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לזרב ללה 

'המילש תפ"ב ףסונ ןויע 

א 

םהרבא ,טהב בקעי ,ןדס בד ,לייווצרוק ךורב ידי לע ,עודיכ ,שרפתנ "המילש תפ" רופיסה 
ךותמ רופיסב ןייעלו רוזחל םעט המ .1ץלוה םהרבא ידי-לע הנורחאלו רגניול בקעי ,דנאב 
יכ םימיכסמ לוכה .םינושה םינשרפה ירבדב תולכתסהב הצוענ ךכל הבושתה ? תינשרפ המגמ 
,תויווה םיגציימ ,הריציב םיעיפומה ,םיצפחו תואנקויד :רומאל ,ן©1צ לש הטישב בתכנ רופיסה 
"תורגיא חולשמ" ,תווצמ ןה ,לשמל ,"תורגיא" .לבוקמה םנבומל ןירשימב תורושק ןניאש 
רפסה לשו ןמאנ לאיתוקי לש םעהיזב רושקה לכב םיער תומימת תמייק .תווצמ םויק אוה 
ידי לע תגצוימה היווהל סחיב תונוש תורבס תולגתמ ךא ."רפסמה יגא"ה ומע חחושמ וילע 
תבשכ הומכ "המילש תפ" .הלענ תינחור המשגהל איה הנווכהש ןעוט דנאב .המילשה תפה 
,הכלה לש הרבח ךותב םייח ,הכלהה יפל םייח ,חורה תומילש ,החפשמה תומילש ,השודקה 
רשאב םג .הרז הדובע רחא תוכשמיהה תא תנייצמ "המילש תפ"ש ןעוט ץלוה .תישיא תוהז 
,ילפוטסיפמ ןקויד ןיעמ ,ןטשה ,רציה תומד וב האור אוה ןיא .לייווצרוק לע דנאב קלוח רלסרגל 
םג םייוצמ .הזה םלועה תויווהל סחיב חונב ומצע שחה קלח ותוא ,רפסמה שפנמ קלח םא יכ 
לש הדימב קפתסהש םושמ ,ושוריפב םהילא סחייתה אל לייווצרוקש ,םימצעו תואנקויד 
רחאל ןעטש ימ ירה ,רשפה גשוהשמ .ולולכמב רופיסה רשפ תא ונידיב הריגסמה ,חונעיפ 
ושוריפב ןיא ךכיפל .הריציבש םינוש םיטרפל קקזנ אל ,ןונגע לש תינודיחה ותטיש דגנכ ןכמ 
תשרפתמ הניא ,לשמל ,ךכ .ודיבש םירבכעה תדוצמלו ינפח לש ותומדל תוסחייתה לייווצרוק לש 
םהיתועצהש רמאיהל תמאה םג הנתינ .רופיסב םיעיפומו םירזוחה םינועשה לש םתועמשמ 
לע תולבקתמ ןניא ,היגולונכטה לש גציימה תא ינפחב תוארל ,ץלוה ויתובקעבו ,דנאב לש 
ויגשיה תובכרומל - תינוריא ךרדב םג ולו - המגדה םירבכעה תדוצמב תוארל השק .תעדה 
ןיב שממ לש תוכימס תרצויה הביתכ תטיש ןונגע ןיגפמ הז רופיסב אקווד ירה .עדמה לש 

.זמרנה דבורל יולגה דבורה 

רופיס והזש החנהה תלבק ךותמ ,"המילש תפ" תא שדחמ שרפל אבש ימ לש ודיקפת 
רופיסה ןמ םיקלח ושרפתנ םא .תונושה תועדה ןיב עירכהל רקיעב אוה ,ןפוצ יפל בותכה 
לעו "המילשה תפ"ה לש הביט לע תעדה תא תתל שי ןיידע ,ןיררוע הילע ןיאש הרוצב 
םינווגמהו םינושה ויביכרמ לע הליחהלו חונעיפה תכאלמ תא םילשהל שי ןכ .רלסרג לש ותומד 

.םהב לפוט אל ןיידעש ,רופיסה לש 

תוסמ /"םישעמה רפס' ירופיס הונעיפל המגודכ 'המילש תפ' רופיסה חותינ" ,לייווצרוק ךורב .1 
.94—86 ימע ,ד"לשת ,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,ןונגע י"ש ירופיס לע 

האר .211—204 ימע ,ג"כשת ,ביבא לת ריבד ,ןובשחל ןיד ןיב ,"םישעמה רפס וינעל" ,ןדס בד 
.210 ימעב הרעה 

.150—147 ימע ,ז"כשת ,הפיח ,לבוי ,זזה םייח ,ןונגע י"ש ,"ילאטנמיטנסה םלוחה" ,טהב בקעי 
 Arnold J. Band, Nostalgia and Nightmare, University of California Press,
 Berkeley and Los Angeles. 1968, pp. 189—201.
,םילשורי ,תידוהיה תונכוסה ,י"ש ןונגעל ,'"המילש תפ' לע שוריפל תורעה" ,רגניול בקעי 

.183—179 ימע ,ו"כשת 

2 ,'ג ,"תורפסה" ,"ןונגע י"של 'המילש תפ'ב םינויע :הרז הדובעל תומלשמ" ,ץלוה םהרבא 
.311—295 ימע ,(1971 ,רבמבונ) 
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,ןונגע ירבדב הכלהכ םיקדקדמו םיאיקב ,םיריהזו םילוקש םינשרפב ונל ןינעש םושמ 
.םה ולגד הבש וזמ הנוש הדותמב תועייתסה ךותמ תויהל תבייח םהיניב הערכהה ךרדש ירה 
לש התאיצמב וזכרתה םהישופיחש אצמנ - דנאב ,רגניול ,ץלוה - םינורחאב זכרתנ םא 
הדובע לש רשקהב "חדינה"ב התוא אצומ ץלוה .בותכל הצוחמש םירשקהב "המילשה תפ"ה 
תא שפחמ דנאב :הניבל וניבש םוחתל רבועו ןיבוריע תוכליהב הליחת הסנמ רגניול :הרז 
דגנכ ץלוה לש ונועיט חיכומש יפכ ,תובורמ היתונכס וז הטיש .תבשה תולחב המילשה תפה 
לש וישעמל יוטיב אלו ,שרפמה לש ונוצר ירפ תויהל היושע םוקמל םוקממ הקתעהה .דנאב 
,םירחא םירשקה ךותב רופיסה יביכרמ לש םתואצמיה רחא שופיחה תא השוע ץלוה .בתוכה 
תורוקמב רשקהה יכ ,שושחל שי בושו .חונעיפה תכאלמב דוסי תדותמ ,תורוקמב רקיעב 
,ךכל הבורע לכ ןיא .השדחה ותולגתהב ביכרמל סחייל שיש תועמשמה םע ההז חרכהב ונניא 
,בר ןורשכב םנמא ,חרוט ןשרפהש תומוקמ םתוא הביתכ תעב ודמע ןונגע לש ויניע דגנלש 
םיוסמה רופיסה לש ומלוע תא רושקל שקיב םא בר קפס ,ויניע דגנל ודמע וליפאו .אוצמל 
חרט אלש ימ לע ןונגע ירבד :לשמל .וילע עיבצמ שרפמהש ןוויכ ותואב ,ול הצוחמש םלועב 
היצאיצוסא חרכהב םיררועמ םניא ,ץראל ץוחב .דשאה תייהש וא ,תבשב לכאי אל - תבש ברעב 

