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וכוס טיהוח לש 'דר 'ג ،עובשל ינשו ןושא-ו םימיב תיללכה הפסאה לש

דנישטרוט 'טורפ תאצרה .החיתפ ؛הנושאר'הבישי
.םיחוכיווה תלחתה .ןהכ בקעי ד"ד לש דגנ-תאצרה

יחוכיווה ךשמה :היינש הבישי

דע" אשונה לע רנזולק 'פורפ תאצרה :תישילש הבישי

ךרוצה יפל תוריכזמה ח"ודל םיאולימ .םיחוכיו ?"٠ןושלה
.םיפוגו םידבה תריחבו
ה11שאדהבישי

ו צ''החא ؛اا 15העשב ،טיהוח לש 'ג ،ןושאד םויב החתפנ

צ"ד רייד ،ףסא 'ש 'פורפ ،יחרזא 'מ 'ה :ופתתשה

ישטרוט ה"נ 'סורפ ,יקסכלסיוו 'צ ר"ד ،גרבדלוג

תרופ 'א ד"ד ,ץשולס 'נ 'םודפ ,דלימ ז"ט 'ה

ק 'י יפורפ ,דאלק 'ב ד"ד ,וטוסאק ד"מ 'פורפ

ס'הדפש 'נ 'ה ,ץיבונועמש 'ד 'ה
דב תיללכה הפסאה תא חתופ דנישטרוט 'סורפ

תא ןושלה דעו לש ותושרל הדימעהש "הכאלמ

לודגה הדבאה לע דמועו ל"ז יקסבוחינדשט לואש

דעווב ליעפ רבח היה יקסבוחינרשט יכ !ןושלה

צמ אוה .ופוג תשלוח ותעירכהש דע ،תויעוצקמה

תכירע י"ע טרפב תיאופרה היגולונימרטו ,ללכב

םינש לבויל הכזש רגזולק יסורפ תא אוה ךרבמ
ותויהל וטוסאק יסורפ תאו

ה יכ םייוכיס שיש רנישטדוט יסורפ עידומ ןלהל

שירד פ"ע ןושלה דעו לש וביצקתב םיוסמ םוכסב

ופתתשהה תרוצ לעו ،הקידפא-מורדב

דב" ד"וי ،בוד"ןב רמ לש הכרב ירבד רחאל
רבוע ،םייה-ןב 'ז ד"ד י"ע הכרבה יבתכמ
 .הגישטדוט י3ודפ

דוע לבוס וניא הנורתפש הלאש האמ הבושח הלאש איה ביתכה תלאש

טכ אל וליפא וא ،השעי ויניעב בוטכ שיאש ،הז בצמב ךישמהל רשפא יא .יוחיד

שוע התא דשא אוה בוט אלש שיגדמ התא ،בתוכ התאש העשב הב ידהש ،ויניעב

תוא קודבנ םאו ,ךשוחב ששממ אוה ולא תולאשב ,הסונמ ךדוע וליפא .ןאכ

תכה יכרד תא םינשמ ונמצעב ונחנאש >דארנ,וגדי םצעב םתואוגבתכש ,םירבדה

מה ךכ ،ללכב תורפסב בצמה ךכו העיבק ןיאו ליאוה ,תודחא ןיאו ליאוה ,ונלש

םהלשמ ביתכ יכרד םמצעל םיעבוק םירפס תאצוה לכ ,ןותעו ןותע לכ!תונותעב

צבו ,תוצע דסח ההות דמוע דעונה ,תושעל המ עדוי וניא דפסה תיבב .דדומהו

וע ,וז הלאשב עירכהל ,טילחהל ןיידע ונרמג אלש לע ץראה לכב ונילע םימערתמ

שלה תוחתפתהל יללכ ןוויכ תתל ,ךכ םשל רצונש דעווהו —ונינפל היבוברע לש

סא המו רתומ המ דמא אל ,דמוא איצוה אל ןיידע ,ולא תועירכמ םינשב תירבעה
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יה הדעווה לש העצה התיה ,תועצה ויה םנמאו

דפולקיצנאה תכדעמ םעטמ ונילא ונפ דשאכ םעפ

תועצה שי .הידפולקיצנאה תא רדסל םהילע

בס ,תונושה הפקשההיכרד ,םיקיתווהםילגרהה

לחה ידיל עיגהל תורשפאה תא וישכע דע םיענומ

הלאשה לכ תא ללוגל יתלכיב ןיא ،ביתכה תלאש
،תידדה הנבה ידיל ונתוא איבהל תוסנל יתעדב

םצעבש תוארהל לדתשא .וניניב הנבהה תועטב

ל םכתעדש—סכל םג היוצרה ךרדה תא

רשפאה תא תענומה תידוסיה תועטה איה המ

ב ןיבמ ונממ דחא לכ אלש ،הזב איה תידוסיה
לחהל ונילע המ לע

ילעש הלאשה הנח ?ונינפלש הלאשה איה המ

ל ונילע דציכ ,בותכל ונילע דציכ ؛וז קדו ךא

ל רשפא יאש ,דאמ םיבורמה םירקמה םתואב

שהל םילוכי ונא ןיאש ,םידקמה םתואב

סוע ונא ןיאו ,השעמלו הכלהל דוקינה תא לטבל

תל םוקמ שיש יפ לע ףא ,וב אוהש לכ ןוקיתב

א תונמדזהב וז הלאשב םג הנושארה הלאשה ןורתפ

הש הזכטסכט ךותב —רסחוא אלמ—תויתואה

יקסוע ונא ןיא .דוקינה תא םג תויתואה ביתכל

ושל היהי ונילעו ,תולאשה לכ ורתפנ אל ןיידע

אה ביתכ ,ביתכה אוה המ וז הלאשב קרו ךא

א ןיא וא םיצור ונא ןיאשכ ,דוקינ ןיאש העשב

יכ ,דבלב וז הלאשב ,וז הלאשב םצמטצהל םויה

אל ףא ןורתפ אצמנ אל

דוקינה תא ןקתלו עובקל אופא םיאב ונא ןיא

ש ןיבנ ןעמל לבא ,רזוע דוקינ ול ןיאש"،הז ביתכ

צע תא חיכוהל ונילע ,ןושאר ךרייצ והזש ,תידוסיה

םוקמ לכב בותכל ונתלכיב ןיאש ,דימת בותכל

קלח דוקינב אל ףא ,דוקינב שמתשהל םילוכי

קינה אוה המ רוציקב ונמצעל ריכזהלו ראבל
.אב וניא

ותוא וארש ומכ-ונניא דוקינה .דחיב תילילשו תיבויח איה ונתבושת הנהו
— םויה דע דודה יליכשמ ותוא םיאורש ומכו .םיניבה ימיב םיקדקדמה ינורחא
תועונתה תא םג בתכב ןמסל תרשפאמה ,ןושלב תרדוסמו הדיחא הטיש וניא דוקינה

.םיטננוסנוקה די-לע

ונאש םירבדל תועונתה ןומיסל הטיש וניא דוקינה .ךכ תמאב רבדה ןיא
אלא ,םתוא םיבתוכ
.תוריתס תאלמ ,תכבוסמ תוחתפתה לש ידפ אוה ונלש ינירבטה דוקינה )א(

.ןתופקתשה תא וב ואצמש תונוש תוטישל ןב אוה הזה .דוקינה
םיעיבמ ונחנאשכ תוענתה תא ןמסל שי דציכ תורוהל אב וניא הז דוקינ )ב(
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םישודק םיטסכט ,םימודק םיטסכט ןמסל אב דולינה אלא ,בתכב ונתבשחמ תא

ךותב ןמסל ךרוצ היהשכ ,ונבוה אל תאז לכב רשאו ,רבד םהב תונשל היה רוסאש

ךותב ןמסל ךרוצ היהשכ—וב עוגנל היה רוסאשו ,ויתבתכ ינא אלש ,הז טסכט
.ותוא אורקל שי דציכ הזה טסכטה
ונאש ,ידרפסה אטבמה ליבשב אל הרצונ דוקינבש םינמיסה תטיש לכ )ג(
.ונממ הנוש אטבמ ליבשב הרצונ איה אלא ,וב ונרחב
םיארוק ונאש דע ,םיסופדבו די יבתכב השבתשנ ףא דוקינה תטיש לכ )ד(
םינדקנה תנווככ אל תומוקמ המכב

,ןושלבש םילמה לש ליגרה ןאטבמ תא ןמסל ללכ אב אל דוקינה לכ ).ד(
םיבותכה תא ,םיאיבנה תא,£הרותה תא אורקל שי דציכ ונל תורוהל אב דוקינה
.תסנכה תיבב תיבמופ האירקב
דוקינ המל וריבסיו ,ןיינעב בצמה תא וריבסי רשא םיטעמ םירבד קר ריכזא

:הטושפ ןושלל ,הליגר ןושלל םיבורמ םירקמב םיאתמ וניא הז
םדוקמ ויהש רקיעה הז אל תכבוסמ תוחתפתה לש האצות אוה דוקינה )א(
הטיש ,תילארשי-ץרא הטיש ,תילבב הטיש,הנוילע-הטיש —תונוש"דוקינ תוטיש

רקיעה הז אלו ,םינמיסב רתוי ינע דוקינ לש תילבב הטיש ,אלמ דוקינ לש תילבב

תועונת יגוס ינש ןיב קרו ךא אלא ,תועונתה לכ ןיב ללכ ולידבה אל הנושארבש

ןמיסה הז היהש ,םייתפש ץומיק ,םייתפש ץוביק ןיבו ,חתפ ,םייתפש תחיתפ ןיב
יכ ,ןטק ץמק הריצל ארוק ארזע ןבא וליפאש עודיו .חתפ םניאש ,תועונתה לכל

אלא ,רקיעה הז אל .תירוקמ היגולונימרט הניאו ,איה תרחואמ היגולונימרטה לכ

ורבעוהו ,דחא שומישב םדוקמ ושמיש ,םהב שמתשמ דוקינהש םיעצמאה :תאז
.הז תא הז םיבורמ םירקמב םירתוסה םישומישל ,םינוש םישומישל
הישומישב תדדובה הדוקנה תא ריכזא ,םינמיסה לכ תא ריכזהל לכוא אל

לעמ וא תחתמ הדוקנה תא ונא םימשו ",ב" תואה תא ,לשמל ונא םיבתוכ .דוקינב
ןושארה דוקינב הנהו .שגד לש וא העונת לש ןמיס הב םיאור ונאו ,הכותב וא ,תואל

הפוקתב לבא .תואל תחתמ הדוקנ םג האב ךכ רחאו ,תואל לעמ הדוקנב ושמתשה

וז וא וז העונתל ןמיס ןאכ .'.יה אל וז
אנ לא ,תאזה הלמל בל םיש :אלא ךל תרמוא הדוקנה ןיא םודקה דוקינב
ךירצש וא ا רחא ןפואב התוא אטב ,הדוקנ ילב הלמ אטבמ התאש ומכ התוא אטבת

תוישק ןמיס ,הישוק לע הארמ הדוקנה התיח זא השוגד תיבכ תיבה תא אטבל

לידבהל ךירצ התאש ,הנוש אטבמ ןאכ שיש תורוהל האב הדוקנהש וא .לק שגד והז

אטבמ לע הרוהןמיסש תרוסמה ירקוח וריעה דבכש ומכ אצמנ ךכ םילמ יתש ןיב

ול םיארוקש דחא אטבמ שי .ארקמב תואצמנה ןהיתויתואב תווש םילמ לש הנוש
.ערלמ ול םיארוקש רחא אטבמ שיו ,ליעלמ

ןיב הלידבמה הדוקנ ךא איה ,ונלשמ הנוש היה השומיש וז הדוקנ הנה
.האירקב תונושה תויורשפאה

אטבל רשפא "ו"ה ".ו"ה תואל לידבמ ןמיסכ התוא םיאור ונחנא ,וז הדוקנ

■דתיהו ,הז אטבמ לע האדמה וז הדוקנב  "0",התוא אטבל רשפא ,םיכרד יתשב
ךכ רחא קרו ,תואה תחת הדוקנב הנמוס םצעבש -,,11",ה אטבמ לש תרחא תורשפא

".ו" תואה ךותב
תואטובמה םילמה ןמסל אב אוהש קיריחה ןמיסל וז הדוקנ הכפה ךכ רחא

תא סינכהל ךרוצ היהש ומכ ,תואה ךותל הדוקנה תא סינכהל ךרוצ היהו <،1"،ב
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הלעמל הדוקנה יכ ،תואה ךותל לקה שגדה
לק שגד ,שגד םג אלא " ,/Uקד אל השודיפ

גילפ ،،תינמרגב ומכ ,הלפכהה תא הארמה ,קזח

ומוקמב םג שמישו שגדה רבע ןאכמו

,תדדובה הדוקנה לש ,תחא המגוד קד ןאכ

ב לדבהה תא םג ונל הארמ הדוקנ .םישומיש
ריאמ —ל"צז ירומו ,תאצמנ איה ובש םוקמה

"שיא" הלמה תא אטבל רשפא םצעבש ,ןטק

שב :ןוגכ ,םילמב ומכ ,םלוחכ

הבש רבד אוה ,ךבוסמ רבד אופא אוה דוקינה

הדיחא הטישכ ,וכותמ ללכו ללכ

ת ןמסל אב ,םיבשוחש ומכ ,דוקינה ןיא )ב(

שלב ומכ שממ אלא ,הטיש יפל ,דוחל הנטק

א לידבהל אלא דוקינה אב אל ,תירוסב ומכ

נה תא ואצמש ,םירחואמה םיקדקדמהש ןוכנ

לאש ןוכנ ידרפסה אטבמב םילמה תא ואטיב

ק העונת ץובק  -ךרוא יפ לע תולדבנ תונוש

לודג העונת אלמ קיריח ,הנטק העונתל רסח
.הרומג תועט

טק קדיחל םידחוימ םינמיס ונדוקינב שי המל

נמיס םהל שיזקרושלו ץוביקל ,לודג םלוחלו
םירפס ודקינ םא יכ ,םמצעב םה ובתכש המ

מ הנה .תוא םהב ףיסוהל היה רוסאש ,רבד

תא םה ובתכ וליא )אכ ,אל הימרי( הלא ךירע
תכב ובתכ םהירבדבו םנמזב יכ ,אלמ ביתכב

של היה רוסא ירהש ,ו"יו בותכל היה רשפא

מסל םיחרכומ ויה ןכלו ,ארקמב תוא עורגל

מב התוא ןמסל םיחרכומ ויה ,התוא בותכל

מיסה תא ףוס ףוס ואצמו ,םירחאה םינמיסה
הז ,םה ךה ונייה קרושהו ץוביקה םימודקה

ל ,רסח )>ד ,כ עשוהי(ודגסי לשמל ואצמשכ םג

םיחרכומ ךא ,ךכב םיצור ויהש יפ לע

םיקדקדמה םע קדצ תצק תאז לכב שי המלו

גש םושמ וקדצ םה ?הנטק העונתל הלודג

לש עודי בצמ ידיל עיגה רבכ 'םירפסב ותוא

,הרותה ביתכ ךותב ו"יו וא ד"וי התיה םיבר

ש ,הזה לדבהה ךא ,טרפב הכורא  Uוא  1לש

סליאלא אב אל דוקינה ,דוקינב לדבה וניא

תא םג ןמסל םינווכתמ שארמ ויהש ,םינמיס

בש ,וז תנבומ תוחתפתה יפ לע ,תואיצמב יוצמ

א ועיגה הרצק העונתבו ,אלמ
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ןאכ דיכזהל יד ,תועונתה לש ידרפסה ןאטבמ תא ןמסמ דוקינה ןיא )ג(

ונא ןיא ונאו ء חתפה ןמ אוה לדבנ ונדוקינבש ץמקה תא ,ץמקה תא
ונא ןיא .חתפב )לעופ( רכז-ל)םצעםש(רכז ןיב לדבה לכ ונאטבמב לשמל

קינה דוסיב היהש אטבמב לדבה שי לבא .ידרפסה אטבמב הזכ לדבה לכ

ה :וילע קולחי אל קודקדה תודלות תא עדויה לכש ,אוה ןבומ ללכ םויה

ه קפס ילב ותוא ואטיב ,םלוח ןיבו חתפ ןיב ץמקה תא ואטיב םיינירבטה
"בוט.،וניא אוה וב ונרחבש ידרפסה אטבמה ליבשב םיאתמ וניא םדוקינו

עוגפל ילבמו .-0,ד תאו -3ה תא םג ןאכ ןמסמ ץמקה ידהש תטלחומ

חה ,ומצע ןושלה דעווב םירבח ףא שי קפס ילב ,ןאכ םיבשויה םירבחה

ל .לודג ץמק אוה הזיאו ןטק ץמק אוה הזיא םיעדוי םניאש ,ןטקה ץמקל

הלאכ םירבדו ,ךמא" "،םנמא ،,ןושלה דעווב םירבחמ ףא ונא םיעמוש תובורק

1000/0יב םיאתמ וניא אוה ,טלחומ בוט וניא ונלש דוקינהש הייאר הזבו
ונלש אטבמל ،םויה דמול םיליגרש

לעו ،םיסופדבו דיה יבתכב השבתשנ וליפא דוקינה תטיש  -דבלב וז אלו )ד(

'הדו תחת חתפ םימשו "חונ ،עודיכ ונא םיבתוכ תויועטל האיבה ךכ ידי
לא .،הלמה תא םיבתוכ ונאשכ לבא ،חונ אלו "חאונ .،אטבל שיש םיעדוי

ל ךירצ ןאכ םגש ,הבונג חתפ יהוז םגש םיעדוי ונממ המכ "،הובג,.،

"םיאהולא ،،אלו "םיאהובג ،.וניא הלאכ םילמב יובירה ידה זא"הה ינפל

ה תחת אב הזה חתפה ןיא םימודק די יבתכב לבא ,דוקינה ונתוא העטמ

ידיל ונתוא איבהש אוה םויה ונדוקינ גהנמו ןוכנ ךכו ,תויתואה ןיב אלא

בכרומה ףטחהש עודיו ,חתפ-ףטח ונל שי הנה .רתוי דוע הרומח תועט שיו

י .דבלב אווש ומוקמב שי םימודק די יבתכ המכב ،דיה יבתכ לכב וניא

ממ תועונת ינש לש בכרה אלו הבלב אווש הרקיעש ,תבכרומ העונת

גהה תא אטבל אוה השקש םירקמב תדלונ ,ת"יחה ינפל םיתעל םיפיסומש

אצתש ידכ "،האור ،،אטבל ךירצ ןכלו ,וז ת"יח אטבל רתוי לק  aירחא קרו

ירחא אלו ת"יחה ינפל אוה הז ישוק הנהו ,ןוכנה םודקה אטבמה יפ לע
, aדומחא אטבמל אלא רומח אטבמל התיה אל הז ןמיס תנו.כש רורבו

שה אטבמב ומכ וא  ehmarוא  himar,הב םירמואש ,תיברעב ומכ ,ת"יחה
לש רבעמ תעונת םיפיסומש אלא ,חנ אווש אוה םש הלמה שארב אוושה

:תרמוא תאז המודכו )רבדמ ,ינב(  emdabber ebneםירמואו תמדוקה
.םירקמ הברהב ונתוא העטמ ונלש

ונל תישע ומכ תואמגודב ןושלה תראפתל שגדה תא לשמל םיריכמ ונלוכ

וקנ אלא ,שגד ללכ הז ןיאש ,םידמלמ םימודק די יבתכ לבא ٩؟ המ

ילמה ןיב דירפהל ךירצש איהה הדוקנה התארה רקיעבו ,םילמה

אופא שורדל ןיא .השק הרות ,ךבוסמ עדמ ,הלודג המכח אוה דוקינה

אל הזה קודקדה יפ לע ףאו ،דוקינה ,קודקדה תא תמאב עדיש םדא לכמ

•.םידקנמה ול ונווכתהש יפכ ,ןוכנה אטבמב תירבעה תא

אב הזה דוקינה לכ ,הליגרה הפשה םשל אב וניא הזה דוקינה לכ :וז םגו ).ד(

א ,םלוחב לכ םימעפל דקונמש ונל עודי ירה :תסנכה תיבב האירק םשל

לש קלח אוה דוקינה ,הניגנב אוה לדבהה آ לדבהה המב ,ןטק ץמקב לכ
תבוח ידי תאצל ןיא ,םירפסבש הניגנה ימעט ,םימעטה ילב .ונלש םימעטה

