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שורדהיחשהמ-רחסמהןוגראוםיפסכ,חלכלכימוחתבותלוכייולגוותלכשהתמר

DIDI?תוכנלבוסרתיבתודחילהסתיתהשתיתדהקיזלשבןהו,השדתההיצרטסיכימדאה

,הבודרוק,הדנרג)דרפסב,לבבבתובושהתוליהקתותרופ.תורצנלותולילאלרשאמ

םויגףאעצוב8-חהאמב(.םפןאוריק)חקירפאןופצ;(דועוודילוט,חיליבס

.רוחשהו29095םיהןיבהערתשהשהירפוכתנידמב-לגוסמןורחאה-לודגהדמהנקב

תונוילעהתובכשחתיברמשחארככ.היסורוץנזיבלעותעשבחמייאשתילוגכנומדמוא

העקשתירישעהחהאמבםלוא.ןויטנכנזיבTIMתעפשהבתודחיהתאולבקוזהנידמב

"oךמלחה.הפוריא-תרזמתודחילםיסבווההיאצאצשםירובסשיולילכוז

הומתהארכרבדה.תיִצכרמהותיברעמההפוריאבידוחיהבושיהרבוג9-8-חהאמח

בושיהשהארככםלוא.התואנקבואתכשהבזאתמסובתמתילדואיפההפוריאירחשתצקמב

תורלתורשפאהםגותיברעחטילפבקעחכנופצףדחכתפרצםורדשהילטיאבידוהיה

שיללכךרדב.םידוחילחהמסֶק-ןיפילחלתואמצהתיכנמרגהחדידכהתוצראבתירחסמ

הפוריאלםלפאהתוצראמדתאהריפה-םידוהיהתריגהלםיריצ2םייכיבחימיב

דרפסוהקירפאןופצבןכ-ומכו-11-15-התואמבתטלוקרשאחריגה-תיברעמה

op)םהילעהלקמוםידוחיהילאתכשומההטסוקנוקירתעצבתמוםירצונהתכהלוע

-14-חתואמב-רתויבטלובחינשהרי*צהו(רתויתויכופצתוירצוכתוצראלרכעמה

שורג;1291הילגנאשורג)םהיזכרמםרהבקעתיברעמההפוריאמםידוחיתריגה-6

תכלממהםוהתלתיחרזמחהפוריאל--1492-1498לגוטרופודרפפשורג;1506תפרצ

היסורהתיחתרזמב,חזמםיכמותועהלשהלועהתורסיקהםוחתלוחזמתיאטיל-תינלופה

םייוכשםילחה-17-ההאמהעצמאב.18-ההאמהעצמאדעתודוחיהיכפבםותחלובג

זכרמחהותיברמבםסרהנהכיארקואבםיקזוקהדרממהאצותכתידוחיהתובשיתההתפמב

לודגהןקלהתבולטבןאכו,הברעמהריגההתשדחתמוהיסורםורדוןילופבידוחיח

וכה-תופידרהתורמלביצירתויואתוחפראשנהזכרמח.םידוהיתטיכנכלעתולבגהה

.זנכשאתודחי

שיךכלוריעלללכךרדבוכפםידוהיהךייצלשי-תידוהיחתוזחאההתרוצלרשא

ךכ-רחאותידוחיהכוכשברצכתהלהיטכנםהלהתיח.(ןלהל)תוידוסיתוילכלכתוביס

םרוג"וטיג"בםידוחיחהנוכשבוארםידוהיהךא.ןוטלָשהםעטמהבוהלוזהיטנחכפה

רבדהיכקפסךןיאו,'וכותירוביצההכנייגהה,טיידוחהיחםייההתרימש,ןוחטבלש

םידוחיש,ןכ-ומכרוכזלשי.הפוקתהלשםישקהםויקהיאכנתלבלםישבםדיבעייס

>3n 10) יתרבחהםדמעמתולפשתארבדהךייצםכמא,ב"חמילשתובורמהתומחלמב$5

./  



חכוזנשחגלפמויהםישורפח.י"אבוחוורשםייממעםיגחנמלתרכיכתולגתסהל8ףימיה

ALDF RENAחארכוחלוכהירפכחחיסולכואחוריעבתוכומנהתובכשחברקבתרכיכ
רדגמםייחחרואולתתל,ותנומאבםעחתאקזחלחתיהתיכחורהםתילכתרקיעיכ

