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בדלבא .הריקח תוצירחו הריקח ךותמ ,ןבומכ

,םינכת לא עמוש אוה !תחא-תבב םינוויכ המכל

יבגל וז הייארו 'הייארל העימש המיד הניא

תעידי תניחבמ ,ןונגע י"ש לש ותריצי תכרעה
הינמ עדויו ,םהיטרפ יטרפ לע םתוא טלוק
הדח הנחבהב ןיחבמ !םאובמו םאצומ תא היבו
לקשמו ךרע הל שי ,רבחמה לש ותויח םוקמ
תעדל ידכ ,לקושו דדומ ,קדובו ןחוב אוה !בר
שהה חוכמ ואב ןהמ וליא עדויו ,תורוצב הקדו
תושדח ןהו ומצע רוקממ ואב ןהמ וליאו העפןאכ המ ,תוילמס לש הנווכו ןוימד ןאכ המ
םאו שילשל םאו ןיטולחל םא ,רבחמה םע
רוביחו ףוריצ ןאכ המו הירלקפסא לש ףוקיש
עדוי אוה :רצויה לצא תומגמה ןמ המגמ םשל
בזב םשורו רכוז אוה האירקה ךשמהב .עיברל
תדימ המו תואיצמ לש החוכ תדימ המ קוידב
םילגמה ,םינשנו םירזוחה םירבד — קוידב ונור
אוהש תופיחדה המו רבחמה לש וסומלוב והמ— רקיעהו .בל-תלאשמ לשו ןוזח לש וחוכ
םדירפהל ,הזב הז תודוסי בלשל עדוי אוה
,םייוליגה ןמ םייוליג לא ,תעדמ אלש ,ףחדנ
הגקויד-תומד תא ףרצל עדוי אוהש אצמנו
תונווכב ןיחבהל ,תולבקה ליבקהל ,ךרוצה תעשב
!וייוליגמ ומכ וירתסנמ םג ,רבחמה שפנ לש
תודוסי לע הלא לכמ קיסהלו תויולגכ תויומס
היכרדו ותריצי תודוסי לעו רבחמה לש שפנה
תמכחב ורוקמ — הז האירק ןורשכ :רמולכ
.תויתונמאה
םג ול הנק החוכבש ,הב ןנוחמ אוהש שפנה
ןונגס ,אוה תונונגס לעב — ומצע ןדס בר
לש שפנה-חותינ-תרותב הקימעמ הנבהו תואיקב
ןובנ שומיש הב שמתשהל עדויו דיורפ .ז :םיירוקמו םידחוימ םהינשו ,האצדהךונגסו הבישח
וליאו ,העתפה עיתפמו ףירח — הבישחהךונגס
.תונמאו תורפס ירבד ךירעהל ואובב עלוקו
:םילמ רפוסו תועיספ הנומ — האצרהה-ןונגס
*

המודו ,לוקב ,תודרומו תולעמ אלל ,ימדקא ןונגס
םיבושחה םירפוסה ןמ דפוס תכרעה ןיא
ךירצמה ,שחר-שחל ןימ אלא ,לוק ול ןיא וליאכ

םא אלא ,התימאל תמאה תא תפפוחו הנמאנ

םיבושח םירפוס םע האוושה לע םג תססובמ איה

ןכותמ תעדה תא חיסמו הבשקה לש ץמאמ
ונונגס הזכ היה דימת אל .וב ומעטמו רמאנה

תולבקה ליבקהל עדוי ךירעמה םאו ול ומדקש
ריבגמ אוה ןמזה תצורמב ןכש ,ןדס בר לש
תועבונה ,תוינויגה תונקסמ ןהמ קיסהלו תונוכנ
,רובס אוהש רותמ ,ונונגסב לוקה תוכימנ תא
ול שי — ןדס בדו .ןתייווהכ תודבועה ןמ
לכל 'אוה יאנג — לוקה תמרה יכ ,הארנכ
תרמשנה תואיקב ,םידדצ-תבר תואיקב לש ןורשכ
רמול אוה ןווכתמ :םולשו סח ,םגפ — תוחפה
לכ ותושרל תדמועו הייוצמ איהו ןיעב דימת
:אקווד לוק-ספאב לקשמ יברו םיבר םירבד
ןורכז לעב אוה :רמולכ ,הל קקזנ אוהש תמיא
ןדס בר יכ המודש ,םירבד ועיגה ךכ ידכ דעו
והומכ ומצע אוהש ןודכז ,תפומל יביטאיצוסא
םג עיגה אליממו ,דוס-קיתממ אלא ,רבדמ וניא
,דז ןבומבו !הלילח ,תוינכומכ אלו ןורשככ

