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זאת – אכן – מלחמה שלא הייתה צריכה להיות
ניצה בן־ארי וישראל סמילנסקי

גילוי אליהו,1אצפ שאניח שמאו אצ.אנזנ ,או ינאיש איוהתא1999,אזנכנאישתשאיןחןישתא ישתא
ו אניניש תאיךאגםאיגנהשננםא יאןעטנם.אזנא יאחדו,אכןשימ.אכןעטאכ אצפ נשאו אנזנ א
נעשצינםאין חןשתאנתיי שאי גושתאןעש ינםאשנפכשאןנד,אןנאפחשתאשןנאנשת ,א ןשידאדנשמא
צשע .אחןואעו נאוהנםא יח אנשפעתשאהנתמא נתננחצא צפ אש ןח שיתאצינישאןו שואזששנשת:א
כח יאןכתניתשאו אנזנ אע אנן חןנ,אכנדא ט ישןנאנ ישןנתאו אן חןתאנשםאנכנפש נם,א

שכהישדתאןשסיא דנשמאיצפ שתא עשןתאפש ןשצ.

גנ שנאהישת:אהנסנאימסי נאע כנאיתאנצפ אגילוי אליהו;אנו י אצןנ הצינאנשיאיהשאו אצ.אנזנ . *א
צ.אנזנ ,אגילוי אליהו,אזןש נסינתמ,את סייניא1999. 1.א
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ס. יזהר על המלחמה

ןתחנ תאד כשאנצפ שתנתאשעדאצשפנאכתיאנזנ אע אנן חןנ,אנח אי" נ נאי נאנ נשת"א
)1939(,אעיש אד ךאהחורשה בגבעה )1947(,אבטרם יציאה )1948(,אִחרבת ִחזעהאשהשבוי 
)1949(,אשיירה של חצות )1951(אשימי צקלג )1958(,אשכ נאיגילוי אליהו )1999(.אןיחנהתאןצפ א
ננסנ שתאיפו א שן אכנאן ינתאנסנ תשאעצינאיכך.אגםאינסנ שתנשאניח שת,אוינהמאעשצישתא
ין חןנ,א כיש נ,אהשכחנםאנן חןנאשןיייאנדןנםאעםאנע ינם:אכזנאנשיאצנפש אנןצג תאו א
צלהבים,אכזנאנשיאנפ יאנןתי איתאננתיפנאע אהשנאסדיאש סחאי ה איס1921אימקדמות,א

שכזנאנשיאנצנפש א"נןחצשםאניח שמ"איישיץאצדדיים.
הנתמא תןסתאיתאגנותשאו אנזנ א ן חןנאידי נםאוכתיאכי איס1966אינידןנא
 ןנדש נאנוהנננאו אצפ אנןכתינםאו אימסדשדשאנינשיאנחנעםאשנץ,אוהנ גאיס1946,אי" נ א

נגו נם"אונזןנאננגהנאיןצג תאנןיייאיי נטנם:

חוישמאהטנ תאחננאידםא עש םאנשיא יש;איי אטעםאננייישתאע אןנאויתנאןיןנמאישא
נשיא עש םאנמ.א ידאןנאוכ אחוישמאןחוישהשתאנעש םאנואשנשיאןגנעא ןישםאכזנאוישא
ינמאחוישהשת,אשוןנאועשונאוםאחוישהשתא—א יא יאיתאחוישהשאנשיאוש  אי יאןפצנדא

ע ךאעסןש.אשנ נאזשאכה ינאדנ ןנא  יאןשסי.א
נואדי אן שועאעדא יאנוןנםאיכ אעידנאונני;איי ,אדי אע שיאןזנאנשיא ננן טא
ש נסנ א ךאיתאעש ך.אןכ סןישםא—אזנאתןנדאהוי א  יאונהּשנ:אופ שהנאימאפ שהנאהעי א
שחננשאהי עש,אשןנשתשאנחדספעןנתא יאנשגוןנ,אשנוינ איח נשאי עא יאנהשחםאיעש םאשי יא
ישנינש,אי עאוסשעיאעשש ,אעדאווּשםאןיזהִנםא יאנוישאנחד,אנפצדאנחנדאןזנא—אשזכננתא
כ  אניּשןנאןזנ:אינמאוּשםאונשּשנסןוי א]...[אןעטאחננםאהןחנםאי נ,אוינמאן שינאןנםא
שונםאנכ ,איעסםאכ אננכ .אתןנדאנואכימאגדּש נא  יאונעּש ,איי אתןנדאנואכימאעשש א

 יאנכּשּפ .אש עש םא יאנתיזהש.א
ניםאינמאןהשצאןעש םאהיהנאןעידשת?אנןשפתאנןנּשח אןמאנדש אנסענ או אננשם,אינהשא
 יאיםאֵנדעאיישיאועתאןיחמאכוםאועושא פהנשא—אי יאיםאֵנדעא עושתאעש םאכזנאו יא
נסט כשאישאעשדא עןשדאיןיחמאכזנ,אש יאיןשפתאכזנ.א יא תתאחננםאש יא יחתאחננם,א
י יא עושתאחננםאכי נ,אוןיחהםאיחנננם,אוןשפתםאיינּשןם,אשיעשדאנשןםאןינ אשהכשמ.2

י שאננשאנדי נםאונזנ אניןנמאינםאשיו אנהחשאישתשאיכתניתשאיכ אתחהשתננ.אשנואינם,אכפנא
ונננתנאישסעסןשאתןנד,אדנ ןנא יאןשכ עת,א"דנ ןנא  יאןשסי".א

טראומה

ניםאידםאישח איט ישןנאו ש?אניםאכ אחננ אחשז אןודנאני יאעםאט ישןנ?א

צ.אנזנ ,א" יח אעו נםאוהנ",אמכתבי יחיעם ויץ,אעםאעשיד,את סייניא1966,אען'א6. 2.א
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ןחי נםאנ ישאכנאחננ נםא ינםאוחז שאןמאנן חןנאחששאט ישןנ.אנואנישן נםאכנאכו שונםא
יחשזנםאןנםאחששאט ישןנאשנואנישן נםאכנאנשת .איי אינואינהשאטשעמאוכש ם.אנט ישןנאינהנא

ישטשןטנת,אנניאינהנאכש חאנןסנישתאשנניאגםאינהנאהתשהנא יחנ תשאו אידם.א
נזנ אהש דאיוהתא1916,איחש דנ,אי עיאנגדש או אן חןתאנעש םאנ יושהנא) עיאוינח טא
נננאנט ישןנאו איןש(.אימאחןואעי איתאנתהגושנשתאנדןנםאו א1921אשיתאננתהפ שתאע א
ינתאןגש נשאש ינאיתאיינשאןן  אייכנאע אןשתשאו אי ה ;אימאו שואעו נאעי איתאןיש עשתא
1929אעםאוֵ פתאחש דנאשהטנותנ;איוהשתאנעו נםאו שאעי איתאןיש עשתא1936צ1939,אוינםא
דענם,אשיח אכךאיתאן חןתאנעש םאנוהנננ,אעםא ון אי נ שתאשכייאיתאןשתםאו אנדנדנםאשןשּּ
ינןתא שן אנןתי יא י ץאשננדנעשתאע אזששעשתאנושינ,אשיתאנןיייאיי נטנם;אימאו שונםא
שיחתאחששנאיתאן חןתאנוח ש ,אוינאנותתףאכיסנמאןשדנענמ;אשיגנ אןישג אנשת ,איי אכי א
 יאכ שחם,אעי איתאן חןתאצנהנ,אוינאהפ את ןנדשאנינשיאעשידא דנז'הצינ,איתאן חןתאוותא
ננןנםאשיתאן חןתאנשםאנכנפש נם,אוי ננאנתהדיאיגנ א56אכדנא ושחחאעםאנ שחןנםאשנןפידנםא
יצנהנ,אשיעני אכדנא ניזנמא די ננםאש וןואכו נחם.איח אכךאיישאן חןשתא יהשמ,אנ יושהנא

