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מימי חקינ
תקציר
"הַ ְֻ ָֻׅ" ׄ ה םטאוהב המה אגאגמב ה׆ׇ םלׄא ׅ־ .1948 םג ׄל,
ט ,םא גאג םׅמלׅמ םלׄאמ ׆גהמ גה "גאגמ םלל"" ,גאגמ
זךגׄמ" ׄ "גאגמ כגגמ" .זׅל טאוהב  "הׅ"ׄ ,וד — גאג,
׆לם טאֻ מ .ׅגׄגל  ׅׄד ךׇ וטלמ זׅלמ גמׄלמ ׄמ הׅ טאוהמ.
ׅׄׄ ׄלׅז ך׆ב םהב  ג ׅ'ׄהל ,ׅמכט םׅ טלוג ׅגׇ םׅ ב
גלבׄ .םל א'ׄהלבׄ ,ׇד ׅםה לגהב ,םהב וטל לד ׅ׆לטב ,ׅםל מׅ
ׅטל אלמ ׅוטל כךל .ךלמ םהמ ׆ב ׅגׇמ כההך םאד .םה לגהב
הךׅב ׅגל כהד םא וטלמ זׅלמ .םל םא ׄלאהׇ גל טמ ,ׄא וטל םא
ךׅ ׅד־ׇל ׅהמ גז ׄה גל אא.
םאם ךלמ לׄםהמ גךזמ גזד מא מׅ׆למ :מאמ ׅ׆ם םא מלמ
ׅׄה כאכׅ מזאגמ גׄל ,ט םזא ׅ"ׅג ׇ :טלכ ׄאכ" אגם םגל;
גם ׅטמ כםׅ אוׅא םא אמ ,ׅׄ ,זז גגה ,ט םזא ׅ"מ" םא
זכׅ ׄלאהׇ ,וט ׇׅׄ ׅׄםג ׅׄלמ אהׅ ,ט םכל אזגו כהד זא ט
זׇמ םא הלמ ׆לי ׅ"זא ׇזמ זךג" .ךלמ םא ׅד־ׇל ׅהמׄ" ,ךל ׅׅוׄד :ט
םכל ,ט םוטל א ט םכל"ׄ ,ה גםמאׅמ זב םאם ךלמ ׄלמ זא ךל
גד ,גםב םוט הז ׅׄלמ גב ׄה גז׆ד ׅגךׄמ ׄגטלמ גלמ אה.
ׄאב א ׄלׅז ךלמ אמ אמךׅ , ׄל  ,זא ךל טו.
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מילות

מפתח :הׅ; םגל; ׆לי; ׄלאהׇ; ׅד־ׇל ׅהמ

"הַ ְֻ ָֻׅ" ׄ ה םטאוהב המה אגאגמב ה׆ׇ םלׄא ׅ־ .1948 םג
ׄל ,ט ,םא גאג ,גה ׅמלׅמ םלׄאמ ׆גהמ "גאגמ
םלל"" ,גאגמ זךגׄמ" ׄ "גאגמ כגגמ" .זׅל טאוהב 
"הׅ"ׄ ,וד — גאג ,׆לם טאמ 1.גה ׅז ׅגומ םא ׆
כהוהד לכ )לכ ,1948 ,זג'  (97םטלוג ׅ־ 5ׅׄ׆ו " :1948מׅומ
זלׅב ׅטאוד ׄה ׅ׆ׇל גטא טם ׄ זא אטמ ומב . הׅ
ׅגאׄ גׅד גא . ׄמ מהומ כםמ ׅמל םזלׅב מול ׅד
ׅגא ול ׄל םאב ,לז ׅגׅהב ׅל׆ׇמ" .גה א
אׇל אם םלׄא ׆גה גׄ וח םהמ מםזב םא גׄ זםלב ,זב
מאמ כגב םא כוב מאמ םׅ אׄמלב םׅב םה ׅזׅל טלב
טאוהב םלׅ ׅגאג .זׅל ,םלׄאמ ׇ םךג ׅמלׅמ
׆גהמ ,אגל "הׅ" טלם אמׅהד ׅׄוה םא אמ ,אל ׅזא םה׆לב
א ׄח אהמ ׅםטמ םא .ׅגׄגל  ׅלךה אזוכ ׅםׄא :ךׇ וטלמ
זׅלמ גמׄלמ ׄמ הׅ טאוהמׄ ,מ לׄג םא ׄל?
ׅׄׄ אאד ׄלׅז ך׆ב םהב  ג ׅ'ׄהל ,ׅמכט םׅ טלוג ׅגׇ
םׅ ב גלבׄ .םל א'ׄהלבׄ ,ׇד ׅםה לגהב ,םהב וטל לד ׅ׆לטב,
ׅםל מׅ ׅטל אלמ ׅוטל כךל .ךלמ םהמ ׆ב ׅגׇמ כההך
םאד" :ׅג ׇ :טלכ ׄאכ" אגם םגל ) (1951הךׅ ׅגל כהד םא וטלמ
זׅלמ .׆ב לגד םה" ,זא ׇזמ זךג" אהלמ ׆לי ) ,(2008 אםט לׅ
אמׇ ׆ׇא .םל "מ" אזכׅ ׄלאהׇ ) (1985גל טמ ,ׄא םג
גזׇ זא גכג מלׅמ .ׄא "ׄךל ׅׅוׄד :ט םכל ,ט םוטל א ט

 1זא ט לזהד ד )ד ,2006 ,זג'  (43גוטלב םא זלׅב טאוהב םט אטאב
ׅגאגמ  1948םה ׅגאכמ .ׇׅלב זלׅב הכׅ ׅגוטל םא ׅד ׄ 900אח אגאד טאב,
ׄא םלׄא זה ׅׄטד לםג םגוטל טאב ׄה זא זא ׄ 520אח הטם .׆לג ׄ"ב
םזוכ ׅטא ׅטאב ׄגׇ ׄמ גוטל ׅ־ׄ 726אח הטם .ׅל כגלאה׆ )כגלאה׆,1999 ,
זג'  (33גךד םב הזכל גמ ־ 360םׅב זלׅב ,םגלׅמב הג גזא טה ׇׄג
גכךמב םׅ גׇם זא ׇ ג׆לב ׇב םגב זׅלמ.
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םכל" אךׅ ׅד־ׇל ׅהמ ) (2013מטלוב ׅמׅ זמ ךׇׇ )"ז'ׇ"( םגז
ׄה גל.
ׅלמ ׅךלמ ׄא גםמ וׅמ .לׄםמ ,ך׆מד  ׄל  ,גמ ךׅמד
זא ךל גד ,זם אזלמ אךל כםל הלׅ וׅמ ,םׅ א ׄמ גךלמ
ג מה גא א םׄל .הלׅ מטממ םׄםל ׅהד ׄה
גמגל אך׆ מא ׅׄכׅ ׅׅל םלׄאמ ׆גהמ ,זב ׄמ ,
הלׅ םׄה גטל ם א ׇׇב ׅגךׄמ ׄגטלמ ׄםל ׅמ ׄ
הםל .גזׅל א ,ׅלמ ׅׄלׅז ךלמ  ׄלׅזמד ה׆ז אאׅ זוכ לׅמ
ׄמ גםׅמ .גא םׄמׄל ׅד ךלמ גםכח ,אטמ ׅגׇ גוגמׄ ,מ
םמאא ׅמׇזמ ׅזאב ׅלמ כלׅ ׄא.

"במו ידיו :פרקי אליק" למשה שמיר )(1973 ,1951
גם םגל ,מל גא וטל ׄל ,ׄ הך׆ םא ׇל ׇם םא מׅ זׅלמ
ׅׄלי גה "ׇל ׅׄלי" .םגל ט ׄמ ם  ׅא ׄמ ׅהמ
ׄמ ׄהמא׆ וטלממ םםממח ׅזלמ ׅםב  )ׄגה ,הׄ םגל
]זלב[.(1958 ,
ׅ־ 1951ךׄ םגל אׄל ׄמ וטל "ׅג ׇ :טלכ ׄאכ" ) (1951אל
ׄ ׄאכ — ׄא .וטל גמׄל ׄמ  םא ׄאכ ,גהב אכלׄמ םׄב
לׄ — גמ ׆ׅל ׅכלׅ ׅגאגמ זךגׄמ . וטל לד ׄם םׅ ׄ
מׅ אׄ ל׆ , הגמ גאאמ גם׆ׅ .ׇׄלמ ׆ׅל הך אגׅל
לׅ
כ ָ
ׅגםל ׄם ,ל םם ׅ אזגזב ׄמ ךלׅמ גמ ׄ .מל זא דִ ,
ׄםמ ׅד וטל א׆ׅל גזה ׄמ גוטל ׅהמ ׅטמ ה׆זמ אאׅ.
זב ׄמ ,גׅל הו אםמ אׇגמ םא ׄאכ כ ל טוב ,גמ
ה אכב גךׅמ לד וטלממ אׇגמ ׆ׅל כאכׅ םלׄ ׅזה
ל ׄגד ׅההמ . ךׅלׄ ,ם טאג" ,אב זם אאׄ מ ,םגד
אםא ׄמ  גה׆ׇ ,ט םׄד זם ,אגול ׄמ הטם אגזד אׄב אגזד
כׅךמ םממ םא .וטל ,זכׅ ׄל  ׆ׅל גהכמ ,א גמגכׇ
ׅגלמ — םלמ אב ,גׅׄכ ךׅׄב ׄלז גאג םׅ הל׆.
גאג כלׅ םׅ מג  ׄאכ ב טלג םׇל וטל גוטל .גׄטה
׆טהב ׄםמ ,זאאמ  ,ו זב הםב ,כםל םא זב ׅז ׅזכל
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םלמ אב ׅטאג" — א ׄא גזךׅב אגזד אׄב גׄטהב ׅגהמ
אוד ׄמ ב.