.2 ל"זח ירבדב ךכל ןיכומס אצמנ םא ףא ,הרז הדובע אטח לש 
םישמשמהו ןונגע יבתכ ךותב םיעיפומה דוסי ימגדב שומיש איה עיצהל יתנווכבש הדותמה 
תויופצ יאדו ןאכ םג .קצונ אוה וכותלש סופדה וא ,רופיסה דמוע הילעש תיתשת ןיעכ 
הריכז ךות ,דוסי םגדב רבודמה םלוא .םנווגמו וירופיס תא הנשמ ןונגע ןכש ,תונכס שוריפל 
דומעל תובייח תונקסמה :וילאמ ןבומ .םינוש םימגדו םירמח לש הגיזמב ונל ןינעש ,תדמתמ 
.3 רופיסה לש םינושה ויחסונ תויהל םייושע בר רזעל .רופיסה ףוגב בותכה לש רומחה ונחבמב 

תישארב ארקו בשי םושרג" :ןוגגע י"של "חדינה" ךותמ איה ץלוה לש תירקיעה אתכמסאה .2 
שקיב ,קסוע אוה המב הזה דימתמה הארו רודגיבא יבר לכתסנ ,תועמדב תוטטושמ ויניעו המכה 
וריישש המילש תפ האר םואתפ .קתשו■ דמע עמש תאירק ארק רבכש יפל אלא ,רבד ול רמול 
לאומש לש וירופיס לכ" 'ר ,"ןחלוש דגל םיכרועה םושמ קותשל לוכי היה אלו ןחלושה לע 
.אמ 'טע ,הרשע תחא הספדה ,ט"כשת ,ביבא לתו םילשורי ןקוש תאצוה ,"ולאו ולא ;הנגע ףסוי 
.םרשקה ךותמ םירבד תאצוה לע בכעתהל שי ,םמצע ןונגע יבתכב רבודמ וליפא ,הפ םג ,םלוא 
.הלאב אצויכו םוניהיג ,הלבח יכאלמ ,הרז הדובעב תורושקה תוינוציק תודמע יוור "חדינה" 
תכה ישנא םהל ואיבהש בתכה תא ליבומה ול רפיס" .תושרופמ רכזנ הרז הדובע לש ביטומה 

ץוח ערוצמכ וטילפהל היחיש רודגיבא יבר זרדזנו הברה וירחא וררגנו ינוירב שיר לאירוא תא 
היחיש ונקז תא הז לאירוא לליקש 'הרז הדובעד אתוגציל' םושמ ול רפיס דועו .לארשי הנחמל 
:םידדצה ינשמ תופירח תנעוטמ הילע ךמתסמ ץלוהש הניצסה .(טכ ימע) "חדינ ונממ חדי יכ 
תררועמ "המכח תישאר" רפסב האירקה .אסיג ךדיאמ רודגיבאו ,אסיג דחמ ומלוע תייארו םושרג 
אוהו םוניהיג ירודמ העבש לכב רד ומצע האור היהו" :םיינוציק םירוהרה םושרג לצא 
היצאיצוסאה .(מ ימע) "רקשה םלועב וימי לכ הליבש ול ררבוהו ודגנל םוניהיגה ירויצ הוושמ 
הסחייל ןדיו יאנקה רודגיבא יבר לש ונוימדב איה ,תררועמ המילשה תפהש ,ילילאה ןחלופל 
תא ףירחמ ןונגע .ןחלושה לע םושרג ינפל תחנומה ,המילש תירקחמה תפה לש התוהמל ללכ 
הרז הדובעב הרושקכ "המילש תפ" לש תועמשמה .ורוביג לש תיביטקייבוסה ומלוע תנומת 
ףקות לעב ללוכ חנומ אלו רודגיבא יבר לש תואר תדוקנ תפקשמו דבלב הז םוקמל תלבגומ 
ןחלוש דגל םיכרועה ;ישדק רה תא םיחבשה ,'ה יבזוע םתאו" קוספב ירהו .ומצעל אוהשכ 
רכזנ אוה ןיא םג .המילש תפ חנומה ללכ רכזנ אל ,(אי ,הס היעשי) "ךסממ ינמל םיאלממהו 
רושק ,רגניול הארמש יפכ ,"המילש תפ" גשומה .וילא בורק וא ,המוד ןבומב םירחא תומוקמב 

.ןיבוריע ינינעב קר םיידומלתה תורוקמב 

:'ב חסונ ; 53—50 ימע ,ג"צרת תבט 'י ,(179—178) 29—28 ,"םינזאמ" /א חסונ : םה רופיסה יחסונ .3 
;ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ" :'ג חסונ ; 6—3 ימע ,ש"ת ,רדא—טבש—תבט ,10 ,"תיזג" 
לאומש לש וירופיס לכ" :'ד חסונ ;גכר—טר ימע ,ב"שת ,םילשורי ,ןקוש תאצוה ,"ולאו ולא 
תואבומה לכ ; 155—143 ימע ,ט"כשת ,ביבא לתו םילשורי ןקוש תאצוה ,"הארנו ךומס ;ןונגע ףסוי 
יוצמ דחא די-בתכ .תרחא ןייוצי ןכ םא אלא ,הרשע שולש הספדה וז הרודהממ ןה הז רמאמב 

.'ד חסונ לש אוה הז די-בתכ .(1:696 ,ןונגע ןויכרא) ימואלה םירפסה-תיבב 
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תשולשמ רתוי הברה ףשוח (1933 ,ראונאיב 8 ,"םינזאמ") ןושארה וחסונב דחוימב ,רופיסה 
.יומסה דבורה לש וביט תא ,וירחא ואבש םיחסונה 

ב 

לידוי יבר .ךרד-תולתפנו ךרד-תומימת :תינומעה הריציה תקסוע תויומד לש םיגוס ינשב 
 Ton ("הלכ תסנכה"), הנקזה ,("םימי בבלב") היננח ,("ןולל הטנ חרוא") חתפמה לעב
רמ ,("םושלש לומת") דמוע םחנמ יבר ,("םלוע דע") ןדע הדע ,("הליהת") תימלשוריה 
םיכרדומ וללה .תושעל םהילע רשא תא קוידב םיעדוי ("ןילבול רמ לש ותונחב")ןרטש בקעי 
,תינחור !זזימעל קהבומ יוטיב אוה ,דמוע םחנמ ומכ ,םש .םיכרע לש הביצי תכרעמ ידי-לע 
הלומג ,("הריש") טסברה ,("םושלש לומת") רמוק קחצי .המחנ האיבמו הנתיא ,תירסומו תיתד 
ןכ לעו םינוש תומלוע לש עלקה ףכב םיעלקנ ,("טושפ רופיס") הלשריה ,("םניעו ודיע") 

