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 האנקו האנש לומ תודדומתה - תישארב שמוח
 

 .תושונאה לש םינושארה תורודהו ,םדאה תאירב ,םלועה תאירב תא ראתמ תישארב שמוח
 הילע ךכ רחאו ,הנטק הילע ,התמילב ,תורדרדתה לש ךילהת םיאור ונחנא תישארב שמוחב
 םדא שורג ,שחנה ,םייחה ץע ,ערו בוט תעדה ץע ,ןדע ןג ,הוחו םדא לע תרפסמ הרותה .הלודג
 .תורדרדתהה הליחתמ ןאכ םצעב .ןדע ןגמ הוחו
 
 ,לבה ויחא תא גרוה ןיק ,האנק ללגב .לבהו ןיק םינושארה םיחאה ןיינע לע הרותה הכישממו
 ןַעַמְׁש הָּלִצְו הָדָע ..." םינפ תוזעב רמואו רענו שיא גרוה ךמל ,תאז תמועל .טרחתמ ךכ רחאו

 הכישממ ןאכמ .":יִתָרֻּבַחְל דֶלֶיְו יִעְצִפְל יִּתְגַרָה ׁשיִא יִּכ יִתָרְמִא הָּנֵזְאַה Hֶמֶל יֵׁשְנ יִלֹוק
 .הצואתב תורדרדתהה
 

 לכ דמשוה ,ץראב םדאה תער הברש ינפמו .לובמהו חונ לש ןיינעל םיעיגמו תורודה םירבוע
 .ץראה הגלפנ ובש רודו לבב לדגמ יניינעב םיכישממו .הביתב ותא רשא תאו חונ טעמל יח
 

 .הרומעו םודס ,טול ,רגה ,הרש ,םהרבא ,חרת לע הרותה תרפסמו תורוד דוע םירבוע
 בקעי תא גורהל הצר וָׂשֵע .בקעיו ,וָׂשֵע ,הקבר ,קחצי ,לאעמשי לע רפסל הרותה הכישממו

 .תוגהנתהב רופיש שי .וסייפתה ףוסב לבא
 
 ותוא ורכמ לבא ותוא גורהל ףסוי-יחא וצר .האנשהו האנקה תוכישממ ,ויחאו ףסוי ןיינעבו
 .תוגהנתהב טעמ רופיש שי ,םינושאר תורודל סחיב .דבעל
 
 .ויחא ןיינעב ןויסִנ דוע ףסויל שיו .הז ןויסִנב דמוע אוהו ,רפיטופ תשא ןיינעבו ףסויל םיעיגמו
 .המקנמ ומצע תא ענומ אוה ,םהב םוקנל לוכי היהו איהה תעב הערפל הנשמ היהש יפ לע ףאו

 אוהש בל םיש .םפט תאו םתוא לכלכמו ,םהל לחומ ,םתוא חיכומ ,םתוא ןחוב אוה ,אלא
 ףא םיחאה .ונלוכל בושח חקל הזו ;םירחא ינפל אלו ,םתִא דבל אוהשכ םתוא חיכומ
-לַא הָּתַעְו ..." תובידנב הנועו ברסמ ףסוי .ףסויל םידבע תויהל םמצע תא ועיצהו וטרחתה
 .":םָּבִל-לַע רֵּבַדְיַו םָתֹוא םֵחַנְיַו םֶכְּפַט-תֶאְו םֶכְתֶא לֵּכְלַכֲא יִכֹנָא ּואָריִּת
 

 ,ויחאו ףסוימ םידמולו ,תורוד ךישמהל תולוכי האנקהו האנשהש תישארב שמוחמ םידמול
 תודימה םע דדומתהל ךיא דומלל ןתינ םהמש םיפסונ תורוקמ שי .ןלומ דדומתהל ךיא
 .םהב ןנובתנ הבה .ולאה תוערה
 

