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רדחה
ותטישוותנוכת

םהיעסמלכבלארשיתאתוולליושעהיהש,השמימיבשןכשמכ
םעלשםייחהיאנתללגתסהןכו,לטלטהליושערדחההיהןכ,םהיתוינחו

ולהכראהירוטסיה.וידודנווילוטלטל,הלוג
,

רדחה.וילעתולגהםתוחו

,םיאנתהוםירפוסהימימותישארש,"רפסה-תיב,לבקשהנורחאההרוצהיהוז

תוצרהליתילכתןיא.םיזנכשאהםידוהיהתוצופתןיבםינורחאהתורודב

.רדחהלשהוההלעםגריאהלידכןהבשישיפ-לע-ףא,ויתודלותהפ

הסנאו,תיסופטהותושיבוננמזלבורקהיהשומכוראתללדתשאלדתשה

ררבלהסנאףוסבלו,רדחהלשהארוההךרדוםידומלהתטישתארוקחל

תואיצמבלפטמהרואתלכ.רדחהתודיתעל,אבהלהזמדומללשישהמ

יאדובםיטרפהמכב.היצקורטסנוקהעודיהדמבאוהוחרכ-לעתיסופט

רשפא-יאלבא,תוזוחמותופנןיבםילדבההתאיתטלבה,תודמהתאיתיושה
.הז-ילב

תכרעמוהטושפהותרזגתאפמ.רדחהתאןיצתורודסוודוסיתוטשפ

,םתבשוםאובםוקמלכב,לארשימהדעלכבןנוכתהללכויםיטעומהוידומל

,הלחתהברהבשחמילב,םיאבגוםידעוילב,השדחהנחתלםעיגהכדימ

.תאזכתוטשפלעיגהלםתחירכהתולגה.םתגאדוםלופטוםיסנרפוםינרדסילבו

דימ,שדחםוקמלםידחאםידוהיואבךא;םהייחיפאלןוכמרדחההיהךכ

וילאולפטנדימ,ךכלרשכמםדאאצמנםא.םהיניבךונחתארדסלולכי
.ולת-לעהיהרדחהו,םירוהה

םידמלמה.םילעבןינקאלא,ירובצןינקאלוברבהיהרדחה

רכש,ויכרצלכוקיפסהשםה,םנובשחלעגהנתהרדחהו,םילעבהויה

,רדחהלשךומנהגרדב.תטעומהתיהםנמאש,ותוכרטצהראשלכוהריד

אופאהיהאוה.םרכשםלשמהוםנממהאוההיה,םירזועלדמלמהךרטצהובש

.ןלבקהמ-תניחבב

םירעבקרויה,"הרותדומלתםשבוארקנש,םיירובצםירדח

הלהקהתוסנכהירדסותושרהיקחשרחאמ,הלאוברתנהיסורב.תולודגה

םהבךמתש,םיינעהידלילקרירובצהרדחהשמשוברב.םדוסיורישכה
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,םהידליוילאחולשמוענמנםידימאו,דומל-ירישכמראשבוםירפסבםג

תואצותלווקןעיו,ירובצהדסומהינפ-לעםייטרפהםירדחהתאםרכבב
.ונממרשאמםהמ.תובוט

ונלצא,םירחאםימעלצאםגםיניבה-ימיבגהנהזןיעמרדס

יוצרוחונהיההזבצמ.םירחאלצאלטבשכםגםיקתנותולגהותרישכה

חכתאהדעהןמולטנקחדהוץחלה.םיניבהימיףוסלשהיוודההלוגל

.חרטהותוירחאהתאםהילעלבקלולכיווצפחשםישנאהובראל.רודסה

תאקפסלותודמלמבזוחאלותכירצהותיחמרשא,םדאדימתאצמנךכו
תועוצקמהטועמותינכתהתוטשפןיגברשפאהיהםנמאהזו.ירובצהךרצה

.ואצמלהיהלקנ,דחאעוצקמעדיששיא.רדחב

עריאםיתעלקר,ותונמואלתדחוימהנכהולהתיהאלדמלמה

אלו,גהונהזהיהאלללכ-ךרד."רזוע,הלחתהיהךומנהגרדבדמלמהש

ועדיאלהזרבדב,םהמושרדםידומלהתעדתאקר.השירדתאזהתיה

אלהארוההתכאלמלתדחוימהרשכהלבא,רדחהלשםיבוטהוימיברותו
םאו.הארוהבחתפודמע,תלכיהתאומצעבשיגרהשימ.םידמלמלהתיה

גרדבש,התיהםיברהתפקשה.םירוההבלתאוילאהנפהאליממ,חילצה

חילצמה"לעופדמלמשיו,הארוההתונמואלךרעשירדחהלשךומנה
לחהמלבא,הכרבןמסולצאםיאורםידליהןיאשדמלמשיו,ותארוהב

גרדבםגו.לפטךאוניאדחימהרשכההורקעעוצקמהתעידיארמגהדומל

,לגסמיפאב,םיאתמגזמבאלא,הארוההרשכהתאולתהנכהבאל–ךומנה

דחימיגוגדפךונחרסח,הזרבד.דומלבםינקנםניאש,יעבטןורשכב
תויהלרדחהלוכיךכקר,רדחהלשורודסלכבלודגדוסיאוה,דמלמל

הקינכטןיארשאבקרירשפאהרדגבהיההזרבדםלואו.יטרפןינק

דחאלכאלא,םייטקדידםיללכתשרומןיא,רדחבהארוההלשתדחוימ
.וינפלרשאםידליהיפלווגזמוועבטיפלךרדוםיללכומצעלרצוי

םברכלבא,םירזועםדקמויהשםיטעומםידמלמהןיבויה,רומאכ

הפרטנשםיברהזהדמעמהטלקו,ךכלםואיבהםהייחתוערואמשםישנאויה

אלש,םילודגםידמול:"תוחולהירבשןאכויהםיבר.םהייחתניפסםהל

םלסהתולעמבתולעלולכיאלש,םיינע-ינבםינדמל,תונברשפתלוחילצה
,הרתישפנילעבםישנא,םהיסכנמודריש,,םינוגהםיתב-ילעב,יתורבחה

רודבש,םילודגתונורשכילעבןאכועקשששיו.םייחבךרדועדיאלש

םילודגםימכח-ידימלתןאכויהששי,הבשחמבץראריאהלולכירחא

,תינברהתיהאלםתרותשאלא,ריעבהרותלשהרתכבשמשמהברהןמ

הלכיםימדוקהתורודב.הרבסבודומלתבאלא,"הארוהבאלםתלדג

ולונתנרשאשידמלמההסנתנשתונויסנה.תונברלרבעמשמשלתודמלמה

םהלהכרבלויהםהיתוערואמילוגלגותדחימהםכרדששי,םייחהתעדתא
.םתביבסלו

,דאמהכראהירוטסיהשיםעבתדחימהרדשרותבםידמלמל

יאשונויהש,םירפוסה.לארשיבחורהתודלותבואלמםילודגםידיקפתו
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.,הישרודוהרותהישרפמ,וירומוםעהיגיהנמ,ינשתיבימיתלחתבהרותה
,שרדמה-תיבבםמוקמתא.םיאנתהושרישכםתלדגמודרי,םישארוםיניד

התיהו.רובצבםיארוקוםירפסיבתוכםירקמותוקוניתידמלמלויהםהו

וקסעש,םינואגהוםיארומאהימיבםגםירקמוםירפוסלשתדחוימהרדש

ואציםהיניבמו,םהבוקסעאלתורודהימכחש,םילודגתועוצקמהמכב

,ותיוהכשדקה-יבתכרוקמתאונלומיקוורמשםהו,דוקנהוהרוסמה

ויהםינואגהימיירחא.הדגאירבדולגלגתיוןירותסמותועדוססתםהיניב

תישארהדלונםהיניבו"תונורתפילעב,ו"םינדקנ"ו"םיארק,םהיניבמ
וזהרדשמםיארקויהםינושארהםיתפרצהםינטשפהו,קודקדה

,

החתפתנו

.הנטקההיצנגילטניאהםהויההנורחאב.יתפרצהטשפהתישארםהיניב

הינעהחפשמ.וילעםג-ףפוחהרותהדובכ,"שדקהילכ,מהיהדמלמה

הרדשבעודייתורבחדיקפתאלמותארוהדבלמ.דמלמההבורקבהדבכתה
.םילודגינפלתבשב"רועש,ארוקדמלמההיהששי.םעהלשהכומנה

לעו,עמושהלאתדרל,וירבדביחרהלוריבסהלותליגרהםינטקלהארוהה

הלאשדמלמהיפמלאשלואבששי.ןומההבללםיבורקוירבדויהןכ
תוכיישםהלהתיהשםידליהירוהדוחיב,םיבוטםימיירדסוהלפתיגהנמב

.תוטוידהלברכטעמכהיהאוה.וילאתדחימ

ינרותההיהאלהאוה,הצעםגשקבלוילאואבםירוההששיו

"שיאםדקמהיהששי.הצעונממםינהנו,םעהיטושפלאבורקהדיחיה

יכ,םיתבהילעבןיבשםינידבםיררובלויהםידמלמ.ץעילעדיוהשעמ

,עודי.םהבהיוצמהתיהש,דומלתהתעדהכרצנתונוממינידבעירכהןעמל

.םיבושיהינבלעלבקמררובלהיהדמלמותויהבבוט-םשלעבלארשייבריכ

לעב.וקחדתעשבולדומעלינעלקקזנ,תווצמבקסועהיהדמלמה
ומצעענמאל,קוחדאוהובצמתויהלכבו,וילאהנפיויסכנמדרישתיב

ץבקלםינתונהלערזחמ,הקדצלהשעמהיהו,וזכהוצמללפטנתויהלמ

תאוארםידליהו,רתויבהזמהלבסאלהארוהה.םיבוט-ןבינעלהבדנ

ךותבןותנאלא,םייחהןמשרפמדמלמההיהאלךכ.תווצמבקסועםבר
r" ". *

,הרבחה.
הכותבדיקפתאלממו,הנממקלח

חקול,םלבאבוםתחמשבףתתשמ,םירוההלשתיבהדידיהיהדמלמה-

,"רכז-םולש"ב-,ןבהעובשבוםיאושנתחמשב,החפשמהתוערואמלכבקלח

:ןיבןיצמהאוהטושפתיבבו,הוצמ-רבבוןבהעושיב,םירומש-לילבו

r.םירוההתיבלסנכנהיההנשבםימעפהברהו.םהבשםכחדימלת,םיאורקה

-תיבהתארקבןכו.תובורקםיתעל.סנכהלותכירצהתבשבהניחבהאלה

,םינפרבסבלבקתנםעפלכבוה.םילגרבוהכנחבוםירופב:תונמזמםיתעל

...שיגרהודימלתו,לשמבואקוספבוירבדםיעטהוהחישבסנכנו,תופי

דמעוי,תיבבששפחהו-רדחההריואלש,דובכוחהברקלשהלוהמהשגרה
".הרוצ"בוטםויותבשדובכ"וליפאלבקישהלאלכךותמ.הנהנווברל,ךומס
דוריהיהאל,וניניעבדוריה,הזרבד.הבוחןיעמהיהשיפ-לע-ףא,תרחא

םג.תיבבלההתנוכתתאוזתברקתמלטנאלהבוחהיהשהמו,םרודב
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הלוחהתארקבמ,םירוההתיבלבורקדמלמההיהאובתאלשהרצלכלע

יקבו-"ערהןיעלעשחלל*םגעדיןקז-דמלמששיו,ומולשללאושו

י".ויתועידיבשמשמוומצעענומהיהאלתיבהדידירותבו,תולגסב
סופטהיהאלש,ביחמרבדהעבטו,םעהתוצקלכמואבםידמלמה

,םתבוטבםידליבוטלשש,גזמה-יכר,בל-יבוטםהיניבויה;דמלמלשעובק

השעמישנאםהיניבויה.תוקוניתבהרמםיקרוזה,םישקםישנאםהיניבויהו
ואכדםתוקחדוםתכאלמםהמםיבר.הזהםלועהןמאלשםיגלפמםינלטבו

הדורוהנטקלכלעסעוכה,םיבצעהיורג,ןדפקהדמלמהו,םשפנתא

םירוההברהשהז-םושמקרדמעמקיזחהו,הצמשלהיה,ףאבוידימלתב

.ןדפקדמלממאקודהלעפלופצ

דמלמההיהללכ-ךרדש,רמוללכונ,תודמלמבולפנשתוערגמהלכםע

ייחויחו,םימשיאריםידמלמהויהםברכ.ותרדשלןוגהוודיקפתליוצר

דשחו,תודמלמבקוסעללוכיאל,תאזהדמבהיהאלשימ.םינומאימולש

(1ותורשמוקלסללוכיאוהש-לכ
.

םידליהיניעליחםייתדהוייחלכתא

,םימשתארילשהלודגהדמבקרתואלמתהלהלכיהשקהותבוחו,םהמעו

.שדקבותדובעלהשרדנהלודגתוריסמיכ

,ידמרתויסמנמרשפא,ץרא-ךרדלעבבר-יפ-לעהיהדמלמה

והושעתוינעיקודקדווייחךודכד.םההםימיהלשסומנהיפל-ןבומכ

לשתוטשפהתיהךומנהגרדהןמתוקוניתהידמלמב.ךרב-לפשוןתונעל
םידליתדעבטולשלךרצהךותמםהלושכרש,דקפלתוליגרובחריפא

ךכלםירשכמהלבא,השרדנאלתודמלמלהנכה.םירזועתצובקרדסלו

יו;הדובעהךותבוחמתה
ש

יבאצמלאלפתנש
ן

םיאלפמםינמואםידמלמה

תיעבטהשגרהאלא,ךונחתוכלהתעדילבךונחהתדובעבםינייטצמה

םהןויסנהויפאהרשכהש,רמאהלהכירצתמאהו.ךרדםורויברןויסנו

.םימיה-לכהארוהתרשכהברקע

וקיזחהש,םירישעוםידימאםגויהםלוא;םידליתדעלדימתהיהרדחה
.םהינבלידיחידמלמ

ידליויהאלו,םירישע-יתלבףאתאזושעםיבושיבוםירפכב

,םידחאםיתב-ילעבויהםא.הרומאללוךונחאללםוקמםושבלארשי

ףסונו,םיתבהילעבדחאתיבבולדחיתנןועמוןוזמ.הרפכהדמלמואיבה

(2ןמזלעודיםוכסהזל
.

םימיב.הנשלםידגבךרעלבקםינשתורשעינפל
-4 - *

..."

יא

אלש,ורמאב"םייחהרואלעבדובכבעגפש,דמלמהלעזעלאציהנטקהלהקב(1-

:,וינפלתוקוניתבישוהל-רתמםא,רודהילודגינפלהלאשהלאשנו,שדקה-חורבורטסבתכ

-רקעברפכשבשחלשיש,םחכרשייו,ודיבםהינבוחינהאלשושענחפיש,התיההבושתהו

,ח"לרת,בובל,זנצמםייח'רתובושת,"םייחירבד,).םימכחירבדלגעולושדקה-חור

.(ה"קןמס

ארטוזאניוהדכ:ג"ערת,ןילרב(ד"רכ-ח"נש)יולהרשא'רלשתונורכזהרפס(2
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הנושוםינושתולילגבאיההנוש.לודגוךולהתרכשמההכלהםינורחאה

םירוההדחאתיבבורדחב.םירפסמרמחןיאוםיתבהילעבודמלמהיפלאיה

.יבר-יפ-לע.ריעבחינהותיבוותשאתא,דומללםיסנכתמםידליהויה

סורפבו,תלפמינימבהלכרבהמצעהסנרפוא,הירוהלצאהשאההראשנ

תאחמשוודיבףסכהםוכסואב,ותיבתאדקפםיארונםימיינפלוחספה
סופטלהיהםילגרלהתיבהרזוחהדמלמה.רתויוםימיעובשותחפשמ

ךיא,םתריזחבושענשםיסנלעורצונתודגאו.תורפסבםגותוחידבבעובק

רהנםבכעשוא,לילעבהמחםהלהדמעהשאלא,םתיבלבורקוהתשנ
.הארוהבהמתהדובעתוכזבהז-לכו.ךרדהםהלהצפקשוא,סנבוהורבעו

םניאשםג,םהינבתארוהל"רזועואדמלמוקיזחהםידיחיםיירפכףא
.םידימא

אלשדמלמהו,הנושליגינבםידלירפכבדמללךירצהיהםימעפל
ינטקלש,רבדהגהנללכ-ךרדלבא.השקדבעוהזמלבסהקידותמבטלש

הריעהועסנארמגללכלועיגהשםילודגהו,דמלמםינוניבל,רזועהיהםינטק
רבדהגהנשומכ,ולכםויהלכםידליהתאהרוהרפכבדמלמה.םשדומלל
תדובעותיבה-יכרצלבא,רדחבומכויהתינכתהוםידומלהרדסםגו,רדחב

הורמהריואהרסחםג.םדומלתמםיתעלםוקתנוםינבהתאודירטההדשה
אלבר-יפ-לעש,ועיפשההלאלכ–תירכנההביבסהתעפשהוריעבשהרות

.הכרבןמסואראלוםירפכבהארוהההחילצה

רדחולרדסלולןואאצמאלש,ךרב-לפשךרבא?הרפכהאציימו
חונמולשקבושכעו,דיחלשמבלדלדנש,הדימעהתונשבםדאוא,ריעב

הכאלמהתאראתוהזכשירפכדמלמהיהןומימהמלש.רפכבולבטיירשא

אלשםוקמבםגלבא,דמלמלםגהיהרפכבטחושהששי.ורודבהביבסהו
.םהינבלדמלמהיה,ריעבשןילוקמלםיקוקזהיהו,טחושהיה

אשונלשדיקפתאלמ,ידיחיהחורה-שיארותב,רפכבדמלמה
עידומוחולבןיעלעדוי,םיגהנמבלאשנ.רפכבשינוריעההיהאוה,תוברת

,ץוחנרבדב(1ברלשדיקפתאלמשםגשי.םישדחישארותודעומיתמיא

ושענו,הזבאצויכואהנוגערתהםשלתודעתיבגבךרצהיהשןוגכ

.תודעובגוהעשלןיד-תיבםידמלמ

רותב.ריעברשאמרתוידוע,החפשמהלאבורקדמלמההיהרפכב

ינפבביבסמרוגמסמחץראהלכהאלמח"פשהץיקהןמז.יאקדרדלאנשישקדאתשה,ירבגל

ונחלושלעהחוראןוזמילשיודמלמלוואניגאהריאמ'רסנרפליתרכשנו,תומחלמהילעב

," קומסט"רו"לו.

השלשובןירדשרפכ,:ה"עק,"ריאיתווח,'עו.א"לןמס,זנצמח"רל"םייחירבד,(1

יתרבדרבכו":דמלמתלאש,ה"פקןמסו;"קדובוטחושאוהודמלמםלצאןיקיזחמוםיתב-ילעב

םינרומםתצקוםיבשוםירבועהרפס־יעדויםעוםיכומסהםידמלמהירבחםעהלאשהןודנב

."םינברו
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ןינעבדוחיב,הצעאישמוםלועהביטבעדויהאוההיה,ינרותוינוריע

תדגאו;ירפכדמלמהיהבוט-םשלעבלארשייבריכ,עודי.ןידלוריעלעגונה

םיברליצהלחילצהוםירפכהינודאלצאלדתשהלליגרהיהש,רפסתוייח

.הרצורעצמ

,היתועדלץיפמלשדיקפתרפכבדמלמהאלמתודיסחהתלחתימיב

ןיבויהםידמלמ.םירפכבןקהלתונבלחילצהו,תודיסחלאוהברקםיברו

וקדקדםידיסחהירישע.םינושארהםיקידצהלשםיברקמהוםידימלתה

לעהלכשהההרסאשהמחלמהימיב.םתיבלתודיסחבםלשדמלמאיבהל

.תושדחהדגנםחלנו,ןשיהידומעדחאדמלמההיה,ןשיהםלועה

ימיברבכ.("רעפלעהעב")רדחב,"םינגס,,"םירזועויהדמלמהדבלמ

חיגשהלוילעלטוהש,"אנכודשיר,"ןכודהשאר,רפסה-תיבבהיהדומלתה

ועבקנו,דמלמהיפמודמלשהמלעםהמערוזחלוםידלילשדחאןכודלע

.ןכוד-שארתונמלהבוחותוכזשייתמיאםינידוםיללכ

םירזועה-שארהיהו,םידחאםירזועויהרדחהלשךומניכהגרדב

,םיכשהלהיהוילע.הברהדובעהסומעהתיהןטקהרזועהלע.םינטקםירזועו

,רחשהתכרבםהמעךרבלוםינטקהתאשיבלהל,םידליהיתבלערזחלו

ביכרהששי.הלקהדובעתאזהתיהאלםימשגהתומיב.רדחהלאםליבוהלו

םילודגו,וידיבלהנהשלשםינשו,ויפתכלעתוטועפהשלשםינשןטקרזוע

דליםא,םימעפלו.וטבמבוולוקבםלהנמו,םהילעחיגשמאוהו,והובסםהמ

.סנאבוירחאררגנהזו,ובחוסןטקהרזועההיה,ןוצרבךלהאלםיעושעש

לס,םידליללכאאיבהלםיתבבבבוסלןטקהרזועהלעהיהםויבםימעפו

.החנמ-תפלוםירהצהתחוראלתורדקבותורורצבךלוהואלמתמה,ודיבלודג

תאחלשלןטקהרזועהלעברעבו!הנמבהנמהפלחתנםא,יובאויואו

םידוצה,םירכנהיבבושינפמםהילעןגהלוילעםימעפלו,התיבהםידליה

אציהתיבהםתיולורדחהלאםידליהתכלוהלשגהנמותוא.ךרדבםהל

םתיחמיכרדיפלםירוהההז-ךותמ.םידליהלשדאמםדקמהםליגךותמ

ןקתלאלאהררבהתיהאלו,התיבהםהינבתאבישהלךכלגאדלולכיאל

.הזןיעמןוקת

תיבלםידליהתאליבוהלןטקהרזועהלעדועהיהתומדוקםינשב
השדקםהמעארקלו,ןמאתינעבםכנחלוםשםהילעחיגשהל,תסנכה
רותבט"שעבלארשייבר.ןטקהרזועליתדדיקפתהזהיהו,וכרבו

ילודגמםינשו,וידלילוקוולוקתוקיתמבהדעהבלתאאילפהןטקרזוע

רדחבוידימלתםגויה,ויחאו"םיביתנריאמלעב,ךכ-רחאוידימלת

וררגנ,םלועבהלגתנשכו,םבלבהעוקתותבהאהתיהו,ןטקרזועותויהב

.וירחא

הארוההרקעהיההאירקהדומלב.ורוהוובשיםיישארהםירזועה

ידיבולכהיהי"שרושמח.הרזחהםהילעהתיהשמחהדומלב,םהילע
םגהתיהםיישארהםירזועהלע.םירזועויהאלארמגהרדחבו,דמלמה

.התיבהםתיולבופתתשהםהםגו,רדחהךותבםידליהלעהחגשהה
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חישדחלןטקםולשתםהלםלשאוה,ןלבקדמלמההיהםירזועהיפלכ

זי,דמלמהלעהינורטבואבאלםירזועהוטעומהיהםולשתה.ןמזלוא

-התיהםתסנכהרקע.םתיחמרקערכשהלעאלםגו,וייחיאנתבועדייכ

ישארבשדחתועמו,םירוהיתבבםהלםיעובקויה"םימי,םיתבהילעבמ

ןיאש,עובקלבא,בראלםוכס:םילגרתועמוהכנחוםירופתועמוםישדח

בוחהיההזשינפמ,אוההןמזבלזלזמהיהאלהזםולשתןפא.ותיחפהל

םגולכא"םימיו,תאזכהסנכהבםיגהונויהשדקה-ילכברוםידוהיהלע

תקזחהתאלקהלךרדההתיהוז.רבדבןובלעהיהאלו,תובישיהירוחב
.שגרהילבותלכי-יפכטעומםוכסדחא-לכתתב,רדחה

תאהירחאהררגםירוההיתבלאםוי-םויסנפהלתוליגרההתוא

היהןטקהרזועה.הדצבהרכשש,תורשינימהמכומצעלעלבקללגרהה

לשהחמשלהנכהבלבחוחקלםירזועה.תויונפתועשבתוחילשלןכומ
םילכתלעגהםהילעולבק,בתכבשואהפ-לעבשתונמזהורסמ,הוצמ

לכדעבו,תיבלתיבמםירופבתונמ-חולשמוריבעה,םיחספיברעבםתליבטו

.טעומםוכסולבקתורש

ןפאב,תרדסמהתיההדובעה,ןוגההיהםירזועהלאםידמלמהסחי

ודיבש,דמלמהלשותושרבהיהרזועהםנמא.הברהדקפלםוקמהיהאלש
דמע,םיתבה-ילעבלעביבחוותכאלמבזירזהיהםאלבא;םוי-לכבורטפל
.םתעדלשחדמלמהו,םתוסחתחת

,םיזירזםייווחבויהבר-יפ-לע,םתמלוהםירזועהתכאלמהתיהללכב

תורידתויהאלרזועהלעתונולת.תזמוערתילבהשקהםתכאלמתאושעש

הלאבהלאורחתהאלרשאב,תמא-םולשהיהםמצעןיבלםניבםירזועהןיב

דליהיהןטקהרזועה.םידליהןיבורזועהןיבהתיההלודגהברק

דחאלודגהרזועהו,םהיקחשמבףתתשמוםהמעעשעתשמ,םידליהםע
.תיבהינבמ

תחמשלםילגדואיצמהשםהו,"םישיערמ,םירזועהוניכהםירופינפל

םיאנםיניבהימיבויהש,םירופיקחשמ.הכנחינפלםינוביבסוקציו,הרות

םיתבהילעבתאהזבתואנהלוצר.םירזועהידילורבע,הבישיהירוחבל

תונעלןינעםידלילויהםירופיקחשמ.םירופהתועמםוכסתאתוברהלו

תאוולומצעםירופבו,רבדץמשםנזאהטלקםירופינפלדוע.םהב

ירחאוםהירוהיתבלםעיגהבהחמשההלדג-המו–תיבלתיבמםיקחשמה

יתבבםירזועהובבוס,וקחישאלשכףא.םיקחשמתוקחלםידליהועדיםירופ

תועמםהףאולבקםמצעםידליהםגש,ונרכזב.םירופתועמלבקלםירוהה

.ךכןיגבםדובכדריאלשןיבנ,הכנחוםירופ

םירזוע.תורחבהימיברבעמתכאלמקרהתיהםירזועהתכאלמ

הדובעלונפויוז-םתכאלממואציםהיאושינרחאל.םייוצמויהאלםיאושנ

יהםטועמ.תרחא
ו

רותב.םיחתשהסנרפוזיאבושפתםבר,םידמלמל

יב.םיבושחתוחכהילאהכשמאלרבעמתסנרפ
ן

יהםירזועה
ו

.םירוחב

.םחרכ-לעואציוםדומלךישמהלולכיאלםינעינפמשוא,הבישיבוחילצהאלש
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לוכיאלש,ירפכ.םירפכבשםירזועהויה-םירדחבשםירזועהדבלמ---

םינשלירפכהתיבבהרוהרזועה.הרפכהרזועאיבה,דמלמתואצוהבתאשל

,םש.ארמגתלחתהוי"שרםגהרוהששיושמחוהאירקםידליהשלש

ץפחששיותיבהתדובעב,רזעששי.תיב-ןבירמגלרזועההיה,רפכב
ףנעעדיןמזרחאו,םירכנהןושלתאוירפכהקשמהתאדמליכ,רוזעל
ינרותלבשחנוםשעקתשהורפכ-תבאשנרשפאו,וילעבתאהיחמההסנרפ

אלשהשקהדובעוילעוסימעהשםגשיםלוא.םיירפכהןיבליכשמלו
ויצחותרשמויצחהיהרזועהו,םימתביאשוםיצעתביטחוליפא,ונוצרל

היצילגלובגלעששירמרמיררהןיבמירפכדמלמםעיתשגפנםעפ.דמלמ

ביטבללכעדיאלש,קזחוןוסח,םיהלא-אריוםתוטושפשיא,הירגנואו

אלו!היחישרסיקהדיתחתינירה:רמאוהנענ,ותוניתנללאשנשכ.םלועה

תורשעינפלש,עדיאלו,הזמואהזמלובגלרבעמאוהםא,דיגהלעדי

ויתלאששכ.וידו–רסיקלתונידמהיתש;הירטסואלעמהירגנואהקלחנםינש
הארשכ.םימתביאשבוםיצעתביטחבאוהזירזיכ,ילחש,ויתועידיל

,יתחכונףוסבלו.שמחהשרפותיב-ףלאתורוהלעדיש,אטישפ:הנענ,יתהימת

.תוקוניתהםעךלהתהלעדיושמחהשרפהפיהרוהודמלש

הילאאקודששיו,םייחברבעמקראיהףארפכבםירזועתכאלמ

,םידוריםיתב-ילעבינבושרדמה-תיביטילפ,םיבושחתוחכהמכוקחדנ

ואציוננמזלבורק.תובאתחגשהלעםמכשלעמריסהלושקבשםיריעצוא

הלחהש,אעמקוצמחנש,הלכשהחירבוחירהשםירוחבףאהרפכהםימעפל
ינשואןמזובשיםהירוענבשםירבעםירפוסהמכו,םמעפלהרישחור

תועידיםגםהינבלהנקיש,רזועםויהושקביםירפכהינבףא.םירפכבםינמז

םינשויהםיברםיריעצל.העיגהירפכהדעןהבךרצהתשגרהרשא,לח

ןאכ.ובםירושקםימיענתונורכזש,םהייחבבושחקרפרפכבםינמזהשלש

.תודשבוםירעיבםייחהתאוריכה,עבטהםעודחיתה

,ןועמוןוזמדבלמ,לבקשםוכסהו.ןמזלהיהויונמורזועהרכשםג

־לעבואאוהששיו,דחארפכבםידחאםינמזבשיששיו.דאמהנושהיה

,םירשכמ-יתלבהםידליה,דחארצתיבבםייחה.רידתףילחהלוצפחתיבה

ומעהאבהתיבה-תלעב,הבוחתשרדנותושראיהשתידדצההדובעה

םידליהליגםג.תובורקםיתעלתומוקמףילחהלהבסויההלאלכ,הינורטב

גוחלרזועהאציןמזהףוסב.התכלהתכמהילעםוקמב,הרומהףולחשרד

ירפכהוילעבואוההנפנ,רוזחישהנתהאלםאו,ריעבואוירוהתיבב

.םירזועלשקושל

ךומסוא,תוכסדעומה-לחבוחספדעומה-לחבהיהםילודגםיכרכב

קושהםויבתוארלםעפיתכלהבובלב.םירזועלשדירי,בוט-םוירחאל

המשוסנכתנו,הנטקהינסכא,ךכלהיהעובקםוקמ.םינמזהןיבהזה
,וביבסותיבהךותב,תויפונכבודמעו,םידמלמוםירזועלשתודחאתורשע

םנקנקלעתוהתלםינמזמהםיניבמו,םהיניבבבוסרוסרסו,םיירפכהואבו

םהילעבלש-תודועתואםינברלשתוצלמהםירזועהידיבו,םשםיוצמ
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,ורשפתנוחקמהלעודמעוונתנוואשנוורחבו,החישבוסנכנו,םימדוקה

םימתםויו.ואציועוסנלודעונוהזתאהזוכרבו,םינשןיבהזוחההשענו

.םירזועהלשדיריהךשמנ

היהןיידעשהעשב,דומל-רכשתוקוניתידמלמולבקםודקןמזברבכ

םירקמלוםירפוסלרתהושקב,"םנחבהתאףא-םנחבינאהמ,עובקללכ

לעהחגשהרכש,םימעטקוספרכשאלאהזןיאש,םתכאלממסנרפתהל

(1הלטב-רכשואתוקוניתה
.

