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 ךות לא תונמאה תא וסינכה תורחא תובכש .םינומהה ייחב ןוגכ ,הפי הלוע טושיקה ןיאש הלאכ

 םישמשמ םישדח םישנא .דמועו עובק רטשמהש העשב קר ונשי עובק םעט .תומוטאה תואטמיסה

 עיפשמ םעטה אשונו .תונתשמ םתשגרהו תוירבה תוגשה אלא ,הנתשמ םעטה אל .שדח םעטל אשונ

 תמגמ לע העיפשה ,תוארוקה־להק לש ןנינמ בור ויה םישנש ,הדבועה .תיללכה המגמה לע םג

 .ןנכותו םינאמורה

 יפואב היולת ןתולבקתה :טלחומ םלועב תומייק ןניא תונמאהו תורפסה :םידמל ונאצמנ

 .דבלב תילאוטקלטניא תוהמ ילעב םניאש ,םייגולויצוס תוחוכב היולת םעטה תולשלתשה .לבקמה

 אטבל התעש העיגהשמ ,תיתרבחה הצובקה חור ךותמ םא יכ ,"ןמזה חור" ךותמ ץצ וניא שדח םעט

 .רפסה תיב אלמל לוכי ותמצעב דחוימ דיקפת .רחא ידי לע הרהמ דע קחדנ אוהש שיו .םייחה תא

 ךרד םידימלתה תא םיטיעלמ םהו תורפסה יכרב לע םיכנוחמ וב םישמשמה םירומה ןיא ונרעצל לבא

 םעטל ךרדה יללוס ןיב תויהל םייושע תורפסל תורבחו םינוגרא םג .תפומה ירפס ךותמ םומעש

 .תימצע הנחבהבו תימצע הניחבב איה הבורעה ןכש .הכלהכ םתוא דסיל וליכשה וליא ,םיברה לש בוטה

* 

 םינבומב םיפלאמ ,םוכיסו רוציק ךרד ןאכ ורסמנש ,רבחמה ירבד :תרוקכ תרעה ףוסבלו

 תועפות רדסלו ןיימלו גייסל םישקבמה םירקוחה בור םילשכנש תועט התואב לשכנ הלה ךא .םיבר

 ךא ,םעט אתכסמב םידדצ המכ ונל תראבמ תיגולויצוסה הניחבה .המלש הטישב תוינחור
 י

 איה

 המכ םלועל אובל המידקמה ,שדח םעט תלעב הריצי שי (א :םיינורקע םידדצ ינשמ תמלעתמ

 ,רצויה לש ונוזח ירפכ אלא ,םייתורבחה תוביסמהו םיאנתה ירפכ התוארל ןיאש ןפואב ,תורוד

 ךותמ תחא־אל םיאב שדחה םעטה ירצוי (ב !םיאור ורוד ינב ןיאש המ הריאמ הירלקפסאב האורה

 הטטומל םתריצי היושע ,םיסרטניאהו שוכרה תניחבמ הדמעמו המלוע תפקשה יפלש ,הרבח התוא

 המגמל הפל םישענ ףאו הרבח התוא ינב םיכמות תובורק םיתעלש אלא דוע אלו .הרמשל אלי

 הלא לכ .תינרמשה תיתרבחה םתדמע םע דחא הנקב הלוע וניאש שדח יתונמא םעטלו תיתורפס

 ,תוארל אלש רשפא יא .םיליגר םייגולויצוס םיקוח־יסופדב ללכהל ידכמ קומע חורה דוס יכ ,םידיעמ

 םיישונא תונמא־יכרעו םעט־יכרע םנשי םייתתכ םיסרטניאו תויגולויצוס תוצובק לכל רבעמ יכ

 לש הדבועה םצע .תיתרבח תרגסמ לכ ךותל םיצרופהו תיתרבח תרגסמ לכל םימדוקה ,םייללכ

 העפשהה יכ םא ,לכה יבגל הפי וחוכשו לכה לע לבוקמה ,םעט שיש ,דיעמ תיסאלק תורפס תואיצמ

 םימיב רשאמ תוחפ וישכע תינכפהמ הניא רלישו ריפסקש תוזחממ תרצויו תנרוקה תילאוטקאה

 הטיש לכב תואיצמה יבייוחמ םה הלא ןיעמ םייוקיל םלוא .הרבחב הטילש ,דתיה היטרקוטסיראהש