 ויָלָע אָּׂשִת-ֹאלְו Wֶתיִמֲע-תֶא ַחיִכֹוּת ַחֵכֹוה Wֶבָבְלִּב Wיִחָא-תֶא אָנְׂשִת-ֹאל" םישודק תשרפב בותכ
 םידמול קידצה ףסוימ .":'ה ,יִנֲא  Wֹומָּכ Wֲעֵרְל ָּתְבַהָאְו ךֶּמַע יֵנְּב-תֶא רֹּטִת-ֹאלְו םֹּקִת-ֹאל  :אְטֵח
 .ולא תווצמב רדהל ךיא
 

-ֹאל" תוצמ םייקל ךיאו ,הער תחת הבוט ריזחהלו קידצה ףסוי לש הגרדמל עיגהל לוכי ימ
 ..." בותכ םיטפשמ תשרפב ?בלה תאנשל הפורת אוצמל ךיא ?"... Wֶבָבְלִּב Wיִחָא-תֶא אָנְׂשִת
 ץֵבֹר Wֲאַנֹׂש רֹומֲח הֶאְרִת-יִּכ }ס{  :ֹול ּוּנֶביִׁשְּת בֵׁשָה  הֶעֹּת ֹורֹמֲח ֹוא Wְבִיֹא רֹוׁש עַּגְפִת יִּכ }ס{
 הלא םיקוספ הטילבמ הרותה ןאכ ."... }ס{ ֹ:וּמִע בֹזֲעַּת בֹזָע ֹול בֹזֲעֵמ ָּתְלַדָחְו ֹואָּׂשַמ תַחַּת
 .אנושו ביוא םע הבוט תוגהנתה םישרוד הלא םיקוספו המצע ינפב הישרפכ קוספ לכ תבתוכו
 אלו ומע אוהה םוקמה תא בוזעתו בלבש האנשה תא בוזע ושוריפ "וּמִע בֹזֲעַּת בֹזָע" ילואו
 .אנושכ
 

 תוזעו ,חא גרוה חא ,האנש ,האנק ,תורדרדתה לש ךילהת תישארב שמוחב וניאר ,םוכיסל
 ילבש רוכזל ךירצ .תובידנו ,הליחמ ,המקנמ תוענמיה ,הבושת ,הטרח וניאר םג לבא .םינפ
 לארשי םע םא עדוי ימ ,ףסוי לש תובידנהו הליחמה ילבו ףסוי-יחא לש הבושתהו הטרחה
 ?םויה םייק היה
 
 .האנקו האנש לומ דדומתהל ונל ורזעי תישארב שמוח לש רסומהו חקלה ירבדש ןוצר יהי
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 תויללכ תורעה
 

 הז חסונ ונקית םניחל אלו תורוד ךישמהל תולוכי האנקהו האנשהש םיִרֵע ויה ונימכח )1
 טינקהו סיעכהש ימ לכל חלוסו לחומ ינירה םלוע לש ֹונֹוּבִר" :הטימה לע עמש תאירק רדסב
 ןוצרב ןיב סֶנֹאְּב ןיב .יל רשא לכב ןיב ידובכב ןיב ינוממב ןיב יפוגב ןיב .ידגנכ אטחש וא יתוא
 ןיב הז לוגלגב ןיב ןיעדוי אלב ןיב ןיעדויב ןיב .השעמב ןיב רובדב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב
 לוחמל ושוריפ "הז לוגלגב ןיב" ."... :יתבסב םדא םוש שֵנָעֵי אלו לארשי רב לכל רחא לוגלגב
 וניתובאב עגופש ימל חולסלו לוחמל ושוריפ "רחא לוגלגב ןיב" .ונב עגופש ימל חולסלו
 ךנב ללגבש םדאה רַמֹאי לאו .ךב םקנתא ,יבאב עגפ ךיבא ללגבש םדאה רַמֹאי לאו ונאצאצבו
 .'וכו ,ךב םקנתא ,ינבב עגפ
 

