסב
.הלעתלחרזמממ״ק20לשוקללארשיתגיסנ
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םיימואל♫ןיבהוםייאבצהתוחוכהיסחי1.

רשאיאבצהןוחצינהשיהירההזרוריבלתועמשמהלשישהנושארההדבועה
ןיאשריהזמןוחצינתמאבהארנכוהירה,םיברעהלעםירופיכהםויתמחלמבונגשה
,תיאליעהרובגותוריסמןאכוחיכוהונאבצוונמע.הירוטסיהבתוברתואמגודול
לשהתושארבותעדהלעתולעהלרשפאשרתויבםיעורגהםייגטרטסאהםיאנתב
םיבזכבתעקושףאו,תונדגובורקפהלשהגרדלדעתיניצרֿיתלבותלבלובמהגהנה
איהתואיצמה,המחלמבוניֵּכוהשהשגרההףאלע,ןכֿלעֿרתי.םינפבמתררופמו
ןדבאתניחבמוקשנבושפנבתוטלחומהתודיבאהתניחבמקרוניכוהשהשעמל
הניחבמ,םלוא;תונובלעגופסלוזלשתלבגומֿיתלבההתונוכנוהגהנהבןומאה
ילואו,עגפנאליסחיהונחוכףדועשאיההדבועה,תיממעֿתירסומותילכלכ,תיאבצ
תוחפלו–יאדוובלוכהֿךסַּבורפתשנףאםייגטרטסאהוניתולובגוליאו,רפושףא
31.ןמזדועבאובתםא,תשדוחמתיאבצתודדומתהיבגל

ונֵֵיּודינידיֿלעןה–ימואלֿןיבהונדמעמהרואכלטטומתנםנמא,ינשדצמ
ותועלגתהידיֿלעןה,הפוריאבךלוהוקימעמהונֵֵיּודינוהקירפאבטעמכֿטלחומה
םולשהתינכתבםותדעדומעניכשרודה,ינקירמאהץחלהלשהאלמה
ויהישהמכלכ–ל״נהםייודינה,םלוא.הכותלונמצעונַמיזרשא,תיר׳גניסיקה
תונתשהלםוילכםייושעו,תערכמתועמשמילעבםינפֿלכֿלעםניא–םיגלפומ
השעמלונלבושחונניינעיבגל.ונלשונתדימעותוביסמהתּונתשהיפל,בטומל
.ינקירמאהץחלהתייעבתאקרררבל

הליחתכלמונטקנּולהרוקהיההמלוקשנורוזחנש,ןבומכ,םעטןיאוזהניחבמ
רשא,הזהץובלהליחתכלמונעלקנאלמלאוהרכהֿילעבלארשיֿינבלשתוינידמ
אוהשתומכבצמהיפלםג,םלוא.וכותלונוכביסתימואלהונחורלובלבוונתגהנה
ֿאשמהתוינידמלככ,םיילגרולןיאוקיראוהץחלהשרמולהארנ,ונינפלהשעמל
הקירמאןיאש,איהוזתוינידמלדוסיהתחנה.להנמר׳גניסיקרשאתחפונמהןתמו
הקירמאשןאכמעמשמאליממו–הרירבהלשישןמזלכ,תימלועהמחלמלהנכומ
ןבומכןיאשינפמ–שממהידיומב,הליוצרהרדסההתאונילעתופכלאובתאל

ןהוןופצבןה,לארשיתטילשבשחטשהתבחרהברוכזכהמייתסנםירופיכהםויתמחלמ31
ףאֿלע–םורדבו,קשמדממ״ק43לשקחרמדעוניתוחוכועיגהןופצב׃םורדב
.ריהקממ״ק100קחרמבל״הצתוחוכונח–הלעתלחרזממםיחטשונידימושבכנש
.רוביחהרעשבגברשאהפמהתאםגהארו,639׳מע,45הרעהבהארףסונטוריפ
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תיסורהשילפתררוגהתיהתאזכשהרישיתינקירמאתוברעתהש,קפסלםוקמ
.תימלועהמחלמוהליבקמ

ינימלכונתִאמוענָמייש–ףיקעץחלקראופיאוהירהןובשחבאבהץחלה
טלחומויבקעהיהיםאףא,הזץחלםג,םלוא.םייחונאםהמלוכיבכרשא,עויסה
הארנהתואשהדוקנלרבעמונעינכהליואראוהןיאשםינפֿלכֿלערורב–רתויב
דומעלוןכתסהלאלאהרירבונלןיאאליממ,הדוקנהתואלרבעמ.ונדידלתינויחכ
םאשררבתמןאכלונעגהשמוליאו–ינקירמאהעויסהידעלבףא,ונניינעלע
ולכויאלבוש,םדִצמ,םינקירמאהשירה,וננכסלהיושעתושקעתההאהתםנמא
הדיחיהחוכהֿתנעשמןאכוננהונחנאשינפמ,םצחלבדימתהלםמצעלתושרהל
הקירמאשיפֿלעֿףא,הזיפל.רוזאבםהיניינעלעתוחקמתהַּבםהלשמשלהיושעה
ינקירמאהץחלהרשוכירה,הרואכלהנטקהנידמקרוננהונאו,לעֿתמֶצעמאיה
ריפשאוהונלשונרשוכ–השעמל–ילואו,םילוקשםצעבםהובדומעלונרשוכו
.רתויףא

קרונילעץוחללתניינועמתויהלהיושעהקירמאיכבלםישנםא,רבתסמךכ
גשיהותרומתבתונקלהלעייסירשא,והשלכרותיוונתִאמגישהלאיהתשקבמםא
שקעתנונאו,רתויבינויחכגשיהההלהארייםאףא,ןכל.םירחאתומוקמבהמצעל
רתויבךרעֿתתוחפכהלהאריתרשאהדוקנבוליפארתוולאלשינוציקןפואב
קלתסהלאלאתינויגההרירבתירבהֿתוצראלהיהתאלםוקמֿלכמ–ונדידל
,גישתאלגשיההתאשירה,הדִצמשקעתתםאשינפמ,רותיווהתשירדלעהצחלמ
הקירמאםא,תאזתמועל.לוכוֿלכמדיספהלהיושעאהתםייקההדמעמתאםגו
לכונאלשןפואבינויחכןינעהונלהארייןיידעו,ץחלבדימתהלםנמאשקעתת
אלו,ונלשישהמבםימלשםייתניבונאםיראשנםוקמֿלכמשירה,וברתוול
לכלע,םיידיברותיווהתאונתאמתחקלואובישהרקמבאלאעירכמרבשמלעיגנ
.הבוטלםגילואו,ךכבךורכאהירשאתוביסמהיוניש

,םויכונינפלתודמועהתוישממהתויעבלהזהטשפומהחותינהתאםגרתנםא
ידיֿלעוננוחצינתאםילשהלהסננםאאהיהמ׃וזןבומכיהירהחתפמהֿתלאש
,םייברעהתואבצהלעתצחומהכמתתחנהו32הלעתַלרבעמלאםירצמהקוליס

תישילשההימראהו,תינופצההרזִגבל״הציזועמוקבםירצמהוקיזחההמיחלהםויסב32
ךרואל,תימורדההרזגב,הלעתלחרזממונידימשבכנשחטשַּבתרתוכמהתיהתירצמה
.יניסתולוחךותבמ״ק10ֿכלשקמועבו)ץאוסץרפמדעלודגהרמהםגאהןמ(מ״ק45
.רוביחהרעשבגברשאהפמהתאהארובוש
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–ונלשתתחפומהונתדמעתאהרישכמה,חוכהֿתדמעתאםהמלולשלורוזחלידכ
?ונתמועלליעפהלולכוישץחלהאולמבךכלודגנתיםינקירמאהםאףאו

רבתסמ.העינמםושהזכשןויסינלןיאאדירגתיאבצהניחבמיכ,רמולהארנ
הכאלמהתאםילשהללכונ,אוהשעויסלכםינקירמאהוענמיךכחכונלםאףאיכ
ץוחהתוינידמלכשירה,הכאלמהםלשותשמו–קתשמלודלדלעיגנשינפל
ץחלה.ונגשהשרפושמהיגטרטסַאהבצמהסיסבלע,שדחמליחתהללכותונלש
םושבילרוגםרוגכ,וזהדוקנב,אופאבשחיהללוכיוניא,ומצעלשכ,ינקירמאה
–וזהנבהשרבתסמ.םלועבםיעבוקהםיגוחבםנמאןבוהרבדהשהארנו–ןפוא
ךומתלרוזחיור׳גניסיקםהבדוגבידועתאזֿלכבאמשיסורהששחהקראלו
יסורהםּויאהדוסיבתחנומהתיהשאיהאיה–ילארשיהןוחצינהתמלשהב
׃יהירה,ונינפלהזםויאלשורואלתררועתמה,הלאשהו;רוזאבהרישיתוברעתהל
?ובםינדונאשןויסינהיבגלהזלשולקשמתמאבוהמ

.תוליבקמתויורשפאיתשיפלןדיהלהכירצוזהלאש
המחלמבךבתסהלתניינועמהיסורןיאהשעמלשאיהתחאהתורשפאה

השעמֿתעשבםאףא,אוהקרסםּויאיסורהםּויאה,הזכשהרקמבו–תימלוע
יכחינהלרשפאֿיאןפואוםינפםושב.םדִצמםינקירמאהםעםגםיכבוסמהיהנ
דועב,רוזאהלעןירשימבוטלתשישםיסורלםינקירמאהוריתיונמִע״זגורב״ללגב
,ליעלונרמאםא׃הברדאףאו–״זגורב״ותואאלמלארבדהתאםיריתַמויהאלש
אמשדחפהינפמ,םיידיבםהיתושירדתאונילעתופכלואוביאלםינקירמאהיכ
הניאאָליממתיסורההשילפהתמשגהירה,הליבקמתיסורהשילפרבדהרורגי
.דחאכםיסורהםעוונמעםנובשחתארומגלאלא,הרירבםינקירמאלרבכהריאשמ
אלאליממ,הרישיההרידחהתאםינקירמאלרישכהלאלשידכ,המצעוזהביסמ
לוכהֿךסבםיראשנ,ונדִצמ,ונאו–הליחתכלמםמּויאתאםיסורהםגאופאומישגי
.ונכרדכגוהנלבושםיישפוח

הכרעמבםויכםיניינועמםיסורהשאיההיינשהתורשפאה,תאזתמועל
דצמשינפמ,לוכֿםדוק,ךכ.בצמהילואוהזכשרמולםינפשי,םנמאו–תערכמ
ירסומםינואֿרסוחותונתסובתב,ןדקרפהלוכתיברעמההפוריאםויכהעור☻דחא
ןיידעךא,תכלוהותקזחתמןיס,ינשדצמ.םלועמהעור☻התיהאלשיפכ,יאבצו
רובעכדועהיהתאלאיהילואשיפכו,לקנבתחצונמתויהלידכקיפסמהשלחאיה
היתודמעמתקחדנ,תומחלממםויכהפייעהקירמאםג,ישילשדצמ.ןמזֿתפוקת
תסבומהתגהנהותילכלכהניחבמתשלחנ,תירסומתוררופתהלהטונ,םלועב
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רתויהמיאתמתונמדזההיסורלאצמיהלהלוכיםולכו–33םינפבמתקתושמו
,עגרהתאתמאבלצנלאיהתיסורההייטנהשהרקמבו?םלועבהמצעתאטילשהל
אלאוניאועימשהםהשםּויאה׃הנימֿאקפנןיא,ןכֿםאש,הרואכלרמולהיההארנ
םילשהלהסננםאןיב,םוקמֿלכמןאכלשולפלוסניםהףוסֿףוסו,ןושארשושיג
.אלםאןיבווננוחצינתא

קר׃הברדאו,תרחאתויהלתבייחונתנקסמאהתקימעמרתויןויעב,םלוא
תוכבתסהוםיסורהתאונילעאיבתשאיהיר׳גניסיקהךלהמהםעונתמלשה
ינמזערקךותףא,וננוחצינתאםילשהלןויסינהוליאו,סונמאללתימלועהמחלמב
רשא,דיחיהיעצמאהתמאבו,יעצמאהתויהלילואיושעאוהאקווד–הקירמאםע
םירחאםינמזלהתוחדלותיפוסתונבשחתהלתיסורההייטנהתארוצעלידכובאהי
.תורחאדקומֿתודוקנלו

אוההשוריפ,ונרוזאבר׳גניסיקלשתוינידמהתחלצהיכ,ןוכנהןובשחהאוהךכ
אצָמיתשדע,המֿןמזלתוחפל–ברעתוצראבינקירמאהדמעמהתאבציילורוזחל
תאםעפהרובשלןוצרםיסורלםנמאשישהרקמבו;השדחרבשמֿתדוקנוזיא
םנמאהיהתר׳גניסיקלשתוינידמהתחלצהשירה,המחלמריחמבוליפא,הקירמא
םילשנונאםא,תאזתמועל.הזהןוצרהלשורורחשלרתויבתקהבומוהבוטהביס
ןמענָמינו,ולדוגינבאלא,ר׳גניסיקםעםואיתבאלשםיברעהלעוננוחצינתא
ירה–הדמעמבוצייתאהלתונקלהקירמאלכותםתרומתברשאםירותיווה
.ענָמיתהמחלמהתחיתפלתישממההביסהםגאליממש

׃םיניינעינשרקיעבריכזהלשי,הזטפשמלשותנבהל33
תאתונפלב״הראהבייחתהובקשנתתיבשםכסהסירפבםתחנ1973תנשתליחתב*
ןופצןיבהמחלמהיכֿםא,םיאבהםישדוחבעצבתהןכאשרבד,םאנטייוומהיתוחוכלכ
םיאקירמאהוחילצהאלהב–םאנטייותמחלמ.זועֿלכבהכשמנהמורדלםאנטייו
רבשםגהבהרציו,תוכוראםינשלםלועבב״הראלשהדמעמתאהרערע–חצנל
.אבצהלשותרקויתורדרדיהויטילופהדסמִמבןומאהןדבאלשבקומעימינפ
–׳טייגרטוותשרפ׳תפישחלשבםישקםיעוזעזביורשלשממההיההפוקתהתואב*
םירקשבהכבתסהו,םייטילופהויבירילןוסקינאישנהםעטמםיתותיצבהלחהרשא
המכךכלשברטפתהלוצלאנםירופיכהםויתמחלמינפלשםישדוחב.חויטיכלהמבו
ןוסקינםגץלאנ–)1974טסוגוא(ד״לשתבאב–רבדלשופוסבו,לשממהיריכבמ
ונגסדגנהריקחההתיהתפסונהרצ.וינישרועבילילפטפשממץלחנו,רטפתהלומצע
הדוהשרחאל,המחלמהץורפירחאםימיהמכרטפתהרשא,וינגאוריפס,ןוסקינלש
.סמתומלעהבודחושתליטנב
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ירשפאהינקירמאהץחלהש,תוביסמלדומצהחותינבםג,אופאאצוילוכהֿךסַּב
ֿלעונניא–וידעלבןיבויסורםויאלףוריצבםאןיב–ןוחצינהתמלשהמונבוכיעל
םּויא.הזןיינעלןכוסמשממהזיאובתוארלאוהןוכנהןמרשא,םרוגםינפֿלכ
םיסמסמתמה,םיינכותהוינוכיסברשאמרתויהברהומשבןאכליהבמץחלה
קזחירבעחוכינפלומהריקסהונתואהריאשמרבדלשומוכיסבו–עגמבהשעמל
–ירמגלםיבוטםהןוחצינהעסמךשמהלםייביטקייבואהויאנתםגרשא,חצנמו
םיכוביסלונתואריזחמהזיאנת,םלוא.ךישמהלונוצרלאָצומהןתנייךאםא
םירבדהתאבושוישכעתוארלאופארובענו–המואהתגהנהלשםייביטקייבוסה
.תאזההביטקפסרפהןמ

״תוילאיולהןחלופ״ור׳גניסיקתינכת2.

םירופיכהםוילשהפקתההיכונמצעלראתלונלוכיּול,םירכּומהםיכוביסהףאלע
״םילדחמ״ידכךותםגּולו–בלֿםותבהלבקתנועתפלונתגהנהלעהדריתמאב
הגהנתהםירבדהךשמהבםגשונמצעלראתלונלוכיּולו;תלבלובמהרוצבו
הינונקירפהתיהאלר׳גניסיקלשםיכלהמהירקיעלהתמכסהו,בלֿםותבהלשממה
םיצחלהתאףוקעלתיי״אפמהקיטקטלשירפקרםאיכ,)תישירחואתשרופמ(
העשבאוהדמועשיפכבצמהיפל–ונלהיהרתומןיידע34,״ביחרישכלדע״
ידיֿלע,בצמהרתָּפייףוסֿלכֿףוסש,תופצלותוסנל–תובתכנולאתורושש
אלןיידע,ןכא.ליעלדונחותיניפלרתפיהלוליוארשיפכ,המצעהלשממה
דמועונאבצ;יתוהמרותיוםוש,םיברעלאלור׳גניסיקלאל,הלשממההרתיו
תינוגראהניחבמןה–םוילםוימךלוהוקזחתמףאו,ונרמאשםירפושמהתולובגב
םינקירמאהןמםייתניבלבקתמה,עויסהידיֿלעולהאבהחוכהתפסותידיֿלעןה
לשילמיסקמהיוצימהםעשחינהלהיהרשפאו–םתמועלונשארֿףופיכריחמב
,םישגהלאיהתננוכתמםתסהןִמשהמהלשממהםישגתשאהֿתקספהתונורתי
היהיםאןיב,םחוכֿתדמעמםיברעהתאתוחדלוןוחצינהתאםילשהלונייהו
.אלםא]ןיבו[וםינקירמאהןוצרלרבדה

לארשיתלואג׳בהאר–ליעלמב–״ביחרישכלדע״בינהלשורשקהוותועמשמלע34
.88׳מע43הרעהב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
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,ר׳גניסיקלשתרעושמהותינכתיטרפלבלםישנםא,ךכהמכוהמכתחאלע
התיללצלאקרונזמרהשעמלהכדערשאוםירבדהםירומאהעקרלערשא
ֿךרדבר׳גניסיקלשויתומגמוויתועדלעונאםיעדוישהמיפל–וזתינכת.תיללכה
תמחלמלשדחוימהרשקהבוירובידוויכלהמךותמונאםיאורשהמיפלו,ללכ
.ןלהלכהיטרפירקיעםינמתסמ–םירופיכהֿםוי

השעמלהרציהמחלמהששיגדהליוארתמאבךא–חוכהֿתדמע,לוכֿםדוק
דגנםינקירמאהתבוטלםאיכ,ונדגנםיברעהתבוטלאקוודואלחוכֿתדמע
היסורלעיצמר׳גניסיקתאעומשלרשפאתאזהחוכהֿתדמעךותמו–םיסורה
,םידוהילשפוחןתינ,יברעהונדמעמתרזחהלו35הרשפהַלומיכסתאלםא׃רומאל
;ארקיעמיברעהסיסבהתאםכלולסחיםהו,הכאלמהתארומגלםתואהסשנףאו
קוריפידיֿלעונלשתידוהיהחוכהֿתדמעתאקרפנ,םתעמשוובאֹתםא,םלוא
םכלןתינ,הלעתהתאחותפלםכלרשפאנה,הכותבoהיצזילרומדתסנכהוהיחטש
ברעתנאלםגו,ןיסבונתכימתבגילפנאל,תרחאתילכלכהכימתינימלכםגהטיח
.תיאבצההניחבהןמםכיפלכתויברעהתוצראהלשתּוניתנהדמעמב

הארנ,ולןתניתםנמאתיסורההמכסההשהחנהיפֿלע,ינשהדצהןמוליאו
ֿלעברעֿתוצראבירחסמההדמעמתאתירבהֿתוצראלריזחהלר׳גניסיקןווכתמש
יכ,המצעהמחלמהידיֿלעאקוודואל,םיברעלהנתינרשאחוכהֿתדמעלוצינידי
םייברעהתואבצהש,ךכבתאטבתמתאזהחוכהֿתדמע.שאהֿתקספהידיֿלעםא
לשםויאבוליאו,לארשיֿתנידמלשתולובגהךרואלתיתמחלמתוננוכבםי☻ורפ
.הזהץחלהתאהנממריסהלתילארשיההגהנההןמענמנינקירמא״זגורב״
היתואבצתאםגהליבקמתוננוכבקיזחהללארשיֿתנידמאופאתצלאנםייתניב
תאךלוהוטחוס,״םיילמרונהםייחה״תורשפאתאהנממענומהזרבדו–הלש

׃8דומעב,ר׳גניסיקלשל״נהורפסבהארה

םגךא,םניינעלונתגאדבונתכימתלםיקוקזההלאתאענכשלץמאתהלונילע׃םוגרת[
–]שדחמֿןוגראו[היינבלשבואכמֿתברהפוקתבתסנתהלתונוכנִבותונלבסבךרוצַּב
].םהלשימצעהיומידלהרישיהריתסבדומעלתורומארשאתולוגס

תאהארובוש–תומצעמהןיב)טנאטד(׳הרשפה׳לר׳גניסיקךילוהשתוינידמהלע35
.607׳מעבליעל,13הרעה
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ןפואב,ינקירמאהעויסלהתוקיקזתאםגקימעמאליממו,ירסומהוילכלכההחוכ
לשבחרתמהדודיבהםגש,רבתסמ.״זגורב״הםּויאלשופקותתאבושריבגמה
ףא–םיגלפומםידממלרבכעיגמהןפואב–תימואלניבההריזבלארשיֿתנידמ
ֿתנידמבקימעהלידכ,ינקירמאדודיעורושיאלשירפאלא,הארנכ,וניאאוה
ינקירמאביתכתלכהילעלבקלאלאהרירבהלןיאשהשגרההתאלארשי
הגהנההןמלבקלר׳גניסיקהפצמשהארנהלאלכלשףוריצהחוכמו–אוהש
תא.םימיהתששתמחלמבונשבכש״םיחטשה״לערותיווהתאתילארשיה
דמעמהתרזחהתאםתרומתבלבקיוםיברעלר׳גניסיקריזחיוללה״םיחטשה״
.שקבמאוהשירחסמה

קר,הרואכל,תאזכשתינכתהתיההכירצםנמאטושפהןויגיההיפל,הנהו
רתלאלותירשפאהתוריהמב,קנחהתעבטתאץורפלהטלחההוןוצרהתאריבגהל
םימעטהמכוהמכללגבםגאלא,ליעלונכרעשינידמהחותינהרואלקראלו–
׃ןיינעלשופוגל,םיעירכמ

