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ןבא ףסוי

"טושפ רופ<ו"7ל תודחא תורעה
!ונגע «"של

,תונוש תוצממ תודובע ותעפוה רחאלש תונושה תופוקתב ובתכנ "טושפ רופיס" לע
הלא תנוויסנ ). 1הלוכ הריציה לש רשפאה לככ אלמ דקה לא עיגהל התיה ןתנווכש
תויומדה תא וראית םה ,וז הריציב םיעקושמה םייזכרמה םיאשונה לע דומעל ושקיב
םיביטומה םלוע תא תצקמב ורקס ןה ,הריציב ןתועמשמ תא וחתינו תוינשמהו תוירקיעה

הזה רפסה לש ומוקמ תא יללכ חרואב ונייצו ,םהל שוריפ ןתמ ךות ןווגמהו רישעה

.ןונגע לש ותריצי תוללכב )אל ןיבו ומלוה ןאמור ראותהש ןיב(
.הזה "טושפ אל"ה רופיסה לש תללוכ היצטרפרטניאל םוקמ דוע שי םא קפס ,ןכ לע
תויועמשמ תברו "האלמ" ,תבכרומ הנה — ןונגע תוריצי תיברמ ,ילוא — וז הריצי ,םדב
םייתוהמ םהמ ,םיפסונ םידבר תולגל היושע הב תפסונ האירק לכש דע ,תאזכ הדימב
םעמעל ידכ הב שיש ,העפותב תרזוח האירק בקע לקתנ התאו שי .םיידדצ םהמו רתוי

תולכתסהלו ןויעל יוארה ,חפט הלגמ התאש שיו ,הב תלגרוה רבכש ,העד רותסלו
.ושרדנו ורמאנ רבכש םירבד לש םכרעמ תיחפמ וניאש ףא ,ומצעלשכ
ףא ,אלמ "שודיפ"ל חרכהב תודכלתמ ןניאש תורעה ריעהל ךא שקבמ יחכונה ןויסנה
םפקות תצקמב רערעל וא ונתינ רבכש םישוריפ תמלשהל םורתל ידכ ילוא ןהב היהיש
.םירחא לש

ריאמ-ךורבו לריצ לש סנב — לשריה .א
תומכסומב דרומה אוה שדח רוד ןב .וידילומ רודמ דואמ לדבנו הנוש לשריה ,לוכיבכ

החוד ףאו הומת םיתעל הארנ וירוה לש םהייח חרוא .ול ומדקש הלא לש תויתרבח
העש ,ןכ לע .רתויב וילע הסואמ ,לכאמבו ןוממב לכה-תוזח תואדל םכרדו ,ויניעב

םינפ יפלכ םינואה רסח ודרמ ץרופ ,םהייח חרוא תא וילע םיפוכ ,ונממ םיקזחה ,םהש
.ונועגשל ףוסבל ואיבמו ,ושפנב תומש השועו
תלבוקמה העדה תא יללכ חרואב ףפוח אוה ךא ,תומד לש טעמ ינטשפ רואית ילוא והז
".טושפ רופיס" לש יזכרמה רוביגה לע

םע בושחל היהנ םירשעש יפכ ,ויתובאמ ךכ לכ הנוש וניא לשריהש המוד ,םרב
הלש הפאמה ישעמ לש םחופמ ול האב המולב לא הנושארה ותכישמ .הנושאר האירק
,םהיניב םקרתהל דיתעה רבח םוריאל םימלענ םילמס ךא תועונצה היתוגועב האורש ימו
לשריה ,עמשמ .תצקמב קוחד הז שוריפ הארנ יל .לודגה דיורפ לש ותכרב וילע אובת

תא ומצע לע הפוכ אוהש העש ,רתוי דחואמ םג .הליכאה תואנהמ ומצע דידמ וניא

ןישוריאה תדועס תעשב( ,עגתשנש ודודמ השוריב ,לוכיבכ ,ול האבה םינוחמצה תרות

,לכאמה ירתיפמ רזנתהל השוחנה ותטלחהה תטטומתמ ירה )2טכק ימע — הלודגה

,ליווצרוק .ב  32—35,ימע ,ט"ישת ,דורח-ןיע ,ןונגע י"ש לע ,תוטשפל תיבמ ,ןדס .ד :לשמל 'ר )1
תדועסו ךלמה תב ,דקש .ג  65—46,ימע ,ך"שת ,ם-י ,ןמורה תכסמ ,ןונגע ירופיסב תורודה תיעב
:ןכו  135—147ימע ,בי — .ד 'בוח ,דכ תיזג ,ובאה

A.J. Band, Nostalgia and Nightmare, Los Angeles, 1968, p. 239-254.
.לשת ,ם-י ",לוענמה תופכ לע" ךותמ תוחוקל תוטטיצה לכ )2
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תבגע י"של "טושפ רופיס"ל תודחא תודעה

'התע .ונובאת תא תוררועמה ,ךילמיצ תרבג לש הידי ישעמ תודיטשפ לש ןתעפוה םע
.החוראה לש הפוסב ןובאת לפכב אוה אלממ ,ודוד תרותל תודוה ומצעמ דיסחהש לככ
עדויה רוחב אוה לשריה .תפלוח רבשמ תפוקת אלא ויבגל םינמסמ םניא הנישה ידודנ
ריידה לצא ויופיר רחאל םגו ).זטק ימע( החונמ יא תרסוימ ומאש העשב אקווד ,ןושיל

,אוה הז ןייפאמ ביטומ לש לופכה ועמשמ .ולש הנישה רשוכל לשריה רזוח םזגנל

הפיה תואירבה ינמיס תניחב ,ןושילו לוכאל ורשוכב ויתובאל ללכ ךרדב המוד לשריהש

הניש-ידודנש ,ומא לש הבצמל אוה בורק ירה ,הנישה ונממ תחרובשכ םגו .ודמעמל

.םיקרפל התוא םינעמ

,ישגדהו ינחורה הנוזמ םה םירפס :םירפס לש םתועצמאב הריציב תרכינ המולב

.ךומנה יתרבחה הדמעמ תאפמ ישחומה םלועב רחא בחרמל תאצל הנממ רצבנש העש
ונולשכמ טלפמ וז הבהאב אצמש ,טכאנ םייח היבאמ השוריב .דל האב רפסה תבהא
.רמוחה םלועב
םהבש ,םימיב םג אוה ארוק ?ארוק אוה דציכ ךא .דפסה לע לגרומ לשריה םג ,תמא

ייחל תינחור יאול-תפסות ןימכו די-דחאלכ ,לושירב ,המולב ןיבל וניב ןאמורה םקרנ
שרדמה תיבב ןיב וידומיל ךשמה לע ורותיו ןכש .םולכ םירסח םניאש ,ולש רמוחה
,ארמגה ןמ והוקתינש םה אל .וירוה ידי לע קר וילע יופכ וניא ינוליחה םוחתב ןיבו
וז ותאירק םאו .זוכירו הטיש הרסח ותאירק .וידומיל ךשמה לע רתיו ומצע אוה אלא
המולבש םע ,ןכש .יתוהמ יתלבו ריבש רשג הז ירה ,המולב לא קד רשג ןיעמ הווהמ
תאו ותובישח תא םצמצמ דפסה םגש המוד ,םיציבורוהה לש םתיבמ המצע תקלסמ
),בעק ,עק ,ונק ימע( םהב ארוק ףאו םירפס אוה לאוש ןיידע :לשריה לש ובלב ומוקמ
,ךכב ותעירפמ )המולבל טלוב דוגינב( הנימש ינפמ קד אל תאזו אורקל טעממ אוה ךא
רושקה רפס תפחוד הנימ רשאכו .ויבגל רתויב לודג וניא רפסה לש ויותיפש ינפמ אלא
גרטקמ םאו .רקיע לכ ונורסחב שח לשדיה ןיא ,ןוראל תחתמ לא םיענ-יתלב רופיסב
תא ונממ תלטונ איהש ,ךכ לע המישאמ וניאו גרטקמ אוה ךכ לע אל ,הנימ לע אוה
.תינגדוב-ריעזה ותיווה לא םישמ ילב רדח רשא ,ינחורה וייח םעט
תואצות ול רשא ,הז רשק תועמשמ המו המולבל לשריה לש ותבהא יעינמ אופיא םהמ
:הבושת ךכ לע בייח ונל ראשנ וניא רפסמהש ,המוד וייחב תוילרוג טעמכ
"..ותמואת תניחבב .רתיהש .דמולב וז .המולג תא וינפל אצמ וקרפל לשדיה עיגה אלש דע"
הברה .הדיבעמ םישק הריבע ירוהרה לבא ,הריבע דבע אל ןיידע .אטחל קונית וניא לשריה"
םירוחב ואצמנ תוירעה ןמ םירודג הבש ןינקיר וליפאש העונצה שוב דב ףא .םישוע םיערה םירבח
ימע( — יוכו רכו "תוירבה ינפל םהב וחבתשנש שיו םהישעממ ושייבתנ אלו םתומימת ורמש אלש
).וע

רסומה ימוחתב ולוכ-לכ דוע דמוע וניאש ,וכוניח ךכ לע ףיסומו השוע וליג ,עמשמ
גשיהב וינפל אצמ ,הניבל וניבש סחיבו תורענב הגוה לחהש ,לשריה .םילבוקמה תרוסמהו

גרע ובל רתסבש ,הנימ םות תראפת תא ויניעב המליג המולבו .המולב תא שממ די

ילאירה השומימש ,תילאידיא הבהא איהש אלא ,תמא תבהא הניא ותבהאש אל .וילא
ומלועמ הלעמל היורש ,ילאידיא םיבהא-אשומכ התוא םליג ןונגעש ,המולב .קפסב לטומ

.רביוט הגוי הפתושו לריצ דצמ "םיינכט" םיבוכיע אלוליא םג .תיתואיצמה ותגשהו
התבריק ףא-לע ותגשהמ איה הקוחד הכ ךכ םושמו המולב תמסוק הכ ךכ םושמ אקווד

דרוסבאה לע לקנב דומעי ,םינשה ןיב שממ לש רשק ןיימדיש ימ לכ ,ןכא .תיזיפה
וניא ןדחפהו ענכנה הז לשריהש ךכ לע הרהמ תדמוע המולב םגש המוד .הז רשקבש
.הרקי הכ הניאש ",הדבא"ה לע התורבגתה הריהמ הכ ןכ לעו .וילע רציתש ללכ יואר
םייעמשמ-דח אקווד-ואל םילוגלג רבוע תיקוחה ותגוז לא לשדיה לש וסחי ?הנימ וליאו

לשריה לש וסחי תליחת .תינטשפ הייאר ךותמ תוארהל יושעש יפכ ,םיינוויכ-דחו

ותוצרב .דמולב לש הרדחב האצומ אוהש העש ,תיעבט העיתר לש סחיכ תרדגומ הילא

.םש ול הפצמה לדבהה לש םיהדמה וחוכמ ומצע "לפקמ"ו גוסנ והירה .וז תא רקבל
להקב ותודיחיבו ותודידבב ןרוהנדליג תיבב שח אוהש העשב ,רחואמ רתוי ךא
אקווד ןוכנ טלפמ אוה אצומ ,םהינפמ החדנו געלנ תצק אוהו ,םש סנכתמה םיצילה
תצקמב תסנואמה םתודחייתה .הנושארה ותבוהא לש המוקמ תא תשרל היושעה וז לצא
401
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ןבא ףסוי

תדועס סודפב ,ןכמ-רחאל םגו .השובה ינפמו ותודידב תקע ינפמ םעפה ותוא הליצמ
ןונגע .טעמכ הצימא תודידי ךותמ המע אוה רפסמ ,טעמ יופכ וד-ןט ךות ,תולולכה
:ןייצמ

