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ימואל יפואו ןימ 
ילאירא .א.ל לש "ןומישי"ב םיאשונ דמצ 

ףסוי-רב ףסויל 
ילאירא תא יל הליגש 

,(492) "םייתשו םירשע ןבכ גונעו הפי םלע" אוה יילאירא .א.לל "ןומישי" הלבונה לש הרובי 
יכרותה אבצה לש תיאבצה תרומזתל הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב םייונמה ,יקסבורטסוא דוד 

.לארשי-ץרא ןוויכל יטירבה אבצה תומדקתה תא םולבל הסנמו רבדימב הנוחה 
ויתויווח ;ררופתמהו ירזכאה ,תחשומה ,בוקרה יכרותה אבצב ידוהי ןוריט ייח - הזה אשונה םצע 

דיחי-טעמכ וא דיחי ידוהיכ עלקנה ,הלכשה לעב יפוריא ידוהי ,"גונעו הפי םלע" ,ידוהי רוחב לש 
םצע - םדסחל ןותנו םהל ףופכ ,ןוריטה ,אוהשכ ,הלכשה ירסחו הצחמל-םיארפ םיברע םילייח ןיב 
.םייוסמ ןפואב הלילעה חותיפל הייפיצו תמייוסמ הבוגת ירבעה ארוקב ררועמ רבכ הזה אשונה 
רמ "םייוגה ןיב הבשנש קונית" לש אשונהו ,םידוהי ונלוכ ,ןכ ,ןכ ;רנרב תא ונארק ונלוכ ,ןכ ,ןכ 
והיה רוחבה םע דחי קועזלו חנאיהל םינכומ ונלוכ .ונלוכ תוביל תא יטאמוטוא ןפואב טעמכ טיט 
ירחא דומע ,הז רופיסב אורקל ונתוא הרישכה הנש םייפלא לש םירוסי תכסמ .הזה ללמואה יד 
רופיסה רוביג לש וקלחב ולעש תולפשההו םירוסיח ,תויוללעתהה ,םייוניעה תשרפ תא ,דומע 
דיימ ונמיע ןכומה ,(סדרא'ציר לש ויוטיבכ) stock-responses והז .(רבחמה םע ,הארנכ ,ההוזמה) 
לש ודידיו ודימלת אוהש) רפוסהו ,תאזה הלילעה תא הפי רבכ םיריכמ ונחנא .רופיסה תישארב 
וללהשכו ,םילבוקמה םיטרפל םיפצמ קר ונא ;הלבונה תא בותכלו ומצע חירטהל בייח וניא (רנרב 

.ונלרוג-ולרוג רמ לע ,דחי ונלוכ ,רוביגה םע דחי תוכבל :הנכומ ונתבוגת ,יופצכ םיעיגמ 

,רמולכ ,הז ןפואב הוארק םיבר םיארוק םג הארנכו םידחא םירקבמ הלבונה תא וארק ךכ ,ןכא 
רעב ,רבחמהשכ ךכ אורקל םייתעבש לק .תורפס תוריצי ךכ "אורקל" דואמ לק .ללכ הארוקל אלב 
םשורה תא םעפב םעפ ידמ ארוקב רצוי ,תולועמבש הלועמ תיתורפס הקינכטבו תצרחנ תוימומ 
םג םיקרפל .םות-דע שממתהל תוארונה ויתויפיצ תודמוע .טק טעמ דוע ,טעמ דוע ,הנה-הנהש 
ןגנמ ,י'צשאימופינ לימש בולעה ידוהיה ללכ-ך-ודב) הטוש וא ידדצ רוביג הזיא יפמ ונא םיעמוש 
הבורק המויא תושגנתה ,הנהש (עדוי וניא הכלהכ תיברע וליפאש ,תיאבצה תרומזתב ןובמורטה 
ידמח לע" םילכרמ םילייחה םג .ידמח (שוו'צ) למסה ,יברעה רישיה ודקפמו ידוהיה דוד ןיב אובל 
"..תושפנ תנכס שממ ...יוג לצא וזכ תועשר" :חנאנ לימשו ,(516) "יקסבורטסואל ותאנש לעו 
ידי-לע ףדרנה ידוהי לע אורקל תנכותמה ארוקה ידי-לע םיטלקנ הלאה םינמיסה לכ .(504) 

.םייוגה 

בש ,אצמו קוד .ןיטולחל רחא האשונ ,-הריציב ללכ עיפומ ונניא הז אשונש איה תמאה ?תמאהו 
רזועה ,דוד ןיבו ,ידמח "עשרה יוגה" ,למסה ןיב תולק תויושגנתה יתש קר ויה ולוכ רופיסה ךלהמ 

ראורבפ ,"האירק ןמיס"ב הספדנו הרזח ;1922 "סיפד"בו 1920 "המדאה"ב םיכשמהב הנושארל העיפוה .1 
תרבוחב םידומע לע ףסונ ןויצ אלל םיירגוסב םיעיפומה םירפסימה םירומ ןלהל .(532-492 ימע ,5 'סמ) 1976 
.ילש תושגדהה לכ .רוקמב ןה תודוקנ שולש .םיפקמ השולש ידי-לע תונייוצמ תוטמשה ."האירק ןמיס" לש וז 
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ודיקפת תא אלמי דודש אלא ידמח שקיב אל ןושארה הרקמב .ידמח קדצ םירקמה ינשבו - ולש 
שבה איבה ךכ םשל אלהש .לילחב ריכבה ןגנמה ,"והרומ" לש הניגנה ילכ תא תאשל :רדגומה 
לרוגה ךל חיכוה .אב התע הז ...דימלת ...ןוריט ,ידמח ,ךל ירה" :ידמח לא ןלילחה דוד תא שווצ 
ידמח יכ עדוי דוד ,ןכאו .(492) "חרבש י'זדרו'זב ינמראה ריזחה ותוא תחת ,רחא םיוותו דומע אשונ 
םה ושקעתה הז המ" עדוי אוה ןיאו (505) "שורדל ול השרמ יאבצה קוחהש המ קר" ונממ שרד 
יד ןוטב ול הוויצ" קר ידמח .(505) "שמא ידמח רבידש הממ טנדיצניא המ יהיו תושעל —םלוכ 
ןאכש אלא .(500) "?אל המל - םלעה םיכסה - בוט - .הניגנה ירזבא לכ תא ומכש לע תחקל בידא 
.ךכל ושרדנש ילבמ דוד לע "ונגה"ו ,י'צשאימופינ לימש ידוהיהו לימ'גרבא ןקזה ףפותמה וברעתה 
,רבד לש ופוסבו .ידמח למסה לש וילכ תא תאשל ודובכמ הטמלו אוה הדימא החפשמ ןב ,םהירבדל 

,תרומזתה תדיחי דקפמ אוהש ,חצנמהש ןוויכ ,ללכו ללכ םיוותהו דומעה תא אשונ ונניא דוד 
.הנושארה "הארונה תוללעתהה" ןכ דע .ומיע חחושל דודל ארוק 

וארטסה ןמ יוניש תילכת הנוש איה ףא םלוא ,רתוי תיניצר ידמחל דוד ןיב היינשה תושגנתהה 
בג שאר לע םתבשבו ,תודידיב םיחחושמ ,אתווצב לייטל םיאצוי דודו ידמח .ול םיפצמ ונייהש פיט 
לוסה תא וירחא ישוק ילב רזח ידמח" .רונימו רו'זמ תומלוסה הנבימ תא ידמחל דוד ריבסמ הע 
הלאה תומשהש ול רמא דוד .(בוצע) ןנזח םלוס ,ינשלו (חמש) ןחרפ םלוס ,ןושארל ארקו תומ 
ידמח ליחתמ ןכמ רחאל .(506) "תקייודמ תילקיסומ ןזוא ידמחל ול שי ותעד יפלשו םינוכנ םה 
רחואמ רוזחא דוע וז החישל) תוידוהיה תורוחבה לש ןהיגהנימ לע ,תורוחב לע דוד םע חחושל 
דחפ ןיאש ,תוידוהיה ללכב ;תוידוהי ןה תונוזה תיברמ ,קשמד ,וריעבש דודל רפסמ ידמח .(רתוי 
גח םויב תחא הידוהי םע םיבהאב יתסלעתה וליפא ינא" .ןימ יניינעב תוליקמ ,ןהילע ןהיבא 
ןפואב רופיסה לע ביגמ דוד .(507) תמ (הארנכ)ו טטומתה ,היבאל רבדה עדונשכ ."םכלש לודג 
י'צשאימופינללפטנידמח .ויתואירקל הנענ וניאו םעזב קלתסמו ידמחל ובג תא הנפמ אוה .יטסארד 
גנמה ינש תא ללקמו עגפנ ידמח .דודל ןובלע םג אוה לימשל ןובלעש ,וריהזמו וילע םייאמ דודו 
,דודב אנקמ ידמחש קפס ןיא םנמא .2ןיא םירחאו - ולוכ ינשה טנדיצניאה והז .םיידוהיה םינ 
םינמא יכ ,ונל רמואו רזוח ילאירא לבא - ונממ רתוי הקיסומב יקבה ךא הגרדב ונממ ךומנה 
,וז העפותל םיעדומ םמצע םינגנה .הז םע הז םירחתמו הזב הז םיאנקמ םהש םכרד םיאקיסומו 
ינגנמב תראממ תערצכ תלכואה האנשהו האניקה" לע םירבדמו (515) ךכ לע תוצלה םירפסמ 
ינש ,דודו ידמח ןיב תויתורחת יהשוזיא .(498) "םילודגה םינמאה יגוח ןיב ומכ שממ ,אבצה 

.ונינפלש רופיסה לש וזכרמ ןפוא םושב הז ןיאו ,יעבטו ןבומ ןיינע אלא הניא ,םינלילחה 
ידמחב עוגפל ססהמ וניאו ,ינתוואגו קנופמ ןפואב גהנתמ דודש רוכזל ונילע ,ןכ לע רתי 
בשחתהל אלש ומצעל השרמ אוה הדיחיב ןושארה ודעצב רבכ .רבדה ול הארנ רשאכ ,םירחאב וא 
הממוקתה תיחרזמה םיחרואה-תסנכה תדימ" ןכש להואה ךותל סנכיהל ותוא ןימזמ ידמח .וירבחב 
:ולשב דמע םלעה םלוא — חתפה די לע בשי (!חרואל בשחנ דוד) חרואהש ,זוע לכב הז דגנ 
ןמזמ תאז לכב רשפא היה אובמה די לע הפו ,ץוחב רשאמ רתוי קינחמ םוחה היה להואה קמועב 
ךייש הזיאל ומכ" וא "חרוא" לאכ אופיא אוה הזה ןוריטל סחיה .(492) "חצ ריוא םגול ףוטחל ןמזל 
להקמ לדבתהל ומצעל השרמ ,אבהל םגו ןאכ םג קנפתמ דוד םלעה לבא .(492) "םינפ אושנו 
םהמ םצעב עדוי וניא ידמחש ותוארהב ,ןושארה ברעב יבמופב ידמח תא ליפשהל וליפאו םינגנמה 
.תופידר וא יוזיב ,תוללעתה םושל ןברוק אוה ןיאו חונב יח דוד ,הז לכ םע .(494) רונימו רודמ 
רזה אבצב תורישה םצע אלו ,םידקפמ תורמעתה אל ,לארשי תאניש אל .ןוכנה אוה ךפיהה ,הברדא 

