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קוק תרבג לש תונוסאה

התיבה הבישה

ןמיס ירפס ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה הירפסה .ןהכה ןר :תידנלוהמ םגרית .טסיווקנא הנא

םילקש 89 ,'מע 383 ,האירק

תיטסיפרתוכיספהו תררושמה ,תרפוסה הרפיס ,ירבעה םוגרתב "התיבה הבישה" לש הקשהה עוריאב

םירבד השולש לע ,)םיננאש תונכשמב םירפוסה לביטספ לגרל לארשיל העיגהש( טסיווקנא הנא

ינש .קוק סמיי'ג ןטפקו ,רתנספב הניגנ ,טרצומ לש "ינאבו'ג ןוד" הרפואה :םהילע בותכל המלח דימתש

תירבעב רוא םה ףא וארש ,)1997( "דוסה"ו )1994 הירפסה( "תפומה תריצי" ,םימדוקה הירפס

יתש תא ואלימ )האירק ןמיס ירפס ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה הירפסה( ןהכה ןר לש ומוגרתב

תישילשה הפיאשה לע הנוע ,2005-ב תידנלוהב רוא הארש ,"התיבה הבישה" .תונושארה היתולאשמ

יטירבה יאמיה ,קוק סמיי'ג לש ותומדב דקמתהל םוקמב .תירוקמה תינכותהמ תיטירקו הלק הייטס םע

לש טבמה תדוקנמ בותכל הרחב טסיווקנא ,הירוטסיהב םילודגה תוצראה ילגממ דחאו 18-ה האמה ןב

.תבזילא ותשא

ינמויל ןבומכ ףסונב םירקחמו תויפרגויב ובתכנ וילעש ,קוק סמיי'ג לע םייקה עדימה עפש תמועל

,הירוה ויה ימ ,הדלונ ןכיהו יתמ :תושביה תודבועה קר תועודי תבזילא לע ,לכל םינימזה ויתועסמ

םייח לש רבטצמב םינש עברא קר ןכותמ( םיאושינ תונש 20-כ רחאל התונמלאתה ,סמיי'גל היאושינ

.הייחל 90-ה תונשב הלש התומו ,תונוש תוביסנב םתומו הידלי תשש תדיל ,)הלעב םע םיפתושמ

םע ,העירי בחרו קתרמ ןמור טסיווקנא לש הרוסמה הדי תחת חתפתמ הלא םיירוטסיה םיטרפ ךותמ

היהש םינמור רבחמ" ,רפסה בגב בתכנש יפכ .רופיסה ךותב תונבומה סותאפ לש תושודג תונמ

םיכרד תנואתב טיחרמ התב תא הדביאש ,טסיווקנא ."תפדוע המרדב דשחנ היה ,תאזכ תומד איצממ

התודרשיהו הייח רופיס תא תראתמו ,לבא םע תדדומתמה קוק תבזילא לע תבתוכ ,םינש עבש ינפל

םעפ תררבתמש - הידלי לש םא ןיבו הלעב לש םא ןיב ,התיבה הבישל תדמתמ הנתמה לש םיאנתב

.תירשפא-יתלבכ םעפ רחא

שפנה תורעס תא ראתלו תושגרב ךוסחל הביטימ טסיווקנא .תועמד טחוס ילנויצומא טסקט וניא והז

ודקפש תונוסאה לש ןתמצועבו ןתומכב בשחתהב דחוימב ,הכרעהל יואר קופיאב תבזילא לע תופלוחה

תולובגו םירבגו םישנ יסחי לע ןמור והז ,לבאה םע תימוימויה תודדומתהב קוסיעל רבעמ .התוא

ךילהת לעו תמאה תפישח לש תובישחה לע ,תיטירבה הרבחב תודמעמה תכרעמ לע ,םיירדגמ

.תונקדזהה

וכלהמבש ,ינשה ועסממ קוק ןטפק לש ובושב חתפנ "התיבה הבישה"

רחאל .הילרטסוא לש יחרזמה הפוח תאו דנליז וינ תא ראשה ןיב הפימ

,תודידב לש םיציק" ,םיוסמ םייח בצקל הלגרתה ןהבש תובר םינש

םינש עברא וא שולש לש תויורדעיה לע רבדל אלש ,"סמיי'ג םע םיפרוח

ראשנש רבג תומדב אוביש יונישל המצע תא הניכמ תבזילא ,תופיצרב

דחא לכ םיענ תיבהו הניפסה" יכ הל ררבתמ דואמ רהמ ךא .תיבב הדיל

ךבוסמ השענו ךלוה קר וללה םיבחרמה ינש ןיב שגפמהו ,"ולש-ולולסמב
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.ןמזה םע רתוי

,וירופיסל הבישקמ איה :הלעב לש תויווחל רבחתהל הסנמ תבזילא

.בורקמ התוא דומלל ידכ ותניפסב תרקבמו םינמויה תכירעב ול תרזוע

תונפל ידכ הידלי םע התנבש תוימיטניאה לע רתוול הנכומ ףא איה

תיבב עריאש המב ןכדעתהל ןיינועמ ,ודצמ ,אוה .סמיי'גל םוקמ שדחמ

חילצמ אלו םיימיה ויתועסמ לש רשקהב קר םיעוריאה תא ןיבהל לגוסמ ךא ,ורדעיה תונש ךשמב

