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מולדתנו, הטקסט
ג'ורג' סטיינר

גצף של פוגישום, לעתום קגיבית פילמי'וום, צוגגית המיבאית בהקשגי של דוין בהלכה 
מקידשת אי בהזדמ'יוית הו'גיגוית־פילוגוית — כל אלה מכי''ום שדה תהידה פגש'ו 'בוב 
המולום האגכאוית, גבית־המשקל, בק'ין העבגו. 'בוב לובת המולה מתפגׂשת הולה של 
פגפגאזית יהטדגית מלאית חוום אי של הטדגית מפיקפקית יאו־הב'ית, שאו'ן פחית דו'מוית 
)או־הב'ה וכילה לווצג קגואה דחיפה ויתג, תשימת לב דיחקת ויתג(. המשמעית גיגגת כטבוש, 

שמתיך בהוגיתי החביוה פיעמית החיצה פגטמ'גצוה יהתאבכית.
למולה "מקגא"1 מ'מוכום חיקגו העבגות הת'"כות יהתלמידות גשת של משמעיוית. 
הם תיהום על איתוית השיגש שלה — קי"ף, גו"ש, אל"ף — יעל "ִמ" העוציגות. ההטדגית 
המיצעית הן פילו'מוית ימתיֹית שדה 'מ'גו )שיב, מולילות, à la lettre(. וותכן שבתחולה הוה 
המקגא מקים של זומין, של וועיד יהתייעדית. לחיֹית את התיגה יהתלמיד כמקגא, לתפי' את 

George Steiner, “Our Homeland, the Text”, Salmagundi, 66, 1985, pp. 4-25; כל ההעגית   *
הן מגעם המתגטמת יהעיגכום, אלא אם כן מציון אחגת.

 .mikra :המולה מיבאת במקיג תמוד בעבגות, בתעתוק ליעזו  .1

תרגום
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הגק'גום האלה כִשפעה קיט'וגובות יגטשות, הגו זה לשמיע ילקבל זומין, להוא'ף עם עצמך 
יעם הקהולה )הבלתו 'ות'ת להפגדה( במקים שע'וו'י שלוחית. הזומין הזה להוע'ּית אחגאות, 
למחיובית במיב'ּה האו'גלקגיאלו יהמי'גו הקשוח בויתג, היא פגגו יצוביגו, או'דובודיאלו 
יקילקגובו בעת יבעי'ה אחת. עביג הוהידו, המישטום יהא'יצואצוית ה''מכום למקגא עישום 

את קגואת הק'ין על פוגישוי לאתג מולילו־גיח'ו של זוהיו עצמו ישל הזדהית קהולתות. 
ילכן, קיבעום כמה מטדילו הגב'ום, המצייה העלוי'ה בוהדית, עלוי'ה בדויק משים שהוא 
מכולה את כל האחגית ימפוחה בהן גיח חוום, הוא זי המיבאת בוהישע א, ח: "ֹלא ָומּיׁש ֵ'ֶפג 
וָך ְיָהִטוָת ּבֹי וֹיָמם ָיַלְוָלה". שומי לב לאו'יג אי לבוקיגת המשתמעום במיבלע  ה ִמּפִ ַהּתֹיָגה ַהּזֶ

ב'יטע לשו'ה. הופ'י' היא אל ויי'ו, יהיא איוב הקגואה. 
בוהדית שלאחג הוצואה לטלית, יאילו אף קידם לכן, הקגואה הפעולה, ההוע'ית לגק'ג 
טם בגמה ההטיתות־פגש'ות יטם בגמה ההת'הטיתות, הוא הת'יעה המגכזות של שובה הבותה, 
שובה אושות ילאימות. את התיגה פיטשום במקים של הזומין יבמיעד של הוועיד )וימם ילולה(. 
המטיגום ש'יעדי לוהידום בכתיבום הם משכ'י של ה'פג. ה'ו'יח של הוו'ה מדיוק לחליגון: 
das aufgeschriebene Vaterland. "'חלת האבית", ה־patrimoine, הוא הכתיבום. מקדש דיד 
ישלמה, על שכו'ת האליהית בי, ש'ודי'ה מגאש לכלוה, על 'ו'וי'י לקבע את הגק'ג בחלל 
חימגו, אגכוגקגי'ו, הוה אילו געית העתקה, קגואה שטיוה של ה'וודית הגג''צ'ד'גות של 

הגק'ג. 
בה בעת, און 'פק שמגכזויתי של ה'פג עילה בק'ה אחד עם מצב הטלית ימטלמת 
איתי. במיב'ום גדוקלוום, אפולי התיגה הוא מקים של טוגיש, אמ'ם עתוג זכיוית, מן המוודוית 
הגאיגיליטות של לשין האדם הגאשין, של הפ'ווה הושוגה, הלא־כתיבה, של אליהום לאדם. 
הקגואה, פגש'ית הגק'ג, הן טלית מפעילה, מהתמומית הקוימות של הפגק'ו', אפולי במקים 
שבי הגק'ג מַכיין למ'ק'ית פילוגוית ימעשוית. הקיגא בגק'ג היא מו ש'עדג )וימם ילולה( 
מן הפעילה. ה"גק'גיאלוית" של המצב הוהידו, מאז חיגבן בות המקדש יעד וו'ידה של מדו'ת 
ושגאל המידג'ות, עשיוה להוגאית, י'גאתה בעו'ו הצוי'ית, כחי'ג אי'ום גגטו. הגק'ג הוה 
אמצעו להושגדית טליתות; כפ'ע הוה בון ההושגדית הזאת לבון הכחדה. כדו בכלל להמשוך 

ילחוית, "עם ה'פג" חווב הוה להוית שיב לאימה.
המתחום, הוח'ום הדואלקגוום שבון הבותוית־ללא־בות בגק'ג, בון מקים משכ'ם של 
הכתבום מצד אחד )כל מקים בעילם שבי והידו קיגא יהיטה בתיגה הוא ושגאל האמותות( יבון 
המ'תיגון הגגוגיגואלו של קגקע המילדת, של גציעת האגץ המיבגחת, מצד אחג, מפצלום 

את התידעה הוהידות. 
ה'ותיח של הטל מבשג געית. בעיזבי את אּיג, אגץ הילדתי, אבגהם "מ'תק את קשגו 
האהבה" במכיין. היא מ'תק את הקשגום הגבעוום המאחדום את האדם עם אביתוי יעם מקימית 
קביגתם )הטל איב''ובו לתמה של אנטיגונה(; היא 'יגש את שכ'וי יאת תגביתי. קשגום 
כאלה, אימג הטל, חיגטום אל מעבג ל'ֵפגה הא'ישות יהחולי'ות. הם מכי''ום את 'יכחיתי 
הלטוגומות של האדם בגבע, בגיגאלוית האיגט'ות של העילם הממשו. בווחיד, גיען הטל, 
אבגהם מתכחש לעבידית ילומום של ולדיתי י'עיגוי.2 הטל, לא פחית מגי'י יהגימ'גוק'ום, 

גמז לוצוגתי של ה'וידי', עבודות וימים, מויי'ות: אהגן שבתאו, שיקן, וגישלום יתל־אבוב 2004.  .2
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גיאה בהתכחשית שכזי את ההת'כגית המאכלת בויתג, המבואה לזגּית הן בוח' כלפו שאג 
הא'ישית יהן באו'גטגצוה ההגמי'ות של הא'ו. )הגועין הפילמי'ו של הטל מעלה על הדעת 
את ההוקגעית מעל הולדית, את הבטגית גגם זמ'ה ה'וכגת בכתפוהם השחיחית יבהבעתם 

ה'הגיגות של תלמודו ושובה צעוגום מאיד, קיגאום זק'ום בתיך עצמית גכית של ולדום.( 
אבגהם, עביג הטל, היא ה'ידד על פ'ו האדמה, עיבג איגח ש'ּיתק מן ההקשג המשפחתו, 
הקהולתו יהאיגט'ו של אהבה יאמין. היא גיעה הגיחית, חיצה כל אחת מן האגצית בגטל קלה 
יאדושה. היא או'י מ'יטל לאהבה במשמעיתה הלא־גפלק'ובות, האו''גו'קגובות )הויי'ות(. 
בחפשי אחג אליהום בלבד, יאחג או'גומוית ווחידות, איגו'גות כמעג, עם אליהום, אבגהם 
של הטל 'גיל ע'וון בא'שום אחגום, אפולי עיון כלפוהם, כלפו אלה שמחיץ לבגות שהיא תג 
אחגוה. אבגהם מחפצן את הגבע הפוזו, שילג ימשתמש בי; ב'וטיד לאדם ההל'ו, העבגו או'י 
גיאה כל מ'תיגון מי'פש ב'דג הגבעו יהפגטמגו. מכאן הוח'ום בוהדית בון ה'יפו לאו''יפו, 
בון הגבעו לעל־גבעו — איתם וח'ום המאצולום השגאה על הגלוטויזוית הויי'ות יעל תחישת 
ההוית־בבות הוצוגתות שלה בתיך המטיין יהויפו של העילם הממשו. במחיוביתה הקוצי'ות 
להפשגה, למולה ילגק'ג, העבגוּית מטועה לכלל ביז ל'ֵפגה של הגבע. על פו הדואלקגוקה 
של הטל, אבגהם יזגעי לכידום בתיך 'תוגה גגטות. ויתג מכל עם אחג, הוהידום גיע'ום לקגבה 
למישט האליהית, י'גאה שהם אכן משוטום איתה. הם מטועום לכך במחוג של יותיג איבד'ו על 
העילם הזה, של החגמה עצמות מן האדמה יממשפחת האימית שלה. אלא שבשל ההפשגה 
שאו אפשג לַגצית איתה, בשל הגיממית לאון שועיג המויח'ת לי, האליהום שהוהידו מבקש 

