
 Hebrew Writers Association in Israel is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Moznaim / מאזנים.

http://www.jstor.org

Hebrew Writers Association in Israel

טבעה של הקנאה: היבט באמנות הסיפור של עגנון: "הרופא וגרושתו"
Author(s): מירי קובובי-מנור
Source:
Moznaim /
מאזנים

  Vol. No. 5/6 / 1985), pp. 24-26 )כסלו-טבת תשמ"ו נובמבר דצמבר
Published by: Hebrew Writers Association in Israel
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23888859 
Accessed: 09-05-2018 11:21 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 09 May 2018 11:21:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



וונמ-יבובוק ידימ 

העבט 
לש 

האנקה 
:ןומע לש רופיסה תונמאב טביה 

"ותשורגו אפורה" 

דונמ השמ ,יבאל 

 24

רופיסל תונוש תויצטרפרטניא תומיי 
תועמשמב תונדה ו ,"ותשורגו אפורה" 

 I f תיגולוכיספה ,תיתרבחה ,תינחורה
 LL טקפסאה לע דומעל יתעדב 2 '.דכו

,האנקה לש היפואב דקמתהל רקיעבו יגולוכיספה 
ןיב ןילמוגה קחשמו הינפ יובר ,התועמשמ 

תועפותה לכ תורשקתמ דציכ .םינושה היביכרמ 
הנומת ידיל תוקד תונחבאב ןהילע עיבצמ ןונגעש 

.יזכרמ הנבמ תלעב תללוכ 

ותשורגל אפור תאניק אוה רופיסה אשונ 
הניד םשב תוחא ריכהש אפורב השעמ .ותשורגבו 

לצא תחתפתמ ,ואשינשמ .השיאל התוא אשנו 
.ותשא לש רבעשל-הבהאמב הזע האנק אפורה 

בצעה לע אפורה דמע םתורכיה תישארב רבכ 
הרוחשה תלכתבו הניד לש הכויחב קומעה 

םהב רוצא היה ,ויבגל .םהילא ךשמנו היניעבש 
.(טסת ימע)"םנונודא השקיבש הממ רתוי" 

,םנמאו ,הבלב היהש רתסנ לבסל תאז סחיי אוה 
ויה רבעבש ,ול התליג איה תוברה ויתורצפה רחאל 
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רבעשל הבהאמ תנומת .רחא רבג םע םיסחי הל 

רופיסה ךשמהב .אפורל החינמ הניא ותשיא לש 
.אפורה דבוע וב םילוחה-תיבב בהאמה זפשאתמ 

קבד אוה ,בהאמה לש ותוהז תא אפורה הלגמשמ 
,תוקידב ,בל תמושת ייוליג וילע ףיערמ ,וב 

וררחשל ברסמ ,תונתמו לכוא ,םילופיט 
לא אפורה לש וסחי .ודבאל ששוחו םילוחה-תיבמ 
,יתבשחמ תא ררוע םילוחה-תיב תשרפב בהאמה 

תוחוכ הפ םילעופ אלא ,דבלב האנק ןאכ ןיאש 
אפורה לש ויודיו אוה רופיסה לש ורקיע .םיפסונ 

תשרפו הניד ןיבל וניב םיסחיה תולשלתשה תודוא 
ללהו 3 טהב בקעי .םישוריגב תומייתסמה ,ותאנק 

האנקה איה םישוריגה תביסש ,םירובס 4 לזרב 
תוויעה לע םג םירבדמ םהינש .אפורה לש הרתיה 

ןודלו ףסונ דעצ תושעל יתנווכב .אפורה לש ישפנה 
תרשקתמ איה הב ךרדבו האנק התוא לש היפואב 
תעיבקמ ענמהל ינוצרב .םיפסונ תוחוכ םתוא לא 

.םיישונא םינבמ לע עיבצהל אלא ,תותנגאיד 
תבולצת תינבתב יונב "ותשורגו אפורה" רופיסה 