.םהיתויעת דעב ריחמ םימלשמ ףאו ןוחטב רסוחב םיכלהמ םה 
תויואיצמ יתש ידי לע ךשמנה רוביגה ונינעש ,ןונגע תוריציב דוסי-םגד לע רבדל ןתינ 
ןגועמ רופיסהש םיכרעה תכסמל םאתהב הנתשמ םינושה םיבטקה תוהמ .וז תא וז תורתוס 
ךילמיצ הנימל טכאנ המולב ןיב ינושה תוהמש ירה ,הבהאה םוחתב המשגהב רבודמ םא -רב 
אוה הנימ יכ רמוא שיש ףא) תווצמ תרימש לש םוחתב אקווד היהת אל ("טושפ רופיס") 
הלא ודמעי םיבוט םישעמו םיאטחש ירה תווצמ לש המשגהב רבודמ םא .(תונימ ןושלמ 
לא"ו "שובלמה" ,"םושלש לומת" ,"המילש תפ" ןיב רשג רושגל ןתינ וז הניחבמ .הלא דגנכ 
ידי לע וכשמיהב "ינא"ה ריוצמ ובש קלח ותואל קר איה יתנווכ "אפורה לא"ל רשאב ."אפורה 
.ינשה רופיסב ןמאנ רוטקוד םע דחאה רופיסב אפורה יוהיזל אלו ,הזמ ןקזה ןזחהו הזמ ןמרדגא 
רפס אוה ןמאנ לש ורפס .םידגונמה הכישמה ידקומכ שדוקו לוח םיעיפומ הלא תוריציב 
רוסמל טייחה יררצ ותוא שובלמה .תצרמנו הרורב שדוקו לוחכ ןתוהמ םילשוריו ופי ,תווצמה 
ותוהז הרורבו ;"וניאטח ינפמו" :ןזחה לש ותליפת תרכזנ "אפורה לא"ב .עודי וביט ונודאל 
םגדכ תויונב הלא תוריצי .ראודה תיבל הכילה דגנכ ןעוטהו יוד-רובב ורוקמש שיאה לש 
ותועלקיה לשב תשבתשמ וכרדשו ,ימצע המשגה-עסמ לש לולסמב אצמנה רוביגמ בכרומה 
ךוותב .ירטמיס אוה דוסיה םגד הלא תוריציב .התוער םע תחא תוחצנתמה ,תויווה יתש ןיב 
,תקיודמ הירטמיס לע רבדל ןיאש וילאמ ןבומ. הכישמה ידעי - וידדצ ינשמו רוביגה יוצמ 
הליכא דגנכ שובלמה רמג ,םילשורי דגנכ ופי .תלובקתה ירביאב לילעב ןיחבהל ןתינ לבא 
וב שי ןוציחה דבורה "המילש תפ"ב .המילש תפו תורגיא ,ןמרדנאו ןקז ,ץוחבו תיבב הייתשו 
.קרפ ותואב יתייה דדוב םדא" :םיהז םיקלח ןהב שי םויסהו החיתפה .םיירטמיס תודוסי המכ 
תכלשומ .דתיה יתונוזמ תחרט לכו יתיבב ידיחי יתרייתשנ ינאו ץראל הצוחל ואצי ידליו יתשא 
תרחמל דעו הלילה תוצחל דעו ,תבש יאצוממ וירחא בוקעל ןתינש םינמזה חול םג ."ילע 
םירשק ןיא .ולש תוירטמיסאב טלוב ןוציחה דבורה לש ורקיע לבא .הירטמיס עבוק רקובב 
תורצויש תירטמיסה השוחתה תרפומ ךכבו רופיסה םויס תארקל דחוימב בבוסמל הביס ןיב 
:קוחר ןוויכל םינמזה חולמ הדח הייטס 'ז קרפ טילבמ ןכ .התקמנהו תירופיס הדלות התוא 
אוה .ירטמיס דבור יוצמ ןוציחה הטעמל תחתמש אלא .ץראל חחב ןשיה תיבה לש הפירשה 
לשל הטה ,םיכרד ינש וינפל ויהש םדא לש ותחמש ןיבהל לק" :רופיסה ףוגב יעבדכ רדגומ 
ףוסל ,הזב ךליל ךירצ אוהש ול המדנ הז לשל הטה ,הזב ךליל ךירצ אוהש ול המדנ הז 
חוכב תבצינ תחא לכו ןה םיכרד יתש .(147 ימע ,םש) "הב ךליל היה ךירצש ךרדב ךלה 
:תויורשפאה יתש ןיב תועלקיה ,תויומסה! תויולגה ,ויתויטס לכב אופיא גיצמ רופיסה .התכישמ 
לע הטלחהה .4םשמ ןולמ וא לכוא תיב ,ןאכמ ראוד תיב .םשמ המילש תפ ,ןאכמ תורגיא 
,ךרדל ךרד ןיב ,תישפנה תוחצנתהה .תיתילשא ררבתמש יפכ ,איה ,תמיוסמ ךרדב הכילה 

.לכואה תיבל ונרוביג עיגי רשאכ םג ךשמית 
ףכ לע ליטנ םא .םינושה םינשרפה ןיב הערכהל חתפמ ונדיב ןתונ דוסיה-טגדש המוד 

.תועמשמ לכ הז יונישל סחייל ןיא .ןולמ לע ןכמ רחאלו לכוא תיכ לע הליחת רבודמ 'א חסונב 

דועסל ןולמה יריידמ םניאש םיחרואל ןתינשו ןולמ יתבב יוצמה בוא םלואל איה רפסמה תנווכ 
תומוקמ עמשמ ,"תוקדנופו תזאינסכאל יתכלה אל םא" :'א חסונב רופיסה שארב עיפומ ךכ .וב 
יתבו" :"תואקדנופו תואיגסכא" רחאל ףסונ 'ג חסונב .'ב חסונב םג ךכ .םהב ןולל םג ןתינש 

.'ד חסונב םג ךכ ."לכוא 
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םא םלוא .תמייק תירטמיסה היהת ,תונתנהנ ,הליכא רצי יגש דצמו תווצמ םויק םיינזאמה 
רפסמה שפנבש טקילפנוקה ביטו תטלוב תירטמיסא רצווית הרז הדובע דגנכ תובצינ תווצמ 
תכרעמ רואל איה הלק הרז הדובע ןיבו תווצמ ןיב הרירב ירה .ללכו ללכ ןבומ יתלב היהי 
רומאל ,רבחמל "רפסמ ינא" ןיב הנחבהה יכ רוכזל יואר ."רפסמה ינא"ה לש תומרונה 
םא דחוימב ,םיינשה ןיב יהשלכ תורבחתה תויהל הכירצ תאז לכב .תמייקו הרירש ,ןונגע 
תוביטאנרטלא ןיב תועלקיה רייוצת םולכ ."םישעמה רפס" תמגוד יודיו לש םירופיסב ונל ןינע 
י "המילשה תפ"ה העירכהש רפוסמ םא םג המ ,הרז הדובע איה ןהמ תחאשכ תוערכומ יתלב 
דחמ תבש לש תומילש םיחצנתמ ובש רופיס .דנאב לש ותרבס תא תוחדל שי המוד ןפואב 
לש תוטבלתה תמייק הניא ובש ,ןיטולחל הנוש םגד גיצמ אסיג ךדיאמ תווצמ םויקו אסיג 
ונניא תיכרעה ןתוהמ יפל תודגונמ תויורשפא יתש ןיב תוטבלתה ולוכ לכש רופיסה .שממ 
,קלב בלכלו "םושלש לומת"ב תילילל ותלבקה אובת רלסרגל רשאב םג .וז השיג יפל רבסומ 
ותומד לש טרופמ חותינ םג ומכ ,"אפורה לא"ב "רפסמה ינא"ה תא חוכב זחואה ןמרדנאל 
.דימת ול בורק אצמנה ורצי םע טפטפמ םדאה ,ןכא .התפמ רציב ונל ןינע יכ חיכותו ,רופיסב 
,(יאלקח רפס תיב דיגנ) יצרא חוכ ואשעו רלסרג ןקויד תא וירויצב ביחרה ןונגעש אלא 
תוגונעתל שפנה תא ףחוד ,יותיפ לש ךרד תוציפק ץפוק :רומאל ,הבכרמ לעב ,תורענ התפמ 

.המתה הנומאה תומכסומב תקפקפמה ,תינוליחה המכחל ןכו םלועה 

ג 

."שובלמה" לע דחוימב בכעתהל יואר םתיתשתב "המילש תפ"ל םיבורקה םירופיסה ןיבמ 
דמעמ שיש ירה ,5ונרופיסב דחוימ דמעמ תלעב איה "המילש" הלמהש דועב יכ בל םשוי 