.רובצהגאדםילדילדלקרו,דומל-רכשומלשםידורמםיינעףא

ליזוהלמ,שרפהתושעלמענמאלהזלבא,ריעוריעלעובקהיהדומל-רכש

,עובשל–ןיגורסלםלתשנוםינמזלבר-יפ-לעבשחנדומל-רכש.ינעל

,שדחתועמםגויהדומל-רכשדבלמ.תועובק-יתלבםיתעלואשדחל

דומלהרכשתא.ךכבלוזלזהיהאלו,בוטםויתועמו,הכנחוםירופתועמ

דימתאלו.שדח-שארתועמתאןכו,רדחהלאבר-יפ-לעדליהאיבה

אוהותויהלכבו,תובגלוילגרתתכלדמלמהךרצהו,םתעשבםירוההוערפ

יפ-לע-ףאו,קלסלתגשמודיןיאשבאהתאקחדאל,אכדמינעומצע

רדההןמםידליוקיחרישתוליגרהתיהאל,דמלמהלעונגהלארשיינידש

.ךכ-םושמ

,םירוההןובשחלעולכסנרפתהשרפס-תיברדחההיהןפא-לכב

תואצוהבטעמלץפחש,דמלמהלעדיפקהאלשיא.דמלמהלעויתואצוהו

,םידליהןובשחלעףרחהתולילבהראהההתיהבר-יפ-לע.רשפאהלככ

הרידרכשקר.םירוההלע,ןבומכ,ויהדומל-ירפס.תוטורפבופתתשהש

,םירזועלוכרצהאלארמגידמלמ.דמלמהלעלטומהיהםירזוערכשו

.דאמטעומהיהםידימלתהרפסמלבא

ג

תוברהלדמלמהחרכהםינמזהןיבש,אלפתהלןיא,הלאםיאנתיפל
זו,וידימלתרפסמטעמתילבש,תולדתשהב

ה

יבתורחתהלםרג
ן

,םידמלמה

רעצבםידמלמהוסנרפתההלאלכרחאו.ולכדמעמלדובכהפיסוהאלש

לעו.לחהתומילכםנחלשלעהלעאלרשבו,ארונםוצמצבםברויחו
התיהםיברלו,דבלתודמלמהלעקחד-ייחףאתויחלולכיאלבר-יפ

ירחאתררגנהתיההלחתכלש,תונכדשבוקסעשםידמלמויה.תידדצהסנכה
ןיבמםהיתונבלןתחתובישי-ישארידימשקבלתורענהתובאאבב,תונברה

תיב-ינבויהםידמלמהו,םירוחבהתאועדיארמגידמלמםג.םירוחבה

ארמגידמלמו,םהייולגוםהירתסתאוםבלייואמתאועדיוםירוההלצא

העיגנהתיהךכו,םנקנקלעתוהתלודומלתבםינתחהתאןוחבלםינמזמויה

ףא.ברהדובכיפלדועהתיהאלםינורחאהםימיבש,תונכדשבדמלמל
** -

ד*-

יי

ןתונרכש,תוקוניתהדמלמחקילגהנמהיה:ם"במרבו.םירדנימלשוריוז"לםירדנ(1

דומל-ןידמאוהרכשההזשיפל-'דרדנ,:הנשמהשורפבו(ז,א,ת"תתוכלה)"ורכשול

."תוקוניתהתרימשותועונתוםימעט
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םגויה.תונוממינידבםיניבמהםהש,ארמגידמלמלתצקהסינכהתוררובה

יב.םתארוהבגאךכלתלגסמהדי-תונמואבוקסעש,םידיחי
ן

יהםידמלמה
ו

םג

"ןידרויחותפבאצומהלהשקבםשפנו,תודמלמבועקתשנשתיתונמאהרשכהילעב

.הזבאצויכותוזוזמבוטחבו"תוחרזמ,רויצבו,תועובשבתונולחהלעםיקבדנה

,םיתבלתסנכמהתיהש,תלכמרכממבדמלמהתשאהקסעתהבר-יפ-לע

.תיבהתסנרפלהרזעךכו,קושב"דמעמהלהניכהשוא
א

תאז-לכבםהמםיבר.ףוגהתאתכרפמוהשקהתיהדמלמהתדובע

תולגלמוםידימאינברסילמוענמנאלוםהינבלוםירוהלםינפואשנאל

.םיקונפתותולצעךותמםידומלבהכרבואראלםא,םנולק

.הביבסבשוובשםימש-תארילעהתיההכומסדמלמהלעשתוירחאה

תוקוניתהחינמש,ודומלבלשרתנשדמלמלכש,םהילעהרימחההכלהה

(1"הימר'התכאלמהשוערורא,ללכבאוה,תרחאהכאלמהשועשואאצויו
.

תוירחאלםיוארוהארי-ילעבםידמלמהברויהרדחהלשותחירפימיבו

.םימשתכאלמלשוז

,הנכהאלותודועתאלוהניחבאלךירצהאלש,תודמלמהשפחםלוא

םייחלאלחלציאלשיאףא.םינורחאהתורודבהתונונתהלםרגשאוה

רבדהעיגהו;םיכמותולויהםא,הארוההךותלקחדהללוכיהארוהלאלו

המכבהנכתנותוירבהיפב"ןלטב,םעףדרנ"דמלמ,םשהשענש,ךכידיל

ביטבועדיאלש,םיגלפמםינלטבםידמלמהןיבויהתמאבו.יאנגלשםייונכ

תצקמבהיוצמןכ-םגםימעראשלשםייממעהרפסה-יתבירומב.םלועה

לשהקזהןיאו–םעוצקמלשתומאעבראבםרגסהתאפמתונלשרהתדמ
םתליפשמוהילעבתאתלונמהניאםא,םידליתארוהלצאברוזהדמ

םהילעותועידי-ירסחמםגויהםיירפכהםידמלמהןיב.תוירבהיניעב
םג.תולמהשורפתאםיעדויםניאשםידמלמלעועמשנשתונולתה

יבתורחתהה
ן

הכנחוםירופתועמ.ומרגםימולשתהינפאםג,םידמלמה

דמלמהו,הבדנתבוחלהיהבוט-םוי"דובכ,םינויבאלתונתמלשהרוצולבק

.דמעמהדובכלשחאלוהוצמתודעסביוצמהיה,ודובכלעןגהלעדיאל

החגשההרסח.שארבםוקמתידדצההסנרפההשפתשהמרגשאיהתולדה
.דמלמהלשהבוחהתרכהוהביבסבשתוירחאהתופרב,רדחהתדירילאיבה

תועובקתועשןיאב.דומלהןמלטבהלדמלמלתואלתמאדימתואצמנאצמנ

,סנכנורחאדמלמה,דומלהתועשוטעמתנ,םירוההלשהחוקפהןיעהרוסבו

אקודתווצמלשידקה,תולטבתוחישבהברהוםירקבמלהנפ,אציוםידקה

קוצב.אוביאלשערואמלכידי-לעהארוהמלטבתנו,דומלהתועשתא

'התכאלמהשוע,בםימכחונמשהמלכוםידמלמהתוירחאהשלחנםיתעה

.םידמלמהןמםיברבםיקתנ"הימר

,ובםירחובהםירוההםע,ןבומכ,קלחדמלמהאשנשתירסומהתוירחאהתא

.ה"מר,ד"ויע"ש(1
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דומלתתוצמו.תובאהלעךונחוהארוהתבוחהמשהרותה.םחילשאוהש
שיאהלעהשעתוצמ,ר.תופוקתהלכבךונחבדסומ-דוסי-הראשנהרות-

(1"הרותונבתאדמלל
.

םהלו,תוירחאהםהילע,תובאהלעהבוחהשןויכו
-

ךונחלםילודגתונברקובירקהםירוהה.םהינבדומלךורעלתוכזהםג
,םהינבלדמלמתריחבבשארולקהאלו,תומאהלצאגוהנהלערתי,םהינב

,םינבבודמלמבוננובתה-םיניבמויהםא.לאמשלעוןימי-לעונפאלא

וא,םיניבמיפמ:ושרדוולאש,וצעונ-אלםאו;ותלעפוויתועידיתוארל

הריחבהתאהלקהםידמלמהלשתורחתההו.םישועםיניבמךיאוארש
לעהיהתיבלכל,דמלמתריחבבםימרוגדועויהתורחתההדבלמ.םירוהל
.ותעשבבאהםגרשפאו,ולצאםידליהלכודמלש,עובקדמלמבר-יפ

םגשי.םוקמבורקםגםרגםיכרכב.םרגתיבהודמלמהןיבהברקהסחי
.םיסוחייפ-לעואהרקמיפ-לע,העודיהרדשינבלרדחדחיתנש

,םירוההינפלוישעמןובשחאוביםינמזה-ןיבעיגהבש,עדידמלמה

הנייהתודומלתואצותםא,תודידיוהחפשמתברקףאולדומעתאלו

הברמהתלעותהתיה,רחאדצמהברמהקזהש,תורחתהה.רתויבתודורי
לעהחוקפהתיהםניעוםירוההתחגשהתחתדמעדמלמה.הזןודנב
.וישעמ

.ירובצדסומהמ-תניחבבהיהתאז-לכבו-םילעבןינקהיהרדחה

,םירוההלשקראל,רובצהתחגשהו,םיעובקוירדס,העובקהתיהותינכת

עמשנ,להקהיבוטוןיד-תיבתחגשהלדבעשמהיהדמלמהש,אטישפ.וילע
.תובוחאלממורובצה-חילשהיהדמלמה.םהיתורזגומצע-לעלבקמותונקתל

.רובצה

ןמזה,וחכברובצהשמתשהוריעבהחוצהמקדימ,לוקלקהלגתנםא

רובצלהתיה,םיעירכמהםירוההתויהלכב.והוקלסםירוההו,ןידלדמלמה

םירדסבתרדסמהתיהאלרובצהלשהנוילעההחגשהה.העירכמהעד

:םירדחב.להקהתעדבהאטבתנאלא,םיעודיתודסומבהרושקוםיעודי

תולהקתצקבויהםיניבה-ימיב.רובצהתוחילשושעש,םיאבגויהםיירובצ
,םרגינרדסחכרסח.להקהדצמםינמתמהךונחהירדסלעםיחיגשמםג

םירדחב.יטרפהדמלמהלערובצהתמיאכוליפאהתיהאלםיאבגתחגשהש

ןפאב,תוירחאהלטנבתאשלולכיאלםיאבגהו,םירוההחכלטנםיירובצ
.ירובצהרדחהלעהלעיטרפהרדחהש

דמלמהלשתוירחאהתשגרההתפרשמ,דיחיהלערובצהחכדרישמו

.דוריוךולה,לדלדהוךולהרדחהךלה,וילעםיברהתקזו

:תבשידמ.תבשבהניחבהגהנמבדוחיבהאטבתה.םירוההתוכז

שיא.דמלמחינפבוהנחבישהיהגהונו,ןבהתאןחובבאההיהותבשב

לשידותמדוסיבתססבמהתיהוזהניחב.רקבלוןוחבלותוכזבקפקפאל

I)ה"מר,ד"ויע"ש.

א
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לאדמלמהסנכנםירהצהרחאתבשב.תועובשלולכקלחתהש,רדחהדומל

דליהתאסינכה,אלםאו,ומצעבןחב,הרות-ןבבאההיהםא;םירוההתיב

לשותושרבהזהיהללכב.ךמס-ןבאוהש,באהלשוערואודודלא
שמתשהדמלמהו,ןוגהתיב-לעבלכלהניחבלדליהתאסינכהלדמלמה
שיאו.םידמולהיבושחינפלותארוהירפווידימלתגיצהלתאזותוכזב

-תוקוניתהםעדמלמהוילאאבבהזחרטמומצעקלסאלוברסאל
.וידימלת

תואצותינפמתתרמהיהוהמיאבהלוהמהחמשתאזהתיהדליל

הלעמוןוחבלחמשהיה,רתויבןדמלבאההיהאלםאףאו.הניחבה

עדיש,דמלמה.תיבלהרותסינכהלדליהרזעךכ.תוקניהתסרגונורכזב

,ידמרתוידליההשקתנששיםלוא.הזימרבולעיסששי,דליהלשוגזמ

תמעל.ותחמשהתבשנובולעהדליבהרעגהתחנודמלמהוילעלבקששיו
תנהנוקוחרמתדמועהםאלבאההנענ,דליבםגפאצמנאלםאהז

דמלמל"דובכושיגהו-"ךרבנוהבה,:רמאוהנענ,הרותהויזבוהיאצאצב

ירחא.םירזתיבבדליהןחבהבםגהבוחהתיהוזתברקת.דלילתורפו

שרפשדעוחשו,םלכ.ומעטו,דמלמהובאהןיבהחישההלגלגתנהניחבה
תורפותוקישנולוקינעהש,םישנהתושרלרבעדליה.רחאתיבלדמלמה

,רדחהוםירוההתיבןיבתואנהסחיהתאהרציוזהניחב.תבשלש

ללגבותעשבםיקתנןשיהרדחבו,םישדחהםיגוגדפהובוטבחתנשרבד
.וזהניחב

ודומלחינזיםא.דמלמהשארללעמתכפהתמהברחכהתיההניחבה

הלגתןפ,ןכ-םגשוחלדמלמהלע.תבשבונולקהלגידימ,דחאעובש

דימתאלש,ריעהלשיףוסבלםלוא.הסגתועטהעטםא,םיברבותגגש
המרגו,דמלמהתניחבלהניחבההכפהנששיוהנוכנהדמםירוההועדי

.דליהיניעבולקהל

ךשמבדמלשהמלכדליהעדיש,הקזחהשירדהתיהוזהניחבב
תאוילעוללגאללבא,דומלתלשהיגוסוי"שרושמחהתשרפ,עובשה
הרזחבוגהנששידומלתהדומלבקר.םימדוקהתועובשהלשדומלה

.ןמזהףוסב

ועבקששיםלוא.םתיבבתותבשבםיאבגהונחבירובצ"הרות-דומלתב
- םינמזיפוסבדומלתידומללהניחב.

,ךכלםרגשוינע,רקעב.תיטרפהותרידב,דמלמהתיבבהיהרדחה

חרכהםגהיהלבא,תואצוהבץמקןעמל,תולשבמבותיבואוהםצמטצהש

היהךכקרםימתםוילשדומלןמזביכ,ותרידלךומסרדחהאהיש

לעמירמגלקתנהיתלבלוםידליהלעתדמתמהחגשהמקלתסהיתלבלורשפאב

תויהלולכיש,וידימלתודמלמהתיבלשםיפתשמםייחןאכויה.ותיב

ךומסאלרדחההיההשעמללבא,הכלהלהזלכ.רפסה-תיבתחפשמל

תורצ:םילודגםילוקלקןאכויהו,ותיבךותבאלא,דמלמהלשותיבל

,תירסומהלקלקו.תואירביקזנבםרגויהתולשבמהחיר,ריוא-רסה,הרידה
20 WII הפוקתה
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לעפאלתיבהייחךודכדי.תפומלויהאלדמלמהלשהחפשמהייחםא
-

ו.ותלונתוינעה–רדחה:תחאלתחא.הבוטל

םוקמבךראןחלש.םילספסוןחלשויהרדחברפסה-תיבילכ

אסכה.וירבעינשמםילספסינשוןחלשהשארבאסכוהברמריואהש
תורושיתשאלו,תחאהרושבובשיםידליה.םידימלתלםילספסהו,דמלמל

השלש:הזכשרדסיםגהיהםיירובצםירדחבםילודגםיכרכב.וזמםינפלוז

.דמלמלאסכוןטקןחלשחותפהדצבו,החותפת"יחכתונחלש

םתבשב,הזמהזםיקחרמםידליהודמלמהןיאש,הזרדסלשותלעמ
םידמולה,םינבובא־בראלא,םידלילןודא-הרומןאכןיא.דחאןחלשלא

םידלילתורשפאןיאו,הרושמםינפלהרושןאכןיאש,תאזדועו.דחי

.חורהזוכרלליעומשהמ,םולכדמלמהיניעמםילעהלוםמצעלתונפהל

הפופצההרושבומוקמרוסח,רדעייכדלי:דמלמהיניעלרידתםידליהו

.גהנאלא,רדחלדחימהיהאלהזהרדסה.תושרילבדקפניכ,דימדיעי

םהילעוםילספסםתואוןחלשותואהיהםש,תסנכה-תיבבושרדמה-תיבבםג

ןיאב,הזרדסבהיהאלםוקמןוכשחםנמא.הרותבוקסעוםילודגהובשי
.תולודגתותכלתורשפא

,וינפלשןחלשלןעשנדליה,ןעשמילבבר-יפ-לעויהםילספסה

לארשיבגוהנהרבד,דומלתעשבעעונתהלליגרהלתצקםרגילואהזו

.וכרצ-לכשרפתנאלו,םודקןמזמ(חרזמהימעראשלצאו)

"ןמז,לרדחלםידליסינכהלויהםיליגר."םינמזלבשחנרדחבדומלה

גחמםישדחהששלשךשמהוהז"ןמז.דמלמתריכשםגהתיהןכ.דחא

םידחאםימיויהםינמזהןיב.הנשהשארלןאכמו,חספהדעומדעתוכסה
סורפבו,גחהרחאלחהףרחהןמזו,הנשהשארבהלכץיקהןמז,שפח

םידמלמ–וללהםיתעב.בוטםויינפלםימיעובשכדומלהקספחספה
םימילרדחהרודסבםידורטריעבשםידמלמ,םהיתבלםירטפנםירפכבש

םינינעודמלתצק,רומגשפחהיהאלםינמזהןיבםגםנמא.םיאבה

.תמרוגהעשהש

םויהלכבשוישהזאוהןידאלה,ולכםויהלכרדחבדומלהןמז

(1"הלילבוםויבדמללםכנחלידכ,הלילהןמתצקו
.

ואבוומיכשהםידליה

הלפתהרחאמןהדומללתועובקהתועשה.ףשנבתאצלורחאו,רקבב

רדחב.ברעבתועששלשםיתשףרחבו,ץיקבהחנמןמזדעתירחשב
.הלפתהינפלהמכשהבםגודמלוומידקהששיארמגה

רדחהןמהאיציה.ןמזהלכךשמנוףרחהתלחתבלחהברעבדומלה
,רינלשתיששעםידליהוניכה,ףרחהעיגהכ.םידלילהחמשהתיההלילב

האגתהש,ודיבתיששעדלילכו,הרובחברדחהןמואציהליללכבו

ינפמתוריהזמ,לקמבןיזמםידליהתאהולמהיהרזועהו,הבראפתהו

. - , -י"-

ה".---

- - - - - : זא.ב,ב,ח"ת,ם"במר;א"י,ה"מרד"וי(1

-rיוי**
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:כ".תוחישבוהרישב.תכלוההיפונכהוח,ךרדבםירגתמהםיחחרפ

םירטפנהםידליהןיא.םלשםויל,רמולכ,םוילרפסתיבאוהרדחה-

ויהתוקוסעלארשיתושנ.תאזהנקתושרדםייחה.םירהצהתחוראלםתיבל

.ןתדובעמןועירפיאלםידליהשןהלבוטו,דחי-םגתונחבותיבהקשמב

ןטקהרזועהאיבהםירהצהתחוראתאו,םתאםידליהואיבהתירחשתפ

יתבבתירקעההדעסה.םיברעה-ןיבםחלאיבהןכ-ומכו,לודגהולסב
ןמםידליהוקושהןמםירוההבושירחא,ברעהתחוראהתיהלארשי

הדעסקר."רשבולכאתברעב:ארקמלוכימסהו,רשבולכאהב,םירדחה
***

ודבלשיאשיאולכאםויהלכ,החפשמלכלתפתשמהתיהוז.-

.רדחבבשיעבקתבישי,וירוהתיבביעראחרואדליההיהלחהתומיב

לכודמלםילודגהןמםיברםגשהעשב,יעבטהיהםימתםוילשדומל

.הרותבםהימילכוקסעש,םידוהיוירכמןיבעדידלילכ.ולכםויה

(1םירהצהירחאתבשברעדבלמ,םימיהלכודמלהזהרדסכ
.

םוי

אצויוםידקמ,רזוחוםידקמהלכש,גהנמהיהששי;הרזחםויהיהיששה

לאםידליהורזחןהבש,םירעשי.וירבחןונשבבישקהלובשילמרוטפו

שיו,םימעטבהשרפהלערובעל,םירהצהרחאיששהםויבםגרדחה

.םירהצהינפלתועשתונפמויהוזהרבעהלש

תבשבודמלתאז-לכבו,דומלמםיונפ,ןבומכ,ויהםיבוטםימיותותבש
םידמולויהםירוההםגירהש,תבשלשרועשםייתשואהעשםירהצהרחא

הרזחואתבשלדחוימןינעבואהיהתבשלשרועש.העשהתואברועש
.(2ודמלרבכשרבדלע

ףאוםידליהואוה.םידלילםינפריבסהוזאוילעהחנותעדדמלמה

.םידלילםיענןורכזהיהתבשבדומלה.תבשידגבםישובלויהרדחה

ןיאשםימיהםגובשחנרדחהיגחלע.דומללכהיהאלםיבוטםימיב

,םישדחישאר:םוייצחלששפחםהבשיו,םיפאלעםהבםילפונ

,ישפחםויהלכםירופ,הכנחורמעבג"ל,טבשברשעהשמח,תוינעתה

".שפחםויהיצח"ןשושםירופבםגששיו

,תולדבנדומלתועשותוקספהוםילוצלצויהאלדומלהםויךותב

בושו,םירהצהדעןאכמו,תירחשתפדערקבהןמקספהילבדומלאלא

.העשכםירהצהתחוראלו,העשעברכתירחשתפלהקספה.החנמהדע

ינמזתשלשןכ-םאןאכויה.םתאצדעדימתמדומלבירעמרחאברעב

ףיערשאכ.ןהילאמואבשתויעבטתוקספהוגהנלבא,תוקספהילבדומל

דומלהתעשרחאלםירועש.וירחאקדקדאלשיאו–תצקההשואצי,דליה

ינפלהתיההרזחהלכאלא,ללכיונפהיהאלירהש,דליהלעולטוהאל

,ם"במר-"םימיהףוסבםיבוטםימיותותבשיברעמץוח,ללכתוקוניתהולטביאלו(1
-

. - ב־,ד,ת"ת.

יי.י.ב,ב,ת"ת,ם"במר;ה"מר,ד"ויע"ש(2
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,םידלילהשעמרפסוקיספהששי,םידליהופיעש,דמלמהשיגרהשכ.דמלמה

דומלהוךכןיבוךכןיב.ויתופקשהוויתועידימםהלקלחוםהמעחחושוא

,םירופסוןינעתופילחובשייאדובשמחהדומל.םידלילארזלהיהאל

שפנהבישמה,הדגאובשיו,אוהתופילח-בראוה-ףאדומלתהדומלו

.םידליה

ינמזתשלשאסכהלעבשי,ףוגהתאתכרפמהתיהדמלמהתדובע

,השרדנאלהנכהתדובעםנמא.הלילהדעןאצהףסאהתעמ,תופוצרדומלה

הרוהשןינעהתא,הגהנאל,הבןיעלשיש,הארוהלשהקינכטרשאב

איהשכהדובעהלבא.דומלהתעשבןיעלהשובהתיהאלו,תומלשבעדי

.דאמהשקהתיההמצעל

לשקוידןיאב,העובקהעשןיאב,דימתמדומללשתאזהטיש."
הלולעוזהטישאקוד,דמלמהלעחיגשמןיאבולוצלצוןועשןיאב,םיעגר

.תאצמנאלתמאו,תאצלםידקהלואובלרחאלתורשפאהןאכהבורק.לוקלקל

טועמלרדחהעיגהךכךותמאקודו,םידימלתהרסומערפיהלקנ-לעו

תעשבורמח.רפס-תיבםושבהומכןיאש,הדובעתולקלודומל-תועש
.ותדיריתעשבולקידילאיבהותחירפ

הרוהוךנחםגוחרכ-לע,םידליהםעדחיםויהלכהיהש,דמלמה

יפמלאשנהכרב-קפסלכלע,םידליהייחבהרקמלכלע.דומלהדבלמ

אלשווינפבולוארקםידליה.ברהאוההיההנטקהםידליהתדעל.םידליה

םגהיהבוטהדמלמה.דמלמםעףדרנהזהםשההיהשדע,"יבר,וינפב

,םינידודמלאלרדחב.םידליהיניעליחםייטרפהוייחלכ.בוטךנחמ

לכבםפתשו,םהינפלםינידהתאיחדמלמה,הרותבויהובםייחהלבא

,וילאמןבומרבדל,לגרהלויה,םידליהשפנלורדחםינידה.תדהייח

.םלועבםירחאםייחשיש,תעדהלעהלעיאלשטעמכ.הנותנהםייחהתרוצל

רחאףאש,םישנאיתעדי.הכרבילבתונהלולכיאלש,םישנאהוכנחתנןאכ

ןינהנה-תכרבםהיפךרב,יולגםשארשכףא,תווצמללעמוררחתשנש
.םולכומעטשכ

יפלוותגשהיפלובל-תאדמלמהםש,םיסומנל-רמולכ,ץרא-ךרדלםג

לאשיגהלךיאוףכקיזחהלךיאהרוההליכאתעשב.םההםימיהיכרד
םירוההותיבה-ינבףא.םולשבםכרבלךיאהרוה,םילודגוסנכנשכ.הפה

,רדחהלשיכונחהוכרערקע.ושנעבםידליהלעםיאלוחכבושמתשה

ופסאלא,םידליהלעמלקהלוגהנאל,המתהדובעלםידליהתאליגרהש

קשח.רדחבםידומלהקשחלדגתאז-לכב.לעבךשמלםהילעו"רושכםהל
.-י.הרותהורמההביבסהןמאבםנמאהז

דמלולאכ,םידליהםעדחידמלאלא,הרוהאלהלעמדדמלמה

שיבתנאלםלועמו,םינורתפשקבוהשקתנששיו,הנושארהםעפבאוהףא

ירסומךרעולשישרבד-"יתעדיאל:םהלרמאלוםישרפמבםהינפבןיעל

ףאש,שרדמה-תיבבואריכ,םידליהיניעבךכ-םושמדריאלודובכ.לודג
.וניעוושקתנםילודגה

ייי".-
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ומצערדחה-.תיבהייחלךשמהכויהםימתםויךשמברדחבםייחהחg"מ
ותחמשבוחמש,דמלמהלשהחפשמה־ייחבופתתשהםידליה.הלודגהחפשמס

.םידליהייחבתוערואמלויהדמלמהלצאהחפשמיגח.ולבאבושחו

שנעהיעצמאו,רתמהןמרתויםימעפלהתשקרדחבהנילפיקסידה":–
הבוטלתוא,וגהנאלםינויצותודועת.תויכונחתושירדלומיאתהדימתאל

תעשב,תבשבםירוההתחמשבודמלמהלשונוצרתעיבשבקרםידליהואר"

בלםשוהאלשןויכ:תינכתבןורסחםרגםישנעהישקלש,המדמכ.הניחבה

בלתאשבכלהשקתעמשמקרהלכי,םידליהתגשהלםידומלהתאברקל

,דחארועמלארשילשומלועןידעהיהשןמזלכ,תאזלכבו.םידליה

דיבכהלדמלמהךרצהאל,םיסמוםלשדחאםלועבויהםידליהודמלמהו
דמלמהוניבהדימתאל,רחאםלועבםידליהועלבנשמ.םידליהלעופכא

וגהנשםישנעהןיב.םילודגםילוקלקןאכולגתנו.הזתאהזםידליהו

.ןולקהטימההכותבהדימעהשו,ךכלהדחיתנשהנפ,"אנוקההתיהרדחב

תונושליתשדליההארתסנכה-תיברצחב.םילודגהןיבםגגהונהיההזשנע

.םינירבעהתאהבשינעהלהשמשש,"אנוקהיהוז,הנפבלזרב

"אנוק,ה־שנעהיהרומחיכהשנעה.רדחבהזהשנעהלשונבומהיההז

לעדליהתאוביכרה,םידגבהתאולשלש.ףוגהםורעםערבחמאוהשכ
כו,ועבוכבתומחפמתוצונובחתששיו,אטאטמה

ן

הכו,םיאוריניעלדמע

,* * תוירזכאבושפנבומגפודליבםיפרתושגרואכד.
יא

םידימלתבודרםינומדקםימיב.תוכמשנעהיהליגר-יכהשנעהםלוא

השעמללבא,רדחבתוכמברתהוגהנדוסיבו,םלועברפס-יתבלכבתוכמב
תאתוכמהורבעשםגשיםלוא.לובגהתאחבשמהדמלמהרבעאל

רסומביואתכמדמלמההכיאלםימכחוריהזהשיפ-לע-ףא,תואנהלובגה
(1"הנטקהעוצרבאלא,ירזכא

.

