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 -דורב טומ הלגתמ  -קרסמב ומכ קלחנ בשעה"

ףסכ-תעקפ קיזחמ שיבכעה

האלהו םכמ ,התפנ בושו םכילגרל רגסנ זאו

 -תויובח םידיב

ןגד חימצהלמ הרירק הפציר -בבחי יצוב ןדפ"
םיירהצב תחא אל -ףחיו ,רענ ידועב ינאו, -ומצע ןיבל וניב תוכר ודקדכו

,ףילצמ טושכ יל הארנש המ ינפ לע יתרבע

 -ריתי הינינפ-יטוח

יפפוכתהבו  -שמשה לומ םמורתמ-לתפתמ אוהו
 ףלחו ,םילפק-מילפק ץווכתה ,וב זוחאל-

תונמאב
,המילב-לע-היולת
TS T \ S - : • T

יכמ יתוא םהו ,םריכמ ינאש עבט-יחרזא שי"
ןלא ילא
דוזשלרזשםהיפלכ  -םיר
 -תויבבל לש המיעפ שיגרא

ןיאמ

,הז ןוירב לבא"
דחא-ויתשגפ אל םלועמ
ינא
טעמ-ןמז
םוקמב
ניטיפט
ספאו ץחל-המישנ ילבמ -ידבל דחאו ,הרובחב
 שורפל אש".תומצעב

).םוחדמב ןואפיק תדוקנ-ספא(

ףות

חא

העשב

תחא
א-םמורן
רידאב
םיריש השימחמ
,שיבכעה לע ילימא הבתכש
וי
רהז-לש-תושבל
דגנכ לשמ -
הזב אצמי ,הצורש ימ .דחא ןאכ אב
םרטב תויה-יא ןמ וייח-תכסמ הווט ,םדא-זב
ןויפךב הלתנ אוה

;וקלתסה ירחא תויה-יא דעו םחרב ומקרתה

יזא

אטאטמה
תלבה-חלעב
לשםג ילואו
,הירפמיא דגנכ
תירוטסיה העשל רשא

ןמ

הביחרמ איה
.תקחמנ התיע-אובכו  -היתולובג
ויתאובגו
.םיחוכש
)האבה 'בוחב הסמה ףוס(

:דקש השרג
םדא השע« המ

ומצע תא שדחל «דכ

".םלוע דעו"ו "םניעו ודיע" ןונגע לש ןירות
יטומ לעב יטסילאיר ןאמור ודוסיב אוה "הריש"
תומי לכ לש תומד דימעמ אוה ":םייסנמור" םיב

.דשאה ,הטאירנה ןיב ימינפ טקילפנוקב הנשה
דוסש הרז .דשא ,הריש ןיבל ,ול דעי ולרוג רשא
.הייח תא ףטועה ןירותסמה קודב ןומט המסק

,ומצע תא שדחל ידכ םדא השעי המ"
,םמעט לטבש םישעמל םעט תתל ידכ
"? לגרהה ןמ ומצע איצוהל ידכ
) 499ימע ,הריש ,ןונגע י"ש(

המוד אוה המל הרישל הטאירנה ןיבש הז דוגינ

;טכאנ המולבל הנימ ןיבש דוגינל  7ותינבתב
ליגל עיגהש לשריה אלא וניא טסברה דרפנמו

ןימכ תוספתנ וללה םינשה .הצעל הניב ןיבש
רל" הסנמו םדאה רזוח הבש ,השדח תורגבתה
,םירבד לש םשוריפ טסברה לש וייחב ".ףוד
גיאה םייחה תורגסממ אצומ אוה שקבמ םגש

א

,םישימחה תונשב ספדיהל לחהש ",הריש" ןמורה

ישטומכ .ותוא םיקינחמה םיינגרוב-לאוטקלט

דחיינ םוקמ המ ונעדי אלו ונמזב ונתוא עיתפה ,הרז .דשא ירחא ורזחב ולגר דביאש ,דרבנייש
מש התע .ןונגע לש ותריצי ללכב תאז הריציל נמה תופכ לע תודרוי ויתועמדש ,לשריהכ וא
םלשנ ןאמורה יכ ףא( רמגומה לע ונא םיכרב לש התיבל לוענה רעשה דיל בצינ אוהשכ לוע
רתאל ןויסנב ןוידה תא חתפנש ןיד ),םלשוה אלו

נה התיב ינפל טסברה דמוע ךכ ,טכאנ המולב
,היה ריעצ בהאמ ןידע לשריה .הריש לש לוע

הריצי הבורק ",ויתולובחת"ו ןאמורה יכרדל םא

ותבוהאו הכז ךכיפלו ,אטח לש ומעט םעט אלש

.ויבתכ לולכמב ןאמורה לש ומוקמ

ותל ןאמורה לש ותקיזל םא ;"טושפ רופס"ל וז

תלכת הלוכש תומד ויניעב ,דתיה טכאנ המולב

תא איה הכישממ ,ולש הקינורכלו בושיה תודל

ןיא בוש הז דגנכ טסברה ;םימשה ןיעכ רואו

דחוימה ישונאה עקרל םאו ;"םושלש לומת"

,דשאו הבהא לש המעט עדי רבכ אוהו ,םותמ וב

ףוגב זמרנ ירה ,היסופיטו היתויומד תא ןייפאמה

וליב רבכש המ שדחל הסנמו רזוח אלא וניאו

סמה-ירופיסל המ-תדימב הבורק איהש הריציה

יב תעל שפנ-תנדע ןימ ול ,דתיה .לגרההו ןמזה
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ימב סאמ לשריהש ךכל הקדצה ןיאש םשכ .הנ
,הטאירנהב סאמי טסברהש הקדצה ןיא ךכ ,הנ

ןוימדמ אופיא תעבונ "טושפ רופיס"ל הקיזה
םה טסברהו לשריה :תויומדה ןיבש םיוסמ

ליו הרזח ףאו הנמאנ ,דשא הימי לכ ול ,רתיהש

ול רשפאו ,הערכהו הטלחה ירסח םיטרבורטניא

המ .הניב ליגל ,איה ףא ,תברקתמ איהשכ ול הד

ןוימדה רקיע ךא ;םהמ לודג םרציש םהילע רמ

ליבשה לא" :רמוא הווה ",ורוס"ל רזוח לשריה
רזוח טסברה םג ךכ -החפשמה ייח לש לולסה
אמורה ינשב .ותשא איה ותיב לא וייח ויתסב

סמ :םינאמורה ינשבש םיטקילפנוקה ןיב אוה
לשריהש םושמ ,האוושהב גילפהל ,ןבומכ ,ןיא

ולח איהש יפכ תישממ הינשה ,דשאה ןיא םינ

גהו טסברהמ תונוש המולבו הנימ םישנה יתשו

לובג ול ןיאש יטורא רהוטל ההימכ ןימ  :תימ
הוואתל םיפוסיכ ןימו ;"טושפ רופיס"ב תושממו
רישה ןושלכש ,ןילוח לש םיגיס אלל המלשה

; םלועה-תסיפתבו יפואב ,ליגב הרישו הטאיר

הרהמב אל הרשבכ רשב ריכזמו רזוח טסברהש

דהש ןועטל אופיא אב יניא ".הריש"ב-חכשי
רקיעב אלא ,ןייפאב תומוד תוריציה יתשב תויומ

.התצירפ תויזהו עבקה תרג

אלו םירבדה תיתשתב קרו ךא תספות האוושההו

ובש יתרבחה עקרב ,ןבומכ ,יולת הז .םשומימב
רבחה הווסמבו תוישארה תויומדה יתש תולעופ

תושבוח םיתשהש ),דמולמהו ןטקה רחוסה( ית
.ןהינפ לע

תניחב( תידוסיה תיתשתב תואלממ ןהש דיקפתב
.ןאמורה לש )סותימה

ב

םוימוי,ד-ייח ןיבש דוגינה והז תוריציה יתשב

ובוציע יכרד ןיב םג ונא םילגמ תמיוסמ הבריק
ובוציע יכרד ןיבל "הריש"ב יתרבחה עקרה לש

רתויש ,םהל רבעמ אוהש והשמ ןיבו םילגרומה

לש םשפנב םייק אוה תואיצמב םייק אוהשמ

". 2םושלש לומת"ב

התישאר הריש םג ךכ טכאנ המולבב .םירוביגה
.ושפנב היזה הפוסו רוביגה לש וייחב תואיצמ

שה היילעה תפוקת " -םושלש לומת" לש ונינע
.לארשי-ץרא לש הבושיל תודוסי החינמה ,הינ

תולטלטמ ,רוביגה ייחל תוסנכנ וללה םישנה
,ואבש תמועלכ תואצויו הלודג הלטלט םתוא

תוצובק יתש לש ןנקנק לע תוהתל הסינ רבחמה
אל התלעש םילועה תצובק :תוירקיע תויתרבח

םישקבמה םירוביג ינש ןהירחא תוחינמ ןהשכ
חור תא לוכיבכ םיפדורו דבאש םולח ריזחהל

תצובקו ",הב תונביהלו תונבל" לארשי ץר
שדח וטיג לארשי ץראב המיקהש ןשיה בושיה

איבקע לש ותיבב וז :תכלוהו תגגופתמה םשפנ

תוצובקה יתשמ .הקולחה ןמ הסנרפתהו ןשי

.עודי-יתלב ,ירותסמ קחרמב וזו לזמ

אלו תירוביזה תא אקווד ראתל רבחמה .רבדיה

גרובה םייחה תורגסממ םיגרוח םירוביגה ינש

םה .תעדה ןמ האיציה ןיבו םהיניב עשפכו םיינ

לא רקיעב סחייתה "םירגהמה" ןמ .תיליעה תא
ופהו םיצולחה לא אלו םינקסעה לאו םידרויה
העיריה תא ביחרה ןשיה בושיה ישנאמ ; םילע

רחסמ תיב הזש ןיב( קסעהו רחסמה ילגרהמ ,ית

'רו ןקרופ םוקי םנורג 'ר לש םרואיתב אקווד

דמ תואקתפ לש ףוסיא-תיב ןיב תלוכמ-ירבדל
לוש ובש ,רחא םלועל הרבחה תורגשו )תויע

מע 'ר ,רתלא 'ר רואיתב טעימו םינוציקה שייפ
וללה תוצובקה יתש ןיב .רוהנ יגס לאפרו םר
תורושק תוינימה ויתורירבש ,קחצי ול לטלטימ

