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רמשימענותייערלוץיברוהיכדרמודידילד״בשחלש,ח״לשת)׳ארדאבד״י(׳ןטקםירופ׳ב
ןלהלדבתכמהםעדחי–׳םילעופהתעונתלתיטסינויזיבראלהעצה׳–ןנדרוביחהתא
׃)םילקםיגולידבאבומה(

.ברםולש,ותייערויולהלארשיהיראר״בילתפנהשמיכדרמ׳רל

אלאהרירבהארנכולןיאסומלוקתוטילפבקסעתמשימךא,הדרטההלעהחילס
ד״בשקסעהפוקתהתואב[–םילודגםירבדלעתיניצרהביתכידכךות.ךבתסהל
רמאמאציַו,ינטִּבחורםואתפינתַקיצִה–]לארשיימיירבדלעורוביחתביתכב
ףאו,תיאנותיעהביתכלהארנכלגוסמינאןיא,יכרדכ,םלוא.הזההיצקובורפה
..רקחמןיֵעכאָצָיהזהדודיחההשעמ . ינאםגשתונעטהמכוהמכףאלעו.
.ומוסרפדגנתולעהללוכיימצע . םיבושחםירבדהברהרמאמבשישינרובס.
םאיצוהלדואמהיהיאדכ,היהרשפאקרּולרשא,תוגירחתולכתסהֿתודוקנו
..׳רבד׳בףאוא״םילעופהתעונת״לשתונותיעבאקוודו–םמסרפלורואל . .

םוסרפהתאעיצהליאדכשבושחתםגימענםאו,םסרפליוארשהֶארנםכלםא
יפֿלעֿףא,םוקמֿלכמלבא.הדותו,השקבב–ולעיצהלהלוכיאיהשוהשימל
,ימשבםסרפלהצוריניא,יתִמאדוסברבחמהתוהזתארומשלןווכתמיניאש
.דבשןבואריוניכהתאעיצמינאו

םולשתשירדםייתניב
בורקבתוארתהלםינפֿלכֿלעו

יַתבש

ךירצןיא.דימןאכאבומהבתכמהםעדחי,ורוביחתאד״בשלרמשימענהריזחההמןמזרובעכ
.ד״בשלשותָריגמברתונאוהו,םסרופאלרוביחהשרמול

ח״לשת,׳ברדא

,הכרבוםולשיתבשל

םָתדמעהוםָתרציקּוליכהנעטו,׳רבד׳תכרוע,רמזהנחלירבדתאיתרבעה
ךכידכדע,ןיינועמןיידעהתאםאה.סוסיהאללהסיפדמהתיה–שילשלע
?רצקלחרטתש
אלא,םיצוביקהלש׳תומֵדש׳לולרבֿתיבלש׳ןָוגִמ׳לתאזחולשלינאהלוכי
.הלאכתונויערינפבתיטמרהםירוגסםהשילהמדנש

–לעילםגו,יכדרממש״ד
ימענ

$

ימענהבתכשםירבדןכו–בדןבלעיויתבשןיבלרמשימענוץיברוהיכדרמןיבתודידיהלע
׳בחפסנבהאר–ןאכונאםידמועובדעומהינפלםישדוחהרשעכ,׳רבד׳בד״בשלערמש
.ךליאו58׳מע׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל
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,ךכבןפודֿאצוירבדםושןבומכןיאיטרקומדהןורקיעהתניחבמ
דמעממתילארשיהםילעופהתעונתהתחדנ,תוריחבבקֵע,תחאםעפש

םא,םלוא1.המוקמבהסנכנ״דוכילה״תעונתו,״היציזופוא״ָלתימואלההגהנהה
תיטרקומדהתורשפאהותוכזהתאהדיבםייקלתמאבתשקבמםילעופהתעונת
דעןיבהללוכֿםדוקאיהתבייחשהארנ,המואהתגהנהל״היציזופואה״ןמרוזחל
יונישה,תינכותֿתינידמותיתרבחהניחבמ,ונלצאאוהיעבטֿיתלבהשעמלהמכ
.עריאש

,הלילחרזוחו,״היציזופוא״ְלןוטלשןיבםידודנלשעודיגהונותואלכיכ
תכרעמלשתואיצמהםצעףאשםוקָמבקר,תוביסמַלםאתומויעבטתמאבוהירה
,הגהנהתוטישןיבחוכיולשטושפהןורקיעהלעהשעמלתססובמםיינידמהםייחה
םהיתומגמלףקותתתלידכןוטלשלעיגהלםישקבמה,םיסרטניאןיבתורחתהוא
ןוויסשדוחֿשארלש״ךפהמה״היהיעבטךא,ךכלםאתהב,םנמאו.תונושה
יפלאילפהלתבצועמהליחתכלמהתיהוז.הדִצמ,״דוכילה״תעונתיבגלז״לשת
ךות,תרוקיבלשתונעטםשוהפהלעמהתיהרשאכ,היציזופואבהתבישיֿסופד
–הדיבהגהנההדקפותךאםארתויהבוטתוינידמעצבלוםוזילעדתיכהרמוי
׃רמאורחובהםקףוסֿףוסרשאכ,הדידלןיטולחלינויגהןכֿםגהיההזירהו
.״יסנ,אנא״

2.תלפוכמוהלופכהריתסבםיכבתסמםירבדהתאונאםיאורךליאוןאכמ,םלוא

״דוכילה״תעונתלשהתוחתפתהוהיתורוקממךשמנהריתסהלשדחאדוסי
,התיהתונויצה.ארקיעמתונויצהלשהימיֿירבדוהתוהמעקרלע,אָנְדתַמדַקִמ

–)1977יאמב17(ז״לשתרייאבט״כבוכרענשתוריחבב׳ךרעמ׳הלערבג׳דוכיל׳ה1
תושדחהשיגמיפמברעותואבהשדוחשהלימ(,״ךפהמ״כרוביצַּברוכזעוריאהו
אופאובתוארלןתינו,ח״לשת׳ארדאבד״בשבתכהזורוביחתא.)ןיביםייח,היזיוולטב
.ותושחרתהרחאלםישדוחהעשתכ,״ךפהמ״ותואלעהבוגתןיעמ

לדגומהחוורהדעךליוךשמייתאזהתלפוכמהוֿהלופכההריתסהלשבחרנההחותינ2
העונתהלשהלוגלגכ׳דוכילה׳–םימרזהינשןיבקרהנניאהריתסה.693דומעבש
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,״דוכילה״תעונתוליאו,ןיַאהןמילארשיֿץראשיתריצילשהלואגֿלעפמ,עודיכ
ידיֿלערקיעב,הזהשֵיהלשותריצייכרדרשא,םזינויזיברָּבאוהןושארההרוקמ
,ויתוגשהתאאופאהלעהםזינויזיברה.ויניעבןחואצמאל,םילעופהתעונת
3הלפעהברשאמדבל,אוהוכרדתאשממליניצרןויסינלעיגהאלםלועמךא

