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  :תירבה תוצרא לש ןוכיתה־ברעמב בויא ילילצ
 ירצונה םייחה ץע חכונל ידוהי יניצר שיא

 
 רבו'צניפ־ןהכה תור

 תישארב ,ופוס תארקל קר 1.דבלב הלילשל וב םירכזומ הניגנ ילכ .רמזבו תומיענב טעממ בויא רפס

 תעמשנו הלועה "םיהולאה ינב" לש םתעורת ןיימודמה עיקרב תדהדהמ ,הרעסה ןמ םיהולא לש ותבושת

 דולרפב םדיקפת המו םרשפ המ ?ולא םילילצה םהמ .)ז ,חל בויא( "רקובה יבכוכ" לש םתניר דגנכ

 הז רמאמ ?תישארב תויחו עבט תוחוכ לש םילילצבו תולוקב איה ףא תסלכואמה – תיהולאה הבושתל

 ןלוגלגב רשא ,בויא לש תואלפומה ויתונב שולש לע גלדי םג אוה .וללה תולאשל הבושתב קוסעי אל

 ןיבש הקיזה תלאש םלוא .תויהולא תוינגנל תוכפוה )ינשה תיבה ימי ףוסמ ינוציח רפס( בויא תאווצ ךותב

 תונמאב םייוטיב ןיבל ובילב םיררועמ םהש הנומאה תויהתו דדובה םדאה לע םישגרתמה תונוסאה

 תוירצונו תוידוהי תורוסמב בויא ילוגלג םע תילגתמו הבש איה .קיתעה םלועב םש יא תמייתסמ אל לילצה

  2.ונא ונימי דעו זאמ ורבעש םינשה יפלאב

 תרשרש"ב ומוקמו ,בויא – "םירוסייה שיא" תודוא לע איה תקולחמה .תקולחמ תעלגתמ וללה תורוסמב

 וקחדל שי אמש וא ,יגולואיתה בחרמב דובכ לש םוקמ רומש ויתוינאתו ויתונעטל םאה ."הלודגה היווהה

 שרדמהו דומלתה ימכח ךא ,ת"מא ירפס ךותב רזומה ורפס תא וללכ ארקמה יכרוע ?הנחמל ץוחמ

 ךכ וא ךכ Larrimore 2013(.3 ;2004 קאמ ;2005 םקור־ןזח ;563–553 ,1978 ךברוא( וב ושקתה

 בויא ךא .לארשי תדעמ – "היה לשמ קר וא היה" – שיאה בויא תא קיחרהל התייה םימכח לצא הייטנה

 .אובל דיתעל – תמוערת ךותמ ףא וא  הקיתשב םתאישנל הרומתו ,וישכע םירוסיי .החטבהל ךפה ןויערה

 – לודגה סוירוגרג לש בויאב רסומ דעו ,השדחה תירבב בקעי תרגיאמ – םימדקומ םירצונ ,םתמועל

 שיא .םדקומה ומוליגל :ךכמ רתוי .עישומה ירשבממ דחאל והוכפה ףאו םיהולא תלחנל בויא תא וחפס

 .וב םיקבדה – לבת יבשוי יאטח לע םהב רפכמה ,רסוימ לא־םדאל החטבהל ךכ ךפה ישונאה םירוסייה

 4.ינשה םוינלימה ךרואל םג הכשמנ וז הליבומ המגמ

 םירוסייה ,םירצונ םיגוה יפל .תילקיזומ הדוהת התייה ,יטמכס חרואב ןאכ תגצומה ,וזה תקולחמל

 רקובה יבכוכל הינומרהב םינוע םיהולא ינב .סננוסנוקל סננוסיד ,רושימל בוקע םיכפוה םירהטמה

 ףאו ,יתולגה סננוסידה תייהשהב ,שערב תויחל רתוי םינוכנ ,תורוד ךרואל ןמתסה ךכ ,םידוהי .םיננרמה

 
  .)אי ,אכ בויא( בָגּוע לֹוקְל ּוחְמְׂשִיְו רֹוּנִכְו ֹףתְּכ ּואְׂשִי :בויא רמוא םיעשרה לע 1
 .הלא לכב ןדה םיבותכב רפסמ קרפ אוה הז רמאמ 2
 ותומד תנטקה איה ל"זח לש תיללכה המגמה .ב"ע-א"ע זט ארתב אבב תכסמ ילבבב עיפומ ונממ בושח קלח :םינוש תורוקמב רזופמ ל"זח לש ןוידה 3

 וב םיאור םניא הלא וליפא ךא תוכז וילע םידמלמ םהמ טעמ .ויתונולת דגנכ תורישי תונעט ךותמ םא ןיבו לארשי ילודגל ותאוושה ידי לע םא ןיב ,ותוקידצו
 .)364–363 ,1978 ,ךברוא( תפומ

 Larrimore( אוהילא םע אקווד ההוזמ רפסב הרושבה אשונ ,ןיוולקו סניווקא סמות ,ם"במרכ םינוש םיגוה לצאו .רתוי תבכרומ הנומתה תישענ ינשה ףלאב 4
 .)Luther 1960( יוארה יגולואיתה ךרעמה ןמ הצוחה בויא תא קחודו תושעל לידגמ ףא רתול .)78-115 ,2013
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 ץקל ברעה ןורתפה תא םיחוד םה .ינופוקק עיקר תאשל םינכומ םה .םינשו םימי ךרואל ,ישיאה לבסה

 תחתמ ותוא וקיחדהש וא ,תיווז ןרקל ותוא וקחדש ףא ,בויא ךא 5.וילע םג רתוול םינכומ ףוסבלו ,םימיה

 ,לודג שערב תשחרתמ תוצפנתהה .וצפנתה הלאכ םיקודיצש עגרב הלעו ףצ ,םינמדזמ ןיד־יקודיצל

 רשיבש "םיהולאה תומ" עגרב םיעמשנ הידה םדק .תונוסאה תבוקע םירשעה האמב ,עמשמ יתרת

 המשאב ודוה ףא םקלח .)2019 רבו'צניפ־ןהכה( ולוקל םיבושק ויה םירצונכ םידוהי .השטינ לש עגושמה

  .והונגרה ,דחאכ ירצונו ידוהי ,התאו ינא :קושה רכיכב עגושמה םע

 האממ הלעמל ךשמב קלחיהל םיבשו םיללבנ ,בוש םיידוהיהו םיירצונה םינעמה םילצפתמ ךליאו ןאכמ

 תווחמ תא וא שערה אשמ תא םמצע לע םילבקמש שי ,םיררושמו תוררושמ ,םיניחלמ ,םירפוס .הנש

  .תלאוגה הללצהה תא םישפחמו םיבשה שיו – בויא לש הלופכה ותקיתש – הקיתשה

 A Serious Man :סרתמה ידצ ינשמ תודמועה תויאקירמא תויעונלוק תוריצי יתשב קוסעא הז רמאמב

 ןהכ םיחאה לש )בוט ידוהי תירבעב תירחסמה הצפהב תרתוכה המגרותש יפכ אלו ,יניצר שיא ןלהל(

 םיכרעומ םירצויב רבודמ .2011 תנשמ קילאמ סנרט לש )םייחה ץע ןלהל( Tree of Life-ו ,2009 תנשמ

 םיקסוע ,ןמזה ותוא ינב טעמכ ,ולא םיטרסב ,העתפהה הברמל .הזמ הלא תילכתב םינוש ךא דחוימב

 םה .וב תוברועמ ויתומיענ־ויתומינו בויא תומדש יפרגויבוטוא טבממ הווהה ישרושב "ירצונה"ו "םידוהיה"

 םהירוענ תוזוחמ לא ,תמדוקה האמה לש םישישהו םישימחה תונש לא קחרה םהירוביג תא םיחלוש

 )המאתהב ,ססקטו הטוסנימ( המורדב היינשהו הנופצב תחאה ,תירבה־תוצרא זכרמב תוירברפ םירעב

 םהירוביג .םיישונא םידממב תונוסא םישחרתמ וללה תוזוחמב 6.תויניערגה םהיתוחפשמ תומאות לאו

 זא םהייח תואיצמב רמולכ – רבעה ותוא לש הווהב םהייחב םליכהל ךרד אוצמל םישרדנ םהיתורוביגו

  .ישילשה םוינלימה תישאר לש הווהה איה אלה ,תואיצמה התוא לש הדיתעב םג ומכ –

 "םייוג"ב םילקתנ וא םילבוג הירבחש תינרדומ תידוהי הליהק ךותב ולוכ ןגועמ ,"ידוהיה" ,ןושארה טרסה

 ץמש וב ןיא ,דבלב "םירדייסניא"ל טרס הרואכל והז .םהב םירעתמ שממ אל ךא ,םביבס םינכושה

 ,ינשה טרסה .תירב ינב םניאש ימל םיידוהי-םינפה יווההו םיגשומה תא ךוותל ןויסינ אל םגו הקיטגולופא

 ,טרסה .םילוח ,םירוחש ,םיריסא – םישלחומ םירחא וילושבש ,םידוהי לוטנ בחרמב שחרתמ ,"ירצונה"

 םייתדה ןהירשקהו ויתוזימר תא תוהזל םיילאיצנטופה ויפוצ תלוכי תא הילאמ תנבומכ חינמ ,ורצויכ

 לצא תירצונה תוילירטסהו ,אסיג דחמ ןהכ םיחאה לש םטרסב יוג־ידוהי תדגנה .םיירקיעה םייתוברתהו

 ינש ,תאז םע .תונושה ויתומרב יעונלוקה םמקרמ ךות לא םיטרסה ינשב תורזשנ ,אסיג ךדיאמ קילאמ

 םיסומכ רבע ינעטמ םיאשונ םהינש .יאקירמא־ירצונו יאקירמא־ידוהי :דאמ םיאקירמא םיטרסה

  .םהירצוימ םימלענ ףא המ תדימבו ןיטולחל םהל םיעדומ םניא רשא םהירוביג תא םיליעפמה

 ליבקמב הנזאהו ,עונלוקה תמלצמ תשדע ךרד הכוראה בויא תרוסמב תוננובתה אופא עיצמ רמאמה

 רשפאמ אוה :ומִע ויתונורתי – םימוידמב ,ןמזב – הז לפוכמו לופכ בירקת .הטבמל ףרטצמה לוקה ספל

 
 תועונת ,םידוהיה לצא םג .)2021 רבו'צניפ־ןהכה :תירבעל םוגרת( ,HaCohen 2011 ואר םרשפו םיידוהיה הללצהה יעפומב םינושה וימוליגב שערה דוסי לע 5

  .לבסהו םירוסייה ,לומגה תלאשל םיינומרה תונורתפב וקבדי )וידחי םהינש וא( םייממעו םייחישמ םימרזו
  .יוניליאב החפשמה הררוגתה ןכל םדוק .המוהלקואב הררוגתה ותחפשמשכ )ילפוקסיפא ךוניחב( ססקטב דמל קילאמ :םיזמר םילתוש םה 6



תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמב בויא ילילצ ,רבו'צניפ־ןהכה   | 

 
3 

 הלבקהה .תונושה בויא תושרומל דעבמ ,ונמע ןדועש ויתויושיגר לע ,ונל רכומה הווהה תא ןוחבל

 שיא" בויא לש תולודגה תולאשל רשקהב םהב קוסיעהש תדמלמ םיטרסה ינש ןיבש העיתפמה

 – םרדעיה וא – םיילילצו םיינויער ,םינושה תונורתפה .אדירג םירקמ ףוריצ תניחבב וניא "םירוסייה

 תוסיפת לעו ,דחאה הרקמב תוידוהי תורוסמו תושיג לע םינעשנכ ולגתי בויא לש תיסאלקה ותייהתל

 7.ינשב תוירצונ תויושיגרו

 ברעמ עצמאב םינמז ויה

 דמוע טרסה  1967.8 ינוי דע יאמ :קיודמ ונומזתש רבעב שחרתמ ןהכ ן'תיאו לאו'ג םיחאה לש םטרס

 תא בילצמ טרסה דעומ .ופוס תארקל שחרתת רשא ינד רענה לש הווצמה רב תארקל הנוכתה ןמיסב

 חרזמב לרוג תרה תושחרתה םע )םינש שולשב ן'תיא ויחאמ רגובמה( לאו'ג לש הווצמ רבה תגיגח

 ,םינמזה םתואב ,םש תורתונ טרסה תולילע .םימיה־תשש תמחלמ :ללכ תורכזומ הניא וז יכ ףא ,ןוכיתה

 :הרואכל תוחפל ,רתוי םימדקומ םינמזב חתופ אקווד אוה ךא .רתוי םירחואמ םינמזל תוגילפמ ןה ןיאו

 ,והשמ יקסטורג םימיא עפומ תולעמ ןה .הנשיה תשביב םימיל רבעמ תושחרתמ ומכ תונושארה ויתוקד

 הנומתב רבודמ אמש וא .ןילופ וא היסורב ךרדה םא לע ידוהי תיבמ וא יאפוריא חרזמה לטעטשה ןמ

 ,הינפ לע .תילגנאב תחא הלימ אל ףא :םאתהבו ?שדחה םלועב רבכ – ידייה ןורטאיתה ךותמ החוקלה

 ןימאהל אל רחבנ ,הפוצמכ .טרסה ירצוי ונעט םג ךכו ,ןכמ רחאל אוביש המ םע םולכ אלו וז החיתפל ןיא

  .םהל

 ףוסל דעו םישימחה תונש תישארמ ,הלעמו הנש םירשעכ לע ותלילעב שרפנ קילאמ לש וטרס ,ותמועל

 םירבדה תלילע תא ןנוכמ אוה .1956 תנש ביבס שחרתמ ורקיע .םילודג ןכות ירעפ םע ,םישישה תונש

 – )ישילשה ףלאה הנפמ ביבס( טרסה םוליצ תונש לש ליבקמה ינוידבה הווהה ןמ קבשאלפ ןיעמכ

 ליגל רבעמ ףא ויתונשב רגוב התע – )ןוסרקמ רטנה( ק'ג רענה ,תיזכרמה תומדה לש הלוקו התומדב

 התע יוצמ אוה וליאו םהייחל םיעבראה דע םישולשה תונשב זא ויה וירוה .)ןפ ןוש( הלילעה ףוגב וירוה

 ולש בחרמהו הביבסה .טרסב םיוסמ עגרב שגדוי הז רעפ 9.הדימעה ליג לש רתוי םימדקתמ םיבלשב

 ילכירדא דרשמ לש קט־ייה יבחרמ ,תכתמו תיכוכז ילדגמ ,תינרדומטסופ ריע :תעכ תילכתב םינוש

 ללוכו בחרתמ )flashback( רבעל קזבהה .ןמזה חורב םיבצועמ )וילעב וא ולהנמ אוה ק'גש( רדוהמ

 רגובה ק'ג תונצס תא ביצמ אוהש המדנ םיתעל ;םהל ףתוש היה אל ריעצה ק'גש טבמ תודוקנו םיעוריא

  .אלמ יתייווח ףחס לעב הווהל "דרוורופ־שאלפ" ;םהה םימיה ןמ דיתעל קזבהכ

 
 ןיא .Kalman, 2010; Kilbourn 2013; Zwick 2016 תא ריכזהל יואר םהיניב .םיבתוכ רפסמ ידי לע בויא ירשקהב ונודנ ,וידחי םהינשו ,םיטרסה ןמ דחא לכ 7

 ורקסנש םירחאו ,ולא םירמאמ .הלא םיטרסמ המכל םיסחייתמ קיווצו ןרובליק .םהל הארשה רוקמ אוה בויאש םוינלימה תישאר זאמ םידיחיה םיטרסה םה
 םיאור םניא הרקמ לכבו ,תונמדזמ בגא תורעהב רתויה לכל ילקיזומה רשקהל םיסחייתמ ,הבחרהב םייתוזחה םייומידב םיקסוע םקלחש ,הז רמאמ ךרוצל
  .םיטרסה לש תועמשמה גראממ קלח םילילצב

 .תיתריצי תושימג םיגיצמ םה ,םינמזב ופפחי ולאש תנמ לע .הפוקת התואמ םיירוטסיה םיעוריא ןכו םייפרגויבוטוא םיטנמלא טרסב םיבלשמ ןהכ םיחאה 8
 הווצמה רב תשרפ .םינברה תשולשמ יראל תא לבקל ןושארה ,ריעצה ברה לש ודרשמב יולת 1967 ינוי־יאמ םישדוח תא גיצמה הנש חולב ןיחבהל רשפא
 רוכזא ןיא יכ ףא .םיעדונה "הנתמהה" ימיכ לארשיב ווחנש םימי ,יאמב 20-ב הנשה התואב הלחש "רהב" תשרפ איהו ,לאו'ג לש ותשרפ התייה ארוק ינדש
 תעבומה תירופסאידה הסיפתה תנבהל הבושח התוחכונ הררג איהש תויושחרתהלו )1967 ינויב 10-ל ינויב 5 ןיב השחרתהש( ןוכיתה־חרזמב המחלמל
 ןחלוש לע םיחנומה ]1957[ ןבא אבא לש Voice of Israel-ו ]1945[ ןידי 'י לש הדצמ םירפסל טרפ( םייק וניא טעמכ ינויצה ןיינעל רשקה .טרסה תועצמאב
 לירפאב 30-ב הטוסנימ תנידמ םורדב התכיהש ,הטי'גופ םלוסב 4 ,תינסרהה ודנרוטה תפוסל דוהדה איה טרסה ףוסב תשגרתמה ודנרוטה תפוס ;)ןולסה

  .טרסה תלילע דקומ ,St. Louis Park-ל תימורד ליימ 60 תמקוממה Owatonna הרייעה לא הנופצ Twin Lakes-מ ענ ודנרוטה ךפשמ .1967
 .רתוי תרגובמ תוזח ול הוושמ יאמבה ךא ,50 ןבכ ןפ ןוש היה טרסה םולצת תעב 9
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 .םהידלי ןיבל םירוה ןיב קתנ לח – "הכרדב הללמוא תחא לכ" – וללה םירענה לש םהיתוחפשמב

 קתנה ,)קינל ירשו גרבלוטש לאכימ( קינפוג תידו'גו יראל םה וירוהש – ינד רענה לש תידוהיה החפשמב

 לכב תונוש טבמה תודוקנש אלא .יריא האצומש ,ןאירב'וא תחפשמב רשאמ רתוי השקו ףירחכ רייטצמ

 ישארה רוביגה .תימוקמ הטיסרבינואב ,ידמל לשוכ הקיזיפל רוספורפ :יראל באב קסוע יניצר שיא .טרס

 המשב זמרנש יפכ תיבויאה תומדה ,ק'ג רענה אוה דוקימה תיברמל הכוזה ,ישארה רוביגה םייחה ץעב

)JOB - Jack O’Brie; תורגבתהה ליג ףס לע אצמנה ,)תויומדה ןיב תקלחנ תויבויאה רבד לש ותימאל. 

