
 הבאר ליד פגישות ''גן

 תמא

 גלעדחיים

 באר אל לעיר מחוץ הגמלים את"ויברך
 השאבת". צאת עת ערב, לעתהמים,

 ואילך( יא כ"ד,)בראשית
 שם והנה בשדה, באר והנה"וירא
 מן כי עליה, רבצים צאן עדרישלשה
 גד- והאבן העדרים; ישקו ההיאהבאר
 כל שמה ונאספו הבאר. פי עללה

 האבן את וגללו )שהרועים(העדרים
 והשיבו הצאן, את והשקו הבאר פימעל
 לריקומה". הבאר פי על האבןאת

 ואילך( ב כ"ט,)שם

 בארץ וישב פרעה מפני משה"ויברה
 מדין ולכהן *. הבאר על וישבמדין,
 ותמלאנה ותדלנה ותבאנה בנות,שבע
 ויבאו אביהן; צאן להשקות הרהטיםאת

 ולגרשום"הרעים
 סו-יז( ב',)שמות

 הדמיון, ביניהם שרב סיפורים שלושההרי
 יבחין בכתובים המעיין ואולם, זהים.כמעט

 החב- כרקע כיניהם, משמעותייםבהבדלים
 לא שכן, הבארותן בסוגי - ובמיוחדרתי
 כהרי ורבקה עבד-אברהם של בארםהרי

 בארהתיהם הרי ולא ורחל, יעקב שלבארם
 יתרו. ובנות משה של בארם כהרי אלהשל

 הסי- משלושת 'האירועים את אפוא,נבחן,
 שביניהם. והשונה השווה עלפורים

 אסיפור
 אידילית: תמונת-הווי מכיל זהסיפור
 לום-יום, כדרכן יוצאות העיר נחורבנות

 יציאה- ביתו. לצרכי מים לשאובלעת-ערב,
 להניח, יש כך מלווה, היתה זובצוותא

 וגינוני- 1 פטפוטי-נערותשובבות-נעורים,
 ובהורי זרים עוברי-אורח פני מולהתהדרות
 כוונות מלווים כשהם בדרכן, שניקרוהמקום

 את לעשב שניסו הקדמונים הפרשנים את גם כנואה, הטריד, שבפסוקנו "וישב" לשון כפל*
 שם"; נתעכב - מדין' בארץ "'וישב רש"י: ה"דרוש". בשיטת ורכו, פי על אחד כלהעניין,
 לשבת "בחר ספורנו: וגו'"; ישב למה לפרש שב מדין' בארץ 'וישב שהזכיר "ואחריראכ"ע:
 בארץ "'וישב רשב"מ: באר"; לאיזה סמוך שישב לו קרה בארץ ובעכרו מדין בארץ זמןאיזה
 כאדם נח שם הבאר', על 'וישב תחילה במדין. ישב עלילה באיזו מפרש ואח"כ כולל -מדין'
 "'וישב קמוטו: למשל: המסורתית, הפרשנות בעקבות הולכים זמננו פרשני רוס גם לפוש".שעומד
 ממש: ישיבה לשון ואח"כ השתקעות כלשון 'וישב' נאמר בתחילה הבאר', על וישב מדיןבארץ
 שמות, ספר על )פירוש וגו'" הבארות אחת יד על יושב היה הימים מן וביום במדין התישבמשה
 ואחרים. של"ג חרטום, וכן 13(עמ'
 וישב מדין ארץ אל 'ולך כנראה היה המקורי "הנוסח השבעים(: )בעקבות גורס סורסיני ה.נ.
 3ע(. עמ' ח"ה מקרא, של )פשוטו חבאר'"על
 במקורו הכתוב לשון וכי הדברים, העתקת בשעת שנגרם בשיבוש-כתיב כאן עניין כי נראה,לי
 ארץ בחתומי בבואו מיד חלה הבאר על הישיבה דהיינו, הבאר", על וישב מדין ארץ "ויבאהיה
 כך ואמגר רואינו כל בעתי דבר, לכל מצרי" נאיש ובשפתו בלבושו 'בותורו, עויין אז והואמדין
 הכתיבה רציפות בשל היה: כך רגתוב של וגלגולו הצילנו' מצרי 'אקש לאביהן הכוהן בנותאמרו
 שמעתיק ,וי-' מקוטעת מלה ונותרה שלאחריה 'ארץ' המלה אל 'ויבא' של והאל"ף השי"תנספחו
 כבנוסחנו. 'וישב, ונתקבל ובי"ת שי"ן הוספת ע"י בהבנתו, השלימה,אחרון
 יא-יג(. ט', )שמו"א תערו שאול עם רמה נערות פגישת השווה1
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1ק ר א ב ה ליד גישותפ

