
םיגפ ןד לש םינורחאה ויריש לע

תאמ

קנבדנז ןועמש

׳יסאלקה םועמעה׳ איה הכובמ תעב תומישיה תויתרוקיבה ןושלה תועבטממ תחא

(Klassische Dämpfung), ןוסיר׳ .רציפש ואיל לודגה רקבמה עבטש עבטמ

לע עודיה ורמאמב ותוא רידגמ אוה ךכ ,׳טקלטניאה ידי לע שגרה לש ךשמתמ

ןויגה תוינבת הז גולונומב רתאמ אוה 1.ןיסארל הרדפ ךותמ סנמארית לש גולונומה

תולמ ,ישגרהו ינשוחה לש םיירסומו םיינתלכש םיטופיש ,שגרה לע תולטומה

העפשה םיעיפשמה ,יינובתו ירסומ םוחת לש םיריכזת׳ םלוכ — ןוחבאו הרדגה

וללה ״םירולדגמ״ה ןמ תוחרוז תוקושתה ילושחנ לע .תושגרה תרעס ךותב תבציימ

2.׳הוולשהו הנובתה לש תועגורה הינרק

םג המ ,התע וב םישמתשמ ונייהש גוסה ןמ אל ,ןמצעב תויסאלק ,תומר םילמ

קורב ןיב טקילפנוקב אל ,הרשע־עבשה האמה לש תפרצב אל רבודמהשכ

םועמעה׳ גשומב שי ןכ יפ לע ףאו .ונלשמ ררושמכו ונלש האמב אלא ,הקיסאלקל

יל המדנ .סיגפ לש וכרדב םג ,הלאשהה ךרד לע ולו ,והשמ ריאהל ידכ ׳יסאלקה

דודיחל עיגה — ול תודגנתהה לדוג םג ךרוצה לדוגכו — הזכ םועמעב ךרוצהש

,ךרעל 1986-1982 םינשה ןמ םירישה הלא ,ונובזעב ריתוהש םירישב ןורחא

3.׳םינורחא םיריש׳ב וצבוקש

ללכב קורבה םע רציפש רשקמ הנובתה תועצמאב שגרה לש יניסארה ןוסירה תא

היכרנא ,הנובתו שגר ,לכשו םישוח :ול תיתוהמה תווצקה ןיב תוצצורתהה םעו

ןיב רשקב ,רתוי תיפיצפס — תורפסה תודלותב אוה וניינע ,רמולכ .רדסו

.שיאה ןיסאר לש היגולוכיספב אל םינפ םושבו — תורפסה תודלותו הקיטסיווגניל

L. Spitzer, The "R&it de Theramene"', Linguistics and Literary History — Essays in 1

.Stylistics, Princeton 1967, pp. 87-134
.115-114 ימע ,םש 2

.1987 ביבא־לת 3
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בורקה ,םיגפ ןדכ ררושמ לע הזה יביטסגוסה חנומה תא םשיימ התאש העשב וליאו

תויולכתסה המכל תותפתהל אלש לוכי ךניא ,ןמזבו םוקמב הבר הבריק ךילא

תעבונ ׳םועמע׳ל הקיזהש קפס ןיא תאז םע .תויטאופ־וכיספ אמש וא ,תויגולוכיספ

םעפהו ,םיוסמ ירוטסיה עגרמ םג אלא ,םיישיא םיכרצמ קר אל סיגפ לש הרקמב םג

שגדומה םזילמרופה ןיב ירבע חתממ אלא ,היכרנאו רדס ןיב יקורבה חתמה ןמ אל

יד .םישישהו םישימחה תונש תריש לש שדחה חסונה ןיבו ורוד ינבו ןמרתלא לש

תוארל ידכ (1970)׳לוגלג׳ב ךכ רחאו (1959)׳לצה ןועש׳ ירישב ןיע ףיעמ התאש

תוילרטאית תוטס׳ג ןיב ,הלאה תווצקה ינש ןיב לוטלטל ףתוש סיגפ היה המכ

— תמדקומה גרבדלוג האל חסונ תוזורחו תולוקש

TT J I ־ I * S • T I -|הרעס תוכלמב םימלאה קרו

םדבל םה ,םיפוח שעגבו

4הרקה ם־ק וטישוי ףצקה לא

:לולצמ לש תולובחתב תטעממ ,תינוריא ,השדח תוירוביד ןיבו

,האנ הפילח יל רחוב ינא

,טאל ,הי/וגיס יל תיצמ ,רתפכתמ

5[.״]רפוטסה םע בשוין

ןכש ,ינשל דחאה חסונה ןמ רבעמל אל ,םיחסונה ינש ןיב לוטלטל ףתוש :יתרמא
תנשמ ׳תוכופהת׳ רישב רבכ .שדחה הנחמה לא תיעמשמ דח םלועמ רבע אל םיגפ

