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קאסוב ריאמ

"םושלש לומת"ב קלב בלכה תשרפל

תדמוע "םושלש לומת"ב קלב בלכה תשרפ
ולדתשה םיבר .ןונגע ינשרפ ינפל הדיחכ
תואמגוד ירהו .תונוש תורוצב התוא רותפל
:רפסמ

ןיב רשקמ בלכה" לייווצרוק ךורב יפל

אוה .ותוא איטחמו רבגה ןיבל ,דשאה

,םימודק תוחוכל ,הריבעל ,הוואתל למסה
לבא .ןועגשל ,ףוריטל ,םירציה תוללותשהל
קמועב רושק ומצע תא שיגרמש ימ יבגל קר
.הנכסל בלכה ךפהנ ,רבעה תרוסמ לא ושפנ
תניחבמ ערלו בוטל רבעמ לוכיבכ יחש ימ
םצעש ינפמ .בלכהמ לובסי אל ,תרוסמה

לע תוסמ"( "ויבגל תמייק הניא היעבה

' 110).ע ",ןונגע י"ש ירופיס
תפרהו בלכה רואיתב האור רמרק םולש
תיריטאס הגצהל ןונגע לש יעצמא ויתואק
,םדוריפב ,םתדיריב רודה ינב לש ,הווהה לש

ורמאמ 'ר( םהיכרע תורערעתהבו םבירב

).א"שת ,ד-ג 'בוח ,ד ךרכ ",תיזג"ב
אצומ ",תוזוזמה יתש" ורפסב ,חמצ המלש

לש "בל ירקח" רופיסל יוקיח קלב בלכב
.אקפאק ץנארפ
ורפסב לזרב ללה ללוש תאזה העדה תא

וז המגוד" :ונעטב "אקפאקל ןונגע ןיב"
ונקויד תא ןונגע לאש וליאכ ,חמצ ןעוטש

לע תססובמ 'בל ירקח' ךותמ קלב לש

ותמועל ".התוחדל שיש ,תינוציח תומשרתה
:לזרב ןעוט

הניאש איה )קלב לש( תינלמסה ותוהמ
' 266).ע( ולש תיעמשמ דח הרדגה הריתמ
ןמ קלב תא םיקיחרמ ןונגע לש וייומיד

ול בבוסה לכ תא איצומו ופוריטב םלועה
ןותימהו ןוסירה תודימ לש תובוטה ןהידימ
' 276).ע(
יבצה ,תקולחמהו תואנקה תא הלגמ קלב
' 277).ע( םירצי-,ויתוואתו תוע
,הכלשהכ וא ,יארכ קלב תא תוארל רשפא

בלכה .רמוק לש ושפנ ךותמ םיוסמ דצ לש
קלב ...ושפנבש ,ירציה דוסיה וליאכ אוה
ןב אוה לבא ,רמוק לש הירלקפסאה וניא

'ע( הזל הז םיוולתמ היהו םדא .ותייוול
279).

ילא בתוכ "תורומשא שולש" ורפסבו
:דייבש

...הלאשה אלא וניא הליחתכלמ תוצוח בלכ
ומולח ...הבוזעו תומתי שגר אלא וניא אוה
לש ויתומולח םע םיהדזמ בלכה לש וית

תא םלוח ימ עדוי התא יאו ...רמוק קחצי
תא קחצי וא ,קחצי תומולח תא בלכה ,ימ
' 52—53).ע( ...בלכה תומולח
תא םיאתהל חילצמ וניא )קחצי( אוה
' 57).ע( םימימתהו םייבלכה ויגשומל םלועה

תדיח תא רותפל לגוסמ בלכה ןיאש םשכ

אוה ןיאש ינפמ ,ורוע לע המותחה לרוגה
ךכ ,ומצעל ץוחמ ומצע תא תוארל לוכי
,ולרוג תדיח תא רותפל לוכי וניא קחצי
יניעב ומצע תא האור אוה ןיאש ינפמ

ונממ רתוי ותוא םיניבמ לכה .ותביבס

' 60—61).ע(

ורפסב רנכוט םלושמ לש ותעד ףוסלו
":ןונגע רשפ"

ןימל ,היומס םג ולו ,הרומגה תוכיישה

אוה רמוק .דחא םהש םיינש םה קלבו רמוק

אטחהו רציה סותיממ ונוא תא באוש קלב

ילאנויצומאה דוסיה ,עדומ יתלבה דוסיה
ותעדות תאובב אוה קלבו יטסיוואטאהו
,ולש ארחא ארטיסה דימת אקווד ואלו(

