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'ליהונ"טיב עתעתמה ןמזה 
,ט"הבקה ,השדחה הירפסה)'ליהרגייט' קוינק םרוי לש ןורחאה ןמורה 

המצע לע םיטרפ הלגמ ,רדה ,תישארה תומדה .ישלב ןמור וניה <1995 

.יביבא-לת הפק-תיבב ץוציפ תמולעת חונעפ ידכ ךות ,התחפשמ לעו 

לילב רדה המלחש םולח ידי-לע תנווכמו תכרדומ חונעפה תכאלמ 

.ץוציפה 

יכרד לע ההימתל ךפוהו ינושארה חתמה גגופתמ האירקה ךלהמב 

תיצחמב ןמתסמה ,ןורתפה .רפסה ירמוח לש רוביחהו בולישה ,ןוגראה 

ןושארה ויצחב החתפתהש םיטרפה תכסממ עבונ וניא ,רפסה לש היינשה 

לבקתמ-יתלבהו רבסומ-יתלבה ,יטסטנפה רבע לא גרוחו רפסה לש 

תעגופו ישלב ןמורמ שרדנה םזילאירה תא תסמסממ וז הגירח .תעדה לע 

.ול ינייפואה העתפהה דוסיב 

,םותימהו ןירותסמה רבע לא ותייהנ תא הלגמ קוינק לש ותביתכ 

םהב תומלועל ףחסנ ארוקה .תואיצמה לא הכרד סחייתהל המזירפב 

ןויסינה םצע ,ןכלו .ןויגיהה םע תבשייתמ הניאש ,תרחא תויקוח תטלש 

תולכתסהה .ןולשיכל ןודינ םיילאנויצר םילכב תומולעת רותפל 

ירוזחמ ןמז לש בוציע תועצמאב תרשפאתמ תואיצמה לע תדחוימה 

איה ותעונתו ,סותימה םלוע לש ונמז אוה ירוזחמה ןמזה .עתעתמו 

לש תינוויכ-דחה העונתה לוטיב ךות ,רבעה לא תירוזחמ הביש תעונת 

תורשפאמ אצומה-ןמז לא הבישהו תדמתמה תוילגעמה .ירוטסיהה ןמזה 

,1968) הילאירה םלוע לא ותמצועו יתישארבה עשפה תכישמ תא 

 Eiiade). רושיא וז תוירוזחמב שי ,סותימה תא יחהו ןימאמה םדאה יבגל

ןמזה תוירוזחמ ,ינקפסה םדאה יבגל .ביטימהו ארובה יהולאה חוכל 

לא המכה םדאה .םדא-ינבב תקחשמה תטיוסמ תויקוחל תודע איה 

שידא ירוזחמ ןמזב שדחמ םעפ לכ לקתנ ,התכרבלו תיתימה תוהולאה 

.(146-142:1991 ,סיופ> ישיא אלו 

לש תירוטסיהה תויקוחב שגנתמו הז ןמז עיפומ 'ליהרגייט' ןמורב 

ךמתסמ ,וביט םצעמ ,ישלב רופיסש תורמל ,המידק דימת ענה ןמזה 

.םיעוריאה לש יגולונורכה םרדס לע 

רשפאמ םולחה .םולחה אוה הרוחאו המידק ןמזה לש ותעונתל יוטיב 

ךכבו ,הרכהה לא ,העדותה ףס לא םינשמ תוקחדומ תויווח תאלעה 

.ומתחנו ורבע םימיוסמ םיעוריאש רחאל תמר םינש הלועפל םדא ףחוד 

תיתימה תונווכתהה ןמ וב שיו ,ףיצר ןפואב הווהל רבע ןיב רשוק םולחה 

.<53:1971 ,יקסבוקלוק) 