.ונינפלש רופיסה לש יטאמתה וזכרמ ,ןפואו םינפ םושב ,ונניא הז םג .דוד לש הייעבה םה 

.הרענה תא סנא ידמחש (488 ,םש ,"דריש םואתה" ורמאמב) דקש ןושרג לש ותחנהל ןיכומיס לכ אצומ ינניא 
הלביק הרענהש חינהל שי ("...וליפא ינא") לארשי תונבלש ןתוצירפל הייארכ הז השעמ איבמ ידמחש ןוויכ 
םנמא .הז םוקמב םעט לכ הז רופיסל ןיא תרחא ;תסנכה-תיבב התיה התחפשמש העשב התיבב הנוצרמ ותוא 
ןימה יסחי לכש דוד יפמ ונעמש ךכל םדוק דיימ אלה ךא ,"הלבנ השעמ" רכב השע ידמחש רמואו עגפנ דוד 
רובשל םבל םאלמי ןהל רוזעל תחתש ,םילבנה וניניב דואמ םיטעמ") הלבנ השעמ רדגב םה ןיאושינל ץוחמש 
יא דוע שי ,בגא .הייאר לכ ןיא ןאכמש ךכ ,(507 - "תולפשו תוסג תוואת וזיא קפסל ליבשב ןהייח לכ תא 
ותבוהא הניא ןייטשנרוש םירמו ,(488) שווצ-שב וניא ידמח ,לשמל ,רכ ."ןומישי" לע דקש לש וירבדב םיקויד 

.(489) תרומזתה חצנמ לש 
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ואש ינפל לבא .הז רמאמב בישהל ינוצרב וז הלאש לע ?"ןומישי" הלבונה ,אופיא ,הבסנ המ לע 
הריציה תא ןיבהל ןיא הידעלבש ,תחא הבושח הדוקנ בטיה רהבה ריהבהל ילע ,תאז תושעל לכ 
."ןומישי"בש תוינימה לש הביט איה וז הדוקנ (רתוי רחואמ עיגא וילאש) הלש יזכרמה אשונה תאו 
אל ,"ןומישי"בש תוינימה .ןושל יפיקע אלבו תילאמיסכמ תוריהבב םירבדה תא רמול לדתשא 
איה ,רפסמה לש טבמה-תדוקנ ,רופיסה בתכנ הכותמש תינימה הסיפתה אלא ,םירבדמ הילעש וז 
הבתכנ עירכמה הבורש) תורפסב החיכש םירבגב רפסמה לש תוננובתהה ךרד .תילאוסכסומוה 
שארב ,ללכה ןמ אצוי רבד םוש ךכב שיגרי ארוקהש ילב ,תוראותמה ,םישנ יבגל (םירבג ידי-לע 
הרידנ םירבג יבגל וזכ הייאר .הרבחה ידי-לע וספתנ ךכ אלהש - םיינימ םיטקייבואכ הנושארבו 
*ימה ויתויטנש רוביג הגיצמ איהש ךכב קר אל ארוקה לע תלעופ "ןומישי" הלבונה .רתויב ונלצא 
(חיכוהל הסנאש יפכ) אוה שודיחה .לודג שודיח ןיא ךכב .תוילאוסכסומוה ןה תועדומ-יתלבה תוינ 

.םישנל הזע האנישו םירבג תבהא לש איה רפסמה לש טבמה-תדוקנש ךכב 

תכשמנו תכלוה וז הייארו ,קשוח רבג לש ויניעב ,ןושארה עגרה ןמל ,ראותמ יקסבורטסוא דוד 
ארה םעפב רוביג גצומ ובש ןפואל בל םישל ונל ארקש אוה רבולפ .רופיסה לכ ךרואל תמצעתמו 
,"גונעו הפי םלע" :אוה ןושארה ורואית .קהבומ יטורא ןפואב גצומ ןגנמה דודו ,הריציב הנוש 
תאזה תשובלתה" תרומזתה ישנא תא המיהדמ ותעפוה .(492) "הרודה תינוריע תשובלת שובל" 
חרואב תובער םייניע וצענ םלוכו" - "םואתפ ןוהמתב להאה יבשוי לכ תא וכיה הזה יפויהו 
טרס םע לותלתח"ל םלעה תאוושה ידי-לע תשגדומ תינתוואתה תוסחייתההו הריוואה ."ריעצה 
הנע" ,המינפ סנכיהל "ןח לש סומינ"ב ותוא ןימזה ידמח רשאכ ."תבנרא"לו "וראווצב ןומעפו דורו 

דומעה ךותמ ןה הלאה תואבומה לכ ."גונע" אוה םלעהש ונל רמאנ בושו ,"הכר תונשייבב םלעה 
ךכ םנמאה :אלפתי תוילאוסכסומוה דוסי-תוחנה לבקל לגוסמ ונניאש ארוק .3רופיסה לש ןושארה 
לש הכר תינשוח הריווא גפסנ ,ןדעתמו ךכרתמ לכה לבא ?שדח ןוריט תעפוה לע םילייח םיביגמ 
ארוק רבחמה .תשרופמ אלו תעלבומה ,הנושה תינימה דוסיה-תחנה תלבק םע תיטורא תומסקתה 
ןבולב ,תוהכ תומוחה םלעה יניעב הנכש רשא תוליצאה" לע עיבצמו "הפיהו רזומה ידוהיה" דודל 
תא םיחקול" "הואנהו טושפה ורבדמ םעונו ולוק תוננער"ו ,"המיסקמה ותושי לכבו קיהבמה וינפ 
םינפה תרזג םהיניע דגנל העיפוה תואלפו םסק הזחמכ" ,םירחאה םיאבשכ .(493)ידמח לש "ובל 
התוא ותולכתסהב התיה" :ורוביג תא טסילבונה ראתמ דועו .(495) דוד לש "םינידעהו םינבלה 
."םימתכומ יתלבהו םירוהטה םימולעה להא ינפ לע קר דוה רחשכ ןוכשת רשא המלשה תוננערה 
אוה ולוכ רואיתה .(496) "םיסקהו ריאהש ,ןח קוחצב הנע אוה" ודידי לימ'ג ובא וילא הנופשכו 

.יטורא ,בהואמ רואית ,טושפ 

?ונרוביג לש ארונה וביוא לוכיבכ תויהל רומאש ימ ראותמ דציכ ?ידמח "עשרה יוגה " ?ידמחו 
עב דיימ ,גצומ אוה .דוד לש וליגכ וליגו ,ךשומו האנ ,ריעצ רוחב אוה ףא ידמח ,לכ תישאר ,ןכבו 
ול ארוק ןלהל .(492) "תצקמב םיפוזשהו ןקז תמיתח םירסוחמה םיריעצה וינפב" ,ןושארה דומ 
רבדמ ידמח ,(492) "הכר תונשייבב" וילא רביד דודש םשכו ,(495) "ריעצה יברעה" םשב רבחמה 
,בירה רחאל .(495)ידמח לש "םיבוטחהו םיריעצה וינפ" לע םיעמוש ונאו ,(495) "ךר ףנח"ב וילא 
םישמ ילבמו ידמח לא דצה ןמ טיבה דוד" .תיזחה ךרואל לייטל "ףתכב ףתכ" ידמחו דוד םיכלוה 
וינפ רוע — םימיענו םיפי ויה םה ,ויניעב ןח ואצמ םינפה — וינפ לא הכורא העש וטבמ דמצנ 
— חומצל אל שקעתהש קד רעש ריחשה הנוילעה הפשה לע ,אצמנב אל ללכ ןקז ;ףוזשו קלח היה 
הז ךאש םיריעצ םיעזג לש תיארפ תוינויח לע ורביד הננערה ותושי לכו תופיהו תולודג-אלה ויניע 
הפי הארנ דודש םשכ ,דוד יניעב ,תיטורא ,ןח אצומ ,קפס אלל ,ידמח .(505) "תויחל וליחתה התע 
םיריעצה ינש - יארפו ינויח יפוי תמועל יתוברתו ליצא יפוי ,ההכ יפויו ןבל יפוי .ידמחל ךשומו 
איה ףאש ,וקוחצ תבב בוש ידמח ליחתה" .שרופמ טעמכ רבדה .הזל הז םימיאתמו םיפי םיארנ 
הצורמ הלאכ םיאנתבש אופיא אלפייה .(506) "ועורז תחת ותוא ותחקב ,רוד יניעב דואמ ןח האצמ 

?ולרוגמ ידמל דוד 

"םלעה" םשב קרו וא טעמכ דודל רבחמה ארוק רופיסה תליחתב .3 
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קחרהו ,םיכשומו םיריעצ םירבג ןיב ,אצמנ אוהש םוקמב אצמיהל חמש דוד רופסה תליחתב 
שמא וילע רבע ךיא ורכזב"ו דוד ץיקמ רבדימב ןושארה ורקובב .תוגעלנו תוינחרט םישנ תרבחמ 
האור אוה בייואה חתות תא .(502) "וינפב עשעתשהל רשוא קוחצ לחה ןושיל ובכש דע ברעה לכ 
:המחלמה לע םיהולאל הדומ אוהו ,(494) 'רהמעיפ ןנערו ריעצ שגרו — תוריהזמ תודוקנכ 
תה דוד הזח" .(503) "?הזה רדהנה הלילה תא תוארל הכוז היה ונתיאמ ימ ,התיהש איה אלמלא" 
רשואמ וברקב תקפרתמ הריעצה ותושי לכ — הלילה תוננער תארקל תודלי יעוגעג תנדעב בחר 

.(503) "קומע 
תישחומ איה ךכ םושמ אקווד ילואו ,וז הלבונב תראותמ הניאו תרכזנ הניא תוילאוסכסומוהה 

םידקורה" ,םילייחה לש םדוקיר לע ונא םיעמוש םעפ קר .ךרוצ לכ ןיא הזמ רתויב .הריוואב ךכ-לכ 
רתוי היה םהינטב יסוכרפבו םהיכרי תעונתבש — והער ףתכב שיא ינוואת ףסוכב םיחכחתמו 
סומתירה םלוא .הלפאה יצחב םג לכל שחומו שגרומ היה הז - תוצירפ לש תינימשבש תינימשמ 