תלובקת לש זןינבתב ןויער לע הרזח :(םזאיכ) 
,לשמל .תבלטצמ 

."ןאכ אל יחוד - יחוד ןאכ אל" 
חונימל רבעמ גשומה תא ביחרהל ונילעש אלא 

ליחהלו ,ןאמ הד לופ השעש יפכ ,ינכטה יתורפסה 
תושפנה לש םידימתמה תורצויה יכופיה לע ותוא 

לכ תא תנייפאמה תבולצתה .רופיסב תולעופה 
,ומצע רבד ותוא לש וכופיה - רופיסה ירושימ 

ול הקינעמ - ומצעמ רבד לכ לש ינושה תטלבה 
ןפואב לטלטימ ארוקה .תדחוימה ותמצע תא 

היהתש ילבמ תורצויה יכופיה לש חתמב דימתמ 
.תשרופמו הרורב תמא םושב הביצי הזיחא ול 

תוכלמל תוכלמ ןיבו הסנכנ תוכלמו החצי תוכלמ" 
לומתאש םדא ינב .הסובתו ףוריט ,הכובמו המוהמ 

וא םיווסאה-תיבב םילובכ םויה ,םיטילש ויה 

רושימב קר אל תויוכלמ בירב ןאכ רבודמ 
תויביטקא :שפנה יביכרמ ןיב םג אלא ,ינידמה 
,הייחדו הכישמ ,םימחרו תוירזכא ,תויביספו 

,עדומ אלו עדומ ,תואיצמו ןוימד ,האנשו הבהא 
תא םיליעפמ הלא לכ - תוכלשהו תושחכה 

.הסובתו ףוריט ,הכובמו המוהמ ךות תויומדה 
ךותב םג אלא ,תויומדה ןיב קר אל איה הכרעמה 

שפנה תוחוכ ןיב תכרענ איהו ,תומד לכ 
ויהש ,אפורה לש וייוואמו ויפחד .הב םיצצורתמה 
םיצרופ ,רתומה םוחתל ץוחמו םיאבחנו םילובכ 

.וב םיכלומו וילע םיטלתשמ ,הצוחה 

בוטה םעטה 
הרודהמב עיפוה "ותשורגו אפורה" רופיסה 

,"ולאו ולא" ץבוקב ,ןומע יבתכ לכ לש הנושארה 
.5 םישנו םישנא" הנשמה תרתוכ תחת 

םא ,עודמ .םישנ םג לולכל היה ךירצ "םישנא" 
קסוע הרואכל ז "םישנו םישנא"ב השגדהה ,ןכ 

םצעב ךא .ותשורגבו אפורב :תויומד יתשב רופיסה 
.תישילש עלצ רוריבב הנומט רופיסה לש תרתוכה 

רופיסה ?םישוריגל םרג המ ז םישוריגל םדק המ 
אוהש גוז .השולש תוחפל םהש םיינש לע אוה 

ףוסניאו ישנה דוסיה ,ירבגה דוסיה - שלושמ 
ןיב םיברכרהו תושיגפ לש םינוויכהו תויורשפאה 

,תישילשה תומדב םידקמתמה ,הלא תודוסי 
לש יסלקה פיטוארטסה תמועל .בהאמה תומדב 

והז ,ישנהו ירבגה ןיב לבוקמה רדסהכ ןיאושינ 
תודוסיה יובירו תינימו תישגר תובכרומ לע רופיס 

.םינימה ןיבש רשקב םיביכרמהו 
לא הביבחכ הניד תראותמ רופיסה תישארב 

\ma V ד11מגי> | 

אוה ,אפורה .רבג ףאב דחוימ ןיינע אלל ,םלוכ 
.היניעבש הרוחשה תלכתה ללגב הילא ךשמנש 
,בצעה רוקמ רתתסמ תאזה הרוחשה תלכתב 

עבצ איה הרוחש תלכת .תישילשה עלצב רושקה 

קקותשמ רופיסה תישארמ .ןוגיו לבס ,הכמ לש 
תעלבומה תישילשה עלצה תא תולגל אפורה 

הנידמ הפצמ אפורה .רופיסה לש ותרתוכב 
."םעטה תא ול תולגל הצותת"ש 

ול הלגתש הל קיצהל ףיסוה אוה 
"םעט" הלמה .(געת ימע)"ונד לש ומעט" 
םג "םעט" הלמל ךא .שוחו ןח ,יפוי לע הרומ 

