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פרק שלישי

הדמיון המשחרר
באיזו דר אפשר להתרפא מאות הדמיונות המתעי? ג
לשאלה זו נותנת החסידות תשובה פשוטה מאד ואומרת:
עלֿידי דמיונות אחרי אמיתיי .ולש כ ראוי לנו עוד בימי
נעורינו להתרגש ולהפעיל את כוחֿהדמיו שבנו ,לפתחו
ולהשלימו ,כדי שנוכל לצייר בשכלנו דמיונות אמיתיי
ועלֿידיֿכ להחליש בקרבנו מעטֿמעט את דמיונותֿהשוא
המתעי ולהתרפא מה.
הבה ונבאר איפוא כא שני כוחותֿדמיו המנוגדי לגמרי
לראשוני ואשר עשויי לשרש מנפשנו את המגרעות הטבועות
בה ,הלא ה השוא והטעות .תחילה נבאר את הדמיו המאיר
לנו ופוקח את עינינו לראות את מעמדנו וערכנו האמיתי בעול
ואת שפלותנו הנוראה .כדי להגיע לכ ראוי להתחיל באופ
זה :ראשיתֿכל נשתדל לצייר לנו בשכלנו ובדמיוננו את
כדורֿהאר .נדמה בנפשנו כאילו אנו רואי מרחוק את
כדורֿהאר כולו על יבשותיו וימיו .כ נצייר לנו את כל
העמי שבכל חלקי העול ללשונותיה ולגבולותיה ,ואת
מספר האנשי של כל אומה ולשו .את כל זה נשווה לנגד
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עיני רוחנו ,כ שידמה לנו כאילו אנו רואי זאת לפנינו ממש,
בחושֿהראיה הגשמי שלנו .בתחילה לא יפעל עלינו הדמיו
הזה במידה רבה ,שכ עודנו חדש בעינינו .כוח דמיוננו עדיי
לא הורגל ולא הוכשר בכגו זה .אול במש הזמ ,א נשקוד
על הדבר בהתמדה ונתרגל לעבודה זו יו יו בלי הפסק,
ולפעמי – א יהיה אפשרי – א פעמיי ביו ,אזי נראה זאת
בעיני רוחנו ושכלנו ביתר בהירות ,כאילו יכולנו למשש את
המראה בידינו.
ולא רק את האנשי נצייר לנו ,אלא ג את שאר הנבראי
הנמצאי בעול ,היינו את כל הבהמות והחיות ,שנדע אות,
היכ ה נמצאות ומה מראיה וטבע; את המו החיות
הטורפות שבמדבריות ויערות ,אי ה טורפות ואוכלות ,את
כל מיני בהמות הבית שבני אד משתמשי בה ונהני מה.
את שאר מיני הנבראי הזעירי ,כגו היתושי ,והגדולי ,כגו
הפילי; את הנחשי ושאר מיני שקצי ורמשי ,אי ה
רוחשי באר ,הולכי ,רצי ,נחי ,אוכלי ,נבראי ומתי;
את כל מיני העופות הפורחי ,ואת המו מיני הציוצי
והזמירות שה מצייצי ומזמרי בחללֿהאויר ,בי עפאי
האילנות ,בשדות ובכרמי; את כל מיני הדגי אשר בימי
ובנהרות ,אי ה שטי ,נבלעי ,נולדי ,נצודי ומתי; את
כל מיני הצמחי ,התבואות ,הירקות ,העשבי ,החוחי
והפרחי מרוביֿהגווני ,הגינות ,הפרדסי ,השדות והיערות.
את כל אות הדברי כפי שה ידועי ומוכרי לנו ,אי ה
פורחי ,מתפתחי ,גדלי ,נובלי ,נכמשי ,נושרי וחדלי.
את כל זה נצייר לנו היטב ,כל דבר לפרטיו ואת הכל במכלול
אחד ,כפי אשר ראינו אות או קראנו ולמדנו על אודות.