 .הזה בושחה רקחמה לש ותומד תא םיטעממ םניאו הלילכמ

 ... ד j T v • » ־־ T 1 - תיטילופ־תיגולואיתה תכסמהו הנידמהו תדה לע

 הזוביפס לש

 תור .י .ח תאמ

 .א

 לש תויושרה יתש תדרפה תא תונמל םיגהונ השדחה תוברתה לש םיירקיעה םיגשיהה לע

 הרבח לכ :םישעמ ףותישב ךרוצ שי הנידמב םנמא .ןוטלשה חוכב תועד תופכל ןיא .הנידמהו תדה

 תועדו דוחל תולועפ ךא .תופתוש אלב הלועפ ןיאו ,לועפל ףוס ףוס החרכומ (יטרפ םדא לכ םג ךכו)

 קוחה תושירד יפל גהנתיש דבלבו ,ןימאיש המ םדא לכ ןימאי ,בושחיש המ םדא לכ בושחי .דוחל
 .הרבחה םולש תא עירפי אלו

 הנתינ אל ,הכלהל רשא .השעמל אלו הכלהל אל הכרצ לכ הרדבתה אל וז הפקשה םנמא

 ונימי םצעב וניניע ואר ירה ,השעמל רשאו .תולועפהו תועדה ןיב לידבמה וקל תקיודמ הרדגה

 (תרעצמ םנמא) החכוה ןאכמו (םינוגמ םנמא) םישעמ לש םסיסבל ויה (תונוגמ םנמא) תועדש הלא

 הררבתה אל םא ףא םלואו .הרומג הדרפה ןהיניב הדרפהה ןיאו תועדל אקוד תישעמ תובישחש

 אוהש המ בושחל םדאל רתומ תנקותמ הרבחב .הניעב איה תדמוע העיבתכ ירה ,הכרצ לכ הפקשהה
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 171 ...תכסמהו הנידמהו תדה 5 ע

 תוכזל אלא הלבגהה ןיא ירה תומיוסמ תובסמב וז תוכז הלבגוה םאו ,* בשוח אוהש המ רמולו הצור

 .תדמועו תמייק

 תאו וניאיבנ לש םתאובנ תא שובכל רוסאש קד אל .דבלב תילילשכ אל תרכומ וז תוכזו

 יבויח דודיע הלא המכחו האובנ (ונידיב ןותנ רבדהש המכ דע) דדועל שי .ונימכח לש םתמכח

 ןיא ןהידעלבו תויתוהמה וניתולוגסמ — םיינחורה וניתוחוכ ,רמאנ — המכחהו האובנה .ישממו
 ,םדא־ינבמ ףוס־ףום תבכרומה ,הרבחה ןיא ןהידעלב ירה ,םדא םדאה ןיא ןהידעלב םאו :םדא םדאה

 םיאיבנ ,המ־תדימב ,ונלוכ .דבלב םימסרופמ םימכחו םירכומ םיאיבנב םירומא םירבדה ןיאו .הרבח

 ןיא ,עודיכו — ונא םיינע ינבו םיינע ,רשפא ,םא ףאו !חוכב ןפוא לכב ירה לעופב אל םא ,םימכחו
 ,לכ םדוק .רובדהו הבשחמה שפוח תא עונמל רוסא ונתאמ םג תאז לכב — תעדב םיינע אלא םיינע

 ונלש ירה ,בושח היהי אל ונתאמ אציש המ םא ףא ,תינש !הרות אצת ונתאמ םגש רשפא אלה

 תודמוע וניבגל םג .אהיש המ אהי ,ונלש תא רמולו בושחל השירדהו הפיאשה תמייק ונב םגו ,אוה

 לכ ."לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתומצעב רוצע תרעוב שאכ יבלב היהו" :תונשיה םילמה ןפקתב

 הזב קזנ ןיאש קר אל ןכבו .םייחב ידוסי לוקלק איבמ ישפחח רובדה קנחמש וארה םדאה תודלות

 :ללכב םייחה םויק לש תואירבה יאנתמ איה וז תישפח הרימא .ובלבש המ רמול םדא לכל ןתנייש

