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רשאםימכחֿידימלתוםינברלשםהירבדלהבוגתכבתכנד״בשלשהזרמאמ
םייקתהסוניכה.׳הפֿלעבשהרותלירישעהסוניכה׳לשותָמיבלעמורמאנ
רחאלםישדוחהשולשכ,ז״כשתבאֿםחנמבד״כֿב״כםימיבקוקברהדסומב
לשומוירדסלעשהיהירוקמהןונכתה;םימיהתששתמחלמבןוחצינה
יפנכלע–השדחהתואיצמבךא,ןירדהנסתכסמבתויגוסהנדומעתסוניכה
תשודק׳אשונבתואצרההמכדועופסּוה–תיבהרהוםילשורירורחש
.׳שדקמהוםילשורי

הסינכתרסואההדמעהתאוקמינ)ףסויהידבועברהםהיניבו(םירבודרפסמ
יכעבקרשאיטלו׳זלאלצבברההיהםלוכמץרחנה.הזהןמזבתיבהרהלא
לכלהסינכהאופאתרסאנירה,שדקמהםוקמּוהֵיַאתעדלרשפאיאשןוויכמ
הבהכורכשיאדוובו–תמהתאמוטלשב–תרכרוסיאקפסב,רההחטש
םהבשתומוקמתואדוובונלועדָוייםאוליפא.שדקמארומתווצמלעהריבע
יכ,הרוסאהסינכהאהתםהילאםג–יטלו׳זברהףיסוה–שדקמהבצינאל
׃םרמואב,הליבטאלברההלאולעישםיברללושכמךכבאהירתותםא
יצראהסוניכהירבד,׳הפלעבשהרות׳׃האר(.׳רבדהתאםישורפוריתה׳
.)ח״כשתםילשורי,קוקברהדסומתאצוה,ירישעה

ברהדסומלהנמ–לאפרקחציעיבהסוניכהתליענבשףיסוהלשיתאזֿםע
לשותעפוהתארסאשלעןיברקחציל״כטמרהיפלכהפירחהאחמ–קוק
קרועיפוהןאכ״שךכלערֵצֵהאוהו,״הזינרותוינויעסוניכב״ןרוגהמלשברה
ררבתהדבעידב.״הגצוהאלותעדוליאו–ןרוגברהלשויתועדידגנתמ
ברהלעןיידרסאשםשכ.ןוחטיבהרש,ןיידהשמלשותארוהוזהתיהש
תוצרהלםגוילערסאךכ,רוביצבהליפתובםייקלורההלאסנכיהלןרוג
לאשנרשאכ.תיבהרהבםיבחרנםיקלחלהסינכהריתמהותעדתאראבלו
תיבהרהןיינע״שבישה,)ז״כשתלולאב׳אםויב(הלשממהתבישיבךכלע
רבדיאבצשיאשיוצרהזןיאו,רוביצהתאסיסתמהאשונלהנורחאלךפה
ןותיעהךכלעחווידםויהתרחמל(.״תקולחמבהיונשהתיטילופהיעבלע
ץ״גבלד״בשלשותריתעלתישימחההפסוהבתאזהארו–׳תונורחאתועידי׳
.)״הלשממבןודנתיבהֿרה״׃תרתוכהתחת,193׳מע,הזךרכב,תיבהֿרהןיינעב
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הפֿלעבשהרותליתנשהסוניכהםייתסנ–]ז״כשתיהלִש[–הלאםימיב
וראשנתוביסמהףקותברשא,תיבהֿרהתוכלִהשלעקומעקופיסירבדב

לשאושנלהזסוניכבךפהיֵל,ה״בקהידסחב,ףוסֿףוסורשכוה,וישכעדעתוזונג
רעצתעבהםגףיסונוילעלבא;ףרטצנהזהקומעהקופיסהלא.ילאוטקאןויד