םימודה לא ,דוס-ישנא לא וליאכ הנופ אוהש ,ךכל
לש תושעל-אילפמ חובל-רבחו דימלת והירה
ינבל וליאכ ,הוושו המוד סחי ילעבל ,ול

ףסוי-דוד — ינואגה יביטאיצוסאה ןורכזה לעב
ןושל לש ירוקמהו קהבומה הרקוח( ןייטשנרוב

םיגשומ ,תובר םימעפ ,עודיכ ,הל שיש ,החפשמ
,תמכסומ הלמ וזיאב ,זמרב םיעבומה ,םיפתושמ

קיחדמ אוה !)היפוריצ ללשו קילאיב •נ •ח
:רמולכ :הל ןיבמ רזה ןיאו ,םיאשח-יאשהב
םיהדמו םיכשחמ ריאמ ,םיקוחר ברקמו םיבורק
,התיכ וא תכ ינזאב תמרעה ךירעמ ןדס בר
אל ךיא — ההותו המת התאש דע ,םייוליגב
םניאש לכו ,זמרד-זמרבו זמרב ן"ח יעדוי ינזאב
לע-מילבקתמו םייעבט םירבד תעדי אלו תשח
םהל ושרפי םא אלא 'וניבי אל ןבה — תכה ינב

.ךכ-לכ תעדה
*

,תעייתסמ ןדס בד י"ע ןונגע י"ש תכרעה
ותדיל-ץרא-ןב אוה רפסמהש ,הזב םג ,ןבומכ

ויחונעיפ תא וחנעפיו ןדס בר לש וישוריפ תא

.ןונגע י"של
*

,ויתודלותו םוקמה תעידימ שומיש השוע רקבמהו לש םינושה הכרעהה ירבד תאירק ידכ ךות
תעשב ,ךילע המודו שי ןונגע י"ש לע ןדס בד
טעמכ ןיא יכ םא ,ותוברתו םעה ,ץראה תעידימ

בדש ,וירפוסו לארשי תורפס לש תויח-טוקמ
,התוא הנוק אוהש תואיקב ,וב יקב וניא ןדס

,רובס אוהש ,םינוש םישרפמ יפלכ וירועריע

תא דוע םיאור ןיא ןונגע-ישרפמ בורמ יכ
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ןונגע

באנ והירהו ,ומצע
פוסב לבא ,עבטמה ןמ
עה תאירק סע םגש ,ןכ
עמו בושח שוריפ ףסונ
מצע ןונגע לבא ,ןונגע
כל-םדוק הארנשמ רתוי
מה יכ ,ונילע המוד ןדס
מ אוה אלא ,רפסמ וניא

םירפסה

היננוכמ

וניאו טעמכ — ןונגע דפסמה לבא '"םיביטומ"
.אצמנב

— ןדס בדל ךונגע י"ש לע" רפסה :רמולכ
,תובשחמ עפוש ,ןכות אלמ 'תמאב בושח רפס

יוליגל ותובישח רקיע לבא ,םיחותינ אילפמ
לש ותומדמ וליאו ,ןדס בד לש ונקויד תומד
ךסמ דוע וניניב דירפמ איהש תומכ ןונגע י"ש
עפושו טשוקמ ,אילפהל םוקר ,דבכ ךסמ ,דחא

וב םישועה ,םימלענ תוחוכ ידיב ילכו יעצמא םגו ,הלוע ךסמ אלו דרוי ךסמ לבא ,םיעבצ
המבה לע םיאור ונאשמ רתוי — הלוע אוהשכ

.םהיתונווכ תא

ביטומ" ",תורחתה-ביטומ" ןאכ אצומ התא

.ודס בד תא םיאור ונא 'דונגע י"ש תא

הרומז .י

'דכו '"תחפטמה-ביטומ" ",הנישה-ביטומ" ",הרטעה

לארשי ירפוס
.ט"ישת ,ביבא -לת '"בינ" תאצוה ,םובנטכיל ףסוי תאמ תוסמ

דטח םינויצו )לדנה .י 'ירעי ,י( מיטעמ םיטומ
ילש ,חוד-ינמאנו םיליווג-יקיתע !םידפסה"
תודידב לש ,תורכנתה לש םלועב םידיחי םיח
םוגנטכיל הלגתמ ןלוכב ךא ),יחרז .י( סיפ
ןיאל םנמא ,שאר-דבוכב ותכאלמ השועה רקבמכ
תועשב ,םוי שערב םימליא םירבח ,ןיק אלב
"תונובשח" אלל ,בל-סותב דימת דא 'רומוה
תונחמבו םילוח-יתבב ,שפנ תקוצמ לש תורדוק
לכב םירע ,יווד-שרע דעו אלכ-יתבב ,אבצ