-חכנןילעתועמשמםג12שיוינוציחחץחלהדגנכתילאירתועמשמםגולשישגייוסמו

-רפרטכיאאלאוניאםישורפחיפלשחזםייהחראלעדיפקמשימ-ןכש,תיגולוטבסא

חפוקתהםצעבאיהשחמלשחהלואגבתוכזלדיתע-יהולאםייהחראלשתיממעחיצט

םלועבלארשילשיצוביקהדועיהוחז.,םיימשתוכלמלחמדיוהטמלשםלועחבושיחבש

יאכזתויחלאוהותמשנתאךיקתהלידוהילכלשילאודּפוידכיאהדועיחDAוהזךא

לשםייהחרואי"עןנתולעתהלתיסממךרדםגתוארהלוסכםישורפח.ןוילעםלועל

םימכחהוםיריזכהתותיכןיבהתיחחיוצמשיפכישיאתפומבתדמתמתירסומתוגהכנתה

םיכומהלםתרותתאברקלידכ.םירחאוםיארוגתיפחםיכקיאוטסה,ןוגכתויטסיכנלהה

תושונאהיתבתיכהור-תיתדתורשפאכאלחלעמלשםלועהתאריבסהלםישורפהוגהכ

oותכונאשףלוחהםלועחםוקמביחצנחשעמלאוהש-ילאיר"אבחםלוע"כאלא-

ןהבמהלעתושונאהqoאםחבםוכחיגוןדע-ןגםגםייוצמובשו-וב8יכ

םייההךרדבחהריהבהךאןוילעהוקפלםכמאךותכחזהםלועח.הזחםלועבורבעש

אפ"הכותכתושרחויופצלכה"ישפחחראבםדאלהכותכחתואכנח

הפירההשתישורפהחשיפתכחקיטסמלהשילגחמםלעתכנםא.אביקע*רתאזםכףסשיפכ

םימכחלשםלעפמבתוארלשיירה-ןברוחהעוזעזרחאלםירתואמהתורודברקעב

:ןוגכ)-חלענתירסומתוישיאילעבםייממעםינקתמלשהכוראהרושוללכשולא

ןנחויןבר,יאמשוןקזהללה,ןוילטבאוחעמש,יאבט-ןבהדוהי,תטש-ןבןועמש

םיבר)דועולאילמגןבןועמשןבר,לאעמשי*ר,אביקע'ר,וידימלתויאכּז-ןב ןבו1

<תויתצנודועיח2תשוהתתאהרעיבשםייחתרותלתירוטפהתרוסמתכיפה-₪2

לשתודוסילעחרותהתאהדימעחןכ-ומכויכנחור-יתדהןבומבלארשיםעלשםויקח

,תויתדטפשמוהגהכחתוכלחבתילאירהתירמחהתואיצמלתדמתמתולגתמהוהמאתה

"הכשמ"םירחואמהתורודההוככשיפכואחכלהבהרצונךכב.תוילכלכותויתרבח

תילרוטירטתינידמהקיזלעביתדןוגראלעכחמואהלעהרמששתינחורתרגסמ

ָצםלועבתיתד-תיכחורהותונוילעתאלארשיםעלהשיחהמהתאזםעךא-י"אס

אלםיאכקחיגוחוכניארשיפכ,םכמא.יכנוציחהיוכדחותיטילופהותולפשתורמל

,תיטילופהתולעתההותינידמהתואמצעהתאםגשממגישהלוסנוךכבוקפתסה

בקע,תיתדחכיהבמםג-וזחפוקתברומחעוזעזחוהןברההתאררגש0215091

DamאלMTעוזעזםלוא.התקדצלתתאןברוחבחתארו,זאחרבגשתירצוכההפטהח

ורבעשברהגרחהוןברההיאנתתורמללארשיםעלשתיכחורהתימיכפהתרקסמהתא

תיטילופחתוחתפתחבחיולהתיהאל"הכשמב"חהשבוגשיפכוזתרגסמ.י"אלע

ךכםייקתהלהכישמהאיהו339105ינפלתורודהמכוהמכרבכ-םעהלשתינוצ*חה

./ 



 