 ."יל חוריו הרבדא"

 ורפסב עודיכ תאצמנ הילע תיסאלקה הנגההו ,תיסאלקה הפקשהה איה יתטטרשש .הפקשהה

 שפוח שרוד אוהו "דוצמ תמחלמכ שפוחה תמחלמ תא םחול לימ .תוריחה לע לימ טראוטס ןו'י לש

 תירקש אהת וליפא ,תינש .תיתמא הניא םא עדוי ימ ,לכ םדוק .תיתמא הניאש העד תעבהל וליפא

 וליפא ,תישילש !רומשל שי הז בוטרוק לע םגו תמא לש בוטרוק םג הב אהיש םתסה ןמ ,ללכ ךרדב

 העדל חיננ אלש ,המצע תמאה תבוטל ,בטומ ,תיתמא הלוכ תטלשה העדהו תירקש הלוכ איה

 ךכו ,הירוענ תא שדחתו המצע תא ןנערתו המצע לע ןגתש הנממ שורדנ אלא ןוונתהל תיתמאה

 ,תויתמאבש תיתמאה אהת ,העדכ תיממו ןוונמ רבד ךל ןיא ירהש .היכמות לש םהירוענ תא שדחת םג

 .סורוקיפאל בישתש המ עדו :הנשיה הצעה ונלצא העודי .הירחא רהרהל ןיאש תמאכ הלבקתנש
 לע ונל היהיש ידכ ,דחוימב םיסרוקיפאה לע רומשל ונילעש ,רמול רשפא טעמכ לימ תפקשה יפל

 .ונירמש לע אפקנ אלו בישהל המ

 םדאה תא התארש תיתרוסמה תינשיאה תוילרבילה עקרב םנמא הצוענ לימ לש וז ותפקשה

 םישיא .ומצע ונממ עבונו ומצעב וב וכרעש ,תיאמצע הדיחי תואר ,שיא אוה רשאב שיאה ,יטרפה

 לע הרבחה ןיבו םניב תידימת המחלמ שיו ,הדגנכ ףאו הרבחה לומ םידמוע ,תודרפנ תודיחיכ ,הלא

 תירקיעה תינידמה הלאשה :רמוא הוה .םהמ לולשל הצור איהו םמצעל קיזחהל םיצור םהש תויוכזה

 וז הלאש לע בישהל וחרט וז הלוכסא ישנאו ,דיחיה ינינעב ברעתהל הרבחל רתומ ןכיה דע :איה

 .השעמל ןהו הכלהל ןה תוטרופמ תובושת

 אל דיחיה ינינעב הרבחה תוברעתה יכ ונל רורבו ,ידמ המימתכ החכוה וז הסיפת םלואו

 םדאל השרמ תמדקתמ הרבח ןיא ,לשמל .תיחרכה ףא םימיוסמ םירקמב אלא תרתומ איהש קר

 הלא "תויוכז" הרואכלש יפ־לע־ףא ,תוקבדמ תולחמב םירחא קיבדהל וא ותיב ינבמ ךוניח עונמל

 תרזוע וליאכ הרבחה :חותפ אלא ןאכ חופיק אל ונתעדל ךא .ןתחפקמ הרבחה תוברעתהו ודיב

 םג הרבחה ידיב .דבלב לודיש וא הצע לש ךרדב תרזוע הניא איה םלואו .םדא תויהל םדאל

 םדאל שי ,ןכבו .הידי־לע שנענ ויתובוח תא חינזמש ימו !הז החוכב תשמתשמ ףא איהו ,חירכהל

 יולימ שרוד אוהש םשכ ירה ,תובוח םג דיחיל שי םא .ךבתסמ בצמהו ,"תויוכז" קר אלו "תובוח"

 תעיבק םא ירהש .הנכסה ןאכו .ונממ ויתובוח יולימ הרבחה שורדת ךכ ,הרבחה תאמ ויתויוכז

 לש םיב עבוט אוהו דיחיה ןמ תוכז לכ הלטינ בוש ,הרבחה ידיב אלא הנתינ וידיב אל תובוחה

