
.הלכשההיאצומתעשברענדועהיהדלפנרב

הפקשהההתכהרבכ,ותעדלעדמעשכ

;םירואנהםיריעצהתובלבםישרשתימאלה

לשביבאהחור
תוימאלה

לכםע,הריעצה

דלפנרבןועמשבקבד,הבשתודליהותוננערה

לשינוצקרתויהאטבמלהשענאוהוריעצה
תאשדחמולגש,םירבעהםיריעצהתופקשה
תעונתלשהאנושלדלפנרבהיהןכ-לע.םמע

תיברעמההלכשההלשוללכבוננחמבהלכשהה

םירפוסהןיבןושארה,ילוא,היהאוה.טרפב

תוקדוצתוגשהבאובלזעונרשא,םיריעצה

תודהיהתאלטבש,ץרגלשהירוטסיההלע
"ותויטוירמפ,דוסילעזובבתיחרזמה

לפנינשהדצהןמםנמא.הנשמהתיזנכשאה

ידכדע–תרחאתוינוצקךותלדלפנרב

תיברעמהתודהיהתאהדמהןמרתוילטבל
דשחלו

רבכיכ,זנכשאיליכשמבשםיחבשמב

,םירבדהםתואלערפמלהלולצהעדבונוכתה

ירהתמאבו)םתלעפתואצותלוכיבכויהש

םאיכ,דבלבםתלעפלשתואצותויהאל

בשחהלונתנאלש,םינוציחםיאנתןומהלש

תודהיבהטשפתהרשאתדה־תרמהל-(שארמ

תלקלקמהתוינוצקהלכםעלבא.תיברעמה

,"אברודוךלוהרוד,רמאמבשהרושהתא

דלפנרבירבדרתיבו"תוכופהתרוד,רכסב

-חרזמבוברעמבהלכשההתעונתתכרעהב
הבשחמהתוחתפתהבלודגךרעםהלהיההנה

ררחתשהםדי-לערשא,ירבעהארוקהלש

תעונתידיליםימודקםיטפשמתרושמ
הכרעהה,.הלכשהה

תוערואמהלש"תימאלה

יפכ,תונושהתודהיהתועפוהוםיירוטסיהה

ירה,דלפנרביבתכבהתואםיאצומונאש

,ל"דשתרותמהאציםאיכ,ותריציהניא

תודהיהתרוצתשדקבבבלנהןימאמהותוא

אל,ךרדהרומלהיהרשא,תלבקמה
לשהיגולואידיאל

,דבלבהנושארהתוימאלח

תוחתפתההלכלםגםאיכ
תרחאמה

לש

פ
E:ו
-lש

דלפנרבןועמשר"ד
.הנשםיששולתאלמ־םויל

,דלפנרבןועמשר"דלואלמהנשםישש

יהןהמו
ו

הדובעלתושדקמםיעבראמרתוי

.תירבעהתורפסב–דוחיבו,תורפסבתדמתמ

הזהןמזבםיחבשמהםירפוכהמםיטעמקר

וזזאלוךכ-לכהברהםירמאמוםירפסובתכ

תונשםיעברא.דמעמםושבירבעהארוקהןמ

הפוקתאיהוזאלה-תירבעתיתורפסהדובע

הפוקתמרתויםגילואו-תמיסמוהכרא

תורפסהוםייחהקפדשכ,הזהןמזבתחא

תויתורפסהותוירובצהתושירדהשכוהקזחבםלוה

תבדימוףכתןהלתואצומוננחמלץוחמ
ךנחתהםלשרוד.ונתורכסבוונתונותעבלוק

קלחםהמהנק,וירמאמודלפנרבירפסלע

תפקשהתאםגהעודיהדמבו,ויתועידימןוגה
םיברלו,"םישיתושענםיידג,םייתניב.ומלוע

רקחמהלארבעמדלפנרבתרותהתיהםהמ

וברכנאלש,םקשדחרודםגו.יללכה

רפוסהןידעו.ןיקזמהרפוסהלשומושרהברה

הביתכה-ןחלשמשמוניאוותרמשמלעדמוע

.ולש

ינחורהופוצרפתאןמסלםיאבונאשכ

ונילע,וידיישעמתאךירעהלודלפנרבלש

תדקנמוילאסחיתהלןיאיכ,םידקהל
רקעבלפטמדלפנרב.דבלב"חצנהתואר

קר–"הדמדגנכהדמ,ו,ירוטסיהרמחב

יכ,רוכזליואר.ובתשפותתירוטסיההכרעה

דלפנרבםהבראתש,םירמאמהוםירפסהםתואב

םייתרבחה,םיינידמהתוערואמהתולשלתשהתא

תושפנהתאוונמזלםיכומסהםייתוברתהו

םהבאטבו,בורקהרבעבתולעופהתוירוטסיהה

לעתיביטקיבוסהותפקשהתאקהבמןפאב

תימאלההפקשההללחבולכזוחאאוה,רבדה

לשערזהשכ,םינומשהתונשלשהשדחה

.ירפהשערבכולש"רחשה"בןיקסנלומס
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יוושיש יהודובכבוומו
ה