םיעשתה ןב ,ןהכה ח"דב ףסוי ד"ד ברה לש ורמאמ לע דחוימב ריעמ ינא

ירקחמה ירבעה ורמאמב םגו תיזעולב םימדוק םירמאמב םג בתכש ,שולשו
דמילש דע — םייח ףיסוהל הכזיו — תויחל הכז אוהש ",וננושל"בש הזה ןושארה

לכונ אלו ,םימעטב הבורמ הדימב רושק ונלש דוקינהש ,הז בושח ללכ ונתוא
.הניגנב האירקה םע דחי אלא ,ויקודקד לכב תמאב וירחא תכללו ,ותוא ןיבהל

.הטושפה הפשב וב ושמתשה אל .הליגרה ןושלה ליבשב רצונ אל דוקינה
המיענב ,ןוגינב האירק םשל דוקינב ושמתשה ,הריש םשל דוקינב ושמתשה
.תסנכה תיבב

םיבתוכ .ונלש ביתכל שממ םידגנתמה דוקינב םיבושח םירקמ המכ םג שי
ירה ,וילא אלא בותכה תא םיאטבמ ונחנא ןיא לבא ,וילא א"ז "וילא ،,לשמל ונא
וילעש עדוי ,תירבע דמלש ימ לבא .וז הלמל רחא םודק אטבמ היהש הארמ הז
אטבמ לע קפס ילב הרומ ביתכה .ןאכ הבותכ !דתיה ו"יו קר וליאכ',וי"ה תא אורקל

יבתכמב לשמל ונאצמ ןכו ,ךכ ואטיב המודקה ןושלב ,וילא ,،אטבמ לע רחא
.הלמה תא ואטיב ךכו ליאוה ،,וידב םוקמב  ba—d1-uהקתעה אנרמע-לא
ומשל רשא דסחה ביתכה רשאמ ןושלה לש תרחא הגרד ונל הארמ דוקינה

ונל ןיא ,קודקד דומלל םיאב ונחנא רשאכו ,דוקינה ונל בושח תאז לכב אב אוה
.הקומע העידיב ,העודי תוריהזב םנמא ,דוקינב שמתשהל אלא ,תרחא תורשפא
דליה לא אובנ אל ,דפסה תיב לא אובנ אל ,דוקינה ילב תירבע רבדל דומלל ןיא
,תויתואה ביתכ יפ לע תירבע רבדל ףאו ,ןושלה תא ריכהל ,אורקל דליה תא דמלל
םישרדמה לש אלמה ביתכה ,דומלתה לש אלמה ביתכה יפ לע אל ףא ,דוקינה רסח

ומוקמב דוקינה .דוקינה תא לטבל םיאב ונא ןיא ,בטיה תאז ןיבנ :םעפ דוע

רומאל אב ינאשכ ,ומוקמב דוקינה ן ןושלה תא דמולו דמלמ ינאש העשב —
—הדותב קרפ אורקל דציכ ,רועישה תא אורקל דציכ ,רבדה תא אטבל דציכ קוידב

בותכל ונל רשפא יא הליגר הביתכב —הליגר הביתכב לבא .דוקינה לש ומוקמ םש

לכ תא ףיסוהלו דימת קיספהל לכונ אל ,ונתבשחמ תא םימשור ונאשכ .דוקינב
דחוימב בושחל ילב ןוכנ דוקינ דקנל רשפא יאו ,השק המכח והז דוקינה .תודוקנה

ומכ ,תורושה ךותב דוקינה ינמיס תא םישל םג רשפא יאו דקנל ונילע דציכ
אוה םמוקמ ונלש םינמיסה ירה ,תואה ירחא םינמיסה תא סינכהלו בותכל ובשחש
ונא ןיאו .םתארוה הנתשמ ךכ ידי לעו ,הטמל וא הלעמל ,םדיקפת תא עבוקו םרוג

.ירמגל השדח הביתכ איצמהלו ,ןושלה דעו לש ודיקפתמ הז ןיא ,אובל םילוכי
,ונדיבש םיעצמאב שמתשהל,/ונל שיש המ ןווכל ,רדסל ,ןקתל אוה דעווב ונדיקפת

.רתויב םיאתמה ןוויכה תא םהל תתלו ,םייתרוסמה םיעצמאב

ילב בותכל רשפא .דוקינב ונלש ביתכב םוקמ לכב ךרוצ ןיא תמאב ירהו
תירבע דמלל רשפא יא םנמא םא ףא ,דוקינ ילב תירבע אורקל רשפא ,דוקינ
אורקל לוכי אוה — תירבע ןיבמ דבכש ימ ,תירבע עדויש ימ לבא .דוקינ ילב
.דקונמ יתלב נתכ םג
ביתכ ונל ש• ,ביתכ ינימ ינש ונל שי :ונינפלש הרטמה יהוזו הנווכה יהוז
ביתכ םג ונל שי לבא •קויד לש ךרוצ לכל ,דומיל לש םיכרצה לכל ,דוקינב דחא
ותרטמש ביתכ ,בותכל דציכ ,רבדל דציכ ,אורקל דציכ דמלל אב וניאש ביתכ ,דחא

ךרוצ הזיא ",ךממ שקבמ ינאש המ והזו ,בתכמ ךל יתחלש" :לשמל ךל רמול קר
לאומש 'טורפל לבויה רפסב ',הגדמעלא לש ת^ענכבו שדקה יבתכב ידב ,דיב" ירמאמ 'יע 1.
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הברהב ונא םיחרכומו ליאוהו .דוקינ ילב בותכנ תאזכ ؛'ולא םירבד דקנל שי

— הז ביתכ תושעל לכונ דציכ .עובקל ונילע .דקונמ יתלב ביתכב שמתשהל תומוקמ

.רתויב ןווכמ ביתכ ותושעל — דוקינ ילב ביתכ
،תרוסמה יכרדב ךלנ ךכ םשל התויב ןווכמ הז ביתכ היהיש ידכ ,ךכ םשלו

ונלש יתרוסמ ביתכ אוה אלמה ביתכה .דוקינה-רסח ביתכה תמאב ירהש
ליאוה ،אלמ ביתכ הבותכ וניא הרותה ןאלמ ביתכ הבותכ הרותה ןיא המל

עיגה אל ןיידע ،אלמה ביתכה אצמוה אל ןיידע .םירפסה ובתכנשכ אוהה ןמזבו
.אלמה ביתכה ךרד ידיל ןושלה

،הלגעב ןושארה םדא עסנ אל המל :וז הלאשל לשמל המוד — ונתלאש

ישכמ ויה אלש םושמ ؛'ןוריואב וא תינוכמב וניבא םהרבא עסנ אל המל
.הלא הרובחת

םיאור ונחנא ,תוחתפתהה יכרד תא המודקה הפוקתב םג םיאור ונחנא ךא

אוה בתכה תישאר .ונלש תרוסמב ביתכה חתפתה דציכ ,ןושלה החתפתה דציכ
ךכ רחא שמשל ואב ולא תונומת ,תויתוא לש אלו ,םילמ לש תונומת ,תונומתב
היה הז ןמיסו ,תחא הרבה — תורבה קר םצעב ויהש םילמל ,תורצק םילמל םג
תורבה ינמיס ,ולא םינמיס ובתכ ךכ .תורחא םילמבש הרבה םשל םג שמשל לוכי
,טננוסנוקקר אל אופא העיבה איהו  ba bi buתויהל הלוכי תאזכ הרבהו םינושאר

יכ ,תועונת ילב ןה תונושארה תויתואה ןכל .טננוסנוקה די לע העונת םג אלא
אל הזה ביתכהש רורב לבא תועונתה תא שארמ המלש הרבהב ןכותב וללכ ןה
,דוקינה תא ול ופיסוי םא קר םלש אוה הזה רסחה ביתכהש ,ללכו ללכ ןבומ היה

דוקינ ילב הנוכנ האירקב ותוא אורקל רשפא יא ,דוקינ ילב ירשפא וניא אוה
ףא ,ארקמה דוקינב תרוסמה יפ לע וקסעש ,םימכח וליפאש ונחנא םיעדוי

הברה הברהו ,ארקמה ךותב םש וא הלמ לש ןוכנה אטבמה תא וניבה אל םה

אוה בירחנס לש ומשש ונחנא םיעדוי םויה .האירקבו הנבהב ושקתה םימעפ
ונחנא ؟ Sennacheribהז םש םתאירקב רתוי וקדצ םיעבשהו •Sin-ahheeriba
רתוי וקדצ םיעבשהו  Nabii-kudur-usur,אוה דאצנדכובנ לש ומשש םויה¥םיעדוי
.הז םש תאירקב ףא
הלאו !ועט תויועט המכ ,ארקמה תא םגרתל ואב רשאכ ,םיעבשה םתוא ךא

יאדו עודי ירה .םש שי תויועט המכ תאז לכבו ,הרות יעדוי םימכח םיעבש ויה
םימגרתמ "הלס ךודוי ומוקי םיאפר םא אלפ השעת םיתמלה" םוקמבש םיברל

םושמ ווז תועט האב המלו ".ומוקי םיאפד םא" הטאגלווה תמגרתמ םיעבשה
תויועט המכו המכל םוקמ תנתונ רסח ביתכב הבותכה ןושלהש

?ך"נתה תא ודקינ יתמ .רסח ביתכל ונתוא בייחמה ,ירוטסיה קודיצ ןיא
,תרמוא תאז ,ידמל רורב םויה .דז רבד ,דומלתה תמיתח ירחא ודקינ ך"נתה תא

אלמ ביתכב אלא ,רסח ביתכב אל בתכ תורוד המכו המכמ ,ולוכ םעהש העשב
םה םהירבדב רשא ,םישנאה םתוא ולכי וליאש ,רבדב קפס ונל שי םולכ שממ
היה ןאכ ךא ן אלמ הרותה רפס תא םג םיבתוכ ויה ,ולכי וליאש ,אלמ לכה ובתכ

םש קרו—אלמ ביתכ העדי אלש הפוקתמ דידש היה ןאכ ,םימודק ימימ דירש
דסח ביתכ בותכלו ונמצע תא לובכל ,ונא ונירבדב ,ונל המל םלואו וניש אל
ו אקווד

לכ ירה רסחה ביתכה תא בוזעל טילחה רבכ םעה ן רסח ביתכ בתוכ ימ
תוכזב םידדצמה םירמאמ וליפא ,אלמ ביתכב םויה בותכ יממע רפס לכו ןותע

 207םירבד-ןיר):
ביתכב םיבותכ םמצע םה ירה ,דסח ביתכ

יתמ :אלמה ביתכה תדימב

כב תימלשוריה הדעווה השגינ וז הלאשלו
איבהל לוכי ,דוקינב שמתשמ וניאש ביתכ

םיקדקדמה יבוט :םישבשמ םירפוסה יבוט

,וזםוקמב וז ,ירוחאמ םוקמב ירוחאמ ,יבוט

מ יתלבה ביתכה וליאכ ךל המדנ יאדוובו

ו ,תואמגודב יתארהש ומכ ,שבשמ דקונמה

ה רסח ביתכה אלו ,םשאה אוה דקונמה

אוהש ,ביתכב םישמתשמ תרחא ןושלב םג

לא " Wrightטהגירוו" רמוא וניא ילגנאהש

על רטסינימה םש תא ארוק ינאשכ .ש אלא

אכ בושחא אל )", (Chanoineאניוגח" בותכ

טבמה .אנינח םצעב ומשש ,ידוהי ונינפל

אטבמה תא דמלל ינא הצור םא אלא רשפא

ח שי וילע םגו ,ךכ םשל םימכחה ואיצמהש

ש"וא "דנאטס" אטבל שי םא בתכה ךותמ

אז .הפש םושב בתכה ךותמ םידמול ונניא

קי אל דליה .ישוק לכ הזב ןיא ילגנאלו

והש העשב ןושלה תא אוה עדוי יכ ,רפסב

דיה הלמה תא ריכזמ למסהו ,למס קד

לה תא םירבדמ ונא ןיאו ליאוה — תירבעב

יא .דבלב בתכה ךותמ קר ונדמלו תירבע

שא ,הרומל דמולה ךירצ הז םשל ،דקונמה

א .המודכו ).תמשב( ), basematתנסא( asenat

כ לבא .דקונמה בתכה ךותמ דמול אוהשכ

א ,יטינופ ביתכ בותכל םילוכי ונניא ,רבדה
.הלאה

ןוקיתה תעש ,דפסה תיבב איה ןוקיתה תעש .רבודה ןושל תא ןקתל ךירצ
רסח ביתכה ךותמ .ךכ אלו ךכ רומאל םדמלל ךירצ ינאש ,םירגובמל םירועישב איה

הזןא םא ,בתכמ אורקל הצור התא םא לבא ,תירבע דומלל לוכי התא ןיא דוקינה

דומיל תעש הניא תאז — רופיס אורקל הצור התא םא ,ןובשח אורקל הצור
.תירבע תעדלו דומלל התא ךירצ םדוקמ רבכ .רובידה תישאר לש

רבדל דומלל םיכירצ ונלוכ .תירבע דומלל ךירצ םדוקמ — ישוקה והז

ןיא .דקונמה בתכה תא ,תדקונמה הדותה תא דומלל םיכירצ ,הנוכנ תירבע
לכבו .םינשלב אל וראשיי םבורש ,םינדמל אל וראשיי םבורש ,םעה לע סימעהל

ךרוצ שי יאדוובו .טועימה תא ןמסל יד םנמא ,רשפאש המ ןמסל ךירצ תאז
ינא םאו ,ולש רסחה ביתכב הדוהי ןב לש ונולמ תא תעכ ינא ךרוע .אלמ דוקינב

,תאז אורקל לוכי ימ ",קנפמ" ומכ "קנופמ" ",רחאמ" ומכ "רחואמ" בותכל ךירצ
!תאז ןיבהל לוכי ימ

,אלמ ביתכ לש תרוסמ שי ,רסח ביתכ םיבתוכ םכניא םכמצעב םתא
.דקנל םיבייח םתא ,רסח םיבתוכ םתאשכו ,אלמ ביתכ לש קדו ךא איה תרוסמה
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טייקל םתא םילוכי םאו .דוקינהו—דסחה ביתכה ןיב התודכ תירב ונלש תרוסמב
,דוקינל תורשפא ןיא רשאכ לבא !דגנתמ וניא שיא ,אברדא — ןוכנ דקונמ ביתכ
.םינבומ ויהי םירבדהש ןפואב בותכל ךירצ זא ,ןוכנ דוקינלו

העדי איה ,םייללכ םירבדב הקפתסה אל םילשוריב ביתכה תדעו הנה
םינמיסה תא ונל הנתנ תרוסמה ,םיעודי םיסכנ וז ךרדב םג ונל הנתנ תרוסמהש
ונא ןיא םינפ םושבש ,הבושח האצמה איה וז — הלופכ ו"יו לש הלופכ ד"וי לש
םירבד שי םודקה ביתכב םג .ןושל לכב הנשיש האצמה איה וז .הילע רתוול םיצור
,י"דצ ,ך"מסל םינמיסה םש ודלונ ךכ .תואמגוד המכב תוארהל רשפאש ומכ ,הלאכ

.המודכו ץיעו ו"ית לש ףריצכ ת"יט ,ן"יזה ךותמ ן"יש
 1די לע ر תרחא ןושלב ואצמש ומכ ,הלופכה ד"ויה תא ואצמ ונלש ביתכבו
"(V).וא-ה די לע )ימ(ו לבאדהתא תורחא תונושלב ואצמש ומכ ,הלופכה ו"יוה תא

יתמ קד איה הלאשה ?הלאה םילדבהה רא ןמסל וז תורשפא לע רתוונ םאה

ונקדב הז םשלו ,ןשיה םוקמב שדח בוברע רוצינ אלש קר איה הלאשה ,ןכיהו
,םעפ ירחא םעפ ןתוא ונקדב .תוטרופמ תועצה ונתנו תויורשפאה תא הפי הפי
ביתכ ןיא ,רסח ביתכ ונל ורמאת לא :םכילא םינופ ונא םעפ דועו ,םכילא ונינפ
אלמה ביתכה !רסח ביתכב דומעל לוכי םעה ןיא ,םעה תעד לע לבקתמ דסח
,ןווכמ רשפאש המכ דע הז ביתכ תושעל ,הזה דיקפתה קר ונינפלו ,הדבוע אוה
.יתועמשמ-דח רשפאש המכ דע
יאדוובש ,ךכב תוכורכה תונכסה לכב עוגנל הצור ינא ןיאו ,ונחנא םיעדוי

וניסינ .זרפומ אלמד אלמ בותכל ןיאו ,וז לע וז הברה ם"יוו ףיסוהל ןיא
לבא !אברדאו אברדא—םיטרפב םינוקיתל תועצה שי םאו ,וז הנכס לע דומעל
חנעפל םיעדויה ,דבלב הלוגס ידיחי ליבשב אל בותכל ונילעש ,תויהל ךירצ ללכה

ינבאו םינויצ ילב וכרד תא ריכהל לוכי וניאש םעה ,םעה ליבשב אלא ,םירתס
לידבהל ידכ םג םיפסונ םינמיס אוצמל ,וז העשב תוחפל ךרוצ ןיא ,ךרוצ ןיא .ןילימ

ןיא ,תירבע םה םיעדוי רבכש הלאל ןווכתמ ביתכה יכ ,ךרוצ ןיא ,םיקד םילדבה
ךא .האלה תכלל לכונש ןמז אובי ילוא .דוקינ ילב תירבע דמלל אובל לוכי ינא

.הזב קפתסנ התע תעל
ישרדמבש ,םישרדמה לש דיה יבתכבש ביתכה לע דמג תדובע בתכ רפודט רמ

הכלהש ךרדה איה וזש םיארמ םה ולא די יבתכ ךותמ ואציש םיללכה הנהו ,הכלה

החורל ,םינש יפלא לש תרוסמה לש שוחל םירקמה בורב ונוויכש ,תרוסמה הב
םויה דע הכילומהו תומודקה תובותכב הליחתמה ,תוחתפתהה התוא לש

ובש ,רנזולק דוסיפורפה לש בושחה ורמאמ לע םעפ דוע ינא דיעמ
שי .דסח ביתכ וא אלמ ביתכ םא הלאש ןאכ ןיא .ביתכה לע ונחוכיו תא חתפ

שי — םיבתוכ ובש ,םיגהונ ובש אלמ ביתכ שי ,דוקינ ופתושש ,דסח ביתכ
ייחמ ותוא רוקענ םאה .דומלתה ביתכ שיו ,םישרדמה ביתכ שי הנשמה ביתכ
הבדה ךכ לכ ךשמב םיבתוכ ובש ביתכה תא המואה ייחמ רוקענ םאה ?המואה
תנווכמה ךרדה תא קר אוצמל ונילע ?תודוד
ביתכ ינימ ינש הז יפל דומלל םיכירצש דחוימ ישוק הזב ןיא

םידמול הינמרגב ,רתוי וא םינוש ביתכ ינימ ינש םידמול ןושלו םע לכב
,תרחא תורשפא ןיאו תונטק תויתואו תולודג תויתוא ,תיניטאלו תיטוג בותכל
ונא ןיא ,דבכמ םיבותכ םהש תורוקמ ונל שי ,תורודמ תרוסמ ול שיש םע ונחנא
,תונוש תויתואו תויתוא שי ,םיישק שי ןושלו ןושל לכב .םהמ טמתשהל םילוכי
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מ המוא לכב אידב דלי לכ .ביתכ ינימ המכ שי

