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ינא חינמ יניעבש ונלוכךוניחה ונינע יציב וילעש עולבל תא ,לכה רשפאו ןיאש רבד רחא
,הר הריציהו איהש ןינע ךוניחל איה תריצי םלועב הזה אלא ,ךוניח תרשכה תוישיאה יטו
,םישנא ןאכמירבדבש לע ךוניחה וישכע ריסא ,דחופ דע עיגתש התלעמל .הנוילעה ךא הזב
לעמ קרפה תא תולאשה לש יטרפ תועוצקמה ינא עיגמקלחל ינשה לש אשונהלטומה .ילע
ירדסו תוניחבה יכרדו דומילה,האדוההו ףא
תועד תובר לע התוהמ לש תדה תופקשהו
םא תובושח ןה דואמ ךותב ןונגנמה .יכוניחה
תונוש לע,הדיקפתםלואו רורב לעש המכ םינינע
יטרפ ןונגנמה דוהל תילכתו ןונגנמה .דוחל המ
םירושקה הב שי םכסה וא טעמכ .םכסה תדה
ףופכ
ארקנש דצה"יביטמרופניא"ה לש ךוניחה
הטיבמ לע םדאה לעכ דיחי אוהש תריצי ויפכ
דצל"יביטמרופ"ה .ובש
לש חוכ ,ןוילע דיחיו הז וניא חכשנ ירחא
ינא חינמ החנה הינש איהותילכתשהריציה
אוה
אלא
הזה
םלועה
ךישממ
קרזנש ךותל
ךוניחה איה םישנא ילעב תוישיא .תישפח
שמשל ןינע לאל .וללוחמ לאה ןינועמ ,וב
תוישיא תישפח השוריפ תוישיא תיאמצע דע
ןינועמ וב ,דיחיכ ןינועמ וב.ותוגהנתהבו םא
המכ עבטהשדחוימה לש לכ םדא םדאו .עיגמ
אוה גהנתמ אלש ןגוהכ לאה סעוכ — סעוכ
םנמא יתעדי שיש םיסופיט םינוש לש םידלי
,לוכיבכ יכ ןיא סעכ ינפל ןובר !םימלועה םא
ףאו לש םישנאה םירצונה ,םהמ ומכו ןכ שיש
אוה גהנתמ ןגוהכ לאה חמש — חמש,לוכיבכ
ךנחל היישעל דחוימבו היישעל ךותב .הרבחה
יכ ןיא םגהחמש .וינפל ונעדי תא לכתכובסתה
ךא םג יכרצלהרבחה שיךירעהל תא השועה
,תינויעה ףאו,תישעמההכורכהתופקשהב והנה
ותעדמ לע השועה תעדמ ,םירחא הכרעהו
,וז
תוג לע ותוהמ לש לאה וסחיו לא .םדאה ךא
םנמאש הניאהבושח כ"כתניחבמהשעמה וימה
—
—
הנייהתתופקשהה םיכוביסהו וליא,הנייהתש
,דח תערכמ יבגל ביט השועה וישעמו .דיתעל
דוסי דחא ראשנ :וניעב ןתונ" שיאל ויכרדכ
בושו ינא ןיבמ שיש יתלב,םירגובמ שיו םיבצמ
ירפכו ".ויללעמ םנמא רשפא הלמהש "ןתונ"
םישרודה תולועפ .תוידימ ינא רבדמ וישכע
תרמאנ ןאכ ןושלכ ינב ,םדא ןיאו ןאכ "הניתנ"
לעךוניחה ךוניחכ רמואו תמגמשךוניחה ורציב
.שממ םלואו רקיעה אוהםדאהשותובישחתג?דונ
םישנא איה רוציל םתוא אלםילככאלא.םישנאכ
— ול !םדאכ ףאו םא וייח לצ רבוע םולחו ,ףועי
החנההתישילשה ילש איהךרוצה ןויושב
לכב תאז והירה והשמ יניעב .ונוק םא חור
לכל םדא יפל תדימ .ותלכי םנמא תדימתלוכיה
םוקמה החונ ונמיה וא םא ןיא חור םוקמה החונ
!הנוש תא המ עבקש,עבטה אל הנשי
.ךוניחה ,ונמיה ירה םוקמה ןתונ ויניע וב לקושו ותוא
ךא ךותבתרגסמה עבקש,עבטה שי תתל שיאל
.וישעמו
.ויכרדכ ןויוש,תונמדזהה תחיתפ רעשה לש לכ
