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גיוק זנהרבא

בוקעל היה רושימה
סיגמיז לש ןירותסמ

ןינעמ םירופיס לש הצובק ןונגע לצא שי

םייח השנמ חקל .אוצמ תעל דע םיחתפה

וקיחרה םייח-תוביסנ :אוהו ,וינע ותואב ןינעל
ינב תויהל םדיעוה םלזמש תושפנ יתש וזמ וז

דדונ ןצבק השענו ךלהו ריעה ברמ הצלמה
םעפמ רגשמ היה הליחתבו .םוקמל םוקממ
ןמזה תצורמב ךא ,ותשאל ףסכ טעמ םעפל

ןק דחי ףוס ףוס תונוב תושפנה יתשו ונוחצנ

דחאב .ומצע לע תועידי הל רגשל וליפא לדח

תא ףוסבל םלזמ גגוח ןיפיקע יפיקעבו גוז
.אמייק לש החפשמ

ול רוכמיש והתיפ זלהו ,רחא ךלהב עגפ םימיה

תב לע הדגאה לש םג ביטומה והז רוכזכ

םייח השנמ לביקש םוכסב .הצלמהה-בתכ תא

קילאיב לש ראופמה וחסונב דוחיב ,המלש
המלעהו םלעה ".העבראו השולש תדגא"ב
םלשומ םאות לש גוויז םנמא םה וז הדגאבש

ותשא לאו ומוקמ לא בושל לוכי בתכה תרומת

הדגאהו .וילע םיכרבמ ץראו םימש וליאכו
םיקוחו עבטה ינתיא וליפאש ,ונל תרפסמ

םלעה דעב רודגל םדי לאל היה אל עבטבש
תלועפ לש יסאלק םגד הז .ותדועי לא עיגהלמ

הליחת ךליל ךלמנ אוה ךא ,םבצמ תא ששואלו

םש .ופסכב היטמקרפ תושעלו דיריה ריעל
ןובער תונש רחא ובל ביטיהו קדנופל סנכנ
האר וניימ גגופתנשמ .רכתשנש דע הצחמל
ניאו םלענ ףסבה רורצו התורכ וליעמ ףנכש
ץובקל ידכ וידודנב דוע ההתשנ וסנאל .ונ

לילכ ףוח ילא םילושכמה דעב רתוחה ,לזמה

ותואו .ותיבל בושי םרטב ףסכ טעמי בוש

חוכ אוה אוה קילאיב לצאש ,הינומראהה
לש וירופיסב ןכ אל.םוקיב קוציה הבהאה

,ושפנ חפנו תרחא ריעב אוה םג רכתשנ ןצבק
השנמ םש לע הצלמה-בתכ וסיכב אצמנשכו

לע וליאכ גוז ינב לזמה דעיימ םימעפש ,ןונגע

רבדה תא ועידוה תינולפ ריעמ ןהוכה םייח

ןכ תומותס ויתונווכש םשכו ,תורירשה ךרד

היה הז בתכש שיאה יכ ,םייח השנמ לש וריעל

.התרבחמ הלתפנ ךרד לכו ,תולתפנ ויכרד
םוחתמ אל םה ןונגע ירופיסב םילושכמה
לתשההו ,ופוג םיגוויזה םוחתמ אלא עבטה

ריעה בר ריתה הז ךמס לע .םייח קבש ודיב
האשינ איהו ןיאושינל ינראשט לדניירק תא
רזח םייח השנמו .דלי ול הדליו רישע שיאל

לש ותוברעתה תא תשטשטמ תינוציחה תולש

עמש וריע יאובמל עיגהשכו ,וידודנמ ףוס ףוס

יכ המודש דע ,לזמ הנוכמה רימט חוכ ותוא
ותימאלו ,ןוכנה הפוח לא אל העיגה הלילעה
.גוזה ינב לש םלזמ ףוח אוה רבד לש

םלשומ רופיס ,הז גוסמ ןושארה רופיסה
בוקעה היהו" אוה  -ןונגע לש וימולע ימימ
ואמה תלשלש ריכזנ ונינע ךרוצלו ".רושימל
םלועה לא ונתוא ךילומש הז רופיסב תוער
וילע ותשש םירוערעה ינפל ,ןשיה ידוהיה
.ץוחמו תיבמ
לדניירקו םייח השנמ לע ורבע הברה םינש

ונח קסעמ החוור לש םייחב ותשא ינראשט
םימיל .םוקמה םתוא הכיז אל םינבב קר ,םת
םחל רכיכ דע ועיגהו לגלגה םהילע ךפהנ

לדניירק האישה הרירב ןיאמ .הזמ הטמלו
וטו םיבר ךרדב ךלייש הלעבל הצע ינראשט
לע רזחמ אהיו הנידמה ירעל אצייש ונייה ,םיב

לש הווצמ תדועסל ךלוה אוהש דחא ינעמ
ינראשט לדניירק השאה לצא הלימ תירב
םייח השנמש היה ןידה ןמו .רישעה הלעבו
ינב תא שירפהל ידכ יח אוהש הלגיו אובי
והנתנ אל ובל ךא .רוסיא לש ןיאושינמ גוזה
וילאאש ,ינראשט לדניירק לש הרשוא סורהל

ידיל אבו ,בושל לכות אל ךכ ןיבו ךכ ןיב
םלועה ןמ רהמ קלתסי אוהש בטומ יכ הטלחה

תושיא ילבכמ ינראשט לדניירק תא ריתהלו
ףפותסמ היהו םידודנל בוש אצי אוהו .ומע
,תוירבה יניעמ קחרה תורבק יתבבו רעיב

היה טעממו ,יח ונדועש ודוס עדווי אלש
דע .וצק תא שיחהל ליבשב ופוג יכרצ קופיסב

תורבקה רמושש האר דחא תורבק תיבבש
םייח השנמ םשה תא תחא הבצמ לע קקוח
ובל הבבריע וז הבצמש ןיחבה רמושהו .ןהוכה
83
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רשפ ול הלגיש וב ריצפהשמו ,רזה שיאה לש

ןאכמ .םעב םיכלהמ ויהש תוישעמ ירופיס

,ויתורוק תשרפ םייח השנמ ול חס ,רבדה
האב הרישע השאש ול חס ודצמ רמושהו

םנונגס אוהש ,הז רופיס לש דחוימה ןונגסה

ןונגע לש ודיבו ,םיארי ירופיס םתוא לש

תא ביצה רמושהו ,םייח השנמ רטפנ הכו

לכשה רסומ םושמ םייח השנמ לש ויתואצומ

הזב .יתימאה םייח השנמ לש ורבק לע הבצמה
.םייח השנמ לש ויתולגעמ ומלשנ

וסמ ינראשט-לדניירק תשרפש דועב ,ןהבש
ךא .רקיעה ךרוצל ,בגא ךרד וליאכ תרפ
לש לתופמה וקחשמ אקווד רבד לש ותימאל

הכ ןיב .הז םש לע הבצמ הנימזהו םיקחרממ

ינפל תורוד המכ ונמזש ,הזה רופיסה ישנא
"תויתד תויעב"ש םמות יפל םידוהי םלוכ ,ונ

לע השגדהה םג ןאכמו .ןח לילכ השענ

.רקיעה אוה לזמה

.םתוא ודירטה אל םלועמ תד ינינעב תוקפסו
וורו עפש ךותמ ןה ,םה לארשי ינומא ימולש
םלצא עראתמש לכו ,החנאו ןוגי ךותמ ןהו הח
הליחת .הז רופיסב הברה לפיט לייווצרוק .ב
תולודגש לככ .הז ביצי עצמ יבג לע
עראתמ היהו'ל תורעה" :דחוימ רמאמ ול שידקה
עה
ומאב הלק הדונת וליפא ןיא םהייחב תודונתה
רמאמב םג הבחרהב וילא בשו "'רושימל בוק
הבישה אשונ םע בולישב האיציה אשונ לע"
לש םייח ךותמ לשכ םנמא םייח השנמ .םתנ
ליח השוע "תיפאה תמאה"

אלל יכ ףא ,םילקה דחאכ גהנתהו תונצבק
ירופיס לע תוסמ" ורפס 'ר('ךונגע ירופיסב
ךכ לעו ,המתה הנומאה ישרשב יהשלכ העיגפ
צוה ,תבחרומ תישילש הספדה !",ונגע י"ש
עיגה ויטעב ללועתנ המ הארשמ ךא .שנענ
םירמאמב וריכזמ אוה ןכ ).ל"שת ,ןקוש תא
רובל ריזחהש דע ולוכ ךכדזנו שפנה ןובשחל
תחא העקב אל .תונוש תועיבק לגרל םירחא
יכרדבו ,היאטחמ הפורצ איהשכ ותמשנ תא וא
המכו המכ אלא הב רדגתהל הז רופיסב רתח

ול התנקהש ורבק לע הבצמ הבצוה העיתפ
רייסלו ויתועקבל דריל אלא ונל ןיאו .תועקב
.תיראשו םש
.הז רויס ךראיש לככ ,ןהב
.הז רופיסב תופונצ תונוש תומארד יתש הנומ הז רופיסב קסועש ןושארה רמאמב
לש המארד וז ירה ינראשט לדניירק לצא
שיגדמ אוה הלא ןיבו ,ויחבש רמאמה לעב
,ךשמתנש ףא ,םייח השנמ םע הגוויז .לזמה
תא שבוכ" "רושימל בוקעה היהו" רופיסהש

הלזמו ,שרוש הכה אלו הגגש רדגב היה
אלש לע ,החוורל םושנל ול ןתונו ארוקה בל
לע ,ןיפיקע יכרדב .אוצמ תעל דע הל ןיתמה
ףתוש הנושארו שארב תושעיהל וילע לטוה
ידי "סומלופו רוטנק ינימ לכל ונוצרמ אלש
הלחה ,ןושארה גוזה ינב לע לגלגה ךפהנש 'ע(
דצמ הצעה האב תעדמ אלשו ,םגוויז
תודרפתה חבתשנו רפסמה השע אלש המ ךא 21-26).
לע
השנמ .הרטמה התיה איה יכ ינראשט-לדניירק
אוה :ומצע דצמ ןשרפה השע ,ןשרפה יפמ ךכ

ףפורתנ ןמזה תצורמבו וידודנל אצי םייח
לופו רוטנק ינימ לכ" לש הבחר תיזח חתפ
וילע התיה אלש ותשא לא רשקה ובלב
:בתוכ אוה הרומאה הקסיפה ףוסב ".סומ
וירוביגבש תיטננאמיאה תמאל תונמאנה"
העדי ינראשט-לדניירקו ,לזמה לש הקנפשוג
הלזמ גגח רבד לש ופוסב ךא .תודידבו רוסחמ
רתוי ךורע ןיאל ררושמה יניעב הבושח
.וחנוחצנ תא

המארד הללוחתנ םייח השנמ לצא וליאו

הניאש ,תיתד היסקודותרוא וזיאל תונמאנהמ
המכ תחא לע ,תואיצמה תא תוארל תלגוסמ

רצע אלש ךכ ידיל והתאיבה ותונצבק .תימינפ

דוסיה" :בושו ".תיתונמאה תואיצמה המכו

ןגוה רכש תלבק לש יותיפב דומעל ירסומ חוכ
ףושיחל יעצמא ןונגע יבתכב שמשמ יתדה
דעבןונגע חפקי אל םלועל לבא ,תיפאה תמאה
ןכ ירחא דמע אל םג ןכו ,הצלמהה בתכ תא