שנוהנננ,אוהגדמאכתיאיח נאיףא—אשיזאןת.א
ןנ  עושת ויפ צפיטנינ ו ש,אן חןת נשם נכנפש נם  י נננתנ נהש ינ ין חןשת?
"נתניש  נזנ,אוינפנ ויהחהש הןסינם זנ ינשם שהש י,א ימ נגעהש שכמ נ ינ,אנשי 
ננצט נ ש י ןתינם  ןסנישת.איהנ  י ןיי  ישתש",אין   ענתשהינת ו נת פשיצ זןמ  י  י 
 יח  פ צשם גילוי אליהו.3אןנאונתעיו,אנ ינאידי נםאי נאונתשףאפעש נאעםאנ נישמאשיש נא
יףאדניש אןטעםאנ נישמ.איי אזשאנננתנאדעתשאנישתהטנתא—אש פנכךאגםאנ גנטנןנת.אינ שאנננא

ןיטיאדענאיח תאנננאיכךאןושםאזנשף.
יםאינ שעאייחתאןן חןשתאנו י אג םא שאט ישןנ,אנננאזנאדששייאןשתשאו אנחנעםאי" נ א
נגו נם".איהנאןופחתשאעדננמאזשכ נםאיתאיכנאנתן ש נםאחצ אנןעסש נםאופ ץאיזאןנינואנזנ,א
ונננאתןנדאצגש אשעסש אשןישי .א נןנםאחז אשין אוסדיתאד כמאו אנסנשהשתאשנהנגתנאהצדינא
יענהנשאיישי אננשיאש יאה פינאושיאןיז.אננהנגנאיח נאיזאי"ן חןתאיֵ  נ"א—א יאנגהנאי יא
נתיפנאע אצן נאו טשמאי נטננם,א סש ךאנחצנאסניש א—אשנזנ א יאנננאנכש א נו נםאעםאכך.
גםא יהונםאיונםאשןצשג נםאכןשאנצןנ הצינםאנוא גענאוינ נ,אוינםאנםאןצשג נםא
 יכשת,א סעשיאיתאניכנ,א ן  אייכנ.איס אנייאזייאזנאנננאינ שעא ישןנ:אןשתאי ה .איס א

נזנ אזנאנננאינ שעאינונ:אןשתאנחנעם.איי אנשיאנופנעאע אכ אתפנצתאנעש םאו ש.א
ן חןתאנוח ש ,אוינאהפ איחשזאיחדאןכ  אישכ שצננתאנננושיאנננשדנאיי ץ,איחשזא
ונננאנח יאנסענ ,אנןיטנח,אנןושיחאוינ,אנננתנאט ישןנא ישןנתאיונ,איי אט ישןנא
והתפצנאכתשסינאו אן חןתאינמאיֵ  נ,או אישןןנשת,או אהנסחשמאנןעטנםאע אנ ינם.אנזנ א

נןונךא כישיאישתנאכ אנןנש.

ו נתאפשיצ,א"כתןנםאו אננצטש ננאינאיפו א כיצ",אמעריב,אצשפוישע,א9איפי שי א2001,אש ישא 3.א
.http://www.saritfuchs.co.il/?p=240גםא
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עקדה

והנאןיפננהנםא צנפש נםאו אנזנ אע אנן חןנ.אנ יושמאוינם,אנתיצצשתאע אןחי א
יפדהנאשזננ ,אש עתנםאי שישתאגםאע אדי נםאונזנ א ינאיןשאענהנשאשחששנאע איו ש.אכשחשא יא
נננאגדש איידנשמ,אגםא יאיצפ נשאניח נם,אי יאיוחזש אפ טנאנפ טנם,אינחנניתאננששננ.א
נוהנ,איחנ תאנהשוי:אןסינאינסשמ,א ןו אי יאנשסיאדשפמא—איםאייכז נשתש,איםאיעיוהשתש,א

יםאיגיש תא שחןנש.א
יצפ שאןינ אנענהננםאתרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי־ערביאטשעמאנ  אכנמאכנא
ןיזא1930א יאהכתישאדי נאצפ שתאיעי נתאע אןיש עשתא1929א—אשכה ינ,א ונטתש,א יאיכדנ.4 
יי אנשיא יאנוגנחאיהשי נא"נחש ונאיגיענ",אנןצפ תאע אהפנ תאחש דנא יח א נ אןסש א
יישתםאנןיש עשת.איחש דנאה חןש;א יאטיחשאש יאהטיחש.אשנ שחןנםאננשאחיש תאגי נםא יא
סענ נם,א יאסי נם,אוה חןשאכהגדאכ אנצנכשננםאע אןנאונננאינתאנש דתשאו אנזנ .אגםאנסדא

נזנאוין חןנא—אחיש תאנגי נםא—א נתיאיתאנזנ אתןנד.
יצנפש א"יט םאנסנינ",או ינאיש א  יושהנאיס1948,אןצפ אנזנ א נחנעםאע אועתשא
ניח שהנאיד ךאנןישפיתאשנןתיפיתאינשת אויפו ,אכנאנשיאןתיונא הושם.אדניש שאיטשע,א

ןוחז איצטייטשאיתאנ גענםאניח שהנם:א

 נ אינמסצשף.א"כנתנאןצפ אותנם".אזנאו פהנךאנשיאי ננש.אנס נפנםאניח שהנם.אגד .א
נוע .אנושן .אצּוד אע אסששי ש.אשנ נאדנאחם.אגד שתאיימ.אןטענאתפשחנם.אנןנאו שם.אען א
הן נםאח שסשת.אןּוצנינאו אכ שתסנהפו.אןשצנינאו אגעגשענםאעדאדיסדי.אכ סכךאנשןנא
כ סכךאהפעם.אככנ.אזיתאנוּו נ.אנש כנם.אהעס נםאיס אנגד אניח שהנ.אודשתאנחסנ .א
ןןט שתאדשןןשת.אוינפשתאשט .אננ חאנע נ.אכןנאשכןנאנואשס נךא שן אש נגנד.אןןתנהנםא
 כתנאןצפ או שואותעיש .א פהנםאנודשתאנפתשחנם.או ף,אנניחזּותאחזינאיידןנ.א
יצןנא יאנשןנ.אידחתאה געת.אש יאעסיּות.אכנששמאוןןתנהנםא—איח שהנםאויוש נאןטנ נםא
ןנןננםאיינ אנגד ,אשנכ אהזכ נםאשןתעש  נםא נח שתאיח ננםאע ספהנאישתנאגד .אחננםא
פושטנם.א"כנתנאןצפ אׁותנם,איח נ!"א—איהחהש.אי ננשאפשהנאשישן אח ו:א"ינזנא נ נא
נפנ,אןנ?"א—אשיתנאןסדךאהעהנא שאיחנשךא נ נ,אשןוניאייש אח נונא נ נ:א"יצםאו א
 נ נ"אשןןוואיתאנ נןשהנםאנתישענםאיחגש נ,אשןשצנףאעשדאשישן :א"עדאופתישםאנכ א
ןתפשסץ!"אי יאוזנאכי א יאוננךאכ סכך.אש פנכךאןח נונם,אשהשוינםא ג נם,אשןד גנםא
יח נאנחי נםאיפ סתאנגד ,אשנשסינםאעןנםאי אנודנ,א שההנםאח ו,אי יאדעתאי ּו איםא