ןיאללכב תד ילב תונויער.הלאכוליפא תדה
יבלש ךוניחה לכל ימ לוכיש תונהיל ,םהמ ירה
וזהעיבת תיללכ םלועב ,וישכע העיבתהרכוהש ,תיטסידובה האורה תא םדאה ריסאכ רושקה
לגלגב ,תומלועה האור ותוא רושק םש םשל
םלועב תודהיה ךשמב לכ ימי המויק ףא םא
ורוהיט .ותלואגו ןיא ינא רמוא הזבש לכ .תדה
החכשנהשעמל ךותב תכרעמךוניחה ונלש .ןאכ
וליא יתרמא ךכ היה חפטמ לע ,ינפ ,לשמל
ךכוךוניחה וניאאלאחופיטתוישיאההדימב
יוטיבה ןשיה ונלש תעד"".םיהלאה תדה הניא
חופיטש הזירשפא דצמעבטה ןותנוידיבומילה
אלא תעד"!"םי,דלא תעדו טיהלא — ןיא ינא
חופיטש
.םיד ינא שיגדמ תא :הלבגהה הדימב
חכוש תאירבדוהימרי — תזמור לע המבהבחר
הז ןתינ ידיב,םידומילה ירהש םא אל דומענ
רתוי תמבמ םדאה :ויתונותשעו בשויה" לע
לעהלבגה וזעלביךוניחה תא.לכה,ןבומכרשפא
גוח ץראההיבשויו".םיבגחכ םלואו ינשםידדצ
ךותמ.האצרה
םג ןינעל .הז םנמא המבה הבחר !רתוי ךא
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ינפמ איהשהבחר הלענו ,כ"ב ומוקמ לש,םדאה ןלטבל אלאךפיהלןשיגדהלתוברהלו תא ונרכש
ףא םא אוה ,ןטנטק חוטב .רתוי ןיעההיפוצה תא דלנשכ,ןידב יכ לע ןכ —םתעדל —לודגהשועה
המ וניאש ןיבמ ןמהשועה המ אוהש .ןיבמ ירה
לכה הקזח הילע אלש חכשת וליפא .ותוא
ךכו ךוניחה תדהו םנינע דחא אוהו ותמשנ וליפאהעדל וזתווצמה,ונתלעותל ףא םא ןבומב
לש םדאה יפל םיחנומה לש ,דחאה ותוישיא הזתלעותהש איהתעמשמב ,ונלשונלבקב ,ונילע
ויפאו יפלםיחנומה לש !ינשה םהינשוםילפטמ ילב האנה ,תימצע לוע תוכלמ .םימש ןכבו
,תוישיאב וא,המשנב ,וז אלרבדבכ עובק דמועו הנקסמהתיללכה לבלתועדה איהתלעותהש אל
אלא רבדבכ ןתינה לולכשל ,רופישלו םהינשו ה"בקל אלא .ונל יכו" המ תפכיא ול ןיב טחוש
םיטיבמ לע לולכש רופישו הז לעכ רבד אוהש ןמראוצהטחושל ןמ 'ףרועה םא ,תמכח תמכח
לכלתוחפהירשפא,יוצרוילואו םגיחרכה.ילרוגו ךל — אה ,אל ונתינתווצמה אלאףרצל ןהב תא
וליא וניצר שפחלםילדבה םהיניב רשפא היה ".תוירבה
אל ונתינ תווצמה אלא ףרצל ןהב תא
רמולךוניחהש ןיכמ תאםדאה ייחל םלועה הזה
תדהו ייחל םלועה .אבה ךא לדבה הז ןיא וב תוירבה — ידה הרטמ .תיכוניח תווצמה ונתינ
.שממ ,תישאר ימ עדוי תא סחיה םימוחתהו םשל ךוניח ,םדאה וביטיהל .ותירחאב
לאו ונלהכותהל לע שוריפ הלמה ,תירחא
ןיבש םלועה הזהםלועהו !אבה ,תינש ןיא תד
תמלעתמה ןמםלועה חזה ומכ ןיאש תטיש ךוניח • תולעהלו תא תובואה םינועדיהו םייגולואיתה
תמלעתמהםלועמ .חצנה ,דיגנ,ילוא ומכ יתזמרש םייפוסוליפהו רבדב ביט רכשה שנועהו םמוקמו
,םדוקךוניחהש אוה אוה תדההדימב תריציש .םנמזו ינוצרב עובקל רבד דחא רבדו דחא
