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/ רתכ האצוה תיב 

.דבוע םע ,םעל הירפסה 

.םייחה רחא לוגירה תוערואמב םיאלמתמ ,הדובעמ ונקורתהש 
ןיב יבצקמהו ינבמה חתמה לש ודוסיב ,הניגבו תיבב לפטמ אוה ;םוימוי לש םינטק 
תא תוביכרמה תוירופיסה תוביטחה יתש םידירי אצומ ,תותבסה יתשלו ותבל גאוד 
תמה תיסחי-רצקה ירופיסה קרפה - ןמורה רקיע .בייחמ-יתלב םיבהא רשקו םישדח 
רבעה לש תויטמרדה תויושחרתהה תא רא -וימה ויאושינ תשרפ - תיתלילעה המרדה 
ארה וידומע 40 ךותמ 30-ב זכורמה קרפ) לש התלחמ ,יאשח ןכוסכ ותדובע ,םירס 
מה תירופיסה העידיהו ,(רפסה לש םינוש רבכ - הירבע ותשא לש התומו עטנ ותב 
םש ,ןהירחאלש םייחה תשרפ תא תללוג בצקמב להנתמ הווההו ,המיבה לעמ הדרי 
ףוטח עגר תויחהלו בושל ההימכה הנומט הגירח ןיא .ןפוצ חונעפו ינלבס בקעמ לש 
יניעל עגפנו דוסה ץיצה ובש תולגתה לש וניא םייחה םירוביגה ןמ שיא .בצקמה ןמ 
תעדל'ב ףשחנ ךכ .םייחה לגעמב םירוצנה לא וא תדה לא ,ףורטה לא ונוסאמ טלמנ 
זאמ וירפס לכב רשאמ רתוי ילוא ,'השא ץרא לא וליפא וא תרחא הבהא לא ,תוומה 
ילדה הניעלג ,יחורב תעגל םימב תעגל' םיפוצ ילוא וללה םירבדה לכ .תרחא • 

