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הגבלות כהזדמנויות: 

�פרי השואה לילדימ ולנוער 

פרי עטו של אורי אורלב

רימה שיכמנטר

תקציר

גׄגל גׅכם אלׄמ ךׇ וטלמ םׄ אאׇב אהזל גךז גלׅ םׅ ךלב 
גׄגל  כהולכׅ.  ׄכׅ  ׅׄטד  םׄ  לד  זב  אמגׇׇ  אב  כלׄב 
ד־אׄגמ, הךא  לאׅ, וטל םלׄא ם אזלׅ  לׄ  וטל אהזל םאׄ  גמגכׇׅ 
םׄ מׅ זא םׄ אכא ךזל. םאם גוטל םא ׄלאׅ הׇהב ׅגׄגל: "ׄ 

ׅלׅ ךטלב" (1981), "לי אׇ, לי" (2001) "ׅמ גזלׅמ םגם" (2010).
א"זׇׅ"   (acting out) "ט׆ד"  ׅד   (LaCapra) כטל  א  ׇגהכ  םא  ׅהמ 
(working through) וז אמׄל ׄטד םׅ ׅל םא ׄלאׅ אמׅ וטלמ אׇב 

הזל גםגםמ ׄמ אמגׇׇמ — ׅגׅד ׄם מלׅמ — זב מ םׄ. גׄגל 
לׄםב  ׆ׅלב  גךב  םׅ  גׇזמ  גׇזמ/ול  םא  אגהא  גךׅ  ׄמ  גך׆ 
ׅוטל םא ׄלאׅ, גךׅ גמכׅא ׅז ׅוטלמ אׇב, ׄב  ׅכםל םא ךל םא 
ׅאכ  גזׅל.  אםמלל  אמ  ול  גמ  ט׆ד  ׅׄגךזמ  מגׇׇמ  גׅׄ  ׄלאׅ 
םה גלׄ גׄגל ךׇ םגם םא ׄלאׅ ׅגׇאב גהב םא וטלמ אׇב גׄטםל 

 Shikhmanter, R. (2014). Limitations as לׄ:  ׅׄה׆אמ.  אלׄםה  מטלוב    גׄגל   *

 Possibilities: Uri Orlev’s Holocaust Narratives for Children and Young Adults.
 Johns Hopkinsא־ גׇ  ׄה   .Children’s Literature 42, 1-19. © Hollins University

University Press זא ׄםל אטלוב הו גמל׆ב םא גׄגל. 
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אׅה  אזׇׅ  אהומ  ׆ב  ׅגד  ׅ  ׄ  םא,  םלׇמ  מ  ׄא  םׅ  םׅ  אל  א 
ׅׄגךזמ  ׄלאׅ  םא  םׄ  מ  זׇׅ  ךׇ  גׄגל  גלׄ  אׅוח  לךהא.  ׅׄטד 
ׄכׅמ  אמגׇׇמ  ׄמ  גםגםמ  טא־ׄכׄא    זא  ׅכלממ  ׄגל 

כהולכׅמ זב מ םׄ. 

לאׅ; וטלמ םׄ אאׇב אהזל; וטלמ אׇב הזל  לׄ  מילות מפתח:ׄ 
םלׄאמ; מגׇׇמ זב לׄג ׅוטלמ

מבוא

ׅוטל ׅׄ׆לט "גםכ א" (1996), גמׄל ׄלאׅ ׄמ מ מׅ םא 
זא םׄ ׅגאב ׅׄמ: 

ׄהה ׇז ׄב מׅ זלמ א אמ׆ׅל זא זׅל. ׄה ׇז לכ םׄה אׄ 
א אׇׅל, אוטל אםׅ זא ג םכל ׇׄב גׅ׆ל. ׄ ׅגאב ׄלמ: 
ׄםל ׄה הל, ׄה הזם םׅ אׇ םמ, א ל גטז אה׆ׇ זה 
להמ  זב  ׅלמ  אמא  גל  ב  םׄה  ׄם  גׄא.  גׅד 
טה  זא  א  ׄה  ׄא    גׇׄ.  גוהב  אמ  אב  ב    ׄא 
םאׄ  ׄגלמ  ׄמ  כ.  גׇ  מל  אׇל  םאׄ  הםגל  גד  א  כטׄ,  ׄ׆ב 
אׇׅל ׄ אםׅ זא ג םכל ׅזה גׅ׆ל םׄה זם.  זאא אמ 
ג כטך זא כל ׇכ. כל זאא אםׅל ׄ ׄםכז אמב. ׄה ׇז 

םׄא אזאב אׄ ׄא אל (ׄלאׅ, 1996, זג' 48).

ׇׅל ׄא םא ׄל ׄלאׅ םטב ומל גה ׅאׅ ךלמ: גׇזמ ׅ׆למ 
ׄמ  גׅ׆ל  אל  םא  אמ  ול  ׄמ  ׅׅהמ  ׇכׄ  גמ׆א  םא  זגכ 
׆ׅא  זא  גמכגמ  םׄ  ׅהםׄ  ׄלאׅ  םא  ךלמ  ׅםׄ.  אׇ  מ 
מזגׇ  גׄגל  ׅגל  גׇזמ.  אול  גׇזמ  ׅד  אאׇמ,  ׅ׆למ  ׅד  ׅהב 
ׅׄטד  אמגׇׇ —  אׄלאׅ  גׄטםל  ׄ  םׅ  ׄטד    ׅהב  גךׅ  םא  ׅה 

ׄם ׇׄׄא׆ — זב זׅל לׄג. 
ׄל ׄלאׅ האׇ ׅלם ׅםהמ 1931 לכ ׄלאׅוכ. ׄמ םׄ םלׇ זב 
ׄ כד, מא ׅ׆ לם, אׄל גד ׅגכגמ גומל םהב אׅוח ׅׅל׆ד 
ׅאד. אׄל מב גאג ׆ז םה ׄב ׄלך, הםא אכׅי ׆ה׆ל, םב ׅא 
ׄמ ג אׇמב מׅ׆למב. ׄמ מׅמ א ׄלאׅ ׅׄגךז םהמ גםב םא 



החינוכ ו�ביבו ל"ט  |  תשע"ז-2017

| 141 |

גׄ זםלב, זב ׅׄ׆לט ׄגהממ אגׅ׆לב "א זטלמ" (1956). 
ׄא ךל  הוט זׇ םה וטלב אגׅ׆לב: "זׇ גל" (1958) "טםמ כי 
לאׅ אטלוב לכ זםלב  ׄלה: וטלב" (1968). וטלמ אאׇב אהזל אׄ 
זכל אכא . זא םׄ א אמׅ אאׇב לכ  ל , גׄ ׄ גטלובׅ  םהׄ 
ׄל םטלוב מםז וטל אׇב ׅהםׄב ׄלב, ׄל ם ׅםלׄא ׅטלוב 
טזאב  ׅמל  גזלב  הזל  גוטל  ׇׄ  ׄ  ׄלאׅ  אאׇב.  מׅמ  זא 
ׄלי, ׄ םׅ גׅד וטל הזל מׅב זא םׄ. וטל םׄ םא  בׅ 
אהזל ב אזל ׅזאב א, זא  זׇ טלוב לׅב םׅב  "ׄ 
ׅלׅ ךטלב" "לי אׇ, לי". ׄמ זׇ, ׄלאׅ ׄ וטל אׇב םלׄא 
לׄםד (ׇ זׇ ) ם ׅגׇאמ ׅ זא םב ׄהׇלוד (אםהמ 1996) גזב 

 .(International Board on Books for Young People) IBBY
ך׆  ׄטםלמ  ׅםׄאמ  םׄ  ׅוטלמ  ׇד  זוכ  זםלב  ג   
ׄ  אגםגז  אוׇל,  םגמה׆ׇ  ג  ׄמ  ׅגאב  אמׄל  ׄטםל  ׄ  לׄג:  םא 
ׄאב   .(Langer, 1975  ;2007 ׄ׆גׅד,  אגםא  (לׄ  "ו׆ל"?    אמׄל׆המ 
ׅ  אׇד  םׄאמ,  ׄמד  ׄמ  גזללמ  ׄה  אׇב  םוטלמ  הלׄ  זד  אגלׄמ 
כא  םא  ל׆םמ  כ׆הׅמ  ג׆ׅאמ  םד  לׄג",  ׅ"ם  אכ  ׄד 
זׇ םא גׄאךמ ׄמ כוב אאׇב אמ אׇב, ׅזא גׅה ׅלל, זאא 
טם גול ׄטג, ׄ אטמ גול "הםׄ גםגזמ". מׅ אאׇב ג׆ׅא 
׆ב ׄמ ׄטםלמ ך׆ םא ז, םד ׅםא מׅזמ המ גטהמ אט 
וטלמ  ךל א׆הד זא אׇב, גׅ׆לב גהוב אגהז גב אםח אׄג. 
אד וטלמ םׄ אאׇב גׅהמ ג טה אכא גׅ׆ל ׅ ם"א גךזל 
המד  ׅאמ  המטו  כלׅמ  םאזמב  ג  א   [...] אאׇ  ט  לׄג  גל 