םהמב אׄל ךׄמ אׄל ,ׅ־ ,1953 וטל ׅטלו ׅלהל כלמ — 
אגזגׇ גך׆ הלׅ ׆גה ׅמלׅמ זׅלמ . ׅטלו זאמ ׅכה ׇׄ
זב טטאלמ זךג םא וטל :ׄ ׇטו ׅג גׇלמ ,זׇׅ אמומ
לׇ אמהמ א האא ׅמהמ אגׇב .גזׅל א םהמהב ׄא גךׅזב
זא םׅמ םא וטל ,ם ׅב אוׅל ׄמ גזגׇ מלׅמ גך׆ גׅכ םא
גאגמ  1948ׅךׅלמ םלׄאמ .גׄד הׅז וכלהמ אׇׅכ ךׇ גמׄל
אמ ׅךׇ ׄל םא גמלו ,טאוה םׅ ׆ׅל האבׄ ,ׅ םא ׆ׅל .ׄב
גם׆ "ׅׄ" גכׅא טהב וטךטמ? ׄב ׅמׄל גׅׄכ "ׄל" אׅם טהב
ׄהםמ? ׄב כהטאכ גוטל גג הכׇמ גׅ? ג המד אאגׇ גא ׄא
זא זגׇ מלׅממ ,אׄגמ ,טאמ גולמ ׅו אהׅ ,םמזךׅ
גמ זגׇ םלׄאמ טומ ׆גהמ ,םהמב ׄל םמלם?
גׄל םךלמ םא םגל אׄ זוכמ םלמ ׅהׅ ,כלׄ םא ׅךל
מזגכ ׄא מ מטם ׄמ גכגמ זלב גםמכב םׅ ׇל גזד
מ ג׆ׇאמ .ׅלךה אאמ ׅזכׅמ טלׇלכ ׆'גוד )׆'גוד ,(2004 ,םטל
ׅטלׇ ׅד טא אטׄ זד םׅא כו וטלמ ם לׇׅ טא אׄ
גׇז .אׇׅל ,מטכׇ טלםד וטלמ ׄ אםל ׄמ כו טא וג
גׅךׅי גמ ׅכזב ׅא כו .אׇׇ ,אׄ גׇז טא ׄ וגטב
םא גמ אׄ טמל ׅגךׄמ םׅמ המׅ כו .כלׄמ אׄ גׇז טא
גׅכםמ ׄטׄ אך׆ ׄמ ו אהׅ ׅ גממ אטה ם םא כו .אד
ׄכלׄ ׄמ כו גׅי גׅטהב ׆ב ׇ ,ג םגׇ זב מטזאמ ג׆ׅל
ׅ ׅגד םטמ ׄמ ׅזממ םׅוטל .זב ׄמ ,ם אל ,ׄגל ,ם וטל
לד ׄם ,םהמׅ ׇׅב אׅ םא ׄ גוטל ,אזאׄמ ל אׇׄלמ ׇגמ םא
׆ׅל .זׇׅ ׅ׆לטמ  גׅמ למ ל׆םמ ׅׅהמ ׅב טאב
םא כו ׅםטמ ׅו ׄא.
׆ׅל הם ׅגׅׄכ אטח ׄמ  אלךה א ׅגהמ אאמ זׇ
וח ,ׅאא  אםא ׄמ  גה׆ׇ .ׄאב ׅגכב ׇׄ ׅוטל זא ׅזכטד
וטכ ׅךׇכמ ׇל .ׅגהא׆ טהג םא ׆ׅל םגל גזגׇ וגד םׄא ׅו
אהךמ כלׅ אגזד גׅׄכ אׄג:
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םׄא ׄמ מ גאמ ׅׄלׄ ,ח זא ט םגזאב אׄ ך׆ ׅגטלם,
ׄא ׆ב אׄ המׅל גזאב ׅאׅ םא גם .ׄ זכ ,ׄ מ
כגמ ,ׄ טזא ׄמ טזאמ .םׄא מ — ׄאכ .ׄב ׄטםל אׅ,
אגהז ,אהומ ,אםמׇא ,םא ׄטםל טמ ] [...ׅא ׄמ ,ׅזאב ,
ממ םגם  ,זב ׄל א ,זב ג ׅלמ םאׄ מג — ׄב ל
ׇׅל םכל זׇ ,זׇ ,זׇ? ׄב ׄד ׇ ,ׄב ם זב ,ׄב ׇׄ,
ׄב ם ׄ םׄ ם גםכא ,ם זל ,ׅד גאב ,ׅד גם׆ב
גטםב םׄהב המטוב ,םׄד ׅב גגם — אׅד ׆א׆אמ ׅל,
הםגמ ,גמׅההמ ,םא הזלה? )םגל ,1951 ,זג' .(238
םׄאמ זב םׅכלׅ גזהכ א׆ׅל גגהמ זגכ ׄהםב .ׅלמ אגם
ׅהםׄמ זא לח מ׆הׅמ לל וטכ גכמ ׄמ הםמ אגם ׄמ
ׄגהמ ׅךׇכמ ׇל . זא םגמ ךט אׄ לכ םׄה ךל ךלג ׅמטומ
זאב זא גךלׄ ,אׄ אט ,גךׇכ גזגכ ׄמ.
ׄד ,׆לא ׇז גלׄם ׅל׆ׇ המׄ ,אכ הל׆ . כל ׅ־ 22ׅהׄל
 .1948ׄ םם גׅל הלב ךׄ אאמ םלמ ׄוטכ ׇׅל אלםאב,
הט׆ז גׄם םהלמ גטל טאוה ׄל .זא ט ולד ׅה גלו ),2010
זג'  ,(121ׅל ׅגב לׄםהב אגאג הל׆ג גהמ ׇבׄ , ׄל׆ד ׆ה
הגהז גׄאגמ .וׅ ׄמ א מ ולד ׅהםכ .׆ב לׅ מםׅ טל אׄ 
גזההב ׅםׅם מׅל ׇמ גםם אטזאמ מ׆גאׄ .ׅא ׅ־ 9ׇׅךגׅל
 1947טל ׄך"א ׄמ וו כ ,ׄהם םא טךך אׅמ כט ׅגל
ׄל .ׅמ כט הלו לׅב גםׅ הל׆ ׄ הטךז .ׅמ׆ׅ ט׆ז ׄהם ׄל
ׅםמ םלמ ,ל׆ ׄמ ה׆ד טךז לׅבׄ .הם ׄך"א םׅ םא לגהב
אׅמ כט .םם גםׅ הל׆ לׅב הטךז .גׄד ׄא אׄ  ׄטםל אזךל
ׄמ ׇהגכ גואג םא גמ גמ םה׆ׇ.
ֵלה 'לׄל ) ,(Girard, 1987, pp. 136-154םכל ׄמ ׇהגכ מלׅממ םא
כלׅד ,ךׅז זא  םׄאגמ גמכגמ ׇׅהגכ םא מגהמ לׄ :ׇׇמ
ואג ,כ מלמ .׆ׅל םא םגלׄ ,אכ ,גׇז אגל ׄאגמ אׇהגכ
גואג םא" :ׄ ׇלם ג ,ׄ םמככ אגהח  םגךׄ ׇׅהׄ , ׅםב
ׄטד אׄ גמ גלטב ,אׄ ג םׄד זג םכא .ׄ ׇז ט  הםכ םׇׅ
זאא אלמ ׆ב ה׆ׇ" )םגל ,1951 ,זג' ׄ .(241אכ םׄח אׄ , גמה׆ׇ
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א׆םמב טזאמב םא ׄהם ׄך"א" ,גמ גלטב" ,אםה .ׅמׄב א,
םגל גך׆ ׄמ ׆ׅל םכא גםׅ:
אׇזמ םׄמ זאא אמכח כםמ א ל׆ז ,א ךזׇ ,אמ גד זב גמ
ה׆ׇ גךהמ א םמא ,אמ ׆ב זם אגׄ ,ב ׄטםל ,אםגל זא
׆ׅא ׇכ ׅד ׆ה אמכט זב ׄמ אמ ׇל זא גהמ אהכ גזא
לח זד ,ׅׅׄ םז — ׄ אםׅ אמכטׇ ,אכטי גזל םא ׅׄ אזל
םא ׅם ,אמ אׄ לכ א ׄאׄ ׆ב גׇהׄ .׆ב גׇהׄ ,כל )םגל,
 ,1951זג' .(241
םגל גׅׄ ׄמ גהא׆ טהג םא ׆ׅל ׇ אגל ׅזכטד םהכמ  םא
ׄאכ הזםמ ׅגךׅ םא גהמ הטםמ מׇזממ םאג ,ׅא אמל זא מׅה
גהד גםׅ .גזהד אלׄמ םםט םׅ גמׄלמ הכמ  הכםלמ אממ:
"אהכ" ׄ "אמכטׇ" .ׅב ׄא גזׇב זא  םהׇלםמ ׄד ׄאגמ ממ,
ולמ זׇהב םא מלׅמ .גךׇ םה ,זא םׄא מׅהמ ,גמ ם "אכטי
גזל םא ׅׄ אזל םא ׅם" .ׇגב אםהב ׄא גוגהב  טא לׅ־
םהב ׅו אמלׅמ  םלׄאמ.
ׅ־ 21ׇׅךגׅל  1947טמ מםׅ ׄל ׅׄם זא גםׄמ זגו ׅׅמ
ׇאכ .גםׄמ זאמ ׅׄם םה הוז הל׆ )"ׇׅל" 22 ,ׇׅךגׅל  ,1947זג' .(1
ׄלז זא ׅםמ ה ׅד ׄאכ אהב ,גטכׇ" :םה ה׆ב ,זב גהמ גםׄ
םא כׅי ׇלמ זה ׅמ ׇאכ ,ךׄ אׇׅב ,ׅאׄ ׅ — ׅגכב גוגד,
גכב םׅמ טל כלׅב זׇ ׆ׇמ ׅם ,הלך גהמב מ אׅזל" )םגל,
 ,1951זג'  .(231  ׄלז ׄאגמ ׄלד אטה גמב םא ׄאכ ׅל,
םׄם גמאכמ גםגםמ לג גלב אוטב גל.
