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        כינורו של רוטשילדכינורו של רוטשילדכינורו של רוטשילדכינורו של רוטשילד
  

  ::::האקספוזיציההאקספוזיציההאקספוזיציההאקספוזיציה
הוא מתפרנס מבניית ארונות מתי� ובערבי� .  החי בעיירה קטנה ברוסיה70יעקוב מוצג כאד� ב� 

  . לפעמי� ג� מנגינה בתזמורת של יהודי� המנגנת בחתונות
יעקוב רואה את המציאות כאילו מבעד . המאפיי� המרכזי של יעקוב הוא החומרנות שלו

ראייה זו של יעקוב גורמת לו לראות רק . רווח והפסד: אחד בלבד" צבע"ירי� למשקפיי� המעב
, החולי� והאסירי�,  מכל תושבי העיירה הוא רואה רק את הזקני�–למשל , חלק מ� המציאות

מאנשי� צעירי� ואחרי� הוא מתעל� . כלומר את מי שיש לו סיכוי גבוה למות ולספק לו פרנסה
  . בכלל

ב גורמת לו להתעל� מהמשמעויות הרגשיות של כל דבר בחיי� ולהתייחס הראייה הזו של יעקו
  :דוגמאות. רק לצד הכלכלי ולא לצדדי� האנושיי�

כשמפקח המשטרה הול" לעיר אחרת כדי להתרפא יעקוב איננו חושב שזכותו של אד�  .1
אלא על כ" שהמפקד בחר למות ש� ובכ" לא לספק לו פרנסה ורווח של , להג� על חייו

  . ארו� מתי� יקרבניית

כשמבקשי� מיעקוב לבנות ארו� מתי� לילד הוא מגיב בזלזול ואומר שהוא לא עוסק  .2
אלא מתייחס , יעקוב לא מזדעזע ממוות של ילד ואיננו רגיש לכאב המשפחה. בשטויות

 . לכ" כאל עבודה לא רווחית

 כאשר עורכי� בעיירה חתונה ללא תזמורת יעקוב לא חושב על הקושי הכלכלי של .3
 . המשפחה אלא כועס על כ" שהפסיד הזדמנות להתפרנס

 .יעקוב איננו מתייחס באופ� אנושי ורואה אותה כאחד מחפצי הבית, מארפה, לאשתו .4

מכל ימות השנה יעקוב רואה רק את החגי� והחופשות ושונא אות� משו� שבה� הוא  .5
 . מפסיד הזדמנות לרווח

  
 אלא – איננו מסוגל ליהנות ממה שיש ומ� הטוב הוא, יעקוב רואה תמיד את החצי הריק של הכוס

לכ� הוא מתנהג , משו� כ" יעקוב מלא ברגשות של מרירות ותסכול. ממוקד רק בחסרונות
  ". כדור הרגעה"ובלילות הוא זקוק לכינור שמשמש לו כבאלימות כלפי אחרי� 

  
  :תפקידי האקספוזיציה בסיפור

  . היחסי� ביניה�מארפה ורוטשילד ואת ,  יעקוב–הצגת הדמויות  .1

 ). עיירה קטנה ברוסיה(הצגת מקו� ההתרחשות  .2

.  יעקוב הוא אד� חומרני המעדי( את הכס( על פני הרגש–הצגת הבעיה המרכזית  .3
 . תפיסת המציאות שלו היא חומרנית ולא אנושית

האקספוזיציה בסיפור לא מציגה את זמ� ההתרחשות משו� שהוא אינו חשוב ואינו רומז להמש" 
  .  ות העלילההתפתח

  
  :דיבור משולב
 משפט שאומר בדר" כלל המספר אבל שומעי� מתוכו את קולה של אחת ––––דיבור משולב דיבור משולב דיבור משולב דיבור משולב 

בשימוש . במשפט זה מופיעה מילה או ביטוי שהוא מנקודת המבט של הדמות עצמה. הדמויות
  . כ ג� למתוח עליה ביקורת"בדיבור משולב נועד להציג את נקודת המבט של הדמות ובד

