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באןוילגמלחה,ףוצראלןפואב,םיכשמהב׳םָלֻס׳תונוילגבםסרופהזרוביח
יתשטעמל(׳בקרפלכ׃םלשהיהאלםוסרפה,םלואו.ב״כשתולסכדעוך״שת
,ךכו–׳םָלֻס׳בוספדוהאל,׳גקרפלשהנושארהקסִּפןכו,)תונושארהויתואקסִּפ
לשותטישתודוסילעבושחהיתרוקיבהןוידההנושארלרואןאכהאור,אופא
.הלָּבַקהתשיגבםיעוטנה,ל״צזקוקברה

תורתוכונתרודהמבונפסוהאל,ללככ׃םיקרפהתורתוכןיינעברבסהםגבייחתמ
םיקרפהןמקלחלשןוויכמ,ללכהןמונגרחהזרוביחב;ןנתנאלד״בששםוקמב
לשותמכסהבדדלאלארשיידיברבדההשענהארנכו–׳םָלֻס׳בתורתוכונתינ
םיעוברםיירגוסבתורתוכונפסוה,דיחאהיהירמאמהיפואשידכ,ןכל.ד״בש
הנשמתרתוכונבצהףאו,׳ה–׳גםיקרפהתורתוכתאונמלשה,׳בֿו׳אםיקרפל
.ולוכרוביחַל

$

–לארשיחצנלאהריתחהלשיוארההיפואחותינבדוחייבו–םיניינעהמכב
בתכנרשא,)הזךרכב(׳הלואגתולעמב׳רוביחַלךשמהןיעמןנדרוביחההווהמ
.תחאהריקסבםהינשתאדומללאופאהיהיבוטו,וינפלרצקןמז

$

.ופוסבונמשררשאתאהאר–הזונרוביחתביתכלשםינמזהחוליבגל
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יתוברתהעקרה:אובמ[
]לארשיתרושבלשהתאלעהתורשפאל

יגולויצוסהעדמבתולבוקמתוברתלתוברתמםיכרעלשהטילקהתנבהב
תוטשפתהבהנימאמה,״תיטסינויזופידה״הטישה׃רקיעְּבשתוטישיתש

רבועךרעןיאיכתסרוגה,״תיטסילנויצקנופה״הטישהו,יוקיחךרדבםיכרעה
תוברתבהליחתכלמדלונש,והשלכימינפךרוצשמשלאוהיושעםאאלאטלקנו
.תטלוקה

ךרדתאקהבומןפואביתטקנ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסב,הנהו
תורודבלארשילשתיתוברתההזופרומטמהתרבסהלתיטסילנויצקנופההטישה
תביוחמה]הבושתבהרזחה=[הבושתהתנקסמתאיתססיבםגהיפֿלעו,םינורחאה
.אבהלוהתעמונלשוניתורוקמל

ֿלעונמעבםיכרעהיוניששרדנםנמאהליחתכלִמשאהי׃תושקהלרשפא,םלוא
םצעידיֿלע–דבעידבאולה,ומצעולשותוברתלשתימינפהתוחתפתההידי
ךשמהבו,באשהנממשתיברעמהתוברתהלולכמבאוהרשקנ–הזהיונישה
אל,לשמל,ךכ.הלשתימינפההתוחתפתהבהרואכליולתאוההָ☻ענותוחתפתה
ירפםגאלא,העימטהינפמתידוהיהתוננוגתההירפקרתינויצההיינפההתיה
םיפתושושענםיעמטנהםידוהיהרשא,הפוריאלשתוברתבתינמואלהתוחתפתהה
,ץראהלשהניינביכרוצךותמקרןיבהלםינפםושבןיא״הדובעהתד״תא;הב
וניאםזינויזיברה;היסורבשתוברעמתההיטבלמםגרוריבבאיהתכשמנאלא
אלהדימבאלא,םיימינפההיטבלמתידוהיהשפנה״תורדהתה״ךותמקררבתסמ
םלועהתמחלמרחאהטשפש,״תימצעההרדגהה״תנפואמ–ןכמהתוחפ
תוחתפתההןוויכבתידוהיהתופתתשההתאהרואכלהגציי,בוש,ר״תיב;הנושארה
םלועהתמחלמלשםינזיטרפהרסוממדודיעהלביקתרתחמהתמחלמ,יטסישפה
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ונקלחאלאוניאהנידמההמקוהשמונילעדרישיתוברתהןיָהֵקהוליאו–היינשה
השוחנהֿחצמןיבתיתוברתהותקולחםע,םלועהלעדרישיללכהןויהקבונלש
.הזמתיסקסֿולגנאהתוימיֵמהוהזמינילטסה

התעתשרדנונלשתדחוימתילנויצקנופהניחבמםאםגש,אצויךכלםאתהב
םייוגהתוברתבונתושרתשהתניחבמאולה,תירוקמהלארשיתרותלאהבושתה
ןיאו–ימלועהרבשמהלשהקיטמלבורפביולתונלשינחורהרבשמהראשנ
הניאשתיללכתוחתפתהעקרלעאלש,ונמצעלדחוימאצומלערבדלהרואכל
.הבםיידדצםיפתושקרתויהלבושלכונרתויהלכלרשאוונבהיולת

1.תשלושמהבושתינאבישמוזהישוקלע

עירכמהאוהימינפהֿילנויצקנופהםרוגהיכינארובסתמאב,תישאר
לשםיילמרופהםיכרעהבורתאונגפסשיפֿלעֿףאו–תוברתלשהתוחתפתהב
םירזונראשנו,םידחוימהונימרוגחוכמאלאםונגפסאלהשעמלירהברעמהתוברת
ףיקמה,דחאריבכםרוגםנמאשי.םרוקמבםהבםילעופהםימרוגלןיטולחלטעמכ
,ונדבלמםלועהלכלשםייחהֿתואיצמםעונלשםייחהֿתואיצמתאותרגסמבםויכ
םדאהתאתפחוסולבתיקחרמתלטבמה,הקינכטהלשתינכפהמהתומדקתההונייה
ינחורהבצמבעירכמקלחולשי,ונילעםגלעופה,הזםרוגיכקפסןיאו–ּהָּבצִקב
ונפותישלסחיינםאגלדנבריתבשחמגוליד,תמאב,םלוא.אנדיאהדםלועהלש
יאדו–המצעלשכתינכטהתומדקתהה.ונניינעבשממלשתועמשמהזלהםרוגב
םויכםאו;יתרבחהנבמורסומתויורשפאלשיפוסֿןיארפסמבבלתשהלאיההלוכי
,תמיוסמתיתוברתתוחתפתהבהָוּולמםלועבתינכטהתומדקתההתאונאםיאור
ֿתעפשהאלא,הנותנהתוחתפתההתאהעבקשאיההמצעלשכהקינכטהאלירה
.התלעאיההכותבוהכותמרשאתירוטסיההתואיצמה]ןיב[והניבשןילמוגה

הרבחבשהתרוכמִּבתינחורהתוחתפתההתאהעבקתינכטהתומדקתהה,הנהו
הבייחתהשתרוקיבהידיֿלע,דחאדצמ׃םיעירכמםימרוגינשתועצמאבתיברעמה
ילאוטקלטניאהעקרהתאוויהרשא,תירצונההיגילרהלשתומגדהיבגלהנממ
דצמו–האירבבומוקמעדמיברעמהםדאלדבאןהידעלברשאו,התיילעלימורטה
לשםתייחדךות,ילדואיפההרבחההנבמלעהכשמאיהשהכפהמהידיֿלע,ינש
תודמעמהלשתימונוטואהםתלעפהו,הזמ,תיתרוסמהתוברתהיאשונתודמעמה
.הזמ,תיאמצעהתוברתהירסח

םייתסמןושארהףיעסה׃קרפהףוסדעוןאכמתערתשמ,היקלחתשולשלע,הבושתה1
הקסִּפַּב–וירחאו,602׳מעבלדגומהחוורבםייתסמינשה,600׳מעבשלדגומהחוורב
.ישילשהףיעסהןותנ–הנורחאה

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 598

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



,םדוקמונרכזהשרומגהןויהקבןורחאהןמזהדעהאטבתהאלוזתוחתפתה
לשתורואמינשתיברעמההרבחלוקלדנדועידמעמהקבאמהםצעךותמשםושמ
ךירצןיאהזרשקהבםזילאיצוסהתא.םזילאיצוסהותונמואלהםהו,ירסומןוויכ
,תיטרקומדההיגולואדיאלםאתהבהתלעאיהםגירה,תונמואלהוליאו;ריבסהל
תימואלההרדגהההרבתסההיפֿלערשאו,תודמעמהֿקבאמתאהתווִלרשא

ןוגראהןורקעםוקמבתילאירוטירטֿתיתכלממהתונגראתההלשיעבטהןורקיעָּכ
ֿלעבאצמנןאכמעבנשימואלהoםזירלוקיטרפה.םדוקהoילאינומירטפהֿינכולמה
תופתתשההתא,תיתרבחההיצפיצנמאהךילהתתאשמיששןמזלכידמלתּויִח
ינפמתוננוגתההתא–ךפהל–וא,ילאינולוקהםלועהתקולחלעתורחתהב
רחאםלשוההיצפיצנמאהךילהת,םלוא.תירסיקתונמואללשתוטלתשהֿתונויסינ
הפוריאימעלכואציהיינשההמחלמהךותמו–הנושארהםלועהֿתמחלמ
;תירסיקתוטשפתהלשתומולחחפטלודוערוזחלמהוושבםינואֿירסחתיברעמה
ךכו–חרזממינוציחהםויאהידיֿלע,םהלרתונדועשהמב,ונּכּוסדחיבםלוכ
לשתומיזמלימומרעהווסמיולגבוכפהב,יטסילאיצוסהרואמה,דחאדצמ,עקש
סנכתהלוללהםימעהלכוצלאנ,הזהםויאהםצעחוכמ,ינשדצמו;״םירברב״
רואמהםגעקשךכו–הקירמאבתיברעמההחולשהלשתושרפתמההיפנכתחת
ןכותבהרישעתיברעמהתונמואלההתיהאלםלועמ׃שיגדהלשייכ.ינמואלה
טעמכ–םיפתושמה,תוברתהיכרעלשימוקמהֿיממעהןוויגַּבהיההרקיע;ימינפ
תורחתהליביטקייבואהסיסבהטמשנרשאכו;וללכבברעמל–דחאכםלוכ
אליממ–תיברעמתודחאלסיסבהםלשוה–הברדאו,הפונתֿתברתימואל
.תיביטקייבוסֿתינחורהניחבמתיברעמהתונמואלהלשתּוקירהםגהתלגתה

טעמכםיאצומונאןיאלארשיתרותלשהתקחדהךילהתב,הלאלכתמועל
לוכֿםדוקהאבתוקחרתהה׃הקיסיפטמוינויסינעדמןיבהרישיתושגנתהםוש
תוקחרתההךותמקרו,תוימינפֿתוידוהיתויגולויצוסֿוכיספתויעבלשעקרלע
–תייוגההביבסלןאכמתעבונהתימורטהתוברקתההֿתייטנו–תאזהתימורטה
,היגילרהגשומבהפותישךותמםגתידוהיהתדהתייחדתאםיאצומוונאםירזוח
תודמעמֿיפוליחלשהיעבונלצאהתיהאל,ןכֿומכ.םלועבהנפואהןמאציש
אשונה,דחוימדמעמןיעמונייהתיפוריאההרבחההנבמב.תוברתהתגהנהב
ידיֿלעםאיכ,הלועוקחודהןומההידיֿלעהסרהנאלוזתוברתו–ומצעלתוברת
הנבמהתוטטומתה,םנמא.םמצעבתימינפהֿתיתוברתהתיליעהינבלשםתרמה
ךכבהעייסו,ונלשתדחוימהונתדמעתרגִשתאםגהרערעםייוגבןשיהידמעמה
להנתהשירכנה]קבאמהךותלא=[קבאמבונתוללובתהלותימינפהונתוררופתהל

599םייוגַלרבד

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



םידמעומהםידוהיהינומהםתואלכלע–ילארשיֿץראהבושייה,םלוא.ץוחבמ
קבאמהןמטלפנואטלמנש,דחוימידוהירוביצבושוהירה–ובללכיהלדוע
תרסחתּוינומההירפונניא–תחאםעפבוש–ולשיתוברתהודודירו;ירכנה
.םנשישםיימצעהתורוקמהלשהקחדההירפםאיכ,םיימצעהתורוקמה

תאונרכהונאיכהארנ,םואלהלשתיזכרמההאֵדיאהלאהנפנםא,ףוסבלו
וכותבםגםאיכ,ילדואיפהרטשמהתטומתךותמקראלתדרפנהמואכונמצע
קרתוימואלההתיהאלוניבגל.םלועבהיהשינפלמהנשםייפלאכףאו,ומצע
תאשונה,היווהלשןורקיע–הליחתכלמםאיכ,אמלעבתונגראתהלשןורקיע
תימואלההאדיאהתאונלונלגיסוונאצירשאכףאו;תיאליעתירסומתועמשמ
ןורקיעלדבלבתינשמתינידמההתועמשמהראשנןיידע,םיינוציחתורוקממ

ונפסוהםאםג,ןכֿלעֿרתי.םייוגבקיתעהונדוחייתרדגהל,הבאצמנשיתייווהה
ןכונישעאלירה,תירכנההתוחתפתהלתוכימסבתימואלההאדיאהתאחתפל
–הברדאםאיכ,התומדתאעבקשינידמהויתרבחהקבאמבונתופתתשהךותמ
תוביסמבשדחמונתוימואלתאןנוכלידכ,הזלהקבאמהןמונתשירפיצמאמךותמ
המואתויהלונרזחיכֿםא,בוש,םויכו;ןיטולחלתונושתוינידמותויתרבח
הטושפתרגסמהנידמהונלןיאןיידע,םירחאהםימעכתילאירוטירטֿתיתכלממ
תראשנה,ונתייווהלשתויעבהןורתפלרישכמאיהאלא,םתסתימצעהרדגהלש
.אפוגהנידמהךותבףא,המצעלשכתיטמלבורפ

,םייברעמהתונמואלהוםזילאיצוסהיכרעונלצאםגםיעקושםנמאהזבצמב
סיסברסוחךותמ–תיברעמהתודחאבםיכלוהוםיעלבנונאםגשםושמאללבא
ונתואתכשומהאיהםירזהםיכרעבונתוקבדיה,הברדאםאיכ–ונדוחיילםעטו
תבייחמה,תחאכתישפנהותיטילופואגהונתואיצמלדוגינב,םתעיקשבעלביהל
.תיסיפהונתדירשםצעליאנתכ,ונדוחייבתלפוכמהוהלופכהתושבגתההתאאקווד

בייחמהזהירוטסיההבויחהםאש,קיסהלטושפהארנהלאהםירבדהלכרואלו
,יתביסמהקותינהלעףסונב–הרזהתוברתהןמתיתָרכההונתוקתניהתאהתעמ
תויהללכותאלהרזהתוברתההתואלשתימינפהתויקוחלירה–אליממםייקה
.ןיינעבתענמהעפשהםוש

ירה,תענומההעפשהבלזלזלונאםיאשרםאםגשאוהיתבושתבינשהףיעסה
.תמדקמההעפשההאקוודהבושחתויהלוליפאהיושע

,ונלצאקראל,ןויהקבועקשונמצעלונלגיסשהרזהתוברתהיכרעיכיתרכזה
תויעבלרבֵעמםגשאוהאולההזהרבדהלשושוריפםצעו–םרוקמבםגםאיכ
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םויכםהםיטונ,םמצעוללהםיכרעהלשםביטיפֿלעו,תדחוימהונתואיצמלש
םזילנויצרהיכהתיהוזתוברתלשתידוסיההתחנה.םהילעמםהיאשונתאחירבהל
ךובנהזאצמנףוסבלו–בוטהוןוכנהךרדבםדאהתאוליכשיינויסינהעדמהו
םדאהתאביגשיםזילרבילהיכהתיהתרחאהחנה.םדוקרשאמרתויךרדֿדבואו
םזילאיצוסהיכוויקבוש.לוצינללעֿןיינבאלאאוהןיאיכאצמנו,ךלמֿןבוהשעיו
יוכידאוהררוגשאצמנו,ותִמאלעםזילרבילהתאדימעיולוצינהתעקפתאריתי
ערהםעםילשהלוזתוברתהתסינ–ינשדצמ.ילרביללוצינלכמרתויעורג
חוכההלקיפסהאליכאצמנךא;ןוילעעושעשלומצעקבאמהויוכידהתאךופהלו
תיבֿלעבאצָמיישדבלבו,סובאלדמציהלםויכאיהתרכבמו,הלאכשתורתומל
סובאהןמתכשמנותעדש,המהבהןמםדאהרתומהז,םלוא.ואלמלתואיירשא
ןכאלםאש,רחמלתועמשמתאשלםיבייחומויֿםויייח׃ףוסֿןיאלדע,האלהו
–יבויחןוזחלכןדבאךותמסובאלדמצנברעמהשרחאמו;תוומלאיהםתועמשמ
.דואמדעתינבצעוזותודימצהתשענ–יבויחןוזחלכמשואיךותמ,ןכֿלעֿרתיו
ונייהדוקירבואםיקסעב,תילכתאללתפרוטמתונתלעפבקרפנןאכמהלועהחתמה
ןמימלןיאו,וכותמללמואובוצעדוקירהשעמלוהירהלרנֶקרה,םלוא.ךה
.הרומתולהאצמנךאּול–עגרלכבורימהלףידעמהיהאלשםידקורה

תרוסמבהרומתהתאאוצמלורוזחלברעמבחורֿישנאהברהםיסנמהזבצמב
.הנשיהתירצונה

ןמרבכהרענתהתיברעמההיפוסוליפהשאיההבושחהדבועךכלרשקב
הרזומההמגדהםגשאיההניבמו,תותדהתווהתהלשתיניצהֿתיטסינָכֵמההסיפתה
;הקומעתועמשמלמסלהיושעםאיכ,םתסהלפטהנומאתויהלתבייחהניארתויב
ונברקבלארשיתרותלאהבושתהתשקבםגיכרמולןתינםירבדהלשהזדצמו
לוכיבכונישענרשא,ברעמהתוברתלשתימינפהתוחתפתהבשרושהלשיםנמא
ןוויכהירפםגיהירה,םידחוימהונימרוגמאצויֿלעופהתויהדבלמו–הנממקלח
.םימרוגהםתואתועצמאבונלצאאוהרבתׁשמשיפכ,המצעבהרזהתוברתבןודינה
הבזמרנהןיינעמהםירקמהֿףוריצלארשא,בגאֿתרעהקרהעשֿיפליהוז,םלוא
.הקומערתויהנקסמלאןאכונאםירתוחםייתניבו;אבהקרפב,ןלהלבושנדוע

ינאזעמ,המצעבתיברעמהתוברתהךותבתירצונההייחתהןוויכלרשאיכ
.החלצהייוכיסאקוודהלןיאיכרמול

שואֵימהמחנלשהרותםאיכ,תיבויחםייחֿתרותהנניא,לוכֿםדוק,תורצנה
תוברתתאםגלכואהשממגוסותואמשואידגנכאיהתנוּוכמםנמאו–ירסומ
לשםתועצמאבםינפֿלכֿלעאיההאיבמהתמחנתא,םלוא;אנדיאהדברעמה

601םייוגַלרבד

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



םירקיעלסחייתהלורוזחלברעמהםויכרשכומםאףאו–םירדגומהנומאֿירקיע
ריזחהלבושלכוייכתעדהלעתולעהלםוקמֿלכמןיאירה,הנבהוהדהאבהלא
.םהינפלעוכרפוהתיתדבועהניחבמשרחא,הנומאהדצתאםגםהל

תוביסמלדואמתומודהתוירסומתוביסמבתורצנההחמצםנמא,רומאכ,תינשו
תונושתויגולויצוסתוביסמבהחמצאיהשןכֿםגאיההדבוע,םלוא–םויהלש
–םיתימצלשהרבחבהגשגשוהחתפתהוםידבעלשהרבחבהתלעאיה.ןיטולחל
אלמההזהֿםלועדגנכ,תיסיפטמהמחנלספתיהלםייושעהםישנאםנמאםההלאו
תיברעמההרבחה,תאזתמועל.תילכתלכורחשלכרסָחֶהויוכידוםימדתוכיפש
םאיכלבסםהלהניאתוליעפהרשא,ןירוחֿינבםישנאלשהרבחאיהונימיב
תועמשמולריזחתשהיצרגטניאלםאיכ,םלמעמהמחנלםיקוקזםהןיאו,ןקרופ
יושעוניאהזיגולויצוסבצמיכהארנ.םהינפלםיחותפוימענמרשא,הזהםלועב
תיברעמההרבחהתוהזתאהחמתרשאהפורטסטקאלב,הבורקהפוקתבתונתשהל
ףרטיהלתיברעמההרבחהףיסותםייתניבשאופאאיההנקסמהו–ארקיעמ
האנההינותנלכתאהלםיקפסמהתוריחהורשועהףאלע,תימצעהליחבב
.רמוחבש

,תיבויחםייחתרותלשתדחוימךרדונינפלתחתפנתאזהתוברתהיככותבםאו
םייללכקרסֿיאָצומלהתוכימסבקעבקראלשהמדנאולה,השירפלשהרותםגולו
םצעידיֿלע,ןירשימב–תמאבאלא,התארקלףחדיהלונאםיכירצםהשלכ
.הכותמהשירפהתאהנימזמה,וזלהתוברתבונפותיש

ונינפלםא.רוציקבםכתסהלןתינה,הבושתבישילשהףיעסהלאונאםיעיגמהזבו
,וייחלהשדחתועמשמשקבמברעמהשדועב,תיבויחתוחתפתהלשךרדתחתפנ
רשפא׃הברדאאלא,ונממונתולתֿיאלדועהעינמןיאשדבלבוזאלירה–אוושלו
אקוודהיולתתויהללחת,וירחאךשמנהםלועהלכלשו,ולשותוחתפתהםגש
.םהילאהתעמאיצוהלונאםייושעאהנש,תיאמצעהרושבהתואב
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ב

?םייוגַללארשיתרושבהנניאהמ[
]הלבקהתשיגוקוקברהתטישתרוקיב

םלועבתינחורהייהתםעתחאהפוקתבןמדזמונתלואגךילהתש,הזםירבדֿףוריצ
תוביסהלעתוקחתהלןבומכרשפא.םירוהרהררועלאלשלוכיוניא,וללכב
אללבא–םהיניבםיימינפהםירשקהלעוםידדצהינשמתוערואמהתולשלתשהל
,תוביסהולשלתשהךכאקוודהזֿדציכ,אוהןיינעמה.האילפהרוקמאוההזןוויכמ
רמאֹנ–םודקליבציתבש]היה[לוכיאלהניגברשא,הקומערתויהתויקוחהיהמו

התצומשינפלתולעלהלואגהורבשיהלתויתולגההלכיאלו,הנשתואמשמחב–
.תיתפרצההכפהמהםגםותדע

ונלרוגתנבהלתואצותהנממיכ,הלטבתונרקסלןיינעקרהניאוזההימת
תוסנלוליפארשפאילואו–אבהלוהתעמוניתויורשפאתנבהלו,רזהורזומה
ןאכזעאאליכונא,םלוא.תללוכתיפוסוירוטסיההירואתלשךרדלעהקפסלו
ונבויחתאריהבהלינאשקבמקרהזרמאמב.תומותסהףיעְצתאםירהלוץורפל
יכיתיארהשירחאו;םייוגַלהרו☻בלשתמיוסמההביטקפסרפהןמוםיוסמהםוחתב
,תירוטסיההתוחתפתההלשהזבלשבתילאוטקאתועמשמןיינעלשיםינפֿלכֿלע
ואהכישמהףקיהוהמשחנלהסננשילבםג,אשונהםצעלשורוריבלהתעהנפנ
.הבורקההפוקתבלעופבםירבדהתושממתהלקוחה

$

המ,רוקסללוכֿםדוקונאםיכירצםייוגלתאשונלארשיתרותרשאהרושבהרוריבב
ֿרואיתתאתוחדלונאםילוכיףסהלעדימו;וזלההרושבההנניאםינפֿלכֿלע
םולשלשרסומתגצהבאטבתמהו,רוביצברתויבלבוקמהאקוודאוהשהרושבה
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קנוישמרתוי,הזיחטשרואית.והיעשיתאובנךמסלע–)ומשלו,ימתס(ימואלֿןיב
ידכידעםויהםילעתמה,םיינָתרקאתבסֿתונויגהמאוהקנויוהיעשיתאובנמאוה
םושםיאיבמונאןיאותאלעהידיֿלעשדבלבוזאלו–ם״ואלשהיגולויזַרפה
תאָלְבִלהזףסונםוחתבםגונאםירכמתמקר,הברדאםאיכ,ונלשמשודיח
2.םייוגלשליעומֿןיא

תטישלםגתדגונמהדמעעיצהלינאךירצ,תולדבהיפלאףלאלידבהל,םלוא

השקהתרוקיבו,ונניינעברתויבקומעובגשנ,ילאוטקאםוכיסכהעיפומה3,קוקברה
הרהטבבתכנברהלשודיתחתמאצישטפשמלכ,תישאר.תוביסהמכמילע
ימצעיכונא,תינש.ליעוהליתנווַּכשםוקמבםגופאֵצָמאאלשינאללפתמו,השודקו
ידעלבו,לארשיתרותלשהתומלשוהתִמאתנבהלתונויערינפוחונממבאוש
רדח,תישילש.ןלהלררבתישיפכ,הזרמאמרשפאתמהיהאלףאםהמםידחא
ימו–ודבלמשיאהזחאלשיפכםירבדהבהזחותירבעההייחתהקמועלברה

׳בקרפברומאָלדוחייבןוכנֿלאד״בשןווכמ,ןנדרשקהבוהיעשיתאובנלעורבדב*2
אלוברחיוגלאיוגאשיאל,תורמזַמלםהיתותינחוםיתִאלםתוברחותתִכו״׃׳דקוספ
קוספותואשארבףאו–וזהאובנלאםיכילומהםיקוספבןייעליד.״המחלמדועודְמלִי
וזהאובנ״תשגומ״הבתויחטשהלעד״בשלשותרוקיברשפתאןיבהלידכ–שממ
.הוולשועגורלשללוכוימתסןוזחכ,םייוגַל
תחפשמ׳ךרעלאדוחייבוצִחתאד״בשןווכמ,ם״ואלשהיגולויזרפהלעורבדב*
162הרעה,)הזךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבךכלעהארו,׳תומואה
.262׳מעב
לתוכ״ססונתמקרויֿוינבם״ואהןיינבלאהסינכבשךכלעעיבצנ,תמכסמהטודקנאכ*
הרומאההאובנה–׳הנבלֿשודיקלשתויתוא׳ב,תילגנאב–הקוקחוילעו,״והיעשי
...הרעההשארב

שדוקַּבםיגוההלודג–קוקןהכהקחציםהרבא3
ֿץראלשישארההברהיה–הייחתהתורודב
.)1935(ה״צרתלולאבותריטפדעלארשי
ריעצברכשמיששרחאלוןי׳זולוובוידומילרחאל
זאמו,הצראוימעפתאקוקברהםש,תוליהקיתשב
ופיתליהקלשברכשמיש)ד״סרתתנשב(ותיילע
יצבוקרקיעתאברהבתכופיב.תושדחהתובשומהו
םהיניבו,ואובישםינשברואוארירשאויבתכ
ברה,ונבלשםתכירעב(׳שדוקהתורוא׳ו,׳תורוא׳
התלגתהןאכ.)ןהכדִודברהו,קוקהדוהיֿיבצ
,הלגנבותולדגו,קוקברהלשתדחוימהותוישיא
;תידוחייהוכרדיפֿלערתסנהיוליגבו,רתסנב
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הקָזחםגיאדוובאולה,ברהלשותייארכךכֿלכתכלוהותתמאתמותייארש
םירבדשי,םיקוידֿיקוידוםיקוידםירבדבשי,ףוסבלו.תמאןהויתוחנהש
ועלבוהשםירבדשי,שרדהךרדלעםירמאנהםירבדוטשפהךרדלעםירמאנה
ֿךסתאינאשרפמאמש,הנכסהתראשנםלועלו–יתעידילועיגהאלשםירבדו
.אּו☻נהלןיאיתרוקיבלכשויוארכאלשלוכה

םושמאקוודו–ונשיתרוקיבַלאושנהיכקפסילןיאהשעמלשרחאמ,םלוא
ינרובס–קוידבוהליחתמקוקברהולהפיצשהמתאםישגהלםיאבםויכונחנאש
.ונלשוניתוכמסאבהחוכנםיאצמתמאהנשידכ,רמאיהלםירבדהםיכירציכ

oיטקלאידהךלהמהתאקוקברההזחשיפֿלעֿףאיכאיההנושארההדבועה

דוסי״(ימנידהדוסיהתודרפתהידיֿלעללוחתהלאיההדיתעיכעדיו,הלואגהלש
לעתרזוחהםתורבחתהו)״האלִעאמיא״דוסי(תרוסמהלשהקיטטסהןמ)״אבא
.״האלִעאמיא״דוסיבןיטולחלןותנראשנומצעאוהירה–שדוחמיחישמסיסב
ףאוומעתכלֿתוקיחרמתורשפלןוכנהיה,ימנידהדוסיבךומתלארקאוה,ןכא
םזוי,ימנידהדוסיהםעדחאהשענאלאוההלאלכבלבא;לעופבומעעייס
ןוויכוותמזוייפֿלעלעפומ,תדרפנהותוהזב,ודגנכדמועראשנםאיכ,הלואגה
.הָּלהלשוכלהמ

בושייהינברדצמתודגנתהתונותיקוילעוכשמץראהינובלותָּביחותינויצהותדמע
–וירפוסדעוירכיאמ–בושייהיגוחךותבהלעמוומכשמטלבתהאוהךא,ןשיה
.השעמהםלועבםגולדירשא,השודקוהרותךותמ,ךרדהרומוגיהנמכ
ןודנולבברכשמישאוהו,הצראבושלונממענמנהנושארהםלועהתמחלמתונשב
לגדתאתאשלהתיההרומאש–׳םילשורילגד׳תעונתדוסייתאהגהםש;םינששולש
לעופבךא–תינוליחהתינויצההעונתלהמילשמוהמואתכ,ץראהוםעהןיינבבשדוקה
הנמתנוהצראברהבשהמחלמהםותב.םידיגורועהמרקאלו,המזויההחתפתהאל
ברהרחבנ,)1921(א״פרתתנשב׳תישארהתונברה׳המקוהרשאכ;םילשורילשהברל
.לארשיץראלשישארההברלקוק
שדחרודרישכהלהדעונרשא,׳תימלועהתיזכרמההבישיה׳תאקוקברהדסייןמזבוב
.תינעבותוהפיקמםידומילתינכותיפֿלע,המואלםיינחורםיגיהנמלש
שדוקַּבֿתוגהלשםיברםירפסלוסנוכ–ויתובשחמבגשתאומשורב–ברהיבתכ
הנומש׳תורודהמב,תירוקמהםתרוצכויבתכרואוארםגהנורחאל;תינחורהכרדהו
.דומלתלוישודיחוהכלהבוירוביחםגו,וירמאמוויתורגיאוספדנןכֿומכ.׳םיצבק
בושייה.םיתיזהרהבןמטנו–םיעבשןבאוהו–ה״צרתלולאבקוקברהרטפנ,רומאכ
.לארשיתמדאלעומשתאאשונרפחקמעבה״ארהרפכ
ןיבלקוקברהלש׳שדוקהתורוא׳ןיבשרדנהןומיזהלעד״בשהרויוירבדךשמהב*
תרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר–ג״צאלע.גרבנירגיבצֿירואלשותריש
.173׳מעב46הרעה,)׳דךרכ(׳לארשי
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בדנאטח״בהכורכהתיה״אבאדוסי״לשתודרפיההםצעשםושמקראלךכו
היהיאלדרפתמהימנידהדוסיהשםגהזחקוקברה׃הרזשאתברקהלש״והיבאו
םמצעוהיבאובדנלשןושארהלגהשהפצאוה;םילגםילגהלעיםאיכ,דיחא
הזסחניפב,היינשהדלוה״ברוזחי״אבאדוסי״ו,רישיךשמהאלבםלועהןמהחָדיי
תדמעתאםגטקנאלומצעאוהלבא–״תירבהתאנקו׳דחוראֵלמה,והילא
אוה״הרובגבוזועבררועתמה,רעוסהםירוענהחור״לדגנמו,״והילאהז,סחניפ״
א.״תוריהזושארדבוכאלמה,רדוסמההנקִזהחור״תאקרגציילראשנ

