
ןיקלה .ש לש ותרישב ,,קובי" אשונה !  ירנבא אגרש 

י 

ןיקלה .ש 

יתומ תע עגך יננתי ימ ךא 

יתוא ךר^ל אב ךתומיז ןויזו 

(ט"פדת ,העבש תולילו השש םימיב :ןיקלה .ש) א 

הקיטאמית לש תואדוול םיכילומ ""קובי רבעמ" םשל הבוגתב ךב םיררועתמש םירוהרהה 
דיל תוליפתו םייודיו ליכמה ורפס תא העדוממ השמ ר"ב היכרב ןרהא 'ר הניכ ךכש :הדבכ 

— תיביטאיצוסאה הנומתהו ,םייחה ןמ "רבעמה" םצע .תמה רבק דילו ססוג לש ותטימ 

ול שיש רשקה תא לקנב עובקל ןתינ אלו ,םודק יגולותימ אוהש קפס ןיא — לחנ וא ,רהנ 
רהבומ טעמ אל .םיישרדמ תורוקמב רזעיהל ילב ,ךאלמהו בקעי לש יארקמה עוריאה םע 

הרומתה םלועמ עוער רשג ךרד ורבעי" :םש רומאכ ,היכרב ןרהא לש ורפסל אובמה ןמ ונל 
רבעמ תא רובענו ונינפ לע ,םירוכיב תחנמ ,החנמה רובעת הזבו ותווע רשא ןוילכהו 

דוע רמאי בקעי אל זא יכ ,היחתה אוהש ,רחשה תולע דע המחלמ שיא 'הב קבאתהל קובי 

םקבאמל תיגארט הריז הווהמ רכזנה רבעמה יכ ,אופיא ,הארנ ."לארשי קר ונפוגלו ונתמשנל 

תוליפתהו םייודיוה .ןודבאה םוהתל לעמ עוער רשג לע םרבועב ,םתמשנ רהוט לע םיתמה לש 

הידמוק"ב יוצמ תאז תמועל .דבעמה תחלצה םיחיטבמו תמה לע םיליקמ "קובי רבעמ"ב 
,םיאטחלו תונוועל "החכישה רהנ" אוהש ,י ת י ל ,המודקה תינוויה ותועמשמכ רהנה "תיהולאה 

:"רהוטה רוט"ב יטנאד לא סקידטאיב לש התיינפב עמתשמ ןכו 

ן!אה יר?ן רמ תא יכ ינגע 

(רגנבמלוא .ע 'רת) ןידע וחמ אל לחנה ימימ 

ףונ ,הלודג הריצי ךותב ףונכ תבלושמ ,יתיל רהנ לש תירופיס תושממ םש תמייק ןכאו 
,םינוש םילוגליגבו רתוי תודחואמ תוקיזל בר םוקמ ריתומ הז .יתועמשמ-בר ידגאו ינוימד 

.תוירבע םג ןכותבו תודחא תוריציב ,תפפוח האידיא וא ,למסכ ,הירוגילאכ 

.ו"בשת ,ביבא-לת "דבוע םע" תאצוה "קובי רבעמ" 

 (fr
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ןיקלה לש ותרישב "קובי» אשונה 