  :מאות מהסיפורדוג

נפטרו ועברו מ� העול� לעיתי� רחוקות עד "נאמר על הקשישי� שה� : 2שורה , 1פסקה  .1
  ". להכעיס

נזקקו למספר מועט בלבד "נאמר שבבית החולי� ובמצודת האסירי� : 4שורה , 1פסקה  .2
 ". של ארונות קבורה

 ". מצב העסקי� היה בכי רע, בקיצור: "5שורה , 1פסקה  .3

, ארונות מתי�, מיטה לשניי�, תנור,  מארפה–בחדר ההוא : "12*10שורות , 1פסקה  .4
 ". שולח� עבודה
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  ?מדוע מתעב יעקוב את רוטשילד
  רוטשילד הוא יהודי ויעקוב הוא אנטישמי .1

מרגיז אותו משו� שהוא מזכיר לו את שמו של יהודי עשיר ויעקוב " רוטשילד"הש�  .2
 . ( ואי� לומכ" שג� לו היה יכול להיות יותר כסמתוסכל 

רוטשילד ניג� מהלב ובכ" הוא עורר ביעקוב רגשות שהוא לא ידע להתמודד אית� ורצה  .3
 . שיעקוב איננו יודע לבטא רג. להדחיק�

  
  ?מה� התפקידי� של רוטשילד כדמות משנית

רוטשילד מאפיי� את יעקוב בכ" שהוא חוש( את הקושי שלו לבטא רגשות וכ� את  .1
  . להסתכל רק על החצי הריק של הכוסהחומרנות שלו והנטייה שלו 

 העימות בי� יעקוב לרוטשילד הוא אחד הגורמי� לשינוי שעובר יעקוב :לקד� את העלילה .2
. לאט מבי� שאסור להתנהג לבני אד� באופ� שבו הוא מתנהג כלפיה�*משו� שיעקוב לאט

ה זאת ולכ� הוא עוש, )כי היא נפטרה(כלפי אישתו לא הצליח יעקוב לכפר על התנהגותו 
 . כלפי רוטשילד

הוא מבליט את הרעיו� . רוטשילד הוא אד� היודע לבטא ולהערי" רגש :להבליט רעיו� .3
 .  חשיבות הרגש בחיי אד�–המרכזי 

  
  
  ::::ההההעלילעלילעלילעלילהההה

העלילה מתארת את ארבעת הימי� .  שנה70האקספוזיציה מציגה את יעקוב כפי שהוא חי 
 בכל –לפי סדר הימי� , בנוייה מארבעה חלקי�העלילה . שבה� הוא עובר שינוי, האחרוני� בחייו

אחד מהימי� הוא צועד צעד קדימה בתהלי" השינוי שהוא עובר א" יחד ע� זאת התהלי" כולל ג� 
כ הוא תהלי" קשה ולכ� יש בו נסיגות לצד " משו� שתהלי" שינוי בבני אד� בד,נסיגות לאחור
  . ההתקדמות

מארפה : תרחשת נקודת מפנה בחייו של יעקובשביו� זה מ,  לחודש מאי6*העלילה מתחילה ב
גסיסתה ומותה של מארפה מחוללי� בחייו של יעקוב מפנה שמוליד . אישתו גוססת ועומדת למות

המספר רומז לנו על כיוו� השינוי .  שנה70כזה שהוא לא הצליח לעבור במש" , שינוי משמעותי
  . בעזרת מוטיב ההיזכרות ומילות מפתח

 : במאי6 •
כ "בד, יעקוב מנג� כל היו� בכינור. ארפה חולה עד כד כ" שאינה מצליחה לתפקדביו� זה מ

יעקוב איננו .  הדבר מלמד שהוא נמצא בלח- נפשי–הוא נהג לנג� מעט לעצמו ורק בלילות 
רגשות קשי� מתרוצצי� בו , בכל זאת. מציע כל עזרה למארפה משו� שאיננו יודע לבטא רגש

