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ןורטיקהשמ

תיניטלההקירונאתודהי

םייאה,תיזכרמההקירמא,וקיסכמתאתללוכתיניטלההקירמא

הרושותויאמצעתוקילבופיר20:תימורדההקירמאתשבילכוםייליטנאה

רוזא.ב*הראודנלוה,תפרצ,הלודגההינטירבלשתוסחיחטשותובשומלש

תושפנ190.000.000-לעיגמובהיסולכואהו,ר"מקןוילימ20-כלעערתשמה

yaחקנםאב.שפנףלא750--700םינומובשםיידוהיהםיבושיה

ירה,הניטנגראבםיזכרתמףלא400-מהלעמליכהדבועהתאןובשחב

300.000-כםייח(םיבשותןוילימ170,ר"מקןוילימ17)תוצראהרתילכבש

.םידוהי

םילטובמםיטועימםתויה:הלאהםיבושילרתויבינייפואהוקהש,ןאכמ

.םימוצעםיחטשינפלעםייאםייאםירזופמותומואהברקב
עברביזגוטרופהוידרפסהילאינולוקהןוטלשהמוררחתשההלאתונידמ

תיביטרטסינימדאההפמהיפלרקיעבוכתחנןהיתולובגו,19-ההאמלןושארה

.םיילכלכוםיינושל,םיינתאםילדבהלשיעבטךתחיפלאלו,תילאינולוקה

תומואהלשןשוביגיכילהתלוימואלהןורקעלהברהןתושיגרילואןאכמ

."םע,לשגשומהםעתיניטלההקירמאבההזוניא"המוא,גשומה.תוריעצה
םירגהמהלשםאצומתאםימשורש,ךכלםייוטיבהדחאו,הנידמםעאלא

םיכרענהםיבשותהידקפמבםיגהונךכו,םתוימואליפלאלו,םתוחרזאיפל

,םיידוהיהםיבושיהלשתקייודמהקיטסיטטסךורעלןכלהשק.םעפידמ
םתוארלןיאו,םינושםינותניפלםיבשוחמהלבטבםיאבומהםירפסמהו

;.םיטלחומכ

לעהתדימעאיהתיניטלההקירמאתודהילשתטלובההנוכתה,םרב
תוירוביצהלכי"עלהנתמהעימטהדגנקבאמה.םיידוהיההדוחיוהנכות

ponenלשעירכמהםבורי"עו,םימרזוםישוגלדבהאללתנגרואמה
האושהתשוחת,םיבושיהלשריעצה"םליג,י"עןתינךכלעויס.םיידוהיה
ימעלסחיביוהותוברתילדבה,לארשיתנידמלשהמויקתייווח,הפוריאב

תוחפאלםיכילהתוםימרוגםילעופתודהיהלשהכשמהדגנוליאו--רוזאה
הריגההתקספה,ברהרוזיפהלשונרכזהרבכרשאהדבועה:םיבושח

ודלונרשאישילשוינשרודלשותילע,תוצראהלכבטעמכתידוהיה

,בושיהלשילכלכההנבמה,תיאקירמא--וניטלהתוברתהתריואבולדגו
.םיאבהםיקרפבדומענוימרוגוהזהיטמרדהקבאמהיטרפלע.דועו
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תיניטלההקירמאבידוהיהבושיה

 

 

היסולכואחטשה

hp)הנידמה Dona)םידוהי(םינוילימב)

םייאהותיזכרמההקירמא
:םייליטנאה

1,96532.5200000וקיסכמ

1156.511,000הבוק

7412,500המנפ
5111,500הקירהטסוק
502510תינקינימודה.פירה
110351,000הלמטאוג
121.62,200הקיאמ'ג
0.151,000ואסרוק
1532.5סרודנוה
342.51,500רודבלסלא
14815האוגרקינ
283.5יטיאה

:תימורדההקירמא
450,000—2,85021420הניטנגרא
8,50062130,000ליזרב
1872.845,000יאוגורוא
740735,000:הלי'צ
1,140139,000היבמולוק
9026.58,000הלאוצנו
21545,000רודאוקא
1,330104,000ורפ
1,1003,54,000היבילוב
40522,500יאוגרפ
2340.810תידנלוההותיטירבההניאוג
3,000תונוש

תורוקמ

םאהללכהנשמהזןיאהקירמאתשביבידוהיהבושיהתודלותיבגל

םיברירבדכ,ידוהיאצוממהיהסובמולוקרפוטסירק/ןולוקלבוטסירק
םיכמסמי"עהחכוהרשאהדבועהתעבוקוהבושח,תאזתמועל.םירקוחהמ
דעוסובמלוקלשןושארהועסממלחהשאיהו,םיבורמוםינושםיירוטסיה
םידוהיהמודיקבוהשוביכב,תיניטלההקירמאיוליגבופתתשה18-ההאמל
.םילטובמיתלבםירפסמבםיסונא  



 

| |
תיניטלההקירמאתודהי

תנמלעלגוטרופבכ"חאודרפסבםידוהיינומהלעופכרשאהליבטה

אל--איהההפוקתהלש"תידוהיההיעב;התאדימתלתחאםעפרותפל

,םישדחהםירצונהתאהברקבהלבקאלתירצונההרבחה.התרטמהגישה

,םיכרדהלכבםהידעצרצהלודישחהל,םתואתולפהלוליפשהלהגאדו

יכ--דמשהירחאםינושארהתורודבתוחפל--ועדיםיסונאהוליאו

לכבוםיעצמאהלכברותחלםהילעו,דבלבתינוציחםתורצנש,םידוהיםה

םויקבןוכיסהתתחפהוא,םהייחיאנתבהלקהורשפאישםיונישלתוחוכה

,התיהתישארההפיאשה.תודהיהמורמתשהשתודחוימהתווצמהוםיגהנמה

תונלבסהתוצראלחורבלוידרפסהרתכהלשונוטלשםוחתמטלמהל,ןבומכ

.דנלוהל,הנושארושארבו,זאדתיתדהו

הקירמאלרשאבהפונתוחוכ--הנשמבולעפהלאהםיעינמהלכ

תאיעבטןפואבשילחהידרפסהןוטלשהיזכרממםוצעהקחרמה:תימורדה

תוריישלשידמלןווגמהבכרהה:ןכלערתי.גהונהוקוחהלשופקות

ופקותתאושילחה,תושדחהתוצראהלשםידחוימהםייחהיאנתוםישבוכה
היהרשפאשדע,16-ההאמהדרפסלשהשקונהילדואיפההנבמהלש
קדקודמרשקאלל,טלבתהלףאותודמעשופתל,תורגסמהןיבןנתסהל

.םדאהלשורבעלשרופמו

,תגיוסמיתלב,תיאנקתונמאנךותהלעפ"*הטסיקנוק,ה:דועותאז
*תינורקע,תונמאנןיבלידבהלהעדיאיהלבא,השודקההנומאלוךלמל

לשרתויבתיגיגחאקנפשוגאשונהוליפאו,שרופמהקוחהתרימשןיבלוז

םיירסומהםהיכרעםלוס.דחיןהיתשלשוא,תונוילעהתויושרהתחא

תודוקנהתחאו,םאהתדלומבלבוקמהמהנושחרכהבהיהםייתרבחהו

הרומכהלשתימוי--םויהתישעמההתוכמסהתיהוזתכסמבתושיגרה
םהייחיבגלןכשלכמו--םיילכלכהוםייטפשמה,םייאבצהםימרוגהיבגל

.םינקתפרההוםירחוסה.םיבשיתמה,םישבוכהלשםייטרפה

לא16-ההאמהלכךשמבךשמנםיסונאלשדימתמלבאקיקדםרז

.תשביהיבחרבתודורפתודורפוטשפתהםשמו--ליזרבווקיסכמ,הבוק

לעורבגתילותקההפוריאברשאמלקרתוי"םושנלותויחל,םייוכסה
היציזיבקניאהלשםיישארןידיתב.'וכושוכרהתמרחה,תופידרה,םירוסיה

דחאלכו,1621דבורינ'זהדוירב,1570-בהמילב,1528-בוקיסכמבוחתפנ

םלוא.ונימיבתויאמצעתונידמהמכוהמכלשןהיחטשינפלעףעתסהםהמ

םויקהרצילולולכיאלהפ--הד--וטואהותומרחהה,םיוניעהםג
ורבשנהיציזיבקניאהלשהיתונברקבור.םיסונאהלש(!ידוהיהםויקה)
רוסמתםרטבהשודקההיסנכהםעומילשהווטרחתה,ודוותהרמולכ,ןבומכ  
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היסולכואחטשה

hp)הנגידמה Dora)םידוהי(םינוילימב)

םייאהותיזכרמההקירמא

:םייליטנאה
1,96532.5200000וקיסכמ

1156.510הבוק

7412,500המנפ
51110הקירהטסוק
502510תינקינימודה.פירה
1103.51,000Eהלמטאוג

|121.62,200הקיאמ'ג

|0,151,000ואסרוק

15325סרודנוה
4251,500רודבלסלא
|1481.5האוגרקיג
|283,5יטיאה

:תימורדההקירמא

450,000—2,85021420הניטנגרא
8,50062130,000ליזרב
1872.845,000יאוגורוא
740735,000הלי'צ
1,140139,000היבמולוק
9026.58,000הלאוצנו
20545,000רודאוקא
1,330104,000ורפ
:1,1003.54,000היבילוב
40522,500יאוגרפ
2340.81,500תידנלוההותיטירבההניאוג
3,000תונוש

תורוקמ

םאהללכהנשמהזןיאהקירמאתשביבידוהיהבושיהתודלותיבגל

םיברירבדכ,ידוהיאצוממהיהסובמולוקרפוטסירק/ןולוקלבוטסירק

םיכמסמי"עהחכוהרשאהדבועהתעבוקוהבושח,תאזתמועל.םירקוחהמ

DDDדעוסובמלוקלשןושארהועסממלחהשאיהו,םיבורמוםינוש

םידוהיהמודיקבוהשוביכב,תיניטלההקירמאיוליגבופתתשה18-ההאמל

.םילטובמיתלבםירפסמבםיסונא  



   

   

APRתיניטלה

תנמלעלגוטרופבכ"חאודרפסבםידוהיינומהלעופכרשאהליבטה

אל--איהההפוקתהלש"תידוהיההיעב,התאדימתלתחאםעפרותפל

,םישדחהםירצונהתאהברקבהלבקאלתירצונההרבחה.התרטמהגישה

,םיכרדהלכבםהידעצרצהלודישחהל,םתואתולפהלוליפשהלהגאדו

יכ--דמשהירחאםינושארהתורודבתוחפל--ועדיםיסונאהוליאו

לכבוםיעצמאהלכברותחלםהילעו,דבלבתינוציחםתורצנש,םידוהיםה

םויקבןוכיסהתתחפהוא,םהייחיאנתבהלקהורשפאישםיונישלתוחוכה

,התיהתישארההפיאשה.תודהיהמורמתשהשתודחוימהתווצמהוםיגהנמה

¡AMDתונלבסהתוצראלחורבלוידרפסהרתכהלשונוטלשםוחתמטלמהל

.דנלוהל,הנושארושארבו,זאדתיתדה

הקירמאלרשאבהפונתוחוכ--הנשמבולעפהלאהםיעינמהלכ

תאיעבטןפואבשילחהידרפסהןוטלשהיזכרממםוצעהקחרמה:תימורדה

תוריישלשידמלןווגמהבכרהה:ןכלערתי.גהונהוקוחהלשופקות
ופקותתאושילחה.תושדחהתוצראהלשםידחוימהםייחהיאנתוםישבוכה
היהרשפאשדע,16-ההאמהדרפסלשהשקונהילדואיפההנבמהלש

קדקודמרשקאלל,טלבתהלףאותודמעשופתל,תורגסמהןיבןנתסהל

.םדאהלשורבעלשרופמו

,תגיוסמיתלב,תיאנקתונמאנךותהלעפ"הטסיקנוק,ה:דועותאז
"תינורקע,תונמאנןיבלידבהלהעדיאיהלבא,השודקההנומאלוךלמל

לשרתויבתיגיגחאקנפשוגאשונהוליפאו,שרופמהקוחהתרימשןיבלוז
םיירסומהםהיכרעםלוס.דחיןהיתשלשוא,תונוילעהתויושרהתחא
תודוקנהתחאו,םאהתדלומבלבוקמהמהנושחרכהבהיהםייתרבחהו
הרומכהלשתימוי--םויהתישעמההתוכמסהתיהוזתכסמבתושיגרה
םהייחיבגלןכשלכמו--םיילכלכהוםייטפשמה,םייאבצהםימרוגהיבגל
.םינקתפרההוםירחוסה.םיבשיתמה,םישבוכהלשםייטרפה

לא16-ההאמהלכךשמבךשמנםיסונאלשדימתמלבאקיקדםרז

.תשביהיבחרבתודורפתודורפוטשפתהםשמו--ליזרבווקיסכמ,הבוק
לעורבגתילותקההפוריאברשאמלקרתוי"םושנלותויחל,םייוכסה

היציזיבקניאהלשםיישארןידיתב.'וכושוכרהתמרחה,תופידרה,םירוסיה
דחאלכו,1621-בורינ'זהדוירב,1570-בהמילב,1528-בוקיסכמבוחתפנ
םלוא.ונימיבתויאמצעתונידמהמכוהמכלשןהיחטשינפלעףעתסהםהמ

םויקהרצילולולכיאלהפ--הד--וטואהותומרחהה,םיוניעהםג
ורבשנהיציזיבקניאהלשהיתונברקבור.םיסונאהלש(!ידוהיהםויקה)
רוסמתםרטבהשודקההיסנכהםעומילשהווטרחתה,ודוותהרמולכ,ןבומכ  
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םשהשודיקלשםייטמרדםירקמםגויהלבא.תינוליחהתושרלםתוא

.תידוהיההיגולוריטרמהתודלותבןויצלםהםיוארו,הברהרובגב,םיברב
(ליזרבןופצמקלח,הנאיאוג,ואסרוק)ידנלוהןוטלשלשתעלבומה

תוליהקומקאוההרוזאבש.יעבט.תיתדתונלבוסלשתעלבומםגהתיה

רדוסמודימתמרשקּוויהשתובושח,וקובמנרפןוגכ,ןהמתודחאו,,תומלש
ינפלעםידוהיהוטשפתהןאכמ:.קוחרהוןשיהםלועבתודהיהיזכרמםע
—הנופצםשמו,הניטנגראלםיהךרדוהשביהךרדוננתסהליזרבמו,ליזרב
.(ורפ)המילו(היבילוב)סקר'צלןווכבהברעמ

םיאצומונאליזרבלשהירוטירטבםידוהילשםתואיצמלתוחכוה

רהנה(1525)ליזרבלשתונושארהתופמהתחאב.1503תנשמלחה

,היבמולוק,רודבקא)קיפיספהתוצראב.?םידוהיהרהנ,רותבןמוסמהרבנאוג
ילעלכםדוקהמםידוהילשםתוחכונ(היבילוב.,ןרפ

המזחיבםגלבא--הלדחוימהשאהוםדהבתכב

יפרגואיג.רקחמ ,האופר ,רכוס.תקפהל.דב.יתב
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םידוהי]:תידוהיההירוטסיהה

1.לרוסיא

=

1

 

  לעהרבגתה     

    

 

1ןמזהךשמבםלוא

יתורודמהותושיגנה ,םידודגה.ירחאםייחב

,תיניטלההקירמאב(וראשנוצ)ועיגהשהלא.םתודהי

םהידירשתאו,תוצראהלשתיזגוטרופ--תידרפסה

ירתויבmom,תויטרקוטסיראה.תוחפשמה
*

ןתואמצעתושכורתשביהתוצראשרחאלתשדחתמתידוהיההריגהה
םיחוליקבאוהרבודמההאמהףוסדעםלואו,(1825--1808)תינידמה

הברקםושמהלאתוצראלורגהרשאםידרפסםידוהי:דבלבםיקיקד
םיהןגאלתיניטלההקירמאןיב(תיסחי)רעהרשקהםושמואתינושל
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ילעפמ,חותפהתישארתאםיולמרשא,םייפוריאברעמםידוהי:ןוכיתה
תועקשהלעםלוכםיססובמה;שועיתלשתועונצהתולחתההוהרובחתה

qmתפרצמםיחמומתלאשהו.madaםיחמומהןיב.הילגנאוהינמרג,

.םידוהיםהםיטעמאל--ןוההילעבוםינכוסה
חרזמידוהילשםינוילימהוםיפלאהתואמרשאכ,האמהףוסבקר

םירידאהםילגהלשםינטקםיסיסר,"הקירמאל,עונלםיליחתמהפוריא
םישבגתמםירשעההאמהתישארבשדע,תיניטלההקירמאלםגםיעיגמהלאה

.היבילוב,יאוגורוא,ליזרב,הבוק,וקיסכמבםיבושיהלשםייניצרםיניערג

רשא,הניטנגראידוהימםבור,רחואמרתויומקורפבוהלייצבםיבושיה
."הביבסה,ינפלעטשפתהלוליחתה

,"שממ:לשהקירמאל,.הסינכלםירודוורפהכלהלושמשוקיסכמוהבוק

רבעמ.תונחתבועקשואועקתשהםיברםלוא,תירבהתוצראל;רמולכ

תונשבדחוימב.שגרוההז.םרוג:עבק--ירוגמםליבשבוכפהש ,הלא

תואיצמהוליאו,ב"הראלהריגה--תוסכמובצוהשרחאל,1929--2

 

PRתפוריא.חרזממ.הריגההיעינמתאראתלוחתנלונדיקפתמהז,

ידמלםיעודיםהותויה.עצוממההבכרהףאmarלפשהותואגהתופוקת

,תונורחאהםינשהתאמבתידוהיההריגההלש"תיסאלקה,תכסמהמ

"מייקוהדימב:םילדבושילכביוטבלםיאבוםירזוחםהו

הףקיהברמולכ,תומכבםינתומ

ירבוד.םידוהילשתרבגומההתונשןה1942--1936תונש
םידוהלהםינוגראה,רלטיהתקוננה(הירטסואו7

יתלבהוםיירשפאהםיעצמאהלכבוזחא:םיימוקמהATOMנהו.םיימואלניבה
כרדותורשאתגשהלםיילמרופהםיישקהלערבגתהלתנמלעםיירשפא

man éלע.,ירכו(המחלמה.תונשב)הרובהתהsan bo ym» nia
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תאןההםינשבקיסעהםייובשןוידפעצבמ.יצאנהתפותהמםידוהירתוי
ינמרגידוהי.תידוהיהתרוסמהבטימיפלתשביהלעתוליהקהוםיבושיה
םדצמתובהושע--םירשקוםיעצמאילעבםהמםיבר--הירטסואו
,ומשרגםיבר.הלאתוננאשלבאתוקוחרתוצראלעיגהלתנמלעםתמויבו
ןלבקואורצנתהםיטעמאל:םיאלקחכ,םיימוקמההריגההיקוחלםאתהב
המכוהמכלהסינכהתאיטמוטבאןפואבםהלוחיטבהשדמש--תודועת
תינמרגהירבוד,תיפוריא--זכרמההריגההקרפלשופוסב.תונידמ
קלחו:היבמולוק;הודבקא,רודבלסלא,הקירהטסוקבטלחומבורםיוהמ
..םיבושיהרתילכברכינ