הליחתמךלהמהלכתאהזוחותויהםעש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
םייקלטושפףיסוהאוה׃הפוצוהזוחקררקיעבקוקברהראשנםנמא,ףוסהדע
ֿגוזימלהקלחתאםורתלהנוכנאהתשידכ,הנָשיהתיתולגההייפיצהתייווהתא
גוזימהרצונאלשןמזלכ,םייתניבלבא–דיתעבםעפֿיארצוויישכל,תומלשה
יפẁלע,המוגפותיקלח,תומלשẁתרסחקוקברהתדמעאופאהראשנ,הזלה

ֿהמוגפה,תיתייווההותדמעיכאלָּפייאלךכלםאתהב.ומצעבברהלשויתוחנה
תיתולגההיגולואדיאהלשתוינויעהתמיגפהתאםגתרמשמקוקברהלש,תעדמ
םגפהותואללעֿןיינבאיהשהיגולואדיאהוז–קתונמה״האלִעאמיא״דוסימ
בזוכוןוכנןיבעירכהלידכונדיבשהיצמיטיגלההמ,קראיההלאשהו;היווהב
.ברהכשודקולודגדגנכ

הז,סחניפ״חורֵמ,״אבאדוסי״מונלהנותנהיצמיטיגלהיכאיההבושתה
המ׃ותרותלששארהֿדבוכותוביציהםעגזמלםויכונאםיאבםנמאש,״והילא
,ןהכהקחציֿםהרבאברהלששדוקהֿתורואויבצֿירואתרישןיבןומיזהןמהלועש
.דחאכםהינשלשםתרותבתומֵלשהותמאהתכרעהלהדימהֿהנקאוהאוה

4.םיאבהםירבדבםכתסהלילואןתינקוקברהלשתינויעהותסיפתרקיע

יובירהותועפותהםלועש,תויפוסוליפתוטישהמכתודמלמשהמןוכנ,ודידל
השעמלו,םישוחהלשהריאמֿהניאשֿהירלקפסאהןמתעבונה,הילשאקרוהירה
ונאשהמתאםיחצנֿחצנלשתחאהדוקנבתדגואה,תודחאלשהיווהאוהםלועה

,ויבתכיבחרבםהילאסחייתהברהרשאתונורקעד״בשםכסמתואבהתואקסִפהשולשב4
השימחהךותמיעיברהרמאמבוישילשהרמאמב,םרקיעב,םהםידקוממתאזֿלכבךא
׳תללוכהתודחאה׳׃םירתכומהםירמאמ,׳שדוקהתורוא׳לש׳בךרכתאםיביכרמה

,]׳גךרכ,׳שדוקהתורוא׳לשינשקלח=[׳שדוקהרסומ׳יפֿלעםההזעטקבםיטוטיצהא
.א״סש‐ס״שםידומע
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תואיצמהֿתמאקרהנניאוזתודחא,םלוא.וידחיםגםיאורבהוארובהםיארוק
,השודקלשןוצרבהכותבתקקושותססותה,תימנידתודחאאיהאלא,אדירג
תרצונהקיקשהוהסיסתהךותמ.תירסומתועמשמאיהתאשונהזלםאתהבו
בוטהשדועב,תודחאהתומלעתהדצמאוהערהשונייהו,ערובוטןיבהנחבהה
תודחאהתומלשתאריזחהלידכ,תורבגתהוקבאמלשדימתמךילהתבאוה
ונניאערה,תמאב.הילשאלשןיינעאלאםצעבהניאוזהנחבהםגךא–התהכִנש
אולהערהו–ומצעלשכבוטהאיהלוכהתודחאשםושמקראלו,תואיצמבםייק
ֿימינפםרוגאיהערהתעפותשםושמםגאלא–הנממקלחקרףוסֿףוסאוה
אלאוניארתויבערהםגשאצמנו,לילעבותולגתהובוטהלשותורבגתהליחרכה
.הקומערתויהייארבבוט

הילשאהןמהתולעתה–וזתללוכםירבדֿתייארבתיטרפהשפנהתועקתשה
ֿתמיֵאמרורחשלחתפמהאיה–תיחצנהתמאהקיֵחבהתולטבתהותימויֿםויה
,רתויבקומעהוהֶלענהגונעתהאיהו)תואיצמבםייקוניאםצעבאוהםגש(תוומה
לשתורבגתההידיֿלעונייהו,שדוקהֿחורידיֿלעםאיכהילאעיגמםדאןיאךא
םגותבייחהניא,הדִצמ,וזתורבגתה.הליחתכלמוחורבתודחאהותומלשהתפיאש
תומדקתהבתמדקתמאיהאלא,תישארבמהיירבוהיירבלכבחתפתהלהלוכיהניא
היירּבִמהארשההוךוניחה,דומילהךרדבאיהתטשפתמשידיֿלעותירוטסיה
ןוגכתודמעמלשתימסוקהתועמשמהיהוז.תוחפתמדקתמהיירבלתמדקתמ
–השודקתולעמבםהירחאםתביבסתאםיבאושםהש,םייִולוםינהוכ,םיקידצ
.המואכ,םלוכלארשיינבםהירהוללכבםלועהיבגלםייִולהוםינהוכה,םיקידצהו

ןמםדאהוחמצהןמהנושיחהשםשכ,יִגּוסינשבםדאהלכמהנושלארשיםע
אוהילארשיהלכשהירה,ירּואיתאוהללכֿךרדבישונאהלכשהשדועביכ,יחה
רתוחו,םילענההיתונייעממשדוקהחורתאקונילולדחוימןורשיכ׃רצויויתילכת
ומצעבילארשיהםעהלשותומלתשהםע;היפואבולוכםלועהתאבצעלאוה
הרכההתאףוסבלאיבתלארשיתלואגשדעו–וללכבםלועהםגאופאםלתשמ
.הניכשהתוכלמבדחאכםלוכלשתודחאב,ולהצוחמםגתיללכהתוגנעתההו

ףרצלשיךכל.)םיקרפב״לְֿוםירדסהשולשלקלוחמםהינשמדחאֿלכ(;׳יללכהבוטה׳ו
המכןכו,םיקרפהרשעקיזחמה–׳םלועהדעםייח׳–וללהםירמאמהינפלשרדֵסהתא
לארשיתלוגס׳(ה״מקרפדוחייבו,׳שדוקהרסומ׳׃רעשהךותמ,׳גךרכבםיקרפ
.)׳יללכהבוטלהקיקשה׳(ל״קקרפו)׳תרצויה
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םגּולו,ימלועםולשלשהר☻בםימעָָלאופאהגיצמקוקברהתטישםג
.םדוקמונרכזהשםולשהתרושבכאלש,תיפוסוליפותיתד,הלענתועמשמב

,םימלועלהיהרבכש,רומאלוזההטישהלכתארוטפלהיהלֵקָנה,הנהו
תיטרפהתולטבתההגנועלעעומשלידכונלאקוודקקזנםלועהןיאשו
רואהנפושוהזוניפשו,םימודקהםזיהדובהוםזיאואַטהםנשי.oתיטסיאֵתנפתודחאב
דחוימביהירהרואהנפושל׳יומידכוןוצרכםלועה׳תרותו–5השדחההיפוסוליפב
ברהלשתודחאהתטישבוליפאותעפשהיוהיזבתועטלרשפאֿיארשאדוסי
הנומאהדצמהעפשההיוהיזבםגתועטלרשפאֿיאשםשכ–ומצעבקוק
לכלע,םלוא.ברהלשוימיביפוריאהבוחרהתאהשבכרשא,״סרגורפ״ב
יכומצעבברהבישהרבכתורחאתוטישלןוימדואהרזהעפשהרבדבתונעטה
תסיפתבאצמנשןוימדלכמםיבושחתוחפאלםהירהםנשישםיירסומהםילדבהה

,םֵשילהואמהרקיעבאיההחוקלתֶפֶילשותּופְיפַי״םוקמֿלכמשו,היווהה
ב.״םוקמקוחירבהרוצההשטשַטתִנשאלא

לשרתויבםיקהבומהתובֵקֲעהתאולצאונאםיאצומשםוקמְּבםג,ןכאו
עובמהרחאדכההפךשמנקרםצעבשקימעמרתויןויעבהֶלגתמ,הרזההעפשהה
יפֿלעןאכםירזחתשמקרםיאּבוימהתונויערב׃אמלעבתינוציחאיההעפשההו
תרותבהמצעהטישההתואלםיפרטצמהתונויערהתינרדומההבשחמהךרד
םירבדהתאתשבגמה,תירסומההריוואהלכםגו,הנשיהתילארשיההלבקה
רמולןיאיאדוושדע,תידוהיתקהבומהריוואהדוסיביהירה,תיתטישהםתודחאל
התומלשבהבואשה,תדחוימתירסומותינויעהטישםלועָלאיבמונניאקוקברהיכ
.לארשיתורוקממ

׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–רואהנפושלעו,םזיאואטה,םזיהדובהלע5
הילעתובסומה235ֿו234תורעהבו,״הרקמאל״׃תחתופההקסִּפַּב416׳מעב,)הזךרכ(
לאםגתסחייתמהה״כקהרעהלהקסִּפהתואבבלםיש.)םשהרומאההינפההתוברל(
.80הרעה,132׳מעבםשהאר–הזוניפשלע.קוקברה
–דימרכזנה,׳יומידכוןוצרכםלועה׳,רואהנפושלשורפס*

תאצוהב,)ובנ(ןבואהןבוארידיב)םיכרכינשב(תירבעלםגרות–
ןלהל,18הרעהבהאר,רואהנפושלעדוע.ד״סשת–ג״סשתביבאֿלת,ןלוגןורי
.630׳מעב
לשותוגהלםיינשהוסחייתה,יתהקםרמעודידיןיבלד״בשןיבהמייקתהשתבותכתַּב*
.608‐602׳מע,׳אךרכבתורגיאהרודמבתאזהארו–תואיצמהתודחארבדבהזוניפש

.ג״תדומע,׳בךרכ,]׳שדוקהתורוא׳לשןושארקלח=[׳שדוקהתמכח׳ב
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רזוחןאכו,הלבקהתורוקמםהירהוזהטישלםיינויעהתורוקמה,רומאכשאלא
ולאלתומודתונעטעודיכונעטִנהמצעהלבקהלעםגיכ–שדחמררועתמוןיינעה
הלבקהףאיכרמולןיאיאדו,םנמא.דחוימבקוקברהדגנתורשפאבונילעהש
תועפשהלהתואםיסחיימלבא,״סרגורפה״ןויערמוארואהנפושמהעפשוההללכב
וזהמרב.לארשיתודלותבדואמתרחואמההתעפוהתאםיחיכומותורחאתומיאתמ
תרושבלםיוסמשוריפלשתרוקיבתויהלקוקברהתטישלשתרוקיבההלֵדח
הרושבלתודהיהתאתוטהלשקבמה,םלשםרזלשתרוקיבאיהתי☻ענו,תודהיה
.תמיוסמ

תאןאכילץמאאאללבא,יתרוקיבתאעיצהלינאשגינהבשחורהיהוז,ןכאו
וליפאוא,םירזתונויערלןוימדה.תמדוקההקסִּפַּביתזמרהילאשאצומהֿתדוקנ
תוינגרואהֿרסוחתאםיחיכומםניא,הרישיהםתעפשהלםיקהבומתובקעיוליג
תוינגרואהֿרסוחתאםהםיחיכומשמרתויהללכבהלבקהתרותלשתידוהיה
קהבומינשלכוליפאוא,התעפוהלשרוחיאהםגו–קוקברהתטישלשתידוהיה
םיחיכומםניא,םינומדקתורודלשתודהיהתסריגןיבלהניבאצמיהליושעה
תמועלתרחואמהעפותאיהתישורפהתודהיהםג.םייאלכהֿתבכרהתאםמצעשלכ
יכקפסןיאו,ופסונואודבאשתודוסיןומהבהנממאיההנוש–ארקמהתודהי
–תישורפהתודהיה,םלוא.ץוחבמתועפשהביונישהרושקהיהתובורקםיתִעל
םלגמהךשמה,ארקמהתודהיליבקעךשמהאיה–תיאנקההתמלשהבתוחפל
םייונישהםצערשאו,תמדוקההפוקתהלשיתוהמהתוחתפתההֿןויגהתאוב
תומלגתההתאהכירדהשתילכתהלשימינפךרוצםהירהותומדתאםידחיימה
תמועל)תיפוסוליפהתודהיבהלםיבורקםימרזו(הלבקהןכןיאשהמ;תירוקמה
.תישורפהתודהיהלשהליבקמהותמדוקההרוצה

יפכ,תינומדקוליפאאיההלבקהשחוכיווהךרוצלחינהלינאןכומ,ןכל
ןויערוליפאהלביקאלרשאתימינפתוחתפתהאיההלוכלכשו,הידיסחםינעוטש
תאטבמאיהןיאתדחוימההתרגסמביכןעטאורוזחאןכֿיפֿלעֿףאו;ץוחבמדחא
.וזתאוזתורתוסןהיתשו,ץוחלוהנממתכשמנאלא,תודהיהתא

,ארקמהשאיהו,תקולחמבהיונשתויהלהלוכיהניאשיאדותחאהדבועיכ
יושעשלכו,וניבגל״תודהי״גשומהתומלגתהםמוכיסבםהירהשרדמהודומלתה
םוכיסהןמיבקעךשמההיהיאלשרשפאֿיאאבהלוהתעמגשומבללכיהלדוע
ךשמההתיה–תישורפהתודהיה–שרדמהודומלתהתודהישןבומותואב,הזלה
הניאוזהדבוע.ןכינפלגשומהםכתסמהיההברשא,ארקמהתודהיליבקע
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לשינולימןידֿקספבהמותחרבכיהירהיכ,תיביטקייבוסהכרעהםושבהיולת
.המצעבהלבקהםגהבהָדומםנמאו,הירוטסיהה

ֿתרותאיהתודהיה,רומאהםוכיסהלשטושפהןבומהיפֿלעשדועב,םלוא
,oיטנדנצסנרטיהẁֱֹאוַצבהרוקמבותימלועההתועמשמבהריכמה,תימואלםייח
הכותמתאזלהםייחהֿתרותתאחתפלוףיסוהלקרתשקבמהניאבושהלבקהירה
תועמשמלהמגרתלאיההסנמאלא–השודקבוַציפֿלעםייחֿתרותלשהניחבב–
הקיסיפטמהתא–ידוהיהסיסבהןמםנמא–רוקחלאוההניינע.ירמגלהנוש
ןוּוכמה,דבלבהזכשרקחמןימכתודהיהתאאיההגיצמףוסבלו,האירבהלש
לשסיסבלע,שממתיסיפֿודבספתוהדזהךותמארובהקיֵחבוילעבתאעיקשהל
.רקוחהẁלבוקמהתונוילעלתיעבטהצירקךותמוליפאו,םהיניבירסומןויווִש

–המצעבהלבקהיניעמםלעיהלןבומכהלכיאלתויוהמהיתשןיבשוזהריתס
ֿתרותכתודהיהשךכבהתואםהםיצרתמו–היתובקעבךלוהה,קוקברהיניעמוא
םייושעתוטוידההקררשא,המצעלשלָפָשהוןותחתהדצהאלאםצעבהניאםייח
הלענהתודהיהֿתמאיכתעדלםהמםיביטימן״חֿיעדויוליאו,ובקפתסהל
ץוריתידיֿלעךא.ל״נכתיטסילאוטקלטניאחורֿתוממורתהורקחמקראיהםנמא
הטושפההתיצמתלכ;הרועמלוכיבכתפלקתמתודהיהשעמשמאליממ,הזכש
.ךכלרבעמשוהשמלעבסומהמשוהדיצהתטלפנתינושארהו

קוקברהואהלבקהןיאםוקמֿלכמשהיָאראיבהלןיאתאזההנקסמהדגנו
הלםהםיריכמ–הברדאו,םייחֿתרותכהלָפשהתודהילםגןיטולחלםירכנתמ
יכ.ילאוטקלטניאהםזיגולוכיספַלרישכמויעצמאתניחבב,בושחםוקמוליפא
תרזוחהאיהו,היולגהתודהיהלאםתואהתימצמותרזוחהאיהוזתפסות,םנמא
הייפכיהוז,תמאב,םלוא;ונרכזהשתידוהיהתירסומההריוואהתאםהילעתכסונו
ֿתרותלללכקוקזילאוטקלטניאהםזיגולוכיספהןיאהשעמל.ןויגיההלשהטושפ
בורקיֵחבםגםנמאגשומהזכםזיגולוכיספשהיאראהו–תילארשיהםייחה
תקהבומהמגוד.המלשרתויהברהתימינפתּוינקסמבוליפאו,תורחאהתויוברתה
הנעטהךותמ,תילארשיֿץראההלואגהוהרוכמהלעוזתרגסמבתוקפרתההםגאיה
–רומאהםזיגולוכיספהחותיפלתוצראהלכמרתויאיהתלגוסמלארשיֿץראיכ
ֿתרותכתודהיההחתפתהלארשיֿץראבאקוודיכאיההטושפההדבועהשדועב
ג.םייוגהץראב,ץראלֿץוחברקיעבהגשגשוהתלגתההלבקהוליאו,םייח

רשפאֿיאשיתוהמדוסיןבומכאיהלארשיֿץרא,תימואלהםייחהֿתרותיבגל,םגתמאבוג
?הפצִמהםוקמוהמהנימאקפניאמל–םלועהתודחאבתולכתסההיבגללבא,וידעלב
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תנוּוכמההרותלשתיבויחההבכרההםצעביהירהרתויבתיתוהמההייפכהךא
םייצראהםייחהןמתולעתהלהרואכלתנווכמההרותויצראםייחֿלאדיאלהרואכל
.וללה

,ינחורהוימשגהקבאמבםדאהתאךירדהלהנופןושארהגוסהןמהרותה
הָזָּבינשהגוסהןמהרותה;וכותבהניינעתאאיהתאצומו,דוריפהֿםלועבלהנתמה
אוצמלאוהיושעש,טקשהלאםדאהתאאיהתכשומוהזהקבאמהלכלהשעמל
התלוחתבתיתרבחאיהןושארהגוסהןמהרותה.ותביבסלכללַעַממורבֵעמ
לאדיאה.הכותֿךותדעתיטסילאודיבידניאאיהינשהגוסהןמהרותה;הנוויכבו
חורהורמוחהםוחתבהשעמהֿשיאאוהןושארהגוסהןמהרותהלשיכוניחה
.ונויעבדדובתמהריזנהאוהינשהגוסהןמהרותהלשיכוניחהלאדיאה;דחאכ
יהירהו,ערובוטןיבהנחבהלתועמשמםנמאשיןושארהגוסהןמהרותב׃ףוסבלו
התילכת–תירסומẁַאהעבטמיהירהינשהגוסהןמהרותה;העבטםצעמתירסומ
הזגרהכםייחהתאתוארלהתניחבמבורקרתויהברהו,ערלובוטלרבעמאיה
תסריגכ,הבהכרבתאזֿלכברשאהדריטכםתוארלרשאמ,רואהנפושכ,תרתוימ
.קוקברה

ןצרתלאוההסינו,ולאהתוריתסהלכתאעדיומצעבקוקברהףא,ןכאו
תיתִמאהםתילכתדעםֶלֲעַישידכ,ריזנַלםיכירצםייצראהםייחהםגש,רומאל
ידכ,םהמעתוהדזהלוםייצראהםייחבברעתהלבייחריזנהףאו,תודחאהתרכהב
הלבקהתרזוחםנמא,דחאדצמ,ךכידיֿלעשאלא.תמאבהמלשאהתותרכהש
,ינשדצמלבא;ברםאיכריזנונניאבושריזנהו,תירסומהתודהיהלאתדרויו
תעקתשמתירסומההתפונתו,תודהיהלשתיצראהתומדקתההתקתינהשעמל
.םוקמַּבהליבסתולכתסהלשהכירדב

אלא,םינוויכהינשןיבשתיתוהמההריתסהתררבתמקראל,הזכןפואב
תיתולגהתולצעליגולואדיאלעֿןיינבכהנודינההסיפתהלשהתועמשמםגהלגתמ
רשאותודהילהבהאעַפָשךכֿלכשםרזיבגלדואמיגָרטםוכיסיאדוובהזירהו–
רגסנהבש,וזהדוקנבאקווד,םלוא.הלואגלויפוסיכויהםישגדומוםיקומעהכ
רישעמןודינהםרזהשלודגהרהוזהדצםגתולגתהלליחתמ,תוריתסהלגעמ
תמלשהלרָבֲעמונלשמשתהזבויחלשותריקסו,לארשיחורתאובביהרמו
.ךשמהבונתרוקיב

התוהממןבומכוהירההשודקבתולכתסההוןויעהדצםג,רבדלשותִמאליכ
תמועלוהשמבוליפאהלינייפואתוחפאוהיכרמולילסחו,לארשיתרותלש
שרדמהתאםגענמנֿיתלבןפואביתרכזההלעמלרבכ.ומצעבישעמהרסומה
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,תינויעתולכתסהלשןיינעאוהולוכשרדמהאלהו–תודהיהלשילרגטניאדוסיכ
שקיבומצעהשמיכו,״ארבתישארב״מהליחתמהרותהיכריכזהלךירצןיאו
איהך״מסהםגיכו,הבכרמֿהשעמזנגנאליכו,םוקמלשודובכתאתוארל
תאתושעלםנמאונרהזוהשיפֿלעֿףאו.ד״רפןההידעלבו–ס״דרפהתויתואמ
השמםגשיפֿלעֿףאו,םירחאםידדצמהרוגסוםינָפלקרהחותפה,ת״יבכונדומיל
לכודוסמטשפתמדוסהןיאםוקמֿלכמו6,רוחאמםאיכשקיבשהמתוארלהכזאל
ותואיצמםצעבםגריכהלםילוכיונאןיאשתראשנהדבועהירה–ובקחדנשהמכ

םצעתאתוחפלירהונכותתאאלםא,תוַשלהסננוובהגהנשאלבדוסהלש

]לשהבצהוהאבה=[יּואיֵתלשןיינעקרהזןיא,ןכֿלעֿרתי.ונינפלותוידוס
הזיּואיֵתווזתולכתסהאלא,תיביטקייבואתולכתסהךותמונמלועלכלתרגסמה
דודירבסנוכמתויהללֵדחונמלוע.הריבכתירסומתועמשמםיאשונףאםמצע
ךותמקרו,דוסיֵלאדוסינמךלהמבובולישתייווחלאוההלעתמ,ומצעלשםיעגרה
תמאלשםייחלועתלבקלתשרדנה,תיפוסֿןיאההשודקהתומלשבאוהאלמתמךכ
לשהנכותמקראלאופאיהירהדוסהלאתולעתהה.לארשיתרותלשהמויקלו
,תומלשהלןיאשדבלבוזאלהידעלבו,הכותבתיחרכההיצקנופאיהאלא,תודהיה
.הדוחיילסיסבםגןיאאלא

׃הלאתורושבוירבדלד״בשלשויתורוקמהנה6
וברתיבבארוקהיהשדחאקוניתבהשעמ״׃רפוסמ)׳אדומעג״יףד(הגיגחתכסמב*
ופוסבוותליחתברכזנה״למשח״התוהמבהגוה[–למשחבןיבמהיהו,לאקזחירפסב
ושקיבו;ותפרשולמשחמשאהאציו–]לאקזחיב׳אקרפאוהש,׳הבכרמהשעמ׳לש
ךכ.״?ןהםימכחלוכה–םכחהזםא׃היקזחןבהיננחםהלרמא.לאקזחירפסזונגל
,בוטלהיננחאוהרוכזשרמאנןכלםדוקדועו;לאקזחירפסתזינגתאהיננחענמ
הבהשע,גגהֿתיילעלהלעשדערבדהענמנאלו,רפסהזנגנםנמאהיה–אוהאלמלאש
.הרותהירבדללאקזחיתואובנןיבתוריתסהלכתאףוסבלבשייו,םימיכתוליל
הניכשליוניכיכרמאנ)׳אדומעא״עףד׳בךרכ(׳םינוקית׳הקלחב׳שדחרהוז׳ב*
דו׳סאשָר׳דהיָא׳רטָש׳פֿמאלילכ״–הרותה–איהשםושמ,׳אתיירואדסדרפ׳׃אוה
׳גךרכ,׳אנמיהמאיער׳,׳רהוז׳בםגךכלהמודבהאר(.״ס״דרפןמיסאוהאד,אתיירואד
.)׳אדומעי״קףד,רהבתשרפ
רוטז״עףד(׳אהכלה׳בקרפ׳הגיגח׳׳ימלשורי׳בהאר,ת״יֵּבתואבהחיתפהןיינעב*
וידדצלכמםותסת״יֵּבהמ;םלועהארבנת״יֵבב׃יוליברםשב]רמוא[הנוייבר״׃)׳ג
,רוחאלהמוםינָפלהמןטמלהמוןלעמלהמשורדלתושרלןיאךכ,דחאדצמחותפו
.״]אבהלו=[אבַלוםלועהארבנשםוימ]קר[אלא
םיקוספבג״לתומשבבותכַלאיההנווכה,ה״בקהןיבלהשמןיבחישהןיינעב*
..ֶדֹבּכתאאנינֵארַה׃]׳הלאהשמ[רמאיַו״׃רומאל,ג״כ‐ח״י . ׃]השמלא׳ה[רמאיַו.
..יָחָוםדאהינַארִיאליכיָנָּפתאתֹארִללכותאל . .״ואָרֵיאליַנָפויָרֹחֲאתאָתיארו.
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דחוימרהוטבםגאיהתאלמתמו–הלבקהתאלממםנמאתאזההיצקנופהתאו
תמאבםירבדהלשהזדצמ.ילטוטוםלשומגשיהלשהגרדלדע–קוקברהיבתכב
תיתוהמֿתירבעתרוסמלשיבקעחותיפםהשדוקַּבהלאתונויגהיכקפסןיא
השמלםגיאדואלא,ותרעממיאחויןבןועמשיברלקראלהלבקםהירהו,הרוהט
םיליפרעדבוכלכמןאכונאםירהטימ.םיליספהץתנמםרבאלדעוברוחמ
,םתִמאבםירהוזה,םימלענתונויערלשעפשבונאםיכרבתמובזכֿתוציחמו
יכאיההתִמאלתמא,וזתרגסמב.םוקמלםתברקבוםתרידחֿבֶגֶ☻בוֿתּוימוהתב
םיעפשלשלגעמו,עראללבוט,תוומאללםייח,דוריפאללתודחאאיההאירבה
תורחאםילימלונמגרִתשהמןכֿםגאוהטושפו;הלעמלהטממוהטמלהלעממ
וליאוףוגהאיהתילגנהםייחהֿתרותש,תמדוקההקסִּפהלשןורחאהטפשמב
םויקןיאו7,חורהםהתויתואֿירתִכורמוחהןההרותהתויתוא,המשנהדוסהֿתרות
.דחאכןנובתמהוהשועהףוריצמאלאםלועָל

תירוקמהתודהיב.םשארלעהלבקההדימעהוללהםירבדהלכתאשאלא
–םייחתפיאשלשתולעתההירפאיהשדוקַּבהתולכתסהיכ,תמאםהםירבדה
הלילחרזוחו,ּהתממורמוהפיאשלקופיסתנתונה,םייחẁתרותהווטצמבושןאכמ
ךרדהשודקבתולכתסההןמתבבוסהלבקהתאזתמועל;תימלועםתוניאשלגעמב
הלגתמהזלדבה.הכותבעקתיהלתשקבמו,תולכתסהַלםייחהֿתרות
,ונרמאשלגעמהלעאקוודרומשלותולדתשהלכםעש,ךכידיֿלעקוקברהתטישב
רבעמםג,הנוילעתיאמצעתועמשמהשודקבתולכתסהַלסחיילדימתאוהרזוח
ונייחלאיהתנתונרשאבקראלאיההבושחוזתולכתסה,ודידל.לגעמותואל

.׳רהוז׳הרפסב,וללהםידגיההינשלשםרוקמלעעיבצנ7
אפוגהלתיאאתיירוא״׃ךכרמאנ,)׳אדומעב״נקףד,׳גךרכ(ךתולעהבתשרפב*
.הרותיפוגןורקיאדאתיירואידוקיפןוניאו . ומייקדןוניא,האלִעאכלמדידבעןימיכח.
.״שממאתיירוא,אלוכדארקיעיהיאדאתמשנבאלאילכתסמאל,יניסדארוטב
.הרותיפוגםיארקנההרותהיֵוַצםהו,ףוגהלשיהרות״׃םירבדהםוגרתו ]םה[םימכח..
לש[המשנבאלא]ףוגב[םילכתסמםניא,יניסרהבודמעשוללה,ןוילעךלמלשוידבע
.״שממהרותה]איהו[,לוכהרקיעאיהש,]הרותה
םילִּכ☻ַמהו׳״׃ךכרמאנ)׳בדומעח״עףד׳בךרכ(םינוקיתהקלח,׳שדחרהוז׳ב*
׳וריהזי׳,אתיירואדןָותַאןיֵלִא?׳םיליכשמ׳יאמ–]׳גב״ילאינד–׳עיקרהרהֹזכ[ורִהזַי

ןירתִּכןוניאדהרותימעטןיֵלִא–׳רהוזכ׳.אפוגבאתמשנכןָותַאבןירהנדןידוקִנןיֵלִא–
.״ארתִככאעראלעוהיאדאעיקרכ,ןָותַאדוהייָשיֵרלע
׳וריהזי׳,הרותהתויתואהלא?׳םיליכשמ׳]לשםשוריפ[המ״׃ויתולימלקוספהשרדמבו

םהש,הרותהימעטהלא–׳רהוזכ׳.ףוגבהמשנכתויתואָּבתוריאמהתודוקנהןההלא–
.״רתככץראהלעאוהשעיקרכ,תויתואהישארלעםירתכ
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התיהלוכיבכוליאכ–המשלאיההבושחאלא,ןוויכוהנוכנתועמשמםייצראה
ויתוירביניעבומצעךותללכתסהלoתיטסיקרנהאנהןימ,יתפשבאטחאלא,ה״בקל
לוכיבכֿיעצמאכאלאוזתרגסמבבשחנוניאתווצמהוםייחהךלהמלכו–
.עגרועגרלכבהנוילעתימסוקהרטמכ,שדוקהֿתולכתסהל

