
?אקפקוכ ןונגע דמל םאה :יסגא ףסוי
ע יבהל יתטלחהו אקסקו ןונגע ןיב לזרב ללה לש ורפסל יתכשמנ עודמ עדוי יניא
ד מל םאה הלאשה יניעב הבושח ןכאש רמול יל השק .ואשונב יתועדו וילע יתרקב
־ יסופד איצממכו גולוכיספכ ךא ,דאמ אקפק תא ינא בישחמ םנמא .אקפקמ ןונגע
ו תעפשהש הזב ןייטצמ אקפקש יל הארנ .הנושאר הגרדממ רפוסכ אל ,םיבושח תורפס
ק ודבל םעט שי ילוא .םינוש תומוקמב תונוש תועפות החימצהו ,תרכינו דאמ הבחר
ן ונגע לע ותעפשהב דחוימ ןינע שי ילוא ,תימלועה תורפסה לע ותעפשה תא
י רופיסמ המכ אלא בישחמ יניאו ןונגע ידיסחמ יניא ,יל רשאב .ןונגע לש וידיסחל
ל ילעב חיכוהל הברה םעט האור יניאש יאדוו ;םושלש־לומת ורופיס תאו ולש ןילופ
י אדווש רמול ינוצר ,ךפיהל .אקפקמ רבד דמל אל יכ ותושקעתהב תמא התיה אלש
ה חונמה לא ףוס ־ףוס אב רשאכ :וז העפשה לע תוזרפומ תונעטב דאמ והוזיגרה
, אקפקמ חקלש המ אלא וב ןיא יכ ורמאש הלא לש םניע וב הרצ הליהתה לאו
א יצוהל) ןונגע לש וירפס תוחתפתהב ןנובתמה .לכו־לכמ אל ורמאב םיזגהש ןבומו

ת ורמל ,אקפק תעפשה העיפוה וב טנמומב יטסארד יוניש תוארל לוכי (הריש
.תונוש תוניחבמ תויכשמהה
ל ש ורפס אשונב ןיינעתהל תדדועמ הניאש המודק ־העד תניחב ילצא היה הז לכ
ת גצומ ןונגע לע אקפק עיפשה םולכ הלאשה םנמא .יתניינעתה תאז ־לכבו ,לזרב .ה
ד צמו ,העפשה ןונגע שיחכה ,דחא דצמ :המלידכ תגצומו—החיתפה ידומע ינשב
: המיתחה ידומע ינשב ,די־רחאלכו ,הלילשב תינענו—לילעב הארנה ןוימד שי ינש
ר טפנ .םייוול וליפאו ,םיינלוח ,תד התוא ,הכלממ התוא ,רוד ותוא ינב ויה םהינש
ם יטרפ־יטרפו םיטרפ אלמ ומצע רפסה .דבלב םידומע העבראב היעבה ןמ רבחמה
ם ג ,רחאה יבתכב םגו דחאה יבתכב םג ליגרו איקב ארוקהש החנהה ןמ אצויו
ל ש תויללכ תונוכתו םיביטומה םיוושומ אובמה תסמב .הוושמה תורפסה ירישכמב
ת וריצי לש תואוושה שי ,אובמה ךרואמ לופכ וכראש ,ינשה קלחב ;םירבחמה ינש
.לכה־ךסב דומע תואמ־שלשכ—תוטרופמ
ל ככ לדתשמ אוהו ותדובע תא ללכ ריבסמ רבחמה ןיאש רפסה לע יתרקב רקיע
ו לא דצב ולא תודבוע גיצהל אלא אב וניא וליאכ הארנ .תונקסממ ענמיהל רשפאה
א קפק רבחמה תעדל םא ארוקה לאשי יכו .ןמצע דעב רבדל תודבועל חינהל ידכ
א צמי אל—האוושהב עצב המו ,םתאוושהב םעט המו ,לודג רפוס ןונגע ,לודג רפוס
ר קחב םעט המ ארוקה לאשי יכו .ןוידה ןמ דאמ טעמו הבושתה ןמ הברה רפסב
ת ויתוא יפוריצו תויתוא יקחשמ רקח ףאו ןונגע לצא םילמ־יקחשמ לש םרשפ
ע ודמ ארוקה לאשי םא .הבושת לבקי אל ,םינוש םירופיסב םהב עשעתשמ אוהש
חתנמ אוה דועב ,הלודגה ןיס תמוח ,אקפק לש אלפנה רופיסה תא רבחמה חינזמ
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ש חנל קר לכויו הבושת לבקי אל ,ילדה שרפ םשב עודי־יתלבו רויח רופיס טוריפב
ל אשי יכו .ובל־תמושת תא ךשמ אפורה לא ןונגע לש ורופיסל ילדה שרפ ןוימד יכ
ר שאמ רתוי ילוא ,תיאקפקהו תינונגעה הקיתוגב בר ןוימד שי תמאב םאה ארוקה
א קפק יכ םיכסי רבחמהש חינהל קר שי .הבושת לבקי אל ,םינשה לש םזילובמיסב
י תוג רופיס ול שי ןונגע וליאו ,הקיתוג וב ןיא טעמכו יטסילובמיס רפוס ורקיעב
.לכורהו תינודאה ,דיחיו־דחא
ו ניא רבחמהש רבד) רמול לכונ ,לשמל ,רבחמה לש הקינכטב שמתשנ םא ,ןאכו
ה מל לאשת םאו) .ןונגע ףסוי־לאומשכ ,ףסוי ומשו ןלכרה אוה לכורה יכ (רמוא
ל צא ןכ וניאו ,ולישכהל השא התסינ קידצה ףסויש רמול לכונ ,לאומש אלו ףסוי

