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םילשורילםילועוירוהויבא

.םילשורילולעוומקתווצמלהדיחיהנבעיגהבוהרדנהמייקםאה

.ודלוויהםוימהבלבהרמשהזהדוס-הרדנ

תאבוזעלםעהררועתהשינפלברןמז,םההםימיבהלואבןיאמ

הניאצ.התעפשהוזהתיההוזןויצלםיפוסיכה,תדלומלבושלותולגה

הומכש,לאומשםאהנחלשהרופיסוא,שידיאבהארקש"הניארו

ותדלומריע,הריעהנבוקלשהתריוואילואווזןבלהללפתהאיהףא

וזךכלהמרגשאיה,"ןויצ-תבהא,רבחמופאמםהרבאלש

היהיבצ'ר.וינזאעמשמללהבנ,הרדנתאהלעבלהתליגשכ

דימלתלשתומד,םיינעהכאלמ-ילעבלשםשרדמ-תיבבדיגמוןייד

תאתסנרפמהתרחוסה-םאהאיהו.לילוםמויהרותבהגוההםכח

לשםילשורי,ב,םינוילעהתומלועבהלעביורשתע,התיב-ינב

תצקמבעגרנשירחא.חישמהתאיבלוםימיהץקלהפצמו,"הלעמ

ןיא,אוהךורבשודקהלשונוצרהזילוא,:טקשבהנעורהרה

."רדנןיריפמ

יאבדלונש,השמםהרבאדיחיהםנבךוניחלוגאדםירוהה

לחהעבשןבורדחלוהוסינכהשמחןב.(1854)ו"טרתהכונחד

יוליעכומשאציםינשהרשע-שולשרענלואלמםרטב.ת"פגדומלל

אלםיינוציחםידומילףאוהפ-לעבטעמכעדיך"נתהתא,םריעב

,ונממוענמ

זוחמלואצי,(1868)ט"כרתהכונחב,םנבלש"הוצמרב,ירחא

;תואקתפרההותואלתהולחהםתעיסנתישארברבכ.םילשוריל,םצפח

11



עדוויהב.םיעסונהדחיהתאוגלשבהעקש,ועסנהב,הלגעה

:וקעצוםוליהבה–םנבוםירוההינפתודעומןאלםיעסונל

!תושפנתנכס!םילשורילךרדההקוחרוזםילשוריל!זםתעגתשהה

תרשפהלדעוכיחוםכרדמורזחםברקבםחורדועלכ!תעדל-דוביא

.הכוראהםתעיסנלוננוכתהףרוחהףולחםעו,םיגלשה

םימילךרודועב.לובגהיהאלריעצההשמםהרבאלשורשאל

ךרדהלכ.וניתובאתורבקלעויברעמהלתוכהלע,םילשורילעםלח

הלילב.העוערההינאהילוטלטבשיגרהאלשדעץיקהבהזוההיה

קוחרמ.ןופיסהלעהלערחשםעוןיעםצעאלםתעיסנלןורחאה

ץרא!לארשי-ץרא,:קעצתושגרתהבוהמדאתעוצרהאר

"ולארשי

ט"כרתןסינשדוח-שארב,ףוחהמברקחרמבהנגעהינאה

תולעהלידכםהיתוריסבםיברעםינפסהתארקלוטשדימ.(1869)

,םידשכהינאהלעוספיטהלומהבותוארפב.ףוחלםיעסונהתא

יכאלמכוספתםהיצפחבוםיעסונב.תוקעצותואירק,תולוק-ילוקב

םיברםיעסונב"תוכזל,ידכםהיניבתורחתהךותמתאזלכו,הלבח

רענהתאהריזחהלאעמשידודהינבםעוזהנושארהשיגפ.רתוי

.תואיצמהעקרקלאויתונוימדמםלוחה

םינכודילעב,םידוהירפסמקר.תיברעריעזאהתיהופי

תועבטמבםפסכתאףילחהלידכםיאבלוכיח,ץראה-תועבטמל

,תויכרות

.תצקמבםהילעהחנםתעדוונלהדיחיהתידוהיההינסכאב

םירבג,םילשורילהאצישהריישלוולנםיירהצבתרחמל

תולקלקעהםיכרדבוספיטש,תודרפוםירומחיבגלעםיבוכרםישנו

ינשמםירושקה,םיזגראינשלוסינכהםידליהתא.םילשוריירהלש

.רתוילקהזגראלםינבאוסינכהלקשמ-ןויוושםשלו,המהבהידצ

תוצחב.םיכרדה-ידדושדחפמםהףא,םהילמגלעםיברעוולנהריישל

12



הזההממשה-בחרמב.(דאו-לא-באב)איגה-רעשלהריישההעיגה

םבגרשיילתואלצחמלעוחטתשהםישנאה,תחאהכוסקרהתיה

הפקתיסוכבםשפנובישהו,הבולגרוהאלש,תעגיימההעיסנהמ

תולעםעותומהבהתאוליכאהםירמחה.דחאשורגהתלעש,רוחש

ועיגהםויהבורעב,םירהבתלתפתמההכרדלהריישההאצירחשה

.םילשורילםיעגי

,תורמוקמתואטמיסב.הקיתעהריעלוסנכנופירעשךרד

האובתיקשיסומעתודרפוםילמגםגורבעןהב,תורצותוכשח

הכולהתלךרדתונפלםיבשו-םירבועהוצלאנ,םינושםיצפחמםיצפחו

ואתונח-חתפבהסחמאוצמלידכריקהלאםיצחלנםהשכתדבוכמה

.גגתחת

.באוכובזכואמ,ריעצהבשח?לבתשושמםילשוריוזה

םילשוריהתיההנטק.תחנווראלםידוהיהבוחרלםסנכיהבםג

םע,ברעלכב.התואהטעידימתלבאןיעכ,היתומוחבתרגוסמו

ויהזאו,הליפתלדגסמהגגלעמימלסומהזורכהארק,העיקשה

.רקובהרואדע,אבןיאואצויןיא.ריעהירעשתשמחםילעננ

םינקזה.םידורמםינויבאויהםילשוריבורגשםיטעמהםידוהיה

(הזהםלועה)"רודזורפה,םעםנובשחתארומגלהילאואב

ופאשםנמא,םהירוהלוולנש,םיריעצה.שדוקהתמדאברבקיהלו

ילבקמוםינטקםינוונחויהםבור;עשי-ירסחויהךאםייחל

םיטעמ.םילשורייינעלץראל-ץוחמוחלשנשתומורתמ"הקולח,

אלפןיא.םידומילבינחורהםקופיסואצמשהבישי-ינבויהםהיניב

לבקכ,תופיםינפרבסבשדחההלועהתאולביקאלהזבצמבש

םתסנרפתאחפקמשימכותואוארםה.תדלומלבשהחאינפ

.הלדה

וז,"הקולח,הלעהתיהםילשורייבשותבורלשםתסנרפרקיע

וזלוארק"הלודגההקולחה,.ץראל-ץוחינבמהעובקההכימתה
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ץראיפלתוחפשמלהבצקוהוםיללוכהלכדעוידי-לעהלבקתנש

,םיינחורוםיירמוחםיעגפותואלתועדיש,םילשורייבשוי.ןאצומ

סרפםאיכהקדצוניאםילבקמםהשףסכהיכבושחלולכיקדצב

אלךכםושמ.שדוקהריעבבושיהתקזחהדעבםהיחאמםהלןתינה

."הנטקההקולחה,ןכאל.הילבקמתאךכ-לכוזהכימתהליפשה

ןמםג–הילגנאמםימעפו,הילרטסואוהיסורמםימעפאבהזףסכ

לכהתיחשה"הנטקההקולחה,תלבק.ירויפיטנומודלישטורםירשה

וכייתשהםיזנכשאהבורש,"טומאז,ללוכלששמשה;ישונאשגר

שבוח,ילוחעודיוהזרשיאהזהיה.תוטורפהתאקלחמהיה,וילא

,ןבאלספסלעבשויהיהאוה."קאפלוק,ולוארקשהנושמעבוכ

הילעיכ,"הגאדהןבא,וזןבאלוארקרודהינצילו,"הברוחה,דיל

יקמעמואיצוהוזןבא)םתיבםחלאוצמלוגאדשםינלטבהובשי

ורבקלעוביצההתואו"בקעי-תיב,תסנכה-תיבןיינבתעבהמדאה

.(ותאווצכ,טנלסלאומשןואגהברהלש

ויכרבלע,לעתשמולספסהיבגלעלדידוהיותואהיהבשוי

ודיב;תונטקותולודג,תשוחנוףסכתועבטמןהבותויקשיתש

תלבקמההחפשמלכבתושפנהרפסמתאםשוראוהוןטקןורפע

םהיניבש,תוריעצוםיריעצםגו,תונקזוםינקזןומהוביבס.הכימת

אלםיריעצהינפ.הקולחהתלבקלתוטושפםהידיו,האנםישובלהשי

םהלוזשעדויםגםתואעדויהלכלבא,תובדנהתלבקלהשובוסוכ

דועםהלורייתשנםישדחהםהידגבוםהיאושינירחאהנושארהנש

ןיאםנוזמדבלמךא,םהירוהןחלושלעויהםיכומס.םתנותחמ

"הבישיהימד,מםגו"הלודגההקולחה,ןמיכ,הטורפףאםסיכב

ויהםהשרחאמםמצעללבקלולכיאל(ןתחההבישי-ןבםא)

הקולחה,התיהךכ.םמחלינתונםהירוהל,םיאנתהיפל,םידעוימ

.םיישיאהםהיכרצלדיחירוקמ,תוטורפהתב,"הנטקה

םינבמםילבקמויהשהכימתלוארקךכ–תודמעואדיחי-תועמ



דעוידי-לעלבקתמהיההזףסכםג–ץראל-ץוחמםיבורקו

ירטסואהראודה.ראודהלשוישובישורשקהרסוחללגבםיללוכה

בוחרבשתואטמיסהתחאבלדתיבבןכושאוהוריעבידיחיההיה

םויבוםאובםויב,םייעובשלתחאקרחותפהיהאוה.םינמראה

,ןייוזמחילשדקפוהראודהתרבעהלע.ראודהירבדלשםתאצ

יבשוי.םיירהצהירחא,ופימ,םילשורילעיגמוסוסלעבכורהיהש

הרצההטמיסבםיפסאנויה,םייניעןוילכבבתכמלופיצש,ריעה

ףייעתהדיקפהשכו,תוכוראתועשךשמבםיקוחדוםיפופצםהשכ

יבתכמ!רחמואובת:זירכמולזרביושעהבנשאהתארגוסהיה

התצראלראודהתלהנהיכ,םילשוריבםילבקתמויהאלךרעוףסכ

םינכוסהדחאלהעדוההחלשקרוךרדה-תוירחאתאהמצעלעלבקל

הלעהז.תונמדזהבםהילעבלםרסמלוםיבתכמהתאלבקלופיב

.רתויןטקהיהבתכמבשםוכסהםאףא,םיקנארפ5–4

ךכו(1869)ט"כרתתנשבהילאיבאאובבםילשוריהתיהוזכ

.ויבתכבהתואראית

.ו"טהנש,לארשיץראחוליר*



תומוחהןיברמוחוחור

שאר.םילשוריבהדיחיהבישיזאהתיה"םייח-ץע,הבישיה

תאלביק,ץיבולסחמברה,בונהכהימחנהשמ'רןואגה,הבישיה

ולביקםירגובמההבישיה-ידימלתםג.ותואןחבשרחאלדימיבא

םשוראוהךכו,רפתשהוחורבצמ.םתרבחלהביחברענהתא

:ונמויב

ישפנזא!םילשורי,ךירהדוהלעיטיבהב

בורקדיתעלאינאשיינוימדחורוחחותשתילע

םירדהנתוזחמהזחאיחוריניעבוקוחרוא

–ישפנלרמואזא,וניזוחווניאיבנואבנםהילעש
.ץבקיןויציחדנ'הםילשוריהנוב

ןיבלייטמריעצההלועההיהץיקהבהזוהותובשחמבעוקש

ןזואהטונ,םירמוקמהוםיכשחהםילשורייליבשןיבוןויצתוברוח

לעםהירופיסלןיזאמורודהינקזיפמחישטלוק,שחרולילצלכל

.םילשורילםאובלםינושארהםימיבולבסשתורצה

שאריכדומלגראשנאליבא.יבסרטפנםאובירחאםייתנש

םג,דמלהברהדיקשב.בשחנוידימלתיריחבןיב,והברקהבישיה

םרסמוהלכשהירפסארקיאשחב;םייללכםידומילבםלתשה

ימליוא.דילדימםוריבעהורבדמכםיבנעכםופטחשוירבחל

!הרזהדובעכהלכשהירפסוארש,םיאנקהידיבךכבספתנש

ןיעםילעההבישיהשאר,וירבחםעתירבערבידיאשחב

תאבישחהיכ,תירבעםתארבידאוהםגרתסב,וידימלת"יאטח,מ
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םיברויהש,םיאנקהדגנכדומעלזיעיימךא.תומדקתההוהלכשהה

,"הרתיההמשנה,אובב,םידעומבותותבשב,לבא?חוכהםדיבו

תחנםורגלותוצרב,הבישיהשאר.היסהרפבשדוקהןושלבורביד

רחמ,הל'השמ,:רמאוהביחבושארתאףטיל,ריעצהודימלתלחור

תירבעההלצליצםידעומבותותבשב."שדוקהןושלקרשדוקתבש

הברהירבעהרובידהתאומידקההלאהםירוחבה.הבישיהילתכןיב

.הפשההיחמ,הדוהי-ןברזעילאינפלםינש

ץראל-ץוחלעוסנלוטילחההבישיהירוחבוירבחמםידחא

ףרטצהלרמאיבא.םינברלשרדמ-יתבבתדידומילבםלתשהל

הלהיההשק.דואמהרעטצהומאלהזןויערהליגשכךא,םהילא

,לודגהםלועהמבושיאליכהששחשםושמ,הדיחיהנבמדרפיהל

הלחיטבהוותפיאשלערתיוהרעצבתוארלהיהלוכיאלשךותמ

,םיאושינהתירבבורשקלהלדתשהםאה.הנוצרלדוגינבעסיאלש

,הנבוקמברהתב,הרובדלותאישהםינשהרשע-הנומשולתואלמבו

,הקיתעהםילשורילשהברתויהלןמזוהש,יקסבטיראביקעבקעי'ר

.רטפנותואירהתקלדבהלחואוברחאלרצקןמזךא

הכרהדלי,הרשעששתבקרזאהתיה,הבוטהימאוז,הרובד

לצאיבא.תוימורתההיתודימובוטההבילהיההשוכרלכשהגונעו

רואלואצישהלכשההירפסמהינפלארקוהדמיל,וחורמהילע

,םההםימיב

אמאונלהרפיסךכ–ירוהייחבםירשואמהםימיההלאויה

.הווחאבותודידיבויחםילשורייבשותלכ.םינשתורשערובעכ

תוגאדאלל,טעומבוקפתסהלכהךאינועייחהלאויהםנמא

םיטושפההייחלע,הנויבצלעןיידעהרמשםילשורי.םיכוסכיסו

םיכוסנויההוולשייח.היתורתומבךרכלהכפהאלןיידע,םימימתהו

.הירקןואשמקוחר,הריוואב

,רצבמכתויונבתורצחה,םיברעלםיכיישויהםירוגמה-יתב
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םינשבתואמיכ,תורדגידי-לע-ןוחטבימעטמ–ץוחבמתונגומ

רצחה.היבשותתאוששורוץראהתאוסרה,םיצירעםשוטלש

ילעבםידוהי.שמשלוריוואלהחותפ,הבחרוהלודגהתיהםינפב

הריד-רכשבםירדחוריכשהוםיברעהמתורצחהתאורכשהמזי

תרבועהתיהוזתוכזו"הקזח,וארקיברעהםעהזההזוחל.יתנש

,רצחבםויהתועשלכהלבמהתיהתיבה-תרקע.ןבלבאמהשוריב

תסבכמולדההלישבתתאהבתלשבמ,םירדחבריוואורוארסוחמ

םימשגה-ימופסאנוכותלש,םימרובהיהרצחהעצמאב.היסבכ

ואדיהמטמשנהיהלבחהושי.לבחלרושקהילדבםימובאשונממו

:הצעהתיההזלםג,ארונאל.קומעהרובללפונילדהו,ערקנ

דבכלזרב-לגלג–"עזדנאג,ולוארקש,דחוימרישכמוניקתה

רובל,ךוראלבחתרזעב,ותואםילשלשמויה.תוכחכ,םיוווביבסו

אל.רובהתיתחתמהדיבאהתאםילודויהץמאמותונלבסתצקבו

דילדימרסמנאוהו,"עזדנאג,שוכרלתורשפאההתיהםיברל

.ולםיקקזנל

יריסתאוסינכהחפךותל;ףתושמררקמכםגשמישרובה

דע,רירקהרובהלאםודירוהו,בטיהםיסוכמויהש,םילישבתה

םוילדוחיבושמתשהוזהטישב.םימהינפלאהעיגהםתיתחתש

הבש,םימהאלמתשוחנתיגיגבוקפתסההנשהתומיראשב;רופיכ

תניצבו,תספרמבוחינהתיגיגהתא.םילישבתהםעםיריסהוסנכוה

תותבשב.ררקמבכםילכאמהורמתשנםויבתלצומהניפבוהלילה

םישגרדלעםיבשוי,אתווצברצחבםילבמםינכשהלכויהםידעומבו

.םידליהוקחישםדילע.ןילוח-תוחישבםהיתועשםילבמוםיכומנ

רצימבםהמימהיה:תחאהחפשמכויח,רצחהתואבורגש,םינכשה

הלילחואםהמדחאלצאהחמשהתיה,ונממוצלחלדציכהצעוסכיט

תונכשהתחאלןבדלונשכ.םלוכהלאבופתתשה–ןוסאהרקמ

.ןברתיבלשתוקוניתלהיווחוזהתיהדוחיב.תיללכהחמשההתיה
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וידימלתרסירתודמלמהןיה,"רדח,בםידומילהםותב,ברעלכ

דיל"עמשתאירק,לוקבםיארוקותדלויהתיבלםיכלוהםינטקה

תאובהאדוחיבו,תונדגמולביק,םרכשלעואבםידליה.התטימ

וכריבםתכלינפל.תלפלופמוהחולמהתיהש,תיתרוסמההצמוחה

םוי-םויםיגהונויהךכ."בוטהליל,בקוניתהותדלויהתאאתווצב

.תירבהדע

–תינוחרפואהנבל–הפיהעיריהרוטעהטימבהבכשתדלויה
םיספדומםיפדםידמצומוםיקובדהילעו,ןוירפאלהמודב,ההובגו

תדליימה.תוערתוחורוםיקיזמדגנתולוגסכ,"תולעמהריש,,תומש

ףוע-קרמהלשיבףא,םימיהנומשךשמבקוניתבוםאבהלפיט

ךרהתא.(תאזתושעלהחפשמ-תראשהאצמנאלםא)תדלויל

ורשיי,ךכלתדעוימההרוגחבוהורשקוהכרהכימשבולתיחדלונה

רוזעירבדהשזאובשחיכ,זוזללכויאלשידכוילגרווידיתא

הגאדבוץק-ןיאתוריסמבהקוניתבהלפיטםאה.ויתומצעץוליחל

.םיאפורברוסחממותולחממולתויופצויהשתונכסהחכונ,הבר

וייחתונשתאםולשברובעיקוניתהשהללפתהומיחרווליחדב

.םההםימיהלשםיעורגהםיאנתב,תונושארה

םחלוהתיבתוכילההיפוצ;הדובעתואלמויהתיבהתרקעידי

:לכאתאלתולצע

םיטח־תאסריחמ.ריצקהימיבונקהטיח

תא.שורג15–12היה(ג"ק20־כ)השודג
תחאבודמעוהשםיקשבואזגראבורמשהטיחה
רותעיגהבהלחההדובעהרקיע.תיבהתוניפמ

םיטחתחקולהתיהתיבהתלעב.םתניחט
,הרבכבםתררב–דחאשדוחלהשורדהתומכב

לעחנוהשלוגעתשוחנ־שגמיבגלעםתחטש

,ןבתהמהטיחהתאררבלךומנלספסואןחלוש

19



השא,א"עג"נהכוס)םינבאיריגרגוןינוזה
."1(הבאושהתיבלשרואלםיטיחתררובהתיה

תיבה-תורקעוצלאנהפוקתהתואבאצמנאלהזרואותויה

וריאהםירדחהתא.םויהבורעםעןתדובעתאםייסלקיפסהל

היושעותליתפותיזןמשםיקצויויהוכותל,חפלשןטקאלידנקב

תאתיבהינבושעהזהשולקהרואל.םיטוחהשולש–םיינשמ

.תורחואמההלילהתועשדעהרותבוגהוובשיןרואלוםתכאלמ

היושעהתיהשןמש-תרונמםגםיקילדמויהתבשליללקר

הכותל.רדחהעצמאבתשוחנ-תרשרשבהיולת,הטושפתיכוכז-תרעק

תודחאתוליתפעצמאבו,תיכוכזהעקביתאלש,םימטעמוןמשוקצי

ינחוררואוימשגרוא,הנשימ-רואתיבהאלמתנזא.ןפג-רמצמ

.דחאכ

תציחר–איהוהתדובעבתיבה-תרקעהליחתהרחשהתולעםע

תאגיפהלבטיהםיפשפשמוםימ-ןגאבםתואויהםימש.םיטיחה

םתואםיחטושךכ-רחא,םהבובברעתנשרבהיערזלשרמהםעטה

ינפלשתונכההומתהזבו,חוטשהגגהלעוארדחבתואלצחמלע

לעו,םיברועמוםינוחטםיטיחהובשוהחמקהתנחטמ.הניחטה

תלוסהןמ.תלוסהתאוןיבוסהתאדירפהלותופנלהיהתיבהתלעב

.דעומלותבשלתודיטשפלתוירטיאןכותולחהונכוה

לכבויהםירונתהשולשקר–םחלהתייפאבהיהלבסהרקיע

ואציםעפאלו,הברתופיפצהוךוראהיההייפאלרותה!ריעה

רעצזאהיהלודגהמ.ןכרוצידופאנאלשואתוכורחםחלהתורככ

םדאורכש,רתויתודימאויהש,תוחפשמה!הלמעההיערהוםאה

ולכיאלםישנהבורךא.יופאוהריזחיורונתלםחלהתאליבויש

–א"ערת)"לארשי-ץראחול,ב"תונורחאההנשםיעברא,,"םילשורי,יר*

.(1911
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תורככתאןשארלעתאשלוצלאנו,וזתוחונןמצעלתושרהל

