
לי :רמוא הווה ן תוישעמ ירופיס ארוק ימ : רמ 
,הבישיב אורקל םכרדש ,םינושאר ,םינקזו םיד 
ךרכ תאשל םחוכ ןיא ,םתמועל בצינ םרפסשכ 
,הביכשב אורקל םכרדש םינורחא ,הזכ לודג 
ךרכ תאשל םחוכ ןיא ,םהילעמ לטומ םרפסשכ 
,ךכל הפי םחוכש ,הדימע-ינב וליאו ,הזכ דבכ 
תוישעמ ירופיסו ,ללכב םירפס םיארוק םניא 
;המל םינקזו םידלי :ויתלאש .ןכש-לכ-אל 
רבכ וייותיפו םלועה ילבה לכ - םידלי :בישה 

רבכ וייותיפו םלועה ילבה לכ-םינקז ,םהינפל 
םיחותפ הלא םג הלא םג ןכ לעש ,םהירוחאמ 

.הדגא לש התמאכ תמא ןיאו ,תמאה ינפב 
וז ,וב ,דתיה תומימת דוע ירה ,תומימתל םאו 
רופיס המילש העידי עדיש ,תומילש הנבומש 
ילודגמ היהו ,ץוחמו תיבמ ויתורוקמ ,רופיסו 
שיב דבלב אלו ,היתויגוסל וז תכסמב םיאיקבה 
להל השמישש ,וז ותעידי .םימעב םג אלא לאר 
ויתורוקמל השעמה-רופיס לש וקוריפ תא הכ 
וקמב ובולשת תא השעמל השמיש ,ץוחמו תיבמ 
לעמ הכלהל היה ,בלשמהו רבחמה ,אוהו ; ויתור 
סמה םעה ךותב היה השעמל ךא ,רפסמה םעה 
תאזכ הדימבו הזכ רבד .רפסמה םעה דחאכ ,רפ 
רמוחב שולל םדי וחלשש ,ורוד ינב ועדי אל 
יענ וטלפ וא לוזלז לש המיענ וליטה םאו ,הזה 
,רבד לש ותימאל ירה ,ותמועל הניטר לש המ 
,וחוככ םחוכ ןיאש ,םמצע לע תמוערת וז ,דתיה 

יושע היהש ףא ,ומצע תא םייקש חוכ אוהו 
וטקלתנש תוילוחה תא עדוי - הבו הנממ הריתסכ 

לשה תא עדויו םינוש םינמזמו םינוש תומוקממ 

ףאו ,הדוכיל-םלשהל עייסמו הדכלתנש תלש 
רתוי ומצע אוה ,ומצע תכאלמ אוה םלשההש 

.ומצעמ ללוכ ,ומצעמ 

ה 

לאקזחידב יכדרמ 'ר אוה ונירבד רקיעש יפל 
וכותמו עטינ וכותבש גוח לע רבדל ונדיב ןיא 
דקומכ ,שיא שיא ,םה גוחה ינב לכ ןכש ,חמצנ 
תרובח-םיטעמ ונירבד ויהי ןכ לעו ,ומצעל 
ואצי אלש ,היצילג יגב ,איה םימכחהו םירפוסה 
תטיש איה ,םינושארה תורודה לש םתטישמ 
ודה לש םתטישל וסנכנש ףא ,המודקה הרותה 
,תינרדומה תורפסה תטיש איה ,םינורחאה תור 
רבא םה ךכ וז לש הירבאמ רבא םהש םשכו 
ןיא הז ינאגרוא בוליש-לפכ .וז לש הירבאמ 
לע יולתה הטלשו הרוגשה המסיסה יפל וסנרפל 

הברדא ,המודכו תימואל-תיתד העונת :הבג 
ונתה ימוחתב םילועו םיצבצבמה ,תורפסה ייוליג 
רתויו ,וז תוינגרואמ םיקוחר ,היפגאו תאזה הע 
םניאו ,המחלהה ןמ םהב שי גוזימה ןמ םהב שיש 
וסמהו זעהש - םהה םישיאה ןויבצל ללכ םימוד 
בש םימתהו םתה ,ץישפיל ם"אר היה םהבש ךב 
'ד םהבש גנעמהו ןווגמה ,רגילז ףסוי 'ר םה 
,ןונגע י"שר םהבש םלשומהו בכרומה ,ןימינב 
אריהו ,ןולי ךונח 'ר םהבש ןדפקהו רימחמה 
יא רכז ,לאקזחי ןב יכדרמ 'ר םהבש םלשהו 

.הלחנל םלעפ רכזו הכרבל םתויש 

א"לשת טבש ,םילשורי 

:»לכימ .י .ב 

ררושמה-רענה 

א 

תוצנש ,ןמרתלא ןתנ לש וכרד איה האלפומ 
לע ההותה .התליחתב תולפוקמ ןניא הית 
לע ,ויכשמהל שרדנו רזוח ,אוהה קוחרה הצקה 
התארקלש ,דבלב םירידא-תקינז :םכסי וחרכ 
ןמ ךלהה תא התלעה ,יאשחב ךרדנו ןנוכתה 
זעבש ןכתיי ,םנמא .ותמר ,המרה לא רושימה 
םייושעה ,םהידירש וא ,וטע-ייוסינ ורייתשנ ונוב 

וימה הקינזה .הירוסיו תורזאיה התוא שיחמהל 
,הליגר הדיעצב זא תיארנ ילוא ,דתיה ול תסח 
שוהש תומדקתהה תטלבתמ םימיה תוברב קרש 

,ררושמה לש תורעושמה ויתוזוגג םלוא .הב .דג 
התע דע ,םוקמ לכמ .רז-ןיע ןתפזש םא קפס 
סנ הז רדעה ללגב .םיארוקה תעידיל ואבוה אל 
,א"צרת דע ו"פרתמ ,ותחימצ יטרפ ונתאמ ורת 
."םיבותכ"ב ויריש ירוכיב לש םוסרפה תנש 

,עודיבו םייקב קפתסהל אלא הרירב ןיא אליממ 
תונקסמה תא ןכו הקידבה תא םהילע ןיעשהל 

.הנממ תועבונה 

ויתוזורה ורמשנ ,ליעל זמרנש יפכ ,תאז תמועל 
כרעה תא תרשפאמה הדימב תוחפל ,תומדקומה 
וחוכ םיטולק ןהב אלש ,לקנ ןובנל תעד .ןת 
ףא .תילויהה ,הפרה םתולגתהב םג ולו ,ודוחייו 
ןיא ךכ ,ןתובישחב זירפהל ןיאש םשכ ,ןכ-יפ-לע 

תודע :ןתיווהכ ןתוארל שי אלא ,לילכ ןלטבל 
רובעכש ,ןוריט לש תינססהה ותשישגל הנמיהמ 
וצפח-זוחמ לא עיגהו ךרדה ול הצפקנ םינש 
המולעה ותקלח םג ףשחית םעפ-יא םא .ףסכנה 
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ותנה תא םילשת איה ,(ץ"רת-ו"פרת תפוקתמ) 
ונדיב ןיא םייתניב .ותריש רקחל םישורדה םינ 
ירוכיבל התומיע .תירבועה ,הנושארה וז אלא 
,םירחואמה ויאישל ןכש לכ ,"םיבותכ"ב וטע 
אלש ,קנע-תוציפק הפוצרה ,הרזומ המוקע הלעמ 

.ואצומ-תדוקנב עספש תועיספה ךותמ ופצנ 
דליה לש םימימתה ויתונויסנ לע רפוסי ןלהל 
תאזו .רקוחהו ארוקה ןעמל וקתעוי םג םה .רענה 
חקלה ללגב םא יכ ,ימצעה םכרע ללגב אל 
תוחתפתה-וק םייקתמ דימת אל :םהב רומשה 
מתמ אוה םיתעל .הריציה ךילהתב יגרדהו רשי 
הרקמב .םייופצ-יתלב םיגולידב ,ןותלקעב ךש 
,הרוגש םיזורח-תפילקב העיתפה הנופצ ןנד 

.יריציה סנה עקבנ הנממש ,ישיא ןויבצ תרסה 

ב 

תושרמ אצי ךא וחור-ירפ רשאכ ,םימי םתואב 

ירענ םע רענ ןמרתלא היה ,תרגוסמה דיחיה 
תרזעב - עובקל ןתינש המכ דע .היסנמיגה 
עיגה-ונינפלש רמוחה לא םיוולתמה םיכיראתה 
דוע ומעפל הרישה-חור הלחה ילוא .תווצמל זא 

רבעמה-בלש לע תכמסנ וז הרעשה .ןכל םדוק 
תונכתסה ןיבו רתסב-"האיטח"ה ויב לבוקמה 
מואהו שוחינה תטיש םלוא .היוליגב "ןיירבע"ה 
םרקיע לכש ,הלא םיקרפב תבשייתמ הניא ןד 

.ןיעב יוצמה לש ורדגב סנוכמ 

אלש ,םיספורה ויזורח ידיל ולגלגתנ יתמו דציכ 
רבדה ?םהיתובקעב אובל דיתעה תא ורשיב 
אוה ןהיניב קחרמהש ,תונוש תופוקת יתשב עריא 

