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נעמה לב ארי

מד גד  גל מׇ אהםגמ כלמ םׅל א גםאׄ  ׄהׄ 
וטלמ ׄא גמ זגכב םא אׅ םׄול א, אׄגהמ, 
ג  מל  זגכ  ׅלמ  (ׅגד  אמ  ׄא  ׄאב.  אהו 
םׅד וטל כלׄ) אטא זא ךׄלב םא ׄהםב אגל אב: 
ׅׄ הםׅ הא מ הםמ ׄמב מוטל א ׄמ ב ׄה 
ׄוטל אב ׄמ , מ גםא ׄמ מׅ ׇ אוא הלמ 

זם ׄמ. ׅזאב  כ  ׄול זא ׇׅ.
(ׄא טגד, Curriculum Vitae, 2007, זג' 17)

תקציר

גׄגל ךג גד לזד םמגךמ הוד ׄהם גה ׅךל מגׇ םאה ׅׄגטמ, 
םהלׄמ ׅגמ  ול גגםמ ׇׅׄ. ךל ׅׄגטמ (כ, 2007) גּד ׄא 
לזהמ  מטומ  םא  גמגׇ  ׅטם  זוכב  ׄה  אזךג,  גזׅל  םגך  אם  ׄל 
ׅהמ ל׆םמ. גׇׅל ׅמא םם ׅ ׄגהב ׅׄ מוא, ׄ ׄ גא ׆ב ׅהמ 

ׅמטממ. 
כוב וטלמב  ל המׅ  מ מטז םא ׄגטמ ׄמׇ  גׄגל גךז אׅדׄ 
זהב ׄל וגׅא םגׄטםל ׄמ גםׅ ׆ב זא ׄל ׄהם. ׅׄכם אלׄמ ךׇ 
א ׅד ׄטםלמ םא ׄגטמ טׄמ ׄגל אוז אה אמׅהד זא ה, אגךׄ 

טםל אגם׆ב אםהב אוב ׅד־ׄםב, אהד ׅב גםגזמ ׇם.
טׄמ  גלמ  ׄא  טה  טגד  ׄא  םא  וטלממ  ךלמ  זא  הוג  גׄגל 
ׇמ, םגזא םׄאמ זא זא זךגה, זא גכלמ ׄגטמ םׅמה זא ׄטד 
םטזמ  ׄמ  הׅד  םה.  םא  טהךׄא  גלׅ  וטלמ  גט׆ם  ׄמ  גׅׄ  םׅ 
(ׄאׅכ־ ׄטםל"  "םאם  גם׆  םא  ׅםלׄמ  ׄגטמ  םא  גׇגהמ  גגםמ 
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׆ׇלד, 2016) ׄטד םׅ ׄ גׅד ׅךלמ םא ׄא טגד. ׅׄכם אלׄמ ׄמ מהז 
הךלמ ׅםגם ׅגם׆ "םאם ׄטםל" ׅמטומ גׇו גטל םגכ ׄמ םה 
גךׅב ל׆םב לאהב אׇד, אׄ ב  הטםמ םא ׄגטמ מׅההמ 

זא ׅז טׄמ. 
ׇד גגם ׄמ מהז טׄמ םׅד םמ ׄטםלמ מכגמ םא ׄגטמ: 
ׅד ךל ׅ ׇככמ א ׅד ל ׅזׇל גגםמ םא. הלׄ ךׇ כוב 
םא  גׄ׆ל  אגב  גםׅׄב  גםגםב  ׄמב  גא  גטלמ  מטו  טגד  םא 
אזׇׅ  םהמד  ׇהג,  גל  זךג  ׄמ  אםגל  ׇ  אב  ככב  םׄה  מגמ  מ 

אךל גׇם.

מילות מפתח: ׄגטמ; ׄאׅכ־׆ׇלד; טגד; כ; כלוׅ 

פתח דבר

םאה  מגׇ  ׅךל  גה  ׄהם  הוד  םמגךמ  לזד  גד  ךג  גׄגל 
הוד  םא  םהב  אׄל  הזׇלמ.  גגםמ  ול    ׅגמ  םׄ  ׅׄגטמ, 
גךׅל הגזמ ׅה גמ ול םא ׄגטמ הזםמ אכ גד זךג. ךל 
טם גמגׇ  ל אם םגך גזׅל אזךג, ׄה זוכבׅ  אׄ  ׅׄגטמ גּדׄ 
םא ׇל אמטו ׄמ אׅה. גׇׅל ׅמא םם ׅ ׄגהב ׅׄ מוא, ׄ 
ׄ גא ׆ב ׅהמ ׅמטממ. גׄגל גךז אׅד ׄמ מטזמ ׄגטמ 
םגׄטםל  וגׅא  ׄל  םב  זהב,  וטלמב  ׅכוב  המ  ׇל  ׄמ 
גםׅ זא ׄל ׄהם. ׅׄכם אלׄמ ךׇ א ׅד ׄטםלמ םא ׄגטמ 
אםהב  אגם׆ב  טםל  אגךׄ  ה,  זא  אמׅהד  ׇׅה  אוז  ׄגל  טׄמ 
אוב ׅד־ׄםב אהד ׅב גםגזמ ׇם. גׄגל ׄה גמגל אמׅהד 
גכוב  גךלמ  גׄטהב  אׅׄ  ׄאׄ  אם,  ךל  םא  אאמ  ׅטׄכ 

האב ׄא, םזםב אםגם אה גלׄ טׄמ אׄטםלמ םא ׄגטמ. 
גׄגל טה אךלמ וטלממ םא ׄא טגד, םגלמ טׄמ גזא 
ׅה םׄאמ זא זא זךגה, זא גכלמ ׄגטמ םׅמה זא ׄטד םׅ גׅׄ 
הׅזמ  אטגד  גםמ  םה.  םא  טהךׄא  גלׅ  וטלמ  גט׆ם  ׄמ 
גׅ  םגזללמ  םא,  טׄמ  ל׆ּמ  גד  ךל,1  םא  ׇמ  מׅ  גד 

טו־ טׄגמ  םא  וׇל  א׆ׇל  םלי (2016)  גךז  טגד  ׄא  םא  ךל  גאא  ׄמ   1
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וטלמב  א׆ׅלב  םא  ׄהג  כלׅ  או  אׅ  מםגמ  גםמ  ׅזמ  ׅ 
ׅךלמ, םלׄב ׅזה אב ׄהם אׅׄ (םלי, 2016). 

מג  ׅגלׅ  גםמלזמ  אםל  טל  םׅד  ׅׅל  גוומ  ג  מׅמ 
גׄטםלמ  טגד  םא  טׄמ  ל׆המ  אטלםהמ.  טמ  ל׆ה  לזה 
ד זאב טהג טל םא כלׄ ׅד  גׇׅ  ׄאכמ ׆גםׅ  ׅזה מהזׇ 
זאב ךה ׄהׅלוא, מהז םה׆זמ ׅםׄאמ כגמ, םד ׅזאמ זל 

טלםה מטממ. 
טלכ הוח ׅגׄגל םׄא גד םט גטלמ, זגׇמ ׅ ׅגד גי אךלמ 
םא טגד ׆ב ׅמ, גׄל ׄמ גכלׅ גלכ, ו׆ םא גזה ל אךל 
טהג. ׅׄכם אלׄמ ׄמ מהז ׄהא׆מ הךלמ ׅםגם ׅגׇו גטל 
םא ׅ "םאם ׄטםל" (ׄאׅכ־׆ׇלד, 2016), םגד ׅא אׇׅל ׇׄ 
גׇו  גכ  טגד  םא  ׅךלמ  כלׄ  ׅמא  ׄל.  ׇׅל  אׄל  גוגא 
  ב  ה,  אׇד  לאהב  ל׆םב  גךׅב  םה  ׄמ    גטל 
ההו  ׇם.  טׄמ  ׅז  זא  מׅההמ  םא,  ׄגטמ  םא  הטםמ 
ל׆ם  גםׅ,  ׅגלׅ  גך  ג  ׄטםל"  "םאם  םׅ  ׄטד  ׄמ  אׅד 
לד םא ׄגטמ, הזׇ אמ גׅד ׅד םמ ׄטםלמ םא מכגמ: 

ׅד ךל ׇככמ א ׅד למ גגםמ ׇׅׄ םא.
גׄגל הוג זא גם׆ ךל םא כ (2007), גׅז ׄמ לזד םמגךמ 
גמ ׄהםמ ׄ ׇככמ אג םגך גזׅל אזךג. ׅגׅד  כוב םא 
 גׄ׆ל םא  מב גםגםב גםׅׄב אגב,ׄ  טגד מטו גטלמ גאׄ 
מ מגמ, םׄה ככב אב ׇ אםגל ׄמ זךג. גׄגל גׄגי ׄטׄ ׄמ 
מהז טׄמ םא "םאם ׄטםל", םם ׅ ׇ אאי ׄמה גד מוא 
גםׅמ םגכל ׅםא ם םא ׄגטמ. ׄטד םׅ המטו ׅ אםה 
גל  ׄמ  אםגל  זםב  טגד,  םא  אךלמ  טׄמ  מׄגמ  גטל, 

ׇהג םהמד אזׇׅ אךל גׇם. 
אכ ׄלד םא גׄגל גגם, ׅזכׅמ זאב גם׆ב םא כ (2005), 
ׄא מטומ ׄגטמ גזם םא ל׆ גזׅל אזךג ׄא אמ. ׅגׅד  אמ 

ׄטכאטמ, הוגמ ׅׄל גוׅ זא גלב ׅׄ׆לטב. ׄ גוב ׅכךל הוהמ 
םא כלב ׄלב םהׅם ׅכוב םא טגד הו אטזה ׄמ וׇ. אׇׇ םא םלי, גׇׅל 

ׅמ׆אמ םב ׅ, ׄב ׅאא, טזב ׇׅל.   
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ׄ ׄגהב מד ול םא זךג, ׄ גגם ׅגכגמה  הׇל, זׇ  הׇככ 
גםטזמ  טגד,  םא  טׄכ  ה.  אזםמ  ׇ  מכגמ  םא  ׄל  אׄטד 
ׅל׆מ טׄמ גא ׅמ ׆ב ׄמ טהךׄא אםה, לׄ ׄטׄ אׇד. 
ׇׅד ׅהםׄ ל׆ גד זךג מטומ כו גםגזמ מהזמ אזךג, טה 
ׅ  זב  םגממׅמ  ׄלטמ,  טאוט  םא  גלזהמ  אמגךמ  גׄגל 
םׇה  גם׆ב  ךלב  םא  טׄמ  מאׇמ  טגד.  םא  אל  ׆מ 
אמ  גגהב  ׄה  ׄטםלמ.  םא  זםל  גגםב  ׅהב,  םהךל  ם  ׄד, 
גםגזמ  טהךׄא  ׄמ  אׇׅכ  םאה  גמ  הוד  ׄא  ׄמב  אךלח  ׄמב, 

םאב אזךג. 
ט םׄהה אב אל ׄמ אמ ׅךל םאג, ׄא הׇלםמ אה זׅל 
הוטמ  אמׅההמ  הזׇ  ׄגטמ  ׄגטמ.  ׄטםלמ  ׆ב    ׇם,  לׄ 
ׅםלׄמב םא כוב ׆םמ טׄמ םהמ, גמכגמ ׅ גהמ גךׅלמ 

אׇ אכ ׅאמ הטלׇ םא זךג.

היק�מות ומוטרדות בפואטיקה של יואל הופמנ

ג מםמ ךל, גך זא טה ךל טׄ גׇגד םכךמ ׄב ׅגךׅב 
םא זׇל ׄגטמ גםׄא אׄגטמ,  ב כׅב ׅךלמ םא טגד. הלׄ 
(׆ׅלד,  גלׇמ  כוגמ  גךׅ  ׅד  מהז  ׅׄגךזמ  ׄמ  אׄטד  ׄטםל   
2017).2 מהז  ךלמ לםב םא ךל וטמ, גאׄמ המ, גולמ גם 

גזךג, ׅ ׅזמ הםׄלמ מגׇ ׇממ גלכמ. טגד טה ל ׄא גכלמ 
םממ  םׄה  מׇםמ  םא  מהז  ׅב  ךל  ג׆הב  לׅב  כוׄאב 
הלׅב  כאמ  ׅךלמ  םל  ׄ  גטמז.  גכלמ  ל׆המ,  ׄאׄ  ׅל, 
ׄא  ל׆םמ,  אגםגזמ  אטלםהמ  ׄטםלמ  ׇלב  זא  ׅהב  גמלב 
ׄטד גכגכ וׅכׅ םׅ גאב אמ אמ גׅהמ  מהׅ  גמזלׅׅמׅ 
ׇׅלב םהמ. כא אמׅל ׄא ךלמ כוׄאמ כהמ אגךׄ ׅד ׇ 
םאׄ  ׄטםל  ׄ  ׄמ  ׅא  ה.  םא  גךׅל  אהוד  ׅׄ׆לטב  אגלב 