.תורכתשה ידכ דע רדרדינו קדנופה
יותיפב תבוטל )רוקמב שגדומ( תיפאה תמאה
וזיא
םהו םינתיא וראשנ ותנומא ישרש ךא
ארוקה שקיב " (28).תטשפומ תיתד תמא
תירסומ היילע ידיל ותרצ תעב והואיבהש
רופיס" לש וריווא ללחב "החוורל םושנל"
ןדיעבש אלא .תמדוקה ותגרדממ הלעמל
ןיטולחל םג ",ונוצרמ אלש" עלקנו "רוהט
תא וב קחשל לזמה ידיב רודכ השענ ותדירי
לש המחלמ תריז ךותל ,רפסמה ןוצרמ אלש
"תיטננאמיא תמא" ".תויונמאנו תותימא"
לדניירק תא איבהל ליבשב רימטה וקחשמ
ךרד לבא ,יתימאהו ינשה הגוויזל ינראשט
היסקודותרוא וזיאל" תונמאנ רוחא תפדוה
תיתד תמא" וזיא תדחיימ תיפא תמא" ":תיתד
דגנכ ,רוסיאב ןיאושינ לש תגגוש הצירפ
בראו השולש תדגא"ב עבט ילושכמ תצירפ עקבתה הדלונ אלש הציב וזיאמ ".תטשפומ
".הע

וז ןתוא הסיש ימו תותימא ינימ לש םלש ליחנ

וסל סומלוק תריסמב וליאכ בותכ רופיסה היסקודותרוא וזיא" ןשרפה ףלש ןכיהמ זוזב
לכ ז"תוארל תלגוסמ הניאש תיתד
ירבחממ דחא ,םייח השנמ לש ורוד ןב רפ
84
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הניא איהש "וזיא" לכמ תיתד היסקודותרוא
המ אלו ,תושעל םדא בייח המ תעבוק אלא

םיסנ ישעמ ינש ןווכתמב בליש ןונגע ,ןכבו

!םישחרתמ םניא םיסנש ונל םיעטהל ידכ

חוכמ .אוה הריחב לעב םדא ירהש ,השוע אוה

וז הראה ךותמ ונילע בשונש ןנערה ןויגהה

םהש המ םישוע םניא הברה םדא ינב הריחבה

ןשרפה ףקוזש הינוריאו ...שפנ בישמ שממ
המימת היפיצ םיפצמ"ש םישנא יפלכ ןונגעל

רתיה םירומ םהש םאו דיזמב םא ,תושעל
יפל .םייח השנמ לש והרקמב ומכ ,םמצעל

,תויכיטאקובורפ ףאו ",םיימש ידסחל ,סנל
!ןקיניצל םג ןונגע תא םישוע

םירוסאה ןיאושינה תא קיספהל ידכ יח אוהש

.םה ךכ םפוליס תא םיקלסמשכ םירבדה ינפ
סכומב השעמ אוה ןושארה אלפומה רופיסה

אלש םיווצמ םהש המ םישועו תושעל םיווצמ

עידוהל םייח השנמ היה ביוחמ הכלהה תרמוח

ובלב רמא אוה ךא .שדחה הלעבו ותשא לש

תיב לש תוריכשה ןוערפ םוי עיגהש ,רפכבש
ינבו אוה םויה תא ץימחי םאו ,ץירפל הגיזמה
תבש ידגב שיאה שבל .אלכ רובב ומע ותיב

רתויב השקה אצומה תא ומצעל רחב ןמשלש
ךותב ,רמולכ .רתויב תורומחה תואצותה תאו
כתב רשכ ידוהיכ גהנ הכלהה תניחבמ ותועט

.וסיכב הטורפ ןיאב ,םלשל ץירפה לא ךלהו

האנה תבוט םשל אלו ",רבדה אצי יהמ"
,תורוהט תונווכ ךותמ אלא ןכ השע ומצעל

הנמדזנ וכרד הצקל בורק רבכ ותויהבו
ול עיצה הב בשיש רכיאהו הלגע ותארקל

דוקה ויתולקלק לע הבושת לעבכ ףאו תיל

הז םוכסו ,ףסכה תא ודי לע לקש שארמו קסע

וסמ הניאש תיתד היסקודותרוא יהוזיאו .תומ
ןתאזה תואיצמה תא תוארל תלג

הניא תאז "תיתדגא תמא" ךא .ץירפל םליש

התיה ותיווהכ רופיסה חור ראשנ וליא ךא
רבד ,םקיר וינפלמ תאצוי היצאטרפרטניאה

לעב אוה הזה רופיסה רוביג ןכש ,תואיצמה
ןמ ט"שעבה הווטצנ ןכ לע יכ ,יתדגא ןוחטב
תדימ תא דומלל רפכ ותואל ךלייש םימשה

שירחל דע לכ םדוק ןכבו .ללכ ןכתיי אל רשא

"תיפא תמא" יכ המעטמ עבקנ ,רתוי "קומע"
ךלהמ תא ושבכ "תיטננאמיא תמא" םג המעו
,תיתד תונמאנו תיתד תמא לש ןדימ רופיסה
",תיתד היסקודותרוא וזיא" לע ןכ בגא וכרדו
.הילא וזוב תא שובכל לוכי וניא ןשרפהש
תללוחתמש המארדה המת אל ןיידע ךכבו
דוע היופצ .תוחצנתמ תותימא ןיב הז רופיסב
דצל תחצינ הערכה הפוסש ,תחא תוחצנתה

תמא ",תיפאה תמאה" תא ללכ תרתוס

עריאש המ יכ תופצל ללכ ןיאו .ןוחטיבה
אלא.םייח השנמל םג עראי סכומה ינולפל
היהו" לכ בותכ הבש תיארייתיממע חורב
גזומה השעמ רפסמה בלשמ "רושימל בוקעה

םנמא יכ ארוקה ליבשב לכשה רסומ םשל
:םייסמ אוהש יפכ ,ןוחטבה תדימ הלודג

הזמ ודמליש ידכ סכומה השעמ תא יתגצהו"
וראווצ לע תחנומ הדח ברחש העשב וליפאש
".ןוחטבה ןמ שאייתי לא םדא לש

".תיפאה תמאה"
ותגוזו םייח .השנמ לש םהיתורוק תשרפב
םיבלושמ הקספה אל ,רמולכ .ותשאל ותוא רפסמ
איה
םירקמ לע םיידיסח םירופיס ינש
אלא תויביטאקובורפ םשל הלילעה ךלהמב
ירבד הלאו .הקוצממ העושי לש םיאלפומ
תא ססבל ידכ ןשרפה השע המו .הילא ךייש
.תומוקמ המכב ךכ לע ןשרפה
"ינוריאו רמ טסארטנוק" הז יכ ותעיבק
,סנל המימת היפיצ םיפצמ ןונגע ירוביגש שי
,ומוקמבו ,שחרתמ וניא הזה םנה .םימש ידסחל :בתוכ אוה ?גוזה ינב םינותנ הבש תואיצמל

ומצע םייח השנמ ינשה ידיסחה רופיסהו

םיסנ לע ונא םיעמוש ינוריאו רמ טסארטנוקכ *יקב :תוירזכא ךותמ תעבוק תיפאה תמאה"
ואג יכ דע םיאלפ ודריו ולפנו ולשכ המה ,רוצ
" (29).םינושארה םידבוע"ל ועריאש

ארוקה שגפנ הבש "תיפאה תמא"ה ןיב דוגינה הז עגרב !תושעל המ ועדי אלו הכובמה ימ
לע רופיסה םייח השנמ לש ובל לע הלוע
םוקמ תא עבוקה אוה  -סנה לע רופיסה ןיבל

ררבתמ הזמ אצוי לעופכ .הדגאה םלועב סנה
לצא ןאכ שמשמ רופיסה ךותב רופיסהש ,ונל

תמאה ןיב דוגינה תא םילבהל יעצמא ןונגע
...תיתדגאה תמאה ןיבל )ז(ותואיצמ לש תיפאה
הלא םיידדצ םירופיס לש תיתימאה תועמשמה
אלפה רופיס ןיב המאתה יא :ךפיהה אקווד איה

םניא םיסנ ,ךל עד :תרמואה ,תואיצמה ןיבו םי
(28).םישחרתמ
הדגא םה ץינזוקמ דיגמהו ט"שעבה ירופיס

בוקעה היהו" יבגל )!(תיביטאקובורפ )!(תבזוכ

" (196).רושימל

שממ יהוז ךא" (30) .ץינזוקמ דיגמהו דיסחה

קוספה ירחא "הז עגרב" אל .תעד תבינג
,ןמז רובעכ אלא )רוקמב דע דומע( רומאה
)רוקמב וע דומע( תולשלתשהה ךשמה רחאל

.ירמגל תרחא תוישרפ תוכימס ךותמו
הנושארל היפמ ינראשט-לדניירק האיצוהשכ

:רבעשל םדמעמ יבגל תוארונה םילמה תא

ידיל םולשו סח אובל אלא ונל ןיא התעו"
וינפו ןהכ השנמ לחלחתנ "םדו רשב תנתמ
דיסחב השעמ רכזנ העש התוא ךא .השוב וסוכ
דיגמה לא ךלהו תוינעב ךדכודמ היהש דחא
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ול הליג .ותיב תסנרפל הצע שקבל ץינזוקמ
קסעמ דבל קסע םושב לזמ םוש ול ןיאש יברה

ךא .שפנ יחפב וינפלמ אצי דיסחהו ,הבינגה
פל סונא היה ותיבב בערה תקוצמ הרבגשמ
תובינגב ודי חולשל ליחתהו "ולזמ"ל תונ
.ביחרישכל ריזחהל תנמ לע תומצמוצמ
תצלואמ הבינג בגאש םירבדה ולשלתשנ
לעו תושקנתהמ רשה ייח תא ליצה רשה תיבב

.ותקדצ התלגתנ םגו ותעושי האב הז ידי

תא ונא םיריכמ ינומלאה ןצבקה תא םיר

.סוכה רחא טוהל היהש שיאכ אל םייח השנמ
ןפוד אצוי הרקמ אופיא התיה ותורכתשה

ירהש ,ויתואצותל ןווכמ הרקמ ךא ,וייחב
לכ ולשלתשנ םהינש לש תורכתשהה ךותמ
דציכו .היתוחולש לכב הלילעה יכבס
יעל ףוס ףוס רזוח םייח השנמשכ ?ולשלתשנ
תכרענ ובש םויב אקווד םשל עלקנ אוה ,ור

הלעבו ינראשט-לדניירק לצא הלימ תירב

.ותשאל הז השעמ רופיס חס םייח השנמ

ךלהש ינע יפמ רבדה ול עדונ יארקאבו ,שדחה

הבורמ השנעו הרומח הריבע איהש הבינג

השנמ ןמדזמ ףוסלו .הווצמ תדועס התואל
רבקנ םשש תורבק תיב ותואל אקווד םייח

המו ,םמצעל רמוחו לק ואשנ העש התוא"
ימחר ולגלגתנש דוע אלו ,השובה תא החוד
תעשב הבדנ שקבל רמוחו לק ,הדי לע םימש
החודש ,הישועל הלודג הווצמ איהש ,קחדה
".אובל םיבורק ךרבתי וימחרו השובה תא
אל :תשרופמו היולג הז רופיס תרסמ ירה

,הצלמההיבתכמ תא ודימ הנק רשא ינומלאה
ותמשנ תא םייח השנמ איצוה הפ אקוודו
!הדעייתנ ול יכ ,אוה ורבק לע המקוה הבצמהו
לכ אולמל תולשלתשהה העורז הז לכל ףסונ