ה בושתב רזוחה ,םדא תלכוא ,"היוג" ,תינודא לש הבהאמ אוה ףסוי .(איבנה לאומש
־ לכ ,תינודא ןכש־לכ ,היוג םע יח אל ןונגע ףסוי לאומשש דועב ;התלכאממ לצינו

ו בל־ירוהריהמ ראיתש רמול רשפא אלא .םדא תלכוא ןכש־לכו ,תחצרמ.ןפש
־ ירוהריה ינפמ וידחפ תא ןכ־ירחאו הןאת הליחת אטיבו תינאידיורפ הלצאהכ
ך ורכ אוהש ,ול יוצר השענ ומצע דחפהש אלא ;תיביטקייבוא הנומתכ לכה—אטח
ו ז הקווד איה יתוגה רופיסה תנוכתו .טסיכוזאמ השענ ךכבו ,רציה םע היצאיצוסאב
, םיליעגמו םידיחפמ םישענש תושגרו םיבצמו םירואיתל ארוקה תא ברקמ אוהש
ת א ההזמ רבחמה ןיא עודמ ,לאשנ התעו .שפנ־לעוגו דחפב יורש אצמנ ארוקה ךכו
ה וושמ אוה רשאכ חוכשל חילצמ אוה דציכ 1 ףסוי־לאומש ןלכרה םע ףסוי לכורה
ן פואב וא ,יקלח ןפואב) אקפק והירה ׳ק אוה־ותעדל םג יכ ,׳ק תאו ףסוי תא
א לא ,וטושפכ רפסב אורקל ןיאש םרוג ולאכ תולאשל הבושתה רדעיה ? (לותלתפ
ם ייוצמהו אקפק תאו ןונגע תא םיכירעמה הלא דצמ שוריפו תוקמעתה שרוד אוה
ן ונגע יבתכב ד״וי לש וצוק לע תוכלה לש םילת־ילת תשירדמ םינהנו םהיבתכ לצא
ת אז־לכב .הז רפסלו יל המ עדוי יניא ,םהמע יקלח ןיא ינאו ליאוה .ךכ םשל ובתכנש
.תוכורא ךכ לע ומע יתחחושו ,ורבחמ םע יתשגפנו ,ןויעב ויתארק
ו חור־רוקו ויתוכילה־םעונ לע רמשש ,חונו תוכילה־םיענ םדא םע יתשגפנש יתחמש
א וה .רואל אצי הז־התעש ורפסב וחטוהש םישק תרוקב־ירבדב רהרהל ןכומ היהו

ר קוחה לעש החנהה ןמ אצויש ,תיתורפס תרוקב לש םרזל רייש ורפסש יל ריבסה
ו ז הרות ?תורבטצה ,ותעדל ,אוה דומילהשו ,רתויב לודג תודבוע־לולכמ ףוסאל
ן מ תאצוי היצקודגיאה־תרות רשאכ ,ןכ יכ הנה .היצקודגיאה־תרות םשב העודי

ש ודיחכ ותוא םילגמ םייתורפס םירקבמ חלכ וילע דבאש סותימכ יעדמה םלועה
, הז לש ודצל הז ,םירפוס ינש תגצה ותעדלש רבחמה יל רמא דועו .לודג יעדמ
ה רות יהוז .תיתונמאה תוננובתהה תא תדדחמ ,לידבמלו ףתושמל בל־תמיש ךות
. תויגולוכיספ תודבוע לש םילת־ילתמ הנקסמכ אובל הילע ותטישלש תיגולוכיספ
.היצקודניא לש הרות לככ ,המודמכ ,ןויסנב הכרפוה וז תיגולוכיספ הרות ףא
ל גודה רבחמ .ןיעל טלוב רתיה ךא ,רסחב םגו רתיב םג הקול היצקודניאה־תרות
ש י םא עדוי ארוקה ןיאש תודבוע לש םיב םיעדויב וארוק תא ףיצמ היצקודניאב
לצא םילמ־יקחשמ לע הברה םישורד שורדל ,לשמל ,רשפא .ןכרע המו ךרע ןהל
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י כ רוכזל אוה עשעשמ םג םאו .וירוביגל תומש אצמו שפיח הב ךרדה לעו ןונגע
ך ישמהל רשפא ,בר ךלמ תדמח איהש ,םילשורי םש לע ומצעל ארק תדמח ורוביחב
ל ש םינוש םירוביג תומש לע םישורד תצק ליכמ ונינפלש רפסהו ,דועו דוע ךכ
ר יבסמ ונרבחמ ,תמא .האנה אלו תלעות אל ךכב האור יניא ימצעל ינאשכ .ןונגע
־ ריאמ יל הארנ הזו ,התוא רתפ דציכו תומש תריחבב אקפק לש ותייעב התיה המ
א ל ,שממ לש יללכ עקר היהי אלש בושח אקפק לש וירופיסב .עשעשמו םייניע
א לב וא םיעדויב ,םשור תתלמ ענמיהל השק לבא .יתרבח אל ,יטילופ אל ,יפרגואיג
ה מארדה לש היתושפנ תומש וליפא ,לשמל .הלילעה תרבחתמ עקר הזיא לע ,םיעדוי
ם ירצויה הלאכ וא םיימתס תומש רחוב אוהו תאזל רע אקפקש אלא .זמר םינתונ
ן כו ,סנסנרה ןמ יקלטיא דחא םש ,ליגר ינמרג דחא םש :תודגונמ תויצאיצוסא
ה יצאיצוסאה רחא ךלוה רבחמה ,אבהל הארנה יפכ בושח הז םגו ,ןכ לע רתי .האלה
ה רסח קר אל ךכ ידי ־לעו .רייצ אוה סנסנרה ןמ יקלטיאה םשה לעב םדאה יכ זמורו