 

mimהריגהלץחלהאהריבגההיתונכשבוןילופב
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תיאקירמא--וניטלהתודהיהבכרהתאךירעהלרשפאםייללכםיוקב

(זהריקסבללכהבםינדונניאש,הניטנגראתאאיצוהל)האצומיפל

תוצראיאצויוםידרפס;25%—םינמרג:50%-- םיזנכשא:ןמקלדכ

.5%--תונושתוצראוהירגנוהיאצוי;20%--ברע

Doo,םייללכםירפסמלםיסחיתמהלאםיזוחאםנמא xsםיבושיה

םיעבוקהוםילודגהםיבושיה,תאזתמועל .רתויבתונטקהתוליהקהו

,ירמגלתרחאהנומתםינתונ,הלי'צ,וקיסכמ,יאוגורוא,ליזרב:וזתודהיב

.יזנכשאהדוסיהלשהינומגההתבוטלאיהו

.םיירובצהםייחה

ףאו,םיבושיהלכבתמייקוהרירשאצומירוזאואתוצראיפלהקולחה

.םהבשםישלחבוםינטקב

,תיזנכשאה:תוליהק4 (יאוגורוא)ואדיביטנומבתומייק,לשמל,ךכ

ךוניח,הרזעתודסומתמייקמןהמתחאלכ.תירגנוההותינמרגה,תידרפסה

תרדאהל,דוחלןימלעיתבםגתונושארהשולשו--הלשמתוברתו

תידדההרזעלהרבחהלש,יעיברןימלעתיבםייקדוכלהתרבגהלותודחאה

...היצקסביהלשרמואהוה,"םימדקתמה,לשםדוסימ

.ןימלעיתב2-בתוקפתסמןהשאלא,תוליהק4תומייקהלי'צבםג

הפוריאחרזמיאצוי)תיזנכשאה:תוליהק3תומייקםיבושיהבורב

--הינמרג)תינמרגירבודלש;(ברעיאצויללוכ)תידרפסה;(םהיתוצראל

תומייקמ,הפוריא--ברעמ.הירגנוה--תונטקהתוביטחה.(הירטסוא

תודסומלשדיקפתותוכמסללכלתועיגמןניאשתודוגאואםינודעומ

.תיזנכשאההליהקלבוריפלעםיחפסנםהתידסומהניחבמוםייתליהק

,תוליהקלשתויצרדפואםייזכרמםידעוםימייקםילודגהםיבושיב

םיפוג.םינפיפלכתמאתמתוכמסוץוחיפלכהנוילעתוגיצנםישמשמה

האושהרשאכ,הינשהםלועהתמחלמתפוקתב,וקזחתהוא,ומקוההלא
תוירחאותומישמינפבתיניטלההקירמאתודהיתאהדימעההפוריאב
הכרדההוapaםעקיפסמרשקאללתאזו,הכדעועדיאלש
תיתטישההלועפהםגהלחהאיהההפוקתב.ב"הראבולארשיב,ןילופב

לשהרוצתשביבהשבלרשא,ימלועהידוהיהסרגנוקהלשתצרמנהו

.ידמלהבחרתירוביצהעונת

.תבחרתמםתוכמסו,םיכלוהוםיססבתמםייזכרמהתודסומה,זאמ
ןניאותותיחפמןניאםתוללכבםיבושיהלשתויזוכירהתומגמה,םלואו
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9.+תיניטלה.הקירמאתודהי

.יפלםייתרבחםיאתלשדרפנהםמויקתאו*יתדעה,לוציפהתאתונשמ

nnאצומה.
עגונשהמלכבהלאה"תודעה,ןיבאלמהלועפףותישםייק,ןפואלכב

.לארשיתנידמןעמלתולועפהלכלוםעהלשתוימואלניבהויתויעבוויכרצל

.םינפיפלכרתויםיאטבתמדוריפהוםילדבהה

:תירוביצההדובעבוהטישבnos,טנמרפמטילדבה

יתוכאלמולו)קבאמילאםישש,םיססותהפוריאחרזמיאצוישהעש

,לודגהידוהיהםלועבשחרתמלםישיגר,המזויםילגמ:ירובצ(םיתעל

רתויםיליבגמםגםלוא,רתויםייתטישוםיידוסיםהתינמרגירבודירה

.ימוקמהדסומלוםוקמהינינעלםתלועפתא

:?וכוךוניח.הפשותוברת,תודהיךשמהוהמואתויעבלהשיגילדבה

העש,רשפאהלככףיקמואלמידוהיךוניחלעקבאניזנכשאהטנמלאה

לשהמועזהתפסותבהליחתכלמםיקפתסמםידרפסהותינמרגירבודש

הנבהולוקינעישוא,הוצמרבלדליהתאורישכיש,"תודהיירועש,

םינודעומה,תודסומהתאםייקלוךישמהלשיעודמידמלתמעמועמ

תפשןיידעתחוור,יאוגורואוליזרב,הבוק,וקיסכמב.תוידוהיה.תורבחהו

טילשמוmaשמתשהלךישממהריגהלןושארהרודהשדבלבוזאל.שידיא

,שידיאםיעמושהםיברינשהרודבםגשאלא,םיירוביצהםייחהלעהתוא
שידיאהלשהמויקשdamשוריפןיא.הברבדלםיעדויהםיטעמאלו
דעםיימיטפואםניארתויבםיאנקהםיאשידיאהףאו,הלאתוצראבחטבומ

MDתידוהיתורפסותוברתלרשקםגהשוריפשידיאלהקיזהםלוא.ךכ,
םיבושיה;תאזתמועל.הקומעתימואלהשוחת,קוחראלהרבעלהקיז

תטלושתידרפסהו,תינושל הניחבמרתויהברהוללובתהקיפיספהךרואל

masתודסומבוהרבחב.
Papa”אוה(תיזגטרופלןכו)תידרפסלרבעמהונידלירבודםידרפסה

תיברעותינמרגירבוד.םהיבגלללכםייקוניאינושלהדוחיהו--לקויעבט

םיגאודףאתינמרגירבודו)תיבבאצומהתפשתאללכךרדבםירמשמ
םה,תינוציח--תיבמופהעפוהלכברמולכ,"בוחרב,םלוא(דאמבךכל

.תידרפסלטלחומןפואבותוריהמבורבע

םיבושיהייחבשדוחייהתכרעהבשינושהחנומהדרפהה.דוסיבוןכתיי
םיידוהי,םיירוקמתוברתוןכותלעבבושיםייקלהפיאשה,דחמ:םיידוהיה
אליכםאתדרפנ(תידסומתיתליהק)תיתרבחהדיחירותב,רשפאהלככ
,םינאורפ,םיאליזרבלשתוצובק:הענכהבןידהתלבק,ךדיאמ.תלדבתמ

השיגהילעבםג.תידוהיתרוסמואתדינבוידוהיאצוממ'וכוםינלוזנו

a
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העונתלםיכיישםהיניבםיברו,תטלחמהעימטלללכםינוכתמםניאהינשח

תשלופמםתרגסמו--ידוהיהדוחייהלעםימחולםניאשאלא,תינויצה

תימוקמההרבחהשהדימבו,תבורעתיאושנל,תיטמוטבאתוללובתהלרתוי

.שממ.העימטל,םתואתלבקמ

.םלוסתאםאותתנגרואמהתוירוביצהלשהשוביגוהתווהתהךילהת

/קיתו,בושיהרשאלככ.הידברלתידוהיההריגההלשםייפיצפסהםיכרצה

:וזתיתביסתולשלתשה:רתויהרורבןכ,רתוי

ana”אשידקהרבחהותסנכהתיבאבתיגולונורכהניחבמןושאר,

יתרוסמהדוחיהתחטבהלו,םיידוסיתדיכרצקופיסלתודסומהרמולכ

לשםירבקהםיטעמאלתשביהיבחרבשםיירצונהתורבקהיתבב.ידוהיה

התיהםתודהישםיללובתמ,ןורחאהעגרבםירצנתמ,םידמושמ:םידוהי

םירבק,םלוא.החפשמהינבלשםתורצנהחוטבתאזתמועלו,תקפקופמ

*דוסיה,אוהידוהיהןימלעהתיב.ןפודיאצויתניחבמןיידעםההלאתובצמו

sap apםימיאתמםימולשתתופכל,אשידקהרבחלשהחוכבוןויכו

לשישפוחהובוטהםנוצרבםיולתתודסומהרתילכשהעש)היתורשדעב

הקירמאםורדבתידוהיהתוירוביצהשארמימהתנבומ(םיכמותהוםירבחה
.ןימלעהתיפלעהיונב.

אל,םיירוביצהםייחהלש,לוכיבכ--יתדהדוסיהתורמליכןייצלשי

הניאתונברהףאו,רתויבףפור"שדוקילכ,לשםדמעמ.יתדיוהחתפתה

,םיבורמםניאשםירקמלטרפ--םיבושיהייחבעובקיניצרםרוגהוהמ

.תדחוימ.תירובצתלוכיותטלובתוישיאלעבאוהברהךשאכ

mam“יוה--תניפםרקיעשםיטפשנמסדנלתמקה:ינשהבלשה
,הולמתופוק)תידדההרזע:םהידיקפתןיבו,אצומהתרבחלשולקףילחתכ
םשלתפתושמתונגראתהו,(םיגוח,תוירפס)תוברתתולועפ.(םילוחרוקב
,הינשהםלועהתמחלמינפל.תיללכהתנגרואמהתוירוביצבהדמעתשיכר
תרייעםעןגרואמהרשקההיהטפשנמסדנלהלשםיקהבומהםידיקפתהדחא
.אצומהזוחמוא

םימרזהיפלםילודגהםיבושיב:ינויצהןוגראלרותהאבליבקמב
םיניערגהותויה:תללוכתינויצהדוגא--םינטקבוליאוםייתגלפמה
םידדוגתמםהו,םידרפנםיפוגתריציידכםיקיפסמםניאםיינויערהוםייתדעה
.ינויצה'זכרמה,.ואהדוגאהלעלוכיבכ--הינומגההלע

ינויערהןכותהתאהברהדימבםיפלסמםיבושיההנבמוםייחהיאנת
,תינויצההלועפהלכלשדחוימחסונםיבייחמותוינויצה.תוגלפמהלש
לע,תינויצההעונתהיכןייצלשי,הזקרפב.ןלהלךכלעדומענדועו
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םייחבהלעמבןושארםרוגהוהמהלשתויצרדפהותודוגאה.תוגלפמה

.םהיוליגלכבתיאקירמא--וניטלהתודהיהלשםיירוביצה

עיפוהלותוכזשיתליהקהדסומהו,יתרבחהןודעומה;םידלילרפסהתיב

ךילהתבםיגוילעהםיבלשההלא--"תידוהיההדעה,םשב|ץוחיפלכ

Dawnלשםתושבגתה

ךילהתהלשהזרואיתיכםישיגדמוםירזוחונאהנבהיאעונמלןעמל=

.רתוילודגורתויקיתובושיהרשאלככרתויקיודמאוהוידמליטמיכסאוה
*הדוגאה,וא*הרבהה,קרללכךרדבתמייק,םילבגומהוםינטקהםיבושיב

תנוכתמבםילפוקמוובםילולכש,יתליהקןיעמדסומרותבתידוהיה

תמייקש,תינויצההדוגאלטרפ,תוחולשהוםידיקפתה.רתילכתינוירבמא

.בושיהלש,הלעמבןושארתוקוחראלםיתעלו,ינש/דסומכללכךרדב

.תיאלקחתובשיתה
םויהדעובהווהמתיאלקחההבשומהש,הניטנגראבבושיהתמועל

תואלקחהלשהמושירןיא(*םיחטשהוםינבומהלכבבושחםרוגהזה
ןייצלןידהןימםלואו.םייאקירמא--וניטלהםיבושיהרתילכבשגרומורכינ
הנבמהלע!עיפשהלילבמולשכנשתורמל.הזןווכבושענשתונויסנה

.םיבושיהלשיעוצקמהויתרבחה

יניצרהןויסנהםגהשענ,הניטנגראירחאולדגבינשהבושיה,ליזרבב|

לובגלךומס,הנילטקהטנסבבחרנחטשא"קיההתנק1903-ב:רתויב
וטראוק)*םיחא4,הבשומההזחטשבהמקוה1910-ב.יאוגורוא--ליזרב
תונויסנ,םיברםיטבלירחא.שפנ3000-ל1914-בהעיגהרשא,(סואמריא

ירפכזכרמןיעמ,ןטקידוהיבושיםוקמבשבגתה,תוגיסנוםישדוחמ|
,'וכוםייאלקחםירישכמיקוושמ;תואובתירחוס,תועקרקילעבויבשותש|

םגלטבמםיסלכואמהםיזכרמהמםוצעהקחרמה.םייאלקחםניאשאלא

.יאליזרבהבושילולשמןוגףיסויהזירפכ-יצחבושישהטעמהתורשפאה\

הבשומומיקהוליזרבב*םיחאה4,תא1914-בובזעתוחפשמ30"כ\
םגאוהש,יאוגורוארהנתברקב,ואידיביטנומממ"ק450קחרמב,יאוגורואב
לשהיתוינכתבהלולכהתיהאלוזהבשומ.יאוגורואוהניטנגראןיבלובגה
ידוהיהבושיהשםגהמ,ירוביצםרוגםושמהכימתלהתכזאלואיקי

t
g

p
u
t

,הניטנגראבתידוהיהתובשיתהלהנש70ואלמ(1959ףוסב)הלאםישדחב(*
האמב.םעהתודלותבהזבושחוןינעמקרפלשםימוכיסידוהיהםלועבוכרעיייאדובו
.הגורחאה
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ןיעמלעפמליהשלכהרזעתתלהיהלגוסמאלםההםימיבואידיביטנומב
בור.יארשאוםיעצמארסוחמהמויקלעתושקהקבאנהנטקההבשומה.הז
הבשומבוהבורקההניטנגראבתויתנועתודובעלםיאצויויהםיבשיתמה
םימרוגלוואידיביטנומלתובורמהתוינפהשרחאל.םישנהרקיעבולפטהמצע

.םוקמהתאםיבשיתמהובזע,תואצותאללוראשנל"וחבםיידוהי

*

הינמרגיטילפמקלח,תשביהתוצראבורלשהריגההיקוחלםאתהב

ושענןכאו.םתריגההרשפאתנךכי"עו,םייאלקחכומשרנתיצאנה
הדסונהיבמולוקב:השעמלהכלהתאזההרדגההתאקידצהלתונויסנ
דריהבורקההנשברבכםלוא,שפנ200תבתיאלקחהבשומ1939-ב

.ירמגלהלסחתהאיההרהמבו,,תיצחמלרפסמה

(הבוטההמדאה)"הרראיטהנאוב,הבשומה1940-בהדסונהיבילובב
אלהאנהםשהתורמלםלוא.הינשתיאלקחהדוקנהמקוהףא1943-21

המרהםילקאבשממהמדאתדובעבתורעתהלהפוריאזכרמיאצויולכי

,היבמולוקלהמודב.(!םיהינפללעמרטמ3500--3000)תינאיבילובה

התיההאצותהו--תוברתווקתובוטןוצר,םילודגםיעצמאועקשוה
.תיספא

.תועוצקמותוסנרפ

לפכnomתידוהיתיאלקחתובשיתהלשםיטעמהתונויסנה

םייפסכםיעצמארסוחוהבחרתיממעהעונתרדעהםושמקראלומייתסהש
70ךשמהניטנגראבתידוהיההבשומהתאומייקשםימרוגינש)םירכנ
:תימוקמהתואיצמהוםייחהיאנתתמחמהנושארושארבםאיכ,(הנש
דובעלהפוריאאצוילללכהשרמוניאםילקאהתשביהלשרכינקלחב

תמרוהדובעהיאנת,תיאלקחההדובעהתוטיש;תצמואמתינפוגהדובע
לשןויסנלכשארמםילטבמוםיללושהיסולכואהינומהלשםייחה

.הזכרמוהפוריאחרזמירעותורייעיאצוידצמ"תורחתה,
תשביבחתפתהלוליחתהרשא,תשורחהוהישעתהיבגלןידהאוהו

תימיההרובחתהיוקושבתשהשמ:הנושארהםלועהתמחלמירחאקר

אוביהךשמהלרשפאהלככב"הראוהילגנאםנמאוגאד,הדקולבהללגב

תאזתמועללבא,תיניטלההקירמאלשםלגהירמחורשבה,הטחהלש

תונידמהו,הרוטקפונמוהישעתירצומלשהקפסאהתורוקממתשביההקתונ
.תילמינימתימצעהקפסאםשלשועיתבליחתהלוצלאנהבשתומדקתמה

תמחלמברבגומבצקבורתויםילודגםידממבשחרתההמודךילהת  
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רוקמהקפסאללאיהתזרוזמהוהקומעהתיללכההרומתה.הינשהםלועה

תונידמהבורלעהנורחאלםירבועהםייטילופהוםייתרבחהםיעוזעזל

.תויאקירמא--וניטלה

תושעל,--התיההנושארושארבהתפיאשירה,תידוהיההריגהלרשא

סיסבלע,ךכרחאו,ירמוחההבצמתאססבלורפשלרמולכ,"הקירמא

איה,ךכםשל.יתרבחהדמעמהםלוסברשפאהלככתולעל,הזילכלכ

המזגהאללדיגהלןתינו,התאדחיהחתפתה,תררושהתואיצמלהלגתסה

תועוצקמלרכיהינמיסהשולש.התוחתפתהלעטעמבאלהעיפשהש

םיתרשמותימוקמההלכלכלםישורדםהש:תיניטלההקירמאבםיידוהיה

תועקשהלעהמזויהוהדובעהרשוכ,עדיהםהבםיפידעש:;היסולכואהתא

ההובגהמרלעןפואלכבוהחוורבםהילעבתאםיסנרפמםהש.;שוכרוןוה

.תימוקמההרבחהלשתעצוממהמהברהב
תוצופנהתוידוהיהתוסנרפהתחא,הריגההלשהנושארההפוקתב

,רפכלרפכמוהוחלהוחמpadתיבמהכילה:תולכורההתיהרתויב

.םיישדחואםייעובשםימולשתבהריכמו,תיקדיסלשידמלדבכןעטמםע
ינבםמצעלולגס,ידוהיהרגהמהלשהזיביטקודורפיתלבקוסיעלתודוה
הרצונו,םייחהחרואלעםירחאםיגשומוםישדחםיכרצםירפכהוםירברפה
,רחסמה,תיבהירדס,הכירצהתאהפיקמהתילכלכתרשרש--תבוגתןיעכ
הכילהלשהפוקתירחא,לכורהוליאו.'וכו,הדובעיסחי,הדובעהרכש

sunליחתהתורוחסלשדבכהןעטמהםוקמבו,בכרילכולשכר,לגרב

רשא,רחסמיתבלתונמזהיסקנפו,םינוריחמ,םיריוצמםיגולטק,תואמגוד
דחוימדסומ,"םילכורהלשביטרפואוק,לוא,םהבףתושומצעבאוה

.ידוהיהבושיהייחבהלעמבןושארםרוגהיהםירקמהברהבש,ונימב
.רדוסמוליגרהנוקתויהלליחתמחוקלהםגלבא,רחוסךפוהלכורה