תליפנ ,רבד תישאר .תודיתע יזמר הכרוא
שקיבשכ םייח השנמ ידימ הצלמהה-בתכמ

אלא  ,םישחרתמ םניא םיסנש עימשהל ידכ
לע רבגתהל גוזה ינב לש םבל רישכהל ידכ

אל וילגר וב ולקתנ אלולו" ,וסיכב ותוא םישל

האצמ הז ירחא דימ םנמאו .םשה םחריש

בתכה דיתעש ןמיס " -הזב שיגרמ היה
םייח תלקת ול חמצת הזמו ודימ טמתשיהל

השנמל עיצהל הפ-ןוחתפ ינראשט-לדניירק
...הנידמל אצייש םייח

תונבלה תובצמהו רעיה תא לפרע הסיכ"

וריעמ ותאיצי םעו ").וילגר וב ולקתנ"(

יבגל ןשרפה לצא םירבדה לוגלג בוקע המ

וללה תובצמה ".תורבקה הדש ךותמ וקיהבה

דע םדו רשב לע םבהי ךילשהלו השובה

רפסמל ףוקזל וטע תוזל הבר המו !רוקמה

,רמול אצמת םאו !תויביטאקובורפ

תליחתב תורבקה הדש ךותמ לפרעב וקיהבהש

ףטעתהל הדיתע ותאיציש ותתוא ותאיצי
איה וכותב קיהבתש הדיחי רוא ןרקו ,לפרעב

םינפ םושב ךא ,ןאכ שי םנמא תויביטאקובורפ
...רפסמה דצמ אל

ורבק לע בצותש ומש תא תאשונה הבצמה

לש הדי תרגיתמ תותימא המכ ונלצהש רחא

שקבל התנכש לא הכלה ינראשט-לדניירק

וניניע ןתינש העשה האב ",תיפאה תמאה"

קיבדהל ליבשב הל ץוחנ היהש ,רואש הנממ
החס הנכשל לבא ,דב יבג לע ברה תצלמה תא

"תיפאה תמאה" לע תמא

רופיס ךרואל וז תינתרבג תמא לש הינפב
.ופוס דעו ותליחתמ השעמה

השנמ לש הלולתה תוששורתהה לכ םדוק
,עפשב םתוא סנריפש קסע ךותמ ותשאו םייח
איה הלביח הדגנכ םה ולביחש הלובחת לכו
לש םשורה .לפשה תילכת לא םעיגה דע םהב
תלשלש אל ונינפל יכ אוה המצעלשכ וז הילוח

תנווכמ די וליאכ אלא ,אדירג םירקמ לש
ינומלא ןצבק ותוא ירה ןכ ירחאו .הלא הלעפ

.האיצי התוא לש הפוסב
.תוירבה לש םהיפמ םיהימתמ םירבד ירהו

איהו הרוחס תונקל עסונ םייח השנמ הלעבש
הרמא .ךרדל הדיצ ,תוגוע ול תופאל תרמוא

וליפאו ,יתרטע לדניירק ,יפא" :הנכשה הל
הכזנ ןתי ימו ,ויחיש םייח השנמ ינש ליבשב
תדועסל ךתיבב םיפוא הרהמ תוארל ונלוכ
,הנכשה הל האבינ המות יפל ".הלימ תירב
יבבו ינש לעב ינראשט-לדניירקל הל היהיש

,הז דגנכו !הלימ תירב תדועס ךרעית הת

בתכ תא תונקל וב םנכנ קוביד וליאכש

הטוע ףרוטמב לקתנ דיריל םייח השנמ אבשכ

דיב םליש וריחמ תאו םייח השנמ לש הצלמהה

?/יתומכ ללמוא םתיארה" :רשש םיכירכת
/יתומ רחאל יתבש./תלאוש ישפנ וה ,ישפנ
וזמר הלאה םירבדה ".תלדה הלוענ יתיבבו
ונייה ",ותומ רחאל" בושיש ,םייח השנמל

דוע ,וכרדל ךלה םהמ דחא לכו הזמ הז רכומהו

ירהש ,הלוענ תלד אצמיו ,תמל קזחוה רבכשכ
םשכש ,אצמנ .שדחה הלעב לא הרבע ותשא

:וצק לשלתשנ הזמו ותייהש םוקמב רכתשה
רחאל  -רכומה לצאו ,רתלאל  -הנוקה לצא
יכמ ונא ןיאש דועבו .תויונערופ לש הליבח

לע ינראשט-לדניירקל האובנ ירבד וקרזנש
השנמל האובנ ירבד וקרזנ ןכ ,איה הדיתע

המודו .רקיע לכ םינצבק גהנמכ אלש ,הבחר
רתוי הרימט תוחילש לעבל זלה ינומלאה
הנוקה ורטפנש רחאו .דדונ ןצבק םתסל רשאמ
םהמ דחא לכ ןכש ,דחי רימט טוח םתוא רשק

הננוק הינע השא םג דועו .אוה ודיתע לע םייח
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יתייה תרשואמ" :ריש ירבדב דיריב םש
בתכ תא רוכמל ואישהש ןצבקה תאו תונצבק
עסנ ילעב ךא /תיבו שיא םג יל יהיו /ינקב
ףיסומו ".םלוכמ רתוי קדנופה תאו הצלמהה
יפמ הלא םירבד ".תישו רימש יתיבבו /ינמ
הלפית ןתנ אלו רכז אל ומצע תא ךא" :רפסמה
ינראשט-לדניירק לע םייח השנמל וזמר השאה
תוערה לכ רוקמ היה אפוג אוהש םגה ,ושפנב
רשאב הלאה תורצה לכ תולשלתשהל םרוגהו
לא הרימט "תרושקת" .ול תנגענ הדועב

בבוש ךליו רציה יעותעתל תבשק ןזוא ןתנ
ךא ,גוזה ינב תא התריש דיתעה לאו קחרמה
.הל םישרח ויה םה
וטומ יעיברה קרפל ןתינ ןכו ".ובל ירחא
תונוסאה ".ול םלושי םדא לעופ יכ" :בויאמ
תואילפ גרושמ ולוכ רופיסה ,רבד ףוס
ויה ,רפסמה שיגדמ ,םייח השנמ לע ואבש
וצה ןקיפאה ןונגע אל ,רמוא הווה .תואלפמו
ףוס ףוס ךלמנשכ ךא .ותוגהנתה לע לומג
ןונגע םא יכ ,ותוא בתכ ,תואיצמ יבקעב דע
תשגרה וילע החפט ,וריעל ברקתהו בושל
העושי לע הדגא וז ןיא ךא !הדגאה לעב
הימי לכ הלמעש איה" :ותשא יפלכ המשא
האשינש השא לע הדגא אלא ,ינוע תקוצממ

עייסש אוה הז םלענו ,הלזמ ןבל אל
נריפש איה ,לועב דימת האשנש איה ,תונחב
,וירחא הרהרה אלו םינשו םימי ותוא הס
הגוז ןבל ףוסבל אשניתש תזחופה ותוגהנתהב
המ השח םנמא ינראשט-לדניירק .יתימאה
םמחל קחרממ איבהל ותדוקפ תע האב רשאכו
השפנ תייחמ הל חלש אלו ברועכ הל רזכאתה
תא הל השריפו הייחב וז הרומת לש הביט

אל ערז יכ חונמה תא הרכזב יהיו" :ךכ רבדה
די לע ץבק רשא לכו תוקיר וידי הנהו ובושבו

אר שפנךובשח ".ןיי ותוואת תאלמל איצוה
,םימחרב הדקפנ הז הלעבמו ונממ הל היה
הנפמ לש ותישאר היה ותשא יבגל הז ןוש
םג הפי הלע אל ןושארה גוויזה יכ עדתו
םג אצומו הז טפשמ איבמ לייווצרוק ".םימשל
.ןורחאה וייח-קרפב קלח ול היה ףאו ,ולצא
הצלמההיבתכ תריכמ בקע יכ ול עדונשכ
קרו ידמל תשגרומ הינוריאה :הינוריא וב
"תורשכ" התיה םש .הילע דומעל לוכי ארוקה
שיאל האשינ ינראשט-לדניירקו תמל קזחוה
תא םג לכסל היה לוכי אל ,דלי ול הדליו רחא
"תורשכה" ןאכ ,םימחר ויה אל םימשל לבא
ךא " (33).שי םימחר" לבא ,הרסח יאדווב
ןיאש הרורצ הרצב הסינכהלו םישדחה הייח
אל "היצאטרפרטניאה" דוסב אב אלש ארוקה
רבוע אוהש עדי עודי יכ ףאו .הנקת הל
םלועבו הזה םלועב רתויב הרומח הריבע
יזבש ללכ רמאנ אל .הינוריא ץמש הפ אצמי
הלע אלש אלא םימחר ויה אל ןושארה גוו
לדניירק לש גגושב-הריבעה תא ףאו ,אבה
.ןוכנ גוויזל הבורע םניא תדכ ןיאושינ .הפיבירקה אוה ',רמולכ ,ומצע לע לביק ינראשט
רופיסב םיכפמ ןשרפה תעדל ,םינפ לכ לע
אטח ומצעש ותשא ןעמל תחצינ הברקה ומצע
*וריא" :רפסמה דצמ הינוריא לש תונייעמ הז
אהש ,קדנופב ןוסאה ירחאכ אלשו .היפלכ וי

,םימש ימחרל םיפצמה וירוביג יפלכ הינ
הרכה התע אלמ היה ,ומצעמ ץוח לכו לכ םיש
ומצ םניאש ,םמצע םימש ימחר יפלכ הינוריא
טיו ונוגי בורב דלייו" ,לכב בייח אוה אוה יכ
וריא ןאכ םיאור ונא .תורשכב ןיאושינל םיד
קידצהו הלעמ יפלכ ףיצחה אלו לובסל ומכש
הארש ,ונשרפ יפלכ רופיסה דצמ .תרחא הינ
".רבדה אצי 'המ אמתסמ רמאו ןידה תא וילע
,תיתדגא תמא לומ תבצינה "תיפא תמא" וב
תוככדזה ךותמ וייח תא םייח השנמ םילשה ךכ
לש ופא תמשנ םצע איה תיתדגא תמאש דועב
לע הבצמל ונייה ",תיראשו םש"ל הכזו הלודג
.ללכ וב הנל אל תיפא תמא וליאו ,הזה רופיסה
לארשי רבק .הילע תורח היה ומשש ,ורבק
וז תערכמ תמאמ הלודג הינוריא ךל ןיא ןכא
,לארשי יגשומב אוה בושח ןינע וילע הבצמש
המודמה המויקבש "תיפאה תמאה" תודוא לע
,םייח השנמ יבגל רבדה היה בושח דוחיבו
...תותימאה ראש לכ העירכה
ומש החמנ וליאכ הצלמהה-בתכ תריכמ םעש

קקחנו ומש ול בשוה ותומ רחאל ךא .וילעמ

םימש יפלכ ורוביגו רפסמה תדרמה
ןוקית םושמ וז הבצמב היה ףאו .הבצמה ןבאב

לא ףסאייו" תניחב ,םימוגפה וייחל ןורחא
ץרפ לכ ןיא ,ונמעטה רבכש יפכ ,ופוג רופיסב
תימינפה תועמשמה רבסה םשלו "וימע
םוש ןיא ויתוילוחמ הילוח םושב .יתדה םוחתב
הדודמה תוינעה ימיב אל ,םימש יפלכ הסרתה

תא רפסמה רטעמ םייח השנמ לש ותירחאבש

לכב םהמ דחא דצמ אלו ,גוזה ינב תא הדקפש

ןמ םישוביגב )אכק 'ע( "רבד ףוס" קרפה

יבמ םייח השנמ אציש םוימ םהילע גרתשנש

השנמ לש תירסומה ותדירי ימיב ףאו .ות
לכ בנגנו קדנופב הרכשל התש רשאכ ,םייח
יפלכ דחא הגה וליפא ויפמ טלפנ אל ,ופסכ
ידיל והתאיבהש תוינעה תא ללקיו" :הלעמ

