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ןילטייצ ןרהא
ותנומאו ןונגע לש ותובמא לע ^

תא ןוגגע עיבמ ,ב"כ קרפ ",ןולל הטנ חרוא"ב ,שובש-שיא ךונח םע החיש בגא

ללכב תונמאל ןינע םירבדה תא ןת לבא ,ןורטאיתה תונמאב אוה רבודמה .תונמאה לע ותעד
.הז םשב התוא םינכמש תונמאל

ןוימדה חוכל וכז אלש ינפמ טושפה ןוימדה חוכב םייושע תואקחשמה בור
טאיתה ,ךל רמוא ןכ םא .תוארטאית ןה המ עדוי התא ןיאש ,ךונח ,ינא האור .ןוילעה
.םהלשמ תיב םהל שי אלהו  1םשל םיאב המלו .םשל םיאב םיתב ילעבש תיב אוה ןור
ךכ ,ןורטאיתה תיב ,רחא תיב ותוא .רחא תיבל ךלוהו ותיבב ץק םדא םימעפל אלא

וליאכ םמצע םישועו םהימימ תיב-תורוק ואר אלש םדא ינב םש םישמשמ .אוה
,םיתב ילעב לש םהיתבבש המ לכ םיתבה ילעב יגפל םיארמו םיתבבש המ לכ םיעדוי

ןיכירצ ויה םה אלהו .האי 'האי םירמואו םהידיב םיחפטמו םיחמש םיתבה ילעבו
המ 'הרובס תחא לכו ןה תוריד יתשש אלא .תמא וניאש ינפמ האנ וניאש תעדל
,ןכ רובס וניאש שי דחא םדא לבא .התרבח יבגל איה תמא תוארטאיתב םיארמש
.םהינשב אצמנש המ עדויו םיתב ינשב רד םדא ותואש

עדיל ידכ .תמא וניאש יגפמ האנ וניאו תמאה וניא "טושפה ןוימדה" :רמול הצור
אצמנש המ עדויה םדא לש ותלוגס אוה ןוילע ןוימד ותוא .ןוילע ןוימדב ךרוצ שי תמאה תא

.תונמא לש התיבו הטושפ היווה לש התיב :דחאכ םיתבה ינשב

איה ,ןונגע דמוא ,תואיצמה ? אוה המ ןוימד לבא .ןוילעה ןוימדה לצא יוצמ ןונגע
ילב הנותח התוא שי ןוגגע יבתכב .החריט ילב הנותח אוה ןוימדהו הנותח ילב החריט
ופרוע ירוחא" לכתסמה לש תולכתסה שיו םיתבה ינשב אצמנה לש העידיה שיו החריט

ופרוע ירוחאמ ).םניעו ודיע — "םלוע לש ופרוע ירוחא יתלכתסנו יל יתדמע"( "םלוע לש
זאו .הזב הז םיזוחא םניא לבא ,הזמ הז םיעבונ םה הנהו םישעמב ןונגע הפוצ םלוע לש
ןינע .םולחב השענה ןיבו ץיקהב השענה ןיב לדבה ןיא הרואכל יכ ".םישעמה רפס" בתכנ
םלועו .תובאה-מלועב ? םישעמה םעט תא ןונגע שקבמ ןכיהו .ןיא רבסהו ןינע בקעב אב
.ותנומאל םירבוע וגא ןונגע לש ותונמאמ .הנומאה םלוע אוה תובאה
ז ומצע לע דיעמו אב ןונגעבש ןקיטנאמורה
רמואו םיררושמה יחא םע ןכודה לע דמוע יתייה םייק שדקמה-תיב היה וליא

ןיידע שדקמה תיבש וישכע .שדקמה-תיבב םירמוא ויה םייוולהש רישה םוי לכב
יבנבו הרותב קסוע ינא םרמזו םרישב םייול אלו םתדובעב םינהכ ונל ןיאו ונברוחב
ינאשכ .םירפוס יקודקדו הרות יקודקד ,תותפסות ,תודגה ,הנשמב ,םיבותכבו םיא
אלא ונל רמתשנ אל םדק ימיב ונל ויהש ונידמחמ לכמש האורו םהירבדב לכתסמ
ינא הדער התואמו יבל תא דיערמ רעצ ותואו רעצ אלמתמ ינא ,דבלב םירבד-ןורכז
בשויו הנטק הכוס ול השועו ויבא לש ןירטלפמ הלגש םדאכ 'תוישעמ ירופיס בתוכ
.ויתובא תיב תראפת רפסמו םש