.זוע סומע תריצי לש קומעה יזויג םיזמרתמ ,דגנמ םייולת ,ביבס םיפצמו לכ ומכ .לוגיר רפס אוה 'השא תעד^ י 
 r וחת לע תתתשומ תיזויגילר הריצי לכ -ב .המינפ םיצרופ םניא ךא ,תויורשפאב -ימואת ,תופמ עורז אוה ,לוגיר רפס
ןיעל םיארנה םירבדה לש םתוליפכ תש -סנב םירוביגה םיכישממ תשקיע הדמתה םהבש ,ןפוצ תולימו םינמיס-תופש ,םינמז 
צה לש לולכממ קלחכ טרפה תייאר לעו תא סיבהלו םייחה 'ךותב' םילחהל םנוי ,ביואה תוהז תא תולגל רוביגה רזענ 
םלוע םייחל שיש הרכהה לע ,תויופרט ריתהל ;םהילגעמל ץוחמ לא חורבל יותיפה ןקייד עור" ךותמ ובג ירוחאמ לעופה 
,םיווקנ םה וילאו ונממש תילכתו אצומ .ברח תחביאב אלו וכותמ רשקה תא עינמ ול ןיאש ייכונא יתלב עור ,קומעו 
רשפ אקוד ואל" רשפ םהל ןתונה אוהו ותשא תומ רחאל .םייוניש םילח םנמא הרידק תוומ-תוודהמ דבל תילבת ול ןיאו 
דהא :תאז אלא ,לפא וא ,קתרמ וא ,קומע םוקמ תא קיתעמו תואלמיגל לאוי שרופ ןעשה תועבצאב לבח ררופמו ךלוה אוהו 
שורפה ןיבל וניב רשק לכ ילב .ירמגל תמלגמה ,היוזהה ריעה - םילשורימ וירוגמ קר אל הזה רפסבש אלא .(98) "ולש 
לבא .(48) "?ןוימד ילב אל ילואו .יולגה -פימ ישפנ בצמ תיזועה תורפסב תלבלבמו תוצק לע תכלהמ הלילעה םג אלא ,לגרמה 
תא שרפל הבוח הילע ןיא תיזויגילר הריצי ,"האירב" ,תישממ ריע :ביבא-לתל ינת ,םימודמד-ןמז אוה הלועפה ןמז .תועבצאה 
היהתש הל ידו ,וב היוור איהש דוסה תוהמ ביבא-לתל אל וליפאו .םיה לא תחתפנה ,םייחה תציקי ינפלו הרעס ירחאש ןמז 
תריצי .ידוס לכה - השוחת-תעוגנ קר ,הירוורפב תיתרקוי הנוכשל אלא ,שממ תיבה תא תחתופה הנומת התואל המודב 
איה ןכלו .תאזכ הריצי איה זוע םומע ןאכמ לבא .(126) "ינוריע ץוביק" ןיעמ קתתשמ רבדמה ;ירבדמ יתמיב יעיבשה 
ותואל התגרע ירוסי - םירוסי לפכ תרסוימ הסנמ לאוי ןיא ןמורה ףוס דע טעמכו ,ןהינפ לע עורכמ תומק תוחרואה ,ופעזמ 
ידימת יוניע התוא הנעמה רחא םלוע חתפל םא יכ ,די קזוחב דוסה תא חנעפל ןכומ לכה .םמלועב םינפסנו םיבש םיתמהו 
רשאב היקופקפ ירוסיו ,תרתסנה ותוחכונב -חאיהב ,תוכרבו המרועב וירושיקמ ותוא ינפב טיביו אוביש דדובה שרפה תארקל 
םיעדוי םניא זוע לש וירוביג .ומויק םצעל תוערואמבו םיצפחב ,םילמב תשקיע תוז םלוע לא ומתוח תא ומע אשיו תוומה 
ינושה וא ןוימדה תדימ המ" - דוסה תא םגו ,המילגה ילוש אלא םניאש םוימויה .םייחה 
לאוי ?םינוש םישנא לש םחיתודופ ןיבש ןכש .ומצעמ הלגתי ילוא ,ול ןיתמהל לאוי לש וייחב הליחתמ השדח הפוקת 
וליפאו" .(107)"תעדל ךיד םוש ןיאש עדי לש לוגירה ייח ויה אל רבד לש ותימאל רכוש אוהו תואלמיגל שרפ התע הז .ביבר 
םא .הנטק תיגול חייעב יתעדל ןאכ שי לוגירה עצבמל הנכה אלא ביבר לאוי רבועו ביבא-לתב ראופמו שדח תיב ול 
תודופ תויחל םיקיפפמ םח ,תודופ םיוושמ - תואלמיגל ותשירפ רחאל קר לחהש ,וייח .ותומחו ומא ,ותב םע וב רוגל 
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- (67) "תאזה חרדגחח לא םיסנכנ אלו 
ול קישמו ומויק תשוחת גופס םמויק לבא 
,םהינפמ ותוא טילמה קד ףיעצל רבעמ 
וניא ךא ,רבועה לע רגוסה םחרה ומכ 
תודיער שוחלו תולוק עומשל ונממ ענומ 
ףיקת קומע טקש" .ץוחבש םלועה ןמ 
ץוצחלמ ורוע לדח רהה וליאכ ,ותוא אלימו 
םלועח תיימוד ןיהל תימינהח חימודח ןיה 