ינב ,םיחלפ ירירשב לוקשו םיממודהו םיטקשה םירהה ינב ןזואב דודמ סומתיר ,רכשמ ,אלפנ היה 
הכ הדימב תוללוהו קוחצ עפושה ,הזה םיריעצה הנחמ — רוד רודמ הבחרהו הננערה הברעה 
ותוא ואיבה לע לרוגל הדותו החמש אלמנ וביל .יקסבורטסוא יניעב דואמ דע ןח אצמ — השודג 
.(502) "םלוכ ןוימדב עגרל םעפ דוע הצנצנ הפיהו ריעצה ידוהיה תנומת'ר .(499) "הזה םוקמה לא 
יאש ,תלצאנ הכישמ םג יהוז .תמאב תינשוחהו הפיה הבהאה איה םירבגה תבהא ןאכ :קפס ןיא 
עמ" תושעל םירבגה תא תואיבמה ,םישנל םירבג לש "תולפשו תוסג תוואת" ןתואל ללכ המוד הנ 
,רתוי רחואמ דומעא תוגציימ ןהש המ לכלו םישנל סחיה לע .(507) םישנב םירעוכמ "הלבנ יש 
תובהלתהה לש הצק-ספאב תראותמ הנניא השא םושש ,ינמודמכ ,ארוקל רורב התע רבכ םלוא 
דוד ןיב .םיפי םירבג םיראותמ הבש ,ךכ רמול יל רתומ םא ,תומסקתהה ,תיטוראה תולעפתההו 
אוהש ןיבהש ילבמ ילוא - רבעב וז הייווחב הסנתה דוד םלוא ,ינפוג עגמ לכ רצונ אל םנמא ידמחו 
4ןיקנירק לאימחרי ,תמה ורבחב דואמ תובורק םיתעל רכזנ דוד .תילאוסכסומוה הייווח רבוע 
רדחב ותא הז לאימחרי ןל תוליל המכו המכ !ןיקנירק ,חא !לאימחרי ,חא" ;הבהאבו םיעוגעגב 
ווצהו ןבלה רשבה ותוא התעו .םיריעצ םילותחכ םיבבותשמו םיסכרפמ ויה םה .תחא הכימש תחת 
.תיתימא הוואתו תיתימא הבהא שי ןאכ .(524) "...יוהייא - וגדגדמ היה אוהש שמשמ םודאה רא 

ראווצהו ןבלה רשבה" לא ,הפוגל עגעגתמו דוד םלוח םוקמ הזיאב לבא .לחר ,הסורא שי דודל 
הקושת ןיא ,הסוראה יבגל .אלו אל ?ריעצ לותחכ הלצא סכריפו דוד גדגיד התוא םאה ?"םודאה 

ועמו ליצא רוחבו ,"תולפשו תוסג" לש רדגב איה ,רוכזכ ,השאל הקושת ירהש ,ללכ תויטורא ןיאו 
תא יתברע אל ןה ינאו" :ותסוראב עגי אל ,הטמב ורבח םע לותחכ סכרפל ססהמ וניאש ,דודכ ןד 
םוקמ שי םאה .(531) "יל איה התיה םישדוק שדוק ...ןישוריאה ירחא םג !הל קשנל וליפא יבל 
לא וא ,ידמחו לאימחריכ םילותחכ םיפיהו םיריעצה םירבגל - תמאב רוביגה ךשמנ ימל ,קפסל 

?ליעל רכזנה "םישדוקהישדוק" 
תא קיסעמ ידמחש הדבועל שפוטמ שוריפ אלא הניא "עשר יוג"כ ידמח לש תאזה האווסהה לכ 

םלוח דוד .םולחב תגשומ רתוי ההובג תועדומ תגרד ,הריציב םירחא תומוקמב ומכ .רתויב דוד 
ול הגוע רהל רבעמ .ותסוראל לוקב ארוקו —לוגע רהל ביבסמ לחוזה לועשמב ךלוה אוה הנהו" 
םילמסה םוחתב (לחוזה לועשמהו לוגעה רהה) לכה ןאכ דע "!דוד ,יננה :רקיה לוקה ןמזל ןמזמ 
תצרפתמ ובל תדמח םוקמב םואתפו" ,הנתשמו ברקתמ לוקה ךא ."םירשכ"ה םילאוסכסורטהה 
תוריעשה היתופכב ותוא תפטוח ,םיזיע רוע השובל הליהבמ הכסמ וזיא רהה ירחאמ וילא הצרו 

קוחצבו ,ןוחצינ לש ץורפו םר קוחצ לוקב תקחוצו תצרוק איה — םמוש קמע לא הקזחב ותכשומו 
ןאכ .הקזוחב וכשומו דוד תא ףטוחה ,ריעשה ,ןאפ אוה ידמח ,ןכבו .(505) "ידמח לוק תא דוד ריכמ 
דוד תא תכשומ הניאש ,הסוראה לחרל לחוימה ףילחתה אוה ידמח :תמייאמו הרגמ הקיטוראה 
ינמודמכ ,ןניקסע םילמסב םאו .תיטורא ותוא ךשומ םישדוקה-שדוק רשאמ רתוי תיטורא הניחבמ 
אל רתוי זעונ ילאפ רואית :םילילחב םינגנמל ידמח תא םגו דוד תא םג ילאירא השע םניחל אלש 

.אוצמל היה לוכי 

ללכ רשפא יאש ימ - (תיסור) י'צשאימופינ .הלוח - ןיקנירק .ילמס אוה הז םש םג ,רופיסב תומשה בורכ .4 
שיא - יקסבורטסוא .ותוא םידמוחש הז - ידמח .ןגנמה ךלמה ,םייניע הפי ינומדאה רענה - דוד .ול רוזעל 

.עדוי ינניא "רבידיינוט" םשה לש ומעט תא .הניכשה - לחר .חרזמה 

 375

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 07 Jul 2018 03:11:38 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



הלגינש ינפל ,הליחתב תוחפל)ותסורא תא בהוא ונניא דוד םאה ?םיזגמ ינניא םאה ,תאז-לכבו 

ןיא ,יתעדל .אלו אל ?השא תבהא ןאב ןיאה .הילא עגעגתמו הב הגוה אוה אלה ?(יתימאה הביט ול 
תודבועה תא תוארל ארוקה לע השקמש המ .שממ םיעוגעג אלו ,שממ הקושת אלו ,שממ הבהא וב 
רוקה בורל הרז ולש תינימה טבמה-תדוקנ .ילאירא לש תיליטבוסהו הלועמה הקינכטה אוה ןתימאל 
אוהש םיחיגמ וללה ,הילא עגעגתמו ותסורא תא ךכ-לכ בהוא אוהש רמוא דוד רשאכ ,ןכלו ,םיא 
.םישנל םיעגעגתמ וא םישנ םיבהוא םהש םירמוא םהשכ םינווכתמ םירבגה בורש המל ןווכתמ 
,ןכבו .ןיטולחל תיעטומ וז החנהש ,םימעפ המכו המכ תועינצבו תונידעב ונל זמור ילאירא לבא 
לכמ" ירה ,הילא בתוכ אוה רשאכ .הארנ הבה ?לחר ותסוראל ויעוגעג לע ורבדב דוד ןווכתמ המל 

.לאידיאו םות ,םיבורכ ,ןב (503) "לאידיאה םות םיבורכ יניעב ףיקשה וטעמ הכפשנש הרושו הרוש 
הצוחה אצוי היה אוה" ?דוד תעדל םיילאידיאה םייחה םה המו .ןיא הזמ רתוי םר והשמ .קוידב 
אלמ ןרוטקונ בתוכ היה ,לילחב תוכורא תועש ןגנמ היה ,ברעו רקוב יאצומ הקומע החמשב םדקל 
םינאת ול איבמ םירהה ןמ ןקז העור היה םויה בורע םעו ,םירוהט םיעוגעג תוחנאו תודידב יגיגה 
,תיטנאמור תודידב :םותה לש לאידיאה אופיא והז .(5ו2) "לחרמ בתכמו לוכאל לטמ תובוטר 
:הנממ הצור היה דודש המ לכ םצעב הזו - םיימשמ בורכ תמאב איה השאה קוחרמ .לחרמ בתכמו 

המ ?ותסוראב דוד הצור דציכ ,ןכבו .היתודוא לע םייטורא תומולח םוש ןיא ."םירוהט םיעוגעג" 
"בוהאהו דיחיה וער" לע םלחש םשכ ןפוא םושב הילע םלוח אוה ןיא ,אל ?התיא תושעל הצור היה 
םע ומכ ,הראווצ תא גדגדלו הטימב סכרפלו בבותשהל הצור אוה ןיא התיא .לאימחרי (516) 
ול היה ול" :ףייעתיש דע התא חחושל :םימעפ המכ רמאנ רבדה ?הנממ שקבמ דוד המ :לאימחרי 
"בוטב ומצע תא שיגרמ היה — םילשוריב לחר םע ומכ תופייע ידכ דע לייטלו טפטפל ימ םע הפ 
ידכ דע וחחושי ,ולייטי םה .םליבשב ןדע אלמ ברע היהי הז .ברעה התא הארתי אוה" .(10-509) 
תסיפא ידכ דע טפטפל רשאמ ץוח השא םע תושעל רשפא דוע המ יכו ,ןכ .(524) "...תוחוכה תסיפא 
לש "הייח לכ תריבש" לש הנכסל עיגהל אלש ידכו ,ורובע ינימ טקייבוא הנניא השא ?תוחוכ 

.חוטב ,חוטבש המ ,תוחוכה תסיפאל עיגהל שי ,השאה 

,יטמארדה ואיש ינפל הברה דוע ,ותישארמ רבכ רופיסב שי תקהבומ (םישנ תאניש) הינגוסימ 
תונב ראשלו הילא "שפנ טאשמו זובמ ,ןולקמ ףרשנ" אוהו תינימה התוצירפב דודל הלגתמ לחרשכ 
,ותשאב יפוד ליטמ הזש םושמ קר לימ'גרבא תא בבחל דוד ליחתמ הלחתהב דיימ .(531) לארשי 
תויהל רשאמ אבצב תויהל ףידעמו (496 - "!ךרוכת םיצוקב להואב םישנמ - יתשא") התוא בילעמ 
,ךכש ןוויכ .(496 - "ינא ייחל יתשב יתשא ףפותתשמ ףותה ייחלב יפפות בוט בוט אלה") התיא 
אוה ותשא םעו - טסיטרא לש ץוצינ ,ינמודמכ שי ול .יקסבורטסוא יניעב ןח אוצמל לחה ףפותמה" 
ותוא ךירעמו ףפותמה תא בבחמ אוהש ךכל עדומ ומצע דוד .(496) "יתימא טסיטראכ טטוקתמ 
.(500) "ותשא םע וטטוקתה דעב קר ףפותמל בוט ןגנמ תדועת יתתנ םדוק" :ולש הינגוסימה לשב 
עבצה אקווד אוה םישנל תמאב ךשמנש ימ .םיריעצ םירבג תרבח ףידעמו םישנ אנוש :עמשמ ,ןמא 
ךשמנה אוה ,הלכשהה רסחו געלנה וטיגה ןב ,אוה אקווד .י'צשאימופינ לימש ,בולעה ידוהיה 
,םצעב ,הווקמ אוה - םלועבש רועיכה לכל עיגמ אוה ךכ ךותמו ,םילסרבא חירבמה תב ,המילחל 
.האורה ,דוד .תירסומ תולפשל ,רמולכ ;(503 ,498)וידליו ותשא תומלו (508) םילס-ובא לש ותומל 