הירוטסיהבגהונ

יהוהומכימו,יקירדידמ
ה

איצוהלילבמ

רבעהילודגלעםילקעמוםירזםיטפשמ
שפנ,לארשימםימלשםיצובקלעוליפאו
הדלסאלימ

גיצהשםינשמהםינויצהינפמ

תסנכלוןילופילודגלדוחיבזלהןוירוטסיהה

יפלכתמאה-תאנקו?ללכבןילופבלארשי

אלוםעפאלדלפנרבומעחגנתהש,זרג
דלפנרב.ינשדצלףכהתאהעירכה,םיתש

הרוגטקלוחרזמהתודהילשהרוגנסלהשענ

,ללכב,סחיתהו–תיברעמהתודהיהלש

דבלמ)ברעמהןמאבשהמלכלאתונדשחב

ותיטנלכבשדע,(םיעודיללכה-ןמ-םיאצוי

העונתלקוחרמדמעתימאלההפקשההלא
רתוי"תיברעמ,ולהתמדנשינפמ,תינויצה

תמשנלהרזדימתהראשנאיה-,ידמ

ךשמןכ-ומכו.םינומשהתונשלשגולואידיאה
רשא,םירחאהםישדחהםימרזהמודיתא

המשואיבהותירבעההנוכשהךותלוצרפ
תאתוארלהטנרתוידלפנרב-םייחהברה

היהברה-לע.םפטשבולעהשטיטהושפרה

ןחאצמאלש,שדחהתאלטבמדלפנרב

תאאטבםיקרפללבא,הקיתש־ךרד,ויניעב

םסרפמהיהברה־לעםגםאו,יולגבותעד

,רמאלרשפא-יא.תיזעולבהלאוירבדתא

םייתרבחהםימרזהדגנםיימלופהםירמאמהיכ

יהםישדחהםיירובצהו
ו

תויטסיצילבופתודובע

יבץיחומיקהםינפ-לכ-לעו,תוחלצמ
ן

,םירבעהםיארוקהלשןוגהקלחןיבורפוסה

.םברקבשםיעורגהאלאקודו

יטסיצילבופהדצהלעןאכדע

אוהשינפמ,תיתורפסהדלפנרבתדובעבש

עבקוםירבעהםיארוקהלערתויבעיפשה

,תעדחיסהלונלןיאלבא.וילאםסוחיתא

.רפוסהתדובעבלפטהאוההזהדצהיכ

,ירוטסיהרפוסאוהדלפנרבאלהורקעב

ץראתורפסתרוסמבדחאדצמךנחתהש
וירפסלעלדגתהדוחיבו(היצילג)ותדלומ

דצמו,םייסלקלובשחנש,ר"ישלשוירמאמו

,תיברעמה"לארשיתמכחבקרפעדיינש

רותב.ןילרבבהירצויילודגמהתואדמלש

ותביתכגוחלאדלפנרבסינכהירוטסיהרפוס

תודלותתא,םפקהלכבלארשיימיירבדתא

,ןתוחתפתהותוינחורהותויתרבחהתועונתה

תורפסהתא,ןתולשלתשהבתועדהותונומאהתא

םישיאהתא,הבשםיישארהםיעיגמהו
לעהלעהזבו,םהייחתוערואמוםיירוטסיהה

* * * - - - - - - - - - ב"י

'םירבעםירפוסב

=כ-מ- -

שמתשה-ןיקסנלומסץרפםגו,ימאלהןויערד