ררחושתיבהֿרהשרחאקרםייקתהלהיהלוכיםנמאילאוטקאהןוידהשלעקומע
קפסילבויהונכותוןוידהלשוחור.הליחתכלמוילאילאוטקאסחיתעדותםושילב
ֿרהתוכלהבילאוטקאןוידםייקלםילגוסמויהשםישנאויפתתשמויהּולםירחא
סיסבכ׃הברדאםאיכ,םירחאידיֿלע,ורורחשרחאתוררגיהבאקוודואלתיבה
םהלהיהיוארשיפכ–םהלשםתגהנהבוםתארשהב,רורחשַלדוסיוםדקומ
.תירוטסיההלארשיֿתרותלשתוכמסהיאשונכ,גיהנהלותורשהל

תולעל]היה[לוכיאליאדוובזאיכ,םירחאהזכהרקמבויהןכותהוחורה
הלאשהלעדמעויררחושמהתיבהֿרהתוכלהבילאוטקאהןוידהזכרמשםתעדב
הניאתמאבהלאשהשינפמ,לוכֿםדוק.ומוחתלסנכיהללארשיֿינבלרתומםא
..[םירורבוםיקוספםהןיינעהוןידהשרחא,ללכהלאש .[.1

תדרוהוהמואהיפוסיכתיילעלתיפרגואיגהזוכירהֿתדוקנאוהתיבהֿרה
םתסאהיתיבהֿרהשםירבדהעבטמןכתייאלךכלםאתהבו–םהילאהניכשה
.השעמֿתעשבוחורֿבצמכושיאושיאןוצרכ,ךרוצלאלשוךרוצל,םילויטםוקמ
לשוכוויתילב,הרומגהטשפהב,ודיקפתבתיבהֿרהשומישלשהקינכטהםצע

לארשילשותכירעב,׳תיזחה׳ןואטיבַּבהזרמאמםסרופ,)9הרעהב(ןלהלרפוסישיפכ1
ד״בשירבדמעטקרזגנהזםוקמְּבש,ילהארנו,ונידיבוניאד״בשלשודיבתכ.דדלא
–״שדוקַּבודחייתנש״רההימוחתב,הארנכ,ד״בשקסערסחהעטקב.ךרועהידיב
ןמיסו(;המייקלשיםיאנתוליאבו,יתמ,ימל׃םהילאהסינכהינידבו–ןלהלונושלכ
׃הלימַּבתחתופההקסִּפהשארב,ןלהלד״בשבתוכרשא״ל״נכ״ןּויצהאוהרבדַל
.האבההרעהבםגהאר–ןיינעותואבדוע.)״םירבדה״
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׃םילויטרקפהותואתעינמלעקרהברהדימבססובמ,הנומתםושולספםוש
רישכמהאוהֿאוה,לוחלשךרוצלכלתיבהֿרהמםיילגרהֿתַרָּדַהלשהזה״ּוּבַטה״
–שדוקלשךרוצל,המיאתמהחתמהֿתמצועב,םשלשפנהתיילעתאאטבמה
אלאופוגבתיבהֿרהלתולעלםדאלןיאשאוהןידה,תורחאםילימב,אליממו
.תלעותלהיילעהתאךופהלידכועבקנשםירדגַבוםינמזַּב,םיאנתַּב

שדוקַּבודחייתנםנמאשתיבהֿרהיקלחםתואבקרןבומכםירומאםירבדה
תישפוחאיההשיגהםהילאו,ודחייתנאלשםיקלחםנשייכאיההדבועה.ל״נכ
תקולחמםושתורוקמבןיאהשעמל,הזהםינידהלולכמלעו–טעמכואןיטולחל
,״ויָאֵריִל׳הדסִמולהָלגנךכ״ש,ד״בארהלשהנושמהותעד,םנמא,הנשי2.איהש
תישילשהשודקשדקתישדעתיבהֿרהתשודקהעקפשדקמהןברוחםעש
היווההלכ,םלוא3;רקפהאיהולוכתיבהֿרהלהסינכה,םייתניב,ןכלשו,שדחמ
ףאיהירהוהנוכנהניאוזהעדיכהָדֵעאיהלארשיםעלשתיתוהמההשגרההו
עמשמו–ןרוגברהאלףא,הבקיזחמאכמסֿרבםושןיאםנמאו–תלבסנֿיתלב