חפשמה אלכה ןמ ",1םאה תדועס"מ טלמיהל וסינ

תוריציה יתשב .תונריסהו םיכלמה תונב תוט

עבקה דצל :םידדצה ינשל הפי רבחמה ןיבה

רבחמה שרפ הכו הכ ןיב .תויתרבחה ויתורירבב

איהש ,הקתפרהה דצלו ומצעל אוהשכ קדצומה

.האמה תישארב בושיה תודלות תא ויארוק ינפל

שנש םויק לש תדמתמ השדח הלחתה תניחב

ףא לעו תלבגומ הנדוע הז בושיב היצאיצנרפידה

.רגת

עבצהו דמועה םחנמ ,ףפוקיולבו ןמשה רוטקיו

יאה :םינש ורבע "הריש"ל "טושפ רופיס" ןיב
םג תלטובמ ,דתיה אלש ,רבחמה לש הינור
אוה "הריש" .הכלהו המצעתנ ",טושפ רופיס"ב
וחוכב ,דבר הנומא וב ןיאש ,דאמ יטקפס ןאמור
תמיוסמ הדימ וב שיו ומצע תא שממל םדאה לש

םוניהיגל וכפהנ וייחש ,םדא ותואל הליחמ לש

,תורחא תובר תוילוש תויומדו ,ןקזה ימלשוריה
תויומדה ;רקיע םה ונרכזהש םיבטקה ינש ירה
.לפט  -תוילושה

:יוניש תילכת הנתשנ "הריש" ןאמורב בושיה
ועל הז דימעהל ןיא בושו הנתשנ תוחוכה-ןזאמ
תא ,ןשיה בושיה תאו שדחה בושיה תא הז תמ

םלועלש תומולח לש םכרדש םושמ ןטנטק יטרפ
.םישממתמ םניא

ותואמ אוה םג ץרוק רמוק קחציש קפס ןיאו 2

ןיב םיערקנ םה המ :טסברהו לשריה לש רמוח
ויע( "םאה תדועסו ךלמה תב" ירמאמב ןייע 1
,תיזג ),ןונגע י"ש תאמ "טושפ רופיס"ב םינ
.בי-ה 'בוח ,ז"כשת ,ד"ב

םיעוסש םה המ .ערקנ אוה םג םינוש תומלוע
םילוכי ונייהו ,עוסש אוה םג ,םישנ יתש ןיב
.הנהכו הנהכ הז ןינעב ףיסוהל
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ןאמור אוה "םושלש לומת" .ופי תאו םילשורי
אלא וניא ,הרואכל ",הריש" ;םירע יתש לש
,םילשורי ריעה לע ןאמור .תחא ריע לש ןאמור
דוגינה "םושלש לומת"ב םא .היתונוכשו היבשות

ןיע" לש יפוטואה רתאה תאו ,דמועה םחנמ
החטבהב םייתסמ ףא "םושלש לומת" ".םינג
השוטנה "הדשה תקלח" לא רוזחל אובל דיתעל
בועה 'ה םע יח לא ינב וניתויחאו וניחא" לש

"הריש"ב דוגינה ירה ,םילשוריל ופי ןיב אוה

ריאשהלו תראפתלו הלהת םשל לארשי תא םיד

,היבחר ןיב :הירוורפל ריעה זכרמ ןיב ילוא אוה

המייוק אל םנמא וז החטבה ".תיראשו םש הל
ובק התוא לא רזוח רבחמה ךא ;השעמל הכלה

,םיפוצה-רהב ןלוכ תורושקה ,תויפלתו ,העקב
סחייתמ רפסמה ןיא ןאכ םג .ריעה זכרמ ןיבל
אלא ,תויתרבחה תונוכשה לש תידיעל דימת
קיעה תוצובקה .ןהבש תירוביזל תובורק םיתעל

,הטאירנהו טסברה לש םתב ,הרהז ".םעוניחא
םשו ,יצחו םהרבאל האשינ םש .םש תררוגתמ

םתחפשמ ינבו הטיסרבינואה ירומ ןה תויר

רפכל םיטסברהה לש םתעיסנ .ןד הנב דלונ

רפכ"ב ןאכ תזכרתמ איהו ",הריש" רפסב הצ

זמה תודע  :ץראה תונב תורחא תוצובקו ,ןאבמ

ויק תא תררועמו םהירוענ תא תשדחמ םעוניחא

ףידעמ רבחמהש קפס ןיאו .ןאכמ ,םירבצהו חר

רמגהו ;היפוטוא ץראל הביש ןימכ יהוז .םמ

תומי לכ לש םדא ינב םתוא ,תוירבה ראש תא
רפה לבסה השמ ,תויפלת לש ןתפשאה :הגשה
,י"חלל ףרטצהו חרסש הבישיה ןב רגניזלש ,יס

ןה רבחמה לע ץרענ יצחו םהרבא הלש ישארה

טכילגט ',ב ץנייהו 'א ץנייה ,יצחו םהרבא ,הרהז
ינימלו םהיגוסל םירוספורפה לע םירחא םיברו

לומת"ב ומכ( תולעופ וללה תוצובקה יתש .םה

רלטיה תיילע :לרוג-תרה הפוקתב )"םושלש

אוהש םוקמהו הרותה תוכזב ןהו ומצע תוכזב
זא אלו תוטושפה ויתולעמ ריכזא התע" :גציימ

כבש המדאל הבהא וז ,תחא אלא ןלוכ תא ריכ

קבד-תובוטה תולעמה לכ תולולכ וז הלעמ לל
ןיאש םיעדוי םתא ירהו .היחמצלו עקרקל אוה
לע דמוע בושייה לכש יפל ,וזמ הלודג הלעמ

תונש "תוערואמ" ,ץראה-ירעש תריגס ,ןוטלשל

םיריכמ ויה ןמזה ייותפ אלמלאו ,המדאה תדובע

ושבגתהו הינשה םלועה תמחלמ ברע ,םישולשה

קה ןמ אלא לארשי לש ןתעושת ןיאש םיעדויו

הצובקה .תוידוהיה תודגנתהה-תועונת לש !ת
תלעב םג איה ,םירוספורפה תצובק ,תירקיעה
םירושק םירוספורפה בור .תינמרגה הלוגל הקיז
תכמ רוגישב הדורט טסברה תשאו ,תאז הדעל
חא ץורימבו הינמרגב וראשנש התיב ינבל םיב

"הטמל עקרקה ןמו הלעמלמ איה אוה ךורב שוד

ונינפל גיצמ הכו הכ ןיב .םנעמל םיטקיפיטרס יר

 483).ימע םש(
איה לבא ,העמק המימת תעמשנ וז היצזילאידיא

ונתשנ אלש םינינעה דחא )יל הארנש יפכ(
"הצובק"ה .הלא םינש ךשמב ןונגע לש ותריציב
םנמא .תילאידיאה הדשה-תקלח הראשנו .דתיה

רייצמו הינמרג ילוע לש הלודג הצובק רבחמה

ךא ,הב םיררוגתמ )טסברהו קחצי( וירובג ןיא

לש לומת"ב רייצש םשכ ,הלש תוילטנמה תא

ובש םוחת לאכ הילא םיסחיתמ םרצויו םהינש

יאצילג הלועו תויסור םילוע תוצובק "םוש

םינאמורה ינשב .תישונאה תומלשה הרמשנ

.דחא
המרל םש ועיגה םדא יסחיש ,לוכיבכ ,הארנ
תילוש ,רומאכ ,התשענ "םירעש האמ" תצובק לשו םנורג 'ר לש םילשוריב תמייקה וזמ תרחא
לפטמ רבחמה ןיא "םושלש לומת"ב םג :רתוי .גניריווצ הינוס לש ופיב וא ,דמרפטלוו רוספורפ
תדימל הרואיתב קקזנ אוהו ישמ-תופפכב הב רבחמה ףידעה תיטילופ הניחבמש ,יניעב הארנ
תדימ התחד "הריש"ב ;קלב בלכה לש ןידה הרמתל ,רעונה-יגבל ומסקש תויגולואידיא
לפטמ אוהו םימחר לש ביבש לכ תירזכאה ןידה ),הנגהה( טכילגטלו ),ץוביקה( הרהזל ),י"חל(
ישכ םדא ינב לש הפירחה םנושל תועצמאב הב םירוספורפה תצובק לש הבל וכשמש הלאמ
רבחמה לש ילילשה וסחי .דמושמה ןוסרכשו הר הז רפסב שיש תרוקבה ףא לע ).םולש תירב(
ירוחאמ ןאכ רתתסמ וניא םייתדה םיגוחה לא המוד ,תדסוממה תונויצה לש םינוש םייוליג לע
םינוניג אלל הלגתמ אלא ,בלכ לש ויתוחיבנ .ןמאנ ינויצ םצעב איה רבחמהש יניעב

רואב הראוהש תומד לש רתויב םירישי םירבדב

תועבוק "םושלש לומת"ב םאו .הריש :יבויח
ןזאמה תא תויתימא תוידרח תויומד המבו המכ
תא ןזאתש דגנכש תומד "הריש"ב ןיא ,ירסומה

ג

ןיב ךורעל םישקבמ ונאש ,תישילשה האוושהה
יעו ודיע" ןירותסמה-ירופיס ינש ןיבל "הריש"

םושמ ,הפוגל ןה תקדצומ ",םלוע דע"ו "םנ

.הנומתה

םימכחה ידימלת תבכש ינב םה רפסה ירוביגש

לארשי ץראב ןמאנ ןונגע ראשנ םינאמורה ינשב
:בוט ולוכ ויניעב אוהש םלוע ותואל הטמ לש

,ןירותסמה-ירופיס תא תסלכאמה םיימלשוריה

הל האצמ "םושלש לומת"ב .תיצוביקה הרבחה

םה "םניעו ודיע" רופיסה ירוביגש םושמ ןהו

לש ותומדב לאידיאה תומד תא היצזילאידיאה

זנו םירזוחה )תדמח תא איצוהל( םידיחיה ןמ
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תא סלכאל ןונגע לש וכרד .וגלש ןאמורב םירכ טסילנויצר לש תופפכב הלומגכ לפטל הסנמה

םירפס לש םרובסב ובשיש תויומדב וירפס ילושרק ול החימצמ ותשאש ,ימוק הנולאטנפ אוה
)"הימי ימדב"מ( לזמ אביקע ןכוש ךכ .םירחא רעה תאו התוא ןיבהל לגוסמ וניאש יפל ,םיינ
כ.ד"מ( דיסח לידוי 'רו ",טושפ רופיס" ילושב ",בהאמ" אלא וניא תניג ;תגציימ איהש םיכ
כר בקעי .רמוק קחצי לש וירוהרהב )"הלכ תסנלאידעו ותבוהא לש היגונמיה קודקדב ןיינעתמה

",םניעו ודיע"ב רכזנ )"םינומא תעובש"( ץינקל הל ררבתמש ,תימוק-תיטתאפ תומד הזמע
מל ותשא דכנ( םייח השנמ לש ,לוכיבכ ,ודכנו,ףויזל הייח תא השידקה יכ ,הכרד ףוס תאר
וגירעגב"ב ") -רושימל בוקעה היהו" ןמ ,השעםהיתויומדב .הנממ קוחר קוחרו הדיל ורוקמש
םסברה תא רבחמה ןמיז ונרופיסב ".ונינקזבו,רנמל ,רלסכו ,דמרפטלו טסנרא ,טסברה לש
רבד טסברה רכזנ םואתפב" :וזמג לאירבג תאו רתל ההימכה תא רבחמה דירוה םירחאו םלכב
יסה תא עמשש העשב ,עזעדזנו וזמג ול רפיסשלא תיתימה המרה ןמ תודובא תויומלש-תויוב
"ופוג לכ עזעדזנ וב רכזנשכ ,וב שיגרה אל רופ ןייפאמ אוהש ןוויכמ .תינונטקה תישונאה המרה