לעםישגהלהשעמלחילצהאלאוההלאתאףאו–ןייוזמיתרתחמקבאמבו
תעונתתוגלפתהלשהתומשגתהוהתחימצעקרלעקרםאיכ,ותָשיגתרהט
.ולרבֵעמשהמלא,וכותמ״לארשיתוריחימחול״

תינכתםושהליחתכלמדימעהאלתמאבםזינויזיברהש,היהרבדהםעט
תירוביצהכרעמקרשרדאוהאלא,תונויצהלשתימצעהמשגהלהפולֲח
]יטירבה[רזהןוטלשהלשתרפושמתוסחתגשהלרתויתשגדומתינידמֿודבספו
והירה–םייתניבשללחהתאאלמלידכ–תאזםעו,וקיֵחבתונויצהתמשגהל
,השעמלתונויצהלשהתמשגהךלהמדגנכםיטרפבֿתרוקיבלשתונעטםגףיסוה
ךלהמהתאלוכיבכאוהללש,תרפושמהתוסחהידעלב,תינורקעשיפֿלעֿףא
לשהקנפשוגב,קדצב,תיטסינויזיברההעונתהתאהתּכיזוזהשיג.ללכבהזה
,תויבויחתויכרעתועפשההמכףאלע(ּהתיירבֿעבטמאדירגֿתינרּבדקרסֿתעונת
,אוהונניינעלדוחייבבושחשהמו–)בגאבוללכהירובידוּהתרוקיברשא
םזינויזיברהרשאכםג,התקדצהתאתמאבהדביאאלוזתינורקעהקנפשוגש
.רומאכתרתחמהתמחלמוהלפעהןוגראידיֿלעהנממהֶלעתמכהָארנ

,םיינשהןמדחאלכבםגאלא–םילעופהתעונתלשהלוגלגכ׳ךרעמה׳ו,תיטסינויזיברה
הדרפההתיבכוכדעוןאכמ–הריתסהלשדחאהדוסיהתאוגיצהב׃ומצעֿאוהוכותב
ךאןוטלשבהתכזאיהםנמאשריבסמו,׳דוכילה׳תעונתבד״בשקסוע–691׳מעב
יכד״בשריבסמ,הריתסהלשינשהףגאהתאוגיצהבוליאו;ולהיוארהניאםצעב
,ולשֿידוסיהֿועבטובתחשנשםושמקרתאזךא,ןוטלשהתאםנמאדביא׳ךרעמה׳
העונתלויפואבהמודהָ☻ענאוהו–תונויצהםודיקוץראהןיינבעבט–םדקִמוֿזאמש
...תיטסינויזיברה

ר״תיביליעפתרזעב(תיטסינויזיברההעונתההנגרא1942תליחתדע1934תליחתמ3
ֿהעבשמהלעמלןהבו,םיליפעמתוינאםייתשוֿםישולשלשןהיתוגלפהתא)הפוריאב
לשהמשכ(׳יפֿלעֿףאתיילע׳׃הנוכהזהךשמתמההלפעההלעפמ.םילועףלארשע
םיבהעבוטרשא׳המורטס׳התיהותרגסמבהגילפהשהנורחאההינאהו,)תוניפסהתחא
,בגא.דחאקרלצינהנופיסלעויהשםילועה769ֿמו,ב״שתרדאב׳זםויברוחשה
םיכוכיחותוקולחמךות–ילגֶלֿיתלבהלפעהלעפמהנגההםגהנגראהפוקתהתואב
עונצלעפמהזהיהתיטסינויזיברההיילעהתמועלךא–אלואןכםאהגהנההךותב
.םילועהרפסממשילשמתוחפו,תוינאהרפסממתיצחמכ׃ופקיהב
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תמחלמלשתּונֵּכהוהקימנידהתוחתפתהש,ךכךותמתרבתסמוזהעפות
הגלפמהךותב.בכרומינוגרִאךילהתבוהגרדהבםזינויזיברהןמהחמצרורחש
תרגסמַּב;ללכבתאזהתוחתפתהההעדונאלשטעמכהמצעתיטסינויזיברה
תושדחתהלשהמרלהעיגהותינכפהמהשיגלהכפהניהירהי״חללשתגלפתמה
תומרבהעוקתתוחתפתהההראשנל״צאהתרגסמבוליאו;תיתוהמתינויער
,י״חלרחאללכֿךרדבתכשמנתירסומההקימנידהשכ,םייניבֿיֵּבלשלשתונוש
4.ןָשיהםזינויזיברהירדגמררחתשהלהחילצמהניאתיכרעההעדותהו

רמ,ל״צאהדקפמלצאםירבדהומלגתהדציכבלםישלונלבושחדחוימב
תמחלמלןיגברמףרטצהאללארשיֿץראלואובביכאיההדבועה.ןיגב
;הנממענמנןיידעש,ל״צאָלהנפאלא,י״חלידיבהלהנתהרבכש,תוריחה
תזרכה״יפל(ןכהשעאלאוה,המחלמהךרדלל״צאהתא,ךכֿרחאותונפהב
ֿרסוחללגבאלא,רזהןוטלשהלשיהשלכתינורקעהלילשללגב)ולש״דרמה
ומויקל״ירסומהדוסיהןדבא״והזהןוטלשהלשהרומגה״ותדיגב״בקעהרירבה
םצעדגנותמחלמתאןיגברמהנפהאלולאהתוחנההיפֿלעםג5;ךכלשב
היהו–ץראבש״היצרטסינימדאה״דגנקרםאיכ,ילאירפמיאהיטירבהןוטלשה
תרגסמַּבאוהראשנןיידעאלא,ישרושימואלרורחשלותמגמןיאש,רורבזמרהז
הָקָנֲעָהיפẁלעתירבעהנידמגישהלהריתחלשתיסָלקהתיטסינויזיברה

,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהארי״חלירחאל״צאתוכשמיהלע4
םדוקדועםגהארו,׳ריאילשהשירפה׳ףיעסבתונורחאהתואקסִּפהשמחב,490׳מעב
לשוזלי״חלתשיגןיבלדבההןּויפִאל.םשג״מקהרעהבו456דומעתיתחתבןכל
׳אךרכ,תורגיאהרודמב,ארפסלכימלד״בשלשותרגיאףוסבםגהאר–ל״צאה
.659׳מע

תוחוקל–הקסִּפהףוסבבושו,ךשמהבדימםגומכ–תואכרמבןאכתונותנהםילימה5
תתיבשהקספוהרשאכ,ל״צאהדקפמכןיגבחסינשךמסמה,ל״צאהלש׳דרמהתזרכה׳מ
םיכיראתההליחתהנה.ןייוזמהקבאמהךרדלעהלעןוגראהוםיטירבהםעקשנה
׃וזהקסִִִּפלשהתנבהלםיבושחה
השולשכ,)1942יאמ(ב״שתרייאבינלופה׳סרדנאאבצ׳לייחכהצראעיגהןיגבםחנמ
ד״שתולסכבל״צאהדקפמלהנומאוה.םיטירבהירודכבריאיתליפנרחאלםישדוח
.׳דרמהזורכ׳ץפוהןכמרחאלשדוחכו,)1943ףוס(
׃וירבדתאד״בשןאכןווכמםהילארשא,זורכהלשויטפשממהמכ–ןיגולידב–הנה

