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ןוועה לע הנוממה ךאלמו ,ונממ הפרנ ומיעש 
.חתפ 

עמ ,עודיכ ,שודגו-אלמ "םידיסח רפס" םג 
יפכ — ןבורש אלא ,םידשו םיכאלמ לע תויש 
לכשש,-רהומש םירופיס" — ןד 'םורפ שיגדמש 
יסב וליאו ;"ואבוה ומשלו ,םהל דומצ ירהומ 
דומצש דחא םג ןיא" הז ץבוקב םיאבומה םירופ 
הדוהי 'רש חינהל ונילע ...ירסומ אצוי-לעופ ול 

קנא וא רופיס רפסל אב אוהש העשב ,דיסחה 
ידכ אלא ,ידסומ חקל דמלל תנמ-לע אלש הטוד 
תא ראתל וא תויגולואית תותימא לע עיבצהל 

לא דימת הנופ ,תדחוימ המגמ אלל תואיצמה 
."ינומרהו יעבט-לעה םוחתה 

תופשכמו םידש ,םיכאלמב ינויגשה קוסיעה 
ויהש תויממע תונומא לש ןתעפשה ינמיסמ אוה 
התייווהבו התריציב .תירכנה הביבסב תוחו1ר 

ץוה-תועפשה םג תורכינ זנכשא-תודיסח לש 
קזח-שגד תמיש ןוגכ ,תוקהבומ תוירצונ ,תורחא 
הנקסמה ילב — ןבומכ ךא ,ינפגס םייח-חרואב 
ןמ ולאשוה הזב-אצויכ .תוריזנ לש תינוציקה 
,םייגולואית םיטנמלא המכ הפוקתה לש תורצנה 
קחרה ,הרקיעב "תינכט" איה הליאשה ןאכ ףאו 

.םירזה יוקיחה-יתפומ םע חורבש-תוהדזהמ 

םיקלח איצוהל — זנכשא ידיסח לש םתורפס 
תגודעבו חקורה 'םב ,םידיסח רפסב םימיוסמ 
התוזח דצמ הביהרמ תורפס הנניא — םשובה 

גנעתי אלו הב "ץורי אל" ארוקה :תינוציחה 
רדס אלל ,תיכראנא התאצרה-ךרד ...התאירק לע 

רופ הריבחתו הקודקדו המוגפ הנושל ,הטישו 
םידבכנ תודוסי המכ הלטנ איה .קוח לכ םיע 
אל ךא ,דרפס לשו חרזמה לש הבשחמה-םלועמ 
הרודס הנשימ לש לודגה ללכה תא םשמ הלביק 
הבוטל לדבנ וז הניחבמ .ינויגה האצרה-דותמו 
.לאירזע 'רב םהרבא 'ר לש ל"נה לודגה ורוביח 

תודיסח לש התמורתל ךורעךיא ,םינפ-לכ-לע 
תוחרא ,םתנומא-תומגמ ,םתומד בוציעב זנכשא 
תודהיב ללכהו טרפה לש םהיתויפיצו םהייח 

לוקיש יפ-לעו ; םיכורא תורוד ךשמל תיזנכשאה 

הדדומל ,הדמולל ונילע המוש הז ללוכ-ירוטסיה 
.הכירעהלו 

גרבנייפ תנע 

ןיראדנאמהו *רכנה 

תורפסב םינויע ,ןיראדנאמהו ירכנה :ןד ףסוי 
.1975 ,הדסמ תאצוה ,וננמז 

לא יטנלאוויבמא סחי יל היה האירק תעשב 
תחסנמו תבשוי ינאשכ ,התע םג .ונינפלש ץבוקה 
עירכהל תלגוסמ ינניא ,תרוקיב תמישרב ירבד 
ריהבהל הסנא .ןאכל וא ןאכל םינזאמה ףכ תא 

.יתובשחמ 

— "ןיראדנאמהו ירכנה" — ןושארה רמאמה 
םהיתוריציב ןויע והז .האירק בגא יתוא "ספת" 

דקומה-תדוקנשכ ,ראובוב-הדו רטראס ,ימאק לש 

וב ירסומה םוקאווב רוביגה לש ותומד תראשנ 
("רזה") לוסרמ יכ ,קדצבו ,סרוג ןד .ןותנ אוה 
,("הליחבה") ןיטנקור לש יתורפסה "ויחא" אוה 
,הרבחה ןמ םיקחרתמו םיקתונמ םהינש רשאב 