,'ליהרגייט' תרמיג ,רדה .הזב הז םירוזש תואיצמו םולח ,ןמורב 

םינ-אל-םינ יבצמב הסנמ איה ,התנש תא םידירטמש תומולח תמשור 

םולחה חונעפ וליאכ .ריינה לע ןתולעהלו תונומתו םילימ סופתל 

החילצמ איה ןיא םעפ ףא .תועדומ-יתלב תוימינפ תושוחתל רוזמ איבי 

תמלוח ,'סואלפ' הפקב ץוציפה לח וב הלילב םג .םולחה לכ תא סופתל 

רשקמ המולח .תלהובמ התוא ריתומו התחונמ תא דירטמה םולח רדה 

רזומ ןפואב גוראה המ-רבד ןיבל תיוושכעה תירזכאה תואיצמה ןיב 

םדב הלובט השחו תררועתמ איהש ךכ ידכ דע ,הייח ךותב דירטמו 

התייה קר םא והשימ ליצהל התייה הלוכיש ,המשא תשוחתבו שורק 

עגרב טויסב רדה תפקתנ רבסומ- אל ןפואב .ןוכנה השעמה תא השוע 

םקרתמה לע העידי ץמש הל היהש אלב ,ץצופתהל התייה הרומא וב 

תולוע הז הלילב אקוודש ךכל איבמ רבסומ אל םירקמ ףוריצ .הביבס 

.המידק התוא תועינמו רדה לש התעדות ףס לא תוקחדומ תודלי תונומת 

וילמס תפשו םולחה יטרפ ןכש ,חנעפתמ חצרה היה אל ,םולחה אלול 

,רדה טעמל ,שיא םוש .הז לא הז תואיצמה יטרפ לכ תא ורשקש םה 

הב תואיצמ לומ ךובנ דמוע ארוקה .המולעתה תא רותפל היה לוכי אל 

ילב קומחל חילצהש ,דעוימה ונברק לצא םולח לותשל "לוכי" חצור 

ידכ ,המולעתה תא רוקחל ותוא עינהל ךכבו ,תדוכלמהמ ותעידי 
.רסוימה חצורל הוולש איבהלו ספתיהל 