לעמיד כה קגיב אלוי גחיק בויתג מן האדם.
חיקו משה, ההתמכגית הוהידות לדקדיקו שמוגת מציית אגכאות, 'ויי'ה של המ'יגת 
הוהידות באמצעית הלטלוזצוה יהלוגגגוזצוה של השו'ין יהפילחן — אלה מווצטום, עביג הטל, 
מאמץ הטוי'ו אך טם 'יאש לדחיק את העילם החיצה ילהושאג בשכ'ית לאליהום. לצאצאי 
של אבגהם 'גיל השיגשום און מקים אחג ללכת אלוי. אפולי האגץ שהיבגחה לי לא הוותה 
שלי. עלה בודי להשתלג עלוה גק באמצעית עיגמה יכוביש. הוהידו, המטיגש מעל אדמתי 
בודו כיבשום שבאי אחגוי, מּישב, במיבן הצג של המולה, אל מילדתי הפזיגה, אל זגיתי 
מבחוגה. על פו הטל, ה"זגית" הזאת 'עשות אי'גיליטות. גטושיתי של הוהידו הוא המדוים 
המיבהק בויתג של המאבק המג בון חוום למחשבה, בון מוודוית 'פי'ג'ות להטית א'לוגות, 
בון אחדיתי של האדם עם טיפי יעם 'בובתי לבון 'וכיגי מהם. )הא'תגיפיליטוה הגגטות של 
ליו־שגגאי', שהוא כשלעצמה פגק בבוקיגת הוהדית שלאחג האמ'צופצוה על המשוחוית, 
הטלוא'ות כאן בו'ידיתוה.( עביג הטל, "ב'ו עם ה'פג" כמיהם כ'גגן — מישגשום עמיק, מלאו 
חוום, מתחדשום בדגך חודתות. 'פגם או''י 'פג החוום. אמ'יוית הקגואה שלהם, הא'גטוית 
שלהם, בדימה למחשבה הא'לוגות בשואה, חדית כקגן לווזג, מאכלית ימפגקית לטיגמום 

את האיבווקג החו שהן חיקגית.
מה שעביג הטל היא פתיליטוה 'יגאה, שלב גגטו, עצוגה בהתקדמיתה של ההכגה 
הא'ישות לעבג שובה הבותה כשהוא משיחגגת מ'וכיג, לאחגום היא 'ידי הטליו של הט'וי' 
הוהידו ישל הושגדיתי. הגק'ג היא בות; כל פגש'ית הוא שובה. כאשג הוהידו קיגא, כאשג 
בזכית הפגש'ית היא עישה מקגואתי די־שוח יהד מע'וק־חוום, היא "גיעה הושית", אם 'שתמש 
בדומיו של הוודטג. ה'ייד־לכאיגה 'ישא לאמותי של דבג את העילם ִאתי, כפו שעישה השפה 
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עצמה, כפו שעישה המי'אדה של לווב'וץ )'ותן לחיש שמשחק המולום, שההתאמה ה'פ'דת 
בון שתו המולום [nomad/monad], מעגעגת י'יט'גובות בעו'ו הטל(. 

יאילם, בון שהם 'תפ'ום כחויבוום יבון שהם 'תפ'ום כשלולוום, המאגט ה"גק'גיאלו", 
הפגקגוקית האו'גגפגגגובוית בוהדית, 'מצאום, אי'גיליטות יהו'גיגות, בִלבה של הזהית 

הוהידות.
ללא 'פק, כך היא הדבג מבחו'ה פיגמלות. התיגה הוא צוג לשתו יעגב של ווחי'ום, 
לובי'ום ייוכיחום הגמ'יוגוום המאגט'ום ימעצבום באיפן איגט'ו את חוו הוימוים יאת החוום 
ההו'גיגוום של הקהולה. 'ותן להטדוג את הקהולה כמ'יגת קי'צ'גגות של קגואה. הטמגא, 
פגש'ית המש'ה, אי'ף החיקום יהה'חוית שבעל פה שהיא התלמיד; המדגש, שהיא איתי חלק 
של הפגש'ית המויחד לאו'גגפגגצוה של הק'ין הכתיב — כל אלה מבגאום ימפעולום את 
גצף הושית הוהידות. הקגואית הלא־פי'קית של הגק'גום הגאשי'וום, הקגואית המפגשית, 
המתפלמ'ית, המבאגית של הקגואית הקידמית )פיגמלות ימעשות, התהלוך היא או''יפו(, 
מטדוגית גמפיגלוּית. הן מ'כוחית את העבג המטדוג יהקיבע; הן מבקשית להבוא לוושים 
בהייה; הן מכיי'ית לעתוד לביא, הקוום תמוד במיבלע במעשה ההתטלית המקיגו. יכך, לא 
פוזיגם הפוזו של ב'ו ושגאל ילא חליף אלפו הש'ום או'ם מבגלום את ה'מכית )את ה־
auctoritas של מחּבגּית( אי את לחץ משמעיתם של ה'פגום הקדישום, כל עיד 'פגום אלי 
חיזגום י'קגאום ימיקפום ב'יכחיתם המתמדת של גק'גום ש'וי'וום, לייוו'וום. בזכית הבואיג 
יהאתטג האזיגגוום, המגאפיגוום, האלטיגוום, הגק'גום הש'וי'וום הללי מצולום את הק'ין 
מ'חופת מו השפל של לשין עבג ימזגומום משמעית חוה אל תיך מה שבלעדוהם הוה עליל 
להוייתג בטדג מאיבן אי מצבה לוגיגטות טגודא. באמצעית פגש'ית של גבו־'מכא, קגע 'תין 

עתוד לה'וב, במקימית יבזמ'ום עלימום, וושימום קוימוום יהאגית 'פש שלא 'ותן לשעגם.
''ובית קוימי של אדם הגאשין הן של גאיגיליטוה לשי'ות יזמן הייה מתמשך. הדבגום 
הוי מה שאדם אמג שהוי, מה שכו'ה בשמית. המולה יהעילם הוי אחד. כאשג שבועית הגצין 
מישלמת, און מזמ'ום את הזוכגין. זמן ההייה של הפיַעל היא בה בעת טם זמ'י של המחג המישלם. 
'פולתי של אדם הוא שהי'ופה ללשין הא'ישות את עמומיויתוה, את 'ידיתוה החוי'וום, את 
כיחה )באמצעית מה שמ'יטד לעיבדית, מב'ו ה"אולי"( לחליק באיפן 'פקילגובו על האוליצום 
ה'תימום של המצואית. אחגו ה'פולה, זוכגי'ית יחלימית, שלעתום כה קגיבית הם זוכגי'ית 
משוחוום של העתוד לביא, 'עשום למח'ן של 'ו'וין יתקייה. מכאן הציגך לשיב ילקגיא את, 
ן את( איתם הגק'גום שבהם המ'תיגון של בגאשות, שגודו  לשיב ילקגיא אל )לשיב ילַזֵמּ

ידאית מיב'ת מאלוה של אליהום — "אהוה אשג אהוה"3 — עדוון 'יכחום.
אודואלות, הוזכגית כזאת צגוכה להוית איגאלות. בגטושית העבגות, לא פחית מאשג 
בזי של אפלגין, וש חי'ג אמין במולה הכתיבה, חגגה בוקיגתות על הועלמיתה של הדוביגוית. 
הכתיב היא תמוד צל שלאחג מעשה, פי'ג־'קגופגים במשמעית החימגות של המי'ח. 
התדגדגיתי של הכתב מן הגטע הגאשי'ו של המשמעית מידטמת, במעימעם, ב'ותיץ ליחית 
הבגות ש'ות'י על הג 'ו'ו, בהכ'ת עיתק אי שכפיל 'י'ף. איתוית האש, איתה האש שדיברה 

ָלַחִ'ו ֲאֵלוֶכם"  ָגֵאל ֶאְהֶוה ׁשְ ג ֶאְהֶוה ַיּוֹאֶמג ּכֹה ֹתאַמג ִלְבֵ'ו ִוׂשְ ה ֶאְהֶוה ֲאׁשֶ "ַיּוֹאֶמג ֱאֹלִהום ֶאל ֹמׁשֶ  .3
)שמית ט, וד(.
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ב''ה הביעג, כבי בשתוקה החקיקה של האבן. עם זאת, און 'פק שהכתיב הוה הָעֵגב שלא 'ותן 
ם" לזהיתי של הוהידו, בכל החזותית השי'ית של הגדופית, בכל מעבגו מאית  להשמודי, ה"ַחָתּ
הש'ום, בכל השפית ש'אלץ לקבל איתן ילשליג בהן. הוהידו, כמי חולזין שמחישוי מכיי'ום 

לעבג האוּים, 'ישא את בות הגק'ג על טבי. יכו אוזה בות מטיגום אחג 'ותן לי?
אך טיגל הוהדית יההו'גיגוה שלה כגיכום ב'פג במשמעית עמיקה הגבה ויתג; משמעית 

המפגודה בון ש'ו הע'וו'ום. 
בוח'י של הוהידו לאליהום, וח' המטדוג איתי כוהידו, מישטו החיזה יהבגות או'ם 
מגאפיגוום. כתב זכיוית 'גגובו, "מט'ה כגגה" ימ'מך חודיש הבגות בציגת 'גגוב המפגג 
זכיוית יחיבית הדדוית בון אליהום לאדם, מ'י'ח במפיגש ב'פגום בגאשות ישמית. תשתות 
הזהית ה'בחגת הוא גק'גיאלות. אצל היב' יגי'י, הקגואה לאמ'ת־ו'יד בקגב וחודום הויצגום 
דוין מתידיליטו.  את החבגה האזגחות, אי בון השלוג לבון אלה המאצולום לי את 'מכיתם, הוא ִבּ
בוהדית הוא כלו מולילו, שגג אמין אמּיג יכתּיב, ה'תין לא גק לאשגיג אושו יקהולתו ַמתמוד 
אלא אף לבחו'ה מדיקדקת. אפולי לאחג ההבגחה ְלׂ'ח, אפולי לאחג הצמצים הגג''צ'ד'גו 
ב'ו'ו, יפו כמה יכמה לאחג כל צגה הפיקדת את העם הוהידו, אמ'ת־אליהום, הבגות על 
או''פיג ''פחוה הפילח'וום־חיקוום, הוא מיקד לבדוקה מתחדשת. זי האחגי'ה הוא מי'גות, 

לטלו'גות יגק'גיאלות. וו'יגום כה טדילום מציוום באיתוית הקג'ית.
הדואליט בן אלפו הש'ום עם אליהום, ש'פג אויב היא גק הפגיגיקיל החגוף בויתג 
שלי, היא דואליט עם "מ'הל 'פג חשבי'ית".4 את הדומיו הזה אפשג לבחין בהעמקה. אליהום 
"מ'הל 'פג חשבי'ית" עם ב'ו עמי־שלי, שהם ל'צח בעלו חיב על המקדמה ההתחלתות ש'תן 
להם — שהוא, מעבג לכל החזגו התשלים, הבגואה, ההושגדית לאחג המביל, הבגות ב'ו'ו 
ישגג הק'וון על האגץ המיבגחת. בכל זמן שהיא — משים שכזי הוא הגובות דגובות של 
אליהום — השיתף יהלקיח שלי, ושגאל, מתעכב בתשלימום יאפולי משתמג מפוגעין. שמוגת 
חיבית, כאשג הוא 'ות'ת, הוא מעשה של ח'ד. עביג הוהידו, בוגיל החיב, ההעגכה־מחדש 

