
יתונמוא רופיסכ הנוי 

תאמ 

יאלפ השמ 

תיתונמוא הריציכ הנוי רפס תנכהב םיכרד 

ןדיע זאמ ,תינרדומה הפוקתב הנוי רפס לע הבתכנש הפנעה תורפסב ןויעה 

.וילא תוסחייתההו רפסה תונשרפ לא השיגב םייזכרמ םימרז ינש הלגמ ,הלכשהה 

הירוטסיהב קסוע הנוי רפסב רופיסהש החנהה תא ץמאמ ,"יתרוסמה" ,ישארה םרזה 

לולכה עדימה תא קודבל םישקבמ תירוטסיהה הלוכסאה ינב םירקוחה .תיתדבוע 

תקידבב ללכ ךרדב םיקסוע םה .תיעדמו תיפארגואיג ,תירוטסיה היאר־תיוזמ רפסב 

תועפותה ,(שישרתו הונינכ) םינושה תומוקמה תוהז ,הונינ ךלמו הנוי לש םתוהז 

בתוכ תא החנמה ירוטסיהה עקרהו (םידקה חור ,ןויקיקה ,םדא עלובה גד) תונושה 
.רפסה 

םיטביהה תא שיגדהל םירכבמ ,תיתורפסה הלוכסאה לע םינומאה ,םירקוחה 
,תירוגילאה ,לשמה לש תודוסי הנוי רפסב האצמ וז השיג .רפסה לש םייתונמואה 

תוקיסעמ הלאה םירקוחה תא .המודכו הדגאה ,ןוזחה ,םולחה ,תיטויפה היגולותימה 

םילמסה ןכו ,רופיסהמ םישקבתמה תונויערב תורושקה תויגולואית תויעב ללכ ךרדב 

םיאשונב םינד םירקוחה ןמ המכ .םירחאה ך"נתה ירפס לא הקיזהו וב םייוצמה 

.ך"נתב הנוי רפס ללכנ עודמ הלאשב וא ,ורקיעמ יגולוליפ םניינעש 

םיעייסמ םיירוטסיהה םינועיטהש שי .ןילמוג תקיז תמייק תושיגה יתש ןיב 

ירקוח ואצמ יגולוליפה עדימבש דועב ,תיתונמואה־תיתורפסה הנשימב םילגודל 

תולוכסאה יתש — ןהיניבש הוושה דצה .םהל תעייסמה הנעט תירוטסיהה הלוכסאה 

.רופיסבש ירסומהו יגולואיתה רסמל ןתעד תונתונ 

הנוי רפס תא תשרפמה תיתונמואה. הלוכסאל סחייתהל ינא שקבמ הז רמאמב 
,/ .תיתורפס הריציכ 

םינשרפהו םירקוחה ברקב אוצמל ןתינ היתודוסי תא .ללכ השדח הניא וז הלוכסא 

רפסב ואר — םילאכימו רדרה ,רלמזכ — םהמ המכ .ח"יה האמה ינב םיינמרגה 
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211 יתונמוא רופיסכ הנוי 

רבדב תמדקומה הנחבהה דחוימב המישרמ .רבד לכל ינוימד הדבמ רופיס הנוי 
.רפסה לש יתונמואה וכרע 

קויד ,תודחא שי רפסב" :הנוי רפס לש ויתולוגס לע ונדימעה רדרזו רבכ 

האנה ומויס תא חביש רדרה ."תיחרזמ הרישב ךא ןאצומל רשפאש תולגלגעו 

תכאלמ תא ןייצ (Ewald) דלאווא .'ךנחמו ןח־אלמכ ןויקיקה השעמב רפסה לש 

תפומ־תריצי לאכ ומויס לא אוה ףא סחייתהו ולוכ הנוי רפסב תיתונמואה רופיסה 

.התומכ תוטעמש תיטסאלפ הביתכ לש 

תלוכסא לע ונמינש הלא רקיעב ,האמ התוא ינב םיירבעה םינשרפה ןיב םג 

תירוטסיה־יתלב השיג ונא םיאצומ ,הינמרגב םיליכשמה לשו ןוסלדנמ לש "רואיבה" 

ותמדקהב ,"ףסאמה" תצובקב םיליכשמה יבושחמ ,לירב לאוי .הנוי רפס יפלכ 
ותוחילש — הנוי לש וישעמ ."לשמ"כ רופיסה לא סחייתה .2תינמרגל רפסה םוגרתל 

,תירסומ־תיטקאדיד םתילכת ךא ,םיישממ םיעוריאכ םנמוא םיספתנ — ותחירבו 

ןיינע הלגמ םג לירב .המגודל עשוהכ ,םירחא םיאיבנ לש םיגירחה םהישעמכ 
.רפסה לש דחוימה ונונגסב 

,"שדק יארקמ לא אובמ" ורפסב ,באז־ק ביל הדוהי ,הפוקת התואמ רחא ןשרפ 

תינשרפה תרוסמה ןמ הגירח וירבדב תוארל ןיא .3"השעמ רופיס" הנוי רפסב ןיחבה 

תוניינעמ םלוא ."רופיס" לאכ הנוי רפס לא סחייתמ לאנברבא םגש ןוויכמ ,תידוהיה 

חרט אל הזה ארקמה ןשרפש לבח ."הדגאו רופיס" :באז־ןב לש תורחאה ויתורדגה 

הנוי לש תדחוימ היאר ןכש .הדגאכ רפסה תסיפת לש התוהמ ארוקל ריהבהל 
.ט"יה האמה יהלשב קר העיפומ הדגאכ 

,4"הנשיה תירבל אובמ" ורפסב ,ןוזדיווד לאוימס קיסה ןכמ רחאל האמה תיצחמכ 

תונשרפה תא םיאטבמ וירבד .תיטקאדיד ותרטמש ינוידב רופיס וניה הנוי רפסש 

םתפקשה דגנכ תרוקיב תנווכ הנוי רפס רבחמל תסחיימה ,תלבוקמה תירצונה 
ימחר ללכמ םילילאה ידבוע תא ואיצוה רשא ,םידוהיה לש הרואכל תמצמוצמה 

הרדגה הז שומישב תוארל ןיא ,"ינוידב" חנומל שרדנ ןוזדיוד יכ ףא .לאה 
.היהש השעמ לש ודוגינ אלא ,תיתורפס 

האמב םיפסונ םירפוס לצא הייוצמ ותרדגהו רפסה לש ותרטמ רבדב תוטבלתה 

 Johann Gottfried Herder, Briefe, das Studium der Theologie Betreffend (Stuttgart, 1

 1829), s. 115.
.14 ימע ,(1788 ,ןילרב) הנוי ,לירב לאוי 2 

.א"ע 'נ ףד ,(1810 ,הניו) שדק יארקמ לא אובמ ,באז־ןב ביל הדוהי 3 

 Samuel Davidson, An Introduction to the Old Testament, III (Edinburgh, 1863), 4

 pp. 280, 277.
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,יתימא ירוטסיה וניא רופיסהש ןעט ,לשמל ,de Wette)5) אטו הד םלהליו .ט"יה 