.ותירחאל ותישאר ןיב ערתשמה קחרמכ 
היסנמיגה בונישיקב הדסונ םינש לבויכ ינפל 
ינומ הל ואצי םימיל רשא ,"דיוד-ןגמ" תירבעה 
הידימלת םע .ול הצוחמו היבאראסב ךלפב ןיט 
ינא .קינרטילאס ףסוי ירבחו יתרייע-ןב םג הנמנ 
ץיקב) ץכ םירפא יפמ תירבע ונדמל ירבח ראשו 
אוהש ,("םילשורי ריקי" ראותה ול קנעוה ל"שת 
בוסה לובגל רבעמ ונילא ועיגה הכלמ ותשאו 
הרומ אב--ה"פרת תישאר-ןמז ותואב .יטיי 

פהמה יטילפמ אוה ףא) הפי ןורהא ,רחא ירבע 
ונתוא ןגריאו ,(ץראב הנש םיעבראמ הלעמל ,הכ 
ונייה תותבשבו םיברעב ."ןויצ יחרפ" תורדתסהב 

שמ היה ונתצובק ךירדמכ .ומא תיבב םיסנכתמ 
קל ונתוא ליגרהל ,וניתועידי תא ביחרהל לדת 
.לארשי-ץראל הבהא ונבלב עוטנלו תירבע האיר 
רפ" םשב "ןותע" איצוהל ונלחתה ותמזיב 
עדיש ,ונליג ןב ,םייח ויחא רחבנ וכרועל ."םיח 
בה תוצראב ןמא-סלצ םויכ) ותודלימ תירבע 
רואמ ונייה רבכ הנש התוא יהלשב םלוא .(תיר 
."ינויצה רעונה דודג"-השדח הצובקב םינג 
טלחה י אטבמ-ילכ ילב ןוגראל ול רשפא םולכו 
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וענה ינבל ןועובש-וד" תאצוה לע ,אופיא ,ונ 
ירבח ."ינויצה רעונה ץוצינ" ול ונארקו "םיר 
ילע וליטהו םהיניע תא םעפה יב ונתנ הצובקה 
ונוילג ןיידע רומש יתזינגב .הכירעה תכאלמ תא 
תרבהמ יהוז .(ה"פרת לולאב ו"ט םוימ) ןושארה 
,ןבומכ ,די-בתכב ,םידומע 74 תב ,דימלת לש 
ופיס ,םיריש :ןז לא ןזמ "תורפס ירבד" האלמה 
שת ,תוחידב םג שי .םירויצ ,תונורכז יקרפ ,םיר 
"תע-בתכ"בו ליאוה ךא .ןובשח-תולאש ,םיצב 
השענה לע ,"תושדח"ל רודמ ררועה עבק ,ןניקסע 

יקאטא ק"ק-ןטקה ונמלועבו הזמ לודגה םלועב 
תוססונתמ תועדומ יתש ףא .הזמ-קיטוא וא 

.רבד לכל ןותע :רמוא הווה .ותרגסמב 
."ץוצינ"ב םגו "םיחרפ"ב ףתתשה ףסוי ירבח 
תנכהב קוסע ינאצמ ץיקה תרגפל התיבה ובושב 
:ינעיתפה אוהו ."ץוצינ" לש הנושארה ותרבוח 
,"םינצינ" לש תונוילג תליבח ררצ ונולקצב 
ינב ,"דיודךגמ" ידימלת ואיצוהש ןוחריה אוה 
יעה-הארמ ינביהרה הליחת .תישימחה התיכה 

ספדוה ,וילופ תינבתב ,ןוחריה :דבלב םיינ 
ןורתי שי ומצעלשכ הז שודיחב .ףארגוריפאשב 
.קוחר שפנ-אשמכ יל ספתנ הרייעה יאנתבש ,בר 
םיכרועה ןמ ענמש ,ינכטה גשיהה ןמ רתוי םלוא 
יצי"ה יפוגמ יתלעפתה ,תכרפמ הקתעה-תדובע 
םה וליאכ ינומישרה םירופיסהו םירישה ."תור 
יל וארנ םכופיהכ .שממ םירפוס-טעב םיבותכ 

םייתודלי :"ץוצינ" ליבשב יתפסאש דיה-יבתכ 
תשה ןכל םדוקש םירבד וליפא .הלמח ידכ דע 
םגוס ינבל םתאוושה .םוויז הנפ ,םהב יתחב 
יכו .תעדה-תשלוח ידיל ינתאיבה "םינצינ"ב 

ינב לא תומדיהל ,םינתרקה ,ונא חילצנ יתמיא 
? ןילופורטמב רשא ונליג 

ףא ,יבל-תקוצמ גיפהש ,ןויער יברקב ץצ עתפל 
ביחרהל הסנא .רערועמה ינוחטב תא קזיח 
יחרפ תא וב ףתשלו ינועובש-וד לש ולובג תא 
תמ יאדו ."דיוד-ןגמ" היסנמיגב רשא םירפוסה 
ויהיו ינויצה רעונה הנחמ לא םה םג םירבח 
ינ"ב םתופתתשה .םיחא-די ונל טישוהל םינכומ 

תאנק ונלצא ררועת ףא ,ונכת תא רישעת "ץוצ 
.הריצי הברת-יתנמאה ךכ -הפוסבש ,םירפוס 

.וניניב רשקמה תויהל יתדעוה ףסוי ירבח תא 
ותווקת עיבהו יתינכתל בויחב סחייתה ןורחאה 
ירחא ,בונישיקל ובושב יכ ,םכסוה .התחלצהל 
היסנמיגב וירבח םע םירבדב אובי ,םיגחה 
ויתשקיב ראשה ןיב ."םינצינ"ב םיפתתשמה 

רשא ,ןמרתלא ןתנ דימלתה תא ונילא ברקל 
בישה אוה .חבשל דחוימ םעט יתאצמ וירישב 

טעמכו רתוי ההובג התיכב דמול הלה יכ ,יל 
תהל ינחיטבה תאז לכב .ותוא ריכמ וניאש 
.וטע ירפמ ונל קינעיש וילע עיפשהלו ומע רשק 
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מאב .(ו"פרח) הכונח תרגפל התיבה עיגה ירבח 
רפיס .םיריש רקיעב ,"רמוח" תצק איבה ותחת 

: ריטפהו םהיבתוכ םע ותשיגפ לע 

ולע וירוהו אוה .יתשגפנ אל ןמרתלא זתנ םע- 
.הצרא 

ג 

וחיכשה םישדח תועיסנו תוערואמ .םינש ופקנ 
ודמעש הלא תוברל ,םהימדוק רכז תא יבלמ 
דע הכשמנש הפוקתב .רענה לש ומלוע םורב 
יתעמש אלש טעמכ-ש"ת תישארב - יתיילעל 

יל ןמדזנ וליפא .ןמרתלא ןתנ לש 1עמש תא 
רשקתנ םא קפס ,"םיבותכ"ב ולשמ ריש אורקל 
אל ךכו ."םינצינ"ב ותזומ תצנה םע יתעדותב 
תא קתינו םהיניב ץצח בר ןמז-קחרמש םושמ 
טלטהו-ץ'פרת לולאב-יבא תומ ילוא .םעגמ 

.התקחרהל ומרגש םה ויתובקעב יתלטלוטש תול 
רבחמכ ויארוק בל תא ןמרתלא שבכ םייתניב 
תוכמ יריש"ו "םיינע תחמש" ,"ץוחב םיבכוכ" 

יצימ תירבעל קירהש ,הלועמ ןמגרותכו ,"םירצמ 
תילאוטקאה ותריש .ןיסארו ריפסקש תור 
יבחרב םג ומש תא המסריפ- "יעיבשה רוטה" 

הצנצינ ,ותליהת אישל עיגה רשאכ ,זאו .םעה 
יתעדב היה הליחת .הרעצמה ותישאר ינורכזב 
רוהרה םלוא ."יתילגת"ב ועיתפהלו וילא רהמל 

ונתורכיה .תננכותמה העתפאה ןמ ינאינה ףסונ 

,ותורגתסה תנוכת לע יתעמש ןכ .תיחטש .דתיה 
יצי לע ומע רבדל םישקבמה הלא יפלכ דוהיב 
ותושר לא סורהל יתוכז המ ,ךכש ןוויכמ .ותר 
? חלכ םהילע דבאש םירבדב וקיסעהלו תרדוגמה 
ומע יתשגפנ ףאו רתוי ויתרכהש רחאל םג 
תוסומכב ומע חחושלמ יתענמנ ,םינוש םינינעב 
ינתיסהו בש ותומ ינפל םייתנשכ םלוא .ורבע 
םויב .וירוענ תאטח תא וינפל תולעהל ירצי 

פסל לארשי םרפ ול קנעוה ח"כשת תואמצעה 
יתרביח ףא ,ויטפוש רבח םע יתינמנ ינאש ,תור 
ועיסהל רשוכ-תעש יהוז :יתבשח .ויקומינ תא 
הייאר אנ הארי .וירוענ זוחמ לא תונורכזה עסמב 

דעו זאמ אמיגש םיקחרמה תא תיביטקפסורטר 
ינפמ יתעתרנ בוש ,ןכ-יפ-לע-ףא .םוי ותואל 
:ששח םג הוולתנ יתעיתרל .תיתורירשה הפישחה 