העיזילגאודריתחאאל.ץע-תלבטלעתוחנומןהשכ,רונתלםחלה

הטושפןהבהמייקתנ"םחללכאתךיפאתעיזב,הללקהוןהייחללע

,העמשמכ

השריהאללדהםביצקת;םילשורייבשותםמצעלוניכהןייםג

ייברעמםיבנעתונקלםיגהונויהריצבהימיב.הזהקשמתונקלםהל

סכממהיהרוטפאוהו,תיביטימירפהרוצבוניכהןייהתא.ןורבח

,הריכמלדעונאליכיתלשממ

ףרוחב,שורג5םיציב100ולעץיקב.ףרוחלורגאםיציב

ונימטהםיציבהתאוזהזרקויבדומעלהיהלוכיימוןריחמלפכוה

ורגאשהמלכ.ןתוירטהרמשנךכ-ידילעויובכדיסיאלמםיחפב

החפשמלכוםינכשהלכלףתושמהיהשןסחמבונסחיאלוזהתפוקתב

.המצעלהניפובהלביק

,יברעה.םחפהתיינקםויבהתיהרתויבתכרפמההדובעה

לע."עקנימא,והוניכםידוהיהוןימאהיהומש,םחפהתאאיבהש

ינשלםעפלכב,םחפיאלמםילודגםיקשינשאיבמהיהלמגיבג

היבלסיחמצוםיינחירשורב-יפנעחינהםיקשהיפלע.תוחוקל

"עקנימא,.ורזפתיאלםימחפהשידכהזלכ,םשובחירוציפהש

למגהםעעיפומהיהשכ.יאטילידוהיכתיסיסעותפטוששידיארביד

םויהךליתאבה,:רמואותיבה-תרקעלשיטרפההמשבארוקהיה

רצחהתוניפמתחאבקירמהיהקשהתא."םחפלשאלובהזלשקש

אללפטלהתיההכירצהנכסמהתיבה-תרקע.ךכלתדעוימהתיהש

.וניימלווררבל,םחפהתאדירפהלידכרוחשמרוחשה"בהז,בטעמ

ןהבשםייריכלויהתודעוימהלא,דוחלהמשתולודגהתוכיתחהתא

ופסאםחפהתלוספתא.תבש-ילכאמראשו"ןימח,התאםינמוטויה

דעןמוחלערומשלידכתושחולהםילחגהתאוסיכהבודוחל

לושיבלםירמושויהתוינוניבהםחפה-תוכיתחתא.תבש-יאצומ
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יפתאוסיכש,םילעהתאףא.עובשהתומילכךשמבתיבהםומיחו

באכלוןורגה-תקלדלהקודבהפורתכםהבושמתשהוורמשקשה

.םיחיתרמוםיררבמויהםילעהתא.םייניש

יברעהםשבארקנשםומיח-רונת–םחפבתיבהםומיחלילכה

לגרותוידייתשולוהאנותרוצשלודגתשוחנ-ריסהיה–"לגנמ,

ףיסומהיהדוחיב.םיאנםירויצבטשוקמםגהיהםימעפל.הכומנ

תויהדעיעשמלותואהקרימוהחצחיצשירחאתיבה-תלעבלדובכ

םוילריעצגוזליבשבדבוכמוהאנישכבשחנהזילכ.קרבול

םיקפתסמויההזרקיילכשוכרלהגישהאלםדישהלא.ותנותח

ילב.תושחולםילחגותחוילעורפאטעמוסינכהובש,חפיצחב

סינכהלאלידכ,תוריהזהתיההשורדךא,ףרוחבהיהרשפאיאםומיח

לשששחמ,םילחגלםימחפהלכוכפהםרטברדחל"לגנמ,התא

ץוחבםימחפהשדעתוכחלםחורהרצקשהלאל.תומחפתהלהנכס

באכםרגנהרדחה"לגנמ,התאוסינכהותושחולםילחגלוכפהיי

רושקןחצמשםישנתוארלהיהרשפאתופוכתםיתיעלוקזחשאר

.שארה-באכלעלקהלידכןומילתסיפקיזחהל–תחפטמב

םתקוצמוםתולדלעורמרמתהאלםה.םילשוריישנאזאויחךכ

.שדוקהריעבתויחלוכזשהזבםקופיסואצמו



םידרפסוםיזנכשא

תודסומינשקר,םילשוריבזאויהאלןיידעהינסכאואןולמ

ךושחולודגדחארדח:והומכןיאמבולעדחאה."םיחרואתסנכה,

."הווקמה,תובוראןשעמםיחייופמוילתכ,םימרוביפותיעצמאבו

הירגנוהוהירטסואמםידוהיידי-לעםקוה,רתויןקותמהיהש,ינשה

רסהיה,ריכמואבורקולהיהאלש,שדחההלועה."הסחמ-יתב,דיל

ןסכאתהלתושרהולהנתינםשםוקמ,"םיחרואתסנכה,להרירבתילב

תורצחבורסחאלתונועמ.םירוגמ-םוקמאצמישדעםימיםייעובש

,םייברעה

הברוחה,רצחלהליחתאבוהםיזנכשאהתדעמשדחהלועלכ

–תועעורתההותושיגפהזכרמהיהםש."דיסחההדוהיירלש
,שורדוהרותירבדבםילפלפתמםהמ,םיריעצוםינקזלשתורובח

ןושל,םידבירופיסםתסםירפסמואתוינידמיניינעבםיחחושמםהמ

,םיאצמנהלכותואםיפיקמויהשדחההלועהאובב.תואנקוערה

וזידוהיןיאמ:תולאשוילעםיריטממו"םכילעםולש,לדיםיטישומ

חפקלאבשלעםבילרתסבםירעטצמויהוזוחמישנא)זוחמהזיאמ

ףסכהמכ?ולתונבוםינבהמכוזאוהיושנםאהוז(םתקולחמקלח

תמרוגוברחרוטלאשנלהתיהוז"םינפתלבק,.דועודועוזאיבה

?תולאשהלכלעתונעלאוהחרכומה,הכובמוחור-תרומול

תשודק.ונרבעדירש,"יברעמהלתוכה,דילהיהןכאללבא

–בלבהליפתקר;תואנקותוליכר,ןילוחירבדבלמהקיחרהםוקמה
טעמ-שדקמדיל.ונימיבהרהמבונשדקמ-תיבהנבוםדקכונימישדח
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הנחישי-שיאבלבהגאדהתיה.םימשבשוניבאםעודחייתההז

בייחהךריב,שונאהלוחלשומולשלוללפתהןאכ.וללקוהו

םולשבהרבעשתדלויהיפמהעמשנהידוה-תכרבו,"למוגה-תכרב,

.הדילהתא

םינותמוללה:םידרפסהוניחאמיבאתומשרתההתיההנוש

ייחםייחםהימכח.ולךיישוניאשרבדבברעתמוניאשיא,רתוי

,ותלעמוובצמיפלדחאלכלבקמשהקולחהיפסכלעהוולש

ויהםויהתדובעתולככ.םינומההלעםידבוכמםימכחה-ידימלתו

תחישבםילבמ,ןויקנמקירבמהלדהםנועמבשפנ-תוולשבםידעוס

םיקחשמםינקזהףאו,היבוקבוםיפלקבםיקחשמ,םינכשהםעםיער

רפסה-יתבתא;תזרפומתואנקהררשאלוזהדעב.םנמזתאתולבל

םהינבתאםיחלושויהןוצרב:ךפיהל,םיזנכשאהומכומירחהאל

אל,תעדהץעמומעטשםימכחה,דרפסבםהיתובאיכםעדיב,דומלל

תומדקתהלהמזויוליגאלהזדגנכ.ויתווצמו'היכרדמורס

.בושיה

ירעמ,םידרפסהתדעמתודומלגתושישיולעםילשוריל

אובב,ןמטיהלוןהימיתיראשתאהבתולבלידכ,יקינולסמוהיכרות

הפוןתייחמלןהלוחלשהחפשמהוםינבה.שדוקהריעתמדאב,ןתיע

(שידק)ןבהפהלתצמאמהתיההנקזההלועה.הוולשבוטקשבויח

הלרוסמהיהץמואמהןבה.שרדמה-תיבשבוח,םכח-דימלת,שרויו

אבהיהםיגחבותבשתולילב.היניינערדסמוהתואירבלגאוד,ןבכ

בורקםדאהלאצמניכהדומלגהתיהאלבוש.ןייהלעשדקלהילא

דסחהללמוגו,ותבוחץמואמהןבהםייקהייחב.וילעךומסלהלכיש

.התומירחאתמאלש

.תוידרפסהןיבלתויזנכשאהםישנהןיבוררשהבוטתונכשיסחי

םיברעהםילישבתהתאלשבל,ונידאלרבדלןדמלתויזנכשאה
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תחפטמתאופילחהףאןמזהךשמבו,םידרפסהלשםייטנאקיפהו

הקיקדשאר-תחפטמוז,"המזי,בהבערמצואישמהיושעהןשאר

םישנהש,וזהפוקשתחפטמטושיקל.שארהרעישתאהפסאש

תופיסומעוצקמתולעבויה,ןשארלרושקלתוגהונויהתוידרפסה

טחמ-תדובעבםייושע,םיעבצללשבםינוחרפמ,הנידעוהקדהרמיא

םיגהונויה,ןהיאושינירחא,תוריעצםישנל."המזי,לביבסמ

ןח-תייוולףיסוהוהנינפכקירבהשןטקזורחםוקרחרפלכבףיסוהל

.תינרדנג

לעורסאאלןיידעזא–תונותחיפשנבוידחיוליבתונכשה

תאםישנהירדחבולילחבללחמהיהרמזילכהםייחירו–הניגנה

:הנותחאללשדוחהיהאל,םההםימיהלשתולוחמהינוגינלכ

תאהאראלןתחה.םהירוענבתונבהוםינבהתאאישהלויהםיגהונ

ירקמוברןכל.וניעהבףיעהקרזאףאודבלבתחאםעפאלאהלכה

לביקאלטגה-רדסמברה:לוזבותולקבהשענהיהטגרודיס.טגה

:לאשקר,ערקהתאתוחאללדתשהאל,המלוהמלעלאשאלורכש

םידעה,טגהתאבתכשרפוסהרכש?םישורגםישולשםכלשיה

םירהממםינכדשהו.קלחכקלחףסכהתאםהיניבוקליחששמשהו

.םישדחתוגוזגווזל



המוחלץוחמלא

בוחרב,הקיתעהריעבזאםצמטצהםילשוריבידוהיהבושיה

םינקזהםגו,המה.תורמוקמהותוכושחהתואטמיסהרתיבוםידוהיה

ףופצהקנחמהןמםעפ-יאתאצלךרוצואראל,ןשיהבושיהןמ

היהריעצהרודללבא.שרדמה-תיבלםנועממהכילהבוקפתסהו

עבורבהיהךכלםיאתמהםוקמה.חצריוואטעמףואשלולייטלךרוצ

.ןויצרעשדעתיברעמ-תימורד,םידוהילתונכשב–םינמראה

םיצעעוטנןגהיה(ןמראלאריד)םינמראהרזנמינפלשהבחרב

.רעשהדי-לעהייתשלםימ-ןגאוןבאםייונבםילספס,םילצמ

תורוחבודוחלםירוחב:םיריעצהםידעומבותותבשבולייטהזםוקמב

,דוחל

:דבכנדיקפתדועהזהןגהאלימ,םילייטמויהאלשכ,לוחימיב

הרענהורענהםעןכדשתיוולבםירוהםיאבויהתוניפהתחאל

םירוההודיגיםרטםישייובמםיטבמםהיניבופילחיוללהשידכ

."בוט-לזמל,

םויהיהרצהעבורב"םיאולכ,התונקזלוםינקזלםגםלוא

.חצריוואםוקמל,ריעהתמוחלץוחמלאהאיצילשדקומהנשב

אצמנה"קידצהןועמש,רבקלאויהםיכלוה.רמועבג"לבהזהיה

ריעהןמהעשיצחךלהמ,םיפוצהרהלןוויכבםיידי-בחרהדשב

לכמותודעהלכמ,םיבשותהלכטעמכופתתשההזעסמב.הקיתעה

.ףטוםיריעצ,םינקז:םיליגה

תמכשהמדוע.העונתההתיההבר,ואציונממש,םכשרעשדיל



(1915)ה"ערתבאבהעשתביברעמהלתוכהדילתוננוקמםישנ

בד־ןב-יםליצ





םירומחםהמורכשםירענ.תוחוקללםהירומחםעםיברעוכיחרקובה

וילעוביכרה,דחארומחורכששםירוהויה.הביכרבןמאתהלידכ

.ולפילבלםידליבקיזחהלודצלוכלהםמצעםהותוקוניתהשולש

םיברידיב.םירוויחהםידליהינפהחמשמורהנלויטהתארקל

ולאתויקיקשב.ךורשבתולחשומודבמתורופתתויקיקשויהםהמ

ימיבםהבוקחישש,םירבונצהוםידקשה,םיזוגאהתאורמש

ג"לדעםהבוקיזחהאלאםוחציפאללבא,ודיספהווכז,חספה

,רמועב

ליבוהקידצהןועמשהדשלאקר,לצמץעהיהאלךרדהךרואל

תובידנבםיקינעמה,םימי-יקיתעםיצעהברהויהםיעוטנובליבש

ורבעשםיברהתונברוחהןמהטילפלהדרשוזדמח-תניפ.םלצ

אצמנרבקה.תוחונמהבןכושהקידצהתוכזבילוא,ץראהלע

ויההילעש,הבטצאןיעכ,ןבאריקהןמהטלבהרעמב.הרעמךותב

היההרעמלסנכנהלכ.קידצהרכזל"המשנהתורנ,תאםידימעמ

וזהקלחלעב,ימלשומלשורגםלשלךירצ
.

התואודפםינשירחא

,תודעהיתשופתתשהוזהיינקבו,קנרפףלאםירשעבםידוהיה

,םידרפסהוםיזנכשאה

תריכמליערא-ינכודםיברעוםידוהיןדימעההדשהתבחרב

םיחופת–םידליהליבשבו,םיירטתוריפ,םילקתואקשמ

םינוערזינימלכו,ןטקלקמבםיעוקת,םימודאוםינטק,םירכוסמ

ךרוצלואיבהשםילבחבםיצעהלעתודנדנולתםיריעצה,החיצפל

.הז

תוגועופאוםילכאמהיבוטמהזםוילוניכהתיבה-תורקע

תבשלוגהנחרזמהתודעינב.םיציבהתרהטלעןלוכ,תוחבושמ

םיליגרויהאלשםיזנכשאהו,םיצעהלצבושרפש,תוכימשלע

.שק-יעולקםיפרפרשיברעהןמורכשוזהבישיל

אליגיגחערואמלכבחומשלתועדויה"ךמע,תוחפשמ
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ופפותובו-תיבלכבטעמכאצמנהףותה-"הקוברת,התאוחכש

רשבתולצלםייריכםגםתאואיבהםה.םירישהוםינומזפהיווילל

–"ינאלמהלמח,הרכומיברעהשרגמבעיפומהנהו.הפקתופשלו
אוה.רונתבםייולקוםילועבגהלעםדועבםיקוריהצמוח-ילימרת

םהךכו,ןטקאטאטמןיעכטוחבםרשוקווידחיםילועבגהמכדגוא

זירכמאוה.ושארלעתאשינהץעתלבטלעתובכש-תובכשםירדוסמ

אוהדימעמתוחוקלהםיפסאתמשכו,("האלמהצמוח,)ינאלמהלמח

תאהילעדירומו,ודיבאשונאוהש,םילגרה-שולשתלעבהבוצחהתא

,רקויבותרוחסרוכמלאוהגהונרמועבג"לב.ושארמהלבטה

ליבשבםירוההותואםינוקליגרהמלופכםעטמהריחמשתורמלו

תכרבךרבלםיחמשםג?הרגמהוחירינפבדומעיימיכ,םהידלי

דיב"ינאלמהלמח,התאקיזחמדליה.הלאםירוכיבלע"ונייחהש,

"אטאטמ,התאבטיהקדובוריגרגרחאריגרגףטוקהיינשבותחאה

דועהראשנאמש,ובץפחדועןיאשרבדכוקרוזאוהשינפלןטקה

.םיקרקריהוילעןיבהצמוח

טרופסה–הדשהביבסםירומחלעהריהדבםירחתמםירענה

.םההםימיבידיחיה

רבקלעחטתשהלהזעסמבםתרטמרקיעש,תונקזהוםינקזה

םהםגםינהנוםיצעהלצתחתדומילהוהליפתהירחאםיחנ,קידצה

ןיינבןיא,ךינפלםלועהלכ:אוה-ךורב-שודקהלשהפיהומלועמ

םיכםיקחרממםיארנםירההו,בחרהקפואהתאריתסישלדגמוא

.תלכת

הרעמהדילםירבגהלכםיפסאתמבורעלםויההטונרשאכ

,ןהידליתאתופסואםישנה.רוביצב"החנמ,תליפתםיללפתמו

,הל'מהרבא,תודעהלכמתוהמאהלשןהיתואירקו,הדשבורזפתהש

םירהממלכה.ביבס-ביבסתודהדהמ,הקי'לחרו,הל'הקבר,וקישומ

.םכשרעשתאורגסיםרטבהעיקשהםעהריעה
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–חצריוואףואשל"תומוחהירמוש,להתיהתונמדזהדועו
,םירופיכהםויברעדע,לולאשדוחלכ."םיארונהםימיה,ינפל

ךרדבונמאלחרלשהרבקלעחטתשהלתורובח-תורובחםיכלוהןיה

הלועהךרד-אל-ךרדב,םירדרדוםיצוקןיב,םייתעשךלהמהתרפא

.הנורבח

והילאלשומשלע)"סאילארמ,ינוויהרזנמהדילםרבועב

.רזנמהחתפבשםירקהםימבםשפנםיבישמוםיחנויה(איבנה

,"המשנתורנ,םיקילדמויה,לחרתבצמובש,רצהוןטקהרדחב

לכםולשלםיללפתמוםתקוצמלעםבלםיכפוש,םיליהת-קרפםירמוא

םימודאםיטרסןתאואיבהש,תותבסותוהמאויה.הלוגבלארשיתיב

הנומאךותמרבקהתבצמתאםימעפהמכםהבודדמוובבס,םירצ

ספ)תוקבדמתולחמתקחרהליעצמאו"הערןיע,דגנהלוגסוזש

הלאםיטרס.(דימצכקוניתהלשודילםירשוקויהטרסהןמדחא

עגמוליחדבולביקוללה.ץראל-ץוחבהחפשמיבורקלםיחלושויה

:תמחנמהוהמוחרהםאהרבקםעהזרישי

.העמדמךיניעויכבמךלוקיענמ'הרמאהכ,

."םלובגלםינבובשו.

(ז"ט–ו"ט,א"לוהימרי)

1839תנשבירויפיטנומהשמרשהםיקהיחכונההבצמהןינבתא

.לארשי-ץראבינשהורוקיבב
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שדחוןשיןיב

יברעב,תווצמבהקסעהימילכוםימיהכיראה,יבאםא,יתבס

רשעמ,–הלחהדימאתיב-תלעבלכמלבקלתגהונהתיהתותבש

לכה.םיכרצנלרתסבתולחהתאתקלחמךכ-רחאו–"תבשתולח

ויהםימשהןמיכ,ונימאהשורפיסהתומירחאוךכלשבהוצירעה

םויבףטושםשגדריםאםג:תווצמהתאםייקלהדיבםיעייסמ

יכרצקלחלתאצויהנייחאתבסהשהעשבםימשהורהבתהישש

,הריעיינעלתבש

ץמוח:תיב-תיישעתהדימעההתסנרפיכרצל.התיהליח-תשא

תוכלוהםישנהויהשכ,ישימחתולילב.תבשלתולחתייפאלםירמשו

,םינאתוםיקומיצמםייושעה,םיקותמהםירמשהתאתונקלהילא

םימעטמהתאםהלהשיגמהתיהאיהוםהמםועטלןהידליםהילאוולנ

,הברתוביבחב

תאצוהבס"שהנבלהתנקהרכתשהשןושארהףסכהםוכסב

.הנליו

םילשוריבםימימתהוםיטושפהםייחהתוחונמ-ימלעולהנתהךכ

הבישיהךותב.תוחורהתאריעסהש,"ארונ,רבדעראעתפלשדע

וניחאווניבארכזלןיקתהש,ותיירפסבוהיתתמיחאלצארמשנהזס"ש*

.ל"זץנולבקעיר"ד
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ירוחב!וזכהירורעש.הלכשהירפסםיינוציקהםידרחהואצמ

.םיאנקהוקעצ!תאזכהיהתאלהיה!הערתוברתלואציהבישיה

לבסומרג,"םיסרוקיפא,הדגנכםינומההלשםמעזוחיפהםה

םגאציםמעזש,ןבומכ.םהיניעבדושחהלכופדר,םהיתוחפשמל

תאסיאממוהדובעוהלכשהלררועמה,"איטחמואטוחה,יבאלע

ןמהלדהותכימתתאחפקלוממזםג."הקולח,הלשדסחהםחל

ודימלתלהזכלוועתושעלןתנאלבונהכברהוברוורומךא,הבישיה

.רקיה

םיברובושיהתוחתפתהבביאכמםשורהעבטוזהמוגעהפוקת

,היתודידיוהיתובורקירבדמהנכסמהימאהלבסהמ.היתונברקןיה

המשאלאיהךא,"סרוקיפאהןמישרגתתשבטומ,:הלוצעיש

יכהעדיוהירוענףולאתאריקוהלודבכלהפיסוהאיה.בלןהילא

אצמוכרדבולעירפהלוצרץוחהןמשתעבו.וידנמלעאוההלוע

ותואהצמיאוובהכמתאמא,המינפותיבב,ודגנכ-רזעבדודיעאוה

.דמללודומללךישמהיבא.םיאנקהירבדלבלםישילבל

דומעלויהםיכירצ,םילשוריבזאויהש,םיטעמהםיליכשמה

ףא.רוביצהבורתכימתמונהנש,םיאנקהלומשפנ-ףורחבשממ

שולבלדציכםישנהתאוכירדהושרח-ילגרמכוסנכנםידושחהיתבל

אוהלוספ–םירפסמבןמוסמוןטקרפסההיהםא.ןהילעבירחא

והיעשירפסמ"םילשורישיאתונורכז,ב.םלועהןמורעבלןהילעו

:סרפ

,ןוזנתנהשמ,העבש־תלחנבוננכששילרוכז

תאדירומוותרידתלדתאהלילברגוסהיה
םינטקהוידליוותשאשכ,תונולחהתונוליו

לשןוגינב"לוספףרט,בארוקו,ןושילובכש
.ארמגידמול



,"תלצבחה,ןותעהל"ומ,ןיקמורפד"ירהםעדדייתהאבא

(1873)ג"לרתתנשב.תורעבבםימחולהינושארמועדונליכשמ

התיההתרטמש"םילשוריתראפת,םשבהדוגא,םירבחדועםע,ודסי

הדוגאההתיהוז,ריעצהרודהלשירמחהוינחורהובצמתאביטיהל

והערלאשיאםבלוחתפםירתסמב.םילשוריבהזגוסמהנושארה

.רתויבוטדיתעלעומלחו

,ירויפיטנומהשמרשלהנש90ואלמ(1874)ד"לרתתנשב

יכריעבעדוויהב.ומשלעהיירפסדסיילוטילחהיבאתמזיבו

הזהארונהםשהןמולהבנ"הקיתוילביב,דסיילוזיעהםירוחבה

וחיטבהשדעתסנכה-תיבבהרותהתאירקתאובכיעתותבשהתחאבו

.תאזתושעמםדעברוצעלםיאבגה

דגנםוחללהתרטמש"לארשיתסנכ,םשבהדוגאודסיםיאנקה

דישתעדלוחכונ,המדיקהיפאוש,םיטעמהםיריעצה.ןוקיתלכ

ושכרנש,םירפסהטעמ.םעזרובעידעוענכנוהקזחםהידגנתמ

.הלכשההירחושןיבוצופנהרהמ-דעורתסבורסמנ,הירפסל

םיעשתהותנשב,הנשירחאץראלעיגהירויפיטנומהשמרשה

ודובכלרישזארביחיבא.ןורחאהויעיבשהועסמהיההזו,תחאו

תירפסברומשאוהלבא,ספדנאלרישה."השמלהלהת,םשב

.םיירבעדי-יבתכלשגולאטאקבםשרנוטייגסמארבשירויפיטנומ

*."רישעםיציצ-רוטיע,:ופיסוהתילגנאברישהלשונויצב

יולהרזעילאר"דוריכזמידי-לעיבאלחלשירויפיטנומרשה

:אבהבתכמהתא

,חילאמלאםהרבאתכירעב,"תרבחמב,,יכאלמ.ר.אלשורמאמהאר*

,ו"כשתרדא
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.ע"הבלולרתהבשיויפי'הםוי,ןודנולק"קהפה"עב

"הומ'וכוברהשארלעהכרבהתא'הוצי

.ב"בותםילשוריק"העבי"נץנול.מםהרבא

"השמלהלהת,דמחנהורישידילעיגהןכ

יתדותתחנמתאולןתוניננהוינדבכלרשרשא

שפנןורכזלםירקיהוירבדוובלבוטלע....

