
השדח תוקיתע / ץיבוניבר ןבואר 

 .

ןוזניבר םייח 

1"(זאכ"י "קיתעה עזגל ינא תפלנ" 

םייח לש םינושארה ויריש "םלועה" יפד לע הנושארל ועיפוה םישולשה תונש תישארב 

סינויסרפסכאה םהילילצב ,םימיה םתואב ירבעה םיארוקה רוביצ תא םישיערמ םהשכ ,ןוזניבד 

.הכורא ךרד-תרבכ ותריש התשע "המדאה ימי" דעו זאמ .םייט 

רוטו רוט לכב תטלוב תוליקשהו תוריהזה רשא ,הריש םגרתמו רדושמ לש ויתוריצי סוניכ 

ריסהלו הלא םיריש לש תדחוימה םתיימהל בישקהל ןייעמה תא בייחמ ,ןנד רפסה ירוטמ 
תאז הרישש םלועה םע תילמיסכאמ תודחייתה ונממ עונמל היושעה ,הציחמ לכ וינפלמ 

.ותוא תבבודמ 

הדלבהו המאופה ןמל ,ררושמה דדומתה ןמע ,תויטויפה תורוצהו םיאשונה תשק איה תנווגמ 
ינרוצ בוציעל םיתיעל תוכוזש ,וללה תויתונמאה תורוצה יוביר םצע .עבודמלו .דטינוסל דעו 

ףתושמ הנכמ ילעב תאז םע דחי ךא ,תועמשמ-יברו םידדצ-יבר המכ דע חיכומ ,שדח 
תורוקמה תא ארוקה יניעל םיפשוח רפסבש ןושלה ידבר .הז רפסב טויפה יכרד םה ,דחא 

תיטויפ הרוצ לדבה אלל ,דימתמ חישו-גיש ררושמל שי ןמע ,תוירישה תויווחה לש םיינחורה 

דימתמה חתמה לע תעדוי ,התוא תאטבמ תוארמה ןושלש ,תינויערה תמאה .תרחא וא תאז 

םלוכ םידמוע הז רפס יריש .ולאמ ולא םיקוחרו םינוש םינמזו םיפונ לש תויואיצמ ןיבש 
:ותקיני תורוקמ ןיבל (רישה =) יתונמאה עבמה ןיבש קודהה רשקה ןמיסב 

.54 'ע ,ןג תמר ,1966 ",רדסמ" ,המדאה ימי ,ןוזניבר .ח .1 
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ה#ךכ יב ץ? איה ףוקש יב לפכן בינ,ל יל ויז חצ} 
/ה!ןקו,ביבא ןי?/ויוכ יב ןך אוה גור ל? ,ה},ד ל? 

הקךזזה יקי. סה ןובבה תויתוא 
ם#ןכ יב דר אוה 

תעה התוא קר הניא תעה ."ויז חצנ" :ןמזהמ קתונמ יתלב אוה (ינושלה עבמה :ירק) בינה 

לש ליבש אל ליבש"ב ןותנה םדאה לע וויזמ ןירקמה ןמזה םג איה אלא ,םדאה תא תספאמה 

ודמעמ תא תופקשמ (ירישה עבמה) ןוגינה תויתוא .(151 'ע ,תבש תארקל) "םיעות םיעגר 

היווהה (ב !"םימיה" :ףלוחה ןמזה (א .םייבטק תודוסי ינש ןיב הנותנ ומויק תריפסש ,םדאה לש 

."המדאה" :הקצומה 

,ומצע ןיבל וניב תודחאה תא אוצמל — הלאשמ שי ףלוחהו ףוליחה סומלובב ןותנה םדאל 

/ וק ומכ המכא םא המו /בעל חורה ול רוזחכ / בש ינא יתישארל יתאמ" :ומלוע ןיבל וניב 

בעהו וקה תנומת .2"?וצי ימ ןורחא ןורחא / בעה / וקה // ...ויתסכ יל רעסאו רדקא וא 
תנייצמה ,תואדווה-יא תשוחתל ילמסה יוטיבה התויה םצעב ,"המדאה ימי" תנומתל הליבקמ 