תניג ,וזמג לאירבגב תויומד  537-536).ימע( ,הריש( הירפס תועצמאב הלוכ הצובקה תא
ןה הלא תויומד המכ ונל הלגתמ  292-290),ימע
תושידקמה תוימלשורי תויומד ןה הזמע לאידעו
שפנב הרושק וללה תויומדה שפנ .המכחל ןהייח,תוכחוגמ ןה המכו ;וילודגמ אלו םלוע ינטקמ
טיהו םניעו ודיע ןושלב תניגו וזמג :םירפסהורק םיתעל( םהיבגל הדביא תוברתהש םושמ

קהש ,אתדילומג תודלותב הזמע לאידע ;הינונ.וב רופחל םודרק התשענו תועמשמ לכ )תוב
תוחפל( וללה םירופיסה ינשב .וייח תא הל שידרפמ םה ןינע לש ופוגב םינינעתמ םהשמ רתוי
וקה תא רפסמה ראתמ )תמיוסמ תואר-תדוקנמ אצויהו ,המשלו המשב הז תא הז םירעבמו םיסכ
םימכח םתוא דוסבש יטתאפהו יגארטה ,ימ,דבלב הקוחר האידיא ןימכ םייקה ,יינ ללכה ןמ

ומג תודלות .רבע-תויוברתל םהייח םישידקמה,וללה תויומדה .ללכה לע דמלל אלא אב וניא
נזיב תודלותמ תוקוחר וניא םניעו ודיעו אתדילתוקתונמ ,חור ולוכש םלועל ןמצע תושידקמה
תעמשנ בותכל טסברה שקבמש הידגרטהו ; ןויטםינוירוטסיה םה הלא .ןתואיצממ הבר הדימב
דע"ב רפוסמה תינוהה גדלע לע השעמ-רופיסכ
טעו תניג הרקמבו( הירוטסיהל םתקיז הקתינש

,עדמה-ישנא ").םיצעהו שאה" ךותמ( "םלוע
םיגרהנו הרות לש תומא 'דל םהייח םישידקמה

שממ ןהב תעגונ הניא וזש דעו ;)חבש והז הז
טסברהב עגפ טעמכש יברע לש רודכ ותואכ(
.הילע םתעד טעמכ םינתונ םניא )ןוסרכשבו

םה ,הרות לש הלהאב )שממ םיגרהנ םיתעלו(
ךרדב( ושדקוה םהייחש םושמ ,ידמל םייטתאפ
םה וללה .חלכ וילע דבאש םלוע רוזחישל )ללכ
ות אלל ,םישקבמה םיאקיטנמור-מיטסילנויצר

לושמ םיוסמ דצמ .דוגינו הלבקה לש סחיב ,ילקינ

ורה ויתוהימכל תיטסילנויצר הירדנפק תושעל

.ןאמ ךירנייה לש טארנוא רוספורפל טסברה
לש ותעיגפל ףושח םדא אוה רוספורפ ותואכ

;ןוקתל לכוי אלש תוועמ ןקתל ,תלוכיו תלח
םלוע ןקתל ;יאכראה לא םדאה לש תויטנמ
םלוע םינקתמ םניאש םפוס  3.רפסה תוכלמב
לש םייח םישידקמ אלא ,םמצע םינקתמ םניאו
לש המשמ םיקבאנו ךכב המ לש םירבדל םימ
.םלוע לש וטוזב םידמועה םירבד לע הרות
סותימה תא וגיצה "םלוע דע"ו "םניעו ודיע"

דועיה לא תופאושה ,הלא תויומד לש יגארטה
ירפ ףויזה ןמ טלמיהל תושקבמהו ןיעמה לאו
לככ הרמ יהתו ,תירוקמה תואיצמה לא ןחור
םג .םיערוצמ לש םתיבב תנכוש וליפא ,היהתש
נויצר-םיאקיטנמור םתוא לש יגארטה רואיתב
הלגתמ ,תודובא תויוברתל םיהמכה ,םיטסיל
וזמג לאירבג .ימוקה טביהה תובורק םיתעל

,אופיא םתייתמ הז ןאמורב "ירוספורפ"ה דמימה

ורכהו יגולוכיספה ,םירחאה םידממה ינש לא

םושמ אקווד )"לוחכה ךאלמה"( ערה רציה
םלועל :רמוא הווה ,תואקתפל םישודק וייחש
תוישיא אוה טסברה .תונדמלה לש ילירטסה

ינה ןיאו ,ןאמ לש רוספורפה ןמ רתוי תבכרומ
ישי הרוצב ורשבב ךתוח חורל רשב ןיבש דוג
םיבכרומ הריש םע ויסחי .ךכ לכ הטושפו הר
הערה התעיגפ :תובר תוכלשה ןהל שיו ידמל
ורפ"ה לש ויכרע תא הדימעמ הריש לש הבוטהו

רומה םירבדה לש םמעט .אקיפס קפסב "רוספ
ימב ןהו יתחפשמה רושימב ןה םהמ לטינ םילג
תא קר תרערעמ הניא התולגתה .יעוצקמה רוש
רדס תא ,רמוא הווה( םייתחפשמה וייח ירדס
חורה וייח ירדס תא םג אלא ),םיינגרובה םייחה
,תואיצמה-ביוחמ םירבד-רדסכ הארנש המ .םיינ

יתסמב ןייעו G. Schaked, S. J. Agnon-:3
Ido und Enam, Versuch einer Interpre
tation, Colloquia Germanica, 1970, 1,
 84-99.ימע

יבב הרובקה יגהנמ" לע רפסה תביתכ רמולכ
קוסעל עתפל שקבמ רבחמהו .רפומ ",ןויטנז
לש התומדבש יסינוידה דוסיה .הידגרט תביתכב

ופאה ותוולשמ "רוספורפ"ה תא איצומה ,הריש
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ומה חור תא שדחמ ,לוכיבכ ,וב דילומ ,תינולתועונתב ןלרוג ורשקש ויתונב דצמ :םינוש
ןיבש םידוגינה לע עיבצהל הברמ רבחמה .הקיס
הרמת ,הצובקב הרהז( ירבעה בושיה לש תונוש

ינב לע םירפס שי" :דמולמה ןיבל ררושמהמה ,קירב הטינאו ותשא דצמ ),י"חל תעונתב
ועל דרוי התא םא לבא .םולכ אלו םניאש םדא
דמוע ןכו ,הינמרגב האושה ינפ תישאר ול תולג
ןאכו הניב םוקמ ןאכש האור התא םישעמה קמלש תועיסנה דצמ םידוהי-מיברע יסחי לע אוה
םירפסב רחא םוקמב הילע תעגיש המכחה ירקיע
)םיברע ידי לע חצרנ היבאש( ולש תיבה-תרזוע
היגולונימרטבו הקומע ןושלב ובתכנש םיבועמה
םיכבנפיירגל דוגינב ,טסברה .םירחא םיבר לשו
אוה אוה הז דוגינו ; ) 172ימע ",הריש"( "השקומכ אצוי וניא .ןש-לדגמב ןכוש וניא ,תניגו
וניבש השיגפה תועצמאב טסברהל ול הלגתמהץראה תדובעמ חונל ץראל-הצוחל םיכבנפיירגה
וריזחהל דימת תשקבמ הטאירנה .הריש ןיבל .תניגכ תואיצמה עגמ ינפל ויתותלד רגוס וניאו

ותוא הלטלט הריש .ויתואקתפ לאו ורדח לא

דעב תרדוחו םירציה תונערופ וב תעגופש םשכ

:תרחא תורשפא וינפל הדימעהו השא תלטלט
הווהה םג ונממ עבות ךכ ,ילירטסה ומויק יכרח
.ונובשח תא עורפל
.שודיח אלא ,רוזחיש הניאש הריצי לש יוכיס

עתמ בותכל שקבמ טסברהש הידגרטה ביטומ
תואלפומ םישנ ןתואמ והשמ הרישב שי םאה
חילצי אל טסברה יכ ףא ,ןאמורה ךשמב םצ
תורערעמה ,ןדע הדע תוחאהו הלומג ,הנשוש
יגפב ביטומה רוקמ .ויתונווכ תא שממל םלועלםיתיממש םימכח ידימלת לש םהייח תושדחמו
.הריש לש תיזומה התומדו טסברה ןיבש השאבהו הזה םלועה ייח םיחנוזו ןנעמל םג םמצע
הלגתמה ,תיפיטיכרא תומד איה המצע הריש
ןניא יתרכזהש םישנה שולשש םשכ ?ןייטעב
ביבאה ייוכיס לע תזמרמו הייח ויתסב שפנל הל
ןהומכ .ןהל המוד הריש ןיא ךכ ,וזל וז תומוד
םייקתהל ףיסות איה .אובי אל םלועלש ,שדחה
הסינכמ איה ןהומכו םדא לש ולרוג תעבוק איה

;יקוחהו ילנויצרל רבעמ ןהש תוחור ומלועל
יב וליא .דבלב הווקתבו ההימכב ,המלעיה רחאל
התנדעב הצוענ התמצע ןיא ןהל דוגינב ךא
ילוא ,היוצימו המות דע תמאה תא טסברה שק
.ימינפהו ינוציחה הסופסיחב אקווד אלא ,היפיבו
ןיטולחל שוטנל ,הזמע לאידע ומכ ,היה ךירצ

תפחרמ הניאו הניש-תלחמב הלוח איה ןיא
זמרמה( ןויטנזיבב הרובקה יגהנמ לע ורפס תא
ייחל דאמ הרע אלא ,תוגגה ינפ לע תירורהסכ
שידקהש ,תיממה םוחתה לע ואשונב םג ילוא
) 63-53ימע( םירזומה היאושינ .הזה םלועה
תויגארטה תויווחה םע דחייתהלו )וייח תא ול
ימע( סדנהמה םע םייטסיכוזמודאסה היסחיו
ןהמע דדומתהל הצור היהש ,תוומו הבהא לש
.הריש םע וייחבו ולש הידגרטב

הניא לגרהה ןמ וז ןיעמ תוקתעהש ,רבתסמ
וימי לכ יח )חורה-שיא ןכו( םדאהשו תירשפא

התאנשו הלש הקומעה הינוריאה 116-110),
ימע  252,ימע  248,ימע( םיעובצלו םינרקשל
םשכ ",םדו רשב" תומדל התוא םישוע 258),