הכזיוליחורזאל'הףסוי.ע"נהעונצהיתשא

תואכגנועובוטברךותמהרותלשהלהואבתבשל

.ומעבוטדעבריתעמהשפנ

ירויפיטנומהשמ

הרבחההמסריפירויפיטנומהשמש"ע"םירפסהףסוא,דוסיילע

–ה"לרתתבטבג"כםויב)"תלצבחה,בוזהעדוה"םילשוריתראפת,
:(1875

:םילשור'י

,"םילשוריתראפת,הרבחהישארףסאתהב

קידצהרשהלםלוערכזוםשתושעלרמואורמג

תנשלועיגהב,התע.ו"יהירויפיטנומהשמריס
למגרשאוידסחלככוימי'הךיראי,םיעשתה

םעתאדוחיב,םהירוזפתוצראלכבויחאתא

םירפסףסואתיבדסיל–הירעוןויצןכוש"ה

לכלםיחותפויהיוירעש.ומשלעארקיירשא

:הלאהםיינפואהי"פעאב

לאאוביהרבחהתירביאבמשיאלכ(א

.ףסכןיא,םנחתיבה
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הרבחהיאבןיבאלרשא,םישנאל(ב

העשמתיבהירעשויהיםיחותפ,םקלחהנמי

םלשלםהילעו(יקרוט)8–10העשמו4–6

בתכלבקלוםדקומבשדוחלכבשורגהשש

וליכדעלולתויהל,דקפומהתאמהדועת

.תיבהלאאובלשפוחה

ק"שדבלמ,עובשהתוליללכב(ג
אובלתיבהיאבלכלעלטומבוחהק"שצומו

רחבירשאשיאהו2–5העשמףסואהתיבל

,ס"שבעובקרועשםהינפלדיגי,םירבחהמ

.קודקדוך"נת,ת"פג

(ימואלהםירפסה־תיביזנגמ)

בתכמ(1875)ה"לרתטבשלשןוילגבםסרופ"לאירא,ןותעבו

:םירפסהדקעתיבדגנךרועל

ןה.רבדאךתאםיטפשמידידיהתעו..

ב"ירמונ"תלצבחה,תאךיניעוזחהנובתילב

םשלעםירפסהדקעתיבתודוארמארשא
תיבדגנךלוקתומירהאלהתאו.ירויפיטנומ

דוצלתוסרוקיפאתשריכהזהםיפרתהדקע

תונימירפסלכהמשואיבה,ונמעיריחבהב

.םייחהךרדמורוסיםבהגוההלכרשא

ךלוקםירהמקפאתתוהשחתעודמ

לעםיברתבירעשבעידוהל"לאירא,ע"המב

עונמןעמלאוהםיפרתהדקעהזהלעפמה

ורהזיל"וחבוניחאווירעשאובמוניחאמ

.הזהרבדלהלילחדיתתילבמםשפנב
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:הרעהףיסוהךרועהו

ךבתכממיתוריסהיכדבכנרפוסילחלס

רוזעלאליכ,"תלצבחה,ל"ומלםיפודגהלכ

םיעדויבעצבהמיכ,םידבכנהוניארוקלליעוהלו

תרבדרשאםירבדהקרו,תונוועהוםיאטחהתא

.ואבביטיהלןויצלךתאנקשאב

האור,הזהרבדהדבכנרפוסךתוארכאל

הכסמבםירופבםישפחתמכרבדההמדניליכנא

הזוןמההז,יכדרמםשבארקיהז;םהינפלע

לעמףיטמוהימרכטנדיזרפהתרדאבשפחתמ

!דדיהדדיהוארקותמועלוהמבה
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הריצי-ירוכיב

םיאנקהןוטלשלץעיובש,רמאמ"דיגמה,בזאםסריפיבא

תוסרוקיפאךכבוארםהלבא,םיירוביצהםייחבםירדסגיהנהל

םילשוריתאבזעןיקמורפבדתצעיפל.ותואףודרלוליחתהו

תראפת,הרבחהתפוקמולונתנךרדהתואצוהל.תוחורהועגרידע

תנשבו.הרצתעברבחלרוזעלהתיההיתונקתמתחאש,"םילשורי

.ןורימלתעסונההריישליבאףרטצהג"לרת

תוגוהנתודרפלעהביכרבםימיהשולשכהכראלילגלהעיסנה

.ךרדלואצירחשהתולעםעוםירפכבונלוונחתולילב.םיברעידיב

אצייבאשהנושארהםעפהוזהתיה,םכשהתיההנושארהםתנחת

,םירהולעוםיקמעודריתודרפהיבגלעםיבוכר.םילשוריירעשתא

ירהדוה.המוצעהיווחיבאלהתיהתעגיימהוהכוראההביכרהו

ירתימכולועמשנתרנכהילגתיימהווחורתאוממורםימרהלילגה

לילגהלשחצהוריוואבוהטקשהותריוואב.הלואגירשבמרוניכ

תוברחםירעינפלערבעוכרדב.םיאנקהתופידרובלמוחכשנ

הרעמלכבשגרנולוכןנובתה,ך"נתבםירכזנהםיירוטסיהתומוקמו

רסמתהלהטלחההובלבהלמגוןויערהולאבהזרויסבו,הברוחו

"תשלפ-ץראבעסמ,םשבורמאמתאבתכםשמ.ץראהתריקחל

תאראיתוב.ידורבברואלאציש"יכונאירבע,ןותיעלותואחלשו

ידימהלאגלוהינבבושלאיההכחמ.,:הנברוחבףאץראהיפי

ןותיעותואבםיכשמהבםסרופרמאמה."היתוסירהםיקהלוםירז
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,"תלצבחה,בסיפדהותעיסנלעינשרמאמ*.ט"מ–א"כתונוילגב

ריאמ'רלשםהירבקלע"תוקלדה,התאראיתובו,ולויטמובושב

רקיבהזרמאמב.ןורימביאחוי-רבןועמש'רוהירבטבסנהלעב

םינברהש,בתכףאותוקלדההתעשבםילבוקמויהשםיגהנמהמכ

לשתואצוההותוסנכההןובשחןמזלןמזמםסרפלםיכירצםינוממהו

.וניתובאץראדובכםרויהזבורקשירבודיפרגסייזא;"הקולחה,

ךרבאהתפצוח,:םינוממהםיאנקהןיבתורמרמתהוררועהלאוירבד

הבישיהלהנמלעוצחלםהוהאסההשדגוההזב."לובגלכתרבוע

ברה,וברוורומדיהרצקםעפה.הבישילהרזחותואלבקילבל

ץלאנ.הקספנהבישיהןמהלדההכימתהוםיאנקהדגנדומעל,בונהכ

"רדח,ןיקתההרצהותרידב;דמלמליהיוהסנרפשפחליבא

התיההרשע-הנומשהתבימא.ומחלתאאיצוהברםוצמיצבו

אלשידכ,רדחהתאםיבזועויהםידימלתהשהעש,חבטמבתרגתסמ

"!ןעציבר,םולש,:הלדיגהלופיסוי
.

יוניכעמשמלהשייבתהאיה

דחאשהרקהנהו.וידילםהינבתארוסמלובוחטבםיבראל

"ןורמושתמשא,רפסהתא,תוניפהתחאב,הרקמבאצמתובאה

לשותדלומריע,הנבוקדיליאוהףאהזהיאנקהוופאמםהרבאל

תאאיצוהושיאהרהימ.תוסרוקיפאירפסלובשחנוירפסש,ופאמ

םלואו.טטומתה"רדח,הותובאהרתיושעןכו"רדח,הןמונב

לכתאשידקהזאמ.וחורתאורבשאלויבאתאועינכהאלתופידרה

שדוקהץראמםיבתכמוםירמאמםסריפ,רקחמלותורפסלוצרמוונמז

,"רחשה,,"יכונאירבע,:םינותיעהלשעובקהםבתכהיהו

.וירמאמחלש"לקינורכשיאו'ג,לםג."דיגמה,ו"הריפצה,

יכאלמ.ר.אי"עהמסרופםינותיעבוירמאמלשתטרופמהמישר*

.(ח"פרת)ץנול.מ.ארכזלץבוק,"םילשורי,ב
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לודגהןלדתשה,הימרכקחצירשלהנש80ואלמ1876תנשב

בתכיבא."םירבחלארשילכ,תרבחלשהדסיימוםידוהיהתויוכזל

ןועובשהתאךרעאוה."קחציתודלותהלא,םשבלודגרמאמזא

םייתנשכההש,סרפםייח,ךרועהשתעב(םשםוליעב)"ןויצירעש,

"םילשוריוןויצתורוק,היפרגונומהתאםסריפםגובו,ץראל-ץוחב

תריקחלרסמתהדוחיב.ן"במרהידי-לעבושיהדוסייתישארמ

,בחרהלועפ-הדשוינפלאצמהזעוצקמב.היתוקיתעולארשי-ץרא

.םירז-תלחנזאדעהיהש

תישארתארואלאיצוה,21ןביבאתויהב,(1876)ו"לרתתנשב

ןויצתוביתנ,םשבונשדקריעתנוכתירקחמבותדובעירפ

."םילשוריו

:רפסלהמדקההמ

תלחנבחפתסהליתאבתעמםינשהעבשהז

לאהםינשהעבשהךשמב,ו"תםילשוריק"יעב'ה

עבטותנוכתירחארוקחלורותליבלתאיתמש

יקוחי"פע,הדמעמוהבצמתאזההבוטהץראה

יתשרד;היקלחתשלשלהשדחהעיפארגאעגה

ירפסמםגוינומדקרשאונימעימכחירפסב

,ידיתאיתענמאלםתונושללםימעהימכח

ןעמלקרתעגמידישםוקמדעיתשרדויתרקח

הללוהמהץראהגזמותוהמתילכתדעאוב

רשארבעתפשירפסינפלעירבעבהנהו,תאזה

בלןובאדלהנהו,יחכונהןינעהלעםתלמופיטי

לעהלע,תמאבותפשווצראומעבהואשיאלכ

ילורחםהינפוסכ,"תואיגשה,ינושמקםלוכינפ

(ללכהןמםיאצויהםהמםידחאתלוז)תומזוגה



תא"תמאה,דרשבראתירשאםהמדחאןיאו
.תואיכונישדקריעווניצראתנוכתוראות

ורזפיםימעהירפוסיכיתוארבינפהתסכהמלכו

םירפסהברההנשלכבסיפדהלרפאכףסכ

םדיבואצמנרבכיכםא–הזהןינעהלעםישדח

הדוהיערזונלרשאתמועלו–תואמלםירפס

הברהתאזהץראהתאוריעהתאריקוהלודבכל

םנמואה–םירבדהברהבו,םימעהראשמרתוי

אלתאזלכב,םירצונהמרתויוניחאהודבכי–

תאלכלכירשארפסבותכלהנדעשיאררועתה
םימעפלאליכםא–בטיהראבק"יעתנוכתלכ

רשאןטקןינעלעםיברםירפסוםירפוסואצמי
כ"ע.דחארפסףאוילעבותכלהוושהיהאל

רפסילעבותכליצלחרבגכרוזאאיננהיתרמא

הבצמוהדמעמק"יעתנוכתוראותתא,הקוח

עיפארגאפאטהיקוחלככהילעבשויהםעהבצמו

."רדענאלרבד

םשישנאוםידמולמל,רפסהשארב,אוהעיבמהרקוהוהדות

,םהיתוירפסתאהביחוןוצרבוינפלוחתפשלע,ונתירבינבמםניאש

שדקמה-תיבתינבתתאןנכיתשקישטריובםסרופמהסדנהמה:םהו

,ןילפשטר"דללוהמהאפורהו

:םיבשותהתואירבלשדקומרפסבדחוימקרפ

יכ,דאמערתואירבהסחיבק"יעבצמ

הדמבהבואצמיםדקהץראתולחמרשאדבלמ
תוטלושהתולחמהיבורםג,דואמלהבורמ
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דואמןטקקלחקר).תטלשהבוטלשיאפוריאב

איההנהבתישארההלחמה(הפרדעיםהמ

תאדיבכתאיהו(רעבעיפ)"תחדקהתלחמ,
תאליפתרתויבו,היבשוימלודגקלחלעהפכא
בורקמרשאםישדחהםישנאההלאלעהתתח

רשאםירוקמההלאלכםגרשא,הברוגלואב

םישדחוםירזומדוע,תואצותתחדקהלםהמ

ארוניכדעםהירוענמםבוניכסהאלו,ומל

תעריעהישנאלכבצמוםבצמדואמלםויאו

.ץרפהבץורפתהלחמה

אצתםהמרשאתואצותהוםירוקמה

םיבר,הזכדאמלהבורמהדמבתאזההלחמה

םינימלדרפתהמצעבהלחמהםג,המהםינושו

עדילשיאלכלץוחנדואמוםינושוםיברםיגוסו

רשאםירבדהתאו,לאהםירוקמהותוביסהתא

כ"ע,וילאתחדקהיצחועיגילבלןיגהלולכוי

םינתונוננהםידבכנהוניארוקןוצרתואלמל

ספדנה"םלשוריבתחדקה,רמאמהמקתעההפ

ל"ויה"טעצנאלעהט,האופרהתמכחלע"המב

אפורהתאמבתכנה(ש"כ1864תנש)ןאדנאלב

םילוחיתבינשבאפורהןילפאש"טר"דללוהמה

,המכהזק"יעבשותוהנהרשאוהפםילודג

יפכרבדלכתואצותוישרשלעתוקחתהלבהואו

.האופרהתמכחבהלודגהותעידי
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.םלשוריוןויצ
עבראבםיצופנהוניחאלכלביתנסלפי

תוליבאהםלשוריוןויציכרדבץראהתוצק
םלשוריק"יעתנוכתוראותתאשיאלכלהאריו

בשויהםעהבצמו,הדמעמוהבצמהיתוביבסו
יקוחלככירסומהוירמחה.הילע

הברהםערדענאלרבדעיהפארגאפאטה
.תרפועיחותפםירויצותוארמ

תוMס

ץגולהשמםהרבא

דגנהתילעבהלןחיתפןיווכו ww"-••••-זז-•דgו••3
P"ינימי).םלשורי

)

ןושארקלח

ספידיכ

.א"גנויטלשוריק"סיצפ

נמיכתנטג
ג

.ק"פלםילשורימ'סלגיוסלוסbגסןוי

גי-
י

ודלארשי"
ב

"תלצבחה.י"ןיקמורפ

(1876)ו"לרתתנשבםילשוריבספדנש"םילשוריוןויצתוביתנ,רפסהרעש
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רבחמהדמועןילפשטר"דלשל"נהורמאמךותמתואבומרחאל

:םהוםילשוריבררושהדוריהתואירבהבצמלםימרוגהתשולשלע

םיעגפימהתאעזעזמרואית,ראתמאוה.ךולכלוינוע,תופיפצ

תאןקתלונידילאלדועןיא,אוהףיסומםלוא,ריעהףונתאםירעכמה

,תושעלןתינהברהםלוא.ינועותופיפצ–םינושארהםימגפהינש

,תואירבלםיקיזמההמהוזהוךולכלהקוליסל,םמצעםיבשותהידי-לע

תוריפתלוספםיכילשמתורצהתואטמיסב:םתואעונמלםהילעהבוחו

תונוטלשה.תולחמלםימרוגוםיצרושםיבובזה,ןהינימלהפשאותוקריו

םילותחירגפ,םיחלאנהוםיכלכולמהתוצוחהתאתוקנלםיגאודםניא

ינבויחאלאריעצהרבחמההנופןכלו.וביקרישדעםיחנומתויחדועו

ורמשו,םחכבשישהמבתוחפהלכלןויקנהלערומשלולדתשישוריע

הברהב.םמעטוםחירתחשנםיתושםהשתורובהימ.םהיתושפנל

דעילדבבואשלשרחאמוםשגהתדרינפלברןמזםימהולכייםהמ

,הרופאהציבלםימהתיראשהרהמדעךפהת,רשפא-יאהנורחאהפיט

הניכהלראבהתיעקרקתאםימהרמגבבטיהוקני,ןכלע

ךרדב.תוברתולחמםמצעמוענמיו,םישדחםימשימשגל

,היתשלםייוארהריעבםימןיאילויוינויישדחירחאללכ

ןתינםינמזהןיבו.םחיתרהלוםהינימלםיעלותמדבלעםננסלילב

םייברעםיאקששםרכ-ןיעוהחלמ,התפילתוניעממםירוהטםימגישהל

.דואמהובגםנמאריחמב,םירומחלעתודאנבםתואםירכומ

ולכיהתוא,ןיניכ-תקבאזאהתיהתחדקלהדיחיההפורתה

תונחתאדבכמהינוונחלכלצאםגאלאתחקרמ-תיבבקראלגישהל

הייתשלהדוסתנצנצדיל.ינויחךרצמהיהןיניכהיכ,ולשתלוכמה

הדוסלשממהמודההנבלהקבא,"ןיניכ,םושרהילעשתנצנצהתיה

קדריינבהפטעלילבהעלבלהיהרשפאיא.הנעלכרמהמעטו

קבטהתאםילגלגמויהוב,תויראגיס-ןשעמלכלצאאצמנש
,םיראגיסל
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,ב"ירמונ,'אהנש)"ןויצירעש,ביבאםסריפורפסתאצםע

:האבההעדומהתא(1876–ו"לרת

העדומ

ץראבדוחיב)ונמעיריבגויבידנלכינפתא
םתבהאובוטהםמשדובכינפמרשא(זנכשא

ירפסםהליתחלשונשדוקתפשוץראלהברה

וליאוייכהלחא"םילשוריוןויצתוביתנ,

היהיןעמלותרומתילחולשלרהמלםבוטב

לודגהינשהוקלחרהמרואלאיצוהלידילאל

.תוכיאבותומכבהברהונממ

,דוחיבילאבותכלרבדהםהילעדבכםאו

קנארפ2%ואקרמ2וריחמתאחלשלולכוי

.ץראהיאבגםינברהידיל

םהילעדיבכמואהיהישםעטהזיאמםאו

לעהרזחבדימחולשלולחמיוריחמחלשל

.וילעםיברםישרודילשי.ילשסרדאה

וגישיתונקלובאירשאםירפסהירכומלו

אלוולאירבדלבלומישת.בוטטטאבאר

.ורחאת

ץנול.מ.א

םינותיעבהבוטתרוקיבלהכז"םילשוריוןויצתוביתנ,רפסה

תובישחתאשיגדה,"תלצבחה,ךרוע,ןיקמורפ.ד.י.םיירבעה

או,םילשוריבםיריעצהתלכשהלהפיחדכרפסהתעפוה
'

:וירבדו
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וניחאןואמצתוורלהזהרפסהדיבזוע

היאצומונשדקריעראותתעדלםיצפחה

,תנבומוהלקהפשוןוכנרדסבבתכניכהיאובמו

יבהואלכודיבוכמתייכרבחמהאוהיואר

תכללחכרצעיןעמלהשודקהונתפשוונצרא

ינשהקלחהתארואלאיצוהלווכרדבהמידק

םיריעצהרתיושעיןכוואריונממילואוורפסמ

םרכתדובעלםחכםהםגושידקיוונשדקריעב

.ובשיהבץראהתריקחותירבעההפשה

(ו"לרתלולא,"תלצבחה,)

הירפסרסוחמ,תיתורפסהותדובעתישארב,יבאלבס

:םסרופמהףרגוילביבהורקוחהרדיינשנייטש.מר"דל

,ירפסתאודובכלחולשלישפנבזועביהרא

וב,"םילשוריוןויצתוביתנ,ןושארהיטעירפ

ראותתאקצומיארבכתוארלודילאלהיהי

םעהבצמוהדמעמוהבצמ,ק"היעתנוכתו

ןתרומתילחולשלודובכתאהלחא.הבבשויה

יתדובעילגרלדאמילשורדהרקיהורפסתא

היצץראביכןעיתירבעהתורפסהתומדשב

ואצמיאלהלאכםירפסובשוייכנאהממושו

ותושרלדמועיכנאו.םריחמבהזןתוייכףאןאכ

.ינממשרדיירשאלכב

,םרהוכרעכודבכמודידי

ץנולהשמםהרבא

המכדע

ובתכמדיעמ
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תוהכיבאיניע

תעבו,ורפסלשינשהקלחהתארבחליבאשגינץרמ-הנשמב

הדובעה.ויתוחוכהשיתהשתכשוממתחדק-תלחמבהלחותדובע

רואתאהשילחה,לדרואלםישקםיאנתבוקוחדבצמב,תואילאלל

םייניעלםיחמומםיאפור.וייחןוסא,המויאהאושוילעהאבוויניע

המ-ןמזבשיםיאפורהדחאתצעיפלוםילשוריבזאויהאלןיידע

וליחתהויניעובצמהערוהרואלךשוחמותאצב.ךושחרדחב

ארונדחפ.תופייעהויניעללגבותדובעתאקיספהםייתניב.תוהכל

לארשי-ץראתריקחבותדובעתאךישמהללכויםאה:ותואףקת

הפיהומלועתאתוארלףיסויהוזתדלומהתייחתלוייחתאשידקהלו

,הובגהתסנכה-תיבגגלעהלועהיההעיקשהתעבוזה"בקהלש

ריעהםילשוריוםיאשינההדוהיירה,בחרהקפואהםיפקשנונממש

,איגוקמעלכ,עבגורהלכוחומבתרחיבא.היעבצללשבוהדוהב

.םתשודקוםייפויבונורכזבםרמשו

ןארנ1878תנשםירופיכהםויבשדעויניעבצמערוהםוילםוימ

יאנקןקז,ובורקינפלוננואתהב.תושטשוטמרוזחמהתויתואול

הערהךכרדמינבבוש,:הלהולהנע,תסנכה-תיבבודילדמעש

,םייסרוקיפא,םיינוציחםירפסבאורקלףיסותםא.ךילעמ'הףאבושיו

."ירמגלרוועתת

ילוחתיבל,הניווליבאעסנםילשוריברוזמאצמנאלותויה

ןורחאההווקתהקיז,לפרעךותמכהארדועםשלוכרדב.םייניע

.םעוהאלןיידע
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הקוניתש,הריעצהםאה,היערהתאדדועיועיגריימו