.רסח המ תוארל שובלמה תא קדבו " ."שובלמה" רופיסב "רסח" הלמל המוד 
רנה לבא שובלמ שובלמה ןיא רסח םאו והשמ רסוחמ ומצע שובלמה לבא 
ינש תומש ןיב סחיה טלוב ןאכ .6(הש ימע ,"שובלמה") "רסח שובלמהש תא ול הארה 
,המשנה ,הובגה בטוקה תא ןמסמ שובלמה .המילשה תפה דגנכ ,רסחה שובלמה :םירופיסה 
רוסמל בייח םדאהש םייחה ;הילע ףיסוהל ןתינש תפסותבו 7דקש ןושרג הפי שריפש יפכ 
תלמסמ המילשה תפה .וייח םויסב ,ומוי בורעב וינפל ובצייתהב םלוע ארובל םהילע ןובשחו ןיד 
תורעקבו ש"יי תוסוכב וסירכ אלימ אוה ףא טייחה .רציה תולאשמ יולימ ,ךומנה בטוקה תא 
רשבה לכ ותשא הלטנש " .הליכאה תוואת תואלמב אוה שגדה .יגאפישאק לש תואלמ 
םירופיסה ינשב .8 "בוטו ןמש לישבת ול התשעו םויה לש וילע הפיסוהו לומתא לכא אלש 
לע הכפשנ ןכיהלו ,הרעקה לכ הכפשנו ןחלושה עזעדזנ" .המהוזה ,ךולכלה תא יותיפה איבמ 
שפרב") תורגיאה תוכלכלתמו "ססהמה ינא"ה ךלכלתמ ונלצא .(טיש ימע) "רשה של שובלמה 
לכ ליפמה ,רצלמב ותולקתיה תעבו רלסרג לש הבכרמה ןמ ותליפנ תעב ("ןייבו בטורבו 
יתפשו תודבכ ילגרו ילע דבכ ישארו םיכלכולמ ויה ידגב" .וידיבש הקשמהו לכואה ,םילכה 
האיבמ תפה ירחא הכילהה .(155 ימע) "בער לש העיזמ תוהק יינשו שבי ינורגו תוטפורמ 
ינשה ;תמו ויתוצאב ךבתסה ,רהנל לפנ דחאה .תחפ יפ ירבעל םירוביגה תא םירופיסה ינשב 

.רבכעה ידי לע רקונמ תויהל ליחתמ 

,'א חסונב ."המילש"ל העיפומ איה םהבש םירשקהב הליבקמה ,"אלמ" הלמה תא םג ריכזהל יואר 

היקנ הפמש אלמ ןחלוש ינפל בשאו תוירבה ןיב אובאש יבלב יתחמש רבכו" :חתופה עטקב 
עגיל ךירצ ינא ןיאש ןימח התושו ןקותמ לישבת לכוא ינאו ינפל שמשמ רצלמו וילע הסורפ 
םהיניש תא םיצצוח םהשכ םנחלושמ םיבוסמה ןמ תצקמ ודמע ךכל ךכ ןיב" :ןכו ."םהילע 
תפ") "םיקיר םיקובקבו ןיפילקו תומצע אלמ ןחלוש יגפל יתבשי ;האלמ סרכ ךותמ םיקהפמו 

.(154 ימע ,"המילש 
רשקה ;(םש) "והשמ אלא רסח וניא" ;(טש ימע) "והשמ אלא רסח שובלמה ןיא תמאב" :ןכו 
תואבומה .(בש ימע) "םילשה אלש שובלמה ןינעלו" :טפשמב טלוב "םלש"ל "רסח" ןיב ינושלה 

.ןונגע יבתכ לש ט"כשת תרודהממ ןה "שובלמה" ןמ 
היבחרמ ,םילעופ תיירפס ,ןונגע י"ש לש רופיסה תונמא ,"רופיסב יומסו יולג" :דקש ןושרג 

.136—89 ימע ,ג"לשת ,ביבא לתו 

הלחה ינאפישאק תואלמ תורעק יתש לכאשמ" ;(גיש ימע) 'ךתרעק ךל אלמא וישכע" :ןכו 
.(םש) "תקחוד וסרכ 
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"רפסמה ינא"ה ןיבו וימי ףוסב ללוחתמ רופיסהש ,ןקזה טייחה ןיב לדבה שיש ןבומ 
,תירבאקאמ תויריטאס ידכ דע ,תינוריאה תוהמב עירכמ לדבה שי .תיערא איה ותלקתש 
.ימינפ עסמכ ראותמה ,ינשה רופיסה ןיבו םע-רופיס לש יפוא לעב אוהש דחאה רופיסב 
ןיבש ןוימדה םג ןאכמ .םלועה תפקשהב הבריק תרכינ ףא ,ףתושמ אוה דוסיה-מגד םלוא 
,(רמומה לע יאוולה-רופיסב םימודמה םיגיראה הוושה) שובלמב םירושקה םילמסה תכרעמ 

.הקשמו לכאמ לשו המהוז לש םתוילמסב ,קדנופל הכילהב 

ד 

.רופיסב םיפסונ םימצעו תויומד לש תיגוצייה תוהמה תא חנעפל לכונ דוסיה ימגד תרזעב 
תא דצ אוה .לוכל םינמוזמ תונורתפ ול שיש ,יתדה יאנקה אוה םירבכעה תדוצמ לעב ינפח 
תנכוסמה השיגפה הרואכל ענמית ול ןיזאי "רפסמה ינא"ה םא .שנוע ךכ ידי לע ענומו אטחה 
,החודה וסחי תא ןיגפמ "רפסמה ינאה"ש אלא .ןכמ רחאל וישובלמב רקנמה רבכעה ןיבו וניב 
ארוק רפסמה .יאנקה סחניפ תא ריכזהל ךירצ ינפח םשה .ףרה ילב ודירטהל אבש ימ יפלכ 
ןייצמש יפכ ,ןהכה ילע ינב תשרפב רכזנ אוהש םושמ ,ול ארוק אוהש יפכ "הדוצמה לעב"ל 
ומשש ימל ותוכימס םושמ אלא ,ינפח לש ותועשר תמחמ וניא תוכימסה ביט םלוא .טהב 
םהוש היתתמ ומכ ,ןירשימב תאצל לוכי וניא ןונגע .ןהכה ןורהא ןב סחניפ :תואנקב רשקנ 
,קיריח) לילצב בורקה םש ,ינפחל תואנק רושקל ףידעמ אוהו ,יכ"נתה סחניפ דגנ ויתוזחמב 
דיצל ,תואנקל הרשקנש תומדל יביטאיצוסא רשקב םג ומכ (יח /נ /פ) רוציעו (ץמק ,אוש 
ולוק ברעתמ רוכזכ .ןקרופ םוקי םנורג יברו שייפ יבר לש םתייוול ןב אוה ינפח .םיאטוח 
תמא" .רלסרג דיל ינפח עיפומ ונרופיסב םגש המית ןיא .יאנקה ףיטמה לש ולוקב קלב לש 
ךחומ תא םסרכמ הז ינפוחשכ לבא ,לודג ןוקית םירבכע תדוצמו הער םתעיגפ םירבכעהש 
בל םשוי .(150 ימע ,"המילש תפ") "הדוצמה לעב לש ותחישבמ םירבכעב רחוב תייהש רשפא 
םסרכמה רבכעהו ןאכ רכזנה "םסרכמ" ןיב הלבקהל ןכו "לודג ןוקית" :םילמב ינוריאה שומישל 
תפקשה .תונורתפה לעב יאנקה לש ןיחומה םוסרכ לע ףדעוה ימויקה םוסרכה .ןכמ רחאל רכזנה 
תא ןאכ םג הל תאצומ ,םירחא תומוקממ ונל תרכומה תיתד תואנקל סחיב ןונגע לש םלועה 
םשכ ,תישממ תומד לש עקר לע יגפח תא בציע ,רבד יעדוי םירמוא ,ןונגע .זכורמה היוטיב 
איהש יפכ ןקוידה תוהמב אוה רבודמה םלוא .םלכב וא ,םנורג יבר לש םרויצב השעש 