ובמה ךותמו "ןווע ריכזמ"כ ויניעב היהא אמש 
ןיידתא דציכו .אוהה תורענה-השעמל רכנתי הכ 
בתכ" תא יתרסח ןה ?ומצע רבדה-לעב םע 
תיבב וראשנ "םינצינ" תורבוחו ליאוה ,"תודעה 

.ברחש אמא 

,ידועיתה רמוחה תגשה לע יתרתיו אל תאז לכב 
.ררושמה לש תונושארה ויתועיספ תועובט ובש 
הנש דועב :יבלב יתרמא זא .*יתאצמו יתעגי 

םיששה ותדלוה-פוי גחוי (ל"שת ץיק) הלעמו 

ואובי יאדו וז תונמדזהב .ץרענה ררושמה לש 
תכסמל .םירתכ ול ורשקיו םירקוחו םירקבמ 
עודי וניאש ךפונ ףיסוא תרעושמה תוכרעהה 
תיב לש תעה-בתכב םינושארה ויטויפ :םיברב 

,וידגמ ירפל ותומיע ךות ,1רסב תאלעה .ורפס 
וחב םיגהונה הלאל לכשה-רסומ ןופצת םג ילוא 
יזרוח םידימלתב ורהזיה :וזועב אלש ןידה רמ 

.הריש אצת םהמש ,םיזורח 
יגפל םידחא םישדח .אב אל לחוימה גחה םלוא 

םימי רובעכו וילח תא ןמרתלא הלח ,ותסינכ 
.ויתובא לא ףסאנ םידחא 

ד 

םנוחרי ,"םינצינ"ל :ררבתמ ידיבש רמוחה ןמ 
- ח מ .ד" :רוקמב) תישימחה התיכה ידימלת לש 
םשב ןועובש-וד םדק ,("תישימחה הקל 
יברה התיכה ידימלת ידי-לע אצוהש ,"תודחא" 
העידומ-טבשב ו"ט םוימ-ןוחריה חתפב .תיע 
וננה םישדח המכ לש הקספה ירחא" :תכרעמה 
םשב 'תודחא' וננותע תאצוה בוש םיכישממ 

רחאל ,םמצע םידימלת םתוא ,רמולכ .'"םינצינ' 
תאצוהב רצק ןמז וכישמה ,'ה התיכל ולעש 
וניש םישדח השולש-םיינש רובעכ ."תודחא" 

:היארהו .ןוחריכ והועבק םגו םנואטב םש תא 
,תמדוקה המבב םיעיפומה תומשה וב םירזוח 

.םיכרועכ ןה םירפוסכ ןה 

חא"מ :טעמ קר הטילפל ראשנ םינואטבה ינשמ 
לב העברא - "םינצינ"מ ;תונוילג הנומש-"תח 
המכב .םתומלשב םלוכ ורמשנ אל הלא םג .דב 

עה קר - םירחאבו ,םידדוב םיפד ודרש םירקמ 
תרבוח לש םינינעה ןכות יפל :לשמל .הפיט 
הב ףתתשה ,ד"פרת ירשת ו"ט םוימ ,"תודחא" 
קר םולשב אצי םהמ ."םירבד" השולשב ןמרתלא 
וא תדירפ" :םירסח ותמועל ."םימש-תב" וריש 

רסח ןכ .(ריש) **"םיטילפ"ו (םישגר) "ןיקשיס 
ןוחריה "ןכות"ב רכזנה ,"טבשב ו"ט"ל וריש 
:תאז דועו .ה"פרת טבשב רשע-השימח םוימ 

ירבח ןיב ןמרתלא רכזנ "תודחא" תונוילגב 

ונשנו ועיפוהש תומש המכ ורמשנ ינורכזב * 

"םיתע" להנמ) ןצלב םייח םהיניב ,ןוחרי ותואב 
ןמאנ ,בקעי-ןב בד תא וילא יתינפה .(םויכ 
ףוסבלו חירטהו חרט ןורחאה ."םיזנג" ןוכמה 
םשל ,ודיב וראשנש תונוילגה תא ונממ לביק 

.םהינשל הבוט קיזחמ ינא .ןוכמב םתדקפה 
הניארקוא יטילפל ,רעושמה יפל ,שדקומ ** 
היבאראסבב ועקתשה םהמ .רטסיינדה תא ורבעש 

הליחתכלמ ןכש ,העשל דתי הב ועקת םהמו 
וא לארשי-ץראל םכרדב םייניב-תנחתכ הואר 

.תירבה תוצראל 
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.וללה וניוצ אל םהבש ,םיינש איצוהל ,תכרעמה 
ןמרב ,ןצלב לש םהיתומש רקיעב םירזוח ודבלמ 
,ןילרמ לאומש) ןילרמו (םויה ידר םייח אוה) 
וליאו ;("תוריח" םעטמ הנושארה תסנכה רבח 
זומ תכרעמה ןיא "םינצינ" לש תונוילג ינשב 
יללכ ןויצ שי (ה"פרת םירופ) ישילשב .תרכ 
.("תישימחה הקלחמה ידימלת :ל"ומו ךרועה") 
ירבח םיבוקנ (ו"פרת טבשב ו"ט) יעיברב קר 
.צו ןילרמ .ש ,ןצלב .ח :םהיתומשב תכרעמה 
ןמרתלא ןתנ היה רבכ זא םלוא .בוקינדמ 

.ץראב 

ויריש לע םתוח אוה ללכ ךרדב :ןיינעמ טרפ 
עיפומ דבלב םיימעפ .(ןמטלא :וא) ןמתלא ןתנ 
וא .ןמרטלא :ת"יטב םנמא ,ןוכנה ותחפשמ-םש 
"ימולחב" וירישב רושקה ,"ןכות"ב קר ךכ םל 
תבט-ולסכ :רעושמה יפל ,ךיראת ילב ,"םינצינ") 
טבשב ו"ט ,"םינצינ") "יתיכיח ביבאל"ו (ה"פרת 
ןושארל תחתמ ,תרבוחה ףוגב םלוא .(ו"פרת 
.ןמתלא ןתנ-ינשל לעמו ,ןמטלא ןתנ םותח 
,ש"ירה תטמשהב ומעט תא קחודב שחנל רשפא 
רוקמב תמרוג וזש ,לקה תועמשמה-יוניש :ןוגכ 
יטנאמסה ושרש תטסה ידי-לע ידייהו ינמרגה 
.יללכה םותסה לא יטרפה שרופמה ןמ םשה לש 

לש בוטרוקל דליה תפיאשמ תעבונ איה ילואו 
זוחמ לא וכרד תישארב תיעבט היטנ ,דוחיי 
םיכורכה םייונישה לע ,הז גהונ ,בגא) תורפסה 
םירפוס תוחפשמ לצא דוחיב ,דואמ לבוקמ .וב 
ועית הזיחא ןיא ולא תורעשהל םלוא .(םינמאו 

.יהשלכ תיד 

םייח דיעמש יפכ) ירמגל ונל רורב דחא רבד 
- ןמטלא ןתנ ;(הכירעלו-התיכל-ורבח ,ןצלב 

.ןמרתלא ןתנ אלא וניא ןמרתלא 

ה 

לא היה ,ןיעב םיאצמנה תונוילגה יפל ןודל םא 
"הכונח" וריש םוסרפ תעב הלעמו ג"י ןב ןמרת 
- הלעמו ו"ט ןב ;(ד"פרת תבט 'א ,"תודחא") 
,"םינצינ") "יתיכיח ביבאל" וריש רוא הארשכ 
ןיבש ריבס קחרמל בל םישב .(ו"פרת טבשב ו"ט 
העשב וליג תא רעשל ןתינ ,הספדהל הביתכ 
יבגל ג"י ןב :וטע תחתמ ואצי םיריש םתואש 
המכ םסרפתנש ,ןורחאה יבגל ו"ט ןבו ןושארה 
התוא :תאז דועו .ורבחמ תיילע רחאל םישדח 

,היכרוע םע הנמנ ןמרתלאש ,"תודחא" תרבוח 
ףתתשה אוהש יאדוול בורק .י-ט רפסמב תנייוצמ 
:תפסונ החנה חינהל רתומ ןכ .היתומדוקכ םג 
ןמזל התולגתה תא אקווד הנוויכ אל ותריש-תב 
םג ותוא הדקפ אלא ,ליעלד ןואטבה תעפוה 
הרשע-סיתש ןב קר היה הז הרקמב .ןכ ינפל 
.וב ןכשש הביתכה רציל הנושארל הנענש העשב 
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םיכרד יתש יל וארנ .םייקה לא רעושמה ןמו 
; םתעפוה דעומ יפל : םיינוריטה ויריש םוסרפל 
רכבל ןיא ,םצעב .תיגוסהו תיאשונה םתקולח יפל 

ולגתי ךכו ךכ ויב ירהש ,תרחאה לע תחאה תא 
ךא .ותנבהכ םשרפיו םקלחי אוהו םרקוח ןיעל 
ךרדה תא יתפדעה תישומישה תוחונה םעטמ 

זוכירל עייסי ,יקלח אוה וליפאו ,םזוכיר .הינשה 
תאז םע .תורתוימה ןהיתורזח ענמי םגו יתורעה 

רקוחהש ידכ ,םתעפוה ינמז םהילושב וניוצי 
לש יגולונורכה םרדס לע דומעל לכוי ןינועמה 

.םירישה 

*ותס 

,תועמד תורשונ ,םילע םיךשונ 

,םיקחש םיכוב ,ץרא הכ)ב 

,םיצע םימרע ,םיחרפ ולבנ 
 TS : T " !-\ י ...