..הלשממהוםידוהיהןיבקשנתתיבשהזרכוהלארשיץראב״ . ףלא25ֿמהלעמל.
ירבעהאבצהתאםיקתהילגנאיכהווקתךותמ,יטירבהאבצלוסייגתהלארשייריעצמ
..ימואלה . תולועפלתורשפאןיאיכ,הזירכההינטירבתלשממ]ןכֿיפֿלעףא,םלואו[.
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׃ונתשירדוזו״׃שרופמיוטיבלםגרבדהאבשיפכ,וא,תימינפẁתילאירפמיא
.״!תינמזתירבעהלשממידילדימרסמיילארשיֿץראלעןוטלשה

יפלאקוודואלהמקתירבעההנידמהוקלתסהיטירבהןוטלשהשכ,ןכמרחאל
ףאו,הירפמיאהתבוטבאלש׃י״חללשתיזחתלםאתהבאלא,תאזהתנוכתמה
קחשִנשאוהי״חללשןוגראהאקווד,תאזםעו–הירחתמלשהליעפהםתרזעב
גהנוהשל״צאהוןיגברמש,תואיצמלםידעונייה–קפואהןמןיטולחלםלענו
םתעינהשתיטסינויזיברֿסנרטההקימנידהךשמהלשןוויכםושילבוראשנוידיֿלע
תיטסינויזיברהתרוסמהותרגסמהקיֵחלירמגלולגלגתנוורזחםהירהו,ןאכדע
תרוסמהםגותאזהתרגסמהםג,םלוא.״תוריחהתעונת״לשהתומדב,ןתרהטב
ךרדלעוליפא,תילאוטקאֿתינידמהטישתעצהלשתועמשמלכהתעתורסחויה
טשפומךשמהקרםאיכ,הטישדועהיהאלראשנשהמ.אדירגהפטההורובידה
תוביסמַּבותועמשממוויתורוקממךלוהוקחרתמה,יטסינויזיברהבשחמֿךלהלש
וליפאתוגהלחילצמוניאתאזםעו,ןיטולחלםייתניבונתשנש,תונָשיהתוישממה
,השדחהתואיצמבהיירטתיבויחתועמשמםירבדלתתלידכ,דחאירוקמןויער
.תיטקטהותירסומההקימנידהתניחבמםאותינכותהניחבמםא

תלגוסמהתיהאלאיה;השטשטיהואופאהכלהןיגברמלש״תוריחהתעונת״
הילעשקרהיההניבהאיהשהמלכ6;והשלכןואטיבואןותיעוליפאםייקל
תילארשיההגהנההתא,יטסינויזיברההבשחמהֿךלהיפל,רקבלוךישמהל
תתלידכו–תינויצההגהנההתארקבמםזינויזיברההיהםעפשםשכ,המישגמה

הקפתסהאלאיה.״ןוחצינהתגשהלהנערפת״ןהרשאב,]םיצאנהינרופיצמ[הלצה
הלפעההתודלותבםימדהיקרפתאהבתכהידיומב;וזתינודזותינטשהפקשהב
.!המורטס,סויצירואמ,הירטַּפẅתירבעה ,םשגתמאוה.ופקותבראשנןבלהרפסה..
..םידוהיהתונמאנוםיברעהתדיגבתורמל . רשא,קשנהתתיבש]יכאופאםיעבוקונא[.
..יטירבהןוטלשהידיֿלעהרפוה,המחלמהתישארבהזרכוה . םילשהיטירבהןוטלשה.
.לארשיץראבומויקלירסומדוסילכןיאו,תירבעההמואבהריפחמהותדיגבתא
ןיבלירבעהרעונהוםעהןיבקשנתתיבשדועןיא.תחאללתונקסמהתאקיסנ
םעלהמחלמ.רלטיהידיבוניחאתאהריגסמה,לארשיץראבתיטירבההיצרטסינימדאה
..ףוסהדעהמחלמ,הזהןוטלשב . דימרסמיילארשיץראלעןוטלשה׃ונתשירדוזו.
.״!תינמזתירבעהלשממידיל
תאצוהב,׳דרמה׳ןיגבםחנמלשורפסבהאר,ואולמבזורכהתא.רוקמַּבתושגדהה(
.)56׳מע,1950םילשורי,ףסאיחא

לשימויןותיעלהיהאוההנידמהםוקרחאלו,ל״צאהלשונואטיבהיה׳תורֵח׳ןותיעה6
.עיפוהלמ׳תורח׳לדח)1965תנשףוס(ו״כשתתבטב.׳תורח׳תגלפמ
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םעתויצילאוקברשקתהלהלדתשהיהירה,יוכיסהוףקותהברימתאתאזהתרוקיבל
םינויצ״ַלתורשקתהדוחייבהיהרבדלשושוריפ.תורחאתינרקַּבתוגלפמ
יכםיטסינויזיברהדימתומידתילכלכהניחבמרשא,)״םילרבילה״וא(״םייללכה
יבגל,םעפףאםיטסינויזיברלהתיהאלהשעמלשיפֿלעֿףא(םהמעםהםימיכסמ
האצותהו;)ללכבםמצעלשמתיבויחהשיגםוש,לארשיֿץראלשילכלכהןיינבה
רשא,אנדיאהד״דוכילהתעונת״המקףוריצהךותמיכ,התיהוזתוחתפתהלש
הטעמב–םותדע,ימינפֿירוביצןיינעלכלסחיבהבשטשטיהםזינויזיברה
יפואהוןויבִצהתניחבמ,הילעהלביקהלוכהעונתהוליאו–״םייללכהםינויצה״
.ןיגברמלשטשפומהיטסינויזיברהחורהֿךלהתימדתתא,ינוציחה

,ךכידיֿלעהרשפאתנתאזהתדחוימהתישיאההעפשההיכרמולןתינ
ןיגברמרתונלארשיֿתנידמבתינידמההריזהתאםיאלממהםישיאהלולכמבש
ולשיאלא,תלבוקמהתינקסעהתנוכתמביושעוניאשדיחיהשיאהטעמכתמאב
ינויערןכותלשתימדתףאו,תוחקיפלשהדימורובידרשוכםעיטרקוטסיראןונגס
אלממכהארנה,יטסינויזיברהחורהֿךלהותואתועצמאב,רדגומושרשומירסומו
רתויבהבושחןכֿםגיהירהוזתישיאהעפות.תיכרעההניחבהןמונונגסתא
״דוכילה״תעונתלעהדובכמליצאהוהינפלךלהּהמשוריכ,ונניינעלרישיןפואב
תמלגמהתיהתמאבוליאכספתיהלוזהעונתלהנתנשאיהאיה.הלוכןיגברמלש
–תוריחהתמחלמתפוקתמימנידויבקעםזיטוירטפלשרמושמוקיתעןייהזיא
םילעופהתעונתרשאכ,תוריחבבתופידעהתא״דוכילה״תעונתלהאיבהוזהליהו
.רבעבּהחוריסכנלכמתנקורמכהתארנהדִצמ