זנאןונשאוהגן ,איש,א ננפך:אןונשאונהנאנשיאןתחנ אשהפתח.5

יונא שא די .אנןופטנםאני שכנםאנינהצשפננםאו אנזנ אהעונםא גןגשם,א יס השת,א ינתשתא
ןש צ,א נש םא י.אשכימאיהחהשאהפגונםאגםאעםאי ננש,א יאי ננשאנהיניאי יאי ננשאניחש אנטשי,א
נחי אי ננש,אי ננשאןנחי 'נ,אחי שאו א"ניחש אנ ם"א—אנ שיאנשיאנחנעם,או שאנשיאןצפ א
יתאנ נכתשא ןששת.איי ננשאזנאהחזש אשהפגשואיצנפש נאנן חןנאניינם.איי א יאי"ט זנהשת",א

נ  אכנמ,אתרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי־ערבי,אכת ,אנ שו נםא2013,אען'א12.א 4.א
צ.אנזנ ,א"יט םאנסנינ",אארבעה סיפורים,אנינישץאנןישחד,את סייניא1959 )1948(,אען'א39. 5.א
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והכתיאכת נצ אוהנםאיח אכך,אכי איח נאימי צקלג,אנכש אנזנ א שן א נחנעםאי געאנזנ:א
"ננון איתנאןמאנגו נם,אנש!...]...[אשי סהיאת שץאוןנא—אי !אי את ךאי אנגו אננשי.א]...[א
י נ.אי נ.א ןנ?א]...[א ןנ?א ןנ?אישיאיחנ,איהנאתחתנך...אנחנעם,אי אתויש אכעתאיתאנצנפש ...א

 י.א י!א י!אישיא---אישיא---".6 
 יאהתעכיאנפעםאע אנוי נאןדשעאיח אנזנ א צפ אדששייאיתאצנפש ננםאו אִחרבת 

ִחזעה,אהשבויאששיירה של חצות.אכ איחדאןנםאשננחשדש.איי אןנ נםאיחדשתאע אימי צקלג.
ני יאע אִח יתאןיחזאהחויא י יאנעיומאשנןןשוךאינשת אע אןו טאין חןתאנוח ש .א
נגיענאנצתןנתאעי נאוואפעןנםאןנדא נד,אכוןפעםא פעםאנכשחשתאנןעש ינםאגד נםאשנש כנם,א
שִיתםאניֵידשת.איצי סננ.אןסדאיחדאכנתתאהע נםאנןתשגי תאינןוךאיעשדאשעשדאהע נםאשןנסדא
ניח אכשחשתא יאצדנ נםאנןתח פנםאינןוךאיכשחאצדנ אןס נאגדש איפנישדשאו אגןי אעידא
י סהיס איכישדשאשיעסןשא)יםאכנאנדי אינהשאןסשנמאיצפ (.אנןנשחדּשתאנזית,אנינסשהנשתאנזית,א
ו מ,א הצשתא ננכהצאי אןתחתא עש םאו אנ שחןנם,א נמאוג ןשא נזנ א סיתאש הצשתא נינמאיתאּפִ
ו אי שאונ כשאפעםאיח אפעםא עידתם.אינמאנ שחןנםאננשאת ןנדנשאו אנזנ אןנגנןהצננא
י חשישת,איהנאכפ אינ "שאשיישסתאונ  ,אשיןוךאוהשתאנכתנינאני שכשתאנםאננשאיינםאי נש,א
נשוינםאין פצתאיחשוךאשןצפ נםאיפ טנספ טנםאיתאןנאוזכ ש.א"יהנאושהיאיתאיי נםאיינהשא
ננש ךא עישדאיתאנסחי",אכתיאיזאיןנ נםאונ גנזשא ינם.א"ןנאזכשתשאו שאע אנסחי.אונעישדא
יתאעסןש.איהנאושהיאיתאני ננםאוו חאישתשא עישדאשצג אע נשאנכ א—אש יאיתאד ךאנעינדנא
פתח.איהנאושהיאונסחיאינהשאי יאחשן אהצנשמאוינמאיי נםא י שננש.איתאננשכחנאנזיתאו א
ינינאיתאנד נונאנזיתא נשכחתאינינ.איתאנתידושתאני איעינדתאנסחי.איהנאושהי.א ננשתא

ישט איתאניהנםא הנצשנאו אינינ!א יחתאכשחאש נתע יאש נטש אחננםאכדנא נשכנחאי ני".7
 שוםאהש יאעש  שאינזנ אצנפש נאני יאע אנחששנאנצנהנתאינןנאן חןתאנשםאנכנפש נםא
)וחהמאחי אןתעיוא י שיא נאיוןנאנןס נ,א"ן חןתאישיטשי ".איןנאוםאזנאטשיאנשת ?(.א
ני יאיחששנאנצנהנתאנננאצפיאי יאצפיא סח,איחתאןהישדשתאנופ או אנן חןנאננני.אושיא
הישדתאינסשמ.אנזנ ,או יאנותתףאיי י,אוי א כתשיאע נשאשפתחאיןחי אשיינצשףאחשן ,איי א
נדש או חםאוםאכי א יאנננאדש אחי נשאישאת ןנדנשאני שינם.אנשיאחואוינהשאןשכמאכ ישנא
 כתנינאשפהנא נ חניאיתאנןחי .איהנצנשהשא נינמאן חןנאשי ישתאוחנטנאיכז ננםאויעא
י נןשדאן חןתאנעש םאנ יושהנ,אוינאהנ גשאעו נאןנ נשמאינו,אן ינתםאחננ נם.אנשיאי יא
עו שתא—איםא יאןישתא—אצפ נםאיהשוי.אכיחשזאישיצצננאיצףאצפ נם,את איח ננםאש כואישתם,א
נויאיצפ נשת,אהצעא יי איודשתאני יאננםאשג  איתאיהנאןופחתשאייתנאניי שתאיספשמאס פתא
וןנ נשהנאח  נםאייש נםאינםאיוש שתאינהצשפנשת.אשיכמ,אנסנשהשתאןשפנענאיצפ אגילוי אליהו 
כןו א נתהנגשתאיהשונתאי ש נ,א יאכעןדנאפש נטנתאש יאכג שענאנשת אןנ ישןהשתאנןס נתא
ישאזשאנפ צטנהנת.איצפ אנזנאו שותמאנמא יאןו .אשנשיא יאכתיאןהישדתאנןיטאו אדש אתו"ח,א
גםאןפהנאויהנגשדא חננםאגש נ,א עשא ןצעאיצנהנאין חןתאנשםאנכנפש נם,אנשיא יאנננאוננךא
 דש אתו"חאשתןנדאנתישןםאע אונשכשא דש אזנ,אשגםאןפהנאונטןטשם,אנעידנאננןשהנת,אניזתא
נדםאנןשהשןהט נתאו אן חןתאנעש םאנ יושהנאשו אנן חןשתאכש מאנםאועןדשא הגדאענהנש.