 עבד- 2. וכאיתכסיא באיתגליאמסוממות
 - גרורה שליחות  עימו הנושאאבההם
 את בעיניו בוחן לבן-אדוניו, אישהלמצוא
 אחת אחר נכסיך הוא והנה -הנערות
 2א. מאד" מראה"טובת

 הנשיי. המין טהרה על ודוא כולוהסיפור
 זכר בו אין מובהקת; עירונית -האווירה
 הבאר מז השאיבה כפר. ולהיי לצאןלרועים,

 לכול. חופשית-
 בסיפור

 מחיי כולה זה, בסיפור המופיעההתמונה
 להוציא, הגברי, המין טהרת ועלהרועים
 רחל את הראשית, הגיבורה אתכמובן,

 להתעניי- הזוכה ויפת-המראה","יפת-התואר
 הבחורים-הרועים, של הארהד וליחסםנותם
 בלבו אותה חמד בודאי, מהם, אחדשלא
 והידי- העניין עדים, יופייה. אחר שביוהלך
 למשפחתה הנוגע בכל מגלים שהםעה

 שעוררה והסקרנות ש, רחל שלולייחוסה
 בסי- "באר . . . רחל אודות על הזרשאילת
 בלבד, הצאן להשקאת משכהנת זהפורנו

 כפופה אלא חופשית אינה ממנהוהשאיבה
 מסויים.למשטר

 גסיפור
 דו- מעורבת, היא זה בסיפורהחברה
 באלימות, הגרבל הגס, היחס בולטמינית.

 הבאר כאן גם הרועות. אל הרועיםמצד
 השאיבה אלא העדרים, להשקאתמשמשת
 הכלל שולט כאן ב; כבסיפור מוסדרתאינה
 גבר". דאלים"כל

 רקע בעלי סיפורים שלושה אפוא,לפנינו,
 שונים בארות של טיפוסים ושלושהשונה,
 מרומזים שביניהם וההבדלים מזה,זה

 סיפור בכל המחבר  שהצניעב"מילות-מפתח"
וסיפור.
 אלה. מילות-מפתח אחר נתחקההבה

 לעיריי"מחוץ
 לעיר", "מחוץ הן מילות-המפתת אבסיפור
 אסו- בתוכן מקפלות הן המקום ציוןשמלבד
 נמ- אנו מסויים. חברתי הווי שלציאציות
 ץ 1 ח מ הוא הבאר שמקום למדים,צאים
 השובה  משגוצות וו  לעובהת  וינן ר י על

 דרכי העיר, תושבי של ההיים אורתלהבנת
 מחוץ הוא הבאר מקום וכיו"ב. המיםאספקת
 הגבעה, או התל, למרגלות כלומרלעיר,
 מעבר נמצאת הבאר העיר. בנוייהשעליו

 המופ- עין-הורים-ואחים שללתחום-הראתה
 כדי . . . הבנות של ורבען ארחן עלקדים
 העיר מן לצאת יש הבאר אללהגיע
 מעיין ממי ניזובה  הבאר 4. אליהולרדת
 היא הבאר 5. כדים באמצעות  נשאביםוהמים