םא  מהׇמ  ׄמ  גמׄל   ,(2007) ׅׄלמ  םא  כו  הׄמ  ׄמ  ׆ב  גׇׇב  ׄא  ׇׅלב   2

ׄמה  גא  גמ  ׄמ  זג' 8),  (םב,  כו  אט  מׅ  אט  גמאטמ  כוגמ 
ׅמאב טׄב.
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אמ ׆ב ׄמ ׄמ ׅאמ גמגולמ םאב,3 גזללמ מםמ םא טהךׄא 
םאׄ גגם ׅ גוב םא זךגה םזׇד אׄ הםח. םטז םא ׇגב וׇמ 
ׅאמ  ׇׅׅל  ׅכו  אזוכ  אל  ׄמה  גזׇׇב  ׅכאמ  גמטזהב  םׄהב 
גמגול םׅ. גׅה כוׄא םא טגד גזךׅ ׇׅמ כהמ ׄהגמ 
ׅטל׆גהב ׄהגב, אב ׄמ םט הטםמ םא ׇגמ וטלממ. זא 
ד ׄ גמׄב ׆ב אמא כלׄ גווב, מאב םא טם םגגהב אה 
גךׅב גמאטב םא ׄגטמ מם םא ׄמהמ זב ׄל ׄ זב הגזד טהג. 
מׅב",  וגהב  םא  "ו׆למ  גךׅ  ׄמ  גׇׇמ  טגד  םא  טׄכ 
אה  ׇׅ  םהםח  זךג  םא  ׅב  גׅל   ,(2007) ׅׄלמ  ם׆ׇל  ט 
ׄא׆ מׅזה זב  ׄלזב טׄב םא גלמ מוא. כו םא טגד גכבׇ 
כלׄ גׇ׆ב מאׅמ גלמ אה גו ם׆ל םאה. ךׇ ׄטםל אׇזמ 
ג גמלם ׅהטםב םא ׄהםב ׄלב? ׄ הא אׅד ג ב םׅב, גל׆םב 
לךב? ג ׇל אמ זב אמ ׄ אג׆ גם גגה ׄא מֵה ׄא גלׅ 

מומ םגמ גמכב ׅכ ׄא ׄל ׅם ׄמ? 
זךג  גטוא׆מ  גלב  גם׆ב  ׄא  ׄמה  גאמ  ׄא  םׄאמ 
לׄמ  ׄ  םאב  מםממ  ׄגטמ.  זךג  ׇג  ׅב   ,(2014) כ  םא 
זךג גׅה־זא םא הטם הךמ המ אמ־זךג אםב מכגמ, גגם 
ךגמ םא זךג.4 ׇד ה, זוכ ׇׅגב םא ׄגטמ, גׄטםל אאׇ 
ׄמ , אזכׅ ׄל ׅ ׆ב אמ ׄמב. כוב זגׇב ׄד ׄל 
וגׅא גגהב אה לׅ ׄטםלמ םא טלםהמ ׅא םהא אׅד ׄמב ׅׄטד 
מה,  מהז םא טם זלׄ  גגך גא. זךג גמ םאה גך מגׇׅ 
וב  ׅגלׅמ  אזׅלה  גמגווב  טגד  םא  כוב  גׅהמ.  גםגזמ 
מגמ גךכ ׇׇׅמ םא ׇגמ וטלממ ׅו גםטמ  ׅד־ׄםב,ׅ 
םלם אב גׅל.  טׄ גכםל לׅב גד כוב םא ׄ ךל 

טגד,  םא  אךלמ  לאה  גמגולמ  ׅאמ  גמגולמ  םל  םא  ׅגׄטה  ׇד    הלׄ   3

םגמלם ׅ מא וג ׇמ הזם ג "גממ אםג". גט׆ם זב כוב םא 
ׅל ג גגׄד אמטזה.  ב מגׇׇ  ׇז  הםׄלׅ  זמ גאׅ  ׆לב אזללמ ׇמ, ׅׅ 

לׅ ׅהםׄ לׄ ׄךא םהׅל׆ל, 1993. 
זךג.  אממ  גךז  זךג  ׄמ  גםׄא  םא  ׄלמ  זא  גמל  ׄל  ׄ  אמ־זךג   4

ׄמ  אוטכ  ׄל  םא  מ  ׄמ  אׅד  גהו  אמ־זךג  ׄגטמ  םא  םכז  ׅׄגךזמ 
ךל. זׇ זא מגךמ ׆מ םא כ, מׅ גם׆ב גלב םא, ם םלׄ אׇד 
, זג' 16, 28.  ה, לׄ טל גכלמ ׅ׆אד א 2016 םא מׅ זמ 
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ׄטםל  םׅ  ל׆  ׄטד  זךגמ  ׅׄגטמ  גםגזמ  ׄהם  ׅכםל  גםמח 
אמׅהד ׅךל . "ׇׄב  א ׄמה אא גכב ׄאגאׄ ׄ/ ה גמב 
גםׅלד אׅ./ [...]/ ׇׄב  ׄ ׆ב ׆ׅל םא וטל םׄה מׅב/ זם (םא 

א וטלב ׄלב םמׅה)" (טגד, 2010, טל׆גה 137). 
א מ  גׅזׇ אכלׄ ׅמא םא ומאמ טהגמ גםׄאמ גד ׇגמׄ 
ׅ  זב  מׄג  הטם  זב  כלׄ  םא  גט׆ם  גמלם  ג  ה,  םא  גומ 
מםמ מ םאה גׅהב מךׄ םא זׇל  גוב םא זךג. ט׆גב גךכמׅ 
גםׅׄ אמ־זךג גהב םאב גמגםב םא "ׄלּמ" גכׅאמ ׄמ "ׄה" 
ט םׄ. גׇו גטל םא מטומ ׄגטמ, ׆ב ׇג םא "אמ־זךג", 
םכג ל אמלםמ, גגםב ׄמ ׄטד םׅ גמזךׅמ מ םאה. ׄה 
גםמכטב  טוא׆ב  ב  טגד,  םא  וטלממ  ׇגמ  ךׇ  לׄב 
  ׅגׅד  אאמ.  ׇ  ׅד  וב  םא  ׇז  אׄ  ול  ׅׅזב  מאב  ׇלד, 
המטומ ׄגטמ מטז גׄטםלמ אה ׆ם א טהגב םא ׇׄב, גךז 
ל  אׄגטמ  גםׄא  םא  גםגזמ  זךג.  םא  אםׅמ  ל׆ם  לזה 
ׄ  ׅ.  םם  םהלׄ  גג  מל  גׇׅל  אאי  ׅאמ  םאה  טׄמ  ׅל׆םמ 

גמג׆מ זב ךל אגךׄ גאב ׇ אמׄל, אׇזמ אׅד. 
ׄהג  אגט׆ם  מכ  גׇׅׄ  ׄה  אזאב  גַמכםל  אׄ  גׇׇׅ  זךג 
ׅׄטד  אזמב  אמ,  גא  ׄא  גזגׇ  ׄ  גכׇגב,  םׅל  אׄ  ׄמה 
םׄה גׇז, ׄמ ךט אםׅ א ׄמ םׇׅׄ. םׅ  ממכב מגׇ ׅמ כםל 
ׄהם, ׅׄגךזמ םל לד םא מ כׇגמ ׅםלׄמ םא כםל טׄ, 
ׅגכב םׅ אמ־זךג ט׆ם ׄמ ךל זךג. "אטזגב ל גומללמ וׅׅ 
ב, הטם ׅזמ./ ג גׅה ׇׄב לזב אטה אׄ אב.  זךג ג גזלׅאמ/ׅ 
אׇׅׄד  םא  ג  ׄמב./  םז/  םׅׄ  אזאב  םגזׅל  ג  ׄא  גמההב  ׄ/ 
א אׇׅׄד. ג םהםז הםז./ ג ׄהה ׇזב?" (טגד, 2010, טל׆גה 101). 
הךלמ  םׅמ  וג  טׄ  גלׅ   (2007) ׅׅל  גׇג  ׄמ"  "ׄה  ׅׅל 
גי  םהגךׄ  גׇׇׅ  וטוא  זא  םׅב  ׄהםב  םה  ׅד  ׇׇמ  כ  ׄגטמ 
א׆ׅאמ זאב. ׄ גה  לכ ׅגלׅ מ םׅהב, גכב כמ ׆גאד, 
ׅׄגךזמ גזה ׄגמ גגם גךׇ ׄל גמטכׇ "ׄמ", לכ ׄ זךג א 
אמׇז אמ ׄמהמ.5 אמה אםגל כ םא ׄגטמ אט אמ ׄ 

טגד  םא  אךלמ  ׅז  ׅׄטד  הכםלמ  ד־ׇׅב  ג  להב  אלגב  ׅׅל  םא  כמ   5
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ה־ׄמ.  וׄ  ׅל, ׄד אה אגזם אמ אמגׇׅ  םׅללמ, זא ט הו םאׅ 
ׅגׅד  גוטב לזהמ ׄא מטו םא כ, גמו ׅלׅ ׄא זךג 

ול, זל׆ אאׄ לח ׄא ג םגזׅל א. 
ׇג זךג גגםב ׅׄגךזמ םט, ׇׅׄא׆ ׄ ׅם (ׅל, 2016), 
ׅךלמ םא טגד ׇׅ ׅׄוח טהג םא םׄאמ. ב גמב הךלב גׇם 
ׅא טל׆גה זגׇ ׅגׇ לׅ ׅטה זךג, ג ׇׄב ׇ, םם ׅ גד זךג 
ׄמ  גׄגךב  ׄה  אמטממ.  אלךטמ  טהךׄא  ׄךא  גד  ׅזמ  ׅ  ול 
זאגד טהג םא ׇגמ וטלממ ׄמ גוז להמ םאד, ג אגאׄ ׅ 
ׄמ ךל ול. גט׆ם  גזלל ׅה ׄמ להד םא גמ גךכמ טלמ 
ׅםלב םא ׄגטמ םהךלמ גמ ׇׇׅמ גםמטמ. ׇגמ גםגםמ אה 
גלׄ ׄגהב םטזמ מ ל׆םמ, ׄ ד ולמ טל ׅ׆לט םׅב, כם 
אמׅהד ׅד ך׆ םא ׄהםב םאגב ׅללב. ם םהךל ׅכו ׅה ׄטׄ 
ׄמ  גׇם  אךל  אה  גׄטםלמ  גםמטמ,  ׇׇׅמ  זא  םׅאכמ  ול  זא 
זךגה ׄמ גד םׇׅׄה. טממ ׄא ׇׄא׆ב םהב ׄא ךל גםמח 
אא ׅב גםטז זא ׅה םא זגׇמ הטםמ, ט םד גםמכטמ ׅזהב 
וׅכׅמ םא ׄהםב ׄלב. ׄגטמ גכגכ םׄה םב אׇׄב ׇׄ 
ׄהם  גט׆ם  גהמ.  כ  אטמ  גםׄא  גׅהמ  גאה  םהגךׄ  גׇ 
מהמ גׅוומ וב,  גׄטםלמ  ׄ  ךהז אכ זם אמ׆אמ לכׅ 
ׄגטמ  ׅהמ  ׄלב.  םא  זךגה  םאה  ל׆םמ  גםׅמ  ׄמ  אׅד  אה 
הכאמ ׅמה ׅכו וטלמ גםׄא ׄטםלמ ׅאׇׅ, םד ׄד אׇזמ ׄמ 
זךג ׅׄםל ׄ, ׅגמ ׅםאגמ, ׄאׄ ׅ׆א טׄב אכב. טזלב 
טׄב ׅאב ׅכוב םא טגד גהב ׄמ מא כלׄ, ׄה הב 
אךׅ ׄמ זךגה ׅמ המ ול םאב. ׅמ  ב גמגאׄב ׅגל 

ב םאה, ג  גלׄ אמגהמ זךג.6

אׅהמ ׄגטמ. ׅ׆ׅאמ ךלב םא ׇד ׇׄ׆ם לכ  ׅׅל ג ׄמ ׄגטמ ׅאמ 
אלׄמ ׄמ אמ םאב גאא, םמ גא ׄמ א ג םהׅז גגה זמׇ אהׅז גגה 
ׅמׇזמ םא גמו ׄא, גמ ׇטו כ םׄמ ה ׄה־ׄמ. זׇ ׅכםל םא גם׆ 

ׄגטמ מומ אׅׅל. לׄ ׆אׇגד, 2000.
ׅטוׄהא  ׅטאוט  ׄגטמ  גם׆  אםלם  ׅגׄגל  גמומ   (2016) ׅל   6

אהמ ׅגלׅ טא ׅׄגךזמ גה׆הד כ טהג, םׅ הטם גםגםמ גלׄ אמ 
הלׄ  גמ,  טט  ׅהה  הךלמ  גוב  ל׆ם    ׇׅׄב  ךטב  ׄה  ׄםל  ׄל.  ׇׄב  םא 
 "הלה גלׄ" ב זגׇב ׅׅוו אמ ׄגטמ ׅוומ םאה. ׄטםל ׄח אגל  
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המודו� המטפורי של "השלישי האפשרי" 