צ.אנזנ ,א"ט זנהשת",אברגלים יחפות,אזןש נסינתמא1989,אען'א126. 6.א
צ.אנזנ ,אימי צקלג,אכ ךאי,אעםאעשיד,את אייניא1958,אען'א804. 7.א
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יצשפשאו אדי א—אןישדאיצשפש,אונ נאנשיאכי אנננאימא83,אש יננתשאשי נישתשאננשא
 ישנשתא—אנדעאונחששנאנצנהנתאינהנא פנאכשחשאשנויא כתשיאיתאגילוי אליהו.איח נאכןעטא
עו נםאשחןואוהשתאנכהנ,אכונויאצשףסצשףא כתשי,אעונאיתאוננטניאתןנדא עושת:א כתשיא
ע אןנאו ינאיןשאענהנש,אוחששנאיעסןש;א נ ישתאיתאננםאןיעדאטנפתאןנם.אשנשיא יאנתננן א
 נשת אןיו א"פנ ש נאננזכ שתאו א יא שחםא]...[אייןסעא ענדתאנידןנאנגדש נאוונהתנאיתא
נעש םא]...[אשןתחתא ןששתאגדש אןדנאיתשךאפינחתאנענהננםאיםאכ אזנאייןתאנננאןשכ ח",אכפנא
והכתיאע אגיאנצפ .אשנ נאוהנאןשוגנאנןפתח:א ענדתאנידןנאוונהתנאיתאנעש ם,אשנוי נא
יםאייןתאכ אזנאנננאןשכ ח.אע אן חןתא יסןשכ חאנסיאזעןשאו אנזנ ,אשיישתנאנזדןהשתאהצג א
כימאנןעג או אי ננשאנ וישינץא)חי שאו איחנשאנו י ,אוהנ גאיינט ננאכחננ איי נגדנ,א
ייחדאננןנםאניח שהנםאו אני ישתאוםא—אשיחדאןגניש נאצלהבים(,אש יח נש י נעז  )נסהחמ,א
חתהש ו  נזנ (,אוהי י גם י נ שהעונ יפנ נזנ   י ננש.אכנ נזנ  הנג  נדיני וןשת "חנינ" 

 כ  ןנ והי נ יד כש.

אחריותו הפוליטית של הסופר

נואיהונםאועש ןםאןצשד ,אי ש אשחצ אנת יטשנשת,אשיפנ שאנםאעסןםאינהםאכי נ,אזכשתםא
נ גנטנןנתאנניאכה ינא נטנףא יח נםא ננשתאכי נאש ד שואןנםא ג שתאיח נשתא—אש ג שתא
יח נשתאפנ שושא נתהנגא פנאצש םאנע כנםאו אנןטנף,אישא פחשתא כתשיאכך.איי אנזנ א יא
נננאכזנ,אשןנאודש ואןןהשאוננננאןנאו יאנננאנשסיאתןנדאןישכזיאשן יאיניש ת.איד יי:א

ןנ תאנןפתחא ניהתשאש ניהתאכתניתשאנניאיןינשש הטנשת.
ינמאןיי נאנצפ שתאנואנדש ונםאןנצשפ נםא ג שתאיח נשתאפש נטנתאשןשינענםאישתםא
יםאינהםאעשונםאזית.אחהמאחי אעשונאזיתאיונטתנשתא כ אצשפ אנו י נא—אשזש,אכןשימ,אזכשתש.א
נזנ אינהשאנ יושמאי יאחש ננאיו ו תאי שכנאו אןשיענם.א"יצשפשאו אדי ",אטשעמאחי ,א

"נ שןמאו אנזנ אןתפ יאןיח נשתשאו אנ נישמא ו שםאהתנהנש".
ותנאנתננחצשנשתאינדניש שגנשתאח נפשת,אש ן ינאנפ יאישטינשת,אןיפננהשתאיתאנתגשישתא
 נסנ שתנשאו אנזנ איןוךאנוהנם.אניחת,אןנןנמ,אןצששגתאישתשאכיחדאןישנינאנסנשהשת,אפשצטס
סנשהנ,איינאיישתא"נויההנםא סנשמ״,אנוהנננאתשיפתאישתשאןוןי ,איטעהנאכנאנשיא יאןשצ נא
ש יאחנהשכנאש יאייטנינצטאש יאןהעאיגשפשאיתאגנ שואנע ינם,אשכש םאינחדאטשעהנםאיןינ נ:א
נחננ נםאו השא יאעושאדי נםאכי נ.אותנאננתננחצשנשתאכיחתאןחטנישתאיתאנןט נ.אנזנ א
כתיאצפ שתאש יאע שהנאתעןש נ.אכיו א סנא נס נףאיןןו ,אעונאזיתא  יאחתאשיוןשא

נן י,אנזנ אצןנ הצינ.
יניש תאיןהשתנתא פנאי נט נשהנםאפש נטננםאינהנאחנדשו,אכןשימ.א פהנאינסשעאו אנסנ נא
חדונאןו שאנננאנן חנמאדןנט נאושצטישינץ'איש זאיתאת ןנ שאשןחכנאיח ח נא יניש ת.א
ןנאונעצניאיתאושצטישינץ'איעתאכתניתאננסנ נאנננאיםא עיש אןדשסןנהש א ןנסיןש אןז'ש א
שכנשסיאיי נאדנ ןשתאןשזני נשת,איי אנןיזנמאנצןכשתנאו שאוןעאישא יאוןעאיןשזנינאיתא
נחצשא תכהנתאנחשןואנחדונ,אישאיתאןנשתאזניתשא ישכ נמ,אישאיתאןנדתאיןשהתשאידניטטש נא
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ו אנפ ש ט נשמא—אש פנאי נאח ץאיתאדנהש.אח יאגדש אןניה גננאו שאנשסניאושצטישינץ'א יא
ע אינךא כתשיאןשזנינאטשינ,אי יאע אינךא כתשיאןשזנינאטשינאש ננוי איחננם.

נןיי אנפש נאנשצףאיש מאטיעאיתאנןשוגא"נויההנםא סנשמ"אשיףאנידנוא שאכןנאןין נם,א
שי נאכשהצשאיצפ או ינאיש איוהתא8.2000איןין אוהכתיאיס2009אנצינ איש מאו"נןשימאו א
נןנ נא'ויההשת'א]...[אנניא]![א כמאידנושתא]...[אכ פנאנהחתאננצשדאו אנסנשהשת,אשארץסישראל 
בשלמותה היא הנחלה הלאומית של העם היהודיא—אנהחנאונד נכנאיתאנפענ שתאו אכ א
נןןו שתאנחשינשתאונעםאיח אןיזאונןדנהנאהשצדנ".9איעסםא יא יאידנושתא—אי יאג שעא
ןזנ:א"ננתחפ שתאו אנצשפ נםאני נאינויפנאנפשצטססנשהנתא]...[אןש נדנאח דנאשזש עתאנישוא
יי יאיז חנאנןדנהנא]...[אןח נונאיתאןעןדנאו אנןדנהנאידעתאנינ איעש םאשןיונחנאיתא
ןדנהשתסע יאיעןדתאנצנ שיאנןצש תנתאו נמא נסעשתאנו שםאו אןדנהתסנו י ".10אש יוא
ש יושמא ויההנםאי נ,אישנינאנסניש אנחשת נםאתחתאנ נישמ,אי נייאדיש מ,אנשיא—אןנאיםא

