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בטיהשהארנ.׳תוברתהלכיה׳ביבאֿלתבךנחנ,)1957ףוס(ח״ישתתנשתליחתב
ךכֿרחאעברוהנשכו,לודגהםיעפומהםלואלקנעוהרשאהזהםשהד״בשלהרח
יכ,בותכלובשייתהלאוההסנמברןמזרבכשיתהקםרמעודידילבתוכאוה
תאזהאר(;ןנדאשונַל,ןוכנֿלא,ותנווכו–״ילקיצמוילעדמועםיוסמאשונ״
.)602׳מע׳אךרכבתורגיאהרודמב

ליחתהלםינושתונויסינהעבשלהטויטיפדורתונד״בשלשותריגמב,םנמאו
גשומחותינמותביתכתאלחהאוהויתונויסינמקלחב.ןיינעהלעבותכל
גשומחותינבלחהאוהרחאקלחבו–הזרוביחתחיתפלהמודב–׳תוברת׳ה
–הנשמֿתרתוככ–וא,׳םיאטחםישנאתוברת׳׃ורתכוההלאתוטויט.אטחה
תוחיתפהתחאתא.׳לארשיתרותו״תורפסותונמא״לשהיגולואדיאה׳
ד״בשו–ופלחתוברםינש.201׳מעב,רוביחַל׳אחפסנכאיבנוללהתועוטקה
אשונלרסמתהובשרשאכ,ה״כשתתנשתליחתדע–םירוביחהמכוהמכבתכ
,הזונרוביחב–לארשיתרותיפֿלעםירבדהתרוקיבב–תוברתהותונמאה
.םייתנשטעמכובלמעאוהש
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אובמ

ךנחנשזאמ–תודחאםינשהזינשרדעבותוילעדמועתרתוכבשהזאשונ
אוהםשַּבשןיינעמה.הזלהםשהוילעבסוהו״תוברתהלכיה״ביבאֿלתב

.לפוכמולופכ
.תוברתהגשומ,תישאר
תחאלכקוידלרבעמךא,תונושמותונושתורדגהעודיכתועצומהזגשומל

.הרבחלשתודסומהוםיכרעהלולכמתאןהתונייצמש,אוהןלוכלףתושמה–ןהמ
ונתרבחלשםיכרעהלולכמםעםולכאלוולןיא״תוברתהלכיה״שרורב,הנהו
אצויכולוחמתוגצה,םיטרצנוקלןועמקרשמשלאוהדעונ;יהשלכהרבחלשוא
.״תוברתהלכיה״׃וילעבסוהשםשההז,ןכֿיפֿלעֿףאו–הזב

תורדגהלאקוודואלונבלתאםי☻נםא,ללכרזומרבדהןיאםג,םנמאו
תרגִשבהזגשוממףקתשמהןבומלםאיכ,בשוחמִּבתועיפומןהשיפכתוברתה
רדחלשןבומב״תוברתהרדח״לעעומשלונאםיליגרןאכ.בושייבתירבעהןושלה
,םיסיטרכיניינעלעהנוממהןיצקהאוה״תוברתהןיצק״;םיקחשמינימוהאירק
יסיטרכןיב,ךוותבשהלאלעםאיכ,לדבהילבםיסיטרכהלכלעאלתמאבלבא
תבזועהריעצהרומתינולפשכו;הזמתסנכֿתיבבתומוקמיסיטרכוהזמלגרֿרודכ
הריבסמ,ןיאהמאיהתלאשנו,״תוברתםשןיאשםושמ״קחורמץוביק
יפב״תוברת״יכאופאקיסהלרשפאםוכיסב.״ןורטאֵתלשמל״׃קוידרתיבאיה
״תונמא״וא–״חור״ןיבשגפמהרוזאבשהעפותלכעמשמבושייה
ללכנוניאתסנכהֿתיבו,תונמאוניאשםושמללכנונניאלגרֿרודכ׃רודיבו–
,ןודינהםשהתנווכםגקפסילביהוז,ןכאו;תירודיבהניאןזחהתונמאשםושמ
ןּויצתמלשהל]תמדוקההקסִּפַּב[ונטקנש״הזבאצויכ״ותוא׃״תוברתהלכיה״
.רומאהרוזאהלשתוטשפתההףקיהתאףפוח,וניינע

ןיינעהמ,דחוימההמֵתהתאקרונבשיישאצמנ,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
בשייתנאלןיידעךא,דלישטורתורד☻הצקבשרעוכמהנבמותואלצא״תוברת״ה
לשיממעהזוכירלללכבונעגהדציכ׃םייתניבףצשרתוייללכההמֵתבםולכונל

אוההזזוכיר?רודיבותונמאלשתמצמוצמהדקומהẁתדוקנבולוכתוברתהגשומ
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ןמםוגרתכאלאםצעבונלאבאל״תוברת״הגשומשרחא,םייתעבשאלפומ
םצמצמהזוכירהשדועב,]תילגנאבואתינמרגב[,ז״עלבcultureֿהואkulturֿה
בושייהתוברתשןושלוהמואםושבהמגודוחאולןיא–ירוקמולוכאוהונרמאש
וננויעךשמהלשדחאהשארָּכונלשמשישאוההזןיינערוריבו–ןהמתמגרותמ
.ןלהל

.״לכיה״הגשומדצמונלאוביינשהשארהוליאו
וא–בגשנןועמםאיכ,ןועמםתסאלעמשמ״לכיה״ש,איהאתוברהןאכ

ֿתעשברבכ,םנמאו.ןחלופוהצרעהלשןומראםאיכ,ןומראםתסאלו,ןומרא
גשומיכםשןייוצ.׳ץראה׳לשישארהורמאמבהזרבדלבלםשוהשינַרכוז,השעמ
,םיטרצנוקלשםלואבאוהלחשמרתויהשודקלשןכשמלםצעבךייש״לכיה״ה
םירבדהךשמהבךא;הלימהתריחבלעתרוקיבםשהחתמנףאהזלםאתהבו
תירבעההפשביוארםנמאשהנעטב,ןידהתאןושלהלע׳ץראה׳םגקדיצדבעידבו
׃ןלהלכהשיג,לוכהֿךסב,אופאןאכתמלגתמ.םישדחםינבומתונשיםילימלסחייל
,םיהֱֹֿאתדובע,םויכשאלא;לכיהלםדאהקוקזןיידע,התעןכזאכ,םנמאש
״תוברת״ההכפהנהמוקמב;רתוימהלכיהותנשוימהתשענ,שדקמאוההלכיהש
דעוימה,זכרמהֿתיבו–לוחמוהניגנתאנהידיֿלעונאםידבועוזתא;ןוילעךרעל
.לכיההאוהאוה,רדהוראפבורברוביצבוזהאנהםויקל

תוהימתיתשבושתוכשמנאליממ,ןודינהןועמהםשלשהזץוריתמךא
רודיבותונמאןיבשגפמהרוזאהיהלוכיהזֿדציכ,איהתחאה.תופסונתוינורקע
דמעמלשממתוותשהלאבשדע,הדיגסוהצרעהלשךכֿלכדבכנאושנלךפהיהל
וזתוחתפתהש,איההיינשהההימתהו?םיליבקמםייכרעתומלוסבתוהולאה
םיטרצנוקהםלואלםשאורקלשקבתנש,ינולפלשונויגישבםתסאלתמאבהעריא
דהאלאהיהאליאדו,היהשהזכשןויגישלכאלא–ביבאֿלתריעהלשלודגה
.ביבסתחוורה,תיביטקייבואתישפנתואיצמל

ילואלדבהב–לארשיֿתנידמבתידוהיריעלכבש,הדבועההזןוויכבתפלאמ
םגו,שדקמואהליפתֿתיבוניאריעבשיזכרמהןיינבה–םלועביתוברתםוקמלכמ
רכיכבזכרמההליחתהיהביבאֿלתבםג.עונלוקֿתיבםאיכ,ינידמןיינבאל
ןויזיחהֿתיבו״תוברתהלכיה״לע–״המיבה״רכיכוליאו1;״יברגומהרפואה״

יסנרפוענכשםירשעהתונשףוסב.הדוהיןבויבנלאתובוחרהתמוצבאצמניברגומרכיכ1
,ןורטאֵתוהרפואיעפומלראופמןיינבתונבל,ריעהירישעמ,יברגומבקעיתאביבאֿלת
׳יברגומ׳בומייקתה–1989תנשבשאתלוכאמלהיהשדע–הנשםישישכךשמבו
.עונלוקיטרסותוגצה
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יפֿלעהריכבההתוחאםעתּויזכרמהדובכתאםויכתקלחמקר–הברשאינשה
לשותויזכרמלקרליבקמוניא״תוברתהלכיה״יוניכה,ןכֿלעֿרתיךא.ןורקיעותוא
תאגציימהתוכמסֿילעבגוחביאדוובןודינוןחבנאוה.הללכבריעהןונכתבתיבה
ולתויהלתאזהתילִעהוגוחהתוכמסתאוילעלביקרשא,םעהלשתינחורהתילִעה
,שוריפבםשהלעודיתאךמסףא׳ץראה׳כגציימןותיע,וניארשיפכ,ןכומכ.הפל
.רוביצהןופצמלשהערכהןיעמכ,תעדומתיגולואדיאֿתיתרוקיבהניחבךות
רוביצהיגוחב,רוערעילב,השעמלםגשרתשהםשהיכאיהתערכמההיארהו
,ביבאֿלתריעבםיוסמםלואלשםשקררבכהזןיא׃רבדֿםשךפהשדע,םיבחרה
ירברפב,הפיחב,תורחאםירעבםג״תוברתילכיה״תמקהלעםירבדמאלא
תיכרעהתוחתפתההיכאופאהארנלוכהֿךסבו–2עבשֿראבבףאוםילשורי
.תנייפאמתירוביצתועמשמתלעבהעפותתמאבאיהונרמאש

ךפוהו,״תוברתהלכיה״,הזהםלואהֿםשהֶלעתמאליממ,ןכֿםאךא
דועהזןיא.הללכבתינחורהונתוחתפתהלשהתורשכוהביטתלאשללמסתויהל
ונחנאקוידבןכיה׃םייחלשהלאשלדקומֿתדוקנםאיכ,זוירוקםתס
ןויעהלכתאהחימצהשתמאבאיה,תאזהתמכסמהההימתהו–?הפםידמוע
.ורקיעמונלש

םילשורי׳לד״בשןווכתמ״םילשוריירברפ״יוניכַּבשריבסהלשיהנבהיאעונמלידכ*2
רבעמןיידעהתיה,תיתוהמה,תיתִמאהםילשורירשאב–ז״כשתםרטב–׳זאלש
.ליַתהתורדגלותומוחַל
,)ד״סשתב(םירשעונרפס–ץראהיבחרבםיבר׳תוברתילכיה׳םנמאוחרפ,םימיל*
םקוהאלםילשוריביכןיוציךא–עבשֿראבוהפיחתוברל,םחורידעוהָנומשתיירקמ
יוניכַּבאוה,ותעדבהלעהאלד״בשרשא,ןיינעהלשףסונחותיפ,בגא.הזכשדחא
יבחרברשעֿהעבשונרפסהלאכו–׳טרופסהלכיה׳–םילודגטרופסיזכרמלדמצוהש
.לארשי

51לארשיתרותותוברתותונמאלע

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



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



ןושארקלח

א

המצעלשכ,התוהמותונמאהןיינע

יפכ–יהירה,תאזהתרגסמבהילעבישהלונלשישהנושארההלאשה
דקומהֿתדוקנבתוברתהגשומלשזוכירלללכבונעגהדציכ׃ונרמאש

ךכידיֿלע,וננויעֿתודוקנרתילרשקתמרבדה?רודיבותונמאלשתמצמוצמה
לששגפמהרוזאלתסחוימהתיאליעהתובישחלקהבומיוטיבןתונהזזוכירש
לשותקדצהוורוקמתארוקחנשידיֿלעו–הללכבתוברתלסחיברודיבותונמא
,המתוכזב׃ונדידלבושחהןיינעהםצעלעםגאופאהקחתנאליממ,הזלהזוכירה
אושנכונלשמשלרודיבותונמאלששגפמהרוזאאבהמחוכמוהמםשב
?ןוילעךרעכוהצרעה

לכלרמוחהתאררבלידכםגו,השעמלתאזההריקחהךרדלעתולעלידכךא
ללכבוהמ׃תימורטתחאהלאשלעדועבישהלהליחתהסננ,ןלהלוננויעךשמה
?ומצעינפברבדכ,תונמאלשהתוהמוהניינע

–ןכומהןמהבושתֿתונויסינהברהםנמאאוצמלונאםילוכיתאזההלאשהלע
,ןיעדויאלבוןיעדויב,םיעפשומתויהלמםינפֿםושבענָמינאל,ןאכונאםג,תמאבו
ןמדחאףאיכאיההדבועה,םלוא.וללההבושתהֿתונויסינמהמכוהמכידיֿלע
אהנש,ןיינעהלשרומגבושייל,העודיאתכמסאכלבקתנאלןיידעהלאהתונויסינה
וילעש,והשלכרדגומסיסבונלאהישידכ.הילעונרוריבתאטושפססבלםיאשר
תארידגהלותוסנלאלאאופאהרירבונלןיא,ללכבונירבדתאךורעללכונ
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הצממואהנוכנאהתונתבושתשהנווכואהנעטםושילבםגולו–ונלשונתבושת
בושחשודיחהזיאהבאצמיישוליפאוא,התלוזהבושתהֿתונויסינלכמרתוי
,וננויעלשםידחוימהםיכרצהיפלןיינעהתאריהבהלאיהונתנווכלכ.םהבונניאש
.ןלהלכיהירהונלהלועההבושתה,הלאםירדגבו

לכשהדבועהעקרלעאלאןיבהלןיאתונמאלשהתוהמוהניינעתאשרבתסמ
וא–רכּומהאושנהתּולמתסִהלשהלועפהדוסיביהירהיּוויחוהרכהתלועפ
איההליגרהתישונאהיּוויחהךרדםאו;םיישוחההעדותהֿייומידב–ולומיס
םידחוימה,םימכסומםיילילצםילמסלשםתועצמאבוא–םילימלשןתועצמאב
׃דואמאיההמוגפןיידע,המצעלשכ,וזךרדתמאבירה–אושנואושנלכללוכיבכ
,ןירשימבאושנםושהשעמלתולמסמןניא)םייטרפתומשדבלמ(םילימהיכ
,ןיפיקעבקרוילאתוליבומןהאלא,תואיצמבאוהשיפכ,ותויִחויתוהזהודוחייב
םדוחייבםירבדיּוויחלשתורשפאלעיגהלידכ.יגוסהוכוישוונוימידיֿלע
,ילולימהיוניכהתעבהב,טושפ,אופאקפתסהלרשפאֿיאםתּויִחויתוהזה
יוטיבםהלבוצחלדימתץוחנאלא,הפשבםדגנכןכומילואאצמנה,יטילנאה

ֿלולכמב,השעמלםהםינותנשיפכםהלאלא,םמצעלשכםהלקראלו–דחוימ
םההזןיממיתויִחהויתוהזהיוטיבהתוביצחינימלכו–םירחאםירבדםעםיסחי
.תונמאםייורקה

הביטלרשא.ידוסיההדיקפתלואתונמאהןיינעלעגונשהמבןאכדע
לשתידוסיהתמאלהארנכרשקתמורבסהיכרמולוזעהלרשפא,בוש,יתוהמה
וא,הדורפואםטאםאןיב(ודוחייברבדלכ׃חתמןימאוהורקיעלכש,םוקיה
רבדןיאו,הזהחתמהלשתדחוימתורדגתהאלאוניא)ןויערוא,יחֿלעב
תתל,ךכלםאתהבו;םָחתִמלשבצקמהוןוויכהיונישיפֿלעאלאותלוזמהנוש
יפל,םינושהוימרוגיפֿלעורואיתמלדבהב–ותויִחוודוחייברבדליתוהזיוטיב
אקפנוליפאןיאב,והשלכילמסהנבמרוצילקרעמשמ–אדירגתיגוסהםתוכייש
אהתדגנכשֿהעדותהישוחלעותלועפשדבלבו,םינושהויביכרמביטאהיהמהנימ
.אטובמהרבדהלשדחוימהובצקבוונוויכיפֿלע,חתמהבררועלהטונ

תודעיפל–יאדו,והירהבצקמלשורוזחשלרתויבחונההנבמה,הנהו
,תמאבו;הניגנֿתריציוא,םילילצלשהנבמ–הלימהרוקמםצעיפלו,וננויסינ
,םלוא3.רתויבהלענהותקהבומהתונמאהֿתריצילעודיכתבשחנהניגנֿתריצי

תטשפומההניגנהןמ,תויונמאהלש׳דרויםלוס׳ןיעמד״בשהנביקרפהףוסדעוןאכמ3
התערבכהלגנוםידקנ.תישומישתילכתלםינבמתבצעמהתולכירדאלדעו,רתויב

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 54

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



חתמשיךא;חתמאוהלוכה,ןכא׃ןיחבהלשישרבתסמ,ןאכלונעגהשמ
ףוגונאםיארוקותואו,אפקומכץוחיפלכומשורש,ימינפחתמ,רבדהתאהווהמה
ימינפהחתמהתילכתהז,ץוחַלוודוחייברבדהלולכמןיבשחתמשיו;רבדה
וסחיבוארבדהתרוצבאטבתמה,דבעידבםוכיסבאצויהֿלעפוהליחתכלמ
ךאהלוכלכהתויהב,הניגנה,הנהוא.המשנאורקלונאםיליגרותואו,הביבסל
ותמירזֿהשעמב,םרוזהחתמהלשהאּובָּבוא–ותלועפבןגנמהחתמלשoסקלפר
לשתוליעפהֿםשורלקרןוּוכמתויהללוכיהבאצמנהיוטיבהםגאליממ–
לשותוהזֿתומדתאםילשמה,״ףוגה״לשונואפִקֿםשורמקתונמב,רבדה״תמשנ״
רתויבםיאתמםנמאאוההבאצמנהיוטיבהיכעמשמו;תואיצמבאטובמהרבדה
הָשק,רתויבתטשפומהרוצבקרתאזךא,םהיניבוםירבדלסחילשקיודמרוזחשל
.םייקתמסחיהםהיניבש,םירבדהםצעיוהיזלדואמדע

תוירמוחרתויתונמאואיוטיבתורוצלםגונאםיקקזנהללגבשהביסהיהוז
.תחאלתחאןתואתונמלונאםילוכי.הוושאוהןלוכלשתוהמהֿןורקֶעךא–

ןיא–םילימבאלש,ומצעןחלהלשהרמזהתוחפלו–הרמזה,לוכֿםדוק
.והשלכיתוהמלדבהןיאםיינוציחםילכבהניגנהןיבלהניביכרמולךירצ

.לוחמהאצמנ,הטשפההםלוסדרומבןושארהאוהו,אבהבלשב,ןכמרחאל
ֿבצקִמבללכֿךרדבתיוולנההעונתףאו,העונתמולוכלכבכרומהיוטיבןכֿםגוהז
,ובצקםצעידיֿלעקרהעדותלעדונה,םלענאּו☻נלשהעונתוזןיאשאלא;הניגנ
דצמ,וזתואיצמֿתפסות.ומצעב״ףוג״לעב,הארנאושנלשהעונתתאזםאיכ
רשאב,למסללוחמהלוכיםתואשםביטוםיחתמהרחבמתאדואמתמצמצמ,דחא
והז,תאזםעו–ףוגהלשלבגומההעונתהֿרשוכללוחמהֿיאושנתאהדימצמאיה
המצעלשכֿהעונתהחתמלףרצלאוהרשפאמש,לוחמהלשםיוסמהןורתיהדצםג

חתמה׃ףוגהלשותוינמזתמועלהמשנהתויחצנרבדבגשומלהריתסןיאוזהרדגהבא
והירה–הֶלָּכהףוגהתאםיווהמהםיימינפהםיסחיבלבגומוניינעשהדימב,ימינפה
םוקיהןיבלימינפהחתמהותואןיבסחיַּבהניינעש,המשנהלבא;ינמזחתמםגאליממ
אל–וילאבושרוזחו,יללכהימלועהחתמבימינפהחתמהלשורוקממלֵחה–וללכב
דצםגהבהֶלגתמאלא,תיחצנתועמשמלאליממךכידיֿלעאיההָלעתמשדבלבוז
.םמצעבהֶלָּכהףוגבוינמזהֿימינפהחתמבשתויחצנה

–תונמאיפנעםתואתארוקסלד״בשבושי,׳וקרפב,רוביחהלשינשהוקלחבש
ןמ,׳תּוטָשפומהֿםלוס׳לשונוויכךופיהךות–לארשיתרותלשהטבמתדוקנמ
.הניגנהלאתולכירדאה
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אתוברהיכ,תראשנםינפֿלכֿלעהדבועה,םלוא.תושרופמתויפוגתויצאיצוסא
דרפנב,ןמצעלשכןתוא.ולאהתויפוגהתויצאיצוסאבהנניאלוחמבשתיתוהמה
לוחמבשיםא;תוליגרםילימהמכברוציקבםגאטבלהיהרשפא,לוחמהẁתעונתמ
בצמלשתויִחוקוידולשתויפוגהתויצאיצוסאלףיסומותעונתבצקשהזירה,ןורְתי
לשותמאתהידיẁלעיכלוכהֿךסַּבאופאאצמנו–תדחוימתוהזילעבתושֵיוא

,תיפוגהםתומדב,םמצעלשכםהש,םירבדלשיּוויחןאכרשפאתמהעונתẁבצק

ירמגלהרואכלםינושהתודוסימםיבכרומ,תירוקמהתישגרהואתינויערה

.לוחמהתודוסימ
ילבםגּולו,םילימבהרישהתאםקמלונאםילוכי,בוש,ישילשהבלשב

םילימהו–םילימלשןתועצמאביוטיבלאטובמהרבדהלשופוגאבןאכ.ןחל
היושעהניאלוחמהתוילמסשתיגשומתּורישיִבּוטורטורפבףוגהתאןאכתורזחשמ
ונייה–ךכבורוזחִשלםנמאאבףוגהםא,םלוא.קחורבוליפאםתדימלעיגהל
הזירה–אוהשתומכ,דחאכ״ותרוצ״בו״ונכות״ב,תיתוהזהותואיצמרוזחשל
.המצעלתחאלכ,םיוסמהןנבומלע,םילימהלשינָכֵמהףוריצהידיֿלעאליאדו
,רבדהבכרומםהמשםימרוגהינימלשיטילנאגולטקונלןתונקרהיההזכףוריצ
ליבקמב,תּודחאלםילימהתוגזמתהמונלאבהשעמללבקתמהרוזחשהשדועב
םימרוגםתואלכ]תא[םיטלוקונייהּוללבקתמהיהשםשורהלשותודחאל
,הזרוזחש,הנהו.ררושמלוטלקנםההבשהפצמֿתדוקנהתואמ,ונישוחבןירשימב
ןפואידיֿלעקראוהרשפאתמיאדו,ומצעלשכםילימהםוכְסבלולכאוהןיאםא

בושו–ונֵכותבןהייומידתאבלשלוררועלןהתויושעובשבצקהידיֿלע,ןפוריצ
חרכהןיאש,םילימלשיגָ☻ומהנבמכהרואכלֿיטטסהנבמבםגיכאופאאצמנ
תאעבוקהרקיעהירה,ריינהלעתובותכןתוארלידאלאןהילילצתאעומשלוליפא
לשוביט–תורחאםילימב–וא,בצקאלאוניאובשיתונמאהיוטיבהֿחוכ

,ןאטבמכ–ויָלימלע,הזההנבמהתטילקבםינפẁלכẁלעךורכההלועפהẁחתמ

.ונתעדותבוונֵשוחב–ןרדסכוןתועמשמכ
;והשלכתורפסגוסלסחיבאלא,רישַלסחיבקראלהשעמלםינוכנהלאםירבד

תונמאםגתמייקםירחאהתורפסהינימוהרישהדצבש,ךכלהביסהתאצמנםהבו
רשוכלעםיכמוסןיאשאיהאתוברהןאכ.האירקואםולקדלשהליבקמ
םינמיסבבתכהלעהלעוישתורפסהֿרבדלסחיב,דגנכשדצהלשיבצקהחונעיפה
,םילילצבובצקםצעבהליחתכלמרבדהתאוינפלםיאיבמתמאבאלא,םיממוד

ֿרישכמקרוניאארוקהואםלקדמהש,ךכבןאכאטבתמיתונמאהדוחייה.ןוּוכמַּכ
אוהאלא,ובתכנםירבדהובשרפסלהמודב,תורפסהרבדלשאושנהתשגהלרזע
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אוהשיפכ,ומצעבתורפסהẁרבדליחיתוהזיוטיב–ולוקב–בוצחלםגאב
ינימלליבקמתויהלהזהתונמאהגוסלֵדחםנמאוזהניחבמו;ודִצמ,ולעמתשמ
.הרמזַלוהניגנַל–והנבמלשתוטשפומהתניחבמ–אוההמדתמו,תורפסה

םהםיווששיפֿלעֿףאירה,תורפסהינימלוהרישלןאכמרוזחנםא,םלוא
.ונטקנשימָלוסהןוימהןיינעלםילדבהםגםהבשי,רומאכםנורקעב

רקיעקראלאוהבצקהירה,הרישלרשאבש,אוהרתויבבושחהלדבהה
ןאכתוענהםילימהשןפואב,ללכבוהנבמרקיעםגאלא,רישבשתיתונמאהתוהמה
ותואש,םיוסמהרבדהתאשרפלקרתואבןה׃הזהבצקהיבגלתולפטןהבצקב
,רבדהלשותויחוותוהזתאשרפלקרדעונבצקהןיאו,אטבלרישהֿבצקדעונ
רמולםגןתינתורחאםילימב.ןמצעברישהֿתולימםצעברבכהלגתיותומדרקיעש
לשהברהדימב,המצעתאטעמכןאכתאשונןיידעאטובמהרבדה״תמשנ״יכ
,ויתועונתתאןדקרהלשופוגשרפמובםגש,לוחמבבצמלהמודב–תואליטרע
ינימינפלרישהתאונרכזהןכלו–ופוגתאתושרפמהןהןדקרהתועונתאלו
,םירחאתורפסינימב,תאזתמועל.ונניינמלשישילשהבלשברבכ,םירחאתורפס
,הנבמהרקיעאוהאוה,היתולימב,םירבדהתאצרהףוג,ןאכ.ךפהלאוהןוכנה
.תוהזהֿקוידלשהמלשההותויִחהתאקרףיסומהאצרההבצקוליאו

לשאבהבלשהתאולדחיילונאםילוכישתורפסגוסותואבלוכֿםדוקאוהךכ
דצמ,ןאכ.הזרפהךרדביוויצהואךוניחה,הפטההתורפסונייה–ונמָלּוס
,יוטיבולתתלהאבאיהשןכותהלשופוגברבכאוההריציהלשהרקיעלכ,דחא
ֿןוצרלשוחוכוופקות,חתמתארזחשללוכיהאוהחסונהבצקקר–ינשדצמךא
,ךכלםאתהב.בויחלםירבדהתועמשמלכהיולתובשוןכותהתאאיבמההעפשהה
קרןאכתכיישהניאוזתויחךא,םירבדהתויִחתאחסונהבצקהפםילשמקרםנמא
ֿלעבלשותויִחתאםגדוחייבףקשלאיההכירצאלא,םדבלםירבדהףוגל
בצקשאופאאצמנו;ופוגמםלעתהבוומשלאלשםגּולו,ומצעבםירבדה
אוהךירצםנמאשהדימב,הנבמלשיאמצעםרוגןיעמןאכשמשמןיידעחסונה
רבעמש,ירמגלטשפומוהשמףקשלםגאלא,ןכותהלשותויחתאםילשהלקראל
.הזהןכותל

ונאםיאצומבושהזןיממתורפסהדגנכשךכלרבסההאוה,ודִצמ,הזרבד
םיאצוי,האירקלהמודב,םואנב.םואנהתונמאאיה,תדחוימהליבקמתונמא
;דגנכשדצהידיֿלעבצקהלשםלשומֿיתלבהחונעיפהתנכסמםיררחושמםירבדה
אוהשרָבָדַליוטיבהתביצחלשןמאקרוניא–ארוקהןמלדבהב–םאונהךא
.רבדבאוהותנומאםצעלילוקהיוטיבהתביצחלשםגאלא,רבוד
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ינימלשןורקיעותוארדגבךא,הנבמהֿתוטשפומלשךומנרתויבלשב
׃םיירקיעהנשמֿיגוסינשהבו,הזורפבשרופיסהתונמאםגתאצמנ,תורפסה
ינשב.ובאצויכוןמורהוא,ןוימדהֿרופיסוםימיהירבדלשתמאהֿרופיס
חסונהבצקםהינשבו,תודבועלשןתאצרהףוגבאוההנבמהֿרקיע,דחיםגםינימה
לשהשוריפ,דחיםגםהינשב,םינפֿלכֿלעךא.אלותותויִחהֿםילשמםרוגהאוה
לשהגרדִמתודבועהתאהלעמהאוהחסונהבצקקרתמאבשאוהתויחהֿתמלשה
םייושעךכקרשהמֿןיֵעמ,תישממהיווהףצרלשהמרלםיטרפẁתרשרש
ללכברשפאותומכרבדקרשהמֿןיעמו,תואיצמבספתיהלושחרתהלםיטרפה
.רֵּפַסְל

,קחשמהתונמאאיה,תפסונתדחוימתונמאבגאבףרצלםגרשפאןאכל
לשהזגוסב.הזחמלךורעה–ןוימדואתמאֿרבדןיב–והשלכרופיסלתקקזנה
קררוזחשלתודמועןניא–ןפוגל–רופיסהֿתודבועשאיהאתוברה,תונמא
םאתהבו;ןניעבלוכיבכויהשתומכ,ישעמיוקיחךרדבםגאלא,םילימהתועצמאב
,םירבדהלשילולימהחסונהבצקבקרהפםייולתםניאףצרהותויִחהםג,ךכל
תונמאהגוסלשודוחיילכוהז.קחשמהןהןהש,יוקיחהֿתועונתבצקבםגאלא
תניחבמשדועב,יוטיבהẁיעצמאבקרהפםלגתמדוחייהיכאופאאצמנו–הזלה
.רופיסהינימלקוידבוזתונמאהליבקמםנמאוננוימֿםלוסבהנבמהביט

אבוניאומצעלכש,תורפסלשרחאגוסבםגדועלחומצעןורקיעותוא,םלוא
םתוסחייתהתניחבמונייה,תיטילנאהםתניחבמאקוודםירבדהתאראתלידכאלא
ןיבנשידכאלא,םתויִחבותידוחייהםתוהזבםתואעדנשידכאלתאזו–תיגוסה

.תיפוסוליפהואתיעדמה,תינויעהתורפסלונתנווכ.םקוחתאעדנוםתוא
םירבדהֿלעבשהמלכאוהםירבדהתאצרהלש״שביה״ףוגה,הרואכל,ןאכ

אהתקוידבהמעבוקהאוהחסונהבצק,ןאכףא,תאזםעו–אטבלשקבמ
םיאבובשחתמהתאגציימהאוהחסונהבצקיכ.השעמלםירבדהתועמשמ
ןויערבאלאםויקןיארתויב״השביה״הזילנאלףא׃הליחתכלמםהילעבלםירבדה
ןויערםושאטבלןיאו–דועיילשהדוקנלאצומֿתדוקנמףאושוםרוזה,״יח״
ךתחנוזתיחרכהתפסותידיֿלעו.ּבצִקלשםיאתמהרוזחשהךותאלאםיוסמ
דצהש,וכלהמביטילנארקחמלשהאצרה,לשמל,איההאצרההםא,רבדההלגתמו
לשןורכיזתאצרהקריהוזוא–טפושודֵעוףתושכ,וילאףרטצהלןמזומדגנכש
לשהאצרהיהוזוא–ודמללןמזומקרדגנכשדצהשו,היהשיוליגוארקחמ
דחאלכב.הזבאצויכוםבצעב,םכוחיגב,םתאילפב,םירבדלשםתנבהמתושגרתה
ונוויכווביטםגאלא,הנושאוהיוטיבהלשוביטקראלםנמא,הלאהםינווגהןמ
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לעתונויערהיכ,תראשנהדבועהםינפֿלכֿלעלבא;אטובמהןויערהםצעלש
ןיאםאטבלידכו,םבצקבלוכֿםדוקאלא,םנכותברקיעבהפםינושםניאםהייוטיב
םרזחשלםגץוחנאלא,םנויגהẁבכרהתאטושפאיבהלורוזשלאופאקיפסמ
םתואתוחפל׃לעופבתמיוסמהתיסחיהֿתישונאהםתייווהבםהשתומכ,םתויִחב

לשיוטיבהֿתכאלמףא,תמאב,ןכל.םיקסועםהובשאושנהתאאלםא,ךכםמצע
תונמאלשהליבקמשיהלםגףאו–תונמאֿהשעמלןיינעאוההזגוסמםירבד
.הפֿלעבשהאצרההתונמאאיה,חונעיפֿךרוצמהרוטפה,תדחוימתילוק

יתשלונאםיעיגמ,תּוטשפומהֿםלוסלשרתויבםיכומנהםיבלשב,ףוסבלו
האבשהמלכ,ןאכ.לוסיפהורויצהתויונמאןה,רתויבתוירמוחהתויונמאה
,תמיוסמתחאהחונתבףוג׃ןכֿלעֿרתי;אוהשתומכףוגאלאוניארזחשלהריציה
–והשלכהעונתֿדוסיברעתיהריציהֿהנבמבשילב,םלועלתאפקומוהעובק
ֿיוטיבהרבדבונלשהירואתהירמגלןאכרבשיהלאופאהתיההכירצהרואכלו
תמועליתוהמיונישםושםצעבןיאןאכםגשררבתמתמאב,םלוא–יבצקה
.םילימבהריציה

רויצהרבדלשיתודחאהםשורהיכ,וניניעמםלעתהלדואמםנמאהחונוזתמא
ךכםשלקקזינשילב–ותומדתייארב,תחאֿתבבלוכיבכלבקתמלוסיפהוא
,רופיסואהאצרה,רישעומשלידכץוחנשהמלהמודב,ןמזלשרכינךשמםושל
ידכםג׃יתוכיאאלו,דבלביתומכאוהלדבהה,השעמלךא.םפוסדעוםתליחתמ
םהמוהשלכקלחלשםשורהתאוליפאוא–לספהוארויצהלכםשורתאטולקל
תחאהדוקנמ,ךלוהוםשורהרבטצמובש,ןמזלשףצרונלץוחנ–
,וללהםילוקיעהוםיווקההנבמבו;לוקיעללוקיעמווקלוקמ,ּהָנשִמל
שורדהןמזהךשמיולת,םהיניבתודימהיסחיבו,םהיתויִוָזב,םהינוויכב
םרוגףא,ןכֿלעֿרתי.וכותבםהימשורלשתוגזמתההותורבטצההבצקוםטלקל
איהםתנוכת,םיעבצה׃ןורקיעותואבבלתשמ,הנומתבךכֿלכבושחה,עבצה
ֿבכרהשאצמנו,תונושחתמֿתומצועבםהילאונבלֿתמושתתאםהםיקתרמש
עונלוניניעלכותםהבש,בצקהוןמזהתעיבקבףתתשמםיוסמםוחתלכבםיעבצה
.והנשמלדחאעבצלשחטשממ,םוחתהתאףיקהלו

קהבומהןפואבררבתמןאכאקוודו,בצקַלףוסֿףוסונאםירזוחאופאןאכםג
ףאירהש;וללכבןודינהןיינעהלכהצמתמבצקבש׃הליחתבונרמאשהמרתויב
המוןמשורבצקתאןהמלוט–לוסיפוארויצכהרואכלתירמוחותימשגהריצי
;ףוגהתאקיתעהלקרתנווכמהזגוסמהריצי,ןכאיכ.רבדאלשממ?ןהמראשיי
קרש,ותרוצתקתעהידיֿלע,רמואהווה?תאזתושעלהלוכיוהשועאיהדציכךא
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םשכו;ללכבאוהעדונהתועצמאבקרשוהביבסלסחייתמאוההתועצמאב
הלוכיהניאו–הניאהתקתעהםגןכ,ּהמשורבצקאלאהניארוקמבהרוצהש
.םשורלשבצקאלא–תויהל

ףוגהלשיבחרמהסחיהתעדותיכ,רמולולילכהלרשפאבושןאכמךשמהב
,תואיצמהאיהתאזכםאו–ןמזלשהיווהלומוגרִתךרדאלאםצעבהאבהניא
,חינהלונאםיחרכומאליממ,הזגוסמהיווהלומוגרתידיֿלעאלארכינףוגןיאש
ףאונימילשהקיסיפהתרות.מינפב,ומצעאוהותייווהםגאיההזגוסמםנמאש
תרכהלעיגהלידכ,םוגרִתההשעיידציכקראיההיעבה4.שוריפברבדהתאתדמלמ
איההתעדותםצעםגשהיווהידיֿלעםאה׃ונֵּכרוצלרתויבםאתומהןפואבאושנה
לדבההלכוהזו–תיבחרמתויהלתרזוחהתעדותשןמזֿתייווהידיֿלעוא,תינמז
וארויצבורוזחשןיבל,הזמ,אושנהלשיניגנהרוזחשהןיב,תורחאםילימב,ולוכ

.הזמ,לספב
תירמוחהדעתטשפומהןמ,תונמאהינימלשתיתוהמהתודחאהלע,וזהנקסמ

שיהבשו,דועריכזנשהנורחאהתונמאבתקהבומההתמגדהלעהאב,רתויב
ֿםיירמוחהםיעצמאהםוחתב,תּוטשפומהֿםלוסבהרזחתולעתהלשהייטנלוכיבכ
ינימתאםגףרצלרשפאהילאש,תילכירדאהתונמאלונתנווכ.םמצעבםייבחרמ
.״םיטשפומה״לוסיפהורויצהתאוטושיקה

ןיבוםידממינשבןיב,״תורוצ״וםילוקיעוםיווקבןיינעונלשיןיידעןאכ
יפֿלעאלאםמתסִּבלוסיפהורויצהןיבלהלאןיבלדבהןיאהרואכלו–השולשב
,םיפוגקרםירזחשמםיליגרהלוסיפהורויצהש׃םהידיֿלעתוקפומהתורוצהביט
םניאטושיקהותולכירדאהשדועב,רוקמבימצעםויקילעבכםיעודיםגוסינבש
אלא,)רוזחִשלשהנווכךותמםירזחשמםהןיא,םינפֿלכֿלע,וא(ללכםירזחשמ
רויצהוליאו–תישעמתילכתלשםינבמלהרוצהתאםהםיוותמקר
אלורוקמבגוסֿינבאלןהלןיאש,ןוימדלשתורוצםיקיפמ״טשפומה״לוסיפהו
.ישומישדוקפִת

.םלוכםירמוחהלכבםיהזםהירה,םיידוסיהםיקיקלחהשךכלןאכד״בשתנווכ,ןוכנֿלא4
לשםתופרטצהרדסלתורושק,יפוסניאהםירמוחהןווגמלתומרוגה,תודירפמהתונוכתה
בצקלןכֿומכו–ימינפהחתמַלונייהד–םהיניבהייחדהוֿהכישמהתוחוכלוםיקיקלחה
.ןמזלשהיווהאוהשבצק,תמיוסמתורידתב,םיקיקלחהלשתירוזחמההעונתה
.״ןאכדע״תחתופההקסִּפַּב,54׳מעבליעלד״בשירבדתאםגהזןיינעבהארובוש
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הבורמתועמשמלעבאוהתמאב,הרואכליתוהמוניאש,הזלדבה,םלוא
תמלגתמה,תיבחרמתונמאש,תורשפאלהפונאםיאב,דחאדצמ,יכ.וננוידֿאשונל
םהשלכםיפוגלשםָיוטיבלוםרוזחִשלללכבתנווכמאהתאל,םיפוגלשםתריציב
״תונמא״םיארוקונאשהמשיםאש,ןאכאיההדבועה,ינשדצמו;םָתּויִפּוגב
״טשפומ״לספוארויצבואטושיקלשהשעמבאיעבימאלו–תילכירדאהריציב
,תילכתלהתמאתהוהריציהלשתישעמהתוליעיהיפלרקיעבתדדמנהניאוזירה–
ןיאבוש–הזםשור.המצעלשכהשועהריציהתרוצרשאםשורהיפלםאיכ
;ותדילוהשהרוצבתולכתסהבךורכהחתמהואבצקהאלאוניא–ריבסהלךירצ
םירזחומונאםיאצמנשירה,יהשלכתּויפוגונלףקשמוניאהזהבצקהשרחאמו
.הניגנבלעפומהבצקלשביטותואלשממןאכ

בצקוא–תיארנההרוצהבצקםאדימתתראשנןבומכהלאשה,ךכידכךות
ֿלכבונתעדותבהלעמ,תיפוגהיצאיצוסאלכמלטרועמותויהב–עמשנהםילילצה
םא,הלאשה,תורחאםילימב,יהוזו;תיפוגֿלַאּולו,יהשלכתרחאתועמשמתאז
הווהו–והשמליתויִחיוטיבכךרעללכבשיהרוצהםשורלואםילילצהתכרעמל
,תודוהלשי,ןכֿלעֿרתי.הזכךרעםושםהלןיאאמשוא–יתונמאיוטיבכ,רמוא
ֿתויורשפא,םינפֿלכֿלעירה,תיפוגֿלאתיתונמאתועמשמהרוצלשישכףאש
תומולגהתויורשפאהתמועלדואמתולבגומחרכהבןההבתומולגהתועמשמה
,הרוצהֿבצקכ,סחדיהלםיבייחויהיאלש,םיילילצםיעצמאבאושנהותואתעבהב
אוהש,הזלדבהלרבעמ,םלוא.תאפקומהתיבחרמהֿתיפוגההיווההדסךותל
ותואל״תטשפומה״תונמאהוטושיקה,תולכירדאהםיכיישםנמא,אמלעביתומכ
לשהביטרוריבבו–הניגנהẁתריציתכיישוילאשוננוימֿםלוסבומצעבלש
ונלאצָמית,טושיקבותילכירדאההריציבהכורכהתדחוימהתיתונמאהתועמשמה
5.וניינעךשמהןיבלונרוביחלשהזהקרפהןיבתרשקמהרתויבתקהבומההדוקנה

,תניינעמההעפותהלעהרעהבומצעבהזקרפדועםכסנ,ךישמנשינפל,םלוא
ןיאו,תויתוזחואתוילוקתוריציבםימצמטצמםיעודיהםייתונמאהםייוטיבהלכש
ואחירלשתוריציב–םירחאםיישוחםיעצמאבםייתונמאםייוטיבלעםיעדויונא
.שושימלשרמולךירצןיאו,םעט

,ןלהלדימטושיקהותולכירדאהתונמאלשתיתונמאההתועמשמרוריבלבושיד״בש5
.״אוהךכו״תחתופההקסִּפַּב,69׳מעב,׳גקרפבבושו–ונקרפתאתמתוחההקסִּפַּב
הלאהתויונמאההנייהת–ונתרותיפֿלעםירבדהתרוקיבב–רוביחהלשינשהוקלחב
.ךליאו115דומעמ,ןודיהלתונושאר
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םייושעםניאהזגוסמםיישוחםימשרש,ךכבאוהרבדהםעטשרבתסמ

םנמארשפא,שושימלרשא.חתמובצקלשתיתועמשמתכרעמםושלףרטצהל
לשיתודחאםשורלותועצמאבעיגהלילואדמלירוויעםדאש,תעדהלעתולעהל
תיתונמאתועמשמוזיאלעםגדומעללכויאוהילוא,הזכןפואבו;ששמנהרבדה
םינפֿלכֿלעאהתתאזכהאצות,םלוא.םתוארלילבףא,ילכלשוהנבמבואלספבש
קקזנונניאליגרהםדאהש,םיפלחומםיעצמאב,תיבחרמֿתינרוצהרכהלשןיינעקר
שושימל,תאזתמועל,הנפנםא.הרטמהתואלםהמםיחונולשירשאב,םהל
יכ,ףוגהלשותרוצלויבחרמהובצמלךרדֿהרומכאל–ירקיעהוירוקמהודוקפִתב
הרכהבקרןיינעונלשישאצמנ–יפוגהוביטוותוקצומתדימתאהלגמכםא
תמייקתמה,היחהיווהםושבאלו,רבדבתמיוסמתחאהנוכתלש,תיגוס,תיטילנא
המודב,ןמזלשףצרבםינושםישושימףרצנםאףאו;ןמזלשבצקבהמצעב
אהנקרש,לילדויטיאךכֿלכחרכהבהיהיףוריצהירה,תולוקלשםפוריצללוכיבכ
םנבומשדבלבוזאלרשא–׳וכוספור,ימימ,ךר,השק׃הפבונינמוליאכםימוד
םתפיכתבצקםגאלא,תרשוקמהיווהלשוהשלכןויערלףרטצמוניאיגשומה
לשםניד.תומלשבונמזתאאלממה,םייקרבדםושלתוְשִללכויאלומצעלשכ
.קוידב,הזכןכֿםגאוהחירהוםעטהישוח

תנחבנםתונמאש,״םינמא״לעונאםיעמושתובורקםיתעל,ןכֿיפֿלעֿףאו
ביכרהלעדויה,ןמאֿםָ☻ַּבואןמאֿחָּבַט׃הלאםישוחינשתועצמאבאקווד
גשומלצאוללהלשםניינעןכֿםאהמבישהלונאםיכירצו–״ןדעֿןגלשתוחיר״
תאותכאלמבםישגמה,הכאלמֿלעבלןתינ״ןמא״םשהש,איההבושתה.תונמאה
ןיינעןכבו,שפנֿתאשמוהירה–לאדיאה.היבגלונחורבםיאשונונאש,לאדיאה
יוטיבאליממהזבןתונלאדיאהתאםישגמההכאלמהֿלעב.הפיאשֿבצקוחתמלש
ימנידויתויִח,ףפוחיוטיבהזןיאשיפֿלעֿףאו;וחתִמבהיהשיפכלאדיאל
םדוקמהזגשומבונרכהשןוכנהןבומביתונמאיוטיבאלןכבו–ומצעבלאדיאָּכ
ֿלע,ןיפיקעבתוחפל,לאדיאהֿחתמתאםשגומהרצותהאטבמםינפֿלכֿלעירה–
,םעטהוהז,הנה״ונארקב,ררועמאוהשתולעפתההווילעםיוולנהתונורכיזהידי
ונאיבהלחילצמהכאלמהֿלעברשאכו–״!ונללפתהוילאש,ילכהוא,חירהוא
.וילעףאהלאשהבבסומ״ןמא״םשהו,ןמאכ,לאדיאהיבגל,אוההמדנ,ךכל

ףיקעםגּולו–יוטיבןתמבןאכםגאופאהלגתמםירבדהןיברשקה
בושחתונמאהגשומבשומישהיבגלו;התויִחבהיווהל–דבלביביטאיצוסאו
.דחאלגזמתהלםימעפלםייושע–לאשומהוירקיעה–םינבומהינשיכבלֿםישל
הרוצהתועמשמתאקראליכ׃תולכירדאהםוחתברתויבקהבומהןפואבהרוקךכ
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תוליעיהתדימתאםגךכבםיעילבמוםיפרצמאלא,״תונמא״בםינכמתילכירדאה

םגהרוקהככךא;בגאבליעלונרכזהרבכשיפכ,ילכהואהנבמהלשתישומישה
ללכֿךרדבםיכירעמןיאיהשלכהריצילשתונמאהתדימתאיכ׃םירחאםימוחתב
תאםישגהלהתחלצהיפֿלעםגאלא,הבאצמנהיתונמאהיוטיבהםצעיפֿלעקר
אליכםא,רתויבבושחהםרוגהאוההזםרוג.הבםישקבמונייהשיוטיבהẁלאדיא
ונלהיהתשיפכ,יפויהגשומםעתונמאהגשומתודכלתהלאיבמה,דיחיהםרוגה
.ןלהלטורטורפרתיבדועריבסהלתונמדזה
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ב

תוברתהותונמאה

ולוכתוברתהגשומלשזוכירלונעגהדציכ,ונינפלונבצהשהלאשלןכֿםארוזחנ
תוירוקמהףאלעיכרמולהארנו–רודיבותונמאלשתמצמוצמהדקומהֿתדוקנב
תידוסיההארשההירה,רודיבותונמאםע״תוברת״לשיבושייהיוהיזַלונסחייש
תונושלבונלש״תוברתה״ֿגשומלשןושארהורוקממרבכתמאבהאבהזיוהיזל
ןהבאוהימלבא,רודיבותונמאםעתוברתםנמאםיהזמןיאולאהתונושלב.תוירכנ
תונמאהֿתוריצילעןומאהםדאה,רמואהווה?יתוברתהםדאהםינפֿלכֿלע
ידיֿלעםאוולשמהריציֿישעמתיישעידיֿלעםא,השעמלןהלרסמתמהותונושה
.ךוניחלשתולועפואתרוקיב,תוגנעתה,תוניינעתהב–ןהלתדמתמהביחיוליג

םאםגיכ.ןיטולחלתקדצומותנבומםגאיהוזתינושלהעפות,םנמאו
תודסומהוםיכרעהםילוכידציכירה,תודסומהוםיכרעהלולכמעמשמ״תוברת״
תושֵילתורודוםיגוחרשקמה,תוברתלשתמאבֿדחאלולכמלגזמתהלוללה
תונמאֿתוריציבשךכידיֿלע,רמואהווה?תדחוימותחא,תירוטסיהותיתרבח
ֿיכסונוםירשקמ,םינוילעםיכרעלאצומהלאתודסומוםיכרעלןָתינןהשלכ
העפשההוןבומהתאאשונה,עדומוחסונמיוטיבלשהרוצב,תועמשמ
תונמאהẁתוריציביכאופאאצמנו–דגנכשהנכומהעדותלכלונכותלש

ףקיהו,תוברתהתאתושבגמןה׃הללכבתוברתהלשדקומהẁתדוקנתמאבהנומט
ילואהלוכיןהידעלב;תמיוסמהתוברתהלשתוטשפתההףקיהאוהאוהןתעפשה
תאזכתואיצמאלםינפֿלכֿלעלבא,לעופבשתודסומוםיכרעלשתואיצמתויהל
לעןומאהםדאהקרו;תוברתכהתדמתהתויכשמהלתימינפתועמשמהלאהתש
ןותנקרוניאשימכתמאבבשחיהללוכיהאוה,ןהלרסמתמו,תונמאֿתוריצי
הניחבמקראל–ךיישאלא,דרופמבםשמוהֹפמ,םיירקמתודסומוםיכרעל
.״יתוברת״םדאכ,תוברתלשלולכמהזיאל–תיביטקייבוסםגאלא,תיביטקייבוא
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ֿיכסונ,םינוילעהםיכרעהיכ,תונמאהֿתוריצילשהיצקנופהאיהתאזכו
,לשמל,לעָּפיהלםדאלוכי.רחאןפואםושבתויהלללכםילוכיםניא,תועמשמה
יתונמאךוניחלךכםשלקוקזאוהןיאו–״החפשמלתונמאנה״ךרעידיֿלע
לכתארידסמה,םיכרעלולכמלתוכיישלערבדלונאםיאבשכלבא.והשלכ
–תוברתולםיארוקונאשלולכמההזש–םלועב,ותרבחךות,םדאהייח
םויֿםויהיסחיתאינטנופסןפואבםירידסמוםיאטבמה,םיליגרהםיגשומהירה
ךבוסמהםיסחיהבכרהלכתאתוסכלידכםיקיפסמםניאבוש,םדאלםדאןיבש
,ולוכסומסוקהלשהסיפתליוטיבםדאלץוחנוזהמרב.תמאבםדאהקקזנוילאש
תוריתסֿתלוברעמוםידוגינֿקבאמךותםלועבםילעופה,םינושהםיקוחַלותוחוכַל
ומוקמתסיפתליוטיב]ולץוחנ[,ינשדצמו–ךכֿלכהֶצֵקֿןיאדעםיילוכוםינּווגמ
םייתרבחהוםיישפנהוירשקלע,וישעמווחוכ,ונוצרתכרעהל,הזךבסבאוה
ךבסהךותבותלועפווסחיתנווכהל,םוכיסַּבשתימנידההערכהליוטיבםגו,ןיַעבש
תעיבטב,טושפ,ידןיאהזגוסמםייוטיבהינימלכבוציעלו;דיתעבךבסהדגנכו
ẁתויִגוסתטָשפהקרןה,ונרמאשיפכ,םילימה.ןיינעוןיינעלכלתומיאתמםילימ

םבולישוםתויִחבםהשיפכםירבדליוטיבץוחנןאכשדועב,תויטילנא
ומכ,יתונמאיוטיבתביצחל,תמאב,ןיינעאופאהזירהו–יתודחאה
.ליעלונרבסהש

אליממ,רבדַליתויִחיוטיבאיהתיתונמאההריציהיכונרמאשמ׃ןכֿלעֿרתיךא
לולכמלוסחיבםגרבדהתאאטבלהייטנתוחפלשיתונמאֿתריצילכביכעמשמ
ֿתריצילכביכעמשמו–רומאכ,אוהותייווהלכםצעביהוזש–ביבסשהיווהה
ונאםירבדמםהילעש,״םינוילעהםיכרעה״ןמוהשמאטבלהייטנתוחפלשיתונמא
–םמצעלםהשכףא,םינוילעםיכרעםתואליתונמאהיוטיבה,ינשדצמו.ןאכ
ֿלכֿלעונכותש,םהלשןויערהםצעיוטיבבקרםצמטצהללוכיאוהןיאללכֿךרדב
סחייתהללוכֿםדוקאוהךירצתמאבאלא,אדירגיטילנאֿינובתראשייםינפ
ךותמתולעלללכבלכויןויערהשידכ,תואיצמבםירבדהֿתייווהםצעלןירשימב
.םוכיסב,ךכ

ןיא–״סומסוקהלשהסיפת״ב,לשמל,רבודמםאשרמולורוזחלוננוצרהזב
לוכֿםדוקםדאהםאאלא,ךכלרשקבשבוגתשתינויערהירואתםושלתועמשמ
,יחהחתמהםצעידיֿלע,ודגנתמייקתושֵיכ,ןירשימבסומסוקהתאולהווַשי
םילעופהםיקוחבותוחוכַּבןידהאוה;תמיוסמתישגרהרדגהבםהיניברבועה
בלתשמהלולכמבויבויחוויתופיאש,ודמעמלסחיבםדאהתעדותבןכו,םלועב
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םירבדהםעדדומתהלקיפסמןיאהלאלכלעדומיוטיבתתלידכו–ביבסמ
תאולתונבלותכללםדאהךירצ,השעמל,לוכֿםדוקאלא,תללוכהםתּוטָשפומב
ללוכהבולישהתשגרהךותםגּולו,בולישלבולישמוטרפלטרפמיוטיבה
.םיוסמיקלחבולישוטרפלכבאוהףקתשמשיפכ,הליחתכלמ

אלאםינוילעהםיכרעליוטיבןיאללכבשתורחאםילימבאוהרבדלשושוריפ
זמרתוחפלשיתונמאֿתריצילכבשםשכו–תויקלחהֿתויטרפהתוריציהךרד
ללכבםלתשהלותונביהלםילוכיםינוילעהםיכרעהןיאםגןכ,םינוילעהםיכרעל
הבושחאופאיהירהתונמאֿתריצילכ.הזגוסמםיזמרהלשתופרטצההךרדבאלא
לולכמבטירפכ,תוברתבךרעאליממהווהמהמצעאיהרשאבקראל,תוברתל
םגדימתןכאו,התועצמאברשאבםגאלא–תוברתההתואבםלועלתוסחייתהה
איההלוכיו,תוברתהתשבגתמ,התומכתוריציינימדועתועצמאבקרו,התועצמאב
״תוברתה״יגשומלשתודכלתההֿתייטנו;תוברתלשהיווהל,ללכבשבגתהל
.ןיטולחלהזכןפואבאופאתררבתמ״תונמאה״ו
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ג

״תיטתסאה״האנההותונמאהתואנה

״תוברת״לשתודכלתההֿתייטנלקררבסהונאםילבקמהלאהםירבדב,םלוא
,ונייה–רודיבותונמאםעתוברתלשיוהיזַלתסחייתמונתלאששדועב,״תונמא״ו
–״יתונמא״אהישדבלבו,והשלכרודיבםעףאוא,תרדבמתונמאםע,דוחייב
.לופכאוהןוכנהרבסההיכהארנהזבו

–הזלהרבסההלשוניינעקררבדַּבםייקהיהּולו,טושפאוהדחאהרבסהה
.תינורקעתינחורתועמשמתלעבהיעבםושינפבןאכםידמועונייהאלםנמא

לשתירבעהןושלב,תירודיבתונמאב״תוברתה״גשומתעמטהשךכלונתנווכ
ֿתורצלשתיניצרהמרבאלוליפאו–תונָתרַקלשירפלוכֿםדוקיהירה,בושייה
תעדומתונתרקלש,דבלבןושלֿיעושעשתמרבאלא,שממעדיֿרסוחוםיקפוא
,בושייהלשםינושארהםימיבאוהתאזהתוחתפתההרוקמ.המצעלעתגלגלמה
ֿרדחבו–םילודגה,םילגרומהותוברתֿיזכרממקתונמומצעאצמץולחהשכ
לכולוצמתנםיבבוחהֿתגצהבואעונלוקביעראהרוקיבב,ץוביקהלשהאירקה
ארקאוה.קפתסהלהיהךירצאוהםהבש,הרישיהתיתוברתההארשההֿידקומ
קפתסהללגרתהש,בושייברבדהשרתשהךכֿלכו;גולגלב״תוברת״הלאלאופא
ודמעש,לוכיבכלודגהםלועהישנאםתואםגשדע,הזגוסמתוברתֿידקומבםנמא
רבכוארקוודמעאלא,ךוחיגַּבושיגרהאלוולחאלרבכ,״תוברתהלכיה״שרעלע
.״תוברתהלכיה״׃תוניצרבםהלשתועפוההֿםלואל

ונאםירזוחבושןאכו,ךבוסמוקומערתוירבסהםגרבדבדועשי,רומאכךא
תויוברתותונושלבונלש״תונמאה״ו״תוברתה״יגשומלשהארשההֿתורוקמל
6.תוירכנ

הזהקרפהלשםבחוראולמלתשרפנ,ךבוסמהוקומעה,הזהרבסההלשותעירי6
רקיעב(,׳הקרפבתחתפתמותכשמנו–)רלישלשהיגולואדיאהלע(אבהקרפהו
תחתופההקסִּפהתאדחוימבםשהאר;)90׳מעשארב)יומסה(לדגומהחוורהרחאל
.98׳מעב״בושו״
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תשמשמשהמדבלמ–תונמאֿתריצילכש,ךכבאיהםירבדהתלחתה,הזדצמ
יעצמאתשמשמאיהרשאב,ןכאו–ליעלונרדגהשיפכ,יוטיבלשיעצמאכאיה
המכ,תאזההאנהה.האנהתשגרהבדימתםגהכורכיהירה–רומאכיוטיבלש
7.הלםינפ

׃רצויהדצמ,לוכֿםדוק
,הפיאש,והשלכשגרידיֿלעאוהלעפומוא,םוקיהתנבהבוהשמהלגמאוה

ידיל,תולעָּפיההוא,הזהיוליגהתאאיבהלאוהץחלנו–ןוזחואןוצר
,תולעפיההואיוליגהתאסופתלידכםא–דמועוםייקיוטיבב,היצַביטקייבוא
םהבםינּופצהתונוימדַּבךכידכךותםחנתהלועשעתשהל,םביטלערוריבבדומעל
אצומםגםהלתתלידכםאו,אוצמתעלםהילאהרזחךות,שומישלםרמַשלו
,ךכידכךות.םתעפשהתאליטהלואםהבתופתתשהשוכרל,םעידוהל,רתלאל
ֿןתמתאנהבלוכֿםדוקאוההכוז,הריציהֿרבדתאתמאבםישגמןמאהשכ,בוש
תואטבתההֿחרוכדבלמשרחאמו;ּהעצבלאיבהשתואטבתההֿחרוכלןקרופה
ןמתורטמה,ללכֿךרדבו–ונינמשיפכ,תעדומהרטמםגהזהחרוכַלשי,ומצעלשכ
–רתויהברהתובושחותופיקמתורטמלדבלביעצמאתניחבבןהונינמשגוסה
תאנהתאםגהריציהֿהשעממןמאהקיפמןקרופהֿתאנהםצעדבלמשאצמנ
.ויתורטמתמשגהלךרדב,גשיהַּבשֿקופיסה

,רומאכ,תיללכֿתיתוברתתועמשמשיתונמאֿתריצילכלשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
ןתונ,תוחפל,וא–אליממרצויהֿןמאההלעתמהריציהֿהשעמידיֿלעשאצמנ
ילוא,תיתרבחתועמשמותובישחלשהמרל–ודִצמתולעתהֿתעיבתלףקותאוה
םירבדתוברהלךירצןיא.תישיאהותייווהםצעב,הפידע,תימלועֿתיתרבחףא
אצוילוכהֿךסבו;הזןיממתולעתהבהכורכהגשיההֿתחווַרבשהאנההקמועלע
,םישקוםיביאכמ,ללכֿךרדב,םנמאםהש–םינושהםיצחלהלכףאלעשאופא
דחאכבשחיהללוכיהזירה–ןיינעהעבטמםהבהנתומהריציהֿהשעמשו
ייחותועמשמתעדותלשרשואאיבהלםייושעהרתויבםיקהבומהםייחהֿיֵכרדמ

,תישאר׃ןלהלכ,תונמאהתוריצימהאנההלשהיתורוקמוראותיונקרפלשופוסדע7
,״תינשו״תחתופההקסִּפהןמל,להקהדצמךכֿרחאו–ךליאוןאכמ–רצויהדצמ
תורשעתההגשיה׃תורוקמהשולשונחבוילהקהלשהאנההינפוארוריבב.אבהדומעב
תחתופההקסִּפהןמל(ןכותַּבשיוצרהדצהםעשגפמהםעונ,)תואקסִּפיתשךלהמב(
שפנהיכבנלהאבהןקרופהתחמשו,)תואקסִּפעבראךלהמב,70׳מעב״רבסההךא״
.)קרפהףוסדעו,71׳מעב״ונאםילוכי״תחתופההקסִּפהןמל(–העדותַלולעוהש
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,תמאבאוהלעופוהריציהֿהשעמבשחנךכםנמאשיפכ–םהילעבלאבהֿםלועה
.ךופיהלםירצויהֿםינמאהןמעמשיהלתונתינהתונולתהינימלכףאלע

תונמאבםגאלא,יוטיבאוהןתילכתםצעשתויונמאבקראלאוהךכו
שגינאלהליחתכלמשכאטישפאוהרבדה.טושיקואתולכירדאכ״תישומיש״
תילכתהשכםגלבא.ובִלבהיהשהמהתועצמאבאטבלידכאלאותכאלמלןמאה
השעמל–ותרוצאלו–רקיעהאיהאיהםנמא,ילכהואהנבמהלשתישומישה
תילכתהשכםגו;הרוצילבןכתייאלןבומכ,ילכואהנבמלכיכ.ןידהאוה
וליפאו–הרוצלשםהשלכםירדגהעבטמתבייחמילכהואהנבמהלשתישומישה
ֿלעבלראשייאלובש,הרקמתעדהלעתולעהלרשפאֿיאטעמכ–רתויבםימיוסמ
והשלכשפוח,וליבשבילכהואהנבמהתרוצתאהוותמשימלוא,הכאלמה
םתייוותהוא–הרוצהֿירדגתריחב,ךליאוןאכמ.קוידבהרוצהֿירדגתעיבקב
םילעופםהשיפכםימיוסמהםיחתמלןיינעענמנֿיתלבןפואביהירה–תעדילבמ
ךא.חרכהבתיפוסההרוצבולגתי–םתוהזב–וללהםיחתמהו,םינפֿלכֿלעםדאב
רסמתמה,ןמאכלעופאוהאצמנאליממ–ונוצרכוזהרוצרחובםנמאםדאהשכ
ךשמנ,ללכֿךרדםינמאיֵּבַג,ליעלונקסהשהמו;דוחייבםימיוסמםיחתמאטבל
.רומאכ,ןאכלםגאליממאופא

םהילאש,דגנכשֿםישנאהדצמתונמאֿתריצילכבהכורכההאנהההנשי,תינשו
.״להקה״יוניכַּבללכֿךרדבםיעדונהו,הבלולכהיוטיבהעיגמואןוּוכמ

םנמאןכתיי–רצויה.תידומילהתורקלרשפאשהאנההלוכֿםדוקהנשיןאכ
הכורכהתפסונהאנהודידלוזאהתהרואכלו,הריציהידכךותדֵמָלאצמייאוהםגש
וניאשבןימבוברעקרתויהללוכיאוההשעמל,רצויהלצאהזףוריצךא;רבדב
חרכומ,שגרומהןמזהףצרתניחבמאלםא,תינויגההניחבמתוחפליכ–ונימ
–הריציבדמלנהֿאושנהםוליגלםדקִלרצויהידיֿלעאושנהדומילןבומכ
,תימורטהאנהכרצויהלצאספתיהלתמאבאופאהכירצדומילבהכורכההאנההו
ידיֿלעהריציהאושנתאדמולוהלגמתמאבאוה–להקה,תאזתמועל.תינוציח
רחא׃הידיֿלעתרשעתמואופאתאלמתמושפנ;ּהמשורלשהטילקהםצע
ירהו–הינפלהיהשיפכמרתויקזחוםכחאוהיכהשגרהבלהקהאצויתומשרתהה
.ודידלתיתונמאההריציהרבדבהכורכה,הנושארההנהמההעדותהוז

ונאםיליגרוניגבש,רתויבידוסיהוןושארהםרוגהםגאיהוזהנהמהעדות
ֿםדוק–םירקמהלכבו–דימתאוהיפויה,ןכאיכ.הָפָיכהריציהתאןייצל
זמרהואיוטיבהםשורתועצמאבש,םיוסמםייחẁבצקלזמרואיוטיבלשןיינע,לוכ
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יגשומןיבהעודיהתודכלתההתייטנו;ונלשונתעדותבוילעדומעלונאםיאבהזה
.םנכותעבטמתמאבאופאיהירהיפויהותונמאה

קר,תמאב,םינפֿלכֿלעאוהיפויהןמהאנההלשהזהידומילהרבסההךא
ונאםיטונ,רתויתבכרומםירבדֿתמרב.רתויבתידוסיהותינושארההמרברבסה
–הפיהיוטיבבםיאצומונאשףלאמהשודיחהםצעמונלהאבההאנההלעגלדל
אוהחילצמשהיחהתועמשמהלכםע,יוטיבהֿרבדתאתוארלוליפאונאםייושעו
המיענהניאובתאטובמהתועמשמהשכאוהךכ.״רעוכמ״רבדכ,ונתעדותלאיבהל
דבואתאוא,לשוכהוא,עשורמהוא,םיאהתאאוהרזחשמשןוגכ–הנכותבונל
תמאלעדומעלונֵליּכ☻ַהםצעמונאםינהנזאםגשאהיּולו–םעטהוהווקתה
אליממ,ךכלהרישיהלבקהבו;ובךורכהתומיענהֿרסוחלעףאו,הזהןכותה
יוטיבהֿתנוכתלאקוודסחייתמוניאש,יפוילשבחרומגשומלםגונאםיעיגמ
םינהנוזםירבדֿתמרב.וידיֿלעאטובמהןכותהלשםיענהוביטלםאֿיכ,רבדבש
–והשמוידיֿלעםידמולוםילגמונארשאבןה׃לופכןפואביוטיבהםשורמונא
ונאשהמרשאבןה–םינפֿלכֿלעוידיֿלעאופאםיקזחתמוםירשעתמונירהו
,ומצעלשכםיענתויהלרבדהיושעו;ומצעלשכונלםיענוידיֿלעםידמולוםילגמ
לשהילשאואהשגרהונברצויהו,ולםיקקותשמונאשםייחֿבצקובשישינפמםא
,השעמלונתויִחםודיקלשהשגרהונלןתונה,זרזמבצקובשישוא,רתלאלגשיה
.וניכרעוונירָציתארחאןפואבםאותהבצקובשישוא

