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 220

תשק ןורושי 

ןובגע יהרפ 
(הסמ ךותמ) 

א 

ךותמ רצויה ,הז לודג ידבע ררושמ .רפוסכ ןונגע י"ש לש ותומדב יגארט והשמ שי 
לכ םע — השעמל ידה ,תירבע תונמאל תידוהיה תויממעה תא ךפוהו םעה לש סוינגה 
תרוקיבה ןמו וניליכשמ רוביצ לש תעדהךינא טועימה ןמ ול תועדונה הצרעההו הבהאה 
אוה קותמה ולוקו ,(תוימע לש ףקיהב) שממ לש רוביצ ול ןיאש ררושמ אוה — תירבעה 
ותוהמ תאילפל יוארכ םיינזא הרכ אל ,ןונגע לוק ,לוקה :ול הוושי דה ול ןיאש לוק 
ייחב שרשומ היהש ,דבעש רודב היצילגב ידוהיה םעה הז ,ןונגע אצי וכותמש םעה .ודוחייו 
,השעמל ,תואיצמב ונניא רבכ ,תולגב דחא ידוהי ץוביק לכמ רתוי ילוא תרוסמהו תדה 
םדאה יכ םנמא ןכתי .תושונאה ןמ רתוי הברה ריהמ בצקב הנתשמ יתרבחה סופיטה ידהש 
ידוהיה לבא ,סטארקוס ימיבש וא ,םיאיבנה ימיבש םדאה ןמ הברה הנוש וניא וננמז לש 
ידוהיה םג .התליחתב וא ונלש האמה ףס לעש ידוהיה ןמ רכינ יוניש הנוש רבכ וננמזבש 
,םויה לש יאצילגה ידוהיה ןמ הנוש ,הנש םיעבשדכישש ינפלמ ידוהי ,ןונגע לש יאצילגה 
ןונגע ונעמלו ונושלבש ,ןויצב בשויה םעל רשאו ."ןולל הטנ חדוא"ב ןונגע הארה רשאכ 
תא טלוק וניא ףא רבדה םצעבו ,דחוימה ונויבצ לא הברה העוש וניא זלה ירה ,בתוכ 
,םיכרעה תכסכוסמ ,תילאוטקאה ותייווה יוטיב תא הב האוד אוה ןיא יכ ,הרושאל ותריש 
,בורקה רבעה לש םיחלה םילבחה ןמ ץלחיהל לכדכדוק תשקבמו םיכרד תשרפ לע תדמועה 

.יאלדנמה יווהל ךשמה ןימכ הב שיגרמ אלא ,וירחא םיררגנה וא ותוא םיתפוכה 
הבשחמב ומצעל רובלו הרכהב ודגנל תוושל הטונו-לגוסמ היה ןונגעש הדימב 
,העדותה-ףםל תחתמש שפנה-תרכהב רקיעב םיצוענ הישרשש ,ותריצי ןויבצ תא הליחת 
,הזמ ךופה ןוויכב אלא ,ילדנמ תובקעב אל ,וכרד תליחתב דוע ,תכלל םנמא שקיב אוה 
,"רושימל בוקעה היהו" ,"תונוגע"ב :ליחתמהךונגע ימיב ונתורפסב יוצמ היה אלש ןוויכ 
והירה ,הבהאהו בויחה לעב ןקיפאה ,ןונגע לש ונויבצ ,"חדינה"ב וליפאו ,"הלכ תסנכה" 
סיהה לדוגהו רצויה-חוכה דימת אל ,םרב .ילדגמבש ילכשה חיכומה ןויבצל רומג דוגינ 
וחור ינפל הפחירש תיתורפסה תומדה .ךליל הצור אוהש ךרדב רפוסה תא םיכילומ ירוט 
תיתוברתה תוהמה לבא ,תיאלדנמה תוהמל שרופמ םזינוגאטנאב םנמא הדמע ןונגע לש 
ךשמה ,ילדנמל ךשמה תאז-לכב יהירה ,ןונגע לש רצויה-תיבמ השעמל האציש 
םרגש ,אילפמה ןויזחה ןונגע תריציב הב םלגתנ .ןונגע לש ונוצר תורמלו ןיפיקעב 
םהל תויהל ידכ ,ול ומדקש םימרגה לש הדלות תויהל ללכ חרכומ וניא יתורפס 
השדומה-בהוא ,יבויחה-ישגרה ןונגעבש רתוסמה הרכהה-לעב ןקיריטאסה .ךשמהל 
,ינתלכשה חיכומה ילדנמ ןיבו וניב תיתוברת-תירוטסיה רשק-תיילוח שמשמה אוה ,ינרמשה 
,ינונגעה הרויצבש תוישגרה לכב ,תיתולגה הרייעה תומד .םינוקיתהו תורומתה רחוש 
הדוסיב הנוש איה ןיא השעמלש אצמנו — הריטאסהו הבהאה :םימרוג ינש תאצות יהירה 

..הריטאסו הבהא תגיזממ איה ףא הרצונש ,ילדנמ לש הרייעה תומדמ 
םה ויאשונו ,ילדנמ לש וכישממו ושרוי אוה ןונגע ירבעה רוביצה יניעב םנמאו 
עגונהו ילילשה ,רוהטהו געלנהש ,םימימתה הידוהיו תיתולגה הרייעה :ילדנמ לש ויאשונ 
בור לש ויניעב .םות-ומוא אלמה ,יתרוסמה םמלועב היבוברעב םישמשמ ,בלה דע 
תכיישש תורפס איה ןונגע תריצי ,שדחה רודה יניעב טרפבו ,ילאדשי-ץראה רוביצה 
הזה רוביצה יניעב ושוריפ המע דחייתהלו ,הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלש הפוקתל 
ךשומ ןונגא ןיא הללגבש ,תירקיעה הביסה יהוז יכ רשפאו .ילדנמ לא רוזחל ומכ טעמכ 
דוסיכ ןונגע תא ףרצל ,התע תעל ,ךרוצ שיגרמ ונלש רוביצה ןיא ךכ-םושמ .ובל תא 
ךכ-לכ הרוצב לארשי-ץראב הזה םויכ תרצונו תכלוהה ,ונתוברת לש הדיתע ךותיהל בכרה 
תובקעב אבש ,שדחה ירבעה רוביצה לש וז ותושידא .רבעב הל התיהש וזמ הנוש 
ואלה לע תחסופה ,ןונגע תדיש יפלכ ,(אל םא ןיבו היכרב לע הז לדג םא ןיב) תונויצה 
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221 ןונגע י"ש לש םיעבשה לבויל 

םדקש המ תא ,וז לש השארל לעמכ ,רשקל תשקבמו ונלש תינוליחה תינידמה תוימ 
,רשפא ,וז תושידא — הנממו התוכזב דיתעב ונל דלווייש המ לא ונמע ייחב תונויצל 
,שדחה ידוהיהשכ קר לבא ,תימינפ הקיזבש םחי ,רחא סחיל המוקמ רוסמתו ףולחת דוע 
רבעה רצוא תא הלגיו בושי ,ןויצב יתוברתה-ינתאה ךותיהה-רוכ ךותמ דיתעב אציי דשא 
וניא ןיידעש רבד ,וריקוהלו וכירעהל דמליו וליבשב תידוסיה ותוציחנ לע דומעי ,יתולגה 

.םהיניבש םזינ1גאטנאה תמחמ ,הזה םויכ ירשפא 
,תולדבנו תונוש תופש יתשב םירבדמ םהירה ירבעה רוביצהו ןונגע ,התע-תעל 
התוא לש תוילאטנמה תפשב רבדמ ןונגע :הזמ הז םיכופה םירבע ינשל םינופ םהש םושמ 
לש ישפנה ןכותה תא שידייל המצעל תמגרתמכ !רתיהש ,תידוהי תויממע 
ןילוח-וושלל ומצעל םגרתמ ןויצב בשויה םעה וליאו — ,'שדוקה-ןושל 
םה ןיא ,םינוויכה ךופיה תמחמ ,ךכו ,שידייה לש ילאטנמה ןכותה תא תירבע 
:רזוחה לגלג םושמ ,הרואכל ,ןאכ שי תיתוברת-תירוטסיה הניחבמש יפ לע ףא ,םישגפנ 

.(אכה) תירבעל שידיימו (םתה) שידייל תירבעמ 
לדגת דוע יאדו וז תורזו) ובורב ירבעה רוביצל ול הדז ןונגע לש ומלוע תפש 
ואצומ יווה אוהש ,יתרוסמה-יתולגה יווהה םצעש םושמ קר אל (הרומת םרטב ,אבה רודב 
ןויבצה ןיב ידוסיה דוגינה ללגב רקיעב אלא ,ברעממ חרזמ קוחרכ ונממ קוחר ,ןונגע לש 
"תיטראוורטסקא" הנוכתש ,ונרוביצ :ונלש רוביצה לשו ןונגע לש ינחורה םלועהו ישפנה 
סיהה תוביסנה ףקותב ,וחרכ לע) םינותנ וינייעמ לכו יטסינוטר)פ1א ויפאו ,לוכיבכ ,ול 
תוארל תלוכי-יאל דעו תונדמח ידכ דע ,העשה יכרצלו הווהה עגרל (תואיצמבש תוירוט 
ונתוא חפקמה אוה דיתעה לע הייהתה רסוח אל םולכ) דיתעה לע תוהתלו דלונה תא 
ףא לעש ,ןונגע דחא לש ומלועמ רומגה ךפיהה והירה ונרוביצ ,(?תויחישמה ןמ 
לא שרופמ סחי יהירה הינוריאו) ול דשא הינוריאה לכו יטסילאירה תולכתסהה-חוכ לכ 
שפנה ןואימ ךותמ ,תויתואיצמ-יא ידכ דע תואיצמה תלילש איה ותנוכת (!תואיצמה 
חוכ לוטנו יטסיראטיליטוא רוביצ לוכי המ יכו .תואיצמה ןוטלש תא לבקל חורה בוריסו 
םע םולחה גוזימ אוה יתונמאה ויפא רקיעש ,ןונגע לש ותרוציב אוצמל ונרוביצכ ןוימד 
םלועו םייחה םלוע ןיב תידגא תויתוהז המע שיש ,תחא תינמז-לע הייווהל תואיצמה 
,ירישה למסה אוה רצויכ ושקובמשו ,(ותרוציב הנשנו רזוח יוטיב תאצומה) םיתמה 
התויחרכהמ הלואג םשל ולש ילאוטקאה-ישיאח תורה-הנבמ םע ושפנבש דבעה תא דחאמה 
רקיעשו ןמזה תוביסנב תינתומ הניאש המואה תמשנל הקומע הבהא ךותמ ,תואיצמה לש 
?לארשי-תדל הקיזו תרוסמל םינומא לש הדוצב םייח ה -תשודק שוביג אוה הנויבצ 
ןונגע תרישכ םייחה יוליעו תינחור היצאמילבוס הלוכש הריש םא ,אופיא אלפ המ 
רזמ וז תולעפומ ןניא ונלש תוירוביצב םירוכע םייח-יטבלו תונתשממ הלוכש תוירוביצו 