תוחתפתהבהשעמלהמשאהתיהאלהמצע״דוכילה״תעונתיכ,ןייוציתאזםע
הלהיהאלו,םולכבהנימאהאלאיהםצעבשךותמיכ׃הברדאו–המואמבוז
םינויצה״דצמאלויטסינויזיברההדִצמאל,שממבובויחלוזהכרעמברמולהמ
תאשטשטלוףיסוהלידכירשפאהברימהתאהתשעקריהירה,״םייללכה
תיטוירטפהּהתָליהתאוליפאו;״קיזילאתוחפל,ליעויאלםא״תניחבב,היתודמע
המכדע,הילעמרי☼הלהתסינקריהירה–וזתאאקוודםגילואו–הביטיֵמה
.הלכָיש

ירוחאמשהמורעהתמאההתלגתנהֹכוהֹכןיבו,םימיהוכראאל,םלוא
7.םיבלשהשולשיפֿלעהזהיוליגהתאטרפנ.איהשתומכ,הליהה

ינשהבלשל,תואבהתואקסִּפהשולשהנשדקותהשולשהןמןושארהבלשהטוריפל7
דע688׳מעתיתחתמשרפייישילשהבלשהו,ןהירחאשתואקסִּפהעבראהנשדקות
.691דומעבשהדרפההתיבכוכ
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.םיכרעֿיונישאיבמוםחולשיאכןיגברמלשתימדתהםגפיהלהלחה,תישאר
ועוציבלעדומעלםצעבלגוסמאוהןיאיכהלגתהתמחולהתימדתהתניחבמ
יגוחב,תוירלופופלשםיישקבוא,תודגנתהבלקתנהועיצמאוהשןויערםושלש
עריאךכ;הלשממהףקיהםוצמצלשןויערָלעריאךכ.ברקלשקבמאוהשםיבירי
דוחיאלשןויערלעריאךכ8;ןורמושוהדוהיבתויולחנתההםודיקלשןויערל
.הנידמלםישולשהתנשביאבצהדעצמהןויערלעריאךכו;האושהםויובאב׳ט
תושימגלשםייוליגאלאםצעבםניאהלאלכש,הרואכל,בושחלהיהרשפא,הנהו
תאםישגהלוביטיהללכוישידכןיגברמלשודמעמתאססבלודעונש,תיטקט
השעמלש,הלגתהרומאהםעדבבֿדבוהרהמדע,םלוא;תמאבהצוראוהשהמ
סוסיברשא,םיכרעֿיונישלהייטנואםינותנםושללכהלעמןיגברמןיאףא
תמאבּולש,ךלהורבתסה,ןכֿלעֿרתיףאו–ותרשלדעוימתויהללכויודמעמ
ולשהקיטקטַּכבשחנשהמירה,םיכרעֿיונישלשיהשלכהמגמןיגברמלהתיה
אלא,המגמהתוא]תא[םדקליושעהיהאלשדבלבוזאל,אדירגודמעמסוסיבל
לשוהשלכןמזֿךשמהבםגהתמשגהליוכיסלכטימשהלקרהיהיושעתמאב
.דיתעבןיגברמתלשממ

קראלו,הלשממהידרשמתלהנהלשהרגִשהלכתראשהב,לשמל,עריאךכ
ךכ;הלשממהידעיתעיבקוםתוינידמירקיעבםג–ללכֿךרדב–אלא,םתלהנהב
,)״ןוחטיבהדרשמ״בםג,רמולשיו(םיטפשמהוךוניחהידרשמבםג,דוחייב,עריא
ןאכו–םחופיטוםיכרעהתנווכהלעםינוממהםידרשמהםהםהףוסֿףוסרשא

ותסינכתעמ,תויולחנתההןיינעבןיגבםחנמלשותולהנתהךרדלרשאבתרוכזתהנה8
׃הזהרוביחהלשותביתכדעומדעוודיקפתל
ןולא׳ןיערגישנאובשיםש–׳םודקהנחמ׳בןיגברקיבתוריחבבונוחצינרחאלךומס
,״הרומינולאהברה״ומקויהתעיכזירכהו–)םכשלךומסבושיידסיילועבתש(׳הרומ
וזהדמעבףחסה.תיקוחיתלבאיהםצראבםידוהיתובשייתהשתעדהלעהלעיאליכו
דמעמןתמלעהטובןפואבהביגהב״הרא,ץוחהרשלהנומןיידהשמ׃דואמרהמלחה
ערקלעיגהלתורשפאהןמלהבנןיגב,לעופבםימייקויהרבכשםיבושייהשולשלימשר
ותמכסהתאהעשהאוהדחאדצמ׃״תודעורםיידיב״ןיינעבלפטללחהוב״הראםע
הלשממהתעצההאבאסיגךדיאמו,ןורמושוהדוהיבםיבושיירשעֿםינשלשםתיילעל
ךכו–ל״הצתונחמךותבואבצהתוסחב–האווסההטעמתחתםיבושייהתאםיקהל
דובכבןאכלבקתה)1977רבמבונ(ח״לשתולסכב.םכרדתאםיבושייהמכולחהןכא
המכהזיאשחבהנכוהותתיחנשררבתהדבעידב(–םירצמאישנתאדאסראונאםיכלמ
תונויסינעונמלידכל״הצלעפוהרבכ)1978ראוני(ח״לשתטבשבו–)םישדוח
.הלישבווחיריבתובשייתה
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והשמתונשלהתעדלעהתלעהאלףא״דוכילה״תלשממשדבלבוזאליכאצמנ
לש)לוכיבכֿתויטסיפיצפהותורכנתמה,תוינוליחה(תויכרעהתושיגהתרגִשב
תּויטוירטפהלשםידחוימהםייבויחהםיכרעהתאוליפאאלא,תמדוקההפוקתה
הפיסוהאלא,רידחהלןפואםושבהתסינאלאיהרבעשלמתיטסינויזיברה
.)השובלשתוענטצהתפסותבףאו(םינָפלמהיביריכםמילעהל

ובִללרתויבבורקהאוהש,ץוחהֿתוינידמםוחתבםג,דוחייב,ךכעריאןכֿומכ
ךמסלע,)שושחלוא(תופַצלרוביצההטנהזםוחתב.טסינויזיברכ,ןיגברמלש
םולשהיטופטפתזיחאמתורענתהלאוהשֿךיאאיביןיגברמש,ונרמאשהליהה
םימיהתששתמחלמיגשיהתאהכדעונלוקתישרשא,םיינקירמאהןתמוֿאשמהו

השעמלירה,תילמרופההניחבהןמםג,ןיטולחלםהמקלתסיאלםאףאו–
,ןיינבהותולחנתההןוויכלםירבדהֿךלהמלששגדהתאםינפֿלכֿלעריבעיאוה
אקוודשררבתההרהמדע,םלוא.םיבחרמהלכב,תשדוחמהיילעֿתפונתב
,יטמולפידןתמוֿאשמלשןוגר׳זלספתיהלדחוימבןיגברמחונטסינויזיברכ
הרגִשו–״הדידי״תימלועהמצעמלשןוילעההדמעמבהרכההותוקֵבדהתרגסמב
התיהאלןיידעשהדימב,תּונֵכבוניינעתיצמתלכלתמאבולהכפהנוזהנשי
.ןלהלררבנוףיסונשיפכ,הדועמ״תישעמהתונויצה״תגהנהב

