
ןונגע לש תוומהו הבהאה תלא :דב הלט
ה נשב הלשמש המודקה ״המדא־םא״ ,ץראה תלא איה תוומהו הבהאה תלא
" הנשה חור" תא גצימה ,שדוקמה ״שמשה־ךלמ״ לש ותומדב הגוז־ןב :היתונועל
ם יטרפ .הדובכלו הנעמל תמו ,התבהאב יח ,התוכזב דלונ ,היתועפותו היתונועל
ה לאה ,הנבלה הלאה םג תארקנה) הלאה לש תונושה היתועפוהו היתויומד לע
ם ימדוקה ירמאמ ינשב אוצמל םיניינעתמה ולכוי (הזומהו הנבלה תלא ,הלודגה
ת ואיצמ לע םיססובמ יחכונה הז ןכו םירמאמה ינש .הגו טמ תשקב ועיפוהש
ס ביירג טרבור לש וירפסב םיגצומ םהש יפכ ,"הלודגה הלאה" ירתסממ םיביטומ
.ןונגע ירופיסב ,"הנבלה הלאה״ו "םיינווי םיסותימ"
 ,החונמ ,םיאושינ ,הכונח ,הדיל :תונחת שמחב ןיוצמ הנשה־חור לש םייחה ךלהמ

ת רגסמב םיגצומ הנשה־חור לש וייח ויה םייביטימירפ םימע לש תד־יגחלופב .תוומ
ה נשה־ךלמ הקחמ ךכל למסכו ,קוניתכ דלונ הנשה־חור .הנשה־שאר יסכט לש

ת אשל תושרו ,שדח םש ול ןתינ ותכונחל .הלאה תנהוכמ ותדיל תא ינחלופ סכטב
ת ומדב הלאה תגצימ םע ויאושינ גח גחוה הנשה לש תיזכרמה הנחתב .קשנ־ילכ
 .הבהאה תלא איה ןאכ הלאה ;תומוד תויומד וא ,"יאמ תלכ" ,"םיחרפה תלא"

ו יתסב שמשה לש החוכ תופרב וא ץיקה םוחב היחמצה תומב ,הנשה ךשמהב
י דיב ןברקכ תמומ אוה הפוסבו ,הנשה־חור לש ילמסה וחוכ םג שלחנ ,יפוריאה
ר חאל .תוומה תלא םג איה הלאה ךכ .האבה הנשל ופילחמ ידיב וא המצע הלאה
. שדחה הנשה־ךלמ לש ותומדב הייחתל הנשה־חור בש אצויה הנשה־ךלמ לש ותומ

( הנ תשק) "םימואתה סותימ" לע רמאמב .הנשה־חור לש סותימל תונוש תויצאירו
ד חאו התורבגתה תא גצימה דחא ,םיכלמ ינש ןיב תקלחתמ הנשה רשאכש ןיוצ
י רחא דימ רמולכ ,ץיקה עצמאב תמומ תרבוגה הנשה חור ,התושלחיה תא
י כ ,"םירובדה תכלמ" םשב ןאכ התוא הנכמ סביירג .הלאה תגצימ םע ויאושינ
ת א תחצורה הבהאה תלא .תוגוודזה תעב רכזה תא תגרוהה הרובדל המדתמ איה
ר חאל לחנב תצחור איה סימטרא תומדב :תונוש תויגולותימב העיפומ היבהאמ
ו ערק ,תוומה־תלאל םישדוקמה םיבלכל תושפוחמה היתורענ רמולכ ,"היבלכ״ש
ת ורוצב תובר עיפומ הנשה ךלמ) ליא תומדב ןואיטקא הנשה־ךלמ תא םירזגל
ן ה תוירקיעה תוילמסה־תויתוכלמה ויתועפוה ;הנשה תונועב םג תורושקה ,תויח
ל ש תיטלקה הסנאמורה ןמ םיחרפה ־תרענ ,דוואדולב תומדב ;(שיתו רפ ,ליא

ש רב רשא תאמ "סדה" רפסב "עורזה־ךרא רוא" רופיסה) יוונותאמ־ןב תאמ
ם פיג־ואלח־ולח הלעב לש ותומ םוקמ תא הבוהאל הלגמ איה ,(ונממ קלח אוה
ת ומדב ;שמשה־ךלמ תא גצימה ,("דיה־ביצי יראה" אלא "עורזה־ךרא רוא" אל)
הלא״ב .האלה ןכו ,ןושמש הבוהא לש ותומו וחוכ ןדבא תא תמרוג איה הלילד
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ת ושקבמכ ועדונש ,רתשעו יטידורפא ,סיזיא תא םג המישרל סביירג ףרצמ "הנבלה

ת חא לכ הפתתשה םביירג תעדל ;זומתו םינודא ,סיריזוא םיתמה ןהיבוהא תא
ו בירי ידי־לע לעב תגירהב די היה תנע הלאל םג .הבוהא חצרב ולאה תולאה ןמ

ר וריבב גצימ תומ ,ותומ רואיתב) ומצע תומ תא הגרה ךכ־רחאש םשכ ,תומ
.(לכאנו ןחטנ ,חורב הרזנ ,רצקנה ןגדה תא
ם רוג ןה ןונגע לש ויתורוביגש ריעה ,ןונגע לע תוסמ רפס בתכש ,לייוצרוק ךורב
ן פוא ותואבש ףיסוהל רשפא ;(תידוהיה תרוסמה יכרדל דוגינב) הבהאב ליעפ
ו לא תורוביגמ המכ לע .ןונגע לש וירוביג תומב ליעפ םרוג םג תושמשמ ןה
.סביירג לש תוומהו הבהאה תלא לש התומד תא תוריהבב תומלגמ ןהש רמול רשפא

