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 םעה תודחאו םעה-דחא

 תור .י .ח תאמ

 .(האצרה רותמ ,ותומל ו"ט)

 המ םכל תתל ינא לוכי םא ינא קפוסמ .םכתנמזהל תונעהל יתזעהש .םדוק הברה יתססיה

 רשפאו — חונמה הרומה לש וידימלתו וירבחו וידידימ םה םיברש ינחטבומו ,םישקבמ םתאש

 ידיב ןיא ךכו ויתרכה אל ישיא ןפואב .וילע רבדל ינממ רתוי םירשכומה — הז דמעמב םג

 ויתועד לע יעדמ רקחמל דמוח ז יל ןיא ויבתכ לע תדחוימ העידי :םינינעמ תונודכז וילע רפסל
 ,קיר ילככ םכינפל דמוע יתייה דחא םייוסמ רבד אלול .יתשפח אל ףאו — יתאצמ אל וז העשל
 יל שי .האצרהל שממ אשונ יל ןיא וישכע וליפאו .האצרהל אשונ דסח הצרמ ,םואנ ילב םאונ

 םינינעה אלא ,םייטילופה םינינעה וא םייפסכה םינינעה אל — ץראב ןאכ ונינינעש םומע שגד קר

 ,וניאש ןאכ ונל הרק וחשמ .רדסב םניא — םדא ינב ונא רשאב ונל םיכיישה םירבדה ,םיישונאה
 ןוכשיש םע ,ןויצ תביש ידי-לע ,תונבל התיה "תינכתה" ."תינכתה יפל" ,ךכ רמול רשפא םא

 .ןיא הזכ םעש וננוהמתל ונאצמ הנהו .ןויצב
 :לארשי-ץראב ירבעה בושיל ןורחאה ורבד ,גרבנטור לש ןורחאה ורבד תא ארוק ינא

 ירבעל ונתוא האיבה םיחא תמחלמ .ונירכועב דימת היה ,תוגלפמו תודע ,תותכל ונמע גוליפ"

 .ונבירחת — לדחת אל םאו ,תחפ יפ

 וא התכ לש םידוהי אלש דימת רוכזל ,וכותב לדגה רעונלו בושיל יתאווצו יתשקב ןכל"
 הצרנ אל םא ןיבו הצרנ םא ןיב .וללכב לארשי םע םא יכ ,םיסרדנו םידרפנ תרחא וא וז הגלפמ
 ."ןינבלו הלועפל ,הריציל ,םייחל םיחא היהנו תאז הניבג — ונחנא הרצל םיחא

 איה איהו ,םויה ילש אשונה לע בושחל ידכ ירדחב יתבשיש םויב וב העיפוה וז האווצ
 .םכינזאב עימשהל ינא דיתעש המ לע יתוקדטצהו יתולצנתה

 רמא .םעה-דחא תשרפב ימע ןיידמ ליחתהו לארשי ינב וניחאמ דחא לצא םעפ יתנמדזנ
 ,וילע םירמואש ומכ ,היה תמאב םאה .הזה םדאה תא ךכ-לכ םיצירעמ המל ןיבמ ינא ןיא" :יל

 םכחה יאנידמה אופא היה םאה" ."אל יתעד יפל" :יתובישה ?"ונברקב םקש לודגה ףוסוליפה
 םוהת לש וקמע ךותל תרדוחהו תרקונה ןיע ,ול התיה הדח ןיע" :יתרמא ?"ונל היהש רתויב

 ."הקיטילופה תוכלהב םיאיקבה םירחא םישנא םג ,יה ךורב ,ונל םירסח םניא ךא !תואיצמה
 םינינעב איקב ינא ןיא" .יחיש שיא עיצה ?"השדחה תורפסה לש ירבעה ןונגסה תא רצי ךא"

 ,ףוסוליפה אל "? היה אופא המ ןכ םא לבא" ."םירחא םירצוי םג ויה ינמודמכ ךא" ,יתדמא ,"הלא
 ,הקיטילופ 'היפוסוליפ ? היה המ תמאב .עגר יתבשח ? "תורפסב שדחמה חוכה אלו ,יאנידמה אלו

 ?הלא ידעלבמ םירבד םלועב שי יכו ...תורפס

 "ןויצ-תבח" ויב לדבה םייק םלואו .ןויצ תא םיבבוח ונא םג לבא .ןויצ בבוח םג היה םנמא
 !ונתוישיא לע םירמוש ונא .וב הטלש ותבח !ונתבחב םיטלוש ונא .ונלש ךויצ-תבח" ןיבו ולש