, הלמה לש ינילקה ןבומב ,היצאיצוסיד שי אלא יללכ עקרל תמקרתמש היצאיצוסא
ו ילע הפרטנ ארוקה וא רבחמהש םשור לש דה רצונ ךכבו ,םייללכ עקר יעטק לש
י קלטיא אוה יקלטיאה יסנסנרה םשה לעב יכ שרופמב רמוא וניאש םושמ ךא .ותעד
ו א טרפה לע לילעב עיבצהל השקתמ ארוקהו קמקמח םשורה דה השענ ,רייצ וא
.ףוריט לש הריווא תמרוגה הקינכטה לע ףא
ה זב שיש רמול ידכ (רבחמה ןמ רתוי) אקפק לצא תומש ןתמ לש אשונב יתבכעתה
י כ רובס יניאש ,ןונגע לצא ןכ וניא .רפסמה תייעב תא גיצה רבחמה יכ ,ךרע
ה רתופ אוהש אלא ,היעב ול שי ילואו .עצעטצמ אוהש אלא ,ןהשלכ תויעב ול שי

ה ירוגילא וז התיה קיודמו טרופמ רבסה ול היה םש לכ וליא ןכש .תועצעטצהב
ו ב שיש םושמו אב אוהש םושמ ,רעמוק קחצי אוה םושלש לומת לש ורוביג .שממ
ם ירמואש המ רייצמו םילוחכה םיימשב ושאר—ףפוקיולב ןושמש—רויצל ורומו ,הגות
ו ז ירה ילמס םש שי רופיסב רוביג לכל םא 1 הז לכל שי ךרע המ .הלעמלמ ול
ו ל שיש המ .ריבסמ רבחמה ןיא י ןאכ שי התובר המ—אל םאו ,שממ הירוגילא
ש וריפ רחא םדא ןתונ רשאכ .שרפמ וניא שוריפ ול ןיאש המו שרפמ אוה שוריפ
, הלעמ יפלכ היטהל ןכומ ןונגעש ונממ אצויש ,ןונגע לש והשלכ רופיסל ירוגילא
ח יטהל לגוסמ ןונגע ןיאש ול ןיינמ .הירוגילאה ןמ תצק קר לבקמו עתרנ רבחמה דימ
ן יאש) אוה ןורסח אמש וא (ןידה לביקש) ןונגעב וז איה הלעמ םאה 1 הלעמ יפלכ
; אצומ ינאש המ ינא הארמ קר :רבחמה רמאי ,יל הארנ ,ןאכ 1 (בויא לש וחוכמ ול
ו מילשי ,יקלח אוהש המו ;הארמ יניא םירבד לש םתוילכ ךותמ יל הארנ וניאש המו
, תודבוע תגצהב ךרדו תיתד המודק ־העד הלגמ רבחמה ןכש ,איה אלו .םירחא
־ ותעד איהש ,הנומת לש התוילכמ אצוי אוה .תילכ הנומתל האיבמה ,הרואכל
ה רוצה ךותמ הקיסהל ארוקל חינמ אוה יתרקב חרואב הב ןודיש תחתו ,המודקה
.ויתודבוע תא גיצמ אוה הב
ד צמו ,םילפט וא םילפת םיטרפ ףדועב ,דחא דצמ ,אופא הקול היצקודניאה תטיש
ידי־לע ויתועד תא בינגהל תנמ־לע הב שמתשמ רבחמה ירהש ,רסחב הקול איה ינש
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ם ישוריפ לע יתרקב ןויד ילב לכהו ,החודש המ החודו טימשמש המ טימשמ אוהש
־ יתלב המ ,רסח המ ארוקה בל־תמושתל ןמסל ילב וליפאו ,םייביטנרטלא תוסרגו

