II
רנישטדוט .ה .נ

*דבעה ב*ת3ה תלאשל
؛החא תיללכ הלאשב םצמטצמ ביתכה לע ותאצרהב רנזולק .פורפ ירבח

אלמה ביתכה אלא תרחא ךרד ןיאש חיכומ אוה תויאר המכבו ,רסח וא אלמ

בושח דוחיב .םיכסהל לכוא ויקומינ לכל אלש יפ לע ףא ותעדכ יתעד םג ןאכ

קלאיד יגהנמ ןיבו ונלש היחה תירבעה יכרצ ןיב םוצעה לדבהה תא טילבהל

רז יכרדב וכלהו הנממ ודרפנ לבא תימש ןושל תונבכ םנמא ודלונש ,םינוש
א'יה ,ף"לא תויתואה םג ויה ,רנזולק ריכזמ םתואש ,םיטקלאיד המכב

ו ף"לא תויתואה םג עודיכ ושמיש ןכו  5דבל תועונת-ינמיסל ן"יע ת"יח

כו ,תוירבע תויתואב ינמרג טקלאיד ובתכשכ ,תידיאב דבל תועונת ינמיסכ

יתואהש ךכ ידי לע תוימורהו תוינויה תועונתה ינמיס ודלונ םדקיימי תפוקתב
 e, a ,٤ ٠٠תועונתל םינמיסכ ושמיש ע ,י ,ח ,ה ,א )םירוציע( םיטננוסנוקה לש

שב המוקמב התיה תאזכ תוחתפתה .םירוציעל תויתואכ םכרע דבאש ירחא

מיס םינויל םהל המל .הנממ ומלענש םינוש םיטננוסנוקל םינמיס לע הרתיוש

בא ?םש ונניאש הז הגהל ןמיס תידיאב המ םשלו ?םנושלב ונניאש ע הגהל

ל לא ,רבעה לא רשקה תא רושקל אלא ונתנווכ ןיא ,תירבע םירבדמ ונחנאשכ

ס לע רתוול ונל רשפאייא ,הז רשק לע םירמוש ונאש דוע לכו ,ארקמה

שעל ונל רשפאייא .דבל תועונתל תורכזנה תויתואה תא שידקהלו םיטננוסנוקה

מיס ,ע תואה תא תושעל ללכ ונל רשפא-יאו ,י"והא תויתואה תא וליפא

כ דע קרו ,םיטננוסנוקל תויתואכ ונל םיצוחנ ולא םינמיס ירה .םתס תועונתל

דח דיקפת םהילע סימעהל וגל רשפא ,רחא שומישל םייונפ י'יוהא םינמיסהש

וא איצוהל האבה ,וז םינמיס תפסות ונתוא סינכת אמש רמשהל ונילע הפיו

עה אוה הז ירה .םיטגנוסנוקל עגונב תורחא תוקפסל ,תועונתה יבגל קפס ידימ

מיס אלא ,תועונתל םידחוימ םירורב םינמיס ונל ןתונ וניאש אלמה ביתכבש

עונת ןמסת ןעמל ו ,י ,א התא בתוכ .םירוציעל תויתוא םג הז םע דחיב םהש

או ,י ,ו ,א רוציעה תא ؛רחא רבד ןמסמ התא אפוג ךכ ידי לע לבא .העודי
.השדח תועט ידיל ארוקה תא איבמ
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ךרדב הדומג החלצה וחילצה אל םיימורהו םינויה וליפאש ןייצל יאדכו

םינויה לשמל וחרכוה ,ה ,א םירוציעה ליבשב ןמיס םבתכל ריזחהל ידכ .וז
א"הה הראשנ תימורב( ء רפסא סוטיריפסו י סינל םוטיריפסה ינמיס תא שדחל
א תואב אלמ ביתכב השמתשהש לע ,יוציפ המליש תיברעה וליפאו ),טנגוסנוקכ
.תיטננוסנוקה ף"לאל דחוימ ןמיסכ הזמהה ןמיס האיצמהו ت העונתל ןמיסכ

ןייצל רשפא אלמה ביתכב .הלאשה תא רתופ אלמה ביתכה ןיאש ןאכמ
הרבהה ךותב י בותכנש םוקמב .תורחא תועונת תמועל תודחא תועונת ךרעב

לכונ אל הזב םנ  0.וא  Uוא אורקל עדנ ,ו בותכנש םוקמב م וא  iאדקנ
ןמסל תמאב לכונ םולכו • oוא  Uםא  e,וא  iםא ,תדחוימ תחא העונת עובקל
,בותכיא לשמל בותכנ םולכ أ י וא ו תויתואב ולאה תועונתה לש םירקמה לכ
ךילימ ,ריפיס וליפא בותכנ םולכו ?)ורפס( ורפיס םגו ),בותכת ,בותכא( בותכית
,הלאה תועונתה לש םירקמה לכ תא ךכ ןמסנ םא קר יכ ?המודכו )ךלמ ,דפ(5

