
יקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש / ץיבוניבר ןבואר 

ב הרוקמש ,תקפואמה המינה יכ ,המו -ך[' 
שנ רשא ,תמכסמ תוגהבו שפנהךובשח " 
יקסנולש לש סרוקה ורפס ירישמ ,דעמת 
ירישמ" ויריש רפסב העיגה '"ליוג ינבא" 
תירישו תיתוגה הגרדל *"רוראה רודזורפה 
םירשקה םה םיבורמ .ףקות-הנשמ תלעב 
ןיבו שדחה ורפס ןיב םייומסהו םייולגה 
םיביטומהו הקיטאמיתה םוחתב םדוקה ורפס 
מאו םיאשונ .תירישה הקינכטה םוחתב ףאו 
פסב ועקבו ולעש ,םייתונמא-מיינרוצ םיעצ 
הרוצב שדחה רפסב ובצוע ,םדוקה ור 
דחמ ,הרכהה קוזיחו תפסות םושמ הב שיש 
לשב-םישדח םייריל םינווג תאלעהו ,אסיג 
,לשבה יטויפה חוכה םצעמ םיעבונה ,םב 
טלוב רתויב הרורב הרוצב .אסיג ךדיאמ 
הדבועה םצעב ומדוקל הז רפס ןיב רשקה 
,(118 ,ליוג ינבא) "םולחבו רישב" רישה יכ 
רתפ אלש תודיחה תא" :תורושב םתחנה 
זורפה יריש"ב םג עיפומ "םכח םוש/הנדע 
תחא הלימ יונישב ,(91 ימע) "ךוראה רוד 
אלש תודיחה תא" :תורושה ןתואב הדיחיו 
ןייצמה ,הז יוניש ."רתופ םוש/הנדע רתפ 
ריבגמ ,אשונה לש וראות יוניש ודוסיב 
בש) תינקפסה המינה תא הנורחאה ותרוצב 
העבהה םצעמ ןושארה חסונב הקלוס וליא 

.1968 היבחרמ ,םילעופ-תירפס תאצוה • 

קינעמו (האירק ןמיסב תמייסמה תינקספה 
.ומצע ינפב לקשמ רתופהו ןורתפה גשומל 

(119 ליוג ינבא) "יתיב ילתכ" ורישב 
חישרדהו הממדה אשונ תא ררושמה הלעה 
ויתולומה שירחמה קר" :ומצע םע םדאה לש 
,"םלוכ תאו לכה תא עמוש/הממדה עומשל 
דאמ ."םלוכ םע חיסמ ושפנ םע חיסמה קר" 
ינאה תא רשקמ טוח ליבומ המנפה הת 
,תצצוח הניא המנפה התוא .םלועה לא 
ןיב תינוויכ-וד תולגתהל חתפ תחתופ אלא 
בוש הלוע "חיש-וד"ה אשונ .התאל ינאה 
אה רודזורפה ירישמ" תא חתופה רישב 

ירקיע ללוכה ,"תודגה יתש לומ" /ךור 
טלוב .םירחאה רפסה ירישב ולעיש םירבד 
תוכלשאה לעב ,יתוגהה דוסיה הז רישב 
מש םיניינעב תועגונה תוינויערה תונקסמהו 

.רצה ירישה םוחתל רבע 

רדה הסיפתל יוטיבכ "חישרד"ה ביטומ 
ךרדב ןה ,רתוי רחואמ הלועה תיטסילא 
ןהו ,תיבטוקה הדגנההו תימוניטנאה הבצהה 
תויטנלאוויבמאה תדימ לע העבצהה ךרדב 
אש תועצמאב םג וא ,תוימויק תועפותבש 
תאז הרוצב בבודמ רישהש ,תובושתו תול 
לומ" רישה תא חתופה אוה — תרחא וא 
ימ תרבתסמ ותרתוכ םצעמש ,"תודגה יתש 

.םזילאודהו תויבטוקה תד 
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יקסנולש םהרבא 

,תחפתו תח?ה זוישיד הן 

.חישודב תחפהו תחיה 

תוד?ע5 האירבה nib והז 

.(ד) עירזמה ןוננה תח?ע 

יע לע םירמוש םיחתופה םירוטה ינש 
מ.ד ,(סומזאיכ) הבילצמה תלובקתה ןורק 
תודר"ה ןמ יתועמשמה דבוכה תא הטיס 
היצקיפה .ךפיהלו ,"חיש-וד"ה לא "תודפה 
הו דבעשמה יפואה ,הנממ תוררחתשההו 