.תירסומ הרטמל בתכנ רפסהש רובס אוה .דבלב (fiction) ינוידב וניא םג לבא 

תירוטסיה הניא רפסה תרטמ ,ותרבסל .המוד העיד אטיב Bleek)4) קילב ךירדירפ 

תודגנתהכ רפסה רבחמ תנווכ תא שריפ אוה םג .הרוהט תיטקאדיד אלא ,םינפ םושב 

.םייוגה יפלכ םהלש תיתדה היילפאה םחיו םידוהיה ינומה לש קפואה־תרצ הפקשהל 

דגנכ ץצוח אצישו הרבעש האמה לש 70־ה תונשב עיפוהש יזכרמה רוביחה 

רבחמה .י"ך"נתב םינויע" (Kaiisch) שילאק .מ .מ לש ורפס היה ,וז תונשרפ 

לוכמ ירוטסיה דוסי תלטבמה תיתונמא־תיתורפסה הלוכסאה ינב לע רגית ארוק 

,תירוקמה ותדמעל ןמאנ וניאו וידגנתמ תעד רחא ררגנ אוהש ופוס ךא ,לוכו 

אוה תאז םע ."תוינוציקה תופקשהה יתש ןיב ,הארנכ ,הייוצמ תמאה"ש ומכסב 
ידיל ואיבמ רפסה לש ומויסו ,רופיסה לש "תויתורפסה ויתולעמ"מ םלעתמ וניא 

.תיטקאדיד םא יכ תירוטסיה הניא רפסה תרטמש ,הנקסמ 

רופיסב האורה תינרמשה הדמעה תא «(Pusey)יסופ .ב .א אטיב 80־ה תונשב 

.ואב דמלל ןמצע תודבועהש ןוויכ חקל תורוהל ידכ הב שיש "תיהולא הירוטסיה" 

האורו רבחמה לש ונומיסב קסוע יסופ םג ךא .ורפס תא בתכ ומצע הנוי ,יסופ תעדל 

לש ויפוא תאו רופיסה לש ותוטשפ תא תמלוהה ,הרוהטו הטושפ תירבע" וב 

תולוגס רפסב הלגמ תירוטסיהה הלוכסאה ינבמ רקוח םג ,ןכ יכ הנה ."איבנה 

:ןוגכ ,תובישח ירסח םיארנ הרואכלש םיינשמ םיטרפל ותעד ןתונ יסופ .תויתורפס 

םינייצמה םירבד םתואמ דחא" האור אוה ובש ,("הרכש ןתיו") הגלפהה רכש ןתמ 

ומב ןוניאר וליאכ" םייח תואלמ 'א קרפב תונצסה יכ ,עבוק יסופ ."יתימא רופיס 
."וניניע 

:רצויה ןוימדב ודוסי הנוי רפסש החנהה תא החד »(Perowne)ןואריפ .ת .ת םג 

אוה ןיא תאז םע ךא ,תישממ הירוטסיה לאכ וילא סחייתהל שיש ,אופיא ,עמשמ 

.הנוי רפס לש דחוימה יתורפסה הנבמהמ םלעתמ 

רוויירד לש ואובמב ,90־ה תונש תישארב הנתינ יטנלאוויבמאה סחיל הבושתה 

 Wilhelm Martin Leberech de Wette, A Critical and Historical Introduction of the 5

 Old Testament, II (New York, 1864), p. 452.

 Friedrich Bleek, An Introduction to the Old Testament, II (London, 1875), pp. 6
 184-185.

 M.M. Kalisch, "The Book of Jonah", Bible Studies, II (London, 1878), pp. 189, 7
 286, 288.

 E.B. Pusey, The Minor Prophets (London, 1883), pp. 248, 249, 251. 8

 T.T. Perowne, Obadiah and Jonah, The Cambridge Bible for Schools and 9
 Colleges (Cambridge, 1887), p. 1887.
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 (Driver) ךות לא וקצוה" הנוי רפסבש השעמה ירמוח ,ותעדל :'ף"נתה תורפסל

הרשפ עיצהל תשקבמ וז ךרד ."תיתונמוא ךרדב ורדוס םיטרפה"ו "תיתורפיס הרוצ 

.תיתורפסהו תירוטסיהה — תולוכסאה יתש ןיב 

השיגה לש היבא .הנוי רפס לש תללוכ תונשרפל השדח השיג העצוה םינש ןתואב 

עטק ורוקמב היה הנוי רפס יכ ,רבס אוה ."(Budde) אדוב לראק היה השדחה 

וא ןויער לש רחואמ חותיפ וניה הז ישרדמ רוביח .םיכלמ רפס לע שרדממ 

"(Wellhausen) ןזוהלו עודיה ך"נתה רקוח .ך"נתה ירפסמ דחאב רכזוהש אשונ 

ונונגסש רופיס ,הדגא וניה הנוי רפס ,ותטישל .הנוי רפס יבגל ותדמעב אדובל בורק 

.שרדמה ןונגסכ 

תיתורפסה הנשמה ץומיאל הייטנה השבגתה תמדוקה האמה יהלשב יכ ,הארנ 

לינרוק ךירנייה לראק שריפ ,לשמל ,ךכ .היטביהמ דחא וא הנוי רפסל סחיב 

 (Cornill)" ףיסוהש ,"תימס םדא גרו'ג םג גהנ והומכו "לשמ"כ הנוי רפס תא
."המרד"כ רפסה תסיפת תא םג "לשמ"ל 

ףסוי .תירוטסיה־אלה הייטנה הרבג הפוקת התואב םידוהיה םינשרפה ןיב םג 

תנווכש ,תיתרוסמה תידוהיה הפקשהה תא ריבסמ ,""הנומא ךרד" ורפסב ,לטנזור 

.הבושתב־הרזחה ןויערל ךנחל התייה רבחמה 

םירבחמה םיקקזנ םהל ןפוד־יאצוי תונויערב ונא םילקתנ םיתיעל יכ ,ןייצל שי 

ןוספמיס םאיליו ידי־לע עצוה הז ןיעמ ירוקמ ןויער .תיתורפסה איה םתנשמש 
 (Simpson)" הדוסיבש הדגא אלא וניא הנוי רפס ,הידיד אבילא .האמה יהלשב

הרשכה יסקטל המודב .(initiation rite) םדיקפתל הנוהכ יחרפ תסנכה סקט 

אלו— אוה :דיקפת קחשל היה בייח הנוהכה חרפ ,תורחא תויוברתב םיגוהנה 

,ברסמ ,הונינל תכלל ארקנ — (eponymous) ימיניופא רוביג אוה "הנוי" !הנוי 

ןמ אצומ אוה עובק ןמז רחאל .רובל הסינכ — ילמס תוומב ותויצ־יא לע שנענ 
."'הל התעושי" זירכמ אוהשכ ,רובה 

 S.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament (Edinburgh, 10

 1894), p. 303.

 Karl Budde, "Vermutungen zum 'Midrasch des Buches der Könige'", Zeitschrift für 11

 die alttestamentliche Wissenschaft, XII (1892), ss. 37-51.