גיצמ אוה ,ךכ רחא םינש שולשו םירשע ,ותומל ךומס דע ומסרפ אלש ריש ,1963

,תזרוחמהו הלוקשה הביתכה ןמ :׳תוכופהת׳ לש שלושמכ הרישב וכרד תא

הרזחבו ,׳קיר יפוי׳ ינפמ רהזנה ,רוביד תניחב הרישה לא ,ןזואל הפינחמה

,תשבגמה הךישה רתס לא

,תומימתה לש תומוהתה רוא לא

6.תומולעה תואובבה לצ לא
־! T T ־

ןהב שיש םוקמ לכמ רורב לבא ,הלאה תורופטמה לש ןקמועל יתדרי םא חוטב ינניא

ןירותסמה לא — ׳תשיובמ היגלטסונ׳ ריש ותואב ארוק אוהש המ — ההימכ

,המוריעה רובידה תפשל רבעמו לעמש הרישה לש (׳תומולע׳ ,׳תומוהת׳ ,׳רתס׳)

.10 ימע ,1959 היבחרמ ,לצה ןועש ,׳הקיתשה תויכנוק תונבל׳ 4

.10 ימע ,1970 ןג־תמר ,לוגלג ,יתארקל׳ 5

.72 ימע ,םינורחא םירישב ןכו ,43 ימע ,(1986) 19 האירק ןמיס ,׳תוכופהת׳ 6
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לש םזיציטתסאה תא םיגפ החדש הייחדה ,רמולכ .׳רוב הדש וא בוחר חיש׳ל רבעמ

רישה׳ םנמא םא תוקפסמו תויטנלוויבמאמ הרוטפ התיה אל תמדקומה ותריש

תקצל תיביטקניטסניאה הייטנה ףוסה דע וב הרמתשנ .׳רוביד אוה ומשל־יוארה

.׳יסאלק םועמע׳ םהב תושעל ,׳םישבוגמ׳ םיסופדב םירישי בל ישחר

רדגב היהי ןשרפל ןויסנ לכש ,תונוש תוביסמ וב הרבגתה תונורחאה ויתונשב

םג וחוורנו ובחרתנ הרישה ימוחת׳ .הזה םועמעל תודגנתהה ,אדירג היצלוקפס

השולשכ ׳האירק ןמיס׳ יכרוע םע החישב ריעמ אוה ,׳םירחא יניעב ומכ ,יניעב

׳ןסורמ־יתלבו דואמ עפוש׳ה ןונגסה לע רמוא אוה םיירגוסבו ,ותומ ינפל םישדוח
7.׳םויה רשאמ רתוי יל עירפה הז םימי םתואב׳ש םישימחה תונשמ ינולפ ררושמ לש

םיריש׳ב ,הרשע םרפסימ (1982) ׳תופדרנ םילמ׳ב — הזורפב םירישל היינפה םג

,הדיעמ — םיבותכבש םיבר םיטנמגארפ לע רבדל אלש ,השימחו םירשע ׳םינורחא

.תירישה הרושה יסופדל ץוחמ לא חולקל םירבדל תתל ןוצר לע ,תיקלח תוחפל

,קומע ישפנ הנבמל ידמ רתוי ךייש ,ידמ רתוי זע םועמעב ךרוצה היה תאז םע

תאזה תלוכיה יאו ,דחא דצמ ,םועמעל תודגנתהה .תמאב ןסר וינפמ חלשיש ידכמ

.םינורחאה םירישה ןמ םיברל יזכרמ אוהש טקילפנוק ורצי ,ינש דצמ ,וילע רתוול

׳ןוקיסאלק׳ רישב .הריש לע םינורחא םיריש המכב שרופמב ןודנ הזה טקילפנוקה

תא וב םיאור ןיא םיצע בורמש םלוע ,יכרנא יוביר לש םלועכ ץוחה םלוע דמוע

ןיא רעי בורמש םלוע ,הרוהט תודחא לש םלוע אוה ,תאז תמועל ,רישה םלוע :רעיה
ריישל ידכ םייחה לש תוינוגברב גלפומ םוצמצ השוע רישה .םיצעה תא וב םיאור