יתבומיקה--םילקםיטיהרוא,םיילענתצפהב"וחמתה,שםילכור

תצורמבוכפהו,םירחאלשהישעתוהכאלמילעפמלעורשקתהואהכאלמ

לשותחלצהוונורשכיפכ,םילודגוא,םיינוניב,םיריעזםיניישעתל:ןמזה

יףנעהלשתיללכהותוחתפתהיפלואשיאה

,יזטוקירטה,גיראה,םיטיהרה:ללכברועהו,םיקנראה,םיילענהתיישעת
םגןה?תוידוהי,תוישעת--,םידגבלשהיצקפנוקה,רמולךרוצןיאו

לודג,ףקיה--יברםילעפמלש.ןוילעה,בלשבקרו,תיניטלההקירמאב
.הלאםיפנעבםידוהי--אללשםקלחרתוי

חרזמידוהילתינייפואהישעתהורחסמהלאתולכורהןמתוחתפתהה
 םירקמבאלאתולכורבוקסעאלתיזכרמההפוריאיאצוי.םידרפסלוהפוריא
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םיבלשבוליחתהדימו,םאובבויהתיעוצקמהרשכהילעב;:רתויבםירידנ

זוחאםהיניבהיה,ןכומכ.הכאלמואהישעת.רחסמלשרתויםיילמרונ
ondaםיאמיכ,םיאנכט,םיאפור)םיישפוחתועוצקמילעבלשלטובמ,

.םהיתועוצקמברהמובלתשהש,('וכותונובשחילהנמ

ילעופדוסיהיהובש(הניטנגראלטרפםעפבוש)ידוהיהבושיה
םיניישעת,הכאלמילעבלוכפהםילעופהבורש,וישכעםג.יאוגורואאוה,רכינ

.םיידוהיםילעופלשםיוסמרפסמןיידעםייק,םירחוסואםיריעז
זוחא(1929--1924)ןילופמתרבגומההריגההתפוקתבהיהןכ

.הבוקבידוהיהבושיבםילעופלשסחיב--הובג
לש םייעוצקמהוםייתרבחהםינינעהלעהטלתשהתוצראהיתשב

םינודעומהוםינוגראהתאהלסחשדע--היצקסביהםידוהיהםילעופה
ואידוהיהבושיהיבגלםייללכםיסיסכתםושמ,םילעופלםידחוימה

.תוצראבתיללכהתיטסינומוקהתוינידמלםאתהב

תודהיבהיצזיביטקודורפהייוליגתאקתישילכלכהךילהתהשםשכ

םרוגכילעופהדוסיהתאהיצקסביההלטבוהקתשןכ,תיניטלההקירמא

.הלאםיבושיביתרבח--ירוביצ
ואימלועהידוהיהסרגנוקהי"עםעפידימתוכרענהתוריקסהיפל
Yםיימוקמהתודסומהלש םינותנהיפלו,יאקירמאהידוהיהדעוה,

:ןלהלדכתיניטלההקירמאתודהילשילכלכההנבמהתאךירעהלןתינ
םיסנרפמהלשזוחא65-00רחסמ

2א,0הישעת
8א<0הכאלמ

de»105םיישפוחתועוצקמ e

,ינשהרודהוהדימב:הריגהלןושארהרודלרקיעבתינייפואוזהקולח

םיישפחהתועוצקמהזוחאהלוע;הקוסעתהלגעמלסנכנורגבתמ,םוקמהידילימ

ידיקפלש,השדחהבכשתחמוצו,הכאלמהורחסמהןובשחלעהישעתהו

ןיידעןתינאלו,םינושארהויבלשבאצמנהזךילהת.תויריעוהלשממ

.םייטסיטטסםינותנב-ותוארידגהל

.תוברתוךוניח

תונתלעפהמוהשמהריגההתוצראלקיתעהלוסינהפוריאחרזמידוהי

םתולגתסה.הנשיהתדלומבחורהותוברתהחטשבוררששהריציהטהלמו

הקומע"תודהיהךשמה,להגאדהו,תיטאהתיהימוקמהיוהלוהרבחל

תרגסמבוא,תוליהקהוםיטפשנמסדנלהי"עתוירפסומיקהםה.תדמתמו  
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--םייתורפסםיפשנ,תואצרהומייקתוירפסבו.הזךרוצלתודחוימתודוגא

אובבו.םידלילרפסיתבתמקהלוגאד.'וכו.םיבבוחתוגצה,םייתונמא

התואנהמרידכתוחוכהוקיפסהדימתאל.רעונהינבלםינודעומ--ןמזה

לשהיעבתמייקהזהםויהדעוםיבושיהתישארמ:תיתוברתהלועפלש

היתותואהנתנתוברתילוטנםירשעתמלשתיתרבחהםתילע:םירומרסוח

תורמלםלוא,ךוניחהותוברתהתודסומללוכ,רוביצהתודסומ.תלהנהב
תדמתמוהרעהמחלמלםירישכמתכרעמןמזהךשמבהמקםיוקלהוםיישקה

.העימטהותוללובתההיכילהתדגנ

יוהלוהפשלידוסיןפואבורהמםילגתסמתינמרגירבודםידוהיה

תיבב'וליאו.תימוקמההרבחבשההובגהותינוניבהתונגרובהתבכשלש
<תוברתהתאםייקלהבוחםיאורםה,תדרפנההליהקבוא.ןודעומבו
.ינמרגשובלבאלאתיתימאתוברתןיאו--תיאפוריאה."תיתימאהע

תודוסיהםעהלועפהףותישועגמהלעהדיבכמוזתינחורתונרמש
תיתטישתינויצהלועפתענומהניאלבא,םיבושיהלשידרפסהויזנכשאה

noma)םיוסמםומינימלתדגונמ הניאו(תיניטלההקירמאלשדחוימה

,ימוקמהיוהלרהמםהףאםילגתטמםידרפסה.םידליליתרוסמךוניחלש

דחיםגתיזגוטרופלותידרפסלונידלהתברקאוהךכלםימרוגהדחא
םהםהיתבבםלואו.(ברעתוצראינבבאלוםידרפסברבודמוהרקמב)
,תיחרזמ--תידרפסההתחסונבתידוהיהתרוסמהתאהדפקהבםימייקמ
הרותדומלתםייקתאלשתרכינרתויואתוחפתידרפסהליהקךלןיאו
דסומהו;הליהקהלש"םכחה,םגאוההרומה,בוריפלע.רפסתיבוא

תסנכהתיב--תודסומהינשןכש,תסנכהתיבלךומסבאצמניכוניחה
.ידרפסהבושיהלשםיידוהיהםייחהיזכרמםהםה--הרותדומלתהו

.ריעצהרודלםינודעומבהשעמלתמייקהניאתיתליהקההדרפהה
תידרפסהתרהטלעתלהנתמםהבהלועפה--א:םימעטהשולשםושמתאזו

אללריעצהרודלםייעבטםהשןונגסבוהפשברמולכ,תיזגוטרופהוא

םילדבהבךישמהלםילגוסמוםיצורםיריעצהןיא--ב.םירוההאצומלדבה

ללכךרדבםימקומםינודעומה--ג."םינקזה,לשתורגסמהתדרפהבו
ךורכהינוגראהויפסכהלטנה.הפיםיטהורמוםידיוצמ,ראפינינבב
אלל,ימוקמהבושיהלשףתושמץמאמבייחמהלאכםינודעומתמקהב
.תיתליהק--תיטבשהקולח

םיירצונה.א.ק.מ.יהיתבתמגודיפלםילהונמוםימקומהלאםינודעומ
MTIםהלסיסבה.םיינוגראהוםיינכטה.םירודיסהתניחבמ Y TI

יוהלויוליבלתידוהיתרגסמתריציתירקיעהםתרטמש,רתויםיעונצרעונ
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םינודעומלםידוהיםיריעצותוריעצלשםתוקקדוהתאענמתרשא
(...תבורעתיאושנששחמ)םייללכה

םגםאיכתירמוחהניחבמקראלוחתפתהםהןמזהךשמבםלוא
דעו;תוברת,טרופסא,יוה,רודיב.תולועפלשהבחרהתכרעמהתניחבמ
לשהיתויעבלעתואצרהלותירבעלםיסרוקלדעותיללכתירוביצהלועפל
7.לארשיתנידמ

העונתהלשםיירוזאהםיסנכה,ימלועהידוהיהסרגנוקהלשותלועפ

*תוברתהסרגנוק,םעו.אוו.ייהםעםירשקה,תוליהקהלשותינויצה
הלוגבךוניחלהקלחמהלשהתלועפ,ןורחאןורחאו,קרויזינב.יאשידיאה

םיאנתהתאתונורחאהםינשבולישבההלאלכ--תינויצההלהנההלש

.תשביבתוברתוךוניחתויעבביזכרמלופיטלותפתושמהגאדלהריואהו
םירישכמה'ומוקישדעםדקתיושבגתיאלו,ותישארבןיידעהזךילהת
הכדעושענשתועונצהתולחתהבםגםלוא.ךכלםיירוביצ--םיינוגראה
ההובגהמרלהזהחטשבלופיטהתאולעהרשאב,הברהכרבהנופצ
.רתוי

תפסותב,ץראהתפשבםבור)םידליהינגמהליחתמךוניחהתשר
(ורינ'זהדויר,וקיסכמ)תירבעהיסנמיגבתרמגנו,(שידיאואתירבע
םירועשתללוכאיה.(ואידיביטנומ)תובישי(ולאפןאס)םירומלרנימס

יתב;(תינמרגירבודלשתונטקהתוליהקברקיעב)תודהילםיסרוקוא

תונוטלשהיפלכםדמעמויתלשממהימשרהרפסהתיבלתפסותםהשרפס

,קיפיספהתוצראקלח,יאוגורוא)תידוהיהתרוסמלוהפשלםיסרוקלשכ

,(וקיסכמ.ורפ,הלי'צ,ליזרב)םיילרגטניאDDיתב;(תיזכרמההקירמא
יתלשממהרפסהתיבלשתועוצקמהלכםהבםידמול,הלשממהי"עםירכומה

novaליגרה ao)שידיא,תירבע)םיידוהיםידומיללוליאו(הנידמה,

םיוסמרפסמשדקומ(םידעומוםיגח,לארשיץראתעידי,םעהתודלות
המרלעםידמועהלארפסיתב,ללכךרדב.עובשבואםויבתועשלש

Dramaתיטקדידותיכוניח amasתונוטלשהלשםתכרעהוםתדהאמ,
םיוהמםהשןפואב,יהשלכתיפסכהכימתבתאטבתמוזהכרעהןיאלבא
,דחוימןינבםיקהלתלדתשמאיהשםגהמ.הליהקהלעדבכניפסכלטנ

דומעלןעמללכה,הפיודייצלו,רפסהתיבןעמל,רשפאהלככראופמ

רתוייתילכתויעבטכדימתהארנשיללכהרפסהתיבםעתורחתהב
תורשפאבילרגטניאהרפסהתיבלשותובישחרקיע.דחאכםידלילוםירוהל
,ידוהיהגחל,ירבעהרישלדליהתארושקל,תידוהיתללוכתרגסמםייקל
הרומהשדמעמבםיולתאדירגםיידומילהםיגשיהה,תאזתמועל.'וכו  
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לצאררועלונורשכבו--*יללכה,manיבגלולשכורםיידוהיתועוצקמל

ויהיהלאהםידומילהןכאלםאש,תודהיהיכרעלהקיזוסחידימלתה

.ויניעבםילפת

שארבו,תדחוימהתיכוניחההשיגה,הזהימיטניאהרשקהתריצי

םייחרכההםיאנתהםה,דיקפתלתגיוסמיתלבהתוריסמההנושארו

₪םיידוהיםידומיללדעוימש,רמולכ,*ףסונה,רפסהתיבבהרומהלשותחלצהל

לכבםדקש,הזרפסתיב.תיקוחהךוניחהתבוחללכמאיצומוניאודבלב

mas musaיאוגורואב,רומאכ,ןיידעםייקתמהו,ילרגטניאהרפסה

תרמשמןיעמmm(הניטנגראבםגלבא)םינטקרתויםיבושיתרושבו
,םוילכרפסיתבינשבדומללדליהלעשאצמנ.ליגרהרפסהתיבלהינש

יתשוא,תירבעואשידיאותידרפס:תחאתבבתופששולשואםייתש
דחארשא,םינושתומלועינשןיבםויםוילטלוטמאוה.דחיםגתופשה
םג--םירקמהבורבו)תוירבהלעובוחרהלעלבוקמה,ילמרונהאוהםהמ
אבסלש)רבעלהטעמאלהדימברושק,יאליטרעינשהו(םירוההלע

.(תוצופתה,לארשיתנידמ)קוחרםלועלוא(תידוהיההירוטסיההלש,אתבסו

"םלועה,.תענמניתלבאיהדליהשפנלעתומלועהינשןיבתודדומתהה
הירוטסיההדומילתאהלעיםאבקרחילצהללגוסמידוהיהרפסהתיבלש

חקנםא>.הקומעתיכוניחהיוחל'וכוגחהסכטותבשהתלבקתאוא
לשודמעמסוסבבעייסלםירוההםינכומוםיעדוידימתאלשןובשחב
הרשכההתאלבקאלםירומהלשלטובמיתלבקלחשו,ידוהיהרפסהתיב

תאסנלעתולעהלרתומירה,םדיקפתיולימלהשורדהתיעוצקמה

,הבהאלשהלודג"העקשה,לשהאצות,ידוהיהרפסהתיבלשויגשיה

.םינקסעהוםירומהלשהרכהותוריסמ
תודסומה)םיבושיהלשתוינוגראהתורגסמהוססבתהוושבגתהשמ

ידימהעקפוהךוניחלהגאדה(םייזכרמהםידעוהותוליהקהדעו,םייתליהקה
םיירמוחהםיאנתה.ולוכבושיהלעהלטוהוםינקסעלשתוינזיטרפתוצובק

םתמרהתלעןכו,ורפושהרומהלשותדובעיאנתורפסהתיבלש
םירומהםהרועשןיאלהבושחתפסות.ךוניחהידבועלשתיגוגדיפה
הניחבמןה,םילשוריבהלוגבךוניחלהקלחמהםעטמםיאבהתורומהו
שומישה,"לארשיתעידי,לשהיחההשחמההתניחבמןה,תיעוצקמ
.םתאםיאיבמםהשילארשיהיוההותירבעב

תכשוממהאתגולפהתאהשעמלםייסלארשיתנידמםעיחהרשקה

רובידהםדצלשכ,ךוניחהתכרעמלעוטלתשהותוליעפוהמזוי"רתויהברה

 
םיאשידיאהוליגתוברםינשךשמב.תירבעהיבבוחושידיאהידיסחןיב|  
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בושחהימואלההדיקפתו,תוירוביצבוםיתבהלשרכינקלחבשידיאביחה

,(ב"הראבףאו)הפוריאבידוהיהםלועהםערשקיעצמארותבהפשהלש
תירבעהיבבוחולכיאל.םתמועל.ללכבתוברתהייחותונותעה,תורפסהםע

mom?ייחבהניפוזיאתמייקשוא,וזהפשבםישמתשמםמצעםהש

שידיאהתיהתטלשההפשהןכלו.יחךרעהבהווהמתירבעהשבושיה

תירבעברפסיתב.תירבעםגודמלםיימואלםימרזלוכייתשהשרפסהיתבבז

.םיטעמויה

שידיאהלשהלקשמ.תונורחאהםינשבידוסיןפואבהנתשנבצמה

םעו,"ימוקמה,,ריעצהרודהלשותחימצםעדרירוביצהותיבהייחב

םעיחהרשקהרבוג,ךדיאמ.תיחרזמההפוריאלשתורוקמהןברוח

APTAןתוחכונ,תורייתה,--תיללכהותיצולחה--הילעהי"ע,לארשי
םיגוח.'וכוםיחילשהתלועפ,לארשילשתויטמולפידהתויוגיצנהלש

ללכלואבםיכנחמהוםינקסעה.תירבעםיעמושוםידמולידמלםיבחר

שלשןיבגוזימורשק--יעצמאשמשלםגהלולעתירבעההפשהשהעד

התויהלעon,(תינמרגירבודוםידרפס,םיזנכשא)תוישארהתודעה

.םלועבםינושהםעהיקלחרשקמההעידיהא"הבימואלהרישכמהונימיב

טרפ,שידיאםגםהבםידמולש,םיירבעםהרפסהיתבבור,הנורחאל

.ליזרבבויאוגורואבןיידעתמייקמהיצקסביהשתודסומלןבומכ

תא.ןייצנשןידהןמתיניטלההקירמאבידוהיהךוניחהלעונתריקסב

,ואידיביטנומ,סרייאסונאובבםייעוצקמרפסיתבםיקהל"טרוא,לשןויסנה

היצזיביטקודורפלהעונתהוולמוניאהזןויסנשרבתסמ.(היבילוב)זפהל

הרשכהישרודםידוהיםירענשהרבסההתמאתהאלו;ידוהיהבושיב
תודסומה.יללכהיעוצקמהרפסהתיבלעידוהידסומורכביתיעוצקמ
,םינושתועוצקמלםיסרוקםימייקמםהוהדימבו,וחתפתהאלהלאה

.םיטעמאלםיידוהי--אלםידימלתםגםהבםידמול

קוחרתשביבידוהיהךוניחהבצמ,םיגשיההוםיצמאמהתורמל
תודסומלכבםירקבמהרפסהתיבליגבםידליהזוחא.ןוצרעיבשהלמ
)15%—בושיהלשיזנכשאהרוטקסב)וקיסכמבבוריקב60ןיבענךוניחה
,ליזרב:ירתויםילודגהםיבושיבזוחא20--15לשעצוממלהבוקוורפ
תאהנוכנםיפקשמםניאהלאהםירפסמהםגםלוא.יאוגורואו.הלי'צ
תותכלוםידליהינגלםיסחיתמרתויבםילודגהםירפסמה:תואיצמה
ןפואבדרויםידימלתהרפסמהתכלהתכמ.רפסהיתבלשתונושארה
ישוקבעיגמשםידומילרוזחמםימייסמהםידליהזוחאיכאצמנו,לולח
םימיוסמםיזוחא.רתויבןטקאוה,"םיידוהי,תועוצקמבתידוסיהלכשהתמרל  
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וא,רעונהתועונתואםירוההרשאשיו,ידוהיךוניחםעטםימעוט

אצמירגבתמהשדעומייקלוהזהםעטהתאחפטלגאוד,ירקמירוביצםרוג

,רומאכ,תירקמאיהוזהגאדשאלא.תידוהיהתוברתלוכרדתאומצעב

עיגמוניאעירכמהםבורוליאו.הלאהםידליהמקלחאלאהפיקמהניאו

...הרכזלאללבא,דבלבהתוארלהכוזשוא,ף'לאתרוצתוארלללכ
ןיבלהתמרתאלעהוךוניחהתשרתבחרהןיבץורימלםידעונא