 ךא – באהש יפכ ,יניצר שיאב התובישחב היינשה תומדה אוה ןבה .ותונכו ומסק לשב ול הנותנ ונתדהא

  .םייחה ץעב – םאה םג

 תרתוכ – ?O Brother, Where art though ?התא ןכיה יחא .ירצונה טרסל יזכרמ םיחאה ןיב רשקה

 ק'ג לש תושיחלה ללשב תולקב בלתשהל הלוכי התייה ,2000 תנשמ ןהכ םיחאה לש עודיה טרסה

 רחאל רושעכ ,.R.L לש ותומ תעדוה  10.רבעה םע סויפו .R. L תמה ויחא תא שקבמה ,)ןפ ןוש( רגובה

 ,ידיתע דדובמ עגרכ ,וכלהמב םדקומ בלשב םאל תרסמנ ,טרסה תיברמ תא תווהמה תויושחרתהה

 תא תוחתופה תוטרווקב םלוגמ העדוהל ךמסנש יתעדותה קירה ;רגובה ק'גל םיקזבהב בשה

 םחנת ןוגיה תכומ םאה תא 11.םיכורא םיכשמב תוקיר תובטקואב תוולמ רלהמ לש הנושארה הינופמיסה

 יממעה רישה בככמ ,?התא ןכיה יחאב ."הז הככ ,חקל 'הו ןתנ 'ה" :תרכומה בויא תחסונב אתבסה

 תומד אוה הזה רישה רוביג 12.)דימתה ירוסיי שיא ינא( ”I am a man of constant sorrow“ י'צאלפאה

 דדונ ,בוזע .)Garst 2002 ;הינרופילק וא ודרולוק ,היני'גיריוומ תונושה ויתואסרגב וא( יקטנקמ תיבויא

 )'וכו ודרולוק ,היני'גריוומ וא( יקטנקמ שיאה ."םיהולא לש בהזומה ףוחב" ויער תא שוגפי אוה חנזומו

 ירטנאקה יווילבו רישה לש םירזוחה םיתבב השוע תאז לכב אוה המ .ולרוג רמ לע הניקב ולוק אשונ וניא

  13.ךשמהב ררבנ דוע ,ולש

 ידילי ,הרובחבש םידוהיה :תוילקיזומה םהיתופדעהל עגונה ,םירצויה ןיב יתוהמ לדבה ררבתמ ךכ ךותמ

 תוילקיזומה תורוסמה ךותב קומע םינגועמ ,םיעבושמ םיאקימוקו םיטסידוראפ ,םישימחה תונש

 ,רתוי ישרוש יאקירמא הרואכל ,קילאמ .)תויאקירמא־ורפאכ תונבל( תויאקירמאה תוירלופופ־תויממע

 ןמ ,םייאפוריא םלוככ םבור ,םיקהבומ םייסאלק לילצ תומלוע רכבמ ,רושעמ רתויב םיינשה ןמ רגובמה

 םירשעה האמה יניחלמל דעו ;רלהמו הנטמס זוילרב ךרד ;סמהרבו טרצומ ךאב ,םילודגה םירטסאמה

 .םירחא םיברו )Douglas Townsend( דנסנואט ,)Zbigniew Preisner( רנזיירפ – תחאו םירשעהו

 ,ויניחלמ תא קלחמ 14,"ילאיצנטסיזקא"ב תורישי קסועו ילטנמונומל הטונה ףוסוליפ־יאמב ,קילאמ

 
 טוריפו ,טירסתה ןוגכ ,טרסל םיינוציח םיכמסמב קר םיעיפומ םיריעצה םיחאה ינש תומש .טרסב םשב ארקנה דיחיה אוה ק'ג ,שרופמ וניא אלמה ומש 10

  .)ןייטס'צ הקיס'גו טיפ דארב ידי לע םימלוגמ( ןאירב'וא תרבגו רמכ קר הלאב םג םיעיפומ םאהו באה וללה םיכמסמב .ב"ויכו םיפתתשמה
  .https://tinyurl.com/TreeEx1a הרומאה הנצסל רושיק 11
 .םירחואמה םייניבה ימיב התישארש תיפרגונוקיא תרוסמב הזככ עבקתנו ,סוטסירכ לש םיבושחה וייוניכמ אוה )The Man of Sorrow( םירוסייה שיא 12
 )folk revival( לבייבר קלופה לש הצירפה עגרב ,ולש )bluegrass( סרגולבה תסרגב .דאמ ותוא םיבהוא וילהק הרשע עשתה האמב םש יא ,ותישארמ 13

 .KKKה םע קבאמה תונש ,םישולשה תונשב ,רתוי םדקומ ךיראתב םקוממ הז הצירפ עגר ,)התא ןכיה יחא( טרסה ןוידבב .טיהל ךפוה אוה םישימחה תונשב
 הכוז אוה זאמ .טיהלל ,2000 תנשב דוע ,דימ ךפוהו יאמצע לוקספכ תופוקה רבוש טרסה ןמ קתינו בש רישה .טרסב יזכרמ דקומ איה קנע טיהלל ותכיפה
 .תובר יוסיכ תואסרגל

 )Ryle( לייר טרבליג עדונה ףוסוליפה לש ודימלת היה ,סדור םש לע תיתרקויה הלגמב הכוזכו ,היפוסוליפה ידומילב הנושארל וכרד תא ללס קילאמ 14
 ,רגדייה לש ורפס תא רואל איצוהלו קיפסה אוה וז הפוקתב .דחי םג הימדקאה תאו טרוטקודה תא שוטנל ול ומרג םהיניב םיקומע תועד יקוליח .דרופסקואב
  .)1969( הביסה תוהמ
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 הנבמ תרציימה הקולח ,טעמכ ימוטוכיד חרואב םיטנטסטורפלו םילותקל ,ןיעדויב אלש וא ןיעדויב

 םיטנטסטורפה תא .םתעבה בגשו םהילילצ תרתע לע ,םילותקה םע וביל ,הארנש יפכ .רורב תועמשמ

  15.תוחיחצו תונקייצ ףא ילוא ,תעמשמו הרמוח םע  ההזמ אוה

 ןושלב וגפסנש תויועמשמב םינועט םיטרסה ינשב לילצה יעפומש החנה תדוקנמ אצוי ןלהלש חותינה

 )תיביטיאוטניא המרב תוחפל( תושיגנ ןה הלאככו 16,היתויופעתסהו היתורודל תיברעמה תילקיזומה

 תויומדל םולע יטוימס ךוותמ קר הנניא הקיזומה םיטרסה ינשב .םינודנה םיטרסב  םיפוצה םיברמל

 ,םילילצו הקיזומ תורצויו תוכרוצ ןה ;)יעונלוקה חישב ארקנ אוהש יפכ ,"יטגאיד אל"ה ךרעמה( תולעופה

 "יטגאיד"ה ךרעמה( התועצמאב תולעפומ וא םירחא תוליעפמ ,הּתִא תוהז וא הילע תולעבל תונעוט

 תווחמו תולועפ ,םילימ ךותב םיבלתשמ ,יטגאיד וניאשו יטגאידה ,תוללצהה יגוס ינש .)יעונלוקה חישב

 בשק ךותמ לילצה יעפומ תא אופא אורקל שי .םירישעה םהייומידל תונתשמ תוקיזבו ,םיטרסה ירוביג לש

 בושל אלא ,םתעפוה יעגרב תוירשפאה םהיתויועמשמ תא תולדל קר אל םכותמו ,וללה םילולכמל טבמו

 יתוהמ וללה םיטרסב ילילצה דוסיהש ןועטל הצרא .ותוללכב יעונלוקה טסקטה תנבהל ןתוא םותרלו

 .טרפב בויאל םתקיזלו ללכב םתנבהל

 )auteur( "רטוא"ה תרוסממ קלחכ ,רשפאה תדימב םהיתוריצי יביכרמב טולשל הלא םירצוי לש םנויסינ

 אלש יאדוובו ;תילילצ האבומו טוטיצ לכ ונוויכו ומזיש הלא םה ויה חרכהבש ושוריפ ןיא ,וחמצ הליצבש

 ידי לע וא םהידי לע םא ןיב ,התשענש הריחב לכ לע ,םתלוזל אלו םמצעל אל ,שרופמ ןובשחו ןיד ונתנ

 לש םתועמשמ שוריפ תא .ורציש ללוכה ךלהמל םיצובישה תמילה תא ושחש קיפסמ 17.םהיתווצמ ימ

 הריקחל חותפ רפסכ ונל ןה וללה תוריציהו ,םהיתוריצי ידמולו םהיפוצ להק ,ונל וריתוה םה םילילצה

  .השירדו

 חתפמ יקוספ

 טרסה לע דבע ,וכרדכ ,קילאמ .ךפהלו ,ןהכ םיחאה לש םתריציל עדומ ויה אל קילאמש יאדוול בורק

 רתוי רחואמ םלועל אצי ורצות יכ ףא ,הריציה ךילהתב ויתימע תא םידקה יכ הארנו ,םינש ךשמב

 םהב וכרענ ךשמהב ;2007 ינוי ,שממ שדוחה ותואב םתחנו בתכנ םיטרסה ינש לש ינושארה טירסתה(

 םיבתכ ךותמ קוספב ,ךלהמה ותואב םיחתפנ םיטרסה ינש תא םיאור ונא הנהו 18.)םיגילפמ םייוניש

 
 :2001 קירבוק לש וטרסל הווחמ )ןיעדויב אלש וא ןיעדויב( קילאמ לש ודצמ שי ירוקמ לוקספ תנחלהב אלו תויסאלק תוריציב יביסאמה שומישבש רשפא 15

 ןיב תומייקתמה תומיוסמ תויתוזחו תויתלילע תולבקהל רבעמ ,תילקיזומ הניחבמ ,תאזה תילאוטסקטרטניאה הקיזה תא םג שרפל רשפא .ללחב האסידוא
 .)Kilbourn 2014, 40( ןרובליק הארהש יפכ ,םיטרסה

 ךרעמ – הקיזומל ידוחייה ןפואב יכ םא – תרבודמה הפשה ומכ .היתוגוסל תירלופופ הקיסומכ וא שידייב תיממע הרישכ ,היתולובגב םייוצמה הלא ללוכ 16
  .הנבומו ביצי דסמ לעב ךא רידת הנתשמו שדחתמ ,ימניד אוה הזה תועמשמה

 תבוטל תנחלומה הקיזומה תא קילאמ חנז רבד לש ופוסב יכ ףא . )(Desplat הלפד רדנסכלא ןיחלמה דקפוה םייחה ץע לש הקיזומה לעש ןאכ ןייצל שי 17
 הקיזומה דיקפת ,תאז םע .יניצר שיא לש םיטידרקב םושרה ןיחלמה אוה ) (Burwellלוורוב רטראק .דיקפת ול עדונ ןיידע םייסאלק םיעטק לש רישע רחבמ
 ,הז הרקמב םגש חינהל שי .םילבוקמה םידוקה ןמ םיגרוח םניא הלאו הז ,םייטגאיד אל םירוטיע םשו הפו יידמל יביטקפא ביטומטייל קופיסב אוה תנחלומה
 תשרפנה תינשרפה הניחבל תיטירק הניא וז החנה ,ליעל רומאכ .ללוכה הלילעה יאוותמ קלחכ ,םמצעב ןהכ םיחאה ורחב תועמשמה ינווכמ םילילצה תא
 היצזיבורפמיאו שפוח טעמ ןתמ לע תויודעל ,Power 2019 םג וארו .Lidz 2009 ,םינרקאל טרסה תאיציל ךומס םתיא ןויאירה תא הז רשקהב ואר .הז רמאמב
 .הריציל םהיפתושל

 ,registered with the The Tree of Life: A Screen Play, 4 June, 2007; Terence Malick, A Serious ManJoel and Ethan Coen ,( םיטירסתה ינש 18
Writers Guild of America, 25 June 2007( רתא לש םיטירסתה רגאמב םיאצמנ IMSDB.  
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 החנמה ןויערהו םירצויה לש םתארשה תורוקמ לע ונל עידומכ ,רוחש עקר יבג לע ןבל בותכ ,םיקיתע

  19.םתריצי תא

 :הרעסה ןמ בויאל םיהולא תבושת לש םינושארה םיקוספה ןמ חוקל םייחה ץע תא חתופש טוטיצה

Where were you when I laid the foundations of the earth?...When the morning 
stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? 

 )ז ,ד ,חל בויא( םיִֹהלֱא יֵנְּב־לָּכ ,ּועיִרָּיַו ;רֶֹקב יֵבְכֹוּכ ,דַחַי־ןָרְּב ...ץֶרָא־יִדְסָיְּב ,ָתיִיָה ֹהפיֵא

 ירופאנא ינומזפ םגד רציימ ךכו ,King James Bible םוגרת לש תיאכראה ןושלה תא ןכדעמ קילאמ

)where are you/ where were you( .ק'ג לש םהיתושיחלב בושו בוש טרסה ךרואל בבּודי הז ןומזפ 

 ןמ ארקי ;םאל ,םיהולאל ,ןבל ,חאל ארקי םהמ דחא לכ .)ןאירב'וא תרבגה( ומאו רענה ק'ג ,רגובה

 תורשע ,רגובה חאה 20.)1 הנומת ואר( םיבר םיממ ,רבדממ ,וב תרעובה ןורכיזה רנ תבהלמ ,ךשוחה

 ,ןוסאה עגר תא ,הווהכ אוהה רבעה תא שדחמ תויחל ,החכשל דעבמ רוכזל שקבמ ,ןוסאה רחאל םינש

  21.רפכל ,סייפתהלו ,וירוה רעצ תא

 הסנמ קילאמ 22.ןתושחרתה רשפו ןתביס תודוא לע עדימ קיפסמ ןתינ אל בור יפ לע ,תופרפרמ תונומתה

 תא .םייח שקבמש ,קחדוהש ,ברצנש – ללכב ןורכיז לש .תודלי ןורכיז לש עתעתמה ויפואל ןמאנ תויהל

 רורחסב םיפונו םינמז תופרצמו ,הלאב הלא תוגזמנה ,תויצאירווב תורזוחה תועוטקה תונומתה עפש

 הדיקפת וז הניחבמ .יביטרנ אל ,יביטקפַא ןנויגהש העדות תועירי ידכל הקיזומה תפרצמ ,יתבכש־בר

 טרסה ךשמהב עיפות ויקלח ינשל תונשרפה ,וטומל רשאבו 23.יטירק אוה תללוכה היציזופמוקב

  .הילא סחייתאו ,הבחרהב

 אל תוירצונ םייניעש םיקלח םתואמ ,קהבומה ידוהיה ןונקה ךותמ םקוספ תא לוטיל םירחוב ןהכ םיחאה

 :םיבתוכ םה .ללכ ךרדב הנפוזשת

Receive with simplicity everything that happens to you. 