  1.(Kertzer, 2004, p. 254) "אך׆ ט אזׇׅ
ׅז  ׄטםלמ  ׄמ  ׅל  ג׆ׅא  ׄה  אאׇב  םׄ  וטלמ  ׄמ,  זב 
םא ךלב, ׄאׄ, ׅׄטד טלׇכוא, ׇכׄ טממ אׇׄב גב ׄטםלמ אזוכ 
ׅהםׄ, םד "ג׆ׅא םא כלׄב גׄטםלמ אמׅב אםח ׄ לכ ׄמ ׄמד 
ׄב   .(Kertzer, 2002, pp. 136-137) אםח"  גו׆אב  [מׅב]  םב  מ 
ׄאׄ  םא,  הגזהב  ׆א  םא  מךל  לכ  ׄהב  אאׇב  םׄ  וטלמ  גׄטה  ד, 
םה  ׅׄטד  לׄגב  להמב  זב  אמגׇׇ  מׅ  םא  ךל  םא  ׆ב 

מל׆ב אזׅלמ ׅא גׄגל ׄ םא, ׄאׄ ׄב ד ךד ׄלמ.  1
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אאׇב  םׄ  וטלמ  כלמ  ׄמ  םגהומ  ט  גׅ׆לב.  ׅוטלמ  גגכׅא 
גׇ ׅוגׄד: 

ׅׅל אמׅ אכלׄב ךזלב זא םׄ, גׅל, ךל ׇׄב הׅׄכ 
אךגךב  אטמ  ׄ  ז,  גאמׄל  אגהז  א  לׄגב,  ׅלהמ 
מׄלב ׄא, ׅׄגמא םא ׆ה זא אׇב כלׄב. ׄ מׅאמ ׄא 
לזב לׄגב   אםללׄ  גׄטםלמ אגׅל ׆ב אךהל, אזׇד, אםׄ 

.(Bosmajian, 2002, p. XV) ׄםב

גׄטםל  מלׅמ  גלׅ  אׇב  ׅוטלמ  אלׄמ    זד  אלׅ  גׅכםמ  ׄה 
וׇָלב  ִגו׆ּוָלב  ׅׄגךזמ  גזׇד,  ׅׄטד  םׄ  ׄלז  זב  אמגׇׇ  אךלב 
ׅמׅהמ גׄל׆המ, ִגםגּוָזב אגׇמ אכ ׇׇכ גמב, אגל ׇׅלב םׄהד 
׆ג  לאׅ םגם אׇ  לׄ  וטלמ םׄ אגׅ׆לב. וטל םׄ םאׄ  גכׅאמׅ 
םׄ.  להמ  זב  מגׇׇמ  אךלב  גגהמ  אׇב  וטלמ  םׅב  אׄטהב 
אךל  ׄזל ׅׅהמ םא ׇגהכ א כטל (LaCapra), םםׄא גטלׇ ׄמ 
טלׇ  ׅזכׅמ  ול.  ם  ׄא  זׅלּ  לׄג  זב  אמגׇׇמ  ׆םמ 
(acting out) ג א כטל םמ ךלמ מגׇׇמ זכלמ זב לׄג: ֶטֵ׆ד
הלׇח  "ׇׄב  םׅ  גךׅ  ג׆ׇל  ׄ  ט׆ד  ׄמ   .(working through) זׇׅ 
וךהמ  זא  טממ  אל  טלטלגׅ  ׅׄטד  המטו  ׅ,  גׇׅכ  ׄ  זׅל  ׇׅ 
זׇׅ, אזגמ ׄמ, "ׇׄב גהו אמטו  לׄגמ" (א כטל, 2006, זג' 49).ׅ 
ד זׅל,  זמׇ", ׇׅל גׄטםל א "אמ  כלמ גד ׅז אׅדׅ  גלכׅ 
וד ׄמ טא" (םב, זג' 167). גׄל םׄ ׄטםל אטלׇ ׅׄטד גא ׅד 
םה ׄטה מגׇׇמ, ב "מגׇ זםב אומגד  ׅ ׄ אמזלׅ  ׅ" 

(םב, זג' 172).  

זב  אמגׇׇ  ׇ   — זׇׅ  ט׆ד   — ׄול׆מ  ׅםמ  גםמגם  ׄלאׅ 
ׇ זׅל", ׆ׇלמ  מ מ "הלׇחׅ  לאׅ םטמׄ  להמ םׄ. מׅ םאׄ 
א כטל, ׇׅל גמׅׄ ׅל םא אםׄל ׄמ ׆ׅל ׅ׆א אׇמ ׅגךׅ םא 
ׄא  ׅוטל  אל  ׄלאׅ  םא  ה  ׄ  ט׆ד  םא  הוח  ׅ  אכמ.  גׇזמ 
ׄא  ׅב  גא  ׄא  םהב.  גׅב  םׅ  םׅ  ׅ  אזוכ  םלׇמ  הםׄ 
םא ט׆ד, ׄטםל אגךׄ ׄךא ׄלאׅ ׆ב מגׇׇמ כהולכׅמ זב לד, 
זא  ׅכלמ  ׅׄטד  א׆ׅ  םלׇמ  םא  אׅה  א׆ז  ׅהוהמ  םגמׅׄמ 

זׅל. 
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 :(13 זׇ  מםז  (ׅה  ךזלב  אכלׄב  ׄלאׅ  גוטל  ׅםאם  ׄמגכׇ  ׇׅד 
"ׄ ׅלׅ ךטלב" (1986), "לי אׇ, לי" (2001) "ׅמ גזלׅמ םגם" 
(2010). "ׄ ׅלׅ ךטלב" ג׆אא ׄמ וטל םא ׄאו, אׇ ׇ ׅד 11  

אׇׅ ׅלׅמ ׆ ׇ ׅׄמ גזל טאד המה ממ ׅם הׄך. ׄאו 
ג אׅׄ םׅ אל, זׇ םׅ גהו אםלׇ אׇׅ ׅ׆, ם׆לגהב ׅל 
ךלטמב  א׆  ׅׄ  םא  למ  זב  גומב  וטל  גםׅ.  "אלכד"  וטכ 
אׇ,  ׇׅה, "לי  ךטלב"  ׅלׅ  א"ׄ  ׅה׆ׇ  טלהב.  ׄא  םהב  םא 
לי" ׄ ׅ׆לט גׅוומ זא וטל אׇמ םא לב טלׇגד. וטל גמׄל ׄמ 
םלׇמ םא םלאכ־לכ, אׇ ׇ הׇׇ ׅזלמ טאד ׅטל ׅטם ׄל 
ׄא גו. וטל םאם, "ׅמ גזלׅמ םגם", ׄ ׇ גׅד וטלב 
םזאאמ ׄה גמלםמ ׅטאד ׅם, ׄאׄ ׅכוד, םׄא הגאב ׆ׅל 
׆ׅל  לב  גאג  ׄל  ׆לגהב.  ׇ  זא  ׅם  גׄכלׄה  גםטמ 
ׄ  ׅ׆לט,  ׄ    וטל  ׆ב  אםלׄא.  ג׆לב  ב  גםב  אׄלט,  גםטמ 

גׅוו זא וטל ב םא ׄא הׄכ. 
  ג  גׅד  גכל  ׄלאׅ  ׄל  ׅוטל  אלׄמ  גךז  ׄה    ׅגׄגל 
מהמ גׇמ םא וטלמ אׇב גגהמ אךלב ׄטםלמ אמגׇׇ זב 
םׄהב גמׄטםלב ׅוטלמ גׅ׆לב. ׅאכ לׄםד  להמ םׄ ׅׄטהב 
ׄמׄל ךׇ ׅל ׅ׆ׅלב אׇב גׄטםלמ אׄלאׅ אםגל א הטם םא אׇמ 
הךמ אגהז גלמ גׇזמ ׅ׆למ. אכ םה לׄ ךׇ ל אהםׄ 
םלׇמ גׅׄמ ׄמ ךל םא ׄלאׅ ׅמׄל לטׅ םא  לׄגממ 
גההמ, ׄ ׅ ׅגד ל  גםגםמ ׆ב ׇל אהומ אׅד ׄ מד םׄ םלׇ. 
ׅאכ םאם ׄלׄ ׄמ אכ םגךז ׄלאׅ אאגׇ גמהומב םא ׆ׅלב, 

ׄמ ׄטד םאכ  גׅׄ זׇׅ כהולכׅ טזא םא זׅל םא.
אםאםמ וטלב לׅ גד גםמח: ׅא ׇׄ גב ׆ׅל לׄם ׄ אׇ 
ׇ םלׇ — ׄב אׇׅ ׄב זב גםטמ — ׅמהׄב טב ׄ ׄהםב זהב. 
ומאמ  ךלמ  ׄטב  ׆אב,  גׅהמ  ׇגב  וטלב  םא  לׄםב  ׆ׅלב 
םאב זא זאב, זׇ  אזמב הךל לםב  אטהה לׄך זא ׄמ ׆ׅל, 
גולמ־ ׅמגמ  זוכ  ם  ׅוטלב  םהמ.  גז  אהוׅמ  וטל  ׅא  םהכאז 
אוטל.  גוטל  גמטממ  ך׆ד  םא  גלׅמ  גׇמ    ׄב  ׇגמ,  טאוטמ 

גוׅמ ׄא ׅׄד ׄמ םאםמ וטלב ׇ. 