? שממ לש הנבה ידכ וז לא וז תוברק ןניא וליפאו ,שממ לש הקיני ידכ 
.ונלש חורה-תודלותב ומוקמ תניחבמ ןונגע לש ולרוגבש תויגארטה יהוז 

אוהש ,ןונגעכ ררושמ לש וקלח תנמ איה וז תויגארטש ,בגא ,רבדה הנושמ המו 
הדוקנ ןימכ ןונגעל ול שי ומעש) יקסב'צידרב דחאל דוגינב .הריציב תיגארט הסיפת לוטנ 
תא דימת ודגנל הוושמה ,(ירישה-יממעה יפואה תניחבמ ,והשלכ ןוימד וא ,תפתושמ 
שוח ןונגעל ול ןיא ,לארשי-ללכ לש תויגארטה ןמ קלחכ ,ידוהיה טרפה לש תויגארטה 
תהה יתחתח לע חסופ אוה ,יריטאסה-יתונמאה וא ירישה-ייפאה ויפאב יכ ,תויגארטל 
רוצל בהוא והירה םייתבש תומוהתה תא האורו שיגרמ אוה יכ םאו ,תושפנה ןיבש תושגנ 
ידמ רתוי .םיעונצ דסחו-שגר יחרפ העורזה ,החותפה רושימה-דרדב טלקש המ רקיעב 
— םייחב בהואמ ידמ רתוי ףאו — ט י ת ס א ידמ רתוי ,ןונגע אוה הינומרה-בהואו דוסח 

בל-ץפזמ םפרצמ דוע אוה םויה םגשו ליחתמ ונדועב זורחל הבריהש) ןונגע לש ויזורח * 
"תויתואה תריש" יזורח דוחיבו — (יממע ןויבצ תפסות םשל ,אוצמ תע לכב ,ולש הזורפה לא דחוימ 
,לוגלג וב ןומטש וילע םידיעמ — "הלכ תסנכה" רפס ףוסב "ימלשורי דיסח" ותוא לש הדמחנה 
תולגה לש תויממעה םהב הגזמתנש םינזרחדכינחדב םתוא ,דורב-יררושזנ לש ,המ-ךשמה םג ילואו 
התמשנש ,וז תיממע תונזרח .תויכ"נת לש הפיט ,םינומדקה תצילממ הזופרומאטימבש-רויש הזיא םע 

.ימזנע-ירבע שובל ןונגע יזורחב השבל ,שידיי תרבודה הרייעה דוסימ 
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תשק ןורושי 222 

.םהבש תויגארטה תא ףושחל ידב השורדה ,םייחל תודגנתה התוא וחורב ליעפישמ 
וליאו ,דיתיה-ייחב ,םיטרפה ילגרל םירעפנש תומוהת קד האוד םג אוה ךכ-םושמ 
יהולא ,ויהולאב וחטבמ םשה ,ןימאמה יכ ןעי ,ול התלגתנ א ל לארשי-ללכ לש תויגארטה 
,ללכה לש תויגארטה ןמ טלפמה-רסוחבש שואיה יעוזעזמ הליחתכל ןסוחמ אליממ ,המואה 

.ילארשיה ןימאמל ורקיעמ ול רז "לרוגה" תריזגבש ינוויה גשומה םצעש רשפאו 
,הרבסה — .הריתס ןאכ ןיאו ,םילממ שקבמ אוהש יתרמאו טיתסא אוה ןונגעש יתרמא 
יבגל םג ,ןובשח לש ופוסב ,הנוכנ ,םזיציטיתסאה לש תיטסימ הרוצ אוה םזילובמיסהש 
הדגא-לעב רדושמ לש ןוזח והירה ,דיתעה לא אלו ,רבעה לא הנופה ,ןונגע לש ונוזח .ןונגע 
!ינחורה למסה תא השעמל שמשמ ותריציבש םזילאירה םצעו ,ינחור ןטסיביטקא לש אלו 
ןקיריטאס אוה ידהש ,(םייחב םרוגכ םלענה לא ותקיז תודמל) ללכ ןקיטסימ וניא םג אוהו 
,(ותויתונמאב) ןטסילובמיסו (ותוינחורב) טיתסא אוהש ןניכ ,םרב .הנטק-אל הדימב 
וניא ןונגע יכ אצמנ .ולש תויטיתסאה ךותל יטסימ דוסי הסינכמ ותוילמס אליממ ירה 
,םתוהמ שודיחל וא ,םייחה ינפ יונישל ןוצרו םייחה ןמ העיבת ומע שיש ,יביטקא ןוזח-לעב 
םויקלו לאדשי-תרוסמל ותבהא וז ,ולש תדה-תבהא םגש ןכתיו ,אוה י פ ו י - ש ק ב מ אלא 
דצה תא בהוא אוהש ןכתי :הטעמ-אל הדימב איה למסל תיטיתסא הבהא ,תווצמה 
ומחנמו שונא-בבל חמשמה ,תונמא-רבד םיבהואש ומכ תינברה תודהיה לש ינחלופה 
שי תונמאה אלה .(ילגנאה ררושמה רמאמכ ,"םלוע-תחמיש אוה יפוי לש רבד") )בצעמ 
והזש רשפאו — הבשחמו שגר ררועל ידכו הבשחמלו שגרל יוטיב תתל ידכ הב שי םג הב 

.ןונגע לש ומלועב תישעמה תדה לש הדיקפת תמאב 

ב 

לימרת רותב הבהאה תא חיגמ אוהו ולימרת ול ערקנש הבהא לש ןצבק ינא" 
ץבקמ אוה וימי לכ .1וירוענ ירפ ,"לוחה תעבג" רופיסב ומצע לע ןונגע רמוא ,"עורק 
:בוהאל חרכומו בוהאל לוכי אוהש םירבד ןמא-ינוניגב ץבשמו תונמאנב חפטמו הבהאב 
,קוחרהו בורקה ,יתרוסמה רבעה רצואמ תואנ תודורפ ,םירוענ תונורכזו תודלי תונורכז 
םע םיקיתע תשוחנו בהז תועבטמו סורהה ואצומ לש ידוהיה יווהה ןמ םילמסו תויומד 
םנתונ אוה יכ םפא — ,ברח רשא אבס-לארשי תיב לש תלופמה ייע תחתמ הלוגס-תועימק 
ורתונ אל בושש ,"עורק לימרת" ,רבעש רודה ןמ תיאצילגה תודהיה לש לימרתב תרמשמל 

.דבלב םיאולכ יערק אלא ונממ 
ריאמ הדמח-לילכ והירה וכותבש המ וליאו ,הוהמו עורק דבלב לימרתה קר לבא 
,תושבי ת1מצע לש היחת-תפומ םושמ ןהב שיש ,שדוק-תוקיתע לש תורקי-תזינג ,הטלעב 

.הבהאה לש העבשהה חוכב תמה רבעה תאייחה לש 
לכ ןיאש ,הנוילע תינחור הלעמ לש תוממוד וז לש הטושפ — ?השודק וז המ" 
ןונגע שידקה ,תיתדה-תידוהיה התרוצב ,וז השודקל .2ןונגע בתוכ ,"שרפל הלוכי ןושל 
תואיצמ-ירבד םתוא םא ,אופיא ,הומת הז ןיא בושו ,ולש דצויה-חוכ לש בויחה לכ תא 
,הינוריא לש םחי וב םיררועמ הנומאה-ייח םוחתל םיכייש םניאו ותייאר גוחל םיסנכנש 
הריטאסהו הנומאה-תמימת הבהאה .ידמל הרורב תיריטאס הדמע-תטיקנ וא ,הסוכמ הלילש 

.ןונגע לש רצויה-תוכ קקחש עבטמה לש וידדצ ינש ןנה השובכה 
דוסי ןהש ,הנושאר תובוקנה הלא .תודבועב לפטמו ת1יליבארידנ1פמיאב לפטמ ןומע 
תכלהמה ,הקדה הממדה לוק תא ,וחורבש קדה בשקה תא ,ובל םות תא ןתונ אוה ,ומלוע 
ןילוחה-תודבוע ינפ לומ לאו ,דועו "תחפטמה" ,"תונוגע" ,"רפוסה לאפר תדגא" ךותב 

.המרע תנכושה ותמכח יברקע תא חלוש אוה ומלועל ץוחמש 
רחאל .תופילח הממד-לוקו קפוד לוק םיעימשמ ,הז ןועשכ ,(הירוטסיהה וא) םייחה 
תואיצמה .ףלחו גומנש לוקה תטילק איה ,הממד לש עגר אובי לוק תטילפ לכ 
,רשוכה-תועש ידחא תוקלודה ,תוקקושה תודבועה דוסי :וללה תודוסיה ינשמ תמקרתמ 
תודבועה-תולוקל תוניבש בשקה םוחתמ .ןאכ אל רשא לא הנופו הלעתמה ,בשקה דוסיו 

.א"עש ימע ,(ג"ישת תרודהמ) "לוענמה תופכ לע" :יג דיכ '(וקוש תאצוה) "וירופיס לכ" 
.ז"פק ימע ,(ש"ת ,ןקוש תאצוה) "ןולל הטנ חרוא" 
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לאוורטניאמ תקנוי ןונגע לש 1תדיש יכ ,ןונגעבש ידגאה דוסי ןאכמ ;ידגאה דלונ 
רייצמ בשקה רואל .ונל רשא ,הירוטסיהה וא ,םייחה-ןועש ךלהמב לוקל לוק ןיבש בשקה 
לאוודטניאה איהש ,שדוק-תבש תניחבב איה ותריצי ךכ םושמ .תודבועה לצ תא ןונגע 
םיררועמ ןילוחה ןיא םהבש ,וירופיסמ םתוא לע הרוש תבש לש הריוא .לוחה-ינמז ןיבש 
םימת תויהל ןונגעל ול חינמ םהבש תויליבארידנופמיאה ןוטלששו הינוריאה תא וחורב 