.(47)"תחא חימודל ויחו ןוציחח 
תושפנה תוסנמ הזה קדה ףיעצה תא 
,שחרתי וכרדש ערק רחא ןרותב ףרה אלל 
,לשמל ,ומכ) .עגמ ,ןיע ףרהל קר אולו 
תעגל םימב תעגליבו 'תוומ דעיב ,ףוחירה 
תעדל' לש ריצה תדוקנ יהוזכ .(יחורב 
ובש קייודמה עגרה תקישנ איהש ,'השא 
עגרל יקניסלהב ןולמה תיבמ לאוי אצי 
ותשא הירבע הלמשחתה ובש קייודמה 
םויח תא קרהו הש אוה" .םילשוריב 
יעטק תא רזחשמ ,ויטרפ יטרפל אוחח 
שמ ריינ לש לודג ןוילג יהג לע ןמזח 
תא רורפ רחא רורפ רוקעל קהאנ ...תוצה 
וקמחו ריעח ףצר תא םקשלו חחכשח 
עהרא ןיה םח ןמזח ימוחת •ןכיפל ...תומ 
,קפס אלל ,לאוי .(76)"יצחו שמחל עהרו 
םיעדומ רתויה םישפחמה ןמ דחא אוה 
ימויק לשמ קר ונניא ומויק .זוע תריציבש 
הזכ ,טעמכ יתנומת ,טקש םויק ,רצויה דיב 
םישעוגה ויעגרב וליפא ץנארמופ לש 
.םילמה לאושו רידגמ םויק אלא ,רתויב 
שקה לש האצות ןניא ויתולועפו ויתונקסמ 
האצותכ ארוקה לש וחומב ורצונש םיר 
לש אלא ,יזועה םלועב תויומדה קחשממ 
.ושופיח ךלהמב לביקש תורדגומ תובושת 
,ןוחביא לש רפס אוה ,אופיא ,'השא תעדל' 
ינבא רקחל זוע תורפס תדרוי ובש רפס 
רפס לכב רשאמ רתוי המלוע לש היתשה 

.הכ דע 
תוינבת 'השא תעדל'ב וחתוק וז הרטמל 
טפשמה עוטיק ןוגכ ,תושדח תויריבחת 
בקועה טפשמה תחיתפו ,תימואתפ הדוקנב 
וקה טפשמל הדובעישמ האציש ,תיקוספב 
חתיח וליאכ ,חינח חחדקמח תא" .םד 
תוריחזה בשייתהש .חרואה ינפל ,דוהיכ 
,דולה ,הרע תונפל" .(33)"הפפח תניפה 
ילה רפיסש .ומצע ןורטפה ול חכיח 
תנואתב לומתא חגרחנ חירהע יכ תומדקה 
תא רפוסה םרופ וליאכ .(13) "למשח 
ויהש ,טפשמ יקלחל קינעמו םיטפשמה 
טמ ,יאמצע דמעמ ,םהילאמ םינבומ םדוק 
הלאשנ אלש הלאשל תובושת ומכ ,דיר 
רותיו ,המ תדימב ,ןאכ שי ןכל .םר לוקב 
תיקוראבה תינושלה תוירישה לע בשוחמ 
תרזח יכ םא) םילמה לש הזילאנאה ןעמל 
לשמ תידאלאב תויריש תרצוי םיאשונה 
לכש ,םירצק םיקרפל הקולחה ףא .(המצע 
המוד ,ומדוק יפנכל תחתמ חיגמ םהמ דחא 
זוע רקוע ןכ-ומכ .הז ךילהתל הדוסיב 
ושמ ויהש םילמו םיאשונ ישרש הז רפסב 
תה םשל ,תינונגסה ותמדאב בטיה םיעק 
לשמל 'ידצמ" הלימה :תיטילאנא תוננוב 
ותריציב תונוש תויטהב העיפוהש הלימ) 

תובר םימעפ רפסב העיפומ ,(הכרא לכל 
טעמכ תנקורתמ איה הרואכלש דע ,ךכ-לכ 
הלילצ תא קר בוש םיעמוש ונאו ןכותמ 
ליחתמ לאויש יפכ שממ ,רזוחה ינומזיפה 
עמש אל וליאכ תוירבע םילמל ןיזאהל 
לש הנשנו רזוחה יומידה וא .םלועמ ןתוא 
תיבאלס הרכיא ינפל ליגיבא לש הינפ 
ריזחמ ךכ .(יסורה אשונה) םינוש םיבצמב 
לש תישארבה ןמזל םילמה תא אצויה 
דימעמו ,תמא-יאלגל ןתוא ךפוה ,ןתווהתה 
הניחבל וימורעמב ןהירוחאמש המ תא 
דע ,בושו בוש ,רואה לומ לא תקדקודמ 