 J. Wellhausen, Die Kleinen Propheten (Berlin, 1963'), s. 221. 12

 Carl Heinrich Cornill, Einleitung in das Altes Testament, II,i (Freiburg, 1892'), ss. 13

 180-182.

 George Adam Smith, The Book of the Twelve Prophets, II (London, 1898). 14

.40 ,37-36 ימע ,(1893 ,השרו) הנרמא ךרד ,"הנוי רפס" ,לטנזור ףסוי 15 

 William Simpson, The Jonah Legend (London, 1899), pp. 4, 11, 104-105, 111. 16
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םירחא םישעמכ ,"ילמס רופיס"כ רפסה תא !'(König)גינק גוויס האמה תישארב 

,ותעדל ,תורקל היה לוכי אל ךא ,עריא ןכא וליאכ רפוסמ הנויב השעמה .ך"נתב 

לש ותומשרתה ךרוצל ,יתוזח ןפואב יהולא רסמ םהב שיש םירבד תגצה אלא וניאו 

.ארוקה 

רפסב תירטמיסו הקיטיתסא אצמ יכ ,!'אנהכ םהרבא ןייצ תודחא םינש רובעכ 

םייוצמה הירטמיסהו יתורפסה הנבימה .ויאצמימ תא גיצהל חרט אל ךא ,הנוי 

םירבד איבמ אוה .!'(Eiselen)ןלזייאפ ,םירחא םירקוח םג קיסעהל םיליחתמ רפסב 

המגמ לע דיעמ רופיסב הנבימהש ,חיכוהל ידכ (Baudissin)ןסידוב רקוחה םשב 

.תיטקאדיד 

וא ,הריש רבד וניה הנוי רפס ,»(Bewer) ראויב .א סוילו'ג רקוחה לש ותעדל 

ששאל חרוט וניא יכ ףא ,הסנאמורכ רפסה תא גווסמ אוה ךשמהב .הזורפב הריש 

,הנמינ ראויב .ןאמורב רפסה תא ריתכה »(Nöldeke) אקדלנ רבכ ,בגא .וירבד תא 

תוריציב הלודגכ הנוי רפס תא בישחמ אוה .תיתורפסה תונשרפה ידימלת לע ,ןבומכ 

.ך"נתבש 

ורפסב דלפנרב ןועמש ירבעה רפוסה םרת רפסה לש הנושו תירוקמ הסיפתל 

רמוח .הטודקנא ורוקמב היה הנוי רפס ,ותרבסל .»"שדקה יבתכל אובמ" 

דלפתבש ,אקע אד .ןידעו יפוי־לילכ רוביחל רבחמה ידיב דבוע רפסה לש םלגה 
יתועמשמ חותינ ללכלו הרדגהה םוחתמ גרוח וניא — םירחא םירפוסל המודב — 

.עיגמ וניא רופיסבש הטודקנאה לש 

רפסה תא שריפ אוה ."ןייטייוג עגנ הנוי רפס תלאשב םיניינעמ םירוביח ינשב 
םיאיבנה ינב לע הנמינה םדא לש הרפכ השעמכו איבנה לש ישיאה ויודיוב 

םיאצומ ונא .םיעבראה תונשב םג הכשמנ וז המגמ .וישעמ לע תרוקיב חתומהו 

 Ed. König, "Jonah", A Dictionary of the Bible, II (New York, 1902), p. 746. 17

.113 ימע ,(1906 ,בייק)'ג ,םיבותכ םיאיבנ הדות ,אנתכ םהרבא 18 

 F.C. Eiselen, Commentary of the Old Testament, The Minor Prophets, IX (New 19

 York, 1907), pp. 323-324.

 Julius A. Bewer, "A Critical and Exegetical Commentary on Jonah", The International 20

 Critical Commentary (New York, 1912), pp. 4; The Literature of the Old Testament in Its

 Historical Development (New York, 1922), p. 403.

 Th. Nöldeke, Histoire Litteraire L'Ancien Testament (Paris, 1873), p. 105. 21

.187-186 ימע ,(1923 ,ןילרב)'א ,שדקה יבתכל אובמ ,דלפנרב ןועמש 22 

 S.D.F. Goitein, "Some Observations on Jonah, "The Journal of the Palestinian 23

Oriental Society, XVII (1937), pp. 63, 66,• ימע ,(1967 ,א"ת) ארקמב םינויע ,ןיטיוג .ד.ש 
 .85-84
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215 יתונמוא רופיסכ הנוי 

ורמאמב ןכו םיירבעה ך"נתה ירפסל "(Pfeiffer) רפייפ טרבור לש ותמדקהב תאז 

השיגה ידיסח תא ונא םיאצומ ,םתמועל .Feuillet)25) איופ יתפרצה רקוחה לש 

שקבמ ,1948־ב ,"(Aalders) םרדלא לש ורפס .םתדמע לע םירמוש תירוטסיהה 
.ירוטסיה רופיס וניה הנוי יכ חיכוהל 

ףסוי .תחוורה תיתורפסה השיגל וספתנ ,ונתפוקתב םיירבעה םירקוחה םג 

צ"מ וליאו .לודג תועד־הגוהכו יתורפס ןמואכ הנוי רפס רבחמ תא ךירעה "רנוולק 

.תיתורפס האנה תמירג התייה רפוסה תרטמ יכ ,םיעטה 2«"ארקמה אובמ"ב ,לגס 

רטלוו םנה .הנוי רפס תרוקיבב הרוהטה תיתורפסה המינה הרבגתה 60־ה תונשב 

von Rad)50) דאר ןופ דראהריג וליאו ,הליבונכ רפסה תא רידגה 2'(Wolff) ףלוו 

רחא רפס לכמ רתוי ילוא"ש ןוויכ ,תיתורפס הריציכ הנוי רפס תכרעהב דדיצ 

."רסמה םולג הבש תיתורפסה הרוצה לש תדחוימ הכרעה שרוד והירה ך"נתב 

הז רפסש אלא ,םיאיבנב םיקסועה םירופיסה תצובקל הנוי רפס תא ךיישמ דאר־ןופ 

הבורמ בל־תמושת שידקמ רקוחה .םירחאה ןמ רתוי יטקאדידה ורופיסב דחייתמ 
.רפסה לש יוצחה והנבמל 

אוצמל ןתינ ובש ,21ןהכ לאירבג לש ינמרגה ורפס עיפוה 60־ה תונש יהלישב 

השעמכ הנוי רפסב םייתורפסה םיביכרמה לש הקימעמ הכרעהו ידוסיו ףיקמ חותינ 

היבמולוק תטיסרבינואב הבתכנש היצאטרסיד ריכזהל שי ןכ .תיתונמוא הריצי 

טנוגאמ ןתנוהי לש רתוי רחואמ רוביחו ,Trible)22) לבירט םיליפ ידיב 1963־ב 
 (22(Magonet, 1976־ב ספדנש.