.ושפנ םע 

בשקה תא עירפמ ןלוק ןילוחה-תודבוע .שפנה לש תבשה תא ללחמ ןילוחהךוטלש 
לשו הנומאה לש תויליבאדידנופמיאה תופחרמ הללחבש ,הקדה הממדה לוק תא שירחמו 
הדבועה תירב איה הבהאה :בשקה ןיבו תודבועה ןיב דוגינ ןיא הבהאב קר .םייחה-תשודק 
,יטסאקראס וא ,ינוריא אוהש העשבו ,איה הבהאה דוסימ ןונגע תריצי םנמאו .בשקה םע 

.הבהאה תאמ ךכל תושר לטונ וליאכ והירה 
?ותבהא הנותנ ול רשא רבדה והמ — .לאושה לאשי — ?ןומע בהוא המ לבא 
וז םולכ ?וחורב תשבול הבהאהש הרוצה יהוזיאו ?םדא אוה רשאב םדאה הז םולכ 

?תונוכתה ראש לכל תיוולתמה דוסידונוכתב תוירבה-תבהא 
תרישב הבהאה לש אשומה אוה םדאה ןמ הלעמלש המ אלא ,םדאה אלש ,יל המדנ 
ןוג קרש ,ה פ י ןיע ןונגעב שי ,םדא אוה דשאב םדאל — רמולכ ,תוירבל סחיב .ןונגע 
,ידמל דורב אצוי ותריצי ךותמ לבא ,תוירבה-תבהא ןיבו הניב ןאכ לידבמ דאמ קד 
שיש המ קר אלא ,ישונאה עבטה אל אוה וב תואגתהל לוכי םדאש רבדה ןומע יניעבש 
לוכי אוה הזב — םדאה ןמ הלעמל ידוהיב וב שיש המו יעבטה רציה ןמ הלעמל םדאב וב 
דצמ אל .וירופיסב תומוקמ המכב ןונגע זמרמ וליאכ ,הער ותעיגפ םדא םתס .תואגתהל 
םעבטמ ץוח םהב שיש המ דצמ אלא ,םישנאה םע עגמ ררושמה-ןונגע שקבמ םעבט 
.הנומאבש תודיסחלו השודקבש יפויל תינחורה םתקיז דצמ :עבטל תותיפכה ןמ הלעמלו 
יולת-יתלבו ןמזה ןמ הלעמלש ילארשי לאידיאל :האידיאל הנותנ ןומע לש ותבהא 
האנ רבעב האנ היהש המ .יניעב םיווש םינמזה לכ ימצעל ינאשכ" .הירוטסיהה תוביסנב 
חרוט רבעב האנ היהש המ םירמואש ירבח ילע םיקלוח הז רבדבו .דיתעל האנו הווהב 
ישדק תאו הפורצה תודהיה תא בהוא ןונגע .3 אוה בתוכ — "דיתעל ןכש-לכ ,הווהב אוה 
םימש-תארי וילע הבוהא .םימש אדיו ערמ רס ,דיסח שיאב םלגתמש המ יפכ ,לארשי 
יכ — ינחור תויהלו רשואמ תויהל :ובש לופכה ךרוצה תא תאלממ הדבל איהש םושמ 

.תוינחור ידי-לע רשוא ול תנתונה איה הדבל ת דש א 
אלבו רשי ,םמצעלשכ םייחה לא אל אופיא הנופ ושפנמ עפושה הבהאה ןיעמ 
אלו ;םמצע םייחה ךותב הנריכי דימת אל המוקמש םייחה-תשודק התוא לא אלא ,יעצמא 
אלא ,תושונאל ןבכ םדאה לא אל ;םיידוהיה םייחה לא אלא ,םיישונא-ללכה םייחה לא 
התוהולא םלצש ,ןימאמה ידוהיה לא קר השעמלו ,םוקמל םינב םינוכמה ,לארשי-ינב לא 
,היצילגבש) םישנו םישנא םתואל ותבהא הנידעו הבר המ ןכא .וב קוקח תודהיה לש 
הניא וז תומימתש יפ לע ףא) תיתדה םתומימת לע ףפוח תולגב-הניכשה ויזש ,(רקיעב 

.(תולפט תונומאמ ללכ היקנ 

ג 

שי ןונגע לש ושפנב הבהאה לועפת לש ונויבצל הרורב לבא הנטק הירלקפסא 
:"תחפטמה" ירישה ורופיסב אוצמל 

איבה ,דיריה ןמ רזחש ,ויבא רשא ,ידוהי רענ לש תודלי-ןורכז לע ןאכ רפוסמ 
התקילחהו הינפל תחפטמה תא אמא השרפ" .םיאריש לש שאד-תחפטמ ,הנתמ ותשאל 
התלפיקו אמא הדמע ףוסבל .וקתשו הדגנכ ץיצה אוה ףא ,אבא לע הציצהו היתועבצאב 

.4"דועסו ךידי לוט" :אבאל הדמאו ןוראב התחינהו 
.חישמב תוגהל היה בהוא .ןטק רענ ותוא לש וביט תא הליחת אנ-רוקסנ הבה 

.ה"פת ימע ,םש 5 

.ב"סר ימע ,(ג"ישת תרודהמ) "ולאו ולא"4 
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ויתומולחבו — .5"םוקאו חישמ לש ורפוש עמשא םאש" ,וינזא ףקוז היה ןושיל ובכשב 
םיינע לש תכ" האר םש — "המש ימור ,תחא ריעל" ואיבהש ,לודג ףוע יפנכ לע םס ,דיה 
התיה ךכ — .6"ויעצפ תא רסואו ריתמו םהיניב בשוי דחא ינעו ריעה ירעשב םיבשוי 
לע" קחושו םימעפ הברה רהרהמ היה ץיקהבו .הלילדויזחב ותדקופ חישמה לע הדגאה 
רסוא היה לומתא .ונקדצ חישמ הלגתיש םויב םלועב תויהל הדיתעש ההימתה התוא 
ךלמה הוואתנש" םוש לע םיינעל הביח הגוה אוהו — .7 "ךלמ אוה םויהו ויעצפ תא ריתמו 

."םתציחמב בשיל חישמה 
םימשה" ויה ,הליפתה-תיבמ ויבא םע רזוח היה ןטקה רענהשכ ,תותבש תולילב 
אבא םע םיכלהמ תבש-ידגבב םיפטועמ םדא-ינבו תורנ םיאלמ םיתבהו םיבכוכ םיאלמ 
תסנכה-תיבמ תבש-לילב םדאל ול םיוולמש תבשה-יכאלמ תא חירטהל אלש ידכ ,תחנב 
התחפטמ ירשקו" — השאר לע תחפטמה תא תכרוכ ומא התיה תותבש ילילב .8"ותיבל 
םהיפנכב םיפנפנמ תבשה יכאלמש ינפמ ,העמיק-העמיק םיתתרמו הרטנסמ הטמל הל םייולת 
םיכאלמה יפנכ םא עדוי יניא .ייחל תא םיקילחמש םואתפ יתשגרה .חור םישועו 

.9 "ילע ופנפנ תחפטמה יפנכ םא וא ילע ופנפנ 
םיבוט םימיו תותבש יברעבו ןודאב תחנומו תלפוקמ תחפטמה התיה םימיה לכ" 
.10 "ידיב ינא יתחפיק םימיה לכ הב יתיגהש וז תחפטמ לבא .התאיצומ אמא ,דתיה 

:היה ךב היהש השעמו 
םזימ תפטונ הלגומו הברה םיעצפב ךלכולמ היהש דחא ינע ונריעל לגלגתנ םימיה םתואב" 
תוקוניתה ויה ץוחב ומצע הארמ היהשכו ,תוטפורמ וילענו םייולבו םיעורק וידגבו תוחופנ וידי יתשו 

לע התחפטמ תא םולשה הילע אמא יל הכרכ תווצמל יתסנכנש םוי .םינבאו רפע וב םיקרזמ 
תא רסואו ריתמו םינבא לש הפוק לע בשוי אוהשכ ינע ותוא יל ןמדזנ ךרדב .יראוצ 
יבל תא יתלטנ ינא לבא .ילע לבלבתנ םלועה לכו יבל יב דמע העש התואב .ויעצפ 
יבל ליחתה העש התואב .םולש יל ריזחהו םולש ול יתרמאו ינעה ינפל ישאר תא יתנכרהו ידיב 

.ירבאב םואתפ יתשגרה ימימ ןכ יתשגרה אלש תוקיתמ ןיעמו תוטהלתמ וליחתה ינזא יתשו שקשקמ 
יתיפצו יתדמעו יניע יתש וחקפתנו יפ חתפנו ינושל הקתמתנו יתפש וקתמתנ תוקיתמה התואמ 
הדמע המחה .ידגנכ לכתסמו דמוע יתייה ךכו .םולחב והוארהש המ ץיקהב האורש םדאכ ידגנכ 
ץראל טיבהו םימשב בשי ךרבתי וימחרב אוה אלא ,ץוחב התארנ אל הידב םושו עיקרה עצמאב 
ויה יתועמדש ינפמ ,יל ביחרהל ידכ יתחפטמב ךשומ יתלחתה .ינעה לש ויעצפ לע וויזמ קיהבהו 
התואו ,תולעפתה תמחמ יבל שערתנש דע תחפטמה תא ריתהל יתקפסה אל .ינורג תא תוקנחמ 
לטנ .ינעל ול יתתנו יתחפטמ תא יתטשפו יתדמע .םיילפכ ילפכ הלפכתנ יתשגרהש תוקיתמה 
יתלטנ .יראוצ לע הקילחהו המחה האב העש התואב .ויעצפ תא הב ךרכו תחפטמה תא ינעה 
אל .ןולחב הכרדכ תבשוי ימא תא יתאצמ יתסנכנשכ .יתיבל יתכלהו ילגר תא 
אלמתנ יבלו הב יתטבה ינא ףא .הביחבו הבהאב יב הטיבהש דע יל לוחמהש הנממ שקבל יתקפסה 