״דוכילה״תעונתוןיגברמלסחיברבדהותואהלגתה,ינשהבלשב,ךכֿרחא
ירשבמולוכיבכתירסומהקימנידיאשונכתיללכהםתימדתתניחבמקראל,ולש
התלתִנשהווקתהלשרדגומהישעמהםוחתב,דחוימןפואבםגאלא,םיכרעֿיוניש
הנידמהתאררחשלםדיבאהי,תימואלהםתפיאשרהוטוםתפונתידיֿלעש,םהב
תאוריזחיםהירהו,״ךרעמה״ידיֿלעומרגנשילכלכהויתרבחהקותישהיכוביסמ
דצמתמאההררבתנוזהדוקנב,םלוא.ןיינבהוהיילעה,גו☻גִ☻הךרדלהנידמה
.״םייללכהםינויצה״םעהעונתהלשתיתוהמההתוהדזה

לשהדימהתואוליפאםלועמולהתיהאל,העונתהיביכרמלולכמבהזדוסי
קרהזהיהאלא,םזינויזיברלהתיהשתפקמתימואלהיציבמאותולכתסהתיזחת
איהתמיוסמהםתגאדרשאו,דצהןמתונויצהלאםיפרטצמה,םיחרזאלשןוגרא
ךותבםהלש״םיינגרובה״ואםייחרזאהםיסרטניאהתארשפאהלככחיטבהלקר
םייעבטםידיסחםגויהםה,אליממ,ךכךותמ.המינפתונויצהלשהתמשגה
לשתומיוסמתוביסִמ,םנמאו;הלכלכב״תוילרבילה״תוטישהותוסיפתהלש
לעםגהלבקתהוזהשיגֶשלוכיבכהיהיעבטךא,ליעלונרכזהרבכש,תוחתפתה
דיחיהֿיבויחהיתוהמהיוטיבלהשעמלהכפהנו,הלוכ״דוכילה״תעונתלכתעד
.הנכותלש
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אוהבוטםאןיב–ירסומףאוא,ילכלכםזילרביליכ,רמולךירצןיא,םלוא
ֿלכֿלעאוהןיא–ונברִקבוצמאליוארןיאואיוארםאןיבו,ומצעלשכערוא
תנידמלשהחותיפלותונויצהתמשגהלתיפיצפסתיבויחתינכתתניחבבםינפ
ֿתומיתסהבעונמל,הלכלכתקזחהלהנוכנהטישאוהםזילרבילהשןכתיי.לארשי
ומצעלשכובןיאש,רורבךא–הבוחתפתהרבכשתומיתסריתהלואתוחתפתה
הרבחינותנךותמ,הילאמחומצלהטונהלכלכהןיאשםוקמב,הלכלכחימצהלידכ
אוהבצמהםנמאונלצאשרמולךירצןיאו;הליחתכלמםשםימייקהתורצואו
,םוקמהינותנלשםחרוכẁלעבתגשגשמהלכלכחימצהלונאםיצורש,הזאקווד
,רוצילונאםיכירצןיידעםישורדהתורצואהוהרבחהיֵאנתתאשיפֿלעֿףאו
.שארמיתוכאלמןפואבוןוּוכמב,הברהדימב

םתלעב,ואיבה״דוכילה״תעונתוןיגברמרשאכש,אצויאליממ,הזיפל
ֿתינכתוהשעמֿיכרעםושילבךא,דבלב״םזילרבילה״תרושבתאקר,ןוטלשַל
יפלתונויצהתמשגהל,יבויחןיינבוהיילעלעפמידכהרושבהתמלשהלהלועפ
9,״ילכלכךפהמ״לשםשורתושעלםהלןתינילואאליממ–םירדגומםידעי

חפיטרבכומצע״ךרעמה״ףארשא(תילכלכההיצזילרבילהתאדחאםויםמישגהב
אוהיעבטךאלבא;)ולשוכרדןדבאךותמ,הֹכוהֹכןיבהתמשגהתאהשעמלןיכהו
תינויצהמשגהלשןווכמםודיקליבויחרבדםושיכ,ררבתההרהמדעםא,ןכֿםג
״ךפהמה״ימישגמףאו(לוכהםיעדויםויכ.ךכבןומטתויהללוכיוניאםנמא
תינויצההמשגההםודיקראשנֿקרדבלב״ילכלכהךפהמה״ידיֿלעיכ,)םמצעב
.םלועמדועהיהאלשיפכ,השעמֿספאבעוקת

תיטסינויזיברםירוענֿתנומאבורמרשאכ,אבעירכמהוישילשהבלשהוליאו
–תוסחהֿתמֶצעמלשהמכסההשוביכלעונכשהורוזיחהתורעתסהלשהבחַּב
ינפלמדוע,ויתודגלערבועהינידמהםוכחִתהףשאהז,ןיידרמלשישעמהועויסבו
ידכדע,תאדאס״ודידי״תאתורגלןיגברמחילצה–ר׳גניסיקר״דךוותמהימי
10.הזלשעודיהםולשהעסמ

–)1977רבמבונ(ח״לשתןוושחב–תוריחבב׳דוכיל׳הןוחצינרחאלםישדוחהשימחכ9
.׳ילכלכהךפהמה׳התנוכשהיצזילרבילהתינכתתא,ךילראהחמש,רצואהרשגיצה
עציההתודונתיפ‐לערלודהרעשתעיבקוץוח‐עבטמלעחוקיפהלוטיבהיההרקיע
.ךשמתמורומחינויצלפניארורחסלקשמהףחסנךליאו1977תנשמיכןייוצי.שוקיבהו