 .רורגיש ןאל ,ותושרב אלשו ונוצרב אלש ,ותוא ררוגה ינוציח חרכה

 היתודלות לכ ךשמב םיכשוממ םינוידל זכרמ השמיש רשא תינושאר היעב ךותל םיסנכנ ונא

 תעבה תונז קר אל ללוכ שפוחה ןויערש רורב דא .רוציקה םשל יסאלקה חוסינב יתמצמטצה »
 לש רפסה אוה יל עודיה רתויב בוטה רקחמה .םירחא םירבד המכו תודגאתהה תוכז םנ אלא תועדה
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 תור .י .ח 172

 םאהו ,םדאל תויעבט תויוכז שי ללכב םאה .ךליאו סבוה לש וימימ דחוימבו הנידמה תרות לש

 םהיתוילכת םשל םדא־ינב ידי־לע םדא-ינבמ בכרומה יתוכאלמ ןונגנמ הרבחב תוארל רשפא ללכב

 הז יעבט רוצי אמשו ,ומצעל אוהשכ םייקה יעבט רוצי המצע הרבחה ,ךפיהל ,אמש וא !םדא־ינב לש

 הלש תיאליעה תילכתה םשל הרבחל םיחרזאה םידבעושמ אמשו ,ולשמ תילכת לעב יאמצע רוצי

 תויאמצע תלוכיו הרכה ילוטנ םיבחסנ םה אלא תובישח וא ךרע םוש םהלש תוילכתל ןיא היבגלו

 אלא םיבר םירפס ובתכנ קר אל הלא ןוגכו הלא תולאש לע — םהל אל ,תילכת תארקלו ,םרז ךותב

 ןיב אוהש יפ־לע־ףא טעמכ חכשנש רפס םע רשקב ןהב עוגנל ינוצרב .םימלש םימע וברקוה םג

 סוק־טילופ־וקיגולואיתה תכסמל ןווכתמ ינא .ןינעה לע ובתכנש רתויב םיבושחהו םינינעמה םירבדה

 .הזוניפס לש

 .ב

 הז רפסב .1670 תנשב רבחמה םש םוליעב הספדנ התניפס לש תיטילופ־תיגולואיתה תכסמה

 םה םה םינינע םתואו ,יזכרמה ונינעל רשי רשק םהל ןיא וניניעבש םינינע המכב התניפס עגנ

 דוחיבו ,רפסה רעשב ןמוסמ רבכ יזכרמה ונינע םלואו .יזכרמה ןינעה אלו בלה־תמושת תא וכשמש

 .הכוראה המדקהב

 לוכי קר אל תופסלפתהה שפוח יכ ,חכומ םהבש םידחא םירובח תכסמבו הליכמ רעשה יפל

 םולשב םיצור םא ןתניי אלש רשפא יא אלא ,הנידמה םולשבו תובוטה תודמב עוגפל ילבמ ןתנהל

 דחא לכל תוכזכ המדקהב ראבתמ תופסלפתהה שפוח ןאכ ארקנש המ .תובוטה תודמבו הנידמה

 הירוטסיהה לש ןושארה קרפהמ החוקל החסונה) שיגרמ אוהש המ רמולו הצור אוהש המ שיגרהל

 טופישה שפוח תא דחא לכל תתל ךרוצה לע רבודמ המדקה התואב רחא םוקמבו ,(סוטיקט לש

 רוקמב והירה תובוט תודמ יתמגרתש המ .ולש ותנבה יפל לאה תא דובעל תוכזה תאו םלשה

pictas, תרוצ לע םימעפ המכ רזוח רבחמהו ,תד ,ונלצא תלבוקמה ןושלב ,וא ,םימש תארי אוהו 

 .וענמל רשפא יא םג אלא הלא םינינעב שפוח תתל רשפא קר אל היפל רשא ולש העיבתה

 .תונלבס הלמב ,לשמל ,הזונגה תילילשה הרכהה קר אל הב הלולכ ירהש ,איה הבושח וז הרוצ

 המויקל םדקומ יאנת אוה (תד שפוח םג וכותבו) תועדה שפוחש תיבויחה הרכהה םג הב הלולכ

 הבשחמבו ,התעבהלו הבשחמל שפוח הב ןתנייש — התיוה רקיעמ האירב הרבח .הרבחה לש אירבה

 םוחת אוהו ,םיבושחבש בושחה (»התניפס יניעב יאדובו) םיבר יניעב אוהש םוחת ותוא םג לולכ