ב
ת לא לש תיתימא תומדכ "םידוד תפוח״מ הלצ העיפומ ןונגע תורוביג לכמ.רתוי
ם ירובדה־תכלמ לש תמלשומה התומד תא תגצימ איה הקלחב ;תוומהו הבהאה
ת כלמ ,ינופיסרפ־יניתא לש תמלשומה התומד תא תגצימ איה הקלחבו ,תיציקה
ר אותה ."הלצכ ץראה לכב הפי הרענ האצמנ אל״ש הילע רמוא ןונגע .לואשה
ה רוביגה לש טרופמ רואית ןתונ אוה בורל ;ןונגע לצא רתויב יוצמ וניא "הפי"
ת ורענל הפיה הלצ תא ליבקנ םא .יללכה םשורה לע טילחהל ארוקל ריאשמו

־ תב רמת ,לחר ,הרשל קר ןתינ אוה םשש אצמנ ,ך״נתב ןוגכ ,תורחא תופי
ם ולשבאלש רמאנ יכ ,תחא השא ,הארנכ ,ןה םיתשה) םולשבא תוחא רמתו םולשבא
ת ימלושה ,תימנושה גשיבא ,(הכעמ תארקנ איה רחא םוקמבו ,תחא תב קר .דתיה
ת ולא (םביירג יפל קר אל) תוגצימ ולאה םישנה לכ .רתסאו ,םירישה־רישמ
ר מולכ ,"יטידורפא לש הגוסמ תקחוצ םי־תלא" ,סביירג תעדל ,התיה הרש :תונוש
ה בהאה תלא התיהש ,רותה תלאל תנהוכ התיהש רמוא אוה לחר לע ;הבהא־תלא
א שנ רשאכ בקעי לש ומש הנוש סביירג תעדל) םינויב ודבע הל תילארשיצראה
 ארקנ המש לעש ,רמת ;(״לחר־שיא״ שרפמ אוה ותוא ,לארשיל השאל התוא
 האור תימלושה תא ;רתשע לש התליבקמ .דתיה ,תוהמאה תלאל שדוקמה לקדה
ם יהזמ היגולותימה ירקוח ךא ,הנשה־ךלמ לש ותלכ ,"םיחרפה־תרענ״כ סביירג
ר מולכ ,לואשה וא ,"םיתמה ריע" איהש ,ריעב הבוהא תא תשפחמה הלאה םע םתוא
ת ימלושה םע התהוז תימנושה גשיבאו ;הלעמל רכזנש יפכ רתשעו סיזיא םע
ד בלב המש ,רתסאל רשא ;סגירב־רביירד־ןוארב תאמ ך״נתל ילגנאה ןוקיסקלב
ה גונ בכוכלו הנבלל תיוושומ איה דומלתב וליפאו ,רתשע םע התוא ההזמ
ם ע תוהדזהל "םידוד־תפוח״מ הלצ ךכ הלוכי "הפי״כ תניוצמ התויהב .("סונו")