.11"הנושארב השאר לע התחפטמ תא הכרכ םולשה הילע אמאש תבש התואבכ הלודג החמש 

עורזה רהסה-רואב הזוהה םלעה ,דוסחה-יטנאמורה תדמח אצי ונממש ,הז ןטק רענ 
בתוכו ןוסמאהמ עפשומ אוהו ,הנושארה םלועה-תמחלמ אובת םרטב ,ופי תולוח לע 
ןמא ותורגבב השענו םלשה ינחורה ונוקית תא תוביקעב שקבמ לבא ,ינמרגה ןאמרלקכ 
תירקיעה ותנוכת הז ןטק רענ — יניצרו ןדועמ םכח-דימלת ררושמו ירוקמ יממע-ינבר 
ןוימדה-חוכמ תקנויה ,תיטיתסא תויזויגוילר ןימ ,השודקבש--יפויב תוקבדה אופיא איה 
ינייפואה שגרהו ,שפנבש רשואה-תשקב םע דיב די תכלוה,רו דחאכ הבהאהדווקיתממו 
(ןימאמה יגשומבש) בוטהש םושמ ,ומצע ךותבש ב ו ט ה ןמ תולעפתהה שגר אוה רתויב ול 
,יתרוסמה ךוניחה חוכב ,שרשומ הזה רענהו .דשואה-תשגדה תא ול ןתונש אוה אוה 
שבוחה ,תותפשא-קבוח ינע תומדב חישמה-דלמה לש האידיאהו ,ילארשיה הנומאה-מלועב 

.זו"ת—ז"נר ימע י—י 

.ב"סר ימע ,םש י 
.םש ,םש 3 

.ד"סר ימע ,םש 10 
.ז"סר—.ד"סר ימע ,םש 11 
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.ץא'צוב לש הבוחרבו ותטימ לע םולחב ודגנל חמקה איה ,םיבר-תב רעשב ויעצפ תא 
תרקי םיאדישה-תחפטמ תא הלגומ-בז ינע ותואל ןתיל ותוא ףחדש שגרה והמו 
תבהא לש יעצמא-יתלב שגר הז היהה ? תבשה-תשודקבו םא-תבהאב תשדוקמה ,למסה 
גמידורה הרוצב ינאמוה שפנ-עינמ ,וינפלש לבוסה םדאל םימחר לש תולעפיה ,תוירבה 
הפיחדהשו ,ךכ אלש רבתסמ ?התוא ביעה אל דוע םייחה-ןויםנש ,תודליבש תיראט 
נמלא תוחפ םימרוגמ ןאכ העבנ ,ובש תוינאטנופסה לכב ,הז ןברקל ,הז תובידנ-השעמל 
שפנב ןאכ לעפש אוה — לארשי-תבהא תשרומ לש — יצוביק עדי-תת לש עינמ .םייראט 
ותולעפיה :לארשי-ישדק לא הנושארו-שארב ןווכמ וברקבש הבהאה עפש רשא ,דליה 
ןונגעב ,ךכ-רחא הלביקש ,וז תדשא) — המואה רצואמ תדשא לש למס-רויצמ הדלונ 
אלה ,ןוימדה-חוכבש עינמ ידי-לע הלעפוהו — (השודקבש יפויה ןוזח לש הרוצ ,רגובמה 
תמחב םינצבקה ןיב בשויה ,הדגאבש ינעה חישמה תומד ןיבו הז ןצבק ןיבש ןוימדה אוה 
ינעה תא ,חישמה ךלמה לע תולילב םלוחה ,דליה הארשכ ןה .ויעצפ תא דרגמו ץוחה 
ףותישה םגשב — 12 "םולחב והוארהש המ ץיקהב האורש םדאכ" היה ץא'צוב לש הבוחרב 
דוסיה-תונוכתמ םהירה (וחורב ףאו) ןונגע לש ושפנב םתגיזמו םולחהו תואיצמה ןיב 
תוישוח לש קקוזמ ףוריצ םע קסע אופיא ןאכ ונל שי .ולש הריציהו הדישה ייח לש 
לשו תישגרה םייחה-תבהא לש ,תוינחורו תויביסלופמיא לש ףוריצה אוה — תויזויגילרו 
לעופה לש הזויבמיס וב תוארל רשפאש ,ריעצה תדמח לש ותומדב ,םייחה ןמ תוריזנ 

."תד" םשה לשו "ד ו מ ח" 

ורבש) םאי תליהק לש ןזח ותואל םג "תדמח" ארק ןונגעש ,בגא ,ןאכ אנ-ןייצא 
הליפתה-חוכמ לפונ וניא ולש היתשו-הליכא חוכש ידוהי ,13"תדמח לצא" ורופיסבש ,(הינמ 
םוש לע ,(ןונגע יפמ יתעמשש יפכ) ןזח ותואל ול ןתינ הז יוניכש םנמא ןכתי .ןנוח ובש 
דוע ןאכ שיש חינהל םיאשר ןכ יפ לע ףאו ,רתויב םסרפתנ ובש ,"םימי תדמח" ןוגינה 
תומדלו ומצע תומדל דחא םש אורקל ןונגע תואינ םא :העדותל תחתמ יובח ,רחא םעט 
,תדמחל ףתושמה וקה ןאכ עירכהש רשפא ,ןטבהו ךיחה תאנהב ףוטשה ,ינמורה ןזחה 
השאה למס לע ,יבצ-יתבשכ קפס ןוסמאהכ קפס ,הדוסח היזהב קפדתמה ,ךרה רדושמה 
תוליפתב בל דיערהל עדויו ףוגה-תאנה ירחא ךורכה ,ןללז ןזח ותואלו ,תילותבה-תיחצנה 
תבהא לש ,תויזויגילרו תוישוח לש (!ידוהיה) ףוריצה אוה אלה הז וק :ולש םיארונ םימי 
,חורה-תוממורתהלו שפנה-תולעתהל ןורשכ ותוא — ,ונדמא רשא ,םיהולא-תבהאו םייחה 
עבטמ תא שאר-תבב ךופהל הלוגסה .גזה ךותב ןצרחכ הזה םלועל הקיזה ךותב ןותנה 
לצאנה תא ינחור םימסק-טהלב תולגלו איצוהל ,ימיימשה ודצ לא יצראה ודצמ םייחה 
תידוהי הלוגס — ותייווה שאר לע ותולעהלו ודוסיבו ימשגל תחתמ דימת ןכומו-יודשה 
המ אוה "בוטה" .םאי לש ןזחה תדמחבו ןונגע-תדמחב הווש הדימב תטלוב וז תפומל 
תוכזב בוטה-בהואל ול האב יצראה לע תולעתהה םצע לבא ,יצראה לע הלעתמל הלגתמש 

.דיסחה שיאה יניעב "בוט" אוה ףא יצראהש םושמ — רמולכ ,יצדאבש בוטה 
תא קיפמ ינחורה ררושמה ןונגע םג ךכ ,"תחפטמה" רופיסבש ןטקה רענה ותואכ 
לארשי-תבהא ,םיהולא-תבהא ךותמ :בהוא אוהש ,בוטה תשגרה ךותמ רשואה תשגרה 
שי ןילוחה-תגרדמבש ,וז רשוא-תשגרה .ילארשיה שדוקה-שוליש הז ,לארשי-ץרא תבהאו 
םג הטונו ומצע םע םולשב יחה שיאה לש "ישפנ ,ךילע םולש" תרוצ תשבול איהש 
תשגדהבש תוקיתמל תכפהנ איה הלש לצאנה-תגדדמב ירה ,ומצעב תוקפתסהל 
םע סוראה תירבבש תוקבדה ,השודקבש יפויה ןורכש הז ,ומצע 
ןתח לש 0ופיטוט1רפ.ד-רויצב ,ןונגע תריציב ,היוטיב תא האצמ וז תירב .השודקה 
לע בוהאה רויצה הז — סוראה לש ינחור לוגלגכ ,םיידוהיה החפשמה-ייח דוסיכ הלכו 
המצעל-תילכתכ טעמכו וחור לש דוסי-למסכ ותריציב תורופס-ןיא םימעפ רזוחהו ןונגע 
רופיסב ,ומצע-תריתסל ףא רבדה םצעבו ,האסה-תשידג ידיל ,יתשגרה יפל ,וליפא עיגהשו) 

.14"תחא העשב" 

.ו"סר ימע ,םש 

•54 ימע ,(א"ישת תרודהמ) "הארנו ךומס" ךרכב 
.16.9.55 ,"ץראה" ןותע 
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ד 

טעמב ,תוגייתסה ידכ דע ,ושפנ םע וז דוסדוקתמה ,ומצע-תשגדהבש וז תוקיתמ 
תוירטוזיאב הרוקמ ,םמצעלשכ םדאה-ינב לש םהיתויעבו םהיתויווהמ ,הברהב וא 
תואיצמה-תודוסי םתוא ךדד) תואיצמה םוחתל סינכמה ,ןונגע לש ימינפה ומלועב תטלשה 
הממ (ול םירקיו םיבוהא םה הז ללגבשו םילמסל ול ץמיא רשא ,םיימיטניאה-מיישפנה 
יכרעמ לא תומולחה תא ףרצמ אוהש ,הזב קד אל תטלוב וז תוירטוזיא .תואיצמל ץוחמש 
ףאו ,הנממ ישממ קלח אלא ,תואיצמל םילמס קר אל םה וליאכ םהב גהונו תושממה 
לא םיתמה םלוע לש תעדמדרכמסהב םג אלא .("םישעמה רפס"ב) "םישעמ" םהל ארוק 
תצק המודב) ינוימדהו ימשגה יבגל גהונ אוהש ןווכמ-תנווכב בובריעבו םייחה םלוע 
,ינוריא קפס יריש קפס בובריע — (םיזורחו הזורפ ןיב ,ונונגסב ,גהונ אוהש בובריעל 

.ויבתכב בורל יוצמה 
ךכדכושמו ,ומצעל ץוחמ חוקל ,יביטקייבוא-ילכש הדימ-הנק ול ןיא ירט1זיאה 
ויצאדיאב ומצע םע דוס קיתממ אוהש ןויכ ,ודוסורמצע ךותמ וקופיס תא קיפמ והירה 
והירה הז ןפואב .ינויגהה ינוליחה-ישממה לש ורושיאמ רוטפ ומצע תא האורו תוילאנ 
תא בברעל ,"תונוגע"ב ומכ ,שחומה-יטסילאירה לא ירישה-ידגאה תא ךימסהל ןידוחךב 
םע הילמסו הרישה ןוזח תאו ,"םישעמה רפס"ב ומכ ,תואיצמה יעגפ םע םולחה יעותעת 
רפע ינכוש ןיבש הציחמה תא ריסהל ,"תחא ןבא לע"ב ומכ ,הלרוג תרכהו חורה תלוער 
,15 "קידצה תריטפ םע" רופיסב ומכ ,ההימת אלב הזב הז םשיגפהלו דמוח-יתב ינכוש ןיבו 
בושחלו שיגרהל ,הרות דומלל ,םייחב אוה וליאכ ורבקב גוהנל ףיסומ תמה קידצה ובש 
תובוצרחב התופכ הניא בושש ,המשנהש יפל ,ןכ לע רתי רשפאו ,ופאב המשנ דשא םדאכ 
רשאמ ףורצו ןוכנ רתוי דוע ןפואב ,תוומב ,התע בושחלו שיגרהל לוכיבכ הלוכי ,ףוגה 