,ןהכ דוע הזל ףסונו "בקעי ןיע" תרבחמ ידוהיל ,ול המ" :וילע המת ,(508) "ןובנ בלכ" לימשב 
ףאו - וידליו ותשא חצר תניחב ,לימש רובע ,איה תיאודבה םע תוכבתסהה .(510) "?תאזה היוגלו 

.יטנאמור רבד םוש הז רשקב אצומ וניא דוד 

םנמא ידמחו דוד ;םיברעו םידוהי תאנש לע וא המחלמה תועווז לע רופיס וניא "ןומישי" ,אל 
הלבונה תאז-לכב .הזל הז םיכשמנו הז תא הז םיבבחמ םג ךא ,םינמאה ךרדכ ,םיברו םהיניב םירחתמ 

המ :תקייודמ יתלב אל ךא ,הסגו הטוב ןושלב תאז רמוא .םישנל האנישה :השק האניש האלמ 
,דוד לש ותסורא ,לחר קר אל .תונוז ןלוכ םישנהש ,(ראשה ןיב) אוה ונל תרמוא תאזה הלבונהש 
תושדק אלא ,םצעב ,ןניא תושודקה :הלאכ ןה רופיסבש םישנה לכ אלא ,תעד-תלק הטוס איה 

.לעוג תוררועמ 

?ןהיכרד תא תושרופה ובר ךכ-לכ םכיתויחא ןיב הז המל" :ידמח לש ותרעה תא רבכ יתרכזה 
.קדוצ וניא ידמחש רמוא אוה ןיא לבא ,םעוז דוד .(507) "תוידוהי קר וז הדובעב תוקסעתמ יריעב 
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,ןכא .ידמח לש וירבד תא שיחכהל ףא וא ךירפהל לוכי אוהש אלב ךא ,סעכב םוקמה תא בזוע אוה 
המ ירהש .תונוז םנמא ןה תוידוהיהו קדוצ ידמחש בושחל הביס ול שי יכ סעוכ דוד ,הארנה יפכ 
הבהאה-יבתכמ בתוכ ול שמשיש ידכ דוד תא "םירחה" תרומזתה חצנמ ?אבצב ולש ותכאלמ איה 

.הריבע רבדל רוסרסכ שמשמ והירה תרומזתב ןגנל םוקמב ,רמולכ .םילשוריב הידוהי הרוחבל ולש 
הלודג הבהא ,רמוא אוה ,הנשי .ילאירא ןאכ ונל רמוא םצעב המ תוארל ידכ תויוקדב ןיחבהל ךירצ 
איה" :הז סחיב "הנטק היעב" שיש אלא ,םילשורימ הידוהיה הרענה ןיבו יכרדת ןיצק ותוא ןיב 
,ןכיו .(502) "תיקרוט קר עדוי אוהו תירבעו תילגנא קר דלישטור יד הנילוא לש רפסה תיבמ הלחנ 
ןיא ?םתבהא החרפ דציכ ?תפתושמ הפש םוש םהל ןיאש ,הלא םיינש ןיב רבכ תויהל לוכי סחי הזיא 
םע ,וישכע .דבלב "הלפשו הסג" םירשב תוואתו תוצירפ אלא ,עלבומב רבחמה ונל עימשמ ,ןאכ 
תונזל תירוסרסה דיקפת תא הנהו - הפשב םג ,תושעל המ ,ךרוצ שי תיזחל יקרוטה לש ותאיצי 
- 503) "!היידוהילויקרוטל םייניבה תפש - תירבעה" :יקסבורטסוא דודו תירבעה הפשה תאלממ 
הרוחב התואש ךתעד אקלס תאז-לכב אמש .(טוריפב ןלהל דוע דומעא ויפועיס לעו הז אשונ לע 
ינש ןיב הבהא איה הרידנש ףא ,לכה ירחא ?"תוניצרב" הזה יכרותה ןיצקב הבהאתה תימלשורי 
,ןכ םא ?ןיטולחל ירשפא-יתלב אל תאז-לכברבדה ,םהיניב הפש םדשב רבדל םילוכי םניאש םדא-ינב 

הבהאה-יבתכמ לכ .הטושפ תנוזנז אלא הרוחבה התיה אל הליחתמ ןכאש הלגמ השעמה ךשמה 
יבתכמל סחיב ביטומ ותוא רזוח ןכמ-רחאל) םיסג םירקש אלא ויה אל ,ךכ-רחא ררבתמש יפכ ,הלש 
קרו ,רחא יכרות הזיא םע הידוהיה הרוחבה התנז הלש יכרותה לש ובג ירוחאמ .(דוד לש ותסורא 
ישאב-זוי ירחא ךלתו וילעמ התטס הידוהיה ותבוהא" יכ ול ררבתנ םילשוריל חצנמה לש ואובב 
כמ" הילא בותכל דודמ שקבמ ,"ללמוא בהוא" ארקנה ,יכרותה .(521) "טנדנמוק-זכרמה דרשממ 
- הידוהיהמ בוט סגה תרומזתה חצנמ םגש אופיא אצמנ ."םיפודיגו םימויא ,םינונחת אלמ בת 
בתוכ לש וטבמ תדוקנמ ,הנימ תונב לככ - ןבומכ) השאה ?השאה וליאו ,קומע ןפואב עגפנ אוה 
רנאה ובכשיממ תגלדמ איהש הידוהיה לש העבט הז ירה .ללכ שגר םושל תלגוסמ הניא (הז רופיס 

בורקו הגרדב ונממ הובגה ,ינשה יכרותה ןיצקה ורבח לש הזל דחאה יכרותה לש הפשה-רסחו ימינ 
.םילשוריב התיבל 

דגובו תינימ תוצירפ תגצומ םירקימה לכב ןכש ,הז רמאמ לש ורקיע לא טעמכ עיגמ ינא ןאכו 
שאהה תא שיחכמ ,םעוז דוד םירקימה ינשב .תקהבומ תידוהי הנוכתכ םישנה לש וז ,תינרקש תונ 
,למסה ידמח םע הליחת ,בירל סנכיהל ןכומ אוה .םישאמה םע וירשק תא קתנמו תאזה תינעזגה המ 
,וייח תא ןכסלו ולוכ יכרותה אבצה ןמ קורעל וליפא ןכומ אוה .הלוכ תרומזתה דקפמ םע ךכ-רחאו 
ךיא" :תוידוהי תוינקפנ ןהש ולא לשב ומעב םיבלועש הז ןובלעמ ותמשנ יקמע דע עגפנ אוה ןכש 
לע דוד םעוז (507) "?תושעל המ ?ול רמול המ !תידוהי הלאש תונזה תלאשמ תושעל ץפח אוה 
םואל לש תב" םשב התוא הנכמ ,וילעמ התטס הידוהיה ותבוהאש ,יכרותה ןיצקה רשאכו .ידמח 
עודמ .(522) אבצהמ קורעל ידכ ךרד שפחמו בתכמב הלא םילמ בותכל דוד ברסמ ,(521) "םהוזמ 
לש תובזוכה םהיתולילע תא שפנ-טאשב החודה ,האג ידוהיב ןאכ ונל ןיינע םאה ?דוד ךכ ביגמ 

?ומע ינב לע םיימשיטנא םייוג 
יחל קרו ,קדצ ,זא קדצ אוה .לארשי תונב לע תוכורא רפסל עדוי ידמח" :הדומ דוד רתוי רחואמ 
רוצי ןימכ ,הידוהיה וז דחוימבו ,הבקנה לש וז הסיפת .(531) "לויט ותוא תעשב ,דוד ,אוה סעכ םנ 
רוהטהו ילאידיאה יפויל דוגינב ,הליפשמ וילא הוואתהש ,הבהאל יואר וניאש והשמ יתונזו ינדגוב 

תארקל .הלישבמ הריציהש לככ תמצעתמו תכלוהו הריציה ךרוא לכל תרזוח - םירבג תבהא לש 
םילשוריב ןהיתויחאמ תובר דועו דועו — םש ןלוכ ,הנה" :שוריפב םירבדה םירמאנ הלבונה ףוס 
םישל ליבשב — םיצצונ םירותפכ לעב לוונמ לכ לש ןושארה ופוצפיצל ןכה תודמוע הל הצוחמו 
המשאהשכ רתוי קזח םירבדה לש טקפאה לבא .(531) "ןמע דובכו ןהימולע דובכ לכ תא וילגרל 
— םילשוריב ונלצא" :רבידיינוט רב 'ר לש ויפמ ,לשמל ;עלבומב ןיידע העיפומ םישנה ללכ לש וז 
דונ אלו יברע הזיא םע תיבהמ יחא תב החרב רבעש עובשב הנה .'םיצקש' םע םג םיבהא םינתמ 
ןיאו השועש המ השוע אוה — 'םיצקש' םע אקווד ןלוכו ...שי ,הומכ דועו דוע שיו היתובקע וע 
םידממ-ברו יסרא אוה רב 'ר שמתשמ ובש ,למסה .(513-4) "ןידה תיב לא ותוא תובחוס וניתונב 
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...וזכ הרוחס ןימ תוחלצהה לכל דוע ןה ,יתפש אצומ תא םיהולא יל חלסי ,תונבהו" :דחוימב 
לארשי תונב .(514) "...לופרבילל חלשנה םיכרבש ךר בהז-חופת ןמ שממ ...הלועמ הרימש תשרודה 
דגמ ונחנא :אוצייל הרוחס ,בהזה-חופת ומכ ,הרוחס םג ןה םלוא ,בהז-חפתכ תועיגפו תונידע ןה 
,הלועמ הרימש םישרודה םיצפח ןה ,תוידוהי םישנ ,םישנ .םיקרויו םילכוא םייוגהו ,םידרחו םיל 
ןאכו)תאז עמושה דוד .ללכ ןהל ןיא םילאידיאו םותו ,תונוז ןה ןהל ןיא תוישיאו ימצע דובכ ןכש 
רכזנ דוד" :ומצעבו ומעב שובו ,ןהב שוב (ןלהל וב ןודא רשא ,ימואלה אשונל בוש םיעיגמ ונא 
םילשורי לוליח דעבו ומע תונב דעב ליבהמ השקו בקונ ןובלעו קשמד תוידוהי לע ידמח ירבדב 
הנושארל עבקנ וב ןכש ,ונרופיסב חתפמ-עטק אוה הז עטק ,בגא .(514) "וביל תא הווכ שדוקה ריע 
"הלועמ הרימש תשרודה" הרענה ןיב ,הנוזה ריעה םילשורי ןיבו הנוזה הידוהיה הרענה ןיב יוהיזה 