שנוע–?הלונעיהמווזהשפנרמתאךופשתימינפלוזהיתועורזב

.ובריכויאטחלעםימשהןמ

ותחפשממקוחר,יוודשרעלעיבאבכשהניוובםילוחה-תיבב

תורשפאבןיא:ולרוגרמלטאלותואוניכהםיאפורה.ותדלוממו

ירחארבגתהש,25-הןבריעצהרפוסה.ויניערואתאבישהלםדאה

ןוחטבבשגינוץרמבוכרדסליפ,םילושכמהותופידרהלעברעגי

אלוןאכדע:לרוגהדיעתפלובהעגנהנה–הירופהדובעל

.ףיסות

לרוג,לענכנאלויבאששואתהשואיהוןוואכידהירחא

"!לארשיירהלעהנושארבכיתדובעתאדובעאדוע,:"רוויעה

.תולבאהןויציכרדתאריאהש,לודגרואחרזוחוריניעינפל

םילוחה-תיבמאבהבתכמהתאביתכהושפנוילעףטעתהב

:"תלצבחה,ןותיעלוחלשוהניווב

ןיוומבתכמ

(1879–ט"לרתהלולא'ג,40ןוילג,"טהנש,"תלצבחה,)

ינמחנתוךפאבושייבתפנאיכ'דךדוא

('אב"י,היעשי)

תע,היהזוחיפמואצירשאהלאהםילמה

הכדנשיאלכלהמהםימוחנ,'החורוילעהחנ

ומב.םידגובדגבובדגבדגובהןמזהרשאהנענו

ותיבמדדונהשיאהושפנלםיחונאצמי

אצמיומב,הילאבושלודילאלןיאוותחפשממו

שרעלעויריצבללוגתמההלוחהותכמלרוזמ
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שאונורמאםיאפורהרשאהלוחהםג.יוד

ירצאוהםג,ולןתניאלאפרמימסםגו,ותכמל

ןנובתתשפנתע,הלאהםילמהבאצמידעלג

רשאיכנאםג.ועישוהל'דלרוצעמןיאיכהניב
םילמהביכנאםג,ילאואבםתמותבםירבדהלכ

יתומצעליוקשאצמא–הלאהםילמהבךא–

תאיתבזעהבוטהוקתאלמבלב!הה.תורחנה
תא,ידועמ,יבבלוישפנתדמח,ונשדקריע

הששכהז,םינמאנהיבהאמתאויתחפשמ
תריבריעליתיאדםירשניפנכלעכו,םיחרי

ועדיםילודגההיאפוריכיתוקתב,אירטסוא

יכיתווקתלההאךא.יניעתלחמתאאפרל

תוארבצמרשאדבלאליכ!שפנחפמלהתיה

םויביכדעערוךולהךלהדועךאבטוהאליניע

וביללוגתהירחא,םילוחהתיבתאיבזע

ץוחבידבלךליליתלוכיאל,םיחריהשולשכ

יננהרוע,רבדףוס.ינימיבקיזחמןיאב

.תעכ

ומצעהמולגרההךחוכברהמ:הה

,יתאהנומאבתראשנתאקר!ךיתולעפמ

הרטמינתבצהרשאךתוחאהוקתהתמועל

ינוגיתאטעמיללקתתאקר,הגעליצחל

ידילאלהיהםאעדויימךדעלברשאארונה

תאיעמשבהשולשםיחריינפלדוע...ולכלכל
םירחאתויפמואיפמאצוי"רוע,םשה

ורמסישארתורעשו,יבבללהיהברחתורקדמכ
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תאימצעבאיצואחוררקבהתעו.ורכזלדחפמ
.המואמיבבלוישפנלעגתאלולאכתאזההלמה

ותויהביכץנולהשמםהרבאלללמימ!ההא

רואבהאריאלותוארמויניעוהכיה"כןב

תעדהותמאהיאנושואיאנוש.להייכשמשה

ורמאי–םלועמםדאלעריתלעפאליכנאיכ–

ומצעיכיתואטחלעהערליבהעגנ'הדייכ

םירפסהדקעתיבידסייממדחאיתויהב!רפסמ

םירוענהינבתאיררועלעוא,ונשדקריעב

לועגלו,םדיהכאלמבחולשל,עדמוהמכחל

–בותכלישפנבזועיתבהרהלעואתולצעםחלב
ןוכנויוארהמיכ–תישילשהנשתלצבחה'עמב

השודקהץראלאאבוירשאתובדנהףסכלכמיכ

.הנהכושמשהיניעליולגןובשחןכירחאספדוי

באהםלוא.(!!!)םימוצעוםילודגםיאטחותונוע

!יטפשמתויעידשיכרמוא–הלילח–יכנא

קידצ,רמואלארשיתורימזםיענמםעיכנאםג

ילעררוערשארבדהךא."ךטפשמרשיו'ההתא

םימעפליכלעילוא!עדויימ'התחכותתא

יתוארבילוקרפושכיתומרהאלודגנמיתדמע

ילואוא.רבדאללעםיאכדנוםינענםישנא

רוע:ילאיהתחאהכוהכןיב.יננה'הבוהא

דועו,תוארמומקירשביניעךאםלוא.תעכיננה

.לארשיירהלעהנושארבכיתדובעדובעא

רוטקרידהרעללעהר"דדבכנהןודאה

ינדמללובוטבליאוההפםירועהךונחתיבב

48



םגוםירועהלדחוימהבתכהתאתדחוימהעשב

,הנוכמרזעבלגרומהבתכהתארשיבותכל

יבלתוגהתא'התוצרבבותכללכואותרזעבו

ידיבהלעןכ.ןכירחאימצעבםארקלורפסילע

אוהוהמכהזיתירהרשאןויערהתאקיפהל

םשבזנכשאורבעתפשב"יתנשרפסחול,ל"והל
לכלתעדלשרדנהרבדלכלכלכירשא2"הירומ.

,היבשויוונישדקץראבצמוםולשמוניחאמשיא

ובואוביםגו.בטיהראבירסומהוירמוחה

תוילגתתריקחלםיעגונהםינושםירמאמ

הזינויער.השודקהונצראתורוקותוינומדק

המהוהפבלימכחלכיניעבדואמלןחאצמ

ינוחיטבהתומוקמראשברשאםימכחהיעדוימכ

הנשוהנשלכבםיתואנםירמאמילחולשל

יבידניכינמחנתהנהדעיבהדגברשאיתוקתו

וכמתיילעפמתאריקוהלועדירשאוניחאמבל

.סופדהתאצוהלעינימיב

יתרצברשא,םינמאנהיבהואוידידיםתאו

יכרשבלכאפורה,הלהפצנונתיפצברצםגםכל

םדקמכיניערואשדחיוץחמרשאתאשובחי

רשאםיהלאריעבונינפתאהחמשבהזחנדועו

.הניוובותוהשימיב"ליירב,הבתכתאדומללקיפסהאליבאשרבתסמ

אלוולולכישתליחתבןיידעזאהיה,ואיצממםשלע,"םירוויעלבתכה.

,הצופתולהעדונ

םשב"םילשורי,רפסהתאאורקליבאתעדבהנושארבהיההארנכ
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יאנושותמאהיביואלכבבלתגותלהלסבהא

.תעדה

גיצהלםתוליחהרשאםימיילועםתאו

לאםכבבל,המכחהלכיהףסלעםכילגרתופכ
יכורמאירשאםכידנמוםכיאנשמלוקלךרי

.הירחושוהלכשההלעתצבורםיהלאתללק

שיאתארוסתאלהרוהטההמכחה!אל

'היכרדדגנוננואתיאלםינמאנהיקוחירוחאמ

,וצמאתהווקזחםתאו,הערל'הדיומבעגפתתע

םכיתעמושידקהתאוניתוחאהמכחלורמא

םינמאנםישנאויהתירבעההפשהתבוטלשדוק

.ונצראוונמעתראפתלםדאלו'הל

הכרבוםולשיאש,םלשוריונישדקריעתאו

ושפנ,תמכבושחה,הירכנץראבדדונהךנבתאמ

תוקישנתרתעליצאהלךילארהמבושלהפסכנ

.ךרפעיבגרתאויניעומבתוארלוךינבאל

בבוחתתבוחתאזהריעהתאיבזעםרט

לכליתכרבויתדותישגרתאתקצלישפנ

ימעוביטהרשאםתובלבםירשיהםישנאה

אלםתראפתםשתא,הפיררוגתהימיךשמב

דובכהתבהאמאליכ,ןוילגהלעהפהלעא

ולעפדסחהובוטהתאםתבהאמקרהדותהו

רשאתובוטהתודמהלעףסונו,תאזלכושעו
םהילעאיבאילואםגו,םבבלירדחבןנוקת

הרטעהונעהתישתדע,הכרבתחתהללק
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םהילומגתלככםהלבישיםיימשהיהלא.םשארל

.חצנלםדסחתאחכשאאליכנאםגוילע

ץנולהשמםהרבא

תודלותהלאו,,"םילשוריוןויצתוביתנ,רפסרבחמ)

("הירומ,םשביתנשרפסל"ומו"קחצי

888

הילגנא,הינמרגבםירעהברהברבעהתיבהיבאלשובושינפל

,ותדובעלתוצוחנהתועידיו"םילשורי,ןרפסלםייונמשכר,תפרצו

ץראתריקחלףסאמרבדבונויער.םירקוחוםידמולמריכהןכו

וחיטבהוםהיניעבדואמןחאצמ,םילשוריברואלאציש,לארשי

.ובףתתשהל

םגונובאדלךא,סיראפבםילוח-תיבליבאסנכנוידידיתצעיפל

ריעצותטימדילעבכשסיראפבםילוחה-תיבב.רוזמאצמאלםש

לעםיבכושהםיריעצהינשו,הדוהי-ןברזעילאאוהותפחש-הלוח

.ונצראבונמעתמוקתלםימלוחוםיזוהיוודשרע

ורפסביבאםעהנושארהותשיגפלעהדוהי-ןברזעילאירבדהכו

:"ןרבשוםולחה,

יתטימלעבכושינאורקבבםויהיהיו

אבוההנהוהדיתעהיתדובעלעץיקהבהגוהו

םיניערווע,ריעצםדאםילוחה־תיברדחל

יכילדגיו!הזימ,םילוחהרמושתאלאשאו

יתטיממץופקאו.ץנולומשוםילשורישיאאוה

השמםהרבאהנהוםילשורימהזהלוחתטימלא

רפוסכיתשגפרבכומשתאש,םילשורימץנול

רועתהךיאןכסמהילרפס.םירבעהםינותעה
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הנומשתליפתבודמעב,ויניעיתשבםואתפ

ולבישהלהניובםיאפורהלמעלכיכוהרשע

הווקתבהנהאבהתעו.וחילצהאלויניערואמ

רואבתוארלבושיואפרמןאכאצמידועילוא

תיבבדועיתיהששתועובשהינשלכ.שמשה

היהאוהןוכנרתוי,םיניעלוליתייהםילוחה

ןיא.םילשוריתודואלעיתולאשבםיניעליל

הלאב;תירבעבויהוניתוחישלכיכרמולךרוצ

ןושלה.תידרפסההרבהביתלגרתהתוחישה

'הלשויפבהרוגשהתיהוזהרבהבתירבעה

םידוהיהםירובצהיכילראבאוה.ץנול

םי'זרוגוםיברעמ,םיזנכשא,םידרפס:םילשוריב

ץראהןושלבםהיניברובצלכ,םנמאםירבדמ

ותלוזןושלןיבמרובצןיאותויהךא,םשמואבש

תוחישבשדוקהןושלבהזםעהזרבדלםיחרכומ

.תידרפסהרבהבםירבדמםיזנכשאהםג.ןילוח

וקזח,ץנולןודאיפמיתעמשש,הלאהםירבדה

.לארשיץראבןושלהתיחתתורשפאביתנומא

תאתולבלוילעש,םיאפורהתדוקפיפלרי'זלאלעסנהדוהי-ןב

בשהדובעלטהלבוץמואב.םילשורילרזחיבאו,המחץראבףרוחה

ויפמבתוכהריכזמ,ותדובעתעב,ודילעבשויהתעמ,התיבהיבא

.וינפלארוקו

יהתוהדיקפתהעדי,םינפ-לומ-םינפםייחלהתנפהגונעהימא

יכדעינוציחםגפאללוראשניבאלשתופיהויניע.םייניעלול

אוה.תואורןניאהלאםייח-תואלמםייניעשןימאהלהיההשק
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,הניוולםחלשוםירחאםירפוסירמאמלערבעםגוםירמאמביתכה

תספדהבךא,רואלורפסאציבורקבשהווקתב,סופדה-תיבל

הנשמהלעמלהבכעתהותאצוה.םירוצעמויהןושארה"םילשורי,

ץראל-ץוחלתינשעוסנלץלאניבא.רעושמהלעולעסופדהתואצוהו

תספדהבולואבש,תוברהתואלתהלעודמעב.רפסהתאתודפלידכ

ולורכמש,תויתואוהנטקסופד-תנוכמשוכרלטילחה,הניווברפסה

ןוישרגישהלאטשוקלעסנומצעאוה.םילשורילןחלשו,םימולשתב

םיברםישדחו,היכרותלשןשיהרטשמברבדההיהלקאל.סופדל

.ושקובמגישהשדעםשההש



"לארשי-ץראחול,,"םילשורי,

ץראתריקחיבבוחןיבץופנ"םילשורי,לשןושארהץבוקה

בהלנרמאמשידקהשםינושארהןיבהיהןודרוגביילהדוהי.לארשי

.וזתיצולחהדובעל"ץילמה,ב

:בתכןיקסנלומסץרפ

האביכםידעלדועםיכירצונייהםא.

ץמאנדעכהזהרפסההיהזאיכהמואה־תיחת

תאעיבהליפבםילמידןיא.םידעהאמכרשא
ונימבאוהדחארשארקיהרפסהלשוכרעןח

,ובדאמושישיונמעיבהואלכיכהנמאנעדאו

בצמתעדלהנפהןבאלםימיהתוברבהיהירשא

.הבעגונהלכולארשיץרא

הארמבוט,םשבארקמהרקחמלרודמיבאעבקהלאםיצבקב

יכרדי"פע,ל"זחירמאמוק"התכארקמלםירואב,שפנךלהמםיניע

:בתכהזרודמלהרעהב."םדקהץראינב

םירעהותובשומהיבשויתאשקבנ

דוחיבוםיאודבהוםירעהיבשומלתוכומסה

םעםלויטתעב,רפסה־יתבירומוילהנמל
םיסומנלוםיגהנמלבלומישייכ,םהידימלת

םהילשמ,םהימגתפ;ץראהיבשוילשםימודקה
לערואץיפהלהיהירשפאהזב,םהייחו
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תאםסרפנןוצרב,םימותחוםימותסתוארקמ
.הזרודמבםרמואםשבםירוואבה

,היתוקיתעולארשי-ץראתריקחליעדמץבוקהיה"םילשורי,

ונוצרתאעיבשהאלהזרבד.ןיינעובואצמםיחמומוםירקוחקרו

,םעהינומהבלבםגדהאצמתץראהתעידישףאשףואשיכ,יבאלש

תנשבאיצוהלליחתההזםשל.התייחתבףתתשהלוהתואבבחל

ומסרפתנובש,"לארשי-ץראחול,םשביתנשחול(1895)ה"נרת

ייחמםירויצוםירופיס,היבשויוץראהלעםייראלופופםירמאמ

יבא."ץראהתרמז,:םשב,םיברעהוםינורמושה,םידוהיההיבשות

,ץראבתפלוחההנשברואלואצישםירפסהתמישרתא"חול,בםסריפ

ןכו,(ומלענםהמםיבר)ןושארהסופדהדסונזאמוספדנשםירפסה

וליחתהאיהההפוקתב.דועוץראהרחסמלעתועידי,יתנשחול

הז.םהירומתיוולבםידימלתלםירויסוםילויטרפסה-יתבבגיהנהל

ףתתשההלאםילויטב.רפסה-תיבלשותוחתפתהבהמידקדעצהיה

תאראתו,תירויצוהלקהפשבעסמ-ימשר"תוחול,בםסריפויבאםג

םיוןדריה,וחירילםירענתחרוא,תומישרבםיירוטסיההתומוקמה

יראתמהםידימלתהדחאםשבבתכהלאתומישר,"תרפהלא,ו"חלמה

.תומישרהףוגבםיאבומהןויצ-ירישבולישבםילויטהמוימשרתא

רבחמתאמ"ןדריהרמשמ,ונרשןדרילונעיגהכ.,:המגודל

:ויההרשע-שולשהינבםידימלתהןיב."רבמיא.הילתפנ"הוקתה

ץראחול,.סרפוהיעשיךנחמה-רפוסהורבחוץנולבקעיר"דיחא

לארשי-ץראוהלוגהידוהיןיברשגןיעכשמיש,הלוגבץופנ"לארשי

ולהיהאוה.וניתובאץראלתולעלםירוענהינבתאררועותינבנה

.ץראלםעהתאוםעלץראהתאברקלרישכמ
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המוחלץוחמתונושארתונוכש

רקבלףזוי-ץנרפירטסואהרסיקהדמע(1875)ה"לרתתנשב

הנשהתליחתבדוע.ץאוסתלעתלשהכונחהסכטמוכרדבםילשוריב

רסיקהרוקיבדעלולסלורהמל,הריבהריעמ,הובגמהדוקפההאב

תשוחתוהרימשויההלילסהתדובעתעב.ופילםילשורימךרדהתא

בוזעלתודחאתויזנכשאתוחפשמבןוצרהררועתהזא.ריעבןוחטב

ץוחמםיתבתונבלו,קינחמהריוואהותופיפצה,הקיתעהריעהתא

.םירוגמיתבתונבלבחרנרכונקוודחאתהוזתילכתל.תומוחל

בוחרבלבוגהשרגמהמתעבורמהמא:לוזה-ליזבזאהתלעעקרקה

עבש–המינפו,(תורוגאיתש)תוטורפםירשעהריחמהיהופי

תלוכיהודיבשימלםישרגמרוכמלתנמלעעקרקחטשונק.תוטורפ

תלחנ,םשבוארקוזהלחנ.הרכשהלםיתבתונבלהרטמבואתונבל

ףסוי'ר,םהמדחא.םישרגמהתאושכרשויההעבשיכ,"העבש

ךכוםימשגהימבאלמתישרוברופחלץיקותואבליחתה,ןילביר

,הלוכריעלםייחאיבההזערואמ.אבהץיקבתיבתונבלהיהירשפא

לייטלולחה"םיינקתפרה,הםיריעצה.הלואגןמיסובוארשויהו

שדוח-שארבםיאצויויההבישיהינב,המוחלץוחמארגפה-ימיב

םרטבתומוחהןיבלאבושלםירהממורובהדילהחנמתליפתללפתהל

.םירעשהורגסיי

הלגעהתאביכרהשהמזוי-לעבאצמנ"ופיךרד,הללסנשירחא

הביתהלעוספיטםיעסונה,הרזחבוופילםילשורימעסמלהנושארה

,םירצםילספסהכותבוםיסוסינשלהמותרהםילגלגהתעבראתלעב
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ןמשקבמוונכודמדרויהלגעה-לעבהיההדוהיירהבהלגעהתולעב

תאםיסוסהלעלקהלידכהלגעהןמ,םדובכתליחמב,ודרישםיעסונה
תחא.הלגעהתאףוחדלולרוזעלףאםיכירצויהםימעפל.היילעה

הובגריחמ–קנארפ20התלעהעיסנה.ופילהלגעההעסנעובשל

םגרבדההיהיכ,םיעסונדימתואצמנתאזתורמלו–םההםימיב

אלשןבומכ.תודרפיבגלעתעגיימהביכרמרטופםגוןמזךסוח

וניקתההמ-ןמזירחא."למוגה,תכרב,העיסנלכירחא,ךרבלוחכש

.םוי-םויבושוךולהןכרדושעשרתויתוללכושמתולגע

הליחתה,תומוחלץוחמהנושארההנוכשה,"העבש-תלחנ,

.ןילבירףסוי'רלשותיבהיהןושארהתיבהו,תונביהל

סופדה-תיבבסיפדהליבאהכז"םילשורי,לשינשהץבוקהתא

"םילשוריוהשמ,ורמאמתאםסריפהזץבוקב.השדחההנוכשבשולש

:ראשהןיבבתכובו,ירויפיטנומהשמרשהתועסמלע

הנוכשההתנבנשינפלםינשרשעדוע

,ירויפיטנומהשמרשההנב,"העבש־תלחנ,

הנוכשלץוחמםיתבםירשע,(1856)ז"ירתתנשב

זאואצמנ.(השמ־ןימי)"םיננאש־תונכשמ,םשב

זועואצמשםידרפסוםיזנכשאתוחפשמםירשע

,םרכשלעואבםה.תומוחלץוחמרוגלםשפנב

םהלחלשרשהותותימצלםהלורסמנםיתבה

ןויקנבםיתבהתרימשלהרזעםעפלםעפמ

יפוטשםיתבבוהשםויב–הלאה"םירוביגה,ו

"התיבה,ורהמברעתונפלוחצריואבושמשה

.ןומישיבהלילבןוללדחפמ,הקיתעהריעל

תאםיבשותהלעלקהלחור-תנחטםגרשהםיקהוזהקלחב
,הטיההתניחט
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לוזהיההבעקרקהריחמש,"העבש-תלחנ,הנוכשהלשהמורדב

ונבוםיידי-בחרשרגמןיקפילםייחונתחושריהןנחויושכר,רתוי

תאםיקהיבאותורידהתחאבונרגונא.הרכשהלתורידהנומש

הניגועטנםיתבהילעב.רצחהלשירוחאהףגאבולשסופדה-תיב

,םישובח-ץע.םהינימלםיצעוםיספטמםידרויחיש,םיתבהינפל

,םיקוחרהתודליהימימינורכזבתורחראשנ,ריבכמלירפקינעהש

.םירופאהםוי-םויייחתאןוויגשלעוםיבורמהויתוריפםושלע

.םינכשהידיבהשענףיטקה.םייסיסעוםילודגויהםישובחה

תאוניכהוםיפרפרשלעובשי,ץעהלצבתואלצחמושרפתונכשה

וניקתהןגהתניפב.םיגחהדובכלתחקרמוהבירתיישעלירפה

תאוחקר,םילודגםיריסבוםיבבשבוקיסהןתוא,םינבאמםייריכ

תאומשיבהתוקיתמוהחירוההכ-םודאךפההעבצשדעתחקרמה

םינכשהלכלקלחכקלחוקליחהבירהותחקרמהתא.ביבסמריוואה

וזהבירכהקותמהנש'הונלןתי:הנשנורזחלוחיאהו
.