העונתל ןמיס ןיאש םוקמ לכב  aהעונתל ןומיס םג ךכ ידי לע ונל אצי זא יכ
ללכב ולא תורצק תועונת םג םולכ .ףטחה תאו אושה תא רוכזנ בושו .תרחא
.יוכו יוכו ?"רומא" םוקמב "רומיא" בותכנה ?ןה אלמה ביתכה
רותפל לוכי הז יעצמא ןיאו ,קלחבש קלחב אלמ אלא "אלמ" ןיאש ןאכמ
.ונינפלש הרומחה הלאשה ןמ תצקמ אלא

,אלמ ביתכל יללכה ןוויכל 'ולכ ,אלמה ביתכל ינא םיכסמ ןכ יפ לע ףאו

,םירורב רתוי םיללכ דוקינבש ביתכל ירהש .דוקינב םיבתוכ וגא ןיאש ןמז לכ
םיללכ עבקנשכו .הלאה םיללכה תא רידגהל יתיסינ "זילעה אטבמה" ירפסבו
ונילע לופכ ביתכ .תביחמ העיבק הלאכ םיללכ עובקל ונילע היהי ,ללכב ביתכל
בכעתהל ןאכ יתעדב ןיאו .דוקינ ילב בתוכל ביתכו דוקינב בתוכל ביתכ ,עובקל

ןמ דוקינבש ביתכה הנוש המל חיכוהל אוה ץוחנ לבא .דוקינבש ביתכה לע
.תודקונמ יתלב םילמ לש ביתכה

.תועונתל ןומיס םימעפ לביק ,וננושל קודקד דוסי אוהש ,ארקמה חסונ
ארקמה יבגל הדמע וז תוחתפתה .אלמ בותכל וליחתהש ךכ ידי לע הנושאר
וז תוחתפתה ךשמב .תידומלתה תורפסבש הגרד התואל העיגה אלו הכרד עצמאב

לש תקיודמ העיבק םיכירצה ,שדוקה יבתכ ליבשב הקיפסמ וז ךרד ןיאש וריכה
ביתכה דוע ןיא דוקינה תגהנה ירחא .דוקינה תא וגיהנהו ,תועונתיתונבו תועונת
יפ לע אלא .אוה רתוימ הז שומישב ירהש ,תועונתל ןומיסכ ארקמב שמשמ אלמה

תרוצ לע רקיעב םש אוה הרומ — הילע רבדל םוקמה ןאכ ןיא  -ותוחתפתה
ךותב אלמ ביתכ ףיסונ אל ןכ לעו .הז וא הז שרושמ האצומ לע ,תיקודקדה הלמה

םירכזנה םינויצה תא םיסרוה ונייה וז תפסות ידי לע ידהש ,תודקונמה םילמה
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הו ביתכה ןיב דוגינ םירצוי ונייהו ,הלמה אצומ לע םידומה ,הלאה

ה ,שגד יגפל ד"וי םיבתוכ ונייהו )רבש( רביש ומכ הלמ ונדקינ ול

מ דומלתבש אלמה ביתכה תטיש יכ .הלאה תוטישה יתש יכדד תא

בש דוקינה יכרדלו י"והא תויתואה לש םצמוצמה שומישה

יבו ),ללכ דידב( יאדקמה דוקינבש ביתכה ןיב לידבהל אופא ונילע

אלא ומוקמ ןיא הז אלמ ביתכ .וגיהנהל ונתעדבש הדתי הדימב אלמ

ה ידמולל לופכ ביתכ גיהנהל ונל רשפא םאה .השדח הלאש ןאכמו

מולה דליל ישק ףיסומ הז רבד םנמא ?דוקינב אלש ביתכו דוקינבש

ה תא תאשל רשפא )בו הז ישקמ ענמהל ןיא )א לבא

הנהל רשפאייא ידהש ,תרחא הרידב ןיא .הז ישקמ ענמתל ןיא )א

דקונמ יתלב טסכט ןיבהל ןיאו ,תדקונמ תירבע רותל אלמה ביתכה

ה השעמלו .םירקמ המכו המכב תויועט ילבמו רבדב קמעתהל ילבמ

ש לכו ך"נתה תא ארוקה .הלאה םיביתכה ינשב אורקל םיארוקה
םידומלת ,תוינשמ ארוקהו .דוקינב ,ךדעב דסח ביתכ אודקל דמול