ןתנש ,דשא אלא ,ול האישהל םישקבמ ויתובאש הנימ התוא הנימב האר אל העש התוא"
).הבק ימע( "םהיניב דירפהל ומא האבו הילע ובל אוה

הנימ תא תלטונ איהו ,טעמכ ילאידיאה דמעמה תא תרכוע לריצ לש התוברעתה

השאל ,ונייהד ",ול האישהל םישקבמ ויתובא"ש וז ,תרחאה הנימל התוא השועו המצעל

,לריצ לש הנימ תא אנשי לשריה ,ןכא ".האונש השא" ףא הב הארי דיתעבש היופכ
".הילע ובל תא תתל" ןוצר תעשב אוה יושע רשא ,תיתימאה הנימ תא אל ךא
העבט םצעמ תורמויה-תרסחו הטושפה ךא ,תינחור-יתלבה ,תעצוממה ,תיתימאה הנימ יכ
,םירז םישובל המצע לע התטיה הנימ םג ,םרב .המידש יפכ ,ול הדז הכ הניא ,הרוקמו
םייתוכאלמה הימשב ,הילע םירזו םירצ ינרדומ םעט יפל םירוזגה הידגב .התוא םימלוה םניאש

םניאש ,םיצלואמ ןויסנפ-יגהונ המצע לע הליטה איה .וברקל םוקמב לשריה תא םיחוד
",האונשה השא"ה תומדל ןאכ תפרטצמ תפלוסמה התימדת םצע ,ונייהד .היפוא תא םימלוה
ונוצרמ הב רחב אלשו וירוהמ וילע התפכנ יכ ,שח אוהש םושמ ,ומצעל הנוב לשריהש
ןכומ אוה ןיאשו ושפנ הבהאש ,המולב דגנכ התע הוושמ אוה תרחאה וז הנימ תא .ולש
לש םנב תא הברקב תאשונ איהשכ ,שדחה חמוצ ותשא ףוגב רשאכ אקווד ,הגהו .החכשל
היופצה תוהבאה תחמש םוקמבו ותדילס וב ותרבוג ,קתני-לב םימד רשק תניחב םהינש
הליחת ומצעל הנוב אוהש םשכ ךא .יוצר-יתלבו שדח לוע לש ותמיא תא ובלב אוה שבגמ
לש ישממה ומויק םצע חכונ ררופתמה ,יוצר-יתלבהו קוחרה ונב לא שארמ הדילס לש סחי
יארחאו ישונא ,רחא סחיב ףלחתהל הנימ לא יתייפכה וסחי יושע ןכ ,באל קוקזה ,יחה ןבה
.םהינש תואיצמ תא רתוי םלוהו ,רתוי
תצק ומידו ומצע המידש יפכ ,ויתובא םלועמ הנוש הכ וניא לשריה — רבד לש ורוציק
ךא .ךייש אוה םוחת הזיאל עירכהל השקתמ ןכ לעו ,םימוחתה ןיב דמוע אוה 3).וישרפמ
לא בושל םג לגוסמ אוה ןכ-לע .וסנוא-לע קר רזוח וניא ,ותשא לאו ותיב לא רזוח אוהשכ
הבהאה רכז םהיניב דירפמ ןיא רשאב ,ץוחבמ וילע היופכה תוהמ קר הניא בושש ,הנימ
וז הניא בושש ,תיתימאה הנימ תא עתפל הלגמ אוה ,הריציה ףוס תארקל ,התע .תמדוקה

הנותנ איהשכ דוהיב( תישנ ,תיהמא ,תרחא הנימ וז .הרזה ןויסנפה תב אלו לריצ לש

לעבכ השדח םיבהא-ליל תודיחיב הילא ברק אוהו )סנואמ-יתלבהו יתיבה רקובה-קולחב
תא הילע דיטעישמ התוחפ הניאו ולש ותדיממ דוע הלודג הניאש ,ותירב-תשא תא בהואה
והז אלא ,רפסמה דצמ הנונש הינוריאב להנתמ וניא בוש רופיסה לש ופוס .וידוד בטימ
רמייתהש ,לשריה .ול תוושל ושקיבש ,תויגארטה ןמ קוחר ךא ,תצקמב בוצע ,סייפמ םויס
איהו ,תישונא ךא ,הלד הידב ודיל אצמ ,עצוממה ורועישמ ההובגה המולב תא בוהאל
.ותבהא תרוכב תא הררועש ,המולבמ לפונ אוהשמ רתוי ונממ תלפונ הניאש ןכתיו ,הנימ

בוט לכה — בוט ףוס .ב
תושחרתהה תמוקע הטונ ןאכמ .יזכרמה רוביגה לש ונועגשב רופיסה תלילע לש האיש
,תוחפל ,יקלחה ונוקית תארקלו םימצמוצמהו םיילאמרונה םייחה לא הביש תארקל הגרדהב
תא ראתמה יחרכה יגארט םויס רדגב אלא וניא הז תוועמ לש ונוקית אמשו .תוועמה לש
והז םנמואה ז .דשא לשו הביבס לש האונש תואיצמ םע רוביגה לש הייופכה ותמלשה
הלא וקדצ םולכ ? יולגב וב דורמל לוכי וניאשו ,ונמיה ומצע קתנל ליכשמ וניא הלהש ,בצמ

ןהילעב תא תדבכמ הניאש ,תולגתסהו העינכ לש םויס ונינפלש ,ונעטש
לשריה לש ותבישל תומדוקה תוישרפה לא בושל ןידה ןמ וז הלאש לע תונעל ידכ
דיעמ ומשש ,םזגנל רידה .חודה ילוחל דסומב ויופידו ונוקית יכרד תא תוארלו ,שובשל
תיעדמהו תיתימאה "תוילשריה"ה תא לשריהמ תמאב אוה לטונ םולכ ,ותלוגס לע
ןודיתש ,אפ ימעב הקספה םג הדיעמ ,רבד לכל ינוונח לשדיהב האור רפסמהש .הדבועה לע )3
.ךשמהב הבחרהב
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,ןכא( ?"טמוקמ"ו לדלודמ רוצי ךא חינמו ,השדח ןושלב "חומ תפיטש" תרזעב תמנפומהו

ומע ותחקל אבה ויבא ינפל לשריה לש ותדימע תא וראתב הז ראותב שמתשמ ןונגע
).דמד ימע — התיבה
תוענמיהב תורכינ ןתצקו דמולמה רטאיכיספה לש ויתוטיש ןה ךכ לכ תודיחא אלו תונוש

וייא םזגנל ר"ד :יבויח השעמ לש ומוחתב תולעופ ןתצקו ויתימע לש תוקודב תוטישמ
ופוסב .הלחמה לש הצקוע תא אופיא עילבמ אוהו יגולותאפ הלוח לאכ לשריה לא םחייתמ
יוטיב אוה אלא ,תונועגשה לכל המוד וניא לשריה לש ונועגשש ,הארנכ ,אוה עדוי רבד לש
אפרל אפורה לע המוש ןכ-לע .ויתוחוכמ הרמו הקזח תואיצממ תמנפומה ותחירבלו ודרימל
אירב לאכ הלוחה לא אפורה סחייתמ ןכ .תואיצמ התוא לא לשריה לש וכרד תא לכ-מדוק
םזגנל לש ויתויווח :הטושפ הבושתה  1המ םשל ךא .ומצע לש ותודלי ימשר לע ומע רפסמו
םיעוגעגה ןמ ןלוכ-לכ תונומ .לשריה לש הלאמ דואמ תונוש ויה תידוהיה הרייעה תא
תא ידמ דורו תצק רואב קוחרמ התע האור אוהו ,ךרכה לא אציש םדא לש םייטנאמורה
לש התוינע ינפמ ויניע םצוע וניא אפורה .תודליה-תייווה ילש שדוקמהו םדוקה המלוע
הימסקל ),תצקמב התע ובאתסה ילואש( ישפנה היפוילו התרישל בושק אוה ךא ,הרייעה
.התע םג לילכ ודבא אל ילואו ,רוד ינפל ילוא ומלגתנש יפכ םירתסנה

,התיה הבוצע ותודלישו ,הרייעה יריש תא וינפל הרמיז אל ומאש ,לשדיה טלוק ךכ ךות

ותוא תפדורה ,שובש לש הנקויד .םלועמ התוא עדי אלש יפכ ,תידוהיה הרייעה יפי תא
רוטקודה לש וירופיסל דעבמ וילא תצמ — םיערה ויתומולח תא שבוכ ףא אוהו ,ןאכ דע
תוגהל לשריה טעממ דסומב ותבישי תישארב — רזומו .רחא רתסלקבו רחא רואב דמולמה
רוגס אוהשכ ,בוטב ומצע שח אוה .וירחא ףדורה םואמ חרוכ תניחבב ךא איהו הרייעב
לא עגעגתמ אוהו הסמעמל ורגסה ול ךפה ותבישי לש הפוסב וליאו .דסומה לש ויתומא 'דב
ןייטש ליצגב קוחרמ בהוצ אוהש דע ,הרייעה זכרמבש ויבא לש ותונח רשאמ תוחפ-אל
.יאופרה ואלכב רוסא ,לשריה אוהש העש ,םש דובעל הכזש ,בולעה
אוה שח .יוצר-יתלבה ונב התע דלונ הבש ,וז שובש םע הגרדהב סייפתמ לשדיה ,עמשמ
"ותרות"ש אלא תאז ןיא .איהש תומכ הלבקל השדח תונוכנבו רתוי הקומע תוכיישב שדחמ
תצק תואדל ותוא העינמו וחומב הגזמתנ ,וישכע לש רוטקודהו הרייעה שיא ,םזגנל לש
.ןכלדכדוק וילע סואמהו יופכה ותבצחמ-רוקמ תא תרחא
ותשא לש םינאמורה תא לשריהל ליאשמ אוה אוה :תורחא םיכרדב םג לעופ אפורה
,המודמכ ,םעפה .םהל געול ומצע אפורה דשאו ,תולמשו הבהא םניינעש ,התעד הפרטנש
רסחו ילאטנמיטנסו חפונמ םלוע ינפמ והורמשיש ,םייבויח םינדגונ תימצהל אוה ןווכתמ
תווקת אללו םירצימ אלל ותבהא לשב וילע הפרטנ ותעדש ,לשריה .וילע םייאמה יוסיכ
"דנוש"ה תורפס תרזעב אפריי רשפא ,ונממ הוקיחרה שובש לש המלועו ומא רשא ,המולבל
םנמא הלא םירושיק .םיישונאה םירושיקה םתוא תא תידרוסבא הרוצב המיזגמהו תמזגומה
וז תורפס לש ידמ השודג הנמ :רתויב הטקשו הטושפ הרוצב םריתהל ןתינש אלא ,םימייק
תישעמ הייארל ולגסלו ולש תיתואיצמ-יתלבה ותבהאמ לשריה תא אפרל ןוכנ-לא הייושע
.רתוי תנזואמו

תחת היה שובכ ,הנושארה ויאושינ תפוקתב םג ,וייח לכש ,לשריה .דבוע םג לשריהו
.םיעגושמ-תיב תניגב סנוא-אללו ונוצרל ,תודיחיב טקשב דבוע — ומא לש היתואליפנא
התיבה בושיש םעו הבוטה הנישה תא החימצמה תופייעו■ הוולש וב תכסונ ,המוד ,וז ותדובע