וערכוהםרטרשאץורמ,שדחהרודהלשתיתוברתהותינושלההעימטה

.ערכוייתמודציכתעדלןיאו
םינינעהלעוםלועבשחרתמהלעתפטושהיצמרופניאבךרוצה

,שידיאבתימוקמהתונותעהתאדילוה,רגהמהלשםיימוימויהוייחלםיעגונה
רשאכ,ןכמרחאל.קרוי-וינמוסרייאסונאובמתלבקתמשתונותעלףסונ
הקיזךותמםינותעהתאםייקלוכישמה,ץראהתפשתאודמלםירגהמה
םיידוהיהםייחהלשםייפיציפסהםינינעהוםיכרצהםושמרקיעבושידיאל

םגהמקהזםעטמ.תיללכהתונותעביוטבאוצמלpoםניאש

oתורבודןניאשתוביטחהליבשב,תיזגוטרופבותידרפסבתידוהיתונותע

.הריגהלינשהרודהליבשבושידיא

וניאםידוהיהםיבושיהלשסחיבלבגומהםפקיהיכוילאמרורב
לנשיכןייצלשיםלוא,תחתופמוהלודגתונותעלשהמויקרשפאמ

ms,ליזרבבםינותעהוואידיביטנומבםיעיפומה:םיימויהםינותעה
ההובגהמרלעםידמוע(עובשבםימעפ3--2םלוכ)וקיסכמוהבוק
םיאלממהמודדיקפת.ימוקמהרובצהייחבבושחדיקפתםיאלממוידמל
הלאוצנו,וקיסכמ;הלי'צ,(תיזגוטרופ)ליזרבבםיעיפומה םינועובשה
םיימינפםינולעםבורשאלא,םינושםינוחריםיעיפומןכומכ.(תידרפס)
.םינותעלשדמעמללכלםיעיגמםניאו,תוליהקהלש

טרפ)תשביבםיעיפומימלועהידוהיהסרגנוקהלשתונותעהתריקסיפל
םימעפ2--3םיעיפומהםינותע;2--(שידיא)םיימויםינותע:(הניטנגראל
שידיא3,תידרפסושידיא1,תיזגוטרופושידיאב1םהמ,5--עובשב
:2--תיזגוטרופ,1--תינמרג;4--שידיאםהמו,12:םינועובש.דבלב
תינמרג2—שידיא:םינועובשוד.1--תיזגוטרופ-שידיא;4--תידרפס
םינוחרי.10,כ"הסבו;4--תידרפס;1--תיזגוטרופ-תינמרג,3--
,1--תירבעותיזגוטרופ,2--תינמרג,1--שידיא:םיישדוחםינולעו
ףסונ.1--(תיברעמהודוה)תידנלוה;11--תידרפס,5--תיזגוטרופ
ןוגכ,רתויתוכשוממתופוקתבםיעיפומהםירחאתעיבתכםנשיהלאלכלע
.'וכו,יאוגורואבןועבר,הבוקווקיסכמבםינותנשה
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תונותעהשמש,םיידוהיהםיבושיהףקיהבשתויעבטהתולבגמהתורמל
תוימוקמתוירוביצתויעבלעהמשלהיוארהקיטסיצילבופלהמבוזהפנע

,ךכלליבקמב.הפוקתהוםעהלשתיללכההקיטמילבורפהלע--המתדימבו
יוהה;רגהמהלשותולגתסהיטבל:היאשונשתיתורפסהריציינצינוחמצ

םגועיפוה.תימוקמהתילאיצוסההקיטמילבורפה--םיתעל;ימוקמה
תילאינולוקההפוקתהלעוללכבםיידוהיהםיבושיהתודלותלעםירקחמ

.רתויםייללכםיידוהיםיאשונלעןכו,טרפב

,תידרפסבובתכנתוגההירבדוםירקחמהיכ--הדבועהןויצלהיואר+
,רישהו.הליבונה,רופיסהוליאו,שידיאברשאמרתויףאילואותוחפאל

.שידיאבםלוככםבור

זכרמיאצויםישדחהםירגהמהמםיטעמאלו)הריגהלינשהרודהינב
הריציב,תוצראהלשתיללכהתונותעברתויורתויםיבלתשמ(הפוריא

ועיגהשםידוהיונאצמםרט,תאזתמועל.ללכבתוברתהייחבותיתונמאה./

ןיידעםדקומ,ןפואלכב.תימוקמהתיתורפסההריציבהבושחהדמעל
תוברתלתידוהיההריגההלש,תירוקמה,תדחוימההתמורתתארידגהל
.תיניטלההקירמא

%

תונויצ

תינויצהרכהןיבןיאתיניטלההקירמאידוהילשעירכמהםבוריבגל%
ךרעהתשגרההנקמהאיהןויצלהקיזה.םולכאלותידוהיהשוחתןיבל

עינמהודוסיהאיהתינויצהתוליעפהו,ידוהיאוהרשאבידוהילכלשימצעה
ךוניח,ודובכלעהנגה,בושיהןוגרא:תוימואלהתווצמהרתילכיולימל

ללכלהעיגמהניאוזתונויצ,םנמא.'וכו,תודהיהךשמהלהגאד,ידוהי
,ךפיהלאלא,תולעלאלשבוטהינויצלוליאכולרתומו,המשגהתבוח

Eאיהתוליעפה;"שדחהםלועה,לשףוס-ןיאיבחרמבבלתשהלושרתשהל
IMדובכהותונתלעפהרציתאקפסל--התילכתותינתרקתוקוחראלםיתעל
À.הקומעו,הנכ,תיממעאיהוזתונויצ--תאזםעו.םהינימלםינקסעהלש/

םיבושיהןמהנושהתיהאלתיניטלההקירמאתודהי,הילעלרשאב
םימייקמםניאש,ישפוחהםלועהלשםירחאםיקלחבםיעבשהוםיננאשה

תונויצהלשהתוישרושוהתוינויחהחכוההילעלסחיבםגםלוא.וזהוצמ

,הילעלשקסופ-יתלבלבאקדםרזלחההנידמהםוקזאמןכש,וזתודהיב

.(ליגבושוכרב)ינוניבהדמעמהינבלשהתצקמ,יצולחרעונתילעהרקיע

יפהלודגאיהיסחיןפואב,וזהילעלשםימצמוצמהוםילבגומההידממבםג

 .הפוריאברעממוא,הדנקוב"הראמהילעהרשאמהמכוהמכ
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ךליאווזהנשמ:דוסיהןרקה—1942/3-לדע)תיבגמהןפמלהלועפה

איה.תיפסכהלועפלשתרגסממתגרוח(י"אןעמלתדחואמהתיבגמה--

לשותינויצההעונתהלשיזכרמןכותתכפוהוולוכבושיהתאהפיקמ

,םידעוהוהלהנההבכרהלביבסמתולועפה:תימוקמהתידוהיהתוירוביצה

תויקלחתופסא,תיבירוקבי"ע,הלומעתהוהרבסהה:םימירתמהסויגלו

תוירוזאותויצראתודיעו,תויזכרמו

!

שחרתמהלעתיעצמאיתלבההרושבה

לשרתויבםיבחרםיגוחליעפמועינמהזלכ--,םיחילשיפמלארשיץראב

ידוהיהםלועהםעםירשקהרשאכ,תומדוקהםינשב.הקירמא-וניטלתודהי

תוהדזהישגרלןקרופויוטבהשמשתיבגמה,םיפפורויהלארשיץראםעו

רוקיבה,םיקוחרהוםינטקהםיבושיבשדע,ןויצלהקיזלוויתוצופתלםעהםע

,הנשלתחא,הדיחיילואותיזכרמהנגפהןיעכהיהתיבגמהיגיצנלשרצקה
הלאהםיבושיהןיבידמלרעעגמורשקםייקתונורחאהםינשב.תודהיהלש
ץראלכב:לארשיתנידמםעוקרוי"וינבוסרייא-סונאובבםיזכרמהןיבל
*תוילארשי,ןירקמזכרמאיהו,הנידמהלשתיטמולפידתוגיצנתמייקץראו

,םיבורק.ואתונבוםינבץראבםהלשיםידוהיתואמ;תידוהיההביבסב
הרושבהןיא.םירייתרותבץראבורקיבתואמדועו,הנידמהםוקזאמולעש
.תומדוקהםינשבהעיפשמהתיהשיפכ,ךכלכתררועמו*העיתפמ,ץראהמ

.הרירשותמייקיזכרמ-ימואלעצבמרותבתיבגמהלשהתובישחםלואו

לבא,תיבגמלביבסהברהדימבאיהםגתזכרתמתינויצההרבסהה
עונכשוךוניחיצמאמ,תיטילופותינויערהרבסהלשתונויסנםגהפיקמאיה
-אלה-םיטנמלאהםעםיחוכיו--םימייוסמםיבושיבו,ריעצהרודהלש

הפוקתבו,םיאדנובלשתונטקתוצובק,היצקסביה)םיינויצ-יטנאואםיינויצ
וטקנןמזהךשמברשאיאקירמאהידוהיהדעוהידהואםע--תמייוסמ
.(תילארשי-ורפואתינויצהדמע

הפנעהלועפתיניטלההקירמאבהתשענ,הנידמהםוקינפלשםינשב

-אלההרבחבםיעבוקהםיגוחהברקבינויצהןויערלםידהואתשיכרןעמל
הברהב.'וכו,תויטילופתועונתיגיהנמ,תונמאוחורישנא,םיאנידמ:תידוהי
הבושחהמורתומרתש,לארשיץראןעמלםיירצונםידעוומקוהתוצרא
AMI,התשענוז.הלועפ.ם"ואבותוימואלניבהתודיעובינויצהןינעל
םיימוקמתוחוכי"ערקיעבהעצובלבא,התכרדהבותונכוסהםעםואיתב
העיפשהןכ.הזהיארחאהדיקפתהיולימידכךותוקזחתהוןלעתהרשא

םיריעצםיליכשמלַעתלטובמיתלבהעפשהםידוהיאללתנווכמההרבסהה

םהלתנבומהפשבוםחורלםיבורקםיגשומבןינעהתגצהלתודוה,םיידוהי
.(תיזגוטרופותידרפס)
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תאאצומהתוצראמוקיתעהםיינויצהםינוגראהותודוגאהידסימ
קנוישדחהרודהוליאו,תונויצבשםיינויער"םייטילופהםימרזלםתוכייתשה
לעתינויערהניחבמךמתסמולארשיתנידמבםייטילופהםייחהמותארשה

,םירקמהינשב.ץראבםייתגלפמניבה(םיסחיהידהלעqualרתוי)םיסחיה
זכרמוחרזמלשתינויצההזונגורפהתאםיאתהליניצרןויסנהשענאל
תואיצמללארשיתנידמלשתיטילופההקיטמילבורפהתאואהפוריא

אקודרומשהזןויסנ.תיניטלההקירמאלשתינידמהותילכלכה,תיתרבחה=
תויחלתלדתשמו,תשביבךשמהוםויקתסרוגהנניאשוז,תיצולחההעונתל
םיבושיבםימייקינוגראוילמרופןפואב.לארשילהרבעהבםיינחורההייח

pitaוליאו,םיינויצהםימרזהותוגלפמהלכתיניטלההקירמאלש

ךוסכסרשאשיו,םרזוםרזלכלש:םידיסחוםידהואםנשיםינטקהםיבושיב
ינקסעןיבםיישיאהםיסחיהתאשבשמלארשיבתוגלפמהןיבץרופהיניצר
.תיאקירמא"םורדהרייעוזיאבהנטקהליהק

modםמשלאלשוםמשל,תומחלמהוםיחוכיוה,paתוגלפמה

|תוללוכותודיחאתויורדתסהםיקהלתיניטלההקירמאינויצועדי,תוצובקהו

,וקיסכמ,יאוגורוא)םייזכרמםידעוותוצעומוא(היבילוב;ילי'צ,ליזרבב)
םיפוג.םילשוריבםינוילעהתודסומהי"'עךכלעווטצנםרטדוע(ורפ,הבוק

םייקלללכךרדבםיחילצמותוינויצהתולועפהתאםימיאתמהלאםייזכרמ

םהו,םייתדעהוםיינויערהםיינויצהםינוגראהןיבדימתמהלועפףותיש
טרפ.םייללכהםיידוהיהתודסומהיבגלpmיפלכהברתוכמסיילעב

,(ליזרבב,העודיהדימבו,הבוק,יאוגורואב)היצקסביהםעקבאמלשםירקמל

אלא,תוליהקהשוביכלשהיעבתינויצההעונתהינפבםצעבהדמעאל

.תישיאתואבגלדיונתנו,ינשלדחאועירפהםינויצהוהדימב

םיבושיהלשתוינוגראהתורגסמהלשןשוביגוןתוחתפתהףאלע

|תודסומהםישמשמןיידע,('וכותויצרדפ,תוליהקידעו,םייזכרמםידעו)
םואיתהקרו,בושיהינינעבתיללכתוכמסותבותכםיינויצהםייזכרמה
םיענומםידיקפתה:יאשונלשתישיאהתוהזהםיברםירקמבוישיאה
.תילמרופהתוכמסהתלאשלביבסםיכוסכס

*

ינפלתשביבומקוהתוינויצהרעונהתועונתלשתונושארהתוחולשה
my ישופיחוםיטבללשתכשוממהפוקתרובעלוצלאנןהםלוא30-25

ושבגתהשאלא,"תוחולש,תויהלולדחשדעתוכרעמדודשוםירבשמ,ךרד

םייארחאהוםייחהםיאשונהםהימוקמהרעונהינבש,תוירוקמתועונתרותב
  דליהלשתוילטנמלותימוקמהתואיצמלתומאתומןתלועפתוטישו,ןהל
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םיכרעלערותיוםושמהבהתיהאלוזתולגתסהיץראהדיליידוהיהרענהו

תוארלוליכשהתועונתהשךבידילעאקוד,ךפיהל.הרטמהמהיטסוא

לעורבגתהןה,תימוקמהתואיצמהעקרלערבחהוךינחהתאןהינפל

ינוגראוא.,תומייקהתוינויצהתוגלפמהלשתוריעצתוביטחךופהלןויתפה

.אדירגתויטילופרעונתוצובקוא,םידוהיםיפוצ

הקירמאמםיבדנתמלשתודחאתואמהבופתתשהש,רורחשהתמחלמ

קרפהרמגתאםינמסמהשדחהתילארשיהתואיצמהתריציו,תיניטלה

זאמ.תשביבתיצולחההעונתהתודלותב,םישושיגותולחתהלש,ןושארה

(ילי'צ,יאוגורוא,ליזרב)ןהמתודחאב.תוצראהבורלהטשפתהוהלדגאיה

הילעה.18--10ליגבידוהיהרעונהללכמזוחא5דע10הפיקמאיה

יאוגורוא,ליזרב,הלי'צ,וקיסכממ,דימתמלבאקדחוליקבתכשמנתיצולחה

היבמולוק,הבוק,ורפמתונטקתוצובקוםיניערגםילועםעפידמו,היבילובו

תועונתה,ךכלףסונ.ליזרבו,יאוגורוא,ילי'צבתומייקהרשכההתווח.'וכו

.הניטנגראבתורשכהלןהירבחתאתורגשמתוימוקמה

םייצוביקםיקשמלשתדבוכמהרושאוהתשביביצולחהךוניחהירפ

.ולאהתועונתהיאצויי'עומלשוהשואומקוהש

םשלרעונינבלשבררפסמםיפיקמה,ינויצרעונ*יזכרמ,םגםימייק

תולועפ

-

ותרגסמו,תוחפ.בייחמןודעומהוא"זכרמה,שןויכ.הרבחויוה

רתויךדיאמו--םירבחלשרתוילודגרפסמףיקהלולןתינ,רתויתפפור

.הלועפלשתויתטישותופיצרחיטבהלוליבשבהשק

ןתוכמסש.,ינויצרעונלשתותירבבדחיםינגרואמםיזכרמהותועונתה

רקיעבו,םיגוסהינשלשהלועפףותישלםתונוכנבתויולתןתלועפימוחתו

.תועונתהלש

תונויצברתויביחהוסיסתמהםרוגהןהתויצולחהתועונתהשהעש

ימואלךונחלהבושחתרגסמשמשמןוגראהוא"זכרמ,ה,תיאקירמא-וניטלה
.העונתלרודזורפואהירפירפכותוארלןיאו,ריעצהרודהלש

אליממותינויצההעונתבןגרואמהרעונהלשיסחיהולקשמ,ןפואלכב

הקירמאלשםיירוקמהוםייניפואהםיוקהדחאאוה,תיללכהתוירוביצב

.תיניטלה

םימעללארשיןיב
ףתושמהםכרעוםאצומתאםישיגדמוםירכוזתיניטלההקירמאימע

תוירדילוסהתאחפטלםינינועמו,םהיניבשתוברתהותדה,הפשהתברקתאו

,םתונובירוםתואמצעלרתויבםיאנקםהןמזבוב.תיאקירמא-ורביאה  
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קצומ.הנבמל.תיתכלממ"תינידמה.תרגסמהתאםדקהבךופהלםיטוהלו

רשאךותיההוכשמשלהנידמהלע.תדכולמוהדיחאהמואלששבוגמו

תאםתאדחיו,יטלומהויסיטסמה,ינאידניאה,יאפוריאהדוסיהתאגזמי

.תדחואמתיתרבח-תימואלתושייל,הפשואצומלדבהאללתונושהתוריגהה

תוריחתורחושהלאהתושדחהתומואה,ךפיהל,היפכהבןיאוזתואנק

םינדורלשםנוטלשותופוכתה.תויאבצה תוכיפההףאלעו,תונלבוסו

manaתימואלההמגמה,דיגהלרתומילוא)יתקוחתהדוסיה,תונוש

.ילרביליטרקומידרטשמלשאוה(תידוסיה

Don paיתכלממה,DAM momתועוצקמה,הטיסרבינואה

םיקפאוםיבר.םייוכיסרגהמהינפבםיחתופ,השדחההישעתה,םיישפוחה

לשםימוחתה-תורצותולבגמהורשבבשחרשא,ידוהיהרגהמל.םיבחר

םימסוק,השדחהתשביבדלונשונבלףאו,ןוכיתהחרזמהוהפוריאתונידמ

תומואןהבש,הלאעבט"תוכורבתוצראלשםיבחרנהםיקפואהדחוימב

.םינבומהוםיחטשהלכב,השדחהריציבתוליחתמתוריעצ

ןיאו,ידמלההובגאיההלאהםימעהלשתוברתהתמריכןייצלשי

תוברתבבלתשמאוהשהעשתיתרבחואתיתוברתהדירילןודינ.ידוהיה

תוטילשהתובכשהלשןתמרבןבומכרבודמה.הרישעהתיזגוטרופ-תידרפסה

תונווגמהתובוכרתהותובורעתהתאוםינאידניאהתאאיצוהל,היסולכואב

תאתווהמהןההלאתוטילשתובכש,תואיצמהףקותבםלוא.תויעזג-ןיבה

ןיאו,תוצראהתומדתאתועבוקהןה,םישדחהםימואלהותומואהיניערג

.הלוכהיסולכואהלשהעצוממהמרלעןיידערבדל

םידוהיהלשלטובמהזוחאהאוהתוללובתההלשבושחוףסונםרוג

ידכםידוהיהרפסמקיפסמ,תולודגהםירעב.תיללכההיסולכואלסחיב

piaןוילכהוהעימטהדגנימינפדוכילךרדבתננוגתמהתיתרבחהדיחי.