קובי לע ירסומ שגד תמישבו — קובי רבעמל רקיעב תסחיימ תידוהיה הסיפתה לבא 

ןמ המשנה תלצה לע ("המודה ךאלמ" םע) קבאמה תועמשמ תא — ירויצה ושגדהמ רתוי 

םתוא ולילכהב ,ויריש םת ומצע םע ןיקלה רימחה אופיא המ םושמ .ןודבאה לואש לש הנכסה 

? "קובי רבעמ" ומכ םשב 

לש ןמיסב וידיש בור םידמוע ןכ .ויתורוש לכ תא אלממ אוהו "תוומ" ליכמ ץבוקה ,ןכאו 

הצימאה הדימעהו תוומה תמיאכ קובי-רבעמ לש תועמשמה הוושהו האר) הלופכ תויגארט 

םוקמל" :םירישה דחאב רכזנה םשה לש (ה"מר ימע ,"יאה לע" — "ישוכ ןומזפ"ב ,וינפב 

הלולת" "תוומב ןמז יח םוקמ / םולה דת ךתא תורהנל רבעמ / קוביל רבעמ םיתמ םייח 

.הוותמ תא ןא-יא יכרד / ןיידע קוביל רבעמ דאב .התוא / ,דלילתמ תא דועו ךרדה ,דתיה 

ףונ ךות לא תירויצה תואיצמה תא םירידחמ הלא םיקוספ .(89 ,"ימל םיריש") "הליה הטוע 

לא ילאירה ןמ הבהאה לש הימוחת תא םיקיתעמ םה .תמ ןמז לש תיחצנ הבוזת ןוגי 
תבהא ,תלצאנ ,תיצרא-לע הבהא תעדוי ןיקלה לש ותריש .יהולאה ןירותסמהו יסיפאטימה 

,תיאלפה הרענב הלש היצזילאידיאה תא החפטמ איה .תירותסמו ,דהלאנ ,"חוומב-הבהא" ,הנקיז 

םישיערמ הלא םיינש .ולש ןייאה יתועיבו תוומה תא חפקל היושעה יפוי לש תואדו רותב 

תומד לע תוקפרתההו — תוומה :תיטויפה ותריצי לש םיגונה היבצקימ תא תחאכ םישירחמו 

לש תונורחאה ויתומיעפ תא םחהל יליצא ישנ דסחל הגירעהו ץקהךואפיק !תבהאנ השא 

ותעיקש עגר אוה אלה :ילאקיסומ חתמ ייוור םירוטב והשכיא םידחאתמ םישגפנ םיינשה .בלה 

,רישע ינויער ףטשב ורוקמש הז אשונ .תבהאנ תומד לש הנירקב ותוזחאיה ןויסנו םדאה לש 

חתמ ליטמ ,ןולדיחו םויק תולאש לש תויתייעב הברמו קימעמ םזילאוטקלטניא ידפ אוהש 

יגנתי ימ ךא") המלועל ררושמה תסינכ ןמל הריציה ישלפימ לכב תויגארט םימינ דיערמו דבכ 

םייח תסיפת לש םלשומ ןעטימ םע ( "יתוא ךרבל אב ךתומד ןוזח / יתומ דע עגר 
,תיטנאמורה הרישה חורב והות-תויריצי םג תקעדזמ וז תוינויער דוסיב םלוא .תרדוק 
עלקנש םדאל ןכ-לע ראשנ המ .יגארטה םסילאטפה תראפת העובטה ,תודרפתהה תוהימכ לע 

תוקפרתה התוא אל םא ,קיר ימוקי ללחב תומתי תמיא ףקתנשו הלא םיינוציק םיבטק ןיב 
חורב" וריש רוביג ליבשב תיהולא-תישנ הבהאב טעמ דסח תשקבו םימחרהו יפויה תוזח לע 

תיטאמגארפה תדב אצמ אל רשא ,ותומ ףס לע שישי ריזנ לש ויודיו — "זלסרט אילט .י 

םימתו ןגוע לכ ילדח ,תומילש ילדח" םימוגפ םייח יח רשא ריזנ ,ותואדו ןגוע תא הנומאבו 

ןיא ארוקה יניעל םנמא .ויפוסיכ תילכתו וייודיו רוקמל התייהנ הסירטאיב הרענהו ,"עווגל 
ימוחתל רבעמ םינורחאה רישה ירוטב תרבעומ "סנ" הזיא לש ותולגתהל הייפיצהו ,שחרתמ לכ 

:תמאה םלועבש יטנדנצסנארטה למסה 

םיטהת®® יתורנלי הט'טחו םיז?®' 

דחא ן?ל ייסכל תחתמ םיסימך םידורפ 

עךת הכיא .םיל?ך^זן לפא®? התע 

ש®# תלכ®? ה?ךד ןטקוע גורא בהן-רזפ? 