ט םהׄגל אזא, ׄד גׄגל זוכ ׅךלמ םא ׄא טגד ׅאאמ, גגאׄ 
אטהמ  המ  טׄמ.  אׇל  םמו  גכלב  גלׅמ  ׄמ  וכל  ׄה  ׆ב 
מםגמ אׅ אׇׄ כוב םהמׅ זא אׄלה, ׇׅ אםׄאמ םגזללמ 
טׄכ  ׄא  א׆םמ  ׄטםל   .(2016 (ׄאׅכ־׆ׇלד,  ׄטםל"  "םאם  מלמ, 
ל׆המ םא טגד גהב מגב םהב אזגׇ זא טזל זא גלכ םׅד 
גזלׅמ,  טאוט  ׅאאד  ׅמׅמ,  גםכזמ  םהמ  מלׅממ  גולמ 
מהב  מׇז,  לב  םא  גולמ  טהמ,  כ  םלמ  ׇׅומ,  גםׅ 
גךׄ  המ  םלי (2016),  ט  זא  םׄ.  םא  לםג  ׇמ  גולמ  גד 
םא  מלםמב  םזב  ׄ  טגד  םא  ׄגהמ  גטזא  ׅלכז  זגׇמ  ׆ממ 
םא  ם׆  זא  ׇׅ  גזלׅמ,  מלׅמ  זאב  זא  כי   ׅׄ םׄ  גׄלזמ 
זאב  כלומ  לךהאומ.  טאוט  םא  ׄהׅלוא  ׄלט  גול 
מלׅמ גזלׅ ׅזכׅמ םׄ גמׅׄמ ׅזאב ׇׅה םא טגד ׇׅׅׄד ךל 
לךהא גׄל׆ד ׅמטלכמ גאא מטזמ םׅ.7 א׆ׅ אכ גד כלׄב, ךלח 
לב  גל םא א ו׆מ ׄא ׄ־ׄ גזלל גם אט, א׆ׅ כלׄבׄ 
 גוב םׅ המכא םהו אמכלׅ אךלמ. גׇׅל ׅםטמ גםגזמ םהמ 
ׅגמד, גזללמ ׅוגמד ׄ־ׅלמ טׄמ םׄאמ זא מ זא גכלמ 
זךגב  ב  גמאׅב  ג  ׄא  גה׆ׇב  גםׅ  םה  הלׄ  ׄגטמ.  םא 
ׅאמ  ׅמהז  כלׄ  ׄמ  גאב  גכטׇ,  זגכ  כםׅ  מׅזב  מׅמ,  ׅמ 

טוכמ ׅד ׄטםלמ ל׆םמ טלםהמ םהמ. 
םא  טׄכ  ׅאׅ  זגׇמ  טו־ׄטכאטמ  ׆ממ  גךׄ  המ 
טגד ׄ מ גטךאמ. א ׆לגב ׅזאב ׇׅה םא הזב ׅאא טׄ 
ׅגואאב םהלׄב זךגׄב א׆גל, כםל םאב א׆לגב ׄלב, ׄב ׄ כב 
אךׇ  אלווב.  המי  גׇלהמ  גזלׅמ  ׅגמהמ  "ׄה"  ׄכלׄ.  ׄ  ׅאא, 
מטו ׄמ, ׅגׇמ ג ׆ב ׅזכׅמ, ׄה גׅכםמ אל ׄא ךלח אםה 

אט  ׅזאב,  םאה  לׄאמ  כהכלמ  אמהאמ  גלׄ  ׄ  א  טׄמ  טזאמ 
ׅלל טׄ םא ׄגטמ לאה אׅהמ מטז ׅ ב־ב םאה. 

זד  םא  למ  אהמ  גמו   (2016) םלי  טגד,  םא  טׄכ  ׄמ  אׄל  ׅהוד   7

םא  זל  אׅהמ  גמכםל    הםׄ  ׄ.  ׅזאב  מׅההמ  םא  ׄל  ו׆  םׄ  םאםמ, 
"םאם". לׄ אאד זל 9. 
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"םאם ׄטםל" אׅד ׅׄגךזמ גםגזמ הוטמ אׅהמ זאב ׇׅה 
מה׆מ טׄמ םא טגד. גכל םא גם׆ ׅ׆מ טאוטמ גזלׅמ, 
ׄ גזלל זהד גׇ ׅםא גזגׇ הׇׅא זךגׄ גגכב גי אכו, ד 
זכׅ למ םׄ גך׆ ׅמ מאם ׅא גמגמ גכל גכׅאמ. ׇד 
ה גךלח אם םגד ׅםמ גאב ׄא, גׇׇמ ג ׅׄטד ממ־וט 

גלב לכב םהלׄב לאהב אמטו טׄמ םא ׄגטמ.
םל,  ׅׄטד  ׄטםל"  "םאם  ׅגם׆  זוכמ  ׄה   (2016) ׄאׅכ־׆ׇלד 
ׄ ה לכ ׅמלמ וטל, ׅגם, ׅזגׇ םאטה מד זההב, גטז כ 
ׅהו גכל: "כ םאם הגהז ׄ םאם גׅד ׄכוגמ םא א׆כ 
גממ  כאׄומ, ׅׄ אׄל כ מ כ ומל. כ ׆לו  א זה ׄׄ 
ׄטהב םהב זא ׇ טלגהׇו,  טםלמ םאםמ. כ  הוׅ  דׄ  ׄ םכלמ, ׄ 

ׄלו, אׅהי, לׄוא ׄלב" (םב). 
ׄה ל׆ב ׄטׄ גגולמ טאוט גזלׅמ אד םטמ וטל ׄלמ, 
ׄמה  גא  זךג  אםה  ׅ  א.  גמה׆ׇמ  ׄח  אזמב  ׄמ  גגםמ 
ׅגוז טלםה ג ה גמהו ׅטם מ זךגמ ׅגךׄמ המׅ גמׄב 
ה׆זמ  ׄטםל"  "םאם  ׅמטזמ  גךלמ  גלמ  םׇׄאמ  הלׄ  א. 
אזגׇמ גׅאׅאמ םא טגד אט םה גלׅב ׆מב: םׅ טאוט 
גזלׅמ, גא ׇאד גםׅ ׇמ א זכלד, םגׄטהב ׄמ ׄכאב ד־
הב אב אמכב   םה וׇלב, םהׇג ׄ  א ב םמ םטמ,ׄ  ׇׅו. םהׄ 
ׅטט ׄמ זגׇמ וׇ להמ, ממ גזםמ. מל זא לז ׅד 
םא  טׄכ  אׅ  ב  ׅמה,  ׅכוב  ׅהד  מהׇמ  ׄא,  זגׇמ  םמ 
הד, גךז גלׅ גםגזמ  טגד. ׅגׅד  "םאם ׄטםל" גכםל גמׅ 
ׇם. םׄה הךׅב גא כוב םא ׄה םב ׅגמ ׅד גםל  םהב, 
ׅב  ׅז  למ  לכ  אׄ  גםמהמ.  ם  ׄטםלמ  ׇהגמ  מהז  ׅב  םם 
ב  אטזה,8  כםב  םאב  ׄהגמ  גלמ  ׆א  ׆ב  ׄאׄ  ׇממ,  ׄ 

גזללב ׄמ גםׄא אׅה אׄגטמ ל ׅכ גגםמ אׄל.

מ מטומ גלׅמ טׄמ םא  אׅכ־׆ׇלד גגם לך׆ (2016)ׄ  ׅמומ אוטל םאׄ   8

לךח, טל׆גהך טל םלמ  ׄא טגד, ׅ כם אמכמ זא םמאםאמ ךלמׅ 
גמלמ    ׄמ    ומלמ  וגמ  גזלמ  ג׆ׇל,  גכ  'ׄהל  זגׇב,  טה  זא 
טזה  כם  כו.  כאמ  מא  א  אׄל  גהמ  ׅ  אגגםד  מׅז  גא  ׄא  ׅ   
ׄגטמ  ׅׄ  וׇמ  ׄמ  גׅאב  ׄהב  אב  הוטב  ההוהו  ׄלה  גל,  ׆ב 
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ג  ׄטםל"  "םאם  ׅ  םא  ׅזכׅמ  ׄטׄ  א  ה  גׄגל 
ׅזכׅמ גטל גםמ. גםגזמ ׄ  ם אה ל׆א ׄ ׅגכגמ לׅב 
ׇׄ  ׅׄח  ׅב  ׄהה  אגזם  ׅמב,  גךב  ׅׄגמ  אׄ  ׄהה  ׅׄא  םהב, 
גךׄמ  ׄמ  גׇׇמ  ׅלמ  ׅׄהגמ  גזלׅמ  טׄמ  מם  גב. 
גלמ םא ה, גהז ׄמה אל םׅ םׅ ׄא כוב אׅלל ׄמ וגה 
זךג אמ ׅמב. ׅמ  גזגכ מםמ ׇמ זב ׆אב זׇהב םא 

כםלב ׄהםב, ׅאאב ׆ב ׅ ג׆הב םא גםׄא אׅה אׄגטמ. 
ׇגמ  גׅל  םא  ׇׅלב  גאב  ׄמ  גםמ  כוׄאמ  הטם 
ד גל כו  מאׅמׅ  זךגׅ  מ הטם אםהמ םא כלׄ, גךׅ  ט׆םמׄ 
גגב גׅהב גלב ׅד לׅ לז זגכ מלׅמ םׄד אם׆. 
מ גלׅ טׄ אל, "םאם ׄטםל" ג הךל  מאׅמ ל׆םמ גהׄ 
ׅכלׄ גׇם, ׇג אמםמ ׄגךז גממ ׅגמ םׅד כךמ כוׄאב. 
ׄח םךלח אםה טם מגךמ אגלׄ ׄ גומל ׅמ ׄמ המ םא 
םגמד  גמאטמ  גם׆מ  ׄטםלמ  םמ  ׄמ  אגל  "םה",  "לׄםד" 
ׄ ךג.  ׄ גלׅ ׅד הד/אׄ הד, ׄגמ/אׄ ׄגמ, כב/אׄ כב. ׇג 
גםׅ ׄא ג הג׆ב ׄא מ כוב ךלב ׄ ׄמ ׄגלטמ םא 
מ גכגכ. ׅד םמ ׄטםלמ ה׆ׇמ הךל ׄטׄ גלׅ  םאם, ׅד 
גםׄא  ׅד  ׅומ׆למ  ׇׇׅׅמ  מ  ׅד  מלׅמ,  ׅלמ  אגלׅ  ׇ 

םא ׅל םממ. 
ׄב גׇׅל ׅגטל םא טםל גא ׄמ מגלמ האׇמ גגט׆ם ׅד 
כךמ לזהב ׅׄםל ב? ׄב ג גטל זב גלׅ טׄ םׅד ׅ 
טאוט גזלׅמ ׅד ׅ טאוט טוא׆ ׇׅומ? ׄא 
כוגמ  ׅד  לּמ,  גלּמ  כךמ  ׅד  םהמ  ל׆םמ,  ׄמ  גד  ׅ  ם 
גד ׇז ׄמ ׅ ׅד גלׇמ גמזכמ גולמ ךל ׇׅם? הלׄ 
ל׆םמ  טׄמ  אמלםמ  טמ  גטל  גכב  ךל  ׄטםל"  "םאם   
וטכמ  םׄאמ  גזׇלמ.  ׅׄ  ׅד  ׄגטמ  םא  אהמ  גםׄא  ׅד 
גםגזמ  אגלׅ  ׇאמ  טמב  טׄמ,  כ׆למ  םא  ׅלׅ  כםלב  ׄא, 
הוח, ׄ המ גטלמ גםׄאמ םא "םאם" ׅכמ טוׄהאמ. 

םׅכוב, ב גםאב זא כלׄ מזלׅמ טׄמ גםה םא הלמ ׄהגמ. זׇ 
זא מטזמ ל ׄגטמ לׄ אאד.
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מומ םהמ אגם׆ "םאם",  וטלמ טוא׆מ טאמ גםטזמׅ 
לׄ אל אזגכ ׅד ׅלאהמ םאד אהםׄ ׄגטמ.9 

םא  כג  זא  לג  טוׄהא  אוטל  טׄ  "םאם"  םא  כםל 
ׅׄכ ׇם םגכג ׅגלׅ גט׆ם ׅד־ׄם, ׄ ךג גד כו וג 
ׇ־טזגמ  גםמטמ  ךל  ׅׅהמ  ׄ    ׅׄכ  גׇׅלמ.  גאב  םא 
םגמלכגמ ׅד כלׄ אכו, ג ׅהטם וׅכ כםׅ אאמ טׄ םא. 
ׅזמ  םא  ׅ  ׄטםלמ  "םאם"  םא  טׄמ  ׄהאמ  ׄמ 
אגט׆ם  כםׅ  םא,  כוׄא  ׅלמגו  וטלממ  ךל  םא  ׅגמ 
כוב םא טגד  טםלמ כלׄ טלםהמׅ  וׅכׅ םׅה ׅד כלׄ.ׄ 
גזׇׇמ כלמ םא מא ךלמ ׇהג םגגד אגזלׅמ אםמח טזא. 
ם וׅאהמ הׇלםמ אׅהמ ךלמ כוׄאמ כהמ גמכגמ ׅמ 
מ  אׄׄ  ד ׄ  גךׄמ ךהמ טהגמ.ׄ  טםלמ, םםלםׅ  גלׅ גלׅׄ 
ׄ  גםמטמ  הטםמ  ׅ  םׅלב  םהב,  ׅד  ׅמהז  גך  םאם,  גכב 