— (רישה-) ןוגינה לש ררחשמה עישומ 
לש וכרד תא םיעבוקה םיבטקה םה ולא 
יתש" תנומת .תימויק העפותכ םזילאודה 
של הרופאטימכ תשמשמ "לילה לש תודגה 
וילעש ,םדאה בצינ םלומ ,םיבטקה ינ 
,דימתמה חתמה .ךוותב וכרד תא תושעל 
ןיב ,"תשגל וא לודחלה יקפס"ב אטבתמה 
ועב הזל הז םידגונמהו םינושה תודוסיה 
ןילוחה" תריווא לע עדויה םדאה לש ומל 
גכתהל וליבומה אוה ,ותוא תפפואה "גחהו 
תהל יאנת רישה האור הב ,תמנפומה תוס 
טש" :■רתאהו ינאה ןיבש תנצחומה תולג 
."ךילא ינממ ךדדה-טא /ילא ךרדב ,ינמ 
"יתיב ילתכ" רישב רבכ עודי הז ביטומ 
תכרעה ,תונקפסה ביטומ .(119 לדג ינבא) 
קה ןיב חתמה ,תילולימה העבההו הרישה 
אל חישה ןיב חתמה ,תוימוניטנאהו םיבט 
ומצע םע דדומתמה "ינאה" תנומתו םל 

שמ הלא לכ — וביבסש םיטקייבואה םעו 
םג םילועו םיעקובו החיתפה רישמ םיעמת 
םיקלוחמ םניא וללהש שי .וירחאלש םירישמ 
הז םיפנוכמו םיכומס םהו הרורב הקולח 
,תושדח תוסיפת םהמ תוחתפתמש שי !הזב 

ללכב וא ,זמר ךרדב אלא ולע אלש 
יתהמ ילארגטניא קלח םה םלוא ,אל 
רפסה ירעש תעשתב .םהמ תעבונה הקיטאמ 
וכיסהו שפנה-וובשח אוה יזכרמה ביטומה 
לא םינפ" שגפימה חכונל הלועה תוימ 
.תואיצמה לש םינושה היתודוסי ןיבש "םינפ 

צהל שקבמ/'דחא אוהו" ,ןושארה רעש דך] 
,םדאל הרתונש הדיחיה תואדווה לעעיב" " 
"ילואל יאדו ןיב" ,םיבטקה ןיב טבלתמה 
הימוניטנאה תא הלעמ "חתפב" רישה .(20) 
ינש לש םלוע תופקשהו םייח תוסיפת ןיב 
יטנאה תלובקתה ךרדב טקונ רישה .תורוד 
חתמה תא ןושארה תיבב הטילבמה 'תיטית 
,המימת הנומאב הרוקמש ,המלשהה ןיב 
וכריב ךיתובא" :תובאה םלוע תא תנייפאמה 
מ,ד היצאיצוסאה תא הלעמה) "הערה לע 
:תיתנומא תומילש לע ,הרוקמב ףא ,הדיע 
אוהש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" 
לש המלשהה רסוח ןיבל ("הבוטה לע ךרבמ 
ןימאמה ,הווקמהו דחפמה ,שדחה-רודהךב 
,דחפה ריש זא רמוא התא" :קפקפמהו 
"ילוא תונומא לש/ריש זא רמוא התא 
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ףוסבל ידע" ,ףפורתמו ךלוה הז חתמ .(11) 
יהת ןה תוימודש/יליכה חתפה לא עיגמ התא 
תא ןאכ ןייצמ הימודה ביטומ ."ויתול 
קודיצ תעשב םדאה עיגמ הילא ,המלשהה 
"ןידה קודיצ" רישה תא טג הארו) .ןידה 
הרוקמש ,וז איה הדיחיה תואדווה (132 ימע 
."םירבדלש ףוסניאה לש/ותואדו תקיתש"ב 
םדאה לש ודמעמ תא תנייצמ תויפוסניא 
תולובגה שוטשט .ותוא הריבדה הממדהש 
ונויבצ תא שטשטמ תויפוסניאב אטבתמה 

רטיסב יוצמה ,םדאה לש ילאודיבידניאה 
דוסיה .הווקתל דבעמש המלשה לש היצא 
ןיב תיפוסה תודחאה תא טילבמ יתוגהה 
ןפואב תורזוחה םילימה שולשב םידוגינה 
תאז המלשה .ךמא/ןמא/ןמא" :ליבקמ 
םצעב איהש ,המימת יתלב הביש תאטבמ 
.הדיחיה תוניאה תואדו לא ,תרחואמ הביש 
טושה קר" רישב םג הלוע הקיתשה ביטומ 
תאשונ ןאכ םלוא .(12) "ועימשי אלו םיע 
תבבודמ איה רשאב 'הנוב יפוא הקיתשה 
אלו םעמושה קר ... ":םנפומהו סנוכמה תא 
רדה לא/םיארנ אלו םיאורה קר/ועימשי 
."םירבדהו תוארמה תא/ואיבי יזא ךמ 
יזא" :הבישה תבייחתמ תאז המנפה םצעמ 