בויחה תא גזמל ביטימה ,םינפ-אושמ אללו

.הדיציה-בהז לא — רקיעה לא רתוחו הלילשהו
תומולח םדאל םתקנעה קנעה ,ןמז לכבו םוקמ
תוער המ .םייוניעבו החונמ-יאב תחנ ףכ-אולמותויומדה תא תוצמל ןווכתמ םובנטכיל ץא
תוחוקלה ,וללה תורושה ".ן םכילע רבדל לכונ
,דחא דצ קד ריאמ אוהו שי .ןהב לפטמ אוהש

.ינומלא רפסמו ינולפ ררושמ לש ,ירקיע םנמא
ןורא ינפל" )אובמ םוקמב( החיתפה-ירבדמ
תוילידיאב ינועמש לע ותסמ הנד 'לשמל 'ךכ
םויס השמיש וז הנטק הסמ ,בגא( "םידפסה
תוטנוסב — יקסבוחינושט לע ותסמ 'דבלב
תואטבמ ),ד"שת ",םוחת לא םוחתמ" ורפסל
ירילה סופאב — תרפא לע ותסמ וליאו דבלב
םובנטכיל לש ךימאמ-ינא"ה תא המ-תדימב
החוכבו רפסה לש ותויחצנב ותנומא — רקבמה םיתעל ,תורצקה ויתוסמב •דבלב "בהז" ולש
שחור אוהש דובכה-תארי תא ,הבותכה הלמה לש

ויתוסמב ומכ 'הדימה לע רתי תופוטחו תומצמוצמ

םירפוס-בהואו םירפס-בהוא ,ןכאו .חודה תריציל הרובד ,גרבנייטש בקעי ,ןמכיפ לע( תופיקמה
ודח ולש טוטריש לכו הסמ לכ .םובנטכיל אוה
עדוי ,תונוש תופוקתב ובתכנש ),דועו ןודאב
םירפוסל היידוה-ישגר 'ורצוילו רפסל הבהא םיר

ןונגיסב תוריצי חתנלו תויומד ריאהל םובנטכיל
לש תוברתו הבשחמ לש תוברת רמואה יריל

ינווכמו םיסנפ יקילדמ" םה ליילראק ירבדכ רשא
.םלועב "העונתה
הריציה ןכות תריסמל ספתנ אוהש שי ךא •יוטיב
וסנוכ םיטוטרישו תוסמ םישימחמ הלעמל
הריציה תכרעה תא ףידעמו החותינל רשאמ רתוי
המכו המכ רפסב תויוצמ .תומדה תראה ינפ-לע
םינוש םיפונו תודוד ינב םירפוס לע ,רפסב

פסב "חרזמה לתוכ" תא םיספותה — םיקוחדולע תואנ תומישר אלא ןניא השעמלש תוסמ
!יוללה לע הסמה לש הביט 'לשמל ,המ .םירפס
,קילאיב ,ילדנמ ,ןיקסנלומס ,ג"לי ,ופאמ( ונתור
,ךדעב ,תורוש םישימח תבכ המישר אל םא
םייורשה ;)דועו זזה ,ןונגע 'דנרב ,יקסבוחינרשט
?"רבשמ דע"ו "ידגהה לאיחי" וירפס ינש לע

;)דועו רנרל בקעי 'ילאידא .א .ל( החכישה לצב
תיעצמאה תרמשמה לש םיקהבומה היגיצנמ המכ.דועו דועו לדנה תידוהי לע ותסמב ןידה אוהו

,רהנש ,יקסרבט ,ןיקלה( השדחה ונתורפסב

וייוקיל ףא לע ",לארשי ירפוס" ורפסב

ןיידעש ,םיריעצ — ףוסבלו )דועו יחרז ,אכידא ןורשכ לעב רקבמכ םובנטכיל הלגתנ ,םירומאה
תורפסב תונושארה םהיתועיספ ידה ומדנ אלויתוסמ .וניד-קספב ריהזו ויתונקסמב ןותמ ,חותינ
'רימש ,רהזי( דובכ לש דמעמ םמצעל ושבכ רבכו תורפסה תודלותב תואיקבו ןויע ירפ ןה תופיקמה
).דועו לדנה תידוהי 'םחש .נ ,דגמ .א
היתורומת ,הימרז ,היתופוקתל השדחה תירבעה

דיש םיתעל 'תויתיצמתו ןה תורצק תוסמה

.תונושה היתורוצו

ןרות םייח
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