.הבושת אצמיתש 

םלועה לש ותויה לשב אקווד ילוא 
שב זוע תריצי תבייחמ ,המולעת רבעמש 
םייחה 'רותמ' ותריקח תא םירחואמה היבל 
חרבש ימ יפלכ סחיה .וילא האיציה ינפ לע 
הכרא לכל ירהש) ןאכ ראשנש ימ יפלכו 
- םינוש םיימויק תוגוז זוע תריצי תתמעמ 
הנומיר ,לאכימ לומ הנח ,ןנח לומ תור 
םירפסה ןמ הנתשהש המוד ,(ןתנוי לומ 
ובש ,ירחא םוקמ' תא איצוהל) םימדקומה 
ץוביקב הקונית םע ראשיהל הגנ הטילחמ 
הלאל ,(המא לא הינמרגל חורבל אלו 
תגצומ 'הערה הצעה רה'ב םא .םירחואמה 
ונורתפ םא ,השפנ תא הטלימש ימכ תור 
יפנכ לע ףוחירב אוה 'תוומ דעי לש דיחיה 
לש הפוריט םא ,םייחל ץוחמ לא הקיסומה 
תעדל'בש ירה ,דיחיה הטלפמ אוה ןנוג הנח 
הסובת הלחנש ימכ הירבע תגצומ 'השא 
ימכ ,לוצינש ימכ ,חצנמכ שח לאוי וליאו 
וז השוחת הוולמ וליפאו .ותקדצ החכוהש 
איה ירה ,הדיגבו םשא לש םיקזח תושגרב 
ןמ תוראשיהה לע הקומע החמש םג הגופס 
חתיח השוב" .ףיעצה לש הזה רבעה 
םירתסה תחמש לע לאוי תא תאלממ 
הירבע תומ יכ הבשחמהמ םימעפל קיפהש 
ואצי עטנו אוהו התסובת תא ןמסמ 
ךישממ וז הניחבמ .(76) "םיחצנמ ףוסבל 
תריצי לש התולגעתה וק תא 'השא תעדל' 
הבשו תוומב העגנ רבכש הריצי - זוע 
םהיטויסב רייטצמ אוהש יפכ - ונממ הגוסנו 

םהש ,'הרוחש הספוק'ו 'הנוכנ החונמ' לש 
;הנתמה ,תוסייפתה ,המלשה לש םימויס 
םידוסי םאה" הלאשה לע .החונמ טעמכ 
,תעצרנ הפונתו םולב קוניז לש םיידימת 
ףא עגרל ףא םילדה םניאש הפונתו קוניז 
םילדה םניא וא ,םישממתמ םניא םג 
םירוסיי םאה ,םישממתמ םניאש ינפמ 
קוסיר רשאמ תוחפ וא רתוי םישק הלאב 
,תנתינ (55) "?דימתלו תחא םעפ לגרה 
רשפא ילואו .תילילש הבושת ,םייתניב 
לאכימל טעמ חלסנ הזה רפסבש רמול 

.ןנוג 
.קבאמ ולוכ החונמה לא עסמה םלוא 
אוה 'םייחה ךותב המלחה'ל ןושאר יאנת 
לוכי וניא לגרמה .תמאה םע תודדומתה 
דוסה לא ךרדה .בזוכ עדימ לע ךמתסהל 
תימינפה תמאה קרו ,יכה ואלב הקמקמח 
םייושע קדה ןמ קדה לילצל בשקהו הרוהטה 
,ותבו באה םיטילחמ ןכל .הילא ליבוהל 

 auura
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םשב אורקל ,םישדחה םהייחל החיתפכ 
לש תובר םינש רחאל עטנ לש התלחמל 
רבב חתא" :םאה ידי-לע התפכנש הקיתש 
!דרוזנצח .דחפת לא .ףקתת דיגהל לוכי 
לאוי לע םג לטומ ךכו .(44)"רכב הלטוב 
.בכרומ עגנ והז .ותלחמ לא עדוותהל 
םהילעש שלושמה יסחיב םיצוענ וישרש 
ומכ .יזועה םלועה לש ויתועירי תוחותמ 
הז רפסב םג ,רייוצמ זוע לש וירפס לכב 
תא הוולמה ,ישילשה םדאה לש ותומד 