אצומ התא .תובאה םע ההדזמ ",ויתובא תיב תראפת" רפסמו בשויש ,ןונגע ותוא
התנוכש ,הנוכת התוא לש הקודיצ וליפאו ,אבס לארשי לש םייחצנה םיכרעה לכ יוליע ולצא

לידוי 'ד םג הנוכמ דיסח לידוי 'ר .םיליכשמה רוד לע דחוימב .דתיה האונששו תונלטב
תנומאו )"יגחור םדא"כ ראותמ לידוי 'ר( איה תוינחור תונלטב הנוכמה וזש ךדמלל ,ןלטב
העיגמו הזה םלועה לש "םימודמה םינינעה" ןיב הכרד חטבל תזחואה הנומא ,איה ןמוא
.רומגה ןוחטבה חוכב ץפחה-זוחמל הפוסב

םיבוט םישעמב ותמשנ תא טשיקו הניכשל הבכרמ ושפנ תא השע לידוי 'ר
תורצ :בותכה שוריפ רכזנ תובר םימעפ .םלועב םירוסי שיש וליפא שיגרה אלו
אצמ אלו .רכו ינא גלגלמ :ינימאקדיפה דזעלא עשוהי יבר ושריפש ומכ ,יבל וביחרה
163
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".תורצה תואיצמב לידוי 'ר שיחכה רבכש ,ושוריפמ חור-תחנ

שיגרמ וניא בוש .םירוסיח תא לטבמ הז ןלטב ? ןלטבה לש הזמ לודג יוליע ךל שיה

םותה-איש ךל ירהו — "תורצה תואיצמב לידוי 'ר שיחכה" .ויה אלכ םה ירהו םהב
.שדוקה-םורמו
םיוולתמש העשב םג דסחהו תוליצאה םלוע אוה ןונגע ידיב ראותמה שדוקה-םלוע
.המלש ומע תיתונמאה ותוהדזהו ),יוכו חדינה ,רפוסה-תדגא( תויגארט לש םיללצ ול
,תוליפכ-לש-סחי ירפ םניא ולא םירבד .םייעמשמ-ודכ םיארנה םירבד ףא לע איה הרומגו
.הינוריאה רבעל לזופ ובש רומוההו שיש ,יממעה חסונה ירפ אלא

ןקיטנאמור ךל ןיאו — ןקיטנאמורה .ומצע ןמאה הניא ןיידע ןמא לש תוהדזה לבא
ול הרסח אמש ? ןומעל רסחה אופיא והמ .ול רסחש המל וב שי ןיפוסיכ — ןונגעמ לודג
תמועל תויגארט תנווגמ הנומא אלא ,הנומא תמועל הנומא-רסוח ןאכ ןיא .אל י הנומאה
.רבעבש המתו המלש הנומא
.הייהתל הנומא ןיב ףחרמ ,ותוריעצב ןונגעמ וב שיש "),םושלש לומת"ב( רמוק קחצי
תבאוכ הנומא ,רמולכ ,ההות ,ןונגע לש ותנומא ,הפוג הנומאה לבא ,תרבגתמ הנומאה םימיל

ללכ היוקל הנומא ךכ-מושמ הניאו ,תויגארט .המע שיו תוימיספ המע שיש ,איה
.קמוע לש הנומא ךכ-מושמ איה ,הברדא ,רקיעו
לש 'חוכב-תרדאנה ,המלשה הנומאה הניא בושש ,הנומאב ןונגע ןיחבמ תוניחב המכ
דחא לכ םינימאמה םידוהי אצומ אוה )"ןולל הטנ חרוא"( השדחה שובשב •םינושאר תורוד

:םימעפו ,הבהאמ אלש השועו תווצמ רמוש רסיק ךלמילא" .םלוכל רסח והשמו וכרד יפ לע
— "ויתווצמ םייקמ וניאש יפ לע ףא םלוע ארובב ןימאמ" ח"ב לאינד ".סעכ ךותמ השוע אוה
ביבחה ,ךונח .םלוע-ארובב ןימאמש יפ לע ףא ,תווצמ םייקמ וניאש ךל אצייו רדסה תא ךופה
םירבדב ןיבו ארובה ןמ הווטצנש תווצמב ןיב ,אשמל רומחכו לועל סוסכ" היה ,ןונגע לע
אלא ,םישנאו םיקלא ןיב םלועה תא ותעדב קלחמ וניא" הירא סחנפ ".םדא-ינבמ הווטצנש