 תא עבקשכ .ןויצב ללכנ היהש אצמנ :ותוישיא לע רמש אל אוה .ןויצמ אופא ונא םידרפנ
 הכ" :םיזירכמ םירחא .ולש ויפא תא עבק םירחא לש םהיתורות ןיבו לארשי תרות ןיב לדבהה
 ןיא תוישיא .ולש ומשב רביד אל אוה םג ע"החא .'"ה דמא הכ" :רמא לארשי םע ."ינא רמוא
 היה טלקנ ,ןויערה י"ע ולוכ היה עלבנ .שיאה לעמ הלענה תוישיאח-יא ,תוישיא-יא םא יכ ןאכ
 לועפל ןויערל ןתנ .וילא ןויערה תא דירוה אל :ןויערה לא הלעו ספט אוה .ןויערה ךות לא

 .אוה שרדש .דמ יפכ ןויערה תא תונשל שקב אל ,ןויערה ונממ שרדש המ יפכ הנתשה :וילע
 זכר ,ןויערה לש וכות ךות לא רדח .ןויערל אוה היהנ ,ןויערה לש יחה אשונל השענ ךכ י"עו
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 .םעה--זחאל היהו ,גרבזניג רשא ,יטרפה שיאה תויהלמ לדח טאל טאלש דע ,ןויערב ותמשנ לכ

 תא בשח אל .ךכ ומצע תא ארק המ ינפמ ינא עדוי .םעה-דחא םשב םנמא קחשמ ינא

 — "םעה דחא" ןושארה ורמאמ לע םתח ךכ םושמו !םידפוסה ןיב תונמהל שקב אלו ,רפוסל ומצע

 תאו ומצע תא דבעש אוה .י$מ0 והשמ םג שי הז םשב ךא .רפוס אלו טושפ םדא ,רמולכ

 .םעה דחא ,םתס ידוהיכ. אלא "שודק דחא" לעכ אל ומצע לע טיבה .םעל ותוישיא

 האירקה י"ע תומצעה וחלחלתה .התוערמ השא תוררופמה תושבי תומצע י והמ הז םע
 תחא לכ ,ןמוקמ לע ודמע :םלש יתלב םנ ךא םש היה לודג סנ .ןמוקמ לע ודמעו תימואלה

 ,םינוש םיקלח לש ףסוא םא יכ יח דחא ףוג אל ,תודחואמ יתלב ,ויה תודרופמ .התיהש ומכ

 תומצעה לכ תא טקלל לכונ .דוחל םיתמ תיחתו דוחל תומצע טוקיל ךא• .אמלעב תומצע יטוקיל..

 — ןהל ןוכנה םוקמב תחאו תחא לכ ןרדסל לכונ !התרבחל דחא לכ דחי ןרבחל לכונ !םלועבש

 י"ע שדחתהלו ףלחתהל םילוכיש םיקלחמ תבכרומה הנוכמ ףוגה ןיא .ונל ןיא יח ףוג תאז לכבו

 קר םה םירבא םירבאה !רבא דוע וניא ףוגל ץוחמ םייקה רבאה .תוטושפ הפסוה וא הרסחה

 .המואה ייח ךכ ףוגה ייחכו .ותודחא םה ףוגה ייח .יחה םלשה ףוגה ךותב

 תודחא .םיעדוי ונא ןיא 1 האצומ ןיאמ ,םיישונאה םייחה איהש ףוגה לש וז האלפנ תודחא

 ונא םיעדוי ךא .םיעדוי ונא ןיא הז םג י האצומ ןיאמ 'םיימואלה םייחה איהש המואה לש וז-ןיעכ

 ,היח המואב .תוחוכה דוכיל אוה םייחה איהש תודחאה לש קהבומה ןמיסה .הינמיסו היאנת תא

 יתתנו" :חור ארקנש המ והזו .ויקלחמ דחא לכב תאצמנ ללכה לש ותומצע לכ ,יח ףוגב ומכ

 ,םידרפנה םירבאה עבט תא הנשמה חור ,וז חורו !חוד השורד תודחאל ."םתייחו חור םכב

 ,תושביה תומצעהמ ,םידרפנה םירבאהמ ,םהמ תרצויהו דרפנה םבצממ םתוא האיצומש חור

 .דחוימה הנויבצ תא ומלוע תפקשהל הנתנש איה איהו ע"החא שרדש איה וז חור — יח ףוג

 .ולש תורפסב ונניא ,ולש הקיטילופב ונניא ,ולש היפוסוליפב ונניא ע"החא לש ירקיעה וחוכ