 
 לכבש תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ,רגאמב םתדקפה םע ומסרפתה םיטירסתהש תויה .קילאמ לש הזב אל ךא ,ןהכ םיחאה לש טירסתב לולכ חתופה וטומה 19

 .ךפהלו הז לע הלא םירצויה ועיפשה תאז
  .הנכהב ,ןמ'גרות ואר ,םינשרפ לש תורוד ךרואל בויא ירשקהב ויתויועמשמו ןומזפה גשומ לש תויזכרמל 20
 אוהש ויבאל חיטבמ ק'ג .תיעגר העיגפ וזיא לע ,הארנכ ,וינפב לצנתמו ,)ןקז שיאכ ותוא םיאור ונא ןיא ךא( םייחב ודועש ,ויבא םע ןופלטב חחושמ רגובה ק'ג 21

 דוסיה סנכנ ןאכ .םצעתהלו שבגתהל תובשחמה תוליחתמ ,דרשמה רצחב לתשנש ץע האור ק'גש רחאל קר ,םלוא .םוי לכ חונמה החפשמה ןב לע בשוח
  .ךרעל יפרגויבה ןמזה ותואב )דבאתהש( ויחא תא לכשש , ומצע קילאמ לש יפרגויבוטואה

 בתכב ואציש םירמאמ רפסמב לשמל ומכ ,טרסה ביבס רצונש קודא ירצונ "טלק"ל יסופיט ורפס .)eithart 2013L( טרהטייל רטיפ םג ךכ לע דמועש יפכ 22
  .ןאכ הנמא אלש :Journal of Religion & Film טיפש אלה תעה

 ףצר איה טרסב תופיה תואמגודה תחא .https://tinyurl.com/TreeMa ואר יאמבה תורעה םע טירסתה לש הנושאר הטויט תקירסל ;18 'מע טירסת ואר 23
 .יידמל רומח לוכה ןאכש אלא ,רוסא המו רתומ המ דומלל שי הב רשא ,תודלי לככ ,תודלי יהוז .1956 לש ךשמתמה הווהל דעו תמדקומה תודליה תונומת
 המאופה ךותמ הבאטלווה רהנ תקיזומ ידי לע תטלשנ הנצסה .הז ףצרב תיזכרמ המת איהו לובג תגסה לע ונב תא דמלמ באהש רחאל הליחתמ הקיזומה
 תמרוזה ,תררחסמה ,תפחוסה ,תאזה הקיזומה לש תוינוקיאה תונוכתל תורבוח ,Heimat ,תדלומ לש תויצטונוקהשכ ;הנטמס תאמ יתדלומ תינופמיסה
 םהו .הלש יכאלמ־ירירוואה דוסיה ,התורענ ,ּהתויקחשמב ,התבהאב ,םתִא הלוכ םאה .תודליה יקחשמו ,בוט הליל ירופיסו ,החימצהו ,םימיה םע ,האלה
 טיפ דארב רפסמש יפכ ,קילאמ .)הקיזומב ומכ( הדרחו חתמ התִאו ,תטלשנ אל תוארפ םג הלגתמ וילושבש רשוא ןיעמב ,דאמ םיריעצ םירענ ,םהלשב
 םיקחשמ םה ותואש ,םתודלי לש ,בושי אלש הזה עגרה ךותב םה ,ןקחש וניא םהמ דחא ףא .םהלשב תויהל םינבה תויומד תא םימלגמה םידליל ןתנ ,ןויארב
 ."תמא לע"
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  .הרּותפ אל שפנ םיטיהלמו הבהלה ךותמ םילוע תודליה תונורכיז .חונמה ויחא רכזל ןורכיז רנ קילדמ רגובה ק'ג .1 הנומת

 הָוהְי םִע הֶיְהִּת םיִמָּת" :)םיטפוש תשרפ( גי ,חי םירבדל י"שר לש ושוריפל םמוגרת והז .Rashi ,םיפיסומו

 המ לכ אלא ,תודיתעה רחא רוקחת אלו ,ול הפצתו תומימתב ומע ךלהתה" :י"שר לש ונושל וזו ".ָךיֶֹהלֱא

 ללכנ םירבד רפסב קוספה .)ילש השגדהה( "וקלֶחלּו ומע היהת זאו ,תומימתב לבק ךילע אוביש

 םיעצמאב וב טולשל שקבת לא ,ךלרוג תא שחנל הסנת לא .תונועדיו ףושיכ ירוסיא אוה תיישרפב

 :בלצה יעסמ לצב יחש האורט שיא ידוהיה םכחה – י"שר ףיסומ ,דבלב וז אל .בותכה רמוא ,הלא םילוספ

 וילעש ,בויא הב ךרבתהש הדימ התוא – תומימתב .תימינפ תומלש ךותמ ךלרוג תא )בויאכ אלש( לבק

 ךשמהב ".ערמ רסו םיהולא ארי ,רשיו םת" שיא היהש רפסה תא חתופה קוספב רפסמה ןושלב רמאנ

 אל ;רמאנ םת .ןטשה םע )המוזיה( ותחישב ומצעבו ודובכב םיהולא לש ונושלב ,בוש תרכזנו תרזוח איה

 תועמשמ תא ךכ תוטהל םירצויה ורחב םאה 25.אופא קיודמ וניא ןהכ םיחאה לש םוגרתה 24 .טושפ

 ,טרסה לש וקרפ לע תדמועה תיגולואיתה היגוסל קוספה תקיז תא ררבנ ךשמהב ?ןיעדויב םירבדה

 םהבש םיטרסה ינשב קרפה לע דומעת )bad faith( בלה םות תלאש .יסאלקה בויא קוידב וניא ורוביגש

  .ןניקסע

 
  .תונכ ,תוריהב ,תורישיל םג תסחייתמ איה .טושפה ןבומב תוטשפ הניא Simplicity-ש תאז םע ריעהל שי 24 
 "תומימת" הלמה לש היגולומיטאה תא תרשקמ איה ןיא םלוא .)Evans 2012: 303( הרמאמב )ןורא הלאינד תועצמאב( סנאווא 'ל 'ק ךכ לע הדמע םגש יפכ 25 

 ,ןהכ םיחאה לש תירבעה תעידי .299 ,םש ."םכח אל" בויא תויה יבגל ,רפוק ןלא תובקעב ,תיעטומ תונשרפל העיגמ איהו "רשיו םת"כ בויא לש ונויפא םע
 הסרגב .םישוביש תריתע איהו ,םתודליב םש יא םהלש תירבעה ידומיל ידירש לע היונבכ תיארנ )ומצע טרסה ןמו( טירסתה ןמ הלוע איהש יפכ תוחפל
  .השורדה תונימאה תא רוציל ידכב םמצע תא וקדבו ,םינוש םירבד וטימשה םה תיפוסה
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 תיתד המרד לש תוזוחמל ונתוא סינכי קילאמ .םירצויה דמצו רצויה לש םהיכרד תולצפתמ וז הדוקנמ

 ,םיירוגלא םידממ םהיפצר תרשרשל ונקי הלא םגו הז ךא ,הרוחש הידמוקב ונתא ולבי םיחאהש דועב

 26.ןמזב וב םהב םיעוטנו םמוקממו םנמזמ םיגרוחה

 )ינממ ךינפ תרתסה ךא( ךיתעמש ןזוא עמשל
 האוושהה השעמ תא םינגעמה םיטביהה ינש תא טעמ טרפל יואר ,תוריציה יתש ןיב ןוידה לוציפ םרט

 טביהה ;םיינשה יטרסב רדענ־חכונה ,סומכ ,יטנטל דממ ותוא :יתריווא אוה ןושארה טביהה .ונינפלש

 )Gumbrecht 2014, 4344(  טכרבמוג סנה .םהמ דחא לכ ךות לא ףרצנה ירונוסה דממה אוה ינשה

 ירחאש םינשה תורשעב ברעמה תוברת תא רתויב ןייפאמה טנמלאכ הז יטנטל־רדענ־סומכ דממ ההזמ

 אוהו ,וילע רביד אל שיאו ,רדחב ליפ םש היה .םישישה תונש יהלש דע תוחפל ,היינשה םלועה תמחלמ

 "ילכלכ סנ" .הגשגש הלכלכה ,ונבנ המחלמה תוברוח ,םיבוט ויה םייחה ץוח יפלכ .קיעמ ,השק ,דבכ היה

 הנוזינש ,םייח תואיצמ העבק ,הרקה המחלמה ןדיע םע םירשקמ ונאש ,המיאה ךא .הינמרגב שחרתה

 ,םיריעצ םישנא לש יטמוארט־טסופה בצמה לשב המצעוה איה .יניערג הפירש קבא תיבח לע הבישיה ןמ

 תא תאזה תעל ומייקו ולהינ ,ונבש ,תוינחצר תויגולואידיא יטילפ ,תונושה תונידמב המחלמה ידרוש

 הסינכ ןיא" לש ימויק בצמ טכרבמוג הנומ תויטנטלה םורדניס לש םיטלובה םימוטפמיסה ןיב .םלועה

 חוכ ךא – הנידמ וא זוחמ ,תיב הלא ויהי – םינותנ םיללחל סנכיהלו תאצל רסא אל שיא ."האיצי ןיאו

  27.םבצמ וא ,םצרא ,םמצע תולובגמ תאצלמ םישנא קתיש ,םתורשפא תא ענמ וליאכ םולע

 םמצע יעשפ ישיחכמ :בל םות רדעיה ,Bad Faith לש תימינפה הדמעה אוה וז תויטנטל לש רחא ןייפאמ

 םילולכ וז הצובקב Gumbrecht 2014, 71(.28–111( הלעמ יפלכ םייניע לוגלג ךות ,םמצע ייניעב

 קר אל ךא .תורחא תוצראבו הינמרגב המחלמ ירוסרסו הלועפ יפתשמ ,םיממתימ םיצאנ המחלמ יעשופ

 ולא םימוטפמיס 29.וז הצובקב םיללכנ ,רתוי תולק וא ,"תולק תוריבע" ילעב םג – הז לדוג רדסב םיעשופ

 תוצראב ידוהיה רשקהלש ףיסוא .ליבומ סודומכ ,ישפנ בצמכ תונושה תויונמואלו תויורפסל םירדוח

 םירוביצבש ,האושה רכז תא ללכ אוה .יטנטלה םיניינעה בצמל ולשמ םינייפאמ ויה הקירמא לש תירבה

 הנודנ אלו הררוב אלש ,דגנמ הדימע לש המשאה תשוחת תא ,םייתפש לד לע התלע אלש טעמכ םיבר

 םלועמ םוי ישק םידוהי םירגהמ לש ,םיינש וא רוד קחרמ ,הקלחב תשחכומה תשרומה תאו ,הלא םינשב

 ,תוידוהיכ תוירצונ ,תוחפשמה ויח ,יאקירמאה ירברפה ,הזה םלועה ךותב .הלפאב טול ,יאפוריא חרזמ

 םישנ וחּפִט ,תולודג תוינוכמב וגהנ םה .תורדג ירדענ ,םיאשד יפקומ ,ללכ ךרדב םיידי יבחר םיתבב

 ,המחלמה רחאל ודלונש הלא םידלי .םהמ תופוצמה תומרונל חרכהב ותייצ אלש םידלי ולדִגו תוקותמ

  .םכרדב הילע וביגה םהו ,םירגובמה ןמ רתוי תיטנטל הייווה התואב ושח ילוא

 
 ןימינב רטלו יפל התולהנתה תנבהב דוסי ןורקיע איה םייוושכע םוקמו ןמז ירשקה ךות לא םיפילגוריהו םילמס תרשרשמה הירוגלאה תגוס לש וז הנוכת 26

  .)1996 ןימינב(
 המישרמ הרפואל הנורחאל דבוע טרסה .לאונוב סיאול לש )The Exterminating Angel( לסחמה ךאלמה טרסב וא טקב לש ודוגל םיכחמ הזחמל המודב 27

 .הלא םיטנמלא לש ,תיביטקאורטר ,תרזוח הפצהב סדא סמות ידי לע
  .)tre 1992rSa( ןיאהו שיה ,רטראס לש העודיה הסמה תובקעב ןאכ ךלוה טכרבמוג 28
 .)Lyden 2003, 45( תירקמ הניא ) MisdemeanoursCrimes and 1989( תולק תוריבעו םיעשפ ,ןלא ידוו לש וטרסל הזימרה 29
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 ,םילגלגתמו םילגתמ םה .היווה התוא תא םיחיכנמ םיתעלו םישרפמ םיתעל םיטרסה ינשב םילילצה

 הניגנב טרסה לש ינוידבה ללחב םיעמשנ םייטגאידה םילילצה 30.תורחאו תויטגאיד םיכרדב ,רומאכ

 ןמזה־תב היגולונכטה תועצמאב )"ידוהיה" טרסב טרפב ,ךכמ רתוי ילואו( תוחפ אל ךא ,תוישממ הרישו

  .רוטסיזנרטו ןֶגֶנ יכירא םיטילקת –

 לש ונזוא :ירקיעה וקלח תא תוחתופ בירקת תונומתב םיינזוא :עמֶש טרסכ ומצע לע זירכמ יניצר שיא

 .ולש רוטסיזנרטה תינזוא הצוענ הבש ,ונב ינד לש ונזוא ,אפורה לש תניוזמה וניע תחת קדבנה ,יראל

 Hebrew-ב תירבעב רועישה ןוגכ ,קיעמ הווהמ חורבל – לטונ אוהש סארגה ומכ – ול תרשפאמ איה
School. תקהל יטיהל – םישדחה םיטיהלב ותוא הניזמ איה Jefferson Airplane םג אוה( םירחאו 

 לש וז איה והשמ תיעבמ ימוטנא טוריפב וניניעל תילגנה ,תישילשה ןזואה .)רבתסמ ,ןגנ יכירא בבוח

 ךורכ הכ הז דליש הקיזומל בישקהל ותוסנב – הטומקו הריעש ,הנקז ןזוא –רפסה תיב לש ולהנמ

 תודחאתמו םינוש םירבד תועמוש ןהו ,טרסב םיפסונ םיגיצנ ןהל שיש ,םיינזוא לש תורוד השולש .הירחא

 .לודג הלאש ןמיסב דמוע הז עגר וליפאו ,דיחיו דחא עגרב קר לילצב

 ידי לע ורשוה וא ועמשוהש ולא קרו ךא טעמכ( תויפרגונתאה תוללצהל ןמאנ יניצר שיא ,יללכ ןפואב

 הבורמ איהו – תעמשנה הקיזומה בור םייחה ץעב וליאו ,)ירוטסיהה עגרה ותואב ןתליהקו תויומדה

 הז יודב םלוע םיאלממה םילילצה םג םנמא .םייחה ץע יריידל הרז – יניצר שיאבש וזמ הברהב תנווגמו

 ;ןכ םקלח ךא ,ותישארב תרכזומה "םיהולאה ינב תעורת" םע םיהוזמ חרכהב םניא וכרוא לכל טעמכ

 םהש תדהדהמה הייכנוקה ךותל סנכיהל עגרה והז ."יטנדנצסנרט"ב תעגל םישקבמ םה תוחפה לכל

 אופא היהיש ,יניצר שיא – םיינשה ןיבמ רתוי רכומהו "יצראה" טרסה לש ויברק ךות לא םמיעו ,םירציימ

  .הבחרהב וב ןודאש ןושארה

 םיאפר ילילצו םיקוביד
 ןמ קוביד – הטוסנימ תנידמב ,קראפ סיאול טנס הרייעב תידוהיה הליהקה תא תופדור םיאפר תוחור

 יפכ ,קובידה 31.)םיאמבה תשחכה ףרח( וילע ריאמו טרסה תא חתופה ,הפוריא חרזמב םיקוחרה םימיה

 תמ חור וז ןיא .יקס־נא לש םסרופמה והזחממ ונל רכומה קובידה וניא ,ותוא םינכמ טרסה ירצויש

 תא הילע הטוע וחורש ,תמש םדאב רבודמ הפ .ותושי לע תטלתשמ ,וכותמ תרבוד ,רז ףוגב תסנכנה

 ינבל הרק ךכ Chajes 2011(.32( הער התעיגפו ,םלועב תטטושמ איה ךכו ,ןיע תיארמל םדוקה הרשב

 םתיבל עיגמ ,הרוד ירבדל םיתמה םלועב םינש שולש ,רבוקשורג לטיירט דחאש ,הרודו לבלוו גוזה

 םיאפר חורש תענכושמ הרוד .ןכל םדוק לבלוו ול קינעהש ודסח לע דסח לומגל השקב לש הווסמב

 אל וב הרוי איהש גרבמה .לכוא וניא – הנושלב "דֵש" – םיקובידה ךרדכ ,רבוקשורגש ,הייארהו .הינפל

 םיגאוד םהו ,רוקהו גלשה לא רבוקשורג אצוי ,ול וללוע ךכשמ .ונממ ץרופ םדש עגר ותואל דע ועצופ

 
 וניאו רתסנ יטגאיד אלה .םיפוצל םג ומכ תוינוידבה תויומדל םייולג היתורוקמש וזל תבשחנ תיטגאיד הקיזומ ,עונלוקב הקיזומ תודוא תירקחמה תורפסב 30

 HaCohen( קהבומב יטגאיד־אלה הזל שרופמה יטגאידה הצקה ןיב םימייקתמה םייניב יבצמל איה יתנווכ "תורחא םיכרד"ב .םיפוצל ןכ ךא ,תויומדל עמשנ
2016(. 

  .https://tinyurl.com/CoenEx1 הנצסל רושיק 31
  .וז היינפה לע 'ץיבוילבא יתורל הדומ ינא 32
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 תוברע ןדבא ,המיאו דחפ ,םיאפר תוחור .םהילע לופיי םשאהו ,רקובב הייווג וז היהת תאז לכב אמש

  .חכשנו .םלשנו םת הרואכלש הזחמ .תינלטק תונדשח ,תידדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בוט ידוהי לש ירקיעה וקלח תא תוחתופ תורוד השולש לש םיינזוא :עמֶש טרס .2 הנומת

 :םיישפוחה תועוצקמה לכב םירועמ הירבחש תידוהי הליהקב ,רכז ךכל ןיא םישישה תונש לש הקירמאב

 תומלוע ומלענ הָּתִאו רתוי םש הרג אל שידייה .םייניש יאפורו םיאפור ,ןיד יכרוע ,הימדקאב םירוספורפ

 ,םתליהקב ,םתודהיב רומאכ םירדגתמ הלא םישדח םידוהי ךא .תוער תוחורו םידש ,תולפט תונומא לש

 תיתוהמ הדוע יוג־ידוהי תקולח ,תילרבילו תישפוח ץראב םתואצמיה ףרח .םהיפבש תירבעה טעמב

 Ophir and( םלועה תא םתקולח ןפואבו םיהולאה תדובעב ,הטיסרבינואב ,הנוכשב םתולהנתהל
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Rosen-Zvi 2018(. ןגנתמה ,טרסה לש רישהש ונתוא אילפמ אל ,טרסה ירצוי לש השחכהה ףרח 

 תועמד“( "ןרערט סרענלימ סעד" ידייה רישה אוה ,ולש חתפמ יעגרב עמשנו רזוחו ,יתחפשמה ןופיטפב

 יקסרלב רודיס לש ותרמזב ,)1907-1848( הסדוא דילי יקסבשרו קראמ לש ותנחלהו וטע ירפ )”ןחוטה

 םיעורש ול םיבישקמ ,)דניק דר'ציר( רותרא לשוכה ויחאו ,יראל 33.)הניארקוא דילי יאקירמא־ידוהי(

 ףאו ,םהיתועדות לש ןיימודמה בחרמב רישה דהדהי ךשמהב .םה םבצמ לש המלבמא ןיעמכ ,םיסבומו

 :רישה ןושל וזו .טרסה תא םותחי
 34 )תירבע( םוגרת )שידיי( רוקמ

 ןרָאֿפרַאֿפ ןענעז ןרָאי לֿפיװ ױא
 ָאד ָא טָא רענלימ ַא ןיב ךיא טַײז
 ,ךיז ןעײג ןרָאי יד ,ךיז ןעײרד רעדער יד
 .ָארג ןוא זַײרג ןוא טלַא ןױש ןיב ךיא

