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׃תרתוכההמשרנדיהבתכב;ד״בשידיֿלעןתינאלהזהרוביחהלשומש
בתכרסמנרשאכ,םלואו.׳הינמרגםעםיסחיהו״הרובגהוהאושהםוי״לע׳
תאבֵסֵהו,השדחתישארתרתוכדדלאלארשיולעבק,׳םָלֻס׳בםוסרפלדיה
לשםהישארבתוימינפהתורתוכהיתשל–הקוריפךות–ד״בשלשותרתוכ
ינשןיבהקולחהשףאֿלע,ךכלםיכסהד״בששהארנ,דבעידב.רוביחהיקלחינש
.הזבהזםיכרכנםהרוביחהלשתונורחאהויתואקסִפבוהדחהכהניאםיאשונה

$

–שרופמבתאזןייצמאוהשילבמ–ד״בשןעשנהזרוביחלשויתודוסימהמכב
תירבה׳ורוביחב,ןכלֿםדוקתחאהנשכםָקָצְישיפכ,ולשויתונקסמוויחותינלע
,רוציקֿףניהבןאכםירומאהםירבד.׳העווזהלוכיערפסֿתליגמאיה,םירבקהןיב
תאדמלירשאימאופאהשעיבוט.הבחרהבותוידוסיבםשורבסוה,תואטישפכ
.וינפלמולהכומסה,׳תירבה׳תליגמלרישיךשמהבןנדרוביחה
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א

״הרובגהוהאושהםוי״

םויהתעיבקו–הפוריאבהדמשההןורְכיזםוילהרובגהגשומתדמצה
תוכשמנ–]ןסינבז״כ[דרומההשרווטגלשולוסיחךיראתבאקווד

ֿתייטנבוא,המילּכַּבאוהדחאה.םימילשמםימעטינשמתיגולוכיספהניחבמ
ילבהדמשההתאעצבלםינמרגהוחילצהםנמאללכֿךרדבשלע,תולצנתהה
תאשרמולאיההנווכהו–תיבויחֿלוכיבכתידוהיהעינכךותמףאו,תודגנתה
ֿתונויסינותורתחמםגויההשעמליכ,תוגייתסהילבלבקלןיאתאזההנומתה
׃תיכוניחהפיאשבאוהינשהםעטהוליאו.שממדרמוליפאו,םינזיטרפ,תודרמתה
רעונלגיצהלדחפהררועתמש,תבלועותועמשמֿתרסחךכֿלכתיארנהדמשההיכ
ררועלידכהמשורתאףוקעלאופאםישקבמו,הנממתירוטסיההותויכשמהתא
יכםיווקמש,םתרובגֿייוליגםתואדצמויתובאםעתהדזהלשדחהירבעהתא
.וחורלויהי

תאלעהלכדגנםמוקתהלףוסֿףוסאיההבוחןיינעהתבוטלאקווד,םלוא
תאהשעמלםירתוסדחיםגהבתוקסעתההימעטינשיכ–ארקיעמתאזההיעבה
1.ודלונםההתעגרהלוהכותמשתידוסיהתימואלהםיכרעהֿתרגסמ

םינותנהםייחהלעחוכבםגןגהלתוררועתההיכלוכֿםדוקריעהלשיךכלרשקב
ןיאשינושארךכֿלכףחדאיהםנמא–תוליבסבגרהַלרסמתהלאלשו–הנכסב
,יחלכבאוהיוצמירהו,לעופהלאתאצלידכיהשלכהנובתלשעקרלקקזנאוה

יפכ,׳האוש׳ַל׳הרובג׳התדמצהלםימעטהינשתאד״בשהחוד,וירבדךלהמב,ןלהל1
ד״בשהחוד482׳מעבשלדגומהחוורהדע.הנושארההקסִּפַּב,התעהזםתואןחבִאש
תאאוההחוד–483׳מעבלדגומהחוורהדע–האלהוםשמו,ןושארהםעטהתא
ד״בשךישממ–489׳מעב,אבהלדגומהחוורהדע–םירבדהךשמהבםג.ינשהםעטה
בורקמםירבדהתניחבךות,םהבהכבתסנהאושהֿתרובגרשאםייבויחהםיכרעבןדו
.יתרוקיבחותינב
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ףקיהבהמצעוזתוררועתהברבדלונאםיאבשכ,םלוא.רתויבהכומנההגרדבףא
הלועפה.תובישחבושתמסרופמההתוינושארלדועןיאאליממ–ירוביצ
םילבוקמוםיעדּומםיכרעלהקוקז,רתויבינושארןיינעבוליפא,תירוביצה
יכרעשאיההדבועהו–תמאותמתודחאלםייטרפהםיעינמהתאשבגלולכויש
םמותדעטעמכתודהיהןמוטחסנ,תילאוטקאתועמשמב,יסיפהימואלהשעמה
2.תימורהתורסיקהםעהתודדומתהבתונולשיכהךלהמב

הזהתולדהֿבֶגֶ☻תיצחמלםגלדגתמהיהאלרחאםעםושש,םנמארבתסמ
לשיוצימֿתונשתואמרחא,דיתעלוּפקותוורהוטלכב,ןוזחהתומלשתדמתהבש
תרטופהניאוזהחנהלבא;רתלאלשממבומישגהלםיירשפאהבזכאהֿתונויסינלכ
שורדהתולדגהֿףדועירבעהםעבאצמנאלםינפֿלכֿלעש,הדבועָּבשתולדהתא
ןוזחהֿתומלשלשהזףוריציכאצמנךכו–לוכהףאלע,רומאכטחסיהלאלשידכ
לשםדוחייוםתוהמםצעהָשענםיילאוטקאהמשגהֿיכרעברומגהםינואהֿרסוחו
.דחאכ,םתייווהבשֿאטחהתומלגתהותולדגבֿםמויקדוס–תולגהֿייח

וא–ימואלןוזָרפונאםירמואאליממ,תולגונאםירמואשכ,ךכלםאתהב
תמשגהלתינידמהלועפלהיאשונתאשבגלתלגוסמהניאשתימואלםייחֿתוברת
וליפא,תוליבסלתולגהלשהלרוגו–המחלמבןיבוםולשבןיב,המואהתורטמ
תוחתפתהבהזיתוהמםגפלע.התוהמדוסימאופאוהירה,הדמשהתנכסחכונל
דימתותוַשלןיידעונאםיבייח,הברדאו–תופחלהביסםושונלןיאונימיֿירבד
oתיטקלאידההארבההיכ–ונבהרתונןיידעשתיתולגהתּומיגפהחכונ,וניניעדגנל

.המצעבהמוגפהונתוברתתשרומיפֿלעתביוחמתימינפהווצמאיהונממ
ןמזלכקרתועמשמֿתבוהנוכנהביטקפסרפבהנותנתראשנוזהנקסמלבא
ֿתיסיפהלועפלרשוכהןדבאש,ונרמאשםירבדהֿלגעמבתמאבונאםיראשנש
רקיעב–אוהאטבתהו,הלואגהẁתומחלמןולשיכמךשמנתילאוטקאתיתכלממ
תויכשמהב,הלאהתומחלמהתאךישמהלושדחלתוננוכהֿרסוחב–ותוהמ
תועקתשההךותמ,ךכלרבעמ.ןמדזתשהמיאתמהעשלכב,תחאתינגרוא
רשא,ץחללשתכרעמבדימתירבעהםעההיהןותנאקווד,םינפִלותיתולגה
,ילאוטקאהקבאמהיכרעתאשדחמובדילוהלבושהתטנ–המצעלשכ–
תאזֿלכבםאו–םישדחהויתומוקמבומויקלעתדמתמהתודדומתההךותמ

םירוזשה,ובםירושקהםינכתהתאםגֿומכ–הזהטפשמהלשופוסברומאהתא2
הרשפה׳ורוביחב,םינשעבראכרובעכהבחרהבד״בשחתיפ–תואבהתואקסִּפַּב
.)׳דךרכב(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהו
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,ובוחתפתהאלםיימוקמקבאמיכרעףאו,הזהץחלללוכיבכֿשידאםעהראשנ
ֿיתלבםעהראשנתמאבםינוילעהויכרעתכסמבשךכךותמיאדוהזהיהירה
ץחלהימרוגתאוילעמקילחהאוהו,תימוקמֿתיתולגתוססבתהבןיינועמ
הלואגהתפיאשבוזוכירחוכב–םהבךורכהלודגהבאכהףאלע–ימוקמה
.ףילחתילבויניעבתביוחמה,תילארשיֿץראה

ןמםיילאוטקאהקבאמהיכרערסוחאופאעבנאלרבכםירבדהלשהזדצמ
עגרהלשתויעבטהלעמשתירסומתוממורמםאיכ,תיעבטהתוחתפתהלהעינכה
םעההָתפִנּוליכ,ונלהכורבאיהםנמאהזדצמהעבנשתיתולגהתוליבסהו–
,ללכבתילארשיהותוהזתאהרהמדעדבאמהיהוהירהימוקמהֿיתולגהקבאמל
3.רזוכתכלממןימבקפתסמואהביבסהימעןיבתעדמהיהקחתשמו

התוליבסלע–המצעלשכתולגהםאםגש,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
לאונאםיסחייתמשמ,םינפֿלכֿלעירה,וניניעבהערתויהלהחרכומ–תיתוהמה
אלהליבסאיההתשעניאַמלה–הילעתפסונהנעטונלןיאבוש,הדבועכתולגה
,איהשתומכהמויקןיינעלםגאלא,חישמהתאיבוימצעההלוטיבןיינעלקר
יאנתהתיההמוקמבהמויקלעקבאמיכרעינפמהתּומטַאתִה,הברדא.הכותב
,לוכהףאלע,המלשההתלואגקבאמיכרעתאהכותמשדחלהתלוכיל
דגנקבאמיכרדשפחלםויכדועםיפיסומםימיוסמםיגיהנמםאו–ףוסבל
םהםיגהונ,הלוגבתימצעהנגהלשסוסיבלםהםיפיטמוא,תוימשיטנאה
.דבלבoםיטנסרבידכקרהשעמל