.יטמילבורפ המ ,םלשומ
: תחא המגוד איבא .אובמב ,יללכ םשור ,עקר ןתמ ענומ ,יתעדל ,תודבועה בוביג
ל ש "רומג קותינ" שי ,רבחמה רמוא ,רושימל בוקעה היהו ,ןונגע לש ורופיסב
, םיגרדה לכב םייק קותינהש םושמ ?המל ךכ־לכ .יאקפק רבחמל הארנה ,רוביגה
, רבחמל עודיכ ,לבא .יזיפאטימו יתדב הלכו יעוצקמו יתחפשמו יפרגואיגב לחה
ר כונמה רוביג־יטנאה .אקפקל תוילוגס ןה ןיא ,תויאקפק ןה וליפא ,ולא תונוכת
ח תפתהש הז ןויער ךשמה אוה רומגה ורוכינו הרשע־עשתה האמה תדלות אוה
ר שפא םולכ .םירומאה םירבחמה ינש ללוכ ,םירשעה האמה ןמ םירבחמ הברה לצא
ו תואבו ,עקרה תא ריתסמש קותינה קר ,יתעדל ? יאקפק אוה רומג קותינ לכש רמול
ע קרה רושימל בוקעה היהוב .יאקפק אוה קר ,הדרח איה תישפנה ותועמשמש לפרע
. אקפק לא רשק ול ןיאו הדרח לשמ וניאו ןואכיד לש אוה קותינהו שוריפב ראותמה
. רעשה דיל תובכעתהה ,דחא ביטומו ,רעשה לש סותימה ,אקפקל שי דחא רופיס
ה מ םושמו ,תישארב ימי תששמ ול דעוימה רעשב אובל דמועה םדא לע רפסמ םותימה
ן המ ,תונושו תובר תויצאירו ול שי ,רעשה דיל תובכעתהה ,ביטומה .סנכנ וניא
א וה אקפק לש רוביג־יטנאה .םינמורל וא תולבונל םיזרחתמ םהמו םירצק םירופיס
ל ש ותמשא (תורעה ,230 ׳ע) םירמוא שי .הדרחו המשא תושגר לוכאה םינוא־לדח
ש י ,ינתוואר טסיכוזאמ אוהש (םש) םירמוא שי ,בוהאל עדוי וניאש רעשב דמועה
ר סח אוהש (םש) םירמוא שיו ,םיקוחהו תונקתה תא עדוי וניאש (םש) םירמוא
ם ירבסהמ הזיא לואשל איה תלויאש ןכו ,המשא לש הלאש הפ ןיאש הארנ יל .ץמוא
ה דחיאש איה תינאידיורפה תיגולוכיספה תורפסל אקפק לש ותמורת ,הברדא .תמא הלא
ר שפא .ינילק אלו ינויסנ יוטיבל קקדזה אוה .דחא יפוא ללכל וללה םימרוגה לכ תא
.רקיע־לכ רידנ וניא הזכ יפואש רמול
ה לצאהו המנפה דחאל רשפא ךיא הארהש ךכב אקפק לש ותולדג ,תיתורפס הניחבמ
ם יראותמו םייתימא רוביגה לש וכרד לע םילושכמה ,דחא דצמ :תוינאידיורפ
ן מ ידמל םייארקא םיטרפ לע ויסוסיה לש תולצאה םה ,ינש דצמ .םיטרפ ־יטרפב
ת טלחומ תומלעתה בגא ,רוביגה לש תישפנה ותוחונל ונממ םילדגש ןוציחה םלועה
.עקרב םיטרפה תועמשמו יללכה עקרה ןמ
ר סוח לש טסארטנוקב הקוזיחו עקר רסוחב הרוקמש ,תיטסילאירוס הריווא תרצונ
ו תוא בטיה ראותמ רקיעב .הבורקה הביבסב םיטרפ רואית לש םזילאיר םע עקרה
ף רח סוסיהה רוקמ תא ססהמה וב האריו וילע לצאות סוסיהה תשוחתש םצע
ך פוה הביבסה ןמ םצעה לש ודודיב .ילמס וא ירוגילא השענש הז םצע ,ותויארקא
־ לכבו ,יתורירש השענ טרפ לכ .ילובמיס טקייבואל רשאמ םנפומ טרפל רתוי ותוא
.הנומת ירבשל וא ,הנומתל תפרטצמ םייתורירש םיטרפ לש תרשרש תאז
ע יפשה אקפקש העדה דגנ ןועיט ורפסב שי ירה ,ונרבחמ לש ותעדל יתנויכ םא
לש ויבתכ לכב תואצמנ תויאקפק־יומדו תויאקפק תוקינכטש הנעטב ןונגע לע
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ם ימודה םירחואמה הלאו אקפקמ םיעפשומ םיארנ םניאש םימדקומה הלא ,ןונגע
ם ירפוסה ינש :רמולכ .אקפקמ עפשוה יכ ןונגע לע וננירש ךכ ידכ דע אקפק לשל
. תיתד חור םירודח םהינשו ,תויחה םלועמ למס תוברל ,למסו הירוגילאב םיקסוע
, תיאקפק־יומד הביתכל ותאיבה תימינפ הקימאניד ךותמ ןונגע לש ותוחתפתה םאו

. והנשמ לע דחאה עיפשה יכ החנהל קקזיהל ילב אקפק לא ונוימד רבסוה ירה
ת רשרש שי ןונגע לצא ךא ,ידמל יאקפק בלכ אוה םושלש־לומתמ קלב ,לשמל
.הב הילוח אוה קלבש םיבלכ לש
, ןכש .ןוצר־עיבשמ יל הארנ הזכ ןועיט ןיא ,ונינפלש רפסב הנוכנ יתארק םא םג
, יוניש ידי־לע חתפתמ אוה וב םוקמל ותאיבמ דחא רבחמ לש הקימאניד םא
ם שלו .ונאבש תמועלכ ונרזח ירה ,ותלוזמ ותוא לאש ילואו ומצע אוה ורצי ילואש
ו דמעש תויעבה ויה המ ,ןונגע יבתכ לש יללכה םייפא המ לואשל שי רוריב
ם ינפ־לכ־לע—ונינפלש רפסב יד ןיא הז לעו .בלשל בלשמ ןתוא רתפ ךיאו ,וינפל
.שרופמב אל
ן ונגע תא תוושהל ינובייח וליא 1 הללכב ןונגע לש ותריצי תדמוע ןכיה ,ןכ םא
, טכרב דלוטרבל םגו וש דראנרבל םג ,ןרוו לו׳זל םג והוושמ יתייה עדונ רבחמ םע