תולעָּפיהליתונמאיוטיבתתלםדאץחלנםאש,אוהיעבטךאתמאב,הנהו
הנכותשתולעָּפיהידיֿלעאקוודהזאהיםירקמהבורבירה,הבלעפוהשיהשלכ
ןכתיי–״תרעוכמ״תולעָּפיהליוטיבתתלאבהםדאיכ.״הפיה״,הזהגוסהןמאוה
אטבמשימלבא;ּהניגבובתצרפתמההקעצלןקרופתתלידכקרןכהשועאוהש
םיפיהתונוימדבעושעשםגודידלאוהיוטיבהֿןקרופםצע–״הָפי״תולעָּפיה
תולעָּפיהבאופאשי,תורחאםילימבו–ודיתחתמאיצומאוהשהריציהןמםילועה
הביסהיהוז.יוטיבהלתתלידכ,דדוצמחוכרתיםגאלא,חרוכקראל״הפיה״
,ןנכותבםגאלאןָיוטיבֿחוכבקראלתופיןהשתוריציההללגבש,הטושפה
דע,תוחפל,וא(ןהמןהתוברשהמדנ,ןכאו–רעוכמןנכותשולאמתוברןהירה
.העירכמהדימב)ןהמתוברןהויהןורחאהרודה

השעמל–״רעוכמ״ןנכותהרואכלשתוריציןתואוליפא׃ןכֿלעֿרתיךא
תולגמאליממ,תמאןהבשישהדימביכ.ירמגלרעוכמאהיןנכותשרבדהןכתייאל
ובגלעש,חתמהלשופוגםצע,לוכיבכ,הז–רעוכמַּבשתּויִחהדצתאםגןה
ךרעוארציונבאצמיידימתו,דימת״הפי״יהירהתּויחהו–רועיכהףלתסה
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,ומצעלשכ״רועיכה״דצףאיכ׃דועו.השרושבתוחפל,דֵהבהלהנעיישוהשלכ
–ודגנכרצויהלשתּויִחהẁתבוגתךותמאלאהריציבתולעללוכיאוהןיאהשעמל
תיתִמאקרםאירה,הריציבאיהףאףקתשהלםירבדהֿעבטמהחרכומה,וזהבוגתו
היפוימתוטעהלאלשו״הפי״תויהלאלשהלוכיהניאאיהםגאליממ,איהתישממו
.הללכבהריציהלע

דימתאיהןיינעהעבטמ–תיתִמאתונמאֿתריצילכשאופאאצוילוכהֿךסַּב
איהשהמידיֿלעםגו,אסיגדחמ,הלשיוטיבהֿחוכידיֿלעםג,״הפי״ואהנהמ
זאםגירה,הפיונניאוהנהמוניאהזה״המ״השםימעפלשיםאו;ךדיאמ,האטבמ
״המ״הלשותפילקלכוליפאילואו,בושחקלחוליפאילוא–״המ״הקלחקרהז

,וללכב״המ״האלםעפֿףאו,ורקיעאלםעפֿףא,םינפֿלכֿלעלבא–
.רומאכ,״םיפי״וםינהמדימתםיראשנה

תונמאֿתריצילכבהיוצמלהקהיבגלשתורחאםילימבאופאםכסלונאםילוכי
–ז״עלב״תיטתסא״האנהכוא–יפויהןמהאנהכתגוּוסמה,תדחוימהאנה
םתוהמבםינושה,תורוקמינשתוחפלתונמאֿתריצילכבהלונרכהרבכהכדעשו
האנהלשי,םדוקקרפבונרכזהרבכשיפכ,םלוא.הזתאהזםימילשמהךא,םניינעו
לעתוקחתהלהתעהסננו,רתויבבושחכוהונַייצףאש,רחאדוסיםגתיטתסאה
.הזלהףסונהדוסיהלשוניינע

וליאכלהקלונסחייתהתיטתסאההאנההלשםינושארהתורוקמהינשרואיתב
העדוזיאאהת,ודִצמ,ולשילב,ושפנלאםיעיגמהםימשרלאמלעבלוביקֿילכאוה
לשרוזחשואיוטיבתניחבבוילאעיגהלםיכירצהםימשרהביטלעאיהשתמדקומ
.והשלכןותנאושנ

ֿתדוקנמקרהנוכנוהקיפסמכבשחיהלהלוכילהקהלשתאזכהסיפת,םלוא
.דואמתלבגומתואר

–ןיסבינולפךלמלשוייחבצקתאאטבלתרמייתמההניגנמ,לשמל,חקינםא
,הנהינםגוהבאצמנשיבצקהיוליגהםצעמהנהינ,תנמאנהתואהארנשםנמאןכתיי
–בצקותואבםלגתמה,חורֿזועוהטקשתוגהלשףוריצהםשורתארשהמ,לשמל
דועבו,ירמגלהרזומוהשדחונלאהתבצקהלשתיללכהתרגסמהשיפֿלעֿףא
ךלמלשוא,ךלמותואלשיתִמאהםייחהֿבצקלעהמואמםיעדויונאןיאש
בצקהםאטופשלונדיבהדימֿהנקאופאןיאו,ללכבתיניסהתוברתהתרגסמב
תואצותהולאלכ,יאדוךא.רחאואהזכתויהלהיהךירצםנמאונלשגוהש
ונלשגותתיניסההניגנמהםא,ןפואםושבלבקתהלהנלכותאלונרמאשתויבויחה
עדנאלהליחתכלמו,ונחנהשוזמרתויףאהקומעתורעבלשעקרלע,םתס
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ףאו,ללכבךלמייחביטלעוהשלכגשומונלאהיאלםג,ךלמלתנוּוכמהניגנמהש
דחאדצמהטקשתוגהלשםייחֿבצקלעונשפנבםדקומםשורםושונלאהיאל
םושהלגמוניאש,אדירגבצקכהניגנמהונלעמָשיתהזכהרקמב.ךדיאמחורֿזועו
תיתונמאתועמשמתרסחונדידלראשיתיהירהו,דבלבאוהֿומצעלרבעמרבד
איהעמָשיתבורקמאושנהתאריכמהםדאינזואביכןכתיישיפֿלעֿףא–יהשלכ
.יאליערוזחשכ

םייוצמהםימיאתמםיגשומותושגר,תועדלשעקרלעיכ,הזברמולוננוצר
ןוגכ,רחאיטתסאאשונוא–תיתונמאההריציהשםנמאןכתיי,הליחתכלמלהקב
אלולהקהונממעדיאלהכדעשאּו☻ָנְלףלאמיוטיבושמשי–ףוצרפואףונ
ךרדהלע,ןיטולחלשדחאושנליוטיבקרשמשייטתסאהאשונהשהדימבו;םולכ
ינשבתומולגהתויורשפאהרדגבתיטתסאהותאנהלכלבגותתמאב,תאזה
םיעיגמהםימשרלאמלעבלוביקֿילכלהקההיהוליאכ,ונרקסשהאנההֿתורוקמ
יטתסאהאשונהתויורשפאיכםגעמשמאליממהזלליבקמבךא.ושפנלא
דעףאהזו–ןעבטמתורדגומותולבגומןהירהירמגלשדחאושנליוטיבשמשל
יטתסאהאשונהןיארבדלשורקיעבוללכֿךרדביכרמולןתינשךכידכ
,תרחאואתחאהדימב,אוהשֿךיאש,אושנלאלאיוטיבשמשללוכי
.רבכאוהעודי

יוטיבקריטתסאהאשונהתויהביכ;איהםירבדהעבטמוזהנקסמ,םנמאו
עודיאושנהשכאלאןבומולןכתייאלשעמשמאליממ,ולרבעמשאושנלילמס
.העדותבתולעלומצעאוהףאלוכיוילאלמסהןוימדתרכהךותמשןפואב,שארמ

רבכלהקהיכםאש,רמואהווה?יטתסאהאשונבשאתוברה,הזרואל,יהמו
ואתעדומẁתתתובורקםיתעלאיהוזהעידיירה,הליחתכלמאושנהתאםנמאעדוי
,להקהשפנבומשורתאאוהשֿךיאעבקרבכאושנהבצק׃היטרפבהמלשֿיתלב
העדותֿייומידואגשומֿיסופדבשבוגמֿיתלבוקמקמח,יובחראשנהזםשורשאלא
םשורהתאריכזמוהירהש,איהיטתסאהאשונהתלועפ,הזעקרלעו–םיטלחומ
ןתמךות,העדותַלהרורבתילמסהשחמהבוהלגמוונויבחמותואררועמ,ימורטה
םתואעדיאלםגלהקהילואהכדעשאושנהיטרפםתואלףארורביבצקזמר
.ללכב

הריציו,דחאדצמ,הבוטתיתונמאהריצידציכ,ןכֿםגרבתסמךכלםאתהב
תונבומֿיתלבו״תושק״,״תולפרועמ״כטפשיהלםימעפלתויושע,ךדיאמ,העורג
בצקירה,עודיורכומםנמאאושנהשדועבש,ךכמעוּבנללוכיישוקה.הוושב
;העורגההריציהישקהז–העתמאוהוריהבהלםוקמבו,וילאםאתומוניאהריציה
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בצקש,השדחתוארֿתדוקנמאוהרסמנשוא,רכומוניאאושנהשםגןכתיילבא
העיבמהריציהשלככ,תמאבו–וישכעדעעדונשיפכמהנושמהבעיפומותייווה
ןכ,רתויהמלשותיתִמאאופאיהירהו,בכרומובחררתויםיסחיֿךבסבאושנהתא
ריכמהלהקהתעדותב,אושנַלורושיקרשאבצקךותלגילפהלרתויאיההיופצםג
חונעיפֿיצמאמבךורכאהי,הבורקהתימויֿםויההביטקפסרפהןמקראושנהתא
.םיכלוהוםישק

רתויב״תובוטה״ותויתִמאה,תוינשדחהתוריציהאקוודיכאצויבושךכךותמ
ףאוא,תונהמֿיתלבכבשחיהלתויושע–יוארכהדמלנאלןתועמשמשןמזלכ–
תוריצי,ינשדצמ.רתויבתועורגהתוריציכשממ,רתויב״תורעוכמ״ותודירטמ
ןיאשדעןיטולחלרכומןאו☻נשאלא,תמלשומאיהאושנלןתמאתהש,״תובוט״
תואשונכןכרעלכתאלהקהיניעבדבאלתויושעןהףא–ובשדחלהמדועןהל
בצקהזיאבהליעפהלואושפנתארישעהלידכדועןהבןיאשרחא,תיטתסאהאנה
ןוזיאהֿתדוקנבתאצמנהריציהשכךא.אליממוידיֿלעתלעפומאיהןיאש,םיענ
לכותהריציבותופקתשהשידכ,להקלקיפסמרבכרכומאושנההבש,הנוכנה
ותופקתשהשידכ,קיפסמאיהתילויִהוהיובחןיידעותרכהתאזםעו,תיֵהוזמתויהל
לכויהָּבצִקש,ךכאיהתמאתומהריציהוליאו–יוליגכבשחיהללכותהריציב
ונאםיעיגמזאוא–הלשהינותנביוליגַלםררועלידכ,להקהינותנםעדכלתהל
ב.םדוקמונרכזהש,״יוטיבהלאדיא״לשגשומהתומשגתהל

הריציהשםימיענהםימשרלוםישודיחַלדבלבלוביקֿילכונניאבושלהקה,ןאכ
רצויהתחלצהתאטופשלהדימֿהנקולשיאלא,ושפנלאהאיבמתיתונמאה
–טפושקראלןאכלהקה,ןכֿלעֿרתיו;ומצעלעלביקשיוטיבהֿתמישמיולימב
אוהאלא–תישונאֿתישיאהאנהותולעתהתדימשיומצעלשכובףאשדיקפת
,לעופַלחוכהןמאוהוישחרתאלעהלשהחלצההֿתדימתאטפוש
המכלכ,דוחייבו–רתויהמלשוזהחלצהשהמכלכ.העדותַלושפנֿיכבִנמ
להקהןאכיושעןכ–רתויקומעובחראוהךכידכךותרשוגמהישפנהרעפהש

םניינמלט״י‐ח״יההאמב,לשמל,עודמבגאבריבסהלםגילואםייושעהלאםילוקישב
ונימיבשדועב,״יוטיבהלאדיא״כתורכומהתוריציההפוריאלשתוברתבךכֿלכוּבר
,תינרדומהתונמאהתוריציוליאו,תממעשמהקיסלקאלאהשעמלןהבםיאורןיאבוש
תוברתההעיגהט״י‐ח״יההאמבש,יאדואוהםעטה.״תורעוכמ״כתורכּומ,ןדִצמ
הליחתמךליאוןאכמ;היצנטופבהכותבםולגהיהשהמלשףו☻יחההצקלתיפוריאה
םישדחתוביתנללוסשימוליאו,םישדחתוביתנתלילסלעהמצעםעקבאיהלאיה
.ןיָאםאוותלילסבשממשיםאןיב,ןבומונניא
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יושעדוחייבוםגאלא,וינפלתיֵלגנההחלצההֿתעפותםצעמקראלאופאלעפתהל
,להקהלשםיימורטהםישחרה.ושפנלאצומאוהש,ןקרופהןמםעָּפיהלאוה
ךרדכ,רורביוליגלהפיאשב,וילעםיקיעמהליחתויהיאדו,םָיוטיבלעהפואבש
ךא;םאטבלוהופָכווצרפשדע,ומצערצויהֿןמאהלעוצחלםיליבקמהםישחרהש
,הקיפסמהדימבבלםהלםישלידכ,וישחרץחללתונפתהלעיגמוניא,ודִצמ,להקה
,התעו–רצויהֿןמאההָנענשךרדכ,ומצעבםהלתונעיהללגוסמאוהןיאםגו
תואטבתההֿןקרופלונקרופליבקמ,וינפלןכומשורדהיוטיבהתאאוהאצומשמ
.רצויהֿןמאהלצאליעלוניאררבכש

הטונוהריציהֿהשעמץמאמבךורכהןקרופהזירהרצויהלצאשדועב,םלוא
וא–יוליגהוהחוורהשגררהוטלעאוהןקרופהלהקהלצאהנה,ובעלביהל
והירהןודינהגוסהןמתחלצומההריציבאצומאוהשתואטבתההֿןקרופ.ךכטעמכ
דבלמו–תָּתַמְּכ,ץוחבמםואתפםשגוהש,ףוסיכלשתומשגתהתניחבבודידל
הדותהֿתרכהוגשיההֿתובהלתהםגאופאהפהווָלתמומצעלשכגשיהבשקופיסה
תורשעתההתאנהלםיפרטצמדחיהלאלכג.הזכשגשיהבלהקהתאהכיזשימל
תיטתסאההאנההתאםילשהלידכ,םדוקמונרכזהשןכותהֿםעונותיביטקייבואה
םימרוגהןורתיהֶ☻ענאליממ,ךכידכךות;רבכשלושמרוקממתעבונהתודחאל
האנההןויבצתאעבוקהדוסיל,םהבהמולגהתישגרהתולעָּפיההתמצועב,וללה
האנההיכרמולןתינלוכהֿךסבו.םהלשםתמרבעבקנהזירהו–הלוכתיטתסאה
הקומעהנניאילואלהקלאיבהלןודינההרקמבהיושעתיתונמאההריציהש
םינפֿלכֿלעלבא,היֶריצמּהתלעַּב,איהרצויהתאנהשיפכךכֿלכתממורמו
.רתויףאיהירהטושפֿהמיענותקהבומ

עדוירבכלהקהשהמלםלוהיוטיבןתמלשהזדוסי,ליעלוניארשיפכ,םלוא
״יוטיבהלאדיא״תאתמייקמההריציבקראליוצמ,םדוקמתרחאואתחאהדימב
לכב,םירבדהעבטמ,אוהיוצמתמאבאלא,ונחתינשוזומכךכֿלכםלשומןפואב
לאדיאָלםתמאתהםאףאו–תועמשמםיאשונהתונמאֿתריצילכבויטתסאאשונ
הרקמב״קראלתמאבשעמשמו;תוחפתמלשומלהקבשתואטבתההֿיפוסיכלש

ידיֿלעלבקתהלאיההיושעףאאלא,תונמאֿתוריצילאקוודתדחוימהניאוזתוחתפתהג
הבהאלרבסהםגילואהזירה,ךכבגא.ףוצרפואףונתוברל,והשלכיטתסאאשונ
אלאהניא–תמיוסמהניחבמ–הבהאהשונייהו׃וילאררועליושעיטתסאהאשונהש
תומכהלשיג☻ומךופיהוהמשיונישידכדעהבורמהתמצועש,תיטתסאהאנה
.תוהמל
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תונמאֿתריצילכבו,והשלכיתועמשמיטתסאאשונבםגאלא,ונרמאשיפכ,״ןודינה
,הלופכקראלתיטתסאהאנה–תרחאואתחאהדימב–להקהאצומ,תיתועמשמ
שגפמהםעונמותורשעתההגשיהמקראלתבכרומהו,תשלושמםאיכ
,שפנהֿיכבנלןקרופהתחמשמםגאלא,ןכותַּבשיוצרהדצהםע
.דסחךרדהעדותַלולעוהש
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רלישלשהיגולואדיאהיפֿלעהקיטתסאהיוליע

–תומוקמהברהבםא,אוהןבומםינפֿלכֿלעךאביוחמאלילוא,הזלכלםאתהב
לשילנויצקנופהעקרהןמםלעתהלהייטנהחתפתה–הפוריאלשתוברתבדוחייבו
.ןמצעלהרטמכ)ןהבשהאנההֿדצםצעתא,ונייה(ןספתלידכ,תונמאהתואנה

הבשחמהךרדבתיללכֿתינורקעאיהשהייטנלתחאהמגודדועוזירה,השעמל
םוקמבש–רשואָל–םדאהתבשחמברתויבידוסיהגשומלהרקךכ.תישונאה
ֿתיכרעתילכתלהריתחבהחלצההלשישגרהoסקלפרהקרוהזיכןיבהל
יפלתילכתלכםידדומ,ומשלרשואהתאשקבלםדאֿינבםיעתִנ,תמיוסמתינכות
תורשפאהויוכיסהתאאליממםידבאמו,״רשואה״לאיעצמאשמשלהתלוכי
איהתעדהיכןיבהלםוקמבש,תעדהגשומלהרקךכ8.םלועבללכבותואאוצמל
,וייחלשקבאמהתוילכתלםדאהתאתקזחמאיהרשאבקרךא,םנמארשואוגנוע
םיקדצומםניאםדאהיקבאמלכרשא,תילכתכתעדהגנועתאגיצהלםינוויהועתִנ
תעדהֿישנאש,ןּווינהֿתוחתפתהלהיגולואדיאהתאוקפיסםההזבו–ומשלאלא
הגהנהלםתעדֿןורתיבםיארחאכאקוודואלםמצע]תא[תוארלםיכנחתמ
םייחהתגהנהשןפואב–ךכמםידרפומוםילענכאלא,םייחהֿיקבאמלשתרפושמה
ֿלכֿלעםימכחכםהםילגתמאליממםתנעהבש,םישפטהתעדהֿירסחלתראשנ
.וללהמרתויםינפ

יוטיבןתמכותועמשמתאןיבהלםוקמבש,תונמאהגשומלםגהרקךכו
–בגאבהאנהֿתקפהךות,םנמאו–ואטבלתיתילכתֿתינכותתובישחשישאושנל

׃)1776(תירבהתוצראלשתואמצעהתזרכהתאחתופהטפשמה,המגודל,הנה8
תונתינןניאשתומיוסמתויוכזםארובידימםהלוקנעוה;םיוושוארבנםדאהינבלכ״
ונוכנ,ולאתויוכזחיטבהןעמל.רשואלהפיאשהו,תוריחה,םייחהןהיניבו,רותיוול
..םדאהינבןיבתולשממ . .״.
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קיפהלםדאלוכיןהבשםיכרדהתחאכטושפתונמאהתאתוארלםישנאהואב
לדבהב;המכחהֿתעדוקחשמהדצבו,לגשמהוהייתשהוהליכאהדצב,האנה
יורֵגהתואנהקרלוכיבכםהירהלגשמהוהייתשהוהליכאהש,הזדיחיינורקע
״םילענ״םהירהתונמאהֿתאנהוהמכחהֿתעדוקחשמהשדועב,ומצעלשכישוחה
.שפנהלשתואנהםהרשאב,רתוי

9.רלישלשהקיטתסאהתרותברתויבקהבומההיוטיבלעהאבוזהסיפת

ןצובישךותמדחאכלהקהורצויהלשתונמאהֿתואנהלוכיבכתופלקתמןאכ
ןתוימצעלתולטרועמןראשיהבו,םדאהלשיללכהםייחהֿקבאמבןתועמשמו
עיגמיטתסאהאשונהתועצמאבש,אלפהןהבהֶלגתמהדבלתימינפהֿתיגָ☻ומה
ֿלעבּהלּועתלבקךותמאלובתרזחושמהתימלועהתמאהלאסחייתהלםדאה
הרירבהךרדכ–החרוכֿלעבאוהונוצרלהעינכהלקבאמהךותמאלףא,וחרוכ
לכרדעיהבןוצרהֿתושידאבשהינומרהךותמאלא–םיליגרהםייחבתטלשה
.האנההלוכש]הינומרה[,תירסומֿתיכרעoהקיטקלאיד

תואיצמהןיבלםייחהןיבהזגוסמהינומרהש,רליששרפמםירבדהךשמהב
םהש,םיליגרהםייחהןמלדבהב,קחשמונאםיארוקשהמאיהאיהםנמא,תבבוסה
םהבהכורכהתירסומהֿתיכרעההקיטקלאידהןיגב״םייניצר״וםיביאכמ,םישק
תיתוהמהםתילכתש,יטקלאידסחיואבאכלכלשםביטוהז,תמאבלבא;חרכהב
ילאדיאהבצמהםצעאופאאוהקחשמה.הינומרהלעיגהלודוגינהתאלטבלאיה
םייחבשתומיענהֿיאותּומיגפהתמועל׃עיגהלםיליגרהםייחהםיפאושוילאש
רתמאיהוזתומלשלעיגהלתורשפאה;״תומלש״לשבצמאוהקחשמה,םיליגרה
,תמאב״םדא״םדאהאופאהֶ☻ענ–קחשמב–התמשגהבקרו,המהבהןמםדאה
תומלתשהלשתופקתשההאלאהניאקחשמבשהאנההו;הלימהתועמשמאולמב
רבדתויהיכ,עמשמתורחאםילימב.תחאכתירסומותיתייווההניחבמ,וזהלענ
םאףאו;ונממהובגןיאשןויצםאיכ,ולתותיחפונניאקחשמלשהניחבב
םגודחאאוהםרוקמירה,ךהונייהקוידבםנמאםניא״יטתסאהבצמה״ו״קחשמ״
ד.קחשמלשגוסאלאוניא״יטתסאהבצמה״׃דחאאוהינורקעהםניינע

–ותפוקתבםיבושחהןמ–ינמרגתועדהגוהוררושמ,יאזחמהיהרלישןופךירדירפ9
לעהרצקהריקסאבות,204׳מעב,רוביחַל׳בחפסנב.18ֿההאמהלשהיינשהתיצחמב
.)ןלהל׳דהרעהברומאכ(ד״בשןאכסחייתמוילאשורפסמתואבומםעדחי,ותדובע

.ו״טבתכמדוחייבהארו–ד
תיירפסתאצוהב–תליאןושמשידיבתירבעלםגרותרלישךירדירפלשהזורפס[
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תיסיפטֵמההירואתהלשתישעמהתועמשמהלעתוקחתהלאובנםא,התעו
.ןלהלכהדימעהלרשפאשהארנ,תאזה

ךותב–תילנויצקנופתובישח,ןבומכ,קחשמלםגםנמאשיםיישממהםייחב
יבגלוניארשהמלהמודב–ולרבעמשןורתפכאקוודואלו,יטקלאידהםכלהמ
ןפואבםיילאדיאםייחẁידיקפתיולימכרידגהלרשפאקחשמהתאיכ.תונמאה

עיגרהלאוהיושעדחאדצמש,איהתילנויצקנופהותלעותו–הףלחומואהמודמ
ינשדצמו,שממבדיקפתהיולימלתוכרדיההֿףדועתאהניקתתוליעפלררחשלו
קדוצ,םלוא.ותָּביחתשרשהלםרוגכודיקפתהיולימלןומיאכםגשמשלאוהיושע
אלמתמשתעב,תואיצמהםעירסומהךוכיחהרדעיהתאאוהשיגדמשכרליש
אלאאלמתמוניאודלונדיקפתהןיאםיישממהםייחב.קחשמךרדקרדיקפתה
,תאזתמועל;דחאכדיקפתבךרוצהלעוץחלהלערבגתהלידכוץחלךותמ
רּוכזו–חכשנוםולעאוהתואיצמהץחלבושרוששכדיקפתהֿןוזחעיפומ,קחשמַּב
לשילנויצקנופהֿיתואיצמהעקרהףאלע.יולימתחלצהבךורכהגנועהקרםסוקו
תונעיהבאקוודואל,תמאב,אופאאיהתימינפהֿתיתוהמהותילכת,קחשמה
.םמשל,ובםירשפאתמההאנההֿייומידתגשהבםאיכ,שממהֿייחתושירדל

קחשמהןיברומגיתוהמלדבההשעמלהֶלגתמהבש,הדוקנלונאםיעיגמהזבו
תכרפומאופאתאצמנרלישלשותסיפתו,״יטתסאהבצמה״ותונמאהןיינעןיבל
ךותמקרםינפםושבהלועהניא,ונרבסהשיפכ,תיתונמאההריציהיכ.הרקיעבהב
׃הברדאאלא,תינוימדהמרבדבלבהיתואנהלתּורּכמתהותואיצמהםעעגמהקותינ
;יוטיבהẁחרוכל,ןירשימבולוכֿםדוק,ןקרופתתלדימתהאבתיתונמאההריציה
תאשונותנווכמםגּהתָרו☻בו,שממהֿייחמןירשימבתכשמנאופאיהירה
תניחבבאיההבתוקסעתההםג,ךכלםאתהב;םהילאהרזחןירשימבתועמשמ
יפכ,הזדיקפת;ףלחומואהמודמדיקפתםושאלו,ישממםייחֿדיקפתיולימ
לוכהֿךסבו,ונכותןעמלםאיכותאנהןעמלאללוכֿםדוקםייקתמ,ונרבסהש
.יניצרןיינעםאיכקחשמהנניאתיתונמאהתוקסעתהה

תרדסב,םדאהלשיטתסאהךוניחהלע׳׃אוהומשו–ז״משתביבאֿלת,םילעופ
ךכו,רשעֿהשימחהבתכמהןמםיעטקאיבנ,205׳מעב,רוביחַל׳בחפסנב.׳םיבתכמ
].ד״בשלשותרוקיברתויֿבוטןבות

ךרדבתונוילעדמעמלעתורחתהןוגכ–ףלחומ;ךלמדיקפתיולימןוגכ–המודמה
.םיפלקלשקחשמ

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 78

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



,״יטתסאבצמ״לכו,תיתונמאההריציהיכ,תאזםעתראשנהדבועה,םלוא
,קחשמלכםגןכו;ולרבעמשוהשמלעםדאלשתוגנעתהםהבשי,םעבטםצעמ
–תרחאואתחאהדימב–אוהקקזנאליממ,ינוימדבצמתאלעהלקקזנותויהב
םגש,ךכידיֿלע,רלישאופאקדוצבושםנמא,וזתוארֿתדוקנמ.תיתונמאהלועפל
ןפואבהזמהזםהםינושאלא,דחאגוסינבםניאקחשמהו״יטתסאהבצמה״םא
,הלאשהתפעתסמןאכמו;םהיניבםיברועמדימתםהםיאצמנהשעמלירה,יתוהמ
ונכותןעמל״יטתסאהבצמה״םייוקיםאה׃רקיעההרקמלכבאהיןכֿםאהמ
תכירעליעצמאכקראוההלעויאמשוא,״יטתסאבצמ״כ,תישממהותלעותו
?הילשאכ,םמשלֿוייומידבקחשמה

ולןיא,ומצעלשכאוה׃רצויהתניחבמהברתובישחםנמאהלןיא,וזהלאש
עשעתשהלידכהריציבעקתשהלהרואכלאוהשקבמשכףאו,הרירבהשעמל
תורשפאללכולןיאתמאבירה,תואיצמהֿייחמטלקמםהבאוצמלוהייומידב
,יוטיבהֿחרוכידיֿלעףחדנאהיאלאוההליחתכלמםא,הזטלקמלעיגהלורוציל
,וניארשיפכ,להקהלצא.להקבןידהאוההנוש,םלוא.רומאכ,ינכותהויתואיצמה
ידכונייה–ותלעותוונכותןעמל״יטתסאהבצמ״לרסמתהלאוהאובישכףאירה
רוקמםגולשידוע–םינפבמהיֶנַמכִמתאררועלוץוחבמושפנתארישעהל
,וילעתוגנעתההש–10ןכותהלשיביטאיצוסאהםעונהםצעב,האנהלשישילש
ישוחםעונןיעמאיהאלא,דיקפתםושיולימלשירפהניאתמאב,ומצעלשכ
ונכותןעמלאל״יטתסאהבצמ״לאובילהקהשכהמכוהמכתחאלעו;אדירג
.ויָיומידֿתאנהןעמלםאיכ,ותלעותו

,ישממםייחֿדיקפתרבדלשופוסבאלממאצָמייאוההזכהרקמבףא,םנמא
רשקתת״יטתסאהבצמה״לשתיתעדותהותידומילההעפשהלותורסמתהשכ
בייחתאלא,ןיטולחלהליבסתויהללכותאלוזתורסמתהשתמיאלכו;השעמל
השיגםושקיפסהללכותאללהקהיבגלםגםנמא–חונעיפלשןָוּוכמץמאמ
,ומצעלשכהמודמדיקפתיולימתניחבבוניאשץמאמיכ–ןיינעלדבלבֿתיקח☻ִמ
ינכותויתואיצמםייחֿחרוכךותמאלאםייקתהללוכיוניא,הרטמלןווכמאוהאלא

יפכ,להקהלשויתואנהלתורוקמהתשולשלשםרדִסתאןאכהנישד״בששבלםשוי10
ןאכרמואב.)68׳מעב7הרעהתאםגהארובושו(–םדוקהקרפבםתואשרפש
לאסחייתמאוה״םינפבמהינמכמתאררועלו,ץוחבמושפנתארישעהל״אבלהקהש
.םשהנמנשינשהאוה,ןאכ״ישילשהרוקמה״וליאו,ליעלדישילשהוןושארהרוקמה
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רבדלשונורקעבוףוסֿףוס–״יטתסאהבצמב״להקהדיקפתיולימךא.ליעלדכ
םייקתיאוהשןכתיי;ועבטםצעמחונעיפלשץמאמאקוודבייחמוניאו,ליבסאוה
תיטתסאההאנהלתורסמתההץמאממדבל,והשלכןווכמץמאמילבםג
,האנההתואןעמלקרןיינעָלםנמאאובילהקהו,הזכאוההרקמהשכו;המצעלשכ
היהתתיללכההתוהמתניחבמש,תרגסמבתמאבעלָּביי״יטתסאהבצמה״שאצמנ
.אמלעבקחשמאיה

הקנפשוגאיהתנתונש,איהתירֶלישההסיפתהלשתישעמהתועמשמה,הנהו
תכפוהאליממו–קחשמלךפהיי״יטתסאהבצמה״ש,וזתורשפאלתיגולואדיא
תשרדנתיתונמאהתוליעפהלכרשא,דקומלתאזהתלבגומהתורשפאהתאאיה
11.ונוויכבזכרתהל

לשןיינעכ״יטתסאהבצמה״תגצהםצעידיֿלעאקוודואלןאכגשומהזרבד
.תססובמוזהגצהןהילעשתוינויערהתוחנההידיֿלעלוכֿםדוקאלא,קחשמ
תירסומתושידאךותמ,תימלועהתמאבןוימדהתועקתשהיכאיהתערכמההחנהה
הזבו–םדאהלשיתוהמהורסומידיֿלעבייחתמהןוילעהךרעהאיה,היבַגל
דוחייבו,התלוזתובורמםלועֿתופקשהינימלהנודינההסיפתההוותשמהשעמל
ךרדברבדהתאגישהלתרמואתינוויההיפוסוליפהשדועבךא.תינוויההיפוסוליפל
ינימב,הרטמהתואלםהףאםירתוח,לשמל,םידוההשםשכ–יג☻ומהןויעה

תמאבתועקתשהלרתויבתנוּוכמהךרדהיכאצומ,ודִצמ,רלישירה–םיפוגיס
–השעמל–וא,תיתונמאה,״תיטתסאה״התולמתסהתועצמאבאיהתימלועה
.תיּבצקה

תוארלךנחתמרוביצהשאיההנושארהתישעמההאצותה,בוש,הזסיסבלע
,ולרבעמשיהשלכהרטמלליבומהיעצמאכאקוודואלתיתונמאההריציהתא
,תימלועההרטמהתאןירשימבםישגמובשומישהםצערשאיעצמאכאלא
תוארלאוהךנחתמ,אופא,תורחאםילימב.םדאלהנשישרתויבתפקמהוהלענה
ירה,םיוסמישיאלאלןחלופאלםאףאו,ןחלופֿךרדןיעמתיתונמאההריציב
היצקנופהתניחבמרשאוישיאהלאלליבקמה,ןוילעוילוּכגשומלםינפֿלכֿלע
.ודיקפתתאאלמלאוהןוּוכמתיגולוכיספה

תועמשמהו,םייתשמהנושאראיהתאזהתישעמהתועמשמהשררבתיםירבדהךשמהב11
.״םלוא״הלימבתחתופההקסִּפהןמל,82׳מעברבסות,הליבקמה,היינשהתישעמה
תועמשמהלשהסיסבמתועבונהתואצותעבראלשתרשרשראותתהקסִּפהתואלדע
.חתפתמםירבדֿלגעמב,התואתורשאמותורזוחו–ןאכתנתינה,הנושארהתישעמה
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יכרוצךותמאקוודואללועפלךנחתמ,ודִצמ,םירצויהרוביצםג,ךכלםאתהב
,הזקבאמבםתופתתשהתונכךותמאקוודואלונייה–ומשלוםייחהֿקבאמ
,״תואיצמהתאףקשל״ידכקראלא–וזםתופתתשהתומלגתהכו,םינפבמ
,הלעניעוצקמןיינעםגּולו,אדירגיעוצקמןיינעןיעמִכוץוחבמלוכיבכםילכתסמכ
םילימב.דחוימהםנורשיכןיגבקראלא,םחרוכףקותבאלםהילעלטומה
םימיִקמה,םיאיבנןיֵעמכאללועפלןאכםיכנחתמםדִצמםירצויה,תורחא
ידיֿלעותואםימייקמה,םינהוכןיעמכקראלא,םתָרו☻בבתוברתהֿןיינבתא
רצויהןיאש,תראשנהדבועהךכידכךותםאו;רומאכתונמאהֿןחלופבםתוריש
ירה,םייחהךלהממעבונה,יוטיבהֿחרוכךותמאלאםינפֿלכֿלערוציללוכי
תאףקשלאיההלּודגוהווצִמש,תדמתמההפקשההץחלבךנחתמונורשיכשכ
היושעאליממ–םיוסמרבדםושםצעבהבהצורםדאהןיאשכםג,תואיצמה
סופיטו,יוטיבלשהרטמלוחרוכלולךפהיהלהמצעתאזה״ףוקישה״ֿתנוהכ
.םייחהֿרצותכןאכמחומצלםנמאיושעןהוכהֿןמאה

״ןהוכהֿןמאה״סופיטש,רמולוגייססינכהלןוכנהארנםנמאךכלרשקב
ןכתייאלםדאהעבטמ׃םלשומןפואבםעפֿףאלבקתהללוכיוניאהשעמל
ןכתייאלהמכוהמכתחאלעו,הרומגתירסומתושידאבתואיצמלאוהסחייתיש
,םלוא.אושנַלרומגירסומשפנֿןויווִשךותמתונמאֿתריצירוציללכויןמאש
שפנבעירכמהעינמהשךכלעקרהתאןיכהלהיושעונרמאשתיכוניחההעפשהה
יולימלשיתרבחהךרעלתונעיההםאיכ,אושנלירסומהוסחיאהיאלןמאה
–המשלתיתונמאהריצילששדוקַּבתרשמה,יעוצקמןמאלשדיקפתה
יושעה,אושנלירסומסחילכשיהירההזכשרושמתרצונההריציבשאתוברהו
רוזחשלץמאמהתרגסמבעלביהלםינפֿלכֿלעהטונ,הכותבאצמיהל
תושידאלשיסיפטֵמהֿלאדיאהֿשדוקברצויהתוסנכתהואדירג״יביטקייבוא״
.תירסומ

לעעיפשת,הדִצמ,איהשןכתייםנמא–תאזלהאתוברבהנחָנשהריציוליאו
;הבתרזחושמהתואיצמהחכונאוהושפנתייטניפל,הבורמתירסומהעפשהלהקה
בייחלהאבהניאאיה.ךכלתנווכמהניאהמצעלשכאיה,םינפֿלכֿלעךא
ֿםלועהייח״ץיפהללוכיבכאיהתדעונקראלא,םייחַלהָרָזֲחוהכותמ,רבדםוש
םדאהןיבאיהתרשוקשתוינפהֿרסחורישיהרשקהידיֿלע,ּהביבסלע״אבה
יבגלו,הריציהֿהשעמבותנוהכםצעידיֿלע,רצויהֿןמאהיבגל׃האירבהֿתּויִחל
תדעה,םלוא.ןחלופבףתתשהלוהנכותתאטולקלותכישמידיֿלע–להקה
עיצהל׃הזאלאוניאהשעמלהשוריפ,להקהיבגלהזדיקפתלתיתונמאההריציה
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םצעםשל,שממבוייחֿתואיצמלרבעמשיהשלכתואיצמבשבלתהללהקהתעדותל
ֿתונמא״לךוניחהיכ,תורחאםילימבעמשמו;רבדבשהילשאָלתורסמתההֿתאנה
םירבדהעבטמואָליממוהירה,םירצויהתוארֿתדוקנמ,המשלתונמאוא,״םינהוכ
ונייהו,תונמאידיֿלעקחשמלךוניחלשאצויהֿלעופהיבאודגנכשדצהקר
.להקהתוארֿתדוקנמ,רודיבלשתונמא

יתונמאהרודיבהתאתוהזלךנחתמה,להקה.ךלוהולגעמהבבוסבוש–ןאכמו
תולעתההזהרודיבהםצעמםגקיפהלךכבגאךנחתמםנמא,םינוילעםיכרעםע
ֿלעלבא–ונרוביחךשמהבוזהדוקנבןודלבושנדועו–תיתילכתֿתינכותתינחור
,רודיבהןורקעבלוכַלעקרהןאכעבקנותניחבמשתראשנהדבועהםינפֿלכ
תונמא,רצויהֿןמאהתאמ,אוהודִצמשורדלורוזחלרקיעבאוהךנחתמאליממו
תיסיפטֵמהֿתינחלופההרמויהלשתכלוהוהקימעמתוחּכתשהךות,תירודיב
ותמרבשלוכיבכֿהשודקהחתמךלוהותחופאליממ,ךכידיֿלע.ןויערהרוקמבש
,אוהךנחתמורזוחרתויורתויו,ירוקמהןויערהתוחנהיפללועפלןמאההיהרומא
.רודיבלשקָּפַסטושפומכ,ותכאלמבןהוכאקוודוךכֿלכתויהלאלש,ודִצמ
אלהמעדדומתהלהתעמתיֵנפומ,המשלםגּולו,תואיצמהםעותודדומתהתפונת
תמאהיושעםהילאשםירתסמהיקמועוםיהבגהיהבוגלכלע–התִמאתניחבמדוע
תאעשעשלולכוישוהבאצמיהלםייושעהתונוימדהתניחבמקראלא–עיגהלוז
םנמארבדלשומוכיסבו;אוהשתומכובצמב,ץמאמילבותילכתילב,להקה
היגולואדיאהלשתישעמתועמשמהתואתורשאתהל,הזכןפואב,רֵשיַהונאםיעיגמ
.ליעלונרדגהש,הנודינה

םירבדהןיאאליממ,רומאהןויערהןמךשמנלגעמהשןמזלכ,תאזםע,םלוא
תיסיפטֵמההרמויהםגאלא,אמלעברודיבהןורקעבםדודירבםיחנםיראשנ
תאךושמלידכ–תרחאואתחאהדימב–היתותואתאתתלאוהשֿךיאהפיסומ
תישעמתועמשמלונאםיעיגמהזכןפואבו;איההנוויכבםתולעהלוהרזחםירבדה
.הנודינההיגולואדיאהלשהליבקמוהיינש

יכליעלוניאר.תוברתהותונמאהיג☻ומןיבעגמהםוחתלתכיישוזתועמשמ
דע–תוברתלםויקובוציעןיאוידעלבשסופדהףאו,תוברתהילכאיהתונמאה
תומשכתומדיהלוםהיניבברעתהלםייושעתוברתהותונמאהיג☻ומשךכידכ
ילככתונמאהתובישחםא,ילואאלפןיאתאזכשתוברעתהידכךות,םלוא.םיפדרנ
תילכתלכשימאצמנו,ןיעהןמתמלעתמ,הלרבעמשןבומב,תוברתליאנתו
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תועמשמהו.תונמאהיג☻יהבויניעבםייתסהלהאבהמצעתוברתה
איהתשמשמםנמאש,ךכמתחתפתמהנודינההיגולואדיאהלשהיינשהתישעמה
םעיתונמאהעגמהתאהשעמלאיהתעבוק,וניארשיפכ.תאזכשהסיפתלסיסב
;עיגהלףואשלםדאהךירצולוכיהילאשרתויבהלענהםייחהֿתייווהכםלועה
םדאיושעשתרחאתילכתלכמרתויהֶלענהלבשחנהזהעגמה׃תורחאםילימב
םושלםנמאםינופםניאשםייחהםתואקרהלםיבשחנםינוכנםייחכו,וייחבאוצמל
תוברתהשרחאמו;תאזלהתילכתלרבדלכםיליפטמאלא,ךכללעממשתילכת
השיגהיפל–עמשמאליממ,הרבחלשםייחהֿיכרעלולכמאלאםצעבהניא
םעיתונמאהעגמהתדימיפלקרדדמנוןודינתוברתלכביטש–תראותמה
.םישגהלהחילצמאיההתואשואיבהלתוברתההיושעהילאש,םלועה

תרבעומתירלישההסיפתבשתיסיפטֵמההרמויהשאוההשוריפ,וזהאצות
ללוכהרסומהלעםגטשפתהלידכ,דוחלםדאלכלשיטרפהורסומלעהתעיבתמ
תאםייקמלהקהש,המשלֿתיתונמאהֿהריציהתכפהנןאכ׃וללכברוביצהלש
םגאלא,יטרפהםדאהייחלשתרתוכהֿתלוגלקראל,רודיבהֿיֵכרדבהנחלופ
יפֿלעֿףאו;ולוכיתרבחהןוגראהוםיירוביצהםייחהלשרתויבהלענהתילכתל
הניחבמ,הזלכבםיראשנןיידע–״תוברתה״וא–וללהרוביצהֿייחלולכמש
היווההםצעלתיתוהמהתרגסמהםהףוסֿףוסרשאב,ןוילעךרעכ,תמיוסמ
הניחבמ,םוקמֿלכמירה,התואתרשלדעונירודיבֿיתונמאהןחלופהשתישונאה
תילכתהאיהרשאב,רתויףאהלענךרעלתירודיבהתונמאהןאכתכפהנ,תרחא
.היווההתואלתועמשמתנתונה

״תוברתהלכיה״לשגשומותואתווהתהליתוהמהֿינויערהרבסההםלשנהזבו
.רוקחלונאציורוקמתאש

רוביצבתחוורהניאהמצעאיה–הזרבסהבהמולגהםלועהֿתפקשה,ןכא
תַעַּבּומאיהןיאםייתורפסההיתורוקמבוליפא,ןכֿלעֿרתי.ללכוללכעדומןפואב
׃םיליפרעינימבאיהתרזפתמאלא,ונחסינשיפכךכֿלכךתוחןפואבללכֿךרדב
לכששוריפברוביצלורמאיוואוביםארומגדרוסבאכעמָשיירבדהשינפמ,תישאר

םתוהזיוליגתאםייתניבבכענ,ךשמהברמולונלשישהמןאכםידקהלובברעלאלידכו
.תאזלההסיפתהלשםיקהבומההילעבלש
].״הכדע״תחתופההקסִּפַּב,105דומעלאףדפדיוגולדי–וכרדהצארשאימו[
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אלאםצעבםידעונםניא,ובםיכורכהתונברקהו,ךבוסמהיתרבחהןוגראה
אלונראיתשםלועהֿתפקשהלכשינפמ–תינשו;תונמאהֿןחלופיעושעשל
לולכמבהרועמהראשנאלא,תימונוטואהדימעלשהרמוילםעפֿףאהתלעתה
ףאםייתפשֿסמםלשלורשפתהלאופאהצלאנו,תיפוריאהתוברתהלשםיכרעה
,םלוא.תיבויחתּוירסומותוירצונתומגדומכ,תילכתבהלםידגונמהםיכרעל
היגולואדיאהלש,תיבקעהותינויגהה,תישעמהתועמשמהש,תראשנהדבועה
אוהןוכנשיפֿלעֿףאו;ונרמאשיפכיהירה–המצעלאיהשכ–תראותמה
דועהארנשיפכ,הלוכיוזתועמשמןיא,תומלשותויבקעב,השעמלםשגתהלש
תרתוסמאיהתראשנםייגולואדיאההיתורוקמבש,ךכלעקרהוהזו–ןלהלריבסנו
היגולואדיאהןמאיהתבייחתמםוקמֿלכמ–המצעליעמשמֿדחיוטיבתרסחו
רבעוהרשאכו.רשפאשהמכדע,תואיצמבהתעפשהבאיהתמשגתמףאו,הרומאה
םעתחאהפיפכב,ונלשתילארשיֿץראהֿתיבושייההרבחהךותלםגאוביברבדה
תוינויערהתובָּכעהלכןאכולפנ,ליעלונדמעהילעשתעדּומהֿתינגלגלהתונתרקה
עקבתנ,רודיבלשתועפוהםלואלםשכ,״תוברתהלכיה״לשגשומהו,ונרכזהש
.וניינעתאםלוהןפואבאֵטַבמִּכלהקבלבקתנוהבשחמהֿימודמדמ
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ה

?הפםידמועונאןכיה

יתוהמהẁינויערהרבסההקרונלרווחתנתמאב,וילאונעגהשהזםוכיסב,םלוא
ẁתינויערהותועמשמתאןיבהלונלןתינו,״תוברתהלכיה״לשגשומהתווהתהל

ידכקיפסהלםילוכיםניאדבלבהזגוסמהנבהורבסהיכרורבךא;תיתוהמה
ומצעאוה,יתוהמהֿינויערהרוריבה.הללכבותועמשמוורוקמתייעבלכתאתוצמל
םיישממהםימרוגהםהמריהביש,ילנויצקנופרוריביֵדעלבתועמשמֿרסחראשנ
התעהקחתנשידיֿלעו–קפסלאיההאבםתואשותינויערהתוהמהתאודילוהש
דוסיהֿתלאשלהבושתהךרדלעםגרבכהלענאליממ,וזהניחבמםירבדהלע
הפונלהרוקהמוא,הפםידמועונאקוידבןכיה׃ארקיעמבישהלונאציהילעש
?השעמל

וא,תעדהתא,רשואהתאסופתלהייטנהיכלוכֿםדוקרמולהארנהזןוויכב
הכורכהתישפנההאנההםצעןיגב,םמצעלתורטמכתיתונמאההריציהתא
הריכמהללכבתוברתהןיאהבתואיצמהןמביוחמהאצויהֿלעופהיהירה,םהב
לעופםדאהשכףאירה,תאזכאיהתואיצמהשכ.הפיקמתימינפתילכתםושהמצעל
–הרטמםשלאלשינויגהןפואבלועפללוכיאוהןיאו–תמיוסמהרטמםשל
ופוסבהיולתכ,ןיעדויאלבואןיעדויב,חרכהבהרטמהתואולתיארנםוקמֿלכמ
הרירבֿרסוחמהרטמהתואבאוהקבדתאזֿלכבםאו;תכרפומוהמילבלערבדלש
ולרתונאלאליממתינויגהההניחבהןמירה–וחרוכֿלעוייחולםייונבהככֶש–
םינפֿלכֿלעולהיופצההאנההםצעידיֿלעאלאוזתוקבדומצעלקידצהל
ֿתוירקמתורטמינימלכתגשהבהכורכההאנההםצעךפהנהזכןפואב.הרכשב
רבסההםגו–השעמלהמצעלתצמאמתוברתהשרתויבהלענהתילכתַלתויקלח
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יאדווברשקתמ12ליעלונחתינשתיטתסאהֿתיתאנהההיגולואדיאלילנויצקנופה
.ןאכללוכֿםדוק

ונייהו,דחוימהונניינעלבורקרתוי,ימינפלגעמב,האלהםגךשמנרבסההךא
,דימתמהחונמֿרסוחבםדאהאצמנהפיקמתימינפתילכתתעדותהרסחהתוברתבש
לע,וייחלעפמלכראשנהידעלבשהיומסהתילכתהתאםינפֿלכֿלעתולגל
ללוכיורֵג׃איהלעופברבדהתאצותו–תועמשמֿרסח,תויקלחהויתורטמ
םגאליממו,וקוחוותוהמלעדומעלידכםלועהםעתיתעדותתודדומתהל
ןורתפלדיחיההווקתהֿדקומכ,וזתודדומתהבירסומשגדםישלתוררועתה
התואתרגסמבםייחהתאהדירטמה,רתויבהלענהותיסיסבה,תינורקעההיעבה
.תוברתה

תעדהשכ,תושבתשהאללוכיבכו,אוהינויגהאצויֿלעופרבכ,הזסיסבלע
אלא,םייחהםודיקליעצמאכאקוודואלםיספתנ–יפוסוליפהרקחמהוא–
םיתעלםיגיצמםינורחאהתורודבשכןידהאוה;םלוכֿלכםיצמתמםההבשהרטמַּכ
היפוסוליפהםוקמביטילנאהֿינויסינהעדמהתאהזדיקפתבתובורק
תארידגהלםוקמב,םירבדהתאםנמאלצפמעדמהשיפֿלעֿףאיכ–תיטֵתניסה
,תודחאהתאןיבהלןיפיקעẁתטישאלאםצעבוניאאוהםגםוקמֿלכמ,םתודחא
םוקמבשכןידהאוהו;הזגוסמהנבהלברקתהלאוהליחתמםנמאשהמדנםויַכו
ןיינעבשמשלתסנכנ–םהלליבקמבללכֿךרדבוא–דחאכעדמהוהיפוסוליפה
תימלועתמאםושדימעהלידכ,המצעלשכ,הבןיאםנמאש,תונמאהֿתריציהז
,םדאהתעדותלתימלועהתמאהתאאיבהלאיהתרתוחםינפֿלכֿלעךא,תיגָ☻ומ
.הלשתדחוימההכרדב

איהתונמאהֿתריצי,]התעהז[ונרמאשםיכרדהשולְשןיֵּבמשהמדנ,תמאבו
.ןודינהןיינעלרתויבתמאתומהךרדה

לכלשכיהלןודינאליממ,םינפבמהפיקמתילכתלשהעדותתוברתלןיֵאביכ
תילכתםושםלועָלןיא׃ץוחבמתאזכשתילכתתולגלהכותמהשעיישןויסינ
.תיביטקייבוסהפונתב,םכותבהליחתכלמםיאשונםייחהשוזמדבל,תיביטקייבוא
ֿהשובכואתמצמוצמולשתיביטקייבוסהֿתיתילכתהותפונתשםדארשאכ,ןכל
ולתיארנוזירה–וביבסשםלועבהזעתיתילכתהפונתוליפאהֶלגמ,וכותבהיובח
יהשלכתיבויחתועמשמתאשלתלוכיֿתרסחו,תיליִוא,תינויגהֿיתלבםינפֿלכֿלע

.״םיישממהםייחב״תחתופההקסִּפַּב,78דומעב12
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–תיעדמהניחבמו,הכרִפלאושנקרולאיהתכפהנתיפוסוליפהניחבמ.ודידל
,ללכֿךרדב,וא(יתונמאהעגמבךא.הינפמרהזיהלדומללידכ,רקחמלאושנ
לֵדחםוקמֿלכמ13,)״יביטיאוטניא״ארוקןוסגרבשהמוא,יתויִחהוא,יּבצקה
יפֿלע(אוהךפהנו,תישומישֿתילכשתרוקיבלאושנוםמודגשומךאתויהליוליגה
ורבדֿלעבתמשנלוּבצקמןירקמה,חישẁודבףתושןיעמל)רבּובמונללאשנשיומיד
ותואןיאוזךרדבוליפאש,תראשנהדבועהםאםגו.הָּלהלשותבוטבאלשףא
יוליגהירהש–רתלאלוייחלתיבויחֿתיתילכתהפונתבקבדיהליושערבדֿלעב
דחאןפואבהליחתכלמתרדגומההפונתהו,לכשהתרוקיבתאםגםינפֿלכֿלערבוע
תרדגומהםייחֿתרגסמבאיהשתומכבלתשהל,םירבדהעבטמ,הלוכיהניא
הרסחהשפנהו,שפנלשפנןיברשגןאכאצמנתאזֿלכב–תרחאהליחתכלמ
.הירחאטאלֿטאלתכשמנףא,התוחאןורתימתכלוהותאלמתמ

,תראשנהדבועהםאםגש,תורחאםילימבאוהרבדהלשושוריפונניינעיבגל
תילכתתעדותםושהמצעלתולגלהלוכיהרסחהתוברתהןיאוזךרדבוליפאש
תילכתהרחאףקותרתיבךשמיהלודמציהלאיההיושעםוקמֿלכמ,ץוחבמהפיקמ
קוזיחןבומכרבכוהירהומצעלשכהזףאו–ביבסמםייחבתשחורהתימלועה
.ןטקֿאל

–םויהדעםיכוזו–וכזעדמהוהיפוסוליפהםגיכםאש,הזרבדףאןבומןכלו
,םמשלםהלדבועםדאהש,םינוילעםיכרעתגרדלרומאהגוסהןמתויוברתבעיגהל
תיחצנהתועמשמהתַוקִתלאשממהֿייחבשתילכתהֿרסוחמתולעתהתניחבב
ףאוכזאלעדמהוהיפוסוליפהירה,ךכלרבעמשתיללכהתימלועההיווהבתזמרנה
׃תגיוסמֿיתלבהנומאֿתוקֵבדוהשודקבֿןחלופלשאושנלשממךפהיהלםעפ

ֿםיילכשהםיכילהתבהאר–תפרצביחשידוהיףוסוליפ–ןוסגרביאולֿירנא*13
אלו–ףחודהועינמהחוכהלשורקיעתא,םייתריציהוםיינחורה,םייביטיאוטניאה
,)1927(תורפסללבונסרפבהכזאוה.תיטילנאההבישחבוא,תינָכֵמה,תיעבטההרירּבַּב
.1941תנשברטפנו
בתכוהצרה,)1938(הצראהלע,הינמרגבדמילודמל,ןלהלדימרכזנה,רבובןיטרמ*
ֿינא׳–יגולאידהתוסחייתההלדומתאויבתכבחתיפ.תודהיהלשהיפוסוליפהםוחתב
תלילשךות–ויאורבלכםעוםיה♪ֱֿאםערישיויוושכע,ברועמ,יחשגפמב,׳התא
סרפבהכזרבוב.רכונמוקחורמישילשףוגבבבוסהלאסחייתמה,׳זלהֿינא׳לשלדומה
.1965תנשברטפנו,)1958(לארשי
לשבושחןייפאמכ,יגולאידהסחיהלאםימעפהמכדועד״בשבושירוביחהךשמהב
.לארשיתוברת
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ןיאשכךא,םהבםילותֶשהווקתהתאשמשלםנמאםינענעדמהוהיפוסוליפה
התואםיכירפמאלא,הווקתהתאםיקפסמםהןיאםהירחאמתעדומֿתימורטתילכת
,המותדעהווקתהתאתקפַסמהניאאיהםגםאףא,תונמאה,תאזתמועל.ארקיעמ
ימלעםלועבשתּויִחהẁןורתימהרשמאיה׃התואהניזמםינפֿלכֿלעיהירה

קראלהילעקפרתהלאיהתמרוגןכלו,ולהקיפסמהניאתירוקמהותּויִחש
ֿלעריבדהלוחילצהאלהיפוסוליפהועדמהשדועלכו.הבהאמםגאלא,תונרקסמ
,רומאהגוסהןמתויוברתַּבהמימתתילכתֿתַוקִתלשתיראשלכםהלשםלקשמידי
לאכקראלתונמאהֿתוריצילאסחיההלאתויוברתבהיהַחֵורםנמא,ארימגדע
,רלישלצאוניארשיפכ,אמלעביפוסוליפגשומלהשעמלתנוּוכמהןחלופֿךרד
התעפשהתאנהרשא,השודקבתיהולאתּומצעלשתיתִמאהָאּובָּבלאכאלא
תועמשמלשהארשהבקבדיהלתיניצרתולעתהםנמאאלא,דבלבקחשמהנניא
.םייחבתיבויח

,ירצונהסחיהתוברל,תונמאהֿתריצילילילאהסחילןבומכיהירהךכבונתנווכ
עבטמהלוכיהניאהזסחיבהמולגהתילכתהֿתַוקִתםגךא.ילותקהֿירצונהדוחייבו
םצעםג,אליממו–תיפוסוליפהואתיעדמההווקתַּכשממ–דימתהלםירבדה
.המעעוקשלןודינתונמאהֿתריצילתילילאהשודקלשסחיה

,ץוחבמהארשהבןאכתילתנתימלועהתילכתהתַוקִתשםושמ,בוש,אוהךכ
אובלםיכירצהלוכתוברתהוםדאהרשא,תיביטקייבואתילכתלשתואיצמבןכבו
םידע,ןכא.הבןיינעםושהשעמלןיאםמצעםהלרשאכףא,הידיֿלעםקופיסלע
תיתונמאההריציהיכ,תונמאהתועצמאבתאזכתורשקתהלשתורשפאלונא
לשימינפףחדלתמיוסמהדימבהכפהלותינוציחההארשההתאןירקהלהיושע
הניאתינוציחהתילכתה,ןכֿםגונרמארבכשיפכךא;רומאכ,הארשההלבקמ
תואיצמהשכ׃ירמגלתימינפתילכתלאיהשתומכךפהיהלםינפֿלכֿלעהלוכי
אליממ,תינוציחההארשההרחאאיהתררגנו,הנושהליחתכלמאיהתימינפה
תאדבאמוניאועמטנונניאימינפהדצהםאו–םינוויכהינשןיבדוגינהברצונ
ובררועתהלהיושעההדהאהלכםע,רחואמבואםדקומבירה,ירמגלותוימצע
ֿבצמבתוחונֿרסוחלשהעדותםגובתררועתמ,תינוציחההארשההתונורתיל
תולגלוםמוקתהלעדמהוהיפוסוליפהלשםרותעיגמ,דוחייב,הזבלשב.םייאלכה
ןיבלתיטילנאהֿתיגשומההבשחמהןיבדוגינרצונ׃תררוגההארשהבשהכרִּפהתא
התיהתילילאהתוקבדהיכהלגמתילכשהתרוקיבה;הרוגשהתיתונמאההנומאה
תילכתהֿתַוקִתו;הבהתיהאלהשעמלתמאלשהצממתועמשמלכרשא,הילשא
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ךוויתהןמויעדמהויפוסוליפהךוויתהןמ,תבזכנלוכהךסבאופאתאצמנ
.דחאכיתונמאה

ןיעמתיטתסאהיגולואדיאתווהתהלעקרהןודינהגוסהןמתוברתברצונהזבו
.רלישלשוז

לוכיהתועצמאבש,השודקַּבםימתןומאתררועמהניאבושתיתונמאההריציה
ֿירדענוייחשםדאלאיהתמסוקןיידעלבא;וייחלשתוקפסהלעתולעתהלםדא
ידיֿלע–ךכלרבעמלאהתועצמאבתולעתהלאוהלוכיםינפֿלכֿלעיכ,תועמשמ
הרכהךותוןומאֿרסוחבםגּולו,הכותברזחושמהתילכתהֿבצקבעקתשיש
תועקתשהוא,הילשא,קחשמקרםאיכ,ןורתפֿתועקתשהוזןיאיכתשרופמ
.החירבלש

תירֶלישהתיטתסאההיגולואדיאהןיבילנויצקנופהסחיה,אופא,תורחאםילימב
תרותןיב–לשמל–סחיַּכוהירה,הלהמדקשתילילאההיגולואדיאהןיבו
לֵדחםירקמהינשב.הדִצמ,הלםדקשםזיאודניההןיבותיטסיהדובההנאוורינה
ומצעלהמחנשקבלאוההנופו,יבויחינוציחףוסֿןיאםעתוגזמתהבןימאהלםדאה
ֿתשקבהעיפומהנאוורינַּבשדועבךא;ןיַאוספאלשינוציחףוסֿןיאםעתוגזמתהב
ותמשנֿתסמהבןירשימבהמחנהתאולשקבמםדאהיכ,״יניצר״ןיינעכוזהמחנ
תאתאצומתירלישההיגולואדיאהירה,םולכֿאלאוהלוכהשהנֵּכההרכהב
אקוודךירצוניאםדאהש,אדירגירסומןיַאלש״ןוילע״םלועבהמחנה
לבקלידכ,םיקרפלובעשעתשהלאובישידאלא,ולוכẁלכומצעתאובעיקשהל
.ירמוחהשֵיהלשןותחתהםלועב,הליגרהותייווהלהראהוןקרופ

רתויהשעמלדימתהללוכיוניאתונמאהֿתריצילהזסחיםגשהארנ,הנהו
ֿיעגרבםנקרופלעאובלןאכםירומאה,םיישממהםייחה.ידמלהרצקןמזֿתפוקתמ
ֿירסח–הרומגתעדמוםינפֿלכֿלעםיראשנ,ירודיבהןחלופהלשתולעתהה
תונמאהםצעלעםגחרכהבתּוחונהֿרסוחשגרטשפתמןאכמו;תועמשמ
הניחבמ,השעמלהבןיאשו,ןקרופהבאצמיהלהיהךירצש,הזןחלופבתשמשמה
לשהעפותהרבסהברתויבםיבושחהתודוסיהדחאיאדוובוהז.המואמ,וז
,תמדוקההפוקתהתונמאמלדבהבש,״תיתונמאֿיטנא״ה,״תינרדומהתונמאה״
םדאיושעש,הרואכלֿיתועמשמ,םיענםלוערוזחשלשןוויכבתאצויאיהןיאבוש
םלועלעהזרכהלשהירטסיהבאיהתפרטנאלא,ויתוילשאברדבתהלוםֵ☻בתהל
,רודיבבלהקהתאהילאדימצהלהיושעהניאבושותאובָּבש,רעוכמ,ץוצרורובש
םג,לוכֿםדוק,אלא,תישממהותייווהדגנקראל–ופירטהלאיההיושעקראלא
.המצעבתאזלהותונמאדגנ
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היגולואדיאהןמםייתניבקחרתהלהשעמלקיפסהרבכםלועהםאםג,םלוא
תנתונההיגולואדיאהיהוז,הכלהל,תינויערהניחבמיכתראשנהדבועה,תירלישה
ןוטלשהףאלעשאוהןוכנםאםגו;ונברקבקהבומירוביצןוטלשלשתותואןיידע
חורַּבםא–יהשלכתיתונמאתלוכימותוירופמונלשרוביצהםויכקוחרהזה
ףאבחרםוקמונלצאראשנדועםוקמֿלכמ–תרחאחורלכבםאותירֶלישה
רשפאֿיאןבומכ,ןכאלםאש–הזהיגולואדיאהןוטלשהלשתישעמתועמשמל
.םלועלאובלללכבולהיה

ידיֿלעריבסהליאדווברשפאונברקבתיתונמאהתּורקעהתדבועתא
יתדמעשו,״םיילמרופה״ו״םיינכותה״םייחהֿיכרעןיבלארשיםעבה☻פשקותינה
םייווֲאמהותושגרהלכטעמכ.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהבחרהבוילע
ֿהצוחבשהזתוברלו(ילארשיהשיאהלש,םיילארשיה,םיקומעהםייתוברתה
הנידמהתמוקתידיֿלעדוחייבםלשוהשךילהתב,העדותהןמוקחדוה)ץראל
,ולצאוראשנהעדותַלםירֵשכו–הפוריאבשרשומהםעהןדבאידכךות״תינויצה״
וייחֿתואיצמלתיבויחתוכיישלכירסח,םירזֿםיאבוימםיכרעקר,ללכֿךרדב
אליממ.תמאלשתישפנתּונעיהלתימינפהפונתלכםגםירסחהותיביטקייבואה
ינפלעםיפרפרמה,תיחטשתּויזירפקלששפנֿייחלילארשיהשיאהאופאןודינ
ֿירסח–םיהֵקוםישידאםיראשנהו,אדירגֿםייגולויבה,םיימויֿםויהםיכרצה
רשוכה.ךכלרבעמשןיינעלכלסחיב–שממלשהבוגתואתוררועתהלבָאשַמ
.הזללכבאליממאוהףאןבומכתַרכִנתרצויֿתיתונמאתולעָּפיהל

תירלישההיגולואדיאבתוזחאיהלילאדיאעקרתמאבוהירההזבצמאקוודךא
.תנשוימה

ֿתינכותתועמשמרדעיהבשוריפבתלגודהתויהב,השידחהתיתונמאההשיגה
תישפנהתואיצמהעקרלאילפהלוזהניחבמהמיאתמאיהףאםנמא,םייחבתיבויח
אולמבהבזחאנונלצאןמאֿתרמויולשישימלכ,םנמאו–ונברקבםויכתררו☻ה
ֿלכֿלעהנניאתאזהתיתונמאההשיגה,םלוא.אוהלגוסמהילאשהמכסההֿתפונת
דחבאכבותואתבאוכאיה;תלגודאיהובשתועמשמהֿרדעיהלהשידאםינפ
הזלכו–וכותבתעדמתפרטנו,ודגנוומשבתממוקתמ,ומעתלתפתמאיה,קומעו
ילארשיהשיאהםגלכוישמתַּפכִאבֿןותנוםחולויניצרידמרתויהברהאוה
.אמלעביתנפואהיוקיחהתרגִשבתוררָגיההךרדלעאלש,יתִמאןיינעךכבאוצמל