הזה רופיסב הביסהש ,רורב .הביס לש תועמשמ 
רציב הצוענ איה אלא ,ילנויצרה רדגב הנניא 

םייוואמב ךרדומו עבונ לכה .ילנויצר-יאבו 
.הניד לש רבעשל-הבהאמ תומדב םידקמתמה 
.רציב איה הביסה ;םעטב אוה םעטה ,עמשמ 

םיכפהתמ םישלושמ 
הניד ,אפורה :שלושמ םייק רופיסב 

גוזה םה הנידו אפורה ,הרואכל .רבעשל-בהאמהו 
תמרוגה ,תישילשה עלצה אוה בהאמהו יזכרמה 

רופיסה ךלהמב םלוא .אפורה לש הרתיה ותאנקל 
וליאו ,יזכרמה גוזה םה בהאמהו אפורה ,ךופיה לח 
תרשגמה תומדה ,תישילשה עלצל תכפוה הניד 

יפלכ ןה קזח יטנלוויבמא סחי שי אפורל .םהיניב 
;האנשו הבהא - הניד יפלכ .בהאמה יפלכ ןהו הניד 

והמ עירכהל השק .בועיתו הכישמ - בהאמה יפלכ 
:יטננימודה בכרהה 

אוה טלק המ דמלא אמש ,ונ ןנובתמו טיבמ ינא" 
,וב יתקסעתנש ךותמו ,ונממ הניד הטלק המו הנידמ 

:דועו .(בפת ימע)"ויתועונתמ תצקמ יל יתלגיס 
לבו .םימתוו הניח הבהא ןותמ םיקונח ונדמע ןכו" 
,('הפח ימע)"".יניעמ םדא וחוא זז אל העש התוא 

יתפקז יתועורזב הנותנ איהש םע" :ןכל םדוק דועו 
לש ויתומיעפ לוק קספ אל םא עומשל ינזוא תא 

.(זעת ימע)"םדא ותוא 

אפורה לצא ררועתמ הנידל תוברקתה תעש לכב 
תא םג היצאוטיסב ףתשל ופחודה טקילפנוק 

אוה בהאמה רופיסה תליחתב .רבעשל-בהאמה 

הניאש ,ןיטולחל תטשפומ ,תרכומ-יתלב תומד 
ףוסב .אפורהו הניד לש תואיצמה םלועל תכייש 

אוה בהאמהשכ ,םילוחה תיב תשרפב ,רופיסה 
תויושחרתהה ,תיתואיצמו תיטרקנוק תומד 

תקחדנ הניד וליאו םירבגה ינש ןיב ןה תוירקיעה 
.עקרל 

:אפורה ןמ הפרמ בהאמה לש ותומד ןיא 

ץציקש הז יל רכזנ ,יתשא םע חומשל יחיצד" 
."יתחמשב 

יד אלו .ןיטולחל הרורב תינימה תועמשמה ירהו 
םיפסונ םירבג םנ ומצעל המדמ אוה ירה ,ךכב 

:םיחכונ םניאש םירבג ףאו הפוחב םיחכונה 
העש התואב השיא התוא החיה ךאיה יל יתרייצו" 

.(ועת ימע)"היבהאמ ויה ךאיהו 
הסנמ אוה ךכ עורקו יוצח רתוי ומצע-אוהש לככ 

תודחא לע ורבדב טקילפנוקה לע רבגתהל 
:תומלשו 

"איה ילש הלוכש יתעדיו תחאל דע הילע יתחמש" 
.(זעת ימע) 

ףסונ רבג תעפוהל דימ םרוג הניד םע עגמ לכ 
םישאמ םנמאו .ןיטולחל לבסנ יתלב בצמ ,הנומתב 
האנק תופקתה ול תואב היטעבש ,הניד תא אפורה 

