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ימיירבדולארשיםעלשוימיירבדיכהסיפתהתאד״בשדימעמהזורמאמב
׃וצהןמל–הדרפהלללכתנתינהנניארשא,תישיבג,תחאתודחאםניהוצרא
וצראבםעהתבשבםימיהירבדתוכופהתלכךרד,)םירהנםראבןתינש(״לךל״
.רורחשהוהלואגהיפוסיכירפכהילאותבישדעו,הנממותולגבו

לכלתביוחמהמדקהאיהוזהסיפת״יכהעיבקבד״בשםייסמורמאמתא
דמָליהלאיהתבייחרשאב,״דיתעבדמָליתואבתכיתשתילארשיהירוטסיה
תנשב–םינשהרשעֿששכרובעכ,םנמאו.״לארשיץראלתידימתההתודימצב״
.שרדרשאתאםייקלוילעשהטלחההד״בשלשובִלבהלמג–ו״לשת
ןמםינויע,לארשיימיֿירבדלע׳לודגהורוביחתביתכלשגינאוהזאֿוא
ונמעימיֿירבדרופיסתאשורפלןנכתוברוביח–)הזךרכ(׳ןכותַבוףקיהה
,ןאכבצומהןורקיעהלשאָצומהֿתדוקנמבתכנרשאו–ונימידעםתישארמ
םירופסםישדוחדעד״בשקסעאוההרוביחהלשותביתכב.הזונרמאמב
.ומילשהלהכזאלאוהו–ותריטפינפל

,ןנדדוסיהןורקעלשוחורבגופס׳לארשיימיֿירבדלע׳רוביחהלכשףאלע(
ןמל,׳בקרפב5ףיעסךותב׳תולגהולארשיץרא׳לעןוידהתאדחוימבהאר
.)ףיעסהףוסדעו343׳מעבלדגומהחוורה
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תאתונשלונדיבןיאורבעשלםימיהירבדלעהטילשןבומכונלןיא
םייחהֿתומגמתאואםוכירדהשםידועייהתא,םהבולעפשםימרוגה

יכ,יביטקייבואעדמקרהנניאהירוטסיהה,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא.םכותבוחתפתהש
טעמכיפוסֿןיאהיובירהבקעב,השעמל.ירסומרישכמ–לוכֿםדוקילואו–םא
המצעלשכֿהירוטסיהבינררבֿיתלבהרקחמהןיאםג,תורבטצמהתועפותהלש
תמאהלא–םתס–ןווכתמירוטסיההרקוחהןיאםנמאםלועלו;ןיטולחלירשפא
ריבסהלידכ]רבדה[ץוחנשהדימבקרהתואאוהשקבמאלא,איהרשאב,התיהש
תאהנותנהותילכתינפלריאהלידכו,םירבדהךלהמבםיוסמהוניינעתובלתשהתא
–ותלוזרקוחלכמרתוי–ןוירוטסיההיושעםנמא,ךכלםאתהב.דיתעהייוכיס
רותחלורהזיהלאופאאוהבייחרקוחלכמרתויו,ובלֿירוהרהרחאךשמיהל
חרכומףאויאשר,םינפֿלכֿלעלבא.המלשההביטקפסרפהוהייארהקמועלא
סיסבהו;ותניחבמןלקשמיפלקר–ןהבלזלזלוא–תודבועבישחהלאוה
,העפותהתאריבסמהאוהירוטסיההרקחמהלשהזהביוחמהֿיביטקייבוסה
תויועמשמ,תמאלשהוושהדימבהרואכל,סחיילםייושעםינושםינוירוטסיהש
.תחאתמיוסמתודבועֿתכרעמלתילכתבתונוש

םהםייביטקייבואדוסיֿימרוגינש–ונניינעםצעלרובעלידכו–לשמל,ךכ
םויֿםויהייחלשלוחהֿתכישמ׃הלוגַּבלארשיימיירבדלשתומדהתאובציעש
,םלוא.הזמתילארשיֿץראההלואגהיפוסיכלששדוקהֿתכישמו,הזמםייתולגה
םצעתאיתולגהםויֿםויַּבריכי,תחאההכישמבהיהישרשומוניינעשןוירוטסיה
ֿעותעתקרהאריאוהילארשיֿץראהףוסיכבוליאו,תידוהיהתואיצמהלשהמקִרה
המקִרהןמתדרפנותקתינה,השדחהרבחהָלעמונימיבותומשגתהרשא,יאוול
תאההזי,תרחאההכישמבשרשומוניינעשןוירוטסיה,ותמועלו;ןיטולחלהנשיה
ולואָרייתולגבםויֿםויהייח–וללהשדוקהֿיפוסיכבאקוודתידוהיהתוהמהלכ
תוחתפתההתאאוהריכיתילארשיֿץראהתומשגתהבוליאו,יוניגלהיוארההייטסכ
.םתלחממםיכלוהוםיאירבמה,לארשיימיירבדלשתינגרואה
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םקאלשאוהתאזהתילארשיֿץראהונתייחתלשםיסקודרפהדחא,הנהו
איההנוזינהכוניחיכרוצלכלו–התניחבמהמואהימיירבדלןוירוטסיההל
תורודבתולגהẁםִעẁהמלשההתעונתלאקוודומקשםילודגהםינוירוטסיההןמ
1.םינורחאה