."ךבוחו ויתונומרא/ וגוספיו ובושי 

תודוסיה ןיב רשגה תא שקבמ הז ריש 
ךנאי זא" :הלאשמה תא עיבמו םייבטוקה 
."ויבכוכ תא רשה ךליל/דסח לש טוחכ 
רנמה תוביצי תרמוא ךנואמה הלילה תנומת 
העבהה ."תסרדנ הפוקסא" יומידל תדג 
דסחה תווקת תא השיחממ תיביטארוגיפה 
רבעמש הימודה תמיא לומ הזמ-רבעמש 

."לילה לש תודגה יתש"ב םשמ 
םינפ-לא-םינפ רשה ינאה לש שגפימה 
אב ,הזל הז םידגונמה ,ומלוע יביכרמ םע 
"תויבוקה-קוחש" רישב ילובמיס יוטיב ידיל 
תודחאה תא ןייצמה "דחא"ה ביטומ .(13) 
רישב רשאמ רחא רשקהב .דז רישב הלרע 
קלח אוה םג ךא ,הז רוזחמבש ןושארה 
המלשהה םע םדאה לש היצאטנורפנוקהמ 
!םירזג" תוללוגתמה תויבוקה תנומת .תענכנה 
קפסה לש ולדוג תא השיחממ קר "!םירזג 
וב ןימאה םעפ-יאש תודחאה גשומב לטומה 
רמ ,"קחשמ" אלא הניא תואיצמה .םדאה 
התיהש ,תויבטוקה ."תויבוקה" ןה היביכ 
לש ומלועו רגובמה לש ומלוע ןיב ,רבעב 
ץברשו/התא היהשו דחא היהש יכ" :דליה 
ול ןכא יכ תחטבשו/והנשמל הבוג ןיב יגכ 
אוה / — ענכייש ךירמ לע תתמ / .התאי 
דק אוה / .טומנ ומצעב אוה .ענכנ ומצעב 

«וה רורב .(13)"/ערפתמ רדסב ךלש תויב 
יחאה הנומתל תקרופמה הנומתה ןיב דוגינה 
חאה לש הרדעיהב תואדו לכ רסח ינאה .הד 
חישדדל הפיאשה יכ רבתסמ ןאכמ .תוד 
תשקב לש רחאה הדיצ םצעב איה הז רפסב 
בואה םע טקייבוסה לש הדובאה תודחאה 
.ומצע םע טקייבוסה לש םג אליממו .טקיי 
רמה ןמ אוה דובאה ןמזהו תודליה אשונ 

.רפסבש םייזכ 

וחה הנומתב שחמתמה .ירוגילאה דוסיה 
ןיאב" רישה לש ןושארה תיבה תא תמת 
/ םלועב עוקת ךרוהרהו" : (15 'ע) "םש 
מ!ד לע עיבצמ ,"ירא לש עולב ףלא שארכ 
םעט ןתונה אוה הזחתמ .םלועל םדאה ןיב חת 
םע םלוא .טקייבואל טקייבוסה ןיבש קבאמל 
שידא ץבר יראהו") הז חתמ לש ןתופפורתה 
,קבאמה לש ומעט דספנ ("דגוסה עצמאב 
ימב תוכזל יהשלכ הווקת לע םג ץקה ץיקהו 
תייה" :תיפוסה הנקסמה ןאכמו ,הז קבא 
בלושמ ןדבאה יומיד יכ ,ןייוצי ."דבואכ 
ילוא" :ףסונ יומידבו !הממדה ביטומב ןאכ 
,"קוספה עצמאב םמדנ רשא/ברע תעל חורכ 
לע הדיעמה השוחתה איה לוכמ עורגה 
תלוכי אלל גשיהה םצעמ םדאה קותינ 
:בהרלכ" :תרדגומ תואדווב יהשלכ תוזחאיה 
ךיפב ןיאו/ — תלוכש :ךל רמוא ךנוחצנ 
םדאה ןיא דרוסבאה הברמל ."ונדבאל םש 
.הריפסב .ונדבא תא רידגהל לגוסמ ומצע 
הנותנ ללכב םא בר קפס ידרוסבאה לש 
,יאדווה לע הבורמ קפסה .הרדגהה תורשפא 
שיש ,(16) "עסי ןמזה" רישה ןייצמש יפכ 
תורומתל ירישה יוטיבה תא וב תוארל 
.ינרדומה םדאה תא תונייפאמה ,תויכרעה 