ליגרה בתכב רשאמ םינוש םיכבוסמ םינמיס םשו

אורקל םיצור םא התוא דומלל ךירצו

ו קודקדל תתל עדנ יכ ,הכרב אצת הזמ אברדא

דליה .םידלי תניחבל רמוחכ הז דוקינב זירפנ אלו

רקל ,דקונמה תא ןיבהל קר םיכירצ םה

שיש ,וז הנבה תורשפא ידיל עיגהל חילצנ םא

עגה זא יכ-דיקינ ילב אלמה ביתכלוהבלב דוקינ

א ,תורחא תולאש ןורתפל תשגל לכונש ךכ ידיל

ה ןוקית תלאשל תשגללכונ זא .רתויב השק אוהש

בלב תודוקנל קד אלו

ט יפורפ אב אלמה ביתכה לע ןגהל ؟רוצה ךותמ

תא אוה ריבסמ תויעדמ לש דבכ ןעטמב .דוקינה

ויערכ והשמב ןמואה-תנומא תא רערעל לולעה

ע ונינפל אלא .דוקינה תודלות תעידיב קסע

מה-תדוקנ שמשל ךירצ אופא אוהו ,רודבו רבכמ
.ביתכה

יתעל העטמ דוקינהש ,חיכוהל הסנ רנישטרוט 'פודפ

ונרחבש ידרפסה אטבמל ןווכמ אוה ןיאו ליאוה

קה ).ג"קו חתפ(  ۵םינמיס ינש שי רחא דצמו תחאכ

ק לש תוליפכה .ןלהל הדיכזאש ,יתעצהל םאתהב

םוריעה ביתכב ןנשי וזמ תולודג תולקת הברה ךא

חא לכ תושמשמ י"והא תויתואש המ י"ע ןושלל

א יא ,ברועמ ,תימהיל ,תושעלו ,רבדלו םירמואו

לישכמו העטמ אוה אלא ,ןאכ ליעומ וניאש קר

רפס תאירק ידיל םיעיגמשמו ,רפסה-תיבב קודקדה

יאבו ביתכה ןיבו קודקדה ןיב הריתס םיאצומ םה

ב ןושלבו ןושלה תורוצבו

ןוגכ ביתכה לע ןגמ ינאש ,תרמוא תאז ןיא םנמא

לכמ יאליטרעה אלמה ביתכהש ןעוט ינא לבא

ס י"עןושלהלשתויגגדואהתא םדוהו םעב רובידה

וטיב ייע םגו ,הלש שומישה"תויתוא יוטב שוביש

עדל ,איה הדיחיה הצעה ןכ לע תונטקל תולודג
؟םינפוא ינשב תירשפא וזו

חלש תמועל חלש :ןוגכ ,ןתאירקב קפס תויהל לולעש םילמ דוקינ י"ע )א

םיעוט ןאטבמבש ,הלמה שארב תופסונה תויתואב דוחיבו ,ב"ויכו )חלש=ו
.תובורק םיתעל
י"והא האירקה-תומאב שומישה הדוסיש ,רתוי תללוכ הטיש תעיבק י"ע )ב
תויומכהו )(0-1-e ,Uןוגכ תונושה ת^וכיאה ןיב לידבהל ידכ םידחוימ םינמיס ףוריצב

ליגרה דוקינה ןמ םיחוקל םינמיסה .תועונתה לש )הנטקו הלודג העונת(תונושה
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 ٠).ךמזה"ב יתספדה ךכ לע תטרופמ העצה .האירק,רימאל לעמ םימשומו
אורקל רשפא יאש רורב  nonsense.אוה יביל ,יילע :ןוגכ ,אלמבש אלמה

ול הריהנש ימ ךכיפל .תילגנאב רבדה ןכו ,םילמה תועמשמ תעידי ילב תירבע
הז דגנכ .ד"וי תפסותל ךירצ וניא אליממ ,ב"ויכו יבל ,ןינב ,ןינק ומכ םילמה תארוה
תויועט תעינמ םשל אלא אלמב שמתשהל ןיא .חרוטבו ןמזב ןוכסח רסחה ביתכב שי

הלאש אלא הניא וז הפסוה י"והא תויתואל לעמ דוקינ תפסוהב זא םגו ,דבלב
סוינגה .םהילע רבגתנ הביתכ-תנוכמב וא הספדהב םיינכט םיישק שי םאו ,תינכט
לע תוכמתסהה .םיינכטה םיישקה לע םג רבגתי ,תאזכ ןושל ונל איצמהש ,ירבעה
הנושמ איה הנממ זוזל ןיאש תרוסמ לעכ תרחואמה תורפסבש יאליטרעה ביתכה
לש ןושל אלא הרקיעב ,דתיה אל הפוקת התואב תירבעה ןושלהש טרפבויהואמ
.ונימיבכ רובדיןושל אלו ןויע
.תטרופמ הטלחה תעצה שיגא רחמו הלא ירבדב םויה קפתסא
1:טוםאקי0ודפ

יקומינב בשחתנש יאדכו ,םימדוקה םיצרמה ינש תועד תא ןאכ ונעמש
קפתסהל ונל ןיאש ,ינא רובס םלואו ,אלמה ביתכה דעב ינא .שאר דבוכב םהינש

ביתכה תלאש תא חסנל שי יתעד יפל .ףסונ דעצ םדקתהל ונילע המושו ,ךכב
רסח תויהל ךירצ וגלש ביתכה םאה לואשל ונל ןיא הכ דע השענשמ הנוש חוסינ

רתויב אלמה ביתכה ףא .םלש וא יקלח תויהל ךירצ אוה םאה אלא ,אלמ וא
ביתכב דומעל תינרדומ ןושל הלוכי םאה לאוש ינאו ,יקלח ביתכ ןיידע והירה
?דבלב יקלח

לדבהה ינפמ ,ימואל ןוסא אוה ילגנאה ביתכהש דמא לודג ילגנא שיא
ןהכ ד''ד קדצש המכו המכ תחא יע ,קדצ אוה םאו .אטבמה ןיבו וניפש לודגה
,ילגנאה ביתכל ותוא הוושנ םא ,הברדא .ימואל ןוסא אוה ונלש ביתכהש רמאשכ

.םולכ רסח ןיא ילגנאה ביתכב .לפוכמו לופכ ימואל ןוסא אוהש דיגהל ונילע
אטבמה יפל םירתוימה ,הלא תודוסי אקווד לבא (םירתוימ תודוסי וב שי ,ךפיהל
ןיב ןיחבהל ארוקל ול םירזוע ,םילמה לש המודקה הרוצל םיכיישהו וננמז לש

אלא ןמסמ וניא ונלש בתכה וליאו .בותכה תנבה תא וילע םיליקמו ,הלמו הלמ
.שוחינ אלא הניא וב האירקהו ,דבלב זמר אוה .םיגוה ונאש םיאגהה ןמ קלח
אקווד ואל ןאכ ןד ינאו םישוחינבו ם--זמרב קפתסהל הלוכי הניא תינרדומ ןושלו
וליפא ,ויד דמלש ימל סחיב וליפא אלא ,םכרצ לכ ונש אלש םידימלתל סחיב
ףא "רבד" הלמה תא המגודל חקינ .יקלחה ביתכה השק םהילע םג .םימכח יבגל
ןבומ רבדל ,ןנימ רב ,וא ,רבד ,רבד ,רבד ,רבדל הנווכה םא עדוי וניא החמומ

תא אורקל שי ךכ םשל לבא ,הנווכה לע דומעל רשפא טפשמה רשק ךותבש
ותליחת תאירקב וניעטש טפשמה לש ופוסב קר םישיגרמ ונא םימעפלו ,טפשמה
ונילע .םילושכמ המכל םרוג הז רבכו ,םולכ ונל תרמוא הניא המצעלשכ הלמה

תויפוריא תונושלב ומכ הטוהר האירקש ריכהלו הדבועב תודוהל
.םויה תירבעה ןושלב תירשפא הניא
ןוגכ ,טפשמב אלש ונייה ,תודדוב םילמ וא ,תדדוב הלמ ונינפלש חיננ .דועו

האורו בוחרב התא דבוע .המודכו ,תונח לע טלש וא ,טרס לש וא ,רפס לש םש
.תכרעמה .הזה םירבדה-ןורכזל חפסנ רותב "ביתכה ןוקת לע ،،םשב ןלהל תספ-דנ העצהה )٠

قل0 1ירבד-ן1רכז
יא ؛"רבדמה ،،הלמה תא ,לשמל ,טדס לש העדומב

ז ןוגכ הדקמב םישוע ונא המו ,דבדמה וא דבדמה

לע םידמוע וגא ךכ ךותמ קדו ,יזעולה קלחל

ל ידכ יזעולה םוגרתב רזעיהל

טה םיחנומה תא אורקל םימעפל השק .רבד דוע
םילשורי תובוחרב רבוע יתייה תחא םעפ .שארמ
דע ,וז הלמ אורקל יתעדי אל '.היצזטקד" :תונח

ולכ לבא תיזעולמ הלואש וז הלמ :ורמאת התוא
ומשש שארמ עדוי וניאש ימ ?קרסמ ומכ הליגר

מ ארקנ אוה םאה ביתכה ךותמ תעדל לכוי
ןוגכ ,שממ תויזעולה םילמהש ףיסוהל ךרוצ ןיאו

אורקל וגל רשפא יא םימעפ המכו המכ םייפרגואיג
בנרטש םשה תא דבכ ריכמ וניאש ימ .שארמ דבכ

חז םש לש הנוכנה ותאירק יהמ שחנל לכוי דציכ

ורשפא  46,656קוידב( תונושה האירק תויורשפא
בותכ היה ביבא-לתב חרזמה דירי לש םינתיבה

 Mםשל התיה הנווכהש ,תיקלטיא יעדוי ןיב וליפא

ןמ היה אל וליבשבש ימ קר רמולכ ,םשה תא רבכ
דומעי ארוקהש ידכ ונחנא םיבתוכ םולכ וריכהל

גרבנרטש לש הלאכ םידקמש רמואה רמאי

ש ,םלש ביתכ ונל היהי םא לבא ן ןוכנ .קיתעתה

הלאש תויהל לדחתו

ונתוא ררחשי םלשה ביתכהש ,דוע ןייצל יאדכ

יב הנחבהב לשמל ,אטבמה יטרפמ םיטרפ המכב

ת יהת לאו .חנ אוש ןיבל ענ אוש ן?ב וא

בושחל ינא הטונ ,ןאכ דע יתרמאש המ לכ ךותמ

תא ק 9אל רמולכ ,םיאגהה לכ תא ןמסיש
ינדבטה דוקינה .תועונתה יאצחו תועונתה

א םלוה וניאש ינפמו ,ידמ ךבוסמ אוהש ינפמ ,הז

יתכ תעיבקל תטרופמ העצה יתוניכה דבכ .תרחא

מדזהב םכינפל התוא עיצאו ,םיטרפה לא וישכע

,יתעצה עוציבל םדוק יאנת אוה אלמה ביתכהש
תלאש לש טלחומה ןורתפה

םירבדה ןודכזל חפסמ ןלהל תטפדנ העצהה )٠
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ג 'ה ,שרב 'ה ,טענב ר"ד ,יחרזא 'ה :ופתתשה

תרופ ד"ד ,ץשולס יפורפ ,ןהכ ר"ד ,דנישטדוט

יד ,ןיבר ד"ד ,רנזולק יפורפ ,ראלק ד"ד ,וטוסאק

.ס'הרפש יה ,ץיבונועמש 'ה

רדסבש םירבחל ריכזמ רנישטרוט 'פודפ

תועצה תא וניכיש הבישיב םיחכונה תאמ שקבמו

בד"דל רובידה תושר תא רסומ אוה ןכמ רחאל

יידע ,חוכיוב ורות עיגה
:טענב ר-ד

שי ותפורתב םג לבא .היוצר ותנווכו ,הלודג הכמל הפורת שקבמ ןהכ ד"ד

רתפל םיפאוש ונא םא .וטוסאק 'סורפ קדצב שיגדהש יפכ יקלח ןורתפ קר

ב ןותע עודיכ איצוהש י"באיןב לש ותטישל הטונ יתייה ימצעלשכ ינא ירה

ש יפכ ,אלמה ביתכה .ךכל תורשפא האור יניא .תאז עיצמ יניא לבא .תויניטל

סב השעמל גהונו הקיתע תרוסמב שרשומ אוה ,רנישטרוט יפודפ קדצב

ממ ינא .הבר הלקה וב שיש םושמ וב ךישמהל שיש רובס ינאו ,תונותעבו

ו השעמל גוהנה אלמה ביתכה תא רידסהל התסינש הדעווה תעצה
שיש רובס יניא לבא .הכובמה הברו היבוברעה הלודג םויה יכ ,תועיבק

המ דע דיעהל לוכי רבעשל ןרפסכ ינא .ןושלה תרצל המלש הפורת אלמה

ל תוחתפמו םיגולטק רוביחב ךכ ייע תומרגנ תולקת המכו ,ביתכב היבוברעה

מ שיו ?ו"יו ילב וא ,ו"יוב ,תוכוס הלמה תא :לשמל ,יתובר ושפחת ןכיה

המ עורגל וא ןהילע ףיסוהל ,הדעווה תועצהב ןודל םוקמ שי רתוי םישק

רצויהל תולולע ,תועיבקל םיפאוש ונא םאש ןבומ .דוסי שמשל תוכירצ ןה

.ד"ויב יביל ןוגכ
הלמה תא יבתכב הינשהו הנושארה םעפב ינכי יביל יכ שובא אלו הדוא

עפי המ ןמז רחאלו ,לגרה לש ןיינע אלא הז ןיא לבא ,ד"מלה ידחא ד"ויב

ה אלש דע םויה םירזומ ונל םיארנה הלאכ םיביתכמ .הרקמה תונשיהב .דדושכ

מ ,םיביקעו םיטושפ םיללכ רוציל םיפאוש ונחנא םא טלמיהל השק ,םהילא

מה תוידומלת םילמלו ,רסח ביתכב ןתוארל םיליגר ונאש ,ת"ויכנת םילמל

ויוצר—תויורזה תא טעמל ידכ ןהב שיש תועצה .אלמ ביתכב םלועמו זאמ

ז؟פאה לככ םיטושפ תויהל םיכירצ םיללכהש ןורקעה תא ורמשיש יאנתב

ומינ םהל שיו אלמה ביתכל דגנתמ םירומה רוביצ לש לודגה ובודש קפס

תוא יכ םירומה אנ ורכזי ךא )1רפסה תיבב ביתכ ינימ ינש דומילב ישוקה(

לי דוד יפורפ ,ילארשי-ץראה דפסה תיבב דסחה ביתכה תא גיהנה דשא
רבדה היה לק אלש פ"עאו ,אלמה ביתכב הלפיטש הדעווה שאר בשוי היה

ובושח תועצה ודצמ עיצהו אלמה ביתכב ךרוצ שיש האר

2لت טירבו-ןתכז

•ץי31גוע0ש 'ד

ומשאה םימאונ השלש יפמ לומתא ונעמש

)רנישטדוט 'טורפ( בותכה תנבה לע השקמ

רוג אוה ן)וטוסאק יפורפ( הטוהר האירק
אוה הזה ביתכה יכ .אצומ וטוסאק יפורפ

הרומחה היעבה תא לקנב רותפתש .העצה

ה דע ואבש תועצהה לכ םלואו ,בר ןינעב

רמה תימלשוריה הדעוה תועצה יפל םג ןה

מ( יונב ןיב ,רבד ןיבו רבד ןיבו רבד ןיב

טרוט יפורפ םנמאו .ונב ןיבו )ונכותב( ונב
דבע ינא .יתובר ,םלואו .רסח םצעב אוה

ב םירפוכה ,םידומה יגוח ןיבמ דוהיב ,ימע

ה דסחה ביתכה דגנ תונעטה .ךכ לכ הלודג

תירבע ועדי אלש םיבר ויה םילועה ןיבשכ

.הוקינ ילב )אורקל ללכב ועדיש המכ דע(

דגב ,בגא ,וניאש( אלמבש אלמ ביתכב םג

םיעדוי םניאש ,דאמ טושפ םעטמ ביתכה

ל רשפא יא םלואו ,ןושלה תעידי תא
חתת םא לבא ,קודקדה לש םיידוסיה

ה ונלש קודקדה םע םולשב ללכו ללכ יח
ו םהידי תא הב ואצמי אל תמאבש ,תאזכ

מ רפס םדיל אבשכ הלודג הכובמב םיאב

קרוז םה זגור ךותמו זגור ידיל םיאב סה
דומילב םיליחתמל .יתורפסה ודצמ ךדע

שלה תעידי תא ול שוכריש רחאלו ,דקונמ

.אלמ ביתכב אלו דוקינב אל ךרוצ ול ןיא

םושב דשפא-יאש החכוה ,ךכל היח היאר

נב ,םהבש םיריעצה לע םג ןאב רבדמ ינאו

תשבושמ םתאירק םג םאו ,םידקונמ יתלב
,ןמזב םצמצל ידכ ןאכו .דוקינב םארקב םג

למ המכ לש ןוכנ-יתלבה יוטבהש ובשחב

ג םהיניבו ,םידימלת יכ ,ול ודיגיו םיקיתו

אל דוקינ םושו םימיוסמ םירקמב תשבושמ

מש אלו םתעמש רמול ךירצ יכ םימעפ המכ

ומ אוה לבא ,דיעמל הבר תובידאב הדות

ב םתעמש רמוא בוש אוה ןידה תא וילע
ךירצש םימעפ המכ ול יתרבסהש קודקד

ענכנ ,םיקומינה תא בטיה ראב ול יתראב

ל עובקל רמוא בוש אוה עגר רובעכ ךא

עמ תואיגשב תינושל תוביקע לש תמיוסמ

וק אוה הזל ףסונו 'ןתעמש" ןיבו 'םתעמש"

דימלתה םג ןבו ,ןיש,ד תא ץמוק אוה םא
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ל הלמב םג םא יבקע קד אוה ידה ،תיבה תא שיגדהל ילב שוב-לכ ,שוב-לב
.הפד תיבה תא ארוק אוה

תוחתפתהל ומדגש תובסל ،ביתכה לש ידוטסיהה ךילהתל עגונש המו
.םילפרועמ םיקחרמל גילפהל ךרוצ ןיא ירה ،לוכיבכ אלמה ביתכהו דוקינה

הש דאמ תססובמ הנכס התיה ,תרבודמ תויהל הקספ תירבעה ןושלהשכ יכ

טרחה בתכ לש ןוכנה יוטבה םויה דע עודי אלש ומכ( ירמגל חכשי ןוכנה

א תא םיביצי םינמיסב עובקל חרכהה ןמ היה ןכלו )،םילקוו אוה םג רסחה
,תירבעה ןושלה לש התויח לע ונל רמש ך"נתה לש דוקינה ،ןוכנה יוטבה

עוצ ימכח לכש הטינח יהוז .רתויב יבויחה ןבומב טנח יוטבה תא טנח
ה בגש תא ןושלה לש תויחהו תוננערה לכ לע הרמשש הטינח ,הועדי