ףשחיהל ,לצופמ תויהל םיפוסיכ וב םיררועתמש אלא .תחאה ,הרוהטה תיצמתה תא

ולרוגל בוש גוסנו רבד לש ופוסב וב רזוח אוה תאז םע .ףולח ןב תויהל ,הפוסל

:יסאלקה

:םלשמו םלש יסלק אוה םדקכו

(52 ימע) .םלועל היחי אל ,תומ; אל ,שומ; אל

םתונשקע תדימל ,דימת ומכ ןאכ ,תואתשהל אלש רשפא יאו) תשלושמה העונתה

הנש םירשע בתכנש ,׳תוכופהת׳בש וזמ הנוש הניא (ונייחב םימיוסמ םיביטומ לש

,׳תרחא בותכל ךירצ התא׳ :קרפתהל הבוחה ,בטומ) תוקרפתה — ןוסיר :ןכ ינפל

׳קיר יפוי׳ :המוד היגולונימרטה וליפא .ןוסיר בושו — (םדקומ ריש ותואב רמאנ

הקיטקלאידה לש יגרטה דמימה הלגתמ ףא ןאכו — לכל לעמו .ןאכ ׳קיר רעי׳ ,םש

.תוומ השוריפ יסאלקה לא הרזחה ,רחואמה רישב םגו םדקומה רישב םג — תאזה

אל׳ :םייחמ םג רוטפ אוה תינוריא לבא — תווממ רוטפ יסאלקה רישה ,קויד רתיל

.44 ימע ,(1986) 19 האירק ןמיס ,׳סיגפ ןד םע הרצק החיש — םינשי םיריש ילושב׳ ,ןור ימו רבח ׳ח 7
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הזית תבלשמה הזיתניסה ,םדקומה רישבו .׳םלועל היחי אל ,תומי אל ,שומי

:תוומה ףס לע קר תגשומ (׳תומלועה למיג׳ ילוא םה הלא) הזית־יטנאו

,תומל ךלוה התאשכ ,ושכע
.תימלוע למיגב הכ1ז התא

t v • ז v t ־

בהואה :סטיק לש ׳ינוויה דכ׳ב רכזנ התאו .תיממ אוה לבא ,יחרכה יסאלקה םועמעה

,םלועל התוא קשני אל ודצמ אוה לבא ,םלועל לובית אלש הרענב םש הכוז זעונה

.םלועל רשואב הכזי אל

העיפשזל .התיממ הקיסאלקב רמגנ ,הזורפב ריש ,׳םוצמצה תונמא׳ רישה םג

תיפוסניאה הריחבב ,הבש יופצ־יתלבב ,הלש רדסה יאב הדיחפמ וחאה לש תיכרנאה

:ןדבוא ושוריפש יפוסניאה שפוחב ,קותיש השוריפש

T : - - s. It•-•• - ¥ • TT VI•"־:־ TT:־־ תועתפה יפלא ,ולכ ול ןתנ עפושה הזה וחאהש ןימאמ אוה הלחתהב

•• ־: t : t v t v •• •ן : • t v •• v v It־־ Iילע םנמא .הזכ רדס־יאב תויחל לוכי ונניאש האור אוה ךכ רחא .תוקרי

TS 11־ ־ I ־ • -ן י T : • - I ־ • • - •• י • : T •• V •• T.וילסרק דע קר ולפא ,ויכרב דע קר םיעיגמ םה ,םיהובג םניא בשעה

אוה :רופסךיאל םיליבש ןאכ שי ,ליבש ןאכ ןיא :לתפמ ךיבמ והז לבא

(53 ימע) .דובאל ךלוה אוה ,חור לכ לא תונפל ישפח

דע ,דחאל דע עפשה לש תכלוהו הפיסומ היצקודר לא ,םוצמצה לא הסונמה ןאכמ

ןמ ,יטמימה דחאל ישממה דחאה ןמ :עירכמה רבעמה — ךשמהבו ,דחאה הלעל

,ולוכ וחאה תא ללוכה הלעה רויצ׳ש ינוריאה יוליגה ,ףוסבלו .הלע לש רויצל הלעה

תוביבנ לש לילצ ול ףיסומ דוע ימינפה זורחהש יוליג ,דלוכ וחאה תא ללוש םג
.הלוז

קר אל ןאכ רבודמ :ךוקיסאלק׳ב רשאמ רתוי ינורקע יפוא ןאכ שבול טקילפנוקה

תריצי לש הנוסירו התודחא תמועל תואיצמה לש תויזירפקהו יובירה ןיב לדבהב

הדמעמ ,ללכב תונמאה לש יטמימה הדמעמ םצעב אלא ,תיסאלקה תונמאה

רקיעהש שיגרמ םוצמצה ךרדב ךלוהה ןמאה .ומצעל אוהשכ רבדה תמועל ינשמה

הלעה לש רויצל דחאה הלעה ןמ תינורקעה הציפקה אלא דחא הלעל םוצמצה וניא

וניא תיממש המ ,רמולכ .ומצע הלעה ןמ לדבהב (רוקמב תשגדומ הלמה) דחאה

המכ רמולכ ,תונמאכ תונמאה לש הדמעמ םצע אלא ,תונמאה לש רחא וא הז ןונגס

,׳החיש׳ ,הזורפב רחא רישב .ומצעל רבדה תא גציימ קרש המכ ,ומצעל רבדה וניאש

:יטמרגיפא יוטיבל ןיינע ותוא הכוז

דחא .ן-זהן ןימה ,גוסה יפל ותוא רידגה דחא .ןדאה לע וחחוש העבךא

T t • TT: ־ • • •• • TV • Tl ן - - י ־: - I T : S • ־ ־ Tלכב םינרא לע םיריש טטצ דחא .םישרקה תיישעתב ויתוערגמ לע דמע