תורומחתויעביתשןאכתרטופתירלישההיגולואדיאה,תאזתמועל
.תחאםעפב
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תקפסהונייה,הלשירוקמהדיקפתבהפשמשלאיההיושעןיידע,דחאדצמ
יבגלדועאלםאףאו–םעטהותילכתהרדעיהתקעוממאצומלתינויערהכרדה
הנוילעההבכשהשאהיּוליכ.להקהיבגלתוחפלירה,ןאכםניאש,םירצויֿםינמא
תּוהֵקוזןיאםוקמֿלכמ–רומאכ,השידאוההקםויכהתשענתילארשיהשפנהלש
,םייחהֿייורֵגלעהבוגתלשתוהקקרםאיכ,תואיצמהלועלתיתודבעהעינכבש
–תרוסמַּבשתויופכההבוגתהֿיכרדתקחדהךותמאקווד–ילארשיהשיאהרשא
תוריחהךותמאקוודו;םעפֿיאמרתויםדגנכ״ןירוחֿןב״ומצעתאםויכשיגרמ
החירבהתאףידעהלאוההטונאליממ–םייורֵגםתואבןיינעהֿרסוחותאזה
.תוניצרבםהילעביגהלוםמעדדומתהלהכישמהינפֿלע,םהמ

תוטשפבוהשעמלןאכןהירההחירבהֿתייטנותּוהקה,אופא,תורחאםילימב
החירבהתאהרידאמותממורמה,תירלישההיגולואדיאהיכאצמנו–ךהונייה
תמאבןאכלהמיאתמ,קחשמהֿתונוימדבהשידאהתוריחהימענמלאשממהֿייחמ
ילארשיהשיאהיושעתאזההיגולואדיאב.הדימַַלשממרוזגהינויערלעֿןיינבכ
לכויךאשתעלכבתוניצרהֿתודרִטמחורבלותייטנלהקדצהקראלולאוצמל
לכויםהבשתונוימדלא–חורבלןאלתדבוכמהנווכהםגאלא,ןמִעמקתניהל
תודָרטַל,אוהונוצרמ,דימרוזחלוצלאיםומעשהשילבומצעתאעיקשהלהרואכל
.תרטופהיגולואדיאהתואשהיינשההרומחההיעבלונאםיעיגמהזבו–

יפלכשפנהֿתכרעהלקופיסתירֶלישההיגולואדיאהתנתונ,הז]ינש[דצמ
יכ׃תירוקמהותייווהלעטפשמלולץמיאילארשיהשיאהש,הפוריאלשתוברתה
ןוויכהלשינויערסוסיבל,התיירבעבטמ,השעמלהדעונתאזההיגולואדיאה
לשתוברתהתאתמלגמהתונמאהלעהליחתכלמרבכטלתשהשירודיבהֿינחלופה
ירודיבהẁינחלופהשומישהלשינויערהסוסיבַל,ןכֿםגאליממ,ןכבו,הפוריא

ךותשאוהרבדלשושוריפילארשיהשיאהיבגלו;השעמלתאזהתונמאהלולכמב
תוברתהדובכִּבתולעתהלושבלתהלולןתינאליממתונמאהןחלופבויחידכ
הלוכתמלגתמההמצעאיהאלאתאזןיאתמאברשאב,הפוריאלש
.ןחלופלשילככולשמשלהרומאהתונמאהתואב

שיאהשפנבשמשלםייושעתיפוריאהתוברתהיכרעשהדבועלבלֿםישב,הנהו
םיקומעהֿםיינכותהוייחֿיכרעמקתונמב,דבלבתילמרופההמרבקרילארשיה
לארשיֿשיאכתויביטקייבואהוייחֿתוביסמיבגלתיבויחתועמשמלכמםגקתונמבו

ירמגלללובתהלאצומילארשיהשיאלןיאהב,לארשיֿתנידמבךכדחוימבו–
הנכסןיאםנמאלארשיֿתנידמבתוחפלשעמשמאליממ–לארשיֿאללתויהלו
םילארשיהולכויתיפוריאהתונמאהןחלופותירלישההיגולואדיאהתועצמאבש
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םג.שממוזתוברתינבלוכפהיישהגרַדהידכדעהפוריאלשתוברתלשדקתהל
ירה,הבתמלגתמהתוברתהתניחבמו,הדִצמ,המצעתיפוריאהתונמאהתניחבמ
קתונמב,קוחרמהנרקההואאּוביהתויורשפאירדגבקרונלצאעיפשהלתולוכיולא
המצועבקר,ןכבו–המלשהןתועמשמתוביסממוןתויִחתורוקממןיטולחל
יכאצוילוכהֿךסבו–יחטשורבושמםירבדֿרשקהבוםינפהמכבדואמתשלחומ
היצזיאֵּפוריאהתפיאשלאיבהליושעתונמאהןחלופןויערשתישממהתלעותה
.רתויבהלדאיהונלצא

ילארשיהשיאלןתינתוחפלהזהןויערהתועצמאבשתראשנהדבועה,םלוא
,הבדבכתהלו,הבעשעתשהל–ודיתעגמשהמכדעהיצזיאֵּפוריאָלרסמתהל
םצעשיפֿלעֿףא(הידיֿלע״םדא״תצקהשענוותונתרקמאוההלעתמיכתומַדלו
םכסלהתעונאםילוכיםירבדהףוריצךותמו–)ותונתרקםהםה,הלאהתונוימדה
14.ןלהלכונלשרוביצבהנודינההיגולואדיאהלשתישעמהתועמשמהתא

םעותירוקמהתילארשיהםייחהתרגסמןדבאםעש,איהםוכיסַלדקומהֿתדוקנ
תויטילופתויגולואדיאלעתססובמהתימואלהיווהיספלםיילארשיהםייחהתרבעה
לעב,יתוברתרוציכוא–םדאכ,ילארשיהםדאהראשנ,אדירגםייגולויבםיכרצו
.המילבלעהשעמליולת–תימלועהעדות

הפוקתביפוריאהשיאהבצמלהמודבצמבהעודיהדימבאוהאצמנוזהניחבמ
הבש,תילדואיפהֿתירצונה,תיתרוסמהםייחהֿתרגסמולםגהדבאשכ,השדחה
הנשיהתרגסמהתריבשהחתפתהיפוריאהשיאהיבגל,םלוא.אוהותוברתהשבגתנ
ֿיכרעתאולצאהדילוהשאיהאיההימגפתשגרה;המצעאיההכותמינגרואןפואב
ספליאןיעמ,תיגָ☻ומֿתינויגההניחבמהליחתכלמםהבםולגהדוגינכ,התריבש
שרשומיפוריאהשיאהראשנםוקמֿלכמ,הנשיהתרגסמהתריבשםעו;ויוסיכו
ֿףקיהירה,םינפבמתועמשמֿדבואורובשהנכותםאםגרשא,תיתוברתתוכיישב
קבאיהלאיההלוכידועהבשתועמשמהֿןדבאםצעםעףאו,םלשאוההניינע
.ליעלוניארשיפכ,רבדלםימאתומה,םיימצעההיֶלֵכב

תירוקמהתרגסמהתריבשהללוחתנילארשיהשיאהלצא,תאזתמועל
היזיברהךרדבאל–תוללובתהותילטוטתושֲאייתהלהייטנהןּוויכמהליחתכלמ
תוברתהיכרעלתיתרוקיבẁיתלבהתורּכמתההידיֿלעאלא,טרפלטרפמתיניינעה

ףוסדעוןאכמשרפנ,הצראתירֶלישההיגולואדיאהאוּביילשתישעמהתועמשמהרבסה14
שוריפהוליאו״תחתופההקסִּפהןמל–ךכֿרחאו,רתויתינורקעהמרבהליחת׃קרפה
.תיתוברתֿתיתרבחהעפותכ,לעופבןורקיעהלשותעפוהחותינב–94׳מעב,״ישעמה
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תרגסמהשכ,ועצמאבןֵּבאתנהזךילהתרשאכו;םהשתומכםיאבוימה,תיפוריאה
לעיולת–הפוריאֿשיאאלוילארשיןיידעראשנילארשיהךא,הנניארבכהנשיה
ירמגלןהמיהשוזיאאיקהלאלועולבלאל,תחאכתויוברתהיתשןיבהרעשהֿטוח
ךא,הפוריאֿשיאכשממ,םלועָליבויחסחילשתרגסמרסחאוהראשנםנמא–
תוסחייתהלשםילכהותרגסמהולואצמנתוחפלש,יתִמאהיפוריאהןמלדבהב
.םהשלכםיימצעםיעצמאלוטנוקירןאכראשנילארשיהירה,יהשלכתימלוע

ֿרדעיהתייעבב]הפוריאבבצמל[ןוימדה,רומאכ,םידחאתמהזבצמב
,ךדיאמ,יפוריאיתוברתאוביבשבלתהלתילארשיההייטנהו,אסיגדחמ,תועמשמה
האצמוהשהיגולואדיאהםצעתאולץמאלקראלתורשפאאצומילארשיהשיאהו
שומישלןאכמרובעלםגאלא,הכותבתועמשמהֿרדעיהתייעבדגנכהפוריאב
היגולואדיאהתואלתנעיהלותלוכיֿרסוחתאןקתלידכ,תיפוריאהתונמאב
.םיימצעהויתורוקממ

ןיבאצומילביולתםנמאראשנילארשיהשיאהםאםג,דחאדצמ,הזכןפואבו
הניאםוקמֿלכמוזהיילתירה,רומאכ,וכותבתידדהתונקּורמהתויוברתהיתש
ןאכל,חֵרכהבהנממונלאגיףוסֿףוסינכפהמערואמשדע–ּהנּוּביאבולצאתאֵּפקנ
תדימבאלמלחתפןאכולאצמנדועאלא–ןדבאלואתומצעתהל,ןאכלוא
ֿלעש,דואמםיוסמןוויכבםייניבהֿןמזבףאהבוציעתאםדקלוושפנתארשפאה
.תומצעתהלההזונניאםינפֿלכ

תלדלודמתויאֵּפוריאביולימאוה–רמולורוזחלךירצדועןיאשיפכ–יולימה

ומכ,ובאצמיהלםייושעהבויחהֿירירבשלכםע–הזיולימו;תועמשמẁתרסחו
תונוכתהמכלשדודיעותיטילנאההבשחמהֿתטישבקוידורדס,עדמלשםיכרע
םתנווכהולארשילשםיימואלהםייחהשוביגלתרגסמירה–םייוצררסומֿיכרעו
םייחהֿתוברתלוהרותַלתורכנתההתאלבא,תווהללוכיאוהןיאתיללכהֿתיבויחה
דימתמהןונעירהידיֿלעןה׃ןיזהלאוהיושעויושעתירוקמהתיתוהמהֿתילארשיה
לשהעטמהועיגרמהיופיצהתאלעהידיֿלעןה,המצעוזתורכנתהיכרעלש
םילימב.םיכרצהלכללוכיבכהמיאתמותקפסַמה,הדבכנתוברתלהמודמתוכייש
בויחידיֿלעהפוריאלשתוברתהםעתישעמתּוהדזהלונלחתפנהחתפה׃תורחא
תוברתהבשתונמאהתואןחלופלקרהשעמלליבומהבויח(תונמאהןחלופ
אטבתמובשתוברתהֿרדעיהסוסיבלחתפאלאוניא,)תמלגתמהפוריא
,ץוחיפלכונתגהנהתייעטהלוםינפבמונתויִחקותישתנזהלחתפ–תמאבונבצמ
ילבףאואםלוהיוסיכילבתדחוימהונתואיצמלשתויתוהמהתויעבהתראשהךות
.יהשלכהעדות
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תיגולואדיאהתוסחייתהההתואםצעלארוזחנםא,ךכידכךות,ינשדצמו

להקהקוידרתיבוא–ילארשיהשיאהירה,וננוידאשונרקיעאיהש,תונמאל
םינוילעהםיכרעהליעלונארקשהמלףילחתןיעמהבולאצומ–ילארשיה
םיכרצלעתססובמונלשתימואלההיווהההראשנ,ונרכזהשיפכ.תוברתלש
ולאהתויטילופהתויגולואדיאהךא;אדירגתויטילופתויגולואדיאוםייגולויב
ירפסב–ןרוקממתורּועמןהםהבשיללכהיתוברתהאוביהירירבשבןהתופוצר
,ילרבילהיטסינמוההרסומהגשומבםתואיתללכה׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳
ףאו,םיטסינומוקהתאםגתוברל,דחאכםיילארשיהםיגלפהלכלהשעמלףתושמה
םוקמתספותהזהיללכהאוביהירירבשןיבו–םהמעםיררגנה״םייתדה״תא
.ןאכםינדונאהבשתיתונמאהֿתיגולואדיאההשיגהדחוימ

יהירהיכ,םיגלפהםתואלכלםירבדהעבטמתפתושמאיהףא,תאזההשיגה
רבכשיפכ,תורצנהןמיפוריאהםזינמוההתועקבתהםצעלשיעבטאצויֿלעופ
תאזההשיגההלבקתנםזינמוההלששואיהֿםורטיבלשבשםשכו;ונרבסה
לחה–םייחבשיפוסהתועמשמהֿרדעיהתקעומליוארוימיטיגלרדסהכהפוריאב
םזישאפהדע,םזילאיצוסהוירחסמהםזילרבילהךרד,יסאלקהםזינמוההןמ
יתוהמקלחכ,ילארשיהרוביצביללכןפואבםגהלבקתהאיהןכ–םזיצאנהו
.ומצעלעלביק]אוה[שיטסינמוההֿיפוריאהאוביהתשרוממ

לשתולעתִהרומאכוהירה,הזהרדסההואהשיגהלשישעמהשוריפהוליאו
.החירב

השעמל,הפוריאב,םרוקמבםירבדהתוחתפתהתרבסהךותוניארשיפכ,םלוא
אקוודםשתחנומםירבדהדוסיבשוניאר.אמלעבהחירבלשתולעתהקרםשוזןיא
ץוחהןמהתר☻בתאאיבהלוםלועהתועמשמלעדומעל,תיניצר,תיבויחתונרקס
םוקמֿלכמ,תעקושוזהרושבבהנומאהשכםג,ךכֿרחאו;םינפִלותוברתהךותלא
םלועהחתמתאןיידעולץמאמםדאהש,ךכבתיתונמאההחירבהתאטבתמ
םירבדהֿרוקמב.עושעשהךרדלע,הלקהעשלךאּולו,ומעתוהדזהלידכינוציחה
תוברתלתונמאההאיבמתמאב,הליחתכלמ,ובש,לגעמןימאופארצונהפוריאב
–תללוכה,תיפוסההתילכתיומידידיֿלעהתואםירשקמה,םינוילעההיכרעתא
םגשןפואב,המצעוזתונמאלעתוקפרתההןיידעתמייקתמםוקמֿלכמףוסבלו
לשיטנמורהיומידהתועצמאב,הידיֿלערשקתהלוןוזיהלןיידעהפיסומתוברתה
םייק[םינפֿלכֿלעךא,תוברתהתושממלרבעמםנמאאצמנה,בוטולוכשםלוע
.היכרעלע,התואתמלגמהתונמאָּב]אוה
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תירֶלישההיגולואדיאהתכנחמרשאכש,ונרמאשכליעלונשגדהשרבדהוהז
ותואתכנחמאיהןיידע,םינוילעםיכרעםעיתונמאהרודיבהתאתוהזלםדאהתא
יכ;תיתילכתֿתינכותתינחורתולעתההזהרודיבהםצעמםגקיפהלךכבגא
ותּויִחליוטיבאיהתאשונםוקמֿלכמ,הברדבתהלםדאהרומאש,תאזהתונמאה
רשאכו–וכותבתוברתהתומקַמתהלוודָמִעתיתוברתהתודדומתהל,םלועלש
לעםגּולו,הזיוטיבבללכנהלכםעתוהדזהבןוילעןקרופולשקבלםדאהךנחתמ
וילאתולעתהלוךשמיהלידכ,יוטיבהלשונכותםגולדבכתמאליממ,קחשמךרד
.שממהֿייחבףא

,השידאהתיתונמאהתורדבתההתאקררליששדקמהרואכלשיפֿלעֿףא,ןכל
תאאקווד,ילסקודרפןפואב,ןכמרחאלדימאוהשיגדמתמאב,תירסומַֿאה
וניארשהמאוהןוכנםאםגו15.הנממחומצלהיושעה,תירסומהֿתיכוניחהתלעותה
תוחתפתההתאללדלתירלישההיגולואדיאההטונהרקיעדצמש,ךכלרבעמ
הרומאהניאתוברתהש,ןוילעךרעלתיתונמאההחירבהתאךופהלותיתונמאה
וזהייטנןיאהשעמלשהזדגנכונרכזהרבכ–ותרשלםאיכ,ונממתונביהלאקווד
תונמאהתוחתפתהלעתיטתסאהיגולואדיאלשהעפשהה׃התילכתדעאובלהלוכי
דמעמםהלתויהללוכישםיבושחֿתוחפהםימרוגהדחאםירבדהעבטמאיה
םימרוגידיֿלעלוכֿםדוקתעבקנ,תרחאתוחתפתהלככ,תונמאהתוחתפתה;ןיינעב
,תיניינעתונמאתולעהל,םעבטמ,ללכֿךרדבםיטונ,םהםדִצמ,וללהו–םיישממ
םימרוגהשוניאר,הברדא.עירכמהםרוגכירודיבההביטבאקוודבשחתהלילב
התוהמםצעבוןווכמבוליפאאיהשתונמא,היצקאירהךרדב,הפוריאבולעהוללה
ןחלופתאתשדקמה,הדִצמ,תירלישההיגולואדיאהךא.תירודיבֿיטנאותבאוכ
אלשתרצונהתיניינעהתונמאהןחלופתאםגאליממתשדקמ,איהרשאבתונמאה
תדימב,וזבףאש–הדגנכהרצונש״תינרדומהתונמאה״ןחלופתאףאו,התבוטב
וזאליכאצוילוכהֿךסבו;עושעשֿדצוהאנהאוצמל,םיצורשכ,רשפא,התִמא

תאהארובוש(–ליעלוילאסחייתהד״בשרשאורפסב,רלישלש׳ויבתכמ׳ךשמהב15
,יחרכהרבעמכוםייניבבלשכ׳יטתסאהבצמה׳תאראתמאוה–)77׳מעב׳דהרעה
ינפלשינושארהבצמה–תרוויעתוישוחלש׳ימשגהבצמה׳ןמתולעתהלידכביוחמה
הֶנבנוהווהתמה,הבוחהותמאהלש׳ירסומהֿינויגההבצמה׳לא–יטתסאהךוניחה
.הזהךוניחהתובקעב
סחייתהד״בשרשארלישלשוירבדמונאבהוב–)ךליאו205׳מעב(רוביחַל׳בחפסנב
עיבצמד״בשרשאוזותדמעתעבומםהבשויטפשממהמכםגואבוי–הליחתםהילא
.התעהילע
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תונקורתהבעבוקםרוגתויהלהלוכיתירלישההיגולואדיאהןיאהשעמלשדבלב
היוטיבלעהאבותחתפתמןיידעוזתוברתשלככ׃הברדאאלא,תיפוריאהתוברתה
דועהתעפשהשהדימב,תירלישההיגולואדיאהירה,םיידגנףאואםירחאםינוויכמ
.רוביצבהשודיקלותוחתפתההתשרשהלםרוגכ,ךכברזעלתויהלהלוכיךא,תעגמ

אלםא–לועפלתאזההיגולואדיאהתראשנםנמא,ונלצאתאזתמועל
.ךכטעמכירה,הרומגההתואליטרעב

םייחהלכש,דרוסבאההשעמלושוריפבלבקתישןכתייאלונלצאםג,םנמאיכ
,אוהשֿךיאלהנתהלונייחםיכישממןיידע,ןכאו–רודיבַלםילפטםהםייתוברתה
וללהשיומידהיפֿלעו,םנשיהלאכםיכרעשהדימב,םייניינעהםיכרעהדצמ
תירֶלישההיגולואדיאהתעפשהשהדימב–ונלצאםג,ןכומכ.םמצעלםיקיפסמ
חתפאיהתחתופטעמבואברברשאב,תמיוסמתיבויחהאצותםגהלשי–תעגמ
עיגהליושעילארשיהשיאהשתונמאהירירבשםתואידיֿלע,תעדהלשהתבחרהל
הבוטאהתןאכמתכשמנהתיללכהתיתוברתההעפשההםאןיביכ׃החוכמםהילא
,ךכלרבעמ,םלוא.םוקמֿלכמןאכשיתעדהֿתבחרהלשםרוגירה,העורגוא
,ליעלוניאררבכהביטתאש,תיללכהתיתוברתההעפשהלונאםירזוחתמאב
ייחןיבלוזהעפשהןיביבויחסחילכרדעיהבש–דוחייבהתעןייצנ–וזתרגסמבו
וא,תאזההעפשההרמוחרחאךשמיהלילארשיהשיאלןאכןתינאליממ,שממה
םנמאהצמתמוכרעלכשםרוגתניחבב,תמלגתמאיהםהבשתונמאהֿירירבש

התיהתירלישההיגולואדיאהשיפכ,תטשפומהẁתילוגסה,תימינפהותוימצעםצעב
.היהישהצור

רתוי,לגוסמןכֿםאהָ☻ענילארשיהשיאהשרמולונתנווכןיאהזרבדב
תועקתשהידיֿלע,החורכתירלישההיגולואדיאהתאםייקל,יפוריאהוליבקממ
תועקתשההןויערלשתירוקמההנווכהיכםא.הברדא.המשלתיטתסאההאנהב
תועשב–תיקלחהחירבםאיכ,המלשהחירבאלףאו,החירבםנמאהתיהתאזה
תודחוימהתועשב,םינפֿלכֿלעירה–םעפבםעפידמ,תויגיגחיאנפואתולעתה
לש,םיקפואֿתבחרוהקומעֿהלענ,הרואנהחירבלהנווכהןאכהתיה,הלאה
וזןיעמתועקתשהלו–ואולמוםלועהתעדותבתפקמהתורֵחבתיסיפטֵמתועקתשה
,לוכֿםדוק.הפוריאבוליבקממתוחפהברהףאילארשיהשיאהםויכלגוסמיאדו
דהררועלהעבטםצעמהלוכיהניאולששממהֿתייווהמתקחורמהתונמאשינפמ
,הרקמהדיכולאּביילאוהיושעש,תונמאהירירבששינפמ–תינשו,ובלבקומע
.םוקמֿלכמ,הזגוסמהמרוףקיהבהיווחםשלקיפסהלםילוכיםניא
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תאץירעהלןאכךנחתמילארשיהשיאהשתראשנהדבועה]דחאדצמ[,םלוא
דצמ;ךכלרבעמםהבינגרואןיינעולאהיתמאבשילב–םמשלוללהםירירבשה
לדסיסבלעחרכהבןאכלעופהזךוניחש,התעהזונשגדהשהדבועהתפרטצמינש
רסמתהלהשעמלךנחתמילארשיהלהקהיכאצוילוכהֿךסבו–רתויביחטשו
תמאבםֵּכַתסִמוםייתסמהןפואב,ןוילעךרעתניחבבתונמאהןחלופל
תירלישההיגולואדיאהיפֿלעםנמאבייחתמשיפכו,אמלעבתירודיבהחירבב
ֿרוקמבתשרשומאיהןהבשתוביסמהלולכממקתונמב,המצעלתספתנאיהשכ
.הפוריאבהתוכייש

םיכרעהדיקפתבשממתשמשמתאזההיגולואדיאהןיאונלצאשונרמאןכלו
.וללהםיכרעלףילחתכקרםאיכ,תוברתלשםינוילעה

,םנמאו–התואםירשקמהםיכרעהםהתוברתלשםינוילעהםיכרעהיכ
,תוברתהתארשקמוהירה,ןוילעךרעכלבקתמתונמאהןחלופשהדימב,הפוריאב
ֿןחלופ״לילארשיהלהקהרסמתמשכ׃ךפהלאוהןוכנהונלצאךא.וניארשיפכ
הרוצב,שממבוייחלםיכרעהתאםשמולריזחמאוהןיא,לוכיבכ״תונמאה
ןיאשםיכרעב,המשלהאנהבעוקתאוהראשנאלא,הפוריאבהרוקשיפכ,תשבוגמ
״תונמאהןחלופ״,תאזםעשאלא.םולכאלוטעמכוייחלשתישממההיווהלוםהל
תויגולואדיאהלכףאלע.ןוילעךרעכ,תינויערהניחבמ,םינפֿלכֿלעןאכעיפומ
םירבדינימלכבישחהלותואתודמלמהוילארשיהרוביצבתוחוורה,תויטילופה
תרבועה–תירלישההיגולואדיאהןמאוהדמולםוקמֿלכמ,הנוילעתובישחב
הגרדבאלאםיבושחףוסֿףוסםניאהלאלכש–ןָכותברשקמויומסטוחכ
,הדבכנרתויוהנוילערתויהמרבשדועב,הזהםלועהלשקושהֿייחלשהנותחתה
.יתונמאהרודיבבאוהםייחבירשפאהדיחיהיתִמאהקופיסה

הדימב׃םינפבמולאהתויגולואדיאבםיוסמחתמרשקתמךליאוןאכמ
ידכאקוודואלבויחהתאםייקלםדאהךנחתמשממהֿייחבוהשמןהתובייחמש
תוריהמבתונפתהלורטפיהלידכקרםאיכ,הבושחתילכתוזיאלוידיֿלעעיגהל
ןמוזמוניאללכֿךרדברודיבוליפאשרחאמו;רקיעהאוהש,רודיבַלתירשפאה
תאהווַלמה,הלודגהתישפנההייפיצהתסנכתמ,שממלשתיתונמאהמרםושבןאכ
תויהלתכפהנוז.עונלוקלהייפיצב–הלןתינשהמבתמצמטצמו,םויֿםויההשעמ
ןווכלילארשיהשיאהךנחתמםלועבםדאהתייווהלשהעדותהתניחבמש,הגסִּפה
דוערשפאםאםגו;היפֿלערזוחןפואבוטפשלוהתארקלוייחלעפמלכתא
סקרקאלו,דבלבעונלוקתאזֿלכבאיהתידוהיההגסּפהש,ךכלעףאהידוהתאשל
אלתמאבדרפסבואמורביכןייצלשיירה,דרפסךרדכםירוושֿתמחלמואאמורבכ
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רתויבתושולתתובכשלאלאתיתוברתהגסִפלםירוושהֿתמחלמוסקרקהושענ
,הבושחםגּולו,תחאהיצקנופקרםהוראשנוללכברוביצהיבגלו,רוביצבש
–תילותקואתירסיקẁתילילאאיההתגסּפש,תישרושוהמלשתיתוברתתכסמב
הניחבמש,תיללכהתיתוברתההגסּפהתויהלתמאבךפהנלארשיבעונלוקהלבא
.הֶרחתִמהדיקפתבהלןיאוהדיחיהיהירהתירוביצ

תירסומהקנפשוגתאשונאקוודהניאוזתואיצמיכשיגדהלשיםנמא,בושו
תופידעה,וזהניחבמ.יטרפהםדאהתעדותבוליפאוארוביצהתעדותבתשרופמ
תמאהתניחבמםג,ןכֿלעֿרתי.שממהֿייחלםיסחייתמהםיכרעללוכיבכאיה
אוהןכאלךא.שממהֿיכרעללוכהֿךסבאיהתופידעה,תירוטסיההותישפנה
םיכרעהףוריצמאוהלבקתמשיפכ,יאדיאהןויגיההלשלוכהֿךסתניחבמ
,םמצעלםיקיפסמוראשיישממהֿיכרעשןכתייאלןאכ.וכותבםיצצורתמהםינושה
דובכבונלצאאצמנהזהרשקהו–םהלרבעמשתטלחומההיווהלרשקילב
םינואֵזומהתיירקלםג–םויכ–וא,ביבאֿלתב״תוברתהלכיה״לןתינהןוילעה
16.םילשוריב

ֿייחלשטלחומהֿינחורהדבוכהֿזכרמתויהלםירומאהלא]׳תונמאילכיה׳[
תומדיהלונאםישקבמש,״םירואנההפוריאימע״ליוקיחב,םיירמוחהשממה
ֿחתמו,םאלמלהמבהשעמלונלןיאהלאםילודגםישדקִמשרחאמו;םהילא
ילביולתהשעמלראשנםכותלותסינכבםדאהןמסייגלםהםירמייתמשתולעתהה
טעמהֿישדקמב,ןוּוכמהןיינעהעבטיפל,רזפתמהזירה–ותאצבהזיחא
םיכפהנינויגהֿינויערהלוכהֿךסתניחבמ.עונלוקהֿיתבבםימלגתמה,םייממעה
הזןויערלשתמאהםאםגו;רומאכ,תיתייווהההגסִּפהידקומתויהלהלאאופא
רבדלשונויגהירה,רשככירמגלרכומהזןיאומצעןויערהדצמףאו,המלשהנניא
וזהעפשהוהזחוכשהדימב.ולשמםימיוסמהעפשהוחוכםינפֿלכֿלעולשי
המיאתמתיתייווההגספכעונלוקהתדמעהשדבלבוזאליכאופאאצמנ,םילעופ
אלא,ליעלוניארשיפכ,אנדיאהדילארשיהשיאהלשחורהתייטנלהמצעלשכ
יבויחןפואבתאזההמאתההתאחפטמףאהנויגהותירֶלישההיגולואדיאהלוגיס
תישפנהתמאהורסומהוןויערהשידכ,תורשכהתעדותתאםגהלקפסלרתוחו
.ירמגלתידדההפיפחללכלםנמאואובי

,הלאוירבדתאד״בשבתכובןמזֿקרפותואב,ה״כשתרייאבךנחנלארשיןואֵזומ16
.״תונמאלותוברתלימואלהןכשמ״ַּכזרכוהאוהו
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ןאכךנחתמךאילארשיהשיאהש,תורחאםילימבאוההשוריפ,וזהמגמ,הנהו
רבכונדמעןהירדגלעש,םלועהֿתפקשהותישגרהיווההתואבתויבקעל
תויגולואדיאהלכש,ונרמאשהמבהשעמלתיצמתמודידלןתועמשמשוטורטורפב
םדאהֿייחֿרקיעדגנכ,לבהקרןהתמאב,םויכדועותואתוכירדמה,תויבויחה
.רודיבַּבםלגתמה

הדימבו–לעופהלאתאצויםנמאוזתיכוניחהמגמשהדימב,ךכלםאתהבו
םיכפהנםנמא)םישנאםיאלמה(עונלוקהֿיתבו,ןכותמםיקירה,תונמאהֿילכיהש
ףילחתקרםההלאלכש,ליעלונטקנשחוסינהףפורתמאליממ–הלשדקמל

ֿלעלוכיבכתרשקתמהניאתוברתםושרשאב,תוברתלשםינוילעםיכרעלונלצא
ֿתנידמבתוברתהתאםהםירשקמוםירשקמןכא,התעונרבסהשהמיפל׃םהידי
םהלםיעבוק,םתרגסמבםהםילעמהנידמבםירחאהםיכרעהלכתאירהש,לארשי
גשומשןייצלורוזחלשי,תאזםע,םלוא.ףוריצהלעםיכלמתמוהבםוקמ
לשדיקפתהתאםיאלממהלאםימרוגשאהייכ׃אוהףאןאכןוכנראשנ״ףילחתה״
קראלא,ןֶכתְּבאלהתואםהםירשקמםינפֿלכֿלעירה,רומאכתוברתהרושיק
ןיידעשאוהשןכותלכיבגלףאהזו,ןדבאותוררופתהלשדיחיהירשפאהןוויכב
.הטילפלםויכהברתונ

99לארשיתרותותוברתותונמאלע

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



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



ינשקלח

ו

לארשיֿתרותיפֿלעםירבדהתרוקיב

]החיתפ[

הצמתמהניאוננוידאשונתשמשמהתיתוברתההעפותהתועמשמ,םלוא אלםאתוחפלו–התעונמכיסשףסונהקרפבונעגההילאשהנקסמבםג
תאםגןיבהלהצרנאלא,המצעלשכ,תיתוהמההתעפשהןוויכתנבהבקרקפתסנ
.םלוכהידדצלכמונייחבהתובלתשהוהדמעמ

אל,ןוילעךרעכ,תונמאהלשירודיבהןחלופהיכבלםישלבושחוזהניחבמ
םמצעדוסיהיכרעםתואךותמ,תימינפֿתינגרואתוחתפתהךרדבונלצאטלקנ
לעאוהטלקנאלא,הפוריאב]רבדה[היהשיפכ,םדוקמםגתוברתהתאוכירדהש
הלשיש,לארשיֿתרותלשתירוקמהתוברתהוז–תרחאהנותנתוברתלשעקר
ןחלופהלשהמלשהתועמשמהו;ירמגלהנושהטישב,הלשמםינוילעםיכרע
ונראיתשתינסרההעפשההתואםצעבקראופאהצמתמהניאונברקבירודיבה
תודחוימהתואצותהוימורטהילארשיהעקרהםעיטקלאידהסחיבםגאלא,ליעל
.ןאכמעובנלדועתויושעה

ךפהנירודיבהתונמאהןחלופשאיההנושארתחאםירבדֿתכסמ,הזםוחתב
;ןאכלואןאכל,תיתוברתהונתוכיישוונתוהזתייעבלכלשדקומהֿתדוקנתויהל
ןחלופהןוויכלשהלאשוא,הריפכואםיהֹֿאֵּבהנומאלשהלאשקרוזןיאו
קרןהולאתויעב.רודיבהםלואבתונמאלואתסנכֿתיבבםיהֹֿאֵלםא,ומוקמו
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התעונכרענורוזחנשממבותועמשמלעדומעלידכו,ילמרופחוסינבןיינעהתיצמת
17.יתוהמהודִצמ

יכהתיהדוסיהֿתחנה,ותלוזתוברתלכמלדבהב,ירוטסיההונתוברתֿהנבמב
ףאו,ונמצעונבאיהיכ,ץוחבמּהשקבלםיכירצונאןיאםנמאוזתילכתו,תילכתשי
םינוילעהםיכרעהלכדוסיוהז.לארשיחצנונייה,ונכותמןיטולחלאיהתעדומ
םיהֱֹֿאהתרכה.דחוימםעלותואתושועה,ותוברתולארשיתרותתאםירשקמה
םצועלתונעיהבקרלארשילהתלגתנ,ואולמוםלועבטילשה,דיחיןוצרֿאשונכ
המלשהכוורוקמתרכהתניחבב–הזהדוסיבםולגה,יצראה,יפוסֿןיאהןוצרה
וא,הזהןוצרהחוכמקרו.ודועייֿלגעמתריגסל,תחטַבמותבציימ,תיביטקייבוא
,תילארשיהתוברתהאופאהתנבנאל,תאזהתפקמהתימלועֿלכהתילכתה
,ץוחבמםייביטקייבואהםלועהייוליגלשילילאהןחלופהלע,תורחאתויוברתכ
לכל,תיקלחהםתוימצעלרבעמ,םירשוקמהוא–הזמהזםיקתונמהוםייקלחה
ןיינעהֿתרצִקשפנהלשהתגשהביטכ–הנוילעתושידאוןוצרẁןיאתייווהב,רתויה
היהלוכישםיהֱֹֿא,םייחםיהֱֹֿאןחלופלעאיההתנבנאלא,םהבתלכתסמה
הזןוגכ,ךכֿלכףיקמודחאימינפֿיתילכתןוצרםלועבאורבלןיינעולהיהםגו
.ותִמאֿתרותתאלבקלווריכהלותולעתהללארשיהיהלוכיותועצמאבש

ונתוברתתארשקלאוהאבשדבלבוזאל,ירודיבהתונמאהןחלופ,תאזתמועל
תאןקורלולטבלאוההטונםגאלא,רומאהיתילכתהילארשיהןוצרהןמםלעתהב
.ותורשפאםצע

לכלשתינורקעההלילשהלע]תונמאהןחלופ[אוהססובמ,וניארשיפכ]יכ[
אלעיצהלאוהרמייתמישונאהרשואהתאו,תותיחפלשבצמתניחבב,יצראןוצר
שפנהזוכירו,תילכתלכתחינזב׃הברדאאלא,יהשלכתילכתלתישעמההריתחב
אבאוהןיאתאזההשידאהתולכתסההתא,ןכֿלעֿרתי.השידאהתולכתסהב
רוזחלתיהֱֹֿאהתילכתהילואהלכיהבש,תימלועתודחאלשהאדיאוזיאבזכרל
,םייקלחםיטקייבואבתולכתסההתאזכרלאוהאבאלא,ןיפיקעבאצמיהלו

תרותןיבדוגינהןודיי–הקסִּפהשארבד״בשןושלכ–וז״הנושארםירבדתכסמ״ב17
.אבהדומעהתיתחתדעתכשמנוזתכסמו,יתוהמהודִצמתונמאהןחלופןיבללארשי
ררבתמהב,היינשםירבדתכסמלד״בשרבוע,״הזכןפואב״תחתופההקסִּפהןמל,םש
תחתופההקסִּפהןמל–105׳מעב.תואקסִּפעבראךלהמב,תישעמהניחבמדוגינה
׳סוחייהבתכ׳הלגייהבו,תישילשתכסמתררבתמ–תואקסִּפשולשךלהמב,״ףוסבלו״
.תיטתסאההריציהתורישלהלוכתוברתהתאהדימעמההיגולואדיאהלש
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,ןכבו–לבגומהוניינעותדחוימהותייווהרדגבקרדחאלכםלועהתאםיפקשמה
םילבגומםלועהתוחוכתאהאורהתויהבש,םדקימימתולילאהךרדכשממ
,םלוכלשתועמשמהותילכתההנממהמלענ,הזינפמהז,תידדהםיצצוקמו
.תורודללארשיֿתרותליּבטוקהדוגינהתומלגתהלךכבאיההכפהנו

הרואכלללושוניאונידיֿלעןודינהירודיבהתונמאהןחלופש,אוהןוכנםאםגו
םעוליפאוא,ונלשך״נתהםגשמשיתיטתסאהתולכתסההאּו☻נִּכש,תורשפאהתא
תולכתסההםייקתתשמוליאו–תירוטסיההותייווהרופיסב,ומצעלארשי
ןויערםצועיכ,םוקמֿלכמהשידאהתועקתשההןורקֶעץרפיייאדו,תאזהתיטתסאה
–ותבוטבאלשףאו,לכתסמלכיאדוובשובכיהלאלכבםלגתמהםימלשהםייחה
׃םימילשמםינפואינשבתמתסנוזהצרִּפםגתמאבירה

ןיא,רומאהסיסבהןמתילארשיהתוברתהיבוציעבתולכתסהיכ,תישאר
אלא,תילאדיאהניחבמבייחתמהיהשיפכ,תוינפֿתרסחתולכתסהאקוודהשוריפ
וזןוגכתירטילטוטֿתינוצרתוברתשדוסיהֿתחנהיפֿלעתולכתסהוזאהתחרכהב
התנומאבאיהתאטוחשדבלבוזאלירהש׃״הנוכנ״תויהלהלוכיהניאתילארשיה
לכלתוותשהלהמיכסמאיהןיאםגאלא,תושידאהרשואתאתעדויהניאו,ןוצרָּב
תשקבמו,םהמעתידדהלבגתהלידכ,םלועבםנשישםירחאהתולכתסההֿיאושנ
רומאה,הלשחצנַּבןעילבהלידכ,םלועהתולבגמלכלערבגתהלאקוודאיה
–הליחתכלמינוציחהלכתסמלתנבומהניאשהביסוזיאמ,המֿםושמףידעתויהל
לבחלםירבדהעבטמםייושעהזגוסמםיימורטהֿםיינויערהםילוקישהלכו
עקרלעתויהלוזהלכישיפכתילארשיהתוברתהיבוציעלשתיטתסאההעפשהב
.אדירגתיטתסאתולכתסהלש

יבוציעמהיופצהתיטתסאההעפשהההתואםצע׃רתויףאבושחםרוג,תינשו
וזיאב,ללכבולבקתיהלאםיבוציעשהליחתכלמענומהאוה,תילארשיהתוברתה
םיבוציעה.תונמאהןחלופלםייוצרםיטקייבואכ,יוצימוףקיהלשתישממהדימ
השעמלםהםיקחדומאליממו,םירדבמםהןיאןכבו,םבויחבםיקיבדמוללה
םיאבהתיטתסאהתורסמתההיאשונתמישרמ–רכּומהיטתסאהםכרעלכםע–
.ןובשחב

ןיביּבטוקהֿיתוהמהדוגינה,תישעמהניחבמםג,אופאהלגתמבוש,הזכןפואב
יתילכתהןוצרהלעהסוסיבןיבלירודיבהתונמאהןחלופלעתוברתהסוסיב

׃לארשיֿתרותחסונב,בייחמה
תועקתשההתאהיפֿלעךופהלםיטונתילארשיהתוברתהיֵבוצייֶשםשכ

ודוגינינפמהליחתכלמתירודיבהתועקתשההןורקערדגתמןכ,השידאהתירודיבה
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תמתסנםגאליממ,רוביצבטילשראשנהזןורקיעשןמזלכו–ותולכליושעה,הז
לשהזןורקיע–םייתניבו.םינפבמ,אוהוילֵכבוילערבגתיודוגינשךכלךרדה
ןוצרהתקחדהךות,הפיכבטילשראשנהםנמאאוה,תירודיבהתועקתשהה
רבדלשונורקעםצעבןהםייתוהזהויבוציעבןה,רומאכילארשיהיתילכתה
תאעבקשןורקיעהםוקמבשאוההעפותהשוריפ,תורחאםילימבו.הליחתכלמ
הנשמורתוסהןורקיעברשקתהלונתוברתהאב,הכדעונתוהזלשןכותהוהנבמה
תודחייתהםוקמב׃תעדהלעתולעהלרשפאשתיתוהמהדוקנלכבומדוקתא
יוזיב–תילכתוןוצרםוקמב;תוקרפתהותימלועתּווַתשִה–תימואלתולעתהו
החירב–תוניצרוןיינעךותמםייחהֿקבאמלשותלבקםוקמב;תושידאוןוצרה
תלבקוםייחםיהֱֹֿאתרכהדעתולעתהםוקמב,לוכהֿךסבו;רודיבוקחשמלאוינפמ
,ירמגלתוחוכהזובזביכ,הזמעורגףאוא,תולילאָּבתוחוכהרוזיפ–ותודחאקוח
.תולילאֿתתןימב

יונישהיכםינעוטה18״םינענכה״םיקדוצתמאב,הזהםייניבהֿןמזב,ןכל
רודמהנתשמשהמןיעמ,יווהלשיונישםתסוניאונבוחרבללוחתהשיתוברתה
קריונישהזןיאףא,יהשלכתיתוהזתוברתלשהקיֵחברוזאלרוזאמוארודל
תוברתהלשהתויכשמהקיחבללוחתנשהמןיעמ,הריפכוםיהולאתנומאןיב
תכפהמב[הרקשהמןיעמ,היתודסומוהרבחההנבמבקריונישאלםגו,הפוריאב

םגודחיבהלאלכהזירהאלא–יסורהםעהלשותויכשמהקיֵחב]1917
תימואלהתוהזהוןיינעהתפלחהידכדע,יתוהמיתוברתיוניש׃ונייה,ףסונוהשמ

הברהקומע׃הילטיאלהקיתעהאמורןיברבעמַּבעריאשהמןיעמו,ירמגל

ררושמהויהםהיניבםיירקיעהרשא,םינמאוםיבתוכ,םיגוהגוחלןווכמ׳םינענכ׳יוניכה18
ןכו–׳םיריעצהםירבעה׳׃הארקנשתרגסמהתאדסייש–)חלשלאירוא=(שוטרןתנוי
.ןניקסומעוזומתןימינב,רימאןורהא
יפכ–ידוהיהםעהלשותרגסמלעותידוהיהתוברתהלעוקריבעהלשיםתשיגיפֿלע
׳תירבע׳תוברתלשהשודיחןאכבייחתמו–םלועהימעןיברוזיפַבוםידודנַּבודרשש
היתולובגב,םירבעהץראבשוסרג׳םינענכ׳ה.חלכהילעדבאש׳תידוהיה׳וזלשהמוקמב
םיקהלשיהתוא–םֵשינבלש׳תירבעתושי׳םדקימיבהמייקתה,תרפהדעםיבחרה
תוכייתשהלשתוציחמהתלפהךות,הוושבץראהיבשוילכתאתדגואהתושי–שדחמ
.תיתדותימואל
יונישהךלוהוהווהתמרבכםנמאש,׳הזונגאיד׳כועבקו,׳םינענכ׳הומידרשאשי
תחתופההקסִּפַּב106׳מעב,ךומסבךכלסחייתמובשד״בשו–ל״נהיתוברתה
.״םלוא״

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 104

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



םַעוהקירמאבםיילגנאהםיבשייתמהןיבתימואלהתוהזביונישהןמףארתוי
.תירבהֿתוצרא

םילוכיתובורקםיתעלשכאיההילמונא,ךופההןוויכבו,ןכֿםגהביסהתואמ
,תונדפקבתווצמג״ירתירמוש״םיטנגילטניא״ינימ–תופיכֿישבוחתוארלונא
המדומללוארדבתהלםתסקראלםיטרצנוקהםלואלםיאבה–טרופקנרפחסונ
״יתוברתהערואמ״בגזמתהלוףתתשהלשממאלא,שדחלטרצנוקלשיש
רומאה,ינחורלעפמכטרצנוקבגזמתהלוףתתשהלונייה–םלגלרומאטרצנוקהש
ומכונכותבאקוודוךכֿלכאלתאזו,ותרגסמךותבהלוכתוברתהלכתאתולעהל
הרואכלםיקודאה,הלאםישנאש,איההילמונאה.ותריווֲאתארשהםצעידיֿלע
טרצנוקהתּוכירּכֿיאוןוגינהרתיהיכםישיגרמםניאוםילחםניא,לארשיֿתרותב
םשוריפןיאוינפלוֵגֿתיווחתשהואהפבלספהקושינלשתילמרופההריבעב
הרמהֿתולבטיהוםירחאםיהלאתדובעלשהנכסהןאכתענמנאליממיכחרכהב
השעמלותעפשהויתוהמהוביטרשא,ןחלופלשהשעמךות,הרזללארשיֿתרותמ
.שוריפבהזןיינעבתורוקמברסאנשהמלכמילואםילפונםניאשפנהלע

,וזתרגסמבהלרסמתמונלשרוביצהשתיתייווהההכפהמהביטיבגל,ףוסבלו
תאונענצההכדעש,הסוחיẁבתכתאםילשהלןאכיאדכ,תעדֿילבמתובורקםיתעל
.םוכיסהתוריהבֿהברִמל,ותרתוכֿתלוג

;רלישלירודיבהתונמאהןחלופלשהיגולואדיאהסוחייבונקפתסההכדע
קראוהרליש–]׳והרעהדיל[ליעלםגזומרלתונמדזהונלהתיהרבכשיפכ,םלוא
שרופמהגולואדיאהםגוהירהומצעאוהאלו,הזלהןחלופהלשןויערהםצעלעב
וזהיגולואדיא.תיטתסאההריציהתורישלעהלוכתוברתהלכתדמעהלש
איההרועמו–היפֿלעתבייחתמורלישלשותרותמתכשמנםנמאהתויבקעב
ךא–ליעלוניארשיפכ,השעמלתיפוריאהתוברתהלכב,ךכלרבעמףאםצעב
אוההרקמאליאדוובו,םירחא״תועדֿיגוה״קרונתנהבשדרוסבאלשרופמיוטיב
,תיצאנהלארשיֿתאנשלשםיינויערההיתובאםהםהיניברתויבםיקהבומהילואש
םהלוצמיאש״םיפוסוליפה״םההלא19.גרבנזורדרפלאוןילרבמ׳צןוטסוה
היגולואדיאלתרגסמודוסיוהוכפהורלישלשינולסהֿינבבוחהלוּפלִּפהתא

םירקחמבתכו,רנגולשונתחווצירעמהיה–׳ןֵמרַגתִה׳שילגנא–ןיילרבמ׳צןוטסוה*19
.1927תנשבתמאוה.רלטיהםעדדייתהוימיףוסב.ויתוריצילע
קינעה–ובדמלרלטיהםגו,הברהעפשהולהעדונש–׳19ֿההאמהתודוסי׳ורפסב
יראהעזגהלשותונוילע׃הרקיעו,םיעזגהתרותל׳יעדמ׳ןויבצותרגסמןיילרבמ׳צ
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םגואצמםהךכבגאו,תנווכמתוטלתשהלתפאושה,תעדומתינידמẁתיתוברת
ינורקעֿינויערהסיסבהלכתא–הזלופלפמךשמהב–תאזההיגולואדיאב
םרחהֿתמחלמוהאנשהֿתפונתתקדצהלותירבעהתיתוברתהתוהמהתלילשל
.הדגנכתיעזגה

ואדעביניינעקומינםושףיסוהלידכילואהבןיא,המצעלשכוזהדבוע,הנהו
הכבתסהתוחפלשוא״תיצאנ״איהשףודיגהםצעדבלמ,תאזההיגולואדיאהדגנ
ֿלכמונלאצמיהלךירציאדווהשלכןיינעךא;התוחתפתהֿירשקב,״תויצאנ״ב
ףפוחירלישהתוברתהןורקעוילארשיהתוברתהןורקעןיבלדבההש,ךכבםוקמ
תוברתהֿןורקעןיבלדבההתומלגתהתאובוריכהםיצאנהשיּבטוקהדוגינהוקתא
יתוהזהיוטיבהםהלאצמנובשתוברתהֿןורקעןיבל,לארשי,יתוהמהםדוגינלש
לשיתוברתהךרעמהתאבושתונבלםויכונאםיאבשכוליאו–םהלשםשפנל
יתוהזהֿילארשיהתוברתהֿןורקעירה,תשדוחמהלארשיֿץראבתויולגהֿירזוח
״תוברתהלכיה״מךבאתמונאםיאצומומוקמבו,ןיעהןמללכבםואתפךכבםלענ
.ודבללארשיתוברוחלעראשיייכושקיבםיצאנהשןורקיעותוא]תא[קר

תויטנלשיהשלכתורבגתהףאו,לארשיימיירבדבוהשלכרבשמ,םלוא
לעהקזח.םירמגנםירבדהךכבשןבומכםשוריפןיאדוע,המואהתייווהבתוינסרה
הנכסהןמםלעתהלאיהתוטשםאםגו;ותרובקאהתאיהאלשלארשיתייחת
תוחתפתההביטיבגלםיעיצמ״םינענכה״שהזונגאידהתשחכהידיֿלע״תינענכה״
תלבקירה–ימשרןפואבונלצאלבוקמרבדהשיפכ–עגרכונברקבתיתוברתה

וניבוגהדרותראלש׳ותרות׳תאחתיפוךישמהאוהךכב.תוחנהידוהיהעזגהתמועל
–ורפסתא.׳םיעזגהןיבןויווִשהיאלעהסמ׳הרבחמ,)הנשםיעבראבונממרגובמה(
לשורפסמתואבומבחתופאוה–הקיטתסאותונמאלעםיקרפבופוסוותליחתרשא
ביצמרלישלשותבשחמתאו,)77׳מעבליעל,׳דהרעהבד״בשהנפהוילאש(רליש
.״םדאהלשתינמרגההסיפת״ַּבדוסיךבדנכןיילרבמ׳צ
תשולשב.׳תיטסילאיצוסלנויצנההעונתהלשתועדההגוה׳לבשחנגרבנזורדרפלא*
אוה,)ןיילרבמ׳צלשורפסםשלזמורה(׳20ֿההאמהלשסותימה׳ורפסלשםיכרכה
הגלפמהתאריתכהאוהךכֿךותבו,ןיילרבמ׳צווניבוגלש׳םתוגה׳תאדביעוטקיל
תד,הלודגההינמרגתאתמלוההתינָגפֿואינהתדהלש׳שדוקהןכות׳תאשונכתיצאנה
לאןאכוירבדתאןווכמד״בש.׳ירצונֿידוהיהרסומ׳הןמקֵתָניהלורהטיהלתבייחמה
לע׳׃םיקרפהתאליכמהךרכ,׳תינמרגהתונמאה׳׃ארקנה,ורפסלשינשהךרכה
.׳יטתסאהןוצרה׳ו׳תיעזגהקיטתסא
תוומלןודנו,)חרזמבשוביכהיחטשלעהנוממהרשה(,ליעפיצאנלהיהגרבנזור
.״םיעזגהתאנשלשינחורההיבא״כ,)1946(המחלמהרחאלגרבנריניטפשמב
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,הברדא.הירחאןמאתיינעוהמעהמלשהחרכהבהשוריפןיאתאזההזונגאידה
ןעשמהֿתדוקנםגתויהלהיושעתאזההזונגאידבשתמאהתדימלעהדימעה
םויכוהירהירוקמהֿיתוהזהילארשיהןוצרהלשםייחהֿחוכ20.הדגנכהבוגתל
אוהםרקיעוללהתורֵּפהםאםגו;םיאלפומתורֵּפרבדלשונורקעבאשונו,גשגשמ
לקתנשכירה,תיתוברתהעדותתמכחותימצעֿהרכהרשאמםירחאםיחטשבםויכ
ףאו–הזהחטשבםגדגנֿתפקתהוהנגהלהיוטנותפונתדוע,הנכסבםייחהֿחוכ
הפונתהלשתוחיגהתחאקראוהיאדוםירבדהעבטמ,ונינפלשהזהרוביחהםצע
.הירָמשלעםימיךרואלדועטוקשלהתונוכנֿרסוחלתותואהדחאותאזלה

,ונברקבבורקמהזטלתשהשתוברתהֿןורקעונתואןיינעלליחתמךליאוןאכמ
רזוחההסחיתניחבמםאיכ,לארשיֿתרותלשןורקיעלאוהוסחיתניחבמדועאל
ונרוביחתאםכסנורובענהתעו–המוחתבםירעההּלהשםיכרעללארשיֿתרותלש
.תאזהתרתונההניחבהןמםירבדהתכרעהידיֿלע

ןכתייאליפוריאהתונמאהןחלופדגנכש,ךכידיֿלעםיסחיהםיכבתסמהזדצמ
תלילשלש,הכופההשיגלשתורשפאזמרבוליפאהלעותלארשיֿתרותבשןבומכ

הלגתמשיפכ,רקיוץרענךרעאיהתונמאה,לארשיֿתרותבףא,ןכא.ירמגלתונמאה
ֿתרותשןכתייאלו–21ירואןבלאלצבתאהתכרעהבוארישהוהניגנהלאהסחיב
ןיא,םירבדהעבטמ,המצעאיהףאירהש,דואמדעתונמאהתאדבכתאללארשי

הסמַּב–לייווצרוקךורבםע,הברהדימב,ודיתאד״בשןאכןתונ,הלאםיטפשמב20
תאהאר.׳)׳םינענכה׳(׳םיריעצהםירבעה׳תעונתלשהיתורוקמוהתוהמ׳׃ולשהלודגה
,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּב,הזרשקהב,לייווצרוקלעד״בשירבד
הדרפההֿתיבכוכמ–ןכלםדוקםגםשהאר.213הרעהלםשבלםישו,ךליאו374׳מעב
.ןיחתורב׳םינענכה׳תאד״בשןדדציכ–145׳מעשארדע143׳מעב

תכאלמבתושעלובושחלםיהֱֹֿאחורבאָלמִנרשא–)הדוהיהטמל(ירואןבלאלצב*21
הטמל(ךמסיחאןבבאילהאונגסםעדחי,וינובוןכשמהיבצעמשארבדמע–שדוקה
,ה״לףוסב,א״לקרפתליחתבתומשרפסברומאכ,בלימכחהשאושיאלכםעו)ןד
.ט״ל‐ו״לםיקרפבו
לכורשרשאירחא,׳םירמתריש׳בםירכזנ–׳הלתוחבשתתרישםע–לוחמוהניגנ*
םישודגםיבותכהוםיאיבנהירפס.)ו״טתומש(םיַרצמתלפמלעםיהתרישתאלארשי
רשא,םיליהתהירומזמלשםלשרפסםהבו,שדקמבהדובעהךותרקיעב,ןוגינבוהרישב
.הניגנילכלכםע,לוחמבורישב׳הלללהלותודוהלהאירקהבושובושםהבהרוזש
;׳הקרפףוס׳בֿםימיהֿירבד,׳ה׳ו׳בֿלאומש׃דואמֿדעתוברֵמתודחאתואמגודהנה(
.)ן״קלכ,ח״צףוס,א״פתליחת,ג״לקרפתליחת׃םיליהתבו
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יבגלליעלונרבסהשיפכ,התואתרשקמותאטבמהתונמאבאלאללכבםויקהל
.ללכֿךרדתויוברת

ןמהנושוהירהלארשיֿתרותתאתרשקמותאטבמתונמאהובשןפואה,םלוא
.תורחאתויוברתתרשקמותאטבמתונמאהובןפואה

רקיעבוללכֿךרדבתוחפל–אוהםירבדהרוקמש,ונרמאתורחאתויוברתיבגל
לעהייִהתלשףחדךותמ,ןוציחהםלועהייוליגתארזחשלוסופתלתוררועתהב–
הזלכבוהירה,ודִצמ,ההותהםדאהשדועב,םָתניֵּבםדאהןיינעלשוביטוםביט
הנווכמהליחתכלמשאוימותויהב,ירמגלתוימצעתוינפרסחולוכיבכילרטינ
.ונוצרליתוהמןפואבותמאבםייחהתאדבעשליהשלכ

,הנומתהןהירהולאתויוברתברתויבתובושחהתונמאהֿתוריצי,ךכלםאתהבו
–דצהןמלכתסמידיֿלעהשעמהֿרופיס,ללכֿךרדב,וא–יתימהרופיסה,לספה
ןיאםאםגו;יביטקייבואהםלועהתאםירזחשמהלאלכש,יפוסוליפהרוביחהו
רקיעהאלא,רתויבירמוחהבוציעהתאאקוודודימתתולבקמולאהתוריציה
ואלוחמתרוצבןהתועיפומשדע,טשפומהבוציעהלאתובורקםיתעלןהברבעומ
ולאןהןהיניבשרתויבתובושחהזאםגירה,ירמגלתיאליטרעהניגנואריש
ןווכמוניא,לשמל,ילילאהלוחמה׃תיביטקייבואֿתינוציחהיווהרוזחשלתונוּוכמה
הבושחההרישה;ומצעבלילאהייחתאםאיכ,לילאלסחיהתאאטבלאקווד
ֿתלוגו;תיּפֶאהםאיכ,תירילההרישההניאםייוגהתויוברתיכרעבוציעברתויב
אלהרקיעוהבורבאיהש,ןבוהטבלשהקיסומבאיהתיפוריאההניגנהלשתרתוכה
ילנויצרֿילכירדאהנבמןיעמ,םלועלשבוציעםאיכ,םלועלתוסחייתהםוש
22.שממתיפוסוליפהטישלוכיבכו

םלועהםעתועקתשההֿעגמתאתורשפאמהןה,דוחייב,הזגוסמתוריצי
לשתינויחהoהיצטֶגֶוהןיבןהתורשקמךכידכךות;ןָכותברזחושמהןוציחה
תאזההיצטֶגֶולהֶנענושגרומאוהשיפכםלועהתא׃וביבסשםלועהןיבלםדאה
תונעיההךרדבןהתונווַכמאליממהיצטֶגֶוהתאוליאו,העדותלןהתולעמ
תרגסמןהתורצוישאוהםירבדהשוריפלוכהֿךסַבו;תאזלההעדותלתמאותמה

ףאאוהולשתיעישתההינופמיסבו,רלישלשונמזןבהיהןבוהטבןוגיוודולןיחלמה22
תלואג׳ב.הבהאוהחמשךותתושונאהתודחאלערלישלשהמאופלהלהקמֿקרפללכ
םלועמ״יכןבוהטבלעד״בשבתכ)385׳מעתיתחת,׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
יוגַּבהעיגהשיפכ,המצעלשךכֿלכםסוקוךתוחוםלשומיוטיבלתולֵרעההעיגהאל
.1827תנשברטפנןבוהטב.״הזלה
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םימרוגלשםיוסמךרעמתומדִלתודמציהלשעקרלעתוברתלשהתושבגתהל

שוביגתאתומילשמקרתורחאתונמאתוריציינימלכ.וכותבתובלתשהוםיינוציח
.תאזהתרגסמהךותב–םיימינפההיסחידצמדוחייב–תוברתה

תומֲאָתיהלשץמאמבללכונניאהרוקמ,לארשיֿתרותלשתוברתה,תאזתמועל
ךותמתעדומהשירפלשןיינעאיהםאיכ,יהשלכתינוציחהיווהלשתכרעמךותל
,יתילכתֿימלועןויערלשתולגתההֿתפונתיפֿלע,תחתופמתימורטתיתוברתהיווה
יכשיגדהלשי,ןכֿלעֿרתי.הליחתכלמהנכותֿרקיעתאעבקוהשירפהתאבייחש
ֿתינוציחתימלועתואיצמוזיארבדביטילנאֿיפוסוליפןויערםושהיהאלהזןויער
תעדותתא]דחאלגעמל[דכלמורשקמהןויערהזהיהאלא,אדירגתיביטקייבוא
ֿתמיוסמהותוהזבםדאהתאתפחודה,תפאושהתיפוסֿןיאהםייחהתפונתםצע
הנממרשא,תחאהתיפוסֿןיאההאירבהתרגסמתעדותםע]דחי[,םינפבמ,הנותנה
.התמלשהֿתפיאשבהבשאיההילאותרבועאיההכרדותאצויוזהפונת

,יתַיָוֲחןויערםאיכ,יטילנאֿיפוסוליפןויערהזהיהאל,אופאתורחאםילימב
–ינוציחהֿימלועהודִצמןהימינפהֿישונאהודִצמןה–ולשאושנהתארזחשמה
קראליכאוהרבדלשושוריפ,בוש,תורחאםילימבו;ותויִחתופקתשהםצעב
,ומצעןויערהםצעףאאלאתונמאֿהשעמלןאכםיקוקזויהויוטיבוןויערהבוציע
רוזחלםגשי,ינשדצמ,םלוא.יתונמאןויערתונכלןתינשהמהיה,וביטמ
אלו,יתויִחֿיתייווחןויעררמולכ–״יתונמאןויער״ןויערהתויהבףאיכשיגדהלו
היווחהאושנתרכהםצעל,דבלביתָרָּכהןויערקרהזהיהאל–יטילנאֿילכש
לשדצםגובהיההלשאושנהםצערשאהיווחלשןויערהזהיהאלא,ותויִחב
,בייחמןויערהזהיהש,תורחאםילימב,רמולכ;בויחלטנתשגרהותימצעהפיאש
–אלא,ותעדלידכםתסאל,העדותַלתילויההותייווהמבויחהןכותתאריבעמה
,הזכןפואבןויערתעדלוליאו–ןוּוכמבוליעפהלואצומולתתלידכ–חֵרכהב
.יטילנאẁילכשןפואב,םינפֿלכֿלע,ותועמשמלעדומעלאליממעמשמ

תעבהרשא,תמיוסמהתיתונמאההרוצהאליממתבייחתמ,בוש,הזיפֿלעו
ויפואלע–אושנהלשוביטתניחבמ,ןכא.חרכהבלבקלהתיההכירצןויערה
עָּבַמההרואכלהיה–והשלכיקלחףוגבותלבגהֿרסוחויפוסֿןיאהופקיה,ימנידה
היווחלשןיינעאושנהתויהב,ןכֿלעֿרתי.תטשפומההניגנברתויבולםיאתמה
הרואכלובתענמנהתיהאליממ,תיפוסֿןיאתּוילוכותּולעתהלןירשימבתסחייתמה
.רתויףאתירמוחאהתשתיפוגהעבהןכשלכאלו,תיגָ☻ומהעבהתמאתהלכ
יפכירה,ןאכםיכיישויהאלתמאבםיירמוחֿרתויההעבההֿיעצמאםאםג,םלוא
ותועמשמלאןויערהלשיפוסֿןיאהאושנהןמביוחמאצומןאכהיהונשגדהש
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תדחוימההזתניסהןאכהרצונוהבייחתנהזכןפואבו,ץראהלעתילכשהֿתישעמה
שבלתמותּוטָשפוממדרויה,ורקיעביפוגֿיתלבויפוסֿןיאןויערלשהנימב
.םיגשומב

םכיישלרשפא,תישעמההמשגההדצלויהםינווכמשהדימב,הלאםיגשומ
תועצמאבךוניחללוכ–ךוניחהוהפטהה,יוויצהתורפסןכו,תינויעהתורפסהגוסל
הדימבךא;ליעלונרוביחלשןושארהקרפבונינמשלככ–ירוטסיההרופיסה
,טשפומהיפוסֿןיאהםניינעוםרוקמבםירבדהסוסיבל,ךכידכךות,ויהםינוּוכמש
תאלילעבהאטיבש,בצקלשתדחוימתכרעמןימבםיגשומהםתואורדתסנאליממ
םָטָשּפלעףסונב–ולביקםההבשו,םהבתמרוזההנוילעהתיהֱֹֿאהתמאה
םירבדלזמרלשתועמשמ–ירמגלירמוחהםטשפלוטיבידכךותףאוא,ירמוחה
,תיתונמאהתוהמהתניחבמ,הזכןפואב.הטילשםהבןיאםיירמוחםיגשומלרשא
רשא,ללכהֿןמֿתאצויהעפותובריכמומעעגמבאבהלכש,ארקמההווהתנ
ֿףאו,התלוזתורפסלשתוריציינימלככ,תורפסלשתיתונמאהריציאיההרואכל
תולעתהתאתמלגמהתויהב,התומכתורפסלשהעפותםלועבדועןיאןכיפֿלע
;דחואמלגעמלםדכלתהב,ץראהלעיהֱֹֿאהוַצהיוצימתולגתהוםימשַלםדאהייח
תחנומהאיה,תבייחמֿתיהֱֹֿאֿתיתונמאה,תאזהתדחוימהתיתורפסההעפותהו
ותוברתלכלשדחוימהםויקהדוסיבוהליחתכלמלארשיםעלשותווהתהדוסיב
ז.דבעידב

לשתרכינהדימלחתפהםיוסמלובגדעםנמאחתפנ,בוש,וזתרגסממםינפִל
תויוברתהנבמבהמוקמןיבללארשיתוברתהנבמבתונמאהלשהמוקמןיבןוימד
.תורחא

איהתקקזנש,אוהליעלונרמאשהממיעבטךשמה,תילארשיהתוברתלרשא
חנומהיתילכתהבויחהתמשגהםצעךותמ,תכלוהותרבטצמתיתונמאהלועפל
שיאהקקזנ,לשמל,ךכ.הזלהבויחהלשתנווכמההמשגההךרוצלוהדוסיב
הניבהלדימתאוהךירצ׃ויתובאםעםיהֱֹֿאהתרכשתירבהשודיחלדימתילארשיה
רידגהלוהילאותוכיישלעדומעל,התועמשמיֵטָרפוהיתודוסילעתוהתל,שדחמ
ףקותוזתוכיישלתתלותוכשמיהםצעךותמ,ןכומכ.שרופמעָּבַמבוזתוכייש
ךרדבםא,ותביבסםעסחיידילחרכהבאוהאב,לעופבתירבהתאםישגהלוישעמ
סחיףאו–קבאמואהאנש,תודדומתהךרדבםאו,תירסומהעיבתואהבהא,תוער

.114׳מעב,ןוידהלשופוסלאהרבעוהאיה,וזהרעהלשהכרואתאפמז
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קיקזמרודלרודמתירבהתאךישמהלורמַשלךרוצהםג.יוטיבלשםיכרצהלעמהז
.ךלוהושדחתמהיתויִחיוטיברומישהאּו☻נִלדימתםיאתהלילארשיהשיאהתא