 ונימיבש ןויערה אוהו ,דחא ןויער לע ,ויתושירד תודחאתהב ,ויתובשחמ תוזכרתהב אוה וחוכ

 היהש ינפמ ונלצא דחוימו דחא םעה דחא .השדח חורל ,שדח בלל ונא םיקוקז הז בצמבו הלא

 ףוסוליפ אל :ירסומ חוכ
— 

 — יאנידמ אלו !רקיעב
 — רפוס אלו !רקיעב

 — םא יכ !רקיעב

 םכיניעב האריי יאדובש יוניכב שמתשהל ינוצרב .םכתא ןיכהל ילעש ינא שיגרמ ךא

 דחאכ םדא דבלמ רחא םדא לכל ילוא וסחיל רשפא תולבוקמה תועדה יפלש יוניכ ,הנושמכ

 ,שפנה תוכפתשה וא תובהלתה לכמ קוחרה םעה-דחא ,רירקה לכשה לעב ,ודיגת ,םעה-דחא .םעה

 — םייאזורפבש יאזורפה םעה-דחא
 הלמה הנהו .איבנ םשב םעה-דחא תא תונכל רשפא ךיא

 .הקידצהל ילעו יפמ הטלמנ

 םיאיבנה ןמ (הז ןבומב) האובנה הלטינ עודיכ !תודיתע הזוחל ןווכתמ ינא ןיא איבנ הלמב

 שגרה בלה ילעב 'הקירוטירה ישנא ,םינרבדל אל וליפאו ,םיאנותעל (יעדוי ימ) — הנתינו

 ןווכתמ ינניא רסומ הלמב ףאו .תירסומ השירד לעבל ןווכתמ ינא איבנ הלמב .םילמה ףטשו
 ונלש םיאיבנה .םישעמה רוקמ אוהש יפואל תירקיעה יתנווכ .דבלב םיבוטה םישעמל

 הניא הכפהמה ךא ,הכפהמל םנמא ופיטה םה .םדאה ינב לש םיפואב יונישל םלוכ ופאש

 ."ותיחשי אלו וערי" אלש אוה "השדחה ץראהו םישדחה םימשה" לש ןמיס !תימינפ אלא תינוציח

 םוקמ לכב .תושונאה לש ןופצמה אוה לארשי םעש ומכ לארשי םע לש ןופצמה אוה איבנה
 תומדקתה וזיאל םדקומ יאנתכ חודה תושדחתהל ,הורה תושדחתהל האירקה םש העמשנש

 .םיאיבנה לש ,םלוק דה וא ,םלוק םש ,איהש

 רבדמ אוה םהבש ע"החא לש וירמאממ םיעטק םכינפל עיצמ יתייה השרמ ןמזה היה וליא

 ריעמו ויבתכמ ךותב שמשממ יתייה .תינחור הכפהמ לש ךרוצה לע זירכמו הז יאובנ לוקב

 :הנש םיעברא ינפל תונויצה לש יחכונה גיהנמל בתכש םתוא ןיעכ םירבדל םכבל תמושת תא

 לכות הלאכ םישנא ונכותב אצמהב קר יכ ...םישדח ירמגל 'םישדח םישנא ונל אורבל םכילע"
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 ונתדועת" .היאר תוכירצ ןניא תומסרופמה ךא .(236—7 ,11) "םע תעונת תמאב תויהל תונויצה

 ,השדח ךרדב םעה תא ךנחל ,םעה תא ךנחל לכ םדוק איה ונחנא ונתדועת" ,הנשו בתכ ךכ "ונחנא

 ,הכפהמה תא גישהל ךרדהו ,תינחור הכפהמב 'אופא ךרוצ שי .(125 ,ווו) "תונויצה ידי"לע

 .ןויצ תביש אוה ,הכפהמה לש ילכה

 ."תונויצה י ד י - ל ע םעה תא ךנחל" :יתאבהש םילמה ףוריצ לע בושחל יאדכ

 ודיבו רחא םוקממ אב דחא לכ .םע ןיידע ונא ןיאש — םיאור ונלוכ — האר םעה-דחא

 ןיאו שי תחא ךדד ?םע הזכ ןומהמ רוציל ךיא .םירחא "םיפיצנידפ" ,תונויסנ ,ןושל ,הטיש
 ,הדובע שיש םוקמב .תפתושמ תחא הדובע ךותב הלאה תוינשקעה תוישיאה תא עיקשהל :תרחא