רימה שיכמנטר  |  הגבלות כהזדמנויות

| 144 |

עמדת הביניימ של הגיבור 

למ אזוכ ׄד ׄ מהז גמגׇמ  לאׅ םׅבׅ  גׄטד גםמח אוטלב םאׄ 
םׅ  גךׄמ  ׄמ  ׆ׅל  םא  ל  ׅד  אםט,  ומל  ׅד  ׅב  גמכגמ 
ׄ טזא ׅד ול לךד זכם אׅה. ׅל םא ׄלאׅ אךגׇ אמׇז םא 
אׇ ׄ ׄגךז זכל אם׆מ מהז . ׅ"ׄ ׅלׅ ךטלב" ׅ"ׅמ 
גזלׅמ םגם" ׆ׅל־אׇ ׄ ׆ב גוטל, ׄא ׅ"לי אׇ, לי" גוטל ׄ 

ךה, ׄ ךגׇ אמׇזמ םא ׆ׅל. 
ׄח םזךׅ ׆ׅלב אׇב ׅזא מׇז, םט מג זהד אׇב ׅוטל 
ג  גׅ׆ל.  וטל  םא  ךלמ  טל  המל  ׄ  גםהז,  ׄגד  ׄ  ׄלאׅ  םא 
אגׅ׆לב ׄלב, ׆ב אׄלאׅ ׄד ׆ם "ׄמהמ" אמׇז טהגמ םא אׇ. ט 
םגזל הזג וכאח, "ׄח מׅ גׅ׆ל ׄה א אׇׅל ׅׄטד ׄמה ׅםג םא 
ד ךל גׅ׆ל ׅד מהומ םא ׆ׅלב ךזלב.  ל ם טזלׅ  אׇ, םדׅ 
ׄ  אלד  גוגמ  ׅגׇ  ה׆םמ  ׅאמ  מגׇ  אׇמ  םא  מטומ  מםמ 
גׅוו  ׄלאׅ  םא  ׆ׅלב  םא  זאגב   .(Sokoloff, 1992, p. 3) גאא"  אׅ 
כהׅהךמ  זא  ׆ב  ׄ  ׄםב,  להמ  זא  הוגמ  "גׇגהמ"  מׇז  זא 
מלׅממ כׅזמ ג אׇ, ךׇ ׄ לׄ ׄמ זאב, גד אמ כא םא 
גד ג׆ׅאמ כ׆הׅמ ל׆םמ. םה ׅב אא כםלב ׆ב אגׇאב 

גהב אמׄל מׇז םא אׇב ׅךלמ וטלממ (םב, זג' 21-3). 
ט םזׇ ׄלאׅ זא זךג, ׅל אזךׅ ׆ׅלב םב אׇב ׄ מךל םא 
ךל םא אׄ אל׆ גהכׇמ גׅ אׇמ ׅוטל זא מ םׄ. וטלמ 
הכׇמ  ׄד  םד  אכב,  ׇז  ׄ  גׇזמ  םא  גךׅ  אׅ  ה  ׅג  ׄ  אׇב 
ל׆  גׅמ  םׄה  גׄל  "ׅזמ",  א׆גמ  גמכׅאמ  אׇ  םא  גׅ 
ד  זא  ׅׅלמ.  אמל  טם  אךל  ׆ב  גכה  ׄ  ׆ׅל  םא  גׅ  גהכׇמ 
ׅל םא ׄלאׅ אמׅ אאׇב אהזל ׄ גךׄ ה ׅםׅא —  גלׅ םׅ 
׆ׅלב אב אםׄל ׅגךׅ מׇז גמׄב אׄלאׅ: גךׅ אגהא םׅד 

אׇמ אׅ׆למ, ׅד ׅה אול ׅה. 
׆ׅלב,  ׅ׆א  ׅל  ׅמ  ׅלׄםה,  ׅלׄם  גמׄטםל,    מׇז  גךׅ 
׆ׅל  ׄאו,  אׇמב:  םא  םׄ  ׅמכטמ  הגךׄב  זוכמ  ׄה  םׅב  םׅוטלב 
ׅד  ׄ  לי"  אׇ,  ג"לי  םלאכ־לכ   ,12-11 ׅד  ׄ  ךטלב"  ׅלׅ  "ׄ 
םגה ׅמאמ וטל ׅד 11 ׅוג, ׄא ׄאם ג"ׅמ גזלׅמ םגם" 
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ׄ ׅד גם ׅמאמ וטל ׅד 11 ׅוט. ׆אב ׄא מׄגב טמ ׄ מל ׄמ 
מאמ  זב  םגה  ׅד    ׄלאׅ  םׄ:  ׅגד  זךג  ׄלאׅ  םא  ׄם  וטל 
מ םאׅ מטממ םׅ אׇב גטמב  וג. ב מׄגב ׆בׄ  גאג ׅד 14ׅ 
ׄטד  מ גךׄמׅ  הב גו׆אב אמטוׄ   זׇדׄ  םׅ א׆מ ךלב גם׆ב,ׄ 
גטם. 'ׄד טׄ' גה םאׅ  "םאׅ טזאמ םאמ כהכלמ (לׄםמ 
׆ד)" (טׄ', 1969, זג' 12).  ׆א םׅ אׇב םאב  גׅל ׅׄגךזב 
ׄהב  זׇד  ׅׄא  גךׄמ,  םא  ומ  גגה  ך׆  אםב  ׇלםב  אםהב 
גׅהב ׄמ גאׄ גםגזמ םא ׄמ גךׄמ. אגל ׆ׅל םא ׄלאׅ גךב 
אמׄל  אב  ׅל  םב  ג  םא  גםגזמ  ׄמ  אגךמ  אב  ׄהב  םׅ  ׅ׆א 

ׅגאב.
 ׆ׅלב, ב גומגב  לאׅ גאל׆ גםאׅ ׅ  ׅםאםמ וטלב הגהזׄ 
ׄד "ׄ  הׇהב  וטלב  גׅד  מׅ׆למ.  א׆א  ההוב  ם׆ׅלב  אטה  ל׆ז 
ׅלׅ ךטלב" גומב ׅךל "ׅזמ" ׅמל — ׅגט׆ם ׅד ׄאו אׅׄ; 
וב  ׄמ  ׄ  וטל"  "וב  ׄמ  טח  ׄה  וח  ׄלב  וטלב  ׅםה  ׄא 
ׇׅׄ,  ׇמ  מ  ׄמ  גךׄ  ם׆ׅל  גומב  לי"  אׇ,  גאג. "לי 
ׄ וטל ׄה זה זא ךט גמטממ ׅכלׄ אוח ו׆ל, ׄטא גט׆ם םא 
םלאכ־לכ זב ׄמ גל ׅח ׅוח ׇׅל גךלח אוטל. "ׅמ גזלׅמ 
םגם" גומב ׅהכׇ "גכלמ" ׄח מל: ׄאם זׅ ׄמ כׅי זׅל א׆ל 
זב ׄג ׅמא ׅׅׄ. מד םוח  גוגד ׄמ כי הׇׇב, ׄ ׄה טח ׄמ וב 
ׅמל  גלז  ׆לב    הלׄ  אד  ׅׄלי.  מׄכאגמ  וב  ׄמ  ׄ  גאג 
גטלם  ח הׄגל גזׅ  ׅכׅזמ וגב םא וטלב ׄ וג םא אׇמ. ׇׅלׄ 
ׄמ  זׅ  ׄאם  ׄמ  גמׄלמ  ׄלהמ  םםלמ  םגם",  גזלׅמ  ׅ"ׅמ 
ׅל  םא  ׇ  ׄמ  אי  גׄג,  מלגא  ׄמ  ׆ׅלמ  ׅג  הא  םׄ  כׅי 

כׅי הטלׇ גגה ג "׆ׅל ׄא ׆ׅל" (ׄלאׅ, 2010, זג' 241).
אך׆  אׄלאׅ  גׄטםל  ׆ׅל  םא  אגך  גׅד  אגך  גׇז  גךׅ 
טלםהמ אׇמ םא גךׄמ. ׇ׆ג א ׄטםל אגךׄ ׅ"ׄ ׅלׅ ךטלב" 
ׅכז םׅ ׄאו םגז ׄמ ׆לגהב ג׆אב ׅהכל םׅ וממל גםט ׇמ: 

םגזמ כא טךי ז  הטא זא לׄם גד לךט זאה. אל׆ז הׅאמ 
לׅב,  ׄהםב  םא  ךזכ  ׄל־  םכ.    מטא.  לךט  םא  םׅמ 
ׅ אא, םׄא ךׄ גממ אׇׄג. ׄ למ. למ  כלׅ גׇׄ. 
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,    (ׄלאׅ, 1981, זג'      

82. ׇ׆ם םא).