היצאיצוסאה) ךרפומה "בע"ה דוסי ןיבל קצומה "וק"ה דוסי ןיב ןותנה םדאה לש ומלוע תא 

.(םדאה תוספא תא ןייצמה 3"הלכ ןנעכ" :יוטיבה תא תעדוי תינושלה 

תוהמה לא ההימכה .ןה רשאב םויקה תועפותבש יטסימה דוסיה שוקיב הניינע ,תאז ההימכ 

תא תאלממה תישונאה הפיאשכ ררושמל תיארנ רבועו ףלוח הווסמ לכ ירוחאמש תרתסנה 

ומלוע תא הנובה ,יזכרמה ריצה .(128 'ע) "ההימכ םלצב לאה ונארב יכ" :םדאה לש ומלוע 
לש ושרשב חנומה יטסימה דוסיה לא ההימכה תישאר .הלופכה ההימכה איה ,הז רפס לש 

תורפס לש המלועמ ררושמה באושש הארשהב יוטיב ידיל האב תאז ההימכ .ימסוק יוליג לכ 

היצאטפאדאל הכוז ולש תוילארקאסה תויצאיראוה לכ לע הז םלוע .תירבעה ןירותסמה 

םיחוקל וללה .םינושה םיריש ישארבש וטומה ירבדב ןייעמה אצמי ךכל היאר .תניינעמ 

רישב) "י"ראה לש ורודס" ,("בגנה לע חצנמל" רישב) "הנולצרבמ היחרז 'ר שורפ" :ךותמ 
תובצע" רישב)"י"ראל םילוגלגה רפס" ,("תבש ימשג" רישב) ""בקע ,ירפס" ,("תבש תופסות" 

תופיצר רוציל שקבמ ררושמהש ךכב איה דחי הלא לכ לש תיניינעה תועמשמה .("םשגבש 

.הארשה רוקמ הל שמשמה םלועה ןיבל תבבודמ ותרישש תמאה ןיב רוזחישבש 

דוס"ל ,"שדקה תרוצ"ל ההימכה איה ,הנושארה ההימכל תרשקתמה ,תרחאה ההימכה 
:"תובא תראפת 

לוקה תא תואךלן רמא יב רוס^ א(ען הב ייא רכז םנ ימויכ 
:תונויכז? קוחך-קפע ינאךא אשא יב בגוקנ ןרא? ויבךי 

ל?א ינניאו רקוב njp — ולוקן 

.תונונןה יחי?' לכ ףרוש איאן .לקחה ירקב? החירז יהאךטו 
(132 'ע ,שדקה תרוצ) 

.םינוש םירושימ ינשב ןמז תויואיצמ יתש תולעמ הז יתיצמת רישב תויזכרמה תונומתה יתש 

בורקה רבעהמ ,ינשה רושימבו ,הנסב תולגתהה תנומת ,קוחרה רבעהמ ,יאמקה רושימב 

הלא תונומת יתש ןיב ."תונוגיה יחיש" תא ףרושה באה ןקויד ,קוחרה רבעל רשקתמה 
רכז םג ימויכ" :תיוושכעה תואיצמב ןותנה ררושמה תנומת איהו ,תישילש הרכה תבלתשמ 

."אשינ הכ יבא 

.108 ימע ,םש .2 

."דליי ונע הלכ" : 9 ,ז בויא ןכו ,"םיארונ-מימי"ל טויפ ,"ךתלהת ןכ ךמשכ יכ" ךותמ .3 
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תכרעמ' לכ לע ,בוש ילבל ףלחש ןמזה לומ "ינא"ה ןותנ ררושמה לש יוושכעה ומלועב 

,הקומע תילארקאס תועמשמ םייוורה ,לקחה ירקבו הנסה הארמ ומכ ,באה לש ומלוע .ויכרע 
תא הליבומ הניא תאז הדמע .השודקמ ןקורמ םלועב "שדוקה תרוצ"ל ההימכה תא אטבמ 

