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וותוה ןאפ פא יכ ,דבלב םלוע תופקשה יתש לש םייתניגנ-פייתמיכס םיוק אלש

.השודקל השודקמ ,היוהל היוהמ יאלפה רבעמה יליבש דאמ הצימאו דאמ הנידע

לאו רואה לא המלענ הכישמכ ,תולגתהכ ןאכ ונתינ תודיסחב ותוקבדו םושרג לש

בהש לדוגה תכסמ ,תכסמה ןאכ הגראנ אלפנ ןפואב .םהינש דגנכ דומעל ןיאש

נ תומלוע ינש לש לובגה ןמוס — וניד תא ךתחש הנחמה לא םידגנתמה ךרי אצוי

שרג לשו ,רבשיי םא יתלב ף1פי אל רשא זראה הז .ןיד ולוכש ,רודגיבא 'ד לש

נוילכ תארקל תיביבאה חורה תודחב ולוכ לטלוטמה ,הז ךד חיש — דסח ולוכש

י אלש" ידכ הבוהאה ותב ןברק ינפמ םג בושי אל רשא ,דבכה קנעה לצ :דחא

חבו תועמדב ולוכ טטושמה דכנה ינש דצמו "םלועב הדי לע רקשה חוכ םולשו םח

דחה ותמא תדלוה םע ללח לופנל רזגנ וילעשו ,ופעזמ םלועה דמע ובש הז

החימצ ןאכ תשגור ,תומלוע תושגנתה הב שישמ רתויש ,וז הריש לש הניח

םא יכ ,רקשו תמא אל .תומשנ וחירפהו םמותל ולפנש שדח דסח יערז — תישירח

םשגתנ ובש הז ,דימת ומכ ,רחבנ ןברקלו ,ןברק העבת וז השיגפ .ושגפנ תמאב

.תומלועה ינשבש רוהטהו בוטה

ז ר'ב ג ע םע
ןימינב 'ר תאמ
,ןיסבג .נ .א תא דוע הב אצמ אל .דנש םישלש ינפל הצרא ואובב ןומע
תא קד הב אצמ אוה .אובל רחאש ,דנרב תא ןיידע אצמ אלו ,תאצל םידקהש
השלש םג יכ יבא רכזנ וכרד תישארב ויטבלו ןומע לבוי םע רשקבו .ןוי צ -ן ב .ש
רצי אל ןיסנג .תורפסה יכרדל עגונב הכובמ לש חוד-בצמב זא ואצמנ ולא םינושאר
.הלחתהה תא ףצק ףצשב וא שואיב דימ ערוקו רויצ הזיא ליחתמ היה .םולכ אלו זא
עדוי ךניא :יל רמא דנרבו .חילצה אלו קבאנ ",לחר" המיאופה םע קבאנ ןויצ-ןב .ש
טולשל לוכי אוהש בשח אוה .שפנ לעוג יב תדדועמ רופסה לש הקינכטה המכ דע
לעוגל ,ארזל ול התיה איה לבא ,םלועה תורפסב םימסרופמה ןמ תוחפ אל וז הקינכטב

.הניי תא רומשלו התיבח תא רובשל הסינ "ןאכמו ןאכמ"ב .שפנ
תוריפס ךותמ אלא םיימצעה תוחוכב ןומא רסוחמ האב אל וז הכובמ :רומאל
תבחרה לע םימדוקה םיחוכיוה ומייתסנ הרואכל .םשפנ תא ועדי אל חוכה-ילעב .תורחא
ולפנ .הלולסו החותפ .דתיה ךרדה .םיריעצהו "הישות" החצנ .תורפסה תוכלמב תולובגה

,םיפיב וקיהבה הפוריא תורואמ ".אוה יל — םדאל דשא לכ" .ןויו הדוהי ןיב תוציחמה

תאז לכבו .רבשמ — תאז לכבו .רופסל םגו רמאמל םג "חסונ" רצונ .םדחשב ,םוויזב

הז ,ערוקו בותכל ליחתמ הז .תואדו ,ןוחטב ןיא ,הריציה תודח ןיא .קופקפו היהת
יוקחה ינפמ ,ארגישה ינפמ םה םיששוח ילוא .שפחמ-ששגמ הזו ,חילצמ וניאו קבאתמ
ביבסמו ובלש רפס-תידק רב? לכל הצורפ ריע .דובעשה ינפמ ,לקה ןורשכה ינפמ ,לקה
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!ימינב 'ר

משי ךיאו בקעי םוקי ךיא .בגש לכו בוט לכ םיאלמ םימרכ הל
?ולשמ תומא 'ד

לע רמאי המ זא ,הרובחבש תויראה ידוסי לע הפ רבודמ םאו
,היצילג תמדאמ התע הז אב רשא םירשע ןב רוחב לע ,ריקב רשא בוזא
םירמל ,רושו רטרא ,ר"ישו ק"בד רבעב הל ויה םנמא רשא הנידמה איה

םישלש ינפל ונייה( הווהב לבא ,בילטוג ץירומכ רייצ וליפא ,ילאומסו
ךב הז אקוד םאהו .יוקח ירחא יוקח ,השודנה הצילמה ןק ,תונלטבה למס איה ),הנש
םג רורב .ללפי ימו ללמי ימ ?ךרד לולסלו ךרד עוקבל הכזי ,הכאלמל חלצי םירשעה

.שארב "הסידוא" יכ ול םג דודב .הווהבו דבעב ,הפוריאב םה תורפסה ינואג יכ ול

ליטמ אוה ?ןורחא קסופ אוה ילדנמ םנמאה .תונדרמ םג .קופקפו היהת הז לכ םעו
םדאה תא ,הוהתמש המ תא אל לבא הוהתנש המ ראתמ ילדנמ יכ ול המדנ .קפס
םיקופקפה תא טלוק ופי ףוח דיל ותא לייטמה .השושמבו הנוגיב המשנה תא ,ויסוכרפב