ׄאו גךז אכלׄ — אזךג — טלםהמ "גל׆ז" אׄלז: ׄא אׄ כל םב 
ׇׅל ׄאב ׅמ ׅהכל, ׄא הׄךב לכ ל למ ׄל. ׅׄטד  גהךא ׄלאׅ 
ׄמ זׇׅ ם׆ׅל םא ג כלׄ ב אׇב, גךל אזךג גטא גׅה ׇ־

גםגזמ םא גךׄמ ׄאג. 
גהזמ גמגׇׇמ זב ל׆םמ גׄגב גמ׆א ׆ב ׅולׅב םא ׆ׅלב 
אמזגמ זב ׄלזב לׄגב ׄםב. ׇל םׅ ׄאו גמׄל ׄמ זאגמ 
םא ׄג גׇ׆ב ׅ ג׆ג : "ׄגׄ אׄ ל. ׄ ךׄ א אׅכל ׄמ ׅל 
אׄ  גב.  זםל  ׄ  םׅז  אטה  ׅל      גםב.  ל  אׄ   'ׄ ׅ׆  מהזמ 
ה  םל  מׇמ   .(7 זג'  (םב,  אוטל"  זךׅ  גׇ  מל  א    וטלמ. 
זא ול לךד ׄ אמ אזוכ ׅזאגמ ׄב גמכׅאמ ׅׅה ׅגׇ לׅ 
ׇמ א םגוטל ׄ אׇ. ג׆ג ׇג ׄטםל אגךׄ ׅםה וטלב ׄלב, 
ם׆ב ׅב הגהזב ׆ׅלב גאזוכ ׅגמ לב ׄ ׅזאגמב. ׄלזב ׄא 
גמׄלב ׅׄטד גמגךמ, אכה ׄ זכח. מׄל מ׆ׅמ םא םלאכ־לכ ג"לי 
אׇ, לי" אזאגמ םא ׄג ׅׄמ ג׆מ טם םא םהב ׄל גד ׄ 

גםגזממ ׅגׇ ׅכםל :

םלאכ זגׇ טל ׄךׅזמ, ׇׅכ ג םזםמ ׄג ׅל׆ז ׄם לׇ. 
םב  גגכׇ.  אׄ  ׅגׅ  וׅׅ  ׅ  ׄ  ׅמ.  ׇל  ׄמ  ׇז  אׄ  ׄ 
ׇׅל אׄ םמה. ׅמב אהמ גםה ךׇ לׅ ׅ זא גאגזא 
אל׆א  לכ  ׅם  םכ  זׇד  אׇב  םא  כה  ׅל  גכׇב. 
ג. ׆ב ׄ, םלאכ, ׄא הםׄל ׄמ אׇ זךג, ׄ לכ אגלׄמ זד. 
מזםמ  גגם  ׄלד  ׅל׆ז  אמב.  ט  מלׅ  א  ׅאׅ,  הטזל  אא 

םלאכ לי אםכ זב אׇב (ׄלאׅ, 1996, זג' 14). 

ל׆םמ םא םלאכ גמ׆אב ׅׄגךזמ גמ ׆טהמ םא כא םא גוטל 
ךה. םלאכ זךג ׄה גׇז אםה גמאא ׅ ׄה גו׆א אמגׇׇ זב 
גםכ  םא  כ  ׄא  ׅל  ׄ  גגׇזמ  אגהז  ׇ  ל׆ם,  ׅגםל  ׄלז 
א גלׅ ׅהב גׇז אגך (הכ, 1995, זג' 118). מׄל  אׇב, אגלׄ 
םא םלאכ גׇ׆ב ׄמ ׄ־גׇזמ םא ׆ׅלב ׄמ גהזמב גאמגׇׇ זב 
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גךׄמ ׄג, ׄ ׆ב ׄמ מטומ םא ׄלאׅ  ול ׅה אׇ ׄ ׇל 
אהךא  ׇ  ׄטםלמ  ,  גו׆  ׄלזב  זב  אמגׇׇמ  ׇ  ׄטםלמ 

גםכז ׅמב.
וךהמ ׄא םא "םמכ גגו׆למ" (framed silence), ט םגה ׄמד אׇ 
גגכב  םׅ  םמכ,  מב  ׄא  כלׄב  םא  אׅ  מםגמ  ׄמ  "גטהמ  ככא, 
כו ׄמ םׄ" (Kokkola, 2009, p. 26), גכאמ זא כלׄ ׄמ מגׇׇמ 
ול,  םא  לכ,  םא  כג  ׄמ  גׇ׆םמ  ד  ׅזמ  ׅ  ׄאב  ׄגמ.  זׇׅמ  זב 
גגהמ ׄמ כלׄב אגאׄ ׅׄטד ׄהׇׇׅׄא ׄמ אא םהךל ׅכו, זא 
ט אמ כ׆הׅמ ל׆םמ םא א כלׄ כלׄמ. ׇ׆גׄמ ׄא גׅלמ 
ׄמ טא טהב םא גךׅ םׅ גךב ׆ׅלב םא ׄלאׅ: ב גלב ׄמ זאגב, 
גד ב גמםב אגםגזמ ׇז, םד  ׅ  ׅ  מ;ׄ  ׇׅל גׄטםל אב אםלׇׅ 
 גׄגמ זאב. ׆ׅלב המלב ׅגךׅ כׅז םא גׇזמ אכמ, גךׅ ׇ 

םׅ ב — ׄא ׆ב ךל םאב — אב אםלׇ. 
ל  אא ׄל וטלב הזׇלמ גב גז א׆גל ומאמ ׅ׆למ: ׄד ׅב גַוּטֵ
גאא גטלם, ׄד ׅב ׇגמ ׇגההמ םא גׅ׆ל, םכא םא גׄטא זא  
םא אׇ, לכ אזמב לכמ גךז ׅב גׅ ללוטכׅ זא ׄלזב. הכׇמ 
גׅ אׇמ ׄה גזגממ זב הכׇמ גׅ גׅ׆למ ׄה "גמכהמ" זא ׇ, 
גךׄמ  םא  ל  אםב  אׇמ  מׇז  ג׆ׅאמ  ׄמ  אהךא  ה  ׄה  ׄלאׅ 
גׅ׆לב  אוטלמ  ׅה׆ׇ  ׅׄולׇב.2  ׄ  גזב  טה  םטמ  אםב  ׄ 
מ ול המטומ םא ׄלזב"  ׄגךזמׄ  "טה אׇגמ םא אׇ ׇ אׇ׆םׅ 
לאׅ גׄטםלב — אכלׄ אמׅ ׇׄ —  (Sokoloff, 1994, p. 265), ׆ׅלב םאׄ 

אגהז גאמגׇׇ זב גםגזמב םא ׄלזב ׄא. 

ׄ  גךׄמ  למ  םא  ׄטכ  אךלמ  ׆ׅל  ג׆ׅאמ  ׄמ  ׄלאׅ  גהךא  םׅד  וׄךמ   2

אׇ  םא  ׄ  ׆ׅל  םא  ג  מל  גאׄ  ׅךל  כו  ׄמ  אטלם  גׅ׆ל  אכלׄ  גׄטםל 
כלׄ ד גזמ. ׇ׆ג ׄמ ׄמ הגךׄמ ׅ"ׄ ׅלׅ ךטלב", ׅמׄל םא ׄאו ׄמ 
"ׄם גם׆זמ" (ׄלאׅ, 1981, זג' 93-92). ׄאו, זכׅ ׅׄגךזמ גםכטמ םא ׄל 
ׇל ׅהד םד גך ׅךׇ ׄל, ךט ׅׄם םׅׅכלב גהכ ׄמ ׅמ, ׅאא ךׄמ 
ג׆הׇלמ א"ׅא אא", למ ׅםזמ ׅכל גמא גׇ ׅגלכ טמ םא ׅמ. ׄאו 
ׄה גׅד ׄמ מטז, ׄה גכםל וׅממ ׅד ה אהכד טמ ׅד ׅאב אאב 
םא ׄם.  ׄמ טזגב ׇמ םׅד ׄלאׅ זם םגם גׅכ ׅהכמ ל, 
גזךׅ וׄך םׄמ כלׄ גׅ׆ל "גׄל ׆ׅ םא אׇ" (׆ׅל כלׄ ׇׄ). אזהד 

 לׄ ׆ב םגהל, 2004, זג' 4.
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להבי� את ההישרדות

גׇזמ  ׅגךׅ  אםׄל  א  גׄטםלב  ׆ׅלב  אׄלאׅ  גגהמ  אׇב,  וטלמ 
גזגכ  ל׆םמ  מׅההמ  גׅב  םׄהב  ׇ׆גב  ׆ב  א  גוטכמ  אגהא, 
ׅלׅב  םגם  ׅ  זם  םׄלאׅ  לטמכ,  לגד  ׄ    ׅטזא.  גמגכׇב 
גוטל. לטמכ זגׇמ ׅגל לגהב ׄ מגׇ לטמכמ םלׇמ. טממ 
ךלמ. וטל  לגד ׅׄ׆לט םא "גםכ א" גזׇ זא םׅמ הםׅׄ 
הטמ ׅםׄא םׅד גטה ׄא ׅׄ, ׄל ׄלאׅ: "ׅׄׄ, ׄ ׅלמ ג׆לגהב?" 
(ׄלאׅ, 1996, זג' 5), םׄא םזא א ׅׄ אזהמ לכ ׅוז םא גטל. 
  םׅׄגךזמ,  גםכ  אםכ  אׇב  ה׆  ׅטאד  ׅאׇמ    אׅה  גוטל  ׄ 
ׄגה, ׄטםל אמ ׄמ גוטל אׇב םאׇ אא ׇׄ גב ׅזמׇ. ׅמאמ 
ל.  א  ׄמ  מטו  ׅׄל  א  ׇׅ,  א  טד  אׇב  ׇׄ  ׄוח  גםכ 
גוטל ׆ל׆לב םהמל זא ׇ אׄל ג אמ ׄא וגה ׄמ גוטל אׇב 
םאׇ אאׇ גםכ. ׄלאׅ אכ ׄמ ׅה אׄל׆ א, גאגׇ ׄמ ׄמ גםכ 
גכםל ׅה ׅד םלׇמ םא םא ׄ: "וׅלמ א ם׆לגהב 'לכ' ׄמה 
א טזב ׅׄל, א טזב ... ... ׄהםב לׅב גמ, ׅׄא ׄהה — אגל 