 סעדה. מדברת בחיתון מסתיימות הפגישות שכל העובדה2
 "טובת היותה בשל לא  ראשון, ממבט רבקה, של המהתה אחרי שבי הלך אליעזר דומה,2א
 רצצי מלאכתה. עשהה שבו והאופן חריצותה בשל בעיקר, - ואולי גם, אלא בלבד, מאו"מראה
 כלהלן: לשיתזוה הניתנים האירועים התרחשות את המטפר מוסר שבו הדברים, נוסח אחרלעקוב
 אחת מופיעה והנה מימי לשאוב הבאות בנערות ומתבונן אתו אשר הכבודה עם עומדאליעזר
 העבד "וירץ ומחד - ותעל" כדה. ותמלא העינה "ותרד עליה: אומר שהכתוב מאד" מראה"טובת
 ורצף הפעלים ריבוי ידי על הבאים בכתובים מתוארים הנערה של רתכונותיה טיבה וגו'".לקראתה
 ותכל Tnpmnl; )כדה( ותורד ותמהר אדוני( )שתה "ותאמר מהת: של אווירה היוצריםהפעולות
 וחריצותה פעלתגותה גמלי%'. )לכל ותשאב עוד ותרץ )כדה( ותער ותמהר . . . ותאמר)להשקותו(

 מחליט: והוא מחריש", לה, משתאה "והאיש נאמר: שכן השתאות, העבד בלב עוררו הנערהשל
 טעה... לא ואמנם יורשו. היחידי בנו ואשת אדוניו של כלתו להיות לה  יאה  כזאתחרה
 הרועים מן אחד לכל שהיה. האישי לעניין סימן רבית, בלשון היא השיחה כל לב: שים3

 רחל. היא השיחה,בנושא
 כ"1, )בראשית כדה" את ותמלא העינה "ותהד וכן מים", לשאב יצאת העיר אנשי "ובנות4

 בשאיבה. אסורות העיר מאנשי שאינן בנות משמע, העיר" אנשי "ובנות כתוב לב: שיםיג-טז(.
 רב, בעומק הנמצא תת-קרקעי ממעיין הניזונה באר 1( בארות: סוס שני בין מבחין המקרא5
 המשל: וכן ו( י"ב, )קהלת הבאר" אל הגלגל "ונרץ השווה: ובגלגל. בדלי מעלים המיםשאת
 פ, )תגחומא הדלי" אחר החבל"הלך

 מקץ"
 בור "כהקיר ז(: )ו', ירמיהו התכמן זה מסוג לבאר

 זורמים שמימיהם עיליים, ממע=נות שניזוזות בארות וישנן רעתם". הקרה כן מימיה,)=באר(
 המבוע" אל הכד "ותשבר השתה; כדים. הממצערת 'נשאבים והם השטח פני על בערוצים הבאראל

 להלן(. )ראה מי-תהום לתוכה שממהונים  רב  לא  בעומק  תפרום  באר  2( שם(; שם,)קהלת,
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 ם י, יחנ3[
 הקובעת 6 המוניציפלית הרשות שלקניינה
 לכל מותרת השאיבה השאיבה. סדריאת

 מיועדים המים 7. לזרים לא אך העירתושבי
 אסו- בעלי-חיים והשקאת בני-אדםלשימוש

 לחלוטין.רה

 בשלהיייבאר
 בשדה". "באר הן מלות-המפתח בבסיפור

 א: שבסיפור מהבאר שונה זובאר
 מהישוב, הרחק בשדה, ,מקומה1.

 הצאן להשקאת נועדה והיא המרעה,בשטחי
 כולה; הסביבה עדרי שלוהבקר
 מוניצי- רשות של קניינה אינה הבאר2.
 ואין שחפרוה עצמם, הרועים של אלאפלית,
 8; ,במימיה להשתמש רשות אחריםלרועים
 בסיפור הבאר כמו שופעת אינה זו באר3.
 ממעיין לא מקבלת היא מימיה את שכןא,

 אליה המתנקזים רדודים ממי-תהוםאלא
 לשם העדרים. ה'שקאות שביןבפסקי-הזמן

 לשאיבה קבועים מועדים לקבוע ישכך
 שאיבה למנוע וכדי העדרים.ולהשקאת

לעד

 הרועים-'השותפים, ידי על גם מבוקרתבלתי
 שלהסרתה כבידה באבן הבאר אתמכסים
 בארות 9. לבאר הרועים-השותפים כלנאספים
 מקום ובעמקים בנחלים נחפרות זהמסוג
 במדרונות ולא גבוהים מי-תהום מצוייםשם

