
רוצ יזוע

אבמ

 ,הפש – אמייק-רב המ-רבד הירחא ראשיי םאה ,חרוכמ וא‘רמוחה תופיע’ תמחמ ,םייקתהלמ לארשי לדחת םא

 אלא ,אובל דיתעל  ,יטרואת ןפואב קר אל תאז לואשל שי ?החכישה תולוצמב עקשי לכהש וא – תוברת ,תונמא

 ותוא דחיימה לשו ןאכ רצונש המ לש ,ותודימע ,ותושממ תא ,תוקנימ ונב עבטומה ,הזה דחפל דעבמ ןוחבל

 םתוא’ לש תוימויקה תולאשה לכ תורזגנ הנממש ,רתוי הלודגה הלאשהמ קלחכ ,ילוא ,תאזו ,ותלוזמ

?ךשמתמ םיאפר-ןוזח וא ,יתימא םוקמ איה לארשי םאה :‘םילארשי

 ,םינש ינפל ,םעפ( ‘ץוחבמ’ ותוארל יל ןתנ אל טעמכש םוקמ יל איה‘ ,‘לארשי’ יחור יניעב ןיימדל הסנמ ינא

 יל הנתינש יל המדנ היה ,אוהה רחאה םוקמה לש ותפשב םלוח יתלחתהו בר ןמז הנממ יתרדענש ירחא

 ויה התפשו איה יכ הילשא התיה וז םג ךא ... תוצראה לככ ץרא ,הרז התיה ומכ הב ןנובתהל ‘ןעשמה-תדוקנ’

 ,ליזנ אוהש םוקמ שח ינא .האור אל ,ינוימדב שח ינא ‘לארשי’ תא ]ןכ לע רתי[ ,ןכל ,)דימתמו זאמ יב תובורצ

 לש ישילש וא ,ינש ,ןושאר רוד – ויבשות בורש םוקמ ;עבקתהל – ברסמ וא – לוכי ונניאש ,תיפסככ אוהש םוקמ

 היגרנא הבו תלמשוחמ הַבל ןיעמ ונל ירהו םימדה-ךוסכס תא ףיסוהל שי הזל .וב םישרשומ םניא – םירגהמ

 לש רוחשה קלדהמ ,היונרפהמ ,דחפהמ ,ןדבואהמ ,האחמהמ ,יוכידהמ ,באכהמ ,תוליזנהמ תקפומה ,המוצע

 ,ןוחטבה-ףדועמ ,ןוחטבה-רסוחמ ,תוכייתשההמ ,תולדבתההמ ,םעזהמ ,הדצמ לש ףורטהמ ,האושה

 ,תוחפ םיריעצו םיריעצ םינמא לש םלש רוד ןוזינ וזה היגרנאהמו ...העיתרהמ ,עוגעגהמ ,‘םשמ’ תונורכזהמ

 ידמ הילא רוזחל ךרוצה םהב שי  זא םג ,הב דומעל דוע םילוכי םניאש ינפמ הנממ םיקחרתמ םהש ןמזב  םגש

 תא תולכל ידכ הב שיו םלועב רחא םוקמ ףאב ,ילוא ,ןיא וזכ היגרנא .שדחמ םהירבצמ תא ןועטלו םעפ

  .הישמתשמ

 םיפתושמ םיוות תוהזל השק .תיוושכעה תילארשיה תונמאה לש הינפ יוות תא רוויעכ ששמל הסנמ ינא

 ינפ לא םיעפעפמ ,םינפבמ םיעבעבמ ,תועבצאה תוצקב םהב שוחל ןתינ ךא ,םינושה היביכרמ לש םידחיימו

 םלועב ךכ לכ תורסחה ,תימינפ הרעבת התואב ,)...‘תינלוח’ תיארפ םיתיעל( הרידא תויח התואב חטשה

 וילע םיגרוע םילארשי)ה( םינמא )ה(שילארשיה ןמאהש םלועה – ברעמה תוברת לש ומצע ךותב רגסנו ךלוהה

 ,תאז םע דחיו  ;םהיבסו םהירוה תא וא ,םתוא הכותמ האיקה רשא ,תשבי התוא לש הקוביח לא רוזחל ןוצרב

 .‘ךייבשוימ  תוחפ אל םיאפוריא ,חרזמב ןאכ ,ונחנא הנה’ :הל חיכוהל – תקפואמ ,תרחואמ המקנכ

 תישאר .תודהיה ךותמ ,תולגה ךותמ .תילארשיה תונמאל רתוי םימודק תורוקמ הלגי רתוי קימעמ שושיג



 תישאר .תודהיה ךותמ ,תולגה ךותמ .תילארשיה תונמאל רתוי םימודק תורוקמ הלגי רתוי קימעמ שושיג

  התיהש הקיאדויה התוא --  ב"ויכו םירטועמ הליפת-ירפס ,לוח-ילכו השודק-ישימשתב  תימוקמה הריציה

ו ,‘‘הנומת לכו לספ ךל השעת אל’’ יכ"נתה רוסיאל התייצש תודהי ,תולגב תודהיה תייווהל תינוציח הפילק

 תורוד ואצי וזה תודהיה ךותמ    .תּוזחה תא ירמגל טעמכ החנזו דבלב הבותכה הלימב המייקתה )השעמל(

 תורוד לבא ;"תירכונ" תיתוזח הריצי לש םלוע אורבל ידכ הבותכה הלמהמ ורענתהש ,לארשיב םינמא לש

