
 טפנ" ,ןורוטי !חרמ לט ורפס לס - לגלגתמ הז
"ןידה רזג רחאל תוליפת - לגלגה
ינועבצ ןדיע
 םשהו םתס םשה ,שרופמה םשה :םשה לש יביססבוא בהוא אוה ןורושי בחרמ

 ־הנשי תירבעב יסקרק ןפואב לגלגתמש ,"לגלגה שפנ" ,ולש שדחה רפסהו .ללכב

 ישילשו ןושאר ףוגב ומצע תא דימעמש - ןורושי לש יקסטורג עסמ אוה ,השדח

 תאז לכ ,ללכב םשהו םתס םשה לא ,שרופמה םשה לא - רפסה בלב תישאר תומדכ

 רזג רחאלש יוכיסה תורסח תוליפתל סחיב בלסרבמ ןמחנ יבר לש ותנשמ תובקעב

 םירשפאמ אלו תוליפתה תא םיהזמ ןידה לע םינוממה לאמשה יכאלמ ןכש ,ןידה

 עפומכ "לגלגה שפנ" תא ןיימדל תולקב רשפא הז רשקהבו .לאל תשגל ןהל

 תולכיה״ו לאקזחי ןוזח םע בתכתמש ,ררחושמו הפשל דוקע ,רוחש־יטסימ טרבק

 יריש עסמ והז - תימוקמה הרישה ףונב הרידנ יד העפות - טפסנוק רפסכ .״יתבר
 תויהל תלגלגתמ הטמ לש דירחהל תינוליחה ביבא לת ובש באכ דע גנעמו יוזה

 הכש הלעמ לש תבגשנה םילשורי תא הילעמ השריג ןכש ,הלעמ לש ביבא לת

 יטמרהה המלוע ךות לא רתי תונשודמב המינפ העקש ,המדרנש דע המצעב הסובא

 אשונ אוה רשאכ ,"הייריח" רישבו .ןורושי לאוש "?הרע תא םילשורי" :הגגופתהו

 תרמה תא הכבמו "תרהוזה הייריח" תלבזמ לעמ רהה לע ולש ושי תשרד תא

 םלצכ ביבא לת תא םקממ רשא אבה רובידה הפהמ ול אצוי ,אתנכשמב הניכשה

 / םילשורי יבגב / המרעה שאר יננה םויה״ :הרושבה אשומו הפוזנ ךכל יאו ,רדענ

.(44 ׳מע) ״ליבהמ ילעמ / ביבא לת ינפל
 לת יזא ,בגשנל סחיב הרוכבה לע ביעתו קיעתש הלעמ לש םילשורי אלל

 ינורושיה הפשה םוקיב תגזמתמ הטמ לש תיזכרמה הנחתה לש תיקפואה ביבא

 לאיבא אבבא רואא עמש") םיבורמה םהיתומשו םיכאלמה לש יכנאה םלועה םע

 הילמפ הילימפ הל םתא / לואתשא ןומיסא םסילא / לאימנא ןולדנא םסקארבא /

 ,יכאלמה םלועה םגש ךכ ,(18 ׳מע .״?ןאכ ףרשנ והשמש םיחירמ אל / הלעמ לש
 לע הידוראפ ולוכ אוהו ,"הילימפ הל" ינימיה ןוגראל דמצומ הלימ קזבהבש

 ארוקה לצא לבקתמ ,"יתבר תולכיה״מ םיכאלמה תומש לש עקפתמה יובירה

 שפחמ הפשב לגלגתהל לדח וניאש ,ןורושי .יאזורפ םויק לש תיקפוא הרוצתכ

 יפכ ירצונה יזונימונה תגשמהמ קוחר אוה .יחסב השודקה תאו השודקב יחסה תא
 תולכיהה שגפממ ךכמ תוחפ אלו ,"השודקה" ורפסב וטוא ףלודור ידי לע חסונש

 וב אנקמ ,תיראילימפ הרוצב חחושמ אוה ותיאש לאקזחי איבנה לש דוהה בר

 הווצמ" לש לטב ךלוה יבצ יאתבש ןיעמכו .לאה ידימ תורישי הליגמה תליכא לע

 תיחמב הליגמה לש ירוקמה שבדה םעט תא לאקזחיל ריממ אוה "הריבעב האבה

 תויהל ,ןעלובל ,תויתוא לוכאל - ״ררושמה״ לש תיטוראה היזטנפה וז ירהו .ארח

81השעמל [...] הליגמ יתלכא ינא״ :התיא דחאתהל ,תגשומ יתלבה הפשה םע דחא
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י תשרפהו תומש יתלכא / בותככ יתלכא זא יתלכאש בותכ / תויתואמ יושע ינא

4 ימע) ״שוריפ £ 0).