.רופיסה לולכמב הלגתמ 

ה 

,םימצע רפסמ לש םתוהמ חונעיפב ונל עייסל אוה ףא יושע ןונגע יבתכב רחא דוסי-מגד 
גהונ ןונגע .םירוביגה לש ןויפיאהו בוציעה רושימב דוםי-םגד לע רבודמ .רופיסב םיעיפומה 
רמוקל .וייחב "םיעירכמ" םימרוג תויהל םיכפוהה ,תובישח ילעב םיטקייבוא וירוביגל דימצהל 
בבלב") היננחל ,שדוקה ןורא - ("תונוגע") ירוא ןבל ,שובלמה לעב אוה טייחה ,קלב קבד 
,תיבה :תדחוימ םירוגמ-תייווה ךכל ףיסונ .תוצאה - ץינכר בקעיל ,תחפטמה - ("םימי 
הירטמיס עבוקה דוסיה-םגדל ףסונב .םירחאו לייווצרוק ,ןדס ודמע ןונגע יבתכב ותוהמ לעש 
רשק עבוקה ףסונ םגד אצמנ ,וז דגנכ וז תפו תורגיא :תורירבה יתש לש תובצייתהה תמחמ 
לאיתוקי .הבכרמ ולו בוחרה דחוימבו ומוקמ םוקמ לכ ,רלסרג .דחוימ ץפחו םוקמ ,ןקויד ןיב 
םוקמ לכ אוה ףא ינפח .תורגיאה לעבו רפסה לעב אוהו 9ימלשורי תיב ךותב אצמנ ןמאנ 
.דשאה תאיצי תמחמ ,ורקיע ףפורתנש תיבב רג "רפסמה ינא"ה .םירבכעה תדוצמ ולו ומוקמ 
טקייבוא :הארו אצ לבא ,תורגיאב דיוצמ אוה .לכואה תיבו ראודה תיב ןיב עלקנ אוהו םידליהו 
רשע העיגהש יתיארו ינועש תא יתאצוה .ןועשל וק םואתפ עמשנ" .ןועשה - ותושרב ףסונ 
הזיחא הל אוצמל הלוכי - תפ וא תורגיא - היעבל הבושתה .(153 ימע ,םש) "הצחמו 
יפל היה לוכי "רפסמה ינא"ה ."ץפח לכל תע" :םדאה לכמ םכחה לש וחסונב הרשפ לש 
תפל הווצמ ןיב ונמז תא קלחלו ,אוה ןועש לעב ירהש ,דוגינה תא רותפל ויתופקשה תוהמ 
ןועשב ירה ונועשב אל םא ובהי תא הלות ויתותע רדסל ליכשה אלש ןועשה לעב .המילש 
להבתיו לצלציו רוזחיש יתיפיצ .ןועשה תא יתיארו לתוכב יניע יתילת" .לתוכה לע יולתה 

דמעו אבש דע ותיב ךותל יתיפצ .ונולח לע דחא ןקז יל יפד דלוהו ררגנ ינאש םע" .9 
.(144 ימע ,"המילש תפ") "םולש יל ןתנו ילצא 
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לוקכ והומכ ,לעופ וניא ןועשה לש ולוקש אקע אד ."ילצא עיגי אלש דע חרביו רבכעה 
תעב רבכעה תא שרגמ וניאש לותחה ומכ ,קחדה תעשב םיעישומ םניאש ,רלסרג לש ויסוס 

.תיתימא הקוצמ 
היילעה ינפל תיבה תפירש :יאוולה רופיסב םג הארנ טקייבואל םוקמ ,ןקויד ןיב רשק 
גרובמוהב ותיב תפידשב ,עודיכ ,האר ןונגע .דורב אוה יפארגויבה עקרה .לארשי ץראל 
שנועכ םירבדה םיחסנתמ ונרופיסב .ץראל ץוחב ותבישי לע שנוע ,םיהולא עבצא הינמרגבש 
ןדס בד ינפל תבצינ ,ינפה ירוחאמ ומכ ,רמומה ירוחאמ .רמומה םעו רלסרג םע תורבחתה לע 
"רפסמה ינא"ה .תללובתמה הינמרג תודהי תא רמומה ןייצמ ילמסה דבורב םלוא .תישממ תומד 
ררבתמ .הרוחס ,רמומל ,םירפס - רפסמל .הטמל - רמומה ונכש .הלעמל רד יאוולה רופיסב 
רחאל ,הינמרגב "םיפילחת"ה תא םיריכזמ םיגיראה .םימודמ םיגירא אלא הניא הרוחסה יכ 
תבח םיוסמ עגרב ."רפסמה ינא"ה לש םיפיוזמ םייחל הבריקה תאו הנושארה םלועה תמחלמ 
םג ןוממהו םירפסה ודבא הפירשה ןמ .םיפלקה קחשימב - רמומהו ,רלסרג :וידחי םיינשה 
,ןונגע לצא םירחא תומוקמבו ,"שובלמה" רופיסבש הלקתל םרוגה ש"ייה ביטומ ,בגא .דחי 
תא ואלימו ורבתשנו התשמ םיאבכה םהל ושע הליל ותואבש" .יאוולה רופיסב םג עיפומ 
עיבטמ שאה ביטומ .(149 ימע ,םש) "שא ופיסוה תובכל ואבשכו רכישו ףורש ןיי םהילכ 
שממ .דתיה שאה ץראל ץוחב םלוא .שא תכחול שא .רופיסה תחיתפ לע םג ומתוח תא 
הצרנ םא ,"שא דוקיכ הדקי הפצרה" ,המודמ איה שאה םילשוריב .רמומל .דתיה תורבחתההו 

