
םיאושינה ייחמ תונומת 

קילאיב נ" ח לש וטע־ירפ עודי אלו עוטק רופיס 

רימש הויז 

תחא 'הפילק' בולעה יל .א 

ןלהל אבויש ,רומג יתלב רופיס לש אוה 'ץ־ה תומושר :קרכיזל תוננובתהו תולכתסה' 

ריה־בתכב םיבלושמה םיברה םיקוחמה םיטפשמה אלבו חסונה יפוליח אלל יכ םא ,ואולמב 

אוה .םלועמ רוא האר אלש קילאיב לש וטע־ירפמ דיחיה רופיסה השעמל והז .תורושה ןיב 

םירפוסה ,וידידי ברקמ קילאיב ירקבממ םתוא לש םהירמאמבו םהירפסב םלועמ רכזנ אל ףא 

ןמלז ,רבוחל לשיפ :סופדל ודנג תא ואיבהו ונויכרא תא בטיה וריכהש ,רפסה ישנאו 

השמו יקסניברגופ ןנחוי ,יקסרפ לאינד ,בולוביר םחנמ ,ןהכ בקעי ,ןמכיפ בקעי ,רואינש 

יעטק לש םיסיסר הלא ויה וליפא ,קילאיב לש םירומג יתלבה וירופיס ,עודיכ .דלפרגנוא 

,(קילאיב רכזל) תסמ ןותנשה יכרכב םאולמב ומסרפתהו וסנוכ ,רסוב אלא םניאש החרפ 

אוה םג ,1971)0ית1ג םיבתכ רפסב ןכו ,'ריבד' תאצוהב םיעבראהו םישולשה תונשב ואציש 

.(םינשה לכ ותשרומ תא חפטל הפיסוה רשאו ,הילעבמ היה ררושמהש ,'ריבד' תאצוהב 

לש ונובזע יכרוע ידי־לע ןווכמ תנווכב הארנכ רתסוה ונינפלש עוטקה רופיסה ,תאז תמועל 

.רעושמב קר םינשה קחרממ ,םויכ תולעהל ןתינ ךכל תוביסה תאו ,ותשרומ ירמושו קילאיב 

,(1900-1899) ס"רת־ט''נרת םינשב בתכנ הרקיעש ,תוטויט תרבחמב לולכ הז רופיס 

,יקסבוחינרשט לואש לש ןושארה ויריש רפס ,תגעגומו תונויוח לש א ךרכ תעפוהל הבוגתב 

ךרוע ,רודגיבא־קש ,קילאיב לש ןושארה ורפס ,םיריש ץבוקה לש סופדל ותנקתה ידכ ךותו 

תמיתח םוימ םינש שולשכ ץקמ קר ומסריפו םויל םוימ ותעפוה תא החד ,'הישות' תאצוה 

ץבוק תא תובעל ודעונש ,וז תוטויט תרבחמב תולולכה תורומג יתלבה תוריציה בור .הזוחה 

ולישבה אל ,ירוקמו ינשדח רפסמכ קילאיב לש ודמעמ תא ססבלו םישדח םירישב הרוכבה 

תוריציב ןנוקית תא םימיל ואצמ ןכותמ םיביטומו תורוש ךא ,וזנגנו שממ לש הריצי ללכל 

תרבחמב םימושר ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיס םע דחא ףצרב ,לשמל ,ךכ .תועדונ 'תוינונק' 

אל םיביטומ ךא ,המייתסנ אל ותביתכש רופיס ,ךמלדיא ךורב 'ר' רופיסה ךותמ םיעטק 

תולכתסה' רופיסל .קילאיב לש 'םיינונק'ה וירופיס בטימ ךותל וסנכנ וכותמ םיטעמ 

יפכ ,יכ םא)תיאקילאיבה הזורפה לולכמב שממ לש ךשמה היה אל ,תאז תמועל ,'תוננובתהו 

רופיסה ,ובוטיקו ועוטיק ףרח :תאז ףאו .(ותרישל ולחלח וכותמ םיביכרמ ,ןלהל הארנש 
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תעה התוא לכ ךא ':וירידהמו ןובזיעה יכרוע ידיב ספדנ 'ןמלדיא ךורב 'ר' רומג יתלבה 

וליפא םיבותכב והוריכזה אלו ,ארוקה ןיעמ 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה תא וללה וריתסה 
.תחא םעפ 

ןכ ושע םאה ?'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה תא קילאיב לש ונובזע ירמוש וריתסה עודמ 

המוד ?הלשבה לש םדקתמ בלשל עיגהו 'סיסע' אלמתנש טע־ירפ אוה ןיאש םושמ קר 

,ומסרופ ןובזיעב ואצמנש םיטנמגרפ וליפא ירהש ,רתוי הבוט הביס התיה תטלחומה ותזינגלש 

הריציה לולכמב תיגולופיט וא תיטמת הניחבמ ןפוד אצוי הז רופיס םאה .ןידבו ,רומאכ 

יטרפבו ,אוה םג ראתמ ,םיתמהו 'םיינונק'ה ,קילאיב ירופיס בורכ .אלו ןכ ?תיאקילאיבה 

לוקש ,'רבדמה רוד' ידוהי םה וירוביגו ,הפוריא חרזמב יתולגה ידוהיה יווהה תא ,םיטרפ 

םחטבמ לכו ,םייח תוודח ילוטנ םהייחש םידוהי ;םהינזואל עיגה אל תימואלה 'הייחת'ה ירפוש 

ייחב הלחש תשגרמה הרומתל םישידאה ,הלאכ םידוהי לע .םהלש םיחפותה ףסכה תורורצב 

;(1897)'םעה ריצח ןכא' וריש תא קילאיב בתכ ,ןושארה ינויצה סרגנוקה תוסנכתה םע םמע 

'םע תכרב' עדונה ינויצה וריש לש דיה־בתכ ךותמ וקחמנש תורושב ,ןכל םדוק דוע ,השעמלו 

TT v r ־־ t -t ו ־ ו ן • י T T - ו V T - • •י י / שרה םכמעל םירודה ורשי / ,וררועתה ,בהזה ילגע אנ וסמה' :עיגפמב םהב הרתה (1894) 

2.'שע תיב ,שיבכע ירוק — םכחטבמ / !ורךופתת הנולמכ ,םיקוצמ ,םרטב 

;םירכומה םירופיסל האוושהב םידקת תרסחו הרז תפסות םג שי ונינפלש רופיסב ,םלואו 

ייחמ רעיש תורמסמו תועזעזמ תונומת לש ןומושרה ךרדב ןתגצהב תאטבתמה תפסות 

החפשמ לש תורידנ תונומת הבו ,תיבה ילתוכ ןיב הלוכ תשחרתמה המרד ונינפל .ןיאושינה 

ןהלש תויטנתואב ארוקה תא תועיתפמ הלא תונומת .הכרד ףוסל העיגהו הנוונתנ ,הלוונתנש 

תרופיסב ערו חא ןהל ןיאש ,ןהמ תולועה תוקיודמהו תוקדה תויטסיגולוכיספה תונכותבו 

ףוסל ועיגהש ןיאושינ ייח לש םירואיתל ללכ תומוד םה ןיא)האמה הנפמ תונש לש תירבעה 

תובצינ זכרמב .(רודגיבא־ןב ירופיסב וא םירפס רכומ ילדנמ תריציב אוצמל ןתינש ,םכרד 

,האונש השיא לשו ,וירניד לע בכושה רבכע לש ,ןגרנו רועכ ,ןקדזמ לעב לש םהיתויומד 

ףאו ,הלעב יפמ התונג תא ףרה אלל תעמושה השיא :שאר דעו לגר ףכמ ,הלוכ הלוונתנש 

.(169-159 :1971) קילאיב :םג וארו :(15-8 :ו"צרת)(קילאיב רכזל) א תסמ :ואר 
,ץיבונסוס ריעב ובשומ םוקממ בתכמב ,םיאבה םישקה םירבדה תא םג קילאיב בתכ הלא ןוגכ לעו הלא לע 

'סוסד אריווא .םולכ בתוכ יניאש םיחרי הזי :ל"נה תוטויטה תרבחמ לש יראה קלחה תא בתכ הבש 

ןוגה רוט המא יטעמ אצי םאש תמא .הניכשה pשמ םניא תודמלמה וא הארוהה תסנרפו [ץיבונסוסד] 

,תשפטמו תמהזמ אנדיאהד 'יתריפס' לבא ,שפנ לש הכודכדו תובצע ךותמ אקווד טלמתה זא יכ םימעפל 

,קילאיב)'םילכשוממ םילבנו םימהוזמ םידיסח ,םימליא םיבלכו םיקקוש םיבאז יביבס .תבלכמו תבאזמ 

ךא ,םירישע םיצע ירחוס לש םהינבל הרומ שמיש הבש) ץיבונסוסמ ויתומוח תארשהב .(וק־הק :ח"צרת 

ירגלווה םיצעה רחוס ,'ףוג לעב' הירא תא קילאיב ראית ,(האלהו םהמ םמע תגאדש ,הלולח שפנ ילעב 

— וירופיסב תויומדה רואיתבש םיבורמה סיילאיטסבה םייומידה םג ןאכמ .ולש ןוממה תורורצ לע עורשה 

קילאיב בתכ 'ףוג לעב הירא' תא) דועו ,'השייבתנ הרצוצחה'ב ,'רדגה ירוחאמ'ב ,'ףוג לעב הירא'ב 
.('תורורצל עיגה'ש ,ירגלווה םיצעה רחוס ,הירא לש ותומד בוציעל םגד ול שמיש היריבגמ דחאו ,ץיבונסוסב 
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107 םיאושינה ייחמ תונומת 

איהש 'ישיבכע' הללקהו ,השיאה לש םירוענה הירואית .'הללק הלא אלמ' הלש היפ 

םינפ לעבכ — וסומלוקב ןהילע רבע רבחמהש תורושב — ראותמה הז ,הלעבב תחלשמ 

'םי־חצמו םיקמיצ'ה םינפה לעב ןקזה ירואית תא םיריכזמ ,תרגורגכ תוקומצ ,תוקירומ 

יאלמ / שיבכעה גרא ירוק' םתיבבש םינקז ,'יתבושתב' קילאיב לש ורישב הלבה הנקזהו 

,הבולעה םתב לשו ,רופיסה ירוביג ,גוזה ינב לש םוניהיגה ייח .'םיחופנ םיבובז ירגפ 

םניא רבכ הארנה לככ ךא ,יארקאב ומכ ,םנמא םירכזנ םהידלי ראש) םתיבב תררוגתמה 

תא דעתמה ,[יקילאיב] 'ב םשב הנשמ רייד לש ויניע ךרד םיפקתשמ ,(תיבב םיררוגתמ 

הנומתה ןיב דהיז םיארוקה וכרעי ןפ וששח םירידהמהש רשפא .םיטרפ יטרפל תונומתה 

,ותיב ינבו ויברוקמ לש וא ררושמה לש וייחמ יהשלכ תיפרגויב תואיצמ ןיבל תיתורפסה 
.ולש טרפה תעניצבו ררושמה לש ותימדתב עגפי רופיסה לש ומוסריפו 