,יוושכעה םלועהמ השודקה ןדבא לע תעדויה הבואכה הרכההש לככ ,הברדא .םזיליהינל ררושמה 

רטיב ידיל האבה ,ההימכה וז לש הדיצב תקזחתמו תכלוה ,ןיטישה ןיבמ הלועו תצבצבמ 

:השדח הרוצב ,הבישה אשונ תא הלעמה ,"תבש" המיאופב 

יוודלי יל ןחי ימ ,א^א" 

"ירומזמ ם? ךלהתא ךומכ 

(151 'ע ,תבש תארקל) 

דחה תונמדזהל תכפוהו וז לש תידוהיה התועמשמל רבעמ לא תגרוח תבשה לש התשודק 

.תימסוקה השודקה תזכורמ הב ,תימעפ 

םינפה תרינזק—ת^ש 

םינקה ךותמ הנ?ןנזת ה? 

םימרל תע?ש לש תורוא םיפע?ע 

רוא-תד? םיחושמכ ,םיחורן םימתמת 

(152 'ע ,רנה תכרב) 

לש ףקות-הנשמ ףיסוהל ודעונ ,"רוא תד" ,"םימיה תעבש דוא" ,"םינפה תרונמ" םייוטיבה 

השודקה תודוסי תא גישהל :איה הז ריש תיתשתב תחנומה ההימכה .שדוקה םויל השודק 

.ןילוחה ייחבש 

,תותירתשלש !<רךיש ,ךתלעתל ךןךה בר" 
תויהל לכונ ןתיו הךיאזןה העלה איה רתוי הכר ךא 

תיתנשה םורממ םור ונולנא םנ רהזה ליבש 
(156 ימע ,שפנ דידי) רהמל דע 

הריש תבבודמ התוא ,היווההמ הל החרפש השודקה תא יתונמאה החוכב תשקבמ הרישה 

ףקות םיקינעמה ,םיילארקאס תומלועמ םילואשה םייוטיבב תאז הריש תשמתשמ ךכל יא .תאז 

"הבכשא" רישה .השודק לש קיז לכמ הדוסיב הקוחדה תיצראה היווהל השודקבש הייווח לש 

הריפס םשל םישודקה ןושלה-תועבטמב ילארופאטימה שומישה לע הנמאנ תודע דיעמ (59 'ע) 

:ותומילשב ותוא איבנ .תיצרא 

— יתוןךא ךעחע הבכשא יכ םג ימלוע יביבס קדהו? רונתכ 
,יתפפור .ימוי תא 

,יתירחא יעגר םע אובתו הלעת —יתע? םיפטעתמ ירישו ינאו 
!יתירהש ! י ת י ל ט 

רמוא הווה .םיבבודמ ותרישו ינאהש ןמזל ונייה ,"תע"ל תדחייתמ "תילט" הדופאטימה 
רישבש םינורחאה םיתבה ינש .הלש המלוע םעו דחוימה הנמז םע הל חישו-גיש תאז הרישש 

דגנל דמועה יתורפסה עבטמה .תאז הרישל דחוימה ירישה םלועה לש ותוהמ לע םיזמרמ הז 

אל תומלצ איגב ךלא יכ םג" : (4 גכ) םיליהת רומזממ לואש ישילשה תיבב ררושמה יניע 
םוי-לילל "הלעי" תליפתמ תוינושל תויצאיצוסא הלעמ "אובתו הלעת" עבטמה ."ער אריא 
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תרושב תא תירחאה יעגרב םישקבמ ,ררושמה תליפתל םירשקתמה ,ןושלה תועבטמ ינש .רופיכ 