ונלשתיתלואגהתוארהẁתדוקנמאקוודשאוהרבדלשללכ,ךכלםאתהב

עמשמאליממו,ימוקמקבאמיכרעלשתכסמבללכתביוחמתולגההתיהאל,םויכ
תנוכמבהספתנהלוגהשתאזההדבועהםצעלעונתמילכלםוקמללכןיאשםג
.תואָטֵגדרמלתירסומהנכההלןיאשכהדמשהה

;המצעלשכתיביטקייבוסהֿתירסומההניחבהןמ–וליפאו–לוכֿםדוק,ךכ
רזופמטועימכהעוקתההלוגְּביכרמולךירצןיא,תיביטקייבואההניחבהןמ
תינכטהניחבמםגתירשפאתיללכתודרמתההתיהאלרחאםעיככותבאונשו
לעתוכהלונלשיםנמאש,אופאשיגדהלורוזחליוארלוכהֿךסַבו–הטושפ
תנכסתאהדילוהאיהש–הליחתכלמתיתולגהתועקתשההםצעלע,אטח
הזהיהרבכ–דבעידבלבא;התמשגהתאהרשפיאו,התואהכירצִהו,הדמשהה

תוריחלתומדקה׳בהאר–)םניינמל740תנשב(התודהַיתִהתשרפורזוכתכלממלע3
.49הרעה202׳מע,)הזךרכ(׳תירבעההבשחמה
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התיהאלתולגהש,יתולגהתולדהֿבֶגֶ☻בשהריתסהלשהעבטוהנידםצעמ
בצמב,הפיקמתודרמתהתעיבתבהילעהפקתהלכו,דרמתהלהלכיאלוהנכומ
.והשלכסיסבתרסחאופאיהירה,היהש

,״הרובגהוהאושה״לשףוריצותואבונרכזהשרחאהםעטהתּולֵטּבהזלהָמודו
.]תיכוניחהפיאשִּבשםעטה=[

תודהימֿיֵשולתשיפכללכתועמשמֿתרסחהדמשההןיאתמאב,תישאריכ
תולגהלשהדמשההתעווז.התוארלםימדמ,םירחאשגרוהניבירסחוא,םימיוסמ
םייּבטוקהתוערואמהדחאל,ערפמלודבעידב,ךפהיהלאלשהלוכיהניאתיפוריאה

יֵמיֵאלו–םלועבלארשיימיירבדלשאקוודֿיבויחהיהֱֹֿאהבוציעָּב
חוכהותיליאהחופיטלםג,ינכפהמדיקפתהזבוציעבדעונםמצעהדמשהה
םתרובגתלאשבטוטיחלכשהדימב4,דיתעבונלשתידועייהתּויִחהֿתַמֲחו
.התמועלשממֿךחוגמובולעקרתואריהללוכי,םדִצמ,םידמשומהלשתישיאה
ןיטולחלתנקורמותיטנוולרֿיתלבטושפתיֵ☻ענתאזהתישיאההרובגהתלאש
רבכונכרבתנשמ–תמאבו;ודמעוהםישנאהובשןחבמהלצב,ןכותלכמ
ואםהמדחאליצהלםא,ןהידליןיברוחבלוחרכוהש,לשמל,תוהמאינימב
,ונכוניחםעזיֵּבַג,הנימאקפנדועתויהללוכייאמל–םהינשתאגרוהלריקפהל
ףאו,וחרבאלאמשואםינזיטרפלןהוחרבךכמהאצותכואןכלםדוקםא
?ןָכוּכיזֿרהוטבתוחפתושודקונלהנייהתםולכ–וחרבאלםא

םוקמֿלכמםָיוטיבלעאובלולכישםייכוניחםיכרעלםהוניֵנפםא,ינשדצמו
ןיאהשעמליכעמשמאליממונרמאשהמרואלירה,אפוגתואטגהתודרמתהב
.םירבדהעבטמונלאצמיהלםילוכיהלאכ

יהירה.ירסומבויחלןיינעהניא,המצעלשכ,גרהדגנתוממוקתהה]יכ[
םלועהםעדדומתמוניאאמייקֿרברוביצוליאו–ונרמאשיפכ,טושפטקניטסניא
תיבויחהפיאשיכרעלשתועצמאָּבםאיכ,וייחלעהדימעלשםיכרעידיֿלע
וזתואיצמ.קבאמהשוטנהילערשאו,הבםישבולמוםיעָּבּומוייחרשא,יהשלכ
אליממ,םייחהתנגהלרבעמשהפיאשלעקבאנרוביצהןיאםאירהש,תביוחמאיה
–רוביצכ–וייחןיאו,רוביצכותודחאלללכסיסבםשןיאהליחתכלמשעמשמ
ֿךיאהשיגפהתדחוימםירקמֿתונמדזהםאאלא–הנכסידילללכאובלםילוכי
.ותומיואודרפיישדע,תפתושמםייחֿתנכסבםתדימעהודחיםירזםישנאאוהש

רהנהתובוחר׳׃רפסהלשהנשמהתרתוכמחוקל״חוכהו)תוניקה=(תיליאה״׃ףוריצה4
.הפוריאתודהיחבטלעגרבנירגיבצֿירואלשוירישרפס,׳חוכהותויליאהרפס–
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םינמרגהונילעופכהרואכל–ונלשהרקמבש,הנימאקפנןיאהזןיינעלו
.ימואלרוביצכתימורטהונתוהזףאלע,אקוודתלטרועמםייחֿלעֿהדימע
םנמאאלמלאתעדהלעללכהלועהארנכהתיהאלוזהרזומהייפכשאיהתמאה
יגולויבֿסנרטךרעלכמתונקורתההךרדלע,הליחתכלמ,ומצעירבעהםעההלע
יאדוירה,תעדהלערבדההלעּולףא,םינפֿלכֿלעו–ועזגתאדחיימה
ֿלעֿהדימעלשסיסבְלונמעתודדומתההןוקירבחילצהלםינמרגהולכיאל
–ונדִצמיבויחקבאמבגייסילבוהשעמלםיקוסעונּואָצְמּולתלטרועמםייח
הלואגהתמשגהלע,הלוגבתימואלהונתוהזלשתיצמתהֿקבאמבלשמל
םינמרגהלשהרקמבֿםביוא–ילגנאהיוגהֿשבוכהןמלארשיֿץרארורחשו
5.ונתולכלםיאבה,ןכֿםג

חרכהבתפדהנונדגנתיגולויבההמיזמההתיהתאזכשתוחתפתהידיֿלע
םוקמב;הכותמהתיהתסמסמתמובש,יטילופהרושימהלאםירבדהֿעבטמו
רבעמשלקשמםירסחה,םיידוהיהםיטרפהרוביצלשאדירגֿיסיפהטקייבואה
ןזאמבבלושמולקשמשרוביצבםילקתנםינמרגהויה,םמצעל,םפוגֿלקשמל
תופיאשםגרשא,םייבויחםיאשונלעתימלועהתוקבאיההלשיללכהתוחוכה
וניפלכהדמֶעההתיהאליממו–ובתופתתשהבתויולת,המואכ,םמצעםינמרגה
אלטושפו,הידיֿלעעבקנהםיניינעהֿםוחתבוונתפיאשלקשמיפלטקניהלתבייח
א.םילטרועמויהאלש,םילטרועמהונייחלאתוסחייתהְלטקייבואתויהלונלוכי

וליפא,הדמשההתנכסלעהנוכנהתימואלההבוגתהשאופאונאםיאורבוש
הריתחבםאיכ,המצעבאיההדגנכתוממוקתהבהתיהאל,שממתהלהאובתעשב
בויחוליאו;העקִרבשתיתולגהתרגסמהןמ]תוצלחיהלןוּוכמה[הלואגֿשעמל

ונוויכמושומימלעבושחלהיהןתינשלככ–האבההקסִּפַבוןאכרומאה,הזןויגה5
םיקהלריאילשונויסינוותנווכדוסיבדמעשאוה–ץראבידוהיהבושייהלשוסיסבמו
רבשמבלארשיתלואג׳ורפסבהמֿתבחרהבךכלסחייתהד״בש.הינמרגםעינידמרשק
.ךליאו479׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמה

םינותנההבםיאצמנויהאלשהמגודםגלשמלחקינףוסהדעןורקיעהתאריהבהלידכא
.ףתושמביואדגנהמחלמלש
.הלוכםצראלכתאושבכשרחאםינלופהתאדימשהלםירומאויהםינמרגהשחיננ
לובסלהמכסהךותמ,דבלבהדמשההתנכסדגנקרןנוגתהלםימקםינלופהויהול,הנהו
ֿןיבלקשמםושםקבאמלהיהאליאדו–םידבעתויהלםוחיניםאינמרגהשוביכהתא
לעיגולואדיאגולידךות–םרורחשלעםוחללםימקויהתאזתמועלםא.ימואל
;תיגטרטסאתועמשמתלבקמםתמחלמהתיהאליממ–המצעלשכםייחהתנכס
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,יתולגהבצמהםעתּוהדזהַלשרופמיוטיבןתונקרהיההרישיהתוממוקתהה
קבאמהובךפהנךכךותמרשאו,תיבויחהרטמלעםוזיוינוצרקבאמובןיאש
םגרשפאתורחאםילימב.החלצהיוכיסילב,ומצעינפבןיינעלםייחהלעיופכה
תאקיתעהלטושפהָטונןאכהתיהירסומךרעלטקניטסניאהתכיפהשרמול
תעדמעוקשלםעהךשמיישןפואב,לכשהלאטקניטסניאהןמטקניטסניאהֿןורוויע