דחוימהונניינעיבגלקוקברהתטישתרוקיבלשתועמשמלונאםיעיגמהזבו
.םייוגלתודהיהתרושבב

םנמא8,)ך״שתרייא‐ןסינ׳םָלֻס׳(׳הלואגתולעמב׳ביתרבסהרבכשיפכיכ
ונמִעםילשיוברשא,חצנהלאהפיאשהשןויערהתאקוקברהןמינאלבקמ
–עגרועגרלכבו–םויכונאףאותניחבמרשאו,הניכשהתוכלמבולוכםלועה
היווחיהירה,אבהםלועהייחוםיחצנחצנלשתחאההדוקנבםיפתושרבכוננה
ונייחןכותיבגלונלהלועההמלשההרדגההיהוזידידלו;יתוהמֿילארשיןורקיעו
םעתוהדזהםושונלןיאםנמאהזיפל,םלוא.שדוקַּבונתולכתסהדצמםייצראה
ןיבֲאָתשמ״ונאןיא׃תיצראהẁתימואלהונתריתחוונתפיאשתועצמאבאלאחצנה
תולכתסההתועצמאב–9קוקברהלשילָּבקהויוטיביפל–״אכלמדאפוגב
ףיקמהויטטסהדצהוליאו,םתואונתנבהוםייתילכתהונייחתועצמאבאלא,וב
תרגסמאלאםניא,תילכתַּבימלועהםולשהודוסיַּבהאירבהתודחא,חצנהלש

הפיקעאיהתירסומהםתועמשמ,הזמיטנדנצסנרטלאדיאוהזמונתולכתסהל
.רישיילאוטקאֿירסומבויחםושןיאםמצעלשכםהבו,דבלב

רשא,םייניבֿתגרדןיֵעמאיההרומאההסיפתה,קוקברהתטישב,הזתמועל
איהתיטטסהתיחצנהתוהדזההיכררבתמהלרבעמולעַממ.הבקפתסהלןיא
רבכהרישיתולכתסהידיֿלעהמשגהלןתינה,ןוילעילאוטקאֿירסומבויחודידל

,׳וףיעסבםגקודךא,׳ח‐׳זםיפיעסברקיעבםשהאר.הזךרכב–ונתרודהמב8
.ופוסבדוחייבו
יבחרבתומוקמתורשעב,דימוילאסחייתמד״בשרשאןויערהתאחתיפקוקברה*
דומעמ–׳םלועהדעםייח׳׳רדֵס׳התא׳בךרכ׳שדוקהֿתורוא׳ברקיעבהאר.ויבתכ
.)האבההרעהבםגקודו(,ז״עש׳מעב׳חצנהתפיאש׳קרפהתאדוחייבו–ךליאוג״עש
,ז״עקדומע׳גךרכבםגהארו,ג״קתדומעב׳דיתעהןדע׳קרפהתאםשהארןכֿומכ
.ז״מקדומעףוסב׳אךרכבו

–׳ךלמהףוגבבאשיהל׳חורהלשהיוליעבוניינעו,׳רהוז׳הרפסביוטיבהלשורוקמ9
;םירשקההמכב,׳שדוקהתורוא׳בךכלעבתוכקוקברה.לוכיבכ,ה״בקבללכיהלובושל
.ו״עקדומעוךליאוז״סקדומע׳גךרכבוו״עשדומע׳בךרכבתאזהאר
תאזהארו,הזהיוטיבבןדוד״בשבש)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסב
.םש׳טהרעהבו,״ךכלהמודבו״תחתופההקסִּפַּב244׳מעב
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הניכשהתוכלמלםלועהתרזחהלשהפיקמהתילכתהוליאו;רתלאלוישכע
אלאולצאהיולתאיהןיאתינורקעהניחבמתוחפליכהארנ–יחצנהםולשהו
–השעמלויולימוונכותתקמעה,בויחהותואלשתילמיסקמתוטשפתהב
.האירבברישכמונבאוההאורהלאלשםתגשהלו

לשתילבקהותטישיפל׃דחוימהונניינעבלדבההםגםכתסמךכלםאתהבו
לכםערשאו,ץוחלוםינפבמא☻ינה,םיוסמבויחםייוגַלונאםיאיבמקוקברה
תודחאתאואְר׃המסיסהךרדלערדגיהלםצעבאוהןתינותועמשמבחורווקמוע
לשהנוכנההסריגכודגנעיצהלינאזֵעֵמשהמיפל,הזתמועל;הבועקִשוהאירבה
הרושבםצעבוניאהניכשהתוכלמויחצנהםולשהןיינעלכירה,תירוקמהתודהיה
תמאבםאו;ונלשונייחיכרוצל,ונינפלדמעומהלאדיאםאיכםייוגלםיאשונונאש
רתונהזירה,יביטקייבואדיקפתובונלשיוןוציחהםלועלםגוהשמונאםיאיבמ
םיעבוקהםילאדיאהלכלעםנמא–םמשלונייחלשהמגודהםצעבקראטבתהל
.ברהלשותטישבשמשמהזןויערםגםנמאשיפכו––םתומדתא
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ג

׃םֵשַּב׳םָלֻס׳בורתכוה,וירחאש׳ה♫ְו׳דםיקרפו,הזקרפ

תילארשיהםייחהתרות
]לארשיחצנלאהתריתחב[

איהםלועבונתועמשמ,תעצומההסיפתהיפֿלעיכרבדלשושוריפןיא,םלוא
.ירסומבויחבאטבתמה,יביטקייבוסדצםגהלןיאו,דבלבתיביטקייבואהלוכ
,ןכא–ןיפיקעבתוחפלונניינעבתוכשמניבויחרסומלשתואצותיכיתזמררבכ
רתיבררבלהסננהתעו–ללכבונלשאשונבלפטלםעטהיהאלםגהזידעלב
.ונעגההילארשאהללכההלשדחיֿםגוללהםידדצהינשתאטורטורפ

לּוגריתוא,האירבההנבמלעהפקשההרקיעבהנניאתודהיהיכונחנה
ימואלדוחייייחלשהרותוהפיאשאיהאלא,יהשוזיאתמאֿתפקשהל
וזירה,ץוחלוהכותמםגהרושבתודהיבשיםא,ךכלםאתהבשו–השודקב
.וזלהםייחהתכסמלשהמגודהםצעבקראטבתהלהלוכי

הליחתכלמ–היפֿלעיכ,הנושארההתוחאמחרכהבתבייחתמהיינשההחנהה
ונאןיאףאו,ןוציחהםלועהםעיביטקייבואחוכיוולללכתונוּוכמונינפןיא–
,ונמעהבקולחלואובלםירחאםילוכירשא,תיביטקייבואתמאוזיאםתסםיטקונ
תאםייקלתנוּוכמהנווכב,םלועהראשמםילדבתמוונאםיׁשרופ–הברדאאלא
תשדקמההרותבאלאוניאםיאשונונאששודיחהרקיעלכו,ונתוימצעֿדוחיי
הזירפקהנניאוזתודחייתהםגםאש,עמשמאליממו;דוחייהותואתאתחצנַמו
םייושעםירחאףארשא,יביטקייבואירסומןורתילשתמאהבשיאלא,דבלב
הזבתחתפנקר,םירחאםתואינפל,םוקמֿלכמירה,ויכרדבוכליםאונממתונהיל
,הוושבונמִעהבףתתשהלתורשפאהאללבא,ונתודחייתהתאתוקחלתויאדכה
.ונלשונדוחייבועלָּבייוםתוימצעתאודבַאישאלב

ולרוסאו,ותּולידבֿתלוגסברמתשהלםינפֿלכֿלעךירצהזדוחיי,ןכֿלעֿרתי
ידכ–וכותלופרטצישםירֵגהֿיפוריצלכלע,תפקמתימלועתודחאללכלטשפתהל
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תורייגתההוליפאשםגעמשמאליממו;וניינעליגשומהסיסבהםצעטמשייאלש
אלו,ונתבוטבאלשתדהואתוכשמיהמקרעובנלהלוכיונדוחייךותלתילטוטה
.רָבָדַלתנוּוכמההנמזהלשעונכשהואיותיפהחוכמ

ןורתילשתמאהבשיםנמאהשודקבתימואלתודחייתהלשוזהרות,הנהו
הלגמההדיחיהיהירהםלועבתועודיהתוברתהתוטישלכמיכ,יביטקייבואירסומ
קבאמבתנוּוכמהתופתתשההםצעב–אלמרשואלשקופיסו–הנתיאתועמשמ
.םייחה

התייווחיכאצמנ–תירצמה–רתויבהקיתעָּכתבשחנהתוברתהתאחקינםא
)תואיצמלהמאתהלשהבורמהדימבהארנכו10,רלגנֶּפשידיֿלע(תראותמתידוסיה
ונאםיאורהזלהמודב.רבקילא,תיפרועהרּושב,ךוראדעצמלששגרןימכ
המדאהינפֿלעםיישממהםייחביכ)םזיאואטוםזיהדוב(היסאםורדלשתויוברתב
ומצעלטלפמאוהשקבמו,תשאיימותינקירבלֿתורירשאלאאצומםדאהןיא
םנמא11,)םזינאיצופנוקב(בושתינופצהןיסב.ורקיעמשיהלוטיבלשתונוימדב
ןיידעלבא,דואמדערואנוחכופמןיינעוליפאו,םייחבןיינעםדאהאצומ
לוכיבכראשנוהירהו,oתיביטטֶגֶורמולרשפא,ןיטולחלהליבסאיהותוניינעתה
ּוחאבהָעורההמהבהואחמצהוםדאהןיבםייניבֿבצמןימבותוחתפתהבעוקת
.לועבתכשומו

ֿתויווחתאונינפלראתלהסננוונלרתויםיבורקהםירוזאלרוזחנםא,ינשדצמ
דחיםגןלוכליכהמדנירה,םינָפלןאכוג☻גִ☻שתוילילאהתויוברתהלשהיווהה
וליטֵהןהש,הזהרקיעהםצעבהיהףתושמ)׳וכואמורוןווי,ןענכ,םיירהנֿםרא(
לוכדָיולוכַּבןדיאהתהברשא,והובווהותלשהיבוברעלידמלרעקשחבןמצע
הניחבהאיההיבוברעהךותב׃ארטסותרזתדרענתהלהתסינהזבצממ.ןהבאהת
קבאמבעייסלודועייוםדאהתבוחלעהזירכהו,רטשמורדסלקבאמלשדצ
,תמאבלבא.דואמתכשומוהפיםייחֿתועמשמוזהתיהםנמאהרואכלו12;הזלה

,תויוברתלשןתעיקשוןתיילעתאחתינורקסרשאינמרגףוסוליפהיהרלגנֶּפשדלווסוא10
.׳ברעמהתעיקש׳העפשההברורפסלשברקיעבעדונאוה.ונימידעוהקיתעהתעהןמל
.1936תנשברטפנ

הנפמביחרשא,וצֿופגנוק,לודגהיניסההרומהלשומשאוה–תיניטלב–סויצופנוק11
ֿךרדבתוגהנתהלתכנחמתיאצופנוקהתדה.הריפסהינפלתישימחהותישישהתואמה
.דחאלֵאבהנומאלשתדוזןיאךא,״םימשהיכרד״לליבסתויצךות,ץרא

תדההתיהרשא,תירטסאורוזהתינריאהתדהלשהאיבנוהדסיימהיההרטסותרז12
ותוריעצב.7ֿההאמביברעהשוביכהדע–םינשהאמכךשמבןריאבתטלשהותימשרה
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׃ומשלרדסבןיינעםושולןיאירה,רדסלךשמנובלו,היבוברעָּבםדאלחוביכםא
תריציבומצעאוהףתתשמהזרדסלותריתחבו,ולשםיוסמהרדסבקרןיינעולשי
היבוברעורדסלשתויושָרהיתשתרו☻ביכאופאאצמנהשעמל;םלועבהיבוברעה
תורושבכוליפאםימיהכיראהאלאיהו,תבזכאמותיחטשהתיהוזםעוזתוקבאנה
.תוחפהברהתומסוק

וזלבא;תירצונהתוברתהתטישדמעמקיזחהלוטלתשהלהחילצההמוקמב
תובבלהתאו,ץראהלעהערההיבוברעהתדבועםעםילשהלבושהמיכסהרבכ
ידיֿלעהמחנתעצהבוללכבםייצראהםייחהלאזובלשסחיחותיפבהתנקאיה
וניאםל☻ִאהםגשהארנןכ.ומצעלעםדאהימחרלשתירויצֿתימיֵמשoהיצקייורפ
הזיחאםהלןתונקראוהאלא,תמיוסמםייחẁתועמשמםושוינימאמלקינעמ

ןבומכוזירהו–םיאצויהלאםייחונממשיהולאהרוקמבהנומאהחוכב,םייחב
.רבדְּבהיולתההזיחאבוש

תורוצשולשבןיחבהלרשפא,הפפורתנתיתָנומאההזיחאהרשאכ,םויה
לשינחורהלֶמֶאהתאדועתוטילבמקרןדִצמןהו–םייחֿתויווחלשתושדח
איהשולשהןמרשא13,״יטסואפהםדאה״תייווחכהעודיהוזאיהתחאה.םדאה
אוהאצומ,וייחלינוימדזחאמלכמשוריפבםדאהרענתמהבו,רתויבהקימעמה
ולאצומונניאו–ינוימדֿיתלבזחאמרחאשופיחבףוסֿןיֵאָּבדנוֿענומצעתא
אוצמלםדאההמדמןאכ׃תיפוריאהתונמואלהתייווחאיההיינשההרוצה.המואמ
ומצעהזקבאמיכאוהשיגרמןמזהלכו,ותָרבחלשקבאמהםעתוהדזהבתועמשמ
תייווחאיהתישילשההרוצהוליאו.םוקמםושלליבומוניאותועמשמֿרסחאוה
תשרופמאיהלבא,תמדוקההתוחאמםצעבהנושהניאש,יטסילאיצוסהןכפהמה

תבוחשדיחילאכגצוהש׳הדזַמהרוהא׳לאהוילאהלגתהשדע,ילילאןהוכהיהאוה
הרטסותרז.)ינריאהןואיתנפבםילאהראשבהרפכאלתדהיכםא(,ודבועלםדאלכ
תמו,ותדתצפהלהברהחלצהבלעפ–שדוקהיבתכותוליפתה–הטסֶוַאהתארביח
.628תנשב
בוטהתוחוכןיבםלועהקלחנ–שאלהדיגסםגהללכש–תירטסאורוזהתדהיפֿלע
עיפשתרשאהריחב,םהמדחאבהריחבתבייחתמו,תדמתמהמחלמבםיאצמנהערהו
.םדאהלרוגלע

והזחמבהֶתֶגלשורוביגםשמלאשומיוניכה.ברעמהשיאתומדתארלגנֶּפשהניכךכ13
לאדיאָלתשאונהפיאשךות–ןטשהייותיפםעשיאהקבאנוב,׳סוטסואפרוטקוד׳
.ותמשנתאולרכומאוהףוסבלשדע–בגשנה
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הדִצבןה,הזמיטסילאדיאההדִצבןה–דחיםגהיפגאינשברתויתרבסומו
.הזמoיטסיליהינה

שופיחהותואלתונעיהומכיהירה–הליחתכלמ–תודהיה,הלאלכתמועל
,םייחלינוימדזחאמםושבללכתעגונאיהןיאהדוסיב׃םדוקמונרכזהשיטסואפה
היהתןכֿםגרשא,oתיטנדנצסנרטתועמשמםהלתרשבמואתשחנמאיהןיאףאו
םייחהֿתוקושת.םכותמםתועמשמתאהלעמותכשומאיהאלא,חרכהבתינוימד
ןהברשאו,תורבגתהוקבאמוץמאמינימלכבםדאהתאתוליעפמה,תוימנידה
הדבועהםגאליממןהירה–םייחהןהֿןהיכרמולןתינףא–םיאטבתמםייחה
תתלהסנמוןהשתומכןתלבקמ,הליחתכלמ,תודהיהו;ונייחברתויבתינושארה
תויוברתהלכשדועב,םלוא.תורחאהתויוברתהלככהומכ,םאותמקופיסןהל
רשאב,ועבטםצעמןולשיכלןודינהרואכלהזןויסיניכהרהמדעתולגמתורחאה
וניינעֿריצןדבאלדע,לושכמללושכממדימתאוהענכומרחואמבואםדקומב
וא,המלשההךרדלאתונושהתויוברתהלשןתיינפןאכמו–ואשונלשתוהזהו
המלועֿתפקשהלהעיגמהניא,הדִצמ,תודהיהירה–ינוימדהץוריתהוא,שואֵיה
הניאטושפאיה.הזלהירבשמהבלשהלעאיהתרבגתמלוכֿםדוקשרחאאלא
סחיהתרדגהבהחורתאעיקשתשםוקמבו,ביוחמהןולשיכהתריזגתאתלבקמ
תרטמתאהרידגמוםירידאֿתפונתבאיההלעתמ,הדבועכםייחהֿןולשיכןיבוהניב

.לארשיחצנ׃רומאל,ןוחצינה
רמאֹנםאידונכירענאלדועשהמדנירה,תעדהתאהזגשיהלעונאםינתונשמ

הנושארהםעפב.ללכבחורהתודלותברתויבאלפומהוזעונהלעפמהובםלגתמיכ
תוצצורתההךבסתאםיאורבםירוציןאכוצרפהירוטסיהבהכדעהדיחיהו
רֶתֶעלרבעמו;הלומִמטקייבוסכםמצעוריכהוהכותבםיאצמנםהשתיביטקייבואה
ẁןיאהםתקושתתאוהיזםה,תוומהועדונֿאלהעקרלעתופלחתמהתוקושתה

הרטמכהועבקו–םתוהמבםהייחתאהצממותוקושתהלכתאתדחאמהתיפוס
דוערתונדחאדעצקר,תמאָלהרידחוןוצרהֿתויביסנטניאלשוזהמרב.תישממ
םייחהֿתקושתלשיפוסֿןיאהחווטהךותמ.תוקומערתויףאתתִמאתנבהל
הימורמלא,החוכמרשא,תיהֱֹֿאהתודחאהףוסֿןיאתאםגתודהיהאופאהריכה
תוולשבהבצויהזּועבףירטהלֿהיושעההפיאשה;תלעופתאזההקושתההקיֵחבו
םיחצנהֿתריתחתנווכהל–הרותההנתינוזיניסֿתגספמ;המלשההביטקפסרפה
שפנֿתאשמקרהיהאלבושםלועדעםייחהןוחצינלהשירדהבהרו;תואיצמב
––.לעופהלאתאצלוםשגתהלידכויתחתמקצומדוסילביקאלא,דבלב
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םייחהֿיצמאמיכ,ץראהלעםיישממהםייחהםצעלםעטןכֿםאשיתודהיב
ןורתיוהזו–םיכלוהוםייחםיפיסומדימתםה–דוביאלםיכלוהםניאהכותב
.לארשיםויקםצעךותמ,אליממםייוגלרֵ☻ַּבתמהידוסיההיווהה

.םדוקמוניארשתילארשיהתודחייתההחרכהתאריבסמורזוחהאוההזןורתיו
ẁםידחוימםלועלםהירה,חצנהתאםישקבמה,םיעדומה,םיישממהםייחהירהש

תודהיהו;םירחאםייחםעתורחתהוקבאמיפוצרוםאשונבםירדגומ,םייטרפ
םייחתשקבמאליממיהירה–ומותדעתצַמלתשקבמוםייחהקוחתאתלבקמה
.הביבסשםייחהתּוללכיבגלהדוגינוהדוחיירומיש׃]אופא[ושוריפש,המצעל

םייחהֿתפיאשלשתיפוסֿןיאהתומצעתההךותמאקווד,ונרעהרבכשיפכ,םלוא
לכירוחאמשתיהֱֹֿאההאירבהתודחאיוליגלתודהיההעיגמתדחוימהתילארשיה
התואריכהלהתעמאיההלוכירתויבףועמהֿתרדענוהלדההיירבבםג.םידוריפה
;ונוזחחצנלאלֵֿאהלשולעפֿחצֶנמ–המצעבהבתמעפמההמצעחצנֿתפיאש
ֿליחוהֶפכהמצעתאאיההריכמ,התרותוהתרכהןורתיב,התפונתוהחורןורתיבו
.הירוחאמ–ושפנתעדילב–וכרדתאששגמה,ימלועהםייחהֿהנחמלכלץולח

קפתסהלהלוכיתודהיהןיא,הלשדחוימהּהחצִנתפיאשךותמבוש,ינשדצמו
היהשלכםע,הזגוסמחצנ.תימלועםתונניאשקבאמבקראטבתיּהחצנשךכב
קבאמםהםייחהםאםגירהש,םנויגהתארתוסוהירה,םייחהֿתרדגהתאםלוה
לארשיחצנלשהפיאשהו;ורקיעמקבאמהתעגרהוןוחצינאיהםתרטמ–

דיתעלשהרטמהתאםגתיג☻ומהניחבמלולכלאופאהחרכומשממהייחב
ידיֿלעקבאמהתאתררועמה]תוצצורתה[,םידוגינהֿתוצצורתהלרבעמךשמנה
יוצימהתאתודהיההמילשמהזבלשב.חצנהןמלארשיתאלשנלתוממוקתהה
םהמשםייטקלאידהםידדצהינשלע,הייחבהמולגהםייחהֿתפיאשלשיתָרכהה
,םיאורבהראשלהֶפלהיהתקראלתודהיהשרבכבייחתמןאכו–תבכרומאיה
,םתפיאשםשגתתובשבצמלםאיבהלןווכתתםגאלא,םהלשםתפיאשיוטיבל
חצנחטבוישמיכ.התרותוהכרדתחלצהב,הלשהתפיאשתומשגתהידיֿלע
–וחצנבםלועהלכםגעיגריאליממ,ודגנכםיממוקתמדועויהיאלו,לארשי
.םללכבםייחהתרטמגשותו

התקמעהֿןורתיךותמו,תירוקמההתוטשפתאתודהיהתדבאמםנמא,וזהדוקנב
ןויגהלרבעמשoהימוניטנאבםכתסהלאיההעיגמםלשהםייחהֿןויגֶהיוצימב
תאוזתורתוסהתופיאשםהתיחצנההעגרההוםייחהחצנירהש׃ללכבםיגשומה
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יכ–לארשיייוליגמאיהףאש–תמאהתאהמיגדמותרזוחקרוזהדבועךא.וז
תערוגאיהןיא;םדאהתונויגהןיממוניאםייחהלש,יהֱֹֿאה,יטנדנצסנרטהםעטה
יהירהונרמאשתינויגהֿיתלבהימוניטנאהתואיכ,תרחאההדבועהןמהמואמ
–ונלשוניגשומבספתיהלאוהןתינשיפכ,ימינפהםייחהֿןויגֶהלשיתוהזהיוצימה
,תישונאההימוניטנאהינפמתעתרנתודהיהןיאשלארשיתויולדַגמבושהזירהו
תוריהבבאיהתמייקמאליממ,איהשתומכםייחהֿתפיאשתאאיההלעמשידיֿלעו
.הידיֿלעתנווכמהתיהֱֹֿאהתועמשמהתאהתִמאבתועטלןיאשתינושאר

האירבהש,קוקברהתטישלשיזכרמהיסיפטמהןויערהלאונריזחמהזחוסינ
תומלשהתחונמלאבוש,םייחהידוגינךרד,תיהֱֹֿאהתודחאהןמךשמנהםרזאיה
היציאוטניאחוכמקראלןויערהררבתמ,המדנ,ןאכיכ;הנושארהתודחאבש
רשאתמאלא,קוקברהירבדבאוהעיפומשיפכ,תללוכתיאובנהארשהואתימוהת
,םנמאו–המצעםייחהתפיאשלששחומההנבמהךותמינויסינרושיאבםגאוה
ייחבתבייחמתרגסמכ,ויפגאלכלע,הזההנבמהתומלשלשתעדומההעיבקה
תומשגתהלךרדברתויבהיולגהתשחמומהתומדקתההיאדווביהירהלארשי
.ןויערה

תודהיההילעתלבקמ״םלועהארבנךכ״שהנומאהךותמאקוודואל,בושךא
לעאיההמיכסמהתבוטבאלשהעינכךותמאלו,היתופיאשתומלשתא
םוכיסאיהוזהימוניטנא.תואטבתמתופיאשההברשאתנבומֿיתלבההימוניטנאה
ידיֿלעו;)םלועהארבנךכשינפמ,םנמא(הליחתכלמןותנה,הלשהנוצר
איההלעתמקראל,הכותבםלגתמהםייחהןוצרלשםלשהבכרההלאתועדוותהה
המילשמףא–הזהרבדהםצעידילע–אלא,ארובהןוצרלשיולימהתומלשל
םתיחִלתעדההברִמל,הייחלשתימינפהẁתימצעהתועמשמהתעדותתאאיה
.ףוסֿןיאדע,םטפשמכ,םלשהםקופיסךרדב–תמאבםמייקלו–ןוכנֿלא

תודהיההביחרמ,ונאםינדןיידעובשימוניטנאהםוכיסהותואידיֿלע,ןכאו
תויוברתהותורותהלכתמועל,םייחהםלועבהתִמאֿןורתיתאאיההמילשמו
.תורחאה

אצמנאוהשםלועהןמןוצרֿעבשוניא,ללכֿךרדב,םדאהןימםא,יאדווביכ
העידיהֿרסוח–םדוקמונרכזהרבכשהביסהןמקראלהזירה,וכותל״קורז״
םילבגומהםייחהש,ןאכמתעבונהיאוולהֿתביסִמםגאלא–תוומהלעתלעתהל
שקבמומשלרשא,שפונהוהעיגרהןורקעתאםירתוסםיאצמנםדאלםירתונה
או,רדגומןכותםושאלבםייוגהתויוברתךותלברעתמהזןורקיע.םתויחִלםדאה
וא,םייחהיצמאמתאהָּפַרְמה״תולצע״תניחבב,הלילשהיכרדלאוההֶחדנש
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לבא14,יוליבורודיבלשתוטישתרוצב,הנוילעתוקסעתהתגרדלאוההֶלעומש
ןוטלשהלעהרחתמםרוגכםינפֿלכֿלעאוהדמעומדחיםגםינפואהינשב
ויהרדבתמהםגולצעהםג.השעמלטלתשמה,ץמאמהןורקעתמועל,םייחב
ךותמו–עגרועגרלכבקחשמואהלטבבץמאמהתאףילחהלםי☻ָ☻הרואכל
םסעכררועתמ,המֿדעוליפאםהייחתאםייקלםהםיצורםא,ירשפארבדהןיאש
ּולשרמולךירצןיאיאדו,תאזםע.ךישמהלםהםיחרכומוברשא,ץמאמהלע
,״םומעשמםיתמ״הרהמדעויהםהירה,םצפחכגוהנלהלאינשלןתינםנמא
תואבךכו–יתִמאץמאמלשתונמדזהדעבםלועבשגונעתלכלעויהםירתוומו
,ןולשיכםפוסשדבלבוזאלרשא,םללכבםייחהלעסועכלתונושהתוברתהתוטיש
.ךפהלולשרדייםכותבםייקלםדאההסנמשלכםגאלא

הריתסהתאהריאשמ–ונרמאשהימוניטנאהתואב–תודהיה,תאזתמועל
׃דחאםההעיגרהןורקעוץמאמהןורקעיכתמאהֿתעדותבאיההכוזו,הירוחאמ
הזהןכותהלש,תיגשומה,תימינפהתילכתהועקרההעיגרהו,ןכותהאוהץמאמה

,ךכלךרדהאיהובעוקשלןויסינבאלירה,טקשהתאםדאהשקבמםאאקוודו–
.ותארקלקבאמהףסוכבאלא

הֶארנשהממרתוילקוליפאאוהילוא,םיוסמלובגדע,םירבדהשוריפו
רדעיה–טושפאלא,והשמהניאתמאבהעיגרה,תיתוהמהניחבמיכ.הרואכל
.ץמאמה

,ילכשהלעהֿןיינבעויסב,יגולויבהףחדהירפקראוהץמאמה,םייוגהלצא
תירסומהמלשהםושולןיאלבא,םויֿםויהייחךותמחתפתמה,ינרמוחֿיביטטֶגֶוה
םויֿםויהייחתעפשהלעםגטלתשהלתשקבמה,רתויהלענהתילכשההמרב
םלועלירה,תירסומהרטמולביצהלשיאההסנמםאףא,וזתילכשהמרב׃םמצעב
םידיתעהירחא–םולכֿאלוולןיא,םינפֿלכֿלע,הירוחאמיכאוהשיגרמואעדוי
ואהאורףוסֿלכֿףוסו–ובןיינעםושעדונאלומצעולשהמבעלביהלויצמאמ
ראשנההובגהתילכשההמרב.וכותמרתוימכוללכבםייחהֿץמאמתאאוהשיגרמ
תירסומההכימתהרסוחךותמו,תירסומהניחבמףו☻חץמאמהאופא
תוחפלו(בושךא–ץמאמẁיאבואהעיגרבעוקשלשיאההטונוזלההמרב
תשקבךותמאקוודואלאיההייטנה–)עגרכהבםידמועונאשתוארהֿתדוקנמ

–רלישךירדירפלשושרדמתיבמ–יוליבהוקחשמה,רודיבהתאהָלַעְמההיגולואדיאה14
שמחכרובעכבתכנרשא,׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהבחרהבהחתונ
.)ךליאו76׳מע,׳דךרכ(–׳הְֿו׳דםיקרפבדוחייבתאזהאר.םינש
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םשלהעיגרהןמםוקלףחדהיוקילךותמאלא,המצעלגונעתכ,העיגרה
.תו☻עיֵלשקבתמהץמאמה

,יפוסֿןיאחווטב,ןיטולחלםייחהֿץמאמהסוכמםנמא,תודהיב,תאזתמועל
לע,ימואלהֿילארשיהןיינעהםעלארשימםדאלכלשתישיאהתוהדזההידיֿלע
ךותמןאכעיפומוניאבושהעיגרהןורקעו–וכותבהלגתמהתימסוקהתועמשמה
םוכיסךותמ׃הברדאאלא,םייחהֿחוכוהרכההןיבירסומרעפלשתועלגתה

אלאיתוהמןורקיעכהעיגרבלקתנוניאילארשיהשיאה.םהיניבשהפיפחה
םילושכמהלכתאתעדהלעאוההלעמשכ–םתגסִפבםייחהתאאוההֶפוצשִמ
☻ָ☻םנמא,ןכותוארבו–חטבומואוהגשומהנהושקובמהחצנהתאו,םירבדומ
םצעלאאל,וזהדוקנבםגךא;םלועבשץמאמלכםותםעאובתשהעיגרהלאאוה
לאו,יאליעהקופיסהשגרלאםאיכ,ץמאמהףוסלו,☻☻אוההעיגרה
תיֵארנֿיִאהתילכתהתאימלועהץמאמהתגשהבש,לובגאללרשואה
.ויפוסיכלש

סחיןיאו,העיגרָליבויחסחילשלצםגםייחבשיםנמאשררבתמהזכןפואב
תיתדבועתולכתסהבו;ץמאמהןורקעלשבויחהֿיוקילירפקרתויהלחרכומהזכ
ירה,אוהךכםנמאםאלבא.םייוגהתייווהבםגרדענוניאיבויחהסחיהלצשהארנ
יכ.תונורקעינשןיבתורחתהבםייוגהתייווהתכבתסמעודמרווַחתמרתויףאש
ותרתכהוץמאמהֿהצקלא☻ו☻להייטנהשי–יחלכלִּכ–םייוגלםג,יאדווב
המרבו–חצנהיקחרמדעםהלרדגומוניאץמאמהֿהצקשךותמלבא;ןוחצינב
םלצאףחרמןוחצינהֿףוסיכשאצמנ–ללכבםהלרדגומאוהןיאףאההובג
דועבו,עגרועגרלכבםולכֿאלַּביפוסהוקופיסלךורד,אשונרסח,יאליטרע
יהשלכףוסיכֿתילכתשאלב,וכרדבםדקתהלףיסומםלשנֿאלהםייחהץמאמש
,רסומבשתוליבקמיתשלאופאתדרפתמדוסיַּבשםייחהתודחא.וינפלוזךרדריאת
,םדוקמוניארשילילשהםייחהֿןורוויעלףרטצמםייחהתחלצהליבויחהףוסיכהו
.ןיטולחלםייחהרסומתאקתשלידכ

