
ןייפרוג הקבר 
"קורי שיש ומכ, י 

תשח ,ר תרבוח) "םינזאמ"ב ספדנש ,רימע הזילע לש הרופיס ארקמל רשא ,דגמ ןרהא הז היה 

• הנושארה הירופיס תפוסא רואלדואציש םדוק דוע הריעצה תרפוסה לש הביט לע דמע ,(ז"כשת 

.התביתכ תנייוצמ םהב תלוכיהו ,הזעהה ,התונכ תדימ לע תיבבל הכרבב הינפ תא ליבקהו 

דחא לש והשעמב ןדה ץוביק לש תוריכזמ תבישי — "ףום-ףום" ל"נה רופיסה תלילע 

.ותוסח תא שקבל ץוביקל הנפו עגפנה תא ףוסאל ילבמ טלמנו שישי סרד רשא גהנ ,וירבחמ 

,ןוידה תא םיוולמ וירוהרהו הבישיב אוה ףא אצמנ ,ריעצה קיבאז ,והשעמ לש ידיחיה דעה 

לכ תא הב םיפשוח ,םירבודה ןיבמ תומד לכ לש התומיאל םיפיסומו השעמה תא םירזחשמ 

וניאש חכופמ םזילאיר ךות .רמאנש המ לכ לש תימינפה הקמנהה תא ,םינפה-תדמעה רועיש 

יטאמרד םייח עטק רימע הזילע הבציע ,ישעמ ןונגסב ,םינפ אושמ אלל ,הקומע תויריל רדענ 

,תומנפומ תוינפ ,םיטועפ תונובשח ףושיח ךות ,המצע הבישיה לע ךוסנה ןוממישה הטעמ ףא לע 

.תושפנ-ינידב עירכהל םיבייחה םישנא תצובק לש םינפה-תדמעה וז לכו תיעבט תונרשפ 

םהש םילמל רבעמ ,ם ת ד י מ י פ ל קוידב םישנאה תא תוארל תרפוסה לש התזעהו וז תונכ 

םה — םייחה לש םתמירז לומ ךודע-ןחלוש לכ לש גשיהה-רצוקו דיה-רצוק תאלעה ,םירמוא 

ירסומ-יתורפסה הגשיה לע תרפוסה תא יבמופב ךרבל דגמ ןורהא תא ,הארנכ ,וררועש םה 

אקווד וניא רימע הזילע לש החוכ רקיע םא עדוי ימ לבא .ץוביקה לע ו ז ךרדב התביתכבש 

לש ךרדב הרשיא םנמא תוריכזמ התוא :הירופיס ץבוקב רתוי דוע תטלובה תרחא הדוקנב 

תינוכמהמ ותדרוה ,ותוגהנתה יוניג ךות הביקב ןסרודה גהנה לש ותוראשיה תא הרשפ 
גהנה ךא — ךרוצה תעשב תיטפשמ הנגהל ול גואדל םא יכ והשעמ לע תופחל אל הטלחהו 

ןסרוד-גהנ ןיא — טושפ .וב תויחל תוכזה לע קבאנ הכש תיבה תא ןמז רובעכ ומצעב בזוע 

.לוכי וניא אוה .ותוא טלפ אל הז םא םג ,הביקב תויחל ךישמהל לוכי ןופצמ-רסח 

אקווד .הביק תארקנה וז םייח-תביטח לש תירסומה התונוילע הז רפסב הצמתמ רקיעב ךכב 

הזיא תרזעב םתוא תפקשמ רימע הזילעש ,תוריכזמה ירבח לש הנטקה םתייווה ןיבש דוגינה 

םלובש אוה — םהירוחאמ בצוימה ,םהמ לודג רתוי הברה והשמ ןיבלו תוילשא-ףשוח ןגטנר 
וניא ויאשונ לש ם ת ו י נ ו נ י ב םג רשא רומח רסומ ותוא .דימע הזילע לש הירופיס תיברמב 

ערופה תא ץלאמש אוהו ,םמילקא תא הוורמ ,הלוכ םייחה תכסמ ךותב גורא — וב םגופ 
.ותנירק םוחתמ ףוסב קלתסהל ותוא 