.לצכ םיבהואה 
איה ירה ,הייעב רפסב שי םאש הארנ 
ה םינושארה םידומעה םישולשב היוצמ 
עמ אוה םהירחאלש רופיסהש דועב .הלא 
תויופקתשה ,םיביטומ ירשק לש בושח הש 
רופיסה לש ותליחת תדמוע ,תויופלחתהו 
הירושיקו הילמסו טעמ המוריע איהשכ 
הנלכותש ידכ - קפס ןיא .ןיעל םייולג 
טעמ רתוול שי םילמב לאשיהל תולאשה 
הדוחי ,ןכ ומכ .יתורפסה רתסהה השעמב 
תוטשפב תויהל היה בייח הנומתה לש 
תדמוע איה ךכש םושמ ,ןבלו רוחש ,הינוג 
םתוא םיבבוס וייחש םושמ ,לאוי לש ובלב 
לש תינועבצ תכובסתב הימולעת יעגר 
הלחמ התיה אל וא התיה :םישוחינו םירשק 
תא הירבע האצמ תמאב ךיא ;הלוטמב 
ומכ שממש ,םג ןוכנ ?אוהה הלילב התומ 
ןהלש תישארבה ןמז לא תובשה םילמה 
ארב היווחכ החפשמה תנומת םג תדמוע 

תוסלכאמה תויומדה שולש וליאכ ,תיתיש 
רבדה והזו ,ולוכ םלועב תודיחי התוא 
ורפסה התמצע תא הלוכ הריקחל קינעמה 
םאה הלאשה תלאשנ ,תאז לכבו .תית 
וניא הריציה תא עינמה ןונגנמה ףושיח 