 הכ ןיבו !הדובעה תא תושעל אוהו ,דחא "פיצנירפ" קד שי !"םיפיצנירפ"ל דובכ םינתונ ןיא

 ,הארנכ ,וננורסח רקיע .ונל ךכ-לכ הרזה תופתושב לגרתנ ,תישעמ הדובעל הז דובעש י"ע ,הכו

 דמא .דחיב דובענש איהו ,תחא הפורת קר הזלו .םידחא םע דחיב דובעל םילוכי ונא ןיאש

 לבא .הלוגב םעה תנוכת הנתשתש דע תוכחלו םידי קוביחב בשיל יתצעי אל םלועמ" :ע"החא

 לארשיד'ראב דמיל ךירצ ,הלוגב וחור ייחו םעה תנוכת הנתשתש ליבשבש ךפיהל יתרמא
 .לודגה ושודיח הזב .(158 '1) "םעה חור לע לעפי רשא חוכה היהי אוה אוהו תודהיל זכרמ

 .םעה רצווי ןויצ-תביש ידי-לע .ךפיהל .ןויצל םיבש ךכ-רחאו םעה תא םירצוי ןיא

* # # 

 ,םישנאה לש םיפאב יוניש שורדל ,וניארש ומכ ,איבנה תלוגסמ יכ איבנ ע"החאל יתארק

 אל םיאיבנה ילודג ךא .שדח םדא ,דחוימבו ,םא יכ השדח ץראו םישדח םימש קד אל שורדל

 ךכיפלו ,השדח הרבח ןיא םא ירשפא וניא שדח םדא יכ ואר םה .שדח םדאל השירדב וקפתסה
 :םיאיבנה ןודא לע הנייה ירבד תא םירכוז םתא .השדח המוא םג םא יכ שדח םדא קר אל ושרד

 אוה 'םינבאב קר ודבע םה .ןוי ילספ לעמ הלעמלו ומכשמ הובגה לספ ,השמ היה לודג לספ"_

 ושקיב ךכ .השמ ותעשב שקיב ךכ ."המוא רוציל שקיב םירצממ הלעש ףוספסאהמו ,םישנאב
 אל םא ויבתכבש דחוימה םסקה דוס והמ .םעה-דחא םג שקיב ךכ .םיאיבנה ילודג לכ םתעשב

 ןויערל דבעתשה ,בתכו הגהש המ לכ ,הנשש המ לכ ,ארקש המ לכ .וז הבשחמב ותוזכרתה
 ,ןיידע 'ונא ןיא !םייאדכ 'ןיידע ,ונא ןיא .םעה תונוכת תא — הרוה ךכ — תונשל ךירצ .ידוסיה
 .ןכ יתורפסב .ןכ י ןושלב .ןכ י בושיב ?וינע אצמ המב .םירשכומ ,ןיידע ,ונא ןיא !םייואר

 איה תילכתה .םילכ קר םה :תילכתה םניא ,ויתופקשה יפל ,הלא לכ ךא .ןכ ?היפוסוליפב

 תא תונשל ךיא ? שממ םעל היהיש דע הזה םעה תא רישכהל ךיא :םעה לש תירסומה הרשכהה

 .החונמ ול ונתנ אלו והודירטהש תויעבה ןה ןה הלא תויעב ?םע םשל יואר היהיש דע וביט

 ביט ,םישנאה אלא היפוסוליפה אלו תורפסה אלו ןושלה אלו בושיה אל רקיעה וליבשב ןכבו

 .יוארל היהיש דע ישונאה רמוחה תא רפשל שי .םישנאה

 .םייקמ האנ םג תויהל שקיב .האנ שרדמב קפתסה אל םעה-דחאו
 ארוק ינא ."השמ ינב" תרבח דוסיל ,עודיכ ,המרג "ךרדה וז אל" ןושארה ורמאמ תעפוה

 :"ירקיעה הבתכ" ןמ םידחא םיפיעס םכינפל
 ונל ןיא יכ תעדל ונורוה תונורחאה םינשה תאמבו ללכב ותולג ימיב לארשי תודלות"