לשואסכמהלעמליולתטבשהיהםהבש,םירדחויהתאז-לכבו
תבאכמהתיההכמהו,םרעהףוגהלעטבשבףילצהלםיגהונויהו,דמלמה
טבמבטולשלעדיש,חונדמלמהיה:שיאהיפללכהש,וילאמןבומ.תשיבמו

אלול,ומצעתאוםידליהתארעצש,םיבצע־יורגדמלמהיהו,םידליבוניע

;ךכ-לערדחהםעהינורטבונאבאלזאיכ,האסהתאהלאכםידמלמושדג

,םויהלשרפס-יתבבוליפאו,םידימלתהתאתוקלהלםיגהונןידעהילגנאב

–התעשבהכמומצעלריתיקהבמהרומששי,םהבתוכהלרוסאהכלהלש

.תוכמבשתוירחאהתאריכהדימתאלדמלמהלבא.תוירחאהתרכהלכב

םהינבבהדריש,דמלמהמושרדרשא,םירוהההערלורזעוברה

,רימחמדמלמלםתבהאתאםידליהורמשששיהלאלכרחאו.הקזחב

לעבבחתהודומלתו,ותבוחתאאלמלבא,דימלתלהכמליצאהםנמאש
.םידליה

.א"כ,ב"ב;ב,ב,ת"ת,ם"במר;ה"מר,ד"ויע"ש(1
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,םוכהםהםגםירזועה,ףאבםהבהדרדמלמה,לעבואשנםידליהאצמי

תיב?ימירשאמרתוי,ובדמלשימלםיענןורכזרדחהימיחתאז"לכבו
,תיבללפטהיהאלרדחהש,הזךותמשרפתירבדה.וידמוללרחארפס

וללפטהיהתיבה-ךפהלאלא
,

–תוברל,םימיהלכתאדליההלבוב

םירוענהימיהגנו,רדחבםדאלעורבעםירוענהימילכ.הלילהןמקלח

רצונ,דחיםויהלכםידליהויהשןויכ.ונורכזלעםדוהמוושיםהווילע

.םינוג-ברורישעהיהרדחבםידליהלשםמלועו.תודלילשםלועןאכ

הארקנש,השרפה;םידליהשפנךותלבנגתה,םידומלהודמלנובש,ןוגנהףא
לשתועש.םדאהימילכףוסיאלןרכז–המיענבהדמלנש,היגוסה,הרמזב
םידיסחהןיב.רפסלועדישםידמלמויהו,ןכםגואצמנהשעמרופסלקספה

,םידב-ירופסותומודקתוישעמםידגנתמהןיבו,תורודהיקידצבםישעמורפס

גשמ–הרותהחכוהרותהילודגתודלותירופסו,היתופנבםתחדתודיסחהש
יחללכב.םימיההשעמ,הכנחובאבהעשתינפל–תיממעההדגאהייחבדחוימ

םג.םידליהרקעבוםגאלא,דבלםירומהאלויהויאשונ,רדחברולקלופה

םיברעה-ןיבתועשבששי.הפירפסלועדישםימעפלויהםירזועהןיב

םיפשכמוםידשותוחור,הלבח-יכאלמותרש-יכאלמו,היפונכבםידליהוסנכתה

.םהיניעלתואלפנללוחלומקםיכלמינבו

.םידליהויההיאשונורדחבהתיהתידוהיןושלבםידליתרישםג

החכתשנוםהיפבושבתשניכ,רורבןבומםהלהיהדימתאלםידליהיריש
.תוירבעםילמםהבתויוצמויהוידוהייפאםהלהיהלבא,םילמהתועמשמ

.העש-יפלורבחתנקוחצלהיהשדלילשלותה-ירישםג

.(1ובשריואהתאתוניצמה,רדחבויהתודיחםגו

שפחתעשלכב.םיקחשמבוםיעושעשברדחבםידליהייחויהםירישע
ויההזילגרלו,הנשהלכוגהנםירותפכוםיזוגאיקחשמ.תובהלתהבוקחש

בורק;ןיפילחורחסש,םינטקוםילודג,םירותפכוםיזוגאירחוסםידליהןיב

םיקחשמה;תינעתהםויבויחאבשיאוקרזש,םיצוקרחסמגהנבאבהעשתל

םידימלתוםירזועודמלמ,תוחוקלוקושותונח:םילודגהייחליוקחויהש
לכ,לכלרשאכלכה–האירקהבוכעותובירותונמתהו,הלהקוברו,םיבוט-

,םירצמולארשי,תילגודוד:םהליארקמןכתשםיעושעשו;רדחבהלהקהייח

םירזועהןמודמלש–ןמהושורושחאו,ויחאוףסוייקחשמ,שדקמה-תיבןינב

לשהשרפלןאכמו;םינויהוםיימורהםעלארשיתמחלמו–םירופבםיקחשמה
;םשארבאבצ-ירשוהכרעמבםירדועוםיסיגתמ,אבצ"יסיסכתלכבוכרעשתומחלמ

.הלאבאצויכו,טלקמטלקמ,םיסוסוהלגעלעב,םידוקדותוציפק:העונתיקחשמ

התשמה.םידלילרדחהךרעש,הנשבתודעסיתשבהתיההלודגהחמשי
הניכהדמלמהתשאו,תוטורפואיבהםידליה,הלילב.דומלהתולככדחאה"

ינבו.ומויבתורפוםיניפותואיבהוופיסוהםירישעהינבו,םיקלסקרמוחילמ

?שדקמה-תיבבבאבהעשתבתכרפהתאםיקלסמדציכ:אמגודלארמג-רדחלתודיח(1

נוהלדבהוהנבל-שודק
ר

ינ***חחרי""?םדוקהמ,דחיונמדזנש,הכנחלש
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,םיעושעשה.ורתההליכאהירחאו.שארבקלחולבקיוופתתשיםהףאזדמלמה

,תכסמםויסבארמג־רדחבהגהנוזןיעמהדעס).םיאורםירזועהודמלמהו

ג"לםויבךרענשלויטבריעלץוחמינשהתשמ(.םילודגהםגואבהילאש

רעיהוהדשהלאםידליהודמלמהואציאצי.םידליגחרקעבהיהש,רמעב

תותשקוניכהםירזועהו.םידלילתוהמאהוקינעהשהמךותמ,הלודגהרכורכםשו
ורייואביקע'רידימלתםמצעושחםידליהו,אבצ-יעושעשלםויהשודקו,םיצחו

לשתורורצוםדיבםיצחותשקוםייחה-תיבלםידליהואציבאבהעשתבםג–.הרי
דגנכלארשיירובגהמחלמוכרעתומ-רצחבםשו,םהידגבילושבםירורצםוש

.םשפנלםישפחםידליהו,דמלמתיולןיאב,הנוילעהלעלארשידיו,םיימורה

ץיקבםידליהתאםירזועהודמלמהואיבה,םיכשומתורהנויהשםוקמב

ובץחרלרהנהלא
,

ןויכ,תוחשלםגםורוהששי.עובשבםימעפואםעפ

.דומלתהיפל,ךונחתבוחהיחשהש

לשתודהיןאכהתיה.תדהןויבחמםידליהייחלואבםחורוא
םלועבתדחימהרוצלבקבוט-םויוגחלכ.םשפנוםבלתאהאלמש,םידלי

םדאחופתו,"הדוהיהנחמלגד,םינשמםירויצבםילגד–תוכסהגחב:םידליה
תורושו,המיבהביבסהרותתחמשבתופקהו,לגדהשארבקולדרנו,םאהדימ

תובת-ישארוםינוביבס–הכנחב.הרותהירפסלתובהלנתוקישנוםידלילש

(םשהיהלודגסנ)תויתואלםיעודי-יתלבוםיעודיםישורפו'ש'ה'ג'נםהילע

םישיערמ–םירופ.שוכרוףסכםעטובררשע-םיבורקוםירוהמהכנחתועמו

תודעס.םידלילןינעואלמםיגחהלכ.תסנכה-תיבבשיערהלותומהלתושרו

תודלותימושרו,גחלכלדחימןוגוושש,םידחוימהםילכאמהובוט-םויותבש

(1םהבהלוגה
:

תוישוקעבראלםוקמובהצקהש,חספלילרדסשארללכל

הוצמש,תועובשהגחותואו.תוקוניתהונשייאלשידכוגהנשויגהנממשיו,םינבל

שבדוםישדהתורפו.םידליהייחןהבלכלש,תוביבלובלחילכאמובלוכאל

הנשהשארו.םירופבםישלשמוהרותתחמשבםיאילמו,הנשה-שארילילב
תבשבו.לארשי-ץראתורפמובםינהנש,םידלילשגחםצעבהיהש,תונליאל
םבלןוששרעשיימו.םירפצלסידתורזלםידליהידיברוסמגהנמ"הריש

ץמחתפרשוםילכתליבט:בוט-םויתונכהבףתתשהלולכויםמצעבםהשהעשב
ייונוךכס,תועובשלקרי-ילעותונולחלרינלשןידרויחותפ,חספברעב

.אבראנעשוהלתוברעותוכסהגחלהכס
**

ושרתשהםיררושמהוןזחהוםינוגנהוובשהנוכתהלכםעתסנכה-תיב
הנתנרדחבהחנמתלפתו,םילודגהםערובצבוללפתהללפתה.םידליהבלב

הבתהינפלרבועםידליה–דחא,תסנכ-תיבהשעמלכהתושעלםוקמ
-

."

םירחאהו...",
ה.היוארההנוכבללפתהלםילדתשמ

ץפחואצמםידליה.םידליהתחמשלםוקמןתנהחפשמיגחבםג
--- - - - - - - ***** * "יא * - **---

םירכנונידודנתודלותימשרםגלבא,ירולקלופןינעםהבשיבוט-םויותותבשילכאמ(1..

.םהיתודלותלעוחיכויםהיתומשלבא,םורציבוט-םויתחמשינידוםירוסאתולכאמתוכלה:םהב

אבםבר
ו

יאשטאפ,טנואנ,ךילצינפ,טנילשט:םהלםיינמורתומשוםיזנכשאהםידוהילתפרצמ
.תולגהךרדלעםינויצתומשה-שטילוק:םיולסהתוצראמםינורחאו,סימיצ,לגוק:םיינמרגתומשבושו

-איאי---*-----

.ילחונשי::::"
- - - - - - * *.* * * * * * * * * * * **

* ) : חח"בהב..."---י$-.1יר74
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הרושבהתאםרבחאיבהשםוימ.םירומשלילבלומנהךרהתיבבשעמשתאירקב
ןגפוסבודבכתנו,םשארברזועהוםידליהואבהנהו,םידליהופצרבכ,רדחל

ךכ-רחאו,רזועהביבסםיפופצםהשכולכאולוקבוכרבוןיילשהמיעטבוןשבודו

תאירקלשהנושארהשרפולאוגהךאלמהיקוספםרלוקבותדחימהמיענבוארק
נבולבקדועףוסבלו,עמש

י

.התיבהורטפנוםילודגהםהיחאלתונדגמםירכמה

דעהלדגש,שמחתלחתההתיהוירבחלוהחמשהלעבלתדחוימהחמש

הוצמלשהדעסב,הוצמ-רבםויו.תודהיוהרותלעתלבקלשתוילמסל
.םילודגהםידלילהחמשלהיה,הלודגתויגיגחבו

הרמיאלמוםיבוצעויהאלרדחבםידליהייחש,רמאלוםכסללכונלכה-ךסב-

.םהבהתיהידוהיןחתאלמתדחוימתודלי,הברדא,אלא,הלמחלםיוארוהרוחש
**

ילארשיהרובצהסחיתא,רדחהלשםידמלמהםילעבהתאונריכהירחא-

ונלררבללדתשנ,וכותבםידליהייחוהנוציחהותרוצתא,וילאםירוההו

.הארוההיכרדווכותבתררושהםידומלה-תטישתא,ויתודוסיתא

תויהםוימ,רפס-תיבלכלשותילכתכ–רדחהלשםידומלהתילכת

חורינינקתשרוה,אובירודלםעהישדקתלהנה:לבתימעלןפלואיתב

ןתואש,רובצהשפנאשמןהש,תועידיתאנקה,םינבלתובאמתוברתו

וחורמעיפשי,דיחיהלעומתוחללכהםתחיןהבשינפמ,וינבלכמשרדי

וליוצרהינחורהחסונהולתויהןעמל,וילע
.

היהוםמלצכםתומדבוהוארבש,םיידוהיה.םייחהךותמלדגרדחה

.םהמקלחהיה,וללהםייחלםאתומהיהרדחה.המואהישדקלזועמרוצל

ייחל:תיכונחהותידומלהותוהמלכב..האריםיידוהיהםייחהלאוסחי

תא:ורודסבהברהונלשרפיהז.רדחהלגתסההלוגבהייחל,תודהיה

,ודוסיבתורחתההדוסיתאוונינקתויטרפתא,ותינכתוותינבתוטשפ

.תולגייחלוהולגסש

ידלילהרותדמלל:תחאקרתויהלהלכירדחהלשםידומלהתילכת
הרותהוהרותויהםייחה.םעבתיללכההלכשהההתיההרותהיכ,לארשי

.תידוהיההרבחבתויחלםדאלוכיאלהידעלבו,םייחהתיה

תישאר:תגרדומהתיה,רדחהןתנש,הלכשההםג–הלכשהלככ

ימ;רובצבהלפתירדסוהלפתהתעד,תירבעההאירקההתיהםידומל

הלעמלו;עיגהאלץראה-םעתגרדמלףאורוברדגבהיה,הזמהטמלדמעש

:ירבערפסבןיעלתלוכיהותוינשמקרפתנבהוי"שרושמוחתעד–הזמ

תלכשה–הזמהלעמלדועו.תיללכתיממעהלכשהלשיוצרגרדהיההז
לשהלכשההםלוסבתולעמהםרג.םימכחידימלתוםינדמל,הרותינב

.תובבלהלכונפוילא,ופאשוילאש,וילכיאשונודומלתההיהוניתובא -

,הוצמהוהרותהתאתעדןעמל,וללהתועידיהתאושרדםייחה

ורדסנויפלעש,ילארשיהטפשמהדוסיהיהדומלתה.םייחהירדסויהש

תועידיה.דומלתיעדוילקרתנבומהתיההלכתורפסה.ללכהוטרפהייח

ארקןעמל,בוחרבותסנכה-תיבבםייחהתאןיבהןעמל,תוצוחנויהוללה



רדחה

תעדהתיההרותהתעד.םישנאןיבתלגלגתמההחישןיבהןעמל-.רפסב
,םייחה

-ז"-."-

--

א

תאםידלילתונקהל,רדחהלשםידומלה.תילכתהתיההזיפלו--
וניתובאלהרומגתוכזהתיהו.ידוהילידוהיהתאושעש,ןההתועידיה

יתבלכ,םהלויהאלתודהיהרדגלץוחמםירחאםייחיכ,תאזתושעל
תיתדהלכשהקרםהףאונתנסנסינירהתפוקתינפלםימעהלשרפסה

.ותנבהבאיהירקיעדוסירדחהלשתטלחמהותודהי,תימורןושלב

,שרדמה-תיבלשףינסכ,םיידוהיהםייחהלשקלחולכהיהרדחה*

תיבבהיהםיארומאהוםיאנתהימילשרפסה-תיב.םילודגהודמלובש
אלא,םהיניבהיהאליתוהמקולח,םינטקלשרדמה-תיבהיהרדחה,תסנכה
ויהרדחבםייחה.םידומלהתטישבוםידומלבקולחהיהאל.הגרדמלדבה

דמלמה,קרשילבולחכילב,םהלששרדמה-תיבבוםתיבבםידוהיהייחב

יחםידליה.החפשמהינבמדחאטעמכוםעהדחאהיה
ו

.הלכהדעהךותב

.רובצידיקפתויהש,וידיקפתאלמלרדחלורזעהלהקהייח

תויוכז,הרבחברקיוףקתהנתנ,רדחבהדמלנש,תאזההרותה

,ותביבסלכבהתבחוהרותהדובכתאהארדליה,הרות-ינבלתויתורבח

שיו,הרותירבדבתורצקותוכוראםיליטמהםילודגהתחישתאעמש

םאו.רבכהארקשהשרפהןמ,הדמלשאיגוסהןמהלמאוהףאשפתש

לעבשי–רענ,ותלפתבןוכ–קוניתהיהשכ,םילודגלתומדהלאוהץפח

םילודגהםעבשישרדמה-תיבב.אברוייבאתויוהבלפלפ–רוחב,רפסה

,דומלתבוהנשמב,י"שרושמוחב:םהוקסעשהמבקסעודחאןחלשלע

.דבלבהנבההגרדאלאםהיניבןיאו

,םתארוהתטישוםהבםידומלהתנוכתאיהרפס-יתבתניצמההנוכת

,חורהתומלתשהלךרדקרםידומלהםא:תילירטמואתילמרופאיהםא

,ךפהלוא,רקיעןאכאיההרשכההםא,תוחתפתהלרבעמואובמקר

תילכתורקיעםהותריכזוונונש,םימיךראלותאנקה,דמלנהרמחהש

,"םוסנפ,העודיםידומל-תבצקשי,ילירטמה,ןורחאהדומלה-ןפאב.דחאכ

דומלה-ןפאב,רטפנורמגלדימלתהךירצותואש,רפס-תיבתשודקולשיש

תבצקלו,תועידילםיניכמה,םירפסםידמלנ,רקיעהעידילרשכההילמרופה

ליבשבותואםיבכעמןיאהנבהלעיגהשדימלתו,הרתיהשודקןיאםידומלה

תחאההדותימהקרשםידומלורפס-יתבןיאםויה.ותנשמלכרמגאלש
לבא,תונורשכהחותפורשכההתינקאוהרקיעה,ללכךרד.םהבתטלש

.םתעידימרטפתאלהשיפתוהנבהלכש,םידומלשיועובקםוסנפםגשי

,"רפסהתאהרקמה,רפוסהובהרוהש,םיאנתהימילשרפסה-תיב

,םירענלהנשמהנשמהובהנשש,דומלתהתיבו,תוקוניתלארקמהתא

תיב.תילירטמהנוכתהתיהםהידומללוהעובקםידומל-תבצקהתיהםהינשל
םירשעלכואהרותישמוחהשמחתאנקה:ותילכתהתיהוז,רפסה

רודרודמתלבוקמההאירקהרמולכ,םירפוסארקמו,םירפסהעבראו

רפסמםוילכבודמלהזךרוצל.דוקנןידעםהבהיהאלש,םירפסב
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בותכדימלתלכדמלשוא,םורכזותוקוניתהםועדישדעהפלעםיבותכ

והולאש,רפסה-תיבמקוניתהאצישכו,םויבובדמלנהרדסהןמדחא

יהקוניתהיפבשארקמהו,"ךקוספילקוספ:םיבשוםירבוע
ה

ןמיסלםהל

נשדומלתהתיבב,הנטקהאובנלו
ו

ותדע,הפ-לעתוינשמ
ם

תששלכ
ילב,הקמעהורבסהילבהריכזםשלדוחיבונשנתוינשמה.םירדסה

יתבינשב."םלועילבממהזירה,ותנשמךותמהכלההרומה."דומלת
,םירפסהןושל.הפ-לעהעידיהוןונשה,הריכזהרקיעההיההלאדומל

:באהתאוביחםימכחה.לילכםידלילהרזהתיהאלןידע,תירבעה

תירבעה."שדקה-ןושלבומערבדמויבא,אמאואבאארקלעדויהקונית

ןושלאיהףא,םאהןושלהתיהש,תימראהו,באהןושלםימכחיתבבהתיה

הבוברש,תובורעת-ןושלהתיהתידוהיהתימראהשדוחיבו.הלתוחא
,המגרתנאלהנשמ,תוקוניתלתימראםגרתנרשפאארקמה.םיירבעתודוסי

דומלתה-תיברהא.םהיפבהמושהתיהשדעםידימלתלהפ-לעהתנשנאלא

,תוינשמהשורפברמולכ,דומלתבוקסעםש,שרדמה-תיבלםידימלתהוסנכנ

דומלה.אכרפוישוקילבתורבסומותושרופמ,תורשוימותוצרותמןתויהדע

התיהתינחורההרשכההקר,אדירגתילמרופהנוכתולהתיהשרדמה-תיבב

,"יניסתניחבבויהשהלאכםילודגהןיבויההפםגםנמא.רקיעןאכ

לבא,"םירהירקוע,ויהש,םירחאו,הפ-לעםהלתורודסתותירבותוינשמש
ובשי,םייחהםירפסה,"םיאנתה,.ולהתיהתילמרופהנוכתללכבדומלה

ץוחלםהילאאצילאושהלכו,שרדמהתיבלץוחמםיארומאהימיב
.לאשו

רדחהתובאםהםיארומאהוםיאנתהימילשדומלתה-תיבורפסה-תיב

אלרדחב.לודגילירטמדוסיולאבםהמוםויהלשוםייניבהימילש

וארקאל,הצרנהתילכתלדומלתהעיגיםכותמש,דומל-ירפסוםירוצקודמל

םירפסהתאודמלאלא,וימילכבושםהבןיעמםדאןיאש,האירקירפס

םדומלש,לדגישכדליהארקיםהבש,םירפסה,העידיהתילכתםהש,םהה

לאךרדה,יעצמאהםגםהודומלהתילכתםהש,הוצמםתעידיוהבוח

.לודגילירטמדוסיוהז.שרדנםנונשוהיוצרםתריכזשיאדובו,תילכתה

וילאסנכנותאורקיעודוסילובהיהודומלתהסנכנרדחהלאלבא

ךפהנשטעמכורפסה-תיבןובשחלעולובגביחרהשרדמה-תיב.ילמרופדוסי

רפסמןיא.םידומלהתבצקטעמכהלטב.וכרדווחורבשרדמה-תיבלרדחה

רובעןעמל,חרכהםתרימגש,ארמגלשםיפדםוכסוארקמלשםיקרפ
שרדנאוהההובגההתכהידימלתםעדחידומללרשכההאלא,התכלהתכמ

לשודומלתירועשבאלוודומלימיבאל,וליגבאלוחיגשהאל.אלותו
.דבלבותלכיבאלא,דימלתה

,ייר--""

,םידומלהתילכתהתעובהטלש,ורקיעמילירטמהיהודומלש,רדחה.

הז.םמצעםידומלהתאובירקההלש
ו

יבתאזההגיזמה.לודגילמרופדוסי
ן

נש
י

הלגתנדוחיבלבא,רדחבשםידומלהלכלעהמתוחהעבטדומלהיכרד

יבייפואהסחיה
ן

נש
י

.דומלתהדומלבותירבעהןושלהתשיכרבהארוההיכרד
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,וללהתורוקמהתנבההתיהתילכתה,םיעודיתורוקמהרוהרדחה-כש-

דומלהיהאל,רדחבהדמלנאלהמצעלאיהשכתירבעו,םירבעתורוקמהו

.ןושלהתעדהחמצתורוקמהתעדךותמאלא,הזכעוצקמו

ירמחתאוינפלרדסיאלשיא?ומאןושלתאדליהדמליךיא

לעותאורבדיאלא,קודקדיללכבוהוכנחיאל,דבכהלאלקהןמןושלה

םילמהוםמצעןיבלםהיניבווילאםילודגהתחישעמושאוהו,ךרוצ-רבדלכ

ררביותנבהגרדיכ,יעבטרדסהמתניחבבןאכשיםנמא,וחורבתוטלקנ

:ןאכטלשיהרקמהםגםלוא.וחומבטלקיאלשפתיאלשהמוםילמהתא

הבשהעשהושיאהולוקה,הלמהלשירקמהםשרה,וטועמושומשהבור
,שומשהךותמ,דליהחורבםהילאמוריטציקודקדהיללכףאו,וינזאבהעמשנ

םיללכהתורציתהלעםג.תעדמאלשובהנלעפתש,תוישפנתוירוגיטקלויהיו

ורחאידליהתגשהוהרקמותע,הביבסהןושלבםיללכהייחועיפשידליהשפנב

הלאלכרחאו.ירקיעהםרוגהאיהןושלהירמחלכבתידימתההרזחהו,ומידקיו

ןושלשישכדוחיב.קודקדהיללכלשהנוכנהםתשיפתלהבורעוןוחטבןיא

קודקדהדומלןכלו.הדמה-הנקאיהורובצהןושלמתלדבנה,םעלתיתורפס

,רשיל,הביבסההתוערשאתאןקתלןושלהירחאאובישאוהרפסה-תיבב

םיספוטהיפלןושלהירמחתאחסנלוןוכל,חורבשםיללכהתאלולכלוריבסהל
.םייתפומה

תוקחלהתסנתורזתופשדומלברובדהתטישואתיעבטההטישה

תירבע,ונלצאתארקנההטישהיהוז.םאה-ןושללשתיעבטהךרדהתא

אלא,םילמימוגרתילב,החישבורובדבדליהלאאובתאיהףא."תירבעב

.הלחתהנוכבםיררובמוםירדוסמןושלירמחב

רדחהתטישהמודהתיהרחאדצמלבא,םוגרתהתטישהטלשרדחב

רדסבםיללכוםילמהרדסאלרדחהתטיש.םאה-ןושללשתיעבטהךרדל
,תורוקמהךותלאדליהתאהסינכהאלא,ןושלהתאללכהתרוהאל,ןוכמ

םיללכהוושפנבןהילאמוטלקנםילמהלבא,ןכתהתאקרהרואכלוהתדמל

ךותבאלא,תולדבנאלוטלקנםילמהו.אעמקאעמקםהילאמוחורבוריטצה

,ןהיתוארוהינוגלכב,ןהבםירועמהיאנלהתושגרלכםע,םיקוספהךשמה

רדחהלאןושלהתובאתאואיבהולאכ,םגרתלושרפלןיאשהמבםג

ןושלהאובתשדעתירבעהםתחישתעמועונזאוםהילגרלדליהתאובישוהו

ועיגהםישדחהםיגוגדפהןמתצקמ.ודמלאלשיאוןושלהתאעדיוובלב

העיפשהלבא,םתטישהטשפתנאלותורזתופשדומלבתאזלהמודהטישל

.אעמק
."י,

תילכתהתעידיהתיהתאז-לכבותירבעהןושלהתאהרוהאלרדחה

לכירה,תירבעהןושלהתעידיללארשימםדאעיגיאלםא.ובםידומל
,דועאלו.תודהיהםלועמלוטנוהירהו.תועבטששבוינפבהמותח-תורפסה

עיגיאלםא,תחטבומהניארדחבםידמלנהתורוקמהתעדתשיכרשאלא

תעדו,םוגרתב-רדחבודמלנאלהתורוקמה.ןושלבהאלמהטילשלדליה

הרזחלאוהקוקז,ןושלבדימלתהטלשיאלםא;םיקןינקהניאםוגרתה
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דעסלאהיש,ךמותוברלוימילכאוהקוקזו,תוארקמהימוגרתלעתדמתמ