(54 ימע) •שרשךן םיפנע טישוה ,שרש הכה דחא .תופיש ינימ
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תיטווקדאה ךרדה יהוז :ןרוא תויהל רוציקב ,שרשרלו סיפנע טישוהל ,שרוש תוכהל

ררושמה לש וירבדב רכזנ ינאו .ןרואה (תא רייצל ,לע ררושל) לע חחושל הדיחיה

:סיגפמ תילכתב הנוש ררושמ ,רסייפס ק׳ג ינקירמאה

ןומיל היהי ןומילהש .םייתימא םיטקייבואמ םיריש תושעל הצור יתייה

ומכ יתימא ןומיל — ותוא םועטל וא טוחסל וא ךותחל לכוי ארוקהש

לש ׳זאלוק אוה רישה [...] יתימא ןותיע אוה ׳זאלוקב ןותיעש
8.יתימאה

םירקמה ינשב .שרשרמ ןרוא יושע רישמ רתוי אל ירשפא ןומיל יושע רישש רורב

.המצע תא תלטבמ איהש ךותמ התילכתל תונמאה העיגמ

חצנמה .רחא ׳זאמיא תומד תאזה תונקפסה תשבול ,׳חוצינ׳ ,ףסונ הזורפ עטקב

טוטנטוה ותוא לש ובלל ןיבמ אוה .טרצנוקל םדוקה ןונוויכה תייבוברעמ םסקומ

הלעש ינפל היה ,ברעה רמסמ ,הפי יכה עטקה׳ :טרצנוקב הנושארה םעפב רקיבש

לע הלוע אוה .עיגמ קיחצמה שיאה לש ורות לבא .׳טיברשה םע קיחצמה שיאה
:טיברשה תא םירמו המבה

ןיא .היןלמעמ הצק דע ליפמ תנקורמ המב תערתשמ ינפל .ה;פצ תממד

t • • ז • •ן • t ן - - ן •• • -t • v •• •It:דימ יל תעמשנ איהו םיצרפה חורל זמור ינא .יפי הזיא .שיא ןאכ

(56 ימע) י 1טסךפ ,ןושאן קרפ ,החיתפ תפישנ

,׳ןוקיסאלק׳ב קיר רעי ,׳תוכופהת׳ב קיר יפוי :קירה םע תונמאה תרשקתמ םעפה םג

ןגנ לכ — םיינטנופסה בלה ייח לש תעפושה ,האלמה תוינוגברה .ןאכ הקיר המב

ןוגראה לש םרומה טיברשה ינפמ הגוסנ — ולש ׳הניגנמה לדב׳ו ןגנ לכ ,ולש ילכהו

תתייצמ :עמשמ יתרת ׳תעמשנ׳ םיצרפה חור .עמשוממ קירב תפלחתמו יתונמאה

יתונמאה שוביגל התייצש עגרמ ,תעמשנ הלחה העמשנש עגרמ .הלוק העימשמו

אלא וניא ,וטסרפ לש רונ יד ןיקוקיז תורמל ,הלוק לבא ,הלוק העימשמ הלחה

.קירה לש הלולחה הפישנה

★

קר אלו ,םיגפ ןד לש םינורחאה ויריש םיבבוס תאזה השקה הריתסה ךותב

דצמ :תונפקותו םעז טעמ אל םהבו ,םיזע םיפחד וב םילוע דחא דצמ .םינורחאה

J. Spicer, 'Letter to Lorca', in: D. M. Allen (Ed.), The New American Poetry 8
.1945-1960, Grove 1960, p. 413
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קנבדנז ןועמש

רתויב ימינפה ןבומב סומינ ,תוחפ אל זע סומינ ילואו דחפ ילוא םתוא םלוב ,ינש

השוע סומינהש שח אוה ,ישילש דצמ ;ליכהל תאזה תינוציחה הלמה תלגוסמש

.ןכותמ ותוא ןקורמו שגרה לש תישפוחה המצועב תומש

.יתראיתש םייריש־אטמ םיריש םתואב ,שרופמב קר אל הלוע וז תבכרומ הדמע

םיינש לע .הרישב םיקסוע םניאש םירישב םיפיקעה הייוליג תוחפ אל םיניינעמ
.רבדל ינוצר םינורחאה םירישב הלאכ םייוליג השולש