אלהו .רתוי רצויו רתוי ינתלעפ ,רתוי יאמצע אוהשכ ,וירוה לש םתונח לא ןוכנ-לא בושי
הטלקנ ,וירוענמ הלביק ןונגעש ,דנרבו ןודרוג .ד .אכ הדובעה תרות ירומ לש םתנשממ תצק
.תנתונה איהו ,וז תינטשפ תיטיופאדית הטיש רואיתב ,הינוריא אללו קפס אלל ,ןאכ
,הנימ םע דחי םעפה וז ךא ,בוש לייטמ אוה .ותשאלו ונוקיתל רזוח ,התיבה רזוח לשדיה

תופודדהו תוקוחרה תולקלקעה היתואטמיסב תודיחיב העתי אל בושו ,הרייעה זכרמב
לזמ היבקע דד םש ,ידוהיה תורבקה-תיבלו רעיל ךומס ,הרייעה ילושבש ,םידיחפמ תונורכז

רקבל רזוח אוהו ,ורבע םימימ םיער תרובח ולצא סנכמ בוש לשריה ).המולב ומעו(
קחשמ אוה .ןורתפ םהל שקבמ ףאו ותשא תומולחל בישקמ אוה .תגעלנה ןויצ תרובחב
,יתימאהו םדוקה לשריה תויהמ לדח אוה ,רוסמה באהו בוטה לעבה תומד תא החלצהב
.םינוילעה תומלועה לא עגעגתמהו בוצעה ,דרומ ,םנפומה
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,erב סאמ םינפלש ,םיישובשה דטסיליפה ייח לא ומצע לגסמ ,המוד ,לשריה :רוציקב
םירוהרה םילוע םשו הפש ףא( המולבל ותבהא תא אוה חיכשמ .םהילע םמוקתהל שקיבו
וילא בושל המולב לכות ,תומת הנימ םא יכ ,ןיימדמ אוהש העש ןוגכ ,םיימוהתו םירחמ
ינימ הלעמ אוהו הנושארה ותקיז תא ןנצל שקבמ אוהש םג שי ךא ).םימחר ךותמ םג ולו
ןימשמ לשריה ).בסר ימע( ותחפשמ םולשב דע תניינעתמ הניא וז ותבורקש לע ,תוינורט
תא קינעמו םינורחאה תורודה לש םגהונל רזוח אוה ),דמד ימע( ויבאכ והומכ ןקז לדגמו
,בבוסה ומלוע לא המלש תולגתסה ,העש יפל ,לגתסה לשדיה ,עמשמ .לריצ לש התוגהל וליח

.ומצע דוע וניא אוה ,ומצע לע רתיו אוה
הריציה םויסל םיכומסה ותביש יקרפב תינוריא הטלבהב םירפוסמ הלא לכ ,םנמואו
רתוי הלא םיקרפב היולג רפסמה לש תגלגלמה ותמיענש ,המוד אליממ 35).ר  34םיקרפ(

.ונלגדוהשמ

ותביש .ןורחאה קרפה ינפלש םיקרפה ינשב קר תראותמ לשריה לש ותבושת-ךרד ,םרב
,ינש ףוס ונל הפצמ ןושארה ףוסה רחאל ןכש .הריציה לש קוספ ףוס הניא לשריה לש
ינוריאה םויסה תא ,יתעדל ,רבוש ) (38ןורחאה קרפה :יופצ יתלב ףוס-יטנא ןיעמ הווהמה

דבכ סויפ לש אצומל םיקד םיזמר ,םנמואו .תיבויחה הזיטניסה ךרדב ונקתמו םדוקה
ךותמ ונב תדיל רבד לא םחייתמ ובוש םרטב לשריה .הז קרפל םימדוקה םיעטקב םירזופמ

שארמ ןכומה הז םחי תמייקמ וקונית םע הנושארה ותשיגפ .סואימב טעמכו שפנ ןויוש

םייתימא תוהבא ינצינ .רתוי םייומסה באה תושגר וחרוכ-לעב וב םילוע ךשמהב ךא .הדפקהב

,ומצע לשריה תא םג העיתפמה ,וז הקומע הקיז .תינונגע הינוריא לש הצקועמ םייקנ הלא
קונית וניה הייופכה תירבה ןב .רפכה לא םלושמ לש ותרבעה םע ןורחאה קרפב תקמעתמ
ןיב )םייחטש-אל בושו( םישדח םיסחי אלפה-ךרדב החימצמ וז הגאד .הגאד ררועמו ינלוח
םא לומ ובוש זאמ הנושארל לשריה תא גיצמ תיבה ןמ דליה לש ינמזה וקוליס .םידוהה
דמוע וינפלש ,ותשגרה ,תוירחאה תשוחת .תרחא תומדב םעפה התוא האור אוהו .וקונית
תא שאר-תבב קלסל ידכ וידחי םירבחתמ האירבו השדח תיטוריא הקושתו ,ול קוקזה םדא
הנהו ,יופכ קוחיר לש תולצעו הניש חיר לש ,םייתוכאלמ םימשב לש תומדוקה תוציחמה לכ
:השדח השיגפ לש אלפה דלונ
רדחכ דמועש ול איה הנושאר םעפש וילע היה המוד .ךכ שיגרה אל וימימ .קפדו םמחתנ ובלו"
).דסר ימע( "...ףשונו ףשונ אוה ףא .ופכת הנימ לש היתומישנ .השא םע דחא

הז םקיחרה רבעהש ,םינשה לש שדחה םגוויז תא רפסמה ןאכ ראתמ גולגל לש ץמש אלל
,תיתימאה הבהאה ירפ ,אירבה ,ינשה םנב אוה )עמשמ יתרת( הז גוויז לש ותדלות .הזמ
םויסבש העשו .םאה לש התומ תייפיצל זמורה ",ימותי" יוניכב ול ארוק לשריה ןיא בוש
תיתימא החישל םיכשמנ םהו הז קונית לש ותסירע לע םינשה םינוחג ולוכ רפסהו קרפה

רושיק אלל ינכימ םילמ רוביח דוע םתועמשמ ןיא הלש "הרמא"ו "רמא"הש ,הנושאר
ינוריא םויס הז ןיא בוש ירה ,תושגר הלגמו ריתסמ ,זמור ישפנ חישרד אלא ,תמא לש
םעפה .הרייעה בלב ,היסהרפב םתבריק תא םיניגפמה ,םיימשה ןמ גוויזכ גוזה תא גיצמה
אלל תונכומה ,םקוחירו םלבס ךות וככדזנו ולבסש ,תושפנ יתש לש ימיטניא וד-ןט הז
םיאשונה ,הלא םידלי ןעמל תצקמב בוצעהו דדובה ןמויק תא ךישמהל תידדה היצזילאידיא
.רתוי רשואמהו בוטה ,םלשה דיתעה תרושב תא ןונגע תריציב זאמ

לש וצקוע תא לטבמה אוהו הריציה לש יתימאה םויסה ,יתעדל ,אוה והז ףוס-יטנא
תינוציח תועעורתה תפוקת רחאל ,רזח בוש לשריה ,ןכא .דבלב המודמהו םדוקה םויסה
רבכ-אל הז ואלימש ,וירבח .תיעבטה ותודידבל ),ותנותח רחאלש וזל המודה( תיתרגישו
םע םילשמ והירה .המצמטצה לשדיה לש תוימרופנוקה תנגפהו' םהל ורזפתה ,ונילקרט תא
תעידי ךותמו יאדוו ךא טעומ ךרע תניחב ,םזגנלמ ולביקש ,טעמה הבויח תאפמ הרייעה
,םימשב םהילע זרכוה אל םא םג ,םהל גואדל וילע לטוהש ,הלא םיכר םירוצייל ותוירחא
.תומדא ילא הנימו ומצע אוה ודרי םרטב
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רבג קר וניאש ,לוגנרת .ג
ותועמשמ לע תרחא וא וז הרוצב ודמע "טושפ רופיס"ב םינדה םירקבמה ןיבמ םידחא
םיחנומה ןכו ,התוחיכשו וזה היחה לש התעפוה 4):הריציב רבגה-לוגגרתה לש תילמסה
תילמיס תועמשמ לעב ביטומל יחה םלוע לש הז ךומנ גיצנ םיכפוה ,התוא םינמסמה םיירבעה

.המצע הבו לשריה לש ונועגש תפוקת ינפל רקיעב עיפומ אוה דשאב ,תקהבומ
גשומל תיראש אלל המגרתל םלועל ןיאש ,תילאנויצאריא תוהמ ועמשמ למס ,םרב
לכמ למסכ הלעתמה טרפה תא ראתל ,יתעדל ,וביטיי למסה ישרפמ .יעמשמ-דחו טשפומ
עיגהל תורשעה ולא תא דדובלו ותוא תוולמה תויצאטונוקה ברימ לע דומעל םהילע .וידדצ
טרפב טרפ םגרתמה ,שוריפ ודימעי לב ךא ,ןותנה הריציה-רשקהב תיתורפס תוליעפ ללכל
.ץוחבש יעמשמ-דח טשפומ טרפב למסבש ילאירה תא
לש תירכזה ותועמשמ תא שיגדמ לוגנרת יבגל "רבג" חנומה לש ושומישש ,קפס ןיא

לש היצקנופה הצמתמ הניא הזב ,םרב .םירכזנה םירקבמה קדצב ודמע ךכ לעו הז רוציי
יטומל הז ביטומ הוולתמ ,ןכ לע רתי .הריציב םיבכרומו םירזומ םילוגלג לגלגתמה ביטומה
ןועשה ביטומל לוגנרתה ביטומ לש ותוכימס :םצמצמה שוריפה תא םיחודה ,םירחא םיב
םיריעמ לוגנרתהו ןועשה .תינימ היצאיצוסא ררועל ןפוא םושב יושע וניא )דר ימע ןוגכ(
םיליטמ תומכסומהו הרבחהש ,ותדובעלו ומוי רדסל םג אלא ,הליפתה תעשל קר אל םדא
בל-תודירש ךות אלא ,ולשמ הבוצקו תינכימ ךרדב גהונ ןועשה .וחרוכ לעב םיתעל ,וילע
רפסמ .ובציק תאו וכלהמ תא תוגשלו וילעבכ והומכ דרמתהל לולע אוה ,טעמכ "תישונא"ה
הידוגילאל ונייהד ),איר ימע( "לשמ" תניחב ןועשה תא הלעמ ,ומצע לשריהכ והומכ ,רופיסה
לוגנרתה ביטומ אקווד רשא דועב ,ןועגשה לש ורקובב רצענ הלהש העש ,תידרוסבאו הנטק
.רתויב הליעפהו הסוחדה ותעפוהל הכוז
םינכומ םיביטומ לש םריבעמו םשרוי קר וניא ,םייתועמשמ םילמס ותונבב ,ןונגעש ,הארנ
תצקמ םג םילמסל ריישמ אוה אלא ,יתרוסמה ידוהיה דולקלפה רצואו ןושלה רצואמ
.םילבוקמה םייטנאמיסה םיחנומב שארמ םינמוסמ םניאש ,םיילאירה םתועמשמ ילגעממ
תא טילבמה ,ךומנ םייח-לעב — ול הכומסה עדרפצכ והומכ — לכל-מדוק אוה לוגנרתה
.תנש-אלל תולילב ברע-יתלבה ולוק תא עימשמ אוהש העש ,םרוצה ילאמינאה יפואה
לש ונזואו ובל לא תרדוח תינומדאה-יתלבהו תילילה החירצה לש וז תיטאמוטוא תועיבק
ץורפה ותיב לא שלופה הלילה תמיא תא ויבגל תאטבמ איהש דע ,תדדונ ותנשש ,לשריה
ינפב ותמטוא ,דתיה הנישהו ןשי לשריה היה ,ןקותמ ותיב היה וליא .םירז םישחרלו תולוקל
תאירק םע תמייתסמה םידשה-תוצרפתה לש תונומאב אליממ םירושקה ,םייליל תולוק
ךרדב םג וברקלו םדא לש הנועמה וחור תא רוכעל הלולע רבגה תחירצ ,ןכא .לוגנרתה
לש ונועגשש ,ךכב אלפ ןיא .הז םילובג-בצמל ובוריק תא למסל וא ,ונועגשל תילאיר
שח אוה אמש .םמצע םיפורטה ויתולוק םעו לוגנרתה םע תוהדזה ידי-לע אטבתמ לשריה
אלא תאז ןיא וא ,יטוריאה ושקובמ תגשהל רתוי בורקו רתוי ירבג ,ךכ ידכ ךות ,ומצע
.םיטושפה ילאמדונהו ישונאה ןמ וקוחיר תא ךא םינייצמ םיפלחתמה עוגעגהו רוקריקהש
ינש רבדב )לשדיה לש ותעד לע הלועה( ןונגע לש רזומה ילשמ,דוי ןטקה ורופיס םג
.יטודיאה שוריפה תא ןפוא םושב רשפאמ וניא ,הז תא חצר הז רשא ),אר ימע( םיפתושה
תמאה יוליגל רזומ יעצמא ןימ שמשמ — תודהיב תיתרוסמה הרפכה-תייח — לוגנרתה םש
,חצרה תמולעת תא ףשוחו וטחוש לש ודוס תא הלגמ טחשנה לוגנרתה .חצורה רבדב
לשריהש ,הז ןטק רופיס .ןונגע לש ןיפנא-ריעזב "המודא הינסכא" ןימב םעפ-יא שחרתהש
םעמ קיחרמ אוהש דע ,התמ הנימ תא תוארל ולש םיסומכה וייוואמל ילוא זמור ,ורכוז
,חצורה ףתושה םע רזומ חרואב ההדזמה ,לשדיה .ופחדל התפתי לבש ,ןיכסה תא ומצע
.הרישי תיטוריא תועמשמ םושב ךורכ וניא םעפהש ,לוגנרתה ביטומ תועצמאב ומצע םישאמ

