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(יכנא .י .ז לש ותטמ ירחא) 

תוירבה יפב םינוכמ םירבחמ ויה לארשיב םינפל 
תורפסב .םתמשנ וא םחור וררצ םהבש 'םהירפס םשב 

.ורבחמכ קבד אהי ומשש ,רפס םוש הבז אל השדחה 
םשו ומש רשא ,התע רטפנש רפוסה היה דחא ךא 
יכ דע ,דחי ונל םיכורכ ויהנ ליעל ססונתמה ורובג 
ילב םיתפשה לע סכרפ רפוסה םע השיגפ תעב 
קבד לע דיעמ הז דדוב ןויזח .אבא 'ר םשה םישמ 
הדימב הב יכ .ותריציו שיאה ןיב ליגרה ןמ אלש 
,אבא 'ר לש יכנא םג היה ,יכנא לש אבא 'ר היהש 

.שפנה תראשה הזל הז ונתנ םהינשו 
קיחרה ,חונמה ךייש היה וילאש ,יתורפסה קפואה 
םניא ויננע .לומתא םוי תורוא םה ויתורוא .ונתאמ 
ותואב שי ךא .ונשאר לעמ םימש תסיפ דוע םיהכמ 
הילע הטילש העיקשל אהת אלש ,תירוהז ישוג קפוא 
."לארשיב םינפל" לש תידוהזה איה — ונליבשב 
תאז תירוהז ולתש ,הלא םע קלחו די יכנא .י .זלו 

.יתורפסה ונקפאב 

לש םיבבלנ םיקרפ קר םניא אבא 'ר יקרפ ךא 
םגו הנר אשונ םג ומצע אבא 'ר ."לארשיב םינפל" 
ובש רתומה הזו ,"לארשיב םינפל" לע הניק אשונ 
ןיב רבעה יננוחמ לש רקיהו הדמחה ישנא לכ ראשמ 
תמב לע ורוד תראפת תא שרופ אוהש ,ונירפוס 
המ עדיו האר אוה !החכונו אנ וכל :ארוקו תורודה 
לבא .וילגרל ןומט ןורדמו אבה רודה חרוב :האר 
השפ רבכ וביבס :שחינ המ עדי אלו שחינ םג 
ותביבס ייחו ,לוכיבכ ,וייח לודלד לע לודגה זעלה 
אבא 'רו .הבש םינוניבה דחא קר היה אוהש ,הלוכ 
רפסמ אוה .זעלה תא ושפנ אולמבו ולוק אולמב םיזמ 
םימלשו םיאלמ םייח ןיא יכ ,ןנורתמ-קעוז ,בהלתמ 
הקימעהו השדיח תודיסחהש ,לארשיב הז ןשי רוד ייחמ 
איהו ,שפנהו בלה תא האילפל התוירו ויתוראב ול 
ץרא'! ץראל םימש הבריקו הנקזב תודלי הקרז איה 
ךפשב ליעומ ןיא יכ אבא 'ר עדויו עדוי לבא .םימשל 
.םיתעה חור תא רוצעל חוכה ויתפש חורב אלו ובל 
תא תובכל םימ ןיא לבא ,םייח םימב וכרבתנ וייח 
תויגרטה לאו .ביבס תונקזה ויניע תואורש ,הפירשה 
ושפנש ,לארשיב ןורחא רוד ותוא לש ויתואצות תאזה 

.םינשיה וניתונכשמב רשוא העדי 
?ורבחמ לצא ותיוהכ אבא 'ר הזב-יא דוע םייקה 
,תורפסבש תויומדל םג תמאה םלוע שי לבא .עדוי ימ 
םג היהי אליממו ,יכנא לש אבא 'ר םייקו יח םשו 

.םייחה רורצב רורצ ורבחמ םש 

.י .ז יבתכב םייקה קלחה והמ םויכ דיגהל לקנ 
לקנ אל לבא .תורפסב ומש תא םג םייקי רשא ,יכנא 
.ויבתכב םימרוז םיגלפ םיגלפ .תחא לע םדימעהל 
ןימאמ ינא יכד ,יתבר תוקיבד יכד םיאשונ הלא 
ויבתכב שי .תויהתו תויהנ יכד םיאשונ הלאו ,לודג 

םג ,ןשיה ונמלועל שפנ-תולכבש תיברע תקישנ םג 
םג ,תשדוחמ תירבע היוהל הבירע תירחש תקישנ 
,רומאכ ,לכה אל .םיניב ימודמד לש שפנ ינוילכ 
וללה םידודנב ךא .יחה הרצואב תורפסה רומשת 
הברה לש חורה ידודנמ םיוק ישאר המכ םיטטרושמ 