יוטיבהךלוהודימתחתפתמאליממ,םתומכםירחאווללהםיכרצהלכךותמ
תורפסהינימב,בוש,םנמארקיעב–ירוקמהילארשיהןויערהאשמלשיתונמאה
ֿםגהזידיֿלעךא,)ירוטסיההויפוסוליפהןויעב,הרישב,הליפתב,הכלהב,הדגאב(
ושומישרקיע–ןחלה.ןַחַלהלשותועצמאב,הבלזלזלןיאשתובישחךותו,ןכ
תאאוהרזחשמו,הליפתהודומילה,הרותבהאירקהח,שדקמבהדובעהיווילב
.תקקוזמהותוהמב,ליעלדכ,דחואמבובויחֿאשמוונכותלע,ילארשיהןויערה

תוביסמרשא,טושיקהותולכירדאהתויונמאתאםגןאכריכזהליוארהזדבלמ
תילארשיהתוברתהןהבהעיגהאלםנמא–דוערוזחנןהילאש–תוירוטסיה
הניחבמדובכלשםוקמהכותבןהלרומשםינפֿלכֿלעךא,םיבורמםיגשיהל
בויחהתמשגהןיאשאוהןיינעהרקיע.ןלהלריבסנשיפכ,תיתוהמֿתינורקע
וליאו,םיירמוחםילכוםינבמלשםתועצמאבאלאלעופהלאתאצלהלוכיילארשיה
.ונרמאשתויונמאהיתשלשןתועצמאבאלאירשפאוניאוללהלשתואנהםבוציע

תאיוטיבלשהטעמבשיבלהלםדאהקקזנ,תוירכנהתויוברתב,ךכלליבקמב
תאםימילשמה,תוברתהלש״םיימינפהםיסחיה״גשומבליעלונללכהשהמ
תויוברתהםגתועיגמהזםירבדֿלגעמבו–תינוציחהםלועהֿתומדלתומאָתיהה
םלועהלעהייהתהתאקפסלקרהאבהניאשתונמאבזחאיהלתוירכנה
םייחהֿךלהמבהליעפהתופתתשההםצעמאיהתעבונאלא,המשל,יביטקייבואה
.ושמשלתנוּוכמו

םגםיחתפתמ,לארשיתוברתיבגלתומדוקהתואקסִּפבונרמאשהמלהמודב
תא,ולרריבשםלועהֿתומדלאםדאהסחיתאאטבלךרוצהןמםירבדהןאכ
אוהשקבאמהורסומהירשקתא,הכותמקיסהשתבייחמהותישעמהתועמשמה
ינימתועצמאברקיעבהזיוטיבעצבתמןאכםגו–׳וכוהתרגסמבםהברשקתמ

תונמאהתוהמלהבורקותוהמש,סקטהןיינעתאונינפלהלעמשדקמבהדובעהתרכזהח
ֿלעאלךא,והשלכןויעריתויִחןפואבהלעמ,הניגנלהמודב,סקטה.הלההזהנניאךא
חתמךות,ותואםיריכזמהםישעמבולומיסידיֿלעםאיכ,ףלחומןפואבובצקרוזחשידי
.ונממןרקומורזוחהוותארקלהליחתכלמןכומהירוביצ
רשעֿםינשמןיתחופןיא״׃ם״במרהלשומוכיסוהזהנה–שדקמברישהלשוניינעב[
.ןברקהלעהרישרמולםוילכבןכודהלעםידמועםייִול . אלאהרישןירמואןיאו.
.ילכאלב,הֶּפַּב םילארשיןהמוםייִולןהמ,רישילכבןינגנמםשםידמועויהםירחאו..
.ןיסחוימ . ].)׳ג׳גשדקמהילכתוכלה(;״.
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םאיכ,תיטסיביטקייבואֿתינויעואתיִּפֶאתורפסברקיעבדועאלךא,תורפסה
.ףאושהֿיתילכתהיוטיבהיניממב״ויכותיריטאס,תיטנמור,תירילתורפסב

םהלןתינתורזהתויוברתביכהארנ,תורפסהדבלמשתונמאהֿיעצמאלרשא
שיו,לארשיתוברתבםהלןתינשיפכמהלודגרתויהדימבםוקמהזןיינעב
ןיאטעמכתיתרוסמהלארשיתוברתברשאתונמאינימבןאכםישמתשמש
ףאו,קחשמלולוחמל,םילכבהניגנלסחיבבצמהאוהךכ.דועללכםהבםישמתשמ
איהלדבההתביסיכבושרבתסמךא;תסקוטמֿיתלבהתישפוחההרמזלסחיב
עגונשהמלעףסונבםירומאםירבדה.ןלהלררבנשיפכ,תיתוהמאלו,תירוטסיה
תושרדנתוירכנהתויוברתבףא׃המודאוהןנידש,טושיקהותולכירדאהתויונמאל
הפונתבןאכןהתושמשמםנמאו,םייחַלםיצוחנהםילכהוםינבמהבוציעלןה
,תוירוטסיהתוביסמ,השעמלןהלהלעשיפכמרתויךורעןיאלהיירופותישפוח
.לארשיתוברתב

תוחתפתההתניחבמקראל,םידרפתמוםירבדהםירזוחבושךליאוןאכמ,םלוא
.תינורקעֿתיתוהמהניחבמםגאלא,תירוטסיההֿתיתביסמה

תודרפתהלשתואיצמהיֵאנתבםגשןייצלוםידקהליוארךכלרשקב,ןכא
הניחבמתויוברתהלשיתוהמהןביטבןויווִשלשעקרראשנןיידע,וזתיתוהמ

תמאהתוירכנהתויוברתבםגולארשיתוברתבםגשונייהו–תיביטקייבוא
חוכמאלאתוברתההדלונאלהליחתכלמש,איהתיביטקייבואהניחבמתיתוהמה
קריהירהתוברתהתאתרשקמותאטבמהתונמאלכו,םמשלושממהֿייחלהפונתה
ימצעדועייםושהלןיאו,התרשלתדעונוהכותמאיהתדלונ,תאזההפונתהילכ
.ךכלרבעמ

תיתוהמתואיצמ,םוקמֿלכמ,הזעקרלעתחתפתמתוירכנהתויוברתב,םלוא
״םייתרגסמה״תוברתהיכרעכליעלונראיתשםיכרעה׃תיביטקייבוסהניחבמהנוש
,״םיימינפה״םיכרעהוליאו,תינוצרֿתישעמתילכתלכירסחכןאכםיעיפומ
םדאהתוקתניהירפכאליממםיעיפומ,םהינפֿלערורבינוצרהםניינעש
אלשםייחהֿתוביסמידיֿלעוילעתיֵּפכנה,תרגסמהֿיכרעבהליבסהותועקתשהמ
תניחבמאקוודאלא,תיאליטרעֿתימויקהניחבמקראלותבוטבאלשו–ותבוטב
םצעבאוהתוברתהןיינעיכםאש,סקודרפהאופארצונ.יתוברתםדאכותייווה
תורסמתההירה,התרגסמבאשונאוהשתוינוצרהתוילכתהיפֿלעםדאהתאםדקל
ֿיכרעלשתינוצרהֿתוליבסהתעיבתםעינויערדוגינידילהאבהלאתוילכתל
והירה,תוברתהםויקתאתיתילכתהתורסמתהבריכיםדאהשםוקמבו–תרגסמה
ונרבסהשהמלןבומכרשקתמהזרבד.הבהדיגבקרלוכיבכהבתוארלהמדמ
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תאקידצהלתולוכיתוינוצרהתוילכתהןיאתוירכונהתויוברתבש,םדוקהקרפב
תשקבו,ןהינפמטלקמםדאהולשקבמןכלשו,ןָכותמןוילעםעטםושבןמצע
.ןוילעהתוברתהךרעל–יגולוכיספםותסשתניחבב–ןאכתכפהנהאיהטלקמה

ֿםייתילכתהםיכרעהשאוהבושחה,הזבלשבונניינעתניחבמ,םינפֿלכֿלעךא
םדִצמםהםגו,תרגסמהֿיכרעבינויגהסיסבםהלןיאתוירכנהתויוברתבםיינוצרה
םיאבשםשכאלא–םוקמםושל,תינויגההניחבמ,רבדלשופוסבםינוּוכמםניא
לאהרזחבתעלכבםהמגלדלםדאהךשמנםגןכתרגסמהֿיכרעלרבעמםה
םהילערגסנךכו–לוכיבכתינוצרֿיתלבה,הליבסהתיטסיביטקייבואההייהתה
,םיינשלקהבומןפואבתוברתהלשהניינעתריבשךות,תרגסמהֿיכרעלשלגעמה
.הזתאהזםיחודוהזךותבהזםיקוחדה,םירתוסםיינויערםילגעמינשב

ךשמהבתחתפתמההריציכליעלונרכזהשהמ,לארשיתוברתב,תאזתמועל
הריציהלש,דחאכיתוהמוינויגה,ךשמהאלאתמאבוניאארקמהדסימ
.המצעבתיארקמה

׃ומצעבארקמבםגםייוצמ״ךשמה״ַּבונינמשםייניינעהתודוסיהלכ,ןכא
ונסחיישיניינעהןכותהלכםגןכו–׳וכותמחנמותמחולהאובנ,תבייחמתוגה
אשמךשמהקריהירהש,תילארשיההריציה״ךשמה״בבושאצמנורזוחארקמל
יכאופאאצמנ.רומאכ,דחואמבותמשגהוובויח,ונכותלע,ילארשיהןויערה
הבןיאתורחאהתויוברתהןמלדבהבירה,לארשיתוברתלשהרושיקךרדיפֿלע
,יהשלכ״הליצא״תוקסעתהןיבודוחלםייחֿידיקפתיולימןיבהדרפהלםוקמ
ךלהמבדיקפתיולימתניחבבאוהןאכלוכהאלא–דוחל,םהלרבעמלוכיבכש
.המואמןיאוידעלבמשרדגומוןוּוכמדחא

םיקסועונאובשאשונהלכיבגלדקומהֿללכתאעובקלםגןתינךכלםאתהבו
הריצילםוקמםושםגרתונןיאאליממ,לארשיֿתרותיפֿלע,לארשיתוברתב׃ןאכ
לאםייחבשתירסומההקיטקלאידהןמהחירבלשתירֶלישהךרדהיפֿלעתיתונמא
.המשלתונמאהוא,תיתילכתֿיתלבהו״תיקח☻ִמ״ה,השידאהתולכתסהה
ביוחמה,ןשיהאטישפהלע,תורחאםילימב,הרזחקרםההשעמל,הלאםירבד
.תילילאתיתונמאהריצילםוקמןיאלארשיֿתרותיפֿלעש,גשומהםצעךותמ
לכםערשא,הריציקרןכתיתונלצאש,אוהםירבדהשוריפתיבויחהניחבמוליאו
קהבומןפואבשמתשתםאףאו–דועייבואצומַּב,oתילטנדנצסנרטההיתוקיז
יהירה–)תּוחידבלשהרמִאבףאואיטנמורהרופיסבומכ(רודיבלשםיעצמאב
,איהםגןכש,ליעלהזחנומבונקסעובשןבומב,תיניצרהעבטםצעמהיהת
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יולימתניחבבקרתמייקתמהעבטםצעמאהת,לארשיתוברתברחאהשעמלככ
.תעדמתנוּוכמדימתאיהםגאהתשממהֿייחתילכתלאו,שממהֿייחבדיקפת

סחיהתקידבאוהש,ונניינעםצעלאובלהתעונאםילוכי,בוש,הזיפֿלעו
ןתועמשמוןמוקמתקידבותונושהתויונמאהינימללארשיתרותיפֿלעבייחתמה
.שדחמהתיינבלםויכתשגלונליוארשיפכ,לארשיתוברתלשלולכמבתיסחיה

$

110ẅדומעלתכיישה׳זהרעה

תודוסיוץוחיפלכהעפשההתיהלארשיתרותלשהדימביכריעהלםנמאשיךכלרשקב
םגעגפנאליממ,תירכנהןתוהזבךכלרבעמוראשנש,תורחאתויוברתבוגפסנהכותמםיבושח
ילארשיהארקמה.הזבתראותמההניחבהןמתילארשיהתוברתהלשןילופונומההרואכל
םגותורצנבםג,ןכֿלעֿרתיו;םל☻ִאהתוברתבותירצונהתוברתבםגדסּומדוסילעודיכךפהנ
–םל☻ִאבןארוקהותורצנבןוילגנוואה–םהלשמדחוימרפסדועהזדוסילףרטצהםל☻ִאב
תוברתבארקמהדמעמללוכיבכהמודב,תוברתהלשיאמצעודחוימדוסילםהבוכפהנש
.לארשי

.תירצונהתוברתלסחיבדוחייבו–לודגאוהלדבההתמאב,םלוא
אּבוילארשיֿתרותמ.יהלאהןויערליצראהֿישונאהןוצרהןיברשקהירמגלקתינןאכ
קתונמבותינוילגנוואהתפסותב,ויגשומ;ודבליהלאהןויערהקר,םינושםיפוליסב,ןאכל
שממ,אדירגתיטסיביטקייבואתוהולאלשיטסימיוטיבלוכפהנ,היחהתיצראהםתועמשממ
םייארקמהויביכרמלע,ומצעבהזהןויערהלכו;םינָפלמהטושפהתולילאהךרדכ
אוהאלא,הללכבתוברתהבויחלכתאהנירקמהתרגסמכןאכלבקתנאל,דחיםיינוילגנוואהו
–הילאתמאָתימתיתוברתההיצטֶגֶוהרשא,תיביטקייבואהםלועהתנומתמקלחכקרלבקתנ
.ללכֿךרדםייוגהתויוברתלסחיבונקסִהשהמלןיטולחלהוושב

ןיינעלכתאתעבוקה,תחאהתינויערהתרגסמלןארוקהךפהנםנמא,םל☻ִאב,ינשדצמ
לכםינפֿלכֿלעהקחמנןאכםג,םלוא.לארשיבארקמהדמעמלרתויהמודב,הללכבתוברתה
יצראבויחוןוצרםושןארוקלףרטצנאלהמוקמבו,ארקמהלשהיחהתיצראהתועמשמה
לשתוצרפתהוילארשיהיהלאהןויערהףוריצךותמתימל☻ִאהתוברתההדלונהשעמל.רדגומ
,העקתשנתימעפֿדחהפונתהתואשכ,ןכמרחאל.תרדגומֿיתלבתימעפֿדחתישונאהפונת
םלועֿתומדכהלשמשלףיסומיהלאהןויערהרשא,הליגרתיתוברתהיצטֶגֶוקרהנממהראשנ
ינפמקרו–תורחאתויוברתהנבמבאוהקוחהשיפכ,תומאָתיהֿדקומותיטסיביטקייבוא
תרותלבצמהרתויןאכהֶמדתִמ,ותלוזתושָרלכללושונויערו,ןאכדיחיאוההזדקומש
.לארשי

תרחאתיתוברתתוחתפתהדועהדילוהלארשיתעפשהשריכזהלרשפאהלאלעףסונב
חנומןאכםג.תיטסילאיצוסהתוברתהונייהו,תילארשיהתוברתההנבמלתומדיהלהטונה
.וירחאאלמלוונממךשמיהלהרומאהשדחתוברתרשא,בייחמןויערתוחתפתההדוסיב
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ןויערה.תמאבתיאמצעתוברתלשתוחתפתהםושלםינמיסהזדצמןיאהעשיפל,םלוא
לע,תיפוריאהתוברתהתרגסמב–בצעמןויערםגּולו–ימינפןויערלקרךפהניטסילאיצוסה
.וניעבהשעמלותואץמיאםזילאיצוסהרשא,ןשיהיתוהזהָהֶנבִמלכ

$

טושיקהותולכירדאהתויונמאולארשיתוברת1.

תונושהתויונמאהתריקסבונטקנשהזמךופהרדסבליחתנתאזההקידבהתא
.טושיקותולכירדאלשתויונמאהיתשבלוכֿתישארןודנו,ונרוביחתליחתב

טושיקהותולכירדאהםיבשחנתיפוריאההקיטתסאהתרותבש,אוהיעבטךא
יתונמאיעצמאאיהש,תורפסלסחיבקראל–תודבכנתוחפותוינשמתויונמאכ
אלא,רתויברוהטהיעצמאהאיהש,הניגנלסחיבקראלו,תוברתהשוביגבירקיע
תרותש,וניאררבכשהמבןבומכאוהרבדהםעט.לוסיפלורויצלסחיבםג
לוכֿםדוקתונמאבתשקבמ–ללכֿךרדתירכנתוברתלכןכאו–תאזההקיטתסאה
,תאזלהתילכתלרתויתנווכמתונמאהשלככו,ינוציחהםלועבתועקתשההֿעגמתא
,הנהו.הדבכנרתויאיהתבשחנםגאליממ,המצעבהריציהםצעבתמייתסמה
,תוישעמתוילכתלםגשמשלםנמאםייושע,לוסיפהורויצהףאו,הניגנהותורפסה
ךרוצללוכֿםדוקושמשיםנמאשהעינמןיא,תינורקעהניחבמ,םעבטדצמךא
םעבטםצעמםהירהטושיקהותולכירדאה,תאזתמועל.רומאהתועקתשהה
קרו,ןמצעלרבעמשתילכתלתונווכמהתוישעמתויונמא,לוכֿםדוק,חרכהבו
והזו–םבצקבתועקתשהליעצמאכםגשמשלםהםייושעבגאבוןכמרחאל
.םכרעתאאליממןאכדירומהםרוגה

ךרעמדירומהםרוגותואירה,לארשיתוברתיבגלונקסִהשהמרואל,הזדגנכ
םגו–ןאכתועמשמםושולןיא,תירכנההקיטתסאהתרותבטושיקהותולכירדאה
רתויההובגהלעמלחרכהבטושיקהותולכירדאהךרעתאתולעהלידכובןיאםא
הנבמה,ינשדצמו.ותיחפהלידכםגובןיאםוקמֿלכמ,תורחאתויונמאלשןכרעמ
הבשחהלףאהליעונממתעמתשמםנמא–לארשיתוברתלשדחוימהיתוהמה
תורחאתויוברתלשןנויגהיפֿלערשאהליע,טושיקהותולכירדאהלשהרֵתי
.תינשמקרהתובישח
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תונודינהתויונמאהיתשרשאןכותהלשדחוימהוביטלתרשקתמוזהליע
ינורקעןפואבתויושעתורחאהתויונמאהינימלכיכ.ןעבטםצעמותואתואטבמ
םנמאםניינעעבטמ–טושיקהותולכירדאהךא,םינושמוםינושןכותינימאטבל
ֿיפלתימלוגהרדגהטוקננםא–ונייהו,םיוסמודחאןכותןימלםהםילבגומ
לשתילכתהחתמיוטיבלקרשמשלתיתונמאהניחבמםהםייושע–העש
ךותמ,חרכהברבדהאוהךכ.בצעלםהםיאבותרוצתארשאילכהואהנבמה
תאתובצעמהתויונמאםהירהטושיקהותולכירדאהיכ,םיגשומהתרדגהםצע
שיילכואהנבמלשהרוצַלשהרקמבךא;םיישומישםילכואםינבמלשםתרוצ
תילכתהחתמיוטיבבקרתמלגתמהניאוזתועמשמו,תיתונמאתועמשמ
תויהלץפחהלֵדחאליממ,ךכלרבעמשוהשלכרחאיוטיבבםאיכ,תישומישה
אלוותרוצתאשמשמופוגש,לֶסֶפלאוהךפהנו,אמלעבישומישילכואהנבמ
.ופוגתאותרוצ

םלגתמטושיקהותולכירדאהתויונמאלשיתוהמהןכותהיכונרמאשהמ,הנהו
.הרהבהןבומכךירצ,ילכהואהנבמהלשתילכתהחתמיוטיבב

הנבמהןכומובשרדגומהוםיוסמהחתמהיוטיבעמשמ״תילכתהחתמיוטיב״
ואהנבמההיהלוכיםהבש,חתמהֿיבצקףוסֿןיאמלדבהב–ותילכתלילכהוא
,ךכביהירההזהרדגומהיוטיבהתובישחו–תילכתההתואלןכומתויהלילכה
לכלשדוסיהיאדוובוהז(תקּבַּדימהעפשההארנכובאשונחתמלשבצקלכש
ואהנבמהלשתמיוסמהותרוצחתמאופאעיפשמאליממו,)יוקיחוךוניח,דומיל
ילכבואהנבמבםישגהלםדאֿינבףוסבלושגיובשםיוסמהחתמהֿבצקלעילכה
.השעמלםתילכתתא

לשויפויואותחלצהתדימתאעבוקהןורקיעהיכאצויבושךכלםאתהב
ןיבלםהידיֿלעתגשומההרוצהןיבהמאתהַּבוהירה,טושיקהואילכירדאהבוציעה
,הרוצהםיאתתשלככיכ׃ודעונילכהואהנבמההילארשאתמיוסמהתילכתהירדג
לעָּפיהלאוהלכויןכו,ןווכתהרשאכילכבואהנבמבלועפלםדאהךשמייןכ
אהתהמאתההםא,תאזתמועל.״ללפתההזהילכהואהנבמהלא״יכהשגרהב
ובסינכיאוה׃ותילכתמםדאהתאילכהואהנבמההֶטַיאליממ,תערפומואהמוגפ
דבלבוזאלו–תורחאתוילכתלובלתאךושמיואהיבַגלןוצרֿיאואתולצע
וניינעםגאלא,ב״ויכואםיבולע,םיכחוגמ,םירעוכמולושגרויילכהואהנבמהש
.הדימהתואבעגָּפייישעמה

אלאןודינהןורקיעהתאםיצממהלאםירבדןיאהשעמל,ונרמאשיפכ,םלוא
.ימלוגןפואב
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םיעבקנםניאילכואהנבמלשתילכתהירדגיכ,רתויאוהךבוסמןיינעהתמאב
םינווכתמשםיוסמהיסיפהשומישהלשתטשפומההרדגההידיֿלעקרםעפףא
בצקירדגבםגדימתםייולתהרקמוהרקמלכבםייתוהזהתילכתהירדִג.ובתושעל
,הלאםירדגו–ילכבואהנבמבשמתשהלרומאהשיאהלשתדחוימהותשיג
םייולתאלא,יללכהותויִחבצקושיאהלשםייסיפהםינותנבקרםייולתםניא,םדִצמ
לשיללכהךרעמבולצאתספותילכהואהנבמהתילכתרשאיסחיהםוקמבםגםה
הילאשתוברתהתוילכתןהירה,ללוכהןמוכיסב,ולאתוילכת.תונושהויתוילכת
תרגסמבדוחלםדאלכלשםייטרפהםינותנהילדבהשרחאמו;ךייתשמשיאה
ןותנהאוהתוברתהתוילכתךרעמוליאו,הזתאהזםינזאמתמיוסמתוברת
תכרעהליביטקייבואההדימהֿהנקשאצמנ,דחיבוללהםישנאהלכלףתושמה
םתמאתהתדימבהשעמלוהירהטושיקואתילכירדאהריצילשתיתונמאההחלצהה
ידיֿלעהזחתמלםיעבקנהםירדגב,ילכהואהנבמהלשתילכתהחתמל
.תוברתהלולכמבתילכתהבוליש

םישענילכהואהנבמהןיאש,תורחאםילימב,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
םאתהבםהבשמתשהלםהםיררועמםאאלאדחוימישיאםעטלכלרבעמ״םיפי״
םתילכתֿחתמקוידםהבש,תיתוברתםייחלשתויקוחוא,יתוברת״ןונגס״הזיאל
,םהשתומכ,םישרדנוםיצוחנםהירהוהזןונגסםיאטבמוםילגמםהםא–שקבתמ
איהותוברתתייטנ,םתואהאורהםדאהםאףאו.לעופבםגותמשגהתמלשהל
יכ–ומצעןפואותואביביטקייבואהםייפויתאטופשיאוהםוקמֿלכמ,תרחא
ןונגסלתמאתומהםתוכיישתאוםיוסמיתוברתןונגסילכהואהנבמהולולגירשאכ
.דחאכךכבולואצָמייוכירעהלהדימהֿהנקוילכהואהנבמהיפיירה,הזלה

תיתוברתֿתינונגסתוכיישםהבןיאשםילכואםינבמםדאהאורםא,ינשדצמו
תינונגסהםתוכייששםילכואםינבמבלעופבשמתשהלאוהאבומשוא,תאזכש
ונונגסווּכרוצתניחבמתוחפל,ולושגרויםההליחתכלמירה,ולשאל,הרזאיה
אבויאלא,וינפלמםקלסיאלאוהןכֿיפֿלעֿףאםאו–םיחודוםירעוכמכ,אוה
ערפויוץרָּפיירבדלשופוסבירה,תוביסמהלולכמידיֿלעםוקמֿלכמםהבקובדל
ירה,ולםייקתיילכהואהנבמהתילכתמוהשמםאםגו,ירוקמהונונגסֿחתמולצא
אלבושותוברתירזבאראשםעילכהואהנבמהלשתדחואמהתילכתהלולכמ
.דחאכןיינעהיפגאינשב,יוארכםייקתיאלוא,ולםייקתי

,םביטםצעמ,תמאבםהירהטושיקהותולכירדאהיכאצמנ,הזכןפואבו
לדבהילב,איהרשאבתוברתלכיבגלתיאליעתיתוברתתועמשמתולעבתויונמא
יולתתוברתהםויקשםילכהוםינבמהבוציעבתישעמהםתובישחללגבקראלו–
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ֿתדוקנםאםג–הזןכות.יתונמאהםנכותםצעללגבלוכֿםדוקאלא,םהב
התועצמאבוהכותמירה–ילכהואהנבמהלשתדחוימהתילכתבאיהולשדקומה
.הללכבתוברתהבצקלכתא,אטבלאוהךירצוא,אוהאטבמ

הריציקראלו–תונמאֿתריצילכ,]בקרפ=[םדוקקרפבונרמאשיפכ,ןכא
,דחוימההניינעדקומךותמ,תוסחייתהחרכהבהבשי–טושיקואתילכירדא
וא,תיקלחקראיהוזתוסחייתה,תורחאתוריציינימלכב,םלוא;תוברתהלולכמל
אוה,הזרדגומאשונ׃המצעלשמרדגומאשונהריצילשייכ–זמרבוא,בגאב
ןאכעיפומתוברתהלולכמלתוסחייתההםרוגוליאו,הניינעוהנכותרקיעאוה
–טושיקהותילכירדאההריציה,תאזתמועל.םדִצבוםירבדהילושבקרחרכהב
לולכמלשבצקהיוטיבבאוהיוארהיתונמאהםרקיעלכויתונמאהםנכותםצע

,תוברתהלולכמלשהניגנמהןיעכ,תויהלםהםיכירצוא,םהירה׃תוברתה
ןידהוהזשרמולךירצןיאו–םיוסמהילכהואהנבמהלשותרוצבתזכורמההניגנמ
םילכוםינבמלשזוכירינפבםאיכ,םיוסמילכואהנבמינפבקראלונאםידמועשכ
.המלשץראוא,ריעוא,בוחר׃תמיוסמתוברתלש

שבכנאליממ,הקיפסמתיתונמאהחלצהבאוהבצועמםנמאשכ,הזכשזוכירב
םרוגלכמרתויעירכמיכוניחםרוגויבגלשמשמהזירהו,םוקמהתוברתלםדאה
ותעפשהשדבלבוזאל,רחאםרוגלכיכ.הברקמתולעהלתוברתההיושעשרחא
,ןכֿלעֿרתיאלא,ונרמאשיפכ,ךכֿלכתזכורמוהרישיהניאתילוּכהֿתיתוברתה
תאאורקלאלו,רועישלבישקהלאלשאוהלוכי׃וינפמטמשיהלםדאהלוכידימת
םדאלןיאךא;םירחאםישנאםעןתמוֿאשמבטעמלו,הגצהבתוזחלאלורפסה
,תמיוסמתוברתאטבמהףונביחאוהםאו–אוהיחובשףונהןמינחורטלפמ
,םיחסונמההיכרעלכבחרכהבאלםאםגו,תוברתההתואבצקבאוהקבדנאליממ
.ףתושמהםביטלשלוכהֿךסַּבםינפֿלכֿלעירה

וניאםוקמלשילכירדאהףונהםאףאש,םירבדהםתואמםגאצוי,ינשדצמו

אוה,הזבצקו–ןוּוכמẁיתלבהובצקבונייה,ובצקבםדאהקבדנזאםג–ןוּוכמ

לשתוברתבצקםא׃שיאהלשןווכמהותוברתֿבצקלרבדלשופוסבתויהלךפהנה
תירוקמתונזאתהוזיאלתפחדנהתוברתבצקםא,רפוהשןשיהןוזיאהןמתוקרפתה
היכרערחאּהרוגיפלֶשֶכב,היתוריתסבתעגורה,תלשורמתוברתבצקםאו,השדח
.עדומההרועיכבוהלש

םגאליממגואדלותוברתלגאודהםדאהתאתובייחמולאהתויורשפאהלכ
תארמַשלידכםא–הלעמבןושארילוכםרוגתניחבב,ילכירדאההנוקיתל
יפֿלעץוחנויוצרולהארנשהמיפל,המדקלידכםאוהליצהלידכםא,תוברתה
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תוארֿתדוקנמיכרמולהארנהיהךכלםאתהבו–הרקמהתוביסמוויכרעֿםלוס
תויונמאכובשחייטושיקהותולכירדאהיכהיהיוארםצעב,תיטמגרּפֿתיתוברת
הניחבהןמ,יתוברתהםויקהלכדבעושמןהבשתויוברתהןתואבףארתויבתודבכנ
.תורחאתויונמאלשןחלופל,תיאדיאה

תויוברתהש,העפותהלשתידגנההעפשהבונאםילקתנוזהדוקנב,םלוא
םצעמ,ןמצעמטלפמתושקבמהותעדומהתימינפהתילכתהתורסח,oתויביטטֶגֶוה
,ןהייחֿבצק׃ןהידיֿלעןהתוטלשנאלא,ןמויקֿתוביסמלעתולעתמןהןיאןביט
םינתשמ–ןכותבתלבוקמה״םייחלשתויקוח״כליעלונרדגהשהמוא–ןנונגס
תולכירדאלשוהשלכןונגסקיפסהאלשדעו,הפוקתלהפוקתמיתוהמןפואבאופא
אוהןיארבכ,תנווכמתיתוברתתוקֵבדלאושנכוםלוהיוטיבכןהבשבגתהלטושיקו
תילכתֿלולכמהזיאבבלתשהלםיליחתמםירבדה;םייחהתוחתפתהלדועםיאתמ
םיעיגרמֿיתלבוםיכסכוסמםישענםישנאה;םביטהמעדונאלןיידעש,שדחבצקו
םיליעיֿיתלב,םירעוכמכםינודינדחיםגםינימהינש׃דחאכשדחהוןשיהםע
ןוזיאלשיהשלכהדימלבושםיעיגמםירבדהשדעו;הזיפֿלעהז,םיקפסמֿיתלבו
שמשללוכיוניארבכןשיהןונגסהתוריצימדוערתונוסרהנאלשהמירה,בצוימ
ויוטיבש,ינואֵזומגצומלאוהךפהנאלא,היחתיתוברתתויתילכתלשךרעכ
יכרע״ויביטקייבואהםלועהלשתודועתהראשםע,״ומשל״קרבושחיתונמאה
עבטמהלוכיםהיניבטושיקהותולכירדאהתוריציתובלתשהרשא,״תרגסמה
ררועלתולוכיןניאןהםג,שדחהןונגסהתוריציוליאו–תילושקרתויהלםירבדה
וליחתהשואהקיפסמתוהזותומֵלשןהבןיאןיידעשואיכ,הפיקמוהקומעתונמאנ
.ןמצעבהיחהןתועמשמתאדבאלוןשייתהלרבכ

תּונתשִהלןיא,לארשיֿתרותיפֿלעתוברתהלשהנויגהיפֿלע,תאזתמועל
.תאזכשהעירכמהעפשהםושתוביסמה

הפוקתמתנתשהלםייחהבצקוןונגסהיטרפםיחרכומןבומכןאכםג,םנמא
לכלשתילכתהֿחתמש,איהאתוברהלארשיֿתרותיפֿלעתוברתַּבךא;הפוקתל
םעפידמהווהתמהםיוסמםייחֿןונגסלכבבלתשהלללכרומאוניאילכלכוהנבמ
תוילכתהראשםע–בלתשהלאוהרומאאלא,ןמזהלשתוביסמהףקותבםעפב
,תיחצנה,תחאהתילארשיהתילכתהלאהריתחהֿחתמב–ןמזהלשתורשכה
תקולחתאםגעובקלאליממתבייחהאיההתארשהרשאו,הנתשמֿיתלבהותללוכה
תורחאםילימב.תונושהתויקלחהתוילכתהןיבתעלכבהיוארהתיסחיהחתמה
לשםיירקמוםיינמזםייונישלםוקמשילארשיֿתרותיפֿלעתוברתַּבםג׃אופא
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לשורקיעבוליאו,םיידדצםיטרפבקרתווהתהלםילוכיהלאכםייונישךא,ןונגס
רבעמ–עובקוןתיאראשיהליללכהםייחהֿבצקואןונגסהןאכרומארבד
םייונישהלכלשידדהלוטיבותונזאתהךותףאו,ןמזלכלשםיירקמהםייונישל
.םינמזהךלהמבוללהםיירקמה

קראל–ינונגסןונכתלםוקמתילארשיהתוברתבשיתמאב,ךכלםאתהבו
וזאלו;הליחתכלמףאאלא,םדוקמרבכווהתהשןונגסירקיעיפֿלע,דבעידב
תאןווכלוךנחלידכ,אוהביוחמויוצרףאאלא,ירשפאהזכשןונכתשדבלב
ןקתלואעונמלידכו,ןוזחבעבקנשיפכ,יתילכתהךלהמהבצקבתימואלההיווהה
.הזלהןוזחהןמתנכוסמהייטסלשתוחתפתהלכ

לוכיוניא,ועבטםצעמ,הזןיעמןונכתיכןועטלןיאוללהםירבדהדגנכ
דגונמאהישינונגסןונכתלכ״רעוכמ״כהארִתםייחהתוחתפתהרשאב,חילצהל
לשתוישרושתומגמהבהניווהתִתםנמאםא,םוקמֿלכמאופאונעירכתיהירהו,הל
אוה,יתילכתֿיתלב,ינרמשןונכתקרש,אוהץוריתה.ןנקתלךרטציןונכתהש,הייטס
וניאילארשיהןונכתה,תאזתמועל;םייחהתומדקתהינפמהסובתלחרכהבןודינה
ẁלעהונוזחתאםייחבעיבטהלרומאאוה׃יתילכתםאיכ,ינרמשתויהלללכרומא
–ףוצרהיפוסֿןיאהםמודיקתאאקוודחיטבהלידכאלא,םרמַשלידכאל,ינמז
םתקזֶח,תנכוסמההייטסהתייטנתאםכותבםשיגרהב,ויפֿלעםיכרדומהםייחהו
ֿטפשמידיֿלע,התואועירכיאלא,הדִצמרועיכֿטפשמםושינפמוגוסייאלש
.הילעואיצויש,רתויםיקפואהֿבחרוקדצומהרועיכה

,לארשיֿתרותלשטשפומהינויערהחותינהםצעיפֿלעתבייחתמה,וזהנקסמ
שדקמהֿתיבוןכשמהתרוצהעבקנהיפל,תילמרופהתרוסמהידיֿלעםגתרשאתמ
,השעמל,ןכֿםאעודמ,תוארלותוקחתהלהתעהסננו;תורודליהֱֹֿאןוזחבםהילכו
אלשדבלבוזאלו–לארשיבטושיקהותולכירדאהתונמאהכדעהחתפתהאל
םגהעיגהאלםאיכ,םלועדעםדֶקמתּויִחֿחוכלעב,ןנכותמןונגסתגרדלהתלעתה
.שממלשיאמצעןונגסהזיאליוטיבכבשחיהלללכבלכויש,טעמכגשיהםושל

הנודינהתונמאהרקיעשיפֿלעֿףאיכ׃וזיאדויהירהרתויבתידוסיההבושתה
תועצמאבאיהתעצבתמםינפֿלכֿלעירה,תוברתהלולכמלשבצקהיוטיבבאוה
תרגסמב,וללהםילכהוםינבמהתרוצ;ירמוחשומישלםינווכמהםילכוםינבמ
היכָרצתוהמבםאיכ,תוברתהבצקבאללוכֿםדוקאופאהיולת,יהשלכתוברת
רבכשיפכ,לארשיֿתרותלשתוברתה,םלוא;םיינכטההיעצמאביטוםיירמוחה
םירגתאלתיביטטֶגֶוהתומאָתיההךרדבהתווהתהאל,ריכזהלתונמדזהונלהתיה
ןמ,תוינכטתוטישוםיירמוחםיכרצתכרעמתחתפתמהבשךרדהוז–םיינוציח
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ךרדבקרהתלעאיהאלא–תמיוסמהתוברתהלשדחוימהתויִחהֿבצקיפל,דוסיה
םיירמוחהםיכרצהרקיעתא׃הנותנתימורטתוברתךותמתירסומההשירפה
תומכ,הלשעקרהֿתוברתמתילארשיהתוברתהאופאהשריתוינכטהתוטישהו
ןירשימבםאתומאהישיתונמאןונגסונניינעבחתפלהלןַתינאלאליממו–םהש
ֿדוסירשאתוטישוםיכרצעולבלהנודינאיהאלא,דחוימההנוזחוהתויִחבצקל
ֿיטרפבתוחפל,םנונגסתאןקתלואללכשלקרתוסנלידכ,הלרזומאוהםנונגס
.הּכרוצלםאתהב,ותמלשה

הנונגסתאבצעלהצלאנתילארשיהתוברתהשדבלבוזאל,ןכֿלעֿרתי
הלןתינאלללכב–הליחתכלמ–אלא,הרזתרוסמלשדוסילעדחוימהיתונמאה
ילכירדאהףונהתאהלהצמיאאיהתוביסמהףקותבו,וזהרזתרוסמדבעלוליפא
.םמצעבהרזתרוסמהתואילעבידיֿלעםדוקמלעופברבכבצועשיפכץראהלש
הנושארלונאברשאכו–23ונלחטבוה,״ָתינבאלרשאתֹבֹטות♪ֹדגםירעלתתל״
וראשנשןהונינבונחנאאלרשאתובוטהותולודגהםירעהיכקפסןיאץראהלא
.תורודךשמבונתייווהלשילכירדאהעקרהתמאב

לעתילארשיההאדיאההטלתשהאלםג,ץראבונתולחנתהםע,תאזדבלמ
ךכידכךות;דחיםגהמעקבאנוהתואלביקםעה׃יעמשמֿדחוםלשןפואבםייחה
–תירמוחהתונמאהיחטשבדוחייבתוימצעֿתעדותרסחוינייקחאּובילהנפאוה
הרשפהֿייחרדגבקראופאראשנתילארשיההאדיאהחורבןונגסהלולכשלםוקמו
האדיאהןוטלשחפקתנבוש,ינשתיבימיב,ןכמרחאל.דגנכשֿקבאמהואוללה
ֿיתלבהיווהםעותולגהםויקךשמהםעהרשפ׃הרשפלשםייחבתילארשיה
ֿיתלבהתויתכלממהםעהרשפרתויתרחואמהפוקתבו,״בושיי״לשתיתכלממ
תיבהםגברחשמ,ףוסבלו24.ימורהדובעִשהםעואיאנומשחתיבימילשתיחישמ
תולכירדאלשתיאמצעתונמאחותיפלםוקמםושראשנאלשרמולךירצןיא,ינשה
ֿלכֿלעשואונלשללכויהאלםילכהוםיתבהשכ,רכנבםיילארשיטושיקו

םע–וללהתונכומהםירעביכונאםירהזומשאוהרשקההו;׳יקוספ׳וקרפםירבדב23
תאדובענאלו,םירצממונאיצוהשוניֵהֱֹֿאתאחכשנאל–ונעטנאלשםיתיזהוםימרכה
.״המדאהינפלעמדימשהוךָּביהֱֹֿא׳הףאהֶרֱחֶיןפ״,ץראהיבשויםייוגהיהלא

ד״בשחתיפרשאאשונהתיצמתוניהינשתיבןמזבםיימואלהםייחהיפואלשהזרואית24
שגינאוהשרוביח–)הזךרכב(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב
.הזורוביחתאםייסשרחאלדימותביתכל
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ֿתנחתבכאלאונשמשלודמעוהאלו,תירכנהביבסבבלתשהלויהםירומאםינפ
.םידבעֿםייובשלשהיוצרֿיתלבותצלואמרבעמ

ןונכתןכשלכאלו–יאמצעֿילארשיתונמאֿןונגסםאםג,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא
ימיבםגשםינפֿלכֿלעקפסןיא,הלאלכבתווהתהלולכיאל–ילארשיֿיתונמא
ירכנירמגללארשיֿץראלשילכירדאהףונהראשנאלינשתיבימיבםגוןושארתיב
לולכשל,ותמלשהֿיֵטָרפב,עיגהאוהיאדו׃הברדאאלא,דחיימילארשייפוארסחו
ֿלכמתנגנתמאוהשֿךיאהתיהתילארשיההאדיאהיכחינהלשיו–הבורמילארשי
האצמנםתליהתרשאוםהבבגשמלעדונםיהֱֹֿארשא,םילשוריתונומראמםוקמ
,סודרוהלשיטסינלההשדקמהןמףאוט,ןורחארודלדעתרפוסמתויהלהיואר
–ראופמןיינבקראל–האראלוהאראלשימ,ל״זחתרוסמםעטיפֿלעםגרשא
י.וימימהאנןיינבאלםגאלא

תסנכהֿיתבתוחפלו,לארשיתונכשמשידהסןנא,תולגבוליפא,ןכֿלעֿרתי
ואקתעהםתסויהאל–ץוחבםג,תובורקםיתעל,אלא,םינפבמקראל–םהלש
תונגנתהוזיא,החיכשהםתובילעלכםע,םהבהתיהאלא,םירכנהיתבלשהָמָ☻ֲה
,תוליצאֿרדהב,תודבעהוהיבִשהךותמ,תילארשיההפיאשהלשתיעמשמֿדח
ךוניחב,רתויבםיתוחפהןמיאדוובהיהאלהקלח,וזתונגנתהו–תוכלמוהשודקל
.לעופבםגתעהאובבו,רתלאלהחורב,וזהפיאשתמשגהלםעה

ילסקודרפןפואבונאםידע,העיגהלעופבםגהמשגההתֵעשכ,התעקר
.ץוחבונֵבוחרמוםינפבוניתונכשממתדחיימתיבויחֿתילארשיחורלכתומלעיהל

–לדבהשישיאדו,התעםג׃ירמגלהנוכנוזהעיבקןיאםצעב,התעםג,ןכא
ץראלכבותלבקהןיבללארשיֿתנידמבילכירדאהףונהןיב–הבורמלדבהףאו
ןמטשפתהלתקבאנ״תינרדומה״תולכירדאהתאונאםיאורתורחאתוצראב.תרחא
יכםשורהלבקתמו–תירוטסיההןתוישרושבתודמועה,םירעהיכותלאםירברפה
ףאלע,הקיעמםנמא,הברשאליעיֿיתלבהוךלכולמהוןשוימהלכלע,וזתוישרוש
ןוויכבתוברתהתוחתפתהתאהדבוכבאיההריבדמו,םלשומהימינפההיפוילכ

.ח״מ,םיליהתט

.׳בדומעא״נףד׳הכוס׳ו׳אדומע׳דףד׳ארתבאבב׳בוזתרוסמלשתואחסונההוושהי
,תוארלםדאהיהלוכישןיינבלכמהאנסודרוהשדקמהיהשרמאנדחאהםוקמב[
ןיינבהראפתאארמגהתראתמדוע.םלוכמראופמהןיינבההזהיהשרמאנינשהםוקמבו
תמֵדקלשםיכבדנתיינבבו–ןינועבציֵנגב–״ארמרמואשיֵש,אלחוכינבאב״הנבנש
].םיהילגכהיההארנשדע,תגֵסנו
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ֿתנידמב,תאזתמועל.תינרדומהתולעייתההותוננערתההןוויכאוהש,יוצרה
ֿיטנאקבאמודחמתיגרטהקיטנמורלשתאזכהארשהםושרצויףונהןיא,לארשי
,תילוּכתושדחתהתפונתלשהארשהאוהרצויאלא,ךדיאמ,קדצומירוטסיה
האדיאהתאךכבאוהתרשמםנמאףאהרואכלו–דוסיהןמ,תערפומיתלב
איהןיאשדבלבוזאל,תאזכתילוּכתושדחתה,ונלצאירהש;אילפהלתילארשיה
תירוטסיההתוברתהםצעלשןוילעהוַצהוךרעהתמשגהאיהאלא,תירוטסיהֿיטנא
וצהוךרעהתמשגהרשאמתרחאהקדצהםושהלראתלןיאםגו,המצעונלש
.הזהירוטסיההֿישרושה

תוישרושהיכ.ךכאקוודםניאםלשהםמוכיסבםירבדה,השעמל,םלוא
תעבהבםיזמרנםניאונלשתושדחתההתפונתלשירוטסיההןכותהותירוטסיהה
ןורקעלשתינָכֵמהקתעהיפֿלעונאםינוב.אוהשןפואםושבונלשיונבהףונה
תגשהבזכרתהלוהרגִשלשקרסֿיטושיקמענמיהלשרודה,תינרדומהתולכירדאה
ןורקיעהםגםנמא,הנהו.״ילנויצקנופה״ורודיסוהנבמהלשתישומישההרטמה
תיטסילנויצקנופההשיגהשללכשרודאוהןיאםצעב,ורוקמב,הזה״ינרדומה״
הנבמהשתויתוברתהתויצקנופהתכרעמלכלרכנתתוחורֿראשתרדענאהת
יאיבנ׃הברדא.תרדגומהתימצעהותילכתיולימלרבעמ,הכותבבלתשהלךירצ
תובלתשהשתנמלעאלארוביצלתעצומםתרותלכןיאשםישיגדמהזהםזינרדומה
ותואןיא,רומאכ,ונלצאךאאי.רפושמהיתונמאההיוטיבלעהתועצמאבאובתוז
ראשיכםיעדויםניאונילכירדאשינפמךכֿלכאל׃ינָכֵמןפואבאלאקתעומןורקיע
לשהשוחתוהעדותםושםהלןיאשינפמאלא,םהמשרדנתיתונמאחור
;תונבלםהםיאבהכותלרשאתמיוסמהתיתוברתהתילכתהלולכמ
קיפהלוםתכאלמבעיקשהלםהםילגוסמרשאיתילכתהיוטיבהלכשאופאאצמנו
תרדגומהתילכתהםצעיוטיבב–רתויבבוטההרקמב–תמאבהצמתמ,הכותמ

,ןיינעהרמגנהבוליחתמהברשא,הנבמהלש)תּויִחהẁתרסח,םגאליממו(
.םולכאלושקבתמוניאוןיאּהרבֶעמשו

ויתולבקהמילכירדאהונֵפונדוחייתאםילשמהםרוגהיהירה,וזהאצותו
ןייפאמה,רבעוהווהןיבקבאמותואונֵפונבןיאשדבלבוזאליכ.תורחאתוצראב
תיתוברתהתוישרושהחורמובןיאשרמולךירצןיאו,םיבורמתומוקמםויכ

׃לשמלהאראי
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תומוקמהדגנכםגאלא,םירחאתומוקמהמכלדועינייפואה,הירָמשלעתטקושה
הפונלכטעמכרשא,לארשיֿתנידמכץראדועןיאשהמדנ–ירמגלםישדוחמה
תורידינבמבהשעמלהצמתמ25)םינָפלמ״קוריהוקה״ירדגב,תוחפל(יונבה
הרטמהתניחבב,תושפנעבראלשתוחפשמֿתוחפשמןוכישלתושדקומה
הרטמהוליפא.המצעלןיטולחלהקיפסמהולוכיבכרתויבהלענהתיתוברתה
הניא–עונלוקביתונמאהרודיבהלשוז–יאדיאהםלוסברתויהשעמלתדבוכמה
ֿיתבםגירהש;הזהםשורהתאםיזהלידכ,הליוארהיסחיהיוטיבהלעאובלהכוז
–המשנֿתרסחתוילנויצקנופלשןורקיעותואיפֿלעףוסֿףוסםינבנעונלוקה
ולו(העיגמהוזמרתויהלענהפונתםושםהבןיאשםינבמלםהםיקחדניכאצמנו
טלתשהלידכאופאםהבןיאםירבדהעבטמו,אמלעבעונלוקֿיתבל)הפיןיעבםג
.ףונהלע

לשרחאםוקמלכביכ.ונרמאשרבדהלשאצויהֿלעופַלונאםיעיגמהזבו
,הדוגפואדגסמידיֿלע,הייסנכידיֿלעףונהטלשנ–רתויבשדוחמףאו–תוברת
רוביצהתאםיזרזמהםיקחשהֿידרוגשוגידיֿלעתוחפלוא,יטסינומוקלדגמידיֿלע
הזוצצשםידחאהםיקחשהֿידרוג,ונלצאךא.םימשלהעיקרמהםיקסעֿתפונתל
ראשלוםהלןיאש,ןפודֿיאצויךאהעשֿיפלםהירה,ביבאֿלתברזופמבובורקמ
םידגסמהמכוהמכתונשיהםירעבםנמאםיטלבתמ,ןכומכ26.םולכאלוףונה
הלאלכךא;הפיחתאראפלרמייתמה,םיאהבהשדקמונשיןכו,תופיתויסנכו
ויהוא(בורלםהםיפקשנףאםילשוריב–ונדידלםיינוציחוםירזטושפםהירה
קומערתויהברהןבומבףאו,אופאםהלןיאםהםגו–לובגלרבעמ)םיפקשנ
.םביבסמילארשיהףונהיבגלתרשקמתועמשמםוש,םיקחשהֿידרוגלרשאמ
,תסנכהףוריצידיֿלעתכלוהוהווהתמה,תחאתדחוימהניפדועהנשי,ףוסבלו
בושיהוזךא–27םילשוריירברפרוביעבןואֵזומהוהלשממהתיירק,הטיסרבינואה

,םימיהתששתמחלמרחאלדיהֿבתכתורושןיבד״בשףיסוהםיירגוסבשםילימהתא25
תפסותַּבןידהֿאוה.הזורוביחתאםתחשרחאלםישדוחרשעֿדחאכהעריארשא
.האבההקסִּפַּבש–״)םיפקשנויהוא(״–םיירגוסבש

םירבדהובתכנובןמזהקרפב–1965ֿבביבאלתבךנחנרשאטלובה׳םיקחשהדרוג׳26
.׳הילצרההיסנמיג׳תוברוחלעהנבנש,׳םולשלדגמ׳אוה–

תסנכהןכשמוליאו,ה״כשתרייאבלארשיןואֵזומךנחנ,)16הרעהב(ליעלרומאכ*27
רחאלםיישדוחכ,ו״כשתלולאבךנחנןיינבה.םירבדהתביתכתעשבותיינבבדמע
.רוביחהתמיתח
.51׳מעבליעל,2הרעהבהארובוש–׳םילשוריירברפ׳יוטיבהלשושוריפל*
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השעמלהמשוראהיהמןיידעתעדלןיאםינפֿלכֿלעו,רוביעבשהעפותקר
.םלשותשכ

–הללכבהנידמהלשילכירדאהףונהםשורלרשאב–ךכלרבעמוליאו
ךירצןיאו(ומצע״תוברתהלכיה״םגו,עונלוקהֿיתבףא׃ונרמאשהמלונאםירזוח
םהירה)יזכרמםוקמלוכזשתליאדעוןדמתסנכהֿיתבתשמחואתעברא,רמול
דחאלכםיקיפסמהםינבמהףונב״םיוושןיבםינושאר״קר,רתויהלכל,םלוכ
תורידהףונבםיעלבנםגםהירהביוחמהםטועימתאפמו–ביקתונמהוניינעל
יונבהףונהדוחייֶשןכֿםאראשנלוכהֿךסבו–ןיעהלעטלתשמאוהךאש,ל״נה
ונממאצויהלעוּפַּבםגאלא,הזהרבדהםצעבקראלםכתסמלארשיֿתנידמלש
אלםגאלא,ובןיאםיהẁֱֹאקראלרשא,שפנֿהוושףונהזירהש,רומאל

״ןיינעה״שךותמו;״ןיינעלרשי״לשתּוילנויצקנופ,רבדלכב,קרובשי.םילילא
חורהתואלונאםיעיגמ,ןוכישהותורידהןיינע,רומאכ,אוההשעמלעירכמה
ילכירדאהונפונתא,תיבויחתוארֿתדוקנמ,תמאבתנייפאמאיהקרשתדחוימ
תילמרופה,הרומגהןוצרהתועיבשחורונייה,ָהֶצָקדעהנידמההצקמ
ואהכותבתסנוכמ,הלדואהרישעאיהםאןיב,הרידלכמתבשונה,ןכותהֿתרסחו
תומכהרידהתאאלאהצורםדאהןיאתחאכןלוכב׃ץוחלהיסָבכתאהניגפמ
החונמהלאאופאאוהאבאליממתחאכןלוכבו,הדבלמרבדאלוהמצעלאיהש
הפילחהלןוצרהובררועתיתרחמלםאםג,לוכיבכדעוםלועלהלחנהלאו
.רתויףאןוצרַֿעֵבָ☻ה,ונכשבהאנקהךותמקר,תרחאב

תררו☻החורלןיטולחלםיאתמאוהםנמא,ילכירדאהףונהלשהזםשור,הנהו
הזףונבםגםיאצומהםיבררבכשיםנמאו;םייחבלארשיֿתנידמלשהיווההלכב
ףונהםעדכלתמהםהייחֿבצקלוםהםנונגסלםלוהיוטיבתניחבב–יתונמאקופיס
יתונמאיוטיבלתיתונמאתורקעתכפהנהבש,וזהעפותב,םלוא.תחאתודחאל
תורקעליוטיבקרףונהדועראשנןכיהדעןיחבהלרבכהשקתמאב,המצעל
״ירבצה״רעונהשהדבועָּבםרוגלומצעאוהרבכךפהניתממו,ותבציעשתינחורה

םהןיאםנמא–םמצעלשכ–הלא.תדחוימהרעההזרשקהבםיכירצתסנכהֿיתבבי
ֿתא☻מתאםהםירזחשמאלא,ילמרופהםזילנויצקנופהןורקעיפֿלעללכֿךרדבםייונב
ןאכםישענםהףא–ךכםושמאקוודםלוא.ןשיהיתולגהןונגסבתילארשיהשפנה
סחיהךותמאלארשקתמהנבמלשםלשהןונגסהןיא,תמאביכ.םמצעלםיקיפסמכ
ֿיתבלתינענהניאתילארשיההנידמבתילכירדאההביבסהךא;הביבסַלוניבשידדהה
םהירהו,הלוגבתילארשיההביבסהםהילאתכשמנוםהלתינענהתיהשךרדכתסנכה
.רומאכםמצעלםיקתונמאופאםיראשנ
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–עדומןוצררסוחבו,תינחורתורקעותוננערב–םימתופיטיתשכולהמודםנמא
.ושפנלםלוהיוטיבובאוצמליושעףאו

םגשדחמםעהלשוכוניחלגואדלונלשתינחורההייחתהתבייחוזתואיצמךותמו
ןבומכהזןיא,םלוא.ליעלונרמאשיפכ,ילכירדאהונפונלששדוחמןונכתךרדב
רבכונלשיםגםנמאו–אמלעבבוטןוצרוהטלחהידיֿלעעצבתהליושעהרבד
ךותמקררבדלםישגינשכעיגהלרשפאםידרוסבאולֵאלתופלאמתואמגודהמכ
.הטלחה

ֿץראבהכדעהסונשהמלכטעמכהצמתמןהבשהמדנו,שולשןהתואמגודה
.ילכירדאהנבמבשדוחמינכותֿילארשיםשורבוציעלשןוויכבלארשי

םיטנדוטסלתסנכהֿתיבבהשענשהמיהירה–תעווזַמשממו–תחאהמגוד
ינכותֿילארשייוטיברוצילושקיבןאכ28.םילשוריירברפבהטיסרבינואהתיירקב
םעדחואמוהירהלארשיחורלהצממהיוטיבהשרלגנפשלצאואר,ןכבו;םיידיב
–רמקתמקירללחלשתסנכֿתיבונבוודמעו,הרעמהֿתשוחתבםל☻ִאהיוטיב
.תאזהתנמאנהאתכמסאהיפֿלע–ירוטסיהֿיתלבויטסילטפ,יטסילאודיבידניא

עצבלושקיבןאכ29.״רפסהלכיה״איההרמויהגֵלפֶהתניחבמהיינשההמגודה
הרעמבתוליגמהתאורבקוודמעבושו–םיאנקהתורעמתלילעלשהיצזיטמרד
אלוולחאלו–הילעמשודקימל☻ומרבקלשהקיחצמתפנצמםעתירלגנפש

הטיסרבינואהתיירקבתסנכהתיב*28
איהותרוצו,1957תנשבהנבנםרתעבגב
הנומשבתכמתנה,תונולחאלל,הרוגסהפיכ
.ןהילעמאצמנהפצרהסלפמרשאתותשק
דִודווארץנייהםילכירדאהידיבןנכותאוה
.קינזר
,ןלהלדימרכזומה,רלגנֶּפשדלווסוא*
תעיקש׳רפסהרבחמ–ינמרגףוסוליפאוה
לשןנויפאבקוסעלהברהרשא–׳ברעמה
אוה.ןתעיקשוןתיילעחותינבותויוברת
.1936תנשברטפנ

ןואֵזומ׳םחתמךותב–׳רפסהלכיה׳29
םילכירדאהינשידיבןנכות–׳לארשי
אוה.רלסיקוסוטרבםיינקירמאֿםידוהיה
בתכנובןמזהקרפב,1965תנשבךנחנ
.הזרוביח
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םהיתוליגמתאריזחהלךרדקרםאיכ,תוהמהרעמההתיהאלםיאנקליכושיגרה
םירחא״םיצקש״וםירייתשידכ,רואָלםהיתוליגמתאריזחהלםתסאלףאו,רואָל
ריחמבםגּולו,םייחַּבתואנקבןטילשהלידכאלא,יגולואיכראהעצבמלואתשי
גי.םהייח

אציהארנכןאכ30.״המלשלכיה״ארקנשהמבאיהתישילשההמגודהוליאו
ןתיאדמועה,ןוחצנרתכומ,רצבמתַיומדאיהלארשיחוריכהחנההךותמלכירדאה

איצוהלהנבמהןוּוכמםוקמֿלכמףוסבלשהדבועהחוכמןועטלןיאהזהחותינהדגנכגי
״רפסהלכיה״לשאצומה.וארשהמלערוהרהלהיָהשהךות,רואהלאוירקבמתא
המדאבםיאנקהתוליגמתאריאשמותונומתהןואֵזומלוםילספהןגלםירקבמהתאהלעמ
תלילעלשזעהםשורהתאותבשחמבלכעמורקבמהרזוחםנמאהלאםיאנתב.רוחאמ
אלא,ונימיבףוסבלחצינםנמאש,םייחלקבאמלשאקוודואלאוהםשורהךא,תורעמה
םינכומויהרואבםהיתוליגמתאםייקלתלוכיֿרסוחמרשאםישנאלש,יגרטקבאמלש
ירפאקוודואלאוההשעמלראשנהרחאםשורלכ.אלותו,תורעמבןמערבקיהלםג
.תודבועהתעידיירפםאיכ,הנבמהתארשה
אצממללכיהתמקהלשהדבועהםצעלערמולשישהממץוחםההלאםירבד
.ונכותםעתוהדזהילביגולואיכרא
םגוהרוצהםגךא;דחיםגומוקימבו״לכיהה״תרוצברומאכםלגתמתוהדזההֿרסוח
תוסחייתההתא,תאזםע,ןאכםימלגמהםה–תסנכהחכונלםוקימהדוחייבו–םוקימה
,םשורהתינכותהניחבמאופאלבקתמלוכהֿךסבו–ילָכיהשודיקלשךרדבםירבדל
בקע,לֶשֶּכלשםינפֿלכֿלעךא,הקירןטבלעעבו☻ֿתוחפנתהלשםתסאלילוא
.ןיעדויֿאלבלוכהו,דֶגֶּבאלמבלבהבהאֿתוקפרתהואתורובשםיפנכבףועלתואשנתה
עובקהיתָריבהזכרמהּהתויהלהלוכהביבסהדועיילעםיבשוחשכדועקזחתמהזםשור
ירוטסיהשרושירסח,םיקתעומתודסומסיסבלעותיתִמאהםילשורילץוחמ,לארשילש
לשכותואםלגתמ,םינבמהתרמויויעבטהףונהתפונתםעוגזמתהב,הזדועייבםגש–
.ומצע
ירה,יגולואיכראהאצממהםעתינכותתוהדזה״רפסהלכיה״בהתיהםנמאּול,ינשדצמ
יוטיבלשתונמדזההלתאצומהתיהתוהדזההיכ,לטבתמהיה״לכיה״בךרוצהםצע
לכלתוכוזויהןמצעלשכםיאנקהתוליגמוליאו,ףיקמוישעמ,יללכרתויהברהןפואב
םיאתמרודמב,טושפ,ןָנּוּכישידיֿלעןהליוארהדובכהלשתילנויצרופורפההדימה
.יללכהימואלהתכְנהֿתיבב
הוותה,׳״רהנהתובוחר״ינגוםיתיזהרה׳׃ףיעסַּב,)׳גךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳רוביחַּב[
דיל,״הלואגהיפוסיכולארשיתויולגלףיקמיּפֶאתכְנתיב״לשותמקהןויערתאד״בש
].485׳מעתיתחתבםשתאזהאר.תיבהרהלומֿלא,םיתיזהרהבשתורבקהתיב

תנשבךנחנ–ןיינבהֿןוממתאםרתש,ןוספלווקיזייאלשויבאםשֿלע–׳המלשלכיה׳30
זכרמתויהלדעונו,ןמדירפרדנסכלאר״דימלשוריהלכירדאהידיבןנכותאוה.ח״ישת
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.ידמללכירדאהחילצהםנמאןויערהתעצהביכרמולרשפאו–ומוקמבשרשומו
רוזחשןיבלוניברשא,לכשומẁילמרופןויערקרוהירהומצעלשכןויערה,םלוא
בצועשמ,אליממו–םולכאלוןיאתללוכותיתִמאתילארשיהשגרהלשיתויִח
ֿלעלבקתמהםשורהאלפייאלבוש,הזכילמרופןויעריפֿלעקר״המלשלכיה״
אוהיושע,רצבמכדומעלוידיֿלעךנחתהלםדאיושעשהממרתוייכ,םוכיסַּבוידי
.ץעלובלתויהלקרךנחתהל

גוסהןמילכירדאןונכתםישגהלתורשפאםושןיאש,ןכֿםאאוהלכשההֿרסומ
אלא,ילארשיןוזחושקביקראלרשא,םילכירדאהליחתונלויהיםאאלאונרמאש
ןוזחהלשונכותתויִחלכבוםהםשפנֿתויִחלכב,הזןוזחםיעפושוםירודחויהיםג
ףונקראלונלןיאשןמזלכהזגוסמםילכירדאלעיגהלאוהישוקהו–ומצעב
יושעאהישןוויכבתירוביצהסיסתאלםגאלא,םבצעליושעאהישםייקילכירדא
.םחורתאתורפהלליחתהלתוחפל

תאיציתעשבכשממ–הלחתההינפלאיהשהדוקנבןאכונאםידמוע
ליחתהללוכהךירצ,םירבדהעבטמ,וזהדוקנמו.יניסרהדמעמינפלףאו,םירצמ
תודדומתההךרד,ןויערהינצינמלחה–31רבעבהיהשיפכ,שדחמרשקתהלבוש
הייטנהםעילמרופהקבאמהךרד,תחתופמהרזתירמוחתוברתלשעקרהֿינותנםע
ֿתליחתךרד,םוגפֿינָכֵמןפואבםהשתומכםתוקחלוםינותנהתאעולבל

תצעומבשומ,הנידמבםייתדהםייחה
םינברהתוכשלותישארהתונברה
ינברהןידהתיבלשומוקמו,םיישארה
ןואֵזומןיינבַּבםילעופןכֿומכ.לודגה
.תסנכתיבותינרותהיירפס,הקיאדויל
הנבנרשאכהנתשההנבמהלשויפוא
םילשורילשלודגהתסנכהתיבוילאדומצב
׳תישארהתונברה׳םגםימילו,)ב״משת(
תיב׳בהנכשמתאהעבקוןיינבהתאהבזע
.)ז״נשת(והימריבוחרבש׳בהי

–ןענכישבוכרודב–רבעבהיהרשאתא31
הקסִּפהןמל,120׳מעבליעלד״בשריבסה
ךלהמבו״תידוסיההבושתה״׃תחתופה
,טפשמהךשמהב,התע;תואקסִּפשולש
.רבסהותואלבושםירבדהםירשקנ
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דעו–ילמרופהקבאמלתּונעיהביאמצעֿינכותינונגסלולכשלשתוחתפתהה
.שורדכןוּוכמהןונכתהתמשגהלםייקעקרכותוטלתשהוהזהלולכשהתומלתשה

הבוח,םייתניבו;תורודלןיינעדועאוהיכקפסןיא–תאזהתוחתפתההךילהת
םידעצךאםהירהליעלונינמשםייתונמאהתונולשיכהםגש,תודוהלאיהםנמא
םינווכמהשעמלםשומישואםדוסיבשהנווכהתוחפלםא–יוצרהןוויכבהמידק
,החלצהֿיּבלשִלךפהיהלתונולשיכהולכויםנמאשידכ,םלוא.ונייחלשתומצעתהל
רתויויהיתרוקיבהיקפואשלככו,תרוקיבהםאיכ,רקיעהאיהםהילעהכרבהאל
.תונולשיכםתואמקפותשהכרבההברִתםגןכ,הליחתכלמםירורבוםיקוחר

לוסיפהורויצהתויונמאולארשיתוברת2.