 ינירה" .תירחש תליפתל וז החיתפ ונקית םניחל אלו וניניב הבהא תוברהל ונימכח וגאד םג )2
 ישפנכ לארשי ינבמ דחא לכ תא בהוא ינירהו .ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ
 .":ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ללפתהל יפ תא ןמזמ ינירהו .ידואמו
 

 .ך"נתהמ תואמגוד ןלהל .האנשו האנק עונמל םילוכי םירחא םע םיסחיב הוושב הווש )3
 

 םֵׁש רֶׁשֲא ָהיֶנָב יֵנְׁש תֵאְו" רמאנש הוושב הווש וינבל סחייתה ונבר השמ ורתי תשרפב .א
 יִרְזֶעְּב יִבָא יֵקgֱא-יִּכ רֶזֶעיִלֱא דָחֶאָה םֵׁשְו :הָּיִרְכָנ ץֶרֶאְּב יִתיִיָה רֵּג רַמָא יִּכ םֹׁשְרֵּג דָחֶאָה
 דחא היה אלש הארמ הזו "... דָחֶאָה ... דָחֶאָה ..." ןושלל בל םיש .":הֹעְרַּפ בֶרֶחֵמ יִנֵלִּצַּיַו
 .החפשמב האנשו האנק עונמל לוכי הז סחי .השמ לש ויניעב ינשו
 
 תַֻּכנֲח תֵא םיִאִׂשְּנַה ּוביִרְקַּיַו" .הז ןושלב ראותמ םיאישנה לש םָנָּבְרָק ,ֹאׂשָנ תשרפב .ב
 םיאישנה הארנכ .":ַחֵּבְזִּמַה יֵנְפִל םָנָּבְרָק-תֶא םִאיִׂשְּנַה ּוביִרְקַּיַו ֹותֹא חַׁשָּמִה םֹויְּב ַחֵּבְזִּמַה
 אלו םהלש ןברקה ,ושורפ "םָנָּבְרָק" יכ דחיב דחא ןברק בירקהל וצרו םידחואמ ויה
 םֹוּיַל דָחֶא איִׂשָנ םֹוּיַל דָחֶא איִׂשָנ הֶׁשֹמ-לֶא 'ה רֶמֹאּיַו" ,אבה קוספב םגו .םהלש תונברקה
 לכל סחייתמ 'הו "םָנָּבְרָק" הלמה לע הרזח שי ,":ַחֵּבְזִּמַה תַֻּכנֲחַל םָנָּבְרָק-תֶא ּוביִרְקַי
 האנק עונמל לוכי הז סחי ."םֹוּיַל דָחֶא איִׂשָנ םֹוּיַל דָחֶא איִׂשָנ" ,בותככ ,הוושב הווש אישנ
 .םיגיהנמ ןיב האנשו
 
-ןֶב הָּתַאְו" רמאנש הוושב הווש לארשיו הדוהי תוכלממל סחייתה 'ה לאקזחי רפסב .ג

 ויָלָע בֹותְכּו דָחֶא ץֵע חַקְלּו וָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי יֵנְבִלְו הָדּוהיִל ויָלָע בֹתְכּו דָחֶא ץֵע Wְל-חַק םָדָא
 ּויָהְו דָחֶא ץֵעְל Wְל דָחֶא-לֶא דָחֶא םָתֹא בַרָקְו :וָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי תיֵּב-לָכְו םִיַרְפֶא ץֵע ףֵסֹויְל
 האנק עונמל לוכי הז סחי ."... דָחֶא ... דָחֶא ..." ןושלב שומיש שי בוש .":Wֶדָיְּב םיִדָחֲאַל
 .תוכלממ ןיב האנשו
 

 
 

 רבד תנכהב םתרזע לע רנרק ןהכה .י ,וטיוט .ח ,האופ.ד ,ןאהד .ש ,יתב ,יתשא לא תודות
 .הז הרות
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