ןיבדירפההובגריק."טדימש,ינמרגהרזנמהםעהלבגונרצח

–דיחיהעגמה.םהשלכתונכש-יסחיוניניבויהאלותורצחה
ףא.םויהךשמבתופוכתועמשנש,םהלשהיסנכה-ינומעפילוצלצ

עבצאופקנאל,ונרצחלעםידדושולפנתהרשאכ,תוהלב-לילותואב

ואבםיברההירוגםעהריזחהקר.הרקהמולאשאלתרחמלףאו

הברהחמשומרגםה.ףתושמהריקבוליגשהצריפהךרד,ונרקבל

ךלכולמ,תוירבהתרמאתאורתסו,םייקנוםיחצויהםירוגה.םידליל

ובש,"דוביכ,,םידליה,ונתאמולביק"םיחרוא,השירחא."ריזחכ

.םלובגל

.יהמםידלי-תחמשועדירבכ"תומוחלץוח,מודלונשםידליה

אוה.השדחההנוכשלאוהםגרבע,םיקדרדהלשדמלמה,רבוניהשמ

תואטמיסבובבותסהש,םייניצרהוםיטקשהוידימלתלליגרהיה

.ולםכחתהלועדיהנוכשהידלילבא.הקיתעהריעבתולבאה
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המהמתמהיהםלזמלוםימחםימסוכבונורגביטרהלגהנתופוכת

הריכהלע.םינוחבטמהרתיןיברצחההצקבהיהןוחבטמהיכ,תצק

אציךא.הריכבשתלחגבומוחלערמשש,םיחותרםימלםוקמוקדמע

דצב"םישמוח,התאםיחינמ,םיררועתמםיסדנוקהויהדימויברה

,ךוראהןחלושהלעםילועויהםידליה.םילספסהינשתאםיליפמו

תומידאמתורוויחהםהייחלשדעםיקחשמוםיקבאתמ,ונממםיצפוק

יברה,:םיטוטאזהדחאתזרכהםעדימםלוא,הברהחמשהו–

םמוקמלםירזחומ"םישמוח,ה,תוזירזבםילספסהםימרומויה"!רזוח

:לוקבםיארוקלכה.תיניצרתשראתולבקמםייתודליהםידליהינפו

ךירצוניאיברה.םולשברבועלכהו,"םיהולאארבתישארב.

ונאהפיא,:לאושקרו,ותרוגחבש(טושה)"קי'צנאק,בםדיחפהל

,טגאזעגטאה-רמאיו,:אתווצבוםלוכםינועזאו?"םידמוע,

".טאג–םיהלא

58:גא
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ןמרבליזםהרבא'רישארהלעופההיהיבאלשסופדה-תיבב

קלחולטנץראבםיצופנההינבש,הפנעההחפשמהיבאאוה,(יפסכ)

םהרבא'ר.דועותונפסב,בחרהרחסמב–ץראהתוחתפתהבבושח

ואונורגבדלישח.הלודגהרצחבשםיברהםיריידלשבוחןיעכהיה

דימתולהתיה.םהרבא'רלאםיכלוהויהדימ,םייניע-תקלדלביק

.םייניעבףטפטלואןורגבחורמל,תחקרמה-תיבמהנכומהסימת

"םילוח-רוקיב,םילוחה-תיביכ,הנושארהרזעטישוהלגהנאוה

,ליח-תשא,עקמחנותיער.הקיתעהריעבןיידעונכשתחקרמה-תיבו

,תיב-תרקעהתיהשףא.הנוכשבהנושארהתלוכמה-תונחתאהחתפ

דימתותוזירזבוהישותבתונחהתאהלהינ,םיטועפםידליבתלפוטמ

.תוחוקלהןוצרעיבשהלהלדתשה
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םהיניב.עוצקמהתאודמליש,םיריעצםירוחבסופדללביקיבא

םוילכרובעלגהנןכינפלש,סרפילועמ,הרשע-עבראןברענהיה

היהרענה.תבשדובכלםיילענהתאחצחצלידכתיבלתיבמישש

םירגובמהויחאםג.ישארלעופהשענןמזהךשמבודואמרשכומ

ול,סופד-תיבומצעבםיקהםינשרובעכ.סופדבךכ-רחאודבע

ךפהשדעםהיבאלעפמתאוחתיפםהו,וכרדבוכישמהשוינבלו

.םילשוריבםיללכושמהוםילודגהסופדה-יתבמדחאל

ןרהא'רויה,ונתיבלםיכומס,הנוכשבםינושארהםיריידהןיב

ידכ,ותבסתייוולב,וירוענבהצראהלעןרהא'ר.תויחלכיירו

החלצההורחסמלהנפםינשרפסמירחא.הבישיבוידומילךישמהל

ומכ,םיינויחהםיכרצימהתאריבעהברהוצרמב.םינפןלהריאה

היהזאדע)םיידוהיםירחוסידילתונוטיסב,זרואוחמק,רכוס

תויחאיצוה(1953)ג"ישתתנשב.(םיברעהידיבהז"לופונומ,

."םילשוריבהנששולשוםישש,םשבתונורכז-רפס

אלו,תונושארהםינשבהחוטבהתיהאלהמוחלץוחמהבישיה

ונתיבףא.הריעצההנוכשהלעתולפנתהודושירקמועריאתחא

.ונלצינהרשיתוחאלשהתונרעתוכזבקרו,םיבנגידי-לעםעפדקפנ

דעבמםיברעלשתויומדבהניחבהוהלילהעצמאבהררועתהאיה

לעובחסשתודאנבםימונלםירכומויהשםיאקשויההלא.ןולחל

וקעצווררועתהםירוהה,תלהובמהקעזלוקהמירהיתוחא.םהיבג

ואצתלאווררועתה,:תויחתחפשמלוונלףתושמהיהשריקהרבעל

תאלקמבהצצופיתוחא"!תותלדהדילםיברואםיבנג,הצוחה

.הריםהמדחאווררועתהםלוכ,םינכשהרתילהנופהןולחבהשמישה

ודחפםידליה.וחרבםיבנגהותולוק-ילוקבםיחווצוליחתהםידליה

םיקולחםישובלהמוק-יהובגםיברעויההלא.םויבםגםיאקשהמ

.(תמקועמןיכס)הירבישהיולתהילעוםהינתמלרועתרוגח,םינבל

לשףסכהתפוקתאבונגלוממזםה–תבותכבועטםיבנגהשהארנכ
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םרטבהקיתעהריעבםינפלחהדחאהיהש,תיבה-לעבןיקפילםייח

םיפסכתפלחהלןכודדמעותונחחתפב.םילשוריבקנאבתויה

,םיאקשה.הפוקהתאומעאיבמוהתיבהרזוחהיהברעבו,תורטשו

.השעמלםתואררועשאוהורבדבוניחבה,םימהירכומ

תינוציקההנוכשהתאהנב,קחציריבגה,ןיקפילםייחלשויבא

ראשנםעהיפבךא,"םילשורי-ירעש,הלארקוופיבוחרבתיברעמה

םרטןורבחבלצב-רחוסהיההדסיימיכ,"לצב-ובא,הנוכשהםש

ל"נהןיקפילקחציריבגהלשותורשעתהלע.םילשורילותולע

ןורבחיחלפמתונקלגהנלצבהתא:םירפסמויה("לצב-ובא,)

ןיקפילקחצי'רוךרובמלוביההיהםינשהתחאב.הדשבלוביהדועב

הפילצבההלעאלולזמל.םוקמספאדעלצבבופתרמתאאלימ

וריחמוקושבטעמכיוצמהיהאלהזינויחךרצימ.הירחאלשהנשב

לע.בררשועורישעהקחצי'רלשלודגהיאלמהו,דואמרימאה

הלפנלצבהףתרמב:תרחאהסריגםגהצופנברהורשוערוקמ

ירחא,בהזתועבטמאלמסרחדכהלגנוריקהןמהנבלםואתפ

רצואוינפלהליגאוה-ךורב-שודקהשןימאההאיצמהןמששואתהש

ןיקפילקחצי'ר.הניינבבףתתשהלוהמילשוריתולעלוילעשהז

תונכשברגש,םייחונב."לצב-ובא,תנוכשהתוא,רומאכ,הנב

.ץראל-ץוחלעסונהיהתופוכתותוקיתעברוחסלליחתה,ונתא

םלועהןמתושדחויפמעומשלוורקבלםיגהונםינכשהויהובושב

תופילקמוליפאםיחיוורמ.ףסכםישועםש,:רפיסאוה.לודגה

ישנא."טריפסותונדגמתיישעתלןתואםירכומובהז-יחופת

העיגיוכסחאל,םידורמםיינעויהםבורש,םימיםתואלשםילשורי

.זחאיהלהמבהיהאלללכךרדבךא,םתסנרפתאביטיהלידכ

ונלםגירה,:םהיניעורואבהזה-יחופתתופילקלעאופיאועמששמ

תושעלדציכו,השביילךירצץראל-ץוחלהחלשלידכלבא,רסחתאל

וניקתי,ףתושמהןסחמבושמתשי:ואצמוהצעוסכיט?ףרוחבתאז

61



,ףרוחהרובעידע,םייתניב;תופילקהתאוחיניםהילעוםיפדמוב

.שמשלןואיצויךכ-רחאותצקהנשבייתת

ופתתשהםידליהףאוםינכשהלכ.ץרמבופסאנתופילקה

חספהירחא.דוביאלהכלהאלתחאהפילק-תכיתחםג,הז"עצבימ,ב

םנוהמתלהנהו,שמשלתופילקהתאאיצוהלידכןסחמלוסנכנ

.קסעהלסוחךכ.שבועהסוכמלכה–םתבזכאלו

ישמ-תוצלוחץראל-ץוחמםימעפלאיבמהיהןיקפילםייח

ץמאמםישועויהםירוהה.ןקרפלועיגהשתונבלתודעוימ,תורקי

תדמועתבהשכםירוההושעיאלהמיכ,םירועישל-םימולשתבונקו

?םיכודישל

תידימתהנכסבויח,תומוחהןיבמואציש,םינושארהםיבשותה

ןדעונשםיצעה-ינסחמתאתיצהלובונגלואבתולילב;תויולפנתהמ

ןמםייברעהםיתבה-ילעבידי-לעותסוהםיבנגה.םיפסונםיניינבל

תנשלשתולילהדחאב.הובזעםיידוהיהםהיבשותש,הקיתעהריעה

תוקעצועמשנ.הנוכשהלעתינומהתולפנתההעריא(1873)ג"לרת

תאטוחשנ,וזרדזה,:םירומחלעםיבוכר,םיאודיבתיפונכלש

םיחדקאבוריםיבשותה."!םהלשםיצעהינסחמתאחקינוםידוהיה

ליפההעיקתהלוק.הלודגהעיקתרפושבעקתןילבירףסוי'רו

ךליחתהו,םהילעלפנםיהולאדחפ,תללותשמההיפונכהלעותיתח

םייכרותהםירטושהשינפלוחרבו–"!ונוגרהיםידוהיה,:םיקעוצ

םירומחהמכוראשנתלהובמהםתסונמירחא.םתנשמוררועתה

העגפנולגרש,םיערופהדחא,רבעלכבםירוזפםיברתיחשמ-ילכו

הנגרואתולפנתההיכרפיסאוה.ץראהלעלטומאצמנ,הסונמהמ

תביזעבקעהלדלדינםתסנרפש,הקיתעהריעבתורצחהילעבידי-לע

יברעהרפכהדילםינוחםיאודיבהיכ,יברעהרפיסןכ-ומכ.םידוהיה

הנחמתא"תידוהיההידראווגה,הפיקהתרחמל."הפפצ-תיב,

הנגהה-ןוגראהתיה"תידוהיההידראווגה,.ותואהלסיחוםיאודיבה
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ידימלתידי-לעםילשוריבידוהיהבושיהתישארבדועםקש,ןושארה

תודעמםירוחבויההירבח.(הנליוומוהילא'רןואגה)א"רגה

םירוחבויה"םיברגומה,,"םיברגומ,וםידרפס,םיזנכשא:תונוש

לעדימתהדמע"הידראווגה,.ףורגא-ילעבםילבסםבור,םיקזח

קראלהישנא.ןוילכמבושיהתאליצהלשפנ-ףוריחךותמרמשמה

דיקפתלכאלמלויהםינכומאלאםיערופהינפמבושיהלעונגה

,זעונ

האצמנובש,שרגמהתאםידוהיהושכר19-ההאמהתליחתב

ןמקחורמהיהםוקמה.ימלסומהוילעבידימ,קידצהןועמשתרעמ

ורמאתוליהקהישאר."חאר'ג-ךייש,תיברעההנוכשלךומסובושיה

וצלעופלאיצוהלךא,"םתעטנוץראלואובתיכ,:וצהתאםייקל

םיצעועטנו"הידראווגה,ישנאוכלהוזומצעתאןכסלזיעיימהז

.הזםמוששרגמב

ןושמש,והוניכש,דועסמםשבריעצהיהםילבסה-םירבחהןיב

אוהשוילעורמאו,םעהלכמהובגהלעמוומכשמהיהאוה."רוביגה

םילשוריבוראשנש(תוימלשורישבתשנ)"תוקשור,תחפשמידירשמ

קנאבהרמושכלבקתהל,ג"סרתתנשב,הכזהזדועסמ.ןברוחהןמזמ

ילזרבעשוהירפוסה.םילשוריףינס,(ק"פא–זא)ימואלה

שמיש–וימואנברעונהתאביהלהש,ןויצ-בבוח–(טטשנזיא)

חול,בוירויצמדחאבראתמאוה.הזקנאבלשןושארהורבזיגכ

ולשדרשהידגבבקנאבהרמושדועסמלשותומדתא"לארשיץרא

:ראשהןיברפסמו,םילוסנוקהלש"סאוואק,כ

רצואהוברומשש,דבכהלזרבהןורא...

,חורתרוקולםרג,הרימשלדועסמידילרסמנש

אלמתישכ,שחולהיהונממקבאהריסמאוהשכו

.שדקמהתיבתאתונבלהיהירשפא
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ורוקיבתאראתמהקרפבויתונורכזבותואריכזמתויחןורהאםג

םוקמרסוחתאפמ.ט"נרתתנשב,םילשוריבתונויצההזוחלש

ןורהא.אליממבוחרבשןרטשתיבבלצרהר"דןסכאתהןולמה-יתבב

לצרהר"דוילאהנפ,דבכנהחרואהלצאורוקיבתעביכרפסמתויח

:הלאשבוההימתב

ולקשמשלזרבזגראהזהתיבבינאהאור,

המוקלוהולעהדציכ:ילאנדגה,ג"ק300

םילבסןאכונלשי,:וליתובישה,"!תישילשה

."םהירירשוםפוגחכבךכלםילגוסמהםידוהי

םילשוריילבסתאוילאןימזהללצרהינשקיב

תושעלוליתחטבה.םמלצלידכםיידוהיה

םילבסלשהצובקליתשגנובוחרליתדרי.ונוצר

"םידוהיהךלמ,!םתאםיעדוי,:םהליתרמאו

."םכתוארלשקבמו,םילשוריבהתעאצמנ
יבחר:וזםידוהיתרובחבלצרהלכתסהשמ

ששמ,םהילאשגנ,"םיליפנהינב,כםיהובגו,םרג
לכלםלשוםתואםליצ,םיחותמהםהירירשתא

,(םההםימיבידמלהובגעבטמ).ידי'גמינשדחא

:לצרהר"דריעהכ"חא.הדותבםהמרטפנו

,הלאכםידוהי300,000הנהאיבהללכונםא,

."םכלחיטבמינא,ונלשלארשי־ץראלכהיהת

התיהותפש;תירבערבדלעדיאלדועסמ
.שידיאםגרבדלםיזנכשאהמדמלותיברע

:הנעתירבערבדלדמלישיליזרבותואחיכוהשכ

.ג"ישת,"םילשוריבהנששלשוםישש,,תויחןרהא
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(שידיא)'זנכש,לצרהםעיתרבדינא.דמולינב,

."'זנכש,רבדאחישמהםעםג

,םייברעהוינכשידימותישארבבושיהלשולבסהיהלודג,ןכא

ישנאאלול.תוירזכאתויוללעתהותוחיצר,תובינג–וקלחתנמו

,ותישארבטטומתמבושיהלכהיה,םהייחתאונכיסש,"הידראווגה,

הרימשקיזחהלוחוכבןיאשהנע,זוחמהלשומ,יכרותההחפלונפשכ

תוגגהךרדםידוהיהיתבלםירדוחםידדושהשכ,תואטמיסהלכב

הרזעתשקבבםילוסנוקלונפהדעהישאר.םיברעהםינכשהיתבמ

םידוהיהןכםאאלאהכמלהפורתםושםיאורםניאשםהלונעוללהו

םילוסנוקה.הקיתעהריעלץוחמםבושיוםתנגהוקזחיםמצעב

ירויפיטנומהשמרשהתעפשהבוםתרזעוחיטבהיתפרצהוילגנאה

שממלשןוחטבםלואו.הנוגהקשנ-תומכ"הידראווגה,ישנאלונתנ

,"לארשי-ןבא,:תונוכשדועונבנשכקרםידוהיהםיבשותלאב

"םירעש-האמ,ו,םורדמ"השמ-תרכזמ,,"םולש-תכוס,,"תונכשמ,

.ןופצמ

.67'מע,"םילשוריבהנששלשוםישש,,תויחןרהא*
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םילובגתוביחרמתושדחתוילע

ובשייתההפוקתהתואבו,הצראםידוהיולעהלוגהתוצופתלכמ

,סניפלכימלאיחירפוסהעקתשהוהלע1878תנשב.םילשוריבםבור

רזעילאגוזה."ירויפיטנומהשמתרכזמ,לשהלהנמכהנמתנש

לשתפומהתאםמצעבםייקלידכםילשורילולעהדוהי-ןבהרובדו

םתעפשהב.םוי-םויייחבתרבודמהפשכתירבעהןושלהתייחת

,ןילי,סניפ:תונושארהתוחפשמה,תיבתפשכתירבערבדלוטילחה

םיאנקהדיהטלשןיידעאיהההפוקתב.רכבוןוזנשריה,ץנול,סחוימ

םהלעדונשכ.הפיכבתלשומהתינברהותשאוקסירבמברהתעיסמ

,ןילוחתפשלשדוקהןושלתאךופהל"םמוז,הדוהי-ןברזעילאיכ

רמושה,סניפבףא."םרח,וילעוליטהוורהימ,םוי-םויתרבודמ

וזהמוגעהשרפ.ותואםגומירחהויפודואצמ,הרומחכהלקהווצמ

תוחתפתהבהיתותואתאהנתנוביאכמןורכזהריאשהםההםימיהןמ

אלםיאנקהתמח,םנמא.ךשוחלרוא-ינרקורדחטא-טאךא,בושיה

וללהךא,םימדקתמהתאומירחהוופדרםה.שתםחוכלבא,הככש

,םימרחומהרפסה-יתבלםהינבתאםיחלושוליחתהםירוההוןרבגתה

,"לארשי-ץראבםימותיךוניחלהרבחה,המיקה1879תנשב

םימותיה-תיבתא,ןילרבמרמייהסדליהלאירזעברהלשותושארב

,גרבצרהםלהליור"דההנמתנדסומהלהנמכ.םילשוריבןושארה

דימו,םימותי16ובוסנכוהוופסאנדסומהדוסייםע.הינמרגדילי

תיבהךותלתולילהדחאבוצרפוללה.םיאנקהידי-לעםרחזרכוה

תסנכה-תיבלםימ-באוש–ןכסמןמלאלשםימותיינשופטחו
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ותסנרפחופיקבו"הקולחה,תקספהבוילעומייאו–"הברוחה,

.הלדה

הדוהי,קסירבמברה,םיאנקהלשםגיהנמדסייםייתנשרובעכ

.םחוריפלםימותי-תיב,ןיקסידבייל

היהולהנמ.תפומללהנתהגרבצרהר"דלשותלהנהבדסומה

תיבםג.םימותילםאכ–הבוטתיב-תרקעותייערוןמחרבאכ

םירומה.לעפמהידהואללפתהלואבוילאו,דסומבוניקתהתסנכ

הארוהה-תוחוכיריחבמהליחתורחבנםימותיה-תיבבשרפסה-תיבל

םידומיללותינמרגלהרומכרחבנןרטשןועמש.םילשוריבש

שדוקידומילתורוהל–יבאוןוזנשריהםייח'רו,םייראטנמלא

.תירבעו

המחההניפהתאיבאראתמ"לארשיץראחול,בוירויצמדחאב

:גרבצרהר"דהתיבבואצמש

,היליכשמוםילשוריימכחלדעותיב.

זכרמבםיפסאתמויה.טעומזאהיהםרפסמש

םחורתוגהתאעיבהלולכיובש,ידיחיה

.םיאנקהתופידרמטלקמההזהיה.םתפיאשו

ןגףקומלודגתיבלדסומהרבעןמזהךשמב
.