:הב ללעתמ םג אוה ןכלו ,הלא 
...הבילעמו הבלועו הימד ךפוש יתייה העש לכבו" 

הנועמש ,וזשפנ-תבולעל הביחו הבהא יבל אלמתנ 

.(ופת ימע)"ךכ לכ ידיב 
:יתועמשמ תוחפ יכ םא ,רחא שלושמ םג םייק 
םיוסמ בלשב .םירישעה היבורקו הניד ,אפורה 

אולו ךכ-רחא .היבורק לשב םג הנידל אפורה ךשמנ 
ונימאהב ,תיאמצע םיסחי תכרעמ םתא רצוי 

.םניבל הניב הברקה ןמ הלודג םניבל וניב הברקהש 
המ לע המשאה ישגרמ האצותכ ,ףוסה תארקל 

קחרתמ אוהש םשכ ,םהמ קחרתמ אוה ,הל ללועש 
:ונממ םיקחרתמ םה םגו ,הנממ 

התוא סחיא אלב יתשא יבורק חא יתייה האור" 
יתיארשמ ...איה אלו םבורק ינא וליאכ ,םהילא 

וקחרתה אליממו םהמ יחקחדחה ,ינקחוד יבלש 
"וירחא ןירזחמ ןיא ,וירבחמ םדא םלעתמ ...ינממ 

.(פת ימע) 

,וייחב קומע ךרוצ ואלימש ,םיבורקהש הצר אפורה 
,הבהאב הרושקה הלימ - רוזיח .וירחא ורזחי 

הניד .בהאמל רשקהב רופיסב ךכ-רחא העיפומש 
םשכ היבורק ןיבו אפורה ןיב תרשגמ תומד איה 

.בהאמה ןיבל וניב תרשגמ תומד איהש 

ירפ ןה אפורה תאנק לש תורחאה םינפה 
האנקה .בהאמל וסחיו הנידל וסחי לש תובכרומה 

קוסיעה לע יופיח ,האווסה םג איה הנידל 
הכישמה ,בהאמב אפורה לש שקיעהו יביסנטניאה 
תודוהל השק אפורל .היצאוטיס לכל ונומיזו וילא 
ךשמנ אפורה .םהילא שחכתמ אוהו הלא םיפחדב 
וניאש םושמ ותוא אנוש אוה .אונשה בהאמה לא 

איהש לע הבוהאה ותשא תא אנושו ול חינמ 

קומע רושימב ךא .האנקה ירוסיי תא וילע האיבמ 
תודוסיה םע םילשהל לוכי אפורה ןיא רתוי 

דומעל לוכי אוה .םהילע רשגלו וכותבש םירתוסה 

וכותבש םייוואמה תשחכה ידי-לע קר הז בצמב 
.בהאמה לעו הניד לע ולש תויסטנפה תכלשהו 

הנבמה לש תופסונ תורוצ ןה ולא הכלשהו השחכה 
הנתשמה תויטנלוויבמאה - רופיסה לש ימזאיכה 

.היביכרמ תוכופהתו 

תראותמ הניד ,יביספכ ראותמ בהאמה 
דצמ האב הכישמה לכ .התפמ יתלבו תיביספכ 

םישעמהו תושגרהה ,תובשחמה בור .אפורה 

וחור יריצי ןה בהאמלו הנידל םיסחוימה 
,ויתושגר לש תוכלשה וא ,אפורה לש ויתורעשהו 
.וייוואמ ינפמו ומצע ינפמ אפורה לע ןנוגל ודעונש 
תורצויה תא ךפוה אוה ,טגה תא הפוכ אוה דועב 

:הנידל רמואו 

.(זפת ימע)"טג ךל ןתאש יחוא ףוכל חא הצור" 
:בהאמל רשקב םג הנשי תאזכ תורצוי תכיפה 
יילע יתלבקו תוער וילע בשוח ינאש יתשייבחנ" 

.וליא ראש 

רגשי ותוא עודמ ברועל חנ בישמ 247 דומעב 
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חא גווהל היבשוי !ידיתעו שי תחא ריעש ינפמ 
לש !בודכ לוקש אוהו ויחמו רסוא אהיש .ויאי 