םיינשבושילדחאםידוהיםירוזפםהבש,םיקחורמהוםינטקהתומוקמב

,תבורעתיאושנ,תיתרבחותיתוברת,תינושלתוללובתהמסונמןיא,הרייעל

.תטלחומהעימטל-דעו

אלל,הריגהבשתודוסיהלכתאגזמלוגופסלתיללכההמגמהתמועל

בורלשההובגההרבחהלשהתורגתסה:הכופההעפותםגתמייק,לדבה

תשרומבםישרושםהלןיאש,םירזםיטנמלאינפמתשביבתוצראה

םניאש,םיילותקםגיאש,היסולדנאוןוגרא,היליטסקלשתיליצא-תיריבאה

naתחאףאםהבןיאש,םידוהיינפבהמכוהמכתחאלעו-יניטלה.עזגה

תונייפאמהתונוכתהלכ,ךפיהלו--*ורילבק,לשוכרעתולעמהתולוגסהמ

לקההובגההרבחהןינעיהילאו.(הגרדתוחנרז--"קורי,)"וגנירג,התא
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ייאפוריאהםדאהבלתשהללכויהבשתרחאתיחרזאהבכשןיאןכש,וניניעב

העיגהישוקבשתבורעתהינבתבכשהאב,ההובגההרבחהרחאלדימ

,םינאידניא,םעהתלדןומההירחאלו,הכומנתודיקפוהריעזתונגרובתגרדל

לשיגולונתארקחלןינעמרמוחםהש,תורייעהוםירפכהישנא.םישוכ

.תוקיתעתויוברתידירשלשואםייביטימירפםיטבש

oraרטשמהלשותוביציתגרדיפלץראלץראמהנושםידוהיל

ןיאןכל.תיללכהתוימואלהותיעזגהתונלבוסהתדימיפלויטרקומידה

novaשמשל.תלגוסמהליזרבבו,תיטרקומידהיאוגורואבתמייק.היעבה

"נומ,םינאידניא,םישוכ,םינבלןיבתונלבוס--סחילרשאבולוכםלועל

,תאזתמועל.םיעזגהתעבראןיבתובלתשמותורזתשמהתובורעתהוםיילוג

םמוקמוםינאידניאהתיעבןהבש,תיזכרמההקירמאבוקיפיספה.תוצראב

םידוהילסחיהםג,רתויבהשקהוהפוחדהתיתרבחההיעבהאיההמואב

.רתוישיגרו.ךבוסמ

תימשיטנאהלומעתתשביבהלהנתההינשהםלועה.תמחלמתפוקתב

עויסב,םיצאנהלשתווסומהותויולגהתויונכוסהםעטמהפנעותיתטיש

םיינמואלםיגוחו,תילותקההרומכהלשםייוסמקלח,וקנארפלשוידהוא

םיגיהנמידילעהתסהההכשמנהמחלמהירחאםג.םיימוקמםייטסישפ

ינלופהסרדנאאבציאצוי,תימורדההקירמאלוטלמנשםיצאנםיליעפו

תיטסישאפההביטקאהיטילפו(הניטנגראןופצבויאוגרפבובשיתהש)

,היסולכואהלשתובחרתובכשלרודחלהחילצהאלוזהלומעת.הילטיאב

רוצילותולקתהמכוהמכםורגלהקיפסהםלוא,הדוסיבתילרבילהראשנש

.םיטעמאלםירקמבתוחיתמ

הינמרגמםידוהיהםיטילפהלגתאגיצהלועדיםיימשיטנאהםיתיסמה

תילכלכהניחבמםייוצריתלבםיטנמלאלשהרידחכיצאנהשוביכהתוצראו

הלא,הישעתחותיפלוםיאלקחםירגהמלתוקוקז.תונידמהשהעש:תימואלו

.ץראהםעתאםתבוטלםילצנמאלאםניאו,רחסמבותולכורבקוסעלםיאב

םישנאלהסינכתורשאןתמלעםירסואהםיווצןההםינשבומסרופםנמאו

(1940,היבילוב)ימשאצומינבל,(1938,היבמולוק)העובקתוחרזאירסח

הטסוקב.(1942,הלמטאוג)ןילופוהירגנוה,םירצמ,ןונבליאצוילו,םיטאיסאל

קוחתעצהטנמלרפלהשגוההיבילובב.תולכורהלערוסיאלטוההקיר

התחדנהעצהה.םידוהיוםילוגנומ,םישוכלשםתסינכלערסואה)1942(

םירבדה.תודחאםינשךשמ,תוילוסנוקההיפלוגהנהשעמללבא,טניסהיִע

תשביהתוצראבורלשהריגההתונוטלשותוילוסנוקהש,ךכידכועיגה
תאזו,ןהמתחאבוחרזאתהשםידוהילתוריית"תורשאןתמבדואמורימחה
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םיחרזאלתידדההתורייתהשפוחלשגהונהוםיימואלניבהםימכסההתורמל

.תשביהתונידמלשםיחרזאתמלו

רקיעב.רזהילכלכהםזילאירפמיאהדגנםיימוקמהםיקבאמהידכדות

,תולגהתודלותמךכלכהעודיההמשאההםגהתלעוה,ב"הראלש

וזהעד.םעהוהנידמהתערל,רזהלצנמהוטילשהתאםיתרשמםידוהיהש

םייעוצקמהםידוגיאהלשהיצרדפנוקהי"עתיבמופותימשרלשמלהעבוה

התואמצעלעםחלהלתנמלעהלשממלוסנכנהיגיצנרשאכ,היבילובב

.הנידמהלשתילכלכה

םניאהליעפתוימשיטנאלשהלאםייוליגיכ,שיגדהלורוזחלןידהןמ

*"ואבוה,םאיכ,ןהבםיררושהםירטשמלאלףאותוצראהימעלםייניפא,

לשהנכסבלזלזלןיאוםהמםלעתהלןיאםלואו,ץוחבמםימרוג“1929(

ידוהיהבושיהןיבםיסחיהתיעב,ןפואלכב.הזהסראהוםיפיגנהתרידח

םיכילהתהתדונתלשאלא.תוימשיטנאלשהניאתיללכההיסולכואהןיבל

הדוגתוקחשמ.ךדיאמםידירפמוםיחודה,דחמםיגזממוםיכשומהתוחוכהו

םיעינמה,םימרוגהינשמדחאלכבו,ידוהיהבושיבוmanaםימייקש

.תילכתבםינושםהםייוליגהו

ירחאךשמנשוא,העימטהותוללובתההימרוגלענכנשידוהיה-

לכלעהבהתּושיגרבביגמ,בלתשמוללובתמשימלםינתינה םייוכיסה

ןיב,תידוהיהותייוחלסנכתמוףרטצמוהירהו,תיתרבחהילפהלשיוליג

םתואשחנמאוהשןיב,םינבומוולםיעודיםעהלשהיוההותוברתהיכרעש

ואהפיאשתיניטלההקירמאבונאצמאל:ןכלערתי.םעמועמבשיגרמו

-יבידניאםירקמלילואט'ופ)תוללובתהל,הרכהבוהנווכבש,תשרופמהיטנ

,הלאהםיבושיהינבלשתעדומההמגמהש,רבדהשוריפ.(םידדוב,םיילאוד

דימעמירוטסיההןויסנהרשאןורתפתארקלאיה,ריעצהרודהלשדחוימבו|

,תיתרבח"תימואל-תיתוברתהירוגיטקרותבתודהיהךשמה:הלאשןמיסב|

fiןמזבובו--לארשיתנידמולארשיתוצופתםעםיצימאםירשקםויק

בושיהלשוישיאןפואבידוהילכלש,תגייוסמיתלב.האלמתושרתשה

תינחורההתריציב,הלשיטרקומידהרטשמב,ץראהייחב,יתרבחשוגרותב

ןיא,תיניטלההקירמאתודהיבידמלףפוראוהיתדהדוסיהוןויכוכו"וכו

'וכו"וכוםילגנא,םיתפרצ,םינמרג,לשהחסונהלעהרזחםושמוזהמגמב

איההצופנההמגמהלשהנכתלרתויבתברקתמההרדגהה."השמתדינב
,תיאוגורואה,תינלי'צה,תיאליזרבההמואהלשםימלשוםינמאנםיחרזאלש

.ידוהיהםעהינב--,'וכו
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1תיניטלההקירמאתודהי

שדחהרודה

המלשתימוקמתוחרזאלשוזהחסונםייקלתישעמהתורשפאההמ

הקמנהההמו,החסונהלשיתימאההשוריפהמ,האלמתידוהיתונמאנלשו

ןהבשתולאשההלא--תודהיךשמהלעהמחלמל,תימצעה,תימינפה

הנניאהנווכה.תשביבשדחהידוהיהרודהןיעדויבאלשוןיעדויבטבלתמ

רוטקסבו,םידחאםיבושיבןכש,תיגולונורכהניחבמהריגהלינשרודל

--םינושארהםירגהמלםיעיברוםישילשינברבכםנשי.טרפבידרפסה

רשא,תוצראהידילילשםישדחהםיירוביצ-םייתרבחהםידברלםאיכ

םויקלםתוירחאתא,ידוהיהרוביצהייחבםקלחתאםיביחרמוםיריבגמ

םידוהיהםינוגראהםעםירשקהםויקלםתגאדתאו,םיימוקמהתודסומה

.לארשיתנידמםעוםיימואלניבה

,ןוגראהתורוצבםייתוהמ םייונישלםגםימרוג.תורמשמהיפוליח

דועאל.ינוציחהםלועהיפלכהעפוהבוןנורתפובושיהתויעבל,השיגב

החימצםאיכ,"הנשיהתדלומהמ,רוביצייחלשתורגסמוםינכת"אוביי,

,תואיצמלהמאתה,תויעבט)בויחהלע.םיימוקמםידוהיםייחלשיוליגו

תדירי,םעהתואיצמבורבעבםישרשהתשלחה)הלילשהו(ימצעןוחטב

.רבדבש(תידוהיהתוברתהתמר
תובלתשהה.תיעב:ןשיהרודהידיבןיידעהבורבםיבושיהתגהנה

תמייקשםיחטשותומוקמםנשיו,אלמההנורתפהאצמםרטהלועפהףותישו
.םמוקמאלמיו בושיהינובוידסימתאשריייתמוימהלאשהןיידעןהב
תואצומולאתויעביכחינהלרתומתונורחאהםינשהלשןויסנהיפלםלוא

יוהבותוברתבהרועמהזשדחרוד.תעדהתאחינמויעבטןפואבןנורתפ
איהותעפוה,תיזגוטרופואתידרפסרבדמובשוח,תשביהתוצראלש
לשתוירוביצהתורגסמלותודהיךשמהלותגאד."תיאקירמא-וניטלע
הדוסיבלבא,ןשיהרודהלצארשאמהברהבםינושהייוטיב,םיבושיה
.תוחפהנכוהקומעהניאהתוהמבו

המ:איהתיזכרמההלאשה,תיניטלההקירמאתודהילשהדיתעיבגל
לומלקשמיוושןעמלשדחהרודלקנעוירשאידוהיהינחורהןעטמה
הריצילשתורשפאידכדעהביחוריכמאוהרשאתיללכהתוברתה

תולועפםוכסךכםשלקיפסיאלו,ידוהיהרפסהתיבבםישכוררעונה
לשזוחאה20רשאךכלכםועזהשוכרהמרבטציאלהזןעטמ?תוהדזהו
הוקתןיאו--ונימיבןהשיפכ,תוגלפמהוםינוגראה,תוליהקהלשתוברתה
החימצליעבטהעקרההווהירשא,ידוהידחוימיוהשבגתיבורקהדיתעבש
.תידוהיתוברתיכרעלשהריבצלו
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ונוכיירשאםירשקהלשםקמעבוםפקיהביולתדיתעהש,רמואהוה
םעהלשםירצויהםיזכרמהןיבלתיניטלההקירמאבםידוהיהםיבושיהןיב

םירעםההלאםירשק,םנמאו.לארשיתנידמםעהנושארושארבו,ידוהיה
ידוהיהסרגנוקלםלוככםבורםיפנוסמתוליהקהידעוותוליהקה.םיקודהו
םיאבםהךכי"עו,ויתודיעווויסנכ,ויתולועפבהדמתהבםיפתתשמ,ימלועה
םירשקםויקבםילגודהםיגוחםגםנשי.הלוכתידוהיההרוזפהםעיחעגמב
אוההלאםירשקליתימאהעינמה,ודוסיבלבא,יאקירמאהידוהיהדעוהםע
לשויגיהנמווידסיימםעפיאוללפרשאמינויצו"ינמואל,רתויהברה

םיהות,שידיאהיבבוחללכבו,יאשידיאהםרזהידירש.הזהדבכנהדעוה
.סרייא-סונאובוקרוידוינבשםיזכרמהמהארשהירחא

:תירבעלולארשילרשאבו
תורירגשלביבסתופפוטצמםיבושיהלשתוגיהנמהוהיצנגילטניאה

תאתמלגמהאיה,ירוביצדמעמותוכמסרוקמאיהש,תילארשיהתוריצלו
םיברתמ.ידוהיותויהלאקנפשוגהתנתונוידוהילכלשימצעהדובכה
ךפוהתיסיסבתירבעברובידהו,תירבעדומיללםיגוחהוםיסרוקהםיכלוהו
רמולךרוצןיאו,ילי'צ-הדוגיטנס,ורינ'ז"הדוירב"הבוטה,הרבחבהנפא
.הלאוצנובםיבורמהםידרויהיבורקןיב

ינברשאןעמלהַליחתכלומקוהרשאםיראופמהרעונהינודעומב

רשפאהלככוענמייותידוהיהרבחבודקריוולבילארשיnua),רקיעהו)
גוזימותויולגהץוביקיכילהתבםיקמעתמותעכםינינעתמ.תבורעתיאושנמ
.תוינידמהותוינוחטבההיתויעבבו,לארשיתנידמבתויולגה

ףילחתןיעמןשיהרודהליבשבתשמשמתדחואמהתיבגמהשםשכ
(םייובמה)ךרענהסכטמ,ילארשיהרישהמשדחהרודהןוזינןכ,לגרלהילעל

םיאבומהטושיקהוהנומתהוטילקתה,רשפאהלככתילארשיתנוכתמב

.'וגו,לארשימ

תירבעב,םילמלשתוטעמהתואמהוטושיקהוטילקתהםאהקפסןכא

ךשמהחיטבהלהחוכבשתידוהיהיצנגילטניאשוביגידכםיקיפסמ*תיסיסב
ייאתאםיפיצמתוללובתההילגןיידע.וזהלודגתשביבתודהילהאנ

.לילכםתואףוחסלםימייאמוםישוגוםיבגרםהמםיפרוג,םינטקהתודהיה
.ונרושיימופוסו,ומוציעבקבאמה
דודיעלותינחורהקינילתורוניצםגםההלאםירשקוהדימבםלואו

רותבםילמסלוםיטושיקלוםיטילקתלםגהברתובישחתעדונירה,ינוגרא

PPDרתויואתוחפםד"רוזחמלינוציחיוטיב
טיטרמהןוגינהלשאלפומהוחוכתאדבכלונתואהדמלהירוטסיהה

.העימטמםליצמו--םידוהיתובבל
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הניטנגראב?דוהיהבושיה

םיבושחהםיידוהיהםיבושיהדחאעגרכםיווהמהניטנגראידוהי

רשאהאושהבקערצונושדחתיסחיוניההזבצמ.םלועבםילודגהו

ןה.רתויבםיחתופמהםיידוהיהםיבושיהתאהמדאהינפלעמהקחמ

,הניטנגראבידוהיהבושיהךפהנךכ.תיתוברתהניחבמןהותימואלהניחבמ

לשרתויבםיימנידהוםיסלכואמהםיזכרמהדחאל,שיא450000הנומה

nyהילגנאתודהיםעדחי,םלועבישילשהעגרכאוהולדוגתניחבמ

תאןובשחבאיבהלילבמו,לארשיותירבהתוצראלשםיבושיהירחאו

םיבלושמםניאוננוצרTANםנוצרדגנרשא.תוצעומהתירבידוהי

.ונמעלשםיליעפהםייחבםויכ
אוהו.ןניקסעובשבושיהרבעלתואשנידוהיהםעהלשויניעןכל

.ומכשלעהלטוהשהשקההסמעמבדומעל,חילצמיתעדיפלו,הסנמודצמ

תורוקמ
.הנש70ינפלהליחתההניטנגראלתינומההתידוהיההריגהה

התנמרשאםידוהילשהנושארההצובקההיפוחלהעיגה1889טסוגואב

.ליוססיומ:ןושארהיאלקחהרפכהדסונ,רבמבונשדוחב.שיא4
תרבחתא,שריהןורבהdomןבדנהדסיםיתנשרובעכ

תובשיתהלעפמלדאמרהמהכפהנרשא,(א..ק.י)תידוהיהתובשייתהה
ינומהלשםתלצההתיההמצעלעהליטה.א.ק.ייהרשאהמישמה.רידא

.השדחותיטרקומידץראבתואלקחלםתנווכהוהפוריאחרזממםידוהי
דוע.הלחהתילאודיבידניאהרוצבהניטנגראלתידוהיההריגההםלוא

.תיניטנגראההקילבופרהלשתידוהיההיצגרגנוקההדסונ1862-ב.ןכינפל
,ללכבתיניטלההקירמאלו,הניטנגראלועיגהםינושארהםידוהיה

ךיישהחטשב.לגוטרופודרפסלשםתורמלףופכדועהיההזרוזאשןמזב
תוכלמה,הערתשההיבילובלשקלחלעויווגרפ,יווגורוא,הניטנגראלםויכ
לשהיגרופצמםשלוחרבםידוהיהברה.הטלפהלהדוירלש"תינשמה
היתוזצמתארתסבםייקלהשדחהםתדלומבוכישמהםקלחוהיציזיוקניאה
"ךשמבועיגההיציזיוקניאהלשתוכוראההיתועורז.תידוהיהnaלש
הלא.םשהשודקחבזמלעובולפנוניחאמהברהושדחהםלועלםגןמזה
וכלהםהיתובקעוםירדוסמםיידוהיםייחםעפףאומייקאלולצינש  



  

 

  

|
|
ב

N
E

se
o

T
N

 |É
|

 

יקסנירןימינבריד30

םירקוחתעדוםירקחמהברהלאשונושמשםה.םינשהתצורמבדובאל

תויטרקוטסיראהותויתרוסמהתוחפשמהבורינבלשםהיקרועבשהעבק

לשיטרקוטסיראוקיתעןימלעתיבב.ידוהיםדלזונהניטנגראלש

רתוישישןכתייה--הבצמיתיאר--יהטלוקרהל,--סרייאסונאוב

.תוירבעתויתואתותורחהילעשכ--תחאמ

ףוסברומאכולחההניטנגראבםירדוסמהםיידוהיהםייחהםלוא

זאמ.םידוהיםיפלאתרשעוזץראבויחתעההתואב.הרבעשהאמה

עברכהניטנגראלועיגההינשהםלועהתמחלמףוסדעהאמהתלחתה

qriaםשלםידוהיהתסינכהברהבהמצמוצתונורחאהםינשב.םידוהי

םיתיעלו,המחלנהניטנגראתודהי.הריגההלעולטוהשתולבגההבקע

.הלאתולבגהדגנהחלצהב

םויכשהניהתחוורההעדה,אצמנבןניאתוקייודמתוקיטסיטטסשתורמל

ריעבםיררוגתמםהמשילשינש.םידוהי450,000-כהניטנגראבםייח

,וירסורןוגכ,הדשהירעברתונהשילשהו--סרייאסונאוב--הריבה

י'וכוסוירהרטנאלשהיצניבורפ.הפהטנס,הקנלבהיאב,הבודרוק

תובשיתה
שריהןורבה.תובשיתהלשלזמבודלונהניטנגראבםיידוהיהםיחה

איבהשםידוהיהתאךופהלהנווכבא.ק.ייפורטנליפהלעפמהתאדסי

םשבתרכומה,הנושארהםירגהמהתצובק.המדאידבועלהניטנגראל
.ליוססיומ:ןושארהיאלקחהידוהיהרפכהתאהדסיappידיליע