האצמבאיה-םנמא.השודגהדימב.וזהכרעהב

דחאדצמ,םינושםירוגטקוננמזבהל
י"שהחונמההלכשההלש"םותיהררושמ,ב

ינשדצמו-ץיוורוהשיא

תורצהבוארש,םיריעצהןמברל,םירחא
ימלבא,וטיגהלאהבושתהתנכסוהלודג

שוחהתאתנמסמוזהכרעהיכ,םיכסיאל

ןמןיאםגםאו,ימאלהםויקהלשאירבה

עןאכזירפהליוארה
בצקה-ןורסחל?הדמהל

דלפנרבלש
רוכזנשכ,חולסלונאםיחרכמ

ומלוע-תפקשההלשבתהוהחמצובשןמזהתא

,םיירוטסיההםירמאמהוםירפסהתאבתכ.ובשו

תוינוצק.יטסיצילבופםעט-ןתונםהבשיש

םגםישגופונאתימאלההכרעההלשוז

רכזלדלפנרבשידקהש,"קוחרחארמאמב

אוההשרדמביכ,םיברואצמייאדוב.הגיה

לשהנידתאתומוקמהברהברבחמהתוע
שגנש,תאזהםינוגה-תברוהלודגהתוישיאה

רוד,דילי,ינמרגה-ידוהיהררושמהלא

,"תוכופהת
וניאשימאלרסומלשהדמ-הנקב

תכרעההתיהףוס-ףוסלבא.ללכותואםלוה

,אוההןמזהתפקשהלשיוטבקרוזדלפנרב

.רוארמאמההארובש,"חלשה,יגוחבתטלשה

לעהשקהוניד-תדמתאדלפנרבחתמבוש

תודלות,ורפסבזנכשאבתדהינוקתתעונת

קרמיינדודרוסיפורפהו,"יתדהןויצמרופירה

ארוקהלבא.הזהרבדלדאמוילעםערתה

תוחתפתההתטישלוםעה-דחאלבורקה,יחרזמה

והז

ףכלדלפנרבתאהזלעןידיאל,ולש
הניאש,דלפנרבבהאצמנתחאהנוכת.הבוה

םישרדמבברה-לעקסועהרפוסלהאנ

לעטפשמאיצוהל-רהממאוה-םיירוטסיה

,הרומגהחטבב,םיירוטסיההםישיאהותוערואמה

תויאדו:םילאושונאו,ןיאדוהרומתניחבב

דימלתירבדאלה,האבאיהןיאמוזהרהמנ
ונכסהרבכםנמא?םיעמשנתחנבםכח

ימ-ל"דשיבתכמהלאכתורהמנתוכרעהל

ע"בארהתאםיחתורבזלהןדךיארוכזיאל

-?לארשילהקמםאיצוהלשקבום"במרהו

,דימלתהתאםלוהוניא,ברלרתונשהמלבא

ר"ישירבדתאםגהנשוארקאלהדלפנרבו

(הפיהיפרגונומ-הזה-םכחלשידקהםגו)

לבא.זחופןיד-רזגלכמקחרתהלהיהךירצו

הירוטסיה:רפוסהלעתוכזדמללרשפאהפםג

קושבאצמלהיהרשפא-יאתיביטקיבוא
ץרג."לודגהרואמה".ירה.ונמזלשתורפסה
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לודגהברהתאדלפנרבשידקהוזתילכתל