.היילכ תנכס ובוחב ןמוט 
תנסוחמ הניא זוע ירפסב תומד ףא 
לכב תודערנ תחא דע ןלוכ .םילמה ינפמ 
,"הנוכנ" הלמ הרמאנ רשאכ ןווג ירוצי 
תסנה עבצאה ךשוחב םהילע הטרפ וליאכ 
לאויב תעגונה ,רחאה םלועה תחילש ,תר 
הוואת ,ףושיכ תופוטש ןלוכ .רקוב םע 
ןיא .ןנוסא ןה םילמהו םילמה לא הגרעו 
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תוגרואה ןה ןהיעותעתב םילמה םא תעדל 
תנמו שממ וב ןיאש םלוע םירוביגה ביבס 
אמש וא ,יתימאה םלועה ןמ שפנה תא תוק 
רשקה תא התאירב םצעמ שפנה הרסח רבכ 
;ןוצרמ הייווט תשר ןה םילמהו םלועל 
תובקע ,וב גילפהל רשפאש האובב םלוע 
אהת .הזה םלועב רבעמש םלועה ריתוהש 
,בבוסמהו הביסה ,תוקיזהו םירשקה תכרעמ 
תויומדה לכ - תחא האצותה .אהת רשא 
יתימאה םלועהו ,הקד תיכוכז תופקומ 
,םיירמהה םימצעה טג" .ןהב עגונ וניא 
םניא אלח ,תולכ דע טחט םיקמעתמ טא 
תואידיאה תא ןחרצקכ .!ףפור יומיד אלא 
טיטוגח תאו םופתל לטות אל שוחה 
וכשחמכ גישת אל םלועל ןח םיישחומה 
תעגל) ."םולכ ןיא ,ךכמ אצויהו .ךית 
תודידב אלכ והז .(12 חורב תעגל ,םימב 
וריסהל - םוקמ לכמו ,וריסהל ןיא םלועלש 
תפסכנ תיכוכזה ךותבש שפנה .ןיטולחל 
התומד תא הל ףקשתש האובב שפנ לא 
רשא ,תיתימאה התייווה תא הל בישתו 
תואובבל תוניב רבכ הז הנממ החכתשנ 
ו ףקתשהל :םירזוחה םידהלו תופלחתמה 
,עגניהל םג ,תאז םעו .ףוס ףוס חונל 
,ןכל) .שדח לוק עומשל ,ףטשיהל שבכיהל 
ךרד רובידה לא זוע לש ותכישמ ,ילוא 
,הנהו .(שבכנה דצכ ספתנה ,ישנה םוידמה 
וימה הבהאה ידי-לע המוחה תצרפנ רשאכ 
וללחל שפנה תלטומ וליאכ המוד ,תלח 
תעדל ןיאו דמימ ול ףסותינש םלוע לש 
תופקתשהה האיצומ וליאכ ,וב עונל דציכ 
תחא לכ ןמצע ךותמ אלש תימואתפה 
.ריוואל םיממ זוע לש תיכוכזה תושפנמ 
הלגתנש תיעבמה הדבוכ תמולה ,שפנהו 
וליאכ הבוהאה שפנב תרהזנ ,םואתפ הל 
הבהאה זוע .העגמב התוא ץפנל הלולע איה 
לא ןבא קרוזה םדא ומכ .הנויליכ םג אוה 
לו ,וחוכ אולמב שמתשהל ששוחו הרטמ 
תיצחמ לא קר התוא ךילשמ אוה ךכיפ 
לכב ןבאה תא םיכילשמה הלא .קחרמה 
םהילע רזגנ ,ןועדגו הנליא ומכ ,םחוכ 
גנתה תמצעל ההז המצעב הזמ הז וקתניש 
תקמוח ,עגמ-ןיאל ידמ זע עגמ ןיבו .םתוש 
דפה שפנה סמוע .םיעגרה ןיב לא הבהאה 
יסחי תא הנשמו יארה תא תוועמ תרפרפ 
אל דומאל דוע תעדוי איה ןיא .תודימה 
םוקמב .התלוז חוכ תא אלו החוכ תא 
,ההז האובבכ הבוהאה שפנה הל הארתש 
תוארנ םייתשה :הווש-יתלב תפקתשמ איה 
הרומ ,שבכנו שבוכ ,סנאנו סנואכ וזל וז 
שיא אל קר - לכה .ודליו הרוה ,דימלתו 
קחשמב םיווש םניא םלועלש ימו .השאו 
,םהידיקפתב םיפלחתמ םה וליפא ,תוחוכה 

.םדבל הז לומ הז דומעל םילוכי םניא 
,ךוותמ :ישילשה שיאה לש ומוקמ ןאכו 
שיאה - םילשמ וא ףדור ,דש ,לכסמ 
גוחמה תא ןזאל ידכ דימת ץוחנ ישילשה 
עפלו ,םיבטקה ינש ןיב ףורטב עעונתמה 
טפושכ ,תוטבחה תא תוטהל ידכ םימ 
טזזל טחינש ולכי םיתעל" :ףורגיא תריזב 
םהינשו ,םחיניכ הדירטמ עטנש ךככ ןיה 
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לא םינפ םח וראשיי ךלתשכ יה ועדי 
לכבש ,רמול רשפא ילואו] .(93) "םינפ 
שולפל ןוצרה םייק הדדוב תיזוע תומד 
תחקל ,םיבהוא םילגעמ לא ישילש שיאכ 
בכושה ,הזכש רגנוא אגרש ומכ .קלח 
וביבס םירשקתמה םייחל ןיזאמו ךשוחב 
הירזע ,'תרחואמ הבהא'ב וב םיעגונ םניאו 
הווש ףתוש תויהל שקבמה ,הזכש ןילטיג 
.['הנוכנ החונמ'ב ןתנויו הנומיר תבהאב 
יכרמ .יעבט וניא שלושמה הנבמהש אלא 
חמו" .הז תא הז ובירחיש םהילע רזגנ ויב 
יתשא תא יתחצר זחל רפהל חיח לוהי 
חתפנש ונתה תא חוצרל חתפנש ינפמ 
וניתשלש ןיה יכ ףא ?חירוח ינש תא לפתל 
זחיחתש רתומש יפכמ חכחא רתוי חתיה 