של כל אמצעו התשלים, כפו שהדבג מיכגז על ודו ושיע, הם פ'גזוה גוקה.
וחד עם זאת, במיבן מ'יום, טם הוהידו "מ'הל 'פג חשבי'ית" עם אליהום. האם החשבי'ית — 
ישומי לב לחפופה ה'מ'גות ילהתאבכית של "לתת דון יחשבין" י"ל'פג 'ופיג" — מתאז'ום 
או־פעם? האם אפשג להתיית מאזן 'ותן להב'ה בון עגך לבון פוציו )'ו'וי'י של אויב לחקיג 
ילאמת את 'פג החוום(, בון ה'בל לבון האישג? האם עמד אליהום בהתחווביויתוי בחיזה 
עם האדם, ילותג דויק, עם איתם הפגקלוגום הגאשי'ום יהמתייכום של הושית, הוהידום? 
הא'גושמוית תמוד היקועה בוהדית יבוח'וה עם אליהום את כלכלת החיזום המתדוו'ת, 
הייכח'ות, וגישה של פגקגוקית עגמימוית י'חג חלופון — יגאי שווליק יאוטגת החיב שלי. 
האם און באפוליט המי'ג'ו־דודקגו של איתי Mysterium tremendum, המ'תיגון ה'יגא של 

אויב, כפל פוציוום, תשלים עביג 'זקום ש'טגמי?
אילם "מ'הל 'פגו החשבי'ית" היא בהכגח טם "שימג ה'פג", אגכובג של ה'טלה. 
מ'הל החשבי'ית, בזכית המשמיגת ש'ות'ה בודי, אחגאו בפ'ו האליהום ויתג מכל שבג אחג. 

במקיג: ”bookkeeper“, מ'הל חשבי'ית )אגומיליטות: שימג ה'פג(.  .4
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ב'פג וחזקאל, בפגק ט, "שמוגת ה'פג", לבלגית 'פגו הקידש5 ה'משכת לעד, ליבשת להוגית 
ִ'ום ְיָאחֹיג". וחזקאל  פוזות טגיג'קות. שלוח האליהום פיגׂש מטולה לפ'ו עבדי, "ְיִהוא ְכתּיָבה ּפָ
ה ַהּזֹאת" )בן טסי''ין מדבג על "או'ט'גוה" — בלועה — של גק'גום  ִטּלָ מצּייה "ֱאכֹיל ֶאת ַהּמְ
ְדַבׁש  ִפו ּכִ ִהו ּבְ ה ַהּזֹאת". וחזקאל עישה כן, "ַיּתְ ִטּלָ א ֵאת ַהּמְ ְגְ'ָך ַתֲאֵכל ּיֵמֶעוָך ְתַמּלֵ קלא'וום(. "ּבִ
ְלָמתֹיק". עדוון א'ח'י מדבגום על מולום שהן "'יפת ציפום", על ַהקשגום שבון הלשין יבון 
הגעם הלא־'מחה שהמותיליטוה המזגח תוכי'ות יזי הַאגות מקשגית הן עם השמש יהן עם 

ט'ו המתום.
 contra הב'ו' יהלובה החיזוום, המחוובום, של הוהדית, הם שהבואי לווחידוית )לפתיליטוה
?naturam(6 של ההושגדית. "ה'פגום 'יהלי", 'שמגי יעידכ'י. ה"שימגום" ויצגום גשימית 
חדשית בכל גטע של קוימם האו'דובודיאלו יההו'גיגו. אילם שומי לב לטיגמום המחיללום 
את האומה שבכתבום. גאי את הדבקית המיפט'ת להדהום, יעם זאת השעגיגוותות מבחו'ה 
מגאפוזות יגצוי'לות, של ההת''ית הוהידות בתכתוב־מגאש7 שהיצט לה באיתם 'פגום שהם 
תעידת הזהית שלה, ב'פגום שהוא שמגה בטאייה יבפילמי'וית שכאלה. בגאווה מחמוגה, 
טיגל הוהדית היא מה ש'כתב אחגו, מתחת ל'עופו העי'שון בחיזה של אליהום )שיב, האיתוית 
הקג'ית האלה(.8 זהי גצף של העגית מיפט'ית, ִשגביגו שילוום לגק'ג של )הועדג( התשיבה 
של אליהום לאויב ילגק'גום של ה'בואום. הכיל 'מצא שם, במפיגג, מלכתחולה. השאג היא 
המומיש הלא־''בל. שים אימה אחגת, שים תגבית אחגת על פ'ו האדמה הזאת, לא קובלה 
מגשם כזה מראש. ב'ו אדם אחגום לא אילצי להועשית עדום בטיפם למשמעיוית, המחיבגית 
במקיגן, של prescription י־proscription, המצוו'ית היקעה, החגמה יהיעדה־בכתב למיית.9 
מה 'יתג להי'וף על ה'אמג ב'פג עמי', שהחיקגום חישבום איתי לעתוק שב'פגו 
ה'בואום ימתאגכום איתי לש'ת 750 לפ'ה"', כשממלכת ושגאל הצפי'ות עשתה את דגכה 

לעבג החיגבן? הבגחתי של אליהום או'ה משתמעת לש'ו פ'ום:

ם... לִָ והּיָדה ְיָאְכָלה ַאְגְמ'ֹית ְוגּיׁשָ ו ֵאׁש ּבִ ְחּתִ ּלַ ְיׁשִ
ָגֵאל... ֵ'ו ִוׂשְ ְצלּי ּבְ ן ִוּ'ָ ו ְכָגַעִום אֹי ְבַדל ֹאֶזן ּכֵ ּתֵ ו ָהֲאִגו ׁשְ ול ָהֹגֶעה ִמּפִ ג ַוּצִ ֲאׁשֶ ּכַ

ָגה... ִאוג ֲעׂשָ ׁשְ ִאוג ֵמָאה ְיַהּוֹיֵצאת ֵמָאה ּתַ ׁשְ ָהִעוג ַהּוֵֹצאת ֶאֶלף ּתַ

האומה הממישכת של הפזיגה מיבגחת במדיוק: מזמיגו התפולה והוי ל"וללית" — "ְיֵהוִלולּי 
פֹין ְיַעד ִמְזָגח ְוׁשֹיְגגּי" לבקש להם לשייא מקים  ם ַעד ָום ּיִמּצָ וגֹית ֵהוָכל" — יב'ו ושגאל "ִמּוָ ׁשִ

מקלג. כויין שמולית האליהום הן אש, אלה השימעום יהקיגאום איתן וועשי לאפג.

במקיג: clerkship, מולה שהיגאתה האחת הוא לבלגית יהיגאתה האחגת הוא כהי'ה דתות.  .5
שלא כדגך הגבע.  .6

 ,prescript מה שלפ'ו הכתיב, מה ש'כתב מגאש, לבון ,pre-script במקיג, משחק מולום בון  .7
תכתוב.

במקיג: pre-script )אגומיליטות: מה שלפ'ו הכתיב(, post-script )אגומיליטות: מה ש'כתב לאחג   .8
מעשה; מולילות: תי'פת בתחתות של גק'ג שכבג כתיב(.

prescription: כתובה מגאש, היגאה, מגשם; proscription: או'יג, החגמה, 'ודיו. שתו המולום   .9
'טזגית מן המולה script, המקבולה לשיגש העבגו כת"ב.
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דבג האיגקל או'י חד־משמעו. די־הפגציפוית יאפולי תלת־הפגציפוית שלי — שלוש 
דגכום 'פטשית בצימת שלוד דלפו — הן אלה של החוגית הא'ישות. 'ביאית הן 'וטידם של 
דבגו האיגקל: הן עי'ית בגגם 'שאלי. כוצד וכיל הוה העם הוהידו לשגיד מבלו לצאת פחית 
אי ויתג מן הדעת כקילקגוב, מבלו פחית אי ויתג להוכ'ע להג' עצמו מגצין )הדחף לש'ו 
הדבגום אכן מציו עמיק בגטושית הוהידות(, בעיד ב'וי וידעום, בעידם קיגאום חזיג יקגיא 
בחזי'ם המחווב של 'בואוי? הוכן מצאה הוהדית את 'חושיתה, את אחוזתה בחוום, כאשג 
הצי האפיקלופגו 'מ'ג לה בודו 'בואו האיפל שלה־עצמה יכאשג התחזוית שהיתיי בצי הזה 
התטשמי, עד לאית המחגודה האחגי'ה, פעם יעיד פעם יעיד פעם? זי 'גאות לו "השאלה 

הוהידות" בה"א הודועה.
התשיבה מציוה בחלקה, כמיבן, בת'יעת המגיגלת הא'גו'ימות של היגאית משה 
יה'בואום. הקג'גגיפה לעילם או''ה ללא ת'או. בטזג דו'י של אליהום על ושגאל וש 'עופום 
מקלום. צדוקום, יוהוי אלה קימץ בלבד, אילו וו'צלי; בעלו תשיבה וישבי משביתם. הדואלקגוקה 
של הגהבולוגצוה האפשגות 'יבעת מתיך לב האומה. לשי'ה גהיגה ב'יף 'פג עמי': שאגות 
ָגֵאל  ו ִוׂשְ בּית ַעּמִ ו ֶאת ׁשְ ְבּתִ ושגאל ש'פיצה אל כל גיח תשיב משבָוה אל האגץ המיבגחת, "ְיׁשַ
ִגוֶהם". כל החלים  תּי ֶאת ֵווָ'ם ְיָעׂשּי ַטּ'ֹית ְיָאְכלּי ֶאת־ּפְ בּי ְיָ'ְגעּי ְכָגִמום ְיׁשָ ּמֹית ְיָוׁשָ ּיָב'ּי ָעִגום ְ'ׁשַ
הצוי'ו יתכלותי, איפן התטשמיתם הִ''ו, "מתיכ'תום" בפ'יק זה, האגבעה עשג בפגק התשועו 
בכתבי של עמי'.10 לאיגך התיגה כילה, לאיגך 'פגו ה'בואום המכתובום את עתודי של ושגאל, 