 ץראה חרזאכ םייחה יפנע לכב קלח תחקל :דחאכ םדאו יוג ייח רכנ םע ךותב תויחל הוקת לכ
 !הבוט םויב ונל יואו הער םויב ונל יוא .ויתודמב ןיוצמו ויתועדב דחוימ יוג הז םע ראשהלו

 יניעב םילפש םישנאל ונושע תונושארה !םעה חור תובוטהו ,םדאה חור ונב ולבח תועדה

 םיירמחה וניתוחוכ בטימ שידקהל אופא ונילע ...ונמצע יניעב הזבנ םעל — תונורחאהו ,םידחא

 ...וניתובא ץראב ונמע תיחתל :תחאה תאז ונתלצהל םיירסומהו
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 ץראה לא אל ןכל .ךכל יואר רודה היהיש ךירצ ץראב תולודג תושע ןעמל"
 אל ,עוטנל םג םא יכ התמגמ יהת תונבל ךא אל !םעה לא םג םא יכ ,בל םישת דבלב

 המש תא בבחלו תובבל הל תונקל הילע — לכ תליחת .חורב םג םא יכ םידי חוכב ךא
 התושעלו "תוימואלה" ןבומ תא ביחרהל ,רמולכ .םיירסומ םיעצמאב תוירבה לע התדועתו

 ל כ — ופקיהכו ,לארשי תבהא — וזכרמב רשא ,ידסומ לאידיאל 'בגשנו הלענ גשומל
 .הדבכנ הנוכת לכו הבוט הדמ

 היהת תישפח ןכ-לע .םינתשמו םינוש ,םיבר םיכרד וליבוי תאזכ תיללכו הלודג הרטמל
 ...קדב לכו ץרפ לכ — המוקמ !תושעל תע — הנמז !לכב הדי :הישעמב [מ"ב תדוגא] הדוגאה

 !התומכל תמדוק תירסומ הדוגא תוכיא יכ ,ןמז לכבו םוקמ לכב רוכזל הילע •תחא קד
 ."םכרע יפל — רתוי דוע םא יכ ,החוכ לדגי דבלב הירבח רפסמ יפל אל יכ

 .םילשורי ךירעשב תודמוע ונילגרו ,הנש םישמחמ רתוי ינפל הסידואב ובתכנ םירבדה
 ישנאל הלוגב ורמאנ םירבדה" :ודיגת לאו י ןכרע דבא ולא םילמלש רמול לכונ םולכ ,תאז לכבו

 ,זא םהל רמאנש המו ,ונא הלוגה ישנא םוקמה לע ןאכ ונחנא אלה ."םהלו ןאכ ונל המו 'הלוגה
 ונירעש דע האב הלוגה .ונכותב איה תמייק אלא ,תמייק הלוגהש קר אל .םויה ונל םג רמאנ
 ,הלוגה ינב ןמ ותעשב ע"החא שרדש יפוא יוניש ותוא ךכ םושמו .םילשורי יככותב ,ללכב דעו

 תולודג תושע ןעמל" ךא ."ץראב תולודג תושעל" וננוצרב ןכא .ץראב ונממ םג שרדנו שרדנ

 ."ךכל יואר רודה היהיש ךירצ ץראב

 .ותבשחמ לש הז ףוליס דגנ דימת םחלנ :םיפוסוליפ ונלוכ היהנש םעה-דחא שרד אל ןבומכ
 ץוחמ םייקתמו רמוחה ןמ שולתש המ ,ינחור רבד — ךכ רמול רשפא םא — חורה ןיא וליבשב
 ול רשא רמוחה םע דחיב קר תאצמנ איהו ,רבדו רבד לכבש תוכיאה ןורקע איה חודה .רמוחל

 תודובעה לכו תויונמאה לכו תוכאלמה לכ ןאכ ואצמייש אוה יחרכהש ןיבה .ותרוצ תא תנתונ איה

 ,לולכל לכותש תודחא 'תודחא היהתש אוה רקיעה לבא .תועדה יקוליח לכ וליפאו ,ןהינימל
 שרדש חורה יתודחא .תובבל דוריפ אל םינפ םושב ךא תועד דוריפ ,לולכל הכירצש