 ,ּופָלָח םיִנָׁש ,ּופָקָנ םיִנָׁש
 .ןֵחֹוט ֹהּפ יִֹכנָא זָאֵמ
 ?םיִאָּב יַּיַח ןָאְל ,םיִעָנ םיִּלַּגְלַּגַה
 .ןֵקָז ,ףֵיָע בָׂש רָבְּכ יִנֲא

 ,ןענָאמרעד ךימ ליװ'כ ,ןענַארַאֿפ געט זיא'ס
 .קילג לקיטש ַא טַאהעג בָאה'כ יצ
 ,ךיז ןעײג ןרָאי יד ,ךיז ןעײרד רעדער יד
 .קירוצ ָאטינ זיא רעֿפטנע ןײק

 ּורָכָּזִי יִל ּורְבָע םיִמָי
 רָּשֻאְמ זָא יִנֲא םַּג תֵע
 רֵבֹוע םֹוי לַע םֹויְו רֵזֹוח לַּגְלַּגַהְו
 .רַבָע זֹוגָנ לֹּכַה רָבְכּו

 ,ןגָאירַאֿפ ךימ לעװ ןעמ ,ןגָאז טרעהעג בָאה'כ
 .לימ רעד ןוֿפ ןוא ףרָאד ןוֿפ סױרַא
 ,ךיז ןעײג ןרָאי יד ,ךיז ןעײרד רעדער יד
 .ליצ ַא ןָא ןוא קע ןַא ןָא ,ױא

 יִנּוׁשְרָגְי יִּכ יִנּואָּב תֹועּומְׁש
 .רָפְּכַה ְךֹוּתִמ ,הָנֲחַּטַהֵמ
 ?םיִאָּב יַּיַח ןָאְל ,םיִעָנ םיִּלַּגְלַּגַה
 .רָמְגּו תיִלְכַּת ֹאלְל םיִּיַח

 ,עצנירפש ןיימ ,דניק ןיימ ,עצנימ עיירט ןיימ
 ,קערש ַא ,יוא ,רעמָאי ַא ,ייוו ,יוא
 ,ךיז ןעייג ןרָאי יד ,ךיז ןעיירד רעדער יד
 .קעווַא דלַאב ךיוא ריא טייז ייז טימ

 יִּתְרַאְׁשִנ דָדָּב יִּתְרַּג ֹוּב רָפְּכַּב
 .ףָטָו הָּׁשִא יִּמִע ןיֵאְו

 ?םיִאָּב יַּיַח ןָאְל ,םיִעָנ םיִּלַּגְלַּגַה
 .בָזֱעֶנְו יִנֲא דּומְלַּג

 ?ןענױש ךימ טעװ רעװ ?ןענױװ ךיא לעװ ּוװ
 .דימ ןױש ןיב ךיא ,טלַא ןױש ןיב ךיא
 ךיז ןעײג ןרָאי יד ,ךיז ןעײרד רעדער יד יד
 .דִײ רעד סױא טײג ײז טימ ךױא ןוא

 ?יִנֵמֲחַרְי יִמ ?יִנֵריִּתְסַי יִמ
 .יִדָי הָתְפָר ,יִנֲא ןֵקָז
 ?םיִאָּב יַּיַח ןָאְל ,םיִעָנ םיִּלַּגְלַּגַה
 .יִדּוהְּיַל םַּג ץֵּקַה אָּב ,יֹוה

 

 ןחוט םתס לע אלו ,ידוהי ןחוט לע בוסנ רישהש ונל עדונ הנורחאה הרושה לש הנורחאה ותלימב קר

 הנחטה לגלג קרו ,וילעמ יולת שוריגה םויא ,דומלג רתונ אוה ,הנניאו ןוסאב המלענ ותחפשמ לכ 35.ןקז

 ןכיה ,יחא טרסה ןמ ,דימתה ירוסיי שיא ומכ אלש .ףסואל ףסונ בויא הנה .עגיו ףייע ,ןקז אוהו ,בבוס

 יפכ םלוא .זפומ יהולא ףוח לש החטבה ןיא הז דדוב ידוהי ןחוטל ;ויתורצ הנתמ הזה בויאה 36,התא
 

 "תשרמז" ךותמ םינוש םיעוציבו תירבעל םימוגרתל ;https://tinyurl.com/CoenSidor יקסרלב רודיס לש ותרמזב ,ןרערט סרענלימ סעד ,שידייב רוקמה 33
 https://tinyurl.com/CoenEx2 הנצסל רושיק .https://tinyurl.com/CoenZemer :ןאכ ואר

 .ןוסניול םהרבא ידי לע םגרות רישה 34
 דמלנ אוה .תירבעל שידייה ןמ םייונישה לע רבדל אלש ,ןורחאה תיבה תטמשהב ךא ,יקסרבוק הינוס ,הארשה תלעב הרוממ 'ד התיכב יתדמל רישה תא 35

   .םולע "םע ריש" לש הירוגטקב
  .The Soggy Bottom Boys https://tinyurl.com/CoenSor עוציבב טרסב רשּומש constant sorrow The man of רישה 36
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 בהזומה ףוחה קוידב הז היה ,רותראו יראל לש םהינקז־םהירוה וא םהירוהו ,רישה עצבמ תאז םלגמש

 .תשביה התוא לא םכשמו םהל ץנצנש יטנלטאה סונאיקואה לש יברעמה ודצמ

 לייחכ לפנו "בשומה םוחת"ב דלונש ,תור ףזוי לש ,טושפ שיא לש ורופיס ,בויאב םס־והירמשל םג ךכ 

 הווקתב הצוענ הניא איה ;יקסבשרו לש ןחוטה תריש ךכ אל .)1985 תור( "הלודגה המחלמ"ב יאקירמא

 תוירו'זמהש ,יחכונה רישה ,ויתושורי ןיב .םש תומל בייקל רזח ףאו הפוריאמ אצי אל ומצע יקסבשרו .וז

 עקרקהמ היילע :םידדוב םיטנמלאמ בכרומו ינוכסח רישה .)1 המגוד( ונכות לומ לא ןיע תיארמ איה ולש

 יתשב חתפנ רישה .)בוהצ( ילאיצנדק ךלהמו )רופאו לוגס( םיטנאירו יגוס ינשב תרתפנה )לוחכב ןמוסמ(

 תוססבמ רשא ,תונושארה "תוניחטה" יתש ולא, ;םיעבר השולשב יתשק ידולמ וק לע תווש תורזח

 דודמה לקשמל רבעמה .)'וכו רפכב תודידב ,תועומש ,רבועש ןמז( המינפ ץוחה ןמ תואיצמה תא טסקטב

 בש הניחטה בצק .ויישק לע ןחוטה לש וירוהרה – תיתועמשמה "הניחטה" תא גיצמ םיעבר ינש לש

 "ךיז ןעייג ןרָאי יד ,ךיז ןעיירד רעדער יד" – תינשנו תרזוחה הרושה תא ותאישנב 6 הביתב טלבתמו

 תיעיברה הרושה תא הוולמה תיתשקה הצנדקב המת הניחטה .)?םיִאָּב יַּיַח ןָאְל ,םיִעָנ םיִּלַּגְלַּגַה(

 .תיב לכב הנתשמה ,תמייסמהו

 

 

 

 
 .)”ןחוטה תועמד“( "ןרערט סרענלימ סעד" ידייה רישה .1 המגוד

 שיאב םג ךכ .ולש ותניגנמב םחנתהל שקבמ אוה ,םוקמ לכמ ;ולרוג םע םילשמ ןקזה ןחוטה םא קפס

 ,הרואכל ךכ לכ הטושפה ,איהה הניגנמב שי המ :לאשנ יקטנקמ בויאה לש רישה לע .דימתה ירוסיי

 תובבי ןיעמ – תורוטסקימה לשב הז םאה )Garst 2002 ( ?רישה לש ךכ לכ הזעה הדוהתה תא רציש

 לכ תמתוחה הנורחאה הרושה דוהדהב רו'זמב תיקלח תולהטצמה – )ובורב ידרוקא טסקס ךלהמב(

 רסח יוטיב לש הז ןפוא םאה .)רתויב תופירחה םילימב  ,רישב רבודל םינועה םירבחה ינש הנעמ( ?תיב

 אל ונלש יראל ?ותביבסמ היתפמיס תלבקל לבוסה לש רתוי הנוכנה היגטרטסאה אוה םיימצע םימחר

 םישרגמ ותוא םג םנמוא .לליימ ףא ילוא ,ןנוקמ ,ול ערתיא רשאל רבסה שקבמ אוה .התוא ץמאמ קוידב

 היגולונמונפה ךא ,ותסנרפ רוקממ םג ילואו ,ןקזה ןחוטה ומכו ,יקטנקמ םירוסייה שיא תא ומכ ,ותיבמ

  .הנוש ונוסא לש

 םירחא לילצ יפוג

 ףיסונ ,)ירלוקירטנו ,ימותיפ רוביד( םהל אל םיפוגמ םיעקובה םירחא תולוקל קובידה גשומ תא ביחרנ םא

 אוה ,הווצמה רבל דמול ינד .תואיצמ םירציימו תויושחרתהה תריזב םילעופה תולוק המכ דוע ההזנו

 ,וירוה .דבל דמול אוה .תויתרבח היתורֹוׂשּבש ,ארקיו רפסב הנורחאה ינפל תחאה ,"רהב" תשרפב ארוק
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 ילוא ,דרמתמ אל ינד .הזה ךילהתב םתוחכונל ישממ ןמיס ןיאו קוחרמ םיחקפמ םה .ותא םניא ,וירומ וא

 ,ארקיש השרפה לש טילקת ול ונתנ .רחא םוקמב שממתמ ולש דרמהש םושמ ילוא ,לבוקמ ךכ יכ

 ךא ,ןוצר רסוחב תאז השוע אוהש הארנ אל 37.דמולו ןנשמו עמושו רזוחו םירמ אוה טחמה תועצמאבו

 אוהש רורב ךא ,תסנכה תיבב וירוקיבמ ול העודי המיענהש הארנ ,ילקיזומ אוה .הרתי תובהלתהב אל םג

 ותנומת םיססונתמ וניניעל הלגתמה טילקתה תפיטע לע .ותועמשמו טסקטה לש הבר הנבה אלל רש

 לש בויאל בושנ םא ,"םֶחּונמ" ןימ אוה טלבנזור .ידגאה ידוהיה ןיחלמ־ןזח־רמזה ,טלבנזור לסוי לש ומשו

 ןיבש םינשב הל רבעמו תירבה תוצרא יבחר לכב םסרפתהו לעפ ינוידבה םחונמ םג טלבנזור ומכ .תור

 םיידוהי םייבויא םירוביג ןיב רשק הרואכל ונל הנה ,בוטו הפי 38.ידוהי תוחפ היה ונונגס יכ ףא ,תומחלמה

 טולקל החילצמ וניעש ימ .םימעטב ארוק טלבנזור לש הטלקה אצמנב ןיאש אלא ,םירשעה האמה לש

 ןהכ םיחאה ?וז היעטה לש השוריפ המ ."םיארונ םימי תוליפת" תרתוכה תא טילקתה תפיטע לע האור

  .הררבל שקבנ דועו הל םיעדומ יאדו

 סארגה תעפשה ףרח ,ינד ,עירכמה עגרב .םסכ ,ינד לא טעמכ קרזומ טילקתב ימינונאה ארוקה לש ולוק

 .)2016 רבו'צניפ־ןהכה( הרייעה לש "לוקה תליהק" לא ורגשלו וכותמ ועיקבהל חילצי 39,ותוא תפפואש

 ,רש ינדש רקיעה .הנשמ הז ימל ,אלש וא ,לסוי לוק לוקה .תכשמנ תרוסמה .םיחבשב וניגב הכזי יראל

 ,וז לוק תליהק .ןיע תיארמל ּולו םירמשנ םירחא םייתוברת םידוקו תומששו ,סקטה יללכ יפלו ,ןוכנו

 האמה הנפמ ידילי ,יאקירמא אטבמ יללושמ םידוהי ידי לע הקלחב תלהונמ ,ןהכ םיחאה םיקיידמ

 .תעמשנ איה ןיא ךא – "םש" ודלונ דוע םהבש םירגובמה – תמדוק םא תפש ילוא איה שידייה .םירשעה

 רענה לש הרותב ותאירק רחאל .םברקב היח תוחכונ לעב םֵש ןיידע אוה טלבנזור לסוי ,םוקמ לכמ

 תיטרדנטסה הרישב תדחאתמ הליהקה תדחאתמ ,רגבתמ רענ לש ררבתשמה לוקבו הנוכנה המיענב

 אל ,תרוסמ תרמוש הליהקה .לבוקמו זילע "םלוע ןודא"ב ףוסבלו "השמ םש רשא הרותה תאזו" לש

 הכוז אוה זא .רבעמה סקט וא ,ןחבמה תא רבוע ינד .בגוע יווילב תטשקתמ הניא םג ךא ,תיסכודותרוא

  ?הזה שגפמה רשפ המו קשרמ ברה אוה ימ ךא .קשרמ ברה לא :םישדוקה שדוקל סנכיהל

 Jefferson תקהל ול םיארוק .ינד לש ונזואב קומע בשייתהש הז – "ישילשה קוביד"ב ץוענ שגפמה
Airplane םהה םימיה טיהל בככי רקיעב .טרסה ךלהמב ועמשוי הירישמ העבראש "Somebody to 

love" החיתפה תנומת( טרסה לש ,ירקיעה ,ינשה קלחה תחיתפ םע ךושח עקר לע ונינזואל עיגמה 

 ,הזה עמשה רוקמ הלגתמ ךכ רחא 40.)אפורה לצא קדבנה באה םע טוש־סרבר־טוש לע השעמל היונב

 קתונמה ,ןקזה הרומה להנמש ךחוגמ־םימשמה תירבעה רועישל רענה לש ידמל תחלצומ הביטנרטלאכ

 ןאכ לבקמ ,םיירענ תורגבתה יטרס לש יטרדנטס סופוט .םיריעצה תורענהו םירענה לש םהייח תיווהמ

 ומכ םילעפ לש תויטה בתוכ רשא ,הרומה רחא םיבקוע אל םידליה  .יאקירמא ינויצ־ידוהיה טסיווטה תא

 ,התיבה תכלוה תא ,התיבה ךלוה התא ;התיבה ךלוה ינא" :םייסאלק םיטרסמ םירכומה תיניטל ירועישב
 

  .https://tinyurl.com/CoenEx3 הנצסל רושיק 37
 וללה רבעמה תונשב רואל אצוי םגו שחרתמה , Jazz SingerThe ,זא'גה רמז ,'ןושארה רבדמה טרס'ב רמזמו עיפומ )1933-1882( טלבנזור "ה'לסוי" ףסוי 38

 םהל שי .ימותיפ רוביד ןיעמכ םינושארה ויפוצ ידי לע הווחנש ,זא'גה רמזל ךכ םיזמרמ תמאב טרסה ירצוי ילוא .)ב"הרא( ברעמל )הפוריא( חרזממ )1927(
 הקיסומה ןיבש חתמה לע עיבצהש ןושארה אוה ,וירוביגבו וינכתב ,ילקיסומו יאקירמא־ידוהי :ןיסחוי ןליאבכ הז ךרד ץרופ טרסב זחאיהל תחא הביסמ רתוי

 .תסנכה תיב לש הרומחהו תילאוטירה וז לומ תיאקירמא־ללכה היווהה לש תפצושהו הריעצה
  .https://tinyurl.com/CoenEx4a הנצסל רושיק 39
  .https://tinyurl.com/CoenEx5a הנצסל רושיק 40
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 איבחה אוהש רלודה םירשע םע ומירחיו ינד לש רתסומה רישכמה תא הלגי הרומה ."...התיבה ךלוה אוה

 רוקמ לש ורדעיהב .להנמה ןחלושב הבינגב וירבח םע ֹושפחי ינד .קשחנה בשעה תשיכר יכרוצל וכותב

  .תורצל ויבא תא סינכי םהמ דחא .םיפילחת שפחי ינד הזה עמשה

 יראל לש תונוסאה

 אוה ,שרופמ תוחפ יכהו ,רתויב חיכשה קובידה .תאזה הליהקה יאב לש קובידה תכמ תמייתסמ אל ךכב

 םיעוגנ הקיזיפל הקלחמה שארו םינברה תשולש ,הרש ,ייס ,תידו'ג .תויומדה תיברמ תא ליעפמה הז

 ףוגה תפש ,תוטס'גה .רתויב םיילנויצנבנוקה ,םייוצמה תולוקה – םירחא לש תולוק לש ןטבה ןמ רובידב

 ןהשכ .תואשילק ןסחממ תוחוקל ומכש )היצנוטניאו רוביד םגו( ןושל תועבטמ םירזחממ ,םינכתהו

־ודו ,םינפ תדמעה ,תועיבצ םינכמ ונאש המ תורציימ ןה תויטנוולר אלו תושדח תויצאוטיסב תולעפומ

 יראל .רשויו תמא ירבד רחא דחא ףאל רמוא אל דחא ףא טעמכ .בל םות רדעיה – רוציקב וא ,תויפוצרפ

 וא ,תוהז תושפחמה תוקיר תויומד — תוכסמ ףשנ ןיעמב םידיקפת םיעצבמ םלוכש טלוק קוידב אל

 המ אוה .םות דע לצונמ אוה וכותבו יראל עלקנ וילאש בצמה הז .ןהיכרצל הלאכ תויוהז םע תוקחשמ

 ךא .הדגהה ןמ שפיט לש ןבומב "םת"כ .יתפכ םלוכל ןימאמ אוהש םושמ קופד אוה .קופד םיארוק ונאש

 ,תידו'ג ותשא םע חכוותמ וניא יראל .הזחתמ םימתכ ךכ ,םירבדב קוספה ותואמ "היהת םימת" לש םג

  .תיבה ןמ הגרדהב ותוא תשרגמו ייס םע הלש ןמורה לע ול העידומש

 שיאה לבא .ותימדת תא הנב ךכ יכ ,היוולב ותוא ודיפסי ,תוחפל ,ךכ – "Serious Man"ה תא קחשמ ייס