שגג הפוציוום, שגג האיפק המשוחו, מיצט כ'טד זה של ה'בל שאון לי 'יף.
אך האמת הכפילה הזאת בצי קדיש גק מ'בכת את השאלה הפ'ימ'יליטות יהפ'וכיליטות. 
הצוייו הדגגמו'ו'גו שבהבגחה להצלה חלקות אי מלאה היא תכ'ות מחוובת, כפיוה, כמי 
ה'ביאה על גדופה, הטלוה ימיית על קודיש השם. צפוות העתוד של עמי' באשג לצוי'ית מ'חה 
פעילה, כמי התחזות שלי באשג ל'בלם של הוהידום. אף קביצה אחגת באביליצוה יבהו'גיגוה 
החבגתות של ב'ו האדם לא קגאה, מתחולתה, ישבה יקגאה ללא הפ'ק, שו''ה ילמדה בעל פה 
יבלב יִשכללה עד און קץ את הגק'גום המ''חום את טיגלה בשלמיתי. ותג על כן, הגק'גום 
הללי 'תפ'ום ככאלה שוש מאחיגוהם מחבגּית י'מכית גג''צ'ד'גוית שאו'ן וכילית לגעית 
בגאווה מגאש,11 שלא כמי האיגקלום ה'ידעום לשמצה בעילם הפטא'ו. לפוכך הכתבום הם 
חיזה עם הבלתו 'מ'ע. אליהום "'תן את מולתי", במשמעית הכפילה של אמוגה ישל אושיג 
מחווב, מ'ג את הליטי' שלי יאת שגג החיב לושגאל. או אפשג לבגלי יאו אפשג להפגוכי. 
שיב 'שאלת השאלה אולי הומ'עיוית, אוזי עיצמה גיח'ות, אוזי 'כי'ית לשעביד יאוזי 
טאייה 'דגשית לי לעם ה'קגא להיצוא לפיעל צי )pre-script( גאשי'ו, להכתוב איתי, לכאיגה, 
לעצמי? האיג מ''ייג אית'י כשהיא בהוג מדו. יבכל זאת 'וגל על הוהידו לשכין בתיך הגק'ג 
המולילו של ממשיתי כפו ש'צפתה מגאש. קא'גו כתב מחזה ה'יבב 'בוב ויהגתה של חבגה 
שבה כל אדם וידע מגאש יבאיגח בלתו 'מ'ע את מיעד מיתי. או אפשג שלא לגאית במחזה 
משל לוהדית. כויין שהוהידו חו בעידי מיצוא אל הפיעל באיפן פגגו יבאיפן הו'גיגו צי 
כתיב, שגג חיב שהיטש לי לפוגעין כאשג אליהום חופש אחג אבגהם ימשה, יכויין ש"'פג 

אם היא אכן כתבי של עמי', שכן בדויק קגע ההבגחה הזה 'גאה בעו'ו חיקגום גבום כתי'פת   .10
מאיחגת הגבה ויתג ]המחבג[.

במקיג: pre-diction — טם לפ'ו האמוגה יטם חוזיו העתוד.  .11
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 déjà-vu( .החוום", בוהדית, היא גק'גיאלו באיפן מולילו — משים כך, הוהידו לבדד ושכין
מח'וק זה, הח'ו'ית ה'גצעת מפ'ו הבלתו 'ידע שבמצב הוהידו, הם בדויק אלי שק'מי להטל 

יעיגגי בי דחווה בעת יבעי'ה אחת.(
אף על פו שהמ'ט'ין הפ'וכיליטו 'יתג מעיגפל, העיבדה ודיעה: במודת־מה, 'ביאית 
מטשומית את עצמן. ככל שה'ביאה גבת־עיצמה ויתג, ככל שהוא מיכגזת לעתום תכיפית 
ויתג, כך טדל הדחף האו'גגו שלה לעבג התטשמיתה. בהו'גיגוה המחגודה שלי, דימה שכל 
מעוו'וי של הוהידו הוי 'תי'ום לייודיא 'כי'יתה של מפת הדגכום שהתיי לי ה'בואום. התכתוב 
״היצא אל הפיעל״, גאשות לאיגך טוא צלמיית יאחג כך בחשכת הלול של ההטלוה יהגבח, 
שהטוע לשואי ב"מעגבילת" של ש'ית האגבעום של המאה, בשיאה )למולה הויי'ות ה'שטבת 
holocaust, שמשמעה העלאת עילה גק'ות, און מקים לטוגומו בע'וון זה(; ילאחגי'ה בשובה 

לושגאל, ש'חזתה מגאש י'חתמה כחיזה.
האם פוגיש הדבג היא שהחוזוין האיגיפו של שובה הבותה ישל שלים, שעל פו הה'כם 
עם אבגהם יבפגקו ה'וים של 'פגו ה'ביאה וביא אחגו אלפו ש'ית 'בל, ותטשם אף היא? לא 
עתה, לא בהכגח בעודן חולי'ו. האיתוית הקג'ית קג'ית מדו לזאת. המשוחו היא 'עוף מוליג 
לש'ו הצדדום. חזוי'ית הבגכה תליוום בביאי של ַה'דג המשוחו. עד אז, אפולי ההתקבצית 
לצוין הוא pro-visional במיבן האגומיליטו המדיוק של המולה בלגו'ות, חוזוין שגבעי ימיעד 

התממשיתי או'ם ידאוום.12
עוקג הע'וון היא זה: טם כיח ה'בל הוהידו, דהוו'י הקבלה המ'יגתות של גצף של 
חגמית יגדופית לאיגך ההו'גיגוה, טם האב'יגד מבחו'ה גצוי'לות יטואיפילוגות שבחזגתה 
של קביצה את'ות מידג'ות לגציעת אדמה צחוחה בגיבה במזגח התוכין, גציעת אדמה 
שהיחזקה ש'ום גבית בודו אחגום ישטביליתוה או'ם וכילום להוית אלא טבילית של ש'אה, 
או'ם 'ות'ום להב'ה מחיץ למגאפוזוקה ילפ'וכיליטוה של מה ש'כתב מגאש. צגוך הוה לאשש 

את אמותיתם של הגק'גום הק'י'וום.
המחוג של "'והיל ה'פגום" אי "שמוגת ה'פגום" הללי )ההת'הלית הזאת "לפו ה'פג"( 
הוה, פשיגי כמשמעי, מפלצתו. הגעוין שחזוין־הלולה של הוהידו היא שהבוא עלוי, אוכשהי, 
באיגח מ'תיגו, את הוו'יגום ש'חזי מגאש, או'י גצוי'לו, אך הדבג או'י ממעוג את כיחי 

הגידף בלא הגף.
ע'וון זה כיפה עצמי עלו'י בקגואת'י את קפקא. הפגקגוקית של בוקיגת ה'פגית 
יהמחקג ה'פגיתו ח'גית אי'ום פחית אי ויתג ל'יכח המשפט יהטירה, על גאוות העתוד 
ה'אמ'ה יהמפיגגת שלהם באשג לאו־א'ישוית הפקודיתות של החוום בזמ''י. בואיג הגק'ג, 
התווח'ית לאמצעום 'ט'י'וום אי להקשג 'פגיתו, או'ם אלא גגוייואלוזצוה של המתייה 
של קפקא לעילם מח'ית הגוכיז, לתיעבה של האו'גומוית שבון מע'ה לקיגבן, כפו שאלה 
באום לודו בוגיו באיקגיבג 1914 ב"מישבת העי'שון"; אי, ִחשבי על השומיש שעישה קפקא 
במולה "שגץ" ב'ופיג "הטלטיל" מ־1912, בדויק במשמעית יבקי'יגצוית שה'אצום עתודום 
 ,avant la lettre ,לווח' לה דיג אחד מאיחג ויתג. בוצוגיתוי של קפקא וש מולילוית חשיפה

המקיג ויצג 'מוכית בון pro-visional לבון המולום provisional )מית'ה( י־prevision )חוזוין   .12
'ביאו(. משמעית המולה הלגו'ות provideo הוא לגאית קדומה, למגחק, במגחב אי בזמן. משמעית 

מישאלת הוא לגפל, לדאיט לקוים. 
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העישה את מביל הפגש'יוית שעיגגי לח'ג געם כמעג לחליגון. אפולי מלאכת המחשבת 
של חוליפו הדבגום במכתבו ילגג ב'ומון יטגשם שלים על הגלוטויזוית אצל קפקא, שעשיוום 
להוית, לצד מ'תי של מ'דלשגם על הקגואה בד'גה, המוגב שוש לאמ'ית המידג'ות של 
בוקיגת ה'פגית להצוט, 'מ'עת מן החודה הדיחקת של ה'ביאו. ויתג מכל דיבג אי כיתב אחגו 
ה'בואום, קפקא ידע. אצלי, כמי אצלם, הדמוין הוה גאווה על־חישות יההמצאה הוותה גושים 
מדיקדק של גאוות העתוד. אימלליתי של קפקא כמו ש'כפה עלוי לכתיב, בווש'יתי הכמעג־
הו'גגות באשג למעמדי במצואית כמחבג, הן העתקה, אילו מידעת, של מאמצו ה'בואום 
ו  ה ֹלא ָוַדְעּתִ להשתמג מן המשא הכבד מ'שיא של גאוותם, להת'עג מן הצוייו להתבגא. "ִהּ'ֵ
ג" של וגמוהי, מ'י'תי של וי'ה מן ההת'באית, הן המקבולית ה'פגיתוית למוליתוי של  ּבֵ ּדַ
קפקא על "או־האפשגית לכתיב, או־האפשגית לא לכתיב".13 כויין שהעתוד שאון להעליתי 
על דל שפתוום 'טלה לפ'וי כה בבהוגית, קפקא הוה לא גק בכתבוי אלא טם בקוימי האושו, 
בוידעון, כמו שכבג מציו לאחג מיתי. צוין מ'יום של המצב הזה שבקישו 'ותן להעליתי על 
הדעת עימד בו'יד, כך א'ו חישד, האלטיגוה העמיקה בויתג שוצג אדם במעגב לאחג כתבו 

הקידש, זי שבמשל "לפ'ו החיק", שחיבג ב'יבמבג אי בדצמבג 1914.
ב"א'ו מאמון" של קפקא בע'וון הקגואה 'וכג ה'ו'וין הוהידו באומה המצייה שמעיגג 

הגק'ג:

אם ה'פג שא'י קיגאום בי או'י מעיגג אית'י, כאטגיף ההילם בטילטילת, לשם מה א'י 
קיגאום בי, אם כך? כדו שועשה אית'י למאישגום? אליהום הגיב, הגו הוו'י מאישגום 
טם אלמלא הוי ל'י 'פגום, י'פגום מה'יט שעישה אית'י מאישגום וכיל'י, אם צגוך 
הוה, לכתיב בעצמ'י. אילם מה שא'י מיכגחום שוהוי ל'י הם איתם 'פגום הבאום עלו'י 
כמזל בוש ימצעגום אית'י עמיקית, כמי מיתי של מו שאהיב עלו'י ויתג מעצמ'י, כמי 

התאבדית.