כ .התחפה ןאכ היהת הגלפה לכ יכ ,יוארכ ךירעהל רשפאייא הזה יקנעה

יתוא לש תערגמ ילבו תפסות ילב תיתרסמה םתשודק לכב ודמשנ שדוקה

אלה ללגב קרש ןוכנ אל .םהלש קיודמה לילצה רמשנ ןכ יפ לע ףאו

מב וליא .ך"נתה ביתכ תא דוקנה ימכח ואלמ אל "וערגת אלו ופיסות אל،،

מ ביתכ לכו( אלמ ביתכ ןימ ,וישכע םיצור םתאש ומכ ,םיסינכמ ויה דוקינ

כי היה אל זא יכ ),תירבעה ןושלב שרשה לש ותוהמ םצעל הריתסב אצמנ

מו ،המצע ,תירבעה ןושלל םולשו םח ,םויק היה אלו ירבע קודקד רצוהל

ה .רתויב בוטה הרקמב םג םגפנו דספנ היה םילמה לש ןוכנה יוטבהש וילאמ

בש העשבו תרבודמ תויהל הלדח ןושלהש רחאל ונלצא אובל ליחתה אלמה

ש תומודקה תולפתה יכ ,ןינעמ .ןכתל קרו ךא םא יכ ,הרוצל ךרע וסחי אל

בכ ,אלמה ביתכה םאה :בגאו .רסח ביתכב הקיתעה ונתורפסב תויוצמ

םיאטבמ ונלש םינדמלה םאה ?הנוכנ האירקל הברה עייסמ דומלתב
?ןגוהכ תחא

ל"ר הפגמ ןימ ןורחאה ןמזב םיאור ונא תמאב עודמ ןכ םא :ורמאת םאו
תשבושמה הפקשהה :תחאה .תובס יתש הזל שי ?םינותעבו םירפסב אלמ ביתכ לש

איה אלו .תירבע האירקב ןיידע הסונמ יתלבה ארוקה לע ולקי ךכ ידי לע יכ
,ולמעב ירפ האר םגו ,ידוסי ןפואב תירבעה דומלל שגנש .הינמרג ילועמ דחא
וילע השקמ םינותעבו םירפסב וב לקתנ אוהש אלמה ביתכה יכ בר רעצב יל חס

,דאמ הבר הכובמב ותוא איבמ הז ביתכש אלא ,דוע אלו רתויב האירקה ؛וא
ביתכו ליאוה ,אושל ויה קודקדה דומילב עיקשהש םיצמאמה לכש ,האור אוה ןכש

"ץילמה ،ויה אל םאה ,יתובר ינש דצמ .קודקדה יללכ לכל רומג דוגינב אצמנ הז

לש רוד םהילע ךנחתנ אל םאה ןכ יפ לע ףאו ,רסח ביתכב םיעיפומ "הריפצה"ו

,םינונחו הבישי ירוחב ?וללה םיארוקה ןיב היה אל ימו ?םיקהבומ םיארוק
םיבר םיבר ןהו ,םירדח ידימלתו ),םיקינבושי( רפכ ישנא ,הכאלמ ילעבו םינדמל

ןכ יפ לע ףאו ,תירבעה ןושלב ללכו ללכ םיקזח ויה אל הלא םיארוקמ דאמ
ינחורה ןוזמה תא האנהבו ןובאתב וטלק ,הבוט תונינעתהו בוט ןוצר םדצמ היהשכ
.קותמל שבדכ םהיפב ויהיו הלאה תולגמה תא ולפא טושפ ,םינותעה םהל ושיגהש

אוה םגו ",דיגמה ،תא םג ריכזהלו רבעה יקחרמל גילפהלו קיחרהל דוע ילע סאה

דעו ודוהמ ,דדח אל הילאש וניתוצופתמ הצופת התיה אל טעמכש ,רסחה ביתכב

,הז ביתכש ,ןויערה הלע אל ויארוק תעד לע םג הארנכו ויכרוע תעד לעו ,שוכ

וניחאש ,תומוקמה ןמ םוקמ הזיאב ןבומ יתלב תויהל לוכי ,ך"נתה לש ביתכה
איה תירקיעה ילואו ,אלמה ביתכה תוטשפתהל הינשה הבסה .םש םיתחנ לארשיב

2ل 5םירבדהףורכז

הל וליחתה ס"ומ ילדנממ"לחה ונירפוסש ןויבמ ؛תאז
.ולש ביתכב םג שמתשהל םתוא בייחמ הזש ובשח

םילוכי םא ،לובג אלל םימסימראב םג ינברה ןונגסה

מכ םיימרא ןושל יפוריצ איבהל םא תעדה לוקישב

אלודוינמ אל", ,،ובו ונממ ,،וא "היבו הינמ" דמול

וזיא סינכהל שיש קולחל ןיא ינמודמכ ירה "،ותצקמ

ו "תוקתפ"ו "תואחסונ"ו "םיחסונ"ו "תוחסונ -،לש
،ינינעל בושל יננהו הדצה תצק יתיטנ לבא .הלאב

ץוחנל םיבשוח ינברה ןונגסב םישמתשמה ונירפוסול

וכה ,זזה לשמל ז עודמ לבא .הז ןונגס לש ביתכב םג

מ תא רוריבב ןיבי ולש ארוקהש דחא דצמ הארנכ

דנה יוטיבה ינפא םתוא לכו ،םינומטממ רפוח אוהש

ךירצ לשמל עודמ( תוניחב המכמ םישבושמ םג

של-שומיש אצמ זזהש םנמא רשפא ז "לע טינקהל،،ו

יה תא איצוהל הז "שדח ,،ינפמ ךירצ המל
ללכו ללכ חוטב ,הארנכ ,זזה ןיא ינש דצמ לבא

ורקל לכוי ,ןוגה ןידוא-רב יאדווב אוהשו ונונגסל

ירחא ן"ידוי ינש ילב םיניע וא ד"מלה ירחא ד"וי

רפש לאינד"ב--הלכו "הדבל"מ לחה ,םימדוקה ולש

חתהשמ לבא ,לקנב ותוא אורקל עדי תירבע עדוי
יכ תודוהל ךירצ ינאו ,אלמבש אלמ ביתכל רבע
תודוה האירקב םעפ אלויתישקתנ "רצה

סמ םיישק שי רסחה ביתכבש ,שיחכהל הצור יניא

של טעמכ ןיא בגא .המכ יפ םיבר םיישקה אלמה

בו תילגנאב קר אל ,ןוכנה יוטבה לש תטלחומ

ה; תולקתה לע ורבדב רנישטרוט יפורפ .תינמרגבו
ותעד יפלש ,בירחנס-משה תא המגוד רותב איבה

רכ וארקל תורשפאה תא םהמ ענמ םילקווה רסוחו

ה ביתכה( םידקונמ םניאשכ םתאירקב םיישק שיש

הטיש אוצמל ףוכת ךרוצ שיו )!תישממ הרזע ןאכ

קינ—רתויב הבוטה הטישהש ןבומ( םירז תומש לש

ה לש וסוריסב .תענכשמ הניא רנישטורט 'פורפ

ז תומש לש םכרד ךכ אלא ,ןדקנה לש ותועטב

בו ןודנול םא יכ ןדנל םידמוא ןיא לשמל תיסורב
תויסור םידע לש תומש תופוכת םיתעל עמוש ינא

עפל ךירצ ינא םיניירקה יפמ םיאצוי הלא תומששכ

ידכ ,תיסורה היפרגואיגב יתועידי לכ לא סייגלו

..תיניירקה וא ןיירקה

א והרק המ ושער המ והתקעצכה ؛לאוש ינא בושו

ש תולקהה לכ ^ונשי !!ודמלי זהאירקב םישקתמ ונש

ל םכלש תולדתשהה לכ !תוצדאהיםעתדתהלךדד

תוא !תורובה לא ,ךפהה לא הליבומ ןושלה תעידי
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רצהו תילגנאה האירקה תא תונלבסב ול לגסמ ,תירבעה דומלבש םיישקה
מה תירבע ,תאזכ תירבע לבא !תחא לגר לע ול ונת תירבע—תירבע םלואו

םג יכ זירכהל םיבייח ונא ,ןכ .ללכו ללכ ונל הקיפסמ הניא םיטלש תאירקל קר

שיאו ,תירבע ןיא ■ץנת ילבש ,ידוהי לכ עדיש ךירצ דומל הנועט תירבעה

ך"נתה ונרשאל .תויתורפסה וניתוריצי בטימב םעט שיגרי אל ך'ינתב יקב
רתוי וא תוחפ ותוא עדיש ימו הזה דקונמה ך"נתה תא דמליש ימו ,דקונמ

עדויש םשכ ,רסח ביתכבו דוקינ ילב םג ןכ רחא אורקל עדי  !),רתוי בוטש

הז אטחב ונאטח ונלוכ ונלוכ .תולקב לכה םיצור ונא רשע ,עשת ינב םידלי

לקב וניצרש ינפמ תוירבעה תויתואה לש הנוכנה היגהה לע ונרתו תולקה

לוקה ירתימ תא ו"ח דירטהל ונששחש ינפמ וגלש דבוכמה ןורגה לעונסחש

ו"יתל ת"יט ןיב,ת"יזול ףייכ ןיב ,ן"יעל ף"לא ןיב רובידבמילידבמ ונניא בושו

ב קזחה שגדה לע ונרתו דאמ תרכינ הדמב ונלש אטבמה תא ונגששור תרמוא

כ ,הנווכה תוריהבב קר אל ונמגפ בושו לקב וניצרש ינפמ םעט ותואמ בוש

דויה ונחנא אקוד יכ אילפמ הז ןיאה .ונאטבמ לש יפויב ,תוילקיסומב םג

שלל ,הרז תוברתל ,הרז הביבסל לגתסהל ידכ םיישונא-לע םיעצמאמ תושעל

ה רבודמהשכ םינעבות ךכ לכו םיקנופמ ךכ לכ םואתפ םישענ ונחנא אקוד

תבז הינולוק ,דימו ףכיתו ,ול ונת — לקש הנק ידוהי ןכשמב םא יכ לגעב

לב אורקל עדוי וניאו תירבע םישדח דמל ידוהי !ולש לקשה תרומת שבדו

!תירברב ןושל איה תירבעה ירה —
הקינכטה ונתרזעל אובתש דעו !םידומלה לספס לא !הרדחה ؛םייסמ ינאו

עו םידקונמ םירפס תורתוימ תואצוה ילבו רתוימ חרוט ילב סיפדהל ידכ
ךרד ןיא ירה ,תירבעב תוקיפסמ תועידי ירסח םיארוק ליבשב םידקונמ

ה דומילה ךרד :ךלמה ךדד דבלמ תדקונמ-יתלב תירבעב הטוהר האירקל
...הרצקהו הלקה ךרדה םג רבד לש ופוסב ,בגא ,איהש

תלאש לע ,תינויפצנירפה .תידוסיה יתפקשה תא קר יתעבה הזבש ,ןבומ

תא אל ינא םג ,לשמל .חכוותהל ךירצו רשפא ,ןבומכ ,םיטרפ לע .ביתכה

דה ירקיע תא סורהי אל ,דז שומישש םירקמב ,האירקה תומאב שומישל
.ך"נתב םג גהונ הזשומשש םירקמב רקיעב ,ירבעה

ףתתשמה קבק ר"ד,דש המיכסמ הפיסאה םא לאוש רגישטדוט יפורפ
.הלבקתנ העצהה רובידה תושד לבקי ,חרואכ

ןיינעב םידחא םירבד דמול יל םתתנש דובכה לע ,יתובר ,םכל הדומ ינא

ביתכב שומישה .הלאשה תדמעה םצעב תועט ןאכ שיש ינרובס ,ןאכ ןודנה

די לע םג .תשבושמ האירק עונמלו ארוקה לע לקהל הנווכ ךותמ אב אל

אה תובית המכו המכמ ענומ וניא אלמה ביתכה ףאש רמולכ ,תוליפכמ לצניהל

הו וזמ וז תונושמ תויועמשמ ילעב םינפוא השולשב ףאו םיינשב תוארקנ תויהל

צרא,ר-טעב ץורפ םעה היה אל תינברה תורפסהו שרדמה ,הנשמה תפוקתב

חה דיה" תא בתכ ,לשמל ם"במרהש תעדה לע תולעהל ןיאו .הלא םימיב

אורקל םיעדוי ןיאש םירוב "םידמול" ויניע דגנל ויהש יגפמ אלמ ביתכב
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ודלש ךשוממ ךילהת ירפ אוה הזה ביתכה .דוקינ

מ ,הפילע ארקמה תא ועדי ל"זח .ורקחנ אל ןיידע

למה ביתכה ךינתה לש ביתכה תא ולביק אל ןכ
םימכח ןושלב םישמתשמ ויהש העשב הלכשהה

ש דוחיבו ,רסח ביתכל ונימיב תעכ ןועטל רשפא

מ אלא ,םינוידו תולאש ,תוריקח אלב ,תונותיעהו

כאלמ השעמ השענ ,דסחה ביתכה לא תעכ רוזחנ

י אל ךכ ,אלמב רתיה ושקיב אלש םשכ תירבע

ינכהל אוה תושעל בייחו לוכי ןושלה דעוש ידיחיה

תוציפק הירוטסיהב ןיא היכרנא וב טולשת אלש

ךכ ןושלה יבגל ומכ .ארקמה ביתכ לא רוזחל תנמ

! ונחלק 'פור3

ומדק הברהש רחאל תורופס םילמב קפתסא ,יתובד

ביתכה לש ןורתיה לע דמול

בו ץראה ימע ליבשב אב אלמה ביתכהש םירמוא

כ יפל אלא םילמה תא וריכה אל ןכ לעו ,תרבודמ

הנבהה ןבומב ץראהיימעו תחוור ןושלה תעידיש

שה אקוד םינדמלה .ןוכנ וניא הז לכ .ץראב ךכ"לכ

הזינגב די-יבתכב ודמתשנש ,םינואגה-תובושת תא

בש םידמולה ילודגש חכוויהל ידכ ,םש ואצמנש

יאצומ ונא םש .םויה םיעיצמ ונאש הממ רתוי הברה

א ף"לאב "הנאמ" ",הבר" ןמ לידבהל ידכ ף"לאב

יינ -,וא ד"ויה רחא ף"לאב "ראינ"

םיקלוחמ ויהש ,ילדגמו םעה-דחא ירה וננמזבו

חא רבדב םיווש ויה ,ץרא-ימע ליבשב ובתכ אלשו

ל ,ונווכתנ םהינשו רסח ביתכב םינפל בתוכ יתייהש לע

כ ,דואמ לודג היה הליחתמש ביתכב םגפ אוה ירה
האירק תומיא ןיאש טעמכ םשש ,חולישהיתבותכבו

דמה ,דומלתה היבוברעב םישמשמ דסחו אלמ םשש

ו .אלמה ביתכה ידי לע רתויו רתוי הז םגפ לטבל

וקמב םגפה תא לידגנ ,דמולכ

קה תלאש תא רתופ וניא אלמה ביתכה םג ,יאדו

ימב ערה תא םיספות" לבא ן טלחומו םלש ןורתפ

מ דסחה ביתכהש דועב ערה תא

ג ,לודגה ירצונה ףארגוילביבהש ,םתעמש רשפא

 Dizionario storico degh Autori Ebreדפסה לעב
ינפמ ",דיסחה הדוהי 'ד ) (stercusתאוצ" "דיסחה

םימעפ הברה יתיאר ןכו תחא ו"יוב ,הדסח הבותכ

ןיצמ" ןיב ",הדגאו" "הדןא" ןיב וטבחתנ ,ץראה

ע ךא ؟ןכותה יפ-לע ולא ןיב לידבהל רשפא יאדו

ירפסו שרדמהו דומלתה ,האירקב שבתשמ התא
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סחה ביתכה לש וידדצמכ .ועדי םהיסיפדמו םהירבחמ ףאו ,ץראהיימע ליבשב

סח אלו אלמ ביתכב ובתכ המלו — ןכותה יפ-לע הלמה-שוריפ תא ןיבהל רשפאש

איה היח תיסודה ןושלה .הז ןיממ תולקהב ךרוצ ןיא היח ןושלבש .םירמוא

כפהמה דחא םינושארה םינוקיתה ןמ דחא היה המלו ر םינוילימ תורשע לש םהיפב

ג ולביק ותואש ןוקית ,יסורה ביתכב ןוקית ,יקסנרק ימיב דוע ,הלודגה תיסורה

ויקסנרק לש ותלשמממ אבש המ לכל םתודגנתה לכ חורמל םיקוושלובה
ביתכה תא וגיהנהש םה םה ,םיארוקה-ןומה יליבשב םידבועש םיאנותעה

ע לקהל ונווכתנש ינפמ ןוויכו הגלפמ לדבה אלב םיירבעה םינותעה לכב אלמה

ינק תישענו תכלוה תירבעה ןושלהש ,םויכ ונתבוח יהוז ירהו !טושפה ארוקה

דקונמ םהיריש תוארל ולגרוהש ,םיררושמה קרו .ולוכ ילארשיצראה םעה לש

יידע ,המואב ןושלה תוטשפתהמ םהל םירקי קודקדה-יקוחש ,םיקדקדמה ןמ קלחו

פס ןיאו ,םדגנ איה ירבעה ביתכה לש תוחתפתהה .רסחה ביתכה דעב םימחלנ

למ ביתכ ונעצהש ,ונא .רתויו רתוי אלמ השענו ךלוה אהי ירבעה ביתכהש ,רבדב

ביתכה לש ךילהתה תא שיחהל ":ץקה תא קוחדל ،םיצור ונא ןיא ,םלשייתלב

יוצרהו תירשפאה הדימב אלמ ביתכ גיהנהל ךירצ טאל טאל ךא  Iיאדמ רתוי אלמה

.ראלק ר"ד

ןינעב יתעד !דתיה ,הז סוניכל יתאב אלש דע ,שמאש שובא אלו הדוא
הז םימאונה ירבד תא יתעמשש רחאל ,וישכע רשאמ רתוי העובקו הרורב ביתכה
ותוכזב ךפהמ הזו אלמה ביתכה לש ותוכזב דדצמ הז ,הכב רמוא הזו הכב רמוא
ךובנ ינא דמוע וישכע .םעט לש םירבד םהירבדב שי ולאו ולאו ,דסחה ביתכה לש
םכינפל העד תווחל הצור ינאשמ אופא רתוי .טילחהל ךיא ימצעב עדוי יניאו ההותו

תא בושחל אנ-ינושדהו ,ימצעל יל הלאשה תא רדבל הצור ינא ,תועצה עיצהלו
.ופוג ןינעה רוריבל והשמ ךכ ךותמ אצי אמש ,םר לוקב יתובשחמ
היתודוסיל התוא ריזחנ םא ?הב םיטבחתמ ונאש היעבה רבד לש ורקיעב יהמ

וניא בתכה .תוטשפה תילכתב םיטושפ הנורתפ םגו איה םגש אצמנ ,םינושארה
ונרוביד .וניפ רובידל םימי ךרואו עבק ןתיל ידכ וב םישמתשמ ונאש ילכ אלא
ךכיפל .תועונתו םיטנאנוסנוק ,םיאגה לש )ךרעב םישלשכ( לודג אל םוכסמ ףרטצמ

יושע ,העונת ןיבו טנאנוסנוק ןיב ,הגהו הגה לכל תדחוימ תוא וב שיש בתכ לכ
םא לבא .ותילכתל רשכו םלש ילכ'אוהו ונירבד לכ תא קיפסמ קוידב וב םושדנש
םלש ילכ אוה ןיאש תודוהל ךרטצנ ,תאזה הרדגהה רואל ונלש בתכה תא קודבנ
ומש אל/לבא ,םיטנאנוסנוקל תויתוא איצמהל וגאד םינומדקה וניתובא .וכרצ לכ
ארקיהל ךכ םושמ היושע ,תדקונמ הניאשכ ,ונלש בתכב תואו תוא לכ תועונתל בל

השעמל םנמא ).העונת לכ רסוחבו תוירקיעה תועונתה ששב( םינוש םינפא העבשב

תויועמשמהייוביר ןכ יפ לע ףא ,ןושלב תמאב תויוצמ הלאה תויורשפאה לכ אל
דאמ לודג אוה ןיידע הלמו הלמ לכ לש