תוישיאה תנתינ ידיבםידומילה ,וא םא םתא .,דבלב אוהו תדהש המש ינפל היניע םג תא
,םיצור ידיב .ס"היבלדבהה ,ךרדב,םירישכמב הרטמה לש ףוריצ .תוירבה רשפא ןיאש הרטמ
וזהתרטמהדיחיה ףאו אלתיזכרמה ואהבושחה
ילכב,הדובעהתויורשפאב.הדובעהךוניחה ןיעכ
הרוצה תדהש תשבול איהשכ תסנכנ ילתכל .רתויב ךא ןיב תורטמ תדה הרטמ וז :תטלוב
ךלהתה" ינפל היהו ".םימת
!ס"היב תדה איהךוניחה לע תמב.תומלועה
ינא הינמ ןיאש ךרוצשיגדהלהדבוע .וז יד
*
תילסכודרפהקוקזו,ךמסל ריכזהל רשקב התא תא ןויער.הבושתה לכ תד
הנקסמההארתילוא
י''פעא עודיש ונלצא רבכמ ןויערה הרותהש, .תדודחוימבו תד,לארשי ןינע בר הל.הבושתב
,ןומא" ".גוגדפ םשל רבסה חקא לשמ דעסו לאה רפכמ ןוע אל קר ןבומב .ליבס אוה אל
אופא תורפסהמ תיגולואיתה ונלש תורפסהמו קר ןכומלבקלםיאטח* אוה הצור :םלבקל אל"
ץפחי תומב עשרה יכ םא ובושב ".יחו אוהו
תיכוניחה .םהלש
ןיב תוקולחמה תוירקיעה תורפסב תיתדה חמש !ונבושב אוה וליאכ ץר .ונתארקל ןיא
ונלשתקולחמהירבדב ימעט.תווצמה ויהרמואש ךל ןויער יתד ביבח רתוי ןויערמ .הז לאה אל
:םיד תווצמה ,הרזג הקוח ןיאשרהרהל !הירחא קר !לבקמ אוה .הכחמ אלו קד :הכחמ אוה
ויה :םירמואש תווצמה ןמעט ןדצבורקיעבו לש .ארוקוליפאשרדנאלל,ולאש אצמנאלל.והושקב
רבד רשפ .ןלוכל םנמא םירקמב םיעודי םעטה ןיאו ןויערה רזומ וא .קוחר ,ךפיהל לכ ןומא
.םלענ רבכ ושרד הרפב המודא רמא" ,:דמלש ,גוגדפ לכ,ךנחמ עדוי ךכש לטומ וילע !םימעפל
לע לכה ,יתדמע תשרפו הרפ המודא יתרקח ידכ ריזחהל הבושתב וליפא ילתכב ס"היב שי
יתלאשו,יתשפשפו יתרמאהמכחא איהו הקוחר רוזחל ירחא.םיעשופה ךכו ןיא םלוע תדה ,אלא
!ינממ רמאו 'ר יסוי ,אנינח.רב רמא ולה"בקה ומב,יתרמאש םלוע ס"היב ףא םאהדימב הבחר
השמל  :ךל ינא הלגמ םעט ,הרפ לבאםירחאל רתוי דע ןיאל ךורע — םימשה האסכ ץראהו
,הקח :ביתכד היהו םויב אוהה אל היהי רוא םודה ,הילגר רועישהו ךשמנ אל העשל וא
תורקי,ןואפקוםירבדםיסוכמה םכמ םלועב ,הזה םישולשל העש ,עובשב אלא ירודל תורוד
םידיתע תויהל םייופצ םלועל ".אבה אצוי שיש ימלועלו ,םימלוע אל ףעיי אלו .עגיי
*
םעט ילכל .דוצמ !הוצמו המו םלענש וליפא
םא ןיב תורטמ תדה קוקיז ,תוירבה ירה
המלשמ ,ךלמה הלגנ השמל וניבר םלועב ,הזה
םשל קוקיז תוירבה שי ךרוצ ..תדברבד הז
לכלו דחא ונתאמ םלועב .אבה
הנושארה
תכסמב
אטבתמ
דומעל
ידכ
ןיא יל תועידיה תוכרצנה
לע
תירקיעהו
ךוניחה
יטרפ תקולחמ .וז ךא המדנ ימש רמאש ןיאש היוצמה ונידיב אוהוהנידמה.ןוטלפאלםכתושרב
תווצמל םעט אלא ןה הקוח ,הרזגו אל ןווכתה איבא תא רפסה הזה דעל ידבםילשהל קלח הז
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.ירבדמ עודיכ רפס הז קלוחמ הרשעל םיקלח