תאעדיאלשינפמ,ותעידימתוחכשנריזחהלותלכיבןיאב,ולרזעלו
תעדלףאשלרדחהחרכוהוחרכלעןכלו.םיקוספהםוגרתתאאלא,ןושלה
.התואהרוהאלשיפ-לע-ףא,ןושלה

ל"-

,ןושלהתעדתאןתיםיבותכהןונשאליכ,רהמהרוהןויסנהלבא

הברמהאירקוןושלבשומשאלא,ארקמהרחאתופוקתהמכהתארש

ארקמבשןושלהרמחףא,תורפסהלכלחתפמההניאארקמהןושל.םירפסב
ימלונבויאלארקמהישורפףא.לבגומהולובגבותופעתסהלכלעיגהאל

ובהאירקידכדע,דומלתהדעעיגיוהלעישימקר.דבלארקמעדיש

םירפסהלכ.הפקהלכבןושלהתעידילעיגיאוהקר,הרומתרזעילב

,דימלתקרןכ-לעו.ונכתודומלתהןושלידי-לעםינתומדומלתהרחאלש

,תורפסהירעשלכוינפלוחתפנוםירפסהתנבהלרשכוה,דומלתםגדמלש

,םינידירפסבוארקמהישורפבארקי,רוזחמהורודסהתאןיביועדיאליממ

ירעשבאוביאובו,ודיבתוחתפמה.לופלפורקחמירפסב,שורדורסומירפסב
.וחורוהאשירשאלכלאתורפסה

דומללןינע,תרחאןושלאלותירבעאל,ןושלהתיהאלללכב
הרעה.ירבעהיהרדחבדמלנשהמלכ.דבלבהרוצויעצמאאלא,רדחב

םידומלהויהולאכ,םוגרתהתטישתאשרפלםיצפחההלאדגנתאז

םנמא.תיזנכשא-תידוהיובהארוהה-ןושלרשא,רדחבעוצקמקרםירבעה

םלועמודיקפתלובגרבעאלוםצמטצנהזםוגרתלבא,תורוקמהומגרתנ

התיההמצעלאיהשכתיזנכשאה-תידוהיה.דמלנהודמולהןיבץצוחהיהאלו

היהש,הרותהםוגרתו,הבויחתוברתוירבעםילמוהנושלשומשבתירבע

,ירבעהםילמהרדסבםולכתונשלילב,ותרוצכקוספםוגרת,רדחבגהונ

אלמםוגרתו.תירבעחורתיזנכשא-תידוהילךופהללודגםרוגהיהשאוה

ומגרתנולטבוךלהךכ-רחאו,דומלהתלחתהבקררדחבגהנקוספהלש

ימרטהו,אלמםוגרתללכגהנאלשטעמכדומלתהדומלב.תושקםילמקר

,תוקפנ,ךשפנהממ,רמאתםא)רובדה-ןושלךותלהרדחתידומלתההיגולונ

רדחהלשםוגרתה,תחאב.המגרתנאלו(אטישפ,אליממ,אברדא,תובר
.דומלהלשהרצקהפוקתברבעמשמשאלא,לידבמךסמהיהאל

הלועהךסהאיהםידומלהראשלכבגאתירבעהןושלהתעדתשיכר

םרוגלאיההתיהתאזלכבו,המשלוהלהנכהןיאב,רדחהידומללכמ

לעהשענתורוקמהתנבהלרשכהה.רדחהלשתילמרופהותנוכתבלודג
יפמו.החדנהנבההתילכתלברקמוליעומוניאשהמלכ.הדמ-הנקלוחרכ

ןיב,םירבעהתורוקמהלכתנבהידילאיבמהאוהדומלתהש,ררבתנןויסנה

הרותירעשלכוחתפנדומלתיעדוילשו,םנכתדצמןיבםנושלדצמ

דוחיבהאטבתהובש,רדחבירקיעהדומלהדומלתההשענךכיפל.תורפסו

.םידומלהתטישלשתילמרופההתנוכת

,ישעמךרוצלאל,ונממעפשתלבקםשללארשיבדמלנדומלתה

ךותמתורוהלםידמוללתושרהנתנאלוננמזבירהש,וכותמםינידאיצוהל
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,וכותלהרידחה:דומלתהעוצקמבםידומלהתילכתהתיההזיפל.ארמגה

ןאכהתיהאלו.וישרפמבשמתשהלתוריגשה,רזועילבודמללתלוכיה

.הנבהלהכרדהאלא,םיפדםוכסתעידיאל,ללכםידומלתבצק

הרתפש,יגוגדפההדצמהשקהלאשאיהםידימלתלדומלתהתארוה
ךרדוןכתה,ןושלה:דומלםינועטדומלתבםירבדהשלש.ומצעלרדחה

,תיתנשמההבשתירבעה,דומלתהלשתמצמוצמהותיתוהמהןושלה.דומלתה

לכ–ןהיניבשתובורעתהו,הבשתידוהיה-תימראהו,הלדחוימיפארשא
ליעוהאלןידעןושלהתאעדויהלבא,ברדומלןמצעלתושרודהלא

ירפסברדסנירה,ויתורוצםייחהתורוצכרשא,םידדצה-הבורמןכתה.םולכ

תאללכירה,ד"יהרפסאוה,םהבשהפיהולודגהו,רודרודמםיקסופה
,רבדערגנןיאודמוללןכומלכהותוינשמלותוכלהל,םיקרפלוםירפסללכה

וחתפנאלןידע,תוכלהיטרפלכעדויהודמולהו.ןאכרסחדומלתה–אלא

םילודגתועוצקמתעדשרדתאלש,איגוסטעמכןיא.דומלתהירעשול

ןאכרקיעהתאז-לכבו,ןושלהתונופצבםדאלקתיאלש,ףדןיאו,הכלהב

תואיצמהתרוצ,ידומלתהןכתהךוסנהבש,הרוצהיהוז,דומלתהךרדתעד
ךרדשימקר.תידומלתההבשחמהינפא,ןתמהו-אשמהךרד,תידומלתה
סדרפלשםיכבוסמהוםילקועמהויליבשןיברובעי,ולהריהנדומלתה
שמשללכוי,תידומלתההבשחמהקודקדתאעדישימקר,הזםיאלפ

בהזתאתוארללכוי,םותסהלעשרופמהןמדמליותוינושלהויתועידיב

תוכלהיטרפלתוקקוזה,תויגוסהתנבהלעיגיותויוההיכבנמותאצבהכלהה

הריציבללכהלוםישרופמוםיכורעםיללכלטרפהללכותדומלתהךרד.םיבר

םגלבא,דומלתהלשתרזוחהריציןיעכהיהיש,דומלתהאובמלשהלודג

,םיקירםילכל,דומלתהםימהברההלדאלש,םדאידיבויהידומלתהיללכ

םיללכהתאםדאלהנקיתואמגודבדימתמשומשקר.הניערגדבאשהפלקל
,ידומלתהרמחהתאםיאלמ,ורצונשומכאלא,תוטשפהרותבאל,םהה

וברקבולעפי,ושפנלםרדחבוםיללכהתאוחורטולקבו;ובםירועמוםיקובד

.תויגוסהתוכובסןיבךרדאצמלולורזעיוותעדמאלשףא

,דבכהלאלקהןמדומלתלתגרדומםידומל-תטישרדסלורמאיםא

דומללשםידדצהתשלשמדחאלכש,דימהלגתי,בכרומהלאטושפהןמ

דומלתונועטתימראהותירבעהדומלתהתונושל.רחארדסלקקוזהז

ךותמ,תונושתוטישיפלדומלירדסךורעלילוארשפאו,ןמשלוןמצעל
הזרדסלבא,םישולתםיטפשמירדסותומשוםילעפתוחולוםילמימוגרת

ימלכו,ךפהלוהלקהנושלהרומחהכלהרשפא.ןכתהיכרצלליבקיאל

,הדגאהוהכלהה,דומלהןכתו.דומלתהתורואמהאראלןידע,עדיודמלש

אלא,תיגוגדפתידומלתכרעמבתומלשבךרעהלללכןתנאלו,םיינמבחר
תויהב,הדגאהו,םינושםירדסבםיקספירפסבתרדוסמהכלהה.ותטישרדסב

האצמאיהםגו,תוטישבורעאלא,הטישםגהבןיא,הכלהקספהבןיאש
ותרוצתאדומלתהןכתלעמוטישפהםירדסההלאלכלבא,םירדסמהל

דומללתמדקומהחנהרתויאיהןכתהתעידי.דומלתןאכןיא–בושו
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תמדקומהעידיתעדלוילעותגרדמיפלדמוללכ.ותילכתרשאמדומלתה

דבלמו.ותנבהךכותעידייפכו,איפוקמואאעבקמתולודגתוכלההמכ

תושורדה,תוילאירותוירוטסיהתועידידועשי,יתדגאהויתכלההןכתה
* י.דומלתהלשהאלמהנבהל".

םאו,ינושלהדצלתנוכמהיהתאל,ןכתלבלםישתש,םידומלתכרעמ-

,תויגוסהתורוציפל,דומלתהךרדיפלדומלהרדסתארדסלרמאנ

ךותמדומלתהאובמש,אצמנ,דבכהוךבוסמהלאלקהוטושפהןמהגרדהב

,תויגוסתורוצטישפהלםדאהסנאלןידע.תואיצמבדועוניאתאזכבצמ-תדוקנ

לעםידומל-תטישרדסלןויסנהדועהשענאלו,הזכעדמטעמכדועןיא

יפלתויגוסרדסןעמליכ.הזןויסנחילציש,בשחלהשקו.הזכשדוסי

ךותמתויגוסהתאקלסל,ויתוילוחלדומלתהתאקרפלוכרטצי,ןהיתורוצ

בלםישללכויאלהזדומל.ןמעטוןחירןהמלטניו,תיעבטהןתביבס

:הזמאצויה.ןכתלרדסרדסלללכהשריאלוןושלהלשהלוקוהרמוחל

,ןכתהתאצרהתאועירפיש,םינושםירדסןהיתשהנשרדתהרוצהוןושלה

.דומלתהלשהמשנתליטנבןאכהנקירדסלכו

אלאהניאדומלתהתנבהש,יגוגדפלוגעןאכונשיתמאהךרדלע

ןיאו,ולכתנבהךותמקרןבוידצלכו,וידדצלכתנבהךותמלכהךס

דומלתהתארוהבהשקההמילבורפהיהוזו,הזהלוגעהךותמיתטישאצומ
.םידימלתל-

תאחינזהוכרדיפלרדחה?דומלתהדומלברדחהתטישהתיההמו

םילודגםידמולו,בלםשוהאלתורזתורוצלותושקםילמל,דומלתהןושל

היוצמהןושלבתוליגרקר,שדחמםעפלכבשרפמבהשקהלמשורפוניע

ולקההדגאב:ודומלברקיעהיהאלדומלתהןכתו.ןכתהדומלבגאהתנקנ

אלםהבו,םינידירפסבדמללולכיןההכלההתאו,יוארהלערתישאר

ןאכהתיהאלןכתהתעדש,חיכויםידומלתבצקרסח.רדחבדמללוברה

.הפיאשתילכת

לבא,דומלתהךרדתעדקרהתיהדומלתהעוצקמבםידומלהתילכת
.םיעטוקמלהתרוהאלותויגוסהקרפאל,תגרדומהתיהאלדומלהתטיש

,תויוההךרדתאספתשדעדלילורוהוןמצעתוכסמהךותמורוה

חורלןיבהשדע,תויגוסהתומדתאוחורהטלקשדע,ןתמהו-אשמהרדסתא

ולוירוהאלא,םיחוכויללכלע,תויגוסתרוצלעוריעהאלשיא.תודגאה

עגפש,ללכהואיגוסהתרוצ,ושפנבםינפאהותורוצהתאעילבהשדע

.טלקיאל,ונכיהלעיגהאלןידעםאו,וילאןכומרבכאוהוהנושאר

םאו.ובלבקקחישדעועדירבכשללכלעשלשיוהנשי,דומללופיסוהבו

הנימתונבתויגוסההנאבת,וחורבעודיגוסמאיגוסרויצתועתנהלחת

השיפתידילםירחאםיללכואוביםימיבורבו,הספוטתאהנרשיתוהנוכתו
םיללכהתגבהקמעתתןכ,םינבומהםיללכהתוברכו,ללכרחאללכ,הנבהו

ךכו,בזענאלוחנזנאלבושחללכםושש,הרקמהלעםיכמוסו.ומדקש

תויגוסהתורוצוברקבהנריטצתודמולהחורבדומלתהךרדרוחתיוךלי
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הנקדומלתהךרדתעדםעדחיבו,תינחורהותגרדמיפלשיאשיאןהיגוסל

תוברכ.הלאלועיסווכמסהלאו,ןכתהךותמתועידירבצוןושלבתועידי

.ותעידיהלדגןכותנבהתוברכו,ותנבההתברןכויתועידי

המעודיותופשדומלבתיעבטההטישלהמודתאזהדומלהךרד
המ,יתטישרדסןאכרדסלןיאוהרקמהןאכטלשיש,הדגנכןועטלשיש

תרחאדומל-ךרדןיאשאלא,דומלתהדומלךרדדגנכםגןועטלשיש
וניארשישוקהינפמ,אבהלםגאצמתאלשבורקו,התע-תעלונלתאצמנ

רדחהתטישללכבהמודתאזדומל-תטיש.םינושהדומלתהידצןיבשסחיב

הנוכשיואוהעוצקמדומלתהתאז-לכבןאכשאלא,תירבעהןושלהדומלב

.וכרדוונכתתעדתונקהל

דאמברדומלקרש,אוהתאזםידומל-תטישלשירקיעההנורסח
תרכהלועיגיםיללכהותויגוסהתורוצבורשרמולכ,התחלצהתאחיטבי

.ןוגהרדסבוחורבוכרעיודמולה

בררמחלשטוהרדומלקריכ,תוכיאןאכתישענדומלהתומכ
יאשונלכםע,דומלתבדחאףדלשקימעמדומל.תינחורההנכההתארציי

ארמגףדםירשעושעישהמהשעיאל,ינושלוירוטסיהרואבםעווילכ

.טושפןפאב

םע,שדחהרפסה-תיבלשהדותימלתנוכמהניאתאזםידומל-תטיש
הנוכתםידומלהבורלשדחהרפסה-תיבב.םיברתועוצקמלתובוצקתועש

,דומלתהדומלשדועב,דבכהלאלקהןמהגרדהלונתנםלכלבא,תילמרופ

תאשרודאוהןכלו,הגרדהורודסובןיא,ילמרופיפאולםגרשא
תופשדומלבתיעבטההטישהשםשכו.ולכוילאהנפומאהיש,ולכםדאה

דוחיבתאזההדותימבדמלנדומלתהםגךכ,םירוענהימילדוחיבתנוכמ

הרכהבאלשםירבדשפתלםדאהלגוסמתורענהליגביכ,םינטקל
הבשחמירויצתדלוהדעבתערפמותרכהלודגהלצאשדועב,הרורב
.תעדמאלש

התוא.דומלהרמחתאפמישוקןיאו,םינטקהתארוהבחילצהרדחה

דמליכ,וילעהלקאיהודליהדמליהתוא,הבהשקתמלודגהשאיגוסה

עדייכ,ללכהשקאיגוסןיאןוגהדמלמינפל.המצעבהבתרחאאיגוס

,הרשיהבוהרבסהב,הרבעהבוחולשב,םינושםינפאבאיגוסלכתוצרהל

רובעיהשקהלכתא.וגרדווליגודימלתהיפללכה,הרידחבוהקמעהב

אלתוחנההלשקלחו,הטושפהאצרהידי-לעלטנלישוקהםוקמ,םילעיו

לעתאזאיגוסבושדמללדליהבושייכ,ךומסלשיו,ליחתמלשרפתי

שוחלשיש,תויגוסדומלךותמהקלתאלדליהלשותומימתםג.התתמא
.םלעהשרודהתאםילעישורפהןפאןאכםג,ןהל

ילירטמדוסישילבא,תילמרופאיהדומלתהדומלברדחהתטיש

ודמליולאכ,הרתיהגרדהילבוערפמלרודסילבתוכסמהתארוה:חכלהמב

יא.דומלתהךרדתעדתמאבאיהתילכתהלבא,ןכתהתאקר
ן

,איגוס

ןהש,תויתכלהותויתוכאלמםילמשי–,רחאםוקממתועידיךירצתאלש
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,יארקאבשרפמהודמלמהונתיהלאלכתא–,םימלשתועוצקמלשרוצק

דומלבודומלתהדומלברדחבתטלשה,תאזהטיש.דמולהלשוחכיפל

תאםידמלמה,םמצעםייחהלשתיעבטההטישהאיה,תירבעהןושלה
ןידעןיאתאזהטיש.םהיתוערואמילוגלגבגאםייח:יפוגםדאה

* * * * התרומת.

תורוהלםייחהירחארפסה-תיבאוביןושלהלשיעבטהדומלבשםשכ

,ינשדומלץוחנש,רשפאךכ,הלחתהנוכבוהכורעהטישבהשומשוהקודקד

יהוז.תועידיהתכרעמבקדבלכןקתלורקבלרדחהדומלירחאאוביש

.הבןודלבושנדועש,הלאש

:דומלתלהשדחדומל-ךרדהשדחתנהפוריאברעמבםינברלתוירנימיסב

הרותשהממרתויוזהדותימ.ותפוקתךותמוהשרפיש,ירוטסיההרואבה
יעדויםילודגלהפיאיהו,ינשלבוירוטסיהרמחלוהכפהת,דומלתהתא

.תונקהלהלולעאיהןיאןרקיעמתועידילבא,דומלת

תארוהבתיטפשמהדותימםימכחתצקלצאהשדחתנםינורחאהםימיב
רותבדומלתהתאהרותאלא,אובתהמצעםשלאלאיהףא,דומלתה
לשדחאדצהשעתרמולכ,טפשמהתרותלואטפשמהתודלותלרמח

םא,םיטפושוםיקסופךנחללכותילואןכלו,הרוצהתאאלורקיעןכתה
,תוטישהיתשבשהושהדצה.םיידומלתאללבא,םדקמדומלתועדירבכ

.ןהמהנביאלדומלתהש

םיליחתמםילודגב,םינטקלתנוכמדומלתהעוצקמברדחהתטיש

תרחאהטישדועןיאםילודגלןיבוםינטקלןיבו,החילצהאלאיהףא
.תחלצמ

רפסה-תיבךותבדומלתהתארוהלשהמילבורפבולפטלארשי-ץראב
.הורתפאלושדחה

א

,דומלתהו-תילכתאלא,דומלהתיהאלש–תירבעה,םידומלהינש

ויהםה.םחפקלוםנוכלםידומלהראשלעועיפשהוהזלעהזועיפשה

םישילב,הלע–הובגהרדחלתולעלרשכומדליההיהשהעשב:הדמה-תמא

.םהמץוחםירחאםידומללוםידומלהתבצקלבל

והולעהדימ,האירקהתעדתאךומנהרדחבדליהשכרשןויכ-

האירקלגרההשמשהלפתה.וכרצלכהבלגרתיםרטףאו,שמוחהרדחל

,רובצבהלפתהךותמדליהשכריהלפתהירדסתעדלבא,םידומלתישארו

,י"שרטעמושמוחדליהעדיטעמכו.רוזחמהורודסהירמגלוחנזנהתעמו

וישכעהזדליה.ארקמהדומלחפקתנןאכו,ארמגהרדחלוהוסינכהדימ

ודיבהלעהאלוודומל-תיבמאציהנהו,ארקמהןמםיקרפדמלללחה

יזכרמהדומלההיהםיאנתהימילשרפסה-תיבברשא,ארקמה.םולכ

רהמלדליהלעשןויכמ,ירמגלטעמכהחדנ,םינששמחולועיצקהו

אלא,תרתימלותעידיהבשחנשאל.אליממעדיארקמו,דומלתלסנכהל
החתמרשאכ.לובגורוצעמםושהיהאל,םידומלתבצקלעורמששןויכ

תולובגבדוגנףאדלונ,ארקמדומלבוטעמלערדחהלעהתרקבהלכשהה
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לשרפסה-תיבחפקתנרדחבש,רמאללכונ.ארקמבםיברמהדגנכםידיסחה
,ארמגהרדחםגלבא.הנשמהלשדומלתה-תיבידי-לעהרקמהורפוסה

הקלהנשמהדומל.שרדמה-תיבלטעמכךפהנ,דומלתה-תיבלםיאתמה

דומלו,תוינשמןיבהלופוסארמגדמולהדלי,ארמגהרדחבירמגל

החדנ,דומלתה-תיבלשונכתלכהיהש,ומצעלדומלרותבהנשמה

.ירמגל

,םידומלהתילכתיפלכ,דחאדומליפלכןוכמולכרדחההשענךכו

.דומלתהתעידייהוז
ל

.הימתידילאובנ,רדחבודמלנאלש,םידומלהתונמלאובנםא.

.תורחבהימילשתיטרפההדיקשלרסמנאלא,רדחבדמלנאלקודקד

דוגנםגדלונ,קודקדהתעדתאדוחיבתעבותהלכשהההלחהשהעשמ

ינפמםידושחויהםישדחהקודקדה-ירפסשדוחיבוולכעוצקמהדגנכ

.תואיצמה-ירקיויהוונשיתנםינשיהוםיליכשמםהירבחמש

םג.םיאריירפסבאלףא,תגהונהתיהאלתורפסבהבוחלשהאירק

ד"בחידיסחקר,תודיסחירפסבהאירקהתאהבוחועבקאלםידיסחה

רסומ-ירפסלםיתערסומה-תכהעבקןכו,הבישיבםתורפסלםוקמודחי

לדג,תורפסלשתועשויהאלשיפ-לע-ףאו.םשודחינפמץראההעזעדזנו

םולברצואהלגש,הפוקתהתיהדלילכייחב.רדחהיכינחבהאירקהקשח

,שורדורסומירפסוםירוסיתולגמותוישעמירופסוםיקידציחבשלש

תעד.םהמהשדחהתורפסהלשםירפוסהוםיארוקהבורירהו.םהבעקתשנו
.תורפסהירעשתאםהלהחתפשאיהדומלתה

,בלםשוהאלןושלבהטילשלוירבעןונגסתשיכרליכ,וילאמןבומ

לארשילכובתכתאז-לכבו,ומצעלדומלהתיהאלללכבןושלהירהש
ברו,תירבעבהרות-ישודחוהכלהבתובושתורחסמ-יבתכמוםימולש-תורגא

היהברו–ירבערבחמקראוה"רבחמ–םירבחמהרפסמךרעבהיה

.םיארוקהרפסמ

םתויהבםהמהשרד,ויכינחלשתימצעההדובעהלעךמסרדחה

אלהבישיהאלףאורדחהאל.םתאצרחאלהבחטבווילתכןיבןידע
קשחילבריוציאלרדחה.הרות-ןבלםדאהשענןהבש,תועידיהלכונתנ

וחינה,אברדא,הדעבוענמאלוירדסו,תימצעתישיאהדובעילב,םידומל

.הדעבעירפיששייפוריאהרפסה-תיבשדועב–,הוררועוהושרד,םוקמהל
.תחאתנכתמבודחאסופטבםלכםאיצויש,וידימלתלסופד-תיבוניארדחה

.יפאהוןוצרהדובעשובהיהאלןמזהדובעשלכםע

,ויהםידומלהמכ.ךרעבטעמקרהרוהווידימלתמהברהשרדרדחה

..ללכרדחבודמלנאלתאז-לכבו,ץראה-םערדגבאוהםעדויוניאשימש

םהילעדקשלוא,רחאדומלבגאםדמלל,ריואהןמםטלקלםדאהלע

לבא,הוצמםתעידישינפמ,לדגישכםתעידיתונקל,תויונפהויתועשב
ויהיאלהרות-ינברדחהיכינחש,עראיששיןכלו.םתואהרוהאלרדחה

.רדחבטעמתנםינידדימל.תולבאינידוהלפתירדסלשםיטרפבםיאיקב
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תאז-לכבו,וילובגלץוחמשםידחוימ"םירפוסתושרלרבעהביתכדומל

אלש,רמאהלךירצוניאשרבדו.וירובלעבתכהתאםידמולהלכועדי

הלכשההתמחלמינפל.רדחבםיינוציחםידומלותורזתופשוןובשחודמל

םתקזןיאו,הרותםניאשאלא,רוסאלשםירבדלהלאםנמאובשחנאל

רדחה;םהבוקסעבםדמולםדאש,הסנרפוהיחמרדגבםה.רדחהלע

לכתאעלב,ארמגהרדחלשיזכרמדומלרותב,דומלתהו.הרותהודיקפת

.םידומלהראש

הדובעהתאזכרלהיהרשפא.רדחהלעומתוחחינהתועוצקמהטועמ
יתלבהעידיסינכהוםיאלפומתורפלישבהשאוההזזכורמדומלו,םהב

הניאשוזהטיש,רדחהלשתינוצקהתילמרופההטישה.םידליבהיוצמ

.ויפאתארדחהןמלוזגיתועוצקמהיובר.תועוצקמהטועמבהנתומ,הטיש

חורהזוכרדעבענומה,תועוצקמהיוברלעולבקיפוריאהרפסה-תיבבףא

לבל,אלמזוכרםישרודרדחהידומלדוחיבלבא.חומהתאםטמטמו

לוחידומללעקראל,רותוןאכהיה.הלאתאהלאםידומלהוחפקי

הרומהחכלכםצמצןעמל,שדק-ידומלהמכלעםגאלא,ושרדנאלןידעש

.הרותהיפוגםהש,םידחאםידומלבדימלתהםע
םגפהלאוהש,ילאודיבידניאהדומלההיהרדחהתטישבלודגדוסי

םעפ,האצרהתעשבדבלמ,התכהתאהרוהאלדמלמה.לודגחבשולודג

דמלךכו,וינפלארקש,דחאדליקרדימתהרוהאלא,עובשבםימעפוא

לבא,בישקהלםיביוחמויהםירחאהםידליה.ורותעיגהכדלירחאדלי

,תוקספהםוקמהאלמהרזחתעש.םמצעתעדלעוניעואוחנאדיפקןיאב

שיש,ןבומ.תימצעהדיקשלרסמהלותובשחמירחארותלםידימלתלהארק
םירחאהםידליהירהש,הלודגהלקלקהו,המלשהתכתורוהלתלכי-יאןאכ

,תעמשמהרמחלכןאכמו,ואטחיאלשושעיהמווממעתשיםחרכ-לע

אלש,היהתאזהטישליאנת.םיבוטםירדחבאקוד,םידליהלעהדיבכהש
דלילכלשוביטתאדמלמהריכהרחאדצמםלוא.ידמרתויודיפקי

שפתןוצרמותעדמאלשףא.דמולהדחאלותרבסהםיאתהווילאלגתסהו
הבוטהטישךלןיאחבושמדימלתלוהלועמדמלמל.דימלתהתוהמתא

וימיבעבקדומלתה.התכידלירפסמטעמלםרגהזדומל-ןפא.הנממ

עיגהאלארמגהתותכברדחה,ףיסוהלןיאםהילעשםידליהשמחוםירשע

רפסמהםידימלתרשע-םינשכואהרשעכויהןאכ.הזרפסמלםלועמ

(1ליגרה
.

אלתמאו.התכלםידליהרשעמרתוילבקיתלבלםידמלמהוגהנםייניבה-ימיברבכ(1

וזהרזגל
,

רזראריואשםושמ,לארשי-ץראבאקודתוקוניתה"כםיארומאהימיבםנמאש

הכזתישפחהשפנהיכ,הפיקתםדיוםתמדאלעםיירשלארשישןמזבו,םיכחמלארשי

,1880הניו,ןמידיגמ"רלשורפסבג"יההאמהןמהרותיקח.רתוילבקלהלוכיוהלולצו

Geschichtedesאב Erzlehungswesens inFrankrelc.
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הזלףרצנםאוךרכלכבוריעלכבםידמלמהרפסמלבלםישנםא
,םעהיהאלש,ונלאצי,םידיחייתבבשוםירפכבשםידמלמהרפסמתא

וזהאצותו.הלוגבלארשיכ,תוקוניתתארוהלתוחכלשבררפסמשידקהש

.יטרפהםנינקהיהרדחהש,םידמלמהןיבתורחתההדוסיידי-לעהגשוה

תודוהו.דוסיבשרבדל,םילעב-ןינקהיהרדחהש,הזרזומרבדםגהיהךכ

,ארקלםיעדויםניאש,םירובהרפסמוניניבטעמתנםירדחהוםידמלמהיוברל
- - ספאתגרדמלדעטעמכ.

