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 קר פ קהשק  9 קרפ

בקצונר לס ק לכפ סר וק שש עתרו 

 השק בלבנו9 קנשוהק הצלנו. 

כלו ק, סר וק ה רתר.

קהשק, בר ר )בז 9( סבּה, ש עק 

סר וק שהחד קרק לרד חוף 

ֵּברקּות ולו  רשת הבטרחרפ, 

ו רשת הבטרחרפ זו בעונתק. 

כל רופ בה בעל קהבטרחרפ וקוהק 

הת קהבטרחרפ חלולרפ והכולרפ 

 ב נרפ.  ר עשק זהת? הף לה החד.

רופ החד ה ק: "בקצונר ללכת 

ולרשו9 שפ, ובקצונר לדעת  ר הוכל 

הת קהבטרחרפ."

לרלק  9 קלרלות, לרח הת קקובק 

ורצה לרשו9 ב רשק, בשעק 

שתרפ עשקק בלרלק.  ק חש הפ לה 

רול צעדרפ, ורוצהרפ עשקרפ הרש 

 תוך ק רשק.

ר ץ וקץ החקר זק, וקץ החקר זק, 

 ק קצק? לרקות, לרקות בקפ. 

ת ס החד והחז בו. 

כנקהק שקוה ע'ול, הו ב9 הדפ, הו 

חררת  קה. קחזרר בו עד קבורק. 

ה סִמעתַהא ִמן  -לּכּו ֻקַס~& ס~& ֻק~ י ַא@ ִד& ּבִ

ַמַרה ִמן ֻלּבַנאן ּוִמתַזוֶג@ה ִענדַנא.

ה. ה ַחִקיִקֶי& ַרִפֶי& ַיעִני ֻח@

לַמַרה, ַעלא ַזַמאן ִסידַהא, ִסמַעת  ִא@

אן ַחד& ַשט&  יה ַואַחד ּכַ ֹו ּבִ נ& ה ִא@ ֻקַס~&

, ַוַהאי  יח@ ִט& את ּבַ ירּות ִענדֹו ִמקַת@ ּבֵ

ִטיח@& ּבמֹוַסמַהא.  את )א(לּבַ ִמקַת@

יח@ ישּוף  ִט& אֶחּב )א(לּבַ יִג@י ַס~ ל& יֹום ּבִ ּכֻ

ּכּול. ף ּוַמא@ ַו& ה מַג@ ַו& יח@ ִמן ֻג@ ִט& )א(לּבַ

ִמין ִעִמלַהא? ַמא ַחַדא.

ַנאם  רּוח ַא@ י ַא@ ִד& יֹום ַקאל: "ּבִ

עֶרף ִמין ּבֹאּכֹל  י ַא@ ִד& ֻהַנאּכ, ּוּבִ

יח@." ִט& )א(לּבַ

ַח@ד@ )א(לִג@פת  יל ַא@ )אל(ֵל& ֵליֶלה ּבִ

יַעה  )ל(ֵס& אה, ִא@ )א(לִמקַת@ ּוִנֶזל ַנאם ּבִ

א  ַל& יל. ַמא ַחס& ַוִא@ )אל(ֵל& תַנעש ּבִ

ַח@פֶשה, ּוִיטַלע ִעשִרין ַשח@ס~ ּבֻנס~& 

אה. )א(לִמקַת@

ַפז& ֻירקֹד~ ַוַרא ַהאַד@א, ּוֻירקֹד~ ַוַרא 

ֹו יֻטח@& ִמנֶהן.  , ַתנ& ֹו? יֻטח@& ד& ַהאַד@א. שּו ּבִ

ש ּבֹו.  ַב& ִמסּכ ַואַחד ּוּכַ

א  אַדם ִוַל& ִני ַא@ א ּבַ ֹו ע@ּול, ִוַל& נ& ּכִ

ּבח.  ַוחש. ִמסּכֹו ַל)ל(ֻס~&

פרק 9 האשה מן הים
ה חִרֶי& לַמַרה )א(לּבַ ִא@

ק ס ק: שַחהדק קַחִרפ

שבט: ָעָקּב )הל(סעִדרק

הסע"ר: 17415, 2.9.1982
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קררתק ק ולק, קרק "רופ קדר9". 