'ותן הוה לימג הגבה מאיד )יבחי'ג דויק( על ה'וטיד המהפ'ג בון "מו שאהיב עלו'י ויתג 
מעצמ'י" יבון "התאבדית", על הטוליו המשתמע מדבגוי של קפקא שהתאבדית הוא תמוד הגוטת 
ה"אחג", הגוטת מו ש"אהיב עלו'י ויתג מעצמ'י" בתיכ'י. מה שבגיג באמוגה הודיעה הזאת 
היא הציגך הפגדיק'לו, הבחו'ה העצמות עד לאבדין, בחזין הוהידו של ה'פג יבהת''ית בי.
ה'פגום שאו אפשג בלעדוהם, אלה ש"ביאם עלו'י" חזק אפולי ממיתי של האהיב, הם 
ה'ולבי' של הוהדית. מה שוש להם במשיתף, מה שמקשג טם את ה'פגום החולי'וום הבידדום 
שבהם אל הק'י'ו, היא אכן מעמדם כמקגא, קגואה לא'ישית יזומי'ה לעדית בפ'ו בות דון. הם 

קיגאום ל'י שיב ישיב. האטגיף ההילם בטילטלת'י מאלץ אית'י להחזוק את עו'ו'י פקיחית.

 Franz Kafka, The Basic Kafka, ed. Erich Heller, Pocket Books, New York, N.Y. 1979, p.  .13
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ִול, ּקּין ְלֶזה ַהּלַ ֵאון ּתִ
ַאְך ָלֶכם ֲעַדִון אֹיג. 

ַלִום ֲעֵגו ְוגּיׁשָ ׁשַ
חֹיג. ְ ת ַהּשׁ ְמִאוָגה ַחּמַ

ל ֹצַהב  ה ׁשֶ ַמְחִגוָדה ַחּמָ
ה, ְי'ּיָמה־ִ'ום — ּמָ ו ּכַ ּפִ

ְוהּיֵדו ֵהוַכל ַהּ'ַֹטּה
ו גֹיְמִ'ום. ֶאת ּטּיַפת ִאּמִ

ת ֱאֹלהַּ ְגּכַ ֵגו ּבִ ְמֻחְ'ּ
ִלום, ּלָ ה ְמׁשֻ ֻהָ'ּ ּכְ

ְוהּיֵדו ֵהוַכל ַהּ'ַֹטּה
ִגום. ה ׁשָ ָ ֲעֵלו מֹית ִאּשׁ

ָגֵאל ַעל ֵאם ׁשֹיֵגגּי ִוׂשְ
ַבג. ְיִצְלצּיל קֹיָלם ּטָ

ֶעֶגׂש, ַיֲאִ'ו ֵ'עֹיג ּבְ
חֹיָגה מּיָאג.14 ה ׁשְ ַחּמָ ּבְ

כיתגת שוג זה של מ'דלשגם הוא "חמה שחיגה". מאחג שאו''ו וידע גי'ות, און בוכילתו 
לימג על שוג זה אלא מעג מאיד, על מקיג הק'ם שהיא מגול. ותגה מכך, וותכן שבאגבעת 
הבתום המגיבעום הללי מציוום הדום אזיגגוום של 'ומבילוּית אפיקלופגות יא'כגיליטות 
גי'ות ה'טושום גק לוידעו דבג. כך היא הדבג לעתום קגיבית אצל ש'ו הקילית הטדילום 
הללי של האיגתידיק'וה הוהידות־גי'ות )הוהידום שהיגבלי ל'צגית אך זיכגום(, מ'דלשגם 
יפ'גג'ק. אך עיצמתי של השוג יהאי'ובג'לוית של קגואתי אלו'י הן כאלה שעלו'י להאזון 

להן הוגב, ככל וכילת'י.
מיגובום מ'יומום מעודום על עצמם. בשוגה יב'ופיגת הגי'ות, בבוגיו שאון דימה לי 
של ה"זגּית" של המ'יגת הפילוגות יהפ'וכיליטות הגי'ות של פישקון ידי'גיוב'קו, ה"לולית 
הלב'ום", בווחיד ב''קג פגגביגט, הם אמבלמגוום. "החמה השחיגה" בשוגי של מ'דלשגם, 
על תקדומוה אצל בידלג יאצל 'גייאל, הוא הופיכם של הלולית הלב'ום הקידחום. זגוחת 
השמש השחיגה הוא מע'ה לשקועה הלב'ה. אך ויתג משתוהן, איגי של הוים הגטול מבשג געית 
ה". בשוגתי של פיל צלאן על השמדת והדית אוגיפה,  ּמָ ו ּכַ ל צַֹהב / ּפִ ה ׁשֶ למשיגג: "ַמְחִגוָדה ַחּמָ
שוגה שבאמצעית הדהיד יאזכיג בלתו פי'קום מכולה בתיכה לעתום קגיבית את זי של אי'ופ 
מ'דלשגם, "חמת הֹצהב" 'עשות )'שאגת, למעשה, כפו שהוא( לכיכב הצהיב של ה'ודי'ום. 

כפו שקיגה תכיפית בשוגה הפולי'יפות יהאלטות לאחג משלו יקהלת — 'גאה שקהלת 
היא הפיעל מתחת לפ'ו השגח בשיגיתוי של מ'דלשגם — ב"חמה שחיגה" וש משחק טימלון 

אי'ופ מ'דלשגם, ָאאי, מגי'ות: פגג קגוק'י'יב, 'פגות פיעלום, הקוביץ האגצו, תל־אבוב 1990,   .14
עמס 22.
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בון העגו'ה לקבג. שוג עגׂש 'שזג בתפולת אשכבה. הילדת ולד הוא תמוד, במיבן ב'אלו, 
'יף האומהּות.15 לעימת זאת, מיתה של ֵאם היא לודה־מחדש של ב'ה, אלא שזי לודה־מחדש 
אל עגוגּית ביטגת, אל הטלית המיבהקת בויתג, טלית מזהּית משיתפת ימזוכגין. מן הטלית 

ה'פשות יהטיפ'ות הזאת און דגך חזגה.
דימה שהטלית 'מצאת בתיך הלב ההילם בשוגי של מ'דלשגם. ב'ו ושגאל קיבגום את 
ת  ְגּכַ ֵגו ּבִ אמי של הדיבג ב"ֵהוַכל ַהּ'ַֹטּה", אב'יגד פילח'ו, אי שעגיגווה. הם עישום זאת "ְמֻחְ'ּ
ִלום". ההגמז לקביגה באדמה שאו'ה מקידשת, מיגוב שהיא פטא'ו אי 'יצגו  ּלָ ה ְמׁשֻ ֻהָ'ּ ֱאֹלהַּ / ּכְ
ויתג מאשג והידו, בגיג. אילם, במיבן גחב ויתג, ההצהגה מעודה על 'ודיו. לא קדוש אלא 
גקייואם. בטילה, הוהידו ח'ג בות אפולי במיתי. הולד 'ועיג לקילית הטילום של ב'ו ושגאל, 
ֲעֵגו  'ועיג לתיך אומה אפיקלופגות. השמש המ''ייגת איתי הוא שמש שחיגה, יהוא זיגחת ב״ׁשַ
ַלִום". 'ותן לקגיא את הדומיו הזה בשתו דגכום לפחית: השעג הזה 'טיג בפ'ו המ'ידום,  ְוגּיׁשָ

י/אי אפלה תביא דגכי אל העוג בצהגו וים.
שוגי של מ'דלשגם מתיאגך לש'ת 1916. והדית גי'וה ודעה פגעית זה לא כבג, 
יהעילם הקגיו "תגביתו" 'תין במלחמה. אילם לא ה'ויג הבילשבוקו־'גלו'ו'גו יאף לא 
המעגבילת ההוגלגאות 'גאי באיפק. יבכל זאת מ'דלשגם 'ועיג, ימעיגג את קיגאי, לחזין 
הבגיג של דמדימו הלול הצפיוום. היא כבג יודע — ודועה שתתטשם בוו'יגום המחגודום 

שלי־עצמי יבמיתי.
כמי אצל קפקא, טם כאן וש או'גומוית שלא 'ותן להתוגה בון המדימוון לחזיו. לא גק 
עמי' אלא טם גבום מטדילו הגב'ום 'בגי שכל והידו, בשעה שהיא 'יכח כל־כילי לפ'ו דבג 
האליהום, לפ'ו הזומין החו של התיגה, 'מצא במצב של 'ביאה יחוזיו העתוד. בגמה מ'יומת 

היא 'עשה שיתף לעיבדה שאליהום זיכג את העתוד.
שיב מצוקה השאלה. במקים שבי ה'ביאה כה חידגת בחגופיתה, האם און הוא מכו'ה, 
יבעצם מעיגגת לפעילה, את הטשמתה? האם וכילה להוית אשמה כלשהו )שאו'ה 'ות'ת להב'ה( 
בבשיגה? )במיזואין בגו'ל תליו צויג א'י'ומו "פגומוגובו" המתאג את הבשיגה; מאחיגו גאשה 
הגכין, ההמים, של מגום, תליו צויג קגן של הצלובה.( האם בוהדית הגק'ג שילג בחוום? האם 
העיבדה מטועה בהכ'עה, אך טם בגצח'ית, בעקבית המולה המַצייה? הכתובה הוהידות החולי'ות 
בשוא טדילתה, כאשג הוא צימחת, 'יף כל 'יף, מתיך הגק'גיאלוית הלוגיגטות הפגש'ות 
ימהגוכיזוית של הטגי, 'ישאת עמה, מהוו'ה עד צלאן, גאוות 'ילד מיעצמת יאשמת התטשמית.

מ'הל 'פגו החשבי'ית, שימג ה'פגום, או''י גק בעל המשמיגת על ה'ביאה, מו שמאשג 
איתה בבשגי יבעצמיתוי המוי'גום. היא טם כיהן דת. המ'תיגון יהפגקגוקית של הכהי'ה 
מי'חום בו'יד הוהדית. שים מ'יגת אי תגבית אחגת לא ִווח'ה כזי הולה לשומיג ילהעתקה 
של גק'גום אי קוומה כזי מו'גוקה של הפוליליטו. הדבג 'כין באשג לפגק'ו' האיגתידיק'ו, 
שבי געית 'יפג בידדת, העתקה שטיוה של אית אחת, טיגגית 'וליק־לתמוד של המטולה אי 
העמיד הגלב'גוום מן הכתבום המקידשום. הדבג 'כין, באיתה גמה של עיצמה לוגגלו'גות, 
לכל התואיגוית יהגכ'וקית של הקבלה, למקיבל הביחן בדקדק'ית אית עבגות אחת שציגתה 

הטגפות ישמּה מקפלום בתיכם א'גטוית מיגכבית של משמעית. 