.התוהמ םצעב תובר תולא
 המח שמשה רשאכ ,ץיקה עצמא רחאלש הפוקתב הנושארל הלצ העיפומ רופיסב
ה מודא הלמש השובל ,תבשוי התוא האור ,רופיסה רוביג ,ןנחוי .שבי ריוואהו
ת עדל ,העיפוהש םשכ העיפומ איה השעמל .בהז־ץח עוקת רוחשה הרעשבו
לש ויאושינ" לע הדאלאבב ,ץיקה עצמאב דאלידירק ברקהו הבהאה תלא ,סביירג
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ו ילע ברקה) ."השובל היה ינש־םדוא ...הבשי םש יתיאר הריבג" :"ןיאואג רס
ו בו ,תתחופה הנשה ךלמו תרבוגה הנשה ךלמ ןיב ךרענש הז אוה הלאה תלשומ
ותימ הניחבמ .ןונגע לצא בהזה־ץח לש ורוקמ המ תעדל ןיינעמ .(ןורחאה חצנמ
ף נע" תא ריכזמ בהזה עבצ :ןהיניב תורושקה תויצאיצוסא יתש ול שי תיגול
ל ש םילע־בוהז ףנע והז .הז םשב רזיירפ םמיי׳ג ריס לש ורפס ךותמ "בהזה
ץ חב ךא ;ךלמה תומ תא הלמיס ותתירכו הנשה־ךלמל שדוקמ היהש ,ןוקבדה
ו ניע—ךכ גרהנ אוהו רדלאב ינופצה הנשה־ךלמ לש וניע הצחמנ ןוקבדה ףנעמ יושע
ל וכי הלצ לש היתורעשב בהזה־ץח .שמשה רמולכ ,הנשה ןיע איה רדלאב לש
ה תויהב ;ןוקבדה ףנעמ ץח תרזעב תרבוגה הנשה ךלמ לש ותגירה תא למסל אופא
.תוומהו הבהאה תלא רמולכ ,הבהאמ תא החצרש הלאה יהירה ץחה תלעב
ת וומהו הבהאה תלא לש הארונה התומדכ הלצ תא ןנחוי האור הב תונמדזה התואב
, םד תופטונ היתועבצא תוארנ ,רשבה תא השיגמ איהשכ ,הרות־תחמש תדועסב)
; הנכס םושב אצמנ וניא ומצע אוה ,(הבוהא רשב תא הערק המצעב וליאכ
־ תכלמ תא תגצימ איהש קר אל הארמ הלצ .שבד־תגוע זא ול השיגמ הלצ ,הברדא
, תתחופה הנשה ךלמ לש ותומדכ ותוא הלגמ איה ןנחויל םינפ הריאהב ;םירובדה
ן נחוי לש ותומד רופיסה לכב ,תמאבו .ץיקה עצמא רחאל עיגמ לושמל ורותש
ת ונוע יתשב םירושק וייח יכ ,הנשה לש התופפורתה גצימ לש ותומדל המיאתמ
. ףרוחה יגלשב םייחה לכ ןולדחו ,ץיקה ףוסב היחמצה תושביתה :תותמה הנשה
ה נשה רשאכ :ןנחוי םע ןתחתהל הלוכי הלצ ןיא םג וז (תיגולותימ) הביסמ
ה לאה םע תרבוגה הנשה ךלמ גוודזמ ,סביירג יפל ,םיכלמ ינש ןיב תקלחתמ
ה לאה םע גוודזמ תתחופה הנשה־ךלמו ,הבהאה־תלא ,תיביבאה סימטרא תומדב
, לואשה־תכלמ וא ,תוומה־תלא תויהל ידכ .תוומה־תלא ,תיפרחה יניתא תומדב
ו רואית יפלו ,(ינופיסרפל הרקש יפכ) םיתמה ןיב לא הנכשמ קיתעהל הלצ הכירצ
. "התמו התלח הלצ״ש טושפ רמוא וניא ןונגע .השוע איה קוידב תאז ןונגע לש
; תורבקה־תיבב רקבל האב ,ףוגה תומ ינפל ,המשנה ךיא ראתמ אוה תאז תחת
ה נכשמ תא קודבל התצר וליאכ ,"התיבל תרזוח איה רקובבו האב איה הלילב"
ת ותמה תורענהו ,תראשנו האב איה דחא הליל ,ףוסבל .וילא רובעת םרטב שדחה
ת רזוח םיתמה ץראב יתוכלמה הדמעמ תרבגהל .תורבקה־תיבב הינפ תא תולבקמ
ה רבע םע התיבב הריאשהש היטישכת תא םשמ תחקל ידכ םייחה ץראל הלצ
ר וזיח ירחא ,ןנחוי םע התנותח ךרעיהל הלוכי זא קר ;שדחה הירוגמ־םוקמל
ר אתמה ,סביירג יפל) רבגה ידי־לע אלו .דשאה ידי־לע ,ןונגע ירופס בורבכ ,השענש
ל ש הנוטלש תריווא .(ךפיהל אלו רבגה לרוג תא .דשאה העבק םהב םינמזה תא
. תורבקה־תיבב ןמזה לכ תוטטושמה םיזעה תומדב רופיסב העיפומ יניתאכ הלאה
ז עה .דתיה הל ,תיינ תיבולה הלאהו ,בולב הארנכ היה זעכ הלאה־ןחלופ רוקמ
ר מולכ ,התאנא לש םג ילואו) יניתא לש התומדל רוקמ הארנכ .דתיה ,תשדוקמ
. זע לש רוע יושע היהש ,הלש סיגייא־ןגמב תיארנ יניתאל זעה תשדקה ;(תנע
,םיזע רועב ףוטע אוהשכ רמולכ ,שית תומדב ןברק אבומ ךלמה היה זעכ הלאל
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א והש ךכב שיגדמו ,םיזע רוע הטוע אוה םג ןנחוי ;וז ותומדכ התא גוודזהש רחאל
.ןברקכו בהאמכ הלאל דעוימ
, תומו ףשר לש םהיתויומדל ליבקמו ,יסאלק "םיתמ־ךלמ" אוה ןנחוי ,השעמל
ל ושמל אב ותומ ירחאש הנשה־ךלמ לש וחור אוה םיתמה־ךלמ .רותראו םונורק
, תורבגה־תיבב רג אוה .וז תומדב ןנחוי עיפומ וייחב דוע .לואשה תכלמ ,ותלכ דצל
ת אזכ הרובק תטיש .העבגה ךותב םירובק םיתמה אופא ךכ ;העבג לע אצמנ הזו
ר בקנ םכותב יתוכאלמה לתה וא העבגהש ,שדוקמה ךלמל םימודק םינמזב הדחיתנ
ם חרב יוצמה רבועה תא הריכזמ רה ךותב הרובק) םירהה תלא ,ומאל ושדקוה
ה רובק־תעבג .(שדחמ דלניהל הוקתב ומא קיחל רזוח תמה ךלמה ;הרהה השאה
ם וקמב תורושקה תוקיתע תודגאו ,דנלריאב תאצמנ ,גניירג־וינ תארקנה ,תאזכ
ן נוקל תגהונ התיהש ,"העבגה ןמ השאה" הארקנש םיתמה־תנהוכ לע תורפסמ
ל ש וירוגמ־םוקמ ,תורבקה־תיבב .הכולמה־ערזמ םישנא לש םתומ לע האובנב
ם נמא ריבסמ ןונגע .וילע ןנוקל הלילב אובל רעיב גרהנ הנתחש הרענ תגהונ ,ןנחוי
, רבסהה ילב ןטושפכ תודבועה תא לבקנ םא ךא ,ןתחה תומב הניקה תביס תא
ה שעמלש רמולו סותימל רופסה תא ליבקהל לכונ ,ןנחוי לש ךומסה ותומ תאו