ייחב קנחמו תחנ יא לש השוחת קילאיב שח ,הז עטוקמ רופיס לש ורוביח תפוקתב ,ןכא 

תוחרוא לע ותוא םיטינקמ םיררושמה וירבח דועב ,ולש םימימשמהו םיירירעה םיאושינה 
רבד יצחו רבד ויאושינ ייח לע רפיס אל םלועמ ותריציב 3.'םייתיב לעב'הו 'םינשוימ'ה וייח 

וסחי לעו ותשיא לע רפיס אל אוה רתויב םיבורקה וירבחל וליפא .שרופמו יולג ןפואב 

אל .יבמופב לטרעתהלו וביל רוגס תא חותפל בהואה םדאכ גהנ אל םלועמ ןכש ,היפלכ 

זמור אוהש ךות ,ויארוקו וירבח ינפל ףשחיהל ותונוכנ יאב שרופמב הדוה ףא תחא 

.םתראפת אהת תירילה ותרישל וייח ןיב םיקדקודמה םירושיקה תכירע לע אלש ,וירקבמל 

ירה ,קושב תינרגתל ךופהל תצלאנה םאו םימותי העבש ובו ,לד תיב 'יתריש'ב ראית םא 

.םיימואל ילמסב יוור ,דחאכ יביטקלוקו ישיא סותימ תונבל ידכ ורחבנ םיטרפהש 

קילאיב ול חלש ,ויתודלות תא בתכה לע הלעיש ,רנזולק ףסוי ר"ד תשקבל הבוגתב ,ךכ 

ורופיס תאו ,ןאכלו ןאכל שרפתמה קנגסב תאז ףאו ,תודליה תפוקת ףוסל דע וייח רופיס תא 

יתעדל ןהש ולא ,"תורתסנ"הו ,־"תודלותבש "תולגנ"ה ןאכ דע' :םילימב םכיס קמקמחה 

,ומוי בורעב קר 4.'ןהב ןיחיסמ ןיאו בלה לש ונושביכמ ןה ירה — םדא לש ויתודלות רקיע 

םירבד רמול ומצעל ריתה ,םיחטבמ ףוחל לוכיבכ ועיגה ,םירבשמה יפוצר ויאושינ ייחשמ 

:גרבסקילג םייח רייצה לש ותנדסב תססונתמ התנומת תא הארשמ ,הינמ לש החבשב םיפר 

תורעשו דואמ ןידע ףוג תלעב זא התייה איה .הנש םישולש ינפל התוא ורייצ אלש יל רצ' 

.תורוסמ תויהלו תמאב בוהאל תועדויה ,הומכ םישנ הברה ןיאש ,יל ןמאה .אילפהל תופי 

ןמ הב ןיא ,העונצו תיתמא איה ,רקיעהו ,טקט תלעבו קדה ןמ קד שוח תלעב םג איה 
5.'םש ישנא לש םישנה תא בורל תנייצמה תוחפנתהה 

.(דועו ,27-24 :2000) רימש :ואר ,ותייערל קילאיב ןיב רעפנש רעפה לע 3 
'תולגנה' .(234 :1971) קילאיב :ךותב ,רנזולקל קילאיב לש היפרגויבוטואה ותרגיא לש 'ג חסונב ואר 4 

.חכ .טכ םירבד יפ־לע 'תורתסנה' תמועל 

.(28 :1945)גרבסקילג 5 
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םיעגר לע תודמלמה ,ןיאושינה ייחמ תורחא תונומת םג תויוצמ הינמ לש הנויכראב םלוא 

םיעיקבל דעבמ הבהבה תפות ייח לש הרז שאש םיעגר לע :רקיע לכ םיילידיא םניאש 

,םסרופמה הלעבל בלה יערוק היבתכממ דחאב .גוזה ינב ןיב הרעפנש םוהתה לע הדיעהו 

אוהש אלא ;אחינ ,התוא הכיה וליאש ,הבל רמב הינמ וינפל הקעז ,ומע ינב לכ לע בוהאה 

,רוכזכ ,הנכמ ךכ) 'המהב' ןוגכ יאנג תומשב התוא הנכמו תינחור תוללעתה הב ללעתמ 

,(םעטה תרסו תינומהה ותשיא ,הנח תא — ףוג לעב הירא — קילאיב לש ירגלווה ורוביג 

החיתפ ינוניג אלב ,וילא הרגישש בל ערוק בתכמ ותואב .ול לוחמל הלוכי איה ןיא ךכ לעו 

ללוהתמ אוה יכ לע ול הריעה איה הנותחה רחאל רצק ןמז יכ ,הלעבל הינמ הריכזה ,המיתחו 

הילע בתכ אל םלועמש ,אוה םגו .םלש םוי התיא רביד אל אוה וז התרעג תובקעבו ,רוכישכ 

ןמ חפט ,ותנותח רחאל רצק ןמז ,1893 תנשב רביחש רסובה ירישמ דחאב הליג ,ןירשימב 

ןיאמ הרישה' ורישב — ידוהיכו ררושמכ — ומצע תא ראית רשאכ ,ובילב שחרתמה 

ןי '__T.,.TTT., י ןיא' ,ל"זח רמאמ לע ססובמה רואית ,'תחא הפיפכב רד שחנ םע בורכ' םילימב ,'אצמית 

השיא םע אדח אתווצב םירוגמל זמורה ,(ב"ע ,ביק תומבי)'תחא הפיפכב שחנ םע רד םדא 
.הער 

,ויהש ,ויאושינ רחאל ךכ לכ רצק ןמז ותעדותב התלע וז תינגוזימ הרמימ אקוודש ןיינעמ 

חבש 'ר ,םיצעה יקסעל םפתושו ררושמה לש וידודו ובס תמכסהבש ךודיש יאושינ ,עודיכ 

רזעילא ודידיל בתכ ,ויסוריא תפוקתב ,ותנותח ינפל דוע ,השעמלו .הלכה יבא ,ךוברווא 

יכ ,םנמא תעדה תוחידבב ,זירכה ובו ,ויזנג ןיב ראשנש ,'ףסכ ריש' םשב הנותח ריש ךרבא 

םגש המוד ,הז רשקהבו .'א#ידק הרבח לא ואוב דע / םדאל טלפמ ןיא תלשומ השאמ' 

בולעה יל / ,המלשל שי םישנ ףלא') 'ול שי ינולפ' םעה רישב 'לזמילש'ה לש ותנולת 

י ־ I ־»T " VI ו •• V T I ־ : - * - - - T • h ־ףכ אלמ עבשאו / טא הרובד תיב־לא הליל / ,אטח יל לא בשחי אנ־לא / — תחא 'הפלק' 

הלגמהו תימוק־יגארט המינב רסמנה ,ימיטניא ישיא יודיו לש ץמשמ רתוי הב שי ,('תחנ 

תוזוחמ לא התודע תא הקיחרמה וז ,תילנוסרפמיאה הריציה תוסחבו תירוטקירק ךרדב 

היפרגויבוטואה ,תישיאה ותריציב תולגל ררושמה ןיהה אל רשא תא ,םימתה רולקלופה 

דומלל החילצה אל םלועמ קילאיב הינמ יכ ,ריכזהלו רוכזל יואר ,תרחא וא ךכ .הארמל 

הבותכה הפשה תא הדמליש ,יטרפ הרומ הילע דקפוה הסדואבש תורמל ,הכלהכ תירבע 

םיריש םתוא טעמל ,הלעב לש םינפה תבר ותריציב הארק אל םלועמ איה .תרבודמהו 

אופא הכלה ותייערו ררושמה ןיב הרעפנש םוהתה .שידייב םרביח ררושמהש םירופס 

.ול רבעמ ףאו ,ידוהיה םלועה יבחרב ותליהת העדונש לככ הקימעהו 

,'המהב' יאנגה יוניכב התונכל גהנ הלעב יכ ,הלוע קילאיב הינמ לש הזונגה תרגיאה ןמ 

ותוא הנכמ איהו ,'תינקיר' ,'ךות ילב הפילק' ,'הלבנ' ,'תפוניט' ותשא תא לעבה הנכמ ןאכו 

,קילאיב ןאכ ראית ,היציזופסנרטה ךרדבש רשפא .'!רוטיזיווקניא'ו '!שיבכע' הלודג האנשב 

הנומתה תא גזימ ילואו ,םינבה יכושחו םיבזכאמה ויאושינ ייחמ חפט ,תמקועמ הירלקפסאב 

,היינשה ותשאו ונקז תיבב טלקש ,הדימעה ליגב גוז ינב לש ןיאושינה ייחמ תונומת םע 

היפרגויבוטואה תרגיאב ,ותשיאו בסה תיב לא ובוש רואית)תודחא םינש ררוגתה םתציחמבש 
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109 םיאושינה ייחמ תונומת 

ורישב םילבה הנקזהו ןקזה לש רועכה םרואיתל עיתפמ ןוימד המוד ,רנזולקל 1903 תנשמ 

ןיעמ רופיסה תא וריתסה ררושמה לש ונובזע ירמוש יכ ,חינהל המודמכ רתומ .('יתבושתב' 

תעניצב העיגפ ששחמ ןה ,'ימואלה ררושמה' לש ירוביצה ודמעמב העיגפ ששחמ ןה ,רוביצה 

.וירחא םינש תורשע ,הבוט הבישב הרטפנו םימי הכיראהש ,ותנמלא לש היתושגרבו טרפה 

ןכש ,רקיע לכ תקדצומ התיה אל םימי ךרואל ותרתסה יכ ,דמלמ הז רופיסב יוהש ןויע 

החינמ הביס לכ אללו ,ררושמה תייער לש התריטפ רחאל תובר םינש םגש ךכל המרג איה 

ךרעש םינושאר םישושיגל תיאדיחי תודע וירקבממו קילאיב ירקוחמ המלענ ,תעדה תא 

תירבעה תרופיסל האוושהב ןפוד תאצוי ,תילטנמירפסקא תרופיס לש הבוציע תארקל רפוסה 

םיחנומב הוולמ ,יגולוכיספ םזילאיר לש םיססוהמ םינמיס הנושארל םילגתמ ןאכ .ןמזה תב 

לצא עיפוהש גוסה ןמ ,םיקדקודמ םייטסילרוטנ םירואית תפסותב ,'םייעוצקמ' םייאופר 

חסונ .1931-1903 םינשה ןיב ומסרופש 6,'די רחאלכ תומישר' ןתואב הנושארל קילאיב 

םשרגו ןיסנג נ"א ,רתב ח"י — םיריעצה םירפוסה לש םחסונ תא תצקמב ריכזמ םירבדה 

,(1898)'ףוג לעב הירא' לש וחסונמ ןיטולחל הרואכל הנוש אוה חטשה ינפ לעו — ןמפוש 

ותביתכ ןמזב םיברה תושרל אצי ,ריעצה קילאיב לש הזורפה תונויסינ לכמ ,ודבל אוה קרש 
.'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה לש 

יתלב ,םזילאיר לש םינינפ ןה ,(1903) 'רחוס' איה ןהבש הנושארהש ,הלא 'תומישר' 