".הל םידגנתמש הלא ןיבו לארשי-תדוגא ירחא םיטונש םתוא ןיב ,רמולכ ,םדאל םדא ןיב
'/ויניעב הפי השוע ה"בקהש המ לכו בל-םותבו הנומאב םשה תווצמ תא םייקמ" רמוז ןסינ
,תומכח אלב םארוב תא םידבועש ,םיטושפה םשה-ידבועל רמוז רמ תא סחיל" רשפאו

ותנומא ןיא הז רמוזש ךל אצייו רדסה תא ךופה :בושו ".הפורצ הניא םתנומאש יפ לע ףא
? הפורצ ותנומא ןיא המלו .רכו םיטושפה םשה-ידבועל וסחייל רשפאש יפ לע ףא ,הפורצ
םיקולאש בושחל רמוז ןסינ רמ העט ותומימתב" — ? תועטה יהמו .ודיב הלודג תועטש יפל
בוטה חוכ אוה םיקלאש אלא ,הז דגנכ הז םיליעפמו םילעופ ,םיווש תוחוכ ינש םה םדאהו
,אטישפ .ומצע ןונגע לש ותנומא בטוקל םיעיגמ ונא ןאכ ".ערה חוכ אוה םדאה ודגנכו
םילעופ" ויהיש תאז םע ןכתי לבא ,םה םיווש תוחוכ םדאהו םיהלאהש בושחל איה תומימת

תבריק .ךכב ןימאמ וניא ןונגעש אלא .הז תמועל הז ירה ,הז דגנכ הז אל םא ",םיליעפמו
וחוכיווב .עצמאב םדיש ,םיער תוחוכ ידי לע תערפומ )"בוט יל םיהלא תבריק ינאו"( םיהלא
,השדחה שובשב חרואה ומצע לע דיעמ ",הרותה חוכב טלתשהל" הצורה הז ,הירא סחנפ םע

ונשפנ ילכש אלא ,הרותב תויחל םיצור ונא" :רודבש םירובשה תובבלה םע הנמנ אוהש
והמ ".רובש וב הנותנש ןוראהש אלא ,המלש הרותה .התוא ליכהל םילוכי ןיאו םירבשנ
,הלאשה לע הבושת םשל ןונגעב םיבר תומוקממ עייתסהל רשפא ?רובשה ןוראה ןינע
הלות "שובלמה"ב .ולוכ רהבתמ ןינעה הז רופיסב ןכש ",שובלמה" ורופיס לע בכעתנ לבא
לבא ,םיבורמ רשה ידסח" .רשה לש ויתרשמב )טייחה( םדאה לש ותרצ רלוק תא ןונגע
".םעזב תוחילשה תא םישועו בוט רש לש ותוחילשב םידבוע .םירזכאו םישק וידבוע
ןיב םידמועה תוחוכה ".םירזכאו םירמו םישקו םיער" וידבע לבא ",ינמחר" ה"בקה
טייחה רהרהמ — דשה ידבעמ ןטק דבע וליפא" .ןידב םימחר םיעדוי םניא םיהלאל םדאה
אוהש לכ ,רבדה הארנ !ה"בקה לש ותמיאמ רתוי ילע תלטומ ותמיא — ומצע ןיבל וניב
",רובעי-אלו-קח" ינב ,םימעוזה וידבע וליאו ןודאה אוה ןונח ".התוחפ ותמיא רתוי לודג
.ךכב-המ לש םיאטח לשב וליפא םדאה ןמ םיערפנ
ירה ,המ-דצמ תימ"וכע תיארנה ",םינומא-תעובש"כ הריציב וליפא ,אצומ התא
ךכ םעפ השוע םילא-תאניק" ":שובלמה"בש רשה-ידבעל םימוד ,םש םירכזנה ",םילא"ה
".ונל בוט אל המו ונל בוט המ ונמצעמ עדנ אלש ידכ ,ךכ םעפו
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! 165ונגעל "הלחת"

דה חוכבש הז אל — ןונגע יפל :רבד ףוס
שפנה-ילכ" לעב ,רודה-ןב אלא '"ויתובא
ןימאמ ןונגע .הערה רוקמ הזו ותומכ םניא
חילש םה םישוע :הלהת םישי
"שובלמה"ב יתעגנ ןונגע םע תיטרפ החישב
ב םידבועש ,רשה ידבע לעו ,םה םיבורמש
נומא ןימאמ לש ורעצ ,רעצ ךותמ רמאז■
י התימאל•