וא ,םירפסונליבשבו בושחדחוימב רפסה .ינשה
םלואו ידכ ןיבהל תא ואצומ ילע ריכזהל תא
ןכות רפסה.ןושארה
רפסה ןושארה לש הנידמה ןוטלפאל וניא
אלא רויס יללכ לש ןינעה.ןודינה,עודיכחוכיוה
,ררועתה ומכ אוהש ררועתמ יפ-לע בור יבתכב
,ןוטלפא ןפואב .ירקמ סטרקוס ןמדזמ ותיבל לש
םדא רישעדמועה לע ףס,תומהםדאו ,הזקוחרה
היפוסוליפמ וא לכהפיאש תינויע ,איהש ,רמוא
ךותב תחישםיערה,הררועתהשוליבשבשהכרבה
הלודגה רתויב איבהש ול ורשע איהתורשפאה
תויהל ,קידצ ידהש לע ידי ורשע לוכי אוה
םלשל לכ ויתובוח ךכו אל תויהל בייח.והשימל
חתפ םטרקוס קיסהו ךותמ וירבד תויהלש קידצ
ושוריפ םלשל ,תובוחחוכיוהשכו חקלתמ ןקזה
קלתסמ וריאשמו ידיב וישרוי.םיריעצה םיתניב
סנכנ אב חוכהבשחמה,השידחה אוהוסטדקוסו
םיחגנתמ הז הזב דעוחירכמש סטרקוסםיכסהל
יכ ותטיש תכרפומ .הרקיעמ
םנמא םג הטישההשידחה םגוהלוטיב י"ע
סטרקוס םניא םיחסונמ חוסינ :ידוסי םלואו
ךותמתטילפ הפה לש ,ןקזה ,וא ,ילוא רתוי ,ןוכנ
ךותמ הרעהה תיעראה לש ,סטרקוס תבציתמ
,ונינפל םא יכ הרוצב ,הלק היעבה תיזכרמה
לש םייחה איהו םביט םכרעו לש םייחה .םמצע
אלה ךכ וירבד לש :סטרקוס יתבהא" חחושל
םע םינקז.םיגלפומ וכלה ונינפלךרדב הבש םג
ונילע ,תכלל ביטינו תושעל םא דמלנ םהמ לע
הביט לש ךרד ,וז םא הלק ,איה םא .השק דואמ
יתיצררשבתהל ךממ לע ןינע ".הז ןקזהו בישמ
המ אוהש ,בישמ םייסמו ,רקיעהש ןיב ימיב
,תורחשה ןיב ימיב ,הנקזה תולש שפנה םולשו
•ימינפ ףא יהמ תולש שפנה ךיאו רשפא,הגישהל
יהמו שפנה ללכב הזמו,חילצהל והמו קדצה
אוהו םייחהםיבוטהםדוסיב — לע לכתולאשה
הלאה ןיא ונל הבושתהקיפסמ רפסב ןושאר .הז
היעבה :הגצוה המ שוריפ ,קדצה ,רמולכ ןזוטה
!ירסומה ,ךא ומכהדומש סטרקוס ומצעטפשמב
ןורחאה לש ,רפסה היעבה הראשנ היעב ונאו
םידמוע ".וקית"ב
רפסב ינשה סנכנ םרוג ,שדח אוהו תכובמ
.םיריעצה
רפסה ןושארה אצוי ,תרוסמהמ תרוסמהו
תשגנתמ תונכפהמבהשידחה וליאכ וז האיצומ
תא .וז ךא שי םג תורשפא .תרחא שי ןוצר
תכלליכרדבתרוסמה םא ךא רשפא אלשדורמל
.תומדקתהב ןאכ.הכובמה ןקזה אל קר ,ביבח

א"ז ביבח אוהשכ ,ומצעל אלא םישיגרמ ונא
לעש ףא ותומימתקימעה תדרל ךותל דוסםייחה
לפלפמהמ ןחצנה םמוקתהש .ודגנ םלואו לפלפמ
הז וחוכ .ותא אוה גציימ תא םלועה .ונלש יא
רשפא אופא ולספל דימ ףא םא ויתונקסמ תורז
.ונחורל ירההרירבתירזכא ןיבבוטה ןיבו,תמאה
,א"ז ןיב המ הארנש בוטכ ןיבו המ הארנש
,תמאכםיריעצהו םינופסטרקוסלוליאכוםישרוד
ונממעירכהל ןיב ינש .הלא ונרוה" חרוא "םייח
—
תאז םתקעצ,םתשירדו ידבו ררבל תא ןינעה
םיראבמ ותוא ןמ דוסיה םיללוגו תא לכ תשרפ
.הכובמה .