המ לכ ,תילמס תועמשמ לעב ביטומ תניחב לוגנרתל קינעמ ןונגע :רבד לש ועמשמ
םייוניכה לש תיטנאמיסה םתועמשמו ידוהיה רולקלופה ירכז ,לוגנרתה לש ילאירה ועבטש
ידודנ ףודר םדא לש ותייווה תא טילבהל אוה חילצמ ךכ ךות .ול תונקהל םייושע םיירבעה
אטבמ לוגנרתה ךא .תינימ הניחבמ וקתשמ וררועל םוקמב החירש ,ותשא תטימ דצל הניש
. 1.סמ הרעה הלעמל 'רו ,דנב ןכו דקש ןוגכ )4
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ןנא ףסוי

רישיו יעבט ילאמינא סוחת טג אוהו תישיא הדפכ-תייח תניחב םיקחדומ חצר ייוואמ םג

.םיעדרפצה עוגעגבו רבגה תאירקב םלגתמ לשריה לש ונועגשש דע ,ןועגשל זמורה

רשועמ תמלעתמה ,היצזירוגילאב אטחי הז ידדצ-בר למס לש ידמ יעמשמ-דחה ומוגרת
.הזב הז םרימהל יושע יחה יתורפסה למסה רשא ,תויועמשמה-ברו בכרומה םינווגה

"ןוקתל לכוי אל תוועמה" ביטומ .ד
םייתומד תודוסי ןונגע חתפמ תיבקעו תיתטיש תוחפ ךרדב ךא ,קאזלאב לש וכרדכ
ועמשמ .תמדוק הריצי לש הזכרמב ודמע רשא ,השדח הריציב תילוש הרוצב םייתלילעו
םירפוסמה םיניינעהו תויומדהש ,השגדה ןימב אטבתמ דחא דצמ הז יתורפס גהונ לש לופכה
הרוגסהו תדדובה תיתורפסה הריציל רבעמ םג )ומצעלשכ יודב ךא( יאמצע םויק ילעב םה
,ןכאו( .דחא ךרוצל םירחא םיעצמאב ,רחא םוקמב םג םהילע רפסל ןתינ ןכ-לעו .ליגרכ
יכו לכה דוע רפיס אל המולב לע יכ ,הריציה ףוסב רפסמה לש ותרעה םג תזמור הז ןוויכב
האלמה התנבהו התרכה תא הז גהונ בייחמ ינש דצמ ).רחא רופיסב הילא בושי בוש דוע

םומעה ןלוגלגמ תולדל תנמ-לע תמייוסמה השרפה וא תומדה העיפוה הבש ,הריציה לש
.ןתועמשמ אולמ תא שדחהו
רופיס" לא "הימי ימדב"מ םילגלגתמה ,הצרתו לזמ היבקע תשרפ רבד לע ודמע םיבר
תאשינה ,הצרת םא ,האל לש התשרפב הברהב תמדקומה הלבונב םלגתמ הז ביטומ ".טושפ
"טושפ רופיס"ב ליבקמ אוהו ,הבהואה לזמ היבקע לש ונובשח לע ןוממה לעב ץנימל החרוכ לע

םג תלעופ וז הלבקה .הינעה לרימ לע הרישעה לריצ תא רכבמה ריאמ ךורב תשרפל
וזל וז ןוושמו ןליבקמ אליממ ,תוריציה תא ריכמה ארוקה .הריציב שרופמב הרכזוה אלוליא
רבד תא יזכרמה רוביגה עדומ יגש דצמ .הינשה לש התועמשמ תא תחאה תוכזב הנובו
לע דומעל הלבקהה לש קייודמה חותינה לע .המע דדומתמ אוהו ומצעל הליבקמה השרפה
לש ביטומה תא לשריה לש ותנבהש ,ןכתי ןכש .םיהז םניא ןפוא םושבש ,הלא הידדצ ינש

דוגינבו תורמל הרתסל וא הנקתל ונילעו ,םיארוקכ ונילע תלבקתמ הניא "הימי ימדב"
.ולש ותשוחתל

אלש ונממ םלעתמ לשריהש ןכתיש ,לידבמה םג הבורמ תושרפה יתשב :ןכ לע דתי
הרכהבו ןוצרמ ותדיגב תא דגוב ,הצרת םא ,האלל הלבונב ליבקמה — ריאמ ךורב :הרקמב
ריאמ ךורב ןיא ןאמורה לכ ךרואל .ותדיגבב הנוק אוהש תאו םלשמ אוהש תא עדוי אוהו
וכודישמ גנוע ןשודמ ולוכ ,ךפהל .חלצומה וחקימ לע אטחו הטרח ירוהרה שח וא עיבמ
ימל היבא ידי-לע החרוכ-לעב תנתינ תישנהו השלחה ,האל וליאו .הפי הכ הלעש ,לריצ םע
התלחמב היופכה "התדיגב" ריחמ תא תמלשמ יהירה .םלועל ובהאל לכות אלו ותבהוא הניאש
לדיצ םע ,ותשאל רוסמה ,שפנהדידע ץנימ תא תוושהל םוקמ ןיא ,אליממ .םדקומה התומבו
ומצע לע לבקמה שדחה רודה יסחי םוחתב אטבתמ ינושה רקיע ,םרב .תינדורהו תישעמה
תיתייפכ טעמכו תטלחומ הסינכ העמשמש ,תוהדזה ההדזמה הצרת .םירוהה תוועמ ןקתל

ידי-לע םדוקה רודה תוועמ תא ןקתל תשקבמ ,המצע לע רותיו ידכ דע התמה המא תומדל
העירכמה התועט ןאכ .המא ירוענ ימיב ול התיהש ,תומדב ןיידע הל הארנה ,לזמל היאושינ
תוברב ךפהנ ,הרייעל ואובב ,הלחנלו החונמל דבעמ יורשה ןנער םלע ,לזמ .תידרוסבאהו
םג תלעופ וב הלחש הרומתה .המלש החונמל ףאושהו שבויל הטונ ,ןיקזמ קוורל םימיה
הרייעה ןכש — לשכנש יחה המלוע לאו הרייעה לא בושל ונויסנ :תינחורה הפיאשה םוחתב
יתורפס ןקרופ רחואמב ול אצומ — היכרע תא ןכסמה ליכשמ וב התאר רשאב ותוא התחד
לש םדוגינ תניחב לארשיב תורבקה-יתב לע תירוטסיה הביתכל רסמתמ אוהש העש ,רזו

קירדמ םושירב קסוע וחירה ,ינויחהו ךשמנה הווהב גזמתהל םוקמב .םיכשמנה הווהה ייח
תמכוח"ל ןונגע ירופיס לש םסחי תא רכוזש ימ לכ .חלכ םהילע דבאש ,תומלוע לש יעדמו
ןיבי ",םלוע דע"ו "םניעו' ודיע" ךותמ הלועש יפכ ,שבי יעדמ רקחלו היתורודל "לארשי
.הנושארה ותפיאשל ןורתפ-יטנא אלא ןורתפ אל אוהש ,הז סחי לש תילילשה ותועמשמ תא
,תדגבנהו התמה לרימ תא הלילח בהוא וניא ,ותבהאב דגובה בהואה לש ונב ,לשריה
האידיאמ האצות וניא הרעגה לא וסחי .ול ךומסב תאצמנה תחרופהו היחה התב תא אלא
תוכזבו המצע ןעמל הבהוא אוה אלא ,ומצע אשומה ןמ תמלעתמה ,הרפכו הרזומ סקיפ
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ןונגע י"של 'יטושפ רופיס"ל תודחא תודעה

לריצש העשב תוועמה ןוקית לש הרזה היגולואידיאה תא םיאתמ ךא אוהו ,תמסוקה התוישיא
לזמו הצרת לש התשרפ תא לשריה גיצמ התע קד ןכש .ןוטרש לע ולש ןאמורה תא התלעה:

ןונגע ידי-לע הבצועש ,השרפה םע ותוהדזה ךא .ולש ותשרפל לוכיבכ תילאידיא המגודכ
דצמ :רזומ ינוריא בצמב ותוא הדימעמ ,תישובשה תואיצמה ןמ ול העודיהו "הימי ימדב"ב
םניא לזמ םע היאושינ רשאב ,הירוה לש תוועמ ןקתל התפיאשב הצרת הלשכנ ירה ,דחא
תעבונ הנמוי תביתכ לש היצאוטיסה םג .תשרופמ ןושלב תאז תאטבמ איהו ,הפי םילוע
תא תוקחל אופיא שקבמ לשריה .הכרד ןדבוא תאו הנולשכ תא השוחב הז השפנ-חפממ
,ינש דצמ .דודב ןולשכב םייתסה תמדוקה הריציב דשא ,הצרת לש דבלב המודמה הנוקית
ירה ,המודמה ןוקיתה לש ליעפה קלחל ,עבטה ךרדמ ,השאה התיה איהה השרפבש ןוויכ
לע אלו המולב לע ,הבוהאה .דשאה לע וירוה תשרפ לש ןוקיתה תמישמ תא אוה ליטמ
והירה ,םתבהאב םידגובה ישרוי תא לוכיבכ םימודה םירקמה ינשב תוהזל םוקמב .ומצע
,ןברוקה תבו לצונמ,רו ךומנה דמעמה תב ,המולב ,םרב .ןוקיתה ילעב לש םנימ תא ךא ההזמ
דמעמב לשריה תא םידימעמ תורצויה תפלחהו ומצע יוהיזה .לועפל הכירצ הניאו הלוכי הניא