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הרגל נעשה טבע
וכעבור זמ מסויי ,אחרי שיתברר לנו הדבר היטב –
בהתא לטבעו של כל אחד ומידת שקידתו – וכבר נראה את
הציורי הללו בבהירות כה זכה ,עד שנתפעל מה בנפשנו
ונרגיש בחוש כיצד המחזה היפה הזה משפיע עלינו ומקסי
אותנו ,כדר שמתפעל אד מהדר הטבע שהוא רואה בעיניו
הגשמיות – אזי נמשי הלאה וננסה לצייר לנו את המקו
שאנו עומדי עליו עתה ונשתדל להציג את עצמנו בי המו
כל אות בניֿאד ויתר הברואי .בתחילה יקשה לנו מאד
לצייר בדמיוננו ציור כזה ,שכ כל ישותנו וחשיבותינו
הדמיונית שנטבעה בנפשנו תתקומ נגדנו ולא תת לנו בשו
פני להיטשטש ולהיבטל בי המו כל אות הבריות .היא לא
תת לנו בשו פני לוותר על גאוותנו המדומה ולראות את
האמת הבלתיֿנעימה כי בעצ אי אנו אלא שפלי וקטני
מאד .אול ההרגל יעשה את שלו ובמש הזמ יעלה בידינו
להתגבר על כל המניעות ,עד שיקל לנו להעלות בכוח דמיוננו
את הציור הנפלא הזה.
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פרק רביעי

המאבק הפנימי
רואי אנו כא מלחמה נטושה בי שני דמיונות .מצד אחד
דמיו שוא ומתעה ,המפריז בהערכת ישותו של האד ,והדמיו
הזה בא לנו מאליו ,מבלי שו פעולה מצדנו ,שכ הוא נובע
מאהבת עצמנו הטבועה בנו .נכנה איפוא את הדמיו הזה בש
"דמיו טבעי" .ומצד שני דמיו אמיתי ,המראה לו לאד את
ערכו ומעמדו כפי שהינו באמת .אול דמיו זה דורש מאתנו
מאמ מרובה עד שנוכל לרכשו לנו ולקבעו עמוק בנפשנו.
נקרא איפוא את הדמיו הזה בש "דמיו מלאכותי" )כלומר:
דמיו יזו ,דמיו "מודר"(.
לא בנקל יעלה לנו להסיר את הדמיו הטבעי מנפשנו או
א להזיזו זיז כלשהו ,הואיל והוא מושרש בנו עמוקֿעמוק
מיו שנולדנו .ואול אי זו עבודה של ימי או שבועות
מספר ,ג לא של חדשי .הדבר תלוי בתכונתו של האד
ובכוחֿהציור שבו ,והלימוד הזה עשוי להמש אפילו שנתיי
ושלוש שני או יותר .א הלא ג כל חכמה אחרת איֿאפשר
ללמדה במספר שבועות ,וא רוצי אנו לדעת איזו חכמה על
בוריה מוכרחי אנו ללומדה בשקידה שני רבות ,כל אחד לפי
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השגתו ,הבנתו וכשרונו; וחכמה זו ,שהאד לומד את עצמו
ומעצמו ,א כי חכמה עצמית ומקורית היא ,אינה נופלת מכל
חכמה אחרת .אדרבה ,זוהי חכמה עיונית ודקה מאד ורבה מאד
השפעתה על נפש האד ,שכ היא משנה את כל טבעו,
מושגיו והשקפותיו .א האד שוקד על חכמה זו יוכל לראות
ולבקר את עצמו ולהכיר בשינויי הנולדי בנפשו ,אזי
בליֿספק ירגיש בחוש במש הזמ שינוי המתחולל כמעט בכל
מזגו ותכונתו .ובכלֿזאת ,א שתוצאות הלימוד הזה ה כה
גדולות ונפלאות ,אי הוא דורש מאתנו אלא חצי שעה בכל
יו ולא יותר .אול העיקר הוא השקידה ,שלא תחול הפסקה
באמצע ולא נאבד בהפסקה זו את אשר קנינו עד כה.
מעטֿמעט ,יו אחר יו ,יפעל הדמיו המלאכותי הזה על
הדמיו הטבעי ,בדומה לטיפות זעירות הנופלות על אב.