וגא ןיא רסחה תא םילשהל :דאמ טושפ הנורתפ םג הרואכלו ,היעבה יהוז
הלאשה לכ רתפית דימו ,תועונתל תושדח תויתוא שש איצמהל אלא םיכירצ

.ונחנא לומת אל .ךכ תושעל ןירוח-ינב ונא ןיא רבד לש ותימאל לבא ןיטולחל
רוזחל םילוכי ונא ןיאו ,ונידיב הרישע תורפס ,ונירוחאמ םינש יפלא תב תרוסמ
,ךכ תושעל םיאשר וגא ןיא תרוסמה תניחבמש דבלב וז אל .שדח בתכב הבתכלו

ו ?תושעל ונילע המ .ךכ תושעל תלוכי לכ ונל ןיא תינכט הניחבמ םג
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האידקה"טאל טנאנוסנוקה ןיבש הנחבהה יעצמא תא ריבגהל אוה ךרוצה ןמ
ב ד"ויהו ו"יוה תלפכה איה אלה ,תרוסמה ונידיב הנתנ הלאה םיעצמאה תא

אלה בתכה לש ותוחתפתהב הלבקה ול שיש רבד_טיטגאנוסנוקב תויוגה ןהש

ב הלופכ  1אלא וניא ر ןכו ,הלופכ  Vאלא וניא : Wםיניכה ימי לש הפוריאב

תצקמב רעכל יושע תולופכ ד"ויו ו"יו תויתואב הז ריתי שומיש םנמא תובית

האיבה רבכ תנמלשוריה הדעווה לבא ),וב םיליגר ונא ןיאש ןמז לכ( בתכה

ההש תומוקמב דוהיב ,תולופכה תויתואב שומישה תא המצמצו ןובשחב הז
םילמ ישארב ןוגכ ,אליממ הרורב תיטנאנוסנוקה

,ביתכה תנקתל ןאכ ועצו,ןש תועצהה לכ ןיב :ירבד תא םכסל הצור ינא

ה ביתכה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תובקעב תכלוהה תחא אלא האור יניא

דעוה לש התעצה איה אלה ,ונימי ןיבל רבעה תרוסמ ןיב תרשגמהו
תימלשוריה
:שדב דשא

,תויחרזמ תונושל המכל איה תפתושמ ,דבלב ונל תדחוימ הניא ביתכה תיעב

.םיגהונ םימע םתוא דציכ תוארל שיו ,השורי לבס תוסומעו תרוסמ תוקיתע

מ וניאש ,ביתכב ןושל בר ןמז םייקתהל לכות אל -20ה האמב :יל רורב דחא

לתו םינהוכ ,םידיחי תלחנ דוע הניא בתכה תעידי .תועונתה תא רורב ןומיס
.וב שמתשהל בייחו וב שמתשמ םדא לכש ילכ אלא ,ורבע םימיבכ ,םימכח

כב קפתסהל ןיאו ,רובידה תא תיתעמשמ-דח הרוצב עיביש חרכהה ןמ הזכ

מרה יוליג םילמה בורב ארוקה ןמ שרוד דוקינ ילב ירבעה ביתכה .םיזמר
יהוז .שממ הרבחה ייחב תכתוחה הלאש תובורק םיתעל יהוזש רוכזל ונילע

מ םלעתהל הלוכי הניא תנקותמ תינרדומ המואש ,הדומח תיטפשמ הלאש םג

אש יתלשממה ןידהיתיבב תוררועתמ תובורק םיתעל יכ ,דחא ד"וע יל חס
םיבר םירקמב םיטילחמ כ"עו ,תורחא תונושלב םוקמ ןהל ןיאש תויטפשמ

תא הווצמ ינא :ותאוצב ,לשמל ,םדא בתכ םא .בייחמ ילגנאה חסונה

יחהךרדב הלודג הלקת וז ירהו .וינבל וא ונבל ןווכתנ םא תעדל إ\أ ",ינבל"
רחסמב ,היצרטסינימדאב ןידה אוהו .טפשמה םלועל התרדחה ךרדב ,וננושל לש

ביתכה תא ןקתל םעה ירפוס דצמ םיצמאמה וקספ אל ארקמה ימימש וניאר

צה אל דוקינה םג .םדיב הלע אל רבדהו ,האירק'-תומיא תפסוה ייע ירבעה

יעה הביסהש ,רבוס ינאו .םיחמומל ןינע דימת .דתיה ותעידיש ינפמ ,םצעב

כמהו הדוקפ ןתונה ןוטלש רדעהב איה וננושלב םוגפה ביתכה לש ומויקל

ח ביתכב בתוכ ומי؛ע אוהש ,ונל ץיבוגועמש רפיס םא .ותדוקפ י"פע גוהנל

עה לש ,הדוקפ לש הלחתה וז ירה—ותוא אלממ סופדהיתיבב היגמה לבא

תש ,וילא םיקקותשמ ונאש רבדה אוה .תצקמב הל ענכנ רפוסהו ,היגמה לש וא

ה תא ולאש .דוע רשפאייא הב םיכלוה ונאש ךרדב ךישמהל תבייחמה הדוקפה

ביחה תרבחמב אצומ אוה ,הילע רבגתהל וחוכב ןיאש ,היבוברע וזיא םכדגיו

וז םנמאו .ןושלה קודקדל דוגינ רצונ אלמה ביתכה י"ע יכ ,םינעוט שי

יצמהףקותב ומצע קודקדה םגש ,ךכ לע ונתעד תא תתל ונילע לבא .איה הנעט

סכ וכרעמ קלח דוקינה ןמ ללשנ ונלביקש ידרפסה אטבמה י'יע .םייונישל ךירצ

חל הושה העונת ןייצמ ץמקה םימעפו ,הייגהב םיוש חתפו ץמק ,לשמל .הייגהה

מלמ ךכ .קודקדה דומיל םצעב תועט םג שי ?םיעטמ םינמיס ורמתשי המלו
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שגדל הביס איה הרצקה העונתהש ،לשמל

שנ םא .וינפלש העונתה תא רצקמ קזחה שגדה
.קודקדהו אלמה ביתכה ןיב הריתס היהת אל

צק איהש וינפלש העונתה לע דיעי ,אטבמב

תא ןמסל ךרוצ ןיא תינמרגבש םשכ .העונתה

ה ןכו .הרצק הינשבו הכורא איה הנושארבש

א ןכו .ןמיס ילב ךכ לע הדיעמ האבה תואה

תא תוארל ולגרתי םא .שרושה תרוצ תא

טנו ,שרושה תויתוא ןיב הציצהב ללכ

תימלשוריה הדעוה תעצהש ,ןעוט ינא לבא

צה יפל יכ יתאצמו יתקדב .שממ לש ןוקית
רחא וא וז הדוצב ,וראשי דסחה ביתכה י"ע

רוח חתפנ ךכ י"עו דחא םוקמב רוח תמתוס

ש היצזילקוול ףואשל ונילע .ילנויצר

ובשחב איבהל ךירצ סינכהל םיאב ונאש ןוקית

ה ןיבו וניניב ץייח המיקמ תימלשוריה הדעווה

לבא ,םינש וא דחא רבד םינש רשעב םעפ

כירצ םמצע םהש ,םינוקית

יש ונעמש .האלמ םינוקית תטיש יתוניכה אל

א ינא .ונינפל העיצהל ססיה המ םושמש ,וזכ

יתרבידש "،הדוקפ חוכ" ותוא ונידיב שיש
תורעה יתשב העש יפל

ופכ ו"אוב ךרוצ ןיאש ,קפס אלל יל דורב א

נבו  0ןמיסל הלעמל הדוקנב ו"אוה תא דימת

כ ,תיועטל תורשפא לכ אללו ,דימת הטושפה

ויו עבראו שולש לש םיכחוגמ

ה ןומיסל הלמה ףוסב ן"ידוי יתש םוקמב .ב

הל הלקנ לע דמלי בר-יבירב לכו ,השוגד ד"וי

תואב עצבל רשפא הלאה םילקה

:טע1ב ר-ד

:רפסמ תודעה דיעהל קר שקבמ ינא

סינכהל אלא ,תירבע דודה תא דמלל תואב ןניא הדעווה תועצה )א

ילמ ןיב ןיחבהל ותנווכ לכ רשא ,רבכ גהונה אלמה ביתכב רדסו תודחא

דבלב יקלח יעצמא הזש ןוכנ .דסחה בתכב תווש תוארנה וזמ וז תונוש תורוצו

טוסאק'-פורפ הארהש ןוויכב ,םלש ביתכ תשירד תבכ םייקש יעצמא אוה ךא

ךכל הנכומ רוביצה תעד ןיא ןיידע ןאובל דיתעל השירדכ טלחהב תקדוצ
קיתעתל תועצהב םצעב לולכ /דוקינה לש םישקה םיקודקדה ילב ،הז ןבומב םלש ביתכ 1.

עיגתשכל ,תוירבע םילמ תביתכל םג שמשל לכות הטישה התוא .הדעווה יי'ע תושגומה תורז םילמ
לש תירוטסיהה תוחתפתהל רישי ךשמה אלא היהי אל רבד לש ותימאל רשא ،הזכ ידוסי יונישל העשה

]בתכב וירבד תהגה תעשב^פאונה תרעה[ ונביתכ
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םיספדומ םימד אודקל םיבהוא םניא דפסה יתב ידימלתש אלפ ןיא )ב
תא אלא םתוא םידמלמ ןיא ידהש ,ץיבונועמש רמ רפיסש יפכ ,אלמ ביתכב

רפסה תיב רחאל םג רסחה ביתכה תא םימייקמ םבור דבלב רסחה ביתכה
דיעהל לוכי ינא הז לע .םהירבד תנבהל רתויב תושורד האירק תומיא םיריסחמו
.הטיסרבינואה ידימלת תודובעב רמ ןויסנ ךותמ

העפות השדח אל לבא ,תודגנתהב לקתיי טלחויש יוניש לכ יכ ינא עדוי )ג
ביתכה תא םילמה בורב לטבל טלחוהש העשב דפסה תיבב הינמרגב יתדמל ינא .וז

ףוס דעו ,וז הטלחה לבקל ובריס דודה ינקזש יל עודיו ,דבלב  tבותכלו th
ינפמ ךכ םושמ עתרהל ןיאו ,ןכ בצמה היהי ונלצא ףא  th.בותכל וכישמה םהימי
.יחרכה ןוקית

:ץשולס יפודפ

,היבוברעב ארקמב םישמשמ םה תמאבש רסחו אלמ ביתכ לע ורבד ןאכ

תומא תפסוהל סחיב דחואמו םדקומו תוחתפתה ינמיס םג אוצמל ושקיבש שיו
תובורמ םיאיבנהו הרותה ירפסבש רחאמ ,הרקיעמ העטומ איהש העד ,האירקה

הימחנו ארזע םירחואמה םירפסב אקוודש דועב ,אלמ ביתכב תואבה םילמה
תויתוא תפסוהמ םימיוסמ םיללכ איצוהל ןיא הז דבלמ .הבורמ אוה רסחה ביתכה

יקלחב אטבמה יוניש יפל הנוש תויהל לוכי היה ביתכהש םושמ ,ארקמב י"והא
י"וא תויתוא ןיב םיפוליחה יכ םיאצומ ונא היקיגפ ירעב .םינושה לארשי ץרא

תירבעב ו ףוגה תלמ :תומוקמה יפל םינוש ויה שומישה תלמ רותב וליפא
•השדח תרקב א םגו ןודיצב י לבגב ה :םיבתוכ
דיעמ ,ימוקמה אטבמב םייונישמ םיעבונ ארקמב ביתכב םייונשהמ המב יב

ןואש םאקו :תוברמ תחא אמגוד .הדוהיב אלו םירפאב בתכנש עשוה דפס דוחיב

םושמ המודקה התרוצב הראשנ ף"לאה יכ ילצא קפס ןיא ).ד"י 'י עשוה(
םשכ ,ותונשלמ וענמנו דחוימ אטבמ היה םירפא ישנאל יכ ועדי ארקמה יכרועש

םיירופואיתה תומשה תא ומייסש םשכ וא תלבש םוקמב תלבס םירפאב ואטבש
).תומתוחהמ ןכו ןורמוש תובתכמ ונדמל הז( ,הי םוקמב וי הרבהב
םיללכ עובקל ידכ ך"נתהמ תומיוסמ תויאר איבהל רשפא יא יכ הזמ אצויה

לכש ,םימדוקה םיחוכווה ךשמב יתיארה דבכ :הזמ רתי .אלמה ביתכה רודיסב

ןמזמ תובותכב ןוגכ( תונוש תופוקתב ושענש ביתכה תא ביחרהל תונויסנה
םעטה ותואמ .המואב וטלקנ אל )המודקה םינואגה תפוקתמ ךכ רחאו םיאנתה
םגש םימעפו ,וילע ולקה רשאמ ןיבמה ארוקה לע רתוי ודיבכה םיאלמה יובירש
אלה ךכו ,ןיטגב ץידוי שלשב ןיייוהתיד ביתכה ןוגכ(  absurdumידכ דע ועיגה

לכש םושמ הזו — )ן"ידויהו ץיווה תא ליפכהל םיברמה םיביחרמה םג םישוע
תא איבמו דימ שרושה יולג תא עירפמ קר אוהו ימד ליטנכ ירבעה בתכה רתי
.הנוכנה םילמה תארוהב היבוברע ידיל וכרצ לכ שמש אלש ארוקה

ונתינש תוארוהה יכ יל הארה ןורחאה ידפס תספדה ןמזב ילש ןויסגה
ומידקה הזב רשא( אלמ ביתכ יללכב שמתשהל סופדה ירדסמל ןושלה דעו םעטמ

תוחומב היבוברע סינכה דבכ )...עמשנל השענ וז תשדוחמ הכלה םירומה
.ד"כ ייע תויקיעפה תובותכה רעוא ירפסל אובמב יע ♦ו
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ריתסה םג ומכ סופדה תואיגשו ,םירדסמה

ביתכ לש הרומחה הלאשה יכ ,איה תמאה

יעדויו םירפוסה לצא ליגרה ביתכה תרוצמ

דבע הדומ יפמ תירבע ודמלש הלא :הזב הז

י םניא ה"זגאהו ך"נתה תא םיעדויו םתודלימ

םליבשבו ,םהילע דיבכהל קד יושע שידחה

ירפוס יקודקד לשמ וב שיש דוקינה יללכב

םושמ דוחיבו םירחואמה םיקדקדמה לש

רדש המ ושרדו םהמ ומלענ םינומדקה

רגוב םידמלתמל סחיב בצמה אוה הנוש

ו ןושלה תא ודמל אל םלועמש םיארוקהו

םיארוקו םידמלתמ לש הזגוסאקוודמלואו

מוצמ אוה ויפ לע רוגשה םילמה רצוא דועב

אבוד םהו — םיקהבומה םיארוקהש ךרוצהו

ו תופסונה תויתוא יובר לש םאשמו םחרט

תעדל רשא ,תללוכה ביתכה חטיש ןיב ירמגל

ובמ םידמלתמל תדחוימה האירקהו דומלה

לב םש תונושלל תדחוימ הניא המתהו הלקה

י םניא )םעהמ םילגנא וליפאוז ילגנא וניאש

יפמ קרו ,םידמועו םיעובק םיללכ רסוחמ
הטילשה תילגנאה הנידמכ ימו השק הלמו

,תימואלה תרוסמהמ םיקוחר םהשו םנושל

חיב וז הכודמ לע ?הקיפסמ הדימב תונוש

תוצראב ובשי םתודלימ םכוניח תא הב ולבק

מכח ושקב תיתפומה תורפסה ןושלל ץוחמ

שומב דוחיבומעה ןמ שיא לכל הוש תידוסי

צוחנה ןמ םילמ  850הדוסיב הנומ וז ןושל

ילע ופסונו ,םיממע םינותעב האירק ךרוצל

ומשה הב וסנכנ אלש ןבומ .תורוגש רתויה ןמ

,יוטיבל תוארפרפ תושמשמה םילמה אלו

כ וז תידוסי ןושל תצפהב םיקסועה ואיצוה

ילמב םתוא ופילחהש וא תושקה םילמה הא

םינבומו םיארקנ הטושפה םתרוצב תוסמהו
.םהב יתורפסה

םילמב הרישע הניאש ,תירבעב רורבל היהי לקנש המכו המכ תחא לע
הללכב תירוטסיהה הקיטינופל םידגנתמ םהש םירחא םיללכ ועצוה ןיווהו ןידויה לפכ דבלמ 1

תירבעב יכ עודי דועב  e،תואה םוקמב הסנכוה yء أ םוקמב האבו קרית איהש ■ ,י אקוד לשמל
לוגסו יריצ םויה דע םידוהיה םיאטבמ סינותבו יריצהו לוגסה םוקמב  Iיוטבה אב המודק תיקינפו
אלא הלק האירקל ועייסי אלש דבל אל ןבורש וזב אצויכש תורחא תועצה לע דמוע יניאו  !٠ומכ
.יתורפסה הרוקמב ןושלה יעדוי תוחומב היבוברע ،רומאכ וסינכי
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،טושפ אוה ,םייופדו טירסה םילעפ המכו דוקינה יללכל ץוחמ ،הקודקד םגשו
ץוחמ םידמלתמה יכרצל קיפסיש המ םיאתמו האנ רדסב ןרדסלו ולאכ םילמ ףלאכ

השק ןושל ןכא יכ םירגובה תנולת תא וננושלמ וריסי הזבו .רפסה תיב ילתכל
.התוא דומלל םילוכי םניאו איה
:ולא תורעה ריעהל שי הזל
רבכ ן דוקינה יללכב הרתי תוטשפ איבהל יואר תידוסיה תירבעה יכרצל
יתאצרה( דבלב םיללכ העבש לע דסוימה הזכ דוקינ ןוקית ןושלה דעו ינפל יתעצה

תויטנ לש רצוקמ חול ףיסוהל יואר ןכו ").ךוניחה ،،יתעה רפסב התעשב המסרפתנ

ןויסנה .תע לכב םידמלתמה יניעל היהיש ידכ דפסה םינפב םיאבומה םילעפה
ןכתיי םנמא יכ יל חיכוה הנוברוסב םיליחתמה יעמוש ליבשב ידי לע השענש
תולק תואיגשל שושחנ אלו םיליגרתב טעמנ םא אקוד הרטמה לא עיגהל

יכ תרמוא תאז ןיא ,דבלב םילמ ףלא לש ןושל :יתרמא םא :הנורחאבו
תויתורפס םילמ הגרדהב סינכהל יאשר וניא תידוסיה ןושלב רפס וא רמאמ בתוכ

ןותמ ןיבי ליחתמה ארוקה .תילגנאב םג םישוע םהש ומכ ,תטעומ תומכב תורחא
,האירקה הברתש הדימב הבו ,בוריקב ולאכ םילמ לש ןתארוה תא ומצעב ןינעה
םידמלתמה םירגובה יכרצ יכ אוה ונליבשב רקיעה ויפב הרוגשה ןושלה םג רשעתת

ךרוצ אלל םינוקתו םיללכ יובר תדבכהו הפשה לודלד ןבומב ץעורל וכפהי אל
דוחל םוי םוי ןושל םתודלימ הפשב םירבדמל וא דפס יתבב וא ךירדמ יפב םידמולל

קושה ןמ םדאל ול תוכרצנ םילמ המכ וארו ואצ .דוחל םירפוסו םימכח ןושלו
הרישע ןושלל קוקז אוה ליכשמהש דועב וכרצ יד ויצפח לכ אלמל לכויש ליבשב
.םינווגבו םילמ;1

דשא ןושל ימכחו םירומ לש תדחוימ הדעו תונמל עיצמ ינא וז תילכתל

1תידוסי תירבע ןושל לש רדס ךורעת

:וט10אק 'ana

לכב דוקינב שמתשהל ,דנישטרוט יפורפ לש ותעצהל םיכסהל לוכי יניא
,לומתא יתרמאש ומכ ,ינרבטה דוקינה םירקמה ראשב אלמה ביתכבו רשפאש םוקמ

