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והותה דגנ תרתחמב 

םולש .ש לש ונקויד-תומד תא תולעהל ןויסנה 
איה ותרישל יתקיז רשאב ,דחוימב יל םיענ 
ישב תוקיז ךרדכו .הרישל ילש דוסיה-תוקיזמ 
יציל שבוכה אוה ןויגהבש-חותינ דימת אל הר 
לבה ,םיינויגה-תתה םיקרועה אקווד אלא ,הר 
.שפנל שפנ ןיב םיכילומה םה ,םיעדומ-ית 
ותומד לע יתעדו ינויגה תא תתל ינוצרב םעפה 

ומושיר תא הבר המצועב עיבטהש ,ררושמ לש 
יכ ,ונקויד תא תולעהל דאמ השק .ונתרישב 
ןאכ ןיא .ונתרישב םנימב-מידחוימה דחא אוה 
,םישרוש תניחבמ ,תואוושהל תורשפא טעמכ 
וכותב וב אוצמל יחרכה .תוהמ ,יפוא ,תורוקמ 

.ונקויד בוציעל םינותנה לכ תא רקיעב 
זמור אוה .הרישע היפארגויב םולש .של שי 

חא םיררושממ רתוי ילוא הילע רפסמו הילע 

,םלצא ריכהל ןיא רומג דוחייל םתלהבבש ,םיר 
םהמע הרק המו םייוצמ םה ןכיה ,ואב ןיאמ 
ריתסמ וניאש םולש .ש אקווד לבא .הלא לכב 
םרוג איה ןיא ולצא — ולש היפארגויבה תא 
,ישיאה ןויסנה :תרחא ןושלב .ותוהמב עירכמ 
םרוג וניא ,םירחא לצא השוחתו הניב ףלאמה 
םידמולה ןמ אוה ןיא .םולש .ש תייווהב טילש 
דומילל ומצע תא ללכ ןווכמ וניאו ,ןויסנהמ 
לע רוזחלו רוזחל ןכומ אוה ,אברדא .הז ןיעמ 
ינפמ ,רתויב תוביאכמה ויהיו ,תויווהו תויווח 
ןווכמ אוהשכ ,רחא רושימב היווהב ןותנ אוהש 
ןוכיסה לע רוזחל התעמ ןודינ" :האליע ,דרטמל 

רפסב ,"ךממורא") "דימת ךימי לכ רקובו ברע 
העושי שפחמ וניא ררושמה .("רישה תרתחמ" 
.ימוימויה ,ישיאה ,יטראדנאטסה ןבומב ומצעל 
ןויסנל ומצע שידקה אוה ,הדבעמ ןיעמ אוה 
יכ ,רבדבש םינוכיסה ויהי רשא ויהי ,דימת 
קפתסמ אוה ןיאו ,וייחב תילכת האור אוה 
םנבומב קופיס וא רשוא הנוכמש המ תגשהב 

.לבוקמה 

תייווהבש הז דוסי-טנמלא ונילע לבוקמ םא 
קבאנ ררושמ ודוסיב אוה יכ ןיבנ ,םולש .ש 

וא ראתמ ,האור ררושמל הריתסב דימת אלו) 
,םניאש ,ותרישב םירחא םיטנמלאשכ ,(המודכ 
ואב םה ףא םידכולמ ,ולש םחולה-חוכב ,רמאנ 

הבורמ הדימב םלגמ אוה .תיקבאמ תוהמ הת 
גהב רמוא יתייה .ינרדומה ידוהיה תומד תא 

של הבושת-טגד שמשל לוכי אוהש ,המז 
מלוע תא גזממ אוה ןכש ,ידוהי והימ 
תיתדה הנומתב .רצויה לש ומלוע םע ןימאמה 
ינבו ,םוקמה ,דחא קר אוה רצויה הרומגה 
תינרדומה הנומתב ;תווצמב קר םיבייח התומת 
לש דועי םג ןימאמה םדאל שי — תישפוחה 
תריציב יכ ינמוד .םלוע ינפ הנשמ לש ,רצוי 
בר יוטיבל הז ידוהי טנמלא אבומ םולש .ש 

הרטמ וזיאל הלאשה תלאשנש אלא .תועמשמ 

וע ינפ יונישל הז קבאמ ךרענ ןוויכ הזיאבו 
קמוע דע תידוהי איהש ,םולש .ש תבושת .םל 
שפנבש והותה דגנ אוה קבאמהש ,הישרוש 

,דמוע םולש .ש ובש דימתה-ןויסנ אוה .םדאה 
תוריפ תא איבי ץק-ןיאל אוה-ותוסנתה תוכזבו 