תוינוציקב םימלגמו היכרע ןיד תא םילבקמ םניא 
סמלפתמ רבחמה .ינרדומה רוכינה תעפות תא 

The) "ירכנה" ןוסליו■ ןילוק לש ורפס םע 
 Outsider), תורפסב רוכינה תייעבב קסועה
הרפס תכרעהב ורמאמ תא םייסמו ,תינרדומה 

אוה וב ,"םיניראדנאמה" ראובוב-הד ןומיס לש 
לש םירוביגה םלועל יתורפס םילשמ האור 

יורש ומצע האורה םדא אוה ןיראדנאמה .רטראס 
שפא ןיב רוחבל דימת ותוא םיבייחמה םיאנתב 
וברה םיטסילאיצנטסיזקאהו רטראס .תונוש תויור 
ומה םדאה לש ןוצרמ הריחבה ןינעב קוסעל 
בחה ,תיתדה) םיכרעה תכרעמ יהמ ,םרב .ינרד 
םדאה יבגל תבאוש ןבאכ איהש (תירסומה ,תיתר 
אמש וא ,וזכ תכרעמ תמייק ללכב םאה 1 רחובה 
יאשו ודוסימ רקע ןינע איה הריחבה תייעב לכ 
י תידרוסבא הלאשמ תניחבב איה םדאה תפ 

יציה תא גיצמ ,תויעבה ךבס תא הפי ריאמ ןד 

תא דחאמה וקה רחא בקעמ ךות ןטפושו תור 

.ןלוכ 

םלועה תורפסב םיקסועה םירחאה םירמאמה 
לוס ,דארנוק ,טסורפ ,רנקזפ תוריציב םילפטמ 
.קוט1פ םייחו קרו ןמרה ,לראד םנרול ,ןיצינ'ז 
רבחמה :םירמאמה לכב הווש ןויעה תקינכט 
רפרטניא תקנעה תניחב — תוריציה תא גיצמ 

רחא שפחמ — רופיסה רוזחיש ידכ ךות היצאט 

וריצי תרגסמב םא ןתוא טפושו ןדחאמה וקה 
תרגסמב םעו ומצע רפוס ותוא לש תורחאה וית 

,םרב .םירחא ידי-לע ובתכנש תורפס תוריצי 
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םישל רשפא ךיא ,תישאר :תולאש המכ תולאשנ 
תחא הפיפכב דארנוקו טסורפ ,רנקופכ םירפוס 
חתפב ז קוו וא קוטופ ומכ 'ג הגרדמ םירפוס םע 

תמ (ויתוסמ תא ץבקל רבחמה אבשכ) ןוידה 
,יתוהמה לדבהה לע עיבצתש ,הרעה תשקב 
:תיגש .םירחאה ןיבל םילודגה ןיב ,יתוכיאה 
תרוקיב ירפסו םירמאמל סחייתמ וניאש טעמכ ןד 
לכב םירקוח ידי-לע םינשה תצורמב ובתכנש 
,ןוכנ .קסוע אוה םהב םירפוסה לע םלועה יבחר 
קוח ןיבמו ,תחא םעפ רכזומ סיוויל לש ומש 
לע הרקחמ) יקסרימ ילינ לש םהיתומש — וניר 
תורפסה לע ורקחמ) דקש ןושרגו (ןיציג'זלוס 
תוסחייתה הרסח עודמ דא .(תינקירמא-תידוהיה 
רבכ ולפיטש םירפסהו םירמאמה לוביל יהשלכ 

תורפסה רקחמ !ז ןד לפטמ ןהבש תויגוסב 
תוסממ רכשנ ילוא אצוי תירבעה הפשב בתכנה 

ותואב השענל תוסחייתה רדעהב ,לבא ,הלא 
תדימ תטלוב ,הקירמאבו הפוריאב ומצע םוחת 
(י הלמ התואל יוא) תוילאיצניבורפהו קותינה 
תושענ עדומב אלש וא עדומב ,ןכ לע רתי .ונלש 
,תונשוימ וא תושודנ ןד לש ויתונחבה» המכ 
המ םשלו ,רבכ ורמאנו ובתכנ "תותימא"ה ירהש 