ןיאןמזהךותביכהבעדונאליממ–ונרקסשתוחנההיפֿלע–תודהיהוליאו
הלתשקבמאיהןיאףאןמזהךותבו–יחצנהןוחצינהתאםדקמשהזאלאןוחצינ
ןוחצינהותואלאתומדקתההẁןוחצינלעהחמשהדבלמןוחצינתחמשםושללכ
תינסרהההשירדבאטבתמםייוגהלצאשהמםג,אופאאליממ.ןמזלרבעמשיללכה
וקופיסלעאובלתמאבאוהיושעתודהיבירה–עגרועגרלכבהעיגרהֿקופיסל
עגרותואלבייחתמהתאדימתםייקישידוהילולידיכ;תלעותהאולמבועגרלכב
ֿקופיסבוחתמהֿתייָּפרהבאוההכזיאליממו,המלשהתילארשיהותפקשהֿתדוקנמ
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תחאתרשרשוקבאמֿייחםצעויהיאליממו,ןמזהותואלםידעונהןוחצינהֿתעיגר
.וייחבומלועתאאוההאריו–ןוחצינֿתועיגרלש

יצראהרשואבקרםכתסמוניאתילארשיהםייחהתרותבםולגהןורתיהךא
רתויהגרדבו–םגאלא,התועצמאבוהכותבםייחהידיֿלעחטבומה,דימתמה
.ונרמאשםייחהֿתרטמלשהמודיקלתישממההתוליעיםצעב–תירבגוהלענ
התע;תוליעיהתואלשירפאלאוניארשואהיכרבכזמרנתמדוקההקסִּפַּב
.המצעוזתוליעיםדקמורזוחה,רישכמאוהירפהםגיכהארנ

םהירהםרקיעבאלא,חתמהץחלמןקרופקרםניארשואהוקופיסה,ןבומכיכ
אוהוזהחמשוהאנהלששגרהםצעיכםאו–החמשוהאנהלשיבויחןיינע
רשפאותווהתהẁןכותתאשתאזֿלכבהמדנ,רדגהלןתינוניאוינושאריאדווב
,היהשחתמהרכזלשהיצרגטניאבאטבתמהזןכותו,תעדהלעתולעהל
יכ–תחאםעפבוש–אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.גשיההתשוחתב
ךופיהלשןיינעאוהאלא,ותארקלליבומהלבסהןמדרפנוהשמונניארשואה
ךילהתהאוהרשואה׃תורחאםילימבדועוא,החמששגרללבסהתרכזמ
לאליבומלבסהרשֲאבאללבא,יאדכלשהגרדללבסהתאהלעמהישפנה
.גישהלםדאהשקבמהתואשתמיוסמהתילכתלאוהליבומרשאבםאיכ,רשואה

םנמאו,רשואהלשךילהתלתלגוסמתייוגהשפנהםגשרמולךירצןיא,הנהו
,והשלכץוריתלשהייפכהֿךרדבקראל–ידמלתובורקםיתעלותואהליעפמאיה
קראוהךכ,ליעלונרבסהרבכשיפכ,םלוא.שממב,תיצראהתוטשפבםגאלא
תירסומתופיצראלב,םירקבלתושדחתופלחתמה,ןמויֿתונבתורטמהםוחתב
תואצמנהלאהתורטמלרבעמ.רתויבלדאוהןקופיסרהוזםגאליממרשאו,ןהיניב
,זגורותוטמתשהותולצעקראלאיהרבדהתועמשמו–תויאדכẁיתלבןמצעןה
הייטנםגאלא,ןאכמןיבהלןתינשיפכ,לכועמֿיתלבלבסקראלו,וניאררבכשיפכ
םגשךותמ.תאזẁלכבןהבםיכורכהמẁרשואוקופיסשתורטמןתואמקלתסהל
רמולשיאההטונ,השעמלתוקפסמֿיתלבתואצמנהרואכלֿתוקפסמהתורטמה
ררגנאליממ;יהשלכהרטמלדיתתלםעטןיאו,םולכןיאשירה–ןכֿםאשומצעל
,הינפלתודמעומתורטמהשתיתרבחהתופיצרהםגו–ךלוהורבוגלֶמֶאלאופאאוה
יכרמולןתינרבדלשופוסבו.תכלוהותקחשנ,תורטמẁתופיצראלאםצעבהניאשו
למאהםגאלא,לֶמֶאהתאםיררוגםייחהןולשיכוהרטמהֿרסוחשדבלבוזאל
איבמוןולשיכהתאשיחמ,ןנשישתורטמהתאףאטימשמורזוחןאכמעבונה
.ןידהתאומצעלעקידצמו,השעמלותוא
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תודהיהשרשואהוקופיסה.ךפההאוהןוכנאליממ,תאזתמועל,תודהיב
תארקל–המישמלהמישממובצמלבצממןוצרהסחיתאםימייקמהקיפמ
.הרטמהתואלאתילארשיההדמתהלישפנהסיסבהרצונךכו,תיפוסההרטמה
תשוחתב,היהשחתמהרכזלשהיצרגטניאאוהקופיסהיכונרמא,ןכֿלעֿרתי
ירה,עגרכונניינעלםאתהבםירבדהתאשרפנבושםאו–הווההלשגשיהה
.רבעהלשםימיהֿירבדלתועמשמןתמתורחאםילימבאוהקופיסהש

לבא,הירוטסיההתונורכיזלינויעךרעשייאדוםייוגהתויוברתבםג,ןכא
ייחבשידוסיהלֶמֶאהךותמ׃דוביאלןיטולחלהירוטסיההתכלוהתירסומהניחבמ
תאו,ןויסינלשדחןקרופרחאאוהרזחמםלועל–החירבביוגהדימתאצמנתּויוגה
,תאזתמועל.וירוחאמץפחֿןיאֿילככםעפבםעפכאוהרי☼מויתונולשיכרכז
הריתחהףאלע,ךכו–רבעהלשגשיהכאלאומצעתאשחהווההןיא,תודהיב
,םלועבהכובמֿתייעתבוכרדתאדבואאוהןיא,הזהווהבתמלגתמהתימלועה
ןמאוהריבעמקראלו,םירבדהךלהמבומוקמתאןתיֵאבורוריבבאוהעדונאלא
תורבטצהתאועקרהתאדיתעלאוהריזחמםגאלא,ועמשמתארבעלדיתעה
םייחהֿחתמתארזפמלֶמֶאהשדועביכרמולןתינ.ותפונתֿךשמהלרבעהֿחתמ
,ותעשלובהכורכהחתמהֿתייָּפרהלכםע–קופיסהירה,אושלותואזבזבמו
והלעמוותואאוהריבסמ,חתמהתאאוהרֵצואףא–הזהרבדהםצעידיֿלעו
טפשמהשוריפוהזךאהשעמלו–םיאבהםיבלשלירסומבויחלשהגרדל
תניחב,יִאָדכִלרבעהלבסתאאוהךפוהאלא,וכותבםייתסמוניאגשיההש
.םיפסונםיגשיהלהעקשה

יפכ,הלעמלהלעממםדקתהלתונוכנתודהיבשיקרֿאלשאופאאיההאצותה
תמצעתמותקמעתמ,תרשעתמףאהלעמלהלעממאלא,םדוקמונרמאש
םיירקיעהתודוסיבאיההכוזםנמאךכידיֿלעו–15תילכתהלאתיבויחההתפיאש
׃חצנהלאהתדמתהתאםירשפאמהתירוטסיההֿתישפנההקינכטבוהיפואלש
תונויסינהרואיתידיֿלעומשורתאשילחהלאובנאלש,זעהןוצרהותוא,תישאר

,ןוכנֿלא,ךלוהוהירה–״הלעמלהלעממ״ףוריצַּב,םיימעפ,ד״בשןאכטקונרשאכ15
,חישמהןיינעוהזו״׃ובתוכב,)ח״כקרפ(׳לארשיחצנ׳ורפסבל״רהמהןושלרחא
טוטיצתאהאר.״הזתלוזאל,הלעמלהלעממוהגרדמלהגרדממתואיצמהתולעהל
הנשיצחכבתכנרשא–׳הלואגתולעמב׳רוביחַּב,וירבדבןוידול״רהמהלשוזותרמא
.״םלוא״תחתופההקסִּפַּב,589׳מעהזךרכב–ןנדרוביחהינפל
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תעדותקמועתאםיפקשמה,המישנהẁבחורותוביציה,תינש;ורבשלוחלצאלש
ֿתונבאתהבלגלגתהלםהםיטונתובורקםיתעלםאםגרשאו,תירוטסיהההעיטנה
םוקמֿלכמירה,גשומהלשערהןבומבףרועֿתוישקבואהבוגתהחוכלשטעמכ
ןמתופיצרלכםידרוטה,זגורהותונבצעהןמתוריחהלשינשהדצהאלאםהןיא
ואןאכלתוטסלדוצינהרודשיםאםגש,םיינשהלשףוריצה–תישילשו;םלועה
,תרחאואתחאהדימב,רבדההרוקןכאו(תנזואמהתילארשיהךלמהֿךרדמןאכל
עונמלידכתקפסמתירוטסיהתוישרושםשתאצמנםלועלירה,)רודורודלכב
ידכיבויחירבעןוצרלשקיפסמדירשםשאצמנםלועלו,המלשההייטסהתא
.ןוכנהךשמהבהנווַכלוהמוקמלהייטסהתאריזחהל

תמרבתואצותבקרתמצמטצמהניארבעהלשהיצרגטניאהתובישחךא
הריתחהלשםיישממהםיעצמאהםגשאיה–תישחומ–תפסונהאצות.טשפומה
םייחהֿתרות׃רחאגשומבוא,תאזההריתחהתוברתלכרמולכ,חצנהלא
,םמצעהלאםיעצמאםימייקתמשדבלבוזאלךכו,תכלוהותרגאנ,תילארשיה
,חורָּבםאםג–ןבומכיכ.הריתחהתופיצרלאשונהלשונכותםצעםגרמשנאלא
אלאתומדהלןיא,שממב,המצעאיהירה–המצעלשהפיאשַלאושנאיהתודהיה
תאםגתמייקמהאיה״רבעהלשהיצרגטניאה״ו–המשגהẁתוברתלשאשונכ
.תאזלהתומדהלשהתוהזתדמתה

תייוגהתוברתהתאשירה,םייוגבבצמהםעהאוושהךורענבושםא,הזןיינעב
םיסחיהתאםישמשמוםיאטבמה,רמוחוחוריכרעלשלולכמכרידגהלרשפא
–הנותנההעשב,התביבסלוהמצעלהרבחהןיבשסחיהתאוהרבחהךותבש
,תדמתמתיניינעתּונתשִהבאצמיהלאוהתייוגהתוברתהעבטמיכעמשמאליממו
תובורקםיתעלשךכידיֿלעתעגפנהניאוזהנקסמ.תוביסמהתונתשהלםאתהב
ןיעמכםיכשמנה,םיכוראתורודךשמבתונתשמןניאשתויוברתםגונאםיאצומ
קרתמאבתנמדזמוזכשתואיצמ.ומדוקלשותומדמשיא,םייפיטואירטסםיקתעה
םגו,ןָכותמתונתשמןהןיאשונייה–תונתשמןניאןמצעתוביסמהםגשםוקמְּב
–ןהשתומכןהילאתלגתסמקראלא,ןתונשלתקבאנהניאהנותנהתוברתה
ידיֿלעתוברתהעווגתםינפֿלכֿלעשדע,םוקמבהכירדלשתוברתאיההאצותהו
התופיצרוהתוהזתאדבאתוהנתשתףוסֿףוסשוא,םינפבמתולגתסההרשוכןווינ
.ץוחבמתוביסמהיונישידיֿלע

םניאתולגתסהֿךותמֿןוּביאהםגויונישהםג–תודהיה,תאזתמועל
.הבםיכייש
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ןכותלרשאתוביסמהֿספלִאליוסיכתניחבבאקוודהניא,הרקיעב,תודהיהיכ
תיפוסֿןיאתילכתלדעהיאשונתאךירדהלוםייקלאיההאבאלא,תנמדזמאיה
התוברתןיינעךכלםאתהבו–ךרדבהנכתיתשםלועבשֿתוביסמהֿלכינפֿלעו
ֿןיאהחווטַלוקמועָלםיאתמףקיהב,תמאלשםלועֿתרכהלתולעתה׃אוהשלושמ
תלוכיידכ,היאשונוהמצעוזתוברתלשןוסיחהושוביגה;תילכתהלשיפוס
לשרסומחותיפו;תוביסמביונישלכףאֿלעהתוהזוהניינעתופיצרבדימתהל
ובאצָמייםגאלא,תונושארהתורטמהיתשתאםדקישדבלבוזאלרשא,תמא
םודיקםשל,ןבצעלותוביסמבשמתשהלתלוכיידכ,םירבדלןוכנהסחיה
.הללכבתילכתה

םנמא,הבאצמנשיתלחתההןוצרהֿשדוקתפונתךותמיכונרכזהרבכ,הנהו
וליאו–תאזכשתמאֿתרותתלבקויניסֿרהדמעמדעעיגהלתודהיההחילצה
ידיֿלע,רודלרודמהפוצרתוחתפתהידכךות,תשדחתמוהרותהתרזוחןכמרחאל
תרמשנךכו,תילכתהלאךלהמהתאאיהתנווַכמותמייקמםנמארודלכבש
תבכרה––.םדוקמוניארשןורקיעלהמודב,םיאבהתורודלהתועמשמתחתפתמו
ֿהניכשהֿתוכלמבולוכםלועהלשהעגרההתילכתםעלארשיחצנלשתילכתה
תינויגהותישפנתוחתפתהמאיהתעבונשאופאדבלבוזאל–הזהֿחצנבש
יחֵרכהסיסבאיהתאצמנףאדבעידבאלא,הריקסהתליחתבוניארשיפכ,תביוחמ
.יהשלכתילכתלםתדמתהתורשפאלולארשיייחבהפוצרהתוקבדתההםצעל

ֿירסומהבויחהדצלםיעיגמונאןיאןיידעהלאהםירבדהלכבםג,ןכֿיפֿלעֿףא
.םייוגללארשיתרושבבשיביטקייבוסה

לאאוההֶחדנועבטםצעמ–ילארשיההעגרההןוזחשאוהךכלטושפהםעטה
םישקבמהםה,םייוגה.תאזלההייחדבאיהותולדגלכןכאו,ןמזלרבעמשחצנה
םהייחםידבאמךכךותמו,יהֱֹֿאהםדועייתאםייחהואלימשינפלםגהעגרהםהל
ןיאךכךותמ;דועייהֿאשמבהלבוט,תאזתמועל,תודהיה.םהיניעבםמעטתא
–דועייהֿאשמהלםיענהֶ☻ענבושךכךותמ,רבדהןכתיישינפלעיגרהלהלקחוד
תאתופכלםידעונהםהשלכרסומיכרעמאיההרוטפאליממהלאלכךותבו
–תיחצנההעגרהה.יקוחהםכלהמבםילהנתמםייחהשדועבםלועהלעהעגרהה
איהאלא,המצעלתיבויחהמישמתודהיַלהניא–רבדהתאריבסנורוזחנבושםא
ןיאאליממו–שממבלארשיחצנלשהפיאשַלoיביטלֶרוק,יגשומֿינויגהןוזחקר
םיבוטםהשםיעצמאהדבלמ,ולשמםידחוימהמשגהיֵעצמאהעגרההֿןוזחלםג
.ןוזחהלשישממהודִצתחטבהל
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תוחפהברהםוקמספותתיחצנההעגרההןוזחםא,אוהיעבטךאהזלםאתהב
יכרבדלשושוריפןיא,םלוא.תודהיהֿייחלשתימויֿםויההעדותבויָחֶאמטלוב
ןמידוהישכוליאו,םדבלםילבוקמוםיפוסוליפלואםיאיבנלןיינעראשנהזןוזח
לעואהדמולמֿםישנאֿתַוצִמהנומאלעאוהרזוחקר,״חבשלונילע״רמואקושה
ןוזחוא,העגרההןוזח16.ּהתעבהםצעבהתועמשמידיתאצויה,םילימֿתלֶאשמ
תמקרלכבגפסנאלמלאודיקפתתאאלמלהיהלוכיאל,םלועבהניכשהתוכלמ
השגרההבחוראולמתאחיפֵהםנמאאלמלא–הפוסדעוהתליחתמתודהיהֿייח
וז,ץראהלעהשענשץמאמלכלתלחוימההגסִּפההנשיףוסֿןיֵאָּבםשֿיאש
היתואצותדבלמ,המצעוזהשגרהו–לארשיףוסֿןיאלתיפוסההגסִּפה
,םלועָלםיוסמירסומסחיתבצעמותרזוחםגיהירה,םדוקמוניאררבכשםינפיפלכ
.שממבילארשיהחצנהתחטבהלקרהרואכלתנוּוכמההריתחהתואידכֿךות

תוצראהיֵיוגכונשעאלש״–לארשידוחיילע׳הלחבשבתחתופ׳חבשלונילע׳תליפת16
,םילילאהתֵרָּכיהבתוארלהכזנשהווקתלתחתפתמו–״המדאהתוחפשמכונָמָ☻אלו
.ֶמשִּבוארקירשבינבלכויַדַֿשתוכלמבםלועןקתל״ . וערכיוניה♪ֱֿא׳הינפל.
.״תוכלמלועתאםלוכולבקיוונֵתיירָקְימשדובכלו,ולופייו
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ד

תילארשיהםייחהתרות
]םלועהלאהסחיב[

ילנויצרןפואבוןירשימבעבונאוהןיאשיפֿלעֿףא,םלועָלהזהירסומהסחיה
יפכ–ןיפיקעבקראוהךשמנאלא,שמשמאוההתואשתימלועהתילכתהןמ
רבעמלאתקתעומהתומשגתהרשא,תילכתהתואבהרכההẁשגרמ–ונרמאש
תילכתהלאהפיאשהֿתּונֵּכמאצויֿלעופאוהונכותדוסי–םוקמֿלכמירה,ןמזל
.םישרושינשמאוהבכרומו,םדוקהקרפבהרבסוהשיפכ

ןאכמו;םלועבשתודגנתהלכעיגרהליכונָאהֿילארשיהןיינעהונשידחאדצמ
תאתושעלןוצרהתוחפלהֶלוע–ןמזהךותבגשיהלתנתינהניאוזהעגרהםא–
הנשיינשדצמוליאו.ןתינרבדהשלככ,העשלהעשמןיינעהתאםדקלידכרשפאה
תריחביפלע–םלועבהניכשהתוכלמתטלשהל,תוחילשהותוירחאהתרכה
יבגליבויחהןוצרהותואםלשִנןאכמםגו–הלוכהאירבהםעטמוארובה
אופאתיוולתמלארשיחצנלתישעמההריתחה.שממבתירשפאהתומדקתהה
םלועהתאתולעהלותאשל,תדמתמההמישמבוןוצרהֿסחיבלוכֿםדוק
17.המע

תילכתהףוריצידיֿלעיכוניאררבכ.תורחאתויוחתפתהםגןנשיךכלליבקמבו
תודהיההעיגהלארשיחצנלשתימנידהתילכתהלאתימלועהעגרהלש
תאםילשהליוארדועךא;זגורמותונבצעמתישפוח,תישפנתוביצילשדמעמל
.רבדהרואיב

ךא.םייחבשקבאמהדצבתילכתהֿרסוחירפאיה)םייוגב(תונבצעהיכונרמא
ונרבסהשיפכ,קבאמהתשיטנבקרתקרפתמהניאוזתונבצעיכרמאנוףיסונהתע

לשהנורחאההקסִּפַּבתאזהאר.״תייִולתונוכנ״כתאזההמישמהתאד״בשןייפאיןלהל17
.25הרעהלםשבלםישו,635׳מעב,אבהקרפהתאתחתופההקסִּפַבוקרפה
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יוגהתאונאםיאצומ–תוכוראםייניבֿתופוקתךשמבו–תובורקםיתעל;םדוקמ
ֿרסוחותילכתהֿרסוחתעדותךותמשאלא,ושפנבשקבאמהירציבאקוודקבדתמ
אוהןיאםהלרבעמרשא,םמשלהלאםירציבקוּבדִלאוהעיגמדחאכהרירבה
םואתהֿויחאמינבצעתוחפןבומכוניאהזינָיֶשטינאָצומ.םלועברבדהאור
תונוכתהיתשבאוהלגלגתמהרהמדעו,םדוקהקוספבזמרנש,ירואהנפושה
18.ינשדצמתּורָדּולתונכלרשפאשהמודחאדצמהקירתוירזכאלשתומילשמה

הייפכבשֿתורסמתהתעדהלעונאםילעמשכהלקנלעתונָבומדחיםגתונוכתהיתש
םייחלסחייתהלאוההסנמםאיוגהעיגמוילאשבצמההז–תילכתֿאללהמחלמל
תּורָדולהירה,הביבסמםייחהתלילשתאתערוזותרזוחתוירזכאהשדועבו;בויחב
ךכו–התיהשתוניצרלכמותנקורמורודיבוקחשמלומצעקבאמהתאתכפוה
.ומוקמלילֵרֲעהךלהמהרזוח

רתויבקהבומהןפואבהָלגתמהבשהדוקנהילואיהוז,תאזתמועל,תודהיב
.תיחצנההעגרההתילכתםעםלועדעםייחהןוזחלשoימוניטנאהףוריצהתובישח
תילכתרואלירה,םלועדעםייחהקבאמבתודהיהתקבדתמםנמאשיפֿלעֿףאיכ
םייחםתואןיאבוש–ותגסִפבוללהםייחהןוזחתאהריתכמה–העגרהה
,ומצעתאחיצנהלקרדעונה,קבאמלשתיפוסֿןיאתרשרשקרויהוליאכםיארנ
הכישמהתעדותםכותמהעיקבמותרזוחאלא,ומצעבקבאמהתפונתםשל
תודחאהתרזחהב,ולרבעמולשיםנמאשתילכתלאקבאמהלשoתיטננמיאה

.ותִמאẁןוחצינבהתמלשהותרפּומהתימלועה
םייחהֿקבאמאלמתמ–תייוגהתּורָדולהתנוכתדגנכ–דחאדצמ,הזכןפואב

דעהָלעתמה,הפיאשהחתמבשהשודקהקראלו;השודקלשתוניצרילארשיה
תעדותבתשרשומהו,ןאכמתרזוחההשודקהםגאלא,יניסרהדמעמוםיהֱֹֿאתרכה
.הרואכלותויפוסֿןיאלכםע–קבאמותואבתמלגתמה–תיהֱֹֿאהתּויתילכתה

,)הזךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,ותָשיגירקיעוהשטינךירדירפלע*18
.254׳מעב155הרעה
םייחַּבשקבאמהתשיטנכותשיגתאןאכןייפאמד״בשרשא–רואהנפושרותרא*
תאראיתו,ןוצרהלשילנויצרֿיאהדוסיהתאשיגדה–ובןיינעותילכתרסוחךותמ
עבקו,תויחרזמהתורותהןמעפשוהאוה.לבסוקופיסרסוח,תוואתלשתדוכלמכםייחה
תלועפמתוררחתשהךות,המלשההאיההדיחיהתירשפאההרטמהיכ–ןהלהמודב–
.1860ֿברטפנרואהנפוש.הייצרה
״רָדול״מתאזשדחמד״בשו,תילכתםושלאלשויחאבֿשיאתמחלמאיה״תּורָדּול״*
דגנקבאיהלידכ)הקיתעהאמורב(הריזללטוהשיובשואדבעהיהש–רוטאידלג–
.םיפוצהלהקעושעשםשל,תוומדעםימעפל,רחאהרדולה
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ילארשיהקבאמהטהלירה–תוירזכאבשהירֶטסיההםוקמב–ינשדצמוליאו
ותעדותוובךורכהקופיסהידיֿלעקראל,ותוניצרוותוביציהברִמל,דימתןזאתמ
oתיטתפמיסהותקיזתעדותידיֿלעםגאלא,םדוקמוניארשיפכ,תירוטסיהה

.קבאנאוהומעשרָפּומהםלועהותואםצעל
לשןויערמדואמדעהקוחראיהתראשניאדו–וזתיטתפמיסהקיז,ןכא

םהלהמםיעדויםניאשםישנאוילעץופקלםינוכנרשא,תיטילופומסוקהווחא
איההזהםלועבתיטילופומסוקההווחאה,לארשיםעיבגל׃םביבסשהמוהמלו
ךות,םלוא.תעדהלעהלועאיהןיאאליממו,ןאכדעונרמאשלכמרומגהךפהה
תודהיבעדונףא,םלועהדגנכילארשיהדוחייהתעדותו,םלועהםעקבאמהידכ
ןמןאכמתעפשומתאצוייאדוקבאמהתמיענו,םלועהתודחאבהקלחוהזיכ
19.״סחָתאל״תווצמוילעהקָזחשכוליפא,הצקהלאהצקה

.תיפוסוליפההמרבםגךשמההלשיתישגרההמרבוזהאצותו
ןויגיההתאתעדלוסופתלתודהיההקימעמשלכםעירהונרמאשיפכ

ןויגיההתאםגןיבהלםינפֿלכֿלעתרמייתמאיהןיא,םייחבםלגתמהימינפה
ףא.ץוחבמלוכיבכןיינעתמלםייחהתאריבסהליושעאהישoיטנדנצסנרטה
–דוריפהךרד–תודחאהןמ,ימלועהךלהמהןויערתאאיההלעמשרחאל
לוכיבכ,תודהיהףאו–ץוחנהזלגעמהמםשלרבסההלןיא,דוחיאהלאהרזחו
לכיכםלועלשונובירינפבסירתהלותודוהלתשייבתמהניא,תורחאתויוברתכ
אקוודודוסיןיא,ומולשלםלועהתאריזחהלידכונילעלטומהקבאמותוא
20.ומצעבםיהֱֹֿאהונלתוויערשאהשעמַּבאלא,םלועהתודרמב

העשוהעשלכבו,לטנהתאתודהיההילעתלבקמשרחאלםג,ןכֿלעֿרתי
הכירצש,םירבדהעבטיפֿלעאיהתחרכומדוסיֿתחנהירה–תשדחתמותלבקש
המוגפואהעראיהתואיצמהיכהעדותה–ערהתאבואכלושוחלתודהיה

,המחלמבונידיבולפנרשאןענכיממעתעבשינבלשםתגירהתווצמלאיההנווכה19
׃ז״ט׳זםירבדברומאכ,ןכלֿםדוקםהילאהרגושרשאםולשהתאירקלונענאלםא
.םהילעניעסֹחָתאל,ךָלןֵתֹניה♪ֱֿא׳הרשאםימעהלכתאָתלכאו״ . ךכֿלעןויד.״.
׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,575׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר
.ךליאו,״׳ימלשורי׳ַּב״

קוספ׳זקרפב(רמואה,דִודןב)המלשאוה(תֶלֶהֹקירבדל,ןוכנֿלא,ד״בשןווכמןאכ20
–שרפמי״שרםנמא.״תְוִערשאתאןקתללכויימיכ,םיה♪ֱֿאההשעמתאהֵאר״׃)ג״י
לכויאלרבכותומירחאש,םדאָּבקסועקוספהףוסש–׳הברתלהֹק׳שרדמתובקעב
תשרפלאמוחנתשרדמ׃לשמל(םירחאםישרדמךא,וייחבתוויערשאתאןקתל
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תוצרלהמהלהיהיאלןכאלמלאש–תיחרכהאצומֿתדוקנכדימתהתוַללתבייח
תודהיהןיא,םדוקמוניוותהרשאתיטסימיטפואההשיגהלכםעשעמשמו.ןקתל
ẁתישונאהניחבמיכאיההריכַמ–הברדאו21,ץינבייללשהאיֵקידואתןימלתכפהנ
הלענההניחבהןמוליאו,טילשהינפלמהאצישהגגשִּכאוהםלועהתיביטקייבוא
השעמלרבכאוהםלועהֿבּוט22,בויאלשםיעֵרהשולשוא,ץינביילדחאלשרתוי
.ללכבונניינעמאוהןיאוערלובטלרבעמ

ןיאהשעמלש,לארשיתרותלשןורתיהודוחייהוהזאקווד,תמאבםלוא
דחיםגןהיתשרשא,ולאתוניחביתשמיהשלכהניחביפלםלועָלתסחייתמאיה
.ץוחבמלכתסמלתוכירצ

רחאםלועהךלהמלתפרטצמאיהןיא;םינפבמהתדמעתאתעבוקתודהיה
רבכשרחאהלהאביאדכלשהכרעהלכאלא,ולואאוהיאדכםאאיהתלקושש
,הזיתילכתןוצרו–וכותבהשודקבהתילכתתאהצורוךלהמַּבאיההנותנ
אוהךפוה,ןכא.םדוקמוניארשיפכ,יאדכלערהתאםגךפוההאוה,ונשיש
ץוחנוילעש,זיגרמהערהתאםגאלא,ומצעבתורבגתההֿלבסתאקראליאדכל

ה״בקהאוהאשונהשםישרפמ,ןאכתלהקלימראהםוגרתהדוחייבו,)ו״טןמיס,םישודק
והימרשא,םירחאוהלאכםידלּומםימומארבוא,ערהרציהתאארברשא,ומצעב
.)22הרעהב,ךומסבהאר–הזןיינעבדוע(.םנקתללכויש
והזףאו–״טילשהינפלמהאצישהגגשכאוהםלועה״יכד״בשבתוכהאבההקסִּפַּב
.״טילשהינפלמאָצֹיֶשהגגשכ,שמשהתחתיתיארהָעָרשי״׃רומאל,)׳ה׳י(תֶלֶהֹקרבד
ךרעב,התביבסבואלארשיץראבהארנכבתכנתֶלֶהֹקלישרדמהימראהםוגרתה*
.)םניינמלתיעיבשההאמב(ימל☻ומהשוביכהתפוקתב

ֿברןעדמוינואגתועדהגוה,ינמרגיאקיטמתמוףוסוליפהיהץינביילםלהליודירפטוג21
ןיבהנשהםישולשתמחלמהריתוהרשאסרהַּבהזחותודליברבכ.רתויבהרופימוחת
ץמאמל–םינווגמהויקוסיערתיןיב–רסמתהלטילחהאוהו,םיטנטסטורפלםילותקה
.ףתושמהנכמןהלאוצמלותונומאהיתשלשתומגדהןיב׳םילשהל'דעונשינויע
םעלאהיכרדתאקידצהלץינבייללמעובש,יגולואיתהנגהבתכ–׳האיֵקידואֵת׳רפסה
ייחבםסרופשדיחיההיפוסוליפהרפסהיה–הנובתַלהנומאהןיבםילשהלוםדאה
.ותומינפלםינשששכ,)1710(ורבחמ