:תורוקמה

)ב"ל םיליהת( האטח רסכ עשפ רשנ ירשא
רחא רגת ארק אלו םירוסי וב ועגפש םדא ירשא

לכ יול ןב עשוהי 'ר רמאו ).אתקיספ(ןידה תדימ
87
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םלועל הלואג איבמ וילע םיאבש ןירוסיב חמשה

').ח תינעת(

יפלכ תונעטה לעבל םייח השנמ תכיפהב
של אטח םייח השנמש ,ירמגל חכשוה םימש

תריכמ לש תואמרה קסעב תוירבלו םימ
טחמ יקנ םלועה ןמ אצי םייח השנמ ,רמולכ
ןיד ומצע לע קידצהו םהב ריכהש ינפמ םיא
.רושימל היהו וייחבש בוקעה החמנ ךכ .םימש
השנמ לש ותירחא תא אופיא ריאמ רפסמה
הרואכל ןשרפהו .ךוכיזהו הבושתה רואב םייח

ןיאש שפנ תרובג איה ותרובג" :וירחא קיזחמ

ינוציקה רותיוול ונא םידע .הנמיה הלעמל
רפכל ידכ ,תלוזה תבוטל םייחה ןוצר תלילשל

" (31).םיעדוי אלב רקיעב ,אטחש ויאטח לע

,ויאטח לע רפכל שקבמ רוביגה םא ךא

והירהו ?הילע אהת המ "היצאטרפרטניאה"
הציחמ םשל רופיסה ןמ אמלעב האבומ איבמ

ןמוזש "ןיינעמ" רבד ןיבל ליעל רמאנה ןיב

הקזח ,רבדה ןיינעמ רבכ םאו .ול

רוחךח .םקיר אצת אל "היצאטרפרטניאה"ש
:ךישממ אוה ךכו .הל חטבומ רבכ

תניינעמ הבוגתב םג רושק הז רותיו לבא
הרקש המש הרכה ידיל אב םייח השנמ .תרחא

םיקידצ .דבלב ה"בקה ןיבל וניבש ןינע אוה ול
אצי 'המ אמתסמ" .ול רוזעל םילוכי םניא
ןיבמ אוה עתפלש אלא ,הז רבד קר אלו ".רבדה
וילע רזג 'ה .וייח לכ לש הבוצעה םתועמשמ תא
םייח השנמב .דרמתמ וניא אוה .תירזכא הריזג

םירוביגה לש הכוראה הרושה הליחתמ
ישפנה חוכיווה לבא .ןונגע יבתכבש םייביסאפה
ומכש טיו .םייתסנ אל וארוב ןיבל וניבש רוצעה
תא וילע קידצהו הלעמ יפלכ ףיצחה אלו לובסל

...(32-31).ןידה

ירכמש ,טוטיצה תמכח לע ונתעד ןתינ בוש
לצא ".המרע יתנכש המכח ינא" :המצע לע הז

רמאו ןידה תא וילע קידצהו" :בותכ ןומע

םגו ,ותשא יפלכ הברה אטחו ,הצלמהה-בתכ
הלא לכבו ,ןח ןבא הנניא קדנופב ותורכתשה
לע וליאכו .וילע ךתינש ןוסאל ומצע אוה םרג
זכא הריזג 'ה וילע רזג" ודיב לווע לכ אל

יגש אלא ,דרמתהל וילע היה ןידבו '",תיר
ןונגע לש וירוביג ראשכ ,אוה יביסאפ רוב
השנמ תא סנ לע הלעמ רפסמה .וירחא םיאבה
אוה ךכיפלש ,ומצע לע ןידה תא קידצמה םייח

וליאו ,תיראשו םשל רבד לש ופוסב הכוז
תיביסאפ הדימ הזב האורו וילע קלוח ןשרפה
אוה םייח השנמש חיננ הבה ךא .רוביגה לש
דציכ ,םיביטקאבש יביטקאו םינדרמבש ןדרמ
מש היה ץפנמ ?הזכש םייח השנמ גהונ היה

ירבדב ץרפתמ היה רתויה לכל זעיקרב תוש
יח אוהש דוסה היה הלגתמ קר ךכבו .הצאנ
.הנממ עונמל שקיבש המ ותשאל םרוג היהו
תא וילע קידצהש ,ןונגע לש םייח השנמ ןכ אל

רמג תאז םעו ויהולא םע םימת ידוהיכ ןידה
והולגי אלש ליבשבו ,ודוס תא רומשל ובלב

היהו בושי לש תומוקממ קחרתה תוירבה
דעצו תורבק יתבבו רעיב טלקמ ול אצומ
ותשא תרתה םשל תוומ ילא ןווכמ תנווכב
תויביטקא ךל שי םולכ .שיא תשא ילבכמ
עבק ומצע ןשרפהש אלא דוע אלו זוזמ הלודג

ותרובג" :םייח השנמ לע תמדוקה הקסיפב
וא ",הנמיה הלעמל ןיאש תישפנ הרובג איה
זהרובג לש בוטרוק קר ול

תא וילע קידצהו" רחא ,הרומאה הקסיפה
החוד אוה ךדיאמ לבא :ךכ תמייתסמ "...ןידה

השנמ רמאיו" :םילבוקמה עשיה יכרד לכ
:הז םוקמב "?הלא ינועישוי המ ובלב םייח

אצי 'המש רחאמ ".רבדה אצי 'המ אמתסמ

לש 'ב קרפ ףוס( "רעיה לא םייח השנמ ךליו"
).ןודנה רמאמה

תודמועכ םדוק ןאיבמו ןמוקממ ולא םילמ שלת

ורוביג לע דיעמ רפסמהש ףא ,רמולכ

ןשרפה ךא .ןידה תא וילע קידצמ אוה רבדה
שרפלו תלעות ןהמ םג קיפהל ידכ ,ןמצע ינפב
וניב ןינע הז ירה רבדה אצי 'המש םושמש
.ול רוזעל םילוכי םניא םיקידצהו ה"בקה ןיבל

הזיא שי ,הזה רבדכ םיעמושו םירזוחו םיעמוש

לבא .תידוהי הבשחמ לש חסונ הז ןיאו "רבדה

דולל הסנ חרוא" לע רמאמב ,רחא םוקמב

דיתעו ןאכ עקתנ םיקידצה יבגל "זירט" הזיא
אוה ןכ ירחא .בושו בוש וב עייתסהל ןשרפה
:תודוקנ וירחא ליטמו עוטקה קוספה תא איבמ

,תיבב העיגפ לכ" :ומצע לייווצרוק בתוכ

ונא ופוג רוביגה יפמו ןידה תא וילע קידצהש

אצי 'המ" לש תועמשמה ללכ וז ןיא ךא

טחוס אוה הזמו "...ןידה תא וילע קידצהו"

יזיפאטמל אטח אוה ,ותשאו לעב ויבש םיסחיב

והז .והותה םלועל שוריג-שנועה ויתובקעבו
שקיב םשש אלא "(*6).םייח השנמ לש ולרוג

חוכיו היה" םייח השנמ לש ובלב יכ ותעיבק

לצא תיבה אשונ לע היודבה הזיתה תא ששאל

".םייתסנ אלש וארוב ןיבל וניב רוצע ישפנ
תודוקנב ולוכ זכורמ רוצעה ישפנה חוכיווה
.רופיסב ול ןיא רחא םויק םוש .ףיסוהש

.ושנע לע אבו םשא םייח השנמ ךכיפלו ,ןונגע

אוה ה"בקהו תונדרמ ול השורד ןאכ וליאו
.תירזכא הריזג םייח השנמ לע רזגש ,םשאנה
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רוצע ישפנ חוכיו" לש ךשמה אוהש "ךדיאמ"

ומצע רוביגה םילשמ הבש תיתדה הענכהה ןיב

רוצעה ישפנה חוכיווה ".וארוב ןיבל וניב

ררועל יושע הז לרוגש םשורה ןיבל ולרוג םע

יאמ"ה לבא ,ללכ אצמנב וניאש ךכילכ רוצע
תונפל האר אל םייח השנמ :והנה הנה "ךד
רבכ וזו .םהב אוה לזלזמ עמשמ ,םיקידצל
ללוגל דיתע ןשרפהש המל "תניינעמ" הזיחא

אלל םימת וניא ררושמה םג .ארוקה בלב

יפכ אל ירמגל אוה םיקידצה ןינעש אלא .ןלהל

בוקמ עשי יכרד החוד" אוהש ,ןשרפל אחינש

.םיקידצב ןיינעמ לוזלז םושמ הזב שיו "םיל
תורודב ידוהי לככ !היתצקמ אלו הינימ אל
השנמל ול םג התיה תונערופ וילע האבש םהה

שי ילוא"  -םיקידצל ךליל הבשחמ םייח

תוחוקפה ויניע .ורוביג תענכה םע תוגייתסה
ירוגמ ריע יפלכ תופולש" םייח השנמ לש
הלוע ותקיתש אקווד .הלעמל תוהות " -ותשא
הלעמ יפלכ רתויב השקה הינורטה לע החוכב
(32).

לשו ארוקה לש "ילאטוט סויג" ונינפל
צרוק גהונש יפכ( ררושמה אוה  -רפסמה
הלמה לש םוגרת אלא הז ןיאו ,ותונכל לייוו

ודוס ךא .הרפכ ול אצמי ילוא ונייה ",אפרמ

בתוכל תפתושמ איהש  Dichter,תינמרגה
שלש .רוביגה לשו)-הזורפ בתוכלו הריש

לוכי וניאו ,ומע םומכ ירה שיאיתשא איהשכ
וליא(ותוא הלגמ וניאש אטח לע הרפכ שקבל

טומה תא רערעל ליבשב ולהבוה דחאכ םת

שדחה הלעבל האשינ ינראשט-לדניירקש

המ לע ול ןיאו אטחה לטב רבכ ירה הליג

השנמש ,המעטה לש ןושל לכב רופיסב םע
ידוהיכ וימע לא ףסאנו ותירחאב ךכדזנ םייח

,םיקידצל הכילהה תא החד ןכל ).הרפכ שקבל

וילעש " ,בוקעה" רחאל רושימה הזו ,רשכ

אטח םע ראשנ ךכ ".הלא ינועישוי המ יכ"
סכו ,שדחה הלעבמ ותשא תא שירפמ וניאש
המ ".אושנמ ינווע לודג" :הבשחמה ותוא הס

חנזש דחאב רבודמ ,בושו ,רופיסה םש עיבצמ

קסעב ומש תא רכמו ,תובר םינש ותשא תא

רחאל האשינ ותשאש םרג הלאבו תואמר לש

הנבלה רואלו תונליאה ןיב רעיב ךליו" זהשע

,תומלוע שיערמ ןשרפה וליאו .דלי ול הדליו

היכבב בקעי יקלאל תוחבשתו םיריש רמא

ןמו דלונש קוניתכ ףח םדאב רבודמ וליאכ
ערופ תירזכא תורירשב וילע וטימה םימשה

דבוכב ריכמש ,ןונגע לש םייח השנמ והז

וקה םילשי הכיאו ,התמגודכ התיה אלש תונ

תועמד ךפוש אוה הלילה תממדבו ,ינראשט
ןשרפל םלוא .תוחילסה בר בקעי יהולא ינפל
,היצאטרפרטניאה ריצי ,ולשמ םייח השנמ