לפא»? םילןך^ה יתודהי בי®' לא 

?תטן ם#1נ דחא ן?ל ייפכל תזזתמ 

םיקדוהמ םירוט יקושחב תגפתסמ הדירחמה ותקעזש ךכ ;רישה ותואב םייסמ קרפ לש איש 

,הנומתב ,למסב ,תוירויצב ,יוטיבב תכלוהו תשרחנ איהשכ ,המצוע לש הקיריל םתוא הוורמו 
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ירנבא אגרש 

וא ,הפוצמכ .םימדוק םיקרפב ררושמה םגישה אל רשא ,םוצמיצבש רשועה לכבו לילצבו ןווגב 

וזיא ךא .שחרתמה אלפה תעשל ורוביג תא איבה אל תיתונמאה השירדה לשבו ,הפוצמכ אלש 

תיסאלקה תוביציה לאו תיסאלקה תורפסה לא וינוגרעב ןיקלה לש וריש הרשמ תרתסנ היימה 

הלענלו הפיל שפנדוולכו םיעוגעג הזיא !הלודג הריציב היבוציע האצמ רבכש ,הנומאה לש 

לע ךנחתהש תינרדומה הבשחמה שיא יבגל דחוימב ילסכודאראפה ,ימלוע-רבעמו יצרא-לעה 

תעדותמ םלעתהל קבאמ ףוצר הנפימ רישה הווהמ תאז לכבו .תימיספ תוברת לש היכרב 

,תימוקי תומתיו לוכש ישגרמו םיהולאה תוררופתה לע תובשחמ יכלהמו םירציבש הלפאה 

אלמתמה טרפה לש ותייווח תוזוחמב עקתשהל ובושב .ובצקימו ובינל יגלא ןוגינ ורידחהש 

אמוהל םיעוגעגהש ןכתיי ,םילענה שפנ תונוילכבו היפצב לבס לשו הבהא לש הנירק התואמ 

,בורקה רבעה יטויסמ ושפנל המ-תודפ ואיבה ,םילצאנ-מייתונמאה הפילו ירסומל ,תוינ 

.תוומה חתפל שחרתמה השאב-יהולאה-דסחה ןויערב — םייפוסניא ןויאו תודרפתה לש םתוזחמ 

םייאשונה םירמוחהשכ ,ותגסיפ לא עיגהל ישוקב ךא ןתינ ומע תודדומתהבש הז ןויער 

ףקשנ םהמ ,םינדועמ םיגולונומב םילילכמ םילמסו תואידיא דיימ םישענ םהב עגונ ררושמהש 

.ה'צירטאיב תיתורפסה השאה ,יחצנה הפיה ותודידבב 

ג 

רישב יטרקנוק יתיווח יוטיב לש הרישע תונועבצ גישמ תוומדובהא לש הז םיביטומ זוכיר 

תא תואדל שי ןכו .תזכורמ תיריל הקיציכ ויגשיה םילודג ךוראה גולונומה תמועלש, רצקה 

,ףיגוריס"ו "ימל םיריש" םירודמב ,תונדועמו תופוצר תויריל תויוחקלתהב ץבוקה לש ובטימ 

.קהבומ יטסינויסרפמיא רמוח לש יתוגהה ובוציעבו יפוסוליפ טויפב םיבושח םיגשיה םהש 

סורא הקיביטומה תמקיר תא ררושמה ביחרמ ,וכרד תישארב ומצעל ביצהש תוזיתל תונמאנב 

הקיטנאמורה לש היילכה חורמו ראיוהנפוש לש תוימיספה ןמ ןהב שי ןתצקמ ,הלא תוזית .תוומ 