ואבשםירגהמההרהמבופסותה,"רסוו,הינאהןופסלעהעיגהש,הילא
םהינבינבוםהינב."הפמפ,ו"יאוגרפ,,"האובסיל,,"הקוזיט,תוינאב
היטרקוטסיראןימכ,םתובאתוכזב,םויכםישיגרמםיצולחהםתואלש
:הניטנגראבידוהיהבושיהלש

ויה.רתויבהקומעתידוהיתימואלהרכההתיהםינושארהםירגהמל
םעהריזבזאעיפוהלצרה:ידוהיהםעהלשוייחבםיינכפהמםימיהלא
.ןויצלעםלחםלוא,הניטנגראלעסנםירגמהלג."םידוהיהתנידמ,ורפס

הניטנגראמ:"27הדע8-הןמ,וירמאמתוכזבםסרפתהזאדטסיצילבופ
.ןויצל

ולקתנםהםויםויוםישקויהםינושארהםיבשיתמהלשםייחה
םימעפלוחצרישעמלןברקולפנתומלשתוחפשמ.םידבכםילושכמב

,עודי."ןיעתחתןיע,לשללכהירחאתכללםיבשיתמהויהםיבייח

הררוגתהשהמלשהחפשמרקםדבחצרשדיליותואלשהרקמה,לשמל
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תאסופתלוחילצה,וחתרתהםידוהיה.ליוססיומתוביבסבבולעתיבב

זעמל+,ורפכלוהוחלשוסוסלשוילגרלוהורשק,תושקוהוכה,עשופה

ימימתחנזומהוהירופההממשב,רבדמבררשלגנו'גהקוח."וארייוועמשי

,םילהאאללוםיתבאלל:םישקםיאנתבהלהנתההמדאהתדובע.תישארב

ןמתצקמבןנוגתהלידכםינוחפלםיבשיתמההלחתהבוכזרתויהלכל

תועובשיבגלעתועובשךשמב.וררשהלאםיאנת.רוקהןמוםימשגה

.םישדחיבגלעםישדחו

םלוא.רזחםנמאםהמקלחוהפוריאלרוזחלוצרםירגהמהברה
,השרחמתוארלןכינפלוכזאלרשא,םישנאהםתואל.םוקמבראשנבורה

םגבושחהיהםהל:תישפחהנידמבםהייחםוקשקראלבושחהיה
םיצמאמהמכב,למעהמכבוהעיזהמכב.המדאלהרזחלשלאידיאה

!המדאלהרזחהםידוהיהםתואלהתלע,םדהמכבו

הרטנאוהפהטנסלשתויצניבורפבםירפכרתויודסונןמזהךשמב
טאלטאל.וינוטנאןסוויסירּואמ,סויסלפוסטוגינומודלונךכ.סויר

הפמפהל:םיתשדועבםגוןההתויצניבורפבתויאלקחהתודוקנהוברתה
.הדובעבתולילכםימיושע,המדאהתאולאגםיבשיתמה.סרייאסונאובו
תורשפאהםהלהנתנףוסףוסשלעוחמשוםימשגלוללפתהווערז,תיאלקחה

.המדאהתאדבעל

.עקרקלשםנודןוילימהששםינושתומוקמבודמעםירפכהתושרל
םלוא,המדאהתדובעבםמחלתאוחיוורהתוחפשמיפלאהמכ.הלותב

.ריעהלארפכהןמלגהםגלדג,םירגהמהרפסמלדגשכ,,םינשהתצורמב

וקסעתהואהמדאהתאודבעשתוידוהיתוחפשמ3800ךרעבויה1941-ב<
םלוא,תוקיודמתוקיטסיטטסונלןיאםויכ.תואלקחבםירושקהתועוצקמב

.ןטקוךלוההזרפסמשרורב

ינב.הניטנגראבתידוהיהתובשיתההלשתונוונתההלערבודתובר
-קמהשכ,תולודגהםירעלםינופאלאםירפכבםיראשנםגיאםיבשיתמה
תומדא.םתואםיכשומ,רתויםילקהםייחה,רחסמה,םיישפוחהתועוצ
.םייוגלורכמנ,רבדמהםוחתמןואיצוהוןולאגםידוהיהשתובר

לוכיוניאםויכסוירהרטנאלשםירפכבואליוססיומברקבמה
םנמזבהלאםיבושיילשםפוצרפלערתויבשולקהגשומהתאףאלבקל

,ליוססיומב.ףונושרגוטרבלאםראתשיפכ,םידוהיה"סו'צואג,הלש
.תידוהיםויכהניאהיסולכואהתיצחממרתוי,אמגודל

תובשיתההלשתונוונתהלשךילהתלערבדלרשפאשתורמלםלוא
וקחמנאל,ורבערבכםיראופמההימישךכלעוהניטנגראבתידוהיה

  
  



í I
U
S
T
A
D


ל

E
S

A
r
e
z
a

E
S

s
e

A
R
A
N
A
A

 

  

2
P
A
G
A
R

g
p

s
e
i
s
p
e
i
o

M
E
a
r

יקסנירןימינבריד32

דבעלתוכישממ,תוחפשמיפלאילואו,תואמ.המדאהינפלעמהילעפמ

.םהיתובאתאהניפאשתונמאנהותוריסמההתואבהמדאהתא

תילכלכתוליעפ
לשםיילכלכההייחבדבוכמםוקמהניטנגראבספותידוהיהבושיה

.הנידמה
;רחסמלרסמתהלוצרשםידוהיהםתוא,וליחתהתורחאתוצראלהמודב

ינימלכרוכמלידכ,תיבלתיבמורפכלרפכמועסנו,תולכורבקוסעל

.םימולשתבתורוחס
תטלובהיטנםיארמ,הדשהירעבןהוסרייאסונאובבןה,םידוהיה

הקיטסיטטסידיבהיהתשילבמ.רחסמהלשםינושהויפנעבקסעתהל
.םירחוסםניההניטנגראידוהיתיצחמכשחיטבהלbomתקיודמ

תוביבסבתויוטמהברה.הבושחהדמעםידוהיהםיספותתשורחבםג
.ידוהיהןוההתמזיבומקוה--ץנילהליו,וטסוחןס--סרייאסונאוב
.םידוהילםיכייש,םינושםיפנעב,םירחאםיברתשורחיתבםג

ומקוהםבור.םיבושחדאמםיידוהיםיקנבDAהניטנגראבםנשי
וקנב,התא1939-בומיקהוודחאתה,ןהמהמכ.תידדההרזעלתופוקכ
תעונתתניחבמ,םויכוניההזקנב."הטלפהלהדוירלדהטילארשי
יטרפןינבבםינכושוידרשמו,הניטנגראבשםילודגהןמדחא,ובשןוהה

INDהמכלשmpםיבושחםיידוהיםיקנבינשדועםנשי
,"לאירטסודנאוקנב,הו,1923-בדסונרשא,"וניטנחראליטנכרמוקנב,ה
.תידדההרזעלתופוקהמכםגתומייקתמהזהםויהדע.1917-בדסונרשא
יארשאוםיסנניפלםינוגרא40טעמכהניטנגראבםויכםילעופלכהךסב

.םיידוהי
.תידוהיההמזילתודוהומקהניטנגראבםינושארהםיביטרפואוקה

דדאיסוס;ההיה1901תנשבוזץראבםקוהשןושארהביטרפואוקה
אלמלאברשא,(ליונאיסוללשיאלקחןוגרא)*ליונאיסּולהלוקירגא

הרטנאלשהיצניבורפ,ליונאיסולבםיידוהיהםיבשיתמהלשםיכרצהתא
ותשאםשלערפכ)הרלקבםקוה,1904-ב,רפסמםינשרובעכ.סויר
ביטרפואוקה(סוירהרטנאלשהיצניבורפבאוהםג,שריהןורבהלש
?הלוקירגאהאוטומ,הדסונ1908-בו(הנומוקהלשןרק)*לנומוקודנופע
.הפהטנסלשהיצניבורפ,ליוססיומב(םיאלקחןיבתידדההרזעלןוגרא)

םקלחוםייללכםקלח,םיביטרפואוקםיידוהיהםירפכהלכבםנשיםויכ

םידוהיינש.םינתפרלשןוגכ,תובשיתההלשםימיוסמםיפנעלםידחוימ  
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רמול"זףורחסרמ:הניטנגראבתיביטרפואוקההעונתהלשםימזויהויה
טעמכםויכתטשפתמהניטנגראבהיצרפואוקה.םייחללדביי,ןלפקקחצי
םידוהיםיספותוישכעםגםלוא,הישעתהורחסמהלשויפנעלכלע
.םיביטרפואוקהבורבחתפמתומוקמ

ומסרופהניטנגראלתידוהיההריגההתלחתהםעשדיגהלרשפא

עיבהלםידוהיהלשהפיאשה.תאזץראבםינושארהםיידוהיהםינותעה
ךרדהתיהתידיאהתונותעהו--הדעהתודחאלערומשלוםמצעתא
האמהתלחתהמ.טעיבתכםוסריפלוצירמהשןה--תאזתודחארוציבל

םינועובש,םינותערואלואצוה.קספהאללטעמכ,הזהםויהםצעדעו
םינשהתצורמבםלוא,תידיאםיבותכםלוככםבורויההלחתהב.םינוחריו

--תונושתויפוריאתופשבףאו,תידרפסבםינותערואלתאצלוליחתה
תוצראמםידוהיםירגהמלשםיכרצהתאקפסלואברשא--תירגנוהןוגכ
.תונוש

תונותעהתודלותלשףיקמרואתלםיאתמהםוקמהוניאהזרמאמ
התישאר.תדחוימהריקסלאשונאוההזןינעוליאוה,הניטנגראבתידוהיה
לשםיאלקחהםיבושיבדועהתיההניטנגראבתידוהיהתונותעהלש
לעהאגתויהל,הניטנגראתודהיל,הלרתומוליוססיומבוסוירהרטנא
.התונותעלשםינושארההידעצ

ודסונשתידיאבםיימויםינותעינשסרייאסונאובבםיעיפומםויכ
,תרכנהצופתםהינשל.יגנוטייצעשידיייד,"עסערפיד,.הנש40"כינפל
םינושתומוקמבםיעיפומהפשההתואב.הדשהירעבןהוהריבהריעבןה
םניהםהיניברתויבםיצופנה.םיברםינועובשוםינוחריהנידמהלש
.דועו*אקווד,,"ןיזאגאמעניטנגראידו,"לגיפשיד,

ודנומלא,:הברהעפשהלעביעובשןותעYDתידרפסב
םינוחרירפסמתידרפסבםיעיפומןכומכ.(ידוהיהםלועה)?הטילארשי
ילארשי;ו(רואה)"סולהל,דחוימבםשםהלונקםהיניב.םינועובשו
ילעבםירמאמםימסרפתמםהבשהשולשדועו(תידרפסהתודהיהלש)
."וירטנמוק,--וםילשורי,,"רבד;:ההובגדאמהמר

ןהותידיאבןה,תחתופמידתיתגלפמתונותערואלתאצויןכ
--רעונהינוגראלכלשטעמכםינואטבהזמץוחםיעיפומ.תידרפסב
;וכוםינושהםינוגראה,םינודעומהלש--תידרפסבםלוככםבור

תמקהזאמ,תונורחאהםינשבוצצםבוררשאםיל"ומהמכםגםנשי
,"ןילופתודהי,תארקנה,הבושחדאמרואלהאצוהלהרבח.הנידמה
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קרמרמ--וניההלהנמ.תידיאבםירפסהאממרתויםויהדעהמסרפ
םיל"ומה.(ימלועהידוהיהסרגנוקהלשהקירמאםורדבוגיצנםויכ)בוקרוט
,"סלרטסא,,"רזילג,,"לרוטלוקוברסא,,"ורבלדנק,,*לארשי,--םירחאה

:דובכבהבםיאשונםלוא,הדבכהסמעמןמצעלעוליטה--“927,
םהימוסרפ.תידרפסלידוהיהםעהלשתורחבומתויתורפסתוריציםוגרת
,תידיאהותירבעהונתורפסל:ידוהיהרעונהתאדוחייבוםיוגהתאםיברקמ

םיישפחתועוצקמ

בורבםידוהיהםיגצוימהניטנגראבםגןכ,הלוגהתוצופתרתיבומכ

םהלתונקלםירעלורבעםיבשיתמהלשםינבהברה.םיישפחהתועוצקמה

לשםינבהםהילאופרטצהןמזהךשמב.תואטיסרבינואב.עוצקמותעד

תויחלוכרטציאלםינבהשהניהםירוההלשהפיאשה.םישדחהםירגהמה

תועוצקמדומללריעצהרודהחלשנןכלוויחםהשםישקהםייחהםתוא

.רתויםילקלםיבשחנה,םיישפח

,םיסדנהמםישימחוהאמ,םיאפורםייפלאכםויכהניטנגראבםנשי

AN,םיחקור,םירומ,םילכירדאהברהלףסונ,ןיד-יכרועתואמהנומש

.ידוהיהבושיהינב

הניטנגראלשםיימואלההייחבםידוהיה
ADIAךשמבובלתשהםידוהיהברה jamםייתוברתה,םיינידמה,

.הניטנגראלשםייתרבחהוםיילכלכה

ןורחאהןמזהדעהתיה,חתפמהתומוקמבדוחיב,הקיטילופההדשב

,1958-בתונורחאהתוריחבב.איהשלכלגרתסירדדבלבםיטעומםידוהיל

ויה תויצניבורפלשםילשומינשוטנמלרפלםיידוהיםיריצהמכורחבנ

המכךשמב,ידוהיאלמ,תוריחבהרחאלהמקוהשהלשממב.ידוהיאצוממ

.הדובעהרטסינימלשדיקפתהתא,םישדח

haהיהתטלובאמגוד.טנמלרפבידוהיאצוממםיריצויהןכינפל

הנש25-מרתויךשמבהזדיקפתאלמרשא,ל'זןמקידהקירנאריד

יותודהילרכנתהלילבמוהברתונמאנב

םיטפושםעפףאויהאלוטעמכ.הנושבצמהתטפושהתושרב

.םידחאונומתונורחאהםינשבקרוםידוהי

םירוספורפכוא.םיצרמכןורחאהןמזלדעטעמכולבקתנאלםידוהי

המחלמוונמעינבמםיישפחתועוצקמילעברפסמיוביר.תואטיסרבינואב  
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ונומםידוהיהמכותונורחאהםינשבירפואשנהילפההדגנתדמתמ

.הלאתורשמל
-םוקמב.היוטנדועדיהו,םידוהיהרפסמרתויברתונותעבותורפסב

לדוהייאלקחרפכןב.ל"זףונושרג וטרבלאלשומשןויצליוארןושאר
--סו'צואגה)*סוידוחסו'צואגסול,ורפס.רפוסויאנותע,סוירהרטנאב

ףונושרגראתמהזרפסב.הברהחלצהלהכז(םידוהיה--הניטנגראירכאו

.םייאלקחהםירפכבםידוהיהלשםהייחתא

דועב,םידוהיאוצמלרשפאיאוטעמכ,הנוצקבדוחייבו,עבקאבצב
Eםיאניטנגראהםיחרזאהלכומכםיתרשמםהרידסהאבצבש.
דועב,םידוהיאוצמלרשפאיאוטעמכ,הנוצקבדוחייבו,עבקאבצב3
.םיאניטנגראהםיחרזאהלפומכםיתרשמםהרידסהאבצבש8

Eםידוהידאמטעמהכדעוטלבתההניטנגראלשםייתונמאההייחב.

:

 

.ימלועםשתלעבתמלקדמ,ןמרגניסהטרבלשהמשןויצליואר

Eידוהיהבושיהלשםינגרואמהםייחה
Éילעבוםיימנידםניההניטנגראבידוהיהבושיהלשםינגרואמהםייחה

.הליחתבכדאמםיקזח,םהבושיהתודחאותידוהיהתוירדילוסהשגר.ףקיה::
רחאלוםייאלקחהםירפכבpraידילהלאתושגרואב.הלחתהב

םינוגראםיצצווצצםויםוי.תולודגהםירעהרתיבוהריבהריעבןכמ
.בושיהלשויכרצלכתאםיקפסמהוםינושםידיקפתםיאלממהםיידוהי

םידוהיהלשיישילשהרודהתונקסעהתריזלסנכנןורחאהןמזב

שלחהינשהרודההיהידוהיהימואלהשגרהתניחבמ.םיאניטנגראה
םיעוגעגלשןעטמהפוריאמותאאיבהןושארהשדועב,רתויבשידאהו

Êבצמ.תימואלהוואגלשוםייתרוסמםיגהנמלש,םייתדתושגרלש,ןויצל
הפוקןכמרחאלו,"אשידקהרבח,הדסונרפכורפכלכבשךכלםרגהז

רפסיתבותסנכיתב,םירגהמהלעהנגהלשםינוגרא,תידדההרזע:לש:
.םיינויצםידוגיאםגםיברתומוקמבו8

Êןילופבםיידוהיהםייחהתאישיאןפואבריכהאלרשא,ינשהרודה,
רסמתהוםינגרואמהםיידוהיהםייחהןמקחרתה,היברסבואהיסור
תירבעתואםיעדויםניאםבור.ילכלכהובצמםודיק:הדיחיותחאהמישמל
דוביאלךלההזהרודהלכשדיגהלןיא.תדהםערשקםושםהלןיאו
קפסאללםלוא--בושיהישארםניהרודהינבמהברה--תידוהיהניחבמ
.שלחרוד:ותונכלרשפא

TAרודהתונקסעהתריזלסנכנ,ליעליתנייצשיפכ,ןורחאה
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ךונחהשימצעהןוחטבהםעדחיימואלהשגרהבושובשגרומו,ישילשה
אצמנהזהנפמלתוינוציחתוביסשפחנםא.ולקינעהתיטרקומדץראב
לנבלהריכזהםידוהיהתדמשהותפידר.הנידמהםוקוהאושה:םינש
.תימואלהוואגםתואהאלמהנידמהתיחתוםאצומתאהזהרודה

הניטנגראבידוהיהבושיהלשםינגרואמהוייחבקוסעארחואמרתוי
ןכינפלםלוא,'וכורעונהתועונת,םינושהםינוגראה:ויתוניחבלכלע
.תדחוימבלתמישלתויוארהתורחאתויעבבץרמנרוציקבעגא