תושדחתהל קילאיב לש ןויסינ ,ןורחאה טרפה דע ןנכותמ השעמלו ,הרואכל יעצמא 

'חסונה' תותובעמ ררחתשהל הפיאשה ןהב תרכינ .ינברואה ,ינרדומה םלועה לא תוברקתהלו 

,ברקתהלו ,םיקוספ ירבשו םיקוספ לש ףופצ םקרימ היושעה הזורפה ןמ — יאלדנמה 

רתב ח"י לש םחסונ םע םימיל ההוזיש הביתכה חסונל ,םירחאו יקסבייוטסוד תארשהב 

ןמו 'קוספה' תקעמ לוכיבכ תררחושמה ,הארמל תיטסילרוטנה הזורפה לא — וירבחו 

,ןיעל הלגנה דבורב תוחפל ,איה הלא 'תומישר'ב תפקתשמה תואיצמה .ימואלה סותימה 

,תוקקור היתויומד :היקודקדו היגת לכ לעו םינטקה היכפ לע ,הטושפ תיטסילאיר תואיצמ 

.תולעפתה לש וא זוב לש תועטוקמ תורבה תוטלופ ,ןפוצרפ תא תוועמ ,ףתכ תוכשומ 

יכילהת לע העד הווחמ ףא ,ןרובידו ןתוגהנתה ,ןשובלו ןנקויד יטרפ לע בכעתמ רבחמה 

םידחיימה ,םיילאודיווידניא םינמיס הלגמו ,המצעל תדמוע תומד לכ .ןהילע םירבועה שפנה 

הניאו ,םינעטממו םיעקשממ לוכיבכ תלרטונמ ,הטושפו תישיא ןושלה .התלוזמ התוא 

,ךכל העיתפמ תודע אוה ,'תוננובתהו תולכתסה' ,רומג יתלבה רופיסה .'רפסה' ןושלל הלובכ 
וא רושעב ררושמהמ םיריעצה םירפסמל ינייפואה — הז הביתכ חסונ לש םינושאר םינצינש 

,1900-1899 םינשה ןמ קילאיב לש תירופיסה הביתכה תונויסינ ךותב ולגתה — םיינשב 

.רעושמהמ םדקומ בלשב 

:1999) רימש :(ט"משזו) ףסוי־רב לטומח :(179-161 :1987) רימש :ואר ,הלא 'תומישר' לע 6 
 287-171).
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םיטוחב לובכ קילאיב רתונ ,ותביתכ לש היצזינרדומלו תושדחתהל ןויסינה ףרח ,םלוא 

'תוילאודיווידניא'ה ויתויומד :חונזל אוושל הסינ אוהש ,ילדנמ 'חסונ' לא םג םייומס 

־דח'ה ןהישעמ :תויסופיט־יכרא וליפאו תויסופיט תויומדכ ,לוכה תולככ ירחא ,תוררבתמ 

םהו ,יתכרעמ בר ירוגלא יפוא ילעב םישעמכ םיררבתמ 'םייארקא'הו 'םיטושפ'ה ,'םיימעפ 

תמרוזה הלילעה ;ארוק לכל רכומה ימואלה רטנווניאה ןמ םירוביגו םיעוריא בואב םילעמ 

רבד לש ותמאל היונב ,לכלוכמהו ןנכותמה ןמ רבד הב ןיא וליאכ ,תויעבטב הרואכל 

תישיא הניא איה ףא ןושלהו ;ימואלה סותימל םיאתתש ידכ ,הבורמ תונקדקדב 

יווה יטרפ לש עפש ירוחאמ .ןושאר טבממ תואריהל היושע איהש יפכ תיטרקניסוידיאו 

םירופיס םתואמ ,תודבכנ תוימואל תוכלשה ול שיש ,יביטקלוק םייח רופיס הלגתמ ,םילפט 

תוטוזה יוביר לשב .שדוחמו שדח בוציעל םיכוז םה ןאכ ךא ,םירפוס סרדמל ויה רבכש 

תואיצמה תא תרזחשמה ,תיטסילאיר הזורפ וינפלש חינהל ארוקל חונ ,רופיסב תוצבושמה 

התווסוהש ,תיללכה תיאידיאה תינבתה ארוקה יניעל תמקרתמ היוהש האירקב קר .הרושאל 

־דחה ןייפוא תא הלילעהו תויומדה תודבאמ ,הנווכה הלגתמשמ .םיטרפ עפש ירוחאמ בטיה 

םייח אלמ ,יטמימ בוציעל טק עגרל הכז רשא ,יפיטיכרא ןויערל םישמ אלב תוכפוהו ימעפ 

תא ,הוולמ ןיידעו ,התווילש השוחתל תודע םא יכ ,ונינפל תונרמש לש םייוליג אל .תויחו 

תושרב הל יד ןיא הנושארה הרושה ןמ תירבע תרופיסש ,וניתומוקמב םייזכרמה םירפסמה 

'ד לעמ האירממה הרימא םג תשקבתמו — אל ותו ,'טושפ' יגולוכיספ םזילאירב — דיחיה 

םיילסרבינואה ,םיימואלה — םיבחרה הילגעמב תואיצמב תננובתמו טרפה לש ויתומא 

.םייטנדנצסנרטהו 

ימוחתל תזמור — 'תוננובתהו תולכתסה' — ותרתוכש ,ונינפלש עטוקמה רופיסב םג ךכ 

תאש ,תימיטניאו תימעפ־דח הנומת אלא וינפל ןיאש ,םשור ארוקב תררועמו ,היגולוכיספה 

רופיס ונינפל .וילפוטמל ןיזאמה גולוכיספ היה וליאכ ,וסקנפב םשור רפסמה היטרפ יטרפ 

לש םירוכיב ירפ ןיעכ וא ,'שדחה ךלהמה' ירופיס לש רחואמ רוחיי ןיעכ ,יטסילרוטנ 

ייח לש תונומת וירופיסב רייצל הברהש ,לשמל ,גרבנייטש בקעי חסונ יגולוכיספה םזילאירה 

,תיאפוריא חרזמ הסריגב ,ירבוע חסונ ןיעכ רפוסמב תוארל ףא ןתינ 7.םילשוכ םיאושינ 

ייח ורפסב לגופ דוד םימיל חתיפש ,תוינאידיורפ תונחבא תייוור ,'תיאניו' תרופיס התואל 

לש תבורעת אוה השיאה יפבש ,'.ב' ויוניכש) רפסמה ,קילאיב לש זונגה ורופיסב .ןיאוועיג 

תוקדה ןמ תוקד תויטסיגולוכיספ תונחבאל עיגמו ,םיצנה גוזה ינבב ןנובתמ (יוסיכו יוליג 

העיתפמ תונקיידב ראתל לגוסמ הז ןיע דח רפסמ .םהיניב םיסחיה גראמלו םהיעינמל רשאב 

תיתמא תוצרפתה ןיב ןוכנ לא ןיחבהל וליפאו ,ןותנ עגרב תויומדה לש ישפנה ןבצמ תא 

לע דמלמ ,השיאה לש הרואיתל שמתשמ אוה ובש ,לשמל ,'הירטסיה' חנומה .תפיוזמל 

א"כ י־חהי רולקלופב םילשורי ירן?חמ ,'?ךייח עדי ימ היירבע השיא' ירמאמב יתבחרה ךכ לע 7 
.(89-63 :א"סשת) 
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Studien ורפס תא 1895 תנשב רואל איצוהש ,דיזרפ דנומגיז לש ויתויפצת לע טלקש תועידי 

 über Hysteria (הירטסיה לצ יםירן?חמ), יכ ,דוע רכזיי .הזילנאוכיספה לש התליחתל בשחנה

ורפס תא דיורפ םסריפ — ונינפלש רופיסה לש תרעושמה ותביתכ תנש — 1900 תנשב 

לע המודמכ עיפשהו ,םלוע תליהת ול הנקהש ,(תומולחה רשפ) Die Traumdeutung עדונה 

8.קילאיב תריציב םיבושח םיכלהמ 

ודיצ קר ,רומאכ ,אוה ,דועיתבו תוננובתהב הוולמה ,קדה יגולוכיספה םזילאירה ,םרב 

םיקדה ןמ םיקד שפנ יטוטיר לש םינמיהמהו םינימאה םיטרפה יוביר .רופיסה לש דחאה 

לש ויתומא 'דמ תגרוחה ,תינויערה המגמה תא ונממ םיריתסמו ללוש ארוקה תא םיכילומ 

איה תינשנו תרזוח האירקבש דע ,ההשומ וז המגמ לש הפושיח .ללכה ימוחת לא דיחיה 

יכ בושקה ארוקל רווחתמ ,תיאידיאה המגמה תפשחנשמ .טסקטה יטיש ןיבמ תעקובו הלוע 

םירתתסמ וירוחאמ יכו ,'תוננובתהו תולכתסה' לש הלגנה ודיצ קר אוה 'טושפה רופיסה' 

םיגשומל םדו רשב תויומדמ 'תולעופה תושפנה' תא םיכפוהה ,םייומס םירופיס המכו המכ 

תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' הזכרמבש החסונה יכ ,הז בלשב שיגדהל יואר .םיטשפומ 

הניא ,ןונגע י"ש דעו םירפס רכומ ילדנממ ,םיטעמ אל םיירבע םירופיס תנייפאמה ,'לארשי 

אשנש םלועה ירפ ,ידיסחה רופיסה םלתב הכילה לע וא ,תויביאנ לע ,תונרמש לע העיבצמ 

ףקשמ 'לארשי תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' ,םיינרדומ םיחנומב .םימש תוכלמ לועב 

םתעפשהלו ,הכוליה ךרדב תושונאה תא םיגיהנמה ,הירוטסיהה לש םילודגה היתוחוכ תא 

תא םילפכשמ הלא םירופיס ןיא ,ךכיפל .ןותנ ירוטסיה עגרב המואה לע הלא תוחוכ לש 

ךותל םיכסונ אלא ,ץק ילבל דע ,בושו בוש ,'לארשי תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' 

.םיתעה תופילחו תוביסנה יפל ,םינווגתמו םינוש םינכת הז תיתשת רופיס 

ג"לי חסונ תיבה ןברוח .ב 

םזילאירה ינצינ תא קילאיב ריכה רבכ 'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס רוביח ןמזבש רשפא 

ותריצי לע םג טעמב אל עיפשהש ,ידוהיה יאזחמהו רפסמה ,רלצינש רותרא לש יגולוכיספה 

תונשב תובר קילאיב תא וקיסעה לצרה לש ולעופו ותומד)לצרה רודואית לש תיטסירטלבה 

םינשב ותונגב רביחש תוברה תוריטאסה ןמ רכינכ ,םינושארה םיינויצה םיסרגנוקה תוסנכתה 

תרופיסב ,םלוא .(תינויצה הגהנהה תושאר לע קבאמב חצנל םעה־רחאל עייסל ידכ הלא 

םאו ,םולחה לא קילאיב לש וסחיב הרומת הלח ,דיורפ לש תומולחה רשפ תובקעב ,1900 תנשמ 
,תומולחב ןימאה התעמ ,ךורבדי אווש תומולחה' יכ ,ל"זח תובקעב ,ןימאה ותריציל ןושארה רושעב 