הלודגהיילעלךרדהתאבושחותפלוהטיחסהןמרטפיהלידכ,תישאר
יופצהטיחסהתוכשמיהםעשינפמ,תינש.םייתניבתוקתושמתוראשנה,תולחנתהו
המרתוונוםירותיווהןויערללגרתנתמאבףוסבלשדע,תכללורערעתהלונחוכ
ןוחצינהתמלשהלרענתהלורוזחלךרטצנםינפֿלכֿלעשוא–ונתאמוצריש
אקוודםייופצ,ונלהיופצההשלחההתמועליכ–םיעורגרתויהברהםיאנתב
.תיאבצהניחבמןהתימואלֿןיבֿתינידמותירסומהניחבמןה,קזחתהלםיברעה
רותיווהתרחמלו–ונלהיהיאליתִמאםולשירה,רתוונםאםגשינפמ,תישילשו
רבכרשאםיאנתב,תיברעהתוכרעיההינפבדומעלךרוצהםוקמֿלכמאופארוזחי
.ארקיעמםריכזהלמונאםירוטפ

ץורפתונתגהנהיכחינהלדואמדעהשק,הלאהםילוקישהלכףאלע,םלוא
רבכשהמינפמקראלו–הזלהליפשמהתוומהֿתנכסלגעמתאןוּוכמבםנמא
.תעדמוןוּוכמבאיההסנכנר׳גניסיקלשתדוכלמהלאאקוודש,הליחתכלמונחנה

לשדוסיהֿתחנהיכ,תראשנהדבועה,תאזהתימורטההחנההןמםלעתנםאףא
סיסבלעםיברעהםעםולשֿרדסהלעיגהלותוסנלאוהַחֵרכההןמש,איהונתגהנה
לשתונורקעבאל,ךכבגא,הלתפכאאלו–םימיהתששיחטשמםירותיולש
לשםולשםשלקרתויהללכוירותיווהש,יאדווהתרבסבאלותדלומואהלואג
הנכומתילארשיההגהנההאהתםולשֿרדסהלשיוכיסהןעמליכ,העדותה.בזכ
תחנומהיאדוובאיהאיה–ונינמשתוארונהתונכסהינימלכבוליפאןכתסהל
תארידחהלר׳גניסיקחילצהםנמאשאהֿתקספהתטלחהלש,הדבועהדוסיב
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לשםתודגנתהףאלע,םולשֿתוחישלאובמקרהיהתשאהֿתקספהש,יותיפה
והשלכםרוגתעדהלעתולעהלהשק,הזהיותיפהעבקנשמו–גשומַלםיברעה
,ןכֿלעֿרתי.יותיפהותואמהתייטסתאונתגהנהיניעבקידצהללכוירשאםלועב
רתוותםנמאםאאלאהחלצהבםייתסהלהנלכותאלתוחישהש,אוהרורבםאףא
דערשא,״סר׳גורתינכת״ברומאכ,םלוכלעטעמכוא״םיחטשה״לכלעונתגהנה
עוגפלידכהשעמלובןיאהזרבדםג–ףקותבהלדגנתהלונתגהנההרמייתההכ
לשתודגנתהההתיהתמאבשינפמ,אוהךכו;ונרמאשהמבהמינהאולמכףא
דעםימיהלכךשמבוהליחתכלמםג,דואמתקפקופמסר׳גורתינכתלונתגהנה
36.וישכע

המכוהמכויהסר׳גורתינכתלתודגנתהידכךותיכ,בלםישנםאררבתמרבדה
המלעידמלוריהבהרשאוהלשממהתאגציילםילבוקמהםישנאלשתויואטבתה
לערתוולאיההנכומיכהלגתנהנושארושארב,ןכבו.רתוולהלשממההנכומ
ֿתינוריעהטילשםגילואו,תיבהֿרהבתישעמההטילשהתוברל,״ןורמושוהדוהי״
הארנכרתוולאיההנכומשהלגתנ,תינש.תיחרזמהםילשורילשםיקלחבתילהנִמ
לעםגיכםא–ךישֿאֿםרשלתליאןיבשהעוצרהןמץוח,יניסיאהֿיצחלכלע
רבתסה,תישילש.הרשפלשהמגמב,חקמתהלאיההנכומוזלשהדמעמקויד
.שירעֿלאוהזעתעוצרלעםגרתוולןכומהלשממהןמדבכנקלחתוחפלשדואמ
תראשהךות(ןלוגהתמרלסחיבקרהשעמלועמשנאליתלשממרותיולשתולוק
.)הזהחטשהלעםגלוחלתאזֿלכבדועלכוירותיווש,הניעבתינורקעהתורשפאה
,סר׳גורתינכתמוהשלכיתוהמןפואבאיההנושםולכ–וזםירותיותמישר,םלוא
?רושיגלןתינוניארשאוהשמבתמאבהנממאיההנושםולכ,םינפֿלכֿלעו

ר׳גניסיקידיֿלעףלחוהשדע,ב״הראלשץוחהרשוהנידמהֿריכזמהיהסר׳גורםאיליו36
תיצמתהתיה–םיבלשהמכבהשגוהש–ותינכת;)המחלמהץורפינפלםייעובשכ(
ונפוהרשאתועיבתהשעמלוויההיפיעסו,1969זאמונרוזאבב״הראלשהתוינידמ
םינוקיתב,םימיהתששילבחלכמונתגיסנתאתינכתההשרד,ללככ.לארשיתלשממל
.םולשימכסהלעיגהלתנמֿלעם״ואהתוסחבןתמוֿאשמתחיתפותונבהןוניכךות,םילק
ןמהגיסנלתארוקה–242ם״ואהתטלחהםעדחיתינכתהתאהלשממההלביק1970ֿב
ןיאשןפואבהטלחההֿןושלתונשרפךות,םנמא(,םירכומוםיחוטבתולובגלםיחטשה
םע.םשארבןיגבםחנמול״חגירשהנממושרפךכבקעו–)םיחטשהלכלעהלחאיה
–1970תנשףוסב–שרדרשאסר׳גורלשותינכתןוכדיעתאהלשממההתחד,תאז
.ץאוסתלעתךרואלםייניברדסהלהנעגתםירצמולארשיש
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םאש,הילאמהלאשהתררועתמ,רותיווהתוינכתןיבהזהתומיעהרואל,הנהו
לכלעורתוולהנממושרדשהמלכלערתוולהנכומהלשממההתיההליחתכלמ
הָמָל–הבוטלונילעתואבהםולשהֿתוחישברתוולשרדיהלאיההיושעשהמ
,וישכעדעהרתיואלהמל,םינשהןתואלכךשמבתוכחלהכירצאיההתיהתמאב
הרקמלםיפסונתונברקבהמצעתאןכסלילבו,דימוישכעתרתוומאיהןיאהמלו
?םייתניבהמחלמהתושדחתהלש

םייתניבשינפמ,תרתוומאיהןיאיכבישהלונייהםיליגרתאזההלאשהלע
הבושתהש,ןוכנהארנקימעמרתויןויעב,םלוא.לבקלםינכומםיברעהןיא
תויואטבתההמכוהמכויהרבכןמזהךשמב.תקיודמירמגלאקוודהתיהאל
וילערבודמשהזןיעכ,׳זגורב׳לשינמזםולשןימלתונוכנרבדבתוכמסומתויברע
והשמואסר׳גורתינכתירדִגבגוסיהללארשיתלשממתואיתךאםא–וישכע
37,ירנבאירואו״לאמשה״ישנאםנמאםירמואשיפכ,קפסןיאתמאבו–הלהמודב

ירה,םירדגהםתואבוהשלכרותיוישעמןפואבהעיצמהלשממההתיהּולש
יכ,רמואהווהאלא.םידגנתמויהאלשיאדוםיסורהםגו,םילבקמויהםיברעהש
אלםינקירמאה.תינקירמאההמכסהההתיההרסחןיידעתאזהתשלושמהתונוכנל
תינכת=[ותינכתתאוותִהםהו,דיספהלקרםאיכ,הזכשםכסהמחיוורהלולכי
,םהלםיעיגמהךוויתהימדתאםהםגולבקיועוציבבגאשיאנתֿלעקר]סר׳גור
אוההזבוכיעו–וישכעדעבכעתהשאוהאוה,ךוויתהֿימדלשםולשתה.םדִצמ
,םלוא.״תיצִנ״וךכֿלכתיטוירטפכ,לוכיבכ,עיפוהללארשיתלשממלרשפיארשא
ֿימדלשםולשתהתאםגןגראלאוהחילצמףוסֿףוסש,ובלבר׳גניסיקהמדמהתע
תכללונתלשממםגהנכומףוסֿףוסש,ךכלהביסהיאדויהוזו–הקירמאלךוויתה
ךכלעםיכסהלהנכומהתיהאלשיפֿלעֿףא,״242הטלחה״יפֿלעםולשֿתוחישל
38.ותעשבגניראיתרגיאלעהבושתַּב

205הרעה,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר,ירנבאירואלע37
.360׳מעב

רבודו,1967תנשיהלשברבכם״ואהלשןוחטיבהתצעומבהלבקתנ242הטלחה*38
תולובגבאמייקרבוקדוצםולשלהריתחלע,השבכשםיחטשמלארשיתגיסנלעהב
םירופיכהםויתמחלמךלהמב.םיטילפהתייעבלשקדוצבושיילעו,םירכומוםיחוטב
–338׳סמ,השדחהטלחהב–הטלחההתאם״ואהלשןוחטיבהתצעומ׳הגרדיש׳
.היקלחלכלע242הטלחהעוציבלותידיימשאתקספהלתארוקה
לשדחוימגיצנתויהלהנומ1967ֿברבכרשאידוושיאנידמהיהגניראיראנוג*
הטלחהלשהחורבםולשיכרדבםכסומרדסהםדקלתנמֿלע,ןוכיתהֿחרזמבם״ואה
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חינהלשיהללגברשא,תפסונהביסלונתואהאיבמ,בוש,וזםירבדֿתנבהו
.קנחהֿתעבטתאץורפלזועהתאהבאצמתאלונתלשממיכ

יכ,רמאֹנשךכידכדעתכלקיחרהלונתנווכהתיהאלתמדוקהינפלשהקסִּפַּב
הלשםירותיווהתונוכנלדוגינב–״תיצִנ״ותיטוירטפלוכיבכהתשענהלשממה
תוּבגלםינקירמאלרשפאלידכקרו–ימואלהסרטניאכהלהארנשהמלדוגינבו
לעהפידעכהלהתארנ״םיחטשה״תקזחהש,ןבומכ,רבתסמ.ךוויתהֿימדתאםהל
המ,םלוא;״ןָתינשןמזלכ״םהבקיזחהלהחמשאיהוןיינעלשופוגלםתרזחה
תמועלףקותֿתבכוזתופידעהלהתארנאלםינפֿלכֿלעש,אוהוננויעמאצויש
לכםע׃ךפהל]םג[ןכו;הקירמאלשהדִצמםנמאךמתיתםאאלא,הרשפהֿןוזח
ןמזלכ,יאדככהזהלהארנאלםוקמֿלכמ,םולשלשהרשפהןוזחרחאהתפידר
׃תורחאםילימבו.הלקיזהלקרםאיכ,הקירמאלןוצרלתויהלהלכיאלותמשגהש
יחטשלעותדלומיחטשלעםולשהןעמלרתוולהנכומונתגהנההתיהםנמא
.הקירמאלעונעמלרתוולהנכומהתיהאלאיהךא,ןוחטיב

לשהתשירדדגנתוממוקתהבאוהרבודמהרשאכ,ןכֿםא,המכוהמכתחאלע
תדלומיחטשלערומשלידכקר–ךפהלםאיכ,םולשןעמלדועאלו,הקירמא
ףוסֿףוסתועצומה,םולשֿתוחישלשיותיפַלדוגינבוליפאו,ןוחטיביחטשו
.תפסכנהתינקירמאההקנפשוגב

תאםייוגַלונתגהנהלשסחיהיבגלעבטותעשבריאמיחאא״בארבכ,ןכאו
וזהניהֵהאל,תונויצהתונשלכךשמב,םלועמ39׃״תוילאיולהןחלופ״לשחנומה
תונויצהרשאיהשלכתוכלמדוחייבו–״תוכלמלשהמולשב״שורדלמלודחל
.התוסחיפנכתחתואהתטילשםוחתלהעלקנ

תגיסנסיסבלע,םירצמולארשיןיבםכסהלהעצהגניראישיגה1971תנשתליחתב.242
המחולהבצמתקספהו,ץאוסתלעתבטיששפוח,זוריפירדסה,יניסיאהיצחמלארשי
5ֿהיווקלרוזחתאלו,העצההתאאיההחודםנמאשהעידוהלארשיתנידמ.תונידמהןיב
ןתמוֿאשמלהנוכנאיהךא–)םימיהתששתמחלמדעתולובגהֿיווק=(–ינויב
.םולשםכסהלםיעגונהםיאשונהלכלעיתועמשמ

)18.10.1935(ו״צרתהברֿאנעשוהב׳ןדריה׳ןותיעבריאמיחאלשורמאממעטקההנה39
.״׃ד״בשןאכסחייתמוילאש . לצאךפהנ,יתולגה׳תוכלמלשהמולשבָתשרד׳ה.
..ןחלופןימלםינויצה . הרסרבדלינויצסרגנוקתמבלעמוזיעההנושארהםעפב.
העבשהזןוטלשַּברלטיהשכ,1933[ח״יהסרגנוקבהרקהז;העשרהֿתוכלמב
..]םישדוח הפיקתהאלתונויצה.םייוגֿתמצעמתונויצההפיקתההנושארהםעפב..
םִערשקבםיקיבשלובהתלשממתאהפיקתהאל,בנישיקרחאראצהתלשממתא
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קותרש,ינמתועןידֿךרועתויהלןוירוגֿןבןנוכתהיכרותהןוטלשהימיב
ֿןבעלקנשמ;״ילינ״תאףדר״רמושה״ויכרותהאבצלסייגתה]תרש=[
דודג״לסייגתה,םיכרותהדגנתמחלנה,הקירמאלותבוטבאלשןוירוג
םיגיהנמהךא–הילגנאבבשויהןמצייוידיֿלעםגךמתנרשא,״ירבעה
.זכרמהתומצעמבךומתלופיסוההירטסואבוהינמרגבוראשנשםיינויצה
,יאנתאללוזלשהתורישלתונויצההמתרנ,ץראהלעהילגנאהטלתשהשמ
דנארבלאויתרגסה,״המורטס״תשרפו״םינבלהםירפסה״לכלרבעמ
תעונת״בתּויִחֿרשוכלכרדעיה,״ןוזסה״ישעמלדע,האושהתקתשהו
תארנטסקםילעה,ינמרגהןוטלשהתחת,ןמזותואב;ב״ויכןכו,״ירמה
אלהנידמהתמקהלתינויצהתוררועתהה.וידיֿלעגהנומהלהקהןמץיוושוא
אל״שדקעצבמ״;ם״ואלשהקנפשוגהךכלהנתינשמאלאהרשפאתנ
הנקורקרוזשיפֿלעֿףאו,הליפשמתיתפרצֿתילגנאתוסחבאלארשפאתנ
הרבעשמ,התעםגףוסבלךכו;ארקיעמתילכתוםעטלכמאליממותוא
40.ליעלרבכתוארלונקפסהשיפכ,תינקירמאתוסחלהנידמה

..תודהיהלעתופידרה . תונויצהלשתילאיולההדמעהתאןיבהלשיוזהניחבמ.
..ישילשהךיירהיפלכהנָשיה . .״תוילאיולהןחלופ׃וילעונדמעשרבדהותואוהז.
הדסונ׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳ןכש,׳הנָשיהתונויצה׳יוטיבבטקונריאמיחא(
,׳ישילשהבלשה׳ותרתוכש,רמאמה.)רמאמהתביתכינפלשדוחכקריקסניטוב׳זידיב
תונויצה׳׃׳אךרכ,ריאמיחאא״באתאמ׳םירחבנםיבתכ׳לא)םילקםייונישב(סנוכ
א״ת,ריאמיחאיבתכתאצוהלדעווה,׳תינכפהמה
.11׳מע,ו״כשת
ןושארהינויצהסרגנוקהתנשבדלונריאמיחאא״בא*
ןוגראתאדסייו,1924ֿבהצראהלע,)1897(
׳םינוירבהתירב׳,יטירבהןוטלשלןושארהתודגנתהה
שמשלויהםידיתעויתולועפוונויגהרשא,)1930(
ריאמיחא.ומוקישכל,י״חללול״צאלינויערסיסב
–״בורוזולראיחצור״םערשקבדושחכטפשנואלכנ
אוהםתשולשוכוזשרחאלו–טלבנזורויקסבטס
רחאל.ילָגֶליתלבןוגראבתוליעפןוועבאלכבראשוה
טסיצילבופהיהוהביתכלרסמתה)1935(ורורחש
.1962תנשברטפנריאמיחאא״בא.בושח

לשופוסב,הכרואתאפמ,אבות–ןנדהקסִּפַּברומאהלעםיטרפהבו–וזהרעה40
.652׳מעב,רוביחה
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ואהבוטהיהתםאןיב,יהשלכתייוגתוספורטופאבתינויצההגהנההלשוזתוקבד
םנמאהלםיאתמ–יְצַרלכלרבעמתמאביהירה,תעשורמֿתירזכאוליפאוא,הער
התואריבסהלילוארשפאו–שדוקַּבשפנהתורסמתהלזמורה,״ןחלופ״לשםשה
אהיילואקיודמרתוי.אמלעב״יתולגךיבסת״לשהרגִשהיפֿלעאקוודֿואלשףא
הרטמוזיאהלבצעלתלגוסמהניאטושפונלשהגהנההש,הדבועבהתואריבסהל
תורוקממהביאשידיֿלעתושעלתצלאנהתיהאיהשרבד–תרדגומתיבויח
המתעדילב,תרוויעהיישעבאופאתעלקנאיה.הינפבםימותסםיראשנה,לארשי
ֿרודיגהיבגלאופאיהירהירכנהסופורטופאהלשהארוההו–םלועבהצוראיה
ששחילב,״ריבס״ןפואב,ןכומהןמזחאיהלאיההלוכיוברשאדיחיההרטמה
השפנֿקמועבתששוחאיהשיפכ,תיתואיצמֿיתלבואתינוציק,תיטוזקאכהואריֶש
ךותמ,לוכהֿךסַבו.לוורשהןמתירוקמהרטמוזיאהלתולשִלהסנתםא,הואריש
תאונתגהנהןכֿםאהלתאצומ,תידוהיתוירוקמתנגפהידיֿלעהקיחצמתויהלדחפ
דגנכשֿתולדגתהךות,הלפשוהבולעתויהלהכפהב,שורדהישפנהןוחטיבה
.םלועברכומהדמעמהלעב,ןודאהןוצְרלשזחאמַּב

יכחינהל,המכוהמכתחאלע,בושהשק,הזלהשרשומהךיבסתהרואל,ןכל
ךורכרבדהשדועב,ןוחצינֿתמחלמלרוזחלזועהתאםנמאהבאצמתונתגהנה
לשהכוראההירוטסיההלכב.םויהאוהךורכשיפכ,הקירמאדגנתוממוקתהב
היהשימדגנתינדרמתוממוקתהלשתחאהמגודףאןיאתאזההגהנהה
ןיאשרמולהארנ;רתויבתושקהתועשבףא,הלשרזהןוטלשהואסופורטופאה
,ימצעןוצרךירצמהו,תאזכשתודרמתהםשלשורדהישפנהןונגנמהללכבהל
לעביבויחךרעלכלזובבלוכהסמסמתמהדידל.דובכֿיֵכרעוירסומהרדשֿטוח
תּוחונהותידיימהתישחומהתלעותהרחאתידעלבההפידרבותינחורתועמשמ
תיתולגהךרדבאלאעצבלתלגוסמאיהןיאוזהפידרףא.עגרהלשתירמוחה
חלושוא,ףייעתמואלבלבתמדגנכשֿדצהשדע,תינרגתהליחזלשתלגרומה
רחאםוקממסנךרדבםידוהילםידמועהלצהוחוורשוא,תמוא,ץיוושואלתוא
קראופאהזירה,תמייקההגהנההתוסחבהלצהלהווקתדועונלשיםאו–
.תאזהתקפקופמהךרדב

.ןלהלררבלהסננוזלשהייוכיסתא
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תינוטלשההביטנרטלאהרדעיהו,תורירמה,םעזה3.