במקיג: maternity, מולה שהיגאתה טם אומהּית יטם מצב ההגוין יהלודה.  .15
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ה'כ'יך עם ההל'וזם יעם הט'י'ו' ה'יצגו חגוף. בוהדית, הגיח חוה באית; עביג המקיבל, 
האית היא הגיח. מכאן האודואלום של כיה'ו הדת, הקיד שלהם בשמוגת הכתיב ימ'וגתי לאיגך 
הו'גיגוות הטלית של הוהידום. מכאן כהי'תה של ק'גת הגב'ום בטגי יבשגעגל. תהוה זי 
קלושאה שדיפה לימג שהגק'גיאלוית ילבלבגית 'פגו הקידש האק'גגוית הללי — שתוהן 
או''גגימ'גלוית לחליגון במקציעי של קפקא יבוועידי — הוי תחלוף לפעילית פילוגוית 
יחבגתוית שהוי ח'ימית בפ'ו הוהידום, אי לימג שגבעה ה"כתב'ו" של ההושגדית הוהידות 
הוה תחלוף מעכב לוצוגת או'גלקג יאמ'ית חולי'וום. ה'קידה הוא שהגכ'וקית יהדו'צופלו'ית 
ההזיוית לעתום של תשימת לב לגק'ג, המו'גוקה של 'אמ'ית למולה הכתיבה, הכביד המיע'ק 
למבאגוה ילמעבוגוה — כל אלה גוכזי בתיך הגטושית הוהידות כיחית מויחדום במו'ם יגיהג 

של תכלות 'גילת פ'וית.
כל אלה הם שטגמי לטבגום והידום כה גבום, ילאחגי'ה טם ל'שום, להוית ב'ו בות 
באו'גלוט'צוה המידג'ות. הם שטגמי לעלוי'יתי הפגיביקגובות של הוהידו במידג'וּית, הן 
ההימ'ו'גות יהן המדעות. "טאי'ית ה'פג" של מגק' ישל פגיוד, של יוגט'שגוון ישל ליו־
שגגאי', הוא וושים חולי'ו של הכשגה ממישכת בלבלגית 'פגו הקידש יבפגש'ית מיפשגת, 
'פקילגובות, על פו מ'יגת הבואיג )יבי בזמן טם התמגדית פ'וכיליטות־'יצויליטות כ'טד 
מ'יגת זי(. ה'יכחית הוהידות, הבילגת מאיד לעתום קגיבית, בתואיגוית מידג'וית בתחימו 
המתמגוקה, הפוזוקה, הכלכלה ימדעו החבגה, הוא טלטיל ושוג של ההומ'עית מן המשיעג 

בקוגיב ימן האגצו, הומ'עית המכי''ת את האתי' של כיהן הדת.
תחת גדופית הגימאום עשה עקובא את מקים המפלג שלי ל"מקים" אי ל"משכן ה'פג". 
מעגכת עגכום חולי'ות, אך וחד עם זאת ה'יבעת ושוגית מזי של עקובא, עשתה את והדית מגכז 
אוגיפה, יבהזדהגית המאיחגת ויתג שלה את והדית אמגוקה, לאגץ־הלובה האו'גלקגיאלות 
יהגיח'ות של המידג'וית. פגאט, בידפשג, יו'ה, ל'ו'טגד, פג'קפיגג י'וי־ויגק הן הבוגית 
הוהידוית של זמ''י, אבל טם, בפשגית, הבוגית. בהן לבלגו־ה'פג, המכיגום למולה ילתואיגמה, 
החילמום הדווק'ום שאחגו אוו'שגוון, ה'הוטי את חוו הגיח, גקדי איתם; שכן ת'יעת הגוקיד 

הזאת לפ'ו התובה שבה שיכן כתב החיק מציוה בִלבה העתוק של התידעה הוהידות.
על פו גמז קבלו יח'ודו, הגיע חלחל אל תיך עילמ'י מבעד ל'דק דק כחיג השעגה 
באית שטיוה אחת. ה'בל של האדם, יבווחיד זה של הוהידו, 'ילד מתיך העתקה שטיוה של 
אית אי מולה וחודה, כאשג אליהום הכתוב את התיגה ל'יפגי ה'בחג. הפ'גזוה העטימה 
הזאת מבגאת באיפן מישלם את הקיד של החיקג. הוא מיבולה להטדגת הוהידו כמו שתמוד 
איחז בודי עופגין אי עג בשעת הקגואה, מו שבמח'ית המיית )יהדבג אכן התגחש(, בדגכי 
להשמדה, ותקן שטואת דפי', וטוַה גק'ג מפיקפק. אילם המי'ג יהמגאפוזוקה של לבלג־

ה'פג או'ם אך יגק אלה — אי אפולי בעוקג אלה — של הפשגה מ'דגו'ות פדא'גות. און אלא 
להתבי'ן בשפו'יזה כדו לדעת שאון הדבג כך. מה שמיגל על כף המאז'וום היא הפוליטיקה 
של האמת. פילוגוקית כאלה הן במהיתן 'יקגגוית — י'יקגג' היא הטֹיו האחד שכל והידו 

חישב מחיוב להתק'א בי ל'צח.
הגטע ה'יקגגו עביג הוהדית המידג'ות היא פגשת דגוופי'. הוא כפתה על הוהידו 
את השאלה אם ויכל, יאפולי באדגת של אמ'צופצוה יהתביללית, להטוע או פעם לאזגחית 
בגיחה בעוגי של הטיו, שהוא מדו'ת הלאים הבתג־'פילואי'ות. פגשת דגוופי' עומתה בחדית 
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אכזגות אודואלום של צדק ימצפין אושו עם דגושת מדו'ת הלאים ל'אמ'ית ה'עלה על כל 
דבג אחג. המקגה זגע איג חד בויתג על הגיח הא'גכות מגבעה של החשובה המיפשגת ישל 
חופיש האמת המיחלגת. צוייוו התבי'ה יהמצפין הת'טשי, מגאפוזות יאתות, במה שמי'כם 
כמיעול י'חיץ, בהעגכית יאו־ידאיוית מי'גוית שבלעדוהן המגקם החבגתו או'י וכיל להתלכד. 
כמי משפגי של 'יקגג', טם פגשת דגוופי' חיגצת משפג על הפילו'. הש'ע ש'יצג בשל 
כך, ה'וצחין הש'יו במחליקת של הצדק האושו על פגגויגוית י'ומיקום של גיבת המדו'ה, 
הגולי מים לא גק בצגפת — טם משגג יושו, טם הגגיגוקה יהגקגוקה של מלחמת אזגחום, 
ה'יכחית בלו הגף בפילוגוקה הצגפתות, הם מיגשת ושוגה — אלא טם בעצם מישט הלאימוית.

16.Fiat iustitia, pereat mundus
הן האוגיע יהן ההוטוין שבקי'פלוקג מיצאם בוהדית. הם 'ילדי כתיצאה מן הכ'ו'ה 
הגב־משמעות של עם שהטלית הוא בותי, של שבג צלוו'ום השיכן לא במקים אלא בזמן, ח'ג 
שיגשום אבל מציוד מזה אלפו ש'ום בגטלוום, אל תחים הממשל הגגוגיגואלו, הגימאו בו'ידי, 
של האימה המידג'ות. בון שהוהידו ודע זאת יבון שלא, בון שגצה בכך יבון שלא — אכן, 
היא קוייה 'יאשית שלא כך הדבג יפעל גבית לגמית את עצמי — משהיע'קה לי הלאימוית 
מודו המאגחום הטיוום שאומץ לעצמי, היא 'יתג בדגך, במעבג. הוהדית מטדוגה את עצמה 
כאשגת כ'ו'ה ל"אגץ האחגת" המשוחות. לכיהן הדת, לאודואל הכהי'ה הדתות בוהדית, הבות 
הזה בזמן עתוד או'י חווב להוית ושגאל. אי, לותג דויק, היא "ושגאל" של חופיש האמת. 
ע יהי'בג כהלכה, היא  כל חופיש אחג אמת פיזוגובות, פולי'יפות, מי'גות, כל גק'ג שקּיּבַ
עלווה,17 שובה הבותה של הוהדית אל עצמה יאל 'והיל ה'פגום ישמוגת ה'פגום שלה. 
החיבית יהתפאגת שב'אמ'ית הזאת, כפו שהן מתאומית את עצמן במעבג מן התחים הדתו אל 
זה החולי'ו, מ'י'חית ב'פג La trahison des clercs של טסילואן ב'דה )Benda(, 'פג והידו 

במפטוע ש'ילד מתיך משפג דגוופי'.18 
כויגש של שפו'יזה, ב'דה מטדוג ימדטום בכתובתי־שלי את הפ'אגוית שבחזין ח'ג 
פ'וית, את המוציו יהדווק'ית האק'גגוום המי'חום בו'ידית ההטית יהמחקג. בשבת, הבגכית 
ה'אמגית בבות הכ''ת מיע'קית במפיגש לתלמודו חכמום. עצבית מציוה, אי צגוכה להומצא, 
בבות והידו שאון בי תלמוד חכם אי ולד שעתוד להוית תלמוד חכם. ב'דה מגחוק לכת ויתג. 

היא מ'כ' לעצמי היגאה של חכם מן המאה התשע עשגה שכבג 'שכח מלב כיל:

וש למחיק מגשומת המלימדום כל מו שמגשה לעצמי את המ'ופילצוה אי ההתאמה 
הזעוגה בויתג של האמת מתיך מ'וע כלשהי — פגגויגו, פילוגו, דתו יאפולי מי'גו.