לה שחקקּה עד קבורק. לרחק 

וקברהק לברת. 

בבורק קקהק הותק לכל קהנשרפ. 

קתבונ9 בק – ד ות של בת 

הדפ, בערנר בת הדפ  ושל ת

לג קר. קקהק הותק לכל קהנשרפ, 

שוהל הותק, הרנק עונק, צוערת. 

רולק כ ו רול של גוק.

נשהקק ע ו שנק, החקר שקהו 

הותק כל קהנשרפ, תושבר 

קכ ק וקשכנרפ, והנשרפ  בחוץ 

בהו לקהות )לש וע( הת קסר וק 

ק ו לה. נשהקק הצלו שנק 

בברת. נשה הותק להשק, קהק 

הותק ]וקרה[ בת הדפ, בת כ ו כל 

קבנות. לק רו ר  ושלפ.

תשעק חודשרפ החקר שנשהק 

להשק, הללק נת9 לקפ רלד, ובשנק 

קשנררק שוב נת9 לקפ רלד, ובשנק 

קשלרשרת נת9 לקפ רלד. כל קז 9 

וקוה שו ק על השתו בברת, 

רושק הותק ונועל הותק – רוצה, 

נועל הותק, נכנס, נועל הותק. 

כל קז 9 ק  תח בכרסו, 

 וחד  9 תבקח.

רופ  9 קר רפ שהלּה: "הת קוצק 

ה, וַקאַמת )א(לִקַיאֶמה.* אַרת ַג@ַט& ָס~

ַח@ד@ַהא  ּבח. ַא@ תַהאש ַל)ל(ֻס~& ַמא ַפַל&

ית. חַהא ַעַלא )א(לּבֵ ַוַרַו&

אס.  ל& )אל(ַנ& אַהא ַלּכֻ ּבח ַוַר& )ל(ֻס~& ִא@

ִני  ת ּבַ ִי& ִס~ ע ַעֵליַהא – ַשח@ תַטַל& ִא@

ה  אדִמֶי& ִני ַא@ עיּון ּבַ ה, ּבִ אדִמֶי& ַא@

אס,  ל& )אל(ַנ& אַהא ַלּכֻ אמֶלה. ַוַר& ּכַ

 . ח@ ֶר& , תָס~ לַהא, ַמא תֻרד& ִיסַא@

ֹות )א(לַג@רּו. ל ס~ ֹותַהא ִמת@ ס~

עד ַמא  ַקַעַדת ַמַעאה ַסֶנה, ּבַ

הל  אס, ַא@ ל& )אל(ַנ& ַשאַפתַהא ּכֻ

)א(לַקרֶיה ִו)א(לִג@יַראן, ּוַנאס ִמן 

אֶיה  ַג@ת תשּוף )א(לִחּכַ ה ַא@ ַר& ּבַ

ה. ַקַעַדת ִענדֹו ַסֶנה  )א(לַעִג@יּבֶ

זַהא, ַשאפַהא  ַו& אר. תַג@ )אל(ַד& ּבִ

ל&  ל ּכֻ נת ִמת@ ה, ּבִ אַדִמֶי& ִני ַא@ ּבַ

אק. ַל& ַנאת. ַעֵליַהא ַג@ַמאל ַח@ )א(לּבַ

ג@ַהא ּבִתסַעת-שֻהר  עד ַמא תַזַו& ּבַ

אִני ַסֶנה  רַזקֶהן ִטפל ּוַת@ ַלה ַא@ ל& ַא@

אֶלת@ ַסֶנה  רַזקֶהן ִטפל, ּוַת@ ַמאן ַא@ ּכַ

רַזקֶהן ִטפל. טּול )א(לַוקת  ַא@

ית,  )א(לּבֵ ּוֻהֶו& ַחאֶרס ַמַרתֹו ּבִ

ל ַעֵליַהא – ִיטַלע  טַהא ּומַקִפ& מַרּבִ&

ל ַעֵליַהא.  ל ַעֵליַהא, יפּות יַקֶפ& יַקֶפ&

ל& )א(לַוקת )א(לֻמפַתאח ּבֵג@יּבתֹו  ּכֻ

יַח@אף ַלִתהַרּב.