ודמ הריצי ,רוזחיש ,לגרה לש םירושימה ינשב

פוה העוצקמב רושקה ישונא לבסל התוחיתפש

תבב  -הריציו שודיח ,הרגישה תצירפו ; המ
יתרבחה הווסמה לע ומתוח עיבטמ לגרהה .תחא

התניגנמ תניחב אוה לבסהש תומדל התוא םיכ

ומכה )תומשנה( "תומינא"ל דוגינב .םויה לכ

הרומו החפשמה-בא :וידדצ ינשל רוביגה לש

"םינומא תעובש"בו "םניעו ודיע"ב תוי'צירטאיב

לבלבמו ררחסמ  -וכופיה .אנפלוא תיבב הארוהההמינא יהוז )תצקמב ןהל המוד יינ טבזיל רשא(
.םדאה לש ותמשנ תאו תונותשעה תא
איה .דאמ יצרא רמוחמ הצרוקש )לאטאפ םאפו(
"הרוספורפ"ה ןיב דוגינ רבחמה רציש םשכ
השועו ,תומרונו םילגרהו תורגסמב היולת-יתלב

ויד חוככ הרישה ןיבל חורה לש עוצקמכהו יעצמא-יתלבה םויקה .המצעל המרונ המצע
תמה חורה-שיא ןיב דוגינ רצי ןכ ,ודגנכש יסינאה ןויסנה םע טעמכ םורעה עגמה ,יולת-יתלב
רבעה רוזחישכ קסועו הרות לש תומא 'דב סנכ וישיאב םינוש םיטביה ךירדמה אוה אוה ,ישונ
תוארטיל תעבותה הירוטסיהה ןיבל ירוטסיההלטבמה ,ינימה החוכב הכורכ הז עגמ תמצע .הת
ודבעתשנ אלש חורה-ישנאמ שי .ורשב לש תובר
סחיתמ וניאו הניבל וניבש םיסחיבש לגרהה תא

חב םויה רואכ ריאמה ,טכילגט ןוגכ( םעוצקמל
ט"ה הוואתל אקווד אלא "הבהא" ירשקל וליפא
תוירבה םע םיברועמ ),תיאטיסרבינואה הכשרתוי הבורקה תומד יהוז .תירטנמלאהו "הרוה
דמרפטלווכ םהמ שי ;העשה-תולאש תא םייחו.דריה ,הטידורפאל רשאמ ,המדאה-תלא ,רטמדל
ונמה ),םלועל רזומו רז אוה םג ןכ ומשכש(ול םרוגש אוה אוה יתמדאה החוכ .סימטרא וא
תכללו ולש רוטקודה הווסמ תא דבאל טסברהל
תניחב( חצנל םמצע םישידקמו העש-ייחמ םיקת
,טסברה דמוע םהיניב .דבלב )םמש תחצנהודמעמ תא הזב ןכסמ אוה יכ ףא ,ובל רצי ירחא

םג היורכ ונזא ךא ,וינינע שארב ויתואקתפשילוא ןידה ןמ .יעוצקמהו יתרבחה ,יתחפשמה
םידדצמ וילא העיגמ וז .הירוטסיהה תולוקלהרועכ :אוה ךופהנ ,הפי איה ןיאש ןאכ ריכזנש
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ןימכ תכלוהו תשמכתמ איה רופיסה ךשמבו ,איה
":תיתחפשמה הריקסה" םשב הנכנש המ לש תונ
 177).ימע( ותשימכב םג ךשומה יציק חרפ
תיב תושפנ לכ לע יעד ןתאו דעומ יל חקא"

ונחתפ
ןיבל הריש לש התומד ןיב האוושהב
 488).ימע( "הנטקב הרשב ליחתאו טפברה
אוה
התומד
לשריה לש ותומד ןיבו ,טכאנ .דמולב לש
ייחב ולחש תויוחתפתהל ויתוריקס םיאתמ
שמה
הסינכה אל התעד לע הדמע הרשש ינפל .החפ
לש ומוקמ רתאל וננויסנב ,טסברה לש ותומדל
ןאמורה
תמיוסמ תורגבל העיגהש רחאל ,ויתוריקסל
עה וז .ןונגע לש ותריצי ללכב "הריש"לחה
יס"ל המודבש ,הריציה תיתשת לע ונתוא הדימ
וקזה-וב ,לאירבגב ןידה אוה .הילא םג םחיתהל
'יטושפ רופ
תבה לש הירבח ,יצחו םהרבא ןתחבו ,םינ
םדאה ול רובי ךרד המ לואשל הסנמ מת
שדחיו
שהב ונכשמה .ליגו ליג לכב ומצע תא
הלוזרוא התרבחו ,טכילגטו רגניזלש ,הר
.ץ"כ
האוו
לומת"ל
ורכה דוסי תא הריאהש ",םושלש
לש הבחרה ןימ איה םירוספורפה תרבח םג
האוושהב ונמייס .םינאמורה ינשב םייקה הקינ

ריפו ינירש תורזועהש םשכ ,טסברה תחפשמ

יב םתרזעבש ,םיימלשוריה ןירותסמה-ירופיסל תרקוס רפסמה לש וניע .הנממ קלח ןה סואד
חה דימלת"ה לש ודמעמו ומוקמ תיגוס תא ונרר
".הריש"ב ינרדומה "םכ

תננובתמו תרזוחו החפשמה לגעמ תא אופיא

תרגסמה .דוחל דחא לכבו דחי םירוביגה לכב

עיגהש "חורה שיא" תייעב הנודנ ןאמורב  :םכסנ

וסמ איה ,התוהמב תילידיא איה תיתחפשמה

.וייחל ךרעו תועמשמ אוצמל הסנמו הניב ליגל
ותרבחל םיפורט םימיב וז תודדומתהל סנכנ אוה

.יארעה ןמ הב בושח עבקהו תנגרואמ ,תרד
םיחוסינב רזוחה ,רזוח טפשמ אוה אבה טפשמה

תרגסמה לש הרוגשה התועיבק ןיב לטלטימו

םיעוריא אלב םייחה ירדס םירודס בוש" ; םינוש

לש הארונה-האלפנה הקתפרהה ןיבל תיתחפשמה

הנטקה ותוחא הרשכ .ךלוהו לדג יבג .םיריתי

.ותיבל ץוחמ ול תברואה ןמזהו רציה

המא לע הברה החירטה אל איהש םשכ ,יבג ךכ

ךירצ ןיאו ,ומא לע הברה חירטמ וניא אוה ךב

,ויבא לע חירטמ וניאש בוטו .ויבא לע רמול

ד

הפי רבתסי "םלוע"הו "תיבה" ןיבש הז דוגינ

ןיאו ףרוחה תנועל ויתואצרה תא ןיכהל ךירצש

ןונגע גילפהשמ .ןאמורה לש ותינבת קודבנשמ

ןמ םניאש םירבדב ותעד תא בברעל יאדכ

"םושלש לומת"( םינורחאה םינמורה ינשב

 522).ימע ",הריש"("וינעה
טאל םדקתמ החפשמה תודלות רואיתב ןמזה
ועס :ןטקה םוימויה לש יפאה ךשמה והז .טאל
ועה לש היתויעב ,הניבו וניבש םיגולאיד ,הד
,הארוהה תדובע ,הקנוה ,הדיל ,ןוירה ,תרז
.הלילח רזוחו םידכנו םיבס ,תונבו תובא יסחי

הילאירל רבעמש תינבתל )"ןולל הטנ חרוא"ו
החפשמה-זאמור לש תרוסמה לא "הריש"ב רזח
אבוב םאדמכ תוריציש תרוסמה וז .יטסילאירה

ינבו ןידואל )לידבהל( םגו הנינרק הנגא ,יר
)יתרווסלג( הגאס טייסרופו )ןאמרסוו .י( ותיב
ןורתפ רבחמה אצמ "הריש"ב .הילע תוכומס

םייונישהו דאמ יטיא בצקב םימדקתמ םייחה

בורב תרזוחה תיטאמיתה תינבתל ידמל ירוקמ דקתהה" ןמ קלח םה ןאכ ללוחתהל םייושעה
מוע וללה םינאמורה זכרמב .הז גוסמ םינאמורה שונא ירשק ,ליג :םדאה םלועב תיעבטה "תומ
תיבמ םיגוש ןפוד יאצוי .הרבחהו החפשמה תוד תיעוצקמ תומדקתהל תווקת ),םילגרומ( םישדח
םאתמ ןאכ אצמ ינגרובה םייחה רדס .המודכו
תמ ,ללכ ךרדב .הל םילכנתמו םיברוא ץוחמו
תהו החפשמה תוררופתה תא םינאמורה םירא

תוינבתב ) (objective correlativeםלוה

מע ןונגע טקנ "טושפ רופיס"ב רבכ .התורערע

מל ,ןייעו( תיתחפשמה "הריקס"ה לש תורזוחה
 85, 142-143, 204, 363, 392-391, 395,ימע  :לש

מה .דגנכש תוחוכה לע המודמ ןוחצנ תונגרובל

חנומב ).דועו 407-404, 477-476, 488, 501, 522
רדס ותואל אלא ,דמעמל ןווכתמ יניא "ינגרוב"

קינעהו םייפוריאה םירבחמה לשמ הנוש הד
ותסינכ ידי-לע הפורטסטקה לע םש רבגתה רבח

",הירטאיכיספ סקא סואיד" םזגנל ר"דה לש

שע-עשתה האמב תיברעמה הרבחה לש םייחה

תא ןזאלו ןסרל ידכ תונגרובה האיצמהש חוככ

,דשא לע ססובמה ;*20,ו האמה תיצחמ דעו הר

.םיטוסה הינב

ותוחתפתהב הריבס תויתביסו דחא עוצקמ ,תחא

םגו ,תרחא תינבת רבחמה טקנ ונלש ןאמורב
ורוערע תא ףשח ןונגעש םייח-רדס ותוא
ןאמור לש ובוציע תייעבל ירוקמ ןורתפ איה
ןאמורב טרופמ ןויע ".תרערועמה" החפשמהוליאכ ,ןאכ גצוהו רזח "4ןולל הטנ חרוא"ב
ית לש תורידת תורזח לע םסובמ אוהש הלגמםייקתמ הז םייח-רדס .םלועמ םירבד ויה אל
תא הז רחא הזב רקוס רבחמה .החפשמ-ירוא ,םינושמהו םינושה םימרוגה ףא לע תינבתכ
םיימינפה םהיסחי תאו טסברה תחפשמ ינביהוז .וטטומל םייושעה ץוחמו תיבמ םרוקמש
וש תורוצ טקונ אוה וז תילכתל .םיינוציחהו אובת ןכ םא אלא( ץק הל ןיאש תילגעמ תינבת
.םדאה לש ותומדקתהבו
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אל היטעבו ),םלועה תא ךופהתו הפורטסטק

משכ .ישדנאה לגעמב שיש ישונאה ךרעה וב
ימינפה הכרע תא וז סופיזיס-תדובע תדבא

וכרצ לכ שבוגמ וניא ןאמורהש הדבועה המרג
אקווד הלגתמ ,ומצע יגפב ןינע תישענו תכלוהו
ובמ תינבתה .בר יתונמא קזנ יעיברה וקלחב