ןיאשוא,ןידבאלש׳הדיובהאציםנמאםאהףירחחוכיוםייקתהויערןיבלבויאןיב22
יַלעדוצמּוינָתְוִעַהולֱֿאיכפֶאועד״׃ויערלאארוקבויא.ללכירשפאהזהרבדה
לֵֿאה״׃ההימתבדדלִּבןעוט,דגנמ.״טפשמןיאועַוַשֲא,הֶנָעֵאאלוסמחקעצאןה.ףיקה
לֵֿאםנמאףא״׃אוהילאםגוירחאקיזחמו–״?קדצתֵוַעְייַדַֿשםאוטפשמתֵוַעְי
,׳ג׳ח,׳ז‐׳וט״י׃ןאכםתעפוהרדסכ,םיקוספה(.״טפשמתֵוַעְיאליַדַֿשו,עישריאל
.)ב״יד״ל
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,״רבעהתללכה״לשונחתינשךילהתותואךותמיכ׃בטומלוריזחהלידכרבגתהל
לאעיגהלוררועתהלהיהרשפאֿיאוידעלברשאיחרכהםרוגכהזהערהםגעיפומ
תדרופמההאירבהלשדוסיהֿןורקעוליפא,ןכֿלעֿרתי23.גשוהשבוטהֿבלש
הרומאהתוארהֿתדוקנמירה,ולרבסהתעדויתודהיהןיארשא,המלשההכירצה
םצעכוונֵרשואןכותכאוהררבתמאלא,תּוויעוהגגשללכבאוהןיאבוש
אליממאוה–תוומהאוהושוריפרשא–וביונישלכאקוודשדועב,בוטה
ערהֶארנשהמלכיכהסיפתלהעיגמתודהיהםגםנמא,הזכןפואב.ערהםצע
ללכוניאערהשונייהו–בוטהלשרישכמהואםלגהֿרמוחאלאוניאםלועב
שחומהןפואבםאיכ,רקשלש״האיקידואית״וזןיאבושהלצאשאלא;אצמנב
ד.תמאלשהעדות–רתויבטושפהו

םנמא–אצמנבללכוניאערהתודהיהתסיפתיפלש,ונעגההילאשוזהללכה,הנהו
רוזחלשי–הללכהה.םירבדהישרושברבכןומטהגייסבהגייסלדימונאםיבייח
,םכותמתיפצתהןוויכלותודהיהךותבםייחַלאיהתיסחי׃תטלחומהנניא–שיגדהלו
הריכמתודהיהןיא.יאנתלעודבעידבאלאהרומאאיהןיאךכלםאתהבו
ןיאםייתניב.השעמללכועיוחצוניםנמאשיאנתבו,וחצניהבאלאערהלשובוטב
.תמאבוחצנלידכץוחנהדוגינהסחילכלאושנאוהראשנו,ערתויהללדחאוה
תודהיהלכותהליחתכלמםגשהאצותהתאעירפמוניאהזינורקעגייס,םלוא
בוטהתניחבבםגאלא,ומצעלשכ,העשהתואבאוהשתומכקראלערהתאסופתל
.ונרמאשהללכההתמלשנהבשתולכתסההתמריהוזו–דיתעלתויהלאוהןמוזמש

אלמלאיההדעונשתוחילשהדצמםלועבשהיירבלכתספתנוזתוארֿתדוקנמ
רשאו,םוקמהיביואולארשייביואםייתניבםהשהלאףאו;תיללכההכרעמב

ןמל,625׳מעב,םדוקהקרפבליעלחתונ״רבעהלשהיצרגטניאה״ךילהתוןורקֶע23
.ךליאו״תודהיַּב״תחתופההקסִּפה

םלועביכרמאשקוקברהקדצ–ערהםצעאוהיכונרמארשא–תוומהףא,ןכאוד
םויידמולםידעונארשא,ילאודיבידניאהתוומהותוא*.אצמנבללכאוהןיאםייחה
ימו.םכותבלטבוהירהו,םללכבםייחהתדמתהלרישכמאלאוניאאוהםגתמאב,ומויב
דיתעםאש,הליחתכלמשחועדויםנמא–םלועבלארשיחצנתעגרהלםהשדוקוייחש
,וייחלשםישעמהראשלךרעֿתוושהילוחאלאהיהיאלהזהשעמםגירה,תומלאוה
.תחאהתיחצנהותפיאשתרשרשלדחיםלוכםיפרטצמה

האר.׳שדוקהתורוא׳לש׳בךרכב,׳םלועהדעםייח׳רדֵסהשדקומהזאשונל*
.ךליאופ״שדומעב׳תוומהתארימרורחשה׳ו׳תוומהןויזח׳םיקרפהתאדוחייב
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,תוצוחנהויתוירבכוזםירבדתמרבםיעדונ24,םהילעךפשיהלתארקנ׳התמח
לארשיםודיקבדיקפתשי–הלומגבהיוארההָמֵחהםצעלו–םתביֵאלםגרשא
.דחאכםלועהןיינעו

תיטתפמיסההקיזהיבגלונרכזהש״יפוסוליפהךשמהה״ותואאיהוזהפקשה

תילארשיהםייחהֿתאנקהָלעמ,לוכהֿךסַּב,ףוריצהךותמו–םדוקמונרבידהילעש
,הבהמולגהתייִוְלהתונוכנהתאתשבגמותרזוחה,המוחרתימלועהייטנתעדות
.הזהקרפהתאונחתפהבשו

–ףסאלשותאירקבחתפנה,ללההינפלרדסהלילברמאנהעטקַלד״בשזמורןאכ24
רשאתוכלממלעו,ועָדיאלרשאםִיוגהלֶאתָמֲחךֹפש״׃רומאל–םיליהתיררושממ
םגךכלהמודבו,׳ז‐׳וט״עםילהת(;״וּמַשֵהוהֵוָנתאובקעיתאלַכָאיכ.ואָרָקאלמשב
.)ה״כ׳י,והימריתאובנב
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תילארשיהםייחהתרות
]םלועיֵרָדלומֿלאונייחֿתמגודאשמב[

הלונארקרשא,תונוכנהתואלשתישממהתועמשמהיהמררבלהתעונלראשנ
,םדוקקרפבונרמאשהמריכזהליוארךכלאובמבו–25תייִולקוקברהתובקעב
םהשםיעצמאהדבלמ,ולשמםידחוימהמשגהיעצמאהעגרההןוזחלןיאםצעביכ
ורמאנאלהלאםירבד,םלוא26.ליגרהיצראהןבומבלארשיחצנםודיקלםיבוט
–ךכלםאתהבו,ומצעבתיצראהמישמלהמודכוספתיהבהעגרההןוזחדגנכאלא
ןיאםנמא–27׳הלואגתולעמב׳רמאמַּבםעפיתטקנרבכשהנחבהטוקננםא
,קבאמהךרדלםימאתומה,םייטתיטנאהםיעצמאהיבגלאלאםינוכנםירבדה
תירסומההייטנה,הנהו.םחרוכֿלעבםידגונמהםימרוגהתאריבדהלםינוּוכמהו
,ללכהבתכיישקבאמלשהטישןיאםנמא–העגרההתילכתלרשקבתשבגתמה
לובגםושרשאו,תוקבאיההםלועלרבעמשהאצותלןירשימבהנופהניינעירהש
,ךכךותמלבא;תעדהלעתולעהלןתינוניאתוקבאיההםלוע]ןיב[להניֵּבשחומ
לוטיבלוםהיניבםימרוגהלכתמאתהל,הזתניסהךרדלאיההנופ,העבטםצעמו
תכרעמתאםילשהל,הדִצמ,איההאבםנמאהזבו–ורקיעמיטתיטנאהםצקוע
תרגסמבו.ןוזחהלשישממהֿיצראהדצהםודיקתאםגםישמשמהםיעצמאה
,דחאהןויערבזחאיהלאלאהלרשפאֿיא–םירבדהעבטמ–תאזההשיגה
.ותעגרההיהתוז,אליממו–לארשיתרותבריכיולוכםלועהש

,םיקידצה״יכחסינאוהקוקברהלשתינויעהותשיגרקיעתאד״בשםכיסרשאכ25
ףוסבהאר(;״המואכ,םלוכלארשיינבםהירה,וללכבםלועהיבגלםייִולהוםינהוכה
ךכלעבתכקוקברה.)607׳מעבליעל,״שפנהתועקתשה״׃םילימַּבתחתופההקסִּפה
.ט״לתדומעב,׳הללכהוהלדבה׳רתכומהקרפב,׳שדוקהתורוא׳לש׳בךרכב

.627׳מעבלדגומהחוורהרחאל,׳גקרפףוסבליעלתאזבתכרבכד״בש26

.״לבא״׃תחתופההקסִּפַּב,591׳מעהזךרכבתאזהאר27
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םגםייוגלתאשונתודהיהשהרושבהתרדגהלונאםיעיגמףוסֿףוסהזכןפואב
םאגישהלםייוגהםייושעשבוטהותואיכררבתמו,תיביטקייבוסẁתירסומהניחבמ
ררבתמוזהדוקנב.ונְכותבםקיבדהלונמצעונאםגםיפחדנםנמא–ונייחתאוקחי
לאלארשיםַעמהניכשהתוכלמתוטשפתהםעהעגרההתילכתתיֵהדזמדציכןכֿםג
המיכ.ותקדצהתאלבקמונטקנש״תייִולהתונוכנה״גשומו,וללכבםלועה
ןוצרהסחיבתיוולתמלארשיחצנלתישעמההריתחהש]׳דקרפתליחתב[ונרמאש
רתיב,אופאאוהושוריפ–המעםלועהתאתולעהלותאשלתדמתמההמישמבו
םלועהתאתולעהלותאשלתדמתמההמישמבוןוצרהסחיבאיהתיוולתמיכ,קויד
םייוגהתאריבעהלללכאופאםיפחדנונאןיא,הזיפל,תמאבו.הרותהתמאתרכהב
,םייחהךרדלאקר–הליחתכלמ–אלא,חצנהלשהעגרההלאןירשימב
28.ומצעחצנהלאהליבומה

תאםיליבגמהםיינורקעהםילושכמהדימםילגתמןאכדעונעגהשמ,םלוא
.תאזלההמישמה

,תיביטקייבואתמאםתסהנניאהרותהתמאשהמאוהםהיניבןושארושאר
תיביטקייבוסהתמאהלוכֿםדוקהתויהמתלבקתמתיביטקייבואהּהתִמאאלא
דוסילעאלאתינבנתילארשיההרותהלכןיא,ונרמאשיפכ.לארשיםעלש
עיגמוימואלהןיינעהםעילארשיהשיאהההדזמהבש,תימורטהתוררועתהה
;וייחלשתללוכהותישממהתילכתַּכלארשיחצנלשןוזחהתבצהלךכידכךות
םלצאתמייקהניאשקראל–וזןיעמתוררועתהיכאיהםייוגבדוסיהֿתדבועלבא
אליממו–םהלשםהיצוביקוםהיתומואיבגלאלםגאלא,לארשיגשומהיבגל
.םכותבזחאיהלהמבלארשיתרותןוגכהרותְלןיא

תאאלמלתודהיההלוכיתירנויסימהלומעתוזיאידיֿלעאלשאופאאצוי
,ינשהלושכמלבושונתריבעמוזהנקסמו–הָּבּוחבתאשונאיהשתייִולההמישמה
םימעפרבכונזמרהזלושכמל.המצעבתודהיהשפנבםולגהוןוויכהותואבלעופה
ןיאודוחייבלארשיחצנלתינושארההפיאשהדצמשךכבאוהאטבתמו,תודחא
תודגנתהךותמהינפמאיהתעתרנףא,תירנויסימהלומעתלללכהטונתודהיה
התנווכשירה,תנוּוכמההלומעתהךרדלתונפִלתודהיההלכיּול,תמאבו.תיבויח

׳בקרפב(והיעשיהזחרשארבדהםעהזהטפשמהףוסארקייש,ןאכשקבתמשינמוד28
םניה,בקעייה♪ֱֿאתיבלא,׳הרהלאתולעלותכללםיסנכתמהםייוגהש,)׳גקוספ
ויָכָרדִמונֵרֹיְו״–)ומעלארשיתועצמאב(׳הרבדלןזואהטנהבה׃הזלֿהזםירמואכ
.״ויָתֹחרֹאְּבהכלֵנו
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,םלועהדוהיילתיטתיטנאֿתיצראתוליעפלהתיהתכפוהאליממהזתניסל
.ונמזךותםלועהתעגרהלשתיעבטֿיתלבתינכתל–תורחאםילימבו

,הליחתבונבתכשהמןכֿםאתמאתִמורזוחהשעמל,ולאהתולבגההךותמ
ירהש–התואיצמתמגודםצעבאלאהתִמאתאץיפהלהיושעתודהיהןיאש
שוריפונניינעיבגלו;הינפלהזבתמתסנהשעמל,הרטמהתואלרתויהליעפךרדלכ
תוטשפתהלתיביטקייבוסֿתירסומהקושתתודהיהתאשונםגםאש,אוהרבדה
המגודַּכ–התואיצמםצעב–תעדמשמשלאלאהלרתונאלשירה,התִמא
םלועהתאםגךלתוררועתלארשיבתמאהֿייחתמגודשאוהןויערה.היוארה
םיכרעהירבשוליאו,תמאהֿייחםתואלהשורדהתימורטהתונוכנלןוציחה
ולישבישמהצוחנהתומלשלופרטציוושבגתי,ךילהתהבגאוטלָקייש,םיירבעה
.םיאנתה

תמגודהעיפשהרבכתמאבהמכדע,הרבסהךירצרבדהןיאבושםנמא,הנהו
טפשמהלשבוטהורשיהיגשומ.ּהביבסשםלועבחורהתוחתפתהלעלארשי
רשאףוסẁןיאהתייווחותונמואל,םזילאיצוס,םזילרביל,םל☻ִאה,תורצנה29,ימורה
הלאלכ–התלוזתויוברתהןמתיברעמהתוברתהלולכמתאהבדחיימרלגנֶּפש
ונאםיננובתמשכאקוודלבא.תייוגהשפנבםיירבעםייחֿירקיעלשתויורבתׁשהםה
,םיעירכמםילושכמינשדועםילגתמ,תאזלההמישרהלשהתווהתהימיירבדב
המגודהתטישבאיהתקפתסמרשאכףא,תילארשיההייִולהֿתמישמבםיעגופה
.אמלעב

םגשונייהו–תופלתסההקוחכתונכלרשפאילואשהמבאוהדחאהלושכמה
םאתהבםהםיפלתסמאליממ,םייוגהתוברתבםיירבעםיכרעםיטלקנרשאכ
םנמאהטילקהידכךותםאףאו;תטלוקהתוברתהלשהתרשכהֿרסוחוהנוויכל
םירזוחבושףוליסהידיֿלעירה,תודהילשהחורבםיקבדנוםייוגהםיברקתמ
רמולןיאםינפֿלכֿלעשןפואב,םִיִיוגםישענםיירבעהםהיכרעםגו,םהםיקחרתמו
.םניבותודהיהןיבדועדירפהלםיראשנהםההנשיהתּויגהידירשקריכ

לגעמבםייוגהםיספתנרשאכאקווד.האנשהלושכמאוהינשהלושכמהוליאו
אליממ,וכותבבשונהתומלשהובּוטהבָשַמתאםהםיעדונו,ידוהיההכישמה

ex–יניטלהיטפשמהיוטיבה29 aequo et bono–תווצמלשעוטקםוגרתאלאוניא
.׳היניעבבוטהורשיהָתישעו״׃הָרותה . .)ח״י׳וםירבד(״.
הקסִּפַּב60׳מע,)׳גךרכ(׳לארשיתנידמוירבעהטפשמה׳׃רוביחַּבךכלעדועהאר
77הרעהב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבןכו,״תורחאםילימב״׃תחתופה
.451׳מעב
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–םכותבהלכעלותומלשהתאםושנלםילגוסמםהןיאשהדבועהםגתעבקנ
םינודינהתאנקוז׃לארשיתאנשלרתויבבושחהוןושארהםרוגהאופארשקנךכו
.גשיהלתאזֿלכבםינתינםניאודיֿתַמי☻םוחתבםייוצמהםלועייחדגנכ,ןדבאל
םהםינייצמןיינעהעבטמרשא,הלוגסהשגרותודחייתההתעפשההזלתפרטצמ
גוזימביאדוובאוהירקיעישילשםרוגו–תירכנההביבסהדגנכתודהיהתייווהתא
.תחאהתילארשיהםייחהתכסמבואולמבֿםלועהימחרםעתילטוטהתּויכונָאה
םהיניעםהםיאשונףא,םהיניבירבחסיסבלעתינוציקתוירזכאםעוניכסהםייוגה
ֿףוריציכןיבהלםהורגבאללבא–לאדיאכ–תימצעֿתולטבתהלשםימחרל
תונֵּכהו,םתומלשבםייחהתמאאוהאוההמוחרהתּויכונָאהלשעוצימה
תאהאינשמה,תּוינט☻ןימכםהלתימדנקרתאזהתקהבומהתילארשיההנוכתב
.דחאכייִולההרסּומימחרתאותידוהיהתויכונאה

קרוניאלארשיתרותיפֿלעתמאהֿייחלשהמגודהאשמיכאצמנ,הזכןפואב
אוהחפטמוםייקמףאןמזבובאלא–אוהםדקמםנמאשיפכ–ותילכתתאםדקמ
ךשמהתאםיכירצמה,בזכאהֿישושיג]ןיב[ותמאהֿייחןיבימלועהערקהתא
םגיהירה,םלועבטילשהלתודהיההאברשא,הזתניסהלעפמידכךותו;ואָ☻ַמ
ותואלשומויקאטבתמובש,יטתיטנאהקבאמהתאהמצעלעתכשומותרזוח
.םלועה
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ו

׃םֵשַּב׳םָלֻס׳ברתכוההזקרפ

תיחישמרורחשתוינידמלתומדקה

ונמצעתאלואשלידכ,ןושארהונקרפלארוזחלונאםילוכיהלאהםירבדהרחא
ונלקקזיהליושעותויהב,םויכםלועלבישהלונלשישהבושתהןכֿםאיהמ
.וניארשיפכ,דחוימב

ונלוכיםנמאהכדעיכ.ונלשונדִצמםגדחוימבצמהזןיינעברצונםויכ,ןכאו
לכשכ,הקיתעהונתכלממימיבךכ׃דבלבונייחםצעידיֿלעםלועלהמגודשמשל
םעונעגמרשאכ,ונתולגימיבךכו,יסחידודיבךותמוייחלעטולשלהיהלוכיםע
תיתכלממההנווכההדוסיוליאוילאודיבידניאסיסבלעלהנתהןוציחהםלועה
ץוחהםעוניסחילהרזחוהבוש,םויכתאזתמועל.ללכבונממאצוהתעדומה
ןוּוכמעגמךותמוניסחיתאןגראלונאםיצלאנוזתרגסמבו,תיתכלממהםתרגסמ
תעדותםגיכהמדנהזיונישחכונלו;םללכבתוצראהייוגלכםעדימתמו
הלןמדזנאלןיידערשא,הלשמדיקפתאלמלהיושעםלועלהמגודכונתוחילש
.תורחאתוביסמבאלמל

ןיאםינפֿלכֿלעיכבישהלינאהטונ,ונלשונבצמבלחשהזיונישףאלע,הנהו
.םדוקמונלוכישיפכמרתוישרופמןפואהזיאבםלועהתקוצמלתונעיהלונדיב

רשואהוםייחהתמכחתאםלועלריבסהלעמשמ,שרופמןפואבתונעיהל
ֿץקךותבםויכונאםידמוערבכיאדוובשיפֿלעֿףאלבא;לארשיתרותבהמולגה
הּפקותבתראשנדועיאדוובונמלועלשןימיהץקיבגלירה,ונתולגלשןימיה
יוליגלשרוסיאהופקותבראשנאליממךכידכךותו,ותקיחדרוסיאלשהעובשה
ודוסיןיא–רבדהרמָאייבוש–הזרוסיאוה.םיבכוכידבועלהרותהימעטדוס

.׳אדומעג״יףד׳הגיגח׳ו;םשי״שרו,׳אדומעא״יקףד׳תובּותכ׳ה
ךא,לארשיועבשוהשתועובשהתוהמרבדבתונושתועדתועבומתובותכתכסמב*[
.י״שראיבמשהסריגהיפֿלע,״ץקהתאוקחדיאלש״העובשהחסונלןאכןווכמד״בש
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אלןיידעיכ;המצעבתואיצמהעבטבאוהשרשומאלא,אדירגןיעֿתורצבאקווד
,הרותהייחלסיסבכהצוחנה,תרדגומהתיפוסֿןיאההפיאשהםייוגבהשבגתה
אלא,איהשתומכהרותהתאלבקלםילגוסמםייוגהןיאשדבלבוזאל–הידעלבו
לוליחהפוסו,םתודגנתהקזחלוםסעכתאריעהלקרהיושעאהתםהינפלהתרבסה
ו.אמלעבםשה

ונתמגודםצעבםייוגלתונעיהלאלאונלראשנאלןיידע,אופאהתעםג
,םידחוימהוניתודסומוונרָסומחופיטידיֿלעםהילאאיצונונתרושבתאו,דבלב
,וזתקפואמךרדבםג,ןבומכשאלא.םינפיפלכילארשיהונרשואחפוטיםהבש
,רומאכ,םויכיכ;םלועמהתיהשיפכמרתויהקזחונתעפשהתויהלםויכלכות
ידכךות,םיניקתתוריחייחלשתויתכלממתומישמבשמשלונתודהיתרזוח
–וכרדלעההותבושןוציחהםלועהשדועבו,יביסנטניאימואלֿןיבןתמוֿאשמ
.םיביהרמםיקפואלתוחפלזמורהםימרוגףוריצהזירהו

םוקמֿלכמירה,תונשלידכהלאםיאנתבןיאונתָשיגןורקעיבגלםאםג,םלוא
ונאןיאאליממ–המלשהביטקפסרפךותמונייחתאלהנלונאםירמואםא–
וליפא,ונישעמתאתוותהלונאובבןובשחבםיאנתםתוא]תא[תחקלאלשםילוכי

וקמועלחתונמושרפתמ–הלֵטבוזהעובשירהתולגהץקלסחיבש–ןאכןתינהזמרה
אלש״לארשיםיעבשומתפסונהעובשב.)הזךרכב(,׳הלואגתולעמב׳רוביחהחתפב
.הרותהימעטדוסלאיההנווכהששרפמי״שרו,״םיבכוכידבועלדוסהתאולגי
םיליהתב[רמאנש,ירכנלהרותירבדןירסומןיא״שימאיבררמואהגיגחתכסמב*
].״׳םועָדְילבםיטפשמו,יוגלכלןכהשעאל...]בקעילוירבדדיגמ׳׃׳כ‐ט״יז״מק

דומיליכאוהרבסהה.קודו,׳אדומעג״יקףדםשהארו,׳אדומעח״לףד׳אמקאבב׳ו
תמאלשיוליגכםהלשרפתהליושעוניאםינכומֿיתלבהםייוגלתודהיהתונורקע
ֿלעתאצמנהו,הבןיינעםהלןיאשהרזתימואלתודדובתהלהפטהכאלא,תיביטקייבוא
.םמצעבםהלתדגונמהזהרבדהםצעידי
ידכוירטושמםיינשחלשימורהןוטלשהשרפוסמאמקאבבתכסמבח״לףדב*[
ןמץוחהלוכהרותהאיהתמאיכורמאו,בטיהודמלו,םתרותתאלארשיימכחמדומלל
חגנשינענכלשרושוליאו,רוטפ–ינענכלשרושחגנשלארשילשרושיכעבוקהןידה
ותואםיעידומונאןיאהזרבד״יכתמכסמארמגהו.םלשקזנםלשמ–לארשילשרוש
.)׳גהכלה׳דקרפ׳אמקֿאבב׳׳ימלשורי׳בהבחרהרתיבהארו(.״תוכלמַל
ושעיךאיהםיניידהתאהחנמהלאעמשייברירבדתאארמגההאיבמג״יקףדב*
,ךומסבןלהלד״בשטטיצוירבדתא.סנאֿינענכולארשיֿשיאןידלםהינפלואובירשאכ
וילעןיאבןיא״יכעבוקוקלוחאביקעיברשאלא;״הלאםירבדב״תחתופההקסִּפַּב
םנמארשאכ–״]רבדַּבש׳הלוליחינפמ׃ונייה[םשהשודיקינפמ,ןיפיקעב]יוגהלע=[
].׳הלוליחםָשונשי
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תוביסמביכררבתמ,תעדהתארבדהלעונאםינתונשמ,תמאבו.דבלבונמצעםשל
תיבקעתוחתפתהללכבראתלהיההשק,םויהלשםלועבתוררו☻התויביטקייבואה
ןיעמתינחורהעפשהיקפואברזעיהלהלןַתינאלמלאונתייחתךשמהלשהצממו
.ונרמאשהמ

תויעבלאםייוגבתמאֿתרותיאשונונתויהתדבועתרשקתמהלאםירבדב
דצמונתילכתתאםדקלוחיטבהלתנוּוכמה,תימואלֿןיבהתילארשיהתוינידמה
תעבוקלארשיתרותןיאםנמאהזןיינעלו–םייוגהםתואברקבתיצראהונתדימע
הדימהֿהנק.אקוודהיפֿלעגוהנלםיביוחמאהנש,תיטמגדֿתירסומהלבגהםוש
םיאשרובשחטששיםאו,תילכתהרואלותוביסמהיפל,ןיטולחלילנויצרראשנ
–ןידלואבשסָּנַאינענכולארשי״יכ,לאעמשייברירבדתאששחילבליחהלונא
;וננידךכ׃ולרומאווהכַז,לארשיינידב]לארשישיאתא=[ּוהֵּכַזללוכיהתאםא
וילעןיאָּב,ואלםאו;םכנידךכ׃]ינענכַל[ולרומאווהכז–םינענכינידב
הרוסמהמגּודונאםיאצומםגןכ.ןודינהחטשביאדוובהזירה–30״ןיפיקעב
,באומיהולאשמכלעימואלֿןיבהונתמוֿוא☻מבךמתסהלמענמנאלש,חתפימ
–םיירצמףושיכינימבהערפתאענכשלהליחתהווטצנומצעונברהשמוליפאו
םנמאשהארנ,םויכוניתוביסמבוונבצמב,םלוא31.םלועָלערתפומלששחאלב
תמוקתלשתיצראהֿתילכתהֿבלשתאםיחפטמונתויהביכאוהילנויצראצויֿלעופ
ןמונאםיאצומרשא,היגולויזרפהתלהקמלטושפףרטצהלהֶעָתינאל,לארשי
זכרמכ,הדגנכרכּומדמעמונלתונקלעדנאלא,תימואלֿןיבהתוינידמבןכומה
.םלועבתינחורהנרקהלששדוחמיאמצע

.׳אדומעג״יקףדאמקאבבתכסמבםירבדהםיאבומ,׳והרעהלתפסותַּברומאכ30

תאדצלכעבתוב,ינידמתומיעםייקתהןומעינבךלמןיבלידעלגהחתפייחולשןיב*31
ולחנתהוםירצמילועםושבכשדעןוחיסתטילשבויהרשאןדריהֿרבעילבחלעותוכז
ךלמבחתפייחולשוחיטה–ד״כ‐ג״כא״יםיטפושברפוסמכ–חוכיווהךלהמב.םש
ומעינפמ]ןוחיסתכלממ=[ירֹמֱאהתאשירוהלארשייֵה♪ֱֿא׳ההתעו״׃ןומעינב
רשאלכתאו,שָריתותוא–יה♪ֱאשומּכשירוירשאתאא♪ה!?ונֶשָריתהתאו,לארשי
לארשיאבצףקתתורבדיהההלשכנשמ.״שָרינותוא–וניֵנָּפמוניה♪ֱֿא׳השירוה
.םעינכהוהלודגהכמםהבהכיה,ןומעינבתאחתפילשודוקיפב
תוכמבו,ןינתלךפהשהטמב–הערפינפבהשמהשערשאםינושארהתותואהתא*
–םיניכהתכמב;םהףאםואשעוורזחו,םירצמימוטרחםגוריכה–עדרפצהוםדה
עבצא״יכתודוהלוצלאנםה–השמהשעמתאתוקחלםימוטרחהוחילצהאלרשאכ
.)ו״טקוספ׳חקרפדעו׳חקוספ׳זקרפמ,תומשרפסבהאר(.״איהםיה♪ֱֿא
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דחיתופרטצמה,תומילשמתויוחתפתהתרשרשךותמתבייחתמוזהנקסמ
.תחאתכסמל

–הטושפתיסיפהניחבמוליפא–איהתטלחומהדבוע,דחאדצמותישאר
דעהייחתהךלהמבונלש״תובנגתההתפוקת״העיגההקולחהתולובגתבצהםעש
,תכשמנדועהשעמל״תובנגתהה״ולאתורושתובתכנשהעשבםאםג.המויסףס
לטבלאיהרתויבהבורקההתרטמרבכ–תעדמאלשואתעדמ–םינפֿלכֿלעירה
ונלידןיאןבומכךכםשלו–םרקיעמדועייהץראתאםירתבמהתולובגהתא
עייסלםייושעהץוחהֿימרוגבוא,רבדהתאםיבייחמהםייתוהמהםימרוגבקר
ונאםיקוקז,םיעייסמהםימרוגהתאררועלידכףאו,לוכֿםדוקאלא,ותמשגהב
םעהתארישכתוהרגִשהתונויגהתאץורפתשהמיאתמתינחורהביסנפואל
.יונישהןויערתאלבקלדחאכםלועהו

–ודִצמ–הטילַשהתוברתהםלועיכאיההליבקמההדבועה,הזדגנכוליאו
,הייטנתויהלטעמכהלֵדחרבכוזהייטנ,ןכא.הגיסנתייטנבתינחורהניחבמאצמנ
םויכרהממ״תטלשהתוברתהםלוע״;וניניעלהלהבֿתסונמלוכיבכאיהתכפוהו
ןיאהרואכלשדבלבוזאלו,יהשלכתורעת☻הדועהדלונםרטשםוקמבףאגוסיהל
רצאנהזיאלשהזירפקהםצעבולידאלא,תרחאואתינחורהביסנפואלךירצאוה
קראוהךכ,השעמל,םלוא32.ונוצרמהלאשמהתאאלמלשוחישידכהבמו׳צוא
םלועהרדֵסלהנכסםהבןיא–םמצעלשכ–םהימודוהבמו׳צוארצאנשינפמ
,ךובנהםלועהחורב,הלובחתקראוהןיידעםהיפלכגוהנהבלהֿבחורו,םייקה
הנכסלךפהיֵהמםענמלוןתינשהמכדעתרגסמַּבםרמשל,םבכעלאקוודתדעונה
.שממלש

,םינשיצחועבראכרבכםירצמאישנרצאנֿאדבעלאמגהיהםירבדהתביתכתעב*32
רצאנשךכל,ןוכנֿלא,ןווכמד״בש.הלשממשארכןהיכןהבתומדוקםייתנשרחאל
ךות–ב״הראםערשקַּבןהומ״הרבםעהירשקבןהוצראדמעמתאססבלחילצה
׳ריטקסומעצבמ׳רחאל–םירצמבתיטירבהתוחכונהתאקלסלולתועייסמןהיתשש
.1956לשלשוכה
ינוי,ך״שתזומת(הזהרמאמהתביתכתליחתדעומבתיאמצעהנידמכהזרכוהוגנוק*