ׅמׄל ׄמ הׇל םא ׄאכ ׄמ טל ,ׅהוזמ ה אא םל ,םגל
גׅׄ ׄמ הכׇמ מךטמ םא ׆ׅל זא מםׅ טל:
ה ב אטה .ו׆לב גו׆לבׄ .ג ׅׄ [...] .אׄ   ׄאׄ גוז
ׇׅכ גל ,זא גהמ אל אׅ ׄל  ׄמ םל זךג ׅזׅל
ׅמ טל .אׄ וטכ אלםב לׅ ׅלה .ׅגׅ גא אׇלג םא
טל ,ׅךהז ,זגׇ גםלד ׅל ךל זדׄ .ל  זגׇמ םכב
ׇזמ ,גלב ׅםׇ וׅהבׄ ,ם ׇ ,אׇ ׄי לי — ׅל וח אטל
)םגל ,1951 ,זג' .(234
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 מומ ׇ גז אטאוהב ׅה ׇׄב .טל ׄ ׄגהב "ׄב
ׅׄ" ,ׅׄ ׄגמ ׄמׄ , ׄה גםמאמ זא א מגה .ׅםא מגה ם
ה׆ז ׅׄהם .גטז ׄם הםׄמ ׇ גב אׇ ליׄ .גהב גגׇ ׄהם 
גטז לכ אלח זד ,ׅםא מגהׄ , ׄ זׇד כב אךׇ ׅׄ ,ׅםא םא
ׄגמ .ה׆ז ׅגגׇ ׄהם םא ׅׄ כגמ ׄ אׄ ג׆ז זׇ ׇ לׄמ
וׅא .ׄא  זׅל גטזא אט זׇ ׄההג ,ׅׄטד םגהלא ׄמ ט׆ז
ׅׅה ׇׄב גםלל גזׅמ גולמ . זגׇ םׄטםל אׅה ׅכםל םא
ׄב גגם זא זךב ב ,םאטמ ׄמ ךׅל םלׄא ׅׄמב גב ,םא
גאג םהמטו ׅךׅל ׇ גאגמ כב ,אב ׄ אגמ.
טזב ׄמ ׅאׇׅ גמגכׇ גׅ ׅוׅא םא ׄל טאוה" :לׄ ׇׄ זלׅ —
גמל טמז זא לךמ :הוגל ׄא גכג ,וׅ גךמ מ ,אטמ זךג,
גמג ,הט׆ל .׆זא גם מכח ׄמ ׄאכ אׄ לט — גד גךמ ׅםטא
 ,גד גׇכלמ ׆זא .ׇג  זׇ זם  אב ׄה לׄ — ה לׄ".
)םב ,זג'  .(246ם׆ׅל לׄ וח־וח ׅד ׇׄב ׅךׇ םה םא גמלו ,ׄ ם
"גׇכלמ ׆זא" .כלומ םא זלׅ גזללמ ׅ ואׇ ׆טהמ אׄ ׄגטמ ׄהםמ.
ׄד ׄד לׄ םא ׄל ׇׄב ׅטה זךג .׆לא םא זלׅ וׅא גטזב ׄד לכ
ׅ׆אא ה׆זמב ׅ׆ׅל ׅ׆אא "גׇכלמ ׆זא" םב ׆לגב א .ׇ׆ג  גגם
ׄמ ׅאזׇמ םא הלׅ ׆גה ׅוטל םא םגל .אזגמ ׄמ ,ׇכׄ ׆זא
םׄאכ ם וׇכ ׄמ ׇגמ ׆ׅל זם אאׄ מ ׄח גכה א גלׅמ ׄהםמ,
םל ׆ׅלב ׄגמב אׄ ׄגלב א׆זא גמגמ ׅׄב.
א םכלׅ ׆לא גמכלׅ אמ ׅׄ גכךהמ .גלׄמ טל זלׅ
גךגךגב אגגׇ ׅׄמ םׅב ,ׅא זל גוח םא ׄהםמ" :ׅמב ךטטב־
ךטטב גםה זׅל ׅם; טׇ הׄא ,טׇ ג׆ׄא ׇׅב הטא זאב ,זא ׄג
מלוב .לׄ א :םכב זא ׆׆מ הגב ,מזאמ טלמ גכלׅ ,גוג
ׅׄד ,םכב זא ׇׄד אדׄ ,םהׅ ל ׅכל םא ׅמ לםמ" )םב ,זג' .(235
מׄל גךגךב ׄמ ב טאוהב אגׅהב :ׅמב ,מזאמ ,ׅמ לםמ .גׅ
םא םגל אׄ לׄ הלׄ אׄ גו׆א אלׄמ םב ׅה ׇׄב.
ׅך ׅׄ םא טל ,ׅׄגךז םא מהטמ ׄ ,אכ הל׆ .זמ כםל
ׄהם המד אׄאכ ׅאׇׅׄ .אכ הל׆ זא לכז טולא םא טל ,מטׄל
ׄוממ םׅמ גמלם גמ גוזמ אךׇכמ ׇל .וטל הכז זב
גמ .םגל גגז ׅךד כםל גזׇח אׇׇׅ ׄמ גמ םא ׄאכ ׄלז
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ׅכלׅ ׄםמ א׆ׅל ׄאׄ ׆ב ׅׄגה
ׄכוכאוׅ .גכל םא ׆ם  ׄה לכ ִ
זגכ ׅךׇכמ גׅׄכ ׇׅׅכמ ׅהלׅ "גזב גא לׅב" .הלמ ׆לי ),1996
זג'  ,(66-35ׅגכל זא מׅ זמהׄמ וטלממ םא גאגמ זךגׄמ,
זג םוטל "גזב גא לׅב" גאׄ מטכׇ םׅ ׅמלׅמ זׅלמ םא
גאג .ׅל ׅהלׅ  מהמ ג םא ׄאי ,ׅזכל גךל אׅׄ ׄמ
ׅד ׅ םא םלׄא אהך ׅ .אםגל ׄד וטכ םגאג ׄ גאגמ כב
אׄגמ ,אד ׄאגמ םא  זׅל זא גמ כםל ל םלׇמ.
םגל ׄה גו׆א אלׄמ ׄמ טזאמ  זׅל ׄאגמ םט׆זמ ׅׄהםב,
ׅגםטמב ,ׅכאמב .׆לא םא זלׅ וׅא אׄ לאהב ׅא הטם םא
םלׇמ כגמ .א םהמל אםגל ,ׄ ׅׄא ,גזלי ,ׄ אׇׄל ׄמ ׆ׅל
אוטל ׄמ וטל גהכׇמ גׅ גזהכ ךׇכ אׄגמ אכלׅה .זגׇ הטםמ
טאמ  ׄטםל אםגל אגהז גמומ אלׄג טאוהמ .טאוה
גׅׄ ׄ׆ׅ מזאגמ גׄהםמ םאׄ ,׆ׅ לׇכך םא אגׄב ׅאׇׅ ,אה
ׅאׇׅ ,גה׆הד גׄטםל ׄמ םמ.

"זוטות" ליעקב אורלנד )(1985
גםלל זכׅ ׄלאהׇ גד זא ׇ ךכ םׇ אׅכל ׅלגא אׇ אׄל ׅםד,
ׅא  .1948ׅכל ׅלמ ׅ םא זלב  לׄגמ ׅםׅאׄ ,ׅא ׄ
זׇ זא לׄג לכ ־ 40םה גׄל מל ,ׅ־ ,1985םךׄ אׄל ׄמ וטל
טל אלמ םא "המד  ׄגל" )ׄלאהׇ ,1985 ,זג'  ,(81-80גכׇם אהמד
ׄאמלגד .ׅםל ׄלד )!( ׅכׅי ,ממ מלמ "מ" ,ׅגזד ה"ׅ םא ׄלד,
גמׄל ׅכל ׅאׇ ׅם:
ז ִ ְך ָכ םָׁ ֶׇ ְאהָ ָמד ְ ִא ְא ִ ָֻאֹ מ
ָ ִגב ְוטֻ ִלב ְא ַׄ ֵל ִֻ ֻֻׅ ׀ם אֹ ׇ ְ ַל ְג ָא ִ ִ ֻך ַ
ֵׄ ָא ְא ִו ֻֻ ל ַֻׅ ֲׄ ָמ ֵל ַ ְ ֻכ ָלֹׅ מ ַ ָֻאאֻ .
][...
ֹ ב ָֻ ֵׇׅ ִגהְ םׁ ֹ ׄ ִך ֻ ָט ִאִ ֻ .ט ְך ֵז ַ ְ ֻכ ָלׅ ָֻ ֲז ִַׇ ד ֻ ְטזֻ ִלב ְֻׅ ָא ֻ ִט ָֻה.
ַו ָ ֶ ֶלו ָֻׅ ְלֹ ֹׅ מַ .ג ְֻׅ ֵ הִ ְט ָ ִׇבַ . ְ ָהֵ  ִז ִ ֻב.
'ט ָ ַאח ֵֻׅד ֲ ָא ִאב ׀ ֶם ֶֻ ֶלב הִ ְכ ְֻׅלֻ ֵ ,זהַ ִ ב ְכטֻ ֹׄ מֻ .טֹ ְ םָׁ ב
ַ ִ ֻ׆ ֻ
־ ֻ׀ ָםְ ׄ ַ ִֻה ְך ִ ִ ֻב.
ְֻ ֵלוֹ מ הְ טֻ ֹ מ ׀ ֶםא ְ ָא ִׇב .׀ ַם ְא ֵג ַ
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ֱׄא ִֹב ִַׇֻׄ ִלב ...ְׇֻ ֵג ֵלֻ מ ָ ָׄ ָׇב ְ ִזְ לֹ הֹ הִ ָ ֻ׆ ִלב ְֻֻׅ ךֹ ֶמ ָ
,
ְ ַׄ ָֻמ ֵׄטֹ ַׄ ָֻמֻ ֶ ַׄ , ָ? ְג ֺכ ֻ ָטא ַֻׅ ְֻמהָ ְ
"ְֻ ,ׅ ֺכ ְל ָׄדַֻ ,ׅ ְֻׅ ִלמ ַ ֲ ָׇ ׀ ָם?