איראווה .לגרהבש אופקה ימוקה דצה הב
ייתסמה ,המיענה "אובי ךשמה" תדגא לע תסס
םאו" :םיאלפנ םימוחנת ירבד םתואב דימת
ייחתמלש יפאה ןמזה תומדקתהב תוברה תויצ
".התע םג םה םייח ותמ אל םה

ומה .ימוקה ןואפקה תא םהב תוטעממ החפשמה

םייחל התקיז רסוחו דמולמה תדובע לש תוינוטונ
לש תויתונמאה תוגספה ןמ המכש ,םיעטהל שי
.הכוחיגו התוטיעפ תא םימיעטמ שממ לש
ןונגע .הז ירוזחמ לגעמב אקווד תויוצמ ןאמורה
חילצה תא בצעל םדיקפתש ,הלא םילגעמ יגש לומ
)תומדוק תוריציב רשאמ רתוי ילוא( ןמזה
גיצה ,םירוגש םישודיח םה וישודיח רשא ,יפאה
שכ ,ידמל תבכרומ תישונא םייח-תכסמ שממל
תועיבק ןימ הל םגש דגנכש-תינבת רבחמה
שמ
אוה
םיישוגא-ןיבה םיסחיה ךבס לכ תא בצעמ
ןואפקה תדימ םיתיעל הוולתמ הילא םגש דע ,הל
,לשמל ,בל םישנ( ,דשאו רבג ןוגכ :םינושארה

ייחל דוגינב( ריעה זכרמב הרושק וז .ךחוגמה
'מע"-אמא" הטאירנהל ארוק טסברהש ךכל
התומדב ),העקב רוורפב םילהנתמה החפשמה
ראשו ןתחו ןתוח ,התבו םא ,ויתונבו בא 348),
 6.םוימויה ייח םיאלממה םינטק םיניגע תבשל גהונ רוביגהש "הוהקה-יתב"ו הריש לש

וילויטב ול תונמדזמה תויומד ןתוא םע םהב
חמ אוה ,םילגעמ-מילגעמ רזוחה ,ףסונ רוזחמ
תואיצי  6.ויתואקתיפ תדובעמו ותשאמ ויתוחירב
ויתואקתפ לא בשה טסברה לש הדובעה רוז

עובקה וייח רדס תא תוריפמש ןה ןה הלא
 44, 435, 491,ימעב ,לשמל( םירקבל לש
תושדח
:רומאל ומכסמ רפסמה 532, 533, 543, 536).

ןתועיבק ךא ,יסינויד ףחדב ןרוקמ .טסברה

רואב ןתוא תוריאמ רוביגה לע תימינפה ןתייפכו

רוטקודה לש ותדובע יכרד תא ונא םיריכמ

לשמ תונוש ןניא יאדוובש טסברה דרפנמ
לוש ינפל ורדחב ול בשוי .םידמולמה בור
רפסב ארוק ,ויתואקתפ לעו וירפס לע ,ונח

הביתב ןחינמו תואקתפל תואקתפ לפוטו

יגארטו ותיבב ימוק-יגארט אוה טסברה .ימוק
רצוע םימי המכ" :וילע רמאנשכ .ותאצב ימוק
קסעתנ אלש םירבדב קסעתמו תיבב ומצע היה
אב אוה םאש ,ריעל ךלי אלש דבלבו וימימ
אוה 80)-ימע( "הריש לצא תוצר וילגר ריעל
עיגמ אוה וילויטב .יטתאפ קפסו ךחוגמ קפס
ונ םירבדה ךשמהב קרו ,הוהקה-תיבל הליחת

דע האלמתמ הביתה םימעפ .ןהל תדחוימה
םימעפו ןהב שמתשהל ותעש האלמתנ אלש
.הביתה האלמתנ אלש דע העשה תיאלמתמ ,ייג טבזילא ןיבל וניב םירשק-ירשק םירצ

ומ רמאמ וא קרפ בותכל ותעש תעגמשכו ךלוה וניאש ופוס .הריש ןיבל וניב רקיעבו
ןהינינע יפל ןרדסמו ןטקלמו ויתואקתפ איצ התיב לא רשיה הנופ אלא ,הוהקה-יתבל דוע
ןהב ארוקו תואלולב תורדוסמה תא רבחמו  80, 159, 383-382,ימעב לשמל ןייעו( הריש לש
 532).ימע( בתוכש המ בתוכו

387, 409-411, 420-421, 429-425, 451, 502,

ענו םיכלוה הלא םירוקיב 518-517, 536-535).
,םימעפ המכו המכ רזוחה ,הז רואית םיכלוה םהש ןויכמ ,רתוי םייגארטימוק םיש
לגעמ רואיתל םלוה םאתמ בוש אוה אלש רוביגה שקיב הליחת .םתילכת םידבאמו
רסח הז לגעמ .דמולמה לש ינוטונומה םייחה ופוס ;הריש לש שדחה ןעמה אוה המ עומשל
התיב תא אצומו ,הז ןעמ הלגמו שפחמ אוהש
רוביגה-רפסמה ירבדל בל םיש הז ןינעלו  4אוהו ,ץיקהב הרקבל לוכי וניא בוש .לוענ
או הינב לע התוא לואשל יתשקיב" :ןאמורב תיזכרמ תינבת .היזהבו םולחב החתפל םיכשמ
םוימ .ותמ םולשו סח אמש ,לאשא אל ,יל יתרמ תומד לש ישפנה הכרע לע תדמלמ ןאמורב
ךרבח םא עדוי התא ןיא המחלמה וגב העגפש תמ תישממה התעפוה תמצמטצמש לככ :הריש
ןוכנ רוביגה .תישפנה התושי תמצעתמו תבחר
שה ורבע רבב .םייח וייח םא ,יח אוה םאו ,יח
םירמוא ויהו םדא לע לאוש תייהש תובוטה םינ

ןב ,ותיבב הלימ-תירב ,ותיבב תוכרב עבש ךל
ילש המוק ול הנוב ונתח ,הווצמ-רב השענ ונב
 216].ימע ,י"שת ,ןולל הטנ חרוא[ ".תיש
"טושפ רופיס"ב שי ןאכ םגש ,יל הארנ בושו 5

תא ןאכ ריכזנש ידו "הריש"ל תובר תוליבקמ
החפשמה ינב לכש ,תורידתה החפשמה תודועס
.םהב םיבייח

םייק תיב-תבישי ןיבל לויטה ןיבש הז דוגינ 6
ויאפור םיצילממ םשו ",טושפ רופיס"ב אוה םג
םילויטב תוברהל ,ינוריא חרואב ,לשריה לש
בדה ןמ האפרלו היוודה ושפנ תא דדועל ידכ

לא ותוא םיאיבמש םה םה הלא םילויט .ןוא
הכזיש אלב טכאנ המולב לש הלוענמ תופכ
.התוארל רוזחל
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ךא הלימדול תרחאה לש לבה-ירבדל ןיזאהל

רפוסמה ןמ אוהש לכ קחרמל הטונה תומד יהוז

הריש לע םירבד היפמ עמשיש ותווקב קרו
ושיגפ ינפל הברה רבכו  527, 537-531),ימע(

רשאמ רתוי תויטפקסל .הבריקל רשאמ רתוי

הייזהל תואיצממ הריש הכפהנ הלימדול םע וית

ייפאה תיטתאפ הנינח תברועמ הינוריא התואל
".םושלש לומת"ב "רפסמה תומד"ל תינ

ףא ןאמורה לכב  409, 424).ימעב דוהיב ןייע(

ןאכ איבא םתצקמו ,םיטושפ םניא םירבדה

םיטויס ותוא םיפקותו ,תומולח דרפנמ םלוח

המכ םיריאמ םהש יל הארנש םושמ ,טורטורפב

ראתמה םולח הזו שי :הריש םזכרמבש םיתועיבו

תראותמ הנושארה :הרישל טבזיל לש היאושנ

.השדה תואר-תדוקנמ רפסה לש םינפ המכו
וקנ המכו המכב המצע ההזמ "רפסמה תומד"

התוואת חוכש האלמו המלש השאכ :הינשה .יה

רודה לא תננובתמ איהשכ ,ןאמורב דקומ-תוד
לש יפארגויבה רבעה לש תוארה-תיווזמ שדחה

ולאה דמולמה יינ לש ותיניחא תימימש הרענכ
םדא לש ותסו שדחמה ארבג חוכ םושמ וב שי

לע יטסיכוזמודאס םולח הזש שיו  165),ימע(
השעמ תושעל דמועה יברעו סדנהמה ,הריש
 459-458).ימע( "הבלב ןיכס" עוקתלו וז השאב
ומד-ינוימד ביטומ השענו ךלוה ילאירה ביטומה

ומשר ןיא ךלוהו גגופתמ אוהש יפ לע ףאו ,ינ
ופוסל דע הריש לש סומלוב זוחא טסברהו עקופ

,הריבעמ וז תואר-תדוקנ לש התגצה .הרוד ינב
ןיבל "רפסמה" ןיב טופישה תוכמס תא ,לוכיבכ
עמ "רפסמה" ןיא .ארוקה לא ראותמה םלועה
תא ןד אוה אלא ,ןמיהמ טפוש אוהש םינפ דימ
ןיבל ותרבחו ורוד ןיבש תומיע ךותמ םירבדה
הז תומיע אקווד :אלפ הז הארו .שדחה רודה
.תונמיהמו תוכמס "רפסמה" לש וטופישל קינעמ

תאז הנורחא תינבת .רפסה לש העמק לפרועמה

אוה ימו םירומא םירבד המב עדויה ,ארוקה

טאה ךילהתה םע ידמל הרזומ הרוצב תדחאתמ
לבא ,רצויה-תיבמ תודוסה לכ עדוי יניא .יתונ
תמ רפסהש לככש ,שוחב האור בר-יב-רב לכ
אקווד ואלו( םינורחאה םידומעה תארקל םדק
נבב רתוי ירטנמגרפ השענו ךלוה אוה )םויסה

איבנו .רפסמה לש וירבד לע ךמוס ,רמואה

התומד תוגגופתה .ובוציעב רתוי ימושירו וני

טסברה תא איצוהש ימנידה עינמכ ,הריש לש
בכ ,תמרוג ,תיפמילואה ותוולשמ טסינוגטורפה
,המוד .תינבתה לש תרבוג תוררופתהל ,לוכי
לענשמו ,תיוותסה הזומב ורוביגו רבחמה וזחאנ

הפיש ,קפס ןיא .המע םתריצי חוכ םלענ-המ
תומדה םש לע רפסה םש וארקב רבחמה השע
והה ,תענומה תומדה לש המש לע אלו העינמה

טוקנל םא ,הייחב ךרדש בכוכה ירחא תכל
.לבחה ירחא ראווצכ ,ןמדתלא לש ונושל
ה

המ ?והזיאו רופיסה תא "רפסמה" הז אוה ימ

רוק ינפל ואיבמ אוה דציכו ,רפוסמה לא וסחי
לממ םאהו ,תינבתב אוה אלממ דיקפת המ י וא

פת ,ןה תואלממ דציכו ,ויתוראה-ויתורעה תוא
? תבצועמה תואיצמה יפלכ טופישו שוריפ ידיק
ומדכ תזחמומ הניא הז ןאמורב "רפסמה תומד"