ךותושארבדמעו,הגנטקלבחתוקתנתהלעהבמו׳צזיאומזירכהךכֿרחאדימ;)1960
הזמוגנוקבהטלשרשא(היגלבאבצלשעויסלעןעשנאוה.וגנוקתגהנהדגנכדרמ
הבמו׳צבסה–ןאכוירבדתאבתוכד״בששתעבךרעב–הנשיצחכרחאלו,)םינש
קבאמהשארבדמעש(וגנוקתלשממשאר,הבמומולחצרתא)היגלביוביגב(
רטופשדע–הלשממהשארלומצעבהבמו׳צהנמתהםינששולשכרובעכ.)התואמצעל
.)41הרעהבןלהלדועהאר(.1969תנשבתמאוה.וצראמהלגו
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אובנםאו–שממלשהנכסתויהלונאםיחרכומםנמא,ונחנאתאזתמועל
םלועהףאיאדווב,תורזתוזארפאָ☻ַמבשהשלוחהֿתנגפהךותונלשתאגישהל
.וּנממאוהקזחןיידעשוזהאדוהבונדגנכומצעלדודיעאוצמלקרלכוישלחומה
תניחבמםאו;ונחוכֿףדועמםלועהםשרתיםאקרחילצהללכונ,ךפהל,ונחנא
ונלרתונאלשירה,ףדועמםגהמו,ןויווִשמונאםיקוחרןיידערמוחבשםינותנה
ונרמאשםלועהתכובמו–חורבונתמצועתעפשהידיֿלערסחהתאםילשהלאלא
.תאזכשהמצועלשןוכניוליגינפמגוסיהלוםשרתהלתמאבותרישכמהאיה

ונלהצוחנהתיתלומעתההביסנפואהיכאוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
,ירצונה(םלועבםילבוקמהםיכרעהרואְלונתקדצתרבסהבאטבתהלהלוכיהניא
המצועהלכיוליגבםלועהתאףוקתלאיהתבייחאלא,)יטסינומוקהואילרבילה
םהבשםהשלכםירתוסםיכרעףאלע,ונתייחתבהמולגהתירוקמהתיחישמה
.ץוחבמלקתיהלאיההיושע

םגאיהתרשאתמאלא,אמלעבינויגהשקיהירפקרהניאוזהנקסמ,תמאבו
ךלהמהימיירבדלכב.הייחתהךלהמבונמצעונבהיהשיתדבועהןויסינהךותמ
לכתאךכםשלאיההתצימו,םלועהתדהאלעתקפרתמתונויצההתיההזלה
לשםיכרעבםיגשיהותוקֵבדתנגפהבוינרצנםירוסייֿיוניתבתומולגהתויורשפאה
תדהאהלהכפהנאלםעפףאלבא;תחאכתיטסילאיצוסותיטסילרביל,המדִק
תמחלמלשתחאההרצקההפוקתהדבלמהתבוטלליעפושגרומםרוגלםלועה
ֿתויטסיביטקייבוסהתוזרכההןמיסבםלועָָללארשיתרבסההדמעוההבש,תוריחה
ןוצרםצעתאוניגפהרשא,]םייטירבה[טפשמהֿיתבבתוריחהימחוללשןיטולחל
רבדםנמא,ןבומכו33.ומצעבימינפהֿילארשיהקדצהםצעתאוילארשיההלואגה
תיתלומעתההמינהירפקרהתיהאלםההםימיהתדהאשאוהרמולךירצןיאש
תוזרכההרשא,שממהẁתמחלמבהלאצמנבושחרתויוליפאדוסיאלא,הנוכנה
אוצמלולכישממלשםיימואלֿןיבםיסרטניארשאו,הריבסהלידכאלאואבאל
םלועמהררועאלהרוגשהתינויצההרבסההםא,ינשדצמו;םתילכתלדעסהב
םושוזהרבסהלהיהאלםלועמשינפמםגהזהיהירה,שממלשהדהאֿדֵה
הנלכותתורזתוימואלֿןיבתופיאשרשא,תינובירתימואלֿןיבהריתחלשאשונ
.ןיינעהבאוצמל

,קנרפדלור׳גינקירמאהרפוסהֿיאנותיעהתאריכזהלשיתאזההדהאלתטלובהמגודכ33
והילאי״חלהישנאלשהאגהםתדימעוםטפשמלע–הנכתולעפתהב–ריהקמחווידש
םתרובגרופיסתאקנרפללוג,םימיל.ןיומדרולבושקנתהרשא,ירוצתיבוהילאוםיכח
םתיילעדע–הלוכזשהדהאהלעו,םיינידמהוםיירסומהויטביהלע–םיינשהלש
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לעבםרוגתויהלרוזחתלארשיתריתחשןמזַלםהםינוּוכמתמאבונירבדלבא
תוריחהימחולחסונבהרבסהיכתראשנהדבועהו;םלועהתוינידמבולשמלקשמ
תאהתליגשידיֿלע,ותדימתאהעבקוםתמחלמלקשמתארואלהאיצוהשאיה
קראלאיההזיוליגידיֿלעו–הירוחאמהדמעשתישפנההמצועהותוניצרהתדימ
היביואלשםתודגנתהתאהכּכירםגאלא,התחלצהבםיניינועמהתכימתתאהכשמ
הרבסההשדועב–הרואכלתוינפֿירסחםיגוחברקבוליפאהליעפהדהאהררועו
איהןכלו,הילעבשפנבתוימצעהֿןארסוחתאהתליגםנמארוגשהינויצהחסונַּב
ֿיכרעבהתנפאיהםהילארשא,הליחתכלמהידהואלשףאםבלתאהביחרהאל
.םהלשםרסּומ

תוליעיֿרסוחלשםרוגאיהתוימצעהתשיבכיכאופאריהבמירוטסיההחותינה
ֿתידוגינהתוימצעהוליפאו–תוימצעהיוליגוליאו,העבטםצעמתיתלומעת
,תנייועההבוגתהךרדבוקזחלודגנתמהתאםמוקלאקוודחרכומוניא–תמחולה
,ןכא.ןשקעהביריהםעהמלשהיכרדשופיחלואיבהלווכּכרלםגאוהיושעאלא
יאדכםאתעבוקהללכֿךרדבאיהןאכלואןאכלהיהתיוליגהתעפשהםאהלאשה
יוארהביטהםצעתאוהפונתהתדימתאןכֿםגתעבוקהאיהאליממו,אלואאוה
׃םימרוגלשךבסבהיולת,הדִצמ,הבושתה.הלוכתיטילופהתוגהנתההֿתרוצל
ותלוכיב;ןיַעבשימצעהחוכהביטב
הכימתסייגלוםינפבמרבגתהל
;דגנכשתוחוכהזועב;ץוחבמ
םיילאיצנטופתירבֿילעבלשתונוכנב
–הזלהזועהדגנכעויסטישוהל
.תרזוחהתידדהההעפשהבו

ץרמ,ה״שתןסינב(ריהקבםודרגל
–ב״הראברואהארש,ורפס.)1945
The׃םשַּב Deed–תירבעלםגרות
לשותוחא(ירוצתיבהביבאידיב
אציו–׳שַעַמה׳׃םשב–)והילא
.1963ביבאֿלת,םיפשרתאצוהב
שודרגלאירקלשרויאẅהנומתַּב
ךותמ–׳ריהקבטפשמה׳–)׳שוד׳(
תאצוה,׳רָכֵנַּבםודרגלע׳׃הפוסאה
.99׳מע,י״שתביבאֿלת,עשילא
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ונבצמ–ולאהתוניחבהלכמיכאיהשיגדהלורוזחלהצורינאשהחנההוליאו
תרתחמהתפוקתברשאמ,אוהבוטרתויהברהוליפאאלא,רתויעורגונניאםויכ
,יולגחורֿזועלשתוינידמלתמאבןנוכתהלונלרשפאמהןפואב–ליעלונחתינש
ֿןיבהתמאהֿתורטמתאריבעהלללכןכתייאלהידעלברשאתוינידמהבושאיהש
.ונינפלדומעלםויכתוראשנה,רתויבתובורקהתוימואל

תוחפל–ןיַעבשימצעהחוכהתניחבמרתויאוהבוטםויכונבצמיכרמולךירצןיא
לאיצנטופהדצמםגןידהאוההשעמליכןועטלינאזעמלבא.ירמוחהדצהןמ
השעמללבא,האכדמהדימבהרואכלעקשעדומהישיאהםזילאֵדיאה,ןכא.חורָּבש
העשיפלםאףאו;ליבקמבהרבגשתיתכלממֿתיצוביקתונוכנִּבאוהעלבנ
ןמםגאֵפָרֵהלונאםיליחתמרבכירה,יבויחןוזחתרוצברכומיוטיבוזתונוכנלןיא
תרותלשןואהֿתגרדלןשיהינויצהןוזחהיעטקיוליעידיֿלע,הזהרסֶחה
רשויהוםזילאֵדיאהתאםגתויחהלהדיתעה(המלשהתיחישמהלארשי
ןמיסירה,המואבתוטשפתהמאוהקוחרןיידעהזיופירםאםגו–)ועקששישיאה
אוהרבדהשוריפ.הקוחררתויףאהתיהיאדווש,התעשבתיריאָיהתורענתההול
קרוכירעהלםגןיאםינפםושבאלא,תחפאלינחורהונחוכשדבלבוזאליכאופא
תויושעהתודותעיקמעמבאוהרשקנרשאב,םויהלשהיולגהותמצועתדימיפֿלע
בצמבו.הרואכלתוזעונרתויתופוקתבללכילואורעושאלשםיהבגל,דועותולעהל
יאנתַּכהילעםיכרבמו,עיתרהלהקזחתודגנתהלשהנכסהלֵדחםנמאהזכש
.לעופהלאתומדקתההלאיצנטופתאאיצוהלידכיחרכהה

הברהאוהבוטרתויםויכונבצמש,ףסונהסקודרפהתאןעטאוזעאןכומכ
.ץוחבמתירבֿילעבסייגלתלוכיהתניחבמםג

קוליסבונעייסלידכח״שתימיברצונשימואלֿןיבהדוכילהתמועל,םנמאיכ
לארשיֿתנידמתאםויכתפפואההריוואההיושע,םתכאלמישוערוגימוםיטירבה
המהארו–וזהעפותלבא;תמאבהתונכלםיליגרשיפכ,רבדמכבשחיהל
םיררו☻הםייביטקייבואהתוחוכהֿיסחיבשרושםושהלןיא–!רבדהטושפ
לארשיֿתנידמתגהונרשאקומעהרציהֿשוביכמתעבונאיההלוכֿלכו,םלועב
,תיתמחלמֿםורטהתונויצהלשןוצרהֿתקנחהימילטושפהרזחהנידמה.המצעב
.םימיהםתואלשתורכנתההותושידאהתרגִשלימואלֿןיבהסחיהםגרזחאליממו
הרכהךותמםלועהםויכעדוירבכ,הזלהתורכנתההףיעְצִלרבעמ,השעמלךא
אלו,ונחנאש–יטוזקאורומגשודיחקרולהיהח״שתימיבשהמתססובמ
ליטהלהצרנםאשו,ןוכיתהחרזמביתִמאהחוכהוננה,םהיחטשבחרמלעםיברעה
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ויררחשמתויהלםייושע–םיברעהאלו–ונחנאקרירה,רוזאהרורחשלונחוכתא
.תמאב

ֿרורחשתאדוהאלויהםייושעשםימרוגהתאםנמאונבַזכִאוזהדוקנב,הנהו
בסהןכלו–רורחשלשתוגשהללכבונלןיאשונחכוההעשיפליכ,ונדיברוזאה
בושנםאלבא;ונתאמרתויםינפֿלכֿלעםיליעפה,וניביואלאוניינעתאםלועה
םצעבקראלרבכשירה,לארשיתלואגלשהתמלשהלןוצרהֿתוריחוהמזויהךרדל
תרתסנהה׳זיטסרפהחוכלכבםגאלא,הכימתוןומאעובתללכונתאזההבישה
ותואערהםשההטעמלתחתמ,םייתניבהלשוכרללארשיֿתנידמהקיפסהרשא
.יולגבהנידמההלהתשע

לשודוסיברבכיהירהונינפלדומעלםויכתראשנההמישמהףא,ןכֿלעֿרתיו
ךותיכםנמאיתרמא.ןושארהּהָּבַלְשִּברורחשהתמישממהברהבהלקרתוירבד
םלועהרדסלשממלשהנכסתויהלונאםיחרכומדועתאזלההמישמהיולימ
,םיברעהתורמוימלדבהב,ונדיברוזאהרורחשיכהחנהַלהתיהיתנווכו;םייקה
רוחאתומצעמהֿךרעמתאגיסי,וכותבםירזהתורחתהלתחתמעקרקהתאטימשי
,תמאביאמצעןוטלשןוכיתהחרזמַּכתיזכרמתמוצֿתדוקנבעבקיו,הליבקמהדימב
,תימלועהתוינידמהתניחבמ,תמאבלבא.ןאכלואןאכלוחוכתאתוטהלישפוחה
היושעהבחררתויתוארתדוקנמו–ולוכונלשתושגנתההֿוקלכאוהאלותוהז
רורחשבונתחלצהיכ;םמצעהיעגפנלהכרבלךפהיהלונרמאשהנכסהתואוליפא
ידיֿלעו,יהשלכהמצעמלשהתבוטלףכהתאתוטהלהשעמלהכירצהניארוזאה
בוציילשיוכיסהתאאיהתאשונתוביריהתומצעמהןיבךוכיחהֿתיזחרוציק
תימלועהתוינידמהתניחבמ.תורחתִההתואלכתלהנתמומשברשא,םולשה
וליפאוניביריםעןושלֿףותישםויכאוצמלונלוכישאופארשפא,המצעלשכ
לשהיעבונינפלהדמעאלןושארהרורחשהבלשברשאדועב–םהלשםהיחנומב
לשםלשהẁידוחייהןוטלשהלוטיבלשהיעבההדמעאלא,יהשלכתורחתהקוליס
.המצעבתיזכרמתמוצֿתדוקנהתואבו,]תיטירבה[תביואההמצעמה

ךירצונלהיופצהתודגנתההזועםגןכאש,תורחאםילימבאוהרבדהשוריפ
תודגנתההתמרמהברהבהכומנהחתמלשהמרבתינורקעהניחבמדמאיהל
הגיסנהתייטנתאףיסוהלשיהזלע.ןושארהבלשבהילערבגתהלונייהםיכירצש
יברעמהםלועהןכומדועיאדווזהייטנירוחאמיכםאו;הלעמלונרכזהשתיללכה
לשהנכסהנניאםינפֿלכֿלעויבגלונתָנָּכס–רומאכירה,וייחלעזועבםחליהל
,הדִצמוזהחנה.הנידתאלבקלאוהיושעםיאתמץחלביכחינהלרשפאו,םייח
יביריתאתורגלאיההיושעלקנֿלע,םויהלשתימואלֿןיבהתודדומתההטהלב

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 646

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



חרזמהןמםהיביריקוליסיכחיננםא–ונלשונצחלתאםילשהלידכברעמה
ךכלעתרזוחההבוגתה.וכותבתיברעהםתשיחבייוכיסמרתויםהלםוסקיןוכיתה
,רותיוובםכתסהלהתיההכירציכםירבדהלולכמךותמתעדהלעלבקתמבוש–
תודגנתהידיֿלעונכפהלאלשלוקישהןמומכץחלהלשותמיֵאמךכֿלכאלילוא
ימיבהזכימיטפואםוכיסו–אקוודדגנכשדצהלשותוטלתשהיצולחלתרתוימ
.קוחרמוליפאהיהענמנשיאדותרתחמהתמחלמ

ןויעריכתראשנהדבועה,תיביטקייבואהניחבמבצמהוהזםאםג,םלוא
ינוימדרתויךורעןיאלםויכעמשנהרוכמהבחרמלכלעהמרדיבונתוטלתשה
.ותעשבםילגנאהןוטלשלשושוריגןויערמ

העשֿיפלרורחשהתמלשהןויערש,ךכבלוכֿםדוקןבומכאוהרבדהםעט
תייטנבםגסיסבהזלשילבא–ומצעבירבעהבוחרבוליפארכומךרעללכונניא
רקובברחמםוקנטושפםא,םנמאיכ.השעמלםלועבתשגרומהתינידמההבוגתה
וזתאוזהנקתַשתםינפֿלכֿלעתומצעמהשאוהענמנהןמאל,רורחשהתאםילשנו
יאדוןהשהמיפלןודנםאלבא;ונדגנכהליעיהבוגתםושלתולגוסמהנייהתאלו
בוציילעןהיניבהניֶרָחתִתאלןהיכאוהיוכיסהשירה,תושעלתוטונויה
םגילואותונשיהןהיתודמעתאםייקלידכ,ונפדהלתולובחתלעאלאתוחתפתהה
וא׃םייתשהןמתחאלליבוהלהיהיחרכומרבדהשאהיּולו–ןמדקלותוסנל
וזלוזהנעייסתקרש,הכופההתילדרוסבאההאצותלואןהיניבתידדהתושגנתהל
.ץאוסתמחלמבתמאבהרקשיפכו,ןוכיתהחרזמלתידוגינהןתרידחתקמעהב

,ונרמאשהמלאיהתרשקתמיאדו–הדִצמ,תאזהתפלוסמההייטנהתביס
חרזמהןמביריהקוליסשיאנתֿלעקרונלהיופצץוחהןמהכימתהתישארש
,ךכםשלו–רוזאבםיימצעההייוכיסמרתויתכמותההמצעמלםוסקיםנמאןוכיתה
הזומרההביטנרטלאהןויגהבהליחתענכתשהלהמצעמהתואהכירצקראל,ןבומכ
תמאבלבא.הינפלללכבהלעויןויערהםצעשלוכֿםדוקץוחנאלא,ונירבדב
הכורכונתמישמש,הדבועההבושחתוחפאל.הדיחיההביסהוזןיאשרבתסמ
רשאתודחאקרסֿתונידמלשםלשהןלוטיבבוונביבסמהפמהלשרומגיונישב
לגרומהןמויקברשא,ןכֿלעֿרתי–ןמוקמבתועוטנכןתוארלםויכלגרומםלועה
שודיחהםצועו–רוזאבןהיתווקתותומצעמהיניינעלכםויכםיעקשומונדגנכ
וזיאובךורכהינידמהיונישהלעםגליצאהלאוהחרכומאליממ,םירבדהיונישבש
.ןיינעהןיממאלרשא,יתצלפתםויאלשתומד
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םלועהרדסיבגלונתרטמבהמולגההנכסהשאוהתוביסמהעבטִמ,ךכלםאתהב
היהיוארשיפכמוליפארתויהברהתומצעמהתאתעתרמהליחתכלמאהתםייקה
יכאופאאצמנרבדלשומוכיסבו–המצעבהנכסהלשםייתִמאההידממיפֿלע
תועמשמהתרבסה׃דבבדבהשעמלתולוע]תמדוקההקסִּפַּב[ונרמאשתוביסהיתש
לבא,םיכמותולאתונווכלאצמנשךכליאנתתמאביהירהתוינידמהוניתונווַּכלש
לכותונתרבסהשךכליאנתודִצמאוהתונווכןתואבששודיחהינפמהעיתרהקוליס
.תעדהלעלבקתהל

לארשיֿץרארורחשתמלשהבששודיחהינפמהעיתרהקוליסלשוזהמישמו
יפכתזעונהתינחורההביסנפואהתאבייחמהןושארהםרוגהאיהאיה,ונידיֿלע
;הקזחתודגנתהחכונליעוהלהיושעתזעונהביסנפואקריכוניאר.ליעלונרמאש
ֿלעֿףאעודמוניארוונרזחבושו,תאזכהביסנפואלרשכונבצמיכךכֿרחאוניאר
הדבועהדציכהארנורובענהתע.הצוחנםנמאונבצמבתזעונההביסנפואהןכֿיפ
הביסנפואלשהתלעפהתויעבבתבלתשמםייוגַּבתמאֿתרותיאשונונתויהלש
34.ונינפלהעובקההרטמהךרוצל,תאזכ

.הרטמהתואלשהביטיבגלונמצעונלשהעדותהבוציעידיֿלע–לוכֿםדוק
ךשמנהבויחַבוהזמםייחַֿחֵרכהבאוהןדוסיונלשרורחשהתומישמ,םנמאיכ

העפותהרואכלןהירהולאהתוניחבהיתשמו–הזמתירוטסיהתרוסמךותמ
.םימעהימיֿירבדבריבכמלתואמגודהלאוצמלהשקיאלרשא,הליגרתינויער
תועמשמםושו,ןָכותבתומצמוצמדימתןהירהםלועבתומודתויוררועתה,םלוא
.תירוטסיהואתירסומהקדצהבןהתושרשומרשאכםגןהבתעדונהניאהבחררתוי
הצממוניארורחשהתומישמלשיטילופואגהוירוטסיההבויחה,ונלצאתאזתמועל
,הלענרתויירסומןורקיעךותמומצעתאקידצמורזוחאוהןיאףא,ןתקדצהתא
ונילעתנמאנהםייחהֿתרותהתואלולכִמבתיזכרמהווצמכעיפומומצעאוהאלא
בויחההֶלעתמאליממתאזכתרגסמבו–האירבבןומטהירסומהקוחהתומלגתהכ
.תיהֱֹֿאתועמשמלשהגרדל

תמאתרותיאשונונתויהתדבועתבלתשמדציכ–הזבתגצומההלאשַלהנעמהתא34
חוורהדעוןאכמד״בששרופ–ונתרטמתגשהךרוצל,הביסנפואהתויעבבםייוגַּב
בוציעידיֿלע״לוכֿםדוק״׃םיקלחהשולשמבכרומהנעמה.653׳מעב,אבהלדגומה
,םייוגהלשםדִצמרבדהןחבייךכֿרחא;תואקסִּפעבראךלהמבו,ןאכמ–ונלשונתעדות
ושוריפ״םילימַּבתחתופההקסִּפהףוסדעו,650׳מעב,״תינש״תחתופההקסִּפהןמל
תחתופההקסִּפהןמל–הלאשַלהבושתהתאד״בשםכסיףוסבלו;651׳מעב״רבדלש
.ל״נהלדגומהחוורהדעו״הזיפלו״

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 648

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



ונתייחתבהמולגהתירסומהתועמשמהיפליכרבתסמןאכדעונעגהשמ,ןכא
ֿתייטנלקראלונתאמתופַצלתבייחמהיגולנאההתיהםצעב,וללכבםלועהיבגל
גוסהןמשבוכץרמלשתוצרפתהלאלא,דבלבתיטילופואגֿתימואלתוטשפתה
ואםיירוטסיהתולובגםושרשאו,םימיותושביינפֿלעתוטעומםינשךותךפתשמה
םצעמ,איהףא–הזגוסמתוצרפתה,םלוא.ללכבולםיעודיםניאםייטילופואג
,הדיקפתתמלשהםעחרכהבאיההגומנ׃הכותבהנותנהתילכתלכ,העבט
ונחנאוליאו;היאשונלשםנויליכךותםימיהירבדבתעקתשמהתעפשהו
ונתילכתלשיפוסֿןיאהחווטהידיֿלעתאזכשתוצרפתהמונאםיעּונמאליממ
,ונתִמאֿתרותבשרדנכ,הזםויק.ונלשונמויקםצעלעתדסוימתראשנה,םלועב
וידעלבאלמייכראותיאלףא,ויתחתמםילואגהםייחהלשסיסבהילבםלשונניא
,הזסיסבו–)ןלהלריהבנוףיסונדועשיפכ(ובךורכהייִולהדיקפתהתאןוכנֿלא
ןאכשמשמהרורחשהךלהמתאםילשנשילבולרשפאֿיאהניחבםושמ,ודִצמ
.וננוידאשונכ

המרבונלשרורחשהֿתומישמלשןתועמשמתאעבוקהאוההזםירבדֿלגעמ
קראליכררבתמתמאבו–תיטילופהֿתיעגִרהןתועמשמללעממורבעמ,תימלוע
םגאלא,יהֱֹֿאדועיילולאהרורחשהֿתומישמתארשוקהאוהירסומהחרכהה
יכ.הטמלמהזדועיילשופקותתארשאמורזוחןתארקלונפחודהםייחהֿחרכה
חרכהל.ץראהלעםייחהירדסבהמגודוחאולןיאאוהםג,הזלהםייחהֿחרכה
רחאםעלככ,תירוטסיההיצטֶגֶוךותמונחנאונעלקנאלונלשתוטשפתהה
ונייהםיחרובלוכיבכאיבנההניְּכ–הברדאאלא,תעדהלעתולעהלרשפאש
,ילאוטקאתויהלונלשתוכלמהדועייהיהלוכיןהבשתויפרגואגהתוביסמהםצעמ
דבלמתיקוחתרגסמהלראותתאלרשא,העווזהךותמאלאןהילאונרזחאלו
רורחשהתמלשהןיא,ונרזחשרחאלףא,ןכֿלעֿרתי35.םדֶקמונתרותבבותכה
התואךותמבושאלא,דבלב״oםוארסנֶּבֶל״לשןיינעהזיאךותמונילעתיֵּפכנ
תופסיהלוארורחשהדועייתאםילשהל׃הרירבהךשמהלשהרזומהקיטילופואג
תיסיפהתויקוחהוירסומהקוחהןומיז.אפוגונלשלארשיֿץראבהעווזהשודיחב

ד״בשבש,ונצראבתימואלהונתמוקתלאהפוריאבהדמשההתעווזמהֶלעמהתא*35
תאזהארו,)׳אךרכב(׳םירבקהןיבתירבה׳ורוביחב–הצחמוהנשכרובעכ–חתינו
.רוביחהףוסדע466דומעבשהדרפההֿתיבכוכמ,ןורחאהקלחב
״הרותהתאובנ״לעךשמהַּבבושו–הזרשקהב״ונתרותבבותכה״לעןאכורּבַדב*
רקיעב,ןוכנֿלא,ד״בשןווכמ–הריחבהתבוחלאותוכלמהדועיילאונתרזחרבדב
,םיבָצִנתשרפב׳לקרפל,אובתֿיכתשרפבש׳החכות׳ַל׃םירבדרפסלשםויסהתוישרפל
.׳וניזאה׳תרישלו,ךֶלֵיַותשרפלשינשההיצחל

649םייוגַלרבד

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



,וניניעלךלוהואופאןאכםשגתמ,הרותהֿתאובנכ,תיתפומםואיתֿתשגדהב
תומכונינפלםירבדהתועמשמתאםידימעמוםירזוחואָרומותפומהםצועו
.ּהקויִדבאיהש

ברעמהשךכלעהזרוביחלשותליחתבונדמערבכ,םייוגלשםדִצמ,תינש
–םינוונתמהויכרעתרגִשב–םייתניביכוניארו,םישדחםייחֿיכרעלםויכהפוצ
.ץוחבמתיבויחהעפשהתלבקלוהגיסנלןוכנאוההֶ☻ענ

יפֿלעיכ.וילאסחיבונתִמאתואיצמבםולגהדיחיהןורתיההזןיאלבא
היהשבורקהעגמהךותמו,המצעבתיברעמהתוברתהלשםיירצונהתורוקמה
ךורדברעמהאצמנםצעב,הכוראהפוקתךשמבהכותבםידוהיהםעוזתוברתל
בזכאתמוליפאושפנלשתמיוסמהניפבו,ונדִצמתולדגלשםישעמלהליחתכלמ
התואלשינשהדצהןבומכוהז.תועיגמןניאהלאכםישעמלעתועידירשאכאוה
ןמאיצוהלונלרוסאשםשכו,םדוקהקרפבהילעונדמעשתיעבטהלארשיתאנש
ונישעמלתודגנתהחפטלהיושעה,תאזלהלארשיֿתאנשתאםעפףאןובשחה
ונליופצהןורתיהןמםלעתהלםיכירצונאןיאםגןכ,ילנויצרלוקישלכלרבעמ
.האנשההתואלש,ךופהה,ינשהדצהךותמ

םייוגהלשתרתסנהםתשגרהליוטיבהאוהםירבדהלשהזדציכרבתסמ,ןכא
יפכ;ּהעפִשמתונהילתינטנופסהםתונוכנלולארשיֿתרותלשהתִמאבםמצעב
ז,האנשהןוויכתאןזאלתומיאתמתוביסמבאוהיושעףא,החיכומהירוטסיההש

דגנ[ונתוריחֿתמחלמלםלועהשחרשהדהאָלףיסוהרשאםרוגהאוהאוהיאדוובו
תויטנבןיחבהלהיהרשפא,השעמל.הלהיהשדחוימקרבותוא]תאהינטירב
לשעצבמהתאהקינחהרשאתימשיטנאהןיעהֿתּורצלדעבמםגהזגוסמהדהאל
לסִּכֿתומלשללגבןהלעופהלאתאצלולכיאלולאהתויטנהשאלא,ץאוס
״לוחהֿתומי״לכבףאו–36הזלהעצבמהלשהרומגהותומליאללגבןהיטילופה
םיברםייוגלשםתוכירדב,הייטנהתואבןיחבהלונאםילוכיהנידמהתמוקתזאמ
ברעמהםא–תאזהתוכירדהחוכמ.ןויצמואצֵירשאתיחישמתושדחתהייוליגל
םשרתהלאוהןותנלוכֿםדוקירה–ץוחבמהעפשהתלבקלוהגיסנלםויכןכומ
םעזלשהבוגתםגקפסילבוכְשמיהלאכםייוליגםאףאו;ונלשונתִמאייוליגמ

לארשיתלואג׳ורפסבד״בשלשונושלכ–״ץאוסלשלסכנהעצבמה״תואצותתא36
.ךליאו270׳מעב,ז״נהרעהבםשחתינאוה–)256׳מעהזךרכ(׳הנידמהרבשמב

בשייתהלםיאונשהםידוהיהונמזוהםהבשםיברהםירקמבאיהרתויבתקהבומההמגודהז
.םלועבתומצעמלןכפהלידכ,תונושהתוצראב
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םוקמֿלכמירה,רחאםעםושלשםיליבקמםייוליגולםיכוזויהאלשיפכ,ןייוע
לשזּועךותו,יטילופהקבאמהתאהזהתּוקיֵרהֿםעזדגנכדימעהלונדיבשירבכ
םנמאםא,םמצעבםימעוזהברקבולהיופצההדהאבםגרזעיהללכונקבאמותוא
.ונתִמאיוליגםושמובאצָמיי

אשונרשאב,םויכונינפלדמועהיטילופהקבאמלךיישםנמאונתִמאיוליגו
יבגלהרצקברבדהתאונרמא.וניארשיפכ,תמאהֿיֵוַּצִמומצעבאוהקבאמה
.םייוגהיבגלותועמשמתאריהבנורוזחנהתע;ונלשונתעדותבוציע

יאשונונייהשמרתוי–וישכעדע–השעמלש,ךכבאוהתועמשמהדוסי
.היצנטופבתמאֿתרותיאשונקרונייה,םלועָלתמאֿתרות

וישכעדעונֵתָמגּודלירה,המגודלשןיינעאיהץוחיפלכלארשיֿתרושבםא
,קיזמךרעהברהוליפאהלהיה–הברדאו,רתויבתחפומךרעקרהשעמלהיה
קזיההדצמהפםלעתנםאףאםלוא.הרותהתרפהבחרכהבהכורכתולגהשהדימב
רישכמכוכרעהרותהֿםויקלרמשנהלוגבםגםנמאשאוהרתונשהמירה,הזלה
הריתחהתתבשהלשםיאנתבקרםינפֿלכֿלעלבא,םיחצנייחויצרארשואל
–וירחאסוטמלשףוגןיאבעונלףיסומהףחדמןיעכ–שממהֿייחבתנוּוכמה
שוריפ.הכותמץרפיהלאיהרתויבהבורקהתימינפההתרטמרשאיווהֿתרגסמבו
איהםוקמֿלכמ,הלוגהֿתודהיבםגואצמנרשאתמאהורשואהלכםעשאוהרבדה
ערהתאםיאנושקראלםמצעהילעברשא,תמאלשהרוטקירקכקרתואריהלהלכי
התואבאצמנאלשעמשמאליממו–הלוכםהייחֿתרגסמםצעתאאלא,םהייחבש
ופקיהבודהאלווילאךשמיהלםייוגהולכירשאינורקעםייחֿסופדםושתודהי
םיביוחמהֿהיסופדתומלשתאתודהילריזחהלהלואגהתדמועתאזתמועל.םלשה
םייצראה,הלואגהתודוסילשםתמלשהםעקרםצעבו–הכדעהלהרסחרשא
.תמאבאיהשתומכהתִמאתאןירקהלליחתהלתודהיהלכות,דחאכםיינחורהו