ׄ ׄה — לה הטאה מגׇ אגכב גׅב" (םב, זג' 6).
וטל "גםכ א" כל זא םב ׄמ גםכ, ׄ גכׇם אוטל םלׇמ 
ׅׄ׆לט  ׅוטל  ׆ב  ׄלאׅ  זוכ  מג  ׅׄמ  ׅגאג.  ׄ  ׄלאׅ  םא 
אגׅ׆לב "א זטלמ", ׆ב ׅוטלב ׄלב, םגב הזׇלב אׄל וגגהב 
טממ  אמטלם  זם  הםׄ  אׄמ  גמגׇמ  ל  ׅׄ׆לטב. 
 working) ׇםא להמ לׄגב, ׄ ׅ ׅגד ׆ב זׅ (acting out) ט׆ד
through) םאב. זוכ לׅ גזגכ ׅהםׄ םלׇמ ׅוטל םא ׄלאׅ ל׆ 

גגגׇ ׄם, אׇזמ לׄ אגזגׇ םא גטזא וטלמ־׆מ. 
 ,(Robinsonade) "  ָׇ "לׅהָה ׄ  אםמגם  ׄלאׅ  גלׅ  םׅ  וטלמ  ׇ׆ב 
ׇ׆ב םכׅא ׄמ םג ג"לׅהד כל" (1719) םא ׇהׄא ׇט. וטלב גמׅווב 
מהׄב  אמ  גאב  ׆ׅלב  םא  םלׇמ  ׅגׄגך  גמגכׇב    ׇ׆ב  זא 
םׅב  לגהב  םאםמ  א  גלׄםמב.  ב  ׄמ  אׅהמ  הׇלםב  כםב  טב 
זוכ גׄגל  זםב םגם ׇׅ׆ב לׅההׇ. "ׄ ׅלׅ ךטלב" גךׅז 
ׄמ  ׇׄמ  טזגב  ׅל  םא,  ׅמלמ  ׅל  וטלמ  אׇ׆ב  םא  כםל  זא 
ׇגד ׅד גךׅ םא ׄאו אגךׅ םא לׅהד כל ׅד זׅל םׄאו ג׆ׇא 
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ׅב  ׄמ  גׇ׆ם  ׇ׆ב,  אׇלםמ  ׅמׄב   .(44 זג'   ,1988 (םלד,  אםםמ 
טב־גזםב םא םלׇמ, םלׇמ ׆ׅל םא ׄלאׅ גלׅמ גטזאמ 
לׅמ  טזגב  גכטׇב.  גטלב  הב  ׆לטב  ׅמׄלב  גמׄלמ  כהמ, 
גמׄל ׄלאׅ ׄמ ׇל םׅ גךל ׅׄל אם םׅ גםמגם ׆ׅל.  ׄ 

וׅל םא ׅהמ גאׇמ ךטלב ׅ"לי אׇ, לי":

ׄ מל ׄמ ךגמ מאם םמ םזלמ ׄלמ. ׄ ה א םזל 
ׄ  כׅז.  כה  אאׄ  גד  ׄמ  א  ׅכך  כםל  זםׅ  זא  ׅהטלׇ 
םא ׄמ םזל ׇל אאׄ ךל אאׄ םא אטמ או׆ל. 
מ םזל זא זםׅ  םאאׄ טמ טלם ט.  "ׄמ לׄ, םגבׄ 
ׄמ ךׇ םה כםלב א׆ׅזא כ. גטלב טללב םךטלב ׅׄמ 
אׄא — ד טםמ אׄ לׄמ ׄמ םזל. זׇ םׄמ גםמ ׄמ םזל 

ׅל׆א אאׄ גמׇכמ זא (ׄלאׅ, 2010, זג' 64).

אלגמ טל ׇג ב מׄל המ גׅׄ ׅ"ׄ ׅלׅ ךטלב" םמ 
ׄטד גׇכ גל  "ׅמ גזלׅמ םגם" — אב גך׆בׅ  ךׇ ׄוח גדׅ 
לׄמ המ גאמ גםלב אלׅ זךגמ. מׄלב גטלב גזד ׄא 
ׄ  ל׆םמ,  אמגׇׇמ  מומ  םא  גז  גא  זׇל  זא  גטךב  ג 
ׄא ׄח ׅׄב אם, ב ׅ גׅכ ׅמל םא הוד אוׅל ׅׄטד 
ׄלאׅ  גמו    הוד  ׅגו׆למ  ׆ׅלב.  הךא  ךׇ   — ה  גז   — א׆ 
טזאמ  םלׇ.  ׇׄב  םא  אכג  הׇלםמ  ׅמל  ׅוומ  טמ  אטזאמ 
ׄ  לׄאומ  גאׄמ  םא  לםב  ךלמ  אםב  לכ  אׄ  ׅוטלב  גמׄלמ  ׄא 
 Kokkola, 2009,) אםב וׅל םא  ב־ב ׅגד םׄ, ט םוׅלמ ככא
pp. 71-74), ׄאׄ ׅזכל ׇ אוׅל ךׇ מׄטםל םלׇמ. זהד  ׅא 
ה׆זמ  אםׄאמ  ׄאו  םא  םלׇמ  גטלכמ  םׅ  ךטלב",  ׅלׅ  ׅ"ׄ 
אׅב לׄאב ׅמל םא ב טב: ׄ ׄל׆ד ׄאו ׄמ גׅׄ? 
אהכה  ׇׄ׆  ׄ  כל?  טאה  ׅלח  מגב  ׄ  םמ?  ג  ׄא?  ם׆  ׄ 
ׄם? ׄ זוכ ׄמ זךג ׅםזמ ׄלמ םא וממלמ? גזאמ ׄטא 

םׄא ׄט זם ׄאו ׄמ ךל: 

מ לׇ אטמ טזב ׄמ ׅא ב, ׅׅכל ׄ ׅזלׅ, אזםמ ׄמ ךל 
טםמ  לזם,  ׅ׆אא  גב  אלׇ  זמ  םאׄ  גד  ׄ  םד,  ׅׅמ 
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גכגמ ׇׅלב טב.   וד ג םא. אׄ מ םב ׅלל. 
ׄמ ךל כהב טם זםמ ׅל (ׄלאׅ, 1981, זג' 88). 

"םׄ"  זא  םאב  ׇׅד  אׅׄ  ׇל  טאגד  םםה  םגךהב  ט  ,  זא  הוח 
םא כאׇ אהךגד, מומ אטל טלב םא כב ׄהם גוזמ "אאד" 
אׄ טלב כהב  מ מ םלׇמ: "אׄ אאמ ׆ׇאמׄ   ׄ(desacralize)

ב םגׅווב ׄמ לׄ זלב אט׆׆ ׄמ םטז גזלמ םא ׄלז [...] 
לכ ׅׄגךז ׇכׇכ זהמ הב, ׅךזׇב כהב — אׄ ׇׅא׆ זהכ ׄ ׅכטךמ 
׆ׇאמ — ׄטםל או גז ׄמ גוב םמכ" (טאגד אׅׄ, 2008, זג' 170). 
םא  ׅוטלב  גםגם  גמל,  הׇם  לׄא,  הםׅ    ׄלמ  םׅהוׅמ  ג 
׆ב    ׅגאב,  אהו  םהמד  אגם  םלׇמ  לד  אטמ  ׄגךז  ׄלאׅ 

זם ׄמ אגׅד. 
םל  הלםמ  גגהמ  ׆ׅל  םא  םלׇמ  גך׆מ  לי"  אׇ,  ׅ"לי   

ׅאמ אאגׇ אומ׆א. םלאכ־לכ, ׆ׅל וטל, גמׄל ׅמאמ וטל ח 
גא ׇז הי אםלׇמ: ׄ ׄה ׇז  ׄול א אול ׄמ גהו ׅהמ 
ׄה  טאהב  גה׆  ׄמ  גל  ׄה  ׅזל,  ׇל  ׄמ  אגךׄ  גו׆א  ׄה  טאהב, 
ׄמ  ל  ׄה  ׄטא  ׄ  וטל  םא  לׄםהב  ׅזגׇ  .  ׅזׇׅמ  גגד 
ׅמׄל  לךח  וטל  ׄג.  ׄא  אל  א  אוז  זם  ם  ׇׅל  ׇלמ,  מׅמ 
םזלב םאגׇ ׆ׅל: אגךׄ ׄמ ׇל ׅזל זא ט ׅ ׆ׇא זא זךב, 
אךאׅ ג טאה, אׄ אמטם אׇ ׄלב, אךׇ ךטלב כהמ אכאז ׅׄהב 
אׄא  םהמד  ג  א  אׄא  ג׆ׇאמ,  מ  ׅׄגךזמ  ׄם  אׅזל  ׅ׆אמ, 