רוביגהו ,גייתסי אל ךיא ,ולרוג םע םילשה
רופיסה יונל חס "תיתדה ותענכה" לעש ,ופוג

".דאמ הלודג הלליו

*לדניירק לע הלמח ךותמ ול לוכי וניאו ואטח

.ובש "ןיינעמה" לכב ונינפל הלגתי דועש

רוביגהש רפסל ובל אציש ררושמהו ,אר

ךילהתה" ןיאהו ?רבדה ןכ םנמאה ,יפאה

"תויתייעב"ה לכ תא ררועמ אוה אוה "יפאה

םיליהת רמוא וניא ולש םייח השנמש אטישפו

ידב" .ונתעד חונת ךא  33).דומע ןייע(?ובש
לש ותורישל דימת תדמועש "תינדפק הק
תרחא הנומת" ףושחל הגאד רבכ ,ןשרפה
".ירמגל

ןיב רעיב ךליו" :רומאה קוספה לש ותישאר
דתי התשענש וז העוטק האבומב ".תונליאה

ידב"ל םישחור ונאש דובכה תארי לכ םע
אוה הלש רצותהש ,םילענ אל "תינדפקה הק

קרפה םייתסמ ,םייח השנמ לש ומעט יונישל

לב ךא .אהב אד לשו ארבגב ארבג בוברע
ףודהלו שיל ןיא ךופהל למע ןשרפהש חכשנ
אלוסי אל הזכ הרקמב .םייקה שיה תא וינפמ
.הלולצ הביתכ לע הלולב הביתכ לש הנורתי

לצא רחא ןיינעמ דיקפת רומש רעיל .רעיב
כילה ריכזמ אוהש םוקמ לכב ןכ לעו .ןשרפה
אלא איבמ וניא רעיל םייח השנמ לש ות

.ןודינה רמאמה לש ינשה

ישפנ חוכיו" שיש ,ב קרפ ףוסב העיבקה
םייתסנ אלש ,ה"בקהו םייח השנמ ןיב "רוצע
הניא )ליחתה אל םג רבד לש ותימאלו(ןיידע
ונינבב "ץרפנ"ש דבלב קדס אלא ןיידע
הצריפה הדיתע ג קרפב .רופיסה לש ונינעו
ז קרפ .רומגה "ורוערע" ידכ דע בחרתהל
:תצרמנ תורעתשהב ליחתמ
לש ינתוונעה רותיווה וליאכ הארנ הרואכל
וליטה םימשה ןמש המ לובסל ותונוכנ ,רוביגה

לא עיקבהל ליבשב למע ךושחנ אל ונא םג
".ירמגל תרחאה הנומתה"

הקידב"ל ןותנ אוה ןיא ,ארוקל רשא ךא
אל םג .וננשרפכ ףשא דיב וליפא "תינדפק
ונל ןיא יכ ",תרחא הנומת" ויבגל ןכתית
ושפנל ותוא חיננ ןכ לע .ולש הנושאר הנומת
.רוביגכו רפסמב קפתסנו ,ותקיתשלו
וניא ררושמה םג" :ונארק ליעלד האבומב
ויניע .ורוביג תענכה םע תוגייתסה אלל םימת

הקידבב םרב .ןינעה רקיע םה קרו םה ,וילע
תפשחנ רופיסבש םינוש םיביטומ לש תינדפק

ריע יפלכ תופולש םייח השנמ לש תוחוקפה

ןיחבהל ןאכ שי לכ תישאר .ירמגל תרחא הנומת

הרואכל ".הלעמל תוהות  -ותשא ירוגמ
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ידכ ךותו ,ותוגייתסהו ררושמב רבדל לחוה
אוה ןשרפה ,רימט ץיפק הזיא תוכבכ ,רוביד

,םייח השנמ לש תוחוקפה ויניע לצא רבכ
לש ותוגייתסהל תולכ תוראשנ ונלש וניניעו
ונבזענ ןאכ ותוא בזע אוהש ןוויכו .ררושמה
רקיע ויבגלש ,רוביגל הנפנו העש יפל ונא םג
וסמ ירה וילע .היצאטרפרטניאה לש התרובג

לש ויתודימ לע םכחתה אלש" שרופמב רפ

עייתסנ םגו "ןידה תא וילע קידצהו ה"בקה
וירבד לכו ,לארשי תורפסמ הברה ןיכומיסב

קוחצ .אל ").םושלש לומת"("שאר תולק אלו

עדוי אוה .םייח השנמ עדי תאז ,וינפל ץא
אל רבג תויהל שארמ ןודנ אוה :הזמ רתוי
ןאכ ,םידליב ותוא ןנח אל 'ה .וייחב חלצוי
?םידלי םיקלא ונממ ענמ המל .הרצה רוקמ
)(32

ףלש ,תופולש םייח השנמ לש ויניעש דע
וקש "םושלש לומת"מ שרופמ קוספ ןשרפה

ינפל קוחצ ןיא יכ ,ןבל יבג לע רוחש עב
לש ותעד לע הלע המ עדוי ימ ךא .ה"בקה

התוא בשחש וב ונדשח אמשו ,םייח השנמ
הז לכב גוהנל ךיא ךכל םאתהב םה ויתוכילהו
רבכ התע יהיפ לע התוא ןיכפוהש הרעקבכ ןשרפה ונעידומ ,ה"בקה ינפלמ קוחצ לע העש
ןיאש םייח השנמ עדוי תאז יכ ,תטלחומ ןושלב
.תינדפקה הקידבה לש התעש ףוס ףוס האב
תירב לע ינעה יפמ םייח השנמ עמש רשאכ רתוי אוה עדוי וז העידי תלוזו .וינפלמ קוחצ

הלעבו ינראשטילדניירק לצא תכרענה הלימ ךא .וייחב חלצוי ,אל רבג תויהל ןודנש וכמ
לכב ץורל ליחתה םואתפו: "...רפוסמ ,שדחה תא סינכה ימ :הלאש תררועתמ רבכ ןאכ

ותמוק אולמ לפנו וילגר ולשכש דע וחוכ השנמ לש ותעידי דוגרפמ םינפל ןשרפה
יפלכ תופולש ןהירוחב תוחוקפ ויניעו ,הצרא תאזכ הבשחמ לע רכז ןיא רופיסב ?םייח
ויניע ".ותשא ינראשט-לדניירק ירוגמ ריע .רופיסה ךלהמב הפוגל הכירצ הניא םגו ,ולצא
ונייה ,ןהירוחב תוחוקפ אלא ,תוחוקפ םתס אל םירבד חיט הלוכש הרומאה הקסיפה לכמו
,תופילשו ,ןהירוח בחור אולמל תועורק ענמ המל :הבש קוספ ףוסב הרקיע אמלעב
תא הקזחב תופללו םכותמ קנזל תושקבמכ ולוכ רופיסה לכב ,בושו ?םידלי םיהולא ונממ
תא ןונגע עקיש הז קוספב .ןהינפלמ טמשנה וא הפב הלעה םייח השנמש רכז לש לצ ןיא
םירושק ושפנ ימינ לכש ,ורוביג לש תוצלפה ןשרפה אלא .ה"בקה יפלכ וז הנעט הבשחמב
ריעו ,ותיבו ותשא םוקמ ,ריעה וזב םירשוקמו ,רוביגה םשב ,ןועטל חוכ-יופי ומצעל לטנ
םייח השנמ ןיב ךוסכסה םזוי אוה ירהש
אקווד ,םימלועל ונממ התורכ םואתפ האצמנ וז
ינראשטילדניירק ירוגמ ריע איה רשאב השענ סונריפה ,ןכאו .וסנרפל וילעו ה"בקהו
תא החלפש הנושארה המהדתה יהוז !ותשא
וויכה לכב ךלוהו חפות ךוסכסהו ,הבחר דיב

ינפלו תישעמ הנקסמ לכ ינפל םייח השנמ

.םינ

הלוכ הדוכל ןיידע ותבשחמ יכ ,ןידה קודיצ",רוצע ישפנ חוכיו" לע קר רבוד הליחתב

אוצמל וליפא רשפא" :םיארוק ונא התעו

.והאצמש ןוסאב
:ךכ קיתעמ ,וניארש יפכ ,ןשרפה הנהו
ריע יפלכ תופולש םייח השנמ לש ויניע" םלוע דגנכ תורוצע דרמ תומגמ לע םידיעמה

,םיניינעמ םיישפנ תודוסי הז םירוענ רופיסב

ותקיתש אקווד ,הלעמל תוהות  -ותשא ירוגמ תומגמל הנפ "רוצעה חוכיווה" " (34).תובאה
יפלכ רתויב השקה הינורטה לע החוכב הלוע תויהל תולדח ןה טאל טאלו ,תורוצע דרמ
הקיבדה "תינדפקה הקידבה" " (32).הלעמ רמל םיכפוה ךיא ,הומת הרואכלו ".תורוצע"
ריע יפלכ תופולש" םילמה ירחא תדפקומ דיב לע רזוג ףאו ןידה תא וילע קידצמש ידוהי ןד
תוהות" :דבלב םילמ יתש "ותשא ירוגמ דיה ךא ?תוומ ילא הכילומש הרפכ ךרד ומצע
,רפוסמה לש שדח קיפא ונינפל ירהו ",הלעמל רמוא הרזג איה םא ?רצקת היצאטרפרטניאה

קתושה םייח השנמ ":הלעמ יפלכ" יוטנה לכמ ותונדרמ ףיצת ,אוה ןדרמ םייח השנמש
!םיכרחה
ומצע ןשרפה אלמתנ לכ םדוקו !םיעיקר חלופ
,ונוקל םדאה ןיבש המאתהה-יא" ,וה :תודרח
ימ "'.רושימל בוקעה היהו'ב ךכ לכ הליהבמה רואיתל תינרוחא ןשרפה םע םיבש ונא
לע הנה דע םירבדה ולשלתשנ דציכ חכשש
ןימכ .קדנופב םייח השנמ לש ותורכתשה
רבודמש בושחל יושע ומצע םייח השנמ ידי
תונש ירחא וזחא האיבסו הלילז לש סומלוב
.לואש ול ואטח הלעממש ,םלוע דוסי קידצב
יתש ןתוא לש ןחוכב "הלעמ יפלכ" היטהה

:ארוק אוה ןיפוליגה אישב ותויהבו ,ותונע
"!םלוע לש ונובר םייחל ,יאקדנופ 'ר םייחל"

לכו ,הרומג התיבש התנק תוקבדומ םילמ

תא םייתניב ולעפ וכות לא חיגהש תואקשמהו
ושמ השענו ומעט הניש ביבס םלועהו םהלש

הו" ...דחאכ קידצו ירזכאו לאה אוה ארונ

ויזורח םישקשקתמ קולדה וחומבו ,ולוכ הנ
לא יתבש" הרושה םכותבו ,ןצבק ותוא לש

:הז קיפאב רבכ אוה ךשמהה
קוחצ אל וינפל ןיאש תוחורה יקלאל וחור ביש
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םייח השנמ לש וכרד לע הדמע ןכיה
ימה
םלוע
אצמנ אוה ןכא יכ שח אוהו ",והותה
",היקוח לכ לע ,הלוכ תוברתה" ןכס
אוהש
םלועב
םלוע לא" :למלממ והירהו ,והותה
תבלבלמ הקלח ,רעיה למסמ דציכו והללוש
ושמ םלוע ,והותה םלוע ,ךופה םלוע ,והותה
,הנ םדא םולכו זוהובו והות ,האירבבש
חרובש
יזמר בגא ".אלוכ אמלעד אנובר ,החילס