עובקליגןיאועובקןמזןיאךכ,העובקםידומל-תבצקןיאשםשכ

העינמןיאלבא,ןמזהףוסבםידליריבעהלויהםיליגרםנמא.תותכל

רשפאהיההז.ונמזהעשלכו,הלע-ךכלעיגהשימ;ועצמאבםתולעהל

תאבכעיןפ,הנכסןיאו,הדמלהיהדחאהעוצקמה,תועוצקמהטעמןיגב
,תוערגמםגהבויה,העשלכבתאזההילעה.םירחאהתועוצקמבוירבח

אציהזדספהלבא.הרשיהתאתועלםיפיקתםירוהלתורשפאהנתנאיה
-

.הבקעבוזהילעהאיבהש,ברהרכשב
י-"-

רפס-יתבלכ.רדחהבכעאלםתוא,אלפ־ידלידימתויהרדחב

הזלע,םתלכילכחתפלמתונורשכה-ילעבאינהלםלועמםכרדםירדוסמ

ילעבלרקיעבןוכמהיה,ךפהל.רדחבהיהאלהזיוקל.ןיבמלכלובקי
ןורשכ-ירסוחמיכ,המרגתירבעהודימלתהדומללשהדותימה.תונורשכה

הלאםידומלינשב.ואציוושרפו,ורבעלולכיאלרשא,לובגלרהמועיגה

ותרישכהאלוהטלקאלותשיפתשימ,הטילקבוהשיפתביולתלכההיה
.אציולשחנ,םינמזרפסמתולעל

הפס,אברדא,םידלילםידומלהתאלקהלוםיענהלףאשאלרדחה

קשחתאררועללדתשהאל.רומחןויעלוהמתהדובעלםליגרהוםהל
תעמשמהךותמאובלךירצץפחהאלא,הדובעהתלקהךותמםידומלה
תגרדהובהגהנאלןכלו.הביבסהךותבשהבוחהתרכהךותמוהשקה

ןאכהתיהדימתאלא,שדחדומלתארקלםידימלתהתנכה,םידומלה

תורוקמה,דומלתהןמואשמוחהןמרשילחה,שדחןיינעךותלהציפק

.הרומחהשרפב,השקאיגוסבלחהלמהעינמהתיהאלודומלירפסלויה
תאהגשה־ישולחלעדיבכההזלכ.וטמשנ,הנכהשמשלולכיש,םידומלה

.ינוניבמרתויןורשכשרדהזהדומלה.שדחהןינעהךותלאהסינכה

והורבעאלםישלחהש,לובגלהזכןפאבהיהןינעלןינעמרבעמה

יכןעי,הנשמהדומלובלטבתנ.תונורשכהילעבלקרבלםשרדחה.ולדבו

לשםקזנלושחאלו,ארמגםתעדבהתעדלאליממםידיתעתונורשכהילעב
.ןאכמוןאכמםיחרקואציותילכתדעועיגיאלש,ןורשכה-ילד

וליגרהב,תילמרופהרשכהלשךרעולשיומצעלאוהשכדומלתה

רפסה-תיבכאל.רדחבהרומחהתיההעיבתהו,זכרתהלוקימעהל,בשחל
עושעשךותמלויטאוהדומלהולילכהדובעהובלדחתשדעלקמה,שדחה

המוקינטקלתנכומה,םודס-תטמליהתוםיבורמלובורלתנוכמותינכתרשאו

וברשא,רדחהןכאל.הדמ-ילדגלשםהילגרהצקמותינחור
,

,הבישיבומכ
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־יננוחמלרפס-תיבטעמכ,תונורשכרורבתיבלהיהו(1םיולעואלפ־ידליובר

.ןורשכ

לכבותועוצקמהלכתאובהרוהדחאהרומש,רפסתיבהיהרדחה
.סיכןוכשחםוקמבהלאכרפס-יתבםהלשיםישדחהםימעהםג.תותכה
םיקהלונלוכיולתודוהקריכ,עיגפמבהזץומקונתאמשרדהלוגבונבצמ

טועמןיגבקררשפאהיההזרבדלבא.וניתוצופתלכבךונח-יתב
ילבו,דמלמלשורשכהלהדמ-הנקלהיהדחאעוצקמ.תועוצקמה

.הואלמיוואוביוםתדובעלונכסיש,םישנאאצמלהיהרשפאתוניחב

ושרדאללבא,תורוהלודמללוילעשהמ,הפיןיבהלךרצוהדמלמה

יגרדילב,תיכונחהקינכטילברדחבונתנםירועשה.הארוהלרשכהונממ

.איגוסהלאואהשרפהלאושגנרשי.רועשלכלתומדקהילב,הנכה

ןיבהציצחןהתומדקהה.דומלםוקמןאכהשפתאלהארוהלשהקינכט

לשםדוסימהארוההיגרד.רשיהסחיהדעבתועירפמורוקמהודמולה
תיבלרדחהןיבהטישלדבהםיעבוקורדחהחורלםידגנתמרליצ–טרברה
.רפסה

העידיחיטביאלהארוהיסיסכתלכיפלדומלהש,הארהןויסנה

,םילוצלצינשןיבשםידומלהתעשתאהלאולזגייכ,תורוקמבהנוגה

תאןתתהבורמההרזחהקרארקמבםגו,תוכיאתומכהדומלתהדומלבו
רתויטרפיאלדימלתהש,ץוחנדומלתהדומלתלחתהל.תשקובמהתוריגשה

אלהארוהוהרבסהבור,םיקוידהוםיטרפהבורש,השגרהבטלקיאלא,ידמ

ורוהרשא,םירומיכ,יתיארןויסנהןמ.תידומלתהשגרהחתפלמוהועירפי

.דומלתושמוחתארוהבבושוחילצהאל,שדחרפס-תיבבברןמז

.דומל-ירפסבםגטעמ,תורוקמהתאהרוהותועוצקמבטעמש,רדחה

יהדומלירפסתשלש.םיטוקליוםירוצקברדחבודמלאל
ו

וב
:

רודסה

(2םהשתומכםתשלש–דומלתלשתכסמושמוחהו
.

,םירוצקלדגנתירדחהחור

םידליהבלתאקיחריםירוצקבדומלה.ולובגבדקפילבבורכזילבבםהש

םנורכזמוזוזיאלםיעטוקמהםיקוספהו,ולדגישכםהלרזה,םלשהרפסהלעמ

,הגרדהלערותוןאכשיש,ןבומ.ותרוצכקוספהתלועפדעבועירפיו

םגפתןפ,הגאדה.ידותימרדסיפלםיקרפוםיקוספררבלתורשפאןיאב

ועיגהןה–הגאדהניא,שרפתהלונתנאלשתוישרפידי-לעדליהתומימת

ודמלשיפ-לע-ףא,ןושלוהמואםושבהתומכןיאש,תועינצלרדחהימיב

ורבעךיא,םיחמומםירומידיבתונויסניתיאר.םישנרדסמתוכסמםידליה

דחאכויהםהמקלחש,תחאהלעריעהלשילבא,םיולעהוברהבישיבורדחב(1

"אריתועוצקמהטועמםוקמבקרםיולעויהש,הארנכ.רדסמרפס-תיבלםאובבםדאה י

.תוברלוחתפתהלםיולעלדוחיבןתישאוהדחאעוצקמבזוכרהש

,ונשש,תעדהלעתולעהלןיאלבא;הבדמלתהלקוניתלהלגמובתכש,רכזנדומלתב)2

.רדחבוריצלןיאשרבדןפא־לכבוהזםויה.רוקמהףוגבופיסוהואוערג
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,ורפהםג.הרומהלשתיכונחהותשגרהלרוסמהז-הלאלושכמ־ירוצלע

ידיבאוהשתומכריתוללשומוגרתבארקמהתאוישכעונתיםיטנטסט

ירפסלוםיטוקלילודגנתיתופשהדומלבםגש,םיגוגדפהםויהםיברו.םידליה

קיחרהלורמאי,תפיוזמההתודליםע,םידלילתרוחהתורפסהתאוהאירק
יא–תורוקמהתאוילאריזחהלורפסה-תיבמ

ן

אהיאלש,אשנוהובגרבד

יאםאו.םינטקהחורל
ן

היהרדחבלבא,ןושלהתארוהעוצקמבהזבעירכהל
.הנוכתבשודוסיבשרבדהז

ולץוחמםידמלנהםירועשויהאלרדחב
.

לכבויהןונשהוהרזחה
;ברםוקמרדחבהשפתאלהאצרהה.ותרזעבווינפבודמלמחיניעלםכשמה

לכהכראש,הרזחההאבותאצרהרחאו,תחאםעפדמלמההצרההלחתב

דימלתהשבתשנשרבדלכ,האיגשלכהרזחבגאןקתדמלמה.עובשה
טלקנאלשרבדלכלערזח,ןבוהאלשרבדלכריבסהושרפ,ותנבהב

דצמתורידתתולאשלםוקמהיהןאכו.םידימלתהועדישדעןנשו,הפי
דמליםהבש,םישודקהםירפסהםהםהרדחבםידמלנהםירפסה.םידליה

ןכלו.םתנבהבםישובשולעיש,םיכסהלולכיאלןכלו,וימילכםדאה

יסיסכתלקקזנאלהזדומל-ןפא.הכשמהלכבהרזחהלעדמלמהתרקב

אלםימתםוידומלו,תונוכמתומדקהלותמדקומהאצרהל,םידחוימהארוה

.רדחלץוחמםידימלתהלעםירועשתלטהלהיונפהעשחינה

ראשבושמוחבוהלפתב;ילמרופןפאבהנבהתרשכהלופאשדומלתב

םדאלרזקוספםושאהיאלש,העידילשתוימיטניאלותוריגשל-ארקמה
,הרזחהידי-לעוזהעידיהגשוהו,ורושאל.והניביאלםאםגלארשימ

.(1רדחבגהנאלהפ־לעדומללבא

הרדס,ויתוישרפלדמלנ,שמוחה-רדחביזכרמהדומלההיהש,שמוחה

תבשבהבןירוקש,הרדסהוזירה,םייחברושקהיההרדסהדומל.עובשל
םילודגהו,רחסמבוםימולש-תורגאבתועובשלםינומהיפלעו,ישימחבוינשבו

שורפםעתבשבהודמליוורזחיוםוגרתדחאוארקמםינשהילעורבעי

שרדמה-תיבבלודגהןחלשהלעש,הרדסהאיהירה-;םישרפמראשוי"שר

קידצהתרותםידיסחהןיבו,הלשהשרפבשרדיםירשימדיגמו,הבדמלנרועש

הנינעבםילודגהםיחישמתודועס-שלשבו,הנממקוספבומולשישנאלתרסמנ

שמוחהתארדחבדמל,הרדסהלכדליהרמגאלןידעשהעשבףא.הלש
תא.הרדסהםילשהשדעדמללףיסוהו,עובשלהרדסהןמקלח,ןיעטוקמל
.ארמגה־רדחבםגודמלעובשהתרדס

היהלודגללכ.םידומלהלכלהזיעובשרדסרבעשמוחהדומלמ

ןעמל,שדחקרפב,השדחאיגוסבםיליחתמתבשלןושארםויבש,רדחב

תוטשפהתאןתנהזהיעובשהרדסה.תבשהינפלרמגלועובשהלכןנש

וקלחתנםידומלהלכ,טושפדחארדסהיהתוצופתהלכב.תינכתהלש

.חומה־םוטמטםרוגל,קיזמלהזבשחנהיצילגב.הפ-לעדומלגהנששיאטילבםירדחבקר(1
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אל,רחארדחלעובשהתלחתבסנכנועובשהףוסבאצישדלי,תועובשל
ןיאב,הלוגברדחהלשומויקלהרזעוזתוטשפ.תינכתיונשוהקספהמלבס

הנושליגינבםידימלת,רפס-תיבירדסבוםידומל-תוכרעמבותוינכתבךרוצ

התכלסנכיסנכנה.העשלכבסנכהללוכידימלתו,תחאהתכבדמללולכי

.תוקפנןיאועובשהדומלבולתנכומה

םשלםינטקהודמלש,תעדהלעהלעי,םישודקםירפסבודמלשןויכ
רדחבהררשאלתאזכחור–העידיאלבףאדומלבהלידש,הוצמ–הוצמ

לולע,הזןבומבהמשלהרות,הוצמלשדומל.העידילופאשרדחב.וימימ
םידרחלתדלשרפס-יתבשי.רפס-תיבלרדחיםא,דומלהתאבירחהל
.תואצותההיפלו,םהבטלשתוזחורש,הינמרגב

רדחה?יטסילאירואיטסינמוהדסומרדחההיהה:תחאהלאשדוע

תאותידוהיהתוישונאהתורוקמתא,השודקתימואלתורפסרקיעבהרוה

ןכ-םאהיהו,םייחבוכרדתעדולארשימםדאהתעד,וללהתורוקמהןושל

יר.(יממעס"יבלללכבםיאתמהזגשומשהמכ-דע)ידוהי־יטסינמוהדסומ
לוכיעבטהתא.םיילאירםידומלללכובודמלנאלירהש,היהאליטסילא

קוחרה,דומלהןפאלבא.םלועבלגלגש,וייחךותמקרריכהלםדא
תבוחהותמה,םייח-תרותלאיחהסחיה,תירוטסיהתיגולוליפהדותיממ

ךותמהבשחמלילמרופהיחותנהרשכההודומלתהלשישממהןכתה,םייח
םישנארדחהאיצוהו,ילאירדוסיהזדומלבוסינכההלאלכ,דומלה

.ושממיפלרבדךירעהלםיעדויוםלועהתויוהבםינתונוםיאשונ,םיישעמ

םיאנתהימילשרפסה-תיבתנישאלעהנבנםיזכשאתוצופתבשרדחה

ירהימיינפלשיפוריאהרפסה-תיבןיבווניבשןוימדהאילפמ.םיארומאהו
שירשפא.רדחהלשדומלהךרדלהמדתורוקמהדומלובםגש,סנסינ

לבא.ירצונהרפסה-תיבלאםירפוסהלשרפסה-תיבמהעפשהתורונצןאכ

דחוימןויבצולןתנ,ותטישבתילירטמותילמרופךרדןיבש,דחוימהסחיה
.ונכתוותוימינפב

השלש.הבישיבהלשךשמההורפס-יתבלשהמלשתכרעמהתיהרדחב
היבוברערדח:ומצעתושרבדחימדסומהיהגרדלכ,רדחלויהםיגרד

,(היבוברע-רדחארקנןכלודחיתודליוםידליודמליוב)םיקדרד-רדחוא

דומלהםש-לעםהיתומשבוארקנםינורחאהינש.ארמג-רדחו,שמח-רדח

תותכשלשבר-יפ-לעויהשמחה-רדחבוהיבוברע-רדחב.םהבשיזכרמה
לעוםירזועויהאלארמגה-רדחב.םירזועםגויההלאינשב,דחא-לכב
תוגרדמו,ארמגלםידחאםירדחריעלכבויהשאלא,תותכובויהאלבר-יפ

.רדחלכלעודיגרדויפאהיהםימיברבו,דמלמהתלעמיפלרדחה

ליגבתוקוניתהתאלבקםיקדרד-רדחואהיבוברע-רדח

,ויהםיארומאהוםיאנתהימיב.םינשעבראושלשינבךרעב,דאמםדקמ

ןבעשוהיתנקתמ.דומלהתלחתהלליגהתעיבקבתוקולחתופוקת,הארנכ
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תרחאמהנשמבלבא,רפסה-תיבלעבשוששינבםיסינכמךליאואלמג
(1ארקמלשמחןב:יונש

,

;םיסינכמןיאןאכמתוחפבש,םיקסופבךכשרפמו

תויתוארכהקוניתהתאדמללרתהו,דוריוךולהליגהדריתאז-לכבו

יהתוהמאה:םיילכלכהםיאנתהךכלומרג.תומלשםינששלשןבאוהשכ
ו

אלשחרכההיהו,תיבתסופתלהנלןהילעותונרגתבותונחבןהילעבלרזע
רתויהזרדחלהתיהךכו.םויהךשמבםאהלעםידליהלשםלופטאהי

.אלמאלםידלי-ןגתבוחשאלא,םידלי-ןגןיעמ,םידלילהסחמתיבתנוכת

,קוחרמהחגשההתיהרזועהתחגשה,םשפנלםיבוזעםברבויהםידליה

,םירכניבבושלשהרבחהתנכס,בוחרהתנכסהרסוהו,תוקזהותונוסאעונמל

.םימתםויםקיסעהלגאדאלשיאלבא

ימיב.הנטקהגיגחברדחלםידליהתאםיכילומויהש,תוריעויה

תועובשהגחב:רדחלםידליהתסינכןמזרבדבםיקולחםיגהנמויהםיניבה

(2רבדלכלרשכאוהש,ןסינשדחשארבואונתרותןתמםוי
.

ימיב
םידליהואבוההמכשהב:רדחלהסינכהתאםייגיגחםיגהנמודנעםיניבה

חקלדמלמה,"תיגיגכרהםהילעהפכ,לרכז–רפסה-תיבלתילטבםיפוטע

םשו,"קנויהתאןמואהאשירשאכ:בותכשהמםיקל,ועורזלעדליהתא

,הרותהחבשבתוארקמהמכו,תיב-ףלאהתויתואוילעוןוילגואחולוינפל

תאדליהקקלךכ-רחאו,םיקוספהותויתואהרדסתאדליהתאאירקההכו
המכהילעויהש,הנטקהגועוהוליכאהו,ובחושמהיהש,חולהלעמשבדה

ושארלעושחלדועו.םיקוספובתכנהילעםגש,תלגלגמהציבו,תוארקמ
יבריכ,רפסלהעדיהדגא.החכשלשרשהרופלהעבשהלששחלדליהלש

וזהגועמומשוותרישלטנרילקהרזעילא
,

ירחא.תירוליקהיההמשש

,םייחםימהוקמלאוארהנהתפשלדליהתאוכילוהוללהתונדגמולכא

.דומללוןורכזלםילגסמםיכשומתורהנו,םימלהרותירבדולשמנשםושמ

וכילוהלותילטבדליהתאףטעלוגהנןידעש,תוטעומתודעקרשיםויה

םיקתממליטמךכלןמזמהךאלמוארקלדימבשיםש,רדחלתועורזהלע
,הבושתלבקי,הרוקימשמלפונה,הזסרפלהמתוחמשהדליהו,ףדהלע

.הרותדומללדוקשהיהיםאתובורקםיתעלתולגהלדיתעהךאלמוהזש

,םינששלשולתאלמב,דליהתדלוהםויבש,ןידעגהונתומוקמתצקב

.הולתמהנטקהגיגחו,רדחלץוחמבר-יפ-לעתויתואדומלבלחהלםיקדקדמ

,תויתואהרפהלהנושארהתכ:ויההיבוברע-רדחבשתותכהשלש

.שמחתלחתהלוהטוהרהאירקלתישילשהתכ,הפוצרהאירקלהינשהתכ

,רידתןחלשהדי-לעםידליהלכובשיאלהינשהוהנושארההתכב

םשהלתו,ההגהבא"מרו,ח,ח"מר,ד"וי;ה,תובא;נ,תובותכ;א"כ,ב"ב(1

.לאנברבאב

קח(2
י

רו.ליעלרכזאהםוקמבןמידיגמ"רלשורפסבםייח
'

.ורפסנרנילרבםהרבא

.רפסהתלחתב,187,ןילרב,םיניבה-ימיבםידוהיהייח
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.םשפנלםישפחויה,םידחאםידליורזחשמו,תטעומהעשלםובישוהאלא

תידוהיהיגולונימרטולבקמןוגנהיההיבוברע-רדחבהאירקהדומלב

לכודימזזאלרשא,("לעטייט)רטחהיהדמלמהדיבותלבקמתיזנכשא
רטחלש,בשחלשיו,םיניבה-ימיבודומלתברכזנרבכהזרטח.םויה

דומלהקחטלשהיבוברע-רדחבםג.דוקנהתוחתפתהבעודידיקפתהיה

.עובשהףוסדעהילעורזחוהאירקהקחתאודמלעובשהתלחתב.תועובשל

היההזו,תירבעההאירקההתיההיבוברע-רדחלשםידומלהתילכת

,ירבעהבתכהדומל,רמולכ,"ירבעדומלארקנש,ובשירקעהדומלה

בתכאוה,י"שרבתכמואטישמבתכמולידבהל–עברמהבתכלוארקךכש

לאתרבועה,תורבההתטישהתיההאירקהתארוהתטיש.סופדבשאטישמ

לבא,הפוריאלכבםעפהטלשוזהטיש.תויתואהתומשךרדהאירקה

.תיב-ףלאדומל,תויתואהרכההיההאירקדומלתלחתה.םשהלטבתנ

יפמיתעמשו,םמצעלתילכתכןאכויהתויתואהלשםימודקהתומשה

דלילוארההארה.תיב-ףלאהרדסבותויתואהתומשבהשדקשיש,םידמלמ

דעםויםויןהילערזחו,וינפלןתומשבוארקורדסהלעתויתואהתא
.ןריכהוןעדיש

אלואיצמהאל,הניבהאלדליהשןושללשבתכהרוהש,רדחה

לכל.תדמלנהןושלבהדוסירשא,האירקהדומלבהלקהםושאיצמהללוכי
ןתרוצבוליטהשםינמסהו,רדחבגהונהדחימהןוגנהלקהלרזערתויה

לעתדמועההדיסחדמלה,םיילדגוזולסאףלאה.תויתואהלשהנוציחה

(1הכראבןונה,הנטקבהנמסנדויה,תחאלגר
.

םיארומאהוםיאנתהימימ

ןרדסתאעוטנלושמשש,ןתרוצישרדמותויתואהתומשישרדמורסמנ

תויתואהלשירוקמהרדסהלעםגש,רעשלשי.םידליהבלבןתומשו
רפהרדחבאבתויתואהרפהירחא.הלאכתומשישרדמועיפשה

לעודיבשרטחבהארהש,דמלמהינפלבשידליה.ןהיתשףורצותודקנה

דעוארקוורזחווארקךכו,ב-תיב-לוגס,א-ףלא-ץמקארקוהעונתהותואה

.דמלמהתרזעילבדליהעדיש

רפסה-יתבלכבהלטברבכו,תאזהטישבלודגישוקשיש,עודיב

תנוכןיבהלושפתלדליהלכויךיא.תמיקןידעאיהרדחבקרו,םלועבש

םופאלמתורבהלשהזרובצמדלילולאציךיא,וינזאלועימשהשםילמה
הלמווזהרוצש,ןימאהלוילע!הרתיתואםגובשיש,ואטושפהלוקהףלא

םניא,ףלאתועובשךשמבהלוארקשהלמהוהרוצהו,ץמקהלוארקשוז

.אאלא,ףלא-ץמק

וררשםימודםירחאשרשפאו."חיפס"בקילאיבנ"חידי-לעורסמנהלאכםינמס(1

רפסה-תיבבורוקמקפסןיאבש,תיב-ףלאשרדמרסמנאביקע'רתויתואשרדמב.רדחב

תרותןיבוארקמילעבידיבשדוקנהוהרוסמהעוצקמןיברשקהיהללכבו,םירפוסהןיב

.ד"קתבשדומלתבוקנילילש"שרדמה-תיבב.םההםימיהלשדוסה
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רבחלולחהותורבהתאירקהליחתהתודקנהותויתואהרכהירחא
ישוקה.דאמותשיפתבדליההשקתהשרבד,תורבהלתויתואףרצלו

םידליהלעהאירקהתאדיבכי,בתכהתאצמהםצעבש,הברמההטשפההו

םולכהשענאלןאכלבא,עיסלולקהלםירומהואוביו,םלועהלכב

וזתילכתל
.

םגוא,חונתוהעונתלבקת,םינושםידיקפתאלמתתואה

םיאטבמהלןיאשהעונתןיאו,העונתהניאוהעונתאיהשאושהו,רתסת

היצילגב,םינושםיאטבמולשיזנכשאתונידמברבץמקה)םינוש

ארקרדחבדליהלבא;(םלוחהןכובא-תיבא-ףלא-ץמק:הינמרגןופצבו
ילב,היללכולורסמשילב,האירקהדוסתאשפתשדעברןמזתורבה

ולםוריבסהש
,

האירקלורבעזאו,ןגוהכארקלעדיו,ונורכזבטלקנשדע
.רודסב

.התוכזבןועטלןיאש,המדמכו,הפירחתרקבהחתמנתאזההטישהלע

תעמשמחכב,אדירגתוליגרידי-לע,הגשהםנמא–האירקה:דומלהתילכת
המלשהתכףרצלתלכיהוא,דחאדליקרתורוהלךרדה.היפכוהשק

לעהלכהכומסה,תאזהטישב.האירקהדומלבדוחיבהקזנהלגתנ,הארוהב

ךכ-רחאו,העשעברכאלאדחאדליתארוהךישמהלולכיאל,תוליגרה
דליהדמלםויבשלשםימעפרתויה־לכל.בושורותעיגהשדעוהורטפ

(1הלטבלאציםויהלשוברו,ליחתמה
.

תנבומ-יתלבןושלבארקלםידליהודמלש,הזמאצילודגדספה

.הארקהינפלונורכזמהבתיצחםילשיולהעודיהןושלבדמולה.םהל

,רובדהןושלךותמתודחאתוירבעםילמועדירדחהידליםנמא

ולכיאלהלאלבא,רדחלןדומלםדקש,תוכרבהךותמתודחאםילמםגו

תאדאמדיבכהןושלהתנבהרסח.רדחהןהבשמתשהאלםגוקיפסהל
הביתכהדומלמוענמהברחאעויסמרדחהקלתסהדוע.האירקהדומל

הלכאורדחבהאירקהתארוההכראשהבסהיאדוביהוז.ןורכזלליעומה

האירקהחקתלארשי-ץראבשדחהרפסה-תיבבשדועב,םיתנשואהנש

,האנ-יתלבהאירקלהמרגהנבהילבהאירקה.רתויאלוםישדחהשלשכ

תלשרמהאירקובהתיההיוצמו,האירקהביטלעחיגשהאלרדחה
אושהלשןוכנאליוטב.תורבההבולשבותויתואהתעלבהב,תשבשמו

שגדדבלמ)ללכבלםשוהאלםישגדל.תאזההאירקהתאןיצ(יריצכ)
םידליהתאירלהעיפשהששיהמיענבהאירקה.('ת'כ'פ'בתויתואבלק

,ןוסניבורר"דאוהו,תאזהטישלעתוכזדמלש,םדאאצמנש,ריכזהליאדכתאז-לכב(1

,לבח.תאזהתורבההתטישבהאירקהתאהרוהובוםילודגלדומל-רפסרבחש,םולשהוילע

םלועהןמרטפנוותדובערומגלקיפסהאל,תירבעהןושלהתאבבחועדיש,הזרקיםדאש

םישנאלובשחש,ורפס-הזדבלמו;שומשבונויסנךרעתויהללוכיהמונעדיםרטלבא

וניא,לכהםודמלתדבלבוללהםילמהיתשו,תועונתותויתואביטבםיעדויותינמרגםיארוקה

.האירקהלשהקינכימבועדיאלשםידלילעחיכומ
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מילכל
י

,בשחלשי.האירקהדומלאוהרדחהלשופרותםוקמ.םהייח

היולת,הנוכנההניגנהולהדבאולקשמובצקרסחיזנכשאהאטבמהםאש

.רדחהלעתוכזדמללרשפאהזבקר.רדחבהברמהדמבהמשאה

.רפס-תיבלשליגלןידעועיגהאלתמאבש,תוטועפויההאירקבוידימלתש

דעארקוםויהברןחלשהדי-לעבשיארקלדליהעדישהעשמ
תנבהרסח.רדחהחילצהאקודהזגרדלעגונבו.הריהמהאירקלעיגהש

דלילצאאקוד,הברדא.ותלחתבכהאירקהדומלךשמהבםגופוניאןושלה

,הפ-לעארקלהסניש,תשחנמהאירקינפמשוחלשיןושלהתאןיבמה

אלשדליהשדועב,הזיוקלדעבעונמללכויהרומהלשידותמרשכהקרו
ואירקהורהזהלופיסוהדוערדחב.הסניאלושחניאלןושלהתאןיבי

.ןורכזהיפמארקיאלש,סולקנואםוגרתבןוגכתורזומםילמדליהתא

ברןמזהנבהילבהאירקבךישמה,םידליהלעדיבכהלמשחאלש,רדחה
הזבחילצהו,םימעפהמכדחאקרפבהאירקןונשבגהנשםגשי.ךרעב

ןיאאורקהתאןיבמוניאשדלילםנמאו,ןורשכהילדםידלילצא

.תוקפנ

םישדחהשלשםינשבו,האירקהתלחתבחילצירפסה-תיבשדועב
תאירקכהטוהרותאירקןיאןיידעםינששלשרחאלהנה,ארקלדליהדמלי

ףוסב.רדחבןכאל.רמרמתמבאהו,רובצהםעללפתהלולהשקו,םילודג

אלהרפסה-תיבב,שממםילודגכתוריגשותוריהמלעיגיהאירקהדומל

רדחהגישהןכלו,תינכימהאירקלולכרדחבשדקמהןמזהתארבסההלוזגי
.רפסה-תיבלערתיהאירקבתוריגשותוחיטב

ופרצדומלהתלחתהךרצל.רודסההיההיבוברע-רדחבהאירקהרפס

ךאארקהיבוברע-רדחבדליההשעשםינשןתואלכ.תויתואהחולוילא
ןיביוצמיכהרפסההיהאלהרודסה.ויקרפבהלודגתוריגשלעיגהו,רודסב
היהאלו,ותגרדמ־יפכלארשימםדאלכל:םינושםירודסויהו,םידוהיה

תוחתפתהירפותויהב,הנטקהקיתוילביבכהיהאלהרודסהו.וידעלבידוהי
רודסבהאירקהןונש.רודסבהימשרןיאשוניתודלותבהפוקתןיאו,הכרא

ענמיאלו,תימיטניאהעידיידילאיבילבא,תולפתהםעטתאםנמאההקי

םלבש,הנחכותםידיסחהתלפתבתולעפתההותובהלתההו,הנוכבהלפתדעב
.רדחהיכינח

םוגרתותולפתהשורפהיהאלתאז-לכבו,האירקהרפסהיהרודסה

םא.ותואםגהעלבש,םידומלהתילכתלןברקהיההז.רדחבדומלתולפתה
םאו;וילאמתולפתהתאםגןיבי,דומלתושמחלעיגיוודומלדליהךישמי
אצומעדתאלש,תינכימהריכזלתולפתהתנבהרוסמלתלעותןיא,אל

םישנותוטוידהש,םיחיכשויהתרבדמהןושללםימוגרת.תחאהלמחכשהב
.םלצאםייוצמויה

ברעידמ.תוכרבהדומלםגהיבוברע-רדחבגהנהאירקהדומלדבלמ
.הטמהלעשעמש-תאירקוןינהנהתוכרבלכתאםאצינפלוכרבוברעב

לבא,גהנאלהפ־לעדומל.ותיבברזועהינפברחשה-תכרבדליהךרברקבב
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םידליהלשםימתהםבל.םהיפ-לע.תורוגשתוכרבהלכושענםוי־םויםרזחב

לכאירוישוםחליתותפרומשלםיזירזויהוהלטבלתוכרבהלערעטצה

.תוכרבהירחאהמיעטל

קלחוא,רדחבתירחשתלפתםגוללפתה,האירקבומדקתהש,םידליה

,הלפתההגהנאלשמחה-רדחב.האירקלגרהלהשמשוזהלפתםג.הנממ

.רובצבםידליהוללפתהרבכשםושמ

,וכותבשמחדומלבהיבוברע-רדחלשההובגההתכההלחהבר-יפ-לע

יכ,הפיהאירקלםעיגהינפלהזרדחמםהידליאיצוהלוצפחאלםירוהה

תארוהלןמואאוההיבוברע-רדחבדמלמהקריכ,הפקשהההררשללכ-ךרד
.וייחימילכהביוקל,ןאכמהנוגההאירקאיצוהאלשימו,האירק

תוהשהלויהםיליגר.היבוברע-רדחבדומללעבקנאלםינשרפסמ
ויהו,הנשאלאובושעאלשםידליויהלבא,םינששלשםידליהתאוב

.תילכת-דעעיגהלוקיפסהאלםינשעברארחאםגשםידלי

היבוברע-רדחבתעמשמההתיהםיהובגהםיגרדהינשלהאוושהבוסחיב
ברו,בלהתאהכשמםידליהתרבחו,םימיהתאםיענהןטקהרזועהו,החונ

- הבחבהרדחהורהמםידליה.