:אלפ הז הארו ,ץוביקה לש היצזילאדיאידהו היצזיטנאמורידה םוחתב הז רפסב ונא בוש 

םייתורפס םיעצמאב ,םותאפ לש ץמש אלל .ולש תדחוימה תויכרעה הלגתמ וז ךרדב אקווד 

םיטקילפנוק ףושיחב ,תישיא הרובג לכ ירדענ םירוביג לש רוצע יטאמארד חוכינב ,םיפורצ 

,תביקב ןומטה דוחייל ךרדה תא רימע הזילע תללוס — תיארחאו תעדומ הרוצב םיישונא 
.ותוכזב םילעתמ ויאשונ םג לבא ,ויאשונמ לודג רתוי אוהש ,רבתסמש 

הסנמ ,םהיניב ןיחבהל הסנמ התא ךימי לכו ,לפטהו רקיעה דימת הזב הז םיבברועמ ךכ ירהו" 

ןפואב ,ומינפמ ץוביקה תא תתעדוי רימע הזילע — .(109) 'ירקיעה תא ,ךותה תא דובל 
םלוכלש ,תונולשכב הרישע םג איה לבא ,תונוחצנ םג הב שיש הלודג הכרעמ התוא לכ ,ינגרוא 

,וכוניחב שגנתמה דבכ אשמ ומצע לע ליטהש םדאה לש ו תוכירפ :דחא ףתושמ הנכמ 
רופיא לכב תסאומ איהו הפירחו הדח איה התייאר .ומד תועיבתב ףא ,ותביבסב ,ותשרומב 

חוכינ ךות םיכרע תכרעמ וז לומ וז תבציימ איה הירופיס תיברמב .יתוכאלמ יופיי לכבו 

ץוביקה ירפוס דוגיא םע ףותישב "םילעופ תירפס" תאצוה ,םירופיס ,קורי שיש ומכ :רימע הזילע * 
.1967 ,יצראה 

 338

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 07 Jan 2018 19:55:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



"קורי שיש ומכ" 

,תורחאה אשונ אוהש ןורטאיתה שיאל תכשמנה תביק תריבח התוא הנה .םהיניב תושגנתהו 
שדחמ הל הנקמו תינרוחא ןמזה ךלהמ תא ריזחמ םג אוהש ,ימוימויה ןמ ,רוגשה ןמ הנושה 

.הייח ךותל תולילקו שודיח תנזומה תוימולח ,קמחתהל רבכ תדמועה תוריעצ ,תכשומ תוישנ 
לא" תחרוב איה — ותרטמל תוטשפב רתוחו בשוחמ רבג אוה הנהו ריעב וב השגופב לבא 

.("הנטקה הקתפרהה") ."המהוזמ יקנו חצ ,חצ םהב ריוואהש םיהובגה םירהה 

רמג" ןייוצמה רופיסב םג םיאצומ ונא ,היינשה לומ תחא םיכרע-תכרעמ ןיב תושגנתהה תא 

ךותב ,תונוטיסב ירפ תריכמב םיקסועה םירחוס תלשוש לש קנופמה ןבה רשאכ — "ןובשחה 

יחילצת אל ילע" :הפוריאב ולויטל וילא ףרטצהל הל עיצמ ,רופיסה תרוביג קשמה ירפ םג הז 

תא ימ דעב .יל אל לבא ,וזה הידמוקה תא גיצהל הלוכי תא רחא והשימל .םשור תושעל 

ןיבהל לגוסמ וניא חילצמה ריעצה — "?הפיא ?פיצנירפ דעב ?ימ דעב ,שורג לע תדמוע 
ףוגב בותכה הזה רופיסב .תכשומה ותעצה לש הייחדהו בוריסה ירוחאמ דמועה תא 
רסוח לש ,םוח לש ,קנחמ לש הריווא תיביטסגוס הרוצב תמייקמ תרפוסה וב דשאו ןושאר 