 י וירבד תקדצ תא אוה חיכומ ךיא י הזוניפסל הז לכ ןינמ :אופיא לאוש ינירה .תדה

 עבונ דחאה .ןה םיגוס ינשמ וב לולכה לכו הבשחמה שפוחב ךרוצל התניפס לש ויתוחכוה

 .ירוטסיהה ןויסנה ןמ ינשהו םדאה עבט לע ותפקשהמ

 םדא לכ" .היופצ־יתלבו תנינעמ הרוצב המדקהב תומכתסמ םדאה עבטמ תוחוקלה תויארה

 ךכיפלו !הלא תועדל דחאהו ,הלא תועדל רתוי דחאה הטונ ךכו ורבח לש וזמ הנוש חור לעב והירה

 יפל הנומאה ירקיע תא שרפל תושרה תאו ולש ולכש יפל טופשל שפוחה תא דחא לכל ריאשהל שי

 וישעמ רואל ,הער וא איה הבוט םא ,דחאו דחא לכ לש ותנומא ביט לע טופשל ונילעו ',אוה וחור

 .םישעמב קר תודחא שורדל רשפא :םדאה־ינב לש םתוהממ — תועדב םילדבהה ןכבו ."דבלב

 ־ישאר םוכיסב ךישממ רבחמהו .םדאכ םדאה לש ומויקל אוה יחרכה תועדב שפוחהש ,אצוי

 םתוכזלו הנידמה םולשל עירפהל ילבמ ,ומצע הז שפוחש הארמ ינא ךכ־רחא" :רפסה לש םיקרפה

 הלודג הנכס םורגל ילבמ ערגנ תויהל לוכי וניא ףאו !ןתנהל ךירצ םגו לוכי םג ,תונוטלשה לש

 .דחאו דחא לכ לש תיעבטה ותוכזמ אצוי ינא תאז חיכוהל ידכ .הלוכ הנידמל לודג קזנו ,םולשל

 הנוממה אוה דחאו דחא לכ .ךפיהל .רחא לש וחור יפל תויחל עבטה קוח יפל םדאה לע לטומ ןיא

 ."םדא תויהמ לדחיש דע ומצע לע הנגהה חוכ תא ומצעמ עורגל לוכי דחא ףא ןיא ...ולש שפוחה לע

 דוסי .םדאכ ותוהמ תא רערעל ילבמ ונממ עורגל רשפא־יאש דוסי םדאב שיש ,בוש אצוי

 םדא ןיב הז לידבמ וקו !ורבחמ דיחיה תא לידבמהו דחאו דחא לכל דחוימה ישיא דוסי והירה הז

 תא סורהל ילבמ ,הז חוכ לסחל וא ןסרל ,אולכל רשפא יאש ,ןאכמ .וטופישו ותניב חוכ אוה ורבחל

 .םדאכ םדאה

 העודיה ותעדל זמר וב תוארל .היה רשפא "םדא תויהמ םדאה לדחיש דע" ףירחה יוטיבה

 לע הלעומ אוהשכ ךכ םושמו) תויחל ותוכז לע דבלמ רתוול םדאה השרומו ןכומ לכה לעש ,סבוה לש

 וירבדס אצוי ינא !.היפוסוליפ? רודוורפ וא ףילחת תדב הזוניפס ריכמ ןכיה דע זאכ קסופ ינניא *

 .ספ' רמוא אוהש המנ ספתסטו ,תכסמב סישרופטה
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 173 ."תבסמהו הנידמהו תדה לע

 לולכש המ") יגולויבה ןבומב םייחל ןאכ זמרה ןיא ךא .(חורבל תוסנלו דורמל ול רתומ םודרגה
 תוליעפ לש ןבומב םייחל םא יכ (המוד ןינעב ןורחאה ורפסב בתוכ אוהש ומכ ,"דבלב םדה רוזחמב
 ,יה תיטילופה תכסמה — "חורה לש םייתמאה הייחו התוליעפבו לכשב לולכש המ") המלש תיאמצע