לש וייח ךכב ןווכלו םימייק-אל תומלוע אורבל ,םולחה לש וחוכ 

ומא תומ זאמ ותוהז תא שפחמש ,חצורה ,ןב לע םג עיפשמ ,םדא 

ול ארובו וב עתעתמ ,ןקדזמה רפוסה ,ןב לש ודידי .ויבא תומלעיהו 

הדוותמ ןב לש וידלי תא הלדיגש השיאה .ותשירד יפל תומלועו תומולח 

;ינשה לש םירקשה ילב דחא ,ינשה ילב דחא ולכי אל םה" :רדה ינפב 

העפשה ול התיהש ,הזה רפוסה .ךרדל םיוות ול בתוכ דחא ,יח דחא 

לע תויחל וניסינ ונחנאשכ בתכש שיאה ,ילש םירבגה לכ לע תינסרה 

תופייפייתמ תויפרגויב ןבל איצמהו עבצא ןכיס אל אוהו שעג ירה 

תוינאידניא תודגא ןבל איצממ היה ...םיסותימ ןב לש באכהמ השעו 

ורוכבו ,ותמ ןב לש וינב תשולש לכ .(193 'מע> "ריכה אל דחא ףאש 

התוש אוהו ,וז תואיצמב תויחל היה לוכי אל ןב ךא .ותמשאב תמ 

וידלי תא ארבו ןימאהל הצרש המל ןימאה ,עומשל הצרש תא אמצב 

ורובע איצמהש םירופיסה לש םתרזעב ,ול היוצרה תינבתב שדחמ 

תא קוינק ךפוה ךכ .רדהל תבזכנה םתבהא לשב ותמ םה ודידל .רפוסה 

רופיסה ןכש ,תואיצמה תא ןווכל לוכיש ,רידא חוכל תורפסהו םולחה 

לש ידוחייהו לודגה ןמורב .הב ןימאהל הצורש ימ רובע תואיצמ ארוב 

תואיצמה אוה רופיסה ,ם"משת ,מ"הבקה> 'ןורחאה ידוהיה' ,קוינק 

.עומשל תוצור ןהש םירופיס יפל תויח תויומד םש םג .תמייקה הדיחיה 

תובאל ארוב ,ברקב ותמ ויערש תעב דרשש ,םחולה ןיצקה ,זעוב 

זעוב .חתפמ אוהש "ןורכיזה תיישעת" תרזעב ,םצפחכ םינב םילוכש 

םלועמש הלחמ הכפהש הנוכת ,הבשומה לש תירקיעה התנוכתל ענכנ" 

רבעב תויחלו הווהה ינותנ יפ לע רבעה תא אורבל ,הנממ ואפרנ אל 

ידוהיה' ןמורב תויומדהמ תובר .(262 'מע> "רשפא קרש המכ דע יודב 

הלואגה רופיס אוהש ,יודב רבע לש ותומשגהל הווקתב תויח 'ןורחאה 

תסרוהו תנווכמ ,םירופיסב אלא ,םייק אלש המ לא וז ההימכ .קיתעה 

,'ליהרגייט'ב ןב לש ותהימכ םג .(141-136 :1991 ,סיופ> ןהייח תא 

הדוותמ ומצע אוה .ינוציק השעמל ותוא הליבומ ,ונניאש המ תויחל 

תחא המרדולמ ,דתיה .תומרדולמב אל ,רדה ,תומרדב יח ינא" :םויסב 

.(197 ימע)"העיקש יתיאר ,החירז יתיאר .הב תייה תא .הב יתלשכנו 

תדבוע רדה .ןמורב תויומדה לש ןהיקוסיעל הז דוסי ןיב רשק שי 
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קוינק םוויל 
םיחתמהמ תעגרנ איה הב העשה וזו ,םירפס תונחב תיקלח הרשמב 