ןיאבוש–הנידמהתמוקתוהרקיעבהלוגהתדמשהזאמ–וישכערבכ,םלוא
ןוזחבשתמאהתאתוחפלןירקהלליחתהלונאםילוכיו,הרוטקירקתודהיה
רשקתמהבשהדוקנהיהוז.המלשההלואגהלאונתריתחבוציעידיֿלע,ונתִמא
ֿתומישמלשןתמלשהבםמצעםייוגהלש–רתסנהואיולגה–ינחורהןיינעה
ונאםייושע,השעמלןוזחותואיאשונכונמצעתאהלגנשידילעקרו,ונרורחש
.רבדלשומשורתאםהבעיבטהל

תודוסיהלעםישדוחמהונייחסוסיביכתורחאםילימבאוהרבדלשושוריפ
תרטמבאבהלוןאכמתישעמהונתריתחזוכירו,ונדוחייֿתרותלשםיירוקמה
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יתלומעתהדעסהםגאליממםהירה,תודוסיהםתואלשםחופיטוםתמלשה
.הרטמהתואבןהףאתוללכנה,רורחשהֿתומישמלשןתמשגהלקהבומה

.ונגצהשהלאשהלעהבושתהתאםכסלורוזחלהתעונאםילוכיהזיפלו
ירסומהסיסבהתאלוכֿםדוקונאםיאצומםייוגבםיאשונונאשתמאהֿתרותב

ךכידיֿלעו;ונידיֿלערורחשהֿתומישמלשןתמשגהלתישפנההמצועהחווטתאו
תדימתאתולגלהכירצההביסנפואהתואןכותלהמצעבאיהתישענאליממ
דעונעגהשמ,םלוא.רורחשהתמשגהבעיקשהלונאםייושעשתוריסמהוהפונתה
אלונתרטמתאשמשלהיושעונלהצוחנההביסנפואהןכותכהרותהיכררבתמןאכ
לשתימורטהםתונוכנידיֿלעםגאלא,הכותבםולגהיחצנהחוכהםשורידילעקר
החוכבץורפלאיההיושעשדבלבוזאלו;התמוקתתרושבלתונעיהלםמצעםייוגה
היושעהתחטבהֿויזבאלא,ונביבסמםייקהינידמהרדֵסהלשהרגִשהֿתמויסקאתא
יונישהתעיבתלהליחתכלמתיבויחֿתירסומהקדצהורבסהכםגלועפלאיה
.גוהנרדסותואב

.חרזמבויבירייבגלםגאלא,ודבלברעמהיבגלקרםירומאםניאהלאםירבדו
ללכלשגלפאלאהניאהמצעתוצעומהֿתירב,הקומעתיתוברתהניחבמ

לשםינושהםיגלפהןיבינורקעלדבהןיאיאדוובו,״תיברעמ״היורקהתוברתה
קרלדבהה.לארשיםעיפלכשגורהיטנלוויבמאהסחילעגונהלכבתוברתההתוא
תונכפהמבירסומטלקמולאצומןיידעיטסינומוקֿיחרזמהגלפהש,אוהךכב
לשתימינפהתונקורתההקמועלכבןיידעאופאשחאוהןיא–תיטסילאיצוס
ֿןבומבברעמַּכושפנלעלוהבאוהןיאאליממו,הללכבתיברעמהתוברתה
ןכומאוה,הברדא.ץוחבמםישדחםיכרערחאךכֿלכטוהלאוהןיאו,םצמוצמה
יפכו–ךכידכךות,םלוא.רכינץרמבוליפאו,ומצעתאטילשהלוטשפתהלדוע
חרזמבתמאלשהיצזילרטינלעיגהלםויכאיהחרזמהתלעות–םדוקמונחנהש
הּבורעיאדוובוזירהו;המישמבתאשללכוישםרוגהאצָמייקרםא,ןוכיתה
לוכֿםדוקלכונ–ןיינועמםרוגכ–ונחנאםא,תאזכתלוכילהנושארהגרדממ
.םישוגהינשמתינחורתולתֿיאעיצהל

תועמשמונמצעלẁהמלשẁהרותẁיאשונונתויהתדבועתלבקמוזהניחבמ
יבגלםגאלא,חרזמהיבגלקראלו,ליעלוניאררבכשהמלףסונבורבעמ,תיטילופ
היושעחורהֿךרדביחרזמהשוגלשבָּכינאלשהבורעה,ןבומכ,יכ;ומצעבברעמה
ֿתנידמ,בוש,םלוא.רוזאהרורחשלותמכסהתייעבתאדואמדעברעמללקהל
חורבונתומצעתהו,תינחורהניחבמםג,ונממֿקלחברעמהיבגלאיהםויכלארשי
יבגל,תאזתמועל.היוצרֿיתלבכוזתוארֿתדוקנמולתואריהלןושארהןמזבהיושע
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חתפתמוזתומצעתהךותמשםגהמו(גשיההליחתכלמאיהוזתומצעתה,חרזמה
ונתוקבָדיההיושעהזסיסבלעו–)ינידמהבצמהיונישלונלשןוצרותואלכהלועו
לשןתלעפהידכדעףא,חרזמהתדהאתאםגךושמלונתִמאֿתרותבתשדוחמה
.םימדוקהםירבדבונחתינשהמלהמודבו,תוקומערתויחורֿתובכִש

תוינידמבתטלשהתוברתלםידומצונתויהבדציכ,אופאררבתמורזוחהזכןפואב
לארשיֿתנידמתולובגב=[הניפבםיקוחדקרונאםיראשנחרכהב,םלועה
הצירפלשרוהרהלכו,הברצבתהלםעהזֵעֵהםישרופהיפתכלערשא,]אנדיאהד
תונוכנהתאלעהםערשאדועב–דבלביטסטנפןויגִשכחרכהבעמשנהכותמ
ךפהנ,תמאההתואןושלבםייוגהלארבדלו,ונתִמאֿדוחיילעשדחמססבתהל
וכרדתצירפלוינפליוכיסהחתפנףאוחוכיוולדמועוניאשטושפבויחלןויגשה
.שממב

םייוגלהיינפההמבהארנו,וננוידלשאבהבלשהלארובעלונאםילוכיוישכע
37.השעמלאטבתהללכותונלשונתִמאןושלב

תאםילשהלהשוחנהונתנווכלעתשרופמוהיולגהזרכהב,ןבומכ,לוכֿםדוק
יכ.תאזלההנווכבתמאבהמולגהיהֱֹֿאהקדצהתילכתלעו,ונצראלשהרורחש
איהתרכומוהעודיונדיברואיהדעתרפהןמלארשיֿץראלשרורחשהתקדצ,םנמא
–ולוכיטסיאֵתונומהםלועהתעדותבםגאיהתשרשומאלא,ונלשתרוסמבקראל
תעדותבםגאלא,םדוקמוניאררבכשיפכ,ירצונהברעמהתעדותבקראלו
,ןכא.ררחתשהלםיכירצהםילבחבםויכתבשויההמצעתימל☻ומההייסלכּואה
התחטבהםגהאולמבהמייקתנש,ונתרותֿתמאתאהמיגדמההדוקנבושוזירה
ומְמשיקרםהווניביואתאץראהטולקתאלץראהןמונרדעיהברשא,תאזה
םושםהלןיאונינפמץראהתאםיספותהןיסולכואהשאיההדבועהו–חהילע
הדיחיההקומעהםתשגרה;םוקמַּבתימואלתּולעבואתירוטסיהתוכיישלשהעדות
תאועמששתמיאלכוחרבםהןכל;הדעונונלואיהונלשםנמאץראהשאיה

״לוכםדוק״׃םיינשלקלחנ–השעמהתפשלןורקיעהםוגרתב–ןוידהלשאבהבלשה37
ץוחהתוינידמל–ינשהקלחַל;קרפהףוסדעוןאכמ,הרוכמהרורחשתמלשהלסחיב
תכרעמוליאו״׃םילימַּבחתופה,אבהקרפהשדקומ–ץראהתולובגלרבעמ,היוארה
.׳וכו״היינשהתודבועה

הזקוספלושוריפבן״במרהלשםיריאמהוירבדתאדועףיסוהליוארו[.ב״לו״כארקיוח
הילעוממשו׳ןאכברמאשהמןכו״׃)׳ו׳ביתוקוחבתשרפל׳ארפס׳בל״זחתובקעב(
םגו;וניביואתאתלבקמונצראןיאש,תויולגהלכבתרשבמהבוטהרושבאיה,׳םכיביוא
רשאץראבושייהלכבאצמתאליכ,]הדיתעההלואגהלע[ונלהחטבהוהלודגהיָארוז
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תרחאםינפםהםידימעמםאו,םדקתהלףיסונשלככחורבלוכישמיףא,ונידעצ
םהיכרוצלםבוחירפהםירזרשאתואמסיסהןמ–ןוממשמקרןכֿםגהזירה
.םהלשמתוימצערסוחמ,תוקחלםיסנמםמצעםהרשאו

ןורתיההבםולגהמצעלשכרבכ,תאזלהםתִמאלעםירבדהתדמעה,הנהו
יוושכעהץחלהתאשו,רוזאבווקֿסוטטסהתרגִשתארובשלאיההיושעשלודגה
ץחללרתלאלךופהלאיההיושע–ונגשהרבכשםירבדלע–ונדִצמםירותיוול
תנווכ,םלוא.םיפסונםיגשיהלעאקוודדומעלשקעתנאלש,רתויהברהםיענה
יונישלעקרהתארישכישךשמהלאלא,הזכםייניבֿיונישלןבומכהנניארמאמה
רבכשיוזהניחבמםגו–ונידיֿלע,השעמל,לחוימהרורחשהתגשהלוםלשה
.ףסונחותיפלשורדהדוסיהלכונרמאשםירבדב

.תיברעהתוימואלהלעונרמאשהממלשלתשמףסונהחותיפהלשדחאדצ
היגולויזַרפהתרגִשמהייטסאיהתבייחמהביטםצעמ,הזהןיינעבתמאהתאלעה
םיליגרהםיסקטהתרגסמבהיחנומברבדלתורשפאאהתאלשרבתסמו38,תימ״ואה
ןאכ.תדבוכמתויהללכותאלרשאתוניידתהבךבתסהלילבהזלהדסומהלש
ֿתונויערהיופיצןיבלונלשהקומעהתמאהתטישןיבהריתסהאופאתעלגתמ
תונמדזהוזירהונדידלו,הפוריאתרוסמבינידמהקבאמהתאקילחמה,הטורפב
תלְטצִאבונחנאםגףטעתהלברסנםלועבתיחצנהתמאהםעְּכשהמיאתמ
תופתתשהמתרבסומתוענמיהבייחתתאזכשהדמע.םירזהםייחטשהבזכהֿיֵכרע
םשכ,תימשרהותביזעתאוליפאילואו,ימואלֿןיבהןוגראהלשטופטפהֿיסקטב
שממלשימואלֿןיבןוקיתלכבהלועפתפתשמה,הירציוושתושעלהליכשהש
קראלןגפותאליממ,הזכןפואב.״תיכוניחה״ם״ואהתרואפתלתקקזנהניאו
תררופתמהתוברתהלכמונֵיּונישםגאלא,המצעתימ״ואההיגולויזַרפהןמונתייטס
ונייחתואיצמךותמוזהנגפהלאוביש,ישממהרושיאהםעו–עקרהלתשמשמה
תמאהתרושבבתויבקעלשדקומכונדמעמתאםדקלרבדהלכוי,תימינפה
.ליעלשתוחנהבונשרדשיפכ,תשדוחמהתילארשיה

תקדצהלונרמאשהממךשמנ,םירבדהחותיפלש,םילשמה,ינשהדצהוליאו
רשקב.םמצעונירבדֿילעבלשתיזויגילרהתרוסמהךותמונלשרורחשהתומישמ

.604׳מעבליעל,2הרעהתאךכלעהארובוש38

ונאציזאמיכ;הומכהבֵרחאיהו–םלועמתבשונהתיהרשאו–הבחרוהבוטאיה
.״םדילאלןיאו–הבישוהלםילדתשמםלוכו,ןושלוהמואהלביקאלהנממ
ט״קהרעהב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר–ןמחנןבהשמיברלע*
].423ֿו400םידומעב,התפסותבו
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םיירצונהםיכרעבקדטצהלונלןיאש,הליחתונרמאשהמריכזהליאדכילואךכל
תַחַורתונקדצלעךמתסהלהנניאהנווכהןאכםג,םנמאו–םלועבםילבוקמה
אלא,םיימל☻ומואםיירצונםילאדיאוליאםישגהלונייהםיאבוליאכ,יהשלכ
,םייטתיטנאהֿםייובחהתודוסיהתאםל☻ִאבותורצנבריעהלאיההנווכה׃הברדא
ןפואבדימעהלו–םכותמםל☻ִאהותורצנהתאתרתוסהתילארשיהתמאהתודוסי
אקוודהנווכהןיא׃בושו.םמצעםעימינפחוכיוולםל☻ִאהותורצנהתאהזכ
היצזילאוטקאללוכֿםדוקאלא,תורחאהתונומאהרקשותודהיהתמאןיבחוכיוול
ואםהבתונימאמולאהתונומאהרשא,ונניינעלםיכירצהםיטרפהלשתיטילופ
.התוחונֿיאללגבןהתוקיחדמםתעדותתארשאו,הליחתכלמםהבןימאהלתובורק
החטבהבונלהחטבומרואיהדעתרפהןמלארשיֿץראשםה,רוציקב,הלאםיטרפ
עיבטהלאוהונניינעו–םלועבתייִולהונתוחילשתאהכותמםישגהלידכ,תיהֱֹֿא
.םייקתתתאזההחטבההרשאתעההעיגהםנמאהנהש,םייוגבהרכההתא

רושיקללוכֿםדוקתדעונםנמאאהתהזלהרקיעהלעונתרבסהתדמעה,הנהו
ךכידכךותלבא,הניבהלםייוגהרשוכ]ןיב[ותימינפהונתקדצהתומלשןיבעגמה
היגולויזַרפהתואלונלשףילחתהתאםלועלאיבהלידכןכֿםגהבהיהיאליממ
ברעמהרשא,תמכסומהתויחטשהתחת.יולגבהתוחדלונאםירומאש,תימ״וא
ונלשונתרבסהבייחת,םלועבהבשחמהתאםויכהבםיעיקשמדחאכחרזמהו
חרכהב,בוש,ךכךותמו–הרוסמהתוברתהישרושםצעלעהייִהתךותמהבושת
יטרפוהזמתטלשהתוברתהיֵנגלשיסחיהםכרעלעחוכיוולםירבדהוכפהי
אולמבחפטלונניינעמהיהיןבומכ,זלהחוכיווהתא.הזמתרענתמהתודהיה
ֿלעירה,וכותבתירנויסימואתיסומלופתופתתשהידיֿלעאלםאםגו–תלוכיה
לארשילע–ילאוטקאוירוטסיה–יביטמרופניארמוחתקפסהידיֿלעםינפֿלכ
.םייוגהתויוברתמהָנוש,תמאלשהרותאשונכ

םיענכתשמֿםירֵגלשםרזםנמאאיבתונתעפוהשחרכהןיאיאדוהזלכלשךסַּב
ליעפםרוגכונדמעמתאעובקלידכהבאהישרבתסמםוקמֿלכמלבא,רתלאל
ירההזכשדמעמו–ונלשונתִמאבתוישרושהסיסבמםלועהלשתינחורההנווכַהב
תונוכנהסויגתאתילמיסקמהדימבםדקלידכ,ונרמאשהמיפל,ונלץוחנהאוה
ונלןיאיאדוולאהרורחשהתומישמתא,בושו.ונינפלתודמועהרורחשהתומישמִל
המיאתמרשוכֿתעשלכבאלא,והשלכהרבסהֿךילהתלשופוסבםישגהלתופַצל
ונליוארשהרבסההתוינידמיהוז,םינפֿלכֿלעלבא;וכותבןמדזהלהיושעה
תילמיסקמהדימבםדקללכונםנמאשידכ,תינידמהונתרבסהתאהבץבשל
.םויהןמ,הָוּוקמרשוכֿתעשהתוא]תא[
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ז

׃םֵשַּברתכוהו39,ןוסרואינשל״י׳אבס׳ַל׳םָלֻס׳בשדקוההזקרפ

תיתאיסאֿורפאתוינידמלדוסייווק

תינחורתואמצעלשהדמעטוקנלונֵתביַיַחמההיינשהתודבועהתכרעמוליאו
ךותמםגאלא,רורחשהתומישמתמלשהלרשקבקראלש,ךכבתמכתסמםלועב
תויהלןנוכתהלאלאללכהרירבונלןיא,תיללכהתימלועהתוחתפתההייוכיס
.יזכרמדמעמתלעבהמצעמ

תואיצמהךמסלעונרורחשתויעבןובשחתאונישעםדוקהקרפב,ןכא
תוגלפומֿתורידאתומצעמיתשולוכֿםלועהתקולחלעתודדומתמהבש,תמייקה
–הזמתיטסילרבילהתירבהֿתוצראוהזמתיטסינומוקהתוצעומהֿתירב–
דבלבוזאל׃ונימיביתוחתפתההןוויכהתיצמתכוזתואיצמתיארנהרואכלו
תודמציהלאיההייטנה–הברדאאלא,םינפבמםיבושחתוררופתהינמיסהבןיאש
הטונאליממו,הקירמאבהריעצהותחולשלאןשיהיפוריאהםלועהלכלשתרבוג
תויטנוליאו,ןיסןיבלתוצעומהֿתירבןיבםיכוכיחהתייטנתאןקורלרבדה
ידכשממלשתומצעתהינותנהעשֿיפלןהבןיאילאינולוקהםלועהלשרורחשה
.יגוזהםישוגהךרעמתאץורפל

ךותמהנבמהתוטטומתהליוכיסההמוצעהדימברבוגךכךותמאקווד,םלוא
הכורכןהיניבתושגנתההשתומצעמהיתשתועדוי,םנמאיכ.תידדהתושגנתה
תושגנתההןיאןוכיסהדגנכשןהתועדוייכהמדנתוחפלו,ןהיתשלתוומֿתנכסב
תוומֿתנכסשאוהןוכנןכמתוחפאלךא;והשלכחוורלשיוכיסהבוחבתנמוט
םולשוֿסחשדעתושגנתההתארחאתםא,התוחאדימןהמתחאלכלהיופצ
םאאלפתהלשיאםויכהברַיאלהשעמלשאצמנו–התערלתוחוכהןזאמרפוי

,קרפהלשופוסבאבות–׳אבס׳הנוכמהןוסרואינשביילֿהדוהילתסחייתמה–וזהרעה39
.668׳מעב
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תושגנתההםאו.והנשמלדחאםויןיב,לוכהֿףאֿלעץורפתתישוגֿןיבהתושגנתהה
תחאכתומצעמהיתשהנייהתהפוסביכאוהטושפהיוכיסהשירה–ץורפתםנמא
ןיאןיידערשאתוצראהןתואקרהנראשית–תיסחי–תועגפנֿיתלב;תוברחילִתל
,זאו–םויהלשתוררחתשמהתוילאינולוקהתוצראהונייה–ןכותבעגָּפיישהמ
.תיתִמאהןתומצעתהתעשעיגת,רצווישקירהללחב

ֿירה–ראשיהלהכזנוונברמאנהםייקתיםנמאםא–וניבגלרבדלשושוריפ
הזמתררועתמההקירפאןיב,השדחםימעֿתוכרעיהלשדקומבזאאצָמינשהז
ןתיאדמעמונלאצָמייאלתאזכשהעשבםגםאונליואו–הזמתשדחתמההיסאו
השעמל.םירקּבַלתושדחהנתשמה,ירכנתוחוכֿןזאמרחאיּודידהרשאמרתוי
ֿיווישןימלםוקמללכבהיהיאלםתוארִּפמםימעלשתוררועתההבצמבשרבתסמ
םימעה;הפוריאלשםימיהירבדךותמומִעוּנַּכסִהשגוסהןמימלועֿלכלקשמ
ןכשהותואםצעדצמתקפסמתודגנתהבולקתייאלשלככעונלםייופצםישדחה
ונילעןגיאללקשמֿיווישםושיכחינהלרשפאו–םכרדלעדמועהםיוסמה
.ונלשונדמעמםצעידיֿלעונֵבצעְנונחנאםאאלאשוביכינפמ

ֿןיבהתינסרההתושגנתההםאףאילאוטקאתוחפהברההֶ☻ענוניאןיינעהו
.ידמלהבורקהעשבץורפתאלתישוג

ינותנןיידעןהלןיאילאינולוקהםלועהלשרורחשהתויטניכונרמאםא
רורחשהתויטנםצע.חורְּבשםינותנִלהזבהתיההנווכהירה,םיקיפסמתומצעתה
–תיטסילאיצוסואתיטרקומדֿתינמואל–תיברעמהיגולואדיאמתונוזינולאה
רשאםירזהםישוגהדחאךותלאלאןהיאשונתאליבוהלתויושעןהןיאאליממו
תבייחמתעדהןיא,ךילהתהתומדקתהםע,םלוא.תואצויולאהתויגולואדיאהםהמ
ֿתינמואלההיגולואדיאהיכונרמארבכ,הברדא.ךשמייינחורהםינואהֿרסוחיכ
העקשאיהףאתיטסילאיצוסההיגולואדיאה;התויִחֿתורוקמבהעקשתיטרקומד
אלפןיאתולודגהםייחהֿתולאשיבגלהתויחטשלבלֿםישבו,יטרקומדהברעמב
ףאלע,יסורההתויִחֿרוקמבםגהבהנומאהֿתּונֵכבהברהעיקשתשגרומםא
.העשֿיפלתיסורהתומצעתההתנווכהבהתחלצה

ןמרתויהקומעילואאיהשתוררועתההנשיילאינולוקהםלועב,תאזתמועל
הנרקההלשתרבוגההעיקשהםע–ןכֿםאו,תאטבתמאיההברשאהיגולואדיאה
.םינפבמהמצעליוטיבאוצמלידכאיהרבגתתשרשפא–ץוחבמתיגולואדיאה
המדנתועודיהתויוברתהברקבו,ןיַאמשיללכֿךרדברצונונניאםנמאהזכשיוטיב
םיררועתמהםימעתכרדהלהמיאתמאהתרשאהנכומםייחֿתסיפתוזיאםויכןיאש
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יהשלכהמיאתמהרותיכונמצעלראתלונאםילוכיישוקםושילבלבאט,והותהןמ
תלבקתמההמגוד.הבכרהידיֿלעףוסֿלכֿףוסהלעות–תורותלשהרושוא–
עיגישםעלכו,תיטסילאיצוסẁתימל☻ִאהבכרה,לשמל,יהירהתעדהלערתויב
רשאתיניצרתובהלתהלשחווטבוהשגרהֿקמועבתוכזללכויתאזכשהנכהבכרהל
ֿףוסררופתת,הזלהןוויכבתוחתפתהההיהתםא.תמאלשתומצעתהולורשפאי
לשזכרמבונחנאאצָמינבושו–םוקמֿלכמאנדיאהדתיגוזהםלועהתקולחףוס
ונאלכונאלםאודגנכדומעללכונאלרשא,ונרמאששממגוסותואמםימעֿשעג
.ותיינּפֿןוויכלעטולשלונמצע

םלועהיבגלונתוינידמתאעובקלונלשיהכותמשהביטקפסרפהיהוז,ןכֿלע
רתויהברהןיינעםגולאתוצראבונלשי,םנמאיכ.ונביבסמררחתשמהילאינולוקה
,ןיפילחֿרחסמלבורקוחונקושכלוכֿםדוקונלתובושחולאתוצרא׃בורקוידיימ
םוקמב,ןכותבתועקשהמםיחוורקיפהללכונשןכתיידועהכוראהפוקתךשמבו
ביבסמהרצונוישכערבכ,השעמללבא.םינלצנםֵשםהלושעשםינָשיהןהינודא
שיוזהריווא;קוחרחווטלתוינידמותואבלהייפיצלשתיללכהריוואולאתוצראל
םיררחתשמהםימעבתכסונותרזוחהמצעאיהו,וניארשיפכ,ךומסלהמלעהל
יפֿלעבושחלהלאםימעלהיהיוארשהמלעילואהלועה,דועייותובישחתרכה
דחארבדלתוחפלהלאהםימעהםילגרתמוישכערבכ,ךכלםאתהב.ןיַעבשםנורשכ
תאםג,אליממו–הקוחרהביטקפסרפךותמםהיניינעתאסופתל׃תמאבבושח
םהילאסחייתהלליכשנםאאלאםברקבססבלונחנאחילצנאלםיבורקהוניניינע

םיצמאמתויוברתיפוליחתעשביכ*,יבניוטלשהירואתהתאריכזהלרשפאהזרשקהבט
.תעקושההרישעהתוברתהילושבתחוורהיהשלכהרותםיררועתמהםירברבהםהל
םלועהןמםייחבודרששתורותהלכתאםויכתוארלונאםילוכיולאכםיילושֿתורותכ
םייארִּפםינומהתועינמִּכןתוארלהשקיאדוונינפלןהשתומְּכלבא,קיתעהיתייסאה
.תינידמותילכלכתומצעתהל
רבכשהמדבלמלבא;םזילאיצוסהתאתירשפאםיילושֿתרותכריכזמומצעיבניוט
,״םיילושֿתרות״תויהלרבכלַדחאוהשהמדנ,ליעלהזןיינעבםזילאיצוסהלעונרמא
םינפֿלכֿלעו,המצעהעקושהתוברתהךותמובהֶשענהיטסילאירפמיאהשומישהבקעב
יכרוצלשממלשהזיחאולאוצמללכוישליבשבאוהיחטשידמרתוי–ומצעלשכ–
תוברתלשעקרלעאלאםזילאיצוסלתועמשמללכבןיאהשעמל׃תררועתמתוברת
.הנותנ

הרדִסהתארביחו,ילגנאןוירוטסיההיהיבניוטףזו׳גדלונרא*
לע׳רוביחַּבהאר–יבניטלעדוע(.1975תנשברטפנאוה;םיכרכרשעםינשב
.)ו״כהרעהלתפסותַּב313׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבד
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ונלםיאתמוהירהו,םהלִמתוחפאלונלבושחןבומכאוהש,ומצעןפואותואב
.רתויהברהיאדו

ןמבושחרתויהברהםנמא–ונרמאשהמרואל–ונלשונתניחבמ,הנהו
תונקל׃קוחרהינידמהונניינעתויהלרבתסמ,ונרכזהשםיבורקהםיילכלכהםיניינעה
ורקיעשןיינעוהז.הגיהנמתודידיתדמעםיררחתשמהםימעהברקבונל
תוררחתשמהתוצראהלשתילאוטקאהתינידמהתובישחה,תמאביכ,קוחרחווטל
ידכקרתוליעומה,ם״ואהלשתועבצהבאוהןחוכלכ׃אמלעבחפונמםשוראיה
ןיידעימואלֿןיבהלקשמהֿיווישתעיבקיכרוצלוליאו,ומצעםשורהתאריבגהל
שי–ךכםושמאקווד,םלוא.רומאכ,ןיכפוההלןיאשןבאכתוצראןתואתוראשנ
םימעהועיגיםאיכ.ונבקנשהרטמהתואונינפלגיצהל,רבדהבושחףאו,םוקמ
אצמיהלףוסבלונאםייושעשירה,ונידעלבתינחורתומצעתהידילםיררחתשמה
ונחנאחילצנתאזתמועלםאלבא;םדגניסיפהחוכבלדודדּובמםרוגכםהיניב
אהנונחנאםאו,ץוחבמהגהנהלםיקוקזםדועבםכותבהגהנהדמעמונלתונקל
אלשאקוודאצתםתומצעתהשרשפא,תומצעתהלםכרדתאןווכישםרוגה
.ללכבונתערל

לערתויבתלבקתמההמגודהש,ונרמאשהמרואלהמכוהמכתחאלעךכו
.ימל☻ִאדוסיהבתללוכילאינולוקהםלועבתומצעתִהתרותלתעדה

םירישיהוניביואםויכםהירהםל☻ִאהתרוסמיגציימיכריכזהלרתוימ
קלסנםאםגשרבתסמו–םמצעבםיררחתשמהםימעהברקבהליחתכלמםינכומהו
תימל☻ומההביאהלכותאל,הרוכמהרורחשתמלשהידיֿלע,הביאהדוסיתא
.תועייסמתוינידמתוביסמלשיאנתבוךשוממןמזלשרבעמבאלאעוקשלוניפלכ
לשןתדמתהתאןאכראתלהשק,ןמזהלשוכשמהםעםג,השעמל,םלוא
םוקמֿלכמ,םויהלשהביאהדוסיםלעייםאםג.תועייסמהתוינידמהתוביסמה
הרותאוהםל☻ִאהיכורתויבםיכומסהונינכשםהםימל☻ומיכהדבועהראשית
אהתתימל☻ִאתוררועתהלכשאופאאוהםירבדהעבטמו–תימלועֿתיתוטשפתה
וניביואלםכפהלקרלכותםישדחםימעלאםל☻ִאהתוטשפתהוליאו,וניבגלהנכס
בייחתמןאכמ.םניבווניניבאצָמייאלירמוחדוגינםושםאםג,חוכבואלעופב
ẁיתלבןוויכבםיררחתשמהםימעהתוררועתהתאךושמלםינפֿלכֿלעלדתשנש
לכונילואהזבו–השעמלםשגתתתימל☻ִאהתוררועתההתנכסשםרטב,ימל☻ִא
םימל☻ומםנמאםהש,םימעהמכתימל☻ִאהתוררועתההךרדמתוטהלוליפא
.םתבוטבאלשלבא,הליחתכלמ
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,סרפלבקלתנמלעאלשוליפאעויסהותוברקתההתוינידמיכרמולןתינ,ןכלו
היסאבםיררחתשמהםימעהיפלכהבגוהנלתלדתשמלארשיתלשממרשא
םהבשםירחאהםיניינעהלכבומכ,םלוא.הנוכנתוינידמהדוסיביהירה,הקירפאו
םגונאםיכבתסמןכ,תויוצרתוילכתחפטלונלשינויצפיצנמאהםעההסנמ
.ומצעתארותסללבּומההשעמבתאזלההנוכנהתוינידמב

,הפוריאמוחרוכẁלעבאקּומ,״ינויצפיצנמא״םעְּכשינפמ,לוכֿםדוק
ונחנא.םולכאלוםיררחתשמהםימעהלשחורהẁתומצעתהלעיצהלהמונלןיא
ימימתימואלההיטרקומדהלעתססובמתראשנונלשהיגולואדיאהלכ,ונמצע
םיטנדוטסהרבכםיבאושתאזההיגולואדיאהתאלבא;יפוריאה״םימעהביבא״
םיקזחףא,השעמל.ונידעלבםייפוריאהםהידומילֿירפסמןירשימבםיילאינולוקה
אוההליחתכלמ–ונלשילארשיֿץראהבושייהיכ.ונתִאמרתויהברההזבםה
ייחלעיגהרבכאוהםינפֿלכֿלעו,םיטבלינימבהזןיינעברתויבךבוסמהיה
הלכיתיגולואדיאהותובהלתהו–םינשהמכינפלמולשתימואלההיטרקומדה
.הפוריאבהתָרוכמבהבהפחתסנהיגולואדיאהתוארשאהעיקשַּבלקנֿלעררגיהל
תימואלההיטרקומדהתאגישהלםיכירצןיידעםיילאינולוקהםימעה,תאזתמועל
ידכץוחנהדוסיהלכהניינעלאופאאצמנו,םינפיפלכוץוחיפלכקבאמבםהלש
.םברקבררועמויחחוכהעשֿיפלתויהל