ד מועה וא ,תמש בוהאה לע הניקה .ברקה ותומ לעו ומצע ןנחוי לע תננוקמ הרענה
ן ונגע ;ותומ לע תננוקמו הבוהא תא תשקבמה הלאה סותימל ונתוא הריזחמ ,תומל
ש וקיב לש רואיתל ("םיקוושבו תובוחרב") םירישה־רישמ יוטיבב שמתשמ וליפא
ן נחוי תאו רתשעו םיזיא םע לוכיבכ התוא ההזמ אוה ךכבו ,הבוהא רחא הרענה
ו תואב וב שמתשמ ןונגעש רחא יכ״נת יוטיב .היחמצה ילא ,זומת םעו םיריזוא םע
י דיב ןברק אבות םרטב חתפי ־תבל סחוימה ,"הילותב תא תוכבל" אוה הרקמ
ת כלל לארשי תונבל ץוריתכ חתפי־תב לע רופיסה אצמוה סביירג תעדל .היבא
ש ממ ץורית ותואב ;הז גהנמ ןהילע רסאנ רשאכ ,זומתה תא תוכבל םירהה לא
ת ונברק) .םפיג־ואלח־ולח לש ותומ תא תונתל וכלה רשאכ סלו תורענ ושמתשה
ה יהש םייסאלקה םילאה דחא .(הלאה לש הנוטלש ןמזב םילבוקמ ויה אל תורענ לש
ה יה שדוקמ הלא םילא ינשל .ןארב—יטלקה וליבקמו ,סונורק אוה "םיתמה־ךלמ"
ם יוולנה םייחה־ילעב ינשמ דחא אוה ברועהו ,יניתא לש תיאובנה רופיצה ,ברועה
־ תלא לש הלמס היהש ,בלכ איה הינשה היחה ;תורבקה־תיבב ףרוחב ןנחוי לא
.יטאקיה תוומה
ה יהש ,תומ תוומה־ לא לש ונוטלש םוקמכ "םיתמה ריע" תראותמ תירגוא ירתסמב
ה לכמו תיממה שבוילו שמשה םוחל יארחא היה אוה :תתחופה הנשה לא השעמל
א וה ;ןאש־תיבמ תחא תבותכב העיפומ ותומדש ,ףשר לאה היה ול ליבקמ .ץיקב
ה ילא דרוי ןנחוי רשאכ ריעב הריוואה תא ראתמ ןונגע .תוומהו תחדקה לאכ רכזנ
ר יעהו הזועב תטהול שמשה" :םיכרצמ תונקל תוברקה־תיבב ונכשמ םוקממ
ץ ראה ןמ ריווא הלכ .םהיבשוי לע םיתב תוצוח לכ שארב םיפלעתמ .םויה לכ תחדוק
."ןיא םושנל חורו
.םיירפמ לכואו םגאהו חופתה יצע לצב ןנחוי הנהנ ,םוחמ תחנאנ ריעה דועב לבא
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 לש הנבלה הלאל שדקוה סגאה ;הנשה־תלאל םישדוקמ ויה הלאה םיצעה ינש
 בהאמל ותנתונ התיהש ,הבהאה־תלאל דימתמו זאמ היה שדוקמ חופתה .יאמ שדוח
 למס היה אוה—ותומ רחאל יחצנה ומויקלו בורקה ותומל למסכ םהיאושינב הלש
 ־יאב חצנ־ירוענ שקבל ךלה רותרא ךלמה .םימודקה םיפוריאה לצא המלשהה
 יכ חצנל ריעצ ראשנ שדוקמה ךלמה ;חופת־יצע תושרוח לש יא היהש ,ןולאבא
 ,תורבקה־תיבל ןתונ ןונגעש יוניכה םג .שלחיהלו ןיקזהל קיפסי םרטב תמומ אוה
 ותוא ,םביירג יפל ,היהש ,"םויסילאה תודש" יוניכה תא ריכזמ ,"םייחה־הדש"
 םשה תא שרפמ סביירג ;ותומ רחאל ךלמה ךלוה וילא חופת־יצע לש ןדע־ןג
 יוניכ רותרא ךלמה היה ותעדלו ,"םילא הלאה לש היתודש״כ םויסילאה־תודש
.ס1נ1רק לש וגוסמ שדוקמ ךלמל
 היזורבמאה הירטפה התיה ,סביירג תעדל ;םיחופתמ קר אל ,תוירטפמ םג ןוזנ ןנחוי

 ,רמולכ ;ותמש םישדוקמ םיכלמ ויה םילאו ,"םילאה לכאמ" התיהש ,םינוויה לש
 האיה לכאמ הז היה .םייחל םרח התיה השעמלו ,םיתמה לכאמ התיה הירטפה
.םיתמה־ךלמכ ןנחויל
 יוטיב דוע) "םישנה יקורמת״ב תותמה תולותבה התוא תוחשומ הלצ לש התומב
 יפל ,סדהה .התיבמ סדה ילע תוחקול ןהו ,(רתשע-רתסא םע התוא ההזמה יכ״נת
 המודב) יכ ,תוהמא למסמ אוה םביירג יפל ;הלכה טושיק אוה ,ידוהיה גהנמה
 .ימלועה םייחה רוקמ אוהש ,םיה תפש לש החולמה עקרקה לע גשגשמ אוה (רמתל
 אוה סדהה ,םיוסמ ץע ידי־לע למוסמ שדוח לכ וב ,םיצעה לש הנשה־חולב לבא
 לש ותומ תא רמולכ ,הנשה תומ תא למסמ אוהו הנשב ןורחאה שדוחה לש ץעה
 ;תוומה־ץע םגו הבהאה־ץע םג אוה סדהה ןכל .הנשה־חור גצימ שדוקמה ךלמה
 םג םיזמור (הלצ לש התנותחב שומישל ,הארנכ) תותמה תולותבה וחקלש םיסדהה
 רחאל תמ ,תתחופה הנשה חור תומדכ ,ןנחוי .ןנחוי לש םיבורקה ותומו ויאושינל
 ןהש תעבו ,התמה הלצ לש החור םע ותנותח תא תוכרוע תותמה תולותבהש
 רוקמ לוכיבכ שמשמ ,רופיסב תוומה ילמסמ דחא ,גלשה .תמה גלשה תא תוכבמ
 תורבקה־תיבב ינריעו יח בבותסמ ןנחוי ,ןוממשב ץראה לע חנ אוהשכ :ןנחויל םייח
 הנשה־ךלמ לש ורות אב םישדח םייחל תררועתמ ץראהו תמ גלשה רשאכ ךא ;רשו