 םישלש קרפב ,ותוא םכסלו ,ותוא םייסל ףאו ,ורפסל םידקהל לוכי היה .בלה תודחא השוריפ

 :הלואגה יאנתכ תודחאה תא עבוק ינשה וקלחש קרפ ,תושביה תומצעה קרפ ,לאקזחי לש העבשו

 ןיבמ לארשי ינב תא חקול ינא" :ךכ דחא קרו "ךדיב םידחאל ויהו דחא לא דחא םתוא ברקו"
 ידהב ץראב דחא יוגל םתוא יתישעו !םתמדא לא םתוא יתאבהו ביבסמ םתוא יתצבקו ...םייוגה
 המה ...ץראה לע ובשיו ...םייוג ינשל דוע ויהי אלו ,ךלמל םלכל היהי דחא ךלמו 'לארשי
 "...םלוע דע םהינב ינבו םהינבו

 ן ךונח 'הלואג ,הלוג ,שדח בל ,חוד ,איבנ — תופי םילמה .םייסל לוכי יתייה הזבש יאולהו

 .הצרמ תבוח ,יתבוח תא יתישע ."םלוע דע ,םהינב ינבו ,םהינבו 'המה ץראה לע ובשיו"

 ,יתלוכיש המכ דע ,יתרבסהו ,ע"החא ירבד ךותמ םיידוסי םירבד המכ — רוציקב םנמא — יתרריב

 גציימש ימ ,שממ םעה-דחא והירה הז ןבומבשו ,האובנה חוכ ,ונמע לש םודקה חוכה אוה וחוכש

 ןיבהש רחאמ ,לודג איבנ םג אלא היה איבנ קר אל :יתרמא ףאו .המואה לש התוהמ םצע תא
 .ונתלואגל חרכהב תמדוק ונשפנ תודפש

 ע"החאש ףיסוהל חרכה שיגרמ ינא .ךכ ןינעה תא בוזעל לוכי ינניא שיגדמ ינא םלואו

 .הדבתנש איבנ םג אוהש אלא ,לודג איבנ קר אלו ,איבנ קר אל

 ונל שיש ,םויה ןוכנ !םע ונא ןיאש ,הנש םישמח ינפל היהש ומכ ,םויה םג ןוכנ ירה

 ירה .הדבועל התיה ןויצ-תבישו הנש םישמח ודבע םיתניב ךא .השדח חורב ,שדח בלב ךרוצ

 .החילצה אל ונתכמל ע"החא עיצהש הפורתה
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 ,תוגלפמו תודע ,תותכל ונמע גוליפ" :גרבנטור לש םינורחאה וירבד תא םעפ דיע אר)ק ינא
 .ונבידחת — לדחת אל םאו 'תחפ יפ ירבעל ונתוא האיבה םיחא תמחלמ .ונירכועב דימת היה

 וז הגלפמ וא התכ לש םידוהי אלש דימת רוכזל ,וכותב לדגה רעונלו בושיל יתאווצו יתשקב ןכל
 םיחא הצרנ אל םא ןיבו הצרנ םא ןיב .וללכב לארשי םע םא יכ ,םיסרדנו םיפדרנ הרחא וא

 ירבד תא ארוק ינא ."ןינבלו הלועפל ,הריציל ,םייחל םיחא היהנו תאז הניבנ — ונחנא הדצל
 יולג אלה לבא .םיימינפה םכייח לע טופשל החמומ ינניא" :יקינולסב ידוהיה בולקל ע"החא

 תובירל םוקמ היה אל ,םכיתוליהק ברקב םיבר בלב האב רשא העימטה חור אלול יכ רבדה

 ,םומסינויצ — םישדחה תומשה תא עגר אנ וחכש .םכבתכמב םתרכזהש תולאשה הלא לכ לע ןכותב
 םיצור םא :םכשפנ תא אנ ולאשו ,ילארשי םע, :ןשונ ןשי דחא םש ורכז לבא — סומסילנויצנ

 לש ומויק אלו ,וחור יפ-לע חתפתמו יח םע לש ומויק ,אירב םויק הזה םעה םייקתיש םתא

 תולאשה לכ הנה ,ךכב םתא םיצור םא .דחא דחא םירזפתמו םידרפנ וירבאש המשנ ילב ףוג
 .(יקינולס ,שדחה בולקה דעול .1v, 177) ."הלקנ לע תורתפנ

 ירקיע לדבה םלואו .ןאכ בושיה ךכ הנש םישלש ינפל יקינולסב :בצמ ותוא בצמה
 ץראב ,ןאכ םיאצמנ ונאו :יקינולסב 'הלוגה לש דחא ןטק קלחב םייקתה אוהה בצמה .שיו שי