 אל ירהש" .ולוכ ועבט לע רתווי אל ךכ ,םתס וייח לע רתווי אלש םשכו :אוהש המ והנה םדאה .(5
 תויהמ לדחיש ןפואב רחא לש וידיל ,ותוכז תא אל םג ךכיפלו ,וחוכ תא ריבעהל םלועל םדא לכוי
 דוקפי אושל'.דבלב ולש ונוצר יפל לכה תא תושעל לכויש הזכ ןוטלש םלועל ןרפי אלו ,םדא

 ידי־לע בלעהל אל ,קזנ ול םרגש ימ בוהאל וא הבוט ול השעש ימ אונשל חרזאה לע ןוטלשה
 םיעבונה הלאב אצויכ םירחא םירבד ןומהל עגונב ךכו :דחפמ ררחתשהל ףואשל אלו תונובלע
 דאש ומכ םדאב עובט הבשחמה חוכ ירה .(יב ףיעס ,ז"י קרפ) "םדאה לש ועבט יקוחמ חרכהב
 לדחי" ףוסבלש לע ,ונממ וערגתו םהמ וערגת .ותוהמ תא םיווהמה םה םהו ,ויתושגרו ויתוחוכ
 ."םדא תויהמ

 ותעדל .הירוטסיהב תולכתסהה ידי־לע תקזחתמ םדאה לש ותוהמ לע וז תיגולוכיספ הסיפת
 םרגש וא םדאה תא סרהש וא (הבשחמה יוכד ,רמולכ) תישפחה הבשחמה יוכד התניפס לש

 רשפאש חיננ :לטינ הז שפוחש" ,בתוכ אוה ,"חיננ" .תודמח לוקלקל איבהש וא תומוהמלו תוכפהמל
 אל ןאכמ ךא :תונוטלשה תדוקפ יפל םא יכ הפ תוצפל וזיעי אלש ,הזכ ןפואב םדאה־ינב תא אולכל

 לכב ובשחיש חרכהב אצי ןכבו .תונוטלשה ןוצר יפל אלא ללכב תובשחמ ובשחי אלש םלועל אצי
 הנידמה לש יחרכהה סיסבה איהש הנומאה תחשות הזמ האצותכו ,רחא רבד ודיגיו דחא רבד םוי

 ,ךלא םילמ ."הבוט הדמ לכ תתחשהו רתסב תונכסכסה — ןהמו ,הדיגבהו הסואמה הפונחה חפוטתו
 תובואש ןהש קפס ןיא .דבלב תוטשפומב ןתוארל ןיאש הזכ יח ןונגסב תובותכ (ז"כ ףיעס ,יכ קרפ)

 .םיסונאה לש הירוטסיהה המודמכ יהירה ןאכ הילע זמרנש הירוטסיההו ,הירוטסיהב תולכתסהה ןמ
 םיסונאה ןבש הומתל ןיאו ',התניפס ותוא ראתמש "שפנבש ערק" לש יסופיטה לשמה םה םה םיסונאה

 ןיבו ונלש םיסונאל זמרה םא ןיב ךא .וירבדל ךמס םהמ הקי בורקמ םתוא ריכהו םהיניב לדגש
 שפנה תומלשל ןושאר יאנתו ,ונמויק ירקיעמ שפנה תומלש .הרורב הנווכה ,רחא ןיממ םיסונאל םא

 .תועדה שפוח והירה
 המ לכ לש םתקזחה ובש בצמה תא לובסל םילוכי םדא־ינב ןיאש ראבמו ךלוה התניפס

 תונולתהו סמרמל היהי קוח לכו תונדרמה ררועתת ךכו ,עשפל םהל בשחית יתימאכ םהל הארנש
 המ םירזוגה םיקוחש ,(א"ל ףיעס) התניפס רמוא ,רורב ללכב .היולג הכפהמל ףוס ףוס ויהי רתסב

 תויאר המכב חיכומ אוה תאז תא ףאו ,םתוחילש תא אלמל םיחילצמ םניא בושחל םיחרזאה לע
 המכ חומצל תולוכי תועדה שפוח תניתנמ ,(ד"כ ףיעס) ריעמ אוה ,םנמא .תוירוטסיהו תויגולוכיספ
 םיבשחתמ ןיא ,תתל אלש רשפא־יאש םוקמבו :תתל אלש רשפא־יאש רבד ןאכ ךא .תויחונ־יא