:הלאשב ('רהוז'ל היהו 'יתריש'מ הז קרפ דרפוה םימיל) 'יתריש'ב ישילשה קרפה תא חתפ ףאו 
.'?ינואב הככיא עדתה יתודלי תומולחו' 
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קוחר היהש ,'שדחה ךלהמה' חסונ םזילרוטנה לש ולוק המרב ןיידע עמשנ ןמזה תב תירבעה 

ןיידע יובש םיארוקה להק היה העש התוא .םלועה תורפס לש םישדחה היכלהממ הסרפ ק"ת 

,יביאנ ומכו יממע ומכ סודומ וגיצהש ,םכילע םולש לשו םירפס רכומ ילדנמ לש םמסקב 

תויומדה לש תילאיצניבורפה ןתומימת ןובשח לע ןיע תוצירק ארוקהו רבחמה םיפילחמ ובש 

לש ופוסבו ,(םכילע םולש לש ורוביג ,היבוט ומכ ,דלישטור תויהל הוואתמ 'ונרוביג' ,ןאכו) 

חרזמ לש ,העיתפמ הגיזמ גיצמ רופיסה .ימואל למס תגרדמל הלא תויומד תולעתמ רבד 

:שדחל ןשי ןיבש רפתה וקב ,1900 ביבס בתכנש רופיסל האיכ ,'תוריעצ'ו הנקיז לש ,ברעמו 

לשו םירפס רכומ ילדנמ לש םמלוע לא ןרובטב ןיידע תורושק תויומדה ,דחאה דצה ןמ 

ויגשוממ םיעפשומה ,םיינרדומ םיחנומב תוראותמ ןה ,רחאה דצה ןמ !םכילע םולש 

.ןט טילופיא לש תיתרבחה ותסיפתמו דיורפ לש םייגולוכיספה 

וחוכ תוסנל קילאיב טילחהשכ ,הרשע־עשתה האמה לש םיעשתה תונשב :רוכזל יואר 

בלשל ליכשהש ,ירבע רפוס לש דיחי יוקיח םגד תניחבב ןודרוג ל"י היה ,החרפ תביתכב 

תישארב .דחי םג םימוחתה ינשב םיגילפמ םישודיח שדחל ףא ,תרופיסו הריש ותריציב 

עדויה ,רפסמ וטועימו ררושמ ובורש רפוס 9:ג"לי חסונב רפוס תויהל קילאיב ףאש ,וכרד 

םירופיס בתכש ,ג"ליל דוגינב ,םלוא .התרפל הריש ןיב ,רנא'זל רנא'ז ןיב ןחבומ ץיח תתל 

הלילעה ךלהמ תא הכירדמו לוכ ןיעל םהב תרקדזמ תיליכשמה היגולואידיאהש םייתמגמ 

הרואכלו ,תויולג תוירוטמרופ־ו תונווכ אלב ובתכנ קילאיב לש וירופיס ,תויומדה בוציע תאו 

ןמ םידוהי לש םהייח םהב םיראותמ ,חטשה ינפ לע .ןהשלכ תויטילופ דוסי תוחנה אלל ףא 

,םיה תונידמב וידודנ ביתנמו הניארקואבש ותודלי תוהחממ קילאיב ריכה םתומכש ,הרושה 

םיצבצבמ קילאיב לצא םג ,םלואו .תרדגומ תינויער תילכתל ףיטהלו ךנחל הסניש ילבמ 

'תינחורה תונויצה' ידיסח ,הסדוא ינויצל םיינייפואה הבישחה יסופד ןיטישה ןיבמו ןיפיקעב 

רומא ,ונינפלש תיבה תמגודכ ,סורה תיב לש ורואית .הריהזהו תיטיאה 'תובבלה תרשכה'ו 

,םיזופח תונורתפב ול יד ןיאו ,ידוסי תיב קדב שרוד ימואלה תיבה םג יכ ,םיארוקל תתואל 

ךירצ היפ־לעו ,םעה־דחא חסונ 'תובבל תרשכה' השורדש ;המוגפה תואיצמה תא םיחייטמה 

ילתוכ ךותב ויגהנימ תאו ויכרע תא תונשל — 'להואב םדא' תויהל לוכ םדוק דומלל ידוהיה 

.םלועה ימעב ברעתיו ותיב חתפמ אצי םרטב ,ותיב 

רוביג ,חינ לש וירוה ,האל־אפיצו אפיל־אנינח לש םתיב רואיתמ הווש הרזג רוזגל רשפא 

,יונ רסחו ןיחצמ ,בבוגמו רתלואמ תיב לש רואית והז .'רדגה ירוחאמ' קילאיב לש ורופיס 

יונב וניאש גג וא תפר ,ריד לש הנבמ ,היילע :העשה יכרוצ יפל ףגא ול םיפיסומ םעפ ידמש 

ןוזפיחה לע דמלמ ,ןשיה ןבתה גג לעמ שובחה ,שדחה גגה .בוקרה גגל לעמ בצומה ,הכלהכ 

ינויצולווא ךילהתב קרש ,ךכל זמר ןאכ לולכ .תידוהיה תואיצמב םיטלושה םירדסה יא לעו 

אלו ,התמדוקמ הבוטו הפי ,השדח תואיצמ ןנוכל ןתינ ,םעה־דחא תרות חורבש ,ךשוממ 

.(39-29 : 1988) טיבש :ואר ,קילאיב לש תמדקומה ותריציב 'יג"ליה סנסנרה' לע 9 
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תוריקב השפש ןובקירה לע שדח חיטב םיפחמו הליל ןב םינבנה ,םירתלואמ תונורתפב 

לש םמוקמ תא ןוזפיחב השריש ,השדח הגהנה לע ,ילמסה רושימב ,דמלמ ףא הז גג .תיבה 

םוקמ תא השריש ,השדח היגולואידיא לע םג דמלמ אוה ;םינוונמה הליהקה תודסומ 

םגו ידוהיה שאר לעש 'הקלומרי'ל םג לושמ קילאיב תריציב גגה .םימשבש לאב הנומאה 

לש החטהה ירבדכו) הינבל תגאודה תוהולאמ ונקורתהש םימש ,לעממ םיערתשמה םימשל 

,רשב לב ץק האר ןיע' :'םי תולוצמב' עדונה וריש לש המיתחה תורושב ,םימש יפלכ ג"לי 

•('ףלד ףא העמד הדירוה אל םלועמו / ףלא יפלא ףוס 

,תינרדומ תינברוא הסריג ןיעכ ונינפלש רופיסב הסורהה החפשמה רואיתב תוארל ןתינ 

ןמ")'קפסירד אקשא' ג"לי לש ורישבש 'תיבה ןברוח' רואית לש ,יטסיגולוכיספ ךפונ תלעב 
/ תומולהמו תוכמ / המחלמ תואושתו םירורמו תוצמ / המש ולדח אל אוהה חספה 

• T I " t V ־ T T ־J ־! ־ • - • T TT : י t I / תותירב רפס הל ןתנ הנורחאבו / תיש רימש היה / תיבה םולשו / ,תומוהמו תוכממו 

תא ראתל םאובב ,שגדו םעט ילדבה ףא לע ,קילאיבו ג''לי .('תותימצל ותיבמ החלשיו 

לש 'הטמ הטמ התדירי' תא ראתל 10;'אתכירא הסיסג' לש בצמ ראתל ורחב ,ימואלה בצמה 

תשעתי והשימש יוכיס ןיאבו הווקתו חוכ ספאב תומלועה ןיב תטטושמה ,הבולע שפנ 

לש וצוקיו 'קפסירד אקשא' תמגודכ ,ג"לי לש וטע־ירפמ תומאופ .הלוצמה ןווימ הנשמיו 

תשגדהל ,ברח התיבו השטנ הלעבש ,השיא תראותמ ןהיתשב :תואבל םגדה תא ועבק ,'דוי 

ןברוח לע תננוקמה — הנוגע וא הנמלא ,השורג — הבוזע המוא לש הינוא רסוחו התובילע 

יטרפה ,תיבה ילתוכ ןיב תררושה םניח תאנשש ,ןוכנ לא וארה םהינש .םדקמש התיב 

ירוטסיה ןברוח ותואל האיבהש םשכ ,ונברוחל ,רבד לש ופוסב ,איבהל הלולע ,ימואלהו 
.וצראמ םעה הלג ויטעבש 

ןכש ,'תררחושמ' השיאל תכפוה ,ג"לי לש 'קפסירד אקשא' תרוביג ,הרש ,ינוריא ןפואב 

.ונאצמת רשאב הלרוג תא שפחל ,ישפוחל התוא חלושו התיבמ התוא ךילשמ הלעב 

ןיבל ,םידבע תיבמ האיציהו 'תוריחה גח' אוה ,חספה גח ןיב תללוחתמ הלש הידגרטה 

.אכבה קמע לש שפרה תוילולש לא הדיריהו תיבה ןברוח תא למסמה ךיראת ,באב העשת 

,רומאכ ,אוה הלרוגו ,'הלוג' ןיבל 'הלואג' ןיב אופא לטלטימ המואה לשו השיאה לש ןבצמ 

רומג יתלבה ורופיס תרוביג ,השיאה םג .אצומ אללו הווקת אלל ,'אתכירא הסיסג' לש לרוג 

בלוע ףא הלעבו ,םימחרל היוארו הנכסמ איה)עמשמ יתרת ,הבולע השיא איה ,קילאיב לש 

,הינב תאו התוא לכלכל ןכומ ,הסנרפה תודרטב עוקשה ,לעבה יכ ררבתמ .(ףרה אלל הב 

םג ,'םידוהיה בוחר'ב ,עמשמ .עירפמ ןיאב ולש תונובשחה ירפס לע ןוכרל ול חינתש יאנתב 

ןולגע וא ,'העד וב ןיאש' םכח דימלת קר אלו ,הזה םלועה תויווהב יקבה םדא אוה לעבהשכ 

םלועה ןמ תרדומ ,היוחדו הרזב ,תיבה תרקע ,ותשיא ,ג"לי לש תומאופבכ ,תוכילהו חור סג 

ילוימ םעה־דחאל ובתכמ וארו ,ףוס ונניאש ףוס רואיתל ררושמה שמתשה 'אתכירא הסיסג' חנומב 10 
.(אק-ק :ח"צרת) קילאיב ,1897 
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ןיא םא םג ,תורחא םילימב .הידלי יבאו הלעב לש םינגרנה עלבה ירבדל ןברוק ,ןוציחה 

תויגוס ןיבהל ןויסינב לילה תוצח דעו המחה תחירזמ וחומ תא שביימה ,םכח דימלת לעבה 

םג ,שפנו ףוג תשיתמ ךרפ תדובעב ויתוחוכ לכ תא עיקשמה ,ןולגע ןיפולחלו ,תונשונ ארמג 

,'בהזה לגע' יכרעל םישדקומ ודואמו ונמז לכ .ונמזמ עגר ותשיאל שידקמ אוה ןיא זא 

.ויסכנ לכמ דריש לאל ףילחת ,המודמ ןוחטיב ול םיקינעמה 

תיב לש יטסילאיר ןונגסב תבצועמה הנומת ויארוקל קינעמ 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה 