כ� מחליט לסכ� את הפסדיו השנתיי� למרות שזו רק אמצע והוא מחפש דר" לפרוק אות� ול
הוא מחפש דר" להתרגז ולהשתחרר מהלח- הנפשי ולכ� הוא ג� משלי" את . השנה

  .החשבונייה ורוקע ברגליו
 הוא מתבונ� –מארפה מודיעה לו שהיא גוססת . דרכו של יעקוב לבטא רגשות היא ילדותית

מוטיב  (נזכרהוא .  מעורר בו חשבו� נפשהמראה המוזר, בה ורואה שהיא שמחה למות
 מעול� לא קנה לה –בכ" שמעול� לא התייחס לאישתו באופ� רגשי ואנושי ) ההיזכרות

 הזה יעקוב מבי� מדוע בעקבות חשבו� הנפש. 'לא הביא לה ממתקי� מהחתונות וכו, מתנה
שיש לו הוא מרגיש אחראי לרצונה למות וכנראה . היא שמחה למות וחרדה אוחזת בליבו

אמנ� הוא לא יודע : נית� לראות שיעקוב מתחיל להשתנות. ייסורי מצפו� הממלאי� את ליבו
 . אבל בכל זאת הוא נפתח מעט לרגשותיו ומסוגל להתייחס למארפה באופ� שונה, לבטא רגש

 : במאי7 •
.  צעד קדימה בתהלי" השינוי–הוא מנסה להילח� על חייה . יעקוב לוקח את מארפה לחובש

.  הוא עדיי� מתייחס למארפה כאל חפ-–" אחז החולי בנכס שלי"שני הוא אומר לחובש מצד 
היא חייתה ש מחליט החובש 69וכשיעקוב משיב שהיא בת , החובש שואל בת כמה היא

הוא מדבר אליה� בגסות כשיעקוב מנסה לשכנע אותו . מספיק ונות� לה תרופות חסרות ער"
במקומ� מכניס החובש אשת איכרי� צעירה . אות�לתת לה תרופות יעילות יותר ומסלק 

הרווח הצפוי ,  הוא מתייחס לאנשי� לפי כספ�–נית� לראות שהחובש דומה ליעקוב . ובנה
יעקוב כועס א" הוא עדיי� .  שיספקו לו פרנסה עוד שני� רבות–מה� ומעדי( את הצעירי� 

 בי� יעקוב לחובש המספר משתמש בהקבלה. הוא עדיי� אטו� רגשית, לא מבי� את המסר
  . המכוונת את הקורא להשוות ולהסיק מסקנות

כשהוא חוזר הבייתה הוא מודד את מארפה לצור" בניית ארו� מתי� עוד בחייה מבלי 
מציי� , מקו� לחשוב על הפסד החיי�בכותב בפנקס את ההפסד הכלכלי , להתחשב ברגשותיה
נו מסוגל להיזכר בביתו התינוקת והשיא הוא שאינ, כאילו היא אד� זרשלה את ש� המשפחה 

  . אותה מזכירה מארפה הגוססת, שנפטרה
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  . נית� להסיק שהשינוי ביעקוב הוא עדיי� שינוי שטחי

 : במאי8 •
הדבר מלמד שעדיי� הכס( מכתיב את . יעקוב עור" למארפה לוויה מכובדת אבל זולה

משש את הארו� הוא נפרד ממנה לא בפרידה אישית אלא בכ" שהוא מ, כמו כ�. התנהגותו
הוא . הדבר מלמד שיעקוב עדיי� אגוצנטרי במידה רבה. ומחמיא לעצמו על איכות העבודה

יעקוב מרגיש חולה גופנית אבל לא מפני שהוא חולה אלא . חוזר מ� הלוויה ועובר בעיירה
  .הוא מרגיש עצב וריקנות. מפני שהוא במצוקה נפשית

א" יעקוב ,  מזמי� אותו לנג� בחתונה בערברוטשילד מגיע אליו ואומר לו שמנצח התזמורת
.  זוהי הפע� הראשונה שיעקוב מסרב להזדמנות להרוויח כס(–מסרב והדבר מלמד על שינוי 