הטימב םיבכוש םדועב ,ךכ .תודבועל תודמציהו םינותנ ףוסיא ,יופימ :םייעוצקמה וילגרהמ רענתהל

הניבמ איה בושו בוש .הניפסה לע תולחמב ותמחלמ לע רבדמ אוה ,םתב תומ לע ול תרפסמ איהו

אצמנ אוה ."התוא גישהל רהממ אוהו ,ולש הניפסה בצק תא קיבדה אל דוע אוה .תיבב אל דוע אוה"ש

אל ונממש ,ישילשה עסמל ותאצ ןכל .םיב ןיידע ותייווה לכ ךא ,הדצל בכושש ףוגכ ,תיסיפ ילוא םש

.תענמנ-יתלב השעמל איה ,בושי

תוניפב וצצ םיזע םיעבצ" :ויתועסממ איבמ אוהש םיטקייבואה איה תיבב תפסונ תיסיפ תוחכונ

תועובצ תוכסמ וחנ רדחה תפצר לע ,ןורדסמב בלוק לע םודא-םותכ ץצנ יקנע תוצונ ליעמ .תוחמוגבו

םירתונה םינבלה םימתכל דוגינב םידמוע םה םתוינוגססו םתוינועבצב .)88 'מע( "םיעולק םילסו

םישוביכה לע םיזמרמו ,תשביה םינפל סנכנ אלו ףוחה יופימב קפתסמש ,קוק סמיי'ג לש תופמב

.חתפב םידמועה םיילאינולוקה

לש תדבוכמ הירוטסיה תלעב הנידמ - תידנלוה תרפוסכ דחוימבו ,21-ה האמב תבתוכש ימכ

ורופיס .תילאינולוק-טסופ תועדומ הזה ירוטסיהה ןמורל האיבמ טסיווקנא - המצע לשמ םזילאינולוק

הכולמה רצח לש םתונרקס קופיסל טקייבואכ םיצפחה ראש םע דחי "אבוי"ש ,יטיהט דילי ,יאמוא לש

תא ררועל תנמ לע התוא םישמשמ ,יאווהב קוק לש ירותסמה ותומ םג ומכ ,ללכב יטירבה רוביצהו

.הזה שגפמב תורצונה םיסחיה תוכרעמ סיסבבש תויתייעבל םיארוקה תועדומ

רקוחו דקפמ םוקמבשכ ,קוק סמיי'ג לש ותומד תא ונתסיפת תא תרגתאמ איה םזינימפה חורב

וא תיבב ומוקמ תא אצומ וניאש ,ןוחטיב רסחו ינלוח םדאכ ונל רייטצמ חושקו המצוע בר םיסונייקוא

,תיחקיפו הקזח השא איה תבזילאש תורמל ,תאז םע .הניפסה לע ,םיב קר אלא - ההובגה הרבחב

.תונמדזה לכב טעמכ היתונוצר תאו המצע תא םצמצל הנכומו הלש לע דומעל תעדוי הניא איה

הריבסמ םאה ,ןורחאה ועסמל סמיי'ג לש הברקה ותביזע תארקל ,ירמ המאל תבזילא ןיב החישב

ךיילע םיכרוד םה .בשע ומכ תויהל הכירצ תא .רתוול :תושעל הלוכי תאש דחא רבד קר שי'" :התבל

יראשית םא .בוש יפקדזת זאו ,םיילגרה תא וזיזי םהו םוי אובי .יפפוכתת זא ,םהלש םידבכה םייפגמב

,דגנתהל אל .הככ וא הככ ,ףוס שי רבד לכל ,תבזילא ,רבוע הז .ירבשית ,ףוס-הנק ומכ ,הפוקזו השקונ

ףצומ :רהנה ךרואל בשעה .הפי המכ )...( בשע ומכ'" :המינפמ תבזילא .)171 'מע( "'ידיספת זא יכ

תבזילא ,ןכאו .)171 'מע( "בשעה ומכ .היהא בשעה ומכ .חמוצו בש אוה דימת .סורד ,םסרוכמ ,שבוימ

הלזמל .ידמ דבכ ריחמ היה הלש ימצעה לוטיבהש הארנ ךא ,ןוסא לכ רחאל שדחמ הילגר לע המק

וחכשנש םיטרפה תא שדחמ ןיימדלו הירוטסיהה תולוצממ הצלחל העיגה טסיווקנא ,ונתחמשלו

.רוחאמ

De thuiskomst / Anna Enquist

תילארשיו תידוהי תוברת םודיקל ימואלניבה ןוכמב תדבוע ןיפור הנפד
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2008 יאמ ,םילשוריב ל"ניבה םירפוסה לביטספב טסיווקנא הנא

ץינירג ,ימואלה ימיה ןואיזומה ,1775 סנאד לאינתנ .קוק סמיי'ג ןטפק
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