קסועה שיא ,לודגה רחסמה-תיבב ידיחיה התידב-לעב וליפא הלגתמ ,תונלבס רסוחו ןמז 

רימע הזילע .הנומיאב לעומכ ,המריפה לש היכראריהל ףופככ ,בזכאמכ ,ךורב ,ירפב ןירשימב 
םלגמ אוה הליבשבש ,רופיסה תרפסמ סחיבש ינו ש ה תא רתויב תיעבט הרוצב שממל החילצה 

ןמ ךוויתה-יחוורמ םייחה הלא לש רחסוממה סחיה ןיבלו ,יפסכה וכרע תא רשאמ רתוי הברה 

.ןוחטב לש השוחת הזיא יל ןתונ קיהבמהו ינועבצה ירפה .רדסב לכה היה הטמל ןאכ" .וב רחסמה 

הריכמ ,וילוגלג לכמ ותוא הריכמ ינאו .תחקל האב ינא ותרומת תאש ,ישחומה .ישממה ךרעה והז 

ותוא הריכמ ,ףיטקה לש תוילפרעה המכשהה תועשב החלה הוולעה ךותב ןנוצו ללוטמ ותוא 

םרוז ותוא הריכמ ,םיילולפאה רוריקה ירדח לא ותוא תועיסמה תוילכימב םודא בהזכ רגינ 

,הזה ןסחמב ,ןאכ זאו .בל-תמושתב ,תוניצרב ,תונידעב חפוטמו לפוטמ תונייממה יטרס ןיב 

תורירקה תא ןירקמ ,דצה ןמ ול דמוע אוה ,תלוספ םתסו תופילקו הלומהו םיבובז ץרושה 

.(39—38) "יתימא םיבוט ןבכ ,בלה תמושתו חופיטה תא ,הלולצה 

.תונוש תויכרע תוכרעמ חוכינב יכרע םלוס ותואל ירפה ףרוצ םג ךכ 

ישעמהו יניינעה ןונגסב — חור יכלהו תויומד ,םיבצמ בוציעב ןונגס ינימ ינש לש תבולשתה 
רשק םהב הרושק איהש םישנאו םיעוריא לע רפסל תרפסמה אובב שגורמהו דחא דצמ 

."קורי שיש ומכ" ,ולוכ רפסה ארקנ ומש לעש יזכרמה רופיסב רתוי דוע טלוב ,ילאנויצומא 

האירקה תעשב ונתוא הוורמ אוהו םייחךויםנו באכ ,םיטקילפנוק ,םירוביג המוה הזה רופיסה 

תמקהו המדא שוביכ לע ינושארה קבאמה תוירזכא וב רופיס הז ירה .לודג ןאמור ומכ ,וב 

האניש תשחור התחתמש ,תינוציח תורבגתהו הדיגבו רבשו הבהאו תתיבח הוולמ ץוביק 
עבטהו ןוזחה לש תבולשתה תא הרצק העיריב לפקל רימע הזילע לש התלוכי הב השקימ :באכו 

חכווהל היה םויאו אילפמ .ולולסמב לגלגתהו ךשמנ לכה" — הייוטיב אולמ לע האב ,םדאהו 

יתלב תומקר הזיאו ונייחב ורעפנ חלאכ םיללח ינש .הרומת ול ןיאש םדא וניניב ןיאש בוש 

וליפא הרכינ אלו טעמ דוע .קירה םוקמה תא תואלממו תושדחתמ ,תוטשפתמ ןיעל תוארנ 

לש םתוקלתסה ירחא תביקב שחרתמש תא ץרמנ רוציקב רסומה רואית והז .(120) "תקלצה 
.םייזכרמ םירבח ינש 

הזילע לש הנונגס .תויעבט רסוח לש השגרה םשו הפ קד .םירופיסב שי תשבוכ תונכ הברה 

אללו חור ץמואב .הקומע תישנ תויריל ולוכ רפסה יוור תאז םעו ,יניינע ,יימצע אוה רימע 

,ת י ש ו נ א - ל ל כ ,בטיה השובכ תויטאמארד הליכמה תואיצמ בוציעב תקסוע איה תוילשא 

.ץוביקה אוה הלודיגו התואיצמ עקרק םא םג ,םירורב רכיה ינמיס תלעב איה םא םג 

.חיטבמו ןיינעמ םירוכיב-רפס 
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