.רומוהה וא תונינשה אוה — םיגפ לש וכרד תניחבמ קיתווהו — םהב טלובה

האור 10,ךכ רחא הנש םירשע רומוהה לע ורמאמב בושו 9,החידבה לע ורפסב דיורפ

ןעטמב הרוקמ׳ ,רמוא אוה ,׳יטסירומוהה גנועה תקפה׳ .תושגרב ךוסחל ךרד רומוהב

רומוה) Galgenhumor חסונב הטודקנא איבמ אוה ראשה ןיב ".׳שגרה לש ךוסח

עובשל האנ הלחתה ןכא׳ :ריעמ עובשב ינש םויב םודרגל לבומה עשופ :(םודרג לש

תליחת ןיב לידבמש הממ תומלעתהה׳ לע היונב ,דיורפ רמוא ,וז החידב .׳!ילש

םימיוסמ תושגר תררועמ התיהש הנחבהה תשחכה לע ,תועובש ראשו הזה עובשה

:׳ןטשל הפ׳ סיגפ לש וריש דמוע המוד השחכה לע 12.׳דואמ

הניטוילגה ינפל דמעשכ
*TV־. • T • I • - •• J

טילגל לעפה׳ :זוטנד רמא
•• j - ז ־ I : - ־ י■

(הזה שדחה לעפה)

,ףוגו ןמזב ה;טנב לבגמ

:רבע ןמזב רמול קיפסא אל יפ
.׳יתטילג

• !־־!■־.

.םימת לבא ,דחו ףיןח טפשמ

(דחימ ינניא תמא5י)ינא הנה

,תפרענ

יתילתנ

יתפרשנ

יתירונ

9 Jokes and their Relation to the Unconscious', in: The Standard Edition of the'

.Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. 8, London 1975, pp
228-229.

10 'Humour', 161 ימע ,21 ךרכ ,םש.
.215 ימע ,1967 ביבא־לת ,רב הירא םגרת ,ב ,דיורפ דנומגיו יבתכ ,׳רומוהה׳ 11

.ילש םוגרתה ,229 ימע ,8 ךרכ ,(9 הרעה ,ליעל)תרכזנה ירהמב ריורפ 12
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םיגפ ןד לש םינורחאה ויריש לע

.יתחבטנ
• 1 - ו •

.יתחכשנ

;ןטשל ה§ חתיפ ינא המ)
רכזהל לולע דוע אוה

י T ; י * t t • . • ״,תוחפל ,תירסומ הניחבמש

(9 ימע) .(יתחצנ םיתמב

רמול וקיפסי אל םיתמהש רמול .תוומו םייח ןיב הנחבהל השחכהה תנווכמ הפ םג

ןועטל אופא בטומ .׳דואמ םימיוסמ תושגר׳ ,דיורפ לש ונושלב ,ררועמ היה רבד

אלפומ ןוכסח הז ירה .׳יתטיילוג׳ רמול קיפסי אלש רבסשכ העט ׳םימת׳ה ןוטנדש

ודצמ דיפקמ ,םיתמהו םייחה ןיב ןיחבמ אוהש ףא ,ומצע ןוטתש םג המ .שגרב

לש הקינכט םעפהו ,תימוק הקינכט וז ףא — תושגר לע אלו קודקד לע רבדל

קודקדה יללכ לע רבדמ התא תוומ לע רבדל םוקמב displacement),13) ׳הקתה׳

.(14׳תישומיש תירבעב םיליגרת׳ל יזכרמ הקתה לש גוס ותוא ,בגא)

׳ךוסחל׳ ,ומעז תא שובכל ידכ תחא תימוק הקינכטמ רתוי אופא טקונ ררושמה

תונויסנ לע םידיעמ — האלהו (1970)׳לוגלג׳מ — ולש האושה יריש לכ .םעזב

,הקתה ,יוביע .הנינשה לש םינושה םיעצמאב םילבסנ יתלב תושגר קוחדל םירזוח

דיורפש ,ימוקה לש תוקינכט ראשו ךופיה תועצמאב גוציי ,תוידרוסבא ,יוקל ןויגה

התיה ,תצרופ התיה וליאש ,םעז לש הקעצל םימלבכ םעפ אל ןאכ םישמשמ ,ראתמ
.םלועה תא תצצורמ