 יא—אצ.אנזנ :

ןינמאצשפ נאנןון תאנ יושהנא]...[אנתי טאנצשפ אנסענ אס.איזהר,איצנפש נשאע אן חןתא
תו"חא]...[א נןנםאנפךאנזנ א ןש םאנ ענשהנא)שיןנדנא ינאגםא ןיש םאנצפ שתנ(או א

נויההנםא סנשמאיצפ שתאננו י נת.א]...[
יצנפש נשאע אן חןתאתו"חאייעאנזנ א יינםאיח נשאיתאנכ  נםא כתניתאנסנ נאי שחא
נויההשתא סנשמ.אנשיאנע נםאיתאנעשידשת,אוע א ניעמאנת חושאנינ שענםאותני א
יצנפש נש,אנשיאנעתניאינ שענםאןוש נאננת חושנשתאין חןתא1948א ן כזאנע נ שת,א
נשיאופטאישתםאייןשתסןנדנאןשצ נשתאןשח טשתאשצנכםאיןציהנאוי ננאחת :אניוןתא
 שחןנאתו"חאינתהנגשתאי תנסןשצ נת,איעוננתאפוענאן חןנאהגדאיז חנםאשיהנוש א
תשויננאנע ינםאו אני ץאןידןשתננם.איכךאנהנחאעדשתאננשדנתאן ונענ,אוע אצנ שפננא
ּינ"אנכשזיאכןוי א נצתןכשאנפ צטנהנםאכעיש אוהנםא]...[אכיו אידשאיתאןנתשצא"נַהּכְ

הגדא "ושינ".א]...[
]...[

ש כמא נופעתאנויההשתא סנשמ,אננויפנאונזנ אנהנחאיתאידהננאיצפ שתאננו י נת,א
ש טעהתאנהנוש אונפ נחא יששנ ,אכדנאותכתנםאיתאסחש אדג השאיזנכ שמאנדש שתאניינםא
ו הש,אס נךא יוש איתאנע נ שתאו אנכשתינםאניינם:איתאמול היערות )1968(או אא.ב.א

יהושע,איתאעשוא)1991(או אמאיר שלואשיתאאחוזת דג'אני )2008(או אאלון חילו.11

"ןוהתא1973אשינ ך",אןןונךאיש מאשטשעמ,א"]...[אינופעתא' ענדתאנידןנ'אוט ט נאיתאנחי נא
ננו י נתאין חןתאנשםסכנפש ,אגד אינתןדנאןצפ אנצשפ נםאנתשןכנםאינויפתאנויההשתא

יוסף אורן, השאננות לציון בסיפורת הישראלית, יחד, ראשון לציון 2000, עמ' 160, וראו גם   .8
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=769

http://www.daat.נשצףאיש מ,א"נויההנםא סנשמאיצפ שתאננו י נתא)ח יאי(",אדעת,א27,א2009,א 9.א
ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=769;אננדגונ יןיש .

שם, שם.  .10
שם, שם; ההדגשות במקור.  .11
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 סנשמאשכנשםאןחזנינםאינא שיאנצשפ נםאןנןון שתאונסט פשא צפ שתאננו י נתאיח נא
ן חןתא1973".אשיש מאגםאינהשאןנצצא נצינ אןדשעאכךאנשיאנדי .אנכש אןוניש נאתשע תהשת:א

הכשהשתא שיאנצשפ נםאןי יעאנןון שת,אונסט פשא צפנהתאנצפ שתאנעי נתאיח נא
נןון תאו אצ.אנזנ אשןונאוןנ ,א נזדנשתאעםא"ןחהנאנו שם"אש נסננ איכךאע א
היןהשתםא נויפתאנויההשתא סנשמ,אנניאנשת אןדנאצשחפתאןכדנאותנננאחפנאןחנושינא
תשע ת.א]...[אנותננכשתא צשפ נא"ןחהנאנו שם",אשיפנ שאנזדנשתאי ידאינתנ,אןע נאיתא
נשי תשאו אנצשפ איענהנאחי נש,אןיצצתאיתאןעןדשאיצפ שתאשי שיאנןי נםאגםאגשן תא
 שאינ ינאטשישתאנהינ,אונ נאיכ אןשידנאנכשחאו אנצפ שתאןחזנינםאינןנםאי נאהסנגנםא
ןי יאנויההנםא סנשמ.אןינהננםאהיח נםאנן סנםאיחשגנםא צפ שתאייידןננ,אנעש כנםא
יענתשהשתאנצפ שתנת,אנחי נםאיששעדשתאנישיעשתאיתאןנןשמאנפ שניטנם,אושפטנאנפ צנםא

נצפ שתננםאשןַנסגננאו אנצפ שתאננו י נתאיכנהשצנאנצשפ נםאיעש ם.12

יכמ,איחשונשאנח נפנםאתפצאיש מאיתאוש ואנדי א—אןדשעאננתהגדשתא  נישמאןות ןתאשןדשעא
ןחינאהגדשאנניאנןפתחא נס חנ.א יא צש םאוישאכתיאנזנ איתאדי נשא יאוםא יאש יאט חא

 נענ אע נשאדי .אכנאייןת:אכוןדשי איתעןש נא—אנעהננמאיצש םא)נןשזני נ(אהוכח.
יש מאינהשאננחנדאשגםאינהשאןנשחדאיגנונאזשא—אש תנןנשהש,איש נ,אנתי  א שאכנאנזנ אנשתיףא
שןשתיףאנשת אןוןי אןיו אןנןנמ.אנסחיאודנ,אןפידשאנןנתש שגנאו אנפ ן"ח,אונעי נתא
ו שא יאנננתנאטשינ,אתיףאיתא ושהשאו אנזנ איטעהנאונניא"ןצךאעומאכיד"אנןשהעאןןהשא
 ן יאיתאתפינדאנצשפ א—א"תפינדאחנשינאכ פנאנחי נא]...[אונ שתא כ  ".13אדשדאכהעהנאיןהםא
וניחאיתא"יש אנןספשמאננשןיהנצטנ,אוינהשאהכהעא ן נסנאנןתחצדתאש ינהט צאנגצ,אנחשוףא
יתאס םאנידםאיו א ןהסחאש ןהשסח,אנןסןנדאיתאתושןתסנ יא יצשמאוין חןנ.אישןץס יא
סנינ נא יסןשעטאהד ואנננאןיתאצשפ א]...[אנייא נסינעא—איענסשןםאו אני ישתא—אע א'יש ששתא
נחזנ שת',אנן נםאיש שא'כהגדאעדתאנןוי נםאנגדש נאנעושננאיש שת,אידנושתסתשע תנתאשצתםא
יהשכנשתא  יאישונ',אנןתי איתאיטהנסי ץאנע ינםאייז תאנדם,אייצשהםאנגדש ",איש םאגםא
נשיא שינאינזנ א"נפנאהפו"אשטשעמאכנאכנו שהשאו אנפנאנהפואהשיעאידנשיאןתשךאישתשאנשןיהנזםא
י תנאןציהנאו ש,א"נשןיהנזםאו אןחסנתאנד ך,איו אןוי שאיעש םאנןעונאי אכהשסנאשפשוטא
יתאנ ג איןניחמאנ ני נאנ יושמ".14אדמאעשן ,אןחי אנצפ אנןשח םאבדרך,אןיי אנצפ שתא
שנת ישתאו אהעולם הזהאשיע אנטש א"הן או אהננ "איישתשאוישעשמ,אנסנגאיתאנזנ איוהתא
1966אכןו תאחהפמאו אנןוט אנןחי אתעןש נאסנשהנתאיזשננ:א"שיסי ג",אנס נףאעשן ,א"נוא
ןכשהשתאיצפ צש,א יא חשיאןודשתאניצפצת,אשננ דנםאונשש דשאןח ,אנ נאתןנדאנש נדשאןח ,א
נןשתשאגםאנםאיי ישתאנ חשיאיגיש סנע ינ".15אשיש נאונם,אינואנושן אנסענ ,אניונםאיתא