תובשחתהו הבהא אל ותשיאל לעבה ןיב תוררוש ובש תיב ,הפוריא חרזמב 'םדקתמ' ידוהי 

,ותריציל ןושארה רושעב קילאיב בתכש תוריציל דוגינב .לואשכ השק האנשו הניט אלא ,תידדה 

הווחאהו הוולשה תפקתשמ ןהבש ,('ינע תווקת') 'דמלמה ירוהרה' וא 'טייחה הנוי' ןוגכ 

לש תכפוהמ יאר תנומת םיפקשמ ונינפלש הנגה רופיסבש גוזה ינב ,םילד תונכשמב תוררושה 

.המואה לש הנסוח רבדב ינויער ןויד לכב תורכזנה תודימ ,לארשי וכרבתנ ןהבש ,תובוטה תודימה 

החמשה ,תדכולמו המח החפשמ לש םגד לע ורמש הפוריא חרזמ ידוהיש ,איה תחוור העד 

לע התחוור תא בירקהל הנכומ ףא ,םינבה לש םדומלתל תגאוד ,תווצמו תבש תרמוש ,הקלחב 

,ושדוחב שדוח ידמ כ"ור םישימח םנמא איבמ לעבה ,ונינפלש חנגה רופיסב .הלא םיכרע חבזמ 

תיב יכו ,רשואל הבורע וניא ןוממה יכ ,ררבתמ הרהמ דע ךא ,תועדה לכל דבוכמו האנ םוכס 

ייחמ תונומתה ,עקר ילדבה ףרח .תימוהת האנשו תוידדה תומשאה ,המוהמ אלמ החפשמה 

לעבה םהינשב :ךרעל תע התואב םסרפתנש ,'ףוג לעב הירא'בש הלאל תומוד ונינפלש ןיאושינה 

.ותיב ינב תא רשאמ רתוי ףא ונוממ תא בבחמ אוהש רכינ םהינשבו ,ותשיא תא ףרחמ 

הגיצהו ידוהיה תיבה לש תילאידיאה הנומתה תא יטסקרס רואב ראית ג"לי רבכ 

ותיב תוונמ תחנ הוורש ימכ 'ה ארי קידצה לש יארקמה ורואית לע תססובמה האשילקכ 

ךרלי ןכ־יכ הנה ,ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא')וינבמו 

תילידיאה הנומתה ,ג"לי רמוא ,המוגפה תיתולגה תואיצמב .(ד-ג ,חכק םילהת !'ה ארי רבג 

תא םיפקשמ םניא רבכ םילהת רפס יקוספו ,רכה ילבל הפלתסנו הסרתסנ תאזה תילאידיאהו 

םייחיר םשה רבגהו ,םילהת רפסמ קוספה סרוס 'דוי לש וצוק'ב .םתייווהכ םיידוהיה םייחה 

,השיאה תא תוכרוכ הלא םילימ .'תיזה יליתש וילע גרתשהבו' םילימב ראותמ וראווצ לע 
 I T ▼ "T I • I • •• ־"-•

לע תדמלמה ,תחא תושייל םתוא תוכפוהו ,םיתיזה יליתש ,םינבה תאו ,תגרתשמה ןפגה 

המחה החפשמה ודיד יבגלש ,תע אלב הפוחל סנכנה ידוהיה ריעצה לע לטומה דבכה לועה 

,וירופיסמ םידחאבו 'קפסירד אקשא'ב םג ג"לי גהנ ךכ ".ץעורלו הללקל איה תדכולמהו 

תראומה וז ,תדכולמה תידוהיה החפשמה רבדב תחוורה האשילקה תא ץפנל ידכ תאזו 

יגהנימ תא םישקה וירואית תועצמאב עיקוהלו ,תורקי רואב תורפסבו הקיטסיצילבופב 

.הרשע־עשתה האמה ףוס דע לארשיב וחוורש םיניטקה יאושינו ןיכודישה 

,'תירבעה תורפסב ןושארה (mock heroic)ידורפה סופאה — ג"לי לש "דוי לש וצוק"' ירמאמ ואר 11 
.(78-45:1998)ג ןדס 
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הזכרמבש ,תיסיסבה היצאוטיסה ןמ קר אל תרבינ ונינפלש רופיסה לש תיג"ליה תיתשתה 

המאופבכ ,שמשמ ברחה תיבה ,ןלהל הארנש יפכ) ברחש ידוהי תיבו הללמוא החפשמ 

וז תיתשת .(ברחה ימואלה תיבה לש ץפנא ריעזב האובב ,ןמזה ותואב הבתכנש ,'יתריש' 

ךרדבכ ,רופיסב תבלושמה ,ג"לי לש עדונה וריש תרתוככ ,'ילמע ינא ימל' תלאשמ םג הלוע 

המל תלאש ,םיפיעשה יתש לע החיספ')ןגרנה לעבה לש םינתשמה וחור יבצמ רואיתב ,בגא 

תדמלנ 'דוי לש וצוק' המאופל הקיזה .('הבורק הדיריו הלפמל דיעמ הז לכ — ?למע ינא 

אוה ןיידע') תואכרעל השקב יבתכ ןיכהל הביתכה ןחלוש לא לעבה לש ותבישי רואיתמ 

לא השקבה יבתכו תונובשחה תא ןיכהלו ותדובע ןחלוש לא תבשל ,דמעמ קיזחהל קזחתמ 

/ ונאצמי רחשה בתכמה ןחלש לא' :רמאנ וילעש ,ליכשמה יבאפל המודב ,('תואכרעה 

םיכזנגב ריעב טושי יכ / ,ונניא ונועמב םירהצה דע זאמ / .תועש רשע דע אצמי וישרודלו 
 | T • T I •• ־ T V V " T - ־ I • • -TI T " T T • V * ־ויו,

,ילאידיאה ליכשמה לש רמולכ ,יבאפ לש תנוונמו הרועכ הרוטקירק ,לעב ותואו .'תואכרעבו 

הז ליכשמ לש רומגה ודוגינל םג המוד ,'םידוהיה בוחרב' םישדחה חורה יכלה תא למסמה 

ראותמ ןאכו)'קודצ יבר תרגורג ינפכ םינפ ול'ש ,וירפס לע ןוכרה ,רועכה ןדמלה לליהל — 

.(םירפסה לע וימי לכ ןכורה ,לעבה לש 'תרגורגכ םיקומצה' וינפ וקחמנש םילימב 

ץקמ םיארנ ויה דציכ דמלמה רואית והז ,תבייחמ יתלבה הרעשהה ךרד לעו ,רגסומ רמאמב 

י TM' T * י הנוגע הרתונ אלמלא ,'הירבע השא לכ ייח' ,רוכזכ ,םה הייחש ,עוש־תב לש םיאושינה ייח םינש 

ולא וא ,שדוקה ירפס לע קכרה ,ןדמלה הלעב תציחמב הרתונ וליא םג .הייח תוסירה לע הממושו 

וא ךכ ,תואכרעל םיבתכמ בתוכו ותבתכמ לע ןוכרה ,ליכשמה יבאפל האשינו לחוימה טגב התכז 

'םידוהיה בוחר' ,תנגה םדקומה ורישב םג .ינחורו יזיפ ןווינ ייח ,הלוכ המואה ייחכ הייח ויה ,ךכ 

,םינש ץקמ תע אלב הלבנש הללמואה המואל ףדרנ־םש ,עוש־תב תא קילאיב ראית ,(1894) 

ץב')הווהב בולעה הבצמ לעו ףלחש היפוי לע ןנוקמ אוהו ,םייחה קושב הלוונתנו הלבנש רחאל 

י- ▼ •• •ו" •»ו• י — T—J • f I • TT-— — ■ י T •It II- • " ־ • / ,עוגנ בל רוקממ יתעמד ךורא [...] םינפלמ הפיה עוש תב יתיאר / םינק תולצחמ לע ליחה תושא 

תעקובו הלוע דבלב עוש־תב לש התומד אל ,השעמלו .('? עוש תב איה תאזה ,עוש תב איה תאזה 

לש תילאידיאה הבהאה תא תולמסמה — ארקמה ןמ תודמד םג אלא ,טסקטה יטיש ץבמ ןאכ 

גהונש ימכ ןאכ ראותמ לעבה .ןווינה אישלו הגרדמה לפשל ןה ףא ועיגהש — המואה תובא 

םשה לש היגולומיטאל זמר ,'הבקעב' הקוחמה הלימה העיפומ דיה־בתכב)'היידצב' ותשיאב 

,'םירורמת' יכב הכובש ימכ תראותמ ,תאז תמועל ,השיאה 12.(םילכנו המרמ הניינעש ,'בקעי' 

ילכראירטפה דצה — לארשי םע לש וינפ ינש ןאכ םיראותמ ,עמשמ .הינב תא הכבמה לחר למס 

.יד ילב דע םירועכו םיבולע םהינשו — ילכראירטמה דצהו 

ןורחאה הזש רשאל ,בקעימ וישע שרוד ,(1891) רישעו בקעי' ,ולש תנגה םימולעה רישב ,לשמל ,ךכ 

יכ ומישאמו ,ומש לש היגולומיטאל זמור אוהש ךות ,'בן?עת אנ לא ךא' :ותיב תותלד תא וינפל חתפ 

> v v • • ז ד־ • • • י »t י • • • ••ו* • • t « •»ו• t ו •■ז • v*r »1•! / :ןטבמ יתלחנ / תחתמ pאב / םייחב יקלח םע / יתרוכב ,יתכרב / תחקל ללה הל / לכנו המרמב' 

הז יוטיב ףאו ,והכ ויניעש ימכ ראותמ לעבה תוקוחמה תורושב ,בגאו .ידר ףנה ללב/ ףתמרמ ללב 
.תישארב רפסבש המואה תובא ירואיתל חלוש 
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םייקמ והירה תואכרעה לא הריעה ותאצב :ידמל ליכשמ םדא אוה רופיסבש לעבה 

תועירי ןיב וא ,ותיב ילתוכ ךותב ךא ;'ותאצב םדא' לש יליכשמה לאידיאה תא לוכיבכ 

ויאושינ ייח .יוקלה וכוניח תדלות ,רתויב םירועכהו םידוריה וינפב הלגתמ אוה ,'םש להוא' 

ונדמלל ,'הרז השיא' םע אדח אתווצב םירוגמל ,תומדא ילע םוניהיגל וכפהו הטמ־הטמ ודרי 

תוצראב יהשלכ תורעתהבו תיללכ הלכשהב ול יד ןיא ,שממ לש יוניש ידוהיה הנתשיש ידכש 

תרשכה' תשקבמה ,'להואב םדא' ,םעה־דחא לש ותסמ חורב םה םירואיתה לכ .ובשומ 

יכלהמ ץמש הטלק איה ףא ותשיא .הליל ןב לש םיינכפהמ תונורתפ אלו תכשוממ 'תובבל 

יקיזחמ' ברקב לבוקמכ העונכו העונצ השיא הניאו ,םלועה ללחב םיבשנמה םישדחה חורה 

הילע םג ,םלוא .הללק דגנכ הללקב הלעבל הנועו ,םינפ הזעמ איה ,ךפהל .רקיע לכ 'תונשונ 

םיעצמאה ףרח — הרתונ איה ףאו ,םיקפסמ יתלבו םיריהמ תונתשה יכילהת ורבע 
.הללמואו הלוח ,תחנזומו הרועכ — התושרל םידמועה םירכינה םיילכלכה 