םיסנכנםנמאשאוהעירכמהיוכיסהיכ,הנקסמלןכֿםאונתואאיבהםדוקהףיעסה
ונלשתואָבצהשדועבו,םולשהֿתוחישתונטחסלשידמלתכשוממהפוקתלונא
םאתהב,הערכהאלל,הזךותבהזו,הזתמועלהזץוּברלםיפיסומםיברעהלשו
.ונינמשתונכסהוםיישקהלכלןותנבור׳גניסיקלשתינכתל

,הזהץחלהֿריסלונסינכהלםנמאהמיכסמונתגהנהשהדבועהםצעידיֿלע
לשהביט.הלשממםצעבונלןיאבושהשעמלש,הנקסמלםגונאםיאבאליממ
–הזלהגשומבאטובמהןיינעהיללכיפל,תוינידמאיהתלהנמשאוההלשממ
ונלשדחוימהןודינב.תישפטואהנובנ,העורגואהבוטתוינידמןכתית,םנמאו
לערותיותרומתםולשגישהלתשקבמההגהנהונלהיהתש,לשמל,רשפא
ֿהשעמ״כו״תוינידמ״כבשחיתשןיידערשפאוזתוטשוליפאו–״םיחטש״
וסיסבלע,יתכלממדובכךות׃םייתוהמהןיינעהיללכרדגבהשעיתםא,״הלשממ
.דימתירנבאירוא,לשמל,עיצהשיפכ–ב״ויכןכו,ינרבוסלוקישוןוצרלש
.ונינפלךלוהוחתפתמהםימדהֿקחשמבאצמנבוניאהזןיעמרבדםוש,םלוא

,״םיחטש״לערותיותרומתוגישהלאיההנכומו,םולשםנמאתשקבמונתגהנה
לערתוולהצוראיהןיאו,תשקבמאיהשםולשַּבהנימאמהניאהמצעאיהךא
.רותיווַּבהכורכתוומֿתנכסיכתעדויוהניבמהמצעאיהשינפמםג–״םיחטשה״
ןיאו–הצקהלאהצקהןמתוריתסבתכבוסמןיינעלאופאאיהתשגינלוכהֿךסַּב
איההעיגמ,ונלשבקיזחהליבויחןוצרתעדותרדעיהבשינפמאלאךכתשגינאיה
.הרזחההיצחללענכיהלאלאהרירבהלהיהתאלףוסֿלכֿףוסשהשגרהלאליממ
אלאהניאהרזחההךילהתלתדעונהתיפוסהתילכתהשהנבההלכםע,ךכלםאתהב
ֿלכמ,היבשותלארשיֿינבלשםשוריגואםתדמשהולארשיֿתנידמלשלוסיחב
ובתחקלוךילהתבףתתשהלאלאהרירבהלןיאשהנקסמבאיהתכבתסמםוקמ
וכיראהל,וכשמל,רשפאשהמכלכ,תוחפל,ותוהשהלידכ–הדִצמ,ליעפקלח
אמש׃הלןתנייךאשםנודלכוהדוקנלכךכידכךותליצהללדתשהלווכבסלו
ונרמאשיפכ,םלשויםרטבךילהתהתאקיספירשאסנהזיאדועהרקיתאזלכב
ןמוקמתאאלמלםינמרגהידיֿלעודעונרשא,םיטארנדויהךרדכשממו–ליעל
.הפוריאב״תוידוהיתולשממ״לש
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הגהנההלשהביטבםולג״יטארנדויה״עבטההיה,ליעלוניארשיפכ,ןכאו
עבטלןתינ]יטירבהטדנמהתפוקתב[תיסחיתוחונתוביסמב.םלועמתינויצה
תחלצהלגרל;״תידוהיתונכוס״לשתומדהתאשובללוטעמשטשטיהלהזה
שמחוםירשעךשמבהלןתינףא,קמועהלאיתוהמיונישםושילבו,״םישרופה״
רשאכ,םלוא;הלשממֿטעמכלשהלטציאהתאתוטעל]הנידמהםוקזאמ[םינש
םגרזח,םירופיכהֿםויתמחלמםעהרקשיפכ,עגתשהורזחירכנהסופורטופאה
לשתולעתההֿתוגרדףאו,תירוקמהותטישאולמבהלגתהויטארנדויהעבטה
.םלועמויהאלוליאכומלענוועקש״תידוהיתונכוס״ו״הלשממֿטעמכ״

קוזיחורושיאןיעכ,סקודרפההברמלו,דחאדצמ,הגהנהלןתונהזבצמ
,תיסיסבהתיגולויצוסההזיחאהלעףסונבאוהקוזיחהורושיאה.המואבהתזיחאל
,תידוסיההדבועלםגאוהףנתסמו,הליחתכלמהמואבתאזההגהנההתאתמייקמה
ולשיםנמא–ןושלוהמואםושבהמגודולןיארשא–״יטארנדוי״העבטהםצעש
תאזהתופנתסהלםאתהב.ונלשונמעביבויחדהלשהדימםגו,םישרושהארנכ
ֿלכמירהש,רוביצבהמכסהוהנבהלשתרכינהדימלהגהנההלשהעינכהֿוקהכוז
תאונאםילבקמםייתניב41;ךפשנוניאםדו,קשנֿתתיבששיםייתניב–םוקמ
ֿלכֿלע,םייתניב;רשפאשהמכלכםירותיווהםיחדנםייתניב;הקירמאמהכימתה
תונעיהלמלדחנםולשוסחםא,םייתניבו;ליצהלןתינשהמליצישימשי,םינפ
ילבןאצכונמצעתאםיריקפמאצָמינשירה,הדגנדרמתנףאוא,תאזההגהנהל
.ארקיעמהעור

״םישרופה״תמחלמלשםינשהךשמביכןכֿםגאיההדבועה,ינשדצמ,םלוא
״יטארנדוי״השפנהֿךלהמרענתהללארשיםעקיפסהרבכהנידמהתומחלמו
אלםירופיכהֿםויתמחלמםִעםעבטשפתהשחורהֿבצמ.ידמלתובחרנתובכשב
םעהלעדרויהיהשהמלהמודב,םינואֿןיאמהמלשהֿרעצלשחורֿבצמדועהיה
םעזלשחורֿבצמהזירהךכמרתויהברהאלא,תולגב״תויטארנדוי״תוריזגלגרל
–רבכםהבשירשאףקיהוהמצועלםעפהעיגמהו,הגהנההדגנןוּוכמה,תורירמו

תמיתחרחאלםייעובשכ,)1973רבמבונףוס(ד״לשתולסכתליחתבםתחנהזרוביח41
,101ֿהרטמוליקבםקוהשןתמוֿאשמהלהואבםירצמולארשיןיבשאהתקספהםכסה
תמלשהםע,ירשתףוסברבכםורדהתיזחבהמיחלההלדחלעופב.ריהק‐ץאוסשיבכלע
.תישילשההימראהלשהרותיכ
ובישהוןומרחהתאושבכוניתוחוכשרחאלךא;שאתקספהםכסהםתחנאלהירוסםע
,תרחמלביואיסוטמהרשעתלפהרחאלו,)רבוטקואב22,ירשתבו״כ(ונתטילשלותוא
.יסחיטקשןופצהתיזחבררתשה
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לשהדמעמםצעבעוזעזֿתגרדלברקתהלידכ–הנידמהתודלותבהנושארהםעפב
.רוביצבהגהנהה

הספתהברשא,העתפההםצעמאקוודואלםינוזינהלאהתורירמהוםעזה
,תנבומֿיתלבהתוינידמהלעתרוקיבהוההימתהםצעמאלףא;םעהתאהמחלמה
םעזהןיאןכומכו;העתפההתואלשהדוסיבתחנומהו״לדחמה״היורקה
םצעמוא,תונברקהיובירידיֿלעונלאבשלכשהםצעמרקיעבםינוזינתורירמהו
לשתונושתוגרדבותינידמההגהנהבהתשפשתונלשרהלעתרוקיבהוההימתה
.תונברקהיובירלהמרתו״לדחמה״תאהרשפיארשאו,אבצהדוקיפ

תאתוחפטמהותוריבגמה,יאוולֿתוביסקרןהירהולאהתוביסהעבראלכ
,םתוהמםצעבםעפהםתואהדילומה,תירקיעההביסהךא–םעזהותורירמה
ֿםויתמחלמלשהלוהינינפלעםיפחרמה,הרטמהרדעיהוםעטהרסוחביהירה
.ןושארההמוימונידיֿלעינידמההצובישוםירופיכה

וליפאו,היביואידיֿלעתפקתומהנידמש,םימלועלרבדההיהרבכםנמאיכ
,תולפמותונברקךכידכךותהלםימרגנףאו,הדימשהלהמגמבוליפאו,העתפהב
םעההפצמ,הזכשרבדהרוקשכ,םלוא.םענמלהתיההלוכיהבוטרתויהגהנהרשא
הטלחהבםעהתאליבותו,אבהלוהתעמםינפֿלכֿלערענתתוזשהגהנההןמ
דועבו,ןושארהעגרהןמרבכ,הנהו.ביואהתרבדהלושלופהשוריגלהשוחנ
תאולרובשל״ו״ךרילעקוש״ביואהתאתוכהלונלםיחיטבמםידקפמוםירשש
יכהזמרו,ןוחצינלונאםימחלנםנמאשרשאלהלשממהֿשארהבריס,״תומצעה
לעביואהןיידעהיהיםאףאו,ונלהביתכהלוליאוישעגרבשאֿתקספהלתואֵנ
השעמל–המחלמבהרטמתעדותלכםעהןמהענמנעגרותואמ42.ונתמדא
,״ןוחטיבֿיחטש״לעאהיּולוא,תדלומהלעהנגהלשהרטמהתעדותםגהטמשוה
ונאןיאיכ,שוחבשיגרהלןתיניאנידמוניאשימלםגו–םייחהלעוליפאוא
יברימהסרפהרשא,קחשמלונאםיפרטצמקראלא,תונֵכבהמחלמהתאםילהנמ
דובכהתרומת,״םיחטש״ונתִאמלבקלומיכסיםיברעהשאוהומוכיסבונלחטבומה
.ונֵדָמִעךכלעחחושלםתבִשבונלוקינעיש

ןיידהשמידיֿלעורמאנשםייוטיבםה׳ויתומצעתריבש׳ו״ךרילעקוש״ביואהתאכה42
םיכמסנריאמהדלוגלעד״בשירבד.ליעל617׳מע23הרעהבטרופמכ,רזעלאדִודו
ומסרופשיפכםירבדהתבחרה;היזיוולטבתושדחֿתַבתכבורדוששהירבדלעהארנכ
.ל״נהדומעב,24הרעהבהרקסנתונותיעב
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תנגהלעתונֵכבולפניאדוםה–וישכעדעוזהמחלמבונלכששתונברקה,ןכא
קרוהז,םלוא.םייחונייהאלונלוכרבכתמאבשירהםתרובגאלמלאו,תדלומה
תוארהֿתדוקנמ.ונדידלבגאבהלבקתנשהאצותהוםהלשיביטקייבוסהטקפסאה
היגטרטסאהתניחבמ,תיביטקייבואהניחבמהמחלמהֿתרגסמלשרתויהבחרה
םימרוגהלכדצמתוידוסיההיתומגמתניחבמ,םלועהתוכרעמבהלשתיללכה
תאוּנַתָנךכםשלךאםנמאשררבוה,ונאונדידלףאתוינידמההיתורטמתניחבמו
ונלשונצראתאםינכשהןיבקלחלותוסנלהקירמאלרשפאלידכ׃חבטַלוניללח

תוריהבלשתונושתודימב,הזהרבדהתעדותו–רותיבהריחמתאהמצעלתוּבגִלו
ןומאתאםויכרערעמהםידקתֿאללעוזעזהדוסיבתחנומהאיהאיה,הסיפתה
.תלגרומהותגהנהבילארשיהרוביצה

ךותונאםילהנמרשאהמחלמבשדרוסבאהקראלןאכשגרומ,ןכֿלעֿרתי
,ןוריֵנןימלשונועגישןעמלבלֿיערוקתונברקלשריחמבותימואלםייחֿתנכס
םגרהבוהםירבדהךשמהבאלא,תירבהֿתוצראלשץוחהֿיסחילעטלתשהש
ותואלשויתיּוללותשִהבתופחָסיההטהלבש,תכלוהותרבוגהדימבו,הדמתהב
םינממסהידירשמהרומגתולטרעתהידילףאונתגהנההאבוהףרוטמןמא
איהותוסגבהווצמר׳גניסיקשדבלבוזאל.תיאמצעהלשממלשםיינוציחה
,והצקדעםלועההצקמ,היסהרפבוירחאףודרלמהלדחהניאףאו,תמייקמ
ומצער׳גניסיקוליאכ–םירחאםימעלהירשקלסחיבויתוארוהלםישוריפתשקבב
,םיענצומהםהיסחיבםגאלא–ריאמהדלוגדועאלו,ונתלשממשארלרבכהיהנ
םיכלוה,רשפאשהמכדער׳גניסיקלשויתוריזגתאךכרלונתגהנהתלדתשמשכ
43.ןמכייאלרנטסקןיב,לשמל,היהשהמןיעכליולגבםימַּדימוםירבדה

טוחסלונתגהנההחילצמםעפבםעפידמש,לילעבתוארלרשפא,ןכא
תאזתרומתבךא;קשנואףסכתומדב״םייחלשןנתא״ואיהשלכהלקהר׳גניסיקמ
רוביצהיניעמםילעהלוקיתשהלידכהתלוכיבטימכאיההשועשדבלבוזאל–
איהתפצחתמםגאלא,ונניבלוניבהשעמללהנתמהתוומלוםייחלקבאמהתא
ימרשא,ןמאנהונעישומכהזהידוהיהןמהלשותגצהידיֿלעקבאמהתאחייטל

וטלתשהרשאכ.הירגנוהינויצתורדתסהר״ויןגסרנטסקלארשיהיההדמשההתונשב43
םיפסונםיניצקםעוןמכייאםעןתמוֿאשמרנטסקלהינ)1944(הירגנוהלעםיצאנה
המכ.הירגנוהידוהיתאדימשהלמהתוענמיהלהרומתבהינמרגלתורוחסתקנעהלע
ינקסע,וירבח,ותחפשמ–םיברוקמהתבכרתארנטסקןגריאךכרחאםישדוח
העבראכרחאל(ץייוושלףוסבלועיגהרשא–םירישעוםינבר,תונושהתוגלפמה
.)ןזלבֿןגרבבםישדוח
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ֿףותישדצמש,םנמאאוהענמנהןמאל.ונבםגעגופודמעמבעוגפלהסנמש
םיליכשמֿתצרעהךותמו,םולשלשתורשפרחאהפידרַּבינויצפיצנמאהםוטמטה
לשתיחישמהותוחילשבתמאבהליחתכלמהנימאמונתגהנההתיה,תינתרק
הנומאםעפםשהתיהםאםג,םלוא.ליעלונרעהשיפכ–ונתבוטלר׳גניסיק
ןיאבושםינפֿלכֿלעו,הפקותמהברהרבכהדביאאיהםייתניביכקפסןיא,תאזכש
תופחלהאבאיהוילערשא,יביטקייבואהבזכהתארוביצהיניעמריתסהלידכהב
תמרותרשא,תאזההארשההםגו–ימואלןובלעושפנֿתולפשלשהארשהךותמ
ֿרוערעועוזעזהתמירגבהבתמקנתמותרזוח,תימואלההשגרהלונתגהנהםויכ
.ונרמאשןומאה

זובה,תורירמה,םעזהלכלע,תמייקההגהנההדמעמלשהזרוערע,םלוא
יבויחאָצומלכירסחםייתניבםיראשנ,רוביצבהדגנכםיטשפתמהןומאהֿרסוחו
ןיא–טשפומןפואב,אבצבוםעבןיידעתררושההנתיאהחורהףאלע.ףילחתל
םושו,ירוביצףקיהבםיוסמינויעריוטיבםושתאזההנתיאהחורלםינפֿלכֿלע
–ריכזהלאלשבטומ,הימרזלכלע,״היציזופואה״תא;ינוגראשוביגלשתרגסמ
תלשממלשהפוצרההתגהנהבםייתניבלגלגתהלםירבדהאופאםייופצלוכהֿךסַבו
.ליעלוניארשיפכ,הלשישהזיחאהחוכמ,טארנדויה

״םולשהתוחיש״4.

ֿתויורשפאיתש,תובתכנולאתורוששהעשב,ןיידעשיונרמאשםירבדהתרגסמב
תוערגמבהכורכןהמתחאלכרשא,תוחתפתההךשמהלעקרכ,תוליבקמחתפמ
.הלשמתונורתיו

–דלוונירגלאיכלמדגנ)י״אפמליעפ,רנטסקםשב(לארשיתלשממלשהבידתעיבתב
טרוקיצאנהןיצקהלשותלצהבוםיצאנהםעהלועפףותישברנטסקתאםישאהרשא
רנטסק״,ןכֿםנמאיכ,רתיהןיב,)1954ֿב(ןידהקספבעבקנ–היילתהלבחמרֶכֶּב
םיברוקמהתלצה.םהליופצהלעםידוהיהינזואבעירתהאלםגו״ןטשלותמשנתארכמ
.עבטמיֵדִצינשכ,תחאתכסמכוספתנהערתההֿיאו
אליכֿםא,תאזההעיבקהתאלטיב,הנידמהרוערעבונידֿקספב,ןוילעהטפשמהתיב
רנטסקהרונ)1957(ןוילעהש״מהיבבםינוידהתחיתפבלשבךא;רנטסקתאירמגלהקינ
רסאמלונודנםה.רמשןדוןייטשקאבאז,סקנמףסוי–השולשועשרוהחצרב.תמו
.1963תנשבוררחושוונוחנךא,םלוע
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שרדנשיפכ,״ודרפוי״םירצמהלשוונלשתוחוכהש,איהתחאהתורשפאה
םשגתתשהיהתוזתורשפאלשהאצותהו–ר׳גניסיקלשוירודיסבתינורקערבדה
לשתירוקמההנווכהיכרבתסמ.״יקלחרדסה״לןיידלשתירוקמהתינכתההשעמל
םנמאהתיה,םירופיכהֿםויתמחלמלואיבהשםיכלהמבהכבתסהרשאכ,ונתגהנה
לובגו(ןיינעהםייתסיהזבשדעםירבדהתאךכֿרחאךושמלוהזהרדסהלעיגהל
םיסורלהלעתהתחיתפךות44,םירצמםעעבקהֿלובגאופאונלראשיי״הלתימה״
רדסהבןורתיםגשיןתמוֿאשמהךשמהיבגל.)םירצמלינקירמאהרחסמהתרזחהו
רדסהשךכידיֿלע–45הלעתלרבֵעמלאאנדיאהדונלשתוסרפתההתמועל–הזה
,םלוא.םיאולימהץומיא]תאתיחפי[ותילכלכהניחבמינטחסתוחפוניבגלהיהיהז
תאהנתנאלאיהשירה,הליחתכלמונתגהנהתנווכהתיהתאזםאש,ןכֿםגרבתסמ
ישועכוינובירןפואבםיכרועונייהרשא״יקלחרדסה״המודןיאש,ךכלעתעדה
לש״חוכהֿתדמע״לתונעיהֿךרדלוכיבכךרענה״יקלחרדסה״לוניביואםעדסח
ינשהןפואב.ר׳גניסיקלשויביתכתץחלתחתהגיסנהךשמהלןושארדעצכוםירצמ
ןתמוֿאשמהשאיהתביוחמההחנהה–םויהעיפוהלםירבדהםייושעשיפכ,הזה
יפכ.אלותו,קוספֿףוסכ״יקלחהרדסהה״לשהרגִשַּבןוונתהלטושפלכויאל
יבויחהאָצומהשןפואבלהנתהלןתמוֿאשמהדיתעיכהארנ,ןלהלשרפנורוזחנש

לשםיל״כטמרהןיבםתחנרשא׳תוחוכהתדרפהםכסה׳לשונכותהיהקוידבהז,םנמאו44
)דרפנבומתחש(תאדאסראונאוריאמהדלוגןיבםגליבקמבו–םירצמולארשיתואבצ
תאד״בשםתחשרחאלתועובשהעבשכ,)1974ראוניעצמא(ד״לשתתבטףוסב–
דירפהלתנמֿלעשרפתהם״ואחוכו,הלעתהןמהחרזממ״ק20גוסנל״הצ.הזהרוביחה
ףוסב,םייתנשמתוחפרובעכ.וירמשלעטקשאל,יופצַּכ,ר׳גניסיקךא.תואבצהןיב
רדסה׳לאיבהאוה,ץמואמםיגולידעסמםותבו,)1975רבמטפסתליחת(ה״לשתלולא
םגהזםכסהב.ידי׳גהוהלתימהירבעממהחרזמ,האלהל״הצגוסנובףסונ׳םייניב
.סדורובאבטפנהתודשמקלתסהללארשיתנידמהבייחתה
תנווכהתיהתוברקהץורפםרטבדועש–ןאכהרומאהד״בשלשותָרבסיבגל*
תאהאר–׳הלתימהרבעמ׳בםירצמםעלובגהוקלשועוביקהיהתהאצותהשהגהנהה
.ןיידלשדקוהשףיעסַּבדוחייבו,666׳מעבהזרוביחל׳בחפסנכונפסוהרשא

ברעממרתויבבחרנחטשבםישורפוניתוחוכ׃המיחלהםויסתפמתאריכזנובושנ45
.ץאוסץרפמוהילעמסיאןיבתימורדההרזגהותיזכרמההרזִגהבחורלכב,ץאוסתלעתל
וקבםירצמהוקיזחה,תאזםע.מ״ק40ֿכהיה׳הקירפא׳בתעלבומהלשיברימההקמוע
שבכנשחטשַּבתרתוכמהתיהתירצמהתישילשההימראהו,תינופצההרזגבל״הציזועמ
ץרפמדעלודגהרמהםגאהןמ(מ״ק45ךרואל,תימורדההרזגב,הלעתלחרזממונידימ
.רוביחהרעשבגברשאהפמהתאהאר.יַניסתולוחךותבמ״ק10ֿכלשקמועבו)ץאוס
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המחלמהתאםילשהלורוזחלךרטצנםוקמֿלכמשהזבקרתויהללכויוכותמדיחיה
,הלעתהיֵדִצינשמתוסרפתההםע,אנדיאהדונבצמ,תאזהתוחתפתההיבגלו–
.ךורעןיאל,רתוירפושמןבומכוהירה

םייתניבראשינו,לשכית״תוחוכהתדרפה״ש,יהירה,בוש,היינשהתורשפאה
.החרזמבםהיזירטתאםייקלםיפיסומםירצמהשדועב,הלעתהיֵדִצינשמםיסורפ
לשהניחבהןמותילכלכהניחבמדואמתינטחסאיה,ונרמארבכשיפכ,וזתורשפא
ידיֿלע,ןתמוֿאשמהינרופיצמונתלצהלרורבאוההנורתיךא,םיאולימהץומיא
.המחלמהשודיחלשהרירבה

הלשממונלהתיהּול,ןובשחבתואבויהאלדחיםגתויורשפאהיתש
התיהאיהו,םיביתכתיפלןתמוֿאשמבתכבתסמהתיהאלוזירהש–תיתִמא
״טארנדוי״לשותגהנהב,תאזתמועל.ַחֵרכהב,הליחתכלמהמחלמהתאהמילשמ
רבתסמו–יבויחאצומתעדלעאלשםגןתמוֿאשמבתוכבתסהלהעינמןיא
וששחיםדִצמםירצמהןכֿםאֿאלא,]ליעלד[הנושארהתורשפאהםנמאלבקתתש
שודיחלשהנכסלךכֿלכוששחיאלווּבִאבןתמוֿאשמהתונוונתהלםוקמֿלכמדוע
.םדגנהמחלמה

יבלשלסנכינוונרוריבבהתעאופאםדקתנולאהתויורשפאהיתשעקרלעו
.״םולשלןתמוֿאשמה״

הווַשיארוקהשיאדכ,הזכשןתמוֿאשמביביטקייבואהונבצמתאןיבהלידכ
קשנהֿתתיבשתונובלעתורירמלשוללהםימיהםצעברשאכותשגרהתאוינפל
עוגרמתריוואבוהפיריוואֿגזמב,תסנכהֿתיבמרקובבתבשב,לשמל,אוהרזוח
וזאלוניתואבִצשדועבו,תבשלשןימחהוהדיטשפהתאוכרדכלוכאלידכ,המיענ
םהםיקיזחמףאאלא,םימיהתששלשםיגשיההןמטעמכוגוסנאלשדבלב
ךומסתויהלונבִללוכיירהש,יטנוולראוההזהעגרה.םיבחרנרתויםיחטשב
הזיחאהיֵלדִבלרבעמ,ונחרוכֿלעבונתִאמוהשמתחקלוניביואולכיּולש,חוטבו
ויהאלו,ןתמוֿאשמלתוכחלילבםיחקולויהרבכםה,םדיבונחנהשהלעתב
תורחאםילימב.ןימחותודיטשפלוכאלותסנכהֿתיבלחורֿתחנבתכללונלםיחינמ
לבהלוכהֿךסבאיהביבסמםימויאהתרואפתלכשהנקסמלונאםיעיגמבוש,אופא
יהירההגצההלכבםייתניבתמייקההדיחיהתמאה.םיילגרולןיאשרקשוחפונמ
אלםאו,אָ☻ינאלהצרנאלםא;ונתלואגךילהתלשהקימנידהוונלשונחוכקר
,ונאתיביטקייבוסהונתשיגבקראופאתויהלתרזוחהיעבהלכו–ןתינאלהצרנ
.ארקיעמתאזההרצבונכבתסנהללגבקרםנמארשא
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םיסנכנוניגיצנתאונאםיזוחו,תאזהתידוסיהתמאהלעונתעדתאונַתָנשמו
רזחמאוהרשא46,אקפקלש״טפשמה״ב׳ק]ףסוי[ותואכםינוידהםלואבםיאצויו
,״םייחתושעל״וינפלחותפםלועהלכשדועב,וליופצהתוומהֿןידוויטפושרחא
יפֿלעֿףא,לוכֿתישאר.ןלהלכןתמוֿאשמהךלהמתאונמצעלראתלונאםילוכי
ירה,םידדצהתויוחילשבץוריש47רָגיפהםגו,יאמבהויאזחמהאוהר׳גניסיקש
.םיסורהתויהלוחפנתיםירבדמהישאראלא,תוכלמבהנושארםשבֵשֵיאוהאל
דסחילב,הנורחאההטורפהדע,םיחטשהלכתאריזחהלונילעומיעריסבלוקב
ונודימשיו,ונולטקיו,ונוסרדיו,ונליובאויוא,גוסינאלםאש–םימחרילבו
תמאבםהו–ונתירחאהיהתהרמו,בנזהלעחלמונלורזיו,תוימוטאתוצצפב
וקיזחיוורחיאליממםהירחא.רמהףוסהדעו,לעשאלףא׃וגוסיאלםתדמעמ
ךותמותתלאלשןויסינךות,תנתונאיהשונתגהנהרמאתםתמועל.םיברעה
איצוהלידכקיפסמץחלץחליר׳גניסיקשהמלכןתיתאיהףוסֿלכֿףוסשהנבה
רשאוהשלכםטוחםשהיהידועשדבלבו,שממםיזגהאתלדעוליפא–הדָָיִמ
הלאשהו–םירחאםימטוחלשםתרגסהתאקידצהלהיהירשפאותלצהםשב
קיפסמץחלכבשחייהמואיצוהלר׳גניסיקהצריתמאבהמאופאהיהתתידוסיה
?הדוקנוהדוקנלכיבגל