ה תיה וז ,אבהל האראש יפכ .הארוהלו השרדל ןויתפ שמשמ רופיסה םתעברא לצאש
, ןכש ,ולש תחא הלצאה קר וזש רמול רשפא יכ ףא ,ומצע לע ןונגע לש ותעד םג
ל כ ירוביג ,ךכל ףסונ .םינוויכ הברהל ומצע "ךילשה" ,רומאכ ,אקפקל המודב

־ הפ םירוביגל שי הרישב ןכש) ןורשכ רסוח ךותמ אל—םיחוטש הלאה םירבחמה
ה שרדה אוהש רקיעה ןמ ארוקה תעד תא חיסהל אלש אלא (םידממ השולש םשו
ן יאו הדרח ילוכא םהש ינפמ םיחוטש םהש ,אקפק ירוביגכ אלש) היצמרופניאהו
.(תורחא תונוכת טעמכ םהל
. םיירולקלופ םירצק םירופיסב אוה ןונגע לש תמדקומה ותריצי בטימש המית ןיא ןכל
ה אלפנה שדוקה־ץראל תוליחמ־ךרדב הילעב ןב תא הליבוהש זעב השעמ ול שי
, לבוקמכ ,ונריזחמ קר ףוסהו ,אלפומ הדגא־רופיס שי ןאכ .תועטב הטחש הילעבשו
י דמולמו השרד שורדל אבש ,שדוקה־ץראמ חלושמ ול שיו .תואיצמל הדגאה ןמ
ה ״בקהל םיחבש רמיזו הכבו שאר־יופח םשמ אציו םיברב וינפ וניבלה םוקמה

ת ירצונ איה הריוואה ןאכ .וירחא ךלהו ומוקממ רקענ שרדמה־תיבו סנ השענו
א לא בושיח ךותמ אל ,ה״בקל דחאכ חבשמו הכובה חורב־ינעה ןכש ,תיסופיט

 ךסחו קחודב יחש ןקזה לע רופיסה אוה רתוי ירצונ .רכשנ אצוי ,ינאטנופס ןפואב
ה יסנכה תפוקב ופסכ תא ןמט ותורובבש אלא ,שדוקה־ץראב רבקיהל תנמ־לע
ו תפוג תא וריבעה םיימשה־יכאלמו סנ הרקש אלא .הבינג לע טפשנ ואיצוהשכו
. םילשוריב תמה תא םינילמ ןיא ןכש ,םויב־וב םש רבקנו םויב־וב שדוקה־ריעל

.בוט אוה ףוסהו ,ירצונו יליפורקנ אוה טנמומה ,בוש ,ןאכ
ר ולקלופהש םושמ לשכנ אוה ,הבחר העירי לע רולקלופב ודי הסנמ ןונגע רשאכ

ה שעמ אוה ןכש ,עשעשמ הלכ תסנכה ילוא .הטודקינאמ רתוי תאשל לוכי וניא
םש שי אלא ,בוט םש ףוסהש קר אל .דמחנ חלצוי־אל—יממע ידוהי הטו׳חיק־ןוד



91אקפקו ןונגע

ט רפ—רפסה ןמ קלח םיכפוה תויח־ייומידו תיקסטורג תועטב םיסנכנה םילעוש־ילשמ

ר חיאש ידוהיה ובש ,םימי בכלכ ןוגכ םיסנ־ישעמ ךא .רוכזכ ,ונרבחמ ינועיטב בושח
ע דוי יניאו שטיק קר אוה הז רופיס ,ותחפטמ יבג לע טש הצרא עסונ הניפסל
.שאר־דבוכב וילא סחיתהל ונרבחמ לוכי ךיא
א קפק תעפשה ינפל .תידוהיה היצמרופניאה ,השרדה קר אוה הלא לכל ףתושמה
א ל רולקלופ תריוואב תברועמ תצק ,תימולח תצק ,תינוהמת תצק הריוואה התיה

י רופיסב קר .ירולקלופ־ודבספ ןשרד־ודבספ לש יתד סיסע היוור רקיעב ,תחלצומ
ם גו ירוקמ והשמ שי ,תיאקפק העפשה וב תואריה ינפל דוע ,ולש לארשי־ץרא
ו מצע אוה ,םושלש לומתב ורוביג לצא ראתמ ןונגעש יפכ ןכש ,אקפקל המוד
ן שיה בושייל עיגהו ,תיאלקחה תובשיתההו תויתולגה ןיב ,תואסיכ ינש ןיב לפנ
ב וקעה היהו ,רמאנ ,רשאמ אקפקל ןוימד רתוי הל שי תורכנתהה ןאכ .וילושל וא