.םייחב 

תוקיתמ לש םשורה תנכס :החתפל תצבור הנכס ומצע-תשגרהבש וז תוקיתמ לבא 
וז הנכסמ .לכשה-טפשמו קחרהה לש ןוקיתה חלמ אלב ,לפת ילאטנמיטנס לש ,הרתי 
ן י פ ו צ ר פ - ו ד ה :ותריציבש םימרוג-תוחוכ ינש ידי לע אילפהל ןונגע לצינ 

.הינוריאהו 

,יעמשמדדה ,רוצנה יפואה אוה "ןיפוצדפ-רד" יוניכב ונייצל שקבמ ינאש רבדה 
ימואתמ בכרומ אוה הדנוקו'ג-אל לש הינפ תרכהל המודבש ,ותריצי ןויבצ לש 
דד ןימל אלפ-חרואב ןאכ םיגזמתמ לבא ,םמצעלשכ הז תא הז םירתוסה ,םייכפה תודוסי 
ךתוא הכמה ,הז יפוי ןימ .לוכיבכ "תילע דסחב" ןיפוצרפרד ,יאליע ,יתיטניס ןיפוצרפ 
תופילחדוולגתהב ךשח-ילב ךתוא הנעמה ,חתפמהו חתפה אוצמל האלת יכ דע םירוונסב 
עגרו ובכרהב רקיעה אוה ה ז ףוצרפש רובס התא עגרש ןפואב ,םיכפהה-טינפה ינש לש 
,הז יקסדראנויל יפוי — הלילח רזוחו ,רקיעה אוה ינשה ףוצרפהש ,ךפיהל ,רובס התא 
ןתוא םילגמ ןיאש תומוהת לע יוסיכ םושמו "המרע יתנכש המכח ינא" םושמ ומע שיש 
ררושמ לש ומתוחו ונויבצ והירה הז ןכוסמו רתתסמו ןדועמו םכוחמ יפוי — םיעונצל אלא 

.תנגע י"ש לש ומתוחו ונויבצ :דבלב דחא ידבע 
,ןונגע תריציבש הסיפתה םצעל ןיינע ותתל שיש רבד אוה "יפוצרפדדה" יפואה םא 

.הבש יוטיבה לש ןיינע אוה ,ינוריאה יפואה ,ינשה רבדה ירה 
.םירקבמו םיארוק הילע ודמע רבכו ,וז הריציב ינשה טוחכ תרבוע הינוריאה 
הרתיה תוקיתמה ינפמ ומצע תרימשל תנגע לש יביטקניטסניאה יעצמאה איה הינוריאה 
ןוגגעל איה הינוריאה .ותביתכ ןפואב תוממתיה לש ילילשה םשורה ינפמו תומימתבש 
.דתי םג תוממתיהדנשור לשו הריתיה תומימתה לש םתעיגפמ ותוא רמושה םערילכ ןימ 
תומימתה ירה הינוריאה תוכזב .הנגע תא לובסל םילוכי ונייה אל ,רשפא ,הינוריאה ילב 
םייוסמ ימיח דוסי לש וחוכב םהירומישב דמוע תוריפ לש םמעטש ומכ ,וב תרמתשמ 
ןמא-השעמל ןגמה-תרסח תויממעה תא ותריציב תכפוהה איה הינוריאה .םהב םיבברעמש 
יתלבהו יתונמאה תבוח ידי תאצויה ,ת ו י מ מ ע - ו מ כ לש הגרדמל התוא הלעמו חוטב 
תבישמו תגזוממל ןונגע תריציבש הריואה תא השועש איה הינוריאה .דחאכ יעצמא 

.א"פק 'טע /'ולאו ולא, " 
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227 !ינגע י"ש לש םיעבשה לבויל 

יאה ,איהו ,חכופמה םזילאירה השידא-הרק אלו תוילאטנמיטנסב הקיגחמ-המח אל ,שפנ 
רדושמה םע ,הבוט ןיעו החונ חור תרוצב איהשכ ,הינומרהבו םולשב תויחל תעדוי ,הינור 

.ובש ןטסילאירה םע ףא — הריטאס לש תירוגיטק הרוצב איהשכו ,ובש 
ותואל ,ינחור יכ ןעי ,קדצומו דשכ יפוא תולצואה םג ןה תועמשמהרדו הינוריאה 
האידיאה יאשונ רדגב םניאש ,םדא-ינב םתסמ הזה תוליצאה-דרושמ לש ימינפ קוחיר 
,הנומאבש יפויהו םייחה-תשודק לש האידיאה וא ,לארשי-תבהאו תרוסמבש-רואמה לש 
תיביזולסקאה ותבהא תא זכרל ןוגגעל ול תושרמו ,ותריצי גרא לש ברעו-יתשה ןהש 

.דיסחה שיאה לעו ינחורה ידוהיה לע 
לש ודיב םיעייסמ םהינש הינוריאה לועפת םגו הבהאה לועפת םגש אופיא אצמנ 
אוה וללה תא .דבלב הנומאה-ייח יפלכ וחורבש םלשה בויחה תא ןווכל ןונגע 
וניא ,ויבתכב ידמל הבורמ אוה יכ םא ,ר ח א ה לכ וליאו ,ותריצי דוסילו רקיעל ול רחב 
תיבמ םתאצב לארשי-ינב םע הלעש "בר ברע" ותוא תניחבב ,לפט תקזחב אלא ןונגעל 
ונרבע לש יווהב ,התבב םאכ ,וזב וז תובולשו תוזוחא תדהו הנומאהש חיכו ...םידבע 
בויחה לכ תא ,השעמל ,זכרמ ןונגעש ירה ,(ונל רקי ךכ-לכ ובש רואמה רכזש) יתולגה 
יתפומ לעו תרוסמה ייח לע (וריכעהל וילע הטילש הל ןיא הינוריאהש) ולש "רוהטה" 

.לארשיב תויתדה 

ה 

לש אלא ,ירסומ ןוויכ לש הדלות הניא ,ליעל זמורמכ ,ןונגע לש ותויתדש המוד 
ילדהש ,םייתדה םישנאה בור ךרדכ) ץוחבמכ תדה לא א ב אל אוה .בוטבש יפויה תבהא 
אלא ,ול רסחש המ-דבדל ןוקית הב שקבל תנמ-לע ,(םתויתדל םהב תמדוק הניא תויזויג 
,ובש ףורצה ןימאמה-שגר תא םהילא ומע איבהו םייתדה םייחה ןמ דלונ אוה — ךפיהל 
:הפיה םוחת לא היצקייורפ ,יתונמא ךשמה ןימ וב אוצמל םייתדה םייחה ולכי ךכ-מושמו 
."םיחרפ" תניחבב אלא ,"ירפ" תניחבב אל ךא ,הלש היצאמילבוס ףאו ,תדה לש לוגלג 
אוה ןירוח-ןב אלא ,תלבוכ םישנא-תווצמ לאכ תדל דבעושמ וניא אוה ךכ ללגבש רשפא 
ררושמה ,ןונגע לש ותודלי איה תדה .רציהו שגדה קחשמבש תוינוליח םג הילא ףרצל 
ןמ ,תודליב םג ומכ ,תדב הב שי ךכ-מושמו ,תומדא לע ןדעה-ןג הז ,תודליה ןמ קנויה 
.השעמל הכלה ,םיגייסו םיניד לוע וילע לבקמש ןירוח-ןב והירה קחשמהו — קחשימה 
וא) יתדה ללכה תהקיל תותיפכ ךותמ ,ינחור שפוח רסוח ךותמ תדה לא הנגע אב וליא 
תוינוליחה התיה התע יכ ,(הקיטילופה םוחתל תדה תא המע תבחוסה ,תוידרח התואל 
אקווד לבא !דבלב חור-תרומ וב תררועמ התיהו אטחכ ול תיארנ שפנה-ייח םוחתב 
,שפנה-ייח תניחבמ הב לכתסמ אוהו ,תניינעמ העפות ול איה תוינוליחה ,תדה דילי ותויהמ 
עתרנ ,תיצראה תוליצאה לא ושפנ תא אשונה ,בונסה ,לשמל ,ךכ .ןמאכ הבצעמו הנחוב 
ץוחמש רבד לאכ תוליצאל ףואשל ךרוצ ול ןיאש ,יתימאה ליצאה וליאו ,תויממעה ינפמ 
לעב ,ינש דצמ .ןיינע בורב הילא שגינו ברק אלא ,תויממעה ינפמ ללכ עתרנ וניא ,ול 

וול הקומע חור-תרומ אהת אל "תוידרח" התואש רשפא םולכ ןונגעכ הפורצ הנומא 
הניא וז יכ ,דצה הנבומב תויתדה ןמ הלעמל דמוע ףא ,רבדה לש ומוציעב ,ןונגע 
רייצמ אוה ותואש ,יתרוסמה םלועה לכ הלע הכותמשו חמצ אוה הנממש עקרקה אלא 
ףורצ םלועב ףחרמ ,תדוסמה-ייחל ותבהא לכב ,ומצע אוה וליאו ,הבהאבו תונמאנב 
הקיטיתסאמ בכרומה ,ינונגעה ומלועב — דחי םג טקלטניאה ןמו תישעמה תדה ןמ הלעמלש 

.תיטסילאודיווידניא תוישגרמו תירסומ הנילפיקסידמ ,תיתד 
ןמאה ןמ הלעמל ובש ןימאמה) ומצעמ הלעמלש הגרדמ לע דימת דמוע ותויהמו 
םיכפהה ינש תושגפתה תא וחורב םלגל ןרנגע הכז ,(ובש יתדה ןמ הלעמל ובש ןמאהו ובש 
,ונתפוקתבש תודהיה לש םינפה יתש ,ותוהמ םצעמ ,וב ורבוח :תידוהיה תושיה לש 
ינפ ,רבעל ךשמהבש-ןוקית תשקבבש תוינוליחה םינפהו רבעל תותיפכבש תויתדה םינפה 
,ידוהיה סוינגה לש יביסאפ טעמכ דפוש אוה ררושמה ןונגע .דציה-שיא ינפו ןימאמה 