חתופהראבמ תאהעדהתלבוקמה ד"עדסומה
ינא( רמוא "רסומ" אלו "קדצ" ירהש הלמה
"קדצ" הרצ ידמ ליבשב תנבה ).וינעה ,רסומה
אוה ,רמוא רבד םכסהבש :אדירג ךכ םירמוא
.ונל וניא רבד ישממבכרהב !םלועה אוה ןינע
לש מ"ומ .יתרבח ךכו ןיא וב ערכה .ולשמ אוה
ךמתנ י"ע רטושה,דבלב אלולו תוארוה רטושה
התיה לכ תוגהנתה !הווש לכ השעמ היה תמ
.לבק םא רתומ יל תתל לשמ ,ונימימ ,םכסוה
םשל ,ןוחטבהםיליבומוטואהש וכלי דצל ןימי
.בוחרבםכסהה ,םכסה ךא ודוסיב לשרבדה ןיא
הבס ךכל אלש ועסי לאמשל ךכו( הדבועכ
גהנמה).הילגנאב ךא םולכרסומה ןינע לש גהנמ
,היפרגואיגל ומכ דיתעש היה רמול
,ימוקמ ןינע
םעפ .םוי םולכ ןיא םישעמ םהש ,םיבוט םישעמו
םהש ,םיער ושעייהזיאב םוקמהזיאבו ,ןמז י"עו
הזיא םדא וליאבו ,םיאנת ,םהש ,א"ז םיבוט
םיערו םהשכ.םמצעל
ןבומכ םא ןיארבדה ךכ םאורבסהה וס"ה
"יגולויצ ןתינה ,ןוכנ ירה רסומה .ןקורתמ םדוק
,לכ ימ ,לוכיש וא בשוח ,לכויש חיוורהל י"ע
תקירפ■,לועה קורפי !לוע ימ עמשנ רטושל םא
רטושה ,ונניא וא םא רשפא ולדשל ?םלעהל
,תינשו ןיאהרבחל ללכב.הדימ-תמא םא ונלוכ
קורפנ לוע החמשב ונאו םיקידצ קר דחפמ
,רטושה ירהשיאהירסומהידיחיה אוה גומ !בלה
אובישכו הזיא ינילוסומ וארלטיה וניאשבל-גומ
היהנ םינכומ םינמוזמו לבקל תא ולוע ינפמ
וליאש ,ונזעה ונייה םג ונא םישוע ותוא רבד
.שממ לשמה( הזה וניא קוחר והירהש ןתינ י"ע
ןוטלפא ומצע םוקמב ליבקמ החישב תרחא -
,ןבומכ אוה ריכזמ תאינילוסומה לש וימי ).אוה
ןכבוהרבחה הבוקר ןיאו קידצ ,ץראב א"ז
קידצ ,שממ קידצ קיזחמה וקדצב ינפמ אוהש
.קדצ וישכעו סנכנ ריעצה ינשה לבוקו ךכש םג
יפל תדהתלבוקמה איהו תדהתדמלנההחפשמב
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ס"היבבו.להקבו םג תדה,תלבוקמה ךכו םג תעד
,להקה הניאתחבשמ תאקדצה .קדצכ תדה הניא
הארמ קדצהש יוצר אוהשכ .ומצעל איה קר
תרמואקדצהש ,יאדכ ,יולכקידצהש לבקי םעפ
.רכש אצוי ףאש איה הניאהנימאמךדעב קדצה
,קדצכ ךרעב רסומה .רסומכ ותואו רבד תעדב
.להקה להקה דבכמ חבשמו אל תא קידצה אלא
תא רישעה ילב ןייעל רוקמב .ורשע ןכבו המ
?ץוחנ רוריב ןינעהירסומה יזכרמה אוהו וכרע
לש קדצה ,קדצכ רסומה .רסומכ
ומכ,יתרמאש ןאכ קר שוריפ ףסונותרעהל
הנושארה לשסטרקוסותחישב םע .ןקזהסטדקוס
לאש לע ךרעםייחה ןאכוםיפיקמ ותואםיריעצה
תולאשב לע םכרע לש יכרע.םייחה ידכואוצמל
הבושת אוה הנוב תאהנידמה ולש שפחמו ,םש
,הנידמב תא רשפ ,ןינעה יכ ותעדל ןיאהנידמב