תילארשיֿץראהתוחתפתההתאןיידעוזחאלםהםנמא,וללהםינוירוטסיהה
ןיינעבשרופמרבדםושםגורמאאלםהאליממו–התישארבקרָהוזָחשוא,ללכ
.הרוזיפםעההדזמהתודהיותילאירוטירטֿתיתכלממתודהיןיבוהשלכיתוהזינוש
רענהםהמדמלרשאכו;הרוזיפםעתודהיהתאםנמאוהיזשהמבהיהיד,םלוא
לעאופאםייונבםתואאצמומצעאוהרבכירה,ומעימיירבדתאילארשיֿץראה
םושבאוה.ולשתימואלהותייווחלשיזכרמהריצהןורקעמןיטולחלהנושןורקיע
דבלבםיביכרמהדחאכתילארשיֿץראהותָרבחתאסופתלהיהלוכיאלרבכםינפ
םיביכרמלותקיזתאדביארבכשםושמאל–הליחתכלו;יללכ2״םלועםַע״לש
ֿלעשאלא;רבדלכלםהלחָאְּכומצעשיגרהאוהןיידע–הברדאיכ,םירחאה
רשאכו–תאזההווחאהולהשגרוה״םלועםַע״לשסיסבהלעאלםינפֿלכ
ךא,״םלועםע״קרםוקמֿלכמאיההלךיישאוהשוזהווחאיכדמָלורוזחדמל
תוחתפתה,ןכא.הווחאָלךיישאוהןיאןכֿםאש,הלעהשהנקסמהאיהתיעבט
םינפֿלכֿלעלבא;תוקומעותויללכרתויהברהתוביסםגהלויהוזתיגולואדיא
ֿץראההדבוכֿזכרממקתונמבהגצוהתירבעההירוטסיההש,וזהדבועםגשרורב
.ךילהתהתבסהב–בושחההקלחתאו–הקלחתאהאלימ,ילארשי

רטפנרשאץרג)שריהךינייה(יבצ,םילודגהםינוירוטסיההינשלאיהןאכד״בשתנווכ1
ןלהל(האבההרעהה.1941תנשבםיצאנהידיבחצרנרשאבונבודןועמשו,1891תנשב
.דחיֿםגבונבודלוץרגלתסחייתמההלשאפיסלבלםישו,בונבודלדחוית)ךומסב

–׳םלועםעימיירבד׳רבחמ–בונבודןועמשןוירוטסיהַלתנוּוכמןאכהזימרה2
יפוליחב,םינושםיזכרמםיקתענוםיחתפתמםעהתודלותביכתסרוגה,ותטישלו
אקוודֿואלו–ולוכםלועבםעהייחתדמתהלהיוארהךרדהאיהךכו–תופוקתה
תינויצההעונתבחרכהבונבודהאראלםג,ןכל.לארשיץראבתויתכלממותואמצעב
ןוגראתועצמאבהפוריאבםיידוהיהםייחהקוזיחלאקוודלעפאוה.תידוהיהנידמבו
)םעהתגלפמ=(׳יטרפסקלופ׳תידוהיההגלפמהתמקהבףתתשהוםזיףאו,ימונוטוא
.1941תנשבםיצאנהידיבחצרנבונבוד.1906ֿב,ןילופב
תולספחותינלהבחרהבד״בשרזח,םירבדהתביתכרחאלהנשהרשעֿששכיכןייוצי*
לעלודגהורוביחתחיתפב,לארשיימיירבדלבונבודלשוץרגלשתינוציחהםתשיג
לע3ְֿו2תורעהלבלםישו,304‐300םידומעבםשתאזהאר.)הזךרכ(לארשיימיירבד
.םיינשהלשםהייחתודלות
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ותקיזרענלהרתונ–תירבעההירוטסיההלולכממהזכןפואבקתונמ,ינשדצמו
התנקרבכוזהעפות.ומצעלקיפסמהימונוטואןיינעתניחבבתילארשיֿץראה
ודודירמהיגולואדיאהֶשועה3,״ינענכהלאוטקלטניאה״תומדברוביצבםוסרפהל
רתויםייוטיבםגהלשיתמאבםלוא;לוטיבלשךויחאופאררועמהויכוניחה
׳לארשיẁץרא׳ךרעָּבהירוטסיההקרפאוהוללהםייוטיבהדחאו,םידבוכמוםייניצר
.׳תירבעההידפולקיצנאה׳לש)׳וךרכ(

יפרגואגהקרפלהמודב,ןיטולחלילרטינ,יעדמגשיהאוההרואכל–הזקרפ
הבחרהריקסהנושארהםעפבונלתשגומיפרגואגהקרפבשםשכו;ולםדוקש
אלאוניאהירוטסיההלעקרפהםגןכ,תילארשיֿץראההיפרגואגהלשהצממו
םעפףאםהלהאצמנאלהכדערשא,ונצראימיירבדלשםלועבֿןושארשוביג
.תחאתדחאמהינסכא

םעארוקהבלטּבצנשכקמוסתולעהלהליחתמוזבבלֿתבושתומימת,םלוא
.םרוקמבםירבדבןויעה

ירוטסיההןכותהלשתישרושֿיתלבההגצההדצמאקוודואלאיההטיבצהו
האבאלא–הליחתכלמםינכומתויהלונאםיכירצוא,ונאםינכומהזליכ–ומצע
תודלות׳ןוגכ,דחוימרפסבםירבדהושגוהּול.הכירעהןורקעותינכתהדצמאיה
ןכתיי4,רתויוהנשםירשעכינפלרלזיימ׳פורפלשותינכתיפל׳לארשיֿץרא
ונלהשגוהןאכו,לעופהלאהאציאלוזתירוקמתינכתךא.ההקתמהיהץקועהש