 ,ודיקפת תא קחשמ ךכ לכ יניצרה ינאירוקה טנדוטסהש טלוק וניא םג יראל .יראל אוה תמאב יניצרה

 תוישונא תויועשר .םדא ידי ישעמ םה תונוסאה לכ טעמכ .יביטלופינמו שוחנ ,ףוסה דע בשוחמ ;בטיה

 ונכש דצמ ,ותסנרפ תא ףאו ושוכר תא לזוגו ותוא ףדורש ,עובצה הבהאמו ותשא דצמ 41.תולודגו תונטק

 םע תוקסע םתוחש ונב דצמ ,םיליהבמ תוסנק ימולשתב ותוא ךבסמש ויחא דצמ ,ולובג תא גיסמש יוגה

 .תמייאמ הלחמ :טרסה ףוסב דמועו יולת רתונש הז אוה םימשמ ידיחיה ןוסאה ילוא ,םיטילקת תורבח

 תא ייס אצומ הבש םיכרדה תנואת תא םג .וילע ושגרתהש תורצה תאצותכ ןיבהל ןתינ התוא םג ךא

  .ןאכלו ןאכל ןיבהל ןתינ ותומ

 .בויאל ומצע תא ךפוה יראל .וב ללעתמש אוה םיהולאש רובס יראל ,הלא לכ תא טלוק אוה ןיאש ןוויכמ

 ,ונרריב רבכש יפכ ,הזו .וביבס תוישונא תוער לש רצות ןה ,ילוא ,תחאל טרפ ,ויתורצ לכ .אל אוה ךא

 ,םיטפושו ,תישארב רפס יפל םג אלא ,)Kant 1996, 30( טנק יפל קר אל .םיהולא לש וניינע אל שממ

 )תיזנכשא הייגהב( לכֵש קיפסמ ול ןתנ אלש ימכ רתויה לכל הנומתב םיהולא .םירחאו םיכלמו לאומשו

 שיאו תאז ןיבמ אוה ןיאש םושמ זא .ילקיזיפ־יטמתמה ונורשכ ףרח ,תאזה תיתרבחה הריזה תא ןיבהל

  .םינברה תצעל קקזנ אוה ,ויניע תא חקופ אל םג

 ירופיסב ומכו .תויפיטוארטס תויומד םתשולש ,םינבר השולש םנשיש רבתסמ ,בויא ימחנמ תשולש ומכ

 הלודג הארי ררועמ ,ורבחמ לודג דחא לכ – ותדיחל ןורתפ אוצמל ,הז רחא הזב ,םהילא עיגי אוה ,תויפ

 
  .ןלא ידוו לש תולק תוריבעו םיעשפ םע  תירשפא תובתכתהל זמור טרסב הז םוקמ 41



תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמב בויא ילילצ ,רבו'צניפ־ןהכה   | 

 
15 

 השוע םשה המל" .)"הפשכמהו לייחה" ןסרדנא לש ורופיסב םיבלכה תשולש ומכ( ומדוקמ ןופס ,רתוי

 תואדו־יאה ןורקיעב םתיא ןדו רגנידרש לש לותחה לע וידימלת תא דמלמה ,אוה .לאשי אוה ,"הז תא יל

 ,ותליהק ינב לש הלאב ומכ ,יראל לש ונושלב ."םשה" ידי לע ןגומ תויהל ,דלי ומכ ,שקבמ ,רגניזייה לש

 תונגרובה תודהיה לש יתיבה םיהולאה ,םשה שי .אוה ךורב שודקה וא םיהולא , God אצמנב ןיא

 םה תונוסאה רומאכ ןכבו ?תונוסאה םה המ ךא ,לבקמ אוהש תובושתל סחייתא ףכת .תיאקירמאה

  .תויאשילק – ליעל זמרנכו ,תורחא ןה םינברה תובושת םלוא ,םשה תאמ אל שממ

 עגרב ,הביטקפסרפ לש ןיינע הזש רמוא – טוקס יבר – הלוע ןחילצמ לש סופיט ,ריעצה ,ןושארה ברה

 קר םא ;היינחה שרגמ אוה ולש םגדה .םוקמ לכב םשה תא אצמי אוה תרחא תולכתסה תרוצ ץמאיש

 ,רגובמה ,ינשה ברה .םשה תא םש אצמי אוה ,תינייפוא השועמ תובהלתהב רמוא אוה בטיה םש לכתסי

 – םיינייפואה םיליפשהו םיקיטשה לכ לע ,הדעה לש לעופב ברכ ודיקפת תא בטיה קחשמה ,רנטכנ יבר

 השעמל ,רתויב םירזומ םינפואב לעופ אוה ,םיהולאה יכרד תא םיעדוי ונא ןיא :רתוי םכחותמ ןורתפ עיצמ

 ,יופצכ ,אבה םלוע תא ללוש אוה 42.תרתסנ הנווכ לע םידיעמש הלאכ תאז לכב ךא ,םייארקא ,םיימתס

 רסוח .םסק תלימ ןיעמכ בושו בוש תירבעב "אבה םלוע" ףוריצה תא ריוואה ללחל קרוז אוה ובש םואנב

 תומד ,שממ ןקזה ,ישילשה .תועמשמ רסחל ךפוהו ולש חישל בנגתמ וירבד םיבוסנ וילעש תועמשמה

 קלחכ ,וילא ןמזומ הווצמה־רב ונב ךא ,יראלל שיגנ וניא אוה .םלוכמ ןיינעמה אוה – Wizard ,ףשכמ לש

 .אוהה ןנוכמה עגרב ,הארנכ סקטה ןמ

 רקשכ תררבתמ תמאהשכ

 Curiosity( תואלפ רדחכ רתוי הארנה 43,ןקזה ברה לש ןופסה ורדח לא ךוראה ןורדסמב ינד ךלוה הנהו
Cabinet( ךלוה .ודיב ,הליהקה תנתמ ,עיבגהו ךלוה אוה .בר לש ורדחכ רשאמ הרשע־עבשה האמה ןמ 

 וא תואיצמ וז םא ול רורב אל ,םיכשמתמ 44,םייקורב "הרבמוא" ילילצבו ,סארגה תנמב ףופא ,ףחרמו

 ?הרומח תישגר החנזהמ לבוסה דליל רמול וזה תיקורבה תומדל הל שי המ ?םולח תמאב ילוא .םולח

 תולוקו םילמב ,בוש אוה ,יאפוריא חרזמ אטבמב ,תיריפסקייש קפס תי"כנת קפס המינב רמול ול שיש המ

 :)Jefferson Airplane תקהל לש( "Somebody to love" לש תונושארה תורושה תא ,ול אל

When the truth is found 
To be lie 
And all the joy 
Within you die 
Don't you want somebody to love 
Don't you need somebody to love 

 
  .ךכל תיסאלקה המגודה איה ,תעדה לע תלבקתמ הניא התורבתסהש ,םיינישה תנצס 42
  .https://tinyurl.com/CoenEx6a הנצסל רושיק 43
 )טרצומ לש ינבו'ג ןודב לשמל ומכ( .בגש וא המיא יררועמ םיילקיזומ םיטקפאב תוולמה תויעבט לע תויושי תועיפומ ןהבש תויארפוא תונצס ןייצמ חנומה 44
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 הכפהש תמאה אמש וא 45.ותוא ונֹוחָיש ויערל ןנחתהש ,בויא .ןתיא תוהדזהל לוכי היה בויאש תורוש ולא

 תועונתה יֵצְּמַאמו תולוקה ילטונ לכ לש ,ותוללכב בל םות רדעיה לש בצמה תא תנייפאמה איה רקשל

 ירבח תא הנומ אוה ךשמהב .םמצע בויא יער לש היעבה התייה קוידב וז ירה .בזוכ ןומא לש ,םירחא לש

 קפס ךרבמ קפס קר אוה רסומ תפטה תחתו ינד םע דוס קיתממכ ,ידוס קיתע דוק לש םילימכ הקהלה

 רוטסיזנרטה תא ץמאי ,בל בוטו חמש ,ינד .תחא לגר לע הלוכ הרותה לוכ וז .Be a Good Boy :הרומ

 ?רגסנ קובידה רופיס םאה .ומוקמב רתונ רלודה םירשע רטש ,ןכו ,וקיח לא

 ,הארנכ ,הטיסרבינואב תועיבק לבקי יראל .תיטפילקופא הרעס ילוא ,הלואג ןיא – חותפ ראשנ ףוסה

 אוה ,תירבעה ירועיש ךותב ?ןבהו .ולצא הנחבוא השק הלחמש ,זמרנ ךכ ,רשבתי תעב הב טעמכ ךא

 ונאש תיעונלוק ךרדב ונל םינמסמ ןהכ םיחאה הנה 46.ודנרוט תרעסל ןקזה הרומהו וירבח םע עלקנ

 וזל הליבקמה קפואה תנומת תא םיהזמ ונא .םש ונייה ןמזה לכש וא 47,ץוע ץראל עגר דועב םיפע

 תא םלגמה ןילסומה דב תא )The Wizard of Oz 1939( ץוע ץראמ םסוקה טרסהמ ךכ לכ תרכומה

 יתורוד לשו )Em( םֵא הדודה לש הקבאמ םע – תלדה םע ןקזה הרומה לש קבאמה תא ,ודנרוטה דומע

 סנכיתו יתורוד שאייתת עגר דועב 48.)3 הנומת ואר ;2008 ידשור( הרעסה טלקמ לא סנכיהל המצע

 םרכיכב תחני תיבהשכ .הרעסב ףועיש תיב ,הסחממ ךפהה אוהש תיב )"...התיבה ךלוה ינא"( התיבה

  ."anymore סזנקכ האריי אל ללכב" רוכזכ אוה םיניקנמה לש

 סיאול טנס ירברפ לש תונתרקה ןמ דווילוה וזיאל קחרה םה םג ופועיש ,םיחאה לש רופיסה םג והז םאה

 ךרדב םילוכי םה יתורוד ומכש הדבועה ילוא ?הלעה טרסהש תולודגה תולאשלו הזל המו ?קראפ

 הכות ךותמו ,וללה םיניימודמה תודליה תוזוחמ לא )תירבעל הרומה תארוהכ( "התיבה תכלל" המוסק

 ,ןחוטה לש םילגלגה םע ונתוא הריאשמ איה ןכש ,דאמ תיקלח הבושת וז ?םהלש תיאלפה ץוע ץרא לש

 היגוסה םע רקיעבו ,וחתפל דמעוהש השקה ןויסינב ,ןחבמב דמע אל יראל המל תבקונה הלאשה םע

 יפלכ םישנאה ןמ קלח לש םיזולנה םהישעמ תואצותל םדאה תונוסא תא םצמצל ןתינ םאה :תיבויאה

 ףוריצל וא הנוטרופל – ראשנש המ לכו ,םתונייקחו םתויחטשל ,םיעטונ םהש בזוכה ןומאל ,רחא קלח

 רבעב םיעוטנ הווהה ישרוש ,הדימ וזיאבו ,םאהו ?)יראל לש הנואתה ןמזב ייס לש ותומ( םירקמה

 49?אוהה

 
 .הילא עוושמ יראלש הצעה וז .)אכ ,טי בויא( "יִּב הָעְגָנ ַּהֹולֱא דַי יִּכ יָעֵר םֶּתַא יִנֻּנָח יִנֻּנָח" 45
  .https://tinyurl.com/CoenFin הנצסל רושיק 46
 חרזמה ןמ אוה ףא( רחא םילמס םלועמ החוקל OZ תועמשמ ;דחא ןוויכב קר םייק "ץוע"ל Oz לש םוגרתהש אלא ,בויא  לש וצרא וזש בושחל התפמ   47

 .)םודקה
 יבר תודוא לע םינרקאל טרסה תאצל ךומס המסרפתהש ןהכ ן'תיא לש ויפמ האבה הטטיצה דיעת ץוע ץראמ םסוקל םירצויה לש תעדומה הקיזה לע 48

 Ethan: “The rabbi was loosely based on a sage-like figure we’d seen as kids, a Semitic Wizard of Oz. He never spoke, but he had :קשרמ
great charisma.” (Litz 2009). ודנרוטה תנצסל הקיזה תא תנייצמ איה ףאו הנורחאל המסרפתהש תניינעמ תונשרפ יתאצמ טרסה לע תובתכה ללשב 

  .)Power 2019( יסאלקה טרסב
 )Zvyagintsev( בצניגאיוז ירדנא יסורה יאמבה לש וטרס אוה ,השגדה רתיב ףא ,ישונאה עורב ןוסאה רוקמ תעבצה לש ,הז ןוויכב ךלוהש ףסונ יבויא טרס 49

  .סאלג פיליפ לש הבור ,הקיזומ טעמב הוולמ הז טרס .2014-מ )Leviafan, Leviathan( ןתיוול
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 )1939( ץוע ץראמ םסוקה תא תחתופהו ,)2009( בוט ידוהי תא תמייסמה הנצסה ."ץוע ץרא"ל רעשכ ודנרוטה .3 הנומת
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 עבטו דסח – םייחה ץע
 טסקט לש דמעמ ומצעל תונקהל תעב הבו יתימ בחרמ רצייל שקבמ טרסה ,ומשכ .םייחה ץעל הרזחב

 ךפהש ,טרסה .םיירצונה ויפוצמ טעמ אל והושריפ םג ךכ .וב ךופהלו וב ךופהל יוארש שדוק בתכ :שדוקמ

 .דסח לומ עבט ;Nature vs. Grace – וכרואל ותוא הוולמה הימוטוכיד ותישארב גיצמ ,ןחלופ טרסל

 תדמוע איהש בושחל התפמ .תללבנ וא תקרפתמ הניא איה ,וכלהמב תרגתואמ וז הימוטוכיד םא םגו

 .ערו בוט :תעדה ץע לש וז דגנכ

 הדוע ,םאה לש )Voice Over( יליע לוקב תעמשנ ,תירצונה הייסנכה ימיכ טעמכ הימיש ,וז הדגנה

 ןה .התודליב הדקפש רפסה תיבב תורומ־תוריזנה לש בוהאה ןחקלב תרכזנו תרזוחה ,דאמ הריעצ

 ביתנ הזיאב רוחבל ןכילעו )Grace( דסחה ךרדו ,עבטה ךרד" ,םיכרד יתש ןנשיש ,תרמוא איה ,ונודמל

 תעב הב 50.תועיגפו תונובלע גפוסו ,לזלוזמ ותויה תא לבקמ אוה .ומצעל םיענהל הסנמ וניא דסח .וכלת

 ךכ גהנתהל םירחאל תמרוג .המצעל םיענהל קר תשקבמ ,התמועל ,עבט ".םירחאל קינעמו ןתונ אוה

 הללמוא תויהל תוביס תאצומ ףא איה .הנוצרכ השעיי לוכהש ידכ תונדאב םהילא תסחייתמ איה .היפלכ

 ףא דסחה ךרדב גהונש ימש" ונל ורמא )תוריזנה( ןה .)רוקמב הבקנה ןושל( "חרוז הביבס םלועה לכשכ

  ."רמו ער ופוס היהי אל םעפ

 היתומיענב םאה תרות

 )Tavener( רנבט ןו'ג לש )Canticle Funeral, 1996( היוול רומזמ טרסה תא תחתופה הקיזומה

 הייח ךות לא רבכ ,הירבד לכ ךרואל םאה לש הביתנ והז 51.יוארה ,ןוכנה ביתנה תא תנמסמ – יטירבה

 לש ךוויתה תועצמאב – תעבונה ,המוסק הינפ לע תיארנה םייח תייווהב םיריעצ םירענ השולשל םאכ

 לש תוילוקה תוינומרהה .תוריזנה ןתוא לש ןחקל ךותמ רישי ןפואב – קספנ־יתלבה ילקיזומה ףצרה

 םידרוקאהו ,םילק םיטנאירווב תוירטמרפיה תודיחיב ןמצע לע תורזוחה ,תברועמה הלהקמה

 ,תלסרעמ ,תיהמיא ,תנדועמ תינונמיה־ומכ הקיטאטס ןיעמ םירציימ ,ילנוט חתמ םירדענה םיינוטאידה

  .תיחצנ

 דסחהו עבטה ןורקע םע – םאהו באה – טרסב תוירוהה תויומדה יתש תא תוהזל םיטונ טרסה ינשרפ

 תנייצמ הניא עבט ?בויא תיגוסל הקיזב רבדה תועמשמ המ .רצויה ןווכתה םג ךכלש הארנו ,המאתהב

 זאמ ,רתוי קהבומ ןפואבו ,סויטרקולו סורוקיפא זאמ ברעמב ובשחנ ולאש יפכ ,עבטה יקוח תא קר

 .תורואנה ןדיע לש עבטה תסיפת לע ,ןווכתמב אלש וא ןווכתמב ,תחסופש עבט יהוז .תיעדמה הכפהמה
 ,םיניבמ ונא ,דסח ןורקע אלל . Survival of the Fittest,החלצה תמחלמ ,םויק תמחלמ תמחלנ וז עבט

 תועצמאב יאמבה ונל עימשמ ,תיאקירמאה החלצהה תסיפת .תיפוסניא המחלמל םלוע ירוצי םינודינ

 ףרח תיטנטסטורפה תשרומה םע םג יקלח ןפואב ההוזמה ,תאז עבט תשרומב העוגנ ,ןאירב'וא תרבגה

  .וב תרדהתמ איהש "דסחה" ביכרמ

 
50Does not try to please itself … accepts insults and injuries.”“   
 .https://tinyurl.com/TreeTav רנבט ןו'ג לש )1996Canticle Funeral ,( היוול רומזמל האלמ הנזאהל ;https://tinyurl.com/TreeEx2a הנצסל רושיק 51
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 ילבמ .ונלוכ תא – קילאמו ,בויא תא םיהולא לאוש "?ץֶרָא יִדְסָיְּב ָתיִיָה ֹהפיֵא" .םה םיהולאמ – עבטה יקוח