.רלסרג םע קר אלו ,ןמאנ םע םילהנתמ הב םיגולאידה .יכה תשגדהב 

ו 

המדק .תבש יכרצ ול ןיכה אלש תמחמ לשכנש םדאב השעמ .רופיסה לש ותועמשמ םכסנ 
הנופ ,תבשה תאצ תארקל .ץראל חחב והתשנ וינבו ותשא :רתוי הקומע הביס הז ונולשכל 
לכ םע ונייה ,"םהמע יתררגנ" .ובל תולאשמ אלמל הרטמ ךותמ םיברה ךרדל םדא ותוא 
:הלופכ תועמשמ "דיחיה ליבש"ל .(144 ימע ,םש) "דיחיה ליבשל יתיטנש דע" ,םיכלוהה 
אוביש המ לש תושחרתהה ןפוא לע םיעמוש ונא .ימינפה רוהרהה ,םולחה ,ןוימדה ליבש 
:היינשה תועמשמה .שפנה לש ימינפ עסמ אוה דיחיה ליבש םייתורפס םיחנומב .ןכמ רחאל 
.רודל רודמ םירוסמה םיכרעה חרכהב םניאש ,"רפסמה ינא"ה לש ויכרע ונייה דיחיה ליבש 
חחב םידליהו ,דשאה תראשה אוה ויתורצ רוקמ יכ ונרוביג עמוש ןמאנ לאיתוקי םע השיגפב 
ולספמ עפשומ ןמאנ לאיתוקי לש ונקויד רויצ .םתאלעהב תולשרתהב םשאומ אוה .ץראל 
,ןהילע היולת ,דתיה המולב הרעג ןימכו ,ןהש לכ תוחותפ ויה ויתפש" .ול'גנא לאכימ לש 
"ףעוז אוהש העשב לודגה םיכ ,םילג םילג השענו טמקתנ הביש וב הקרזש גלפומה ונקזו 
,םלוע תויווהב יקבה ,"רפסמ ינא"ב ונל ןינע יכ ונתוא תדמלמ המצע וז הדבוע .(םש ,םש) 
.לארשי ינומא ימולש לש תיביטאיצוסאהו תינחורה ,תישפנה תכרעמל ןיטולחל תופכ וניאש 
רוביגה תא הגיצמ ןמאנ לש ורפס לע החישה .רוטקודכ ריתכמ אוה ןמאנ לאיתוקי תא ףא 
םוקמב ,ןמאנ .יגיסב השמל הנתינ הלוכ הרות היפל תשדוקמה תרוסמב הריפכל ןכומש ימכ 
ןחלשל שיש ,תורגיא ול רסומ אוה .ןויסנב ומע חחושמה תא דימעמ ,חוכיווה תא ביחרהל 
לש וייח ןכסמ תורגיאה חולשמ יא אמש רוביגה לש ודחפ ,ןכמ רחאל רמאנה ןמ .תוירחאב 
חוכיווה אל :רמוא רמאנ לאיתוקי .ורבחל םדא ןיבש תווצמב רבודמ יכ קיסהל שי ,הלוח 
חוכיו לע אלו ,תווצמ םויק לע תדמוע תודהיה :רחא ןושל .םישעמה אלא ,רקיע יזיפאטמה 
הנופ ךכ ,לאיתוקיל רוביגה ןיבש םיסחי תכסמ הלוגנ רופיסה תחיתפבש םשכ .תומגוד ינינעב 
ול עריא רבכש לשכה-,רשעמ עיפומ ןאכ .רלסרגל רוביגה ןיבש ןילמוגה תקיז רויצל רופיסה 

.רלסרג םע קודה גישו חיש ךותמו רמומה דיל ץראל ץוחב ררוגתהש תעב ונרוביגל 
.'ח תואה תחת עיפומ הז קלחש הרקמ הז ןיא ילואו ,רלסגרל העינכה תריוצמ 'ח קרפב 
רמ דימעה .ומשב ול יתארקו ול יתזמר ראודה תיב ינפל רלסרג רמ תא יתיארש ןויכ" 
הלעמה אוה רלסרג .ינפח םג ףרטצמ םיעסונל .(150 ימע ,םש) "ינלעהו ותבכרמ תא רלסרג 
ןיב ןכשמ אצמ קלב םג ירה .יאנקה ןיבו ןטשה ןיב הבריק תמייקש ךדמלל .הבכרמל ותוא 
"ינא"ה תא הדימעמ הבכרמל היילעה .שייפ יבר תא ותריש םיבלכהו םנורג יבר לש וידגב 
.(םש ,םש) "ונתלגלוג תא ץצריו ליבומוטבא רובעי אמש ארייתמ יתלחתה" .תוומ תנכסב 
"ונתוא ריתהו ןולגע דחא ןקז אב" :הליפנה רחאל .רתוי ןכוסמ הרובעת-ילכל הכילומ הבכרמ 
.ארחא ארטיסה תוחוכב וקבאמ תעב ונרוביגל ול עייסמה חוכה אוה ןקזה ןולגעה .(םש ,םש) 
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אוה עישומה ןקזה ודגנכ ,הבכרמ - רלסרגל .םימיאתמ המחלמ יעצמא םידגונמה תוחוכל 
ללפתמ היה ןזחה וליאו בלכ ידי-לע רוביגה לש ותוסכ הערקנ "אפורה לא"ב רוכזכ .ןולגע 
ונא ןולמה תיבב .םדאה םהב אטוחש םיאטח דגנכ אטח-תרפכמ הליפת ."וניאטח ינפמו" 
ותוברתל ץוחמ לא ,הצוח ידוהיה תא םיכשומה תוחוכל םירצי יולימ ןיבש רשקה לע םידמוע 
וזיאב יתלקשו םתארקל ישפנו יבל ןיכמ יתלחתה" .הרז ןושלב רבדל שי םירצלמל .ונושלו 
ןכש לכ ,תונושל הרשעב רבדמ דחאו דחא לכ דחא יוג ונאש יפ-לע-ףא .םהמע רבדא ןושל 
בשויה לש ותייפיצ תעב םג .ינוריא ןבומכ אוה טפשמה לש אפיסה .(םש ,םש) "לארשי ץראב 
תפה דגנכ .לועפל תימינפה תלטוטמה הלדח אל ,אקווד המילש תפ גישהל ,ןולמה תיבב 
טסורפ ראיתש םיניפותה תא ריכזמה חסונב .תיתימא תומילש לש תפ היוצמ תחאה המילשה 
תמכרוכמ הלח ודיבו בשוי דחא קוניתל יתיאר יבל ףרטמ ינאש ךותב" :רופיסב רמאנ 
.יפב רומש ןמעט ןיידעו םירופה גחל ונל הפוא םולשה הילע אמא התיהש תולחה ןתואכ 
,םירופב וליפא .(153 ימע ,םש) "הלח התואמ תחא הסורפב ןתונ יתייה םלוע לש וללח לכ 
הרירבה היוצמ ,שאר תולק ןכו תדכ הייתש ומכ ,רציה יוליממו תויצראה ןמ וב שיש גח 
רחא הכילהה לשב ןולשכה תשוחת תא קימעמ רופיס לש ומויס .תולעתהה םוחתב איהש 
התע השענ תורגיאה חולשמ ףא .וינפב דמע אל "ינא"הש םלשה יותיפה ,המילשה תפה 
רופיסה ירבד .עובשב 'א םוי ונייה ."תויולג לש תבש" רופיסב הנכתמש המ לשב ירשפא יתלב 

רופיסה תמיתח ." תורגיאה תא תוחדל ידכ אלתמא לכב שמתשמ ראודה דיקפ .םיינוריא םה 
יכולכלמ ימצע יתצחרש רחא" .חתמב התוחפ התע איהש ,אצומה תדוקנל רוביגה תא הריזחמ 
יפל ףלח .םוי םוי ייח לש ביתנל דיחיה ביתנמ רזוח "ינא"ה ."תונוזמ יל חקיל יתאצי 

.םילדבנה הכישמה-יבטק ןיב ףרטיהלו לטלטיהל ךרוצה העש 
ברשה .םוקמ לשו ןמז לש תוידוגינ ידי-לע םג תכמתנ תפו תוריגאב תמגדומה תוידוגינה 
,טהב ןייצמש יפכ ,תבשב םלועל לח וניא רדאב 'זש הדבועה ןכו םוי ותואב לחש טהולה 
אל השמ לש ולבא תמחמ" :רופיסב רמאנש המ .ץיק לש הליגר תבשב רבודמש םידמלמ 
:"ץמוא ףסוי" ךותמ ,ץלוה טטצמש יפכ אלא ,רדאב 'זל אל איה הנווכה ,"הרותב וקסעתנ 
םולשה וילע ונבר השמ לש ודובכ ינפמ שרדמ םיעבוק ןיא תבשבש בירעמל החנמ ןיב" 
עקרכ השמ לש ותריטפ תעש תא אופיא דימעה "םישעמה רפס" לעב .11"הזה ןמזב תמש 
,תבשה ףולחב אקווד .שודקה רפסה תא רביח ימ הלאשלו הרותה תוהמ לע תופסלפתהל 
תניחבמ םג .ןתכלהכ תווצמ םויקב הכורכה תימינפה תוטבלתהה תשחמומו חישה-וד שחרתמ 
רכזנ םילשוריב תיבה .םירבדה תחיתפב רבכ ץראל ץוחו לארשי ץרא תוידוגינה תמייק םוקמה 
:לוחל שדוק ןיבש ידוסיה חתמל תופרטצמ תוידוגינה תוכרעמה לכ .ףרשנש תיבה דגנכ 

