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וכרוע(לזדמ־רוטקפס הלאינדו חישמ־לבות הקבר

מ ןוכמו םנגאמ :םילשורי .תונשרפו הריצי ,הירואית
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ש ויתוטיש לע ינתוכיאה רקחמב הנדה תירקחמה תורפסה

רבנ ,תשדוקמ תוהמ איה םיינתוכיא םירקוח רובע הלימה

,המצע ינפב הלימה תנבהב קפתסמ וניא הז רוזיח .גורתא

רופיס רצונש דע ,תחא דועו ,תחא דועו ,הקספל םילימה

קה תא קורזל וחוכב שי ;יגאמ טעמכ אוה רכומה ירופיסה
לש הז ויפואש ןכתיי .םילילצו תוחיר ,םיעבצ ,םימעט לש

כיא לש ורופיס דציכ תויתטישב ןוחבל וילעש ,ינתוכיאה

רקוחה .תיתרבח תואיצמ לש תיעדמ תונשרפבו חותינב

סמל ןיזאמה ןיב שרפנש ירופיס בחרמ ותוא ,תירופיסה

צקארטניאה תרגסמב הז תא הז םיניזמש םיגשומו תונויער

חייה ומעט תאו וחיר תא רמשל דציכ אוה רקוחה ינפב

ב ותוא דבעל ךיא ,תורחא םילימב וא ,תיעדמה

בע תא תונייפאמש תולאש םג תולוע וללה םירגתאה דצב

ות אוה ביטרנ םאה ?ביטרנל םייח רופיס ןיב לדבה שי
?הנבומו ןנכותמ ןויאיר לש רצות אקווד וא החותפ הלאשל

לאש תומייק ,ךכב יד אל םאו ?ןועיט קר תויהל לוכי אוה

ימשמ רפסמה םאה :לשמל ,ביטרנה תגצה תעב תרצוימה

ק םייקל ךירצ םאה ,ללכבו ?תישיאה ותחוור תא םסקמל

קחמה םייתסהש רחאל

פסב הנעמ תולבקמו תונחבנ תורחא תוברו ולא תולאש

קוחו םירקוח 21־כ ול םיפתושו לזרמ־רוטקפס הלאינדו

 2תנשב םייקתהש רנימס תרגסמב םיליעפ םינוידב קלח

ומרת ןתוא רותפל תונויסינהו םירקוח לש תוימוימויה

ופ אוה ירקחמה־ישיאהש

יטרואיתה תורדגהה תא תוכרועה תוראתמ רפסל אובמב

הרוביח ךרד תומכסמ ןה הזה ןוידה תא .ביטרנ גשומל

ינפוא םצעב ןהש ,יביטרנה רקחמל תוידוחייה תושדעה

מ רפסה בכרומ ךשמהב .ותדובע תארקל יביטרנה רקוחה

הגיצמ הז רעשב .תיביטרנ הבישח לע הירואיתב קסוע

מגידרפל תיביטרנה רקחמה תשיג תא ךופהל תשקבמה
תוידוחיי היגולודותמו היגולומטסיפא ,היגולוטנוא הל

מה ,תוגהנתהה יעדמל רפסה תיב ,החפשמ ידומילל תינכתה *
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איבמ ינשה קרפב .תורחא תויטסיביטיזופ

חוכ ,תמא םיגשומב םינדו תקתרמ תירוטסיה

בומ םיעוריאש ךכב המולג יביטרנה רקחמב

תועמשמ תלעב איה ,רחא אלו הז הלילע

ישילשה קרפב הריאמ רייאמרלצ לכימ 91).

לוקה תעמשה תונויער תא תחתפמו םזינימפ
.םישנ

רקחמב םירקחנל םירקוחה ןיב תמייקתמה היצקארטניאה תא ןחוב רפסה לש ינשה רעשה
:התנעטל .לופיטל יביטרנ רקחמ ןיבש לובגה תלאשב בר ץמואב הנד יאליזרב תירש .יביטרנה

.תילופיטה תיביטרנה השיגהמ תולואשה דוסי תוחנה ץמאל ונילע םא לוקשל שיש רשפא"
ףקשלו רפסמה לש המצעה תודוקנ תא החישה ךלהמב רתאל איה תוירשפאה תוצלמהה תחא
רקחמה לש ותוליעי תא המיגדמ רדיווק־העיבר־ובא בארס ' 152).מע< "החישה ףוסב ןתוא ול

ללכתשמ דציכ השיגדמו תורוגס תורבחב םייתוברתהו םייתרבחה םייחה תפישחב יביטרנה
וד איה המצעה עודמ הריבסמ איה הרמאמ םוכיסב .ידילי רקוחהשכ תויביטקייבוסה גשומ
ילאינרק הדימ תנחוב רפסה לש ישישה קרפב .תנייאורמל ןהו תרקוחל ןה תפתושמו תינוויכ
ססבל רשפא דציכו רפוסש רחאל ךייש אוה ימל ררבל תשקבמו רופיסה לע הקזחה תלאש תא

ףאו ,יאשר רפסמהש תנעוטו ולא תולאשל הבישמ איה .רפסמל רקוחה לש תוביוחמה תא
,םלואו .ראתל שקיב אוהש תואיצמה תא ףקשמ רופיסהש קודבלו םינותנה לע ביגהל ,ךירצ
וניא רופיסה ,ומוסרפ תאו ונכות תא רשיאו רופיסה תא רוסמל האלמ המכסה עיבהש רחאל