לוסיפהורויצהתויונמאמבכרומונתקידבךשמהבוילעדומענשינשהתונמאהןימ
אל״עודיהוַצהונלשמשלןבומכךירצהזםוחתבתואצמתהלאצומהֿתדוקנכו–
לשוניינעםוחתמידמלדבכנחטשלערוסיאליטמה32,״הנומתלכולספלהשעת
.ארקיעמהזהתונמאהגוס

ןיאתמאבשהארנ,השעמלהכלהשרופשיפכוצהלשונכותבןויערחא,הנהו
ןהלסחויתשתויומדבוליאו,הרזֿהדובעלשתויומדבלופיטעונמלאלאןוּוכמאוה
םושובןיאו–לופיטלגייסתושעלקראוהןווכמרתויהלכל,oתיטסשיטֶפהעפשה
די.ךכםשלץוחנלרבעמרויצהולוסיפהתויונמאלתישעמואתיתוהמתודגנתה

,ולתונעיהלו,וצהתאתאשלתורשפאהםצעירה,אוהךכםאםג,םלוא

להיהיאל״׃ואולמבאוההנהו,הרובגהיפמיניסבלארשיועמשרשאינשהרֵּבִדהוהז32
ץראָּברשאולעממםימשַּברשאהנומתלכולספלהשעתאל.יָנָּפלעםירחאםיה♪א
לֵֿאיהֱֹֿא׳היכנאיכםֵדבָעָתאלוםהלהֶוחתשתאל.ץראָלתחתמםימַּברשאותחתמ
יַבֲהֹאלםיפלאַלדסחהשֹעו.יָאנֹ☻לםיעֵּבִרלעוםישֵלִשלעםינבלעתֹבָאןֲעדֵקֹּפאָנַק
.״יָתצִמיֵרמֹשלו

תונומתןיבאיהםשתירקיעההנחבהה[.א״מקןמיס,׳העדהרוי׳,׳ךורעןחלוש׳הארדי
ידבועידיבושענשכוליפא(יונלושענשהלאןיבל,הרזהדובעםשלושענשםילספו
לספלהשעתאל״שונאםיניבמרשאב,הרותבבותכהטשפוהז,םצעבו.)הרזהדובע
םהםירוסאשונייה,״םֵדבָעָתאלוםהלהֶוחתשתאל״םעדחאףצרברמאנ״הנומתלכו
.םהלדוגסלידכושענשהנומתהולספה
ףדדע׳בדומע׳מףדבהרזהדובעתכסמבארמגהתייגוסתאותוינשמהתאםגהאר(
].)׳והכלה׳זקרפםיבכוכתדובעתוכלהבם״במרהירבדתאןכו,׳בדומעב״מ
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וצםוששדועב–יתונמאהןיינעהלשתישפוחההעיבנהתאויפֿלעליבגהלו
לשרחאגוסםושלסחיב,הגוהנהניאתאזכתוריהזםושו,םייקוניאהזכשדחוימ
ֿלעםהלןיארויצהולוסיפהיכהחיכומתאזהתורשפאהםצע–תיתונמאהריצי
׃ןכֿלעֿרתיו,לארשיֿתרותיפֿלעתוברתההנבמבתּויִחלששרושםינפֿלכ
וזיאלשאצויֿלעופאוהאלא,הרקמונניאהזהשרושהֿרדעיהיכאיההחיכומ
.תורחאתויונמאבהנניאשוולאתויונמאבהמולגה,תדחוימתיתוהמהנוכת

לשרחאגוסדועןיא׃דומעלהשקִיאלתמאבתאזהתדחוימההנוכתהלעו
לשאצומלכינפבךכֿלכםותסאוהאהיועבטםצעיפֿלערשא,תיתונמאהריצי
.ומשל,הריציהֿאו☻נלשרוזחשהֿהשעמםצעלרבעמ,יתילכתשומיש

לשתילכתןוגכ,תישעמתילכתםשלשמשלםייושעלספהואהנומתהםג,ןכא
וארויצהתונמאלשתוריציתויהלםהםילדחםגהשעמל,הזכהרקמבלבא;טושיק
הרקמבשונייהו–טושיקהẁתריציללכךותבטרפלםהםיכפהנו,אדירגלוסיפה
,םהלשרהצומהאושנהםצעתארזחשלםיאבלספהואהנומתהןיאהשעמלהזכ
המולגתויהלהיושעה,תמיוסמתיסחיֿתילמסהארשהקיפהלםהםיאבקרםאיכ
.בוציעלדמועההנבמהתארשהלולכמבותרוצבולישךות,אושנב

םהלהיהתןיידעו,טושיקלםינווכמויהיאללספהואהנומתהשןכתיי,בושו
וזיאעיבהלהָנָוַּכהםשאהתאושנהרוזחשידכךותשונייהו–תישעמתילכת
ךא;ומצעבןמאלתמאבתכיישהוותרוצבתלמתסמואתמלגתמה,שפנẁתאשמ
לוסיפהוארויצהלשיתוהמהןיינעהןמהריציהתקחרתמהשעמלהזכהרקמבםג

םויקילעבכםיעודיוגוסֿינבואומצעאוהרשא,ףוגלשיתויִחרוזחשאוהש–
ןימטעמכםהש,םיטשפומהלוסיפהורויצהךרדלעאיההלועו–רוקמבימצע
.ומצעלדחוימה,תונמאֿתריצילשרחא

;אושנהלשתידומילהגצהלםינווכמויהילספהואהנומתהשןכתיי,ףוסבלו
םגדואטוטרשקרםאיכ,תונמאֿהשעמויהיאלםהללכֿךרדב,הזכהרקמבךא
ויהישונייהו–תונמאֿתריציםהבאצָמיתםנמאשהרקמבוליאו;יטילנאֿיסדנה
אלמלוכרטציםה,תמאב,זאירה–ותויִחבאושנהלשתידומילהגצהלםינווכמ
עיבהלואוביאלרבכםהתמאבו,ןודינהתונמאהןימלשתיתוהמההשירדהרחא
םאושנאוהשףוגהלשותויִחםצעתאקרםאיכ,ינוציחןויערואבצקםוש

םיקוספתקולחב–םירפסהןמקלחב(׳ו‐׳גםיקוספ׳כקרפתומשרפסמאוהטוטיצה
םירבדבתינשהזהוצהרמאנרתויבםילקםייונישב;)׳ה‐׳בםיקוספםההלא–הנוש
.)׳ט‐׳וםיקוספםההלא–םירפסהןמקלחב–םשףאו(,׳י‐׳זםיקוספ׳הקרפ
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דבעשיאלןמאהםא,עיגהלולכויאלםהתמאבהזגוסמהעבהללבא–רהצומה
תוהדזהלשהיווחבוץמאמבןיטולחלהנעילביאלותידומילהותילכתתא
.ויבגלינוציחה,אושנהלשותויִחבצקםעתוינפֿתרסח

תוכורכלוסיפהורויצהתויונמאש,תורחאםילימב,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
יתוהמהןניינעףלתסמזאו–תיתילכתהעבהלןהבשמתשהל׃הריֵרּבַּבןעבטםצעמ
העבהתייטנלכןָכותמרדעיהלהחרכומזאו,יתוהמהןניינעלןהבשמתשהלוא–
רויצהןיאלארשיתוברתבש,רומאכ,אלפייאלתמאב,הזרואלו;תיתילכת
תוברת.שממלשדמעמםושלעיגהלםילוכי,יסַָלקה,יתוהמהןבומב,לוסיפהו
הריתחךלהמבשיפֿלעֿףאו;תילכתלהריתחאוההרקיעלכ,ונרבסהשיפכ,לארשי
רויצבםלגתהלהיושעה,םלועהלשתידומילההראהלםגתובישחתויהלהלוכיוז
והשמםינפֿלכֿלעבייחמוזהראהלםורתלןורשיכהירה,״םייסָלקה״לוסיפבו
לארשיתוברתרשא,תמחולהֿתיאובנהֿתירסומה,תיתילכתההייטנהןמהנוש
תוננובתהלהייטנ׃הזמךפההתאשממאוהבייחמ,ןכא.היֶנָבבתחפטמ
םלועבעקתשהלידכהיתופיאשוהתוימצעמתטשפתמה,תעגור,תיטסיביטקייבוא
ֿרסוחמןהינבתאתוחירבמהתויוברתלןיינע,קהבומןפואב,הזירהו–ינוציחה
תילילאההיווחבשהליבסההווקתהוהמחנהלא,ישעמהםלועבשלוכיבכֿתילכתה
.תיקח☻ִמהֿתירֶלישהוא

לוסיפבורויצבםלגתהלהיושעהתידומילהתועמשמה,ןכֿלעֿרתיךא
היושעההדיחיהתיתילכתהתועמשמהםנמאאיהו–״םייסָלקה״ֿםייתוהמה
ֿדחוהרורבםינפםושבהנניאהתלעות–הזגוסמלוסיפבורויצבםלגתהל
׃הרישיẁתישעמהנניאםהבשתידומילהתועמשמהיכרמולךירצןיא.תיעמשמ
;השעמהתנכהלאיבמאוהשםינותנבןבומכאיהדומילהלשתיתילכתהתובישחה
וליאו,יטילנאֿיגָ☻ומֿילכשןיינע,םיינוציחההייוליגדצמ,איההשעמהתנכהךא
םיידומילםינותנםושםיקפסמםניא–םירבדהעבטמ–םייתונמאהלוסיפהורויצה
המרָּב׃רתויהקומעואההובגהמרבםהםיקפסמםהשםינותנה.וזהמרב
.םכותלתלצפתמוםתואתנווכמ,םיג☻ומהתאהָרוהה,תיתויִחהֿ״תיביטיאוטניאה״

היציאוטניאהתאןיזהלהשעמלםילוכיםניאלוסיפהורויצהיכאצמנןאכךא
.תמאלשםינותנםושב

תויומדהיכהאירקבץרפתהלונלןמדזהללוכיתובורקםיתעל,ןכא
תוננובתהרחאלךא;״וניניעדגנלתיחשממ״ןההנומתבואלספבתורזחושמה
ןיא,םירבדהעבטמ,םעפֿףאהשעמליכהנקסמלעיגהלהשקתנאלרבדביהשלכ
,רוקמהֿייחלשתילטוטהוהאלמההזֵתניסהתאףקשלםילוכיהנומתהואלספה
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בצמםושרשאובצמלבצממועגרלעגרמךלוהוהנתשמהלכתאהבתדחאמה
בצמועגראקוודזכרלאוהםניינעלכ–הנומתהולספה.ללכםהבןיאםיוסמדחא
בצמהותואלרבעמףאינייפואןמאלהארנשהמלכתאםהםיסחודוכותל;םיוסמ
לשרוזחשםאיכ,אושנהתויִחלשרוזחשאקוודואלאופאלבקתמלוכהֿךסבו–
.ןהלשמתויִחללכלתוטלבומהווכותבתורכינהתומיוסמתונוכת

םירזחשמלוסיפהורויצהןיאהשעמלש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
שממ,תוטשפומתואדיאםהםילעמקרםאיכ,עבטַּבשתיתִמאתויִחםוש
ןושלהתולימבםג–תינורקע–םיאטובמתויהלםייושעה,םייטילנאםיגשומ
ןאכשדועב,ירמגלתוטשפומללכֿךרדבןהןושלהתולימשאלא;תוליגרה
םאםגשאצמנו,תמיוסמתיתוהזהמגדהבתזכורמודואמתמצמוצמאיההטשפהה
תורזחושמםנמאויתונוכתמהמכתוחפלירה,תרזחושמהניאומצעאושנהתּויִח
ללכבונלרתומםא–ןגָ☻ומֿתויִחבואןנכותẁיוליגבםגאלא,ןָמשבקראלןאכ
.הזכשיגָ☻ומםייאלכֿףוריצןימףרצל

קחשמןימםדאהםעםיקחשמלוסיפהורויצהשאוהושוריפ,בוש,הזרבדו
אלא,אושנהלעםיישומישהֿםיילכשהויגשומלהרישיהמורתםהבןיא׃םירוונס
םהמתונביהלםדאהשקבישמךא–ומצעבאושנהתאולריכהללוכיבכםהםיאב
ֿםיילכשםיגשומאלאולםיאיבמםהןיאתמאבשאצמנ,הזגוסמהארשהב
תּוילכשללכלוואציםהתיתִמאהיציאוטניאללכמרשאםיגשומונייהו–םיטשפומ
םהמקיפהללוכיםדאהןיאדחיםגםינוויכהינשברשאו,ואבאלםהתישומיש
.ןוימדבדוביעתפסותידיֿלעאלאתלעות

רשאלספבואהנומתב,וילאמןבומןפואבשממו,רוריבבבצמהאוהךכ
גוסמףוגקראלא,ורוקממ,םיוסמףוגהזיארזחשלםיאבםניאהליחתכלמ
אטבלקראיההנווכה,הליחתכלמ,ןאכירהש–םיוסמיגוסבצמבואםיוסמ
חותינירפ,טשפומ,יגוסןויערםאיכ,םינפבמתימצעתויִחלעבןויעראלו,ןויער
,יתוהז,םיוסמףוגהזיארזחשלאיההנווכהשכםגךא.ץוחבמםירבדלשהללכהו
.המצעבהתואאיההאצותה

לשהנומתהתאתוארלתונמדזה,לשמל,ילהתיה,ישיאהינויסיניפֿלע
ללגברחובינאשתואמגוד–סוטיטלשלספהתאואדיודְל׳ןוילופנתרתכה׳
רמולךירצןיא,םירקמהינשבךא33;תענכשמהןתויִחביבושעשדחוימהםשורה

תוראתמרשאב,״תויטנתואתוירוטסיה״כךשמהבד״בשהנכיוללהתוריציהיתשתא33
.םתייארךמסֿלעןורָצְיםינמאהרשאבוירוטסיהדמעמואתוישיאןה
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שישךרדכ,יחםדאתרכהלשהשגרהםוש–תויהלילהלכיאלו–ילהתיהאליכ
ןמקרהעבנעונכשהתשגרה.ינומלאינולפבונלקתיהבלעשודעצלכלעונל
ןאכןיחבהליתלוכיש,תורדגומֿתורורבתונוכתרפסמלשתדחוימהתופרטצהה
םגהנכתנשעשרהסוטיטותואלשוינפבוא,קקוחמוֿץרפתמֿשבוכהןוילופנינפב
לכלשגוזימהךרדןיביתאצמשהמאתההרואלדוחייבו–״םדאינבלגונעת״
המםוכיסיפֿלעולתופצלילהיהיכילהיההֶארנשהמןיבלתונוכתהןתוא
.םימיהֿירבדבםישנאםתואלשתוגהנתההושעמהיטרפלעיתדמלש

–דיודיאולק׳זיתפרצהרייצה*
יסָלקֿואינהןונגסבםירייצהיבושחמ
,תיתפרצההכפהמבבהלנךמותהיה–
ותוארב,ןוילופנלשוידיסחמךכֿרחאו
.הכפהמהיכרעלשםישגמהתאוב
,וירויצמהמכבןוילופנתאראיתדיוד
ידיֿלעהנמזוה׳הרתכהה׳תנומתו
תאדיודלקינעהרשא,ומצעןוילופנ
.׳הירפמיאהלשןושארהןמאה׳ראות
הרשעכהבחור(תיקנעההנומתה
רבולהןואֵזומבתגצומ,)םירטמ
.1825תנשברטפנדיוד.סירפב
תרתכה׳תנומתמעטק׃לוממהנומתַּב
רתכחינמאוההארנוב,׳ןוילופנ
.ןיפזו׳ג,ותייערשארלעתוכלמ
וייחתונשיתשבהיה–שדקמהבירחמ–סוטיט*
81תנשבתמאוה.תימורההירפמיאהרסיקלתונורחאה
םיגצומותומדילספו,לֵאלשדמעמלהכז,הריפסל
תומוקמבוןודנולב,ןקיתווב,אמורב(,םינואֵזומהמכב
לשויוניכתאד״בשריכזיהקסִּפהךשמהב.)םיפסונ
,הלודגלותלעב׃רבסהטפשמבייחמרבדהו,סוטיט
,ןכלםדוקעדונםהבשתוירזכאהיגהנממשיאההניש
ֿיפילשב;ויברוקמלביטימוויניתנלבידאכהלגתהו
amor׃אמורבוהוניכ,ויתונוכתוויתולעמ,וראות ac

deliciae geners humani–״ישונאהןימהתדמח״,
.״םדאינבלגונעת״׃רתויקיודמםוגרתבוא
יבגלע,םלשלספמרבשנרשאסוטיטשאר׃הנומתַּב
.ןודנולבןואֵזומב,ותגצהלןכוהששדחסיסב
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קראלףקשלםנמאםייושעהבוטהנומתואלספיכהרואכלןכֿםאאצמנ
דצהןמתויודעידיֿלעתרשאתמה,תיתוהמֿתימינפתמאםגאלא,םיינוציחםיטרפ
תראהידיֿלעואתויודעןתואידעלבףאוזתמאדמללאופאםהםייושעו–
,השעמלררבתמןאכלונעגהשמ,םלוא.ןכותבהלולכהתמאהתרהבהותויודעה
הלדהעבטמיהירהלספהואהנומתהלשאושנהֿתמאתרכהלוזתירשפאהמורתש
׃דואמתקפקופמו

ואהנומתהשיפֿלעֿףאירה,םיפסונהדומילהתורוקמידעלב,דחאדצמיכ
ףוגלסחיב,ונלםינתונםההשעמל,ךכֿלכםייתויִחוםייתוהזהרואכלםהלספה
הרקמבםגרשאו,ליעלונרבסהשיפכ,תרבושמותאּפקומהעידיקר,םהברזחושמה
,אמלעבםייגוסםיזמררשאמרתויןכֿםאהבןיאיתוהזאושנלתוסחייתהלש
–םיפסונהתורוקמלףוריצב,ינשדצמו.דחאוםינפואףלאבשרפתהלםייושעה
הזןיאםוקמֿלכמ,יתויִחרואםהילעםיכפושלספהואהנומתהשיפֿלעֿףאירה
םישרפתמשיפכ,םייגוסםיזמרםתוארואקרםאיכ,ומצעבףוגהלשותויִחרוא
,םיפסונהתורוקמהןמםהילעעפשומהןכותהידיẁלעיתוהזדוחיילשןוויכַּבםה

.וילעםהםיכפוששרזוחהרואהידיẁלעו
ןמרתוי,תויתִמאהוניתועידיתארישעמאקוודוניאףוריצהיכאופאאצוי
רבכאצמנשהמתאש,הזקראוהלעפאלא,דרפנבויתודוסימדחאלכבלולכה
ֿדחרתויהרדגהלעדימעמוריהבמוהירההליחתכלמויתודוסימדחאלכב
תאתפפוחהניאםמצעלשכלספבואהנומתבהלולכהתויִחהשרחאמו;תיעמשמ
תלבקתמהתיתויִחההרכהלהתמורתשירה,התואהאיפקמםאיכ,אושנהתויִח
תשרשהלשןוויכב–חרכהבו–םגאלא,תמאהןוויכבקרהלוכהניאםוכיסַּב
.ףוריצהתבכרהבופתתשיש,םיפלוסמהםימשרה

תודעלעךומסלןיא,ותויִחבאושנהתרכהרתֶילאיההָנָוַּכהםא,ךכלםאתהב
ךותמאלא–םירחאהעידיֿתורוקמיפֿלעושרפתישכלםג–לספהואהנומתה
םיאשררתוייכהארנ,יתרכזהשתודחוימהתואמגודב׃הבורמתוגייתסהותוריהז
,תוירוטסיההתועידיהיפֿלעסוטיטלשלספהתאואןוילופנתנומתתאשרפלונא
ואהנומתההתואיפֿלעתירוטסיההונתסיפתתאתוּיַחלותוסנלונלרתומשיפכמ
ואלספלשהרקמבםגש,הזקרוהירהבויחלרומאהלכמראשנשהמו;לספה
םצעלהניאתידומילהםתמורתרקיעירה,םיוסמיתוהזאושנלםיסחייתמההנומת
וניגשומלשתיתויִחההקמעההוהרהבהַלקראלא,אוהשתומכותנבהוותרכה

.ומצעבאושנהלשתיתויִחהתמאָּבתולתẁיאלשהברהדימךות,וילע
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רשאביגָ☻ומדומיללכלערמולןתינשהמלהמודאיהםנמא,וזהנקסמ,הנהו
אולה,ןכֿיפֿלעֿףאו;ּהפלסְמוהיחהתמאהןמקוחרוהירהםירבדהעבטמש,אוה
ןוכנלאלועפלעדנשידכאקווד,יג☻ומהדומילהתאריהבהלוקימעהלונלבושח
הרהבהידילםיאבונאןיאןאכששיגדהלורוזחלשי,םלוא.תמאההתואלע
ילעבםיגשומלשהקמעהוהרהבהלםאיכ,םיישעמֿםיילכשםיגשומלשהקמעהו
תויִחהתאריכהלםישקבמונאהבש,תילכשֿלע,תינוימדהמרבתפלסמהייטנ
הקמעההוהרהבהַלךרעןאכשיםאש,אופאאיההאצותהו.המצעבאיהשומכ
יהשלכהעידייבגלאלרקיעבהזירה,לספהואהנומתהידיֿלעתמרתנהתיגשומה
ןוימדהדודיחלשליגרתהםצעיבגלםאיכ,תמאלשוהשלכאושנרבדב
ואיגוסאושנלםיסחייתמלספהואהנומתהםאןיבתאזו–םייתויִחםיג☻ומב
,ןאכםיקסועונאהבש,תיתילכתהֿתידומילההניחבהןמ׃ךהונייה,יתוהזאושנל
,אסיגדחמ34,הזילהנומלשךויחהוא״תוחולהרבשמהשמ״ןיבברלדבהןיא
,םסרופמףונתנומתףאוא,םדוקמונרכזהשתויטנתואֿתוירוטסיההתוריציהןיבל
,רקיעאיהתיתוהזתמאתעידיוזיאבתורשעתההאל,דחיםגהלאלכבש–ךדיאמ
.המצעלשכןוימדהתורשעתהםאיכ,תישעמהעידיוזיאבתורשעתההאלו

ןוימדהתורשעתהףאש,רמולוגייתסהלםוקמשיהזדגנכםג,םנמא,הנהו
]יכ[.תיתילכתֿתישעמתועמשמרבדלשופוסבהלאהתשןכתיי–המצעלשכ
הבשחמהקוידתאתמדקמוהעדותהתושיגרתאתחתפמןוימדהתורשעתה
״תיגולאידה״ואתיתויִחהתוסחייתההרשוכתאאיהתחפטמןכומכ;התקמעהו

ןאכעצבתמלוכהֿךסבו–תיביטקייבואֿתישומישהתוסחייתההדצב–35םירבדל
,דחאכתישעמֿתיתוגהותירסומהניחבמםדאהתרשכהתאםדקמה,יכוניחהשעמ
לשםיוסמהאושנהלאןוכנהוסחילעגונשהמבםגאלא,ללכֿךרדבקראלו
ךילהתבעיפוהלהליחתכלמהָטונהזלשותומדשהמלכםע,לספהואהנומתה
.תפלוסמכ,הברהדימב,ראותמה

עדונרשא,הֶרודבטסוגיתפרצהרייצהלשמאיה׳תוחולהרבשמהשמ׳הנומתה*34
.1883תנשברטפנהרוד.ך״נתלוירויצב
1500תנשןמל,םינשששי׳צניוֿהדודרנואיללמע׳הזילהנומ׳לשהתומדרויצלע*
הכויחוהוולשההתעבה.םישולשתבהתיהשדעו,עבראוֿםירשעתבתרבגההתיהשכ
.ונימידעוהריציההגצוהשזאמ,רופסמםיברםיגוהוםינשרפורגתיאדחוימה

הקסִּפַּב87׳מעבליעלד״בשירבדבהארובוש,תיגולאידהתוסחייתההלשהתועמשמל35
.)אפיס(13הרעהלםשבלםישו,״תוברתַלןיֵאביכ״תחתופה
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תיתילכתֿתיכוניחהעפשהלספלואהנומתלתויהלהלוכיםא,תמאב,םלוא
ראשםעןוימדבלכעתנוניינעשרחא,ןיפיקעבודבעידבקרהזירה,תאזכש
ובריכהלהייטנהןמןיטולחלררחתשנשרחאו,ןוויכהותואבתולעופהתועפשה
לוכיעהםלשנאלשןמזלכ.אושנהתוהזלםדאהשפנןיברישיךוויתלשםרוגהזיא
ֿךרדןוימדהחותיפלעלוסיפהורויצהתעפשההנניאהיעבהשכו,הזלהרורחשהו
תיכוניחההאצותלןיא,םימיוסמלספבואהנומתבתוקסעתההתייעבאלא,ללכ
ללכהלוכיתיתונמאהתוקסעתההןיאוזהמרב.ןודינבדמעמםושונרמאש
אבואבהידיֿלעש,יומידַּבתועקתשההךותמאלאלעופהלאתאצלורשקתהל
תניחבבעצבתהלהלוכיאיהןיאשעמשמאליממו;אושנהתוהזםעעגמבםדאה
לוכיבכהלולכהתלעותלתנווכמתויהלאיההחרכומאלא,אמלעביכוניחליגרת
םעתמאֿעגמיומידלשיכוניחẁיתלבהריחמבםגּולו–וכותב,ומצעהזעגמב
.ףוליסלשסיסבלעאושנהתוהז

עודמ,םדוקמונמכיסשהממרתויתיביסנטניאהגרדבףא,תמאבררבתמןכל
עקרקםהלואצמי–יסָלקהֿיתוהמהםנבומבתוחפלו–לוסיפהורויצהשןכתייאל
ועבטמבייחמהזתונמאגוסשדבלבוזאל]יכ[.לארשיתוברתלשהקיֵחבהָרופ
ןמאוהריזחמשהמםגאלא,ינוציחאושנםעתוהדזהםשלתוימצעהןמתוטשפתה
וא(קרםאיכ,תיתילכתתמאםוש,ומצעלשכ,ובןיא–דבעידבינוציחהאושנה
ונאםיעיגמהזבו;םָרָבְּכםכותןיאשעבטהלעםינותנִּבןוימדהעושעש)רקיעב
36׃ןוויכהותואבםירומה,דועםימילשמםילוקישל

,המשלתיביטקייבואהתואיצמהלאקורעלןתואשנתהלכםע,תורחאתויוברת
תאו,התִמאלוזתואיצמיהמןהלתפכאאל,ירסומהןנבִמתניחבמ,השעמלירה
שממ,בזכלשםייומידבתועקתשהבםגאוצמלןהתויושעתושקבמןהשהמחנה
התויהלכםע,לארשיתוברתךא.הנימאקפנתיֵלב,תמאלשםייומידויהוליאכ
תילכתהםושמאקוודירה,תמאהתרכהלאלותישעמתילכתלרקיעבתנוּוכמ
,בזכהדצו–תמאבאיהשתומְכותומלשב,תמאהתרכההלהבושחהלשתישעמה

םיינשםניהםייסָלקהלוסיפהורויצהתאהחדתונתוברתשךכל״םימילשמהםילוקיש״ה36
עוקתויטטסכםלועהלשותסיפתבשףוליסהו,בזכהדצלתוספתיהַּבשםגפהםצע–
.תואבהתואקסִּפהיתשבםהםינותנו–הווהַּב
,תואיצמהֿתמאןיבליתונמאהיומידהןיבהפלחההתנכסתאד״בשריבסיןכמֿרחאל
תוברל–םילספותונומתלשןחלופלתאצויהתילילאהםלועהתפקשהלעןוידבךישמיו
דעתאזֿלכו–תולילאהלאלוסיפהורויצהלשתונמאהןמ,תרזוחההעפשההתאםג
.141׳מעבלדגומהחוורה
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ןאכהֶ☻ענ,יפוגהםאושנתמאתאגציילםירמייתמהלספבוהנומתבחרכהביוצמה
תאשללספהואהנומתהדועםייושעשתלעותוהאנהלכלעליפאמהםגפלאופא
.ןיפיקעבןוימדהתוחתפתהיבגל

לספבוהנומתבשףוליסהשםושמ,דוחייבןכוסמובושחןאכהשענהזםגפ
תמאבשינומלאֿינולפטרפלסחיבםדאהתסיפתתאהעטמה,יטרפףוליסקרונניא
תעדהתאהעטמה,יתוהמףוליסוהזאלא,ומצעלאוהשתומכ,םיוסמהאושנה
לספהוהנומתהעבט,ונרמאשיפכ]יכ[.םלועבםויקהותויִחהןורקעםצעלסחיב
לשתויִחהםוקמב׃םיוסמבצמבועגרבאושנהתויִחתאםיאיפקמםהירהש,אוה
ןמזהוהביבסהםעםיילוכֿםיישממההיסחיךבסב–הבתמלגמה,ורוקמבאושנה
לספהוהנומתהירה,ואולמוםלועלשתיתודחאהותיחצנההקיטקלאידהלכתא–
תונוכתהרפסמוליאכותואםהםיגיצַמו,הזלכמאושנהתאםיקתנמוםיאיצומ
םוקמירשקלרבעמהקותינבתמייקה,םמצעינפבתושיויהובםיטלבומהםיסחיהו
ֿלעתרכינהדימברשקתהלותונביהלתוברתלןתויםאש,ןיבהללקו.םהשלכןמזו
חותיפידיֿלעוהשמילואחיוורתוזירה,לוסיפורויצלש,אקוודהזתונמאֿגוסידי
קריהירה,םתוהזב,לוסיפהורויצהיאושנםצעתרכהלסחיבךא–רומאכןוימדה
,יאדוובםינפֿלכֿלעףלתסתהמלועתסיפתלכוליאו,קפסבוטעמחיוורת
ֿלכעוקשודיתעורבעלשתועמשמרסח,ררופמויטטסםלועכהלרייטציהזירהש
.הווהַּב,יגָ☻ומהודוריפב,ולוכ

רשא,רתויףאהצממוהקומעהנכסלןירשימבםירבדהֿןויגהליבומןאכמו
.ןיעהןמםלעתהללקנלעאיההיושעםנמאונלשתחכופמֿתיטסילנויצרההפוקתב
םלועֿתסיפתחרכהבהֶרשמלספבוהנומתבםולגהבזכהֿדצש,ךכלונתנווכ
תייווהלןותנעקרכ,םלועהלשתופקתשההתייווחםצעתניחבמקראלתפלוסמ
רבסומַּכ[,םלועָלםדאהלשתרזוחהתוסחייתההתניחבמםגאלא,וכותבםדאה
׃]ןלהל

לוכיוניאלספבואהנומתביתונמאהןיינעהששיגדהלתונמדזהונלהתיהרבכ
םעעגמבםדאהאבותועצמאבש,יומידַּבתועקתשההךותמאלארשקתהלללכ
הריצילדוסיהֿתחנהירהש,תואיצמהֿביוחמןאכאוההזיומיד;אושנהתוהז
תפלסמההארשההםגו–אושנהתּויִחתארזחשלידכהבשיש,איהתיתונמאה
ךכבאוההשרוש,תיביטקייבואהםלועהֿתסיפתיבגללספבואהנומתבהמולגה
.אוהשתומכאושנהתּויִחלןמאניוטיבכםתודעתאלבקלהטונםדאהש
ותואלשהטושפהתועמשמה,םלועלםדאהלשתרזוחהתוסחייתההתניחבמ,הנהו
ֿיקוחלע,יתִמאהםלועלתוסחייתההתאףילחהלהייטנאוההרשמש,איהיומידה
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תואיצמהםצעאוההיהוליאכיתונמאהורוזחשלתוסחייתהַּב,םהשתומכותייווה
לכב,םירבדהעבטמוהעודיהדימב,םנמאתמייקהזגוסמהפלחההתנכס.המצעב

ולףלחתנתואיצמהֿםלועש,טושיקןודהרקמבלשמלומכ–ןהינימלתויונמאה
לספבוהנומתב,םלוא37;וירפסלשםירוביגַּבםאיכ,לספבואהנומתםושבאל
.תקהבומההתושממתהוהתומלשלוזהנכסהעיגמ

.הלופכאיהוזהדוקנבלדבהַלהביסה
ןיב,תיעמשמֿדחוהרורב,תיתוהמהנחבהשיתורחאהתויונמאביכ,תישאר

לשתישוחההסיפתהןפואןיבלתיתונמאההריציהלשתישוחההסיפתהןפוא
ןמירמגלהנושןיינעאיהרופיסהואהניגנהלשתיסיפהתוהמה׃ירוקמהאושנה
טושיקןוד,תמאב,ןכלו–רפוסמההשעמהואןגונמהשגרהלשתיסיפהתוהמה
לשמקרםאיכארבנאלוהיהאלםירופיסירוביגבתואיצמהתפלחהידכדעעיגמה
םולגההעפשהֿןוויכלמסלקראוהיושעב״ויכורופיסהואהניגנַלסחיבו,היה
תונמאבףאו.םלועלותילכתלעיגמאוהןיאתוחקיפלשהמרברשאו,םהב
הבתמייקםנמאו–רומאהגוסהןמתינורקעהנחבהןיאםנמאהבש,קחשמה
הבלבגומםוקמֿלכמ–תמאלקחשמהןיבהפלחהלשןוויכבדואמהקזחהעפשה
םייתסמהזשכלו,קחשמהךשמנובןמזהלשיארעהימוחתלחרכהברבדה
קחשמהיכלילעבךכבזרכומאליממ,תואיצמבםהייחֿידיקפתלםירזוחםינקחשהו
.ערפמלןיינעהעבטמןאכתאּפרנואופאתרזוחהפלחההֿתנכסו,קחשמקרהיה
ומכהמצעתישוחתוהמהתואמשממםה״םייסָלקה״לספהוהנומתה,תאזתמועל
אלא,קחשמַּכ,יארעלשןיינעםהןיאםגו–רזחשלםיאבםהותואשיפוגהאושנה
רתויךורעֿןיאלםימיֿךרואלףאו,ומצעבאושנַּכשממםניעבםייקתהלםהםייושע
תשטשטימיוקיחלתמאןיבתיגוסההנחבההיכתורחאםילימבעמשמו–ותִאמ
.ןוזרפֿחטשהינפלהפתאצומהפלחההֿתנכסו,ןאכ

םושםהבןיאםירחאהתונמאהֿינימשאיה,המילשמה,היינשההביסהוליאו
םהםיחילצמשהדימב,וללה׃לספבוהנומתבשישהמןיעמביוחמףוליסלשדצ
הדימב,אליממו–ותויִחבאושנהתויִחתאתמאבםירזחשמםהירה,םתמישמב

לגימידרפסהרפסמהתאמףירחהתואקתפרההןמורלש)ומשו(ורוביגאוהטושיקןוד37
.ותומינפלהנש,1615תנשבותביתכתאםייסרשא,סֶטנַורסֿהד
תולילעירופיסלשםירוביגַּכשממ,קדצהריבאכ,לדה,ומצעתאהארטושיקןוד
–לשמל,חורהתונחטתא–הטושפהתואיצמהתאוליאו,ץירעהםתואש,םיריבאה
הבוחרשא,תונחטלםיזחתמהםיריבאהיביוא,עשרהתוחוכידיבתפשוכמכשפתאוה
...המרוחתמחלמןדגנכךורעל,ןבומכ,איהתשדוקמ
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תמאןיבלםדאהתעדותןיבףפוחעגמםירצויםהירה,םתמישמבםהםיחילצמש
לצאםאו;הרכהֿןורתילםאיכהפלחהתנכסלםוקמםינתונםהןיאו,אושנה
גוסמתונמאֿתוריציידיֿלעףאהפלחההֿתנכסלוכיבכהמשגתהטושיקןוד
ללגבםאיכ,הזתונמאגוסלשועבטםצעןיגבךכֿלכאלםנמאהזהיה,רופיסה
.תפלוסמתואיצמבןימאהלוהודמילרשא,ארקשםירופיסהלשירקמהבזכהֿןכות
ירופיסבומכעבטותואשממ,םדוסימ,םנמאםהבשי,לספהוהנומתה,תאזתמועל
הניאשותמאהןמהנושהתואיצמיתויִחןפואבםירזחשמםה׃טושיקןוד

גוסותואמוזתואיצמתויהבו;ירוקמהאושנהלאהבםיקסועהתאאופאהריזחמ
ךכבןאכיונישהרקיעלכתויהב,ןכֿלעֿרתיו–הדגנכתנוּוכמותמאָּכישוח
התואםיאיפקמו,תדמתמההתעונתוהתמירזמתמאהתאםיאיצומלספהוהנומתהש
סחיהםע,ןאכאובתלוכהֿךסַּבשאוהיעבטךא–םדאהדיתחתדמועוםייקןותנכ
אלאםירזחשמקרםניאהלאשהעדותהוהשגרההםג,לספלואהנומתַליתונמאה
ןיינעתמובשאושנהםצעתא,תוימיטניאותונמאנלשןורתיבףאו,םימלגמשממ
.םדאה

השודקהֿתַא☻מוםלועהֿתפקשהשךכלסיסבהןבומכאיהאיה,וזהאצות
ןוטלשלשןורקיעהםוגרתםעתיגשומהניחבמההדזמףאותדכלתמתילילאה
םהברשא,םילספותונומתלשןחלופללכלםינושהםידרופמהעבטהֿתוחוכ
.תוחוכהםתואלוכיבכםימלגתמ

תוחוכלשםלועכםלועהספתנשמ,הליחתכלמש,ךכךותמרבתסמרבדה
םגזממהוםכותמםלוכתאהיַחמהיפוגֿלעהרשקהםלעהב,םידרופמםייפוג
–םיקהבומהםייתונמאהםיעצמאהםהלספהוהנומתהירה,תפתושמתודחאב
,ןכמרחאלוליאו;יוטיבוזהסיפתלתתלםימיאתמה–םידיחיההשעמלו
םהםיכפהנאליממ,תאזלההמישמבםישמשמהתונומתהוםילספהםיברתמֶשמ
תבאושותרזוחתידוריֵּפהםלועהֿתפקשהו,םמצעוללהתוחוכהלשיתוהזףילחתל
המלכמרתויךורעֿןיאליעמשמֿדח,יפוסךותיחותפסונהארשההזףילחתמ
.הליחתכלמידוריֵּפהןוויכַּבתומדיהלהיהלוכיש

ןכותןיב,םירבדהעבטמםייקה,יתוהמהרשקהתרדגהלונאםיעיגמהזב
וזירהו–אקוודלספהוהנומתהלשיתונמאהיעצמאבהתומלגתהןיבלתולילאה
ונייהשהאצותהתואתומשגתהלרתויבתקהבומהוהנושארהתישעמההמגודהםג
םדאהתייטהבםיכורכלספהוהנומתהש,טשפומןפואבהכדעםיריבסמוםיכלוה
,אוהוזהמגודבבושחה.המצעבתואיצמהםצעםהויהוליאכםהילאסחייתהל
תוחוכלףילחתכתונומתהוםילספהלששודיקהםצעלקראלןאכעיגמםדאהש
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םילספהלעותלועפידיֿלעשיומידַלםגאוהעיגמאלא,םהבםילמוסמה
הלועפהֿתטישדוסיבחנומהיומידהוהז.תוחוכהםתואלעאוהלעופתונומתהו
,תיעדמההלועפהֿתטישל–יקלחףילחתתוחפלו–ףילחתלתכפהנה,תיגָמה
תונומתלתורסמתהההיושעדציכונאםיאורהזכןפואבו;תחכופמהתילכשה
תוברתהלשינורקעהֿיאֵדיאהףוליסלקראל,העבטםצעיפֿלע,איבהלםילספו
םדאהתייטהידיֿלע,םיטושפהםויֿםויייחבישעמההפוליסלםגאלא,הללכב
,ביזכמהותווקתהֿחפונמ,לקהףילחתהלאעבטהלעהליעיההלועפהץמאממ
.ןוימדוהיזהלשםיעצמאבישעמהןוצרהתאםישגהלןויסינבתוקפתסהלש

ןיבלםילספהותונומתהתונמאןיבהזהןכוסמהויתוהמהרשקה,הנהו
,ךכלסיסבהאוהאוהתיגָמהֿתישעמההתועמשמותילילאהםלועהֿתפקשה
וליפא,לארשיתרותביוזבוקפקופמךרעלשרופמןפואבושענםילספהותונומתהש
לארשיֿתרותלשהתעפשהחוכמו;עיגמונניארדגומהיתכלההםרוסיאשםוקמב
ברןמזינפלמרבכהרבדוהםנמא,תיעדמהותיפוסוליפהתוחתפתההתרזעב,םייוגב
לשתוטשפתההףקיהלכבםג,לוסיפהורויצהתונמאלשתיפושיּכההארשהה
םויכתיארנתיפושיכההארשההםאםג,םלוא.םלועבםויכתטלשהתוברתה
ןמףאםעבטמםינכוסמתוחפרבכויהנלוסיפהורויצהיכעמשמןיא,תרבדומכ
אל,ירמגלםיחכופמםישנאברקבו,ונלשחכופמהרודבףא.תאזלההניחבה
וילאשירשאאושנלשלספהואהנומתהןהב,תואמגודאוצמלםדאלכהשקתי
הפוצהוליאכ–תושגרֿירירבשתוחפלוא–תושגרםהיפלכםיררועמישגרסחי
תדימטושפיהירה,יתוהמההיוניכיפל,וזהעפותו;ומצעבאושנהחכונלהיהדמוע
םאחוכבותיגשומהניחבמתוחפל,אליממובלולכהיגָמהןויגהרשא,oםזישיטֶפ
.לעופבםגאל

לכףאלע,לספהוהנומתהלשםעבטםצעמןיידעץרפתמועפושהזםזישיטפ
םאו–תורודהךלהמב,תוברתבםייתניבללוחתהשתופקשהותויטנִּביוניש
הזירה,תישממהנכסלשהגרדםושלםוקמֿלכמםויכהעיגמהניאתאזההעפותה
ללגבםאיכ,תויטנבותופקשהבללוחתהשיונישהםצעללגבאקוודואלתמאב
,לוסיפהורויצהתונמאליללכהסחיבררגהזהיונישהרשאףסונהיונישה
.]ןלהלרבסומַּכ[

תושיגרהלשתיללכתופפורתההררגתיעדמהותיפוסוליפהתוחכפתהה
טעמכרומגןולדיחידכדע–םייסָלקהלוסיפהורויצהלאהנכהתוסחייתההו
םילעמשתיגולואדיאהתרוטקהלכו–הזלהתונמאהםוחתלשותוחתפתהךשמהב
הרגִשםאיכהשעמלדועהניא״תיניצרה״תיתוברתהתיליעהיגוחבןיידעול
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קרּולו–ףעיבלספהואהנומתהלעםירבועקרםא,אליממו;אמלעבתילולימ
תוהָשטושפהלןיאתיגמההארשההירה–סומינלשתולעפתהתייָוחהךותמ
ּולו–םייסָלקהלוסיפלורויצלקומעוןכסחיןיידעשישהדימב,םלוא.רשקתהל
יולִעתייגולואדיאלשלוכיבכחכופמהויטסילנויצרהסיסבהלע,אקווד,אהי
היווחלתורסמתההםרוגובעירכהלחרכומאליממ–רלישחסונתונמאה
החלצההתדימבו;דצהןמתיגולואדיאותילכשהערפהםושילב,תיתונמאה
םלועהןמקחרתמםדאהשאיהתביוחמההאצותהירה,לאדיאהלשוזהמשגהב
.וייחלשתוסחייתההאושנִלםמצעלשכולםיכפהנלספהואהנומתהו,ישממה

תאהריזחמהניאתיתונמאהםתוהמש,לספהוהנומתהלשהזילילאעבט,ןכא
אוהאוה,םמצעבםהילאסחייתהלותואהתימצמםאיכ,יתִמאהםאושנלאםדאה
תונמאבתשקבמה,״תונמאהןחלופ״לשהיגולואדיאהיבגלשךכלםעטהיאדווב
תקהבומהתונמאהתרוצםהלוסיפהורויצה–םיישממהםייחהןמטלקמ
תונמאהלשץרענהגשומהםצעלכתאטעמכתשבוכה,רתויבתדבכנהו
רשאכםגש–ומצעםעטהותואמ–עמתשמלארשיתוברתיבגלו.ומעתגזמתמו
דועתושממילבתעקושמותרבדומכתיֵארנלספבוהנומתבשתיטסישיטֶפההנכסה
םירשכרתויהברהךכידיֿלעםישענםהןיאםוקמֿלכמ,הירוטסיההיֵלִתתחת
וניאתורוקמבםהיפלכיוצמהסחיהו,םלועמויהשיפכמיתוברתםרוגכםינמיהמו
.המאתהֿינוקיתםושאופאשרוד

הכירצואתרתוומלארשיתוברתיכהשוריפןיאוזהנקסמ,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא
.ירמגללוסיפהורויצהתונמאלערתוול

רויצלשיתוהמֿיתלבהןבומב,לוכֿםדוק,וזתונמאלםוקמלארשיתוברתבשי
רויצלםגיתוהמדוגינםושןאכןיא,תינשו;טושיקלשםיכרצלםישמשמהלוסיפו
הזגוסמלוסיפלורויצלהשעמלראשנהםוקמהיכםא–םיטשפומהלוסיפלו
העבההתויורשפאיכ,תישאר׃תוידדצתוביסמ,ידמלםצמוצמםנמאוהירה
–תומצמוצמםגןכלו–דואמתוקלקלחןהירההזיתונמאיעצמאבתיתועמשמה
רשאםירבדתעבהלחוניעצמאהזןיאםינפֿלכֿלעשינפמ,תינשו;םירבדהעבטמ
.]ןלהלרבסומַּכ[,םרמאלררועלינגרואןפואבהיושעלארשיתוברת

–שפנẁתאשמתעבהלםימיאתמםיטשפומהלוסיפהורויצה,ונרמאשיפכ,ןכא
,םלוא.שפנẁתאשמרקיעבוהירההעבהלןימזהלהיושעלארשיתוברתשהמםגו
אליממו,ץוחלוםדאהןמהנופה,תיאובנרקיעביהירהתילארשיהשפנהֿתאשמ
.בחראוהםתעפשהוםתועמתשהחווטש,״םיימניד״העבהֿיעצמאלאיהתקקזנ
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םהירה–הזללכבםיטשפומהלוסיפהורויצהףאו–לוסיפהורויצה,תאזתמועל
ואתילוקהתונמאָּכ,םדובכלןמוזמהלהקלםידעונםהןיא;״םייטטס״םדוסיב
אלא,דיֿבתככ,םיקתעהבהצופתלםידעונםהןיאףא,קחשמהואלוחמהתונמא
,ךכלםאתהבו–]םוקמהלש[וילעבתאנהל,םמוקמבםיעוקתראשיהלםהםידעונ
הנופהשפנֿתאשמתעבהלאלאםיטשפומהלוסיפהורויצהוטקָנייאלללכֿךרדב
.ומצעלאןמאהןמ

םדאהלששואיהֿתניקלדחוימבאופאםיאתמתמאבהזיתונמאיעצמא
׃וננמזבםלועבתטלשהתוברתהתאתנייצמה,םיכרעהלכתוררופתהלעדדובמה
אלשגושגשלשהגרדלהזיעצמאעיגהונתפוקתבאקוודש,ךכלהביסהיאדויהוז
וילעהצופנךכֿלכתאזםעשךכלםגהביסהיאדווביהוזו,םלועמהתומכולעדונ
ןאכןיבמםדאןיאובתטלשהתודדובתההךותמשרחא–תילילשהתעדהםויכ
לארשיתוברתלשהביטמרומגהךפההןבומכוהירההזלכו;והערלשותפשתא
.תירוטסיהה

אוהענמנהןמאלתירוטסיההלארשיתוברתלשתרגסמַּבםגםוקמֿלכמ,םלוא
ומצעלולקרהליחתכלמתנוּוכמה,ומלועםעתישיאתודדומתהידילםדאאבויש
ףאותטשפומהתונמאהתועצמאבעצבתתוזתודדומתהשאוהענמנהןמאלו–
יוטיבבתימיטיגלהילוחכ,תיביטקייבואתועמשמללכלךכידכךותעיגת
לשמלעריאשיפכ,המצעםעהללכבתילארשיהתוברתהםצעלשתודדומתהה
דחוימהתונמאןימכ–״תטשפומהתונמאה״,הזמץוח38.לאגַשלשותריציב

החפשמלןבוהנבלההיסורדילי,לאגַשקרמ38
הרייעבוירויצבקוסעלהברה,תידיסח
םיביטומןווגמבו,היתויומדבותידוהיה
ינמלוח,יטויפ–ידוחייונונגס.םיידוהי
,לשמל,ךכו–יטסילאירוסםיתעל,יביאנו
תוגגלעמףחרלוירויצבתויומדהתויושע
תולודגתודובעבקסעותורגבב.הרייעה
תיכוכזתונולחרתיהןיברציו,םידממ
תיבב)םיטבשהרשעֿםינשל(םיריוצמ
ןכו,׳הסדה׳יאופרהזכרמהלשתסנכה
לאגש.תסנכהןיינבבספיספוריקיחיטש
.1985תנשברטפנ
ךותמ,לאגַשלשתינייפואהדובע׃הנומתַּב
.תומולחֿינויזחלשםיטירחתתרדס
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ןיבל״םייסָלקה״לוסיפהורויצהןיבתרשקמהילוחאלאהשעמלהניא–ומצעל
רבעמהןמירה,ןאכלונאםיעיגמשמו;טושיקלשןוּוכמשימשתכלוסיפהורויצה
ינפלהיקפואתאתחתופותרזוחףאלארשיתוברתיכרמולןתינםינפִלוהזה
.החוורִל״תטשפומהתונמאה״

חותפהחתפהךרדוטושיקלשלוסיפהורויצהךרד–הלאהםישארהינשבו
העבהלםאיכטושיקלשםיכרצלםידעונםהןיאשכףא,םיטשפומהלוסיפלורויצַל
לשתיכוניחההאנהלםגעיגהללארשיתוברתלןתינ–תיאמצעֿתיתילכת
םירדגב,םנמא.ללכֿךרדלוסיפהורויצהידיֿלעתעצומה,ןוימדהתורשעתה
תויוברתלשןכרדכ,וזהאנהבתלבוטאהתלארשיתוברתשןכתייאל,םירומאה
תוברתשהמ,ונרבסהשהמיפלו–ירקיעדוסיכןהבםישמשמלוסיפהורויצהרשא
ריחמכאלא,דספהכבשחיהלרבדלשופוסבלוכיוניאםנמאךכבהדיספמלארשי
ןמתעדומהתוענמיההידיֿלעהכוזאיהובש,ןוחָּכיפהותמאהןורתילשחוורה
הזתונמאגוסבהמולגהתלעותהשהדימב,םלוא.םילספותונומתבתועקתשהה
לארשיתוברתןיא–דגנכשהנכסהינפמןוחטיבתמרבתקפומתויהלהלוכי
קיפהללארשיתוברתהלוכיםנמאהמררבלהתעהסננּו,הדיתאהנממתכשומ
.ליעלונראיתשתדחוימהןוחטיבהֿתמרבתלבגומאיהתראשנשרחא,הזלהםוחתב

רשאתיאמצעה״תטשפומהתונמאה״דצמםינפֿלכֿלעשרמולהארנ,תישאר
,ןכא.רתויבהבושחהמורתלתופצלונלןיא,הכותמחימצהללכותלארשיתוברת
יפכךא;תובושחתוריציהמכהזםוחתבהכותמחימצתלארשיתוברתשרשפא
דיקפתתולעבואתובורמתויהלהנלכותולאהתוריציהשרבתסמןיא,ונרמאש
םאםגו–תוילושתוריציקרתויהלולאתולוכי.יתוברתההנבמהלולכמביזכרמ
םנוימדתרשעהלוילארשיהיוטיבהלולכמלבושחוהשמםורתללכותןהמתחאלכ
וליפאשתופצלןיאלוכהֿךסַּבירה,הניינעירדגבםייתויִחםיגשומבלארשיינבלש
ילארשיהןוימדהלשוכוניחתניחבמתיתוהמהעפשהוזיאתווהלהנלכותדחיןלוכ
.ללכֿךרדםיילארשיהםיגשומהבוציעו

תונמאה״לשתויאמצעהתוריצילעגונשהמבאוהךכםאםג,םלוא
ירפס״בואםינואֵזומבהווארלתוגצומקרהנייהתשכלו–ןמצעלןהשכ״תטשפומה
אוהןכאלירה–םכותבםכתסמםניינעשםילספותונומתלשםכרדכ,״תונמאה
.טושיקהםוחתבןהיתובורקלהנפרטצתשכליוכיסה

אלויוכיסלערבדלןאכונלאצוישהדבועהםצעלעריעהלשיךכלרשקב,ןכא
םינשיפלאתשולשלשיתוברתןחבמרחאתאזו–תמייקוהקודבתואיצמלע
לארשיתוברתש–םדוקקרפבונרמאשהמלהמודב–אוהץוריתה,םלוא.רתויו
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תאו,התושרלםידמועהםיישומישהםיעצמאהתניחבמתיאמצעתוברתהניא
–הדלונאיההדגנכרשאתירכנהעקרהֿתוברתמהליחתכלמהבאשאיההיעצמא
אלשלוסיפורויצלשתונמאםושללכבתעדונהתיהאלתאזהעקרהֿתוברתבוליאו
תושגרואשפנֿתאשמתעבהלםאיכ,םיפוגלשבזכהֿרוזחשלתנווכמאהת
םוקמןיאו;הנורחאההפוקתבקרחתפתהלהליחתההזגוסמתונמא.טשפומב
.םדוקרבכהתאיצמהאללארשיתוברתעודמלואשל

תונמאלארשיבחתפתהלהלכיוילארשקברשאקהבומהםוקמה,ןכֿלעֿרתי
םיאתמהםוקמהונניאשדקמהֿתיבוליאו–שדקמהẁתיבןבומכהיהטושיקה
היהשדקמבםג,ןכא.טשפומהגוסהןמוליפא,תונומתוםילספבטושיקהחופיטל
דועו,טשפומבאלשאקוודו(םיהתחתרשארקבהרשעֿםינשלוםיבורכַלםוקמ
דחוימודחאטושיקקרםינפֿלכֿלעויהםיבורכהךא;)ןלהלהזןיינעלרוזחנ
קרןכֿםגויהרקבהרשעֿםינשו,םינפִּבשםישדוקהשדוקבחתמהתאזכרליושעה
,תאזתמועל39.ץוחב,חתמהתאתסוולוטיקשהליושעה,דחוימודחארבד
אישהלאךשמנרהוטלשהפוצרהמרבחתמהתאםייקלדעונוללכבשדקמה
גוסהןמוליפא,ןאכםילספותונומתיטושיקיובירוליאו–םישדוקהשדוקבש
.תאזלההרטמבלבחלוחתמהתארזפלקרהיהיושע,טשפומה

תוחפתודוקנבקרראשיהלאופאהיהלוכיםילספותונומתיטושיקלםוקמ
םנמאאוהשגדהםהבש,םירשוםיכלמתונומראב,לשמל׃תוברתההנבמבתויזכרמ
דקומהיהאלבושהזךא;חתמהתארזפלתרשפאמה,גשיההוהחוורהחורב
ֿתחנוהחוורהתופוקתשרחא,וּכרוצכתימואלתונמאלשהתוחתפתהלםיאתמ

.ותואהתסיכשתרופכהןמקלחכ,תירבהןוראיבגֿלעושענןכשמַּבםיבורכהינש*39
ויהו״׃)׳כה״כתומשב(רמאנש,םיפנוכמויהםהךאהשרפתנאלתקיודמהםתרוצ
.ויחאלאשיאםהינפותֶרֹּפַּכהלעםהיפנַכבםיכְכֹס,הלעמלםיַפָנכיֵ☻רֹּפםיבֻרכה . .״.
םייושע,םישדוקהֿשדוקבובצינשםילודגםיפנוכמםיבורכינשדועםהילעופסונשדקמב
.ךליאוג״כ׳ו׳אֿםיכלמברפוסמכ,בהזםיפוצמוץע
ֿדוחייתגסִּפתאםיאטבמכ–לארשיבהניכשהתארשהדקומתניחבבויהםיבורכה
׃רמאנש,ומערבידוהשמםעה״בקהדעונםיבורכהינשןיבמ.ויָהֹֿאוםעהןיבשהבהאה
ינשןיבמתֻדֵעהןֹרֲאלערשאתֶרֹּפַּכהלעמוילארֵּבַּדִמלוקהתא]השמ[עמשיַו״
.םיבֻרכה . תומוקמהמכבהנכתנה״בקה.)ב״כה״כתומשבםגהארו,ט״פ׳זרבדמב(״.
ל״זחתרוסמו;)׳אט״צםיליהת,׳ב׳ו׳בֿלאומש׃לשמל(״םיבורכהבשוי״ארקמב
ויה[,לגרלןילועלארשיויהשהעשב״יכתרפסמ)׳אדומעד״נףד(אמויתכסמב
,הזבהזםירועמויהשםיבורכהתאםהלןיארמו,תכורפהתאםהלןיללגמ]םינהוכה
.״הבקנורכזתביחכ,םוקמהינפלםכתביחואר׃ןהלםירמואו
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םיכלמהשםגהמו–דואמדעתורצקותוטעמויהלארשיימיירבדבגשיהה
ללכוקקזנאלףארבדבקסעתהלתדחוימהפיחדואתוהשםהלהתיהרשאםירשהו
.רתויבםיאתמהיוטיבהםהלהיהינייקחהאוביה׃הברדאםאיכ,תימואלתונמאל

רויצלששדחןורקיעהזיאאקוודאיצמהלךרוצונלןיא,ונימיב,תאזתמועל
–ונינפליוצמרבכהזכןורקיעשרחא–םזישיטֶפהתנכסמרוטפאהישלוסיפו
ֿרסחושאונהֿיטסילאודיבידניאהשומישהןמולאגל,ובזוחאלאלאונלןיאו
שומישהםוחתברקיעבונניא,רומאכ,הזךרוצו.ונֵּכרוצלומיאתהלו,ןבומה
.טושיקהםוחתבםאיכ,יאמצעה

תילכתהחתמתאאטבלאוהוניינעילארשיהטושיקה,ליעלונרמאשהמיפל
–הללכבלארשיתוברתלשדחוימהחתמהתרגסמבםילכוםינבמלשתישומישה
תילכתלולוכזכורמהחתמםנמאוהירהלארשיתוברתלשדחוימהחתמהוליאו
יפואיכהרואכלקיסהלהיהןתינךכלםאתהבו.דואמתרטשוממותרדגומתחא
רוהטורומח,זכורמתויהלאוהףאךירצילארשיהטושיקהוילכירדאהבוציעה
שומישהתאענומהןפואבו,שדקמהֿתיביבגלליעלונרעהשהמלהמודב,דואמ
.ללכֿךרדםגאלא,ומצעבשדקמהֿתיבבקראלםילספותונומתיטושיקברכינה
,רהוטהוהרמּוחה,זוכירהלארשיתוברתלםיינייפואשיפכמתוחפאל,תמאב,םלוא
,זוכירהרשא,תיריזנתוברתאיהןיאםינפֿלכֿלעשרבדהןכֿםגהלינייפוא
ֿףאלארשיֿתרות.לסכנוידדצֿדחןורוויעבהעלבלםירומאויהירהוטהוהרמוחה
–הכותבםלועהלשoתימוניטנאהלכתאתדחאמאיהאלא,תידדצֿדחהניאםעפ
הדבועהןמתמלעתמוזןיאםגךכלםאתהביכעדוילארשיֿתוברתלצאיוצמהלכו

לכימתאואשנרקבהרשעםינש*
,הרָזעבהמלשהנבשלודגהםימה
׃ךליאוג״כ׳ז׳אֿםיכלמברפוסמַּכ
המאָּברֶשֶעקָצּומםָיהתאשַעַיַו״
שמחו,ביבסלֹגָעותָפ☻דעותָפ☻מ
.ותָמוקהמאָּב . ,רקברָשָעיֵנשלעדֵמֹע.
הָמָיםינֹפהש♪שוהנופצםינֹפהש♪ש
החרזמםינֹּפהש♪שוהבגנםינֹּפהש♪שו
םהירֹחֲאלכו,הלעמלמםהילעםָיהו
.״התיָּב
ןופצמטבמבןושארהתיבה׃הנומתַּב
לשהנופצב׳המלשלשםי׳הו,חרזמ
.)שדקמהןוכמתובידאב(.הרזעה
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המישנֿךרואבויתילכתןפואבםייקתהלםילוכירהוטהוהרמוחה,זוכירהןיאיכ
תיֵנשנותרזוחתוקרפתהבותסּוויאלםא,)חצֵנָלםגהמו(םימיֿךרואלקיפסמה
.רבגומוןנערבצקב,שדחמדימךכידיֿלעןעטיהלידכ

עובשידמהבהמידקמותמלגמה,תָּבַשהדסומבאיהךכלתקהבומהמגוד
ייחלשתגשומההעיגרהםעטתא,הזהםלועהתריתחלשהכותךותב,עובשב
יהירההרטמהֿגשיהלומיסבחתמהלשהזקוריפםצעידיֿלעו–אבהםלועה
ֿםויאקוודשןפואב,התארקלהריתחהתפונתתאוהרטמהתעדותתאתשדחמ
הארנו.עובשברתויבזכורמהושודקהםויהםגתויהלךפהניתַּבַשהתוקרפתהה
לוסיפורויצלשםיאתמבולישידיֿלעםגשחרתהללוכיהזןיעמוהשמיכרמול
םיישומישםילכוםינבמלשהרוצהֿבוציעלולכמב״תטשפומהתונמאה״גוסמ
.לארשיתוברתב

יכרוצלםלוהֿיתלבאוהראשנדועיכםנמאןכתיי–הזגוסמבחרנבוליש
חתמהתאובםלגלווילאךושמלדעונהו,ונימיבהרהמבהנבייש,שדקמהֿתיב
ונייחֿתביבסלשבצועמהףונהשכ,ךכלרבעמ,םלוא.וזוכירֿתמצועלכב,ולוכ
,תילארשיהתילכתלהריתחַּבםייחהלשתכשמנההניגנמהתאקרעיבהלרומא
לכויאלאוההזהדיקפתהתאירה,תאזלהתילכתבםייחהתאםדאהלעבבחלו
,ןאכ.תיפוסֿןיאהתילכתהלאהרישיהתואשנתההתעבהםצעידיֿלעקראלמל
דקומֿתודוקנולרוצילידכ,חתמהלשרוזיפאקוודץוחנ,ףונהלשולולכמב
ונכותווביטלשתזכורמהמגדהלבקל,יללכהוכלהממחונלםדאלכויןהבש,תובר
יפל,הזירהו–לולכמהלכלסחיבתרפושמתונעיהוהנבהלךכידיֿלעןעטיהלו
תונגנתהלשתורזופמותונושתויומדבףונהטושיקלשןיינע,ותוהמ
רתויבםיבושחהםימרוגהדחאלהנייהתרשא,זכורמילארשיחתמ
.וללכבףונהלשונכותוויפואבוציעב

םיאתמהןפואברוצילרשפא,ןנכותעבטיפל,ולאהתונושהתויומדהתא
תונמאה״ידיֿלעעצומהגוסהןמםיעבצותורוצלשקחשמתועצמאברתויב
,״תטשפומהתונמאה״תאשובכלחילצנםנמאםא–הזכןפואבו;״תטשפומה
הרקעהתונדרמהןמּהָדֲהַילו,חורֿראשותירוקמהסיפתךותמהבשמתשהל
ויה״תוקסֶּברע״השהמןיעמלונלךפהיהלהלוכיוזירה–הווקתותיבויחהפיאשל
.תינויחרתויהברהתועמשמבקר,םל☻ִאהתוברתב

ֿתיתָרּוצתונגנתהןימ,ןהףא,השעמלןהירה–תוימל☻ִאה״תוקסברע״ה
לשםתרוציוקיחמתוענמיהלשסיסבלע,תימל☻ומההיווההלולכמלשתטשפומ
–םילילאדובעלאלוםיהֹֿאֵלברקתהלתשקבמהתוברתלשורדכ,םייעבטםיפוג
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םגירה,םל☻ִאהתוברתלשיתילכתֿיתלבהויטטסהֿיתייווהההעבטלםאתהבךא
ֿזעובחרילואאוהש,לוגיעבתרזוח,תינוטונומתונגנתהןהןמצעתוקסברעה
טושיקה,ךכלםאתהבו;וניינעוונכותבהשעמלקירולדךא,ופקיהבהפונת
לוכיוהירה–תינכותלשתומלשלםינפֿלכֿלעםיאתמאוהרשאב–ימל☻ומה
ןוימדהẁתרשעהלשהניחבהןמתיכוניחהותמורתךא,״הפי״כתואריהלםנמא

אהתתילארשיתונגנתהאטבתש״תטשפומתונמא״,תאזתמועל.הנטקחרכהבאיה
הניפלכלתיטקלאידההרידחהידיֿלעםאיכ,המצעבהביבסאלתלתפנאליממ
ירה,הבאצָמיתאלםייעבטםיפוגלשיוקיחהתיילשאםאםגו–םייחבתורשפאו
קפסללכותאיהםייתויִחםיעבצוֿתורוצֿיגשומתניגנמבםלועהתופקתשהתא
קרתעבוקתיסָלקהתונמאהיכ׃המצעתיסָלקהתונמאהןמבוטרתויףאןוימדַל
ףקשללכותתילארשי״תטשפומתונמא״ךא,םדוריפבםיפוגלעהילשאֿיג☻ומ
.וברשאלכוולוכדגנכ,וכותמםייחוֿתמאֿסחיךותםלועהתאהיגשומב

ןאכסינכהלורוזחלשייכהארנ,תאזלההנקסמלונאםיעיגמשמאקווד,םלוא
תובהלתההֿתמינתאהנוכנהיצרופורפלשתרגסמלבישהלידכ,תוגייתסהֿתלימ
.הפהבנגתנילואש

תילארשיתונמאלשתוחתפתהתויורשפאלעןאכונאםירבדמ,םנמאיכ
תויוחתפתהינימלכרשפאמהעקרהזירהו–תשדוחמתימואלהייחתלשהפוקתב
ןביטשדבלבו–התעדעןתומכועדונאלםאםג,ןשיהםירבדהֿשרושךותמ
שקבתמףאו,העינמןיאתמאבךכלםאתהבו.שרושהלשונויגהלםנמאםיאתי
הלחתַפתונֵּכרוצלםיאתמהילכירדאףונלשוחותיפלביוחמהקבאמהךותש,רבדה
יפֿלעֿףא–םיעבצותורוצלשדחוימשובלםג,הישובלראשםע,לארשיֿתוברת
רזומכבשחנףאוהדיברבדההלעאלהכֿדעשתוחתפתהתונשיפלאךשמבש
שודיחהבאהיםאםג–הזגוסמתוחתפתהיכ,איהתוגייתסהה,םלוא.היבגל
ֿלעירה–יללכהםייחהֿבצקיבגלךכבךורכהלכלע–שובלהלשוביטבינכפהמ
,הרואכלֿבשחנקראלשהמו,״ןכות״ַּבשיונישםושםלגללכותאלאיהםינפֿלכ
לוספורזראשיהלךרטצי,הליחתכלמלארשיֿתוברתיבגלהיהרזומתמאבאלא
.וישכעםגהדידל

ףקשללכותתילארשיהתורוצהתונמאיכונרמאשהמדגנכדוחייבאיהונתנווכ
יכ.ליעלונגייתסההנממש,תיסָלקהתונמאהןמתומלשותמארתיבםלועהתא
,רבדהתמשגהלעיגתםאםג,םלוא.תאזלכותיהירה,םירבדהֿןויגהיפל,ןכא
המרבותיסָלקהתונמאהםעתורחתהךותתאזהשעתאלםינפֿלכֿלעיהירה
םלועהתאףקשלחילצתתילארשיהתורוצהתונמאםא.איההםעתחאתיגולואדיא
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הרטמב,םלועהתאףקשלידכתאזהשעתאלאיהםינפֿלכֿלעירה,ןוכנֿלא
יבגלתילארשיהשפנהֿתא☻מתאעיבהלןויסינידכךותאלא,תנוּוכמ
העבההםשל,שפנהֿתא☻מתאעיבהלהרטמבאלתאזףאו–םלועהותוא
,)רומאכ,םיאתמיעצמאלוסיפהורויצהויהיאל,ללכֿךרדב,הזךרוצלש(המצעב
שפנהֿתא☻מלשּהתעבטהתאתסוולורידסהלןויסינידכךותאלא
.ללכֿךרדףונהלשו,םילכוםינבמלשתיתילכתהםתעבהלעתאזה
אצמיהללכותרשא״םלועהתופקתשה״ש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
אופאלכותןוימדהתרשעהלהתמורתו,ףיקעוינשמןיינעקרתויהללכותןאכ
,םינמאהכאלמֿילעבלשהמרב–רתויבבוטההרקמב–קרתויהל
תויהללכותאלאיהךא,וכותמםילעופוילארשיהלאדיאלםירוסמה
תורוצהםלועםעתוהדזההםצעלשדוקאיהםתונמאשםישנאלשםתכאלמתמרב