(סיפדהש.םיברהםירמאמה-וירמאמלש

םיפסאמהרתיבו"חלשה"ב,"ףסאיחאחול,ב

,ולשתויפרגונומהו-םירבעהםיצבקהו

תויללכתוירוטסיהתולאשבעגגןהמקלחבש

,('וכו"בלצהיעסמתודלות,"דמחמ,ומכ)

.השדחהתירבעהתורפסבבושחםוקמםישפותה

םייפרגוילביבהםירמאמלםגשילודגךרע

הרצקהעדומבםהבקפתסהאלש,דלפנרבלש

הבחרהבונלרסמםאיכ,םירפסה-רבד-לע

םירמאמהדוחיב-םנכתתאהאנהטישבו

,"םלועה,ב"ברעמבתיעדמהתורפסה,רבד-לע

הפשבדלפנרבירמאמלםגשיוזהלעמ

הידפולקיצנאלרסמשםיכרעלותיזנכשאה

העצההםשוהפםגםא,תיסורהתירבעה

.הכרצ-לכהקידמהניאתיעדמה
ירמאמבביחרהשדבלבהזאל,דלפנרב

ארוקהלשטבמהגוחתאולשהירוטסיהה

תאוהדמלהעודיהדמבאלא,ירבעה

הרוצבםיטשפמםירבדלשהעבההןפא

העפשהקפס-םוש-ילבשידלפנרבל.תינרדומ

וירמאמיכ,שדחהירבעהןונגסהלעהמיסמ

ויהםיחרכמהנבהלםילקהורפסמבםיברה

גוםייוטבוםיבינםוכסםיארוקלתונקהל
ם

דחימהםיטפשמה-ןינבןפאתאםהלרוסמל

ארוקהינפבתישארהותוכזאיהתאז.םהלש

לאסינכהשרתויבתמייקהןרקהוירבעה
.ונתורפס

םירמאמםגרבחלדלפנרבהסנםשוהפ

תעד,ומכ,םילודגםירפסםימעפלו,םיירוקמ

הלאהםיירוקמהםירבדב.ולש"םיהלא

היציזופמוקהחכןורסח-תערגמהאטבתה

תעד,רפסבארוקהלכ.תיעדמההינומרההו

רפסבהאירקהםנמא.הזתאשיגרי"םיהלא
םניאוםירזפתמםניאםיוקהלבא,הלק

רפסהירבדולאכהארנ,הנומתלםיפרטצמ

טרפ.ימינפחרכהילב,רתויבםייעראםה

םיעדויונאןיאו,רתויברפוסהטילבהדחא

הבסהןיאבושו,םילעהינשטרפו,עודמ

יברשקה.תריחמ
ן

םיקרפלאוהםיטרפה

הזרפסביכ,רמאלרשפא.דאמףפור

תולאשםוחתלםיארוקהתארבחמהסינכה

תולאשהלשןורתפהןפאלאוליפאותועודי

יברובחהלבא,הלאה
ן

.ןתולשלתשהותולאשה

יהאלולאכ
ו

.תחאלעו,רבחמלםיריהנ
ונלבקםלשילכםוקמבו,ארוקלהמכוהמכ

,רמחתמרע
לעףסונ.וכרצ-לכדבעאלש

,ןיבורהמלשר"דה,ונממןקזהוצרא-ןב

דוחיבותועודיתולאשבקרןיינעאצמש

ןהלהנתנשםינורתפבותויללכתומילבורפב

םושבותביתכתאעבקאלללכבו,תודהיה

תרושונלןתנדלפנרב.תיתורפסהרוסמ

ןמזהןמואםינומדקםילודגלשתויפרגואיב

םהרבאיברלשתויפרגואיבהתא,ונלבורקה

ר"ישלשו–ימורהלאונמעיברוארזע-ןבא

תרות")לטניטשםייח,ליקנרפהירכזיברי

עוצקמביכ,המדנ.דועורסירלאירבג,("םייח

,םיניעלר"ישולהיהםינומדקהייחתאצרה

וינפלאצמר"יש.רבדבשילודגלדבהלבא

,לארשיימיירבדב(tabularasa)קוחמרינ

חילצהולשיתריציהרובחהותרקבהחכבי

תונומתונלגוראל,ןיאמשיאיצוהלודיב

םיקוספירבשמרבעהילודגלשתומלש
םוהתמהברהותואיקבדיכףשחש,םידדוב

ר"ישלהמוד.הקיתעהונתורפסלשבחרהםיה
רשעבונממלפונםגםא,הריצי־חכב
םגש,רגיגםהרבאהיה,תוירוקמהויתועידי