.(דוד יפב הברה רזוח הז קוספ) "םירמוש יתדקפה" היתומוח לעש םילשורי ןיבו 
לש הידגרט ונניא "ןומישי" .ילאירא לש רופיסה תא ןיבנש יוכיס ןיא ,וז הדוקנ ןיבנ אל םא 
תא האור ילאירא .(ינמרגה םיסיטרכה-רקבמ) רחא רבגל הרסמתה (לחר) ותבוהאש (דוד) םלע 
ןניא םישנ ;רחאב תבהאתמ איהש םושמ אל דודב תדגוב לחר .יחטשו יתונז רוציכ ללכב השאה 
הלש בתכמ לכב :לחר םג ךכ ,יכרותה חצנמה תבוהא ומכ .הבהא יהמ תועדוי ןניאו תובהאתמ 
איה תיבה ןמ תאצוי איהש ןושארה עגרבו ;(530 ,513) "םיחצנ חצנל ךלש ,ךלש" בתוכ איה דודל 
רוטקודנוק ותוא םע תוסלעתמ ןהיתש .םירמ הבוטה התרבח םג השוע ךכו - ןושארה רבגל תרסמתמ 
,הארנה לככו ,הבקנה לש תיטאמוטוא הבוגת ,ןכ םא ,ונל ירה .וז לע וז הנעדתש ילבו ,תבכר התואב 

יפרומא ןומה .תבכרה לע ואבצש תוידוהיה "תויחא"ה תואממ תחא לכ גהנתהל הנכומ התיה ךכ 
ידי-לע אלא הזה ינרקרקה ןומהה לכמ רטפיהל תורשפא ןיאש דע ,תואבוצו הפב תועבות ,םישנ לש 
,תבכרה ןמ המרועב הלא תונורק םיקתנמ ךכ רחאו ,תונורק השולש ךותל םישנה לכ תא םיסינכמש 
ידכ םירבגה ירחא תופדור םישנה .רסמתהל תושקעתמה םישנה ןמ םולשל םהל םיטלמנ םירבגהו 
בש הזכ ,יסרא ךכ-לכ רואית תולעהל לוכי םישנ אנושש ימ קר .םנוצר תורמל ,בוט לכ םעיבשהל 

:וז הזבמו הליפשמ הניצס 

'םיבלצ' ליבשב ןלוכ טעמכ ...תואמל ...ברו םוצע רפסמב תוינמחר תויחא ונילא ואב הנה" 
לכ !םיבובזכ ...עבטה רדגל ץוחמ תוינדרטו תוינחרט דוע ןה ןאכו — םלש סופרוק לש 'םירהס'ו 
חקו ,ינומלא טננטייל תאמ וא ינולפ ישאב-זוי תאמ הלש תדחוימ הצלמהבו היצקטורפב האב תחא 
הנחתה רש ...!עקפתהל שממ ,ונ — ךממ הפרמ הניאו ךירחא הצרו ,תאזה תבכרב אקוודו ,התוא 
תרשע ולוקמ ןהיתולוק חוכ הפי לבא .שרגלו ,וילגרב עוקרל ,קועצל לחה ,וגזמב םח אוה ונלש 
.(529) "תורקרקמו תולהבנ תולוגנרת ןומה אלמ יקנע לולל המוד היה תוביתנה תיב .םינומ 
."ןהב יניע יתתנש םייתש" ינמרגה רוטקודנוקה ול רחב וללה תולוגנרתה-סישנה ןומה לכמ 
,תורחאה תוידוהיה לכ .תבכרב ול ורסמתה (םירמ התרבחו לחר) ןהיתשו ,תבכרב ותא ועסנ ןה 
םירבגה .הנחתב וראשנש ,תונורקה תשולשב תורוגס וראשנ ,יכרות םזיטוירטפמ אצוי ןבילש 
םרקה תא יתקליס ,תבכרה תאצ םצעב ,ךכ-רחא" :םהל רסמתהל תישנה תוטיהלה ןמ םיחרוב 
הפמ תויחא םיאלמה תונורקה תשולשו ,םולשב ונל ונעסנ ונחנא !גיטרפ דנוא סקיפו - דחאמה 

.(530) "— ח-ח-ח .םתחת םידמוע םהל וראשנ הפל 
וז לחרל םינפומ םניא וזובו וגעלש סופתנ םא ונל הנקות ילאירא לש הזורפה תנבה תישאר 
,תילאודיווידניא-תיגולוכיספ הנניא המארדה .םישנה לכ יפלכ אלא ,דוד הסורא תחת התטסש 
."לופרבילל םיחלשנה בהז-יחופת" ןה ,םיילאודיווידניא םילדבה אלב ,םישנה לכ :תיטילופ אלא 

.תונוז ןלוכ 

ןיינב ,תירופאטמה ןושלה ,בוציעה יכרד חותינב אלו יטאמת חותינב אוה הז רמאמב יניינע 
לש ,יתעדל ,תנייוצמה תירופיסה הקינכטה לע רבד רמוא אלו התפתא אל ןכלו ,ב"ויכו הלילעה 
הבש היצזינוריאה תקינכט לע המ-רבד תאז-לכב רמול בייח ינא ,המיתה תנבה םשל םלוא .ילאירא 
יוטיבה וניא דומעא וילעש יוטיבה .ללכב םידוהילו םישנל וזוב תא עיבהל ידכ ילאירא שמתשמ 
יוטיבה אוה ,(תורשע ןיבמ תחא) לשמל ,תחא המגוד .הריציה ךשמהב ינוריאכ הלגתמה דיחיה 
הלגתמ ןכמ-רחאל לבא .(528 ימעב םיימעפ) "ךלש יצחו ילש יצח" :דודל רוטקודנוקה עימשמש 
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םיבהאב סלעתה לכונ רוטקודנוק ותואש ררבתמ רשאכ ,הז יוטיבל ,בעתנו יניצ ,רחא שוריפ שיש 
יוטיבה השענ ,הז "ךלש יצחו ילש יצח "ב םירכזנ ונאשכ דבעידב .תבכרב ,דוד לש ותסורא ,לחר םע 

ול לק ךכ-לכש ,רפסמהש ךכל ךתעד ןת :רגסומ רמאמבו) תיטמארד הינוריא לש יסאלק הרקימל 
וניא - דוד ורוביג וא - רפסמה ,•התוא התיפש ינמרגה תא שממ אונשל לוכי וניא ,לחר תא אונשל 
םא .(529 - "תובבושה"ו "תופיה" ויניע תא ןייצל אלש לוכי וניאו ,האנ רוחבל שידא תויהל לוכי 
יבה אוהו ,"ןומישי" הריציב יוטיב לש תיתגרדה היצזינוריא לש תחא המגוד קר אופיא ןייצא ,ןכ 
אוהש ןוויכ ונל בושח הז יוטיב .לחר תא ראתל ידכ וב שמתשמ דודש ,"ירבעה דסחהו ןחה" יוט 

.ללכב ידוהיה םעה ןיבו לחר ןיבש ךכ-לכ בושחה רושיקה תא עצבמ 
שורי ריעה ןיב םירומג טעמכ יוהיזו רושיק רצונ ,(512 ימע) הנושארה םעפב יוטיבה עיפומשכ 
וריבעהב ,הילדגמו הירה ינפ לע ויניע טטושב ,םילשורי תוצוחב ולייטב זא" :לחר הבוהאהו םיל 
מחנה תורעשה ,םילשורי לש - הילדגמו הירה .(512) "...תודמחנה תורעשה הלא ינפ לע ודי תא 
םחל והז" :השודקה ריעלו השודקה המלעל םינומא-תעובש ןיעמ העיפומ זאו .לחר לש - תוד 
סכמ יזנג בטיממ ומצע ירבעה דסחהו ןחה הז ,לחר ילב דוחיב ,הלא ידעלב דבאיו לובי אוה ,וקוח 
לש ,הינוריא לש המיענ-תת וזיא ,הז םוקמב ,ןאכ רבכ עומשל יתומדב ינא העוט םאה .(512) 'רינ 
חהו ןחה הז" - םיזגמו ץלממו רזוח ,שיגדמו רזוחה םייוטיבה-לפכב רתוסמו שובכ געל לשו הזרפה 
.ןאכ ינוריאכ הז יוטיב אורקל חרכה ןיא ,םינפ לכ לע י"וינמכמ יזנג בטיממ ומצע ירבעה דס 
לע" :(?ןיידע תעלבומה ,דואמ-דואמ הקד הינוריא בוש ילואו) םילשוריל הבהאה הנשי ,ךשמהב 
עבומ יתלב יוליגו ןוזח הזיאכ — קוספ ובריקב לצלצ ...םירמוש יתדקפה ,םילשורי ,ךיתומוח 

.(512) "םיהולאה ריע לש הרדהלו התשודקל הבהא לש םילמב 
המכ" :ותוא רבוע וניאו הינוריאה לובג לע אוה דדונתמ בוש ,היינשה םעפב יוטיבה עיפומשכ 
קוח ילבל תוקומעו תובחר המכ - ןוכנ רתוי ...!אל ךא ...עדי אל אוהו - םייחב הבעותו האלח 
הרענ תרוצב םילשורי תוצוחב ךלהתמה ירבעה ןחה הז ,לחרל םג םוקמ שי םלועב וב ...תומוהתה 
האלח םילייחה :רדסב לכה ןושאר טבמב ,ןכבו .(521) "הלא םילייחל םגו ,הנידע ,הנידעו השימג 
המדנ ,םלוא .תומלשה לילכ איה ,"םילשורי תוצוחב ךלהתמה ירבעה ןחה הז" ,לחר וליאו ,הבעותו 
םלשומה יוהיזבו "הנידע ,הנידעו השימג הרענ" ןושלה לפכב הינוריא לש לצ עמוש ינאש יל 
בעה ןחה איה .הרענ הניא רבכ לחר ."הרענ תרוצב םילשורי תוצוחב ךלהתמה ירבעה ןחה" - הזה 