ינפלשדוחכהשגוהשהריתע(–ץ״גבלותריתעבד״בשירבדתאםגןאכטטצליואר
,8ףיעסב,םש.)הפֿלעבשֿהרותלסוניכהדעומינפלםימיהרשעו,הזרמאמלשומוסרפ
ֿתיבתוכלהבם״במר[,׳וזמהלעמלוזו,לארשיץראבןהתושודקרשע׳״׃ךכד״בשבתכ
תוגרדמהנומשו;]׳ט‐׳ותוינשמ׳אקרפםילכתכסמיפֿלע,ג״יהכלה׳זקרפהריחבה
הלעמלהז,םיכלוהוםישודקה,םינושהויקלחותיבהרהבןהןלוכ–תונוילעההשודקה
דעו,ם״וכעותמאמטוליפאו,םשלסנכיהלרתומםדאלכרשא,םתסתיבהֿרהמ–הזמ
.״הדובעהתעשבםירופיכהםויבלודגןהוכאלאםשלסנכנןיאשםישדוקהשדוקל
.)126׳מעהזךרכ,ץ״גבלהריתעהךותבתאזהאר(

,תישפוחאיהשדוקַּבודחייתנאלשרההיקלחלאהסינכהשד״בשןאכבתוכרשאכ2
׃תיבהרהלשוחטשבםיקלחינשל–ןוכנֿלא–ןווכמוהירה,״טעמכואןיטולחל״
ידיֿלעופסוהשםיחטשםנשיהמוחבףקומהםחתמהלשונופצבוומורדב*
רההםוחתתאוליפכהשטעמכהלאתופסוה.סודרוהךלמהידיֿלעוםיאנומשחה
זמורהלאםיחטשל.המאתואמשמחויתועלצלכועוברהיהרשא,ירוקמה,שדוקמה
.ןיטולחלתישפוחאיהםהילאהסינכהשםיקלחםנשישובתוכב,הארנַּכ,ד״בשןאכ
תיבביבסרשאהרזעהתמוחתאףיקהשגרוסהםוקמלדע,שדוקמהרההםוחתךותב*
.)םיתמֿיאמטלםיבשחנםויכונלוכו(תמֿיאמטםגֿתוברל,לוכַלתרתומהסינכה,שדקמה
ןווכמךכלו–הווקמבהליבטב,םפוגמתאצויההאמוטמרהטיהלקראיהםיסנכנהתבוח
.טעמכתישפוחאיהםהילאהסינכהרשאתומוקמםנשייכובתוכבהארנַּכד״בש

תוכלהבם״במרהקספלע–דודןבםהרבאיבר–ד״בארהלשותגשהלאיההנווכה3
תאהמלששדיקשהנושארהשודקשקסופם״במרה.ד״יהכלה׳וקרפהריחבהתיב
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חמקלשהניחטתניחבבקרהשעמלהיהתיבהֿרהלהסינכהשפוחבןוידהלכש
.ןוחט

?וינוידזכרמבהזכשןוחטחמקתניחטבושחסוניכולדימעה,ןכֿםא,המלו
ןיאשאוה,ונרמאשיפכ,ןידה.״חמקה״לשםינפהיתשבאוההבושתלחתפמה
דצה–אליממלבא;םיעובקהםירדגַבוםינמזַּב,םיאנתַּבאלאתיבהֿרהלתולעל
אלאיההיילעה,םיעובקהםירדגבוםינמזב,םיאנתבש,אוהעבטמהותואלשינשה
יֵאנתבש,איהםירבדהתקולחו–הווצִמוליפאאיהםאיכ,תרתומקר
דצְּבןבומכאוהרקיעההלואגיֵאנתבלבא,רקיעהרוסיאהֿדצראשנדובעִשוןברוח
.הווצִמה