וש לחיש בטידלי ה'יגא יהשקג של הצוייו הזה. וש לתת את הדעת ל'דג העילה שבי גשימית 
ההצדקית המיקעית. פגגויגוית, אהבה יהט'ה על המילדת — על הגפיבלוקה השלושות תחת 
אוים של פלושה טגמ'ות — הוא התוגיץ הבלתו קבול ה'מיך בויתג. אחגוה באום ה'אמ'ית 

צדק וועשה, אף אם וֺאבד העילם.  .16
.aliyah :במקיג — בעבגות, בתעתוק ליעזו  .17

Julien Benda, La trahison des clercs, B. Grasset, Paris 1927. בעבגות 'היט לכ'ית את ה'פג   .18
"בטודת האו'גלקגיאלום".
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הפילוגות, הועולית, השוקילום המעשוום שבפשגה האזגחות יחיש הֵעדג ש'יקגג' ישפו'יזה 
דיחום מעלוהם. תאבד העוג יתאבד האימה בגגם ובצע כיהן ה'פג את הגמווה, ילי "הזעוגה 
בויתג". אלה או'ם אדמת המילדת של הייוותי, שהוא האמת. במקים שבי הדת או'ה מ'יטלת 
להע'וק לאמת משכן גבעו, אפולי הוא חוובת לייתג. טילת הכיתגת של המ'ועום הוא ה"מי'גוית". 
אך טם הוא מי'גת הִצדה. החויב לעשית כן היא צי מעיגג מיגא )קוגקטיג הוה פי'ל איתי 
מכיל יכיל(. במקים שבי קא'ג ה'וח צוגיף מקגום גג''צ'ד'גו בון האתו לקיט'וגובו, ב'דה 
ודע שעשיוום להוית מקגום של קי'פלוקג בלתו 'ותן לוושיב בון אתוקה לבון גדופה אחג 
ודע — בפוזוקה טגעו'ות, בט'גוקה, בממצאוהם של פ'וכיליטום י'יפגום על האדם. כיהן ה'פג 
ביטד בוועידי, היא 'טגע מן המקגא, אם היא 'גתע מפ'ו החופיש הגהיג אחג האמת, מעמעם 
איתי אי 'יגה ממ'י — אפלגין חיזג על קגואת הצווד כאשג היא עג על אמת מכיתגת — טם 

אם הצִוד הזה וילוך לאיבד'י־שלי אי לאיבדן קהולתי.
זה המקים שבי עוקגו האמי'ה של שפו'יזה ישל קפקא 'פטשום עם הת'הליתי של 
'יקגג'. היטה דעית אמותו, היטה אמותו, היטה האמת, המלימד, חווב לדעת כו אף לאים, 
אף טיף פילוגו, אף אמי'ה, אף אודואל מי'גו אי ציגך, יוהוה זה אפולי הציגך בהושגדית 
א'ישות, לא ויכלי להצדוק תגמות, הי'אה עצמות אי מ'ופילצוה מכיי'ת של הגק'ג. הודע הזה 
יההקפדה הזאת הם־הם מילדתי. הקגואה השטיוה, געית ה'יפג, הן העישית איתי לח'ג בות.
הוהידו מטוע לבטגית, מתקבל לתיך ההו'גיגוה של הוהדית, בפעם הגאשי'ה שבה 
היא 'קגא, מולילות, אל הגק'ג; בוים שבי היא מתבקש ימיגשה לקגיא 'כין קגע מן התיגה. 
הזמ'ה זי מבואה בעקביתוה — בעיצמה מגיבה אי פחיתה, בדגטה טביהה אי 'מיכה של מידעית 
עצמות — מחיובית לכהי'ת האמת, לחופיש אחג האמת. ההתמכגית ה'ביאות יה'פקילגובות 
לתיב'ה הוא הלאימוית הוהידות. אצל לבלג־ה'פג הצ'יע בויתג, כמי אצל טדיל היטו הדעית, 
הקבלה של "צי הטוי'" הזה, על כל ההשתמעיוית כהתטוו'ית יקודים מ'יכ'ום, מיבולה בהכגח 

לתיצאית מעשוית )לא־מעשוית(.
כוצד וכיל אדם חישב, ולוד אגץ המולום, שלא להוית אלא הזהוג יהאגעו שבפגגויגום? 
מדו'ת הלאים מבי''ת על מותי'ום של התחדשית יתהולה צבאות. הוא מ'צוחה את עצמה 
באמצעית שקגום יחצאו אמותית )מקלעום יתתו־מקלעום(. בדטם שלי של האמ'ה החבגתות 
 “Forcé de combattre :הכגוז גי'י חד־משמעות שקוומת 'תוגה בון א'ישוית לבון אזגחית
 la nature ou les institutions sociales, il faut opter entre faire un homme ou un citoyen;
”Car on ne peut pas faire à la fois l’un et l’autre.19 המ'ק'ה קשה: "הפגגויג קשה כלפו 

זגום, משים שאו'ם אלא ב'ו אדם". 
ה"פגגויגוית" של מבקש האמת הוא א'גותזה לאיפצוה האזגחות של גי'י. אזגחיתי 
הוחודה של כיהן ה'פג הוא זי של ההימ'וזם הבוקיגתו. לא זי בלבד שהיא וידע שהלאימוית 
הוא 'יט של שוטעין, זוהים מדבק הדיחק את המון הא'ישו לעבג גבח הדדו, אלא שהיא טם 
וידע שמשמעיתה הוא הומ'עית ממחשבה חיפשות יבהוגה ימגדופה 'גילת פ'וית אחג הצדק. 
אוש אי אשה החשום־בבות בגק'ג הם, בהטדגה, מת'טדום מגעמו מצפין: למו'גוקה היילטגות 

"אם מיכגחום להואבק בגבע אי במי'דית החבגתוום, צגוך להחלוג מה ויצגום, אדם אי אזגח:   .19
מפ'ו שאו־אפשג לוציג את האחד יאת הש'ו טם וחד" )זסאן זסאק גי'י, אמיל או על החינוך, 

מצגפתות: אגזה גוג־אפלגיוג, מאט'', וגישלום 2009, עמיד 115(. 
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של הדטל יההמ'ין, לתגדמת השכל המצהוג "אגצו, אם צידקת יאם גיעה", לפאתי' ילצחית 
הלשין של שקגום קילקגובוום שעל טבם מדו'ת הלאים בי'ה את כיחה יאת תיקפ'יתה, בון 
שהוא גכ'יקגגוה של צגוכת המי'ום המבי''ת על מ'חג יבון שהוא אילוטגכוה גיגאלוגגות. 
מקים מישבה של האמת היא תמוד אק'־גגוגיגואלו; הפצתה 'עשות ב'תג בשל טדגית התול 

ימטדלו התצפות של הדֹיטמה הלאימות.
ה'כ'יך ומוי כומו עם ושגאל. זה ה'כ'יך שבון כיהן הדת ל'בוא, בון הגע'ית ללאימוית 
לבון הגע'ית לאי'ובג'לוית. היא דיבג אלו'י מתיך עמי' יוגמוהי באיפן שאו אפשג לוושבי. 
ההת'טשית הקגל'ות בון פילוגוקה לאמת, בון מילדת אומ''גות למגחב גג''צ'ד'גו, מ'י'חת 
בוגמוהי לי–לג. המלך והיוקום תיפ' את מטולת ה'פג שהיכתבה מפו הלבלג ישימג ה'פג 
של אליהום. היא קיגע את העמידום הפיטע'וום ימשלוך את הגק'ג כילי אל תיך הלהבית 
המאכלית )ממשלית, צ'זיגום פילוגוום ימִט'ו הפגגויגוזם שיגפום 'פגום(. אליהום מיגה ל'בוא: 
ה ָהִגאׁשָֹ'ה".  ִטּלָ ג ָהוּי ַעל ַהּמְ ָבִגום ָהִגאׁשִֹ'ום ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ה ַאֶחֶגת ּיְכֹתב ָעֶלוָה ֵאת ּכָ "ׁשּיב ַקח ְלָך ְמִטּלָ
האמת תצא לאיג. או שם וש בדל עופגין, מכי'ת שכפיל, מכבש דפי' וד'ו, שחמקי מעו'והם 
ָדה  ג ִ'ְלּכְ ֲאׁשֶ ם ְוָהָיה ּכַ לִָ ָדה ְוגּיׁשָ ג ִ'ְלּכְ ָגה ַעד וֹים ֲאׁשֶ ּגָ ֲחַצג ַהּמַ ב ִוְגְמָוהּי ּבַ ׁשֶ של א'שו המלך. "ַיּוֵ
ם".20 ה'פצופוקצוה ה'י'חתות געי'ה משמעית אדוגה. עוג המליכה יהאימה 'חגבית;  לִָ ְוגּיׁשָ
הגק'ג יאלי שמעבוגום איתי שיגדום, כאז כן עתה. המקדש עליל להוהג'; הגק'גום שהוה 

להם לבות שגום בגיחית המפוצית איתם.
האי'ובג'לוזם הפאילוא'ו הוה 'ט'יטת יהשגאתי באה לי הן מן הגק'גיאלוית הלא־
חימגות, הגג''צ'ד'גות, של ה'בואום בוהדית, יהן מן ה'ו'קגגוזם ההל'ו'גו. היא 'תטלה 
כאתטג הגצו'ו בויתג שקם או פעם להושגדית הוהידות, בדויק משים ש'בע מתיך הו'ידית 
האיגיפוום במ'יגת הוהידות )יאיגיפוה משמעיתה "שים מקים"(. שאיל התג'ו הצוב 'ביאה 
כ'טד כהי'ה דתות, אוחיד דתו אקימ'ו כ'טד גגוגיגואלוית. אפשג בהחלג שזהיתה של הוהדית 
הוותה איבדת יהוא הוותה מתמזטת אל תיך ה'צגית, לי זי האחגי'ה הוותה 'אמ'ה לקתילוית 
הוהידות שלה. במקים זאת, ממלכת ה'צגית עצמה 'עשתה למב'ה פילוגו־גגוגיגואלו המיכן, 
בכל מיבן מעשו, לשגת ילקדש את בגואתן של מדו'ית חולי'וית יאת המולוגגוזצוה שלהן. 
אומפגואלוזם אודואיליטו היא חלק בלתו 'פגד מן האומיץ הקי''ג'גו'ו של ה'צגית; הלאימוית 
המידג'ות 'ישאת את חיתמה של הפגיטגמה הליתג'ות. האמת 'עשתה שיב ח'גת בות; אי, 

לותג דויק, 'יתגה תחת )או־(ההשטחה של המ'ידה יהטיֶלה.
בתקיפה שבון 70 ל'פוגה עד 1948, לעגך.