 עדמה ,יתייה אל יכ ףא :םכלוכ ואר םלוא .יתייה אל ,קילאמ סנרט ,ינא :תחצינ הבושת בישמ אוה םישמ

 ויכישממו ןיוורד דחוימב( הז עדמ ,תישארב רפסב םותסל רבעמ ,הז םלוע לש ותריצי לע והשמ ינדמילש

 לע העידי תורודה תוברב גישה םדאה ךא ,םש יתייה אל  .ותורצוויה תודוס לע ינדמיל )ולא ונימי דע

 ,קילאמ סנרט ,ינא יתאב הנהו .וירוצי תובבר אובירו ויתודוסי לע ונלש תכלה בכוכו םוקיה תריצי

 לש( ןיע ףרהב ינא ןתונ ,םיאלפומ םימלצו םירייצ לש םתרזעבו יימדוק וללכשו ואיצמהש היגולונכטב

  52.םלוע ותוא לש ויתודלות תא )העש עברכ

 הז קרפ ."הזומירקל" ,םאה תעמדמ .העמדמ ליחתמ אוה .באכ דע הפי ,אוה הפי םלוע רצונש םלועהו

 ,התשגִר לכ םע 53.רנזיירפ באיניבז ,ינלופה ןיחלמה לש ותנחלהב ןאכ םלוגמ ,ילותקה םאיווקרה ךותמ

 לוטנ ,דעומ רצק ךא יאיש ישגר חווט תלעב הזומירקל וז ,)ידרו דחוימב( תומדוק תוזומירקלל היתוקיזו

 ,יבויאה רופיסל ךופיהב ,םאהש הלאשה ןמ ףצרב הלוע הזומירקלה 54.שטיקב לבוג ,טעמכ םיסננוסיד

 התישארמ הסרג תירצונה הסיפתה ?תנתינש הבושתה יהמו .”Where were you“ :לאל הנפמ

 ףרצמו וז תרוסמל ןמאנ קילאמ .ותוא הריטעמ הינומרההו וב לחלחמ )Caritas( דסח ארבנה םלועהש

 תיתשתב דימעמ אוהש ילוק־רואה יתישארבה עפומה ןוניכל בגשה תשוחת תא םירציימה םילילצה תא

 וידחי הב וכרכנ רסומו עדמ ,דסחו עבט ,ונל הלגתמ איהש יפכ ,האירבהש ונל רמול ונוצרב םאה .ותריצי

  ?יטתסאה דוסיה םג םמעו

 .םדאה לש ואוב דע הז םלוע לש וקלח תנמ היה אל דסחהש הארנ תאזה תילוק־רואה האירבה תנומתמ

 תא עקרקל תימצמ לודגה רואזונידה ,יתישארבה ףצרה ךשמהב .וזה דסחה תדימ לע ההות םדאהו

 הנומתה ?טירסתב זמרנש יפכ ,םאה וז ילוא וא ;וררחשמו ,וב רזוח זאו ;ונב הארנכ ,ונממ ןטקה שאר

 היהי ןבה תומ םאה ?ודליב ךכ ללעתהל יושע ישונא הרוה םִאה .טרסה לש וידקומ ינפ יתשל תעמתשמ

 לש םלועכ ותונבל םדאה ינבל ןתינ םלועה ?ומצע באה יפמ םיזמרנ ונאש יפכ באה תוכמ לש אצוי לעופ

 הניא תיתאה הלאשה ,הארנש יפכ םלוא .תיסאלקה תודהיה לש המלועמ קוחר וניאש רסמ ,דסח

 ירחא סויפה ןחבמ אוה ןחבמה ןאכ .תילוש הניא יכ ףא קרפה לע קילאמ לצא תדמועה תירקיעה הלאשה

 .דוע ררבתיש יפכ ,רעצה תלואגו הבגשהה ןחבמ ,ברקוהש ןברוקה

 וילילצב באה רסומ

 .באה תקיזומ ,הרומח תיסאלקו תיטנטסטורפ הקיזומ ןגנתת ,תילותקה ,תיהמיאה הזומירקלה דגנכ

 ,םירענה תא שובכל הצור אוה התועצמאב .ומצע ונממ ,העמשה ירישכממ ,הניגנ ילכמ תאצוי איה

 באל םאה ןמ היצלודומה .םאה ךור תא ףילחיש באה קוח .באה קוח ,קוח יתייצמל םכפוהל ,םעמשמל

 )23 הרעהב ךכ לע הבחרה ואר( יתדלומ תנצסמ רבעמב תילקיזומ תשחרתמ "תודליה תונומת" ךותב

 םידליה לש םהיתובושמ ךותמ ,הנה :באה םע ההוזמה הקיזומ יעטק לש הרדסל – םאה תטלוש הבש

 
  .https://tinyurl.com/TreeEx3a הנצסל רושיק 52
  .https://tinyurl.com/TreeEx4 הנצסל רושיק 53
 הביל ריחבו טרגרמ הכיסנה לש םהיאושינ סקט תא רטעל ,סקילפטנ לש החילצמה רתכה תרדס ירצוי ידי לע רחבנ ,הריא זאידה ,הריציה לש רחא קרפ 54

  .םעזה םוי – "הריא זאיד" לש תויועמשמה םעו יטמרדה דמעמה םע הלופכ הינוריאב םש קחשמ הקיזומה לש קתקתמה דוסיה .)7 הנצס ,2 הנוע(
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 55.סודומ תונשל ידכ שרדנה עגר .הקיזומב הגופה עגר .התיבה בושל םיארקנ םה "יתדלומ" םותב

 לש ינשה קרפה ךותמ ,והשמ םירומח םילילצ ,סמהרב :תוטלוק ונינזואש המ הנה .טילקת ףילחהל

 .הריזנכ טעמכ השובל םעפה ,וב העובצ הפיה םאה םג .םוח אוה טלושה עבצה .תיעיברה הינופמיסה

 Sir רמא אל ק'ג .םחלה תכרב לא .ברעה תחורא ךות לא רשיה םיתמ םיעגר לע ונתִא תגלדמ הקיזומה

 ילילצ לא הנפנ באה זאו ,ךכרל הסנמ םאה .שרדנכ רצחה תודובע תא עציב אל .האמח שקיבשכ

 לוק תמרהב וידלי תא לאוש אוה "?הז המ"ו – ונלש םג ומכ תויומדה לש עקרב םיעמשנה הקיזומה

 ,"סמההההרב" .טילקתה תפיטע תא ,ןופטפה תא :ףשוח אוה הבושתה תא םיעדוי םניא םהשכ .תשגדומ

 עמשנה עוציבה רבד לש ותימאל( ינינקסוט חוצינב ,תיעיברה הינופמיסה :םיאור ונאו .גאוש־ןנסמ אוה

 .ררוסה ףוליא לש תאזה השדחה הרמוחה ךותב תוקישנ בלשל באה הסני ,ךשמהב .)ןאיארק לש אוה

 ,yes" .ולאמשב ןותיע ,ונימיב תרטקמ ,לאוש אוה "Do you love your father?" .ישוקב הנענ דליה
Sir", ימ תא :םאה תא םילאוש ,םמדריה םרט םידליה ,תידגנ הנומתב .השולח תונע לוקב דליה הנוע 

  .ךשמהב קיצת וז הלאש ,ההתנ ?םנמואה ;םאה הנוע ,)ןבומכ( םכלוכ תא ?לכמ רתוי יבהאת

 דליה .הלאל םג דסח הטונ םמִא .שפנ יעוגפ ,םיריסא ,םומ ילעב .תרדוק תואיצמ םע םישגפנ םידליה

 לש הקיזומה .ותִא רבדמ .לאה ןמ עויס שקבמ ,וכותבש םיילטורבה ,םיטלשנ אלה תודוסיה תא שח ק'ג

 םיהולא םע וחיש .תרבוג ק'ג לש הקוצמה .תאז ךכרל תשקבמ ,םידליה יקחשמל עקר ,ןרפוק האוסנרפ

 הגופו הטקוטה :ךאב והז 56.םלוכמ הרומחה הרוצה ,הגופה תצרפתמ הזה עגרה ךותלו .םצעתמ ול רצב

 ,םאה ומכ אלש .ןיבהל םיליחתמ ונחנא .ןיחלמה לש ויתוריצי תמישרב 565 ,רונימ הרב – רתויב תועודיה

 .םידממ םוצע בגוע .היסנכבו .ןגנמש ומצע באה והז .םיפחרמ רבכ בגועה ילילצ .תוילטורבב םריעמ באה

 ,וישכעמ .םיוותה יפד תא ךופהל ידכ קפס ,ץירעהל ידכ קפס ודיל דמוע ק'ג .תופילחב םהינש ןבהו באה

 תורבועה תונומת הלא םאה .וללה םילילצה ךותב דגאתי שחרתיש המ לכ ,תואבה תוקדה רשע ךשמבו

 עמשל שדחמ םתוא יחה רגובמה לש ונורכיזב תורבוע ןה אמש וא ,ויבא דיל ודמועב דליה ק'ג לש ונוימדב

  .היווחה בלב אוה טבמה לפכ ,הפוצה רובע .עדנ אל ?התוא ונוימַדב וא ,הקיזומה

 שינעמ אוה .ילגופה םקרמה לש ,רומח תוחפה ,ידוזיפאה קלחב ,רוניצה ימימ תא םהילע ץירפשמ באה

 ךותבו .'תופאכ'ב םתא קחשמ אוה .הקירט אלל ,םעפ םישימח תשרה תלד תא רוגסל וילעדקופו ק'ג תא

 םילצנמ ידמ בוט התא םא .םלועב קיזחהל זע ןוצר חוכ ךירצ .המימת ךלש אמא" .הדוותמ אוה ךכ

 גהנת לא" ;"תושעל לוכי התאש המ תא תושעל לגוסמ אל התאש ךל דיגהל לכוי אל דחא ףאש" ;"ךתוא

 .)?ומא תרות תא חכש ילואו( .ויבא רסומ תא קומע םינפהש ,רגובמה ק'ג רכוז – "אלש יל חיטבת ,ינומכ

 ומצעל השרהו לוגד יאקיזומ תויהל הצרש ,בגא ךרדבכ תצק ,רפסמ באה :קשה ןמ עצרמה אצוי ןאכו

 חיטבת .םתוא תייחו ,םייחה ויה ולֵאו .ולש הריירקה תא דיספה זאו תונמדזהל הכיח" .לולסמה ןמ תוטסל

 ?רגובמה ק'ג לש – רבְדִמ תנומת ןיע ףרהל עתפו תפערומ הביח ,םישנא ,תומוקמ ".ינומכ היהת אלש יל

  .וחילצי םידליהש באל ול תפכא .ןיע ףרהכ תונוימדו תובשחמ .הניגנב .הייסנכה ךותב בוש ונאו
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 בויא )דוע(

 תכפוהו הבש איה 57.הייסנכה התואב רמוכה לש בויא תשרד לא רשיה םירבוע ונא הקיזומה תועצמאב

 לש ותנשממ בוטרוקמ רתוי םע איבנה והיעשיו( סמהרב לש ינמרגה םאיווקרה חורב ,באה ירבד תא

 :וזכרמב טעמכ םידמועו ,טרסב רתויב ךשוממה רובידה םה ;םאולמב םתוא האיבמ ינא .)סויטרקול

“Job imagined he might build his nest on high, that the integrity of his behavior 
would protect him against misfortune. And his friends thought, mistakenly, that 
the Lord could only have punished him because secretly he’d done something 
wrong. But no. Misfortune befalls the good as well. We can’t protect ourselves 
against it. We can’t protect our children. We can’t say to ourselves, “Even if I’m 
not happy I’m going to make sure they are.” We run before the wind. We think 
that it will carry us forever. It will not. We vanish as a cloud. We wither as the 
autumn grass and like a tree we are rooted up.”  

 עושי תומד לא וטבמ תא ואשונב ,תומל דיתעש חאה ,.R.L לש תופיה וינפ לע תבכעתמ המלצמה

 .'זארטיוב

 “Is there some fraud in the scheme of the universe? Is there nothing which is 
deathless, nothing which does not pass away?” 

 הגופל ונרבע הגופה ןמ .הכותב עמשיהל ךישממ רמוכה לש ולוק .הקיר הייסנכה .ק'ג לא הנפומ טבמה

 .הרמוחה תא תנדעמ רתנספה תניגנ .הוושומה רתנספב

“We cannot stay where we are. We must journey forth. We must find that which 
is greater than fortune or fate.” 

 ךישמי באה ק'ג תעדותב ,ול ומדקש תויעונלוקה תוינשב ךפהה קוידב רמאש הז בא ,ךרב ערוכ באה

  .הקיזומה םע ,םתוא ףודרל ךישמי לוקהו הייסנכה ןמ דחי ואציי םה .ולש לאוטירב

Nothing can bring us peace but that. Is the body of the wise man or the just 
exempt from any pain, from any disquietude, from the deformity that might 
blight its beauty, from the weakness that might destroy its health? Do you trust 
in God? Job, too, was close to the Lord. Are your friends and children your 
security? There is no hiding place in the world where trouble may not find you. 
No one knows when sorrow might visit his house any more than Job did. 
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The very moment everything was taken away from Job he knew it was the Lord 
who’d taken it away. He turned from the passing shows of time. He sought that 
which is eternal. Does he alone see God’s hand who sees that he gives? Or does 
not also the one see God’s hand who sees that he takes away? Or does he alone 
see God who sees God turn his face towards him? Does not also he see God 
who sees God turn his back? 

 רזחשמ אוה םאה ?ולוק תא ןאכ עימשמה קילאמ והז םאה ?וללה תויגולואיתה תולאשה תואב ןכיהמ

 יעסמ תעב ףיטמ ובש ,ןמגרב רמגניא לש )1957( יעיבשה םתוחהמ ,רחא עודי עונלוק עגר יקלח חרואב

 תכולהתב רשומה )Dies Irae( "הריא זאידה" למעמ םיחנה ויעמושב ףילצמ הרוחשה הפגמהו בלצה

 ,ולש ריעה יסכנמ תיצחמש הליהקה רבח לע רבדי ,היה אל הז לכ וליאכ – באהו ?תוימצע תואקלה

 אל הקיזומה .האלהו ונממ הז לכ .החונמ רסח באה !שודקה שולישב יעיברה דוקדוקל ומצע בשוחה

 תא ןתונ אוהו .הוונע ,עגור ,הינומרה ,תומלש – תורשהל הרומא איה התואש העדותה תא וב תבצעמ

 םוהת "!ידמ םיבוט ויהת לא .םיתמ םינוכנ אלה םישנאה .םיבער םינוכנ אלה םישנאה" :הרטנוקה תשרד

  .ץומצמ אלל .תח אלל םבצעל .וידלי תא ספסחל שקבמ אוה .ותייער ןיבל וניב תרעפנ

 .ןווכתמב .ןאירב'וא ידלימ דחא הזש המדנ עגרל ;הכירבב עבוט דלי .והבגתי תולאשה ,לדגיו ךלי ירמה

 ,טרסה תליחת לש הרמה הרושבה עגרמ ,רלהמ לש הקיזומה .החפשמב יופצה תוומל תמדקומ האובנכ

 אוה המל .וב ולעי בויא תולאש .םהינש אמש וא רגובמה וא ריעצה – םיק'גה ןמ דחא לצא ,דהדהת

 הטילש הצור אוה .ללעתמ אוה תמאב םאה .שחלב ,ויבאל ןווכתמו ,ויהולא תא דליה לאוש ונב ללעתמ

 ללעתמ – באה לש הקיזומב – הקיזומב ץיאמ אוה ;ןופיטפב קחשמ ק'ג .רורב אל .םתוא בהוא אוה .םהב

 .יקסגורסומל הכורעתב תונומתמ "ירלוט"ה :עקרבו ,םייח םירוציב םג ללעתמ אוהש יפכ ,התוועמ ,הב

 זאו .תעתעתמ תואיצמה .רדענ בל םות .בזוכ המ ,יתימא המ ."רקשמ אוה" :רמוא אוה תימינפה ותפשב

 .בוהאהו בוטה .R. Lתא .דליה תא ןויסינב דימעהל שקבמ באה הנה .םלוכמ הרומחה ,תפסונ החורא

 רבדל אל .הנשיה תירבה יהולא .בויא תאו ;"םהרבא תא הסינ םיהולאהו" ,רסיימה באה ,ןומדקה באה

 הל .)35 הביתב ךרעב( רתנספל ןמוש לש וטר'צנוקהמ ןושארה קרפה תא עימשמ ןופיטפה .העש יצח

 לע דומעל דליה לש ןויסינו ורצועל ןיאש םידלי לש שובכ קוחצ  .יתוברת ,קפואמ ,בוצק ,ישרמ ,רונימ

 .תחאב קספית הקיזומה .טרסב רתויב תילטורבה הנצסב .R.L תא קלסמ באה ;ולש

  בוהאה ןבה )ןברוק(ו ק'ג

 םגש רחאל ריעצה ןבה םע תראשנ ,שממ תיכיסנ ,הכ דע רתויב הפיה התלמשב םֵאה .עיגמ םלועה ףוס

 ."השוע ינאש רבד לכ תחת תרתוח תא" .באה םעוז ",ידגנ ילש םידליה תא התיסמ תא" .קרז לודגה תא

 םג ךכב שיש המדנ עגרל .רתוי תוקזחה ויתועורזב ,התוא עינכמ אוה ,רויכה דיל הבירמ .ול תרטוס איה

 ונא הב לכתסמ ק'גו רויכה דיל הכוב איהשכ .ולוכ טרסה ךרואל הארנ אלש טעמכש יטורא טנמלא

 רועיש לע תרזוחה ,המתה הדליה לש תראומה החיתפה תא הוולש ,רנבט לש היוולה רומזמ תא םיעמוש
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 לע ודי םהמ ימ ?דסח וא עבט .דסחל עבט ןיב דוגינה תא ונב ףיצמו בש הזה ילקיזומה רזחִמה .תוריזנה