י •ד--: t • : • : 1 .םיקנעה םידמוע םירדוק 

,שפרו טיט תובוחרבו 
 V TT : T

.הרוא םפא שמשהו 

םימשה םיטול םיבע 
 •TT- • • T

.ארונ ןוממש לכבו 

םיאשנ אל (הדשבו) 

.םיךכאה תריש ילילצ 

םינגבו םירעיבו 

.םירפצה ףוצפצ םדנ 

,םינג םימנ ,תודש םימנ 
 • T T * T

המנ השרחה םג 
 - \ : TT T

(תשטשוטמ הלמ)תונחמ םיננעו 

.המר ימשב םילחו(ז) 

.נ תאמ ריש ויתס :"ןכות"ב .המיתח ילב * 
.(תרבוחה שארב)ןמטלא 
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,תועמד תורבונ ,םילע םירשונ 
 T : : • T • :

,הגונ המ ותפה ,אה 
 T - : T

,ץרא הכוב ,םיקחש םיכוב 

.הגופה ילב םיכוב ,םיכוב 
t -ן • : 

(יונו ,יתודחא") 

ףיח 

.םירוחצ גל57 יתפ םיבבוס 

,תולוחמב םה םיאצוי 

םיךוחטו םיברוע לעממו 

.תולוק ילוקב םיחרוצ 

םיארפ דודג חלש ףרח 

,הלבח יכאלמ 

םיענ (תשטשוטמ הלמ)ביבא רכז 

.הלכ חיכשהל 
 5 - ! • -TT

גלפב רצ תמקנ םקנל 

.ביבס הדקפ ןתנ 

גלשו רופכ יקז(א)בו 

• T T י V T .ביבאה ןב תופכ 

המדאל שיבלה ןיכי-וכת 

.תבבותסמ הפוס 

"!הממשה רש ,ינא ה"ח- 
 - T :-• - -:TT

.תבבוד םד ץרא 

,ומר (?והבג)םינולאה 
t :ד • -ד 

,םיכלמ ידגב ושבל 
 • T : • : T

ומש םשאר לע רופכ ירתכ 
 • S •• J - TT

.םיחרפ ירז םוקמב 

ריש איצוהל) םיתבה לש םירדוסה םהירפסמ ** 

רופסימ וב ןיאש ,ומוסרפ רדס יפל ןורחאה ,דחא 

.תוימור תורפס ידי-לע רוקמב ונמוס (ללכ 

עיקרמ דרוי גלש 

,םיקחש ןבל ועבצ 

עיצן רופכ ידבדמו 

.םיקנעה ילגרל 

,ףרה ילבמ גלש בבוס 

,חונל ילבמ ףא 

ברעה דע רקבה ןמ 

.חור תעורת לוקל 

(ד"פרת טבש 'א ,"תודחא") 

,םדולצעב דרוי גלש 

.םד דמוע רנמ 

םימשמ רוחש ברועו 
 : T • T - *

!םויה גח :ארוק 

רזנ ץצונ רעי_ שאר לע 

.רוא ינינפ ץבשמ 

,רסיקה אוה ,ךלמה אוה 

?רק ,רעס ול המ 

םיני-זע המ בוט-מוי ידגב 

.ץע ,חיש :םיטוע 

,םינינפ תועורז ביבסמו 

.ץק ןיא דע רהז 

(רעושמ ךיראתה ;ד"פרת טבש ,"תודחא") 

ביבאה תרושב 
 : -- TT•

,(תשטשוטמ הלמ)ץקה אב 

י T : T ,(תושטשוטמ םילמ יחש)הקספ 

(תשטשוטמ הלמ)םיטוט-ומסל 

.ףרחה רש ידגב 
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םיבבותסמ תובוחרבו 

;םיגלפ םיכסמו 

,שמשו רורד ,ביבא ,דדיה- 
 V V T ! * T T -

• T : י T : T "!םיגלשו רק האלה 

,ןקז ףרח ףצקתי זא 

!םיקיזמ ,םכל יוא 

ויתוחכ לכ תיראשבו 
 T T .....

.םיקזאב םקת-ע 

המה רקבב :אושל ךא 

,ביבס םיצפקמ בוש 

תוצוח לכ שארב םיךשבמו 

.ביבאה אב רבד לצ 
 •TT - S

(ד"פרת ןסינ '"תודחא" :רעושמה יפל) 

םילג 

,םילקה תוחורה ובשי יפ 

,םיונה םילגב ועתו 

םיצצונה ,םיזיזפה ,םיחמשה 

.םיבהזמ םילתלת תוצווקב 

,םינמאנ םיפצה ,םיטשה 
 - T * - T V:V • T •

,םיקובךו םיזוחא ,םיבהאנ 

תועורזב םיעוה ,םיענה 
 - t - • T . . :

.םיקובח רהנה-ךלמה 

הלועה שמשל םיעירמה 

,ורךהו ויפ;ב רועמה 

,רהסל םיגהלמה םיזמרמה 

.ורהז תממד םע םיחישמה 

םימיאמה ,םיפצוקה ,םיחתורה 

.םיךוחז^ו םיךבכה םיבעל 
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,ןופצה תוחור םע םימחולה 

.םירובג תואיךקב ,ףעזב 

,שמשה בורעב םב ובשן יפ 

,םיכזה ,םילקה תוחורה 

,ויערמ דחא לג דרפנו 

.םיקחרמל דנו ךלהו 

קיפסמ אוה דחא דוע טבמ קר 

TT:• T -: - י • T 5 ,הממדב וירוחאל ףיעהל 

וילתלת תוצווקב עינמ 

.המיה ךרדב ךלוהו 

(ד"פרת תבט וט ,תודחא) 

ונא ,ררושמ לש ויתוגפ ונדיל תונמדזמ רשאכ 
תולוע ןהילאמ .ויתולושב לא םתוושהל םיתפתמ 
םאה ז םהבש ףתושמה הנכמה המ :תולאשה 
? תונורחאה לש ןקתממ ץמש תונושארב שי 
החימצה ךרד לע ,ולאמ ולא ולשלתשה םאה 
ותכ ,ליבקמב תומייקתמ ןהש וא ,תינאגרואה 
לש םירוענה יריש ן יופצ-יתלבה הלוגלגו העפ 

םיניוצמ ,הזינגל וידי-לע ונודינש ,לשמל ,קילאיב 
םירומא םירבדה .םדילומ לש תוהבאה ינמיסב 

,"הרותה להואב" ןוגכ ,יאשונה דצב אקווד ואל 
ףתושמה לע ףסונ ."דימתמה" לש ורבוע אוהש 
םיארנ ףא ,םימוד םיביטומ םהב שי יטאמתה 
םייביטאיצוסאה וירזשמו ויתונומתו וילמס ינצינ 

םיחלוקה ,םיזורחה עפשמ .רחואמה קילאיב לש 
םיפוריצ עתפל םיצנצנתמ ,קוחשו ןשי סופדב 
הלא תותוא .םתוירוקמ ןיתב םימיהדמה ,םירידנ 
טעה-השעממ םיאצויו םיצבצבמה ,תורגב לש 
עה הלודגה תרושב תא רבכ םיליכמ ,יתורענה 

.אובל הדית 

(האבה תרבוחב רמאמה ףוס) 
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.ץראה לומ ץראה תא הלת 

.חררד לומ חריה תא הלת 

.םיאצוי הזה ללחה ןמ 
 • J V * TT"

.תויעב ןיא 

.ןבא ינשע אלש ךורב 

.םיךאמה לע רגרג ינשע אלש ךורב 

. ; . - TS* - : •-TV י T תיחצנה םירמ-תבב ינשעש ךורב 

.תיחמש 

אלשת רייא אי 

:»לכ>מ .ב 

ררושמה-רענה 

(ףוס) 

וניא יליפא ,דיעמ וניא ורסב .ןמרתלא ןכ אל 
םיגוש םינז ינש וליאכ .וילוליה-ירפ לע זמרמ 

,החפשמ התואל םתוכייתשה תורמלש ,ונינפל 
.ינוציק לדבה הזמ הז םה םילדבנ םביטב ירה 
רשקמ - ויתורומתו וייוליג ,עבטה-יאשונ טוח 
.תחא הביטח םאשועו ליעלד ויריש תשמח תא 

ףרוח ,ויתס לש תוארמו תולוק םילוע םכותמ 
ודנ םתאלעה-ךרד ןכו םמצע םה םלוא .ביבאו 
,ומוצמצב ספתנ ףונה :וז ףא וז אל .רתויב םיש 
ימא איצוהל) וישגדו וימשרל ,םדאל הקיז ילב 
ילילצ / םיאשינ אל הדשבו" :תדדוב ןיפיקע-תר 
ןיא רחואמה ןמרתלא לצא .("םירכיאה תריש 
יוזחה ףא .ויתויווחמו האורה ןמ שולת הארנה 
ררושמה אלא ,תימוליצה ותופקתשהכ ןתינ וניא 
.ירוקמ בוציע ובצעמו ישיאה וסופדב ודכול 
תקלח תנמתסמ ויריש לולכמב :רמול רשפא 
האירב התוא ארב המדמה וחוכבש ,הריעז םוקי 