.ודגנכםמוקתהלקרהדעונתירסומהתעדהרשא,ומצעידרוסבאהבצמהותואב
התיהאלתמאבתימואלֿתירסומהניחבמשהדבועלבלֿםישב,ןכֿלעֿרתיו
לשןיינעםאיכ,הרירבֿרסוחלשןיינעםייחהלעלטרועמקבאמלתורסמתהה
עמשמאליממ–ונרבסהשיפכ–הלוספהרירבוהקיפסמתולעתהרסוח
וליפאהרישיהתוממוקתההבויחבאופאהתיהתימואלֿתירסומהניחבהתואמש
םנמאהתיהאלהבףאש,הליגרהתיתולגההשיגהתמועלהגיסנלשהדימ
תוהדזהםגהבהתיהאלםינפֿלכֿלעלבא,ילאוטקאהלואגֿשעמלתולעתה
,ויבגלתולצנתהוץוריתתטישקרםאיכ,הזלההשלוחהֿבצמםעתשרופמ
,תאזתמועל,הרישיהתוממוקתההבויחב.תּולסַּפתעדותתאהמייקשהרוצב
ןעמלאקוודואל–ןאכמתעבונהתיתועמשמהתוליבסהתליספהתיההמולג
השלוחהֿבצמשתשרופמהואתישירחההחנההסיסְּבלעםאיכ,ןוכנההנוקית

םגהתיה,תינלופהרורחשהתפיאשםעתינמרגהתודדומתההךותמ–ינשדצמו
הרטמדועתויהלהלכיאלו,יטילופהיוכידהתרטמלתפּפכנתיגולויבהםתמיזמ
.המצעל
רצאנֿלודבעלשהדמשההתפיאש*׃ילאוטקאןיינעבותואיצמהןמהמגוד,ןכומכ
תימואלֿןיבתועמשמםושןיא,וזהפיאשלשהתושממוהתואָדַוףאלע.םויכוניבגל
ךא;םידוהיהתדמשהברלטיהתכאלמתאםילשהלשקבמרצאנֿלודבעיכוניתונולתל
יבויחןוצריוליגלעםתואםידימעמונייהּולםירבדַלתויהלהלכירתויבהברתועמשמ
ץראםא]הלאשַּב[ונייה,הדמשההתפיאשירוחאמהשעמלרתתסמהןיינעבונלשמ
.לארשיֿץראכררחושתואםירצמלףרוצתוניתובאלשהחטבההוןוזחה

ותמישרתאארקשרחאל,דבעידבד״בשףיסוההרעההלשהזהינשהעטקהתא*
,)סופדלןוילגהתנכהבלשב(הזרוביחםסרופובש׳םָלֻס׳ןויליגותואבדדלאלש
״לזבתינכתלהביטנרטלאהןכיה״תרתוכהתחת.)1963עצמא(ג״כשתזומתב
לעופַלֿאיצוהלהתינכתעקרלע–םירצמדגנתללוכעַנֶמתמחלמלדדלאארוק
הפשחנתינכתה.םייביטקאוידרםירמוחםיליכמהץחֿישאריאשונםיליטתפקתמ
תורישבןעדמ(קילקויו)׳דסומ׳השיא(לגֿןבלשםטפשמםע,ץיוושבֶשלזבב,זא
םינעדמהדגנוקבאמב׳דסומ׳לכ״חאעייסושרפשםירצמבםיליטהטקייורפ
ןימזהיכהליגו–טפשנ,לזבבלגֿןבםערצענקילקוי.)םירצמתורישבםינמרגה
ד״בשלשותרגיאתאםגהאר(.םירצמיליטלשץחהֿישארליביטקאוידררמוח
).608׳מעהזךרכ,תורגיאהרודמב–ןודינביתהקםרמעל
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היינפןאכהתיהןכבו–אוהשתומכוליפאםייקתהליאכזהבצמאוהיתולגה
לעאקוודרשאו,הלואגהרסומתאהתוהמםצעמתדגונהםירבדֿתסיפתל
.ליעלרבכונכריבתירוטסיההונתוברתתשרוממהתּוחדיה

םיאצומתיאוטֶגהתוממוקתההתרותתאשןכֿםגאלפייאלךכלםאתהבו
ןפואבשרשומה,״לארשימע״ברקבאקוודואלרתויבקהבומהןפואבונא
,הנליווטגב.םיימואלֿסנרט,םיילושםיגוחבםאיכ,ימואלהרסומהחורבינגרוא
רפוסמרוגידיסחתרתחמלע6;טסינומוקתידוהיהתרתחמהשארבדמע,לשמל
תרתחמַלהנושארההמזויה7;דיסחלךפהנשללובתמטנדוטסידיֿלעהנגרואש
םאיכ,תיממעהר״תיבמאקוודואלהארנכהאציהשרווטגבתיטסינויזיברה
השרוובהיינשהתרתחמהוליאו8;תינלופההנוצקהברקבםירועמהםיגוחמ
ֿןיבתיטסישפֿיטנאהיגולואדיאבהרכההתאושרדשםישנאידיֿלעהתיהתגהנומ

.12הרעהבוד״בשירבדב,ךומסבןלהלהאר;גרבנטיוקיציאלאיההנווכה6

קובדלוטילחהש,תואטגהמכב,םידיסחלשםיאתמהיונבהתיה׳רוגידיסחתרתחמ׳7
ףאוהרשפלכאללתווצמםויק,הרותדומיל׃םדיבקזחומהםייחהחרואבריחמֿלכב
ןהםלעתהלוםירקנובברתתסהלוטילחהםהךכםשל.ידיסחשובלותואיפוןקז
.להקהישארוםיטארנדויהןמןהוםיצאנהתודוקפמ
החפשמלןב,הניוומןמלג)׳יתמ׳(והיתתמהיה,הבהיחהחורהותונגראתההםזוי
וארקנומשלע.׳רוג׳רצחלךכֿרחאוןילבולימכחתבישילויבאמטלמנרשאתללובתמ
תורוק,וענכנאלשהלא׳׃רפסבךכלעהאר.׳סיצבוסיתמ׳םשבםידרומהםידיסחהיאת
קרבינב,חצנתאצוה,)קרמהשמ=(רגארפהשמתאמ׳תואטגבתידיסחירמתעונת
ןמלגלשותנומתןכו,תושדחתודבועופסונ)ז״לשת(רפסהלשהיינשהרודהמב.ג״כשת
.ויבתכמימולצתו

׃טפשמהךשמהבוןאכרומאהלעםיטרפהמכהנה8
םיישדוחםקוהש–)י״צא׃וא(׳ידוהיהיאבצהןוגרא׳לןושארהןיערגהירבח*
רשא,םיובלפאסירומםשארבו,העבראויה–)1939(םיצאנהידילריעהתליפנרחאל
ידיבהיהםחולהחוכהלעדוקיפה.ינלופהאבצהתרגסמבהשרולערוצמהימיבםחל
,בחרתהךא,שממלשתולועפןוגראהעציבאלתונושארהויתונשב.לקנרפלוואפ
האר–׳ידוהיהיאבצהןוגרא׳הלשותוניצרוותוינושארלע.יאבצןויסינשכרוןמאתה
.ךליאו326׳מע,)ךומסבןלהלרכזוירשא(׳השרולשהדצמ׳רפסַּב
ישנאלש–)ל״יא׃וא(׳םחולידוהיןוגרא׳–וטגברתוילודגהןוגראה*
ושארבזאודמע.1942ילויב,ךכֿרחאיצחוםייתנשקרםקוה,תויצולחהרעונהתועונת
ןוגראהבחרתהרשאכ–רתוירחואמ.םירחאוןיקטבולהיבצ,ןמרקוצ)קטנא(קחצי
רמוש׳ַלר״תיבמרבערשא(ץיבלינאיכדרמדוקיפהתאלביק–׳דנוב׳התאםגללכו
.)המחלמהץורפינפלדוע׳ריעצה
לשהדצמ׳בהאר,םינוגראהינשדוחיאלתורבדיההןויסינלשונולשיכתוביסלע*
.197׳מע,׳השרו
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יאנתכ–אדירגידוהיהדובכהלעקבאמלשהיגולואדיאהםוקמב–תימואל
.תוחוכהדוחיאל

םגש,הליבקמההדבועהםעםינפםושבהארנכבברעלןיאתאזההעפותהתאו
ידכ,״תייוגהארשה״לשהבורמיוריעלהתיההקוקזהדִצמהלואגהתעונת
הלואגהתעונתביכ9.תיתרוסמהתודהיהלשתלגרומהתוליבסהתארובשללכותש
הבושתלשךלהמלתוללובתההלשתיטקלאידתוכפהתהונאםיאורםנמא
םיאור,ךפהל,תיאוטגהתודרמתההלשהיגולואדיאבלבא;תימואלתוננערתהו
.ץוחלוהירחאתכשומאיהשכתייוגהתורשקתההתאונא

–״ינויצהרעונה״ףאו״ןויצילעופ״ינימלכ,״ריעצהרמושה״,״דנּוּב״ה
תורטמהתאתרשלאוהאבשכ״ידוהיהםזירטילימ״בםהוסאמסואימתילכתב
,התָלילשםאיכ,תירבעההרובגהתייחתאלו10;ומצעבירבעהםעהלשתויבויחה
םתוחתפתהתגרדבלבא.תימואלהםתוחתפתהתגרדלשרכיההֿןמיסאופאהתיה

םיבושחהםירשבמהשךכלעד״בשדמע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּב9
היווההרדהמםגםתארשהתאובאש–ריאיויקסניטוב׳ז,לצרה–הייחתהתעונתב
יוליגלךמצעןכהו,״הזרשקהב״׃תחתופההקסִּפַּב449׳מעבתאזהאר.תירכנה
...ןושארטבמבעיתפהליושעה,םשםירבדהלשםרשקה