קרופ קלב ...ןסר רסוחמ ץורמל אצוי קלב

םימעפ ).םישרפמה ןמ תצק וב םיאורש ךרדכ

' 273).ע( "םדאה
' 275).ע(

,ץראה תולובג ץרופ אוה ...תרגסמ לכ

.ואל םימעפו ירתסד יתרת םה קלבו רמוק

םניא תונמאהו םיעדמה ימוחת וליפאו

...הז תא הז םימילשמ םה םהידוגינב םג

לע רעתסמ ינומעה בלכה ...ותוא םיליבגמ

...רודה לש תרערועמה העדותה ,קלב בלכה
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תפרוטו הרגוסמ תצרופ תקחרומו תתוועמה

' 278).ע( "םינבא לש תוארטילבו לזרב לש
ילכבו ץע ילכב םירעש האמ לכ האצי"
תורדקב ,תיכוכז ילכבו סרח-ילכבו ןבא
טפנ לש םיחפב ,םידכבו םינקנקב ,םיכפבו

' 63—64).ע( "הוועמה תא

...ותוא םילקסמ וליחתהו ...טיט לש םירונתבו

הבישה ייוואמבו )רטוקב( וב האור בלכה
...וירוסי תביס תא ...םירעש האמל ולש

העדותה .ותיממו רמוק תא ךשונ הטושה קלב

:רנכוט ףיסומ ורשיבו ותוריהזב ךא
בלכה לש ורקיע לכ אמש ,עדיו םכח ימ
תרפכו הבושת ,שפנ רפוכ אלא תמאב וניא
םירעש האמל תקרוממ הביש םשל ,תונווע

לש ורתס לכה תולככ ירחא .הלעמ לש
' 72).ע(וייוליגמ הבורמ ןיידע ןונגע
ילב ,איה וז הלאשל הבושתה ...י קלב אוה ימ

ןמ תחאו רצויה לש ותמשנ דוס ,קפס
,השדחה תירבעה תורפסב תואלפומה תודיחה

' 77).ע( תורודה תעדות תא ריעסתש

קחרתיש ,רבסה עיצהל יל השרוי התע
,תויטסיגולוכיספה תויצקורטסנוקה ישוריפמ
לוציפב ,ישונא - alter egoב הרכהב םדוסיש

סקט ןויע לע ססבתיו ,םדאה לש ישפנה
.ילאוט

קחצי ןיב הנושארה השיגפה רואית הנה

:בלכל רמוק
וינזאש ,תוצוח בלכ )קחציל( ול ןמדזנ"
ורעש הארמו לולד ובנזו דח ומטחו תורצק
ויהש ,םיבלכה םתואמ ,בוהצ קפס ןבל קפס

ונינפל ' 274).ע( "םילשוריב םיטטושמ

.םינבומה לכב ינומה ,ליגר בלכ לש תומד
בלכה ברקתמ תודידיל ישפנ ךרוצ ךותמ
:וניתובר ושרד  -בלכ ,בגא ךרד( קחצי לא

בתוכ ,עושעש םשל ,הז ךא ),בל ולוכ
טעב" ךכ-רחא ".עגושמ בלכ" :ורוע לע

יאטח המ ,בה ,בה ולוק תא בלכה היבגה
הער המו ינממ םיצור םתא המ ,יעשפ המו
ןיד תתל בלכה קיפסה אל  ?...םכל יתישע
ועמשו ויניע וארש המ לכמ ומצעל ןובשחו
תהל קיפסה אל .ןבא וב הקרזנש דע וינזא
הינש וב העגפש דע ,הקרזנ ןכיהמ ןנוב

תא וארשכו" ' 282-281).ע( "תישילשו

םינבא והופיקה וילע בותכש המ לכו בלכה

ימ חורבל םידקה אל אלמליאו .יאנכעכ
' 283).ע( "ומוי תא איצומ היה םא עדוי
,לפשומה םדאה תא למסמ קלב בלכה ןיאה

?עשפ אלל לבוסהו ףדרנה ,הזובמה

שופיחב וטבלתהש ,ןונגע ינשרפמ ויה
בלכה תלילעל רמוק קחצי תלילע ןיב רשקה

ינש תבכרהב ינוטקטיכרא םגפ וארו קלב
המיהדה דחוימב .הזמ הז םיקוחר תודוסי
איה קלב לש הנושארה ותעפוהש ,הדבועה

קרפב ",םושלש לומת" לש ינשה רפסב קר
למסכ קלב תא ריבסנ םא .דשע-העבראה
ותוא אצמנ ,תיתרבח הלווע לש העפותל
ידי-לע ראותמה ,יתרבחה בצמל הכלשהכ