אזׇׅ ׅא זׇׅ םגךזמ א. 
ׇגמ ׇׄמ גטזמ ׅוטל גםגםמ גלב אםלאכ־לכ: וא' כד 
גאגׇ ׄמ אכ ׅׄגממ םׅל מ ׄמ זׇׅ םׅ םׄול אמלי 
זב טאהב; ׄל טאה גאגׇמ ׄמ אׄא ׄמ מ גםכ אםׅׄ גב 
גׅׄל; ׄם ׄלמ גאגׇמ ׄמ אמטאא אׅל ג טאה־הךל; אׇ םזג 
מ אךׇ ךטלב כהמ (ׅׄמ ׇגהמ גוׅל  מ טלמ גאגׇמׄ  ׄ לזׄ 
א ׆ב ג גזׇׅמ ב); ׄמ־הל ׅׅמ אב גאגׇמ ׄמ אמלי 
ׅזלמ ׇ ׄמ ׅאׇׅ. ׆ב ׅׄ, ׅט׆ם גכלמ ׅהב ׅמ זל, גאגׇ ׄמ 
םזל םׅ ׅםלׇמ: ׄ גזהכ א םב טאה, גל א אטהמ אזהב אׅל 
ׇׄמ  טזגב  גםב  םםלאכ־לכ  זךמ  ׄל,  לׇטב  םאׅב  גב  ׄא 

ׅגא וטל. 
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ׄח םםלאכ־לכ אׄ מגׇ גךא אךׄ ׄא טזא ׄמ ג םאגׇ, אמ 
טזגב  גמׄל  וטל  וׅאהב.  ׄלב  ׄגה  לךה    הםמ,  זגׇב 
לׅמ ךׇ ׄ גםאא ׄמ גגהמ םלׇמ םא: ׄ גמׄגד ׅךׇ ׆אמ, 
גםהד ׄמ וטל ב גגךׄ םא, גמׄגד ׅגםכ ׇגכ. הםמ אאגׇ 
גׇם,  א  אאגׇ  גמא  ׄ  ׇ,  םהכזמ  אׄל  מכח  גםה  גכׅאמ 
ׄד  זא  םגל  גמ  אלי   — גזם  זא  זכםמ  ל  ׇ  מ  ׅאמ, 

׆ח, אמכא, אׄא אזׇׅ זב ׇ ׄמ ׄ אכםל ׅא:

ׅזלמ  ׄמ  ׇׅ  כםלב  כםל  ׄ  ׅׄ.  אזוכ  ט  ׅׅא  גםכ 
א  ׇׄ  ב  זךג.  ׇל  ׅׄמ  ׄמב  מל    ׄל  ל׆אב,  ט 
אהומ אטו זא זי ׅזלמ ׅא. ׄ לכ ׄמ גזא זהח, ל ׄמ םה 
כךמ זא לז מא אטו, םׄ גם ׄמ זךג אגזא. ׄ ׇׅׄ 
ׄמ ׄ, ׄ ךא אמטו ׇׅׄ זהטב כטי אג. ׄל הוהמ 
םהגם א ב גךׄ ׇל ׅ אטו אאׄ א םם. ׄב ךל אל 

אזל, םׅ, םׅ א אםד זא זי (ׄלאׅ, 2001, זג' 126).

ל םא םלאכ־לכ זא "םזל םלׇמ" — ׅאא  ל זא כםלמ 
ׅא מלמ — גך׆מ טזגב לׅמ גםכ. ׄד, ׆ׅלב םא ׄלאׅ םלׇב 
ד םהב, גםכ זךג ט  מ ׇ גםכ, זׇ  אזמב גםםמ ׅהׅ 
אםלׇ,  אאגׇ  ׇ  גםכב  ׄהב  ׆ׅלב    ׅׄטד  הוח.3  םלׇמ  אׄגךז 
ׄאׄ םלׇמ זךג המטומ ׅזהב גםכ. ך׆מ םלׇמ גםכ כםל 
׆ב ׄ אׅל ׅ׆ׅל אׇ, גו׆א אלׄמ ׄמ ב — ׄטא ׄמ גאג — 

לטמכ.  גזׇ זא זךג ׄלאׅ ׅ"גםכ א":

ׅׄמ וטלב זא ׆ׅלב גׅ׆לב ׄ אׇב םזׅלמ זאב מאׄמ זא 
א   [...] ׅםאב  גכג  זא   ׅׄ םא  זׇ  לׅ  וׅא  וׅאב  ב  מאׄמ 
וטלב. אג  מב ׆ׅלב גמׄלבׅ  אׄ  םכלׄמ מל,  ׆ׅל כהׄמׅ 
א אׄ כל םב ׇׅל? ׄ טלך גאג. אׄ גׇ ׅהמ םה —  כל 

׆ב א (ׄלאׅ, 1996, זג' 16).

מג  למ ׅא ׇׄ גד וטלב גׇׇמ טל ׅׄ׆לט: ׄלאׅ ׄ כד םכ   3

ׅגכגמ גומל םׅב מׅׄ ׅגםכ גאג זב אב םא זטלמ, גםכ םׅוט םא 
ׇׅל המד ׄמ םג אוטל לׄםד םא ׄלאׅ, "א זטלמ".
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מטומ םלׇמ גםכ גאג לטמכ גוזמ אׄלאׅ ׅזׇׅ מ. 
ט םזד ׇהאׇ הכ, גלׅ טהךׄא םׅ גמלם גםכ "כב גכב 
טהגמ  םגךׄמ  אםגל  גמגׇמ  ׄהםמ  ׅגםג  לׇ  אׇׄב,  גה 
גךׄמ ךהמ  הטלׇמ, זב  כםלמ ׅכםל ׆גאד" (הכ, 1995, 
לאׅ אה גגׄגי  כםל םאה אׄ לכ םגםכ גׄטםל א׆ׅל םאׄ  זג' 36).ׅ 
גטל םא םגל זא ׆ׅאמ ׅללב ׅד י אטהב, ׄאׄ םׄ גׄטםל ׄמ ׆ב 
אךל זךג. זא ד מםׅ זא גוטלב אםׄא ג םלׇמ ךׇ המד 
ד  לׄאמ,  ׆ׇא  םאכד  גגמ  גטזאמ  גלׅמ      ׄ  אׅה 
טגמ  ׇלםמ ג גגהמ המ, םל אגׇ, ומ׆אמ אוׅׅ, ׆בׄ 
ׄלזב  ׄמ  אמ  ל׆םמ  אמ  ׄמ  גךלב  ׇ  ׄא  א  גׇזמ.  ול 

ו׆ םא גםכ לטמכה — אד אםלׇ. 

ללמוד לקח

אכב הב  מ להמ םׄ גמׅׅׄ  ׄטד כהולכׅׄ  הוד אזׇׅׅ 
גךב ׅוטל ׄלאׅ. ׅ  םא וטלב ׄ ׆לב ׅא כׅז גגוׇמ ׄמ 
גול  אגׅ׆לב.  טה  םׄ  גוטלמ  ׄמב  גׅד  אׇב",  "וטלמ  גזגׇב 

ׇׇכ םא וטלב ׄה הׄגל ׅב גטלםמ, ׄ ׄ מל גגםמגז. 
םׅ  "ׄה  ׄגל:  ׄ  לי"  אׇ  "לי,  וטל  ךׄמ  אׇׅ  ׄלאׅ  זב  ׅלׄד 
םמגׇ ם ׄהםב ׅב ׄהםב לזב, ׅא זגב ׅא גךׅב. ם ׆ב ׄהםב 
םב לזב ם ׅב ׅ" (הׇל, 2001). ׄד, הוד אוכ גוכהמ זא ׅז 
ׄל  ׅׄגךזמ  אזכׅ  המד  ,  גׄגל  זוכ  םׅב  וטלב  ׅא  ל  ׇׄב 
מטממ םא ׄלאׅ ךל. "ׄ ׅלׅ ךטלב" ׄ טם גׄל׆ד גׅד 
וטלב גׅה . ׅמאמ וטל גך׆ ׄמ זךג ׄאו גׅאׅא ׅה׆ז אׄטד 
גה׆ׇב  אכב  םה  ׄמ  אגׇ  ל  םד  ׇׄב,  ׅה  ׄא  אמו  זא  םׅ 
ממו  "'ׄב    ׄמ  אגׇ  ׄג  ׄא  םׇ",  "ׇׅ  זד  ׅׄ  אׄל: 

אׄהםב ׅׄגד ׅגׄל טהב ב זל א'", ׆ב: 

אה׆  גמ  אׇזמ  מא  ב  ׇׄב  ׄמ  "ׄב  ׄגׄ,  ׄגל  ׅגךׅ,"  "מא 

 גמ ׄלמ. ׅׄא ׄה גמהמ אׄ ׇׅכ ׄ זא אמה׆ מגׇ. ׄה 
גמהמ ג םםׅ אךׅל ׅאׅ. ׅאׅ ׇׄ אךׅל גׄל טהב ׅׄ. ׄאׄ 
םאׄ מגׇ ךל אםמגם ׅ. ׇׅׄ אׄ םאטה לך זב ׆א׆אמ םא 