ןמלעופלםילעפמהברהואציןמזהךשמב

י.אוההןטקהגוחבוגראנשתוחישהותומולחה

ןחלושהלעםיחינמויה–םייעובשבםעפ–ראודהעיגהשכ

ןמהתסוכהשיגמהתיהגרבצרה'בגהו,םישדחםיפסאמוםינותיע

ינבםולשוםיאבהבצמבםיניינעתמםיחראמהו,דימתןכומהםחימה

,םתיב

.םינבלרפסה-תיבובוקוקברהבוחרבוליתלעדמועןיידעתיבה-
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38 :3

ןותיעהלשרואלויאיצוממדחא,םילשורימןומולסהשמלאוי

תדובעיכהיהרובסםגותואלקחהלאושפנאשנ,"םילשוריוהדוהי,

ולעדונםימיהדחאב.דובכבוסנרפתוםעהתאאפרתהמדאה

.ןוקריהרהנוופיןיבהריכמלדמועההמדאחטשלעוירבחתצובקלו

וטנ,"'הוקת-חתפלהיהיהז'רוכעקמע,,:וזירכהוותואושכרםה

םתמדאלעודריהכרב-ימשגוםיערזוערז,םימראבורפח,םהילהוא

הזוחאלהנמ,רנגארדוד.םילחנתמדועופרטצהםהילא.העורזה

תשרחמכאלשוהנושארההדבכההשרחמהתאותאאיבה,היראגנוהב

בייללכימו.הקמועלהמדאהתאוזהשרחמהחליפיברעהלשץעה

םיברעהיגהנמתעידיבוועורזחוכבעדונ,אוהףאהירגנוה-אצוי,ץכ

,םהיסומינו

יבשויתאהזחאשתושגרתההתארעשללקנ.הלוביהנתנץראה

תחרואםילשוריירעשלהסנכנשמ,הנשרובעכםידוהיהםילשורי

,םיחאידילמעירפ,"הוקת-חתפ,מהמורתהתאתאשונאיהוםילמג

וכרב,"םיחלפהוניחאםכילעםולש,.הרותהןידכםילשורילהמורת

"השדחההקולח,בםקלחתאהבהאבולביקוםיאבהתאםילשורייינע

ינעלוןהכלויוללהמורתה,תשרפה:םימיהרבכמהעדונאלש

."ךירעשב

םיפירצםיקהלוכישמהםיבשייתמה.ףרוחהאבוץיקהףלח

וכפהוודריזועתורטמ,השקףרוחהו.םתמדאדבעלורמיחיתבו

שוטנלוצלאנםבלןובאדלותחדקבולחםלוכ.הציבלםתמדאתא

.הבשומהתא

וקיתעהוסניפ.מ.ילשותמזויבהבשומהתאושדיח1882תנשב

ויהםיבשייתמהןיב.תוציבהמקחורמםוקמל,המורדםהיתונועמ
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םאהמקךכ.דועוןיקמורפביילהירא,ץבעיבאז,ריפסוהילאםג
,תובשומה

םינושארהםייו"ליבהתעבשלםגעייססניפלכימלאיחי'ר

.(1884)ד"מרתתנשבהרדגבובשייתהש

ןמוחרבשהלאקראלהצראואבוהיילעההרבגםייתניב

ילספסתאושטנשםירוחבםגאלאהינמורבוהיסורבםימורגופה

תיצולחההעונתל.תובאהץראתאתויחהלידכהלוגבתוטיסרבינואה

ינבלארבד,בותכהיפל,"ו"יבאד,םשבהליחתבםיריעצהוארק

תפומםגשמשלםהילעשוטילחהןכירחאםלוא."ועסיולארשי

וכלבקעיתיב,–"ו"ליב,לםתעונתםשתאופילחהוםירחאל

,ןויצל-ןושארתובשומהץראבומקתודחאםינשךשמב."הכלנו

.הרדחובקעי-ןורכז,הרדג

יטבשמןומישיהתולוחבםינושארהםילחנתמהולבסברלבס

הלפנאלםחורךא,ולפנםיברתונברק.תחדקהתלחממוםיאודיבה

אלםתמדאתא.תובאהץראבתוברהףגנהינבאמועתרנאלו

לשהבידנהודיםהלהטשוהשדע,הוזחאםהינרופיצב,ושטנ

סוטפילקאיצעועטנ.םהילגרלעםתדימעהאיהודלישטורןוראבה

תורעיוחמצ,תחדקהתלחמהמלענךכותוציבהתאשבייל

,םקשממםיחוורלהתיהםניעש,םירכיאה.חורפלוליחתהתובשומהו

הדובעופידעה,הסונמיתלבהידוהיהלעופבןומאונתנאל

העשבךומסהיברעהרפכהןמםישנוםישנאוקיסעהוהלוזתיברע

לעהמחלמההלחהזא.הדובעירסוחמויהםידוהיהםילעופהש

.תירבעההדובעהשוביכ

:ינדהרבעבתוכ

ןינבלהדובעההתיהתינויחהמדע..

םילשורייבשויברקבש,הדבועהמחכוהבושיה
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–דחאכםינמיתוםידרפס,םיברעמ,םיזנכשא–
שישועמשרשאכ,תובשומלהאיציתעונתהרצונ

הרוצהלביקוזהאיצי.הברכתשהלהדובעןהב

םכחהו,סניפ.מ.ילשותושארבתנגרואמ

םילעופלתודע־תודועתואיצוהץנול.מ.א

––:הצלמהבהבשומלריעהמםיאצויה
,המדאה־תדובעלרשכומויוארורשישיאוהנה,

.(1891)"םכתבשומבהדובעולונתווליאוהןכל

לכב;םקשמבוססבתהםייו"ליבה,התלעץראבםייחה-תמר

הבר.םיקיתווהםהידידיתארקבלהמילשוריולעהתואנתונמדזה

הזדגנכ.ונתיבבםתוהשםיענהלוםתואחראלירוהתחמשהתיה

(ץיבומרבא)באז-ןב.שוץיבוריאמהשנמםייו"ליבהונתואונימזה

תורכרכ;בצקהאולמבהתיההבשומבהדובעה.ןויצל-ןושארבריצבל

תואיבמ,םיבנע-יאלמםילודגםילסןהבשכ,רומחלואדרפלתומותר

,ונא.הלילחרזוחו,תינשםתואלמלתוקירתובשובקילירפהתא

ונרקיבאינפ.הברההעונתהןמדואמונמשרתה,םימלשוריה

."ונברהשמלםיחילשהואיבהשתולוכשאהיאצאצהלא,:ורמאב

אובתיכ,:םירבדרפסבשוצהתאונמייקבאז-ןבלשומרכב

לצא."ןתתאלךילכלאוךעבשךשפנכםיבנעתלכאוךערםרכב

תינוציחהםתפילקמ–םידקשהושבייתהץיבוריאמתחפשמ

הדובעונלהיהםידקשהףוליק.םיחוטשהתוגגהלע–הקוריה

ולכא:ונבהריצפמותרמואץיבוריאמתרבגהו,תעשעשמוהמיענ

םידקשהונייטצהדוחיב.ךרובמהנשהה"בלוביה,וכסחתלא,םידקש

.149'מע,"ליחבוחורב,,ינדהרבע*
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לבא.דיבףוליקלםינתינה,הקדההפילקהילעבהלא,"סעצנירפ,ןזמ

קיזמהבקע,םינשרובעכםידקשהורקענבוטהלוביהתורמל

.םיסדרפועטינםמוקמבו,סידונפק

םכח-דימלתהרכיאהםגהיהםיביבחהונידידיווניחרואןיב

,תועד-הגוהורפוס,הרדגבםילחנתמהינושארמ,ץיבכשבקעי'ר

ובלתשההדובעוהרות.דימתויפלעםירוגשויהך"נתהיקוספ

םעדחי.הדשבותדובעתעשבםגותרותבהגהש,הזהרקיהםדאב

ןתויהםע.הרדגםייו"ליבהתבשומבןווגמיאלקחקשמםיקהוינב

הלועהיהשכ.םינוילעתומלועבףחרמכדימתהארנהשעמה-שיא

תאחינמהיה,ארמגבטשפהזיאוא,ארקמהרקחבןויערותעדב

םירומשדימתויהש–ןורפיעוריינתסיפלטונ,הדיצהורדעמ

ךישממוינשהוסיכלוסינכמ,קתפלעויתונויערתאםשורו–ומע

,המילשוריתולעלגהונהיהיתורפסרמוחךרוצהידרבצשכ.דובעל

םשרש.תונויערהתאדבעמהיהונתיבב.ורומחלעבוכראוהשכ

."םילשורי,יפסאמבומסרפמהיהיבאשרמאמלםרבחמו,םיקתפב

.ך"שןהכהבקעייתורפסהומשבםתחםיברםירמאמלע

בכריאלשולוצעי,ומולשלוגאדש,ץיבכשבקעי'רלשוידידי

ךכלעו,םידדושובועגפיןפהמילשוריהלועההכוראהךרדבידיחי

םאלס,בםהינפםידקמהןקזלהערהשעיאלשיא,:םהלהנע

אוה"!לגרביכרדךישמאירומחתאדומחיםהמימםאו,"םוכילע

הלודגהייווח.ןויצ-תבישלהכזונרודשלערשואמןרוקדימתהיה

רתיןיברחבנשכ,ץראבלצרהרודואיתר"דלשורוקיבולהתיה

אוה."לארשי-הוקמ.בידוהיהגיהנמהינפתאליבקהלהרדגיחילש

הכזו,וידיבהרותרפסשכ,"ונייחהש,תכרבבלצרהר"דתאךריב

ערואמלערפסלהיהגהונךכ-רחא.הנידמההזוחמתיבבלהדותל

לוגדהגיהנמהלשתיתוכלמהותומדתאיתיארשכ,:בל-טטרבהז
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אמשיתששחיכדעהדערבוליגתניחבבודערידי,דואמיתשגרתה

."הרותהרפסתאליפא

נא
י
שא
א

וליחתהםירייתםגו,הנשלהנשמהרבגץראבתוניינעתהה

הוולמהיהיבא.הייחתלהמקהתובאהץראתוחתפתהבתוארלםיאב

ריבסמוםילשוריתאםהלהארמהיהברקופיסבו,וידידיםירייתהתא

,ונרבעידירשתא

:ןרפלהוהימרירפסמ

לאכימתאריכהלהלודגהחמשחמשץנול

םוי.רמא,םילשוריתאךלהאראינא...ןרפלה

הריבהתואטמסבםיכוראםילויטלואציםוי

ןבאלכ.ולקמבוינפלדעוצץנולשכ,היתוביבסבו

יגסהדמולמלתרכומהתיהםילשוריתובוחרב

,תיבהרהחרזמלךלוההיהאוה.רוהנ

התיהךרדהלכוםיקמעדרויותועבגהלוע
עיבצמהיהץנול.םירופסותודגאהדופר

רפסלףיסומוולקמבןימיולאמשלע

ובררועדעצלכ.ירורהסכוירחאךלהשיבאל

,אוהרמוא,הלוכםילשוריב.םיירוטסהתונורכז

.םימודקםימימםיברתורצואםירובקוםינומט

םיפצמלכהוםינבאה.תממודותקתושריעהו

.לודגהםויל

ןמתויומדתולעהלףיסומץנולודרברע

ריעלודריתורודהלכירובגיכהיההמדנ.רבעה

.יאשחבותואםיוולמושדוקה
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,ץנולליבארמוא,"התארשואמידוהי,

הרוהטהםילשורי;האורהתאתורואהתאקר,

תאםגםיאורהונאםיללמואהמוךבלבתקלדנ
1."הלילהתכשח

:ןונגעי"שראתמךכו

אוהשכ,הלוחלצאא"יזמרוטקודהךלוה,

.שקבתמשםוקמלרומחהץר,רומחלעבוכר
תאהארשיפל,דגנכשדצלא"יזמותואהטה
יוארשלכולקמבולהארמורייתםעךלהמץנול

יליבשביקבץנולש,תוארלםילשוריבםדאל

יפלעףא,םילשוריישנאלכמרתויםילשורי

ץנוליפלכא"יזמהחש.ויניעיתשבאמוסאוהש

תחאהביתלשהשוריפבםילפלפמוליחתהו
דעוותובישיבתולילהמכהילעםישתכתמש

2.ןושלה

תאיבארביח,הנשלהנשמםירייתהיובירםע,העשהךרוצל

ירקחמביתדובע,ותריקסב."אירוסולארשיץראבךרדהרומ,רפסה

:רפסהתוהמתאאוהראתמ"וניתובאץרא

ותוהמבאוהןווכמואוהןכומשכהזהרפסה

ואיצומםשלעעדונהינמרגהךרדהרומהלונכתו

םיברתשירדליתרבחותוא"רעקידעב,רואל

תפוקתבק"הראלולעשוניבבוחוונימכחמ

אלותלעותווביטלע.א"נרתתנשבהילעה

.135'מע,"ןרפלהלאכימיבא,"

.506'מע,"םושלשלומת,
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דיגהלינאיאשרךא,'וכוהסיעהבולע,רבדא

ורתותרזעבש,םינושםילועמינזואועמששהמ

םגוהצוחוהמינפםילשוריונשדקריעתאםדבל

לעןוכנלעועדילכהתאו,ק"הראירערתיתא

חוורמיכיתבשח.םינורחארתויהםירקחמהיפ

איצוהללכואןעמליבצמתאססבאהזירפס

רתויםיתעל"םילשורי,יתנשהירפסתארואל

רהשעמןיעכויתווקתהדגבהזבםגךא,תובורק

תיבמאציורמגנובשעובשביכרבדבהיהןטש

איסורמוניחאינפלופיףוחרגסנ–הכירכה

ירבעהרעקידעבהלובלדועםישיימו,אינמורו

וריחמשילשבקרותונקלוצראלס"ומה,הזה

ףסכההיהישכלםלשלתנמלעהזםגו

אליכנאוחורלכלרזפנןמזהךשמבו.רתוימ

הלועהלכהתעו.ויתואצוהןרקףאיתסנכה

דועלכואאלךא,ינממותואשרודק"הראל

...םיעצמאהרסוחמתינשואיצוהל

שידיאבךרדה-הרומםוגרתתארואלאבאאיצוה1895תנשב

."אניטסעלאפ,םשב

.174דומע,ז"יהנש,"לארשי-ץראחול,*
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ימלשוריהדומלתהתדובעב





+ + +

-י-

,"לארשי-ץראתורפסרצוא,,"רכאה,

"ימלשוריהדומלתה,תאצוה

םגריעבהסנרפהתצקהתברםייסורהםיניילצהתנועב

,םהינימלםילמסותויסורתויתואזאשכריבא.סופדה-יתבב

םיאבלוקליחשתויסיטרכותוח"וד,םיסקנפלשםתספדהלםישורדה

תד-ןהוכםעטמהאבהדובעהתנמזה.דועובלח,םחל,הניליכרצל

,תיסורביבאםעחישמוסופדה-תיבלאאבהיהאוהויבאלסובארפ

םירוזחמואבםיניילצה.ותודליימימולהתיההרוכזןיידעש

תונמזההוליגרהןמלודגלגההיהםימעפלוהנשהלכךשמבםירוזחמ

,תובורמויהסופדב

היהיתוספדההתדובעמולבקישםוכסהיכזאוטילחהירוה

םיקהשסופדה.רצימהןמםעפתאצלידכסופדלתיבתשיכרלשדוק

,םידרפנםירדחינשספתהעבש-תלחנב(1886)ו"מרתתנשביבא

ןיאתודרטותוערפהלםרגשרבד,שרגמהלשרחאהצקבדחאלכ

.הדובעבףוס

ידי-לע"לארשי-תרזע,הנוכשההתנבנ(1895)ה"נרתתנשב

,ריאמבקעי'רישארהברהםשארבו,םידבכנםידרפסםינקסע

םגונבםה.םירחאורשילאתחפשמינב,לאיזועיחןויצ-ןבברה

תורידהתריכמלע.םיחונםיאנתבהריכמלתונטקתורידרפסמ

םולשתםיסורהןמירוהולביקשכ.ץיבורטנקהשמ'רהנומוללה

ףסכהתאולרוסמלידכל"נההשמ'רלאאמאהרהימתוספדההדעב

הנופהיונפתיבראשנןיידעירוהלשםלזמל.סופדלתיבתשיכרל
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יפלםימולשתברתיהוהמידקימדלקיפסההזםוכס.ופיבוחרל

ןבא,ל"העבש-תלחנ,בשונתרידמונרבעזא.הרבחהתונקת

."לארשי-תרזע,לוממשהנוכשה,"לארשי

םירייתכןיינעוררועאלוריעבברםשורושעאלםיניילצה

םה,םיעונצוויהםעהיטושפמ;הפוריא-ברעממואבשםיחצחוצמה

,םתלשממןובשחלעםהלםישודקהתומוקמהלעחטתשהלואב

-ובםילבוגהתובוחרבו"םיסורהשרגמ,ב–םליבשבהתנבש
היהוטלבתהאלשהמתורמל.תראופמהיסנכוםילוח-יתב,תוינסכא

וניכהשםילישבתהןמםשבתהריוואהיכ,דימםאובםויעדונ

חירש,חיר-ינינא.("הטסופאק,)בורכ-ילכאמדוחיב,םליבשב

שרגמ,תאםיפקועויה,םפאלברעאלםייממעהםייסורהםילכאמה

תושובלםישנה,תירפכהתיהםיניילצהלשםתשובלת."םיסורה

תורובח.םיכרדהקבארמשנןהילושבש,תוהכותוכוראתולמשב

.ודרגתהושמשבוממחתהתורובח

2:kכ

הנושארהתרבוחהתארואליבאאיצוה(1893)ג"נרתתנשב

תירבעב,"טסינאלאקרעד,–"רכאה,םשבתואלקחיניינעל

וב.ץיבוריאמהשנמייו"ליבהםונורגאהתופתתשהב,שידיאבו

םירכיאוםיחמומלשםטעירפמתויאלקחתולאשבםירמאמםסריפ

:ךרועהבתוכישאררמאמב.עוצקמבםיאיקבה

הילעבתאסנרפלהלוכיונצראבתואלקחה

תוגוהנהתוינרדומהתוטישהמדמלתםאדובכב

,האובתםסאהתיהונצרא.םלועבתואלקחב

ורזחיהינברשאכרוזחתאיהותוקריותוריפ

.החפטל
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ה"נרת–ג"נרתםינשב,דבלבםינששולשרואלאציהזףסאמ

.קספנםיעצמארסוחמו(1895–1893)

ץראחול,ו"םילשורי,ירחא,יבאלשרתויבבושחהלעפמה

תנשברואלתאצללחהש,"לארשי-ץראתורפסרצוא,אוה,"לארשי

םירפסהלכתאהללכש,הבחרתינכתתלעבהאצוה–(1896)ז"נרת

תורעה,תואובמתייוולב,תופוקתהלכבלארשי-ץראתודואובתכנש

.תושדחהתוילגתהיפ-לעםינוקיתו

תאיבאראתמ("וניתובאץרארקחמביתדובע,)ל"נהורמאמב

:"לארשי-ץראתורפסרצוא,תאהיישנהםוהתמאיצוהןעמלולעפ

תנשברואלאיצוהליתוליחההזםשב

וספדנשםימודקהםירפסהלכתאז"נרת

.י"אירקחמב

הצובקהמרואלואצישםירפסהםההלאו
:םויהדעתאזה

,יחרפהירותשיאברהלחרפורותפכ

ןרע(ב"פםיפלא"ה)ק"הראירקוחמןושארה

ינרותוםכח,לכלהעודיותלעמוהזהרפסה

התיהדועתואיצמהרקיהיהאוהשדבלמו

םישובשהאלמ(א"ירתןילרב)תמדוקהותאצות

יתתנובטיהויתוהגהשדבלמוריבכמלתויועטו

רבעהימכחוינואגלשתוהגההלכתאןמוקמב

יפלתוראהותורעהוביתפסוה...הווההו

,םיטרופמתוחתפמ,תושדחרתויהתוריקחה

...רבחמהתודלות

ץראוושףסוהיברהל–ץראהתאובת

הרבערתויוהנשתואמשמחלשהפוקת.ל"ז
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הפוקתהךשמב,הלאק"הראירקוחינשןיב

תודואלעםינטקםירפסורבחתנוובתכנתאזה

לכבךורעוםלשרפסאללבאץראהתנוכת

ןמזמ,ןבומכ...ק"הראעדמיפנעתאףיקיש

םירקוחהוםירייתהילגרלולגנוננמזדערבחמה

וניתובאץראתאורתשםימעהינבמםיברה

ירבדיתפסוהדועו.תושדחתוריקחותוילגת

.ונימידעוונמזמםידוהיהימי

עדמירמאמליתארקהזםשב,רמעמה

םינותעוםיפסאמ,םירפסבומסרפתנשק"הרא

רימעכםיתפסאשתפלוחההאמהךשמב

םעתועוצקמהיפכןוכנרדסבםיתרדסוהנרוגה
ינשלויתקלחרמוחהיוברמו.תוראהותורעה

ח"סרתתנשברואלאצי"אהוקלח,םיקלח

.אבהףרוחברואלאציינשהוקלחו

לשתשדוחמהותאצוהתאיבאהארוייחלעפמלתרתוכהתלוגכ

וזהכאלמודילעהראותךכו.ימלשוריהדומלתה
,

,הרומאהותריקסב

:17רפסמ,"לארשי-ץראחול,ב

לכלעדונכוהנהימלשוריהדומלתה

םיקיתעמהלשתויועטוםישובשאלמ

ךרדלעבורהי"פעוהוראבוישרפמ.םיסיפדמהו
הנושארליבלתאיתמשיתאצוהבו,לופלפה

סופדהי"פעויתויועטמימלשוריהףונתאקקזל

יליתשכרשדי-יבתכינשי"פעוהיצנוןושארה

עדונאלןורחאה)אמורוןודנולבםירפסהיתבמ

וירמאמי"פעו(ף"ירלתועטבםשרנשינפמללכ

78



.-דחיתינברהותידומלתהתורפסבםירזופמה

תאקר,המואמטימשמינניאשןפואבו
ריגסמיננהםינוקיתהןכומכותויועטה

ןונגסבקיפסמשוריפםינפהביבסמו...םיירגוסב

.חצולק

.(הבישי-רוחב)דחוימריכזמולהיהימלשוריהדומלתבותדובעל

ץראתורפסבםיבורמהםיפנעהתאתויחהלףרהילבלמעיבא

ויהתוקחד-ייחשףאירמוחהובצמתאביטיהלחרטאלאוה.לארשי

ינפלהברהםיטבחתמירוהויהתובורקםיתעל.וימיבורוקלחתנמ

לשםיטישכתבורזענתחאאלו,ריינתונקלםיעצמארסוחמרפסרמג

,םיטישכתה,האוולהתרומת"דסחתולימג,תרבחלונכשימשאמא

תליחתבםג.תורודהמכךשמבתבלםאמורבע,"הנותח-תנתמ,

גישהוטובעבםיטישכתהתאאבארסמהנושארהםלועה-תמחלמ

,הוולמה.םתספדהעצמאבזאויהשםירפסלריינןיכהלידכףסכטעמ

,רזחאלןכסמה.יכרותהאבצלסייוג,"ןודקפה,ולרסמנש

הדיחיהתרכזמה.םיטישכתהומלענהמחלמימילשהיסומלרדנאבו

.הימוליצמדחאבאמאהדנעשהפיההכיסהאיה,"הנומתבקר,,םהמ

,בוטלרכזיי,ןאיוקירקםשבינמראהיהםילשוריבןושארהםלצה

.םההםימיהןמםילשוריישנאלשםהיתונקוידוחצנוהותוכזבש

58:5צ
גא

וכרדתליחתבםירוצעמומשש,יבאלשםיאנקהוידגנתמ

וידידילןיהורבדלשופוסבותאומילשה.רמוחבוחורבלבסן

וינפלאורקלואבש,םיריעצםירפוסםגויהויצירעמןיב.ויצירעמלו

.וירפסבםהירמאמסיפדהותוצעםהלאישהיבאו,םהיתוריצימ

:וירמאממדחאבןילבירלאויףסויוראתמךכו
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םג.תקולחמהןמקוחרוחונשיאהיהאוה

רשפאשהמיפכ,יתד־ליכשמהיהויתופקשהב
תאודבעשםינושארהםיליכשמהדחאתארייצל

הלודגץנוללשותוכז."םימשה־תבהלכשהה,

לכתאוביבסמזכר,ויתואצותב,אוהשהזבדוע

הנה.תיניצרתיתורפסהדובעלץראהתונורשכ

ךשמבלארשי־ץראימכחלכמדחאםגאצמיאל
תויעדמהויתודובעתישארתארשא,תורודינש

ל"זילאפר.ש.ץנוללשהנשהירפסבםסרפאל

ץיברוהבאזלארשיברה,םידוהיהתועבטמלעב

דוד,תילארשיץראההידפולקיצנאהלעבל"ז

,הדוהי.ש.א'פורפ,הדוהילאקזחיקחצי,ןילי

םהיתודובעתישארומסרפדועוןוסלדיא.צ.א

יקסבוסוקעשוהיםייח'ר.ץנוללשהנשהירפסב

.ותציחמבןמזהזיאודבעןילביררזעילא'רו

.7-ו5'ע,ח"פרת,ץנוללשורכזלץבוק,"םילשורי,ב,ןילביר.יףסויר"ד*
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ל"וחבתועסמ

רבדב–הנורחאהםעפבו,ץראל-ץוחליבאעסנםיימעפדוע

,ויתודובעלכבבושחכוהארשלעפמ,"ימלשוריהדומלתה,תאצוה

םעפה:הוואג-תשוחתבםגו,תבכרלהלעןוחטבבוחור-תוממורתהב

!דומלתהתספדהלדי-בתכשוכרלאוהעסונ

ידומילםשדמלש,בקעיורוכבונבוינפתאליבקהסיראפב

"םירבחלארשילכ,ידוסיהרפסה-תיבתאיחארמגשמ.האופר

וידומילךישמהלסיראפלומצעביבאוכילוהםילשוריב(ח"יכ)

היהותעדב.וליבשבהגלימלביקשרחאל,םינברלשרדמ-תיבב

םעטמ,ינחורךירדמכשמשיווידומילםותבהצרארוזחיונבש

רנימסהתאםייסשרחאללבא.זאודסונשתובשומהתחאב,ןוראבה

תוחוכב.האופרלהטלוקאפבהטיסרבינואבךישמהליחאטילחה

.ותרטמלעיגהשדעםויבדמלוהלילבדבע,וכרדהשעומצע

ריעהדילי,ימלשוריהריעצל.תפרצתוברתתאוכותלגפסאוה

וליהתוהבעקתשהאוה;שפוחהותורואהריעהמסק,הקיתעה

ינויצהןויערלףיטמוםאונהיה.ןויצלהיהובלךא.היינשתדלומל

.אריפשבקעיוץשולסםוחנ'פורפהודידיםעדחיונעמלהשעו

יפלאפורהיהש,יודרונסכמר"דהלשוילכאשונהיהיהא

וצרממוונמזמםרתאוה.תירוביצהדובעלרסמתהםגו,ועוצקמ

לשהשארב.םירגהמהליבשבתיממעתידוהיהטיסרבינואתמקהל

.היחהחורההבהיהיחאוקרומרמרקסואר"דהדמעהטיסרבינואה

הפשהתשיכרתאםירגהמהלעלקהלרזע-תורבוחרביחםגאוה
וידידיםהיניב,םירפוסוםימכחלדעו-תיבהיהותיב,תיתפרצה
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ואבשץראהןמםיריעצהםג.רואינשןמלזושאםולשםירפוסה

,אפריהלץראהןמואבש,םילוח.הברהותרזעמונהנסיראפבדומלל

.םדעסוםהבלפיטש,ץנולר"דהלשותיבבהמחהניפםלוכואצמ

הבזעשוזמהנושםילשוריתאאצמ,ותדלומלרזחשכ,וימיבורעב

וירבחםעהשיגפבותושגרתההתיההלודג.הנשםיעבראינפל

םילשוריתיריעתצעומרבח,סרפוהיעשירפוסהוךנחמה:"רדח,המ

אוה.םינושארהםיליכשמהינב–ןיקמורפדגטפושהו,ןומולסםייח

תיבבדומלתברועישףאריסחהאלו"אתוקנידאסריג,לרזחםג

יפמתונורכזטקולוהקיתעהריעבהיהךלהתמ."ןורושי,תסנכה

ןיינעבטלוקו;ברללשאצומכםשגופלחמשש,רבעה-ידירשיקיתו

וזהכוראהפוקתבםהילערבעשהמלכ
.