ינשהןולשכהרחאלםגהללמאהתינוציההתושחרתחביואת-יתלב,יאמצעימינפחככ

ייתדגנכוצחלתאןווכשירצונ-יטנַזיבהןוטלשחתפוקתבםגו(אבכוכ-רבדרמ)

-רפהחלתפסותבוהנשמ-חכלההלשתימינפחחריציהתרגסמ.םיידוהיהתדחותורח

,תנגרואמתיתדהדעללארשיםעתאהכפה,דומלתבוללכנדחיש-תרתחואמחהתוכש

חניחבמתילסרבינואהדעלךפההלתוחילשחלשישןתיאורדגמםייחרטשמתלעב

רשקהרמשיובשישחומזכרממהתארשהקונילתבייחוזתוהילשםלוא,תיתד

השענהבשץראהא,י"אאוההזדכרמ-הטמלשםלועוחטמלשםלטועהךיביתוחמה

רדמאכשןויפכ,יחולאםייחרטשמדסיל-תומדאילעונ*מבדיתיה-ישחומהךויסכח

אובללוכיוכיאאוהםלוא-תוצופתבםעהלערמשדומלתה.קוחרהרבעברבכ2093

חרשכהלשיכתוררטשמבםעחתאקיזההלהיחודיקפתךןכש,י"אבישחומהזכרמהםוקמב

.ינהחור-יתדהודוחיוומויקלערומשלוםייוגבלארשילשתוחילשהתארקלתדמתמ

תומדאילעיהולאהתפומחשדחתיורוזחישכקר-עצבלםעהלכויוזתוחילשםלוא

eeדימתמהץמאמבודומלתהתוכלהלםעהתוכמאנב*וצמושודהלהתפמחהריהבה

.תיחולאהתרופמהתראובמוהמותהובירהשויפלתויהל

םילוגדהםירומהרמולכ-םיאכנתה,הכלחהירצוי-הזןינעבףיסוהלשידחארבד

המייקתכךכםושמו-םמעםעםיברועמויהםה.תלדבמתינהורתכויחאלםלועמ

יגותמ,םעהתלדמלודגהםקלתבואבomש.הכלחהןיבוםעחןיבתישממהיצקיכנומוק

sirלארשיתרותשושיחמהךכבו,םקוסעבוכישמהשוןהכאלמ on nin sn

הנשמהלשהלודגההעפשהלהלודגתוביסשההתיהךכבםג.שפכלכלהבורקושפנלכל

לשהלועתחתםיברתורודךשמוילעהרבעשאכדמהורערעמהלבסהתפוקתבםעחלע

.ימור

."הכסמה"תותתפתהתבםיבלש<

יבגלםיטרפהמכהתעםילשנַוהכשמהלשתירוטסההחתובישתוהתוהמתאוכנרבסח

הריציהלשתינכתורתהולשלתשהansלשרבסחשי"תובא"תכסמב,התוהתפתהךרד

םינחכלוםיטפושלוכממועשוהילהרסמהשמוהשמלהרסמכשהרותבהתישארשתיתכלהה

ילודג.הריהבהלשיוזתולשלתשה.,הלודגהתסככהישכאלםחמוםירפוסלםיאיבנלו

(יאבט-ןבהדוחיוהטש-ןבןועמש)הלודגהתסככהיריישמויחשםחילערמאכנםישורפה

|תאותתפהמהותיאכומשהההפוקתהףופבתרכנםתלועפ.חתרוסמיכיסשממרמולכ

ךירדהכפבםייזכרמםידיקפתואלמשםילודגהארוהירומ-"תוגוזה"לשבחזהתלטלש

13m)רוביצהייחבתוכושהתונקתןיקתהםחמדחאלכו.(ובונחכשאר-יבשוי,

ךוטלשחדימולבסףאו,תויכידמינינעבםיברועמ-ולאםישיאתיאנומשהההפוקתב

לשתוגוזםתוא,ןירדחנפהתוכמסהמצמצכשתימורההפוקתב,(ךלמחיאכיימיב)