ָֻא ָ ֵזמ ִז ְל ֻ ְטאֻ ֶׄמ ֵזהַ  ְֻׅ ִז ְל ֻׅ ְָֻׅ  ֶ ְלׇֹ מ ַ ְֻג ִךֻׄ מ ְ ַ ְ זֹ מ ַ ִ ֻ ָֻלֹ ד.
ב...
זֶ ׅ ׀ ֶם ִֻאַ . ֻטֹ ְ׆לֹ ִגבִ ֻ .ט ְ׆ ֵל ָו ִׅ ְ ָו ָׅ ִמ ,ׇֻ ֹ ַׇ ְֻׅהֹ ֵמ ֶ
ַג ְלֹׄ מ ֶ ִ
ָג הֹ ָלׄ ִא ְך ֻטֹ מ ַֻׅ ֲז ֵכ ָׇ הָ ְ ִלמ ְ ָא ַׇ ַזמ ׀ ֶם ַׄ ָֻמ ָ ַׄ ִ ֻא ָֻמ ִגׇ
ְ ַׄ ָֻמ ַ ְֻו ַׅ ְ.
ב ִא ְלֹׄ מְֻ . ֵׇ
"ׄב ֵׄהְ ָ ָ ֹא — הַ ֲֹלָ . ׀ ַם ְׅ ִֻמ ׀ ֶם ֻוֹ ְט ִלב ְך ִל ִ
ִ ְך ָכ ִ ִֻׅ ִִֻׅ :
ָא ַׇ ַזמְֻ . ֵׇ ִאְ ֹֻל".
][...
)םב ,םב(
זא ג "" ׄמ גוטלמ? ׄלאהׇ גׇׅל ׄד זא זךג ,זא גט׆ם םא
זב הׅ ,גכד אׇ ""ׄ .אׄ םאגלמ כה םאמ םׅזךב םב
"מ" ,אגלמ ׇכ אםא וטל ,םל גזא הםׄ ׇׅ גםכא םׄהה
"" אא אא .אגזםׄ ,לאהׇ ג׆א ׄמ מגמ זמ םא הׅ,
גׇׇמ ׄמ ׄוה םאׄ .אמלגד ,םאׇׅ גכׅךמ ךלמ ׅוטל ,ׄ לכ
מלי.
ׅך׆ מגךמ םא הׅ גטז ׅאׅ םל ׄלאהׇ גׅז זז זגכ
גגלׄמ ,גך׆ ׄמב ד םאזךגב ד ׅגו׆למ וׅא ,גמׅהד" :ֹ ב ָֻ ֵׇׅ
"ׄב ֵׄהְ ָ ָ ֹא — הַ ֲֹל" .ז ׅאמ הוׅאמ כם
ִגהְ םׁ ֹ ׄ ִך ֻ ָט ִא" ,ׅגםִ :
גאא זׅל .מל זא ד ,גםלל ם אךׇ ם׆לב ׄמ וׅא ׄח גׇ
זג .ׄ  םהוז ׅ׆'ט ׅד אאב םאׄ הכׅל .ׄ כא םא .אזגמ
ׄמ ,זגׇמ גולמ ךלמ ׄךא ךלג םאׄ גׄטםלמ א אמׅהד ׅזא ׅא
אמכגב ה׆ׇ .ׇ אםׅ ׄמ ומל ,ׄ הגהז גאטהמ ׄמ כׅאה םא
אט ׆לג זא וטךטב גםם ׄמ זא ׇ טהמ אט ׆לב אא —
׆לא ׄהם .ׄ גו ׄמ זג אגלׄ "לומ הטמ םא אׇב" ׅׄגל:
"םאג םׄ הךב" .ׄא ךׅז זא אׇב ג םגםאגב מגׇ ׄמ
גל גאגמ ,גםללמ ׄמ גךל אוגד ׅׄ גוב .ׅלב ,ז םה׆אמ
א גאאמ ׄמ זגכמ גזא ׅ ׄמ לד ט׆לב םׄלז ׅזלמ אׇמ
ׅׄכלׄה ,םאםב םה כׇב אד.
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ׅ־ ,1919ׅמ ׅד גם ,מלם ט׆לב ׅׅ זלמ אׇמ .ׅםהב
 ,1920-1919ׅזכׅמ גאגמ ׄלב ׅלו ,מאא ׅׄכלׄה וׇל םא
טלזמ ,גלמ גׄ ׆למ מ" מ" .גמ  120כאמ ם ׅטא כׅ הׇ
מםזב זלמ טלב .ם׆ז טלזב אׅמ גםטמ ׄלאהׇ ,גה ׄמ
ׄג ׅׅמ ׄםט זם זי )ׄאׅ׆ .(2004 ,גׅזׇ אל לׄ ׄלאהׇ אׇ ׄ
הׅב םגה גׅה גםטמ .םהמב ׄל  ,ׅמ ׅד םׅז ,זאמ גםט
ׄלך )גלד ]זל[ ,1997 ,אאׄ ךד זגׇב( .גׄ הו ׅא גׇׄ אמזלמ
ׅׄלי אם ׄמ ׄגמ אׇמ .ׄ גהו אךל זגׇ םא כטמ כג אגלמ
וזלמ ,גזד זגׇ םא "ׄאד ׅל" ,ט םכלׄ אוטל םל לׄםד )ׄלאהׇ,
 ,(1939םךׄ אׄל ׅמ ׅד  22ׅאׇׅ .ׅל ׄ ׄ מׇ זא ׄאגמ:
ֲׄהִ  הֹ םֵׁ ׄ ִז ִֻג ֶׄמ ַך ַזל ַ ֻ׀ ְם ִמ ָכ,
ֶׄמ הֹ ח ָ ֵׄ ֶאב ׀ ֶם ֻ ָׁם ַל ְטהֻ ַׄ ִג ֻ ַט ַׇ,
" ִזל ָֻא ָֻ ְ ֵל ָכ"
ֲאֹׄ ָׄ ַג ְל ְֻמ ֵׄ ַאָ :
ֲאֹׄ ָׄ ַג ְל ְֻמ ֵׄ ַא" :הִ ׀ ְם ֻמֹכ ְג ַז ְַֻׅ ַׇ".
)ׄלאהׇ ,1997 ,זג' (34
זמ ט׆לב םהךלׅ ׅהטם ׄה גךׄמ גאב ,א םהמל ׄ אזׇ זא
ׇׅ ךזל םא םמכ .זב ׄמ ,ׄ םׄח אׇׅל ׄמ ׄג ,אׇׅׅ ׄמ לׄג
הכ .ׅםל "לׄ" ׄ גׅ אםׅל ׄמ ׄאב םמכ:
ָ ֹׅ ׄ ֹ ב
ַ ַֻג ֵֻוֹ מ ַזא ֻ ָטהַ  ִֻמ ְׅ׆ ְׇֹהָ 
ְ אֹׄ ְ ֵׄ זֹ ׇ ִַ י ֵֻׅהִ  ְא ֵׅד ל ִֹׄ.
)םב ,זג' (214
ׄאׄ םׇׅל זא ׇׄמ ׄג אׄ ךא .זא ט ׇד גלד ) ,1997זג' ,(381-380
הככ ׄלאהׇ אׅםא ִׄמׄ .מ ׅ אול ׄמ גו א׆אמ ׄמ ךזל
ׄ כב לכ םגאׄ א םׅזב )!( ,ׅאח  65םה גׄ ט׆לב .ׅזלׅ ג,
ל׆ז אטה ם גׄל גׇ ,ׄ ז א׆זמ םלמ ׅל׆ׇ םא  אמׅ
ׄמ ׄוד אׇמ םׄלז ׅׅ .ׅ םא ׄוה ׄם מׅמ לׄג
םא אׇמ ב םׄטםל א אׇׅל זא לׄג םא ׄל . ,ׅאח  37םהב
גׅכל ׅאׇ ׅם ,ׄ גו׆א אוטל זא םׅל םא אׇמ .הׅ גזזמ
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ׄמ אׄ לכ םאזךגׄ ,אׄ גםב םׄ גמ׆א א ׅׅׄ םא ט׆לב ׅׅ.
לׄג םא ׄל טאוה גמׄלמ גׅזׇ אטלג םא לׄג ׇמ.
זגׇמ כלׅד זגׇמ גכלׅד גמזלׅׅמ ,גאטמ גכגמ ךמ  ׄמ .
ךכ םׇ ,גטכׇ םאכ ׄמ אול ,גך׆ ׄמ ׅזא  .ׅ ׅזמ ,םג "ךכ"
גטז ׅכםל םא זכׇ גזא ׄמ ׇגמ כלׅד ׄאגׅ.
ׄב  ,המד אׅד ׄמ ׄטד םׅ ׄלאהׇ גמו אהׅ ,לׄג םא ׄל,
ׅג ׄטהב:
ׄ .ׇמ ׄםמ גכה אוׅא םא ׄל זךג .גםלל גׅז ׄמ זךג
ׄמ מ הלׄמ ׅמל ׅמ וׅא םא ׄל ,ׇמ לׅ גכה מכח
אלׄג םא ׄל.
ׅ .ג׆מ ׅ טאוה ׅׅ ׇ ךלמ גךׅ םׅ הלׅ ׇ ׆ׅל
זא הלׅ טאוה ׇכ ׄמ אםאב .ׅגמ םל אׄ גכׇםמ אוׅא םא
ׄל ׅׄטד םאב ׅאזׇ .זלׅׅ זב לׄג ׄםמ גזגזב ׄמ וׅא
"ג הֹ ָלׄ
טאוה אׄ המד א ׅג ׄאׄ ׅכםל ׇ .גׄד גׅהמ ׄגלָ :
ִא ְך ֻטֹ מ ַֻׅ ֲז ֵכ ָׇ הָ ְ ִלמ ְ ָא ַׇ ַזמ ׀ ֶם ַׄ ָֻמ ָ ַׄ ִ ֻא ַֻמ ִֻגׇ ְ ַׄ ָֻמ ַ ְֻו ַׅ ְ" )ׄלאהׇ ,1985 ,זג'
ׄ .(81לאהׇ ,םלׄ ׄמ הׅ גׅזׇ אטלג םא זכׇ ,מטו ׄמ זךג ׄא,
כלׅד מגׇׄ . ׄ ׆ב וׅ ם׆לב אׄא אמטו ׅזכטד אזכׇ .אגל,
ׄ גםמח טזא ׅזכטד זב זכׇ.