.תיתפרצלםירחאלשמםגרתלםגובותכלהבריהוזהפוקתב

.םילשוריב"תוחונמהרה,בותחונמאצמוהבוטהבישלהכזאוה

:וילעבתכירסיקירוא

םיכילהתהרבעשתימלשוריןבאהיהאוה
,תורואה־ריעבחורהתולוכסאתותיסב,םיכורא

הינפודבאאל–ונילאהרזחשוזןבאו.זירפ

לתוכב,המוקמבקירבהלהפיסוהוםינושארה

.חרזמה

ליצאה,םילשורי־ליצאהיהץנולר"ד
.הריבהלשרתכומיתלבה

,ןודנוללוהווילוסיראפבאבאתאשגפשכיחאהיהריעצטנדוטס

תאשגפםש.העתפהאבאלהתפיצןודנולב.ותעיסנתרטמזאהתיהש

היניעלרוזמאוצמלותבםעאבש,םילשורימודידי,ןילביררתלא'ר

ינרפסתמכסהבו,רורבוהפיבתכבןנוחןילביר.תנערגבהתלחשירחא

דומלתהןמקיתעיןילביררתלא'רש,יבאלהשרוהיטירבהןואיזומה
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קסעםימישדוחכ.ןואיזומהתיירפסביוצמהיהש,ימלשוריה

םייונמיבאשכרםייתניב,תואיצמה-רקידיה-בתכמהקתעהב

הפיןיעבםלשלולןתינםהבש,המידק-ימדלביקו"ימלשורי,ל

דיה-בתכתאךרכףאו,הקתעהבתקייודמהותדובעדעבןילבירל

ריעצתייוולב,ןאקיתאווהתיירפסל,אמורלעסניבא.רפסלרקיה

דומלתהלשדי-בתכןיאהיירפסביכ,ולרמאנםש.ידומלת

בתכתאולאירקישוהוולממיבאשקיב.יספלאלשאלאימלשוריה

ועתפוהםינרפסה!"ימלשוריה,ןמהזירה–וינפורואהנהודיה

.יבאקדצםנמאיכואצמודיה-בתכתאשדחמוקדב,הברהותואיקבמ

ירוקמהדיה-בתכתאםלצליבאלושריהזא,המישרבתועטהתיה

בשאוהו,(והיתתמיחאתיירפסבםיאצמנהלאםירידנדי-יבתכינש)

.ותדובעךשמהלץרמאלמובל-בוטוחמשהתיבה

תרזעב,סופדהתאימאהלהינץראל-ץוחבההשיבאשןמזב

חול,תארואלהאיצוהו,"ימלשוריהדומלת,ביבאלשעובקהוריכזמ

המסריפ"חול,התעפוהתארקל.(1904)ד"סרתתנשל"לארשי-ץרא

:"תלצבחה,ןותעבוזהעדומימא

האצותהרבדוילעבלשותואירבבצמילגרל

ילעבץלאנ,ימלשוריהדומלתהלשתללכושמה

תקסועיננהו,המןמזלהפוריאלעוסנלךרועה
התעו.םיברםירמאמריאשהשחולהתכירעב

חולרואלאצייכםיאורםכנהםידבכנםיארוק

םימכחתרזעב,תיעישתהנשלארשי־ץרא

םישרודחולשמהוהספדההרשאבו.םיקהבומ

אלטעמכ,ילעלטומהזותובורמתואצוה

ןורסחינפמ,ודעומבואיצוהללכואיכיתנמאה

תובוחריאשה'יחישךרועהילעביכ,םיעצמאה
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יתצמאתהתאזלכב.תומדוקהתואצותהמםיבר
.ילבסתורמל,ודעומברואלאיצוהלחכלכב

םידבכנהםייונמהתאשקבלילהשראןכל

,םהמעיגמהתאונלחולשלורהמלוליאויש

.ירשפאהםדקהב

ץנולהרובד

ליבשבדי-בתכגישהשלעהברותחמשוםולשבהתיבהבשיבא

תספדהלחבושמריינתשורח-תיבבןימזהץראל-ץוחב."ימלשורי,ה

,הנוכמההעיגהשכ.הלודגסופד-תנוכמשכרףאו"ימלשורי,ה

הלגלגתאבבוסל,הליעפהלדחוימלעופעבקנ,היקלחלתקרופמ

תכרבבהנוכמהתאליעפהויבאבביסןושארהבוביסהתא.לודגה

,ויניעבהחמש-תועמדוןיפב"ונייחהש,

קובקבסופדה-תיבלהאיבהוערואמהדובכלהגועהתפאאמא

ץוביקלשתיתימאהחפשמ-תחמשוזהתיה."םייחל,תותשלןיי

תוביסמבוניליבדחי;החפשמ-ינבכונלויהסופדהילעופיכ,תויולג

.םירופבוהערלשיאתונמחולשמונחלשוהכונח

ןועובשה,"תודחאה,:סופדלתודובעופסונהנוכמהתשיכרםע

,ןוירוג-ןבדודויבצ-ןבקחציתכירעבןושארהירבעהיטסילאיצוסה

זאליחתהש,יקסבוסוקעשוהיברהלתידומלתההיצנדרוקנוקהו

רחאוותיבבןיכהשרודיסבהחמתה,סופד-תויתואשכראוה.הרבחל

.תונושתודובעמתודובעדועו.הנוכמל,סופדה-תיבלםאיבהךכ

---------------------------------------------------



"םירועךונחתיב,

יכרוצלגאד,ותכאלמביבאלשתובורמהויתודרטתורמל

םידסיימהתרשעםעהנמינאוה.םיברםינוגראבףתתשהורוביצה

תורעבבומחלש,םילשוריב"תירב-ינב,תכשללשםינושארה

."תירבעהןושלהדעוו.ברבחהיהןכו,הבוזעבו

תיב,תא,וירבחמםיינשםעדחי,יבאדסיי(1902)ב"סרתתנשב

ןמ,םכח-דימלת,ןוזנתנםוחנהיהםידסיימהדחא."םירוויעךוניח

בוחרב,הקיתעהריעבתיב-ילכותיכוכז-ילכבםינושארהםירחוסה

םיתיעלולצארקבלהיהגהונויבאלשודידיהיהאוה.םידוהיה

םויאהזחמלעתושגרתהבולרפיסוםוחנ'רוילאאבםעפ,תופוכת

םיעזעוזמ.הטמיסבךלהשרוויעדליסרדלמג:ותונחחתפמהארש

'ר,:יבאששואתההנהו.םהיפמםילמוקתענןוסאהןמםהינש

םידליהליבשבדסומץוחנהמכיתבשחןמזמ!העשההעיגה,םוחנ

ןחלושלאאנ-שג.ךוניחוהחגשהאללתוצוחבםיבבותסמההלאה

לוק,ולביתכהיבאו."!בותכו,וידוטע,ריינךינפלהנה,הביתכה

.לרוגה-יכומםידליהלשםבצמתאראתמה,םינותיעל"ארוק

יקסבשירקקחציר"דהאפורהונדידיתאםהילאופריצישילשכ

םסיכוםבלתאוחתפםידימאםישנא."ארוקלוק,הלעםתחאוהםגו

לוק.ה.םדיתתמכומרתינוניבהדמעמהינבםגו,דסומהדוסייןרקל

.ץראהלכמומשרנתוכינחוםיכינח:ותרטמתאאיטחהאל"ארוק

ךותבווזהרטמלתומורתעיגהלורחיאאלהלוגהןמםג.םקדסומה

רכשנ,"םיסורהשרגמ,לליבומהבוחרהתניפב,םיאיבנהבוחרבשןג
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לפטלותיבהתאלהנלונמתנותייערוןוזפלווםחנמ'ר.לודגתיב

םירומםגורכשדימ.הברתוריסמבהזםדיקפתואלימםהו,םיכינחב

לשןושארהוריכזמ.שק-יטיהרתעילקלהרומוהניגנלותירבעל

תויעבבלפיטותונובשחהתאלהינאוהו,ןייטשרבליזבאזהיהדסומה

רקובםשתכללגהונהיהיבאותסנכה-תיבלרדחשדקוה.תונוש

.ך"נתברועישםהלןתנהליפתהירחאוםיכינחהםעללפתהלרקוב

ךלוהוםוקםיכשמיבאהיהונתיבלבורקהיהאלדסומהשףא

תיב,לןמזוההמ-ןמזרחאל.ותדובעןחלושלאותבשינפלםשל

,הרומהחלשנהניוומ."ליירב,בתכתאתורוהלהרומ"םירוויעךוניח

ידי-לעםשלהאבוהועבראתבהתויהבהרוועתהש,םילשוריתדילי

ץראל-ץוחלעסנדסומהתבוטלו,ויקסעתאחינזהןוזנתנ.הירוה

;תדלומלבושלהכזאלהזהרקיהםדאה.וסוסיבלתומורתםשףוסאל

.תירבה-תוצראברטפנאוה

ומוידעולולכשלודסומלגאדוהזויחופיט-ןבלרסמתהיבא

םילשורייבשותשכ,הנושארהםלועה-תמחלמימיב.שממןורחאה

רכיכתקלחמהיריעהיכ,יבתנעטרבלאיפמיבאלעדונ,םחללובער

.םיכינחלםחלהתאאיבהלומצעבחרטוםשלרהימזאו,שפנלםחל

תיבמ,רקובבםכשה,ובושב.היהשודגיבאלשהדובעה-םוי

סופדבםויהתדובעתאןגראמהיה"םירוויעךוניחתיב,לשתסנכה

ולהנתהשתונושהתולועפבםידבועהלכלתוקייודמתוארוהןתונו

חול,,"םילשורי,,"ימלשוריהדומלתה,:תחאהנועבותעבסופדב

התיבההלועהיהתוארוההןתמתאםייסשרחאל.דועו"לארשי-ץרא

לעהיידוהישגרוחור-תרוקולוכשכ,תיתורפסהותדובעבליחתמו

.ודועיתאאלמלןדיבשיש



הכרבלהנורכזימא

רייאב"יםויב.הזקידצתוסנלאוה-ךורב-שודקהדועהצר

,הרובדהבוטהונמא,הרוסמהותייערהמלועלהכלה(1909)ט"סרת

,(סיטיגנינמ)אתבשהתלחממהרטפנאיה.הייחלםישימחהתנשב

האצי,הכרדכ,אמא,םידליבדוחיבהעגפוונריעבהנשהתואהצרפש

,הללכויותוומההלבראןאכותוהמאלהרזעשיחהל

תסנרפבעייסלהלדתשהוהמזוי-תברוהצורחהשאהתיהאיה

זאחתפתהלוליחתהש,תויונמואןתואבהדיהחלשבהחפשמה

ושעותיז-ץעבטורחלריעהישנאוליחתהאיהההפוקתב.םילשוריב

,םיגורתאלתואספוק,תוזוזמלםיקית:השודקבשםיצפחינימלכ

ויהץראהלשוזתרצותלו,ך"נתלוםירודיסלתוכירכוםיטומפ

תולחיוסיכלישמלשתופמושעןכ.ץוח-תוצראבםגםיכלהמ

תומוקמהןמתונומתותומיאתמתובותכוסיפדהןהילעותוצמו

לעךמסןימזמהרחוסהוימאהקסעתויפמהתספדהב.םישודקה

תאהרזג,םיעבצ-ללשבישמהתאוליבשבהתנקאיה.המעט

הדמעהמצעבוסופדהשבכמתחתמןתואהאיצוההמצעב,תויפמה

ילעופידימאובלםילולעהםימתכמתויקנהנייהתשידכןתואהשבייו

,סופדה

שובייב.תיז-ץעלשתוכירכבץראהיחרפמושעםימובלאםג

זו,םחל-תיבמתוירצונ-תויברעתויחמומוקסעםתקבדהוםיחרפה
ו

ימאהתיהספדומהיהםובלאהשירחא.שממתבשחמ-תכאלמהתיה

ףטקנונממםוקמהוחרפהםשתאתולעופלראבל,םחל-תיבלתעסונ
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הזיאבתוארוהןהלהרסמןכו(םובלאבףדלכבספדומהיהשיפכ)

.דועו"יברעמהלתוכה,,"לחררבק,תארטעלשיםיחרפוםילע

.ןכות-יאלמולמע-יברךא,ימאלשהייחויהםירצקוםישק

*."רואה,ןותיעבהדוהי-ןבהדמחהתלעההתומדלםיווק

ל"זץנגלהרובד

(לארשיץראיפוצרפמ)

ןזלשהתריטפםוילהנשאלמתרחמ

ומכהתואהאורינדועותניוצמהתימלשוריה

,היגהנמב,התשבלתבתימלשורי.יניעינפלהיח

םימלשוריהםייחהויההליבשב.הירבדב,הייחב

תוצראלאהכלהאלםלועמיכהלכלבתייח

היתונורכזתלוזמתונורכזהברקבאלותורחא

לעהטפשתוחתפתההוהמדקהתודואלעוהפ

.היניעלםילשוריתושדחתהיפ

הימידע,קפסלכילבהפיהתיההתורחבב
הראשנ,םישימחותחאתבאיהו,םינורחאה

,הינפלעהררשתוליצאהזיאו,הקדוהגונעהשא

םישקהםייחהתובקעילואו,החפשמסוחיןיעכ
הלוק.םיקדההינפימשרליפואופיסוהרשאםה

.בהלתמוריהמהרובדובלהךותמאצויריעצ

.ןברוחלה"מתארייאא"י,ב"סןוילג,הנושארהנש,"רואה,*
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ךאןשיהרודהלםלועמהסחייתהאיה
התיה.שדחהתאיעבטשוחהזיאבהשחוהניבה

.הירבעותימואלהזםעדחיוהנימאמוהדיסח

ךאתירבעהןושללהאנקבהמחלנאלהמצעב
וננושללםיאנקהיגוחבוםירחאתמחלמהניבה

.תירבעדימתהרבד

לכךשמבוליהתורוועתהריעצההלעב.

.הלמהתועמשמאולמבויניערואמלדחיםהייח

ןורתיהזולובסלהעדיוליחתשאהתיהאיה

ןוכנרתויואתונברקבירקהלהעדיאיה!לודג

.ןברקלהלכתויהל

היתודידיוהיתונכשברקב,התחפשמב.

.שודקראשנהרכז

ךרכ)"לארשי-ץראחול,.יבארבגתההזדבכןוסאלעףא

הנשםיעבראבםילשורי,ורמאמתאםסריפובוודעומבאצי(ו"ט

תרמירוענתשאתמשניוליעלודובכל,שידקהותוא,"תונורחאה

:.ה"הל"זהרובד

רשא,ינתאצמרשאהארונההאלתהתורמל

דע,ארונןפואביבצעהשילחהויחורתאהאכד

יתחרכוההזינפמו–הדובעהילעהתשקיכ

תאצוהביתדובעתארצקןמזלקיספהל
ילעיתלבק–ישפנתאשמ"ימלשוריהדומלתה,

תאזההנשבשינפמ,הזהרמאמהתאבותכל

םגו,ונשדקריעביתבשלהנשםיעבראואלמנ

תודלותמטעמבגאךרדריכזאוביכרשאמ
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יתשאלעוילעורבעשתואקתפרההותואלתה
דחייתאהלבסאיהשםיטעמההייחימיבל"ז

דסונשכ.רוזעלדימתיליהתויתינוערשאלכב

לעופבוחורברזעלונלהתיה"םירוועךוניחתיב,

תיבהתמדקלהנינעתהםינורחאההיעגרדעו

ץפחאצמיימיכהיהו,םמולשוםיכינחהבצמו

תשאהכרבוהבוטלרוכזיהזירמאמבתלעותו
.ירוענ



(1896)ו"נרתתנשבירוה



בד־ןב •יםליצ

(1913)ג"ערתתנשבאצומבלצרהזראדילםיצעתעיטנ



הנפ-לנבא

השימחבעיפוהש,"תונורחאההנשםיעבראבםילשורי,רמאמה

תססובמ,הריקסהווהמ,ט"י–ו"טםיכרכ,"לארשי-ץראחול,בםיכשמה

ץראבאיהההפוקתבבושיבשחרתהשהמלכלע,ידוסירמוחלע

.טרפבםילשוריבוללכב

תנשבועריאשםיבושחתוערואמהשולשרמאמהףוסבהנומיבא

:(1892)ב"נרת

תיחרזמהתודגהתארבחמהןדריהלערשגהתנבהלשממה

.רחסמהחותיפלהבושחהמורתךכבהתיהותיברעמהו

ךכלןוישרהש,םילשורי–ופילזרבה-תליסמלשהתיינבהמייתסנ

.ידנפאןובנףסויידוהיהידי-לעגשוה

ינב,תירפסליבשבןיינבלהניפה-ןבאהחנוההנשהתואבו

הלןתינהזםש."לאנברבאשרדמ,םשב,"םילשורי,תכשל,"תירב

רשהו,דרפסשוריגלהנשתואמעבראואלמהנשהתואבשםושמ

תאהיירפסהםשלופיסוה.םילוגהשארבךלהלאנברבאקחציןוד
,םירפסבבוח,'ץיבונזחףסויר"דלשומשלע,"ףסוייזנגו,םילמה

רצואלדגןמזהךשמב.םיבושחםירפסהברההיירפסלםרתשלע

תותבשבותואצרהללודגםלואםגהיהןיינבב.ףלאםירשעלםירפסה

.יבאםגהיהםיצרמהןיב.רעונינבבאלמהיה

הלודגהפיחדהעדונהבשהנשהאיה(1904)ד"סרתתנשב

קנבה:םיבושחתודסומינשלשםתמקהםעבושיהתוחתפתהל

יללכהבצמהתבטהלעייסוחתפתהוךלהש,(ק"פא)הניתשלפ-ולגנא
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ילאיררפסתיב,דיל"םירומלשרדמהתיב,ו,התוחתפתהלוץראב

הלאךוניח-תודסומ.ןילרבמ"הרזע,תרבחידי-לעדסונש,"ירחסמו

ינבתוחתפתהלהלודגתלעותלויהותעדהתבחרהלהברהומרת

וצרש,םייממעהרפסה-יתבירגובוצלאנםדסוויהינפל,בושיה

ורזחאלםהמםיברוץוח-תוצראלתאצל,םהידומילבךישמהל

.תדלומל

רפסה-תיב,"לאלצב,:בושחדסומדועדסונםייתנשרובעכ

יתבויהרפסה-תיבדיל.ץשסירוב'פורפהלשותמזויב,תונמאל

יאצויבורלובודבע.ףסכיטישכתותכתמתודובעוהגיראלהכאלמ

ועדונוףסכףוריצתודובעבוחמתהםאצומץראבדועש,ןמית

עוצקמםידמולםינמואויההזרפס-תיבב.םיבוטעוצקמ-ילעבכ

.דובכבםתסנרפובואצמהכאלמ-ילעבו

:הלאםילמבםייתסמרמאמה

םשוהשהניפהןבאלעיכהווקנהבה..

הנושארההנשה,ג"ערתתנשבבושיהקוזיחל

,םילשוריבםיזנכשאהבושילשהינשההאמהל

שיאדוערמאיאלו...קזחולודגןינבהנבי

רסחמםילשוריבבשאשםוקמהילרצלארשי
האלמדועהיהתםילשוריו.הסנרפוהדובע

תומכחולארשיתמכחלתושרדמיתבותובישיב

הרותאצתןויצמיכהזוחהירבדומוקיותויללכ

.םילשורימ'הרבדו

38:58

ןושארהךרכהתאצלהנשםישולשואלמ(1912)ב"ערתתנשב

עדמ-ישנאוםירפוס.לארשי-ץראתריקחלףסאמה,"םילשורי,לש

92



הכרעהירמאמולושידקהםינותיעהו,הזיתורפסלבויוכירעה

.דודיעו

:יכאלמ.ר.ארקוחההזערואמלעבתכךכו

תוערפהץורפןמזברואלאציהזהרפסה

ץראווניתובאץראבזאורכזנםידוהיה.היסורב

ףסאמתעפוה.םיתפשלכלעזאהאשינלארשי
למסרבכ"םילשורי,םשה,ןמזהירפהתיההזכ
יפכתידוהיההיצנגילטניאהלשהחורךלהתא

בקעיתיב–ו"ליבתעונתתריציבהאטבתהש
.הכלנווכל

םיטבלולמעתונשירחאחורתרוקלשהעשוזהתיהיבאל

,םיבר

קנב,בוהיתתמיחאלשותדובעלהנשםישימחתואלמלהביסמב

:יקסבוקצר.נרמ,רתיהןיב,רמא"לארשילימואל

ןושאררועשןבהלבקמאבאתיבברבכ...