גמ זא גׇ" (ׄלאׅ, 1981, זג' 35). 
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ׄ  וטל  ׅגא  אא,  ומלב  גולב  גםה  גׅאׅא  ׄאו  םׅמא  ׄח 
גׅד  םה ל ךׇכ. ׄ ט׆ם ו׆ב םהב םא ׄהםב: ׄהםב םׅב ךל 
אםׇ ׄהםב םׅב ךל אה׆ ׄגד. ׄהםב ׅב ב אׄ ׇב ׇכׄ, 
םד ׆ב טאהב גהב אזל אׇב מ וד זךג. אזגמב ם ׇב, ג 
גםטמ ׆לד, םה׆ב ׅול םל ׆אב גגה ׄמ ׄא םא. ׄ ׄטםל או׆ 
ׅה ׇׄב אט ׆ז ׄ גךׄ; ׅה ׇׄב הגׇׇב זא ט גזםב זא ט וב אׅה 
ׇׄב ׄלב. גוכה  ׄה הׄגלמ ׅוטל ׅגטלם, אׄ ׅלל ׄב ׄאו ׄד גׅד 

אכ . 
זאב םׅ טזא םלאכ־לכ, ׆ׅל "לי אׇ, לי", ׄ לׅ טמ ׅלל 
םׅׄגךזמב  ךהב  לגב  טם  ׄאו.  םא  גזאג  ׄ  מל  לׅ 
המד אׅד ׅד ׅה ׇׄב ׅב אלזב ׄ ׇׄ הםׄב גלב םא וטל. 
גגהמ  ׇלם אםלאכ־לכ ׇ אםלׇ, ׄ ׄח זא ט םאׄל וטל ׄ 
ׄהםמ  גךׄמ    גמׅלל  םד  הםא,  ׄ  ׄא,  וגהב  םׅ  םׅ  גטם 
םלאכ־ גלׄם.  המהמ  ׅללמ  ׇגמ  אאכמ  ההזמ  ׄה  גלׅמ 

לכ ט׆ם ׅאׇב ׇב ׅב ׅאׇב ׇב םׄד אוג זאב; ׅׄלב 
טאהב ׅב הׇׅב ׅׄלב טאהב ׄלב; ׅלטׄ ׄל םׄה גטא ׇׅ 
אב;  גׅמ  אׅל  אםלאכ־לכ  זל  ׅלטׄ  אׇׅׄה    ׇ  זא  גׅׄ 
ׅאׇב טאהב הגׇב ׅאׇב טאהב לז אׅ םלכ גב אׇגהמ או׆ל ׄמ 
םלאכ־לכ אׇ הׄךב. ׆ב ׅמ גםט ׄמ ם ׄהםב לזב ׄהםב ׅב. 
אגםא, ׄל םׄוח ׄמ םלאכ־לכ לך או׆ל א׆וט, ׄ ׄםמ גםללמ 
גךאב  ׆ב    "לזב",  ׅל  ׄהב  ב  ׆ב  הׄךב,  אב  ׄטא  ׄמ. 
המהב  ׄהב  ׄא  ׆ב  ׄא  גאג;  ׄל  םלאכ־לכ  ׄמ  םגךׄב  ׇב 

ׅל או׆ "ׅב" ׄ "לזב". 
לׄםד  גגׅ  אמ  א  ךׇ  טזב  אׄ  םלאכ־לכ  מ  וטל  ׅגא 
א זהב. ב גהב  ׅ, "א מגׇׄ  ט׆םמב ׄלה גל אׄ  ׄהםב ׅב.ׅ 
מל אזל" (ׄלאׅ, 2001, זג' 74). ׅׄא םלאכ־לכ ג׆א םאׄ מגׇ זהב 
זלב, ם ׇכׄ זםלב םב ׅה ׇׄב ׅב אׄ טמ, אזמב ׇׄ אטהמ 
מ ׄם ט. ׄ אׄ הלׄמ א זה. ׄ לכ הלׄמ  דׄ  אב: "ׅׄ  ׇכׄׄ 
א זךׅ ׇׇׅ גׇׄ. ׄב ׆ב ׄהםב זךׅב ׇׇׅב זלב, אׄ לכ זהב 
גלב? םׅ לכ" (ׄלאׅ, 2001, זג' 83). ׅׄא ׄ ג׆א ם׆ב זךׅמ ׇׇׅמ 

ׄהד וגד  גׅכ גוטכ.
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זא ט וטל, אׅ אׅ אלז אׅ ׄד וגהב ךהב, ב ׄהב המהב א 
ׄטלל, אׄ לכ גטה םוגהב ׄא גאב םאא, ׄאׄ ׆ב ׅ׆אא ׅז ׇׄב, 
םטאמ םא ׅ לז גך ׅמ טהג. ׄמב ׄהםב אב, אגםא, אמה׆ 
ׅהׇׅמ ׆ב ׅ׆ומ: ׇׄ ׄלב םגׄגי ׄמ םלאכ־לכ ג׆א אט לׅ 
אׅ, ׅׄא םׄ םל ׄ ג ׄמ גמ הגלךמ; ׄל ׄל ׄוח ׄמ םלאכ־

ׅהב  גמגאׄמ  ם  אׄל  ׄ  ׅםב,  טלמ  זא  אםד  א  המד  אׅמ,  לכ 
םמא  הׄך  כךד  גטל;  הב  ׄמ  אטאמ  זא  גך  א  ול  ׄ 
לך אל׆ ׄמ םלאכ־לכ גלב זא, ט ׄמ אגםלמ אׅוח אכ ׄמ 

אזׇׅ ׄךא גל־גׅׄמ םא. 
גהזב  גמ  טזאב  םלאכ־לכ  המכא  םׅב  ׄהםב  גד  כד  אכ  לכ 
ׅ  גמ  א  םזלמ  ט",  "ׄם  אגםא,  ׄ,    גׇזב.  ׇׄׄא׆ב 
גולמ לךד אהכב ׅהׄךב םלך ׄמ גםטמ. ׄ מה׆מד םא לׅ ׇגמ 
אׄ  ׄ  גולמ  אמה׆מ  גהזב  גךמ.  ד  םׅד  הוׅמ  םא  מךׄ  ׄ 
גולמ ׆ב ב ׄהב ׇׄב: אזמב ׅה ׇׄב גל׆םב לגב גהב אזל לכ 
גוד  ׄה  ׇׅל  זׇ  א  ׄמ  זםב  ב  אזמב  ׇממ,  ׅ  ׄ  ׄהםמ  גמ 
ׄמב ג ׄמב ׅל אם. ׅׄטד  טזא וטל אוא מ׆ב םא ׅ 

לז, גך׆ מגה גלׅמ םא ׅז ׇׄב. 
ׄאב, ׅוט םא ׇׅל, אוטל ׆ב גול ׅ ׇ־גםגז, אט ׅה ׇׄב םב, 
גםמח ׅהב לׅ זא גטלׇ. ׅגט׆ם לׄםד זב להל, א ׆לגה, אׄל 
אמטו  ךל  "ׄה  להל:  ׄגל  גםטמ,  םא  לך  זא  א  גוטל  םםלאכ־לכ 
 ."[...] א  ׄה?  אׇ.  ׇ?  ׅא  ךׅ  ׇ  אׇ    ג  ׇ.  ׅא  ךׅ  ׇ  אׇ 
להל גגם אׇׅל, ׄ לכ אׄ גׅד גז ׇׅל, י גגא ט םב: ׄאב, 
ׄהםב, ג  וח?" (ׄלאׅ, 2001, זג' 129). גול  ׅה ׇׄב ׇגב  א 
ל טזגב ׇׄמ אׄל וטל, גטז ׆ב ׅזגׇ ׄלד םא: םםלאכ־לכ 
ׄמ  ׄ  םאה   "ׄאב    א  גל  מ׆לל  םׄךא  גםט  גׅׄ  הטלׇ 
ׄאב" (ׄלאׅ, 2001, זג' 193). זׇׅ םׄמב ׇׅלב הׄגלב גט א ׆לגה 

ׇׄב טאה גזהכ אב גםה מכח.
"ׅמ גזלׅמ םגם" ׄ ׄטג גׅד םאםמ וטלב הׇהב ׄד, 
ה׆ׇ אםה ׄלב,  מל.ׅ  זא ׄגלמ טאמ־ׄכׄאמ גטלםמׅ  ׆בׅ 
וטל ׄה גמלם זא לכז "מטׄל" ל׆א םא וטלמ םׄ אאׇב — ׄ 
ׄה גמלם ׅ׆, ׅזל ׄ ׅגׅׄ, ׄאׄ ׅכוד, םׄא הגא גםטמ םא 
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אםה    וטל  ׅד  ׇׅאב  ׄח  זא  ׄ  אׄכלׄה.  ׆לגהב  הומ  זב  ׆ׅל 
ולׄטמ  ׄגמ  מטו  ממ  ׄלאׅ  מל  ׅ  ׆ב  ׄלב,  וטלב 
מלׅמ  זב  ׆ׅל  םא  גט׆ם  ׇל  ׄמ  זם  ׄ  םטזב  ׄאׄ  ׇׄב,  ׅה  םא 
םה ג םא. םג׆ז ׆ׅל וטל, ׄאם, אכוד ׄ ׄה ׇז ׇׅל זא 
מלׅמ כמ. ׄאב ׅגא וטל ׄ ה אׇזמ  א מלׅמ גך׆מ ׄמ 
מל אמהׄב המהב. מלׅמב םא כב,  ׄטד ומ׆אמ ׅ, ב ׆הׅ 
ל   גטממ גׅה הא׆מ, גׅׄמ ג הודׄ  ה גמזםמׄ  בׄ  ׆בׄ 
םהב, למ זב וׅׅ טמ םׄה גׅ מגׇ. ׇׅל  ׄאם אגׇ 
 ׄד אאא ׅׅה ׇׄב גמלׅמ ׄלמ,  ׄד וׅ אמהםׄ גזאב. זׇׅ 