שם, שם.  .12
נסחיאודנ,א" יעננ:אצגהשהשאו אצ.אנזנ ",אעל המשמר,א1אינשהנא1951. 13.א

דשדאכהעהנ,א"יוננ נאשיסנדנ",אבינם לבין זמנם,אצפ נתאפשע נם,אן חיננא1955,אען'א94צ135;א 14.א
נןין אהדפצא  יושהנאיתשךאאורלוגין,א5,א1952,אען'א45צ65.

דמאעשן ,אבדרך,אנשסיתא"גג",אגש גשתי,אנ שו נםא1966,אען'א15.אע אדמאעשן א ישאהנסנאימסי נ,א 15.א
ת סייניא ת סייני,א ישהני צנטתא נשסיתא 1930–1980,א העברית,  בספרות  הארוטיקה  דיכוי 

1966,אען'א49צ56.
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נזנ איס1974איונתשיאחצ אתיהנאיןסינםאוינםאהד ואנגניש א נכ נעאנכ ענאןשצ נת,אשיי א
ע אכךאוגםאיםאיח  אהשת שתאזעיתאנחןצאשסעיתאצדשם,איעני שאו אדי אינמאיצנפש נשאו א

נזנ איתשצאןשצ נאיצנצנ.16 
שזנא יאישןץאןדי נאנןיי נם.אדי איחדאןושתףא כ אנןיי נםאנ  ש,אןנןנמאשןוןי א—א
ינסננכש תאו נםא י שיאצפ שתאכצפ שת,אש יאכפש ןשצאפש נטנ.אשעשדאדי אןושתףא נם:אנסנפנננא

נכפננתנתא וןשעאיתאדעשתננםסנםאןשפישתאןפנאנצשפ ,אש יא—אהח ץאדנהש.
כונזנ א סנא כתשיאןין אפש נטנ,אנשיאנדעא כתשיאןין אפש נטנ.אנשיאעזיאיתאנכהצתא
כי איס1965אכישפשזנסנשה ,א יאכינואנןןצדאש יאכהסנגאנ נישמ.אנשיאנס נףאיןןצדאיןין נםא
יענתשהשת,אעדאונעש כנםאצנ ישא יי אןין נםאןו שא פ צשם.איס1994אצנ יאנסחיא ינמא  חשץא
יתאנדשאו אנזנ איטיצאןתמאתשי אדשיטש א וםאכישדאונשעהיא והננםאיישהני צנטתאחנפנ,אן שיא
ע ישמאע אןנאונזנ אכתיאהגדשא יח אנכ זתשאוס נךא" ויש א ע ינםאיתאננדננםאשנ ג ננם".א
ןושהנא חושיאונזנ אעןדא נדשאיוש תאנןזן נםאיתא"ונ א ו שם"איישתנאנפגהנאננצטש נתא
)שיש נאט ישןטנת(.אדפי ריב,אצפ שמאיטמאונסיא יש איס1988אשכנהצאןיח אןןין נשאנפש נטננםא
ו אנזנ ,אןעהניא השאדשגןיאזענ נאיךאסש יתאןמאניואשנגשפ נתאונזנ אופךאע אנ נישמ.אנהנא

יטעאיוםא"ע אננהנגנאו הש",אוהדפצא  יושהנאיס24איפי שי א1988איענתשמאדבר:

נהנאנם.אי נ?אניןהם?אי נאנםאכ אןנאונוא הש?אי נאנםאנןנטיאו השאנוןש א וענא
ניונ?אןןואי נאו שינםאישתםאשושןענםאישתםאיט שנזננ?אנד שתאנזש,אנןצכהשתאנזש,א
ניטהשתאנזשא—או אנננצטש ננאןנת איהש!אינךאהוי השאכעתאינדנאכ אי נא—אכונכ א
ס נךא תהשפתאןחוינ,א תעשזתאנכ ענ,אש יח נשתאןשצ נתא—אשינזנאןשגי שת,אינזנא
ודנפשתאשינזנאנישואע נהש.אכש םא יאןשחשתאןישיהנם,א יאןשוגנםאןישיהנם,א יאי נא
 נסנעאכ שם,א יאי נא ידםאכ שםאש יאתישענםאי י.אתןנדא יאשושםאדי אן ידא י.א
תישענםאייטשמאנו נ נאשינמאןנא עושת.אןנאנשסי?אנשסיאונןצשכמאננשםאינההשאכ סכךא
ייימאוינדנאנהע אנןננדנא—אי יאייימאנזשאנתישענאיןשחשתאנןישיהנםאני נ.איןשחא
נןזינמאנזנאו יא ןדאכ שםאש יאנ ןדאכ שם.אנןשחאו יאנןסניאכ שם,או יאפ ץאכ שם,א
וינהשאןתכששמא פ שץ,אהטש אושםאדןנשמ,א יאנשס אןסינםאחדונםאש יאןידםאןנ כנםא
חדונם,אחצ אושםאגןנושתאש יאןישימאע אצנצןישתאןישיהשת.אןנאןצשכמאנשת אןןשחשתא

יש נאונם,א"נע ינאנפתשחנ,אנפ דצאנצגש אשנכפ אנע ינ:אע אןסינאנצשדאשוי שתאןשצ אינסנ תשא 16.א
ו אצ.אנזנ ",אסימן קריאה,א3צ4,א1974,אען'א336צ346.אע אנןשצ נאינסנ תשאו אנזנ ,אשיעני א
יִחרבת ִחזעה,אןסינעאיש נאו.אכנמאיןין אוהכתיאיעיישתאחונפתאנידןנאו אנזנ א צנפש א
זנ,אונעש ךאדשדאכהעהנאיח א יא נדפנצנ.אכשתיאכנמאיצנכשםאדי נש:א"נזנ איששדינא יאחשויאוינמא
סדיאין חןנ,אישאו ננשדנםאינמאןישםאיי ץאנזית;אנשיא יאןדגנואו יננתאנצכצשךאכןוחיא
כצכצשךא נןסנישתא תפנותא י יא נןסנישת,א סש תא ינהנא ןג נ(,א ישא גש נא ישא )יתנא יפצא צכשםא
שונןשא יא )׳כ אנעםאסיי׳,א שיז חננא ןכשהתאנן חןנא ינהצשפנ,אוינכ חאתכפשףאיתאנןדנהנא
 צננחאוןננסגאיתאנפ צטנהנם,איעשדאוןשי ניא׳ןינטא חשיא עי אןנאוהגשז,אכועדננמאנודנא
ןנינ אנדאפ יאו אועטשתאיינ נםא חשפו׳,אען'א59(.אננידןנאנניא יאנידןנ.אִיתנאישאי עדננא
נצפ אהוי אעני ,איי אנניאפשתחתאפתחא זכש אע אןנאיהחהשאהעהונםא)׳גנ והשאשגםאנ והש׳,אען'א
87(,איהחהשאו יאיניוהשאי יאונפתחשא השאוע "א)יש נאו.אכנמ,א"ע אנתהס שתשאנןיונןנאו א