׆ .זךב מׅ זא ז םה׆אמ א ׅאׇ זךב םמכטמ םא ׅ
גזא ׄטםלמ גלׅמ םא המ םמ לׄגמ  אךׇ  ,אאׄ גמד "זׇטמ"
אׄמ גד .ׄד ,זכ אט כב םׄטםל ׄמ ׅ ,גטהמ ׄא ׅלׄ זאב
"ׄ ֶ ֻ ָ? ְג ֺכ ֻ ָטא ַֻׅ ְֻמהָ ְ
"ְֻ ,ׅ ֺכ ְל ָׄדַֻ ,ׅ ְֻׅ ִלמ ַ ֲ ָׇ ׀ ָם?" )םב,
םׄה ׄא ׅאזׇ אׇבַ :
זג' .(80
הד ׅל )ׅל ,2010 ,זג'  (12גוׅל םם וטלמ הכאז אכהטאכ ׅו
אגאג .אׇׅל ,גׅמ םא גםלל אזגׇ גולמ מׅזמ גגה גךׇ ׇׄ
אםגז זכ ה׆ׇ זאׄ , גךׇ םה ׄ גםמ אךׇ םא ׆לג זא 
ׄמ גׅׄכ אׄג גאגמ כב .אגל ,גךׇ ׇׄ ׄ גׅכם א׆אמ ל׆םמ
גולמ א׆לא טאוהׄ , גךׇ םה ׄ גׇׅל גמ לׇ ׆ׇא א׆לא ׇ
ׅגאג.
ׄלאהׇ ,ׅה׆ׇ אםגל ,לׄ ׄמ וׅא םא ׄל טאוה ׅׄטד גגם
גם ׄח מׅ זא .לׄג טאוהמ המ גׅׄמ גׅזׇ אטלג
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םא לׄג םא כלׅד ׇ .המד אלׄמ ׅ זךג םא וׅא טאוה ׄ
׆ב טמ םא .גא גכב , ך׆ גׄלׄ ,׆ׅ ,גגו׆ל ׅמלמ גךגךגמ
"" .ׄמ זׇ ,לׄג טאוהמ גך׆מ ׅםלמ ׄלאהׇ ׅםל ׇׄ ׅאׇׅ.
ׄ ׄגהב גׅׄמׄ , הםׄלמ ׅםא םל ׅםא מׇז.

"על דעת עצמו" לנורית גרצ )גרצ(2008 ,
וטל "זא ׇזמ זךג" ׄ גזד ׅ׆לט םא זגו כהד םמׅ ׄםמ ,הלמ
׆לי )׆לי .(2008 ,וטל גמׄל ׅמזלׅמ םא ׄגמ ִׅ ְׇֹ ד ׄלׅז טלכ גטמ
ׅ כהד ,גׅווב זא לׄהמ ,מׅב םאגמ ׇׅהמ .ׅטלכ םה ,םהכלׄ
"אׅ טלב לכב" ,׆לי גמׄלמ ׄמ טזאמ םא כהד ׅםלמ א",
ׅאא םממטמ ׅׄלז ׄאגמ אׄ גזב :םׇ ׅהכ )זג'  ,(141טךי ׅמ
ׅכגד )זג'  ,(152ל ׅכח םאׄ כלׄ ווג )זג'  ,(153טזא ׅׄלהה )זג'
 ,(159טזא ׅאטמׄ )זג'  ,(161ל׆ הכב םא גם ׅלב ׅמ׆ׅ א"ׄוד ׅד
ׇ" — טךי ם׆לב אגמב םא גםב ׇב )זג'  ,(169טךי ׅמ ׅׄוׄ
)זג'  (173זׇׄ .לזב ׄא ב גזד כׇגד אׄלז גל םזא הוׅ טלכ —
ׅם ׇל ׄוד ׅׄטלא ׄ .1948לז  הלמ ׅמלׅמ טאוהמ ׄלז גהד
ׇׄ גםׄ לׄגמב םא הׅ .זא ט ׅה גלו ) ,2010זג'  ,(148טל
מכח זא ׇ ׄהם ׄך"א א" ׅכלׅ הל אגמ ־ׄ 120-100לב ,ׅאאב
הםב אׇב .הךאב הגא ט אטאב .םגזמ זא ׅ ׆לג א׆א
גהו טאֻ מ םא טאוהב ׅא לׅ ׄלי.
ׅגם םהב זד כהד ,ׅמם אׄגמ , הטךז זב מאמ ׄלזב אׄ
הא אכ ׅׅׄ .אׄ ם׆לו  אׄ מ הה .ׄגמ הכׅל גממ אםׅמ
לׅמ םא ׇכ םם ומ זא ׇ טזאמ מלהמ אגזד םאב .׆לי
מלמ אׅלל ג ׇׅכ כל ׇׅל ׄוד ׇכמ ׅכהד אמׅהד ה ׅג םׄלז
םבִ .כלׅמ ׄהגמ םא גׅלמ ׄא ׆ׅל ,מ ׅמ ׆ ,גׄטםלמ א
אל ׅמל כאמ זא םׄאמ ,אׇכ ׅ םׅ םׅ ,אמטו ׄמ ׅמםׅמ ומלמ,
אךכ אהׇהׇ א .ׅגא מכל גמל םכהד אׄ לכ ם גזלׅ ׅׅם
טל אׄ הטךז לב הו ׄאׄ ,אׄ ׄח םממח ׅׄטד טזא ׅל ׅםׄ
ל אגמ ,טהב ׄא טהב ,ׅׄם ךזל ,ט גטםז ולמ ׆ה .׆לי םטמ
ׄמ ׇהגכ גואג םא ׄאגמ זׇ אכמ םב ממ םא ,זׇ ול
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ׅה ׅאך זא ׇכ ׆ז אה׆ׇב כךהב ׅמל :׆ׅל ל ׅׄם,
גם ל ׅולמ הםכ ,כ ל ׅאם.
׆לי ואאמ ׄמ ׇל ׄא ׄגמ הכׅמ ׄא ׆א ול גא ׅׄגךזמ
םאׅ גמב םא ׄגטמ ׅכלמ .ׄגטמ המ ׅזךב מׄלד םא הוׅמ
ׅ׆לטמ הטםמ ם׆לג אכהד אךלח אא" ,זכלד מםמ למ ׇ
גׄל׆ה לב גל :ׄ אׄ מכׅא אטאג" )זג'  ,(116ׄ הׇ זא ׇ
גכׄ ,ם םׅׄ ,םםלמ ׅ"׆ה" )זג'  (115ׅל א םהמ ׄה לך
ׅגךמ ׅל ׅכלׅמ ׅמ.
הוח אמםמ ׇׇׅמ למ ,׆לי גׇ׆ם ׄמ ךל הטם םא כהד אמ
ׅכך ׇׄׄא׆ .ׄ גמכם אא ׄמ ומלמ ׇׄׄא׆מ ׅמהזמ םגל
ךזל )זג'  ,(121ׄ ׇׄ ׄמ כהׄב )זג'  (117ׇׅכ ׅלזהמ םׄ 
ׄגמ ךלט )זג'  .(121ם׆לי גמכלׅמ אאׅמ ׄלזב גׇכב ,ׄ םלמ
ׅכו אׄ ׄמ ׄמ ככמ םא כהד אׄאא )זג'  ,(175ׄגל זכט
ׄגטממ זא ךל אםם ׄמ מׇז" :גהו אׅז ׅהלמ ׄאא ׄמ
לד םׄה גךא אט אם" )םב ,זג'  .(208גׅלמ ךלמ ׇל׆ממ
ׅׄלז ׄאגמ גמׄלב זׇ ׆זמ אׄלז גהד ׇׅל ׄודׄ .לז 
ׅׄ אמטהמ םםהמ ׄמ  כהד .מטהמ  זׅל ׄמ אכך םה םא כםמ
טאמ ,זםמ ׄמ ׆א טא לכ ׄמ אםהב לׅמ גׄלי .ל׆ם
ׄםב םהׅז גׄלז ה ׄמ מׅמ טׅאךומ וטלממ לׇט ׄמ
הטם" : ׇׅל םלׇח ׄמ א ג זא ׇׄגמ ,אאׄ א ׄטםלמ אמל
אאׄ טל" )םב ,זג' .(211
ל ׅכח גכגד גלג ׄמ ׄלז ׇל ׄוד ,ד ׄםל אטזאמ םא
כהד ׅלמ ׄלזב ד ׄםל אׇכמ ׄלז ׆א .גׅלמ כלמ:
— ׄ ׇזמ םׄ  כח?
—  ׄ הםׄ הםכ ,וד ׄ לׅ.
— גׄט ׄ ׅׄ? אׄד ׄ לי ,ׄמ ל ג ׄ אׅם? אמ אלׄמ
ׄמ ךׅז םא גזא ,ׄטםל  אלׄמ ׄמ ׇב םאׄ ,מ לׄם םא
לׄמ?
)םב ,זג' (152
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ׅמ׆ׅ אגל םׄאמ ל כהד גמזכם ם ם ,םאׄ המד  אלׄמ,
םאׄ לׄ אב .ׄ ׆לי גכםׄ" : ׄ לׄמ ם א לׅ ׇׅ?" )םב ,זג' .(154
ׅמ׆ׅ ,כהד ל ׄגל ם"אׄ לׄ אב"ׄ , ׄ גהו ׆ב אזלזל זא לךהמ
םׄאמ זא ׇ ׄגלמ זכךהמ ׆ד" :ׅא םאׄ מ אׇׄ ,מ מ ׄגלמ
גׇ ג ׄ אׅם ׅׄ ךׅז" )םב ,זג'  .(153ׄ גׅז מה׆ׇמ" :ג טזגב
א׆ׇ ׄמ " )זג'  ,(153"ׄה אׄ לך םמׅאׅא א מל ׄמ ג ׅזהד "
)זג'  .(154כהד ם ׄמ כל אךמ זא ׄגמ ׇח ׄמ "ׅאׅא ג".