םה םדאה ייח :תקסופ-יתלב תוומ תעדות תכרדומה תיטנאמורואינה הלוכסאה ןמו תיפוריאה 
רימחמה ישפנה ערקה לשבו םלועל גשומ-יתלבה לא תוקושתהו םידאמה לשב םדוסימ םימוגפ 

ותויהב .םוקיה ןיבו וניב הרשגה ןיאב ,רכונמו םדאה אוה דדוב ךא .תואיצמה םע ושגנתהב 

ול ןיאש ןוויכו .הב הטילש תוומל ןיאש יהשלכ תואדו לא ףסכנ אוה םידחפו תומיא דרטומ 

חורה תא םמורל דשעה ,יפויבש לצאנ דסחל ףואשל וילע ,תינשוחה םירשבה תבהאב ןוקית 
ייומידב יוטיב תאצומ הבהאהו שי ףא .האלפומ תינוגדע הרישו םייהולא םיפוסיכ ותואלמלו 

:םיהולאב וגומיהבו םדאה קובדב ומצע אלפה םע תוקיבדה 

ק3ך!5 ,יאלפ ,ך? ביטה דע םעפ אול 

(105 'ע) — ה$ךא5 1ב;ו את? ןיעךג ק3ךכ 

,םוןור1ן אל? ,םעפ אול ך? ק3ךא 

(םע) םי הלא ,היגי. ך?י ירו;סו 

:השאבו 

דעל איןמא ך? יל םיקית? ימיז חוד? ךיא 

? קמח ,ך עגר? 

:של?? םלוע ,ימויקה ימוקמ 

(65 'ע) ךכות סג?ךיא ךיא 

תשגרה לש ,תילאיצנטסיזכא הסיפת לש "שלופמ םלוע"ב "תוזחאיהה ןגוע אוה הלענה יונה 

תראפתה לולכימ דרפה-אלל םיווהמה ,עבטבו השיאבו תוהולאב יוצמ אוה .הרקו םותי 
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ןיקל,ד לש ותדישג "קובי" אשונה 

,תירבוע תיתודלי-מודק הפוקת וזיאל ןוצר םג רתוח תונוילכה לש םשרושב לבא .ימסוקה 

תואיצמ לש ערקה ינפלו ןוצרו יוואמ לכ םרטבו ,המגפנ םרטש תינושאר תומילש לש הפוקת 

הז דועב ,יתושיגרב ינא ,ינומדקו אמוס ,רזומ רוצי לוגלג" :וא) "ךכות סנכתא ךיא" ,םייחה 

תולעתהבש ילאנויצארה רדעה םעו .(84 ,"תוארה שוחב ןקרופ אלל ,ךב יתפטע ינושאר 
םילכב התמרזהו הסוניכל תירילה העבהה בוש השוע תוישפנה לש הימוריעמ תישונאה הקעזה 

ימעמ ררושמה לש תימצעה תויתדוקיבהו תיתונמאה העדותה .םיעוגרו םיכר םילילצבו םירצ 

ךב שלובי אלו םליא ךכות סנכתא ךיא" — ירישה יוטיבה םע תוהזב טקייבואה תא ןאכ תוד 

תנתממה תיתריציה היצקנופהו ,הבהאבש-יפויו תונמא לש תילאירוגיטק תוהז — "? קמעתמ קעז 

םינתשמ ינשה עטקבש ירטמה רוטב .שפנל המ-סויפו תיסחי הוולש האיבמו םירוסייה םצוע תא 

תנווכמה הטילשב תורצק ךתחנ ריבחתה .הקעז לכ תוצרפתה דעב תיטמרה םימסוחו םיבצקימה 

םעטמ .תוינלוקה ןותימל הפיאשה תשגרומו שי חתמה תואגב ףא .הקתשהבו םלאב ןוצרה לש 

טסכטנוקה תריואב םיעמטנ — "הניפסכ םתסמע םדא בל !תורהנ םיכרד" ןוגכ םייומיד םג הז 

רישב םתעיבטמו םתוא העילבמ תללוכה הריוואה .ןפוד אצוי לש תושוחת םיררועמ םניאו 

שי הדבכה הייווחה לש םייוליגה תוכרעמב וכרד סלפמה ארוקה .ותריוואו ונוגינ לע ילאקיסומ 