שה ןיבל תיוושכעה תואיצמה ןיב תומיעה 
רבעבש תיכרעה תואיצמה יגיצנ לש םידיר 
בולש .ןיעדויב תויקסטורג תואצותל ליבומ 
םילמסו הקיטאמית הז רישב בלשמ יקס 
אדקאסה ונתורפסמ תוינושל תויצאיצוסאו 
רמאה תואדווה ןמיסב הלוכ תדמועה ,תיל 
ןתוא תוררועמ ,יגש דצמו ,דחא דצמ ,תיתנ 
ררושמה ירישב ןשומיש תא תויצאיצוסאה 
."יווד" ,"לגלגב" תפוקתמ רקיעב ,םינושארה 
תואדווהמ םג ,לופכ אופיא אוה קותינה 
.רתוי םירחואמה הילוגליגמ םגו תינושארה 
'א תיבב תלמתסמ אצומ אלל החירבה תנומת 
לש תיטנאנימוד ךא ,םנמא תקפוסמ הנוכתכ 
קפס/בויא קפס/הנוי קפס/ןמזה סנכנ" :ןמזה 
םייריטאסה תודוסיה ."חונ לש ותביתמ טילפ 
ונוח" יקסנולש לש תומיאופהמ םירכומה 
אלא ,הז רישב םג םילוע ,"יווד"ו "ולול 
דעה תוקפסה .םיידיטאסאטימ רבכ םה ןאכש 
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זמרה תא חנעפל ונעגי") 'ב תיבב םיל 
תחל — רבשנה סרחה— /?חורבל —/וב. 
םניא ("? דדועתהל — ןנעב תשקה— /? דרג. 
תואיצמהש םושמ ,הלודג תחא הילשא אלא. 
ישרת תוינאה" :טלפימ תווקת לכ תללושמ 
/הזכ רשא למנ ללכ ןיא/— וגילפה אל הש 
הנורחאה הרושה ."הזוחה ,חורבל ןאל ןיאו. 
:תמסרופמה הרושל תימוניטנא דאמ איה 
תואיצמ איה תואיצמה "".הדב ךל הזוח" 
הב תטלשה הדיחיה הרכהה ."ןאל" אלל 
,"ילוא"ל םוקמ וליפא ןיא .תוניאה תרכה איה. 
יאדו" הב הפוקתב יהשלכ הווקת לע דיעמה 
םישרחה לבא/....ץוחבש ךלהה אוה עורצ 
שיאל האי וניא הזו/יטסאלפ רמוחמ םלוכ- 
אלמל לגוסמ וניא ינרדומה בויאה ."ץוע» 
תא הנייפיאש תויטנתוא התואב ודיקפת תא. 
תיבב םיינושלה םיפוריצה .ץוע ץראמ שיאה 
רבה הקסטורגה תדימ תא םישיחממ אבא. 
הלגעל וארו" :ידרוסבאה ונמלוע תא תנייצ 
— הבו בורקךמזב-אלגעל/ונכפה הביתה תא. 
אלגעב") שידקה תליפתמ םייוטיב ."ונחנא. 
היצאיצוסאה חוכמ ,םידמצנ ("..בירק ןמזבו 
וידודנו ועסמ תא ןייצמה יוטיבל ,תינושלה. 
ןולשיכל ןודינ הז עסמ ,םרב .םדאה לש 
ןיא/וגילפה אל השישרת תוינאה" :רשאב. 
ףאש ,רבתסמ ןאכמ ."הזכ רשא למנ ללכ 
מב העודיה ןידה קודיצ לש המינ התוא. 
תא הדביא איה םג ,שידקה תליפתמ הרוק 
.תידרוסבאה היצאוטיסב התועמשמו הכרע 

!רתיהש הממ םיגעלנ םידירש קר םירתונ 
שהו יבויחה לכ םע תיאדו תואיצמ םעפ 

:הבש יליל 

.לובמ יך?ז—ליבט'ב תוילולט'ו 

ל-וגלג הז—ה^מל ןילוקם גלמי 

,העיפוה אלמ' ןנן>ן תט'ק למ' 

.ל-ובןה לא יןבךב הלגעו 

דס ,ןמזה לש ועסמב ולחש תורומתה 
ותוא תוכפוהו ויכרעו םדאה תא ןתא תופח: 
תיבב םילעפה תייטנ תזמרמש יפכ יביסאפל 
:הנומתב ידמל הרורב ןדבאה תוזח .ןורחאה 
דכה תא תאטבמה ,"הוצמדומכ ללוגתי רהסו" 
רכמ םדאה לע הטלתשנש ,תידקפהה תואיצ 
םתוח רישה .ידרוסבאה ףוריצה לש וה 
ןושארה תיבה לע תרזוחה ,תרגסמ ןיעמב 
תוטילשה תיילשא לע עיבצהל הרטמ ךותמ 

.םדאב תלשומה תילוכיבכה-תודחאהו 
ביטומ ןיבש הלבקהה תדימ תא קודבל יאדכ 
ינשב המוד ביטומ ןיבל הז רפסב תוניאה 
בוקמה יקסנולש םהרבא יריש לש םיכרכה 