?אלה ,ןאכ הרוק רזומ והשמ .הרענ תרוצב יר 

המר ,הרורב הינוריאהו ,תולופכ תואכרמב עיפומ אוה ,תישילשה םעפב יוטיבה עיפומ רשאכ 
ןדעה" תא ונגפס ,תאז םעו ,חצנמה לש (523) "הטוסה ותבוהא" לע ונעמש התע הז .הסירתמו 
אבצה לא ףרטצהל התאיצי ינפל שממ ותוא הבתכש ,לחר לש הבתכמב "הרושו הרוש לכמ ףעורה 
הבשחמ .םילשוריב רכזנ דוד ןכ ירחא דיימו !תוחפ אל !הרושו הרוש לכמ ףעורה ןדעה .יכרותה 
יוה" :תללוגתמ הנבל ריינ-תסיפ (524) "?דויילב "םלשורי" םימעפל בותכל םיגהונ עודמ" :תישפט 
השיגמ ?"ירבעה ןחה" תעכ םש השוע המ" :תינוריאה הלאשה ,זאו ,"ילאשת לא יוה ,ילאשת לא 

.ךיריסא םולשל ילאשת לא ,המוגפ םילשורי .(524) "?הלוח יכרותל האופר ףכ 
ישהו .ועמשמכ וטושפ ,האנישב גפסנו ךלוה אוהו ,הינוריאב קר ךא יוטיבה עיפומ ךליאו ןאכמ 
תומלגתה איה ,ןכבו '?תגציימ איה המ .תגציימ איהש המ לכל אלא ,דבלב לחרל הניא תאזה האנ 
.םידוהיהו םישנה :הדימ התואב רפסמה יניעב םיסואמ (ןועטל שקבמ ינא ךכ) רשא תודוסיה ינש 
אוהו רדעמ ודיב" .היסורב ותדיגב לע גרוהל אצויש ,םדמדמ אוהו םילגנאה יבשב לפונ דוד ,הנה 

?ןובמורטב - י'צשאימופינ וא אוה ?רש אוה המודמכ וא ?רבדמ אוה המ ...ומצע ליבשב רבק רפוח 
קיתעה םעה ןב — םודרגל תולעל םהיתפש לע רישב םישנא ולכי ךיא רבכ גישמ אוה תעכ ,ןכ ,ןכ 
ודקהו םינועמה יפלא יניע ,םייניע תובברו ...'לרומ תכיתח' רש ...רשו ...!ומצעל רבק רפוח האגהו 
הל שיש המקש לא לחר לש התמצב ותוא םירשוק ...ותדובעב תוארל וילא תויפוצ ,רוד רודמ םיש 

ףא יתקשנ אל דוע — ?רבכ ...לאימחריל רבדה ותוא םישוע ונימימ ...ההכ םדמדא ןח ...ירבע ןח 
.(526) "...ירבעה ןחל םעפ 

םירשוקש םתוא לא ילאירא לש האנישהו תירזכאה הינוריאה תא ןיבהל השק אל רבכ וישכע 
וילע השעמ תעשבו ,םישודק תומ תומיש ידכ "ירבע ןח הל שיש המקש לא לחר לש התמצב" ותוא 
[498! שפנה בולע י'צשאימופינ לש ויוטיב אוה "לרומ תכיתח" יוטיבה) "לרומ תכיתח" רישל 
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ושה ,הלקנה ותבוהאכ קר אל ןאכ קרוי דוד .(תיאבצה תרומזתבשו וייחבש תולפיתה לע ןנואתמה 
,םודרגל הרישב ולעש ,םישודק םתוא לכ :ומע לש הירוטסיהב ,ומעב םג אלא ,תומל ותוא תחל 
רהל םילשורי-לחרל ושריה םה .והומכ םיכחוגמו םיביאנ ,םימורמ םצעב ויה ,םמצע רבק תא ורפח 
םה ףאש ,"רוד רודמ םישודקהו םינועמה יפלא" תירבעה היגולוריטרמה לכ .רבקה לא ףאב םביל 
ץופק :הנוגמ החידב אוה ,ולש ותומכ ,םתומו ,אוושל ותמ ,םהלש תירזכאה לחרל םלועמ וקשנ אל 
:"לרומ תכיתח" ךל ריש השעמ תעשבו ,תירוטסיהה תירבעה תונזה םש תא שדקל ידכ ,רבקל 
םעפ ףא יתקשנ אל דוע" :לעוגב ,םינפב הקיריב ןאכ עיפומ "ירבעה ןחה" יוטיבה "!לארשי עמש" 
,רוכזו .תודהילו ,הניכשל ,םילשוריל למס איהו התוימצע לכ תא ןאכ הדביא רבכ לחר "!ירבעה ןחל 

!לחר לש התדיגב לע עדוי דוד ןיא ןיידע הז םוקמב יכ 
ןחל הבהא לש היזוליא לכ ןיאו ,הסרתה ולוכ והירה ,יוטיבה לש תיששה ותעפוהב ,האבה םעפב 

,זוב ךותמ קרו ךא עיפוי ,(תודהיהו תוישנה)ויביכרמ ינש לע ,"ירבעה ןחה" יוטיבה .תוירבעל וא 
?הנשי ?ויזנג ינמשמ בטיממ ירבעה דסחה ?הירבעה ותנוי ,תעכ םש השוע איה המ" :םעזו בועית 
בעה" וא "ותנוי" יוטיבה - רתוי לודג םעזב ןאכ זתומ המ עדוי ןיאו .(527) "?רותה לע תבצינ וא 
גילה ."ויזנג ינמשמ בטיממ ירבעה דסחה" ןכו .תוירבעה וא תוישנה - רתוי ןאכ אונש המו ,"היר 
אוה ,עודיכ ,רותה ."רותה לע תבצינ" :לחר לש הדיתעה התדיגבל ףוסב זמרה ןכו .ביאכמ ,רמ גול 
והאה איה לחר ןיידע ,רבד רמאנ אל ןיידע המימתה הלילעה תמרב יכ הארנו בושנ .הנויה לש הגוז ןב 
דסחהו ןחה" לא ותאניש תא ילאירא קרוי םילמה תריחבב ךא ,תיזחבש הסוראל תפסכנה הב 
ילאיראש רחאלו ,לחר לש התדיגב יוליג רחאל יוטיבה עיפומ (תיעיבשה םעפב) ףוסבל ."ירבעה 
רשל תוקוקז ןהיתשו (530) תומלוח ןהיתש :םילשורי םע לחר לש תילמסה תוהזה תא בוש שיגדמ 
ארשיה תורשכה ...חינמכמו ויזנג בטיממ דסחהו ןחה ...!ירבעה ןחה" :דוד סירתמ זא .(530) םירמ 

.(531) "ץוצר הנק תנעשמ ,ח-ח !תיל 

תשדקומ "ןומישי" הלבונה ,יל המודמכ ,רשא אשונלו ןיינעה בלל ,ףוס-ףום ,םיעיגמ ונא ןאכו 
לש םסרופמה ורפס םשמ ,ןבומכ ,הלואש ,"ימואל יפואו ןימ" ,יחכונה רמאמה תרתוכ .וחותיפל 
,םישנה לש ןתותיחנו ןתולפש תא ,תישאר ,חיכוהל שקיב רגנינייו ."יפואו ןימ" ,רגנינייו וטוא 
קיסה ,ידוהיכ .ולש הזיתה התיה ,השא אוה ידוהיה :ידוהיה לש ותותיחנו ותולפש תא ,תינשו 

.דבאתהו ,ותדובעמ הנקסמה תא רגנינייו 

טקפסאב תונדגובו תונמאנ לש המיתה חותיפ תא וניאר הכ דע ?"ןומישי" אופיא בסנ המ לע 
קבל םישדח םינודאל תונמאנ עבשיהל ךכ-לכ תזפחנש וז איה השאה .הלש ינימה טקפסאה ,דחא 
רצע תובהלתהב ,המצע תא תרסומ איהש ןוויכ ,הנוזל התוא ךפוהה אוה הלש תורסמתהה טהל .םיר 
אלא וניא הז לכ םלוא .יחטשהו ךפכפהה ,חווטה רצק הנוימד תא עגר ותואב הרגמש ימ לכל המ 
הקומעה האנישל ,םנמא תיחרכה המדקה ,המדקה קר איה "ןומישי"בש םישנה תאניש .המדקה 
קנ אוה ,ידוהיכ ,ותמח לעו ופא לע .ומצעלו ומעל ידוהיה תאניש - רופיסבש רתוי תבאוכהו רתוי 

יקזו תימואל-תידוהי הוואג לש הווסמב הסוכמ וז תימצע האנישש םושמ ךכ-לכ הקזח הריציה .הב 
.ןירדהמל תירבג המוק-תופ 

יעב .תיכרותה תוחרזאה תא וילע לביקש ,רמולכ ,ןמתעתהש יסור ידוהי אוה יקסבורטסוא דוד 
ירהש ,דגובכ ומצע תא שח אוה הז םע דחי .ימואל ידוהי אוה תאז םעו ,יכרות טוירטפ והירה וינ 
ויטויפו וידחפ לע ארקנ רופיסה לכ ךשמב .היסור ,ותדלומךירא דגנ וישכע םחלנ אוה יכרות לייחכ 
טפושה יסורה לרנגה לע בושו בוש םלוח אוה .דגובכ גרוהל אצויו יסורה אבצה ידיב ספתיי אמש 
הוולמ וז היססבוא .ול הליעומ הניא היכרותב ותוחרזאתה תנעטו תדלומב הדיגב תמשאב ותוא 

רקוח אוהשכ לשמל ,הללגב יביסלופמוק ןפואב גהנתמ אוהו ,ץיקהב ףא אלא ,םולחב קר אל ותוא 
ןמ טלמנ אוה ,ןויגה לכל דוגינב ,רשאכ וא ,יטירבה אבצב תויסור תודיחי ןיא םא םיאודבה תא 
ידוהי ,ינא ,הנוז ינא :וז אופיא איה ותוא תפדורה היססבואה ,יבשב והחקלש יטירבה לורטפה 
הטוסו דגוב דיימו ,תונמאנ לש תווחמ השועו ,תונמאנ עבשנ ,הנידמל הנידממו םעל םעמ ץר ,הנוז 
,ונל תירשפא הנניא ,ילאירא יניעב הארנש יפכ ,וז ?תידוהי תוימואלו .שדחה בהאמל רסמתמו 
,םינומא םהל עבשיהל ,םלועה תומוא ינב ונינודאל םיקוקז ונחנא ,וניתומשנב תונוז ונחנאש ינפמ 
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:(םישותי ,ןלהל ,םגו) םישנ וננה םידוהיה ונחנא .םהכ דוגבלו ,םלצא םיבושחו םינלדתש תויהל 
."ןומישי" לש יזכרמה ואשונ ,יתעדל ,והז .םילקינו םידגוב ,םד-יצצומ 