לש תוועמ ןקתל קומעה ךרוצה ןמ אל אליממ ולצא העבנ דשא ,ותמישמ יבגל ךחוגמ
.ותקמנהל קוקז וניאש ,יח שגרמ אלא ,ןוקתל לכוי אל דשא ,וירוה
תשגדומ וז הדבוע( תכרפומ הרוצב הצרתו לזמ תשרפ תא עדומה לשריה :תאזמ הריתי
דדומתמ םג )לזמ תחפשמב הדובע-םוקמו גג-תרוק הל תאצומ המולבש ,הדבועה םצעב
ןוירוטסיהל תמאב היה לזמ וליא ,ןכא .וצירעמ אוהש ,לזמ לש ותומד םע הריציה ךרואל
ותביש יוואמ תא םישגה רשא ,הריציבש יוצרה ידוהיה ןורתפה לעבלו הרקוהל יוארה
תועמשמ תלעב ,דתיה ומע לשריה לש ותוהדזה ירה ,רפסמה לש ותמכסהל הכזתש החלצהב

םיימוהתו םיקוחר תומלוע לש תונורכזש םוקמב ,הרייעה הצקב יח לזמ ,םרב .תיבויח
ץרפ ןהו המודמה רורחשה ןה לשריהל ול םיפצמ םש ,דעיל ךומס ותיב .וב םידהדהמ
הנוכנ םא ,ןכא .םוחתה ךותב אלו םיידוגינה םימוחתה לובג לע םלוע והז .אלמה ונועגש
תא תויחהלו רזחשל וחוכב ינדפקה תודהיה עדמ יכ ,תורשפאה תא החוד ןונגע יכ ,העדה
גיצנ םג לזמ לש תומדב תואדל ונילע ,ידוהיה רבעה לש םיבכרומהו םיינועבצה תומלועה
העמשמ — תודחא םימעפ תשגדומה ,לזמ םע לשריה לש ותוהדזה .קפסב תלטומה ךרד לש
.יאדוו חרואב ךכ ךות הלג1וי ינוריאה
וירבדב זמור ,ולובג לא לשריה תבשהב יבויח דיקפת דעונ ול דשא ,םזגנל םג ירהו
:הרייעה ייח לא רוהטה עדמה סחייתמ הב ,תלשוכה ךרדל
ירהש ,ונממ םיבושח םה יאדו ,םתולגל םיעגייתמ םירקוח הברהו םלועב שי םיזר הברה םז-גנל רמא"

וליאו םדיב סרח ולעה םהש אלא ,םילטב םירבדב ונייה םיקסעתמ ונא וליאו םלוע יזרב םיקסוע םה
).גלד ימע( 'דניבר לש ותעד ףוסל ונדריש םימעפ ונא

ןכדשה רביוט הנויל ליפכ וניאש םשכ ,לזמ היבקעל יתורפס ליפכ וניא ומצע םזגנל יכ
.הב רוחבלו הב רובעל לשריה לעש ,הרשי דימת ואל הליסמ הכילומ םהינש ןיבו ,ינרדומה
היבקע לש תלשוכה ותומדמו "ןוקתל לכוי אל תוועמ" לש המודמה סותימה !מ וקותינ קר
.ומצע לש םירוסייה-ברו םיכבסה-בר ונורתפ לא וברקל יושע לזמ

סוס יבג לע תנכוש תנווגמ הנוי .ה
היבקע לש הזכ ןעטמ-בר יתלילע ביטומבו לוגנרתה גוסמ היח-ביטומב הכ דע ונקסע םא
לש הזכ יתומד ביטומ לע םג תעדה תא תתל ןידה ןמ ",הימי ימדב"מ חוקלה ,הצרתו לזמ
םשל אל יאדו ,הכותל םנכנ םאו ,הריציב הבורמ םוקמ ספות וניא רביוט הנוי .רביוט הנוי
רקיעב תוזכרתמה ",טושפ רופיס"ב תויפיטואיריטסה טעמכהו תורצקה ויתועפוה .סנכנ ומצע
גרבמלמ לשריה בוש רחאל תומצמטצמה ךא ,הנימו לשריה לש ןיסוריאהו םכודישה תפוקתב

לש ומוקמ תאו וכרד תא טילבהל הפיה ,רזוח ביטומ ןימכ וז תומד תודימעמ ,שובשל
לעו לשריה לש ומלוע לע ונדימעהל םייושע ינושהו ןוימדה יווק .הריציב יזכרמה רוביגה
ומצע לע רתיו תמאבש ,לשריה ןיעמ אוה רביוט ןכש .הריציה ךרואל ולש םירוסיי,ד-ךרד
בואכמ אלל גשוה ורותיווש ,שובש לש "ילאידיא"הו טלחומה טסימדופנוקה אוה .ארימג דע
רשא ,ינרדומ ןכדשכ רזחו — גרבמלל אצי תוינחורל הטונה שיאכ .ימינפ ןברוק אללו-
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ירפ וניהש ,יטאמולפיד-יגולוכיספ גהונ םע ורבע םימימ םייח תוכליה םיגזוממ ועוצקמב
ונדשב ומצעל לגיס אוהש שדחה גהונה ,םרב .הרייעב ולחש תונורחאה תויתרבחה תורומתה
.קיתעה יתרוסמה ידוהיה ועוצקמ תוליעי תא םיצעהל יעצמא אלא וניא ,הרייעה יריעצ תא
היוצר םיכודיש תווצמ םייקל חילצמ רביוט היה אל היטאמולפידהו תויאשחה ירוכרכ אלול
אל ,הבר הכ תוליעיב לגתסה אלוליאו .הנשיה-השדחה שובש לש תויתרבחה תומכסומל
.ומצע לש ותסנרפ תווצמל יוארכ הנענ היה
,ןמלאתנש דחאל :שרופמב תאז ריהבמ ןונגע :ומצעל סחיב םג תרכינ תלוזה יבגל ותטיש
— ונממ יטנאמודהו ריעצה לשדיה לש וכרדל דוגינב( ויתופיאש אשומ איה המולב אל ירה

קפתסמ .גשומ-יתלבה םורמל ויניע תא אשיש ידכמ ישעמו חקיפ אוה ןכ יכ ).זמר ימע
תעשרממ לגלגתהל הדיתעה ,ןייטש ליצג לש ותוחא ,תנביגה תא אשונ אוהו ירשפאב אוה
ןוממה תרזעבו ,התע איהש ומכ .הליעומ תיב-תרקעל התחפשמ לש תלכסותמו תינוציק
.ןמלאתנש תיבל החונמו רשוא איבהל איה הפי ,הילותב ימיב הרבצ איהש לטובמ-אלה
,ןז:לא.ד לש וידליל תוקונית ידיש הרשו ,הבצמ ירפ ,התועשר חרוא תא איה הנשמ תמאבו

).םש( ותודליב םתומכ עמש אל לשדיה רשא ,גוסה ןמ םיריש

תוילאמרונ ךות םילהנתמ וייח ,ונייה ),אלק ימע( ןושילו לוכאל ביטמה םדא אוה רביוט
תודידבו בצע ךותמש ,לזמ לש הזל ידוגינה ןורתפל עיגמ אוה .העזעזל השקש ,הרופא
רביוט .ויאושינ לוע תא ומצע לע לביק וחרוכ-לעב קר רשאו ,הרייעה ילוש לא קלתסה
תילדב קפתסמ לשריהש העש ,ןכא .וכרדב חוטבה םייגיבה-ביתנו תוינוניבה שיא אוה
רשא( רתוי יוצרה לזמ וינפל ןיאב )הנימ םע ותירבב םשאה( ןכדשה לש ותחישב הרירב
קוחרה לא תרחאה ותכישמ םע תודדומתהב תחאה ותייטנ תנחבנ ),המולב הרד ותיבב
).אמק ימע( יתואיצמ-יתלבהו ילאידיאה

ןכדשה לש ודיש ,לשריה דשוח םולכ .יכרע-ודו בכרומ דביוט לא לשריה לש וסחי

.תישפוח הריחב לש הירפכ ותלוזל הארנה ךודיש ,הנימ םע ולש וכודישב ליכשמה
ללכ דשח אלש ,הדיעמ ןכדשה םע ויתושיגפמ לשריה לש ותאנה םצעש ,המודמכ
האצות רדגב אלא ןניא ךודישה ימרוגמ דחא םע הלא תושיגפ ןכש .הז לש ותוברעתהב
.ץוחב ןיינע ול אוצמל ותוא ועינהו ותיב תא וילע וסיאמה הנימ םע וייח יכ ,הדבועה ןמ
תאו ודמעמ תא םדאה לש תידוסיה הנבהה-יא לע דיעמה ,ינוריא בצמ ןונגע הנב בוש

.תלוזה לא וסחי

אוהש העש ,רביוט לא רתוי יתוהמו רחא סחי לשריה אטבמ ןועגשה ץורפ לש ורקובב

תעונתו ןכדשה ידי לש טעמ ישנה ראותה םצע .הז לש תוכרה וידי תא קשנל שקבמ
וז תומדל לשדיה לש היופכה ותקיז תא ןאכ םיאטבמ ,ונברוק לש תטלחומה העינכה
תנכושה ,הנויה לש הנומתב תאש רתיב דוע בצועמ הז סחי .שובש לש הזכרמב תדמועה
,תלשלשב ןותנה סוסה :לשריה יניעל עיפומ רביוטש עגרב שממ ),ביר ימע( סוס בג-לע

וחדוכ-לעב קותרה ,לשדיה לש ובצמל ןטק לשמ ךכב ןיא םולכ ,היבג לע הנויה
.ולש ךותבכ וב השוע ,הרייעה לש החילש ,רביוט הנויש העש ,ותשאל ,ותביבסל

ולא םע אפורה לש וידי תא םישמ ילב לשדיה הוושמ םזגנל לצא ויופיר ימיב םג
העמשמ ).זכר ימע( ןקשנל ךשמנ וניאו תוחפ תוכר ןושארה לש ולא ךא .ןכדשה לש
םלועב רתוי ןזואמה ומוקמ תא אצמש ימו ,רתוי ירבגה םזגנל :האוושהה לש לופכה

ותעינכמ םג ואפרמ ךא ,רביוט לא הז לש ותקיז תא דחא דצמ שרוי ,לשריה לש םידוגינה
.רחא םדאל הריתיה

.יזכרמה רוביגל ביבסמ הז רופיסב בצינ — רביוטו םזגנל ,לזמ — תויומדה שלושמ
םלעתהל ןיא ,םדב .ןהיניב ומוקמ תאו ןהילא ותקיז תא עובקל ,ןמע דדומתהל לשדיה לע
ינושב אקווד ןכש .ומצע לשריה ויבל ןניבו ןמצע ןיבל ןניב םיעורקה םידוגינהו ינושה ןמ
תדמעהמ ריחמ לכב ענמנה ,רופיסה לש תויזכרמה תויתועמשמה תוכרעמהמ תחא הנומט הז
.הז תא הז ךא םיפפוחה תועמשמו ךרע יווש םיבצינ

תויועט לש ןאמור .ו
:ינוריאה םשה לש ותועמשמ תא שיגדה )הלעמל 'ר( ורמאמבש ןדס בד 'הארנכ ,הז היה
,יתרגישו טושפ אשונ ,הטושפ הלילע לעב רופיס ונינפל ירה ,הרואכל ".טושפ רופיס"
:ומצע ןונגע לש תואבה םילמב םמכסל ןתינש ,םיטושפ םירוביגו
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.אשנ רישע לש ותב אשנ דילמיצ הנימ תא ,השא אשנ דבלב אוה םקרפל ועיגהש םתוא לכמ«
תא אשיש ושע ץראה לע דביוטו לריצו םימשב םיקולא לבא ,המולבב ויניע ןתנ אוהש תמא
).בסר-אסר ימע( ".המולב תא אשי אלו הנימ