בתחילה איֿאפשר יהיה להכיר שו שינוי בדמיו הטבעי ,כפי
שאי מכירי בפעולת הטיפות הראשונות על האב .אול
במש הזמ יתחיל מעטֿמעט להישחק ,להתרופ ולהתמעט,
תחת השפעת הדמיו המלאכותי .כוחו של דמיו זה יל הלו
והתגבר ,הלו והתבהר ,כמעט אפשר לומר :הלו והתגש,
בעוד שהדמיו הטבעי יל ויתמסמס ,יתפורר ויתבטל .יתכ
שלא אצל כל אד יאבד הדמיו לגמרי ,וג לא מ הצור
לעקרו ולהמיתו מכל וכל .נחו רק שהדבר יהא תלוי בדעתנו
וברצוננו ,שבכל עת שנחפו נוכל לעורר ולהאיר בנו את
הדמיו המלאכותי ולהשתמש בו כל אימת שיעלה ברצוננו.
ואז ,כאשר יאיר לנו הדמיו המלאכותי ,יעבור כליל הדמיו
הטבעי ,כש שא מדליקי נר בחדר אפל יחלו החוש
חיש מהר וכאשר מכבי את הנר חוזר החוש לראשיתו .א
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ההבדל הוא בזה ,שכא אפילו א ישוב הדמיו הטבעי לא
יגרו לנו נזק רב ולא ישפיע עוד עלינו כמקוד ,כי הלא עתה
כבר נכירהו היטב שהוא שוא ומתעה וידוע נדע כי ביכולתנו
להסירו מאתנו בכל רגע.
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פרק חמישי

תרגילי מחשבה
אופ הפעלת כוח דמיוננו רצוי שיהא כ :בראשונה נתחיל
לצייר לנו את העול בתור כדור קט חסר בהירות ודיוק,
ומעטֿמעט נגדילהו ונרחיבהו בדמיוננו ונבהירהו עד הגבול
האפשרי .או נוכל לצייר לנו איזה מקו הידוע לנו היטב,
ומש נרקע לנו את האר ונרחיב אותה לכל הצדדי עד תו
כל הכדור .כי העיקר הוא כא שנשתדל להרחיב את חוג
ראייתנו ככל האפשר ,כדי לפתח ולהרחיב באופ זה את המוח,
וזה אינו נית אלא בהדרגה ,מ המעוט אל הרבוי ,מ הקטנות
אל הגדלות ,מ המעורפל אל הבהירות .לכ לא נסתפק בציור
כדורֿהאר בלבד ,אלא שלאחר שכבר יהא העול קבוע היטב
בדמיוננו – נמשי הלאה ונשתדל לצייר לנו ג את השמש,
הירח וכל צבא השמי ,יחד ע האר אשר אנחנו עליה .מה
נהדר הוא לראות ,אי אנחנו ,בריות כה קטנות בי יתר המו
הבריות החיות עליֿאדמות ,נהני מ השמש והירח וכל צבא
השמי הרחוקי כל כ מאתנו וה מאירי לנו תמיד; אי
כל אותה הבריאה שוקקת חיי ,נעה ,סובבת ורצה תמיד .מ
הראוי להתאמ ולצייר לנו היטב את המרחק שבי האר
והשמש ואת גדלה של השמש ,כי הציור הזה הוא מ הדברי
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שאי לה סו ולעול לא יעלה בידינו להרחיב את חוג
ראייתנו במידה כזו שנוכל לראות בחוש את אותו המרחק ואת
גדלה הממשי של השמש .אי כלל מקו במוח למראה נשגב
ונורא זה ,ולכ נראה בכל יו דבר חדש .בכל יו יקבל
המחזה הזה בעינינו צורה אחרת ותבנית חדשה ואנו מתפעלי
הימנו יותר ויותר ולעול לא נגיע עד סופו.
ראוי להרגיל את המוח ג לחילופי ותמורות ,היינו ,אחרי
שהמחזה הזה כבר הגיע עד קצה גבול האפשר ,אזי נחזור
ונקטי אותו ,וכ נגדילנו ונקטיננו לסירוגי ,כי אלה ה
התרגילי למהירות ולזריזות המוח .בחילופי כאלה ראוי לנו
להשתמש ג בעת שאנו רואי את האר וצבא השמי מרחוק
ואנחנו מחו למראה ,ואחריֿכ הננו מציגי את עצמנו על
מקומנו ,אנו דוחקי את עצמנו לתוכו והננו מבפני .ג כא
מ הראוי להחלי את המקו פעמי רבות ,לצאת ולשוב הלו
וחזור .תרגילי כאלה לא זו בלבד שה פועלי על מרוצת
המוח ומהירותו ,אלא ג נותני לנו את השלטו על המוח,
שנוכל להטותו ולשנותו כחפצנו ושלא נשאר קשורי לאיזה
מחזה שהוא .כמו כל ההתחלות יקשה ג כא בתחילה להיפרד
ממחזה אחד המוש אותנו בחבליֿקס ומקשר את כל חושינו
אליו ,ולצייר לנו מחזה אחר .אול הודות להרגל יקל הדבר
יותר ויותר ובמש הזמ תהיה לנו פעולה זו כעי זו של היוצא
במחול ,שהוא מניע את אברי גופו לכל צד ובכל צורה כרצונו.