עפשוהשיתבשחמםרזלו,׳םינענכה׳ונוכרשאםיבתוכתצובקלתנוּוכמןאכתוסחיתהה3
דסיירשא–)חלשלאירוא=(שוטרןתנויררושמהויהםהיניבתוירקיעהתויומדה.םהמ
.ןניקסומעוזומתןימינב,רימאןורהאןכו–׳םיריעצהםירבעה׳׃הארקנשתרגסמהתא
לכתאדגאלהרומא,תרפהדעםיבחרההיתולובגב,םירבעהץראיכהתיהםתשיג
תדוםואללשתוציחמתלפהךות–׳תירבעהתושיה׳ינב–הוושב,הבםיבשויה
תודהי׳מקותינבייחתמיצראהסיסבהלשוחוכמ.תירבעהתודחאהשוביגלתועירפמה
עזגלדבהילבםדאלכלהחותפהתיתוברתתילאירוטירטהרבח״תיינבו,׳תוצופתה
.״הנומאו

אוה)1938(ח״צרתתנשב.רזמןימינבןוירוטסיההוגולואיכראהאוהרלזיימרוספורפ4
םימיהמ׃לארשיץראתודלות׳הרדסַּבןושארהךרכהתא)׳הפצמ׳תאצוהב(םסרפ
,יבצןבקחצי,)ודודןבהיהש(יאמשןבללהֿריאמםעדחי,׳וננמזדערתויבםימודקה
לעפמלךשמההיהאל;תילארשיההכולמהדעשתופוקתהתארקוסךרכה.םירחאו
.הזיתורפס
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,תודבועלשןפוריצלתירשפאתרגסמכםתסאללארשיֿץראלשתדרפנהירוטסיה
5.תללוכתידפולקיצנאהביטקפסרפבעבוקךרעכאלא

םגַחֵרכהבוללכוהלארשיֿץראלשהירוטסיהבשךכידיֿלעטלבוההזרבד
תיבימיירבד,תולחנתההתודלותונייהו,ותמדאלעלארשיםעלשםימיהירבד
,ןברוחהרחאלשתויודרמתההלעהנשמהתפוקתלשהירוטסיהה,ינשוןושאר
ליבקמחרכהךותמ,םלוא;ונימיבהשדחהתּומצעתִההותובשייתההימיירבדבושו
השמ,םירצמתולג,״לךֵל״וַצהתליחתונייהו,המואהימיירבדרתיוללכנאל
,היצפיצנמאהדעו,םודֱאתולגירוזיפלכ,לבבתולגךכֿרחאו,יניסרהדמעמו
לשהלאהםייוליגהלכשאופאאצמנו–תינויצההעונתהתוחתפתהוהדמשהה
עיגתשכל,דוחלהידפולקיצנאבםמוקמתאאוצמלוכרטציתירבעההירוטסיהה
–םהאקוודו–הלאהםייוליגהקר,ןכא.םידוהיהימיירבדבדחוימבלפטל
םייוליגהלכשדועב,״םידוהיה״וא״תודהיה״לשהירוטסיההךרעליבשבםיראשנ
,ל״נהיעדמהגשיההו–הזבונממושרפוהוואצוהרבכםייתָרוכמהוםייתכלממה
...תועמשמלבקלליחתמתמאב,ימלועאישלוכיבכרבושה

הידפולקיצנאלהלקיפסהאלעודמןיבהלונאםיליחתמרתוי,ןאכדעונעגהשמיכ
ןויצהתפסותל]הֶנשמתרתוככ[םגהקקזנאיהו,׳תירבעהידפולקיצנא׳יוניכה
ןיאםלוכהיכרעלכבםגש,בלונאםימש.״תילארשיצראותידוהי,תיללכ״
הפשלשןיינעםאיכ,םירבדהתניחבלתדחאמתיזחתהלתשמשמ״תּוירבעה״
תוהמ.תינחורההתוהמתאאטבלידכאופאתראשנהנשמהֿתרתוכקרו–אמלעב
הילעו–תינויצפיצנמאֿתיליּכ☻ַמרמולכ–״תיללכ״לוכֿםדוקאיהוזתינחור
–הלאינשךא;םידחוימתוניינעתהֿישגדכ,״תּוילארשיצראה״ו״תודהיה״תולנ
יאדוובו,ןושארהךרכהרעשב,הליחתכלמהזמהזםינחבומרבכםידמוע–!האר
ךכלהמודב6.תעדהלעהתלעףאםינושהםייפיצפסהםיכרעהתינכתשינפלמ
ֿץראההירוטסיהלךכֿלכדרחה,לארשיֿץראלעךרכותואביכונאםיחיגשמ

,׳לארשיץראךרכ׳אוה(הידפולקיצנאהלש׳וךרכספדנרשאכ,)1957(ז״ישתתנשב5
דועהללכתיזכרמהתכרעמה.והינתנןויצֿןבר״דישארהךרועההיה,)הזונרמאמאושנ
קרפ.ןמטוגעשוהיו,רנזולקףסוי׳פורפ,ץיבובילוהיעשי׳פורפ׃םישיאהשולש
לארשיתנידמדעוהמודקההזנורבהתפוקתמ–םיפיעסרשעֿהעבשקיזחמהירוטסיהה
.םינושםידמולמדחאוֿםירשעידיבובתכנרשא–)תונושארההיתונשעבשב(