.םדאה שפנבו םוקמב ,ןמזב 

ז 

ןינע יכ החנהה תא קזחמ "םינזאמ" חסונב דחוימב ,רופיסה לש םימדקומה ויחסונב ןויעה 
ןאכל ותוא םיכשומ םיידוגינ הכישמ-יבטק ינשש רוביג גיצמ הלש דוסיה םגדש ,הריציב ונל 
ןמאנ .ןמאנ לאיתוקי - "רפסמה ינא"ה :תומיעה דמעמ תא ףירחמ "םינזאמ" חסונ .ןאכלו 
הפצמו "האריבו המיא"ב וינפל דמוע רפסמה ,12 "הבישיב בשויו אוה לודג םכחש יפל" :רדגומ 
הלענ הרוצב ראותמ ןמאנ לש ונקוידש דועב ."םיקומעו םילודג םירבד" וחיש ןבמ עומשל 
תופקשה לעבכ רתוי רורב ןפואב "רפסמה ינא"ה הלגתמ םירחואמה םיחסונב רשאמ רתוי 
וילאמ ןבומ רבדכ ,"...ןודאה לש ומשב" ,ןמאנ ,"איצוהש" רפסה לע רבדמ אוה .תוינוליח 
ןב ול יתרמא" :רפסב םיבותכה םירבדה לש םתויסחיל ןעוט אוה .םימשה ןמ הניא הרותש 

הקמנהה תינתשמ 'ד חסונב .תויולג לש תבשב רוגס ראודה תיב יכ רמאנ 'גו 'ב 'א םיחסונב .10 
איה הריזהש רחאמ .ךרוצ םהב האור דיקפה ןיאש םירבד ינפב ראודה תיב תליענ לע רבודמו 
ראוד לש םתדובע ירדס לע תינוריא תואטבתהב וא הז טפשמ שרפל שיש ירה ,תימלשורי 

.יטירב?! טאדנאמה ימי םה עקרהשכ ,רגניול בתוכש יפכו ,םידיקפו 
השמ לבא עודמו ,רדאב 'זב רבודמ יכ ןועטל חרכה לכ ןיא עודמ תעלוק הרוצב קמנמ ץלוה .11 

.בירעמל החנמ ןיב תבש לבב רשקנ 
,יאמד ,אתפסות) דומלתל שרדמ תיבב הרות דומיל אוה ,"הבישיב בשי" :לש לבוקמה שוריפה .12 

.הלעמ לש הבישיב :רתוי ההובג הלעמל םג אוה זמרהש ןכתיי זמרנה רושימב לבא ,(גי ,ב 
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םינתשמ םינמזה אלה .םינש ינפל ובתכנש םירבד זוחאל רשפא םולכ .ןשי רפסהו ינא ירוד 
הביטחכ תויהל ורפסל ויד .לומתא םדוק בתכנש המל םויה תייצנ ךאיה .תופלחתמ תועדהו 
םירבדה תויסחיב ,אופיא /ונינע םדקומה חסונה ."השק ויפ לע גהנתהל םרב ,הירוטסיה לש 
.קפסב ללכ תלטומ הניא ןודאל אלו ןמאנ לאיתוקיל רפסה לש ותוכייש .רפסב םיבותכה 
ןמאנ לש ורפסל ןיא םירמואו םיצצולתמש שיו" :רקיעב הריפכ לש הנעט העיפומ .דועו תאז 
םיחסונב רמאנש הממ הברהב ףירח הז חסונ ."םלועב הזכ ןודא ןיאו םולכ ...ןודא ותואלו 
.(154 ימע ,"המילש תפ") "וימימ םדא והאר אלש דחא ןודאב וירבד תא הלתו" :םירחואמה 
תא .הרז הדובע לש אטחב ונל ןינע יכ םינפ םושב הדיעמ הניא ןועיטה תפרחה םרב 
תא ריכמה שיאכ עיפומ אוהש םושמ תאזו םירחא לש םהיפב רפסמה םש הריפכה ירבד 
תועד לש םילדבנה ןהינווגבו חורה תודלותב יקב ,דחי םג לוחו שדוק :הנומתה אולמ 
יתעמש אל אלמלא" :תושרופמ רמאנ "רפסמה ינא"ה לש תוארה תדוקנל רשאב .תונוש 
ותואשו ...ןודא שיש עדוי ינאש יפ לע ףא ,ודגנכ הפ חתופ ינא ףא יתייה אל רשפא םהירבד 
אלא ולוכ דגנכ ןעוט וניאו םוי לכ ומע עשעתשמ היה ואיצוה אלש דעו ,ודימ אב דפס 
ונל ןיא ."...ןודאה תא ריכהל הוואתמ יתייה ימי לכש יתרעטצנ רבכו" :דועו ."ותצקמ דגנכ 
,שרדמ ירבדב ףאו הרות יבורב ןימאמ ,רקיעב ןימאמב אלא ,רקיעב רפוכב ןינע אופיא 
,םלוע ארובל סחיב םינפ םושב םניא תוקפסה .הרותל אוה ךורב שודקה ןיב סחיה םנינעש 
לש וסחיכ תשגדומ וז הדבוע .ןתוטלחומ תדימו הרותה רפסבש תומיוסמ תווצמל סחיב אלא 
"םינכש"ה .לארשי ינומא ימולש :ונייה ,ןמאנ לאיתוקי לש "וינכש"כ הנכמ אוהש ימל רפסמה 
רפסמה ."םלועל לטב וניא וירבדמ דחא רבד והובו והותל רזוח ולוכ םלועה לכ וליפא" :םינעוט 

חוספל ותלוכילו ותייהתל ןיכמ זמר בוש ,"ןאכלו ןאכל" םינפ הארמו האנה םתצילממ הנהנ 
המל ימצע לע יתמערתנ םירבדה ךותבו" .ובלבש תמאה תא שבוכ אוה .םיפיעסה יתש לע 
םירבדהמ תצקמ תויסחי הנינע וז תמא ."הפקת לכ הרמוא יניאו תמאה תא ינא עילבמ 
אל :"רפסמה ינא"ה לש תואר תדוקנמ תורחא םילמב .ארובה תויסחי אלו ,הרותב םיבותכה 
תוהזל ,וינכתמ קלחל ,רפסה תצקמל תסחייתמה םלוע תייארב אלא ,רבודמ הרז הדובע אטחב 
םחיו ומצע ןודאה לע .ןודאב רופכל םינפ םושב תנווכתמ הניאשו הרותה יקלח לש םרבחמ 

."וריכהל הכוז יתייהש רשפא ודגנכ םירבד יתחטה אלמלאו" :רמאנ וילא רפסמה 
חסונב רמאנ ןמאנ לאיתוקי לש תוארה תדוקנ לע םירחואמה םיחסונב זמרב רמאנש המ 
חבש ירבד חינהל בטומ רמואה םדאכ ,ינממ ויניע עיסה אוה לבא" :תושרופמ ןושארה 