ונינפלש הרישה תשקבמ ,םתעיווגב השודקה יכרע םינותנ וב ,השודקמ ןקורמה םלועב .תירחשה 

.תשדוחמ תיצרא השודק ןנוכל 

הקיז ונינפל יכ הרכההמ סונמ ןיא ,רפסב םירזופמה םיברה עבטה ירישב ןייעמ ארוקהש םע 

םייוטיבב .ןאכה םלועמו םשה םלועמ ,זאה םלועמו התעה םלועמ םיפונלו תוארמל הקומע 

ידבר המכ םיקבוחכ הז רפס ירישמ םיבר םילגתמ ,תויראטנמגארפ ידכ דע ,שבוגמהו יתיצמתה 

רדגומה ףונה עקר לע ,ומצע םע ררושמה לש חישדד תניחבב אוה רישה םעפ אל > םוקמו ןמז 
:רישב 

השדח תוקיתע / ה1ן5ן6תט םיעגךב ... I םירושימ םינוע / םינומ-זק ןוגנ לש לוגלג / םיוואי. תרמזל 

(8 'ע ,השדח תוקיתע) II המימ / דיה רהט / תורעל ימד לא / הפח לש 

.יוושכעה ונמזמ םניאש ןמזה ידבר ןיבל ררושמה ןיבש רשקה תא תנייצמ השדחה תוקיתעה 

אצומ התא הז םיריש-רפסב .תאז קר אל םלוא .תחכונ היווחל םיכפוה םה הרישה תוחוכב ,םרב 

םלועה ןיבש רשקה תא טילבהל אוה יואר .ול רבעמש םיפוגלו תוארמל ,ישונא םלועל םג הקיז 

: (105 'ע) "תולגתה" רישב ףקתשמ אוהש יפכ ,עבטה יפונ ןיבל ישונאה 

םישל ין.ח תא ,םולש תא ,םיוגש תא םדאה ןומישימ יתן?חך יכ תאז ןיא 
.םיוךן םינבא ,םיצע לש םי?יםבכ י?ךק? ךלהל 

הלגתמ ול רבעמש ,םייחהו םיפונה תוזח תא ,ילאודיבידניאה ומויק תכסמב גרואה ,םדאה ןאכ 

"הדשה ץע םדאה יכ" תניחבב הלגתמ ןנד םירישב תישונאה היווההש ,אקע אד אלא .ררושמה 

:ץראה יפונו תוארמה םע קודה רשק הרישל .(76 'ע ,"תכלש") תכלשהו השימכה יעגרב םג 

."הלשמה ירצ? םיצעק / התואנ הדמל איה :יש?נ יח / הלמ לכ יברק תממייזו!? / הויבע הפוקז המיטך 

(87 ,ע ירבד) 

,"היוללה" רוזחמב ןה ,הינוגינו הינוג ללש לע ,הדאלאבל רפסב שדקומ לטובמ יתלב קלח 

ןהו ,תיבאראסיבה הניודה תאו תינמורה תיממעה הדאלאבה תא תנגנמה ותוצילעב ריכזמה 

רמוא הטינוסהו הדאלאבה תמגוד תוינרמש תורוצב שומישה ."רבכשמ" ך"נתה ידיש רוזחמב 

.ודבאש תורוצו תורגסמ לש םוקיש 

תורייע ןיא ירקבבו" :הבואכה הרכהה תמעפמ "ןדריה לע םיעוגעג" םירישה רוזחמב םג 

הרייעה ןמ תונומת ,םהב טלוב יפאה דוסיהש ,הלא םיריש תרדסב הלעמה איה ! (181) "דוע םב 

יטרפה ומלועב היתש-תוארמל הבישה .בוש ילבל ודבאש הילילצו היסופיט ללש לע תידוהיה 

.םיבבודמ הלא תוארמש םיכרעה םלועל םג אלא ,תוישיא תויווחל הביש קר הניא ררושמה לש 

דרוקאב ונילע הנמאנ ,ולוכ םירישה רפס תאו םירישה רוזחמ תמתוחה ,"אלמ לא" הדאלאבה 

:הובגה 

,םייחה ת1צךא? םיעור וב ןומ? 

!םיי.חס םיתמה תוטענ םג 

(203 'ע) 
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