תודיתע םיליהת תרימאל רכמתמ והובו והותל
תוקבדב
וחומב ללוחתמש המ ןונגע ןאכ ראתמ
איבמ ןשרפה םנמא ?שפנה תוחחותשהו
"טושפ רופיס"ב ראתמש םשכ ,הז קר
רוכיש לש

ןיב רעיב ךליו" קוספה לש ותלחתה
ליאה תא
זחאנש ,לשרה לש וחומב ןועגשה תצירפ
לקלקיםגהז יכ ,םש השע המ הלגמ וניאו "תונ
תא ןתיל שיו .וינפל ןמוזמה ןמ םיטוחב ןכ
תא רופיסה ןמ םג קוחמל ךא .ולמע לכ
בדה
,תעדה
וינפל רוכישה םייח השנמ הארשכ יכ
הרירב ןיאו ,ול ןתינ אל םיעירפמה םיר
אלא םלוע
ךכב עגופ אוה אמש ששוח אוה הנושמ

.םניאכ םתוארל ,םהמ םלעתהל
דע !וינפלמ החילס שקבמו ה"בקה לש ודובכב
ודרמ לע שימלח היושע' החכוה דוע ירהו
.ןירדהמל המת הנומא יספמ זז אל ךכ ידכ
הליג ונורכשמ רעננשכ .םייח השנמ לש
ןימכ הזה לומלמה תא שרודוםדוק
ןשרפה אב
ובתכנש ןיליפתה וכותבו ולימרת בנגנש לכ
:רמוח

לחלחתמ םייח השנמש דעו .שודק שיא ידיב
עגעגתמ הריציה ינפלמש והותה םלוע לא ןכא
םייוליגה ריבא ולצא הלגמ ןיליפתה תבינגמ
םייח השנמו .תרחואמה הבישל הכוזש רוביגה
ךדיאמ לבא" :ומדוקמ בושח ,שדח "ךדיאמ"
לומלמ ותוא לכ ןשרפה קיתעמ ןאכ( ...ךישממ
הרותה לוע תקירפ תמגמל בושח זמר ןאכ שי
החומ םייח השנמ .דוס אצי ןיי סנכנ ):שרפמו

רוביגה לצאש ןבומ .רוביגה תמשנבש
אל ושפנ לש הקומע הבכשב .וז הריצי לע

לעו תונויסנה לע ,הז התש םלוע םע םילשה

תשפחמ איהו הרוצע איה וז המגמ יביסאפה

השעמה תא " (36).ילמס השעמב ןקרופ הל
תומל ונוצר .ול ןמוזמ אוהש לובג אלל לבסה
רוביגה אלו יביטקאה בנגה השע ילמסה
תינורקע המלשה יא ךותמ םג תעדמ אלש עבונ
ינדרמ ןוצר תניחב ,ךה ונייה ךא ,יביסאפה
(34-35).ולוכ םלועה םע וז
למס םה ןיליפתה" :םכסמ ןשרפהו .השעי
לעד אנובר :םייח השנמכ ונחנא םג ארקנ
וא תעדמ םהב העיגפ .הרותה לוע לש שודק
!ןשרפה הפ חטש לבהה בר המ ,אלוכ אמ
ררחתשהל םדאה ןוצר תא תלמסמ תעדמ אלש
אקווד עגעגתהל םייפנכ םייח השנמל ןכיהמ
לש וינופצמ ועבינ ךכ " (37).הרותה לועמ
המבו ",הריציה ינפלמש" והותה םלוע לא
תבינגמ עזעדזהש יפ לע ףאש ,םייח השנמ
וב ההש רבכ םולכו "םלוע" ותוא ול םסוק
ךשמש אוה רבד לש ותימאל ירה ,ןיליפתה
רוביג השענ רבכ דציכו ווילא עגעגתמ אוהש
,ויליפת תא בונגל בנגה תא רימט חוכ ןימב
דוע ותביש ירה ז "תרחואמ הביש"ל הכוזש
ןכא םייח השנמ לש ותוחילש השעש בנגהו
ותואב היה ףסכה רורצ םג יכ ,ורכש לע אב
ול שי ,הברדא .בנגנ םרט ופסכ ףאו הקוחר
.לימרת
וב שיש ,ודיבש ףסכה םוכסמ תעדה תבחרה
כנמ דרי זאמו רחסמ יקסע שדחל ידכ וליפא
יפתה תבינג לש תועמשמה לע "ךדיאמ"ה
.תאזכ הבוט העש ול התיה אל ויס
יאמ"ב םייתסמ שודק שיא ידיב ובתכנש ןיל

וינפל ןיאש "תינדפקה הקידבה" לעבו
לש ותכילה לא ןאכמ ץפוק רחואמו םדקומ
.והודקפש תונוסאה לכ רחאל רעיל רוביגה
ידיילע וכרצ לכ שרפתנ רעיל ותכילה םעט

ופקפ לע ונא םיעדוי רבכ ךדיאמ" :ףסונ "ךד

אובל הלוכיה הרזעב םייח השנמ לש וק
 ונחנא ףיסונ  -ךדיאד ךדיאמו ".םיקידצמ...ונא םיעדוי רבכ םנמאו םנמא

םלועל ןשרפה ךא .ךכ לע ונדמע רבכו רפסמה כתשה .אוה ךכ ןיליפתה תבינג לש הנינעו

םירבד ימעט ולו רפסמה רחא ךורכ וניא
תדוקנ התיה קדנופב םייח השנמ לש ותור
:וירשק רשקמ אוה ךכו .ולשמ

דוע יואר היה אלו ,תירסומה ותדיריב לפשה

שכוה ךכו ,שודק שיא ידיב ובתכנש ןיליפתל
,ןאכ רעיה אשונ תובישח תא םג ןיבנ וישכעו
תולשלתשהב ףסונ טרפ הז ירהו .םתבינג הר
וייח תא האר םייח השנמש רחאל .הז רופיסב
ימל קר הרבס יהוז ךא .הז רופיס לש תידגאה
 זיתמיא ?ןכיה( םתוהמל דריו תמלשומ תואררעיה !תונליאה ןיב רעיב ךלוה אוה .) -ק.א יפכ ",איה המ ןונגע תונשרפ עדוי וניאש"
ינפל ,יתוברת-מדקה בצמב עבטה דירש אוה.תומוקמ המכב לייווצרוק ריעמש
אוה .רוביגה חרוב הינפמש ,ריעה המקוהש יהת תרימא ידכ ךותש ,םייח השנמ ,תיכז
לעב ,ןדרמ תלעמל תילעתנ הלודג היכבב םיל
לכ לע הלוכ תוברתה תא ,תילמס הרוצב ,ללוש
םיקידצב לזלזמו הרותה לוע תא קורפל המגמ
.םירבדה תומדקל ,רעיל ותחירב ידי לע ,היקוח
אלו ,הלוכ תוברתה תא ללוש ףאו ,םישודקו
 (35).והובו והותל
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ה"בקה לש ומלוע םצעב טעוב אלא דוע
המדי ימ .ותאירבל םדקש והותה לא עגעגתמו

הילע ךרכשו !ךתונדרמ תפונתל הוושי ימו
לש בהזה רפסב םושר תאצמנ יכ ,דואמ הברה

ךל ריבסהל ךרוצ ןיאו ",היצאטרפרטניאה"
לע המקוהש הבצמהמ רתוי דבכנ הז המכ דע
!םימימתה ךיתובא לא ךתוא תפסואש ,ךרבק
ןהב שרדנ ןונגעש "תודימ"

ידמל םייח השנמ לש ותאיציל תונכהה ךותב

ילכ הניכה ינראשטילדניירק" :רפוסמ הנ
.תונצבק ישימשת ראשו לימרת ונייה ",הלוג

רפסמה הפ טקנש ןושלב וניע ןשרפה ןתנ
:םינפ הב הליגו

ילכ" לע רבדמ ררושמהש הרקמ ללכ הז ןיאו
רפסמ ונל עודי הז ןושל .םייח השנמ לש "הלוג

איה ,רוקמהמ ,הרייעהמ תוקחרתהה .לאקזחי
וירופיס ישיא .ריבכ ימואל למס ןוגנע ירופיסב

לע תישיא הרזח םירזוח ,םרוקמ תא םבזעב
.הלוגל םיחלשנ םה  -תימואלה הידגארסה
ידודנ תא םייח השנמ ידודנ םילמסמ וז הניחבמ
תגרדל הלוע תיביסאפה ותרובג .הלוגב לארשי

תונשב לארשי םע לש תיביסאפה הרובגה למס

(29).ותולג

יממ התא ןמלא אל ,לארשי םע ,רשבתה

בוקעה היהו" רופיסה ךא ".לאקזחי רפסמ
,םיבינ יושע ופוס דעו ותליחתמ "רושימל
ןיא טעמכ .בא תיב ול שי םהמ דחאו דחא לכש

קוחרמ אב וניאש ולוכ רופיסב קוספ לש קלח

רוקמ לכמו ל"זח תורוקממו ארקמה ןמ -
רחאל ,לשמל .ונמע ברקב םיכלהמ ול ויהש
תאו רופיסה טוח תא העשל חינה רפסמהש
הכלא ארוה ידידי התעו" :בתוכ אוה ,ורוביג

אובנה התעו ".ןושארה ישיא לא הבושאו
:תונקמעב ריענו ,םינעדי ינב םינעדי ,ונחנא

ךכש ןוויכמו ,עשוהמ ונל עודי הז ןושל-ףוריצ
דוע ףסכהשכ וא ?ותועמשמ תא םשמ עיסנ
,ונוימד יפנכ לע בכור אוהו םייח השנמ ידיב

דובכ היהי לודגו ,בורקב ותונח הנבי" יכ
ןאכ שי ירה ",הנושארה ןמ הנורחאה ותונח

םיבסנ םהינשש ,תורוקמ ינשמ ןושל ףוריצ
לש ותבשחמבש עמשמ ,שדקמה תיב לע
קמה תיב תלעמל תונחה התלעתנ םייח השנמ
ורוקמ תדובכ לטלטל ךחוגמ ,רבד ףוס !שד
,ןנד רופיסה ךותב וילע הסימעהלו בינ לכ לש

אלא .רוביד יטושפו םע יטושפ םה וישנאש
ומצע ריתסה ןווכמ תנווכבש ונמעטה רבכ
ירחבממ דחא לש וטע תחת הז ורוביחב ןונגע

ושל תצובשתב םיגהונ ויהש ,םיארי ירופיס
.וז ןיעמ תינ

ילחב הפונת רתיב דוע ךישמה ןשרפה ךא
תירב תחמשל :רופיסבש םילואש םיבינ תב

,םייח השנמ שיאה אוה הז אלה !ךתוא למסיש
לביקש ףסכבו ולש הצלמהה-בתכ תא רכמש

שדחה הלעבו ינראשט-לדניירק לצא הלימ

.םישוחה לכ ןדבא דע האיבסב ובל ביטיה
האשינ ותשאש םירבדה ולשלתשנ ךכ ךותמו
ויתוחרא ןוויכ זאמו ,דלי ול הדליו רחא לעבל

השוע וז המ החמשל ךא ,הנטב ירפב םאה
לש החמש" ,רמולכ ".ץבור תאטח חתפלו

האנ למסמ ךל שי םולכ  -ותומ תא ברקל
!?ונממ האיו

םייח השנמב תוילמסה םצמוצת המלו
וז יכ .ןניקסע םימצמצמה ןמ דחאב אל ?אדירג

הלעהש לכש ,ןנד ןשרפה ידיב הטוקנ הדימ
דימ ,םירופיסה דחאבש םירקמה דחאב ותכחב

םושמ ןונגע ירופיס לכב בא ןינבל ואשוע אוה
םייח השנמ המ ,ןכבו ".ולוכ לעפמה תודחא"
"וירופיס ישיא" לכ ףא ,לארשי םע תא למסמ