ףאלע–ונלצאש,הזהיהשיגדהלבושחהסוניכַלהיהבושחשהמ,הנהו
אלשינפמ)א?דציכה.רקיעהאוהאוהרוסיאהודובעִשהדצןיידע–רורחשה
קרןיינעאוה,תולעלהווצמהאיהוילארשא,שדקמהןיינבשינפמ)ב;ונרשכוה
רשאתומוקמהתנחבהשינפמ)גְֿו;יבציַתבשותעשבהפיצוילאשגוסהןמסנְל
–םתשודקבםידחוימהתומוקמה]םתמועל[ותעלכבתישפוחאיההשיגהםהילא
ןיינעאיה]וזהנחבה–הווצמהךרוצלאקוודוקראובלונילעםהילארשא[
תאאל,הארשההתאאלםישיגרמםניאסוניכהיפתתשמרשא,תיאובנהרושבל
.םתאֵ☻לַחֵרכההתאאלווַצה

הסינכהיכעידוהלאקוודֿואלשקיבסוניכהש,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
עידוהלשקיבאוהאלא,איההרוסא,םישורדהםיאנתהידעלב,םידחוימהתומוקמל
תונשלםילגוסמונאןיא׃עובקהבצמהןיידעראשנםישורדהםיאנתהרדעיהיכ
בשנאלא,ותונשלידכרבדםושתושעלםגונלןיאו,הזהםיאנתהֿרדעיהתא

יכבתוכו,ד״בארגישמךכלע.אובלדיתעלםגתדמועוהפֵקתםילשוריתאוהרָזעה
.ולןיַאמיתעדיאלו,וזאיהומצעתרבס״ . יסוייברלוליפאשרמואינאשאלאדועאלו.
ֿץראראשלאלארמאאל,אובלדיתעלהשדיק]ארזעתשודק=[היינשהשודקרמאד
םילשוריושדקמהשארזעעדויהיהשיפל,רמאאלשדקמַלוםילשוריללבא,לארשי
׳הדוסמילהלגנךכ;םלועל׳הדובכב,ימלוע,רחאשודיקשדקתהלותונתשהלםידיתע
.״תרכובןיא]שדקמהםוקמל=[םשהתעסנכנהךכיפל;ויאריל
ריעָּבדסישהלודגההבישיהשארבדמעוסנבורפביח,דודןבםהרבאיבר,ד״באר*
םירוביחרביחאוה.)ם״במרהתריטפינפלםינששש(1198תנשבותריטפדע,הרייקסופ
לכבטעמכתוספדומויתוגשהו,׳הרותהנשמ׳לעותרוקיבבדוחייבעדונךא,הברה
.ם״במרהתורודהמ
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ןמהלואגהותולגהתורומתִּבתופצִלותבשלונייהםיביוחמםגלוכיבכשיפכ,הפצנּו
.וישכעדע,דצה

ֿלערבכלעפוהשןורקיעהתאבגאברישכהלורשאלאבסוניכה,ןכֿלעֿרתיו
םייקתהלרומאםימיהֿתירחארחאלדעשןוויכמיכ–הליחתכלמומולשֿישנאידי
אליממירה,ובתושעלהמונלהיהיאלותיבהֿרהלתולעלונלהיהירוסאשבצמה
ונֵתּונדאלתיבהֿרהתלבקבתוכרכנויהשתוכיבמהתויעבהלכמונאםירטפנםג
שדקההםכֶשללטנהתאריבעהלרשאמרתויטושפהמ׃ונלשונחוקיפלו
עקוי,םיימואלֿןיבהוירשקלע,הזהשדקההשדועבו,ולבקלחמשיקרש,ימל☻ומה
ונשפנתאונחנאירה,ולענכיהלץלאנחצנמהלארשיאבצוליפארשאסָּנַאכ
4!ונלצה