היאצמנ לש תינוציחה םתפילק תעקבנ .השדח 
ןיע ותוא הגפסש יפכ ,רימטה םניערג הלגתמו 
וריע ,ריעה תדחייתמ המוחתב .דבלב ררושמה 
וקו הלוע םיזורחה יפוריצ ריתמ .ןמרתלא לש 
:הארמ ףדור הארמ .תינועבצ היווה ונל תמס 
: לעמ ;וינכושו סקרק ;ויזיפשואו וילעבו קדנופ 

בוחר - תחתמו ;"םיקרבה" לש "תודנדנ תסיט" 
עפע תמושג תרמצ" ;"לטפ לש תועיקש תתוש" 
העיקשה ףילח,דב / טיבהל ודמעש םיצע" ; "םייפ 
;"רואה תורצוצח לומ" הכילה ;"היתולמש תא 
ידב .יוכו 'ובו "המער תקילדב תורדשה" קוניז 
ןאכ םיבכרתמו םיבש ויטרפו ללכה :דחא רוב 
וא .ידוחייה הנויבצב העיתפמה ,השדח הבכרה 

.םייליחתה וירישב הזיחא וזל הל ןיא ,רומאכ ,םל 
אל םינטייפ לש םהיתובקע םיאבחנ הלאב ,המוד 
ליאוה ,וידומילב םהילא עיגה דליהש ,םיבשחנ 
.םהה םימיב תולבוקמה תוארקמב וללכנ םהירישו 

ןהירדסמ ,םירומ לש םטע ירפ םג היה םהיניב 
תונהלו םיזורח רבחל םתיטה םרציש ,ןהיכרוע 
ודג םג וילע ועיפשה םלוא .םהידימלת תא םהב 

תהה תא ריכזמ ,לשמל ,"םילג" וריש .רודה יל 
יקבוחינרשט לש ףונה ירויצמ הלועה תוננור 
שהל תצק ןותנ היהש ,ענמנה ןמ הז ןיא .ריעצה 
עפ"ב "םימשה ימש והבג" :ןוגכ) קילאיב תעפ 
ךא .("ףרוח"ב "ומר והבג םינולאה" ;"ביבא ימ 
האצותה ירה ,וז תססוהמ הרעשה התמאתנ וליפא 
זא םייקתנש קחרמה תא תמלוה ונינפלש הלדה 
עיפשמה אלש ,םידמל ונאצמנ בוש .םיינשה ןיב 
,רישה ביט תא עבוק -היהי רשאכ לודג יהיו- 

.עפשומה לש בצעמהו לכעמה וחוכ םא יכ 

תוטלובה שוניאה תורוצל בל םישל יוארה ןמ 
תזמורמ הרואכל .הלא םירוענו-תודלי-ירישב 

תא האר אלש ,רחואמה ןמרתלא לש וכרד ןהב 
םייח םהל קינעה אלא ,םתיווהכ םמודהו חמוצה 
רוציל רישה םג ךפהנ ותסיפתב .שגרו העונתו 
1פ1רתנאה תייטנ ךא .ויתונוכתמ טלקו רבדמ 
,הרישב איה הנשונ-הנשי המצעלשכ היצאזיפרומ 
ארקמב דוע תויוצמ תוזעונה היתושחמה ירהש 
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ינבכ-תועבג ;םיליאכ ודקר םירהה" :ןוגכ) 
עהל ,הישובל שודיחל קר איבה ןמרתלא .("ןאצ 
1כפנ והז .היתוקרבהו היתועיתפ יובירל ,התקמ 
םיימורטה וייוסינמ רסה אוה לבא ,ירוקמה 
הינמיסכ ןיידע םיעובט וללה .רישה הדשב 
םיכוב ,ץרא הכוב") הנולבאשה לש םיקהבומה 
םיתעל תצנצנמ יתמתח םבוציעב .(רכו "םיקחש 

יוא / ,ןקז ףרוח ףצקתי זא" :ןוגכ) קוחש-תב 
והה תלוגס לש ןושאר ץונצנב ,("!םיקיזמ ,םכל 

.תרחואמה ןמרתלא-תריציב רומ 

תורומתה ךות ,ןמזל ןמזמ קקזנ רגובמה ןמרתלא 
יטאופ סרא"ה חוסינל ,ותוחתפתהמ ובייחתהש 
ותווהתהב רישה תא ספת ראשה ןיב .ולש "הק 
תוריח איה") תעדמ-ווסירו תוריח לש הגיזמכ 
ללכ .* (חתמו תורבטצה יקוחל עצרנה / קרבה 
הכלה םייקתמו ינויעה ורדגמ גרוח הז יטקלאיד 
ףושהל רקוחה חילצי םולכ .ותריציב השעמל 
ריש-תרות לש הינושרש תא ןוריטה תכאלמב 
רהצומה שפוחה דחא הנקב םילוע הבש ,וז 
םיכפה ינש .ינקפוסמ יולבוכה ןוצרמ-גויסהו 
רכז םהל ןיא ,תונמאה ךילהתב םידחאתמה ,הלא 
אל ,ןכ-יפ-לע-ףא .דליה לש טיפה-תונויסנב 
םעונ הזיא שי .ונינפל אדירג תזורח-השעמ 

דו ץוח-תנווכה ילב ,ישפח םחוליקש ,ויזורחב 
לע ןבומכ ,ויבצקמב םאות הזיא שי ;ץוח-תפיח 
העיבקב שי ילוא ,ילואו .תיסחיה הכרעהה דוסי 
הצינה תא הרידגמה ,דבעידבש-המכח םושמ וז 

ן הירפ למגש רחאל 

ו 

רבוע ,תיפונה ותחולשב ,אשונ ותוא קר אל םלוא 
.ארתבו אמק ןמרתלא לש םיבותכב ינשה-טוחכ 
ךרוצל .יגוסה דוסיה םג ודמתהב םהל ףתושמ 
בה ןמש ,םיריש העברא ונדיב םייוצמ ותמגדה 

יפל .םיינשל םה ףא םיקלחתמ הרומאה הניח 
םתראהבו םתאבהב ,םהיניב דירפא וז הקולח 

.תחאכ 

ריש"ב רוכבה רבד אוה) תיבה לש ותחיתפ 'ר * 
םא וירשאו רישה דבע אל יכ" :("םיחא הרשע 

תורוש ."גתמו ןסר ומכ תוצעו םייוויצ / קרפ 
ורישמ - דוגינה ךרד לע - תועפשומ ,ינמוד ,ולא 
Art'l (1636-1711) 1לאוב לש יטקאדידה 

 podtique. הרושה תאלעהב יתרעשה םיגדא
ופיהכ תארקנ תינמרתלאה הרהצההש ,תירוקמה 
La rime est une esclave et ne :הכ 
 doit qu'obeir. וניאו זורחה דבע יכ" : הרועיש

."תייצל אלא ךירצ 

םא 

 I

,העוז ,דחפ םרכשב 

*TS י י T ! ,םימערו םיקרב 

העש התואב םי-ילגו 
 TT T ! T :

.םימחלנ הזב הז 
 • T : • V T

 II

(?תחתמ)םי ,לעממ םי 
 T T

(?םיךהל)...םילג 

(?תחשו)לואש יכאלמו 

.(?םירש)ןודבא ריש 

ווו 

םינש םימן הלא ןיבו 

,הלק הריס הדנ 
 T • TT - י T

,םוהתב ללצת עגר 

.הלעמ םורת עגר 

 IV

םיןנע עד-ינב - הנבו םא 

.םרנ ינפ לע םיטש 

,םיאישנ ןוכלהן םביבס 

.םייח םעלבל םירמואכ 
 T : T ! • : :

 V

...הטמ תללוצ רבכ הריסה 
t - .... t : ד י י 

.םעופ הב םאה בל 
 T " T

TT T י- T * T י - הטס> הלק הריס !הרוש ךא 

...םעוזה ם;ה ינפ לע 

 VI

,T T : -TT י ,קזבה רואל ,םש השיא 

.התיכה אוה םג 

קזח דעסו ם;-ילג ןיב 

.הנשפחל אצי 
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 VII

:תללותשמ םא-לוק עמשנ זא 

!רענה תא הליצה- 

...-תללוצ רבכ הריסה ,רהמ 
 " " - * V V T J T

.רעפה ןמ קזחד 

 VIII

,םיל ג ומהיו ,םי ףינקיו 

ךלה ינע גידה 

•! T T -i TTI - םילקנ םדא-ינב ?םללש לחי 

?ךלמה םיה ללז^ 

 IX

T T I * T י— ; • - ,המחלמ זא חקלתתו 

.םיו בא תמחלמ 
 TT T V V J *

V - TT T י T": ,המר ודי עגר דוע !קזח 

.םדוסו תושפנ ליצר 

 x

V T - ~ T ! T י - הרסמ תע עגרב וב ךא 

,ויבאל הנב תא םאה 
 T : T 5 V ~ T •

,הרעס םדתו ...:איה הללצ 
 T T T • - • T T t

.ביבסמ לכ םידיו 

(תרעושמ הנשה ;ד"פרת רדא 'א /-תודחא*) 