ההשפעה החיובית
השפעתו הטובה של אותו אופ פעולה תהא נכרת מיד
בתוכנו ,א רק יתחזק אצלנו כוחֿהדמיו ויגיע לידי שלימות
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כזו ,שהמחזה היפה אשר נצייר לנו יעורר התפעלות מוחשית
בנפשנו כאילו ראינו אותו בעינינו הגשמיות .כי אז ,א נראה
את עצמנו מחו למראה הזה ,ידמה לנו כאילו הננו מקיפי
במחשבתנו את כל הבריאה ,שהננו עומדי למעלה מכל
וגדולי מהכל .הדמיו הזה ירבה מאד את התפעלות נפשנו,
ית בנו חיות רבה ,שמחה ,אנרגיה והתחדשות .לעומת זאת,
הדמיו השני יחליש בנו ,בעת שאנו שרויי בפני ומבוטלי
בכלל הבריאה ,את המר שבקרבנו וימית בנו את כל
חשקֿהחיי ,עד שלפעמי אנו נשארי כאב דומ מבלי
שנוכל לזוז ממקומנו .להגיע למצבֿנפש כזה – לא היתה כלל
וכלל א פע התכלית הנרצה מאותו לימוד .התכלית היא רק
לרפא אותנו מגאוותֿשוא ודמיונות מתעי ,למע נוכל לראות
ולסבול את האמת .לכ אות החילופי והסירוגי בבחינת
רצואֿושוב נחוצי לנו מאד ,כדי שנוכל לצאת ממצב למצב
ולשנות באופ זה את רגשות נפשנו בכל עת שנחפו .רק אז
נוכל לקבוע בנפשנו את המזג הראוי והתכונה הנאותה ,היינו
שנהיה תמיד מלאי התפעלות ,רצוֿחיי ואנרגיה ,כפי שאותו
המחזה הנהדר יעורר בנו .ג לא נתגאה כלל ,כי מעמדנו
האמיתי בעול ,יהיה תמיד לנגד עינינו ובכל עת נכיר את
מיעוטֿערכנו ואפסותנו.
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פרק ששי

שלבים בפיתוח
המחשבה העילאית
עתה נבאר את אופ הדמיו השני ,המלמד אותנו לפתח
ולהרחיב את כלי ההרגשה שבלבנו ,כדי שנוכל לצאת
מעצמיותנו ,להתנשא מעל לכל מאורעות הזמ העוברי עלינו
ולהתרומ תמיד.
אחרי אשר כבר נראה היטב בכוח דמיוננו את כל העול
וברואיו בכלל ,אזי נתחיל להתעניי באנשי בפרט ,מה ה
עושי ,מה ה מרגישי ,ואיזה תוכ ,חיות ורצו ,ממלאי
את נפש .בתחילה נצייר לנו מאורע אחד של אד פרטי ,אשר
כל אחד מאתנו כבר ראה בודאי בחייו .היינו רגש האבלות על
המת .נצייר לנו ,למשל ,את צערו של האב ,העומד ליד מיטת
בנו יחידו שעה שהלה נאבק ע חבלי המיתה המתגברי עליו.