אלא המ שיש םדאב ןיאו םדאב אלא המ שיש
,הנידמב ,ךכיפלו םא םישפחמ תא ,קדצה ןיא
לדבה םא םישפחמ ותוא הנידמב וא !םדאב
הנידמלו ןורתיהניחבמ וזיהירהשהלודגהיולגו
.רתוי
הנידמה
לודג
ןתינ
םוקמ
ןינבב
ךוניחל ךכו
ךלוה השענו רפסהנידמה ןיעכ תכסמ .תיכוניח
תמאבו שדקומ קלח ןוגה ונממ יקסעל ךוניח
ןבומב.םצמוצמה ךא ףוסבל אוה ךפוה תכסמל
לע ,תדה יכ ןוטלפא אצמ ולרוגש לש תמשנ
םדאה איהש ונינע לש ךוניחה רווחתמ הלגתמו
קר .תדב ןכבו ןתינהנידמב לופיטדחוימתויעבב
תדה ןוגכ תוראשה שפנה רכשו ,שנועו ןפואב
תכסמש,ךוניחההאבש ץרתלהלאש ,תיתד הניא
הלוכיםצמטצהל ךותב המצע אלא הכומס איה
חרכהב לע תדה תמייתסמו .תדב איהו הקוקיז
הרוהיטו לש■תמשנ.םדאה
ךכ ררבתמתדהשךוניחהו דיקפת דחא .םהל
דיקפתב הז תויולת יכרדדומילה ףאו תועוצקמ
,הארוהה םאו ןיאםימיאתמ םתוא וילא ירה ןיא
,תועוצקמל וא ינפאל,הארוהה םוש תועמשמ וא
.תובישח ןיאו ,ךוניחה ןיב ךוניחה לש ,ס"היב
ןיב ךוניחה אוהש ,תדה ךוניח םינשל תודחא
,דבלב תונשתודליה.תורגבתההו ונמז לכ !םייחה
,םהו םייחה םירבועה ,הלאה קר קלח םה לש
םייח לע םייח םהבש תכנחתמתרפתשמוהמשנה
דע רפתשתש לילכ היהתו היואר .הנוקל
המ ונילעדומלל לכמ והז רבד דחא .טושפ
ומכ הנינעש לש תדה ,יכוניח ךכ ונינע לש
ךוניחח .יתד ןיא תד ילב ךוניח ןיאו ךוניח ילב
.תד םהינש םיאב ףרצל תא !תוירבה ךא ילב
הפקשה תידוסי הפיקמו לע ונתוהמ ללכב ןיא
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רבדל אל לע"ףוריצ" אלו לע ".תוירב" יארשפא
םושל לעופ דובעל תא ותדובע ילב ריכהל תא
רמומה ובש אוה לפטמ תילכתהו רשא המשל
אוה .דבוע המו רמאנש לע לכ לעופ לחדחוימב
לע דנחמה אוהו וליאכ לעופדבועה ינבב .םדא
אוה אקוד ךירצןיבהל המ ונא המו ,ונייח ןיאמ
ונא םיאב ןאלו ונא !םיכלוה ,א"ז ארקנ ול
הזיאב םש ,ארקנש אוה קוקז דוסיל .יתד
*
ינא ףיסומ תורעה.תודחאהנושארה איה לע
יוטיבה ךוניח .יתד
ונלצא לביק יוטיב הז שוריפ םיוסמ אוהו
ךוניח .תווצמל ןיא ינא דגנתמ ךוניחל תווצמל
יאולהו ואצמיש תא ךרדה הנוכנה .וילא ינא
קר עבוק הזבש אל רמגה אלא,הלחתהה ירהש
ןיאתווצמהתילכת.ןמצעל ןה ונתינףרצל ןהבתא
!תוירבה ףוריצו,תוירבה 'ולכ,ךוניחה,תילכתה
אלו תווצמה ןהש .םיעצמאה ירה ןיא רקיעה
ךוניח םשל תווצמה אל^ תווצמ סשל .ךוניחה
ךוניחה ,תילכתה לעו ישנא ךוניחה יתדה אל
םלעתהלהדבועמ תידוסי .וז
הרעה .הינש יכמות ךוניחה "יביטמרופ"ה
םיגהונ בושחל ןיאש ןכות םידומילה .עיפשמ