ן אומד ןוגכ םירחא םיבתכב תאצמנ איה ןכו ,ךרוצה יד תיפיצפס הניאש ףא ,רוטלמל
א קפקמ םיעפשומ םניא םה םגש ,ןאמ סאמות לש הנרק הנוט וא ,הסה ןמרה לש
ם לוע דעב דוחייבו ,רתוי םירחואמ םיבתכב קר .וילא המ־ןוימד םהל שי יכ ףא
ת ובלתשמ ולא םגש ףא ,תוקהבומ תויאקפק הקינכטו הריווא שי ,םושלש לומתב ןכו
.יללכה ינונגעה יפואב
ה שק ,יתרמאש יפכ ? אקפקמ עפשוה אלש ןונגע ןעט עודמ הלאשה אופא תלאשנ
ז א היהש חוכשל ילב לבונ־סרפ לביקש ירחא ןעטש ןונגע לש ויתונעטל סחיתהל
י כ ,הרישי־יתלב ףא וא תיארקא תיאקפקה העפשהה התיה ילוא ךא .ץחל תחת
ה בושת ונינפלש רפסב אוצמל יתימיד םנמאו .הבר תוריהמב הטשפ אקפק תעפשה
ה בושתה יכ קפס יל ןיאש יתנווכ ןיא .הילע ותעד ןתנ אל ונרבחמש ףא ,האלמ
ק פקפל רשפאש םירחא םירבד רמא אלש יתנווכ ןיאו ,ןונגע לש ותבושת איה טטצאש
ת גצה ,רמולכ-חתפמה־ןורקעב ושמתשה ןונגע םגו אקפק םג ,יאדו .םתותימאב

ה ומתו .(55 ׳מע) ןונגע אל ךא ךכב הדוה אקפק תאז םעו—יודב םשב תועודי תויומד
ן קרופ םוקי םנורג יברש ,לשמל ,עודי לכל רשאכ תאז רמול ןונגע היה לוכי ךיא

ם ושמ הז םאה .(54 ׳מע) עודיה ימלשוריה ירטסיהה ןשרדה ,רעלדאי ןויצ־ןב ׳ר אוה
א קפק אלו ןונגע אל ויפל ,דאמ יפיצפס ןבומב "חתפמ" הלמב ןונגע שמתשהש
ש ומישש בל םש אל ילואו ?הז םשב וכזי םיינויצסנס םילוז םינמור קר אלא
ו פוסו הבר הגרדהב ולצא ךלהו רבג ,ןהב אצויכ םאו תויח לש םא ,םזילובמיסב

ם זילובמיסב ותנווכ תמאב םא ירשפא יאדו הז .רעישש הממ יטננימוד רתוי השענש
 ,הבהא לע וא בלכ לע רפיס רשאכ ,לשמל .תישרדמ אלא התיה תיתורפס אל הליחת
ת ילמס התיה אל ותנווכ ,םירישה־ריש תא וא תיממע הרמימ וא ל״זח תא טטיצ
, ך״נת ונדמלל שקיב אלא םכותב ונרבחמו םינושה םישרפמה ותוא םיניבמש יפכ

ם ג ,הלוגה רכז תא חיצנהל םג 1תנווכ .ב״ויכו ,ידוהיה רולקלופה ןמ םילמס ,שרדמ
ן מ ילארגטניא קלח ויהשו םהב הרודח םידוהיה תלוג התיהש שרדמו הרות ונדמלל
.הלש רולקלופה
,ולש יאקפקה ןמורב לכתסנ הבה ,"חתפמ״ב שמתשה ןכאש החנהב ,ןכ םא
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־ ןב-ונרמאש יפכ ,רעמוק קחצי ;תדמח ,ןבומכ ,םש אוה ומצע ןונגע .םושלש לומת
א וה םג ,ףפוקיולב ןושמש ,קחצי לש הרומה .ןונגעמ תצק אוה—תדמח לש וריע
ם יאתמ (235—8 ע״ע) וירואיתמ טרפ לכ :(רוביגה ןושמש) ןונגעבש קזחהו ןונגע
ר ייצש תויתואהו ,םיטלש רייצל דמיל ,היה דייסש ,קחצי תא רייצ אוה .ןונגעל
ה יה ישפח ;טסילובמיס רייצ—תוומו םייח רייצמ אוה ;ותומ ירחא וראשנ קחצי

ג לפומ ןקזל ןתנו ורבק לא ךלהו ךלמה דוד תא בהאו התוא רייצו םילשוריב רג לבא
ו עייס :ונניינעל רקיעהו .ותמשנ יוליעל ותומ רחא שידק רמאיש םיקילשב י״ח
ח כש רבכש ,תופועו תויחו תומהב לע וינפל ותשא הארקש םירופס" תצק ותוא
ן ונגע וב ,10 ׳מע הוושה .(237 ׳מע) ״ובלב הרייתשנ םהלש האובב לבא ,םתוא
 רפס תא יתמסרפש םדוק ,איה תועט אקפאק תא ילע םיריכזמש המו" :רמוא
י ד ורופסמ ץוח אקפק ירופסמ יתעדי אל [ולש ןושארה יאקפקה רפסה] םישעמה
ן מ ץוח ,וישכע ףאו [ץרש ךפהש םדא לע רופס אוהש ,לוגליגה] גנולדנווראפ
א קפאק לש רפס יתחקל אל [1962] םינש רשע ינפל יילח ימיב יתארקש טפשמה
ה תלע אלו אקפאק לש רופס ינפל תורקל ׳יחתש יתשא השקב הברה םימעפ .ידיל
ש רשמ וניא אקפאק .ונמיה ינזוא יתכשמ ףד וא דומע ינפל הארקש רחא .הדיב
ל כש יפ לע ףא אקפאקב אלו ...סטנוורסב ,סורמוהב אורקל איה החמש ...יתמשנ
ל ודג [?] ררושמש ינא עדוי .ינפל םתורקל איה הנכומו יתשא לצא םייוצמ וירפס
"...טסורפ וב אצויכו ,ול הרז ישפנ לבא ,אקפאק אוה
, רחא וא הז ןפואב ,הפ שי ,ףפוקיולב־ןונגע לש ותשא לע זמרל ףסונ ,ןכ םא
, האירקבש החמשה תא בישחמ ןונגע ,תישאר .אקפק לא ןונגע לש ותשיגל רבסה
א קפק תא בישחמ וניא ןכלו ,וירפסבש ירולקלופה־ידוהיה סיסעה יל הארנש המ
ך א ,םש ףד וא הפ דומע וינפל הארק םנמא ותשא .קחורמו טשפומ ןפואב אלא
ם הלש האובב לש האובבש אלא םתוא חכש רבכ" תויחה ירופיס (ףפוקיולבל רוזחנ)
ן ורכזמ םלעתה ןונגעש ,דחא :םישוריפ ינשב אורקל ןתינ הז ."ובלב הרייתשנ
ל ע רבדה עיפשה םישמ ילבש ךכ ידכ דע ותוא רכז תאז ־לכבו ותשא הארקש המ
ו תשא הארקו אקפק תא ארקיש םדוק תויח ילשמ ול ויה רבכש ,רחאו ;ויתוריצי
. תוחכשנ ריכזהל האבש ךכב אלא האירקל ךרע היה אלו ,וינזאב אקפק תא
.יתעדל ,איה תירקמ אל שוריפה תורשפא לש תוליפכהו
ן ויער ףס לא בורק םדאשכ .תורפסב קר אלו ,םירוק הלאכ םירבדש עודי םג עודי
ת וחוכב ןויערל עיגה אל עודמ ותעד וילע תשלחתמ םימעפל רחא לצא ותוא האורו