תוכייתשההלעתתתשומתונגראתהההתיה,דורמלםידוהיונגראתהםהבתואטגב10
)תירב=(׳דנוּב׳ה׃ןאכתורכזומהתועונתהלעתורופסםילימאופאהנה.תיתעונתה
.1897תנשבהדסונרשא,היסורואטיל,ןילופבהלעפשתידוהיםילעופתגלפמהתיה
תונויצלתודגנתהבו,תינוליחֿתיטסילאיצוסהיגולואדיאבונייפאתה׳םיטסידנוב׳ה
הלגדאיה;)1913(ןילופבהדסונ׳ריעצהרמושה׳תעונת*.הצראהיילעלו
הצראהיילעידיֿלעתימצעהמשגהבו–םימעתווחאוןויווש,ףותישלשםילאדיאב
הדסונ–בוכורוברֶּבבדלשותושארב–׳ןויצילעופ׳תעונת*.תיצולחתובשייתהל
,םימיל.יטסיסקרמםזילאיצוסםעתידוהיתוימואלבלשלהשקיבאיהו,)1906(היסורב
םעדחיולעפםהםיעבראהתונשבו–)1920(׳לאמשןויצילעופ׳העונתהןמולצפתה
,תינויצללכרעונתעונתכ1930תנשבהדסונ׳ינויצהרעונה׳תעונת*.׳ריעצהרמושה׳
אלהבושחהמישמכהתאראיההלוגבתוליהקהךותבתידוהיהתוברתהחופיטתאו
.הצראהיילעהןמתוחפ
1943תנשתליחתב׃אנליווטגבדרמהתגהנהלשהתונגראתהתיצמת,לשמל,הנה*
ןאצכךלנלא!םידוהי״,רנבוקאבארביחשזורכהארקוההבתוסנכתההרחאלהנשכ–
ןוגרא׳תאומיקהוםיטסינומוקהםעתויצולחהרעונהתועונתודחאתה–״חבטל
םגהארו(גרבנטיוקיציאטסינומוקהרחבנדקפמכ.).וא.פ.פ(׳דחואמהםינזיטרפה
רמושה׳(רנבוקאבא,)ר״תיב(ןמזואלגףסוי׃ועבקנהדקפמהירבחכו,)12הרעהב
.)׳ינויצהרעונה׳(קינזרןסינו,)׳ריעצה
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סויגהתא–הדהאבתוחפלתוארלוא–בייחלםהוגהנ,העימטהֿךרדב,הליבקמה
יכרעםושמאלו–ןאכמשריכהלאוהטושפו11;לשמל,דרפסבהמודאההדגירבל
תגהנהלשתיטסישפֿיטנאהתוקידאהלארשייַהוקהליבומ–תידוהיהרובג
שארברנבוקאבאוגרבנטיוקיציאכתויומדלא,השרווטגבהיינשהתרתחמה
,הלאהתוגהנההידירשדצמ,אנדיאהדהבהלההֿעסמלאו–הנליוובתרתחמה
הלילשהֿסחיותורכנתההךשמהךות,הלוגבתואטגהידרומוםינזיטרפהתרוסמל
םדאלעגונשהמבתוחפל.לארשיֿץראבםיירבעהבויחהייחורורחשהידרומל
תינכפהמהוחורתרבעהלשןיינעולהיהאלוטגהדרמש,אוהיאדוגרבנטיוְּכ
״תדלומהתמחלמ״יכרוצל–ומעלוצינלשןיינעםאיכ,ומעלשםיכרצהתורישל
12.תיטייבוסההמואהאיה,רתויתיללכהותמואלש

הניחבמןיטולחלהזמהנושתוחתפתהההתיהאלתיר״תיבהתודרמתהבףאו
רדההחור–הנושארושארבילואו–םגרבכהלעפןאכ,ןבומכוםנמא.תיתוהמ

ֿץראה,תיתָלואגההייחתהלשתוילנויצקנופַּבהלוכהרועמהתיהש,תיאקסניטוב׳זה
תאזהחורהיאשונש,וטגהלשתונכוסמהותוליפשמהתוביסמלבלֿםישבו;תילארשי
ףקותתתלידכדחוימבואקווד–תואטגדרמלשבויחַלהמגרותוזירה,ןהבוספתנ
התואיפֿלעו–תלגרומהתילארשיֿץראהתויטנטילימהןונגסב,ידוהיהדובכַל
ֿץראבימואלהיאבצהןוגראהדקפמתאהאיבהשהמצעתינויגההתוכבתסהה
13.הינטירבלהרזעלשםיספלןוגראהתמחלמתאןמזהותואבריבעהללארשי

תודגירבה–םיבדנתמהאבצמקלחהתיה,תיטסינומוקה,המודאההדגירבה11
ידכ)תויטסינומוקהתוגלפמהדוגיא=(ןרֶטנימוקהידיֿלעסייוגרשא–תוימואלניבה
.)1936ֿ1939(םיחרזאהתמחלמב,וקנרפלרנגהדגנ,דרפסבהקילבופרהדצלםוחלל
.דיחיטילשכםינשתורשעדרפסבטלשו,חצינןמואלהוקנרפ,וקרופתודגירבה

ןמזביטסינומוקליעפו,ותוריעצמתיטסינומוקההגלפמהרבחהיהגרבנטיוקיציא12
תרתחמהגיהנמהיהאוהוטגב.ינמרגהשוביכהינפל,הנליווביטייבוסהןוטלשה
ןוגרא׳דקפמלרומאכרחבנאוהםימחולהםינוגראהלכדוחיארחאלו,תיטסינומוקה
רגסויאלםאשומייאו,ותרגסהתאםינמרגהושרד1943ילויב.׳דחואמהםינזיטרפה
ןוגראהןיבלוטגבטארנדויהןיבהשקתומיעלאיבהרבדה;הנליוווטגידוהילכולסוחי
,אלכנ,תידוהיההרטשמהידילומצעתאריגסהלגרבנטיוטילחהרבדלשופוסב.םחולה
הקלחב,ןלהלדועהאר(.רנבוקאבאהיהופילחמ.לערתעילבבוייחלץקםשהארנכו
.)17הרעהלשינשה

האר–תעהתואבטקנשהלועפהוקלעו–שיאהלע.לאיזרדודזאהיהל״צאהדקפמ13
.259הרעה456׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
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תורגבותומלשרסוחלעתוחפלהארמומצעהזהךוביסהרבכךא
הוולִנהשרווטגלשתיטסינויזיברהתרתחמבו–יבויחהימואלהןוצרהתעדותב
תיכוניחֿתישגראתכמסאהלּהשְקבביכ׃שרופמיוטיבםגיעבטןפואבךכלע
םידוהיהלשתושרשומהתויוכזבעוגפלאבה,רזהשבוכהדגנידוהיקבאמל
לאאבכוכֿרבוםיאנקהתמגודמשגדהתאריבעהלהצלאניהירה,םוקמַּב
איההצלאנ,ןבלֿלוחכה,ינויצה״סנֿדח״הדצבו–14׳ץיבלסויקרֶּבלשותמגוד
לגדשםנמאןכתיי,בושו15.ינלופה,םודאֿןבלהלגדהתאםגהתמחלמלעףינהל
תרתחמהתרזעלתוקיקזהןמומכובהנומאבורמךכֿלכאלץוחנהיההזףסונ
ןאכאצמנםינפֿלכֿלעלבא;דצהןמףיקשמהינלופהןומההתדהאלותינלופה
ר״תיבשדועבו,םייר״תיבֿסנרט,״םייטוירטפ״תודוסיםעתוגזמתהלעקרה
תוומהדובכלעהרימשלשלטרועמהןורקיעהתאקרגוזימַלהקפיסהרוהטה
םגהכשמנ–התיהשהדימב–תיבויחההיגולואדיאהתניחבמירה,ידוהיה
המחלמה,תירכנהמחלמוהפיאשלשרתויהבחרתרגסמבעלביהלוזתרתחמ
יאוטגẁםורטהעקרלרבעמשחינהלדוסיוליפאשי.ןילופלשהרורחשלע

דובכהתייעבאלתמאבירה,השרוובתוידוהיהתורתחמהיתשןיבדירפהש
ןילופלשיאקסדוסליּפֿאלואיאקסדּוסליּפההביטתייעבםאיכ,ידוהיה
ירוחאמ,יאשרווהוטגהידרומדוחיאתאהענמשאיה16,דיתעבתררחושמה
.םתומםצעדע,םיעלקה

לשב–וקשויצסוקלשותגהנהב–תיסוריטנאהדירמןילופבהללוחתה1794תנשב14
ישנא׃תועדהזאוקלחנהשרותליהקב.ינלופהאבצהתאלסחלהיסורלשהנויסינ
שבוכהדגנריעהתנגהלוצלחנםעהתלדינבמםיברוליאו,דצהןמובצינהובגהדמעמה
טעמכ.השרודיל,אגארפתרזִגבזועבםחלרשאידוהידודגםיקהץיבלסויקרֶּב.יסורה
שוביכהרחאל.הירטסואםוחתלטלמנוץלחנץיבלסויו,ברקבולפנדודגהימחוללכ
ץיבלסויתריש,ךשמהב.אגארפעבורבתידוהיההיסולכואבבחרנחבטבםיסורהוביגה
תוסכודהלשםישרפדודגדקפמלהנומךכֿרחא;ןוילופנאבצבתינלופהביטחב
.1807תנשבםירטסואהדגנברקבלפנו–תיאשרווה

,קרפהלשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוהדרמהילגדינשתפנהלעהרעהה15
.492׳מעב