.ט״שתתנשברואהארתירבעההידפולקיצנאהלשןושארהךרכה6
דימהרומאהיינשה׃שולשלשהרדסבהנושאראיהןאכדעהרומאההנחבאה*
רחאל,אבהףיעסהשדקוי–היגולואיכראהתנפוא–תישילשַלוליאו,אבהטפשמב
.)תיבכוכהרחאלשהיינשההקסִּפַּבד״בשבתוכשיפכ(,הדרפההתיבכוכ
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תחאהלימףאןיא,)םויכץראבתועראתמהתוינויקיקתועפותינימלכלו(תילארשי
הירוטסיהבוםייחהֿתרותבירסומךרעכלארשיֿץרארבדבםוצעהרמוחהלע
ימיירבדלש״תינענכה״הגצההיכהנקסמהתשבגתמלוכהֿךסַבו;המואהלש
ֿתיתולגההסיפתההאיבהןאכםג׃הרקמהנניאתירבעההידפולקיצנאבלארשי
ֿסיהַֿא,תימונוטואתוקפרתהידילינויצסיסבלעתודהיהלשתינויצפיצנמאה
לשהיצקירבפהתאהתלעהוזתוקפרתהו–תילארשיֿץראההרוכמהלע,תירוט
,תירוטסיההותומלשברבגומ,ילדנַוסרהךותמ,תדרפנתילארשיֿץראהירוטסיה
.ירבעהםעהלש

$

רדעיהשהדבועלתזמור,תירוטסיהoהיצקירבפהלעמה,תירוטסיהַֿאהתוקפרתהה
םאיכ,היאשונלעלֵקֵמונניאםצעבתילארשיץראההיווחבירוטסיההלטנה
ֿתייווחשידכהזהלטנהתפסותלםהםיקוקז.הכובמבםתואאוהאיבמ–הברדא
חתמהתאבאשתהנממרשא,תוישרושֿתשגרהברצבתהללכותתיזכרמהםהייח
תירוקמהֿתירבעהעקרקהשרחאמו–דיתעבהתדמתהֿךשמהלהמישנהֿבחורתאו
לשתירוטסיההעקרקבהלףילחתםהםישקבמ,הטמשנוזתוישרושֿתשגרהל
.המצעבלארשיֿץרא

ריכזהליוארשתישילשההמגודבויוטיבלעדוחייבאבהזילטנמיטנסשוקיב
לכטעמכהינפמהחודהוהנידמבהת☻ָּפשהיגולואיכראהתנפוא–ונניינעב
לשתואצותהםגו–ילארשיֿץראהרעונבשםיבוטהברקבתרחאתינחורתוקסעתה
.רתויבתומכוחמדימתןניאתאזהתבשוחמֿיתלבההנפואה

םירקיוםיבושחםיירמוחםידירשהריתוהונלשתילארשיהונתואיצמםג,ןבומכ
ידיתוכורברשא,תיכוניחהווצמקפסילבאיהםתפי☻חו–תאזהץראהתמדאב
אבכוכֿרבתאמדבלבֿתואקתפהמכלשיוליגהוליפא,לשמל,ךכ.הבםיקסועה
–7ורכזםעדומלתהתּונֵכוותמחלמתשודק,ויפואתרהבהלהמוצעהמורתםרת
יפֿלעֿףא,והשלכירבעדלילשובלבתיתִמאתוהדזהיערזיוליגהעַרָזםגיאדוובו
ותובהלתהתאטורפלהיהלגוסמקר,וחורוותנבהקחורב,רגובמהרודהש
״אבכוכֿרב״ו,ארבנאלוהיהאלש״ןויכרא״רבדבתחפונמתיאנותיעהיצסנסל
ימימםירבקהיוליגלתרדהנהעפשהתויהלהלכי,הזלהמודב.״הנגהה״ידקפממ

לשופוסלא–הכרואתאפמ–הרבעוה,ךשמהַבוןאכרומאלסחיבהבחרההתרעה7
.220׳מעברמאמה
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לוליחתאעונמלידכהריפחהךשמהתאהרסאתונברהשכ,היבחרבינשתיב
–תירבעהתירוטסיההתוהדזההלשתּויִחהםצועתאהזבהתליגו–םיתמה
וליגשתורמרמתההו,וניתובאירבקלםיגולואיכראהדצמתמהסחיהאקוודו
8.ספאבהזהרקמוריאשה,ןיינעב

ידירשםהירהונחנאונראשהשםידירשהןמתומכבםיתוחפאליאדו,םלוא
ֿץרא״ב–תיגולואיכראההנפואהו,ונדגנכוזץראלעורחתהשתויוברתה
לשהוושהדימב,סחייתהלאיהתבייחוא,תסחייתמ–תטשפומה״התוילארשי
תאםֶּתצַּתִנו״׃איההרותהתווצמ.דחאכםידירשהינימינשלתוכיישוהבהא
,ןּועֵדַגְתםהיה♪איליספושֵאָּבןופְר☻ִתםֶהיֵרֵשֲאַוםָתֹבֵצַמתאםֶּתרַּבִשוםָתֹחְּבזִמ
,ץראהןמולשומשתאדביאשרודהךא9;״אוההםוקמהןמםמשתאםתדבִאו
ומוקמבשרתשהלורוזחלןכומ,לארשיֿץראולתויהלהלדח״לארשי״רשאו
ẁתיבבימורןורטאֵתלשוא10תָדבעבתיָבְנינבלשתוברחהםוקיִשידיֿלעוליפא