אהישרבדםושבקפתסהללכויאלאוהשרורב,ר׳גניסיקלשונוצרלרשא
תאלבקלהווקתללכבולשיםאשינפמ–״סר׳גורתינכת״מיתוהמןפואבתּוחפ
,״םיחטשהלכ״תאתמאבםהלריזחיםאקרהזירה,ברעםעםיסחיבהציזילמרונה
.םלוכתאטעמכוא

םעטםושםהלאהיאל,םיסורהאלוםיברעהאליכ,אוהטושפרבד,הזמץוח
םעשלחויאללארשיֿתנידמלשיסחיההדמעמםא,״היצזילמרונ״לםיכסהל
״חוכֿתדמע״שמשלבושלכותאלשןפואב,תיתוהמהדימב״םיחטשהתרזחה״

אוה.גארפבלדגודלונשידוהיהיה–םירשעההאמבםירפסמהילודגמ–אקפקץנרפ46
קבאמןיעמאיהותריצי.ויבתכבזעיוטיבלאברבדהו,םיטבלאלמורסוימשיאהיה
רשארשפתרסחתילסקודרפתואיצמלשםיירשפאיתלבםיאנתבךא,ימלועהעורב
.ןבומלכםהלןיאש,לעתוחוכידיבטלשנ,ךובמבכהבדבואדיחיה
,וייחבםסרופותריצימטעמקר.דבלבתחאוםיעבראןבהיהשכ1924תנשברטפנאקפק
אוה;האווצהתאםייקאלדורבסקמודידי;ויבתכתאףורשלהוויצאוהותומינפלו
.ותומרחאלהנשרואהארש׳טפשמה׳ןמורהםהיניבו,אקפקלשוירפסתארואלאיצוה

הידמוקהיפֿלע,׳היליבֶסמרָּפַסה׳הרפואהרוביג,ןככתהןכדשה,חילשהלשומשוהז47
.הֶשרַמוּבתאמ
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–יסרפהץרפמלןוויכבםאוהלעתלןוויכבםא,תירבהֿתוצראידיבתינפקות
אבהןויסינההשעיישכלרתוילקףרטרבכהיהתשןפואב׃ןכֿםג,תורחאםילימבו
היהיאלןכידעלב.ירמגלרוזאהןמהקירמאתאקלסלוןיטולחלהתואלסחל
,הקירמאלןַתינרשאגשיהַּבקרזאאהיוזלשהשוריפשינפמ,םעט״היצזילמרונ״ַל
ףאלע,ןוכיתהחרזמהןמהקיחדלשךילהתבאקוודהנותנהתיההקירמאשהעשב
לֶכֵ☻הֿרדעיהש,עקתיםיסורלימו–הלהתיהשתילארשיה״חוכהֿתדמע״
םגםינקירמאהלצאדימתיתיבויחהמגמבתילארשיהחוכהֿתדמעבשמתשהל
.תאזההשירדהתאםגםהלקפסלר׳גניסיקךרטצי,ןכבו?ךליר׳גניסיקרשאכ
לארשיֿתנידמתאשילחהלאקוודןיינועמאהיאלומצעלשכר׳גניסיקםאףא,םלוא
לעוהבהכורכהoהיצזילרומדהלע,״םיחטשהתרזחה״םצעםגירה,ןוּוכמב
הדימהתואבאליממלארשיֿתנידמתאושילחירבכ,ביבסהתואוולישםיזוריפה
ותשירדבקפתסיר׳גניסיקשאופארשפאֿיארבדלשומוכיסבו–ונרמאשתיתוהמ
.תחאכהשלחההוהרזחההןמתוחפוהשמבונתִאמ

לכלהרומתבש,תעדהלעתולעהלרשפאֿיאםינפםושביכ,ןייצלשיןכומכ
םגּולו–לבוקמהןבומב״םולש״הזיאונלאיבהלר׳גניסיקלכויהלאהםירותיווה
הרכהאלל,הפקתהֿיאלשםכסהןימתוזחלרשפארתויהלכל.אדירגילמרופ
לארשיֿתנידמלשהמויקתלילשךשמהלשןורקיעהסיסבלעותיטמולפיד
לשויתושירדאופאהנלכותאל,״הרומתה״דצמםג,לוכהֿךסַבו–ארקיעמ
.רתויבתותפמתויהלר׳גניסיק

.קיפסמהץחלהתלאשלונאםירזוח,תאזרואלו
םשלר׳גניסיקקקזייונתגהנהלש״תיטארנדויה״תוהמהףאלעיכרמולהארנ
ויעצמאיכןכֿםגהארנתמאבךא–רתויבדבכץחללונראיתשגוסהןמהטיחס
לודלדהתאוינידמהדודיבהתאליעלונרכזהרבכ.ידמלםילבגומםהוזהמגמב
חותיפהקותישלשתוביסמב,״תוחישה״ךלהמבםהבםינותנאהנרשאילכלכה
תוסרפתהַּבךכידכךותךישמנםאדוחייבו(ךדיאמתיתמחלמתוננוכואסיגדחמ
לכונשידכו,ללכבולאהתוביסמבםייקתהללכונשידכ,םלוא.)הלעתהברעמל
ֿלע,ץחלהתאונילעלקהלומצער׳גניסיקךרטצי,הטיחסלטקייבואכשמשלללכב
ןחלופ״לכםעשבלםישנםאדוחייבו–תיאקירמאההפוקהיזרִּבתחיתפידי
החוורלםהםיקוקזאלא,םניחבןחלופםייקלםימימתוניגיהנמןיא״תוילאיולה
,אופאעמשמאליממ.רוביצלקלחלםדיבוהשמרתָויִישםהםיכירצםגו,תמיוסמ
תוביסמבבשחיהלםינפֿלכֿלעלכויאל״זגורב״בוהכימתהתקספהבםויאםגש
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העינמהתרסהםגושוריפאהירבכ,םויאהעוציבשםגהמו–יניצרםויאכולא
.ארקיעמר׳גניסיקלשותינכתלתחתמעקרקהתטמשהווננוחצינתמלשהל

קשנהקרר׳גניסיקלןכֿםאראשנ,]ל״נהלופכהםויאהאוהיופררשאבו[
ֿןיאמוא,״זגורב״ךותונתואריקפיוהכימתהתאקיספייכםייאישונייהו,ישילשה
היהיהרירבתיֵלבשהרבסלםוקמשי,תמאבו–םייסורהםימויאהעוציבל,םינוא
לשקשנאלאוניאהזקשנשרמולךירצןיא,םלוא.ודיבשירקיעהקשנההז
אלהזירה–ר׳גניסיקובשמתשיםאםג–אוהףאו,המצעהקירמאלתודבאתה
ומכ.תוליעילשהברהדימבאלםגו,תוניצרבובשמתשהלםינפֿלכֿלעלכוי
ֿיאבהליחתכלמלבקתהלהטייהזםויאםגשאוהיעבטךא,ונרמאשםדוקהםויאה
ולגיםיסורהשהרקמבאקווד,ןכֿלעֿרתי;״ףסהדעהכילה״ררועלהטייוןומא
ודמעיםינקירמאהשןימאהלהיהירשפאֿיא,םהימויאתאעצבלתישעמתונוכנ
תוליעיאופאהיהתלוכהֿךסַבו;ןורחאהעגרבםהבורזחיאלוםהֿםמויאבםנמא
ןפואבומכ,ילנויצרןפואבךכֿלכאל–להביתונתגהנהש,ךכבהיולתהזהקשנה
,יסורהםויאהןמומכאפוגינקירמאהםויאהןמךכֿלכאלו–ילנויצרֿיתלב
םתרידחדגנםמוקתהלםינכומויהיאלתמאבילואםינקירמאהשהשגרההףוריצב
.ןחבמבםירבדהתדמעהינפלףא,ענכיתאיההזהדחפהדוסילעו–הלאלש

תענמנאקוודהניאתאזכשתוחתפתה,ונתגהנהתאונאםיריכמשיפכ,הנהו
ףאלע,ןודנהקשנבילואשמתשיר׳גניסיקש,ונרמאשאוההזדוסילעו–הלצא
הזשומישלשתענמנֿיתלבהאצות,םלוא.המצעהקירמאלובהכורכההנכסה
םיברעלריזחהללגוסמהדיחיהחוכה״תימדתתאוידיֿלעדֵּבאתהקירמאש,היהת
תינשִמכוםינואֿתרסחכהמצעתאהגיצמאצָמיתהמצעאיה–״םהיתומדאתא
הזהתורישתרומתבתוכזללכותאלםגאיהאליממו–םיסורהיבגלהזןיינעל
הנכומֿיתלבכהמצעתאהקירמאגיצתשמ,ןכֿלעֿרתי.םידבכנךוויתֿימדב
אצָמיתםגאיהאליממשירה,רוזאהלעםיסורהלשהרומגתוטלתשהלםמוקתהל
הרידחהןויְסינאוביאליממזאו–לעופבתוטלתשההתאתוסנלםתואהנימזמ
׃הברדאףא.ענכיתאלםאןיבוענכיתלארשיֿתנידמםאןיב,הרישיהתיסורה
דחוימיוריגכשמשתו,ינקירמאהםינואהֿרסוחלקהבומתואהיהתהעינכהאקווד
ןמעונמל,תיפיצפסהתישעמההרטמהיפֿלעםגתאזו–תיסורההרידחל
הלתונקהלהתיההיושעתילארשיההעינכהרשאדמעמהֿןורתיתאםינקירמאה
.םיברעהברקב

הזהיהיםאףאו–הזהקשנבר׳גניסיקשמתשיםאםגש,חינהלשי,ןכל
שטשטלידכוהשמתושעלואוברוזחלרהמיםגוהירה–ירקיעהקשנהודיב
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לשםיצחלַּבקרםנמאםאש,הנקסמלונאםיעיגמלוכהֿךסבו–םשורהתא
ילבםיצחלהןמתאצלונלשומכהגהנהוליפאלכות,רבדהיולתאהיר׳גניסיק
.״לעשףא״ריזחהל

לשהרקפההינפמדחפַלבושונתואהריזחמתאזההנקסמהאקווד,םלוא
.רחאןוויכמ,ר׳גניסיק]ידיֿלעלארשיתנידמ[

טוחסללכויאלומצעלשכר׳גניסיקש,ונלאצויתאזההנקסמהןמ,םנמאיכ
דצמתיתִמאהרקפהןיאבש,רבתסמןכומכו–שקבמאוהשםירותיווהתאונתִאמ
ונלתפקשנןיאםהםדִצמםגו,םהימויאתאםישגהלםיסורהולכויאלהקירמא
םגש,תראשנהדבועה,םלוא.ונדימםירותיווהתטיחסלתיתִמאהנכסאופא
ר׳גניסיקםאףאו–םירותיוםתואהשעמלונתאמושרדיםיסורהםגור׳גניסיק
ואָלםושונממעמָשייאליאדו״ףסהדע״שממםינפֿלכֿלעירה,וימויאתאעינצי
.וירחאןמאהנעיףאאוהםעפבםעפידמו,יסורהסבהֿלוקדגנשרופמורורב

יגולוכיספץחל,ונלשומכהגהנהיבגל,רוציליאדויושעאהיהזהףוריצהםצע
לכשכו,םינקירמאהונוריקפיתמאבאמש,דחפמאיהתדעורןמזהלכשכ,םיא
תאריזחהל״איהתבייחםצעבאולהש,הבִלבהמצעתאאיהתֶשֶגַשְמןמזה
םיאולימהרורחשוםולשלתונמדזההנהו,םריזחתףוסֿףוסאולהו,״םיחטשה
זוריפםגףוסֿףוסו,ןוסקינור׳גניסיקמחורֿתרוקלשהקישנו48,הירוסמםייובשהו
לוכשאֿתומרתאוליפאונלונתיידועתאזֿלכבילואו,והשמםהתומצעמהתבורעו
הגהנהםע,הלאכשתוביסמִבו–ךישֿאֿםרשלשיבכבישפוחרבעמוןורטלתאו
תאלצנלוצריםיברעהוםיסורהםאש,אוהענמנהןמאלטלחהב,ונתגהנהומכ
.בוטקסעתושעלולכויםהירה,הבוטהלימקרורמאיו,תונמדזהה

הטושפךרדבתוחתפתההםויסליוכיסהיכרמולהֶארנםוקמֿלכמשאלא
לשתויקוחלדגונמיוכיסהש,איהךכלתידוסיההביסהו–ידמלשולקאוהתאזכש
.ונתלואגךילהתלשהקימנידַּכהזרוביחבוניניכשהמ

תונוכנונלצאשיםנמאש,ךכידיֿלעלוכֿםדוקלועפלהיופצתאזההביסה
תונוכנ,םלוא;םולשלשרוריפתרומת״םיחטשתרזחה״לתיגולותפשממותגלפומ

ףוסב,המעשאהתקספהםכסהתמיתחלךומסבועצבתהםירצמםעםייובשיפוליח48
65ורתונהירוסב.הזהרוביחהלשותביתכךלהמב,)1973רבמבונ(ד״לשתןוושח
,)1974ינוי(ד״לשתןוויסדע,םיכוראםישדוחדועהבכעתהםתרזחהו,יבשבונילייחמ
תעלבומהןמתגסללארשיתלשממהבייחתהוב׳תוחוכהתדרפה׳םכסהםתחנשרחאל
ונחקלרשאהרטינוקריעהתאםירוסלריזחהלו׳סונוב׳ףיסוהלףאו,המחלמבהשבכנש
.םימיהתששתמחלמבםדימ
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םהיניבןיאךא,םעהלשוייחתאהמשבןכסלםינכומהילעב–תיחטשאיהוז
–ןויסינבהדימעהלואהמישגהלידכאוהוייחתאןכסלןכומהיהשדחאוליפא
אקוודםהייחתאבירקהלםינכומםמצעבוזתונוכנלשהילעבמםיבר,תאזתמועלו
׃אופא,תורחאםילימב.הביחרהלףאוא49,״המלשהלארשיֿץרא״לעןגהלידכ
,םייטרואתםיראשנםהשןמזלכםינכוםיבוטםה״םיחטשתרזחה״לעםירובידה
ר׳גניסיקרשאםולשהתרומת״םיחטשתרזחה״לשהנכסהםעבשגרותשעגרבךא
.״ךליאל״טושפרבדהירה,ונלעיצהלםינכומויהיםיברעהוםיסורהםע

ֿלכֿלעהיהיהזירה,ךלתושבגתתםנמאהנכסהםאש,בלםישלשיךכלרשקב
תוחקמתהואסיגדחמםיזיגרמוםיקירםימויאלשתכשוממהפוקתךשמבםינפ
לשתוריבסהֿרסוחוהנכסהתאםעבטילבהלהטונאהתרשא,םדגנכהשק
ןפואםושבתופצלןיא,תאזהתוחקמתההךשמב.ונלרוכמלםיסנמרשא״םולשה״
ןה׃הברדא.תיתוהמהדוקנוזיאבךכרתהלהנלכותוניפלכתונוּוכמהתושירדהש
,םיסורהםאֿיכםינקירמאהםיעבוקןיאןתמרתאשינפמ,חשקתהלקרהנלכות
.דבלבר׳גניסיקלשקרםאֿיכםיסורהלשםניינִעמוניאםולשלשרֵדסֶהוליאו
אולמתאולבקיאלםא,״םולשהתוחיש״תאלישכהלאופאםינכומויהיםיסורה
לשתושירדההנלכותאלרבדלשומוכיסביכעמשמאליממו–םהיתושירד
,תעדהלעלבקתמואיוצרוהשמכונלשרוביצהברקבלבקתהל״םולשהתודיעו״
.העינכלשהשירדכקרםאיכ

תגהנומאהת״םולשהתדיעו״בונתופתתשהלכש,ןכֿםגבלםישלשיךכבגא
יפכ,דועןומאהלןיאךא,םעבהזיחאםנמאהלשישהגהנהידיֿלעהליחתכלמ
םימויא,הלכלכיישקךות,ונראיתשהרוצבתוחישהתומדקתהםע.ליעלונטריפש
,הגהנההלעטלתשתהעינכהֿחורשםנמאןכתיי,יבויחאצומלהביטקפסרפרסוחו
עבטמ,םינפֿלכֿלע,םלוא.רוביצבםיבחרנםיקלחלעםגטשפתתאיההנממו
תניחבמאקוודשלחהאלםאםגו–רוביצהלששלחהקלחהקרהזאהיםירבדה
ברקב,תאזתמועל.תירסומהניחבמשלחהםינפֿלכֿלעירה,ןוטלשלוירשק
הגהנהלעםעזהותורירמהחורךלתוטשפתתרוביצבםיאירברתויהםיקלחה
,םולשלתלגוסמאיהןיאהתיירבעבטמרשא,תאזכש״םולשתדיעו״בתפתתשמה
.הדמשהתמגמבהעינכלקרםאיכ

הזימרכו,ןיידעהמלשהנניאשןוויכמתואכרמבד״בשןתנ״המלשהלארשיץרא״תא49
.םימיהתששתמחלמרחאלהמקוהרשא׳המלשהלארשיץראןעמלהעונתה׳לשהמשל
.13הרעהב424׳מע,)הזךרכ(׳םיברעהםעםולשלדוסייווק׳רוביחַּבהאר,העונתהלע
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תאלכסלידכםהייחתאבירקהלםינכומויהיףאובםיבר,רוביצהלשהזקלח
ךלהמבירה,דחילועפלםויכםילגוסמםניאןיידעהלאםישנאםאו;העינכה
םא,ךליורבגיםהלשתישעמהתודגנתההרשוכםגו,וכליווברקתיםה״תוחישה״
רבכרשא–המצעהגהנהה,ינשדצמ.דחואמבםאותוצובקבםא,םידיחיךרדב
העינכהֿתמגמהילעטלתשתםנמאשהרקמבירה–הברהדימבאיהתררופמםויכ
,התעו.ארימגדעילוא,דועררופתהלוףיסוהלאיההיופצאליממ,יטרקנוקןפואב
לעירה–הלאכשתודגנתהותוררופתהתוביסמבםנמאאובתהגיסנהתדוקפםא
לארשיאבצשרבתסמםוקמֿלכמ,אנדיאהדתינוטלשההביטנרטלאהרסוחףא
הביטנרטלאםגהווהתתאליממךכידכךותו,דרמתיוהדוקפהתאאלמלברסי
.ועויסבתינוטלש

לכש,וניארשףסונהעקרהםעםגגזמתמה(הזיגולוכיספוירוביצעקר,הנהו
יגולוכיספץחלקרלוכהֿךסבתויהללכוי״םולשהתדיעו״מאֵצֵירשאהעינכהֿץחל
העינכהֿתונוכנש,ךכלםורגלילואלכויומצעאוהףא–)ישממסיסבאלל,דבלב
ךשמתתוךשמתתהדיעווהו,ארקיעמיטרקנוקןפואבםשגתתאלםנמאהגהנההלש
יכ,תעדהלערתויבתלבקתמהאיהוזהאצות.ץוציפלםירבדהועיגישדע,אופא
תויכורכרה.הקולחלןתינאוהןיאךא,ךבוסמתויהלישונאהיפואהלוכיםנמא
תוזבנותוחישקלשרשוכםגםנמאהבתאשונץוחיפלכונתגהנהלשתידוסיה
ךותמוהמרדיבהתורמתאליטהלרשוכהםינפֿלכֿלעהמִעןיאךא,םינפיפלכ
תלקתנרשאכדוחייבו,םינפיפלכוליפא–רדגומוםיוסמימינפןוצרתעדות
יחטש״תאליטהלתלגוסמהתיהונתגהנה.הנֵכוהקומע,הבחרתודגנתהבאיה
ירואלעו50ח״ישלעום״פמלע,ובריןכוםינשששךשמב,״םימיהתשש
וליפא,וללה״םיחטשה״לערותיווהתאליטהלתלגוסמהיהתאלאיה;ירנבא
,אופאחינהלשיהעבטיפל51.שודלשלקי׳לארשילע,דחאיטרקנוקםויךשמב
.הסנתאלםגאיהאליממש

הדסונאיה.1973דע1969תנשמהליעפהתיה–שדחילארשילאמש–ח״ישתצובק50
וארקהירבח.הדובעהתגלפמםעךרעמְלם״פמתופרטצהמחורֿתרומלשהבוגתכ
ךותב.תיניתשלפהנידמתמקהלוםימיהתששתמחלמבושבכנשתומדאהןמהגיסנל
םידגנתמףאו,םיינויצםניארבכיכוזירכהשהלאלשםהיתולוקועמשנףאהצובקה
.תונויצל

לשקיתווהטסירוטקירקה,שודרגלאירקומצעלץמיארשאטעהֿיוניכהיה׳שוד׳51
.אירבהיממעהרוביצהחורתאאטבלביטיהש,)ותוריעצבי״חלרבחו(׳בירעמ׳
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.הכרדכתכלוהותכשמתמה״םולשהתדיעו״לשיוכיסַלןכֿםאונאםירזוח
.םינוויכהמכמתוזחלשיהזהיוכיסהתא