 .היחתה ץראב ,תובא

 ,ףוס-ףוס .יעבט ךכ .תונשיה תוקולחמה הנה ואבוהש הז לע ךכ-לכ לבוק ינא ןיאו
 אוה — הארנכ — ץראה בושי שוריפ םצע ונליבשבש ךכ לע לבוק ינא .םדא ינב ונא םג

 יתבשי .הוואגב הארנכו ,םיעדויבו 'םישוע ונאש המ והז .תורודל ןעבקלו ןתוא ךישמהל

 ,םינותעב וילע ובתכ דבכו ,עודי הרקמה — ונלש ךונחה תכרעמ לש תצעימה הצעומה תבישיב

 סנכהל שקיב םייוסמ רפס-תיב :וז הלאש לע תועש עברא ונדו — וילע רבדל יל רתומ ןכ-פאו

 ורביד ?וניד המ .םימסרופמה םימרזהמ םרז םושל ךייתשהל הצר אל ךא ךוניחה תשר ךותל
 הנינשו געל םהירבדו ,רומאכ ,תועש עברא — הז ךותב הז םימעפלו — הז רחא הז םימכחה
 ךייתשהל רפסדויבל רתומ קר אל םתעדל .םימרזה תשודקב םירפוכש הלא םיבולע לע הלילשו
 השולש ונא :דחא םע ונא ןיא ,יתובר ,ךכ םאו .םרזל ךייתשהל אלש ול רוסא ."םדז"ל
 תא ךנחל דחא םע ונאש םינימאמ ןיידעש םישנאה תא םיחירכמ הלא םימע השולשו :םימע
 .השלשה ןמ דחא לש המסיסה יפל םהידלי■

 רוצית ןויצ-תבישש ןימאהש ע"החא 'ע"החא לשכנ אל יכו ?גרבנטור קדצ אל יכו
 ?תחא המוא

 דחאה רבדה והז .םולכ ילב םכינפל דמוע יתייה דחא רבד אלולש ירבד תחיתפב יתרמא

 הזל. דגנתמ ינא ןיא — םעה-דחא יבתכ תא אורקל אל םכינפל ןנחתמו דמוע ינא .הזה

 תא םישגהל ,שקיב אוהש המ תושעל 'וחור יפל תכלל תוסנל אלא — רקיע הז ןיא ךא םוארקתש

 לבא — ,(תועונת ,תוגלפמ 'םימרז) — םישדחה תומשה תא עגרכ אנ וחכש" .שרד אוהש המ

 םייקתיש םתא םיצור םאה :םכשפנ תא אנ ולאש .לארשי םע :ןשונ ןשי דחא םש ורכז
 ,המשנ ילב ףוג לש ומויק אלו וחור יפ-לע חתפתמו יח םע לש ומויק ,אירב םויק הזה םעה

 ?דחא דחא םירזפתמו םידרפנ וירבאש

 .(1V, 177) ."הלקנ לע תורתפנ תולאשה לכ הנח ,ךכב םתא םיצור םא

 רתוי םירשכומ היהנ ךא .הלקנ לע הנדתפת אל תולאשה .קפוסמ ינא ?"הלקנ לע"

 :הנורחאה יתרעה תא ריעהל ילע ןאכו .ןורתפה ךרד לע דומענ ,ןורתפה תא אוצמל

 :לאושש םימת םדא לש ולוק םימעפל םיעמוש ,יתרכזהש וז ומכ הבישיב םיבשוישכ

 ץראה תואיצמה ךכ" :הבושתה תא דימת לבקמ הז םימת םדא ?"תויהל ךירצ הז המל"
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 תואיצמזז ןאכ ךא ? הלאכ םירבד ןיא" םיריבסמו םיכלוה ךכ "רחא םוקמב םנמא" ."תילארשי

 ."תרחא רשפא-יא :ךכ

 ןייטצה ובש חוכה ,יאובנה חוכה ,ונמעל דחוימה חוכהש םכל תוארהל יתלדתשה ,יתובר
 תונשל שיש הארש ,תואיצמב םחלנש ,תואיצמה דגנ םמורתהש חוכה אוה ,ע"החא םג
 םהיתונוכתו םיפא ,תישונאה תואיצמה איה התונשל שיש תירקיעה תואיצמהו ?תואיצמה תא
 תולהקח לש תונכסכסה איה ונלש לזרב ןאצ יסכנמ תמאב םא ?ירשפא הז ןיא םא .םדא ינב לש