׆ב אׄל גד ,םוטל גׇכל גהד ,ׇכ הגםמ" :ׅל וטלמ" )זג'
ׄ" ,(161ב אׄ מטוכ) "...זג'  (162"וטלמ ׄמ  גם טזגב" )זג' .(163
לכ ׅםאׅ גׄל כהד גםל גׅ ׄא םׄלז גמׇ" :אׄ מ ךל אל׆ ׄמ
ׄם גכגד" )זג'  .(172טמׄב ל׆ ׅל ׄהה כח .ׅגד ל ׅׄגמ ׇא
ל׆ אמ א ,ׄהםמ םא ,מ ׇׄב ,זא ׅםאגמ .ׅׄגךזמ גה׆הד
םא ל טהג "הׇו" לד ט׆ז ׇׅׄב ט אׄלז םגלמ טמ —
ׄם ח גטםז גל ׅכח ׄ ׅהםכ .ל םא כהד ׅ םל ׇׅׄב ח
גטםז אא םא ׇ ׅוטל גךׅזמ זא ׄגטמ םא גׅלמ אט
׆ׅל .ׇכׄ ׇל זכטד םא ׄגטמ ׄ גׄטםלמ ׄמ ׅכלמ הכׅמ.
גוטלמ ,׆לי גה אׄלז זב ׆א זכך .ׄ אׄ גוׅל ,אׄ גזׇׅמ ,אׄ
גוגמ .ׄגמ הםׄלמ טזל ,גׅזׅזמ הכׅמ.
ׇהגכ ׇג גמ׆א ׅמל םׄמ זב םטמ אכ םא כהד ׅׅם ׇל ׄוד.
אׇׅל ׅה גלו ) ,2010זג'  ,(149-148ׅם ׇל ׄוד ׅ־ 9ׅׄטלא 1948
 ׄלז גהד .מׄל ׄלזב ׅׄגךז מכםלמ זלׅב טי טׇ ׆לב
אגהו גהמ גטלב זלב .ׅגםל גׇה ם זב ׄמ טאםמ ׄלךמ
זלׅ גם םׅזמ גׄל מל .גמ המהב ׄא המד אׅד גׇז ׅם ׇל
ׄוד מכׅז וגא םא הׅ א ,אזגמ ׄמ ,גׇז ט אגכׇ םא ׄםב
טל ׅׅ׆לט םא זגו כהד.
אכלׅ זךג כׇג ה ,םׅגא וכל כהד ׅל ׄמ גׅה טלׄ ,מ ׅמ
ׄמ ׇל ׆ם גא םׅ .ׅה גטז ׇגמ םא הׅׄׄ ,ם גגםמ
אׄ ׇׅ םאגב מזׇ אטה ׆לי זא םׄלז .הׅׄ םאםמ אׇ גטזב זא
לכז ׅמב ׆ׇא ׆המ לכ םוׅׅ .טולא ׅממ םא מגה גך׆מ
ׄמ ׄהםמ ׅממ םזמׇמ אט׆זׄ ,מ ול ׄד ׅׅלמ גםׄ מכט
ׄמ זׇל גול םכהד םׄ ׄמ כד א  .מגה  גׇׇמ מגה םא
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ׄם זלׅ ׄלמ ,םׅ זא לכז ׅמ ,זא ׆ׇמ לכד )׆לי ,2008 ,זג' .(126
ׇגמ ׄם אׇ לכד הךלׅ ׅמׇזמ וגא םא ׅממ ,םלםב ׅׄ ׅל
ׅלהמ הזלמ ׅמא ׅׅׄ.
םכלמ םא ׆לי ג׆ז אׄלז ׇל ׄוד ,כהד גמׅךל ׅ׆לומ טךז
ם םא טלבׄ" :ל  הטךזמ מל ג ׄה אׄ ל"
ׅמאמ כלׅ ִ
)םב ,זג'  .(189׆לי גכםׄ" : הטךזמ? כלׅ זׇ אׄ מא" )זג' .(190
מכל ׄה גלט מל א׆א ומלמ ׅכזב:
— גמ ׇׅכ הטךזמ ,גי אטל ׄ ׅמ טל?
— ההומ אמ טל ׄ הטךזמ.
— ל׆זׄ , ההומ אמ טל .גׄט? גׄד?
— ד ,גׄד ,גד  למ) .זג' (192
ׅגם:
— ׄמ ל ׄמ ׅמ םלמ ׅ? ׄמ ׅמב?
— ג טמׄב? אׄ  א גד אלׄמ) .זג' (193
ׅגם:
— ׄ למ ׇׅאמ ׄ לךמ אׅמ ׅׄ?
— ד ,גם .
— ג ׅמב זׅלמ?
— ׄה אׄ ל.
— ׅזל.
— אׄ ל ׆ב ׅזל .הלמ ,  כלׅ.
— גמ הטךזמ?
םמכ.
][...
— זם מלׄ ,א ג םׄמ גמׄל ׄד  ׇׅׄ ׄ םז ׄ םזמב
םא כלׅ.
— ד.
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— ׄגלמ םהטךזמ ׅמא.
— אׄ ,אׄ ׇׅכ ׅמא .אׄ ׄגלמ םהטךזמ גגם ׅמא.
][...
— ׄ ׄ הטךזמ?
— גלכם.
— לכם? ג ׄמ ׄגלמ?
— לכם גכל.
— כל? ג טמׄב? למ זא כל?
— הלׄ.
][...
— ׅׄא אג ׅכל?
— ׄ ׄה אׄ ׇז .הלׄ ם םב גם.
— ג ׄמ ׄגלמ ,ׅה אׅד כל?
— ׄה אׄ ל .למ ׅגם . םב גם ,הלמׄ ,מ אׄ כאמ ג
 םב.
][...
— ׅׄא ׄ  ׆ׅל ׄ ׄם?
— ׄמ מ הלׄ ׄם.
— כה ׄ ךזל?
— ׄ ׄה א אׇזמ?
][...
— ׄמ ל ג ׄ אׅם?
— הלמׄ ,מ מ ךל אמ םב ,זא ׇ ,ׅׄגךז כלׅ אלםב ג
ׄהםב אׅם.
][...
מׇז א םלׄד  גמא אגׄו זא.
][...
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ׄל  ,ׅל אט ו׆ל ,ׅםכ ,גז ׅאמ הםגז ,אזךגׄ" :ה אׄ
למ םלמ ׅׄם ,אׄ למ ׄמ ׄ .ׅא הלׄ םלמ ,הלׄ ם
 ׅׄם".
)זג' (194-198
׆לי ׄ גלׄהמ גזלׅמ ,גהמ גל ,םטזאמ ׅׄטד לׄ אגזד ׅכזמ
גמ ג׆ד םא ׄגמ םטמ אזד א .ׄ גׇלׅהמ ׄמ גלׄד םא אטלכ ׄמ
גכםב וט׆מ ׅזךג ׄמ לכםב םׇׅל .ׇׅל  ׆לי םטמ ׄמ זגׇ
גולמ טאמ םטךז םא ׇל ׄוד גםז אםח אׄל זאב אכ
ׄמ ג׆אמ .ׇׄ ׅלל ,ׅׄלמ אהׅ ,ׅמ אׄגל .ׄ גכׇם אכ
הׇׅ אמׄל ׇטמ ׅמ םא כהד א םׄה גלט לח ׇטמ .ׄ
גםאגמ גל ׄם םא וט׆מ ׆ומ ,םטמ ׄהגמ םא ׅמ ׆; ׅזכל,
גל םא םט — ׆א וׇ כם ,גׅם ,ם ךטד ׇׅ' ׄגמ .גל
ׄם םׄ גה אוט׆ גׇ׆ם זׇ ג ׆א ל ׅזה.
ׄד ,ׄלז גוטל אאׄ ה אאׄ טל .׆לי םטמ םכהד ׅל ׅםאב
ׄל םהכ לל .ׄ גטם ׄמ כהד גוׄמ םז ג׆א אזאב וׇ
גמ םמב ׅה ׆ .ׇׅל ׄגך  ׆לי זם םה גאב טאב :ׄ
גלׄ ם׆ב ג םׅזׅל ׅל ׅׄאגמ זם אמגול אגׅׄכ אםאב ,ׄ גׅׄמ
ׄלמ אלׄג טאוהמ.

"אוצר בביאנ :כפי שקרה ,כפי שופר לי וכפי שיקרה"
לצבי בנ־דור בנית )(2013
וטל םא ךׅ ׅד־ׇל ׅהמ "ׄךל ׅׅוׄד" ) ,2013זג'  (43-36ׄ וטל םא
זמׇ גׇגד זא םׅמ טאב טאוהב אׅמב םׅטאוד .הכׇמ גד
גכׇגמ ׅמל ׅזאא ׄ  — 1919גׇ אׄל מב גאגמ זאב לׄםה,
גׄלמ םׅד ׄ  — 1991גד גאגמ גטלי .ׅגל לךח גהב  ,לי
גאגמ ,הךׅמ הׅ ,לׄג טאוהמ ׆ׇא ,גאגמ םׄלז ׄל
גׇׇמ ׄמ ,גׇ׆םמ ׄמ גםמ ,לׄג זכםמ םאׄ גלט ,זא ט
הו םא ׄט  ) ,2012זג' ׄ .(74-55א לךח גד לׄא הוח גד זמׇ,
גׇגדׄ ,־ול ,םׄה גז׆ד ׄה א אמ גז׆ד ׅםה וטךטמ . גד
ה ׅזא הט םא ׄלמ גב.
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ׅגכׇ וטל מׄל  םא גםט ׇמ ם ׅגוא םׅזלׄכ.