(1882)ב"מרתתנשבדוע.תואקנבבוהלכלכב

תועצה"םילשורי,ןושארהופסאמבבאהץעימ

,רחסמהותשורחה,הדשה־תודובעברופישל

עיצמאוה–םויהונלשתועקשההזכרמןיעכ

העבשרבכונלשי,:ריינלתשורח־יתבחותפל
רמחה,ריינהברהלםיקוקזםהוסופדיתב

תובחסהמה,ריינהתשורחלירקיעהימלוגה
בקיםיקהל.ריבכמלץראבאצמנ,(סעטאמש)
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דועןויצל־ןושארבקי)רשכטרופסקאלתונייל

תיזןמשל,דבתגיראלר"חיב,(זאםקאל

דסומםיקהלעיצמאוה."האולה־תיברקיעהו
שורדהזכדסומל.דואמהבר,ותעדל,ותוציחנש

קלחיאוהו,קנארפ50,000לשםוכסתוחפל

אלו.הכאלמוארחסמ־יתבילעבלקרתואוולה

,תונבהתאשהואתופטושתואצוהליבשב

יביטקורטסנוקיארשאבאופיאאוהרבודמה

.ינכרצאלו

ג

םייחחיפהתוננגותורומ,םירומלשרדמ-יתבלשםדוסיירבד

,םידימלתואבהלוגהןמםג,רעונמומההיתובוחר.םילשוריבםישדח

.לכיפב–ונתפשו

םתפיאשש,תוריעצוםיריעצ.היסורמובור,הצראהלעריעצרוד

,םישיבכוללס,טעמאלאםמצעלושרדאלותדלומהןיינבברוזעל

ימ,,"לילגההנבילא,:הרישךותמושעםתדובעתאו,םיתבונב

ויה,הדובעידכךותורצונש,םירישה.דועו"ביבא-לתבתיבהנבי

הכרואלםיטטושמויהםיריעצה.םויהדעםירשומהםע-ירישל

ונרבעידירשתאתוברוחבותורעמבםישפחמ,ץראהלשהבחורלו

:רשםהיפו

תובאתדמחץראבהפ

,תווקתהלכהנמשגתת

רוצינהפוהיחנהפ

.רורדוויז,שפוחייח

,דועו
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םאה.םוקמלכבהטשפתהוונצראריוואתאהלמשיחהרישה

התאוונלהיהתץראהתאז,:שרעהרישתאטועפלהרשהריעצה

קילאיבלשםהירישםיעקובויהםיתבהתונולחמ."םינובבהיהת

."תומולחהלעיקחש,יקחש,ו"רופיצהלא,:ןוגכ,יקסבוחינרשטו

:והארקשןטקןורפסבםייממעםירישלשףסוארואליבאאיצוהזא

."ןויצרונכ,

םיצעתעיטנגיהנהלוליחתה,תונליאהגחאוה,טבשבו"טב

גחכשדוקולבקתנהזםויו,רפסה-יתבידימלתידי-לעריעלץוחמ

םיכלוהויהוםהינומהבתועיטנבופתתשהםילשוריינב.ימואליממע

לככ,תונקזוםינקזםגוולנ.לגרבימובכרבימהעיטנהתומוקמל

.תאזתושעלםחוכבהיהש

:R:8

,ירוביצןקסעועדונאפור,ץייוילתפנר"דהלשותמזויב

.ימלשוריהםעה-תיבהפוקתהתואבדסונ,םילשוריבזאעקתשהש

,ןוזנסומןויצ-ןבר"דהםהיניבו,בושיהימכחוצריההזםע-תיבב

.ארקמהרקחלעבורלובסנויתואצרהש,"הילצרה,היסנמיגהלהנמ

ןכלויתרוסמהחסונהתאןקתלתועצההםעםיעד-םימתהיהאליבא

תאתולעהלוהצרמהירבדתארותסלשקבמוהמבהלעהלועהיה

.םיחכוותמהירבדבברןיינעאצמלהקה.בותכלולשושוריפ

תותשלוידחיודרידי-תציחלבלבא,הזתאהזוענכישאלםיצרמה

תוצרהליבאתאןימזמןוזנסומר"דהשכ,םעה-תיבןונזמבהתסוכ

לבא,,יבאהנע,"אובא,.ביבא-לתב"הילצרה,היסנמיגהםלואב

,התוחאםילשורילעהריעצהביבא-לתלרפסלאלא,חכוותהלידכאל

."לארשייכלמתריב,ןימויה-תקיתע
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הנושארהםלועה-תמחלמב

וללכשל,"ךרדהרומ,הלשהיינשהרודהמאיצוהלדמעיבא

הכרואלץראהתארובעלךרטצנ–רמא–ךכםשל.וביחרהלו

ופסונשםישדחהםיבושיהותובשומהתאםושרלוףיסוהל,הבחורלו

הברהכהומכ,המשגתהאלוזתינכותךא.וזהכוראהפוקתךשמב

ונימשורדקםואתפעתפליכ,לעופהלאואציאלשזאמםילעפמ

הפרטצהרצקןמזרובעכוהנושארהםלועה-תמחלמהצרפ.םילוחכה

.םימחולהתוחוכהלאהיכרות

ןמקתונתרשאכהלרוגהיהיהמ:ץראבהמקהארונהלהב

,רוצמלהנושארההתיהםילשוריוזהמחלאוביןינמ?לודגהםלועה

,םיינויחםיכרצמדועוחמקטעמןיכהתונוכסחתצקולויהשימלכ

אלש,סופדה-תיבלריינרגאםגוהחונמהימאיטישכתתאןכשימיבא

םיבשותה.סופדהשבכמתחתםינותנהםירפסהתאצוהבבוכיעהיהי

דימ.אובלהרחיאאלש,תונערופהףקיהתאםהלראתלולכיאל

ןוטלשהטילשההמחלמלףרטצהלהטילחההיכרותתלשממשרחאל

החפלאמ'גלשהשקהודיתחת,םידוהיברקיעבעגפש,רומחיאבצ

ומכחבטםינויצבהשעישריהצהשרופמםויאב.ןוילעהאיבצמה

ןוחטבתא,ותעדל,םינכסמםידוהיהשרחאמינמראהםעבהשענש

יכהרצקבםהלרסמנוםילשורילוארקנבושיהישאר.הנידמה

לשהצימאהותולדתשהבלטבתנןידה-רזגםלואו.ץראהןמושרוגי

הרותלרפס-תיב,)"םירבחלארשילכ,להנמ,יבתנעטרבלא

תצעומברבחכםגשמיששץרמנוליעפירוביצןקסע,("הכאלמלו
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תירוביצהותוליעפביבתנעעדונהמחלמהינפלדוע,םילשוריזוחמ

,םיברעהלשםהיכלהמוםתפשתאעדיקשמדדיליכ.הכורבה

ץלחנהיהםיברעהםהינכשםעתובשומהירכיאלשםהיטפשמבו

,המחלמהימיבםג,םירודההתארשיימוםירכיאהלשםתרזעל

:לאמ'גולרמאםעפ.ץירעההחפלאמ'גינפמתחאל,יאבצהרטשמב

ךשארוירבעהבושיהיניינעלעההובג-ההובגרבדמהתא,עמש,

רסוישדע,:היבוהינימבישהיבתנעו,"הפרסוישןושארההיהי

."ירבעהבושיהיניינעלערבדלףיסויהזהשארה

,םירזהםיניתנהםידוהיהתאשרגל:השדחהריזגהאבהנהו

תוחרזאלבקלהיהארונתוחפאלךא,תולגךורעלהיהארונוהשק

וטילחההזתורמל.רומחהיאבצהרטשמהתחתראשיהלותינמותוע

וסיוגםיבר.ץראהתאתאצלאלשדבלבוןמתעתהלםיברםידוהי

תופגמדועותורהבהסופיטבולחםיבר,תיזחבולפנויכרותהאבצל

ביבא-לתב"הילצרה,היסנמיגהלשםירגובמהםידימלתה,זאוצרפש

בושיהתונמאנתאוחיכוההזבוםיניצקלרפס-תיבלובדנתה

לאכימעדונהטסילאידיאהלשונב,ןרפלההיראןיצקה.הלשממל

.הזעתיזחבלפנ,ץראהתלואגלבירקהונוהוונואתאש,ןרפלה

םילכאמוניכהוהרודמםחלופא,לזאחמקה.ץראבהיהבערה

.בהז-יחופתלשתופילקולכאףאבערהרבגשכ.ץראהיבשעמ

ןנעכץראהתאהסיכש,הבראהאבהאסההאלמאלןיידעהזבוליאכו

:לאויאיבנהרבידוילעדבכההבראההז,שמשהינרקתאהסכמה

,םכימיבתאזהתיהה,ץראהיבשוילכוניזאהוםינקזהתאז-ועמש,

אלובשעלכהליכ,תודשלדריםוצעההבראה."םכיתובאימיבםאו

הינואהחלשש,הקירמאתודהימהאבהלצהה.ץעלעהלעריאשה

ירהיכ,רישעכינעכ,םיבשותהלכלתונמבקלוחאוהוןוזמהאלמ

.םחללובערםלוכ

םירסאמוםיטפשמ,תולילע.קיצהלובריהתונוטלשהםג
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לשםיטלובהםישיאהןמויהםימשאנהןיב.םירקבלםישדחושדחתה

,חילאמלאםהרבא,יבצ-ןבקחצי,ןוירוג-ןבדוד,ןילידוד:בושיה

.דועוןיקנחעשוהי,טחושהינמ

לאאב,תשלובהדיקפ,ידוהיהןישלמה.עיגהיבאלשורותםג

תאו"ןויצ-רונכ,התאםהלתתלדקפ,םירטושינשתייוולבונתיב

זווזהעשב,:תורצקרמאוםירפסהרתי
ו

דרשמבבצייתהלךילע

תארומגליאנפדועילשי,:רמאיבאוואציךא."יאבצהרטשמה

.ובלחהשרמאמהתאביתכהלךישמהו,"ןיינעה

ןכו*("רקוחהינפלץנול.מ.אםע,:קרפב)"םילועונא,הרפסב

תשרפתאיבצ-ןב–תיאנילחרתראתמ*"ץנוללשותומדל,הרמאמב

:יבאלשותריקחוורצעמ

.תוברעבםיאצומוםירסאנבושיהינקסע

הנהו.שדחמםירסאנוםירקחנוםיררחתשמםה

,ץנולהשמםהרבאלשושארלעםעזהךפשנ

ונתואקזחמהיהץנול.רוהנ־יגסםכח־דימלתה

םירעוסהםימיבףאוהתבזעאלשותוולשב

.רתויב

ביבסקדהתהרוצמהשכ,המחלמהץורפב

"תודחאה,לעןוטלשהלשומעזאצישכ,ונצרא

־ןבתכרעמהירבחוםרחנןותעהורגסנונסופדו

תאךופשלץנוללאיתכלה,ורסאנןוירוג־ןבויבצ
המחנירבדעימשמאוהווינפלישפנתקוצמ

ורהזלכבםדאהינפלהלגנ.תדלומבונדיתעב

.355'מע,1959,"דבועםע,תאצוה,"םילועונא,,יבצ-ןב-תיאנילחר"

,היתוקיתעולארשי-ץראתריקחלהרבחהםעטמ"תועידי,בםסרופ*

.16'מע,ו"טשת
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תאעיגרהלעדידציכ.םעזימיבףאובזעאלש
...שואילהלילחואוביאלשתוחורה

ךפשנ;ןחבמלומצעבץנולדעוההנהו

לערקיעבםשאנורסאנאוהווילעםגםעזה

םימיהלשןויצירישבטימףסוא,"ןויצ־רונכ,ה

סנהנויצואש,יממעהרישהםהיניבוםהה

.ןוטלשהתמחתאררועש,"לגדו

ויהםילרבעמוינב.לכהתאאכדורסאמ

ךיאתוצעתדבואהתיהותב.ןמזהותואב

.היבאתאליצהל

,הרצהןמוצלחלושקבש,ץנוללשוידידיל

עמושוינפלדומעיץנולשיכרותהרקוחהשעדונ

ץנולליתוולניבתנעלשותצעיפלעותיתפרצ

.הנושארההריקחהתעשבתמגרתמכ

ילרזועץנולוונידיב"ןויצ־רונכ,רפסה

ץבוקבשםירישהמרישלכבןיכומסאיצמהל

'רירישמואםילהתמ,םיאיבנהמםיקוספב

השמםהרבא'רלשושפנתוולש.יולההדוהי

םילשוריבןוחטבבדעוצאוה.ילעםגתלצאנץנול

ילרפסמוולםיריהנליבשולעשלכשולש

.תונושהתופוקתבולחשתורומתותודלותלע

,לויטלוליתוולנוליאכודילעתכלוהינא

ןיזאהלועומשלינאהאמצ.הזהאלפומהםכחל

ונברקתהרשאכינתרוכז.דועודועויפמ

יתרעטצה,"הררסומ,תנוכשבתיבהתוגרדמל

לעוינפלךלוהולקמ.ורובדףטשקספנש
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תיבהתואובמםגולםיעודיוליאכ,תוגרדמה

.המימיםימימהזה

ץוחהנתמההרדחבןיאדוע,אובלונמדקה

םהרבאדיללספסהלעתבשייתמינא.רטושהמ

רישורישלכילריבסמוףיסומאוהוץנולהשמ

דימלתכויפיחתפתעמושינאו,"ןויצ־רונכ.מ

.וברינפלדמועה

.ץנוללשומשבארוקלוקעמשנםואתפ

אלשונימילדומעאךיא–ינממהללשנהחונמה
!תוברעבוהואיצוהונממשרסאמלבושוהוליבוי

ילעועיפשה;יתעגרנוץנוללעטבמיתופיעה

לע.הלקהתשגרהיבלבוםינובנהוינפבשהוולשה

תיכרותבםיפדודילו"ןויצרונכ,החנומןחלושה

הנופהפיזנב."לגדוסנהנויצואש,רישהםוגרת

לגדםעהילעודרמלאורקלתזעהךיא-רקוחה

ירבדהכןה,הבוטקוחצתבבבישמ,ץנול!ןויצ

.("ו"דהימרי)הנויצסנואש:והימריאיבנה

אוהעדויה:בשוחורקוחהלוקלבישקמאוה

!לארשייאיבנחורתאאוהןיבמה!ך"נתבקרפ

הברהמרקוחלרפסליתלוכיוליא

.םירוועיניעחקפרשאהזהםכחלונתצרעה

רבסהירבדתבלשמינא,םשונדמעהכוראהעש

תויתורפסהויתודובעלע,רקוחהםכחהץנוללע

ןעוט,ךיא.לארשיץראירקחמתאןהברישעהש

םעהתאררועלםכלשםכחהזיעה,רקוחה
סחייתהלליחתמרקוחהשילהארנ!לגדףינהל

ןועטדועהזןקדזמידוהי,דובכתאריבץנוללא
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הרומחהנשלההתיההארנכ.םימחר

ידוסעדויהשיאםהינפלשורבסתונוטלשהו

לעהקיעמהשקהשגרה.ידוהיהדרמהמתודוס

ץנול.תבשלםכחהתאשקבתוחפלוליא,יבל

;ונממעפושימינפרוא,ולקמלעןעשנדמוע

.רעובלולולצוחומ

לעתפפוחהלפאירה–הדרחהאלמינא

לשלובלעךכבהמלשרבדלע,ונצראבונלכ

המעדויימו.תומשנועבםימיאמתמיקהןרק
ופיסוהדוע!ונלשץנוללעןוטלשהקוספי

םויותואךא,תוריקחלץנולןודאתאעובתל

."אלכלאלוותיבלותווללילןתינ,יתחמשל

לחרהעסנ,טפשמה-תיבביבאלהתיהש,הנושארההריקחהירחא

תדרומכתמשאנהטחושהינמלשהנימילתויהלקשמדלתיאני

רומחהיההטפשמ."רמושה,לצאואצמשקשנלתיארחאותוכלמב

,ןוירוג-ןב,יבצ-ןבםהיניב,םיריסאהרתי.קשמדבםייקתהלדמעו

.ץראהמושרוג,חילאמלאוןילי

:ינעיגרהורזחאוה.םימעפשולשדועהריקחליבאתאיתיוויל

"!רקשיאללארשיחצנ,הבוטלרמגיילכה,יתב,הגאדלא,

ריש.תיתפרצרבודאוהםג,רחאבףלחוהםדוקהרקוחה

:הקעצביבאלהנפאוה.וינפלחנומהיהיכרותםוגרתב"הוקתה,

,"ירישיוטיבוהז,,"?"המינפבלב,םכלשידוסהזיא,דגוב,הנע,

םרקוחצברקוחהץרפתה,"שדחןושל-רקוח,–.טקשביבאהנע

.355'מע,םש
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חילצהאליבאחורתאלבא;וזחורבתולאשבוםימויאבךישמהו

.רובשל

ותוכזבש,יבתנעטרבלאונדידיונתאאבןידה-קספןתניהתעב

םירחהלוסופדה-תיבתארוגסל:היהשנועה.שנועההברהקתמוה

םערדתסהלודיבהלועדציכיבתנעתאונלאש."ןויצ-רונכ,תא

ינא,:דחוימהונונגסבוקופיס-תעבהבוננעאוהוהלאהםיצירעה

המחלמהרמגלהכזאםא,:רמאיבאו."םהלשהקיטילופהתאעדוי

ללגב,טפשמהיטרפתא"ןויצ-רונכ,לשהשדחההרודהמלףיסוא

'ג"רמעמה,,ג"י"םילשורי,ףסאמה.הכזאלאוהךא."'ירונכ

.ותומירחארואלואצי,םתספדהעצמאבויהש,"ןויצ-רונכ,ו
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תחטבומהץראהףסלע

הכונחב,יבנלאתואבצידיבהדוהיוםילשורירורחשלהכזיבא

,המחלמהתועווזתאהנשכדועלבסלילגה.(1917)ח"ערתתנש

לבא,םילשוריירהלןופצמםיחתותהומערתולילוםימי

תומוקמהתוכזבתופקתההוקספשדוקהריעלםיטירבהוברקתהשכ

בוחרבךלהםיטירבהתארקל.וגוסנםיכרותהוםימעהלכלםישודקה

אוהשכ,ינייסוח-לאידנפאןיסחריעהשאר,םינקז-בשומלבורק,ופי

לעםתח"קדצ-ירעש,םילוחה-תיבםלואב.ודיבןבללגדאשונ

.יטירבהדקפמלריעהתוחתפמתארסמוהעינכה

הררועוהפלהפמתוריהמבהרבעםיכרותהתעינכלעהרושבה

בוחרלםהיאובחממםיבשותהואציבער-יזמ.ריעבתיללכהשגיר

.ברעממםימדקתמוםידעוצהםילייחהידודגמהמהרבכש,ופי

םילייחה.תוצבושמהםהיתויאצחבםיטוקסהויהםיעשעשמ

םימינצושגפרשאלכלוקליחבלה-יבחרוםיבידנהםילרטסואה

םידליל.ןמעטוחכשרבכםילבקמהשרכוס-תויבוקםגוםהילימרתמ

.דלוקושוקינעה

.םואתפ-תלואגםהיניעלו,םיבשותהוציקהתוהלבםולחמכ

הרוגסהתיהשותונחחתפןעשה:הייחתלםקלכה,םינאוסתובוחרה

המלעםהלהיהאלםשםוקמ,רבדמהןמואבש,םילייחה.הירבלע

,רחוס.םינשיהתאונקיתוםישדחםינועשונק,םפסכתאאיצוהל

הביתכלריינ,תורייוצמתויולגתצקונסחמבאיבחהוולזמלזמתהש

.אלמףסכבםילייחהונקלכה.הריכמלםאיצוה,םירייתלתורכזמו
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הנשמבבושלומצעןיקתהויבאדדועתהםילשורישוביכירחא

ינשתאבורקבתוארלהוויקםג."ימלשוריהדומלת,בותדובעלץרמ

אבצלסייוגשריעצהותפרצליחביאבצאפורכתריששרוכבה,וינב

,יכרותה

ועיגהםילשוריל,וחורתאהממור"רופלבתזרכה,לעהרושבה

תושגרתהההתיההבר.ןושארהםיריצה-דעוירבחוןמצייוםייחר"ד

יבארמאםדובכלםינפהתלבקב.םאובלםידוהיהםיבשותהברקב

ינבונלושיגהשםירוכיבהםכנה,הדעווהירבח,םתא,:רתיהןיב

".אחישמדאתבקעינאהאורםכאובב;הלוגה

םג,:ןיפבתורוגשהתורימזהתאיבארמיז,תבש-לילב,תרחמל

הגהתבשהםויב."ידמעהתאיכעראריאאלתומלצאיגבךלאיכ

ללגביתרסחהשהמםילשהליעשירוצבהווקא,:וירפסתאצוהב

,ברעתונפלךא."'לארשי-ץרא,םשברפסרבחליתעדב,המחלמה

הרוהטהותמשנםורמלהתלעתודחאתועשירחאוערבעתפלשח

.ח"ערתרייא'בםוילרואהזהיה.שולשוםישישןבאוהו

גא38

לארשי-ץראתריקחלהרבחה,הדסוניבאתומירחאםייתנש

ורכזלץבוקהרבחההאיצוה(1928)ח"פרתתנשבו,"היתוקיתעו

זו."םילשורי,םשב
ו

:רפסלהמדקהה

ימשלעהשדחההפוקתהירהזוריאהךא..
יטירבהאבצהידילעהדוהישובכירחא,ונצרא

.חצנלורגסנתוהכהץנולהשמםהרבא'ריניעו

,טוקללהזהרקוחהלמעועגיםינשתורשע

תורוקמותודועתתחאלתחאםסרפלוףוסאל
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ייח,הבושיוהימיירבד,לארשיץראתריקחל

.'וכו'וכוהתורפס,םהיגהנמוהיבשוי

השעירמוחקחודךותמותינחורתודידבב

קרו.שדקהתכאלמ,וזותכאלמתאץנול

איה,ובלבהננקשתובאהץראלהברההבהאה

לעץמאתהלורבגתהלישפנהחכהובהחיפהש

םילושכמהראשלעותינפוגהותשלוח

.וכרדבוברשםירוצעמהו

לארשיץראתריקחלתירבעההרבחהדעו

ךרכה,וזןורכזתבצמוביצהבהיתוקיתעו
רשעאלמהבחונמהרקוחל,יחכונה"םילשורי,

.וירבחלותדותתאתאזבעיבמ,ותריטפלםינש

רכזחכשנאליכ,דעלהזהץבוקהשמשי

םיכלוההלארשיירקוחבלמהזהרקיהשיאה

.ויתובקעב

היתוקיתעוי"אתריקחלהרבחהדעו
ח"פרת'ה–םילשורי
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