.יבלב ול יתינענ

 fרמרק םולש

ןובגעל "הלהת,

תקדצ .םכימימ םתיאר אל התומכש האנ הנקז .םילשוריב .דתיה תחא הנקז"
.םולשו הכרב הינפ יטמקו םימחרו דסח היניע רוא .התיה תינתווגעו .דתיה תינניחו התי"ד
דועו .םיקלא ךאלמל התוא המדמ יתייה םיכאלמל תומדיהל תולוכי םישנה ןיאש אלמלא
.תונקיז ץמש הב רכינ אל הילעש הנוקז ידגב אלמלא .תומלע לש תוזירז ,הב התיה תאז
ךאיהו .התוא יתרכה םילשוריל יתרזחשמ ,התוא יתרכה אל םילשורימ יתאצי אלש דע

ול דערנ םדא לכ אלא ?וישכע התוא □תרכה אל םתא ךאיה ?םדוק היתרכה אל
העדוותנ הביס וזיאב .ותוא ריכי הביס וזיאבו ותוא ריכי ןמז הזיאו ריכמש ימ תא ריכהל
"...רקבל יתכלהו השעמ י יל

בור םיעקושמ וב רבכו ",הלהת" רופיסה לש ותחיתפ אוה ונינפלש הז עטק
הברה וב וטלבתג "הלהת" רופיסה אלא דוע אלו .ןונגע לש ותביתכ לש םינממסה
,ותריצי לכיהב אוה תיזג-ןבא קר אל .ןונגע לש ונורשכ לש תולעמ הברהו תויוכיא
ראש תא ןחוב התא היפ-לעש ,ןחובךבא םג אלא וב תכלהמ .המיענו הלודג תחא חורש
םיעיצילו םיפגאל אל לבא ,ירוקמה יזכרמה ןיינבל ןחוב-ןבאו תיזג-ןבא שיגדנ .םינבאה
"הלהת" .םמצעל םידמועו םימייק ,וילא םה םידומצ יכ-פאש ,םימיה ברקב ופסונש
.ותריצי לש יזכרמה ןיינבל אוה תפומו אמגוד ותלעמב חבתשגו ודוחייב דחייתנש

םינמיס ןתונ אוה ןיא .ןונגע לש ורואית ךרד תא םיאור ונא אבומה עטקב רבכ
תינוציחה התומד .התומד ךכו ךכו הישובלמ ךכו ךכ ,הלש הארמה ךכו ךכ ,הנקזב םינוציח
תוילאטנמה ,תוירסומה היתולעמ ,תימינפה התומד אלא ,וניינעמ הנניא טעמכ הנקזה לש

.תינחוונעו תינניחו המכחו תקדצ איה 'םתס האנ הנקז איה .רתויב םיללוכ םיווקהו .הלש
רוא" ו ינחורה דצה אלא ול םסוק ילאוזיוה דצה אל הינפ יטמקבו היניעב רבודמשכ םגו
טפשמכ םימעפ המכ רזוח הז טפשמ — "םולש הכרב הינפ יטמק ,םימחרו דסח היניע
םינוציח םינמיס ,רופיסה ךשמהב אלו ןאכ אל ,הנקזב ןונגע ןתנ אל .הלוכ תומדל חתפמ
היפ"ש '"הסועכהו תלהובמה הנקזה" וז ,תינברה לש הינפ תא םיאור ונא םולכו .םיילאיר
והארמ לכו וישובלמו וינפ אלו ,עבוק םדא לש ועבט ".םלוע לש ורוס לע תונלבוק אלמ
ילאקולה ןויבצה ףיסונו ובש תינחרה תיצמתה 'םדאבש המשנה אלא םדאה אל !ינוציחה
.ובש

דקוש רפסמה ןיא — תערכמ תוינוציחה ןאכ המודש ,עבט לש ורואיתב םגו
ול יד .חורה — חירה תובקעבו ,ונל רסומ אוה עבט לש וחיר תא .ףוצר רואית רוסמל
.תרוסמה בטימ יפל רומג ינושל קוידב ואטבתנש ,םירחבומ םיילאוזיו םיטרפ המכב
םיפטעתמו הננרב םידרויה םימשגה חיר תא חירמ ינאשכ ךליאו ךליא יל יתלייט"
לע םידקרמו םיתבה ילתכ לע םישיקמו תוצוח ינבא ןיב ם-יקישמו םינווגמה םיליפרעב
םדאה לש ותוסחייתה — רקיעה ).ט"עק( "...תוילולש תוילולש םישועו םיפטנמו תוגגה
ותליחת עבטה רואית ןכל .ול ךימסמ אוהש ישפנה ינחורה ראטנמוקה ,עבטבש הרומתה לא:
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