־.תניינעמ הרומז לדיג הנוי רפסב יתורפסה רקחה ףנע יכ ,ריכזא יכ ןידה ןמ 

השבגתה וז השיג .יריטאס רופיס וניה הנוי רפס יכ םירבוסה םירקוח תצובק 

,(Paine)ןייפ סמות לש ותנחבהב ,הארנכ ,התישאר ךא ,תונורחאה םינשב םנמוא 

 Robert H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament (New York, 1941'), p. 587. 24

 A. Feuillet, "Les Sources du Livre de Jonas", Revue Biblique, LIV (1947), p. 161. 25

 G. Ch. Aalders, The Problem of the Book of Jonah (London, 1948), pp. 7, 27, 28. 26

ימע ,(1954 ,םילשורי) םיאיבנה ,רנזולק ףסוי 27 267. 

ימע ,(1964 ,םילשורי) ,ארקמה אובמ ,לגס .צ.מ 28 474. 

 Hans Walter Wolff, Studien zum Jonabuch (Neukirchen־Vluyn, 1965), ss. 40, 56, 72. 29

 Gerhard von Rad, The Message of the Prophets (London, 1968), pp. 225, 226. 30

 Gabriel H. Cohn, Das Buch Jona (Assen, 1969). 31

 Phyllis Lou Trible, Studies in the Book of Jonah, Columbia University Dissertation 32

 (1963).

 Jonathan Magonet, Form and Meaning: Studies in the Literary Techniques in the 33

 Book of Jonah (Bern/Frankfort, 1976).
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.המוד הדמע םירקוח המכו המכ ואטיב זאמ ."(1793) "הנובתה ןדיע" ורפסב 
םהיתונחבהמ המכבו ,רפסב םיינוריאו םייריטאס תודוסי לע ועיבצהש םהמ שי 

הינוריאה לע "(Good) דוג ןיוודא לש ורפס תא ןייצל יואר .וקדצ ןוכנ־לא 

ורמאמ ןכו הריטאסכ הנוי רפס לע "(Warshaw)ושרוו לש ורמאמ תאו ך"נתב 

רקוח םסריפ ,וז הטישל ןמאנ .הידוראפכ הנוי רפס לע "(Miles) סליימ לש 

הז רשקהב .""לאימולשכ איבנה — הנוי" םשב רמאמ (Rauber) רבואר םשב 

.תובר בתכנ רפסב רומוה לש םיטביה לע יכ ,ןייוצי 

.דיתעב הנוי רפסל תובר םינפ דוע ואצמיי קפס לכ אלבו 

'הנוי' רפסב רופיסה תונמוא 

וילא ךשמ ,עודיכ .ך"נתה ירפס ןיב רתויב םיניינעמה םירפסה דחא אוה הנוי רפס 

תומודק תופוקתב דוע םירצונה ימכחו לארשי ימכח לש םביל־תמושת תא הז רפס 

תויצאטרסיד ףאו םירמאמ ,םירפס .םינושו םיבר םישוריפל תורודה תצורמב הכזו 
עפשו תויגולואיתהו תוירסומה תויעבה לולכימ .וילע ושרדנ ריבכמל תושרדו וב ונד 

,ס"דרפה ילועשמ לכב תובר רבסזל תויורשפאל חתפ וחתפ וב םילולכה םילמסה 

.ליעל רכזוה ןקלחו 

תויורשפאה וצומ אל ןיידע יכ ,הארנ ,הנוי רפס לע םירוביחה תואמ תורמל 

,ןכ םא יואר .םייתורפסה ויטביהב דחוימב ,הז ןטק רפסב תומולגה תויטונמרהה 

רקיעב ,הנוי רפסל ףא הנמשרית תורפיסה תרוקיבב תולבוקמה חותינה יכרדש 
.הללכב רפיסה תונמואו הרוצו הנבמ תולאשב 

תלטה לע רפסמ ןושארה קרפה .םיקרפ העבראמ בכרומ הנויב השעמה רופיס 

תירקיעה הנצסה .שישרתל ולש החירבה ןויסנו הנוי לע לאה ידי־לע תוחילשה 

ומצע עיצמ אוהו ,בצמל ותוירחאב ריכמ הנוי .הרעסה תעב הינאב תשחרתמ 

 Thomas Paine, "The Age of Reason", The Theological Works of Thomas Paine, II 34

 (Boston, 1875), p. 122.

 Edwin, M. Good, Irony in the Old Testament (Philadelphia, 1965), p. 41. 35

 Thayer S. Warshaw, "The Book of Jonah", Literary Interpretations of Biblical 36

 Narratives, Ed., K.R.R. Gros Louis (Nashville 8c New York, 1974), pp. 191-207.

 John A. Miles, Jr., "Laughing at the Bible; Jonah as Parody", Jewish Quarterly 37

 Review, LXV (No. 3, January, 1975), pp. 168-181.

 D.F. Rauber, "Jonah — the Prophet as ShlemieP, The Bible Today, 49 (October, 38

 1970), pp. 29-38.

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 26 Jul 2016 21:09:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



217 יתונמוא רופיסכ הנוי 

לא ותלטה םע .עשפמ םיפחה םיה־ידרוי תא ליצהל תנמ־לע ,ףעוזה לאל ןברוקכ 

.וב הרכה ןיעמכו הלצהה לע הדותכ לאל םיחבוז םיחלמהו םיה טקש ,םיה 

הגדה יעמב .גד ידי־לע עלבנ אוהו ("ןמיו") לאה ידי־לע לצינ הנוי 'ב קרפב 

.לצינ אוה ןכאו ,(!ותלצהל םדוק דוע) לאל הדות־תליפת חטוש אוה 

אוהש ,הנוי יפמ שרופמב ונל רמאייש ילבמ) תוחילשה תלטהל רזוח 'ג קרפ 

אבנמו הלודגה ריעה הונינ לא ךלוה הנוי .(תוחילשה תא ומצע לע לבקל ןוכנ 
רמא רשא הערה לע םחינ לאהו הבושתב םירזוח ריעה ישנא .הנברוח תאובנ תא 

.םהל תושעל 

תוחילשה ןמ ותוקמחתהו ותחירב תביס תא הנושארל הנוי ריבסמ 'ד קרפב 
םיילמס םיטירפ ינש תועצמאבו ,ריעה תא אצוי אוה .תומל ושפנ תא לאושו 

הונינ ישנא יפלכ וסחיב ולש־ותדמע תא לאה ריבסמ — תעלותהו ןויקיקה — 

הניא הנוי לא ותבושת .ןורחא קסופה אוהו עבוקה אוה לאה .הבושתב ורזחש 

.ןכמ רחאל ריעה ישנא לש םלרוג לע ללכ רסמנ אל ןכו ,ללכ תנתינ 

בשוחמ הנבמב ךורע ןושארה קרפה יכ ,ןיחבנ רפסה לש הקימעמ האירקב 

תומייוסמ םילמ םיעטהל ןכו רופיסה לש םיבושח םיטביה המכ שיגדהל ותרטמש 

הייוצמ תומדקומ תוזימר לש הפינע תכרעמ ."רופיסה תנבהל חתפמכ תושמשמה 

.הז קרפב 

תריסמל תושמשמ ןניאש תוילולימ תורזח תורכינ רופיסה לש ותישארב רבכ 

רפסמה רזוח ישילשה קוספב .רבחמה לש רפיסה תונמוא תרשעהל אלא עדימ 

לש ונומיס .שישרת — הנוי לש דעיה םוקמ לע (לק יונישב) םימעפ שולש 

טימשמו רקיעה תא איבמ אוה !רתי םוצמיצב ,ללכ ךרדב ,ןייטצמ יכ"נתה רפסמה 

וז הרזחש אלב םימעפ שולש שישרת םשה רזוח ,ונינפלש רופיסב וליאו .לפטה תא 

,סינוט וא דרפס איה (Tartessus) שישרת םא ןיב .והשלכ יפארגואיג עדימ םורתת 

אוהש םוקמל ,ך"נתב םימוד םישומישבכ ,שישרת םשב רפסמה לש ותנווכש רורב 

ינחורה ובצמ לע תזמורו םייוסמ בצק תרצוי תשלושמה הרזחה ."םלועה ףוס"ב 
תוררועמ תורחאו ולא תוזימר .ויהולאמו ותוחילשמ חרובה הנוי לש ישגרהו 

יולג בוציע תולבקמ ןניאו ,תירסומה ותדמעלו איבנה לש ותוגהנתהל רשאב ההימת 

יעיברה קרפה — אישה־קרפל דע — ומצע הנוי לש יולגה ויוטיב ,ונייהד — 

.רופיסה לש ןורחאהו 

המוד הרזחמ ושושיא לבקמ יביטארינ־יתונמוא ךרוצל הרזחה לש הז שומיש 

תא תחתופה ,"םוק" הלמב שומישה .הריציב הנפמ־תודוקנב ולתשוה היביכרמש 

.ג םהיניבו ,הנבמה לש םירחא םיטקפסא המכ לע רבעב ודמע םירקוח המכ יכ ריעהל שי 39 

.ןומיס .עו ןואריפ .ט ,ןהכ 
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תארוקה תינושל היצנוונוקכ ך 'ינתב תחוור ,לאה יפמ איבנה לש ותוחילש תארוה 

תמייק תאזה הרידתה הארוהה ."זוריז ןיינע םוק" :ק"דר לש ונושלב .הלועפל 

הנווכב ינוריא ךרוצל תינושלה היצנוונוקב רזענ ונינפלש רפסמה םלוא .ןאכ םג 

הנויו ,הונינל תכללו םוקל הווצמ לאה .העוציבו הארוהה ןיבש חתמה תא רוציל 

לע הרזחה יפ־לע ארוקה לש ויתויפיצ תא רפסמה הנוב ךכ .("םק»!") םק ןכא 

.חלמל ...םק הנויש ,רבתסמ ךא .לאה רבדכ השעי ןכא הנויש ,"םוק" לעופה 

העיפומ םג איהו ,'ג קרפ שארב ,היינשה תוחילשב תרזוח (אבניהלו) םוקל הארוהה 

."ךיהלא־לא ארק םוק ,םדרנ ךל־המ" :הנוי לא לבוחה־בר ירבדב 

רופיסה ילגעמ תא תרזוחה הלמה תרשקמ ,הז ינוריא דוקפית לע ףסונב 

לש םיאשונה ירקיע ,יתעדל ,םייוצמ ובש ,ןושארה קרפב תימינפ תינבת תרצויו 

לש וז איה ןושארה קרפב ינשה טוחכ תרבועה תיזכרמה תינבתה .וללכב רופיסה 

הנוי לש ותריחב תועצמאב הדיכלה תבצועמ רופיסה לש ותליחתב דוע .הדיכל 

.האובנה םשל ללכה ךותמ טרפכ דחוי הנוי :לאה חילשכ 

הנוי קרו ,ןורתפו אצומ םישפחמ לוכה ,םיב הרעסה ללוחתהב ,רופיסה ךשמהב 

,הניפסה יתכריל ("ךל םוק" הארוהל דוגינב — ופיל ותדידיל הליבקמה הלועפ)דרוי 

לש ותומד־ןב אלא וניא ,הניפסה לע הלוכי־לכה תוכמסה ,לבוחה־בר .םדרנו בכוש 

לא ארק) "םוק" חתפמה־תלמ תא ויפב םש רבחמהש ,אופיא ,אלפיי אל .לאה 

הדיתעה ותיינפ תא ןכו ןושארה קרפה שארב לאה תיינפ תא תנייפאמה ,(ךיהלא 

תרוכזתכ ,אופיא ,תבצועמ םדרנה הנוי לא לבוחה־בר לש ותיינפ .'ג קרפ שארב 

לגעמב "!ךיהלא לא ארק" :הנוי לע הלטוהש תיהולאה תוחילשל הארתה לש 

הנוילעה תוכמסה :רופיסה לש תירקיעה תיתשתה תרזוח רופיסה לש הז ןושאר 

לש הז עטקב הנשמה־תלילע ךרד — ותוא הנפמו ,וב תדקמתמ ,הנויב תרחוב 
.ותוחילש לא — רופיסה 

הקיתש .תועמשמה־תבר ותקיתש ךותמ אלא ונל העודי הניא הנוי לש ותבוגת 

רסוך .חרובה איבנה לש ותומד תא תנייפאמכ רופיסה לש וכרואל תינשנו תרזוח וז 

הז אשונב רפסמה לש ותקיתש ?לבוחה־ברל הנוי הנוע המ יכו :ינשרד רמוא הז 

חותפל ,ארוקה בלב תויפיצ ררועל ,חתמ רוציל התרטמו ,האב איה ןווכמ־תנווכב 

העונתל תינייפוא וז הקיתש ,ןכ־לע־רתי .רופיסה חותיפ לש תונוש תויורשפאל חתפ 

הז עטקב םג ותחירבב ךישממ הנוי .החירבה תעונת — רופיסה תמירז לש תירקיעה 

.םמוקתמ־םחולכ אלו ןקתש־חרובכ הנוי לש ונויפאל ןמאנ רפסמהו ,רופיסה לש 

.רתוי הרורב איה םעפהו ,הדיכלה תינבת תרזוח רופיסה לש ישילשה לגעמב 

ותוהמ ."הנוי לע לרוגה ל)ניו" :דוכל ומצע אצומ בוש הנויו תולרוג םיליפמ םיחלמה 
T ־ T ־ • - 

תונאתה לש תורשפאמ תגרוח ,רתוי רורב ,רומאכ ,אוהש ,ישילשה דוכלימה לש 

הקיטאמילבורפה תא הריבעמו (ינשה לגעמב לבוחה־בר) םדא לש תיטרקניסוידיא 
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.הנויל םילכנתמ — לאה !לרוגה — םיעודי־יתלב תוחוכ .ישונא־לע רושימל 

,יזיפ ןפואב דכלנ הנוי .שממ תיזיפ הסיפתל הדיכלה תא םיצעמ יעיברה לגעמה 

תרצוא וז הלועפ .םיה לא ותוא םיליטמ םיחלמהו ,ןידה תא וילע לבקמ אוהש רחאל 

T I • ,רופיסה לש הז םדקומ בלשב ,שארמ המיגדמ איה :רופיסה לש ימינפ רסמ הבוחב 

:"תיעוצקמ" הוואג) ולש םיישיאה םיסרטניאה תא רכבמה טרפה לש ולרוג תא 

וא ;הונינ ישנא לש הבושתב םתרזח ינפמ םייקתת אל ותאובנ אמש ששחה 
לרוג תא ועירכי ,ולצנייו הבושתב ורזחיש רחאל ,הונינ ישנאש ששחה :תימואל 

ותגאדב רייטצמ לאה .ללכה תבוט ינפ־לע (םייתרוסמה םישרפמה יפ־לע — לארשי 

ךשמהב .קפוא־רצכ ,וז הסיפת יפ־לע ,ןייפואמ הנוי וליאו ,(הללכב תושונאלו)ללכל 

רבחמה ריתסה הנוי לש ,הרואכל ,םיישיאה םיסרטניאה ירוחאמש ,רבתסמ רופיסה 

לאה לש וסחיבו לאה לש םיטויבירטאב הרושקה תובישח־תבר תיגולואית היעב 
.םדאה־ינב יפלכ 

,תדוכלמ וא ,הדיכל תעונת התוא — רופיסה לש ימינפה סומתירהש ,שיגדהל שי 

תעונת .םיה לא הנוי לש ותכלשהב תמייתסמ הניא — הנוי לע תרגוסו תכלוהה 

איה ןכש ,ינחורה רושימל תרבועו תמצמוצמה תיזיפה התרגסממ תגרוח הדיכלה 

אלא ,דבלב וז אל .וארוב לומ לא — רופיסה תליחתבכ — הנוי תא הדימעמ 

.לאה לש ודסחל התע ןותנ הנויש 

תיפוסה תדוכלמה תויהל לולע גדה תועצמאב הלצהכ תינוציח הארנש המ 

חרובה איבנה לש תיפוסה תדוכלמב תוומה תא בצעמ וניא רבחמה .איבנה לש 

תוחילשה תלטה .("'ה ינפלמ" אלא םיהולאה ןמ חרב אל הנוי ירהש) ותוחילשמ 

.הנוי לש תיפוסה תדוכלמה יהירה ,'ג קרפב רפוסמ הילעש ,איבנה לע שדחמ 

אצי ונממש םוקמב־וב אצמנ הנוי .המלשוה — רופיסב תילגעמה העונתה 

םיטפשמב שומישה תועצמאב תאז שיגדהל ביטימ יארקמה רפסמה .רופיסה תליחתב 

הונינ־לא ךל םוק :רמאל תינש הנוי־לא 'ה־רבך יהיו" :'ג קרפ שארב םיהז טעמכ 

..."הילא ארקו הלודגה ריעה 

הניחבמ 'א קרפ לש ותובישחל התואנ בל־תמושת השדקוה אל הנוי רפס רקחב 

הנוי לש ותכלשה תלועפ קר אל .וללכב רופיסב םיחלמה לש םדוקפתלו תינבמ 

רפסמה .יתועמשמ ןפואב רופיסה ילגעמ םע תרשוקמ םיחלמה ידיב םיה לא 

םימדקומ םיזומירכ םיחלמה לש םירחאה םהישעמו םהירבד תא בצעל ליכשה 

.רפסה לש ןורחאה קרפב יוטיב ידיל אבה ,רופיסה לש יגולואית־ינחורה רסמל 

רומאכ .'א קרפב הייוצמה תיביטארינ־תיתונמוא תכרעממ קלח םה הלא םיזומיר 

תחגשה רבדב אובל דיתעש רסמה תא םיחלמה םימלגמ הכלשהה השעמב ,ליעל 
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ישנאל תמדקומ־הלבקה םיחלמב תוארל שי תומייוסמ תוניחבמ .ויאורב לכ לע לאה 

םניאש םילילא ידבוע הלא ןכ הלאכ .הנוי םע תומיעב םיבצועמ הלא םג הלא .הונינ 

ןורחאה קוספב הבושתב םירזוחכ םיחלמה תא ןייפאמ רפסמה ךא .'הב םינימאמ 

T J T I • • ▼"IT I • - I זומיר הווהמ הבושתב םתרזח ."'ה־תא הלנדג הארי םישנאה ואריו" :'א קרפ לש 

.הוונינ ישנא לש הבושתב תרזחל םדקמו םדקומ 

יקלח םימילשמ — הגרדהב ארוקל תרווחתמו תכלוהה — וז הלבקה ףקותב 

קצומ יתונמוא הנבמ רצונ ךכבו ךשמהב תונווכמ תוטמשה םימדקומה רופיסה 

ישנא לש םנועיטל דהכ םיעמשנה םירבד םיחלמה יפב םש רבחמה .קתרמ םגו ינוכסחו 

הך?אג אנ־לא 'ה הנא" :המ יהיו םתערב ,הרואכל ,הצורה איבנה לומ לא הונינ 

טרפה ללגב דבאנ אנ לא :ונייהד ."איקנ םד ונילע ןתת־לאו הזה שיאה שפנב 

טקילפנוקה תא םירישעמ הלא םיימינפ םידה .אוה דכא1" בטומו ,ונדבאתש ףאושה 

ורבסה .'ג קרפב הונינ ישנא לש ידדצ־דחה בוציעל רבעמ הונינ ישנאו הנוי ןיבש 

...םוחרו ןונח־לא התא־יפ יתעדן יפ ...ירבד הן־א1לה" ,ןורחאה קרפב ,הנוי לש 

קרפב עיפומ לאה .הונינ ישנא לש םדקומ ירשפא ןועיטב תמועמ ,"הערה לע םחנו 

.יגולואית חוכיוב םיבירי ינש ןיב ןוילע טפושכ ןורחאה 

תיצמת תא רופיסה לש הז םדקומ בלשב םיאטבמכ םיחלמה םידקפתמ ןכ ומכ 

,לאה ירבדבו 'ד קרפב םיעיפומה םילמסב יוטיב ידיל האבה לאה לש ותבושת 
."תישע תצפח רשאכ 'ה התא־יפ" :םרמואב 

 T • T 1 - T V -X - T - •

תלצהל םדקומ זומיר אלא הניא לאה ידיב םיחלמה לש הלצהה תלועפ .דועו תאז 

קפס ,חכנ םא םג ךא)וז תזמור הלצהל דע וניא ,ןבומכ ,הנוי .'ג קרפב הונינ ישנא 

.תורבטצמו תוזמרנה תויועמשמב ןיחבמ ארוקה וליאו ,(הנממ עפשומ היה םא 

ותועמשמל רבעמ דקפתמ ,'א קרפ לש ופוסב רכזנה ,םיחלמה לש ףסונ השעמ 

םתלועפ .םירדנ םירדונו 'הל חבז םיחבוז םיחלמה יכ ,רסומ רפסמה .הז קרפב 

ותטלחה לע עדימ לכ רדעהב הרושקה ,ילאוטסקט רעפ וא ,הדיח הריבסמ וז 

תוחילשה תלטהב חתופ 'ג קרפ .תוחילשה תא שדחמ ומצע לע לבקל הנוי לש 

.הנוי לש ותדמעב יונישה לע שרופמ ןפואב ונל עדונש ילבמ ,הנוי לע תינשב 

לוקב ינאו" לפרועמב זמור הנוי לש היידוהה תליפת לש ןורחאה קוספה קר 

TT « T • I "T V -1 It t : : V T - ,אוהש ת1מפ ,הז טפשמ .'"הל התעושי המלשא יתרדנ רשא ךל־החבזא הדות 

וילע לבקל אוה ןוכנ התעשו הנושארה ותטלחהמ וב רזח ןכא הנויש ריהצמ וניא 

.תוחילשה תא שדחמ 

הנורחאה םתלועפ םע הנוי לש וז ותרימא תא רפסמה רשיק יליטבוס ןפואב ,םלוא 

יבגל ןהו םיחלמה יבגל ןה םירדנהו החיבזה רוכזאב ,תיתועמשמ ךרדב םיחלמה לש 

וארייו") םיהולא תאריל יוטיב םיחלמה לצא םישמשמ םירדנהו החיבזהש יפלו .הנוי 

יבגל הז ןיינע הריהבמ תלובקתהש ירה ,וב הנומאלו ('"הדוא הלודג הארי םישנאה 
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תא לבקנ םא ,ךכ לע ףסונ .םיהולאה תארי םעמשמ םירדנהו החיבזה ויבגל ףא :הנוי 

םתרזחל םדקומ זומירב ,הבושתב םירזוחכ םינייפואמ םיחלמהש ,תרכזנה ונתחנה 

תא הריבסמ םג םתלועפש ךכב רשעתמ ונרופיסש ירה ,הונינ ישנא לש הבושתב 

.הבושתב הרזח לש טקאכ הנוי לש םירדנהו החיבזה טקא 

שקבמ רפסה רבחמ .ומצע הנוי לש ותומד תא קודבל התע ןתינ הז עקר לע 
ריבעמ רפסמה .ותוישיאבו הנוי לש ותומדבש הפירחה הינוריאה תא טילבהל 

,אטח :ונייהד ,הונינ ישנא יבגל שחרתהל דיתעש םדקומ ךילהתב ופוג הנוי תא 

וחרובב אטחש ימכ הנוי רייוצמ קפס לכ אלב ירהש .הלצה ,הבושתב הרזח 

תא שדחמ ומצע לע לביקו הבושתב רזחש רחאלו ,ותוחילש יוליממו 'ה ינפלמ 

,ןכ־יפ־לע־ףאו .(השביה לא הנוי תא איקיש גדל לאה תארוה) לצינ ,תוחילשה 

ישנא יפלכ לאה ימחר תא םשייל ברסמ ,ויפלכ לאה ימחר תא לבקל ןכומה ,הנוי 
.הונינ 

שי .תורודה לכב םישרפמו םימכח ךכ לע וקלחנו ,רתויב הומת הז ןיינע 
רבחמ וליאו ,תושונאה לכ לע תיהולאה תוירחאב הנוי לזליז :םירמואה םהמ 

תרוקיב חתומ אצמנו ,ילאסרבינוא לאכ 'ה תומד תא שיגדהל שקיב הנוי רפס 

ןמ הנוי לש ותחירב תא םיריבסמה שי .ורופיס רוביג לש ויתופקשהו וישעמ לע 
לאה לש ופא־טבש — רושא יכ הנוי עדי .םיימואל תושגרמ תעבונכ תוחילשה 

הניאו ,תירוטסיהה וז איה הונינש החנהה יפל) לארשי תא בירחהל הדיתע — 

(הבושתב םתרזח םע) םשגתת אל ותאובנ אמש ששח הנויש ריבסמ שרדמה .(לשמ 

.יאדבב בשחיי ןכ־לעו 

,םשגתת אל ותאובנ םא יאדבכ האריי יכ ששח הנויש ,םילבוקמה םירבסהה 
רואב הנוי תא םירייצמ — תילאסרבינואה תיהולאה החגשהה תא ללש הנויש וא 

,הרואכל ,וניאש ,םיה לא תוהולאה ינפלמ חרובה הטושכ הארנ אוה .ילילש 

דועב — לוכיבכ ותטילש םוחתל ץוחמ קוחר םוקמ לא וא ,'הוהי לאה תטילשב 

תא ארי אוה יכ ,הדעו םע לבק זירכמש ימכ רבחמה ידיב בצועמ ומצע הנויש 
רומאכ אצמנש אוה אלפל אל .השביה תאו םיה תא השע רשא םימשה יהולא הוהי 

,דיעמ הנוי לש הז ןיעמ ילילש רויצ ."לאימולש" םשב הנוי תא הניכ רשא רקוח 

רדעה לעו ,הנוי רפסב אורקל קימעהל רקוח ותוא לש תלוכיה רסוח לע ,יתעדל 

.רבחמה לש תיתורפסה הקינכטל תושיגרה 

םיכרעה תרגסמב .ךכב־המ לש השעמ הניא תוחילשה ןמו לאה ינפלמ החירבה 

שרודה ,ידעלב ,ללכה ןמ אצוי השעמ ןאכ השענ ,קיתעה םלועה לש םיגשומהו 

לש תודחוימל רע היה אל רבחמהש ראתל השק .הבר הזועתו הבורמ בל־ץמוא 
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ראותי אל .הטוש איבנ ןייפאל הרטמב הז דחוימ בצמ ראתל חרטישו ותריצי 

ונקויד תומד תא הזח ןכא ,שדוקה ירפס ןיב הנוי רפס תא ללכ רשא ,ךרועהש 
.וז תיחטש הרוצב איבנה לש ינחורה 

וזכרמב תדמועה תיזכרמ תיגולואית הייעב ונינפלש ,חיכות תקדקודמ הקידב 

ןונח־לא התא יכ יתעךן יכ" :ןמקלדכ ותחירב תא ריבסמ ומצע הנוי .רופיסה לש 

םימחרה תדימש ינא עדוי :רמולכ ."הערה־לע םחנו דסזו־ברו םיפא ךרא םוחרו 

ןידה־תדימב טקונ ךניאו ,הבושתב רזוחה אטוחל חולסל הטונ התאשו ךב תרבגתמ 

הלגי הנוי לש הלא וירבדב קדקודמ ןויע .ךמיע םיכסמ יניאו ,ינא עדוי .ויבגל 

טוטיצל שרדנ רפסה רבחמ .הנוי לש וז הרימאב יזכרמ רספ םילעה רבחמה יכ 

םוחרו ןונח־יכ םכיהלא 'ה־לא ובושו" :ג"י קוספ ,'ב קרפ ,לאוי לש ותאובנמ רישי 

."הערה־לע םחנו דסזו־ברו םלפא ךרא אוה 

לאה לש םימחרה תנוכת יפלכ לאוי לש ותדמע לא סחייתמכ ןייפואמ הנוי דועבו 

ףאו לאה לש םיטויבירטאה לע סומלופב ףתתשמכ ראותמ הונינ לש הכלמ ,הלילשב 

יפב טטוצ רשא הז רחאלש קוספב לאוימ החוקלה תיקלח הטטיצב שמתשמ אוה 

רמא רשא שנועה ןמ וב־רוזחיש לאה ינפל וינונחת תא חוטשל ךלמה תעדב .הנוי 

בוזעי — ךלמה רמוא — עדוי־ימ" .םימחרה־תדימב טוקנישו ומע לע ליטהל 

בושן עדוי ימ" :רמוא לאוי וליאו ."דבאנ אלו ופא ןורחמ בעו םיהלאה םחנו 
.הנויל לאוי תא םידקהל לבוקמ יכ ריעהל שי ."םחנו 