 .תויחונ־יאב
 .ג

 :לימ לש תוילרבילה ינמיס לכ תא םהב הארנ התניפס ירבד לש םהיתודוסי תא לוקשנ םא
 :םישעמה לומ הבשחמה תדמעה — ,דיחיה ךותב :רובצה לומ דיחיה תדמעה — הרבחה ךותב

 םהילעש םיקומינה ףאו .תועד לע שונעל ןיאו הבשחמה תא תופכל ןיאש לודגה ללכה תעיבקו
 אלא י תועדב אל הרבחה לש הנינע ,תישאר .לימ לש םיקומינה ם.רקיעב םה םה הזוניפס ךמתסמ

 לצא רסח אל םג .םדא לש ותומצע אוה יכ אולכל ןיא הבשחמה שפוח תא ,תינשו :םישעמב
 "תידובצה תלעות"ב ונישעמ לש ןורחאה ןחבמה תא האורה לימ לש קהבומה ןויערה התניפס

 דחוימה הביט ויניעב המ ןכבו .תדב הזוניפס לש דחוימה ונינע םלואו .(ה"כ ףיעס ,ט"י קרפ)
 ?הנידמב תדה לש המוקמ המו ,תדה לש

 םישעמ לגרה .םישעמ לש לגרה אלא תוינויע תועד לש הטיש תדה ןיא התניפס לש ותעדל
 ןורחאה ודוסי םלואו :םיירסומ םישעמ םשב םיארוק ונאש המ ,רמולכ ,טפשמו קדצ תיישע אוה הז

 .חורה לש ימינפ ןוויכב
 ויה םידיתעש המ איהו ,תימינפ תוריח םג אלא תינוציח תוריח קר אל התניפס שרוד ךכ

 הדעבש חורה לש תישפזזה תוליעפה .תכסמה לש תונעטה זכרמ וזב .חורה לש "הימונוטוא" אורקל
 ודשא םג ןאכמו ,יתימאה ומויק הבש ןעוט אוהו ,תדה אוהש לאב תולתהה שגד התגספ םחלנ אוה

 .םדאה לש ןוילעה
 ־בתכמל הבושתכ וידידימ דחאל בתכש (ג"מ. רפסמ) בתכממ םידחא םיטפשמב ןייעל יאדכ
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 תור .י .ח 174

 ןד הז גולואית .הנושארב תכסמה העיפוהש רחאל בתכנש עודי גולואית תאמ תכסמה לע תרוקב
 רורב אל" :תופיקתב בישמ התניפס .רסומה תא ללושכו תדה יכרעב רפוככ ןיחתורב התניפס תא
 :ןוילעה בוטבכ לאב ריכהל שיש עבוקה םדא רפוכ םשב תונכל רשפא יכו .תדה ןבומ ויניעב המ יל

 ז ונלש ןוילעה שפוחהו ןוילעה רשואה וז הבהאבשו !ישפח בלב ,ןוילעה בוטכ ,ותוא בוהאל שישו
 יוטיב ןאכ "יתלמע תלויעה רסומו בוטה םצע אוה בוטה רכשש ,בוש עבוקש םדא אוה רפוכ יכו

 ותואב ראבמו ךלוה הזוניפסו !בוטה לש הימונוטואל םגו הורה לש הימונוטואל השירדל אלמ
 רקיע םג אוהש דוגינ ,הבהאמ דבועהו ,רכשל הוקתהמו שנועה תארימ דבועה ןיב דוגינה תא בתכמ
 ךרבתנש תרוקבה ינפמ הז רבד ריכזמ ינא) הימונורטיהו הימונוטוא ךכ־רחא ארקנש המ ןיב דוגינה

 אורקל רשפא םא) ורכש — לאל ותבהאמ — הבהאמ דבועה .(טנק ידיסחמ המכ תאמ התניפס הב
 רשפא םא ,םגו ענומה םגו עינמה םג לאה תבהא ךכו ,וילא לאה תבהא ,הבהא (רכש םשב הזל