ןוויסב׳גםוימ׳ץראה׳באבומשיפכו(ינוויהזחמתגצהידיẁלעךנחיירשאןאש
.)ך״שת

תאתוַרלהסנמוםיֿבלבהריסבלטלטימשימלרבדההמוד,ןבומכשאלא
הֶלעמ,יתָדבעהתתרחלעתוקפרתההיהמרמולךירצןיא.םיחולמהוימימבונואמצ
רסומהיבגל,םינבלצהתודוצמלעוא,ימורהשוביכהוםזינלההלעוא11,ריזחה

ןמראופמרבק1956תנשבהלגתנ,םילשוריב׳היבחר׳תנוכשב,10יספלאבוחרב8
חוכיוררועיוליגה.תוינאירויצותבותכובו,׳ןוסירבק׳כעודיה,תיאנומשחההפוקתה
תפוקתמרבקהלגתנןכ.רבקהתאללחלאלשהשירדבתונגפהומייקתהםוקמבוירוביצ
.הלדוטמבוחרבולגתנהרובקתורעמהמכו,י״ראהבוחרבתיבלתחתמינשתיב

.׳גב״יםירבד9

רבדמבםהירדעיעור–ויאצאצטבשארקנומשבו,לאעמשילשורוכבאוהתיָבְנ10
יוהיז.)׳ז׳סוהיעשיבוג״יה״כתישארבבהאר(והיעשיתאובנבורכזנרשא–יחרזמה
ןמקלחםג;הפוקתהינבםירבחמהמכובוטקנרבכו,םודקוניהתויבנינבםעםיטָּבַנה
ךרעבהאר(קיתעטבשותואלשויאצאצםהםיטבנהיכםירובסונתפוקתבםירקוחה
.)תיארקמההידפולקיצנאב׳תויבנ׳
יאהיצחובגנה,ברעֿרבדמןופצ,ריעשרה,ןדריהרבעיבחרבהשרפתהםיטבנהתכלממ
.םירצונהתריפסל106תנשבאמורידיבהשבכנשדעוםיאנומשחהתפוקתןמל,יניס
.האבההרעהבהאר–תָדבעריעהלע

לשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוה״ריזחההלעמיתָדבעהתתרח״תודואלעהרעהה11
.221׳מעברמאמה
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םצעירה–ןָקורמהֿ״ינענכה״סיסבהןמףאלבא;ירוקמהילארשיהירוטסיהה
חוריפלכהדיחיתוגייתסהךותמו(הוושבונצראיאמטמלכלעתוקפרתהה
לכשוטשטויבויחרסומלכלשהיצזילרטינאליממאוההשוריפ,)ונלשהירוטסיהה
״יגולואיכראהרודה״קימעמקר,ומוקמבתרבגומהתושרתשההםוקמבו;תוימצע
.ועלבלהנוכנהיהתרשאתינוציחתוהזלכלונוזרפתא

הסיפתבתילארשיֿץראההיגולואיכראהץובישלאןאכמרוזחנםאו
תוקסעתההלכשאצמנ,הללכבתילארשיֿץראההירוטסיההלשתימונוטואה
תידרוסבאםגאיהאלא,תיתילכתֿתירסומהניחבמתינסרהקרהנניאתאזה
.תיעדמהניחבמ

תוערואמהרואיתליזכרמריצכלארשיֿץראתאעובקלרשפאורשפא,םנמא
רשפאשהרטמלכיבגליטנוולרẁיתלבאוההזכשרואיתלבא;הכותבושחרתהש
םושןיא–תאזהץראבןהיתותואתאונתנשתונושהתויוברתה.תעדהלעתולעהל
ךותבןיטולחלוחתפתהשתויוברתהןתוא–ינשדצמו;ןהיניבתימינפתופיצר
דועתועמשמםושןהלןיאוודבא,תיטָּבַנהותינענכהתוברתהונייהו,לארשיֿץרא
ןהיתותואתאונתנשתורחאהתויוברתהלכוליאו,תורחאתויוברתלןסחימדבל
לשתמצמוצמהתילאירוטירטהתרגסמבוללהןהיתותואתאללכןיבהלןיאץראב
.הדבללארשיֿץרא

ןבומב–תדרפנתילארשיֿץראהירוטסיהיכששחילברמולאופאןתינ
יתזעהןכל.תמייקהנניאטושפ–הירוטסיההגשומלש,ילמרופהקראלו,ינכותה
ינאזֵעֵמהתעו–״היצקירבפ״לארשיֿץראלשירוטסיההדוחייַלאורקלםדוקמ
םושונלןיא״םילארשי״כןיבו״םידוהי״כןיביכתילנבההעיבקהתאףיסוהל
התועצמאבקרו,לארשיםעלשתחאההירוטסיהלרבעמתילארשיֿץראהירוטסיה
ארסיסלאםגתועורזחולשל״םילארשיה״םילוכי–דבלבץראהתועצמאבאלו–
.םהילאברקתהלםהםילדתשמשםימודהםיסופיטהראשו,תתרחותָילגו