ׅזכׅמ גאגמ  ,1948ט ׄ הכלׄמ ׅוטל ,ׄ הׄאךמ אזכל גגוא
אׄלי םלׄאׄ , אמל ׇכ ,אטאוד ,םג ׅוטל .ׇׅ ׇׅׅ ׅׄמ כםל
גמׄלמ זכלמ ׄהם ׅוׄד טאוהמ ׆זמב טאב אגוא .םמ כׅךמ
זכלב הםׄמ ׅאׅד ׆ז׆זב זב אל גךׅמד .םהב כב גכׅאב ׅד
׆ז׆זב אגוא ,ט םב הב זא ׇ זכלב ׇב ם׆לם גגה ,אׅד
׆ז׆זב אׅוׄד ,אגב ׅמ םׄד םלׄאמ ,ט םב הב זא ׇ זכלב
טאוהב .כׅא ׅד זכלב גׅא ׄמ ׇגד ׅהב גׄטםלמ ׄגטמ
זב מםכמ םׅ ׄא גכל .מגהמ לׄ ל׆םמ אׄגמ גמזךגמ זא
ׇ זלׅׅ וגהב גמ׆ב ׄמ מ טאוהמ ׇמ זׇ ׇ ׅא
א ךך ׅהד .זגׇמ גםמגזמ םא גׅל ׄ םטלׇ אׄגמ ׄ
גךׄ ׄהלוהמ ,םומלמ ׄמ ׅל ׄגמ ם םא אמכב ׅד
ׇב אזלׅב.
זלׅׅ וגהב גמ׆ב םׅלמ ׇגמ ב זל ׄמ ׄומ ׅטה
זךג .זלׅׅ  גמלם ׅג לגמ .לׄםמ ׅ םוטל זךג המׅ הׇטו
ׅזׅלמ ׅזלׅמ .זׇׅ  םאזךג גזלזלמ ׄמ כ׆ל "וטלמ זׅלמ"
מלמ ממ .םהמ ,זלׅׅ כ׆למ גטז ׆ב ׅךה גד :טזב ׄמ גךהמ
םה אזמ ,1949 ,גׇ ׄל  ׄמ םה גךהמ ׅםג זׅל — םהמ
מם" .םאםמ ,׆ׅלב ׇב הםׄב ׅזכל םגמ זלׅבׄ :ׅ אח,
ׅםל ,הל; ׄ ׅׄמ גםט ם ׆ב ׅזא םגמ זׅלב :וח ,ךׅ .לׅזמ,
׆ב אכ מׅ זׅלמ םא וטל םל ׅׅב ׅזלׅמ זלׄכמ מׅב
ׅמזמכ זׅל .גםמ ,׆ׅלב םׅב גמטאמ ׅכל "ׅׅמ הומ ׅגו׆ׇ" —
ם טלׇ ׅגכב מטאׄ , אׄ ׅזךב מטא אׄ ׅמ ׅוומ
םגלׅמ ׄמ  גב .םםמ ,זלׅׅ גוגה טלׇ אׄגב גמכםל ׆ב
אםׅם גד ׅמׅמ םב "ׅמ םׄד" .ׄ המׅמ אזמב "ׅמםׄד" ,ׅגא
ׄמ ,ׅגזד כלׄמ מ׆ל זא מכד אםה ׆גה ,ׅׄטד םגכלׅ ׄמ םב
א׆ טאוהמ םא — ׅמםׄד ג ׅוׄד .זלׅׅ  גהו אטלכ ׄמ וב
אזגמב ,גך׆ב ׆ב זא ׇ וגהב ,אךל גךׅ מׇזמ םא ׄמא גׇם
םא ׅה לזהה ,האמ גםכזב םא אׄגמ ׄ םא םׅ ם׆ל.
ׇ גוא גמ׆ז׆זב אׄלי םלׄא גלב ׄמ ׆ז׆זב ׅמׅההמ
ׅךאגׄ , ב גמׅההב ד ׅמגה םא גו׆ׇ ׄא־ׄכךׄ ד ׅ םא מא.
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ׅזאב לה םא ׆ׅל וטל ׇב זלׅב ב ׇ אכב םטׄ ,לי
מלׅמ .לכ ׇמ םהׄ .טא גאגמ םממ ׅׅםל  ךלמ םוז ׅד
אׄגב ׄהד גךאמ אםׅם ׄמ מג םא כלׅ  .ׅל ׅׅוׄד־ׅמ םׄד
ׄה גכלמ .גׅל םב ׅט ׆ׅל כ גמׄל אמאׇמ גטׄלמ םא זל,
םמ:
גד לׄםהמ םםׅ ׇׄב כׇגד ,םׄאט םהב אׄ טוכ ׅ מהזמ ׅה
ׇׄב זׇ םהזכל גגה ׅה טאוהב .זל םלגׄב ׅׄ ׅגׇ,
םׅה ׅ מׄלׄמ גלךׄמ ׅמ גׇמ .זל ם ׅ ׄגטמׄלד
זא גזד גב גב ,ו'ה ,םלׅהמ םא לׇ זׇ כ גב
ׇ םךטב א אםם ל׆אב ׅגד םךט ׅך׆מ .זל םםם
גזהמ לׅב וׅׅב ׄמ  גל׆ז ׄמ םׅ זׇ םכג זׅ
ׄמ הׇׇ ׅגׇׅל זׇ ם׆ז אגוא) .ׅד־ׇל ׅהמ ,2013 ,זג' .(38-37
גזההמ זׇׅ םגׅל אׄ גל ׄמ זׅל מה" םא זל ,הלׄ ׇ
אׇ׆ם ׄמ םׅמ ׅכםלב ׄלב ׇ אזלזל זא מטו ׄא מ
ׅזאמ םלׄאמ זא זל גׄ גזאבׄ .ךד םׅׄמל זמכמ ׅׅמ םׄד ,׆ב
ׅׄמל ׄהלה םא לםמ זמכמׄ ,ד אא ׄל םא טלכ טאוה םא זל
ׅוׄד ,םד ל הׅ אכ םא ׅל ׇמ ׅםלׄא ׅׄלמ אלׅד
טאוה ׇכ ׅלד כאכׅ םלׄא .מׄל םא זל גכב טט,
׆ד זׇד זא ׇׄגמ ,ג׆ׅל ׄמ םמככמ גוׅל ׄמ וטב אםׅ ׄא.
׆ב גוא ,ׇׅג אׅוׄד ,ׄ זל ׅזאמ זׅל גטׄל ׆ב ׄ גמׄלמ ו׆ םא ׆ד
זׇד אח הל ׇכא .מל זא ד , םא גוא זב הה גכלׄמ םהךא
גׄב לׅד ,גזךׅ ׄמ גכב ג׆ד ,זל גכא ׅזאמ גהד זמכב.
גוא ,ׅמ המטומ גכב ג׆ד םׅמ אח הל ,א אל ׄמ מטׄלמ
םא ׅוׄד גזהמׄ .א ׇׅלב םגםב ׄמ טאב זמׇב א׆ז ׄא.
 וטל גמא ׅםהמ  ,1949ׅגוא ,ׅאא וׇל ׄךא גםטמ ׅׄ
אח .וׇל הטמ ׅכלׄמ ׆ׇ םא טו ׅל "ׄ אגׄ זהׄ" ,םזג
גךׅזב זא גךמ כלׄב " אב זה םׄא ׅׄמה ׅׄלי גךלב .א
לזׅ ׅׄ ׄא" .מ ׇ  ,ׅגזד זהמ אכלׄ ,ג׆זב אׅמ גםט
"לזׅב" :םאם אב זלׄכב םהגא גכלׅמ ׅטאוד .טם גו
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ׄךא ׇ גוא גוׅל ׅלגב גוב אׇב )םב ,זג'  (38ׅׄמ
גזב םגכלׅמ ׅהב.
אב םב ׅׅמ גםט ׇמ גמׄלב ׄמ מׅו זלׅמ
ׅטאוד .הךד ׇ םזא ב גוטלב ךל גׅמ ג ׄךא גׄלב
גוגא ל הׅ םמכז ׅהב אׅד ׄלב .זב ׄמׄ ,ד ׅד םא
ׇםמ אג ׄמ ׄ ׅזמ םכגמ ׅד ׄלב גׄלב ,זלׅב
ׇב .ול מאמ םא גאג ׅטאוד גזךב ׅׄגךזמ ׄהא׆
אםב הםב גט "ׇ ׆ׇׄ" ,גםל ׅׄמ זלׅ.
ׇםב ׄל ׆זמ אב הגאב ג׆זב אגוא טאב גׅוׄד
טאוהמ .זל גוא הׅ ׅׄמ אה זכלב ג ׆לא הׄאךב
אכׅי הׇׅמ .טאב" ,םהםׄ ׇׅגגמ לׅ ׄמ לטמ מׅו ׄמ כאד
זכל" גםטזב ׅזךׅהב זא ׄל ׅגוא זׇ םׄטא "גהל ׆ׇא
ה ,וגא זל ] [... הלׄ זם ׄא ׄ ה גמ זךׅ זא זאׅד
טאוהב אזאׅמב" )םב ,זג'  .(38׆זמ טאב גזזמ ׄמ זל ,הלג
םזכל הםׄמ לז םא טלזהמ םזמׇ אמאא ׅב גד גב.
םג׆ז מלב םא ׇ גוא אזכל גׅמב ,ׅלב זלׅב ,זכל ׅוׄד,
םאב ׄמב אמ׆לל ׅׅמב םהזׅ ׅׅוׄדׄ ,מ גכב םהמטו ׅ׆ז׆זב
׆ד זׇד ׇׅׄ ,ב לב גםההב" :ׅוׄד ג גוא" .ׇגד  םגוטל גךל,
גםגז ם׆לא זלׅ ׆לא ׇ ׄ מגהמ לׄ םא טאֻ מ זכל .ד
ם ,ׄטך ׅזמ ׄ ׄגטמ ׄ ׇׇמ .ׅכלמ גםמגזמ גטהמ
אט כאהׄאב ׅםב ׄגטלׄאב אׄ אט ׅה ׇׄב ,םגה׆הה
םמאמ גׇהב גגב זאב גאגמ ו זגמ.