 ןאכ םייקש הז לע ףסונ יתריצי חתמ רצויה ,קבאמ – 'זמיאל ,םלֶצל הלימה ןיבש קבאמל ורזח רתוי םיריעצ

.אליממ

 הלוהמ( ‘הדובא תויאפוריא’ התוא לש התוצירע אלמלא חרזמל ברעמ ןיב תויהל הלוכי התיה  לארשי

 הילא ואבש ולא םהיתויוברתמ וקרופ היטעב רשאו תילארשיה היווהה בלב תנכושה ,)תיוושכע תויאקירמאב

 תילארשיה תונמאהש ,חרזמ – תילארשיה תויחרזמל רבעמש חרזמ איה ,האירוק ,וישכעו .םלסיאה-תוצראמ

?הקירמא/הפוריא ירחאש קפואה איה האירוק םאה .הכ דע וב תחכונ התיה אלש טעמכ

 

םינמאה

 הנביל תירוא

 ,‘הדובא הפוריא’ל ,םינפבמ הב תדקויה ,תילארשיה תונמאה לש ההימכה תשחור הנביל לש םייסאלקה הימושירב

 םושיר אוה הז .ימלוגה ,ררוסה ילארשיה םויקה לש סואכה לע רדסו יפוי לש םיסופד ףוכאתש ,הדובא תויסאלקל

 ששמל רשפא .תכשמתמ העיקש לש ךומנ רואב ראומ םמודה עבטה .תימדקאה תוביבנהמ גורחל חילצמה ,יתרוסמ

 תולטומה דבה-תועירי תאו םיצפחה תא השטנ תישונאה תוחכונה ,ףוגה תא הבזעש המשנ ומכ .ותוא ףטלל ,ותוא

  םישחונמה ויקומח תויח תא ,ותנירק תא ,ומוח תא רוחאמ לישהש ,םיתמהמ םקה שודקכ ,ןאכ םה לבא ,םהילע

 םידבה יטמק תוינשוח יפי ,םיניתממה לוביקה-ילכ לש םתויחפנ יפי .וררקתי םה םגש דע ,םיפלוקמה םיכירכתל דעבמ

 לש ףוחירה-תשוחת דגנכ םיממודהמ קלח לש דבוכה-תשוחת יפי ,לצל םירסמתמה ,רואל םירסמתמה ,ורסוהש

 םיכאלמכ םיצצונתמ קהוב ךשוח לש םילג םילג ,הסיגנל םיכחמה םיחופתה לעמ תרשחתמ הרעס .םירחא

 – רואה-תווכמ תצבור הרועסה הטלעה תיעקרקבש ,עדיו ,סוגניו ,דעמי יכ םדאל םיניתממה ... הלפאב םיפפוטצמה

.קירו אלמ קירו אלמ ,דכה תונקיר דגנכ םאולימב םירדהתמה ,םיחופתה תחנמ תא רייכמש רואה

 ימע-ןב ןונמא

 םתוא השוע אוה םירמוח לשו םיעבצ לש ,ינוריא ,ןובנ קחשמבו ידועייה םדיקפתמ םיצפח-ידירש עיקפמ ימע-ןב ןונמא

 איה םגש ,תיטתסא תוכרפומ ןעמל ותוישומיש תא דביאש םויק – רכומה םמויק לש ,םילוגליג  ,םימלג ,תופילק

 ירויצה ןיבש דואמ קדה לובגה לע תטיוסמ תוינייטשנקנרפ לש ,‘זאלוק ,זנטעש ארוב אוה ךכ .דואמ דע תבערומ



 ירויצה ןיבש דואמ קדה לובגה לע תטיוסמ תוינייטשנקנרפ לש ,‘זאלוק ,זנטעש ארוב אוה ךכ .דואמ דע תבערומ

 תדימב‘‘  :רדייל פיליפ תונמאה רקבמ לש ויתולמב ,ךכ .הפי-אלל הפיה ןיבש ,יבוציעל יתונמאה ןיב ,ילוסיפל

.‘‘תונמא-תריציכ תואריהל הריציל הל לא ,רשפאה

 ינש  ?דחי םג םהינשמ וא ,יאליע גנועמ ,ךשמתמ יוניע לש ובאכ תמחמ םיכשונ םה םאה :'םישנא ינשל הכישנ ןקתמ'

 ,קופיסל ,ןורתפל עיגהל ןתינ םאה ?גנעמ ינשהו הנעמ דחאה אמשו  ,הז תא הז ,םיגנעמ וא ,םינעמ םה םאה :םישנא

 יתיישעת רצומ לש הארמ :הריציה לש הארמב יוטיב ידיל םיאב חוכה-יסחיש ןכתי ?וזכ םיסחי-תכרעמב ,לקשמ-יוושל

 .ךעודה ,ןושארה םלועה לש םייטנדקד םיכרצ קפסל ישילשה םלועה לש הכאלמה יתבב רצונש ,דורי

 ,תורוחש תועבט תועבטומ וכשמהב .דחכנ םייח-לעב לש דלשמ החקלנש ,הקיקד םצעכ םירוויעל הייחנה-לקמ הנהו

 וישוחמ דחאש ,ףוגה ןיב רוביח – ןיכס-בהלכ דחו קיודמ ,דואמ הזר יטאופ רוביח אוה הז .תופסונ תוילוח תונמסמה

 היושע הדובעה ?"יתוכאלמ"ה ליחתמו "יעבט"ה םייתסמ ןכיה .ןדבאה לע יוציפ  ,הכראה ,הכלשה ןיבו ,יובכ