םןמס>-תב 

ו 

י TT T - VT T ץראב רש היה היה 

.םינומדקה םימיב 

,תואמ םידבע ולליה 
 T !- T • ~

.םינומטמו תולחנ 

 11

רתוי בהא הלא לכמ 

,היפהפיה ותב תא 
 V -"- -:- * T

תלכת-לפךעכ הרוהטה וז 

.עיקרה-ימורמב 

 Ill

*T : T • I ,TS- ""J הרוהט הנינפ ,ךאלמ תעמד 

,םךזוה ךותל הלפנ 

,הארבנ תאז העמדמר 
 T T S • TS*•

.םימש-תב הרצונ 
 TS - T - •

 IV

T * T •:-TT * — ,הכלהתה םמוד דימת ךא 

י • T J * T —S T .םיקח1עמ הבהא אל 

בצע ימ; - היניעו 

.םיקחזעל קר תואובנ 

 v

הלןלב םגו םויב םג 

.העמש איה םחיש תא 
 T T T * T *

ונילא שיח ילע ,יאוב" 

!האנ הדלי תמזענ 
TT T ו" - : • 

 VI

המדאה ,ילע ,יאוב 
 T * -S :-T T

,הרוחשו הכ הלפא 
 T 5 T •* —1

ם"ח םה ה0 ,הנה יפוע 

"!הרואו ויז "ח 
 T T . ~ -

 VII

,םיךהב רשה הז הנביו 

,םיעלס ינש י#אר לע 
 • T S - • •* T -

,ופפוענע מיךזנ>נה םוקמ 

.םיאלפ-ןומרא ותבל 

 VIII

,םינופסל קח2' הארמ 

,םיבכוכ תומד תורונמל 

•TS t י י *- -1 םיריצמ תוריקה לעו 

.םיונ ,םירכ ,תודש 
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 IX

עיקרה הז אל ,אל ךא 

,התלכ ול השפנ 
 - 5 T T T T

םיבכוכה הלאל אל 
 V ~ T - T •

.התמשנ הפאש 
 T :- TT:• T

 X

האצי תע הלילבו 
 - - T S " T T T

,םיקחשה תא תוארל 

הלפנ איהו ,הלגר הדעמ 
 T :-T - : T T T • : T

.םיקנע זג? יעלסמ 

 XI

הממורתה התמשנ זא 
 TT t * TT»• T

,םימשל הלעמ 
 - :- T --TT•

הפאש הפ השפנ םוקמל 

.םץחה תמהזמ סונל 

 XII

ל:ל ימדב אצתשכו 

,עיקרב הארת 

TV T -' * \ T .םלכמ ךז דחא בכוכ 

.ה^פהפיה תמשנ וז 

 XIII

I T :- •• T : ,אנ-הלע :ךל רמאי ומכו 

?המל ?רחאת המל 
 S TT " " TT

קלח השעת ןפ ,השוח 

.המדאה תמהזמ 
T :-T T -- -נ\ • 

(ו"פרת ירשת ו"ט ,"תווחא) 

לבא ,ןיידע ספור ןבוציעש ,תוריצי יתש ונינפל 
ןכיישמ - יגארט-יממע-יביטאראג - ןווגמה ןדוסי 
תיפאה !תאצרהב .תידאלאבה (רנא'ז) הגוסל 
רחואמה ןמרתלאש ,יטאמארד רמוח םג עקושמ 
יאשונ .ובוציע לע דקשו תונוש םיכרדב ול קקזנ 
דליהש ,תועודי םע-תודגאמ ,הארנכ ,וחקלנ ןה 
.ונוימדמ ןהילע ףיסוהו והשלכ יוניש ןהב ליטה 

עפשוה ,תומיוסמ תודאלאב ארק דליהש ןכתיי ןכ 

שה ,םוקמ לכמ .ןתנוכתמכ בותכל טילחהו ןהמ 
ומה וחוכ .ןהיטפשמו ןהיקוח יפל תויושע םיית 
ןסופד לא ינכותה דצה תמאתהל ול קיפסה טע 
תיינב .ינרוצה ולולכשב ול דמע אל ךא ,יגוסה 
םיפופכ רויצהו רופיסה ינפוא .היופר םיזורחה 

יבט לש אתלחתא םהילע רפכתש ילב ,הרעשל 
וליפא רכינ ,תוחפל ,תחא םעפ .תישיא יפוא-תע 

:האירק העמש רשה-תב .ינינעה רושיקב לושיר 
ןיאו "!הרואו ויז ייה / םייח םה הפ ,הנה יפוע" 
רענה .ךכ םייחה הלא םה ימ עדוי ארוקה 
,םיקחשה י נ ב תא ונוימדב האר ילוא ררושמה 
דבלב םיקחשה לע רבודמ יעיברה תיבב לבא 

.םהימורמב םייחה םירוציה לע אלו 

,הרוסמה םאה ביטומ טלוב הנושארה הריציב 
.הנטב-ירפל לכ םדוק תגאוד איה הנכסה רובגב 
ומדוק תא עירכמה ,רחא ביטומ לשלתשמ וכותמ 
תוחוכה ןיא :הדאלאבה תמיתחב וצקוע ףשוחו 
תוריסמה הארמל םהימחר םירימכמ םינוילעה 

וגישהש רחאל קר םפעזמ םיחנ םה .תישונאה 
ורה הנומאה תטלוש ינשה ורישב .םנברק תא 
םיאלממ האלחהו רועיבהש ,המימתה תיטנאמ 
סמ רהוטהו יפויהש דועב ,האטחה ונתמדא תא 
,תוחפל ,"םא"ב םיביטומה ינש .םימשב םיפפות 
רענה לדגש רחאל םתקמעהו םחותיפ ידיל ועיגה 

.ןיטינומ לעב ררושמל היהו 
וגהנש יפכ ,ןמשל תודאלאב בתכ אל ןמרתלא 
ססה ותריציב םלוא .לשמל ,ןדמלו יקסבוחינרשט 
םיבכוכ"ב ךכ .ידאלאבה דוסיה עקושמ תינוג 
,"םירצמ תוכמ יריש"ו "םיינע תחמש" ,"ץוחב 
וזחמב ךכו "הנויה ריע"ו "יעיבשה רוטה"ב דכ 
וגרתב םג וירחא ההנ ררושמה ,ןכ לע רתי .וית 
אוה .ודיל אבה לכמ ושענ אל ,עודיכ ,וללה .וימ 
שמ דבלב תורפס-יאיש אל .םתריחב לע דיפקה 
ינפה ותקיז ןאכ העירכה .הקרהה תכאלמל והוכ 
מל הבריק לש דצ וב אצמ םא ,רוקמה לא תימ 
תאו ריפסקש תא םגרית ךכ םושמ .ומצע תוה 
ליל וירופיסמ) גראבנייטש רזעילא תא ,ריילומ 
.(םידליל הירישמ) יקסבודולומ הידאק תאו (םיד 
אלאבה לש תפומה-פוגרת לא םג עיגה וז ךרדב 

רמז-ירישו תונשי תודאלאב") תויטוקסה תוד 
ואמה ץוביקה תאצוה ,"דנאלטוקסו הילגנא לש 
רשפא הייהנ התואל ןיכומיס .(ט"ישת ,דח 
תמדקה" לש ןיטישב ףאו ןיטישה ןיב אוצמל 

.הז רחבמל "םגרתמה 

ז 

,ןמרתלא תריציב ףסונ גוסל רכז שי "םינצינ"ב 
םיינש .שפנ-דלהו בל-מיגה לש םירישה םה אלה 

.הטילפל וראשנ 
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ימולחב 

ו 

,ץל)? לע םוי ,ימולחב 

;חור לכ ןיא ,טהול ,דעוב 

רעלה ךות יכנאו 

.חונא יל ןולא תחת 

 11

םלמעמ ימולחב 

,םיאנ ,םיכז םיבורכ םידרוי 

ינפ לע ופךםךי םד 

.םיעז ,םיעז םהיפנכו 

ווו 

םיקחעה האר !קחשנו םוקי 

;םיננע ילכ םיכז ,םי-ווהט 

ונה דעיה בשה ףא 

.םינפ ונל קיחצמ דמוע 

 IV

,םיצעה ןיב ץפקנ האוב 

••ףנע לא דבמ אנ-דקרנ 

ובחתאו יתדמע עיח 

.ףנכה ינב תדע ילא 

 v

,ונצד וידחי ,ונצר וידחי 
 * • r - י• " ז T

;ינע וכפהונייחלו 
T ST -T ן 

יתחכע דע ונדע וידחי 
 • T - : - T i - «

.ינא אצמנ םיבורכ ןיב יכ 

 VI

'ינצפ)? ףא ,ונצר ,ונצר 

;םיועכ לכב היהנו 

דעומה אב בר)? ידע 

.םיבכוכה הלעמ קילדה 

 VII

םיפע המה ,םלתע תחא 

;םמורתהו הלע ,הלע 

ההות דמוע יכנאו 

.םמיד שי-!חמ יביבס טיבמ 

 VIII

רבא יל ונת ,ףנכ יל ונת 

!הלעמ הלעמהפועאו 
 : T T - :- TT T

,ראשא הפ המל המל 
 -TV TT TT

.הלק הדע ,ינוחק ,ובוש 

 IX

,וניע חתפ דחא בכוכ 
 T TV T -

• "X -, T X - :-T T :םימק וירחא השלש סינט 

דמוע טרח יכנאו 

* T I - • - • T J — .םימדרנה םיצעה ןיב 

(•ה"פרת תבט-ירשת :רעושמ ךיראת /"םינצינ*') 