ּכ  ֶד& לַהא: "ּבִ אם ַסַא@ ַי& יֹום ִמן )א(לַא@

* זוקר ק רלק שבק  צורנת ברוקה9 ק ולת רופ קדר9. כה9 קרה בהק לבטה  קו ק 
גדולק.
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ללכת לרפ?"

ה קק לו: כ9 – נענעק לו בקהשק, 

כלו ק כ9.

ה ק לק: "בקצונר לשחוט הת קרלד."

קלך לזר9. קזר9 – סר ק לו 

שעשק הת ק עשק. סר ק לו 

הת ק עשק כ ר שרקק.

ה ק לו: "זו רש לק ת רחק 

בגקונק. קנח לק עד שתצה, 

החוז בק וחתוך הותק וקשלך 

הותק, ותרעשק בת הדפ קגרלק, 

תדבק כ ו ש דבקרפ הנחנו."

רופ החד צערק.

ה ק: "הרננר רודע כרצד הצוד 

)הת וס( הותק." שהלּה, ה ק לק: 

"הת קוצק ללכת לרפ?"

ה קק לו: "הנר קוצק ללכת 

לרפ" – נענעק לו בקהשק.

ת ס הת קרלד, ה ק לק: "הנר קוצק 

לשחטו   נר שהת קוצק ללכת לרפ.

הת שלושת קרלדרפ בקצונר לשחוט."

בה, קצק לגקוק הת קסכר9 על 

גקונק. כהשק גקק הת קסכר9 

על גקונק, צערק, ורצהק כל 

קת רחק השק בגקונק. ת ס, 

גזקק ב ס קררפ. רקד רצת דפ. 

לרחק להחד שקר ה הותק בק והק 

עקברת, ונק הק.