תיאבצההכיפההןמהאצותכ–1926תנשמןילופטילשהיהיקסדּוסליפףזוילשרמה16
חיטבהךא,השקוניאבצרטשמןנוכיקסדוסליפ.1935תנשבותומדעו–ללוחש
תוימשיטנאההבשותומרחאל.ותפוקתבהתחפתוימשיטנאהוםידוהיהםעביטיהל
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאריקסדוסליפלעדוע(.שארהמירהוןילופב
.)54הרעהב100׳מע,)׳בךרכ(
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איהףאש,םינזיטרפהינוגראבתידוהיהתופתתשההתאםגןאכלףיסונםאו
קָרָ☻ולָחָּכילברבכירה,״הרובגהוהאושהםוי״ביכוניחםרוגכסנלעתיֵלעומ
םחלנ,הידעלבםאוהרירבךותמםארשא,ירבערעונלשהמגודקרונאםילבקמ
.םולכאלוםהמעןיאונלאלוולאלרשאםיכרעלעאוה

האושהֿתרובגרשאםייבויחהםיכרעהלכשאופאאצוירבדלשומוכיסב
הלואגהֿךרדתאןווכמבםידגונוליפאואםיימואלֿיתלבםהירהםהבהכבתסנ
ימואלהךרעהוליאו;ךשמההֿתורודתאךנחלןיינעונלשיהילעקרש,תירבעה
,ידוהיהתוומהדובכלעהדימעהןורקע,וזהרובגבאצמנםנמאשדיחיה
אלאיהבושונתמי☻מםיידוהיהםייחהדובכןעמלו–ןכוסמוהעתמוהירה
תאדומללונילעהבוח,וניארשיפכ.וילעםגרבגתהלאקוודםאיכ,וחפטל
תנכַסמהאיהאיה–ומצעלךרעותויהל,לטרועמהםויקהתטלבהש,חקלה
קרםייקתנוךנחתנםאוליאו;תוומהלאלטרועמבםויקותוא]תאתפחודו[
לעןגהלךרוצַלללכעיגנשרשפאֿיאאליממ,ינכותהֿידוהיהוננוצריפֿלע
.ונתומלשלטרועמהדובכה

היוטיבלעהאבה,הצופנתינויגהתושבתשהדגנכרבדרמולםגשיוזהדוקנבו
היפלשוב,השרווטגבתיר״תיבהתרתחמהלערזלםייחלשורפסםשבקהבומה
דעהמחלמהןיבלהדצמבתודבאתההֿתמחלמןיבירסומםַאתלוכיבכאצמנ
.וטגבתוומה

ולכיםה׃הימחוללשתישפוחההריחבהירפהלוכלכהתיההדצמתמחלמ
התיההכורכוזהרירּבֶשאלא,םידבכנםיישיאםייחְּבוליפאילואו,םייחבראשיהל
דעביואבםוחללידכהדצמבורגתסנםהןכלו–תימואלהלפשהםעהמלשהב
וזירהו;םייניבלשהרשפלתונוכנילב,ותומיואתימואלההלואגהתאושבכיש
םגךכלםאתהב.םילטרועמẁיתלבםיינכותםייחלעהמחלמלתקהבומהמגודאופא
ףאלעוםלוכהימחולתמףאלע,הדצמתמחלמבתויגָרטםושהתיהאל
אלשטהלב,תדקויהתוריחהֿתבהאתאונלוויצםהםתומביכ,םיידיבםתודבאתה
םהילעשםיכרעהםתואלןוחצינהֿקוחבםהוכזךכו–םימעבותמגודאצמנ
התיהאיה;תוומלתוומןיבקרהריחבההתיה,הזתמועל,וטגהתמחלמב.ומחלנ

ןוגראה–השרולשהדצמ׳,יאטילֿרזלםייחלשורפס[.ג״כשת,׳השרולשהדצמ׳ב
הבהנשהתואב,יקסניטוב׳זןוכמתאצוהברואלאצי–׳השרווטגדרמבידוהיהיאבצה
הדצמימחולןיביאטילֿרזלךרוערשאבכרומהרשקהלשוביטלע*.הזרמאמבתכנ
].רפסַַּב330׳מעבהאר–וטגהידרומןיבל
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ונתינאל,קבאמהןאכשטינםניגבש,םילטרועמהםייחהרשאב,תיגָרטהלוכלכ
הזירה,המואהתמשנֿחתמבםלועֿייחלוכזיהימחולםגםנמאיכםאו–לצניהל
ףקותולופיסוהםהשםיוסמירסומךרעםושןיגבתויהללכויאל
וכבתסנהבשהמגודהֿתרסחהידגרטהתוועזןיגבקרםאיכ,םתעדמ
.םהילעהתפכנשו

דבעידביכרמאֹנשהלילחוסחיכ,ונרוריבלשדקומהֿתדוקנלונאםיעיגמהזבו
יפודליטהלהצרנשהלילחוֿסחו,ןאצכתוומהלאתכללהלוגההתיההכירצםנמא
וטגלעהנגהבוליפא–ידוהיהדובכהםשבומחלש,םיירבעםימחוללשםרכזב
דבעידב,ןכֿלעֿרתי.לארשיֿיאנוש,םירזםינזיטרפלשתורושבוארכנבוהשלכ
ןורכיזהךיראתכ,וטגהלשםימיֵאהֿדרמברושקהךיראתתעיבקשוליפאןכתיי
היההשרווטגדרמרשאב–תנוּוכמהעיבקאקוודהתיה,וללכבהדמשההֿןחבמל
.תיצמתבוחקלוותמיאלכתאאוהזכַרמו,הזלהןחבמהלכביטמרדהאישהתדוקנ
לשהיגולואדיאלםירבדההלאלכתכיפהלדגנתהלשישוריפבוטלחהב,םלוא
התיההבש,הדמשההלשתרגסמהםצעלעליפאהלוליפאהטונה,תיאטֶגהרובג
.ירמגלילושםרוגקרתודרמתהה

וא,״הרובגהֿיא״תאטילבהלונלבושחשוא,הרובגַּבוניניעהרצשינפמאלו
.תילארשיֿץראאל,תיתולגהרובגלשחורבךנחתירעונהשונאםיששוחש
ונאםילוכישםימיוסמםיכרעםושרומאכויהאלהמוקמבהלוגהתודרמתהב
םג–הלוגבאלוץראבאל–ירבעהרעונההילעךנחתיאלאליממו,םהבזחאיהל
הזכשיעבטֿיתלבךוניח,םלוא.עבטהֿךרדלדוגינב,חֵרכהבהילעוכנחלורמאיםא
ידיֿלעףאויעבטֿאלהונוויכםצעידיֿלע,ויכינחתעדתאלבלבלולפרעליושע
דועםג.המצעלשכידמלהעורגההאצותיהוזירהו–ובךורכהיתדבועהףוליסה
לבא,םולכאלואֵצֵיאלםנמאיבויחההרובגהֿךוניחמשאיהתדחוימהנכס
–הרובגהישופיחלצבעקשתוםינפֿלכֿלעףלתסתהללכבהדמשההתועמשמ
,הפקעלםישקבמש,הבולעההלוגהדגנתיליוואהנעטהתואקרראשיתףוסבלו
?הדרמתהאלאיהרבדלשורקיעבותמאביאַמלה

ימיירבדבתואטגהידרומוםינזיטרפהבולישלהנוכנהךרדה,תאזתמועל
,ונמִעהבוטושעקרהלאםישנאיכריכנשךכבלוכֿםדוקיהירההמואה
׃חבטהלאםינואֿןיאלבומהםעלשםויאהןורכיזבהדימעהתאונילעולקהש
ֿשעמלאצומֿרסוחלשהחנהיפֿלעו–םינפִלוהזהםינואהֿרסוחתרגסמךותמ
ונלאל,םולכונלםיבייחויהאלםהירה–ץוחלותאזהתרגסמהןמהלואג
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17,סנֶגוארנטסקחסונ,ןבומכ,הכופההתוגהנתההרוסיאמץוח(םמצעבםהלאלו

,תידוהיתּויִחלשםיפחדלףקותונתנו,ומקםהןכֿיפֿלעֿףא;)ןאכלתכיישהניאש
לצינהיהאלש,ינומלאינולפידוהילהלצהורשפיאףאו,דימשמהֿביואבוכיהו
רחְשהעקרלע,ונלונתנשוזהאנהתנתמםצעלעו–רחאןפואב
הביטקפסרפהךרוצל,תאזםע.םרכזתאדעלךרבנ,הלרבעמשינגדחה
הֶוּוצמוניאשיממהשועוהֶוּוצמלודג״יכללכהןמםלעתנאל,המלשהתיכוניחה
קחדנםא,ןכידעלבםידבוכמהלשםדובכלהמואמףיסונאלתמאבו–18״השועו
אלא,םרכזתאםיכרבמקראלרשא,״םישועוםיוּוצמה״תלעמלאקוודםתוא
.םכרדבךישמהלבויחםהמםילבקמםג

ךכבקרהצמתמהניא,דוחייבהשרווטגידרומלש,תירוטסיההתועמשמהךא
ֿתדמשהףאו,הידגרטםהבןיאשאוהלארשיימיירבדקוח.םרכזתאךרבנש
התפרחיכ,הידגרטלהכפהלביואהחילצהאל–תיפוריאההלוגהלשהעווזה
ידיֿלעהנממקזוחמאצויקרלארשיםעוליאו,ומצעבדימשמהשארלתלגלגתמ
תאתאזֿלכביאשרווהדרמהרומאכףיסומהזינורקעעקרלךא.ומעזוולבסםצע
הריכהאלש,הלוגהלשהתנגהלןוּוכמקבאמםוליגידיֿלע–הידגרטהדוסי
ידיֿלעו;דימתהלדועהלכיאלםינפֿלכֿלעשוםלועמהדמתהֿתוכזהמצעל
,ופוסבחרכהבאוהןודינהלרשא,תיגָרטהתּוילרוגהחתמלשתדחוימההמיאה
,החקִללע,הללכבהדמשההתועמשמלילמסרישכמתגרדלרומאכאוההֶלעתמ
הזכןפואב.ךשמהבהנממהלועהידועייהלושיחהלעו,הבךורכהךוּכיזהלעו
לשהמסיסהךרדלע,הדמשהַלליבקמוהשמונניאוטגהדרמיכאצויבוש
ןפואבהמעדחואמוןיטולחלהבהרועמוהשמאוהאלא,״הרובגהו‐האושה״
הזאהיאלש,דיתעבםויהלשויוניכבןוקיתהםגבייחתמךכלםאתהבו–יתוהמ
דרמוברשאםויהזאהיאלא,ףסונב״האוש״ַלווטגהדרמלןורכיזםוידוע
קרהתעדעשהמתאהמשגהולוחֿםוילשןונגסבונלוריכזיונידוומצעוטגה
.םירופלהמימתהייפיצבו19תָּבַשלשהאירקבונייהםיריכזמ

ופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוה–סנגבקעיורנטסקלארשיתודואלע–וזהרעה17
.493׳מעב,קרפהלש

תוכלהבם״במרו,םיפסונתומוקמבו׳אדומע׳גףדהרזהדובעתכסמבאנינחיברירבד18
.ג״יהכלה׳אקרפהרותדומלת

ונאםיאיצומהב,׳רכָזתבש׳לשתדחוימההרותהתאירקלאיהןאכד״בשלשותנווכ19
השערשאתארוכזליוויצהתא–ה״כקרפףוסםירבדב–ובםיארוקו,ףסונהרותֿרפס
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׃דרמהילגדינשלשםרופיסוהזהנה
.השרווטגלעםינמרגהלשתיפוסההפקתהההלחה)1943לירפא(ג״שתחספברעב
םינמרגבהמלהש)(׳םחולהידוהיהןוגראה׳תודגנתהבקעהלשכהנושארההפקתהה
׳ידוהיהיאבצהןוגראה׳ישנא,םידרומהתודגנתהבלקתנינשההפקתההלג.םתואהעיתפהו
ןוגראהתדקפמכשמיש)7׳סמ(רכיכהדילשןיינבה.יקסבונארומרכיכרוזיאב,)(
.תישפוחהןילופלשןבלֿםודאהו,ינויצהןבלֿלוחכה׃םילגדינשזאופנוהוגגלעשהדמעבו
.תפסונתרובגתואיבהשדעושבוכלוחילצהאלםינמרגהו,םוקמבלהנתהךשוממהרובגברק
תליפנלדע–וטגלץוחמםג,קוחרמלוארנםהו–גגהלעםילגדהינשוססונתהםימיהעברא
.וטגהלשוזהרזִגב׳ידוהיהיאבצהןוגראה׳לשתשאונהתודגנתההתוטטומתהוןיינבה

בוטרוקבלבותמןבלֿלוחכה׳סנֿדח׳הלשודִצבינלופהלגדהלעד״בשלשוטפשמ
ףסותייאלשהעיבתב,״סנֿדח״המסיסהתאעבטשיקסניטוב׳זהזהיהןכש,תויניצלש
םודאהולגדוםזילאיצוסהםעתונויצהףותישתלילשלוזמורב;ינויצהלגדלרזלגדםוש
לעזנטעשתֶמֶדֲא/לַעַתאל,ינשןיאולוכָתֿןבלסנֿדח״׃׳רדנה׳ורישביקסניטוב׳זבתכ
.״ןויערהויז

ורפסבבתוכה,רנזייאקצאי,םילגדהינשףינמלשותודעתאםגףיסוהלשי,תאזֿםע
ושעתםתא״׃ותרבחלוולרמאודקפמשרחאל,ןבלֿלוחכהלגדהקרבצוההליחתבש
.הירוטסיה םייפלאהזןושארהילוא,ןושארהידוהיהברקהלגדתאףינהלםידמועםתא..
העיבתהבותינלופהתרתחמהןמהעדוההעיגהןיינבהגגלעססונתהלגדהרשאכ.״!הנש
,שגפמעבקנחספהגחםצעבו,ןוגראהימחולדיבאצמנאלהזכלגד.ינלופהלגדהםגףנויש
,םנמאו.וטגהלאורזחםהדחיו,קצאיןיבל,לגדהופוגלעוינלופחילשןיב,בויבהֿתרהנמב
.גגהתבוראלעברקהימיבופפונתהםהינשו,ינויצהֿידוהיהדילינלופהלגדהםגבצוה
גגהלאולעוןיינבהלעםינמרגהורעתסהםיימעפ;ואיטחהו,קוחרמםילגדהלעוריםינמרגה
,סאֿסאישנאגורהלובראמםשביצהלוירבחוקצאיוחילצהםיימעפו,םילגדהתאריסהל
...לוכהתאהתליכשהפירשההתצוהשדע

תונותיעבהשעמהתופקתשהלעו,246׳מע׳השרולשהדצמ׳בהארםילגדהתפנהלע(
תאצוה,רנזיא)קצאי(ק׳גתאמ׳שאמלצומדוא׳׃הארדוע.264׳מעבםשהארתינלופה
הנשםישישלגרלםובלא,׳םישאונוםירוביג׳׃םגהארו.152‐140׳מע,1982םילשוריםינדיע
.)144,167׳מע,תואטגהימחולתיבתאצוה,דרמַל

הייפיצ״לעובתוכב.ורכזתאףוסבלתוחמלהבוחהתאו,םירצממונתאצבקלמעונל
–קלמעךלמגגאלשוינבֿינבמהיהעשרהןמהשךכלד״בשןווכמ״םירופלהמימת
.םהינפלמ,םירופהימילהכומסהוזדימתיהירה׳רוכזתבש׳שםגןייוציו

19ẅהרעהךשמה
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׃סנגלעורנטסקלעםירבדירקיעהנה
וטלתשהרשאכ.הירגנוהינויצתורדתסהר״ויןגסרנטסקלארשיהיההדמשההתונשב*
תקנעהלעםיפסונםיניצקםעוןמכייאםעמ״ומרנטסקלהינ)1944(הירגנוהלעםיצאנה
ךכרחאםישדוחהמכ.הירגנוהידוהיתאדימשהלמהתוענמיהלהרומתבהינמרגלתורוחס
םינבר,תונושהתוגלפמהינקסע,וירבח,ותחפשמ–םיברוקמהתבכרתארנטסקןגריא
םיעגמה.)ןזלבֿןגרבהנחמבםישדוחהעבראכירחא(ץייוושלףוסבלועיגהרשא–םירישעו
ותעפשהבדוחייב,הדמשהלטשפדובידוהילשםחולישבבוכיעלומרגםיצאנהםעוכשמנש
.ס.סיניצקתבוטלו(ותבוטלדיעהוהמחלמהרחאלוללמגרנטסקרשא,רֶכֶּבטרוקלש
.גרבנריניטפשמב)םיפסונ

דלוונירגלאיכלמדגנ)י״אפמליעפ,רנטסקםשב(הנידמהתוטילקרפלשהבידתעיבתב
ןידהקספבעבקנ,היילתהלבחמרֶכֶּבלשותלצהבוםיצאנהםעהלועפףותישבמישאהרשא
יופצהלעםידוהיהינזואבעירתהאלםגו״ןטשלותמשנתארכמרנטסק״םנמאיכ)1954ֿב(
תיב.גרבנריניטפשמב.ס.סיניצקלשםתבוטלתובזוכתויודעןתנאוהיכעבקנןכו,םהל
תאהניעבריתוהךאהנושארההעיבקהתאלטיב,הנידמהרוערעבונידֿקספב,ןוילעהטפשמה
ועשרוהחצרב.תמורנטסקהרונ)1957(ןוילעהש״מהיבבםינוידהתחיתפבלשב.היינשה
ךרדיכישממםהיכהנעטתוטילקרפהרשא–רמשןדוןייטשקאבאז,סקנמףסוי–השולש
םהבואר׳םָלֻס׳גוחישנאוכ״בשלםירושקויה,חצרבודוהש,םינורחאהינשיכררבוה(.י״חל
ונודנהשולשה.)הלילעלןברקלפנשועשפמףחאוהשןעטסקנמוליאו,םירוטקובורפ
.1963תנשבוררחושוונוחנךא,םלוערסאמל
גרבנטיוקיציאתא–תשרופמהעבצהב–ריגסה,הנליווטגבטארנדויהשאר,סנגבקעי*
ומצעריגסהורזחךכֿרחאךא,וירבחידיבחוכבגרבנטיוץלוחהזרצעממ(,ופטסגהידיל
יולגבהלועפףתישסנג.)סנגתועצמאברבעוהשםויא,וטגהתאדימשהלינמרגהםויאהחכונ
וזתוינידמלעןגהףאו,ראנופבהדמשהלוטגהןמ׳םיחולשמ׳התאונגראב,ופטסגהםע
.״םיירסומהוניתושגרבתובשחתהאלל,ליצהלןתינשימלכתאליצהלשי״׃יכורמואב
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הינמרגםעםיסחיהתייעב

תאהסינאלשטעָּבךשומלןיארשאב,איההשקהינמרגםעםיסחיהלעהביתכה
םעטהרואכלןיאו,הבוצומדגנודעבתונעטהלכ;ןאכלואןאכלוזהיעבבוחוכ
.ךמותואדגנתמינירהו,ןיינעבהעדילשיינולפןבינולפינאםגיכעידוהלואובל

,המצעתאהתצימשאיהןודינבםיישיאהםימעטהתוצצורתהקרתמאב,םלוא
ימואלהרסומהלשםיכרעהֿתכסמבםירבדהבולישלשתוארהֿתדוקנמוליאו
רמולאופאהסננתואבהתורושבו–וברדגתהלבחרנרכהפראשנןיידעללוכה
.תאזלההניחבהןמוהשמ