וניאתימואלההיטרקומדהןויעריכהתיהוננוידלדוסיֿתחנה,רוכזכ,םלוא
םגקיפסמאוהןיאשםשכ(40,םיילאינולוקהםימעהתומצעתהלהשעמלקיפסמ
.ונרמאשתוינידמַּבהריתסהתואתחתפתמוהפיסומןאכמו–)ונלשונתומצעתהל

לכויש,ימואלדוחייללכםהלןיאיכםיילאינולוקהםימעלקיפסמוניאןויערה
,תאזהתדמלנההיגולואדיאבםהםיזחאני;שממבתימואלהיטרקומדלאשונתויהל
יטסילאירפמיאהדובעִשהדגנתוממוקתההרשוכתאאטבלאיהתרשפאמשינפמ
רוביצהלוכיובש,םיוסמןוויכלאיהתזמורםגןכמרחאלו,ונואתאדבאמה
ילאינולוקהרוביצההסנמשכאקוודלבא;ומצעתאשבגלהרוצהֿדבואוררחושמה

.״ונרמאםא״׃תחתופההקסִּפַּב,657׳מעבליעלהנתינתאזהדוסיהֿתחנה40

.תודוקנהמכבםהםינמדזמיכםא,םרקיעבםינושםהוניבגלוםהיבגלןויערהימגפי
ימואלהונניינעש,ךכבוהירה–ןויערהתּוירכנםצעדבלמ–וניבגלידוסיהםגפה
הרדגההאוהתימואלההיטרקומדהןיינעשדועב,תולחנתהוהריגהיכרוצבאטבתמ
שממםירתוסהםיניינעינשםההלאירהו;םיוסמץראẁלבחבבשויהםעלשתימצעה
.והערתאשיא
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יפֿלעתושבגתהה.ומצעבןויערהתארותסלעוציבהחרכומ,הזלהןוויכבתולעל
לשםירזהםיסופדהיוקיחתאבייחמ״תיטרקומדהמוא״לשאָּבוימהןויערה
ןמזמםהבךפהנרבכתימואלההיטרקומדהןורקֶערשא,םינָפלמםידבעשמה
םילעמהזלהןויערהתמשגהלימנידהקבאמהתאםוקמב;חורֿרסחוןשוימןויערל
םגשרחאלהאבהתישפנהתומיטאהךותמ,םייקהבצמבתועקתשההתאםה
םימעהתאםהםיתימצמ,םהילאתנווַכמההיגולואדיאלדוגינבו–ביזכהעבו☻ה
ונממשומצערדֵסהותואלא)תדבוכמוהחונרתויהרוצבםגולו(םיילאינולוקה
םיילאינולוקהםימעהלשרורחשהטהלםאש,בייחתמןאכמ.ררחתשהלומיד
שופיחויפוריאהיוקיחהתלילשלשהיגולואדיאלחתפתיוהירה,אוהןֵּכםנמא
םצעדוסילעאקוודםכירדהלםיאבונחנארשאכו–תמאלשתומצעתהלםיכרד
יוקיחהתורוקמןיבףוסבלללכיהלונמצעתאונאםינמזמאליממ,יוקיחהותוא
.דובעִשהתרגִשלשםיציפמַּכוללָשייש

יפֿלעקראלדובעִשהתרגִשתאונאםיגציימתמאבםאהמכוהמכתחאלעו
םושמאקוודואלתאזו.השעמלינידמהךרעמבונמוקמיפֿלעםגאלא,חורהןכות
חוספלונאםייושעם״ואהתעבצהבשואתפרצלהברקלשתוינידמונאםילהנמש
לשהאצותקרןהויהוליא–ולאתועפות.41וגנוקוהיגלבןיבםיפיעסהיתשלע
שיאירהש;אתועירגלןריכזהלהיהרשפאֿיאשיאדו–ונדִצמיאמצעינידמןיינע
וניכָרצבושיחיפֿלעאלונניינעתאלהנניכונתאמשורדללוכיוניאינידמהםלועב
םירחאםימעםעונירשקשןמזלכו–םיילאינולוקהםימעהיֵיַוֲאמיפֿלעאלאונלש

הגוסנאיהו,הקירפאבהיתובשומבתפרצהקיזחהדועםירבדהובתכנשתעב*41
תואמצעתקנעהלתואהתאהנתנשהגיסנ,)1962(ךכֿרחאיצחוהנשכקרהירי׳גלאמ
אללורערעתהלארשיתנידמלתפרצןיבםימחההברִקהיסחי.הקירפאתונידממהמכל
.םימיהתששתמחלמברע,םינשיצחוששכרובעכהנקת
הבשומכהזרכוהאיה1908תנשבו,19ֿההאמהןמלרבכוגנוקבטלשהיגלבךלמ*
לשותביתכתליחתדעומבתואמצעבוגנוקהתכז,32הרעהבליעלרומאכ.תיגלב
הגנטקלבחלשותונלדבבהכמתאיה׃הרידקבשוחבלהכישמההיגלבךא;ןנדרמאמה
סירטפ,וגנוקתלשממשארחצרלןיפיקעיכרדבהמרגו,הבמו׳צלשותגהנהב,רישעה
.הבמומול
ם״ואהלשןוחטיבהֿתצעומבהעבצהלד״בשןווכמ,ם״ואבלארשיתעבצהלעורּבַדב
לשהתנגהלאבצתוחוכחלשים״ואהיכשרדש,הבמומוללשותשקבלהכרענרשא
׳תובוב׳אלאויהאלהגנטקלבחלש׳םישרופ׳הרשא,היגלבתולועפינפמהריעצהוגנוק
םהךא,וגנוקלוחלשנם״ואתוחוכ,הרשואהשקבה,העבצהבענמנלארשיגיצנ.הידיב
.בצמהבוציילוליעוהאלוהיגלבתוחוכםעותמעתהאל
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תודידיֿתדמעלשרּותייםיענומםניאו,השעמלםיילאינולוקהםימעבםיעגופםניא
אופאאוההלקתהשרוש.ונדגנכןנואתהלהמהלאהםימעלםגןיא,םהיפלכ
םעםייבויחהוניסחיתדבועםצעבאצמנאוהןיאםנמאו,קומערתויםוחתב
םההתואשתילכתַבוםילהנתמםהוילעשעקרבאלא,תויטסילאירפמיאתומצעמ
.םישמשמ

קרפבונרבסהשהמלדוגינבו–ןיטולחלילסקודרפןפואבש,ךכלאיההנווכה
ֿסוטטסהתרימשתאיזכרמתוינידמֿןורקעכלארשיתלשממהלהעבק–םדוקה
ןאכמו;ורורחשיריבאלםייברעהונידגנתמתאאקוודהזבהכפהו,רוזאבווק
םעםירשקֿילעבםתסלקראלונחנאונכפהנתמאבשאיההטושפההאצותה
קבאמרשאיללכהךרעמהלשוימצעמםצעלאלא,תויטסילאירפמיאתומצעמ
ונחנאשהדבועלתובישחןיאבוש,וזתרגסמב.ודגנכןווכמםיילאינולוקהםימעה
תעגופונתדמעןיאםגהשעמלשו,םולכאלוםזילאירפמיאהןמונבןיאונמצע
וננהונמצעונאשרבדהקיפסמ.ונלשונתפיאשדבלמ–יהשלכרורחשתפיאשב
אלא,רורחשהתמלשהלהפיאשייוליגונבןיאןכֿיפֿלעֿףאוררחתשמםע
–םירחאםיררחתשמםימעםעתושגנתהךותדבעשמהךרעמלונאםירסמתמ
תרותתאדומללילאינולוקהםלועהדומעישהחנההתאךפוהאליממהזירהו
.ונתאמאקוודולהשורדהתומצעתהה

םימעבהתשעלארשיבםישרופהלשתוריחהתמחלמיכקפסןיא,ןכא
לשתוררועתההםַרגבדבכנקלחרבכהלהיהיאדוובו,םוצעםשורםיילאינולוקה
ןכ;וכותמיטסילאירפמיאהךרעמהלשתוררופתההםַרגבו,השעמלהלאהםימעה
תייפיצבילאינולוקהןויסימהיכינחםימעהתאףיצמלארשיםשהםצעשקפסןיא
אצמנוללהםימרוגהינשבקעבו–תמאבהזםשלהאָיכ–42תורוצנותולודג
ינחורהונבצמיפֿלע,םלוא.ונתארקלחותפםיילאינולוקהםימעהבלהליחתכלמ
ןיאיכונלקקזנהםעלכהלגיהרהמדעשאוהםירבדהעבטמ,אנדיאהדינידמהו
תונורתיהמכותרגתשמההּפונחהתלהקמבףסונלוקאלאולתתלםילגוסמונא
–םירחאתורוקממםגםתומכשגישהלףוסֿלכֿףוסרשפאש,םיינכטוםיירחסמ
תפדונההבזכאהדגנכםילוקשדחיםגםיינשהןיאטושפהןובשחבשדועב

תליחתמתאשרתיבו–םינשתואמהקירפאיבחרבולעפםיפוריאֿםירצונםירנויסימ42
םתומדבקומעםתוחהעבטםתוליעפ.תואירבהוךוניחהימוחתבדוחייב–19ֿההאמה
תילכלכהותינידמההטילשבבטיההבולשהתיהו–תשביהימעלשתינחורהותיתדה
.תוקוחרהןהיתובשומבתויפוריאהתונידמהלש
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וללהםימעהתאףתשלםיטונה,חורהותוינידמהלשםילודגהםיניינעבונתאמ
.וניביואםעאקווד

םיילאינולוקהםימעהלאתיוושכעהונתוברקתהשאופאאוהרבדהםוכיס
םנמאונעויסתאוליאו,הניעבןיטולחלונרמאשתימל☻ִאההנכסהתאהריאשמ
תורדתסההיחוורדבלמ(,ותרומתבלבא,םמצעחותיפלהלאהםימעהםילכעמ
–ונעויסלעקרזיהלימויֿםויהיוכיסהתאאלאםילבקמונאןיא,)םירחאםינלבקו
.םירקבלתושדחונבםייקתמםנמאשיפכ

השוריפ–ונלשונתוימצעסיסְּבלאונתוינידמוונתייווהתרזחה,תאזתמועל
.ונינמשתולקתהךופיהאליממאוה

רורחשהתוינידמתאָיחהבןבומכאהתרתויבהטושפהוהנושארההאצותה
,ןכא;יאמצעםרוגכונדובכתאונלריזחירבדהו,ונחתינשתונורקעהיפֿלעונלש
,רורחשלותריתחתאךישממהידגאהלארשיכאלא,יאמצעםרוגכםתסקראל
אליממו–םיילאינולוקהםימעהלשםקבאמןוויכםעםנמאדכלתמהינידמןוויכב
ןיבםיברעהתדמעוליאו,ונרבידהילעשהגהנההתדמעתאלבקלהזברשכונ
זאקר,הברדא.ונלשלעהפידעםינפֿלכֿלעהיהתאלבושםייברעẁאלהםימעה
ירצונהםלועהברקבקראל–םיברעהדגנכםג–ונרורחשתדהאלעקרקהרשכוי
,ילאינולוקהםלועבתמאבלוכֿםדוקאלא,םדוקהקרפבונרבסהשיפכ,ןָשיה
ךשמהבקרשוליפארשפאו;וחרוכֿלעביברעהןיינעהתדהאלםויכךשמנה
ירצונהםלועהברקבםגהתוטשפתהקַזֱחֶתילאינולוקהםלועבהדהאהתינפַתמ
םלועהתוררועתהןיבלונתריתחןיבהלגתישןוויכהףותיש,ןבומכיכ.ןשיה
,ברעמהלש[הגיסנהֿתויטנתלעפהבהמצועֿברדיקפתאלמללכויילאינולוקה
ןהתינידמהניחבמןה,םדוקהקרפבוניארש]יפכ,ונרוזאבותטילשלערתוויש
.תינחורהניחבמ

וניניבןיינעֿףותישרושקתרורחשלשתוינידמלונתרזחהיכררבתמוזהדוקנבו
עקרהלשותרשכהדצמקראל,ילאינולוקהםלועבםיררחתשמהםימעה]ןיב[ו
לשןוויכבםדיבעייסלונלשתויאדכהדצמםגאלא,ונילאוללהםימעהתוקקזיהל
וללהםימעהלאתוברקתהבונלשישןיינעהתובישחלעםנמאונדמערבכ.רורחש
ידכהמואמןבומכובןיא,ומצעלשכ,הזןובשחלבא;קוחרחווטלןובשחךותמ
םיארנונלשתוברקתההתונויסינ,םנמאו–שממלשןכותבתוברקתההתאאלמל
,ליעלונחתינשיפכ,םיילאינולוקהםימעהתניחבמקראל,דואמםייתורירשםויה
ֿלעתוחפלוניתונויסינמםינהנוללהםימעהיכ.ונלשונתניחבמםגלוכֿםדוקאלא
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םייושעםניאוםיאיבמםהןיאונמצעונלשדועב43,ונרכזהשתונורתיהינימינשידי
םימרוגהמכלםייעראהןוממהֿיחוורמדבל,תינידמההניחבהןמרבדאיבהל
יביטקייבואןפואבאצָמינו,רורחשהתכשמהךרדלרוזחנשמ,תאזתמועל.םייטרפ
יפֿלעֿףאירה,ילאינולוקהםלועהלשםיררחתשמהםימעהםעדחאהריתחֿןוויכב
לכונםוקמֿלכמ–ונלשונניינעםודיקלהרישיתישממהרזעםהמלבקללכונאלש
םוצעיטילופואגשוגבםפותישלשיגולוכיספהםשורהידיֿלע,רומאכ,רזעיהל
.רשפאשהמכלכםוצעתמאבעיפויהזשוגםאהיהיונתבוטלו–ונֵדָמִעדחא
תומצעתהלעייסל,ונלשילאוטקאןיינעלרבדהךפהייםנמאוזתוארֿתדוקנמ
עקרהרשכויאליממו–לכונשהמכלכ,חורבורמוחב,םיילאינולוקהםימעה
רשקתהללכותתינחורהונתגהנהשידכ,םניבווניניבהצוחנהתינידמהתודידיל
.םייוצרתורֵּפתאשלושרתשהלו

אל,ונרבסהשהמיפל,םיררחתשמהםימעלתודידיהיכריעהלץוחנןאכ,םלוא
תלילשוארורחשהתקדִצןוגכ–והשלכטשפומןורקיעלשןיינעונלאהת
,אמלעבתינידמתלעותלשןיינעאהתאיהאלא–אוהרשאבםזילאירפמיאה
עמשמאליממו–דבלברזעלשתלעותאלא,הנושארהגרדממתלעותאלוליפאו
ףופכבקראלא,םהרשאבםיררחתשמהםימעהלכלןתניהללכותאלאיהיכ
לכותובש,ןכותהתייעבלוננוידתאאיבמהזרבדו.םייללכםיינידמםיבושיחל
.אטבתהלםיררחתשמהםימעהברקבונתגהנה

הבשהיגולויזַרפהןמינורקעיונישרבכןומטתאזלההדוקנהםצעב,םנמאיכ
תוארלםהםידמולןאכ.םויהלשתינידמההריזבםיררחתשמהםימעהםימטפתמ
תירבִּבoהיצמריפנוקלרותבםידמועה,םידמחנםירענתרובחויהוליאכםמצעתא
ֿיֵוש,דואמדעםידיחאםלוכםהםיארנאליממו,ןבלהםדאהלש״הבוטההרבחה״
ידכהבאהירשא,תדחיימתוימצעלכהוושבםירסחו–דואמקדצֿיֵושּוןיינע
,תאזתמועל.תמאלשתואמצעלהשירדהיולימידיֿלע״היצמריפנוקה״תאשממל
ןיאונתרותב.תאזלהתודיחאהתרגִשתאץורפנאליממ,ונלשתילארשיהונתשיגב
תאונאםיספות;ינידמהלוצינהלשתיללכהתולסַּפהרבדבטשפומןורקיעםושונל
הריתחהידיֿלעתעצבתמהתילכתשתודחאכךא,םנמאתנוּוכמתודחאכםלועה
תריתחםושןיאונלשתייִולהֿתיתומצעהתוארהֿתדוקנמו–היטרפלשתיתומצעה
םעדחאהנקבאיההלועשהדימבאלא,יבויחןבומבהדיקפתתאהאלממרחאםע
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םגשיםיררחתשמהםימעהברקבשרחאמו.ונינפלהעובקהתילאוטקאהתילכתה
ילאינולוקהםלועהימעלאיבתונתודידישירה,לארשיתלואגתאםידגונההלאכ
תילכתבףותישש,אוהדחאה׃םימילשמרסומֿישודיחינשתחאהנועבותעב
,ינשהו;הווחאֿתבוחוןיינעלשתודחאאקוודועמשמןיא–טשפומב–רורחשה
לעאקוודססבתהלהחרכומהניארורחשלשהריתחיכ–ןושארלדוסיהאוהש
–םגססבתהלאיההיושעאלא,הפוריאמאבוימה,תימואלההיטרקומדהןורקע
תיתומצעהֿתימואלההפיאשהםצעלע–תמאלשתוימצעותוישרושרתיךותמ
אי.ןיַעבש

םימעהתוחתפתהבתערכמתובישחלעבתויהליושעהזינששודיח
םוקמְּבתימואלתוימצערוצילידכובןיא,םנמאיכ.תינחורהניחבמםיילאינולוקה
םיילאינולוקהםימעהיניעתאריבעהלידכובאהישרבתסמלבא;תמייקהנניאוזש
ןוצרהתלבונלשינגרואהחותיפהלאןבלהםדאהלשיתרגִשהיוקיחהןוזחמ
םימעהולכויאלהזהחותיפבםגיאדווביכםאו;םמצעבםהלשימצעה
רשפאתיםינפֿלכֿלעירה,יוקיחלשהבורמהדיממהליחתבענמיהלםיילאינולוקה
הרכההיפֿלעןנוסמ,יתרוקיביוקיחאלא,יתרגִשיוקיחהזאהיאלבושֿיכרבדה
.ידוסיירסומןורקיעכ,תוימצעהןורקֶעב

ירחסמדעסקראלונתודידיבאוצמלםיילאינולוקהםימעהולכויהזכןפואב
ולכויםהאלא,םויהםהלןתינהגוסהןמ,יטסילאירפמיאֿיתלבדוסילע,ינכטו
,םינָפלמםהינודאבתינחורהתוקבדהךשמהמםתייטסלירסומןעשמםגהבאוצמל
.ליעלוניאררבכשםירבדהיפֿלעשרדנכ

םהיבגלווניבגלהרֵתיתועמשמילעבםיקפואםיחתפנתאזהתורשפאהידיֿלעו
ונתרותמתונהילםילגוסמםייוגהןיאהליחתכלש,ונרמאםדוקקרפבםאיכ.דחאכ
םיילאינולוקהםימעהשתורשפאהתחתפנןאכירה,םיכרעירבשבאלא
םגהיונבוילעשומצעבידוסיןורקיעותואלעשממםישדחתמהםהייחתאותיתשי
תאגופסלםנמאולכויםיילאינולוקהםימעהשחינהלןיאםאףאו;ונלשונתרות
קרוקפתסיםהתמאבו–תילארשיהותויבקעוותוקמעב,ותומלשבןורקיעה
ןורקיעבהברִקהךותמשתורשפאההזבתחתפנםינפֿלכֿלעירה–ונממרבשב

םעודוסיבחינמ]יפוריאֿיטרקומדה[דחאהןורקיעהיפֿלעסוסיבהש,ןבומכאוהלדבההאי
–ינשהסוסיבהשדועב,וייחלשתישפוחהמשגהלאלאקוקזוניאש,לוכיבכֿםלשומ
םייקהבצמבקופיסֿרסוחאיהתידוסיהותחנה–]תיאמצעהתימואלההפיאשהלע[
רתויםיאתמהסוסיבהאוההזיארמולךירצןיאו;הנניאןיידעשתומלשהלאהפיאשו
.ןאכםינודינהםימעל
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תכרדהל)תצצוקמהרוצבולו(לבקתהלהללכבלארשיֿתרותםגלכות,ידוסיה
.םינודינהםימעהלשםהייחיטרפ

]ירה[,תוימצעהןורקעלשוביטלבלֿםישביכריעהלץוחנבושךכלרשקב
ךשמהבםאףאו;ומצעלהנושןפואבונחתַפי–ונלבקישםעלכיאדווב
םלגסיםעלכירה,תודהילשםיפסונםיטרפוללהםימעהםהלולגסיתוחתפתהה
אוהרבודמהיכתראשנהדבועה,םלוא.ומצעלהנושבכרהבוהנושהרוצב
סחיךותמוידוסיהימואלההנורקעלהברִקךותמ,תודהילשםיטרפלוגיסב
רבדלשושוריפו–ומצעבלארשיםַעםִעתינידמתודידיוןיינעֿףותישלש
ֿתרותהתואתויהלךופהתתודהיהאקוודיכ,תורחאםילימב,אוה
דוסיבחנותרשא,תמייתסמהםודֱאֿתוכלמתפוקתלשםיילושה
ארקיהללכותרשאו,התעתחתפנההשדחהתיתוברתההפוקתה
.תיחישמההפוקתהוא,לארשיֿתוכלמלשהפוקתה׃אופא

המדקלולכוישםיבושחםימרוגהמכםנמאשיתאזכשתוחתפתהיבגלו
.תיביטקייבואהניחבמ

םימעהברקבםֵשלארשיםעלהשערבכ״ןבלהםדאה״ש,אוהדחאה
םדאה״לשתירצונההרותהתועצמאבאקוודו,ליעלונרכזהשיפכ,םיילאינולוקה
םעםיילאינולוקהםימעהלעהאנ☻והתירצונההרותהשדועבלבא;ומצעב״ןבלה
תוימנידהתומישמהתאתמלוהאיהןיאףאהָתָטיִקְשתונורקעבו,הילעבלהאנשה
ףוליחירה–םמצעללגסלםישקבמםיילאינולוקהםימעהרשאחותיפויוניבלש
ֿיתלבהו,יתודידיהלארשיםעידיֿלעתאֵ☻ינהתויהב.לארשיֿתרותבלחםירבדה
,הלהנכוהשה׳זיטסרפהןמתונהיללכותיהירה,לוצינואדובעִשלשןיינעלןכוסמ
םימעהרשאןיינעהתאקוידבאיהתמלוהיתילכתהẁימואלההנורקעתניחבמו
דיחיהינידמהםרוגהאוהלארשיםע,ןכֿלעֿרתי.ותארקלםינוּוכמםיררחתשמה
רשאו,חותיפויוניבלשתומישמלםיצוחנההקינכטבועדמבהרועמהםלועב
;ומצעבוינפלתודמועםיילאינולוקהםימעהלשהלאןוגכחותיפויוניבתומישמ
תובהלתהרשא,םלועבהדיחיההקומעהםייחהֿתרותאיהלארשיֿתרות,ינשדצמ
לשיתילכתהֿיצראההניינעלבלֿםישב–הכותבבלתשהלהיושעתינכטותיעדמ
שמשלתמאבלכוי,ועדמוותרותדוחיאב,לארשיםעיכאצמנךכו–הרותה
.ןודינהםירבדהֿרשקהבתמלשומהמגודכ

םירזוחןאכ.הרותהלשיתרבחההיפואביטאוהןוויכהותואברחאםרוג
יכרמולשיו–םיררחתשמהםימעהברקבתויטסילאיצוסהתויטנהתייעבלונא
רסומהיוקיחףא.תיטרקומדהתוימואלהתייעבלןיינעההמודתינחורהניחבמ
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יוניבהךרדלעןירשימבםיררחתשמהםימעהתאהלעמוניאיטסילאיצוסה
,תיללכההכרעמבםבלשמאוהלוכֿםדוקאלא,םמצעלםאתומהיטסילאיצוסה
םאשאצמנבושו–םלועבםזילאיצוסהתאהגיהנמההמצעמהיכרוצלתמאתומה
לשהייטנוכותמחתפלךירצהזירה,אוהןֵּכםנמאםיררחתשמהםימעהןוצְר
םילוכיםניאםיררחתשמהםיילאינולוקהםימעהיכתראשנהדבועה,םלוא.השירפ
ימואלהןיינעלןָוּוכמהיתרבחןוזיאלשרטשמבאלאםמצעתאתונבל
תמאֿרטשמלשתונורקעו–)הרואכלתויהלםהינפלרמייתמםזילאיצוסהשיפכ(
םדמללולכוישיפכמרתויקהבומןפואבדומללוללהםימעהולכויאליאדוהזכש
.ומצעלשותרותלארוזחירשא,ירבעהםעהןמ

רשא,ינידמהםרוגהוהירהוללהםייתוהמהםימרוגהןמבושחתוחפאלךא
.וניבגלםיררחתשמהםימעהלשינידמהןויווִשהֿרסוחלעונֵרּבַדבוילאונזמר

תרושבתאלוכֿםדוקםיררחתשמהםימעלרשבלונאםייושע,רומאכ

איבהלונאםינכומוםייושעתאזההרושבהתאו–תמאלשתימואלהתומצעתהה
,ןכֿםגונרמאשיפכ,םלוא.םימְל☻ומהרקמבםהשםיררחתשמהםימעלםג
תאךופהלשקבישימל☻ומינידמםרוגלכןיבלוניניבשייביטקייבואדוגינ
םילוכיונאןיאאליממ,ךכךותמ.תימל☻ִאתורסיקלשדוסילותוימל☻ומ
,ימואלרורחשלשהעונתלוכיבכאיהש,רורחשלשהעונתלכלםגדגנתהלאלש
ֿףותישאצמנהזדוסיֿלעו–ולאכשתוירסיקתויטנאיהתמלגמהשעמלשךא
דגנכ,םנמאיכ.םירחאהםיררחתשמהםימעהבור]ןיב[ווניניבשדחםיסרטניא
לשךרדבםגתומצעתהידילעיגהלםיילאינולוקהםימעהםייושע״ןבלהםדאה״
ףא,הליחתכלםהלםוסקלתאזכשתומצעתההיושעןכלו–תימל☻ִאתומצעתה
תימואלתודחייתהלכעודיכללושםל☻ִאהךא;העפשהדמעמלםלצאעיגהל
לשתומדבףוסבלתולגתהלאלשותעפשהלכותאלאליממ;ותוהמֿדסימ
םורדבםשֿיאמ״םוחשהםדא״לירה,״ןבלהםדא״לאלםא–השדחתודבעתשה
עונמלאוהםיררחתשמהםימעהלשםניינעיאדוובו–ודוהבואןוכיתהםיה
.ונלשונניינעהזשםשכ,תאזכשהאצות

אוהעבטהֿךֶפֶהתיביטקייבואֿתיטילופואגהניחבמםא,המכוהמכתחאלע
ילאינולוקהםלועהלשםיררחתשמהםימעהוליחתירבכןיעלתיארנההפוקתבש
םושמ,היילעֿוַקבםויכתיארנםישוגבתודדוגתהה.תובחרנתויורסיקבדדוגתהל
ךא–תטלשהברעמהתוברתבםיילכלכהוםיינידמהםיסחיהידיֿלערבדההֶּפכִנש
.תמאלשתומצעתהלאנדיאהדילאינולוקהםלועהעיגישכאליממלופיתוזתואיצמ
תאתונבלםיליחתמהםימעהש,היפרגומדוהלכלכלשבכרהךותמ,בייחתיזא
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םייושעאהנונחנאשגוסהןמתימואלתיּומצעלשדוסילעונָּבייםמצע
םימעלתמאבעייסלונלשונתניחבמךרוצהררועתמבושןאכו–םהינפלםיגדהל
.הזלהןוויכב,םהילעתינחורהונתעפשהתאליעפהלו,םיילאינולוקה

תויטנדגנכ,תואמצעירחושםימעלשתותירבשוביגבתויהלהכירצהרטמה
ונתואןכסלתולולעהו,והשלכדצמשדחתהלתויושעהואתומייקתויטסילאירפמיא
םימעהםעונתודידיתאןיירַשתוזתינידמהשיג.הוושבםירחאהםימעהתאו
רורחשהֿתעונתלשתוינמזהתויעבלרבעמקחרהגרוחהחווטלםיררחתשמה
םיפתושמהוניניינעםודיקבהברהעייסללכותהמצעאיהשדבלבוזאלו;אנדיאהד
לעתולעהלרשפאשהדיחיהתוינידמהלוכֿםדוקיהירהאלא,רורחשהתפוקתב
.םירבדהךשמהבונלתויופצהרתויבתורומחהתונכסהינפתאםדקלידכתעדה

.א״כשתרדאדעך״שתןוויסמ׃רעושמהביתכדעומ
דעוך״שתבאןמל–׳בקרפתטמשהבו–םיפוצראלתונוילגב,׳םָלֻס׳בםיכשמהבםסרופ
.ב״כשתולסכ

ותוארביחאוהשהארנדיהבתכבםינמיסיפלע.הזרוביחלשופוסבךיראתםשראלד״בש
׳הנמ׳ה.ךכמרתויףאילואו,׳תונמ׳יתשבתוחפל–םוסרפלותריסמידכךות–ןירועישל
ונעבקןכלעו,א״כשתןסינןוילגבספדיהלהלחה)ךליאו׳דקרפשארמ(הביתכהלשהיינשה
רשאםיעוריאהםעםגבשייתמהזדעומ.הביתכהםויסלשרעושמהדעומַּכרדאשדוחתא
.41ְֿו32תורעהבליעלתאזהארו,ורוביחבםהבעגונד״בש

$

656ẅ׳מעלתכיישה39הרעה

ידיסחלצאברוקמוד״בחירומדאתחפשמלרצנ–׳אבס׳׃הנוכרשא,ןוסרואינשביילהדוהי
ומבוט״פרתבחבטהןמלצינ,ןורבחבךנחתהולדגאוה.)1896(ו״נרתדיליהיה–םינולס
.םישודקהתופוגתארבקוידי

עצפנםגזאו,םילשוריבתיטסינויזיברההגלפמהףינסשארןוסרואינשהיה1937ןמל
.וכעאלכבבשיואלכנ–ל״צאהלשלומגתתולועפלשב.לתוכהלאוכרדביברעתוירימ
ךא,ומעשגפנףאויקסניטוב׳זתאץירעה,ל״צאבו׳םינוירבהתירב׳ברבחהיהןוסרואינש
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אציאוה.םהיכרדודרפנאלבוש–ריאילעדוותנרשאכ
,ליעפי״חלשיאלהיה,ןילופלתרתחמהתוחילשב
.םימעפהמכדוערסאנו
םסרופם״שתתנשב.א״לשתתנשברטפנ׳אבס׳
׳!ןורבח,ןורבחיוה׳–ויתונורכזרפס׳ריאי׳תאצוהב
.בדןביתבשלשותכירעב–
ויתורהזאמםשרתההמכדעןוסרואינשרפסמורפסב
הנכסהינפמ,)באזלשונב(,יקסניטוב׳זירֵעלש
אשונה.הקירפאוהיסאיבחרבתיברעהותימל☻ומה
ךכלעחחושאוהו,ךכֿרחאםגוקיסעהלךישמה
תא,׳אבס׳ל,ולשידקהודִצמרשא–ד״בשםעםג
.הזהקרפה
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