םוליצב תקסוע איה וז הדובע דצל .תוריהמב ףלוח ןמזהו םידחפהו 

םיעבמ סופתל ידכ ,תודחוימ םוליצ-תויווז תשפחמ איה .יאנותיע 

תא אורבל הסנמה םלועב היח המצע רדה ,רמולכ .םידחוימ םיבצמו 

תא איפקהל הסנמה םלועב ןמזב ובו םירפסה תועצמאב תואיצמה 

ותומד תבבוס רפסבש תויומדה ללש ךותב .המלצמה ןיעב תואיצמה 

ץירעמ ,תואיצמו ןוידיב ויתוריציב בברעמ רשא ,ןקדזמה רפוסה לש 

תולילעו תומלוע ארוב אוה ןכלו ,ומצעב תושעל דחפמ ךא םישועה תא 

םידגונמ ,יקומו לאירוא ,רדה לש הייחב םירבגה ינש .וירופיס חוכב 

ארוב אוהש תויואיצמ ךותל ומצעב קחשמ לאירוא .םהיקוסיעב הזל הז 

,רישיהו דחה יאנותיעה ,יקומ .(97 'מע> טנרטניאהו בשחמה תועצמאב 

תא הכותב תנזאמה תוישיאה איה רדה .ןתייווהכ תודבוע דעתל הסנמ 

.איפקמ-דעתמה תאו ארוב-מלוחה 

עיפומ ירוזחמ ןפואב הרוחאו המידק ןמזה לש ותעונתל רחא יוטיב 

ןנכותש ,חצרה .וישעמ תואצותל חצורה לש ותנווכ ןיב ינוריאה רעפב 

,השדח הלחתהל ותוחנעפתה ידכ ךות ליבומ ,רדה לש הייחל ףוס םישל 

התחפשמ יהימ רדה תעדוי חצורה יוליג םע קר .הרובע השדח הדילל 

דע תועיפשמ רשא ,תיתחפשמה הירוטסיהב תונומטה תומרדה המו 

ביטומ .הלחתהה םצעב וניה ףוסה .הידחפו היתומולח ,הייח לע םויה 

ידוהיה' ןמורב יזכרמ ביטומכ דקפתמ ,'ליהרגייט'ב יומס וניהש ,הז 

רמגנש ונבשחש המ םג .שדחמ ליחתמו רזוח וניאש רבד ןיא .'ןורחאה 

.שדחמ םעפ לכ ליחתמ ,ןמזמ 

.הבהאל תוומה ןיב רשקה ביטומכ העיפומ הז ןויערל היצאירו 

חצר לש םיינוימד םיטירסתב עשעתשמש ,לאירוא ,דידי שי רדהל 

ןוכנ הז ,לאירוא" :וילא תנפלטמ איה ,הל עדונ רבדה רשאכ .ותדידי 

,רמא אוהו ?םלועב ךל שיש הדיחיה הרבחה ?יתוא לסחל תנווכתהש 

"תאזל הז םיכייש ונחנא המכ ףוס ףוס תעדוי תייה ךתוא יתגרה וליא 

,חצרה ןויסינ .רתויב תיתימאה הבהאה תרהצה אוה תוומה .(134 'מע> 

חוצרל הסינש רבגה לא הבהא שוחל הל םרוג ,רדהל ןבומ ךכ-לכה 

.(197 'מע> "ןב תא םיבהוא ןאכ רפוסהו ינא קר ,הבשח רדהו" :התוא 

רטקהמ רדה תא ליצהל הסינ רשאכ ,הנואתב תמ ,ןב לש ורוכב ,ןתנוי 

ןתנויש ,יתימ רופיסב תוומה תא ףטע רפכה לכ ךא .םהרבא רפכב 

םדאה-ינבו ,ןבומ אשונ הזכ יאורה תוומ .שש ליגב הבהאמ דבאתה 

לגלגתהל לחה ךכ .תועמשמ שי תוומלו םייחלש בושחלו ךישמהל םילוכי 

ותוא לשב םה ףא ותמש ,ןב לש םירתונה וינב לע עיפשהש רופיסה 

'מע> ךכ לע העידי לכ הל התייהש ילב רדה לשב ותמ םישנא ,רופיס 

"תמ אלש לבחו לזמ ,ךנה תללוקמו הפי" :רדהל בתוכ ןב .(192-191 

םע הבהאה שגפמ לש תינורומיסקוא היווה הנמ קויגק .(174 ימע) 