.ומשלוליוטיבןתמוינוציחה
,יתוברתשובללשהטישכםירבדהלשםתעפשהתניחבמ,הזלדבה,הנהו
ןיאךא;ליעלונרמארבכשיפכ,תילארשיהתורשפאהתבוטלולוכםנמאוהירה
תיתונמאהריצילכידיֿלע,ןוימדהלשהרשעההתניחבמשךכמםגםלעתהל
ֿתנכסלכםע–]׳יסָלקה׳[,ינשהגוסהןמהריצייכאוהיוכיסה,המצעלשכ
המשורבהירופוהקומערתויהברהםינפֿלכֿלעתויהללכות–הבשףוליסה
תונמאחתפללארשיֿתוברתחילצתםאםגש,אופאקיסהלשיהזםעטמ.יטרפה
ןיזהלוזתונמאחילצתםאףאו–ונראיתשגוסהןמםיעבצותורוצלשתיטושיק
המלשותיתִמאהסיפתלשסיסבלעםייתויִחםיעבצותורוציג☻ומבןוימדהתא
קיפסמףילחתכםינפֿלכֿלעבשחיהללכותאלוזירה–תיסָלקהתונמאהןמרתוי
.המוקמבןוימדהֿתרשעהלםורתלהתיההלוכיתיסָלקהתונמאהשהמלכלירמגל
זאםג–הנודינההניחבהןמםירומגךרעֿיוושתונמאהינימינשואצמנּולףא,ןכא
ֿלעקיפהלולןתינשהמלכתאןוימדַלתתלםהמדחאבתוקפתסהההלכיאליאדו
קראלהכורכדחאבתוקפתסההשכ,אופאהמכוהמכתחאלע;םהינשמהאנהידי
.יתוכיאםגאלא,יתומכרותיווב

ןוכנדועשרבתסמ,תחאכתוכיאהותומכהתייעבלשףוריצךותמ,תאזרואלו
םילוקישבלוסיפהורויצהתונמאללארשיתוברתלשהסחיחותינתאםילשהלהיהי
40.ןלהלד

.תואבהתואקסִּפהשמחבואוביהלאםילוקיש40
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ינפביתוהמןפואבהמותסתראשנלארשיתוברתםאםגש,אוהןיינעהרקיע
ביטואףקיהוהשזיאבהכותמוחמצייסָלקהגוסהןמלוסיפורויצשתורשפאה
הניא–יסָלקהגוסהןמףאו–לוסיפהורויצהתאנהירה,רכינודחוימךרעילעב
.םהילאהדומצהניאתשרופמתיטסישיטֶפתועמשמשתמיאלכ,הבהרוסא

,רומאכ,הנניאלארשיתוברתש,תרחאההבושחההדבועלףרטצמהזרבד
התייווהלםינוּוכמותימינפoהיצטֶגֶוירפקרםההיכרעלכרשא,תימונוטואתוברת
איהאלא–םלועבתורחאהתוידוסיהתויוברתהינימלכךרדכ–הכותבהרוגסה
–ודגנכתיאמצעותימינפהיווהלתנוּוכמורזעקרמתכשמנה,תיטֵתיטנאתוברת
ךות,ץוחהןמםיננוסמהםיכרעבהעובקהתורשעתהההבתענמנהניאהזכןפואבו
לשתיווזמריכהלתורשפאההבתענמנהניאםגאליממ,ךכידכךות.ודָמִעעגמה
תויוברתבתשחרתמה,לוסיפהורויצהםוחתבהבושחתוחתפתהלכתיסחיהברִק
רויצהיכרעתאךופהלהלוכיהניא,המצעלשכ,וזהרכהשיפֿלעֿףאו;ביבסש
םיכרעןיעכ,תילארשיהתוברתהרושיקבםיפתתשמהםיכרעלוללהלוסיפהו
,םמעקבאיהלךרוצהתאררועלאיההיושעףאתובורקםיתעל׃הברדאו–םיימינפ
תוברתתאםיטמואםידדצמה,םיימינפםיכרעתויהלורדחיאלםנמאשידכ
ןוימדהתארישעהלידכ,וזהרכהב,הבשיםוקמֿלכמירה–ףלוסמןוויכבלארשי
יאדווזהניחבמו–יתויִחהֿיגָ☻ומהשודיחהןמםיכרעםתואבשישהמבילארשיה
.הכרבלבשחיהלאיההכירצ

הרכהרחארֵזחל–תוריהזהלכםע–תבייחףאלארשיתוברתש,רבתסמןכל
דומע׳טףד׳הליגמ׳בשעודיהשרדמבזמרנשרבדהיאדווהז.הברקבהחפטלווז
םירשקהבםגוילארוזחלונלןמדזידועש,״םֵשילהואבאהיתֶפֶילשותּויפָי״,׳ב
דחוימהונניינעבתישעמהותועמשמתויהלהלוכיהמררבלהתעהסננו–םירחא
.ןאכבש

הניאםֵשילהואלתפילשותופְיפַימאיבהלהָוצִמהש,אטישפכרבדההארנ
ימצעיתונמאךרעילעבםירצומאוּבייידיֿלעימיטיגלןפואבאלמתהלהלוכי
םימיוסמםיזכרמואיללכהילארשיהףונהתאםהבטשקלידכ,תפילשותופיפימ
יוצרהויפואלהריתסאליממובאהת,הזכבולישירהש;וכותביבמופיפואילעב
ֿךרדבאהתהרזההריציהשדועב,יתילכתֿינכותֿילארשיתויהלרומאה,ףונהלש
.התרכהבקראלא,תיתייווהההתעפשהבםיניינועמאהנאלונאו,ךכלתדגונמללכ
אביינםהילאשםינואֵזומםיקהלונלןיאשירה,הרכהךרוצלקרםאש,רורבןכומכ
.םויכונברקבהשענשהמןיעמ,ילָכיהסחיםהילאחפטנשוהזגוסמתוריצי
תוריצילוכֿםדוקהנגצותםהבש,םיידומילתכְנֿיתבחפטלםוקמשייאדו,םלוא
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ולאכךרעֿתולעבתוריציהנאצָמיתשהדימב–ונלשתוירוקמהלוסיפהורויצה
לכםג,ולאדצב,הנגצותםהבשו–ונֵפונלשיבמופהטושיקַּבהנשמשתאלרשא
תוכורעתךרדבואעבקםשלןאביילחילצנשהדימב,תוירכנתובושחתוריציינימ
.יארעלש

ןהלןיאש,ירכנהאוביהןמלוסיפורויצתוריצישהעינמןיא,תאזדבלמ
,לשמל–טושיקךרוצליטרפןפואבהנשמשת,תשרופמתיטסישיטֶפתועמשמ
בייחםינפבמילארשיהתיבהףא,םנמאיכ.ילארשיהתיבהלשימינפהבוציעב
ןוכנֿיתלבואםזגומשומישו–תילארשיההריתחהלולכמבוצובישתאאטבל
–ימינפהטושיקַּב,םלוא;הזלהםוחתבףארבדהתאשבשליושעתוירכנתוריציב
הריציהלשתיתייווהההעפשההטלבותאלשרשפא–יבמופהטושיקהןמלדבהב
תועמשמלכרסחהקחשמךרדחתמהלשורוזיפלקרשמשתאיהאלא,תירכנה

התוסיוּוהתעגראליוצרוימיטיגלםנמאוהירההזכשקחשמו–תדחוימתינויער
.ץוחבמףאאלא,ימינפהטושיקבקראל,שפנהלש

םגש,םימָ☻ּבהתאנהבתלמוסמלארשיתוברתבהזגוסמהאנהלשתוימיטיגלה
ֿףא–לוחלשדוקןיבהלדבהַּב,הנווכבהלקקזיהלףאו,ךרבלםיוּוצמונאהילע
הנורחאההדוקנלונאםיעיגמהזבו;יהשלכתילכתהרואכלןיאהמצעהבשיפֿלע
.לארשיתוברתבלוסיפלורויצַלסחיהחותינתאםילשהלונלרתונדועהבש

ונתשיגתאהשיגפמותרזוחלארשיתוברתבומשלֿקחשמהלשתוימיטיגלהיכ
ןאכשיתמאב,םלוא;ליעלונלספשתירֶלישההיגולואדיאההתואםצעםעונלש
.םדוקקרפבובעוגנלתונמדזהונלהתיהרבכףאש,קומעויתוהמלדבה
יניצרחרכהאיהתיקחשמההחירבהובש,בצמססבלהאבתירלישההיגולואדיאה
תוברתב,תאזתמועל.לאדיאכתאזההחירבהתאאיהתעבוקו,תוברתהלשןוילע
תיניצרותירסומתילכתליעצמאאלאוניאםצעבאוהףא,ומשלֿקחשמה,לארשי
ףוסיאלתנווכמהרטמב,החוורֿתחכִשותוקרפתהלשיעצמאונייה–ולרבעמש
םגרצונ,ךכלםאתהבו–ןורכיזהתוננערוהריתחהךשמהםשלתוחוכהלשרפושמ
׃קיפהלתויושעןהשיקח☻ִמהרמוחהביטלסחיבתוטישהיתשןיבלדבה

הרומגתוקרפתהלהאיבמאיהןיאשןמזלכ–תירלישההיגולואדיאהםוחתב
םשקחשמהתויהבירה–אָצומוןורתפהלשמשמהקחשמַּבתוניצרהתוקחתשהלו
אוהשרמוחַּבומשלֿקחשמהםשהכוזאליממ,רתויבבושחןיינעותוניצרָלאצומ
אלאללכםשדעונוניאףאתיתונמאההריציהבטימ׃תיתונמאההריציהבטימ
אוהומשלֿקחשמהרשא,לארשיתוברתב,תאזתמועל.ומשלֿקחשמַלרמוחתויהל
וליבשבדחוימןפואברוצילאיההיושעשהמלכרשאו–םיילושלשןיינעקרהב
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ירה–הליחתכלמקחשמלשחורותוניצרהẁתייָּפרהךותמקררצוויהללוכי
ֿתמרבקרתויהלהלוכיקיפהלהיושעאיהשאדירגֿתיקח☻ִמהתונמאהאליממש
תיסחיהמרבתויהלםינפֿלכֿלעאיההיופצךכםגשאהיּולו(תיסחיהכומנהמצוע
.)ירסומההנכותתניחבמרתויההובג

.איההלופכונניינעלותועמשמ,הזרבדו
לוסיפורויצלקקזיהללארשיתוברתאובתשהדימביכוכותמרבתסמדחאדצמ

רמוחךכםשלהלאצמייץוחבמאוביביכאוהיוכיסה,קחשמלשטושיקםשל
יפכמ,תיתונמאהניחבמרתויקזחםינפֿלכֿלעךא,רתויבוטאקוודואלילוא
לשוקלחאופארַּפשיוזהניחבמו;תימינפההריציבאוצמלאיההיושעאהתש
.אובילקקזיהלללכֿךרדבלכויאלרשאיבמופהטושיקהתמועל,יטרפהטושיקה

םוחתב,ירוקמהילארשיהלוסיפלורויצלחתפםגןאכחתפנ,ינשדצמ,םלוא
טושיקלםידעונהלוסיפלורויצלאיההנווכה.וילעמםיגלדמונייהקרהכדעש
תוהדזהויביטקייבוארוזחשלהנווכהרַסוחמ–הזםוחתב.ומשלֿקחשמבש
רויצלוליפאקקזיהלתילארשיהתוברתהלכות–עדומבֿקחשמלקרםאיכ,תיניצר
הזםוחתבץוחנהלכתאהמצעבקפסללכותאיהו,״יסָלקה״גוסהןמלוסיפו
םילספלש״יסָלקה״בוציעביתונמאקמועלויתושירדרשא,יבמופהטושיקל
וזתינורקעתלוכי.ימינפהטושיקהתושירדמרתויתוכומנםגאליממןהתונומתו
יאדוובו–שדקמהֿתיבבםיהתחתרשארקבהרשעֿםינשלםגרבסההיאדוובאיה
םאיכ,חתמהתארזפלהיהאלאקוודםדיקפתיכםא,ןוראהלערשאםיבורכלםג
.םתביבסבוזכרל

רודיבהוקחשמה,תונמאהינימראשולארשיתוברת3.

]החיתפ[

לוסיפהורויצהתויונמאבודחאדצמטושיקבותולכירדאבןוידהתאונמלשהשמ
,תודחוימתוינורקעתויעבםיררועמםניאבושתונמאהינימראשירה,ינשדצמ
.וניאררבכשתונורקעהלשהמיאתמהלחהידיֿלעטושפררבתמםנידו

תוהמהיפֿלעש,ךכבאטבתמםינושהתונמאהינימתאןאכדחאמהוקה
תיתילכתחרכהבאיהשתונמאבאלןאכןיינעונלןיאםהמדחאלכלשתינכטה

ẁיתלבותיטסיביטקייבואחרכהבאיהשתונמאבאלו,)טושיקַכותולכירדאָּכ(
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איהתינכטההתוהמרשאתונמאבאלא,)םייסאלקהלוסיפַכורויצַּכ(תיתילכת
לשוביטבקריולתיתילכתֿיתלבהואיתילכתההביטרשאותילרטינוזהניחבמ
םיאבונאשתונמאהינימלכ,ןכל.ודִצמ,התועצמאבעיבהלםדאהרחבישןכותה
ֿתייפכואדחוימדובכֿןורתילשדמעמםושללכֿךרדבםהלןיא,ןאכםהבקוסעל
םהםלוכלארשיתוברתבוליאו,תיפוריאההקיטתסאהתרותבתדחוימהוונע
.הליבסההטילקהךרדבןההריציהךרדבןה,שומישלינורקעןפואבםינתינוםירשכ
התעהסננו,םינושןכותיגוסלתיסחיהםתמאתהתגרדבקרםהםהיניבםילדבהה
.ונלשונתניחבמוללהםילדבההתועמשמתאררבל

תונמאהינימךותמיכ,ליעלונרעהשהמונלשמשיהזןוידלאצומֿתדוקנכ
םוקמהכדעןתינ–תורחאתויוברתלהאוושהב–לארשיתוברתבירה,םינודינה
.ירמגלםקלחבוחנזוהש,םירחאתונמאינימןובשחלע,תורפִסלדחוימבבריסחי
41.םידחאםישרושךותמתראבתמוזהעפות

הדימבתניינועמ,העבטיפל,לארשיתוברתשךכבאוההארנכ,דחאהשרושה
–םירבדהלשתבייחמהתישעמהתועמשמבתורחאתויוברתמהלודגרתויהברה
לכשהלשותועצמאלהקוקזאיהרשאב,תבייחמהתישעמהתועמשמהוליאו
,םייטילנאẁםיישעמםיגשומתועצמאבאלאיוטיבהלןיאאליממ,יטילנאהֿישעמה
ינימירה,תורפסהלשתאזההלוגסהתמועל.תורפסהאוהיתונמאהםפוריצרשא
םישמשמםתויהבוליפא–הרמזהוקחשמה,לוחמה,הניגנהומכ,םירחאהתונמאה
אטבלםייושעוללה.תאזכשהרישיֿתישעמתועמתשהםהלןיא–יתילכתןכותב
וליפאןידהאוה(טשפומהֿינורקעה,יללכהחתִמבקריתילכתהןיינעהתא
אוהםלועלשאלא,תרדגומתיגָ☻ומֿתיפוגהמשגהםיגדהלםנמאיושעה,קחשמב
ךירצובשישממהאושנהןמתינוימדהרבעהידיֿלע,טשפומבקרןכהשעי
ֿתיתילכתהעבהםיאשונםתויהבוליפא,םעבטםצעמ,אליממו–)םשגתהלרבדה
ונרמאשיפכיוצמה,ירודיבהẁיקחשמהדוסיהתיתוהמהדימבםהבטלבומ,תיניצר
תמרמהטשפההידיֿלעשםושמ,ךכאוהרבדה.איהרשאב,תיתונמאהריצילכב

וזבינשהו,האבההקסִּפברומאןושארה׃הנודנההעפותלםישרושהשולשםייונמןלהל41
לשרישיךשמהםנמאהווהמה–ישילשהשרושה.תואקסִּפשמחךלהמבו,הירחאלש
עבראךלהמב,154׳מעב״ןאכשאלא״תחתופההקסִּפהןמלרבסומ–ןוידהףצר
.תואקסִּפ
תאד״בשריבסמןוידהףוסדעו155׳מעב״הזלרוג,םלוא״תחתופההקסִּפהןמ
חוכאולמלאהתעלארשילשובושםע,הנודינההעפותהתאסימירשאיונישהחרוכ
.וליוארהתיתונמאההריציה
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תינוימדהיווחל,קהבומןפואב,םדאהןאכאָצּומאליממ,תישעמההמשגהה
.ונרמאשהעפותהלשינשהשרושלונאםיעיגמהזבו–הלרבעמש

תעלבתמולאתויונמאבשהדבועהםצעביכםא–]דימרבסוי[ינשהשרושה
ידכקרשי,תירודיבהֿתיקחשמההיינפהתבוטלהרישיהֿתישעמהתועמשמה
הדבועב=[הבןיאו,םדוקמונרכזהשןושארהשרושהלגעמתארוגסלוםילשהל
רבכ.הברדא.הדִצמתדחוימתועירגםושתונודינהתויונמאלףיסוהלידכ]תאזה
ילעברודיבלוקחשמלקראלו–רודיבלוקחשמלתקקזנלארשיתוברתשונרכזה
םאו–םמשללוכיבכומייוקישרודיבלוקחשמלםגאלא,שרופמהיתילכתהןכותה
לשםירחאהםימוחתהלכבםגןידהאוהיאדו,טושיקהוסקטהםוחתבאוהךכ
.תינחורהתונגראתההותועדוותהה

רודיבלוקחשמלתילארשיהתוקיקזהןיבשלדבההתאןייצלשיבוש,םלוא
.תורחאתויוברתבהלאםימרוגלתוקיקזהןיבל

ותרגסמבו,ןותנבויחלשעקרלערודיבלוקחשמלתקקזנתילארשיהתוברתה
ובםולגהןוזחהתעדותתאןיזהל,חתִמתאתסוולידכ,הזהבויחהֿרשואלש
עגרלעגרמשתישעמההמשגהבותּוצמתהלרבֵֵעמלאותפונתתאדימתשדחלו
תוחתופמהתויוברתבתוחפלו(תורחאהתויוברתב,תאזתמועל.שממהֿייחב

רשואובויחהזיאתסוולידכללכֿךרדבהנניארודיבלוקחשמלהשירדה,)תורחאה
ןפואב,למֶאמטלמיהלורדגומֿיתלבהםייחהֿץחלתאתסוולידכאלא,םנשיש
תנמלכתאםדאלקפסלתובורקםיתעלםידעונםמצעלשכרודיבהוקחשמהש
תויוברתביכעמשמאליממו–גישהלללכבולןתינשינחורהגנועהוהמחנה
יקחשמהדצהרשאתויונמאללארשיתוברתברשאמרתויבריסחיםוקמשיולאכש
.ןהבטלבתהלרתויהטונירודיבהו

יולימלהמצועֿבריעצמאהשעמלשילארשיתוברתלשכהמכוהמכתחאלע
,תוישעמהתווצמלונתנווכ.רחאןפואבםגתונמאהלשיחתמהתוסיווהידיקפת
תיתוהמההמשגההןמםדאהתאריבעהלאוהןהלשןניינעםגללכֿךרדברשא
ֿתינורקעהתוקבדתההלאתילארשיהתילכתהוםייחהתושירדלשהרישיה
תיניינעהותברקלערשא,סקטהלשתילמסהךרדב,הרותהלולכמבתטשפומה
ןהתוישעמהתווצמהיכחיכוהילארשיהןויסינה,ןכאו;ליעלונרעהרבכתונמאל
קחשמהףאו–רודיבהוקחשמהשיפכמתיתוברתהמישנלשרתויליעייעצמא
.יהשלכתוברתבתויהלועיגה–יתונמאהרודיבהו

קיפסהלתולוכיןניאןמצעלשכתוישעמהתווצמהיכרמולךירצןיא,םלוא
ןנכותבתורדגומןה,ןעבטיפל,תוישעמהתווצמה.ופקיהלכבדיקפתהיולימל
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ֿינורקעהלולכמהתמישנל,רומאכ,המצועֿבריעצמאןהבשישםעו–תודמועו
םושבםדאהשפנתארישעהלידכםוקמֿלכמןהבןיא,לארשיֿתרותלשטשפומה
תישממההלועפהיקפואלשדימתמהםודיקהםשל,ךלוהושדחתמ,םיוסמןכות
ךרוצל,ןדִצמתוכלוהותונתשמהתוביסמהידיֿלעתוררועתמהתויעבלתונעיהכו
המישנהתמלשה.ןָכותבתילארשיהתילכתהוהרותהלשתישממההמשגהה
הזןיינעלרשא,תיתונמאהריצילשיעצמאהתאתשרודוזהניחבמתיתוברתה
בושתאצמנהנממרשא,תוארֿתדוקנלונאםירזוחךכו–ףילחתהלןיאהארנכ
תויוברתמתוחפאל,רודיבוקחשמתודוסיבהרישעתונמאלתקקזנלארשיתוברת
.תורחא

ןתמתאהענמרשאתירוטסיהתוכבתסההתואלונאםיעיגמםגןאכשאלא
.םדוקףיעסבונרכזהשיפכ,וזתוקיקזלקופיסה

ןאכןיינעונלשישרבתסמ,דחאדצמ.הלופכהארנכהתיהתוכבתסהה
,תילאוטקאהתימואלההריתחהחוכתאלארשיבהקתישרשאתיללכהתוחתפתהב
םיוסמֿיתלבןמזהזיאבהזהחוכהשודיחלהייפיצַּבהמואהינייעמלכתאהזכירו
ןיבתישממההמשגההעגמתאהקתינאיההביטםצעמ,וזתוחתפתה.דיתעב
ימואלןיינעלכהשעמלהענמםגאיה–תונתשמהתוביסמהןיבלימואלהלאדיאה
םעטהםלענאליממו–ןכותבתישממהתלוכיהםודיקבותונתשמתוביסמןתואב
,ןדבלתוישעמהתווצמבקפתסהלהיהלוכיםעהו,ןדגנכתיתונמאהריתחל
ראשנאוהקרש,הרותהלשטשפומהיפוסֿןיאהלולכמהחופיטלקרתונווכמה
לשיומידבםיכורכרודיבהוקחשמהש,היהינשהךוביסהוליאו42.םייתניבןיינעמ
ושפנ–הלוגבךלהשםעה,םלוא;השעמֿתעשבםייקֿרשואוקופיסוגשיה
יחאוההבשהעשםושייחתומדלעןמאןפואםושבתונעלאלש,ובהפנטצה
ךכידכךותולהָ☻ענרדבמידמֿרתוייוטיבלשיעצמאלכו,הזהםייניבהֿןמזב
.ירשפאֿיתלב

לשונייה,תחאעבטמלשםינפיתשםצעבםהש,וללהםיכוביסהינשךותמ
תודחאלםאיבהלתנוּוכמה,הרותהןורקעלדוגינב–העשהֿייחמםלועהֿייחקותינ

רשפהוהרשפה׳רוביחַּבהבחרהבד״בשריבסהןאכרומאהירוטסיההךוביסהתא42
לשותביתכרחאלדימ,רומאכ,בתכנרשארוביח–)הזךרכב(׳ינשתיבלשירוטסיהה
לשתואירבַלותומלשַלףילחתןיעמכ,תוישעמהתווצמבתודקמתההלע.ןנדרוביחה
רבשמבלארשיתלואג׳ב,׳לבויהרטשמ׳ףיעסַּבםגד״בשדמע,םייתכלממהםייחה
.331׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמה
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םצעלעגנאלשןיינעלכבלארשיבתיתונמאהתוחתפתההטעמכהקתוש–
םוחתבקראלתאזו–תמייקהתינחורהתשרומהלשינויעההשוריפוהרומיש
.תורפִסהםוחתבםגאלא,וננוידתאןאכונדחייןהבשתויונמאה

םירחאתונמאיניממרתויאיהתלגוסמשיפֿלעֿףא,תורפסהםג,םנמאיכ
המרבהעבהלםגאיהתלגוסמםוקמֿלכמ,הרישיתישעמתועמשמתלעבהעבהל
ןוימדהךרדב,לוכֿםדוק,םירבדלתרסמתמהותישעמההמשגההןמתטשפומה
עבטמרשא–״הפיהתורפסה״גוסארקתמהתורפסהגוסבןידההז.קחשמבש
תורפסהםעטעמכותוהזלהטונוזירהתיפוריאההקיטתסאהתרותלשהתשיג
תויונמאןתואםעתרשקתמותורפסהתרזוחתמאבהזםוחתבו–ללכֿךרד
תוברתבןָדָקפשלרוגַּבןאכאיהתפתתשמםגןהמעו,םדוקהנממונלדבהש
לרוגבהפתתשהתילארשיהתורפסה,ןכֿלעֿרתי.םימיהירבדךלהמבתילארשיה
ונייהו–״הפיהתורפסה״לשירודיבהויקחשמהםוחתלרבעמףאתויונמאןתוא
שוריפלורומישַלקרועגנאלשהדימב,הרישיהẁתישעמהתועמתשההימוחתבםג
ישממהֿיתילכתההשומישלםגםאיכ,תמייקהתינחורהתשרומהלשינויעה
.ןדגנכותונתשמהתוביסמב

.תונתשהלותעשהעיגהףוסֿףוסהתעיכרבתסמ,הזלרוג,םלוא
רבכונלרתומםגאליממו,לארשילרזחוהתילאוטקאהתימואלההריתחהחוכ

הריתחהךשמהבבלתשמההווהתניחבב,הווהבעגרלכבחומשלותונהיל
םירבדהתמלשהלםגבוכיעאופאןיאבוש.ימיטיגלסיסבלעתיתילכתהתימואלה
ẁתינורקעההעדותהתרגסמאקוודהתעשהזמֿדבל–םיצוחנהםייתונמאהםילכב

רשוכהקראלונלדבאםייתניבו,ונברקבהרערעתנשאיהלארשיֿתרותלשתיללכה
ונרעהרבכשיפכךא.וללכביתוברתהםויקהדוסיםצעםגלוכיבכאלא,יתונמאה
עבטמו,קוספֿףוסתויהללוכיוניאיאדוהזדחוימושדחםייניבֿבצמ,ליעל
שממהֿייחלחוכהשודיחםע.יהשלכםימיֿתוכיראולהיהתשםגןכתייאלםירבדה
התערוזחנו–חורהןמומייקלחוכהלשהרהמבשודיחלםגאופאתופצלונלשי
.הזלהןוויכבדועררבלונלרתונשהמלא

חוכאולמלאלארשיתבישלשוזהחנהסיסְּבלערבתסמהןושארהרבדה
תוחתפתהלתופצלונלןיאםינפֿלכֿלעשוהירה,וליוארהתיתונמאההריציה
וא״יִּפֶאה״סיסבהלעלארשיברקבהרמזוקחשמ,לוחמ,הניגנ,תורפסלש
״יּפאה״סיסבה,ונרמאשיפכךא.םייוגהברקברקיעהאוהש,״יטסיביטקייבואה״
רודיבוקחשמלשתונמאבההובגהמרליתוהמיאנתאוה״יטסיביטקייבואה״וא
,הזגוסמתונמאבםגלארשיתוברתלשךרוצהלכםעשעמשמאליממו–םמשל
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םיגשיההלחיטבהלםינפֿלכֿלעלכותאלרצויההחוכאולמלהתָבישםגירה
ינימלכלשהבחרהתורשפאההינפלחתָּפית,ןכא.רומאהםוחתבתיסחיםידבכנ
הינפלהזבחתָּפיתאליממו–״הפיהתורפסה״תונמאםגםהבו–ונינמשתונמאה
לשהעבטיפֿלעךא.רודיבוקחשמתודוסיבהרישעתונמאלשהבחרהתורשפאה
האצותקר,רקיעב,רודיבהוקחשמהתודוסיןאכויהיםוקמֿלכמ,לארשיתוברת
,יתילכתֿיאובנהיהיהריציבהחנמהוקהוליאו,בגאבאובתשתנווכמẁיתלב
.םחולוףסכנ

תורפִסה.א

,לוכֿםדוק,הזםוחתבו–תורפסהֿםוחתללוכֿםדוקונבלתאםי☻נםא,ןכל
ןיאשךכלעתועודיהתויכבהןהתיליוואשםשכיכרמולהארנ–״הפיהתורפס״ל
לשהריציהיפוסיכלעהצופנהתוקפרתההאיהתיליוואםגןכ,״ירבעסּפֶא״ונל
דוחיייפֿלע,וירוביגלשלרוגהתלילעורקיעש,יִּפֶארופיסלשןבומב,״ירבעןמור״
תויהליושעהזכשןמורואסופאיכקפסןיא,ןכא.יללכעקרלעםגּולו,םתוישיא
םשכךא;םלועהבכרומםהמשםישנאלשםביטבונתנבהתרשעהלדואמבושח
םגןכ,תיסָלקהנומתלשהריצילרסמתהלידכץוחנהדוסיהילארשיהםדאלןיאש
.רומאהגוסהןמןמורואסופאלשותביתכלרסמתהלדוסיהולןיא

תורפסהחתפתהלהלחהרשאכםגשאיהתפלאמותינייפואהדבוע,םנמאו
תאריבעהלהתיהתנוּוכמתערכמהדימבאיהו–תינוליחה,השדחהתירבעה
ךכידכךותו,םייטתסאהםיכרעהדוחייבו,םירזהםיכרעהעקרקבהלתשלוונתוברת
הטלשרשא,ןמורהתטישתאונברקבחימצהלשוריפבותעדמהרתחףאאיה
תורפסברצונאלםוקמֿלכמירה–הפוקתהלשתיתונמאההריציהתנפואבהפיכב
.שממךרעלעב״ןמור״םושוז

ךא43;ןונגעלשותריציידיֿלע,דוחייבו,הרואכלתרתסנםנמא,וזהעיבק
–לוכיבכקהבומהיִּפֶאהירבעהטסינָמורההז–ןונגעלשוירוביגאקווד,תמאב
תאםיגדמואעבוקהאוהישיאהםּבצִקאל–םהלשםמלועךותבללכםייחםניא

תורודבםיירבעהםירפוסהלודגהיה–ןונגע׃ולרחבשיוניּכַבו–סק׳צ׳צףסויֿלאומש43
הינמרגלדרי,1907תנשבהצראהלע,)1888(היצילגבשץ׳צובבדלונאוה.הייחתה
.1924תנשבהלעוֿרזחו,הירחאלוהנושארהםלועהתמחלמתונשבהבההתשנו
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ןונגעלשדחוימהונונגסםלועבםהםייחאלא–םייחםהובשםלועהבצק

ואתעדמןויסינאלאוניאתמאבןונגעלשדחוימהונונגסוליאו–וכותבםיסמנו
םייקרקיעכ,לארשיחצנלשרוגסהירוקמהלגעמהחתמתאאטבלתעדמאלש
לטבולפטעותעתאוהםירוביגהלשישיאדוחיילכיכהדבועהתשגדהךות,דמועו
.ודגנכ

׃ונרמאשלבוקמןבומותואב״ןמור״ןכֿםאוניאתמאבןונגעלשןמורהםג
ונכותתאבואשלוויפẁלעתונביהלידכ,יביטקייבואהםלועהלאהנופאוהןיא
,רבחמהלשןותנהישפנהןעטמהתאלוכֿםדוקאוהרזחשמ,הברדאאלא,וכותמ
לצאםאו.הזיפֿלעוטפשלוהנוכנהביטקפסרפבמי☻לוםלועהתאןיבהלידכ
ויניעבםגּולו–וירוביגבליבסלכתסמןיעכקראוהראשנםוקמֿלכמש,ךכןונגע
תאתודדומואוהותוישיאדוחייתאםגלוכיבכתוסיממה,תוירבעהתוינכותה
תורפסהראשבהמכוהמכתחאלע–ותבוטבאלשלוכיבכ,ןתדימבוירוביג
התיהיהירה,ןורחאהןמזהלשקותישהדע,הלוכלכטעמכש,השדחהתירבעה
.תשרופמהנווכבותעדמתיתילכת

םגשיפכוא–השדחהתירבעהתורפסהםאש,ןייצלשיםגתאזםעשאלא
ביטיפֿלעביוחמַּכ,תיתילכתםנמאהתיה–״הייחתהתורפִס״,הלאורקלןוכנ
תילכתהאולמתאהתעדותבהפיקהאלאיהםינפֿלכֿלעירה,תירבעההיווהה

תסנכה׳(19ֿההאמהתליחתמ,הנשםישימחוהאמכלשהפוקתןונגעףיקהוירופיסב
ֿםיילמסהוירופיסםגםיברו,)׳הריש׳(20ֿההאמהלשםיעבראהתונשדעו)׳הלכ
.הנונגסבןהוהנכותבןה,רתויבתידוחייהניהותריצי.ןמזלוםוקמלרבעמש,םיישרדמ
,יווהירופיס,םיאריירופיסםיגוראויאשונתכסמב
רפסמהֿתדמעמ–הבהאירופיסוהדגאתוריצי
,תרוקיבוהחכותבםגהלולבההברהבהאהבשיש
ןושלמךשומונונגסו–ןונשגעלבףאםימעפל
.שדחשובלבןשיינבררובידמול״זח
הנומשלוייחךלהמבהסנוכןונגעלשותריצי
הריצייכרכהשימחרואוארותומרחאלו,םיכרכ
םיבתכמורמאשםירבדיכרכינשדועו,םיפסונ
םימילעתויגולותנאןונגעךרעןכֿומכ.בתכש
י״ש.םירפוסוםירפסלעו,הרותןתמלע,םיארונ
הכז1966תנשבו,לארשיסרפבםיימעפהכזןונגע
.1970תנשברטפנאוה.לבונסרפבםג
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לוכיבכהטונכהתארנףאאיהתובורקםיתעלו,םינָפלמתיתוהמהֿתילארשיה
.החנזל

ייוליגלעודמעשםירקבמהמכיכ,יתעדֿתוינעלהֶארנםנמאךכלרשקב
סופתלוטנתירוטסיההתילארשיהתוברתהןמהשדחהתורפסהלשהייטסה
תומדהתאהייחתהתורפסהטעימקר,השעמל44׃המזגהתדימבםירבדהתא
תקהבומהיווֲחמשךכידכדע–תילארשיההייארהיקפואתאדואמדעהמצמצו
וזירה,השודקבואולמוםלועלרישיסחיוףוסֿןיאתפיאשוםיהֱֹֿאתברקלש
–אלותוומטוחהצקלדעילארשיהשיאהןמשןילוחהםוחתלהניינעתאהמצמצ
,שממלשהיווחוזיאידילהרקמםושבעיגהאלהזםוצמציכאיההדבועהךא
.רומגערקלותיתִמאהכפהמליבויחדוסישמשלידכהבאהיש

קרןאכהתיהתירוטסיההתילארשיהתוברתהןמתוקחרתהה׃תורחאםילימב
;ףילחתלשתויווחוםיכרעתאלעהךרדבאלו,רֶסֶחהותונקורתהה,לודלדהךרדב
תרוצדגנתיתייווחותיאֵדיאתוממוקתהםגהפוצרוזתורפסיכאוהןוכניכםאו
דגנדרמֿתויוצרפתהםגהבתורסחןיאו,תלבוקמהתיתרוסמהֿתילארשיהםייחה
השעמלירה,ומוקמבתילילאםייחֿתייווחלשץומיאֿייומידולוכיבכומצעה״בקה
םייָלוחמםעהתארבהםשל,חוכיווהֿטהלךותמהמזגהֿתובהלתשהןימקרהזהיה
ביטיהלידכתאזו–המצעתירוטסיההתוברתהיכרעיפֿלעםייָלוחכםירכומה
.הנממינגרואוימינפ,יעבטךשמהכ,תירוטסיההתוברתההתואיכרעתאםישגהלו

העבקשאיה,הייחתהתורפסלשידוסיהעקרָלהתיהש,וזתינורקעהמגמ,ןכאו
תילארשיהתילכתבשרשומה,יתילכתההיפואתא,ןיינעהעבטמ,וזתורפסל
ןורקיעההיההזרשאבו;הנכותםע–יקלחןפואבתוחפל–הֶהדזמותירוקמה
וזיאןאכםשגתהללכותשהיהענמנאליממ,תורפסההתואלשידוסיהעקרהו
–תרחאיהשלכואתיטסינמוה,תילילא–תיתִמאתילארשיֿיתלבהיווחואהאדיא

ערקהלעבותכלהברהרשא,לייווצרוקךורברקבמַלרקיעבד״בשןאכןווכתמ,ןוכנֿלא44
׃ורפסבוסנוכהזאשונבוירמאמרקיע.השדחהתורפסבהמולגהתינוליחההכפהמהו
הקסִּפהםויסבשהמודו,ך״שתןקושתאצוה,׳הכפהמואךשמה–השדחהונתורפס׳
דעךירעהד״בששןייצלשיתאזםע.רפסהלשומשדגנכןוּוכמהזמרד״בשעילבמ
רבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבתאזהארו,לייווצרוקלשותדובעוותשיגתאדואמ
ןלהלהארןכומכ.213הרעהלםגםשבלםישו,ךליאו374׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמה
.״ןכֿםג,ןכל״תחתופההקסִּפַּב,173׳מעבז״יהרעהב
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תיטסיביטקייבואהרוצאקוודלוכֿםדוקלבקלהתיההחרכומםירבדהעבטמרשא
וט.תיתילכתẁיתלבו

התיההמצעבהייחתהֿתורפסםאשתראשנהדבועה,תאזלכםע,םלוא
ֿלכֿלעהתיההתילכתלכירה,ףילחתלשםיכרעהתלעהאלו,תיתילכתֿתילארשי
תמגודיפֿלעוימגפתאןקתלותנווכהידיֿלעםעהתאאירבהלןויסינבקרםינפ
ידכךות,רומאכ,התשעאיהתאזתאו–הכותמםיכרעץומיאותירכנההביבסה
ללכמםגאלא,הלוספהתיתולגהםייחהֿךרדמקראלתירוקמהתוברתהלודלד
,הייחתהתורפסיכןכֿםאאצוי.וזךותבומלגתנשםיאירבהֿםייתוהמהםיכרעה
איה׃דיתעלתימצעתועמשמתרסחויאַרעֿךרעתלעבקרהתיה,התיירבֿעבטמ
המתאשדחמוכותבשירשהלוםעלריזחהלהחילצהשמהדיקפתתאהרמג
רבדהבאוצמלהשקשדבלבוזאל–התעמו45,הקיסיפהרחאםוקמביתיניכש
תרוקיבלהקוקזיהירההבּורב׃ןכֿלעֿרתיאלא,תימצעהותוכזבםייקךרעלעב
ֿאוביהתופיטעלכמהלשתאבוימההקיסיפהתאףלקלידכ,דגנכשֿקבאמלו
.םינָפלמתילארשיהתומלשהלולכמבינגרואןפואבהבלשלו,הזראנןהבשחרבומה

ֿרצואךותמתוחדיהלןודינוזתורפסלשהרקיעוהבוריכאצויבושןאכמ
לעו–דבלבירוטסיההודיקפתללגבקרדמָליישרמוחכ,המואהלשיחהתוברתה
ץוחהלאהיינפהךילהתתאםילשהש,ןונגעיאדובצויהזןיינעלםיכרדהֿתשרפ
הריציֿתייווחץומיאויתילכתהקבאמהתטימשבףוסהדעהנויגהתמשגהידיֿלע

דוגינבו–שממהםלועךותבליעיהדוקפִתהלשעמשמַּב,תודהיב׳הקיסיפ׳הגשומתא45
תוריחלתומדקה׳הסמַּבד״בשעבט–תיסיפטֵמה,השולתהותפחרמהתודהיַל
׃םיאבהםידומעבלשמלהאר.תוברםימעפםשובטקנו,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמה
.197עצמאו,189שארדע187תיתחת,183עצמא,165עצמא,163עצמא

תילכתבהרואכלהיולתֿיתלב,תיטסיביטקייבואתירכנהיווחלרתויבברקתמהרפוסהוט
המרבקרךכאוהרבדהולצאםג,השעמלךא;רואינשןמלזאוה,תימואלההארבהה
לכמתוחפאלוחורביתילכתֿ״ידוהי״אוהיכהלגתמלקןויעבוליאו,רתויבתיחטשה
חוכהלאימואלהסֶפֶרהןמהארבההתפיאשתאםיאטבמםיינכותהויכרעו,רחאוהשימ
.ג״צאדעםירחאהלכלשםהיכרעמרתויףא,הפונתהו
הנבלההיסורבדלונ–שידייבותירבעברפסמוררושמ–רואינש)דניקלז(ןמלז[
ותריש.הנידמהםוקרחאלהצראהלעשדע,הקירמאוהפוריאירעבדדנו,)1887(
רזחשלהסינףא)א״ישת(׳םיזונגתוחול׳המאופַבו,םירציֿתמצועבותוינשוחבתדחייתמ
לארשיסרפבהכזרואינש.םיאיבנהופיטהוואציודגנכרשא,ירבעהילילאהסותימהתא
].1959תנשברטפנו,)ו״טשת(
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לבהאוהרבדהיכהשעמלחיכוהלידכקר–לוכיבכירמגלֿתיטסיביטקייבוא
אהתאל,רמולואבנתהלינאזעמ,ןונגערחאל,התע.ליעלונרמאשיפכ,עותעתו
לשהזגוסברבכזחאשקותישהו,אובילשתויווחךרדלעתורפסלארשיבדוע
.רבדהתומשגתהלהנושארהיָאראוהתורפס

תניחבב–םיכרדֿתשרפהתואלע,ינשדצמ
,יבצẁירואבצינ–הלואגלןושארודובעִשלןורחא
ךא,ץוחהלאהיינפהךילהתתאםילשמאוהףאש
םאיכ,היינּפַּבשדרוסבאהתמגדהךרדבאל
ידיֿלע–הבשקדצהֿדצתמגדהךרדב׃הברדא
בולישהךרוצל,םרוהיטוםייבויחההיגשיהזוכיר
תילארשיהחוכהֿתומלשבןוּוכמהועדומה
אוה׳רהנהתובוחר׳רפס,ןכאו.תררחושמה
תיבימיתפוקתלשםישדחהםיבותכלןושאר
46.דיתעבהתייווהלןושאריתייווחדוסיוישילש

דועםהירבעההמוגרַתוםכילעםולשלשתידיאהותריציקר,ךכלרבעמ
ןכֿםגולשישהייחתהתפוקתלשתבֶרעמתִמהתורפסהךותמםיוסמהריציֿלולכמ
הדיחיתיטנתואהבֵצמתניחבב,תאזו–47המואהתמשנבתמייקהזיחאלהעיבת
איהתיתייווחההתרשכהרשאולארשיימיירבדבתידיאההפוקתלתראשנה
ןפואב,םיאנתהלכבתילארשיההריתחהתאםייקלידכהנממתעפושההבהאב
זט.םלועדע,גייסילב,וילאמןבומהרבדכויעבט

תיתילכתהחורבתויושעה,״תינרדומ״״הפיתורפס״לשולאתואמגודיתש,הנהו
הדמעמתאריהבהלתויושעןמצעלשכןהףא–םייקךרעןהלשישולארשילש
.ןודינהןיינעהתניחבמהנקִתכלארשיתוברתלש

,ןוידהלשופוסלאהכרואתאפמהרבעוה,׳רהנהתובוחר׳ורפסלעוג״צאלעהרעהה46
.173׳מעב

ירפוסלודגלבשחנאוה.)1859(הניארקואבדלונ,׳ץיבוניברםולשאוה,םכילעםולש47
םירופיס׳ואםילשמינימ,הלילעהירופיסךרד.םידוהיהםינטסירומוההושידייה
םוחת׳ידוהילש,חורבורמוחב,םהייחתודוסיתאםכילעםולשףשוח,׳םיבתכמב
לשםהייחתרגסמכ׳הקבלאירתכ׳הרייעהתאחיצנמאוהשךות–ונמזב׳בשומה
.םתולגבםוילֿםוימםלבסיאשונ,ויבוהאֿויבולע

.171׳מעלהרבעוהאיה–״הייחתהתורפס״תודוא–וזהרעהלשהכרואתאפמזט
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העבהלעיגהלונאםייושעש,יבצֿירואתרישדצמ,לוכֿםדוקןאכררבתמ
,״הפיהתורפסה״לשתינוימדההטשפההךרדב,םירבדלשתיתויִחואתיטתסא
ךותשו,הדגנכגיצהלהיושעהקיטתסאהתרותשהמלכמתלפונהניאיאדוושהמרב
העודיהמרלכמתלפונהניאשדבלבוזאל–םירבדהןכותתניחבמ–ךכידכ
המכלכיכ.האוושהןיאלדע,תיתוהמהיֶלעהלועםגאלא,״הפיהתורפס״ב
םהיארוקתאםיניזמםהףוסֿףוסירה,םלועב״הפיהתורפסה״ילודגלצאשפחנש
הנוכתבקר–קימעמינחורבוציעוםשורֿתוברתתִמאףו☻יחךותםגּולו–
רפסךא;אבבגּושקלשרסומואתויווחואתומכחבוא,תינומלאתינולפ
,ותואךפוהוםלשםעטושפחקול,תינייפואתילארשיהמגודכ,׳רהנהתובוחר׳
יבצֿירואתריציתאדימעמאליממהזירהו–48תירוטסיההָטֶקַרל,וכותמ
לכםגשהדבועלרישיךשמהכ,הללכבתימלועהתורפסבהנימבתדחוימהעפותכ
רדגבללכםלילכהלידכהבןיאםדֶקמונירפסד״כלשתיתורפסההקיטתסאה
.ליגרב״תורפס״

ירה,םכילעםולשלשקוחצהלאיבצֿירואבֶגֶ☻מרֵשיַהרובענםא,ינשדצמו
ֿאושנלא,תניינועמה,תיטסיביטקייבואֿאלההשיגהשדבלבוזאליכאצמנבוש
הזרשקהבבטומשיפכ,וא–תינוימדההארשההחוכבןאכהעגפאלהריציה
איהאקוודוזהשיג׃הברדאאלא–הריציהלשתירודיבההארשההחוכב׃חסנל
.תיאליעהמרלירודיבהחוכהםצעתאםגתולעהלןאכהרשפיאש

הלח,הפוריאירעבדדנםכילעֿםולש
םלועהתמחלמץורפםעו,םילחהותפחשב
רטפנםש,תירבהֿתוצראלרגיההנושארה
.דבלבעבשוםישימחןבאוהו,1916תנשב
ונתחו,םילודגםיכרכהעבשלוסנוכויבתכ
תוכזבבושחרפסמ–ץיבוקרבבדֿקחצי
,םוגרתהתכאלמתאומצעלעלטנ–ומצע
הלעץיבוקרב.ויבתכתיברמתאםגרתו
תנשבלארשיסרפבהכז,)1928(הצרא
הנורחאל.ז״כשתתנשברטפנוח״ישת
ידיב,שדחמםכילעםולשיבתכומגרות
.ינורהאהירא

איבנהנה–״תירוטסיההָטֶקַר״–ד״בשןאכעבוטרשאגשומהתאןיבהלוביטיהלידכ48
המגודןבומכיהוזו,׳רהנהתובוחר׳ברשא׳לודגה☻ַחַיהריש׳מתורוש)ןיגולידב(ןאכ
׃רופסניאדעתוברמתחא
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סיסבלעללכםוקמולןיאםנמא,םירחארודיביניממלדבהב,קוחצהיכ
אוהקוקזםירבדהעבטמו,ירכנהתוברתהלאדיאתאןייפאמה,יטסיביטקייבוא
וניינעםצעשםושמ,רבדהךכ.תניינועמ,תיתילכתםירבדֿתכרעהלשסיסבהזיאל
אצומבולוטיבו,םייקחתמהזיאלשםזגומהיורֵגהףדועיוליגבאוהקוחצהלש
חתמלדצךניאםאקוחצלםוקמלןיאאליממו–םינפִלוהזחתמךותמוהשלכ
םיקיחצמםיבצמתאלעה,ןכֿםג,ןכל.םדקומהוקוריפבךלשמןיינעךלןיאו
ןיעמו,תונצילֿישעמואתוחידבירופיסלשיתוכאלמןיינעקראיה״םייביטקייבוא״
תוברעתהלשןיינעאיהתחדבמתונמאוליאו,אמלעבהללמואהחמשֿתוננוא
.םיבלטצמ,םירחאםייתִמאםיחתמידיֿלעםתכרפהוםייתִמאחתמֿיבצמב

.םיחובטהפםיחנומה״ . /םייוגהתמדאב.
םיד☻ַּכרּואשֵאבסנכנאוה/׃םהרבאינבםָנִה
.םולשבאציו . וסנכנויתונבווינבולֵאלבא/.
.םשמדועואציאלוןָשבִּכַּב . ,נימזמינא/.
/׃יַגורהלשרינהלאאובל,םהרבאלֵֿא
דע/...!םירתבהלעתירבהתאיתאשדחל
.בהזושאלשןיסֲחֻיתלשלשיפרוע . ./
׃ַחֵרָיוהמיאבםיצצונףסוּכרַהְנתובוחרו
רומּויַניסיֵדוהי..םימשיֵדוהי/.רידארָהָנ
.םיסונמ ןבררושמרחבתםאביטיתןה/..
רֶפֵאוויטוחשיֵרתבלע/באכמהםהרבא
/׃רבדולדיגהל/זנכשארּואראבויפורש
לכ.םַיוקת–םהרבאליבאליִּתַרָּכשתירבה
םעהיטבשלתאזרומאוךֵל/.בָכוּכַּכהָלִמ
תאילרמאהֹּכ׃רַמואוךלאינאו/.םייחה
,יַה♪ֱֿא,ידיבתואןת/...!יַדַֿשלֵֿאוירבד
.הזאהיו . תאריאהל/אֵלָמהליֵלַּבדיפל.
ךלוהה/הֶלענהזיפשואהתארקלךרדה
.בֵרָקְו . תוהוגנהרפוש/..תירחשויפתכןיב.
.״/––וירחאדעוצהיפב
׃הזַלםדוקהרישהתאםגהארו;152דומע,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכב׳הךרכ(
.)׳לארשייטבשלדֵעלַגןוזח׳
ןמאורייצ,טדרהנייטשבקעיידיבהשענטירחתה.׳רהנהתובוחר׳רפסהתפיטע׃הנומתַּב
דמילו,םייכ״נתוםיידוהיםיאשונבוירויצבקסע,1933ֿבהינמרגמהלעאוה.ץעֿיכותיח
.1968תנשברטפנ.׳לאלצב׳ב
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–הריטָסהגוסמאיהרתויבתקהבומהתחדבמהתונמאה,בוש,ךכלםאתהב
ךלהמב,לארשיתוברתלשהביטלרתויבםיאתמהַחּודיּבלשגוסוהז,םנמאו
–תחדבמתונמאלשרחאגוסםגשי,םלוא.ץוחמוםינפבמםידוגינםעהתושגנתה
תחטבומההחוורהיוליגידיֿלעוצקועתליטנוםזגומהחתמהםעתוהדזהלשוז
תאהעשֿיפלליפאמה,םזגומההזלשולשכיהבףא,רחאחתמחוכמםינפֿלכֿלע
םולשלשותונמאגוסאוהתאזהתמחנמהותבהואהתוחדבתההגוסו–קפואה
.םכילע

םוטפמיסםגוהירהו,רתויברידנםירבדהעבטמאוהתחדבמתונמאלשהזגוס
תובושחתוביטנרטלאםייחבןיאללכֿךרדביכ,רתויברידנאוה׃תוברתַלןכוסמ
ֿלכֿלעו,תכרפומהתורשפאלתורסמתהלשהרקמבףאהחוורתוחיטבמהחתמלש
גוסו;תונחלסאלו,הריטָסהדגנכררועלתאזכתורסמתההטונוהיוארםינפ
לשתוביטנרטלאלאוהסחייתמרשאכףאיכ,ןכוסמםוטפמיסאוההזהתוחדבתהה
רשא,תויטמגלפלהייטנהלגמםוקמֿלכמוהירה,הכומנתובישחֿתמרבחתמ
,ןדבאלהילעבתאליבוהלאיההיושעהירטסיהְלoםוניטנאכהיתונורתילכםע
.הבוגתרשוכוהנכהרדעיהמ

,דחיםגולאהדקומהֿתודוקניתשתופקענםכילעםולשלשותונמאב,םלוא
.ותוחדבתהאשונלשתילארשיהתוכיישהידיֿלעותילארשיהותוכיישידיֿלע

ֿתמרבאקוודו,חתמהֿתוביטנרטלאתאלוכֿםדוקןאכהקפיסוזתוכייש
תורסמתהַּבןבומכןאכוהירה,ימקה,םזגומהחתמהיכ–רתויבההובגתובישח
וליאו,םתחתמעקרקהירסח,םיידוהיהםייחהלשתופירטמהתוימויֿםויהתוגאדל
ךא,שגדומיגולואדיאיוטיבלבקמוניאםנמאש(םחנמהֿיביטנרטלאהחתמה
עודיהילארשיהןוחטיבהוהירה,)םכילעםולשתריצילשהתמשנםצעתאהווהמה
תוצצורתההלכתכפהנורואלש,לאוגהתאיבבו,לארשיחצנבו,םשהתרזעב
,הילעתכפשנהתחאהעמדםגהוושהניאש,ךכבֿהמלשתיעגרהלקתלתיתולגה
ותוארואלירה,תּויגרטהםצועל,המצעלשכ,הומכםלועבתיֱהןיאלכםעשו
תחטבומהןקרופהתחמשתועמִדב,תועמדדעהקיחצמטושפאיהתיֵ☻ענןוחטיב
.שארמ

םסרופמהידוהיהרומוההיכקפסםנמאןיא,ןכוסמהםוטפמיסלעגונשהמבו
יוטיבהזהיהיכ,ןכוסמםוטפמיסויהוויה–הזללכבםכילעםולשתריציו–
וניאש״ןוחטיב״בהילעםכחתהלןויסינלותואיצמהםעןוּוכמהקבאמהתחינזל
וזיאךותמוילמסלוגלגב–השעמלשאוהקיררבדאליאדוובו;☻עמבךמתנ
המחנהֿרומוהתבחרהידכדעםכילעםולשעיגה–המותסוהאלפומשגרֿתגלפה
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תונחמלשקיודמימורטרואיתלעףא,ענמנֿיתלבלענכנוםמוקתמה,ולש

49.)תירבעב׳םימיענהוםיבהאנה׳וא,׳קלָאפרָאפסָאד׳ב(דיתעבהדמשהה

םולשבותומלגתהאלו,וללכבידוהיהרומוההאליכתראשנהדבועה,םלוא
תגצה׃הברדא.ליעלונרכזהשתויטמגלפהןמהמואמהשעמלםהבהיהאל,םכילע
סחימןאכהעבנאל,קוחצבתלטבתמההמזוגכםויֿםויהתורצלתורסמתהה
יכ–םייוגבהעודיההדיחיההמחנהךרדוז–שממַלתושידאולוטיבלשיפמילוא
תודיתעו,ינמזאוהםויֿםויהתורצדגנכםינואהֿרסוחשםלשומהןוחטיבהןמםא
.ומצעבםינואהֿרסוחםע,שממהֿייחםצעךותב,לטביהלתורצה

הדמעםושםכילעםולשטקנאלללכֿךרדבםאםג–אופאתורחאםילימב
ֿתילארשיהןוחטיבהתשוחתליוטיבותיתבירה–תשגדומתיגולואדיא״תינויצ״
םעהתאאוהךניחאליממ,קוחצךותמהדגנכתולגהתורצלוטיבידכדעתישרושה
ינימלכםעהתאךכלוכניחשיפכמרתויהברה,לעופבםגהזןוחטיבםישגהל
רומאכםשהיהםאו;תלדלודמהםתודהיבו״םהיטבִל״ב,םינויצםיררושמוםירפוס
שעמידיֿלעןוחטיבהתמשגהשהדבועבקרהזהיהירה,ןכוסמםוטפמיסהזיא
היהאללבא–הווהבםינואהֿרסוחךותב,דיתעלהָלתּומםייתניבהראשנלעופב
הביטוהתוהמיבגל,תואירבלןמיסםשהיהקרהברדאו,ןכוסמםוטפמיסםושםש
.ללכֿךרדתוברתהלש

יונברופיסה.יושנהגוזה׃ועמשמש,׳קלפרּפסאד׳׃אורקלשירופיסהלשומשתא49
,ודוהץראישנא,״הלוגסםע״ינבגוזלע,םשגתמוךלוהה,יוזהםולחכוךפוהמלשמכ
םיאלוכוללה.םיארפהידילדבעֿתרכממםירכמנוהלילןושיאבםהיתבמחוכבםירקענה
םשללכהו,הייפכבםתואםימטפמ,םהבםיללעתמוםהלםיזב,םייתשוחנבםתוא
םיניכמהםידוהיםהםיארפהשו,ודוהילוגנרתםהםיינשהשררבתמךשמהב...םימש
–םייוניעהויבשהייחלםיינשהםילגתסמ,טאֿטא,םנמא.חספהגחלםינמשתופוע
די׃תחאהחבִאבתעטקנםויֿםויהתרגִשךא–תבלבלמםתבהאםגהנה,לכהףאֿלעו
םולחהלשורשפררבתמזאקר...םיַחבטמהתיבלאאלכהאתמםתואתשלותהנודז
,רונתבהיילצו,זתינםדו,ןיכסבופוסו–ןמואיאלשהלילֿטויסותליחתרשא,ארונה
.)...םייקנםדבאוהץפחהמלועודמ,םיארפה/םידוהיהיה♪ֱֿאלעלוגנרתֿתלאשבףאו(
לוגנרתהרשבמרשאכ,רופיסהתחיתפבןטקהרישהלש)שידייברוקמהןמ(םוגרתהנה
/וּכַיוודקעי/ודּכליתבנראָּכ״׃ופוסבוליופצהתא,הלילהםולחב,םדאהןבל
.״//ףועָּכךתואוטחשי/ףוסאללורסיי/וליבויהלגעב
,ז״טשתביבאֿלת,תונורחאתועידי–ריבדתאצוה,םכילעםולשיבתכתרודהמב(
.)׳המהבוםדא׳ךרכהתאןנדרופיסהםתוח
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ההובגהתובישחהֿתמרידיֿלע,םכילעםולשםגש,אוההזחותינלשומוכיסו
םישגנתמהחתמהינימלשםוצעהשרפההידיֿלעדוחייבו–וניינעֿאשונלש
םוחתברשא,תירודיבֿתיטתסאהארשהֿתמרלדחאדצמעיגה–הזאשונב
הוושִישהמילואדועןיא–תחדבמההפיהתורפסהעוצקמ–ולדחוימהעוצקמה
לשדחוימהןכותהחוכמ,ג״צאכוהומכ,תאזםעו;הללכבתימלועהתורפסבהל
ֿתומכחיוליגבוא,תירודיבההארשהבקרםצמטצמוכרעןיאאליממ,וניינעֿאשונ
חורםוליגםצעבקראלףאו,תובושחרתויואתוחפתונוכתבוציעואםייח
ּהתִמאתיצמתבהפוקתהלשהזםוליגםצעידיֿלע,םנמא–אלא,תודעל,ותפוקת
ןוחטיבהאשמלשהיחתרשקמֿהילוחכהתואץבשמוותפוקתבאוהזחואשממ–
–הירוטסיההךלהמבלעופבתינכותהותמשגהלאםיינכותהויתורוקממ,ילארשיה
לעברצויםתסאל׃יתוהמֿילארשירפוסלשדחוימדמעמותואלעיגמאוהםגךכו
אוהוכרערשארצויאלא,ירוטסיהךרעלעברצויםתסאלףאו,יטתסאךרע
.האלהוהנממדימת,הירוטסיההלא

לכםעירה,ונחתינשוללהםירפוסהתואמגודיתשביכףיסוהליוארתאזלע
ןהבוש,רודלרודמהמואהלשיתילכתהבוציעהיבגלםהיתוריצילשםייקהךרעה
לשתודחוימהתוישממהתויעבהןמטשפומב,ינורקעסיסבלעקרםנמאורצונאל
,וא–תודחוימהתויעבלתונעיהה,דחיםגתואמגודהיתשב׃הברדאםאיכ,ןרוד
לשתודחוימהתוביסמבשממהלשןוּוכמבוציעלהמזויהףא,יבצֿירואלצא
תינוציחההיצביטומהתניחבמקראל,הריציהלשדבוכהֿזכרמאיהאיה–הווהה
ןמקרןאכעבונתוריציהלשםייקהךרעהו;םינפבןכותהםצעתניחבמםגאלא
שממהתויעבלםמּו☻ייידכךותםימייקהתונורקעלןהבןתינשיתִמאהיוטיבה
.תודחוימה

שישהייחתהתורפסלשקלחותואביכרמולולילכהלאופאןתינלוכהֿךסַבו
הריציהחוכתרזחהםעש,הדבועהתרשאתמותנמתסמלארשיתוברתלםייקךרעול
רודיבבהחכשתורפסלםיעיגמוםירזוחונירהונברקבשממהייחדגנכתיתונמאה
םיכרצקפסלאופאאיההיושעו–התלוזתורפסלכמלפונוניאןוימדהתנזהבו
ֿעיבשמםתסרשאמבוטרתויהברהףאןפואב,םינפבמ,רבדלשורקיעב,הלא
ףאו,התלוזתורפסלכמהביטבהנושתויהלהטוניהירהתאזםעשאלא–ןוצר
.הזללכבירודיבההביטב

יהירה,םלועבללכֿךרדב,״הפיהתורפסה״ש׃ונרבסהשיפכאוהינושה
תוברתלשתרגסמבםדאהייווֲאמתאתתרשמתוחפלוא,״תיטסיביטקייבוא״
לשoתיביטטֶגֶוהתילכתלרבעמתילכתלשהעדותםושילב,״תיטסיביטקייבוא״
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תיתוהמההתקדצהאוהירודיבהואיטתסאההכרע;םָמָתסִּבםדאהייחלשואעגרה
האבה,תנווכמֿיתלבהאצותקראוהתוברתהרושיקבהכרעשדועב,הנוילעה
רשקלאיההלוכיתוברתהתאשירה,״תיטסיביטקייבוא״התויהבו–בגאבדבעידב
םָחָוטֿהצקםהומָתסבםדאהלשותשגרהוותעדֿגשיהרשאתומכחינימבקר
התויהבוהירההרקיעלכ,הנקִתכ,תילארשיה״הפיהתורפסה״,תאזתמועל.יּברְמה
,תשרשומותרדגומ,םלועֿייחתרותאשמךותמ,םיירשפאהיוטיבהיניממדחא
.שממהֿתוביסמבוזהרותלשהתמשגהוהתריתחתויעבדגנכ

ןירשימבלארשיתוברתתארשקלאיהתדעוימואיהתרשקמאליממ,ךכךותמ
,תורחאםילימב,בושךכךותמ.ןורקיעלהרזחשממהןמו,שממלןורקיעהןמ–
״הפיהתורפסה״ךרדכ,תוברתלהמישנẁתבורארקיעבתשמשמאיהןיאאליממ
ןכותהותרגסמה,סיסבהםצעלוכֿםדוקתויהלאיהתפרטצמאלא,םייוגב
ימלועחווטלשהקימנידב,תילארשיההריתחהךשמהלשיאדיאה
ירה,תיתוברתהמישנֿתבוראכו,חתמהתוסיוולתירודיבתועמשמםגהלשיםאו–
תאזהתירודיבהתועמשמהףא,ןכֿלעֿרתי.הזלהסיסבהלעבגאבשהאצותכקרהז

תקרפמםתסםעפֿףאהניא–יתילכתןכותבתשרשומהתויהב,םירבדהעבטמ–
.וקוריפםצעידיֿלע,שדחמותנעוטואיהתרזוחקרדימתאלא,חתמהתא

םולשלשקוחצהףאאלא,יבצֿירואאיעבימאלש,רמולינאזעמתמאב,ןכל
–אלא,הזגשומבקבדשייוגהֿינוליחהןבומב,״הפיתורפס״םתסםניא,םכילע
הייחתתניחבבאליממםהירה–חווטֿתאלמותישרושתילארשיתורפסםתויהב
דומלתהוך״נתהםעתחאתיתוהמתופיצרלשתרגסמב,שדוקַּבתורפסלש
םתוכיישידיֿלעקרתשטשטימוזהדבוע.םינטיפהיטויפודרפסתרישו,שרדמהו
ֿתינוליחהארשהתביאשידיֿלעהשודקהֿתרוסמןוּביאמהייחתלשךילהתל
ונלוראשייהלאםירפוסרשאכו,ודועייתאהזךילהתםילשהשמ,םלוא.תינוציח
תויהלורזחיֶשלארשייבתכלולכמבבלתשהלוכרטציווכותמהרבעהַּבםייח
םתנבהלע,םהילעםגאליממטשפתתלולכמהחורשירה,השודקבםימלש
זי.והשלכגייסילבןאכלםהוכייתשהםנמאהליחתכלמיכררבתיזאו–םשוריפו

תורפסה״לשיקוחהתוחתפתההֿןוויכלסחיבהילאונעגהשוזהנקסמ,םלוא
ירודיבֿיקח☻ִמהוינכותה,רשועהותולדגהייוכיסלכםעירה,לארשיב״הפיה

איה–תילארשיהתורפסהתרוקיבבוןונגעבתקסועה–וזהרעהלשהכרואתאפמזי
.172׳מעב,ןוידהלשופוסלאהרבעוה
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רשא,רוגסלגעמונינפלאיההגיצמםגםוקמֿלכמ–ונינפלאיהתחתופש,דחאכ
.וכותמםירדענומשלֿרודיבהוהקיּפֶאהתונורתי

הניחבמורבדלשודוסיביכשיגדהלורוזחלשיבושםנמא,ךכלרשקב
רשאכםגש–ילחםאיכ,ןורְתיללכםניאומשלֿרודיבהוהקיפאה,תיתוהמ
סיסבלעםאיכ,ןווכמבתאזםישועםהןיא,תוברתלשהרושיקלםהםיעייסמ
הקיפאָּבשיםאש,ןייצלורוזחליוארןכומכ.התִאמהחירבחופיטלשינסרה
תלעותףאו–רודיבהתלעותוליאו,תויביטקייבואתתִמאליוטיבןתמלשןורתיה
ינימלכיכהעינמןיאירה,חתמהתוסיוולרישכמותויהבאיה–ומשלֿרודיבה
ךרדב,לשמל׃תיִּפֶאךרדבאלשםגיוטיבלהנאובתתויביטקייבואהתותִמאה
תועצמאבחתמהֿתוסיווליאו,םהמעתודדומתההיוטיבוא׳הישעממתולעפתהה
בוטאוהאלא,רתויעורגהעגראֿםסוניאשיאדו,לשמל,םכילעֿםולשלשקוחצה
.ומשל״יטסיביטקייבוא״רודיבלכמרתוי