וניא הז דבלמו ,יראלופופ תושעיהל לוכי וניא ךכיפלו ,ידמ רתוי ךבוסמ והירה

םילמ ףיסוהל יל אנ השרוי ,אלמה ביתכל רשאו .ונלצא ליגרה אטבמל םיאתמ
יתייהש העשב םויה ינרקש הרקמ םכל רפסלו ,לומתא יתרמאש המ לע תודחא
תילע בותכ ובו ,טלש יתיאד םיכומסה םיניינבה דחא לע .הז ןיינבל סנכיהל דמוע

לע תולעל היושעה האירקה וזש יל המדנו ,הןתמה תילע יתארק הרואכל הנתמה
לש התונוכנ לע תוקיפס יב וררועתנ דימ םלואו .הנושארה הריקסב ארוק לכ לש ותעד

אל ?אורקל דציכ ,לבא .ןינעה שוריפ המ ןיבהל לוכי יתייה אלש ןויכמ ,וז האירק
יתדמל וכותמו ,תיזעולב ליבקמה טלשה תא יתיארש דע הנוכנה האירקה לע יתדמע

טישומ אלמה)ביתכה ןיא הז ןיעמ םירקמב הגהו .הנתמה תילע ,דתיה הנווכהש
היצזילאקוו תטיש איצמהל חרכה שיש ,יתעדב דמוע ינא ךכיפל .איהש לכ הרזע ונל

ולבקל ונילע ,תאזה הרטמה תארקל דעצ אוה אלמה ביתכהש ןוויכמ לבא האלמ
תידוסי תירבע ןושל תלאשב יקסע רבכ ،זולא ירבד תא יתעמשהש רחאל יל עדונש ומכ 1.
].וירבד תהגה תעשב םאונה תרע^ .ץיטשפרש יצו רגיר םירומה

ق 25םירגד-ןורגז
לבקמ ןושלה דעו :עיצמ ינאו העש יפל

עווהש שקבמו ،תימלשוריה הדעווה
רטמל הלא םיטרפ ומיאתיש לדתשיו
.םלש ביתכ

ידי לע תרתפנ הניאו הרומח היעבה .ץיבונועמש תעדכ אלש יתעד
ביתכב האירק טושפה שיאה ןמ םישרוד ונא םא ".רדחל םיצקש ،תימתס האירק

תאו קודקדה תא תאשל דימלתמ עובתל השק תאז תמועל .הברה ונשרד ,רסח
םויה םייתסי אל ןתמהו אשמהש ןכ לע בטומ .ודצב — אלמה ביתכה — ורבוש
רשפא םאו ,תועצהה לכב ןייעל םירבחל תוהש היהת הטלחהה ינפלשו הטלחהב

רדגב אוה אלמה ביתכהש ،םידמואה תעדל םג .וטוסאק 'פורפ תעצהב םג
םויכ ןותע לכ ןכש .תודחא תויבוברעמ תחא היבוברע ונל הבוט ירה ،היבוברע
،קפס ןיאל ,אלמ ביתכ ובתכ םינומדקה םירפס תאצוה לכ ןכו .ולשמ ביתכ ול ררוב

זמרנכ ،ונל תועודי יתלב תוירותסמ תוביס ללגב אלו ,ארוקה לע לקהל ןוצר ךותמ

סוניכ ארקיי םישדח השלשכ דועבש עיצמ ינא .קבק רייד ירבדב
רבגתהל ןיא םא ,ררבל יוצר הזה ןמזה ךשמב ןהיטרפל תועצהה יפוגב ןודיש שדח

דדועי םאש ,חוטב ונא םירפסבו םינותעב םג דקונמ ביתכ םייקלו ינכטה ישוקה לע

ןורתפל ןוילע ץמאמ םהמ שורדיו הז ןוויכב םיימואלה תודסומה תא ןושלה דעו

",םיניע רקוד ،אוהש דקונמה ביתכה דגנכ םינעוט .חילצי — הרומחה הלאשה
דמלש ،אוה יכ ،היכרותב ןמז ינפל היהש יבציק יל חס דבלב הרגשבש רבד והז

יכרותה רודל םלוא .תיניטלה תואב התאירקב השקתמ ،תיברעה תואב תיכרות
.הרגשב ידמ רתוי חיגשהל אופא ןיא .טלחהב תיעבט איה השדחה הביתכה ריעצה
דגישטדוט 'gns

ב ןויד םשל השדח הפסאל אורקל זמר רמ תעצהב ךמות ינא

 3ךשמב ארקיהל הכירצ הפסאה לבא ،תימלשוריה הדעווה תעצה

שפאש םוקמ לכבש יתעד תא יתיווח רבכ דקונמה ביתכל רשא .רתוי

אש ,העידי תלאש רקיעב אלא תינכט הלאש וז ןיא ךא

חא הנשמ ،אוה "אלמ؛ה،ש אקוד עובקל ןיא ידה תוחתפתהל ענונב

אצומ ינא ,םוגרתה ידוהי םהב םישמתשמש םיימראה םיטקלאידב
סה הימדוא ידוהי םיבתוכ ,אלמבש אלמ םיבתוכ "וכאז ،םוגרתבש

תעל םירמאמ חלוש ינאשכו ,רסה ביתכב בותכל יתודלימ ליגר ינא

,ביתכה תא אלמל היגמל וא ךרועל םוקמ ריאשמו רוזיפב ינא בתוכ

כב אוה תוחתפתההו ,רתוי לק ביתכב אוה םעה לש ךרוצהש

"םולכ אלב רוטפ،ש רוכזל ונילע לבא ,אלמב הזרפהל ינא דגנתמ

מבש ביתכה לע רמאמה ,תואיגש דוקעל אב דבעשל אלמה ביתכה

דיה יבתכב תואיצמה תא ףקשמ וניא "וננושל،ב םסרפתנש הכלהה
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הצור בתוכש ימ יב ,תעדל שי לבא ,ארוקה לע לקמ אלמה ביתכהש ןאכ רמאנ

ןוחטב רתוי ול שי יב ,אלמ ביתכב ןיינועמ בתוכה םגו ,ותוא וניביש
תושעל אלו זפחהל אל ונילע ,ןורתפהתא ןאכ אצמנ אל םויה .וירבד תא וניביש
תוריכזמל ורסמיש םירבחל תוהש תתל שי .עיברל וא ,שילשל ,הצחמל הכאלמ
סנכל עיצמ ינא .תימלשוריה הדעווה תעצה לע םהיתורעהו םהיתועצה תא בתכב
.הנש יצח רובעב וא ,טבשב ו"ט ינפל אל דעווה תא

לכה .אלמהו דסחה ביתכה תלאש הניא הלאשה םצעש יתעד לע דמוע ינא
,האירקיתומאכ י"והא תויתואב ,ץוחנו רשפאש המכ דע ,שמתשהל שיש ,םימיכסמ

םיתעל תועטמ ןהו תוקיפסמ דבלב הלאה האירקהיתומא ןיאש ,ןעוט ינא לבא
ףיסוהל שי ךכיפלו .םעה יפב ןושלה תא הברה ושבש רבכו ארוקה תא תובורק
המכב גוהנ רבדהש םשב ,תויתוא רפסמ דועלו האירק,ד-תומאל םידחוימ םינמיס

אלא דוע אלו םישודיח ינפמ םידחפמה םישנא ונלצא שי הנהו .תודחא תונושל
ןיאש השודק-תרוסמבכ יאליטרעה ביתכב םיזחאנו הדוקנ לכ ינפמ םידחפמש
םיעודי םיטנמיטנס ךותמ ,ללכב ובשש ",הבושת ילעב" ונלצא שי םג התונשל
םיאורו ,תלבלובמ םנושלש םשב ,לבלובמ ביתכב םיבותכה םידפסה םתוא לא
יעצמא לכ ןיא הלאכ "הבושת ילעב" דגנכ .תדחוימ השודק םהלש הרוצבו םהב

וב האור ינא ןיאש ,םיעטמו רזוח ינא םירפסה םתואבש ביתכל רשאו .ןויגה לש
הברו ,םינוא-דסוחו תולד לש ןמיס אלא יניעב וניא אוהו ,השודק אלו תרוסמ אל

ונחנא" ןרמוא רנישטרוט יפורפ .ןושלל םויה דע םרוגו םרגש הלקתה הבר
,יניעב דאמ דאמ םיהומת םירבד — "םישדח םירבד לבקנ אלו םינלצע לש םע

ךיאו ונלש היחתה לכ המו ןאכל ונאב המל ,עדוי ינא ןיא רבדה ןכ םא יכ
,רמולכ — הנוכמב יתוא םידיחפמה שי םאו .תירבע םירבדמ ונאש ,ךכ ידיל ונעגה

:בישהל ילע הז לע .םישדחה םינמיסה תא הנמסתש סופדה-יתבב תונוכמ ןיא

לובי וניא העש יפל הנוכמה ןורסחו ,תחא הנשל אלו דחא םויל ןינע הז ןיא
,ןושלה תא רציש םעה ؛יתרמא רבכו .ןוקיתה ךרוצ רבדב ונתטלחה תא בכעל
הנוכמה תא םג רציי אוה

؛האבה העצהה תא לבקיש ,סונכל עיצמ ינירהו
:הלא תונקסמל ,ביתכה תלאשב ןויד רחאל אב ןושלה דעו לש סונכה

האירקה תומאשו הדוקנ לכמ לטרועמה ,דקונמ וניאש ביתכהו ליאוה .א
האירקה שובשל רוקמב הלגתמ ,תועונת המבל תחא לכ תושמשמו תועטמ ובש
:ןובנל סונכה אצומ ,םעה יפב רובדהו
ן תועטל שושחל שיש םוקמ לכב יקלח דוקנ לע ץילמהל 1.

לש דחוימ ןומס לש תורשפאה תא רוקחתש ,הדעו יונמ לע ץילמהל 2.

האירקה תלקה םשל תועובק תויתוא רפסמ דועו י"והא תויתוא
؛ הב תואיגשה תעינמו

רבדב ב"שת טבשב ו"ט םוימ תיללכה הפסאה תטלחה תא רשאל 3.
קרוש ו"או תילאמש ן"יש ,תושוגדה פ"כב תויתוא לש הבוח תשגדה
.א",ד קיפמו
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א ץידויהו ן"יואוה יוברש ,אצומ סונכה .ב

תא וילע ושטשטב ותוא לבלבל לולע ,ךפהל

דימעתש ,תדחוימ הדעו יונמ לע אוה ץילממ

ח/וכהה טועימה לע

נש רשע לש דעומ ול עבוק ןושלה דעו .ג

ה תודסומ תרזעב םייוצרה ביתכה ינוקת תא
.םירפסה

:רוישטרוט יפודפ

.םויה ןוידה זכרמב הדמע אלש העצה לבקת אלש הפסאה ןמ שקבמ ינא

מ ינא ןכו ,התשענ רבכש הלודגה הדובעה תא וחינזת אלש שקבמ ינא
ןפואב אל םישדח  3דועב ביתכה תיעבב ןודל שיש הטלחהה תא ולבקתש
.תימלשוריה הדעווה העיצהש העצהה יטרפב אלא

•ץיכחעטש רוד

לא תונפלו העצהה ינחוב גוח תא ביחרהל עיצמ ינא :םויה רדסל
.םישדח  3ךשמב םהיתורעה תא ואיצמיש םיניינועמה

:שדב דשא

.תאזה העצהה תא העבצהל עיצהל שקבמ ינא

לש המלש היצזילקוול תנווכמ תויהל הכירצ ביתכה ןוקיתל העצה לכ .א
ירבעה ביתכה

.ןושלה דעו ירבח סוניכב קר תלבקתמ ביתכה ןוקיתל הטלחה לכ .ב

הלולעה ,הכפהמ עונמל ידכ העצהה לש קלח קר לבקתמ סוניכ לכב .ג

ורשפאה תא ןתי הטלחהל הטלחה ןיב חוירה .ןוקיתה לכ תא לישכהל

בה םינוקיתה לע הבוטל עיפשי הזו ,םדוקה ןוקיתה תואצות תא

רפל תימלשוריה הדעוה תעצהב ןודתש האבה הפסאל םישדח

עצהה לע בתכב ותעד עיבהל רבחו רבח לכ תבייחמ הפסאה .ב

הו תורעהה םע דחי ותעד תווח תא תוריכזמל איצמהלו ןוידל תדמועה
ביתכה תלאשב ןעיצהל ונוצרב שישי
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.ברעב أل 5העשב המייתפנו צ"החא  ٠העשב החתפנ

יקסבלסיוו ר"ד ,גרבדלוג 'ה ,שרב 'ה ,ףסא 'סורפ ,יחרזא 'ה :ופתתשה
,אקנימק ר"ד ,חרופ ר"ד ,ץשולס 'םורפ ,ןהכ רייד ,רנישטרוט יפורפ

,ןילביר ר"ד ,ןיבר רייד ,רנזולק יפורפ ,ראלק ר"ד ,וטוסאק 'םורפ
.ס"הרפש 'ה ,ץיבונעמש 'ה

םהילעש םירבחל רנישטרוט יפורפ ריכזמ הצרמה לש ואוב יגפל
בשומבש םויה רדס יפיעס ןמ דחא איהש ,םירבח תריחבל םהיתועצה תא ןיכהל
לש ומוקמב יזכרמה דעוול שרב 'א 'ה תא ףרצל העצה הלבקתנש )א :עידומ אוה .הז
,ןיביי 'ש 'הב רחבתש הפסאל עיצהל טילחה יזכרמה דעווהש )ב ,ל"ז יקסבוחיגרשט

לבקל םירבחל עיצמ אוה דובכ תבוח יהוז .דעווה רבחל ,רבעשל דעווה ריכזמ
תודגנתה לכ !דתיה אל תועצהל .הלאה תועצהה תא םייתניב

ןיביי 'ש רמ תא רוחבל יזכרמה דעווה תעצה תא אופא תלבקמ הפסאה
לש ומוקמב יזכרמה דעווב רבחל שרב רשא רמ תא תרחובו ןושלה דעווב רבחל

חתופ ןכמ רחאל .ל"ז יקסבוחינרשט
דנחלק 'ana
:ותאצרהב

? !ושלח תבחרה תעגמ ןכיה דע
םיבחרתמ .קסופ-יתלבו דימתמ ,יעבט ךילהת איה ןושלה-תבחרה היח ןושלב
םיגשומהו םייחה-יכרצ םא .םהמע תבחרתמ ןושלהו — הבשחמה-יכרצו םייחה-יכרצ

ןמ תושדח תולמ העודי ןושלב םירבדמהזמירצוי ,המואה ברקב ודלונ םישדחה

םישדח םיגשומו םיכרצ םאו .םיימינפ םיינושל םיקוח יפ-לע םימייקה םישדשה
ונושלמ גשומה-תלמ תאו ךרוצה-טש תא המואה תלבקמ ,ץוחבמ ,המואל ,הל ואב

המואהךושל לש החור יפל םתרוצ תא קר הנשמו רזה םעה לש
םייניבה-ימיב תיניטאלב ,היח-יצח ןושלב ךא .הבחרה ןיא טלחהב התמ ןושלב

איה הבחרהה ,היחתה-תפוקת דעו הנשמה-תמיתה רחאמ תירבעבו םהירחאלו
.םישדחה םיגשומה תאו םיכרצה תא תורפסב אטבל רשפא-יא התלוז :תיחרכה
שיש םוקמבו רתוי וא תוחפ תיתוכאלמ אלא הניא היח-יצח ןושלב הבחרהה םלואו

תושדח תולמ תוארבנ ןיא וא :האס-תשידג וא האס-תקיחמ וא שי תויתוכאלמ
קדו ,ללכ ךרוצל אלש תושדח תולמ תוארבנ — וא ,םייחרכה םיגשומו םיכרצל ףא

.תואיצמבש םימרוג דצמ םהל הבכע ןיא בוש םישודיחב לחתוהש רחאלש ינפמ
תב ח ר ה,ונל עודיש המכ דע ,התיה הנושארה תיתוכאלמה הבחרהה

אלםא,םינואגה-תפוקתלשהתישארבהליחתהש,םינטייפה ידי-לע ןושלה
דוע םירערעמ ואצי וז הבחרה לעו .םיארובסהו םיארומאה תפוקת לש הפוסב דוע
.ר י ל ק ה ד ז ע י ל א 'ר לש הנושמה ןומיסה לע ךכ-לכ תושק רבידש ,ע"בארה ימיב
םהל היה אל ,ונימי דע טעמכ ,וירחאלש רודהו הלכשהה-רוד לש םיירבעה םירפוסהו

'",ץצלק ץא לש ןושל" :יוטיבה ןמ ךחוגמו דספנ ןומיס וב ןייצל יאנג לש יוטיב
.יסופיטה ינטייפה ןומיסה ,דמולכ

ןושלל לודג ןוחצינ ותעשב היה ינטייפה ןונגיסהש ,םיניבמ ונימיב ונא
תרבודמ התיה אל םינטייפה-ימיבש ,תימואלה ןושלה תא איצוה אוה :תירבעה
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רה .התושקונמו המוצמיצמ ,תצקמב אלא דוע

הלמה תא הדוהי-ןב םינכה ונימיבו .היתולמ

שוה" הלמב שמתשהל יתעצה ינא ףאו ء יללכה

".תרוצב" ןמ
תירבעה ןושלה ןמדרפנ-יתלבקלחינטייפהןונגיסההשענאל ןכ-יפ-לע-ףאו
ונא שמתשנ אל ןפוא םושב .ישרדמהיידומלתה ןונגיסכ וא יארקמה ןונגיסכ ,םויכ
"،םינונחת" וא "הניחת" םוקמב ךחת" וא ",הרושת" םוקמב "רשת" ןיעמ תולמב םויכ

םשה ןמ "רדפהלו ןמשהל" ",הנתמב ןתניה" לש ןבומב "רשתה" םילעפ؛ ،וא
םייוגה לכ" :רמאנ אלו ",דיבר" ןמ "דיברהל תוחמש ךיבהוא" וא ",1רדפ"
ינמידקה" םוקמב "םימזי ינמרט" וליפאו ",ךידעלב ןיא" לש ןבומב "؛ןודעלבי
—"ותערל וילעבל רומש רשוע שי" .שדח ררושמ םושו רפוס םוש רמאי אל "םיימוי
*רשוע אוה הזכ ינושל "רשוע"ו Embarras des richesse؛ -םיארוק םיתפרצהש המ
םינרות לע ךכ-לכ םיירוקמה םהיטויפ תא אינשהל םרגש ,םינטייפה לש ןומיסה
.דחאכ םיליכשמו םידיסח

תירבעה ןושלה תא האיצוה איה :הלודג תוכז שי תירבעה הלכשההיתפוקתל

םיקסוע וליחתה .לוח לש שומישל םג התוא הסינכהו דבלב שדוק לש שומושמ
— השדחה הבשחמה לש היכרצלו םייחה-יכרצל התמ-יצחהו היחייצחה תירבעב
לגתסהל תביוחמ התיה השודקהו הקיתעה ןושלהש ןבומו .רתויב םיינויח םיניינעל
דעו "םיפסאמ"ה-ימימ םיירבעה םיליכשמה בור םלואו .וללה םיניינעלו םיכרצל
םהילע הביבח !רתיהש ,וז ןושלב תדחוימ הביתכךרד םמצעל ואצמ הדוהידב ימי
—אלא ,התמ-יצח וא התמ ןושל אל םישדחה םייחה לש םהיכרצל ולגיס םה :רתויב

.איבנה והיעשיו ךלמה והיקזח ימימש םיגש-יפלאינפלמש היחה ןושלה תא
םישמתשמ ויה ןכילעו .תקפסמ הניא וז ןושלש ,ושיגרהו וניבה םה ףא םלואו