.)1977רבמבונ(ח״לשתולסכב,רומאכ,שחרתהםילשורילתאדאסלש׳םולשהעסמ׳10
הליחתכלמהדמערשא״םולשהתינכת״לשהיתויועמשמוהירקיעלד״בשסחייתיןלהל
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–ללוחתמו–ללוחתהתמאבהמ,קוספלואובלןאכלכונאל,ןבומכ,ונחנא
ואועלבלםהםיבשוחדציכו,ןנדאלפנהםגשיהזאמוירזועוןיגברמשפנב
המלארשיֿםולְשיבגלתויהלםהםיווקמתמאביכןכתיי.ףוסבלונממרטפיהל
קרש,םהילעאוהלבוקשהמבתאדאסקדוצשןכתייו,םלועהתלואגלהיהושֵיש
רטרק]ב״הראאישנ[ןוטלשימיתאריבעהלידכ,וילעםירעהלםהםימכחתמ
אהת,םלוא.םהילעםירעהלםכחתמ,ודִצמ,אוהשםשכ–םולכאלבורטפלו
תורטמהןמתחאןעמלתוחפלש,םינפֿלכֿלערורב,בלַּבשתמאהאהתרשא
תליהלעבםאֿיכ,״ךרעמה״שיא]ןיידהשמ[קרדועֿאלהליגל״נהתופולֲחה
םירבדתמישרלתירסומותינויערתונוכנ,ןיגברמ,ימואלהםזילמיסקמהודובכה
׃ןלהלכהנושמ
תוכזלכלשהדיתעהותינומדקהּהתולֵטבלעתמכַסמותיעמשמֿדחהזרכה)א
;יַניסבתונובירלונלשמהעיבתוא
,קדצומןפואב,יניסיבגל,לוכיבכהיוצמהתדלומותונובירתוכזבתיבויחהרכה)ב
;תירצמההמואהידיב,רוערעלןתינֿיתלבושרשומ
םלועהתורוקבאוהעדונונייטעבקררשא,יניסיאהֿיצחותואש,הדבועבהרכה)ג
תינידמותיפרגואגתועמשמלשהמרלללכבוהונילעהונחנאקררשאו,הליחתכלמ
קדצידכאופאהָלועתירצמההמואלותרזחהו,הליזגאלאונידיבוניא,ונימיב
;הווצמו
תעוצרבוןורמושב,הדוהיבתונובירלונתעיבתתאקסרלושטשטלהמכסה)ד
;יַניסבהבושתבֿונתרזחםגלבקתתאלתרחאיכ,הזע
םולש–םירצמוברעתוצראללארשיתנידמןיבםולשהתאדימעהלהמכסה)ה
,תוכובסותוקדקדתואחסונלשהרדִסלע–יַניסלערתוולונליוארףאוניגברשא

העדונ״םולשהתינכת״.וירחאלווכלהמבדוע׳הללכוש׳ו–תאדאסלשועסמדוסיב
רבמצד(ח״לשתתבטבםירצמבןיגבםחנמךרעשןילמוגהרוקיברחאלדימרוביצב

1977(.
)1978רבמטפס(ח״לשתלולאעצמאב׃ךשמההיעוריאמהמכתורופסתורושבריכזנ*
ילבחבםיניתשלפל׳הימונוטוא׳תחטבהםגוללכרשא׳דיויידֿפמקימכסה׳ומתחנ
ןוטגנישוובומתחנךכֿרחאהנשיצחכ.״תוימיטיגלהםהיתויוכז״בהרכהךות,ע״שי
ֿהנש.וברשאםיבושייהלכויַניסיאהֿיצחלכיוניפלעםכוסוםירצמםעםולשהימכסה
תאדאסהרונ–)1981רבוטקוא(ב״משתםירופיכהםויינפלםיימוי–ךכרחאיצחו
.ןיידהשמרטפנךכֿרחאםימיהרשע.תמוריהקב
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רבדלכל,ןשרפלםנמאלכוידצלכשךכלהליחתכלמתנוּוכמןתמכחלכרשא
;וכרדכ,ןיינעו
תירכנתונובירבאלֿםאהזעתעוצרוןורמוש,הדוהיתאדימעהלהמכסה)ו
,תנוּוגמוהפיקמתימואלֿןיבתוברעתהלשתוכמסבתוחפלירה,תשרופמותמיוסמ
ןוטלשלכמרתוי״תומצעָלרדוח״והשקרזןוטלשלךפהיֵלועבטמחרכומהןפואב
;טושפרז
ןכומכו–ונרמאשםינושמהםירבדהינימלכבריכהלויַניסלערתוולהמכסה)ז
ידכ–הזעתעוצרוןורמוש,הדוהילעימואלֿןיבהoןוינימודנוקַּבךבתסהלהמכסה
הלאםילבחרוסמנםנמאש,השירדהלעךכלשבונלורתוויילואש,יוכיסלעיגהל
;טושפרזןוטלשל
תששיבחרמבחותיפותולחנתהלשיניצרהשעמלכםייתניבקתשלהמכסה)ח
;ל״נהלעןתמואשמבםולשוֿסחלבחלאלשידכ,ונצראבםימיה
המכסהו,הזעתעוצרוןורמוש,הדוהיבשפוחהןמויַניסמקלתסהלהמכסה)ט
בושרוזחלוםלועָּבהמצעמכונלונשכרשדמעמהלעךכידיֿלערתוול,אליממש
דעו,הזתוכזבשידכ–הירוסוםירצמןיביברעהעלַּבעוקתהֶנטוּבקרתויהל
וישכעמרבכםיברעהוליחתיילוא,ןטבהלאהֶנטוּבהלשותעילבףוסבלחלצתש
סיסבלע,רחסמונמעתושעלותודימריפַלוןטבידוקירלוננימזהל,ונמעקבחתהל
.ףתושמבלבקנשתינקירמאההקדצהיפסכ

םולשוֿסחאלהלאלכתאואיצמהןיידוןיגבה״הםאףאש,רמולךירצןיא
רטרקםיאישנהתאםהבתומרלידכקראלא,חטשַבותמאבםמישגהלידכ
תוליגמבהוזנגיאלא,ונֵרודלולגיאלםהוזםתמרועתנווכתאירה,תאדאסו
תונעטבקרםוקמֿלכמוטיעליםהונרודתאוליאו–םיאבהתורודהליבשב
תיכוניחההסריגה.םייתניבטטומתיהנבמהלכםאףא,ליעלדהמכחהורסומה
םא,ךכהמכוהמכתחאלעו–תאזםינפֿלכֿלעאופאראשיתםחקִללשתינידמהו
םהוישכעמרבכםנמאש,ןכֿםאיהירהלוכהֿךסַּבהאצותהו.םינֵּכםהתמאב
ונרבסהשיפכ,םיכרעיונישוהקימנידיאשונלשתיללכהתימדתהתאקראלודביא
תּויטוירטפהןורתילשתדחוימההליההםצעלכתאםגודביאםהאלא,ליעל
ןיגברמאבשכֶש,וחכונלוכה.גציימהיה,ודִצמ,ןיגברמרשא,תיטסינויזיברה
וענמלידכובאהירשאהמואמהשעמלםהבאצמנןיא,לעופבויכרעתאםי☻הל
אלםתעשב״ךרעמהיֵני״וליפארשא,״תיני״תּונרתַוּותּויכורכרללגלגתהלמ
.ךכמעורגרתויהברהםגדועו–םלועמהתומכשלועיגה
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קחשמהיטופטפויהתוחפל,םינשהתיברמךשמב,״ךרעמה״ןוטלשתחתיכ
לשףיקמישעמחופיט׃תיללכהתיתכלממהתוליעפהינממסמדחאקריטמולפידה
,םלוא;הנומתהרקיעתאםילשה,היילעוךוניח,אבצ,הלכלכ,ןיינבותובשייתה
לכלל״נהםולשהלעןתמוֿאשמהךפהנתמאב,טסינויזיברה,ןיגברמלשודיתחת
וא׃םייתשהןמתחאלשהמגמבקר,לוכהֿךסב,תאזו,ונייחלשתיצמתהםצע
תומכסההןמעמתשמשהמקרונתִאמראשייזאו–תינכתהםשגתתםולשוֿסחש
התועצמאבםא,םימֵלשאוהשֿךיאךכמאצנםשהתרזעבשוא–ונינמשתורטמהו
ונזבזבקר,בטומהלכלו,םינפֿלכֿלעשאצָמייזאו–הידעלבםאוהמחלמלש
11.טופטפבםייחהלכתאםייתניב