דצמםג,תילכתהתאםישגהלוביטיהלידכאקוודש,תראשנהדבועה,םלוא
ֿתדוקנמםגםלועהתאריכהלונלבושח,יביטקייבואןותנכםלועהלעהלועפה
תוברתבירקיעדוסיכהאבהניאהקיּפֶאהשכ,וזהניחבמו;תיּפֶאהֿתיתונמאהתוארה
תורדבתההךרדםא,ךכלהמודב.בושחןורתייהירה,ןילבתוארזעֿםַסכאלא
איהשךכםושמאקוודהזירה,המצעלהקיפסמירמגלהניאתיבָגאהֿתילארשיה
ירה,תגלפומהתּוירּודיבלכםע,םכילעֿםולשלשקוחצהףא׃״הבוטידמרתוי״
ונתואךפוהוניעטמםגומצעאוהאלא,חתמהתאקרפמקראוהןיאףוסֿףוס
קוריפשתנתונתעדהךא;הליחתונייהשיפכמ״םיבוטרתויםידוהי״לןירשימב
תוליעפהלשןזואמהואירבהדוקפִתהםשלו,קיפסמירמגלוניאתמאבהזגוסמ
הזרוזחַישדע,חתמהןמהרומגהעגראומעשישקוריפלםגםדאהקוקזתיתילכתה
.םירחאהויתורוקממןעָטייו

הקיִּפֶאה[–דחיםגהלאםיניינעינשבשהארנ,״הפיהתורפסה״םוחתבהנהו
רשוכהםצעיכ,הכותמםיכרצהתאקפסלהלוכילארשיתוברתןיא–]רודיבהו
,רקיעלוכפהייןילבתהואםסהש,ךכבחֵרכהבךורכןילבתהואםסהתאהזברוציל
יתונמאםוחתיבגלרבכוניארשיפכ,אופאאוהןורתפה.שממלערֿםסידכדע
ףאהזרבד,םנמאו–םֵשילהואלתפילשותּופְיפַימהאבהב,םדוקףיעסב,רחא
םתוא]תא[קיפהללארשיתוברתהלכיּולםגש׃םוקמֿלכמ,אליממבייחתמהיה
לכריכהלולדתשהל,תוריהזהלכםע,תבייחהתיהאיהםוקמֿלכמ,המצעלםימס
םייוגהרשאו,ונלשוניעצמאבתולגתהלהקיפסהאלשה״בקהלשומלועבתמא
לשהלאהתתִמאהייוליגתאריכהלךרדה.םהלשםהיעצמאבאוהשֿךיאהוליג
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,ןבומכיהירה,ללכֿךרדתורפסהםוחתבומכ,״הפיהתורפסה״םוחתבםייוגה
ןודינַלליעומהןפואבןהבשומישתיישעוםהיתונושלתרכהלשךרדה,לוכֿםדוק
וזירה,ללכֿךרדלארשיתוברתתאהזאּוביברישעהלרשוכהןיינעלךא–
המכדע,םגהמילשהלרתומיאדוּו,הפיקעוהרצךרדקרתויהלןבומכהלוכי
.םוגרִתהךרדב,רבדהרשפאוליעומש

,ןכֿםגוזםנמאשהמצעםוגרתהתכאלמלערמוליואר,ןאכדעונעגהשמ
ןבומבקראלו–תונמאẁהשעמםאיכ,אמלעבהכאלמקראל,העודיהדימב
אלא,תירוקמההריציבםלגתמהומצעיוטיבֿבצקותואלעיגהלןויסינלשלאשומה
םמצעםירבדהםתואםצעתאשדחמאטבלורוזחלןויסינלשינושארהןבומבםג
םאש,לואשלהרואכלרשפאוזהניחבמו.םאטבלהדעונתירוקמההריציהרשא
םיאתהלאיההלוכידציכ,תומיוסמתוריצילהמיאתמעקרקהניאלארשיתוברת
ֿלעוניאםוגרִתהתונמאבעירכמהישפנהםרוגהש,אוהץוריתה?ןמוגרתלעקרקכ
ֿתיתילכתההכישמַּבםאיכ,הריציהאושנםעהרישיתוהדזהלהכישמַּבםינפֿלכ
ובלבקלוהנממעבונהעפשהלעטלתשהלידכ,המצעהריציהתאשובכלתישעמ
לשתוארהֿתדוקנמהזכסחילםנמאהיוארהריציהשתמיאלכו–תוכיישֿתקיז
ףחדתאהיבגלרישכהללארשיתוברתהיושעםגאליממירה,לארשיתוברת
.םוגרִתה

לשודמעמרוריבלא״הפיהתורפס״בןוידהןמרבעמלתואנרשגיהירהוזהנקסמו
.תינויעהתורפסה–הלליבקמהיתורפסהגוסה

ןמאל–יטסיביטקייבואסיסבלעאושנַלהשיגבןיינעונלשי,הרואכל,ןאכםג
;ומצעלאוהשתומכאושנהתאןיבהלןויסינהןמםאיכ,המשלותישפנהתילכתה
םוחתבםיגשיהלתמאתומהעבטםצעיפֿלעאיהתיטסיביטקייבואתוברת,םנמאו
יתוהמֿישונאהםגהרואכלו,ישעמהםוחתבםיגשיה–תורחאםילימב–םהש,הז
הדבועבדחוימהמֵתםגןיא,ךכלםאתהב.תיטילנאֿתינויגהתוגהועדמלש,רתויב
ונחנארשא,תוירכנתוטישםרקיעבםהירהונדיבםייוצמההיפוסוליפהועדמהש
םעהמואמללכֿךרדבןהלןיא,עדמלתוילארשיהתומורתה׃ץוחבמםהילאםיקקזנ
םנמאהיפוסוליפהםוחתבםאו,הכותבתוישרושםעואלארשיתוברתלשהדוחיי
היפוסוליפהיאשונבאלןכֿםגהזירה–דחוימילארשידוחייהזיאונאםיאצומ
.ירקיעהריקחֿאושנלהלתכפהנהמצעתודהיהרשאהיפוסוליפבםאיכ,םייללכה

ֿתינויגההתוגההםצעבאקוודוניאיתוהמהֿישונאהןיינעה,תמאב,םלוא
הָמודמהתוריחהטלפמב,רלישלשותעדכ,םגאוהןיאשםשכ–תיטילנאה
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העדותךותמםלועלתוסחייתהלשתיתִמאהתוריחַּבאוהאצמנאלא–קחשמבש
אצויֿלעופקרםהתמאבתיטילנאהֿתינויגההתוגההועדמהוליאו–תילכתלש
תוברתליכםאשאיההדבועה,ןכל.התמשגהלרישכמכ,הזגוסמתוסחייתהלש
ירה,םמשלתיטילנאהםתנבהוםירבדהתעידיביתוהמןיינעןיא,הדִצמ,לארשי
הרישכמףאו–תיטילנאתוגהויעדמרקחמלהינבתאהרישכמאיהףאםוקמֿלכמ
,תורחאתויוברתבהמרהןמתלפונהניאיאדוושתופירחתדימבךכלםתואאיה
סקודרפהךותמתעבונוזהרשכהןיאלארשיתוברתביכ–הילעהלועףאילואו
תמצועלכמאיההנוזינאלא,תילכתהתעדותלעגולידותישונאהיצטגֶולש
.ומישגהלוביטיהלעדומהןוצרהותילכתהףחדלשהפונתה

עדמבלארשיתוברתלשדמעמהעודמ,הלאשהתררועתמתאזרואל
.ןלהלכיאדוובאיההבושתהו–ונרמאשיפכםינפֿלכֿלעוהירההיפוסוליפבו

המיאתמעקרקלארשיתוברתןיא,וילאהקיזהלכםעשרבתסמ,עדמלרשא
בייחמעדמהשיפכ,תיטסיביטקייבואהבשחמותולכתסהלשתרגסמהחותיפל
הליחתכלמאשונורושאַלםלועהתאריכהלןוצרהוףחדה.םינפֿלכֿלעהליחתכלמ
תיתִמאוהמלשתויהלהלוכיאיהקרש,תיטויפẁתיתויִחהסיפתללארשיתוברתתא
יטסיביטקייבואסחיאלאוההשוריפ,ונרכזהרבכשיפכ,הזגוסמהסיפתו;תמאב
הריאשמעדמהלשתיטילנאההטישהתאוליאו50,״יגולאיד״]סחי[םאיכםירבדַל
םאיכתמאלשתומֵלשהבןיאשהטישתניחבב,הירוחאמגולידבאליממאיה
.הגשהֿרצוק

,םייוגלןיינעקרהליחתכלמאופאראשנ,המצעלשכ,תיעדמההטישהחותיפ
תלעותהרשאכךא.הזלההגשההֿרצוקבםקופיסתילכתדעאובלםילגוסמה
ןיאבוש–תואיצמבהלגתמהמוגפהתיעדמהתמאבםוקמֿלכמהכורכהתישעמה
ותייווהלכלתרגסמכוןורתפכאל׃התטישתאוללגסיילארשיהשיאהםגשהעינמ
ותייווהתרגסמבואמלעבישעמרישכמכאלא,םייוגבהיאיצמַמךרדכ,תינחורה
ןפואבוזהטישומצעלאוהלגסמשמו;תיעדמֿלעה,תיללכהֿתילארשיה
הילעבמרתויףא,רומאכ,תובורקםיתעל,הבחילצהלודיבשירבכתמאב,הזכ
,הללַעַממשתילארשיהותִמאתארשהידיֿלע׃ןכֿלעֿרתיו–םמצעבםיירכנה

בלםישו,87׳מעשארבליעלד״בשירבדבהארובוש,יגולאידהסחיהלשותועמשמל50
הקסִּפַּב,109׳מעב,)׳וקרפ(הזקרפלשותחיתפבהארןכומכ.)אפיס(13הרעהלםש
.הירחאלשוזבו״תאזתמועל״תחתופה
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,התלעותֿתלוחתב,הברקלוףיסוהלידכ,התוהמםצעבםגהרפשללכוישןכתיי
.המלשהתמאל

,לארשיב״תיללכהיפוסוליפ״רדעיהירה,יפוסוליפהןויעלעגונשהמבוליאו
םירבדהעבטמשהעפותתמאבוהירה,״תודהיהלשהיפוסוליפ״ידכךותאלש
לשתימינפתּוקירתחנהךותמםלועהתאתוארללוכיילארשיהשיאהןיא.םשרושו
,לארשיẁתרותךותמקרותוארלאוהלוכיאלא,״תיללכההיפוסוליפה״ךרדכ,ומצע
ךרוצולשידועםא,תאזרחאלו–הנותנתימורטֿתיתויִחםלועֿתפקשהכ
הניבהל,תאזהםלועהֿתפקשהתאםגרתלידכקרהזירה,״היפוסוליפ״ב
המו☻ייותמאהתעדותהברִמל,תיטילנאךרדבםיינוציחםינותניפֿלעהנחבלו
.תואיצמבישעמה

״תיללכההיפוסוליפה״,ילארשיהשיאהיבגליכאליממאוהושוריפ,הזרבד
השעמלןהירה–לארשיֿתרותלשוא–״תודהיהלשהיפוסוליפה״והנוכנה
ןיאדעתוברתויטרפתועפותתוראשנשאוהןוכנםאםגו.םיהזוםידכלתמםיגשומ
,ןהילעהתעדתאתדחיימהניאהרּוסמהֿתידוסיהלארשיֿתרותרשא,םלועבףוס
העשמ–ולאףאירה,תיפוסוליפהנבהםדאהןמשורדלםוקמֿלכמתויושעהו
תיללכהתילארשיהםלועהֿתפקשהלשתרגסמַּבןניבהלידכןהילעתנתינתעדהש
םלועהֿתפקשההתואמילרגטניאקלחלןהלשןנורתפבןויעהםגךפהנרבכ–
אופאךפהנוניאהזןויעםגו,לארשיֿתרותמילרגטניאקלחלותיללכה
.״תודהיהלשהיפוסוליפ״לאוהףרטצמאלא,אמלעב״היפוסוליפ״ל

ןויעהתאךופהלהכירצהניאותכפוההניאוזתואיצמיכשיגדהלשי,תאזםע
,ןכא.ומצעךותברוגסהווכותמקרןוזינה,יקרַטאםוחתלילארשיהיפוסוליפה
,תחאתדחוימותיאמצעםלועֿתפקשהבםכתסהלםירבדהעבטמאוהחרכומ
ןיא,יוארכהזםוכיסלאעיגהלידכ,םלוא;הלשהישרושבןיטולחלתשרשומה
ןמהליגםדאהשהמלכלםגיתרוקיבןפואבקקזיהל–איההבוחףאו–העינמ
,תורזהתורגסמהןמןנסלאיההבוחוללהםייוליגהתא.תורחאתורגסמבתמאה
הנוכנהתועמשמהתאםהלרושקלוםצבשלידכ,ףוליסבףוסֿלכֿףוסתואצויה
תאונלךוסחנשדבלבוזאל,לוכהֿךסַּב,ךכידיֿלעו–ונלשתדחוימהתרגסמב
םתואםיריזחמקראהנםג,השעמל,אלא,ונמצעבשדחמםָיוליגלשהחרִטהוןמזה
.םהלשתואנהםמוקמל

$
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160ẅדומעלתכיישהז״טהרעה

ןודיהלהכירצהניאםנמא,ללכֿךרדתורפסהומכ״הייחתהתורפס״יכ,ריעהליוארהזרשקהב
דצמןה,תיגָ☻ומהתואטבתההיֵכרדבוציעלהתובישחתניחבמםגאלא,הנכותתניחבמקר
אוהתירבעההפשלוזהניחבמהתשע״הייחתהתורפס״שהמםנמאו;ןונגסהדצמןהםילימה
.םייקךרעלעבגשיה,רבדלשורקיעב,הארנכ

הכוזוזשמרתוי,המצעתורפסלםייקךרעקינעמוניאהזםייקךרעיכרמולהארנ,םלוא
םעט.הדִצמ,םייקךרעןבומכשיהלםגשוהידיֿלעתאּבוימההקיסיפהידיֿלעםייקךרעב
הלוכיהניא,״הייחתהתורפס״בהמשגתנוזשיפכ,״תירבעהתאייחה״םגשאוהרבדה
ליבקמב,תיטֵתיטנאתוחתפתהלדועאיההקוקזאלא,תנקותמתפומֿתעפותכלבקתהל
םאחכווינהזרבדב.״הקיסיפהלשדוהיי״ַלדועהצוחנהתיטֵתיטנאהתוחתפתהלןיטולחל
םלגמהןונגסהזירה.שדחהירבעהןונגסהתובאהלא,םעהֿדחאוילדנמלשןונגסלבלםישנ
רמולןתינו,ןכותהדצמהייחתהתורפסהתקלובשתוניצרהֿרסוחוסֶפֶרהלכתאבצקהדצמ
רפסהֿתיבדימלתלשודוסיבֿיאלדנמההביתכהֿןונגסו,ז״ישתב,לשמל,יניסמהגיסנהיכ
.תחאעבטמלשםידדצינשקרםהץראב

ותריציבולשתערכמהםיכרדהֿתשרפלאבאוהףא,הללכבהייחתהתורפסלככ,הזןונגס
ונויגהתילכתדעהזהןונגסהתאאיבמןונגע.ךדיאמיבצירואתריציבואסיגדחמןונגעלש
תאריבעמוחקולרבכיבצֿירואוליאו,שממַלוסחירדעיהווהנבמלשתויבקעהתניחבמ
בושםישרשומורבעמהֿספרמםירהוטמ,םישדוחמשממוֿחוכייחלתשדוחמהתירבעההפשה
םכילעםולשםוגרתבץיבוקרבלשונונגס,הלאינשןיב.םינשיהתורוקמהתמצועבןירשימב
ותמצועמהמואמובןיאשןונגסןיידעהזירה׃דחוימדמעמתלעבהעפותוזהניחבמםגאוה
חסונתלבגומהתופיקתבשספרהןמהמואמםגובןיאשןונגסוהזךא,ג״צאלשתררחושמה
תירבעב,תידיאההלוגהלששממהֿתויִחתאאוהםגרתמורזחשמאלא,םעהֿדחאוילדנמ
.דחאכתשדוחמותישרושאיהש

׃הרעהַּבד״בשלשוירוכזיאלםימילשמםיטרפהמכהנה[
בתכ.1835תנשבהנבלההיסורבדלונ,׳ץיבומרבאבקעיםולשאוה,׳םירפסרכומילדנמ'*
תורפסלהלכשההתורפסןיבהבושחהרוביחהתיילוחלתבשחנותריציו,תירבעבושידייב
,יקצינברוקילאיבםהיניבו,םירפוסגוחוביבסץביקאוההסדואבתוכוראהויתונשב.הייחתה
.1917תנשברטפנילדנמ.הברהעפשהונממועפשוהרשא

ריאהלתנוּוכמה,תיתרבחהריטָסםעדחיםיילאירהםייחהירואיתםיבלתשמותביתכב
עיפשהלוברעתהלתבייחתירבעהתורפסהשרבסילדנמ.תוליהקהייחבשםימגפהתאןקתלו
תמגרותמהתירבערובידֿןושלןיעמ–ורקיעבטושפןונגסשביגאוהןכֿלעו,םויֿםויהייחב
םימכחֿןושלמ,ארקמהןמ׃םימודקההפשהידבורמםגונושלברזשאוהיכםא–שידייהןמ
.םייניבהימיינטייפמו

7הרעה,)׳גךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳רוביחַּבהאר,׳ישילשהןימינבתועסמ׳ורפסלע
.453דומעב
רשא״ינלחזהענצה״לשיפואהֿתנוכתתובאמדחאכד״בשי״עםשאוה׳םעהדחא'*
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,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהבחרהבתאזהארו,תונויצהלעהטלתשה
.73‐69םידומעב
לארשיתלואג׳בהבחרהבהלפוטז״ישתתנשב׳ץאוסעצבמ׳רחאליניסמהגיסנהםג*
].270׳מעבז״נהרעהתאדוחייבהאר;׳הנידמהרבשמב

166ẅדומעלתכיישהז״יהרעה

דצמש,ןונגעלונירבדבהלגתמהיעמשמֿודהסחיהתאריהבהלורוזחליאדכילואוזהדוקנב
חצנלשרוגסהירוקמהלגעמהסיסבלעהדימעהתאויטתסאהךרעהתאובונשגדהדחא
םקמתמקרתמאבןונגעשאוהםעטה.םיכרדהתשרפבעוקתוהונראשהינשדצמו,לארשי
ֿתרייע[׳ץ׳ַצּוּבבהזהחתמהשגרוהשיפכ,לארשיחצנלשדמועהורוגסהלגעמהחתמב
שיאבזחואהוהותהתאאוהאטבמינשדצמו,םירכסהתצירפינפל,הבאצויכו]ותדלוה
.רוגסהלגעמהןמגרוחוץרופהםרזבאוהףחסנשמילארשיה

,ותפוקתינבדגנכבריטתסאךרעלעבאשמןונגעלצאםנמאשישאופאאיההאצותה
קרהשעמלרבכאוהוהותהדגנכםהלגיצמאוהשרוגסהלגעמהךא–והותהןמםריזחהל
.ומצעאוהותוחתפתהלששגרומהימינפהחרכההיפֿלעוכותמואציםהשרחא,רובשילכ
ישממןכותבשדחמויולימידיֿלעקראיהונקִתללגעמהתאריזחהלהדיחיהךרדה,התעמ
.רבדםושםורתלןונגעלולןיאוזהניחבמךא–והותהםלועמרזוחאוביבםגּולו–ימנידו
םושולשרוגסהלגעמבןיאו,תיתפוקתהמֵלבורפקראטבמןונגעיכאופאאצוילוכהֿךסַּב
.השעמלוכותבםייחהךשמהלתיבויחהנזה

םכסלורוזחלםגרשפא–ןאכונחתיפשהבשחמהֿךלהלכלבלושמבו–הזרשקהב
ֿךרדתילארשיהתיתונמאהתרוקיבלותילארשיהתורפסהתרוקיבלעגונשהמבידוסיןורקיע
תילארשיהתונמאהותורפסהןיאםירחאתונמאותורפסיניממלדבהבש,אוהןורקיעה.ללכ
יתונמאהיוטיבהחוכםצעיפֿלעוא,דבלב״יטתסאהןכרע״יפֿלעתרוקיבלדומעלתולוכי
.אמלעבןהלש

ולצאםגשםנמאבייחתמוןכתייירה*,ריפסקישתאתיטֵתיטנאהמגודכלשמלחקינםאיכ
ֿתיפוריאהתוברתהןיבתודדומתההאטבמכתירסומהותועמשמתאתולגלרקחמהלכוי
דעתוברתההתואלשתיבויחהתוחתפתההךשמהבצעמכו,הפוקתהתויעבןיבלתילגנאה
םהמרשאםיינכותהםיכרעהיבגלתינוציחירמגלאיהוזתועמשמ,םלוא.המויקתילכת
ואהילגנאלשהדוחיילרדגומסחיםושםהלןיא,הלאםיכרע׃תבכרומריפסקישלשותריצי
–טעמואהברהןהתובושחםאןיב–יוטיבלםהבתואבהתותִמאהו,הפוריאלשהלרוגל
ךרע״ריפסקישלשייכרמולןתינהזןבומבו;תוינמזẁלעותוימוקמẁלעםינפֿלכֿלעןהירה
תומיוסמתותִמאאטבמאוהםהבשחוכהותוריהבהםצעללגב–יביטקייבוא,״יחצנ
.ללכדועהנייהתאל,ןתוהזתופיצרב,הפוריאוהילגנאםאףאו–תומייק

ירה,הלאכשםיטשפומםירצויהכותמחימצתלארשיתוברתםגשןכתיישהדימב,ןכאו
טשפומֿיביטקייבואֿיתונמאהדימֿהנקיפֿלעןודיהלויהיםייואר,םמצעלשכ,םהףאןבומכ

.194׳מע,63הרעהבןלהלריפסקישלעדועהאר*
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עקרקהניאלארשיתוברתשאיההדבועה,םלוא.תירבעהםנושלוםתוילארשיףאלע,הזכש
.הביטםצעיפֿלעםאיכ,הבםהםירוסאשםושמאקוודואל–הזגוסמםירצוילהיירופ
ירה,תאזכשתיניינעתושילתוהטשפהתמרבםירצויוראותיםא,לארשיתוברתלשתרגסמַּב
ןמםמצעםיקתנמה,םירכנתמםאיכ,הימדַקמותוברתהינובתאאלםהבריכהלךרטצנאליממ
,תאזתמועלו;הנממךפהַלדוסישמשלאופאםיאבהותוברתהלשיתוהמהֿיתילכתהןוויכה
ֿתילארשיהותקיזהיהתאליממ–תרגסמהךותבראשייויתילכתםנמאהיהישרצוילכ
היהתתאזלההקיזבותומלשתדימו,ותריציאושנִּבילרגטניאדוסיתיתילכתה
)א(.״יביטקייבואה״יתונמאהוכרעווחוכבעירכמםרוגאליממ

ילארשירצוייכ,אופארמולוננוצר,םדוקםהבונקסעשםירפוסהיבגל,תורחאםילימב
רבעמףאתיאדיאהתילארשיההניחבהןמםייקךרעןיאומוקמוותעשיניינעבולופיטלרשא
םאםג,הליבקמהדימבתתחפומיהירהרצויכתיללכהותובישחםגאליממ–ומוקמוונמזל
םא,בושיכ.תיאליעתיתונמאתומלשבהרואכלאטבלאוהחילצהדחוימהולבגומהוניינעתא
ךותמאלאאטבלןיאתמאבּהתִמאלותִמאתאשירה,לארשיתוברתלשתרגסמַּבאוהןיינעה
תומלשהםגהמוגפאליממ,תמייקהנניאוזשהדימבו–תיאדיאהֿתילארשיהתומלשה
.ויבגלתיתונמאה

ךורב,םויכונירקבמלודגלשתיאדיאתרוקיבלןאכסנכינאלםאםג–ןכֿםג,ןכל
ונתורפס״ןובלעתאונממםיעבותהלכםהםייליווא,םוקמֿלכמירה–ומצעב,לייווצרוק
ֿםייתונמא״הדימֿינקבאלוםייאדיאֿםייתוברתהדימֿינקבהתואאוהרקבמשלע,״הריעצה
״הריעצתורפס״יבגל.המצעלםתרידגמוזשיפכםיאשונלהבןתינהיוטיבהיפֿלע,״םירוהט
קר,הברדאאלא,יבויחֿיתילכתילארשיןּוויכמהמואמהבןיאבושש,רבדהןוכנםנמאוז
יהירההמצעאיה–תיטסיליהינתוקרפתהךא;דבלבתיטסיליהינתוקרפתהבאיהתצרפתמ
תודדומתהלשדוסילעאלאתמאהבןיאו,אדירגֿ״יטסיביטקייבוא״אלויתילכתןיינעןכֿםג
ןיאאליממו,תוברתלשדוסיהלןיא,ונלש״הריעצהתורפסה״,תאזתמועל.הקומעתיתוברת
ספאםגאיהןכ,אטבלהמהלןיאשםשכ,אופאאליממ.הקומעתודדומתהלתלגוסמאיה
הבןיא–תינסרהההתרמוילכםע–לוכהֿךסַבו,תונמאֿתעפותכואיוטיבהẁחוכדצמ
עורגםנמאוהירהודִצמאוהקרש,בצמלםוטפמיסקריהירהו,יהשלכהנכסהמצעלשכ
.ידמלןכוסמו

הרואכלאוהםניינעש,בויאואתלהוקירפסמ,לשמל,רותסלהיָאראיבהלןיאהזדגנכ)א(
ירפסלםגשאיהתמאה.ריפסקישלשמ–לידבהל–תוחפאל,טשפומֿיביטקייבוא
תילארשיהתילכתהםעתודדומתהלשעקרלעאלשתימינפתועמשמןיאבויאותלהוק
אלאוניאיתונמאהםחוכו,היקפואתאחתַפלקרםהםיאבהשעמל׃תרדגומהתיבויחה
.ונרמאשתודדומתהליוטיב

160ẅדומעלתכיישה46הרעה

לדג,)1896(היצילגבדלונאוה.הייחתהתורודבםיררושמהלודגאוהגרבנירגיבצירוא
לייח׳כהליחתומצעתאהאראוה,)1924(הצראותולעב.תודיסחהיכרבלעךנחתהובובלב
חכונ,םלואו;ץראהןיינבלעםשפנתאםירסומההלאלשםרבדאשונכו,׳םיצולחהאבצב
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הנחמהלשורָּבַדלג״צאהיהנ,ט״פרתתוערואמבבושייהיגיהנמלשםתוסיפרוםדיֿתלזא
וינמאנתאוהגהנההדסממתאףצקֿףצשבףקתאוה.תוריחהימחוללשםרומלויטסינויזיברה
אוההלעה,דגנמ;ןוזחרבדתאשלוןיבהלמםבלֿםטואוםתריפכלע,םתגשהֿתונטקלע
–תיחישמההלואגלטהלהשאתאהבילו,םוקתוהלפנשדודתיבתוכלמלףוסיכהתאורישב
–תיבמ׳חישמהיֵזוב׳בקבאיהלו,רזהןוטלשבדורמל׃םינפיפלכוץוחיפלכהנופההפונתב
אוההזןוויכבבושחהורפס.םתומכשועדונאלרשאעָּבַמֿיֵעפִשויוטיבתומצועבתאזלכו
.ז״צרתברואהאררשא׳הנומאהוגורטקהרפס׳

–רהנהתובוחר׳,הפוריאֿתודהיחבטלעלודגההניקהרפסתאג״צאםסרפא״ישתתנשב
ןושארהורוקמוהניבהתניחבתאהלבקַּבןייצמ׳רהנהתובוחר׳גשומה.׳ַחֹּכהותילִאהרפס
תא,םיפוסיכהשדוקְּבתרדאנההמירזהתארקיעבובעיבמג״צא;ז״לו״לתישארבבאוה
םהינבלתובאמ,ןורחאלאוגךלמדעוןושארהוניבאםהרבאמ,בייחמהולודגהסחיהתלשוש
׳לארשייטבשלדֵעלַגןוזח׳בלשמלהאר(.םלועדעלארשיחצנלו–םהידירשלםיללחמ–
,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכב׳הךרכ,ןלהלטטוציש׳לודגה☻ַחַיהריש׳בו
.)146,152םידומע

רהבןמטנו,א״משתתואמצעהםויברטפנאוה;ז״ישתתנשבלארשיסרפבהכזג״צא
וירישתאםגתוברל–ויבתכלכתרדההלעפמתאומצעלעלטנקילאיבדסומ.םיתיזה
קיזחהלהרודהמההדיתעהכאלמהםלשתשכלו–םייטסיצילבופהוירמאמתאושידייב
.ךרכםירשעכ

אוהיכֿםא,ג״צאלשוידימלתכ–ומצעתאםגןבומכו–י״חלישנאתאהארד״בש
ןוידהתאו–׳תיג״צאהםיכרעהתכסמ׳ףיעסהתאהאר.ותשיפתבשתולבגמהלעםגעיבצה
,)ךליאו464׳מע,׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּב–האלהוונממךישממה
353׳מע,׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב׳תירבעההכפהמה׳ףיעסהתאםגהארו
.)ךליאו

$

הניגנה.ב

,הניגנהדמעמבתודחוימהדוחייהֿתודוקנתאדוערוקסלונלראשנןכמרחאל
תונקסמהתאקיפהלונאםילוכייכהארנ,הניגנלרשאבו;הרמזהוקחשמה,לוחמה
–הייחתהךילהתםגש,תחאה׃תופלאמתועפותיתשךותמונניינעלתוכירצה
איבהאלןיידע–אנדיאהדינחורהקותישהתפוקתינפלו,תוררועתההןמזבוליפאו
ֿייוליגלהאוושהבקראלהזו,תרצויתורענתהלשןמיסםושהזםוחתבונל
ֿייוליגתגרדבאלףאאלא,תורפסהםוחתבונלויהשרתויבםיבושחהתורענתהה
ידכךותםגש,איההיינשההעפותהוליאו;םשונלויהשםיתוחפהתורענתהה
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םילודגםיניחלמונברקמומקאלםנמאהפוריאלשתוברתבתוללובתההךילהת
.םיעצבמהילודגלשהיצרופורפםושאלללודגקלחונאצוהתאזםעךא,דחוימב

אלשןמזלכ–תוללובתההש,אוהתעדהלעלבקתמרבסהוזהיינשהעפותל
םגהבהיהאל–ירמגלתילארשיהתוישרושהותוהזהתקיחמידכדעהעיגה
היווחבעקתשהלהטונילארשיהשיאהןיאשתידוסיההדבועהתאתונשלידכ
לארשיינבשםייוכיסהםיברויהאלאליממו–תיתילכתֿיתלבתיטסיביטקייבוא
ןהשדבלבוזאלרשא,תיפוריאהניגנתריצילשרתויבתומרהתוגָספלועיגי
׃ןכֿלעֿרתיאלא,יתילכתֿיתלבהויטסיביטקייבואה,״ילֵרעה״ןביטבתורדגומ
חורהרומאףאאליממ,תיפוריאהניגנו,הניגנתריצילשתוגספןתויהב
תמועל.רתויבקהבומהוםלשומההיוטיבלעןהבאובלתאזהתילרעהתוברתה
חורהתוא]תא[איצוהלילארשיהשיאהשרדנאלרבכ,עוציבהםוחתב,תאז
לכקיפהלוהקמועדעתדרל,התואשובכלהיהךירצקראלא,וכותמתיפוריא
רבכהזבו–וינפלהליחתכלמהנותנאיהתאצמנשיפכ,עיצהלאיההיושעשעפש
לכלעותקופתרשוכתאתולעהלידכ,רזעלולתויהלקרתילארשיההפונתההלכי
ןיטולחלהמודב–ליבקמבםמצעלשמקיפהלםייושעםמצעחורהתואילעבשהמ
.עדמהןיינעבליעלונרמאשהמל

הצממהרבסההלכונניאהרומאההעפותלהזרבסהשןכֿםגרבתסמ,םלוא
הזכיוליעלעיגהלהלכיאליאדותילארשיהשוביכהתפונת.המותדע,]הניינעתא[
היטפמיסותוניינעתהלשרשקןאכהלאצמנאלמלאהזדחוימםוחתבאקווד
,םנמאו;המצעבהלשימורטהֿיתוברתהעקרב,תינכותההניחבהןמתדחוימ
םיכרעהןמםה,יניגנהןורשיכהוהייטנהו,הניגנהתבשחהיכאיההעודיההדבועה
םוקמםגשי׃רתויבםיקיתעההיתורוקממלחה,לארשיתוברתלשםיקהבומה
הלשסחיהֿםלוסלשםיוסמדחאדצמתוחפל–המצעתיפוריאההניגנהיכחינהל
רבתסמלוכהֿךסַבו51.רבעבתירוקמהתילארשיההניגנלהדכנוהניניהירה–
לעהזכזועברעתסהלידכהזיחאֿםוקמןאכהלהאצמתילארשיההפונתהש

21הרעהבליעלהארובוש,םדקמ,ונתוברתבהניגנהלשהברההתובישחלע*51
.107דומע,)אפיס(
,לארשיתניגנמ,םיוסמץורעב,תכשומתיפוריאההניגנהיכןאכתאבומההחנהה*
לשותרישתורושמאיבנהנהךכלרשקהב.תיתייסנכההקיסומַל–ןוכנֿלא–תסחייתמ
׃)ןיגולידב(׳לארשיתיבלכוניחא/שודקהםינָּפהריש׳ךותמ,׳רהנהתובוחר׳בג״צא
וגיהנה/,דִודונכלמלםילִהתובגועהתניגנב/׃לארשישדקמבםינהֹּכתדובערֶדֵסכש״
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ֿתיטסיביטקייבואהתרגסמבםגשםושמ,תירכנההריציבםולגהעפשלכתפישח
אטבתמה,הניגנהלשיתוהמהןורתיהםוקמֿלכמןאכאצמנןיידעתילֵרעה
םיסחיהֿתבכרומ,םירבדהלשהיחהֿתיתמשנהםתייווהלתיּברְמהתוברקתהב
תיתרגסִמההעפשההםשורםגןאכאצמנןיידעו–תפאושהẁתיתילכתהו
תרגסמבףא,יוטיבידילוזתיתילכתהיווהךושמלהטונה,תירוקמהֿתילארשיה
קוחר,יהולאֿימלועתוקפרתהֿחווטלדע,תטלשהתילרעהֿתיטסיביטקייבואה
.רשפאשהמכלכףיקמו

הייטנהלכםעהזֿדציכ,הלאשהתופירחרתיבףאתררועתמותרזוחתאזרואלו
תרגסמב,תיניגנההריציהתניחבמםירקעהכדעונראשנתאזלהתיניגנההנכההו
רשאמםלשוקומערתויהברהףאןפואב,ונלשתדחוימהתימואלההייחתה
.הפוריאלשתוברתבתיללכהתוללובתההתרגסמב

םגּולו–והשמםורתלהיהלגוסמרשאלארשיֿןבש,יאדוובאוהץוריתה
ֿללובתמםגראשנהיהאליממ,אמלעבֿיפוריאההניגנהרצואל–תינוניבהמרב
;תימואלההייחתלתוכיישלשהקנפשוגלבקלולכיאלותריציםגאוהםגו,אמלעב
והשמםורתלולהיהשרצויקרתונמיהלהיהלוכיתימואלההייחתהתרגסמב
ןאכךא.הפוריאלשתויללכהןמהשירפלשסיסבלעאקוודו,דחוימẁילארשי
עבונהןכותםושלעהא☻ינאלונלשתימואלהתוררועתההש,הדבועבונאםילקתנ
םילדלודמםיילארשיםיכרעהמכלשץומיאלעםאיכ,המואהתורוקממתוישפוחב
ינימלכםעםיילארשיםיכרעםתואלשרבושמורזוחדוהיילעו,תירכנתרגסמב
.הליחתכלמרכנהןמםיאבומה,םירחאםייקלחםיכרע

הלכיםנמא–תישעמההמשגההםוחתבםגומכ–תורפסהםוחתב,הנהו
ירהש,הזכשםוגפינחורעקרלעףאםיבושחםירבדהברהגישהלתוררועתהה
,קמועהןמתישרושותיתִמאהפונתתינוציחהתומיגפהירוחאמןאכהתיהףוסֿףוס
ובלועפלהלכיוזירה,םלוהֿיתלבםגּולו,יכרעןוויכוזהפונתלןתינשתמיאלכו
םירדגלשןיינעהבןיא,הניגנה,תאזתמועל.וירדגווכרדיפֿלעתוחפל,תולודג
הרומאאהתאיהםתואשואשבלתהלהרומאאהתאיהםהבשםהשלכ״םייפוג״
םכותמשירמוחהםשוביגמןיטולחלררחושמבםירבדתאטבמהניגנה׃תרשל

םהלונֹניכֱה/ןידםוילוהבכשאםוילוהרתכהםויל/;םתליפתֿלכיהבםכלמוםייוג
..;ונֵתָפ☻ןֹחאלול,הָבֵרֲעהליפתםָבהתלעאלו/;דימתלזאמרֶפֶשיֵרמא הזתאו/.
.״/!?םידורָהםייוגּונּומְטְ☻ִיאלךיא/!םיעדויםההזתא..םיעדויםה
.)171׳מע,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלש׳הךרכ(
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רחאמו.ואולמוםלועלאיסחיהםחתמתּוטשפומבקרםתואאיההגיצמו,םינפִלו
קרתויהלהלכיאלתירבעהתימואלהתוררועתהלהתוכיישבתדחוימההניגנש
יהירהןיינעהעבטמאלא,םיינוציחםירבדלשהזכיטסיביטקייבואֿיפוריאיוטיב
–המצעבתוררועתההלשתטשפומההפונתהתאםינפבמאטבלהתיההחרכומ
,ץוחיפלכוזהפונתהרבתשנוהכבתסנםהבשםייכרעהםיכיבסתהחכונלשאצמנ
לשץוּבַּבעקתשמהספרלשבצקלדֵהכקרלוכהֿךסבתאצלהייחתהתניגנהלכי
םרטבףאתימואלהתוררועתההתניגנהקנחנהזבצמבשןכֿםאאלפאל.ומצע
.םלועמןויסינךרדבףאהעמשוהאלאיההשעמלו,הדלונ

לשםינומזפהמכבםכתסנקנחהותיכורכרהתאץורפלתאזֿלכבחילצהשהמ
םיכרעוליאבעקשומה,ררחושמהחתמהתדימיחטשןפואבהעבוהםהבש,הרמז
םיתעלו;וקמועבעקושמחתמהראשנםהבשםיניינעהךבסלכמקתונמב,םירדגומ
לעופהלאיניגניוטיבלשוזהדימםגהאציאל–בוריפֿלעףאילואו–תובורק
תומואת,אובילשתוניגנמבטושפהשבלתנאיהאלא,תירוקמההריציהךרדב
תפונתשמ,ןכמרחאל.הליחתכלמםמצעםהםגםירָּכונמה,םירָשּומהםיכרעה
,םינומזפהםוחתבםגתימואלההניגנההקתוש,היכרעלעהקתתשנתוררועתהה
תילארשיהניגנֿתוברתכםויכונלשגומשהמו–דחאכםיאבוימהוםיירוקמה
םעטתרסח,אמלעבםיטרפלשהקיר״הינמוקיסומ״אלאוניאונלשתדחוימ
.םהשלכתועמשמו

לעבםילשמםרוגןבומכאיההניגנהֿתריצי,תוברתלשהרושיקיבגל,םלוא
רתוידמעמתולעבהזןיינעבןהירהתולכירדאהותורפסה,ןכא.תיאליעתובישח
ֿיתייווהההשוריפלעדומעלהלוכיתוברתהןיאהניגנהידעלבךא;ביוחמויתוהמ
איהןיאםגאליממו,ותעדותבךנחתהלהלוכיאיהןיא,קיודמהוןוכנהימינפה
הנודינ)רבדהראותיללכבםא(הניגנתרדענתוברת.המצעםעהמלשתויהלהלוכי
–תירוקמההתלוכיוהתפונתרחאךלוהורבוגרוגיפבעוקשלםירבדהעבטמאופא
תחפטמהניאו(תיבויחההתפונתתאתמלוהההניגנתאשונהתוברתתאזתמועלו
חופיטלשןוויכבןאכמתונביהלהיושע,)הבשןולָדיחהוהחירבהירציתאאקווד
תואטבתהלשהלאשה.םדוקמהלהתיהשתיבויחהפונתלכלשךלוהורבוג
–םייחלשהלאש,קוחרהחווטב,היבגלאופאיהירההניגנהיֵכרדבתוברתה
םוחתבובםיעוקתונראשנשםֶלֵאהןמו–תוומלותונוונתהלואתוחתפתהוםודיקל
תוזומה,םימעורםיחתותהשןמזב״יכהפודשההרמימבםחנתהלונלןיאהזלה
םימעפלתולגתמרתויבתויניגנתויוברתאקוודשהיוצמההדבועבוא,״תוקתוש
.םייחהםיערכומובברקהֿהדשבהליבקמהדימבתושלח
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״תוזומה״שהדימבקרהזתאהזםירתוס״תוזומהוםיחתותה״יכאיהתמאה
תשרשומה,תיטסילאודיבידניאתונמאלשלבוקמהיפוריאהןבומבםנמאתוספתנ
םער״שאצמנךופההןבומבןהתוספתנשכוליאו,רומאכ,ןולדיחהוהחירבהירציב
ותואהניווַלתּוותואהנמדקַת״תוזומה״שילבללכבןכתייאלףא״םיחתותה
תויניגנהתויוברתה,תמאביכ׃ונרכזהשהיינשההנעטבםגןידהאוהו;ןתקדצהב
תאבואכלונליואר,לוכהֿךסַּב,ןכל.ןתניגנןיממאיההשלחההשכקרןהתושלח
רשפא–באכהןמו,ונברקבהניגנהיכרדבתימואלהתואטבתההחוכלשוקותיש
.ררועתיוהזהתואטבתההחוכרוזחי–תופצלילוא

םדוקמונחתינשתועפותהיתשמדומללןתינתאזלהתורשפאהןוויכבו
תובָּכעהתאץורפלחילצנםנמאשאוהתוררועתהַליאנתיכ]ןוידהתליחתב[
הרוהטתוּכַפלרוזחתתילארשיהונחורתפונתשו,ונחורתאתורבַׁשמהתויכרעה
אובתשכ.השעמהייחלאשפנבהיקמעמתויתחתמ,ררחושמההנואאולמבו
השעמבקראלאטבתהלשקבתתררחושמהחורהשרבתסמ,תאזהתוחתפתהה
בצקהוחתמהםצעבםגאלא,השעמהתרדגהלםייגָ☻ומהםיכרעבקראלו,ומצע
םתרטמתאןווכלוםתמשגהתאךירדהל,םיכרעהחווטתאקוידבעובקלידכ,הלש
.תירבעההניגנהתושדחתהאהתוזו–םלועב

לשהניגנבםינפֿלכֿלעםלגתתאלאיהיכחינהלןתינוזתושדחתהיבגל
ֿתומלואיכ.םויכתלבוקמהתירכנההניגנהֿתוברתךרדלע,םיטרצנוקֿתומלוא
הילעגנעתהל,המשלהניגנהתאםהבעומשלאבםדאשםביט,םיטרצנוקה
רמולךירצןיאבוש,תירבעההניגנהךא;ביבסשישממהםלועהינפמהבעקתשהלו
תאשלתנווכמאהת,העבטמ,איה׃הזכששומישלתנוּוכמתויהלהיושעאיהןיאיכ
איהלכותאופאןכיהו–ובוונממ,ישממםלועותואךרד,ןירשימב,םדאהתא
םצעלםינוּוכמויהיאלשםיירוביצםיסוניכוםיעוריאב,רמואהווה?תעמשומתויהל
זאש,שממהֿייחלשםירדגומםיכרעבתושדקתהותוזכרתהלםאיכ,הניגנהתעימש
תעפושהרהבהכועוריאהלשירמוחהרקיעָלטשפומיּבצִקיווילכהניגנהאובת
.המיאתמההניגנביוטיבלאוהאבשיפכ,םיכרעםתואלשיתמשִנֿיתייווההןכותל

איהוזיא–׳הדובעתדובעדובעל׳״׃תישרדמההרמימבספתנשןורקיעהוהז
םיקהבומהןמזהוםוקמה,תמאבו–חי״הרישוז,רמואיוה?הדובעהכירצשהדובע

לעתבסומה–השרדהלשהשוריפ[.׳יןמיסףוס׳והשרפ,אֹשנרדס,׳הבררבדמב׳חי
תדובע,תירקיעההדובעהתאהוולמהרישהתדובעש,אוה–ז״מ׳דרבדמבבבותכה
.הרותהןמהרישהלשהבויחםצעםגדמלנ)ןנחוייברתעדל(ןאכמו,תונברקה
ם״במרהלשומוכיסתאםגהאר.׳אדומעא״יףדןיכרעתכסמבםגתאבומוזהשרד
].111׳מעבליעל,׳חהרעהלתפסותַּב,הזןיינעב
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ֿתיבבואשדקמהֿתיבבןחלופהתעשםהירהתירבעההניגנלםינמוזמהרתויב
ֿתרותלשינומלאינולפךרעקראלףיקהלתונמדזההניגנלתנתינזאש,תסנכ
.הללכבלארשיֿתרותיפֿלעםייחהֿתואשנתהלולכמתאםאיכ,דחוימבלארשי

התמרב,תילארשיההניגנהתושדחתהיכאיהתביוחמהנקסמןכֿםגןכל
םנמאויהייניינעההמוחתוישעמההדיקפתירה–אובתשכ–רתויבההובגה
םגשיתילארשיה׳התדובעלשהניינעוהביטלםאתהבו.ןחלופהיווילב
תינכותהתרגסמהםוצמצתויהללכויאלושוריפ,הזרבדיכ,הרבסהתאשיגדהל
תנוּוכמהניאתמאבתילארשיה׳התדובעירהש׃הברדאםאיכ,המרההניגנהלש
,תויסיפטֵמתודגאולֵאיוניתלוא,ארובלהשודקבתורשקתההםצעתאםלגלקר
ייחלשתוישממהתויעבהלכתאתוּלַעְלאיהתנווכמאלא,םיירכנתונחלופךרדכ
םגאלא,הווהבקראלתאזו–םלועהךותבהלשו,הכותבדיחילכלשוהמואה
יכאופאאצמנו–דיתעבןתילכתוןנורתפלדעורבעהתוערואמבתויעבהישרושמ
םלועםגהנכותבףיקהלתילארשיההניגנהלכותםנמאןחלופהיווילידכךות
רתויבהמלשהוהלענהתיזחתַּבלוכהו,הזדצבהז,דחוימןיינעלכםגוואולמו
.םינפִלוםייחהםלועךותמתעדהלעתולעהלרשפאש

אקוודתופצלםיכירצונאןיאףא,הזגוסמתורשפאלשהתומשגתהןוויכבו
רשאןיערגהונדיברמתשנתמאבאלא,ןיַאמשי,השדחהאירבלשתושחרתהל
ימעטבאוהןיערגה.םיאנתהםייקתהבינגרואןפואבחתפתהללכותאיהונממ
םימיתוליפתלשדוחייבו,תוליפתהודומילהלשיתרוסמהןוגינהחסונבוארקמה
תאתעמושהןזואָלתולגליושע,אנדיאהדובצמבףא,ילהמדנ,הזחסונ.םיארונ
ֿתודכלתה,שפנהֿזוכירוטבמהֿבחור,ףוסיכהובג☻הלכלשתמאהֿגזמתיצמת
לככ,תומילשמתומיענותונוכתהנהכוהנהכדועו,דיחיהֿתליפתורוביצה
52.לארשיתייווהבינייפואיוטיבידילהאיבמותזכרמםייחהלשהקיטקלאידהש

המדערפסלםוקמהןאכירה,םיארונהםימיהתוליפתןוגינלעוללהםירבדהבגא52
׃קיתעההנוגינו,׳ירדנלכ׳תליפתד״בשלהתיהתיתועמשמ
תיבבושרעלעד״בשבכש–הכונחלשישימחרנהזהיה–ותריטפינפלשברעב
דילקילדהואב,ונתח,ןרטשיפר.ללכרבידאלו,תלפרועמותרכההתיהרבכוםילוחה
ףרטצה,ד״בשתשעתהעתפל.׳רוצזועמ׳תרישבותוכרבב,תורנהֿתייִּכונחתאותטימ
םרלוקב.םירופיכהםויברעתליפתלרבעדימךא–ריעההכונחהרנוליאכ–הרישַל
,עודיהיתרוסמהןוגינב,׳ירדנלכ׳תליפתתאאשנאוה,וייחלכוכרדכאלששממ,לולצו
,םינימאמאלכ,והמתוועמשהקלחמהתווצישנא.המיבהדילרוביצֿחילשהיהוליאכ
,םיליפרעבעקשורזחאוה.ומלועבןורחאהורובידהזהיה.ססוגהשיאהךכרעננךיא
.וארובלותמשנתאבישה–׳ץקמ׳תבשברע–םירהצבתרחמלו
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םיטונרונתהירוחאמתורימזֿילעבוםישפטםינזחינימלכשאוהןוכנםנמאיכםאו
,דחאדצמ,הלוזתונייקחותונרמויבהזהןוגינהחסונתאעיקשהלתובורקםיתעל
ידמעמשנןהב״תודחכנתוניפשידוע״םוקמֿלכמ,ינשדצמתושומנסֶפֶרבוא
53.וחורבשבלתהלוובקוּבדלאלאונלןיאו–ונואוויפויבןשיהוננוגינםעפבםעפ

ןמדרפנהלוגביתרוסמהןוגינהש,הזבקריהירהתיתוהמהֿתינכטההלקתה
דרפהבעוקתראשנהזהןוגינהשאיהתפסונתינכותהלקתו,הניגנֿילכבעוציבה
קרןהתמאב,ולאהתולקתהיתשךא–שממהֿייחבןוּוכמקבאמלשחתמלכמ
ותרוצבןוגינהיכ54.ליעלונדמעוילעשדחאירוטסיהךוביסותואלשםינפיתש
הבוגתוזיאאקוודךירצהאלםנמא,הניגנֿילכבעוציבהןמקתונמב,תיתרמִזה
םויקםצעךותמ,טושפ,חתפתהלהיהלוכיאוה׃שממהֿייחדגנכתנווכמתיתונמא
בצקשרחא–םיאתמבצקבהליפתהודומילה,האירקהלשתוישעמהתווצמה
קתשמהךוביסהןמלצינאוהןכלו–םינפֿלכֿלעהזבביוחמהיהוהשלכילוק
תיתונמאהבוגתתבייחמהתיהרבכהניגנֿילכבעוציבהתפסותךא;ונרבסהש
–הווהבתואירבֿרשואוקופיסלשהשוחתםגתררוגהתיהאיהאליממו,תנוּוכמ
.רומאכ,ןכומולגוסמםעההיהאלהזלו

לעתורבגתההקפואתאםגתוזחלונאםילוכיאליממ,ןאכדעונעגהשמ,הנהו
לע,ונחורתוררחתשהיכאוהיוכיסה.]תמדוקההקסִּפַּב[ונרכזהשתולקתיתשןתוא
תמלשהלאיבת,תילאוטקאהתימואלההריתחהוהבוגתהרשוכתרזחהלשעקר
המאתההוא–הניגנֿילכבעוציבהףוריצידיֿלעןה,יתרוסמהןוגינה
תוסחייתההןוויכב,ןוגינהלשוחוכוונכותתבחרהידיֿלעןה–תיתרומזִתה
יונישאוהוילאמןבומההשוריפ,תאזכהמלשהשרחאמו;שממהֿייחלתימנידה
ונתעימשמאיהאליממ,ונדיבםילבוקמהתסנכהֿתיבושרדמהֿתיבחורבינכפהמ
םינפֿלכֿלעבייחתמהיללכהיונישלןאכןנוכתהלותופצלונאםיכירצשןכֿםג
–הלואגלתולגמרבעמהםע,תורחאתוארֿתודוקנמםג,תילארשיה׳התדובעב

לשהחיתפהתורושלעהזרפרפד״בשךרוע,טפשמהךשמהבו,תואכרמהןיבשםילימַּב53
/,הלוגהתוצופתבתודחכנםירעשידוע״׃ןיגולידבטוטיצהנה.קילאיבל׳דימתמה׳
תשחולתֶלֶחַג/הלודגהטילפלוניה♪ֱֿאריתוהדוע/;ןשיהונֵרֵנרָתסִמַּבןַשְעֶיןהב
..ןֶשָדהתַמֵרֲעֵֵֵַּב .הלילַּבתותִעלידיחיתאצבו/.. . לוקקוחרמינזאועמשו/.
.,המוה . .״/.יניעהניארִת–ףֶשֶנַּברֵחַאמ/םיאָלּכהיתבמדחאבדימתַמזא/.

הקסִּפהןמל,154׳מעב,)3ףיעס(ןנדףיעסהלשותחיתפברבסוהירוטסיההךוביסה54
.תואקסִּפשולשךלהמב,״ןאכשאלא״תחתופה
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,רכנהןמהלואגלםיפצמהםילוגלש,ףילחתלשטעמֿישדקממיונישהונייהו
םרמִזלוםרישלםייולוםתדובעלםינהוכורזחיובש,וליתלעיונבהירוקמהשדקמל
םירודחןבומכויהיויביבסלעוטשפתיששרדמהֿיתבותסנכהֿיתבםגשו,תוכלמב
.ותארשהב

תלפוכמוהלופכהדיפקתבייחמהלאםירבדתרימאיכשיגדהלשיןאכ,םלוא
55.םתועמשמתרהבהב

וכרעבןימאמהויתרוסמהןוגינהתאבהואהםדאיכןכתייאליאדו,תישאר
איההנווכה.רחאוהשמבותעלבהווכופיהלהפצמאהיולאתורושבתוככ
וניעבתירוקמהותרהטביתרוסמהןוגינהראשייןכֿיפֿלעֿףאשו,אובתהכפהמהש
המוילעףסונבקיפתתימואלהשפנהאלא,הנתשיאלןוגינותואשונייהו–
םאםגו–הליחתכלמהזןוויכבובהמולגההארשהלףקותןתמךות,וברסחש
הייטנםגירה,החורבובשןיערגהםצעתאףאבצעלורוזחליאדוהטיתוזתפסות
.וחורבהליחתכלמהשובכףוסֿףוסאהתהמצעוז

ןחלופלשיּוויללהניגנלעןאכונאםירבדמשיפֿלעֿףא,]תינש[,ןכֿלעֿרתי
לשיוכיסלונתנווכאהתשןכתייאליאדו–העובקתסֶקוטמהניגנלעןכבו–
תועמשמֿרישעוםינווגֿרישעםגּולו,םיוסמןוגינהזיאבתאזההניגנהםוצמצ
המלשהלקוקזןוגינהיכונרמאשִמ.הלאכשםינוגינלשלבגומרפסמבוא,רתויב
ךרוצהיכונרמאאליממ,םייחהתוחתפתהלעתימנידהותנוּוכמההבוגתהתניחבמ
ןיגוריסלםגּולו–שומישםהלאצמייש,םינוגינֿםינוגינלשףוסֿןיאבהשעמלאוה
ירה,םיוסמדחא״ןוגינ״ןושלבםדוקמונרבידתאזֿלכבםאו;תרגסמההתואב–
םימיוסמהםייתרוסמהםינוגינהםגרשא,ןונגסלקרןבומכהזבהתיההנווכה
ףוסבלולכוידחאכתינונגסותינכותהניחבמםתואתומילשמהתויוחתפתההםגו
.וידחיובתונמיהלובלתשהל

ןיאש׃וזתישעמהרעהאיההלאםיינויעםיגייסמהבושחרתויהברהףא,םלוא
ןויסינידיֿלע,תיתוכאלמךרדבעצבתהלהלוכיהשורדהתיניגנהתוחתפתהה
םוקישלשלעפמהםלשוהםרטבףא,רתלאלשרדמהֿתיבותסנכהֿתיבלעהתופכל
.וכותלהתכלהכהדובעהתרזחהושדקמה

תולועןניאתמאלשתוחתפתהותויתוכאלמשינפמקראלןכתייאלרבדה
םצעמרחשֿרסחויתוכאלמהיההזכשןויסינשינפמאלא,וילאמןבומכ,דחאהנקב

,םיינויעםיגייסינשובצויהליחת׃תואבהתואקסִּפהששבתשרפנתועמשמהתרהבה55
.התאצותותישעמהרעהםהירחאלו
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יונישהבקע,רבשמלםויכהעיגהתסנכהֿתיבבתיתרוסמההדובעה,ןכאיכ.ועבט
יפכאיהתרדגומהזרבעמלשותילכתךא;הלואגלתולגמרבעמבךורכהיתוהמה
יפֿלעויארעתעדלעךכידכךותושעיישםירודיסלהזיחאןבומכןיאו,ונראיתש
יסקטןיינעבםהשלכםירודיסתעיבק,ןכֿלעֿרתי.ןורתפםניאשהליחתכלמהחנה
שודיקאליממאוההשוריפ–תסנכהֿתיבבהדובעהֿרדסכךכֿלכתועמשמֿקומעו
יארעלשםירודיסןיאו,החצנהֿתעיבתלףאועבקלשתורֲאָשִהלםירודיסםתוא
תילכתלהריתחהוהפיאשהלשתונֵּכהרוערעילבאופאןאכעבקיהלםילוכי
.םהלרבעמש

םייקתויהללוכייתולגההדובעהֿרדסלשיונישבךרוצהןיא׃תורחאםילימב
יתָלואגןוקיתולשייכתוילשאםושבםחנתנאלםייתניבםאאלאבייחמושגרומו
ןיאםנמאםייתניביכאוהלוכהֿךסַּבםירבדהשוריפו–הלואגההמלשוהםרטב
יסקִטהשודיקהלכםערשא,לבוקמהיתולגההדובעהֿרדסבקוּבדלאלאהרירבונל
ותמאתהֿרסוחוותויתולגש,הזלהןורתיהולשיתוחפל,תולגלשןויגיהלובןתינה
יפֿלעםגשאוהןוויכהותואברחאלוקיש.םירורבוםישרופמםההלואגֿבצמל
הלואגהתעלףאתיתַּבַשהתוהמהתנובתבםייניעהֿתריאמ(תילמרופההכלהה
ֿתיבבהדובעךרוצלאלםא,תָּבַשבללכתרתומםילכבהניגנהןיא,)המלשה
הניגנֿילכבשומישההיהלוכיללכבובשקהבומהםויהאיהתבשירהו–שדקמה
.ןובשחבאובלתסנכֿתיבב

ההובגההמרבתיניגנהתוחתפתהליופצהדיתעהשיפֿלעֿףאיכאצויןאכמ
תורשפאהןיטולחלהמותסםוקמֿלכמ,ןחלופהֿתניגנםוחתבאוהונברקברתויב
ẁתיבאוהש,םויכונברקבלבוקמהןחלופהֿדסומתועצמאבאובתוזתוחתפתהש
םוקיִשםאו;תסנכהẁתיבלץוחמחרכהבאובת–אובתשכ–תוחתפתהה.תסנכה
קרהלרתונ,]הנושארתורשפאכ[,לוכולכמוזתוחתפתהלםדקִיאלשדקמהֿתיב
ההימּכַליאובניוטיבכ,ותמקהלעקבאמַלתימינפתודימצבהליחתכלמאובל
.םקוישכונכותןוזחלו,קבאמותואםצעלו,וילא

יכהרואכלאצוי,וזהיינשתורשפאיפלםנמאהיהתתוחתפתההשהרקמב
עבטמירהש–תיבמופההתולגתהלםיאתמםוקמרסוחלשישוקבאיהלקתית
יסקטןחלופםושלהניגנוזאהתאלםגו,םיטרצנוקלהניגנוזאהתאלםירבדה
הגאדהרבכוזהיהתשיאוולהיכוילעריטפהליואריאדו,הזישוקךא.ןיַעְּבש
תיניגנההריציההשעמםצעלחוכהותישפנהתוריחהונבואצמייךאשמ.הדיחיה
תרובחלשתילמרופֿיתלבההביסמהםצעםגהיהתיאדו,שממלש
החורבתוכנחתהל,הניגנהתעמשהלרתויבהמיאתמתונמדזהםימחולֿםיחאה
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רשאכםגשחינהלשייאדוּו–םיכלוהוםיבחרתמםיגוחבּהתולָּבוקמתארשהלו
ןכודהלע[,ןוכנהומוקמבדסוממוילמרופיניגנעוציבלשתורשפאָלעיגנ
ראשיתהניגנהֿתפונתבתורדבתהלתילמרופֿיתלבההביסמהירה,]הרָזעבש
תיבירבונתוצַפללכויש,תילארשיהתוברתל,עירכמוקהבומ,ףסונדקומדימת
יפוריאהדסומהתעיקשלעתיתוברתתלעותותישפנתואירבלשתלפוכמוהלופכ
.ונברקבטרצנוקהẁסקטלש

לכותאלםוקמֿלכמ,היינשבןיבהנושארהתורשפאבןיבשרבתסמךכלרבעמ
הניגנהדצמדחיםגתינכותותינכטהעפשהילבאובלונלשתיניגנהתוררועתהה
תרגסמהתויהללכותאלאיהםירבדהעבטמ–וזהעפשהשאלא;תיפוריאה
הקיסומה״ינקסעוםייעוצקמהםיניחלמהלשםתסיפתךרדכ,תוחתפתהַלעקרהו
רמוחכוררועמםַסכקרשמשלךרטצתאיהםאיכ,םויכונברקב״תילארשיה
לע,יתרוסמהילארשיה״ןוגינה״לשדחוימהוביטוונוויכתרגסמבלוכיעודוביעל
.ליעלונרבידוילעש,תונושהויתויופעתסה

.המצעלשכ,תירוקמהתילארשיההניגנהתוחתפתהלעגונשהמב,]ןאכדע[,הז
יפכ,ןאכןייצלורוזחלםוקמשידועתאזהתדחוימהתוחתפתההדבלמ,םלוא
תוארללכונאלםינפֿלכֿלע,רתויבבוטההרקמבםגיכ,םימדוקהםינוידבונייצש
ידכ,תפילשותופְיפַיבשישהמלםגדימתקקזיהלוףיסוהלמםירוטפונמצעתא
יכרבתסמוזהניחבמ.םֵשילהואלוחפסלו,אוהשתומכ,ומצעותואףאאיבהל
–הרשועבראשיתוזשןמזלכ–תיפוריאהארשהלקקזיהלוףיסוהלםיבייחהיהנ
הרישעותססובמ,תירוקמהניגנונלאהתרבכשרחאדועהברתעךשמבילוא
אהנןבומכוזהארשהתלבקםשלו–םירכנַלהארשהםגשמשתרשא,ונלשמ
ונילאואובישםינגנבקראלו,אובילשםיטילקתבקראלשמתשהלםיאשר
םינגנליבשבםייקנש,םיטרצנוקלשתומלואבוליפאםאיכ,ץוחבמםיחרואכ
.ירוקמהילארשיהגוסהןמתוריצי,דבעידב,םהבןגניהלהנלכותףאשוונלשמ
ֿלעבושםייפוריאםיטרצנוקתומלואלשיפוא–הלאתומלואיכחינהלשי,םלוא
ויהיםההניגנהןחלופתאדועאל,יאדווב,התעמירהש׃םהלאהיאלםינפֿלכ
.הדבלהתלעותֿתאנהתאםאיכ,שמשלםידעונ

קחשמהולוחמה,הרמזה.ג

תמאבןאכיכהארנו,הרמזה,האבהתונמאהתויעבלהתערובענםירבדהךשמהב
איההרמזה.הניגנהןיינעלונרמארבכשהמלעףיסוהלבושחרבדםושדועןיא
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תויתועמשמתואצותבךורכוניאהזינושו,םירחאםיעצמאב,הניגנןימקרםצעב
׃הכומנרתויתויהלהטונתיתָרמִזהעבהלםיאשונהתמרשהזמדבל,ונניינעל
,בחרויללכאוהםפקיהשםיאשונבללכֿךרדבתוקסועתובושחההניגנהֿתוריצי
ֿםגךכלםאתהבו–םירדגומֿםייטרפםיאשונלדמציהלרתויהטונהרמזהשדועב
יטרפעוציבלרתויהיושעהרמזהשדועב,ירוביצעוציבלרקיעבתנוּוכמהניגנה,ןכ
.םצמוצמגוחבוא

טעמכ,תולגהתפוקתב,ונלשתיתוברתהתרוסמבשאיההדבועה,ןכֿיפֿלעֿףא
םילודגהםיאשונהןיינעלףאהניגנהםוקמבןאכהאבהרמזה׃םירבדהוכפהתנ
טעמכוראשנםייטרפםיכרצלעוציבהוםינטקהםיאשונהוליאו,ירוביצהעוציבהו
תידדההםתמלשהלםירבדהתאריזחהלהתעאיההיעבה,ןכלטי.ירמגלםירסח
׃תחאעבטמלשםינפיתשםושמהבשישהשירדִּבאוהןורתפהו,האירבה

לאשממהֿייחלשקבאמהתפונתףוריצבאוהןורתפהיכוניאר,הניגנהדצמ
שודיחםצעירה–הרמזהדצמיכרמאֹנהתעו;תרוסמהֿןוגינלשתיללכהתרגסמה
םילכבעוציבהףוריצקראלםשוריפאהיאליממ,יוטיבלהתאבהותאזלההפונתה
טוריפםגאלא,הניגנהיכרדב,םילודגהםיאשונלתינכותההמלשההףוריצו
םיגוחב,יתרמִזעוציבל,םינטקםיאשונבתינכותהמלשההתוא
תמלגתמה,תאזהתינכותההמלשההרדעיהמקרשםושמ,ךכ.םימצמוצמ
,הליחתכלמתיטרפההרמזהונלצאהקתתשנ,םינטקהםיאשונבלוכֿםדוקהעבטמ
.ררועתתותיטרפההרמזהרוזחת–המלשההתואשדחתהב–אליממו

לשיוארהישממההביטלעדועדומעלותוסנלקרונלראשנ,ןכמרחאל
׃ונרמאשהמךותמ,הילאמבושתרבתסמהבושתהו–ןודינבהיופצהתוחתפתהה
דוסיהאוהאוהתימנידהםייחהֿתפונתלשתינכותההמלשההףוריצםאירהש
דוסיןיאהמצעוזהפונתלםוקמֿלכמאולה,תיטרפההרמזהתייחתלינכותה
םיאשונהתאאטבמהתרוסמהֿןוגינלאףוריצךרדלעאלאונברקבתילכתו
םשכש,אוהתורחאםילימברבדהשוריפ.םידמועוםימייקה,ונלשםילודגה

׃״טעמכ״קרוכפהתנםירבדהיכונרמאשהמשיגדהלשיונתנווכירדִגתרהבהלטי
ןיא,יטרפהםוחתבהדיקפתתאהרמזההאלממןהב,תורחאתויוברתבםג,השעמל
,ךכ׃םילודגהםיאשונבוירוביצהםוחתבםגבושחדיקפתאלמתהרמזהשענומרבדה
רוזחנדועש,הרֶּפואהדוחייבו,תיתייסנכההרמזה–הפוריאלשתוברתב–לשמל
.ןלהלהניינעתאריכזהל
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,הרמזבםגןידהאוה,]תמדוקההקסִּפַּבםירומאה[תודוסיהינשלהקוקזונתניגנש
םהלרבעמשהמבםתילכתוםרוקמתאםינטקהםיאשונהךותבףאםלגלתבייחה
םדוחייב,םילילצהֿתונמאינימינשלשינונגסהבכרהל״טפצרה״שאצמנו–
.״טפצרה״ותואחרכהבוהירה,ילארשיה