לבא ,אלמ ביתכ אורקל לגרתמ — לארשי תורפס לש תוריציה

דימלת לכ ידה .דבל תירבעבו דבל ביתכב אצמנ הז ישק ןיא )ב

תכל טוהר בתכו סופדבש בתכ ؛שלושמו לופכ בתכב םג שמתשהל

מול לשמל תינמרגב ؛ךכ רבדה דבל תידבעב אלו .יוכו יוכו י"שר

שבו ,תויתוג תויתואבו תויניטל תויתואב ,בתכ ינימ המכב שמתשהל

בדל ןיאו .בתכבש תויתואו סופדבש תויתואב ,תונטק תויתואו תולודג

יפרגונטסה לע ,ןבתככ תואטובמ ןניאש תויזעולה תופשה ביתכבש

םניא הלאה םירבדה לכ .דועו ,םינמיס תואמ ןיב ןיחבהל דמול הב

ע בותכל םילוכי ונא ןיאש דוע לכו .וידוענב םתוא דמולה םדאל
לופכה ךרוצה תא לבקל ונילע — תאזב דומלל לכוי ימו — ףטשב

.דוקינ ילב ביתכ לשו דוקינבש

הז ביתכב ؟ןאכ םידבדמ ונחנא דוקינ ילבש ביתכה לע קרו

א תצקמב ןמסל ידכ י"והא תויתוא לש הז דזע יעצמאב שמתשהל

ל ףיסוהל שי הברהו .וז ךדדבש םיישקה ןמ קלח לע ונזמר דבכ לבא

אלא ,דבל תועונתל םינמיס י"והא תויתוא ןיא ,ליעל ונזמר ךאש

םיטננוסנוק םינמסמ הלאה תויתואה ןיאש םוקמב םגו .םיטננוסנוקל

םיבתוכ .םיטנגוסנוקל םה םינמיס תאז לכב םדוסיבש שי ,שממ

תיטננוסנוק א םיאטבמ ונחנא ןיאו "תישאר ,שאר ,ונאצמ ,יתאצמ"
תמדוק הפוקת ךותמ רמשנ ף'ילאב ביתכה 'ולב ,יגולומיטא אוה

רשקה לע ביתכה רמוש ןב ומכו .ף"לאה העמשנ תמאב היב רשא
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םג םש רשא "ואצמ ,האצמ" ןיבו "ונאצמ

,טננוסנוקכ תעמשנ ד"ויה ",תיב" ונחנא

ה דוע ןיא ןאכש יפ לע ףא ",תיב" תוכימסב

ללכב אוה ןושל לכב ביתכה .תיברעב

א ריבעהל היהי רשפא-יא ןכ לעו ,תורוצה

ורוצו םילמ ונתשה תופשה לכב :תאז דועו

ש אלל ראשנ אלמה ביתכש דועב ),לשמל

על תילגנאו תיתפ-יצב םילמה ביתכ ןיבש

אטבמו  trigktהתא בתוכ ,לי'ז התא אטבמו

א םיאטבמ ;תירבעה יבגל םג איה הנוכנ וז

לכ םיאתמ וניא וי םויסה ביתכ לבא alaw',

ירשא ,והילע" המודקה הפשב ואטיבש ונל

ירחא םג ראשנ הז ביתכו ",וירשא 'וילע"

דימת "ירק" תניחבב אוהש אטבמ ",וירשא
ל ןמיס וי לוכיבכ השענ הלאכ תואמגודב

כע ,וידחי ":וי"ב "ושכע ,ודחי" ומכ םילמ

ה תא עובקל םיצור ונאשכ ונל הז "וי"

יש ,רסחהו אלמה ביתכה !ךכב םג יד אלו

ב('ךתימ רבק" ינא בתוכ .תונוש תויקודקיד
דכ םא .רפסמה ןמיס תשמשמ וז ד"ויו ,יובירב ד"ויב )טי ,וכ היעשי( "ךיתמ
תרוצ הרוצה ירהש ,העונתה ןמיסל ד"ויב "ונידעב" בותכל לשמל יל רוסא ,רבדה

םג 'ךידעלב ,ידעלב" ןמ ,ד"ויב "ונידעלב" ומכ הנניאו 'ךדעב ידעב" דיחיה
.אלמה ביתכה תעיבקל לובג ןאכ

 Uלכל ןמיסכ ו בותכנש חיננ .תורחא תולאש המכו המכ תוררועתמ ןכו
הביס לכ ןיאש ",עושוהי ,ןורהא ,ןהוכ ,דואמ ,חוכ" ומכ םירקמ תוברל םג ' 0לכלו

ץמקה םוקמב םג ו"יו בותכנ םאה :לבא .הזה ביקעה אלמה ביתכה ןמ םענמל
",ךרומשא" ומכ תורוצ יבגל וז העד לבקל לקנ םנמא ?  oכ הגהנ אוה םגש ,ןטקה