★

סיגפ תרישל אוה םג ינייפוא םינורחאה םירישב שגרה םועמע לש ,יטמית ,רחא יוליג

םהב תולכתסהו םיטנמגארפה ןמ תוקחרתהלו ףוגה לש היצטנמגארפל יתנווכ .הלוכ

ץבוקה תכירע תעשבש ,םיריש לש הצובק תטלוב ׳םינורחא םיריש׳ב .ץוחבמ ומכ

דיב רבודמ ׳תירב׳ רישב ךכ .םיילגר ירישו םיידי יריש יניבל יניב םהל יתארק סופדל

.גדה לש ומד םע תירב תרוכ ומכ המדו תכתחנה ,תבש תארקל םיגד לושיבב הדורט

.ברקה ןמ סנה ,ינאה ידעלבו דרפנב םיידי יתש ןיב המחלמב רבודמ ׳סיסכת׳ רישב

רגפה לש ונטב לע ,ודרפנ ןהיכרדש ,םיידיה יתש ןהיניב תומילשמ ׳השיגפ׳ רישב

לא הרשקו — ץראל הפוריאמ רבעמב — סיגפ לש וייחב תינוציקה תיתוברתה ׳הקתה׳ה לע 13

ירבע־ילגנאה ינושל ודה רחבמל רטלא טרבור בתכש ןיוצמה אובמה האר ,ותרישב ׳תוקתה׳ה

.Dan Pagis, Paints of Departure, tr. S. Mitchell, Philadelphia 1981 :סיגפ תרישמ
.11-9 ימע ,ו9א2 ביבא־לת ,תופדרנ םילמ 14
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קנבדנו ןועמש

ןובשחוךיד׳ו ׳םייחהמ רופיס׳ ,םיעשעשמ ׳םיילגר יריש׳ ינשב וליאו .׳ןהלש׳

תשגופ ןושארבשכ ,יאמצע םויקל םיילגרה תוכוז ,(הזורפב ריש ןורחאה)׳יעוצקמ

לגר תאטבמ ינשבו ,תחנ לש דיתע הל חיטבמה רופאו ביבח ברגב תנקדזמ לגר ףכ

.׳ףוג ןודא׳ אוה אלה ,הלש ׳סוב׳ל תיטנלוויבמא הצרעה לאמש

,׳םירוהט׳ תוחפ יכ םא ,םיטעמ אל םימידקת רומאכ םהל שיש ,הלא םיריש

תיפוסוליפו תיגולוכיספ הניחבמ םש ומכ הפ םירשקתמ 15,םיגפ לש םימדוק םיצבקב

לצא רזוחה ,הז קוסיע .ינאה תוהזב םיקסועה םיריש לש רתוי הלודגה הצובקה םע

:׳הקיחצמ הלאש׳ תומדב םינורחאה םירישב לשמל עיפומ ,הבר תונשקעב סיגפ

ךיךצ ינא הפיא ,ןאפ ינא׳ :לאשן התיבה לצלצש רזפמה רוספורפה ומכ

בירמו ,׳?תויהל ךירצ ינא ימ ,ןיז ינא׳ :יתלאשו ינא יתלצלצ ךכ ,׳?תויהל

(30 ׳מע> .סופת וקהש יתשתה אל שפנ רוזפ

ימ תא׳ :סיגפ לש וכרד ךרוא לכל תונוש תואסרגב תדהדהמ וז ׳הקיחצמ׳ הלאש

׳הרושל ץוחמ׳ יעטקמ דחאב .דועו דועו '6׳ינא הזש תבשוח תא׳ ,׳?וישכע דע תייח

:תאזה הלאשה תא דילומה תולצפתהה טקא דחוימב טלבתמ ׳תופדרנ םילמ׳בש

ית־וא^נ .הרזה יתצרו ינממ ית־וקעש האור ינא ,ירקמ םוקמ? ,ךריזב

,דעומ ינא ,יתנקז .יר_0א ףדורו בבותסמ ינא ושכעו ,עתפמ תצק ,דמוע

ךות לא רזוח ינא םש :ינניב דיךפמ לודג קודךמ ,ףורגא יב הכמ יבל

דמוע ינא המ זא .קיר קפיאה רבכו ןטקזן ךלוה ,התןבה ,קירי רקב

(71 ימע) .חמיש! שדח ,ךלוהו ףרע יל הנופ ינא םג ?ףשנתמו

תמועל דחאה ינאה לש תננובתמה תוליעפה ,׳ינניב׳ קחרמה ,םיינשל ינאה תוקלחתה

תניחב ינאה .ינאב לוציפ לש בצמ םיריכזמ הלא לכ — ינשה לש תיביטקאה וז

לכתסמ םדאשכ לצפתהל יושע ,ינומרהו דיחא ןפואב םילעופה םידוקפת לש הצובק

לכתסמ העשב הבו ,יביטקייבוס ןפואב לעופו שיגרמ ,בשוח אוהו ,לשמל ,ומצעב

תעפות לע ורמאמב .יביטקייבואו קתונמ חרואב ,ץוחבמ וליאכ וז תוגהנתהב

ותעפוהב הזה לוציפה תא ולרא ׳א בקעי ןוקיטילנאוכיספה ןחוב ׳היצזילנוסרפד׳ה

,׳וימולצת םע ודכלי ,ירז ברעב ידמ דחואמ׳ םירישב ףוגה לש היצטנמגארפ לש םיטנמלא האר 15

,ידידיל הניק ירבש׳ :(53,34 ,28,1« ,17 ימע תרחואמ תוהש)׳זוגאה תריס׳ ,׳ךשמהה׳ ,׳ןויסנה׳