ר תוי ינוש תוארל ול לק רפוסש יאדוו .תימצע־האנוהל ברקתמ אוה ךכבו ומצע
.ןעדמ רשאמ
י נפלש ןונגעל המוד םושלש לומת ןמורה ןמ הברהש ונרבחמ הארה בר טוריפב
א והש המכ לכ ןכש .זירפמ אוה יאדו ךא ,אקפקל המוד אוהשמ רתוי אקפק תעפשה
, ינומיד אוהש—ןונגע לש ובלכמ ,אקפק אוהש ,אקפק לש ובלכ תא דירפהל הסנמ
. האירבה דוס תא םישפחמו םיפוסוליפ םיבלכה ינש ירה—ןונגע וניא [?] ןכ לעו
׳מעו 265 ׳מע הוושה) תרחא דיב ברקמו תחא דיב החוד רבחמה ,המודמכ ,הז טרפו
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א וה יח שדחה בושייהו ןשיה בושייה יווה לש עקרה רואית םגש קפס ןיא ךא .(281
ה פי ר״דו ןודרוג .ד .א לש םיאלפנ םירואית שי ןכיה רכוז יניאו ,יאקפק היהיש ידכמ
ע קרמ אב בלכהש ןויערה םג אוה דאמ חלצומ .םושלש לומתב ןונגע לש הלא ומכ
ק לח איה תירצונה םילשורי ןכש ,עקר רואית םג שי ךכ ידי־לעו ירצונ ימלשורי
ר ז ירצונה םלועה ןכש ,עקר־רסח רואית םגו ,ןונגע לש םילשורימ דרפנ־יתלב
ך ייש אוה םא ןיבו שדחה בושייל ךייש רעמוק םא ןיב ,רעמוק קחצי לש ומלועל
י טסילאיר םג עקרה ךכב .לפרעב טולו רכומ וניא ירצונה עקרה ןכל ;ןשיה בושייל
.יטסילאירוס—יאקפק בלכה קלבש המכ דע—םגו

ת יתורפסה ותמרש תוארל ידכ םושלש לומת לש וכרעב םיזגהל שי יכ רובס יניא
ם ילמב קחשמו טסילובמיסו טסירוגילא אוה ןאכו ןאכ .ןונגע יבתכ בור לשמ ההובג
ר ולקלופו ל״זח תורמא עפושו םיידומלתו םייכ״נת םייוטיבב עצעטצמו תומשבו
ל גוסמ אוה ןאכו ןאכ ,תידוהיה תירולקלופה תרוסמה ול הריהנ ןאכו ןאכ .ב׳חיכו
; הידגארט הנוב אוהשכ) הנוב אוהש הידגארטהו סיסעה ןיב טסארטנוק רוציל
ה בהאה רואית ,לשמל :ףסונ דממ שי אלא .(יקנ סיסע אוה ,לשמל ,םימי םכלב ןכש
ם ייתרוסמה םיאושינה לש תוקיתמהו ,םייתרוסמה םיאושינה רואיתל דגונמ תינוליחה
ו מצעל רקשמ ןונגעש רקשה רשאמ רפסה ירוביג לש היגלאטסונ תניחב רתוי איה
ר עמוק לש קותינה .הקותמ תויתרוסמה ןכאש ומצע תא ענכשל ןויסנב ליגרב
ק ותינ אלא ,יטמילבורפ וא ,יתוג וא יביסרפד קותינ אל ,יאקפק אוה תרוסמה ןמ
ר שפאמו הנומתה לכ תא הנשמ יאדו הז קותינ .םינוא־ןיא תשגרהו הדרחו ההימתבש
.ןונגע לש םירחא םירופיסב רשאמ רתוי רופיסב אוצמל ארוקל
ת ולצאהה לכ םעש ךכל תודע וב םיאור םניא דבלב חתפמ־ןמור הרישב םיאורה לכ
ם ע תוהדזהל הצר ןובשח לש ופוסב ,םינוש םירופיסל אוה־ויפאמ ןונגע ליצאהש
א וה הריש .תואסיכה לכ ןיב לפנש ןכסמה רעמוק קחצי םע ההדזהש אלא ,תדמח
ם שו־הפ אלא) ארוקה תא דמלל אב אלו הפטהו שרדמ וניאש ןונגע ירופיסב דיחיה
א ל ,היפרגויבוטוא ,ולש יטרפ ןמוי ןיעמ היה הריש ,ןונגע יבגל .(ער לגרה תמחמ
ם להליו היהש ומכ ,היפרגויבוטוא אלא ,אקפק ליבשב אקפק ירופיס ויהש ומכ
ף יסוה םעפ ־ידמ .טסורפ ליבשב טסורפ לש וירקחמ ויהש ומכו התיג ליבשב רטפיימ
ן ושלמ—םירומג םירוסיפורפ םתוא לכב םקנתה םש .הריש ורפסב קרפב ןוקית וא קרפ
ו מצעל רצי םג םש .ערה ןושלו ליכר ירבד םהילע רמאו —עודיכ ,םירומג םירומח
.תיטסטנאפ היפרגויבוטוא
ע רתיאש והימ עדוי יניאו שדוקה־ריעב לבוקמה הריש לש חתפמה המ עדוי יניא
י פכ ןונגע אוה טסברה ,ינא־יתעדל .טסברה ר״ד ,רפסה רוביגכ םיברב עדונו ולזמ
, הקווד תונבל באו תיקיל יושנ הקי ,ןוירוטסיה ,דמולמ ,עונצ :תויהל הצור היהש
ש דחה בושייל םהלש הדהאה רסוח יבגל גיוסמ ךא "םולש תירב" לא ךשמנ