איה ,הרייעהמ ,רוקמהמ תוקחרתהה" .ךכ
ישיא לבא ".ריבכ ימואל למס ןונגע ירופיסב
יעסמ ךותל םיאצוי םניא ןונגע לש וירופיס
ףא ,תודמש ךותל ,היציזיווקניא ךותל ,בלצ
בושימ םירבוע אלא ,םיקחרתמ םניא םרוקממ
מה אוה אוהו ,רחא ידוהי בושיל דחא ידוהי

אבצב לארשי םעל ול ץפח המ ,ללכבו .רוק
ואל למס" ןונגע םיעטה ןכיהו ?הלא םילמסמ
?אזימרד אזימרב תוחפל "הז ריבכ ימ

ולוכ ץצ הז קרס ןויער יכ וניאר רבכ אלא
ונל תועודי" ןהש "הלוג ילכ" םילמה יתשמ

לגתו ויצלח אצויב באה חמשי" :רפסמה ריעמ

הדופר איה ירהש ,הרמ תועט הלוכ וז "הווצמ

לעב הנהו .שיא תשא לש אטח
שממש האיצמ ןאכ אצמ "היצאטרפרטניאה"

הילע ץפק אוהו ,וינפל הונמיז םיימשה ןמ
:חוכ תמחב

תיתדה היעבה תא הלעמ ןורחאה טפשמה ,ןכא

 "ץבור תאטח חתפל" .רתויב קיתעה הדוסימלאה העש המל .ןיק לא החגשהה ירבד םה הלא

אל ותחנמ לאו ןיק לאו ותחנמ לאו לבה לא
'ךכ לכ השק ןויסנ ןיק תא הסנמ אוה המל 'העש

חתפל" םילמה שולש תחת יכ לליפ ימ
תיתדה היעבה התוא תצבור "ץבור תאטח
לבה תחנמ תא 'ה ףידעה המ ינפמ :הקיתעה
"החגשהה ירבד" הלא םנמא !ןיק תחנמ לע
לע תוישוק התשקה אל החגשהה לבא ,ןיק לא

אל ןאכ תקסוע רבכ "איה" ללכבו ,המצע

אטח  -ןיק לש ואטחב אלא ןיק תחנמב

לש היעובממ הארשהל הכזש ימ םלוא !חצרה
יעהל םנמא יכ שוחי אוה "היצאטרפרטניאה"
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ויב קיתעה הדוסימ תיתדה היעבה תא" תול

לש ותחכותו ותנעטל היצאיראו ןהש "תיבב םינ

לא לגר רחאלכ ץפקו רפסמה הפ ןווכתנ "רת
".לבהו ןיק
"ץבור תאטח חתפלו" "הלוג ילכ" םיבינה
שדוקה יבתכמ ועיסהש אוה רפסמה -

קפתסמ אוהש לע םעה תא חיכומה ,יגח איבנה

םג ךא .וילע וז העסה לש התוירחאו

לב החס אל המצע איהש ,ינראשט-לדניירק

ןושל תועבטמב הלגלוג אלו שדוקה ןוש
תיילעל התכז איה םג איה .קיתעה ונרצואמ
אנקתהל םיכירצ םיררושמה ילודגש .ןושל
הצעה תלעב התיה איהש ונרכזה רבכ .הב
ךכו .וילע ולימרתו הנידמה ירעל אצי הלעבש
:רפסמה הל ןיקתהש ןושלב התצע ול הקיתמה

ורמ ויסכנו ,אוה רישעש ינולפ ,הארו אוב"
ךליל הנש לכ אוה גהונ ןכ יפ לע ףאו ,םיב
תפה לע רזחמו ותוא םיריכמ ןיאש תומוקמל
םילד ונחנאו םימר ומכ ויתוילע הנובו םיח
בשנ ונחלוש תלוספ וליפא ונל ןיאש ,םיקירו
"?תיבב םינופס

לדניירק ירבד ונל "הליע"ו ןשרפה אב
:אנשיל יאהב ינראשט

םכל תעה" :תיבה תא חכושו המודמה תיבב

לבא ".ברח הזה תיבהו םינופס םכתיבב תבשל

תיבה :ינראשט-לדניירק תנווכתמ ךכל קוידב
תא םיקהל היושע רוביגה תאיצי קרו ברח הזה
 (189).שדחמ תיבה

לדניירק ונתרמ ,ךיפ ירמא ובגש המ
ןווכתהש המל ,רוידב םינווכתמש דע ,ינראשט
!שדקמה תיב ןינבל םעה תא זריזשכ ,איבנה
תא למיסש ןושארה ךגוז ןבל תייה היואר ןכא
ונל הליג אלש לבח המ לבח ךא .לארשי םע

ינראשט-לדניירק לש התנווכ קמוע ןשרפה
תפה לע רזחמה ינולפ לע התרימאב הצרענה
".םימר ומכ ותיב הנוב"ש תורישע ךותמ םיח

,ךכ ידכ דע ףוע ההיבגה "תיב" הלמב םא
!ןכש לכ אל "םימר ומכ תוילעב"
אל המכ דועו רעי אלו בלכ אל

ארקמב םימוד םיבינ לש הווש הריזג דבלמ

םינופס" םילמה יתש ןוגכ ,ןונגע ירופיסבו

תיבה תויהל םתיב לדח ינראשט-לדניירק יניעב יגחו ינראשט-לדניירק ןיב תורשוגש "ונתיבב
ופס בשנ" םילמה תודיעמ וילעש רבד

,יתימאה תגהונ ,ותנווכל התנווכ תוקישמו איבנה

הווש הריזג תדימ לייווצרוק לש ותונשרפב
.ומצע ןונגע לש וירופיסב תוביסנו םימצע ןיב

םירכנה רברפל םייח השנמ עיגהשכ ,לשמל
ךורב לש וידימלתמ דחא ןונגע שרדמב לידגה ,לודג בלכ וילע ץפק וריכה אל שיאו וריעבש

ותורכשב םדרנש םייח השנמ לע .לייווצרוק לכ ול השע אל בלכה" ךא ,להבתנ הליחתו
רוא דע ליל רמושכ רתנמ היהו" רפסמה בתוכ וידגב תא קקלו וילגר רפעב קבאתה קר ,ער

,רבד םש איה ליל רמוש לש ותרחנ ".רקובה ול אוה ריכמ וליאכ ,יוצירו םיעוגעג ןימב
אלא ,ןשי אוהשכ ודיקפתב לעומש יד אל יכ לבא" :לייווצרוק שרפמ ".םושלש לומתמ
הקזח הניש ןשי אוהש זירכמ והירה ותרחנב ירופיסב דושח והשמ איה םיבלכה לש וז הביח
.םילכמ ןיאב אובל םיבנגל איה רשוכ תעשו .תוער תרשבמה תינומד היח אוה בלכה .ןונגע

:ובר חורב ריעצ רקוח ותוא ריהנמ הנהו תמייק הבריק .םיללותשמה םירציה למס אוה

רוא דע ליל רמושכ רתנמ היהו' יוטיבה" ימדב'ב לשמל ךכ .רעיה ןיבו בלכה ןיב

ראתמה היעשי רפסב קוספל סחייתמ 'רקובה בלכה תכישנ למס ןיב רשק םייק םש '.הימי
ןאכ וליאו ,ליל רמושכ ןויצ רמוש 'ה תא ,הצרת הרענה ייותיפ ןיבל )רוקמב שגדומ(
לעומ לוכיבכ אוהש ה"בקל איה הזימרה "רעיל לזמ תא תכשומו תיבל תכלל תברסמה
תונשרפ"( !!"רקובה רוא דע ןשיו ודיקפתב בלכמ היאר איבהל רשפא דציכ ךא ' 31).ע(

ןימב" םדא לש וידגב קקולה בלכל ךשונ
", 105).ןונגע ירופיס השימחל
תרות ,ןבומכ ,לביק וללה םירבדה בתוכ ןשרפהמ םלעתנ םולכ ?"יוצירו םיעוגעג

הזב ףאו ,םימש יפלכ דרמ םייח השנמש ובר ?והומכ ןיאמ דידי םדאל תויהל יושע בלכש
:ונושל ךכו ,דבכתהל יוארה ךפונ ףיסוה ולעה םירבדל דחוימ שוח לעב םג אוה בלכ

הדומ אוה ןיא יכ חיכומ אוה הקיתשה םצעב" רבדכ ,הערל ןיבו הבוטל ןיב םדאה ןמ םימ
תא םדאה ןמ עובתל תוהולאה לש התוכמסב תוומה ךאלמ  -םיכוב םיבלכ" :עודיה רמאמה
אב איבנה והילא  -םיקחוש םיבלכ ,ריעל אב
)" (109תישונאה ותושיגר תברקה
עיגה אל לייווצרוק ובר וליפאש ,וז הפונת ןיעמ אוה םייח השנמ לע ץפקש בלכה ".ריעל

,ברה לצא האנק ררועל התיה היושע הילא הז טרפ םגו .זגורל יוציר םידקהל חילש
אנקתמ םדא ןיאש םימכח ורדג רבכש אלא
.ודימלתב

.ולוכ רופיסה לש תידגאה חורב ושרש

אוה וילעש "הימי ימדב"מ לשמה םג ךא
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בדו .ופוס דעו ותליחתמ ,ימ"דהל ולוכ ןעשנ
הלייט הצרת הרענה :םה ךכ םתייווהכ םיר
העש התוא .הילע חבנ בלכו הדשב הדבל
ובל תמושת ךושמל ידכו ,התבריקב לזמ ןמדזנ
התוא ךשנ וליאכ ,תחפטמב הדי הפטעו הקעז
קוחצ הקחצ זא .הדיב זחאו תעבנ לזמ .בלכה

התוא הוויל ךכ ךותמו ,קחצ אוה םגו לודג
אלא ןאכ ןיא בלכ תכישנ םוש .התיבל הכרדב

.בלכה רשיב אל הער םושו "אמלעב החיבנ

לש ןיוצימ ידיל אבו ,ןומע יפ לע ,בלכ
למסה אוה" :וב תוכורכה תוברה תולקלקה
לותשהל ,םימודק תוחוכל ,הריבעל ,הוואתל
ימ " (110).ןועגשל ,ףוריטל ,םירציה תול
םלועמ םדאה לש הז ןמאנ היוול-ןבש לליפ
התמיא  -הלאכ םישקומ ובוחב ןמוט יחה
!דחפו

רשא ,ומצעבו ודובכב קלב בלכהש ...אלא

םיבלכ תכסמב זלה ןויעה לכ אב ותוכזב

הזמ ףחש םשכ ,תוינומל לכמ אוה ףח ןיטולחל

,םיבלכה לכ ראש לש םתוארונ הררגנ וירחאו

ומרג אל םהינש .םייח השנמ לע ץפקש בלכה
היה יולג  -דחאה ,הברדאו .םדא םושל הער

,הריבעל ,הוואתל" העיגנ םוש ןיטולחל ול ןיא

טפשמכ ,חבנ םנמא ינשהו ,בוט שרדש ןיעל
תישארל םרג אקווד ןיפיקעב ךא ,ומע ינב
..הצרתו לזמ ןיב תוברקתהה
הבריק" :תפסונה הזיתה לא הנפנ התע

דוסי לע לכהו ",רעיהו בלכה ןיב תמייק
".הימי ימדב" ךותמ אבומה
הדשב העריא בלכה םע הרומאה הדוזיפאה