$

12.הריתסהתוחתפתהלשינשהףגאהלאונאםירבועןאכמו

םילעופהתעונתלשתירוטסיהההתייווהתניחבמש,אוההזדצמםירבדהדוסי
תוינידמהלש)ךכמךפההוא(התמכחואּהתקדִצאלתמאב,תילארשיה
הכירצמהתינויחהדקומהֿתדוקנאיהאיה,ונילעהטלתשהש,תיטסינויזיברה
תעונתלשתיתוהמהותירוטסיההתוארהֿתדוקנמ,תעבוקהדקומהֿתדוקנ.הערכה
םינויצה״ונלוכפהםנמא13ינויצןיינבולעפמםוקמבש,ךכביהירה,םילעופה
םייטילופֿודבספקרסֿיטופטפלשןיינעלםייחהתאםיטסינויזיברהו״םייללכה

לעבכשרבכרשאכ–)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסלד״בשבתכשהמדקהב11
שדוחכ,ט״לשתתוכוסבהזהיה.ןיגבםחנמלשויכלהמחותינלבשאוה–יַודשרע
ךשמהבםשוירבדתאאורקלאופאןיינעמו,׳דיויידֿפמקימכסה׳ומתחנשרחאל
,םש5הרעהבו232׳מעב,רפסַלהמדקההףוסבתאזהאר.ןאכונתינשםירבדַל
.ףיעסהףוסדע,ךליאו349דומעמו

.681׳מעבליעל,2הרעהתאהארובוש–רוביחַּבםירבדהרדסלעתרוכזתל12

תויטסילאיצוסהתוגלפמההבוטקנרשאתרתוכֿתמסיסןיעמהתיה״ןיינבולעפמ״13
לעֿךרעכץראהןיינברואיתל,םישולשהוםירשעהתונשבןגרואמהבושייהתודסומו
׃םיערופַלונתבושת״יכזרכוהרשאכםימדהתוערואמלהבוגתַּבטלברבדה.לוכףיקמ
לעפמה׳לצבשךכלעבושייהתגהנהב׳םישרופה׳וטנסםעפאל;״!ןיינבולעפמ
םיערופהתופקתהלעםיגילבמו,וקיחבםיאשינורזהןוטלשהםעםהםימילשמ׳ןיינבהו
.םיברעה
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קרינויצתומדקתהֿעסמםוקמבשןפואבו,טשפומםזילרביללשעקרלע,אדירג
.העיקשוםייחֿתנכסלש☻ַעַמֿרסחןורדמלַחֵרכהבונאםיפחדנ

תעונת,םצעבש,הדבועהרואלשטשטיהלהכירצהניאהזרקיעלשותייאר
דומעלםוקמהןאכאלשתוביסִמ.ךכלונעגהשהמֵשאהןבומכאיההמצעםילעופה
לשהקימנידה.ןמזמרבכהתפונתוהכרדתאהדביאוםילעופהתעונתהכלהןהילע
הנוטלשתחת,ארימגדעטעמכהעיגהףאו,הכלהורבכהככָשינויצןיינבולעפמ
םוקמבש,העפותההליחתהוזלשהנוטלשתחתו–המצעםילעופהתעונתלש
םיינידמֿודבספםיטופטפלונייחלשדבוכהזכרמרבעוהןיינבהולעפמהתומדקתה
.)הלימהלשיזעולהןבומבםאיכ,ירבעהןבומבאל(״םולש״רחאהפידרלש
תולקתתאונלושדיחשםהםיטסינויזיברהוםייללכהםינויצהאל,אופא,השעמל
תינוטלִשהםתוגהנתהלכבומכ,הזרקיעבףא–תמאבאלא,םהבונינמשתּוינידמה
.םהימדוקמולביקשהמתא,הבוטליונישרשוכילב,םיכישממקרםהירה–

הליחתכלמםרגנםילעופהתעונתלשןוטלשהןדבאשםשכיכ׃ןכֿלעֿרתיו
היופצםגןכ,הכותמרענתהלהתלוכיֿרסוח]לשב[ו,וזלשלגרהֿתטישפידיֿלע
ונלחטבומו–״דוכילה״תעונתלשהליבקמתוטטומתה,המצעהביסהתואמ,התע
תושדחתהבאלא,תיתִמאתולעתִהוהבושתךרדונלןיאדחיםגןהיתשדגנכש
תכסמהלכמוהזהרוביחהאשונמקחרהגרוחהניינעש,תפקמתירסומותינכות
רטשמהתרגסמב,״דוכילה״וםילעופהתעונתןיבםיידדההםיסחיהלשהטועפה
.םייקהיטרקומדה

,ונרמאשהטועפםיסחיֿתכסמהתואמםינפִלו,הזהרוביחהאשונךותב,םלוא
םינוויכהינשמהוושאוהתורדרדיההןכותםאםגש,בלםישלםינפֿלכֿלעבושח
ֿינויצהּהביכרמלע–ונרמאשיפכ,״דוכילה״תעונתבירה,תחאכתועונתהיתשבו
םינפֿלכֿלעתורדרדיההתראשנ–ןאכמיטסינויזיברהּהביכרמלעוןאכמיללכה
לכדצמו,םילעופהתעונתדצמ,תאזתמועל.המצעלשיאֵדיאהדוסיהךותב
,תיטסינויזיבראלותיללכֿתינויצאלהכדעהתיהאלרשא–תימואלהונתייווה
לשתורדרדיההתואתגרוח–יתילכתןיינבולעפמלשו☻ַעַמלשהיווהםאיכ
.םשהתיהשדוסיֿתחנהלכמשעמֿרסוחוטופטפ