בולש תדישב יזכרמ אוה ןדבאה אשונ .ג םיצ 
ולמ ונינפלש רפסבש אלא .התישאר ןמל יקס 
רבס ןאכמ ,קמועבש-בואכמ-תרכהב אוההו 
תורודה ירישב / —ותסהרבסוהז" :תובצעה 
ינייפואה ,(28) "םייתעבש אלפנו בוצע אוה 
:ןמזה תמיא לומ ירילה ינאה לש ושפנ ןובשחל 
חתמה .(20) "הדעמו הדדיה הלדחש תעה" 
תפיאשו הברקהה ןיב ,"ןתמהו דוה"ה ןיב 
תורכהל תלהוק תמינ הוושמה אוה —לומגה 
יא תואיצמה .(22 ימע) רישב תולועה 
שי !תיטילוגומ הניאו תיעמשמ-דח .רנ 
םיעצמאב ."ךשחה ןמ םג/רואה ןמ םג" הב 
יפכה לע רישה עיבצמ םיקד םיינושל 
אוצמל תלגוסמ הניאש ,תואיצמבש תול 
אוה/םינוא ןיא אוה" :הלש היתונורתפ תא 
/רואו/רואו" :ךכל המודבו .(21) "םינוע ןיא 
דוגינה אוה ןבומ .(22) "עורז רועו/— רואו 
"הלכ תארקל ןתח דוס" לש תואיצמה ןיב 
קמה היצאיצוסאה) "רוא" הלמל תרשקתמה 
םיחיר רוק הלכ לוקו ןתח לוק :תיאר 
ןיבל ,רתויב תדדועמ התועמשמש ,(רנ רואו 
:תיארקמה היצאיצוסאה) "עורז דוע" ףוריצה 
לפו העווז התועמשמש ,(קידצל עורז רוא 

.תוצ 

תמיא לומ תישיאה הרישה לש הנובשח 
ינה .(24) "לוחה תועבג"ב למתסמ ןולדיחה 
ארה םלועה ידירש ,לוחה תועבג ןיב דוג 
םלועה ןיבל ,יאדווהו יביטימירפה ,ינוש 
ןתינ וניא ("תיבה תומוק והבג") ינאבדואה 
ירישה השעמה לש ומלוע קר .רושיגל 
,תילולימה העבהה תודוס לש םיפוריצהו 
תישארב תשוחתל םוקמ המ-תיילשאכ ריתוה 
לכה .לויה לכה וישכע" :האירבה םרטש 
.(24) "ימוקי ונוכי ךיווצ םסקבו / .ןיאל רזח 
הבלשב תבצועמ יתלבה תואיצמה יהוז 
,תירישה היישעל ןאכ המצמטצהש 'ינושארה 
ארבה םלועה .תמחנמ הניא איה םגש אלא 
תואיצמב ןותנה םדאהש ידכמ ריבכ יתיש 
,היולג תודדומתה ומע דדומתי דרוסבאה 
לושמל יחוכמ יתפייע" :השוחתה ןאכמו 
דע-ןיאה ,שי-םרט-לש-םלוע/ךילע גמכ 
"!םחלוה .לסב תפכ ךתוא הצור ינא/אובא 
תישרשה תויצראה תמגמל המוד הנוכת 
גולש לש 2"תאלימ לע" יריש תא תנייצמ 
טלפימ ילאטיוובו יצראב םישקבמה ,יקס 

.ידרוסבאהו ספאה תמיאמ 

ץובקה יצו,ד ,תפומ ידפס / םילעופ תיירפס 1 
.א"כשת .היבחרמ ,יצראה רמושה יצראה 

.280—253 ימע ,יב ךרכ ,םיריש 2 
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ץיבוניבר ןתואר 

דנ תניחבב םעפ היהש המ לא הבישה 
חכונל תצרופה הלאשמה יהוז ,תיאדו תוהכ 
.ומצע ןיבל םדאה ןיבש סנאטסידה תרכה 
,ומצע םע הז בלשב םדאה להנמש ,חישודה 
רוזחאה" :תידוסיה הלאשה ןמ םלעתמ וניא 
ןב) "? דחאו/םלשו/ירב/ברע תעל ילא דוע 
יגשומ יפלכ תנווכמ תונקפסה .(26 ,ררוס 
םע חישודל םוקמ ןיא .תואדווהו תוטילשה 
.הלמה לש לבוקמה ןבומב הנוילעה הריפסה 
בא דע"ב תאטבתמ התבוגת ,רתויה לכל 
וניב אוה קתוש ךיא"בו ,"ינריכי םימחרה 
רכתש ,תיהולאה הריפסה תקיתש ."יניבל 
תואדווה איה "םימחרה בא" תידוסיה התנ 