שממתיבהֿרהתוכלהלתכיישתאזלההרושבהלכשרמולךירצןיא,םלוא
5.תורּבִדהֿתרשעלויהםיכיישםתעשב״חצרתאל״יזורכלשמלשםשכ

תוכלהללכבונלןיא,לארשיינידלשתירוטסיההתועמשמהעבטִמ,השעמל
םא–םויה״.חישמהתומילשתוכלהמלדבהב,״הזהןמזל״תוכיישהעבקלש
רומאוניאחישמהתומימלדבהב״הזהןמזל״קרךייששהמו–6״ועָמשִתילוקב
7.העשלהעשמוםוילםוימ,תכללוותונַשלהווצמאלא,םייקתהלאופא

םהלאחינרשא–ויסנכתמוֿסוניכהלש״ומולשישנא״לע)הקסִּפהשארב(ובתוכב4
חרזתותדהרשלרקיעב,ןוכנֿלא,ד״בשןווכמ–ימל☻ומהףקא׳והידיברההלוהינב
וילדחמווישעמתשרפ.םיסנברהוןמרטנואברה,זאונהיכשםיישארהםינברלוגיטפהרו
ד״בשלשותריתעבהלוגנ,ורורחשרחאלדימ,תיבהרהבודרשמוגיטפהרוחרזלש
הפרוצוירזועורשהןיבלד״בשןיבתובתכתההו,)הזךרכב(תותדהרשדגנץ״גבל
.הריתעהתואלםיחפסנַבוהמדקהַּב
–ז״כשתןוויסבו״טםוימ׳ץראה׳תכרעמלד״בשלשובתכמתאהארהזןיינעבדוע
.643׳מעב16׳סמתרגיא,׳אךרכ,תורגיאהרודמבאבומַּכ

,רזהןוטלשבתמחולהתרתחמהתולועפדגנומסרופרשאםיזורכינשלאיההנווכה5
םסרופןושארהזורכה.תורּבִדהתרשעךותמישישהרֵּבִדהלשתרתוכהתאואשנרשאו
םדִצמםהילעתובוגתהלשו–םיזורכהלשםרופיס.ז״שתתנשבינשהו,ט״צרתתנשב
.הזרמאמלחפסנכאבוי–םימחולהםינוגראהלש

תכסמב(ל״זחתדגאו;״ועָמשתלֹקבםאםויה״׃רמוא)׳זה״צםיליהתב(בותכה6
,ץרתלידכ–׳ועמשתולוקבםא׳–הזהיאנתבשומישהשוע)׳אדומעח״צףדןירדהנס
רשאכולרקישחישמהיכחיטהרשאיולןבעשוהייברלשותהימתתא,והילאיפמ
.׳םויה׳׃ולבישהחישמהו,׳?רמאובייתמ׳׃לָאְש,ימורירעשבאָצְמ
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בשחיהללוכיוניאםימיאתמהםיאנתהרדעיהבתיבהֿרהלהיילעהרוסיאםג
תנוּוכמההריתחַּבעלביהלאוהבייחאלא,תמייקההכלההתיצמתכדחאעגרוליפא
הווצמלםירבדהֿךלהמבםנמאךפהיירוסיאהשידכםישורדהםיאנתהתריציל
םעהלשתיתכלממהותינחורההגהנההתבייחוילעש,רקיעהוהזו–תילאוטקא

ןאכמדועםישגהלונלרתונשהלואגהתומישמלשםוכיסַכותיצמתַּכ,דומעל

8.ךליאו

–זאו,תאזכשהגהנהלשהתורצוויהסנקראוהונלשורדהיחישמהסנהלכ
אוה,חבזמהםוקמאוהינולפםוקמיכודיבלגרסוהָנשִמהיפֿלעענכשיואובישימ