.לארשי-ללכ לש תוליפכה איה ותוליפכו 

הפוקת המכוס ותרוציב ,יטנאד לש גוסה ןמ ,םכסמ-רצוי אוה ןונגע ,םנמאו 
תרוסמה ןמ רשי דוע הקניש ,תידיסחה-תינברה תויממעה תפוקת ,תודהיה ייחב המילש 
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וניא וקוחצ לבא .ונלש רבעה-רצוא לש "קחוצ שרוי" אוה תמע .שממ לעופב הב התיחו 
,ןטסינודיה לש קוחצ וניאש המכ תחא לעו ,תעדה-תוחיחז לש וא ,ןוצר-תועיבש לש קוחצ 
שאר-דבוכבש תישירח קוחצ-תב אלא ,תרייוצמה תושיה ןמ רתוי ול בושח דויצה-השעמש 
תולוגס לש רבצ3 אוה ןומע .ןוליחל םייח ןיב ,שלחל תואיצמ ןיב םילובגהדורסהבשו 
,תולגב לארשידבעל ול חלצא תויתדהש הרוצה ןמ ולצאנש ,םיינחור תוחוכו שפנ■ 
אוה דוס רוב .רצבתהו רדגתה הב רשא ,תדה דבלמ הזיחא שש םלועב ול .דתיה אלשכ 
הווקמבו ,דלונ םהמש ,תרוסמה-ייח לש תויצמתהו םיסיסעה לכמ הפיט דביא אלש ,ןומע 
תא םייטיתסא-םייתדו םיישגר-םיירסומ םיעבצב רייצמו ועובצמ תא לבוט אוה הז םינממס• 
ותריצי .תוירילה וא תויפאה ,תויטסילאידה וא תוימולחה ,תולודגה םע תונטקה ויתונומת 
רתוי הדימב רפוסב םייקתנ אל םלועמ .רתויב יניצרה ונבומב ,לצאנ קחש ימ ןימ אי.ד 

."קחשימ" איהש תונמאה לע דליש לש ורמאמ הלודג- 
עבטממ תונשל ןווכתמ וניא ולש רצויה-חוכש אצמנ ,שדחמ אלו ,םכסמ אוהש ןוויכו 
דיתעה לא אל וינפ .תחתפתמ תושממב תודהיה לש ינחורה הנבמב הרומת איבהלו רבעה 
דחא םוקמב .ויהש ומכ חינמ אוה וינפל אצמש םיכרעה תא .אוה המידק אל וכלהמו םה 
דודש העשב :םוחנ יבד ,ויחא רמא בוקטרו'צמ השמ-דוד 'ר קידצה לעש ,ןומע דפסמ• 
השמ-דוד" :וילא רמוא ךרבתי םשה ,וב ארוק ליחתמו םיליהתה רפס תא חתופ יחא השמ 
םלועה תא ןתנ וליא ,יוה — "!ךנוצרכ וב השע ,ךדיב םלועה לכ תא ןתונ ינירה ,יגב 
תא ריזחמ אוה :ךכ-לכ ןמאנ דבע אוה השמ-דוד לבא !וב תושעל המ עדוי יתייה ,יל 

.וריזחמ ךכ ותוא לביקש ומכ ,וניעב ךרבתי םשהל םלועה 
.ןונגע לע דמול רשפא הז רבד 

ו 

:ולש רישה-תב תפקתשמ תוארמ יתשב .רצי-לופכ וא ,תוינש-עדוי אופיא אוה ןונגע 
תב הבהאה" ינפ הינפ הינשה הארמבו "םימשה-תב הבהאה" ינפ הינפ תחאה הארמב 
םינושה) "תוליל" תאו "תונוגע" תא דחא ןמזב טעמכ בתכ וכרד תליהתב דוע ."ץראה 
סילאירה הריטאסהו רפוסה לאפר תדגא לש דסחה-תרישו !(םתגרדמב םג הזמ הז ךכ-לכ■ 
,ןומע הכז תונחלוש ינשל .ןמזב וזמ וז תוקוחר ןניא ןה ףא "ונינקזבו ונירענב" לש תיט 
תילגתמשו סותאב םשדשש ,הריש ירבד :הדגא-לעבכ בתוכ אוה דחאה ןחלושה לע 
הלש השודקה-תבהא לע ,הילע תפפוח תולגה-תניכשו תיממעה-תינברה ללכה-שפנ םהב 
סוראב םשרשש םירבד בתוכ אוה ינשה ןחלושה לעו !הלש תובבל,ד-תבוח לעו, 
לוליחהו תונקירה לש תיטסילאיר הרכהו רשואל תיטנאמורה הקושתה םהב תמלגתמשו 
לכבש םירבע םירפוס הברה לש םשפנב השוטנה ,סותאהו סוראה תמחלמ .ןילוחבש 
,תפלועמו חתמ-תכומנ ,הטקש רתוי הרוצב ךאו ,ןומע לש ושפנב םג תמייק ,תורודה 
סותאח-ןחלוש םעמ ...הזיתניסל ךרדב ,תוותשהה ףס לע ןאכ השוטנ וז המחלמ וליאכ 
יתש תייאר לבא .וימי לכ וכרד ךכ !הלילח רזוחו ,סוראהךחלוש לא בשויו םק ןומע- 
תא ינא האור ,האור ינאש המ לכ" .איה תירקיעה ותנוכתמ וזל וז ךומסב תוניחבה 
ומוהת תא ןומע םג אשונ דומחהו ףירחה לאקסאפ ומכ .16ומצע לע אוה דיעמ ,"וכופיה 
,ינשה ינאה לע — רמולכ ,"ימע רדש הז ינכש" לע רבדמ אוה 'ךולל הטנ חרוא"ב .ומע 
:הזה "ןכשה" תא םש רידגמ אוה ךכו ,"שרדמה תיבל וכשומ" ,ןומע ,אוהשו ,וב ןכושה 

." "השוע ינאש הוצמ םושמ תונהיל יל ןתונ וניאש ,ערה רצי אוה ןטשה אוה" 
,תיגארט תושגנתה םהיניב ןיא ,וברקבש םיכפהה ןיב תללוחתמ המחלמ ןיא ,םרב 
השודקבש-יפויל ויפוסיכ תורמל ,םייחה-תשודקב הרכהמרתוקבדיה תורמל ,הנגעש םושמ 
לא םג ,הז םע דחי ,ךשמנ דימת והירה ,םייתדה םייחה םוחת לא דבזיהל ורדנ תורמלו 
ףחרמ דימת אוהו .יתרוקיב םחיו תיטסילאיר הסיפת םיכירצמה ,םיירציה םייחה םוחת 
המודב ,הווש טעמכ הדימבו דחא ןמזב םהינשל ךייש אוהש ןוויכ ,םיכפהה ןיב אופיא 
יל שי" :ומצע לע דיעהש ,(ףותיש-תודוקנ שש ןומעל םנמא ול ןיא ומעש) לאדנטסל 

.251 ימע ,(ל"נכ) "הארנו ךומס" 
.ב"נקת ימע ,"ןולל הטנ חרוא" 
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ןונגע ."תועטה ןמ ענמיהל הבוט ךרד יהוזו — (deux manieres d'etre) תושי-ינפא ינש 
ינאה ךותב תיחצבתהבש תיאנק הדמע טוקנל לגוסמ אהיש ,ידמ רתוי םייחב בהואמ 
.ינשה ינאה ,"ןכשה" ורבד-לעב םע ימינפ ערקבש שפנ-ףוריחב קבאיהל ידכ ,ולש דחאה 
,הייארב ,הכילהב ,םיבוט תוחידב ,בוט ריואב ,היקנ תפב ,םייחה ייוליג לכב אוה בהואמ 
םויקה םצע — ולש םיעותעת-תונויזחב ףאו ,תובא יגהנמב ,הרות דומלתב ,םולחב ,רפסב 
אוה חונ ינונגעה םדאה .ומצע םע המחלמל בהלנ אציי הזכ םדא אלו — רשוא ול םרוג 
עריאש רשפא .סעכה ןמ קחרתמו םיבואכמה תא אוה אנוש ,חרכהל ענכיהל ,םילשהל 
,ןונגע רפסמ וילעש ,"בו'צולזמ שודקה דיגמה" ,ילכימ 'ד ותואל עריאש המ ןונגעל ול 
לכויש דבלבו ויליפת תא דכמ ףאו רמוחהו ףוגה יכרצ קופיס לע ונוצרמ רתיו אוהש 
רדחב וינפל לובקל האבש ,ותשא ידימ גורתאה לפנ .תוכוסה-גחל האנ גורתא תונקל 
ןיליפת :ארקו שואיב ויפכ תא קידצ ותוא תטש .לספנ ץחמנש ןוויכו ,ולש תודדובתהה 
!סעכא אל ינא לבא ,סעכא אל ינא לבא ,סעכה אלא יל רייתשנ אל ,יל ןיא גורתא ,יל ןיא 
שקבמ ,ןונגע ,אוה םג :ומצע לש תוהמל םייוסמ למס ןונגע לפיק וז הנטק הדחפב 
גורתאה) תיטיתסא הדוצב תדהדוווצמ תא םייקיש דבלבו הזה םלועה ימענמ לע רתוול 
תותיפב,ד התואמ אוה קלוסמ — רמולכ ,ןיליפתה תא וליפא רכומ והירה הז םשלו ,(!האנה 
אוה רבדה לש ופוסבש תעדל חכונ אוהשכו .השודקבש-יפוי המע ןיאש תדל תימוימויה 
םתוא החוד אוה לבא ,שואילו תורירמל שפתנ והירה ,דחאכ םודאהו סותאה תא חפקמ 
וריבעמ וניא וחורבש תוינשה קבאמ — "!סעכא אל ינא" :ומצע לע רזוגו וינפלמ 

.ישפנה לקשמה-יווישמ ואיצומ וניאו ותעד לע אופיא 
אלו ןמאכ אל .הריציה תוולשל הכז ןונגעש בושחל תאז היהת תועט םלוא 
לא שדוקה ןמ החונמ-יאב ,רומאכ ,עלקנ והירה ןמאכ :וקלח תנמ הוולשה ןיא םדאב 
תקוצמ הבר המו !וחורבש תויבטוקה תמחמ ,הלילח רזוחו שדוקה לא לוחה ןמו לוחה 
םלוע לא השודקהו תוליצאה םלועמ תונפל ותוא הפוכ הדיציה-רציש תמיא-לכ ושפנ. 
,"החונמ" קרפה תא אורקל יד .החונמ-רסח אוה םדאכ םגש רבתסמו ו םירציהו ץלוחה 
דמא" :דמאנ ופוסבו — "שקבמ ינא החונמ תצקמ" :ונבר השמ ינפל ןנחתמ דחא ןקז וב 
אל החונמ וליאו ,םימי הששל יתארב יתארבש המ לכ ,השמל אוה ךורב שודקה ול 
,החונמ והכירדמו והלטלטמ הריצי,ד-דציש ,ינחורה םדאה לש ודעצ דימו — .18"יתארב 
לש טויסה-יטבלב — "םישעמה דפס"ב רבדה טלוב הזמ רתוי דועו .ונינפל םקו הלוע■ 
המדמ אוה הב רשא ךרדה ןמ בושו בוש וטיסהל ול תברוא וליאכ המלענ דיש ,םדאה 