הפע� נית� להבי� מעט את . רוטשילד ממשי" להפציר בו ויעקוב מגרש אותו באלימות
. ג� זה מלמד על שינוי, וא רוצה להישאר לבד ע� רגשותיוהתנהגותו של יעקוב משו� שה

הפרחחי� רודפי� אחריו ולועגי� לו והכלבי� שמצטרפי� לריצה , רוטשילד בורח בריצה
אבל לא מתו" רשעות אלא משו� שהוא מרוכז בכאב , יעקוב אינו מגיב. נושכי� את רוטשילד

� אחריו והוא אדיש באותה ה לכ" היא שרגע לאחר מכ� הפרחחי� רודפי� גוכח הה.שלו
  . המידה
הוא חושב לעצמו . עובר יעקוב ליד בית הרחצה שבנהר ורואה אישה שמנה מתרחצת, בהמש"

היא לא עשתה לו שו� דבר רע ובכל זאת הוא חושב עליה במונחי� . י�*שהיא נראית כמו כלב
  . בלהדבר מראה שהשינוי ביעקוב עדיי� מוג. כפי שחשב על אישתו, בלתי אנושיי�

שחוש( את השינו שחל בו ומשק( תפיסה רחבה של המספר ביחס לבני , יעקוב מתבונ� בנו(
יערות : יעקוב ש� לב שהנו( כעת שונה מהנו( בעבר. האד� ולצורת החיי� הנכונה לדעתו

 הוא ביקש –הגור� לכ" הוא האד� החומרני . העצי� שמסביב נכרתו ולהקות העופות נעלמו
יעקוב מתחיל להבי� שרדיפת . ממש כמו יעקוב, הפיק רווחי� כלכליי�לנצל את העצי� כדי ל

הוא מרח� על הע- . משלי" את רגשותיו על הנו(ו, הבצע משחיתה את הצד היפה של החיי�
הוא מתבונ� ורואה . נית� לראות שהוא נפתח לרגשות, הערבה הזק� ורואה בו את מארפה

ו את הבת שיכולה הייתה להיות כעת אישה באופ� אנושי ג� את ע- הליבנה הצעיר שמזכיר ל
נזכר בה פתאו� משו� שהוא נפתח , שלא היה מסוגל להיזכר בבתו, יעקוב. צעירה ויפה

הפע� ההיזכרות עמוקה , מוטיב ההיזכרות מופיע כא� פע� נוספת. לרגשותיו בהשפעת הנו(
והפע� הוא  קוד� הוא חשב רק על המעגל המצומצ� של היחסי� בינו לבי� מארפה –יותר 

נית� לראות שמרגע לרגע הוא הופ" להיות . חושב על כל בני האד� ועל משמעות החיי�
  . אנושי יותר ונפתח לרגשותיו למחשבותיו כאד�

 שנה ומעול� לא שייט 50יעקוב מתבונ� בנהר ולפתע הוא ש� לב לכ" שהוא גר ליד הנהר כבר 
 מתחיל לחשוב על הנהר במושגי� הוא. רק משו� שהיה עסוק ברדיפה אחרי הכס(, לאורכו

לשחוט את ,  לדוג דגי�–מה היה יכול להרוויח ממנו מבחינה כלכלית : של רווח והפסד
 –מהר מאוד עובר יעקוב לצורת חשיבה אחרת א" . ועוד, האווזי� ולמכור את פלומת�

  בגלל הרדיפה,הוא חושב לעצמו שהוא ואנשי� דומי� לו מפסידי�: חשיבה על הפסד החיי�
כ" ה� מחמיצי� את חייה� .  את היכולת ליהנות מ� הטבע ומהאנשי� שסביב�,אחרי הכס(

נית� לראות שיעקוב עובר שינוי משמעותי בכ" . וגורמי� ג� לאחרי� להחמי- את חייה�
שהוא מבי� שתפיסת המציאות שלו הייתה בלתי נכונה וכ" בכ" שהוא מסוגל לחשוב לא רק 