דומלתה ןושלבו ,דחא דצמ ,ך"נתהיןושלב :תחא תבב תוירבע תונושל יתשב
דצמ ",תופוסאה-ילעבךושל" םשב םיארוק ויהש המ ,םהירחאש ןושלהו ,שרדמהו

תא בתכ ,תיארקמ תירבעב "תראפת-יריש" תא בתכש ,לי ז יו ו ותוא .יגש
— "תמאו םולש ירבד" תאו ,יישר-ןושלב "ןונבליןיי" םשב "תובא-יקרפ"ל ושוריפ
תירבעה לש תופוקתה לכמ תצבוקמ ןושלב ,רמולכ ",תופוסאה-ילעב" לש םנושלב

סינכהש ,ןודרוג ל"י דע רבדה ךשמנו ךלה ךכו .תיתורפסהו תרבודמה
דומלתה ןושל תא — חילצה אלו סדנמ-וקנארפ דוד ךכ תושעל הסינש רחאל
,תירוקמו הרישע ןושלב םיבותכ םלוכ ויבתכ לכש ןפואב ,ויריש ךותל םג שרדמהו
הפש"ב אלא — תישרדמ-תידומלת וא תיארקמ — "הרורב הפש"ב אל ףוס-ףוס ךא

".תוחילס"ו םיטויפבו שרדמו דומלתב ,הנשמב ארקמב —"הלולב
הניא וז ןושל-תבחדה ףאש ,וריכהש ,םירפוס ואצמנ הלכשההירודב דוע ךא
יפורפ םסרופמה ןגולוידושאה ,דחא דצמ ,היה הזכ .םילמ שדחל חרכה שיש .תקפסמ

תולמב שמתשהל ךרוצה ןמ לצנהל ידכ ןרקיעמ -תולמ שדיחש ,יולה ףסוי

ןיפ؟ םחנמ ,יגש דצמ ויה הלאכו ؛וישודיחב חילצה אלו—תויארקמ-יתלב

השענש םדוק( ץיבומרבא בקעי םולשו םיובלוש השמו בונאטאסמ
— םייהה-יכדצל םילמ ושדיחש ,ולש"עבטה-תודלות"ב )םירפסידכומ ילדנמ
.םויה דע ולבקתנ םהישודיזומהבדהו"תונותעהייכרצלועבטה-תודלותל ,הא םיחנומ
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 ןויצ-תביח תפוקתו ם"ייוליבהיתעונת  -היחת ה יתפוקת הליחתהשכוםילמירסוח שגדוה וישכעש ןבומ .רובידב תירבעה ןושלהיתיחת םג הליחתה

סה ךותמ טקלה ךרדב :רסחה תא אלמל םילדתשמה וכלה םיכרד יתשבו

יךב םע דחיב ,וגייטצה טוקילב .ורקיעמ שודיחה ךרדבו הקיתעה
לב ףאש,הדוהיךב ןייטצה שודיחבו .ץבעי באזו סניפ לכימ לאיחי

שחש ,קילאיבו ילדנמ תא ןייצל שי דחיב םהמע םלואו .דאמ הברה השע

מ שדיחש ,יקסבוחינרשט לואש תאו ,םיקיתע תורוקממ תולמ-ןומה
בעה םיאנותעה ורכזיי בוט לעו -Reaiia.؛ עגונה לכב דוהיב ,הברה

פ חונמה יל חס .תירבעה ןושלה לש םילודגה םישדחמה ןיב םיווהו ויהש

שית תנשמו ) (1880םירת תנשמ ירבע ןותעב תולמ הנמש ,ןילי דיוד

ר תולמ םתס אל ,ןבומ( רתויב תוינויחה תולמה לש זוחא  80דעש ,אצמו

דב ןושלה תבחרה ךכ-לכ התברתנו הלדג .וללה םינשה  60ךשמב ושדחתנ
.ג

הפ דע: ,,וילא סחיב דמול רשפאש ,ןושלה-תבחרהל לובג םג שי יכו
?"ףיסות אלו אובת
"קילאיביסרפ" ולביק םהמ םינש .השדחה הריציה רחבממ םירפס השלש ינפל

,םירופס-ץבוקו ןאמור םה םהמ םינש .مקפס םוש אלב סרפל יואר אוה ףא ישילשהו

אילפהש ,ירוקמ םידיש-ץבוק אוה דחאהו ,םיארוקה-סלועב םשור ושע םהינשש
:םירפסה תשולש לש ירוקמה ןכותה לע ןודא אל ןאכ .שדחה ונכתב וניארוק תא
.םנונגיס לע קד ןודא ןאכ

,יאדו הז לעו .םירישעבש רישע אוהו שדוחמישדח"אוה םתשלש-ןונגיסו
:ההותו דמוע ינאש ,ךכ ידיל העיגה םהבש ןושלהיתבחרה םלואו .חומשל קר שי

ינטייפ ןונגיס ידיל ונעגה אל םא :קדצומה ששחה ררועתמו — ?לובגה ןכיה
אל הרקיע לכו ,ללכ הפוגל הכירצ הניאש ,תיתוכאלמה הבחרהה ןמ וב שיש ,שדח

שיש ,ןובס לש תועוב ונינפל ןאכ ןיא םא ?תורדנגתהו תואנתה םשל אלא האב
?..םולכ ןהמ ראשנ אלו הרהמ דע תועקפתמ ןה לבא ,תשקה-יעבצ"ללשמ ןהב

לבא ן"תופוסאהיילעב" לש ןושלה תא רישעהו ביחרה ןודרוג ל"י
,ירקמ רשוע וליפא אהיו ,ינושל רשו ע ל אלא תינושל תודחאל אל ףאש אוה

ונל הארהו תינושל תודחאל ףאש ילדנמ תונונגיסו תופוקת ינימ לכמ רובצ
ןושלה לש הדצבו ,ונונגיסב יבקיע היה אל ומצע אוה לבא ןהילא .ךרדה תא
ולצא אצומ התא ,תיממעיתידופיס ןושל התוא השעש ,תישרדמהיתידומלתה

אנא :לכור לא הינפ ןיעמ ,הנושמ היבוברעב שדחו ןשי ,תונונגיס-לילב
ןרופצהוירצה: "،לכור לש הזרכה וא ",ז תואקמזופ יל ןתו הרורצ ריתת ךנימי-חוכב

תינושל תויבקיעב וירופיסב ןייטצמ ןונגע י"ש !".ןירורפגו תירוב
שימג-יתלב ךכידי-לע השענונונגיס,רשפא .תינושל תודחא גישההדי-לעש
יאלט יבג לע יארקמ יאלט — יאלט יבג לע יאלט וניא לבא ,תצקמב יטסיאכראו
םלואו "שידח"הןונגיסהןמרוזג ,שדוחמישדחיאלט —םהיבג לעו ,ישרדמ-ידומלת

אלא ןאכ ןיא ירהש ול םש עדוי יניאש ,ןונגיס ןימ שי ינפלש םירפסה תשלשב
".ותערל וילעבל רומש רשוע,،
].ד'ישת ،תבטב הרשעב הז סרפ לביק ،םנמאו[ )*
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חיר ،؛זזה .ח לש וירופיס ץבוק ינפל ידה

שארה רופיסה תא ץבוקה ךותמ לטונ ינא

ירבע ןושל לש תואמגוד ידהו 7—122).

לודופב םידוהיהש ןויכמ8).ימע("וינפלףופכו

מב "רשוע'،،םיפסכ-לעב םדא לע וטהלש

ימע( "רידא ריבג ،רשוע היה אוה،
סלסמוגירדמו קילחמ ،םיענמ האנ،
ינפב הרותו ،הרותב קסוע ול בשוי،
ק תחא ול תרמואו —— ומע העירתמ،

לכאמ ןימב היסורב םוקמהזיאב םישמתשמ

כאהו ).םש( "הקשוי ،זזה רמ לש תירבעב

מו ،םינהנו םינהתמו םיכשמנ، ،הנממ רתויו

ה היה ،ירה לשירב 'ד ברה לש ותנש

טיב— )הטמל،םש("ול עדו קמטצמו/וכו

ורוד،ב םיראותמה םידמולה .לישבת לש

שרדמב שי יאדו  14).ימע( "בלה-יצמואו

רמוא המ לבא  17) -ימע("וילע םילעמ

בה ינפמ וירבאב קחדמ: ،יוטיבה ונל

המירע התואל הל קפקפ: ،היח תירבעב
בו —?) 22ימע("הפי המוד םברש ،תוירבל

ע רופיס ותואב םיאב הלאכ םייטסיאכרא

ש הניא הרידקהו  28).ימע("ךמע טיהלא،
לש תירבעב תוטושפ םישנ תורמואש ומכ

ורופיסב שי .הקוד תידוהייתיזנכשאב ומכ
דו ،והז .ולאב אצויכו "،גייווש،ו

םימסירברבהו םימסיאכדאה לעמ רתוי לבא

ב ליגרגו יעבטה ןמ
החנ הרייעהש ،דמול ،זזה רמל ،ול הלילח

"שוגיר 32). ،ימע("השוגירמ הח؛: ،1בותכל

 ،וא "הניחת ،םוקמב ךחת,،

יגרי אל םהירוענמ תירבע םירבדמה ןמ ימו

 ،שי םיניפותה ןיבש ،זזה לש ורופיסב

טפ-ילעב /וכו ،םינוש םיניממ םינימ

הל יתלוכי ،ולאמ תונושמו ،ולאכ תואמגודו

יחיר،בש רתויב ךוראה

?וז איה תיעבט ןושל םולכ :לאוש ינאו

לב וחרזאתי הלאכ םייוטיבו תולמש ،הזכ

מרתוי ןאכ ןיא םולכ ?השדח תירבעב

גה ןאמורב םיאצומ ונא ןונגיס ותוא ןיעמו

בא--לת( קבק .א'.א T
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ט"י—ו"ט םיקרפ ,ישילש קלח ,ינשה ךרכה תא המגודל לטונ ינא

אה ןמזב לבקמ אוהש ,םיבתכמה" ؛תוטעומ תואמגוד ירהו  311 —402).ימע(

םעפ שי )א"ע ז"פ ,תבש( דומלתב  312).ימע("ובל תא םיבבשמ ,תיבה ןמ

חקל רבדה אוה יעבט םולכו—"םדא לש ותעד ןיבבשמש ,םירבד" :יוטיבה

שהלו ),ש"ייע("בשיו" הלמה לע השרד םשל דומלתב תחא םעפ האבש ,הרידנ

מהש ,בותכ היה וליא רסח ארוקה היה המ ?ךרוצל אלש וז הנושמ הלמב
?ובל תא םירבשמ וא םיעצופ

"םישטורמה םהיסירכמ םיאצויו םיצבצבמ שקו רמצ יקליקש ,םישגרד"

ילדה רעשה ןויצ םשל שרדמו הנשמב תאצמנ "יקליק" הלמה  314).ימע(

ילולבידל הז ןיינע המו —)ב"מ ,ט"פ ,תואווקמ( םירתסה-תיבו ןקזה ,בלה

רבו ,תיסור םיעדוי םהש ,וז הלמב ושמתשהש ,הלאב ינדשוח?-שקו דמצ
ידיל האיבהש יהוזו —" __k_hi,h Kיקליק"ל הלוצליצב המוד הלמ שי
.הז רזומ

).ז"כ ,יה ,היעשי ر ג"כ,ד"י ,תישארב( ך"נתב ומכ "לענ-ךודש" םידמוא ונא
תלמש ,ךכל שושחל אלב  315),ימע( הקוד "לדנסה תחישמ" בתוכ קבק ר"ד ךא
.ורמגל רחא ךרוצל תורפסבו רובידב תשמשמ "החישמ"

וא "םדוא" םוקמב הקוד תימראב ) 318ימע( "קמוס" רמול ךירצ המלו
)'312מע("דחא ץע תחת דמטימ" םדאש ,בותכל שי המלו ?תירבעב "תימומדא"
,ימלשורי דומלתב םעפ אצמנש ),םש("תתוצמ" לעופה המבו ?"אבחתמ" םוקמב
?"ןזוא הטמ" וא ",ןיזאמ" וא ",בישקמ" לעופה ןמ ךרצנה גשומה תא עיבמ רתוי
לע םויכ רמאי ימו ؟) 322ימע( "יניע הלתמ"—"יניע םירמ" םוקמב םויכ רמאי ימו

תוכרבב תותופסו הרות-ירבדב תופטוקמ" ןהש ",תוידוהיה תוחמשה"
"קפואה לע ןיפש םידבכ םיננע" הקוד בותכל ךירצ המלו ?) 323ימע( "תוחבשתו

"רשב דמיטרת" הז המ תעדל שדחה ירבעה ארוקה ביוחמ המלו ?) 324ימע(
?י"שרבו שרדמבו דומלתב קר ראשנו םלועה ןמ לטבו רבעש ,םודק לקשמ— )םש(

אריס-ןבב שיש ינפמ ) 327ימע( "תק ר שמ המחה" הז המ ,תעדל ביוחמ ימו
"ולוקב וילע עקת" :םויכ רמאי ימו ?קפסב תלטומ ןיידע התאירקש ,וז הלמ
עדויש ימ וליפאו ?"וב רעג" וא "וילע קעצ" :תוטשפב דמול םוקמב ) 333ימע(
וילע ןיחיחזמ ויה" הז המ ,תעדל אוה ביוחמ םולכ "תעדה-תוחיחז" הלמה תא
סרוג )א"ע 'ז .ןילוחב( ךורעהש טרפבו— ؟) 336ימע( "םוקמה ןמ ותוא ןיקלסמו
ר"ד לש ונאמורב שי הז םע דחיבו .הז לעופ לש ושוריפ עובקל השקו ךיהיהזמ"

ימ ,תונחלושל ביבס םיבשייתמ וליחתה םידוהי" :הזכ ליגר סומסירברב קבק
רועישל דחאה" :םוקמב —)- 334מע("'בקעי ןיעב רועישל ימו ארמגב רועישל
ןורחאה ןאמורב הברה תויורז שי ללכבו '".בקעי ןיע,ב רועישל ינשהו ארמגב
םירפסמו ) 339ימע( "םיחדבתמ" אלא "םיחרוב" ןיא הז ןאמורב .קבק ר"ד לש
ייח" אלא רוסחמיייח םייח ןיאו ),םש( "שוחד בל" ךותמ אלא תושגרתה ךותמ אל

םוקמב "תולאשב ,גילז לע ,וילע םיחירטמ" :םירמואו ) 341ימע( "קינשת
י ".תולאשב ותוא םיעגיימ" :תוטשפב וא "ותוא םיחירטמ"
רפוסה היה ופאמ-ימיב—?הזכ הביתכ-ןפואב ונחוורה המ :לאוש ינאו
תומותס תויארקמ תוצילמו תולמ ינימ לכ וכותמ טק?מו ך"נתה תא חתופ ירבעה
םישרדמה תאו דומלתה תא ירבע דפוס חתופ וישכעו ,ויבתכ ךותל ןתוא סינכמו
—םימותס םיידומלת םייוטיבו תולמ םהמ טקלמו )שרדמהו דומלתה לשמיניולי؟ ،וא
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אכ ןיא םולכ .וירישו וירופיס תא םהב "רישעמ"ו

בו תולמ םניא הלאו הלא ירה — آ הל תמדוקה ןמ

-תבחדה אלא ,םהמ םינוזינ תיעבטה תיתורפסה

חתפתמהו היחה ןושלב לבקתת

ה הדישה ףא ךכ 'השידח"ה תירבעה הזודפהכו

רבעה םיררושמל םינושארהו םישארה ןמ דחא

םינפ לא םינפ ,،ויריש-רפסו .םולש ש רמ אוה

עפה רבדא הז רפסל עגונב ףאו .קילאיב

וצ םיליבש" וב שי .רומג "ינטייפ" אוה ןונגיסהו

דלחה םדד לעש ,ףשנ-דאו החכש טיע" וב

פכ"ו )ו"ט ימע( "ירירמ ןואש לש םירשימ
יאכ؟ ،תפשב תובבוד תומצע" ובשי ;)ז"ט

אה תונורק"וליפאו),ח"י טע( "תעבומב םינטור

ימע( "וירוהשכ םישיקמ םירוכה" וללה םירישב

ושמ םייוטיבו ).א"ל ימע("ויטטרב ןעט שקבל

השדח תונסייפ ןאכ ןיא יכו .תואמל םולש .ש

בשב "יול-הטמ"ו ה"וורה-שוריפל בורקב ךרטצנ

דה לש גורטיק ררועמ שודיח לכ :יתעדי םג יתעדיו

הלעןגהל יתחרכוה המכ ,ינרכוזו ؛אבה דודה ןמ

גיס לע וליפאו .םינרמשה לש םגודטיק ינפמ

ב הלכשהה-רוד ינב םיירבעה םירפוסה וגרטיק

מה-ידומלתה ןומיסה תאו .ללכ ינרקנו ינדפק

ש תיעבטה התוחתפתהל בשוח ינא )ימרא-יצחהו

למ דאמ רהזנ ינאו .הקוד רחואמ יתודחא ןומיס

ינקזה לכשו ,דוע ריעצ יניאש ,ינא עדוי :דבלב

בושמ שדח לכ אל :ינא עדוי הז רבד םג םלואו

ר םילודגה םיררושמה ואב םינטייפה רחא .םיאבה

פס-יררושמ םג םא ףא ,ינטייפה ןומיסה תא וחדו
ה-דחאו ילדנמ לש םנמזב :תניינעמ הדבוע דועו

ח ,םהירחאו םנמזב םירפוסה לכל טעמכ תפומל

מבו וירפסבו ,םילודגה ןושלה-יביחרממ דחא היה

הב ושמתשה אלש םיניבה-ימי-תורפסו שרדמהו

למ קר ונתורפסב ורייתשנ וישודיחמו

ףא יכ .תולובג ביצהל שי ןושלה-תבחדהל םג ,ןכא

" :םיבתוכ םא :לשמל .השדח "הצילמ"ל ךפהיל

ש תכודמ לע ימואלה דעוה" :וא 'ךילע סעוכ
ךל ןיאו ,וננןשלל האיבה הבוט-בודואיהיתיחרכה

בא .םיקיתעה תורוקמה ןמ תוינויח תולמ תולדל

ןושלה-תוטשפתהל םיקיזמ לובגה תא םירבועשכ

יא ,תורגבה-ליגב תירבע ודמלש ,םישנו םירבג
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לכב תעמשנ דבכו ...םייזעול םירפסב םיאדוקו ונתודפס תא םיבזוע םה הז םעטמו

תירבע-תונושל יתש דומלל ךירצ תירבע תעדל ידכש ,תקדוצה הנלבוקה םוקמ
םיינולימב קד תויוצמ תולמ ,רמולכ("תוינולימ" תולמב הזרפהה תמועלו ...תימראו

איה םא ףא ,תיזעול הלמ לכ תירבעה ןושלה ןמ םירעבמ )םיישרדמ-םיידומלת

"ילאמרונ), ,،הקוד "הללכמ"(.،הטיסרבינוא /,ןיעמ ,תויפוריאה תונושלה לכב תלבוקמ

,שרוד ,המלש לגר רדעהמ דדונתמ ונחלושש ןצבק .ולאב אצויכו ),הקוד "ןיקת"(
...הקוד בהז-תרונמ דומעת הז עוער ןחלוש לעש
הקיתעה תורפסה ןמ לבקל שי :הבחרהל לובג אהיש ךירצ :רמואו רזוח ינאו

םשל חרכה וב שישו תמאב ןושלה תא ביחרמש המ קר הליחתכלמ שדחל וא

ונונגיסילדוגו םיטהליהשעמ השוע אלא וניא הז לובג ררועש ימו .קיודמה יוטיבה
לע הבוטל העפשה םוש טעמכ ול ,דתיה אלש ",ץצוק ץא" לש ןונגיסה-לדוגכאהי
.היחה תירבעה ןושלה לש התובחרתהו התוחתפתה