תומוא לצא ךנחתהש ,ליכשמה ץכ בקעי תא ג"לי ראתמ 'תושביה תומצעה' ורופיסב 

לפשה גוסה ןמ בקעי תעלות ,רוסרסה בקעי םע ושיגפמו ,'בונוצק'ל ומש הנישו םלועה 

אלש ידוהיה לש םירועכה וינפ תא גיצהל ידכ תאזו ,וטגה תומוח ךותב ראשנש ,הלקנהו 

,קילאיב .ויגהנימ תאו ותוינוציח תא תונשל — הלכשהה לש רואה ינרק תא טולקל ליכשה 

תא ךופהלו ,הגרדמה לפשל רדרדיהל לוכי רואנהו ליכשמה 'בקעי' םגש הארמ ,תאז תמועל 

םירכונ לש תואכרעב ותחלצה .לואשכ השק האנשל ,היעמשמ לכב /לחרו בקעי תבהא' 

ןיב התואנ תוגהנתה גהנתהל ותלוכי לע הדיעמ הניא ,ויתומא 'דל ץוחמ ,הלודגה ריעב 

האנשה ינמיסו געלה יציחמ האצותכ ,תישפנו תיזיפ ,תקחשנ וז .ותשיא תציחמב ,ותיב ילתוכ 

קילאיב .ותושי ימ ופוסש ,יגארט םימסק לגעמ ונינפל רבכו ,ברעהו םכשה היפלכ םינפומה 

וכרדמ תוטסל עדי םג ךא ,היגולואידיאו הלילע יסופד ,ןושל יפוריצ ג"לימ לואשל אופא עדי 

.שדחה ןמזה חורל םמיאתהלו וירבד תא ךפהל ,ג"לי לש תיגולואידיאה 

יעיבשה עיקרה לא םלוחה תא הלעמה ,הלודגה םולח תא םג בצעל קילאיב דמל ג"לימ 

לצא עיפומ הלודגה םולח לש הז סופד .שואייהו ןולקה תומוהת לא םימורממ ותוא דירומו 

ותישארש ,'ךיגחב תחמשו' המאופב ןמלק בר לש הלודגה םולחב ןוגכ ,תודחא םימעפ ג"לי 

תא ובזוע ירחא ,ףסוי לש הלודגה םולחב וא 13,בולע סותבב ופוסו םיקחש עיקרמ סותפב 

לע םימת םזילאידיא ךותמ םלוח ןורחאה הז .'ןועמש ןב ףסוי ינש' המאופב ,האודפ 

םייתעבש השק תואיצמל ררועתמו ,םיידוהיה םייחה ימוחת לכב תוידוסי תומרופר 

תוריציב ,קילאיב תריציב בורל יוצמ םיסיסרל ץפנתמה הלודגה םולח ביטומ .הנושארבמ 

,'ינע תווקת' ,'טייחה הנוי' ,'רחשה תלייא לעי ,'םולח ךותב םולח' ןוגכ ,תוזונגו 'תוינונק' 

דועב ,ינוריא וא ימוק ,עיתפמו ריהמ הנפמ טסקטב רצויה ,anticlimax^ יגוסמ דחא אוה 'םותב' 13 
,סותבה תומוהתל החינצהו סותפה ימורמל הקיסנה לע .הבגשנו המר תואיצמל הפצמ ארוקה 

.(דועו 263 ,141 ,133-130 ,88 : 1980 ,רימש)ירוביחב יתדמע ,קילאיב תריצי תא תונייפאמה 
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117 םיאושינה ייחמ תונומת 

ולוכש דיתע רבדב םיאלפנ תומולחב הגוש רוביגה ןלוכבש ,'ףוג לעב הירא' ,'הליל יח' 

לש ולוגלג אוה דחוימ ןויצל יואר .קיר ילככ ותוא הגיצמו וינפ לע תחפוט תואיצמה ךא ,בוט 

םייתסמ תונבר סכו הכימס בתכ תודוא לע רענה לש ומולח ובש ,'דימתמה'ב הזה ביטומה 

ואשי אל הרות דומלתב עיקשמ הז רענש םייאליעה םיצמאמהש זמרנ ךא ,חותפ םויסב םנמא 

ןפש ,אווש ןברוק היהי דימתמה לש ישונא־לעה ונברוק .הלטבל ואצי — ואשי םאו ,ירפ 

ראותמ ונינפלש רופיסב םג .ויתותואו שדחה תא טולקל ןכומ וניאו וישוח תא םטוא אוה 

:החולדה תואיצמה עקרק לא םורמה ןמ לפונו ןוימדה יפנכ לע אשינה רוביג 

,ותשא רמאמכ ,רתרהט ימיב' ,ןיחומה תולדג תניחב ,'היילעה' בצמב והניה רשא רפסמ םימי הז 

םילדגמו בהז יררה .ושפנ תליהת אלמ ויפו ןומירכ תוריהזמ תווקת אלמו ויתוריינב דבוע והניהו 

והניהו טעמ דוע ,הלודגל הלעיו טעמ דוע .םויב עבש ויפ לבהב םיברחנו םיארבנ םיחרופ 

תופכ תחת רפע ויה — ונוימדב כ"ג ול םיריוצמה ,םיפיקתה םימודמה ויביוא לכו ,דלישטור 

ולחה בורק רבשמ ירשבמ ,םיער םינמיס .ךיראי אל הז הפי בצמ יכ תואבנל רשפא לבא .וילגר 

הקלתסנ הוודחה ,תכלוהו תתחופ היגרנאה .ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה ןושל .וב תואריהל 

תובנגתמ ויתונובשחבו ותביתכב ,תודבכב תלהנתמו טעמ תבברועמ ותכאלמ ,םירוחשה וינפמ 

וכשומ תולצעהו הנשה רציו ,שלחתמ ןוצרה ,רמוג וניאו ליחתמ .םהב היוצמ הכרבה ןיאו תואיגש 

.הטימה לא 

ןחלוש לא בשויה ,םיינוציק חור יבצממ לבוסה ידוהיה תא וראתב יכ ,חינהל ,המודמכ ,רתומ 

ףקשמה ,ירוטקירק ימצע ןקויד ןיעכ םג הארנכ קילאיב ביצה ,הטימה לא ךשמנ ךא הדובעה 

תוכורא תועש בכשל גהנש ימכ ,ולש וילדחמ תא גולגל לש קוחש־תבבו םוקע יארב 

ליגרכ 14.ימע־ןב יכדרמ והערל ותרגיאב ראותמכ ,םירדוק םירוהרהב עוקש ,ותטימב 

תחא אלו ,דרפה ילבל דע הזב הז םיבלושמו םיכותפ ימואלה 'ינא'הו ישיאה 'ינא'ה ,ותריציב 

הירופוא ןיבש 'בהזה ליבש' תא םיעדוי םניאש ימכ ויתויומד תאו ומצע תא ררושמה ראית 

.רפע ךחול ןואכיד ןיבל םיקחש תעיקרמ 

,םימש ימשל רשנכ עיקרהל הסנמש ימכ רבודה 'ינא'ה ראותמ ,לשמל ,'הליל יזר' רישב 

תא קילאיב ראית ויערל הנושארה ותרגיאב םגו ,תמשנתכ וא ולשכ סוט ךימנמ ופועמ ךא 

ףפועתי ףועכ םימעפש ,תמשנתה יפנככ םייפנכ ול השע [...] ינוימד הנהו' :םילימב ומצע 

םעפב םעפכ םהינשל ךא ,תמשנתלו ןוימדל תחא ךרדו ^אה לע ץרשכ pw אלה םימעפו 

לולצי — והנשמו ,בע ישרפמ ןיב םייפנכ שורפי ,ונק םישי םיבכוכ ןיב עגר ,םהל תופילח 

לארשי ינב לש יביטקלוקה םרואית לע םיססובמ וללה םירואיתה לכ 15.'הבר םוהתל תרפועכ 

הינאמ יבצמל ,שואייו די תלתא לש ,םייביסרפד םיבצממ הבר תוריהמב םירבועש ימכ 

.(אכ-כ ,ב :ח"צרזו) קילאיב 14 
.(בי ,א :ח"צרת) םש 15 
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ג"לי תריציב תיתשת רופיס תופוכת שמשמה רואית ,הלילח רזוחו ,םיינתחדקו םיצרמנ 

,רפע דע םידרוי — םידרוי םהשכ :םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז המוא' :היגוסל 

.(א"ע זט 'גמ ילבב)'םיבכוכל דע םילוע — םילוע םהשכו 

םגש ,'ץ־מה תומושר' — תיתדיחה תרתוכה־תת יפלכ רוקרז תונפהל יוארה ןמ הז בלשב 

תיאידיאה תיתשתה חונעפב בושח דיקפת הל ףאו ,ונמזו שיאה ,ג"ליב ןיפיקעב הרושק איה 

ןמז ותואב יכ רכזיי .'ץ־מה' הלימבש יוסיכהו יוליגה יבגל ,לוכ םדוקו .ונינפלש רופיסה לש 

,'ינע תוקת' ךוראה וריש תא םג רביח אוה ,'תוננובתהו תולכתסה' תא קילאיב רביח ובש 

ןושארה רושעב בתכש ,'ףסכ ריש' ילושב ,[דמלמה] 'ד־מה ירוהרה' תרתוכב ריתכה ותואש 

םשב ויתומישרב רכזיא ובשומ ריע תאו ,[קילאיב] 'ק־ב' םתח ,ורבח תנותח לגרל ותריציל 

.'ץילמה תומושר'ל ,הארנה לככ ,ותנווכו ,ןאכ םג גהנ וז תרצוקמ ךרדב .[בושיטסורוק] 'ב־ק' 

םהו' :גכ ,במ תישארב י"פע)'ןמגרות' התארוה ארקמב :הל תונוש תוארוה 'ץילמה' הלימה 

וילע שי־םא' :גכ גל בויא יפ־לע)'ךוותמ' וא ,('םתניב ץילמה יכ ,ףסוי עמש יכ ועדי אל 

בתוכה ררושמ' וז הלימ לש התארוה הלכשהה תפוקתב ;('ףלא־ינמ דחא ץילמ ךאלמ 

וז הלימ הרשקתנ הייחתה רודל הלכשהה רודמ רבעמה תפוקתב .'שדוקה ןושל תוצילמב 

תרושקתה ילכ ,ימוי ןותיעל היהש ,יזכרמה תעה־בתכ לש ומש םע תירוביצה העדותב 

חרזמב היצפיצנמאה תישארו 'םימעה ביבא' תונשמ לחה ,היסור ידוהי לש רתויב בושחה 

16.תימואלה 'הייחתה' תונשל דעו הפוריא 

הנומאה ןיב ,הלשממהו ןורשי םע ןיב ץילמה' :םשרנ (1904-1860)ץילמה תונויליג לע 

,הריפצה ןותיע ,והרחתמל דוגינב .'לארשי תסנכל עגונה רבד לכל הפל היהי אוה .הלכשההו 

'לארשי תסנכ' ומכ ןשוימ ימואל גשומל םוקמ היה אל הבש ,תיטסילסרבינוא תוינידמ טקנש 

ץילמה טקנ ,('רינה עבצו הריפצה ,ץילמה' קילאיב לש ותמישרב ינניח רומוהב ראותמכ) 