 התרומת ןיבל העוגפ תוינפוג ןיבש רפתה-וק תא יגרורכ קוידב תחתנמה ,תיניצו בלל תעגונ ,‘הלד הקיטתסא’ב

 .הבש יתונמאל תשחכתמה ,תיתונמאה

 .ונבל בא הבהאב הנבש עוצעצכ ,די-תדובעב היושע ימלוג ץעמ הצירמ איה ,וז הכורעתב תגצומ הניאש ,הפיפי הדובע

 זחוא ,דמוע רבג םהבו ,רחש-תרסח הכרדה-תרבוחמ םירויאכ םיארנה ,םייטאמכס םימושיר ינש םידמצומ הצירמל

 םמודה ץפחבש תוליפכה .תישונא הצירמ םה םיינשה. וידי תופכ לע עסופה ,תיקפוא החונתב רבג לש וילגרב רוחאמ

 ותונטקב בלה תא רימכהש ,טקיבואהו םושירה – יוטיבה-יעצמאבש תוליפכב תפקתשמו תלפכומ ישונאה ולוגליג םע

.תקיודמה

רנ-ןב איג

 רומוהב תויוור תודגא לש תינואג הרדסל ,הבורקה ותחפשמ קיחב רצויה ,ןמאה לש וייח תכסמ תא ךפוה רנ-ןב איג

 םהלש םויקה-רציש ,ויצלח-יאצוי ןיבל ,ןמאה ,באה ,רבגה ןיבש חתמה אוה רנ-ןב לש וניינע  .תועמד דע קיחצמו םכח

 רנ-ןב חילצמ הזה ילפידאה חתמה תא .םהל שורדה לכ תא ונממ וקיפיש ירחא םלועב ומוקמ תא אלמלו סופתל אב

 ירפתל דעבמ ץבצבמה חתמה – תבל באה ןיבש יומסה ינימה חתמה דדחתמ 'קיד יבומ'ב .תימוק אתחנתאב רימהל

 .םידיקפת-יקחשמב רמומ הזה חתמה .)הנומתל ץוחמ לא ,םאה ,השאה תא םיקחודה( רופיסה

 חלוגש ,הזחה-רעשב יטסיסיקרנה יטוראה דוסיה תא רכזה רמשמ ,תלרטונמה ,תנגוהמה תיתיבה הביבסה דגנכ

 באה גילפמ ,ויפנכ ושלתנש רחאל ,ךכו .ןיידע ירענה ופוג תא ינשוח ישונא דופיק ןימכ םיטבוצה םיבטאב וא ,בל תרוצב

 ינואגו טושפ םסק לש עגמב ךפוהו ,תסרסמה החפשמה קיחב ,חבטמה קיחב םיקוחר םייא לא ןוימדה-יפנכ לע ןמאה

 ,ןורתיל תוכפוה וראווצ לע תויולתה םייחירה-ינבא  :ויתומולח יאשומל תידיימה הביבסה תאו החפשמה ינב תא

 בוטה םייקתמ הלא תוריציב .הגלפהל תוראשיהה ןיב ,החפשמה-שיאל ןמאה ןיב םידוגינה םיחאתמ ךכ .הריציל

 תיעונלוקה הפשה םע ואדיווה-תפש לש תירזממה ,תרתלאמה ,תידיימה ,תימלוגה תוננערה :תומלועה ינשבש

-ואדיו  – התוא גלטקל ןתנ אלש ,הדובע תדלונ םייתשה לש ךותיהה ןמ .תדבוכמה ,תיהשומה ,תעקשומה ,תיתרוסמה

 .ותישארב עונלוקה לש החמשהו םסקה תא ,תפחוסה העתפהה תא הייחתל המיקמה  ,עונלוק



 .ותישארב עונלוקה לש החמשהו םסקה תא ,תפחוסה העתפהה תא הייחתל המיקמה  ,עונלוק

בוטיחא ימור 

 תוארמ ומכ .ילטיגידל ילאירה ןיב םש-יא םייקתמש ,םלועב םיפפותסמה םישנאה ישאר לע ךתינה ,רקע םשג ומכ

 ; משפטי-חלום סדורים להפליא ועם זאת – חתרנייםםיטפשמ-םילימ-תויתוא ףוס ןיא דע ולאב ולא תוליפכמה

 ,וב זחאהל המ-רבד םישפחמ יתיילשאל ישממה ןיבש לובגה ירוזאב םידנו םיענה םישנאה .בוחר-יבלכ ומכ םיישפוחו

 קודקדה-תואחסונל דעבמ ,האלהו םשמו וזל דעבמ וז תולחלחמ םהלש תופשהש אלא ,הב תולתיהל המחנ

 ,הבש 12-ה האמה לש לבב לדגמ ןימכ ,שופיח-יעונמ לש ןדיעב תונשלב איה בוטיחא ימור לש ותריצי .תותנכותמה

 הבילה ,תימינפה תועמשמהש אלא ,שקמ תציחלב ןלוכ תונושלה תא שרפל ןתינו תופשה-לילב רתוה ,הרואכל

.הפשל הפשמ ילטיגידה רבעמב םידבוא ,הב םיעמשנהו הפשב םילפוקמה ,םיגהנמה ,תוברתה ,תישגירה

 תא םיפטועה ,םייתוברתו םייתרבח םידוק לש ,םייח-תוחרוא לש תורמהל הבותכה הפשה תרמהמ גרוח בוטיחא

 .הבו הנממ םירצונש ,הרזהה ,רוכינה תא ןווכתמב רמשמ אוה וז הרבעהב .הרז הביבסל תיעבטה םתביבסמ ,הפשה