הקוחד ןאכמ .ינרדומה םדאה לש הדיחיה 
.בר קחרמ יתדה הנבומב הבושתהמ הבישה 
תודוקנ .תיצרא הביש ,ןאכב ,איה הבישה םג 
.ישונאה ומלועו םדאה ןה דעיהו אצומה 
םא ,המוד המגמל תאז המגמ תוושהל דאר 
כלה ךולה") םולש .ש ירישב ,הנוש םג יכ 
לו ('םינפ לא םינפ, — "ילא ינממ ית 
ארה גרבנירג ירישב םימוד דוסי ינוויכ 

.םירחואמהו םיגדש 

ןמיסב דמוע יצראה ףונה לש ובוציע 
תויקוחה םע עבטה לש המלשההו .תואדווה 
ססובמה ,חמוצה םלועל הביתכמה ,תימסוקה 
דבוכ לש תינרתווה םתקיתש" תא ,ישרשהו 
הז ןיינעמ יריל יריש .(27) "םישרשו-שאר 
הריפסל בורקה חמוצה לש ומלוע לע עיבצמ 
תא תנייפאמ היצאקיפינוסרפה .תישונאה 
.חמוצה םלוע לש תויביטארוגיפה תועבהה 
אטגווה םלועל ישונאה םלועה ןיב הבריקה 
.םדאל םימוחנת תבריק תויהל היושע יביט 
ףלחש ןמזה תא תנייצמה ,עווגה םויה תנומת 
הכ הניא ,"ינומלאה וחצנ" לא בוש ילבל 
םמצע וממד" רשא תונליאה יבגל תאכדמ 
/'הממדה" לש הלוע תלבקל המזיה ."תעדל 
וליאכ תעבונ ,תילילה תואיצמה תא תנייצמה 

.םדאל חקלה ןאכמו ,םמצע תונליאהמ 
תוחילשבש תויבטוקה! ןדבאה תשוחת 
רושימ בקע" םירישה רוזחמב תולוע תירישה 
ימו בוקע לע תויצאיראו שולש"ב ."ללושו 
ותואל הקיזה תעמתשמ (33 — 31) "רוש 
בוקע יתובסו") "ליוג ינבא" רפסבש ביטומ 
תרשיי אל" :ןכו 46 ימע "וביתנו רושימל 
הנורחא הרוש .52 ימע ",תפקע אל ,בוקע 
סילאודיבידניאה הדמעה תא תנייצמ תאז 

.(תוחילשה לעב ררושמה לש תיט 
ייצמ ,תויצאיראווה שולשמ ןושארה רישב 
תוחילשה תלטה תא החנצש תרדאה תנ 
לש סחי טקננ היפלכש 'תויכשמהה ןמיסב 
תלטה לש היצאיצוסאה ."לוחה לע תחנז" 
גה והילא ןיבש הניצסב תיאובנה תוחילשה 

יכ םא ,ידמל הרורב עשילא וכישממו איב 
וא ירישה דועיה תא רישב תנייצמ איה 
ב אשונש ימ לש ונוצר ,ינוליחה יאידיאה 
רסוחב תאצל" :השדחה תוחילשה לש הלוע 
דנמ תואמצעו תוימצע ןיגפהל ונייה ,"לכ 
פקס,ד הלאשה ןאכמו ,תויכשמה לכמ תקת 
"ורושימ דע תאבה / בוקע לא תאצי" :תיט 
טיבת" תימיספה הנקסמה תעמתשמ הנממש 
היווהב קר ."םואתפ ןיאו בישקת/ילוא ץאו 
הידבה קחשמלו הווקתל םוקמ שי תירישה 
וניא רישה" ןכש ז הנממ רורחישהו תימצעה 
ןיב אוה .םורע אוה .ללוש אוה/...../דעש 
"ויחירב לע לוענה אבה לומ/רעשל רעש 
ילש ןפוא תא םיריכזמ רישה ייומיד .(36) 
הליליאו וזדפסא תאז לע" :איבנה לש ותוח 
יגלא יפוא רישל ."םורעו ללוש הכליא 
מה אוה םדאה לש ודמעמש םושמ ,קהבומ 

