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צעירים עד מאה ועשרים
לםיון  יתיק  טקס  בדקינגהצ  בדר ון  נירך   2012 ב דרס  ב־27 
 לדת שישיצ שנה ליליית ה לכה דליזבת השנייה לכס ה לכות. 
נםיגי גופיצ שוניצ נשדו הםהרות נד נות ל לכה והואו לה יל 
שירותה לדו ה. דחא הגופיצ הללו היה ויא שליחי הקהילות של 
כלל  ויינ ן,  ויווידן  י יצ,  בדותצ  הוויא  נשיד  בריטניה.  יהואי 
בנדו ו דת הברכה היהואית ה סורתית לדירוייצ כגון דלו: הוד 

דיחל לה "יא  דה וישריצ".

לבילה  תוהות  יינייצ  ונשדה  נרדתה  שוישית  ה לכה 
הנסיך פיליפ. דף לד דחא  הצ הכיר דת הביטוי. לדחר  כן שדל 
דותנו הנסיך ל ה הכוונה, והסברנו.  דה וישריצ שנה הצ דורכצ 
ִריצ  ה רבי של חיי דאצ, יל פי ברדשית ו, ג: "ְוָהיּו ָיָ יו ֵ ָדה ְוֶיׂשְ
ן  ֶבּ ה  ָנה".  ספר שניצ זה נקשר ב יוחא יצ  שה רבנו: "ּו ֶֹשׁ ׁשָ
)אבריצ  ֵלחֹה"  ָנס  ְולֹד  ֵיינֹו  ָכֲהָתה  לֹד  ְבּ ֹתֹו  ָנה  ָשׁ ִריצ  ְוֶיְשׂ ֵ ָדה 
בדישיותו  שונה   נו  דוא  שהיה  דבינו,  דברהצ  לםא  ז(.  לא, 
יצ  בי ינו,  נכונה.  להזאקנות  הוד  ופת  חייו,  שה  ובנסיבות 
הילייה בתוחלת החייצ, ההזאקנות היד סוגיה  רכזית ו דתגרת 

בחיי רביצ  דתנו. דיך  זאקניצ ובכל זדת נשדריצ םייריצ?

גרדנט,  הוד  חקר  זה  בנושד  ביותר  ה  ושך  ה חקר 
סטואנטיצ   268 של  חייהצ  דחר  ויוקב   1938 בשנת  שהתחיל 

בדוניברסיטת הרוודרא זה כ יט ש וניצ שנה.  חקר זה  נסה 
לגלות דילו  דפייניצ —  סוג הדישיות, ארך  נת ה שכל ויא 
תור יצ   — בין־דישייצ  ויחסיצ  חייצ  דורחות  ברידות,  ינייני 
לשגשוגו של הדאצ. ב שך יותר  שלושיצ שנה ניהל דת ה יזצ 
ג'ורג' ויילדנט, שגצ כתב יל הנושד ה רתק דת ספריו 'ליהנות 

 הזקנה' )שהופיי בתרגוצ יברי( ו'ניםחונותיו של הניסיון'.1 

ויילדנט זיהה   איצ רביצ של הזאקנות  וםלחת, ושנייצ 
גנרטיביות,2  קורד  הוד  לרדשון  ל שה.  ב יוחא  נוגייצ   הצ 
כלו ר טיפול באור הבד. כאי להסבירו הוד  םטט דת הגארתו 
חייצ  לםורות  "הת סרות  קֹוטר:  ג'ון  ה נהיגות  של  ו חה 
ודחריו,  הי יאה  בגיל  לדחר  ותנו".  גצ  שיישדרו  וליבואה 
 שביססנו קריירה,  וניטין ו ירכות יחסיצ, דנו יכוליצ לקפוד 
יל ש רינו — דו להחליט שהגיי הז ן לתת: לקהילה, לחברה 
ולאור הבד. הגנרטיביות  תבטדת דםל רביצ בדי וץ פיילויות 
חאשות, בייחוא פיילויות התנאבות, ובטיפוח כישוריצ חאשיצ. 

סי ניה הצ הפתיחות והדכפתיות.

שוויילדנט  כנה  הוד  ה  ב שה  הקשור  הנוסף  ה  א 
שמירת המשמעות. כוונתו לחכ ה שבדה יצ הגיל, דותה חכ ת 
חייצ שחברות  סורתיות נוטות להוקיר יותר  חברות  וארניות 
ְויֹדְ רּו ָלְך" )אבריצ  ְזֵקֶניָך  ְאָך,  ְוַיֵגּ ַדל ָדִביָך  ופוסט־ וארניות. "ְשׁ
בּוָנה" )דיוב יב, יב(. להיות  יצ ָחְכָ ה ְודֶֹרְך ָיִ יצ ְתּ יִשׁ יִשׁ לב, ז(; "ִבּ
שו ר  ש יות  ש יֹו להנחיל ליתיא דת ירכי היבר. יצ הגיל 
בדות התבוננות ויכולת־ניתוק ה דפשרות לנו לי וא ב קו נו 
דו  החולפת  הדופנה  הרגי,  של  הרוח  דחר  םב  להיסחף  בלי 
שיגיונו של הה ון. חוכ ה זו נארשת לנו ת יא, ויל דחת כ ה 
וכ ה בייאן הקםב ה היר שלנו, ה ז ן ליתיצ הםלחות דאירות 
לדנשיצ שיואצ םייריצ. דצ תתבוננו בקריירות של גיבורי־היל 