,ירקעה,יזכרמהודומלהיהשמחה,ומשליוארתמאבשמחה־רדח

ודיקפת.ותילכתתגשהבחילצהו,י"שרושמחתעדהתיהובםידומלהתילכת

לכובשיםידליה.ללכובויהאלםינטקםירזוע,ןאכתחפהרזועהלש

.רתויבהשקתעמשמהו,ודיברטחהןידעו,דמלמהינפלןחלשהלאםויה

םיוארםניאתאזלכבו,םהילעולעדיבכהו,םירוחבםארקזורזוםויאםשל

.ארמגלםירדחבגהונה,ןומאלשסחילדוע

תניגנמתלדבנה,שמחלתדחוימהניגנ:המיענבודמלנםידומלהלכ

ןעבוטש)םירדחהתניגנהלוארקםיניבה-ימיב,הרותהתאירקבשםימעטה

תניגנםהלהדבאש,םידיסחהתוצראבףאהמיקתהש,םיאיבנלהניגנ.(פארט

הניגנ.םימעטבםלצאתארקנהרטפההןיאשינפמ,םיאיבנלתסנכה-תיב

תוארקנןהןיאשתוצראבףא,תולגמשמחמתחאלכלוםילהתלתדחוימ
םיאיבנהושמחהתאםירדחבםידמלמםברםינמיתהוםידרפסה.םימעטב
.תסנכה-תיבתניגנב

הגיגחהמדקאלםאו,ןמזהתלחתבשמחה-רדחלאואבםידליה

.ןמזהתלחתירחאםידחאתועובשהגחנ,םיקדרדה-רדחבשמחהתלחתהל

לשברילמסהשעמלשךרעלדעהלדגוהחפשמ-גחלהתיהתאזההגיגחה
ולחהשאל,ארקיושמחבולחהלחה.תודהיתבוחוהרותלעתלבק

םינושארהםיאנתהימיב.ןשיגהנמןאכםיקתנשאלא,ךכבתמאבוכישמהו

ןכ-םוש-לעילואארקנש,הלחתארקיורפסבתוקוניתהתאתורוהלוגהנ

,הנשלתחאהרותהתאירקהעובקהתיהאלןידעםהימיב."בריבדארפס

דומלהתאתמאבןכ-םאולחהו,דומללןותנוםיקרדסןכ-םאהיהאלו
םישעמילוגלגוםייחתוערואמ-םתגשהיפל.םינהכתרותברפסה-תיבב

,םידליהינפ-לעהאריותומימתתוושלםילגסמםניאתישארברפסבש
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ואובי,םירוהטתוקוניתהוםירוהטתונברקה:רבדלםעטורמאהדגאבו

רפס-יתבבהזגהנמדלונש,ןכ-םגרשפאו."תורהטבוקסעיוםירוהט

תרותתורוהלםידקהלוצרו,םינהכינבמויהםהידימלתברש,םילשוריבש
(1םיליגרויהישידכ,םינהכ

.

תחאהרותהםויסלארשילכבעבקנשכףאו

םיקתנ,ףקת-לכבםשםלשהורדחהלאתסנכה-תיבמרדחהזרדסוהנשל

.דומלהתלחתהלןשיהגהנמהתאז-לכבוב

ףאו.םיבהואוםיבורק,םיחרואואבוונמזה,הגיגחהבהלחשתבשב

םינועשבםויהדובכלטשקתנהלה.םרבחדובכבתוארלוסנכתנרדחהידלי

,הנוגהםינפתלבקלםויב-ובוכזםינטקהםיחרואה.בהזלשתוארשרשבו

היהםויה-רובגדבלמ.תונדגמםהינפלושיגהוםוקמםהלונפםילודגה

עהזלומהזםידליהינשתאוגיצההנהו.ןשקמה:טשקמורודהדלידוע
ל

.תולאשהלעהנעגגוחהדליהו,לאשוחתפןשקמהו,תואסכהלעואןחלשה

תולילגבאעמקהנתשנ,ןהמץבצבמהיהרומוהםגש,תולאשהרדס
.םינוש

"?ןח-דלי,ךמשהמ:ןשקמה

לזמלשמחדומלבלחהש,ןוגהרוחב"אלא,דלידועינניא:דליה
."הכרבלו

"?שמחהז-המ:ןשקמ

."השמחאוהשמחאוה:דלי

"?הטורפבתוינמחלשמחרשפא,השמחהמו,:ןשקמ

."השמלםיהלאןתנש,הרותישמוחתשמחאלא–אל:דלי

."?םתומשהמו,:ןשקמ

."םירבד,רבדמב,ארקיו,תומש,תישארב:םתומש,:דלי

."התאדמלתםישמחהןמהזיאב,אנ-דגה,התאןוגהרוחבםאו:ןשקמ - ארקיורפסבדמלאינא":דלי".

,ינולפ־שמשהלאלצברשפא,ארקימו-,ארקיושורפהמו:ןשקמ

"?תסנכה-תיבלשמשה

."תונברקהלעותווצלהשמלארקםיהלא–אל:דלי

"?תונברקתוכלהלךלהמו:ןשקמ

רוהטדליאובי,רוהטידוהידליינאו,םירוהטתונברקהיכ:דלי

."םירוהטתונברקבקוסעיו

"?הריעזארקיובשףלאהתואהמלו:ןשקמ

הרותהןיאו,דומלושורפףלאו,הרותדמלאוינאןטקדלייכ:דלי

."הבהאגתיאלו,הילעומצעליפשמשימבאלאתמיקתמ

ז"רלשומשבהנורחאהרעשה.ט"הבב,ה"מר,ד"ויע"ש;ז"ט,ר"ספ;ז,ר"קיו(1

סדורב.א.רלצאתצקהנושהגיגחהלשרואת.ל"זרכאב
יתדמלללכב."םייחהותדה,ב

.הפיהתורפסהןמרדחהלשינוציחהרואתל
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"?התאהאגתתהמלו:ןשקמ
."האגתאאלינא,םולשוסח,:דלי

"?ןחלשהלעדומעתהמלו:ןשקמ
- דראוךלוקבעמשא,יננה:דלי".

וירוהמםויהתונתמלבקו,השרפבארקו,ןחלשהןמדליהדריושכעו

.ץקןיאםאהתחמשלו,ויבורקו

התיההבו,ארקיובשהנושארהשרפבדליהלחהוזתבשבםנמאו

התכבשמחידמולללפטנועובשהתשרפבדליהלחהתרחמלםלוא,הגיגח
.הנושאר

.ואולמבטלשןאכש,ןבומו,שמחהדומלבורוקמתועובשלדומלהרדס

התעמו,ןיגורסלהתואהצרהששי,השרפהתאדמלמההצרהעובשהתלחתב

ףוסדע,ורותעיגהבשיאשיא,וינפבהננשלוהילערזחלםידליהוליחתה

םידליהועדיש,השירדההתיהו,הרזחהתיהיששהוישימחהםויב.עובשה

תועובשדומללעגונבתאזכהשירדןיא).הזעובשבדמלנהלכתא

דעודמלשמחהדומלתלחתב.באהינפבהניחבההתיהתבשב.(םימדוק
.עובשבהרדסהלכומילשישדע,יעיברוישילשדעופיסוהרחאו,ינש

ךשמהםהיניבןיאשםיעטקתארוהןכ-םאהתיהשמחהתארוהתישאר
לכלדומללדליהדיתעש,םנוחטבךותמקרתאזתושעלולכיש,ןבומ.רשקו
םנמאו,ושחאלםידליהלשםנוממשל.ויתוישרפתאומילשהדעתוחפה

תונביפמוא,רזועהלשורופסךותמךשמההתאבר-יפ-לעועדיםידליה

םירופסהיכ,הברהחקלאלךשמהה.יזנכשאהשמחבתוארוקהםתיב

יחהרותהלשםישנאהו
ו

התיהעובשהרדסיפלשמחהדומל.רדחהריואב

תדחימתועיבקןתנהזדומלרדס.תסנכה-תיבבותיבבשםייחבהזיחאול

גו,ןפא-םושבהתחדנאלהרדסה,שמחהדומלל
ם

שארלקהלהשק
דומלה:ויהיעובשהרדסבשתוערגמה.תעבותהבורקהתבשהיכ,התרימגב

ויהםנמא).םינמזהןיבתורדסתטמשהו,הינשהוהנושארההנשבםיעטקמל

רדחבםגדומללדליהףיסוהשמח.(םינמזהןיבםגשמחורוהש,םירדח
.ומצע-ינפבדומללומצעלהבוחהארולודגהיהםשמאצישמו,ארמגה

ידמולתותכ,םילמ-תועמשמתותכ:תותכשלשויהשמחה-רדחבםג
.י"שרושמחתותכ,רובח

,אדירגתולדבנםילמשורפ,םילמתועמשמ:התיהשמחהדומלתלחת

הנכהוהמדקהןיעמהתיהוז.ישילשואינשדע,ןפרצלוןכישמהלילב

.תדמלנההשרפהןכתללכועדיאלהשיפת-ישולחםידלי.שמחדומלל

הזדומללהיהאליאדובשמחדומללשךרע
,

תאםילשהשרשפאלבא

ןיב.תוירבעםילמרפסמושכרםידליה.ןושלהתעדלשרומגהןורסחח

הנשךשמב,שורפוםוגרתילבהניגנבהאירקבליחתהלגהנמשיםידרפסה
,הלחתהיכרדינשבשהושהדצה.האירק-לגרהלשךרעקרשיהזל,רתויו

.חבשלםעטםהבאצמלהשקש

,םילמהומגרתנהלחת.רובחדומלבולחהםילמ-תועמשמירחא
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ויה.והעדישדעוננשלדימלתהלעש,ףוצרםוגרתןהילעףסונרחאו

ןמשי.בותכהףוגבםניאשהדגא־רבדוארבסהםהילעףסונש,םיקוספ

םימיה-לכבלבםהםיעוקתדחימהםנוגנברשא,וללהםישורדהותופסוהה

השקללכ-ךרדלבא.("המלשלרשאםירישהריש,"םירבדההלאו,"ינאו)
ןכיהמ,וירחאמקוספהלעםילפטנהםירבדהתוכיששפתלםידלילהיה

השקהיהרובחה.הירחארהרהלןיאשהרזגכוילעםלבקו,ןאכלואבוה
תוישרפבופיסוהו,הזדומלגרדלעםגורבעתאז-לכבו,םידליהלעדאמ

לשותופיצרהטעמתנןכםידליהםדקתהכ.עובשהרדסלכודמלשדע
םילמהםוגרתלדחםיקוספתצקבו,תונבומםילמםגרתלמולדח,םוגרתה

םישקםיבינוםילמםוגרתראשנףוסבלו,רובחהלדחםירחאבו,תודדובה

,לדגשכ;םוגרתהןמטאלטאלדימלתהררחתשהרדחב.תוארקמלרבסהו

םילמלותדרפהןהרדחבשםוגרתהלשויתולעמ.םוגרתילבארקלגהנ

תא,םילמהתארוהתאטלקדליה.ידוהיהםוגרתבירבעהםיטפשמהרדסו

םוגרתלכ.תוארקמהךשמהךותמןושלההנבמתאוןהבםילולכהםיגשמה

,שפנבםוגרתהןושלקוזחלשמשיתדמלנהןושללשמשישהממרתויףוצר

היהאלש,רדחהםוגרתבןכאל.הרזההפשבבשחלמלדחיאלדמולה

.לידבמוץצוח

לכלאוהדחאו,רודלרודמלחנתהרדחבשיזנכשאה-ידוהיהםוגרתה

וילמבםידמלמהיפמוהעמשנםוקמ-לכב,םשםיתחנםיזנכשארשאתוצראה

םידמלמהלשתימינונאהריציהזהםוגרתה.ןשונהןושלהשומשבותוקיתעה

הרוסמיפמבתכהלעהלעהףוסבלו,והוחתפםידמלמה,רדחבחמצש

תונשונויהרבכןתעשבש,םילמוליכיםיסופדהודיה-יבתכלכ.הפ-לעבש

תאלבקדמלמלכ.םרודוםנמזךותמובתכנאליכ,חלכןהילעדבאו
היהוידימלתמדחאםאו,אעמקובהנשדחאלכו,ובריפמםוגרתה

,רודלרודמםוגרתהלחנתהןכו,וברכ,הנשםגוהנשאלאוהףאדמלמל

םוגרתלעובקיפאשיתאז-לכבו.ותרותכוותלכיכערגוףיסוהדמלמלכו

תידוהיהונושל.םיסופדברסמנשיפכוםידמלמהןיביחאוהשיפכ,הז

םידמלמהיפבקרהטילפלוראשנשםילמהבשי,הנשונתיזנכשאה
לשתוארוההגוחלהלוקשןתארוהםילמהףא,תירבעהחור,תונחתבו
היטנהתיההזםוגרתל.ומגרתנאלתוירבעםילמהברהו,תוירבעהםילמה

יונשילבםתרוצכםיקוספהובומגרתנוטרפמםוגרתאוה,ויתובתלדרפהל

לעתירבעהלשהחורמוכסנםידמלמהלשםיברהתורודה.םילמהרדסב

.תוישעמבותונחתבםגטלשהזיארקמןוננס.תידוהיליהתותיזנכשאה

םינממסוחקייממעןונגסבבותכלםתוצרבתיזנכשא-תידוהיבםירפסמהילודגו

,םידחוימהויעבצבושיגריםיארוקהוםהש,לבקמההרותהםוגרתןושלמ

(1תירבעובתכיטעמכותוארקמהןונגסבובתכי
.

היההרותהתאושורפב

ייחמםיטנמוקודתמאבםהש,םיינוגר'זהוירופסביקסבצידרב,םעהירופסבץרפ)1
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,י"שרשורפלבר-יפ-לעםיאתמהזםוגרת
יאלבא-

ן

לכבךורעללכהז
,ידרפסהזעלבהפ-לעבשםוגרתהיהםידרפסהידמלמלםגש,ןייצליאדכ.םוקמ

תוצופתלכבשםידמלמהיפבליגראוהםגותונשונםילמאלמאוהםגש

- םידרפסה.

הלמלכ,םיבותכהרדסלעםינולמןימדילוההזהטרפמהםוגרתה

הרוסמהךותמובאשםירבחמה.םיקוספבהנושארהםעפבהאובבהמגרתנ

ילעבידיבםהילעתרקבלוםידמלמלרזעלתויהלהתיהםתילכת.הפ-לעבש
ימיב.תולודגהתוקיתוילביבבדי-בתכבברלםיוצמוללהםינולמ.םיתבה

וספדנסופדהימיב.וכרצלהזכשרפסומצעלךורעלדמלמלכחרטבתכה

םיקילא'רל"חישדמלמלבקמהיהדוחיב.תוברתורודהמבהלאכםירפס

םגםא,םויהספדנןידעומוגרתש,(היצילגב)אנרמוקמץשבקעיןב

.םינוקתב

,םיתפרצהםידוהיהןיבםגםתעשבודלונ,"םיזעלירפס,הלאכםינולמ

םיזנכשאהםינולמהתנוכתכםתנוכתו,"םיארקהוםירקמהןיבודלונםהףא

םידוהיהיפבשיתפרצהזעלהתאםהמםויהודמליםירקוחהו,םהירחאלש

.ללכבהמודקהתיתפרצהתאוא

,תונשונהםילמהלע,םידמלמהימוגרתלעהגלגלהלכשההתפוקת

,וכרצ-לכףוצרוניאשםוגרתהלעו,תומגרתמןניאשתוירבעהםילמהלע

,רמאלםויהונילעו,םיראבמהלשיזנכשאהםוגרתהןקתלץפחהלאתאו

.םהמרדחהקדצש

ןפאבםירבדתצקשרפלםינוגהםידמלמוגהנשמחהדומלתעשב

ידגבןיכהשואדמלמהריצוילכוןכשמה,דופאהוןשחההשעמ:ישממ

.תותצוהמדא-יחופתמןוגכ,םיוצמםירמחמםילכו,רינמהנהכ

לעי"שרדומלבולחהשמחה-רדחלשתישילשהואתינשההתכב

דעעובשהרועשלעופיסוהךכ-רחאו,ינשדעהלחתמבושו,הרותה
.הרדסהלכודמלש

תוחתפתהבומוקממ.הרותהלעלארשיבלבקמהשרפמההיהי"שר

הב.טשפהושרדהןיבהיוצרהגיזמלטנתפרצבםינטשפהתשלשבוטשפה
תורבעמבאוהו,הדגאההטלשןידעלבא,טשפההלגתנרבכהפוקתב

הרותהתאו,טשפלתוכזתרכהוהדגאהחורדחיובורבח,תולשלתשהה

הדגאישרדמושורפבללכו,ותביבסתאהאלמשדומלתהחורךותמשרפ

ןטקוב-לכןימלותשעתדחימהותנוכת.םיבותכהךשמהלעםיבשיתמה

עףסונו.הפ-לעבשובתכבשהרותל
ל

כ
טוחרשא,ונונגסוותאצרה–הלאל

שרפמרותבתוחורבותטילש.י"שרלשושפנןח,םהילעךושמןחלש
שיםגםא,הרותהשרפמרותבוטילשהלאיהףאהמרגידיחיהדומלתה

החורבתירבעתידויהםנושלו,תיזנכשאהלעטעמכהברמתירבעהו,"רובוהדלוח,ןוגכ,םעה

.םיריעצםירפוסלשםירבעםינונגסהמכמ
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שרפמי"שרלרשאמדומלתה-שרפמי"שרלרשאחורה-תלשממלרחאיפא
ותבישיידימלתל,ורודיליכשמל;ורודחוריפלהיהותעשב.ארקמה

סופטהתארצישאוהםיאבהתורודבו,ושורפבתכונמזבשארקמילעבלו
.לארשיבתיממעההלכשההגרדהתיהי"שרתעידי.ינרותהליכשמהלש

םירועשבדמלנהרותהלעי"שר.ץראה-םערדגבהיה,הזמהטמלהיהשימ
ותאירקדבלמי"שרושמחדומללומצעלהבוחהארםדא-לכו,שרדמה-תיבב

תאצלםדאדיבקפסןיאםאש,הכלההקספנו,םוגרתדחאוארקמםינש
לעדאמעיפשהי"שר.וינפמתוחדהלסולקנואםוגרתלוכי,םהינשידי
םיליגרםיקוספה,רתויבםירוגשויהוכותמהדגאירבד,םעהתורדשלכ

גוחלע,דאמעיפשהתירבעהןושלהלעףא,ושורפיפ-לעםעהיפב

ןונגסלשםילמהרצואלעו,ושורפעיפשהתויארקמהםילמהלשתוארוהה

(1ארקמהרחארוגש-יכהרפסההיהשינפמ,ונונגסעיפשהתורודה
.

םעהו
בר-תיבלשתוקוניתש,השודקהונתרותלשהיחאכאוהי"שרש,שיגרה

רדחבדומל-רפסלהיהךכו."ושורפילבהרותםידמולםניאלארשילכו

.שמחהרדחבםידומלתילכתלו

לודגךרעהיהו,הכלהלשתוישרפןכתםכסלוגהני"שרדומלב

:הכלההתודוסילכבהעידידליההנקןאכמ.תוישרפיפוסבשהזרבסהל

תוטמשרקעוא,םירמושהיגוסמדחאואתונברקהיניממןימש,ןכתיאל
,דומלתהדומללהבוטהנכהרותבשמשללוכיי"שר.ונממםלעיתולבויו

אלרדחהלבא,דומלתהדומללעצמרותבהרותההפהדמלנהמ-תניחבב

שרפתנוםוגרתב,ןבומכ,דמלני"שרםג.וכרצ-לכדליהםדקתהשדעןיתמה
ושרפקוספלכתלחתב.רהמטמשנםילמהםוגרתלבא,תיזנכשא-תידוהיב

.איצוהלאבהמללכמווילעהשקהיההמ,ךכשרפלי"שרלואיבההמ

דמלמשורפלהבוטאמגודאוהררושמיתבש'רל"םימכחיתפש,שורפ

י"שרבקודקדתומוקמלע.םידמלמבשםיבוטהאקודהאסושדגהזבו.הזכ

–םידלילםישרפתמםניאשושורפבםיקוספתצקלעםגוגלדשומכ,גלדלוגהנ

תטמשהלעהתרקבהחתמהלכשהה.םמצעתוארקמבןכושעאלשהמ

,וכרצ-לכםניבהאלשינפמ,רקעבםהילעגלדדמלמה.קודקדהיקוספ

.ירוטסיהךרעקרולשיי"שרבקודקדהיכ,הינורטבוילעאובלןיאלבא

םידרפסהםיקדקדמהתאעדיאלו,הרוסמה-ילעבתטישבןידעדמעאוה

.הנשונהיגולונימרטבשמשו,החירפידילקודקדהתאואיבהש,םירחאמה

.ןידה-םויתמיאמועזםידליהלכו,הרזחםויהיהישימחהםויה

תאירקםגאטילב.תודחאתועשרדחהולעבקש,םימעטדומלתבשברעב

,הניגנימעטבהרותהתארפסה-תיבבוארקהמודקהפוקתב.םימעטבהרטפהה

תאו,רפסבומצעבארקהרותלהלעשםדאלכיכ,וידיקפתדחאהיההזו

םיארוקםיזנכשאהוםיתפרצהןיבודחיתנשמ.רפסה-תיבולןתנתלכיה

.בלצרבמן"רלשטאטיצהםשו,193-153'מע,(ע"רת,השרו,"הישות,)י"שרירפכבןיע(1
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יפכמרתיהללכתשנש,הניגנהתאוחתפתפרצב"םיארקהםתואו,הרותל

ראשנדירשקרו,רדחהןמתסנכה-תיבתמיענהתחדנ,םדאלכלשותלכי
הנבההתאדימלתהולשכרהברשאו,תודחאתועשהלבצקש,האירקב

היההזדבלמ.דבלםינזא-תועמשהלארקיאלש,רובצבארוקהתאירקב
םינמיתהוםידרפסהלצא.הימעטבהרדסהלעתבשברובעלהבוחלשגהנמ

םיאורקהתעבשםינמיתהלצאו,םימעטהתמיענבתארקנהשרפהלכןידע

.רובצבםמצעבוארקי

הזו,הרותבהאירקהתאדומללופאש,םיענלוקבוננחש,םידליה

תאתבשבארקיהוצמ-רבש,גהנמהיהדוחיב.םלשמלשותדממהיה
התואבהנשוהנשלכבריטפהלוגהנו,השרפהלכםגרשפאוהרטפהה

טועמךותמשאלא,זנכשאבםירדחהןיברמתשההזהאנגהנמ.השרפ

.לפטרבדלשידקהלהשרהשהממרתויןמזלוזגיםידליהלשתועידיה

ליגרהלהתיהםתנוכ.םוגרתבםיקוספםגוארקששיםימעטוארקשכ

,האירקבתוליגרףיסוהלםגוםוגרתדחאוארקמםינשהרדסהתרבעהב

.ךכלונוכתהאללבא,תימראהתנבהלשמשלילואהלכיםוגרתבהאירקה

.םימעטבארקלועדילארשי-לכו-הרדסהלעומצעברבע,דליהלדגשמ

הנשןהילעורזחו,הגחסורפב,התעשבתחאלכודמלנתולגמשמח

,הכיאלהיה,םימעטהתמיענלבורק,םיעוגעגורעצלשדחוימןוגנ.הנש

שרפתנםירישהריש.םירישהרישלבלהלאהבנגתמהרתויבהאנהמיענ

תולגהרישרציוהדגאיסיסרףרצוםישרדמהךותמהלדש,י"שריפל

ןיבהלחש,תלהקתלגמןכאל,תומלשבודמלנתורורתסא.הלאגהו

.הדומלהקלו,םינמזה

ימילשרפסה-תיבביזכרמםוקמשפתש,םיבותכוםיאיבנדומל

לאהפיאשלןברקהיההזש,וניאר.רדחבםצמטצנ,דומלתהוהנשמה
םינושארםיאיבנתורוהלהבצקהתיהש,הארנכ.דומלתהלא,תחאהתילכתה

.אציווזהבצקרומגלקיפסהאלדליהלבא,שמחה-רדחבםילהתרפסו

המכ.תסנכה-תיבךרצינפמםילהתו,םתולקינפמודמלנםינושארםיאיבנ

םיליגרוניליכשמ.ועריאשםירקמדבלמ,םילהתתאירקהגהנהנשבםימעפ

םילהתדומלןיבשלדבהההמןיעלשילבא,"םילהתתרימאלערעטצהל

ללפתמהינאהש,הרכהההראשנדומלב:לארשיבהגהנשוזהרימאןיבו
ללפתמהינאה,וזהרכההדבאםילהתתרימאב;ורבעתורודמירוטסיהאוה

ושכעו.תולגהייחירמוותרצהנתמווחישךפושה,תולגה-ןבידוהיהאוה

רדחה.האירקלואדומלל–הרתיהימל,ונמצעבעיגנ,ךכלונעגהש

וזהאירקלשמשלץפח
,

הזהרפסהתאםידקהןכלו,ארוקהןיביןעמל
.םירחאל

םאתמהיהאללבא,ארקמהדומלבםגגהנתועובשלדומלהרדס
היהללכבו,םלשעובשתרזחלןינעתויהלמרעצמדחאקרפ;הזעוצקמל

םא.ודומלבשארולקהןכלו,םידימלתהרפסמכוילערוזחלמלקארקמה
הרקמעריאםאו,ארקמההחדנדימ,רתויבהשקעובשהתשרפהתיה

22 WII הפוקתה
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אלרדחהש,לפטדומללטאלהיהךכו.ארקמההחדנ,הרותלוטבםרגש

ועדישירחאםמצעבוהודמליש,םיעדויהלשםתדיקשבחטבאלא,ובחילצה

.םישרפמבארקל

ץפחבוניעםידמלמהםנמא,גוהנשורפולבקמםוגרתהיהאלארקמל
.ק"דרשורפלשרוצקוברבאוהש,"תודוצמשורפבבל

ופסאנתוצחרחא.לכולכמדומלמיונפדליההיהאלתבשבםג

תחיטמוא,תדבכמוהיקנהפצרה,תבש-ידגבשבלש,רדחהלאםידליה
,תובאיקרפודמלןאכ.תבשרמואתיבהלכוןחלשהלעהפמו,תצברמו