כהשק נק הק, להחק רו ררפ 

שלושק, ה קק לו: "הנר, הפ 

חר?" תרּוִחי ַעַלא )א(לּבַ

-לֹו ּבַראסַהא,  ה – תֶהז& ַקאַלת-לֹו: ַא@

ה. ַיעִני ַא@

ח ַה-)א(לַוַלד." ּבַ י ַאד@ ִד& ַקאל-לַהא: "ּבִ

לִח@תַיאר –  ַראח ַע-)א(לִח@תַיאר. ִא@

פֹו  ַר& ֹו ִעמל ַה-)א(לִעמֶלה. ַח@ פֹו ַתנ& ַר& ַח@

אַרת. ל ַמא ָס~ ה ִמת@ ִפֶי& ַר& )א(לֻח@

ַקאל-לֹו: "ַהאי ִענדַהא ַלע@לּוָע@ה 

יַהא ַתנַהא ִתטַלע,  ִל& ֹוִזתַהא. ַח@ ּבג@

ַהא ּוִזתַהא,  מִסּכַהא ּוֻקס~ ִא@

ה,  ה ַעאִדֶי& אדִמֶי& ִני ַא@ יר ּבַ ּותִס~

י ִנחַנא." ל ַמא מִנחּכִ י ִמת@ ּבִתחּכִ

ת. ַח@& ַר& יֹום ַס~

י  ִד& יף ּבִ עֶרף ּכִ ַקאל: "ַמא ַא@

לַהא. ַקאל-לַהא:  ידַהא." ַסַא@ ִס~ ַא@

חר?" ּכ תרּוִחי ַעַלא )א(לּבַ ֶד& "ּבִ

רּוח ַעַלא  י ַא@ ִד& ַקאַלת-לֹו: "ּבִ

ת-לֹו ּבַראסַהא.  חר" – ַהַז& )א(לּבַ

י  ִד& ִמִסּכ )א(לַוַלד, ַקאל-לַהא: "ּבִ

חר.  חֹו ַעַשאן תרּוִחי ַע-)א(לּבַ ּבַ ד@ ַא@

חֶהן." ּבַ ד@ י ַא@ ִד& ַלאת@ וַלאד ּבִ )ל(ַת@& ִא@

ֹו יֻג@ר& )א(למּוס ַעַלא  ד& ַג@א, ּבִ ַא@

א ַג@ר& )א(למּוס  ֹוִזתַהא. ַלַמ& ג@

ל&  ַח@ת, ּוִטלַעת ּכֻ ַר& ֹוִזתַהא, ָס~ ַעַלא ג@

ֹוִזתַהא. ִמִסּכ,  י ּבג@ ִל& ע@לּוַע@ה ִא@ )אל(ַל&

ת ַדם.  . ִנִזל שַווֶי& )א(לַמַקס~& ַהא ּבִ ַקס~

מַהא ִחּכֶמה  ַח@ד@ַהא ַלַואַחד ַחּכַ& ַא@

ת. ה, ּוַטאּבַ ֶי& ַעַרּבִ

עד יֹוֵמין,  ת, ּבַ א ַטאּבַ ַלַמ&

י, ַלו  ִנ& ה, ַקאַלת-לֹו: "ַא@ ַלאֶת@ ַת@
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תשחקקנר, קוצק ללכת לרפ. 

הרננר קוצק לרחת הת רלדר וללכת 

לרפ. בקצונר לקקהות לך 

הת בנר קהדפ השק ברפ. 

רש בנר הדפ ב רפ כ ו שרש 

 ק, על קהד ק בעקך. כולפ 

חררפ ב רפ."

 ש חק זו – ש ק  ש חת 

חִרי" )קר ר(, וחררפ עד קרופ  ")א(לּבַ

ּבֵּברקּות.

חר.  רּוח ַע-)א(לּבַ י ַא@ ִד& רִני, ּבִ נֶת תַדִש& ִא@

רּוח  חֹ@ד@ וַלאִדי ַוַא@ יש ַאא@ ִד& ּבִ

ַפרִג@יּכ  י ַא@ ִד& ַנא ּבִ חר. ַא@ ַע-)א(לּבַ

חר.  )א(לּבַ י ּבִ ִל& אדִמין ִא@ ִני ַא@ )א(לּבַ

)א(לַמי ַקד& ַמא  אדִמין ּבִ ִני ַא@ ִפיה ּבַ

לַהא  ן. ּכֻ רד~ ַתקִריּבַ יה הֹון, ע-)א(לַא@ ּבִ

)א(לַמי." ַעאיֶשה ּבִ

סמַהא ֵעיֶלת  י – ִא@ לֵעיֶלה ַהאִד@ ִא@

חִרי, ּוַעאיִשין ַלַחד )א(ליֹום  )א(לּבַ

ירּות.  ּבּבֵ

פרשנות

שבט עקב הלעקה שק רושב ס וך להד רת, על גבול קצ ו9, לה קקחר  9 

קגבול.  של  קשנר  בלבנו9  צדו  קשבט  תגוקקרפ  חלר  בנר  קתרכו9.  קרפ 

החת  9 קח ולות ק קכרבות הותו,  וצהק  כוקדרסטה9 )ב9 דוד ובקרהר 

.)33 ,2012

רשק של ב9 הנוש עפ נעקק קשוכנת ברפ  ו רע בעוד שנר סר וקרפ בדווררפ, 

שהס תר בצ ו9 קהקץ: בסר וק "שבע כלות לשבעה אחים"  סררעת בת רפ 

בסר וק  שנחט ק.  קעררתו  החקר  ב סעו  קרפ  סוסו  על  עפ  לר וץ  לגרבוק 

"שלושת האחים והציפורים המדברות" נעזק קגרבוק בבת רפ בשפ  הט ק 

כדר לחלץ הת הקובתו  רדר ע'ול, שחטף הותק. 

הבטרחרפ  גלק,  בעל  רשת  ֵּברקּות.  חוף  על  קסר וק  תקחשת  עלרלת 

קברפ  הנשרפ  וקוהק  ל שחרתרפ  הוקב  קוה  בלרלק.  נהכלרפ  שהבטרחרו 

נ לטרפ  9 קשדק. קוה לוכד החד  קפ בחשרכק, ו ברהו הל ברתו. בבורק 

 תגלק, ש דובק בבת הדפ הרל ת שקגרעק  9 קרפ. קוה נושה הותק להשק 

לרפ,  חזקק  תר לט  השתו  חושש  9  קבעל  רלדרפ.  שלושק  לו  רולדת  וקרה 

קזרנרפ  עפ החד  קוה  תררעץ  ובקרח.  סוקג  הותק  החוקר  לנעול  ו ר רד 
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בהשק להרל ותק של השתו. קלק רועץ לו לחתוך ת רחק קנ צהת בגקונק. 