הניאו "ןולל הטנ חרוא"ב רפסמה-רוביגה לש ות
"רפסמה תומד"כ ורוד ינבו רוביגה םע ההדזמ

:תוירקיע תואבומ יתש הז וינעל
יתונב תא ויד סומלוק רועישכ ראתא התע
לע םיטעמ םירבד הליחת םידקא לבא .םה

.ונמצע לע ףאו ץראבש וניתויחא ראש
ונייה םיעונצ םירוחב לארשי ץראל ונילעשכ

ונבל תבשחמ לכ ,השאל וניניע ונאשנ אלו
ונאצמ םא ,.דתיה הדובעה לעו ץראה לע
,הת סוכו קרי תחורא םע םחל תפ ,הדובע
אל םאו .ןוזמה לעו ץראה לע םיחמש ונייה

ימי ךותבו .םיבער ונייה הדובע ונאצמ
תא חיסהל ,לוחמ םיקרפל ונישע בערה

קה ונתוא הלכא ךכל ךכ ןיב .בערה
הרענ הנמדזנ .ץראה יאולחת ראשו תחד
אל ירהש ,היארמל ונטבה אל ונתרובח ךותל
ץראה תדובע דובעל ,ץראל התלע יפוי םשל
ץראה לע םירבדמו םיבשוי ונייהשכו .האב
אל םילעופה לעו םירבאה לעו הדובעה לעו

ופל םירכא ןיב לידבמהש ונתעד לע התלע

רוחב ןתנ .הרוחבל רוחב ןיב לידבה םילע

אלו היתולעמב ויניע ןתנ הרענב ויניע
ןתנ הקיטנמורל הטונ היה םאו ,הירביאב
.בצעה הלוק לע ,תובצעה היניע לע ותעד
 85).ימע(

ונתלואג ישנא וניחא ראשכ"( "םושלש לומת"ב

תורידתב העיפומ איה ").הינשה הילעה ינב
וח תרשוק ,רופיסה תולובחת תפשוח ,הלודג

שמ ונייהו תחא ארמגבו דחא שרדמ תיבבו

דחא רדחב ונדמל ונייה םיריעצ םתאו ינאשכ

המצע ההזמ איה .רפוסמה לא תסחייתמו םיט

ףוסבל ,וניתוברלו וניתובאל תומדהל םילדת

גמ תויומדב ןנובתמה ןקז יאקינורכ לש תומדכ

ןאכו .הזמ הז םינושמו םהמ ונא םינושמ

ץוחמ דמועה ,םייוסמ םדא לש ותואר-תדוק

םהירפסו הזמ הז םינושמו םינוש רפס יתב

.ראתמ אוהש תיתרבחה הצובקה לש התקיזל ידימלת לכ ףוסבלו הזמ הז םינושמו םינוש
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ימע( .דחאכ םימוד םהיתודימלת לכו םה

ואצמש רבד לבבו תעגמ םדי התיהש םוקמ
 157).ימע( תושעל

תא תינוריא ןיעב ןאכ ריאמ "םכחה" רפסמה

התועצמאבש ,םירבדמ ןושל אוה עבוקש המ
קלח ומצע האורו בושיה םע רפסמה ההדזמ
םג ,לוכיבכ ,לכנתמ בושיל לכנתמש ימ .ונממ
.ויניעב םג בושח ץראה ינבל בושחש המו ,ול

גהונה ,ריעצה רודה לש הבהאה-תוחרא ןאכמו
םהיגהוגבו םהיתונוכתב ןידה אוה .וכרד יפל

רעה לא וסחיב בושייה םע ההדזמ אוהש םשכ

94).

ןאכמ .דחאכ ריעצה רודה ינב תאו ורוד ינב

שהש ,רודה-ינב לש םיינרמשה הבהאה-תוחרא

,תימימש הבהא ובהאו תויצולחכ םשפנ ועיק

לש היצאיצנרפיד! דיחא ךוניח .תורודה לש
לש תוימרופינואו לצופמ ךוניחו ,ןאכמ תויומד
בכ ,תעמשנ םינורחאה םירבדב .ןאכמ תויומד

סמה" לש וסחיב תיתרקיב תינוריא המינ ,לוכי

:אוה ךופהנ :איה אלו ,ריעצה רודה לא "רפ
הרמת ,הרהז-טסברה תיבל ריעצה רודה ינב

וסחיב םג ומע-ןבכ ומצע האור אוה ךב ,םיב

ונילע דמע אל ןיידע םימיה םתוא"( םינמרגל
"לארשימ שילש רקעש םמושמ ץוקיש ותוא
ורקע תופתוש  282).ימע :םג הוושהו  134,ימע
ריבעיש ךכל תמרוג ילקינורכה רואתב וז תינ
ולביק אלש ,הלא תא אקווד ותרוקיב טבש תחת

סיהבו ץראב תויולתה תווצמ ןתוא םמצע לע

דצמ הבר הדהא לש סחיל םיכוז ןדו יבג ,הרש
הכזמ אוהשכ ),ישארה רוביגה דצמו( רפסמה

תויתרבח תוצובק לש ןרואיתל רפסמה הנופשמ

ישיא סחיב תוריעצה החפשמה תונבמ תחא לכ

ימע( םילשורי ילבס ןוגכ ) 180ימע( תונוש

.תידוהיה הירוט

ץוביקה תרבח ,הרהז לש הבלל ןיבמ אוה :דאמ תוחישכ םייטילופ םיבצמ ראתמ וא 429-428),
דע הירזחמ ןיב תטבלתמה ,הלוקשהו תנזואמה וא  474-437),ימע( טסברה ןיבל הרמת ןיבש
ןיבמ אוהש םשכ ,םהמ דחאב תרחוב איהש  394טע( הצובקה לש דאמ הדורו הנומת הלעמ
חמ הניאש ,רנימסה תדימלת ,הרמת לש הבלל תדוקנ לא ותקיזב ויתוראה ןיבהל שי 345),
השידקמו ,העובק הדובע תאצומ הניאו תשפ קנ וז תואר-תיווז לש המשמ .תיזכרמה תוארה
בג ינימ לכלו תרתחמה תעונתל תולילו םימי
לש המודמה תונויצה ןמ רפסמה לש ושפנ הע
)הארנה יפכ( תסחייתמה ",רפסמה תומד" .םיר
,םירוספורפה תצובק לא ידמל תילילש ךרדב

תולגב םינויצ םתוא לש וא  467),ימע( םידיקפה
ופיסב( םייספא םהישעמו יברבר ללממ םהיפש

הארנ .ריעצה רודה לא הדהאב אופיא תסחייתמ

תפקשה  529).ימע ,הלימדול תוחאה לש הר
ודה וסחי תא םג תשרפמ רפסמה לש ומלוע

םיעטקה ןמ ונדמלש רתויב בושחה רבדהש יל
דזמ "הריש"ב "רפסמה תומד"ש אוה םינורחאה הרכיז הלעמ אוהש ,הינמרג תודהי לא יעמשמ
,ליגב " -םושלש לומת"ב "רפסמה תומד" םע הה מו ) 220-219ימע( טסברה לש ויבא תועצמאב

יהוז .םלועה לא הסחיבו ,תיתרבחה הדמעב

 398ימע( קירב הטינא תומדב היתולבס ראת

תמו ןאמורל ןאמורמ ,לוכיבכ ,התלגש "תומד"
םדוקה "ןאמורה ןמז" לש תוארה-תדוקנמ תננוב
יכרע םה היכרע .ןודינה ןאמורה לש ומלועב

הסחי ללגב ותרוקיב טבשב התוא הכמ אוה 399).
תא ףשוחו ) 353352ימע( הבוט ימיב תונויצה לא

תהב תואיצמה תא תטפוש איהו ,הינשה היילעה
יעפה תונויצה םע התוהדזה .הלא םיכרעל םא

ורפה ןוגכ תוצובקל התודגנתהו תיצולחהו הל
ינימל םינויצודבספהו םייתדה םיאנקה ,םירוספ
תדוקנמ תרבתסמ ילוא ),הילע רבוד רבכש( םה
םע ההדזמה ,וז תינורקע הדמע ךותמ .תאז תואר

ונבו הינבמ םיברש וז הדע לש חוימוקיגאדטה
ילע ולביק אל רמוא הווה ,ץראל ולגתסה אל הית

רקיעב( "רפסמה תומד" לש התומד-יכרע תא םה

 478ימע ,דמרפטלוו אקיר לש התומד רואיתב
479).
ו

ץראב ידוהיה בושיה לש םימיוסמ דוסי-יכרע

דיקפתב םג ,רומאכ ,תשמשמ "רפסמה תומד"

לש תוילקינורכ תויטס ןיבהל שי ילוא ,לארשי

םיאבה תואיצמה-יעטק תא החאמ איה .ינכט

סיה לש תואר-תיווזמ םירבד הלעמה ",רפסמה"

ארוקה ינפל הגיצמו הלודג היבוברעב םיתעל

:ויכרע םע ומצע ההזמו בושיה לש ןוירוט
גהנהו טסברה רוטקודה םהינש םהל ודמע

תוכמסה לעבכ רפסמה לש ויתויעבו וירשק תא
יפ לע םירבדה תא רדסל בייחה ",תעדוי לכה"
ןיבל תיזכרמה תינבתה ןיב ןזאלו אוהש לכ רדס

םיגהונש םירבדה םתואב םירפסמ וליחתהו

יפואו םייפא םיקמעמ הל תונקמה תונוש תויטס

,תוערואמה ימי םימיה םתואב רפסל ונייה

הליחמ שקבל ,לוכיבכ ,בייח "רפסמה" .ילקינורכ

ויהש ,םישקו םיער תוערואמ םהב ועראש

וייח רופיס תא קר רפסמ וניאש לע ארוקה ןמ
וז הלילעש אלא ,הריש השעמ תאו טסברה לש

לכב ונידעצ רצהל ונל םילכנתמ םיברעה
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כל המקוהש הלודג הבצמב טילבת אלא הניא
םיעטק המכ הז ןינעל איבנ .הפוקת לש הדוב
:םשרפנו

עדוי םהמ דחא לכש םמצע םיניינעה לע ינא

 476-475).ימע( ".ומוקמ תא סופתל
.יפאה רדסה תיעבב רפסמה קסוע םיעטקה ינשב

,דשא דועו ,דשא .ךלוהו ךבתסמ ילש ןאמורה

.דיגמה ותוא לש לשמכ לשמ .השא דועו
רהרהמ וישעמ תא רפסמ ינאש שיאה ותואו

עקרל תיטמרדה הלילעה הכירצ ותסיפת יפל
תויטסה ידעלבש םושמ ),יתייטס-ידוזיפא( יפא
התא לפטה ךותמ קרו ,רקיעה ןבויו טלבוי אל
תיעב לע רפסמה דמוע ןכ ומכ .רקיעה לע דמל