תתלאלו,שדחמתוחישהתאדימתןיזהלתינקירמאהנווכתרבתסמ,תישאר
תוביסמשהווקתךותמ–ולכוישהמכלכהכוראהפוקתךשמב,לשכיהלןהל
תואיתוזו,לארשיֿתנידמתאףוסֿףוסילואהנככרתליעלונראיתרשאץחלה
,ינשדצמ.ךוויתהֿימדתאתובגלהקירמאלרשפאלידכ,העינכהתאהילעלבקל
םיברעלקפסלםצעבתלגוסמהניאהקירמאש,לוכלהיולגההדבועהםשהיהת
,״םיחטשהתרזחה״ללארשיֿתנידמתאץלאלםילגוסמםהןיא׃יבויחרבדםוש
,הדיקעהֿחַּבזמלעלארשיֿתנידמתאקיזחהלקרהזירהםהםילוכישהמלכאלא
איה–תישעמתוברעתהבואהימויאב,היסורקראקווד,םנמאו–היסורשידכ

אמשהקירמאלהאָריירשאתמיאלכש,דואמרבתסמו;הכאלמהתאםילשתש
ֿתנידמלדודיעֿתקירזןתיתיהירה,תאזכהרוצבתמאבםייתסהלםירבדהםידמוע
בושו–הקירמאלהחונאהתאלשהרוצבענכיהלרהמתאלוזשידכלארשי
ןיאיאדו–ונרמארבכשיפכ,היסור,ישילשדצמו.ךשמיהל״תוחישה״הנרוזחת
,הקירמאלהיוצראהתשהרוצב״תוחישה״תארומגלתניינועמהיהתאיהשחינהל
.״בנגתאיצמ״שממ,דחוימבחונחקימהזיאהלןמדזיתמאבםאאלא

,ולשביבחה׳קילארשי׳
גציי,׳לבמטהעבוכ׳ב
סוזנצנוקהתומדתא
שודרגלאירק.ילארשיה
.ס״שתתנשברטפנ
׳שוד׳לש׳קילארשי׳*
דימתטעמכראשנ
ֿיפֿלעֿףא–ימיטפוא
–לוכהתורמלו,ןכ
ד״בשןאכבתכילואו
תארשהבוירבדתא
םסרפרשאהרוטקירקה
שממ׳בירעמ׳ב׳שוד׳
רתיבו(,םימיםתואב
הרוטקירקב.)ורוביחתאד״בשםתחשינפלםימיהעברא,ןוושחבח״כםויב׃קויד
עקרבו–׳ןותיעבהיה׳ו׳וידרבורמא׳רשאלכמםיכדכודמההלאתא׳קילארשי׳דדועמ
.המחלמהרחאלץראבוצפוהרשא׳!רבגתנונחנא׳יזורכםיעיפומ
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היסורהארנכהתסינהליחתכלמש,הדבועהרואלרשאתהלהטונוזהרבס
,הפקתהלםיברעהתאםנמאהניכהאיה׃ללכבר׳גניסיקלשותינכתתאלישכהל
תאטימשתרשאו,ענמתפקתהללארשיֿתנידמתאתורגלהארנכהלדתשהךא
רשאכ,אופאהמכוהמכתחאלעו–ארקיעמ״םולשהֿתוחיש״לתחתמעקרקה
םויכרבכש,אוההנקסמהתואלףסונרושיא.הלשכנתאזהתירוקמההתולדתשה
הבישלהשירדהתאףאו,״תיניתשלפהנידמ״לשהלשכמהתאהיסורהניכמ
תוחפוהשמבםייתסהלהניֶטית״םולשהתוחיש״שהרקמל,״1947תולובגל״
ולכויאל,ר׳גניסיקוליפאו,הקירמאשיאדוולאהתושירדהתאאולהו–ינכפהמ
לשםויסלתואיתאלהיסורשהרבסַלעירכמהויתוהמהרושיאה,ףוסבלו.לבקל
הלוכיאיהןיאםצעבשוהירה,התבוטל״בנגתאיצמ״וזיאילב,״תוחיש״ברדסה
הלאהיותרומתברשא,יבויחרבדםושבר׳גניסיקלשםולשהתינכתיפֿלעתוכזל
םלועה״תאםויכרערעלתמייאמה,״יברעהטפנהתמוהמ״תאקיספהליאדכ
הטיחַּבןידהאוה,הזכשרבדהנניאשיאדוהלעתהתחיתפ.ארקיעמ״יברעמה
.לארשיֿתנידמלשהקוריפאלהמכוהמכתחאלעו,ןיסלעויסהלולידבו

לשםתנווכרבדבתמדקומהרהזאלארשיֿתנידמלהחלשהמצעהיסורשהעידיהיפלךכו
,םייסורהםיטמולפידהתוחפשמלשןגפומהיוניפהרואלןכומכו*;ףיקתהלםיברעה
רתויבקהבומהןמיסַּכםנמאלבקתהשיוניפ–תיברעההפקתההינפלםידחאםימי
תילארשיהתומלעתהה.הבורקהמחלמלתויברעהתונכהבשממשייכןכתיישךכל
תשרופמה(הינונקהתרבסלרתויבןתיאוףסונקוזיחכתפרטצמהלאהתורהזאהןמ
.ליעלהילעונדמעש)תישירחהוא

ג״י(המיחלליעיברהםויב׳בירעמ׳בהעיפוהשהעידילאיהןאכד״בשתנווכ*
לשריכבהןשרפה,ר׳צניפןמפ׳צהבטטוצמרשאו,2׳מעב)רבוטקואב9,ירשתב
לארשילשארמועידוהםיסורה״׃איההעידיהתרתוכ.ינודנולה׳סרפסקאילייד׳ה
דעצ״הזהיהשרפוסמהעידיהףוגב.״תיברעההפקתההלעיתפרצתועצמאב
ךכידיֿלעהמחלמעונמלהמגמב,שארמםימיהשולשטקננרשא״אילפמיטילופ
תורשפאהתאהלעמר׳צניפ.לארשיידיֿלעםיאולימהסויגמועתרייםיברעהש
ופיקתיםיברעהש,תיטילופהניחבמ,הליאדכש״הטילחהיכהלעפאללארשיש
.״םינפקותכוגצויו
ךישממר׳צניפןכש,העידיהתואלרשקנתאזותרעהבד״בשלשוירבדךשמהםג
ךכהנגרואםייאבצהםיצעויהיוניפלשתיטייבוסהתיריוואהתבכרהשןעוטו
תאזרשוקאוהו–הזהדעצהלשותועמשמלעדומעלהתיההחרכומלארשיש
,תיברעההפקתההןמהעתפוהאללארשיתלשממשריאמהדלוגלשהתעדוהל
.)15הרעהבליעלהנממונטטיצשהעדוה(
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ןהךא–רבדםושןהמתאצללכוישילבאופאהנכשמתת״םולשהתוחיש״
ךכידיֿלעוא,״המכסהֿיא״לשימשרםכסההזיאידיֿלעםגםייתסהלהנלכותאל
ןהתודמועהליחתכלמיכ,ןכתייאלהזהינשהרבדה.קותישבטושפהנעקשתש
םנמאאיההדבועה,וזהניחבמ.יאבצהםויאהיפנכתחת,תעדמוהנווכב,ךרעיהל
–תילארשיהתיאבצהתוננוכהוליאו,הערכהחוכומצעלשכרסחיברעהםויאהש
איההדבועה,םלוא.תיביטקייבוסהביסמםייתניבקתושמראשנהלשהערכההחוכ
יפלכהעפשהםינפֿלכֿלעולשיאוהשתומכיברעהםויאהוליפאש,ןכֿםג
לעתוחישבוליפאףתתשהלןתואץירממהןפואב,תוילארשיהטקשהֿתופיאש
תמחלמ״לשלולכמבתיגולוכיספהעפשהולשי,רתויףאבושחשהמו–העינכ
הכדעהאיבהוזםיבצעֿתמחלמ.״יברעמהםלועה״יפלכתיברעה״םיבצעה
םמצעםיברעהשחינהלרשפאֿיאו–דואמדעתומישרמתויסחיתוחלצהםיברעל
וריסישךכידיֿלע,תאזהתחלצומהםיבצעהֿתמחלמברומחןפואבלבחלואובי
תואיבמןניאהעינכהֿתוחיששדועב,ילאוטקאהיאבצהםויאהץחלתאםואתפ
.האצות

ןמזלכקרהעיגרבצמבראשיהללוכיהזהץחלהיכאצויבושןאכמ
תיבויחהאצותלןהמתופצלדוערשפאהכלהלתוחפלו,תוכשמנ״תוחישה״ש
ידילאובלחרכומאהיהזהץחלהשירה,ץובבהנעקשתןהשעגרב,םלוא.יהשלכ
המחלמהשודיחוא,העינכהתמשגה׃רומאלתיביטמיטלואהרוצב,הלעפהֿןחבמ
האוושהבםילבגומֿיתלבויהיםייברעהםיעצמאהשהמכלכ,ןכֿלעֿרתי.רתלאל
תיאבצהתוננוכהתקזחהיאדוהדיבכמםיברעהלעםג,םוקמֿלכמירה,ונלשל
וכרטציםהשםדידלקפסןכתייאלףוסֿלכֿףוסשרחאמו;הכוראהפוקתךשמב
ויהיםדִצמםהשירה,הנלשכיתתוחישהשהרקמבלעופהלאםויאהתאאיצוהל
תיברימהתוריהמבןאכלואןאכלהערכהידילםירבדהתאאיבהלםיניינועמ
הדוקנבהלעיונלשסרטניאהםגשירה,הזהבצמהרואליכרמולךירצןיא.רשפאש
הדיבכמתיאבצהתוננוכהשםגהמו–יברעהסרטניאהםעדחאהנקבאליממוז
דצמ.םדגנכהערכהֿחוכאקוודשיףאונלו,םיברעהלערשאמרתויהברהונילע
םג–ארקיעמתוחישביבויחןיינעןיאםהלרשא,םיסורהםגשרבתסמ,ישילש
תיאבצהערכהלרובעיו,ררבתי״תוחישה״ןולשיכםאםהלתפכאאהיאלםה
,םלוא.ר׳גניסיקאופאאהי,םירבדהתאךושמלןיינועמאהירשאדיחיה.םדקהב
הנילעתֶשמ.ליעלרבכוניארהזָלשותדמעלשיתוהמהתועמשמהרסוחתא
ודמעמ–הברדאו,ןליצהלידכרבדםושוידיבאהיאל,ןוטרשלעתוחישה
יפכ,יסורהםויאהלשותוניצרתימדתתאחפטלקריושעאהירשא,תוחישב
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םגילואו,תיאבצההערכהלרבעמהתארבדלשומוכיסבןברדיךא,ליעלוניארש
.שממלעופב,ןירשימבהבברעתהלםיסורהתאהרגי

םוכיס5.

ר׳גניסיקלשתינכפהמהםולשהתינכתלכש,םוכיסלאופאונאםיעיגמהזכןפואב
רבכרשא–ר׳גניסיקלשולארשיתלשממלש,ךפהלםגוא–לארשיתלשממו
,תאזכש״המדאתדיער״ןימונילעהאיבהרשאותונברקהברהךכֿלכבונלהתלע
ןדבאב,םעזבוניבצעתאטורמלןיידעהפיסומוןוטלשהתוישאלכתאהרערע
ץצופתהלאוהביוחמההפוס–לוסיחֿדעֿהעינכלשםידחפִבוהגהנהבןומאה
.תימלועהמחלמלוליפאילוא,םדקהבהשדחהמחלמלקרליבוהלוןובסתעובכ

.לֵֿאונמעיכ,חצנניכקפסןיא,וזהשדחהמחלמב
תושעלונאםילוכיתאזההביטקפסרפהיפֿלעונינפלםיחתפנהםיקפואהךותמו

הכדעהלהנתהוונילעהדרירשא,םירופיכהםויתמחלמבןובשחלשתצקמםג
.הרואכלםעטֿתרסחכ

תובבִרתאקרםישלרשפאשהארנ]ןזאמַּב׳הבוח׳הרוט=[ביסָּפהדצְּב,ןכבו
ץראהחותיפבונלזבזבתמהןמזהתאוונדביאשםיריעצהלשםייחהֿךשמהתונש
ףאלע–ולפנשםיריעצלרשא,םלוא.הקדצהםושילב,היחטשבתולחנתהבו
תיאליעהםתרובגאלא,ביסָּפםניאיאדוםה–ולפנןהיפֿלעשתוינידמהתוינכתה
.םימלועימלועלונתיַחלוונלריאהלףיסותלארשיתלואגבתשדוקמהו

םעירה,״םולשהתוחיש״–תולדבהיפלאףלאםהמלידבהלו–תאזדבלמ
ןהבםילותונכותבםיבררשאתויפיצבוןהילאונתכילהבהכורכההפרחהלכ
]ירהש,ןזאמַּב׳תוכז׳הרוטבהנמשריתשתאזֿלכבןהליואר[–םויכןיידע
לכךכבםתסיירבכאליממ,ןעבטמןהליוארכווניזחשיפכ,הנצצופתתשכל
ןוחצינהרחאו,דימתלותחאםעפ״םולשתרומתםיחטש״לשתוילשאהֿטופטפ
לכבתולחנתהלוונדיבשץראהחותיפלתשגלידכםינפבמםיררחושמרבכאצָמינ
וזהמחלמבגאהגהנההתוכבתסה,ןכומכ.תובכעאללוהפונתהאולמבהיבחרמ
יכ,הבוטלאצתאיהףא–םהבהכבתסהשחורהֿתולפשו״םילדחמה״ינימלכב
״תוחישה״ןולשיכםערהבתתורבגתשו,תררועמאיהשתוחכפתההידיֿלע
,הדוסיבםיחנומויהשרסומהוהבשחמהיפוליסתאםעהאיקי,ןוחצינהתמלשהו
.הרומגתינחורהארבהלשךלמהֿךרדלעהלעיו
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םירבדהֿתוחתפתהשיונישהידיֿלעיגולויצוסהוסוסיבתאלבקיהזךילהת
.ארקיעמהגהנההבכרהםצעבםגםעפהרבכאיבת

ףפורתיוךליהדמעמשקפסןיא,אנדיאהדןומאהֿתרדענותררופתמההגהנהה
יוכיסלכהצמתאיהתורשפאלכלדוגינברשא,העינכהֿתוחישתטחסמבדוע
השקו–״םולש״לשרתויבלָפָשהיומידהרעזִמתאםגּולןהמקיפהלוןליצהל
השורדאהתשתורענתההו,״תוחישה״ןולשיכמתוחכפתההםעשןוימדבראתל
הגהנהשחינהלםגןיא,ןכא.הנכלעראשיהלאיהלכותדוע,ןוחצינהתמלשהל
הגהנההתאףילחהלידכ,הלילֿןבונלחומצללכות,תמלשומוהבוט,השדח
ַחֵרכהבדועהעוגנאהתףילחתהֿתגהנהםגש,דואמרבתסמ.ןיאמשי,הנשיה
ןימ,ךכֿלכתוכוראםינשךשמב,םעבםייִקרשא,ומצעלוסְּפותואמדואמהברהב
דימצהרשאיגולויצוסהקותישהלגעמ,םינפֿלכֿלע,םלוא.הנשיהתאזומכהגהנה
,הזכןפואב.רבושמאצָמייאָצומֿחתפאללהנשיהלוסְּפהֿתגהנהלהכדעונתוא
תונתשההלשָהֶצָקספאתאתוחפלירה,רתלאלןיטולחלןיידעאירבנאלםאםג
.תוזחללכונרבכהמלשההארבהַלךלמהךרדבתיתרבחה

הבוחלארשיתלואגלשןוכנהןוויכבהתמלשהותאזהתונתשההתנווכהל
ברימהתאתושעלםעהןמדחאלכלשתישיאהותוירחאוזירהו–ןנוכתהלונילע
ךרדב,הנידבתתאלהזלהםוכיסבונילעהשתויזחתהשידכ,ודִצמירשפאה
.הערל,ומצעונמעשפנבדוחייב,ןהלתוברואהתויורשפאה

ד״לשתולסכב׳ב–ירשתבט״כ
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632ẅ׳מעלתכיישה40הרעה

׃וזהקסִפברומאהלעםיטרפהנה
)אפיס(49הרעה,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–׳רמושה׳לע*
.97׳מעב
.131׳מעב5הרעה,)׳אךרכ(׳ןמזהתכסמבתואמצעהםוי׳רוביחַּבהאר–י״לינלע*
לחהךכֿרחאו,יקינולסבתיכרותידומילתנשל1911תנשתליחתבץראהןמאציןוירוגןב*
הצראבשאוה)1914(םלועהתמחלמץורפםע.לובנטסיאבהטיסרבינואבםיטפשמדומלל
,תירבהֿתוצראלךישממאוה,המיירצמותואםישרגמםיכרותהךא,׳תּונמתעתִה׳לףיטמו
–׳ךלמהיעלקלש39דודג׳–םשםקומהירבעהדודגלסייגתמאוהרופלבתרהצהתובקעבו
רבשמבלארשיתלואג׳בדועהארו,יקסניטוב׳זתרישובש׳ינודנולה׳38דודגמלידבהל(
.)96׳מעב48הרעה,׳הנידמה
40הרעה,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–)1922(לי׳צר׳צלש׳ןבלהרפסה׳לע*
.112׳מע70הרעהבםשהאר–)1939(דלנודקמלש׳ןבלהרפסה׳לע.80׳מעב)אפיס(
הלפעהה׳לעפמתרגסמבהינמורמהצראהגילפהשםיליפעמתניפסהתיה׳המורטס׳*
הכרדבךישמהלהתשרוהאלו,הרצענאיהרוחשהםיהתאהתצחשרחאל.׳תיטסינויזיברה
םימוטאורתונםיטירבה,טניו׳גהותונכוסהינונחתוליעוהאל.לארשיץראללובנטסיאמ
הרשערחאל...םייצאנםינכוסםגילואםיאצמנםילועהןיבשקומינב,ףקותלכבובריסו
ב״שת)!(רדאב׳זםויבהעבוטו,חותפהםיהלאהרזח׳המורטס׳הררגנ,למנבתועובש
.לצינדחאקרו,ופסנםילוע768.)1942ראורבפ(

ץחלוץוליארוצילידכ,םילועהידיֿלעןווכתמבהצצופהינאהשןועטלזאוסינםיטירבה
תללוציכהבקסומהתדוה1978תנשבקר.הצראםילוצינהחולישתאריתהלהינטירבלע
.תועטב׳המורטס׳תאהעביטתיסור

רפסרבחל,׳סודוסקא׳רבחמ,סירויןואילרפוסהשקיברשאכשףיסוהלרתוימאלילוא
ינא״׃ורמאב,)לארשיתלשממשאר,זא(תרשהשמךכמותואאינה–׳המורטס׳לעםג
.״םלועהלכםעתורצךירצאל
לארשיתלואג׳בהאר–םיטירבלותרגסהודנארבלאוילשהלצההתוחילשלוכיסלע*
.484׳מעב285הרעה,׳הנידמהרבשמב
וריגסהםהבש)1944תנשףוסמ(םישדוחהתשמחליוניכהיה–דיצהתנוע–׳ןוזסה׳*
,םיטירבהידילתרתחמימחולתואמ)ח״מלפהוהנגההתועצמאב(ןגרואמהבושייהישנא
םישימחוםייתאמכלשםרצעמלאיבהשרבד–םהיתובותכוםהיתומשתריסמידיֿלערקיעב
.)םימחולםיעבשכופטחנ(לעופבםתפיטחידיֿלעםגךא–םימחול
יטירבהןוטלשהדגנהמיחלבי״חלול״צא׳הנגהה׳ןיבהלועפהףותיש–׳ירמהתעונת׳*
ידרשמץוציפתובקעב)1946ילוי(ו״שתזומתבהקרופו,םישדוחהעשתקרדמעמהקיזחה–
.ל״צאידיבדִודךלמהןולמבטדנמהתלשממ
.43הרעה637׳מעב,הזרוביחבהאר–רנטסקלע*
.270׳מעבז״נהרעה,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–׳שדקעצבמ׳לע*
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׳אחפסנ

שגינאוה,םירופיכהםויתמחלמלעורוביחתאד״בשםייסשרחאלםיישדוחכ
.ומדוקתאםילשהלוךישמהלהארנהלככדעונרשא,ףסונרוביחתביתכל
ןורהאבהשמלשהָחָטההלילצכ,׳?הזהםעהםכלהשעהֶמ׳םֵשַּברתכוהרוביחה
.״?הלודגהָאָטֲחוילעָתאבהיכ,הזהםעהלהשעהֶמ״׃לגעהאטחרחאל

ןוחצינהתארשא,הגהנההלשהתוגהנתהיֵשרושרקחלאתדרלד״בשהסינןאכ
לאאקוודהכילומאיה–םעבשתוריסמהותוסייגתההחורתאו–המחלמב
׳םולשהתוחיש׳ויניסבתוגיסנהתועצמאב,ספרהותונתסובתה,הרשפהתוינידמ
תייווִלב–וזותהימתתאו,ד״בשההת?ךכלהתואעינמתמאבהמ.הבנ׳זב
הרשעינפֿלע,דיבתכב,שרפאוה–הלאשהךותבשםייניבֿינוידותוריקס
ןמשרבעמהטפשמבשממ׃קוידרתילו–הלאשהתגצהםותב,אקעאד.םידומע
.הביתכהןמלדחו,רוחאלוטעתאךשמאוה–הנורתפלאההימתה

התלערשאהסמהלשהטועימקרילוא,עוטקרוביחד״בשלשותריגמברתונךכ
רחאל.םיבתכַּבהלאםיפדלולכלםא,ךרועכ,טילחהלילעהיהו–הבשחמב
–ד״בשלשותָלֵאשִמוליפאיכ,םירבדהםוסרפבםעטשישיתרבסתעדלוקיש
.דמלנהחקלהבר–התגצהןפואמו

$

ונניאתאזֿלכב,הזרוביחלש׳עוטקהךשמהה׳יכדואמןכתיישףיסוהלשידוע
המחלמהץורפללגבש,׳םירופיכהםויתמחלמ׳לחיתפַּבונרמארבכ.ירמגלםולע
תרוסמוהאובנ׳ורפסלעותדובעתאד״בשקיספה–הירחאלשןמזהקרפבו–
ֿרוביחתביתכבלחהו,המחלמהלעורוביחתאסיפדהוםילשה,)׳אךרכ(׳הלואגַּב
–םינושארהםידומעהתרשעב–הלאשהתגצהתאםילשהרשאכ.ןנדךשמהה
אשונותואבלפטלו,׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסלאבושלהארנכטילחהאוה
תגהנהותונויצהרבשמ׳׃םֵשַּברתכומהףיעס,׳יקרפב2ףיעסלשותרגסמבומצע
ןודללחהשהיגוסהלאהבחרהבד״בשסחייתמאוההףיעסב,םנמאו.׳הנידמה
ונינפלאיההשורפשיפכ–הלאשַלהבושתכקוידבאלםנמאםאֿםג,ןאכהב
.םיאבהםיפדב
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?הזהםעהםכלהשעהמ