  ?וחיטבה תוריזנהש יפכ בוט וישועל למוג דסחה םאה .עבטה די ,ישממ ןפואב ,עגרכ ?הנוילעה

 גגה תיילעב ולומ ריעז בוהאה חאה תאו )?רזכאה לאה( קנעה באה תא .םימב עבוט ןציל האור ק'ג

 הרוא םמאלו םידליל .עסונ באה זאו .הזיו סואלק לש יטביטה ןירותסמה ילילצ – עקרב ;תירותסמה

 .םאה תַדְל ןמז הז וישכע .תספות קחשמ ;ןרפוק תאמ רתנספל הקיזומ ,םיקחשמה עקרב .החמשו

 הלגתמ םיקיתעה םירואזונידה לש םימה הווקִמ .לוכה לש הבהאהו דסחה תד .רוזעל ,הלע לכ בוהאל

 .בוש

 .תוטבונה ויתוקושת ,תרעוסה ושפנ תא עדוי אל ,הנכשה תיב לא סנכנ ,תורדג ץרופ ,תולובג ץרופ רענה

 ישובלמ לש הבינגה טקאב וידחי םילהמנ רתוי םהל שיש הלאב האנקה םע סופידאו ירענ שיטֶפ

 ,ןגנה ,ןמאה ,םייניעהו שפנה רוהט ,.R.L ,ליצאה חאה - הז לכ לומו .הדימאה הנכשה לש םינותחתה

 אל ,הטילש ןיאו .וירויצ תא סורהלו ,באכ ול םורגלו ,וב עוגפל ןוצרהו ,וילא סחיב הלועה האנקהו .רייצמה

 58.ק'ג ,אב אוה הנאו .דסחה לש אלו ,עבטה ןורקע לש

 .השקו המוריע תילגנה תאזה תואיצמה תא ךוותיש ימ ןיא ,םילודג םיקלחב וישכע תמלענ הקיזומה

 הילטיאב דלורה תא תחתופה ,תינויספה ,תיטמורכה הגופה ילילצ םיעמשנ 59,תנגנתמו הבש איה רשאכ

 ,לבוסה ,תולובגה רסח רענה ילולעת ןיב תרשגמ איה ,תילותק ,תיגארט ,תיאורה .זוילרב לש )16 .פוא(

 םויסה לש היצרוגיפ־הרפ םג איה ךא .באה לש תובזכאה תפוצר ותרזח עגרל ,הטילש וילע הדביא ומאש

  .לאוגה

 ,16 רפסמ הטנוס – תעמשנ טרצומ לש הטנוס ,רתויב םישקה םירבדה תא באב חיטמש רענהשכ

 אלש םגה ,תעמשוממ ,תיטנלג ,תיטנגלא .הליבטנק ,רו'זמ לוסב ,ןידעה ,ינשה קרפה :)545 .ק( 'הלקה'

 רונימ לוסה לא ,)37 הביתמ לחה( תירוטלודומה הביטחה לא ונסינכהל רחוב קילאמ .שגר תרסח

 בושי ,ירו'זמה ,רזחמה עגרב ךא .)ילותקל יטנטסטורפה םלועה ןיב רשגמכ טרצומ( יטמורכה ,יגארטה

 ילילצה עקרה והז .ישגרה םויה רדס תא עבוק ,תעמשמה טילשמ ,ןגנמה ,יטגאידה רוקמכ באה הלגתיו

 ,ןבה לש תוומה תלאשמ היתובקעבו ."ללכב דלונ )באה( א ו ה המל" :ךופיהב לאוש ןבהש בויא תלאשל

 אב הז הפיאמ" ןיבמ אל באהו !She only loves me :וילא קעוצ ק'ג .תינוכמל תחתמ באהשכ ,ותללק

 ,לבחה םע ,תוינדבוא תובשחמב רענה ףצומ ,וירחא םגו ,םיחאל ךרענש היצמריפנוקה סקט ינפל ."ול

 ,רגבתמ רענכ .הפיה הנכשל ,הרענל ,םאל :תוישנל ותכישמ ןאכמו דסחה תא שרוד דליה .תבכרה

 .ףטלמ באה ךכ רחא .םיזע תושגר וב ררועמ הרוהט תוישנל הרוסא הכישמ ןיב ,דסחל אטח ןיב סחיה

 ,לשכנ באהש ירחא עיגמ תמאב קותמה סויפה .רבכ עקפ אוה םג םאה לש דסחה ןורקיע .לבלבמ המכ

 רמוא הל רשאמ ךל המוד רתוי ינא .וב טקנ ילואש העטומ םייח ךלהמב ,ותשלוחב ,ךכב הדומ אוהשכ

 
 ותוא( רהנל ךלוה אוה ,רהטיהל תנמ לע .תאז ליכהל השקתמ ,להבנ אוה ,הרענל ותקושת ךרד תילפידא הכישמ שממל הסנמו ,דסחב הסנתמ ק'גשכ 58

 לש דע־לוחכב דהדהמו רופיסה ףוגב תובר תונצסב הלכו םלועה תאירב דעו ,ןטקה לע רואזונידה סחש ןושארה דסחהמ םייקש ,טרסב יזכרמ ביטומ ,רהנ
 ,לכירדא לש הריירקב רחבי אוה ,לדגי רשאכ .רדסל ,קוחל ,עבטל טא־טא ענכנ אוהו ,דסח ךרדב תויחל קיפסמ קזח אל אוה .)טרסה ףוסב ריעה יניינב
  .וז הרעה לע לאירא ריקיל הדומ ינא .יבחרמ ןוגרא לש ידמל םישקונ יקוחל ןותנה
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 .םלודיג תיב ,םתריד תא םיבזוע םה :רתוי תבכרומ תואיצמה .םהמ דחא אל ףא ילוא ?דסח ?עבט .ק'ג ול

 דסחו םותש חאה ,)?דבאתי וא( גרהייש חאה לע יכבה תא םימידקמ רבכ םה ילוא .םיכוב ריעצהו לודגה

  .וב וכרכנ

 – "ףרצמה רוכ" ןיעמ ,ימיימש־ימימ בחרמב ,רגובמה ןבה הזוחש יזואיתופאה ןויזיחב ,ףוסב עיפומ אישה

 רבכ הינפש ה'צירטאיב וזיא ותוא הליבומ הז ןיימודמ ןמז־בחרמ לא 60.תירצונה היגולואיתה ןושלב ובמיל

 הייהתה אלל ךא ,)1986( "רחאה" ,סחרוב לש ורופיסב ומכ ,רענכ ומצע תא שוגפי אוה .םדוק ולגנ

 תדובע יפוא הז אל .יפרגוטמניסה בחרמב קר םייקתמה שגפמ והז ;)1986( סחרוב לש תיפוסוליפה

 ,ויבא זאו .םיצלוע ,ידליה םליגב ,הווכנש רענהו עבטש רענה ,םיריעצה ויחא ולגתי הגרדהב .ןורכיזה

 ,ודי תא וצחלי םיריעצה םירוהה .הטייפה יגוצייב ומכ הריעצה ומא םע דחאתי ,ויחא ,תמה ןבה .ומא

  .שחרתמב ללכנ אל וא ללכנ קפס ,הזב הפוצ ,ויכרב לע ערוכ אוה .םהלש םהידימ תרגובמה

 ,העדותבו שפנב םיקלח ןיב הנבומ םואית־יא לש אצוי לעופ ,יגארט אוה וקלחבש ,ישונאה עורה תא

 ק'ג תושעל הסנמש המ הז .)to work through )Ricoeur 1960 ,שפנב דבעל שי ,רקיר לופ תנעטכ

 ןמ זמרנה יביטרוגיפסנרט ךלהמל םידע ונא תאז תחת .ותונכו וקמוע תא תמאב םיעדוי ונא ןיאו רגובה

 קפסה באל ישונאה ןבה ןיב סויפ תועצמאב ישונאה לבסה תלואגב הצמתמ הזה ךלהמה .הלחתהה

 םיככרמה ,דסחה תבר םאה ,לאה־דליה ,ןברוקה ,בוהאה חאה :םתה השה ידי לע יהולא קפס ישונא

 .םחנמ ,לבקמ ,לחומ םויס ,רחא םויק םירשפאמו ,באה םעז תא דחי

 הבושתה ,גנוי יפל .בויאל הבושת ,גנוי בטסוג לרק לש ותסמ םע שגפנו תושחרתהה לגעמ רגסנ ןאכ

 שומימכ האור אוהש – הצרפתהש הארונה היסרגאל ,היינשה םלועה תמחלמ תונוסא לש תוארומל

 תורוסמל תיתייסנכ הקנפשוג ןתמ :1950 תנשמ רויפיפאה תווחמ איה – ןנחוי לש יטפילקופאה ונוזח

 טבאטס'ה בחרמ ,ישנה ןורקיעה .)2005 גנוי( שממ תוהולא תגרדל הלותבה םאה הירמ תא תולעמה

 בא – םיהולאל ותוא הקינעמו בוהאה הנבב תרחוב םאה :לע תושייל טרסב םילעתמ ,'הזורולוד רטאמ

 בצינה ,ומצע רצויה ילוא – חורה יהמ רורב אלו םאו ןב ,בא אופא ןאכ שי .םיהובג לעמ הובג ,בא לעמ

 ןמ םיהולאה הש – "יאד סונגא"ה ילילצל תעמשנ הלוכ תאזה הנומתה .ןפ ןוש לש ותומדב ץוחבמ

 ,Introitus חתופה קרפה ןמ טסקטה תא ףרצמ אוה וילאש זוילרב רוטקה לש )ןבומכ ילותקה( םאיווקרה

 :)ןייהו םחלה תקולח ,ןודאה תדועס סקט תא הוולמה( ,םוינומוקה ןמ םילימו

 :Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ,םלועה יאטח תא אשונה ,לאה הש
 dona eis requiem sempiternam  .חצנ תחונמ םהל אצמה
 .et lux perpetua luceat eis .םהילע חרזי יחצנ רואו
 ,Te decet hymnus, Deus, in Sion ,ןֹוּיִצְּב םיִֹהלֱא הָּלִהְת הָּיִמֻד ָךְל
 :et tibi reddetur votum in Ierusalem :םילשוריב רֶדֶנ םַּלֻׁשְי ָךְלּו

 ,exaudi orationem meam  ,יתליפת עמש
 .ad te omnis caro veniet .רשב לכ ףסאי ךילא

 
  .https://tinyurl.com/TreeEx10 הנצסל רושיק 60



תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמב בויא ילילצ ,רבו'צניפ־ןהכה   | 

 
25 

 :Requiem æternam dona defunctis, Domine :ןודא ,החונמ םיתמל אצמה
 .et lux perpetua luceat eis .םהילע חרזי יחצנ רואו

 .quia pius es! Amen .ןמא !התא ןונח יכ
 

 לש המינ םוש אלל ,דסח־ברו דוה ריתע ,ףיצמו שגרנ ילותק רדהב וללה םיעגרה תא םיביגשמ םילילצה

 הפיצמו ,קוחירו הייחד ,םירחא םינקפסו םייטסונגא ,םיטעמ אל לצא תררועמש הנומת .הינוריא וא קפס

  .םסקו תואתשה ילגב םינימאמ

 ,בויא םתה שיאב ללעתמה לאה – הנשיה תירבה ןמ רזכאה לאל לשמכ בצינ ןאירב'וא רמ ,באה םִאה

 איה ךא ,ךכל תנווכמכ תיארנ קילאמ לש הירוגלאה ?הרמתה וב םג הלח םאה ?ןטשה וחילש תועצמאב

 תרופסתב ,ותפוקתו ונמז ןב םג אוה באה ןכש ,הבוט הירוגלאב היהיש יואר ילואש יפכ ,היתודג לע הלוע

JFK, הלודג השלוח תפקשמ תחטובה ותוזח .ורבכ אל וכות ,יטנגלאו יקנ דימת ,םאותה שובלבו ותומדב, 

 הארונה המחלמב רבע המ עדוי ימו ,םחול אוה ףא היה ,ידנקכ .המחלמה יעוריא םתואב הרוקמ ילואש

 לש המגוד .תיעבמ ומעז ,יתמחג באה .רדענ חכונ אוה ,ללוממ וניא ,רבודמ וניא הזה רבעה ךא .איהה

Bad Faith – תוביסנ לש ןברוק אלא ,תפוכיספ אל םגו טסידאס אוה ןיא ךא .הדוותמ ומצע אוהש יפכ 

 ףילחמ ,לבלבמ תובאה ךרדכ באה ךא ,באה לש ותומ תא ,ומצע ולש ותומ תא שקבמ ןבה .ומלוע תסיפתו

 ,רכנתמו רגתסמ עגר דמצנו ךכרתמ עגר ,ורושיאל ,בהואה ועגמל אמצ הכה דליהו ,הפיטלב הכמה תא

  .ובעתמו ומטוש עגרו – קיילב םאיליו לש וירויאב ףקתשמה בויאל המודב – ומצע תא וב ההזמ עגר

 ,תחאו םירשעהו םירשעה האמה יניחלמ לש תימוקיה הקיזומה יהוז םאה ?םיהולאה ינב תעורת ןכיהו

 םיבוריֵק הלא לכ אמש וא ,ומוקמ תא הכותב אצומ ךאב םג ילוא ?הרטיגב .R.L לש הכרה ותניגנ אמש וא

 ןורקיעה ןיב ףוריצ ןיעמ – זוילרב רוטקה לש – םלוכמ תממורמה וז וליפא ,תופלוח תוינפיפא ,דבלב

 רוכ ךותמ ךלשומ דבואה ןבה ?רנזיירפ לש תיזומירקלה תונשגרל ךאב לש רומחה יטנטסטורפה

 הבהלה לא רזוח ,חותפ קפואל טיבמ .)4 הנומת( תיתיכוכזה קט ייהה ריע לא ,עוגר ,סיופמ ,ףרצמה

 לוכי ק'ג .הרושבה וז .ודכלתה ,ולעתה חורו םא בא ,ןב .חרז חצנה רוא ,תולאגיה התייה .תקלודה

  61.וייח תא ךישמהל

 

 

 
 תא ,המגודל ךכ .המצע הקיזומה תא תונשל ילבמ ךא ,ויכרצ יפל תוזארפ לע גלדל ,ןבומכ ,ומצעל השרמ אוה .ביהרמ זוילרב ילילצב קילאמ לש שומישה 61

 תוזואפב םיקסופמ ,תולויווה דוהדהב הפישנ ילכב ,רו'זמ הר לע ופוסב ףצרה תתיחנ דע ,םיילנויצקנופ אל ,םיכשוממ םישלושמ םידרוקא ,קרפה לש החיתפה
 תלהקמ לש ,הלפקא ,השיחלה .יזואיתופאה ןויזיחל ,רודה ,יגיגח רעש ןיעמ תבצהלו ,הל םדקש המ לכל וז הנצס ןיב תיגיגח הדרפהל לצנמ אוה ,תוכורא
 דוע ;ךרדל תססוהמה האיציה דערל ,רונימ יס לש הטננימודה לא ולש תישישה ךרד רו'זמ לוסה ןמ – בל תטיבצב – ונתוא הריבעמה "יאד סונגא" ,םירבגה
 לא םידרוקא-טפס בולישב חתפנ ףסונ ךסמ ;)רו'זמ הפ( ולש ה'צירטאיבה לא ישממ רעש ךרד רגובמה ק'ג תא ריבעמ )רו'זמ לומב יסל( ינומרהנא רעש
 קלחה ןמ ךישממו ,הרזחה לע גלדמ קילאמ .הכורא הממד בושו .תכשוממ רונימ לומב יס תללצה לא )Sempiternam”"ה חצנ לע( םדוקה ךזה לולצמה
 ,ונייהד ,תרחא עדי ,ולש הרוטיטרפה ךותב תובר תוממד לתשש ,זוילרבש ןכתייה( ”Te decet hyymnus“ – רישכ תיניטלב שרופמה "..הָּיִמֻד ָךְל" לש ]94[

 םירופיצה ,ימיימשה רושימה לע םיכלהתמה םישנאה תעונת תא תמלוה ,תולוקה תבורמ ,תירוטסקימה ,תידולמה העונתה .)?הממד איה הימודש
 העז ,תיטאטסה תישירחה הזרכהה תונידע .הפישנה ילכב םיכורא םיהוש םילולצמ דגנכ ,תוינימש תעונתו םיעברה תשולש לקשמ תולילקב ,תופפועמה
־תמה דליה לא התווחמל ףסונ ךור הוושמו םאה לש הגאדה עבמ תא הרימכמ ”defunctis Domine et lux perpetua luceat eis” לע ,תקנשנ ,תיטמורכ
 .https://tinyurl.com/TreeSc22 הנצסב הייפצל .יחה
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 ריעה ,רדסו קוחכ ספות ,לכירדאכ ,אוהש המ םע גזמתמ ,לעממ סחש םיימשה לוחכ ,דסחה .ושפנ תא בשיימו ורבע םע סייפתמ רגובה ק'ג .4 הנומת
  .תויפלתל היונבה

 הבוגה ןמ טבמ – "הב ךלהתהו ץראב טושמ"

 לע לא םרוהש טבמה יניצר שיאב .וללה בויא יטרס ינשב ,תינשב םהב ןנובתנ הזה הבגומה טבמה ןמ

 לש םיטבמה ללשב ,רומאכ ,רמוה אוה .םורממ הבושת אלל ההות רתונ ,ודנרוטה תפוס תישאר םע

 םהינשב .Make Believe -ל  Bad Faith-מ רבעמכ םוכסל ילוא תונתינ וז הרומתו הרמה .עונלוקה

 תויורשפא ללש ביצמ – ינשהו ,ללוש ךילומ ןושארה .רקש – ןושארב קר ךא ,"תמא אל" לש טנמלא שי

 ןושארה תא בואב תולעהל םירצויה םישקבמ ינשה תועצמאב .יל המדנ לש תומלועב ,יודב ,רחא רָבָע לש