$

׃ךופההןוויכהןמהלאשהתאןיכהלידכאלאובתכנאלהלאהםירבדהלכ,םלוא
ונרדעיהבלארשיץראבושחרתהשתוערואמבימואלןיינעםושאופאונלןיאםאה
הירוטסיההךרעתאםלטבביכהידפולקיצנאהיכרועלעיצמיתייהםולכו;הנממ

217וצראוםעהלשהירוטסיההתודחאל

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



הנתמבוהוריבעיוטרופנומלשםוליצהתאלשמלוחקיי,תדרפנהתילארשיֿץראה
12?איהםהלשטרופנומלשלארשיֿץראשרומאל–׳םינבלצה׳ךרעָל

תרגִשךותמקרבושיכאיההטושפההבושתה,תאזההלאשהלעו
וארוללהםינוירוטסיהה.הילאעיגהלללכבונלוכיתּולָגלֿםיפוצהםינוירוטסיהה
לשהמויקישרושלעתוהתִלמויהםירוטפםהאליממו,המויסקאכהלוגהתא
איההדימתמהלאש,יחישמןוירוטסיהלשותוארֿתדוקנמ,םלוא;תאזההילמונאה
חרכומוזהניחבמו–חישמהבוכיעלותולגהתכשמהלתוביסהרודורודלכבןהָמ
,תוימינפהֿתויתרבחהותוינחורהתוביסהלעקראלתעדהתאתתלןוירוטסיהה
,תויתָּביסמהֿתוינוציחהתוביסהלעהתוחפאלהדימבאלא,אטחהתאתומלגמה
המ,לשמל,רוקחלרשפאולאהתוינוציחהתוביסהןיב.ןוזינואטחהרזוחןהמש
תוחוכהיסחילשוא,״םייניבהימי״בהפוריאבםיכרדהשובישלשהעפשהההתיה
םיכרדהשובישםתסאל׃זמרונלשירבכהלאבוליפא,םלוא;םלועבםיינידמה
םאיכ,תוחוכהיסחיםתסאל,לארשיẁץראלםיכרדהשובישםאיכ,בושחאוה
לוכהלעמויאדוובאולה,ןכֿםאו–ץראהלשהרורחשלןויסיניבגלתוחוכהיסחי
.רודורודלכבץראהלשיבושייהוינידמההבצמםצעלתובישחשי

םימרוגלשםתעפשההתיההמתעדלםילוכיונאןיאןוּוכמרקחמילב,ןבומכ
,יספאוליפאוא,רתויבלקהיהםלקשמשהלגירקחמהיכןכתייו,השעמלהלא
,םלוא.הנותנהעשבואתעלכברבגתהלהיהלוכיוחורבםלשםעההיהּולשו
ןוירוטסיההתבוחםינפֿלכֿלעו,דואמדעתיתועמשמןבומכאיהוזכשהנקסמףא
בוכיעלשהלאשלרבֵעמוליפא,ןכֿלעֿרתי.ןאכלואןאכלןיינעבעירכהלאיה
תאזכרמבדימעמהןוירוטסיההירה,ףוסבלהתומשגתהתוביסְמואהלואגה
תעפשהתאםגדחוימברוקחלאלשלוכיוניאהמואהלשתילארשיֿץראההקיזה
לעהעפשהה׃ללכֿךרדבהמואהתייווהלעץראהלשיבושייהוינידמהבצמה
םיימשגהםירשקהלע,תורפסהלע,הכלההתוחתפתהלע,תיחישמההבשחמה
םיוסמרודביכררבתיםאםג,בושו;הלילחרזוחו,ידוהיההבושיילע,ץראהםע
רבדהבושחאולה–ץראבשתואיצמהיבגלשידאראשנםעהו,תוקחרתההלח
.ותולגלןוירוטסיההךירצו

בלשב,ןוילעהלילגבביזכלחנבםינבלצהונב)ןירוקֿלאֿתעלק(טרופנומרצבמתא12
,סרביבינפברצבמהלפנ)1271ֿב(הנשםישימחכרחאל.ונצראבםנוטלשלשןורחאה
.םירצמטילש
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םיאתמריצכשמשלהלוכילארשיֿץראןיאםאםגשונאםילעמהזכןפואב
רסומלשיצראהיווֲאמלהסחיךותמ–םינפֿלכֿלעירה,המצעלשםימיהירבדל
בחרנהרוזיפהתעשבםג,ןכא.המואָלריצהלשםימיהירבדםישענ–תודהיה
ראשנדימת–תומלשב״םלועםַע״םעפֿףאהֶ☻ֲעַנירבעהםעהןיאםלועברתויב
ףא,ןכלו–תילאדיאהניחבמותיטפשמהניחבמילאירוטירטẁילארשיẁץראאוה
לעץראלכלשתדחוימההירוטסיההעיפשתרוזיפהךותמיכםנמארשפאםא
,תחאהץראהירה,תורחאתוצראבואהכותבבשויהידוהיהרוביצהתוחתפתה
ֿץראהָּנִהוהָוה,תוצראהלכבתימואלהונתודחאעבטִמאיההתעפשהרשא
ןהיתשו,וניתודלותבתועלבנהיתודלותוהיתודלותמתוכשמנוניתודלות.לארשי
.תרתוכַּברומאכ,תחאלתוגזמתמ