.השעמ ידיל תואיבמ ןניאש תובשחמ בשוחו
,דז שיאמ ונל אצי המ תעדל ינא הוואתמ

רקיע ןיב דימתמה קבאמה הז .תיפאה הרירבה

רחאמ .יתרפיס אל דועו רפסל שי ,דמו

ואמה תא רדסמ רפסמה םא .העפשו רדס ,לפטל

ילוע תא אשא רופיס לועב ימצע יתסנכהש

םא ;העפשה תא קינחמ אוה ,ידמ רתוי תוער

 317-316).ימע("רפסאו ףיסואו
חתה לש ימואתפ ףושיחל תקהבומ המגוד יהוז

יושע אוה ,תוישפחב םורזל יפאה םרזל ןתונ אוה

.יתונמא והובו-והותב ןכתסהלו טוחה תא דבאל

טבזילש טסברה הלגמש רחאל אב רבדה .הלוב

תואמו תורשע עקר לע תוארל שי הלא תורעה

עגרל דמוע רפסמהו ,המפש תמיתח תא הלטנ יינ

ןוגכ( םירבדה רדסל תועגונה רפסמה לש תורעה

.םישעמה ךלהמ תא ארוקה ינפל ,לוכיבכ ,לקושו

 -רזוחו ינא חינמ ;  163ימע  -רוזחנו חיננ

יתש ירחא ךורכ וניא טסברהש ךכ לע דמוע אוה
ימע  -םירבדה רדסל רוזחא התעו ;  204ימע
ןהמ תחא לכשו ,שולש ירחא אלא ,דבלב םישנ
יפכ םירבדה ךשמהל ינא רזוח וישכע ; 211

ריהזמ "רפסמה" .ושפנבש רחא דצל תינענ
יתכרצהש רבד ;  319ימע  -םתולשלתשה רדס
םיעטמו השעמה טושיפ ינפמ ומצע תאו ונתוא
ימע-וישכע רפסא יתרפיס אלו םדוק רפסל
418).
ןנובתמה הכאלמ לעבכ ,ידמל ינוריא ןפואב(
וילע לטנש המישמהש ),וידי ישעמב ךויחב
הריציהש תודיעמ ןהו ,תוירקמ ןניא הלא תורעה
חתמב בטיה ריכמה רפסמ ידי לע הבתכנ הלוכ
ארוקה תא ףתשל שקבמ אוה .ידמל תבכרומ
ןיבל יטמרדה "םירבדה רדס" ןיבש דימתמה
.תויושחרתהה ךלהמ לש תימינפה תובכרומב

תיטמרדה הלילעה ןיב הענה הקיפאה לש התיעב

ודיקפתל רתוי הפי החכוה ךל ןיא .יפאה ףקיהה

התוא םיפיקמה םיטיסמה תודוסיה תעפש ןיבל

רדס" תא תולעהל אבה ,הז ןאמור לש לופכה

ודב םימעפ המכו המכ ןונגע ידי לע הפשחנ
איבנו רוזחנ .ויארוק ןיבל רפסמה ןיבש חיש

ףקיהה תאו טסברה ייחבש יטמרדה "םירבדה

:הז ןינעל תואמגוד

םניאש םירבדל לפטנ עוצקמ לעב אמש
טש םשכ ינא העוט ילוא וא ? עוצקמה ןמ
הב יתכראהש הלימדול תוחאה יבגל יתיע
טסברה השעמ םע רבד הל ןיאש יפ לע ףא
ךומס אוהש לכ ףא רשפא וא ,הריש תוחאהו

תא ףיקמש ןבולהש םשכ ,וב ךרוצ רקיעל
אל ףיקמה אלמלאש ,תואה תא םייקמ תואה

יעל התעמו לפטל יצנק .ףקומה תא ונרכה
 532).ימע( ".רק
 :תמדוקה הקספבש םיאבה םירבדה ןכו
םידרפנ םיניינע ינש ןיב ינא דמוע התע

,יניעב המוד .םירבדה ושחרתה וכותבש יפאה

תמ הנשמה-תורעהבו הלא תוינורקע תורעהבש
ורל הפי הניאש ,ןונגע י"ש לש הקיטאופה הלג
רופיס" ",הלכ תסנכה"ל םג אלא דבלב הז ןאמ
שפנ ".םושלש לומת"ו "ןולל הטנ חרוא" ",טושפ

'ר .הפוקתה שפנב הרושק ןונגע לש וירוביג
וק קחציו רפסמה-רוביגה ,לשריה ,דיסח לידוי
לבא ,יטמרד "םירבד-רדס" לש קלח םה ,רט
,יפאה םלועה רדס ,לוכיבכ ,לעופ הז רדסל רבעמ

אוה .םילעפנ םה וידי לעו םילעופ םה וכותבש
תשאשכ תרחא השא ול שקבמה ,טסברהב ןידה
טבזיל לא תונפל הסנמ .תדלל תערוכ וירוענ

.תיצראה הריש לש התשרב לפונו תימימשה יינ

ושפנבש טקילפנוקהו ,הנתשמ אוה הכו הכ ןיב
תצובק םעו ותיב ינב םע ויסחיב ךלוהו הלגתמ

וירוקיב לע םא ,הליחת רפסא המ עדוי יניאו
מת םע ויתוחיש לע םא וא ,דטאירנה לצא

הז ישיא חתמ םלוא .ותוא םיבבוסה םישנאה

ולביק ךאיה ויעדוימו וירבח ןינע דבלמ ,הר

לש הלודגה תירוטסיהה הבצמב טילבת אוה

לע ינא ףיסומ .ונב תדיל לע העומשה תא
נעה ואב וליא היה בוט .ךוניח ירוהרה הז
,רבד לכל ןמז יל חקול ינאו םידרפנ םיניי
איבוברעב םיאבש תוערואמה ךרדמ לבא
בו ,הדרפה תוכלהב הבורמ העיגי םיכירצו
יניא .ותובישח לע רבד לכ דימעהל רתוי

ךמוס לבא ,ןכ תושעל ידיב ןתינש חבתשמ

לותש םשכ ,םישולשה תונשב בושיה תודלות
רפסמה-רוביגה ,לשריה ,לידוי 'ר לש םהיתוד
תודהי תודלותב םיטילבת אלא םניא רמוק קחציו
ועה-תמחלמ ינפל -19ה האמה תישארב היצילג

בו ),תומחלמ יתש ןיב( הירחאלו הנושארה םל

מאב .הינשה היילעה תפוקתב בושיה תודלות
ונל ןמסמ רפסמה לש "הכאלמ"ה יטבל תועצ

292

This content downloaded from 83.137.211.198 on Fri, 09 Feb 2018 10:47:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

,רקיע ןיב דימתמ חתמ םייק ותריציבש רבחמה

תמ תויפאה תויטסל "םירבדה-רדס" ןיב ןוזיאה

ןוגכ תויומד לש "תיטסינמוה"ה ןתראה אקווד
,דטינא ,יינ טבזילו .דריש ,הטאירנהו טסברה
,ינירשו סואדריפ ,הרמתו הרהז ,טכילגטו קירב
ץ"כ הלוזרוא וליפאו ,יצחו םהרבאו רגניזלש
ילעש ,ןאמורה תא הרישעמ  -הלימדול תוחאהו
ןיבל וניניב ירהש ,ילאנבה לובג לע איה ותל
רזחמה הצעה ליגב רבגה לע רופיסה :ונמצע

חאה קלחבו ,ןאמורה ףוס תארקל ךלוהו רערע

תא הדביא ותשאש רחאל ,תכשומ המלע ירחא

דה-רדס ןיב-וננושלב וא ,לפט ןיבל ,לוכיבכ
ןיב ,יפאה םירבדה-רדס ןיבל יטמרדה םירב
.הבצמה ןיבל טילבתה
ז

,ןמאה לש תשטלמה דיה הרסחש רכינ *ןור

,ידמל ילאיבירט תויהל יושע ,התכישמ-חוכ

ןיא .ותכאלמ תא םילשהל חילצהש ינפל רטפנש

לכ תורישע ןניא הלעמ רבחמהש תויומדה םא

תוביסמ רומאכש יפ לע ףא( הז יוליגב אתובר
יושע בר-יב-רב לכו ),לודג קזנה ןיא תוימינפ

ילוא אוהש רגתא ינפל רקבמה דמוע ןאכו .ןכרצ

וניא ןאמורה לש וחוכ םלוא ;ךכ לע דומעל
רחא וא הז אשונש הארנ אלש םשכ ,ותינבתב
תהו תינבתה .ודוחיי תא ןאמורל קינעמש אוה
רקיעל לפט םה םיינבמ תודוסי ראשו הקיטמ
ומדה בוציעב הלגתמה אלפנה םקרימה-רחא
תוננובתהה-ןורשכ לודג המ הלגמה חישהו ;תוי
תוינושלה תויורשפאה תובר המו ןמאה לש
.ןשומימל

המב תוארהל אוה ךירצ ןכש ,וחוכמ הלעמל
םאה .רבחמה לש ישונאה בוציעה-חוכ לודג
לש ידמל יטתאפה רואיתה לע ,לשמל ,עיבצנ
לע תחגשמ הניא"ש םושמ ,תנקדזמה הטאירנה

דבלבו השק הדובע לכ הילע תנתונו המצע
זנ וא  42-39),ימע( "ותדובעב דרפנמ קוסעיש
אירנה לש הירוענ תבהא לע תונורכזה תא ריכ

הארנה( אבה טפשמב םיחתפנה ,ןילרבב הט
"):תורחא םיגפ" אלפנה רופיסה ךותמ האבומכ

ותה ןווגמ לכ רואיתל ןאכ סנכיהל הצור יניא

ונ ,רתיהש ךרדכ ,הטאירנה הבשי תצווכמ

וב שיו תויומדב רישע אוה ,ןונגע לש םירחא

םאש ,ורבעש םימיב הירוענב םיקרפל תגה
הצוויכ ונממ תינהינ שפנהש רבד הל אב

תוחוטש תויומד דצל תובכרומו תולגועמ תויומד

רבעשל אלא ,האנהו חור תרוק ךותמ היפתכ

הבר תובישח שיש ,רובס יניא .תוידממ-דח

כעו ,תומלע ךרד ןתחתמ ןתחתומ התיהשכ

דעו םלכבמ :תוירוספורפה תורוטקירקה תרובחל

תוקיעמ ויהו ןרשייל חוכ האצמ אל ויש

םינאמורכ ,הז ןאמורש רמואו םידקא ילוא .תועפ

הרובח ילושבש תויומדל אל וליפאו ,דמרפטלו

 185).ימע( תוכלוהו

ידו ןושארה לש 1ניחא ,דמרפטלו ןאילוי ןוגכ וז

לל ונא םייושע הז טפשמב ,לשמל ,ןנובתנ םא

"הנידמ רפס" ןימכ ןאכ בתכ ןונגע .ותשא אק
םהמ ךסח אלו תירוספורפה םידמגה-תגידמ לע

רואית ךותמש :לודג ןונגע לש וחוכ המב דומ
התועמשמ ןיב ,האוושהו ,תינוציח העונת לש

ירהש ,לודג שודיח םג ןאכ האור יניא .וטבש

שודגו אלמ שפנ-בצמ הצממ אוה ,הווהבו רבעב
הנפג םא .תומד ,דחא םומלוק-ףניהב ,ןייפאמו

רופיס"ב ",הנידמה רפס"בו "ונינקזבו וניר

ןאמורה ירה ),הרהזו הרמת( תונבה יתש לא

גהו ",םושלש לומת"בו )ינויצה בולקה( "טושפ
וטורפ םש תללוכ תותוועמה תויומדה לש .רירל