דברימפרשת

ליילוי נש ת: פינחס בן ייקב דשר דייז, יזרידל בן דריה לייב שרטר
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בשכיר  התחשבות  יל  לדביון,  אדגה  ויל  םאק  יל  איבר   שה 
בדופן  ישרדל  ד ונת  יסואות  דת  הםיג  הוד  הגר.  דהבת  ויל 
דהבת  יל  להצ  סיפר  הוד  בתנ"ך.  דחר  ספר  יותר  כל  שיטתי 
ה' לדבותיהצ והפםיר בהצ להשיב דהבה יל דהבה, בכל נפשצ 
ליצ  והזכיר  הברית,  דת  חיאש  הוד  לבבצ.  ובכל  ובכל  דואצ 
דת הברכות שייפלו בחלקו דצ יש ור ד וניצ לה' ודת הקללות 
שיבודו יל רדשו דצ לד יישה כן. הוד לי א דותצ דת שירת 

הדזינו הגאולה, ויל ירש אווי בירך דת שבטי ישרדל. 

הוד האגיצ להצ גנרטיביות  הי, בהנחילו  ורשת שתחיה 
גצ דחרי  ותו — והרדה להצ  הי ש ירה יל  ש יות, בחולקו 
לםייריצ  בנותנו  ויל היתיא,  חייו יל היבר  תובנות  דיתצ דת 
דת  תנת ניסיונו הדרוך. ב ופת דישי הרדה להצ כיםא  זאקניצ 

דך נשדריצ םייריצ.

בסוף הספר   ש  סופר לנו כי  שה בן ה דה וישריצ "לֹד 
ָכֲהָתה ֵיינֹו ְולֹד ָנס ֵלחֹה" )לא, ז(. ת יא חשבתי ש"לֹד ָכֲהָתה ֵיינֹו" 
יא שלפתי  נוסף,  תידור  הוד  ֵלחֹה"  ָנס  ו"ְולֹד  דחא  תידור  הוד 
קלטתי שדלו הן סיבה ותוםדה.  אוי לד נס לחו, לד נשחק כוח 
החיות שלו?  שוצ שייניו לד כהו: הוד לד דיבא דת הדיאידליזצ 
שהלהיט דותו בניוריו. חזון הםאק והדחריות הבדה יצ החופש 

ה שיך לי וא חי לנגא ייניו. 

חלק  ודפילו  היולצ,  דת  לשנות  כ ה קשה  כשדאצ  בין 
דך  י שכך  היולצ, טביי שיתפכח  הדיאידליצ שלו.  זייר  ן 
קרה לו נישה  ריר, םיני, קהה. זהו סוג של  וות רוחני. דך יש 
יאייצ,  דינצ  רי יצ  החזון, שליולצ  כדלה שדינצ  דבאיצ דת 
ש"דינצ  תפוגגיצ  יאנֹות דל תוך הלילה הדפל הזה",4 שיאיין 

של ייאן ההיי־טק, כגון ביל גייטס, לדרי פייג', סרגיי ברין ו דרק 
םוקרברג, תגלו שבנקואה  סוי ת פנו כולצ דל חונכיצ בוגריצ 
"ישה  ההםלחה.  נהר  של  הקוםפיצ  בדשאיו  לנווט  להצ  שיזרו 

לך רב" היד יאיין יםה  םוינת.3

הדחרון  בחואש  כולו  הד ור  אבריצ,  בספר  לרדות   דלף 
בחיי  שה, כיםא ה נהיג הבד־בי יצ דך הסויר בזקנתו כבניוריו 
ניגש דל ם א ה שי ות הללו, הגנרטיביות וש ירת ה ש יות. 

קל היה בוואדי ל שה לפרוש בירוב י יו לקרן זווית של 
זיכרונות, להתרפק יל הישגיו ויל קורות חייו יוםדי־האופן, יל 
היותו הדיש שדלוהי ישרדל בחר בו להוםיד דת י ו  בית יבאיצ 
ולהובילו דל דרץ ההבטחה. לחלופין,  שה ישוי היה להתבוסס 
ברגשי תבוסה, בייחוא יל שוצ שלד יזכה להיכנס לדרץ שב שך 
דרבייצ שנה הוביל דליה דת י ו. כולנו פגשנו דנשיצ דכולי 
תסכול יל שלד קיבלו דת ההכרה שהיו רדוייצ לה, דו לד השיגו 

דת  ה שחל ו יליו כל י י חייהצ. 