.םהה םימיב ויליכשמו לארשי ירפוסמ 

ליבשב הברעמ וינפ םש רשא ,עדונכ ,שיא היה 
אל תשבי הליג וכרד עצמאבו ,חרזמ יתאפל עיגהל 
םימשו השדח ץרא תולגל םיבר וצרפ ונלצא .תעדונ 
םימשו ץרא בל-תומעפתהב וליגו ורזח ףוסו ,םישדח 

.יכנא םג היה הלאמ .םאצומ םוקמ לש 
תרישב וחתפש םירפוס רודמ דחא היה אוה 

רעונה ינבמ םיבוטו םיבר .םיניב תעש לש םימודמד 
ונפוחמ םמצע זא ורקע ,שפנה תואשמ ילעב ,ונלש 
,םירוצנו םישדח םימוחת לא עיגהל ליבשב ןשיה 
והמ ,רורב בלה דיגה אל הלוהב הגלפה התואבש אלא 

.םאשנ ,דגא עדי אלו םבל םאשנ .הוואמה ףוחה 
רבד אוהה רודה ינבל םהל ,דתיה םהירחאמ העיקשה 
תקזחב ,דתיה םהינפ לומ החירזה וליאו ,יאדו לש 
יריעצמ םיבר .בורל התדבתנ ףאו ,המותס בל תאובנ 
אלו לצה םתוא ףחס ,חורה זא אשנ רשא לארשי 
םנמיז אל רזה םלועהו ,תובא ןחלושמ ולג םה .רואה 
םייחה י,דלאו ואצי םהייח שקבל ,רחא ןחלוש םושל 
ילב ינב ,הלאה םיחדינה תא .םהמ םהינפ ריתסה 

.םוגעה הלהא לא תורפסה זא הפסא ,המוקת 
ןמ ,םישקבמהו םידדונה ןמ היה יכנא .ז .י םג 
שפנה תונואמצ ןיב /'ץראו םימש ןיב" םיעלקנה 
דע ךא ,הכל וכשמו הכל וכשמש ,בלה תונואמצו 
לכ ןיבו .עיגה אל םייח םימ יעובמ דע ,חורמ ןייעמ 
דעו "אקוניה"מ ,הפוקת התואב ראית רשא תושפנה 
.תודפ הל ,דתיה רשא תחא םג ןיא ,םירחאו ןמרטלוו 
חונמ ואצמ אל ןשיה ונמוחתל ץוח לא תוחולשה וינוי 
המכ .ןהיפב ףרט תיז הלע לכ ואיבה אל םגו ןשפנל 
.רקו רז םלועב הצחמל תואפוק וא לילכ תואפוק ןהמ 
רוזיא תא אצמו בשו שוטנה ףוחה לא וינפ בישה זאו 
ינוציחה םורקה וילעמ רשנ םשו ,ושפנל רשא םוחה 
לש םחה ךותה הלגתנו ןמרטלוו-יכנא לש אופקה 

.אבא 'ד-יכנא 

.ןוניחבו הבהאב והומכ םהינפ וריזחה םיטעמ אל 
םילוגהו .ם,דמע רוחא בש אל םיתעה לגלג ,םנמא 
ובש ךאו ,שממ םנחלוש לא ובש אל תובא ןחלושמ 
.הכרבל ךורע היה ןחלוש ותוא יכ ,שוחל ובש ,תעדל 
.ץרפ .ל .י היה תאז תיתורפס הבושת םיבשה לודגו 
הטונה ךרדה תא קר אל ול הליג יכנא םלוא 
הלועה ךרדה תא םג םא יכ ,ויהש םימי לש םרואל 
יבתוכמ םג תויהל הכז אוהו .ואובי םימי לש םרואל 
ךא .תשדחתמה לארשי ץרא לש םינושארה םיפדה 
םיבר םימי ינפל איבה רשא ,"ונצרא" ורופסב םג 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 18 Nov 2018 06:09:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



הנושאר הנש ,ם י נ ז א מ 46 

,הלוגב םיארוקל ץראה תרמז תא םייטנמור םילילצב 
לע וג-סמ ידוהי םג םיניגמהו םיעטונה ברקב לותש 

תידוהיה שפנל רשא םוחה ירוזא ינשו .אבא 'ר 
תקישנ ולצא םיקשונ — "ונצרא"ו 'ילארשיב םינפל" 