 בירחהל יקינולסל השרנ ,יקינולס יעגנ תא םילשורי ןקתתש םוקמב םא ?הלוגבש תונטקה
 םימעה תשולשו ,תוימשרה תותדה שולשו ,תוימשרה תונושלה שולש לע םא ?םילשורי תא

 ,ונא םג רבדנש דע ,ונלשמ ךפונה תא םג ונא ףיסונ ,שדוקה-ץראב ןאכ םיאצמנה ,םיימשרה
 — זא ? (!רתויו רתוי שי י השולש) םילגד השולש ונא םג ףיננו תונושל שולשב ,שדוקה םע

 ןתנ "השמ ינב" לע ורמאמל .םכינפל רבדל םג המו ,בושחל הצור ינא ןיא תואצותה לע ךא
 :אוה םשה 'םיעדוי םכניא) .ותוא םיעדוי םכלכ ?וריכזהל הצור ינניאש םוגע םש ע"החא

 הזה קרפה שארב בותכ היהי הז םשש םימעפל יל המדנ תורדוק תועשב .("חילצה אלש ןויסנ

 .לארשי תודלותב

 .ןיבמ ינא הז תא ?וניניב תוגלפמ תואצמנש וניא יתוא גיאדמש המש רמואו רזוח ינאו
 תוגלפמה ןינע תא ונסנכהש ןפואב ונלש הלשממה ןונגנמ תא ונרדסש אוה יתוא גיאדמש המ
 היהש המ ךכו הונחה לש העובקה הקוחב םג אלא עויסו הדובע לש תיעראה הקולחב קר אל

 יתב יכינח ירהש ?תורודל םג אלא ונרודב קר אלו ,עבק השענ ,יערא תויהל ךירצ
 לע וכנחתנש ירחא יעבטכ םהיניעב האריי הז רדסו ,אבה דודה לש םיחרזאה םה םה רפסה

 םימע ,שממ םימע השולשכ םתוא םילדגמו ,דחא םע אלו םימע השולש ונא םילדגמ ךכו .ויפ
 םא רעונל גרבנטור לש וזכ האירקב עצב המו .ודיב וניז ילכו דחא לכ ,ןשיה ןונגנמה יפל

 םא יכ דחא רעונ ונל ןיאש חז ןפואב ןגראתהל ,ומצעל השרמו ,ומצעל השרה בושיה
 ?הזה ערה תא ודעב ?תאזה הפרחה תא וריסה ,בושיה ישנא ,םכילא הנופ ינא ?השולש

 ךכ ,תילאדשי-ץראה תואיצמה ךכ ,תושעל רשפא המ" :םכל ודיגישכו .הרמ ונתירחא ,אל םא

 תונשל שי ,תואיצמה תא תונשל שי :םעה-דחא לש ונושלב ובישת ,"ונמע לש ויפא

 ,השדח ךרדב םעה תא ךנחל 'םעה תא ךנחל" :לכ םדוק ונתדועת תאזו ,יפואה תא

 ."תונויצה ידי לע

 .םלשה ךזה קר

 (םע רופס יפל)
 .א

 : T : T : י T " T " י -- ,אושנ רבכ האלנ הניר הליד ףסוי בר

 : —: T T : " T -*T : :,וסעכו ותוה םי לוחמ ודבכ רבכ

 ,הרמו הלפא תולגב הניכשה

 'ערקנו עסשמ םירזגל לאךשי

 - • TT - J : ...םשוה םימורמב רוראה ם"סהו

 !ם"סה תא רגמל ,ליפהל ,דירוהל

 T : - * - V - T \ T " י ו המאה רצ לא עיגהל הכיא ךא

 ?האמטה רש תא עירכהל הכיא ךא

 T ד - "T T י• T •• ו " - ,רתו עגי הניר הליד ףסוי בר

 ,רתסנב לודג הניר הליד ףסוי בר

 ...תיבשהל ם"פה ךיא עדי אל םלואו

 .י"בשר לש ורבק לא ףסוי בר ךלי זא

 יחוי רב ןועמש ונבר לש ורבק לע

 ,ידיילכ דע הבבל ףא ףסוי בר חטתשל

 ,ללפתמ 1ד1ע אוה ,ליל יהיו םוי יהיו

 לליבו יכבב דוע ,ליל יהמ םוי יהמ
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