א

וסיבהלםעהלעהמקשהגהנהה

תוינידמלשתישעמואתינויערתרוקיבלןווכתמינאןיאתואבהתורושב
ןווכתמאלא,התועמשמלעעיבצהלרקיעבןווכתמינאןיאםגו,הלשממה

תובהלתהב,הלשממהתאללכבץירמהמ׃ּהַמֵתהתאתולעהללוכֿםדוקינא
?תאזכשתוינידמל,תאזכתונמאנו

,םירופיכהםויתמחלמבקשנהֿתתיבשתוינידמב,ןבומכ,אוהרבודמה
–1״הבנ׳זלשתוחיש״ַּבתוקבדיההור׳גניסיקלשםידשהֿלוחמבתופחסיהה
הרומאהתוינידמלתיטקטהותינויעהתרגסמהשיפֿלעֿףא,ּהַמֵתלעינארבדמו
.ןיטולחלתנבומוהרורבילתיארנ

דוסיהתחנהיכאוהטושפֿךא.גיצהל,ילוא,ךרוצןיאףאתאזהתרגסמהתא
;״תילאירוטירטהרשפ״לשריחמבוליפא,״םולשלהפיאש״באיההלשממהלש
,ר׳גניסיקלשתוינידמהויתומגמבםיסרטניאףותישהלשממההאצמוזהפיאשיבגל
םושבתוטסלאלשןוכנלאיההאורהקירמאלשתודידיהתרימשילוקישךותמםגו
ןתחלצהלהריתחהוקשנהתתיבשתוינידמ;ודָמִעדבבֿדבהכילההתטישמןפוא
תוסנלידכ,ר׳גניסיקםעהלועפהףותישךותמרצונשיעצמאהןההבנ׳זתוחישלש

תקספהל–ןלהלריהבמוףיסומאוהשיפכ–ד״בשןווכתמ״קשנתתיבש״ובתוכב*1
איההתועמשמרשא׳רבוטקואב22ֿהיווק׳לעהמכסהַלו,ביואהערכוהםרטבשאה
.ץאוסתלעתלחרזממונידימושבכשםיחטשבםירצמהתוראשיהםעהמלשה
םויםיעברא,)21.12.1973(ד״לשתהכונחתליחתבהחתפנ׳הבנ׳זבםולשהתדיעו׳*
.םורדבשאהתקספהםכסהתימשרםתחנשרחאל

657

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



ירהו–תינקירמאהתודידיהךשמהלסיסבהתאםייקלוהרשפהֿםולשלעיגהלו
.ירמגלתינויגההטיש,הרואכל,אופא

הרואכלםיכסמלודגהובורשיפֿלעֿףא–םעהש,ךכמליחתמהמֵתה,םלוא
,השעמלהנממהחונוחורןיאםוקמֿלכמ–תיטקטהותינויערהתרגסמההתואלכל
ערקרצונתינויצההירוטסיהבהנושארהםעפהוזו,שפנירוסייבהבאוהלתפתמ
.הרואכלֿתמכסומה,תאזהתוינידמהלשב–הגהנהַלםעהןיבקתשמ

אוהןמתסמםהברשא,םיבלשהשימחבתוקחתהלונאםילוכיערקהלע
.רתויבתקהבומההרוצב

םויתמחלמבםעהדמעןהברשאהרובגבותוריסמבאוהןושארהבלשה
טהלבקראלהתלגתהתאזהתוריסמה.״לדחמה״ולעדונשרחאלםג,םירופיכה
תובדנתההטהלבםגאלא,ברקהתודשב״יפֿלעֿףא״התונוחצינבותוסייגתהה
םשלובייחתישהקוצמוץחללכוילעלבקלףרועהלשותונוכנוףרועבתיפסכה
.ןוחצינה

ובשעגרהותואםצעב,תעדמוןוּוכמב,קשנהתתיבשתלבקבאוהינשהבלשה
,ןוחצינהוקמתחאֿתבבםעההטוההזההשעמהידיֿלע.שממתהלןוחצינהדמע
תוחישב,םולשהתגשהוינפלהגצוהתילאוטקאההמישמכו,בשחאוהוילערשא
.קשנהתתיבשתובקעבןהילעזרכוהש

2.״תינימשהתסנכ״לתוריחבהתלומעתבוהירה,בוש,ישילשהבלשה

התלגתנשהבוטהתיתמחלמהחורהףאֿלעש,אוהוזהלומעתלינייפואה
,היתורטמתאגישהלהלומעתהלעהיההמו☻הדעבמרשאו,רוביצבהליחתכלמ
תוגלפמהלכ׃הברדאםאֿיכ,ןוחצינהתפיאשלהלומעתהדועהתנפאלםוקמֿלכמ
לעםאֿיכ,ןוחצינהתפיאשלעורבידאל–3אנהכברהתאוליפאתוברל–ןלוכ
תחאהגלפמוליפאהתיהאלאנהכברהןמץוח,ןכֿלעֿרתי.םולשהתפיאש
׃הברדאאלא,״לעשףא״וא,תולובגהתקזחהלשהבשחמהתאתולעהלהזעהש

תבטב׳וםויבומייקתהו,המחלמהלשבםיישדוחבוחדנתינימשהתסנכלתוריחבה2
1973.תנשלשןורחאהםויה,ד״לשת

תחיתפלםגםחלו׳תידוהיהנגהלהגילה׳תאםיקההב,ב״הראבלדגאנהכריאמברה3
תעונתתאדסייןאכו1971תנשבהצראהלעאוה.םידוהיהתיילעלתוצעומהֿתירבירעש
הסינוהמישרםיקהאוה,םירופיכהםויתמחלמרחאל,ןאכתורכזומהתוריחבב.׳ךכ׳
הסנכנ׳ךכ׳תמישר.תופסונתוריחבתוכרעמיתשבםגהיהךכ.לשכךא,תסנכלרחביהל
׳שאֿךשומ׳והריעבֿהֵּבַלמ,ססות,ליעפתסנכֿרבחהיהאנהכברה–1984תנשבתסנכל
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םשלהבנ׳זתוחישלהכילהווּביאבוננוחצינתשיבכלשןורקיעהלעומיכסהןלוכ
.״תילאירוטירטהרשפ״לשרדסה

הקפתסהאלתמייקההגהנההו׳ךרעמה׳תלומעתש,אוהרתויבןיינעמה,םלוא
חורẁתולפשלשהשגדהךות,רומאהןורקיעהתאהלגדלעהתרחאיהו,ךכבוליפא

םגםאֿיכ,הנֵּכההנומאהטושפןאכהתיהוזשםושמקראל–גלפומםזילמינימו
ןכםזילמינימהוחורהֿתולפשושגדוירשאלככש,יסיסכתהלוקישהךותמדחוימב
הסינףאהזהלוקישהךותמ4.רוביצבתיתלומעתההחלצההיוכיסלוכיבכרבגי
הבנ׳זבהרשפהןורקעלע׳דוכילה׳תמכסהש,העדותהתאםעברידחהל׳ךרעמה׳
תאלישכהלתניינועמה5,״לעשףא״לשהגלפמקראוה׳דוכילה׳יכוהנכהנניא
,אוהֿותחלצהתארצבל׳ךרעמה׳הפיצהזבו–המחלמהתאשדחלותוחישה
.ודִצמ

אלשקראלרומאההלומעתהחסונש,ךכבאטבתמיעיברהבלשה,ןכמרחאל
,אבצהברקביכ׃ןכֿלעֿרתיאלא6,תוריחבבתיסחיהותסובתמךרעמהתאליצה
–תסנרפמההיסולכּואהןמםיסייוגמהםיאולימהתאללוכה,אבצהברקבאקוודו
תודמעָבורתויביתויִחהןשוביגברוביצהתובכִשלולכמתאםינפֿלכֿלעגציימהו

תיבידיֿלעותיזכרמהתוריחבהתדעוידיֿלעותמישרהלספנרבכתואבהתוריחבבו–
.״ינעזגה״העצמלשב,ןוילעהטפשמה
א״נשתןוושחבח״יםויב,קרויֿוינבהצרהרשאכיברעשקנתמידיבחצרנאנהכברה
םילבחמירודכבורונ–חופתֿרפכיבשות,הילטוןימינב–ותלכוונב.)1990רבמבונ(
.הרפעבושייהדיל,ךכֿרחאםינשרשעכ
;ד״בשןיבלוניבםיוסמרשקםייקתהץראבאנהכברהלשתונושארהויתונשב*
הנידמ,תונויצ׳׃תרתוכהתחת,563׳מע׳אךרכ,׳םירבדֿימושיר׳רודמַּבךכלעהאר
.׳תיתנשםידומילתינכת–לארשיתלואגו

המדקרשאולשתוריחבהתלומעתמ׳ךרעמה׳עציבשרבעמהןאכהיהדחהמכדע4
תאו,594׳מעב׳םירופיכהםויתמחלמ׳ל)אפיס(1הרעהתאהארובוש,המחלמל
.653׳מעבהעיפומהתוריחבהתעדומ

וזהתיה.הנושארלזאדדומתהו,תינימשהתסנכל,וזתוריחבתכרעמבדסונ׳דוכילה׳5
ל״חגלשתרגסמהדוחיאלאיבהלחילצהו,ל״הצמררחתשהש,ןורשלאיראלשותמזוי
תעונת׳ו׳ישפוחהזכרמה׳,׳תיתכלממההמישרה׳יאצויםע)םילרבילֿתוריחשוג=(
.ןיגבםחנמדמע׳דוכילה׳שארב.׳המלשהלארשיֿץראןעמלהדובעה

.תסנכבםיבשומ51ֿלדריו,וחוכמםיטדנמהשימח׳ךרעמה׳דביאהלאתוריחבב6
תסנכבםינושהויביכרמידיבוקזחוהשםיבשומהךסלעםיטדנמהעבשףיסוה׳דוכילה׳
.םיבשומ39ֿבהכזו,תאצויה
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אלירה–רתויבהדיבכמהוהרישיההרוצבןהילעתומייאמהמחלמהתונכסרשא
אוההירוטסיהבהנושארהםעפבאלא,לשכנאל״יתמחלמה״׳דוכילה׳שדבלבוז
תמועלבורב–״ןגרואמהבושייה״לשהזכשקהבומזכרמןימב–םשהכזףא
.׳ךרעמה׳

תואצותלםאתהבהלשממהתבכרהרותאוהש,ישימחהבלשה,ףוסבלו
,הכותבהלוקשהשעמלתאצמנתסנכהיכ,ררבתמהזבלשב7.תוריחבבוגשוהש
םתכימתדוחלעאלאתוילרוגההיתוינכתתאהבריבעהללכותאלהגהנההש
תיטרקומדהרוצלשהלוצינםושמקרובאהיהשעמלשןפואב,םיילושיגוחלש
תעתרנהניאםנמאהגהנההשהארנ,תאזםעו;םעהלעתינדורהייפכליטהלידכ
ןיאו,ןאולמבתוירוקמההיתוינכתלעףקותבאיהתדמוע׃הזכשלוצינינפמםג
םיגוחתעדלעםגלבקתהללכותרשא,יהשלכהרוצבןהילערשפתהלהנכומאיה
.המואבםיבחרנרתוי

אוהרבודמה.ןויגיהדצהבשיוזהדמעםגיכתודוהלשי,םנמא,הנהו
תוחישש,איהתמאהךא;הבנ׳זלשתוחישַּביברימהםירותיווהוקלעתורשפתהב
ארקיעמתילארשיתוכזרדעיהלשדוסיהתחנהלעןהתודמועןתיירבעבטמ,הבנ׳ז

ךותמםשלםיכלוהשוא.רשפתהלרשפאֿיא,הבנ׳זב,תאזהדוסיהתחנהלעו–
אופאתקדוצהשעמלו–ללכבםשלםיכלוהןיאשוא,ארימגדעןורקיעהתלבק
ויהּול׃קותישקרםאֿיכ,תוינידמהניאתסנכבהיביריםעהרשפש,הגהנההתנעט
ןודלהיהרשפאזאש,אחינ–הבנ׳זלשתוחישהםוקמבהמֿרבדםיעיצמהיבירי
תוחישלםהםגםימיכסמתינורקעו,םיביריַלןיאהפולֲחהעצהשרחאמךא;העצהב

רבדה.הלשממביכרהלריאמהדלוגהתסינובןמזהֿקרפבהזהרוביחהבתכנ,ןוכנֿלא7
היההארנםיוסמבלשב.אישנהןמהכראתושקבשולשרחאלו,ישוקבהדיבהלע
,ןאכובתוכבד״בשןווכמךכלוינולאתימלושלשץ״רתמישרתכימתלקקדזי׳ךרעמה׳ש
םירופרחאלהתמישמבהדלוגהחילצהרבדלשופוסב.״םיילושיגוח״לע,אבהטפשמב
המכו,םייאמצעהֿםילרבילהתא,ל״דפמהתאהללכהיצילאוקה;)1974ץרמ(ד״לשת
.דבלבתסנכירבח62ועיבצההלשממהדעב;םיברעתסנכֿירבח
ןוניכרחאלשדוחכרבכהתורטפתהתאהשיגהריאמהדלוג;לֶפֵנתלשממוזהתיה(
דגנתונגפהוירוביצץחלתחתו,טנרגאתדעולשםייניבהח״ודםוסריפםע,הלשממה
ביכרהלןיברקחצילעריצקאישנהליטההתורטפתהתובקעב.׳לדחמהתלשממ׳ירש
.סרפןועמשהיהןוחטיבהרשו,ןיידהשמןהיכאלרבכוזהלשממב;השדחהלשממ
תסנכבןיברקחצילשהנושארהותעדוה.תסנכירבח61לע,הליחתב,הנעשנהלשממה
).םולשהיצמאמבךישמתותלשממיכהתיה
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םהןיאהשעמלשירה,םיגלפומםירותיוומענמיהלםהםישרודשאלאהבנ׳זלש
השירד,ןבומכ,וזירהו–תחאהנועבותעבןענמלותוחישלתכללאלאםיעבות
.קרסלש

הניא,ורצונשתוביסמב,תמייקההגהנההלשתינרשפֿיתלבההדמעה,םלוא
ידכ,תיתִמאֿתיטרקומדתורשפאםוש.יבויחרתויאצומםושלהשעמלהליבומ
הכילהה׃םשהיוצמהניאבוש,הגהנהלהֶארִנהלרוגהךרדבםעהתאליבוהל
ותואבהשעמלתלקתנ,תסנכבםיביריהםעהרשפאללו,הגהנההתטישיפלהבנ׳זל
םעהרשפךותתכלוההגהנהההתיהּולומכימואלהןוצרהקותישלשםוסחמ
םעהלשונוצרתריבש,תמאב,דציכה׃אופאלאשיהלהיוארהלאשהו–היבירי
ןימב,ונוצרתלבקרשאמרתוייוצרובוטאָצומכונתגהנהלהלתיארנהייפכךרדב
?הזכשהרקמ

.ךכבקרהצמתמהניאהלאשה,םלוא
הליחתכלמםשהתיהאל,ערקהלשותוחתפתהךלהמבוניארשהמיפל

דחואמהיההליחתכלמיללכהחורהֿךלהאלא,הבשחמינוויכינשןיבתוגלפתה
ידיֿלע,יתוכאלמןפואברבשנהזהדחואמהחורהֿךלה.ןוחצינהתפיאשב
רשא,הנושמתוגלפתהןימונאםיאורזאמו–הלעמלמהגהנההתוברעתה
סומסמלש[ידגנהדצבקרלוכיבכתלהנתמדחיםגהיתווצַקינשןיבתורחתהה
רשא,ןוחצינהוקדגנהגהנההתוברעתהש,ךכךותמתרבתסמוזהעפות.]ןוחצינה
״היציזופואה״תאםגהכשמוהתטיה,״םולשה״ןויתיפבשומישךותהתשענ
דוגינב,התבוטבאלשקררבדלהררגנתמאבוזיכםא–ןויָתיפותואבתולתיהל
םגרשא,ןומההתולוקתאדיספהלאלשידכו,תיביטקייבואההתנומאוהתנבהל
דימתתלבקתמ,ןוצרלהקוקזהניאש,״םולשה״תמסיסירה,ןוחצינאוההצורםא
.וּבִללעתולקרתיב

,ןאכהטקנקראלהגהנההש,תורחאםילימב,ןכֿםא,אוהרבדלשושוריפ
,המואבררושהיבויחהןוויכלדוגינב,הנימאהוברשא,םיוסמיתוקרָּפתִהוק,טושפ
.תוקרפתההרבעלהבוטהחורהןמתינומהתופחסיהלשהמגמהרציםגאיהאלא
–תשרופמתיבויחתיביטנרטלאתינכתהיציזופואלםויכןיאםא,תאזהתואיצמב
,אלא,)התמשאוזםנמאשיפכ(המצעהיציזופואהתמשאקראופאוזןיאתמאב
התארהיציזופואהרשא,הגהנההלשהלקההמרונהירפםגהזירה,הברהדימב
.התרגסמלהלשהביטנרטלאהתאקוחדלוהירחאקיזחהלותורחהלתביוחמהמצע
הגהנההתאהבייחשאיהאיה,היציזופואהלשוזתוקחדיה–בוש,ןאכמךשמהב
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–ןומהלהנורתיתאתוארהלידכ,הלשתוקרפתההוקתאךימנהלודועףיסוהל
תולפשהוקלע,הבוטרתויתירבעב,וא(ךמונהלעתאזהתורחתההתריוואו
היהירשפאםנמאשןיינעְלרוביצבחורהבצמתאהכפהשאיהאיה,)תולדהו
לשתומגממםאֿיכןוחצינלשתומגממאקוודואל,תוריחבבוהשכיאובתונביהל
יפכ,תומַדל׳ךרעמה׳היהלוכיםנמאדציכ,ןכֿםגרבסומהזכןפואב.קוריפ
,ןאכונאםיאורלוכהֿךסַבו–הכזיןכותמגמתאךימנירשאלככש,וניארש
התלעאיהאלא,אדירגיטילופוקבקרהפהמכתסהאלתמאבהלשממהתוינידמש
ףקיהב,תכלוהוהמואהחורתנחטנוברשא,ינחורםימסקלגעמלשותריציידכםג
.םיקדוםיכלוההםירגרגלוךלוהובחרתמ

אלא,התילכתלןיידעהעיגהאלםינפֿלכֿלעהניחטהש,ןכֿםגוניאר,תאזםע
ןוצרלתשרופמהגהנהםויכונלןיאבושםנמאוברשא,קותישלשבצמרצונ
רוזחלרשפאהזעקרלע.קוריפהתוינידמלטושפאצומםגןיאלבא,ןוחצינה
התדמעלשאצויֿלעופכקראלהגהנההלשהלומעתהֿתוינידמתאןיבהלו
יעצמאכונייהו–םירבדהלשןכהויניינעהדצהןמםגאלא,תוריחבהֿתורחתהב
ןמתענמוזרשאב,רוביצבתלבוקמהןוחצינהחורלשּהָכֵשמֶהתריבשלןוּוכמה
תבחרתמתמאב,תאזההסיפתהיפלו.תינתסובתההתוינידמתרבעהתאהגהנהה
תאתופכלהגהנהההנכומדציכהקראל׃םייתשל,םדוקמונלאשרשאהלאשה
הרטמהקידצמהזֿדציכםגאלא,ונוצרלדוגינב,םעהלעתינתסובתההתוינידמ
ץמואהןמובִלתאךופהלידכ,תינחורהניחבמםעהתאסורהלףאהיניעבתאזכש
?םינפבמהסובתהתמגמלא

ב

,הלעמלונראיתשינכטהגוסהןמ,רוביצבתררושההמגמהדגנתוממוקתהןימ
8.תודחאתוחנהיפל–םתסִבויללכןפואב–ןיבהלרשפא

אוהקֵבדוברשא,והשלכלאדיאאשונםמוקתמהדצהשאיהתחאהחנה
אלשםגםייושעהזכשלאדיאילעבש,םימלועלהיהרבכו–תירסומהנומאב

הגהנההלש׳התוממוקתה׳תנבהלתוירשפאתוחנהעבראד״בשןחביוירבדתעיטקלדע8
וטעתאחינהד״בששרעשלןתינ;ןלוכתאהחדיךא–רוביצהלשוחורֿךלהדגנ
.תעדהלעלבקתמהרבסההלאתויוחדהתוחנההןמרובעלדמעהבהדוקנהתואב
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,םוקמֿלכמםנוזחתאםישגהלםהםינופאלא,רודהלשירקמהונוצרללואשל
.תטלחומהתמאהלשהמשב

קרונלשתוביסמבתוממוקתההתאץרתלהיהרשפאתאזכשהחנהיפל,םלוא
והשימםשאצמנהיהּולו,ינתסובתודוסיבהיהרודהּול׃תוכופהתומגמהויהּול
היהרשפאףא,ךכלםאתהב.ימואלןוחצינלאקוודותואתופכלשקעתמהיהש
תאלישכהלםמוקתמהיהודִצמאוהּול,ונלצאינויציזופואהדצהתאםנמאןיבהל
םַעילואלוכיש,יכוניחהוירסומהןורקיעהםשב,הגהנההלשתינתסובתהתוינידמה
ןעמלהרוכמיחטשלערתוומםעןיאךא,המחלמבותרוכמיחטשתאדיספהל
.יתִמאםולשוליפאו–םולש

ונילעתופכלתשקבמהגהנההשהמ׃ןהתוכופהתומגמה,רומאכ,ונלצאךא
רשא–הרשפ,רתויבבוטההרקמבוא–העינכלשרותיוםאֿיכ,גשיהונניא
תויהללוכיוניא,ועבטםצעמ,רבדהירהו;םהבהצורהנניאםעהלשותיצחמכ
יכןימאהלךפהנםבִלרשא,ונלשהגהנההישנאםתואםג.ירסומלאדיאלאשונ
״הירוסםורד״וא״ןיטסיליפ״וזיאלששוביכאלאוניאלארשיֿץראבוננוטלש
,לוכהןמקלתסהלםישרודםניאםהףא–ירסומוניאו9,״םירצמלשיניס״וא
תירסומההפונתהאליכ,עמשמאליממו–עצמאָללזגהתאקלחלקרםאֿיכ
םישנאהשפנתאתממוקמהאיהאלוםייניעהןמהנישהתאןאכהרידמהאיה
.םעהלע]םהה[

.׳תיֵּב׳תואהקרהמשרנןאכוליאו,תרתוכד״בשןתנןושארהקרפלשךכלבלםשוי*
;םתואבתכרבכשרחאלוירבדלתורתוכביצהלהיהד״בשלשולגרהשאיהךכלהביסה
.תרתוכאלל–םלשוהאלש–הזקרפרתונןכלו,׳אקרפבגהנךכ