תבורעתיאושינ--תוללובתה
PRםידוהיםנשיםלוא,תוללובתהלהפיטמההעונתהניטנגראב

.ונמעינבכםמצעתאםישיגרמםניאוםאצומלםירכנתמרשאםיללובתמ

םתונכלרשפארשאםידוהילשרחאגוסשי.ידמלןטק,תיסחי,םרפסמ

םהבםעפמןיידעתמיוסמהדימבשהדבועהלשבהצחמלםיללובתמ

הברהבלודגהזגוסלםיכייתשמהםידוהיהרפסמ.ימואלהידוהיהשגרה

םידוהיהרפסמnmונממןטקםלוא,םיללובתמהםידוהיהרפסממ

ינפמ,תבורעתיאושינםעדחיללכךרדבתואבתויורצנתה.ורצנתהש

רימהלןכומהאוהאקודידוהיהגוזהןבדימתטעמכולאםירקמבש

ANT DR

םהינבשןויערהןמתודלוסתודהיהןמתוקחורמהתוחפשמהוליפא

םהיצמאמ."דובא,ןב"אטוח,בםיאורהרוקרבכהזשכו,םייוגםעונתחתי

ןטקאהיהניטנגראבתבורעתהיאושינרפסמשךכלואיבהתוחפשמהלש

םרב.תמייקהניאוטעמכוזההיעבהםששדיגהלרשפאןכלו,רתויב

.ויתוחוכלכבהילערבגתהלהסנמבושיהותמייקהנכסה

וכו,םינמרג.םידרפס,םיזנכשא

םגונשיםלוא,םיזנכשאםניההניטנגראידוהילשעירכמהבורה
.םהלשמםהינוגראומיקהרשא--םינמרגלש,םידרפסלשבררפסמ
.'וכו--םיזנכשאהןמדרפנב

ינבמתבכרומההשדח"הדע,לעםויכרבדלרשפאהניטנגראבםרב
טרפתרחאהפשםירבדמםניאםבוררשא,םשודלונרשאםירגהמ
םישיגרמםניאוםידרפסלםיזנכשאPaםילידבמםניארשאותידרפסל
וזההשדחה"הדע,הינב.ןההתודעהןמתחאלםיכייתשמכםמצעתא
םינוגראבתויארחאותובושחתודמעתונורחאהםינשבסופתלוליחתה
.הניטנגראתודהילשםייזכרמה  



aהניטנגראבידוהיהבושיה

םידרפסה:הפשהתיעבתובורקםיתיעלתררועתמהלאהםינוגראב

המכשדועב,תידרפסבלהנתתתוליעפהלכשםישרודהניטנגראידיליו

רומשלםיסנמ,"םידדובםיטסישידיא,ןכםאםינקנהדחוימב,םיזנכשאהמ
םיבצמלתמרוגוזהיעב.בושיהלש"תימשר,הותפשכתידיאההפשהלע

ללכךרדבםלוא--'וכותופסאלשתוינומהתוביזע--םימיעניתלב
לעוזהיעב.תידרפסלםימגרותמתידיאבםימואנה:הרשפידילםיאב

תודעהןיבםיררושהםיסחיהתאהפיהמיגדמ,תצקמבתיתודליהתויהףא

.הניטנגראתודהילשתונושה
דרתםינשהמכדועבוהתובישהתאםויכתדבאמוזהיעביתעדיפל

ינב--הניטנגראידיליםניהבושיהינבמתיצחממרתוי:קרפהןמללכב

קראלתררועתמהניאםלצאו--ליעליתרבדהילעשהשדחה"הדע,ה

םיגהנמהDAאלא--םלוכיפבהרוגשתידרפס--תפתושמההפשהתיעב.

.םיכוכיחלםרוגוניאוםלצאדיחאםייחהחרואו

םינוגראהלכבהלועפםיפתשמתונושהתודעהינבשןייצלשיתאזלכב

.הינומרהבםייחוהניטנגראתודהילשםייזכרמה

תוימשיטנא

תרמואתאזןיאםלוא,הניטנגראבתנגרואמתוימשיטנאןיאםויכ
:ילאידיאהכהיהבצמהדימתאללבא.תוימשיטנאללכןיאוזץראבש

התיהתירקעהםתמישמרשאםינוגראהניטנגראבולעפםינשהמכינפלדע
רפסמ.תוימשיטנאהדוחייבותיעזגןיבההאנשההיסולכואהברקבעורזל
ןויערהשכ,הינשהםלועהתמחלמןמזבדחוימבוברתההלאהםינוגראה
םייקתהלוכישמהםהמהברהו,תיניטלההקירמאלכבםידהואולאצמיצאנה
תלאוגהתירבה,דחוימבהליעפהתיהםהיניב.תונורחאהםינשהדע
.תודחאםינשינפלהקרופרשא,*תינמואלה

המכהזלבא,היולגתוימשיטנאםעפףאהשגרוהאלתונוטלשהדצמ
תונוישרונתנרפסמיתמלקרוהניטנגראלתידוהיההריגהההקספוהםינש
דחאלכ:הניטנגראבתשגרומהתוימשיטנאה"'גוס,לאמגודהנהו.הסינכ
םיחמתמכםילבקתמםניאםידוהיהםיטנדוטסהםלוא,האופרדומלללובי
החירכמוזהדבועו--םיינוריעםניההניטנגראברשא--םילוחהיתבב
.ידוהיהםילוחהתיבלתונפלםתוא

תאנשתשגרומהניטנגראבתימשרתוימשיטנאםויקיא תורמל
ליאוהשממלשתוערפלםעפףאאיבהאלהזשגר.םעבתמיוסמםידוהי
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עדירשא,ידוהיהרעונהתודגנתהבלקתנהזןוויכבהשענשןויסנלכו

.בושיהתנגהלתאצלךרוצהתעשב

;תוימשיטנאמתלבוסהניאהניטנגראתודהישדיגהלרשפאםוכיסב

--:איהשהרוצוזיאבואםהידומילב,םתדובעבםיחפוקמםניאםידוהיה

.הרתפלןוצרהםייק,הילפהלשהיעבתאזלכבתררועתמשםעפלכבו

+הניטנגראבםיידוהיםילעופשיםאה

ילבמ.הניטנגראבםיידוהיםילעופשיםאההלאשהתלאשנםיתעל

ךרדבתנתנ--ליעליתרבדםהילערשא--םירכאהתאןובשהבאיבהל

dbaהברהב.הנוכנירמגלהניאוזהבושתםלוא,וזהלאשלתילילשהבושת

זוחאםלוא,םידוהיםילעופםידבועםינושםיגוסמםילעפמותשורחיתב
ךכלהביסה.תורחאהתודעהלשהזמןטקידוהיהבושייהברקבםילעופה
רחאלוםילעופכםידבועםה:יאמצעןפואבדובעלםידוהיהלשהיטנהאיה

.םינטקהכאלמיתבםיחתופןכמ

העיגהשהריגהבהניטנגראבםיידוהיהםילעופהתעונתלשהתישאר
תמחלמ:הפוריאחרזמבועגפשםישקםיעוריארפסמרחאלוזהנידמיפוחל

וליאםילעופ.הירהאלשיוכידהתפוקתותיסורההכפהמה,ןפי--היסור

חרזמבולעפןכותבשתוינוגראהתורגסמהתאהשדחהםצראלוקיתעה
.'ובוםיטסיכרנא,דנוב,ס"ס,ןויצילעופ:הפוריא

יתבבםיידוהיהםילעופהוזכרתה,איהההפוקתבתחתופמתשורחןיאב
וכותונעבוכ,תורגנ,תוטייח:םהלםיבוהקויהשתועוצקמבהכאלמ
,תימצעהישעתחתפלהניטנגראהצלואהנושארהםלועהתמחלמתפוקתב

,ליטסכטMYירצומ:םידחאםיפנעבםידוהיהתוברומרתהזחותיפלו
.םילעופרותבםהבודבעםגאלא,םילעפמומיקהקראלםה.'וכוםיטיהר

תינלופההריגההםִעדחוימבלדגידוהיהבושיהברקבםילעופהזוחא
הפנעתיתוברתתוליעפןכומכהשגרוההפוקתההתואב.(1929---1920)
התיהםלוא.'וכוםינולעומסרופ,םיגוחומקוה:םיידוהיהםילעופהברקב
תוגלפמהןיבםירעוסהםיחוכיוהו,תוליעפהרשאמתונתלעפהןמרתויךכב
.םמשלםיוארהםייטילופםייחלוליבוהאל

םילעופהזוחאוםירחוסוםילעפמילעבלםילעופהוכפהטאלטאל

.םיאלפדריםיידוהיה

תתחפהלםגהילאמתנבומהאצותכהמרגםילעופהרפסמתתחפה

.תשגרומהניאטעמכםויכותעפשהו,הניטנגראבידוהיהלעופהלשולקשמ  
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ןקסעה

דאמהברהםימייקהנידמהלשםירחאההירוזיאבו,סרייא.סונאובב

,לשמל,ברעלכטעמכ.ידמלםיימנידםניהבושיהייח.םיידוהיםינוגרא

תודועסּו,םינויזופמיס,תואצרה,תופיסאהמכסרייאסונאובבתומייקתמ

,םהינימלםיידוחיהםינוגראהידילעתונגרואמהתויגיגח

,םינוגראהשארבםידמוערשא,םינקסעתואמםייוצמסרייאסונאובב

םישנאהאלול.םהינימלםיסוניכבםיפתתשמוםימואנםיאשונ,םיפסכםיפסוא

רשאמבושיהינינעלץרמוןמזרתויםישידקמרשא,הלאהםיעונצהוםינכה

התיה:הנושהניטנגראתודהיייחבםירבדהךלהמלכהיה,םהםהינינעל

.הלאםייחתנייצמההקימנידההרסח
אוהךכוונוגראלרסמתהלוילעשעדויאוה:תוטושפתופיאשןקסעל

:אוהךופהנ.ויתורשבקעתיפסכהאנהואהרומתןבומכלבקלילבמ,השוע
ןוצרב.ותסנרפרוקמתאחינזמאוהשךכלותואהאיבמותוליעפללכךרדב
הלועפאיהשוזיאמרדעהלאלידכותונחתאואודרשמתאבוזעיאוה

.תירובצ

ימואלידוהישגר
קומעשרשומימואלהידוהיהשגרהשקפסלשלצאללרמולרשפא

האלממוהאלמתונויצהשוהניטנגראתודהילשהתרכה-תתבוהתרכהב

.הייחבדאמלדעבושחדיקפת

םוקזאמ,תונורחאהםינשבדאמקזחתההזשגרשאוהןוכנםנמא
תודהיברקבםיכלהמהלהאצמתונויצהשםגןוכנםלוא,לארשיתנידמ

.ןכינפלהברההניטנגרא
דסונ,לזבבןושארהינויצהסרגנוקהרחאלדימ,הרבעשהאמהףוסב

םינוגראהוברתהןכמרחאלשםישדחב.ןושארהינויצהןוגראההניטנגראב
היההדיקפתמרשא,"תיאניטנגראהתינויצההיצרדפה,הדסונשדעהזגוסמ
אלאוההןמזב.םיינויצהםינוגראהלכלהכירדמותיזכרמתודחאתהכשמשל

יריעצ/ו,"ןויצילעופ,שכו,םויהלשתוינויצהתוגלפמהןיידעתומייקויה

לשםנוגראל*תינויצההיצרדפה,הכפהנ,םהלשמםינוגראומיקה'וכו“79%
רשאםינקסעה"היצרדפה,ןמושרפםינששמחינפל.םייללכהםינויצה

םע"היצרדפה,תהדזמזאמו,לארשיב?תיביסרגורפההגלפמה,םעםיהדומ
.תילארשיה"םייללכהםינויצהתגלפמ,

םיגלפהםעוהדזהרשאתוגלפמהניטנגראבומקםינשהתצורמבי
ינפלשדע--רתויבהקזחההגלפמהםויכאיהי"אפמ--םינושהםיינויצה

-

  



יקסנירןימינבריד40

הצעומה,הדסונותיזכרמהיצרדפםויקבךרוצהבוששגרוהםינשרסירתכ
חתפמיפלםיקלחתמ"הצעומ,בםידיקפתה."תיאניטנגראהתיזכרמהתינויצה
היתוקלחמלעי"אל.תידוהיהתונכוסהתדבועהמעהלועפףותישב.יתגלפמ

.'ובו ,רעונהתילע,הילע,הלבלב:תונושה

םינוגראהירבחרפסמיפלהניטנגראבתונויצהלשהחוכתאדודמלןיא
םינוגריאבףתתשמוניאהניטנגראידוהילשבררפסמ.םינושהתוגלפמהו"

םישידאהםניהדאמםיטעמ.ינויצהןויערהתאםידהואתאזלכבוםיינויצה
.תונויצלםויכםידגנתמהוא

וחפתלוכישמהורתויבקזחימואלשגרהפוריאמואיבהםידוהיה
,יקסבוסור,גנזג,ץושביל,'ץיבלסוילשםהיתומשןויצלםיואר.הניטנגראב

תושפנתיישעלםהייחתאושידקהרשאםתומכהברהדועוןוסנחינ
.תונויצל

יתררוגתהוןטקדליזאיתייה.רופלבתזרכהםויתא,לשמל,רכוזינא

ותלדלעקפדתהםואתפרשאכהיהרקוםושגהליל.ליוססיומבירוהתיבב
--תינויצהתודחאתההלשהאישנזאהיהש--לזיקסנירםייח,יבאתיבלש

תזרכה:הבוטההרושבהםעסרייאסונאובמ--קרבמלבקתהיכ.עידוהו
יבכרה,ךלוו,רשילפ,'ץיבויסוקםיליכשמהוירבחליבאעידוהדימ.רופלב

,הכשחהוץובה,םשגהתורמל.העשמתוחפב.ללכהןינקלהתשענהעידיהו

תאגוחלידכףטוםישנ,םירבג,ליוססיומלשםידוהיההיבשותופסאתה
.תידוהיהנידמתמקהכזאעמשנרשאערואמה

,הנידמהתמקהםויבסרייאסונאובבהררששהריוואבםגינרוכז
האצמםעהלשהנכהותחמשוריעהתוצוחבתולוחמבאציידוהיהרעונהשכ
ותנמאבתכתאשיגהשכהארנהמודהזחמ.העבהלשתורוצינימלכהל

,תרש,רוקיבלואבשכורוצבקעי,הניטנגראבלארשילשןושארהרירגשה

.ל"זקצנירפשו,ריאמהדלוג

תדחואמהתיבגמה

ןעמלהנשוהנשלכםידוהיהםימרותוזתינוגראתרגסמתועצמאב
םלועבםינושארהויההניטנגראידוהישהדבועהןויצלהיואר.הנידמה
.1921תנשבהיההז.דוסיהןרקהתבוטלתיבגמוכרעש

תונושהתוינויצהתוגלפמהירבחקראלםינמנתיבגמהלשהינקסעןיב

ןעמלםידבוערשאינויצהןויערהידהוא,העפשהילעבםידוהיםגאלא
.תונמאנבלארשי  
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תויבגמוכרעןכינפל.הנידמהתמקהירחאהדסונתדחואמהתיבגמה

ppaןרק:דרפנב momםינוגראהברה.'וכוהמחלמהתונברק,תמייקה

םגושענ.םצמוצמהדימהנקבלבא,תויבגמךורעלםויכםגםיכישממ

רתילותוליהקלםישורדהםיפסכהתאתדחואמהתיבגמהךרדתובגלתונויסנ

.החלצהאללםלוא,םיימוקמהםינוגראה

םישוערשאו,לארשיבתודסומתבוטלםיפסכםיפסואהםינוגראהןיב

הטיסרבינואהירחושןוגרא,םינמנ,תובישחתברהרבסהתלועפםג

יבורקלשםינוגרא,"םודאדודןגמ,,"עדמלןמציווןוכמירחוש,,"תירבעה

.'וכו.הניטנגראידיליםניהםהירבחרשאםיצוביקלשםידהואוהחפשמ

."סדנובה,לעפמתונורחאהםינשבחילצהןכומכ

וכרעתורמלולארשילהניטנגראידוהיבורםימרותתרחאואוזהרוצב

.ידמלבושחעויסםתרזעבתוארלרשפאיאניטנגראהעבטמהלשןטקה

ליעפקלחתחקלרעונהלשתונויסנהמכםינשהתצורמבויה:רעונה

amavaקבשרשא,"ינויצהואניטא,הדסונםישולשהתונשב.תינויצה

pmוגוסמםירחאתונויסנהמכלהמודב,םינשהמכרובעכיחלכל.

לנוגראלכתאהברקבדחאלהחילצהףוסףוסשתינוגראהתרגסמה

רשא."הניטנגראבינויצהרעונהלשהיצרדפנוק,ההתיהינויצהרעונה

לאהניטנגראבולעפרשארעונהינוגראתאונריכזהב.ןכמרחאלהדסונ

ןוגרא)*הטילארשידוטנבוחדדאיסוס,,םהבשןושארהןמםלעתהלונל

לארשיתוברתתרדחהןעמלתוברהשעו1915-בדסונרשא(ידוהיהרעונה

.הניטנגראתודהילשתונושההיתובכשברקב

הנידמהםוקזאמש,תויצולחהתועונתהרעונהברקבוחתפתהםויכ

ןהיתורושבליחםישועםירוחבותורוחביפלא.העיתפמהרוצבולדג

"תורשכה,עבשהתעםשתומיק.לארשיב--ןכמרחאלוהניטנגראב

תויצולחהתועונתהןמואבםהירבחשםיצוביקרסירתכומקוהץראבו
ברקבהמתדיריבושתונורחאהםינשבתשגרומונרעצל:הניטנגראבש

.יעראאוהרבשמהשהווקנםלוא,רעונהתועונת
יאצויםידוהיםיפלאתששדעתשמחמלארשיבםייחםוכ:הילע

תרחאתישפחץראלכמםילועהרפסמלעתיסחיהלועהזרפסמ.הניטנגרא

לחנתהלידכ'וכוססובמקסעוהרבח,החפשמהלוגבובזעםבור.םלועב

םיצוביקבעקתשהלםהינפלואברשאםהינבתובקעבולעםיבר.לארשיב
Damםהייחתאתונבלשדחמוליחתהוםהיתוחפשמתאואיבהםירחא

.לארשיב

םלואתיאזורפהיעבתולעלםיצורההלאלעהקיעמתונורחאהםינשב
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תורמלםלוא,יאניטנגראהעבטמהלשוכרעבהריהמהדירי:הבושחדאמ
.הילעהםרזקספנאלתאז

ימלועידוהיטרגנוק--איאד

סנויסאוסוסאהדןויסגלד,האוההניטנגראתודהיתאגצימהןוגריאה

רכומה ,(הניטנגראבםיידוהיהםינוגראהיגיצנ)"סניטנחראסטילארשי

.איאד-כרוציקב

תונברקלהרזעטישוהלידכרלטיהתילעןמזבהדלונוזהתודחאתהה

הבופתתשה.ל"נהםשהתאהלבקהמןמזרובעכםלואםיצאנהתופידר

רשא,הדשהירעמוסרייאסונאובמםיידוהיםינוגראהאממרתוימםיגיצנ

םינממוןוגראהלשותלועפלדוסיהיווקתאםיעבוק,הגשבםעפםיסנכתמ

עסמלוהנתאהידיל,RTהלטנגציימההיפאלשב,ויתולועפתא

םעפיאהתהדזהאל"איאדה,.ןהינימלתוילפההותוימשיטנאהדגנהמחלמה

לעפוהשץחלה.תורמלהזלכו,תידוהי-ואתיאניטנגרא.הגלפמםושםע

Fura moyתונוש.