אלא,ךכלונוכתהאללבא,דומלתלוהנשמלהנכהשמשלילואלוכיש

.ארקמרועשלעורזחשוא"ישפניכרב"וארקףרחבו,ובשרסומהידומלל

חספהינפל,םידחאםיטויפוםינידטעמםגרדחבודמלםיגחלבורק

ינפל."ןילמתומדקאימראהטויפהתאתועובשינפלו,חספלשהדגא

.ןברחההשעמרפסלהיהגוהנבאבהעשת

אלש,םירוההבלךשמל,דומלתתורוהלולחהשמחה-רדחימיףוסב
לאםיצרלכה,םיצאלכהיכ.רדחהןמםידליהתאאיצוהלורהמי

.הפיאשהתילכתוםידומלהתילכתותעידירשא,דומלתה

תולעמההבג,דומלתהיזכרמהודומל,וכותןכומשכארמגה-רדח

הזםוקמב.תותכובויהאלבר-יפ-לע.וילאןווכמודומללכש,רדחהלש

שלשל,םיגרדהשלשלוקלחלרשפאךרעב.תונושתוגרדמילעבםירדחויה
אטילב.תופסותידמולתתכו,י"שרוארמגידמולתתכ,םיליחתמתתכ.תותכ

םיקסופףאםינשינפלודמלהיצילגב,רדחהתאהבישיההלכאהירגנואבו

ףדודמלעובשהתלחתב,יעובשהרדסהטלשדומלתהדומלבםג.רדחב
.עובשהלכהוננשוהילעורזחש,היגוסוא

הוקלח,הלודגהיגוסהתיהםא.םעפריבסהודמלמהשרפהלחת

דחאלכןנשלוקיפסהו,הזרחאהזבםידימלתהורזחךכ-רחאו,םינשל
הרזחבףיסוהשפתלהשק,םעפתוחפרזחעומשלריהמ.םימעפשלשםיתש

דמעהרזחתעשב.רזוחהיפמעומשלםיביחמויהםידימלתהלכ.םעפדוע
ולחהםידימלתהו,תכסמההתיהדומלהרדס.השרפותועטלכלעדמלמה

(1רדחהתפוקתבדועםיטוקלורבחתנםנמא.ומצערוקמהךותמדימ
,

לבא

תויגוסואתודדובתוינשמ,הלחתהרותב,ודמלשקרשי.ולבקתנאל

םערדסהלעדומלתדומללדימולחהרקעבלבא,תכסמהךותמםיעטקמל

העלבנשדע,םינוקתורדסילב,הגרדהוהנכהילבודמלהתעמו,י"שרשורפ
התיהאל.הילאמולאכהעידיההאבו,דימלתהלשוחורבוומדבהנבהה

.רבסהתגרדהאלא,דומלתהךרדבאלףא,ןכתבאלוןושלבהגרדהןאכ

אלו,לבקלםידימלתהולכישהמיפלםידמלנהםירבדהתאריבסהדמלמה
*י"-",.אצמ־תעלכבראבלהאלנ

*-די":ית"

-• ; - י-":":";"..ח'ר."בוטחקל,(1.
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רדסןיאו,להקהבותולשלתשהבהדלונש,המלשתורפסוהירהדומלתה:'ז
,ובתורכנתוחתפתההתובכשו,יביטאיצוסארדסאלא,ובטילשיתמיכס

שרפתיאלהנושארב,טאלרוחתיןכתה.לכהתאתכסמלכלולכתןכלו
ויההלחתרשאםיללכהושרפתיו,רתויראבתיןכתועידיהתוברכ,לילכ

ןאכהיהלכה,תודמלנהתוכסמלעובקרדסהיהאל.םימותסוםימומע
,1םימכחהרמאמינפמןיקזנבליחתהלבר-יפ-לעוגהנתאז-לכבו,תושר

בר-יפ-לעו,הומיסאלששיוהומיסששיו,םיתשואתכסמהנשלכבודמלו

תכסמודעומרדסמתחאתכסמותובבהשלשלשןבררדחברומגלוקיפסה

םילקםירובדולופיסוה,הנבהתצקלדליהעיגהשכ.םישנרדסמתחא

רועשהזדבלמו,ןויערועשוגהנזאו,תופסותהלכףוסבלו,תופסותב
טושפהרועשהלשותילכתו,הנבההתקמעה-ןויערועשלשותילכת.טושפ
וילעש,אסרגרועשדימלתהלעלטוה,ךכליוארהיהשכ.תואיקבתונקהל

דומללוליגרהלותילכתהתיההזרועש.וברינפלובןחבהלוומצעבודמלל
.ומצע-תושרבודימעהל,רזעילב

ןונשבוגהנאטילב.תונידמוםירעןיבםיפולחויההארוההךרדב
תונידמהיתשב.ודספהבאצויורכשרשאב,הזלודננתההיצילגב,הפ-לע

לארהמםידימלתהורבעהירגנואבשדועב,רדחבלופלפלודגנתהוללה

היצילגבשדועב,תויגוסותוטישודמלהירגנואב.(2לופלפהרחאוהנוהבישיה

הירגנואב,תובישיויהאלהינלופבוהיצילגב.רדסה-לעדומלתדומללוגהנ

םידימלתלםינברהורוההינלופבוהיצילגב.תובישיבהרותההדמלנאטילבו

ץיברמשימלאלאתונברתקזחןיאש,םידיסחהיפבהיהליגרו,םילודגה

.רדחהרדגמונאצירבכןאכ.הרות

ושידקהלבא,תולגמשמחוי"שרושמחודמלארמגה-רדחבםג

םימעטתאירקםגו,תחאםעפורזחועובשבתודחאתועשקרםדומלל
.הגהנ

םינורחאםיאיבנודמלנזאואו,ארקמדומללםגםוקמןתנששי
ארמגה-רדחבםג.םינמזיפוסלהחדנ,הבוח.היהאלשתויהבלבא;םיבותכו

,םירוצקהדחאב-תוכומנהתותכב:תודעומהינפלםינידדומללןמזועבק

םהמרתויהרותבעוצקמךלןיאש,תונוממינידבקוסעי,םיכחישהצורה,(1

.(ה"עק,ב"ב)"עבונהןיעמכםהו

גהנמןיאשתמא:הירגנואלהבושתב,ה"לרתבובל,זגצמםייח'רל"םייחירבד,(2

ס"ש,הרותבםיקסועםידמולהרתיו,רודהלודגתלוזםישודחשדחלולפלפלוללהתונידמב

םיעדוייכ,שדחלםתעדלעהתלעאלוא"שרהמישודחלעםיגנעתמובטיהןיבהלםיקסופו

םילפלפמ,תורחאתונידמבןכאל,ןוכנותמארבדשדחלםחכבןיאש,םמצעךרעםיריכמו

,וניתונידמבןיאתובישיםגו.םישודחרמואףכית,ס"שבארמימעדוישימלכו,םילבהב

המ."הרותבםיקסועושרדמה-תיבבשתורובחתורובחםיבשוילבא,םינוכנםימעטהמכמ

*.ותעשבםידימלתהדומיללעםגרמאנ,םילודגהדומללעןאכרמאש
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ןיב.םידימלתהתגרדמיפכםישרפמםע"םייחחראבתוהובגהתותכב

םידיסחהןיב."אינתהלעבלש"ךורעןחלשהךותמתורוהלובהאםידיסחה
.םינידדומלבוברישהשירדהתיהללכב

אצמקתדגאבוארקבאבהעשתב.םיגחהינפלודמלםיטויפטעמםג

.יתברהכיאשרדמלשתוחיתפהואצמק-רבו

ואתובאיקרפבארמגה-רדחבםגודמלםירהצהרחאתבשב

.םישרדמב

וחכיפכו,ןילפתתוכלהותורוהלדמלמהלע,הוצמ-רבלעיגהשדלי

השרדםגו.וישרפמו"רבחמבואםירוצקהדחאבודמל,דימלתהלש

,ומצעברבחישהשירדהתיהאל,ומויבשרדלדליהןנשהדגאבוהכלהב

.וכרצ-לכןיבישאלא

,ללכדמלנאלששיו,ארמגה-רדחביארעדמלנששיבתכהדומל

בר-יפ-לעםלוא.הפיהיהםבתכוהביתכרדחהיכינחועדיתאז-לכבו

תולעפעבראתאםגםימעפלודמלש,"םירפוסלהביתכהתארוההרסמנ
,ןובשחהתודוסמהתיהתרבשתו,ואבאלקולחהדעלבא,ןובשחה

תורפסהתיהו,םירפסךותמןובשחדמל,ךרצשיגרהשימ.ןיזר-יזרהרבגלאו

לבא,ודמלאלתיזנכשא-תידוהיהאירק.םיברהידיבהיוצמןובשחבתירבע
.הועדיםלכ

תירבעןושלבםולשתסירפלשתואחסונבושמשהביתכתארוהל
.תורטשיספוטו

דוחיב,םיאריירפסבקרפםהידימלתםעוארקש,םידמלמםגואצמנ

גיהנהלוסנרסומהתכבקר,הבוחהיהאלהזלבא,לולאשדחב

אלש,הארנכ,םלואו,שפנהקוזחתפטהו,רסומירפסבהבוחלשהאירק
: םירדחב.

ארקלדימלתלכעדיתאז-לכבו,הדמלנאלהלאדבלמתרחאתורפס

.הרומתרזעילבהשדחהתורפסהלאךרדואצמשםהמשיו,הקיתעהתורפסב

,ומצעבדומלתףדדומללעדי,רדחבוכרצ-לכדמלש,דימלתלכ

,םיקסופבודומלתבקסע,שרדמה-תיבלואהבישילאציו,לודגלהיההתעמו

,הנבהוהריציתאנההנהנו,דדחתהלולפלפלהרותישודחלעעגעגתהו

.וייחמקלחהיהדומלתה

.ירמגלוברדענאלורקעמלבא,רדחבהקלתורענהךונח

,ףתשמהדומלהלדחאטילב.דחיתודליוםידליודמלהיבוברערדחב

תולהקבשיו,הזהרדחהירקבמלשליגהלדגוננמזלבורקשינפמרשפא

םידמלמםג.ןתורוהלתודליהתאתוסנכמה,"תוינברתודמלמםישנתובר

ולגרהו,רודסהתאוריכה,האירקןאכודמלתודליה.ויהתורענלםידחוימ

בתכבהאירקה,דחוימדומלןהלףסונדועו.שמחדומלבוליחתהו,תוכרבב

תידוהיהןושללדחימירבעבתכהיה;תיזנכשא-תידוהיןושלבואטישמ
וכישמהשהיבוברע-רדחב.(שטייט-רעבייוו)םישנהבתכארקנש,תיזנכשאהה

.שמחה-רדחבדומללופיסוהאללבא,םירענהןמ-רתוידומללתורענה
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לשךומנהגרדהתלכשה,היבוברע-רדחתלכשהכםשהתיהןתלכשה
,רזעילאיברלשורמאמהיהרבדבםרגשיאדוב.רפסה-יתבתכרעמ

(1הרותותבתאדמללענומה
.

תמדוקהפוקתבילואורוקמהזרמאמ

תוקוניתלרפס-תיבהיהאלןידעשכ,םירפוסהימיבםודקבצמבוונמזל
הרותלשהרתכבתוכזלםיפאושהםילודגלשרדמ-תיבאלא,תואיצמב

ראשנו,השאלובםוקמהיהאלךכיפלו,םירפוסתויהלםברבםידתעתמו
תאשרפלאבריהזהלאבשהממרתויהזרמאמו,היהשתומכרבדה

דגנכותומכהכלההקספנש,ומרגתולגבםייחהיאנתשיאדובלבא.בצמה

,רכשהלשיו,הרותדומללהשאלאיהתוכזשםירמואה,וילעםיקלוחה

ןאכורוהםייחהשאלא,הלחתכלהזרמאמרמאנאלבתכבשהרותלעו

היהאלןכלו,םישנהינפבהפ-לעבשהרותירעשולעננו,רזעילאיברכ

ןתלכשההראשנו,רדחהלשםיהובגהםיגרדהינשתותלדןהלחותפלךרצ

ךלפבםישנתמכהדבלמ-הלכשהזאונקאלםימעהישנםג.הכומנ

ןהילעבלורזעו,הרותלןהינבולדגוןתיבולהנלארשיתונב.תולשבמבו

התיהםייחהתעדתאז-לכבו,הרותלןמזותעשידקהלולכיאלוםתיחמב
תוליכשמהםגתוטעמאלו,לארשיבויהתוינמכחםישנהברהו,ןהב

,תירבעהלעםגורתואליממ,דומלתןורוהאלשןויכמ.תודמלמה

,ארקמדומלבתוברהלתלעותבושהתיהאלו,ותעידיבהיולתהתעידיש

הכרב-ןמסהאורוניאתילכת-דעעיגמוניאשימש,ןויסנהםהלהארהיכ

.ארקמבםג

ןתלכשהורסמשאלא,ורתואלתורענהלשיתדהןכונחלעםנמא
התיההחורש,הלודגםישנ-תורפסהתיההבש,תיזנכשא-תידוהילתיתדה

,אציש,"לאומשרפס,:וזתורפסבתוילגרמשיו,המימתותיממעתודהיחור

לודגהוטויפברקיולןתתתינמרגהתורפסהףארשא,השאידימ,הארנכ

קחצי-ןבבקעייברל"הניארוהניאצ-םישנהלששמחה;תיפאהוחורבו

לארשיתונבלםייחוהרותלשןיעמלהיהש,(1628היצילגב)בונאימ

(2"וילשמווימגתפרשעבוויתודגאיעושעשבווירמאםענב,ונושלםתב"
;

רפס–,םיניבה-ימיףוסמתימינונאהריציאוהש,"תוישעמירופס,רפס
םידחארשא,םיבררסומ־ירפסו,"םישנלארמג,םשלהכזש,לודגיממע

(3םישנהידיבןידעםהמ
,

ירחאהדלונרשאהבחרהתונחתה־תורפסו

,לארשיתונבלשןבללןאכתוארללכונרשאו,רוזחמהורודסהםתחה

.הטושפהןתאריוהמימתהןתנומאתא,ןליגוןבואכמתאהבבודןתמשנו

זתורפסתועיריןיב
ע.םיבוטתבהרשלשהמשקיהביו
ל

םישנהתורפס

.הפמהתהגהבו,ו,ו"נר,ד"וי;א,ת"ת,ם"במר;כ,המוס(1

.תיזנכשאה-תידוהיהתורפסהלעורפסבןמלושרזעלא'רלשונושל(2

םוגרת;1707פ"פ,שפנהתחמש;1620גארפ,בוטבלרפס;1602היליסב,הארמהרפס(3

.םישנלדומלתכתמאבאוהש,רואמה־תרונמםוגרתותובבלה-תובוח
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םוגרת,"הניארוהניאצ"בםימתשורדןאכירה,וניתודלותתופוקתולעפ

יחבשו,הלבקהןמזמ"יבצתלחנ"ו,םידרפסהתפוקתמ"תובבלהתובוח
םאםג,תידוהיהחורש,לחתורפסהלאלעףסונו.תודיסחהימימ"םיקידצ

םירפסבארקתהשאלכש,השירדהתיהו."אבבהשעמכ,ץוחהןמהאב

ךונחתאורסמוזתורפסלו.הימילכםיבוטםימיבותותבשבםההםישודקה

התארנהתעידיו,םאהןושלןושלהשןויכמ?םדיבהלעהמו.תודהיבתונבה
ןיאשםירבדהןמאיההאירקו,האירקבידו,דומלהעבקלךרצןיא,הלק

ןתאירקלעהנחגשתש,תוהמאלתונבהלשןכונחךשמהרסמנו,רועשםהל

הזעבונןיעמקספאל,תודהיהורמתיבהחורהתיהשדועלכו.תותבשב

,םישנלתרחאהלכשההתיהאלשדועלכו.ינחורןוזמםישנהתאןיזהלמ

.תיבהקשמבוםישנתכאלמבהיהןכונחרקע.רבדבקזנלכהיהאל

ןויכמ,ןהלוריתהוהלכשהבטשקתהללארשיתונבולחהשהעשמלבא

לשרפס-יתבברקבלולחהו,ןדומלבהרותלוטבןיאו,ןהלאוהטישכתש
ושכרהיבוברע-רדחב.דאמקזנהלדג–תיללכהלכשהירחאתוהנלוםיממע

הבהאירקהו,וקחרתנהנשונהםישנהתורפסמ.ןתודהיהילעותירבעהאירק
.ןשפנתאתיללכההלכשהההעלבהתעמ.םולכתתלהלכיאלו,הלדח

ינפמ,רובצבהלפתבףתתשהלןופצהתוצראבוטיעמההזלףסונדועו

םידיסחו,הילעהתיבוהינבלופטשםושמהרטפלהשאלרתהאצמנש

,הרתיתועינצותווינעםושמםישנ-תרזעמםישנלגרעונמלורמאםילודג

דועשכ.יונישובלמבוםיטישכתבהנרדהתתאלשו,תוליכרןועבהנדכלתאלש

תיתדההתלכשההדרי,הלאכםיילאידיאםימעטמהלחתמ,הזרבדףסונ

ונקתןאכ.לארשי-תבהניאש,לארשיבהשאהתלאשהדלונו,השאהלש

יתדךונחונתנש,הינמרגבםידרחהו,תורענלירבעךונחונתנש,םיימאלה

ךונחששיןופצהתוצראבשדועב–הלפתלותסנכה-תיבלןוריזחהוןהל

,תודהילוהרותלהבישיבורדחבוכנחתיםינבה,תילכתבהנושתונבהוםינבה

.תוללובתהלוהלכשהלירכנהרפסה-תיבבתונבהו

דעוםיאנתהלשרפסה-תיבתומימללארשילעורבעתופוקתהברה

לארשיברקבוללוחתהרשאתועונתהוםימרזהלכו,םיזנכשאהלשרדחה
תידרפסההיפוסוליפה.ותוחתפתהתלסממרדחהתאתוגוהלחכורצעאל

.םינטקהדומלביונשהשרדאללבא,םילודגהלשםדומללעהעיפשה

יביטקיבואןפאבדומלתהלשךונחהתרותתאד"יהרפסברדסם"במרה

וכנחתישךירצשומכ:המשגההתקחרהאיהעבתשתחאהעיבת.טעמכ

םשהשהלבקךרדםהלרסמישךירצןכ,דחאת"ישהשןויערהלעםירענה
(1"ללכויאורבןיבווניבןוימדןיאוףוגוניא

.

התיהאלתאזהעיבתו

ןיאבהיהש,(ןתנויוסולקנוא)םיאנתהימילשםוגרתה.רפסה-תיבבהשדח

לשהאצומםגםא,איהש-לכהמשגהמרהזנ,רפסה-תיבםוגרתםגקפס

.א-"זיה- י;****----

* * - - - -- - - - -

.ח"ל,א(1
ה......."----"י--".י."."ב
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הזדוסיו.ם"במרהלצארשאמרחאילואאוהםלצאהמשגההתקחרה

םימישגמלםיילמסהםייוטבהויהאלםלועמ.םינטקהדומלבדימתטלש

תילארשיחורביכ,הלמבהלמםהלומגרתשיפ-לע-ףא,לארשיידליבלב

יזנכשאהםוגרתהםג.לשכהלמםהילעהרמשםתומימתו,רוקמהךותמםוטלק

.המשגהמקוחרהיהרדחהלש

תודיסחהםגו,תוטועפהבללהיתודוססינכהלהשרדאליאדובהלבקה

ויהישםידמלמהירחאהקדקדרתויהלכל.רדחבםולכןקתלהרמאאל
.החורבתוישעמירופסורפסששיהלאו,המולש-ישנאמ

תאםגוחפקאל,תודהיהףוגבועגפאלוללהתועונתהלכשינפמ
.הלכשהההתיה,רדחהלעהשקתרקבהחתמש,הנושארההעונתה.רדחה

התרקבו,רדחהתלאש,ךונחהתלאשהברמהדמבהתיההלכשההתלאש

האבאלש,הדמתמאיפ-לערדחהתארקבלהאבשינפמ,השקהתיה
.וכותמ

הלחתכל,םינוקתובןקתלוירובצרדחהתאתושעלהשרדהלכשהה

םידמלמהו,םיחורמתוילעותודמיתב".ותוימינפבםגךכ-רחאו,ותוינוציחב

םירענהו,םהידגבלעבברהיהיאלו,םיאלטמוםילבםהידגבויהיאל

אלו,ךלוהרשיםפוג,הרותהתוקחכובשיו,םהידגבוםפוגבםייקנויהי

(1"שפנהבשיתתףוגהבושיביכתנתונתעדהיכ,ועעונתי
.

אלדוחיב

הינלופינבםהש,םהילעהתיההלודגהנולתו,םהיניעבןחםידמלמהואצמ

םשובלמוםכולהלעו;"הקלבמוהקובךרדבזנכשאתפשםירבדמה
,וניבהםנמא.תונכדשוהטיחשותונזח,רדחלץוחמשםהיקסעלעו,םתלכשהו

ימיתלחתב.הבחרדיברכשםהלעובקלךירצו,תמרוגהעורגהםתרכשמש

,ובשח.רדחהלשויפאתאהנשמהןוקתלכושרדאלןידעהלכשהה

וליטיהחנמהתולעכ,–םימתםוילרפס-תיב,אוהשהמרדחהראשיש

םינוציחםידומלודמלםמצעםה.דבלשדקידומללרפס-תיב–"םירענה

"םוילהעשיצח,קיפסיםצעביכובשחו,הדימעהותורחבהימיב,יארקאב

.םהיתופקשהףקהבויהאלםייגוגדפםינוקת.לח-ידומללכללכל

,םיעטקדומלידילאיבמה,יעובשהרדסהתאורקבשמחהדומלב

יבהנלוחתשתוישרפשיוללגברשאו
ן

ןכלו,ללכהנדמלתאלוםינמזה

הנה,םיעטקדומללעגונבוקדצשיפ-לע-ףאו.רדסה-לעהרותהדומלושרד

רדחבשמחהדומלןיבשרשקהלערותוהםהיניעבהיהלקש,הומתלשי

.יעובשהרדסבשתסנכה-תיבייחןיבו

ברהתויהב":יזנכשאה-ידוהיהםוגרתהםהיניעברשיאלרקעבלבא
וניבהאלשתוירבעהתולמהתוקוניתלומגרתי,ןושליגלעדימלתהםגו

לעולבקןכ-ומכ."תוקלבמותוסרסמתויזנכשאתולמידי-לעיוארכ

;(חרזמ-חרזמ,ךלמ-ךלמ)תומגרתמןניאש,תרבדמהןושלבשתוירבעהםילמה

*d -"t":"..---י-*!...

-**.ט"ס,ןושח,ו"מקת,ףסאמה(1
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(1"םידחאםירבדבןתואאטבלדימלתהלגרומןילמתצקמ
.

היהםנוצרו

"הבדלונש,םיראבמהלשיזנכשאה,םוגרתבהזהםוגרתהתאףילחהל

יכ,הלמטמשהילבףוצרואלמםוגרתאקודו,םיליכשמהןיבהעשב
ךירצודאמתחצחוצמםחנמ-ןבהשמ'רלשתיזנכשאההקתעההתמאב

רובחולםגרתלךכ-רחאו,המצעינפבהלמוהלמלכרענלםגרתלדמלמה
,ונושללעהרוגשהיהתשדע,ויפבהמישיו,הדמלירענהוולכרמאמה

(2"ומוגרתוירבעההפ-לעבדיגיו
ידי-לעהרותםירענהודמלירשאכו,.

ךרדלעיזנכשאןושלודמלירפסהתיבמרבכ,תאזההחצההקתעהה

ויקוידבםחנמ-ןבלשחצחצמהומוגרתאקודש,וילאמןבומ."חצרתויה

אקודש,הכלהשרדמלטשפהתאברקןעמל,םינפיתשלעמתשמהונונגסבו

זםוגרת
ה

דמולהןיבץצוחיאדובאוהו,םינטקלדמלהלרשכמוניא
.ושיגרהאלוושחאלםהלבא,רפסהו

,ונשילארקמהדומלתאריזחהל,הלכשהלהתיההלודגהשירד

לובק.וילאדומלתהןמדבכהתדקנתאריבעהלו,םידומלהזכרמומישל

הגרדה,םירפסהתעבראוםירשעלכובםירמוגןיאש,רדחהלעולבק

תדמתמהרזח.םידומלהתבצקיולמקר,םהףאושרדאלתילמרופהרשכהו

,אקודםיראבמהלשםמוגרתב,שדקה-יבתכלכיקוספבתואיקבתתלהכירצ

לכועדיש,אלפ־ידליךנחלםיליכשמהוחילצהםשוהפו.השירדההתיהוז

.םיליכשמהואגתהםהבוהפ-לעארקמה

םידליהתאןמאלוקודקדדמללםתשירדאיבהלהלכידומלבןוקת
לעפלוהואיצוהלבא,תירבעבםהיתונויעראטבלםרישכהל,הצילמב

ושמש-ןושלהתארוהל.דחאלדחאלודגרפסיללכםידליהתאםטיעלהב

תוצילמותורגאףסאהבש,תרבחמהתיהדימלתלכל.תוקתעהרקעב

הרוצלהיהבתכמה.בתכבשתורפסןימהתיהוללהתורבחמבתואנ

רקחמםגהיהונכתרשאו,רפוסטבשביכשומלכובועשעתשהש,תיתורפס
.םיחריותועובש-שידקהלהיהיאדכתאזכהנטקתיתונמאהריציל.טויפו

ןתוארשא,תוצילמלשתומישרורדסשםגשי,הצילמבןמאתהןעמל

ויהשןמז־לכ-.ןהבשמתשהלםהידיבתויוצמהנייהתןעמל,הפ-לעודמל

םלוא;היתופיאשבהכרבהתאר,ןשיהרדחבודמלןידעש,םידימלתהלכשהל

- היתופנברדחהתמ,םירדחבהתטישתאהטילשהשמ.