הוא נוש כבר את נשימותיו האחרונות ,והאב אינו יכול לעזור
לו .רואה הוא אי העומדי סביבו בודקי א יש עוד
רוחֿחיי בחולה ,מחליטי שכבר מת ,מורידי אותו לאר,
משימי אותו בארו נושאי אותו על הכתפי ויוצאי מ
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הבית .האב מלווהו אל ביתֿעולמו ,רואה את הקבר המוכ
בשביל בנו וכיצד מורידי אותו לתוכו ומכסי בעפר .לאחר
מכ האב חוזר לביתו ,ש עומדת מיטת הב הריקה .מכיריו
באי אליו ,מדברי על לבו ומנחמי אותו ,והוא אינו שומע
את דבריה מרוב צער וכאב .באופ כזה נרבה לצייר לעצמנו
את פרטיֿהפרטי ,עד שהדבר יפעל עלינו ונרגיש ג אנחנו
את צער האב .האבלות והיגו ימלאו את כל תאי לבנו ,עד
שכלל לא נהיה מסוגלי לחשוב איזו מחשבה אחרת .אחר
נוסי לצייר לנו ,אי במש הימי הצער מתחיל לפוג
מעטֿמעט מלב האב ,הכאב מתחיל להתרפא ,והוא שב לו
אטֿאט אל מסלול חייו .שוב יכול הוא לדבר ע בניֿאד,
לשאתֿולתת עמה ולשמוח את כמקוד .כ נשתדל לחיות
את חיי האב ולהרגיש ככל אשר ירגיש הוא .ובהיפוג הצער
מלב האב נרגיש ג אנו בחוש כיצד הצער הול ופג מלבנו.
עיקרו של דבר הוא ,שהאד מסוגל לפתח זאת בעצמו,
באמצעות כושר הדמיו והפיוט שלו ,מבלי שיהא זקוק לספרי
המתארי לו מאורעות כעי אלה במלי רבות כדי לעורר את
רגשותיו .כי אמנ את כל אשר עושה הראיה המוחשית בעיניֿ
הבשר שלנו והקריאה בספרי ,נוכל להשיג עלֿידי כוח
דמיוננו ,א רק נדע לפתחו ולהשלימו ,שנוכל לצייר לנו
מאורעות כאלה בדיוק ,כאילו היינו רואי אות בחוש
ומתפעלי מה ממש.
כ נוסי לצייר לנו מאורעות אחרי ,כגו חגֿכלולות
שנזדמ לנו פע לראות בחיי :אי מקשטי אול רחבֿידי
בפרחי ובתמונות צבעוניות ,מסדרי את השולחנות ,מכסי
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אות במפות צחורות ,משימי עליה כלי נאי ,עציצי ע
פרחי ריחניי ומיני מגדנות ע פירות .המחותני וכל
הקרואי מתאספי כשה לבושי בגדי הדר מבושמי,
יושבי על מקומותיה ומגישי לפניה מיני כיבוד ומגדנות.
להקת מנגני משמיעה נעימות עליזות .אווירת השמחה הולכת
ורבה עד שמתחילי לרקוד .ועוד פרטי רבי כגו אלה נוכל
לצייר לנו בכוח דמיוננו ,עד שנעורר בנפשנו את השמחה,
כאילו היינו ג אנו באותו מעמד בי המחותני ושמחי
עמה .ג כא נגמור את הציור עד תומו ,אי שהמחותני
שבי לבית ,רגש השמחה מתחיל לפוג מלב ,ולמחרת היו
ה חוזרי אל חייה ועיסוקיה היוֿיומיי מבלי שירגישו
עוד מאומה.

כל ההתחלות קשות
בתחילה נצטר לשקוד הרבה בכוח דמיוננו עד שנוכל
לצייר לנו בחוש פרטי כאלה כ שנראה אות באופ כה ברור
והמחזה יפעל על נפשנו ויעורר בנו את רגשי הלב .ג
החילופי יקשו לנו מאד ,להסיר את עינינו ממחזה אחד ולצייר
לפניה מחזה אחר .עוד יותר יקשה לנו להחלי את הרגש
בלבנו ולעורר בנו את רגש השמחה במקו רגש הצער .אול
ג כא ,השקידה ,ההרגל והזמ ,יעשו את שלה ,ובמרוצת
הימי נוכל בנקל להעביר לפנינו חמשה ,עשרה או עשרי
מחזות שוני ,וכ תחלופנה לנגד עיני רוחנו תמונה אחרי
תמונה כשכל אחת היא כה מדוייקת עד שנוכל לחיות בה
ולהרגיש את אשר ירגישו הנפשות הפועלות בה ,ורגש אחר
רגש ישתנה בלבנו .וכא נראה דבר חדש ונפלא מאד ,כי רגשות
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הלב נתוני בידינו ויכולי אנו להטות ולעשות בה כחפצנו,
ונוכל להעביר ולהחליפ בכל עת שנרצה .ואכ – זוהי
הכוונה והתכלית של אותה עבודה.