רודתמקחלםמשלדומללוןויעלםירסמתמהשרדמ-יתבידסימלרתויםיכפוחםימכח

,םיאנקהדצלףאוטכםקלח,םתלועקפתילמתתאםישורפחתיברמוארךכבו,םידימלת

 -ןוילטבאלשוגוזןב-העמשלשותרממוזהשיגלתינייפאםדומלתדצבלוגרה
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תושרלברקתתלאו(ירוביצדיקפתלהחנוכה)תוכבכרהתאאנש,הכאלמחתאבחא

.יאמשוןקזהללה-התארוהבוהכלההתריציבםסרפתנשלודגהגוזה(!הקיטילופל)

-חתוכשרפוחרותהדומיללשתונושתולוכסאיתשםגורדסישתויזכרמתויומדיתש

תיבו,יתדהוייחהחראתרימשברוביצהלעלקהלהייטנבותוכיתמבםסרפתנשללחתיב

ללחתיבלשוידימלתיבושח.תוכלההםויקלעגוכהלכבהריתיתונדפקבעסוכשיאמש

רקעבו-םתפוקת,יאכזqaןכהויןכרולאילמג-ןבןועמשןבר,ןקזהלאילמגןברויח

דעברוצעלולכיאלםהשךכידכדעימורהץחלהתפרחהתפוקתאיהםיכורחאהינשלש

MADתואמצעהשודחלשהילשאהשאלא,וייוכסבונימאהאלשתורמלש,דרמהתוצרפתח

«mamaןבןכחויםשארבוםימכחהתיברמו-תוימינכפההיתוריתסבהכבתסהתואכקחה-

ימורהןוטלשה.הקוזחוהמואהתייחתלןיערגכשדחיכחורזכרמתריצילונפיאכז

ריעב1397207תריציתארשפאודרמהןמםישורפהיגוחתשירפתאהפיןיעב₪|

תרגסמכםכמא,ןירדהכנפהשדחמהמקוה.הכשמהתואתפתמבבושחבלשרצוכןאכ.הכבי

איה-חלודגהתיהןכהויןברלש%ודותואתלועפךאתמצמוצמתיתדהארוהלש

-ודלותברתויבהרומתההפוקתבתודחיהלשהיכתורהתימיכפההימוכוטואהתאחרציבש

janותומדהיוצמ,לודגחרומהיהשןכחויןברתמועל.חית boלםהשיכשהלאילמג

םישורפהךיבתיפופעובקלתופיקתבהפכףאותוכנושחתוכלההתארידפחלוםככלהשעמל

תונקתבתוברהשעו"הרשע-חנומש"תליפתתחסוכתאהארככתיפופעבקשאוה.םיכנושח

ךדמל,תירפומתיסשיאתומילשלתפומ.אביקע*'רהיחהלוגדתיממעתומדרובצינינעל

חדעוכותוכנשרפןכש,ארקמלהוושתוכמסתלעבלחהכשמהתאךפהשאוה4קימעמולודג

"לופלפ"יכבצבםגולו-ומצעארקמהןמשורפלכלוחנקתלכלןיכומסאיבָחל

ותנבהוותוישאירח-םיאבחתאדסישיפלעףאו,תצקמבתויתוכאלמתויחלתרי

-צוסחויטבלתאחצממוםעחבללהבורקתיממעםייהתרות,ותרותתאושע-חקומעה

EXחאעמש'רותממעל.,םייתדהוםיילאיApmתורשפאלליכויגחהשורפקרשקב

.חברחםידימלתדימעהאוחםגו

פילגלחיתונבוהכבימזכרמהרבעהחדוחיביפופהןברוחהואבכוכ-רבדרמרחאל

meinירומלשתורודחמכןברקבוזכרןחDarהירבטלוירופצלרחאואשיואחריעל

ךכרחאש)יאחתוי-ןבןועמשןבר,ינשהלאילמגץבןועמשןבר,ריאמ,יברםיכניוצמ

(אוההרודכתרכיכהלחהשתודחיבתיחישמ-תיכקיטסימה,תורהתורבגתהתאומשבורשק

דרמךולשכרחאלדבכימואללבאלשומושרתחת.אישכההדוהי'רםחבשןורחאחו

דהדובעייהלםפיטחב,ם*ישיאהםחייהתפומב-תולודגולאםימכחושעאבכוכ-רב
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