חישמהיפב׳הרבדכלוכיבכ,ןושארףוגב,״ועמשתילוקבםא״ףוריצַּבןאכטקונד״בש
הדגאהתאאוהראבמרשאכגארפמל״רהמהטקונךכשןייצלןיינעמו;)והילאיפמוא(
וזהנה.הרצקבד״בשןאכץרוחרשארבדהתאהמֿתוכיראבריבסמאוהורואיבבו,ןנד
׃ל״רהמהןושל
ונתייגוסבחישמהתרמיאכ[–׳אניתאהתע׳׃חישמהרמאשהמךלהשקייילואו״
תמאלכהיכ–]ךלהשקיילא–לעופבותאיבתייחדתמועל,׳םויה׳אובלאוהדמועש
יזא[העינמשיםאקר,לבגומןמזולןיאו,ללכהעינמןיאומצעבחישמהדצמיכ;ןוכנ
הילרמאדונייהו.עיפשמהדצמהעינמןיאלבא,ןכומוניאלבקמהשדצמ]איהתעבונ
דצמהעינמןיא]זאֿיכ[ןכומלבקמהםא׃רמולכ;׳ועמשתילוקבםאםויה׳׃]חישמה[
ץקהו,]לארשילש[םהישעמדצמהעינמשיזא–ןכומוניאלבקמהםאםנמא,עיפשמה
תכסמ,ישילשקלח׳תודגאישודיח׳רפס(.״לבקמהתנכהאוה]חישמהתאיבםוי=[
.)ג״כרדומע,ך״שתןודנולתרודהמ,ןירדהנס
תולעמב׳ורמאמבד״בשחתינוטטיצ,חישמוהלואגלע,ל״רהמהלשםיפסונםירבד*
.ולעפמול״רהמהלע2הרעהלבלםישו575‐574םידומעבםשהאר;)׳בךרכ(׳הלואג

ןמז,הזהןמזבתוגהונהתוכלהה׃רמולכ–תמצמצמתיתכלההרדגהוניה״הזהןמזה״7
הרדגההדסתולובגךותבםקוסיעוםהירוביחתאומחתםירבחמהלכטעמכ.תולגה
תויגוסהלכוחכתשנו,הליהקהוטרפהייחםוחתלאהכלהההקמטצהךכו,תאזה
.וצראבינובירםעכלארשיייחתוכלהו,שדקמ,ןירדהנס,תוכלמיניינעלתורושקה
.ם״במרהןבומכאוה–ךשוחברולדגמכרקדזמה–הזללכמאצויהרבחמה
תומי׳ל׳הזהןמזה׳ןמרבעמה״לשינכפהמהחרוּכַּבתומוקמהמכבקסעד״בש
האובנ׳רפסַּבא״יקרפ,הזהםשהתאאשונהקרפהתאדוחייבהארו–״׳חישמה
.ךליאו386׳מע׳אךרכ,׳הלואגַּבתרוסמו

לודגהורוביחתרגסמב–םינששמחכרובעכיכרמאנוףיסונ,הלאםירבדלשםמוכיסב8
תואכרמב(״תיתכלהההיעבה״תאהבחרהבחתינוד״בשבש–׳םילשוריןונכתלע׳
–יתולגהשפנהֿךולהמשרדנהךפהמהתאו,תיבהרהתייגוסלכתאתפפואה)תולופכ
הלועוֿתצרופה,המלשההלואגהלשהתפונתלא–״היעבה״לשרוגסהֿלגעמַּבאולכה
.ךליאו511׳מעהזךרכב,םשתאזהאר.שדחמשדקמהןיינבל
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קר–תאזכהגהנהןיֵאב.םוקמהיוליגלוניפיצול]רשא[תמאהֿאיבנכםגרכוי
עבטמלבא,לגרסילבוהנשמהילב,חבזמהםוקמתאהלגישןטלרשלהפצנּודומענ
.סנרפמרתויוהשמבקרקסעתיםייתניבאובישןטלרשלכ,םירבדה