תופצלונלןיאשאיהתינויגהההרבסהו,לוחמהתויעבלונאםירבועבושןאכמ
,״יטמרדה״וא״ירופיסה״גוסהןמילארשילוחמלשוחותיפתניחבמתולודגל
ֿינמארשאו,םלועבלוחמהֿתונמאלשהכרעההֿםלוסבדובכהֿםוקמתאספותה
םילועידוקירהיוטיבהֿרשוכלשרשועהוקמועהתניחבמרתויבםילודגהלוחמה
םצעשיפֿלעֿףא,אוהךכ.ישיאהםנקרופתאובםיאצומוובוונממאקווד
,״יטסיביטקייבוא״וא״יִּפֶא״ןכותאקוודבייחמוניאהמָרדהוארופיסהגשומ
היושעלארשיחוררשא,״יתילכת״ןכותםגרשפאמאוהאלא,לארשיחורלרזה
,לוחמהשאוה]ונתוברתבחרפיאליטמרדלוחמש[רבדהםעטו;וברדגתהלהתיה
ףאו–דחאכרופיסהתילכתתאורופיסעיבהלתלוכיידכמאוהלד,ועבטםצעמ
ןיברזפתהלללוחמהתאאוהחירכמםוקמֿלכמ,תאזכתלוכיובתאצמנשהדימב
.םהינשבקיפהלונממזאענמנתמאבֿםיבושחםירבדשךכידכדעתודוסיהינש
אופאאוהךירצ,תובישחתגרדלעיגי״יטמרדה״וא״ירופיסה״לוחמהשידכ
ללוחמלשעמשמאליממו–רוהט״יטסיביטקייבוא״וא״יּפֶא״קרתמאבתויהל
המהברהןיאבוש,הנממתקנויתישפנהותפונתשוא,לארשיתוברתבהרועמה
.ןאכתושעל

םייושעהםיבוטהםיכרעהןמתונהילתאזֿלכבהצרתלארשיתוברתםא
עיגהלםעפףאהלוכיהניאםנמאתיתוברתהםתובישחש–וזתונמאבאצמיהל
ונַייצרבכהתואשלוחמהלשתיתוהמהותלבגמבקע,הנושארהגרדממתוגספל
,וניארשםימודםירקמבומכ,ןאכקפתסהלהילעהיהישירה–56רוביחהתליחתב
שיםינגנֿםיחרואיבגלונשגדהרבכשיפכו;אובילשםיחרואֿםינמאלתוקקזיהב
תושדקתההךותמםייקתהלםינפֿלכֿלעלכותאלוזתוקקזיהש,ןאכםגשיגדהל
ךרטצתאיהאלא,הפוריאלשתוברתבםינמאתועפוהיבגלתשרדנהתיגיגחה
.אמלעבתירודיבואתיניינעהשיגבםצמטצהל

.״ןכמרחאל״תחתופההקסִּפַּב,55דומעב56
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שממהֿייחלןווכמהלוחמהוא–״יתילכתה״לוחמהםגשהארנ,ינשדצמ
לארשיתוברתלאיבהללוכיוניאאוהףא–םהינפמטלפמקרשמשלאבוניאשו
קלחםדאהזֵּכַרמהבהמרבונייה,״תיעוצקמ״תונמאלשהמרבםילודגםיגשיה
ייחלולכמבותובלתשהלודִצמתירקיעךרדכ,תיתונמאההריציבוייחמןוגה
עקרמקתונמבוהרוהטהותרוצב,״יתילכתה״לוחמהש,איההביסהןאכו.תוברתה
ויתועונתתועצמאב,תוימשגהןמתאזכתוטשפתהםירבדהעבטמךירצמ,״ירופיס״
וזןיעמ,ךכֿלכתילנויצרותקפואמףוסֿןיאתמצועיכחינהלהשקשדע,ףוגהלש
ובאוצמללכות–׳לָּכואונניאושאברעובהנס׳חסונ–לארשיתוברתבהמולגה
שפנהֿתאשמתאאטבלםדאלכויהבשתרכומךרדתניחבבםוקמולתתלוןיינע
.רוביצהייחלולכמבישיאהודיקפתרקיעתאךכידיֿלעאלמלותילארשיה

ֿיתילכתה״לוחמהתאלעהיכרמאנםאוזהנקסמרהבותטשפומתוחפחוסינב
םילימב,השעמלאוההשוריפ,לארשיֿתוברתתרגסמביעוצקמדמעמל״רוהטה
ֿתדובערדסב״םיינהוכה״תודוסיהדחאתויהלךפהיייטטסקאהדוקירהש,תורחא
–ותואהאלממהניאו,םדאהתאתנקורמקרהזטסקאהיכאיההדבועהךא;׳ה
תורוקמברבכתילארשיה׳התדובעבשמשלמשוריפבהזטסקאההלספנםנמאןכלו
ֿרדסבימיטיגלדוסיכםעפףאהזטסקאההלבקתנאלשםשכו–57רתויבםימודקה
.יתונמאסיסבלעםגּולו,דיתעבלבקתתיכחינהלדוסיןיאםגןכ,הדובעה

תוזחלרשפאילארשיהלוחמהלשודיתעתאיכרבדלשומוכיסבןכֿםאראשנ
עקרלא״יתילכתה״לוחמהףוריצבאוהדחאה׃וללהםייניבהֿימוחתינשבקר
ֿלכֿלעשאלא,ונממואצֵיאלםנמאםילודגםירבדשןפואב,״יטמרד״וא״ירופיס״
םיעניטנמוררודיבקפסלידכובאהי–ןורשיכבוחורֿראשבעצוביםא–םינפ
תילכתתאאטבלןווכמאהיאלםנמאלוחמהשכ,הזםוחתב.ידמלליעומו
רבכ,חוכֿתפלחהםשלןנוימדבעשעתשהלקרםאיכ,ןירשימבתילארשיהתוברתה
םיללוחמֿםינמאל–רקיעבולוכẁםדוקאלא,םגקראל–םוקמאליממובהיהי
אלאללכֿךרדבןכתייאל״יתילכתהרופיסהלוחמ״שינפמ,ךכו;םעוצקמהזרשא
ֿיתלבלהקינפבאלאוגיצהלתונמדזהללכֿךרדבאהתאלףאו,תנגרואמהקהלב
.תירודיבהתילכתלהליחתכלמןמוזמה,ינטנופס

ףארודיבֿתומלואלשתורשפאָלתחאםעפבושונתואריזחמ,ודִצמ,הזרבד
וליחתהרבכףאןודינהםוחתביכריעהלןתינו–לארשיֿתוברתלשתרגסמב
,שמשלהלוכיךכלתקהבומהמגוד.ראותמהןוויכבתוחתפתהינמיסונלצאעיפוהל

.198דומעל,הכרואתאפמ,הרבעוה–הזטסקאהרוסיאלע–וזהרעה57
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לשהתועצמאבונשפנתא☻ממוהשמעיבהלהנויסינרשא,״לבנע״תקהל,לשמל
ןיעמםחורוםירבדהןכותתניחבמוהירה,ארקמהירופיסלתידוקירתוסחייתה
58.יג☻ומהןויגההךרדב,ןוזחבןאכונילעהשהמלשסופיטוטורפ

,ילארשיהלוחמהייוכיסל–בושחרתויהםגיאדוובו–ינשהםוחתהוליאו
ֿירודיבהםאיכ,יניצרהֿיעוצקמהאלךא,״רוהטהֿיתילכתה״לוחמהםוחתוהירה
אבשכונייהו–״רוהטהֿיתילכתה״לוחמהלשוביט,ונרכזהרבכשיפכ.יממעה
ףוסבלו,יטטסקאוהירה–התארקלףוסיכהורֶסֶחהדצמתילכתהתאעיבהלאוה
ֿיתילכת״לוחמםגשיודבלמךא.תוננואןיעמ,ןקּורמםדאהתאאוהריאשמ
דעזכורמהיתילכתהץרמהןמ–ףדועהןמםאיכרֶסֶחהןמאבוניאש,״רוהט
גוסמץרמלו–םימיאתמהלועפֿתורוניצךותלתֵסָויהלוקרפתהלשקבמהושדוגל
.ותומכןיאמתסוומםרוגתויהללוחמהםנמאיושעהז

ךירצאלא,יעוצקמהללוחמלדמעמםושטעמכןכתייאל,םירבדהעבטמ,ןאכ
יממעהלוחמהו–ומצעבלהקהךותמ,ינטנופסןפואבאובלוץרפתהללוחמה
תוברתבדבוכמולבוקמדסומ,תופוקתהלכבו,דימתמוזאמםנמאהיההזגוסמ
טעמכשדעדסומהררופתה,ונחתינשתוביסהןמ,תולגהתפוקתבשאלא.לארשי
תאיוארכךירדהלועיבהללוחמהלכויהבשתיתונמאתרגסמםושולהראשנאל
יכהקזחו–אלמתיהזרֶסֶחשתעההעיגה,תאזתמועל,םויכ.תוסיולדמועהץרמה
וינָוגֿיֵנגּב,״יוארה״לשןוכנהוביטלעםעהדומעישמ,םנמאאלמתי
.םינושהםיינכותה

.קחשמה,הנורחאהתונמאהתויעבלעתעדהתאתתלהתעונלראשנ,ףוסבלו
׃ןיחבהלשישהארנ,ךכלרשקב
תועקתשהלהייטנמעובנללוכיאוהןיאוביטיפֿלעשרבתסמ,ומצעקחשמה

הייטנבשרשומתויהלאוהחרכומאלא,״תיטסיביטקייבוא״וא״תיּפֶא״
–יטטסבצמלאיהתנווכמהעבטמ,תועקתשהלהייטנהירהש;״תיתילכת״
התוהמםצעמ,םוקמֿלכמירה,העונתובשישאושנהלאיהתרחובםאםגו

–ןמיתילועלתב,יאנָתֿיולהרשידיֿלע1949תנשבדסונ׳לבנע׳לוחמהֿןורטאֵת58
תונשתליחתדע,הנשםיעבראכהקהלהתאהליבוהרשא–היירופתרצויותיפארגוירוכ
םידוביעוללכרשא,םינמיתהתדעתרוסמכ,לוחמיעפומהתלעההקהלה.םיעשתה
הרש.םירישהרישותורתליגמ,הרובדתריש,ןרחבבקעי׃ןוגכ,םייארקמםיאשונל
הרטפנאיה;)1973(ילארשיהלוחמהםוחתבהתמורתלעלארשיסרפבהתכזיאנָתֿיול
.ו״סשתתנששארברעב
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ןפואב,הפוסדעהתליחתמ,דחואמבהליחתכלמהלספתיתהעונתהשאוה
ועבטמקחשמה,תאזתמועל.דמועוםייקאושנבםינפֿלכֿלעהלחתועקתשההש
ףוסלאחתמבומעתוהדזהךות–תימנידהותוחתפתהבאושנהרוזחשלןווכמ
שישןיינעהחוכמאלאקחשמלםדאספתייאלרבדלשודוסיביכאצמנו–םלענ
.הזלהיתילכתהחתמַּבםאיכ,לרוגַּבאל,הליחתכלמול

דצמ.להקהידעלב,ודבלןקחשהֿןמאהןובשחקראוההזןובשח,םלוא
תוחתפתההרוזחשםצעםשלאקוודואלשרדייקחשמהשןכתייוןכתיי,להקה
םלש,ינוציחֿיביטקייבואןיינעכהבתועקתשההךרוצלםאיכ,עגרלעגרמתימנידה
תונעיהבםאיכ,ומצעלשקופיסלקרלעפיאלןקחשהיכןכתייךכו–רומגו
אהיאלללוכהויפוארשאהזחמתגצהבעלָּבייקחשמהשןפואב,להקהתשירדל
.דבלב״יטסיביטקייבוא״וא״יּפֶא״אקוודםאיכ,״יתילכת״

ירבעהםעהינבברקבידמלחֵורםנמאדחאדצמיכאלפייאלהזלםאתהב
,םינורחאהתורודב,םלועבםילודגהםינקחשהתמישרבשדע–קחשמהֿןורשיכ
,םעפֿףאונלהיהאלתאזםעו–היצרופורפםושאללאוהלודגלארשיֿינברפסמ
העפותהםעט.ונכותבווחורבילארשיהיהיש,ןורטאֵת,םויכונלןיאםגו
םגשךכבונניאיאדו–לוחמהןיינעבונרמאשהממלדבהב–תאזלההנורחאה
סיסבוהמרדלשףוריצהךותמםילודגםירבדקיפהללוכיוניאודִצמןורטאתה
ילתיארנךא.ירשפארבדהיכונאםיאורתורחאתויוברתב׃הברדא.יתילכת
ןורטאתלהשירדהבגאאלאחומצללוכיוניאלודג״יתילכת״ןורטאתיכהרבסה
.הליחתכלמהזכןורטאתלשומויקדוסילעו״יטסיביטקייבוא״

ןכתיי,וינפלןכומםנמאהזכןורטאתו,ומשלֿןורטאתלהקהשרודרשאכיכ
ידכךותו,הרבחבםילעופהםייתילכתהםיחָתמַלןורטאתהשבכייתובורקםיתעלש
שיגיוהירה,אדירגתיטסיביטקייבואהתועקתשההתאנהםשל,להקלהזחמתשגה
ןורטאתלשעקרהשכ,תאזתמועל.תיתילכתתועמשמלעבהזחמהשעמלול
ןורטאתשורדלןיינעםעפֿףאולןיאודִצמלהקהירה,םייקונניא״יטסיביטקייבוא״
קוריפלדסומונייה–ירודיבדסומאוהורקיעבוועבטםצעמ,ןורטאתה׃״יתילכת״
תמיאֿלכשרחא,להקהולקוקזרודיבהךרוצלקרו–כותנעטהלאלוחתמה
תוחפםיעצמאלאוההנפיאליממ,תיתילכתהעבהלךרוצבתעדמאוהשיגרמש

,םימודקהוישרושמרבכקתונמה,לבוקמהןימהןמןורטאֵתלןבומכןאכאיההנווכהכ
אלןורטאתהלשינחלופהשומישבםג,םלוא.ןחלופלםאיכ,רודיבלשמישאלםהבש
היהןורטאתהלשינחלופהשומישהשיפֿלעֿףאיכ.הזבונרמאשהמהשעמלרתסנ
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,ךכלליבקמב.ודִצמתימצעתואטבתהוהליעפתופתתשהרתיםהבאהיש,םיליבס
ןיאםא,ןורטאתתועצמאבאקוודותילכתתאאטבלםעטולןיאןמאהֿרצויהםג
הכורדהותייפיצדצמלהקהבלֿתמושתתאסופתלןוצרהידיֿלעהזבףחדנאוה
םשלויאמצעסיסבלע,״יתילכת״ןורטאתיכאופאאצוילוכהֿךסַבו–רודיבל
.תולעלףונמולןיא,תיתילכתהותעפשהםצע

ךלהמבילארשיהןורטאתהרדעיהתאץרתלידכובשיםאםג,הזרבסה,םלוא
ןורטאתםקאלעודמ,הניעבהלאשהתאהרואכלאוהריאשמןיידע,הירוטסיהה
ראשםעונברקלקתעוהומשלֿןורטאתלשעקרהשכ,ונלשונימיבםגילארשי
.םיירבעֿםייתילכתתוזחמםגבגאבטולקלהרואכלןכומוהירהו,אובילשםיכרע

בולישןכתיי,ונרמאשיפכ,יכ.םיקבדנםניאםירבדהשיאדואיההבושתה
ומשלֿןורטאתלשהזהעקרהשכקרומשלֿןורטאתב״יתילכת״ןורטאתלש
ןפואב,המצעב״תיתילכתה״הריצילףאידוסיעצמכרצויהֿןמאהידיֿלעלבקתמ
,הזגוסמהריציֿןפואךא;רקיעהבךורכהרודיבהו,הלֵפטהלוכיבכהיהתוזש
החוכוהתונֵּכרוערעילבללכירשפאאוהןיא–לארשיחורלאוהרזוביטםצעמ
תוישרושהעקרלעםירבדהםיכרענשןמזלכםא,אלפייאלתמאבו–תילכתהלש
םגהחילצהאלןיידע,היתופיאשולארשיתוברתבתעדומֿיתלבהואתעדומה
תלוכיהתאונברקבררועל״ןורטאתה״דסומלערתויבתגלפומהתוקפרתהה
״ןמורה״ךרעלעתוקפרתההשםשכקוידב,שממלשתילארשיהמרדוזיארוביחל
.ןמורהדילוהאל

״ןורטאתה״ךרעלעוזתוקפרתהיכ,קיסהלןוכנרבדלשורקיעבםגהארנןכל
וצרתלהרואכלהיהןתינש–הווהבבצמהיבגלקראל,הללכבונלצאאיהתכרפומ
היופצהתיבויחתוחתפתהלכיבגלםגאלא–רבעמֿתעשלשםימרוגידיֿלע
ייוכיסיבגלקראלאיהתכרפומיכףיסוהליואר,ןאכלונעגהשמו;דיתעל

הגצההןכותיכתראשנהדבועהירה,״יטסיביטקייבוא״אלו,״יתילכת״הרואכל
םינפֿלכֿלעהיה–)תיגָמה(התרטממלדבהב–)לאהלשוישעמרופיס(תינחלופה
ןכותהתאדחיאינחלופהןורטאתה,ןכֿלעֿרתי.יתילכתאלו,״יטסיביטקייבוא״
,ונרמאשיפכו;יטטסקאהעוציבהֿןורקעב״תיתילכתה״הרטמהו״יטסיביטקייבואה״
.רודיבהןמרתויףא,ותנעטהאלו,חתמהלשקוריפאיההזטסקאה
ונאםירוטפאליממ,ינחלופןורטאתלשותוהממהארנכםהש,הלאהםירבדהרואל
סיסבלעאל״תּויתילכתה״תאגישהלשקבישילארשיןורטאתלשתורשפאבןודלמ
.ינחלופםאיכ,ירודיבֿילּוח
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לעןורטאתבהרירבֿתיֵלבתוקפתסההיבגלםגאלא,ירוקמןורטאתלשותוחתפתה
.אובילשסיסב

ןושארהקלחבהבחרהברבכונחתינאובילשםיכרעלעתוססבתההתַכרִּפתא
קראל–םגרותמןורטאתלתוקקזיההתַכרִפלונאםינווכתמןאכךא59,ונרוביחלש
ֿתמלשהיכרוצלקרתדעונאהתשכםגאלא,תוברתהסוסיבםצעלתשמשמוזשכ
.אמלעברודיבוםיקפוא

רבתסמ,הלאינשב.עונלוקואןמורלןורטאתהתאהוושנםאררבתירבדה
םושילבואוביהתרהטלע,תוירכנתוריצימףאהמלשהאנהקיפהלםדאלוכיש
תאקיפסמאוהריכמקרםא–ולשתירוטסיההותימוקמהתואיצמלדחוימרשק
–עונלוקהףאו–ןמורהשינפמ,ךכו;הקוחרהןתִמאתאןיבהללגוסמוןעקר
םירבדֿתכרעמתניחבב,קחרממםנכותתארפסלאלאםירמייתמםניאתמאב
,ןורטאתה,תאזתמועל.ירמגללהקהלשתישממהתואיצמלץוחמש,תיביטקייבוא
ןיבלהגצההֿרבדןיבבורקוישממרתויהברהףותישלשהילשאאוהרצויועבטמ
םירבדמולהקהיניעלםייחןאכםילעופםינקחשהשינפמ,לוכֿםדוק;להקה
תיגולוכיספההעפשההינפמ,ןכֿםג,הזמתוחפאלךא–ותפשב,יחלוקב,וינזואב
לשורשבמרשבווימצעמםצעןאכםהםינקחשהש,תטשפומהיאוולהֿתדבועלש
ךותמ,דחוימבוליבשבורחבשהזחמבלהקהתארדבלםיאבםה׃ומצעבלהקה
ורחבשםהילעאופאהקזחו–הריחבלםהינפלודמעשםלועבתוזחמיפלאףלא
אלא,םלענינולפלהקלםאתומואדירגיביטקייבואךרעלעב,םתסוהשמקראל
ויניינעלרתויבבורקוומצעבםיוסמלהקותואלדחוימךרעלעבםגאהישוהשמ
,ַּהֵמָתוםֵמושמלהקהאצוי,תאזלההניחבהןמלהקהתאםהםיבזכאמםאו;ובלו
.״הקזח״התיה,תיביטקייבואהניחבמ,המצעלשכהגצההםאםג

ֿעבטמדימתטעמכאיהתאזכהבזכא,אובילשםימגרותמתוזחמב,הנהו
םתריחבו,ימוקמהלהקהתויעבלתדחוימתונעיהםהבאהתאלםלועל׃םירבדה
םהוברקבשו,תורחאויתויעבשירכנהלהקבםתחלצהמקרללכֿךרדבתעבונאהת

ךותמאּבוימהזחמהשכקרענמיהלןתינהבזכאהשגר.תּונשינפמאקוודוחילצה
בצמלדואמדעםימודםההתוברתֿרקיעלכוהייחֿבצקוהיתויעבש,תוחאẁהרבח
,תאזכהטשפהֿתמרבו,הזכידוסיאשונבלפטמהזחמהשוא;תאביימההרבחב
הזחמהשגומשוא;םוקמוןמזירדגלרבעמתניינעמתועמשמולתויהלהלוכיש

.)ךליאו,90׳מעשארב)יומסה(לדגומהחוורהןמל(,׳הקרפבדוחייב59
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תיתוברתהעפותלשתידומילהידורָּפןימכקרוגיצהלידכ,ןוּוכמדוביעךותמ
.ימוקמהלהקהלשתדחוימהותלכשהיכרוצל,תירכנ

ללכהאבהניא]םדוקהטפשמַּבש[הנושארהתורשפאהיכרמולךירצןיאךא
ֿבצקוהיתויעברשא,םלועבןושלוהמואדועןיאשרחא,ונחנאונברקבןובשחב
תויורשפאהיתשלעגונשהמבוליאו;ונלשלםימודויהיהתוברתֿרקיעוהייח
דע,ךכֿלכםישקוםיטעומםהרומאהגוסהןמםייסָלקהתוזחמהירה,תורחאה
קראהיאלשןורטאתןכשֿלכֿאלו,עבקלשןורטאתםהילעססבלןכתייאליאדווש
תולוכיתוישומישתוחפףאו–ירוביצדסומםאיכ,אשנתמלהקלםיבבוחֿתקהל
הרידנלופיטֿךרדכאלאתעדהלעןתולעהלןיאש,״תוידומילהתוידורָּפה״תויהל
.דבלבםייטוזקאםיאשונבו

,ירוקמןורטאתלדוסיונלצאןיֵאביכ,רבדלשומוכיסב,ןכֿםאלבקתמ
להקהונממאצֵיםוקמֿלכמ,ףילחתולשמשלםגרותמהןורטאתהאבישמו
ֿלכֿלעירה,״יטסיביטקייבוא״עקרלןורטאתהקוקזשלכםע׃שפנֿחפמתשגרהב
םגהזםנמאו–שממהֿייחל״יתילכת״אָצומולןיאשכםויקוהקדצהולןיאםינפ
ללכֿךרדונרבסהרבכשיפכ,השעמלןורטאתַלםויכונלצאהרוקשהמלרבסהה
יפֿלעֿףאו,״ןורטאתה״דסומלעתיגולואדיאהתוקפרתההלכםע.ןושארהקלחב
,קפתסהלםיכירצונאובש,םגרותמהןורטאתהירה,קחשמֿרשוכונלצאיוצמש
,עונלוקבופילחמוונממהֶנפנלהקהו–בבחתהלחילצמוניאוןיינעמוניא
ֿתומולחירופיסבםגלהקהתייפיצתאקפסליושעהו,בלהלארבדלבייחוניאש
.םשאלוהפאלרחשםהלןיאש,דבלבהימּפסאב

תודסומינשיבגלםגתויטסימיספתוחפאלתונקסמלרובעלונאםילוכיןאכמו
.ךדיאמעונלוקהואסיגדחמהרֶּפואה׃ןורטאתלםיבורקה

לשיניגנהבצקלהרמזלשףוריצאיה,ליעלונרעהרבכשיפכ,הרפואה
םיעצמאבאיההמישגמהזהףוריצהתאשךכבאוההדוחייךא,םילודגהםיאשונה
.ןורטאתתגצהןיעכ,םייטמרד

אוה,בושחןורטאתתוחתפתהלדוסיונלןתונוניאשישפנהעקרהותוא,הנהו
׃ןכֿלעֿרתיו;הרפואהלשהתוחתפתהלםוקמאליממונלצאןתונוניאשםג
תויהללוכיבכתרמייתמההגצהלהרמזףוריצבשתויעבטהẁרסוחךותמ–הרפואה
וא,יניצסחילשהשגרה,העבטםצעמ,תובורקםיתעלתרצוייהירה–תיטסילאיר
םירבדיוטיבלםיאתהלהיושעההטישוזןיאיאדוובו–ימצעגעלוא,תונכֿרסוח
.לארשיתוברתכהתִמאבהנימאמהתוברתתרגסמב
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,הרפואהשךכידיֿלע,לֵקֵמםרוגןאכאצמיהלםנמאהיהלוכי,ינשדצמ
אלא,ונלשוננושלב,םגרותמבעצבתהלאקוודתבייחהניא,תאֵּבוימאיהשכ
תאבוימההרפואהשרשפאתמהזכןפואבו–תירוקמההנושלבהלבטומ׃הברדא
,סיאממהשגרבו,תימוקמתיתוברתתוכיישבתורמייתההםשורבהוּולמאהתאל
ֿלעדימןזאתמהזםרוג,םלוא.ליגרהינורטאֵתהאוביבוזבזכֿתורמייתהמדלונה
,הניגנהותוזחמהאובילעקראליארֶּפואהאוביהתדמעהש,דגנכשֿלוקישהידי
ןיבלהרפואהדסומןיברומגץִיַחרוצילאליממהחרכומ,ןושלהאובילעםגאלא
המרםושלחתפתהלותולעללוכיהזכלאיצנטופןיא׃ימוקמהםיעצבמהלאיצנטופ
תוברתלהקיזלשהרמוילכרדענףאויולגבירכנאהישדסומלשוכרוצל,שממלש
אוביהיטירפםתואלכלקראלזאקקזיהלךרטצתהרֶּפואה.תימינפֿתימואלה
רבכאוהבצמהםנמאשיפכ(םמצעהיעצַבמםצעלשאובילםגאלא,ונרמאש
,אובילעךכידכדעססובמהדסומיכרמולךירצןיאךא;)םויכ,קדצבו,השעמל
.דואמדעקפקופמועועראוהרתויבבוטההרקמבומויק

הרפואהיבגלקראלןוכנאוהשלוקישידיֿלעתמלשנוזהנקסמ,ןכֿלעֿרתי

,דחיםגתודסומהינש׃ללכֿךרד,אבוימהןורטאתהיבגלםגאלא,תאבוימה
תויהלםייושעהםיכרעביתוזחויגָ☻ומןפואבהרועמוםעבטמרזאוהםנכותרשאב
תוהדזהןיגפהלךרוצהןוגכ–לארשיֿשיאיבגלםידילסמםגאלאםירזקראל
ונלצאדבאלםהםייושעוזהניחבמםגשירה–םיירצונםיסקטםעתענכשמ
ךרדבםדקתנשכדוחייבו–םיעצַבמלאיצנטופרדעיהמ,םתחתמעקרקהתא
הברהדימ,ןכא.ונלשתדחוימהתילארשיהתוברתהתעדותבתירוביצהתושרתשהה
–םויכונברקביוצמה)תיארֶּפואההעפוההרשוכהזללכבו(קחשמהֿרשוכלש
םיביכרמהדחאאיהש,תוירכנתויומדםעתוהדזההתייטנלוסחיילשייאדו
וזהייטנשמךא.ונלצאןיידעתטלשה,תיללכהתוללובתההֿתייטנבםיבושחה
םיירכנתוזחמינקחשלשלאיצנטופותואלףאךשמִמהםלעֵיאליממ–עקשת
תמאבהרפואהםוחתבדוחייבו–ונינפלןכומןיידעאצמנהתוירכנתורפואירמזו
.ץוחהןמםיעצבמבםייולתירמגלאופאראשינ

ןאכ.רתויףאהטושפאיהונרמאשהנקסמהירה,עונלוקַלעגונשהמבוליאו
לכיכ;ירמגלןובשחבאובלטעמכלוכי,תימצעהקפהיכרוצל,אבוימההזחמהןיא
ףאו–ךכותוארלללכֿךרדבלכונ,טרסומבותוארלונתעדבהלעישירכנהזחמ
בושחרטנשילבו,ןכומטרסכונאּביינשידיֿלע–תרפושמֿתירוקמהרוצב
עונלוקהיכרוצלונלאצמיישהביסןיא–ירוקמהזחמוליאו.ונמצעבוטירסהל
ןמרתויהברהףא,עונלוקה׃הברדא.ןורטאתיכרוצלרשאמרתויברעפשב
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תועמשמלורשוכו,ומשלֿרודיבבאוה–להקהתשירדדצמ–וניינע,ןורטאתה
ץמאמבשאופאהמֵתןיאלוכהֿךסַבו;לדלודמ,אליממ,הדימהתואבאוהתיתילכת
ונחלצהשיפכמוליפאתוחפהברההכדעונחלצה״ילארשיהטרסהדודיע״ל
60.״ימואלןורטאת״לשהרמויב

החרכומונרייצשתאזהתיטסימיספההנומתהןיא,ןכֿיפֿלעֿףאותאזלכםע,םלוא
הנומתהו–לארשיתוברתבקחשמהתונמאלשדמעמהלכתיצמתכלבקתהל
המגודהיפֿלעםירבדלסחייתהללדחנםא,ידמלתדדועמלוליפאךפהיהלהלוכי
תויורשפאהותושירדהדצמקרםקדבנו,הפוריאלשתוברתהןמונדיבתלבוקמה
61.המצעלשכלארשיתוברתלשתויבויחה

,לוחמהומכ.לוחמהןיינעבונרמאשהמלןוימדונניינעבשיוזתוארֿתדוקנמ
רודיבלשתושירדלםנמאתונעיהלהלוכיהניאתילארשיהתּואזחמהםגןכ
יטמרדרודיבלהשירדהםצעךא;״לודגה״,יניצרהןורטאתהתאןייפאמה,יטמרד
ליעומתויהליושעהזיוקיחםאםגו–אוּבייויוקיחלשןיינעקרונדידליהירה
תונעיהולאצָמיתשהדימב,לארשיתוברתלשתימינפההתניחבמףא,ידמל
,אוהראשנםינפֿלכֿלעירה–םיקפואֿתביחרמ,תיתִמאהמרדלשןורטאתב
תניחבמש,ילושויתוהמֿיתלבןיינעכ,לארשיתוברתלשתיללכהתרגסמב
יפואהתארתוסוליפאוהירהתימצעהֿתירסומהותעפשהויגולוכיספהוהנבמ
,תאזתמועל.הבורמתוריהזםיכירצה,הנכסֿיניערגאשונוידוסיהילארשיה
ומכ–קחשמַלקקזיהלהיושע,ירוקמההעבטיפלוהמצעלשכ,תילארשיהתוברתה
םאיכ,םהבש״תויניצרה״תויורשפאהםשלאל–םירחארודיבינימולוחמל
לוחמהםוחתבשםשכו–אמלעבחוכֿתפלחהוחתמהֿתייּפרה,עושעשיכרוצל
הלוהמהמרדלשרתויֿ״לקה״גוסהןמתיעוצקמתונמאלחתפןאכמחתפנ
.קחשמהותּואזחמהםוחתב,תומיוסמתומלשהב,םגןידהאוה,הקיטנמורב

דיתעודיקפתשיקחשמהֿתונמאלותואזחמליכרמולוננוצרתורחאםילימב
דסומבוקבדשתוינחלופהֿתויטסיציטתסאהתורמויהןמהנרהטיתםא,לארשיב
;םעהתארדבלקרתמאבוטושפאלאןהלהנשקבתאלו,הפוריאב״ןורטאתה״

.ןלהל65הרעהבדועהארו–ימואלהןורטאתכ׳המיבה׳ןורטאֵתזרכוה1958תנשב60

קחשמהתונמאליוארהוירשפאהןוויכהתאד״בשהוותירוביחהףוסדעוןאכמ61
עונלוקהימוחתבךכֿרחאו,יחהןורטאֵתהםוחתבהליחת–ישעמןפואב,ונתוברתב
.הרֶּפואהו
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תאונלתשבשמהאקוודאיהש,]הפוריאחסונב[רודיבהתנווכןיבלהזןיבלדבההו
ונרבסהשהמלהמודב–והירה,תירכנההמגודהיפלןורטאתלשחותיפהתורשפא
שיאהתאתוּלַעלואיצוהלןוּוכמירכנהיתונמאהרודיבהש׃תורחאתויונמדזהברבכ
םייחהךותמחתמהתייפרהבאוהונדידליעבטהרודיבהשדועב,םייחללעמלא
.םמשלו

רחארוזיחהתאבוזעלהכירצונלשתואזחמהשאוההשעמלםירבדהשוריפ
וא״יטסיביטקייבוא״סיסבלעםאןיב–תופיאשותויומדו״תויעב״תגצה
םינמזמםהבשהיווהֿידקומםתואבזכרתהלאיהתבייחו–ךהונייה,״יתילכת״

םיכירצהםינכתהורודיבלםיקוקזהםיחתמהתאםמצעבםיילארשיהםייחה
יבגלםנמאןוכנוהירה,אפיסַּבשטשפומהונורקעדצמ,הז״טפצר״.םרודיבל
אוההרקמאלףאו–יהשלכהרבחבתירודיבההריציהלשהתחלצהוהתמאתה
רתויבםיחלצומהוםיבושחהויתורֵּפמלודגקלחאוהאשנתיפוריאהתוברתבש
ךא;ונאהפוניחדש״תופיאשותויומדותויעב״לשןורטאתותואםוחתבאקווד
״ירודיבהןומיזה״ידקומשאוהונדידל״טפצר״ותואבשומישהתועמשמ
רשא,ונֵרבעֿתודוסיל,חקלֿתנובנםגּולו,תיטנמורתוסחייתהברקיעבונלואצמיי
תוסחייתהב–תינשו,דיתעהבוציעלינויערוישגררשגלעכהבהלעתמונשפנ

ןתעגרהתניחבב,הווההתויוכבתסהל,תינחלסֿתינוחטיבואתיריטס,תיכוחיג
62.ולאלשתכרדומהתישפנה

חיטבהלןיידעהלוכיהניאאיהףא–וללהםידקומהינשבתוזכרתהה,הנהו
יטנמורהחתמלבישקהלונלשרשוכהשכ,אנדיאהדםיינחורהםיאנתבהחלצהונל
.יהשלכהנבהֿתשוחתלעקרונלןיאהווההֿתויוכבתסהיבגלו,קתושמונייחלש
ונלתתלידכםידקומינשםתואבןיאיאדו,החוורלהזבצממאצנשכלףא,ןכומכ
ןמענטצהלונלשןורטאתהךרטציונרמאשיפכו–63ריפסקישואסלקופוסיֵנימ

הזויטנמורההז–תירודיבההריציַלןאכהוותמד״בששוללהםידקומהינשבשבלםשוי62
תאוג״צאתאוביצהב,תורפִסהלעןוידַּבליעלבתכרשאלוירבדםירשקנ–יכוחיגה
הָטֶקַר״ןיעכבםעהחורתאועינהבדחאה–ונתוברתתאםימדקמכוידחיםכילעםולש
ךשמהב.)ןאכוירבדכ(״תינחלסתינוחטיב״הותביתכבינשהו,)םשוירבדכ(״תירוטסיה
.וללהםידקומהינשלאםימעפהמכדועסחייתיוד״בשבושיןוידה
קודו–166׳מעבשהזדעו160׳מעבלדגומהחוורהןמל,ליעלוירבדתאהארובוש(
ררבתמהאוושההןמ׃ןאכהאבההקסִּפהתמועל,םשתונורחאהתואקסִּפהשולשב
׳הפיהתורפס׳ַלהמודןפואבלארשיבדקפתתרודיבהתריצישךכלןווַכמד״בשש
.)םייוגהתויוברתב

האמב(הקיתעהןוויבסלקופוס–הלאהםיאזחמהינשןיבתודירפמםינשףלאמהלעמל63
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״המישנֿתבורא״כומוקמתאריכהלידכ,תיאליעתיתוברתתובישחלשהרמויה
ינשםתואםגירה,החוורליוושכעהקותישהןמםנמאאצנשכל,םלוא.אמלעב
ֿלעו(ילואםיעורגויהיאלשתורֵּפונלתאשלםינפֿלכֿלעולכויונרמאשםידקומה
הזחמהםוחתב,לשמל,הֶתֶגוארלישתריצימ)ויהיםיעורגשחרכהןיא,םינפֿלכ
64.הידמוקהםוחתב,ריילומלשותריצימוא,יטנמורה

הקיסָלקלשםיאישלעיגתאלואעיגתםאןיב(הזלהןוויכבתיבויחתוחתפתה
אירבויעבטבחרמףאו–ידמלדבכנהלועפֿבחרמקפסלםגלכות)רכזנהגוסהןמ
,םוקמֿלכמונמעֿינבברקביוצמה,קחשמהẁרשוכל–תינכותההניחבהןמדואמ
ידמשרבתסמ,רומאכַחֵלוצךאוחורבעונצןורטאתונלםוקיֶשכלו;ונרבסהשיפכ
תוזחמוכותל״בנגתהל״ולכוי,ידמלתובורקםיתעלםגילואו,םעפבםעפ
.ונלשמםיירוקמםאוםימגרותמֿםייסָלקםא–םירחאםיניממםיחלצומ

םייוארונרמאשםידקומהינשיכקיסהלןוכנהארנןאכדעונעגהשִמםג,םלוא
תצרמנהייטסלכו–תורודל,ירבעןורטאתלשתורשפאליתוהמהסיסבַּכבשחיהל
הגאדהתניחבמקראל,דשחותוריהזבןודיהלךרטצתהזלהסיסבהןמידמֿרתוי
תועמשמלהגאדהתניחבמלוכֿםדוקאלא,״ירבעהןורטאתה״דסומלשומויקל

תוידגרטהתארתיהןיברביחןושארה.16ֿההאמהלשהילגנאבריפסקישו)תישימחה
רצי–תוידגרטבןייטצהךאתוידמוקםגבתכש–ינשהו,׳סופידאךלמה׳ו׳הנוגיטנא׳
תאהארובוש–ריפסקישלע(.׳תֶּבקַמ׳תאו,׳רילךלמה׳תא,׳טֶלמַה׳תארתיהןיב
רבשמבלארשיתלואג׳בהאר,טֶלמַהלע.172׳מעבליעל,ז״יהרעהבד״בשירבד
.)254׳מעב156הרעה,)׳בךרכ(׳הנידמה

חפסנבהאררלישלע.םתביתכבםגהלועפופתישו,םיבורקםידידיויההֶתֶגורליש*64
.ךליאו204׳מעב,רוביחַל׳ב
רפוס,יאזחמ,ררושמהיה–תינמרגההפשבםירצויהילודגמ–התגןופגנגפלווןהוי
–׳טסואפ׳תוכזברקיעבעדונאוהיאזחמכ.םיכרכהאממרתויםיקיזחמויבתכו,ןעדמו
הפיאשךות,ןטשהייותיפםעיפוסניאקבאמהבלוגנו,הנשםישימחהבלמעשהריצי
לשעודיהןמורהםגו,׳םסוקהתיילוש׳הרפואהתריצילדַּבוע׳טסואפ׳.בגשנהלאדיאל
.1832תנשברטפנהתג.הרפואלזחמוה,׳ריעצהרֶתרֶוירוסיי׳,הֶתֶג
ותוסחלהכזותפרצבתוידמוקהירבחמילודגמהיה,ןלקופטסיטבן׳זאוה,ריילומ*
אקוודתאזו,הרוטקירקםתויהלדעךחיגאוהוירוביגתויומדתא.14ֿהיאולךלמהלש
.ונמזבשהרבחבתונקירהותועיבצהתפישחו,וקמועלםדאהעבטלעהדימעךות
לעבושובושתולעומויתוריצישךכלואיבהולשרומוההתוכיאותופירחהויתונחבא
,)עובצהרמוכהלע(׳ףיטרט׳׃ויתוזחמבשםיעדונהןיב.םלועהיבחרבהמבהישרק
.1673תנשברטפנריילומ.׳המודמההלוחה׳ו,׳ןצמקה׳
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הייפְצהנממתעמתשמש,תאזההרעההרואל.תיללכהתיתוברתהותירסומה
יכםגקיסהלרשפאשןכתיי,ירבעהןורטאתהיפואבתּוינוגדחלשהברהדימל
אלאוהןיידעםנמא,ותעשב״אטאטמה״ןמדבלו(םוקישכ–ירבעהןורטאתה
קראלש,דסומלךפהיהלהטייוהירה–65)״המיבה״תורמוילכבאלףא,םק
הממהנושאוההיהי,יללכהויפואוושומישווהנבמלכבםגאלא,ונכותֿרקיעב
תוחתפתהלשםיישממההיטרפתא.הפוריאלשןורטאתבריכהלונלגרוהש
ראתלןבומכםילוכיונאןיא–תומשגתהידילללכבאובתםאוא–תאזכש
תוחתפתההאובתםנמאםאקרךא;רתויבהרופהןוימדבאלףא,שארמונמצעל
לשגשומהתאקדצוםעטלשהדימוזיאבתולעהלהיהירשפא,השעמלםשגתתו
.ימואל–ילארשיוא–ירבעןורטאת

המב–תמיוסמהדימבתונושהנייהתש–תונקסמתובייחתמןאכמךשמהב
.עונלוקהןיינעלעגונש

דצמולאובתשרמוחהתקפסאבאוהיולתשהדימב,הזםוחתבםג,ןכא
םידקומהינשםתואבאלאהחלצהֿתרירבהשעמלונלןיא,תירבעהתּואזחמה
קופיסל״ינומהרוציי״הזםוחתבשרדנ,יחהןורטאתהןמלדבהב,םלוא.ונרמאש
ידמטרסתפלחהלםיקוקזורתאורתאלכבםירוזפה,תחאֿתבבםיברעונלוקֿיתב
םינמוזמםיראשנה,דבלבןכותהֿידקומינשבתינוגדחהתוזכרתההו;עובשבעובש
םגשרבתסמןכל.תאזכשהשירדלתונעיהלסיסבשמשלןבומכהלוכיהניא,ונינפל
קלסלאלא,הרירבילארשיהעונלוקלהיהתאלרתויבםיבוטהתוחתפתההייוכיסב
תשירדתאריקפהלרבדלשושוריפאהיםאףאו–״ינומההרוצייה״ןמודיתא
םייושע)רתויואתוחפ(םירשכוםיבוטלארשיֿינב.ץוחבמירכנורזאוביללהקה
,יומיבב,הקפהב,רזהעונלוקהלש״ינומההרוצייב״םיעצַבמהישארתויהלםנמא
םגקפסלילארשיהןורשיכהעבטמהזןיאךא–הלאכשםירבדינימלכבוקחשמב
בייחהזהןורשיכה.ףוסבלהשעמלונלאיבמינומההעונלוקהשהמלןכותהתא
ינשםתואב,םיבוטךא,םידדובםיטרסרוצייבקרזכרתהלאופא

דעלעפו,)׳םוקמוקה׳,דרשאלשומדוקלךשמהכ(1928תנשבדסונ׳אטאטמה׳ןורטאֵת65
,היתויעבוץראהיווהמוחקלנויתוזחמו,יריטָסןורטאתהזהיה.םישימחהתונשתישאר
.ןמרתלאןתנידיבבתכנהמבהלעגצוהשהממהברה.אירברומוהבותיממעחורב
לעםיקרפלטלתשהש,יטילופומסוקה,יללכהוקהינפלעתאזחורןבומכףידעהד״בש
ןורטאֵתַּכ׳המיבה׳לעהזרכההדגנוצִחתאןוויכובשאוההקסִּפהףוסבו–׳המיבה׳
.ימואלה
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ֿתשירדראשיתךכמהאצותכםאו;ןכתושעלודיֿלאלשיובשםידקומה
,)םינפֿלכֿלעתרקפומראשיהלאיההחרכומםנמאשיפכ(רומאכתרקפומלהקה
םאיכ,רתויבהרומחאקוודתויהלהחרכומהנכסהןיארבדלשומוכיסבירה
יבגלוניקפואֿתבחרהלידמלליעירישכמםגתויהללכויאבוימהעונלוקה׃הברדא
הזשדבלבו–ןהמערישיעגמילארשיהםדאלןיאש,תורזהתויוברתבהשענשהמ
דבלבו,ולשתדחוימהתילארשיהותוברתבשרשומתויהלםנמארוזחיודִצמ
אּוּביילעשו,תיזכרמרכיכלכמותומרהויתועבִגלכמקחרתיוענטציעונלוקהש
.רקפההןורקעברבדהעגפיםאםג,ןוניסלטויותמוסרפו

בתוכרשא(ונלצאהיבבוחשהארנ,הרֶּפואהלאףוסבלעגונשהמב,םלוא
המו–ירמגלםוחינםושאללראשיהלםנמאםיכירצ)םהמעהֶנמִנולאתורוש
.ויבגלקוספהֿףוסתמאבוהירה]192‐191םידומעב[ליעלהזןיינעבונרמאש

ןיאהרפואלונֵרשוכֿרסוחלע.רעצםגחרכהבושוריפןיאםוחינהֿרסוחשאלא
ֿרסוחלע,םדִצמ,רעטצהלהפוריאֿינבליוארשיפכמ,לשמל,רתוירעטצהלונל
התוברתלדחוימיתונמאףוריצאוהיקובקהשםשכיכ66.יקוּבַקהןורטאתלםרשוכ
אלףאו–דבלבהפוריאלשתוברתלדחוימףוריצאיההרפואהןכ,ןפילש
,תמיוסמתחאהפוקתבהפוריאלשתוברתלםאיכ,ללכבהפוריאלשתוברתל
תונמאהינימ.המצעהפוריאבוליפא,בושילבלהרבעוהארנכהפלחרבכש
םיפוריצהךא,וללכבישונאהןימהינבלהארנכםהםיפתושמ,םינושהםיידוסיה

לשםתמאתהֿרסוחמםוחינונאםיכירצםאו;םינושחרכהבהארנכםהתוקינכטהו
תוקינכטבוםיפוריצַּבםחנתנ,ונלשונתוברתלםהשלכםירזתוקינכטואםיפוריצ
תונמדזההזרוביחבונלהתיהרבכשיפכו–ונלשמשדחנואשַרינשםידחוימה
.םידחאםירשקהבתוארהל

ו״כשתזומת–ה״כשתירשת

ןהבתוחפשממםיאב–דבלבםירבג–וינקחשרשא,ןפיביתרוסמןורטאֵתוניהיקּוּבַקה66
הוולמאוהו,תועשששכךשמנעפומה.ונבלבאמהשוריבםינקחשהידיקפתםירבוע
הרישבורופיסתאללוגמהזחמה.רתויבהרישעתריוצמהרואפתעקרֿלע,הניגנב
םינוניגבוהֶ☻ועמישנלוקבםיעיפומוםישנכםירפאתמםינקחשהןמקלחו,דוקירבו
׳יקובק׳םשה.)לוחכ(םיערהו)םודא(םיבוטהתא׳ןמסמ׳םגדבכהרופיאה.םיישנ
.עוציבהןורשיכוהיגרנאה‐יק,דוקיר‐ּוּב,הריש‐אק׃םיעמשמהןמבכרומ
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186ẅדומעלתכיישה57הרעה

תומשברפוסמַּכ(–יניסרהילגרל,בהזהלגעביבסךרענהצמִשלרוכזהיטטסקאהלוחמה
הארנ,ךכלרבעמ.םירבדבןאכתוברהלךרוצןיאשהמודךכלעו–)ט״יקוספלבלםיש;ב״ל
.׳אד״יםירבדברומאה״ודדֹגתִתאל״רוסיאָלםינוּוכמןאכד״בשירבדש

הדובעלואתמהלעתולֵבאלאקוודןָוּוכמכהזהואלהתאםיגייסמםישרפמהבורםנמא
״וכֵלֵתאלםהיתֹקֻחבו״תניחבב–רובידהתאןיבהלןתינשררבתמףסונןויעבךא,שממהרז

לערפוסמַּכ,םהיהולאלםסחיבםתוגהנתהוםכרדתאםילילאהידבועמדומללרוסיאכםג–
ךֹפשדעםיחמרבותוברחבםטפשמכודדֹגתִיַולודגלוקבוארקיַו״׃למרכהרהבלעבהיאיבנ
.)ח״כח״י׳אֿםיכלמ(;״םהילעםד

,הארתשרפםירבדל)בוטחקל(׳אתרטוזאתקיספ׳בל״זחירבדתאןיבהלשיךכ
לעןישועתומואהשךרדכושעתאל׃ועמשמכ–׳ודדוגתתאל׳״׃רוסיאהתאםיריבסמה
םגךכלהמודבו;׳אדומעב״כףד(״׳םטפשמכודדוגתיַו׳׃רמואבותכהןכו,הרזֿהדובע
׃תופסותהםשב)׳ףסוייקומינ׳(אביבחףסוייברםגשוריפבבתוכךכ.)ו״צ,םירבד׳ירפס׳ב
יריימםיבכוכתדובעדבועבואל–]ארמגהןושלכ[–םיבכוכתדובעלע]ומצעטרושה[״
.,]ןאכרבודמ=[ . ]תישענהטירשהשאוההעמשמ[םיבכוכתדובעלטרוש]הרדגהה[אלא.
א״כףדתוכמתכסמבהיגוסהתאםכסמה,ף״ירהלעושוריפב׳דףד(;״םיבכוכידבועהקוחכ
קוד–ם״במרהירבדתא)׳הנשמףסכ׳(וראקףסוייברןיבמםגךכשןכתיי.)׳אדומע
הידפולקיצנאבםגהארו;ג״יהכלהב״יקרפםיבכוכתדובעתוכלהבוצוריתוותיישוקב
.119הרעהה״שרוטז״יךרכ,׳םיוגהתוקֻח׳ךרעב,תידומלתה

ןיבהלןתינ–״ןּומְמַהתִתאָל״–תודדוגתההרוסיאלסולקנואלשומוגרתתאםג,ףוסבלו
.המילאתיטטסקאתומהלתהלןָוּוכמכ

$
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׳אחפסנ
רוביחהשארבשחיתפַל

ליחתהאוהםימעפעבשו,הזורוביחתביתכלתשגלד״בשהסינברןמזךשמב
רמאמלתולחתהויהוללהתונויסינהשרבדלםייַלגרשי.ךישמהאלוהביתכב
תחא,רוביחַלחפסנכ,איבהליוארשונרבסםוקמלכמךא,ףיקמרוביחלאלורצק
׃הזבתנתיניהירהו–תועוטקהתוחיתפהןמ

םיאטחםישנאתוברת
ẅוא

לארשיתרותו״תורפסותונמא״לשהיגולואדיאה

תאםינדדוע,םנמא.תירוביצתוגהנתהליביטמרוניוטיבכםויכעודיונניאאטחהגשומ

לשתונקתלזובלוארסומהתומכסומבלועמלובםיברמםא,עורפוא,תחשומכרוביצה

הרבחהןמשלוכיבכֿתישונאהֿהימונוטואהירדגלםיכיישהלאלכךא;ילמרופהטפשמה

הֶחדנהזכשרטשמו,יהֱֹֿארטשמלשקוחהתרפהבוניינע,תאזתמועל,אטחה.םינפִלו

.ודוסימםויה

ואםייקאוהןיאשןבומכעמשמןיא,רכּומונניא–םויכ–הזרטשמםאםג,םלוא

אוהשמתשמדציכוםדאההשועהמהנימאקפנןיאםירבדהתוהמתניחבמש

.דבכתההבשתילכשההימונוטואב

הרורבתודימצבםדאבחתּופוןתינרֵּבידה.רקשלשרובידה׃לשמלוהמגודל

םא.תמאלשהריסמוהעבהםשל–אליממ–ןכבו,יבויחֿיתרבחרושיקלשתילכתל

ךותמ,תורחאםילימב,וא–תואמריכרוצלרֵּבדלֿותלוכיתאלצנמוםדאהאופאאב

יעבטהשומישלדוגינבורשוכתאהטמאוהאצמנאליממ–תינלצפֿתיכונאהמגמ

תינכתבץבתשהלןתינהזיעבטֿיתלבשומישםג,יאדווב,יכםאו;ארבנאוהומשלש

לכלרבעמףא–עראוההזשומיש,רקשמהםדאהתניחבמו,ומצעלשכירה,תיללכה

היהייטרקנוקההרקמבשםנמאןכתיי–בושיכ.םיוסמהיתרבחהרסומהדצמהכרעה

אירופבותכסמב״וא,ץוחַלוהרבחהןמתודדומתהבןוגכ,הֶוּוצמורתומרקשה
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;ומצעולשותדועתיבגלהללקלךפוההחישהרשוכהיה,ןכאלםאירהשא,״אזיפשואבו

תווצמתארֵשייהאלמלתלוכיבםגפ–ןווינלשדצרקשַּבובשיהלאהםירקמבםגלבא

ןרקשהאופארפוכםאםג.תיניינעהקדצהףאולןיאשכהמכוהמכתחאלעו–בארובה

]וחוכבןיא=[ונמיהלכואלרשאםיוסמהםירבדהרדסתאאוהרפמםוקמֿלכמ–רקיעָּב

תיתוהמהתילכתהוהמגמהתאאוהחפקמאליממשאוהביוחמהושנועו,וביטתאתונשל

.רקשלותעדבהלעישםעטללכבהיהלוכיבכֿהמשלקרןבומכרשאו,וייחבהעובטה

אוהתמאבלבא–תינימהoהיסרברפהוא,תונזה,תודבאתהה,בוש,הזלהמודב

,״רוהטה״יתרבחהרסומהלשףאאלא,״יגולויבהרסומה״לשהרפהלכבקראלןידה

.ומצעבאטחוניאואוהיתִמארסומותואשהדימב

וזאלרשא,תחאתלבוקמהשיגלעדומעלינאןווכתמםנמאוזהמישרב,הנהו

לשגשומהםצעלהשעמלהתואםיהזמאלא,תירסומהעפותכהתואםיאורשדבלב

רשוכהתאאיהתלווַנמיאדווביכ,רקשכהומכואיהאטחןכֿיפֿלעֿףארשאו–תוברת

.תאשינאיהוחוכברשאיעבטהיתוברתה

הנשמוניאשםכחֿדימלתלשתעבוקארמגהתייגוס[.׳בדומעג״כףד׳אעיצמאבבא
אלםאףא,״איהילש״רמאֶשִמ,דבלבןיעתעיבטיפֿלעותדיבאתאבישהלשיורובידב
ערָגיתאלו,ורובידבתונשלםכחֿדימלתיושעםיאשונהשולשב,םלואו.םינמיסהבןתנ
רבודמה,י״שרלשושוריפיפֿלע.אזיפשואואירופ,תכסמ׃םהולֵאו,ל״נהותוכזךכב
,)תינולפתכסמבאוהיקבששיחכהלםכחהיאשר,הוונעםושִמש(דומיליאשונבאוה
יאשונבו,)ותטימתאשמישש,תועינצימעטמ,שיחכהלאוהיאשרש(הטימיאשונב
וצפקיאלשידכ,הפיולביקאלשותואחריאשתיבהֿלעבלערמולאוהיאשרש(חוריא
].)ונוממתאולַכיוולצאחראתהלםיבר

,תירסומהניחבמילרטינהוא,בוטהרקשהתאףארישכהלםאובבונימכחיטבלןאכמב
השעמלסחייתמהרוסיאהתויסחיתאםהםיעבוקרשאכתישפוחהםתשיגלדוגינב
לשמלהאר.דבלבתירסומהותולספרדגבקרםאיכ,ומצעלשכ״יעבטיתלב״ונניאש
תוטשפהתמועל–׳ד׳ד׳הברתומש׳בתונושהתועדהוא,׳בדומעג״יקףד׳אמקאבב׳
.׳גה״נ׳הברתישארב׳בתינייפואה
׃וללהתורוקמברומאהלשטוריפהנה[
,ותדיבאתאולבישהלהבוחןיאךא,רוסאיוגהלזגשןידהאבומאמקאבבתכסמב*
ריזחמהתאיאו,ריזחמהתאיחאל–׳יחאתדֵבאלכל׳׃)׳גב״כםירבדב(רמאנש״
תאירכנלריזחהלםיבייח,םשהלוליחשישםוקמבש׃גייסאבומןכמרחאל.״ינענכל
ךרוצןיא–לארשיתבוטלירכנההעטםאש,״תרתומותועט״ןיידעךא;ותדיבא
.ותועטלעודימעהל
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אלאונבזעיאלש,ונתוח,ורתילעבשנהשמש–השעמֿרופיסשרדנ׳הברתומש׳ב*
,הערפלאהשמךלהרשאכשםירמואשי׃שרדמהילעבםיקלחנןכמרחאל.ותמכסהב
ריתההעובשהלעב׃ולרומא,העובשיקסעלעורתילרמאיםא״׃ה״בקהולרמא
.״ורדנתאורתיולריתהשדעהערפלצא]השמ[ךלהאל״שםירמואשיו;״ירדנמיתוא
ולרמאיימו,ןוטלשךלמרַבְדרשאב״׃)׳ד׳ח(תֶלֶהֹקבבותכהשרדנ׳הברתישארב׳ב*
היהו,תיבירבהוולתלא׃ולרמואוודימלתלהווצמשברל״לשמולשמו,״השעתהמ
תיבירבהוולתלא׃ילרמואהתא,יבר׃]דימלתה[ולרמא.תיבירבהוולמ]ברה=[אוה
לבא,לארשילתיבירבהוולתלא׃ךליתרמאינא׃]ברה[ולרמא?תיבירבהוולמתאו
ורמאךכ.׳ךישַתאליחאלוךישַתירכנַל׳׃)א״כג״כםירבדב(רמאנש,הוולה–תומואָל
אלוםֹקִתאל׳׃)ח״יט״יארקיוב(הרותבָתבתכ,םימלועהלכןוביר׃ה״בקהינפללארשי
רטונווירצל׳הםֵקֹנ,הָמֵחלעבו׳הםֵקֹנ׳–]םוחנתאובנשארברומאכ[–התאו,׳רֹטִת
,לארשיל]קר[׳רֹטִתאלוםֹקִתאל׳הרותביתבתכינא׃ה״בקהםהלרמא;׳ויָביֹאלאוה
].״)׳בא״לרבדמב(׳]םינָידִמהתאמ[לארשיינבתמקנםֹקנ׳׃]יתבתכ[תומואָּבלבא
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׳בחפסנ
95׳מעב15הרעהלו77׳מעב׳דהרעהלדוחייבו–׳ה‐׳דםיקרפל

וירבדושיא–רלישןופךירדירפ

ומשו,וילאסחייתמד״בשרשארלישךירדירפלשורפסתירבעלםגרות,רומאכ
תירבעלםגרותרפסה.׳םיבתכמתרדִסב,םדאהלשיטתסאהךוניחהלע׳׃אוה
רחאל.ז״משתביבאֿלת,םילעופתיירפסתאצוהברואהארו,תליאןושמשידיב
המכ)םילקהכירעייונישבוןיגולידב(ןאכאיבנ,ותדובעורלישלעהרצקהריקס
ד״בשעיבצהוילעש,רשעֿהשימחהבתכמהךותמ–ךליאו57׳מעמםיעטק
ןמהרצקהאבומםגאבותןכמרחאל.)רוקמבתונותנתושגדהה(;וירבדב
לשתרחאהדמעהבתַעַּבומרשא,)ךליאו87׳מע(השולשוֿםירשעהבתכמה
.)״ןכל״׃תחתופההקסִפַּב(95׳מעבד״בשסחייתההילאש,רליש

–ותפוקתבםיבושחהןמ–ינמרגתועדהגוהוררושמ,יאזחמהיהרלישןופךירדירפ

לשותוגהתעפשהברביחאוהםייפוסוליפהויבתכתא.18ֿההאמהלשהיינשהתיצחמב

,ותומדע,הכוראהפוקתךשמב;םינששמחוֿםישולשבונממרגובמהיהש,טנַקלאונמע

הלועפופתישםגםהו–םינשרשעבונממריעצהיהש–הֶתֶגלשודידירלישהיה

.םתביתכבוהערלעשיאועיפשהו

תא;)תיתפרצההכפהמהרקיעב(הפוריאבםייונישורעסלשהפוקתבלעפויחרליש

עיפשהאוהךכבו–ויתוזחמיפוצוויארוקלא,הברהדימב,איבהאוהוזהםיצרפהחור

ףיטהאוהםיטסילאדיאהוירוביגתועצמאב.הינמרגבםילרבילהיגוחלעהקומעהעפשה

ןיב.טרפהשפוחותימואלתוריחדעבו,תונדורהרטשמדגנ,הרבחבתותיחשהדגנ

ביהלהיטוירטפההאשונרשא,׳ןייטשנלאו׳תירוטסיהההידגרטה׃תובושחהויתוריצי

ירציוושהםעהתאראפמה,׳לטםלהליו׳הזחמהו,ןוילופנלםתודגנתהתעבםינמרגהתא

.םייניבהימיבהירטסואןוטלשדגנוקבאמב

ויתוזחמ;יבבלהונונגסבו,תיגולוכיספהותנבהב,ויתויומדרואיתבןייטצהרליש

דוהאהיהרליששדועןיוצי.ןבוהטבויניסור,ידרֶווניחלהןתואשתורפואלסיסבושמיש

,ןושארהוהזחמבו–תירבעההלכשההתורפסלעהעיפשהותריצי–םידוהיהלע

ותומדיכֿםא(,לארשיץראבתידוהיהנידמןנוכלהפיאשליוטיבןתנףאאוה,׳םידדושה׳

.)רתויבתיבויחהנניאךכלןעוטהלש

.דבלבששוֿםיעבראןבהיהשכ,1805תנשבתמרלישךירדירפ
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׳םיבתכמתרדסב,םדאהלשיטתסאהךוניחהלע׳

רשע♫השימחהבתכמהךותמ

והזו;בחרהםנבומבםייחםשַּבארקנ,יללכגשומבויוניכב,ישוחהרציהלשואָ☻ּומ

רצילשואָ☻ּומ.שוחַּבשךומסהווהלכותירמוחהיווהלכ]תללכנ[ועמשמברשאגשומ

ךרדלעםגוהעמשמכֿהטושפםג,תינבתםשַּבארקנ,יללכגשומבויוניככ,הרוצה

לשםהיסחיתאןהו,םירבדהלשתוינרוצהתונוכתהלכתאןהףיקמהגשומ–הלאשהה

לכונ,תיללכהמיכסבותומַדלאובנםא,קחשמהרצילשואָ☻ּומ.הבישחהתוחוכלהלא

גשומ–]ליעלדםירציהיֵאְ☻ומינשתאגזממותויהב[–היחתינבת׃םשַּבןכֿםאותונכל

רשאלכתא׃רוציקבו,תועפותהלשתויטתסאהתונוכתהלכתאובןייצלשמשמרשא

1.רתויבהבחרהותועמשמב,אֵרָקיייפויםשַּב

. . .

–יפויהתאדילומםגוזימרשאםיקלחהםהמרמולםיעדויונאש–וזהעדלבא

תאןיבהלשיךכםשלירהש.]יפויהלש[ותריציתאראבלידכםינפםושבהבןיאןיידע

םימעטמ.הלרקחןיאש,יפוסניאליפוסהןיבשןילמוגתלועפלככהזגזמלשופוג

רציאהיש,רמוחהרצילהרוצהרציןיבתופתושאהתשהנובתהתשרודםיילטנדנצסנרט

תודחאאהתןכםאאלאםלשתושונאהגשומאהיאלש,]םהינשתאגזממה[קחשמה

הזרבדתשרודאיההחרוכלע.תוריחהותוליבסה,חרכההותוירקמה,הרוצהותושממה

,תולדבההלכתרסהלותומלשלתרתוחאיההתוהמיפלשםושמ,הנובתאיהשםושמ–

תלבוגוםלשֿאלישונאהעבטהתאהחינמ–הזואהזרציהאיצומהתוליעפלכוליאו

הרזגירה,תושונאאהת׃הָוַצמ]הנובתה=[איהשןמזביכאופאאצמנ.המצעךותבלובג

!יפוייהי׃קוחהתא

...

םושמךכבןיאםולכ,לואשלוידגנכתונעלץפחהרבכהזבררועתהיאדו

ילקםירבדלותואםיוושמוקחשמאלאוניאשרבדלותואםיכפוהםאהֶפיַלהלפשה

יפויהרדהלוהנובתהגשומלהריתסךכבןיאםולכ?הזהםשהילעבויהםלועמש,ךרע

,דבלבקחשמבומצמצלהתארמואש–תוברתהילככבשחנאוהש,וביטוהזרשא–

ֿינרוצהו,אסיגדחמינָשוחהֿירמוחה–םירציהינשלשםזילאודהתאריבסמהחותינה1
יטתסאהרציהוא,קחשמהרצירבדבהנחבאה;ורקיעבינאיטנַקוניה–ךדיאמינובתה
תאוםדאהתאתולעהלתנמֿלע,םהיניבעצממוךוותמוא,םיינשהתאגזממה–
.רלישלשתשדוחמהנחבאהניה–תומלשהלאדיאלאתושונאה
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לשןיינעלכילבםייקתהלאוהלוכיש–קחשמהגשומלשושומישלרתוסהזןיאםולכו

?דבלביפויַּבוליבגהלוומצמצלרמואהתאש–םעט

אקוודםדאהיבצמלכןיבש,םיעדויונאשרחאל,דבלבקחשמעמשמֿהמךא

ועבטתאתחאתבבחתפמו,ולוכםדאהלכתאהשועהאוה–רחאאלו–ודבלקחשמה

,ךשפנברבדהיומידיפל,הנכמהתאשהמ?]הרוצהורמוחהירציתאגזממה[לופכה

ויתחכוהו,הבחרה׃םשַּב–ובזחואינאשיומידהיפֿֿלע–הנכמיננה,םוצמצםשַּב

.תויָארב

. . .

םדאאוהובשםוקמְּבאלאםדאןיא׃אלמהפבורמואלשירשארבדהוהזירהש

,הזטפשמ.קֵחַ☻מאוהשםוקמְּבאלאםדאולוכוניאו,וזהלימלשהעמשמאולמכ

הקומעוהלודגתועמשמלוטילאוהדיתעלבא,ותלבוסתעדהןיאהליחתיכרשפא

–ויפתכלעאשייאוה;לרוגהוהבוחהלשהלופכהתוניצרהתדימבושומישלעיגנשכל

,םייחהתמכחתאו,תיטתסאהתונמאהלשהניינבדבוכלכתא–תאזחיטבמינירה

..רתוידועהדבכה . .

השולשו♫םירשעהבתכמהךותמ

..יטתסאםדאלהליחתותואםישועןכֿםאֿאלא,ןובנלישוחםדאךופהלךרדןיא . .

–הבוחהותמאהלאיפויהןמ–ירסומהינויגההבצמהלאיטתסאהבצמהןמהעיספה

ֿםירוויעםייחמ]ונייה[,יטתסאהלאימשגהבצמהןמהעיספהמךורעןיאלאיההלק

..הרוצהלאםלוכב . עינכהל,תוברתהלשרתויבםיבושחהםידיקפתהןמהזירה,ךכיפל.

םוקמדע,יטתסאםדאותושעלו,םלוכבֿםיימשגםייחביורשודועבהרוצַלםדאהתא

בצמהןמאלאעובנללוכיוניאירסומהבצמהשינפמ–יפויהתוכלמלשהדיתעגמש

.ימשגהןמאלו,יטתסאה
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