ריהזםכחהיהץנוצ."ןיאמשיארבאוה

.לובגלכהרבעותואיקבלבא,ותרותבדאמ

םיערוזהתדובעתאוינפלאצמרבכדלפנרב

םוקמבתצקמבהדבעמהקלחאצמ,הלאה

ןינבלרמחוהינבתינכתםגו,םישרטתמדא

םשדחלהיהךירצש,םימלשםינינבוליפאו

לשותדובעהתיהשןויכמו.תצקמבםתונשלו

תכללולהתיההיטנו,הלקרתוידלפנרב

ךכ-לכהחתפתהאל,תולולסםיכרדבברה-לע

לשתויפרגואיבלםג.ובשתרצויהתוישיאה

רמוחהברהוינפלאצמרבכםישדחהםימכחה
השירחלךרטצהאלהז-ינפמו,ןכומהןמ

םיחפטבקפתסהםאיכ,הקמעתיעדמ
רפוסהונלעיפומהלאתויפרגונומב.םיטעומ

רדסמרותבםאיכ,יעדמשדחמרותבאל
וכרדןיאללכב.החונהאצרהביעדמרמח

,ומצעתעדלעהברהרוקחלדלפנרבלש

לשתויעדמהתוריקחהתאהצרמםאיכ

תיעדמההריקחהןיבברלאוהךותמ.םירחא

:לודגןורשכבדלפנרבןנחהזל.ארוקהןיבו

תורשפאועדמבשםירבדבהלקהשיפתולשי

לעלבקתמוחונןונגסבםישקםירבדאטבל

–ותחלשמתא.תפטושוהלקהפשבולכשה

יעדמהרקחמהלאירבעהארוקהתאסינכהל
אוה.הברתונמאבוהנומאבדלפנרבאלמ

תאתוארלםירבעהםיארוקהיניעתאחקפ
.ומלועקפאתאביחרהועדמהתוביתנ



.ש•ב•נ500

םמצעלעדמללאלםגולאכו,םרצויאלש,דאמתופפורתורעשהןומהםששיהז

.ומצעלעדמללםאיכ,ואציהנוכת.תרקבלשהלקחורינפבהנדומעת

–ןאמנייטשלשוירופסבםיפיהםידומעה

–ןאמנייטשלשוירופסבשיםיפיםידומעו
םוקמב.ומצעלערפסמאוהשםוקמבםה

םיאורונאומצעלערפסמןאמנייטשש

,תונידעהוןודעהלאףאושהםדאונינפל

שגרבללעבםדא-תוככדזההותוכזהלא

דעהכרוהנידעאיה.הכרוהנידעשפנו

אטחתמ,ולהפיוקנפתמאוה.תוקנפתהידכ

לוקכאוהוירבדמזאהלועהלוקה.קוניתכ

האיבמהמצעוזתונידעםלוא.ןיארישה

הילעהלועו,תודידבידילהזהםדאהתא

–הליחבידילותואהאיבמש,תוקנפתהה
.ולביבסמשםדא-ינבייחבהליחבידיל

הבשיהאנשה.האנשהנניאהליחבה

דועב,תובישחוןובשחלשסחיםושמ

.הבשיאמלעבהטיעבםושמקרהליחבהש

ןאמנייטש,לשמל,ונלהארהש,תורוטקירקהןיב

תוחלצמהןהתוטעמקר,ולש"רוחסרוחסב

םישנאל"רוחסרוחס"קרךלהאוהיכ.תמאב

שיש,אתילעמהסיפתםתואספתאלווללה
.הזיחאםושמהב

סופתיתלבלהיטנהןאמנייטשלשיללכב

יכ,תחאםעפיוארכהסיפתםירבדהתא