.תתחופה הנשה־ךלמ ,ןנחוי לש וצק עיגמו תרבוגה

ג
 חורל רתויב בורקהו ,ןונגע ירופיס לכמ רתויב "יעבט״ה ילוא אוה ״םידוד־תפוח״
 הבהאה תלא ךא ,החיכש הניא הלבקהב תאזכ תוריהב .תיסאלק־םורטה היגולותימה
 איה תאזכ תיהולא־תישנ תומד .ןונגע לש םירחא םירופיסב םג העיפומ תוומהו

 הלבקהב) "םירע םי ימ״כ םירמ לש המש תא שרפמ סביירג ."רפוסה תדגא״מ םירמ
 תלעב .("ילדמ רמ" יפל) "םי תפיט״כ םג ותוא שרפל רשפא ;(רבדמבש ״הרמ״ל
 תולאל הליבקמ (ושי םא םירמ לעו תיכ״נתה םירמ לע סביירג לש ותעד ךכ) םשה
הניראמו ,("םי־הלט") ינמאיראמ ,(םינודא םא) הרימ ומכ ,הלשל המוד ןמשש
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ר מולכ ,דיימרמה םע םיהזמ הניראמ תא .(םיבהואהו םיררושמה תינורטפ התיהש)
ה לאה תומשה לכ רוקמש רשפא ךא ."םיה ןמ הלועה הבהאה תלא״כ יטידורפא
; "הירופה םיימשה םא" ושוריפש ,הנא־יר־אמ הלודגה תירמושה הלאה לש המש אוה
.רבדמב לארשי־ינב תא התוילש תוירופה ראבב םירמ הרושק דומלתב

ם ירושק היתוצקש תחפטמ תשבוח איהשכ "רפוסה תדגא״ב םירמ תא ראתמ ןונגע
ה בהאה־תלא םע התוא ההזמ בוש הנויה .הרוחצ הנוי יפנככ הרטנסל תחתמ
י רקיעה העבצ ,ןבלה עבצה .לארשי־ץראב תשדוקמ הנויה התיה הל ,יטידורפא
ם ירמ לצא עיפומ ,הארשההו תוומה תלאכ התומדב דוחייב ,"הנבלה הלאה" לש
.ותומ תעשב הלעבל יוסיכ תשמשמה התפוח תלמשב םג
ל בא ;םידלי ןיא ,תוהמאו הבהא לע תזמור התומד לכש ,רפוסה לאפר תשא םירמל
 דחא עימק .הלודגה הלאה תדל דאמ םייניפאה ,הדילל םינוש תועימק הל שי

משמל םאתהב סביירג רדסמ ותואש ,ןחה־ינבא לש הנשה־חולב ;םדואה־ןבא אוה
, הנשב ןושארה שדוחל םדואה תא ךיישמ אוה ,(םיצעה חול יפל) תיתנועה ןתוע
 רחא עימק לע .הדילה למס איה ןבאה ,רמולכ ;הנשה־ךלמ לש ותדיל שדוח
, הרפה ״? הלגע דלת אל המל ,האירבו הריעצ הרפשכ״ (תיסורב) בותכ םירמ לש
 תומדב העודי איהו ,םאה־הלאה לש רתויב םיקיתעה םילמסה דחא התיה ,זעה ומכ
ר מולכ) "לכל הריאמה" ,יאפיסאפ ;םיעבצה־תשלושמ ויא הלאה :תונוש תולא
ת לעב ,רוחתח וא ,סיזיאו ;("רפה סונימ") םורואטונימה לש ומא ,(הנבלה תלא
ם יטוח העבשב עימקה תא הכרכ" םירמ .סורוה לש ומא התיהש ,רהסה־ינרק
, המימי־ םימימ השודקה למס אוה העבש רפסמה ."םישנ עבש לש םיפיעצ העבשמ
ל ש יוטיבל ןתינ וניאש שודקה המש״ב תויתואה רפסמ הז היה םביירג יפלו

. הוהי לש שדוקה־רפסמל היהי םרטב דוע ,(תיינ איה) "תיבולה המכחה־תלא
ש דוקה־רפסמ היה השולשו ,םימעפ שלש העבש רפסמה עיפומ ןונגע לש ורואיתב
, "ישג ףושיכ" העבש רפסמה עיבה סרוגאתיפ תרותב .תשלושמה הזומה לש ישארה
־ ץעל ךייתשה (ץע לש םש אוה תוא לכ םש וב) םיצעה לש ת״יב־ף״לאב וליאו

־ יעצמאכ ,״רפוסה תדגא״ב איה םג העיפומ הברעה .תופשכמה־ץע אוהש הברעה
ם ישמתשמ םימבו ,םימב םירשמ אבר־אנעשוה לש תוברעה תא :הלק הדילל רזע

־ תלא לש ץעה איה הברעה ;הדיל־םימ־הברע רשקה אטבתמ ךכ .הדילה תעשב
ת נוע—אבר־ אנעשוהבו ,היחמצה םויקל םישורדה תוחללו םשגל תיארחאה הנבלה
ת דרוהל םסקימכ וב ושמתשה—לארשי־ץראב יוותסה הנשה־ךלמ לש ותדיל