ציורים מחיי יום־יום
הבה נפנה נא אל יתר מאורעות החיי .נצייר לנו אד
העושה עסק גדול ,תו תקווה שיתעשר עלֿידו .אותה התקווה
ממלאת את לבו חיי ושמחה והוא בונה לו במחשבתו מגדלי
פורחי :מה יעשה בכס שירוויח? יקנה לו בתי ,יבנה לו
ארמונות ,יקנה לו כלי נאי ומלבושי נאי ,ישכור לו
משרתי לשמשו ויחיה חיי מותרות! הבריות יכבדוהו ,יתקנאו
בו ויכנעו לפניו! והוא יל הלו וגדול! כל משרה נכבדה
ישימו על שכמו ומוניטי יצאו לו בעירו ובמדינתו כאחד
האנשי החשובי ביותר .כ נמשי לצייר לנו את שמחתו
ואושרו כאשר תקוותו מתגשמת והוא מרוויח את הסכו
העצו אשר קיווה לו .הוא ממלא את משאלות לבו והוא אז
מלא חיי ,מר ושמחה.
עתה נראה נא ג את ההיפ ,אי הוא מרגיש כאשר תקוותו
נכזבה ולא זו בלבד שלא הרוויח את הסכו המקווה אלא עוד
יצא נקי מרכושו .העול חש בעדו ,מרירות הלב והיאוש
מתגברי עליו והוא רואה את עצמו כאילו התלו בו והראו לו
כוכב מתעה .כ נוכל להמשי ולטוות את המחזה בכוח
דמיוננו ,אי כעבור זמֿמה ,אחרי שכבר נח מזעפו ,הריהו
מתחיל שוב להתעודד ,להתחזק ולקוות ,ושוב מטכס הוא עצות
ותחבולות במה להתחיל ואי לשלוח מחדש את ידו במסחר
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כדי להשיג את אשרו ,ושוב מתחיל הוא לרדו אחרי הממו
ולשמוח ברווחי.
נצייר נא לנו את רגש העני שאי לו ככרֿלח בביתו
לכלכל את ילדיו ,כשהוא יוצא לשוק בלב פוע ,מלא פחד
ותקווה ,אילו יזדמ לו איזה רווח שיוכל להשביע את רעבו
ילדיו המצפי לבואו; את שמחת הילדי כאשר האב מביא
לח לביתו ונות לה חלק; את הצער והיללה כאשר הוא
שב ריק ,את העצות והמחשבות מה לעשות ואצל מי ללוות,
את מר לבו כאשר הוא נאל לפשוט את ידו בפע הראשונה
בחייו ,את עלבו נפשו ובושתו על כ ואת אושרו ושמחתו
כאשר לאחר יאוש מזדמ לו איזה עסק הנות לו מקור מחיה
ופרנסה ,כ שחייו לא יהיו עוד תלויי מנגד ולא יצטר עוד
לדאוג את דאגת המחר ,כי מעתה כבר יהיה לו לח חוקו.
נשוב נא אל רוב האנשי ,החיי לה חיי פשטות ללא
שו שינויי וזעזועי .וממלאי יוֿיו את חובת אשר נטלו
על עצמ או אשר הטילו עליה אחרי ,כגו בעל החנות
המשכי לקו מדי בוקר מתו רגשֿחובה שעליו לפתוח את
חנותו ,לנקות את השולחנות ולהכי את הסחורות בשביל
לקוחותיו .נצייר לנו את הנאתו ושמחתו הקטנונית כאשר
הקוני משבחי את סחורתו ,את איֿהנעימות וההתרגזות
כאשר ה מתאונני על הסחורה או מחזירי אותה לו ,את
כעסו על המשרת א הלה עשה דבר שלא כראוי או הפיל
ושבר דברֿמה ,ואת הנאתו וקורתֿרוחו כאשר משרתיו מלאו
את הוראותיו כיאות או סדרו יפה את הסחורות ,ועוד מיני
הנאות והתרגזויות קטנוניות מעי אלה ,העוברות עליו זו אחר
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זו וממלאות את כל ימיו .ועתה נצייר לנו חיי עוד יותר
קטנוניי ופשוטי ,כגו את חיי פקידיו או פועליו ,שכל
תענוג וצער מצטמצמי בזה ,שאדונ משבח על מלאכת
היפה או שהוא גוער בה על שו שלא מלאו את חובת
באמונה.