ךשונ וניא םא ,רופיסה תליחתב רבכ הזה אשונה לש ותעפוהל בל םישל לוכי שיגרה ארוקה 
ידמח .ןויעב אורקל קיספמ וניאו "םייוגה ןיבל הבשנש ןכסמה ידוהיה" אשונ לש ןויתפב ידמ רהמ 
תונעל בייח דודו (493) "?ךתדלומ ריע איה תאז ,המצע םילשורימ אופיא ךנה התא" :דוד תא לאוש 
רמא ...הקוחר ,הקוחר" .לאושו ידמח ךישממ "?ךתדלומ ריע איה וזיאו" ."יתדלומ ריע אל ,אל" 
אב אוהש תולגלמ דוד טמתשמ עודמ .(493) "הילע תעמש אל :םלעה ולוקב תוטמתשהב תצק 
רר ירהש ,הלופכ תונמאנב תירשפא המשאה ינפמ ,ןבומכ ,ששוח אוה ?ששוח אוה הממ ?היסורמ 
דגוב ינא םאה :המשאה תשגרה הקזח הזמ רתוי לבא .המחלמב היכרות לש התבייוא איה היס 
ומל העגה לש יטיא ךילהת איה הלוכ הריציה ?הנוז וא טוירטפ ?דגוב וא רוביג ,ינא המ ?יתדלומב 
תארקל .טוירטפ אלו הנוז אוהש ,שיגרמו לח ,הזמ רתויו ,ןיבמ ,טאל טאל ,דודשכ ,תימצע תועד 
וקה רשאכ .לחר םע ומצע תא ההזמ אוהשכ ,שרופמ ילולימ חוסינל הנקסמה תאבומ רופיסה םויס 
:דוד ןהילע רמוא ,תבכרב ול ורסמתהש ,תוידוהיה תורוחבה יתש לע ול רפסמ ינמרגה רוטקודנ 
תימוק איה המכ ...טוירטפ יתייה ינא םג - דוד בלב ביאכמ רוהרה ףלח - ונלש תויטוירטפה" 

.(530) "ונלש תידוהיה תויטוירטפה ,תיתימא תוליצא תרסוחמ איה המכ ,םימעפל 
רתמ איה הבש תיטיאה ךרדב אלא ,תחסונמה הנקסמב אל אוה רופיסה לש לודגה וחוכ לבא 
בירה .ב"ויכו ,תועדומ-יתלב תולועפב ,תומולחב ,הווחל תנבומ יתלבו רשפ תרסח הייווחכ ,תשח 
:ידוהיכ ולש תרתסנה ותוהמ תא ,םצעב ,הליג ידמחש שיגרמ דוד :בטיה וישכע ןבומ ידמח םע 
אוה רשאכ םג .(507) תידוהי הלאש תמאב איה תונזה תלאשש עדוי דוד .אל ותו ,תסכרופמ הנוז 
דחה תדלומל ותבוח" לע ,היכרות לע ןגהל תיטוירטפה ותוטיהל לע ול רפסמו חצנמה םע רבדמ 
הנוש אוה ןיאש אוה עדוי ירה ,(502) הל ןימאמו היכרות תא בבחמ אוהש ךכ לע (502) "הש 
תרהצה רחאל דימ ,בגא .תומ ןיד ומצע לע רזוג דוד ,ויתומולחב ,ןכל .תוידוהיה קשמד תונוזמ 
הלאש חצנמה יפב ,וליאכ םייארקאה םיניינעה יפוריצ ןמא ,ילאירא םש ,היכרותל תונמאנה 
:דוגבא אל ינא - רמואכ והירהו) תילגנא עדוי וניאש רמוא דוד ?תילגנא עדוי דוד םאה :המימת 
תכתה)חצנמה לש ויכרצלש ררבתמ זא םלוא ,(בייואה תפשל קקזנ ינניאו ,יתדמלש תיכרותב ינייד 
תכפוה תירבעה :תילגנאכ שממ הרשכ תירבעה (תיכרות תעדוי הניאש ,הידוהיה ותבוהא םע תוב 
.תונזל תונזמ ,אופיא ,הדיגבל הדיגבמ .יוגל הידוהיה תא תרסרסמה ,תונזה תפש ,הדיגבה תפשל 

,(ומולחב) גרוהל דוד תא איצוהל הווצמה ,יסורה לרנגהש ,אופיא ,הרקימ הז ןיא .טלפימ ונל ןיא 
.(529 ,509) קראמסיב ,תינמרגה תוימואלה יבאל המוד 

ןבכ ומצע לע דוד זירכמ תובורק םיתעל .ותונמאנבו ותוהזב דוד קפקפמ ויתומולחב קר אל 
,םהש ,םיאודבב ושגפב .ךרוצל אלשו ךרוצל ותוא קיסעמ אשונה .תדלומב הדיגב תמשאב תוומ 
ותויה לשב וגרהל שקיב םילס-ובאש דושחי אוה ,םינודא ינש םיתרשמו םילגרמ ,םידגוב ,קפס ילב 
המב דשוחה ינשה ארפה הנה ...ילנמסוע טוירטפ ינאש עדוי הארנכ אוה םג" :יכרות טוירטפ 
יאודבה אוה ןושארה ארפה .(512) "?הזה רועיכהו לווינה לכמ ץלחהל ךיא ,רטפהל ךיאו ...יב ןיאש 
"?יבוקסומ אוהש ריכהל לק ךכ-לכ ןכבו ?והומכ םיבוקסומ" ."ךומכ םיבוקסומ םש וניאר" ול עידוהש 
לש ,תויתונזה רמולכ ,תכחוגמה תויטוירטפה םע ולש תכחוגמה תויטוירטפה יוהיז אב דימו .(511) 
תינימה ותוהז .ומצע אוה תוברל ,תיטוירטפ דוע .(512) "!תיטוירטפ דוע הנה" :היתורבחו לחר 

.תימואלה ותוהזב תקפקופמ 

הז לשמ .ולש םיינתוואגה םישותיה לשמב ,ינמודמכ ,ילאירא רפסמ ךכ לע ?ידוהיה אוה ימ 
בד ןאכ רמוא ילאירא .ידוהי ידי-לע בתכנש ןימאהל השקש ,יטסיכוזאמ ךכ-לכ ,ירזכא ךכ-לכ אוה 
.רמול זעה זזה לש "השרדה"ב הקדויש הממ רתוי ,רמול וזעה ילדנמ וא רנרבשמ רתוי םישק םיר 
תימשיטנאה המינה תא שטשטל גאד לבא ,זעה ילאירא .ןיול ךונח ינפל ךכ בתכ אל שיא ילוא 
לע קרו ךא רבודמ ומצע לשמב .הלוכ הריציה לש ילאוסכסומוהה ןוטה תא הווסהש יפכ ,התווסהלו 
יכרד ינפמ ותולגל םיגהונ ןיאש ,םוקמ לע")יכרות לייח לש וירוחא לע םידמועה םישותיה ינש 
טושפ אוה ורופיסו ,םירבדה םיבסומ ימ לע ללכ זמור וניא רפסמה .("םישותי ינש ושגפנ ,סומינ 
אלה ?יכנא ימ התא עדויה :זירכמ דחאה" :םישותיה לש תיליוואהו תכחוגמה םתוואג לע רופיס 
חלמ ימיב םד תפיט ונממ תותשלו ויחש תיבב ומצעבו ודובכב רמוע ףילכה תא ץוקעל יתיכז ינא 
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ודי קפרמב םעפ יתצקע רשא אוה ינא ?המואמ תעמש אל ילעו :רדהתמ ינשהו .תוראופמה ויתומ 
לופריע תפסותל ,וזמ הריתי .לשמנ רופיסל שיש זמרנ אל תחא הלמב ףא .(516) "ןושארה ריזול 
דחוימב יליווא שוריפ ןתונ אוה (516)'רלש הצוצרה תיברעב"ו ,י'צשאימופינ הטושה ידוהיה אב 
,ירמגל תרחא תועמשמ לשמב שי םלוא .דודו ידמח לש םתובירי לע ןאכ רבודמ וליאכ ,רופיסל 
.שותיה םע ידוהיה תא ההזמ ,הרואכל יארקא םירקימ ףוריצ ידי-לע ,רשא ,ותליחת יפ-לע תנבומ 
היה הלדוגאו העבצא ןיבש ,ונימי דיב ועינהב לימ'גרבא געל ?ידוהי" :וז הניצס הליחתמ ךב אלהש 
ןתוואג רוצי םלועב ךל ןיאש דוע עדוי התא ןיא םולכ ,ותנתוכב ותוא דצ התע הזש ,שותי ץומק 

.(514) "?ידוהיכ 

לש הירוטסיה יהוז .תידוהיה הירוטסיהה לע תילאטורבו תירזכא הידוראפ ונינפל ירה ,ךכ םא 
(דוד לש תרשפתמ יתלבהו תשקיעה ותוואג תא רוכזנ) םתוואגש םירוצי לש ,םיכחוגמ םיטיזאראפ 
סמו הב םיאגתמ םידוהיהש הירוטסיהה .התונרמוי לשב םייתעבש תגעלנו ןיטולחל תכחוגמ איה 
םסרפתה רחא וא הז ידוהי דציכ ,הלודגל הלע רחא וא הז ידוהי דציכ ,רמולכ ,םהידליל התוא םירפ 

.תויטיזאראפ ןלוכ וללה תויומסרפתהה לכש ןוויכ ,תגעלנ איה - ןקחשכ ,ןגנכ ,ץעויכ - םלועב 
היהש ךכב האגתמ דחאה שותיה .םייוג לש םלועב חלצומ םד-ץצומ אוהש ךכב האגתמ ידוהיה 
ריק לבא ,ןושארה ריזוול ברוקמ היהש ךכב רדהתמ ינשה ןודוהיה-שותיהו ,רמוע ףילכל ברוקמ 
:ןיול ךונח םע ילדנמ לש ףוריצכ הארנ םישותיה רואית !תיליפט םד-תציצמ אלא הניא וז הב 
הריתי הפצוחב םיגלדמו םיצפוק ,הז םע הז םיחצנתמ םהו ךרד תונפל ץפח םהמ שיא ןיא םייתניב" 
,ןכ ,ןכ" :ידמח יפמ ,םדוק רבכ ונעמש תויליפטה תמשא תאש םירכזנ ונאו .(516) "והער ינפב שיא 
ררועתמ לשמה ךשמהב .(501) "!ואשי םירחאש .םירז ידיב םילחג תותחל םידוהיה ,םככרד הז דימת 

יכרות לייח אוהו ,סומינ יכרד ינפמ ותוסכל םיגהונש רבדה ותוא לעב ,רמולכ ,ומצע רבדה לעב" 
םכנה םתא ,יתובר" :םהינש תא רבדה לעב לאש .ישבנוא אל וליפא ,םיראת לכ ילב בולעו טושפ 
.(516) "?ינומכ טושפ ליח לש םינותחתה וידגב ךותב םכל המו ,הלאכ הלעמה ימר םישותי ינש 
צמנ ,הלענהו קיתעה םעה ינב ,תראופמה ןיסחויה-תלשוש ילעב םדה-יצצומ םישותיה ינש ,ןכבו 