.םימשג
, עבטב הנשה תונוע לש ןפוליחו תורבקה־תיב ועקרש ,"םידוד תפוח״ל דוגינב
ל ע הרימשו הרותה תצרעה :רוהט ידוהי לוכיבכ אוה "רפוסה תדגא״ל עקרה
ת קשנמ ,סיזיאו יטידורפאכ הבהאה תולא לש ןתומד־תב ,םירמ .ףוגה תרהט
; ודיבש הרותה־רפס לש ןבלה ליעמה תא אלא ומצע לאפר תא אל תומודא םייתפשב
ש קבל תכלוההו ,היתורעשב בהזה־ץחבו המודאה התלמשב האגתמה ,הלצל דוגינבו
טשקתהל הצור איהש תמיא-לכ ,םירמ ירה ,התומ רחאל וליפא היטישכת תא
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ח רזמה תנומתמ ׳ה םש תאו תויראה תאובב תא יארב איה האור ,הלעב ינפל
, הלעב לש ותומדב הריתס שי ןפוא ותואב .תאז תושעלמ תעתרנ איהו ,לוממש
, האופרה־ךאלמ םש ,ומש .תידוהיה ותעפוהל תיגולותימה ותועמשמ ןיב ,לאפר
, סויפאלקסא לש ומא םש היה סביירג תעדל .םויפאלקסא ,האופרה־לאל ותוא רשקמ
ש דוקמ היה ברועהש ,יניתא האובנהו תוומה תלאל ראות ,("תיברוע") םונדרדק
י כ ,םיתמה ילא ,ןארבלו סונ1ר1קל ליבקמ תמיוסמ הדימב היה סויפאלקסא .הל
ת מה הבוהא־הנבל הקינעהש ,תוומה־תלא לש התמכחמ קלח היה יופירה רשוכ
ם ירמ ןיב יגולותימה רשקהש הזמ אצוי .טפשמהו ,האופרה ,האובנה תוחוכ תא
ל אפר לבא .הנשה־חור ,הבוהא־הנבל םאה־הלאה ןיב ליגרה רשקה אוה לאפרו

ר מוש ןנחויל ללכ המוד אוה ןיאו ,יעבטה־יגולותימה ןמ םולכ וב ןיא ןונגע לש
ף וג לש תזרפומ הרהט ונממ שרוד ועוצקמו ,ם״תס־רפוס אוה לאפר .םירבקה
ל וכי אוה ןיא ,ותשאל ותבהא ףא לעו ,םייקוחה ויאושינ ףא לע יכ תזרפומ—שפנו
. שדוקה־יבתכ תא ךכ ךותמו ופוג תא "םהזי" ןפ םירמ םע ןימ־יסחי ידיל עיגהל
ת ונמדזה הל ןיא ,סיזיאו הרימ ומכ םילאל תוהמא לש ןתליבקמ ,םירמש הרוק ךכ
.רבעתהל הנממ ענומ הלעבש ינפמ הדילה תלקהל הברעה ימב שמתשהל
ה אלממ איה ותמועל ;הנממ ענמנ תוהמאהו הבהאה תלאכ םירמ לש יעבטה הדיקפת
ר שאכ .תוומ ירואיתב וילע הבוטה ןונגע דיכ ,תוומה־תלא דיקפת תא תונמאנב
ח תופ אוה ,םידלי־תכוסח התמש ,ותשא רכזל הרותה רפס תא בותכל רמוג לאפר
ת דיל לש הפוקתל םירזוח ונא) הרות־תחמש גחב רשוהש ןוגינ ותוא והז ;ןוגינב
ת א הקשנ ,הדלי דוע התיהש ,םירמו ויתועורזב הרותה־רפסו דקר רשאכ (הנשה
ם ייוציפה ףלקו ,לאפר לש ודגב תא קילדה הקיזחהש לגדב רנה .הרותה־רפס יוסיכ
ת א הקילדהש רנה שאש תוארל השק אל) םהיסוריא תא ברה רדיס ויבא שרדש
ן וגינה םוזיפ םע דחי .(לאפרב םירמ הקילדהש הבהאה שא תא תלמסמ דגבה
; םירמ לש התפוח תלמשב ףוטעה ,שדחה הרותה־רפס םע דוקרל לאפר ליחתמ
; םידקרמ תומלעו םינקז לש תוחור ןיב רדחב תדמוע םירמ תא לאפר האור ותייזהב
ל אפר קחרתה וייחב .ותוא הסכמ םירמ לש הפוחה־תלמששכ תמ לפונ אוה ףוסבל
א לש לאפר לוכי אל ונוימדב ךא ;ידוהי אלו ינוליח אוהש לכמ רשפאה לככ
ת דילל ותומ תא ףרצמ אוהו ,סויפאלקסא לש תיגולותימה ותומד םע תוהדזהל
.םירמ םע םישדוחמ םיאושינלו הנשה
ה מקנ איה םירמ לש החור ידי־לע לאפר לש ותומ תמירגש בושחל היה רשפא
ו ירואיתב תונמקנ לש שגר אוצמל השק לבא ;הנממ ותבהא ענמו התוא חנזש לע
ו א ותוא תאנוש איה חרכהב אל הבוהא לש ותומ תא תמרוגה .דשאה :ןונגע לש
.יעבטה הדיקפת תא האלממ טושפ איה ;יהשלכ הביא ול תרטונ

ד
ה רפש ."םושלש־לומת״מ הרפש איה תוומו הבהא תמלגמה ןונגע לש תרחא הרוביג
תלעב ,הקד הרענ—תישונאה־תידוהיה איה תחא .תויומד יתשב ןונגע לצא העיפומ