יסקנפמ תומושר םסרפל הברה (זרא) םיוברדצ רדנסכלא וכרועו ,רתוי 'תירטנצונתא' תוינידמ 

םיכעודה םיידוהיה םייחה תא תודעתמה תומושר הלאב אצויכו ,תובצממ תובותכ ,תוליהק 

דועיתב קסעש ,בונאיורד לשו ולש תעה בתכ תא קילאיב ריתכה םימיל) הפוריא חרזמב 

תויפיצ רוציל אופא ודעונ 'ץילמה תומושר' םילימה .(תומרשר םשב ,רולקלופבו יפרגונתא 

.קילאיב לש ורוד ןב ארוקה לצא תומיוסמ 

תא וליחתהש ,םולבנייליל ל"מו ןודרוג ל"י ונמנ ץילמה לש םיבושחה ויפתתשמ ןיב 

ךות ,השולח תונע לוקב הומייסו ,הרובג תונע לוקבו תוילקידר תויליכשמ תודמעב םתמחלמ 

ורודמ ץילמה ב עיפוהל לחה ,1880 תנשב .תופטוקמ םיינזואבו תוקיר םיידיב םמע לא הביש 

.הכירעב ומוקמ תא תשרל ויה םידיתעש םיריעצ םתוא וחפוט ובש ,'םירפסב הניב' ג"לי לש 

ולש םינוטיליפה תא םסריפו ,םיוברדצ רדנסכלאל ישאר רזוע שמשמ ג"לי לחה תע התואב 

תכירעב ףתתשה אוה .('ןוטיליפ לש תיחולצ')ויבתכ לכב םימיל רוא וארש ,אמויד יניינעמ 

.(157-138 :ב''נשזו) עובלג ;(92-73 :1979)ןלוג ואר ,ץילמה תכירעב ג"לי לש וקלח לע 16 
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ץילמה ךרוע םע וסומלופ תא להנל לחהו ,שרפ זרא םע הבירמ תובקעבו ,1888 דע ץילמה 

היה אל רבכ ,ןיניירב ןבוארו רוטנק ל''י לש םהימיב ,ותשירפ רחאל .הריפצה יפד לעמ 

רוד ירפוס לש ןהיתוריצי עיפוהל ולחה ויפד ןיב .הלכשהה תעונת לש הרפוש ץילמה 

אוב תא ורשיבש ,תונושאר תוינונס .םישדח םיגשומו השדח חור םמיע ואיבהש ,הייחתה 

תרדיסב ולש ןושארה רמאמהו (1889)'םיכרד תשרפ לע' םעה־דחא לש ורמאמ ויה ,ביבאה 

'םירפוס תרובק' הרדיסה ינוטיליפ םג עיפוהל ולחה .(1891)'לארשי חאמ תמא' ירמאמ 

םשב ינומלא הבישי ןב םג .('דדימו דדלא' טעה־םש תחת)יקצינבר ח"יו םכילע םולש תאמ 

ןושלב בתכנ רמאמה .'בושייה ןויער' םשב רמאמ 1891 תנשב וב םסריפ קילאיב ןמחנ םייח 

17.הבישיל ויער לשו קילאיב לש יביטקלוק ץמאמב הארנכ ,תיצילמ ,תינבר 

םע ןיבל תונוטלשה ןיב ךוותל הליחתב שקיבש ,רשג שמיש ,אוה ןכ ומשכ ,ץילמה 

הנימאהש ,הרשע־עשתה האמה לש םלועה תנומת ןיב — רבד לש ופוסבו ,לארשי 

לש המלוע ,השדחה םלועה תנומת ןיבל ,הפוריאבש םבשומ תוצראב םידוהיה תובלתשהב 

לש םתיבב ררוגתמה הנשמה רייד לש ותומדב ,[קילאיב] .ב םג .'בושייה ןויער' לשו תונויצה 

םמלועל ץיצמ ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה ירוביג ,םירמרוממהו םישישקה גוזה ינב 

לגוסמ אוהו ,ותסריג תא ול רפסמו ,ודיצל ותוא ךשומ םהמ דחא לכ .םהיניב 'ץילמיו ךושחה 

תולכתסה' תמגודכ ,רומג יתלב רופיס .דצ לכבש םיללצה תאו תורואה תא תוארל 

תויטנלוויבמאה לש התווהתה תא ןיבהל וירקוחלו קילאיב יארוקל רשפאמ ,'תוננובתהו 

יקיזחמ' לש םמלועב תחאה םלגר םע ובצינ ןה ותריציו שיאה .תמסרופמה תיאקילאיבה 

ינש ןיב וערקנו ,םירשעה האמה לש המלוע ,ינרדומה םלועב היינשה םלגרבו 'תונשונ 

לכ יפלכ םייביטקניטסניא העיתרו הכישמ ינמיס קילאיב הליג ותריציבו ותוישיאב .תומלועה 

לכ לע וירקוחל םויכ הלגתמה ,ולש רתויב קהבומה רכיהה ןמיסל הכפה וז הנוכתו ,העפות 
.לעשו דעצ 

ושרדש ,םייתוהמ םייטילופ םיאשונב הקצומ הדמע קילאיבל התיה אלש ,ךכמ ןיבהל ןיא 

תוהדזהלו ויבירי לש םרועל סנכיהל תלוכי הליג הלא םימוחתב םג םלוא .הערכהו הריחב 

תימואל תוירחא קילאיב דמל ףא םעה־דחא וברו ורוממ .םיגציימ םהש תודמעה תצקמ םע 

אלש ידכ ,לצרה לש ותונגב םירבד הלומהב םסרפל ול ריתמ וניא םעה־דחאש ותוארב ,יהמ 

אופא העבנ אל קילאיב לש תויטנלוויבמאה .תקולחמו דוריפ לש םיערז םעב עורזל 

םיגלפה לכ יניעב ןח תאשלו תופיטה ןיב ךלהל שקבמה ,ןרשפ חור שיא לש םזינוטרופואמ 

ויתועדב קיזחהל שקבמה ,ינחור גיהנמ לש תימואל תוירחאמ העבנ ותדמע .תוגלפמהו 

ימואל לרוגו ,ורשבמ רשב אלא םניאש ,םיבירי לש םתמח תא ןדגנ ררועל ילבמ ויתופקשהבו 

לע ןנובתה האמה הנפמ תונשב .תועד יקוליחו תודמע ילדבה ףרח ,םדחאמ ףתושמ 

רבוחל :ואר .ןי'זולוו .ב.נ.ח תמיתחב ,'םירפוס תרזע' רודמב ,א"נרת ןסינב 'ט םוימ ,ץילמהב ספדנ 17 
.(84-80 :ד"שת) 
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האמה תדילי ,לארשיב הלכשהה תעונת לש המלועש :לפנ רופהש בטיה עדיו ,ויתוביבס 

לטבו הנמז רבע ,הלוג תונש םייפלאב לארשיב הטלשש ,הרות לש הכרד ומכ ,הרשע־עשתה 

יררושמבש יראה לע בתכ ,1892 תנשב ,ג"לי תריטפ תובקעב בתכש גולורקנב .הנברוק 
:הלכשהה 

ךמע הכז אל !הדוהי תיכז אל 

,השדח הריש ךיפמ עמשי יפ 

,ךיתוילכ ולכ הל רורדו שפיח תריש 

:השןקהו ךרה ךבלמ אציי ריש 

ךמוי אלבו ,ךשפנ ,התע אלב 

.השח הל טלפמ הרישה ןועמל 

— ונתונע תוכבל תייה םינת 

?וניתוריש רישל רונכה היהי ימ 

תזמורמ תרוקיב םג קילאיב ןאכ ללכ ,הלכשהה יררושמ לודג יפלכ ולש הברה הצרעהה דצב 

תושונאה ייחב וללוחתנש תוגילפמה תורומתל לגתסהל וליכשה אלש ,ותרישו ג"לי יפלכ 

רישה לש ופוס .הייחתה תריש לש םינושארה הילילצ תא עימשה אלו ,לארשי םע ייחבו 

לש םתורכנתה תא הכבמה ,'?למע ינא ימל' ,ג"לי לש עדונה ורישל המלשהו דוגינ שמשמ 

/ ינעידוי הז ימ ,תודיתע שוחי ימ יוה' :הלאשב םייסמו ,התוברתלו תירבעה הפשל םיריעצה 

םייסמ קילאיב .'!?םינורחאה םיארוקה םתא םג אל םא / יננה ןויצ יררושמ? ןורחאה איל םא 

•• V« , י T • T • - • ונתונע תוכבל תייה םינת' :ג"לי לש תעדונה ותלאשל הל דוגינו ןוימד לש םידדצש הלאשב 

תריש תא רישל הכמ ימ :ורוד ןנוקמ היה ג"לי .'?וניתוריש רישל רונכה היהי ימ / — 

םיעגר הארנכ ויה' קילאיבל יכ ,הרעשהה ךרדב רבוחל ריעה וז הלאש לע ?רורדהו הייחתה 

דרחו דוע ןימאה אלו ץמאה אוהש אלא ,וניתוריש רישל רוניכה היהי ימ ול אבינ ובלש 
18.'לאשו 

הידגנתמו ימואלה ןויערה יססבמ ,וגוח ינבלו םעה־דחאל ג"לי עודיכ ברקתה וימי ףוסב 

ונימי די אקווד הז היהו ,ןוצל הדמח ,הירוטסיהה תזומ ,ואלק .תיליכשמה היגולואידיאה לש 

ויבתכ תרודהמ תא רואל איצוהל גאדש ,יקצינבר ח"י רקבמהו ךרועה ,םעה־דחא לש 

האמה הנפמ תונש ףוס לש ג"ליב ואר הסדוא ירפוס .הלכשהה יררושמ לודג לש הנורחאה 

תונויערה תא שטנש רחאל ,לדה ומע להוא לא השולח תונע לוקב בשה ,'הבושתב רזוח' 

תעונתש ,רחואמב ןיבהש ךותמ ,ובשומ תוצראב ידוהיה תובלתשה רבדב ולש םיילקידרה 

הפוקתב .תוימשיטנא ייוליג הענמ אלו תוללובתהל היריחב תא הליבוה לארשיב הלכשהה 

תועיבקב זא דע עיפוהש ,ץילמה םג דמע ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה בתכנ הבש 

.(80-70 :ח"משת) רימש :םג וארו .135-132 ,םש 18 
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םינותיעלו תעה־יבתכל ךרד ותונפב ,תיפוסה ותריגסו ותוטטומתה ברע ,הנש םיעבראכ 
הז רופיס לש תיג"ליה תיתשתה תועצמאב .הלש םירפוסה גוחו הסדוא ינויצ לש םישדחה 