.דפסמל ררוע 

טבמ ארקמהמ תוינושלה תויצאיצוסאה 
ינה ,הבוזעהו הדובאה תשוחת תא ףא תוא 
יצמל םולחה ןיב חתמהו דבעה רודמ קות 
"הדגל רבעמ תולוק" םירישה רוזחמב ,תוא 
רזוח "תודגה יתש" ביטומ .(50 — 41) 
םיריש ."ףרה דע" ,ןושארה רישב הלועו 
תררושה תימויקה תורזה תא םיטילבמ הלא 
ומטיילכ תעקובה ,הממדה .םוקיל םדאה ןיב 
חמ ירישב םג תרשבמ ,ולוכ רפסה ךרואל ביט 
ידב .ןמזה לש תותירכה תרושב תא הז רוז 
םדוסיש ,תוהלבה תומולח ,םדאה לש ותוד 
שה תנומתל םימרות ,תתוועמה תואיצמב 
— .ךילא ואיבי — ...ונאצמ תאז" :לוכ 
ןורטפ לע םולח" עבונ הנממש ,(45)"!דכה 
הבישה תא ראתמה יוטיבכ (45) "תומולח 
3"םיספה תנותכ" הרופאטימה .ינושארה לא 
יצמה ידירש תא (46) "ףרט" רישב תנייצמ 
,םיתיעה קוצב הפלוסש תינושארה תוא 
.םילעמ היתומולחש התעבה תוזח ןאכמו 
תמלגתמ תומילשהו תוריהבה לא הפיאשה 
םויש/הליל ונל ןת" :תירוגילאה השקבב 
.(46) "םולח וב ןיאש/הליל ונל ןת/ולחונ 
תילאידיא תינבת הל תשהבמ הפיאשה 
לאכ הילא דמציהל (50) "הלעמ לש םלצב" 
לוקה ןיב חתמה .(םש) "םלוכמ יאדו" רכז 
אוה ,םויקה תרושבל ןולדחה ןיב ,הממדהו 
53) "םיווצמ תולוק" םירישה רוזחמ תיצמת 
,ילאידיאה ןמזה לא הבישה ביטומ .(62 — 
תמחנמה ,(62) "תודליה תשק"ב למתסמה 
לש םלאה תרוזעב חכונל ץרופ ,תדדועמו 
,הבושת) "תמלאנ תלדכ אב ברעה" :ןמזה 

רושקה תומולחה ביטומל םג רשקתמ הז ביטומ 3 
.אונשהו רחבנה ,תומולחה לעב ףסוי תומדל 
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יקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש 

:רגתאהו השקבה ,האירקה תועצמאב (61 

.ה?תה בוע ןעמל תתלנה יבישה 

.(61) הךןאה בישמ יבוש? יכ 
תניחב הדובאה תודליה ירחא שופיחה 
םירישה רוזחמב ויוטיב ידיל אב ד1באה ןדעה 
דוס" רישה דחוימ ןויעל יואר ."תיקונית" 
אוצמל שי וב ,(106) "דוביאל ךלהש רודכה 
ולוכ רוזחמה ירישב תודליה אשונל חתפמ 
םניערגש ,יקסנולש לש םירחאה וירישבו 
םצעב .וילא הבישהו דובאה ןמזה אשונ אוה 
לש ומלועמ םיביטומל "תיקונית"ה הבישה 
לש/הבוצע המכח" ןיעמ תוארל שי דליה 
לש הזה ךרדב" תאטבמה ,"תשופחתו המרע 
תמה יבוש" לש תורשפאה תא "הידבו סונמ 
לש התושדחתהב .(109) "םייחל דימ 
רישה האור דיתעה-רוד ינב ידי-לע תודליה 
,תוגיאהו ןוילכה תמיא חכונל אתרופ המחנ 
ןגועה םדאה לע ינפרוטה הליצב תפפוחה 

.(67) "בואכמה ילוש"ב 

דמוע "המודו ןומגא ידיש" רוזחמה ם ן\ 
תעדונש ,תיתועמשמה תוליפכה ןמיסב *יי 
,דחא דצמ ,ןומגאה .וללה תורופאטימה יתשל 
יה תלוכי אלל תוזחאיהו תונגעיה רשבמ 
םימה-חמצ ונה ןומגאה ,ינש דצמו ,תוקתנ 
טשמה לפכ .שולתהו תוישרשה רסח ,יארעה 
םלוע—דחאה ומוחת ,המוד גשומבש תוע 
דוסי לע) ןוימדה תוכימס — והנשו ,הממדה 
המודכ רוצכ ימ" :תיארקמה היצאיצוסאה 
רקמ ןתנוי םוגרת יפל ,32ז"כ'זחי "םיה ךותב 
.התומדכ רמולכ ,ןוימד ןושלמ הלמה לש הר 
שמה לע העיבצה תרחואמה תונשרפה ם.', 
שדושהמו המד שרושהמ :הלופכה תועמ 
הלמה לש הלופכה תועמשמל היאר .(םמד 