.הכרבו הבהא 

,בתכה שיא ונממ ףלקתנ תונורחאה ויתונשב 

םע היהש הז ,םעה שיא ותוטישפבו ותרהטב רתונו 
היה ובל .ויתוריציב הרהבומה תא בתכש תעב וטע 
,"לארשיב םיגפל" חסונב ,העמשמכ לארשי תבהא אלמ 
לכ קיבדהלמ הז בל היה ןקז .לארשי ץרא תבהאו 
ןשיה םותה בצקב םלה אוה .םהינימל תובבלה ירוריפ 
ורכז יהי .הז בל םדנ התע .תונשיה תובהאה בצקבו 

בירה .א .הכרבל 

הליל לש ףיוב 
א 

עסמה תא דחאמהו ותיבל ץוחמ עגיתמה םדא 
ןיא ;זגור -עבשו חור-רוכע השענ ,וריזחהל ךירצש 
רסוח לע אוה ךמוס םא ,הינורטב אובל יאשר אוה 
,בכרה-ילכ לש םינמזה-חול תא םיתעל שבשמה קויד 
אלא ,וז תוחיכש לע ךמס אל םנמא ידעלג ןרהאו 
אובל רחיא ,ותאצ ינפל וילע וגרתשהש תודרט בורמש 
לחליח זגורב לוהמ רעצ .ןינמב הנורחאה תינוכמל 
,קוצ-לתל רוזחל רתויב היה ףסכנ םעפה אקוד .וב 
הימוה למנ-ריעב בוטב ומצע תא שח אוה ןיא ןכש 
יתלב הסמעמכ ול התארנ הב תפסונ הליל-תנילו ,וז 
העריאש הלקתה ותוא הרעיצ !ןוממש תנפוצו המיענ 
ול םשרש תופורת המכ תאבהב רוחיאה לשב םג ול 

.בכשמל הלפנש הנטקה ותב ליבשב אפורה 
הבזכאה לומ בובגו םמוש ידעלג ןרהא ול בצינ 
,הטלחהה ובלב הלמג תעד-לוקש רחאלו ,היופצ יתלבה 
,ותיבל עיגהל וילע המוש יכו ,ריעב הלילה ןולי אל יכ 
,םנמא .לגרב ךרדה לש הבור תושעל ץלאיי םא ףא 
ןכש ,תוללותשמ תויפונכב ןיידע תושבושמ םיכרדה 
ןמ אוה ןיא לבא ,תוערואמה ןמ ץראה הטקש םרט 
קספו ,םינוש םיכרד יפוריצ ול ףריצ אוה .םינדחפה 
ץרא-תרבכ ועיסתש תינוכמב תאצל וילע יכ ומצעל 
המכ קחרמ ,תודשב וכרד תא השעיו ,ריעל ץוחמ 

.קוצ-לתל ועיגה ידע ,תואסרפ 
תינוכמב אצי ידעלג .ותישארב הפי הלע הז ףוריצ 
םשמ תרבועה תינוכמה תא רחיאשמו ,תוירקל דע 
ךותל קחדנו ,ךרדה-מא לע הלק העש דמע ,האלהו 
,םוקמ ול וניפ רשא םיירפכ םיברע השודג תינוכמ 
אובל םימיה םתואב וזיעה לע םיהמתו םיחושק םתצק 
םיהמת וללהש דעו :םיכייחמ םתצקו ,ידיחי םלהקב 
םיכייחמ וללהו ,םמז תלוטנ הניאש ההימת וילע 
התואל עיגה ירהו ,םיסומנ לש החישב ול םינענו 
מהל ומצעל עבק התופעתסה תדוקנמש םיכרד-תשרפ 

.לגרב וכרד ךיש 

תינוכמה ןמ ץפק ,םיירפכה ןמ הכרבב שרפ ידעלג 
רובעכו ,קלד ןשעו קבא יננע ךות המוקממ הרקע רשא 
לומ ידיחי ,תודש בלב ומצע תא אצמ הרצק תוהש 
למקה בהוצה ןיעו ,ץיקה יהלשב םיפושח ,הזמ םירה 
,העיקש לש הגונב םיראומו םיזפומ םהיסכר ,םהל 
,םיבשע שמכו םיצוק ידלש יסוכמ ,הזמ ףלש תודשו 
תוודאב ותיעצמאב קהובה םי לש ולוחכל דע םיערתשמ 
.קרקרי לוחכבו ןמגראב םיקלוד ויקפא ילושו ,םיצונצנ 
,ץיק ףוס לש הכר םיברע-ןיב תימוד ביבסמ הטלש 
רתויב תינסייפ ,המיענ איה תבשונה ברעה חורש העש 
אוה הב ,הגונ דסח-תעש לש בל ישחר םדאב תעטונו 
הרוא לע וכותל התוא ףואשלו ,המעט לע דומעל הכוז 