 םדקש הזל אוהה רבעה תא םירשקמ םילילצ .רוהיט לש טקא ןיעמכ ,לכ ןיעל וררוואל ,וריאהל ,יטנטלה

 ילילצ – וישכע הווהה דיתעה םע רבעה ותוא תא םירשקמ םילילצ .קובידה תמיא ,ןקזה ןחוטה ילילצ – ול

 ומייקתה םה ףאש םילילצ .תייוג אל םג ךא תידוהי אל ,תרחא הקירמא לש ,םיטסיקורה זיטסקיסה

 ,וללה םילילצה .וחמצ םכותלש תוזוחמל םירגבתמה םירענה תא וליבוהש םהו ,ןויבחב ,הבינגב

 ,הינוריאהו ןוידבה ,ןמזה קחרממ .תורודה ןיב רזומ חרואב םש ורשיק םג ,ךכ לכ םייצרא־םייטגאידה

 לש הפקות גפ אל תאז לכבו ,רבכ הז הגומנ י"שר לש תומימתה .תויטתפ תוארנ בויא־יראל תולאש

 תא םירשפאמ םהו ,םילילצ שיו ,עונלוק שי לבא ,םייטנטלה תודוסיה לכ ופשחנ אל .עורה תלאש

 תדוקנמ ,בויאל הבושתה .םיירסומהו םייתאה ,םיישפנה ,םייארקאה םהיתודוסיל םקוריפ ,םתרתה

 .םירשעה האמב םיפסונ םיידוהי םיגוה ורבס םג ךכ .ידמ ישונא ,ישונא אוה עורה :תיטננמיא איה ,םטבמ

 תוביס לש רצותכ קר וריבסהל ןתינ – רויעה לרוגהו ,הקיזיפטמל )"עבט"( הקיזיפה ןיב רשקל ןיא
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 לש םבצמ תא הברהב ביטיי רבכ הזו .ישונא עורמ ענמיהלו תולגל ,ףושחל תורשפא שי ךא .תוביסנו

  62.תוירבה

 לא ועש אלש ןיק דחא ריתומ ,ויתושיחלו ויקזבה ,ויתונומת ירורחסו וילילצ תרתע לע ,יקילאמה בגשה

 ברקומה השל ,ונאצ תורוכבל רמתוהש בוהא חא ,וילא םיקעוז וימד לוק ךא וגרה אוה אלש לבה ,ותחנמ

 רסומל רכז ןיא .עבטה קוח תריזגמו בויא תללקמ התחפשמ תא הצליח הרואכל ךכש דסח לש םא ידיב

 תיפרגואירוכ םיביתכמה ,םיילותקה ,םייזוילרבה םילילצה עפשב ,ףרצִמה רוכב באה לש יטסיניוורדה

 הבהאה תחנמ :השדח החנמ תרצונ .הנורחאה הנומתב םיטבמו תווחמ ,םיפונ ,תועונתו םידעצ

 ,תיטתסאה היווהה סנ לע הלוע בוש המִעו ,ומצע טרסה תומדב ,לָּכְשִנש ,יזומה ,הפיה חאל הביהרמה

 תא רבע אלש המל יפולח ןחלופכ שמשל ,רבעה תקעמ רכוזה תא ריתהל החוכבש ,הב הנומאה וא

 .השדח תד וא הייסנככ ,יוסיכהו רתסהה תרתה ןחבמ

 דמועה תא קיחרמש המ קוידב איה היצזיטתסא .תרכומו העודי וזה הנשי־השדחה הנומאה תשלוח

 ןמ קחרה ,הילע הגיעלמ וא ,התוא הפיימ איה .םירוסייה תשא וא שיא לש תינוסאה היווחה ןמ דגנמ

 םא םג :וזמ וז תונוש ןניא וללה תויעונלוקה תוריציה יתש ,וז הניחבמ .בויא לש ויעצפ דרגו ,רפאו רפעה

 המחנ / רודיב / האנהה תחנה לע תותשומ ןהיתש ,ההיבגמ תירצונ־תימורדהו הכימנמ תידוהי־תינופצה

 לילצ ,המרד ,הריש ,רויצב ,תויבויא תוריצי ללשמ ןפוד תואצוי ןה ןיא ךכב .ןהיפוצל קפסל תורומא ןהש

 .ומצע בויא רפסמ לחה לוחמו

 ושרדמ תיבמ סיזרתקו הלמח ,דחפ ירבסהל שרדינ אלו ?הידגרט – בויא רפס :תדוכלמל ןאכ סנכינ אל

 "הנוכנ" םיהולא לא ורבד אלש ,ויער לע ,בויא לש ותליפתל ,רתוי ןוכנ וא ןברוקל סחייתנ ןכ .וטסירא לש

 לש ותליפת וז םלוא ,םמצע דעב הלוע תולעהל ךשמהב ווטצנ ,רוכזכ ,םיעֵרה .)ח ,במ בויא( בויא ודבעכ

 אל .ותובש תא בש .וינפ תא אשונ 'ה .בויאל סחיב אוה יונישה ךא .יוניש הללוחש םדעב םנברוק לע בויא

 השעמה בקע בויא תליהק לש שדחמ הריצי לע םירפסמ םיאבה םיקוספה .ויער תובש תא בשש בותכ

 הנטק – ותליהק דעב ולוק תא אשונה רוביצ חילשכ ,בויא לש הווחמה .הברה תוחנמו בוט ןוצר לע .הזה

 .וילא בושל םהל תרשפאמ ,והודינש ,םדא ינב תרבח לא שדחמ רובחל ומצע ול תרשפאמ – הלודג וא

 אוה רופיסהש ונל רמול ומכ .הזה ךילהתה םלששמ קר )"הנשמל בויאל"( םייפא תחא הנמ לבקמ בויא

 ןוסאה ."וימחנמ"ו בויא לע רתויו )השעמה לש אפיסהמ ןיטולחל םלענ ןכאש( ויללעמו ןטשה לע תוחפ

 לש אצוי לעופ אוה ,וניארש יפכ ,ומצע ןוסאה םיתעל .ותחפשממ ,ויערמ ,ותביבסמ םדאה תא קיחרמ

 לא .רורב ןפואב ישונאה לא יטנדנצסנרטה ןמ עורה תא םיטיסמ ןאכ ורקסנש םיטרסה .תנווכמ הקחרה

  .ןאירב'וא באה לש )acting out כ ונבומב ןגפה( ינֶגפֶהה ערהו יראל יבבוס לש ילאנבה ערה

 ףא ותחפשממ ק'ג םג ךכו ותליהקמ הדונ יראל .הז גוסמ תווחמכ םיטרסה תא תוארל אופא העיצמ ינא

 השעמל .תאז הריהבמ ימיימשה "ףרצמה רוכ" תנומתו ימינפ אוה ק'ג לש יודינה .שרופמב גצומ הז ןיא יכ

 
 דחאש ,ןהכ םיחאל הזה גוסה ןמ םוכחת סחייל ןתינש איה יתנעט .Tsevat 1980 ואר תונויערה תודלותו םיבותכה ךותמ ,תאזכ הסיפת לש קימעמ סוסיבל 62

 תפוקתב התוא ווילש תונויערל ,התוברתל םיפושח תויהלו תידוהי הביבסב לודגל קיפסמש הרובס ינא .ןוטסנירפב היפוסוליפ ידומיל רגוב אוה - ן'תיא – םהמ
  .)םתריציל ותקיז לע וזירכה אל םלועמ ,םהל תיסופיט הווחמב ,בגא ,ןהכ םיחאהש( בויא רופיס תא ךכ שורדל ידכב ,םיחאה ייח
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 םירצויה .ןבה תומ לע המשא לש ןיערגמ רתוי אשונ באהו .ההדזמ אוה ומעש באה לש ויודינב רבודמ

 וז ןהכ םיחאה לש הרקמב( יפרגויבוטוא רומאכ אוהש רוביד ,תובאה לש םמשב םג םירבדמ

 םינעמהו םילבוסה םע םיהוזמ )םירצויה( םינבה .)תיתחפשמה רשאמ רתוי ,תירודה המרב היפרגויבוטוא

 ןברוקהו םהלש הליפתה תווחמ ךכיפל םה םהיטרס .םיחאה לש םטרסב היתפמאה רדעה ףרח דחי םג

 ןיב ,דחאה לש תילותק־תירצונהו םיינשה לש תידוהיה תרוסמה ןיב ,םהיניב ברה ינושה ףרחו .דחי םג

 םינבה םיבצינ ,קילאמ לש תלאוגה םאל םילואג־אלה תובאה ןיב ,תינומרה הדחאהל יטננוסיד קוריפ

 תא בירל וא ,)קילאמ( םהיתוליהקל םינב לע תובא בל בישהל םישקבמ .םתליפת־םנברוק תא םיאשונו

 ,תואיצמה עקרק לא דרוי אוה ,תונורחאה תוקדב .הצרנ קילאמ לש ותליפת־ונברוק .)ןהכ םיחאה( םביר

 לש תיצראה םתליפתו םנברוק .רעובה רנה לא ;עבט לשו תוברת לש ,תיבויא אל ,הביטימ הממד לא

 Don’t you want somebody to :רוחש עקר לע ,הנורחאה הקעזה םע ללחה לא תחלשנ םיחאה
love? םדאה לכ הז יכ.  

 תשר ךותב ונינפל םיחנומ אלא ,םטושפכ םירמאנ םירבדה ןיאש םושמ אקווד עיבהל ןתינ הלא לכ תאו

  .ונחתפל תוחנומה רוהרהו היווח תורוצתב םידכלנה תווחמו תולועפ ,םילילצו םייומיד לש תבכרומ

 םיניינעבו רמאמה לש תינכטה הנכהב הברה ותרזע לע לאירא ריקיל הדומ ינא .םיילילצ תומלועב בויא ילוגלג תודוא לע םיבותכב רפסמ קרפ אוה הז רמאמ*
 ןתמכוח לע סדרפ הנליאו םקור־ןזח תילג ,ייתורבח יתשל ,תוליעומ תורעה לע םיימינונא םיארוק ינשל םג תודות .ההגהו הכירע לע ןבואר םרל .םירחא
 .עדמל תימואלה ןרקה ידי לע ךמתנ רקחמה .)ח"עשת ביבא( "םדאה תונוסאל תויונמאה הנעמ :בויא תולוק" :רנימסב יידימלתו ייתודימלתלו ןהיתוצעו

 היפרגוילביב
  .סנגאמ :םילשורי .תועדו תונומא יקרפ ,ל"זח .1978 .ךלמילא םירפא ,ךברוא

 .רתכ :םילשורי .גירש ףסוי :םוגרת .לוחה רפס ךותב ."רחאה" .1986 .סיאול החרוח ,סחרוב
 ץוביקה תאצוה :ביבא לת .31—8 ,רגניז דוד :םוגרת .םירוהרה :'ב ךרכ ,םיבתכ רחבמ ךותב ."הגותה הזחמו הירוגלאה" .1996 .רטלו ,ןימינב
 .דחואמה

 תליענ תעלו רעשה תחיתפ םע הפוריא זכרמ תודהי לש םיניימודמו םישממ לילצ יבחרמ :םימודמד תעל לוק תוליהק" .2016 .תור ,רבו'צניפ־ןהכה
—116 ,סדרפ הנליאו ןהכ לאימחרי ,םקור־ןזח תילג ,רבו'צניפ־ןהכה תור םיכרוע .הירשקהב תידוהיה תוברתב תונמאו תד :ינשרפה ןוימדה ."רעש

 .תירבעה הטיסרבינואה סנגאמ תאצוה :םילשורי .153
 .33—5 :טי ןאכמ ."~1900 ןילרב ,1724 גיצפייל ~1500 היצנו :לאה תומ לע הממדו הניק יעגר השולש" .2019 ._____

 .)סופדב( סנגאמ :םילשורי ,רבו'צניפ־ןהכה תורו עלס דה :םוגרת .םידוהיה דגנ שערה תלילע .2021 ._____

 ורכזל שדקומ םילבוג םימוחתבו דומלתב םירקחמ ץבוק :דומלת ירקחמ ."הדגאה תורפסב בויא – תויהל אל וא תויהל" .2005 .תילג ,םקור־ןזח
 .סנגאמ תאצוה :םילשורי 402–385  ,לטנזור דודו ןמסוז בקעי םיכרוע .'א ךרכ ,ךברוא 'א םירפא 'פורפ לש

  .גנילסר :ביבא לת .בלחמ םייחו סוארק םירמ :םוגרת .בויאל הבושת .2005 .בטסוג לרק ,גנוי

  .ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה :ןג־תמר .ל"זח יניעבו ינשה תיבה תורפסב בויא :"היה לשמ אלא" ,2004 .לאננח קאמ

 .גנילסר :ביבא לת .שקרפ ביני :םוגרת .ץוע ץראמ םסוקה .2008 .ןמלס ,ידשור

 .ןתיב הרומז :ביבא לת .דרא יבצ :םוגרת ,טושפ שיא לש ורופיס ,בויא .1985 .ףזוי ,תור

 ."ב ,ג בויאל תונשרפב םיילקיזומ־םייגולוליפ םיטנמומ השולש :'ריש אורקל ןאכ ... בויא םזיפו' " .)הנכהב( ןתנוי ,ןמ'גרות

Chajes, J. H. 2011. Between Worlds: Dybbuks, Exorcists, and Early Modern Judaism. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press. 
Evans, K. L. 2009. “How Job begat Larry: The Present Situation in A Serious Man.” In The Philosophy of the Coen 
Brothers. ed. Mart T. Conrad, 289–305. Lexington: University Press of Kentucky. 
Garst, John. 2002. "‘Man of Constant Sorrow’: Antecedents and Tradition." In Country Music Goes to War. eds. 
Charles K. Wolfe, James E. Akenson, 25–63. Lexington: University Press of Kentucky. 



תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמב בויא ילילצ ,רבו'צניפ־ןהכה   | 

 
29 

Gregory the Great. 1844. Morals on the Book of Job. Epistle to Leander V. Trans. from A Library of Fathers of the 
Catholic Church Anterior of the Division of the East and West, vols. 18–20, London: John Henry Parker and J. 
Rivington.  
Gumbrecht, Hans Ulrich. 2014. After 1945: Latency as Origin of the Present. Stanford: Stanford University Press. 
HaCohen, Ruth. 2011. The Music Libel Against the Jews. New York: Yale University Press.  
_____. 2016. “Between Generation and Suspension: Two Modern Audiovisual Modes.” In The Oxford Handbook of 
Sound and Image in Western Art. ed.Yael Kaduri, 36–60. New York: Oxford University Press.  
Kalman, Jason. 2010. "A Serious Man." AJS Perspectives: 53–54. 
Kant, Emanuel. 1996. “On the Miscarriage of all Philosophical Trials of Theodicy.” In Religion and Rational Theology , 

trans. Allen W. Wood and George Di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kilbourn, Russell J. A. 2014. “(No) Voice Out of the Whirlwind: The Book of Job and the End of the World in A Serious 
Man, Take Shelter, and The Tree of Life.” Adaptation 7/1: 25–46. 
Larrimore, Mark. 2013. The Book of Job: A biography. Princeton, NJ: Princeton University Press.  
Leithart, Peter. 2013. Shining Glory: Theological Reflections on Terrence Malick's Tree of Life. Eugene, OR: Cascade 
Books. 
Lidz, Franz. 2009. “Biblical Adversity in a ’60s Suburb.” NYT 23 Sept 2009. 
Lyden, John C. 2003. Film as Religion: Myths, Morals, and Rituals. New York and London: New York University Press.  
Luther, Martin. 1960. Preface to the Old Testament in Luther’s Works, vol. 35. ed. E. Theodore Bachmann, trans. 
Bachmann and Charles M. Jacobs, 252–253. Philadelphia: Muhlenberg. 
Ophir, Adi. and Rosen-Zvi, Ishay. 2018. Goy: Israel's Multiple Others and the Birth of the Gentile. Oxford: Oxford 
University Press. 
Power, Ed. 2019. “A Serious Man at 10: How the Coen brothers made the most intimate and puzzling film of their 
careers,” Independent, 19 Nov 2019.  
Ricoeur, Paul. 1960. The Symbolism of Evil. tr. Emerson Buchanan. New York: Harper and Row.  
Sartre, Jean-Paul. 1992. Being and Nothingness. tr. H. E. Barnes. New York: Washington Square Press. 
Tsevat, Matitiahu. 1980. The Meaning of the Book of Job and other Biblical Studies. New York: Ktav.  
Zwick, Reinhold. 2016. “The Book of Job in the Movies: On Cinema’s Exploration of Theodicy and the Hiddenness 
of God.” In The Bible in Motion: A Handbook of the Bible and its Reception in Film. ed. Rondha Burnette-Bletsch, 
355—377. Berlin: De Gruyter. 

 

 היפרגומליפ
Crime and Misdemeanours (dir. Woody Allen, 1989, Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, USA). 
The Crown, Tv Series, Season 2, Episode 7 (writer and dir. Peter Morgan and Stephen Daldry, 2017, Left Bank 
Pictures, USA and UK).  
The Exterminating Angel (dir. Luis Buñuel, 1962, Gustavo Alatriste, Mexico).  
The Jazz Singer (dir. Alan Crosland, 1927, Warner Bros., USA). 
Leviafan (Leviathan) (dir. Andrey Zvyagintsev, 2014, Non-Stop Production, Russia). 
O Brother, Where Are Thou? (dir. Ethan Coen and Joel Coen, 2000, Universal Pictures, USA). 
A Serious Man (dir. Ethan Coen and Joel Coen, 2009, Relatively Media, USA). 
The Seventh Seal (dir. Ingmar Bergman, 1957, AB Svensk Filmindustri, Sweden). 
Sins of Man (dir. Otto Brower and Gregory Ratoff, 1936, Twentieth Century-Fox Film Corp, USA).  
Tree of Life (dir. Terrence Malick, 2011, River Road Entertainment, USA). 
The Wizard of Oz (dir. Victor Fleming, 1939, MGM, USA). 