ללכב םיבצמהו תויומדה בוציעב ינשה-טוחכ רבוע הז ןורקיעו ,תוומה 

העיגנה לא ותויפוסמו ותוימעפ-דחמ םדאה תא עיקפמ אוה .ותריצי 

:1979 ,לזרב)"ויתמרוחב לא" אוה קוינק לש ותריציב םדאה .תוהולאב 

יחה ,םיהולא תא הסנמה ,תוומב קחשמה ,חצורה ,ןב .(94:1991 ,סיופ 

רדה .רדהל ךובמ תיינב ךות ,ומצע בירחמו ףרוש ,היודב תואיצמ יפל 

תא תבאוכ איה ךא ,החלצהב ומע תדדומתמ ,היח ךובמה ןמ תאצוי 

.ןב לש ותוררופתה 

דועב .רודל רודמ תומד לש לוגלגה אוה ירוזחמה ןמזה לש רחא ןפ 

ןאכש ירה ,רתויב יטננימוד וניה הז ביטומ 'ןורחאה ידוהיה' ןמורבש 

ךות לא יטסטנפה תרידח לש ףסונ דבור הנוב ןיידע ךא ,ענצומ אוה 

םע ,שמח ליגב םעפ הרקיב םש ,םהרבא רפכל תרזוח רדה .ילאירה 

המולח תא רותפת םשש תענכושמ איהש םושמ ,השירג ,רזומה הדוד 

ידיגה'' :הלאושו רפכה ינקזמ ןקז התוא שגופ ,םוקמל העיגהב .דירטמה 

טעמו .(161 'מע> "?הקברל הרושקש יהשימ הרקמב אל תא ,תנודומח 

םש קר .(162 'מע> "ולש הנטקה הקברה תא" :הל רמוא אוה ךכ-רחא 

ומא ,םהרבא רפכמ יקחצי לש ותב ,הקברל המוד איהש רדהל רבתסמ 

איה רדה .רישי םד רשק ןהיניב ןיא השעמל ?רבדה ןכתיי דציכ .ןב לש 

ירשק .ןב לש ויבא אוה השירגו ,השירג לש ויחא ,קחצי לש ותדכנ 

לש התומד ןיידעו ,רדהל הקבר ןיב םידירפמ םיגושו םיבר החפשמ 

הפיה ,האגה הקבר לש התומד תא רבעה יעדוי לכל הריכזמ רדה 

ירתסמ תא חנעפל התייה הלוכי הקבר לש "התדכנ" קר .תררוסהו 

.ןב לש ושפנ 

רבע ןיב םירשוק תויומדה לש ןהיתומש םגש ,רמול םוקמה ןאכ 

,המואה תובא לש תומש םה הקברו קחצי .תינוויכ-וד העונתב דיתעל 

לכ ךרואל םהיאצאצ לע םיעיפשמ םהישעמו םהייח ,סותימה ךרדכו 

רשא ,םיאג המדא ישנא ,ותבו בא םה ןמורב הקברו יקחצי .תורודה 

לע םירתוומ הרובעו ,המדא אמיא ,הלודגה הלאה לא םדובטב םירושק 

סינכמו ,םיפילחת שפחמש ,השירגב תעגופ הקבר .םדא-ינב תבהא 

.ןב ,ודכנב עגופ יקחציו ,הלש וניאש רופיס ךותל רדה תא ךכ לשב 

ינועט םיציח חולשלו םדא-ינבב עוגפל םתוא האיבמ המדאב םתריחב 

םיעגפנה תא םיריזחמ םה ,ולא םיציח םיעגופ רשאכ .דיתעה לא לער 

ומצע הנכמו ויתובאל רושק דימת ומצע האור ,חצורה ,ןב .רבעה לא 

'מע> ןב לש ןבה ןב :ולא םירשק עיבהל תנמ-לע ,םיילמס תומשב 

ןמור תויהל שקבמה ,קוינק םרוי לש 'ליהרגייט' ,רבד לש וללכ .(190 

.רנא'זל םירזה ,קוינק לש ותביתכב םייזכרמ םיווק לע רמוש ,ישלב 

תא תשטשטמ ,יטסילאיר ,ישלב ןמורב יתימ-ירוזחמ ןמז לש ותעפוה 

לע ,םיזמר לע ךמתסהל לוכי וניא ארוקהו ,שקבתמה ינויגהה וקה 

ותלוכיב ןיא .המולעתה תא רותפלו תוסנל ידכ ,םישעמ לעו םיעוריא 

תישארב רבצנה ,חתמה ,ןכל .הלילעה יטרפ ןיב םינוכנ םירשקה עצבל 

םע רתונ ארוקה .ןמורה לש היינשה ותיצחמב גגופתמו ךלוה ,םירבדה 

■ .וב ועתעתש השוחת 

היפרגוילביב 

.1979 ,190-172 ימע ,ד חיש ילע ,קוינק םרוי לש רופיסה ךרד ,ללה לורב 

השגוהש רמג תדובע ,קוינק םרויל ךורחאה ידוהיה'ב סותימה לש ותוחכונ ,לעי סיופ 

.1991 ,הפיח תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה תלבקל תושירדהמ קלח יולימכ 

.1971 ,ביבא-לת ,סותימה לש ותוחכונ ,קשל יקסבוקלוק 
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