קוה שולף סכר9, הוחז בהחד  רלדרו, ו הררפ עלרק שהפ תלך לרפ רשחט 

גקונק,  על  ברלד, קוה  עברק ב  תרע הת קסכר9  ל גוע  והז ב רופ  הותו, 

וחותך הת קת רחק. להחק שקרה נק הת חול ת הרל ותק של קהשק, וקרה 

רלדרק  עפ  קררתק לקר לט  לה  לו, שכוונתק  לדבק. קרה  סברקק   תחרלק 

לרפ, הלה לקקהות לו הת בנר ע ק – הנשרפ קחררפ ב ר קרפ. ק ס ק הרנו 

 וסק לנו, הפ קבררוק הכ9 קת  ש. קוה קר  צרר9, שק ש חק   שרכק 

לקתגוקק בֵּברקּות.

ש ות  רו ות  של  נקגרפ,  סוקות,  הת  רוקפ  ק סברקרפ  סר וקרפ 

ק ולרלוק  חורקר  ב ר  נרקהרפ  חבקתרות,  הו  טבערות  ותו עות  והנשרפ 

סיפורים אטיולוגיים. כך ל של  סברק ס ק בקהשרת הת עובדת קרותו של 

קנחש חסר גפיים בעונש שררבל בגר9  רתור הדפ וחוק ]בקהשרת  קר ג[, הת 

הופעת הקשת בענן כהות לבקרת, שכקת קהל עפ נח ]בקהשרת  קר ט[, והת 

רשקהל כתזכוקת ל לח תו של  בנר  רדר  על  גיד הנשה  על אכילת  האיסור 

רערב ב להך לרד  עבק רבור ]בקהשרת  קר לב[.

קסר וק על קהשק שרצהק  9 קרפ קוה לכהוקק אגדה אטיולוגית ק סברקק 

הת  רוק ש ק של  ש חת אל בחרי, כלו ק " ש חת ַקַּיִּמר" ) לשו9 רפ(. 

ק ס קת  צרגק הת קסר וק כסר וק ה רתר, שקתקחש ב צרהות, ו צררנת 

כר ש עק הותו   רק של השק לבנונרת, השק נרשהק להחד  בנר קשבט.

הך ק וטרב של השק קבהק  9 קרפ קוה  וטרב בעל ת וצק קחבק, ק וכק 

)mermaids( שכרחרפ  הוד  בנות-רפ  על  ב קחבר תקבות שונרפ. סר וקרפ 

ב קחב קתקבות קרלטר. תו  סו9  צרר9 כ ק  וטרברפ קרשוקרפ בבנות-

רפ: 81.0.2B "בת-ים נישאת לבן אנוש"; 81.2B "בת ים יולדת ילד לאב 

אנושי" וכדו ק )Thompson 1958(.  וטרברפ הלק  ו רערפ בעררק בהקצות 

הרקו הרות צ ונרות קשוכנות לחוף ר רפ.  וטרב 81B "בנות-ים שפלג גופן 

התחתון הוא בדמות דג )סירנות(", רררפ ב קחבר תקבות קברפ, בר9 קרתק 

בסר וקר ק רתולוגרק קרוונרת. קסר וק קרדוע ברותק קוה סר וק   גשו של 

הודרסרהוס עפ קסרקנות, ק תוהק בהודרסרהק.
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אדם.  כבני  ורבין  פרין  "הדולפנין  דול רנרפ:  על  דרו9  רש  קבבלר  בתל וד 

מאי דולפנין? )מהם דולפינים?( אמר רב יהודה: בני ימא" ]תל וד בבלר 

ומגדלין  "יולדין  עלרקפ:  נה ק  בתוס תה  ה[.  ע וד  ח  דף  בכוקות   סכת 

מבני אדם", כלו ק קפ רכולרפ לרררפ רחסרפ  וקררפ עפ בנר הדפ, וקש"ר 

  קש: "הכי גרסינן )כך גורסים אנו(: הדולפנין פרים ורבים מבני אדם – 

שאם בא אדם עליהם מתעברת ממנו. בני ימא – דגים יש בים שחציין צורת 

אדם וחציין צורת דג, ובלעז שריינ"א )צקרך לקרות שרקררנה,  9 קצק תרת 

קעתררק sereine – סרקנק, בתולת רפ(".