תעדל') "?חרכא ךילא ךממ קופפכ ומכ 
ירוביג תשולשמ דחא לכ .(109 ,'השא 
סרוה ישילש םדא שמשמ 'השא תעדל' 
אמ םירוהה ינש .םירחאה םיינשל סרהנו 
,הדליה תלחמל תוירחאב הז תא הז םימיש 
המישאמ הזיל ,לאוי תא המישאמ ליגיבא 

.הירבע תא 
יפל .ךשמיהל לוכי וניא קבאמה לבא 
וניאש ימ ,'םייחה ךותב המלחהה' יקוח 
תלחמש - עטנ .ראשיהל לוכי וניא רתוומ 
לש היחה התומשגתה איה הלש הרהזאה 
תא קתנל תשקבמ - תשלושמה הלחמה 
ידי-לע השולשה ןיבש ילמשחה לגעמה 
םדא' תמלגמ איה התלחמב ,םנמא .ויוביל 
הליצמ םג .לבא ,הירוה ינשל 'ישילש 
הנוקו היבא ייח תא ,ןיפיקעב ,רתוי רחואמ 
ףוס ףוס תויהלו לודגל תוכזה תא המצעל 
ש ,"תכלחמ תמא-תנוכמ" ,לאוי .השאל 
אוה ףא ,ןמשב תולחמל אורקל דחפמ וניא 
.תויחל ךישמהל תוכזה תא ומצעל הנוק 
יהל ,דימת קותשל תרחובה ,הירבע לבא 
וציק םיתב לאו םירוגס םינוטיק לא טלמ 
הילוחל אורקל ץלאת אלש דבלבו םיינ 
,"ידשח ,יככוכ-יחריח ,שודקח ,יחלאח" 
לאוימ החרב ומכש ,הירבע ;ומשב עטנ לש 
תבייח ,תוומה תועורז לא רז רבג םע 
איה הרציש ילמשחה לגעמב למשחתהל 
לאויל ךרדה תחתפנ התומ ירחאו .המצע 
המכ םג אוצמלו םילמב רוקחלו לואשל 
.שדח ףד ןיאש איח תמאח" .תובושת 
איח חדילו .תכשמתמ חדיל קר ילוא 
לוכי ללככ ימו ,חשק דרפיחלו תודרפיח 
ךישממ חתא דחא דצמ .ףופח דע דרפיחל 
,םינש לע םינש ךשמכ דלוויחלו דלוויחל 
דילוחל ליחתמ רככ חתא ינש דצמ חנחו 
ךכו ,דלוויחל תרמג אל ןיידע יכ ףא 
םינפמ עגמ קותינ לש תוכרקכ םיעקתנ 
לגעמב דוכלה םדאה .(120) "רוחאמ םגו 
ףוסו הלחתה אוהש םוקמב אצמנ תורוהה 
םוקמ ,עצמא םניא םלועל לבא ,םיידימת 
,הווה םעמשמ םייחה .םייחה םייוצמ םש 
רבע ןיבש הדוקנב ףרפרמה םדאה לבא 
,הרוה תויהל ןב תויה ןיב ,דיתע ןיבל 
הזה הווהה לא ררחתשהל לכוי אל םלועל 
אלא ויבוהא תאו וינב תא וילא ררחשלו 
םוש ..." :לגעמה תא הליחת ץורפי ןכ םא 