י ףיסוהל ילב ןהילע רוזחל 

והיה םירפוסב ןויעל תעגונה ,תישילש הדוקנ 
ודג שי ,יתעדל .ק1ט1פו קוו םיינקירמא-םיד 
.תירבה-תוצראבש לארשי תליהקב םהמ םיל 
ק1ט1פל ; רחא רודל ךייש ,םויה "ןשוימ" קוו 
למ דראנרב ,ולאב לוסכ ,םייניצר םירחתמ שי 
םויה םסרפל רשפא יא .תור םיליפ וליפא ,דומ 
לא יהשלכ הרוצב סחייתת אלש קוטופ לע הסמ 
אמתהש דוע המ ,םיגלוקה לש םהיתוריצי לובי 
שהב דואמ תינטשפ קוטופ תוריצי לש .דקיט 

.לשמל ,דומלמ לש וזל האוו 

ימ .ןושלו ביתכ לש תויורזומ : תיעיבר הדוקנ 
ומש בתכנ תילגנאב םנמא ו רנקלופ לע עמש 
תירבעב .יוגיהב תעמשנ הניא וז תוא לבא ,1 םע 

ןואשה" רמול המלו .ביתכב םג ד"מלה תטמשנ 
הו לוקה" אוה ירבעה םוגרתהשכ ,"המיחהו 
לבוקמשכ ,"תזיטנטבא" בותכל המלו י "םעז 
תא לברסל המלו ? "תויטנתוא" בותכל םויה 

השוע" :(יארקאב ויתרחב) הזכ טפשמב תירבעה 
ךכ רחאו ...הייתמ תא סיעכהל ידכ קר ןכ אוה 
יקב — "רכו ...ומע שגפיהל חרכה אוה האור 
אושנהו אשונה םוקמ תא ףילחהל המל ,רוצ 
,ךורא טפשמ לש יריבחתה הנבמה לע דיבכהלו 
לע רמאמב) רמול המלו ? ולכעל השק אליממש 

יבב שמתשהל םוקמב "תיממע הדנגל" (דארנוק 
!י תיממע הדגא (ידמל בוטה) ירבעה יוט 

םירצויל ,רומאכ ,דחוימ ץבוקה לש ינשה וקלח 
בתוכה .רפסב תובוטה תוסמה ןה ולא .םירבע 

ביגמ ,םירחא ובתכש םירמאמל ןהב סחייתמ 
ןמצע תוריציה תא רקוס ,םתוא טפושו םהילע 
תייגוסב םג לפטמו ,רתוי קימעמו יתטיש ןפואב 
יטל הכוז הניא וז היגוס) םירפסמה לש ןונגסה 
.(םלועה תורפסב תוקסועה תוסמב יניצר לופ 
תוריציב תוקסועה תוסמב דחוימ ןינע יתאצמ 

תנווכתמ ינא .עשוהי .ב .א לש ותסמבו ןונגע 
הירוגלאה ףקותל עגונב הנוכנה הרעהל דחוימב 
ופיס תרגסמב קר אלו) ףיקמ ןאמור תרגסמב 
חמ תררועמו תיביטאקובורפ הסמ .(םירצק םיר 
ןיבש סחיה והמ :"הקיטילופו תורפס" איה הבש 
תוברועמה תדימל רפסה-יתבב תורפסה תארוה 

הלוכי םאה ?תויטילופ תויעבב םידימלתה לש 

סיהה םוחתה ןמ תולאש לע תונעל תורפסה 
תורפסהש ,איה ןד לש ותנקסמ ?ינידמהו ירוט 
פס איה םא םג ,תויטילופה היתוכרעהב הגוש 
םהיתוריצי ."תויתורפס" הדימ-תומאב הלועמ תור 

תייווחב תוקסועה ןונגעו רנרב .ח .י לש תוימיספה 

במ תולוע לארשי-ץראב תומלקאתההו היילעה 
וקרבו שרב לש םהיתוריצי לע תיתורפס הניח 
תופקשמה ,ןד תעדל ,ןה תונורחאהש ףא ,ץיב 
ועה בור יבגל" : התלגתהש יפכ תואיצמה תא 

לקיההו היילעה תייווח התשענ לארשיל םיל 
סיהה .תיבויח היווח ,םיטבלה לכ תורמל ,תוט 
ימע) "תורפסה לש הנידמ ךופה ןיד הצרח הירוט 