ותוכיבס לע םידיעמ ,רתויב הרשי הניאש ,ותוחתפתה תמוקעו רופיסה םצע ,םדב

טושפ םלוע ,ונייה .הז רפוסמ םלוע לש ,תיעמשמ-בר םג םימעפלו ,הרישעה ותבררהי

דחאכ .רתויב יתייעבו בכרומכ רתוי םיקימעמ ןויעו תולכתסה ךות הלגתמ הרואכ<
תויעטהו תויועט לש המלש תכרעמ ןונגעל תשמשמ תובכרומה םשור תריציל םיעצמאה
ןיעל הארנה ישוקה םצע .הריציה לש הכרוא לכל תורתפמה הרואכל תוירקמו תונווכמ
.וז תכרעמ לש "התחלצה" לע עיבצמ רופיסה לש יעמשמ-דח שוריפ ללכל עיגהל
תועיגמ ףא ןתצקו ,רופיסה ירוביג ןיב תומקרנ לש תוימוק-יגארט תויועט לש ןתצק
יא .רקיע לכ תורבתסמ ןניאו תורתפנ ןניא תורחא ,וליאו ,וכשמהב ןתדתהו ןנורתפ לא

ידי-לע ןהו ןביטב תויעמשמ-וד תויללכ תויצאוטיס תרזעב ןה תובצועמ הלא תונבה
השקש דע ,יתימאה ןיפוא תא המילעמ העטמה ןתלועפו ןתעפוה רשא ,תונושה תויומדה
.יתימאה ןביט לע דומעל ארוקל ןהו ןתלוזל ןה
הכומס תויהל תשקבמה היינע,-הבורק לש שובלב לדיצ תיבב הנושארל הלגתמ המולב
הפי איהש ,וללה לש המיענה םתעתפהל ררבתמ הרהמ ךא .םירישעה היבורק ןחלוש לע
הנושארב תששוחה ,לריצ םג ,ןכאו .התלוזמ רתוי — הלוז םגו — הצורח תתרשמכ שמשל
.תרזוח-יתלבהו הבוטה תונמדזהה תא לצנל ףוסבל המיכסמ 'ףסונה לועה ינפמ
.הנימ תא םש אצומו — וז לש הדדחל לשריה םנכנ המולב תשרפ לש המויס תארקל
םימוחתה בוברע תא איה םג הטילבמ ,הרהמ דע ררבתמ הביטש ,וז תירקמו הנטק תועט
תכשמנ הנימ םג ,ןכא .וז הפלחה תובקעב ןלהל עראיש ,רתוי יגארטהו בחרה תויומדהו

וז הבהאש ,ללכ תרעשמ הניאו )טפ ימע( ".תמליאה ותבהא" לש היטעב לשריה לא

דושחלו לשריה תא אנקל דחואמ רתוי תררועתמ איהש העש םג .התדצלו התלוזל הדעונ
הקוחר תומד וז אלהו ,הז דשח תררועמה היפוס התדידי וז ירה ,תרחאב ויניע תא ןתנש
).אעק ימע( הלעב לש ותבהא תא דוצל המצע הנממ רתוי דוע
:הז ןיעמ םירזומו םיעטמ םיבצמ לש לולכימ אלא הניא ןיכודישהו ןישוריאה תשרפ לכ
— ןדוהנדליג תיבב ותויהב הנימ לצא יתרבחה ונויפרמו ותודידבמ טלפמ ול אצומ לשריה
.םיבהוא גוז לש תימיטניא תודדובתהב םש ףסאנה םיצלה רבחל תיארנ תירקמה םתבריקו
יא לע החילס שקבמכ הנימ לש הדי תא ץחולו לשריה קימסמ דמעמ ותוא לש ופוסב

ותרענ ינפל םלע לש יטנאמור הווחמכ וז העונת תשרפתמ דימ .הל בסהש תומיענה
).גיק ימע(

תדשוח ,רתוי םיקומע םישרוש הב ,רכיה ינויסנפ,ר הכוניחש ,ןדוהנדליג היפוס םג

הרובס ןכ לע .ינרדומה הרודל היוארה תיתימא הריחב תבהא םתבהאש ,לשריהבו הנימב
— אצמנב ויה אל ללכ הארנכש — תויומסה התרבח תובשחמ תא אורקל החוכב שיש איה
יכ ,ךכל םג איה תגאוד ןכ לע ).דמק ימע( הבל ריחב לע ,וילע ןלוכ-לכ ןבומכ תובסומה
ידי-לע םחרוכ לעב םיכדושמה תוגוזה ראשל דוגינב וירוהמ דרפנב רודי ריעצה גוזה
תוכיישה רסוח תא ןכמ-רחאל טילבמה אוה הז דרפנ רויד ).גנק ימע( הרייעבש םינכדש

הריחב ןבו ינרדומ גוזכ הנימו לשריה לש םבצמבש תוריהבה-יא .םהיניבש הבהאהו
שחרתהל בורקה רבשמה תא זרזמה אוה — םייתרוסמו םינשי םיגוויז ןיבל תישפוח
.םהיניב

התפכנש ,השא םנמוא הב האור ,הנימל יתימאה וסחי לע תמאה תצקימ עדויה 'לשריה
טלפמ ולצא אצומ אוהו ,עצמאב ודיש ,רביוטב הארנכ דשוח וניא ךא ,ומא ידי-לע וילע
ותנותח דחאל םחייתמ אוה הנימ לא םגו .וילע םליטהל רזע הלהש ,םייחירה ינפמ ינחור
ריתסה ךודישבש תועטו היפכ לש ינוציחה טקאה ,המוד .הינפל רשאמ דואמ הנוש חרואב
הימשבכ םהומכ הדימה לע רתי םיינרדומה הידגב םגש םשכ ,תיתימאה הנימ תא וינפמ
.ולא תוכסמ ירוחאמ הנומטה תיתימאה הרענה לע םיסכמ םייתוכאלמה
םהיפכ-עיגי לע םייח הירוהש ,הליכשמ הרענכ הנימ תא תודחא םימעפ חבשמ רביוט
לע תמאב םייח הירוה םאו ,הליכשמ תלוז לכה איה הנימ ,םנמואו ):במק ימע לשמל(
התגצה .םולכ אלו וז תיבויח הנוכתמ השרי אל ירה ,תילכלכ הרוטקוינוקל הנענה םקשמ
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,תרחאה המודמה וא תיתימאה התומד תא ךא הטילבמ איהו ,העטמו תיעטומ דביוט ידיב
.הלעבל השעמל הלגתמה
םילולע ,עגוימ אוהשכ ,ותונחל עיגמ אוהו ותנש ידודנ לשדיה לע םידבכש ,םימיב

ותשא םע םגגחש ,קשח-תולילמ האצות אלא םניא ויקוהיפ יכ ,וב דושחל תוירבה
יתימאה בצמה ןיב ידרוסבאה דוגינה תא השיגדמ בוש תועטה ).טצק ימע( הדיעצה

.המודמה בצמה ןיבל וז הפוקתב ותיבב ררושה
לע החמשכ לריצ ידי-לע תספתנ ןועגשה ץורפ לש ורקובב לשריה לש תעפושה ותחמש
הז דעומ לש ותבריק ןכש ,תמאה ןמ רתוי קוחר רבד ןיא ).גיר ימע( הבורקה ותוהבא
.תודח המיא דיתעה באה לע הליטמ
ימ לש םינפ תדמעה רדגב אלא וניא לשריה לש ונועגש יכ ,הרייעה לש השוריפ םג
,הדבועה .תויועטה תיידמוק לש וז היגוסב המוקמ ,אבצה תדובעמ טמתשהל שקבמש
לש םנורווע לע הדיעמ ,היוצרה התודבל םיספתנ ךילמיצ תחפשמו רביוט םג הארנכש
).הכר — דכד-ר חיר ימע( םדאה בל תא תיתוהמה םתנבה-יא לעו הלא
.הבחרהב הלעמל ןודינ רשא ,הריציב לזמ היבקע ביטומ םג השעמל לעופ המוד הרוצב

ןוקיתה תבוח תא ותלטהו העטומה ושוריפו וז הקוחר השרפ םע לשדיה לש ותוהדזה
יא לע םלוכ לכ םידיעמ — הכומנה תילאיצוסה הבכשה תב המותיה המולב לע אקווד
וז הנבה-יא .דהאכ הבורקהו הקוחרה השרפה תועמשמ תא יזכרמה רוביגה לש ותנבה
תדימע לש טעמכ תימוק-יגארטה היצאוטיסב םג רתויב שבוגמה היוטיב תא תאצומ
לש ורנ תא ההזמ והירה :ולש םילויטה דחא בקע רירגס לילב לזמ תיב ינפל לשריה
הירפס לע לוכיבכ הנוחגה המולב לש הדנ םע רקעה ירוטסיהה ורקחמב קסועה לזמ
תומדה ןמ ןישוריגה למס םושמ ךכב האור אוה ,הבכ הז רנשכ )בצק ימע( ובלל םיבורקה
.ףוריטה ץורפל רתוי רחואמו ,םינוא-ןיאו יכב לש רבשמ דע התע ואיבמה בצמ ,תפסכנה
.לקשמ תודבכ תואצות אופיא שי וז תינוריא תועטל
ינפמ םימלענ םיימינפה ויעינמו םדאה :הלא םירזומ םיימוק םיבצמל תואמגודה דוע תובר
דומעל וז תלוכי-יא .רחש םהל ןיאש 'םירבסה לש םילת-ילת ומצעל הנוב תלוזהו ותלוז
,םריתהל םדא ידיב ןיאש ,םייתרבחו םיישונא םיבבסב הכורכ םדא לשו בצמ לש וביט לע
תא הצוחה ,דיחא ךא ,ינשימ אשונ ןיעמ והז .ומצע לש ונודוועל ןברוק לפונ אוה רשאכ
העש ,ומצע לשדיה לש הדיהב-יתלבהו תססהמה ונושלב חסונמ אוהו ,הלוכ הריציה
:עגתשנש ודוד לע ותחיש בקע ותפקשה תא הנימלו ומצעל ריבסהל שקבמ אוהש
ידי לע הנתשמ םדא ןיא .הטושל בשחנ חילצה אלש רחאמ ,םכחל בשחנ היה ידוד חילצה וליא"

םויה תישע אל אולהו ,ךכל »רג המ ....םנוצרכ ונמע םישוע םהו הנימ ונילע םירחא תושר .ומצע
.ונילע םירחא תושד .וישעמ יפל ןודינ םדא ןיא ,איה ךכ תמאהש אלא ,םימיה לכ תישע אלש המ
טעמתמ התאו םידחא םע תמאהש ךל הארנ ךכ ןיבו ךכ ןיב ,ךכ םיצור םויהו ךכ םיצור ויה לומתא
).געק ימע( "...םהיניעב תטעמתנש השכ ךיניעב

תיתימאה תומדהש דע 'בל תורירש ךותמ םדא לש תפלוסמה ותימדת תא הנוב תלוזה

רשאכ ,ןיבהל לשריה ביטמ תאז תא .הילע היופכה הכסמל תסנכנו תכעמנ תימינפהו
ןותנ ומצע אוה םגש ,ורופיסב בצעמ םגו עדוי ורפסמש תא ןיבמ וניא ךא ,וילע רבודמה
תיעטומ תימדת ול םיבורקה יבגל הנוב ומצע אוהשו ,םירחאל תינייפואה וז תודירשל
,וילא בש ,ודי לע עגפנש ימ לש תורירמ ךותמ ואטבמ לשדיהש ,ללכה .היפ לע גהונ ףאו
.וילוקיש תא תושבשמ לזמ היבקע ףאו רביוט תא ,הנימ תא ותנבה-יאש העש