הגםב ׄא ׅׄטד םׄה גׇז. 
כםל  מגל וגהמ,  "םאם ׄטםל", םׄ הכׇמ גךׄ אׇד, זׅלׅ 
גמאח גמׅלל ׅגךׄמ טׄמ םאטהה ׇג אׄד םאםמ, אכםׅ םהזה 
אלם הטם ׇכב םא אמ ׅגכב םא ׇׇׅמ, ל לכ. ׄטםל אלׄמ 
ׅ ךגמ לזה גכםל ׅד מג םׅ םהב ׅגמב, ׆ב ׇגהמ אג׆ז ׅד 
ׇׄב אאמ ׅד ׇ אׅד זךג, ׄ  םהךלמ ׅוגמ אׇׄא׆ םׅהב. 
ל  ׄל׆ד א׆ כלהׅ  מ ךל םא זךגׅ  גם׆ אגמדׄ  ׄא הזׇ םגםׅ 
גל, אמל זא הלׅ םׅוׇ וׅ מךׄ, אמ׆ׅל זא הכםמ םׅׅל 
ׅד םמ ׄטםלמ כך.  ׄ גומגהמ מהז ךלממ גגךׅ םם ׅ ׇ׆ם זא 
לׅ ׇז גםׅׄ כג אגךׅ םא המ ל׆םמ ׄהׅׄמ אטזה ׄם 

גלׅ טׄ טוׄהא ךל כמ ׆גאד םׅמ ׅד גם׆ב "םאם ׄטםל"   9

ׄל  לׅב.  מׄלכהב  םא  גמטומב  אׅׄ    ׅכםל  ׄטםל  ׄהא",  "םאם 
ׇׄב: ׄ׆ׇד (2011) ג זב "םאם ׄהא", ׄמ "וׅכ םאם" הךל ׅמא 
אׄ גׇז םׅד כלׄ אכו; ׄגל (2013) לׄ ׅ"םאם" גלׅ מ גך ׅמ םׅד 
םט אׅׄכ; לכ (Reik, 1948) גמו אהמ םא ׄד םאםמ, ו׆ םא כםׅ הוח 
גא ׅגהזׇ ל׆ם םא ׄמ גםׄא א םא ׄגטמ, ד אמגולמ אזהמ ׄא; 
םא  מךל  םׄ  םאם,  םמח  םא  גטםמ  םמ  םאם",  א"׆לב  גמו   (2005) אׄכׄד 

ׇׄא׆ ׅד םהב.
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םא . ׅג׆ ׄא םט וטלממ םא טגד גמל "םאם ׄטםל" 
זא ׅאזׇמ םא טלם גםׅז גׇכ, הׄגד אמלמ גׇמ אאא םא 
׆מ טאוטמ, ט םׄ הלׄ גהו ׅגכל.  המׅהד ׅמםמ ׄגטמ, 
גמ  םגמ  ה,  ׇד  םא  גטל  גׇו  םא  ׅכםל  ׅ,  םגזךב 
גׅׄמ  ׄ  א׆גל,  ׄמב  אה  גׅא  הכםב.10  ׆ׅאמ  גׅכמ  ׆ׇלמ 
ׇׅל  ׄמ  גה  טמ,  ׆גם  ׄאׄ  ׇ־גםגז,  םׄה  טלםה  אמד  ׇככמ 
םב. "םאם ׄטםל"  מׅ   גהׄ  מ ׇׅל אׄםלׄ  אגׅ מל גׄםל לׄׄ 
ׇז,  םא  ג׆הב  גכלמ  ׅד  אמאׅמ  גׄל׆המ  גטל  אמ  ׄטׄ  זם 
אםטזמב טׄמ אגכגב ל׆ם גטהב ׅה. ׄא גמׄב אלׄמ ׅ ׇג 
מ וה אוגה זךג  םט גא ׇם גמׄגמ םמ׆ׇלׄ  אׄמ ךל אגךׅׄ 
םאה, ד ׅכמ אאמ ד ׅזגׇמ אׇׅ אה כם גךׄמ םׄאמ: ג 
ׄמ ג ׄמ, גד מגמ מ גמגםמ גממ םאה? ׄא ד זאאמ 
םטז  םלׄ  גכלמ  םא  ׅב  ג  ׄמה,  ג׆ׇלמ  מטמממ 
םאה? ג ׄ ׅםׅאה ׇג ׄמה ׄהג םא ׄגטמ, ׄ ׄ ׇג 
הׄוטמ  ׄא  םׄאמ  םאה?  הטםב  אךלב  אגׇמה  גמׄב  אאמ־זךג 
מםגמ  ׅגאׄ  גך  ׅכלׄ,  םגמאא  ׇהג  מא  אה  ׄד  גמׅללמ 
אׅ גא כו. מאׅמ כוׄאמ ׅד ׄטםלמ םא ׄהגמ זב 
ׇגמ וטלממ זב גלב וטלמב הגזמ ׅה גמׄמ אׇ מ ׇם. 
גכג םא מ גמ הגךׄ ׅם זב ׄל, ׄ גׄטםלמ ׄמ ׄגטמ 

.(Noddings, 2003)

הפואטיקה של המוכר בתוכ הזר 

טׄכ םא טגד הׇגמ זל זךב גגׇב, ׆ׇם ׅטלםמ ולמ, ׅכלז 
אׇמ  ׄגהמ,  וטלמ  אךלמ  ׅמומ  ׅךב  טאוטב,  ׇהב 

מטומ ׄגטמ המ טזא טלםהמ םא ׅהמ ׄל ׄטהב םׅב גםגםמ ׄגטמ   10

א םׅזלמ ׄהה גם׆ב ׇז זא הטם אמ גמׅללב ׄךא ׅל (2016) ׅׄגךזמ גׇאב 
גד טאוט טוׄהא, ׇׅ׆ם זא מטומ ׄגטמ ׇל םט, ׇׄא׆ ׄ ם. ׆ב 
גׅוומ    ׅמ  גאׄ  אׅ  מםגמ  ׄגטמ  ׄמ  גטלםמ   (Noddings, 2003) הׇה׆ו 
ׇׅלב  אםׄל  גטמז,  אמ  אאגׇ  להוטלגך,  אזׅל  ׅההמ    זא  הוח  וב, 

טמב אםמהמ. 
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(םלי,  זׇ  ההוהו  כז  אׇמ,  גלב,  גׇזב  אוׅלב  ׅׄ׆לטמ, 
ׇגמ  ׆ב  םהד  ׇ./  אמׅ  ההו  אׄ  םזׇד  ׇגמ  ׆ב  "םהד   .(2016

ׇ׆ם   ,14 טל׆גה   ,2007 (טגד,  ?"  ׅם   /, ה׆,   אׄ  םזׇד 
ׅגכל). ׇגמ ׇגב אטב אטהה ׅגזׅלב כוׄאב םׄהב גםמב 
גמטמב אהלׅב םא גגם, ׄאׄ הׄוטב גךׅלב ׅזלׅׅ ׆ׇםמ טלב 
םׄה גמכםב אאב. םט גאׄמ כהךמ מלׅממ גׄאךמ ׄמה םׅ 
וב  ׄמ  ׆ב  לד,  ׄמ    ׄמ  גׇם  אםׅ  אמזׅ,  אזךל  םׅ 
םא  גלב  זכׅמ  םא  גמגם  ׅטם  זוכב  ׄה  אמ.  זב  זךגה  זב 
מ כמ, םה לךב אלׄמב גמ׆ׅםב אמג גלמ םא זךג אמד 
וטלב  ׅוטלב,  זךג  ׄמ  זטמ  ׇׄב  "מלׅמ  גה׆ׇ,  ׄ  ם.  םא  ׅלל 
םא  ׅאםה  טל׆גה 143).  (טגד, 1995,  ׄא"  ךלמ  ׄא  ׅלׅמ  הטלםב 
ׅׄלמ, (2007, זג' 10) ׄטםל אגל  ב הזׇ אׄוח ׅםׅאה ׄמ גלםמ םא 

ול וזלמ םא וגהב םא לםלם ׅאמ טוכ םא אםד. 
ם טׄ גכ ׅמ מהז ה׆ׇמ, םה׆זמ ׇׅז גׇ גה א. ׄה 
גב ׅכו ׆ב הל לׇ, גוגה גםׅל טל׆גהך םא זךג, גמכם 
אמגׇׇ זב זׇטמ כוׄאמ גׄטהמ ׄמ מלׅמ גזלׅמ םא גה. 
ׄ הא אמ ׅׄגטמ זב זךגה ׄ זב אמ םמםמ מ םאה ׄ 
ׄ    גׄגמ  גמ  ׄ  גלב  םא  ׄלּמ  ׄא  ל?  ׄח  גכגכ 

גזללמ ׇׄ׆ גד אׄ־ׇז? 
םאׄ  ׇגהמ  ׆ב  הלׄב  ׄא  ׇז  גׄ׆ל   (2011) ׄ׆ׇד  םא  ׅםלׄמ 
גגםה ׅגאׄד, גךמ ל׆םמ מא םׅ ךל םאׄ ה אׄ זל. 
ׄטםל אלׄמ ׅלׅ גלב טׄב ׄ ךל אׄ גׇז אםׅ אזךגה ׄמ 
טהךׄא  ׄמ  אגךמ  םגך  ב  ׄלז  ׄמ  אׄוח  םׇׅׄה,  אכב 

םגד ׅב. 
וׇל  כוׄאמ ל׆המ הלׄמ אזמב ג םמ זךגׄמ םגמכגמׅ 
ׅ,  גוב  כו  גהז  כםל.  ׅהב  ׄד  םגז  לב    ל׆ז  םא 
טה  גומלב גׇכב  גזלׅמ םא הל םא גםׄא אכםל אׄגטמ.ׄ 
אמׅמ םא טגד םכוב זםב אמ ׆ב גכב טהךׄא אׄלז ד, 
וח לׅ ג׆ד םא  מ ל ׄמ וׅכ.ׄ  גמכגב לזם טׄ םגזלזלׄ 
ׇגמ, גכגמ ׄלז מלׅמ גמ ׄטׄ ׅד כךמ. ׇׅׄ ׄ הל ׅגאׄמ 
לכ  גד  לכהמ.  םא  ׅמם  גמ׆א  ׄ  ׅׄל  מהב,  םא  ׅזגו  גׇׅ 
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םא ׇׅל ךׄב כב לםגב םד, מ ואכ םא א גׅד, מׅ ׅב ׄמ 
ׅמב, ׄמ טהב, ׄמ מהזמ זׇ (ׅׄלמ, 2007, זג' 8). הטם כוׄאמ 
מהב  אׅׄ  ׇ  םאטהה  טׄב  גלב  ׄמ  גׇז  אׄ  ׅׄטד  גׄגךמ  ג 
םׄה ׇזמ םׄ לך אׅׄ, א׆ז ׅמ  אלד זגכ מל גמׇז. 
לׅ גאא גזלל מםגמ אׅ ׄא כו ׄא ׇגמ טזאמ ׅמ. ׄא 
םכ םׅד גל ׇׅל ׆ב ׄ ׄטםלמ אׄהגמ זב כו. ׅמ ה׆אמ 
ׄמ  ׄוח  זךג  זךג.  םא  טהב  גלׅ  ׅ  םם  םאםמ  א  ׄטםלמ 
ׄטםלמ טׄמ אׇ גטל גׄל׆המ אאא כמ םאה זב ׄל, אלׅמ 
ׄל וגׅא גך ׅכוב וטלמב. וׅכ גא ׆לוׄמ םהמ םא 
םאה    מה׆מב,  ל׆םב  כ׆הׅב,  גךׅב  ׅאאב  זךג,  גךׅ 
ׇמ גד גםׄא אגםמ. גטל םא "ׄטםל" גה אא  מׄ  לםמׄ 
ׇגב מלׅמב םא וׅכ גטלל אהׅ גםגזמ גכםלמ מם םא 
ׄמהמ. ׄטםלמ אׄגטמ זב אכ זךג גמזךׅמ גםםמ אול׆ד, 

ׅל׆המ ׄכלׄמ גמג םׅכוב ׅהל ׅד טל׆גהב םהב. 
כם ׄטׄ אךל ׄגטמ ׅגד כוׄא,  ׄ ככ אכםל ׄהג 
םא ׇׄב ׇ זב אמ. ׄד ׄאׄ אמ ׄד גוגה םא ׄגטמ, א ג 
זךג  םא  גךׅ  זא  גטלםמ  ׅל  ׅׄגל  אמׅלל  זם  ׅכו  םאׇ 
גלׅ: "ה ׄמ כגב ׅ־גה םא זךגב הׇׅאב ׄח ומלב ׅׄמ ׇׄב. 
ׇל׆מ םהמ םא ךׅמ ׇׅל׆מ םהמ םא םׅמ" (כ 2007,  ׄא זךגבׅ 
׆ב  ׄב  גגם,  גמגׇ  ׇׄא׆  גמ  גמ  םאה  זךגמ  מ   .(40 זג' 
מ כאמ. זךג המטו גׄ׆ל םא כמ אגםׄ,  וטכב,ׄ  דׄ  אזמב זכל,ׅ 
ׅׄטד  ה ׆ב ׄמ וה זב ׄל, ׄ זב אמ כוׄא ׅךל. "ׄה 
אׇׅ ׅזאב ׄה גמההמ ׄא/ כאמ [...]/ כאמ טהגב אםב א אׄ מא/ 
 ,1995 (טגד,  םהמ"  ׇ  ם  א  ׄגלב  כאמ   /[...] ׇ  זם  אם 

טל׆גה 51). 
טלׇ׆גמ  ׄמ    הלׄ  טגד,  םא  כוב  גׄטה  זא  זׇ  הםׄא  ׄב 
ׅמהזמ  אא  ׇׅל  םגה  ׇׇׅמ,  מםמ  ׄ  ׅב  גׅזמ  כגמ 
ד גכגמ כהכלב  ךלמ, גזׅלב מטב םאדׅ  א םא ׇגמׅ 
הטםב. אב ג ׄב ׅהוד א׆ז "אםב" אם, םׅ מגךׄ גםגזמ. 
" (םב, טל׆גה 45, ׇ׆ם ׅגכל). ׄה גׇגב  "כג כג ׄ ׄגל א/ 
ׄמ מהזמ הב גה׆ׇב, ׅד מהזמ זח ׆ׇא םׅםגב ׅד טםמ םא 
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לׅ האמ ׅהגד םב הכלב אל׆ז אח ׅמׇזמ ׇגמ, גזללב ׅ םׄאמ 
גגםב אׄ, אזׅל םא ׄטםלמ םאםמ: 

ג  גמ.  לגה  םׅ:  םׅׄ  ׇכל/  ל  לגה  ׄמ  םכׅל  ׄל 
אׄ  גד  ׄמ  ׄח  ׅׄא   / ׄ     זם?  ׄזם/ 
מ לׄאמ/ ׅׄגמ. א  אםׅ א׆לגה. א / אאמ אגםׅ 

כהב א  אזח (טגד, 1991, טל׆גה 207, ׇ׆ם םא).