 שה לד פנה לד לכדן ולד לכדן. ב קוצ זדת הקאיש דת 
יוא  שה  לד  חאש.  תפקיא  ודי ץ  הבד,  לאור  הדחרוניצ  י יו 
ה שחרר, לד יוא  שה נותן־החוק:  שה נטל יכשיו דת ה שי ה 
שבגינּה שגור יא היוצ בפינו כינויו " שה רבנו". זה היה דפוד, 

 כ ה בחינות, הגאול בהישגיו. 

הוד סיפר לבני ישרדל הםייריצ  י הצ,  דין בדו ולדן הצ 
הפיצ  חאשה.  בארך  זדת  וישה  חוקיצ,  להצ  נתן  הוד  הולכיצ. 
ולד  ויקרד,  בספר  כ ו  הדלוהות,  יצ  ב פגש  לד  ניתן  האגש 
בקרבנות כ ו בספר ב אבר, דלד בהקשרן החברתי של ה םוות. 
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יא  דה וישריצ. הסוא הוד לש ור יל להט הדיאידליצ הישניצ 
שלנו, לג ול טובה לחברה ולקהילה, להיתיר  ניסיוננו יל הבדיצ 

דחרינו וליואא דותצ לה שיך דת  ה שדנו לד השל נו.

דביב:  טר,  תל  זיסקינא־קלר;  ייל  מהזקנה,  דנגלית:  ליהנות  וויילדנט,  ג'ורג'   .1
.George Vaillant, Triumphs of Experience, Harvard University Press, 2012 ;2003
בשלב  פיה  דריקסון, שיל  דריק  של  ההתפתחות  שלבי  בתידוריית  ה ונח  2.  קור 
דו  גנרטיביות,  בין  בקונפליקט  נ םד  הדאצ  הבגרות,  שלב  החייצ,  של  השבייי 

"פוריות", לבין קיפדון.
דבות ד, ו ו-טז.   .3

ב קור הדנגלי: do not go gentle into that dark night. שורת הפתיחה בשירו של   .4
אילן תו ס שזו גצ כותרתו.

 David Galenson, Old Masters and Young Geniuses, Princeton University Press,  .5
.2007

5

רודיצ סביבצ יולצ של דפשרויות ו יואאיצ ו יםי יצ דת הבדיצ 
דחריהצ. דםל הדנשיצ הדלה הדנרגיה הרוחנית נותרת בתו תה. 

פליקס  נאלסון  בםיירותצ.  לשידצ  ה גיייצ  דנשיצ  יש 
כתב דת הש ינייה שלו כשהיה בן 16, ודת ה וזיקה ל'חלוצ ליל 
ביותר  הטובות  ה וזיקליות  היםירות  הן  דלו  שנה;  כיבור  קיץ' 
שנכתבו די פיצ ביאי דאצ םייר כל כך. דורסון וויילס יםר דת 
הסרט 'הדזרח קיין' וחולל תפנית בתולאות הקולנוי ביואו בן 26, 

וזדת לדחר שכבר קנה לו  וניטין בתידטרון ובראיו. 

דבל יש רביצ דחריצ ה שביחיצ והולכיצ יצ השניצ שהצ 
דת  זדת  ובכל  פלד,  ילאי  שניהצ  היו  ובטהובן  םובריצ.  וםרט 
קלוא  ונה  הדחרונות.  חייהצ  בשנות  כתבו  יםירותיהצ   יטב 
םייר בגנֹו שבִז'יברני דת בריכות שושני־ה יצ שטופות הדור שלו 
בישור התשייי לחייו. וראי כתב דת הדופרה פלסטף כשהיה בן 
85. בנג' ין פרנקלין ה םיד דת היאשות הבי־פוקליות בגיל 78. 
הדאריכל פרנק לויא רייט ייםב דת  וזידון גוגנהייצ בניו־יורק 
בגיל ה ופלג 92.  יכלדנג'לו, טיםידן,  דטיס ופיקדסו — כולצ 
שהגייה  ֶקר,  ג'ואית  לחייהצ.  התשייי  בישור  יםירתייצ  נותרו 
דת  שצ  וכתבה  ב־1933,  לשלטון  ילה  כשהיטלר  לבריטניה 
קלדסיקת הילאיצ 'הטיגריס שבד לשתות תה', זכתה רק לדחרונה 
' דסטריצ  בספרו   .93 בת  והיד  שלה,  הרדשון  הספרותי  בפרס 
זקניצ וגדוניצ םייריצ' טוין איוויא ֵגֶלנסון כי החאשניצ ה ושגייצ 
ודילו החאשניצ הנסייניצ, דלה   גיייצ לשידצ בהיות םייריצ, 

הלו איצ בניסוי־וטיייה,  שתפריצ יצ הגיל.5

הד ת היד שזה  רגש: לרדות דת  שה, בן  דה וישריצ 
כ יט, םופה פני יתיא ופני יבר, חולק דת חכ תו יצ הםייריצ, 
ו ל א דותנו שגצ דצ הגוף  זאקן הרוח יכולה להישדר םיירה 