פסה םוחתב םג ןד עיגמ המוד הנקסמל .(169 
לע ובתכ םירפוסה :תינקירמא-תידוהיה תור 
דועב ,םייתרבחו םייתד םיקבאמ לע ,הטילק יישק 
עמה ףוחה ןיב הבשייתהש תידוהיה הלוגהש 
הדימל התכזו ליח התשע יחרזמה ףוחל יבר 
םייטילופהו םיירוביצה םייחב העפשה לש הבר 

תמאה ןיבש רעפל תישילש המגוד .הנידמה לש 
ןיידע" תורפסה לש "תמא"ל תיטילופ-תירוטסיהה 
ח"מלפה רוד ירפוסב רבודמה .ןד תעדל ,"הווהתמ 
םה םיבתוכה םיריעצה .םיימיספה םהיכישממבו 

;תורוחש יאור ,ער יאבנמ ,םימעוז םיריעצ 

,רימש ,רורחישה תמחלמ תא ועדיש םהיתובא 
קר יכ ,המלש לארשי-ץראב םילגוד ,לשמל 
םויק ,םתעדל ,ןכתיי וללה םילאידיאה שומימב 
תוזחל תורפסה םעפה חילצת םאה .ץראב ירבע 
.החותפ תראשנ הלאשה ? םירבד ולגלגתי דציכ 

וז הסמ ףוסב ףיסוה רשאכ ןד השע הפי 

ישמ הניא ,רמוא אוה ,תורפסה : חתפמ-תנקסמ 
תוגיצמ תוינידמהו הירוטסיההש תולאשה לע הב 

תטקונ ,יל השרוי םא ,יתייה ינאו .רוביצה ינפב 
אל תאז םע תלדתשמ — רתוי תינוציק ןושל 
ילופו תורפס ןיב המ יחצנה סומלופל ררגיהל 
םג ,הקיטילופל רבד תבייח הניא תורפס : הקיט 
קוסעל תיאשר איה — הנוצר :הירוטסיהל אל 
לילכ ררחתשהל הלוכי איה — הנוצר ,ןהב 
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הניא ,תטפשנ איהשכ םוקמ לכמ .ןהיתורסוממ 
רבח ,תוינידמ ,תויאבצ "תותימא" יפל תטפשנ 
יאדוובו ,"ינוציח" דיקפת לכ הל ןיא .יוכו תוית 
.ינידמה רושימב םירבד לוגלג תוזחל הדעונ אל 

(to grant) דבכל ונילע" : סמיי'ג ירנה רמאו 
תא ,ולש ןויערה תא ,ןמאה רחבש אשונה תא 
המל קר תסחייתמ ונלש תרוקיבה :ולש 'ןותנ'ה 

."ךכמ תושעל חילצהש 

ינורקע ביבא רייד 

הבזכאו הבהא יריש 

,ףירש עבש-תב תאמ םיריש ,ןישוביכ תולמ 
.ה"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה 

תשולשמ ונל תרכומ ףירש עבש-תב תררושמה 
"םילחנה לכ אל" ,"םיריש" — םימדוקה הירפס 
רואל אצי רבכמ אל ."הבהא ריש עוציב"ו 

םיריש ו"כ ובו — ,יעיברה ,ל"נה היריש רפס 
רישה םש ףא אוהש ,רפסה לש ומש .םישדח 
הנהש ,םשורה תא ארוקה לצא ררועמ ,ןושארה 
דוקה הירישב יזכרמ אשונמ תררושמה הטוס 
נעש ,םירישב תקסועו — הבהאה אשונ — םימ 

ףוריצ לש םודקה ורוקמ חורב ,רסומו החכות םני 
ןהבש ןקזה ...י דציכ תוינעת רדס" :הז םילמ 
תינעת תכסמ) "ןישוביכ ירבד ןהינפל רמוא 
ארקמל םלענו ךלוה הז םשור ,םרב .(א"ע ,וט 
דקומ .ןושארה רישה לש תונושארה תורושה 
חיה םוחת ןיידע אוה תררושמה לש התוניינעתה 

תוללכנה ןישוביכה תולמו ,וניבל הניבש םיס 
םלוע לש םיבורמה םינווגה דחא אלא ןניא וב 

.וניניעל הלגתמה תושגרה 

,ך"נתה םלוע דציכ תוארהל ןתינ ,וזמ הרתי 
ןאכ הווהמ ,"םירישה ריש" לש ומלוע דחוימבו 
.ףירש עבש-תב ירישב יתוהמו ינושאר דבור 
יתוא ודפר" :תרמוא איה "תמיא לכ" רישב 

םילבוקמה םיצורעב תוגלוז יניע / םיחופתב 
"הבהאה הלדג / השדח הבהא לכ םע / ןהל 
ךות היצאיצוסאה תא םיכישממ ונאו ; (17 ימע) 
תלוח יכ םיחופתב ינודפר" : קוספה תמלשה ידכ 

ףוריצה ףא .(ה ,ב םירישה ריש) ''ינא הבהא 
"םירישה ריש"ב עיפומה ,"ישפנ הבהאש" רכומה 
"ישפנ הבהאש יל הדיגה" :ןוגכ) םיבר םירשקהב 
הפ עיפומ ("ישפנ הבהאש תא יתשקיב" וא 
"טופק" רישב תובר םימעפ רזוחה עבק לש יוניכב 

."החונמ גנועל" רישב ןכו 
ישה ריש" ךותמ היצאיצוסא לש הפי בוציע 
ךידי" :"ךידי" רצקה רישב ונא םיאצומ "םיר 
/ םינשושב הגוסה ונכרד / םינשושב תוגוסה 
/ םיחוחו / םיחוחו / םש חוחו / הפ ח1חו 
"םינשושב תוגוסה ךידי / ךותב יתוא קבח ,לבא 
םילמה ןמ תררושמה הפ הקחרתה הרואכל .(22) 
תמירע ךנטב" — רוקמב תועיפומה תוקיודמה 
שמה ךא ,(ג ,ז ש"הש) "םינשושב הגוס םיטיח 
,היוצמ תורמאנה םילמל הוולתמה תיטוראה תועמ 

.ונינפלש רישב םג ,ןבומכ 
רקמ םידה הלא םירישב םייוצמ תאז תמועל 
םדוביע יכ ,ארוקה שח דימת אלש ,םיבר םייא 
חרכהמ םיעבונ שדחה טסקטב םבוליש וא שדחה 

הניחבמ ססובמה ,"רבד ףוס"ב רבדה ךכ .יטויפ 
ףוס" — תלהוק רפס לש ומויס לע תיביטאיצוסא 
ויתווצמ תאו ארי םיהולאה תא עמשנ לכה רבד 

אוה ומצעלשכ ןויערה ."םדאה לכ הז יכ רומש 
— םדאה לוק לש ותובישח — ורקיעו ןיינעמ 
ישחר תאו בלה תונופצ תא העיבמה םדאה תפש 

תוכמתסהה םלוא .הרישה תפש איה איהו ,ץוחה 

הלמב "לכ" הלמה תפלחה ידכ ךות רוקמה לע 
,עמשנ לוקה רבד ףוס — תצלואמ תעמשנ "לוק" 

לבה לקשמ לע] םילבח לבח / םדאה לוק הז יכ 
םדאל ןורתי המ / םדאה לוק הז יכ לוקה [םילבה 
לבא / תוענ ויתפש המדרתב םא םג / לכב 
היתפש קד" — י"פע] עמשיי אל ולוק ולוק 
ףוס / [גי ,א א לאומש ,"עמשיי אל הלוקו תוענ 
הז יכ / רומשת ויתווצמו ארי לוקה תא רבד 

."םדאה לוק 

תוסחייתה םגש ,השגדהב ולא תורעה םייסנ 
רפסב היוצמ םילבוקמ םילמ יפוריצלו םיבינל 
םוקמ הנשמ" םגתפה ד"ע :ןוגכ ,בחרנ ףקיהב 
הנשמ םוקמ הנשמ" : םיאצומ ונא ,"לזמ הנשמ 
רבעמ ךא ."תוהמ הנשמ תומכ הנשמ ,תוכיא 

תונכ לש רורב םשור הפ םייק ליעלד תונחבהל 
םידחוימ םינווגבו וללכב הבהאה אשונב העבה 

םיעוגעג ,בהואל היפיצ — םרקיעש ,הז אשונ לש 
.הבהא יללושמ םייח לע רעצו יבב ,הבזכאו 

לעש ,תררושמה תעבוק החיתפה רישב רבכ 
בורקה םדאל הירשק לש דחוימה יפואה ףא 
קרו םילמה לכ תא ול רמול איה הלוכי ,הבלל 
וז ןיעמ הרימאו ליאוה ,"הבהאב ךלש" — אל 
םיווק ןיבש טלחומה קחרמה תא תלטבמ וליאכ 
לש הז עגר קר אל םדאה ללוכ הבו םיליבקמ 
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