.תחתב יכרותה לייחה לצא ,הליחמב ,םייתניב םיא 

- ךלמל הנשמ תגרדל הזה יכרותה לייחה תא הלעמ אוהש שותיה זירכמ ,לשמה לש .ומויסב 
לע ,םיטיזאראפה םע לש ימואלה לעפימהש ונל רמול הצור ילאירא ןיאה .קוחצב םיצרופ ונאו 
אלא הנניא הניתשלפו ,שותיה לש וזכ הקיר תונברבר אלא ונניא ,םהלש דלישטורו םהלש לצרה 
המ ןכא" :רמוא אוה ןלהל ירהש ,רופיסה תא ךכ ספות ,קפס ילב ,ומצע דוד ?היכרות לש זוכעה 
וחוכ בורב ותתיח תא ליפמה ןוא רזאנ קנע םאה ?ותימאל תמאב אוה המ ?הזה םעה ףוס-ףוס אוה 
יהוז .(517) "?ותיישעמב יברעה התע הז הלעהש ומכ קיר ריהיו ןתוואג וא ?םייוגה לכ לע ותרובגו 
לבא .ךכ רשפאו ךכ רשפא .הדמע טקונ וניא ,וליאכ ,אוה .ילאיראל תינייפאה הגצה תרוצ בוש 
לכ לע ותרובגו וחוכ בורב ותתיח תא ליפמה ןוא רזאנ קנע" וניא ידוהיה םעהש רורבש ןוויכ 
ידוהיה :היינשה תורשפאה תראשנ ,םייוגל ויתוריש תוכזב קר הלודגל הלועה ליפט אלא ,"םייוגה 
ילנמסוע טוירטפ" רותב יכרותה זוכעה לע לייטמה ,ךחוגמ םד-ץצומ שותי ,קירו ריהי ןתוואג אוה 
ינוריא)ומצע לעו ומע לע אלא ,השאה לע קר אל יקסבורטסוא דוד רזוגש ןידה-קספ והז ."יתימא 

.(494 - "בולעו קיר ןרדנג" ידמחל דוד ארק הליחתבש אוה 
 *

ןוזחב ןורתפ האור ילאירא ןיאה .(רכו 506) םימעפ המכ תירבעה הייחתה ןוזח רכזנ הלבונב 
"?םנמאה ?םנמאה" ומצע תא לאושו "םינובב יהת התאו / היהת ץראה תאז ונל" :רש אוה ?הז 
וז הבושתו ,הבושת בישמ םנמא ילאירא ,העוט ינניא םא ,םלוא .הבושת אלו הלאש ןאכ שי בוש 

.ונינזאל ללכ המיענ הניא 
לש ותומ ,היינשהו ,רבידיינוט רב 'ר לש רופיס איה תחאה :הלבונב תוידדצ תולילע יתש שי 
*לנ ,הלבייל ,רב 'ר לש ונב .הלבונה לש המיתה תא ,ינמודמכ תולמסמ ןהיתש .ןייסוח הטמה-ןיצק 
וקו העבש רב 'ר וילע בשי .אמצמו בערמ ,רבדימב תמ רוחבהש העידי העיגה ןמז רחאל ,אבצל חק 
,ססוג לבא ,יח ואצמ ןכאו ,ושפחל רבדימל רב 'ר דרי .יח ןיידע רענהש העידי העיגה הנהו .וילע ןנ 
ליבומ ינא הנהו" .תמו ,רמא "...דאמ בוט ...ךתא יל בוט ...תאבש ,אבא ,בוט" :תמ םידחא םימילו 
...םיימעפ ינב תא דופסלו רובקל יתיכז ...לארשי רבקל ,הרובקל ,ירוכב ינב תא ,ילש ל'שובייל תא 
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ןימכ השרדל זעמ יתייה אלו ,תעזעזמ הניצס ,קפס אלל ,יהוז .(521) "...ידיב הלודג תובא תוכז 
?למס אוה ןיא םולכ יהז ידוהי אוה דדוב ןויזח םולכ" :תושרופמ רמאו ילאירא אב אלמלא ,רמוח 
ירחא הזה םויה םצע דעו רוד רודמ הנענהו טרוממהו ךשוממה םעל תועמדו םד דוע ןיאמ ,ןיאמ 
דאה תא תוורהל דוע ףיסומו ףיסומ אוה ,אל ?םוקיה לכ תא וב ףיצהש ארונהו םודאה לובמה ותוא 
.(517) "םיצוק אלו םינשוש אל הארנכ החימצמ הנניא ,הלבוזמהו היוורה ,איה ,ךא ,התוקשהלו המ 

?ושוריפו 

אל דוע םעהש לוקה אצי םואתפ .ול ודפס רבכש רחאל הזה םעה לא אב ימואלה הייחתה ןוזח 
תועמדה ,םש .לארשי-ץראב ,רבדימב ,חרזמב םייחו תורח אוצמל ול רשפאש,הווקת דוע שיש ,תמ 
רב 'ר .םישדח םייחו שדח דובכ ול אוצמל לכוי ירוטסיהה טיזאראפהו ,המדאה תא ולבזי םדהו 
ראשנ ןומישיה .שדחמ דפסימב ליחתהל לוכי אוהו ,ונב תומב תוארל "הכוז" והירהו ,רבדימל דרוי 
םיאבל ,הטנד לש םוניהגה ירעשכ ,אוה רמוא ,"הווקת לכ ושנ" :הווקת ןיא .םויאו לפט ,ןומישי 
ץראה תא שטנש ,ילאירא .םינויצה לש המארגורפה איה וז - ןומישיב םישדח םייח שפחל .וירעשב 

.ןוזח ותואב וקופקיפ תא וז הלבונב רבכ עיבמ ,רתוי רחואמ 
,יליוואה ותומ ךא .הריתי תוללוזמ ,םילייחה םירמוא ךכ ,אלא ,בערמ אל תמ ןייסוח הטמה-ןיצק 
(ללכ ריכה אל דודש) הז ריעצ ןיצק לש ותומב דרוסבאה .דוד תא לילכ אכדמ ,רבדימב םימשמה 
רונה שואיה תומוהתש גישה אוהו רצק עגר" .ןומישיב םייחבש ארונה דרוסבאה תא דודל ריהבמ 
תיוולב ,אבצה תדובעב ,תאזה רבדמה תרעסב ,הפ םא יכ ןפוש לצא אל ןה קוח ילבל תוקומעהו תוא 
לע הוולמ תמה ןייסוח .(519) "םייחב איה הלודגה הקוצמהש ,ץראה ינפ לע לצכ רבעש הזה שיאה 
,םימעפ שולש רזוח "העורג התיה הקיסומה" קוספה .המויאו העורג התיה הניגנהו ,תרומזתה ידי 
האלפנהו הארונה הניצסה לכ .(519) "םידש לש הנותחל המוד רתוי הברה התיה" היוולה לכו 
ןיפיט ותוא הנובו תכלוה הריציהש ןויערל הרושק (םעפ-יא יתארקש רתויב תוזעה תחא) תאזה 
ךכב הארונ תועט בוש השע ,הזה בהלתמה ,הנוזה ,יטיזאראפה ,האגה ,ללמואה םעהש :ןיפיט 
לש םונהיגה רעש לע םיתורחה םיזורחה תשולש תא םואתפ ןיבמ דוד .חרזמל ,רבדימל עיגהש 
.5(519) "דבוא יוג לא ורבעי יכרד/םיחצנ ןוגי לא ורבעי יכרד / אכבה קמע לא ורבעי יכרד" :הטנד 
השק ונינפלש הרקימב לבא ,הלא ןיעמ םיעטק לש ירוגילא-יגולואידיא שוריפב דאמ רהזיהל שי 
תניצסב הנושארל תועיפומ הטנד לש םונהיגה ןמ הלא תורוש .ילאירא לש ותנווכב קפס ליטהל 
דדרמה תאו םיקפואה תא ,םתוא אוצמל הוויק אוה הפיא" :ףיסומ דודו ,ןייסוח ןיצקה לש ותרובק 
ןוזח .(519)" — וכרד לע לזרב ריקכ דמעש הז ןומישיב ?הזה תמהו םויאה רבדמב הפ ?היב 

.הייחתל דוע בושי אל םעה .היילשא אוה ,רבדימב תושביה תומצעה תייחת ,הלואגה 
לש התדיגב תא הלגמ דודשכ ,שממ הריציה ףוסב הטנד לש הלא תורוש תועיפומ היינשה םעפב 
...!דבוא יוג ...!דבוא יוג" :םתוחו ךישממ אוה ,תינשב הטנד תא טטצמ אוהש רחאל לבא .לחר 
אשונ אופיא רזוח רופיסה םויסב .(532) "דירחמ ךויח ,בוט אל ךויח וכייחו תוועמה ויתפש ושחל 
ול הריהבמ ,ללכב תודהיה רמולכ ,השאה רמולכ ,לחר לש התדיגב רשאכ ,ימואל יפואו ןימ לש הז 
םה םה ,םמצע לארשי ינב אלא ,לארשי ינב םיעיגמ וילאש רבדימה קר וניא ןומישיה יכ דודל 
.דבוא יוג אוה ,תונוזו םישותי םע ,לארשי םע ,םעה .םונהיגה איה ,לארשי-ץרא ,ץראה .ןומישיה 

יגולואידיא חותינב קפתסהל יתלדתשהו ,יתורפס חותינמ הז רמאמב לילכ יתרזנתה ,רומאכ 
:ץראה)יסיפה ןומישיה ןיבש יומסה רושיקה תאש ןאכ ריעהל ךירצ םלוא .הקיטאמתה לש ינכות 
,םישנה לש ןתדיגב ,הלביל תומ ,םעה) ירסומה ןומישיהו (לאימחרי תומ ,ןייסוח ןיצקה תומ 
תויהל הכירצ התיה הרואכלש ,לחר .יביטומ רשק תרזעב ילאירא גישמ (יכרותה זוכעב שותיה 
,היתורעש .עבצ יזמר ידי לע *רבדמה םע יומסה-יביטומה דבורב ההוזמ ,רבדימל דגונמה בטוקה 

.(512) "לוח עבצמ תוהכ-תומודא" ןה ,דוד רכזנ ךכ 

.דומעה ילושב ,ילאירא לש םוגרתה .תיקלטיאב טסקטב .5 
'ירבעה' ןחה וא ידוהיה םותה קבש דוגינה" יכ בתוכ אוה ל"נה ורמאמב דקש ןושרג הנוכנ האר וז הדוקנ .6 

.ןיע תיארמל קר ,םצעב ,םייק היה דוגינה .(489) "לטבתנ ןומישיה ןיבל לחר לש התומדב 
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