תונויצהוםילעופהתעונתןיבתיזכרמהחוכיווהתדוקנהתיהוז,ןכאיכ
ֿודבספתונקסעותונרּבַדואישעמןיינבולעפמ׃םלועמםהיביריןיבלהמישגמה
תרזחהלעקבאיהלםויכררגיתםנמאםילעופהתעונתםאש,קפסןיאו;תיטילופ
תוינידמלשהתופידעלעלבוקמהיטרקומדהחוכיווהךרדבתימואלההתוגיהנמ
לכתאדֵּבאת,המצעבאיהםג,אליממשירה,רוביצלתעצומה,תרחאואתינולפ
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.טילַשהםזינויזיברהדגנכ,םזינויזיברןימלקרךפהיתו,המישגמהתירוקמההתוהמ
תמאבאנדיאהדןוטלשהתוינידמבש,בלםישנורוזחנםא,ךכהמכוהמכתחאלע
םיטרפובתונשלידכ,וילעחכוותהליאדכוארשפאששממלשרבדםושןיא
םושהשעמלהלןיא,הדִצמ,הביריהםילעופהתעונתםגףאו–ןאכלואןאכל
,הנוטלשןדבא.הילעחכוותהליאדכוארשפאש,הפולֲחתילכלכואתינידמתינכת
איהןיאםנמא,חוכיוולעיצהלהלשישהמךותמש,ךכלקהבומהתואהאוהֿאוה
יהירה,וזהניחבמ.םעהלשותלעותלםורתלהמואמהלןיאו,דועתונביהלהיושע
ימיביקסניטוב׳זלשובצמהיהשהממרתויךורעןיאלעורגבצמבףאםויכ
המלקר,המוחתב,הכפהניקסניטוב׳זלשהיציזופואהםאו–יסָלקהםזינויזיברה
הזשהמכוהמכתחאלע,אמלעב״רקעםזינויזיבר״כםילעופהתעונתבעודיש
הרומאהתיסָלקהתּוירֶנויציזופואָּב,ןידההיהיהזו,ןידהםויכתויהלחרכומ
.םילעופתעונתהתואבוישכעחתפתהל

תעונתלתויהלהלוכידוע,תאזֿלכבוןכֿיפֿלעֿףאש,רמולדעונהזהרוביחה,םלוא
.ּהתולּבירחאםגהנדעםילעופה

רסוח,תישאר׃הלאהםיליבקמהםיבטקהינשמףרטצמהלשאָצומהחתפ
אליממריאשמןוטלשבםיטסינויזיברהו״םייללכהםינויצה״תוינידמלשתושממה
ןיינבהולעפמהתא,םייתניב,וליבשבךישמיואובישימלףסכנוקוקזםעהתא
,ןוטלשהדגנםולשוסחאל.ודעבמואןוטלשהידעלבםגּולו–ישממהינויצה
ןוטלשהתמזויךותמאקוודואל,םינפֿלכֿלעלבא,ןוטלשהתרזעבוליפאילואו
דצמו.ּהדועמתונויצבלבוקמהיהשיפכו–תישפוחתינויצהמזויךותמםאיכ
רשפאש,תרדגומתינידמךרדואהאֵדיאםילעופהתעונתלםויכןיאםא,ינש
ֿלעירה,חוכיווהוהפטההךרדבוילעקבאיהלואןוטלשבןהידיֿלעקיזחהל
תאזהתרוסמה.תיצולחתינויצהמשגהתרוסמלשרּבצִמהומכןיאםינפֿלכ
םיבושחוםיברםידקומםגהלשי,הברהדימב,ןיידעלבא,הברהדימבהנוונתה
רוזחלידכ,זכרלורוזחלםילעופהתעונתליאדכתאזהתרוסמהתאו14.תּויחלש

,׳ךרעמה׳תוגלפמלתופנוסמהתונושהתובשיימהתועונתל,ןוכנֿלא,ןאכןווכתמד״בש14
׳תידוהיהתונכוסה׳תוכרעמלםגומכ–ןהילאםיכייתשמהםיבשומהוםיצוביקהתואמלו
רחאלשםינשהרשעב.תובשייתההוהיילעהתאומדיקרשא׳לארשילתמייקהןרקה׳ו
ךא,תובשייתההירוזאתא׳ךרעמה׳תולשממוליבגהםנמאםימיהתששתמחלמ
תמדקבוףיטקלבחב,ןדריהתעקבב,ןלוגברקיעב–׳ןולאתינכת׳בוללכנשםימוחתב
.ל״חנתויוזחאהוםיבושייתורשעומקוה–יַניס
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ילבואהיגולואדיאםע–לארשיבהמישגמתיצולחֿתינויצהעונתתויהלו
.לעופבוהשעמל,םינפֿלכֿלע,לבא,היגולואדיא

תומזויבםישדוחמהָהיֶ☻עמיכהלחטבומ,ןכהשעתםילעופהתעונתםא
ךותםגילוא–לארשיֿץראיבחרמבימואלהקשמהחותיפוןיינב,תולחנתהלש
הרקוהבוהרכהבשדחמָהוּכַזי–ךכבגאהיילעהםודיקביצולחהּהדמעמשודיח
תעונתלשידועםאש,ולאתורושבתוכלהמדנו.םלועמהיהשךרדכ,המיאתמ
ךרדברוזחללכותשידכ,הקיפסמתירוביצהדהאהביבסמזכרליוכיסםילעופה
דגנכ–קדצבוינויגהןפואבםאיכ,הרקמבקראלו,םעהתגהנהלתיטרקומד
תמאבהזירה–ביבסמוטלתשהשתיטילופֿודבספהתונקסעהושעמהֿרסוח
.תאזהךרדבקר

]ח״לשת׳ארדא׃הביתכהדעומ[

״תיצולחתינויצהמשגהתרוסמ״התואלא–העיקשםרטב–ןורחאֿטעמכטבמהנה
׃ד״בשןאכרבדמהילעש
תרחמלהצרפשהמחלמהלשבוחדנשתוריחבהתארקל–ד״לשתםירופיכהםויברעב
םעטמתוריחבֿתלומעתלשהלודגהעדומ׳בירעמ׳בו׳תונורחאתועידי׳בהעיפוה–םויה
עשתוֿםיעבראךותמ,הנהש,׳תוריח׳לע׳ךרעמה׳ינלמעותםיכחגמהעדומב.׳ךרעמה׳
תועונתרשאדועב,עבראקר׳תוריח׳ישנאומיקה,ע״שיילבחבונבנרשאתויולחנתה
לעטהלברבדמןיגב״.תויולחנתהששוֿםירשעומיקה׳ךרעמה׳לשתובשייתהה
לעףאחומשלשיםנמא.שעמאללםירובידהלאךא–העדומהתרמוא–״תויולחנתה
׳תוריח׳ישנאוזבםהבםימיהתמועלבושחיונישםושלחאלםצעבךא,םירובידםתוא
...תובשייתהַל
ורוביחםעהאבוהשתפסונהעדומםגהארו,אבהדומעבןאכאבומהעדומהםולצת
.653׳מעהזךרכב,םירופיכהםויתמחלמלעד״בשלש
תארקלהנכוהשתינכתב.׳ךרעמה׳תוינידמתאזאופקישןיידעהלאכתועדומ,ןכאו
תינכת–)רומאכוחדנךא,1973רבמבונ,ד״לשתןוושחבתויהלודעונש(,תוריחבןתוא
ךרעמ״׃רומאל,קוריהוקלרבעמ׳ךרעמה׳תוינידמהתוותוה–׳ילילגךמסמ׳התנוכש
.קזוחיתויולחנתהה . םיפסונםיבושייתואבהםינשהעבראבםיקהל–הרטמה.
ועמשנאלרבכםירופיכהםויתמחלמרחאל.״ןלוגהתמרוןדריהתעקב,חיפרתחתִפב
...תושדחתוניגנמרמזללחהאוהו,הזהיטילופהףגאהןמהלאכםילילצטעמכ
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העדומה
תכיישה

14ẅהרעהל
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