 אלה" .תיהלאה תדה םג איה איהו ,ונלש הבידנה חור ,ונלש שפוחה איה איהו .עעונתמה ,ךכ רמול
 יתרמאש ומכ ,איהו) תיהלאה הרותה לש הרקיע לכש" ,התניפס ןעוט /''ד קרפב שרופמב יתרמא

 !ןוילעה בוטכ לאה תא בוהאל אוה ,לודגה הללכ ףאו ,(םיהלאה תאמ ונלכשב התורח ,יב קרפב
 וב ונא םיצורש רחא רבדל הבהאמ אלו ,דחפמ חומצל הלוכי הבהאה ןיא יכ ,שנועה דחפמ אל ךא

 .םיצור ונא ובש אוהה רחאה רבדה תא אלא לאה תא אל םיבהוא ונייה ךכ ירהש ,ונתאנה םשל
 ינא טילחמ םא ןיב ,ןכלו .םיאיבנל לאה הליגש הרותה איה תאזש קרפ ותואב יתיארה ןכ ומכ

 ומכ ,התוא ינא האור םא ןיב ,ומצע לאה תאמ קוח לש הרוצה תא הלבק איהה תיהלאה הרותהש
 תדועתו לאה תרזג ןכ־יפ־לע־ףא ראשית ,םייחצנ תמאבו חרכהב הכורככ ,לאה תורזג ראש

 תועגונ ןה ןיא יכ לאה תרזגו ןוצרה שפוח רבדב תויסיפטמה תולאשה תא אופא ררועל ןיא ."העושת

 .ונבלב לאה תבהא לש התוליעפ אלא הניא םדא־ינבכ הנוילעה ונתוליעפ ךכ ןיבו ךכ ןיב .וינעב

 תומאתומ ןכיה דעו תכסמב יתעד לכ תא הליג ןכיה דע איה תנינעמ הלאש הזוניפס ירקוחל
 אוהש תוריחהש עובקל קר בושח ונל .תודימה רפס לש תרגובמה הטישל תכסמב תועבומה תועדה
 אוהש לאב תולתהה איה הנוילעה ונתוריח ותעדלש רחאמ ,תדה תא אליממ הליכמ הנידמב שרוד
 איהש רחאמו !התניפס עבוק הדבועה תאו ,("ישפח דבל אוה 'ה דבע") יתדה ןוסכודרפה הז .תדה

 ורפסב התניפס עבוק ךכו .הנידמה רודיסב הנממ ןיע םילעהל רוסא ,םדא־ינבב תעגונה הדבוע

 — תדל רשא" :יעוצקמהו םצמוצמה ןבומב הנידמה תרותל שידקהש דהוימה רפסה אוהו ,ןורחאה

 ותוא דבועו לאה תא בהוא אוהש הדימב ,ומצעל רתויב עמשנו ,רתוי ישפח םדאהש אוה יאדוו יאדו

 ,ולש ותושרב אלא םיינידמה תונוטלשה ידיב הניא םדא לש וחורש רחאמו" .(22 ,יג) "םלש בלב

 ...ןוטלש םושל תדבעושמ תויהל הלוכי הניא ,ערה תבהא םג ומכ ,ותבהאו תיתימאה לאה תעדש אצוי

 .(10 ,יג) "תמא תדב לאה תא דובעל ,אהיש םוקמ הזיאב ,אופא לוכי דחא לכ

 דסומכ תדה לע .ירובצ דסומכ תדה לע אלו "תישיא"ה תדה לע םירומא םירבדהש ,רורב

 ךכיפלו ,"ותבהאו תיתימאה לאה תעידי" יבגל הדירומ הניאו הלעמ הניאש דימ התניפס בתוכ ירובצ

 הז ןורחא ורפסב אופא דמוע אוה .(10 ,יג) הרבחה םולש ערפוי וידי־לעש ןינע הנממ תושעל ןיא

 רוזחנ וז הנחבה ןיבהל ידכ .ינוציחו ירובצ דסומכ תדה ןיבו ישיא ישפנ ןינקכ תדה ןיב הקולחה לע

 ונינפש תיטילופה תכסמב התניפס לש תשרופמה ותודע יפל ,הבש תיטילופ־תיגולואיתה תכסמל

 .הנידמהו תדה לע ויתועד ירקיע תא עבק ,(46 ,יח) הילא

 (אובי דוע)
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