הקותמה תובצעה תניחבמ וגוסב םיטעמה ןמ ,ס יזאו א -ר י ש לש החוור וזיא לא עלקנו 
לש תרעצמה הייעבה תא קד רומוהב הלעמה ,ליגר אלה "םיבהואה" דישכ ,ובש הנדעהו 

:תובוהאל תומיעב "דימת םילבחנה םיבהואה" 

ךכ ל? סילחקס םי?? — תובוהאה 

ךכ-לכ םיל? לוחמכ הטח — לוךק לכו 

עדן3 םיח-יוק^ ןשי:ח לזלז לתלת 

ךן-ל? םינק ימקמ םי?? — תובוהאה 

ךכ ל? םינת ,םןח תונתמ 'ןקן יקו 

ענך.ה ןכ רקופה — ןקכ ספור לוע?ג 

חונמ ל? תךקוא ןקכ ה;ום ה?ונ 

(62) חכ ילכ דוע ?ונ; ז1ךנ ףוע לע 

תא רישה הלעמ היצנבנוק לש ןושלל הקיז אלל ,תילילצו תינועבצ תושימגבו ןח-תבושמב 
לש םתוטיהל תא תוחודה ,תוצימא,דותורוהטה תובהאנה תמועל ,םיבהואה לש הביאכמה הייעבה 

ןאכ תאצומ — ץק ןיאל תונוילכהו תיחצנה הגירעה — יטודיאה אשונבש הסיפתה .םירענה 

ירילה אישה ירוזחממ .קחשימו תובצע סייופמ ,ימעפ-דח ריש םע החמצש הרוצב הייוטיב 

עקשוהש יבוציעה ץמאמה לע דומעל יואר ,הלודגה המאופה ןמ לדבומ םדוחייש ,חבושמה 

העונתב ררושמה לש וחוכ רכינ דוחייב ."ימל םיריש"ב הדיחאה הקיביטומה לש ירויצה יוטיבב 

גוק בוציעו הטילש לש תויזואוטריו ידיל עיגמ אוה הירוטבש ,הנבלה הזירחה לש תישפוחה 

ויקמעמב ומכ םייטסילובמיסה ויפיעצב םימעפל םלועה ףקשנ ןהמ ,תויטיתסא תויצקורטס 

.(110 'ע ,"םולחבכ רישב") דימת יגארטה םייחה לדוג לש םיירותסמה 

ד 

לש תנווכמה םתטילק תעבוקש איהו ןיקלה לש ותריש יטהרב תרתוח תיפוסוליפה תוגהה 

ז שארמ הב ןנכותמ לוכה וליאכ ,םינושה םיבצמה לש תנווכמה םתעבהו םייזכרמה םיביטומה 

הנקיז וז הריש .דחאמה ישארה והווקמ לא הטוי דיימ ,ובצקימ ךותל םרדזמשמ ויוטיב קיפאו 

םלוע לש םיינבאה לע הדלונ איה ,םתחימצ םע שממ וניבלה היתופלחמו תע-מרטב הילע הצפק 
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ירנבא אגרש 

תומדב הבהאה סותימ תא החפטב .םדאה קבאמ לע תרתוומ הנניא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ימיספ ינויער 

םצעב םלואו ,ינרדומה םדאה ערק לש לבסה ןמ אצומ עיצהל ,ןבומכ ,החוכב ןיא ,האלפומ הרענ 