הסמה לודג יבגל הלאכ םיקופקפ ול ויה אפוג אוה יכ רכזב אוה .םהל ןיביו הלאה
?השמ הזה .עמד ידכ דע ושפנ הבאד "השמ" תא ארקשכ .םעה דחא יבגל ,תירבעה
סחיהב דורמל הסינ וליפא אוה ...ולש "השמ" תא "דדועמה"ב טטרשל הסינ םג אוה

רוחאל עתרנ אל "דיעצה לעופה"ב ".ררועמה"ב םגו "ףסאיחא-חול"ב .היצילג לא
םאה ךא "\ היצילג ינפמ םכל ורוג" :תילסכודרפ-תיטסינוטיליפ האירק ינפמ וליפא
התיה הרורב אל .רבדה היה לק אל .אוה ןכ ןכא ?האירקה תא תמאי םירשעהךב הז
.םישופיחו םישושיג ויה .היטס םג םיתע ,היעתה האב היהתה ירחא .הלחתכלמ ךרדה
תב תקישנ התיה ,התיה .יה תתמו 'ה ךורב ןורשכ היה ,היה לבא .םיטבלו םיצמאמ ויה

רופסב םג םנמא .וזוע ןויבחמ "תונוגע" רופסה ץפק תועש םישלש ךשמב לבא .הרישה
בוקעה היהו" רופסה אב לבא .ץוחבמ העפשה דוע אצומ התא ,דידי זא ריעה ,הז
רופסה תרוצב היטס דוע התיה םנמא .הדלפו ךור ,ריש ולוכ ,םינפ ולוכ אוהש "רושימל

הנה .וז רחא וזב תולודגה תוריציה ואב ,ואב לבא .ילש "םיתניב" ץבוקב םסרפתנש
— .ןתוהמבו ןמוחתב תודמוע ןה הנה ,םיכרכה תששב ןה
תבשב :קוחר-קוחרה ןושארה .לארשי תודלותב םיימצע םיזכרמ השלש האר אוה
תויהב ,הינש תדלומ ול וז תויהב לבבב ינשה ,ויאיבנו ויכלמו ויטפוש ימיב וצראב םעה
,םיימצע םיינחור םייח ונבנ םהילעו ולשמ םיילכלכ םייחו ולשמ יתכלממ רטשמ ןיעמ ול

ירה םינפבש תוצווכתהה לכ םעו ץוחבמ תואלתהו תורצה לכ םעש ,ןילופב ישילשהו
ץוחבש ,אדבועה תוכזב קדו ךא וליפאו תימצע תוברת לש רנידה דוע וב שי תאז לכב

שיא ופאמ םהרבאל ןויזח-איג אוה ןושארה זכרמה םאו .תדבעשמו תחרוז שמש ןיא
.ןורחאה זכרמה תא הליג ןונגע הנה ,םת
,הדועתלו הרותל המודקה הנידעה ןילופ

.הדוהי לעמ םירפא דוס םוימל

הרות"ב קלח הל םגש ,דרפס לע קר אל גלוד אוה ידהש קיודמ וניא זורחה

לע םג אלא )הבורמ הדמב םיימצע םייח הארנכ החתיפ אלש י"פעא( "הדועתו
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,היתוריצד לבב ,הדוהיו םירפא :תימצעה תלשלשה יהוזו ,ירוקמה ןיעמה והזו
וז תלשלשב זחואש ימ .הדוהיו םירפא תמדא לא ןילופמ הפיאשהו — היתויוחו ןילופ
םירחאו ומצע תא לאגש אוה ןונגעו .לאגנ אוה .וילע יוקחהו ארגישה תמיא ןיא בוש
אוה .ץראב תושרתשההו ץראל הפיאשהו ןילופ ןכותה .תולודג תוריצי ואב ,ואב .ומע

המ לכ לע רבד יתפסוה אלו יתעמשש המ לכמ רבד יתדסיח אל" .םדקמ ומלוע רצי
.ונבר השמ לש וינפ רתסלק שדחמ רצ אוה .שודיחה והז ".יל הדיגמ ,דתיה המשנהש

ןונגע ,לארשי תרות סולפ הירוטסיה בתכ ץבעי .םימחרו הבהאו דסח דמיל אוה
.לארשי האדמ סולפ םירופס בתכ

לודגה ורופס תפירש :לשמ-ךרד .בר רעצ םג .ויכרדב ול ורק םיסנ הברה
,םיניכסה תא לילו םמוי גוגמו גוג םיזיחשמ התע ?המ התע ךא ".םייחה תוצראב"
,םישקומה תא ,תוצצפה תא ,םיחתותה תא ,הידיה תונוכמ תא ,םיבורה תא ,תוברחה תא

תא תולכל עשרה ןמה םק התעו .םלועה תא תולכל ידכ ,לעדה-ידא תאו םינומדה תא

ףא הלצה-ףוח ןיאב םיפוחה דחאל הרוסאה דנלגרובמ לארשי יריסא תריס .לארשי
!למס הזיא — רעצמה םרפסמל
בכוכ ול ןיאו ונל ןיא הז לכ םעו .ןטייפה יחו ונא םייח ולא חישמ-ילבח ךותב
.הריציהו םילודגה םימחרה ,הריציה יתלוז ,הדובעהו הלפתה ,הדובעה יתלוז רחא דיאמ

!ךןקמ,ך :רצויהו דבועה ןטייפל הכרבה תאזו
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