טכ-חכ ימע( "ףרוח ימי םימיהו" ,רעיב אלו
םייתניבו ,ביבאה אבו ףרוחה אצי ).רוקמב
זאמל הצרתו לזמ ןיב תוברקתה וזיא הלח

חבנ רשא בלכלש םשכ ",םירצי תוללותשהל
רתי .רעיל הבריק םוש ןיא הצרת לע הדשב

תססונתמ קלב לש "תוינומד"ש ףא ,ןכ לע
וב ןיא ,וילע רמאמה לש תרתוכה םצעב טלשכ

ויתוכילהב אל תוינומד לש ץמשדיץמש ףא

המכ תוספותש ,תוברה "ויתובשחמ"ב אלו
ךושח ןברק ,הנועמ רוצי אוה קלב .םיקרפ
הלעה הבש ,תיעגר תעד-תולק התוא לש עשי

תא קלב לש ורוע לע ולוחכמב רמוק קחצי
הרטמ השענ זאמש ",עגושמ בלכ" םילמה

םיעגר: "...הצרת תרפסמו .הדשב םתשיגפ

העיגפ ידכ וב שיש המ לכלו םינבאלו תולקמל
אוה וילע תוכתינה תוינערופה ךותב .םדא דיב
אוה המלו המ לע ,רבד רשפ אוצמל הקחתמ םג

ול רמואו וינפב טיבאו .היבא תיב הנה רמא

תוירבה תודרוי המ לשבו ראווצ לע ףדרנ

ריעה תא ונאצי םייתניב . -יתיב לא ךלא
יתש ןיב ).רוקמב דמ ימע( "רעיה לא אובנו
תחא ןיאו הנשה תנוע הפלחתנ תודוזיפאה
וננשרפ ךא .יהשלכ העיגנ התרבחב תעגונ
קישמו תוביסנהו ןמזה קחרמ לע ליאכ גלדמ

בהמש וליפא שי יתוינומדה ןמ ןאכ המ .וייחל

לזמו יתיב בוחר ינפל דע אובנו ונכלה םידחא

וז לא הדשב בלכה םע הצרת לש השיגפ התוא

דצמ "םייותיפ" לכ אלל( םיינשה לש האיציה

יכ ,שקובמה קפוה ךכו ,רעיה לא )הצרת
"!רעיהו בלכה ןיב תמייק הבריק"
יהו בלכה ןיב הבריקה רבד אוה שקובמו
ןכ ",תינומד היח" אוה בלכהש םשכ יכ ,רע
•ובו והות" ,ליעל וניארש יפכ ,רעיה למסמ
תודוסיה" םירזתשמ ךכו ,םינומדה תדמח ",וה

והער לא שיאו ,ןונגע לש ולעפמב "םיידשה
.קזח רמאי
םה םיינומדש ,םיבלכה םע לע הלילעה םצע

םיבלכ לש הביח וליפאש דע ,תוער םירשבמו

לכ תא תוושהל התרטמ ",דושח והשמ" איה
'ת"בש קלב בלכל ןונגע ירופיסבש םיבלכה
,תיסיסבה הזיתה תבייחמש יפכ ",םושלש לומ

לע ,לייווצרוק לש ותונשרפב הניפה ןבא

לידבהל  -ןיבו קלב לש ולרוג ןיב ןוימד בה

ףוסבל .תומואה ןיב ידוהיה לש ולרוג -
תא ךשונו םייוניעו תואלת בורמ קלב עגתשמ
לומג לש ןינע הזו .וייח ןוסא וילע טימהש הז
.תוינומל לש אלו
אלא ינומד בלכ ונניא קלבש דבלב וז אלו
,תואיצמ ול ןיא ללכב יכ .ונניא בלכ וליפא
והה ךרד לע ומצע ןונגע לש תעדייוליג יפל

,תרוקיב חור לכמ היה רעונמ "קלב"ש רומ
השעמ לכ סחיימ היה תרוקיב לעב היה וליאש

תונומאב ןדוסי לכש ,םדק ינמ תוחישל ומצע
איצמ םוש ןהל ןיאש ,ןוימדה לעופמ תובזוכה

קלבש ףאו  468).ימע ",םושלש לומת"( "תו
יושעה אוה לשמ ,ארבנ אלו היה אל בלכה
לשמנה ךא ,לשממה וב לפיק הברהו םלש ןינב
.וילופיקמ ץלוח אל ןיידע

לכ יכ ",ולוכ לעפמה תודיחא"ל ונעגה ןכאו

דע ןונגע לש וירופיסב םיעיפומש םיבלכה
",תוינומד"ל קוחר רכז וליפא םהב ןיא דחא
.םהל םיבלכ ךרדש םיידו

ןונגעד אנדס תניחב ",ולוכ לעפמה תודיחא"
.אוה דח

ךכו ,דחוימ קרפ וננשרפ שידקה קלב בלכל

אוה םש ".ינומדה בלכה  -קלב לע" :ומש
ומשש הז רוצי םע רומחו לודג ןובשח השוע

תא וניכיזו תוינומרה רמסמ תא ונרקעש רחא
םג רוקעל ונא םיווצמ ,אווש תמשאמ םיבלכה
ףיקמש רעיה תא בישהלו הדירמה רמסמ תא
אל .בושיה םלוע לש ומוחתל םדא ינב יבושי
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וא תוברתה וא "תדה יפלכ הדירמ" ךותמ
לש ויתוירבמ המכ םיכלוה אבא תיב יללכ
"ריעבו רעיב "מ ררושמה םלעה .רעיל ןונגע

תוארשהו תויווח םוקמ וליבשב אוה רעיה

שמח וידודנב ההשש םוש לע אל ?תרחואמ

ותיבל ץוחמ ההש ,לשמל ,אביקע 'ר .םינש

לע אלא .תרחואמ התיה אל ותבישו םינש ב"י

שאו תמל ותמשאב קזחוה םייח השנמש םוש
הביש .דלי ול הדליו רחא שיאל האשינ ות

רעיב ףפותסמ םייח השנמו ,תויתד-תויטויפ
אוהש ודוס עדווי ןפ ,םדא ינבב לקתיהל אלש
רעיב הבל בוהא םע הצרת לש הלויטלו ,יח

התיה חילצהל הלכי אל רבכ ותביש רשאב

םיבושיהש ץרא לבחב םישחרתמ ןונגע לש

.ןשרפה לש ותסריגכ ,ךפיהל אלו ,תרחואמ
חרכה"ל תוכייש םוש הל ןיא וז החלצה-יאו

וירופיס ,ללכבו .םיקומינ שקבל ללכ ךרוצ ןיא
אצמנ ומוקממ אצויש לכו ,תורעי םיפקומ ובש

תואיצמ אלא ןאכ ןיא תוילמס םוש .רעיב

,רמוא הווה .חילצהל הלוכי הניא םנמא תאזכ

תואדווה ביטל ןונגע סחיימש "תובישחה
םילמ-בוביג תאבה לע ארוקה חלסי( תיתדה
יחה םדאה תבזכא" םוש הפ ןיא ןכ ).הז לומא

םישנ תוטקלמ "תחפטמה" רופיסב .התירוהכ
היה םייח השנמ ".תיתדה תואדווה תא
רומ אלו ,םיינע ליבשב לכאמ יריגרג רעיב
תוד תואדוו"מ "בזכואמ" אל ךא ,עזעוזמ
".תיתד
השנמ ףא .תוינקדצ םישנ אלא הלילח ןה
ללכבו .רטש םוש לע ול םתח אל ה"בקה
אל
"דרומה" םייח
,רעיב םיליהת רמוא אלא וניא
יפלכ העש התוא תויוטנ ויתובשחמ ויה
.הלעמ
תאו
רמאמה לעב ידיב דיקפה "ותדירמ" לכ
.וילע
הבזכא" ואכל עקתש ול יד אל ןשרפה ךא

הלילכמ אוה ,וכרדכ ,דימש אלא ",תיתד
אל לייווצרוק .הזמ "תיבה"ו הזמ "רעיה"

ןתינ ןונגע ירופיסב יכ" ,עבוקו יתבר הפונתב

לצא יזכרמ ביטומ אוה תיבהש ןנשלמ האלנ
תואדווה תא יחה םדאה תבזכאל בחר םוקמ
.ןנד רופיסב םג ותוא אצומ אוה ןבומכו ,ןונגע
םושב ?הז בחר םוקמ אוה ןכיה ".תיתדה
,סורא תא םג רשוק אוה "תיבה" ביטומ םע
".בחר" אוהש לככ ותוא הלגנ אל פוקסורקימ
אשונ" :הז רופיס ךותל עקות אוה ותוא םגו
.עפאמ ולוכו הז רופיסב ןשרפה רצק בר ריצק
יכוי ןומע יבתכו תיבה אשונב רושק סוראה
,הטילפל וב רתונ ןיא דחא ריעז ריגרג וליפא
םג ךא ':תודידי'ו 'המלש תפ' דחוימב ,וח
יפכ  -אלא ,תועטומ ויתורבסש דבלב וז אלו
,ףולל הטנ חרוא' ',טושפ רופיס' ',םניעו ודיעי
.הימר תכאלממ טעמ אל ןהב שי  -וניארש

אלא ונל ןיאו "'(186).רושימל בוקעה היהו'
סורא לש ולצ לצ ןיאש ,אתוחינב ריעהל
המכב םג ןיטולחל ונניאש םשכ ,הז רופיסב
וליאו .ןאכ בקונ אוהש םירופיסה ראשמ
ללכב .ביטומה אוה אל ךא ,שי םנמא "תיב"
וניאו ,ןונגע לצא ביטומ שמשמ תיבה ןיא

.ולש םינינעה לגעמל ללכ ךייש

לייווצרוק לש וידימלת .הדיצ הימר תכרוח ךא

לע םבר תרות םיננשמ םהילא םיוולנה םיברו

",רושימל בוקעה היהו"בש ןדרמה רוביגה

דחא לש הרידאה ותפונת ליעל ונמגדה רבכו

רופיסב תובלושמה תודגאה יתש ןינעו .םהמ
םיסנש םיעטהל אלא לוכיבכ ואב אלש ,הז

ומצע .ק.ב לש ונושלבו ,םישחתרמ םניא

ואמה הבישה" ןינע אוה עוקת רמסמ דוע ומדה" בלכה רבד ןכו ,ןה "תויביטאקובורפ"
.םידימלתל רזע תורבוחב וליפא וסנכנ "ינ
ןינע איה םג האשוע לייווצרוקש ",תרח
וירבדמ עטק ירהו'.ןומע לש וירפיסב יזכרמ .המודל המודב וליפא התכז אל תמאה
:ןנד רופיסה יבגל
צהל הלוכי הניא העבט יפל תרחואמה הבישה
תכב הרושק תרחואמה הבישה תחלצה יא .חיל

ביטל סחיימ אוהש תובישחה תרכהב ןונגע יב
יכ רמול רשפא .יפאה ומלועב תיתדה תואדווה

םדאה תבזכאל בחר םוקמ ןתינ ןונגע ירופיסב
(29).תיתדה תואדווה תא יחה

הביש םייח השנמ לש ותביש התיה המב

תכרעמה תרעה

תכרעמב לבקתנ ל"ז בירק םהרבא לש הז ורמאמ
קודבלו בושל שקבתנ רבחמה .ותומ ינפל רצק ןמז

רסמנ ותומ ירחא .קיפסה אלו  -רפסמ תואבומ
.הקידב םשל  -התשקב יפל  -ותנמלאל דיה-בתכ
וז תונמדזהב .םיסעמ תועובש ינפל ונל רזחוה אוה
.החרטש חרוטה לע בירק הביבאל םידומ ונא
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