.ןיודהנס 

ךא .(ו65 דומעב ךכ תאבומ איהו)הרזומ הבושת 
(ריעה)יע ןוקירטונ טמשנש דמלמ ב חסונ 

.הנוי-ברוע 

.ארוקה האלי ןפ תומגודב יד ינמוד 

תא םידקמה ףיסי ר"דה לש ךוראה ורקחממ רבכ 
ובלל דואמ הבורק הניא תירבע יכ הלוע םיטסכטה 

תירבע תורפסל הקלחמה שארכ ןהכמה" לש 
קר אל)".עבש-ראבב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב 
םילעכ וסומלוקמ ורשנ קוסיפ ינמיס :תירבע 

תפסות םניא םיטסכטה ,תורפסל רשא .(תכלשב 
.םייניבה-ימימ אל םנ ,תירבעה תורפסל הדבכנ 

םגתפ יתעמשו ,ויתושירדו רוד רוד םנמא 

וא "ומעט גפש רכמ-ברכ לפת ןיא" םירפס-ירכומ 
תועיבת עובתל רשפא יא :תורחא םילמב 
תא תאז לכבו .תמ רבכש יממ תויטתסא 

יתעמש אל טעמכ ,הריש ,תורפס לש דוסיה-ילילצ 
והדש תוישעמ םה םהינכותו ;הלא םיטסכטב 

םיקדרד יגעל ,יאבה יטופטפ ,תורזוח תוקתעהב 
:ףיסי רידל תפכא אל תירבע .ינטפוש הפ-לובינו 

וידימלתל המלו ול המל ןכבו .הלד תורפס 
?ויארוקלו 

.רוקחל ותוכז רבד לכ רוקחל ץפחה ,תישאר 
תעדל םיבאת ירה הירוטסיה ירקוח ,תינשו 
וספדנו וקתעוה ,ורבוח םהיתורודל ימ תאנהל 

הרוזפבש םידוהי ןיב םיסחיה תריקחו .םיטסכטה 
ילב תירשפא הניא ןה םידוהי-אלה םהינכשל 

הדעמ תוישעמו תועד ,םיגהנמ תעיפשב תוננובתה 

םהילוגלג ,םיוויטומ לש םהיתורוקמ רקחו .הדעל 
הלא לע .ומצעלשכ ןינעמ תויהל לכי םדוביע יכרדו 

ראשו םייאידיא םיעקשמו םירנא'זו תוינבת לעו 
תויצאטרסידל םיפיה םיניינע 

רידה לש ורקחמב שי תויצאטרסיד-יטרסידלו 
.המלש תכסמל תוגורא ןהו תובר תודבוע ףיסי 
המגודל .תמרוצ םירבדה תאצרהש שי םנמא 

הדבועב ןוכנ לא ןיחבה יול לארשי" 38 דומעב 
םלענ ץחרמה-תיבב הדוזיפאה רחאלש ,העיתפמה 
ריבסהל ףא חרוט רבחמה ןיאו ,רופיסה ןמ והימרי 
םתס .אלפומ הנחבה רשוכ תמאב ".תאז תומלעיה 

אל ףאו והימרי לש ומלעיהב ןיחבי אל יאדו ארוק 
לש ורפסשו" אוהה דומעבו .ךכל רבסהה רסוחב 

ושוריפ ,(הכיא רפס)אתיב אפלאב בותכה והימרי 

ךשמההו ?םותסה ושוריפ ".התע ונל ןבומ םותסה 
ופלח הדילה דעו והימרי לש ותב תורבעתה זאמ" 

םא ןמז קרפ ותואב עריאש והמו .םישדח העבש 
םלענ ןכיהל רורב תעכ !זשדקמה-תיב ןברוח אל 

הזיא ."םירצמל דריו םילוגה םע הלג אוה :והימרי 

והימרי לכי אל םולכ ?המל ךא !קיודמ בושיח 
רבחמל היה אל רבכ יכ טושפ רופיסהמ םלעיהל 
דרוה אלא םילוגה םע הלג אל והימריו)זוב ךרוצ 