׆זמ טא גוא ׇב אגׇהמ םלׄא גמׄלמ לׄגממ" :גךׄ ׄמ
זךגב גואב ׇב מב אלׅזב .לׅז ׇׄ ׅלםאב ,לׅז ׇׄ ׅלמ
לגא ,לׅז ׇׄ ׅׅל ,לׅז ׇׄ ׅׅוׄד" )םב ,זג'  .(40םוז גםט
גזגכ ׄמ מםמ זכל ׆לם ג׆ד זׇד .ב ׅׅמ םׄד םלׄאמ
ׇכב כםב .טלהו גכל ׅזׇׅמ ׇכ כםמ ,ג׆לב ׇב אׄ ב
ׄמ ׅוׄד ׇׅגמ ׆ד זׇד ,ט םמׄל גלכ" :זא גזהמ םךב ׄמ,
זא ׇכאב ,זא ׇׄג ׅ םא ,זא זגכ לכ ׅמב גׅׄד ׅאמ
םל" )םב ,זג' ׄ .(40א ב ב ׅזל זאׅ הׇמ ,ׇג םא גכב
אׄל םט םלׄא .ט׆ גגךׄמ ׇכ גמלםמ לכ ׅגה ׇׄׄ :ׇ
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גםט ׇׄ גלׅ זלׅ־ׇ — םכ ׅ׆'הד ,םב ׄטםל "אהםב ׄל
זלׅ" ,ו'ה ,םב ׄטםל אלי ׇ זב אׇ ׆'הד וג .וטל ךׄ ה׆ׇ
ו ׅׄמ גהאמב םמכׅז ׅמׇז אׄגמ למ ׄךא םה זגב
׆למ ׆לא םׄד ׅאמ .ׅכלמ םא זׇה םגם ) (2014זא כׅי גׄטהמ
׆ם  .ׄ גאה" :מךׄ ׄ טאוד םאג ,גכב םׅ םם א׆גל
אׄה גא [...] .ׅכלׄמ וטל אׄ
׆גה םא גׇהמ םלׄא וגה ,זׇ ִ
האׄמ גאממ ד הגךׄמ הכׇמ גׅ םלׄאמ ,ׄ מ א אׄד
ׄמ ׇגד טאוה גמטלז" .ׅמ׆ׅ אגׄגל םא םגם מׅ ׄט ׅמ־ׄאד
)" :(2014גׄגל םםכז אהמ לׇׇ םא גםגזמב טאמ םא וטלב,
ׄא  גךזב אגםׄ גמד םא ,אׄ מו א אל׆ז אׄמ ל׆םמ
וטלממ ג׆המ םאב אמ כםׅ גלׅמ םב גךזב".
׆ז׆זב אזׅל ב גכל םגז זא ׄךל םגׅׄ אׄל ׅׅוׄד .
ׄךל םא וטלב ,להמ ׆ז׆זב ,םם ׅ אטלהו ׄמ ׆ז׆זב אזמׇ
אאׅמ ׄמ מםכ אםׅ .גהכׇ םׅ גל ׄךל וטל ה ׄמ ׄ
ׅוגד ולב גטא׆ אזמׇ ׄט גהמכ גכםל טא םא.
ׅזמׇ גׇגד  גמלם לזם ,זז כוג ,םמל ממ וׇל כב גזלזל
ׄמ וׇמ גׇה .םׅ אׇ׆ם םלזם טלי ׅזכׅמ םׄאמב םא םלׇ
גםט זא כלׅב םמטל ׆לאב אׄ הׇז .אגל ,לזם םט ׄמ וׇל
זאב ׅׄ גגכל ׄהם .מכד ,ט םׄ המטו ׅוטל ,המד ׇׅ ׅה ׇׄב.
לזם  טלי ׄמ ׆ׇלמ אׄגב ,אזגמב ,םא גׇה גׄטםל ׄמ םׅמ
טאוהב אׄלי ,אׅוׄד.
גא ׄמ גםמגז םגׅל מטו זמׇ  זׇד םא ךׇכ ׅלמ ׄהם ,ׄ
גא א .ם ׅזמׇ  טל אאמׄ ,כׇגמ מלׅממ .גמגגם ׄד הלׅ
ׄט כאׄו םא "גלׅד א׆ׄא" .ם גם ׄלהׄ ,טא גלל ,ׅךׅמ
םא הלׅ ׆ׄא ׅגהמכ גגד ול .זב ׄמ ,ׇכׄ ׄט םא םׅ
זם אממ ד ׄטםל אאךמ ׅמ גךׄמ ׄגטלמ םוטל
גמלם ׅ .ה זגׇמ ׅׅוו ׇׅלב ׄ םם ׅ םא ׄגהמ ,ׅגכל
ׇהד וטלמ ,אםטז זא א ל טאב זא ׇ ׇגֻ ד םא טו .ׇׅל
ׇג אׄגלמ םא ךל ׄאכ כלׄ׆' ,םזׇׅמ כׇג ׄמ גה ׅה
אזגכד לכ םהב לׅמ ׄל גמ .כלׄ׆' ׄגד ם"ם׆זה םא ׄגד ב ׄ
םטמ םא אא גל" . ,םׇׇ גזלמ אׄגמ ׄמא גׇם םאד
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אכלׄמ זׇד םא ׄ םאב ׄ "ם׆זה" םא גׅל ,גז אׇגד ו׆ םא
ד ׄלמ גב ,גזד לׄך ׄםמ זא "׆ל ׅׄ זב־ׅם ,הגל זב־׆ׇ
לׅי" )םז ׄ ,(.
מהכ םא לט ׅוטל ,םגגה הׄאך אטלׇ ,ׄ
ֻ
גזהד םםג םא
ךׅ ,םג טל םא גׅל .ׇגמ  גוגהמ ׄמ םׅל ,ו ,לכ גג׆ז
ׅז ,גגכל ב ׆ה .המד אה םגׅל גםא גם גזךג ,הםגמ,
מ ,זא ׇגמ ׄמ ,גוגד ׅׅזמ םג זא וטל ׄמ ׅל זגכ םא
אמ כלז גׄב ׆ׇא ,גגאׇמ.
"זְ ַׇ" — ׆אד גׇ םא מׅ זמ "וׇכ" ,םזוכ
וטל טלוב ׅכׅי ַ
ׅלזד םׅ .מׅ זמ  ךׄ גזב זגממ "למ" ,םגלמ אזאמ ׄמ
גׇזמ םא םלׄאב אהׅ אׅׄ אכׅאמ ׄלמ זא" .וׇכ" ,ט םגזׇ
זא םג ,גך׆ ׄטםלמ מלׅממ םכגמ לכ ׅוׇכ ךל ׅמלׅמ םלׄאמ,
לכ ׅםא .זגׇמ וׇכ ׄמ מכג ׅםא ול מלׅממ םא גׇהמ
םלׄא .ׄ טלהו כג ׅהככ ךל ,ׅזכל זא ׇ כגי ׇב םהאׇ
ׅׄלךמ זלׅ ׅז מה׆ׇמ או ׅׄ ׅד אׄגב .מה׆ׇמ  הׅז ׅלׄם
לׄםה גׄגי מ זלׅמ ,גזלׅמ ׅמ ׇמ.
זגׇ ׇמ־זלׅמ גהו א׆ׅל ׄמ המ ׅגלׅ ךׅל ׆לב
גםׅם ׄמ ׇגֻ ד אׄג גזלׅ ,גמׇׅא ,ׅ אד ׄטםלמ מׄלמ
םא מג׆מ ׇמ־זלׅמ ׅגלׅ גל מד .וטל םא ךׅ ׅד־ׇל ׅהמ,
םגׇגד ׄמ םׅ ,א ךזׇ הוח כׇג .וטל גזהכ גאׄמ א
ׇמ־זלׅמ ,גה ׄמ הׅ ׄח גמלטכ זא טו ׄוא׆ םׅםׅ.
וטל גךז ׄמ םׅמ םא גׇכ ׅׄגךזמ זאׄמ ׄא טה ם ,ׇׅׅ
מלטכמ המ זא מכה.
ׅזגׇמ ׄלׅז ךלמ  אךׇ  ,המד אםל הלׅ גךז מטממ ׅׅל
ׅמלׅמ ׇמ־םלׄאמ .םאם ךלמ לׄםהמ גך׆מ גזד מא
מׅ׆למ גכׅא אמא םכהד  זא ׅםל .מאמ ׅ׆ם םא מלמ ׅׄה
כאכׅ מזאגמ גׄל ,ט םזא ׅ"ׅג ׇ :טלכ ׄאכ" אגם םגל;
גם ׅטמ כםׅ אוׅא םא אמ ,ׅׄ ,ׅזמ זז גגה ,ט םזא
ׅ"מ" םא זכׅ ׄלאהׇ; וט ׇׅׄ ׅׄםג ׅׄלמ אהׅ ט םכל
אזגו כהד זא ט זׇמ םא הלמ ׆לי ׅ"זא ׇזמ זךג" .ךלמ םא ׅד־ׇל
ׅהמׄ" ,ךל ׅׅוׄד"ׄ ,ה גםמאׅמ זא ךל גד זב םאם ךלמ ׄלמ,
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גםב םוט הז ׅׄלמ גב ׄה גז׆ד ׅגךׄמ גלמ אה .ׄאב
א ׄלׅז ךלמ אמ אםמל  ׅ זא ךל טו .א ׅ׆ם גאגממ
גׄהמ ׄמ ׄל ,זׅל ׅל ׅוׅא אמ כׅאמ ׄלמ זא ,א ׅזמׇ
גׇגד םא כי וו ם׆ם׆ לׅמ .ׅגׅד  ,המד אלׄמ ׅזגׇמ ׄלׅז
ךלמ  ׄל  ךג םא לׄמ ׇׅ אמ ׆ׇא אט זלב םא ב
ׅׄםל ב.
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