ףיסונ אל המל ,ו"יוה תסנכהב ער ןיאו "רומשא" ארקל ונלגרתהש םשכ ירהש

,המכח ,ירמשב" ומכ תורוצל עגונב המ לבא ?ו"יוב "ךרומשא" םג בותכנו
"לוכ" םג בותכנהו ?"תינכות ,המכוח ,ירמושב" ןאכ םג בותכנה ?"תינכת
דוקינ רומשנ וא ),ישדק ,יכרצ( "ישדוק ,יכרוצ" םג בותכנ םאה ?"לכ" םוקמב
,יפוי ,ישוק" ביתכה ונל בורק ןאכ אקוד ?ץמק-ףטחל עגונבו ?ינוניבה תורוצל הז

,תיעטומ האירק ידיל םג איבה הז ביתכש אלא ",ןישנע ,ישק" םוקמב "ןישנוע
.תונוש תואיגשל ללכב דוקינהירסח בתכה םרגש םשכ
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אוצמל ונחנא םיליגר ןאכ םג הנה ? ء וא  ،העונתל עגונבו

א .המילש ,הפיסא אלמה ביתכב םג "המלש )האופר( ,הפסא"

")םלש( םילש ףוג" ביתכל םג "המילש האופר" תמגוד יפ לע

דצמ םנמא ?)ןקז ,הנקז( "ןיקז"ו "הניקז" םג בותכנ םאה ,רבדה

דכו )ןשי( ךשי"ו )ןשי( "ןישי" ןיב וז ךרדב ונלדבה ול ,ןוקית

קנ וא ,תועטל םוקמ שי םש רשא ,דבל ראותל הז ביתכ םצמצנ
?לעופל םג

טל םוקמ םהב שיש םירקמב אלמה ביתכה בושח רקיעב ירה

פס( ןופיס ),דוקנ( דוקינ ),קוספ( קוסיפ" ןיב ןיחבהל יאדכ

ה תא אלמ ביתכב לידבהל יאדכ ןכו ".ןופס ,דוקנ ,קוספ"

לבא .וכו "רבש" לקה תורוצמ )ןקת ,שמש ,רבש( ןקית ,שמיש

ןיא ןאכ ירהש ,שימיש :בותכנו הינשה הרבהה תא אלמנ

,הסיע" ומכ תושוגד םילמ םג ,ד"ויב ,אלמ בותכנש חיננ

טמ" ןיב דוקינ ילב םג ךכ לידבנ וז הנורחא המגודבו '"،הטמ

מ" ןיב הנוש ביתכב לידבהל יאדכ וניא םולכ ,רחא דצמ לבא

סו ?)ךולה == "טוש" ןמ( "הטיש" ןיבו )ץעה( "הטש" ןיב

"הטמ.ןמ הלידבהל יאדכו ",טומ" ןמ איה לעופה-מש

מה ךותב א"ההו ף"לאה שומיש תא קוידב עובקל ונילע ןכ ומכ

לשו רוציעל ןמיסכ הלופכה ד"ויהו ,הלופכה ו"יוה שומיש תא

מ( תויורשפאה תא דוקינ ילב לידבנ ךיא .העונת-ודל ןמיסכ
.דועו דועו ?הנוכ ,הנווכ

רשפאייאו ؛םלועבש הפש םושב טושפ דיחא ביתכ ןיא :םכסנ

ש ,וגבתכבו וננושלב םילמה לכ ביתכל םידיחאו םיטושפ םיללכ

רוצה ןמ ענמהל ןיאש םיכסנ םאו .הקחמל ןיאו ןהילע העובט

תעדל ונילע ,םילמה תאירק לע "תצקמב" לקהל ידכ "אלמה"

ןכ תפש לכב ומכ .הברה ןיידע ונרמא אל דבל "אלמ ביתכ"

לו ןושלה יכרצל בל ומישיש םיטרופמ םיללכ עובקל

ירפנ ןעמל ךרד-ירומכ ונל ויהיש הלאכ םיטרופמ םיללכ

יטאה םירשקה יכרצו קודקידה יכרצ תא חפקל ילבמ םימודה

צוא תאו תויקודקידה תורוצה לכ תא קודבנ הלאה םיללכה

קר אל תתל היהי וילע ,ןקותמה ירבעה ןולמהו .הפשבש

םשכ ,ןוכנה ביתכה תא םג אלא ,השומיש יכרדו היתורוצ תאו

נ ביתכו .םיללכה ידחא םג הלמ לכל דחוימ ביתכו םידחוימ

קינ ילבש ביתכו דוקיגבש ביתכ :לופכ