הארנכ !ןכסמה והימרי .והילדג חצר ירחא המירצמ 

ונל םשר ןכבו וילע רפסל םידיתע המ האובנב האר 

ךא :תונבו םינב ול ויה אל ללכ יכ - 2 וי והימרי■ - 
(?ןחדב תומכחתה תמועל האובנ חוכ המ 

םעפב רפסב יתארקשכ יכ םג ריעהל ילע 
ףיסי רידה לש תרזוחה ותרהצה תא הרשע-ששה 

"רבד לש ותימאל")תמא ונל דיגי התע הנה יכ 
,32,27,23,20,18 ,ז 7,12,10,9,4,3,2 דומע 
וז תונמדזהבו .יימחר ורמכנ (189,187,185,181 

אל םלועמ :תינאמוהה יתבוח תא אנ-אלמא 

םירחא לע יל עדונ אל םגו ףיסי ילע ר"דב יתדשח 
.תמא רבוד וניאש וב ודשחש 

תינדמלה ,הברה ותכאלמ וניניעב לקת אנ לאו 
יניעב וא)ויניעב בשחנ אלש המ ללגב תינדקשהו 

תלבקל רוביחב הז רפס לש ותישאר" :ויכירדמ 
חתפ - "םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ראות 

םיימדקא םיגוחב הסופה הנפוא וצב ילוא (רבד 
הפקשהה יכ דע הכימס תלשוש ףקותב לארשיב 

תירבע תעידי ילב תירבע תורפס דומלל ןיאש 
תלחנ םג אלא תנשוימ קר אל רבכ איהש רשפא 

.טועימ 

יממע רומוה 
םיטסכטה .םכתעד חונת תחא הניחבמ תוחפל 
,תשרומ םהו םיירבע רתוי וא תוחפ םהו ,םנשי הנה 

תא םהב ןוזל םילאוג םהל ואצמיי יאדו ןכבו 
יכ םיגדהלו וננושל תא רידאה ןעמל םיבשחמה 

דומעב םירקחמה תמישרב הארו ."ךכ םג רשפא" 
.1970 תנש 193 

?הז רצוא ונל ושירזהש ןושלה ימכח ויה ימ ךא 
,הלא םיטסכט וצצ יתמ הלאשב הרושק וז הלאש 

ויה םייניבה-ימי ירהש ,ץוצל ולחה יתמ בטומו 
טסכטל סחיה" רתכומה ףיעסהמ .הנש ףלאכ 

ירופיסב םודקה יכ הלוע (41-44 דומע)"ידומלתה 
דע ףלאמ דע (197 דומע)החיתפהמ אוה אריס ןב 

םירשע דע וא א חסונב 208 דומעב 5 הרושב ות 

207 דומע ףוסבש אחינ אפלאד תוישרפ םיתשו 
םיעבורמ םיירגוסב פ רפסב שי הפ) .ב חסונב 
פ די-בתכל הנווכה .עבורמ רגוס בוש הירחאו 

סופרוק"41 דומעב ןיוצמכ ,301 דומעב המישרבש 
.(8 דומע שארב רבכ תאבומ הרעשהה ."םימגתפה 

המ תוארל לכות ףיסי ר"דכ ךבתסת אל םא 
לכב זנגנ רבכ הארנכ םינואגה ימי יהלשב .הרק 

אוה ירה ךא ,ויחסנל אריס ןב לש ורפס תוצראה 
טטוצמ אוה :בצ אמק אבבב) .דומלתב רכזומ 
םא קפס ךא :שדוקה יבתכמ ,םיבותכה דחאכ 

קוספהש ארמג ידמול ועדי םינואגה ימי יהלשב 
ןבמ אוה "ול המודל םדא ןבו ןוכשי ונימל ףוע לכ" 