ם יקתפ ףסואו (194 ׳מע ,הריש הוושה) הביתכב השקתמ אוה .םחרכ לעב והולביקש
ת וחפל ךא .ותוא רומגי אל םלועלש לודג רפס בותכל ידכ ,תודמולמ תועידי םהבש
ךותבכ ומצע שח אוה ותב לש ץוביקבו .וטעמ םיאצוי ,יקנו־בק ,םיניוצמ םירמאמ
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ו ל ןיאש אלא ,םילשורי ידמולמ ינפל הצרהש ותאצרה לע רזוח אוה םש ,ולש
ת גאוד ולש הטיירנהו .שממ הנהנ אוהו םילשוריב ול התיהש ומכ רוביצ ־תמיא
ה קתפרה ול היהתש וליפא זעמ אוהו .(להוכלא אל) הפק—ידמ רתוי התשי אלש ול
ו ייחב הרבעש תינוהמת תוחא םע אלא הדוסחה הרענה םע אל םג םא ,הנטק תינימ
, יח םדא לש המלש הנומת וז ,רוציקב .ןיבהל שי ךכו ;השק העשבו רצק ןמזל ךא
א לו יתד היה אלש ,ומצע םע םלש היה אלש ןונגע י״שמ ירמגל הנוש ,יתימא
ק ר אל .שדחה בושייב אלו ןשיה בושייב אל ,ץראב אלו הלוגב אל יחש ,ישפח
י טסילאיר לאידיא ,ורבחמ לש לאידיא אוה :יאקפק אוה ןיאו ינונגע טסברה ןיאש
ך ובנו הריש לש התיבל ךלוה טסברה תא תוראתמ הרישב תוקזח תוניצס .ידמל
ס ובוטואב הלילב הרזחב עסונ טסברה תא תוראתמ ,התנוכש תא תוראתמ ,ךכ לשב
ו ילע תולתל לבח אלו םילשורי לע היצמרופניא וניא סובוטואה .ותנוכשל ריעה ןמ
ת ודרחו תוששח לש תיאקפק הלצאהל רישכמ וניאו רולקלופ וא ל״זח תורמימ
ן ונגע הלגתמ הזכ טרופמ םזילאירב הקוודו .יטסילאיר סובוטוא הז .םינוא־ןיאו
י כ ,קותינה ןמ םימלעתמ םקלח וירפסש המית ןיא ןכל .קתונמו רכונמ שיאכ
ם יקסוע םקלחבו ,בושייה לש תמדקומה הפוקתלו הרייעל היגלאטסונ םהב שי

ם ג ולו ,יאקפקה דחוימה קותינה תא הליג רשאכש המית ןיא ןכלו .ומצע קותינב
ת רשרשל יאקפקה קותינה תא לגסיו ץמאיש הזב היה יד ,אקפק לש ודה־דה תניחב

.אוה ויקותינ
, לזרב ללה ר״ד לש ויתונקסמ ןה יתונקסמ םא עדוי יניא ןובשח לש ופוסב ,ןכבו

ף תוש יניא םג םאש ;הדות ול קיזחמ ינא ךכ לעו .ורפסב ןיתאצמש ינא עדוי ךא
ח מש ינא .ילארשיה ףונה ןמ קלח וב האור ינא ,ןונגע היה לודג רפוסש ותעדל
ן ונגע עפשוה םנמא :ולש החיתפה־ירבדבש המלידל ןורתפ רפסב אוצמל יתחלצהש
י נושה םושמ דוחייב ;ךרוצה יד ךכב שח אל ןכ לעו ,ךכל ןכומ היהש םושמ ךא ,אקפקמ
ש יחכה רשאכ רקיש אל ךא העט ,תימצע־האנוהב ליגר היהש םושמו םהיניב ברה

.וז העפשה
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