.וצפח חחמל עיגהל ול החינמ הניאו תכלל 

ז 

תריצי לש םילתופמהו םיליבקמה היפוח ינש תא רשקמ ודבל אוה הבהאה רשג 
אוה אוהש ,השודקבש-יפויל תפסכנה תוישפנה ףוח ,שגרה-ץטלש ףוח תא :ןונגע 
תוינחורה ףוח ,הרכהה ןוטלש ףוח תאו ,תודהיה תרהט לע ,"דיסח שיא" לש ר ש ו* ה 
התויהמ יפויה-תלוטנ תואיצמה לע (תיריטאס וא תינוריא) טפשמ-תאצוהל תפאושה 
שיאה לש ורשא תא תחפקמו הפורצה תודהיל דוגינב ךכ-מושמ תדמועהו ,השודק תלוטנ 

.ינונגעה דיסחה 

עלקנ ץנגעו ,הז לומל הז םידעתמה ,םה םידרפנ םימוחת םמצעלשכ םיפוחה ינש 
תילארשיה השודקה לא דמציהל שקבמ ןונגעבש שגרה-שיאו ידוהיה :ףרה ילב םהיניב 
םלוע ותואל ךייש ,תמאה-שרודו ןיעה-יולג םדאה ,ובש ןמא,דש דועב ,םייחךכותב 
דמוע אוהש אצמנו ,תלבגומ תיצוביק תושי ךותב םצמטצהל רשע וניאש ,תורוצה 
תא תקחוד איה ,םינושה םהיגוסל ,ונלש םידרחה לצאש ,המשל-תויתד התואמ םג הלעמל 
הפי רכינ הז רבד .ןמוקמב האבו ,הפורצה הנומאה תא וליפאו ,תילארשיה השודקה ילגר 
הישעה ימלוע ןיב דירפמה לובגה תא הרכהמ שטשטמה ,ןונגע לש ת ו מ ו ל ח ה םלועב םנ 
םלוע םע םייחה םלוע תא ןווכמ-תנווכב ,רומאכ ,בברעמ אוהש םשכ ,םולחה-פלוע ץבר 
םלוע לא ושגרב ךשמנה םדאה לש ביטומה הנשנו רזוח ןונגע לש ויתומולחב .םיתמה• 

.ייש ימע ,(ג"ישת) ולאו ולא. 
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תילכת אלל ,םעפב םעפ ,תינרוחא ףדהנו בכועמ אוהו השודקהו יפויה ןיבש הינומרהה 
ןוטלש — דחשה-רסוחו השודקה-רסוח איה םתנוכתש ,תואיצמבש-זילוחה ידיב ,ףוס ןיאלו 
הז סופיזיס-למע ,םרב .םייחה-תשודק לש רתויב השקה הביוא אוה ץירעה תוידרוסבאה 
רסח םדאה תא ררוגה ,םלענה חוכה ידיב לאל תמשומה ,אמר ארגיאל תוכשמיהבש 
לש אשונה קר אל אוהש רשפא ,תוידרוסבאה לש אלכה-רוב לא ,אתקימע אריבל החונמה 

.ותוהמ לכ דוס אלא ,ןונגעל רשא תומולחבש "םישעמה" 
יכבש םיישגרה םייחה תא :ןונגע לש ותריציב תועמשמ-בד וק ןייצל יואר ןאכו 
ןימ ול םנהש ,םימת-יממע יווהב המלגתנש הלעמ לש תודהילו השודקבש-יפויל ויפוימ 
וא ידיש יוטיבש ,םילמסכ םיבצועמה םיסופיטב ןונגע םלגמ ,ידוהי םזינאמוה 
,םהייחש ,ותרוכמ היצילג יסופיטל רסומ אוה הזכ למס לש דיקפת :םהל הצחמל-ידגא 
וליחה םייחה תא וליאו !ולש וייחמ קלחכ ול םיריחנ ,תרוסמלו הרותל םינומא לש םייח 
רייצמ והירה ,ויניעב אוה ת ו י ר א ב ד א ב ןימכש ,ןוציחה םלועה םע ותושגפתהבש םיינ 
רבתסמ .הריטאסל וא הינוריאל אשונכ אלא םילמסכ אל ,ןטסילאירכ אלא ררושמכ אל 
םנהש ,ךכ ידכ דע ומלועמ םיקוחרו ונממ םילדבנו םינושה ,ןוציחה םלועה ישנא אקוודש 
חדוא"בש לעופה םחורי ,םייכרבה םהידיכמו 19 ותשורגו ןאמטרה ןוגכ — יטוזקא והשמ ול 
ילעבו הינמרג ידוהי ,ידוהיה לכורה לש ומד הוואתב תצצומה "תינודאה" ,"ןולל הטנ 
םיכירצ םה אקווד — המודכו הריש תוחאהו טסברה ר"דה ,ץרא התואבש םינויסנפה 
,אוהש המ ולמסיש ידכ ,ןהל יפוא-דוחייו ןהל תושממש ,תוילאיר תויומד הליחת תושעיהל 
יפויה רסוח תאו תודהיבש רואמה חופיק תא ,םייחה לוליח תא ,אטבל הצור ,ןונגע 
תא ,רפוסה לאפר תא — .תיטסילאיר תוישחומב םרייצל חרכומ אוה ךכ םושמו ,השודקבש 
לידוי תא ,"רושימל בוקעה היהו" לש םייח-השנמ תא ,"חדינה"ב רודגיבא יבד דכנ םושרג 
ךירצ ןונגע ןיא ,ידש לצב םיננולתמה שובש יקידצ תא ,"הלכ תסנכה"מ ןצבקה ןוז ןתנ 
םהילע ךפושו ררושמכ םהילא שגינ אוהו ,המשל הקיטסאלפבו בשוחמ םזילאירב דייצל 
תויח םהיתויומד הז םע דחיב יכ םגה) תוידגא לש בוטרוק םע ירישה ןוימדה תורמ 
וחורל םירזה םיסופיטה תא לבא !(האלפומ תויטסאלפב ונינפל תודמועו ןה תושחומו 
,"ןולל הטנ חרואב" קילודו קילולכ דקשה יקיזחמו םינקיניצ םהש ןיב ,ובלמ םיקוחרהו 
,םילשוריב םירעש האמבש ןדאגנוא ללוכמ שייפ 'דכ תווצמ-ירמושו םיאנק םהש ןיבו 
,תנווכמ תונתשממבו הדח תולכתסה ךותמ בצעל ךירצ אוה םתוא — ,"םושלש לומת"ב 
ךפיהה תא :ןונגע לש ויניעב ילילש והשמ — יעמשמדחו רורב והשמ םלגל ולכויש ידכ 
לדבנו הנושה תא ,ולש יטיתסאה-ישגרה לאידיאה ןמ קוחרה תא ,בהוא אוהש הממ 
ארוקה ,דיסח שיאל השודקבש-דשוא תתלו םלועל הלואג איבהל לוכיש הממ ןיטולחל 

..."!ער ואנש ,'ה יבהוא" :םיליהתה ררושמ םע דחי 

ח 

ןהו ויפנכ םרופ ףע אוהש םדוק ,ףועל לשמ .ומושיר ול םדק אלש רבד ךל ןיא" 
,20"םניעו ודיע" רופיסבש הז רמאמ — "סטו ויפנכ לטונו לצב אוה טיבמ ,לצ תושוע 
רבו'ז ירבד תא םג יל ריכזמ ,ומצעב ולש ותביתכ ךרדל לשמ םישמ-ילב וב לפיק ןומעש 
 (joubert)- דלונכ הארנ ןויערה ונתפוקת ינב יבתכב" :איה תרחא םתנווכ יכ םא
ויתועונתמ ודלונ וליאכ םינומדקה יבתכ וליאו !וחכנ רשי דעוצה םדא לש ויתועונתמ 
ןבומב — ."םימורמב רוחס-רותס הפיחר ךותמ המידק וכרד תא השועה ,םימש-ףוע לש 
ירצי ןוצר לש תועונת אלב הפש ,תועבשה תפש איה ותפש .ןומדק אוה ןומע הז 
ןמ הב שיו ,הליפתה יוטיבכ ,הל הנוהכ לש יפואש ,הדירג תינחור הפש ,ינוליח ,ינויח 
המוד ונונגס .שדקמ לש וא ,ןשי שרדמ-תיב לש וללח תא םיאלממה הממדה ןמו טקשה 

.שדקמ לש ויתוריק לע תואקסירפל וא ,שדוקה-ווראל לעמ םילמסה-תויח יפוליגל 
וב שי ךכ-מושמו ,תולברעמ אלבו תודשא אלב ,"חולשה ימכ" ,טאל ךלוה ורופיס 
םג והירה ,ךטיש-ילכב וב ךטושב ךתוא אשונ ומרזש םעו ,דחאכ יארה ןמו ףטשה ןמ 

.ט"מת ימע ,"לוענמה תופכ לע" /ג ךרכ ,וירופיס לכ ,"תורהא םינפ" 
.א"צש ימע ,(ב"ישת תרודהמ) "הנה דע" :א"י ךרכ ,ןקוש 'צו,ד ,"וירופיס לכ" 
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231 ןינגע י"ש לש םיעבשה לבויל 