רסחלעהריעהךא,הברההלכשהההרקבאלדומלתהתארוהתא

,םישנרדסבדומליתלבל,ןיקזנרדסבלחהיתלבל,תינכתהיוקלוהגרדהה

טעמלונוכתהאלםימתבותמאבםיליכשמהינושארשרשפא.לפלפיתלבלו

תיארקמההשירדה.םהיתורדשךותמדומלתההחדנטאללבא,דומלתדומלב
לעפלהאצי,יארקמהםילמהרצואקרשמשישהשירדה,וניה,ןושלב

.ליעלשםיטאטיצחינשםגםשו,ו"הנרל"תמאוםולשירבד,(1

...ו"הנרלינשבתכמ,"לארשיתיבלבוטבר,(2
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.החדנו-תרתימדומלתהתעדושכעש,םהלהמדנו,הצילמהןונגסב

וע
ד

דומלסינכהלהשירדההתיההתעשבטעמההומתתחאהשירד

תפקשהותועד.הזכשדומלללכגהנאלןשיהרדחב.רדחלתועדותד
תועדהתקמעה.הרותותועדהואלמרשאהביבסהךותמדליהטלקםלוע

ןובשחוא,תודיסחהןוגכ,תיתורבחהעונתוא,ותרותםדאלןתתבלהןווכי

תויהןעמלרקעבתדדומלשדחלהשרדהלכשהה.ינחוררבשמושפנה

יה.ןקקזלוןפרצל,תועדהלעתרקבהל
ו

ירפסורוהש,םיליכשמםידמלמ

ימיבוניכז,"ןשחהתוצקידמולםידלילוניכזרדחבםאו;םידלילרקחמ

עוצקמדלונוזהשירדךותמ."הדקע"ו"םירקיע,ידמולםידלילהלכשהה
.וינפמרדחהלכתאהחדש,תדה-דומל

הבחראיהו"העשיצחלתינמרגהןושלהתארדחהסינכהםייתניב
םוקמתאהפוריא-ברעמבשרייפוריאהרפסה-תיבו,םויהלכתאהלטנו

רדחהלשםיירקעהםידומלה.ובדרשדועתדהדומלקררשא,רדחה
ןושלאל:ידוהיהדומלהלשוזכרמהנתשנ.תדהדומללםיעצמאושענ

תעידי.בלבןתעיטנותועודיתועדאלא,םהבתועידיושדקירפסושדקה

תעידיליעצמאקראיה,ללכבהלדחטעמכותילכתבתויהלהלדחתירבעה

םוגרתהו,ללכתנקתמהניאש,םוגרתהתטישבגישהלורמאשהרותוהלפתה

לכקוקזאוהףא,הפיהפיוננששםדאו,הרזהותוחצבוותופיצרבץצוח

לכהךס-,התועמשמהחכשנשהלמדוסולהלגיש,ךמותורזועלוימי

.דאמדורי
,הלהמדקשהלכשהלתרקבתעונתןיעכהלכאיהש,תימאלההעונתה

תא:רדחלששדחסופטהרציוךונחההדשלעהיתופיאשתאםגהרקב

.ןקתמהרדחה

סינכהאל,םירבעםידומללרפסתיבאוהףאראשנןקתמהרדחה

םירומלויללכהרפסה-תיבל,םירוההתגאדלםרסמאלא,ולובגבלח-ידומל

ןכ-םאלדחןקתמהרדחה.םויהקלחהזךרצלהנפתנששי.םייטרפ

לכא,רחארפס-תיבםידליהורקבשםוקמב.םימתםוילרפס-תיבתויהלמ

.םחורבערקדלונו,םידליהחכבטימתאםישקהוירדסבאוההרפסה-תיב

מילשרפסה-תיב
י

רודסהחכ.לוקלקאוהשןוקתודוסיבחנהךכ.ערקה

לכלרפסיתבדסילמםוענמתוצראהיקחו,לדחםידסימהםידעוהלש
.םהינבתלכשה

םידומללןמזהלשקלחתונפלוילעאליממש,רדחההארשןויכ

םינוקתשקבלחרכה,וילתכלץוחמודמלנשןיבובודמלנשןיב,םירחא

תרותמהברהסינכהו,דומלהתאחפקלילב,תועשבטעמלושריש,םייגוגדפ

,ןשיהרדחהיפלכתרקבהנופצוינוקתב.הזבוחכרקעו,השדחהךונחה

אלתירבעה:תירבעהדומלוהאירקהתארוהטועמדגנכהתנפהרקעבש

התיהםידומלהראשבגאהתגשהלךרדהו,דומלועוצקמןשיהרדחבהתיה

לוכיןשיהרדחה.הרטמלעיגה,התילכתדעעיגהשימקרו,הכראוהשק

,הרימגידכוכותבוראשיוידימלתבריכ,חטבשינפמ,תאזוכרדבדימתהל
* לי
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. - - .ו-------ה"ז."ח."---":הידח
ועדיאלםעהתלדש,ערפמלםיכסהו,רתו,גרד-יתוחנלע,טעומהלע

רחאמ,רבדבהיהאלקזנו..רפסיעדוילקרןינעאיההלוגבש,תירבע
ואצירדחהידימלנובר,םינמזהונתשנםיתניב.תרחאהפשםגודמלאלש

,םייחהלאואצישםהמו,יחרזאהרפסה-תיבלוסנכנשםהמ,ףוסהינפל

וכותמרדחהידימלתברואיצוהושכעמ,םירזרפסוןושלודמלםלכו

נקאל,תילכתהוהעיבתהיפכמתוחפ
ו

רפסבארקלתלכיהוןושלבהנבה
אלםואמוואציםישילשינשמרתויש,םיכסהלהיהרשפא-יאהזל.ירבע

,ומצעלעוצקמרותב-תירבעהדומלתאןקתמהרדחהסינכהןכלו.ואיצוי

העידיחיטבהלבשחהזב.םהליעצמאוהשעש,םידומלהראשלומידקהש

תכיפההתיה.תורפסלחתפמהתאודיברוסמל,דימלתלכלןושלבתטעומ
.הרשכהוהמדקהרותבאלא,לכהךסוהאצותרותבאלתירבעה,רדסה

תאצוהלבא,תועשהמכלכאש,הזדומללתועש.תאנפהןאכהתיהםנמא

.ןוכשחוהסנכההתיהתאזןמז

תטישןקתמהרדחהךותלהרדחהזהןוקתהךותמהאצותרותב

ךותמ,לארשי-ץראבונלצאהדלונוזהטיש."תירבעבתירבעהארוהה

.הלוגבשםינקתמהםירדחהלאהרבעםשמו,ןושלהתיחתלהפיאשה

יוקחאיההרקעב.תורזתופשתארוהבםיגוגדפהידי-לעהשדחתנהלחתמ

,םוי-לכבםישעמ.הארוההיכרדתרשיהבלבא,םאהןושלתשיכרבעבטה

הלודגהלעמ.הירכנץראלאולגשםישנאןושלודמליהזכיעבטןפאבש

וזהטישל
,

תושגרגוחםע,תדמלנהןושללתדחוימתישפנהריפסרוציתש

תטישןיבווזהטישןיבברןוימדשי.המצעלהבשחמירובחויאול

וקלחםירחאו,תובהלתהבוזהטישבוזחאנםיבר.דומלתהתארוהברדחה

תלעותבוןמזןוכשחב,תובוטללכ-ךרעויהתואצותה.ףצק-ףצשבםהילע

יאוזהטישב.תידומלה
ן

תטישבומכ,הרזהפשלאצויןמזהלשקלח
,רובדבםגהבוטלשיוןושלהתנבהידילדעועיגיםידליהלכ.םוגרתה

שירחאדצמ.הילעקלוחןיאשטעמכםויהו,לקוהתורוקמהדומלו

איהםכשמהבלבא,םידומלהתישארימיבקרהברמהתלעותש,תודוהל

לאתינקנהניא,החורתשגרה,ןושלבהלעמהעידי.וותשנהנשיההטישהו

.תוטישבהרתיתלעותוברןורתידועןיאןאכו.תורוקמהךותמ

לבקהלכשההןמ.ןקתמהרדחבםולכהנתשנאלשמחהדומללעגונב
שמתשהלהיטנובהדלונלבא,ארקמהירפסלכתארומגלהשירדהתא

וריכהרבכםיבר.דחי-םגתודהיהורדחהחורלדגנתמהרבד,םירוצקב

-........םירוצקהקזנב

תאוגיהנהב,האירקהתארוהלןקתמה.רדחהסינכהםירכנםינוקת

........ןושלהדומללהתואורבחבותילוקההטישה

דחםשהתא-"
ר

טגןקתמ
ל

תרידרופש,םיינוציחהםינוקתהךותמרקעב
אצויכויתולאשותודקפינפא,המיקוהבישיירדס,םילכהלולכש,רדחה

: - " - * ... .... ." - - - - - - - - - - הלאב.
בר-יפ-לעו,ודומלטעמתנשאלא,םולכהנתשנאלדומלתהדומלב
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יה.וילאועיגהאל
ו

דומלירפסרבחלוהשדחדומל-ךרדשקבלתונויסנ
.תונויסנהוחילצהאלו

לעחבשליוארו,דומלרותבלארשיתודלותסינכהןקתמהרדחה
.הז-שודח

,האירקירפסלךרצה,עוצקמלתירבעהתאןקתמהרדחהתושעב

אלשרבדשדחתנהזב.הארוההיכרציפלרדסמןושלהרמחםהבש
היהוזהטישבתודוסיהדחאשינפמ,הילאדוגנברשפאו,רדחהתטישמ

תדקנתרבעהב,זכרמהיונשבהשענירקערחאיונשלבא.תורוקמהדומל
ושכעמו,יזכרמדומללהתשענתירבעה.ןושלהלאתורוקמהןמדבכה

.המשנתליטנרדחלוזהתיהו,םמוקממוחדיתורוקמהש,הנכסההתיה

יעבטוניאהז,הפשלרפס-תיבלהשענדרישםוקמבןקתמהרדחה

.תילכשהותיכונחבצמ-תדקנמיוצרוניאו

ךונחב,ותללוחשתימאלההעונתהוא,ןקתמהרדחהשדחהברה

היהאלרשאב,הכרב-ןמסהארןאכו.תירבעהתאןהלוריזחהב,תונבה

.ובההכאלשיאלאמשמוןימימ,הרחתמלכ

ןשיהרדחהרגסאלןקתמהרדחהימיבםגוהלכשההתפוקתבםג

,לדחתירובצההחגשההףקת.הנונתהוךולה,דוריוךולהךלהלבא,ויתלד

ותוינוציח,הגפםידליהבלבהוצמה,התפרםידמלמהלשתוירחאהתשגרה

םירחאםיאנתויהםשורחארפס-תיבורקבוידימלתו,הביבסלהלגתסנאל

ירשקבדומעללוכיאלו,ןורחאהרבדהןמלבסדוחיב–,םירחאםירומו
ןשיהרדחה.ןקתמהרדחהוירכנהרפסה-תיב:םיקזחהםירחתמהםעהמחלמ

לוכיאלםהידעלבו,אוהםגברחםברחהב,םימיסמהםייחהלשקלחהיה

.דמעמקיזחהל

לדחש,לארשי-ץראבירבעהרפסה-תיבאציןקתמהרדחהךותמ
תאובורויאל.תירבעההארוההתפשאיה,לודגהשודחה.רדחתויהלמ

ולאכ,הבםידומלהלכתאוהתואורויאלא,הרזןושלתאתורוהכ,ןושלה

לבא,םתיב-תפשתירבעהןיאשקלחשיוידימלתןיבםג.םאהןושלאיה
היחתירבעהשונשיטעומיכ,הזמןיעםילעהלרשפאשתמרוגהביבסה

שיו,הרזתירבעהןיאםלכלו,ירבעםידליןגבודמלשםידחאו,םהיפב

.רפסה-תיבךותבתירבעהביבס

,םירבעהםידומללרפס-תיבוניאהזרפס-תיביכ,ינשהלודגהשודחה

ידומלתאםידמלמה,הפוריאברפסה-יתבלככ,םידומלהלכלרפס-תיבאלא

ותעשברדחל.תימאלןושלבותימאלהרוצב,םדאאוהרשאבםדאה

ללכאלא,קלחהתיהאלזאותינכת,השעשהמתושעלתוכזההתיה

.ותארוהתיבותאו,לארשימםדאההנתשנלבא,תידוהיההלכשההלכ

תועשרדסובשיאלא,םימתםוילרפס-תיבוניאירבעהרפסה-תיב

וירדחהארמל,ותרדתקלווילספסלתיפוריאותוינוציחו,םילוצלצו

רותבהאכההו,תודועתוםינויצובשיוהתיבהםינתנםירועש.ותורדתסהלו

רשאכלכה,התכהירפסודקפמהוהניחבה,הארוההורבסהה.הלדחשנע
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דוחיב.השדחהךונחה-תרותתאובגיהנהלתופיאשהלכתפיאשושדחלכל

םתנכהוםתאצרה,םירועשירדסלעוידימלתוטרברהתטישהעיפשה

.םתרזחו

תארוהב,םידומלהלכתולגעמסלפמה,יזכרמדומלובתירבעה

חילצהו,האירקהוהביתכהתטישותילוקההטישהתא,ןבומכ,לבקהאירקה

.הזעוצקמבםירבדשדחוירבעהבתכלןלגסל

יתבתכרעמהתנבנ:םינפהמכבחילצהירבעהרפסה-תיבש,קפסןיא
תרוסמהדלונ,וינפלהיהאלשירבערפס-תיבלששדחסופטרצונ,רפס

השדחהדותמהרצונ,םישדחתועוצקמוגהנה,תודסומבהיחההארוה
הרשפלשתונויסנושענו,תירבעבהנושארהםעפבודמלנשםיברתועוצקמל
ךונחה-תורותןיבוםיירבעהתועוצקמהןיבהמאתהולוגסלש,הגיזמו

,תורשכההתאוםייללכהםידומלהלכתאסינכהירבעהרפסה-תיב.תושדחה

הדותמבהיהשודח,תדלומהדומלתאשדחו,לארשיתודלותתאסינכה

ןגירבעהךונחההדשבהיהלודגשודח,ןושלרותבתירבעהתארוהלש
.תירבעהןושלהתיחתבלודגםרוגלהיהירבעהרפסה-תיב.ירבעהםידליה

םעליפוריארפס-תיבאלא,רדחוניאשדחהירבעהרפסה-תיבלבא

.המרגורפבאוהרדחןיבורפס-תיבןיבירקעהקולחה.תירבעהןושלבירבעה
ידיבויהישתורשפאהתיהוםייזכרמםידומלתויהלמולדחהרותהידומל

חילצהדימתאלש,םרגהכרעההיונשו.תירבעהלאיעצמאלםידיחיםירומ

,תואנהלובגהתאובורבעהלקההוהגרדהה.וללהתועוצקמברפסה-תיב

הדובעבוןויעבלגרתיאל,תחא-תבבלודגדעצהשעיאלםלועלדליה

הדמהלערתיםיילאירהםידומלהתאקזחלהיטנםגובשי.הרומח

(1םייממערפס-יתבבתרתמה
.

לדחיןפ,הנכסהיופצימאלהרפסה-תיבל
.תועידיםהלהנקיאלא,םידליהחורלעעיפשיאלש,ימאלתויהלמ

וכפהבחילצהללוכיאלו,דומלתהתארוהבחילצהאלרקעבלבא

םירומהיבוטמםיברהקיסעהדומלתהדומללשוזהמילבורפ.רפס-תיבל

ינפמ,םיליכשמהלצאדומלתהדומללערתולרשפא-יא.לארשי-ץראב

הניאהלכתירבעהתורפסה.תירבעהתוברתהתוחתפתהלכבערקםרגיש

ףלאלשתורפסאוהומצעדומלתה.דומלתיעדוילאלאהכרצ-לכתנבומ
תאויבגלעונבתורחאםינשףלאו,ןיעבובואטבתהםינשףלא,םינש
םגו,דומלתעדיאלשימינפבהמותחםייניבה-ימיתורפס.םחורילכיהלכ

לכקוחמלרמאירשאשיאןיאו.ולתשרפמוהיולגהניאהשדחחתורפסה

תוריצילןגעהןעמל,םויהדעוםירפוסהימיןמל,לארשיבחורהתודלות

.דומלתהלערתוולרשפא-יאאדירגתימאלבצמ-תדקנמףאו.אבהלש

םיניד-רפסךותמ,דומלתילבתתלרשפא-יוקלםגםא-יתדךונח

ילואש,לודגרמאמיתבתכ-"םירבעהרפסה-יתבבסומסילאירהוסומסינמוהה,לע(1

תיי-.םשמיקוחרתעשבלארשי-ץראבםסרפתנ
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.דומלתילביתדךונחבוחילצהש,וחיכויהינמרגבםידרחהו;תועדתכרעמו

רטפהלוצפחאלוולכיאלו,הרומתולןיאתימאלבצמ-תדקנמלבא

וזתימאלהלחנמ
,

יבדומלתהתארוהבהכרב-ןמסואראלםלואו
ן

תודסומב

.םיינוניבבןיבםייממע

הטישוללגסירבעהרפסה-תיב.תוטישבורעב,יתעד-יפל,הבסה

אלןכ-לעו,רדחהתטישבםדקמכדמלנדומלתהקרו,וידומללכבהשדח

.ולועצקהשתועשבקפתסהללכויאל.תאזםידומלתביבסבחילצי

רדגבןאכםניא,םידומלהלכבדוסיורקעםהש,תיבבםידמלנהםירועש
אל,םידומלהלכבעושעשדומלבםיליגרה,םידימלתה.םידימלתהתלכי

הלאשירדס,רפסה-תיבלשהקינכטה.ושרודדומלתהשםוצמצהתדמלועיגי
.םולכםיקיפסמןיאותוטעומהתועשהתאוחפקיהמדקהורבסה,האצרהו

תועוצקמהןיבדחאעוצקמלתועשרתוישידקהללכויאלרפסה-תיבו

בר-יפ-לעםידימלתהרמחש,דועףסונ.הבוחםתצקוחרכהםתצק–םיברה

;רדחבדמלוםידקהרבכשקלחהיהדימת,עוצקמהתועידיבהושהיהאל

,םיעדוילשרפתנםאו,םיעדויהוממעתשנ,םיעדוי-יתלבללכהשרפתנםאו

ירפהשעאלו,ןאכמוןאכמחרקדומלהאציו,םתנבהבםירחאהוקל
.רפסה-תיבב

,הקיתעהתורפסהלכלחתפמהרפסה-תיבידימלתלדבאדומלתהםע

.הפיןיעבןמזולשדקהותורפסדומלעבקנשיפ-לע-ףא

יפלש,ורמאםיבושחהןמםיגוגדפינש.םיברוטבלתהוזהמילבורפב
אללדמלנהדומליכ,דומלתהדומלמרטפהלאלאהררבןיא,םתעד
.רפסה-תיבחורלקזנאיבמתלעות

הנשמהתארוהל"הנושארהנשמ,.דומלתלםידחאדומל-ירפסורצונ

אלש,הדגאירבדלהפיטוקלי,"שרדמהתיב.העטומדוקנבהקלדבל

רצואלשןושארקלח.דומלתבתועידיןתיאל,תירוקמהםתרוצלקלק

;הכרבובשיש,אתפסותוהנשמיקרפטוקליללוכ,ךורבל"יל"תורפסה

הארוהרפס.יכונחךרצלורדסנאל,ינשקלחבש,ימלשוריודומלתיקרפ

ונתנןאכשאלא,קילאיבל"הדגאהרפסהפיהולודגהרפסהיאדובהיהי

וניאאקסיבל"דומלתהאובמ.תירוקמהםתרוצתטשפהרחאלהדגאירבד

ודוקנבתומיגפשיו,דאמךומנובדומלהגרדלבא,יכונחהודצמער

תורוציפלרדסלןויסנהתאהשעאקוד"םיליחתמלארמגרפס.ונכתבו

ועטקנתויגוסהו,שבשמיקלחהודוקנו,הגרדהובןיאלבא,תויגוסה

,"ךירדמהרפסאוהבושחרפס.השקושבירפסאציוןכשמהמושלתנו

,םעטבתויגוסהורדסנהזרפסב,םירומהוםיליכשמהיגוחלץוחמדלונש

,ןכתבהגרדהשיוםיקרפבהאנךשמהשי,תושולתלשםשרהנישעתאלש

בוטהזרפסלבא.ןגוהכרבסמושורפו,הזעוצקמברשפאהזשהמכדע

והומילשיו,תועשברדומלתלושידקהשםוקמב,ןשיהרדחבילואאוה

יאירבעהרפסה-תיבבלבא,תכסמדומללורבעיו,טעומןמזב
ן

תועשיד

השק,תועשרתוישיש,םינקתמםירדחבףאו,הזרפסדומלידכ
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דומלתהתאדימלתההאריאלןהברשאםינשהנרובעתש,םיכסהל

? * ויניעב.

תלאשתארותפלירבעהרפסה-תיבךרטצי,תימינפהיתרכהיפל
ותומכןיאשדומלונלשיש,ןויערבלגרתהלוילעלכתישאר.דומלתה

רתיולשידקהלוהשדחהדותמותארוהלשקבלונילע,ןושלוהמאלכל

תטישלםיתואנדומל-ירפסרבחלשורדו,תועוצקמבליגרהלעתועש

תורוצלעהארוההתאדסילתוסנלךירצ,רפס-יתבבתגהונהךונחה

תויהללכויינוניברפס-תיבב.וחילציילוא–דומלתהךרד-לעתויגוסה

תופוקתהחורלחותפדימלתהלשובלהיהיןעמל,יתודלות-ינשלבודומל
:םיטרפהמכברדחהתטישמםגדומללהיהירשפאילוא,דומלתבהפפמה

וללהתורוקמבב"ודומלו,םירוצקבאלותורוקמבדומלהלודגהרקעה

ליגרהןמרתויםידלילםהלתופסלרשפאםגו.רפסה-תיבלםגרקעאוה

ותחירפימיבובויהשםיידוהיהםייחהןמהברהורדחהיגח,םויה

יעובשהרדסהתאלבקלרשפאתוהובגהתותכב.ונממלבקלךירצ

אלרפסה-תיב,תוטישתבורעתלםוקמןיאללכ-ךרדלבא,שמחדומלל

תויהלילברפס-תיבתויהלמלדחיןפ,רדחהןמידמרתוילבקללכוי

.עובקיפאתרסחתינוגסכםיניבה-תירבלהיהיןפ,רדחל

,ומרגדומלתהדומלבותחלצה-יא,רדחהיפאונממהללששתינכתה

ןוצרהקיפהאלוחורםג.ירבעהרפסה-תיבלעולבקםירוההןמםיברש

,שדחהירבעהרפסה-תיבמםתעדהחנאללארשיץראבםידרחה.םירוהה

טלששתדלילרטינהסחיה,םחוראלוחורו,םהיניעבהרשיאלותינכת

וצריםידרחהלאםיכישםניאשםירוהףא.םהלקיפסהאלוב

םעהחורתא,תירוטסיההתודהיהחורתאםהינבשפנאלמתהב

.רודרודמ

סופטתריצילליבוהלויהםיכירצש,םידחאתונויסנלםרגהזהבצמה

.שדחרדחדוסיל,רדחלששדח

ךרצםידלילםירוהםיתב-ילעבושיגרה,שדחהבושיהריע,ופיב

הרשע-םיתשינפלודסיווכלהו,תרוסמהרדגמאציאלשןקתמךונחב
היההזרבדרשאו,םירוההלעויהויתואצוהלכש,"הוחא,רדחהנש

יונשלכהנתשנאלו,םיתב-ילעבינבלדחימהיהיןעמל,בושחרקעוב

לחהאוהולהנמלהנמתנוהיצילגמרגנילזףסויר"דםהלןמדזנהנהו.רכנ

ןינעולהיהשםש,"ינומכחתםשבולארק,םינושתונויסנתושעל

,םירופתונויערהמכהבשיש,תפקמותירוקמתינכתךרע,ויתופקשהל

שפנלעתונויסנההשעיש,רובצלעהליטהלהשקלבא,ןויסנלםיוארה

וריבעהו,םהישעמלידגהלושקבו,םידסיימהינפלםיקפאחתפשאוה.וינב

םהרבאר"דתאלהנמהנמש,טרופקנרפבדעותושרלרדחהתא
דעוהרבעףוסבלו,הזדעובתועדיקולחומקםימיל.גרובמהמרגניזלש

לגנא.יר"ד-אבולהנמהרטפתנהז-םעו"יחרזמהתושרלרפסה-תיבו

הפיאשהתיה,השדחהתושרלרדחהסנכנשהעשמ.ומוקמבהירגנואמ
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דעוהישעמו,םידומלהזכרמבובםהשדק-ידומלש,ירבערפס-תיבותושעל

יהץראל-ץוחב
ו

וזהפיאשלםינוכמ
.

ובשחלמולדחאלופיבםיאבגהםנמא

וזתילכתיפלכוטנתועשתעיבקוםידמלמיונמו,םתסרדחל
,

דימתאלו

ופיבתירבעההיסנמיגההדסונםיתניב.תונושהתויטנהןיבהמאתההתיה

רפס-תיבל"ינומכחתהתאךופהלורמאו,םלועהתאהמצעלעהשיערהו

.ךכלתונכההושענםרטבוייונשלעוזירכהש,הגשמהשענו,הדגנכינוניב

אלתינכתםגו,ינוניברפס-תיבבתורוהלהרשכהילעבםירומויהאל

ימילךומס.ולולכשלותואישויהאלםיעצמאו,ינוניברפסתיבלהכרענ

שדחמרדסלו,קדבלכןקתלורמאו,םתועטלעדעוהירבחודמעהמחלמה

םגו,התואנתינכתךורעל,םיחממםירומתונמל,אדירגינוניברפס-תיב

איצוהלמהעירפההמחלמה.תיבולתונבלובשחוםהלואצמנםיעצמא

,תונושתופיאשןיבוזהלטלטמ,ןבומכ,לבס"ינומכחתה.לעפלםהיתונויער

הכישמההלדחרשאכ,המחלמהתעשבאקודו,טעמ-אלחילצהןכ-יפ-לע-ףאו
הלגהופישורג.הנושארהתירקעהותרטמלומצעשידקה,םידדצל

ררבלאוהךירצ,שדחמחתפישכ.רפסה-תיבתאסרהוםירומוםידימלת
ובופיסוהשרדחוא,תיתדוחורשרפס-תיבתויהלונוצרםא,ומצעל

ינפמ,ינוניברפס-תיבןיבלוניבלידבהלךירצןיטולחלו,לח-ידומל

.הפיהלועוניאהיסנמיגורדחלשוגווזש

םירדחםילשורימםיתב-ילעבלשהרבחהדסיומצעןמזותואב

םורסמ,םללכשלוםחתפלוםהבקיזחהלולכיאלרשאכו;תובשומבםיירובצ

בשיםשרשא,הוקת-חתפבםהיתולעפזכרמ.הינמרגבםידרחהתרבחתושרל

יתבמהדובעלהנכהותאאיבהש,ךבראיואהשמר"דהישארהלהנמה
רשאולתוילאידיאתופיאשוךונחהתרותלהחממהיהוםייפוריאהשרדמה
תרחאתושרלןתנאלו,ףקתבויתודסומלהנו,וכרדסלפיןהיפ-לע

םירדחויהוללהתודסומה.תילכתלםינוכמויהוישעמו,םכותלץרפתהל

תרכנםתדובע-זכרמבםשו,תורענלרדחםגוחתפהוקת-חתפב.םתוהמלכל

לצאיזנכשאהאטבמב)תירבעהלחתמהתיההארוהה-ןושל.רתויבםתלעפ
הדמבםשונתנשדקה-ידומל.(תורענהלצאידרפסהאטבמב,םירענה

ידומלםגופיסוההלאלעלבא,םולכתחפהילב,םירדחבודמלנשןפאבו

תאשלמדבכלעתסמעהוםיאלכהזבהיהתצק.הלודגהדמבלח
תרסמהתאהמשוריבעהתירבעהןושלהלשםידומלהירדסב.םידליהלע

לשהאלמהעידיךותמאלשלבא,םישדחהםירבעהרפסה-יתבלשהריעצה
.וירב-לעותעדילבונממודמלוולודגנתהש,שדחהירבעהךונחה

םירדחהךותמםירוסמוםיצורחםידמלמרבחםהלואצמוללהתודסומה
,המיקוהבישיירדס,להנמהגיהנהשםישדחהםירדסהלבא;לארשי-ץראבש

וחילצהםידסיימה.םלגרה-יפלויהאלהנוכתהלכו,המלשהתכלהארוה

םירוהמתושקבואבש,םרגהזו-תודסומהלעהרומגתיתד-חורךוסנל

ןאכהשענברהשעמ.םתלעפהטשפתהו,םישדחתודסומדסילתובשומב

ונןאכרצונאלןידעשיפ-לע-ףא,רדחהלובגלתורענךונחםסינכהב
ן
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הלאהםירדחהתאוריתהלארשי-ץראבםידרחה.תורענלרדחלשדחוימ
םיעצמאטועמ.תצקמבםירוסאלםתואףאובשח,הארנכ,םירעב;תובשומל

דסומהתלעמלתובשומה-לכבשםירדחהתאםירהלולכיאלש,הארנכ,םרג

םירדחברשאמתוחפאלשדק-ידומלתורוהלוברההברה.הוקת-חתפבש

הדמ-הנקבודדמשהלאתאהאילפהש,םהבתועידיתדמוגישהוםינשיה

רדחהתלעפלםתלעפהעיגהםא,דיגהלהשקלבא;יפוריארפס-תיבלש
דיתעל.תויוצרתואצותהויהאלתירבעהןושלב.םיבוטהוימיבןשיה

.ןאכושענשתונויסנהןמהברהדומללהיהירשפא

,רדחםילשוריבםירוהודסיםימדוקהתודסומהםעתחאהנועבטעמכ

ושעםידסימה."הרותרדח,ךכ-רחאו"הירומךכ-רחאו"יחרזמולוארקש

"הרזעהתרבחמהכימתולבקףוסבללבא,ןוהוחכובירקה,םדוסילהברה

רדחהחתפתהו,להנמלהרמסמקשרהמ.י.יר"דהנמתנו"ןויציבבוחמו
ופאשאלהלחתכל.האנדסומתויהליוצרןפאבטאללהנמהידיתחתהזה

ובודמלילח-ידומלו,םידומלהזכרמבשדקה-ידומלש,רדחאלאותושעל

תקלחמהצרפרשאכ.ץראבשםירבעהרפסה-יתבתינכתלבורק,םוצמצב
תרבחתושרבראשנדוערדחהו,להנמהרטפתנ,לארשי-ץראבןושלה
,ורטפתהםירומהוםולשהערפהףוסבלםלוא,המואמבתונתשהילב"הרזעה

לשקלח."ינומכחתרדחה"םשבשדחמודסיש,םירוהדעודסיתנזאו
ופיסוהש)םשהוםידימלתהלשקלח.הזרדחלורבעםירומהלכוםידימלתה

ןופסהתעמהיהאלרדחה."הרזעהתרבחלצאוראשנ("שפנחמצ"-וילע

,הרפס-תיבלוידימלתיבוטהריבעהו,ולובגהמצמצ,"הרזעהתרבח,לבושחו

רותב.הוקמיתלבהחירפידילעיגהוהפיחתפתנ"ינומכחתרדחהלבא
בתכבהכורעתינכתםירומהרבחםעדחיינאיתרדסםירוההדעושאר

ינפלםילשוריהשבכנרשאכ.האולמבלעפלהואיצוהו,תותכהנומשל

תיראשוכותלולבקתנו"הרותרדחןשיהומשבבושרדחהארקנ,םילגנאה
,ולהנמלקשרהמר"דבושהנמתנו"הרזעהתרבחלשרדחהידימלת

דאמחילצהש,הזרדח.תרחאהדובעלאציו,וזהרשמבדימתהאלשאלא

ךרצה-לככםיעטהאלווניעבדמעאל,ידומלהדצלוותינכתלעגונהלכב
רדחלהדיחיהתטרפמהתינכתה,המדמכ,איהרשא–ותינכתמ.ותויתדתא

תונויסנםהוללהתודסומה.דיתעלהברהדומללהיהירשפא–יתד-דסומלו

יכרדוחורהימרזןיברבעמאצמלודמעמםהלססבלוחילציה.שדחרדחל

רדחהתודיתעזוחילציה-םולשברובעלותונושתוטישמתוטישוםייחה
.וללהתונויסנבתויולת
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