,הלוגהתופוקתותילארשיֿץראהתוריחהתפוקתיבגלקראלןוכנאוההזרבדו
דועייהֿץראלםרבאידודנב,המואהתווהתהלשתישארהתופוקתיבגלםגאלא
לכבשיתביסמהרשקהתניחבמקראלרבדהןוכנו;תובאהץראלרבדמהידודנבו
תיסיפהתואיצמהןיבלםויכוניניבשיתביסמהרשקהתניחבמםגאלא,רודורוד
.תורודהלכבשהיתוכופהתםוכיסבץראבהרצונש

ונלםיבושחםיאנומשחהימיירבדקראל,םדוקהףיעסבונרמאשהמףאלע
םיאצממהקראלו–םיכולממהימיירבד,לידבהל,םגםאיכ,תאזהץראבאופא
האמוטהיאצממםגםאיכ,אבכוכֿרבידרומוא13והיזועיניצקלשמםירשכה
אופאןֵתינאלהלאתאםג.וירחאואוינפלםיאבהויטנזיבהוימורהשבוכהלשמ
הירוטסיהבםרוגכםאיכ,םהלשהירוטסיההןמקלחכםתסםֵארִנאלו,הנתמב
רשאםרוגו–םרוגםאיכ,שוכראל׃שיגדנ,םלוא.ונלשתיצראהֿתימואלה
.רועיבלדמועותעפשהֿבאכ

ךלמהירשלשתומתוחינשלאיההנווכה,ןוכנלא13
קושבועיפוהםה.עודיוניאקיודמהםרוקמרשא,והיזוע
םתוחה.סיראפבםויכםיאצמנו,19ֿההאמבתוקיתעה
התאירקרשא,׳ויזעדבעויבאל׳׃תבותכהתאאשונדחאה
אצמנ,הלעמלẅהנומתַּב(,׳והיזועדבעוהיבאל׳׃אהת
׃קוקחרחאהםתוחהלעו;)יאירּבהדןודנאשףסואב
,׳והיזועדבעוהינבשל׳׃ונייהד,׳ויזעדבעוינבשל׳
םיטרפהאר.)רבולהןואֵזומבגצומ,הטמלẅהנומתַּב(
תובותכתפוסא׳,בוטיחאלאומשלשורפסבםיפסונ
.122‐121׳מע,ג״נשתםילשוריקילאיבדסומ,׳תוירבע
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דמָליתואבתכיתשתילארשיהירוטסיהלכלתביוחמהמדקהאיהוזהסיפת
ֿץראלתידימתההתודימצבתילארשיההירוטסיההךכהלעותרשאכו.דיתעב
,תדרפמההייטנהןמאפרתנאליממ,תילארשיההתועמשמבלארשיֿץראו,לארשי
.תודחאהרתסהלשינשהדצהאלאהניאש

ך״שתזומת,׳םָלֻס׳בםסרופ
ך״שתזומת‐ןוויס׃הביתכהדעומ

$

215ẅ׳מעלתכיישה7הרעה

םירסמ׳ןיעמ,אבסוכרבלשתורצקתורגאולגתנרבחלחנבותעברומידאוובתורעמב*
םיאודבםיעורידיֿלעואצמנתונושארהתורגאה.ידגןיערוזיאבשםימחולהוידוקפלא׳בתכב
,ןידילֵאָגילשותושארב,תיאבצרקסתחלשמ1960תנשבהנגראתהךשמהבו,1952תנשב
;׳אבכוכרברחאםישופיחה׳ורפסבתורגאהתאםסרפןידי(.םיפסונםיאצממהפשחרשא
תוירבע,תוימראתודועתףסוא׳׃ינדריהדעלשהרפסבתיעדמתנוכתמבומסרפתנוורזחןה
.)2000םילשורי,תירבעההטיסרבינואהתאצוהב,׳בורקרמוחו,הדוהירבדממתויטבנו

,״לארשילע)אישנה=(יסנה״–אבסוכרבןועמשלשומעטמתורגאהרשעשולשולגתנ
ןקלחותירבעבתובותכתורגאהלשןקלח.ץעתיחוליבגלעהבתכנשןהמתחאבבותככ
ֿרביכםשורהלבקתמןהבהאירקמ.)תופסונתורגאלשםיערקםגואצמנןכֿומכו(,תימראב
.ויתוארוההנעצבתתאלםאםימויאבטקונףאאוהו,ןדפקוהשקונדקפמהיהאבכוכ
ֿןיערוזאבוישנאלאבכוכֿרבלשתטרופמהארוההבודחוימבתניינעמתרגיאẅהנומתַּב
םיגורתאםיבלול,םירומחיבכורידיֿלע,חולשלוןיכהל–תוכוסהגחתארקליאדווב–ידג
.תוברעוםיסדה