םתעדל ןכותםידומילה לכוי תויהל המ !היהיש
רקיעה אוה ךרד.דומילה םאדומילה ,ידוסי המ
,בוט יכ גישה ת !ותרטמ םא ןיאדומילה,ידוסי
ךירצ תויהל !ידוסי םא וניא ידוסי וניא.דומיל
םלואו שי םידומיל,םילולעה בלשב תוחתפתה
,עודי עיפשהל ,רתוי שיו םילולעה עיפשהל
!תוחפ ךנחמהו ןובנה רוכזי שיש הלבקה ןיב
חותיפךינחה ןיבו תינכת,ךוניחה ןפואבעוצקמש
ליעומה ^<שב דחא וניא 'ליעומ לוכיו תויהל
וליפא ,קיזמ בלשב .רחא המדנ יל םימעפל
ונידליש םניא ,םידלי םושמו ךכ ןיא ונירגוב
.םירגוב
שי שממ אופא המב ,םידמולש המדנו יל
ןיאש ונא םישמתשמ תורפסב תיסאלקה ונלש
ךרדב .הנוכנה םימע ,םידחא אל תוחפ םירואנ
,ונממ םילוכי רדסל תינכת ך"נת םשל חופיט
שגרהשודקה !הרהסהו המלו ערגי ,ונממ שע
,ך"נתה תושעל רבד המוד י שי םיקרפ םיאלפנ
ונתורפסב ימימ םיניכה ילעב ףועמ שגרו .םילענ
ונאםיקפתסמ םיקרפבירזוכהמ ק''נרהוםיחכושו
ןיאש,ררועל המו םג ,תוורל תא תמשנדימלתה
י"עהקיסיפטמ .הנשונ,ךפיהל התיממ איה לכ
,תונינעתה בושו םיברמ ונא קד .ןובקר
יתרבד רבכ לעךוניחה,שפוחל שפוח תהה
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,תוחתפ אוהו חופיט שגר תוירחאה .תישיאה
ןויער הז אצוי דימהפקשההמ תיתדה בלושמו
:הב ךא שי רהזהל.הנבה-יאמ ןיא הז לועה
"תוגיהנמ"ל ומכ םיליגרש רבדל וילע .וישכע
ךוניחתוגיהנמל,ושוריפ,ךפיהל דרמלכבלאידיא
,יתד יכ ךורכ וב ןויערה שיש הנחבה תיעבט
תיפוסו ןיב םיגיהנמ ,םיגהנומו ןיב םירשה
,םעהו ןויעראוהש שרוש ןוועה .יצאנה שי ךנחל
תא םדאה — לכ םדא םדאו — לעבכ המשנ
:ולשמ ןוטק"לודגו םש אוה דבעו ישפחודאמ
".וינ
הרעהו .הנורחא ינאשכ לכתסמ רעונב ונלש
המדנ יל ינאשהאור ובתובשחתה תישעמ.דבלב
םילאוש :דימת המ האצותה ;השעמל המ
!חוורה המ אצוי ?ונל םנמא ןיא חוורה דימת
ןיאו,יתעד םא רתומ יל םייסלהעדוהב יא
חוור !יפסכ ןיא ןאכ תונדמח ןבומב .סגה לבא ,תיש ןיא יתעד תמאש תטלחומ תיפוסו יחנומב
המדנ יל הרסחש םהל תונרקס .תינויע וטסירא תדה .היתואחסונו ומכ שיש םיבלש ,תואיצמב
ןיחבה ןיב ינימ תוליעפםימייתסמה םמצעב ןיבו ךכ שי םיבלש,העידיב לכלו בלש בלשו תורוצה
ינימ תוליעפםימייתסמה רבדב .רצונ וזהתכרב ולשתואחסונהו .ולש ןויער הז וניא !שדח אוה
הב,המצעב וז רבדב רצונה לע .הדי המדנ יל ןשי ,ןשונ ונתורפסבו לבק יוטיב יסאלק רבכ
ונידליש םינינועמ קר ,ינשב רבדשכ רצונ י"ע יבתכב .ם"במדה םלואו לע תמאה תיפוסה' וא
תוליעפה ,איההרבדהו דמוע .םהינפל
תותימאתוטלחומ אל יתאב וישכע.רבדלונתלאש