אריס ןב יקתועב וניא ףא וז הרוצבו ,אריס 
םימגתפ םיאבומ דומלתבש רחאמו .(ונידיבש 

לש םנוימד הרוג אמתסמ ,ונויצב םג זונגה רפסהמ 

ךרד רבדב הישעמ םימגתפהמ תונבל םידימלת 
םילבוקמ ויה הלאכ םיעושעש .םרבחמו םרוביח 

תויומד לע תוחידבו ,תובישי ידימלת לע 
רוביח ימיב דוע ונלצא תוגוהנ ויה ונלש הירוטסיהב 

לככו ;ותאנהל ארקמב ארוקה שוחיש יפכ ,ארקמה 
ןורחא דעו ןושארה םדאמ ,תומדה הצרענש 

.תויראילימאפ לש תוחידב רתוי הכשמ ,םימכחה 
הל ואצמנש אלפ ןיא הישעמ התיה רבכש ירחא 

רומוה וניאש ,"יממע רומוה" .םיקחמו םיביחרמ 
חונ אוה ,תועשר םתסו געל ,לבת גזמ אלא 

תימיטיגל תונמדזה ןתונו הריכזל לק ,הסיפתל 
לכו ;יממע רומוה אוה ךכ םושמ ירה .לוק עימשהל 

.וילע ףיסוהל התפנ ותוא עמושה ויניעב םכח 
לכונ םתועצמאבש םיפוטוסיא םירופיסב שיה 

םהירומו וירומו ףיסי ר"דה וטהיעסמ ירחא בוקעל 
יפלא לע גלדל ולכיש ,םיאשונ ירחא ובקע 

,םייוטיב ירחאו ,דחא םירחוס-עסמב םירטמוליק 
ךומסל לכונשמ רתוי הז ןינעל םהילע ךומסל ןיאש 
ךכ לכ םא .םינמית ידלי יפב שטיאטמ םימוגרת לע 

יאדכ ילוא ,םירופיסה לש םהידודנ תפמ הבושח 

תוחרואו םיגהנמ תובקעב רולקלופ ירקוח ונייעיש 
.םהב םייוצמה םייח 

תירבע ובתכנ עודמ 
ןושלב שיה זןושלה ,בושחה פוטוסיאה לע המו 

יכרד לעו םתליחת םוקמ לע דמלל םירופיסה 
?תירבעב ומשרנ זאמ םלוגלג 

ןושל םירבודו תירבע םיבתוכה יכ םיחינמ ונחנא 
םנושלמ תעפשומ םהלש תירבעה יאדו תרחא 

.בתוכה רביד ןושל וזיא תעדל לכונ ןכלו תרחאה 
רתי .הקתעה לכ םע וכרענ ירה אריס ןב ירופיס ךא 
תירבע יבתוכ ורבידש תונושלה לכב יקב ימ ,ןכ לע 

ץראמ ורבע יאדו םיצבושמה םירופיסה ?הרוזפב 
.ומשרנש ירחא םגו תירבע ומשריי םרטב םנ ץראל 
תיברע רבוד חסינ םיטסכטב ןושארה תאש המוד 

אלא .ותביבסמ וא וידומילמ ,תימרא םג עדיש 
תיברע םידוהי ורביד רבכ םינואגה ימי תירחאבש 

סונאיקואה דעו יסרפה ץרפמהמ (ארמג ודמלו) 
.יטנאלטאה 

יאדווש ,תירבעב ןושארה רופיסה רבוח עודמ ךא 

ןושל אלו וידומיל ןושל אל ,ומא ןושל התיה אל 
תא לטנש רחאמ ?רבחמה לש ונתמו ואשמ 

ןמ ןושארה רופיסל הרדשה דומע םהש םימגתפה 
היה הרואכל ,תימראב םש םיאבומ םהו ,דומלתה 

ןושלב אל םא ,תימראב רופיסה תא חסנל וילע 
.ורוביד' 

ךא ,םישרדמ ועיפשה תירבע תריחב לעש רשפא 
חרט ןכלו ,ורצומ בט תא רבחמה עדי יכ המוד 

ורישכה שדוקה ןושלב ורופיס תא וחסנב .הזיראב 
.האירקל 
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