.טרפ לכל ,םעל םג וקבאמ 

חמ" רפסב ,םולש .ש תריציבש שדחה ךרכב 
םישמב ,ונל רסומ ררושמה ינמוד ,"רישה תרת 
הרקש המ לע ןובשחו ןיד הזיא ,םישמ ילב וא 
יזכרמ ןושאר ןותנ .הז וקבאמב ומעב הרוקו ול 
.תרתחמל תדרל ץלאנ ררושמהש ,אוה רפסב 
תא םלגמ םולש .ש ותריצי ךרוא לכל םנמא 
תא ,חטשה יגפל תחתמש תוהמה תא ,םלענה 
איה ותוכזבש ,היינאה ןטבב רתסומה קיסמה 

קר םירבדה ועיגה תרתחמ תזרכהל לבא ,הענ 
הארנש ינפמ ,רומח אוהו .הז רומח בלשב 
םדאה קבאמב תונוששה לע תובזכאה וברש 
.ותוא בבוסה םלועבו ומצע וכותבש והותה דגנ 

לעש "רישה תרתחמ" רישב ךכל ריהב יוטב 
תועתלמ לש קוריחה עמשא" :רפסה יורק ומש 
."םדא ריש ירישב ,יתרתחמ ינבא לא היחה 
,םזיליהינש אלא ,הרבדוה אלש קר אל היחה 
תועמשמו ןבות אלל קיר-ייח ,הנומא-ודבוא 

.התוא םיניזמ ךא 

ומדמ תחא ,ןותודי אוה וז תרתחמ לש הרוביג 
רחבנ ןותודיש הרקמ הז ןיא .םילהת רפס תוי 
וא איבנ וניא אוה .הז קבאמב ףתוש תויהל 
המ אוה ונייה ,םייולה ןמ ררושמ אלא ,ךלמ 
תורישל שדוק וייח השועה ,תרשמה גרד 
,עשרב קבאמ םייקמ ןותודי .תלוזה ןעמל 
רשפא המע דחיש תומד יהוז .םילבה-לבהב 

שמ לעב ןותנ דועו .תרתחמ יאנתב קבאיהל 
יפת לש רפס ךותמ תומד אוה ןותודי : תועמ 
ירבדב םיהלא םע םדא חיש לש ,ןונחתו הל 
לע רומאכ אוה ןובשחו ןידה .תודחייתהו שחל 
תאז םעו ,תימוהת הבזכא לע ,תרתחמל הדירי 
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לומ האילפה תונייעמ לע רישא" :הנומא לע 

חמ) "הנומא רישא םישדקמ תוברח לע ,בזכא 
ומתה ,ומצע ח"ודה לבא .(118 'ע ,רישה תרת 
יפמ ,חטשה ינפ לעש םלועה לש תרייטצמה הנ 

.רתויב תרדוק איה ,תרתחמה-ידרוי 
— האילפה הברמל לבא .והות ראשנ והותה 

םולש .ש תריציו הזה רפסה תועמשמ ילוא וזו 
.םדאה לכ אל .םדא ראשנ םדאה םג — הלוכ 

םנמא .תוכיאב ןיב תומכב ןיב ,ותצקמ לבא 
שמה רסוח םירבגתמ ,טלתשמ והותה עגרכ 
םדא ץלאנ ןכלו ,תילכתהו םעטה רסוח ,תועמ 
תא ,םיכרעה תא ומע לוטילו תרתחמל תדרל 
והותב קבאמה לש ןורקעה לבא .קבאמה-שא 
םיבוט .םיבר לומ םיטעמ .רבג ילוא ,לדח אל 
לכ .הלבח-יכאלמ דגנ תרש-יכאלמ .םינקיר דגנ 

ילש-תריש איהש ,םולש .ש לש ותריש תוהמ 
קבאמ לש יגרט בלשב התע הצמתמ ,תוח 
ודי תירחא) "תויוחילש אשמ" ןועטה תרתחמ 
ףייעו ןהילע רתוומ ררושמה ןיאש ,(119 ,ןות 

.הבזכאה תורמל ןהמ 
רשה םיטנמלאה לא םיעיגמו םירזוח ונא ןאכו 

ןויסנה :הז ונימב-דיחי ררושמ תומדב םייש 
קבאמ תשיטנ ןמזמ בייחמ היה ליגרה ישונאה 
לש דוסיהש אלא .הכרבו ול האצות ןיאש ,הז 
בייחמ םולש .ש תוהמבש ןויסנל-רבעמש-דועי 
םג והז .תונולשכה לכ תורמל קבאמה ךשמה 
הדמתה בייחמה ,קומע ישונא-ידוהי טנמלא 
ותסיפתב .והותה דגנ הינומרהה לש המחלמב 
פת םדאל שי םולש .ש לש תינרדומה תיתדה 
תריציב אלא תווצמ םויקב קר אל עירכמ דיק 
והותב המחלמהמ קלח איהש ,תדמתמ ןיאמ-שי 

.ונילע םייאמה 

תמ השאה תבהא ,ץראה תבהא ,םעה תבהא 
ילב איהש ,וז האלפומ המחלמ ךותב תוגזמ 
לש רתויב תינויחהו תיתימאה המחלמה קפס 
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