9.ז״כשתלולאב׳ט;׳תיזחה׳ןואטיבַּב)םותחיתלב(םסרופ

לשותכירעב,ז״כשתןוושחבעיפוהללחה,םיימואלהםיגוחהןואטיב,׳תיזחה׳ןולעה9
שולשכ(.ה״שת‐ג״שתםינשבי״חלןואטיבםֵשְּכ,ןוכנֿלא,רחבנםשה;דדלאלארשי
ד״בשםהיניב–םיברו,׳םָלֻס׳ןוחריהעיפוהלמלדח,ד״כשתתישארב,ןכלםדוקםינש
תואמצעהםויןולעלשורעשתא–הנומתַּב–ןאכגיצהלןיינעמ.)ךכלעורֵצֵה–
.םימיהתששתמחלמץורפינפלשןולעה,ז״כשת
ישנא.המחלמהרחאלשלולאב,׳תיזחה׳לש׳טןויליגבםסרופד״בשלשהזורמאמ
שדוחדע.ךכבודמעדימתאלךא,שדוחידמןולעהתאסיפדהלוסינ׳םיימואלםיגוח׳
השישוםישולש–םילודגםיחוורמבםיתעלוםרדסכםיתעל–ועיפוהא״לשתתנשבבא
.עיפוהלמןואטיבהלדחזאו,תונויליג
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חפסנ
5הרעהל

׳חצרתאל׳יזורכ

׃רזהןוטלשבםימחולהםינוגראהדגנונוּוּכרשא׳חצרתאליזורכ׳ינשלשםרופיסוהז

תארובשלטילחהרשאל״צאהתולועפדגנט״צרתזומתבספדנןושארהזורכה*

רחאלהנשכו(דלנודקמלש׳ןבלהרפסה׳םוסריפרחאליצחושדוחכהזהיה.׳הגלבה׳ה

לאםימתוחהםינופ,׳חצרתאל׳תרתוכהתחת.)ד״יהףסויןבהמלשלשםודרגלֿותיילע

אלשו,םילגנאחוצרלאלש,עשפמםיפחםיברעחוצרלאלשהאירקברעונהלאובושייה

׃עטקהנה.םידוהיחוצרל

תא.םויהןכזאכהפיוחוכ,ןימויקיתעםעלשותודלירחשמהזוצ–חצרתאל״

םיעצמאה.םייוגבשםילקלוקמהלשהמחלמהיכרדיוקיחבגאהנבנאלימואלהונדיתע

האירקבםתוחזורכה.״הנממונוקיחריםגאלא,ונתרטמלונוברקיאלשידאלםיאמטה

.״ץוחבשויביואינפמומכ,םינפבשרורטהינפמ״ימואלהתיבהלעןגהל

רוטקר(לקנרפיולהםהרבא׳פורפ,דלוסהטיירנה–הנושארםימתוחהתעבראל

.םימתוחםיעבראוםייתאמדועופרטצה–ןונגעי״שוןוסלנצכלרב,)הטיסרבינואה

,םימואנ,תומישר,םירמאמ–רורטהדגנ׳׃ץבוקבןכו;ט״צרתזומתט״י,׳ץראה׳׃האר(

.)ט״צרתםילשורי,)ןמדלפֿרלדרעשוהיאוה(ןימינב׳רתכירעב׳תעדייוליג

המינםהםגועילבה–לאיזועברהוגוצרהברה–םיישארהםינברהשןייצלןיינעמ

ירבדרחאל.זומתבז״יםוצתארקל,ל״נהזורכהינפלעובשכומסרפשזורכב,המוד

םדאםושלהלילחו״׃םיריהזמםה,ןבלהרפסהתוריזגחכונבושייַלקוזיחודודיע

.טפשמילבםקנלשלוגיפתבשחמובללעתולעהלוליפא,לארשימ . !הלילח!הלילח.