FNT MN DID הניטנגרא np

תרוצלע.תרוקיבירבדועמשג.,םתגיצנ

1 יתב:ינשהןמדחאדאמםיקוחר

הבםיפתתשמדחאדצמ

: ge ,הבתפתתשמ

by mar בךרוצה5207

;:ביכרהל

?וזתינכת

הדעולאיאדהלש

DAרתי.ומכ,הזןויער

כישממ םייתניב

הלודגה'זיטסרפלהתכז

.הנש27-מרתויךשמ

םורדלכבוהניטנגראב.י1ידוהיה:.סרגנוקב.הרבחהניהאיאדה

םוידעאשנרשא,םולשהוילעןמלהבקעילשורכזתאםידבכמהקירמא

imaהשביההתואבסרגנוקהלגדתאהמרב.

איהותועצמאברשאסרנגוקהלשתבהלינתכמותאיההניטנגראתודהי

תגצוימהתיהאיה.ידוהיהםעהלשםירחאהוילחםעהרושקהמצעהאור

תונמאנבהלועפתפתשמו--דוסיהסוניכתאללוכ--םיסרגנוקהלכב
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,ןמדלוגםוחנר"דסרגנוקהאישנשםעפלכ.ויתולועפלכב

רבוקטרטהיראר"דלהמודב.הכרעהוהדהאבלבקתמאוההניטנגראברקבמ

םויכוניההקירמאםורדבסרגנוקהגיצנ.סרגנוקהלשםילוגדםיגיהנמדועו

.בוקרוטקרמעודיהםאונהוטסיצילבופה

ידוהיךוניחו

רפסמ.רתויבההובגהמרלעםויכדמועהניטנגראבידוהיהךוניחה

סרייאסונאובב.םידומילהתמרתילעםעדבבדבלדגוךלוהםידימלתה

םיידוהירפסיתבלםהידליתאוחלששםידוהיאללשםירקמוליפאויה

.ההובגהםתמרלעועמששרחאל

רשא,םינושארהרפסהיתבודסונ.הניטנגראלהריגההתלחתהםע

וצמאו"דדח,הןמוקחרתנןמזהךשמבויתדןויבצילעבויהתלחתהב

.תושידחרתויךוניחתוטישםמצעל

אהלחתהבהמצעלעהליטה,ליעלןגרבדרבכהילע.רשאא.ק.יה

אניטנגראםייללכ.רפסיתביהאלםהבשםירפכבו,ךוניחהדיקפת
לההקיזחהוהדסילכהךסב,הלשמאנפלוא.יתב-ןליפאההתפ 3

מ-םג.םלוא,םירומ.תאיצמבהיהלשוקהרקיעזם;רפס:יתב

וילעשדנסיהויהרפסהיתהאשרמולרשפא.החלצהבהרתכוהוז

.תניטנגראב.םויכתמייקהידוהיהךוגיההתשרתתתשוו

ךוניחב.םירושקה.םידיקפתה.יולימתאהמצעלע.החק'

o?םייללכה-רפסהלתב-תאא.קיההלהריבעה

.1919-בראשהתאו1916-ב1

המכב?םיידוהיהםייתדהםיסרוק,התאא

התיהרוזתשר-101.הפ.הטנס,וירכור,סרייאDIARIAןוגכ.תולודגםירע

.םידימלת000;7-מרתוי ודמלםהברשאםיסרוק153-מ19307-בתבכרומ

היתולועפו?ישארה:ךוניחהדעושםשהתאןמזהךשמב.הלבקוזתשר

הלשרפסהיתבתאא.קיההריבעה1939-ב.הדשהmpbומצמטצה

לארשיתסנכ)?הניטנחראהקילבופרהלהדהטילארשיןויסגרגנוק,ל

לכב"ישארהNonaדעו;התאלהנלםויהדעהכישממרשא(?הניטנגראב

ינגהמכו,רפסיתבםיששמרתויוזתשרהגומםויכ.םירפכבוהדשהירע

.םידליףלאמרתויםידמולםהברשאםידלי

תליחתרחאלםינושארהםיידוהיהרפסהיתבודסונסרייאסונאובב

  רפסיתבודסונךרוצהיהוהדימב.רפסיתב15רבכויה1915-ב.האמה
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אוהוךוניחהחטשבהצוענותמישמרקיעשעדויידוהיהבושיה.םישדח

.וזהמישמבדובכבאשונ

תוינכתוכרענסרייאסונאובבהליהקהלש*ךוניחהדעו,לשודוסיםע

הליהקהתאשונםויכ.ךוניחהתשרחותיפןונכיתבלחוהותודיחאדומיל

קרתאשונהתיההלחתהבשדועב,םישדחרפסיתבתמקהביצקתמ40%0-ב

.10%-ב

סרייאסונאובברפסיתב60-מרתוילעםויכחקפמproa“דעו,

דומלת,םיארקנהרפסיתב100-כםגםנשיריעההתואב.היתוביבסבו

.יתדךוניחםגרתיהןיבםינקמהו*הרות

םולש,:םההלארפסיתב.םיראופמםינינבשיםילודגרפסיתבהמכל

לששדחהרפסהתיבו(הינבלשבלשב)"גמזגןמחנ,,"קילאיב.,"םכילע

NUDOונרגלב,".

םוייצחםיכלוהםידליה.תורמשמיתשבםידמולרפסהיתבלכב

.ידוהילםוייצחויתלשממהרפסהתיבל

doaתודהי,:םירומלשרדמיתבהשולשםנשיהניטנגראיבחר",

ידילעךמתנ)סרייאסונאובב"םיירבעםירומלשרדמתיב,;ליוססיומב

.סרייאסונאובב,"תודהיהידומיללןוכמ,הו(וילעתחקפמרשא,הליהקה

םגםינקמובוהדשהירעמםידימלתותודימלתלהימינפשיהזדסומל

רשא"תירבעההשרדמה,הדסונםינשששינפל.יללכינוכיתךוניח

יתרכזהששרדמהיתבירגובלינוכיתלעךוניחםינשעבראךשמבהנקמ

.שרדמהיתבלםירומלששדחרודךנחלהדיקפתמשוליעל

םהבשוםירגובמלרקיעבםיסרוקןכומכםימייקמתודסומהמכ

דוחייבםיבושחםהיניב.תודהיהתועוצקמותירבעהןושלהתדמלנ

."הניטנגרא--.לארשיתוברתיסחילpopa"תירבעהתורדתסהה,

שי.תירבעההפשהדומיללתובהלתהשממתשגרומתונורחאהםינשב

חטשב"תימלועתירבעתירב,התמרותשהבושחההמורתהתאןייצל

.תירבעהןושלהדומילתבחרה

םייתדםייח

ץראבשי,תדהןמהניטנגראבוקחרתהםידוהיהברהשיפלעףא

ברבךרוצהשגרוהתונורחאהםינשב.ידמלםיחתופמםייתדםייחוז

.ןייטשרפיסרודגיבאעדונהברהםינששלשכינפלהנומהזדיקפתלוישאר
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תמייקמאיה.ןכינפלהברההליהקהתרגסמבלועפלהליחתהתונברה

PT maלשםייתדהםיכרצהלכתאתקפסמותורשכהלעתחקפמ

.בושיה

457כםהמ,תסנכna“120-כהנידמהיבחרלכבשילכהךסב

היצגרגוקהלשתסנכהתיבםהוזריעבםיבושחה.סרייאסונאובב

םגםנשי.וספ:אצמנובבוחרהםשבעודיהתסנכהתיבותידוהיה

תונוכשהותובוחרהתומשבםירכומה.םיבושחתסנכיתבהמכםידרפסל

.'וכוונרגלב,הילוול,סרדאיפ:םיאצמנםהםהב

תונוכשבוםהיקסעתאםידוהיהםירגוסרופיכםויבוהנשהשארב

תשגרומ--"יפסרקהליו;ו"הסנוא,--םידוהירקיעבתוסלכואמה

םירגוסה,םידרפסרקיעב,םידוהיהברהםגשי."ןושארםוי,לשהריווא

תויונחהילעבםיבייחיאניטנגראהקוחהיפל)םהיתויונחתאתבשםויב

.(םוייצחלתבשהםויבםהיקסערוגסל

יוכותוליהק,תוליהקהדעו
דוחייבו,תוליהקהדעואלממהעירכמהדיקפתהתאליעלונטלבה

תלפטמרתיהןיבשרבכוניאר.בושיהייחב,סרייאסונאובלשהליהקה

ןיאםלואםירומלשרדמתיבבהלכוםידליהןגמלחה,ךוניחבהליהקה

.ןלהלרבדאםהילעו,םירחאםיחטשבםגתלפטמהליהקה.לכההז

.הנשםיששכינפל"השידקהרבח,םשהתחת הדסונהליהקה
דעשןייצלשי.תרוסמלםאתהבבושיהינבתרובקהיהןושארההדיקפת
,הליהקבסרייאסונאובלשםיידוהיהןימלעהיתבםירושקהזהםויהםצע
.םהלשתודרפנהתוליהקלםיכיישהםיידרפסהתורבקהיתבלטרפ

.םישדחםידיקפתהמצעלעהלבקוהליהקההחתפתהטאלטאל

לשתוליהקבתמייקהתיהאלרשאהליהקהלשתחאהנוכתןויצלהיואר

הדבוע.הליהקבםירבחתויהלםידוהיהתאחירכמוניאדחאףא:הפוריא
העיפשהאלאיהתאזלכבםלוא,התוחתפתהבםוסחמתווהלהיושעהתיהוז
,םירבחףלאםישימחכסרייאסונאובתליהקבםידגואמםויכוהמואמב
םימשרנתוחפשמהישארקרוליאוהתוחפשמלשרפסמותואםיגציימה
.םירבחכ

ינבלתידוהיהתוברתהתרדחה:בושחדיקפתדועהאלממהליהקה

הנשלכתכרוע,םירפסרואלהאיצומ,תואצרהתנגראמאיה.בושיה
םינושתומוקמבםיסרוקוןויעימיןושארםוילכתמייקמו?רפסהםוי,תא
לשהביצקת.לארשיתנידמבתונושתורוצבתכמותאיהןכומכ.ריעב
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,רבחיסימי"עותואהסכמאיהוהנשלתוספםינוילימהמכבםכתסמהליהקה

.םיתורשרובעםימולשתותומורת
לש,םידרפסלשתוליהק,יתנייצרבכשיפכ,םגשיסרייאסונאובב

.תיזכרמההליהקהםעםיניקתםיסחיתומייקמןהו,'וכוינמרגאצוממםידוהי
לשהרוצבתונגרואמןהמהמכmapןנשיםירעהרתיבםג

תוכישממ:תורחאו,הפהטנסלשהליהקהלשמלומכ,הלודגהליהק

.דבלב"אשידקהרבח,לשדיקפתאלמל

םויכלעופרשא,"תוליהקהדעו,דלונתוליהקהלכלשםנוגראמ

ןוגריאשםינעוט.שייתנייצרבכשיפכ.הנידמהיבחרלכבהרידסהרוצב
הפקשהלעםיקלוחשיםלוא,איאדהםוקמבבושיהתאגצילךירצשאוההז

.וז
םירחאםינוגרא

םירשקהתאקדהלםדיקפתמרשאםינוגראבלפטאהנושארבושארב
.הידוהיוהניטנגראתנידמןיבללארשיןיבםיישפנהוםיילכלכה,םייתוברתה

--לארשיתוברתלןוכמה:םינוגראינשןויצלםייוארתוברתהחטשב

תדעוצהלכלכהחטשב.הניטנגרא--לארשיתוברתיסחילןוכמהוהניטנגרא

.לארשי--הניטנגרארחסמלהכשלהשארב

,הרבחהיחטשבםילעופרשאםינודעומהמכםנשיסרייאסונאובב
ןייצנ.ידמלהלודגבושיהייחלעםתעפשהרשאוטרופסהותוברתה

.ייאניטנגראידוהיןוגרא)"הניטנחראהקיארבהדדאידוס,התאלכםדוק
ףלאםישולשמרתויובםירבחותומוקעשתןביטרפןינבהזןודעומל

PRרבדאםהילעשםינודעומהרתיומכ,הזןודעומon?םימייקמ

-נגראבדבוכמםוקמםהלשילסרודכב--הבושחדאמתיביטרופסתוליעפ
ןודעומבתורבחההוהמרעונינבהברהל.תיתוברתותיתרבחתוליעפו--,הניט
.'וכותואצרהךרוע,םינואטבאיצומןודעומה.תודהיהםעדיחיהרשקה

יבכמה תעונתבדגואמה*יבכמ,:ןויצלםייוארםינודעומינשדוע
."חכה--טיישלןודעומה,ותימלועה

וקיפיטנאיסוטוטיטסנא,:וניוציתוברתינינעלםיימוקמהםינוגראהןיב
וניטנחראוידוחוטוטיטסנאלא,ו(ו,וו.יעדמלידוהיןוכמ)"ו.וו.יוידוח
.(היצמרופניאותוברתלהניטנגראבידוהיןוכמ)*ןויסמרופנאהרוטלוקהד
םינגראמ,תודהיהידומילחטשבתויעדמתודובעםימזויםינוגריאהינש
םיקהוליפא.ו.וו.יהוםינינעמתעיבתכרואלםיאיצומ,תואצרהותוירפס

.ןואיזומ
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:הכוראתרוסמתולעבליוססיומבםיתששיתורכומהתוירפסהןיב

יהבודרוקב"םכילעםולש,:תורחאםירעבו,?שריהam"המידק,

.'וכוןמוקוט,וסבליבסב.וירסורלשתוידוהיהתוירפסהו

a, nanaןוגרא.הנידמהתודהילשהתלסוהנמשתפתתשמ*תירב

.הניטנגראידוהיןעמלתובישחתברהדובעתוריסמבותועינצבהשועהז

םייקהןוגראבהכרדהועויסאצומהניטנגראלעיגמהידוהיהרגהמה

לשםיתורשהמ,ןכומכתונהללוכיו,"סימיטורפוס,:תוברםינשהז

םימוכסתרומתתוחוראתנתונהתיממעהדעסמ)"סרלופופסרודמוק,ה

.םיילמס

|

דועב.םיחווראשונהםיטעמהםיידוהיהםינוגראהדחאהז

.(תונוערגבללכךרדבםיעקושםבורש

תיב)*הטילארשילטיפסוה,האלממדאמלדעבושחוהלענדיקפת

ןוגראידילעזאמךמתנוהאמהתלחתהבדסונרשא,(ידוהיהםילוחה

םיטנדוטסהןעמלםילוחהתיבהשועשהמלערבכונרבד,"ארזע,ומשרשא

םיתורש:םירחאםיגשיההתוכזלףוקזלשיתאזםעדחיםלוא,םיידוהיה

,םידבועםילוחהתיבןעמל.'וכויעדמ ןוכמםויק;םידימתמםייאופר

םייאופרםיתורש.הניטנגראבםיידוהיהםיאפורהיבוטולPraןינבב

דגנתידוהיההגילה,ו,1894-בדסונרשא,"םילוחרוקיב,םגםישיגמ

םייאופרהתודסומהלכלשםגוזמןעמלהיטנרוביצבתשגרומ."תפחשה

.וללה
הרפסרגוא,הומקוה--וקסרובב--סרייאסונאובתוביבסב

ולשמתיבהזןוגראלםג,(םימותיוםישישקתיב)"סונפראואיאסונאיסנא

,תודליה.טרוטאהסוחןוד:ידוהיאלידילעםרתנרשאשרגמלע

תיב)"סאינינהרפהטילארשיוליסא,בטלקמתואצומ,תומותי.רקיעב

.(תודלילידוהי

ךונחלןוגראה:םהםידחוימםידיקפתםיאלממהםינוגראינשדוע

ודבעהלאהםינוגראהינש.(תויחאלרפסתיב(ARIDI.א.ס.וא.הויעוצקמ

:ודרפנםינשהמכינפלשדעהדיחאתינוגראתרגסמב

תוצובקםידחאמה,"ןטפאשנאמסדנאל,הברהןכומכשיסרייאסונאובב

הברהעפשהילעבויההלאםינוגרא.הפוריאבםאצומיפלםידוהילש

.םתובישחהדריןמזהתצורמבםלוא,םינשהברהינפל
םיבושחה.םייתוברַתוםייתרבחםינודעומ-המכםימייקמםידרפסה

לכלשתודחאתהםגשי."סרהסל;ו(חרזמה)"הטנאירוא,םניהםהיניב
יגיצנ)"סניטנחראסאידרפססדדיטנאהדןויסגלד,:םיידרפסהםינוגראה
.".א.ס.א.ד,כתרכומה,(םיאניטנגראהםיידרפסהםינוגראה  
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הידוהיההשאהתמורת

.דחוימקרפלהיוארידוהיהןינעהןעמלהשאהתדובע

תצעומ)"סטילארשיסרחומהדוחסנוק,הןיוציםישנהינוגריאןיב

תלימגבותוברתהוהרבחהיחטשבתוברלעופהדסומ,(תוידוהיהםישנה

.םידסח

הנינמפאססינויסןויססינגרוא,הוניהרתויבבושחהםישנהןוגרא

CR.וא,כרכומה(הניטנגראבתוינויצםישנלשתודחאתה)"הניטנחרא DD

TOMהז,ONתימלועה"וציוו;ברבח,הנשםישולשמרתויינפלדסונ.

לש"הסדה,הירחא.תורבחףלאםישולשכדגאמהלודגןוגראוהזםויכ

.םלועבלודגהתוינויצהםישנהןוגראהז,תירבהתוצרא

."הלופע,יאלקחהרפסהתיבתא"אפס.וא,הmapaלארשיב

םגתוברהזדסומהשועלארשיןעמלםיפסכהףוסיאתלועפםעדחי

םיסרוק,תירבעלםירועיש,תואצרה--תיתוברתהלועפ:םירחאםיחטשב

םיחלשנהוויתורבחידיבםירפתנהםידגבףוסיא:ולינייפואהרבדוםינוש

דועוםיירוזיאםיזכרמהעבראהזןוגראלשיסרייאסונאובב.לארשיל

.הנידמהלשםינושתומוקמבםיפינסהמכ

י"עיצאזינגראןעיורפןרענויפ;הוניההזגוסמבושחדסומדוע

.תילארשיה"תולעופהתצעומ,םעהלועפףותישבדבועה

.תורחאתודעלשוםידרפסהלשםישנינוגראהמכםנשי

םוכיס

ראתלווייחתאתיתיצמתהרוצבראתליתיסינהלאםיטעומםיפדב
יתחלצהשהווקתיננה.הניטנגראבידוהיהבושיהלשותוחתפתהמקרפ
הזבושיילשוילגרלרנםהשםיכרעהלשתיללכהנומתארוקלתתל

.ויתופיאשתאריבסהלו
ייחלםידוהיהתבישלשלזמבדלונרשא,הזליכשמוימנידבושי

ידוהיהםעהלשםינמאנהוםיקזחהםיפנעהדחאלךפהוחתפתה,המדא
.לארשיתנידמלוידוהיהםעהתודחאןויערלותונמאנבםשולהנקו

 
 

 