ימע ,חומ)׳חומ׳ ,׳הנושאר הריקח׳ ,׳והשימ׳ :(50,48 ימע ,לוגלג)׳םשגב םולצת :חונמה רפוסה׳

.(30 ,21 ימע ,תופדרנ םילמ)׳הנטק הקיטאופ׳ ,׳ץורימה ןמאי ;(59-50 ,38-37,27

ןכומ׳ :הוושהו .(22 ימע ,חומ)׳תויועט׳ ,(25 ימע ,תרחואמ תוהש)׳להוכה יבכוכ ןיב חותמ לבח• 16

,׳ןיסחוי׳ ;(70 ,52 ,42 ,20 ימע ,תרחואמ תוהש)׳יתייה רבכ׳ ,׳לירפא׳ ,׳םובלאב ףודפד׳ ,׳הדירפל

.(51,24 ימע ,תופדרנ םילמ)׳שופיח׳ ,׳הפיא׳ ;(39 ,9 ימע ,חומ)׳היינש הריקח׳
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סיגפ ןד לש םינורחאה ויריש לע

תא ולרא ךרוכש הכירכה תפלאמ ,ונלש ונניינעל 17.תוישפנ תוערפהב תינילקה

תאלממ׳ ,רמוא אוה ,׳היצזילנוסרפדה׳ .הדרח ינפמ הנגהב ךרוצה םע תאזה העפותה

.יל הרוק אל הז׳ :םדאה רמוא תאזכ הנכס לומ '8.׳תימינפ הנכס חכונל יתנגה דיקפת

".׳דצה ןמ הפוצ קר ינא

לצפתמ אוהשכ סיגפ דדומתמ התאש ׳תימינפה הנכסה׳ יהמ קוספל רמייתא אל

ינממו ימצע לא׳ אצוי וא 20,׳ומצע ינפב בשוי׳ אוהשכ :וירישב לצפתמו רזוחו

ינא :האורו ילא ץר׳ וא 22,׳יארב ול הכחמ ומצע תא הצקב אצומ׳ וא 2',׳האלהו

,תינוציח ,תננובתמ הדמע סופתל ךרוצהש ,יתעדל ,רורב םוקמ לכמ .יוכו 23׳בכוש

רישב ומכ ,דחא ינא וירוחאמ ריאשהל ךרוצה ,םעזו הדרח לש תושק תויווח יפלכ

תויולצפתהה דוסיב דמוע ,׳חמשו שדח׳ ינא םע רתוויהל ידכ ,ליעל טטוצמה הזורפב

תא ׳םעמעל׳ סיגפ טקונש םיכרד ראש םע הז ןיינע תונמל רשפא וז הניחבמו ,הלאה
.ובש שגרה

ירה ,םיילגר ירישו םיידי יריש םהל יתארקש םינורחא םיריש םתואל רוזחל םא

,ןכאו .תאזה העפותה לש החולש ףוגה ירבא לש היצטנמגארפב םג תוארל ןתינ

ייוליגמ דחאכ ׳ףוגה לש רחא וא הז רבאמ רוכינה תשוחת׳ תא ןייצמ ולרא

:׳חומ׳ ךותמ ׳והשימ׳ רישב רורב םירבדה ןיב רשקה 24.היצזילנוסרפדה

,יפמ עקיב והשימ

.ויפ לע רקשה תא ךפוה

,ילענ? ץר והשימ

י ־T 1,ינזא תא דנוע

.ינושל תא סעול

J.A. Arlow, 'Depersonalization and Derealization', in: R.M. Loewenstein (Ed.), 17
Psychoanalysis — A General Psychology, Essays in Honor of Hein; Hartmann,

.New-York 1966, pp. 456-478
.471 ימע ,םש 18

.472 ימע ,םש 19

.18 ימע ,תרחואמ תוהש ,׳וימולצת םע ודכלי 20

.20 ימע ,םש ,׳הדירפל ןכומ׳ 21

רישב ׳ינא אל׳כ ןיכסבו ףכב תפקתשמה האובבה תייחד הוושהו .42 ימע ,םש ,׳םובלאב ףודפד׳ 22

יארבש ותאובב לומ דליה תייווחב האור ולראש ןייצל שי .28 ימע ,םינורחא םיריש ,׳ם׳׳וכס׳

.476 ימע ,(17 הרעה ,ליעל)ולרא האר ,היצזילנוסרפדב ינאה לוציפל פיטוטורפ

.9 ימע ,חומ ,׳ןיסחוי׳ 23

.475 ימע ,(17 הרעה ,ליעל)ולרא 24
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קנבדנז ןועמש