8ותוומהו הבהאה תלא

, רמוק קחצי לש ומולחב השאה איה הינשה ;תוינמלוח בהז־יניעו בוהז־ינומרע רעש
ה ייחל ,קלחו ךורא ,רוחש הרעש :תחאכ הדיחפמו תכשומ ,תיהולא תומד איהש
, הרוחשה המכחהו־תוומה־תלאכ התוא גיצמ רוחשה רעשה .םקועמ הפאו ,תומדמדא
ת א ראתמ סביירג רשאכ .הבהאה־תלא איהש הארמ םייחלב םודאה עבצהש דועב
ה לצ םג העיפומ ךכ) הנבלה רואכ םירויה םינפ הל סחימ אוה הנבלה הלאה
ה רפשלו הנבלה־הלאל ףתושמה לבא ;תומודא םייתפשו (ןונגע לש ״םידוד תפוח״ב
ש ידאה הסחיב תאטבתמ הלאה תוירזכא) .התוירזכא לע זמורה ,םקועמה םטוחה אוה
ת וומלא־ייחל—רבגה דחוימבו—םדאה יעוגעג קר ;םייחה חרכה לאכ תוומה יפלכ
 הרפש תיארנ וז תיהולא תומדב .(תוומה לש עשורמהו ילילשה יפואה תא םישיגדמ
.רתויב תכשומו הפי קחציל
א שונ אוהו ,שרופמב רמאנ ךכ יכ ,הבהאה תא תגצימ הרפש קחצי יניעבש רורב
ל מס .םיפיקעב אלא םירשימב אל תררבתמ תוומה־תלאכ התומד .השאל התוא
י טאקיה הנבלה־תלא לש תוומה־תייח ,בלכה אוה "םושלש־לומת״ב טילשה תוומה
ה בלכה םצעב ,לואשה רמוש םישארה־תלת בלכה ,סורברק היה סביירג תעדל)
ל ואשה־תלא חילשכ םמרה לא היגולותימב הוולנש ,בלכה .(יטאקיה תשלושמה
ם ג אוה ;ךליי רשא לכב רמוק קחצי לא םג הוולנ ,םיתמה תומשנ תא תחקל
ם ילושכמ רחאלשכ .הרפש םע קחצי לש תורידנה ויתושיגפב ותחיבנ תא עימשמ
ן תחכ" ויאושינב רשואמ אוהו ,הרפשו קחצי לש םתנותח תכרענ םינוש םיבוכיעו

ר צק ןמז ליעגמ תוומ תמ אוה ;הטוש בלכ ידי־לע ךשינ קחצי ,"ותפוח תחת
ו תולתל רשפאש דע ויאושינל ךכ־לכ בורק קחצי לש ותומ ,השעמל .ןכמ־רחאל
ו תומב םעטה־רסוח תא ונייצ ,ומצע ןונגע םע דחי ,ןונגע לש םיבר םירקבמ .םהב
ר אבתמש יפכ ,יגולותימה ושוריפב אצמיהל דיחיה םעטה לוכי ,השעמל ;קחצי לש
ד ע ודרי אל םימשגו ,תרוצב תנש איה הנש התוא :ןונגע לש ירוקמה ורופיסמ
ב שע לכ הפרש" המחה :אמצמ התמ ץראה לכ ךיא ראתמ ןונגע .ולסכ שדוח ףוס
ו איבהש םויב" לבא ."םימה תונייעמ תא הבירחהו תונליאה תא השבייו הדשה
. תדרל םימשגה וליחתה תרחמלו ,"םיבעב םיימשה ורשקתנ הרובקל קחצי תא
ה צקמו ,היחרפבו היציצב תקחשמ המדאהש וניאר" םימי המכ ירחא םקספיה םע
ן תמועלו ,ןאצה לוק הלע היוורה המדאה ןמו ,םהירדעו םיעור ואב התוצק דעו ץראה
ר בדב ןונגע לש ויתוקפס ףא לע "...םלועב התיה הלודג החמשו .םימש ירפצ ונע
ת רטמו ,(ומש חיכומש יפכ) דעוימה ןברקה אוהש קפס ןיא ,קחצי לש ותומ תוביס
א בוהש הנשה־שאר ןברק לש ותרטמ דימת התיהש םשכ ,ץראה תוירופ איה ונברק
, ילארשיה הנשה־שארב לח אל קחצי לש ותומש רבדה ןיינעמ .תוירופהו המדאה תלאל
ן ונגעל ןתינ ךכב ;ולסכ שדוח ףוסבש יפוריאה הנשה־שארב אלא ,ויתסה תישארב
.תרוצבמ ענמיהל ךיאו ,ותעב אבומ ןברקה ןיא םא הרוק המ ראתל
ד וגינב ."לכורהו תינודאה" רופיסהמ ,ינילה תינודאה איה ןונגע לצא הנימב־תדחוימ
ה תפפואה תינאגאפה הריוואהו ;הידוהי הנניא ינילה ,תורחאה ןונגע תורוביגל
.ןונגע לש תולאה־םישנה רתי לצא ומכ אל ,תיבויח איהשמ רתוי תילילש איה
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; ינחור שגר םג הבהא הלמל סחיל םא ,הבהאב רשאמ רתוי תוומב הרושק התומד
ת וומה תלועפש ןויבמו ,השאל רבג ןיב םיסחיה אוה הבהאה רקיעש ןויכמ לבא
ת לא" םשב הל םג אורקל רשפא ,םירבג םע היסחיב םירשימב הרושק ינילה לש
.היבהאמ תומ תא תמרוגה הלאה לש רוהטה ימ״וכעה ןבומב "תוומהו הבהאה
ל צא םיעיפומה המכחהו יפויה—הלאה לש םיינחורה הידדצ תא הרסח ינילהש ףא
. הלאה לש ןמאנ רויצ איה תילמס הניחבמ ירה—ןונגע לש תורחא תורוביג־תולא
ל צא יוצמ אוה) סינודאו ינודא ומכ תירבג תוהלא יוניכל בורק "תינודא" יוניכה
ותימל םירשימב התוא רשקמ המש לבא ;(תירבעה תורפסב ליגרה ןמ רתוי ןונגע
ו א ,ןלה תחאה—הז םשב תורושקה תויוהלא יתש תועודי רקיעב .תינוויה היגול
; ינופיסרפ םע התהוזש תוומ־תלא התיהש ,טנופסלהה ארקנ המש לעש ,הלק
ו יה התוא ,ינדאירא םג הארקנש ,הבוב התיה וז ."םיצעה לש ינילה" התיה הינשה
־ תונברק םיבירקמ ויה וז הלאל .תוירופה תרבגהל ןגב וא שרוחב םיצע לע םילות
ת א תפרוט התויהב ,ןונגע לש ינילה .תוללותשמ םישנ ידיב םירזגל וערקנש םדא
ן ווי תודגא לש ןהירקוח) .הלאה תויומד יתשל המיאתמ ,רעיב תנכושו הילעב
ם ג ההדזמ ינילה .(למס קר אלא התיה שממ השא אל היורטמ הנילהש םינעוט
א יהש םידייצה־ןיכס לשב—"תדייצה" הנוכמה ,סימטרא-תרחא תוירופ־תלא םע
, ךלמל היהש יתנש בהאמ תחקל הגהנ סימטראל תנהוכה ;לכורה ףסוימ הנוק
ב הלכ תוקירבמה תולוחכ םייניע ינילה תינודאל .ותנוהכ תפוקת םותב ברקוהו