הזיא םג חתפנש םע ,םייחה לש רוכינה ןומישי ךותב ליצאמ רוא לא ונא םיזמרנ הזה אשונה 

.יטנדנצסנארטה לא בנשא 

תדמתה ךרדב דחא אשונמ רובצל ןתינ יטתסא-יבינ רשוע המכ החיכוה ןיקלה לש ותריש 

לילעב םיארמ וירישמ םיבר .תילאוטקלטניאה הבשחמה לש םיירילה היפונ תבחרה םעו חתמה 

ררושמה לש ויתומיא רוקמל ויהש ,"םלאה רזג"ל דוגינבו םדאל םדא ןיבש רוכינה ףרח יכ 

.תובבל ברקמו תוציחמ קלסמ ,רשגמ ,בבודמ חוכ הדישב הב שי — "יאה לע"ב ולש ותסיפתב 

םעניבא ןבואר 

הע#ה העיגה אל 

,ידמל היתיוש וז ,ינפל ךרדה הבר 

י ! T -V TV TT • • : ,ןוילע גהנ ,העשיה העיגה אלו 

,ינאיצות יכ םלוע יכרד םא לא ףבכרמ 

,לבת תוחרא ינפ לע יעסמ דוע םת אל 

םלשנ אל דוע לכו 

- ינכילשת ףיעסונ ןיבמ אנ לא 

?זא אב ינא הנאו 
 T T -! TT:

,יבל ןר הב ,ףלצ-תוסח ידסחב ןה 

,וב ץפח ןיא ילכל המךא 

- הגינרהל ישפנ ילע ךתןקישנ אלבו 

!ספאלו לשמא ץאל 

:תעדי אלה 
 r : —r

T • • I - \ T: ~ : םמת דע ואב אל יריצק-ימי 

יל ךריב תומדש תובר דועו 

,םימולעה תונחת תא יל הנרכזת רשא 

,תוחירז לש ויז םתערז ,רבע-ימי 
" TT :-* T J " J V י• : 

,טןישהב ש? ,דצרמ םב הבושמב ש? - ינאו 

,ףסוא ינא ד;ה אלמ תע 

,בלה אלמו 

םיחוחינו םינוג ,תוהגנו םילילצ 

...הבהא לש קוחש-תונב ללשו 

יתרצב טעמ המדאה וז לע ינא 

" - • TS- T X י V V - • : : ,םיבר םימרה ,ינפל ךרדב ,םידועי יל דועו 

ורבע;'קפא-ך?ח-ומ לא דע הפמ ,םהב 

תירחא יגונוג םע ןוגב ינוגל ךות 

ינמחנל ,םלע-ירשבמ ,הדהו-בהז-יטוח 

...בעה-רוחשב רואךךקכ 

,יתונחתמ תחא לכב אנ ינהשה תחא העש קר ול 

- ןרב ישפנ תאו אשא ילוק רישבו 

,םיולנ ילא יעסמל ,םיחאל יש 

רבהמ אל הז יתושעב 

תחא הניגנמ יתיוט םד תע 

םימיענב יל ולפנ רשא םילבחמ 

,"לא ינ-ובה םירורממו 

,יכךך-ץק דע ,םלוע גהנ ,אוב ינגת וה 

",דירות יתוא ךבכרמ ,הנורחאה הנחתב ,םשו 

,זא-וא 

,םמורתא ךיהבג רירפש ילא 

םנעו-העיקש-ךוםנ םנמא 

,ףךוה-קושנ ךא 

תתוש ישפנ-ףנהמ ץקה-םךו 

,יפוס -ריש םע 

ךלהל והצק דעו םלוע הצקמ אוהו 

: i TSV T V S TT ,דוהב רדאנ גהנ ,ךל הידוהב 

,יעסמ-תוחראב יל תינמ רשא לכ לע 
 T :- T J * T * * V : - T •

יתירא םגו ינפל יתיאר םינשוש םב 
 T - • T • " TS-:- T • "

ילא ןנוג-ךרב וחרז תעל 

...םיחוחה ןיב 

 46
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