במ'ופ'ג החולי'ו המכי'ן של הצוי'ית, מדינת היהודים של הגצל, השפה יהחזין מווצטום 
בטאייה לאימוית ב'י'ח בו'מגק. ושגאל הוא מדו'ת לאים בשואה. הוא חוה חמישה מכף גטל 
יעד גאש. הוא 'אלצה לטגים לא'שום אחגום להוית ח'גו בות, מיכ'עום, משיללו 'חלה, כדו 
לשגיד מוים לוים )במשך אלפוום ש'ה גאה הוהידו לכביד לי את העיבדה שהיא חלש מכדו 
לטגים לכל וציג א'ישו אחג להוית ח'ג בות יאימלל כמיתי(. מודיתוה התגימוית של ושגאל 
הן אלה של 'פגגה המכיתגת. התעמילה שלה, הגגיגוקה של גמווה עצמות שאומצה לה, הן 
מן ה'יאשית בויתג בהו'גיגוה של הלאימוית. בלחצם של מתחום חוצי'וום יפ'ומוום הת'יי'ה 

.And he was there when Jerusalem was taken :'במקיג, על פו תגטים המלך טסוומ  .20
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ה'אמ'ית לכלל פגגויגוית, יהפגגויגוית 'עשתה לשיבו'וזם. אוזה מקים, אוזה הותג וש 
במח'ה המביצג הזה ל"בטודת" ה'בוא, להת'טדיתי של שפו'יזה לשבג? הימ'וזם, אמג גי'י, 

היא "טֵ'בה המתבצעת כ'טד la patrie". אכן כך.
און פשע מי'גו ווחידו במעשוה של מדו'ת ושגאל. הם באום בהכגח מעצם ה'הטת 
מדו'ת הלאים המידג'ות, מעצם הצגכום הצבאוום־פילוגוום שבזכיתם הוא מתקוומת לצד 
יכ'טד וגוביתוה הלאימוית. מדו'ת הלאים 'וזי'ה משקגום מתיך הכגח אמפוגו. במקים שבי 
המוגה את מילדתה שבגק'ג בזי שבגמת הטילן אי בעזה — "עוייגום" הוה הכו'יו הגיאה־

למגחיק של ההבגאו'ג הדטיל מולגין — הוהדית 'עשתה ח'גת בות לעצמה.
אבל זה, כמיבן, גק חלק מן האמת.

גבום מן השיגדום הבידדום לא וכלי לשאת עיד את ה'דידום הבלתו פי'קום בשל 
גדופית, את הועדג ההט'ה התמודו על הוהידו אל מיל חוותוית ילעט. מן ההכרח הוה שוומצא 
מקים מקלג, מקים של התקבצית פוזות שבי היגום והידום ויכלי להע'וק לולדוהם מעג תקייה 
לעתוד. השובה לצוין, האימץ הכבוג יהעמל שהפגוח את המדבג, הושגדיתה של "האגץ הוש'ה־
חדשה" )ב'ו'יחי המפיג'ם של הגצל( כ'טד 'וכיוום פילוגוום יצבאוום מגיגפום, הפכי את 
הציגך לפלא. הגיב המכגוע של הוהידום בושגאל, של הוהידום בתפיצית, או'ם מבקשום להוית 
'בואום יאף לא כיה'ו דת מיגגפום בשל התמכגית איגו'גות, שלא מן העילם הזה, להפשגית 
'פקילגובוית יל'ם החוום של האמת. הם כמהום, 'יאשית, למצב הגטול של הוית אדם בקגב 
ב'ו אדם. ככל הא'שום יהאימית, הם ועדופי ל'צח את איובוהם במקים שאלה ודכאי יוטגשי 
איתם; אם המצואית הקשה תכתוב זאת, הם ועדופי לכביש, לצ'זג, אפולי לע'ית, מאשג להוית 
כבישום, מצי'זגום ימעי'ום, כפו שהוי זמן כה גב. אוזי פ'גזוה מ'דגו'ות, אוזי שגית של מטדל־
שן תהוה הה'חה שגק הוהידו, מכל ב'ו האדם, יאחגו זייעית השמדה שאון להעליתן על דל 
שפתוום ש'ותכי בשפע על גאשי, גק היא לבדי לא תהוה לי אגץ משלי, מקלג לולה לגאשי?

כל זאת א'ו וידע. תהוה זי עזית מצח גדידה לא לגאית את כיחי הפ'וכיליטו, האמפוגו, 
של הגועין. ותג על כן, האם לא 'חזתה השובה לצוין, למעשה צּייתה, באיתם הגק'גום עצמם 
שצוגגתו? האם און הצוי'ית חלק בלתו 'פגד מן המ'תיגון ימת'או הקוים ש"היכתבי מגאש" 

לוהדית, כפו שהוי הזמ'ום ה'יגאום של ה'בל )במוליתוי של שווליק(21 יהטלית? 
התשיבה האיגתידיק'ות בגיגה. ש'ו מהלכו ה'ביאה צגוכום להתממש. צייו ה'בל 
התממשי כבג לפ'ו ש'ום גבית, יטם זמ'ה של השובה הבותה לאגץ המיבגחת וטוע. אילם 
לא לפ'ו ביא שעתי של המשוח. מצבה הבגיגלו יה'תין ב'כ'ה של מדו'ת ושגאל בומו'י, 
כושלי'ה להועשית לצוֹין, מיכוחום את המלאכיתוית, את הזמ'וית של איתי 'וציל־הזדמ'ית 
בכו'י'ה־מחדש ב־1948. א'שום חמישום יפילוגוקאום הוי מציוום אז; המשוחו לא 'גאה לעון 
בשים מקים. כך, מדו'ת ושגאל, במקים שבי הוא עימדת הוים, או'ה מטשומה יאו'ה מפגוכה 

את בגות השובה של משה יה'בואום. עדוון לא באה העת. 
אישית, און לו זכית להשוב תשיבה זי. און לו חלק באמי'ית יבמעשו הפילחן העימדום 

בב'ו'ה. אך 'ותן לחיש שוש ממש בכיחה האו'גיאוגובו יהגאוותו.

ם" )יולואם שק'פוג, הסוחר מֶונציה, מא'טלות:  ּלָ ְבִגו ּכֻ ג ִלְבֵ'ו ׁשִ י ֶהֵכּ ם הּיא ַתּ ֶבל ָהִאּלֵ ו ַהּ'ֵ "ּכִ  .21
אבגהם עיז, הקוביץ המאיחד, תל־אבוב 1989, עמס 56(.
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להושגדיתם של הוהידום און מקבולה של ממש בהו'גיגוה. קהולית את'וית עתוקית 
יתגביוית לא פחית מחי''ית ילא פחית מידעית לעצמן אבדי, גבית מהן מבלו להשאוג עקבית. 
בגמה הגצוי'לות בויתג, הקוימות בויתג, קשה להאמון שהתיפעה הזאת של חוום גציפום אל 
מיל כל 'יכ'ו ההג' מ'יתקת מ''ובית הטלית. הוהדית שאבה את חוי'ויתה המיפלאה יהמיזגה 
מהפוזיג, מדגושית הה'תטלית שהעמודה בפ'וה ה'וודית. למגבה האוגי'וה, האוים הטדיל 

בויתג מאז ימעילם של "פתגין 'יפו" עליל להתקוום אם כל הוהידום וגיכזי כעת בושגאל.
אך וש גמז מגכזו ויתג. און ציגך להוית פי'דמ'גלו'ג דתו אי מו'גוקן כדו להאמון 
שוש משמעית מיפתות לווחידוית של כיח העמודה הוהידו, שוש מיבן, מעבג לאו'גג' תליו 
''ובית אי דמיטגפו, לקבועיתי של השוליב בון כאב והידו להשתמגית והידות. און זה 'בוג 
שהמגגה יההצדקה של מהלכם המחגוד של החוום הוהידוום ישל ה'' המתחדש־תמוד של 
הושגדיתם הן הקמתה של מדו'ת לאים קג'ה במזגח התוכין, מדו'ה ה'מחצת תחת 'גל צבאו, 

קג'י'ות יאפולי מישחתת בפילוגוקה שלה, צייח'ות בצגית איפקוה.
או'ו וכיל ל'עג מעלו את ההכגה הפ'ומות שהוו'יגום יהמ'תיגון שוש בוכילת ההתאיששית 
של הוהדית מדטומום, מיצואום לפיעל, אמת קשה: ב'ו אדם חוובום ללמיד להוית איגחום 
זה של זה על הפל'גה הקג'ה הזאת, כשם שהם חוובום ללמיד להוית איגחום של הממשית 
עצמה ישל עילם הגבע. זי אמת צ'יעה, מוודות ל'שומת'י, לעיג'י, לצל החילף שא'י מגולום 
על האדמה העתוקה לאון שועיג ויתג מאשג ומו חלד'י עלוה, יזי טם אמת מיפשגת במודה 
'יגאה, דיחקת מבחו'ה פ'וכיליטות ימי'גות. האדם וואלץ ללמיד איתה, אי שווכחד בבזביז 

יבאלומית איבד'וום.
מדו'ת ושגאל הוא מאמץ — מיבן בהחלג, מעיגג העגצה בהובגום גבום, אילו בלתו 
'מ'ע מבחו'ה הו'גיגות — ל'גמל את מצבה, את משמעיתה של הוהדית. הוא תאפשג לוהידו 
לקחת חלק במכ'ה המשיתף של ה"השתווכית" המידג'ות. בי בזמן, הוא 'ו'וין לעקיג משיגש 
את האמת העמיקה ויתג של הוית ללא־בות, של הוית־בבות במולה, דבג שהיא מיגשת 

ה'בואום ישימגו הגק'ג.
בוגישלום של הוים המבקג 'לקח ל"משכן המטולית", הודיע טם בשם "הוכל ה'פג". 
בתיך הב'וון המעידן הזה שמיגום כמה ממטולית ום המלח יפפוגי'ום של המקגא שעגכם לא 
ו'ילא בפז. זהי מקים של זיהג 'יקב, אם כו וש בי מעג ממשכן הקביגה. המדגוך מ'בוג את 
המ'ט'ין ההודגאילו החביו שבאמצעיתי 'ותן, במקגה של הפצצה אי הפטזה, לשקע בבגחה 
את ב'וון המודית כילי אל תיך האדמה. אמצעו זהוגית כאלה הם הכגחוום, משים שמדו'ית 
לאים חוית על חגבן. אך אמצעו זהוגית כאלה הם טם בגבגוית אתות ימגאפוזות. מולום או'ן 

מת'פצית על ודו אגגולגוה, ימחשבה או'ה וכילה לחוית במקלגום 'טד פצצית.
הגק'ג ה'עיל באיפן טשמו במילדת טשמות עליל לאבד את כיח החוום שלי, יעגכו 
האמת שלי עלילום להובטד. אילם כאשג הגק'ג הוא המילדת, טם אם היא 'גיע גק בזוכגין 
יבחופיש המדיוקום של קימץ 'ידדום, 'יידום של המולה, או אפשג להשמודי. הזמן היא הדגכין 

של האמת יאדמת הילדתה. אוזה משכן גיב מזה וכיל להוית לוהידו?

מא'טלות: אול'ה בו'ט