 שם10. נמצאים אינם וגמי-תהוםהגבעות

 הרהטים" את ותמלטנה ותדלנה"ותבאנה
 לסוג שייכת ג' שבסיפור הבאר כיאם

 ממנה שונה הריחי ב', שבסיפורהבארות
 הגיאוגרפית. ובסביבתה החברתיברקעה
 לפרשת הזאת הבאר פרשת קרובה זומבחינה
 ובבאר בגרר ויצחק אברהם שלהבארות

 בע.ש
 לבחון צריך לאשורם הדברים הבנתלשם
 התרחשותם. למקומות בזיקתם האירועיםאת

 היא ההתרחשות זירת ו-ב' א'בסיפורים
 חלק שהיא זו ארץ נהרים. ארםארץ

 11, מים נשפע מבורכת הפוריה",מה"קשת

 וכארץ- ויער12, פרי במטעי דשן,במרעה
 על עמדה היא והדרום, הצפון ביןמעבר

 יז(. כ"א, )במדבר עם" נדיבי כרוה שרים., חפרוה "באר : השווה6
 שרבקה לאחר ורק מרחוק מחכה אלא הבאר אל גמליו את מקרב אברהם עבד אין ואמנם,7

 ושתה הגמלים את השקה הבאר, מן רב במרתק הנמצאת הירוקת, אל כדה את והערתהשאבה
 השקת אל כדה את ותער "ותמהר ולהלן: לקראתה" העבד "וירץ הכתוב: לשון וכן הוא.אף

 למרחק. אלא ריצה ואין הבאר", אל עודותרץ
 וא"לך. סו כ"ו, בראשית השווה:8
 אינו וכיו"ב המים" נקיון 'על לשמור "כדי שונים פרשנים ע"י שניתן הבאר לכיסוי הטעם9
 הכתוב ואילו אחד, 4רש ע"י להסרה הניתן קל במכסה להשתמש היה אפשר זו למטרה שכןנראה,
 הרועים-השותפים, כל אסיסת נדרשה האבן הסרת שלשם משמע, העדרים" כל "ונאספומדגיש
 חמישה על בפירושו שד"ל הדבר את הבין כך ואמנם, חברתית-ציבורית. היא הבאר כיסויומטרת
 שלא כדי הבאר פי על גדולה אבן נתנו "והנה וזו"ל: 118( עמ' תשכ"ו, דביר )הוצ' תורהחומשי
 מהם אחד יאבד שלא כדי העדרים, כל בהברת אם כי צאנו להשקות הרועים מן אחד כליוכל
 אבל לגלגלה, שלושה או .שנים יוכלו שלא כ"כ גדולה היתה שלא אמת, הן לצורך. שלא המיםאת
 התנאי". על לעבור יניחו ולא זא"ז שומרים ושלושהסגים
 שם(. )בראשית, וגו'" בנחל יצחק עבדי "ויחפרו השמה:10
 בעדו. מדבר זהרים השם11
 פלעמ: של משלו מובן זה נוף רקע על12

 ישראל! משגנתך יעקב, אהליך סבו"מה
 נהו; עלי כגנת גסיהככנחלימ
 מים. עלי כארזים ה', נטעכאהלים
 רבים". במים וזרעו מדליו מיםיזל

 ה-ו( ע"ד,)במדבר
 נאמן ביטוי לתת יכול לא בלק"( ינחני )"מארם ארם מארץ הנביא-המשומר בלעם,דומה,

 ארצו, של וטבעה נומה ממראות אלא לאהליו", ה"שוכן ישראל עם של מחיוניותולהתרשמותו
 מקור הים ונופיה ישראל ארץ שטבע התנ"ך ומשוררי ישראל נביאי כדרך בנפש, עמוקהטבועים
 ולחזיונותיהםלחוויותיהם
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]א הבאר לידפגישות

 הכל- ז"טפע גבוהה. וחברתית הרבותיתרמה
 הציבו- החיים מירקם על חותמו טבעכלי
 הארגוניים-הממלכתיים. והדפוסיםריים

 גיא- - מדין בארץ המצב מעיקרושונה
 מדברית, - הארץ ג'. סיפור שלהתיזיון
 חלקם - האוכלוסייה דלה; האדמהצחיחה;