ׄט  ׇז  אׄ  ׄ  ׅׄא   /.     

 ,208 טל׆גה  (םב,  גמׄגב  ׅׄלב  ׄמ  ׆ׅ,  ׅזךגמ/  גמכהב, 
ׇ׆ם םא).

ׄטםלמ כגמ ג האׇמ  ׅ. ׄמ גׅ אׄל, גםגזמ אםׅ 
א גכב לד ׄא לׄםמ ׇל םא מגהמ אׇמ גלמ; םה  א׆לגה,ׄ 
טה אׄ, אלל ׅגד םלב מלם, אאמ אגםׅ כהב אםמאׅ ׅגו׆למ 
ׅלממ גאׄממ, םׄטםל  ׄא אט׆ ׅ ׄמ ׇׇׅמ. ׄא ׄטםלמ 
םאםמ, ל ׅל םא גךׄמ כ, ׅ ׅאמ אזח, ׄ גאד 
ל׆ם  אםב  גמׄג  לאהמ  גמׅללמ  גגם,  מׇז  וח  ׄא  כלׅ 
מ זךג  אׄ גגם אזוכׄ  ׄ אׇ גגם,ׄ  הׅ  ׄמה. זב ׄמ, הלׄ ׄ 

אלל ׅכם םב םא ׄח ׅׅא. 
זׅל  כב: "ׅד,  םא  ׄטםלמ  םאם  ׅד  אטהה  גמאׅב  גהב  ׆ב 
ׅל . זמׇ זׇ ׄהה  ׄה/ ׄאׄ זמׇ םט אזׅל. ׅג הםג? 
ׄא ׅ/ םזׅל ׅל  זמׇ זׇ ׄהה  ׄ ׄ/  ׄ . אגל 

םא ׄ אׄ אב" (טגד, 2010, טל׆גה 169).
ׅה׆ׇ אלםב לׄםה גמטל םא ךלמ, גמׅלל  ׅכםׅ וׅאה גׇ 
ׄטםל אםל ׄמ גמ וטלמ םאד. ׅךל "ג םאג ׇאלו" (טגד, 
םמ  םא  ׄם  גוז  אׄטםלמ  גמגול  א  כו  ׄמ  לׄב  ׄה   (1995

ׄגטמ  ׄב  זךג,  ׇגמ  זב  םׄאב,  םׄה  ׄטםל  ׅגלׅ.  ׅגד  ׅלד, 
א אמכב לכ גמ ךל אׄ־גׇז אמ אםל  גלמ גד זׅל? 
ׄטםלמ  םמ  זב  זל,  ׅלׅמ  כהכל  גוז  גד  ׅׄמ  םל׆א   
מ גךׅ  ׇזמׄ  ׇג םא "ׄטםלמ םאםמ", לׅׄ  כגמ, ׇגמ גללמׅ 
םׅ ׄ זט. גםׄ גמד ׅד ׄטםלמ םהמ םׅמ גזׇ  ׄ אכמ אכ, 
ׄגהב ׅׄטד םׅלל מג, ׅ גךׄמ גאמ גכׇם אב גםׅ. ׅ 
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ׅזמ גךטב ׄמ כאמ טהגב םא הלמ גוללמ. ׄה הגםב אםמטמ 
׆לא זב ׇגמ גזללמ ׇמ, םגזךׅמ ׅמזלׅמ ל׆םמ םא למ גלמ, 

ׇׅ זב ׄהגמ גלמ.
םׄאמ מםׅמ גמטלמ ׅגלׅ מׇז םא כו, גגה ׄא כםׅ םא 
אמ, ׅמ גטהב ׅכו, ׄ ׇׅגמ םא כלׄ םמח אׄלז כו. ׄה 
מ כ אאמ גׇגד ׇׅ׆ם זא גׅ ל  גכםׅב אכא זךג גללׄ 
"ׄה םׅמ", כז ׄמ לךח ׇגב גםגם ז׆ד וגד םא מ. ׅ "ׄה 
םׅמ" גל ׅטםמ ׅםלמ זא המ םא זךג, ׅגלמ אאמ םא 
כו ׄ גׅד גל גל םׄטםל אל ׄא גד טא׆מ ׄוךׅׄמ 
ךא,  ׅכלם  גׇם  טזב  ׅא  ׅ  הׄמ  ג  ׇגמ  ׆ב  ׇׅל.  אגם  םׅ 
ׅמ ולל מג ל׆ם םׄ גך ׅ. ׅמ  ׄה לׄב ׆ב ׄמ םלמ 
הטמ אׄ ׅהמד אכז ׄמ גםט מׅל אהז ׄא גאב םםג 

גגה זׅל ׄא םל ׅׄ. 
מטזמ גׅה טל׆גהל כז גׄטהמ ׄמ טׄכ אאמ םא ךל 
גגם ׄמ מםמ ל םא כו הגם אלב מׇז םא םטמ הטם.11 
גמׅׄמ  הוטמ,  אםהמ  ל  אה  גמזךגמ  ׅאמ  מׅלמ  ׆אם 
ׅזלׅ םׄה ׅז םא גלב טׄב גו׆ב םהב. גׇׅל ׅגזׅלב א 
םׅ ׅד הםׄב לׄאב ׅמל םא  ב־ב הםׄב םׅב מל 
ׅ אכ אלהם ׄ ךׄ גםב/ ט  גׅהמ זלב ׄהם מלׅמ. "ׄמׄ 
ג הםל. אׄ לׄמ ׄמ גכלד םאׅם/ ׅםׅממ םטה/ ׅל םׅ אלׅ 
טםב  גלב   .(268 טל׆גה   ,1993 (טגד,  ט"  טׅׄא  ׇ  זא  ׅׄאכ,/ 
ׅוגמ    ׄל    הךׅב  מלׅמב,  להב  הטםב,  אהםׄב  גךלטב 
ׅׄטד מג אאׄ כםל וׅמ. "אׅ ׄה א אםׄמ ׄמ גאב ׄא (םׇמ/ 
לׄ  ׄמ  אטזגב  כהב./  גׅב  ׅ.  אה  ׆לגב  גׇל׆מ  ׇל  לכב)/ 

גא׆ ׄמ גׅכם ׄמ הטם/ אגמ" (םב, טל׆גה 27). 
םא  כו  םא  טׄ  ׅד  אזלזל  גׅׄ  ל  םא  הוׅמ  לׅ 
ׄמ  אׇׇ  ׅ  ם  ׄמ  אךׇ  ל.  גלכמ  גךׄמ  אמטומ  ׅמ,  כלׄ 

םא  ל  ׅאאב  ל,  מטזמ  םא  גלב  ו׆ב  ׅגׄגל  גׇ׆ג  גטלמ   (1973) להד   11

אםד, ל םא גךׄמ םגי אאםד, זגׇמ ׇגמ ׅׄל ׇם ל׆ אאׄ כםל וׅמ 
גמ  גמׄל  טגד  םא  טׄ  גׄטד  ׄא  ל  אמטזמ  גמו   (2016) םלי  זׇ. 

זךג םא מטזמ גטזב אםהב גלב גא ו׆ב.
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גזלׅמ ל׆םמ םאה,  כלׄ הׄאי אמ גׇז כםׅ מל אכו. לׅב 
גד טל׆גהב גזללב גמ ׅד גו׆למ הלגׅמ םׅ  טלב ׄגלב 
אמׄל׆ד אׅד ׄטד גגםב ל׆ ׅכו. גמ וׇ  גל אה ׅ גד 
ׅד  םאה  הומלמ  ׇזמ  גםׄאמ  ׅד  ה,  ׅגךׄמ  הב  טזלב 
ם ׇ םא  טׄכ םא טגד םגלׅׅ  אד, ׄ גךׅ  ׅׄמ האמׄ 
"ׄה", גהז ׄמה אׇמ זב זאב טהג םא לב מׇז טם.12 םט, 
גׇׅׄמ  ׄמהמ,  לׄםהמ  כׇב־גאאמ,13  כב  אךלמ  הגםמ  ׇגמ,  ג 
מׇז  לב  םא  אםה  ׅמא  ם  ׄא  םא.  מכםלממ  גגׇמ  גם 
םל םא גםׄא אםׅ ׄא כםל לׄםה ׅה אׇג לג םא מהכ 
א  מ ךל וׇ אמ גׅדׅ  ג. ׇממ מגמ אםהמ גגםׄ  זבׄ 
םהׇלם אוטכ וׅל אם ׄ אזםמ גׄגי גמהד אםב . מא ל׆ם 
גׄטםל אׄוח ׄמ גאמ כו אגכב טׄ ׇ ׄהג, אםמ ׅ אאׄ 
םטמ אאׄ אאב גׅב. ׄד  ׄמ גכב םאב םא ׄגטמ םגׄטםל 
אםם ׄמ ׅהמ ׅד וׅכ אׅׄכ, ׅד גכׇב גׄל, ׅד זכל אטא, 

ׅד מל אמזכםמ? 
הׅלמ  ׅזךג,  זוכמ  ג  ׅכו  גםׅמ  םא  ׄההוׅמ  מהז 
מזמ  זב  ׅא,  מגב  מׇזמ  ם  םא  לׄםהמ  ׄהגמ  ׅׅ 
ׄוךׅׄמ טלמ זב לגמ מלׅממ םׅד ׄ גםטז. מהז  
גׄטםלמ אמ ׅגכב םׄ לב־גםׄא, גכב םא ו׆למ ׄוממ, םׄ 
ט ׅא םא ל׆ם ׄגטמ, טמ גׅז גטה ׄא י. ׄאב הׇג 
ׅמב  אכ  ׇכׄ  גךא  ׄא  הגםב  םכוב    לׄםה  גכב   
גלמ  זמ.  זׇהמ  םא  הוח  גגׇ  ׅב  אםלמ  ׄח  ׄגטמ,  םא  ׆אב 
טׄמ ל ׅלׅ גלב אםהב מגב גׄטםלמ אה ׆גםמ ל׆םמ 

ׇׄ ׄטהב םא ו׆הד מׅ ׅלב מׇז ׄ זׇל ו םל אהגזד כו. ׇׅל   12

ׅךל ׄה גׇז ׅא אכג םא הגזד, אד ׄה גׅ אוׅל ׇׅלב ׄ אמׄלב ׅוׇל 
גוב. מׅ ׅלב מׇז גמלמ ׅא זא ם םל זב הגזד אם, ׄ ׅ ׅגד ׄ 
ׇ  םׇלםמ  ׇׄׄא,  ׅׄכ  אגךׄ  וׅכ  םא  לׄםהמ  גםׄא  ׄמ  גׅׄמ 
גוׅכ ׄ אכׅא ׅׄטד וׅא ׄמ גא ךלב םא. ׅ גמאׇמ גםׄא אםל 
 .(Smith, 1977) א ׆ד זׇד ׇׅׄ. לׄ אאד זל 16 ׄךא וגמ ׄגטמ גכׇגמ אםׅׄ 
לםמ  זב  ׇׅׄמ  ׄה  ׄגמ  המטומ  טל־םטממ  ם  זהמ   (2009) כלוׅ   13

םט, ׄאׄ גגזמ ׅממ־גׇז. זׇ זא מטומב םא כלוׅ אׄכׄד ׅכםל  לׄ 
ׄךא טאךהׅב־׆ׅל, 2016.
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מהז טהג ׄא זךגה, אמ וגב ׄא גכב גטל םא אמ טהג. 
אל׆זב ׄה הגךׄב ׄגהב ה, ׅׄא ׄ ׄטםל אםזל גׅזׇ אגםׄא ג ךט 

זׇ םכל.
ם ׄההוׅ ׅךל "ג םאג ׇאלו" (טגד, 1995) גזלל םגמ 
גםל.  םׄ  ׇו  אםהמ  אׄל  ׇגמ  םא  הטם  אטל  גׇמ  אׅ 
ׅמ,  ׄל  זב  ׄ  זךג  זב  גםמ  ׄ  םׅ  הל׆ם  אׄטד  כםׅב  ׄה 
םׄ הלׄמ ׅמהזמ ׅד גכגמ זלהב לׄאוב גלב, אזמב ׅמ 
מ  ׅד  טהג  ׅם  הטם,  ׅמ  ג  גמזׅמ  אטמ  וטלב,  כוב 
םא ךזל, ׅׄ ׆ז׆זב. ךל ׅאאמ, ׆ב מלמ ׇמ, ׇׅכ ׇׅגמ 
גכטמ ׅׅׄמ םא זךג ׅׄטה ם מג םא, זם מׅהמ מׅלמ 
הםׅלמ, לךטב ׄוךׅׄב זלׅׅ םא גהב, להמ גםׅמ. גלב 
טׄב ׄא גמאׇב ׅמטו וגׅאומ םא גךׄמ וג גםמאמ 
ׇׇׅמ  ׄמ  ׄד  ט׆םב  ׄה  ׅגטלמ.  ׆ׇם  אל,  ׇׅל  זא  ׅם 
גלמ םׄגהב גלכמ גד ׄגטמ, ׅׄא ׆ב ׄמ ךל ׅכםל ׅוב ׄמ 

ׇככמ אאמ ׇ אׅד ׄמ זךגה. 
ׄב גםמ םאה ׄא גכגמ ׅׄ כם גגהמ מם םא ׄגטמ? 
גלטמ  ׄהד  מ  םא  םׄאמ  ׇ?  גהו  אכו  גׅזׇ  זךג  גך  ד 
וב  םא  אאׄמ  ׅמׇזמ  גומׅמ  גמהומ  ד  כלׄ,  גד  ג  גגה, 
ׅאׅא  ל׆ה  ׅׄטד  אםהב  ׅב  זלׅ  אגאׄ.  ׄטםל  םׄ  ךט  גאׄ 
ׅמא  גזלל  םׄ    ׄמ  כו  ׄמ  גזךׅב  ׇׄ  גמב  אׇמ 
ךלמ ׇג אםלמ ׄל׆. כלׄ הכאז ׄא ׅד ב גטמב םא ׄל׆, ׄא 
מ  גלמ א, הגךׄ אׇ ׅמ ג ׅגךל גאׄ ׅ. למ כלׅ 
גמׅלמ ׄטׄ ׅד כז כו ׄההוׅב אמם םא ׇמ ׄגטמ 
זב גלב גלב םא ה, גׇׇב ׅׄטד זגכ ׄמ ׇגמ גגזמ 
ׅמה. "ׄג למ גטז ׅא טהמ לׅ ׅׄא ׄמ/ ׅׄ לׄמ גא אטה זא 

ׇׄג/ ׄלׅז ׅל כׇםׄ ו זא" (םב, זג' 264).
כו םד ׅגךׅב ׆ׅאב םא מהומ הטםמ, כםל אכם ׅכמ 
אגםׄ ׅאמ ג׆ׅאמ אכב ׇׇמ םא ׄגטמ זב אמ. ׇגמ הגםמ 
ׄם  אאם, אםם זךגׄמ הטםמ ׅלׄמ גהאמ, םׄ םכזמׅ 
ׅלׇ "ׅגאמ הטם ׇםמ" (כלוׅ, ׅד הטמא לגלד, 2015, זג' 38). 
ׄב  ׅהמ.  אׅ  ׄמ  םׅ  ׄ  ׄא,  ׆ׅא  גךׅ  ׄא  גגזד  ג  כו 
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מםמ ׄמהמ םא כו ׄ מהׄ אכלמ םא ׄגטמ? ׄב לד 
גכלׅ,  ׄא  לׇמ  ׄמ  םגלב  ׇגמ,  ׆ב  כלׄ  ׅ,  אםמטב  לאה 
גמאׇב  ׆לא  םמטמ  םא  טׄ  ׅךגמ  ׄגטמ?  ׄמ  גזלל  זל  ׄ 
ׄלז כו ׇג לׇ םׅ, ךלב גכב םׅ כלׄ ג הגם ׅזךג 
זא ׇ כו.  הזם אה כו ו׆ םא ׅׄכ ׄהם, כלׄ הגךׄ ׇׅׄ 
ׅׄגךז , ה מגׇ ׄל, אמ גׇגד, ׇגמ ׄ גׅל (ׅׄלמ, 2007). 

החריגה של העצמי בתנועתו אל הזולת 

אׅ  מםגמ  גםמ  טׄ  לׅ  גד  אךג  םזם  ׄגטמ  םא  ׄטםלמ 
אמטז הוטמ םהלׄמ ׄד ׅגׅל םא מךאג הםב םהמ, גםאׅמ ׅׄטד 
ׄכלׄ ׅד ׇט כו.14 א םׇז ׄ םב ךאב ׇׅל אׄ זׇ, ׆ב אׄ ג הז 
ׄמ ךל אזםמ ׄמד אכ ׅךלמ. ג אהםב ׄא ׅהד אׅד זךגד, ג אד 
ה ׇז אה? ׄב מגהמ הםב  מ כו א, םמׄ  אׄם גםמׄ 
ׄ  ג  ׅךל?  ׄמ  ׄם  אׇגמ  ׄטםלמ  ׅׅׄמ  ד  ׄא  ׄההגמ 
ׄמ ׇאלו םםג גזהכ אכו א ׄמ מ? ׄא טה גטזמ ׅׄמ 
גד מגהמ? ׄב ׄה ככב אוטל םא אמ ׇ אמ ׄגטמב ׄא? ׄא 
גלב ׅוטל ךלב ׄמ כ ׄמהמ ׅהה? ׄה הוטב ׄטׄ אכל 
טׄמ הוטמ ׅאמ הגהזמ, ׄא גמ וב םׅד ׇגמ ׇׅלמ ׄמ כו 
כו  ׅמלמ  ׇאלו"  םאג  "ג  אםה  ךלח  םא.  מ  מגמ  ׅד 
אמםגמ  אׄגטמ  גםׄא  ׅזגכ  גך  ׇׄא׆,  כ  םא  ם  גהו 
אׅ. אךׇ ׄמ ם ׅ גו׆ מזההמ ם, םהזם אזמב גד םט אי, 
ׅגאב םׇׅׄ  גׅל ׄמ ג׆זד ׄם ׄמה. טגד זם ׄגהב אםׄא 
ׅגאׄ מםגמ אׅ: "ג םאג ׇאלו", כו א ג הזל ׄאה גםׅ. 
מגהמ הםב ׄל׆מ  ׄגךזמ כו גאא, ׆בׅ  וגה מ גמׅללב ׄדׅ 

טגד םאׅ ׅךלמ גׅל גמ 89 גךאג םא ׅאכ, םׅב הלׄב טללב םא הםב   14

םזוכ ׅהמ (Bellocq, 1970). ה׆ׅב, םךאג ׅ־1912, הגךׄ זא םאה לכ אׄל גמ 
הו אוטל ׄגהמ. ׅטמ ׇׅל םמׅ זלב זא זׇמ אׇׇׅמ ׅ׆לטמ טׄמ 
םא ךל, ׄטםל לכ אםזל גׇז ׅל טגד אםאׅ ׄמ ׄמ ךלמ ׅמׅ. גא טׄ 
 ׅטה זךג ׄ ׇ׆ג אׅל ׄם ׄגהמ אכ םא ׄגטמ םךגמ גמ ׇׇׅמ. 

זׇ זא ׅאכ מךאג לׄ ׄךא ׄאׅכ־׆ׇלד, 2016, זג' 20.
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ׅ ׅוטל ׇ םא ׄגד םךאב ׄמד, םמח אכו אךלמ גםגזמ. 
כזב גגוטלב  ׄל  גאב זאגמ מד לב כלׅב םגמאטב 
אא  הזׇ  ג  אב  ׅהב,  טלמ  מגהמ  ׄוטמ  ׆ב  אול׆ד,  ׅהב 
אגול גלםמ מלׅממ ׅד־ׇלמ. ׄה גמהוב ׅגולמ ׄלמ םהב ׅגׄגי 
אזהמ ׅׄגךזמ, ׅגׇמ ׄטםל, זא םׄא: ג ׄ ׇגמ גוטלמ ג ׄה 
ה? ׅגאמ םא טגד, גמה׆המ ׅלמגו םם ׅ גזד כה: "ג ׄה ג 
ׄה" (טגד, 1995, זג' 6). מםׅ גםמגזמ ׄ: ׄה לׅ, ׄה לׅב, ׄה 
ׅ׆טב  הגךׄ  ךל  גׇׅׅמ  םׄמ  ׄם  םא  גוטל  כא  ׇׄ.  םׄה   
לׅב ׅהמ גםמה םא הםב, ד גךזמ ׄמ זךגד מאטב אכא גלל 
ׅמגהמ  ׄהגמ  ׄ  גד  ׄמ  א  ׅגטלם.  מׅלל  ׄ  ךל  םׇׅל  ׅא 
מׇז  לב  םא  ׇׅל  כא  ,  ָׇ גָֹה ׄ  וׅכ  ׄמ:  ׅזךב  אד  ׅזאג, 
לךח גל גםגזמ םא מהז זאאממ. גמ וב םׅד כו ׅד 
גמגםמ  גםׄא  ׄמ  גכ  ג  ךל,  א  אׄל  ׅזה  המל  מגהמ 
אמ ׅלל ג׆ׇלמ אג׆ז ׄטםל םא ׄגטמ. כו המטו גלׅ טׄ 
גלׅ ׄטםלמ, גמ גׄגי םאה אזהמ אמׅזהמ אל׆ם ׅ םמ 
ׄ זךג ג גמגול הזם גכב טל אךלמ גטלמ גמׄגמ. גםגזמ 
ׄ  ׄטםל אׇׅל ׄמ גךׄמ טהגמ ׅאׄ אמ ׅ טד ׇׄ, ׄטםל אמ 
ׄה  ׄמ  אםׅ  ׄטםל  ׅז.  ׅגךׅ  ג  גטךא,  זךג  םא  וב  גמ  זב 
ׄטםל אגם ׄא ׄ ׄא אמ ׆ב ׅא ם ׅ זגכ טוא׆ םא ׇגמ 

ׅגאׄמ. 
ׄמ זׇ, כוב םא טגד הב אזלל אםל ׅׄל ׄהֶלכוׄא 
מם םא ׇהגמ ׄההוׅמ, גמ ׅמ לׅ־כאמ ׇׄא׆ב טהגב. 
ׇגמ  םא  להוטלגך  וט׆  םׅוׇ  ׇהג,  גׅז  כו  ה  זךג 
כלוׅ  םא  טׄמ  מטומ  זב    ׅכםל  גממׅ  ג  טגד  ׄלמ. 
מ וטל מ  כו15 םׅ ׄ גהומ גולמׄ  ׇׅ  (כלוׅ ׄ', 2015),ׅ 
םא הלכב ׅמא ךלמ םא מׇזמ אזךג אאמ. ׄה גכםׅב אכו 
גׅוו זא ם זב םמ זגממ כלׅמ א, םםׄאמ זא זא ךלמ, ד 

גא  זגממ  ׅםממטמ  ׅהׄל 2006,  ׅםלׄא  ׅׅכל  מכב  כלוׅ  זב  לׄד   15

ׅד הטמא גל לגלד. לׄד ׅםאגמ לׄ ׄל ׅ־2015 ׅוטלד "ׄה זם ׄמ ׇל". 
גׇו גטל םא מלמ הלׄ לאה אמׅמ םא טגד אהםׄ ׄגטמ םׅ.
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זא ג׆ד מג זהד םא גל ךל םׄאב ׄ הגםמ. ׇׄא׆ ׅהד 
גגם ׄמ ׄטד םׅ הךל כו ׇם גמ ׅמ כו כב, ׄמ ׇל 
ךגׇ  ׅד  למ  םׄ  הוטמ  טׄמ  אגלׅמ  זךג  ׄמ  גא  ׄ  םׅ 
הםב םאךׇ ׅד ׇגמ הםמ גׇׄ לגהב םא. הםב םהמ גמזלׅׅמ 
גמגוומ  ׅ גםטזמ זא זךׅ זךג ׅׄטד ׇם. ׄטםל םמומ 
םא כלוׅ ׅׄמ מםׅמ גטלמ אםׄאמ מ גׄל ׄמ טםל כו 
כו: ל", ׅמל׆ב אׄה׆אמ, גטזׅ  מׇ  גלמ: "ׄה זםׄ  םא זךג. ׄׄ 
מ  גאׄ  ׄם  ׇׅכד  םא.  זךג  ׄמ  גוז  ׄה  אגל   ,I travel myself
גגכב  ל׆םב  מלׅמב  גלב  םא  טוכמ  ׅאמ  זׅל  גׇג  ׄ  המ 
גול  ׅ  גמׅהד  ׄ  ׄא  "זךג",  ׄמ  הםׄ  "ׄה"  ׄמ  גךלמ  אגכב 
זא זׇמ. מגךמ ם ׄל׆ ׄטׄ ׅךלח אםה ט, גכ ׄמ כו 
א גהז ׄמ ׅגד  םׄה טוכ, מא גטל כהכל אממ םא 
ל" זם אמ גטל לׅ ׆גם םגלמ  מׇ  זךג. ׅ "ׄה זםׄ 
אא לׅ ׄטםלמ ל׆םמ, ׄגהממ זהמ אמאב מטממב םא 
אמ  ׄא  אכלׅ  ׄטםלמ  כ,  ׄךא  אד  כׇב  םלׄה  ט  ׄא,  זךג. 
  ׄגהב  ׄב  גזךגה?  אל׆  ׅמז  ׅאמ  גך  ׄגטמ  םא  אכלמ 
ׇׅל, ל ׄטםל אׅד ׄמ זאב ׇׅה םא טגד ׅׄמ ׄטםלמ ךלממ 
מ אׄ ג אאמ אגולמ טׄמ.  אממ גכב אגזם ל׆ אזׅלׄ 
טגד,  םא  ׆ב  כלוׅ  םא  טׄ  גוז  ׄמ    ׅכםל  אׇגמ  ׄגהב  הא 
ד גגׇ ׄהאכׄא ׇזה ׅד  ׅׄמ מהמ ל׆ טׄמ גמכגמׅ 
גגׇ ל׆ם, ׅמ ךלמ, םׅ גךב ׆ב גםׄא אׄגטמ ךל ׅכםל 
ׄהם. גלמ טׄמ םא טגד הׇגמ ׄטׄ גוז טהג ׅמ מ הטם, 
טםל אמׅהד  טםלמ ׇם.ׄ  ׄ גזם גכ גד טלׇ׆ג ם׆לממ גטםׄ 
"ׄטםלמ  םא  אהךמ  זהמ  םא כלוׅ,  ׅגאמ  ׆ב  ׄמ  אׅד  ׅ 
ׄלמ,   םׅא ׄמ אׄ מ ׄטםלמ םא והמ ׄאׄ ׄטםלמ 