תיצמתכ–הינמרגלעדחוימ׳זגורב׳תזרכהיכ,לוכֿםדוקהארנוזהניחבמ
הפונתלכרשאהשיגיהירה–אנדיאהדהמעםיסחיהיללושלשהשירדה
אצומהבןיא,דחאדצמיכ.הכותמהבתקנחנרתויתפקמתירסומתובלתשהל
תבייחמהתיהתיתילכתהתילארשיהםייחהֿתרותשיפכ,יהשלכתילכתל
המוונמצעלרבדהתועמשמיהמ?המםשלו,ןמזדעואםלועלה–׳זגורב׳׃שורדל
תוחמלוניווטצנםנמא,ירוקמהקלמעלסחיבוליפאירהו?םינמרגלהזבהשענ
׳זגורב׳,ינשדצמו.׳זגורב׳ומִעלהנלהרותבבויחונאצמאללבא,ורכזתא
םימעינימלכוםיאטילוםיניארקואםעםולשלרֵשכֶהעמשמ–הינמרגםעדחוימ
םתונוכנתארשאוםמעתולגלשעגמבונאבשםימעהלכםעהשעמל–םירחא
תינמרגהֿתירלטיההתומשגתההתאומכשממ,ונבגלעונשגרהתירלטיהה
.תיתָּביסֿתינויגההניחבמםגאופאהומתהזירהו–המצעב

ןיא׃הילאמהפתכרפנטושפםינמרגהלשלוכיבכֿיתוהמינושרבדבהנעטלכ
,קוידרתיב,וא–ינמרגתויהלרלטיההיהךירצעודמתיחרכההביסםושתוארל
,תיפוריאההלוגהתדמשהשהביסהדבלמ(ינקירמאלשמלאלו–אקוודירטסוא
רלטיהינפלשםשכ,תמאבו;)קרפהלעהשעמתעשבהדמעשאיה,תינקירמאהאלו
לבקנאלןכ,אקוודטרצומלשומַעמאֵצֵיהדמשההףוריטיכוהשימהפיצאל
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יכינמרגהיתוהמהינושהךמסלעונחיטבהלאובישםדאםושמףכֿתעיקתםויכ
.םינפֿםושבןכתייאלוגקישואקרויֿוינירברפמרלטיה

תששןכומהןמםינפֿלכֿלעםהלשיםינמרגהיכונלורמאיהזלכלעםאו
ֿיתלבטושפםהםתאםיליגרןתמוֿאשמיסחיו,ירטהםנופצמלעםידוהיינוילימ
אלא,רבדהןוכנילואשהבושתהאהת–ונלשונתמשנתאםיסּפַרמוםייטתסא
דימתםיקקזנאלא,תירקמההשגרהבקפתסהלםילוכיונניא,םידוהיכ,ונאש
רומאכ,הזןיעמןורקיעלאאצומלכוליאו–יחצנהיקוחהןורקיעלואהכלהַל
.הפםלענ

הטישהלעונחתמשתרוקיבבאקוודזמרנהזגוסמןורקיעלשוהצקֿספאךא
20.׳זגורבה׳לש

אוהוברזפתנקלמעערזרשאייוגהםלועהלכאלא,םדבלםינמרגהאל,ןכא
תאחפיטולוכהזםייוגֿםלועלכ׃לארשיתדמשהלףוריטהֿחורלשיתִמאהלעבה
ינפלמףא,םינשבםיפלאךשמבהשעמלהבןמאתהלמלדחאלותאזהףוריטהֿחור
ןמוגפסוודמלשהמלעופלואיצוהקרםינמרגהו,וברקבדחוימינמרגםעהיהש
ואיצוהםדבלםהאלףא,ןכֿלעֿרתי;םביבסשיללכהירוטסיההוירסומהעקרה
םהינכשםעדחאםעשממהזןיינעלםהויהנאלא,לעופהלאהדמשההתאףוסבל
ֿתרוסמלעןומאהיתפּומהםעםידידיẁםיפתושתוחפלו,םהידיֿלעםיאכודמה
,ילגנאהםביוא,ןיומדרולםעו,הזמיגולואדיאהםבירי,רויפיפאהםע,הזמדמחומ
ירה,דגנכשהשדחתּויִחֿתמֲחונאםיאלמתמהדמשההתובקעברשאכו–21הזמ
ומלעיירודֿןִּביכןכתיירשא,תאזלהתּויִחהֿתמחתנוּוכמאקוודםינמרגהדגנאל
דגנתמאבאלא,הירוטסיהברכינםרוגםהושענםואתפובורקמֿהזקרשםשכ

לדגומהחוורהדע,תואבהתואקסִּפהשמחבךליוראבתי,זמרנרבכשןורקיעה20
.אבהדומעבש

לשוהטמבבשי,רלטיהםעהלועפףתיש,ינייסוחלאןימא׳גח,םילשורילשיתפומה21
12ֿהסויפרויפיפאה*.׳ריצ׳התואבצתורישבתמחולתימלסומהדיחיהנבוןמכייא
תאהעירפהאלםידוהיינוילמתדמשה,םהיתועווזוםיצאנהדגנכויפתאהצפאל
.יצאנהןוטלשהןיבלןקיתווהןיברביחםיפתושמםיסרטניאלשגראמו,ותוולש
תאהרגסרשאתיטירבההירפמיאבןוכיתהֿחרזמהיניינעלרשהיהןיומדרולה*
הזרשקהבו,תיצאנהתפותהןמ–לעופבוחוכב–םילוצינינפבלארשיץראירעש
–׳והילאינש׳–י״חלישנא.״?םידוהיןוילמםעהשעאהמ״׃הרמיאהולתסחוימ
.םודרגלםשולעוהו,)1944(ריהקבוייחבושקנתה
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דדומתהלךרטצנובשקלמעֿחורםִערשא,איהתנווכמולוכייוגהםלועהלכ
.אלםאוםינמרגובויהיםאןיב,םימיהתירחאדע

,למסכוא,קהבומהגיצנכקרתואריהלםינמרגהםילוכיוזםירבדֿתרגסמב
תונקסמיתשתובייחתמבושןאכמו–קבאיהלונילעהמו☻ומעשהזםלועל
.ןלהלכ,תומילשמ

–הוושביקלמעהונביואאוהייוגהםלועהלכםאש,איהתחאההנקסמה
ןכתייאלםלועהלכםע׳זגורב׳׃ובםוקמולאוצמללוכי׳זגורבה׳ןיאאליממ
,םיימואלֿןיבהםיסחיהךרעמבונתופתתשהיכררבתמ–הברדאו,םירבדהעבטמ
ונתריתחסיסבלע–היטמולפידוםולשוהמחלמיפוליחלשתלבוקמהתנוכתמב
איהאיה–םיילארשיֿץראה,םייתכלממהונייחלשדימתמהםודיקַלתרדגומה
םודיקוםלועבתיתוהמהתילארשיהונתוחילשיולימלםגדיחיהיעצמאה
ענומואופארזוחונדוחייןובשחלשלבגומֿיתלבהףקיההאקווד.ומעוננובשח
ישפנהחתמהביטקרו,יתוהמדוחיילשרכינדוסילכתימואלֿןיבהונתוגהנתהב
םה,וזתרכנתמֿיתלבתוגהנתהםייַקנםהבש,דועייהֿתבהאוםעזהתעדותו
.שורדהיתוהמהדוחייהדמֵמתאתאזẁלכבהלקינעהלםיבייחוםילוכיה

עמשמאליממ,ונרמאשיפכ,קהבומגיצנולמסקרםהםינמרגהםא,ינשדצמו
ואָרֵיוםתוילמִסשטשטיתאלשידכ,ינורקעהםדמעמתאדחיילונלרוסאש
לשגהנמגהננםהמעוליפאשךותמ–הברדאאלא,םהמםיבוטםהירזוע
םהיחאםעןיינמהןמםיסחיםגשתעדלךנחתנ,ןיינמהןמימואלֿןיבטקייבוא
–תדמתמתודדומתהלשהקינכטקראלא,תירסומהרקוהלשרשקחרכהבםניא
אקוודםאיכ,ונרמאשידועייהחתמהֿןורתימונתואתרטופהניאשקראלרשא
.שמשלדימתאיהתבייחומצעותוא

ֿיתלב״הינמרגםעםיסחיהויהיאמשהנכסםושאהתאלתאזכהשיגתרגסמב
לשדוסילכיכ,ליעלוניֵדוההבשתורשפאהיפכ,ונשפנתאוסּפַריו״םייטתסא
;הליחתכלמהרורבתיאֵדיאֿתינורקעהרכהיפֿלעןיינעהןמרדעייתּווַתשהותוכר
ֿלכמהזלכברמתשי,דחיםגהנימוהמצעיבגל,ליעפמלמסכהינמרגלשהדוחייו
יכ,הלעפמןורכיזםצעידיֿלע–ץראהלעדימתהלהלןתוישןמזלכ,םוקמ
תייִחמלשתעדומההרטמבאקווד,המעלהננעבטהךרדיפֿלערשאםיסחיםוש
.ונֵכותבהזהןורכיזהתמיֵאמעורגלולכויאלאליממ,ץראהןמוניינעלכוהזלמס