יעקוב נפתח לרגשותיו ,  כלומר– ועל משמעות החיי� בכלל על עצמו אלא על כל בני האד�
  . ולמחשבותיו

, הערבה, התינוקת, רוטשילד, שבה� מופיעי� מארפה, בלילה פוקדי� את יעקוב סיוטי�
 כל מי שהוא פגע בו או תיכנ� לפגוע בו בגלל רדיפתו האובססיבית אחרי –הדגי� , האווזי�
החלומות משקפי� את מה שקורה בנפשו של . רטהליעקוב יש רגשות אש� והוא חש ח. הכס(
 .  הגיבור

 : במאי9 •
  . הסיבה לכ" איננה בעיה פיזית אלא בעיה נפשית. יעקוב ק� בתחושה רעה

יעקוב איננו , הפע�. למארפהשנות� לו את הטיפול הבלתי יעיל שנת� , הוא הול" לחובש
הוא . ו מסוגל לחיות אחרת משו� שהוא איננ–נית� ללמוד מכ" שיעקוב רוצה למות . מתנגד

 הביקורי� 2 בי� ,ג� כא� יש הקבלה.  כבר קשה מדי להשתנות70אבל בגיל , הבי� את הטעות
  . אצל החובש

הוא ממשי" לחשוב . יעקוב מתחיל לחשוב בינו לבי� עצמו שהמוות יהיה עבורו רווחי
אלא , י או כספיאבל ברור הפע� שהוא איננו מתכוו� לעניי� כלכל, במושגי� של רווח והפסד

כמו . רק לכ" שהוא איננו רוצה לחיות ולכ� משכנע את עצמו שהמוות עדי( לו יותר מהחיי�
  .  הוא גר� את זה לעצמו–אבל בניגוד לה , ג� הוא רוצה למות, מארפה

תו" כדי כ" הוא מתחיל לנג� והמנגינה היא . יעקוב יושב בפתח ביתו וחושב על הפסד החיי�
וכא� השינוי בא לידי ביטוי שהוא , כמו רוטשילד, הוא מנג� מהלב.  מהלב מנגינה–ספונטנית 

הקבלה (רוטשילד מגיע שוב לבזמי� אותו לנג� בתזמורת . מבטא רגשות ולא מדחיק אות�
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הפע� יעקוב איננו נוהג בו באלימות אלא פונה אליו באופ� אנושי ואפילו קורא לו ). נוספת
  ". אחי"

. משו� שהוא למד להתייחס אל הזולת באופ� אנושי, משמעותיג� בכ" נית� לראות שינוי 
המספר עובר בקטע זה מדיבור עקי( לדיבור ישיר כדי להמחיש לקורא בקול� של הדמויות את 

, רוטשילד פוחד כמו תמיד מהאלימות של יעקוב: השינוי שחל במערכת היחסי� ביניה�
  . שהופ" להיות אנושי יותר

הוא איננו מדחיק עוד את .  רוטשילד ותו" כדי נגינתו בוכהיעקוב ממשי" לנג� בנוכחות
שהוא אד� שיודע רגיש ויודע לזהות רגש אמיתי , רוטשילד. רגשותיו אלא מבטא וחוש( אות�

  . ולכ� הוא ג� מתרגש ובוכה, שומע את הרגש בנגינתו של יעקוב
  

  ::::צוואתו של יעקובצוואתו של יעקובצוואתו של יעקובצוואתו של יעקוב
יעקוב החליט . ה זו היא שיא השינוי שחל בוהחלט. מצווה יעקוב את הכינור לרוטשילד, לפני מותו

אפשר לומר . להוריש דווקא את הכינור ולא דאג לשאר רכושו מפני שהכינור סימל רגש בעיניו
יעקוב דואג לכינור וחושב עליו כעל ב� שהוא , לפני מותו". יעקוב החדש"שהכינור מאפיי� את 
ודואג להפקיד את , הכס( אלא הרגשהוא מבי� כעת שהעיקר בחיי� איננו . משאיר יתו� בעול�

  . ממש כפי שהורה דואג לילדיו, הכינור בידיי� נכונות ונאמנות
  :יעקוב מפקיד את הכינור דווקא בידי רוטשילד משתי סיבות

  לכפר על התנהגותו כלפיו .1

שיידע לעשות בכינור את השימוש , רגשרוטשילד הוא אד� רגיש היודע להערי" ולבטא  .2
 .הנכו�

  
יעקוב .  הדבר מלמד שהוא למד לתת לעול� ולא רק לקחת ממנו–" תנו"ומר יעקוב בצוואתו א

  . כבר לא מעמיד את עצמו במרכז אלא את הסביבה האנושית והטבעית שסביבו
  

במקו� לנג� בחליל הוא מנג� בכינור את המנגינה העצובה . רוטשילד מגשי� את צוואתו של יעקוב
" הוא מצליח לרגש את שומעיו ומעורר רגש אפילו בליב� של בכ. שיעקוב ניג� באוזניו לפני מותו

  . הסוחרי� והפקידי� שהכס( או הניירת נמצאי� במרכז חייה�
  . אולי בדר" זו יצליח רוטשילד להעביר את הלקח שלמד יעקוב בדר" הקשה ומאוחר מדי

  
  ::::כותרת הסיפורכותרת הסיפורכותרת הסיפורכותרת הסיפור

בדר" . בור מיעקוב לרוטשילדהכינור יע: הכותרת מרמזת לכיוו� התפתחות העלילה, לפני הקריאה
  .  לדעת אי" זה יקרה–זו היא מעוררת סקרנות 

הכינור . שהוא חשיבות הרגש בחיי האד�, בסיו� הקריאה הכותרת מבליטה את הרעיו� המרכזי
  . ורוטשילד ה� אלו שמסמלי� את הרגש

  
  :::: בסיפור בסיפור בסיפור בסיפורסמלי�סמלי�סמלי�סמלי�
  :עצי�ה •

  . העצי� ה� חומר שמייצג את הטבע ואת הנו(
 הע- מוזכר כחומר ליצירת ארונות קבורה –גי� העצי� את המישור הפיזי והרוחני מייצ, בתחילה
  . שמייצג את החיי� והורחניות עשוי מע- ג� הוא, הכינור, ומצד שני
העצי� , כלומר. מוזכר ע- הערבה שתחתיו ישבו יעקוב ומארפה ע� התינוקת שלה�, לאחר מכ�

אל העצי� האלה חוזר יעקוב רק . רו של יעקובבתור טבע וצומח קשורי� לחלק החיובי שהיה בעב
מתיישב מתחת אותה , כאשר לאחר הלוויתה הוא הול" לכיוו� הנהר, לאחר מותה של מארפה

 שנה הוא שוב מתפנה להתבונ� בטבע ולחשוב על חורשות העצי� 50לאחר . הערבה ונזכר בבתו
  . שהיו בעבר וכבר אינ� עוד

  . המודחק של יעקוב וחוסר הטע� של חייו בכללהעצי� שנכחדו ה� כמו העבר הנכחד ו
זהו מוטיב המסמל את התפיסה . מופיע מוטיב העצי� הכרותי� פעמי� רבות, כוב'ביצירותיו של צ

  .  שהאד� במו ידיו הורס את יכולתו ליהנות מהחיי�–שלו 

 :המידה*אמת •
פיינת את יעקוב בדר" זו היא מא. שהיא מתכת קרה וקשה, המידה של יעקוב עשוייה מברזל*אמת
  .  ג� הוא אד� קר וקשה שמתנהג באופ� לא אנושי–

אנשי� לפי " מודד"ג� יעקוב מתאפיי� בכ" שהוא , המשמשת למדידת הארונות, המידה*כמו אמת
 . כספ� ואכפת לו רק מהכס(

 :הכינור •
וא כאשר יעקוב משתנה ומבי� שהרגש ה, בסו( הסיפור. החיי� והרוחניות, הכינור מייצג את הרגש

 .  שיידע לעשות בו את השימוש הנכו�–הוא מחליט לתת לרוטשילד את הכינור , העיקר בחיי�


