
ויניעב רוחשה תומוהת .ןקביחו ילגרל לפנ 
.עמדב וראוה 

!תא אל ,תא אל ,תא אל - 

!יתלאשו ויפ לע יעבצא יתמש 

? ונייחל ןויגה שיה- 
.ויפ לא יעבצא קיבדה קר ,בישה אל אוה 

:הניחתב יתלאש 

,דוביאל ךלוה וניאש ונייחב והשמ שיה- 
? תועמשמ ול שיש 

יתועבצא לע ורתינ ויתפשו ידי ףכ חקל אוה 
תשחורה ודי ףכ לא ייחל יתנעשה .הדערב 

יניע וגלז ילבא ימי זאמ הנושארלו ,הנוגיב 
.תועמד 

.יל רמא - הריקי ,יכבת לא - 
:יתשחלו פתכ לע ישאר יתמש 

?יח התאו םניא ךיריקיש ארונ הז ןיאה- 
ןטבמשכו ירחא תוהונה ויניע םצמיצ אוה 

!בישה המינפ טאול 

.דחי תומנ ונחנא ,סיקרנ 
יתפשב יתגפס ,ידי יתש ןיב ושאר יתקזחה 

:יתשחל השובו וניע תעמד 

?המלש הנומאב תאזב התא ןימאמה 

:םולב-הטרק תור 
'תלחותו םולח יליבש ו»בי 

םירמ-תב דבכוי תריש לע 

רשפכו ירפכ ימולח םולחי 

- ירתסמב םירבדה ייח 
 - -TS«- •TS

א 

םעט ארוקה תא המיעטמ םירמ-תב לש התריש 
שיחכמ יטויפה הנוימד .םולח לש םלועב ףוחיר 
רמוחה ןכוש ןאכ .רמוחו חור :תוליפכה תא 
ןיב תומוחה תולפונ ןאכ ;רמוחב חורהו ,חורב 
ןורכזה .ןמזה ידממ ןיב וא ,טקיבוסל טקיבוא 
וישכע וניא וליאכ וישכעהו ,וישכעל השענ 
,תואיצמל תכפהנ הידבה .וב יח רבעהש םושמ 
רפה םילמסה םיררוש ןאכ .הידבל תואיצמהו 
,הטושפכ אשמו-עגמה ןושלל םירכנתמה םייט 
לש המלועב תועמשמ-ילעב םהש םהל ידש יפל 

אל םמוקמ - לבוקמה םידוגינה-ןויגה .תררושמה 
.דחאכ ,תודחאכ שפתנ םלועה ןכש ,ןאכ םריכי 
שרופמה הסחיב ףא תרכינ םולח לש וז תוכיא 
קפס היניעב איהש ,תואיצמה לא תררושמה לש 
ולאה לש ומולח ךא איהש שיו ,םולח קפס יאדו 
איצוסאה ןויגהה תא עבוקכ אוה הז םחי .םיה 
תרסח היציזופמוקה תא ,הירישבש 'ימולחה' יביט 
,הנומתל הנומתמ היעתה תא ,יולגה זכרמה 
םיזוחאה ,טשפומל השוחתמו ,השוחתל טקיבואמ 
,לבומ ארוקה .תחא תוהמכ םידכולמו הזב הז 

וניאו היתוארמ רעי ךותב ,הומכ םיניע-םוסק 
המו ,לבוי ןאל ,הכשמהב וא וכרד תליחתב ,עדוי 

.וכרדב וינפל ולגתיש תוארמה םה 

,םידוגינה ןויגה רפומ הבש ,םולח לש וז תוכיא 
לש תינוציחה תרגסמה םושמ רתויב תטלוב 

בהה ןמ חמוצ םירמ-תב לש התריש חתמ .רישה 
לש ,תיפיטוארטסה תינוציחה תרגסמה ןיבש לד 
ןהמ תחא לכ ךרואש תורוש עברא ינב םיתב 
הצוחה ,תישפח ,תימינפ תוימאניד ןיבל ,ג עובק 
םיסומתירב םרוז רישה .תורושהו םיתבה תא 

יונב ;קוסיפב ךרוצ םהל ןיא וליאכש םיימינפ 
ורא המישנ םיעבותה םיבכרומ םייריבחת םינבימ 

םיתעל ההשומ יריבחתה אשונהש םושמ םא ,הכ 
ייוניכב שומישה םושמ וא ,רישה לש ופוסל דע 
םאו ,םהל םדקש םצע-םשל םיבסומ םניאש ףוגה 
קר םיתעל אצמנ םיריש-רוזחמל חתפמהש םושמ 
תקולח .רוזחמה לש יעיברה וא ישילשה רישב 
תילמרופה הקידטמהו ,והשלכ הרוגשה םיתבה 
תימינפה הקימאנידה תא הטילבמ ,תינרמשה 
.יריש קוספ וא תיב לש תרגסמל תענכנ הניאש 
ומה הרישהש) ןיעה תרזעל הכירצ הניא התריש 
דימעהל ידכ (ךכ-לכ הב תעייתסמ תיטסינרד 
יופיח הרקיעש הסוחדו הדועס תימינפ המירז 
ןיבו תיריפמאה תואיצמה ןיבש רעפה לע 

וספדנש םינושארה היריש הז ללכמ םיאצוי 1 
יש ; (1926 דרגנינל-הבקסומ) 'תישארב' ץביקב 
םימרוזה ,'קוחרמ' ץבוקב 'קוחרמ' רוזחמה יר 
;ישפח יפורטס הנבמב וא ,ךורא דחא תיבב 
םיתבל הקולחה םהבש ,םירחואמה ,וטגה-יריש 
ושמה לש הרכזל רישהו ;רתוי תישפח איה ףא 
הניקה-תמינש , 'ךניא תא' :לחר תרר 

.העובק תיפורטס תרגסמ תלטבמ ומכ ובש 
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הלמה תועצמאב םירשקה יוליג ;עודי-יתלבה 
םלועל ילאירה םישוחה- םלוע ןיבש ףוריצה וא 
לובג' ירוחאמ ןכושה הז ,בגשנה ילטנדנצסנרטה 
,םומסוקורקאמב הלגתמ סומסוקורקימה .'ןיעה 
לש םשרש .הארנה למסב תיארנ-יתלבה תוהמה 

לע זמרמ ןאכ :םוקיב תיטסימה התשיפתב הלא 
אלה הארנמ לודג' :הנושלבו ;זא לע ושכע ,םש 
הבכרמה-השעמ .'ןיאה דוס שימ אלפומו ,הארנ 
ריישמ חונעפ לכו ,לקנב אל חנעפתמ רישה לש 

.םלשה היוליג לע האב אלש הרימט תוהמ 

.תישונאה שפנה ישגר ןועט התרישב עבטה 

מב םילוהמ ,רחשה ,העיקשה ,עבטב תוערואמה 
,התודלי תוארמב תבהואמה איה אל :ישפנה הבצ 

הקוחיר' :םיבהואמה םה תודליה תוארמ אלא 
ןומרעה חיר ; '!בהואמ היה הכ (העיקשה לש) 
.רשואמ תטטרמה איה תודנדנה תסיטו ,'בהואמ' 
תא הבהאש וז איה-איהש ,שרפת רישה ףוסבו 
'!דוסו האילפ קר היהש ,הובג הכ היהש' לכה 
תא תארוק איה לארשי-ץרא לש הפונב .2 (198) 
ךפוסיכ תא' :ץראה לש 'תרעסנה השפנ תולכ' 
תצורמב וכמסוי הלא םירואיתו ,'רעסנו אירממה 
ןיעמ הל שמשמ עבטה .המצע תררושמל המאופה 

תירחשה .הב תורבתשמ החור-דלה ינרקש הארמ 
,הנוגי תא הנממ תטלוק יארכ הינפב תלכתסמה 
זחומה וינרק תא האור תירחשב תלכתסמה איהו 
,תירחש) 'ירירע רגוסמ לומת ןוגי' ותוא לש תור 

 241).
ףונ םג ;השפנ-דלהל אשומ אוה עבטה קר אלו 
םה רדחה םינפ וא ,תואטמסה ,תובוחרה ,ךרכה 
תארוק איה .היתושגר תא םיליכמה םיטקיבוא 
,בוהאל ההימכה תא 'ףפורה םיתבה הארמ'ב םג 
,רכומ-יתלב םהינפ לע ףולחיש תואדווה תא 
לת תובוחרב ףא הניחבמ איה .ההוזמ-יתלב 
תויומס תויגולאנא ,הפיעל םירכומה ,ביבא 
קתניהל תלוכיה-יא תא : איה השפנבש תוריתסל 

לועה לא ,הזמ רבעמ רשא לא אירמהל ,המצעמ 
:םימותסו םיקוחרה תומ 

,תובוחר םתוא בוש ,םתוא בוש 
 S T T

.יכבל דע ,יכבל דע םיעודיה 

• : - t י ד 1 ,תוירבה םתוא בוש ,םתואו 

(170) .ינא בוש ימצע ינאו 

דבכוי :יפ-לע םה תואבומב םידומעה ינויצ 2 

.(1963םילעופ תירפס) םיויש-פיומ-תב 
הז ץבוקב רעצה הברמל וסנוכ אלש םירישה 
ןרק תאצוה) םיריש-קוהרמ יפ-לע וניוצי 
םירפוסה תדוגא תופתתשהב ,ןודנולב ליבגנז 

.(ב"צרת א"ת ,לארשי-ץראב םירבעה 

לש ונושלכ) 'יפילגוריה ןולמ' אוה הדידל םלועה 
ימאה תואיצמה תא תחנעפמ איה ובש ,(רילדוב 
םינושארה הירישב רבכ ןמתסמ הז סחי : תית 

:8 'תישארב' ץבוקב םסרפתנש 'ץרא' רוזחמב 

תממוד הענכה שי... 

יוטנה רשגב 

.הנטקה םימה תברב לע 

שי הסומרה ךרדב 

.אלפל ןויפח 

הדרח המלענ האריו 
 : * ! T -:-- 1 T T-" T

(21) םיפרה םינבלה דותנב 

אשונה רוצי ןימ השענ ינוריעה וא ירפכה ףונה 
ונאה שפנה לש תודרחהו תונוגיה ,תוחמשה תא 
תונתשמ ינוציחה םלועב תויוביציה ןכלו .תיש 

- קדצא יכ' :םתוא תררושמה תשיפתל םאתהב 
יכ - םמועי םיתעבש ,וחרזי תוארמה עבש יפ 
יפל דימת הנתשמ סחיה .(34) 'רקיה ,עשרא 
.םמצע ןיבל םניב םיטקיבואב תינתשמה התשיפת 

.הז ךותל הז םירדוח ,םיפפוח ררושמהו םלועה 
אלא ,םידמועו םיעובק םניא םהיניב םיסחיה 
.תררושמה לש השפנ-ךלהל םאתהב םינתשמ 
שדקומה רישב) 'יל היה התא קר' הלאשמה 
גישהו-חישה םייקתי דבלב התומשגתהב ,(הנבל 
ירשפא ןבה לש ותיווה חוכמ קר ;םוקיה םע 
קוריה וחיש דוס ןיבאו' :האירבב רתסנה חונעפ 
'טאלב ןבא לש - הממדה תריש / ,ןליא לש 
,תוומה לומ תדמוע איהש העשב אליממו .(34) 
,ףוגה ןוילכ תמיא לומ ,'ןויאר' םירישה רוזחמב 
דרוי לילה' :םוקיה ןיבל הניב רומג רוכינ לח 
תמיא .ימונוטוא השענ לוכיבכ עבטהו ,'ידעלב 
,'ןויאר' ירישב .לבת ןיבל הניב תצצוח תוומה 
ששגמ ,ירכנ' אב הלוחה רדחל סנכנה רקובה 
תלהמנ הניא וזו ,התשוחת רתוס אוה .'תוריקה 
תיבב תכפהנ םוקיה ןיבל הניב תוימיטניאהו .וב 
רכנ / .םיספאו סונמ ןיא / ,רכנ'ל :םילוחה 

.(97) 'לצלטצמ לרוגו 
תומדה לע אל איה השגדהה םימצעה תשיפתב 

גיאה הרידחה לע אלא ,טקייבואה לש תישוחה 
צע.ד .ותועמשמו טקיבואה תוהמ ךותל תיביטאוט 

ךלה תא קר םיאטבמ םניא ינוציחה םלועב םימ 
אצויכ .תוילטנדנצסגרט תויוהמ םג אלא ,השפנ 
,םייארקמ םינכת לארשי-ץרא לש הפונ ןועט ךכב 

:הלא םינכתל יוטיב םה ףונב םימצעהו 

.1926 דרגנינל-הבקסומ ,ת י ש א ר ב 3 
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,עבותה לא תאנק - זגורבו 

.טלמנ יךג השממ - קחךמו 

,עשוה לש ותעמדב ,םש יאו 
 5" V T 1 • I T י- -

(48) 'טמשנש וקוספ - תרנכ 

יוצימ םה לארשי-ץרא ףונב םימצעהש םשכו 
יסורה ףונב תוערואמה ךכ ,תויארקמ תויועמשמ 
איה .תיסורה תירפסה ןמ תויצאוטיסל יוטיב םה 
,הקנישורג לש הפורתה התבהא תא וב תארוק 
ךשוחה .ירטימיד לש לווע אל לע שנועה תאו 
דאק הנא לש תורוחשה היניע אלא וניא יסורה 

:הנינ 

.ךשחה ,ויניע תא ,אוה ףא ,אדר 

.תולודגו תוצצונ הנא יניע ןהו 

קשחמ בהלנ דאוצ לע לתלת 

(228) .תולוחמב תאשנו תאצויה הבהא 

גופס ('היסור יריש'ב) היסור לש הפינש דועב 
ירורהזב ראומ ,הנבילו ףרשו לטפ ,ךליל תוחיר 
הקנשורג לש םדה לוקב ףוטש ,םשגב הולעה 
ןכש ,ןתבהא אטחב לצלטצמ ,הנינראק הנאו 
תוריזנבו / .חורה אוה םדה ,סונמ ןיא' : הז ףוגב 
לארשי-ץרא לש הפונ ירה ,(225) 'המדא לוק - 
ולוכ ,םיאיבנה תאנקב םלוה ,שיה תא ףגסמ 
תררושמה .'תפגתסמ לוח תעוצר' ,הממד ,טקש 
יניעמ תפקשנ היסור :דוגינה תא הדימעמ המצע 
יצראכ ...תודידבו הבהא לש םילודג םיהולא' 

מהו ץראה תונורכז .(229) העורקה יאיבנ ןיעמ 
היווח תררושמה לע םירשמ םיירוטסיהה תוערוא 

ואה ,הומכו ,תימינפ תוטעמתה לש ,תורזנתה לש 
איה הניחבמ ץראב ףא ,הבהאה-ירישבש תבה 

.'המלענ הענכה תוריסמ' 

ןיב תומייקה הלא 4 ,תוילטנדנצסנרטה תומאתהה 

לש הפונב קהבומב תוטלוב ,הארנ-יתלבל הארנה 

ץראה ,תויטסימ תושיפת המכב ומכ .לארשי-ץרא 
ולח' וא ,םיהולאה לש ומולחכ תררושמל תימדנ 
איה םיהולאה דיב םלוא .'לובכה חישמה לש ומ 

: דרגנינל לש הפונב ףא הניחבמ 

תכשומו האךוק קר ,הרטנ 

רעסנה ףועמב הירחא 

תכרודו החולשה ךרצוי די 

(159) .רתפנ-אל ךלרוג תמולעת 

התרישב ילטנדנצסנרטהו םלענה תשקב לע 4 
תב לש התריש ,ןורימ ןד :האר ,םירמ-תב לש 

.22.2.63 ,ץראה ,םירמ 

םילדבהה םיתעל טעמ םישטשטימ ךכ םושמ ילוא 
.תראתמ איהש תונושה םירעה ןיב םיישחומה 

,רקיע איה ףונבש תרתסנה תינחורה תוהמה ןכש 
.ולש תישוחה תומדה תא תמעמעמ איהו שיו 

ףונב םיישחומ םיטרפ רייצמ לוחכמה םלואו 
אה ,הפכרה ,בייקב ךרדה ידצב 'תופצפצה' ומכ 
רישה ךכב אצויכ .ביבא-לתב הלילה-רנו תיג1לש 
ריעבש הריוואה קהבומב וב הלועש סירפ לע 
עה ,'היסור יריש' רוזחמהו ,ףונה תושממ ךותמ 

.הז ףונבש םיישחומ םיטרפב ריש 

ב 

יבה םהש ,בחרה ןבומב ,םייזאטסאניסה םירשקה 
םיטלובה םה ,םלוע לש ותוללוכל קהבומה יוט 
תועצמאב עבומ דחא שוחש דבלב וז אל .התרישב 

פנ וא תוינחור תונוכת םצעל אלא ,רחא שוח 
טקיבואל .תוירמה תונוכת - תושוחתלו ,תויש 
ניאל ;תינחור תואיצמ וזיא םע רשק שי עבטב 
.םייחצנ םיכרע לש תובחרה שי תישוחה היצמרופ 

תואיצמב רושקה טקיבואה רמולכ ,הז יטויפ וק 
יקודקדה דצה תקידב בגא ןמתסמ ,תישפנ תינחור 
םינשמה ,םשה-יראת .תיביטארוגיפה הנושל לש 
םיתעל םתמגמ ,םיראתמ םה ותואש םצעה-פש תא 

יע' :םדאל טקייבואמ םצעה-טש יוניש תובורק 
םירזנמ' ,'דאמ תשיבתמ הכובנ - - - יר 
בוהז ךמוי' ,'ףוקזו ירורהס ןולח' ,'םיבלטצמ 
ומה םיראתב ןידה אוה .'תכיחמ רדג' ,'םיפעפע 
לש הפונב לוחה ךרד :יומידה ךרד לע םיעיפ 
/ תובקעב םשונה ריזנ'כ איה לארשי-ץרא 
םידומצה םיראתה ףא .'תרצנמ השלגש הבשחמ 
ימוצ' :ישונאה םוחתמ םה םיטשפומ םצע-תומשל 

ותואב הנמת םיתעל .'קתושה ירדנ' ,'הובגה 
תומש םע םיטשפומ תומש ומצע יריש קוספ 

טשפומה תנוכתמ והשמ לבקמ שחומהו ,םיישחומ 
תנחוג התודלי ףונמ הנלי :המישר התואבש 
םישקבמה ;'םולחו קפא ,המדא / חירי תמשונכ 
;'חישהו םיעוגעגה ,םלאה' םה התודלי תא אטבל 
,בוזאו ןראו / ,םשגה חירכ' אוה הייח חירו 
תובחרה שי י ישוחה ןויסנלש םשכו .' תודפו 
הבשחמה ,הקושתה ךכ ,םיטשפומ םיכרע לש 
קיבואה םלועב ליבקמ למס תוררועמ השוחתהו 
ויפה התומדל םייניפאה םיישפנה םיכרעה .םיט 

,הוואגה .הירישב שחומ תומד םישבול תיט 
חומ תורוצ ילעב םה םולחהו ןוהמתה ,תודידבה 
הלוע םלועב הלש תיישוחה השיפתה .תויש 

:תוטשפומה תויוהמה רואית ךותמ אקווד םיתעל 
,'ףתכ לע רדוס'כ התקיתש תא תאשונ םאה 
מנה ףנכ'כ אוה ןורכזה ,'הלעכ תטבונ' הקיתשה 
הממדה ,'רוצכ הקיהבמ' תודידבה ,'זועב תחת 
.'בגב ןבאכ' הכמ הקיתשהו 'הטורמ ברחכ' הדח 
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: םייפרגואיג םיבחרמל םיכפהנ תלחותהו םולחה 

רמוא תיב / תלחותו םולח יליבש ןיב ,דגנמ' 
הלא תוטשפומ תויוהמ .(151) 'ומצעמ אירמהל 
תירישה תושחרתהה תמייקתמ ןהבש תוצראה ןה 

.םירמ-תב לש 

םיברועמ טשפומהו שחומה קר אל רומאכ ,םלואו 
וחה תויוליעפ בוריעב הברמ וז הריש .הזב הז 

הריכזמו ,וז הרישל תיגיפא היזיתסניסה .םיש 
לא עיגהל" :הרישה ןמ ובמר לש ותעיבת תא 
םלועב היבוברע תלטה ידי-לע 'עודי-יתלב'ה 
איה תא ,םלענה תא שופתל הריתחה ."םישוחה 
וא ,םישוחה בוריע ךותמ וליאכ תמשגתמ ,'רח 
ךותב תונושה תוישוחה תונוכתב הנחבה י"ע 
תשרפמ םינושארה הירישמ דחאב .דחאה םצעה 

:התרישב תוארמה-ןושל תא המצע םירמ-תב 

,ולש העונתו לילצ 

,הלש עבצו העונת 

,ולש תרוצו עבצ 
 T J V

י T T ג T (10 ,קוחרמ) .םדאו-הרוצ 

ואמ תבכרומ הנומתב תשממתמ וז הללכה 

שקבמה הלוחה לוק תא תראתמ איהשכ :תרח 
עבצכ שי ול עבצו' :םילוחה-תיבב תוחאה תא 

/ ראותו / .דה לש ויתועורזב לילכ ןחלו / תלבש 

ושה םישוחה יריצי .(100) 'םלצו תומדלכ המוק 
םלועב םהיניב םירשקה - חיר ,עבצ ,לוק ,םינ 
שמו םיידדה םה ,ינחורה םלועב ומכ ,ישוחה 
וחה םירשקב יתואיצמה ןויגהה .םייתועמ 
ינחיר' אוה יכבה .םולחב ומכ רפומ םייש 

'לוחה תשווא'ו ,'הובגו קורי' אוה חירה ,'לולצו 
רכינ םישוחה בוריע לש הז וק .'תבהוז' איה 
.עבצב םירמ-תב לש השומיש ךרדב רוריבב 
תשמ הנדוע 'קוחרמ' ץבוקב םינושארה הירישב 

םהש (לעופ-יראת וא ,םש-יראתכ) םיעבצב תשמ 
ב) רהוט למסמה ןבל ,םייתרסמ םילמס ןיעמ 
קוחרמ] ('הכחא הדיחי ךילא הנבל הלמש' 
יתיאר ימולחב') עור ותועמשמש קורי וא ,[12 
.[7-8 קוחרמ] ('יננה הער יתרמא הקרי שא 
,עבצה תועמשמ תא יולגב שרפת ףא םיתעל 
םיכילהתב תשרופמ הליבקמ ןתית עבצ לכלו 
טפ לער םדוא' ,'םיגרפ ןמגרא' : םיילנויצומאה 
ףטונה םדה םדוא םה ,'שאה תרודמ'ו 'תויר 
תרודמו ,ולערוה םהבש הגותה םרא ,הירישמ 
.(42-43 קוחרמ) היתפש לע הקילדהש לילצה 
צה תכרעמ תישענ םירחואמה הירישב ,הז דגנכ 
.תולבוקמ תויועמשממ תקתונמ ,רתוי תיטרפ םיעב 

תויגולוכיספ תוישוח תונוכתב עבצה ךרכנ ןאכ 
ןניאש תוישוח תויוליעפל דמצומו תויביטקייבוס 

השוויאה ,'הובגו קורי' דהה .תוילאוזיו הרכהב 
(םינשמ וא) םיראתמ םיעבצהו שי .'תבהוז' 
ימולהי ,'הקורי הוונע' :טשפומה םצעה-טש תא 
םיתעל .'קוריו הובג דהה' ,'המודא ההימכ' ,'ןבלה 
,אתבס ;םצע- םשכ אלא ראותכ אל עבצה עיפוי 
הישעמה ןמ תאצוי וליאכ ,ןורכזב העיצפמה 
רמו ,'םימיה םודמדו בהז ןיב' התדכנל הרפיסש 
.'תבכוכו לוחכ' ןיב הל םילגתמ התודלי תוא 
םיראת ול םידמצומ ,םצעה-םשכ ,עבצה ףא ןאכמ 
ףקשנ למרכה ףונב קוחרה .ישונאה םוחתמ 
יולת ראשנ וניא הז טטיפאו ,'תרזונמה ותלכת'ב 
תא ראתת וכשמהב ןכש ,רישה לש וללחב 
םיקינעמכ םהו ,למרכה ףונב םייאובנה תונורכזה 
ךרעל .םהל םדקש 'רזונמ'ל תויצטונוקה תא 
םילשורי ;וביבס ץיפמ אוהש עבצ שי טשפומה 
:תוטשפומה תויוהמה יעבצב תררושמל תילגנ 

רותיו בהזב הכושמה !תלחותה לוחכב הדמועה' 

רוזחמב ביטומטיילל ךפהנ בהזה .(175) '!ךרבמ 
סכנה הבוהאה תודליל למסכ ,'ףסהמ םירוגע' 
המולא') רוזחמה יריש ןיב רשוקכ אוהו ,תפ 
היסנכ' ,'בוהזה וקחרמ' ,'תבהוז תואי ,'הבוהז 
לע' :םולחה לש ועבצ ףא אוה בהזה .('תבהוז 
שומישה .(12) 'בהדזמ ימולח םיערקב ישאר 
לש תימאנידה ותועמשמ לע דיעמ לעופכ עבצב 

לש ועבצ איה תשנאומה תוהמה ,םיתעל .עבצה 
ףטעתמ ,אשנתמ' :ומצע םולחה אלו ,םולחה 
אוה לוחכה .'הזוהו שאוימ םולח בהז / הטועו 
וניאו ,בחרמבש םיפסכנה תוזוחמה לש םעבצ 
.ילאנוט ךרע לעב אלא ,ירפסומטא טקפא לעב 
גמה ךלוהכ' :טקייבואל לוחכה השענ םיתעל 
,לעופה-ראותכ עיפוהל ףא יושע עבצה .'היב 
תיפיצפסל תירופאטמ הלועפ ךופהל השקבב 
הדיב עייסל ץראה ןמ תשקבמ איה .5רתוי 
'שואי רחא לש תלחות / תרהונו הקורי' טטרשל 
וקלד' בוהאה תוחכונ אלל םילבאה םימיהו .(44) 
.(147,קוחרמ) 'םימגפנ המשנ תורנכ/םיבהבהצ 
: הארמה תא שרופמב תועבוצה ןה תושוחתהו שי 
,קוריה .(74) 'רשואמו תודידבמ לוחכה וקחרמב' 
,התרישב םייטננימודה םיעבצה םה בהזהו לוחכה 

ןיבו ,השוחתה וא הארמה תא םיעבוצ םהש ןיב 
.טקייבואל וא השוחתל םיכפהנ םמצע םהש 

אתמש ,לעופ-יראתכ ראות-תומשב שומישה 5 
תעב םצעה-פש תא םינשמו הלועפה תא םיר 

רואיתב ךכ .התרישב דאמ חוור ,תחא הנועבו 
ירהו /המומדו הלד ולתו' :רגה לש התכילה 
ךכו ,התכילהל רשאמ רתוי התומדל םהיתמ הלד 
הלילה' :למרכב הלילה לש ותכילה רואיתב 
ורכזל זמרמ 'קיתע' ראותה .'הובגו קיתע ךלוה 
.רישה ךשמהב םיראותמה ,ףונב םידבורמה תונ 
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ג 

יישוח,ד ןיב וא םישוחה ןיב הגיזמה תניחבמ 

ץבוקה רחאל הרורב תוחתפתה תרכינ טשפומהו 
תרכינ .תמצעתמו תכלוה וזו ,'קוחרמ' םדקומה 
הירישב םא .תיביטארוגיפה הנושלב רתויב איה 
םייטויפ םירויצב םירמ-תב הברמ םינושארה 

תרבחמ ןוימדה ףכש יומידה ךרד לע םייונבה 
םימלענ םה תרחואמה התרישב ירה ,םהיניב 
הדרפהה םינושארה הירישב .תורופאטמ םישענו 

ידו ,תשרופמו איה היולג המודמל המודה ןיב 
:הז לע הז םימרענ ,םיליבקמ ,םיבר םייומ 
'רזה חרפכ / תזרחמ ינינפב / העמדל העמד' 
תזרחמ קחשת םימב םירורהזב' :וא .(35 ,קוחרמ) 
,דערת יראוצ לע / תשקה תוהגנכ/ יתועמד 
יחבמ םיבורק ףא המודהו המודמה .[33 ,קוחרמ] 
תא אלו המודמה תא םיריבסמו תיישוח הנ 
םייומיד תכרעמ לע דסוימ ולוכ רישהו שי .המודה 

סוכ תמרהכ / םולח-מיזחכ םויו םוי' :םיליבקמ 
רשגנה / ליבש זמרכ ,לילצ תימהכ / ,ליג-רשואב 

/ דוס תנרקהב םויו םוי // .םוהתל םוהתמ חתמנ 
/ םנ בצעכ ,םד תפטכ / ,םר קחשב רנ תקהבהכ 
ינאו םויו םוי // .דוה-רתסב הרענ יתפשב 

.(59 ,קוחרמ) !םולחב 
רויצהו ,הלא םינבימ םימלענ תרחואמה התרישב 
הבריקה דצמ רתוי זעונו ךבוסמ השענ יטויפה 
לש תופיקשה תניחבמו ,יומידה יקלח ינש ןיבש 
/ רהוזמ ךסב תובשויה היתועש" :האוושהה 
וזיא תיוושומ ןאכ (72) "יכבכו הבשקהב תוהובג 
המצע איהש ,םיטשפומ םיכרע לש תישחומ תוהמ 
לע דמול ארוקהו ,תררושמל תידוחייו תיטרפ 
אוהשמ תוחפ אל (יכבו הבשקה :ןאכ) המודה 
יניפא הז רויצ .(היפיצה) המודמה לע דמול 
בש תישחומ הנוכת תאוושה ,רמולכ .התרישל 
התא האוושהה ךותמשכ ,תורחא תוטשפומ תויוהמ 
וז ךרדבו ,המודבש תוישחומה תונוכתה לע דמל 
רשוא' :ינחורה לש תוירמחה ויתונוכת תולגתמ 

.(136) 'המישנה ויזכ רשוא / רממו רורדכ ףירח 
:איה הפורתה התבהא םוש לע ,הקנשורגו 

:תלואפ המימתה(...) 
V V • : T י : - 

(2 24) !ילחו םח ומכ ,ההובגה 
• t:t : t ן — 

לע עבטב ערואמ לש ותוישחומ תא םיצעתו שי 
וא םיטשפומ םיכרעב הנוכת התואל ויומיד ידי 

:םיילנויצומא 

: • V V : s ; T : T 1 תלחלחמ השלוג העיקש 

(202) ;רומזמו החילסכ ,םויפכ 

הובגו קיתע ךלוה לילה 

(151) .ההימכו בל-תולפמ רעסנ רכזכ 

טלבומ תטשפומה תוהמבש יישוחה דצהש שי וא 

קמ ערואמבש םיישוח םידדצל ותאוושה ידי-לע 
םיישוחה םידדצה םידמלנ האוושה ךותמו ,יאר 

:איה הבהאה .ארקמה רופיסבש 

,תלכתב חתפי תב ימעפכ הקוחרה 

v ד• : • : •:tT: t ■ : - (62) !העמדו לוחיב וינפכ הבורקה 

לענו םיגומנה חתפי תב ימעפב הקוחר הבהאה 
ןיב האוושהה רויצב ףא תעלבומו ,תלכתב םימ 
תיריזנה התבהאו חתפי תב לש תרתוומה התבהא 

וייומידש רישב עיפומ הז יומיד .תררושמה לש 

תודוסי ושדוק ךב' :ירכנ ףונמ םיבואש םירחאה 
,(62) 'רוחצב ךלוקל התנע ןבא / ,חירצו לכיה 
הנומתל הנומתמ היעתה לע דיעמכ אוהו 
.ארקמה ףונ לא יסורה ףונה ןמ ןאכ .הירישב 
יצממ םיבואש םייומידה םינושארה הירישב םא 

תרחואמה התרישב ירה ,תורבתסמו תובורק תויוא 
תויואיצמ לש ינטנופסה ףוריצה ןמ ןוזינ יומידה 

:תוקוחרו תונוש 

הובגו קרי חי-וו (...) 

(65) .דיה תא תעבטכ ץבשמ 

ירה ,םייומידב הלבקה ןושל תטקננ רשאכ םגו 
:היווחה לש תונוש תוריפסמ םיבואש הלא 

: t - : :די t ,בהאו ההימכ ובשנ ןאכ 

- רומ ,ןעל חוחינ - תומש 

,רעיב ותסכ םיחתפנה 

(2 7») .רורדו תודפכ םימעפנה 

:וא 

,ברחכ םיפולש ,ןוגנכ םידה 

(153) .רתפנ אל לרוגכ - עתפל םימומע 

ד 

וא ,ןוימדל שממה ןיב תולובגה םילמבש םשכ 

ןיב תוציחמה תולטב םג ךכ ,ירמחל ינחורה ןיב 
המ ונתוא ריהזתש ילב ,הווהב שחרתמל ןורכזה 
,איה וז הניחבמ) ושכע שחרתמ המו זא שחרתה 

רבעה .(רודה יררושמב תינאיטסורפה ,המודמכ 
םושמ הווה וניא וליאכ הווההו הווהה לא ךושמ 
לע בבוסה ,'ףסהמ םירוגע' רוזחמב .וב יח רבעהש 
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םירוזש םיטקיבואה ןיב םירשקה ,התודלי תוארמ 
םירוזע ויהש םשכ רגובמה הנוימדב הזב הז 

לא רבעה ןמ תוענ תונומתה .התודלי ןוימדב 
.רבעה תונורכז םושמ רשעתמ הווההו ,הווהה 
םתואב םגו .תולטב ןמזה ידממ ןיב תומוחה 
םרוגכ ןמזה שפתנ םהבש םידיחי םיעגר 

תוארמ חכונ דחפ ררועתמ רשאכ ,ילילש 
תשוחת םושמ (ןלהל ,תיבב יארה) תודליה 
ידי-לע חצונמ דחפה ירה ,םיריכזמ םהש ף1לחה 

:הווהה לע םיטלתשמו םירזוחה הלא תוארמ 

,דחפב יארה לומ עתפו 

,ימדו הלאשב יארה לומ 
 S T ~ J • • : T •

,תחתמנה םכתמוק הפ; 

.ילש ירוענ ,םירוענ 

עוגרממ יארה הנע 

ףוקשו ןותמה וקוחרו 

,עורזה תא קילחהו רזח 

(202) .ףוגה תא ךשמו רזח 

תמיצעו ,ץיקהב בור יפ לע תשחרתמ תורכזיהה 
וז המיצע םיתעל ;התקספה תא תנמסמ ןיעה 
העשה הדיחי' :המצע תורכזיהה תעש לע תבסומ 

קר ; (193) 'םצעית יניעל רבעמו / תחמוצה 
תורכזיהה .ןורכזה ךשמה תא רשפאמה אוה םולחה 

ףונ ותואב םיישחומ םיטרפל םלועל הדומצ 
ףלטעל ;תולוגנרתו םיזווא תואירקל :תודלי 
הלעמ איה .םשגו ןגד תוחירל ; לילה תא חירבמה 
וא ,('לועבג ,הירטפ ,לטפ') היחמצ לש םיטרפ 
תביבסבש יחה םלועמ םיטרפ דחאל דחא הנומ 

ממה םיטרפה .('לוגרח ,הערצ ,בנרא') התודלי 
.הרבע תא תויחל הל םיעייסמ וליאכ ףונבש םייש 

יעגרב םג ךכ ,םירחא םייטויפ םיעגרב ומכ 
תא םיאשונה םה הביבסמ םימצעה ,תורכזיהה 

,בנרא לומ / עזג לש קורי שורשר' :תונורכזה 
/ תעדוגמה םתמוקב ורכז לוגרתו הערצ 
ףא ,םירחא םירישב הכרדכ .'הטמו ןחלוש ,אסכ 
,םינפה לא ץוחה ןמ איה העונתה ,הלא םירישב 
םהש םכרד ,תונורכזה .רדחה לא םוקיה ןמ 
,םירעשו תוכבש ,םיבנשא ,תונולחמ םיטבינ 
םשכו .םניבל םניב םידירפמה םה ןוליווה ילופיקו 
םירעה ףונ םג ךכ ,הלש היתונורכז ןועט שיהש 
ימלשוריה ףונב םימצעה .תונורכז גופס תונושה 
המירמ תא' :ריעה לש הרבע רכז תא םיאשונ 

רכוזו ןומדק לדגמ לומ / תכיחמ ריק תמוק 
םידרוי םיכלמה בייק לש הפונב .(175) ' 

תסנכה-תיב תברוחב אסכהו ,תואטרדנאה ןמ 

.(215)'תלפמה ןורכז' תא תויחל ידכ ראשנ ןשיה 
,רבעה ךשמה תא םיחיטבמה םה תונורכזה ייח 

.ותחצנה תא 

ןוויכה .הזב הז התרישב םירושק בחרמהו ןמזה 
םירשקה יוטיב .בחרמב ןוויכה ןמ חמוצ ןמזב 
,םייבחרמה םירשקה תועצמאב עבומ םינמזה ןיב 
רדחה ןמ ,הובגה לא ךומנה ןמ :םוקמה ירשק 
רמל ךפהנ ןמזהו ,ןמזל ךפהנ קחרמה .ץוחה לא 
ם1רב קחרמ' :לארשי-ץרא לש הפונב .קח 
ומכ ןמזב התשוחת .(287) 'ןמזל יהיו / ךבתסה 
תיתומכ אלו ,תישממו תיתוכיא איה בחרמב 
רכזכ' הובגו קיתע אוה למרכב הלילה .תטשפומו 
אוה הלילה .(151) 'ההימכו בל-תולכמ רעסנ 
רישה תצורמבו ,תונורכז ןועט אוהש םושמ הובג 

.ןורכזבש העונתל תימודמ ףונבש העונתה 

וגינה תמייק ןיא ןאכ ףא תורחא תויווחב ומכ 
'הפי'ה רבעה ןיב תלבוקמה תיתורפסה תויד 
קר אל תאזו .וישכעל ןורכזה ןיב ,םתוימה הווהל 
,הווהה ךותל םישלופ תודליה תונורכזש םושמ 
הווהב חצנה תא תמשונ תררושמהש םושמ אלא 

תובוחר לש ןילוחב .הווהל השענש רבעב וא 
תומלועה לוק תא תעמוש איה השדחה ביבא-לת 

תכנה תואה תא' ,םיקבדימה ,םימותסה ,םירחאה 
ףולח-תב היווהב .'תקחמנה תואה יבג לעמ תב 
תמייתסמ הנניאש וז ,תינמז-לאה תא תשקבמ איה 
יגשומב תקספנ הנניאש וזו ,בחרמה יגשומב 
.םירחמהו םילומתה םיכפשנ וילאש עגרה ,ןמזה 

ה 

לש הירישב ארוקה םהב השקתמש םיישקה דחא 
אוה ,התא ,תא לא הינפה חסונ אוה םירמ-תב 
והזש רתסנו חכונ לש תויטנה ידי-לע וא ,איהו 
םיבסומ םהש וא ,רישה תצורמב קר תשרפתמ םת 
םדוק ורכזנש (המכמ דחא םיתעל) םצע-םשל 
םיבסומ וילעש אשונה הנתשמ םעפל םעפמ .ןכל 
יסנב ףא םיתעלו האירקה ךשמהב קרו ,םירבדה 
המב וא ימב ונל ררבתמ םדוקה תיבה לא הג 
תונתינ תוינפהש רבד לש ומעטו .םירומא םירבדה 

עדוי ךניא םיתעל םצעבו ,םינפ המכל עמתשהל 
וא הז םא ,(ןינעה דצמ) אשונה והזיא ןוכנ לא 
אוה ךכל תקהבומ המגוד) הזו הז אמש וא ,הז 
םירישב .(71) 'ךדיב עוגנל אצוי ברעה' רישה 
תרתוכה 'רלדנסה' וא 'םאה' ,'בסה' :ןוגכ ,םיבר 
,רישה לש שרופמה אשונה לע הדיעמה איה 
.תרתוכה ךותמ תילגתמ התא וא תא לש םתוהזו 
ןמ תעבונ ותיחשה וא שרופמה אשונה תמלעה 
םהילע הרש םירמ-תב רשא םימצעהש הדבועה 
םמע תעעורתמ ומכ איה .הל םיעודיו םירכומ 

וליאכ .ארוקל םתוהז תולגל תרהממ איה ןיאו 
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חישמה םדאכ ,ימינפ חיש ןיעמ אוה ףא רישה 
וא הנופ אוה ימ לא ול עודיו יולגו ,ושפנ םע 
וז החיש עמשש רחא םדא לבא ,רבדמ אוה ימב 
םירבדה ימב עדי אל (וננינע ךרוצל - ארוקה) 
םואתפש דע ,התא וא אוה ותוא והימ ,םירומא 
ורואלש רתוי שרופמ רבד ,בגא ךרדב ומב ,רמאיי 

.6 ולוכ חישה ררבתי 

דע ארוקל רוגס ומכ אוהש ,הזכ ימינפ םלוע 
לע ,םולחה תוהממ וב שי ,הצרפ ול תצרפנש 
ןכאו .ול האי וליאכ ימולחה יוטיבה םינפ לכ 
אל םולחה תוהממ הב שי םירמ-תב לש התריש 

העונתה דצמ ,יביטאיצוסאה ןויגהה דצמ קר 
דצמ ףא אלא ,השוחתל םצעמ ,טשפומל שחוממ 
קפס היניעב איהש ,תואיצמל 'רהצומ'ה סחיה 
תמייק םימדקומה הירישב םא .םולח קפס יאדו 
השיגפה ,הציקיל םולח ןיב תרכומ הדרפה ןיידע 
רישהו ,םולחב קר תשחרתמ בוהאה םע תישממה 
לש וז ,תודרפנ תויצאוטיס יתש שרופמב דימעמ 
ןמ רתוי הפי דימת םולחהו ,ץיקה לש וזו םולח 
,קוחרמ ,'הקורי שא יתיאר ימולחב') תואיצמה 
,קוחרמ ,'הלילה ימולח וטיברשב דנ יל' וא ; 7 
םילפרעתמ רתוי םירחואמה הירישב ירה ,(14 
.םלחנ קפס עריא קפס - עריאש המו ,תולובגה 
.םולח לש הכלשהכ הל םימדנ םינושה םיפונה 
,םולחב תררושמל הלגתמ וליאכ תמלוחה דרגנינל 

/ תמשורה ידי הפטעתמ' :רומאל םייתסמ רישהו 

אוה םולחה .(160) '- םלוחה ךקחרמ ימולחב 
ונה היחתל םיבש ותוכלמב ,ןורכזה לש וכשמה 
לארשי-ץרא לש הפונ .תמצענ ןיעהש רחאל םיפ 
ומולח וא ,'הארנ אל דחאי לש םולח תמשגה אוה 

.'לובכה ךחישמ' לש 
חל יוטיב תתל אב ומכ אלא ימונוטוא וניא שיה 
םלגל ימולח / תרהודו תאשינ סוס תטעש' :המול 

היחו הייח תא תמלוח תררושמה .(141) 'בהזב 
וגהש םולח אלא םניא הייחו שי .המולח תא 

תוליפתה-רודיס תויתוא ןיבש חוורה ןמ .הידלי 
ביבא-לת לש הפונב ,תושישיה תותבסה ידיבש 

איה הלש תינחורה היפרגואיבל תוסחיתהה ףא 6 
ימינפ חיש לש תויקוחה הילע הלחש תוסחיתה 
איה תירבעה הפשה לע רישב :המגודל .הז 
ףטכ ,הכורב המק תאו' :הפשה תא תראתמ 
ילואו .(289) 'הריעצ יררושמ רישכ / םחלכו 
רישה יפ-לע ,הז 'יררושמ' והימ שחנל רתומ 
ושמ' הביתה תרזוח וב ףאש ןמרתלא ןתנ לע 
ןמרתלא תריש התשעש תא תראתמ איהשכ ,'ירר 
םעז לא ,תימלוש ,ךיהלא יכ' :תירבעה ןושלל 
וכויח םקיו / .ךייח / ,טקשו ןוצר תעשב / ,ןורח 
'תקחוצה יררושמ תריש תא / ןוימד תא שבליו 

 (291).

ינפו ;'ומצע לע םלוחה ,םלוע' טבינ ,השדחה 
םילוחה לש םהינפ םיפקתשמ םהבש םילוחה 
רויצכ םיגונע' :םה םילוחה-תיבבש םירחאה 

םושמו .(107)'םינפבמ םירבד םולחכ / ,תבשחמו 
אוה ירה ,םולחה םולח ,שממה אוה המולחש 
יוסיכה לש ,'רתסמב םירבדה' לש דיחיה רשפה 

.יולגבש 

אוה שממהו ,תישממה היווהה אוה םולחהש םשכו 

ןיב סחיה ףא אוה ךכ ,יאדו קפס םולח קפס 
,רישהו הדגאה ,.רישעמה םלוע ,תיתונמאה הידבה 

שממ הדגאהו .רישעמה .תיריפמאה תואיצמה ןיבו 

םלועב תטייופמו המולח תואיצמהו ,תואיצמכ תוי 

תיתורפסה הדגנהה תמייק אל בוש ןאכ .הדגאה 
למס הניא הדגאה .הלא תומלוע ןיב החיכשה 
הלא .הווהל יוטיב ונניא שממהו ,ףלחש םלועל 
רמ .שיב התשיפתב היבוברעב םישמשמ הלאו 

תוישעמ' :.רישעמה ךותמ םיחמוצ התודלי תוא 
'תומדשו םירכו תורעי / ונירקה בוט-סש-לעב 
ףונ ותואכ היחו תישממ איה הישעמהו ,(18) 
תודגא / וחאב ןומגא לעמ םיזוואכ' :תודלי 
עמה ןמ םיאצוי עבטה ימרג .'תומוהו תושגרתמ 

ןוהמת חור םיכלהמה םה םהו ,תודגאהו תויש 
לע טקייבואל תישענ הדגאה .םוקיה לע הדגאו 
הלוע היתונורכזב :םוקמ ןויצל התכיפה ידי 
ןידה אוה .'רהנו הדגא ןיב' שלופמ דחא בוחר 
לכ םע .תואיצמל הרישה ןיב םיסחיה יבגל ףא 
יפמא היווה אוה רישה ירה ,םילמה יבגל קפסה 
הבולבל תא / רפסמ לוטיל אצת הניג' : תיר 
תפסוא ,שיה ומכ ,הרישה .(66) 'ףד לע רשנש 
שקבת בוהאה תא .תררושמה לש התבהא תא 
/ העתנה םולחבכ טטושא' :הירישב שפחתו 
רנ אל ךראת ימושיר / ירישב שקבל ,שפחל 
יבגל קפסה םג םייק יכ םא ,(61) י ... הא 
'יתקושת זמרמ והשמ' קר תאשל לוכיש רישה 

 (63).

ו 

רמ'ב וספדנש הלא) םינושארה הבהאה-ירישב 

.תיתדה היווחב תישיאה היווחה תברועמ ('קוח 
התאה םא רישה לש ופוסל דע תעדל ןיא םיתעל 
םיהולאה אוה וילא הנופ תררושמהש 'םלענ'ה 
קוחרה בוהאה לש תיתדה תויטסימה .בוהאה וא 

לוק תא .רתסנה-חכונה תוינפב תאטבתמ בורק 
ןיעמבכ ,הלילב עתפל תררושמה תעמוש בוהאה 

עתפל / ימשב ארוקה ךלוק' :השדקה ןוזח 
,םנמאו .(16 'ע ,קוחרמ) 'הלילה עצמאב יתעמש 
בוהאה םא ןוכנ לא תעדל השק רישה תצורמב 
תישענ הבהאה ןכש ,המשב ארוק םיהולאה וא 
האירבה לכש תימסוק המארד ןיעמ הז רישב 
טסכא היצאוטיס ןיעמ דימעמ רישה .ול תפתוש 
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םיבשעה ףא .ארובה תא דבועה עבטה לש תיט 
,ארוקה לוקה 'תשודק' תמחמ םשאר תא םיפפוכ 
תיארקמה ןושלב תונעיה ןיעמב םייתסמ רישהו 
' הקוחרה ,ינא תבהוא / ,יננה / :ןעאו' 
אל הבאכו ,הל חנוי אל םלועל .(17 'ע ,םש) 
םלועל ךתואו' :איה תחאה תואדוה ןכש ,הפרי 
ןכ לעו .(22 ,קוחרמ) 'םינפ-לא םינפ הארא אל 
אל ברקו - קוחרמ' ארקת בהואה לש ומש תא 
לש ומש תא .(23 'ע ,קוחרמ) 'ךילא ברקא 
םיתעל .לוקב הגוה הניא ,תשחול איה בוהאה 
ןושל .'טאל טאל תוענה' היתפש ןיב ותוא הגהת 
ירישב תונומתה ןמ תובר תסנרפמ הנח תשרפ 

איה ףא ,,דירממ 'הרוכש'ה הנחכ .הלא הבהא 
רכתשתו' :תודידבהו האנקה ,ןוגיה ןמ תרכתשמ 

/ 'הרודמכ לעתו / ,ללוהתתו / ילע ישפנ 
אל ינאו / ,הרוכש הלועה ישפנ / שאה תונושלב 

ארק לבאלו / יתשרפ ךילא / זאמ ידיו / ,יתעז 
/ העורפו הררוס / ,בר דרמו / ישק האלמ ךא ! ית 

לושמ הבצע .(25 ,קוחרמ) '?אשא ךיא הניק 
דע ןרמת הנממו הלערתה סוכ איהש ןייה סוכל 
ניחת תא שרופמב ההזת םירחא םירישב .המות 

לע בבוס ולוכ רישהו שי .הנח לש וז םע הת 

םורתל' :ןתמו החנמ לש יביטארוגיפה ריצה 
השקבהו הניחתהו ,ייתומולח תשקמ / יתמורת 
םיפכה-תאישנ תנומתב בורל תושבלתמ הבהאל 

.םינהוכה לש 

הל םיארוקש וז ,השא תבהא איה וז ,יאדו 
ותמה הבהא םתס הניא ןכ יפ לע ףאו ,'תינוליח' 
המצע היווחה אלא .יזויגילר םילמ-רצואב תרא 

דימת אוה בוהאה ןכש ,תאז הקידצמ וליאכ 
ירישב הרידנ .'ךילא ברקא אל ברקו' :'קוחרמ' 
היווחה .שממ לש השיגפ םירמ-תב לש הבהאה 
לש ,הדבאו .רתיהש הבהא לש איה תראותמה 
םימיהש רכונמ בוהא לש וא ,םיפוסיכו היפצ 
יריש ףא םה הלאכ .םהיניב םידירפמ תולילהו 
טלוב לדבה םייקש אלא ,םירחואמה הבהאה 
ןמ רתוי ,ירמה ןמ רתוי שי םינושארב :םהיניב 
תמייק ןכש ,רתוי םיצרפתמו םייולג םה ;הגאשה 
'שינעה'ל ןוצר שי םיתעל .הבהאל העיבתה ןיידע 
תא וב עקשלו ותוולש תא רפהל ,בוהאה תא 
ךבל לע / זלעה ךבל לעו' :התאנק 
.'תמליא הבצמכ / ןוגי-תורדק םישא / ,גגוחה 
תא ליעריש 'הגותה סרא' ףוריצה רזוח ןאכ 
םירחואמה הירישב וליאו .הבוהא תא וא היריש 

יל' :ףסכנ ךרע ןיעמל תישענו הגותה תללטצמ 
םרומזמ ןנשמ / תמאו לרוגכ !אלפנו בוצע 
הבהאה-יריש םיבבוס וילעש ריצה .(73) 'ימולח 
גהו תויריזנה אוה דחאכ םירחואמהו םימדקומה 
הזירכמ איה םינושארה הירישמ דחאב רבכ .הווא 

ינא / ,יתדמע הזחיו' :תיריזנה התבהא לע 

,קוחרמ) 'ריזנ דדוב רה לע / הריזנ / תבהואה 
תוענמיהל ,באכה לע הגלבהל ןווכמ ץמאמה .(33 
תא הארי אל בוהאהש אוה הנוצר .ותוא תונתלמ 

.םיפורטה היתוליל לע עדיי אל ,היניע תועמד 
,רק קוחצל ןבאכ תוכפוהה הלאמ היהת אל איה 
לע דיעמכ אוה ומצע רישה קרו ,הכר הוולשל וא 

.בוהאה יניעמ ריתסתש .דמ 

עמתמ העיבתה ןושל םירגובמה הבהאה-ירישב 
לוחייהו היפצה ,הזמ הענכהה תוריסמ תראשנו ,תט 
רוזחמב הבהאה-ירישב תררושה היווחה .הזמ 

.תלחותו הבזכא תיווח איה 'המושג הכרדמ' 
.םיינורומיסקואה םיפוריצה לע םיעיפשמ ףא הלא 

תשאימ .דוקת לוק ןנורתמ 

(57) הך,ךנו ןוגיב ףיצמו 

תווצק ןיב תגזממ איהש הבהאה לש הכרד 
.(62)'תלחותו שואי םיאשונ ךל העובש' :היווחה 
ןמ רתוי םיבושח םיפוסיכהו היפיצה ,םיתעל 
/ רקיע אוה ךאוב רוא אל ןכ לעי :תושממתהה 
ומויק םגו רשפא .(72) 'תכשוממ היפצ ידעלב 
.('םלועב ךניאש רשפאו') םולח אוה בוהאה לש 
,ותוא האור איהשכ אל הלועו .דפצ ותויה תואדו 
םייתסמ רישה .המצע תא תשגופ איהשכ אלא 

לא :שחלא / תלהבנכ ימצעמ םואתפ' :השקבב 
קר / תלתלותמ בשנית ,אשנית !םלועל עפות 
אוה םא ןיב ,ףונה .(59) ...'םלענה ךאוב תרושב 
רתוי רישע השענ ,יעבט אוה םא ןיב ,ינוריע 
סהו תובוחרה .וב םיטלקנ םיעוגעגהו ,דיפצהשכ 
םרטש' ,בוהאה לש ודעצ ידה תא םיאשונ תואטמ 

.היעוגעג תא םירפסמ רההו עלסה ,חישה .'אב 
רוצאש יפל ,םה םיבוהא ףנעה שורשרו ןגב םשגה 
,אצוי ,םנכנ התא') בוהאה לש ואוב רכז םהב 
םירשקתמ הארמו ערואמ לכ .('תכלל אב התא 
תושגר ןועט םוקי לש השוחת התוא .התבהאב 
וגעגה .הבהאה-ירישב איה הזע תישונאה שפנה 

הנניא תישממ השיגפ .שממה םה םולחהו םיע 

עומ םייטוראה םיזמרה ףא אליממו ,תמייקתמ 
המצעמ הגילפמ תררושמהשכ קר ,המוד .םיט 
הפוג') םירמ ומכ ,ארקמה ןמ תויומד תראתמו 

תיסורה תורפסה ןמ תויומד וא ,('ףותכ בברתשה 
ףא בבודתמ זא קר ,הנינראק הנא וא הקנישורגכ 
,הזמ תושדקתה,דו תוידיחיה ,תויריזנה .הז םוחת 
תויניפואה תויוכיאה םה ,הזמ הוונעהו חרוכה 

:התבהאל 

,הלא תא ריזנכ ךאשאו ינת' 

.(63) .יתפה תא ינעכ ךמיראו ינת 
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ידבה .וזב וז תוכורב הוונעהו הוואגה ,תויריזנה 
הנומ איהש םיכרעה ןמ םה טהלהו תוריחה ,תוד 

ריכזמה ,ןמזה .הביבסמ םיטקייבואבו המצעב 
תואג םישנ לומ' הווחתשמ ,הנובלע תא הל 
.(69) ' ,תוונע תוריחה ילגדכ / דרמכ 
- הזמ תוריחבו ,הזמ הוואגב ןאכ אטבתמ ירמה 

םיטטיפא ךכ-םושמ תודידבל .דדוב תויהל תוריחה 

:וא ,'תרהונ' תודידב בושו :םייבויח םייגיגח 
,לבושה / תכלומה ךתודידב תא אשונה' בוהאה 
העמשמ התרישב תודידבה .'ימכש לע חנצ לבושה 

תלוכיב איה תוליצאה ,בוהאמ תודידב דימת 
תא תאשל ,באכה תא ןואגבו תונמאנב תאשל 
/ ,דרוכ םירא ינובלע' :םלאבו תוריחב תודידבה 
/תראפת תואל אוה יל היהי ,רואכ ףוטעא ינובלע 
:הריש םג הומכ .(70) 'רורדו שואי תוליצאו 
/ תורחבו תרוחרחסב ינומכ יריש ךל ,ןכ לע' 
'תודידב לש תראפתו / ינועו תואיגש ייח תויחל 
תקידבמ ףא הלוע וז תישפנ היצאוטיס .(67) 
הב שי בוהאה יפלכ :םייביטארוגיפה םיפוריצה 

.'רורדו שואי תוליצא' ;'ףקדזמ הענכה יכב' 
ףא הניחבמ איה תוריחו הוואג לש םיכרע םתוא 
תולעהל הברמ איה ןתואש התודלי תיבמ תויומדב 
תורח לא' דועצל האצי תבזענה םאה .התרישב 

,'הפוקז תוליצא' הנומ איה דודב ;'דעצ לש האג 
'בוהאו אונש התוכז / תקדוצה התואג' : אתבסבו 

 (127).
.םלאב באכה תא תאשל תלוכיב איה תוריחה 

ןידה אוה ,רתויב תיביסנטניאה ןושלה אוה םלאה 
םלועה תא תפשוח ןיעה תמיצע :ןיעה ןושל יבגל 
תעב לח תורהדזהה עגר .דחאכ ימינפהו ינוציחה 

םתייטה ,םישוחה לש ינוציחה יוטיבה תמילב 
יכרד לע / חירזא םלאו ןורוועב' :םינפ יפלכ 
תא תופלסמ םילמה .(57) 'תונליאו םינבא 
ןוכנ לא ומש יכ / רשוא הזל םיארוק' :תוהמה 
קר אל ףסכנה יוטיבה אוה םלאה .'םיעדוי ןיא 
.הליפתה לש םג םא יכ ,באכהו ןובלעה לש 
וללכנש) 'הליפת' רוזחמב םייזויגילרה הירישב 

הדימה-תמא ('ןוליו' רוזחמב 'קוחרמ' ץבוקב 
:התקיתש קמוע אוה תררושמה לש התניחת זועל 
המומד ןיא ךא / םדקמ וכרע ךל תובר תוניחת' 
ךכ-סושמ .(122 'ע ,קוחרמ) ;'ילש הליפתכ 
לוק אלב התליפת' :הנח תליפת םע איה ההדזמ 
תיתימאה הליפתל .(124 ,קוחרמ) 'העמד אלבו 
.יישוח שובל ןיא ,ינוציח יוטיב ןיא תימינפה 
.הלשמ בינ הקיתש לכל ןכלו ,ןושל איה הקיתשה 
םאה תרבוע ךכ .תודחוימ תונוכת הקיתשל אליממ 

פומ ,תחתור / הקיתש'ב תררושמה לש הנורכזב 
לוקה ןיב חתמה .(127 ,קוחרמ) 'המוחר ,האל 
םיבוצחה ,םיברה םינורומיסקואב הלגתמ הקיתשל 

לש / םיילושה תודג לע םרה בשקה' :הז חתממ 

האור איה בוהאה תא ; (73) .'הקיתשה לוקכ דרו 
; (75) .'התא הז - הממדו לוק עקב' :לכב 
המק ,המשורל רשפא-יאש וז ,הבהאל תלחותה 
הבצחש רישהו .(71) 'תגאושו הרוגס הקיתשב' 

.(62)'הממדכ האנ' הבהאל 
,תירישה ןושלה לש ףסכנה יוטיבה ףא אוה םלאה 

'תרחא םג איהו תקייודמ איה' רישב הלמה ןכש 
תא אטבל תרתוה םירמ-תב לש התריש .(297) 
קשמ םתוא ,םוקיב 'רחא'ה תא ,םילמב 'רחא'ה 
.םתוא קובחל לוכי וניא ילולמה יוטיבהש םיע 
ןאכמ .ןושלו םש ןהל ןיא תויאמקה תויוהמה 
ההימכה .'םש אלל' ,'םשריא' םיברה םיטטיפאה 
,'םש אלל המוצע ההימכ' איה ,אב אלש בוהאל 
איה תודליה יפונב תורכזיהה תעשב תויטטסכאהו 

/ ,רחש-אלל ימדו םירהז' :םש-תרסח ,תמליא 
מק.ד תושוחתה .(193) 'םשריא תלכתו םירהז 
המדנ .רחש אלל ןהש יפל םש אלל ןה תויא 
רשפ תנתונה איה המצע השוחתה קרש םיתעל 
ץרא לש תרבסומ-יתלבה התוהמ תא .םירבדל 
יל ןבומ רבסהבו' :התריטפב קר שופתת לארשי 
אטבל תרתוח התריש םלואו .'ךרפע יב עגי 
יטארוגיפ הניחבמ .ול םש ןיא רשא תא אקווד 
ןיא'ה ,שחמומה אוה שפתנ-יתלבה אקווד תיב 
,בחרמה לש 'ופוס-ויא' .'רדעהה' ,'ענמנה' ,'ףוס 
תופצה קפואב תויומד ןתוא .'רומזמכ ךלוהה' 
,ףנכה .'לודגו רוצנה ןרדעה'ב תוריאמ ןורכזב 
יא' הסנמ התודלי תוארמ ןיבל הניב תרשקמה 
.'רזוח-יא ותודידב ךויח'ב עיבהל ,'בבודל םפוס 
.'רזוח-יא' 'ףוס-ויא' םיברה םיפוריצה ןאכמ 
תהב אלו חוכבש תושחרתהב אוה םוקיב חתמה 
אל' הבושת תארקל היפצב ,לעופבש תושחר 
הקיתשה ,ובש הפוסה לע דיעמ טקשה .'תרזחומ 

.הבש לוקה לע הדיעמ 

ז 

,חשפתנ-יתלבה וז ,םלאה לש תאזה תוהמה תא 
םלועב תררושמה תשקבמ ,ןיעה ןמ היומסה 
השיפת .רדחה וא ,ריעה ,עבטה תוארמב ,םישוחה 

תיישוחה תיטסלפה םתומד תא תעבוקכ איה וז 
ןיב ,היריש לכב םיעיפומו םירזוחה תוארמה לש 

תונורכז םילעמ םהש ןיב ,הבהא-יריש הלאש 
.םירע יפונ םאשונש ןיבו תודלי 

,רהסה ,םירמ-תב לש הירישב םימצעה ןכ לע 
תוולתמש םיילולימ םימצע םה ,קפואהו קחרמה 
דחא טקייבוא ןיא .תוילובמיס תויצאטונוק םהל 
הדימעמ איה .רחא טקייבואל ךפהנ רכזנ-יתלב 
ידי-לע תועבקנ ולש תויצטונוקהו רהס תנומת 
וחת וא) םירחא םיטקייבוא לש רשקהב ומוקמ 
לש תילולימה הנצסל ךייש אוה .(תונוש תוש 
.רכזנ-יתלב רחא טקייבוא םוקמב אב וניאו רישה 
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.הרבעהכ הרופאטמב לופיטה ןמ תקמחתמ התריש 

הרופאטמב ומכ ןיפוליח לש תוקיז ןניא תוקיזה 
.טשפ לש תוקיז אלא ,וטסירא לש תיסאלקה 
ףא שמתשהלמ התוא תענומ הניא וז הדבוע 
לש הרקיע םלואו .יסאלקה ןבומב תורופאטמב 
.הבש טשפב לכ םדוק אוה וז תיטסילובמיס הריש 
לש התנחבה תא וז הריש לע ליחהל רשפאו 

 Brook-Rose, הרופאטמה לש קודקד' הרפסב',
מה ןיבו 'םזילובמיס'ה וא 'תילמסה' הלמה ןיב 
הרישב .ןאכ וננינעל הבושחה הנחבה - הרופאט 
עיפומה טקייבואה ,תעבוק איה ,תיטסילובמיסה 
אוה ,רישה לש הנצסל ךייש אוהו ילולימ אוה 
:רכזנ-יתלב רחא טקייבוא םוקמב אב ונניא 
ריש וא טפשמ ,הלמ לש תינושארה תועמשמה 
תילולימה תועמשמה .תילולימ איה ,ילובמיס 
משמה לש וזמ) יזכרמ תוחפ-אל דיקפת תאלממ 
ושמש הדבועה .טקפאבו הנווכב (תילמיסה תוע 
וא ,הרופאטמב םישמתשמ םיטסילובמיס םירר 
תועמשמ םג תויהל הלוכי םהלש הרופאטמלש 

ךפהנ עודיו רכומ למסש וא ,תפסונ תילובמיס 
ודוסיבש ,הנעטה תא הנשמ הניא ,הרופאטמל 
תוינושל תועפות םה הרופאטמו למס רבד לש 

ןושל תקידב לש תובישחה ןאכמ .7 'תונוש 
ךרד לע םיתעל םירמ-תב לש התרישב תוארמה 

.תויטסלפה תויונמאב ןתקידב 
רמהה תונומתב תאטבתמ אלפומה לא הפיאשה 

רעמהו תרוחרחסה ,קוחירה ,בחרמה ,הבוגה ,הא 
.הרופאטמב םג למסב םג םישבלתמ הלא .תלוב 

ןה התרישב תוברה הארמההו הבוגה תונומת 

דיש .תילולימ תועמשמ תולעב תונומת לכ-םדוק 
.בחרמב םא יכ ,רושימ ינפ-לע אל הענ הת 
.העונתה לש חותפה הדשה אוה בחרמה וא ללחה 

.תוחתמתההו החימצה תעונת הב הבורמ ךכ-פושמ 
וגל הפיאשה ,תיכנאה העונתה לע איה השגדהה 
,חומצל םנוצרב איה םיטקייבואב היגרנאה .הב 
םימרזב היוטיב האצמש השיפת התוא) אירמהל 
:(הפוקתה ינב תויטסלפה תויונמאה לש םינושה 
רמוא תיב / תלחותו םולח יליבש ןיב ,דגנמ' 
םיאירממ םיעבצה ףא .8 (151) 'ומצעמ אירמהל 
גמה הלוחכ'מ תוררחתסמ םיכרדה : םיטקייבואכ 
תררושמה לש הרכזל רישב .הבהאה לש 'היב 

,' ךניא תא' הניקה תאירקל הזתיטנאה ,לחר 

 7 Christine Brook-Rose: A Grammar of

 Metaphor (Mercury Books, London, 1965)
.288 'ע 

םירמ-תב לש התרישב הארמהה 'ןוצר' לע 8 
,תיזג ,ןורימ ןד :האר ףנכה רויצב ותושבלתהו 
התריש' םג הארו ; 17-14 'ע ,ה-ז 'בוח ,זט ךרכ 

.םש ,'ץראה' ,'םירמ-תב לש 

תונומתב ןורכזב הלועה לחר לש התיווהב איה 
ןיב ענ רישהו ,תואשנתההו הארמהה ,החימצה 
תואיצמ ןיבל ןורכזבש טוישהו ףוחירה רושימ 
.הלוצמו הליפנ לש תונצסב היוטיבש ,ןיאה 
תודליה תונורכז .ףסכנה ,בוהאה אוה הובגה 
םמורתה ולש' : החימצ לש העונתב ןורכזב םיפצ 
תא .(19) 'הנותמו תשגור הליפתכ / אבא תיב 
לא הנירקמ איה תודליה לא הדימתמה הכישמה 

ףנכל ףנכ' : םמורתהל הסנמ איה הומכש היווהה 
םמורתנ םעפ דוע / ,הסננ םעפ דוע / :תרמוא 
לילצב תאטבתמ החלצהה-יאו ,'תלכת יספא לא 

,' םמוד ,םמודו / ,הטמל' ףנכ התוא לש הת 
רזוחה טטיפא) 'הכושמ-הכושמ'ה ההימכה .(21) 
םעמ ףוקשמה תא תלטונה ףא איה (התרישב 
:ןהיתורגסממ גורחל תוסנמ ןה הומכו ,תותלדה 
ילב ודבל דחא לכ / ,ירדח ם1ר תוריק ובצינו' 
העונתב רייטצמ םירוענה לש םיפי .(23) 'הרוק 
ירוענ ,םירוענ / תחתמנה םכתמוק הפי' :תיכנא 
גשומב תררושמה שמתשת םיתעל .(202) 'ילש 
תוארמ עיבמ הבוגה ;תירופאטמ ךרדב הבוג 
הכ היהש לכה תא' תבהוא איה ,םיפסכנ תודלי 
הבוגה .(198) '!דוסו האילפ קר היהש / הובג 
תועמשמה יכ םא ,תודלי תוארמ ןאכ עיבמ 
תונצסה ןכש ,תרמשנ הנומתה לש תילולימה 
.תיכנא העונתב ןוימדב תושחמתמ ףונ ותואב 
יסה העונתה תא ןאכ תררוג בחרמב תושחרתהה 

תונמאה לש םינוש םימרזב ומכ ,בוש .תיבוב 
היגרנאה תשגדה החימצמ ,ןמזה ינב תיטסאלפה 
תורוצה .םייתעבט םילגועמ םיווק תוימאנידהו 
.ןאכ תוטילשה ןה תויתיוזה אלו תממוקמה 
גורחל םנוצר ,םימצעה לש תטשפומה םתוהמ 
איהש חוכבש-הארמהה ,אשנתהל ,םהיתורגסממ 
וכתה .תורומקה תורוצב תאטבתמ ,םהב הניחבמ 
תירטמואיגה הרוצה לע תועיפשמ תוטשפומה תונ 

הבוהאה העיקשה : עבטב םיעוריאהו םימצעה לש 

.דתיה הכ' :התודלי יקחרמב םש-יא הל תילגתמה 

'!בהואמ היה הכ הקוחיר / ,תרמוקמ העיקשה 
סנמ / תרמקתמ' למגה לש ותעיספו .(197) 

.(285)'וינפמ תעתרנו המייקמה 
לש היטעב 'םירמקתמ' םיטשפומה םיכרעה ףא 
ןוימדב תרמוקמ' אשנתת הקיתשה :תינחור תוהמ 
תנומת היולת םהיתוריק לעש םירדחהו ,'דסחבו 
םתולילצ' :ותוליצא תונורמקב םירמתימ בסה 
.(120) 'חתמנה הדהו ותוליצא / טטרמ הרומקה 
תופקה'ב ןורכזב םיגח התודלי ימשב םיברעה 
קה ךותמ םיפקשנה תודליה תונורכזו ,'תובבוס 
םידכלתמ םילוגיעב' םימוה אמא הל הנתנש עימ 

תעבוקכ איה עימקה לש ותרוצ .(24) 'םירזשנ 
ונתהו שי .תונורכזה לש תירטמואגה םתרוצ תא 
הלעמ יפלכ הפיאש אל העיבמ תיבוביסה הע 
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ידב הרוגס' :אצומ-ספא ,תודידב ,תוריגס אלא 
השפנ-תולכ ףא ךכו .(71) 'תבהלשה לוגיעכ ךתוד 
;'הגוהכ ישפנ-תולכ הגחו' : ץראל תררושמה לש 

.הרפע םע תוגזמתהב אלא הל אצומ ןיא 

היתותוא תנתונ אלפומה לא ,הבוגה לא הפיאשה 
םיכמנתמ ,םיהבגתמ םה :םימצעה לש םתרוצב 
ושמה לש השפנ-רל'ד תעפשהב ,םיקיחרמ וא 

:תרר 

,הלאה םיהובגה תונולחה 

,ןנוצו חצה םטבמ 

תלחותו ןוג;הברהש 

(91) ,ןגורה םקזוחר ואילפה 

םא יכ ,יטאטס בצמב םישפתנ םניא םימצעה 
רהה תגספ ,'דנדנתמ' לפרעה :המירזב ,העונתב 
ףא ךכ .ילעמל ףצ' הלעהו 'תורואב הגילפמ' 
םילעפהו ,ילזונ אוה ןמזה .םיטשפומה םיכרעה 
תיבב .הז םוחתמ םילוטנ ותעונת תא םיראתמה 

ןמזה םרוז ,תילוחה ,השדחה ביבא-לתב שרדמה 
/ ,םירגינ םיעגר תולשו הממד' :היהש המ לא 
תונומת יוביר .(168) ',רחאה ףוחה לא רגניה 
םתוכיא לע דיעמכ אוה ףא םיפוחהו תודגה 
ופוח' לא תאצוי ביבא-לת : םימצעה לש תילזונה 

ימי תודגל ךפתשמ' בוהאה לש ומלצ ,'רהסה לש 
ביבא-לתב שרדמה-תיב ףסו ,(75) 'רואיכ םירצה 
המדנ ,תושישיה תותבסה תונוכר וילעש ,השדחה 
ןהו ,'ןוימדו שממ ןיב ףלועמ ףוח'כ תררושמל 

.(168) 'תוגילפמ תוגילפמ'כ 
.עתעתמ ,םרוז םא יכ ,עובק וניא רואה ףא 
םה ,הזמ ותווהתהו ותדלוה ,הזמ רואבש העיווגה 
,רחרחס הגונ םיכסונה תורואה .םידוצינה םיעגרה 
טתה תריווא .התריש תא םיסלכאמה םה ,העתמ 
,הציקי קפס םולח קפס ,הירישב תכלהמה ןוה 
רהסה תא תכפוהה איה ,ןוימד קפס שממ קפס 
אוהש ןיב ,התרישב םייזכרמה תוארמה דחאל 
,'חריה' הרישב ומכ) רישה לש ילולימה אשונה 
שמשמ אוהש ןיב ,(ותעונתב שפתנ אוה ובש 
ךשומ ומצע אוהש ןיבו ,םייומיד לש רישע רוקמכ 
ריעהש הניחבמ איה 'םילשורי'ב .םיבר םייומיד 

רתסממ ברחכ / ,תפלוש דצה ןמ רהס תומד' 
רקיעה םהש ,רישב םיטרפהו .(175) םיברואה 
רוא' םה ,('תפסות אל ,רקיע םה םיטרפה ןאכ') 
ירישב) םילוחה יניעו .(300) 'ןשיה ינפ לע חריה 
ליאוה .(104) 'םימב םירהסכ תופוקש' ('ןויאר' 
ןיעכ םהו ,תרחא תוהמל םיזמרמ םיטקייבואהו 
םימוד ירה ,םירחא תומלוע םיפקתשמ הבש הארמ 

ןחלושה .הלוצמב רהסה לש ורוא תופקתשהל םה 
ילא הזו' :התודלי תוארמ תא םיאשונה אסיכהו 