...יתיכה ביבאל 
 • * • •TT

- יתיכה ביבאל 
 • • •TT

;בש אל ביבאה 
 T •TT

יתיפצ שמשל 

.בעה והסכ 
 TT T *

- םימש יתפאש 
 T - ! י T - •

!םוהתל לפאו 
 X • V T

ם"חל ,רש*זל 

.םולח - הנהו 

שמא םג ,םויה םג 

י X- " T T - !רקו הלפא 

!שמש ,בה ןרק קר 

!רואל יתאמצ 
 T • - T

(ו"פרת טבשב ו"ט ,"םינצינ") 

.תרבחמ תינבתב דיחיה ןוילגה והז * 
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יפ :קילאיבמ תויצנצסינימר שי ןושארה רישב 
יפצה תוצירקו ("דימתמה") "זפוחה חורה" ייות 
םירכינ ןורחאב םג .("רהוז"ו "םירירפצ") םיריר 
ןוימד שי תונורחאה ויתורוש יתשב .ןהימושיר 
תחיתפ םע"ב םינורחאה םיזורחה ינשל והשלכ 

םדוסיב םירישה םינוש תאז תמועל ."ןולחה 
םצעתמה ,רוא-גח שי קילאיב לצא .ינכותה 
ךא ארבנ וליאכ ,םלועה לש תינושאר הייארב 
המל הזע המיתח תשמשמ ןורכשה-תאירק .התע 
ןמרתלא לש םירוענה-רישב וליאו .הל םדקש 
הינוויג לע ,הבזכא תועיבמה תורוש רשע תואב 
מנל דגונה ףסכנל יוטיבכ ,ופוסב קר .םייבצמה 

.רואל האירקה תצרופ ,אצ 

ןמרתלא לש םייליחתה וייוסינב :רמוא הווה 
התלעו החמצ םכותמש ,םיטבנ ףושחל רשפא 
הצמתמ הלאבש הוושה דצה םלוא .ותריש 
םצמוצמה ,ןושארה .יגוסהו יאשונה ךשמהב 
.ידוחיי ץונצנ וב ןיא ,תויתרגיש ףונ-תונומתב 
רתויב יוצמ :םיינשל תקלחתמ תינוסה ותעפוה 
רענ שי םא קפס .חור-יכלה וב םיטולקש קלחה 
םעבוק וניאו םהמ ומצע רידמה ,רישל ררועתמ 
וניאש ,ידאלאבה קלחה ונממ לדבנ .ויזורחב 
ותורידנ ,םנמא .וניררושמ לצא רתויב חיכש 
.תימינפ הכישמל הבורע תשמשמ הניא דבלב 
ףא .האירק ימשר לש םתאצות קר איהש ןכתיי 
םדקומ רידגמ םלעתהל רשפא-יא ,ןכ-יפ-לע 
רחואמה רידתב לגלגתמ אוה םינש רובעכש ,הז 
ייוניש ותוא םינייצמש ,הז דמתה .ןמרתלא לש 
הקיז לע החנהל םוקמ ןתונ ,םינבומ תוכיא 
הלגתמה ןויפרה .ידאלאבה רנא'זה לא תישפנ 
לש ותקיז תונימא תא לטבמ וניא הבוציעב 
ןיב קחרמה תא ריאמ קר אוה .ררושמה-רענה 

.ותירחאל ותישאר 

ח 

הליחת הלעוהש ,יטאמתה דוסיה לא רוזחנ התע 

ואל" יורקה רישב רבודי םעפה .ישימחה קרפב 
."ימ 

ו 

אןש תוקת אל ,אל 

,םיאודב תומולח אלו 

תואנ םש הארת ,האב 
 : T V S * T

.םיעורז תודש ,אשד 

 II

,םינב המש הארת ,האב 
 • T TT V : * T

,ה;חתל בשה םע ינב 

םינ-זע ןגל רבךמ םיכפוהה 

.ה;אש ץרא - סדרפלו 

ווו 

תורבדמב םיכרד םיטונה 
 T ; . - *TS

,םירהה ןיב תולסמו 

,תורעיו םינג םיעטונה 

.םירפכו ריע םינובו 
 *TS

 IV

תואנ םש הארת ,האב 
 t • ז ••• t :

,םיעורו תודש ,אשד 
 S T V V

t 1 T ! ,זע יסוס לע ורבע םוקמ 

.םיאודבה םיתעל 

,"תודחא" רעושמה יפל) 
(ד"פרת טבש וא ןושח 

העשב רענה היה ךרעל יצחו הרשע-שולש יב 
ותישארל רשקתמ אוה .ליעלד וריש רוא הארש 
סהו בחרתה םינשה תצורמב רשא ,לגעמ לש 
תודבכנ תוביטחב עובק ימואלה אשונה .ףעת 
"הנויה ריע" ,"יעיבשה רוטה" ןוגכ ,ותריצי לש 
רשפא וז ןירשימ-תוכייתשה לע ."תרניכ תרניכ"ו 
תוכמ יריש" ןוגכ ,ןיפיקע-תוסחייתה ףיסוהל 
יבגל יתרבס .* "םיינע תחמש" םג ילואו "םירצמ 

תספות ,ליעל התלעוהש ,וירישב ידאלאבה גוסה 
בוברש אל ,רמולכ .ימואלה םאשונ יבגל םג 
,1מרג הילאוטקאה ץחלש ,םתכסמב אוה ירקמ 
וישרש תא סנריפ אבא תיבש ,ישפנ עטנ אלא 

.םקימעהו 

אשונה תקלח לא רבחתמה ,דחא ריש דוע איבא 

הטילפל ראשנש רורצה םלשוי ךכב .ימואלה 
.ןמרתלא לש םירוענה ירישמ 

,"םנמז ןיבל םניב" ורפסב ,ינענכ דיוד יפל * 
'ר ,"םיינע תחמש" לע ורמאמב ,גניר לארשיו 
ןד קלוח םהינש לע ; 1956 ראורבפ ,"ןיגולרוא" 
ורפסב "היערהו תמה" קרפה תא 'ר .ןורימ 

."ונימי-תב תירבעה תורפסב םינפ עברא" 
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הכנח 
 T\-:

,ונלבס זא תורצ תובר 
 T T T - נ

:םינויה לש םלע תחת 
 \ V T - T5•

ונתדות חיכשהל 

.םינב ,תובא בלמ וצר 
 • T T •• • T

 II

ידוהי םזע תוחמל וצפח 
 T : " ! S •

;ונבלמ חיכוהלו 

חורו ףוג י-וובג ךא 

" T: V S T י T .ונתרזעל זא ומק 

ווו 

,ומע בהוא והיתתמ 
 "*TS " -

םיאנומשח וינבו אוה 
 TT - T t •

ונתמקנ ,םקנ (ושע) 

.םיעברה םינויב 
 • T : T •T:•

 IV

,תורואמב ואבחתה םה 

•T - TV : - י •• ,םירהבו םיעלסה ןיב 

,םידבע ואב םלגד תחת 
... T T t י 

.םירזאנ הרובגב םלכ 
 T \ י T J V T J •

 V

— t " '- ז • ,ונמע זא להקתנו 

,המחלמל ואציו ודמע 
 T: ST ! -*:TT

,סוכויטנא (ז)תורעש ורתס 

T י T .המק אל וב חור 

 VI

םיטעמ ףא םא זא ןיבה 

,םיךךועתמה המה 

ררחתשהל ועדי םלוא 
 ••:-:• I ST T

.םירובג תומ תומל וא 

 VII

םהיהלאו םמע יאנק 

.םימבו שאב ורבע 

t't :ירבעה םעה זא ארק 

.םייח (תושטשוטמ םילמ יתש ) 

(ד"פרת תבט 'א ,"תודחא") 

שיו ,ומוסרפ יפל רתויב םדקומה רישה והז 
תא יתרחאה הנווכב .ותביתכ יפל םג -רעשל 

םעונה ייוליגל הפר הזיחא ףא וב ןיא .ותאבה 
שמ .םירחאה ויריש תרשעל יתסחייש םאותהו 

םידיעמ ורסב לש םיטעמה םידירשה וליפא : עמ 
םבלש אוה "הכונח" רישה .יהשלכ תוחתפתה לע 

.וירחא ואבש הלאב ןמתסמ ינשה ;ןושארה 
םלענה שמוחב וטע-תונויסנ םג ונל ועדונ וליא 

ךמסנה שקיה יפל-ילוא זא יכ ,(ץ"רת-ו"פרת) 
וירחאלש הרשעה לעו הזמ "הכונח" רישה לע 

ךא .םיפסונ תוחתפתה-יבלש םילגתמ ויה-הזמ 
קרש ןוויכמו ,ומוליעב ראשנ םלענהש ןוויכמ 
רכ-לע ,הכרעהל דוסי שמשל יושע ןיעב יוצמה 
ומיעב .םיקוחרה תווצקה ינש תא קר הארנ ונח 
ךרדה-תציפקל תואתשהה ןמ סונמ ןיא םת 
םיקנע-תורזאתהב רשא ,ןמרתלאל ול התיהש 