בסר וקר הלף לרלק ולרלק רשנו סר וק על ּגָֻלָנהק בת קרפ )קרבלר9 פ7פ1, רג, 

2890-2886, לרלות 739-738(: הל  לך  קסר  ובהת ש חק הרל ת. ק לך 

 תהקב בק ונושה הותק להשק. בהחד קר רפ, להחק שק לך  עתרק עלרק 

דבקר הקבק, קוה  צקרק בהוזנרק שקרק  הושק, לּו קררתק  ברהק לעולפ ב9, 

שררקש הת   לכתו להחק  ותו, ו  צרק בק לדבק. קרה חוקגת  שתררתק 

לו, שקרה  ורוקשו. קרה  ס קת  בנו  נושהת בקח ק הת  לו שקרה  ו ודרעק 

בת ל ש חק של רצוקר רפ הנושררפ, קחררפ ברפ, וקר בגלל הקבתו קקבק 

הלרק לה ר צק  9 קחלו9, ונ לטק הל קרפ. בק שך קסר וק  תוהקת לרדת 

קנסרך ובררוקו הצל רקוברו ש תחת ל רפ.

סר וק זק  תכתב ב רדק קבק עפ קסר וק קבדוור. גפ שפ  דובק בבת-רפ 

הרל ת, שנרשהת לב9 הנוש. ה שק גפ שסר וק קת רחק, ש נעק  9 קנעקק 

לדבק קוה ברטור סו טר לתו עק נ שרת. בק והק  וכקת תו עק של קו עת 

 ,)globus hystericus( קרסטקרת"  "גולק  ק כונק  קגקו9,  בהזוק  בלרטק 

לקררה.  ולה  לבלוע  לה   – סותקרפ  קגשות  של  נ שר  נובעת   צב  וקרה 

לרפ  געגוערק  בר9  נרטש  הבר  קגרבוקק  של  נקהק שבלבק  קסר וקרפ  בשנר 

ול ש חתק לבר9 נה נותק לבעלק ולרלדרק, וקוה בה לרדר ברטור בצוקק של 

הרל ות ז נרת.

 וטרב קִהל ות  ו רע גפ בסר וק רקודר-ס קדר בשפ "הנער ואשת הים" 

שנקשפ על רדר ק ולרלוקרסט וקקרסטוקרו9  הרק ) רס( גקונווהלד בשנות 

להחק  ותו  ו וקספ  הרקו ק,  ב זקח  קרוד ת  ק הק  של  קשלושרפ 
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 קר פ קהשק  9 קרפ

)גקונווהלד 1982, 62-60(. בסר וק זק  זד 9 קגרבוק לעררקק קררק  הדפ. 

ב קלך קלרלק קוה צו ק בחבוקק של בנר הדפ, גבקרפ ונשרפ, קעולרפ  9 

קרפ ונכנסרפ לעררקק. עולק ברדו ללכוד נעקק  בנות קרפ, וקוה נושה הותק 

להשק. בת קרפ קרה הרל ת. בק שך קסר וק קולכת בת קרפ לעול ק. על 

 ר קנוקג בערק שקפ חררפ בק, רובקרפ הנשר ק רופ הת קבעל קחר רחד עפ 

ולרלק"(. קבעל  לרלק  ב"הלף  סרנדבד  ) וטרב  וכק  סר וקר  השתו ק תק 

 צלרח לצהת  תוך קרבק ו גלק כר קוה נ צה על גבר הר. בסרופ קסר וק 

קוה  וגש שלושק נעקרפ  הנשר קרפ ק סררערפ לו לצהת  9 קהר ולחזוק 

לרבשק בבטחק. ל נר ק קדפ   נו  ס קרפ לו קנעקרפ כר קפ בנרו שנולדו 

לו  בת קרפ.