ונירקה / ,הקרי הלוצמ יבשע לע / רהסכ ,הז 
.(137) '- הקוחר םירבד תדיח / תעדבו םותב 

םה ,הזמ םירחשהו ,הזמ חריה םא יכ ,המחה אל 
,רהסה םא יכ ,המחה אל .יטויפה הנוימד דקומ 
יא שי ,ךשוחב ומכ ,המחב .ךשוחל דוגינה אוה 
אציש ,(תררושמה) ברעה לש תושרבה :תוחונ 
וב רסינ המחכ' ,1אצמ אלו בוהאה תא שוגפל 
,סייפמה ןמ שי רהסה לש ורואב וליאו ,'ךשוחה 
לא לצה ינפמ םיסנ התודלי תוארמ .עיגרמה 

ינואש' :תשקבמ םהמ איהו ,רהסה לש ורוא 
.(200) '!ךשמהכ ידחפמ םכרכז / ,רהס ילא לצמ 
ןורכז לש ךשמהה תחטבה תדקמתמ רהסב 
םה התרישב ךשוחהו הלילה .תודליה תוארמ 
,ןידב ,רושק הלילה .תוכסכוסמ ,תותיעבמ תויווה 
,בוהאל האנקה תעש אוה הלילה .המיא יתועיבב 
.תודידבה תדדחתמ ,באכה דדחתמ הבש העש 
ךורכ ,םוהתה ןמ לילה הלוע הבהאה-תרישב 
'ןטש יתפש לע םיחותמ תוליל יוה' :ינטשב 
תלאוגה הרהנה תעש אוה םויה .(60 ,קוחרמ) 
התודלי תוארמ ףא ךכ-פושמ .הלילה יתועיבמ 
רואה .םימשה לוחכב םיעבוט ,רוא יפוטש םה 
.ףסכנה הבוגב רושק אוה ,תיבויחה תוהמה אוה 
םעה לרוג דעוצ םוי-פוי ייח לש ןילוחה דצב 
,רואה' :רואב תיביטארוגיפ הרוצב שבלתמה 
'ררחתסמ יומס ןוזח / חוכו המשגהכ רואה 

,ןילוחבש חורה אוה רואה .(216 ,'תעדמ ונוטק') 
הלילה .םימיה-ירבד רפסמ החמנ ונניאש המ 
םירזומ ,םייליל תורואב ראומה .דז אוה בוהאה 
לע ןוהמת תריוא םיכפושה הלא ,םיעתעתמו 

.םוקיה 
תשטשטימ ןיא ,דאה ,לפרעה סנכנשכ וליפא 
אלא ,םיקחרמ ,םיהבג שי םידאל רבעמש השגרהה 

תורשפא תא תעדה לע םילעמ םיליפרעה : ךפהל 
דאה םא יכ ,לטה אל ןכל .תורמתיהה ,ההבגהה 
םיחיכומכ םהו ,ןאכ םיררושה םה ,םיליפרעהו 
ברע' :הירישב טילשה אוה יסורה ףונה המכ 
; (9) 'םיפכ אשונכ םמורתמ / רירק דא ,רחשו 
ףא .'םורל םירמתימ רהנ ידא'ל לושמ בצעהו 
םיכר םירבעמ םה הנשה תונוע ןיב םירבעמה 
םירבעמ אלו יסורה ףונל רתוי םייניפא ,םילגועמ 

.ץראה ףונל םייניפאה םייתיוז 

עבטה תוערואמבש העונתל םירמ-תב לש התקיז 
םירחשהו תוקחורמה תועיקשה תא תכפוהה איה 
לש ומש תא .םירקי תוארמל קפואב םיעיצפמה 
יקשה תורודמ'ב וא 'רחשה ינרקיב ארקת בוהאה 
אוה םייחה ןמ הדירפה באכו .(47 ,קוחרמ) 'הע 
לכ םידקאו' :הלועה רחשה ןמ הדירפה באכ 
.'המדא לע הפ יל ןורחא אוה / וליאכ ,רחש 
תורואה ירה ,לובג וניא םלועל לובגהש םושמו 

שהו רהסה תורוא ,םיעתעתמה הלא םה קפואבש 
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יא / ,תולובג ןיא לובגב דע' :דרגנינלב רת 
/רהנב תלצבחכ רחש / .ףסב עגונו שלוג / רהסה 

המירזה .(159) ' ףסכומה ומלצב ףקתשמ 
.העיגרמ ,תסייפמ - הבש העונתה ,העיקשב 
•יפא .ירומזמבו ,החילסכ ,סויפב' תשלוג העיקשה 
,תסייפמ העיקשה םילוחה תיב ןולחל דעבמ ול 
הרהזב / תסייפמ העיקשה .רתיה הפ' :דסח-תבר 
ודונדנ / דסחו ,ריקה לע ףנע / רייצמה ,בוהזה 

.(104)'רהוגו המודמ 
סה ,תועיקשה ינפ לע םיאשינ תודליה תונורכז 
תאש ןויכו .הרדח לא םיללוצה םיקפאהו םירה 
ןמזב קוחרה) בחרמב םש-יא האור איה התודלי 

תיזכרמ הנומת אוה קפואה ,(םוקמב קוחרה אוה 
םהיפתכ לעו הרדח לא םיללוצ םיקפאה .התרישב 
אוה קפואה 'ףסהמ םירוגע'ב .תודליה תוארמ 
תילולימ הנומתמ הרוצ הנשמ אוהו ,יזכרמ ביטומ 

:תפסכנה תודליה למסל 

,ךןסיךב ףעפעמו ללוצ קפא 

.הפוסו רישכ קפא 

חטשה לע בלשמו לטונ קפא 

- t t : 1 -T ,דעל ודיב ךדי 

עטקכו ךרואמ רואכ קפא 

(195) !טלמנו דיחיה ךרזקא 

לש הפונב .אירממ קפואה ףא ,םירחא םימצעכ 
העונתה .'חרופ ליל-רנ'כ אוה קפואה ביבא-לת 
ינאה לא םוקיה ןמ ,םינפה לא ץוחה ןמ איה 
לא םינחוג םימשה .רדחה לא שלוג ץוחה .רשה 
ימרג תא םיאשונ םיתבהו תונולחהו ,המדאה 
אוהש בחרמב דימת איה תושחרתהה .םימשה 

ןיב' :םיעבצ-ריתעו ףפועתמ ,לק ,לובג אלל 
לוחכ יננע ,דה ילפרע' ;'לוחכ ןיבו םועמע 
אלא שער ןיא ,רעוס אלו עגור םוקיה .'והותו 
אוה דהה םא יכ לוקה אל ;השווא ,שורשר 
יעגרב םישפתנ םיעבצה ומכ תולוקה .ןאכ ררושה 
םיעגרב וא ,תווהתהה יעגרב ,םהלש רבעמה 

.םלועה ללחל םתליפנ רחאלש 

- תיב' ףוריצה ףא ןאכמ ,םוקמ אוה קחרמה 
ירממ םהש םכרד םיקחרמה .'לוחכב יולת קחרמ 
תדע טוישהו ףוחירה תעונת םושמ .םיפחשכ םיא 

- התרישב תיזכרמ הרוגיפ איה ןהינימל םירפצה 

.רישע םייומיד-רוקמכ םאו ילולימ אשונכ םא 
אשנתמ רופצכ' איה לע יפלכ םימשה תפיאש 

לע הניקה רישבו .'הלוע ףיסומו ןרוק / ,חרופ 
זחאיהל םישקבמה םילבאה םימיה ,לחר תררושמה 
'הרעסנ םירפצ תעיסכ' םה ,ןורכזבש התיווהב 
יאשה .'הרבשנ .דיגא ןפוד' לא דמציהל תשקבמה 
תונומת יובירב ףא תשחמתמ הלעמ יפלכ הפ 
,ףוגה ירבא לכמ .תואשינה םידיה וא םיפכה 
שי .רתויב תאטבמה תוהמה ןה ,התרישב ,םידיה 
יתלבה תוהמה תא הל ראתל םידיה ןמ שקבתו 
הנדגה') אטבל תולוכי ןניא היתפשש המ ,היוגה 
םע ומילשהש םישנ ןתוא ;('תויחא ידי ,יל ןתא 
- ןהילע תינמנ הניא איהו - ןתודידב לרוג 
.'תושחורה ןהידי תנבלמ' האב וליאכ ןתוולש 
תנומתב תושבלתמ ןה ףא תוטשפומה תויוהמה 
הליפת תועורזכ' ןה םיכרדה :תועורזה וא םידיה 

.'לילה תועורז'ב קובחכ אשנתמ ןולאהו ,'השורפ 
תאטבמ הת1יה דצב ,םידי תאישנ לש וז העונת 
לש הנוימד תא הדצ יהירה ,יתרסמה הנכת תא 
תנמתסמ איהו ,הבש תורמתיהה םושמ תררושמה 

יפלכ התניחתב וא ,בוהאה םעמ הבהאה תשקבב 
.ם1רמ 

ייבואבו םימצעב ןיחבהל רשפא יכ ףא ,םלואו 
,םייטננימוד תוארמב ,התרישב םירזוח םיטק 
םירשקהה ירה ,רורב ישוח םעט ןתינ םלוכלש 
םתוא םיחנמה םיסומתירה ,םיצבתשמ םה םהבש 

הניאש ,תמייוסמ תורז לש ןויבצ םהל םיקינעמ 
םיטקייבואה .יטויפ םלוע לש תוידוהי אלא 
ונאש תורגסמה תא םיצרופ ,םהיתולובגמ םיגרוח 
,הרוצ לא הרוצמ םיענ םה ;םהב םתוא םיאלוכ 
יילקב תופלוח תונומת ומכ ,תוכיא לא תוכיאמ 
סנכנ םירמ-תב לש התרישב ארוקה .פוקסוד 
םלוע ,לקשמה-יוויש יקוח תא רפמה םלועל 
לש תולבוקמה תוירוגטקה ןויגהמ ררחושמה 
תא אלממה דחוימה יטויפה חתמה .םישוחה תכרעמ 

בד לע ךוסנה םולחה חוכ ,םירמ-תב לש התריש 

ומכ תוקהבומ תוינושל תועפותב ףא םהישרש ,היר 
שישמ רתויש ,היריש לש זעונה יריבחתה הנבימה 

,ושפנל םדא חיש תוהממ וב שי גולאיד ןושל וב 
יראתו ראות-תומש לש םדיקפתו םמוקמ ומכ 
הריש לש יטויפה ןולימה ומכו ,טפשמב לעופה 

םשו םצעה-פש לש תורידנ תורוצב הברמה ,וז 
ףא הבושח התראהש ,וז הדבכנ היגוס .ראותה 
יטארוגיפה הנושל לש תונושה םינפה תניחבל 
אוהו ,קדקודמ ןויע הכירצמ ,םידמ-תב לש תיב 

.דרפנ ןוידל ןינע 
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