׳ימלשורי׳התייגוסלעעיבצהלשי,דומלתַּבאבכוכֿרבלשרכזלעד״בשרבדלסחיב*
אוהאבכוכֿרביכעבקשאביקעיברלעםשרפוסמ.׳ארוטט״סףד,׳דקרפתוינעתתכסמב
לעףאו,וידוקפתקידבלאבכוכֿרבךרעשםיירזכא׳תּולָיַחינחבמ׳לעןכו,חישמהךלמה
.עציבאוהשרהמנתוומןידֿרזג
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םיאנותיעתביסמלעחווידלתנוּוכמותזימרו,״ןויכרא״ָלד״בשסחייתמטפשמהךשמהב*
לעהנושארלרסמנהבו,ך״שתרייאבד״יםויב,יבצֿןבקחציאישנהלשותיבבהכרענש
–׳רבד׳ו׳ץראה׳׳בירעמ׳–םינותיעהתרחמלואצי,ןידילֵאָגילשוירבדתובקעב;תילגתה
ידקפממאבכוכרב״לע,תפסונההזימרה.״אבכוכרבלשונויכרא״יוליגלעתוישארתורתוכב
תובקעב–רבעבל״הצל״כטמרו׳הנגה׳הידקפממ–ומצעןידילאגילאתנוּוכמ,״הנגהה
תושירדםילבקמונאשהנושארםעפוז״יכרמאיבצֿןב;םיאנותיעהתביסמבאישנהירבד
אוהו,ןוירוגןבםגחכנדמעמב.״ונימילשאבכוכרביפמ,םההםימיהלשאבכוכֿרבמםולש
םימיהלשאבכוכֿרבמרתויחילצהונימילשאבכוכֿרבשאוהלדבהה״׃םייניבתאירקבביגה
.״...םהה

216ẅ׳מעלתכיישה11הרעה

.תַתִרֲחיתלשושהםשַּבוארקנרשאםייטבנםיכלמינשוידחיןאכ׳ובכרוה׳הארנכ
דעהנשםישימחכםיטבנהלעךלמרשא,יעיברהתַתִרֲחהארנהלככאוה׳יתָדבע׳ההז
ריעהתיהאלש(,תָדבעבואצמנותואתוריכזמהתובותכרשאו,םירצונהתריפסל40תנש
ךלמש,)ישילשהילואו(ינשהתדבע,תתרחלםדקשיטבנךלמםשֿלעהיורקריעה.)ותוכלמ
שדחתהוימיב.לילאכםיטבנהולודגסותומרחאלרשאו–םירצונהתריפסינפל30תנשמ
.חותפתוריישלהאמוםיכרדתנחתהתיהןכלםדוקרשא,ריעההדסונותדבעבבושייה

,ישילשהתתרחלןוכנֿלאןוּוכמ–״ריזחההֶלעמ״–תתרחלעןאכןתינהזמרהוליאו
םירבדֿתוכיראלןאכקקזינזמרהתאחנעפלידכו;ס״הנפל62דעו87תנשמךלמרשא
׃תמייוסמ

ןבסולבוטסיראךלמרשאכשוהיתתמןבףסוירפסמ)׳ב‐׳אד״י(׳םידוהיהתוינומדק׳ב
יבא(רטפיטנאלשוכוויתב–םיברעהךלמתתרחלויחאסונקרוהןיבתירבהמקרנ,יאני
בישה,הרומתב.רוכבהסונקרוהלהכולמהתאבישהלוסולבוטסיראתאתוכהל–)סודרוה
.ויבאיאניונממשבכרשאםירעהרשעםיתשתתרחלסונקרוה

סולבוטסיראו,םילשורילעדבכליַחשארבתתרחהלע,65תנשבחספהגחתארקל,םנמאו
תתרחתואבצשידכםוצעםוכסםלשלומיכסהםירוצנה.תיבהרהבורצבתהווגוסנואבצםע
ףסכהתאולטנםה׃םכסההתאורפהוללהםלואו,ןברקלתומהבםהלונתיסונקרוהו
שנועה.תומהבלסבוחינהאלךא–תיבהרהתמוחלעמהעוצרלרושקלסבםהילאלשלושש
תאמהקזחוהלודגחור׃אובלרחיאאל–והיתתמןבףסוילשורופיסכ–הזהאטחהלע
.ץראהלכלוביתאהדימשהםיה♪ֱֿאה

וינמאנו,ויחאסולבוטסיראלעסונקרוהאבצליטהשרוצמהלע–ומצערופיסותואו
הטוסתכסמב,ואבצותתרחרכזוישאלבו,תרחאטעמרפוסמ–תיבהרהבורצבתהש
׃)׳בדומעט״מףד(

לכב.םינפבמסולבוטסיראוץוחבמסונקרוההיה,הזלעהזיאנומשחתיביכלמורצשכ״
;״םידימתןהלןילעמ]ויהץוחבמםירצה[ו,הפוקבםירנידןילשלשמ]םירוצנה[ויהםויוםוי
וא,םגילואו(סולבוטסיראישנאלריבסמאוהשךות,עשֶרֿתצעדחאןקזץעישדעהיהךכ
אל,שדקמבהרדִסכשדוקהתדובעתכשמנדועלכש,)ויניצקלותתרחל,זַעַלֿןושלב,אקווד
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,הפוקבםירניד]םירוצנה[םהלולשלש,רחמל״.רהברשאםירוצנהתאחצנלםירצהולכוי
תואמעבראלארשיץראהעזעדזנ,וינרופיצץענ–המוחיצחלעיגהשןוויכ.ריזחםהלולעהו
םירעהמכוסרהנובזעהמדאשערלעהעידיונידיבהנשיםנמאיכדועןייוציו(.״הסרפ
.)ס״הנפל64תנשב,עוריאותואלןמזֿתוכימסבהיסאב

הלעמתתרח״לעד״בשרבְדהתעאופאןבומ,וללהתורוקמהינשלשםבולישמ,ךכ
.׳יתָדבעהתתרח׳אוהןיאשהארנ,רומאכ,םאםג,״ריזחה

$
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