עתה נקח לנו דברי יותר מזעזעי ,כגו אד שאיזו תאווה
התלקחה בלבו ,אי שהיא לא נותנת לו מנוח והוא מתאמ
בכל כוחו ובכל האמצעי למלא את תאוותו .תאוות שכל אד
נכשל בה ,סובל מה ומכיר אות היטב ,עד שמיותר לצייר
פה.
ונצייר לנו מחנה של אנשיֿצבא ,אי נאספי שמה
עלֿכורח אנשי שוני ,אשר כל אחד מה הוא בעל מקצוע
אחר ,מסביבה אחרת ובעל נטיות מיוחדות ,והורגל מאז
ומתמיד בדירתו שלו ,במלבושיו ומאכליו .כא כל אות
האנשי נאלצי לחיות יחד ,ללבוש אות מלבושי ,לאכול
אות מאכלי ולעשות אות מעשי .מכריחי אות ללמוד
אי לצעוד ,לקפו ,לרו ,לרדו ,להכות ,לדקור ולירות .ותנאי
חיי שווי אלו מולידי בי האנשי הללו ,אשר מתחילה
היו כה זרי ורחוקי זה לזה ,מי התמזגות ושוויו דעות.
רוב היו ה מבלי בבטלה ובמשחקי שוני ושוכחי את
מצב הקוד .רק מועטי ה העומדי מ הצד ,שאינ רוצי
לוותר על מעמד ואישיות .אי ה יכולי לשכוח ,כי כרגע
ה נתוני במצב של כפיה ואונס וכי עליה להשתדל ולשמור
את נפש עלֿמנת שהחיי הצבאיי לא ישפיעו עליה לרעה
לכשישתחררו וישובו לבית.
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נעביר נא לנגד עיני רוחנו את השתלשלות כל חיי האד;
ממה הוא נוצר ,אי הוא נולד ,יונק את שמחת הוריו למראה
הסימני הראשוני של הברקת השכל ,כאשר התינוק כבר יודע
להביט בפני אד ולהכירו; התחלת הדיבור ,ההליכה,
המשחקי הפעוטי בימי הקטנות והילדות ,התחלת הלימוד,
ההתפתחות ,העליה מדרגה לדרגה ,ימי הנוער והתרחבות הדעת
והמעבר להתבשלות והשתלמות; ההתבגרות ,הנשואי ,שליחת
יד במקצוע או עסק והולדת ילדי .אל לנו לעבור על כל זה
בשטחיות ,אלא נתעכב בכל פרק ופרק של ימי החיי ונצייר
לנו את כל הפרטי ככל האפשר .נשי לב לכל השמחות
והדאגות ,התענוג והצער שבכל פרק ,את כל המקרי השוני
העוברי על האד במש ימי חייו ,תקוותיו ,רגעי יאושו או
אושרו .כ הרגשות הולכות ומתחלפות ,כל אחת מפנה מקו
לחברתה ושוב דוחה אותה וחוזרת בפני אחרות וצורה אחרת.
וכ נמש המשחק עד זיקנה ,אשר אז ,א האד מביט
לאחוריו ובוח בעי סוקרת את ימי חייו ,הוא רואה שאחרי
כל מה שטרח ,עבד ,קיווה ,שמח ,רגז ,לח ,ניצח ,נכנע ,נפל,
התייאש ,עמד התעודד – אחרי כל זה הגיע לריקנות נוראה.
הכוחות חולפי ומפע לפע הוא מואס יותר ויותר בחיי
ונעשה אדיש כלפיה .מחלות שונות מתחדשות עליו מיו
ליו ,עד שבאה עליו המחלה האחרונה ,אפיסת הכוחות,
מיתה ,קבורת הגו באדמה ,רקבו ,שיכחה...