.ומצע םירישה רוזחמב היוצמ המוד 

רשגמ (66) "לחנה תא הביכ ברע" רישה 
ולרוגל גדה לש ולדוג ןיב תירוגילא הדוצב 
םימאות םינושארה םיתבה ינש .םדאה לש 
הניינעש הירוגילאה לש ןושארה הקלח תא 
הזה לחנב/תרומכמה לא לטות בוש דחמ" 
."םמותל םיגדה לכ/תרומכמל ודדי בושו/טיבו 
לשמנה םוחתב ולוכ עוטנ ישילשה תיבה 
,"ברע תעל" לחנבש הממדל ליבקמה ,ישונאה 
רבעה ץב דירפמה ןמזה קספ אוה ברעה 
תא ותכחב הלעמהו התפמה ,דיתעה ןיבל 
הרושב תניוצמה תונגעיהה .ונויתפב דכלנה 
יה אלא .דגיא "ףוחה לא רחמ דע ישמנ" 
שמ תא סחיימ ןורחאה תיבה .תיערא תונגע 
וליא" :םדאל םגו םיגדל םג ותנקסמרתלא 
,(67) "דחמ לא ודדי אל/— רכז וליא/רכז 
תדוכלמה הנומט רחמה לש ונויתפבש םושמ 
ןבזל םדאה ןיב חתמה .ןמזה לש הבואכה 

חנה" רישב ,רוזחמה תישארב רבכ עמתשה 
רגה תונומת ןה תובורמ. .(65) "תכלל ןמזל 
קה תויבטוקה ינייצמכ קמועה תונומתו הב 
ןיבש היצטנורפנוקה .הז רוזחמ ירישב תימוי 
הו יאדבה ,האובבהו יארה ,םוהתהו םתה 

זב" הרכההמ תעבונ הוואגהו הבאדה ,יאדוו 
פכ לכה תא תונכל" :םידוגינה לש "םתוכ 
כנו חאה ילב וכפהו ותוא םג / ...וטוש 

.(70) "םיא 
לש ותומדל המודב ,ךוותב ןותנ םדאה 
יצמ .(82) "ןורחא קחשמ" רישב ןושמש 
תא תנייצמ ,םייניבה תואיצמ איה ,ותוא 
רקיעבו ישונאה םלועב תלשומה תוליפכה 
:רמוא ינאשכו" :תילולימה העבהה םצעב 
לש ףונ הומכ תאש/הימודל יתנווכ/'רבד, 
איה הימודה .(85 ,"לופכה וצה") "תורעס 
ןכ-יפ-לע-ףאו ,העבההמ רתוי תועמשמ-תבד 
,םדא ,רבד — " :הרושב רישה םייסמ 

.(85) "רבד 
תונקירה חכונל ודמעמו םדאה תנוכת 
יולגב הזיחאה תדוקנ תשקבו ,ומלועבש 
,"ןכסמה תמכח" לש הנקסמל םיליבומ יומסבו 
שמ ןאכמו ,ונמלועבש תויבטקה לע תעדויה 
/..../ונמצע תא קותשל ונלוכי ול" :התלא 
דה ורזחו/— ונמצע לע רובגל ונלכשה ול 
ונקחרתה ונא םלוא .(98) "םרוא לא םירב 
ללכהש ,ןכסמה תמכחל דוגינבו ,ונמצעמ 
רקנו הלחתהה תדוקנמ םדאה קוחר ,הל זב 
םדאה ינפל .ומויק תרגסמ לש ףוסה תד 
זורפה" לש ותויפוסניא תכשמתמ ינרדומה 
יהשלכ הווקת חתפ אלל (95) "ןקידה דוד 
,רתוי לואשל יתצפח) ותומצע יזר תא רותפל 
םלועב דבועה םדאה לש ותאירק .(99 
תדוקנ) ותיבמ (ךוראה רודזורפה :ירק) 
ותנחת ,(96) "ןגה לא" וכרדב (ואצומ 
אלל תרתונ ,ומלוע רשפ רוריבל ,הנורחאה 
תרזוחה תיתדגישה היצאוטיסה תלוז הנעמ 
יסה .(96) "!אורקו-ףוקזו-ןוכרו" :המצע לע 
הפיס לע דימת תרתונ תישונאה היצאוט 
אל .("ףס אוה יכ") יוליגה תורשפא לש 
רוזחמב הלועה השקבה אופיא איה ההימתמ 
/ךמצע לא רוזח" :"תיוזה דוחב" םירישה 
לא םדאה תביש .(119) "רוזח ךמצע לע 
קותינהו קחרמה םוצמיצ תא תנייצמ ומצע 
:הנומתה תלמסמש יפכ ,ורוקמל ימצעה ןיבש 
."תיווזה דוחב/ומצעי םהיניע םיקחרה לכ" 
רפא ידכ דע יתיצמתה םירישה רוזחמ 
ףוסב ריזחמ ,"רפסה ףוסב םיקוספ" ,תומזיר 
"ךוראה רודזורפה ירישמ"ב ארוקה תא וקוספ 
,הובגו ןורחא דרוקאכ יביסקלפר ןפואב 
ןשי התא" :רפסה תחיתפמ עודיה ן1טה לא 
:יתרמאש אוה ינא/ךילא יתקושת יכ — 

."!אוה יהי 
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