םכב גואגב גכה אמׅה  גםגזמ ׄכׄאמ־טאמ.
ׄטד גׇׅ ׇׄ  מ מלׅמ כמׅ  אםׄ  ׅמ גׅ אׇ םא גכׅאׄ 
גהו "אכךל  םׄאם  ,  ׇׄ.  ׇׅ  א  גלב  גׄל  םט,  םׄה 
ׄ  ׅז  ׅזׇ  אגב.  הטא  ׄ  גכגב,  ׇ׆  אכ  גךמ  אׄ  מאב" 
כלׄ אזל, ׄ ׄה זם ׄמ ׅםטמ ׄג, לומ, ׄאׄ ׅכמ, םׄמ אגׇ גד 
מ אׇׅ גאׇ ׆'ׄגׅא, םמא  זד אט  ה םגזׄ  םׄ  כךל כׇב אד.ׄ 
ׄאם. ם׆'ׄגׅא ג׆ז ׄא ׄגל א ׄאם: "ׅל םׅמ םאׄ מׅׄ",  
גםׅ א: "מ גל [...] גטה םׄמ ׅל ךזכ ׅםט םאה" (ׄלאׅ, 2010, 
זג' 91). ׅזה ׆'ׄגׅא מ כלׄ ׅכמ וגד א םׄאם גכׅא זא 
ׄמ מלׅמ כמ גׇׅ ׄמ, םגם ׄהׅׄ םזם ׄאם ׅםטמ 

םא ׄל גׅוומ גזד "ׅלמ ׄב", ךלמ גׅמ ׇׇמ.
גכגב,  זב  אמׇׇ  אמב  ׅמ  ׅכוד  םלׇב  גםטמ  ׄאם 
לט  לׅׄ  ל ׅ  ב. גוז םאב — לׄםמ אכוד,ׄ  אזל אב אזלׅ 
ׄ  ג,    םהב  ׄהםב  ׄהםב.  זב  גט׆ם  ׅזכל  ׄ   — אםלׄא  אׅוח 
ׄאם גךא אכםל כםל זב אב, ׄב ׅׄגךזמ גםכ, ׄב ׅׄגךזמ ךזמ 
זל ׄב ׇל גךכ גםמטמ. ׄאם גךא אמׅל זב ׄהםב םהב  ג 
ׅמלׅמב, ׅ׆אב, ׅגזגׇב ׅמטומ זאב םאב. אׄ מגׇ ׄ ככ אםט, 

םד —  זא גמ וטל — אא ׅה ׇׄב ם גד גםמח ׄא זב ׄא.  
ׄמ  ׄלך  גםט  םא  ׆זמ  ׄמ  ׄלאׅ  גמׄל  וטל  םא  ׄלד  ׅאכ 
 כׅי. מלׅמ כׅךמ גמׄלמ גמהםׄמ,  אם אםמאׅׅ  הוה םאׄ 
ׄלטךהלמ ולמ וׅאהמ. מׄל ׅכלמ גו׆  םא מלׅמ זׅלמ םא 
םהמ ׄלׅזב גםב ל ׅוטלמ זׅלמ אגׅ׆לב אהזל םא זםלב 
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ׄלהב, ׄ ׅ"ׅמ גזלׅמ םגם" מׄל ׄטכׅ ׅגׇ גםב םׄ 
גגד םׄ ׅד ו ׅל כׅךמ אג׆לב ו ׅל כמ ׄאב. 
כׅי,  ׄא  ׇׅל  לט.  ׅלל  טאמ  ׄגל  ׆ב  ם  וטל  םא    ׅאכ 
גא ׅׅלמ כׅי םׅׄ אׄוח ׄמ, לׄ ׄאם זלׅ לם ׄמ ׇׄג 

זב וו: 

"ג ׅכוד", ׄגלמ ׅמאׅמ.
"ׄד אב לכלב ג ׄךאה", ׄגל. "ׄמ כאׄמ טלגׅמ".

זמ  גלכל",  ט  מל  הלׄ    גלם  ׄל  א  "םׄל 
ׄגלמ. 

"ג ׄמ גכםכם?"

" הלׄ מל ׄגמ. ג ׅכוד ׅׄכלׄה".
ׅד  ׇׅא  ג  ׇז  אׄ  זׇד  טם  ׄגל, "ׄמ  גׇׅל",  ׄמ  ג  "זא 
כאׄמ גט׆למ אׅד כאׄמ גׇלהמ. גהמ כאׄמ גםהמ א׆גל 

ׄמ  כאׄב".
םלׄמ  ׅגםכב  םהלמ  ׄגלמ  ׅ׆לגה",  ג    ׅזךב  "הד, 

םאמ ׅד זל לו ְּׄאב.
מ ׆לגהב. גוטכ וׅאה גב" (ׄלאׅ,  זב. "םאׄ מלׄ  ׅ  ׄ ךךׅ 

2010, זג' 189).

 םא ׄאם ׅכוד גׄטםלמ א אזל ׆ב ׄמ מלׅמ זלׅמ אׇׅ 
ׅל  ׄמ  גכׅאב  םׅ  ׄג  אמהםׄמ  ׇ  ׅה׆ׇ  זגׇ  ׇׅל  ׄמ, 
כׅי. גמׅלל ׄטׄ  ולׄטך םא ׄל מהםׄמ מלׅממ זא 
׆לגהב,  םא  ׅאזׇמ  האמב  ׄהד  ׆זמ  זאהמ  ׄ  כׇג  םא  זלב  ׅםב 
 ׆ב זגב ׄלב זאאב אאכמ ׅד. כםל םךל ׄאם ׅד םמ זׇׅ 
ׅד  הוטמ  ׄטםלמ  ׇגד  הכׇמ  זא  גלג  ׆לגהמ  אׄא  ׇמ  ׇׄג 

םמ מלׅמ. 
וטל םׄ םא ׄלאׅ המהב ׅ אמטומ זאב גהומ, גזׇׇמ 
 לכז מלׅמ,  ה ׇׄב ג׆ה ולׄטך זא ט גךׄ ׄמהׄ  דׅ  םדׅ 
ׇמ גזגׇ. ׅגם םהב ל ׅוטלמ םׄ םלׄאמ אאׇב אהזל 
 .(2005 (ׇל,  םלׄא  גׇהמ  כגמ  ׅד  םׄ  ׅד  כ  זא  םךׅז  ׆ם 
םׄ  וטלמ  םא  ם  ׆ׅאמ  ׄמ  ׄלאׅ  טלי  םגם"  גזלׅמ  ׅ"ׅמ 
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ׅגׅד   — טא  ׄכׅ  ׅׄטד  אזׇׅ  ׇל  גךׄ  אהזל,  אאׇב  םלׄאמ 
םהמד אגם׆ א כטל — ׄמ להמ לׄגב. גמ טלוטכׅ םא 
ׄמ  אםהמ  ׄלמ  זךג  זא  גכׅא  ׄכׄאב,  אׄלזב  ׄלאׅ  ג׆ׅ  זׅל 

 םאה.

�יכומ

גךז  מ ׇל םׅ זם וטלמ םׄ אאׇב אהזל אםגםׄ  המׄ  ׅגׄגל ׅ 
וטלב  ׅםאם  ׇד  מלׅממ.  ׄםמ  ׅלג  לׄג  זב  אמגׇׇמ 
זב  אמגׇׇ    גו׆  ׅוטלמ  גהמ  ׄטםלמ  ׄמ  ׇ׆ב  ׄלאׅ  ׄל  םא 
לׄג ׇׅל םא ט׆ד םא זׇׅ ׇׄ. גׇ ׆וׄ, וטלב םא ׄלאׅ ׄטםל 
ׄלזב  גםגזמ  ׄ־ׅהמ  םא  גךׅ  אׇמ,  םא  אגהא  ׅגךׅ  אםׄל  א 
גׇׄ  ׄג.  גזלל  ׄלזב  גמׄל  גהזמ  גךׇכ  ׅגאׄב,  גׇב 
ׄגךזמ הוד  לאׅׅ  מא זׇׅ לד םאׄ  ׆וׄ, אוטלב מטכׇ גםגזמׅ 
אׅד ׄמ ׆לא ׅׄגךזמ מ׆ׅ טאמ אׄכׄא םלׄאמ.  טאמ 
טהב םא ׄלאׅ, ׅ ׄךל ׆ב כוב םא: ׅזׇ "מכז" ׅמ אׇמ הךמ ׄ 

גגם אמכׇב אמזגמ זב זׅל אׅלׄ זמׇ ׅ מל.
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