תא םיטלובה ,םיבכעמ ףגנ-תונוטרש ינימ עורז ורופיס םרז לבא .םימשה תא ףקשמ 
ןווכתמב ורופיס בצק לש הז היפר .םשו הפ המודרו תיטא התוא םישועו תלובשה "יתש" 
יפד ידצבש תופסוהו םישוריפה ירוט תא תוריכזמ ןה םימעפש ,ןידדצל תויטהה t אב אוה 
הדש לש האנ רינ לכ דיל הייהשההו ,הבישי ירוחב תוחיש תוריכזמ ןה םימעפו ,ארמגה 
תוכירא !תושענ ןה ןווכתמ תנווכב — םידיסח-תודגא לש האנ ןליא לכ ידילו הכלהה 
איה םתרטמ — דופיסה-גרא ךותל רסומ ינינפו ןנבר ילשמ בולישו ןח יטוח רוזישבש וז 
הרישלו יממע-ינבד רסומ-רבסל ,תינחור הירוגילאל ובש יטודקנאה דוסיה תכיפהל עייסל 
,תיממעה תודיגמה לש לשמה דוסימ ינונגעה רופיסב אצומ התא תאזל-יא .תיתד 
תרהט לע תוטישפב העיפומו םייניע-תוסכ לכ המצע לעמ הריסמ איה םימעפלש 
,רפסבש ודעב-רבדמהשכ /'ןולל הטנ חרוא" לש ד"כ קרפב ןוגכ ,תינברה תונשרדה 
המ" קוספב עובשה תשרפב םהינפל שרוד ,שובשב ןשיה שרדמה-תיב יאב םע בסמה 

.21"הזה םוקמה ארונ 
לש תוילמסה לובג תא ףא ביחרהל לעופ וליאכ ןונגע לש המישנה ךרוא ,םרב 
תירופיסה הזורפה ירירפשל איה תוימולחה יכ ,םולחה םוחתל דע ץיקהבש הממ ורופיס 
םה אקוודש ,תוילאנויצאד-יא לש םייא :םימשה-תוברעל םה םיננעהש המ ןומע לש 
םייא ,תילכשה תושממה םלוע לש ינוטנונומה בחרמה תא אוהש-ויא םיזכרמו םידכלמ 
הזיחא ,טסארטנוקה ךרדב ,םילצואה ,ןויגה לש לוע לכמ תישפח ,ןירוח-תב הדגא לש 

.הלובכה תואיצמה-תכלהל קוזיחו 
תוישעמ-ירופיס לש רביק-חמק תבורעתמ ןונגע לש ונונגס תסיע השולנ ,הרואכל 
יחבשו םיינבר דסומ ימגתפ ,ילשמ ירפס ןונגס לש הכרבל םימשב ינימ םע םייממע 
חותפל שרדמה-תיב חתפמ לש ותלועפ חוכ ןוגכ) םעה-ןומה לש תולפת תונומא !םידיסח 
ןושל-תוכירע בייחמ ןחוסינש ,("ןולל הטנ חרוא" רפסב — תדלל השקמ לש המחר 
לבא .בבל-טותב םנושלכ םיאבומה ,שרדמו הרות ירבד לא ןאכ תפרוצמ ,תינוריא 
ןמבצב ןה ,םיכפה לש ףוריצ .בשוח השעמ ,תיתונמא תינכת יפל תגראנ וז היבוברע• 
ןושל םע ארקמה-ןושל ןוגכ ,ןושלה בכרהבו ןונגסב ןהו ,םולחו תוילאיר ןוגכ ,הסיפתו 
תא קיפמ אוה ןונגס לש גוס לכמ .יוטיבה-ןמאכ ןומע לש תבשוחמה וכרד וז ,תינבר 
תוימצע לש ןח ומתוחש ,ספיספ ול ךרועו ובש ימינפה רואמה תאו ולש םינפה-רבס 
ןמ וליפאו ,חדינהו לפטה ןמ ףא ,דוסי לכמ איצומ אוה םירתס לש הימיחלאב .תימעפדח 
תופיטה ןמו ,הרוהטה ותיצמת תפיט תא ,(טסקטנוקל ץוחמ אוהשכ) ומצעל אוהשכ געלנח 
ותואכ ,יוקיחל ןתינ וניאש ,ינונגע ,ונימב דחוימ ,תושפג-היחמ רטקנ ול ןיקתמ אוה הלאח 

.םלועה-תויווהמ םיקוחרו םינלבס םיריזנ קר ועדי ותיישע דוס תאש ,חקרה-רקיל 
תובבלמ דימת ויתואצמה לכ יכ ,הרוהט האנה ןונגע לש ונונגסמ לבקמ ארוקה 
לא וא םייטסילאירה םיווקה לא תיתד תוידגא וא תיממע תוימגתפ אוה ףרצמ ,ןמצעלשכ■ 
םע יווה-יוקו םייח-תוביסנ לש םזילאיר ךרוכו ךפהל השוע אוהש שיו ,ינוריאה ןויבצה 
,ירטנצנוק לצ-גלפ ידי-לע תלפכנ ראות לש תיללצ לכ תאצמנ ךכו ,תישגר-תינוימד הסיפת 

:התוא םילשמה 
םילענמ םהילגרל ולענ" ,לארשי-ץראל םתולעב ,"םימי בבלב" רופיסבש ץ'צוב ידיסח 
ודמעיש ליבשב םהיתוילוסמ הטמל םהב םיעובק לזרב לש םירמסמו ,ךרדל םייושע םילודג 
םירמואש והז .הפוס דעו ריעה ףוסמ םהילגר לוק עמשנ היה םכוליה ךרדו ,הברה םימי 

.22 "לארשי-ץדאל םילוע וליאכ ריעה תא םישיערמ :םינקעצ לע ץא'צובב 
םישקבתמ םה ןכיהל ךרדה תא וחירהו םהישאר םיסוסה ודירוה" ,תולגעה לע ולעשמ 
הוולתמ ,ויפתכב ךשומ אוהש ינפל ושאר דירומה סוסה לש יטסילאירה וקה לא .23 'דליל 

."ךליל םישקבתמ םה ןכיהל — וחירה" :ידגאה וקה 
:םילועה ןמ ץא'צוב ישנא תדירפ הזחמל גזמנש ,הז תושגדתהבש-רומוה בוטרוקו 
לש םהיתובנז םיקילחמ תוקוניתה ויה הזב הז םיקובח םילודגה ודמעש העשב" 

.ךליאו ז"סק ימע ,(ש"ת תרודהמ) "ןולל הטנ חרוא" :יזו ךדכ ,ןקוש יצוח ,וירופיס לכ 
.ג"צת ימע ,(ג"ישת תרודהמ) "ולאו ולא" 

.דייצת ימע ,םש 
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תשק ןורושי 232 

ץיבולזיב םירמואש והז .ןורקבש םיעסונה לש םהידיל ועיגה אל םהידיש רחאמ ,םיסוסה 
.24"םיסוסה תובנז קלחהו אצ :םילודג םוקמב דומעל שקבמש pקל 

— ונושל גרא לש moire ןיע התוא — וניע הנשמו ףלחתמה קדבה ןוג תא לבא 
םג .ול רשא תרדוחה רקבמה-תמכח םע םימתה בויחה ףוריצמ ןונגע לש ונונגס לבקמ 
,ןאכ שי וליאכ םימעפל והירה םשורה ,רומג בל-טותב הרואכל םירמאנ וירבדש העשב 
תויעמשמ-וד תעבונ ןכיהמ .רתוסמ רבס-ךופיה לש ,דגנמ הדימע לש בוטרוק ,תאז לכב 
םילוכי ללכב דציכו !םירבדל המלש תונכ לש לילצ הרואכל ירהו — התא לאוש — ? וז 
םינותנ םהשכ אלא ,םימואת דמצכ קר אלו ,תחא יוטיב-תפיפכב רודל הלילשהו בויחה 
עגרו שרופמ בויח ןאכ תוארל המדמ התא דחא עגרש דע ,היגמ יטהלבכ ,ינשה ךותב דחא 

? תרתוסמ הלילש — דחא 
תא הז ,הארנכ ,םישיחכמ ןונגעבש עדי-תתהו הרכההש ,יתעדל ,איה הבושתה 
םיאצמנ אליממו ,(הלוגס ידיחיב ףאו ,םיננוחמו םיבר ןיב םנמא יוצמכ) הסיפתב הז 
רבודמה לא וא ראותמה לא תסחייתמ ותרכהש דועב :יוטיבב הז תא הז םירתוס םימעפל 
הז רבד לא םחייתמ ולש עדי-תת ומצע ןמז ותואב ידה ,טטאיפ לש םותב וא ,בויחב 
םיבורמ םנמאו — תבייחמ ותרכהש המ לולשל אופיא רשע ןונגע לש עדי-תת .הלילשב 
ונממש ,ןושאדו-שאדה רוקמה אוה אוהש ןויכ ,הז עדי-תתש ,ןומע תריציב םינמיסה 
ללכ הטונ וניא ,ול רשא אילפהל-רמשמה ןורכזה-חוכ תרזעב ,ותריצי תא ןומע באוש 
הלעמ ןונגעבש הרכההש םירבדה תלילש לע רתוומ אוה לקנב אלו "ורצי" תא שובכל 
תיצמת לש הפיט םא אופיא אלפיי אל .דובכ-תארר הצרעהב וינומא שאר לע םתוא 
וחוסינב תברעתמ ,רצויה-רוביד ךותל תננתסמ ,ותרכה ףסל תחתמ תפטפטמה ,הלילש 
,המלובו השבוכ והירה ,הב שיגדמ ,ןומע ,אוהש הדימב ,זאו ,תעדמ-אלש וב תגזמנו 
...הבקעב ךורכ תוממתיה לש םשורש שי וזה הלילשה-תשיבכ אקווד הנהו .הרואכל 
הליצמ איהו — יוטיבה לש הינוריאה תא ,רומאכ ,הרזעל ארוק אוה דימ ,םרב 
לש םחתפל תונכ-רסוחכ תצבורה ,המילשה תונמאה דגנ תאזה תאטחה ןמ ,רומאכ ,ותוא 
אטנמיטנסב םלישכהל ,םימימתל תברוא איהשמ תוחפ-אל תויעמשמ-ודהו תוינשה ילעב 
ןימ ,דסחבש הבוג-תציפק השוע ,תומימת םגו תויעמשמ-וד םג וב שיש ,ןונגע — •תויל 

.םולשב אצויו — יתונמא אלאטרומ-וטלאס 
ללכ הנוכת העדותל תחתמש המ ןיבו העדותבש המ ןיב תודימצהו-דוגינה םאו 
יאבש ןורתפה ,תאזה הריתסה-תדיחל ןומעל ול אצמנש לאוגה ןורתפה ירה ,איה תישונא 
אוה — תיביסאפה שגדה-תומימתל תיביטקא המואת-תוחאכ תילכשה הינור 
ררושמכ ,ןמאכ ותוכזו ותוירוקמ םתוח ,ונויבצ דוחיי ,ןומע לש ימצעהו ישיאה ונורתפ 

.רצוי-חורכו 

.ו"צת ימע ,םש 
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