.האירבלו םדאל הקינעמ איהש םעונה לעו ןידעה 

למו קוחש רוע-קית קר היה ידעלג לש ודיב 
,ףלש-תודשב היה ךלהמ יכ ףאו ,קבאה ןיעכ ןיב 

,רתיה ,הרויל םיאמצה םיברח םיבגרו םיצוק ןיב 
תמגמ רבעל ויטבמ תא אשנ אוהו ,וילע הלק הכילהה 
עיגהלו וידעצ תא שיחהל ךורד ןוצר ךות ,וצפח 
תועיספ עסופ ,הזפחב ףלוח היה ךכו .קוצ-לתל םדקהב 
לכתסמ וניאו םיעלסו םינבאל לעמ גלדמ ,רתויב תוסג 
םימעפל ויניע הלות .ךרדה ןוויכ ךרוצל אלא ןידדצל 
קרו ,חדינ רפכ יבוביגב ,דדוב ןליאב ,העודי הגספב 
תימהב ותוא תעשעשמו ובלב העוטנ תחא הקושת 
,םיתעש לש הכילה רחאל ,ברעה דוע יכ ,םיפוסיכ 
יאדוב ול תוכחמה ותדלילו ותיערל ,ותיבל אובי 

.םיניע-ןוילכב 
וטעהו תושממ םימודמדה ושבל הכילה ידכ-ךות 
חריהש אלא .תכלוהו הבעתמ תילולפאב הביבסה תא 
וב היהו שוטשט ללכמ אצי ואולימל עיגה םרטש 
טשפ שמשה תעיקש רחאל :וכרד תא ול ריאהל ידכ 
הממדה ךותמו ,עיקרה לוחכ ךותב ףיסכה ,ונורויח 
בבודמהו ,תונליאבו םיאשדב שוואתמה הלילה לוק הלע 
יתלב רוצרצב ,םילחז שחרב ביבס-ביבס וחיש תא 
םישרופה תופועה לש אטחתמו שולח ףוצפצב ,קסופ 
םיפנכמה םיפלטע לש העוטק םיאכנ-תחירצב ,ןולל 
רתהו תוקבואמה וילענ שקנ — הז ךותבו ,תודבכב 
...התיבה ,התיבה ,התיבה :תואיל אלל ץרמב תוב 

ב 

ןרהא ינפל היה ךרעב העש לש ךלהמ דוע 
םיללצכ םיתיזה תשרוח ךותמ וגרח וללהשכ ידעלג 
.ךרדה וינפב ומסחו ,םיינקנוז ,הער-ירשבמו םילפא 
םהידיל ולפנ לע ,חור-תרוקו ןוהמת ךות והופיקה םה 
,ךרדה-מא לע אל םהינפל הרקנ ןכש ,תעדה-חסיהב 
תוכלהמ תוירבה ןיאש ,םיחונז תודש בלב םא יכ 
.בושיי לע הטישפ ינפל וחנ וב םוקמל ךומס ,םהב 
הביבסב תטטושמה היפונכ ידיל לפנ יכ ול רווחתנ דימ 
ינב םה הלא יכ ןכתיי .תולילב היתויולפנתה תכרועו 
תא םימי השולש ינפל ופיקתהש ,הפוג היפונכ התוא 
רחאל קר הפדהנו תונשקעב הכשמנש הפקתה ,קוצ-לת 
ינשל תעמתשמ הניאש שאב ובישה קוצ-לת ישנאש 
ופתכל ךומסב ןיידע היה שח ידעלג ןרהא) ...םינפ 
ליעפמ היהש העש הבורה תק ץחל תא תינמיה 
ךכ אל .תנכוסמ היפונכ ידיל לפנ אוה .רורב .(ותוא 
והירה התעו .קוצ-לתל וז הכילה לש הפוס ול רעיש 
ותצלוחבו םירופאה ויסנכמב דאמ יחרזא ,םהינפב דמוע 
עיגהל וייוואממ קתונמ ,ודיב קוחש רוע-קית ,הנבלה 
הנטקה ותבלו ותיערל ,טקשו םולש תניפל ,ותיבל 
,תצקמב הומתו םיענ אל ללכו ללכ םויס .ךכ ...הדומחהו 
ללכ .וייחב וצק תא ידעלג ןרהא ול ראת ךכ אל ןכש 
קות ירודכ לומ הדמעב הציבר תעשב .ךכ אל ללכו 
הנואת ךות !יאדו — תוננוגתה לש ברק ךות ,םיפ 
תינחצר היפונכ ידיל לופיל ךא י ןכתיי — הדובעב השק 
,הארנכו ,הומת תצק — הזב םייסלו יופצ יתלב חרואב 

...ביצעמ םג 
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