."רפסה ירבד םייקלו 
תונב םע לייטמ היהש" :'א חסונב אוה ףא עיפומ רלסרג ישעמ לש רתוי רורב יוהיז 
השוע היה" :בותכב קפתסמ ןכמ רחאלש םיחסונב וליאו "ןהיתובל תא ךפהמו הלילב רפכה 
ינפחל ןתינש "ןעש" ראותה תקיחמב עיפומ יתועמשמ יוניש ."םירבאה תונבב קוחש ול 
."רפסמה ינא"ה תא ןייפאמה ץפחכ דחייתמ ןועשה ירהש ,רורב הקיתמה םעט .אמק חסונב 
רויצ :רופיסה לש 'א קרפב ןהיתש ,תובושח תופסות יתש ופסונ םירחואמה םיחסונל 
.םילשורי תובוחרב םיכלוהה לש טרופמ רואית ןכו תולכיהה תריש ךותמ םיחנומב תיבה 
ץוחב תיבה לש שאל ליבקמ ביכרמ איה שאה .רופיסה ףוג ךותמ שרפל שי הלא תופסות 
םישנוע ראתל ןוצרב וניא רבודמה יכ ,החיכומ "תולכיהה תריש" ךותמ תיתשתה .ץראל 
תא טילבהל אב ריעה תוצוחב םיכלוהה רויצ .רכנ יהולא רחא ךשמנש ימל םיפצמה םיארונ 

.דיחי דגנכ םיבר .דיחיה ביתנל היינפה 
:לפכומ רלסרג רואיתב .1נכת תניחבמ רתוי ףירח ןושארה חסונה יכ רמול לכונ םוכיסב 
.""תותשלו ףוטחלו לוכאלו ףוטחל יתשקיב" :רפוסמ ןולמה תיבב ."תוגונעתו םיגונעת" 
תונווכ הל ןיא החיתפב שאה תפסות .םירבדה תא ךכרל תואב םירחואמה םיחסונב תופסותה 

האת אוהש תמיא לכ ואסכמ ץפוק ןורחאה הז .לכואל רוביגה לש ותייפיצ תא ףירחמ 'א חסונ 
יתבשי" .םיחסונה לכב תפלו תורגיאל הנוחנ רוביגה לש ותעד .לכוא םע ברקתמ רצלמה תא 
ראודה תיבל הסט םעפ .םוקמל םוקממ שפנה הסט העש התוא .ישפנ תא יתכראהו יתיפיצו 
עגרמ רוביגה ראותמ ןושארה חסונב .(154 ימע ,"המילש תפ") "םיבתכמ םשמ םיחלשמש םוקמ 
םיעבצב םג תריוצמ ליבקמ ןפואב לבא ,תפה תליכא לש סומלובל ןותנכ לכואה רדחל ותסינכ 
ראשב יתרהרה הייתשו הליכאב רהרהל אלש ידכ" .םיבתכמל תישפנה ותודבעתשה רתוי םיצרמנ 

."םיבתכמה תא יל ריכזה אלש רבד ךל ןיא לבא .םינינע לכ 
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יביטומה םופדה תמלשה :תויתונמא תוביס ךותמ העיפומ איהו תכל תוקיחרמ תויאידיא 
.רופיסה לש ירטמיס 

ח 

רופיסל הפסותינ ,קילאיג לש םיששה ולבויל שדקוהש ,"םינזאמ" ןוילגב םסרפתנש /א חסונב 
,ותובידא בורב ןדס בד יל רפיסו רזחש יפכ ,רופיסהש יפ לע ףא .הרומל י"ש :השדקהה 
אצמנ רופיסה .תיתועמשמ איה השדקההש ירה ,ררושמה לש ודובכל הליחתכלמ רבחתנ אל 
םא קפס .חורהו תוברתה ,םואלה ימוחתב םירורבו םירודס ויכרעש ימל רומאל ,הרומל יואר 
וילאש ,הזכ ראות םשב הריחב ךות הרז הדובעל ההימכ ראתמה רופיס שידקמ ןונגע היה 

.הרומל - ףסוי לאומש רמאנ וליאכ "הרומל י"ש" .ןונגע לש ומש ןירשימב דמצנ םג 
,םדאל ול הלוע המ דמלמה יטקאדיד רופיס ,"שובלמה" ומכ ,אוה "המילש תפ" ןכא 
תונעשיה ךותמ םייקתהל ללכהו טרפה םילוכי ,הרואכל .תודהיה תשרומב תולולס םיכרד חנוזה 
ישוקב ,הקיר ןטבבו םינפ תשובב יתבשי ךכ" .ןילוח לש תוסיפתב תונגועמה תודימ לע 
.יקלח תא ינא ףא לבקא ףוס ףוסש ימצע תא יתמחינו םירחאמ ףוטחל אלש ימצעב יתטלש 
.ילש םירחא ופטחי אל ךכ םירחא לש ףטוח וניאש םשכ ,ורבחל ןכומש המב עגונ םדא ןיא 
תעדל ,רבתסמ .(52 ימע ,"םינזאמ") "הליחת לבקמ הליחת אבש ימו ינפל ואב וללה םיחרואה 
,םיכלוהו םיפירחמ תונולשכל תמרוג ןמאנ לש וייוויצ תחכיש .ןכ רבדה ןיאש ,"רפסמה ינא"ה 
,וז הניחבמ .חיטבהל םיאב רשיה לכשה וא ןועשהש םירדסב חוטבל ןיא .תוומ תנכסל דע 
וכרדב "ינא"ה ךלוהשמ .דחא םחקל ,"אפורה לא"ו "םושלש לומת" ,"שובלמה" ומכ םירופיס 

.תונוש הרמוח-תוגרדב תונכסל ףשחנ אוה תישיאה 
ינשל דחאה םיברקתמ םה .הזב הז םיקובדו םיזוחא רופיסה לש יומסה ודברו יולגה ודבר 
תועבוק ,לשמל ,םיירגוסבש תודוקנה עברא .הסוכמל םלענ ןיב חתמה לש ופקת לוטיב ידכ דע 
רבודמ ןמאנ לאיתוקי לש ותרכזה רחאל ,ךכו .דחא רושימב חנעפל שיש תאו חנעופמה תא 
םיבייח יטקאדידה רופיסב ומכ .חונעיפ תעיגי ונל ךוסחל ןונגע הצר וליאכ ,השמ לע שרופמב 
,ןפוצ לש הטישב בותכה רופיסה חסונבש רתסהה תדימ .םישרופמו םייולג תויהל םיחקלה 
םכופיה םהש ,דבלב םירוהרהב ונל ןינעש םושמ אלא ,םהב שייבתהל שיש םירבד ללגב הנניא 
לש ףוריצ אלא ,שממ םישעמ לש רפס ורקיעב וניא ,עודיכ ,"םישעמה רפס" .םישעמ לש 
תובשחמ ,תושגר ,םיעוריא לש רורצ אוה "המילש תפ" .תבייחמ האידיאל רוהרה ,ןוימדל םולח 
,תומכסומה לכב ןימאמ וניאש ,םדאה תקיזלו הרותה תוהמל ביבסמ ,רופיסכ שגומה ,םירוהרהו 
ענמיהל בטומ יכ דיעהל םיאב ומויסו ותחיתפ .שנועו אטחב ונינע רופיסה .הרבחמלו היתווצמל 

.רוד רודמ הרוסמה ,הווצמה תא ףידעהלו רציה לש וייותיפמ 
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