םהבש
,רפסה
העפות וז תרכינ אל קר יתבב
איה םא תדב םינומט םיכרע ןיאש רתוולםהילע
לכה ,עודי לכה ,רורב לכה
אלא
,רבכמ
שרפתה
,ךוניחב המו יתיסינשתוארהל אוהםיכרעשהלא
םג םהייחב —
ונייחבו .ללכב תומישרה לש םניא קר םימייקאלא םהדוסיה לכל ךוניח אירב
תא
הרומה ורתפ
תויעב
רמאמה
!עדמה
ןותעב םגותוללכב םגו .ויטרפב
רתפ תא תויעב !הרבחההאצרההףירצב הרתפ
י"ח תור
תא תיעב .תוהלאה ונא םילכאנ י"עהלכשהה
הלקההינפלש תויולג לכ.תורתסנה ינאשכו בשוי
בשומב םיריעצ אלו( םיריעצה דבלב אלא םג
םילודגה וליפאו ילודג)םילודגה בישקמו וחישל
,םהית ינירה חנאנ לעםירבדה םניאש ,םיעדוי
רקיעהו ימש עדויש תא לכה וניא עדוי .םולכ
ןיא ינא רמוא דוסש םשה !ויאריל הארי דוחל
העידיו .דוחל ךא ילב ,הארי ילב שגר ,םלענה
ילב הנבהה שיש בלש יתוכיא םלועב ןיאש
ודימעהל לעתומכהדבלב — ילבהלא ןיא םוקמ
,עדמל ומכ ילבש תרכהתוישיאהתדחוימה לש
לכ םדא םדאו ןיא םויק ייחל.הרבחה ,ונתושי
אלו קר ונתושי ,םידוהיכ אלא ונתושי ינבכ
,תוברת וליפאו םישנא, 5םתס ונתושי העוקת
םיכרעב ןפואבש ירוטסיה ואטבתה .תדב

לע
.א(י

...וכלהש

םיב^
!יואבר

תורפס שידיי הקירמאב הלכש ףות ןמז
רצק םינש ,הירפסממ ןמ םינושארה :הרושב
.א יובאר .יו .י .רגניז
הדיבא.הלודג םהינש ופטקנבטימב יתונש
.םה הנשה ונייוצ יכיראת טלבוי — םהינש
ועיגה.םישמחלךרדכ םימיההלאה — אל וגחוה
.תולבויה ירבדהכרעה םיטעמ ובתכנ הפ .םשו
םינוש ויה םיינשה ךרדב םהייח .םתריציבו
שיא שיא םהמ הוט תא הווטמהריציהתידוהיה
וכרדב.תדחוימה םהינש ירפוס,דוהה ויה ודמעו
ךותב םייחה םיידוהיה וראתוםהיתוריציב תא
הארמ .םהיניע םג יובאר םגו ,רגניז לע ינושה
,םהבש ועדי תא קחרמה יתונמאה שורדה םשל
םימיה-תוערואמיסופדב .תורפס םעו םתומ
תקיצי
ומדנ תולוק םידוהי .יוטיב-יזע

.י

.י

).רגניז

םינוש ויה תורוקמ הקיניה לש ינשםירפוסה
.הלאה
יובאר — דיליהיברסב אבש ימיב וירוענ
!הקירמאל רגניזו דילי ,ןילופ אב הקירמאל
רפוסכ לעב ףוצרפ .םיוסמ
הקירמא איה התעהיכרפיאהתודהיבהלוגה
םלואו,הירפוסםיבתוכה ,שידיי ועיגהש תלעמל
םירפוס — ואר רוא םלוע המוהתב לש תודהי
.הפוריא-חרזמ
יובאר טלקנ תמדאב הקירמא ינפל אוב
האושה לע תודהי ,הפוריא וא ןוכנ רתוי —
שקיב לכב ושפנזחאיהלהמדאב ,וז שקיבהמדא
ןבומב ,טושפה טעמכ יפל תנווכ וריש לש
םוקילא :רזנוצ ".יתשרחמב" תאהכישמה דאל
המ איבה ותא ץראמ ,ואצומ תוברעמ.היברסב
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