 מתמידה למלחמת-קיום הנתוניםשבטי-נוד
 ל ב :  הבלל  שולט שבו פריע,ולמשטר-חיים

 מצד הכלכלית המצוקה . ר ב ג ם י ל אד
 גרמו האכזרי, הטבע - אחר ומצדאחד,

 ועל פיסת-קרקע כל על המריבותלסכסוכים
 יש זו מציאות רקע על טיפת-lsallb.כל

 אברהם משפחות של קורותיהם אתלראות
 כחלק אשר הנגב, גבול שעל בגררויצחק
 ארעי מאחז שימים מדברי מרחבמגזרתו
 המקום שתושבי נודדים, ולמשפחותלשבטים

 שטחי על המתחרה זר אלמנט בהםרא'ו
 המעטים, המים מקורות ועל הדליםהמרעה
 גרר רועי יכלו. אשר בכל להם התנכלווהם

 אברהם רועי שחפהו הבארות אתגוזלים
 רבים אבימלך ורועי בעפר, אותןוסותמים

 ואילו שחפרו, הבארות על יצחק רועיעם
 משום אלה במעשים רואה אינואבימלך

 לעונש. או לתגובה לגינוי, הראוימעשה-עוול
 אבי- את מוכיח אברהם כאשר מזו:יתירה
 פני-  מעמיד אבימלך עבדיו, מעשי עלמלך
 גם 14. הזה" הדבר עשה מי ידעתי "לאתם:
 אבימלך, בחסות היא בגרר שישיבתויצחק,
 מצד ולהגנה מזה טוב ליחס זוכהאינו

אבימלך.
 הבאר פרשת לנו מתבארת זה .רקעעל

 הן: בה מילות-המפתח אשר ג',שבסיפור
 הרהטים". את ותמלאנה ותדלנה"ותבאנה
 באין מדין, מדבר של הפרועהבמציאות

 כטוב עושה אחד כל מחייבים, וסדרחוק
 מנצלות מדין, כוהן רעואל, בנות גםבעיניו.
 גם )ואולי המקום מן הרועים היעדראת

 וב- מזדרזות והריהן הכוהן( כבנותמעמדן
 וממלאות המים את ושואבות הבאר אלאות
 ובבוא אביהן, צאן להשקות הרהטיםאת

 את מוצאים הריהם עדריהם עםהרועים
 בבמת ועמם את מעורר  ברבר  ריקה.הבאר
 שמוצאו משה, 15. אותן ומגרשיםהכוהן
 אינו רבים, במים 'המשופעת היאורמארץ
 במעשה ורואה שבמדין המים למצוקתמודע

 הבנות, להגנת ונחלץ רשעות משוםהרועים
 בארץ בעבר, דומים במקרים שנהגכשם

 עברי "איש שהיכה המצרי במעשהמולדתו,
 הניצים, העברים שני ובמעשהמאחיו"
 וממו- מארצו מביתו, לברוח נאלץשבגינם
לדתו.

 ב'. בסיפור יעקב, אצל דבר שלהיפוכו
 ההכיר למים, הצמאה שבע, מבאר גאיעקב
 תו- לפני עומד הוא והנה, שם. המיםעסקי
 מזדרזים ואינם הבאר ליד רובציםריהם עד- על רועים בעיניו: ותמוהה מוזרהפעה

 היום בתום הצמאות צאנם אתלהשקות
 כי התשד, מתעורר בלבו המדבר!?ובשרב
 וכשכירים בעבודתם, מתרשלים אלהרועים
 לאחר רק העדרים. בעלי באימון מועליםהם

 הוא המקום, של הארגון סדרי לושהוסברו
 לבן משפחת אודות על איתם בשיחהנכנס
וגו'.

 הנ"ל הסיפורים שלושת דבר: שלכללו
 פרקי- פרשיות-היים, מיגוון בתוכםמקפלים
 שהדיהם הקדם, בארצות ואורחות-חברההווי
 במקרא. הכתובים מן אלינועולים

 סו--כא. ב"ו, שם ואילך1 ה י"ג, בראשית השיה:13
 בו. כ"א, שם14
 את להקדים כמנה מתוך הבנות של בהילותן על מעידים ורדיפותם הפעלים גיבוב כאן גם15

 האחרים.הרועים
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