שירשא(תיתורפסהתיברעבםֵשהתרוצלאהארנכד״בשןוויכ׳ןיטסיליפ׳ובתכב*9
המשכהזהיוניכהתאעבטשןושארההיהרסיקסוניירדאיכןייוצי.)ןיטסַליפ׃ואטבל
ךא,םייניבהימיבםיפרגואגלשםהיבתכבםנמאעיפומיברעהםשה.ץראהלשימשרה
.בחרנשומישלותואהסינכה–םירשעההאמב–תיניתשלפהתימואלההעונתהקר
הזימרבהרומוהירה–ןלוגהתמרלקרןוּוכמאוהןיאםא–״הירוסםורד״יוניכה*
הירוס׳ןוזחבתלגודה,הירוסב)הייחתה=(׳תעבהתגלפמלשחונימַלוהיגולואדיאָלםג
זוחמכ,הבעלביהלוקחמיהלתבייחלארשיתנידמרשא,ןוכיתהחרזמהבלב׳יתבר
.׳היִּבונ׳גהירוס׳ומשרשא,הלשימורדה
,1906תנשבלעופבתיטירבהטילשלתינאמתועהטילשמרבעוהיניסיאהיצח*
תומצעמהןיבלובגהןומיס.1922תנשבתיאמצעהכולמלהתיהרשאכובהתכזםירצמו
.םירצמללארשיתנידמןיבלובגהתאאופאעבקשאוה,הבאטלחיפרמ,1906ֿב
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,רוביצהרשא,הנכסתוארלןימאמםמוקתמהדצהיכאיההיינשתירשפאהחנה
ואהנוכנאיההנומאהםאןיב–הזכשהרקמב.ןיבמונניא,ותושפטבואומותיפל
,הלצהתמישמל,הילעביניעב,תויהלתוממוקתההתכפהנםוקמֿלכמ–תבזוכ
.ירסומסוסיבל,םינפֿלעֿלע,אופאונאםירזוחבושו

ונינָתסובתןיבמרתויבםיינוציקהוליפאיכאיהונלשתוביסמבתמאה,םלוא
ףוכי״תניחבב–תבייחתמםישרודםהשתולפקתההיכןועטלםתעדבםילעמםניא
ןפואברשאו,ונילעתמייאמה,תישממהנכסוזיאמלצניהלידכ–10״ושארןומגאכ
םאשםימיכסמלוכה.הברדא.רתויףאהשקהדימבהבעגפיהלונאםייופצרחא
איצוהלםויכםישקבמרשאםיחטשהלכבקיזחהלוךישמהלונאםילוכישקעתנ
תאסיבהלונאםילוכי,חוכבונדימםאיצוהלואוביםא׃ןכֿלעֿרתיףאו;ונדימ
םוקמב,ונלשוניאנתיפֿלעתולובגבהשדחקשנֿתתיבשםהילעתופכלווניביוא
.םהלשםהיאנתיפֿלע,םדימהנקנשונתִאמםויכםישקבמרשאקשנהֿתתיבש
תוממוקתהוא,הלצהֿתוממוקתהלשתורשפאהםגאופאתלפונאליממ,הזכןפואב
תעינמלךרדםשןיארשאב,תרתוימםימדֿתוכיפשוסרהעונמלוהעיגראיבהלידכ
.ארקיעמהסובתה

ןועגישבףקתנרוביצהשןימאמםמוקתמהדצהיכאיהתישילשתורשפא
םיקיפאלוצרמתאןווכלוונסרליוארהןמשןפואב,קירלוחוכתאזבזבמותולדג
.םיליעומרתוי

ןאכשייכןעוטוניאשיא.ונלשתוביסמבתמייקהניאוזתורשפאםג,םלוא
לוכה.הברדא.דוסיילבמםישוביכואהמחלמןועגישוליפאוא,תולדגןועגיש
ןפואבונכותמםינפֿלכֿלעתכשמנוזןיא,תונוחצינתפונתונלשיםאש,םימיכסמ
ונחוכֿץומיאו,ץוחבמהדמשהֿימויאידיֿלעונכותמאיהתצחלנאלא,ינטנופס
הדימ–תוחפלו–םוקמֿלכמ,אופארסחונניאוללהםימויאהלערבגתהלידכ
תפונתלשהניחבהןמיכבלםישנםאהמכוהמכתחאלע.תוריבסלשהדבכנ
הגהנההןיבלדבההכדעונלצאהיהאלתמאב,״תולדגהןועגיש״וא,תונוחצינה

–ןוכנלא–תנוּוכמותזימרךא,׳הח״נוהיעשיבבותכַלהבורקןושלבןאכטקונד״בש10
׃לארשיובולשמנש׳הֶנָקהלשמ׳ל
ֿםיכלמ(רמאב,םעבריתואטחלשבלארשילתולגותונערופינולישההיחאהזוחרשאכ
לעמלארשיתאשַתָנו,םימַּבהֶנָקהדּונָירשאכלארשיתא׳ההָּכִהו״׃)ו״טד״י׳א
היחאלשותללקבש)׳אדומע׳כףד׳תינעת׳(ל״זחםישרוד,״תאזההבוטההמדאה
.הזהֶנָקהמ״׃הכרבםגהנומט . ןיא,ובתובשונותואבםלועבשתוחורהלכוליפא.
.״ומוקמבהֶנָקהדמע–תוחורהוממד;ןהמִעאבוךלוהאלאומוקממותואתוזיזמ
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וליאכהגהנההורוביצהונלצאוארנ,םישרופהולסחתנשזאמ׃הברדא.רוביצל
ונעציבש״תולדגהֿתונועגיש״ותונוחצינהֿיללעמלכו,דחאללוכיבכוכפהנ
.םנסרלםויכהאבה,המצעהגהנההתואלשהתושארבוהתמזויבםלוכועצבתנ
תייטהלשןיינעםינפֿלכֿלעןאכןיאש,איההנודינהתורשפאהדגנתפסונהיָאר
הכדעהאיבהקרהגהנההלשהשדחהךרדה׃הברדא.םיליעומרתויםיקיפאלץרמ
שואילשחורֿיבצמל,וילעפמקותישל,ויתורצואלשהמויאהתחשהלםעהתא
.ךלוהוקימעמםיידיֿןויפרלו

םיסרטניאלעבטושפוהירהםמוקתמהדצהש,איההרתונשתיעיברתורשפא
םירזלשםתורישבןוּוכמברּוכָ☻וליפאאוהשוא,רוביצהןיינעלםידגונמה,םייטרפ
תוריכשהוליאכ,הגהנההתיארנונלשתוביסמביכרמאיהלהנתינתמאהו–
.התוליעפֿךרדתארתויבתמלוההדוקפִתהֿתרגסמםנמאהתיהםירזלשםתורישב

ירוטסיההעקרהתאונלצאםירסחדחיםגוללהתונורתפהינש,םלוא
ןויעאללםקלסלונאםילוכיו–תעדהלעלבקתהלולכוישידכ,ץוחנהיגולויצוסהו
11יטוירטפתויהלאקוודחרכומהזירה–רבסהשיםא,ונלשתואיצמב.ףסונ

ד״לשתטבש׃רעושמהביתכדעומ
.)660׳מעבליעל,7הרעהתאהארובוש–דעומהתעיבקןיינעל(

בשאלו,ודיתאד״בשךשמ–טפשמהעצמאבשממו–השדחהקסִּפלשהתליחתב11
זאו,רחאםוקממוריאהלןתינךא,םותסאופארתונעוטקהטפשמה.ותביתכבךישמהל
ךרדןדבאבתבלושמאיהרשאכ–הגהנההלשתויטוירטפהאקווד׃רומאל,ותנווכןבות
םגּֿולו,תינדגובתוינידמלהליבומיהירה–׳םהיניעבםימכח׳לשתימצעֿהשוחתבו
.תעדמאלש
–)397׳מע׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבא״צהרעהמחוקלהטפשמההנה
הָּבּוחבתאשונ,הדִצמ,םירופיכהםויתמחלמ״׃רחאאשונבןוידבגארמאנשטפשמ
לארשיימיירבדרשא,ךרדתדבואתיטוירטפתּונקיטילופלשתיניצותינדגובתומכתסה
תאתשרודהמואהתבוטשיאדווברבסרשא–״סויבלפףסויזאמהתומכועדיאל
תחטבהלהיוארהךרדהאופאאיהולשֿוכרדשו,אמורלשהקיחלאןוצרמתורסמתהה
.אובלֿדיתעלותחווַרלו,הווהבםעהלשוייח
לשותעיטקתביסלכשחינהלריבסיכריכזנובושנ,עוטקהטפשמהלשותראהלרבֵעמו
הארובוש.׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהלשותביתכרדסלאיהֿףאהרושקהזונרוביח
.373׳מע׳אךרכב,ל״נהרפסב53הרעהבםגֿומכ,הזחפסנלחיתפַּבתאז
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׳בחפסנ
ẁ639ו,613,616,618םידומעב,)אפיס(ẁ44ו,25,)אפיס(ẅ18,22תורעהל

ףקתנ,ףקות,ךוותמ

ןיידהשמותאדאסראונא,ר׳גניסיקירנהלשםהירבדמ
םירופיכהםויתמחלמלע

ויההגהנההלש״םיינידמההילוקיש״םאעובקלידכש,׳גקרפתליחתבבתוכד״בש

תטרופמתיתדבועהריקח״הצוחנ–ואלםאוא–תנוּוכמהעישפלשהשעמתניחבב

םותםעדימאלשיאדוובו(,ולשויתויורשפאחווטבהנניאוזכהריקחו,״תיטפשמהגרדב

.)וירבדתאבתוכאוהובדעומב,המחלמה

אל–המחלמהרחאלםינשםייתשוםישולש–הזהםויהםצעדעשעובקלןתינ

.תמדקומההינונקהתנעטלשהתונכתיהתקידבל,אלמויניצר,דקוממרקחמךרענ

ילוא,תרחאואוזכהמרב׳תמכסומהמחלמםואית׳םייקתהש,תאזהתורשפאה

הכישממ–תאדאסלר׳גניסיקןיבףאילואו,ןיידלר׳גניסיקןיב–םיכוותמתועצמאב

ירקוחמםידדובקריכםא,תכרפומיתלבםגךאתחכומיתלב,ללחבףחרלאופא

ךרוצלכןיאשאיהםיבתוכהוםירקוחהןיבתחוורההנבהה1.הבםיזחואהמחלמה

וקלב״הראןהולארשיןהשךכבתמכתסמתואיצמהיכ,היצריפסנוקתולילע׳אורבל׳

תותואהףאלעחתפבתדמועהמחלמשוקיסהאלו,עדימהתכרעהבולשכנ,ןורוויעב

,הרהוי,תוננאשלשםיהדמףוריצלשב–ןיעידומהימרוגידיֿלעוטלקנרשאםירורבה

םירצמַלהתיהםנמאםאםגשהנבההתלבוקמ,ןכֿומכ.תומיטאוהבשחמֿןועביק

ךכבקסועהנורחאלו,םיבתוכהמכידיבהמחלמהירחאדימרבכהתלעוההירואתה1
רשאכ,ןייטשלימירואלשותושארב׳םיחקלתקפהותוברקיריקחתַחורזִאלםורופה׳
.)םורופהלשטנרטניאהרתאבשוירמאמב(ןייטשנורבלאכימר״דאוהירקיעהבתוכה
)הריבסמה׃וא(הריבסההרעשהה׳רדגבןהויתונקסמשןייצמה–ןייטשנורבדאבילא
ןיידלש)ותמזוי׃םצעבו(ותמכסהתאקראל׳היצריפסנוקהתיירואת׳תללוכ–׳רתויב
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בצמהתאתונשלולכויםההמוזיהמחלמבקרשר׳גניסיקלשוירבדמןיבהלתורשפא

אלא,המחלמבחותפלםתואתורגלןווכתהאלשקרֿאל,ר׳גניסיק,אוהירה–םתבוטל

םיברעהופקתרשאכןיטולחלאופאעתפומהיהו,ךכלותפתיאלשםתואריהזהףא

.לארשיתא

וזכ,הינונקםשהתיהםאהדמעעובקלובצייתהליתנווכבןיאיאדווב,הזרצקחפסנב

ויהימ,הבחורוהקמועהיההמ–התיהםאו,הלהמודואהתיהשד״בשדשחש

הקידבב–תונכתיההתלאשתאוליפא.היגוסַלתורושקהתולאשלוכשאדועו,היפתוש

–ואלםאוא,יהשלכהמרבתנוּוכמהינונקלשתורשפאםעבשייתמתודבועהףָרצִמםא

תכירעתאימכשלעהתעסמועינניא׃תורחאםילימב.החותפהלאשכןאכריתוא

יררהלכלשחותינוהריקסתשרודההריקח,הנהדעהכרענאלרומאכרשאהריקחה

רשאלכלעו,המחלמלומדקשםינוידהלעםויכונלעודיהילולימהויתדבועהרמוחה

.הירחאוהמיחלהידכךותךשמנולשלתשה

,ר׳גניסיקתועצמאבתאדאסםעםואיתב,״דובכהתבשהל״תלבגומתירצמהפקתהל
שארלןיידלשויונימללועפלןורחאהֿהזלשהחטבהידכֿדעוליפאאיההעיגמאלא
.ב״הראלש׳העפשהןכוס׳ןיעמותויהלהרומתב,)הדלוגימירחאל(לארשיתלשממ
םחנמלעיאקירמאץחלתועצמאב,ךכֿרחאםינשהמכיקלחןפואבהשמומוזהחטבה
.ותלשממבץוחרשלןיידתאהנמישןיגב
וזונתעבצהשילבמ–ונניינעלםיעגונהםירפסינשלעעיבצנ,ליעלרומאהדבלמ*
׃םביטלעדיעת
לשיתִמאהומש(;ט״לשתםילשורי,ןורודיחתאמ׳עבורמהרשקה׳אוהדחאהרפסה
–םיינידמהםיכלהמהוםינוידהתא״דעתמ״הןטקרפסוהז.)ימיּכחןורודאוהרבחמה
,מ״הרב,ב״הראןיבטטרושמ׳רשקהעוביר׳ו–םירדחירדחבושענשהלאתוברל
דחי,תועודיתודמעותודבועלשהריזשובולישךותהשענ״דועית״ה.לארשיוםירצמ
תוקצומהתודבועהןיב׳רפתהוק׳רשאכ–רבחמהלשונוימדוונויגהכ,ןתמלשהםע
.לפרועמרתונןתמלשהןיבל
ירואולבראדִודתאמ׳םירופיכאללןויגיש׳׃ומשו,הנורחאלרואהארינשהרפסה
,העתפהלכהתיהאלןכאשהנעטהתשרפנןאכ.)2005,תונורחאתועידיתאצוהב(ןמאנ
השעאלו,תוחוקפםייניעבהתארקלךלהאלאהמחלמהלארוויעכלבוהאלןיידש
הצר,םירבחמהתעדל,םלואו.הבןיינועמהיהשםושמטושפהענמלידכשורדהתא
םיביואבתוכהלזפתונמדזהכאלא,םולשתוחישליחרכהאובמכאלהמחלמַּבןייד
וא,םיאולימסויג–ונדִצמהנכהידעצשששחאוהו,׳דימתלותחא׳תחצינהכמ
תריזבןה,)היתורֵּפריצקו(תאזהתונמדזההלכוסתשךכלומרגי–ענמתפקתה
.תימואלֿןיבההריזבןהוישממהברקה
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הקסִּפַּב639׳מעבהרומאהד״בשלשותָרבסתאםגריכזא,ל״נהדשחהדבלמ

אוה,ןיידלשושרדמתיבמ׳יקלחהרדסהה׳ש,״תחאהתורשפאה״םילימַּבתחתופה

דועשו–םירפיכהםויברעהגהנההלשהיכלהמליוצרהםויסהֿבצמהליחתכלמהיהש

לובגהוקלשועוביקהיהתהאצותהשהגהנההתנווכהתיהרבכתוברקהץורפםרטב

הינונקֿרשקםייקתהאלםאםג,תירשפאהניהוזהרבס.׳הלתימהרבעמ׳בםירצמםע

.םידדצהןיבםדקומ

רשא,חַפֶסןיעמהתעןאכאיבא–ד״בשלשורוביחלהוולנםושירכ–ןכלערשא

ר׳גניסיק–׳םיישארהםינקחשה׳תשולשלשםהירבדבתוירקיעתודוקנלעעיבצאוב

,הצרפשרחאלםכשמהו,המחלמלומדקשםיכלהמלותונבותַלרשאב–ןיידותאדאס

.םינושארההמיחלהיבלשבדוחייב

ןמםיינשןיבשארמתמאותמהינונקתחכומאלהלאתועבצהבש,דימרמאיי

השולשהלשםהירבדבםירחאםיעטקמו–םתשולשןיבאליאדווב–וללההשולשה

,תאזםע,םלוא.׳רשקהתיירואת׳לשתשרופמהלילשהלוע,)וטטוציאלשםיעטק(

םיפפוחֿטעמכםיחוסינבףקתשמהןוימד–השולשהלשםתנבהבברןוימדןאכףשחנ

רשאתלבגומהמחלמכ)ךכֿרחאדימואהצרפםרטב(יַניסבהמחלמַלםיסחייתמה–

היהיןתינוב׳שימג׳ושדחבצמרוצילו,ינידמהןואפיקהתאתחאברישפהלהדעונ

–ןיידותאדאסלשםתנווכםגתפשחנ׃וזףאוזאל.םייוצרםיינידמתונורתפלרותחל

המחלמהתאםייסל–)הפקתההרחאלדימךא(דבעידבינשהוהליחתכלמןושארה

תאןרמתללדתשמודִצמר׳גניסיקרשאכ,ידי׳גהוהלתימהירבעמוקלעתובצייתהב

.׳םיבוטהויתוריש׳לםהינשוקקדזיובבצמ,וקיתבםייתסתםתוקבאיהשךכלםידדצה

יאדורשא–םמצע׳םינקחש׳הירבדלעתוכמתסההלשתונורסחהםנמאםירורב

,יתרוקיברקחמןאכןיאשונרמארבכךא–עינצהלהמובותכלהמבטיהולקש

.הרישיתודעלשןורתיהאופאונדיברתונו

ר׳גניסיקירנה

וארןההנורחאל.וללמותווטלקוהםירופיכהםויתמחלמבר׳גניסיקלשןופלטהתוחיש

םסרופותירבעלםגרותרשא׳רבשמ׳׃ורפסב–רושיקיעטקוהמדקהיווילב–רוא

׃ר׳גניסיקלשותמדקהמעטקהנה.ה״סשתםילשורי,׳םלש׳תאצוהב

לקשמהיווישביונישלאלא,ןוחצינלןוויכאלתאדאסשהליחתבןיבהאלשיא״

–םידדצהינשלרשפאיהמחלמהםלהשךירעהאוה.ובחותפלהצרשןתמוֿאשמב

תאהתארלארשידועלכתירשפאהתיהאלשתושימגתוארהל–תחאכםירצמולארשי
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ונעגהונחנא2.ימואליוזיבבתקתושמהתיהםירצמדועב,תיאבצהניחבמהנוילעהמצע

.״הנקסמהתואלדרפנב

לעתשרופמהרימאהנהךא,)ע״י(ילשאיהתונורחאהםילימהשמחתשגדהםנמא

ןיבהמחלמלשםייוצרההיתורֵפו׳הדיקפת׳לרשאבר׳גניסיקלתאדאסןיבתופקשהתוהז

ונעגה״–ב״הרא–״ונחנא״שןיבהלארוקלר׳גניסיקחינמ,ןוכנֿלא.לארשילםירצמ

׃תופסונתודבועדועןנשישאלא,המחלמהתובקעב״הנקסמהתואל

.ןוסקינאישנהםעהחישר׳גניסיקלהנמ,תירצמההפקתההירחאדבלבתחאהעש

ומצעאוה,״ונתואוריהזהאל״והפקתההלעשארמועדישםיסורבםנמאדשוחאוה

,ענמתפקתמבחותפלאלשתילארשיהתובייחתההלערפסמ,עתפומכתמאבעמשנ

תקספהלאיבהלאיהתירקיעההיעבהשאיהיתעד״׃הלאהםירבדכםגףיסומךא

ךתנווכ׃ןוסקינ/.רדסהףוכאלרשפאםאתוארלתונמדזההתאלצנלםגו,המיחלה

/?)ןוכיתהֿחרזמביללכהרבשמה(רתויהלודגההיעבהלשיטמולפידרדסהל

..ןוכנ׃ר׳גניסיק . .)רפסַּב27׳מע(.״.