הנווכב ,לאוימ חוקל אוה ףא הנוי לש ונועיטכש ,ןועיט ךלמה יפב םש רבחמה 

עיפומ ,האושה איבנ ,לאוי .לאה לש םימחרה תושגר לא ותיינפ תא שיגדהל 

עגרה לש הבושתב הרזחב ןימאמ לאוי ,ןכ־לע־רתי .המחנ איבנכ ותאובנ ףוסב 

קרפ) "דפסמבו יכבבו םוצבו םכבבל־לכב ידע ובש 'ה םאנ התע־םגו" :ןורחאה 

תאטבתמה לאה לש ןידה־תדימב ןימאמש ימכ הנוי ןייפואמ ותמועל .(בי ,'ב 

טלפא ךלא ןונחו םוחר לא 'ה" :(ז-ו ,ד"ל) תומש רפסמ םיעודיה םיקוספב 

דקפ ,הקני אל הקנו ,האטחו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דסח רצנ .תמאל דסח־ברו 

אלא ,דבלב וז אל ."םיעבך־לען םישלש־לע םינב ינב־לעו םינב־לע תובא ןוע 

,('ינועמש טוקלי'ב אבומכ ,םימכח וניחבהש יפכ) הנוי זמור לאוי רפסמ טוטיצבש 

ועלקו" :לאוי תשירדכ "םבבל תא וערק" אלו "םהידגב וערק" קר הונינ ישנאש 
.(גי ,'ב לאוי) "ם3יד?ב־לאו םכבבל 

אוהש ,ליעל וניאר רבכ .ורוביג לש ותדמע םע םיכסמ וניא הנוי רפס רבחמ 

םושיי שרוד ךא ,ומצע יבגל םימחרה־תדימ תא לבקל ןכומש ימכ הנוי תא ןייפאמ 

היצאוטיסה תא רבחמה בצעמ לאה םע יפוסה תומיעב .ותלוז יבגל ןידה־תדימ 

ויתועדבו ותוישיאב ,ותומדבש תימינפה הריתסה תא שיגדמה ןפואב תירופיסה 

הנוי תא חיכומ וניא ,תעלותהו ןויקיקה ילמס תועצמאב ,ומצע לאה .הנוי לש 

היה אל הז ןיעמ רסמ םשל ,ןכש)ומצע־תבוט לעו ומצע לע סחה ינונטק אוהש לע 
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ותטישש ,הפיאו הפיא תדימ טקונ ,הנוי ,אוהש אלא ,(לאה תומדל שרדיהל ךרוצ 

תומלש לע הדיעמ הניא ןידה־תדימל ותשירדשו תויבקע רסוחב הקול תיגולואיתה 

.ויפוא 

תויעב ררוע ,הנויבש הריתסה תא לאה חיכומ וכרד ,תעלותהו ןויקיקה לשמ 

ידי־לע "דבא הליל־ןבו ההד הליל־ןבזק" ןויקיקה ןיינע המ .םירקוחה ןיב תובר 

ךכב ,וז המילבורפ ראתל ביטה ןיטייוג 'סורפ) .הנוי לש חקלל — תעלותה 

רופיסב בלתשמה ינויגה ןפואב תעלותהו ןויקיקה רופיס תא בתכשל הסינש 

.(הנוי 

ךמסנו רופיסה תונמואב תיליטבוס ךרדב ןאכ שמתשה הנוי רפס לש ורבחמ ,םלואו 

,יתעדל ,תעלותהו ןויקיקה לשמ .ןכל םדוק ול קקזנ רבכש ,לאוי רפס לע ךכ םשל 

:תיגולואיתה הייעבה ביבס תבבוסה ,לאוי לש ותאובנ תושממתה תא הנויל םיגדמ 

?םימחרה־תדימ וא ןידה־תדימ — םדאה־ינב םע ויסחיב לאה לש ותדימ יהמ 

ול הנוע לאהו (רכזנכ ,הונינ ךלמ ןכו) ונועיט םשל לאוימ טוטיצל שרדנ הנוי 

הלעש םוצעה הבראה לע תיטפילאקופא האובנ לאוי אבנמ עודיכ .הנעטה ןיממ 

דבא יכ הר^ק־לעו הטח־לע םימרפ וליליה םירפא ושיבת" :חמוצה לכ תא דימשהו 

הך\עזו יצג'־לכ חופתו רמת־מג ן1מר ,הללמא הנאתהו הליבוה ןפגה .הך)ע ריצק 

:שבויה תא השיגדמ לאוי תאובנ .(בי-אי ,'א)"םדא ינב־ןמ ןויע\ע שיבת־יכ ושבן 

ןכו ,תילאפורטסאטאק תינתמיא הרזחב (שיבוה וא) "שבי" םילעפב תשמתשמו 

ןפואב הלא םילעפ ינשל רפסמה שרדנ ןויקיקה רופיסב ."דבא" לעופה הב רכזומ 
.טלוב 

תא ופוג לע שיגרהל ונרופיסב בייח ,לאוי לש ותפקשה םע םיכסמ וניאש ,הנוי 

ופוג לע שיגרהש םשכ ,חצנתמ אוה המיעש תיגולואיתה הייעבה לש התושממתה 

הדירחמה ותאובנב ןויקיקה תא הלכמ הבראה־תעלותה .הבושתב הרזחה תייעב תא 

יגולואיתה ןוידה יכ ,המגדהה ךרדב שיגדהל שקבמ הנוי רפס רבחמ .לאוי לש 

אקוד־ואלו תישונא־תיצרא הייעבב השעמל קסוע תואיצמה ןמ קתונמ הארנש 
.בייחמ־יתלב יאליטרע אשונב 

שי לאוי יפלש — ןברוחה תאובנ ,לאוי לש תיללכה ותאובנ םע רשקהב קר 

רסמכ ןויקיקה לשמ ןבומ — הבושתב רוזחל אטוחה םדאל תורשפא ןתמ המיע 

רומגה ןדבואה תא תבייחמ ,הנוי ןעוט המשבש ,ןידה־תדימ .הנוי רפס רבחמ לש 

.הונינ ישנא לשו ןויקיקה לש ףאו — ןומירה הנאתה ,ןפגה לש — 

,הנוי ,אוהש — ארוקה םג עתפומ ומיע דחיו — עיתפמב הלגמ הנוי לבא 

יוליג םע .תימינפ הריתס הבוחב תרצוא ןידה־תדימל ותעיבתשו ,ןויקיקה לע סח 

.םודיל אלא לוכי הנוי ןיא ,לאה ירבדב אבה ,הנוי לש הז 

,ונלש טסקטב יולגב יוצמ אלש קוספ ,ב"י קוספ ,הנוי רפסב ןורחאה קוספה 

.הנוי לש תמעורה ותקיתש אוה 
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