המענו רוש הנינפ תוריהבמ רפסה לש יעיבשה קרפב .רקוחה תושרל רבועו דוע ול ךייש
תא קפסמש ןויאיר לש וחוכ תא תושיגדמו רופיסל חוויד ןיבש לדבהה תא עשוהי ןב־רבצ
המיגדמ רזע הנח .חווידב קפתסהל אלו םהירופיס תא רפסל םירקחנה תא ואיביש םיאנתה

יעצמא איה הביתכהש הפיסומו רקוחה לש תישיא המצעהל יעצמא שמשמ רקחמה דציכ
.ולוק תא תולגלו ומלוע תא ןיבהל רקוחל םג עייסמה ררחשמ

שיבול־זבלא המירפ הארמ החיתפב .םייח ירופיס לש תונשרפב קסוע ישילשה רעשה
םימרות הלא דציכו ,ישיאניב עגממו תורכיהמ םינוזינ תיביטרנ תונשרפ לש םינייפאמ דציכ

תונשרפ תדובעש ןורדיג הלאירא תנעוט ךשמהב .ינשרפה םדוביעלו םייח ירופיס חותינל
רופיס תעמשהב יד ןיא ,הירבדל .שרפמ־ארוק־רקוחה תדמע תא םג גיצהל הכירצ תיביטרנ
אוביש יונישב ןכתסהלו קחשמל ונרופיס תא םג סינכהל ,םירקוחכ ,ונילע לטומ אלא ,םייחה

רופיס" והמו "בוט רופיס" והמ תוסרוגה תויצנוונוקה לע תרערעמ ןומיס הוח .ויתובקעב
הנרוא .הרואכל יוקל הנבמ ילעב םירופיסב םג שיש םוכחתהו רשועה תא הגיצמו "בוט אל

תעייסמ םייח ירופיסב םיטקילפנוק לש הפישח דציכ תוראתמ ריבד תירונו רמייהנפוא־ץש
ןהו רקוחל ןה תמרותו תויגוגדפ תוכירדמ לש תיעוצקמה תוהזה תיינבה ךילהת תא ףושחל
יתבב תויגוז אשונב תואנדסב רצונש ביטרנ דציכ םישיגדמ לפא באזו יקסלש החמש .רפסמל

לש הרמאמ .תיתחפשמה ותביבס םעו וגוז תב םע ידדה ןומא חתפל ריסאל עייסמ אלכ
םיעבצב עבוצ ,םישנ רריב הרפס תזחמהב אטבתמה ,עוציבה הנפמ דציכ םיגדמ ךילביל הימע
לולכשל תמרות ביטרנ לש ותזחמה ובש ןפואה תא תראתמ איה הרמאמב .ביטרנה תא םישדח

,רופיסה תורפסמל רשאב תושדח תונבה שוביג הז ללכבו ,םייחל תשדוחמ תונשרפלו םירסמ

םוחת ןיב תומייקתמה תוקיזה רחא הרת קינלוקש הניד .תומדה גוציילו תירופיסה תמאל
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סהל רשפא ךיא הריבסמו תיביטרנה תונשרפל ןומיאה

ל תועמשמ קינעמ םדא
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*

כתיי םא תוהתל יתלחתה רפסה תאירק לש הז בלשב
,חוכ ,המצעה לש םינכת וב םימלוגמ ןכש ,בוט ולוכש

;1
0

שק םע דדומתהל ביטימ רפסה םא םגש הדבועהמ תחנ

1,1

נה רקחמה לע תרוקיב גיצמ וניא ןיידע אוה ,תירופיסה

□

,רפסב םכסמהו ןורחאה רמאמה תא יתארקשכ ויה אלכ

ןוסלסו'ג תחתומ הז רמאמב ).ןתיב ירוא ידיב תירבעל

ידכ םייביטרנ םירקחמ יד ורבטצה הכ דע" :ודיתע לעו

ענ אל םא .וללה םירקחמהמ ונדמלש המ תא גזמנ דציכ

דחא לכ  -םיטסיספילוס( םידיחי םירקחמ לש רידא

מרב תיביטרנ הנבה עימטהל אוה רגתאה ,הדידל 437).

וברת תויגולוכיספ תויואיצמ לש תונוש תומר תגשמהל

ק לע םיטרופמ םירקחמל קזח יטרואית סיסב רצווייש

'ג יפ לע ' 438).מע< "הריבצ לש תמיוסמ הרוצ רשפאתת

םיארוקל רשפאי תוללכההו תונקסמה וקפוה ובש ןפואה

ב ןנובתהל תורשפאל םג םורתיו ,םינוקיתה תסנכהו

רקוחהו םירקוחה ךכל ונווכתה םא תעדוי יניא ,םוכיסל

וחיתפ ,תירקחמ תונכ םה ותאירקמ םילועה םיכרעה

קחמה לש ראתמה יווק בוציעל םישרדנש דוסי יכרע

ש תדובע לש השוביג ,ימושייו יטרואית רשוע :םימרוג

רעה תרסהו ,הנושארה הרושה ןמ תורקוחו םירקוח לש

הבוח רפסל רפסה תא םיכפוה דועו הלא לכ .ינתוכיאה
.םיארוקל ףורצ
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