תמעמועמ תעידי וזיא קד .טייח ינמיפ 
,רחרחמ ,דלחמ אוחש .ץיקחכ אל לכהש 
הפוצו יראמנא םע םלעתמ ,לכואו ןשי 
הרדהכ םישדח םיפדמ ןיקתמו חיזיולטכ 
םאש .הניש דימ» חז לכו.ותומח לש 
,המ רכד חנעפל הווקת וזיא דוע הרתונ 
וילע ,תרדוח חלאש חפנל תוחפה לכל וא 
.ןופא ריחמכ םג ולו .ריחמ לככ ץיקחל 
אוכיש המ רכד .תוככתפח .הלחמ .העיצפ 
תכמכ ץפני .הציקי דע ותוא לטלטיו 
רגופח ,ינונמשח ,דרח םורקה תא ןויגפ 
,ומצע תא ליציש ימו .(97)"םחר ומכ וילע 
תעדל" ףוסבל הכזיו ותבהא תא םג ליצי 
תאו ויכא תא שיא םזעי ןכ לע" ."השא 
,"דחא רשכל ויחו ותשאכ קכדו ומא 
הווה תרעהב תישארב רפס ךרוע ריעמ 
רבע ןושלב רואית לש ומוציעב תקהבומ 
יראמנא תרמואש יפכ ,וא .<ד"כ ,'ב 'ארב) 
ףא התא חשא חז חמ ,לאוי תכשוח ינא" 
התא תאזה חלימח וליפא .תעדי אל םעפ 
?תירכעכ לור חז דיא "•ןיבמ ךכ לכ אל 
,ןמזה לכ ,םתאש דיגחל יתיצר ...?דיקפת 
וא ,קונית לש לורח ונל םינתונ םתא וא 
.קונית לש לורח םכליכשכ םיחקול םתא 
הפי ,יכייכ יכייכ תכשוח ינא םימעפל 
חד ליק טפאמ יו טאכ ,טיופ ,דואמ 

.(114)"יבייב 

םג אוהש ,יופירה ךילהת ךליאו ןאכמו 
,באוכ חותינ ;הדלוההו תודלוויהה רמג 
ןיזמה ןמ וירבע ינשמ רוביגה תא קתנמה 
ליחתמ תויטלחהב .ונממ ןוזינה ןמו ותוא 
אוה תויטלחהב .ותב עטנ תא ררחשל לאוי 
,"באה" ,"הדומה" ,ןורטפה יפ תא הרממ 
תורישה לא רוזחל ,ותוא תשרל ברסמו 
ועמשמ יחה ןבה תויה יכ .קוקגנבל עוסנלו 
אל םלוכו םחו אוח" :דגובה ןבה תויה םג 
םייחח לכו ייח לכ רשאמ תוחפכ וקפתפי 
אל ינא חז תאו ,עטנ לש םג ,םלוכ לש 
שדוק םח םייחח לכ םא .ונרמג .ןתונ 
םייח םח ןיא אלח ,חז לכו םייחח תשודקל 
םייחב תוראשיהה ריחמ .(134)"תוומ אלא 
,חא ותואו .חאבו םאב ,באב הדיגבה אוה 
אטסוא םענקוי ,תורישל לאוי לש ורבח 
ויחא םוקמ תא ספותה ןבה אוה ,יקסניש 
.ומוקמב םתווצמכ תמו וירוהל ןמאנ רתונו 
אטסוא לא לאוי ךלהש רחאל ,זא קרו 
הכז אלו ,הליחמ ונממ שקבל באה יקסניש 
ררחתשהו ,ךיק"ו "דגוב" ויפב הנכתנו ,הל 
לוכי אוה ,םלועבש םירוהה לכמ תיפוס 
.תויחל ליחתהלו ונג יחישמ שדחמ דלוויהל 

םלועל ילוא .תיטלחה הריחבה ןיא ילוא 
.'םייחב תרחבו' ןיטולחל םייקמ זוע ןיא 
רתוי ,קפס אלל ,הריחב הב שי םעפה לבא 

.תווממ םייח 

טולה מילח 
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