עטק הנה .רפסה תלחתהב רבכ ןונגע
קושב" ארקנה ,ישילש קרפ ,ןושארה רפסהמ

":םילעופה

אוהשכ ,ורשבכ ןמש ובלש ,ןמשה רוטקיו אב
...הדוסחו האנ הסוס ,תלהוצה המטפ לע בוכר

.ההימתב וילע ץיצהו ויפ בלכה רעפ ...בלכב

ליהאמש ,רוטקיו לש ושאר לע יפורט עבוכו

...וב טעוב ףוסבלו הביחב ומיע לפיט ירה
...חור ךומנו בנז לפש דמעו ובנז תא ליפשה
החיבנ חבנ .םד ונממ אציו ולגרב קחצי טבח
וילגר לטנו הללי לש החיבנ הירחאו המותס

לש קדס ןהמ ריישמו תונמשה ויניע לע

היה אלו ץר היה" ' 276).ע( "ץור ליחתהו

ץר היהש ןכיהלו .ץר אוה ןכיהל עדוי
וב עגפ ןאכ .באכ השועש רבדב לקתנ
ליא ןרק ןאכ ,לתוכ ינפלש זיז ןאכו ץוק
ושאר תורעשמ רבכו .םיכרדה תודתי ןאכו

אלש רבא וב היה אל וילגר ינרפיצ דעו

םילמה תביתכ תואצותו ' 277).ע( "עגפנ
הרואכל ? בלכה לש ורוע לע "עגושמ בלכ"

עמשש ימ לכו"  -תמאבו עושעש ,החידב
ובג לעש בתכה תאו ותוא הארו ולוק תא
בלכ ,הלליב קעוצ אוהשכ חרבו וילגר ןעט

.ודיב רוע בלגמו שובל אוה דב ידגבו ,קוחצ

,ןאכלו ןאכל ץר ולצו וילאמ בלגמה ףקדזמ

החנא ןימכו ,ושפנ לע טלמנו ריוואה עתרנ
תדמוע .חנאתמ הקלש םדאכ ,ונממ העמשנ

,הזז הניאו תיחקיפהו האנה המטפ הל
ןווכתמ וניאש הילעב שפנ המטפ תעדויש
יהירהו ...םדא ינב תוירב םתואל אלא ,הל

הינודאשכ החמש התואמ תצקמ תמעוט
םתא יא וללה םינפחיל םהל רמול דיתע
םידמוע םהו ,םכב ךרוצ יל ןיאש םיאור
םדוקו לומתא ודמעש ומכ ,םישיובמו םימלכנ
.לומתא

ויתפש תא ךשונו ...יקצילפט םוחנ ול אב
חיל האנש ךותמו האנק ךותמ תומונצה

היה רבדה ' 278).ע( "עגושמ בלכ עגושמ

םיברו ,הללי קעוצו ודיב בלגמ ...םינפ

תויקנואב ותוא ןילקסמ םינוונחה וליחתה"

םיינש ואב וירחא ...ולוקמ םידרח ותרבחמ
םיבלגמו תודרפ לע םיבוכר םהשכ ,םירחא

.קלב לש ויתורצ רוקמל ךפהנו ילרוג
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ונירבח םידמוע םדגנכו ...םהידיב םיאלוטמ

,תוערואמה לכ )קלב ינפל( וינפל ולגלגתנ

םילעופל םתוא ורכשיש ,םהב םהיניע תויולתו

תנוכשב עבצה וב עגפש םוימ ותוא ועריאש

םישיובמ ' 58).ע( םויה תסנרפ תא ואצמיו
ונאבש תאזה המדאה לע ונדמע םימלכנו

המכו םירוסי המכו תורצ המכ .םירכובה

ותואמ וילע ואב םיער םיעגפ המכו תונובלע

ךותב ונעלקנ בושו ...הרמשלו הדבעל הילא םוש לע ,אבהל ול םינמוזמ המכו םויה
לטינ הפרחהו הלודגה הערה ינפמ ,עלקה ףכ וילע אובא אל קלב רמא "?.המלו המ
ופיל קחצי רזח ).םש( הפ ונחתפ אלו ונחוכ...וב ךשונ ינא אלא ,לוק םירא אלו תחנב
סומו םידרשמו תוכשל ינימ לכ לע רזיחו בלכה וילע ץפקש דע ךליל קחצי קיפסה אל

םיפוחסו םייווד לש העיס םש אצמ ,תוד
'ע( תחדק ךותמ םיתתרמו םידמוע םיעגוימו
62).