העמשהו הייארהל רבעמ .ז
תצקמב ןשוימה ורפסב ונייעש ןיב — םויהד תורפס ידימלת לצא איה הרוגש תמא
רתוי ןזואמהו בחרנה ונוידל םדומילב ועיגהש ןיבו )"5תרופיסה תונמוא" קובאל לש
העמשהה לע ) (showingהייארה הפידע םלועל יכ — )"6תרופיסה לש הקירותירה" תוב לש

תא עיבהלו ולש תא רמול יודב רפסמ לש ותוכז תצקמב ודוי םא םג ,תאזו (telling),

5. P. Lubbock, The Craft of Fiction, N.Y. 1962
6. W.C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago, 1963
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ןונגע י"של "טושפ דופיס"ל תודחא תורעה

תא ארוקה ינפל הדימעמ )קובאל לש ונושלב( תיטאמארדה הגצהה .וירופיסב ומצע
לש הילשא ןיעמ תרצונש דע ,ךכ-לכ תטרופמ תישחומ הרוצב םיעוריאה תאו תומדה
רבעב שחרתהש תא וליאכ תכפוה איהו האירקה תעשב לוכיבכ תעצבתמה תושחרתה
הלמה תרזעב םירסמנה םיישוח םימשר םגרתל ןאכ ץלאנ ארוקה .ישחומ הווהל לפרועמה
,תינחור האנה ול הביסמ וז ותוליעפ םצע .יגשומ םוכיסל ןתינ וניאש ,בכרומ לולכימל
בורל תויגשומה היתונקסמ תא הריסמה תועצמאב תמכסמה העמשהה תעשב ומכ אלש
.החוטבו תטשפומ ןושלב
,העיתפמה הדבועה תא ונינפל הלגת "טושפ רופיס" לש והנבימב תקדקודמ הקידב
תוטעומ יכו ,לוכיבכ העמשהה םוחתבש םייתדיסמ םיעטקמ תבכרומ הריציה תיברמש
.הייארהה םוחתבש תואלמה תוירופיסה תוניצסה השעמל
לש איש-תודוקגב ןה תויוצמ דוחיב .לכו לכמ תורסח ןניא הלא ןיעמ תוניצס ,ןבומכ
לשריה לש ויתושיגפ .םינש רשע דע עבשל בורק לכה תולככ ירחא תכשמנה הלילעה
תיארמל םיימואתפהו ,השעמל םיננכותמה ןישודיאהו ןיכודישה תוישרפ ,הרדחב המולב םע
הניצסה רקיעבו ,םירחא םעו רביוט םע ,הנימ םע לשריה לש ידמל תוברה ויתוחיש ,ןיע
תאצ דע ןיגוריסל תכשמנ איהו ריהב רקוב ותואב תמייקתמה ,ןועגשה םוי תא תראתמה

רוסמל תשקבמה תירופיסה הניצסה גוסל קפס אלל םיכייש הלא לכ — דעיל רוביגה
ךילהתה לע ,רפסמה דצמ ברועמ יתלב טעמכו קייודמ רויצ ךות ,יתשוחת טרפ לכ
המיכסה יפל ןבור תויונבהו ידמל תובורמה תורישיה תוחישה רפסמ ךכ לע ףסוה .ראותמה

תודוסיב הריציב רוסחמ ןיא יכ ,ררבתי אליממ ירה ",הרמא" "רמא" לש העובקה

.תיתורפסה הירואיתה תווצימכ — "םירוהט" םייטאמארד

הנוב וניא ןונגעש ,חיכות םלשה ינושלה טסקטה לש תקדקודמ הקידב — תאז לכבו

לש בר דפסמ תועצמאב ,תיסחי הכורא הפוקת ינפ-לע ערתשמה ורופיס תא םיברכ

יעטק יונב טסקטה בור אלא ,דבלב תויזכרמ תמוצו איש תודוקנב תושחרתמה תוניצס

וללה .םהינימל םיינמז-לא םגו םיכשמנ םיבצמ וא םייניב-תופוקת םיראתמה "הריסמ"
האב איה אלא ,התרבח ןיבל תחאה תיטאמאדדה הניצסה ןיב רשקל קר אל םדיקפת

.וינפל גצומה רופיסה לש ורקיע תא ארוקל שיגהל

תא אליממ ןימזמה ,רתי ץוויכל הטונ תוניצסה ןיבמ קלח םג — ןכ לע רתי
,םתרותל םיקודא םיטסילאיר לש םכרדכ ,חרוט וניא ןונגע ,ונייהד .רפסמה לש ותוברעתה
םיכשמנ בצמ וא הלועפ םיתעל ףיקמ אוה אלא ,ראותמה ןמזה ףצרב הדוקנ לכ רייצל

תאו ותעד תא אליממ ץבשמ אוה רשאכ ,תיסחי טעומ םיטפשמ דפס(כב וא טפשמב
.ורפסמ לש תברעתמה ותכרעה

הנומתה לבקתת ,המולב לש הרדחב לשריה לש ינשה ורוקיב רואיתב לשמל ןייענ םא
:האבה

לשריה לבא ,ןחלושה יצח לע הסורפ הנבל הפמ .ותדועס תא לכואו ונחלוש ינפל בשוי לשריה"

ץיצמ אלא ,הסוכמ וניאש ןחלושה יצח תא אלו ןחלושה יצח תא הסכמה הפמה תא האור וניא
.תומועז םינפב וינפלמ האציש המולב תא האורו וינפל טיבמו

תדדומ תאש הדימב ךייח ,הפי ךתקיתשש תא הרובס ,תא תונובשח תלעב ,ומצעל לשדיה רמוא
דודמל וכרדש ינוונח לש ותב ןב ינוונח ןב ינוונח .קתוש ינא ףא תקתוש תא המ .ךל דודמא יל■

דודמל ומצע לע לביקשכ לשריה העטש תועט וזו ינוונח גהנמ המולב םע גוהנל הצר לוקשלו
).בפ — אפ ימע( דכו יוכו "...ול הדדמש ,דדמב המולבל■

דחה ויפוא תא תאש רתיב השיגדמ ולש הווהה ןושל רשא ,יניצס בצמ הרואכל והז

רקוב ידמ שחרתמה ,ידמל עובקו ינייפוא בצמ ןיעמ ונינפלש ,ןכתי םג ,ךא .ימעפ

תינוונח הסיפתל הטונה ,הבהאמל ןבומ וניאש םעזב הב היורש המולבש ,הפוקת התואב
,עטקה עצמאבש לשריה לש דואמ ןנגוסמה ימינפה ורוביד םג ,ןכא .הבהאה םוחתב םג
.הנשנו ךשמנ בצמ בצעל יושע ,תנקתמ הכרעה םוקמב וב ול ףרצמ רפסמהש
,שממ לש הניצס הליחתמ ,קפסב תצקמב לטומ ינבימה ויפואש ,הז עטק דחאל ,םרב
עגרה תא ותכרעהב רפסמה עסשמ ןאכ םג .תושפנה יתש לש הישרדמ התצקמ תבכרומה
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ןבא ףסוי

לש ודמעמ תא ריבסמ אלא ,המולב תבשוי וילעש אסיכה תא ראתמ וניא .יטאמארדה
ויפלכ שוחל םירשע ויה דמעמב םיחכונהש המל רבעמו יחכונה עגרה רבעמ הז אסיכ
).םש(

הלילעה ךשמ לש וקויד לע דומעל לכוי אל ארוקהש ,ךכל ןונגע "גאוד" ינש דצמ
אליממ והירה — "המולב ינפל דמע הלק העש" :עבוק אוהש םא .תרייוצמה הנטקה
םיטבמ ,תויוועה ,תועונת .דב ושחרתה יאדוובש ,וז "הלק העש" טרפמ וניאו ץווכמ
:וז תירופאטמ ןושלב בצמה תא אוה םכסמ ןכמ רחאל .םינוש םיברועמ תושגר יעטקו
לע ףא .ונממ איה הקוחר המכו הל אוה בורק המכ .םהיניב ותוא םיתמצמ וליחתה רדחה ילתכ"
).םש( "ךכ לכ הקוחר הניא ןכ יפ

רבעש ,ילאוטקאה ןמזה תא שטשטל הפיה ידרוסבא ןמז ךשמ רפסמה ןייצמ ןכמ-רחאל
:הבוש דעו רדחה תא המולב הבזע זאמ
.םייק דבלב לשריה קד ,החמנ םוקיה לכ .המולב לש התטימ לע חנומ ושאר היה םינש ףלא"
המכ עדוי טימשב םיקלא .ובדקב רועינ ותויח םצע לכ .שבדכ קותמ ובלו לשדיה ול בכוש םומד
)םש( ".בכוש לשריה היה

יפואה תא תמצמצמו ןמזה תשוחת תא תמכסמהו תיתריסמה הדימאה תשטשטמ בוש

טרופמה ילאוטקאה בצמה לשו קירדמה ןמזה לש השוחתה .הזה עטקה לש יניצסה
תינוריאה םיתעלו תשרפמה ונושלב אלא ,רוביגה לש תמצמוצמה תישיאה ותייאר יפ
,םילילכמה תודוסיה תמועל ךכ בקע םצמטצמ ישוחה יניצסה םשורה .רפסמה לש

.הריתי הדימב הריציב ליעפה דפסמה לש םייביסדוקסידהו םיימוכיסה

רדחב יביסאפהו ריעצה בהאמה לש ינשה ורוקיב רואיתבכ ימעפ"זה דמעמב ךכ םאו
ןונגע ךכש המכו המכ תחא לע — הנשנ אלו שדחתנ אל יאדווש ,וילע הבוהאה הרענה

םינשינ םיתעלו םיכשמנ םיבצמ ,םיכורא םיכילהת םיראתמה רפסה יקרפ בורב גהונ

רפסמה ליעפ הלא לכבו .םירוביגה בלב תוכורא תופוקת ךשמ ודימתהש ,תועדו תושגרהו
םימייק ויה יכ ,ןימאהל ארוקה ןמ שקבמ אוהש ,םיבצמ יעטקו תודבוע טרפמכ קד אל
סחייתמ ,הלא דגנכ הלא םוושמ ,םרפסמ ,םראבמ אוה אלא ,ינושלה םחוסינל רבעמ םג
תוסה תורעשה ינימב םפיקמ אוהש םג שיו ),םימודמ םימעפל( לוטיבבו הכרעהב םהילא

.וז תא וז םיתעל תור

עשעשמ ,ינניח ךרעל הריציב הז יטנאנימוד ירפסמ יתריסמ דוסי השוע אופיא המ

?ךכ-לכ הנהמו

תעבונה ,תקהבומה תיל"זחה תידוהיה ונושל ןונגע לש ותרזעל האב ,המודמכ ,ןאכ

םיירוטסיה םידבר תוקחל שקבמה ,עדומ ןוצרמ אלו םישרוש תקומע תוהדזהמ ולצא

תיגולאיד תוניידתה ידכ ךות תינקסופה הרימאה תודחא תא תטרפמ וז ןושל .םימי-יקיתע
ישחומ וא יגשומ אשונ ףיקמ וז ןושלב שמתשמה — רבד לש ועמשמ .תקהבומ תימינפ
גילפמ אוה ,הזה ןורתפה לש הכדפההו ןורתפה יכרד לכ ,ויתויורשפא לכ תא קדובכ
תוגילפמה תויצאיצוסא לש ךרדב אלא ,ףורצה ןויגהה ךרדב תולוע ןניאש ,תויועמשמל
רמאש תא ןחוב ,לאוש והירה .חכשיהל םג וא קחדיהל לולע ינושארה אשונהש דע ,קחרה
תררופתמ ךכ ךות .שארמ הפצינ אלש חרואב ומצעל הנוע אוה .רמאי יכ רשפאש וא
אוהש ,םוכיסה ןמ םיתעל טמתשמה ,יתקיז-ברו ,ילוק-בר גולונומ ןימל תיתריסמה ןושלה
ךכ בקע .ותכרפה תא אליממ ןימזמה ,המודמ םוכיס דימעמ אוהש וא ,לוכיבכ וילא רתוח
םיקדקודמו םימכוסמ םירבד ול םירסמנש ,םדא וניא בוש :ארוקה לש ובצמ הנתשמ ידה