ןיינע לע רנ ישט רוט 'פורפ רזוח האצרהה לע חוכיווה תלחתה ינפל
ריכזמ רחא דצמו ,האבה הפסאל ןתוא תוחדל העצה שיש עידומ אוה תוריחבה
לאשמ ךרדב םירבחב רוחבל תורשפאה תא אוה

.לאשמ ךורעל רשפא יא ןכ לע ,תויאשח תוריחבה :שרב 'ה
האבה הבישיל תוריחבה תיחד דעב ויה םירבח -6ש ררבתנ העבצהה רחאל

.היחדה דעב םיעיבצמל ףרטצנ רנישטרוט 'םורפ .םויה ןמויק דעב םירבח -6ו
:הטלחהה אופא הלבקתנ
,יזכרמה דעוול ,תואישנל ,דעוול םידבה תריחב( תוריחבה תא החוד הפסאה

.האבה הפסאל ) ٩להנמה דעוול

.יקסביסיוזד--ד

ןיאש הדומ ינאו ,דואמ הדככנ איה רנזולק 'סורפ ןאכ דימעהש הלאשה

דחוימ רמאמב הבחרהב הב ןודל יתעדב .הילע חוכיווה תלחתה אלא ירבדב ןאכ

חסנל שי םצעב .םיטרפ המכב קר ןאכ עגא ,דעש יפל לבא ".וננושל"ל רוסמאש

ןושלל תורוקמה ךותמ וסינכהל רתומש ילולימה יצואה והמ :ךכ הלאשה תא
טעמכו ,חנזומ לטומ אוהו וניתורוקמב בר ינושל רשוע עקושמ דחא דצמ יהיחה

יעצמאב דאמ היינע םויה וננושל רחא דצמו ,הייחה ןושלל ומירזהל גאוד ןיא
תחתופמ תיתוברת ןושל ךותמ םגרתמ תאז שיגרמ דוהיב .םיינכט קר אל יוטיב
המ לכ ןהמ תולדל ידכ תורוקמה לא תונפל חרכהו הבוח שי ךכ םושמ .תינרדומו

דציכ ן הדומח היעב תררועתמ זא לבא .הזה ןורסחה תא אלמלו תולדל ןתינש

לכונ הדימ וזיאב דמולכ ,ןושלה לקשמ לע ,ןושלה סומתיר לע רומשנ
הז לע .הלש סומתירב עוגפל ילב הרדג תא ץורפלו ןושלה תולובג תא ביחרהל

:םיגוס ינש ןיחבהל ,יתעד יפל ,שי םישודיחל רשא ןאכ אל ןודל יתעדב
בצמ .שממ םישודיח )ב ,םייתורפסה וניתורוקמב תועקושמה םילמ תאייחח )א
ןושלל הלוע שודיח לכ היה םינפל .תורוד ינש ינפל הבצממ הנוש םויה וננושל
םישדחמ םירפוסה ןיבש תוקוניתה וליפא ונימיב וליאו ,לודג ץמאמב שרחמלו
.ןושלב הפי תוטלקנ תובורק םיתעלש תורוצו םילמ ,םתריצי ידכ ךות ,תולקב
,אל המו שדחתייש יואר המ טילחהל תורשפאה ןיידע םויה ןיאו

סידבד-ןורפז

,ףסאיפודפ

התוללכב וז ןושלש ךכ לע דמעו םינטייפה ןושל תא ןאכ דיכזה רנזולק 'פודפ

ןוויכ "תורודל ומייקת;! אל הישודיח בורשו תירבעה ןושלה תמקרב הרזתשנ אל
המ יכ ונל ררבתנש ריעהל ינא ץפה הנהו .טייתוכאלמ םירוצי הליחתכלמ םהש
.םהה תורודה לש תיתורפסה ןושלה השעמל התיה "םינטייפה ןושל "/םיארוק ונאש

ולאב אצויכו )טיבה רשאכ( טבכ ),עיגהרשאכ=( עגכ ומכ תורזומה תורוצה ןתוא
יאדכ .תיריהאקה הזינגה ןמ ופשחנש תאזה הפוקתה לש םיבתכמב םג םיאור ונא

ןושל לע רמאמ רבחל והשימ ררוענו תאזה הלאשה לע ונתעד תא ןתינש
.וללה םיבתכמה

דמשטתט 'םודפ

ותכל ךממ םישקבמ ונא ".אקנוורפ יוהיל והיא אתרגאד אניירק" .הברדא
.הזה רמאמה תא

٠٠٠

•שדב דשא

הנכמ יתייהש המ י"עו םיזעל ,םילמ ישודיח י"ע ןושלה תבחרה תלאש

"ונלוכ תא הקיסעמ ,םירפס יזנגמ ולעוהש םייוטיב "רמולכ ""םינמכמ ,،םשב

קפסמ הניא ונדיב איהש תומכ ןושלה יכ "תובר םימעפ םישיגרמ ונאש

טיב ושדיח תורודה לכב םירבעה םירפוסה לכ טעמכ .םינפה יבורמ וניכרצ

ייטצמה תופוקת ןושלהו םעה ייחב שי םלוא ,םויה םג ןכו ,םתריצי יכדצל

מש לגה עבטבו ,םילג םילג ןושלה תא םיפיצמה ,ןומהב םישודיח לש סומלובב

ת שי לבא .חרכה הזיא יאדוב ןהב שי ולא תופוקת .טיטו שפר םג םישדוג

בונה םישודיח שי .ךרוצל אלש םישודיח ןיבו ךרוצל םישודיח ןיב לידבהל

או ,םללוחמ דיחי הזיאש ,םישודיח שיו ,יטויפ וא ,ילאיר ,יעדמ ךרוצ ךותמ

ואל םהל הלגתמ םואתפ .הדומה רצי קופיס םשל קר םהב םיקיזחמ

ופק הניא םנמאש( ןושלה לש תלבוקמה הרזגה םהילע הסאמנש ,םידפוסה

פנ הקשחו )ךרוצה יפל םילק םייונישל דימת תנתינ איהו ,םלועל תנבואמו
הלא םידפוס לש םקשח רקיעש ,אצמתו קוד .ירמגל השדח שובלדורוצב

ל וליפא .םישנ ידגב לש הדומה ךרד ךכ .םיברה בל תמיש ךושמל קר תמאב

"םשור תושעל יושע אוה ,שדחתמ אוהשכ ,לטבתנו תורוד ינפל גוהנ היהש

קר ליגרכ .הלוגס התוא הל ןיא ,תודוד לש סוחי הל שיש ,הליגרה הרזגהש

א "םיפטוח ,،בורה ,תכלוהו תטשפתמה הדומה ירחא םיהונ םניא םיטעמ "ףרוע

עלשכ בושח רפוס י"ע םימעפליתרצונה ,הדומה ירחאו؟? אצמתו קוד בושו

,תוימצע-ישולח ,םינטק םירפוס בור י"פע םיררגנ ,דימת יולג וניאש םעטמ

שע ,ןאכ הילע רבודש וזכ ןושלה שומיש לש הדומ .ךכ םושמ שושחל ונל

לה לש הייח-תיבל סנכי יאדווב הבש בוטה טעמו ,םלועה ןמ רובעל הבורב

זה םויה םג םידסח םניא תורודה תרזג תא םימייקמה "ףרוע-ישק""ו

.םיטישכת יובירב וא הנושמ שובלב ןיעה תא ךושמל אוה לק רתויש ןבומ

מ רמוחמ יושע שובל לע קד בהז-ידע ןיב הפי ןיחבהל םיעדוי ןיע-ילעב ךא

ש-שובל לע םיצצונתמ חפ לש םיידע ידע ןיבו ףוגה תדימכ רופתו
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דואמ הבושח הלאשב עגנ אוה ،ןיינע תבר התיה רנזולק 'םודפ תאצרה

תוחכשנ םילמב שומיש לע קר אל עירתהל ונילע .הלוכ לע דמע אל לבא

ה ירבעה ןונגסב תועיגפה לע םג בושח רתוי הז ילואו ,אלא ،וננמז ןושלב

סעכתנש בורמ וא חתרתנש בורמ אקווד בותכל זזה ،לשמל ,ךירצ עודמ

פשמ ןה ךיא أ ןונגסב היבוברעה לכו הינופוקקה לכ המל לאוש ינא ؟ךכב

ושלה .רודה לע הבוט אל העפשה עיפשהל לולע הזה ןונגסה ?ךוניחה

וטקנש םירפוסה לכ ןיבמ דיחיה .הרפתשנ אל לבא ,הבחרתנו הרשעתנ

ליחתה ןונגעש רוכזל ונילע לבא .ןונגע אוה — ןונגסב תודחא גישהו ،תינבר

םייח ראתל ךרוצ ול היהש ןוויכ 'ירושימל בוקעה הי.דו*،ב תאזכ ןושלב

גסמ ררחתשהל דוע לו؛<י אוה ןיא םויהו ،םהל המיאתה תאזה

ומג המאתה הזה ןונגסה ןיבו הניב ןיאש ،תרחא םייח תרוצ ראתמ אוהשכ

ב אקווד טוקנל ירמגל תורחא םייח תורוצ םיראתמה םירפוסל המ לאוש
? םיחכשנו םינושמ םייוטיבו םילמב שמתשהלו תינברה

חרופ ריד

.התורפסו תירבעה ןושלל תדחוימ הניא רנזולק יפורפ ןאכ הלעהש הלאשה

,השובכה ךרדב םה םיכלוה םנושל ןונגסבש ,םירפוס שי ןושלו המוא לכב

וש ،םישמושמהו םינכומה ,ןושלה ילכמ הברה םהיבגלש םירפוס שיו .ךלמה

םהב ןיא וא ,םהינוג ינבו םהינוג לכ לע םבל ישחר תא הפי עיבהל םייושע

רה ,תויווחה ,תוילאירה לכ לע תוארמהו םיגשומה תא קיודמב גייסלו ןייצל

ודו תורפסה תורוקמ לא םחרכ-לעב םינופ הלא .םהב םיכורכה םימשרהו

התה ךילהתש ,וננושל תא איבהל גייסו רדג לכ םילולע ןאכ .םהיקמעממ

ב ריעה רבכ רנזולק 'פורפ .הטינח ידיל ,ןיידע ךלוהו ךשמנ התובחרתהו

ל עדוי ןמא-רפוס קרש ,רורב .ונתורפסב שמשמה םיאלטה ןונגס לע רחא
.תורפסו ןושל לכב ןידה אוהו .הפי תכסמל םיאלטה תא

לש ןושלה רצוא לע דוחיב ,םירדוסמ םייפרגוקיסקל םירוביח ונל ןיאב ןכא

ב רתויב תוירופה םינשה — תונורחאה םינשה  25ךשמב הרצונש תורפסה

ה ישודיחמ קחרל המו ברקל המ עדנ ויפלש הדימ הנק ונא םירסח — וננושל

קבק לש ולא ןוגכ םילמו ןושל תורוצל תעכ םידגנתמש ,המית ןיא ךכיפל

לכ םתעשב וטלקנש םשכ ,ןושלב טלקיהל ןפוס ןה ףאש אלא .ןאכ ורכזוהש
.הכרבל הל ויהו וננושל תא ורישעהש םישודיחה

.םירפוסו םירצוי לש םנושל לע ןודל שגינ ןושלה דעוש הנושארה םעפה יהוז

שה ןושלה תורצוא לע ןמז רצוקמ גלד הבושחה ותאצרהב רנזולק יפורפ

יכזהש םירפוסה תשולשב הוושה דצה .תינשרפה תורפסבו םיקסופה תורפסב

ק םעה היה דוע לכ .םהמ קחרתה רודהש תורוקמה לא םינופ וללהש אוה

שי הב עקושמה ברה םילמה רצואש הנכס לכ התיה אל ,תינברה תורפסל

דה ברקב ונושלו ונתורפסב הז קלח תעידי ךכ לכ הטעמתנש ,וישכע לבא
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סל ינא דמוא ,םיה ןמ הפיטל הלושמ איהו

בחרה תובכשה ךותל םירידחמ םה םילמה

מל בורק היהי תוחפלש דוד לודיגל םיעייסמ

םהמשו ,תיתורפסה ןושלל יאלמ תשמשמ

תהה .דיקפת-ותוא אלמל תורוקמה םיביוחמ

ל ,תודחא םיכרד םישפחמה ,םירפוסה תא

אלא אב וניאש שודיחל

כל דמול ידיב הלעי םא ינקפוסמ !יתמר
רק ירחא ,הנקז תעל רפוס םא .הז ןודינב
,תרחא ןושלבו דחא ןונגסב בותכל םואתפ

ד-לוקיש אלב ,שאר-תולק ךותמ תאז השע

ו ךא םירומא םירבדה( םילותפנהו םיטבלה
כו רפוסכ ותוחילש תא ריכמה ידבע רפסמ

ואב קר אל םירבעה םירפוסה ונא הדבוכו

כאלמ ונתכאלמל שימשתה ילכ תא רוציל

ךרוצה ןמ יכו .טחמה תאו םיטוחה תא תושעל

םילמו תומש ונל םירסחש ,םיישחומ םימצעו

יבקעב םתוא שד

תונורחאה םינשב ירפס ןושל לע רבדא םא

ה דעו לש ותוכמסמ אל םגו וניינעמ ןיא
תולכשומ ינש לע בכעתהל

ש ומכ ",םינורחא ןושל שופת: ،ללכה הז )א

יווצמש חיכוהלו הזב ךיראהל ךרוצ ןיאש

סב דמולכ ,הונאצמ הבש הידטציאה ןמ

הנשמב ,ונינומדק ירפסב ןייעמ ינאש םעפ

ש םיזונגה ינושלה בהזה תורצוא לע רעטצמ

כרד ,ןושל יפוריצ ,םיאנ םיבינ שי .שומיש

יה בורבש ,גשומה לש דחוימהו קדה ןוויגב

םלבקל ,הקיתעה ונתודפס ינומטממ םתוא

בעל .שדח ןכותל םילכ םתושעלו הדולחה
רמ ,םהיתורמימב ,ל"זח ירבדב רמתשנ אוה
וז תיממע ןושל היושע תוינויח המכו םייח

מה תא השענ אל *םירפסמה ונא םאו ןונלש

הוא ירפסמ .םהבש םינקותמה יכרדב ךליל

הלגעה-ילעב לע ,םינמואהו הכאלמהיילעב

אמע ךאיה עומשל הנבלב תודזמה םישנה
ךכ .ןושלב שומישה ךרדה תא דומלל םגו

ל ןיאש ,תירבע ירבוד םינומהה תחת אלא

ה דוטקיו לש ונושלב דקחמ ידיל אב רבכ
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לש ןשוריפ תא ב"זוא חכש ופוג אוה ףאשו ,המודקה תיתפרצה ןושלהמ תוחכשנ
ןהמ המכ

לע רכינ םמושיר ןיאו םינומיסא וכפה שומיש בורמש םיבינו םילמ שי )ב
ולעפיש ידכ םינשי םיגשומל םישדח םימינוניסב שמתשהל בטומ ךכיפלו .ארוקה
ונאשכ .תוקירבמו תושדח תועבטמב ,חוכ רתיב ארוקה לש השיפתה ילכ לע
ןיא ",םיגומלאכ םייתפש" — תיזעולב וא "םינשוש םייתפש" תירבעב םיארוק
,םילקתנ ונאשכ ןכ וניאש המ .ילאנאב ,שמושמ ותויה בורמ וננוימדב טלקנ רויצה

ןנוגמ םימשרתמ ונא דימ ":םודאה לפליפכ םייתפש" :רויצב ,ךאבנידוד לצא
ןיאש םיקודקידו הבשחמה ירויצב םינוויג שי :דבלב וז אלו םייתפשה לש םודאה
ואצמנ הל םגש( ונלש השולקהו הליגרה תירבעה הפשב םייוטיב םהל אצומ התא

וא "עמוש" ןיב ",ךלהמו ךלוה" ןיבו "ךלוה" ןיב לדבה שי ירה ).רשוי-יצילמ
הניזאמש תינרקס לע ןאכמו )ס"ב( תתוצי היחתפ לעו ":תתוצמ" ןיבו "בישקמ"

ילבבב שפשפל רפוסה לע ךכ םשל ).מ ,ר"רב( תינתייצ אהת אלש :רתסב
הזו ודי גשיה יפכו ותלוכי יפכ שיא 'וכו יוכו םישרפמב ,םישרדמב ,ימלשוריבו
.וחוכ תולדו ותעד תוינע הגישמש לכב םכינפל דמועה םכדבע םג השועש
ןושלה-יפוריצו םילמה ידי לע ארוקה לע הדיבכמ תאזה ןושלה י יאדוו יאדו
ןכש רפוסה דצמ עודי ןברק ,ךכב םכנוצר םא ,הז ירה םעה יפב םייוצמ םניאשו םישדח

רפסמש רשפא ,תאזה ץראב תירבע ירבוד יפב היוצמה ןושלב בתוכ היה ילמלא
הנישיידודנל הפורת ןמורב שקבמה ,ןלצעה ארוקה רתוי לודג המכ יפ היה ויארוק

תירבעה איה המ יכ .ירבח ירפסבו ירפסב תחנ אצמי אל .ומומעיש תא גיפהל וא

ליכשמ ןהב שמתשמש םילמה רפסמ תא ונמת םא ?םעה יפב ןאכ תרבודמה
תורוגשה םילמה רפסממ המכו המכ יפ לד אוהש ואצמת ירה תאזה ץראב ירבע

םיקוקז ונלוכ ,ינאו ,יתובר ,םתא אולה .ןודנול וא קרויוינב תובוחר הקנמ יפב
ןמזמ ןייעל םיכרטצמ יארוקש ךכ לע רעטצמ ינא ןיאו .ןולמל םעפל םעפמ ןיידע
ןותיעב רמאמ הזיא ךותמ ילש ארוקה תא אצומ ינאש שי ا הברדא .ןולימב ןמזל

תרוק יל שי — יל ונימאה — זאו ,עמוש ינאש םואנ הזיא ךותמ וא ארוק ינאש
תאמ בתכמ םג /ילא םיבתוכ יארוקש םיבתכמה ןיב ,םעפ יתלביקשכו .הבורמ חור

ימי לכבש בתוכ אוה ובו ,תימלשוריה היסנמיגב ידימלת היהש ימ ,דחא ריעצ
,ירפס ךותמ דמלש הדימה התואב תירבע ינממ דמל אל ס"היב לספס לע ותבש

רבד הניא ינאו ירבח םישמתשמ הבש ןושלה !יתמר ,אל .הלודג החמש יתחמש
אלא ),תוקומע תויגולויצוס תוביס שי הנפואל ףא( הנפואבש רבד וא הצידפאקבש

ךילהת ךותמ  -רקיעבו —םגו הבוחה תרכה ךוחמ עבונה ,חרכהבש רבד איה
ןפואב עיבהל ימינפה חרוכה תלוז תרחא הבוחו דחא לוע תעדוי הניאש הריציה
.רתויב רורבהו קייודמה
הימדקא לש המגוד ונל שי תינושל הימדקא ןושלה דעווב האוד ינא ,יתובד

וז לש התגרדמל עיגהל םכל לחאמ ינא .תיתפרצה הימדקאה וז ,הרישעו הקיתע
התחדש ,היכרדב םיכלוה םכתא תוארל הצור יתייה אל לבא תורמשמבו רשועב
הייהת תאזה הבישיהש בשוח ינא .תורפסב ימצע עבמ לכו ,הדופו שדח לכ דימת
תרוקיבב התעשב האצי תירבעה הימדקאהש ורמאי ונינבש הצור יניאו ,תירוטסיה

.ןושלה ישדחממ ויהש ימ דגנ תמעוז
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אלש בושח דמעמ הז היהש ןייצמו הפיסאה תא לעונ דנישטרוט יפורפ
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