צ'אנזנ ",אהארץ,אצפ נם,א18איצפטןי א2009(.
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ןישיהנם?איי אןןואןנדננםאכנדננם,אןנדננםאיושתאעםאןשחשתאןישיהנם,אןןואןנדננםא
כי נאהשפ שתאפתישםאנן חןשת.איםאהשתהנםא נם.איםא יאעשונםאןונש.אשןננד.17 

כךאנתיטיאנזנ אנפש נטנ,אנןס נףאנ ישןנ,איכתנינאפש ןשצנת.א יאכךאנשיאנתיטיאיכתנינא
צפ שתנת.אשןיי אננשסיאןתשךאתפנצנאפש נטנתאןצשנןת,אשעםאדענאהח סתאע אןנאס נךא ננשתא
כתשיאיצפ אע אן חןנאשע אכךאותפינדשאו אנכשתיא ננסגאיתאנט ישןנאשיכךא  פיאישתנ,א
ינהשאיש יאהכשמאיתאנצפ שת.אנשיא יאניחנמ,א ןו ,איהנשיהצנםאכןשא נישנאיש שתאישאנשןש א
)דשגןתא"וםאנשויאןנונשאכןשא יאןכימאשןי ףאיןשןחנשתאתפשחנאידןנ,אןציניאננשםאנצע א
שנשיאןי ף"(18אישאצ יזם.אנשיא יאניחנמאיכךאוחנפשואי ננשסי נעז אינהשאי יאענ נ,אונזנ א
ינהשאהשתמאפתחשמאפנא י ננשסי נעז אכנאינמא שאיעסםאושםאתפינד.אנשיאנהסנג,אנפ שזינאכ אכך,א
ו אנסהחהנםאנששתנינם,א"י שפנאני ץאי'נצתד שנשת'או נם"19איכ אתהינאנודנ,אשתניש שאןפ נךא
כ אתניש ננאע אי ננשאנעש נאיצע נאנוןנןנ.א נפך,אניחנ נאיצשיץאשיפעש נאנןנשת תא
ינשת אין חןנאכ געאיפנפהנ,אוין כזשאנסהחמאנצשןךאע אנןפידנםאפחשתאןכ איחדאיח ,א
נניאיןנ נאי ש נאןישדאו אנזנ ,אשנניאןשחןסתא ח שטנמאיי נינאו אחהמאחי .אושיאעהננמא
ו אינ שהננ.20איםאנואיןדי אגנ שנאשנתג שת,אנ נאנםאןנצשגאנ  נגנשזנאנחישנאתןנדאיצנפש תא
ו אנזנ ,אישתשא געאו אנתע שתאונשיאןהצנאתןנד,אושיאשושי,א געתאישאיןנ נם.א כמאגםאנדנשמא
ע א"ננוגחנאנע נשהנ"אןחןנץאיתאנעהננמ.איתאזעןשאנינעאנזנ אי ינשהשתאענתשהיננם,אכןשא
נ ינשמאןס1999אעםאענהתאי ישינץ.אינאיפו או יא  ישתאוםאכןנאכעצאנואינזנ אע אי ניא
ו שמ,א ןו ,אשכןנאצ יזםאנואיתניש אנח יאשנדיואנזש ןנםאיחפ"יאו ש.אנהנאןשיינאיס נא

ןתשךאישתשא ינשמ,אנןו יתאיתשכנאיטעאןתשךאגילוי אליהו:

נזנ אצןנ הצינ,אדפי ריב,אזןש נסינתמ,את סייניא1988,אען'א17. 17.א
נזנ ,אגילוי אליהו,א ענ אנע נא1,אען'א16. 18.א

שם, עמ' 12.  .19
ישתשאי נעז אנננאינמאנסהחהנםאוכיושאיתאנ אנינתאיס1967אשןיזאכףא ג שאינהנאדש כתאום.א 20.א
ןצפ אנזנ א ענהתאי ישינץ:א"נואסדאו אני יאע אנ שו נםאו יאןדי נםאע נש.אנסהחהנםאני נא
עי שאיי יאננשיאיתאישתשאנ נךאנתיג שת,אועי אנסייאין חןתאנשםסכנפש נם.איזאהכשמאונננתנא
ן חןנאןפשי תאע אנ שו נם,אשנ סנינתאינדנהש,איי איפו אנננא גןש איתאני יאנזנאיפחשתא
נחשןנ.א י א ונש דא נ שו נםא  חשיא חשןשתא י א יס1976א נ כנא י נעז א ו א נפ שגנא הפגענם.א
נתחנ שאיתאני יאנזנאוןשהנםאסהחהנם,אשיישי אעןדשא יאי יענאע אנ ג ננם.איפו אנננא ו שחא
 וםאטהיאישאוהנאןוש ננהנםא עושתאישתנאנעישדנ,איי אכןשאיחששנאנצנהנת,אנננאןנונשאויני א
ע אעסןשאיתאנדי אנזנאשו חאישתם,אשנםאנ כשאשהפ שאשנ כשאשהפ ש.א]...[אשןנאוו דאיתאני יא
נזנ,אהוי איס שאנכייאע אןנאוי נאוםאשננדנענאוינמא ךאע אןנא צןשך,א יאע אגה  נםאש יא
נשםס שזנאןנאונסנ אישתםאין חןתא שתןנדסתןנדא ידשיאיתאני ט הטנינ.א פש נטניינם,א ע א
נכנפש נם"א)ענהתאי ישינץ,א"נ םאני יאנוהנאו אצ.אנזנ ",אידיעות אחרונות,א7אנןנם,א26איןי צא
http://www.ynet.co.il/1999;אנ ינשמאפש צםאושיאעםאןשתשאו אנזנ איס21איישגשצטא2006,אש ישא

נענ   ית  נכשיונם  שנסהחהנם  י ננשסי נעז   תניש   articles/0,7340,L-3293814,00.html(.א
נעתנינ )ש י  שסנם  חזש  ושי  ןישם(אןשפנע יס  נזנ  יצנפש  "נד ך  נ נחש",אש יש צ.אנזנ ,א

צדדיים,אע נכנ:אהנסנאימסי נ,אזןש נסינתמ,את סייניא1996,אען'א154.
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ועשתאיח סכךאנםאושןענםאפגזנםאןכנששמאגז תשאו אני שף.א"ושיאנוא עןנםאןנספשמ.א
ננשיאוםא יאןששת ,אנשיאןתא ג ש אישתםאשישתהשא נןוךאנן חןנ.אנשיא שסנא נניחזא
ין חןנאותתחדואש  שץאנ ינאפהנןנא עי איננ אכ אכןנאונשכ אש נוןנדאןנםאכ א
כןנאונשכ .אנשיא יאןיי אנש ישת,אנשיאזשןםאשנשזםאןנ כנם,אונצחפשאיח נשאיתאכש ם.א
נשיא יאןיןנמאיושםאנצד נם.אנשיאןיןנמא יאיכשחשאו אנכשח.איעשידשתאונשס אנכשח,א
 יאנכשחאןהנעאיתאנננצטש ננ,אש יאכשחאןהשנ אהכשמאנשכ א תימאיתאכ אנוגנישת,אוהעושא
ינתח נאןתשךאנו שןני נשתאשןתשךאתונושתאנןיטאנגדש .אכעתאנשיאן ךא עסןש,א
יי אנהנאנשיאנש ךא צחשףאיתאכ אנסייא ד כשאשעדאנע יא ננשתאן ךאנו י ,אין א
 השאנןצינ או השאש יאיןעטאכעצ,אע אסדאניןתאנכש אנננאןמאנצתםא נגנדאעשדאדי נםא