שיוזתשרב.םהלתשרשרפלםא

הפשי.קקר-יגדםגו–םדא-יגדםיזחאנש

.לדהולקהןמ,רתומהורתיהןמהברהדימת

.וירבדבשהרתיהתוכיראהדוסןאכ

יכ,ונונגסךותמםגתרכנוזתוכירא

תאסופתיתלבלהיטנהןמשיונונגסבםג

ולביבסמגוראלםאיכ,תחאםעפןינעה

וזתשרבוזחאלוםילמלשהקדתשר
.

םג

אלא,םיקונפתאלמןאמנייטשלשונונגס

היחשפניכ,ןונגסהאוההפיתאז-לכבש

ונממהלועבצעוקדלילצווכותמתללממ

.הנענולבוסבלמכ

,היהןאמנייטשלשםייונעבולבסב

םדאשםייונעהולבסהןמהברה,הארנכ
.תודידבותונדעתהברמומצעתאהנעמ

בצעהןמםגותיוהלכבוובהיהםלוא

תמשנםעדחיבםלועלאבודרויה,רימטה

.ררושמה

?"הקספנעצמאבוייחתריש,םנמאה

.ל.פ

םיסמרפסמבםגהאצמנוז
ירמאמלש

.המודקהתילארשיההירוטסיההרבד-לעדלפנרב

תרקבירחאךשמהלהצורוניאםיקרפל

וניאלבא-םיפוריאהםידמלמהלשארקמה

שדחמםאיכ,הרוסמהתפקשהלםגםיכסמ
,תורעשההזיארעשמוםירבדהזיאותרבסמ

ןמו,הרוסמהתשדקםהלהרסחדחאדצמש

ימכחלשתיתטישהתוריהזה-ינשהדצה

המדנ.ךראתעד-בושילעתססבמהעדמה

רפוסהלשותעדבוליפאןיאיכ,םימעפל

.וירבדבםירמסמעובקל

,הבוטהבישבדבכנהרפוסהתאךרבנ

דועסינכיוהברמהכרבדועונללצאייכ

.ונתורפסרצואלאתמיקןרק

.ש.ב.נ

ןאמנייטש.א

העיגה,בל-לכתודירחמה,תועידיהןיב

הרורב-אל,הנטקתחאהעידיץיחלרבעמונילא

ימינתאתאז-לכבהדיערמוהחוטב-אלורתויב

.ונניאןאמנייטש:בלה

המכ-דע,היהאל–היהאלןאמנייטש
–םישלש-ןבםדאלעתאזםירמואשכ,ביאכמ

תורפסבהעובקרבכםתרוצש,םירפוסהןמ

הרוצלבא,היההרוצהשיא.םלשםפוצרפו

ךליאוךליאתכשמנ,תפפורןידעהתיהוז

רקעבםג,הארנכ,ובהיהאל.םידדצלהטונו

.ףטשהךותבעיקריהי:רמואורעוגהחכהןמ

יבהיהאל
ן

יבואםידדרמוםיעקורה
ן

.םיפלוגה

חשהןמהברהובהיה.ףטוש,ולצאףצלכה

ןמ,שפנהלעבטסינוטיליפהןמ,האנהחיש

םילילצןוילגהינפ-לעהלעמה,ירילהרפוסה

.ובלבםיכמשםילגהןמםידהו

םילגהינפ-לעו.ובלבםיכמשםילגהןמ

עגרםילועוםיפצ,םיאשנויהששיהלאה

םג,הטמלעגרםידרויוםיפצ,הלעמל

תונויזח,םייח-תונומת,םדא-ינבלשםיפוצרפ

יא.םימהינפ-לעתופצהתולגלגכ-םישעמו
ן

ידעלבהלאהםירוצילברלדמעמותועיבק