.רהה שארל הלעו ליפעה 

ט 

ורסב תולעהל םעט המ :תושקהל יאשר ארוקה 
שפחלו ויטרפל שרדיהל םג המ ,ןמרתלא לש 
ושמה יכ הארנ ז למגה וירפל רכיה-ינמיס םהב 

וליפא ,וזמ הרתי .ךכל הטנ אל ומצע רר 
וקל םאתהב ,הזינגל ןד םילשבה וירישמ קלח 
סמה תשקבתמ ןאכמ .ומצע יבגל טקנש הרמוחה 
.םיינוריטה וירופרפב ותוארהל ךרוצ ןיא : הנק 
ותריש תלשלשב הרושק הניא הלדה ותליחת 

.התרכהל תעייסמ הניאו 

ועיקפהל ןיאו יטאמילבורפ ונינפלש ןינעה ,םנמא 
שוקה :תנתונה איה אקווד םלוא .וקפס תקזחמ 
ברקתנ .ינקספה טפשמה ךרדב בשייתת אל הי 
וא עייסיש ,יגששגה רבסהה ךרדב הרטמל רתוי 

.םימוד םירקמב לבוקמה גהונה ות 

,רצוי לש ותליחתש ,ללכ חכוה אל התע דע 
מהל תרשקתמ הניא ,היהתש לככ תפפור יהתו 
םייארב ףקתשהל יושע רשקה לש וביט .וכש 
ךא .יביטאיצוסא ,יגוס ,יאשונ ,יביטומ :םינוש 

:הייארהו .ול שחכתהל ןיא ,םייופר ויטוח וליפא 

םהש ףא ,וירוענ ירישב ןיינע ואצמ ןונגע ירקוח 
וקנ וליג .דז םדקומב ,הנהו .ימצע ךרע ילוטנ 
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ארק רפסמה .ותריציבש רחואמה םע רוביח-תוד 
.םדיב החימ א ל ו םהירבד 

התע ןודל םעט ןיא ? רמוא היה המ ןמרתלאו 
תרעושמ היהת אליממש - ררושמה תוסחייתהב 
רתוי בושח .רבדב עגונכ היעבה לא - דבלב 

.ותלוז יפלכ השרוד היה דציכ :ינורקעה דצה 
םג המייקל םיאשר אהנ ,הבושתה תא עדנ םא 
הרורבה ותערכה יל העודי ןאכ אקוודו .ויבגל 

.בויחה דצל 

,תירוביצ תונקסעמ קמחתה ללכ ךרדבש ,ןמרתלא 

עבק-ד-ודב .קילאיב תיב לש דעוב קיתו רבח היה 

ושמה תא ותצרעה .ויתובישי לא אב תונקיידבו 
תודמעב ,םינוידב היוטיב תא האצמ חונמה רר 

ןיינעתה אוה .ויתויוגייתסהו ויתומכסהב ,טקנש 
ןתנ דוחיב .תיבה תלועפ לש םינטקה םיכפב םג 
איב ןובזעב תזכורמה ריינ-תסיפ לכ לע ותעד 
םירושק ,דחא םהש םיינש ,םינינע ינש .קיל 

.םתולעהל יוארה ןמו ןנד אשונב 

חספ) בונישיק ידוהיב וכרענש תוערפה תובקעב 
הדעוה תוחילשב קילאיב םשל אצי (ג"סרת 
ריע"ב השע רפסמ תועובש .הסידואב תירוטסיהה 

וחפשמו םיעגפנה ידירש לצא רקיב ,"הגירהה 
וקלח) הז ידועית רמוח .תויודע הבגו םהית 
ומה וקלח קר .ונובזעב םויה דע רומש (שידייב 
לע"ו "בונישיקב םורגופה" םיצבקב רוא האר טע 
לע תחא הבישיב .(ג"כשת) "היבאראסב תמדא 
לע ,תיבה להנמ ,דלפרגנוא השמ תעצה הת 
ונעטו ךכל ודגנתהש םירבח ויה .אלמה ומוסרפ 
דחא גת ףא ףיסוי אל רבדה :תינורקע הנעט 
תוכייש לכ ול ןיא בותכה ירה .קילאיב תכסמל 
:תאז קר השע ררושמה .ותריצי םוחתל הבריקו 
ואציש יפכ םתוא םשרו םידעה ירבדל ןיזאה 
כומ םושיר-תכאלמ "חיצנהל" םעט ןיא .םהיפמ 
הסחיילו ,ותוחילשב הל קקזנ וחרכ-לעש ,תינ 
: רותסל הנעט ןמרתלא הלעה םתמועל .ותשרומל 

.קילאיב לש ותננסמ ךרד תאז לכב רבע עמשנה 
לבא ,םידעה ירבדל דבעושמ היה וסומלוק ,ןכא 
אליממו ןווכתמב אלש םחסינ ילוא ותכלוה תעשב 

תורבחמ תוכייש ןכל .ודוחיי לש ץמש םהב קבד 
תושר לא ןאיצוהל איה הבוחו ותלחנל ולא 
אל הטלחהה) ותעד הלבקתנ ףוסבל .םיברה 
שונב םירושק םניאש םימעטמ לעופל האצוה 

.(ונא 
וענה תוריצי תא םסרפל עצוה תרחא תונמדזהב 

"תסנכ"ב רוא ואר ןקלחב קרש ,קילאיב לש םיר 

ררושמה :םידגנתמה וניעט .םינוש תע-יבתכבו 

תורמהל תוכז ונל ןיא .הזינגל ןתוא ןד ומצע 
.אוה לספ רשא תא סופדל ריתהלו ונוצר תא 

םעה תא השבכ קילאיב תריש :תפסונ הנעט 
ן םייתודליה וימוגמג הל ונתי המ יכו .התלודגב 

אצי בוש .םגפל םעט קר םמוסרפב היהיש ןכתיי 
האציש הרוש לכ :םנועיט תא רתסו ןמרתלא 
,התוחיכשב תטלוב איה וליפאו ,קילאיב ידימ 
תוברתה ימע םיגהונ ךכ .ללכה יסכנל תכייש 
יבגל הפי וחוכ הז גהונ .םילודגה םהירפוסב 

ונרודב ,םירקוח ואובי .קילאיבכ לודג ררושמ 
ןיב םייומסה םירשקה תא ףושחל וסניו ,וירחאלו 
םאיצוהל הבוחה תלטומ ונילע .םינושה ויבותכ 

דיה-יבתכ םילולע ,תאז השענ אל םא .רואל 
דבכ אטח אטחנ ךכב .ןוימטל תדרלו קחמיהל 
.ראופמה האיש אוה קילאיבש ,תירבעה תורפסל 
לש םירוענה-תורבחמ .ותעד הלבקתנ םעפה םג 
סופדל ורסמנ (הזורפ ירבדו םיריש) ררושמה 

."םיזוגנ םיבתכ" :ןמלוהה םשב ורתכוהו 
ללוש היה תעדה-ןינא ןמרתלא :תודוהל ךירצ 
.דחא ךרכב םיינשה םיכרכנ הבש ,האוושהה תא 

קילאיב :החודו החומ היהש יאדוול בורק 
תונויסנ לע יתרמאש הממ יב רזוח ינניא .ינאש 

תספות יתרימא ןיא ךא .קילאיב לש םירוענה 
.אוה יוארש המל יואר ינא ןיא .ימצע יבגל 

וניא ןמרתלא לש הוונעה גייס ,ןכ-יפ-לע-ףא 
ונל התיה המ םיעדויה ,וגא .ונתוא בייחמ 
,וייחב רשאמ רתוי דוע ילוא ותומ רחאלו ,ותריש 
ירב .תרעושמה ותעדל םיפופכ תויהל לכונ אל 

לע ,קילאיב תשרומל תינורקיעה ותשיג :ונל 
.וטע ישעמ יבגל םג ףקות הל שי ,התלוכת לכ 
יטקייבואה ,תינורקעה ותדמע העירכמ הז ןינעב 
,רבדב עגונכ תיביטקייבוסה ותשיג אלו ,תיב 

.הזרפה ידיל דע התוא תדדחמ ותוסינתסיאש 

,םייתורענה ויזורח תא םסרפל יתטלחה םג ןכל 
רחאל .דבלב הפוטח הראה וז אהתו ,םריאהל ףא 

םשכ ,םירקוח םהל וקקדזי ילוא רוא ואריש 
קילאיב לשו ןונגע לש םירוענה יבתכל וקקדזנש 
.(התע דע ומסרפתנש םיעטקל ,ןבומכ ,הנווכה) 
םלענ רשא תא םיספורה םיזורחב ולגיש ןכתיי 
ףתושמה ,םומכ הקיני-שרוש ותוא :רמולכ ,ינממ 
הרומאה הניחבה ןמ .םהירחא אבש המלו םהל 
לע לחה ןידה הז ,ןמרתלאו קילאיבל דחא ןיד 

.לודג רצוי לש ותשרומב םילולכה םיקלחה לכ 
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