ת ועפותה יוביר ובש רכומה ינחורה ךלהמהמ ןגפומ ןפואב גרוח "שפנה לגלג"3

ם לוע ,ןיינעה ךרוצלו .הפשב דחאה םע תוגזמתה תבוטל רמומ רמוחה םלועב ןב

י מאנוצ" ליכמש ,ןורושי לש תצצורתמה ותעדותל הדרטסוטואכ זקנתמש רמוחה

ת ופדועש אלא ,תלבסנ־יתלב תופדוע ליכמ ןכא ,םילג וב תוכמש "הולא תויומד לש קי

ם צע תא תרשפאמש וז איה ,הרואכל יתוטשה היוטיב תא רפסב תאצומ רשא ,וז

א לל ןכש ,יחרכה יאנתכ שרדנ הזו .הפשה לוגלג ,שפנה לוגלג :לוגלגה תלועפ

; ןאלו לגלגתהל ךישמהל הילע עודמ עדת אל המצע שפנה הפשב לוגלגה תלועפ

ן יא ןכלו ,הפשב וחור לע הלועה לככ השועש ןורושי לש ונושלב - הלילחש וא

-  םיילגרה ןיב ול העוקתש הקומע ןיע םע תצלפמל ומצע תא המדמ אוהש אלפ

7 טע) ״שראפ אצי אל שרופמה םשהש״ ע סמה תילילשה היגולואיתב ,עודיכו .(4

ת ויהל אל קר ,שראפ אציש ,ונ .שראפ הזיאל ליבוהל יושע שרופמה םשה לא

ש שוח הזמ .רכו תנוונמה תוברתה ,לודגה רחאה תורישב טמוטוא ,הפשב טוב ,טוב

, ומצע לע תישהל לוכי םדאהש הלודגה הללקה וז ןכש ,ומצע תוומהמ רתוי ןורושי

/  םוגיד אל טוביש אל / רשי תויהל ךישמאש״ :םייחב תוומה לש ארונה ונמיס הז

2 ׳טע) ״ףנרקתא אל / םהבתא אל [...] ןמושמ טוב אלו 2).

ם יינש אל ללכ ,ךאלמ ויצח םדא ויצח ,הלעמ לש ןורושיו הטמ לש ןורושי ונשי

ב וביסב יכ / לגלגתהל ךשמה קר / לוכה בוזע״״ :תחא תושיל ופרצנ הכו הכ ןיבש

ש ודק שודקה" הז ררחסמ ךלהמב .(3 ׳מע) ״לאל המוד יכה התא / תוטשפ בורמ

ם ע הרישיו החותפ החיש תבוטל יביסרגא ןוליח רבוע הלעמ לש קתשמה "שודק

א בר ישרדמב תומודק תוירבע תויומד תולהנמש גולאידל הרז הניאש החיש ,לאה

 רדסה תא ךפהמו םינפ זיעמ ןורושי ובש "םשה דבע" רישב לשמל ךכ .םהינימל

ת עמש םא לאושו / ןומה ךילע עמוש ינא םיהולא״ :ןודאל דבע ןיב ןוכנה יעבטה

5 ׳טע) ״רזומ לא יח התא הפיא יל הלג / רזומ ךל הארנ ילש הפה ילוא / ילע 5) .

ת ועצמאב שדקתהלמ לדח וניא יביבא לתה הפש־ןילוחה בחרמ תעב־הב לבא

ש חל / תומשב יל לגלגמו בכור ינא״ :המצע הלולחה תילארשיה הפשה תצרמה

3 ׳טע) ״תואל תפומ ןיב / קבדה םומחל ת וכזב תיבגא־ומכ הרוצב גשומ הז לכ .(1

ם יינפואה .הטמ לש תמהוזמה ביבא לתב ןורושי לש תימוימויה םיינפואה תביכר

ת שפחמש המוגפה שפנה - תיתיזזתה תינורושיה שפנה תא םילגלגמש הלא םה

־ תירבעב וב ןוכשל בחרמ ךכמ תוחפ אלו ,ןוקירו םשה תדובעב הלבח ,ןוקית ,חונמ

ם הש םיינפוא ,תומלועה ינש ןיב - ויעגפ ללש לע וישכעה לש תרבודמ־תילארשי

ה ארמ" :יטסימה תולכיהה ןוזחב שדוק תויחו םיכאלמל ףדרנ םש ,םינפוא םג

ר שאכ םהישעמו םהיארמו ,ןתעבראל דחא תומדו ,שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה

.(זט ,א לאקזחי) "ןפואה םותב ןפואה היהי

־ סנרט ןורושי ונשיו ידש לא ונשי רפסה תא ןגראמש ןויגיה ותוא יפ לעו

6 ימע) ״ידשמ יתשקיבש ומכ / םיידש ינש יל שי״ :םיידש לעב ילאוסקס רמולכ .(9



 ררושמה לש יגולופורתנא־ןרקסה טבמל סחיב קר תמייקתמ הניא תויסנרטהש

 תיזכרמה הנחתה לש ביבא לת תא םיסלכאמה םיסופיטה לע וינפוא לע בוכרה

 תרבוע השעמל איה ,(64 ׳טע .״ןויצ רה לש תויסנרטה לא הלאמש״) הטמ לש
 תלאש תא ריממש ןורושי לש רסונמהו חתונמה ופוג ךות לא המינפ היצמרופסנרט

 ,הלימה םע תירב ,הלימ־תירב ןיעמכ רשבב ךותיח לש הקיטקרפל הפשב הריסמה

 ."ןורושי לש ףוצרפה תא ץפשל אב ימ" :העודי תיטמסוק הרודצורפ הל רשא

 סקטב ליעפ ףתתשמ תויהל ךפוה אוה ןנובתמ ררושממ :םיווקה תא הצוח ןורושי

 ךתח ,םיחתנמ ןיכס ןאכ שרדנ .השודק הליגמ לכאש לאקזחי איבנל הוותשמש

 :הזה רפסה לש קומעה סנרטה תא רוציל תנמ לע ןורושי לש תימינפ הבילצ ,רשבב

 לכות אל תיטנגלא םיחתנמ ןיכס םוש רשא תוילארשיל תודהי ןיב שאונה סנרטה

 תמסרופמה הרהזאה םע דומצ ןפואב בתכתמ "לגלגה שפנ" הזה ןבומב .ול רוזעל

 ןיערגל סחיב גייווצנזור ץנרפ ודידיל ז״פרת תנשמ בתכמב םלוש םושרג עימשמש

 תא השוע הדועב המוא ןיינבו םואל תפשכ שדוקה תפשב רוצאה יטפילקופאה

 תמדקל תרזחומש שדוקה תפש לש תויועמשמל רוויעה ןילוחה תורישב הכרד

 התוא ונעקיש רשא ,השודקה הפשה לש םוהתה היפ תא רעפת אל םאה" :המבה

 םה םירובס .םהישעמ תועמשמ תא םיעדוי םניא הפ םישנאה ,ןכא ?ונידלי ברקב

 .יטפילקופאה ץקועה תא הכותמ וצליחש .תינוליח הפשל תירבעה תא וכפהש

 .דבלב הצילמ ,אמלעב רוביד אלא וניא הפש לש ןוליח .תמאה הנניא תאז לבא

 תרקפה ריחמב אלא ,ץצופתהל דע תואלמה םילמה תא ןקורל ,השעמל ,רשפא יא

 שקעתמ ןיידעש ררושמכ .(1989 ,״דבוע םע״ ,״רבד דוע״ ךותמ) ״המצע הפשה
 םלוש לש הרהזאה רחאל םינש האמ טעמכ תללוחמ־שדוק תפשכ תירבע לע

 ,(ולש הקיטאופל סחיב ער אל רבסה ונל קפסל היושע המצעלשכש הרהזא)

 וכישמי םירבדהו םילימהש ורשבב עבשנ הפשב אליעלו אליעל חתונמה ןורושי

 לודגלמ לדח וניא הזככו הדימ ול ןיאש יזיפאטמה רוחהש ,ונושל לע לגלגתהל

 תא יל ומתסת אל" :םלועל םתסיי אל ,הביתכל יחרכה יאנת אוהש רוח ,וכותב

.(83 ׳טע) ״ןושל םיעבשב םג רוחה
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