ל׆, ולמ מכׇב" (כלוׅ ׄ', 2015, זג' 13, ׇ׆ם םא).
למ  ׅא גםב גמאׇ ׄד "םאם ׄטםל", םהגם גד גולמ זהמׄ 
םהב, זב ׄמ "ׄטםלמ םאםמ" ׇם, גׅׄמ ׄמ גםׄא םא מז 
גׅד  גכגמ הכםב.ׅ  ל׆םמ, ׄ גםׄא אׄגטמ אגםגזמ, םממד ׆בׅ 
ולמ  כ  םא  ו׆  ׅה  לׄםה  ׅל  םא  לב  ׇׅג  אלׄמ  ׄטםל   
מכׇב, םל גגה אׄ הזׇה ׄא טלׇמ ׄא ׆ז׆זב. ׇג  גא 
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ׄמה ׄא מג םא ׄגּמ ׄא גםגזמ ל׆םמ כוׄאמ םא ׅהד 
וׅכ. מהמ ׄגמ גך ׅךגמ םׅד ׄטםלמ הלכוומ גומ׆למ 
גזךג.  ׅהמה  ׅׅׄ  ל  גולמ  םא  ׄטםלמ  ׅד  אזךג  גוט 
ׄ גגם ׅׅ וטלמב מטךאמ גטלמ כהכלמ ׅמטומ לׅ 
ׄגממ םא זךג. ׄד ךל םא גגם אׅל ׅד ׄטםלמ ל׆םמ אגל 
מהומ  כךמ.  ׄמ  אׇ  ׅהב  ׅגךׅ  אםמ  ׄטםל  ׄאׄ  ׅׄלמ,  ׄמ 
אגטל  ׇג  גולמ  הלכוב  ׅ  ׅד  גך  ׄטםל"  ׅ"םאם 
ׇמ  ל׆מ,  םׅד  ׅךגמ  םךגמ  ׄגטמ,  םא  גטל  גׅ, 
םגׄטםלמ  ד  ׄא  ׅזמ  גםמ  גטל  זא  גםׅ  םמח. 
ׅ.  ל  וב  ׅגמ  גלׅ  זךג  םא  ׅךגמב  ׄהג  גט׆ם  ׄמ 
ׄ    ׅמ  ׄא,  םׅב  ךגמב  גד  ג  זא  ׅ׆א  גםמ  כלוׅ 
ךגמב  ׄמ  הז  טגד  ׄא  לׅ־גגׇ.  ׅׄטד  םא  מ  ׇג  ׄמ  גזךׅמ 
ׄא ׅמהזמ גםׅמ הטמאמ םא ׇגמ םׄ גכם גזׅ אׄל ׄמ 
גטל,  םׄ  טׄב  אגםאב  םזמ  ׄהד  ׇגמ  ׄמד.  ׇמ  מא 
גםׄא  ׄמ  אגגם  גמזכםמ  ג  אכלׄמה,  ׇלד  ׄמ  זםמ  גגםמ  ׄאׄ 
אׅה אׄגטמ. זׇמ םא כלוׅ זא גכלמ םלׄ םא גםמאׅמ זב 
זא  ׅםזהמב  םא,  אםה  ם  ׄמ  ׇגמ  ׄמ  ׄל׆  טגד  םׅ  ׄטד 
מׅ  ׅד  גומזטב  גגםב  ב  זמכ,  ׅזמ  םםלם  מלׅממ  וטל 
םא  גכל  אטם  גמגם  גׄגי  ׄמ  ב  ׄה  גׇלהמ.  אהמ  ׇממ 
ׇמ ׄגטמ ׅטׄכ םא לׅ ׄטםלמ, םהׅזמ גׄלז ב, ׆ב 
גד כוב םׄה כלׄב: "ג םב גגהב ׆ב וטל גגד" (טגד, 1993, 
ׇז  אׄ  גל  אׄ  זב  ׆ב  אמגׇׇ  ׄמה  גׄאי  מלׅמ  לד  זג' 92). 
ׄטםלמ  הלׄב  ׇׅלה  הׄוטב  כוב  ׇג  ׅמה,  הםׄב  םׄה 
אטמ אהוד ׅאמ טוכ אׅה אטםמ. ׄ םׄא: "ׄב ׇׄ (ׄ םׅ) 
אׅהמ ׄמ זךג/ ׇל להמ?/  אׄ מ  מ  מ " (טגד, 
2000, טל׆גה 9). כלוׅ, ׇׅׄא׆ גׇגד, ג זה: "ׄה וׅל םׄד אה 

םלב  ה  ד  ׄאגאׄ  טמ.  םׇל  אגל  אמ  למ,  םא  ׄלמ  ׆לוׄמ 
ׅגזד [...] ׇלגהב םא לד. זׅל ׄ גלׅ ׇׄ, ׄ ׅל מגל. [...] ׅא 
ה ׄולב םא גזכמ. [...] כגמ ׄטםלמ מגל" (כלוׅ ׄ', 2015, 
םמהז  ׆ממ,  אמגל  גםׅממ,  א׆גםמ  ככב  ׄה  אגל,  לך   .(31 זג' 

ׄמה אלׄמ ׄלמ ׄמ המ ׄהםמ ׄמ טהךׄא ו זב אמ. 
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המשאלה לאמפתיה כטוב אפשרי

ׅׄ  אלםגב  אׅׄמ,  ׄגטמ  םא  אכםב  מגל  ׄטםלמ  ׄגהב  ם 
םא ׄלז טֵלׇ אמ האמ טםל ׅה. םאב ׄא, וב םׄד ׅב 
כלׅ ׄמהמ ׅד ׇׄב אאמ, ׇזב ׄגהב גלב אה, ׅא ׄמ הלׄ  ׄה 
גמכםב אלל ׅב אׇזמ ׄמב זׇ מגב. "ה א  ׇׇׅב גממ אטמ 
לכז זׇ/ םלךה אׅכ ׄמ זךגה ׅׄא אׄ הגךׄ אה/ ׇב טהמ" (טגד, 
כגמ  ׄ־המ  םא  גגךׅב  הׅזב  טגד  םא  כוב   .(33 טל׆גה   ,2007

םא  וׅכׅמ  גׅכמ.  אׇב  כׅז  גםׄא  ׄא  טהב  טׄמ, 
ׇגמ םל ׅ םא ול כג, םׅ גה וׅממ אמהז הטםמ, 
ׄ למ אה גל כג, מטממ טלםה.16 ׄמ ׄטםלמ אׅד ׄמ 
זךג  ׄמ  גׇם  ׅ  אהד  גׅכמ  ׇׅב  ל׆ם  ךל  םא  גלׅ  גכב 
גמׅללמ ׅזךגמ  טׄמ. ׄלז כוׄא זם אׅׄ ׅגכב ׇׅל 
זךג, ג ׄל וגׅא גכ ׅםׅאה ׄמ גםׄא אׄגטמ, םׅז ׅה 

מה ׄהׅלואמ. 
טגד גלׅ, ׄגל, ׅםׄאמ זא וגגה מ גםגזמ, ב הׇׇב ׅגךׅ 
גׅכם  ג  םכו  הׇג    זׇ  ׇגמ,  גכגמ  םטמ,  ׅד  כךהב  גזׅל 
אגל: "ׄה גולׅ אמ גׅד". ׅטמ ׇׄ כזב הט׆ם, אׇ׆ג, ׇגמ ׇם, 
וׅׅמ,  לל ג ׄ ג גמלםׅ  כל אׅ, ג םטז גד ׄד. אׅׄ  ׇׄ 
ׄא ב טלב ולב ׅוטל, ג ׅא ׄמ גל אה ׅמ למ טׄמ. 
גמ/  םזמ  ׄמ  ׅגט,  ל,  ׄ  ׅל/  םגומׅׅמ  א׆אאמ  ׇג  "גד 
גד  מהזמ  טל׆גה 24).  (טגד, 1993,  הלׅ׆מ"  גׇׅלב  ׄד  םלׄ:  מׅמ 
ט, גזלזלמ ׄמ כ ׆ד, וגה םׄא םׅכו גגםב גאב 
ׅמ םלד.  גמ הוטמ, ׄ גםללׄ  ׄמה אׄ, אכלׄמ טז טמׄגמ םאׇ 
ל ׅכםל מג,  א "גםׅמ זא ׇׅלב ׄלב:/  ל, גגדׄ  ג גגכבׄ 

םא  מכה  ׅמטממ  גלזמ  םׅמ  ׄגטמב  םאםאב  זד   (Kohut, 1971) כ   16

ׄםמ. ׅגׅד  "םאם ׄטםל", ׅמ ו׆ םא טה, ׄ גךׅ ׇׄׄא םא זךג 
מ  גםׄאמ וגׅמ םא כלׅ מג׆מ זב ׄל. גםׄא אׄגטמ הםׄמׄ  זוכׅ 
ׄטמ, םד ׄ םׄטמ אגךׅ כג הא ׅׄ הטם, םׄד ׄטםלמ םא גגם אם׆. זׇ 

ׅכםל  לׄ וגמ (Smith, 1977); אׄכׄד, 2005.
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זא ל׆ םא, ׄז./ זא ל׆ םא ׇז ./ זא גׄגז ל׆./ ג םׅׄ 
ׄמ אב!" (םב, זג' 25). 

גםט גמא ׄטׄ גמטמ, זׅ ׄמ גכב ם ׅ, טה א אךׇׇב, 
ׄב הׇג םׇׅׄ ׄמ ׇל, ׄ םׅ זא גמכםל. מ ׅׄא לד םא 
גםגזמ  גכג  ׅׅ  ׅכו  אטמז  אטהה  גטזמ  םלד  ׅׄמ  גםלל 
ׇׅׄד  גמ  הׅז  ׅ׆לט,  כו  .  םא  לׄגמ  טֵלׇ  םא 
גםגזמ  ׅׄא  טגד,  םא  אאמ  טׄמ  ׅמטו  םל  םׄ  ׅזכׅמ 
גמכם אםמאׅ ׅכםל ה םא ךל םאג, ׄד ׄאׄ אםׅ ׄא םלמ 
אכלׄ ׄמ גׇם. גמכב ׄד ׄטׄ מא וג םא מכלׅמ מלכמ, םא 
מׇזמ ׇם ׄא גם גל ׇ, םגםם אל׆זב גמט׆׆. ׅא ׄמ, 
ׇׅלב  ׄמ  גהו  אגׅל  ׄג  ׄמ  גׅ  גםלל  ׅד  גל׆ם  ם  ׄ  הךל 
ׅכא גגזד ׄמב ׆ב ׄאה. "ׄגׄ םא. א כלׄ כל אׄג. ׄ ׅכמ ׄמ/ 

ׄטא גזאב גמ" (טגד, 2007, זג' 79). 
ׇׇמ ׆ז׆זב, םגזללב  ׅא,ׅ  טׄ ׆לוׄמ לׅמ ג׆המ םאׄ  ׄה גבׄ 
גלב  םכלׄה.  ׅכוב  אול׆ד  גזלׅׅמ  טלמ,  ׅמ  למ  ׅה 
םא  םׅ  לׄםהמ  כ  ׄמ  אםל  מגׇמ  גםׄא  ׄמ  גךטב  ׄא 
םא  הגהזמ  ׅאמ  גלמ  מםמ  ׄמ  גׇׇב  כב  לםגב  ה, 
םא  ׅׄהגמ  כםלמ  ׅגםׄאמ  גך  גׅב  מהב  לׅ  . 
םא  א  טהךׄא  ׄלמ  ׇׄ׆  םא  וב  ׅ  םם  ,  גכב  גםט. 
ׅא  טלב  ׄא  זהב  גכגמ  ׅׄמ.  ׇׅׄד  םא  גכב  ׆ב  ׄ  כלׅ, 
ׇׅׄד  גמ  םהךלמ  ׄהםמ,  ל׆םמ  ׄ  גזללב  טגד  םא  כוב 
גמ. "ׄל םׄםמ גמ םׅ ׅלהל: זאב/ ׄ ׄהוט. [...]/ ׄ הו 
אׇגמ אזךג/ ׄ טׄא גמׇׄמ אׄ אׄ, ׅםל/ ל, זב וׇל ׆ׇא םא 
כב. ׅׄא/ גמ םא טׄא אׄ  זהד טם א ./ ד, םׅ ׅלהל 
ׅאׅ, גך טׄא/ זם?" (טגד, 1989, טל׆גה 1). "ג  זם זא 
ׇגמ םׅמׅ ׇ? אכד/ (ׄא ם ׅׄגמ) כׅלמ ׇׅׄג. ׅׄא אׄד/ א 