–רמואוזורכהךישממ–הזןפואב.״השודקהונתרותתעדלעונריבעייחכונהבצמהש

דובכהורשויהשגרםבלמגפאלדועשהלאיניעב״,םייוגבםימשםשללחתהללולע

.םעלסחיב,׳חצרתאל׳הווצמםייחםיקלאלוקיניסרהלעעמששך״נתהםעלסחיב . .
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,׳ץראה׳(.״תינלבוחתארקנםינשעבשלתחאשפנהגרהשןירדהנסלכשורמאוימכחש

.)ל״נהץבוקבןכו;ט״צרתזומתו״ט

.!ירבערעונ!םידוהי״׃םסרפאוהידגנזורכב.בייחראשנאלל״צאה . וציכורכז.

ירצמהתאגרה,׳חצרתאל׳תאונלןתנשונברהשמותוא;ביואלעלחוניא׳חצרתאל׳

..לוחַּבוהנמטיַו . יברעהביואהלעןגהלוניא,ומעלןוסאימיבילארשירעונלשודיקפת.

.״וצראוומעתמחלמתאםחליהלאלא

לבוחתוכלהב(ם״במרהקספתאל״צאהלשךומסזורכטטיצםידוהיבהעיגפןיינעל

ןמזבוליפאו,םוקמלכברֵסומה]תא[גורהלרתומ״יכעבוקה)׳יהכלה׳חקרפ,קיזמו

תורוקמףסוא,לארשיץראבימואלהיאבצהןוגראה׳׃האר(.״תושפנינידןינדןיאשהזה

.)318‐317׳מע,לארשיביקסניטוב׳זןוכמתאצוה,׳םיכמסמו

תעונת׳הקרופו״שתזומתב׃עקרלשתחאהקסִּפםידקנ–ינשה׳חצרתאל׳זורכל*

סנכתה)1946ףוס(ז״שתולסכב;םיטירבהדגנןייוזמההלועפהףותישלדחו׳ירמה

רורטה״תאתונגלבשאוהויתוטלחהרתיןיבו,ב״כהינויצהסרגנוקהץייוושבשלזַּבב

דגנתהלבושייהתוכזבותכימתםעדחי״׃עטקהנה;)׳רבד׳בתרתוכהןושלכ(״ינסרהה

םיעצמאכםייקנימדתכיפשוחצרסרגנוקהלסופ,לארשיץראביוכידהרטשמתוינידמל

..תינידמהמחלמל . .םישרופתצובקידיֿלעתלהנתמהרורטהתכרעמ. . איהןיא.

.״]בושייהלש[קדצומהוקבאמלהסובתהליחנמאלאתמדקמ

;תומשבםתחנאלםעפהרשא,׳חצרתאל׳זורכרועינורזחהזדעומלךומס,הנהו

ודירבדַּבהתיה,תינש,ןאכםגןוכנֿלא(–׳חצרתאלהגיל׳םשהירוחאמוסכתהוימזוי

לשתרבוחוסיפדהבושו–)הינמרגילועםילאוטקלטניאדועול״נה׳ןימינביבר׳לש

הרוצוזיאב,חצרלכםילסופונא״׃זורכהןמעטקהנה.רורטלםידגנתמהםירמאמ

לשהינבידיב,לארשיידיבאוהשכותואםילסופונאםייתעבשו.אוהשדצהזיאמו,איהש

.״!חצרתאל׃הרּבִדהתאםינשיפלאינפלדועהעמשש,וזהמוא

׃עטקהנה.דדלאלשותבוגתהנתינ,)ז״שתטבש(׳שעמה׳,י״חלןואטבב

ימחולאל׃םלועבםיחצורהםהימםכלדיגנ,םיעובצםיסינטסיאתדע,התעו״

..תוריחהיאכדמםאיכ,םהםיחצורתוריחה . רמושלכ,אוהשודקםיחצורםדךפושלכ.

..אוהחצורםיחצורקוח . ימםגו,ץראבהפאצמנהיטירבלייחלכאוהלעופבחצור.

ןויצבונמדתא,ריקפמאוהםלועבונמדתא–׳חצרתאל׳תירבעתוריחימחוללףיטמש

׳בךרכי״חליבתכ(.״חצוראוהונינבתא,׳חצרתאל׳לערבועהאוה.ריקפמאוה

.)361הדומע
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