' 592—595).ע( וכשנו ויניש וב עקתו

.עגופב עגפנה תמקנ

דב ןונגע ןווכתה םא :הלאשה תלאשנו
םע םיזובמהו םילפשומה םימילשמ םאה

עודמ ,םילפשומל ,םילבוסל בלכה לש ותומ
?םבלב םקנו דרמ ירוהרה ןיאה ,םלרוג
רישע דיבעמ תומד םע קלב תא רשיק אל
:ןונגע לש ותבושת הנה
?ינע עבצ ,לעופ םע אלא
רבכו...
היה
רומחה
יואר ,רהרהמו דמוע
ללגב לבוס בלכה היה וליא :הבושתה
אלא ,ונכילשאש ילע בכורש ,הז לוונמ היה
.דתיה ,רישע ןסדרפ וא ןיישעת לש והשעמ
עקרקה ירה ןאכ ותוא ךילשמ ינא םא
חתמל ,תילאיצוס הלאשל תמצמטצמ היעבה
יתוא הכיש תוכמה לכ יאדכ אלו ,החוחת
קלב ןיב רשקה .דיבעמל דבוע ןיב ידמעמ
עיגנשכו ,תונלבסב ןיידזמ ינא אלא ,ךכ רחא
ביחרמ ,רמוק קחציכ לעופ ,רופא שיאל
' 57—58).ע( ותוא ליטא םיעלס םוקמל באוכ לש בחר יללכ אשונל השרפה תא

תובשחמ אלל אוה לבוס םאה ,קלב בלכהו

:ומולח הנה ? המקנ לע
רשא ,םירורא ירורא םירזממ םישוערפ יוה

רגסיי אלו ,םירוסי ירוסיב ישפנ תא םתינע
ועקשת עוקש יכ ...ברע דע ברעמ םכיפ

םירצמ הנחמ הערפ ליחכ ,םימ תולוצמב
' 288).ע(

לכל םרוגה תא שפחמו קלב רהרהמ
.ויתורצ

ךותמו ...יאונש ינא םעט המ ונודמלי רשפא
התוא אמש ,רהרהמ ליחתה ותעד הללוחתנש
חלה ילכה לעב ותוא ידי-לע האב תונערופ
בתכש המ בתכש ,לוחכמה לעב ,עבצה קחצי(

העגפ אלש דע ירהש .),ב.מ — .ורוע לע
'ע( ףדרנו אנשנ יתייה אל הז לש ודי וב
290—291).

 קדצה תא ,תמאה תא שפחמ קלברחאל ? ףדרנ אוה עודמ ? לבוס אוה עודמ
תינושארה הביסה תא קחציב אצומ אוהש

ריכה רבכש ,קחצימ ותעד קליס אל" ךכל
לש וידימ וילע האבש תונערופ לכש ,קלב
רזחמ קלב היה .האב איה לוחכמה לעב
םאו ,וב חבנ וב עגפ םא .לוחכמה לעב לע

.דתיה תכלהמ ולש ןינוקיא וב עגפ אל

.ביאכמו

תשרפמ הדוזיפא לכ סינכהל ןיא ,רורב
רוהרה לכ ,קלב בלכה לש ויתואקתפרה
תרגסמל ויתומולחמ םולח לכ ,וירוהרהמ
ןונגע ליגר .ליעל הלעוהש ירוגלאה רבסהה
שפוח תתל ,אשונה תוניצרמ םימעפל תוטסל
),יעיבר רפס תישאר ,לשמל ,האר( ןוימדל
רומוה לש יטסילאירוס-יקסטורג ןינב םיקהל

םעסמ אשונ לע היזאטנאפ ןיעכ תונבלו

רוביצבו תונותעב להנתהש חוכיווה האר(
וניאש ימ ).קלב בלכה היירורעשל ביבסמ
םימעפל תוטשל ןונגע לש ותבהאב שיגרמ
וירופיסבש םוקמ לכב אוצמל הצורו ארוקב
רועפ ,ךובנ םיתעל דומעי ,םיסומכ תודוס
תויצאלוקפסל סנכיהל הצרי אל םא  -הפ
.תונשרדו לופלפ לש

בלכה תאלעהב ןושאר ןונגע ןיא  -םויסלו

ינש קר ןאכ ריכזא .לבוס רוצי לש למסכ
קילאיב ירישמ םיעטק
)המולח 'ז( הזב ,וינעטמ בלככ ,ידידי ,בלככ
,הנועמו שפנ
...יתחרב

)"הדשב"(
.ובלכו ידוהי :םיינש ופרענ הזה לגה לע

' 591).ע( "חבונ היהו וינפל

תאנש ,קלב ינפל הפוחר קחצי לש ותומד

לע תטלתשמ לפשומה ,לבוסה ,ףדרנה

,תבלכה תלחמ ידכ דע ,ףוריט ידכ דע ושפנ

.המקנ תשפחמ תנסורמ יתלב האנש

)"הגירהה ריעב"(

ורוקמש ןכתיי  -בלכה לש ומשל רשאו
ןענרעל םיא טימ לעוו ךיא :תידייה הרמיאב

דמלא ,ול קיצא ינא :העמשמ " -קלב

.חקל ותוא
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