תונב ןה תונבהש םיגולאיד לש ברעו-יתש יושע
אוה וללה םיגולאידה ןמ גולאיד לכו ,ול חיש

רה .תונושמו תונוש תויתרבח תוצובקמ םיפיט

תואלפנה תואמגודה תחא .המצע ינפב הנינפ

עגב"ב ונל הלגתנ רבכ ןונגע לש יטסקרסה וחוכ

הבר האנה תמרוג ןונגע לש תיטסקרסה תועש רחאל ,הרמת ןיבל טסברה ןיבש חישודה אוה
,לוחב וניניע שובכנ אל הבה ךא ;)יל תוחפל( באהשכ ,לאירבג ,טסברה לש וינוקז-ןב תדלוה
יעב אקווד הלגתמ ונורשכ .וחוכ רקיע ןאכ אל ותב אלוליא ריל ךלמל ומצע המדמ היהש ןעוט
םינפ"מ ונל תורוכז ןתומכש תויומד ןתוא בוצ םלועה תרוצ המ באה לאוששכ ;ומע הרמת
ןיב"ו "םיהנרפ" ",ותשורגו אפורה" ",תורחא םלועה לכ"ש םירבצה ךרדכ איה הנוע ,היניעב

חרוא"ו "םושלש לומת"מו ,ןאכמ "םירע יתש ".יברע לש הייפכב הניככ יתוא קיסעמ ולוכ
יא  -ונושלבש ,תויומדה הלא .ןאכמ "ןולל הטנ םירבד לע םירבדמ םהש דע  473).ימע ,םש(
רבדל םג ששוח וניא ךא ,ןתונג תא הפחמ ונ תולאשב ןודל םירבוע םה םלוע לש ומורב
,ינוריא רואב םנמא תוראומה תויומד .ןחבשב ,םיאשונה לכ לע ךושמ גולאידה ןחו ,תויטילופ
,הרושה תא תנקתמ ןהילא רבחמה תבהא ךא ןיב יגולאיד-ישונא סחי םקרתמ לוכל רבעמו
.ישונאה םינווגה-רשוע לכב ןתוא הלגמ אוהו
.ותב ןיבל באה

ןמורה לש הסיעבש-רואשל ונעגה ןאכ ילואו

הדבועל ונבל תמושת הביסמ ןורי תרבגה *
.הוותימ אלא וניא יעיברה קלחהש

בוציעל עיגהש רבד הז ןמורב ךל ןיא .גולאידה
חישוד לכב .גולאידה תמכח ומכ םלשומ
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.םייחה תוניפמ תופסונ תוניפ תונייפאתמ חישודו

גולאידה ,ןויפאה יכרד לע ןאכ ונאבהש םירבדה

ןיבו טסברה ןיבש גולאידה איה תקהבומ המגוד

לש וחוכ תא םיצממ םניא ,רבחמה לש ונושלו
המב םיאב םה זמרל אלא ,יתונמאה םקרימה
ותלודג אוצמל שקבמש ימ .לודג ןונגע לש וחוכ

איהו ,ןושיעל רתיה אוה שקבמ ובש ,הטאירנה
.דשא ול הריתמ ,דתיה ויה םינמית וליאש תנעוט

,הלעב לש םירוענה-תוחוכב הריכמ איה .הינש
םרכה-תיבמ הרומב השעמ ול תרפסמ וליפאו ןורשכ לאו םקרימה יקמעמ לא הליחת הנפיש
אקווד וניא גולאידה לש וחוכ .םישנ יתש אשנש אוה "הריש" ןאמורה ,הלא תוניחבמ .ןויפאה
רתיהב תיטמרדה הינוריאה תורמל( ונכתב שומה םיעטקה .םלשנ אלש יפ לע ףא םלשומ
יאה תמינב אלא ),הלעבל הטאירנה הקינעהש
וראשנש םיעטקה לע םירפכמו םיפחמ םימל

בטומ תינבתה ימורמב וא הקיטמתה תוגספב

וב תעלבומה הביחב תברועמה תידדהה הינור

.הוותימ ןימכ

יא ,הטאירנה הרמא" :םיאבה םיטפשמה ןוגכ(

תייהו םרכה תיבב ונייה םילייטמ ,רכוז התא

ח

םש ונאצמו םימ שקבל דחא תיבל ונסנכנו אמצ

םילאוש "ז ומצע שדחל ידכ םדא השעי המ"

,דרפנמ רמא .היתועורז לע קוניתו הריעצ ,דשא

לש תינוהמתה ותומד םג ילואו ,ורוביגו רבחמה

ורז לע קוניתו הריעצ השא .ןמיס ךותב ןמיס

יחב וילגרהמ תאצל שקבמה ,ינירש לש הלעב

ריכמ התאש ילע המוד ,הטאירנה הרמא .היתוע

ןימ אוה ולוכ ןאמורה .םיטבשה תרשע שופ
כל ,איה הטושפ הבושתה .וז הלאשל הבושת

םא .היתועורז לע תקוניתו הריעצ הניאש ,דשא
 210-209).ימע ".ינקיספת לא רבדאש הצור התא
ןיבש תוחישב ןה ותמצע לכב הלגתמ גולאידה
 273,ימעב ןוגכ ,הטאירנהו טסברה( ותשאל שיא

ניא לגעמב בבוסיו רוזחי ,לובסי ,הנעתי,-הרוא
רזוחה שודיחו שודיחל ההמכה הרגיש לש יפוס
:רהרהמ טסברה .הרגישה לא

תתשמ-יבר םיגולאידב ןהו )493-492, 506, 513
ןיבש םיגולאידב וליפאו  464-462),ימע( םיפ
,ןשיה בושיה תושנמ תיתע השא ןיבל טסברה
 503ימע( םיסובוטבאה תנחת דיל שגופ אוהש
.ןאמורה לש וחוכ רקיע ,גולאידב ,ןאכ 504).

ךרד תא תצק ביטיהל ךדיב התלעו יאול"
במ םא י וייח ךרד תא תצק ביטיהל ".ךייח
וייח חרוא לע ןובשחו ןיד ומצעל תתל שק
תא ביטיהל ךירצש בשח אל וימימש אצמי
לע ,בשח םירפס רוביח לע .םייחה חרוא

םישנל טסברה ןיב( ותינכתב םילגתמה םירשקה

,בשח םירפס תיינק לע ,בשח םירפס תרוקיב

,טבזיל ,הריש ,תונבה ,הטאירנה :ןוגכ ,תונוש
תמו םיככרתמ םניאו תושממ םהל ןיא )הטינא

 520).ימע( .הריש לע בשח ןכו
רה לש םייחה-חרוא לע םידיעמ הלא םירוהרה

.םיאתמ יגולאיד יוטיבל םעיגהב אלא םיקמע

םושמ ןוקתל לכוי אלש תוועמ אוהש ,טסב

יעמ התנתשנ אל הז ןאמורב ןונגע לש ונושל

םדאה לש ותיאר-תיווזמ םילגתמ םדאה ייחש

ןושל רקיעבו( הנווגתנו הרשעתנ ךא ,הרק

חמה-ןמאה לש תללוכה ותסיפתל דוגינב( יחה
םניא םלועלו ,םיעטוקמ םיעטק ,םיעטקב קר )רב

)הכותל ואב יכ העדי אלו( העלב איה ).חישה

,תינקת-תת ןושל לש תודוסי בטיה הלכיעו
וז יכ .היכרצל םתוא המיאתהו םתוא הנמיס
אוה איבמ וליפא :םלועמו זאמ ןונגע לש וכרד
ןתוא איבמ ,רציש תינושלה המרונה ןמ תויטס
.ולש ונונגיס לש סומתירלו תינבתל םאתהב

"קישנו שירד"ב בתכמ םייסל הרהז הלוכי ךכ
םע רבדל יצחו םהרבא לוכיו  300-299),ימע(
קקדזהל ןוגכ( תילארשיה תוקוניתה ןושלב הרש
הלוכי המצע הרשו  278-277),ימע "ץנוק" הלמל
ימע"-הפי הברה"( המצע ןושל התואב רבדל

וניא ,ןקתל אב םאו ;םתומלשב ול םילגתמ
.תואור ויניעש המ אלא ןקתל לגוסמ
אשונ םלגמ .דז ןאמורב יטמרדה "םירבדה-רדס"

וניב( טסברה לש "םינאמור"ב םשגתמ אוהו ,הז
ןיבל וניב ,טבזיל ןיבל וניב )!( הטאירנה ןיבל

תיפא היווה ףקומ הז "םירבד-רדס" ).הריש
צמאב קרו ;שממתמ אוה הכותמ קרש ,הלודג
.הבחר תועמשמל הכוז אוה התוע

חב( תוינבמה ויתושלוח .םלשומ וניא הז ןאמור

ןיא תובורק םיתעל .ןיעל תוטלוב )יעיברה קל

לש ונונגיס תודחאב םוגפי רבדהש אלב 189),

אסה תועשרה ןמ תיתונמא האנה םג םינהנ ונא

ימע( ץוביקב תחוור תינקת-תתה ןושלה .רבחמה

תורזחה לכש םירובס ונניא םגו ,המשל תיריט

מה לש ויתונויסנב םג הלגתמ איה לבא 330),
לכמ  491).ימע( ת1דעה ןושל תא תוקחל רבח

והז לבא .תואיצמה-תוביוחמ דימת ןה תויומדהו

תרוש תא לקלקמ שדחה םילמה רצוא ןיא םוקמ
רבחמה ןיא .ותוא רישעמ קרו ךא אלא ,ןומיסה
היחמ אוה לבא ,יגולאיד םזילרוטנ ידיל עיגמ
.םוימוי,ד-ייחמ תובואשה םילמב גולאידה תא

ריאשהש ,םלשומ רצוי לש םלשומ-יתלב ןאמור
םינאמורה ןמ והז .הלודג תיתונמא האווצ וירחא

.לגרהה ןמ ונשאר תויציצב ונתוא םיאיצומה
םדא השעי המ :הלאשל תובושתה תחא ילואו

".הריש" תא ארקי-איה ?ומצע תא שדחל ידכ
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