ׄלב?" (טגד, 2007, זג' 14).
טגד גהו ׄמ גםׅמ — וטכ םא ׇגמ, וטכ םאה — ׄד אה ׄאׄ 
ׄךא  םגמכב  טל  ׄמ  אה  גׇׇב  גךכ  לׇ  גךׅ  ׄא  אךלח 
ׄמב  כ  ׄא  גלב  ׄמ  םא  ׅׅׄכ  ךל  מםמ  גמ  לׅב. 
ׅםׅאה, ׄה טהב אכוב הוטב. ההו אםאׅ ׄמב ׅם טהג טׄ 
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ׇ אגךׄ אה ז׆הב ׇםב םא ׄםל, מג םאג. ׄטםל אגל  "אה 
גׄל  גםכא,  ם  ול  זא  גׇׅלמ  ׄה  אׄכׄד.  אט  ׅגול  םלב  ךלב 
םׄה ךלב ׅא׆ב םכג גה׆ההב הטםב םם אב אמ אהד גםגזמ 
ׇ אטךמ זא אםמב. ׄהה םזה, ׄב ד, םא ׅא׆ גׅד גםאגב  
הה גׄגב מׇל"  מ־כגׄ.ׄ  מגׇ, ׆לגב א םׄד אה ךׅמׅ  ׄמ ׅ 

(כלוׅ ׄ', 2015, זג' 38). 
זב  ׅגט׆ם  מםמה  ׄמ  ׄטׄ  גׄטהב  ׆ז׆זב  ול  םא  לׅב  ׅב 
אא  ׇמ  כוׄאמ  ׅםט  גגזב  ב  טגד,  םא  ׅךלמ  ׇגמ 
ׇׄ גב. ׇאלו, ׅלהל ׄלב לב זוכב םׅ םׅ ׅגםׅ — ׅאמ 
זכׅמ ׄגהב אזמב גזלטאמ — ׅכם םׅ ב המהב ׅאמ םאב אזגׇ 
ךלמ  ׅזאב  זכׅ  ל  מג  ׅגלׅ  ׇׅגמ  המׅהד  ׄב  ׇׅׅׄד.  ׅׅׄא 
ׄ  ׄםמ  לׄגמ  מ  םא  ׇגב  זׇׅ  ׄטה  ׅד  אמ  ׄטםל  לךח, 
מ, ׄ מג םא גךׅ ׅׄ  ח םמג זךג, א םׄטםל אמׄ  כאכׅמ.ׄ 
מׅזהב אט ׇגמ, ׄטה מ׆ׅ אׄלזב ב ׄא גמ׆ׅםב אׇ ׅ 
גםׅמד  ׄמ  ׇׅ  גׇׅלמ  ׅגמד  םהמ  ׇגמ  ׄגטמ.  גזלל  ׇ 
ׇׅל  גׇגד.  אזאב  ׄגמ  זאב  םׅד  י  כ  זא  גלׅ  גךׅד  ׄמ 
מגׇׇמ ד מ גמ ךגמ  כמ ׄא אמ־זךג םׄד א המ םא 
גגם ׄאׄ ׅלד. מכמ זא הטם כלׅ ׇׅׄ הזםמ ׅזלׅ םא מגגמ 
לׅ םא םׄאמ גא הגזהב לׅב ׅמאב טב  לׄםהמ מב גאגׇ,ׅ 
םא םמ ׅמ לד. ׄה ב ׄמ םט גמטמאמ גל םא כו, 
ׅא ׄמ ׄ ׄה גזגזגמ ׄמ ׇמ םאה זב ׇגמ, ׄמ ׄטד םטמד 
ה׆ז אאׅ ׄמ גגׇ ׄגטמ םד ךלמ זב כלׄ. ׄד וטכ  ׄמ גו׆אמ 
םׅמ םא וטל םא טגד ׄ אמ אזלל ׅכלׄ גהזׇ ׆ׇא םא ל׆םמ 
אט ׇגמ, ׇׅ ו גא, ומ ׇׄ׆ אטד (ׄאׅכ־׆ׇלד, 2016, זג' 
156-155). א גמאׇ ׄטׄ ׅ םא טם ל׆ם ׄמה. "ׄה האמ ךׅז 

  גלמ ׄמ זא זךב" (טגד, 1995, טל׆גה 145, ׇ׆ם 

םא). ׄמהמ םא םׅלב ל׆םב ׅזאגד םא ׇגמ גׇׇמ ׄמ כאמ 
מ גםׄאמ ל׆םמ גםמטמ אה.  ול כג םׅמה, ׅמ  ׆ב גהׄ 
אל׆זב הךלמ  ׇם ׅהה ׅד אמ כוׄא, גםׄא אה גטהב 
ׅמה ׅגכב גטמז םא גׅז גטל, םזם אמ ז׆ד טלםה גׇכ גמׄב 
אכלׄמ טלמ םאה ׅכוב. ׅגׅד  גגם גםמ ׄא "םאם 
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טהג  ךל  אׄמ  גזה  ׅ  םם  הׅלמ,  גטל  םא    מא  ׄטםל" 
ׅׅהמ  םא גםׄא אׄגטמ םׄל ׄה הב. "ׅ גטל ׄ 
הו לכ, ׅםט ׄלמ גמ גזלמ גם׆ב ׄלמ, םא ׇׅל ג םׇׄב ׄהה 

לך ׄ ׄהה א אׇזמ זׇ מג" (ׄגל, 2013, זג' 141).

�יכו�

ׅךל  זהמ  וטלממ  מׅההמ  מא  ׄמ  גגםב  ׄד  םזא  ׇׅלב 
זאב  מׅ  ׅכוב  כלׄ  ׅזכׅמ.  םהךל  ׅם  ׅׄגטמ  ׄהם 
גוזמ אה אםׄמ ׄמ ׄ־ׇׄמ םא ׄגטמ, ׄמ מהז ׅד ׅ ׄמ 
ךל  אמ  זב  זךג  םא  ׇׅׄא׆  כםב  אׅהמ.  םהמ  ׄטםלמ 
(ׄאׅכ־ ׄטםל"  "םאם  םא  ׅזכׅמ  אב  ׄמה  ׄם  כלׅ,  ׅׅ 
׆ׇלד, 2016), םגׅד גטל םא מהז ׅד ׄטםלמ כגמ. לׄה  מטומ 
מ טׄמ ׅךלמ םא טגד ׄ ׅ אׇז גםמטמ םא ׇׅל גמ, 
ׅגׇ לׅ ׆ב גמה. ׄטד ׇז  ׄהה לכ מא םׅ ׄה ׇלב אמ 
ׅׄכ ׇז גטזהב ׄמ ךטד טהג םא, ׄאׄ גט׆ם גםמח םׅ ׄה 
גהב אׅׄכ ׇז אׇל אמה אטזה ׄמ ךטד טהג םאה. ׅגׅד 
 גׇׅל ׅאמ טׄמ, גך ׅמהז ׇהגמ המה אםמהמ גמגׇמ. ׄ 
גמכגמ ׅגםׅ זא ׄטםל, םגזךב גמ ׄד א ׆ׅאמ מגב ג׆ׇלב, 

ׄ טמ אא, אמׄגמ ל׆םמ. 
ׄגל (2008, זג' 97-94) גׅה ׅד ׇז "ׄמ" ׅד ׇז "זא ׇׄמ", 
זהמ  םמ ׇל׆מ ׇז אא למ  אכג םא , ׄח גכגמ  
זב  וב ׇׄאכב, םׅב כג םא ׄמ המד מכח גםגזמ אכג םא 
ׄלמ. ׄה ב ׄטׄ ׄמ מם םםט םא טגד םגמ גמ אכ םא 
גגםמ, ם ׅלמ םא טהךׄא אלכ גד ׄגטמ. ׅ ׅזמ ׄ ׆ב ךלמ 
ׄמ ג םׄה ב גגםמ טהגמ גםמטמ םא ׇגמ םא כלׄ, ׅגגׇ 

טׄ  ׄ גׄטםלמ ׄגטמ. 
גטל הׅלמ גגם ׄמ לזד  אזאב כםל מטומ מ ׇׅׄב 
ה גׅא  מ ׄל זגב םא כוׄ  ׅׄטםלמ. גכב םׅ ם אמ אםמׅ 
ׅל אמטממ מ, ׄאׄ ׄ ׅ ךלח םא מ ׄמ (ׄגל, 2013, 
זג' 164-163). "םאם ׄטםל" גזגׇ ׄגהב ׄמ מ וׅכ ׄמ מטומ 
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גםׄא אׄגטמ ׅוגד םׄא מגׇ, ׄ ם ׅ ׇ אךז גכב אׄטםלמ 
אמׅלל  א  םׄה  טגד,  םא  אטׄכ  ׇׅג  אגגםד.  גמ  ׇםמ 
זׇ מג,  "םאם ׄטםל" המל ׆ב ׄ זגב, ׅׄמ גׇ גזׇ זא 
ׄמה  גׅ  אטלםהמ  טמ  אםה  ךלח  מגלמ.  זא  מהמ  כם 
גזךב גמ אםט ׄלמ ׄ אךל ׄלמ םא א ׅזכׅמ. ׄ ׄה המג 
גו׆למ  א  ׄד  טאוט,  ול  םא  גם׆מ  גולמ  ׇ  זא  ׅגאׄ 
ה  מ. ׄׄ   אםמאׅׅ  ׄ  ו כוׄאמ כהכלמ םׄ א אגזׅ 
אךׅז  םׄטםל  כהכל  אׇׅל  ׄ  אם,  אהםׄ  גׅכ  וגא  ך׆  גמכב 
םא  ךל  אגאא  גטל  םא  ו׆  ׆ב  ׄ  אםה  ךלח    ׅגׅד  זא. 
טגד, מהמ םא גטל ׇגמ אׄא םא ךל גׅׄמ ׄמ מטו 

לממ ׄכלׄמ ׆גם םׅמ ׄ גך. 
גטל םא ׄטםל ג גאאמ ׅמה ׅד גכגמ ׅד גהב, ׄטםל 
אלׄמ ׇל ׄמ מ טׄמ םא טגד טׄכ םא לד מלׅמ הטם 
כוב  מ גלמ כםב םא הוד ׄהם. לד אׇׅ  אׄ  םׄוחׄ 
גׅׄ ׄמ ׄמ םאמהמ, םהזׇ אא ׄמה ׅד גכלמ ׇז ׅמ גׅ 
ׅזמ  ׅ  גׅי,  ד  זא  ׇגמ  זא  גׅב  ׅ  גךב  ׄה  ׇגב.  םא 
הגםב אג א׆ז׆ז, םג׆ׇלב ׄמ זךג גזךׅב ׄמ מ ׄכׄאמ 
גםׄא  ׄ  טגד  םא  ׅכוב  כלׄ  ׄטםלמ.  מ  ׄמ  ׆ב  המ 
גמםמ  ׄגהב  ׅב  םם  ׄמהב,  הטםב  אלב  ׆מב,  ׅגכגמ  אמ 
למ ול גלמ, ׅׄא ׅ ׅזמ ׆ב כלׅ זגכ. םה ׄא הךב אמהזמ 
אמ  זךג  ו  םא  לד  םל  ׄמ  גכ  םאה,  טהגמ  ׄגטמ 

ׄמ גׅ ׄא ךט גםזל.
ׄ  םד  ׄטמ,  ׄמ  הםׄמ  ׄגטמ  םא  א  מגׇמ  גםׄא 
ׄמ,  זב  אם׆.  גגם  םא  ׄטםלמ  םׄד  הטם  ׅׄ  הא  כג  אגךׅ  םׄטמ 
זךגב  םב  הׇג  ׅב,  ה  אׄ  ׄב  ם׆ב  ׇםב  אגכגמ  ׄמה  גא  ׄ 
׆ז׆זב  א  זב  גםגזמ,  אמ־זךג  םא  לד  אזׅלה.  ׇלב  ׄמ  זםב 
מהמ  זךגמ  ׄמ    ׄמ  גׇׅׄ  אׄ  ׅה  גד  םהב,  ׅגם  ׅ  םהךׅל 
טםלמ גגם םגך, ג אׅל אםממ,  םא. זמ לד,ׄ 
ׄגטמ. מהזמ םא  מ ךל אמהומׅ  ׆ב גהזמ ל׆םמ, אד גזללמׄ 
גטל טׄמ ׅד ךלב ׅד גהב גׄטםלמ אלׄמ ׄמ ג׆ד מםמ 
גאׄמ  ׅ  ׄד  גגם.  ׅל  טהךׄא  וטלמב  ׅכוב  ׅמה  וב 
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 םא זךג, ׆ב אׄ מםׅ גוטכמ זא גמ ׄגטמ מהמ. ׄה 
ׄמ  גׇם  אמׅ  גולממ,  גמטומ  זךג  גד  אל׆  ךל  זב  הםׄלב 

כו טהג םאה, אגם אםׄא זא זׇ םׄאמ.
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