י נילה לש ףסונ יוהיז ;״עיתפהל תולוחכ״ הלאה יניע ויה סביירג יפלו ,השדח ןיכס לש
ת וומה־תלא םע ךכב ההדזמו ,הבלכ המצעל תארוק איהש ךכב הארנ תוומה־תלא םע
.יטאקיה
, תינודא איה ינילה .היגולותימה יגשומל םימיאתמ ףסויל ינילה ןיב םיסחיה םג
ה פוקתל םיאתמ בצמה .תרשמו לעופ ךכ־רחא השענ ךא קוחרמ אבה רז אוה ףסוי
א ל םג תוכיסנ ;םיבהאמל םירז ןהל תוחקול תויתוכלמ םישנ ויה ,סביירג יפל ,הב
ם יאושיג־ירשקב רשקתהל וצלאנ רשאכ ,םיבהאמל םיתרשמו םידבע תחקלמ ועתרנ
ך יסנ היה לוכי הב הדיחיה ךרדה) ןמעט יפל ויה אלש רתוי םר אצוממ םירבג םע
, תשרויה הכיסנה םע םיאושינ ידי־לע התיה ךלמ תויהל תילכראירטמה הפוקתב
־ ךרד ויה םינתחתמ םירצמ יכיסנ .תרחא הבורק וא ,ותוחא ,ומא התיה םימעפלש
ש יא ןיאש ,דנו־ענ לכורכ תינודאה לש התיב לא עיגמ ףסוי .(םהיתויחא םע עבק
ל ש ופוסבו ,לעופכ התיבב ראשנ אוה ןמז רובעכ ;ךלוה אוה ןאלו אב ןייאמ עדוי
־ םוי רחאלש ןיינעמ .רתוי וא תוחפ תיעבט ךרדב ,התטימ לא עיגמ אוה רבד
; םח רכישב הנושארו־שארב אלא ףסכב אל ול תמלשמ ינילה ןושארה ותדובע
ה לאה ,םתינורטפל ודבע דנלריאב םימודקה םינמואהו ,"ןמוא" ותוא הנכמ איה
, םיררושמהש ןעוט סביירג .םיררושמה תלאו תשלושמה הזומה תומד התיהש ,טיגירב
ת עשב .ףסכב אלו רכישב וא ןייב םתריש רכש לבקל םיכירצ ,הלאה ידבוע
: הנשה־חורל םילמס םה הלא ינשו ,ברועו רשנ ףסוי תא ינילה הנכמ התובהלתה
םג וז תומדב לבא ;וחוכ אולמב המיימשה סטה ,ריעצ לאכ ותומד אוה רשנה
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ר חאל רשנכ עיפוה ספיג־ואלח־ולח שמשה לא—ותומ רחאל המימשה ותמשנ תחרופ
ת וומה־תלא לש תיאובנה רופיצה אוה ברועה .ותשא לש הבהאמ ידיב וחצריה
ה ריעמ ינילה תרחא םעפ .האובנהו םיתמה לאכ ןארב־סונורק לש ולמסו ,יניתא
ת לאל תשדוקמה היחה היה ריזחה .ריזח יפיז ומכ תורמוס ויתורעשש ףסוי לע
, סביירג יפל ;יטאקיה הבלכה לש התליבקמ ,יקריק וא ,ןוודירק הארשההו תוומה
־ תלאל תשדקומה תיתימא הריש תאירק תעשב שחרתהל הלולעה ,תורעשה תרימס
ם יאור ונא ךכ .הלאה לש הארונה התוחכונב םייקה המיאה שגרל תודע איה ,הזומה
ה שאה יבגל ,םייוגה ןיב ידוהי אוהש המ לכל למסו תומד ותויה ףא לע ,ףסויש
.הלאה לש הנברקו הבהאמ ,הדבע ,םודקה רבגה תא למסמ ודוע
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