סחייתהלונאםיכירצםגאלאםיאשרקראלש,םירומאםירבדהמב,םלוא
עבטִמאוהשןיינעלכב,רמואהווה?ןיינמהןמיוגלאומכטושפםינמרגל
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לוכהלשתורחתהבםתאונאםיפתתשמשונייהו–ןיינמהןמםייוגםעםיסחיה
והשימֿיֵאםעהלועפףתשלונאםינכומףאוזתורחתהבו,םלועבלוכהדגנ
,הנהו.תידדהתלעותומעאוצמלונאםייושעםיוסמןיינעבשתמיאלכ,םהמ
םיפתשמּהניגבשתידדההתלעותהיהמ,לואשלשיתידדהתלעותלשהזרבדב
תיארנה,תאזכשתידדהתלעותוזיאשיםא?הינמרגםעהלועפםויכונא
ןיאיאדו–רוביצבהתולגלםילוכיםהןיאשו,ףותישהתוינידמלשהיעצבמל
הניחבהןמןאכרשיורשכאוהלוכהםנמאםאךא;הינורטבםהמעאובל
דסומהזלכבהֶשועהמםינפֿלכֿלעןיבהלהשק,רתסההךרדלע,הנודינה
םינמרגהולכיאמלעביבויחןיינעֿףותישלשסיסבלעירהש22.״םימולישה״
רבדבברעלילבהיוארהתינידמההכימתהוםיאתמהדויצהלכתאונלקפסל
.רבקנותמאוהםתנעטלרשא,רלטיהלשויעשפתא

לבוקמהגוסהןמ,תירחסמואתינידמ,תידדהתלעותשאופארבתסמרתוי
ןאכתיארנאיהןיאשםשכ–םלועבימואלֿןיבהלועפֿףותישבעבטהךרדיפֿלע
;העירכמתובישחתגרדבתמייקאיהןיאתוחפלוא,תמייקאיהןיאםגןכ,לילעב
ונייה,וניניעליולגאוהשיפכרדסהַּבםנמאאוהתידדההתלעותהרקיעוליאו
ונאו,םלועהיניעבוםמצעל,םמשרוהיטתאונתִאמתונקלםינמרגהםילדתשמש
.הרומתבםלשלםינמרגהםינכומשריחמהןמתונהילידכםינעַנ

ןאכוכבתסהםינמרגהשרמולםנמאהארנ,רשקהלשסיסבהוהזםא,הנהו
.תועטלשחקימבםינפֿלכֿלע

יפכ,אוהםעשפמםיחצרמהתורהטיהלדיחיהירשפאהֿיתוהמהיאנתהיכ
ẁףַטהתאדמללו/םָּברכזלכלומִהלםהילעולבקי״ש,יבצֿירואחסינורזחש
רשפא/–םייוגַּברתויברחואמהרודַּבקר–זאםגו/..ידוהיףַטתויהלẅלֵדָגה
ינבהועדיאלשתיבבלהָיִכּבלשּהחוכו/ידוהיףוסיכוידוהיןוגינלשםחוּכֶש
והמ,םדהשדוקאוההמ׃ועדֵיו/תוהוגנִּכםימחרםבּוהגִיְו..םמדורהטי/,רעי

תסנכברשוא–טהלבוילעןֵגֵהווליבוהשאוהןוירוגןברשא–׳םימולישה׳םכסה22
ותגהנהב(םינומהתנגפהרחאלותואחמלשםירעוסתועובשרחאל,1952תנשתליחתב
לשהפוסב.׳תסנכהלעתולעל׳ןויסינבהרטשמהימוסחמתאוצרפרשא,)ןיגבםחנמלש
ןוילמ830(–םיקראמדראילמיצחוהשולשכםולשת׃ורקיעו,םכסההםתחנהנשהתוא
תטילקלשיפסכהלטנבתופתתשהכו,ידוהיהםעלםרגנשלוועהלעיוציפכ–)רלוד
הינאהתגלפהב–םכסההלשותלעפהתליחת.לארשיתנידמביצאנהרטשמהיטילפ
.1953תנשףוסבהתיה–ןושארהתורוחסהחולשמתאהאשנש
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תומדםלצבםיהֱֹֿאארבש/בוטהֿוהנבמבֿאלפנהיחףוגךרעהמ/..עמדהגֶזֶמ
,םהילעינמרגהםנידוםמשיונישילבוליפאםדועב,ןכידעלבג;״––ותינבַת
םלועבםייקלארשיםעשןמזלכ,רהוטיאלו,רהטיהללוכיםמשןיא
,אלמףסכבלארשיםשבורכמלוארוהיטהתאתתלוהשימרמייתיםאףאו–
.תסנכהםעטמתימשרתוכמסיפֿלעוליפאו

׃תועטֿחקימאלאתויהללוכיוניאונלשונתאנהדצםג,הזסיסבלע,םלוא
ןיאףוסֿףוסירהש–המרמבריחמהתאםילבקמאצָמינשינפמםולשוֿסחאל
םהשדבלבילכלכהלאיצנטופהןמוליפא,טועפקלחבאלאונלםימלשמםינמרגה
םינפֿלכֿלעונאםימיכסמהזריחמֿאלֿריחמבשינפמאלא–ונתאמולזגםמצע
ונמצעונאםילוכיוליאכו,ןובשחהלסוחמתמאבוליאכשיגרהלותויחלתוסנל

תאצויההאנהקרתמאבאופאוזירהו–ןיינמהןמםייוגןיביוגטושפתויהל
.ונשפנלשסוּפירב

תייעבל״הינמרגםעםיסחיה״אשונרשקתמהבשהדוקנלונאםיעיגמהזבו
.״הרובגהוהאושהםוי״

,ןאכםגתויחלדועונכשמהאלמלאירשפאהיהאלרומאהסיסבהלעםכסהיכ
םילטרועמםייחלשתיחטשהיגולואדיאהתואיפֿלע,תשדוחמהונתויתכַלממב
;הכותבוהדמשההֿתפוקתסורפבםיידוהיהםייחהתרגסמתויהלהכפהש,אמלעב
אופאהֶטונ,תאזההיגולואדיאהלעססובמה,״הרובגהוהאושהםוי״לשךוניחהו
עקרהתאאקוודחפטל–ליעלובוניאררבכשהמלעףסונבו–ילסקודרפןפואב
.עונמלאוהדעונהתואש,םינמרגהונלושעשהמתַחָּכשהל

יכ,לטרועמִּבֿםייחהתוברתךותמקרירשפאהיההינמרגםעתּוותשִההםכסה
היהאליממ–םלועבלארשיֿינבכיבויחהונדמעמווננוצרתעדותונבהתיהּול
תשיבכאוההשוריפ,ןובשחהרמגנוליאכהנומאלשםינפתדמעהיכונלאצוי

–ובתומולגהזועהותוכירדהחורלעוירסומהןוויכהתעדותלע,הזהבויחה
השיבכההתואריחמבלבקלונאםייושערשאירמוחקוזיחלכשונייהםיניבמו
.המצעוזהשיבכמתעבונאהתש,תביוחמההשלחההתאקידצהלוןזאללוכיוניא
ןזאללוכיוניא,הקירמאמםויכונאםילבקמשירמוחקוזיחלכשםשכשממ
,ךכידיֿלעונאםיכבתסמהבשתינידמהותירסומההשלחההתאקידצהלו

תרודהמב.׳ואולמברוגמהֿיוגההנה׳׃רישהלש׳הקרפךותמ[.ו״עק,׳רהנהתובוחר׳ג
.]160׳מע׳הךרכ׃ג״צאיבתכלכלשקילאיבדסומ
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ֿץראההרוכמבונתונדאתעדותםצעתאונאםישבוכהזהקוזיחהתרומתבש
.שמשלקוזיחההיהךירצהתואש,המלשהתילארשי

תוארהֿתדוקנמש,דחאשרושותואמתוכשמנדחיםגולאתושיבכיתש,ןכא
הרומתִּבשהשלחההלבא,לבקתמהקוזיחהקרעדונאמלעבםילטרועמםייחלש
איההשעמלֿהדבועה,םלוא;הליחתכלמהניעברבכאיההנותנרשאב,תעדונהניא
ֿץראהתונדאהתעדותםגונבהיוצמהיצנטופב׃הָעטומאיהוזןיעֿתיארמש
וזהיצנטופלו–םייוגביתוהמהדועייהוןובשחהתעדותםגוהמלשהתילארשי
אלא,עיגהלהחילצהוילאשלַעוּפהתמרמאיהתקחדומשכקראללוועםרגנ
.תפאושאיהוילאשלַעופהתמרלאתולעלמאיהתשבכנשכםג

שישםוקמְּב–ןובשחלשופוסבו;ונוקיתלעאובלדימתהטונהזכשלוועךא
יתביסמהקזנהתרזעב׃הברדאאלא,הלתקזַמהשיבכהןיא–תיתִמאהיצנטופ
הכרדתאאיהתצרופשדע,תכלוהוהיצנטופהתררועתמהשיבכהידיֿלעםרגנה
קוחהותואםשגתהלהֶטונונניינעבםגשםויכהארנ.תקזוחמהפונתבלַעוּפהלא
השק,לוכיבכֿהשדחההינמרגלרוהיטהו״םימולישה״םכסהילבשןכתיי.ומצעב
תרימשלשסיסבלעהינמרגםעםיצוחנהםיסחיהרדסהלרשגהתאאוצמלהיה
רדסההתאןיכהוןוירוגֿןברמאופאאב;וכרעלונדילאלאהישדעהמִעוננובשח
ןאכמתכשמנההתחשההחכונל,ןאכמתכשמנההמילכהחכונלו–וכרדיפֿלע
תשרתשמ,הרסּומוהמואהחורלןאכמךשמנהןוזָרפהחכונלוונתלכלכהנבמל
רדסהלףאו״םימוליש״לזובהותוגייתסההתייטנאקוודוללכבםעבתקזחתמו
ֿרסוחמהיפֿלעתכפהנוהתיהתעקושילוארחאןפואבש]תוגייתסה[,והשלכ
הזתניסבםתוגזמתהוםירבדהתונזאתהלעקרהךלוהוףרטצמךכו–שומיש
.םירחאםירבדינימלכםגםנוקיתלעואובישכל,דיתעבםעפֿיא,הנוכנה

.ג״כשתזומת,׳םָלֻס׳בםסרופ

.םוסרפַלךומס׃רעושמהביתכדעומ
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