ילעב םירפסמ לש םתריסמ ךרדכ ,םמע םיכסהל שקבתמ ךא אוהש דע ,יפוס חרואב

בר וא חישרדל — םליא רנטרפכ םנמוא — ןמזומ אוה אלא .םימדוקה תורודב תוכמס
הכרפוה וא התלעוהש ,תורשפא תוחדל ,הדמע טוקנל לוכיבכ שקבתמ אוהו ,ךשמנ חיש
םימלענה םירושיקה תא רוצילו תוזמרנה תויורשפאה לכ ונוימדב שממל וילע .םתסה ןמ

הקבד ןיידע וז ןושל רשאב ,ןכ לע רתי .וזמ וז ידמל תוקחורמה הרימאה תוילוח ןיב
ףא ירה ,שממ לש םירויצ חדייצב האשומל שממ לש היצאוטיס הדימעמ איהו ישחומב
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ןונגע י"של "טושפ רופיס"ל תודחא תורעה

תישוגיר הבוגת ידוגינה ןתמהו-אשמה דילומ ,םייוסמ ףקות תב הללכהל הטונ ןוידהש
.ארוקה ינפל תיערא הרוצב לוכיבכ קרזנה ינויצאוטיס רוריפ לע
םלועל םהיב ידמל תינוציק הנקסמל תרתוחה '/הדגאו הכלה" העודיה ותסמב ,קילאיב
,תיתורפס הריצי םג סנרפל הפיה ,הז ןיעמ ינושל הנבימל זמור ,יתונמוא ןינבכ הכלהה
:רמוא אוה רשאכ

הטשפה דרדב םייטפשמ תודוסיו ןויגה יללכ קר םיללוכ )הכלהה ידפס( םידפסה םתוא ויה וליא"

וקמ טעמכ ןיא תירבעה הכלהב יכ ,עדוי אל ימ לבא !םינעוטה םע ןידה היה — דבלב
.תישחומו תירויצ הלוכ טעמכו תוטשפומל

ידידתה ןונגסה והז — דכה תא הינמה ,ויתורדק תא סינכהש רדקה ,תילטב טיזחוא םינש

לש ,םילודגו םינטק ,םירויצ םירויצ תרמונמ ,הפוס דעו השארמ "דלוכ טעמכ .תירבעה הכלהה לש
)"7רתויו הנש ףלא ךשמב םיישממה םיירבעה םייחה

ןיינע וא תומד אשומכ םישמשמ ל"זח ןושלב םיבותכה ןונגע לש "הריסמ"ה יעטקב

.תימעפ-דח היצאוטיסב תשבלתמה ,העבט םצעמ תטשפומ הכלה אלו יתרבח עקרבש

פילחמ ריהז דגיהב וששממ המוד ,ןותנה טרפל ביבסמ וז ונושלב ששגמ והירה
חשמ קחשמו ,דצה ןמ בוש וב לכתסמו ונממ הלק העשל קחרתמ ,רחא ריהז דגיהב
.דחאכ וארוק םעו ואשומ םע הנהמ ןכ-לעו טעמכ יטאמארד-ינחור
:המולב לע בוש בסומה ,אבה עטקה תא ,לשמל ,לוטינ
שיגרמו האור שיגרהל בלו תוארל טיניע ול שיש ימ םרב .המולב לש התלמש הקודהו הדופא"

לש הבל לבא ,המולב לש התלמש הקודהו הדופא .םינפבמ רופא ץוחבמ רופא אוהש לכ אלש
מולבש המכ .המולב תא אשיל לשדיה הכז אל המ יגפמ עדוי םימשב םיקלא .האנו חוור המולב

נכתנו קחדנש טכאנ םייחמ הב שי הברה .המודו ול איה המוד היבאל המוד הניאש תרמוא
הניאו תלבוק הניא איה וליאו ,לבוקו בשוי היה וילגר וטסומתנשכ אוה אלא ,ותיב ילתכ ןיבל
וכוב ןניאו תוקחוש ןניאש היניע לש ליחבמה ןמוליאב שי .ססובמ הלש הסיסב ןיידע .תננואתמ
.תורגיא הל חולשלמ קספ ןייטש ליצג .תורענה ראשכ הניאש ריכהל םדא לכ תא קקוזש רבד
ל תיארנ בתכמ הל בתוכש תע לכבש םושמ אלא ,בברושמו עורשו ץעורמ ודי בתכש םושמ אל
).זצק — וצק ימע( ".ובתכמ תא ערקמ אוהו לפונ ובל דימ איהש תומכ המולב

המולב לש השובל תא ונינפל הלעמ עטקה לש לוכיבכ ירואיתהו ןושארה טפשמה

הרענה העיפוה הבש ,תימעפ-דח היצאוטיסב הז רואית לתוש וניא ךא 'לי טעמכהו טושפה
הטשפההו הללכהה ךרדב דימעמ ,דוגינ-תלמב חתופה ,ינשה טפשמה וליאו .הז שובלב
ישילשה טפשמה .הנודנה הרוביגה תוימינפ ןיבל וז תינוציח תוירורפא ןיב דוגינה תא
תניחב הזה דוגינה ירבא ינש תא בויח תרוצבו הרזחה ךרדב ומצע רפסמה יפב םכסמ
אשנ אלש לשריהל ,ירמגל רחא ןיינעל לוכיבכ גלדמ עטקה לש וכשמה .תחא תימלש
םהילעש ,השובלב האטבתמה המולב לש התונתוונעו ישפנה היפוי תטלבה ךא .המולב תא
וביט לע דמעש ימ דצמ הז רצוא לע יופכה רותיוה תא ףירחמ ,םימדוקה םיטפשמה ורסמ
.הרואכל הרסחה רשקה תילוח ארוקה ידי-לע תרצונ ךכ ךות

לש היפמ הלילשה ךרדב הליחת :ינשה דצהמ המצע המולבל רזוח בוש אבה טפשמה
המולב ןיב הריהז האוושה תילעומ ,דפסמה דצמ בויח לש ןושלב ,ךשמהבו ,המצע הרענה
הו הנושה תא ןה טעמכ הווש חרואב שיגדמו ,הז ןויער חתפמ ךשמהה ךא .היבא ןיבל
הז — םימדוקה םידגהה ינשש ןפואב ,ותבו טכאנ םייח םיבורקה יגש ןיבש המודה תא

בוש .ידדהא םירתסנ םגו םינוכנ ,ןוימדל ןעוטה רפסמה לש הזו ללושה המולב לש
.עירכהל ארוקה שקבתמ

ליחבמה ןמוליאב שי" :לפרועמהו קדה טפשמב רפסמה םכסמ .דמולב לש הרואית תא
לש היניע תא ןאכ רייצמ וניא ןונגע ).םש( "...המ רבד תוכובו תוקחוצ ןניאש היניע לש
לאנאבה לובגבש ןויצב ןייצל םוקמב .תישפנה ןתוהמ תא ךא טישפמ אוה אלא ,הרענה
.טצ — חצ ימע  1954,א"ת ,תורפס ירבד ,קילאיב .נ .ח 'ר )7
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ןבא ףסוי

עבצה תא אוה דימצמ ירה ,םייוסמ יפוי יבגל תילאיר הדבוע רדגב היניע לוחכ תא
— קוחשלו יכבל רבעמש םלאה :תיתוגהנתה הנוכתל )הליעפ ןכ לעו( תילעפ ןושלב
גהנש ,טכאנ םייח לש ויכבל יכבה לש הדבועה תלילש זמרב ךא תרשקתמ בוש .ליחכמ
.תרחא

ןכ-לעו טעמ יתורירשו ימואתפ בוש הארנ ,ןייטש ליצגל עטקה לש וכשמהב רבעמה

המולב לא תסחייתמ וז תידדצ תומד םג ךא .ארוקה דצמ רושיקה תא ןימזמו עיתפמ
בוש .הילא תוסחייתה ךותמ גצומ ,האבומה רחאל תואבה תורושב רכזנה ,טוהנבנק םגו

תוקיזה תרזעב הב ןד אוהש ,תומדה לש תיביסרוקסידה הפקהה תטישב ןונגע טקונ
.הילא תוינשמה ויתויומד לש תודגונמה

יניצס-יטאמאדד עטק הז ןיא ,תישחומ היצאוטיס ,השעמל ,הלעמ וניא רכזומה עטקה לכ
המכש ןכתיו תרדגומ-יתלב ןמז-תפוקתב םייקתמ דמאנה .וירחא םיאבהו קובאל תרות יפל

לש תיביסדוקסידה הפקהה .וז הפוקתב םייוצמה םינוש םיקרפל םיסחייתמ םידגיה
תוקיזו םיבר תולוק לעב רפסמה ןיב תירוביד היצאוטיס ןיעמ הרצי ויתויומד תא ןונגע
,רפסמה לא המצע תגצומה תומדה ןמ תרבעומ המרדהש דע ,ארוקה ןיבל תודגונמ תוישפנ
.םינוש תולוקב וארוק םע ומות יפל חשה

םייתונמואה ויכרצל הקיתע תידוהי תינושל הקינכט ומצעל ץמיא ןונגעש רבתסמ
תונמוא רדגב — קילאיב לש ידמל תיתורירשה ותעיבק ףא-לע — היה אלש תא .םישדחה
ירוקמו קהבומ יטאמאדד חתמ תלעב תונמוא תגרדמל ונימיב הלעוה — םימדוקה תורודב
םורט תודוסי לש היצארגטניאל ותריצי תוללכב רתוחה ,ןונגע ינרדומה רפסמה ידי-לע
הדילוה אלש ,הכלהה ןושל .ותריצי לש הבכרמ,ד-השעמב ,תורוקמב םירזופמה ,םייתורפס
,םישדח םיירבע םירפסמ תרכינ הדימב התרפיה אלשו ,הלש הימיב תיתימא תיפא הריצי
רפסמל הקפיס ,םייטאמיתה םיירוטסיהה היתומלוע תא יתונמוא בוציע בצעל םישקבמה

הייעב ונימב דחוימו ירוקמ ןורתפ רותפל ול דשפיאש ינושלה יעצמאה תא ונרודךב

העיתפמה הגיזמה .וילא ונווכתנ אל םינושארהש ,ןפואב ךא ,הקיתע ךרדב השדח תיתורפס
).8וז תדחוימ היגוסב םג ,המודמכ ,תרכינ שדחהו ןשיה ןיב

שורד ךכ השל .תבחרנ הרוצב וז יתנעט תא חיכוהלו חתפל םוקמה ןאכ ןיאש ,עדומ ינא )8
ונלצאש ,יגולוליפהו יתורפסה רקחמה ןיב אלמ הלועפ-ףותיש ךות קר תושעהל לכויש ,יתטיש רקרמ
.הז ןיעמ ןחבומו קדקודמ רקחמ וררועי ולא ,תורעהו יאוול .וכרוצ יד שבגתנ אל ןיידע
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