יל שחול והשימ לבא

:םיבר םימחרב

(27 ימע) — ךתךלהמו ךצךאמ ךל ךל

ןאכ םקוממ ,(׳ךל ךלי)הרגשה ןמ ךתוא הלגמה ,םירקשה תא שיחכמה ׳וגא רטלא׳ה

תולצפתה ,רמולכ .(יוכו ינזא תא דנוע ,יפמ עקוב) םירכונמו םידרופמ ףוג ירבאב

םילהנמ ׳םינורחא םיריש׳בו .דבב דב תוכלוה ףוגה לש היצטנמגארפהו ינאה

םהשכו ,(׳סיסכת׳) םהילע טלתשהל לוכי וניא ינאהש תוברק םירכונמה םירבאה

רגפל היה רבכ ינאהש רחאל קר הז ירה ,םיקבחתמ ףאו הז םע הז םימילשמ

רשפא היהיש ידכ תורכונמה םיידיה לא ינאה ןמ תילגומ תונפקותה .(׳השיגפ׳)
.הב דומעל

★

הלילשל תרבוג תודגנתה םג ,רומאכ ,םיגפ שח ,םועמעב זעה ימינפה ךרוצה תורמל

,ינסרההו יופצ יתלבה תא ןסרל םיפירח םידעצ דימת טקנ םא .׳םוצמצה תונמא׳בש

,ץוחבמ תולכתסהה ןמ ,הנינשה ןמ תופרהל ומצעל ריתמ אוה םימיוסמ םיעגרב ירה

.םימל ץופקלו

תורידתב עיפומ םינורחא םיריש המכבש ינפמ ןוכנ יוטיב יל הארנ םימל ץופקל

םילולכה ,רתוי םיישיאה םירישב עיפומ אוה הרקמב אל .העיבט לש ׳זאמיא העיתפמ

ילג ןיב עבוט ,׳ריק חול׳ רישב םהוזמ םיב רבודה עבוט ךכ .׳תובונג םינש׳ רודמב

ןימזמו ,׳ורכזל ,עבלג רימאל׳ רישב חמש בלב עובטל ןכומ ,׳טרופס׳ רישב תושדח

25.׳ףרוח ףוס׳ רישב בחרה םיה לא ותא דחי םורזל גלשה שיא תא

,(׳םלועל היחי אל ,תומי אל׳) םייחה ןובשח לע תוומלא ול הנוק ןוקיסאלקה םא
לבא תוומכ העיבט לש הלופכה תילמסה התועמשמ רואל — עובטל הלאשמה ירה

ידכ תומל הלאשמה איה — הדיל רמולכ ,םחרה יממ (תכפוהמ) האיציכ םג

,עדומ־אלה ,ישנה דצה םע םירשקתמה ,םימב הלילצה .תויחל ידכ ,דלוויהל

׳יסאלק יטנא׳ רתויה בטוקה איה ,תישארב ייח לש הרוצה תלוטנ הסאמה ,יפרומאה

בלב׳ עובטל תונוכנה ןאכ .׳ורכזל ,עבלג רימאל׳ רישב רתויב טלוב רבדה .סיגפב

,חתפיהל ,דוקרל ,ףשחיהל ,(הירטמ ומכ) ודצ לע ךפהתהל תונוכנה איה ׳חמש

.תושעל לגוסמ וניא ןוקיסאלקהש המ לכ — ׳ומצע תא ףוס ףוס אוצמל׳

לש זמרב םייתסמ עטקה :׳הקיחצמ הלאש׳ רודמה ךותמ ׳התיבה׳ הזורפה עטק תא ףיסוהל רשפאו 25

׳דהמב ,׳תומולחה רשפ׳ב דיורפ ראתמש הדיל םולח הוושהו .הכ ףקתשמ חריש ראבב העיבט

.400 ימע ,5 ךרכ ,(9 הרעה ,ליעל)תרכזנה
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סיגפ ןד לש םינורחאה ויריש לע

(׳ףרוח ףוס׳)׳םעפ ףא וניתובקע ועדווי אלש׳ הלאשמהו הז ימצע יוליג ,תילסקודרפ

,קחמתהל תונוכנה תדמוע תיסאלקה תורמתשהלו תויתנגהל דגונמה בטוקב .םישגפנ

26.הקליר לש ׳הרומתב הצךי ןיעמ

׳ורכזל ,עבלג רימאל׳ םא .םועמעה ןמ הלא םירישב רטפיהל חילצמ סיגפש אל

לע בוש דיעמ ׳ריק חול׳ ירה ,םתרוצב תיסחי םיישפוח םיריש םה ׳ףרוח ףוס׳ו

ימינפ חרוכ אלול לבא .תוירטמיס תויגול תוינבתב םירבדה תא ןגראל ימינפה חרוכה

.ותריש בל אוה הזה לוטלטה .סיגפ ןד לש ריש הז היה אל ,הז

26 'Wolle die Wandlung• — 12 ׳סמ ,ב קלח ,סואיפרואל םיטנוסה.
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