 תוכשומש תוביסנב ,הל תנבומ הניאש הפשב טסכט תמלקדמו ,תוריכמ םודיקל עצבמב תפתתשמה ,הרענ תדמוע ךכ

 גצימ עצבל ידכ םשל 'האבוי' הרענה :ולש תיעבטה הביבסב םגו הלש תיעבטה הביבסב םג םלקודמ רזה טסכטה .להק

 טסכטה ןיבו הגיצמה הרענה ןיבש רעפה תמחמ הרזה תללוחתמ תומוקמה ינשב .הל ןבומ וניאש ,הזה םולקדה ובו

-ייומיד לש תעקפל תוכפוה תורבודמהו תובותכה תופשה :תושמממ םלועה טשפומ םלועה-תקבוח תשרב .גצומה

.הבשחמ-ייומיד ,םיגשומ-ייומיד ,םילמ

אנתרב לעי

 חכונל רכרוכה-תועבג דגנ  םיירכזה חטשה יבכרב םיששוגתמ םה ,ןמזה תוליחמ ךותמ םיחיגמה ,םירוטאידלג ומכ

 ,םייטבש םיסקט ויה ומכ םינרדומ םינחלופ םידעתמהו םידדובמה ,םיטרס תרצוי אנתרב לעי .םיה תושידא

 ,םיידועתה םלגה ירמוחמ .הפיה ירחא דימתמ שופיח ךותמו יגולופורתנא טרס לש חותינ-השעמבו תוקמעתהב

 לע הרבח לש ינומדק ןחלופ אנתרב תרצוי ,תימלוגה תואיצמה ינפ תא תונשמה ,הכירעהו םוליצה לש תויצלופינמב

 .תטנפהמ תיאמק המצוע התריציב שי .תישונאה תוברתה ףס

 םי-יבצכ   .לוחמה לש ויפוימ םג ןהב שי ךא ,וללה תוענוממה תויחב רחש-רסחו םותס והשמ שי דצהמ ןנובתמה יניעב

 ותויחב הכמ לוקספה .םיקירה םהינוירש תא רוחאמ םיריאשמ םה ףוחה לא הנורחאה םעפב םיטלפנה םידחכנ

 םיירבגה חוכה-יקבאמ תא םמורמו םיצעמ םיירפו םיירפ לכ לש ברה יפויה .תילויה תיתיח תומימע ןימב ,תקנתשמה

 ינילפ לש ויתונויזחכ תיאמור תוכיא הטוע הריזהו ,ךשוחל רוא ןיב ,םיבכרה יסנפ םיקלדנ זאו .תויגולותימ תומרל וללה

 ומכ... ותויסוחסב ףשחנו הנתשמ םיסנפה רואב תועבגה לש ןתוירמוח םקרימ .ינמחול ינטרפס לוגלגב ,'ןוקיריטס'ב

.ףונה לש ויתועלצ םילגנ

ןבא הצרת



ןבא הצרת

 ,המידק )םי(ענה )ם(ימינפו )ם(ינוציח )םי(ןמז לש )םה(ויתועורז לא הליבסה השאה תא )‘תפטוח’( תחקול ןבא הצרת

 תומיעפ בצק .התומד לש תויביסאפב םינפבמ תקבאנה תינוצר אל תושחרתה הב ערוזה יתדיח שוביש ךותמ ,ליבקמב

 ךותמ דרפנבו ליבקמב העזו הענ המצעל תחא לכ הידי דועב - הב ןנובתהל השק טעמכש דע רבגתמו ךלוה התעונת

 דע .הכותב םייוצמה ‘םידש’ םע תחחושמ ומכ השאה דועב ,ןנובתמה תקעומ תא ריבגמה ריעז ינרפוזיכס לוציפ הזיא

 הדוכלה הזוזתל תכפוהה העונתה תא ףוסבל לטבמ ומכש ריהמ ‘ףועפע’ל תכפוה תצאומה העונתב תוננובתההש

 ,םרוצ ,ינקרח לוקספ .דחאל ויה העונתהו תוחיינה ומכ - תבהבהמ ומכש השאה תומד ךותב ,הריהמה הרזחה ךותב

 תשוחת תא רתוי דוע ריבגמה לוקספ ,םיפלטע תוחירצכ ישונאה העימשה לובג לע אצמנה ההובג לילצ ,ינכמ

 אילפהל היקנו תיביטקפא הטושפ הפשב התריצי יאשומ תא םהב תדכול ומכ ןבאש )קובידה( הייפכה תאו הקעומה

.םתלוכי לובג הצק דע ,עמשהו הייארה שוח ,ןנובתמה לש וישוח תא תחתומ ןבאש ךותמ .ואדיוה תונמא לש

 .תילטיגידו תישממ הלפאב םיעוטנה םיביטקפ םינכש לש תונולחל דעבמ תיתיפכ הצצה לש יליל עסמ ינשה קלחב

 ,וירחאש הזל רבכ גזמנה אבה יומדה לא םיגזמנ ,םיפלקכ םיפרטנ ,םימלענו הינש רירבשל םיחילבמה תונולח

 .ףוטשה חומ לש היזה קר ויה םא וא םתוא האר תמאב אוה ןכא םא ןנובתמל רורב אלש עדומ-תת לש םייומידכ

 םיקוחה לש ההלבה ךותב אולכ ,היוזהה תוירוזחמה ךותב לוענה ומצע לשמ םויק לא וגרחש תואיצמ ירירבש

 .‘ףטחנ’ הנממ תואיצמהמ קתונמ ,ואדיוה תפש לש קודקדל דעבמ תרצויה וילע התפכש םישקונה םייתורירשה

 עגונה ירפסומטא-ילוק-יתוזח ונרוטקונ תארוב ןבא .ריקל רבעמ הלילב םיעמושש םימומע תולוק םיחילבמ לוקספב

 ,תיתיפכה ,הרוסאה הצצהה תשוחתב הזה ןויזיחב לחלחמ ‘‘ירוחאה ןולחה’’ קוק‘ציה לש וטרסש - תינברואה תודידבב

 דחא ירוחאמ שחרתהל לולע ארונ והשמש ששוחהו ,תילטיגידה הטלעה תוסחב אבחנה ץיצמה-הפוצה לש ותודידב

 םחרב תירבוע הזוזת ןימב ןיחבהל ןתנ הטלעה ךותמ טא טאו ןיטולחל טעמכ ךושח ךסמה ישילשה קלחב .תונולחה

 בשחמ תנכות תועצמאב תרצויה הרזגש תילטיגיד הלפאה לש יתוכאלמ הליל ,‘‘יאקרמא הליל’’ - הזה יופכה הלילה

 תירוזחמ תיביטטידמ הלועפל היה תיתרגיש תואיצמ לש עטקו - ןומעפ ילבניעב הוולמ םילארה םויה ימוליצ לע

 ; מחזה רפאים שפעפע אל החיים בעודם חיים,תולחתהכ ןהש ואדיו תודובע .םויה עצמאב המגינאו ךשוח תערוזה

.םהב הייפצה םות רחאל םג הפוצה לש ונוימידב םימקרנו םיכלוהה ,םיערזכ

 ריבגמה ,ריעז ינרפוזיכס לוציפ הזיא ךותמ דרפנב הענ די לכ .רבגתמו ךלוה קובידה-תזוחא השאה לש העונתה בצק

 לוקספ .החונמכ ןיעל תיארנ איהש דע תרבוג תוריהמה .ריהמ ‘ףועפע’ל תכפוה תוננובתההש דע ,ןנובתמה תקעומ תא

 תשוחת תא רתוי דוע ריבגמ ,םיפלטע תוחירצכ ישונאה העימשה לובג לע אצמנה ,הובג לילצ ,ינכמ ,םרוצ ,ינקרח

 .ואדיווה-תונמא לש אילפהל היקנו תיביטקפא ,הטושפ הפשב התריצי-יאשומ תא ןבא תדכול םהבש ,קובידהו הקעומה

.םתלוכי לובג הצק דע ,עמשהו הייארה ישוח תא תחתומ ןבא

 הינש-רירבשל םיחילבמה תונולח ,םייודב םינכש לש תונולחל דעבמ תיתייפכ הצצה לש יליל עסמ – ינשה קלחב

  .ףוטש חומ לש היזה אלא םניא אמשו ,וירחאש הזל רבכ גזמנה אבה יומדה לא םיגזמנ ,םיפלקכ םיפרטנ ,םימלענו

-ילוק-יתוזח ונרוטקונ ןבא תארוב ואידיווה-תפשב .ריקל רבעמ הלילב םיעמושש םימומע תולוק םיחילבמ לוקספב



-ילוק-יתוזח ונרוטקונ ןבא תארוב ואידיווה-תפשב .ריקל רבעמ הלילב םיעמושש םימומע תולוק םיחילבמ לוקספב

.הזה ןויזיחב לחלחמ ,‘ירוחאה ןולחה' ,קוק‘ציה לש וטרס .תינברואה תודידבב עגונה ירפסומטא

 יופכה הלילה םחרב תירבוע הזוזת ןיחבהל ןתינ הטלעה ךותמ ,טא טאו ןיטולחל טעמכ ךושח ךסמה ,ישילשה קלחב

 הוולמ אוהו ,םויה ימוליצ לע בשחמ-תנכות תועצמאב תרצויה הרזגש ,תילטיגיד הלפאה לש ‘‘יאקירמא הליל’’ ,הזה

 םייחה לא עפעפש םיאפר-הזחמ ,תירוזחמ תיביטטידמ הלועפל ךכ היה תיתרגיש תואיצמ לש עטק .ןומעפ ילבניעב

.םהב הייפצה םות רחאל םג הפוצה לש ונוימידב םימקרנו םיכלוהה ,םיערז ןיעמ ןה הלא ואדיו-תודובע .םייח םדועב

ןור-ןב היא

 םע קוחרה חרזמהמ יתרוסמ רויצ וללבש תוזוחמב ,םיהדהל יטתסא תוקנולא עסמב התליחת ןור ןב היא לש התריצי

 תירוטאינימה ןוטרקה תציחמ תשרפנ רוסאל רתומ ןיב דירפהל םירומאה םיביטרוקד םיכסמכ .יברעמ סקימוק

 תואישנ םיעצבמה םילייח תותיכ הרידחמ ןור ןב ,םירייוצמ זרוא יכסממכ ףונה תונומת לאש - תפשור הקיטתסאב

 םיבוהא ינפ ולא ןיא םאה דיגהל השק ‘םיעוצפה’ ינפ תעבהב בורקמ םיננובתמשכ - ףונה יבחרב תונושמו תונוש עוצפ

 ןבש האנשו הבהא גנועו באכ ןיב םידוגינ תבריק( ימורה אבצה לש םיבוהאה ןויגלכ ,הביח לש תוחונתל םירסמתמה

 תויארכ םירוזפה העווז לש םיזמר םילגמ בורקמ רתוי דוע םיננובתמשכו - )התריצי ךרוא לכל תשטשטמו הכישממ ןור

 ןאכ םגו - יתיסאה ולוגלגב לגיורב לש גלשומה ךפוהמה ומלועמ והשמ שי הציחמה לש ינשה הרבעמ .ילידיאה ףונב

 ; בני-אדם שהיווהשמ תכייוחמו השידא העווז לש תויודע תולגתמ תננגוסמה תיביטרוקדה הקיטתסאה קיחב

 םימה ךותמ תוציצמ תמה הבוהא ינפו םיה בלב רוברב לע העורש תתמומ השא ,תימוטא הנירקמ האצותכ תויצטומל

 תשרפנה הציחמ ...שבתשהש הווקת לש תואכ גלשב תסדהמ )!(םילגר תוגוז ינש םע הנויהו ,תירנגאוו הנצסכ

 םיחאה לש ירוטאינימה טויסמהמ והשמ םע ,-Bayeuxמ םימוקרה םידברמכ תונומתב רופיס תורפסמה תוליגמכ

 ךותמ הלצהה תוארוה תא תשבשמ ןור ןבש - הכרעל המילשמה ‘‘הנושאר הרזע’’ תרבוח הוולתמ הציחמלש .ןמפ‘צ

 לש בצמב םגש חטובו ריהי םזיאו‘צאמ ותואל ,יאשחב ,תגעולה ,הנטק הטסהב קר תיגוגדפ תיפרג הפש התואב שומיש

.תירבג םימחול תווחא לש תיצינה ותורכז לע רתוומ אל אוה ,עשי רסוח

 אוה ומשל יפויהש - םיישממה גנועהו באכה תוזוחמ לא תברקתמו הלישבמ ןור ןב תיטתסאה הפגמה תונויזח ךותמ

 ישעמ םיעצבמ ,םיפפגתמו םיששוגתמ ,ןור ןב לש הירוביג םידרוש תויליישה ימורק ןיבמש .התריציב בושח טנייצפ ודוע

 עבצא םירידחמ ,תויפ ,םייריחנ ,םיניע םידבאמ הריזב םילוגנרתבכ םהב םיננובתמ ונאש ,גנועב םילבוגה תומילא

 תופילחב םיפחי םירבג גוז .רופיסה בוציע לש ,יפרגה ,יתוזחה ןפואל קתרמ דוגינ ךותמ - רמומ ינימ טקאכ ףוגה יבקנל

 ירויא תריווא תא דכולה ,דובר ,ירותסמ יפוי - הגונו ינשוח יטנגלא לוחמ ןימב םידכלתמ םילפא םימ ךותב ברע

  .תילאטנירואה תויביטרוקדה לש עגמ םע 91-ה האמהמ םיאפוריאה םירפסה

 םי'זמיא-תפשב שורפל ידכ יברעמ סקימוק םע קוחרה חרזמהמ יתרוסמ רויצ לש הגיזמ איה ןור ןב היא לש התריצי

 םירבג ןיב הבריק יסחי :םצעבו ,םיעוצפב לופיט םניינעש ,םיירבג םייאבצ-םיילארשי םיביטומ לש תיפא תכסמ הרישע



 םירבג ןיב הבריק יסחי :םצעבו ,םיעוצפב לופיט םניינעש ,םיירבג םייאבצ-םיילארשי םיביטומ לש תיפא תכסמ הרישע

 בורקמ םיננובתמשכ - ףונה יבחרב תונושמו תונוש עוצפ תואישנ םיעצבמה םילייח .תוומה ינפמ המיאהו לבסה ךותב

 הלגמ רתוי בורק טבמ .הביח לש תוחונתל םירסמתמה םיבוהא ינפ ולא ןיא םאה דיגהל השק ‘םיעוצפה’ ינפ תעבהב

 השידא העווזל תויודע תולגתמ תיביטרוקדה הקיטתסאה קיחב .ילידיאה ףונב תויארכ םירוזפה העווז לש םיזמר

 ינפו םיה בלב רוברב לע העורש תתמומ השא ,תימוטא הנירקמ האצותכ תויצטומל ויהש םדא-ינב :אעמק תכייוחמו

 הווקת לש תואכ גלשב תסדהמ )!(םילגר תוגוז ינש םע הנויהו ,תירנגאוו הנצסכ םימה ךותמ תוציצמ תמה הבוהא

 ...שבתשהש

 ,םיפפגתמו םיששוגתמ ןור ןב לש הירוביג .םיישממה גנועהו באכה תוזוחמ םיפקשנ תיטתסאה הפגמה תונויזח ךותמ

 ,םייניע םידבאמ םהש העשב ,הריזב םילוגנרת ויה ומכ םהב םיננובתמ ונאש ,גנועב םילבוגה תומילא ישעמ םיעצבמ

 בוציע לש ,יפרגה ,יתוזחה ןפואל קתרמ דוגינ ךותמ ,רמומ ינימ טקאכ ףוגה יבקנל עבצא םירידחמ ,תויפ ,םייריחנ

 ,ירותסמ יפוי - הגונו ינשוח יטנגלא לוחמ ןימב םידכלתמ םילפא םימ ךותב ברע תופילחב םיפחי םירבג גוז .רופיסה

 .תילאטנירואה תויביטרוקדה לש עגמ םע 91-ה האמהמ םיאפוריאה םירפסה ירויא תריווא תא דכולה ,דובר

רגולב השירג

 םוקממ הלטלטל ןתנש וזה הנטקה הציחמב הלוכ הצמתמה רגולב השירג לש ותכורעת לש ‘הריבצה בצמ’ םצע

 ‘םלועה חרזא’ל תויהל תושאונ יתיסינש םיינש ינפל םעפ...( תולגו הריגה לש הכורעת התויה תא תיזיפ הצממ ,םוקמל

 רדח לכבו ךרדב יתפסאש תונורכזמ הבכרוהש תאזכש הציחמ ןימ םג יל יתישע ןויסנפל ןויסנפמ ריעל ריעמ יתדדנו

 .)...יתיב ימיטניא עגמ הזיא רדחל תתל ידודנ-תציחמ תא שרופ יתיה תולודגה םירעה ילושב םינויסנפה םתואמ דחאב

 ,םירחא לש םייח תויחל ןוצרה .ןאשוד לסרמ לש תודיינה תויטקפמוקה תונמאה תוכרע תא רתוי דוע תפגסמה הציחמ

 ,תיתורפיסה ,תיתונמאה ותסריגב ‘‘גילז’’ והז - ורוע תא לישמה שחנכ ךילעמ םלישהל זאו... םייח ירופיס לש דפרעכ

 יביטקפו ידועתש( וזה הנטקה םידודנה תציחמב ןלוכ וסחדנש תונוש תויידימו טבמ תדוקנמ בכרומה רופיס ,תימוקמה

 תא רידגמה דוגינ - ‘ודלוויה’ לש ולאמ ךכ לכ םיקוחרה םוקמו ןמז תדוקנב שדחמ ארבנה רופיס .)הזב הז םיעמטנ

 ‘םירורפגה תויוות’ יספדה רופיסה תא םימתוח .ןיבל ןיב אוהש הפיא רצויה ןמאה לשו תומוקמהמ דחא לכ לש תוהזה

 - ודלונ אל ןיידע וא םלועהמ ודחכנש תוירפמיא ירסיק לש תוילירפמיא תומתוחל תומדנ ןהו - תיתונמא היצטומ ורבעש

 וללבנ םהב תומלוע לא םידוקכ ,יטסירוטופ יפרגילק עגמ םע םדקומה יסורה דרגנוואהמ ןהב שיש תפומ תורוטאינימ

 וזה הכורעתה האב הנהו .תירשפא הווקתכ דיתעהו הווהה תא םג תפטוע ,הרוהט ,תככוזמ היגלטסונו םינמזה

תינשב חתפנ ילוא אוה התעו ,המ ןמזל קפואה וינפל חתפנ וב חרזמ ותוא לא שממ רגולב לש ‘ורוביג’ תא הריזחמו

 ןורכיזב הלעמו תולגלו םידודנל היושע ,םוקמל םוקממ תלטלטמה ,וז הנטק הציחמ הלוכ רגולב השירג לש ותכורעת

 אוה :םיימינפ תומלועב םיכרענ רגולב לש םידודנה לבא .ןאשוד לסרמ לש תודיינה תויטקפמוקה תונמאה-תוכרע תא

 ירופיס :רופיס ךותב רופיס אוה הז .ולש ינוידבה רופיסה תא םהמ תווטל ידכ תויווחו תונורכז ןיב ,םייח-ירופיס ןיב דדונ

 דיינה יתוזחה רופיסב לכומ הז לכו ;לארשיל םימולצתה תא איבהשו םתוא םליצש הז לש ורופיסו םימלוצמה םישנאה



 דיינה יתוזחה רופיסב לכומ הז לכו ;לארשיל םימולצתה תא איבהשו םתוא םליצש הז לש ורופיסו םימלוצמה םישנאה

.רחא רופיסל ןיינע אוה ,ןמאה ,רפסמה לש ומוקמ .םוקמל םוקממ עסונ – רופיסה – ומצע אוהש ,רגולב לש הזה

 וא ,תחאה הרוטאינימה ?ובטימב וב שח ןמאהש בחרמה אוה הז םאה .הרוטאינימב ויוטיב ידיל אב הז םוקמש ןכתי

 ירסיק לש תומתוחל םימוד רגולב לש ‘םירורפגה-תויוות’ יספדה ?חותפ םיב םייא ויה וליאכ ,ןהיניבש בחרמה

 יפרגילק עגמ םע םדקומה יסורה דרגנוואהמ ןהב שיש תפומ-תורוטאינימ – ודלונ םרט וא םלועהמ ודחכנש תוירפמיא

 .דיתעל הווקת םעו הווהה םע םתוא תכרוכ ,הרוהט ,תככוזמ היגלטסונ .יטסירוטופ

הנביל ןורוד

 יתלבה תולילקה דגנכו ,דועיכ ,האובנכ ,וילע המצע התפכ ומכש ‘תוימלשורי’( ‘םימלשורי’ םתואמ אוה הנביל ןורוד 

 ןמזב ובו ,םהימוטאל ןיעב ארקנה תאו ןיעל הארנה תא קרפמה )ול הצוחמו וכותב ברואה םלועה שיא לש תבייחמ

 ,םירכומה ,םייולגה יומידהו הלימהש םתביל לש ,הקמקמח ,תרתסנ תועמשמ התוא ןיב רתוי ןוכנ וא - םהיניב הווט

 ,‘םינוסכלא’ לש ,םירשקה לש תשר םהיניב הווט - סורקל אל ידכב תדמתמ הזוזתב םייוצמ ,ביבסמ התוא םיפטוע קר

 לעש .תורכזהה ינפוא קהובה ןואמיסב םכרד תא םיששגמ םג םש תוריקה רבדמ ינפ לע - ךרואו בחור יכתח לש

 םיישיא ‘תונורכז’ ירבש םילחשומ ,תרצויה ,תדמלמה ,תדמולה ,האורה ןיעה לש םייומידל םילימה ןיבש תוטנידרוקה

 הערמה יחטשו( הייארכ האירקה תאו האירקכ הייארה תא חתנמ הנביל .םייתוברת-םינפ םייתונמא-םינפ וא

 הנביל לש הריציה תנומתל סנכנ ןאכו - ארקנה וא הארנהמ קתונמב ומכ םמצע ינפב םימרוגכ )םהל םיפתושמה

 ; שבניגוד לרובם המכריע של אמנים מורים המפרידים בין שתיהרומ ותויה אוהו ותריצי לכל יסיסבו יתוהמ טנמלא

 הריצי ,טעמכ טשפומ רועיש איהש הריציל הארוהה תא ךפוה ,תחאל םייתשה תא ךיתמו רבחמ הנביל תויושיה

ללחבו ןנובתמה לש וחומב תחתפנו תגרתשמ ,המצעמ ,העצממ תגרוחה

 סקוריז םולצת לא ףסאהל לוכי לכהו .םינותנ םיבחרמב הפש ימוטא לש ץוביש ךותמ הייארה םצע לע רהרהמ הנביל

 - והשלכ דירג י‘‘ע תיקלח רוכס ,ןערוגמה ,םלוצמה ןולחה דעבמ רהונה רואה םרזש ,ישממ ןולח דיל יולתה ,ןולח לש

 - התוא בצעמ ,התוא רטשממ ,ןמזב וב תוננובתהה תא םסוחו חתופה רמוקמ ‘ימלשורי ןולח’ ילוא - ‘‘הפש גרוס’’כ

 ךתוא ליבומה ןיעה תייאר וקכ הנביל חתמש ליתפ .הנביל רצוי םתוא ,הנביל דמלמ םתוא הייארה ינפואמ דחאכ

 ולא תועמטנ ויתונחתש ילגעמ עסמ .םעפ ףא ערכוי אלש קבאמ לש היגטרטסיאכ ,אלמ רואב ולוכ יורשה ךובמ יכבנב

 הקרפל עדוי הנביל קרש ‘תוירלודומ’ לש הילשא םע ,הלחתהו ףוס ול ןיאו הדוקנ לכב וליחתהל רשפאש עסמ ,ולאב

 לא הלימהמ הרז הפשל םאה תפשמ( הפשל הפשמ )םוגרתה( רבעמה יזר לש היגאמב קסוע הנביל .שדחמ הביכרהלו

 לע ובתכנש ומשרנש הלימה יומידה לש םתויעגר דגנכ וביהצהש םיפדב הווקנש ןמזה תשוחת .)הרזחבו יומידה

 ותכורעתב ץבושש לאקזחי רפסמ ם‘‘תס בתכב ףדב םייסל ןתנ .םייומידל םילימל תורבק-יתב הרוכ הנבילו שיו .םהינפ

 תירשפא הזויבמיסכ - ןוזמכ הפשה ,ץפחכ השודקה ‘‘...הליגמה תא ינליכאיו יפ תא חתפאו’’ ‘‘סיסוימס’’ הנביל לש

.תילארשי תונמאל



 לש תבייחמ-יתלבה תולילקה דגנכו ,דועיכ וילע המצע התפכ ‘תוימלשורי’הש המדנ .ימלשורי ןמא אוה הנביל ןורוד

 ,תדמולה ןיעה – ןיעב ארקנה תאו ןיעל הארנה תא םימרוגל קרפמ אוה וז הדוקנמ .וכותב ברואה ,םלועה-שיא

 בחור יכתח לש ,םירשקה לש תשר תוקמקמחהו תורתסנה םהיתויועמשמ ןיב הווט אוה ןמזב ובו  – תרצויה ,תדמלמה

 תויצאיצוסאו םיישיא תונורכז ירבש םילחשומ םי'זמיאל םילימה ןיבש תוטנידרואוקה לע .תוריקה רבדמ ינפ לע ,ךרואו

 הנביל לש הריציה תנומתל סנכנ ןאכו ,הייארכ האירקה תאו האירקכ הייארה תא חתנמ הנביל .תוברתהמו תונמאהמ

 יתש ןיב םידירפמ רשא ,הארוהב םיקסועה םינמאה בורכ אלש .הרומ ותויה אוהו ותריצי לכל יסיסבו יתוהמ טנמלא

 ללוחל רומאש ,יטקדיד אקווד ואל ,רועישכ – תירמוחה הריציה תאו הריציכ הארוהה תא האור הנביל ,תויושרה

.השדח הנבה הפוצב

 ,הלחתהו ףוס ול ןיאו הדוקנ לכב וליחתהל רשפאש עסמ ,ולאב ולא תועמטנ ויתונחתש ילגעמ עסמ םה ולש םיבצימה

 )םוגרתה( רבעמה יזר לש היגאמב קסוע אוה .שדחמ הביכרהלו הקרפל עדוי הנביל קרש ‘תוירלודומ’ לש הילשא םע

 ףד .םי'זמיאלו םילימל תורבק-יתב הרוכ אוהו שי .)הרזחבו 'זמיאה לא הלימהמ הרז הפשל םאה תפשמ( הפשל הפשמ

 השודקה ‘‘...הליגמה תא ינליכאיו יפ תא חתפאו’’ :‘סיסוימס’ הנביל לש ותכורעתב ץבוש לאקזחי רפסמ ם‘‘תס בתכב

.תילארשי תונמאל תירשפא הזויבמיס :ןוזמכ הפשה ,ץפחכ