השיינםאשכשעצנם,אי ן יאוכי אןןואס נךא זשז...21

נענתשהינתאןזכנ נא נזנ אוישתשאי שףאנשיאננשםא—אכ שן איז,איס1999א—או אנחשץ,אשנזנ ,א
כד כש,אןינעאיג שנאיתאןש תא שחשאןכך.א עשןתאנזעםאע אני שףאו שמאןינעאנןצפ אכןנננא
 דןשתסייאכןשאני שףאי ןמאןגמ,אונשתנ אישא שוםאעסשםא—אהכשמ,אזנאןתחי א ינונשתשאו א
נזנ ,אשגםא כןנננאנגדש נא ינזנאיייאונעשדדאשנ גנעאיסתאיתשךאנכישצ.אנכןנננא "יייס
ז ןמ"אן"ןועש נםאיודשת"אנניאנדא כןנננא דןשתאצןכשתנת,אכןנננאנחשז תאשהוהנתאיס א
נזנ אן יושהנאצנפש נשאשינ ך,איףא פהנאונננתנאתו"ח.22אשנהנאצשףסצשףאןסיא ש,איםא יא"יייס
ז ןמ",אכנאיזא"יייסי ןמ".אֶפטנונזסננ,אנטעמאנןיי ,אנןשחיתאיתאנט ישןנאתשךאדנ שגאע א
עישדתאניי ?אש ןנא יאעשגמאזןהנאשי שוא נניחזאישאיחזנשמאני נשת,איתשנשאשישנשאנעסשם?א
"התפוהשאעםאנחש ימאנו נונ,א]...[אשעםאןהננגנםאיישדנאדעת.אפתישםאשינמא השאייי,"אןס נףא

וםאנזנ ;23אס נךאוננננאכתשיאוםא"גש דנ"אש"דננמ"אכדנא צי איתאנישזמ?א
ןןין אפש נטנאהנתמא ספשתא עינישת,א חדסןוןענשת,א נסיתאוי נאשןתמאתושינא
יעיישתננ.איי אכשחנאו אנצפ שתאנשיאיןתמאינטשנא צתנ שת,א יוננם,א צפישת,אינספתא
נןכ ש אנןש כיאנהי יא"חננאידם",אי יננתאנןסחניאעםאנה עגאשעםאנהוגיאשנן שןםאגםא
נחד,אשעםאכ אןנאוינהננם,אנח אןחפנ תאעןדשתאןפ כתאישאנ נכנאינהצשפנתאיח נאנוש א
יס נינאנוןואשעדאנתפעןשתאןןשזנינאוןנןנתאישאןפ נחתאסהשמסני .איצש א ספשתאןןהנא
כ  א נננ  כננאצדש נאינמאדי נםא"חושינם"א " יאחושינם",אשוינעתאנוןואישאז נחתאננ חא
עושנשתא ננשתאינאחושישתאנשת אןהישםאנתיסניאו או אנישס .אש ננשתאןצשג א י שיאיךאש יא

יתאנןוןעשתאנפש נטנתאו אנסנ תאצפ שתאזנא יא דעתא י שי.א
דששייאננתהגדשתאנהזעןתאנזיתאןנןנמאשןוןי אגםאנחדאןענדנאכנאנזנ אנס נחא י שיא
נסנ נאיפיטנינתאנןע נאתןשהתאיןת,אןש כיתאשיןינשש הטנתאכןשאנחננםאעסןםאשהשגעתא יא
 יא  יאי יאגםא חד נאיטמ.אןנאונשדעא י שיאיתאנזנ אסשחיאשישכנאייש יש,אשגםאןס נחא עתנםא
  ישתאיתאנתןשהנאנ יסןןדנתאוןעי א פ יטנם.איםאהנתמאישא יאהנתמא ננסגאט ישןנאייןסעשתא

ברקוביץ, שם.  .21
עןדאע אכךאדמאןנ שמ:א"ןסשנאכימאנגי אנייננאשושפעסניטחשמאע אכ אתכשהשתנשאנפנצנשתא)כשידא 22.א
בספרות  פנים  ארבע  ןנ שמ,  )דמא חנשך("א ניהנ,א ויטנ,א )חכןנא שנ שחהנשתא שכש'(א וענ שתא גשף,א

העברית בת ימינו,אושימ,אנ שו נםאשת סייניא1975,אען'א154(.
צ.אנזנ ,אגילוי אליהו,א ענ אנע נא1,אען'א139.א 23.א
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נ ושמ,איםאכנו שמאננסשגנאיכמאןשיהנאינצשדנא—אע אכךאינמאתושינ.איי אהנתמאיעז תאנצפ שתא
שנןנ נםא נסנףאןחדואיתאנ גושת,איתאנינןנאיועתאנפגזנאעזנ,אכוןתחפ נםאיסנפש הננםא
ייימאנחש אנחושפנ,איתאנצפנ נס יחש או אנסשהחאי איששנאנישני,איתאנןנשןנאשני יש א
שנטנ שף,איתאנצשפנאיןדי אכווינשתאפ צטניאסשןחשתאע אגד שתאתנ ,איתאנהוגיאשיתא
נייצש דנ,אשייןסעשתםא—אדששייאייןסעשתם,אשנשת אןיו איפשי נסנצטנינא—איתאנוי שתא
נןשצ נשתאניושתאועש שתאשןסנישתאשןןונכשתא נד נךאיתאןהשחתהש.אפסנפנזםאהינינ?אוננננ.א
ניטענםאני נא—אוהכתישאינדאיןמאיו אננשדעאיתאן יכתשאשנשדע,איש נ,אוזשאנסנ תשאניח שהנ,א

נן חןנאניח שהנאו שא—אננזכ שא עש םאכצפ שתאע סן חןנאישאהגדסן חןנאיןנטינ.
חהמאחי אדש ואן פיאיןישםאוינמאישאן פי.אנשיאןשינעא—אשיסדי,אכפנאוןתי  אושיא
שושיאןחונפתאנןחד נםא—איתאכ אהסנגנא48'אוהננ שאיתאנן חןנאנישן  נאננני,אשןנדאנשיא
ןשינעאגםאיתאנייאנח שפנ,אןנאונכש אנננ,א טעןש,א חצ איתאנייאנעשידאש יאעונאזית.אע א
כמאנשיאצגש א י נינאינ שהנתאישא כ אי נינאפ והנתאיח תאוינהנאפשצטסיש שהני נת.אע אכמא
נשיאדש ואןנזנ אדי נםאוינמאיש.אדי נםאוינהשאןינמ.אדי נםאוצפ שתאינהנאנשדעתא תת.אנשיא
ןיי אנסנ נאע אןנאוינמאינ.אזשננאפ יטנינאפשצטסיש שהני נתאןישי ת,אשנוא יששתאונדנשמא

נזנאחשוףאיתאןגי שתננ.א