הצרפשםדוקדועב״הראבהיה,תאייזֿלאדמחומ,ירצמהץוחהרש׃תאזדועו

לער׳גניסיקםעהחישלשגפנאוה–םירופיכהםויברע–ישישםויבו,המחלמה

רקובב–וניבלר׳גניסיקןיבתוינופלטתוחישהמכתוכרענ.ןנכותמה׳םולשהךילהת׳

ר׳גניסיק3.םירופיכהםוייאצומבןכו,תירצמההפקתההרחאלדימבוש,םירופיכהםוי

םילארשיהדישךירעמאוהםנמא.וברעוגונניאו,תאייזיפלכסעכםושעיבמונניא

אוהםנמא.םיילאירוטירטםיחוורםהלרשפאתאלב״הראשחיטבמאוהךא,רבגת

םגעמשנאוהךא–םימדוקהםיווקל–״הֶטנַאווקסוטטס״להרזחלערבדמ

ר׳גניסיקתאתאייזלאוש,םירופיכהםויתרחמל.תוינידמהויתוחישתאתחנבךישממכ

ר׳גניסיק,״ונדִצמםולשהישופיחךשמהבקסועה״,בושחהבתכמהתאלביקרבכםא

לשורופיסהנהו–ב״הראלשתיבויחההתבוגתבחוטבתויהללכוישולבישמ

׃הזהבתכמה

–ר׳גניסיקבתכשרחארפסב2
׃ךכתאזההדוקנהתאםכסמוףיסומאוה–ןאכרומאָלליבקמעטקב,460דומע
רשאמרתויֿהברה,תיטמולפידותיגולוכיספהתיה,רוציקב,]תאדאסלש[ותרטמ״
.״תיאבצ

תניינעמתואטבתהתאייזלשויפמהמשרנ–םירופיכהםויתרחמל–ןושארםויב3
וזו–ןוחצינבתוכזליוכיסםיַרצמלשיםא,ותעדללאשנאוההיזיוולטבןויארב.רתויב
חווידהאר(.״קדצןעמלאלאןוחצינןעמלםימחלנונאןיא;אלשןבומ״׃ותבושתהתיה
.)םויהתרחמל׳בירעמ׳לשןושארהודומעבךכלע
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,ר׳גניסיקלשותרדגהכ,״רתויבגירחדעצ״תאדאסטקונהמחלמהלשןושארהםויב

ןוחטיבלוצעוי,ליעמסיאזפאחלשותמיתחב–בתכמ״ןויבהתורוניצב״וילאריבעמו

ביחרהלואתויושגנתההתאקימעהלםינווכתמונניא״׃וזתירצמהרהבהובו–ימואל

רוצעלםינכומונא,ינידמהרושימבוניתויפיצתאב״הראאלמתםא׃ירק;״תומיעהתא

לשונוחטיבתאריבגההזרדש.חרזממהלעתלךומס,םייחכונהםיווקבונאבצתא

–גיצהלולרשפיאאוה;תינידמהניחבמםיעוריאבטולשלתלגוסמב״הראשר׳גניסיק

בשיםתסוץאוסהתאהצחי)תאדאס(אוהשךירעמינא״׃וזהכרעה–ויתימעלדוגינב

הבושתליעמסיאזפאחלבישמר׳גניסיק.״האלהרודחיאוהשבשוחאלינא.םש

ךרדבגשויאלףסונרבדםוש,התרטמרקיעתאהגישהםירצמש״איההתיצמתש

תודירטמהתויעבהלשקדוצבושיילעיגהלםידדצלעויסב״לעפתב״הראשו,״תיאבצ

.״ךכֿלכברןמזןוכיתהחרזמהתא

ר׳גניסיקםעשגפנשיאהשןוויכמ,יתועמשמוניהליעמסיאזפאחתועצמאברשקה

סחייתמהףיעסַּבדימרפוסישיפכ–המחלמלומדקשביבאבוףרוחבםימעפשולש

ראותירשאםירבדֿןויגהותואלש׳שומימ׳ןיעמאופאןאכתוארלןתינו–תאדאסל

.אבהףיעסב

םגהאר.12,14,62,84,91,92,93׃םידומעב׳רבשמ׳רפסַּבהאר,תאזלכלע(

ורפסלעססבתמהרמאמ–׳תאדאסֿר׳גניסיקידוסהרשקה׳,ףישבאזלשורמאמתא

.)2004רבמבונב3,ה״סשתןוושחבט״יםוימ׳ץראה׳ןותיעב–ר׳גניסיקלשהז

$

–המחלמהםותרחאליצחושדוחכ,ר׳גניסיקלשתניינעמתואטבתהדועריכזנ,םויסל

תא״רפהל״שיאהומצעלהשרההברשא–םידוהיםילאוטקלטניאלשרוגסגוחב

הלאהנה.יברעהדצלאקווד,קחשמבטפושהשעמכ,ןוחצינהתאקינעהלוןוזיאה

הניחבמהבוחציניכֿםא,תיגטרטסאהניחבמהמחלמבודיספהםילארשיה״׃וירבד

ילבמםוירשעֿהעבשךשמםחליהלםילגוסמויהםיברעהשהדבועה.תיטקט

.״המחלמבםיחצנמכםתוארלשי,ןכאו.ןוחצינלםהלתבשחנ,ורבשייםהיתואבצש

,ב״משתםיביברתאצוה,׳הכומנתוריבס׳ןומידקנהמלשלשורפסבםיאבומםירבדה(

.)243׳מע
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תאדאסראונא

תנשבםינדיעתאצוהברואהארותירבעלםגרות,׳ייחרופיס׳,תאדאסראונאלשורפס

.ב״הראבתילגנאבםסרופשרחאלרצקןמז,1978

הרשעוליפאונלבישהללכונםא״׃תיאבצהותינכתןויגהתאתאדאסגיצמךכהנה

םשססבתהלו,)ועמשמכֿוטושפ,לגרֿתסירדליתנווכתהךכבו(יַניסתמדאמרטמיטנס

חרזמב–ולוכבצמההנתשי,ונתואזיזהלתומדאילעחוכםושלכויאלשדעןתיאב

חַלצִנםא,ןכש;1967זאמונאשנרשאהפרחהתאלוגנ,תישאר!םוקמלכבוברעמבו

ימצעהןוחטיבהתאונלבישנירה,ונמצעלריזחנרשאחטשהזיאבקיזחנויַניסל

..ונלש . ,ןכש,המיחללתונושארהתועשה24ֿבהנוילעהלעונדיהיהתשַחֵרכה.

.״׳הלוכהמחלמבחצניחטבל–ןושארהתומיעבחצנישימ׳׃יתרמא

תאחלצםירצמאבצשרחאלוילאר׳גניסיקלשותיינפלעתאדאסרפסמןכמרחאל

ונא.יתבריסשןבומ״׃רבוטקואב6לשתודמעלהרזחושאתקספהלהשירדב,הלעתה

בלשהםלשוהשהיהרבדהשוריפו,ולוכבלֿרבוקתאונשבכוהלעתהתאונחלצרבכ

,]ידי׳גהוהלתימה=[יַניסבםירבעמלעיגהלונילעהיההתע;המחלמהלשןושארה

4.)ע״י,ילשהשגדהה(.״ןורחאהוינשהבלשה

לשוצעוי–ליעמסיאזפאחונעדוימןיבלר׳גניסיקןיבוכרענשתושיגפל,ןאכמו

הלאתושיגפםכסמתאדאס.1973תנשלשביבאבוףרוחב–ימואלןוחטיבלתאדאס

רמאר׳גניסיקשרפסמאוה.וימוכיסבןנובתהלשיךכםושמאקוודךא,הבזכאב

תושעלהסניםאירהש,יאבצהבצמהתאתונשלתאדאסלארוקינאןיא״׃ליעמסיאל

רשפא״׃םיאבהםיטפשמהםגםנשיתאזםעךא,״הסובתלארשיםכלליחנתבוש,תאז

רשפאו–ןורתפַלונתָשיגתאתאזתובקעבו–תמייקהתואיצמהתאתונשלולכותש

טטצליואר–שאתקספהלר׳גניסיקלשהנושארהותאירקלירצמהבוריסה–הזןיינעב4
.רטשמהלשימשרֿיצחןואטיבלבשחנה׳םרהאלא׳ןותיעהךרוע,לכייהןיינסחתאםג
תרחאהדוקנושיגדהב,םויותואבשאֿתקספהלירצמהבוריסהתאקידצמוקמנמלכייה
ז״טםויב׳בירעמ׳בואבוהשיפכ,וירבדהלאהנה.הנומתהתמלשהלםרותאוהךכבו–
המזיששאהתקספהלהמיכסהםירצמ״׃4׳מע,)1973רבוטקואב12(ד״לשתירשתב
לשםיסיסבםיקהללכותשידכ–]השתההתמחלמםותב[–1970טסוגואבב״הרא
הקדצהלכןיאהתעו,הָֹשענהזרבד.ץאוסתלעתלשתיברעמההדגבםיסוטמדגנםיליט
םלועלש,אוההתעשורדשהמ.ךשמיהל׳המחלמאלוםולשאל׳לשהזקחשמלחינהל
.״ןלוגהתמרמויניסמאצנאל
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רשפאשתושירדבאובלםכללאןכלו,סבומהדצהםתא״׃תאזםגו.״ולכותאלש

.״םיחצנמדצמקרןלבקל

תורושבר׳גניסיקםעוללהםימדקומהםיעגמהתאתאדאסםכסמ,ןכלערשא

המצעמםוש,םצעב,הלכיאלשםשכ(ב״הראהלכיאל,דימתיתרמאשומכ״׃תואבה

ורקיעב.ןואפיקהתריבשלתיאבצהלועפונמצעונאטוקננםרטבדעצתושעל)תרחא

ונלרוזעלב״הראלכותאלרעצההברמלש,ליעמסיאזפאחלר׳גניסיקרמארבדלש

.״התונוילעתאהדיבתמייקמלארשיוסבומהדצהונחנאדועלכהמואמב

.)180,184,217,218׃םידומעבתאדאסלשל״נהורפסמתוחוקלתואבומה(

ותמזויםצעלרשאבןה,תאדאסלשהלאויתונבותחותינבךיראהלךרוצןיאשהמוד

ףלאמ.ב״הראלםירצמןיבםיסחיהרושימבתוֻקמההיתועפשהלרשאבןהותיאבצה

ינארֿלאדבעלטנ–תאדאסםאיבהשיפכ–ר׳גניסיקלשל״נהויטפשמתאשרבדה

תמחלמ׳לעויתונורכזרפסשארבוטומכםתואעבקו,םירצמאבצל״כטמר,יסאמג

תאצוה,׳היבחרממךרדב׳ירעירזעיבאן״מאשיאלשורפסבתאזהאר(;׳רבוטקוא

.)165׳מע,2003ןתיבֿהרומז

$

תורושקהתויאנותיעתועידייתשםג,תאדאסלתוסחייתההילושב,ףיסוהליאדכדוע

;הירחאלדימהיינשהוהמחלמהץורפינפלמתחאה–ריהקבןרוקמרשא,ונניינעל

׃)ע״י,ילשןהןלהלדתושגדהה(
העידיהעיפוה)1973רבמטפסב21םויב(םירופיכהםויינפלתועובשהשולשמתוחפ*

הריכבתיניתשלפתוישיאלהעידוהריהק״יכהברמאנו,׳ראהנֿא׳ינונבלהןותיעב

לעםייאקירמאםיצחלאיבהלהתילכתשתבחרנתיאבצהלועפםירצמהשעתבורקבש

המודאההרונהתאןיעידומהירדחבהקילדהאל,תורחאכ,וזהעידיםג.״לארשי

,ןדומֿןתיבֿהרומזתאצוה,׳רבוטקואבהמדאתדיער׳,ףישבאז׃האר(.תקפסמהמצועב

.)23׳מע,ד״לשתא״ת
׳ינידמהןואפיקהתריבש׳לשוזןושלשרופמבהבתטקננרשא–היינשההעידיב*

םייברעהתואבצה״׃שאֿתקספהלםירצמתונוכנלעריהקוידרתעדוהתטטוצמ–

הלודגההלועפהוזהתיהו,ברקההדשבתונברקאיבהלםתונוכנוםרשוכתאוחיכוה

בוש.1׳מע,רבוטקואב26׳ץראה׳(.״ינוכיתחרזמהרבשמבןואפיקהתאהצפינש

28הרעהעצמאב,ןכלֿםדוקםיימוי,המודהעידילעליעלונרעהרשאתאםגהארו

.)620׳מעב
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ןיידהשמ

,)1977(ז״לשתתנשבריבדתאצוהבאצי,׳היפרגויבוטוא,ךרדינבא׳ןיידלשורפס

.םיפסונתורוקמםעבלושמב–וכותמטטצנןאכו

רחאל.ר׳גניסיקםעליעמסיאזפאחלשותשיגפלסחייתהןיידםגשןייצלןיינעמ

ןיידרמא–תוקירםיידיבליעמסיאאצירשאכ–1973יאמבןוטגנישוובםיינשהתשיגפ

הזוזתללוחללכוי׳המחלמשודיח׳ב׳ישממ׳םויאקרובש,שדחבלשחתפנ״התעש

׳םירופיכהםויתמחלמתודלות׳,ןרואןנחלאלשורפסמאוהטוטיצה(.״תינידמ

.)408׳מע׳אךרכ,הירוטסיהתקלחמד״הותם״גאתאצוהב

ינפלשקרןייצנו,המחלמהברעןיידלשודוקפִתווירבדלולכמתאןאכללוגנאל

אהישתורשפאָלזמרףאאצמנאל,תועודיהויתויואטבתהלכב,ד״לשתםירופיכהםוי

׳יקלחרדסה׳לןיידלשתוינידמהויתוינכת.ףקתונםא–דחארטמּולו–תגסלונילע

יוצרהילמיטפואהבצמלעיגהלידכודעונ,יניסברחאואהזכימינפוקלהגיסנלו

,המחלמןאכץורפתתאזֿלכבםאךא–המחלמעונמלידכםגו–לארשיתנידמל

.וננוחצינבןוחטיבדימתןיידעפש

הרערעהמחלמהשהמודו,תחאב,גפןיידלשעודיהונוחטיב.םירופיכהםויעיגהזאו

לחהאוהםורדהתיזחבבצמהתאןיבהרשאכדימ;הצרפובםויבשממ,ןיטולחלותוא

וידיסח5.וירבדכ,״גוסיהלאלוובקיזחהלרשפאהיהיש״ינשוקןיכהלחרכההלערבדל

חכונרשאכ,המחלמהינפלרצקןמזדוערערעתהללחהןיידלשונוחטיבשןכתיי,םצעב5
,ישישםוירקובבותכשלבןוידב.הלעתהלומםירצמהזכירשםוצעהתוחוכהףקיהב
יכאטבתהךא,םיאולימהתודיחיתאסייגלובוריסבןיידזחאןיידע,םירופיכהםויברע
ןמחוקלטוטיצה(;״ץבשלבקלרשפא]םיירצמההירליטראהינקלש[םירפסמהמקר״
,׳םירופיכהםויתמחלמבןיידהשמ׳,ןוארבהיראל״את,ןיידלשושילשרביחשרפסה
.)17׳מע,ג״נשתא״תםינדיעתאצוה

$

רבסהכ–ךכראתלילואןתינזאֿיכ,תמדקומההינונקהתיירואתבתמאהנשיםא
והואיצוהרשאםירתוסהםילוקישהךבסב,ןיידעלקנוילאשבצמהתא–ירשפא
׃ולקשמיווישמ
תימוקמהיהתאיהתירצמההפקתההאובתרשאכשרבסאוהםירופיכהםויברעדע
החיתפכ,םוחתלורתאל,׳גופסל׳לארשיתנידמל–יוצרףאו–רתומשוזכ,׳הנטק׳ו
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טלקהבתוריהמַלוותייארֿתוריהבלתאזותדמעתאסחיילםידיתעןיידלשוילכֿיאשונו

.םירחאםירבסהםגךכלונכתייךא–חטשבהווהתהשארונהבצמהתא

רכינאלןיידע,המיחלהלשםינושארהםיימויב,ןיידלשתויבמופהויתועפוהב

םירצמהלשםנויסינש,״םיבורקהםימיהךות״ררבתיוננוחצינשרמולעדיאוה.יונישה

תנכוסמדואמֿדואמ)הקתפרה=(הרוטנבאלשןולשיככרמגיי״הלעתהתארובעל

םהלםורגלםאֿיכםהלשוקלםתואףודהלקראל״איהונתרטמשןייצו,״םליבשב

תבישיברבכ.תרחארבידאוהםירוגסםימורופב,םלואו.״ונתלוכייפכ,תודבכתודיבא

וקבאלךא,ינשהוקבדומעלםילוכיונאשעבקאוה,םירופיכהםוייאצומבהלשממה

םגו,הלעתלרבעמלאםתואףודהל׃התיההלשממבהעדה.הלעתהוק,ןושארה

;ןיידבתוכ,״ךכלעיתזמראלףאינא״.ךשמהבירשפאהיהירבדהשרמאל״כטמרה

ןיידלשיבמופהומואנ׃האר(.״יַניסרבדמבהמחלמלעוינשוקלעיתרביד,ךפהל״

םויהתרחמל׳תונורחאתועידי׳בוטטוצונממםיבחרנםיעטקרשא–רופיכֿםוייאצומב

.)582‐581׳מע׳ךרדינבא׳׃תאזֿתמועלו–

ותטלחהלעחוודמרזעלאדִודל״כטמרהשרחאל,ינשההמיחלהםוי,׳אםוירקובב

.עיצהלהצורינא״׃ןיידולרמוא,ןופצהתיזחלריוואהֿליחתוליעפתאריבעהל . .

.ינשוקב]יַניסב[ךרעיהל . .םיזועמהלעשקעתהלאלו. . ינא.םיבושחאלרבכםהוישכע.

ןיידהרומ,םויותואירהצב.״׳בוקבעיקשהלןכו,םיזועמבתוחוכעיקשהלאלעיצמ

.גוסינונממשחטשהתאםוחתל–״תילאירטסינימתעדתווח״כ–םורדהדוקיפףולאל

ירצמהתוחוכהרדסתאשריפאוה–הפקתהההאבשמ–התע.ינידמןתמוֿאשמל
;יניסקמועלאתיביסמהרידחלהחיתפךלהמכ,תינושארהםתפונתתאםגֿומכ,יקנעה
תמאבשףאלע,תחאבאופאהצפנתה–תלבגומהלועפוזאהתש–תמדוקהותנבה
הזףוריצו–אלמתוחוכֿרדסביכֿםא,לבגומיעקרקגשיהלותנווכביבקעתאדאסרתונ
רעזמל׳)תדקוממיתלבךרדב(שיאההתעהסנמ,ןכל.ןיידתאלבלבועיתפהשאוה
הזכןפואבראשיהל,והשכיאולוכהתורמל,םגילואו,״ינשוק״בוצייידיֿלע׳םיקזנ
.הלעתלחרזממוהשלכחטשבתירצמהזיחא׳גופסל׳תמדקומהותונוכנל״ןמאנ״
רושימבןה,םירצמהתנווכתאהנוכנחנעיפןורשקיראאקוודשןייצלןיינעמ,בגא
)רבוטקואב9,ירשתבג״י(המיחלליעיברהםויהרקובב.ינידמהרושימבןהויאבצה
קיראשרדזאו,רזעלאדִודוןיידתופתתשהב,הבישחֿםואבדוקיפהרקנובבןוידםייקתה
רמאםירצמהלעוירבדב.הכרעמביונישללוחלידכהלעתהלשינשההדִצלרובעל
,מ״קהרשעלשוקסופתלאלא,ץורפלןוצרשיםירצמַלשיתשגרהאלינא״׃ןורש
]ןיידלשתינידמהותינכתלזמר[–ונישעונחנאשיקלחרדסהאלו;שאתקספהסנכיתשו

םויתמחלמ׳רצלמליגוןמגרבןנורלשםרפסבםיאבומםירבדה(.״ושעםהאלא–
.)133׳מע,2003א״ת,לכשמתאצוה,׳תמאןמז–רופיכ
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׃)שידורוג(ןנוגלאומשלאוירבדתא,)597׳מע׳ךרדינבא׳ורפסב(רזחשמאוהךכ

..הגיסנאללובקיזחהלוינשוקןיכהל,יחכונהבצמב,תורוהליתוכמסב״ . ֿיאםא.

םיקהלךירצ,]הלעתלחרזמממ״קהרשעכ,׳םיזועת׳הוק=[ם״תחהריצבקיזחהלרשפא

היראלשורפסמחוקלהקסִּפהשארבטוטיצה(.״)ידי׳גהוהלתימה(םירָצְמַּבוקהתא

יוטיבה.רוקמבתונותנהחיספהתודוקנו,94דומע,)5הרעהבליעלרכזוהש(ןוארב

.)98׳מעבםשרומא,ןיידיפמ,״תילאירטסינימתעדתווח״

,הלשממהתבישיב,םויותואלשוברעבבושו–הדלוגםעהשיגפב–םיירהצהרחא

התיהותכרעהיכ,ידי׳גֿהלתימוקבבצייתהלוהלעתהוקלערתוולשרופמבןיידעיצה

םירשהוהלשממהשאר״.ותומדקלבצמהתאריזחהלו״םירצמהתאקורזל״לכונאלש

ךיאואר׳׃לשהמינבו–ןכסמינפודימעהב6.בתוכאוה,״ירבדמםיעזעוזמויה

ידגנוחטוההעשהתוא״׃הלאהםירבדכרפסמוןיידףיסומ–׳אושלילעםיללוגתמ

הדגהןמםירצמהתאףודהנשןיינועמינניאםצעביכןהמעמתשהשתונעטהזןיינעב

,הנממקחרתנשיתשקיבוהלעתהוקלעבשנשיתדגנתהםלועמוזאמירה;תיחרזמה

הלעתהוקלונריזחהלהתילכתשהלועפירחאוישכעטוהלינניאשאלפןיאןכלו

,׳ךרדינבא׳(.״ןמזהלכיתיצרשיפכ,הלתימהיֵרָצְמדילשדחילארשיוקףידעמינאו

.)100׳מע,ןוארבלשל״נהורפסבםגהארו;600‐599׳מע

ינפבםגהלאוירבדתאןיידרמא)רבוטקואב9,׳גםויב(םיפסונםיימוירובעכ

חילצנםירצמהתא״׃תרושקתהיריכבוםינותיעהיכרועלשםורופ,׳םיכרועהתדעו׳

שדחמושוביכתא,םויה,לוקשלףאיאדכםאקפס...םישדחםיווקבלבא,םולבל

.םוסרפםושםהלונתנאלו,וירבדמםיעזעוזמויההלאויעמושםג.״הלעתהוקלש

.)485׳מע,2002ריבדתאצוה,תרעומותבחרומהרודהמ,בוטרבךונחתאמ׳ודד׳׃האר(

ןיידלרשאברבכונרעהרשאתאקרריכזנו,ןאכרוקסנאלםירבדהךשמהתא

םירופיכהםויתמחלמ.25הרעה618׳מעבליעל,המחלמהץורפלערוחאלוטיבהב

אלטנרגאתדעוח״וד.ןיידהשמתאזאדעהפפארשאהדגאהתליהתאתחאבהתביכ

ביכרהרשאכ,םלואו;תוישיאתונקסמןיידדגנוקסוהאלןכלעו׳ינידמהגרד׳בקסע

םייניבהח״ודלשבהרטפתהריאמהדלוגתלשממשרחאל–ותלשממתאןיברקחצי

.הלשממבןיידהשמללכנאלרבכ–)1974לירפא,ד״לשתחספ(הדעווהלש

,תישיאההתריכזמלשהתודעמדומללןתינ,וירבדמתעזעוזמריאמהדלוגהתיההמכדע6
,)רופיכםויתרחמל(׳אםויב,תובישיהרדחמעגרלהדלוגהאצי,הירבדל.רדיקּול׳בג
הלאשרשאכו,רדיקתרפסמ,״ארונהתארנאיה״.םיפסונםיניצקוןיידםעןוידהעצמאב
הנתינוזתודע(.״העינכיאנתלערבדלהצורןייד״׃הדלוגהלהתנע,הרקהמהתוא
םירופיכהֿםוייאצומבןרקוהרשא–׳רבוטקואבםימיהעבש׳–היזיוולטרדשמב
.)המחלמהרחאלםינשהרשעֿעברא,ח״משת

675םייניבםוכיס–םירופיכהםויתמחלמ
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התואבויתולילעו,)1977(ןיגבםחנמלשותלשממבץוחהרשכןהכלןיידלשותרזח

םייקשףאלע,הבןודלםוקמהוהזאלו–׳הזחמַּבהאבההכרעמה׳תניחבבןניה,הפוקת

–ןיידלוןיגבלסחייתהד״בש.ןאכהרקסנשוזןיבל׳האבההכרעמה׳ןיבקהבומרשק

ףוסבואבוהרשאוותומלךומסבתכשםירבדב–)ללכבדעו(דיויידֿפמקימכסהדע

םגֿומכ,ךליאו350׳מע,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב׳יקרפב2ףיעס

686׳מעשארמדוחייב,)הזךרכ(׳םילעופהתעונתלתיטסינויזיבראלהעצה׳ורוביחב

.691׳מעבשהדרפההתיבכוכדע

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 676
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