ביצה ,ולש רהוזה תפוקתב וכרע ג"ליש ,ץילמה לש זמורמהו ףיקעה ורוכזיא תועצמאבו 

ינש ךשמב ידוהיה חורה םלוע תא הבציעש ,תססותו הלודג תידוהי הדוהל הבצמ קילאיב 

.התלחות הספאו הייוכיס ולטב התע וליאו ,תורוד 

יתלבה ףוסה תאו ,הלכשהה חור לשו הלכשהה תפוקת לש הפוס םג היה ןילמה לש ופוס 

םשר ובש ,ורופיסב ףקשל קילאיב שקיב ,ימואלה תיבה ילתוכ תא דיערהש ,הזה יאורה 

הז רופיסל ויה אלמלא ,לוכה תולככ ירחא .רופיסה לש תרתוכה־תת ןושלכ ,ןורכיזל תומושר 

תוללקה םאה ?'ץ־מה תומושר' תרתוכה־תתב היה םעט המ ,תויביטקלוק תוכלשה 

ובצמש ,אלא תאז ןיא ?החצנהלו דועיתל תויואר ,החפשמה תיבב תועמשנה ,תופרחהו 

ג"לי תריציב םיראותמה החפשמ יתב לש םבצמכ ,ונינפלש החפשמה תיב לש םוגעה 

ינונקה וריש תא ודילוהש ,'תעקוב בלמ דה'ו 'ריעל ץוחמ') קילאיב לש רסובה תוריציבו 

.'הניכש קוליס'ו תורואמ יוקיל לש ןמזב ימואלה תיבה לש ובצמ לע דמלמ ,('יתריש' 

לוכה עדוי'ה ,םהלש הנשמה רייד יפמ תואבומ ןהש יפכ ,ותשיא לשו לעבה לש םהיתואסריג 

תוגלפמה ,תודגונמ םלוע תוסיפת יתש ןיעה ןמ םייומסה םירושימב תופקשמ ,'לוכה האורו 

,רפס שיא ,הז רייד .ימואלה תיבה ילתוכ ךותב םרהו דוריפ תוערוזו הפוריא חרזמ ידוהי תא 

לכל דעתמו דע לש דיקפתב םג ןאכ שמשמ ,'לוכה האורו לוכה עדוי' לעבה ירבדכש 

.םירדח ירדחב ,'תיבב' תושחרתמה תודירחמה תוניצסה 

'יתריש' המאופה לש המידקת .ג 

ינב ןיב הרעפנש םוהתה ינפ לע רשגמ אוה :'ךוותמ' תארוהב 'ץילמ' אופא אוה רפסמה 

ינב תא עמוש אוה .וינועיט תקדיצב ותוא ענכשלו ודיצל ותוטהל הסנמ םהמ דחא לכו ,גוזה 

וירבדש ידכ ,לתוכב תוללק חיטמ םהמ דחא לכו ,הז םע הז םירבדמ םניאש ,םיצנה גוזה 

רשפא .'ץילמה' ינתאל ןהו ,רחאה דצה ינהאל ןה ועיגיו ,תיבה ללחב ודהדהי ,ועמשיי 

,רתוי וא תוחפ ,ןמזה ותואב הבתכנש ,'יתריש' תיפרגויבוטוא ומכה המאופבכ — הז ריידש 

,'םילכ לא אבחנה ,רתתסמ ,עונצ ,ךירע ררושמ'כ :ררושמ לש ןבומב 'ץילמ' ףא אוה 

רופיסה 19.'תיבה לעב' לש ונבל 'ורוניכ' תא ליחנהו הלדה החפשמה לש התיבב 'עקתשה'ש 

ארוקה לצא תררועתמש דע ,תמכוחמ הכ היגטרטסאב רסמנ ,'יתריש' המאופב יתחפשמה 

הז ומכ ,םסובמ ילכלכ עקרל םיכייתשמ הירוביגש ,החונינו הרישע תואיצמ תנומתל הייפיצ 

:ח"משזו) ירוביחבו ;(74-72 :ו"משת) ירוביחב ;(307-303 :1980) ירוביחב יתבחרה ךכ לע 19 
.(111-75 ,ס"שת)ןרס ,'םילכ ירבש ןיבמ תוצוצינ טקלל' ירמאמ םג וארו .(143-107 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:49:02 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



רימש הויז 122 

אוה גוזה ינב לש םתיב יכ ,הלוע טסקטה יטיש ןיבמ .וננויד זכרמבש זונגה רופיסב ראותמה 

הבולע 'הברוח' התואל ללכ המוד וניאש תיב ;לכוא רדחו ןילקרט םע ,ידמל דימא תיב 

,תאז תמועל ,'יתריש'ב .השדחה ותרידל רבעש ינפל 'ףוג לעב הירא' ררוגתה הבש ,הלדו 

,חוורמו דימא תיב לש הנומתל תויפיצה תוצפנתמ ,טסקטה ףצרב ארוקה םדקתמש לככ 

.הטנאופ הדיצבש תימוק־יגארט הלתהמבכ 

אלא וניא ,'תיבה לעבי לש ונבל וריש תא ליחנמה ,'ריידה' יכ ,ררבתמ עתפומה ארוקל 

התוא אלא הניא הז ןב ידיל תרבועה 'השוריה' יכו ,ויקדסו תיבה ילכ ןיב ררוגתמה רצרצה 

?םידוהי םישרוי המ')'תורצ ?ןדיי ןנעשרי סאוו' :יממעה םגתפה רמוא הילעש ,םיינע תשורי 

,םירובש םילכ)ןבה שרויש 'םיסכנ'ה ןיבש ירה ,השורי איה השרומ םגש רחאמ 20.('תורצ 

,בצעהו תומתיה תשוחת תא םג תונמל ןתינ (המודכו םיקודס תוריק ,םינכשוממ םיצפח 

ונבל רפסל הווצמ ,ררושמה יבא קר אלו ,ידוהי בא לכ .ונבל באמ ינועפצ סראכ תלחלחמה 

לש הינב לכל םיליחנמו רודל רודמ םירבוע הלאו ,ןימויה קיתע ימואלה לבסה ירופיס תא 

דש' :[1892] 'הליל ירוהרה' םדקומה ורישב קילאיב ירבדכו) הלערתה תעבוק תא המואה 

י T " | ־ ~ V * T V י T —I T | •• T I T • I •• .('הלערתה סוכ־תא יתיצמ ונממ / ,הלבא ,היטע םא הצלח יל קמצ 

'תוננובתהו תולכתסה' רופיסבש תיבה לעבל :תוריציה יתשבש 'הנשמה רייד' אשונב דועו 

— ותשיא ,םירכינה םיילכלכה ויעצמא תורמל ךא ,לכוא רדחו ןילקרט הבו ,תחוורמ הריד 

.היוקלה התואירב בקע הילע תוסואמה ,תוברה ןויקינה תודובע לע תיארחא — עמתשמכ 

שמתשמ הז ריידו ,ויתוסנכה תא לידגהל ידכ הנשמ רייד ותיב ילתוכ ןיב קיזחמ ףא אוה 

ותשיא םע ולש תוימיטניאה תובירמל דע שמשמו וחבטמב הצחרה ןמ גפתסמ ,ותיב יתורישב 

םתואירבמו ותיב ינבמ רתוי ףא וילע ביבח ונוממ ,ונינפלש הז ידוהי ,עמשמ .ותב םעו 

דוע וחפתי ויתורורצש יאנתב ,הצחמל רז םדא ינפב םנולק תא ףושחל ןכומ ףא אוה .תישפנה 

ןיגב לזואו ךלוה ונוממ השעמלו ,רישע ינפ דימעמה םדא ונינפלש רשפא ,ןיפולחל .דועו 

קפס איה הנומתה 'יתריש'ב םג .סנואמ וא ןוצרמ ברועמ אוה םהבש םיבורמ םיטפשמ םתוא 

רוזחמה תא חתופה 'יבא' רישבכ)היסכנמ הדריש החפשמ תנומת קפס ,הלד החפשמ תנומת 

ןושארה תיבה ףוסב ררבתמשמ ,תחאב ףשחנ החפשמה לש בולעה ילכלכה הבצמ .('תומתי' 

דחא רתימ לע ןגנמו םיקודסה תיבה תוריק ןיב רתתסמה קרח ותוא אלא וניא 'הנשמה רייד'ש 

.(2ירחא םוקמב יתבחרה הז 'הנשמ רייד' לש םיילמסה ויטביה לע)םמושהו לפתה ונוגינ תא 

ךרדב םיגצומה ,םייפרגויבוטואה ,םיישיאה תודוסיב ןיחבהל ןתינ קילאיב לש הריצי לכב 

,םיימיטניא תודוסי םתוא אקווד .תמקועמו ההכ הירלקפסאב ,היציזופסנרטה ךרדב ללכ 

,קילאיב לש זונגה םדקומה ורופיס ,לשמל ,ססובמ הז םגתפ לע .(235 ןמיס : 1950)וואקשטאטס :ואר 20 
דה .('ריעל ץוחמ' זונגה רישה המידקהו)'יתריש' המאופה ןכו ,(225-223 :1970) קילאיב :'השוריה' 
.('יבאמ השוריב יל אב אל ףא / רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' םילימב םג אוצמל ןתינ הז םגתפל 

.(74-72 :ו"משת) רימש :ואר 21 
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תויומדה תועצמאב בור יפ־לע םיפקתשמ ,תישיאה ותריציב רפסלמ קילאיב עתרנ םהילעש 

ףוגב הבותכה וז ,תאז תמועל ,'תיפרגויבוטוא'ה הריציה 22.תוילנוסרפמיאה ,תוינוידיבה 

,םיסומכה םייחה יעוריא תא בורל תפקשמ הניא ,ררושמה לש ויפמ תעמשומו דיחי ןושאר 

הסריגב ימואלה רופיסה ןמ םיביטומ לש םהילוגליג אלא ןניא הב 'תופשחנה' תודבועהו 

הנבנ קילאיב תריציב לארשי םע לש יביטקלוקה ורופיס ,ךפהלו .תישיא ומכו תנטקומ 

ימואלה סותימה תא תותרשמ ןניאש תודבוע תעירג ךות ,םייטנתוא םייפרגויבוטוא תודוסימ 

.בטיה ותוא תותרשמה תודבוע תפסותו 

ןיערג שי האמה הנפמ תונשב ובתכנש רישבו רופיסב 'הנשמה ירייד' לש םהירואיתל םג 

ריעב ררוגתה אוה ,1891 תנשב הסדואל הבישיה ןמ קילאיב חרבשכ :ישממ יפרגויבוטוא 

,1900 תנשב הסדואל ובושבו ,םיבוחט םיפתרמב םג םימעפלו ,םירוכש םירדחב הלודגה 

אוהו ,רוסחמה דחפ ופדר ןיידע ,ןוילע דסחב ררושמכ םירעשב עדונו השיא אשנש רחאל 

לע דקפוהש אוה רואינש)ןבכ ול היהש ,רואינש ןמלז ררושמה — הנשמ רייד ותיבב קיזחה 

הלודגה ריעב גוהנל עדויה ,'תיבה לעב' רואיתב .(וחלצ אלש ,הינמ לש תירבעה ידומיל 

תבב לעכ הטורפה לע רמושה ,ןחרטו ןגאד ידוהיכ הלגתמ אוה ותיבב ךא ,'ותאצב םדא'כ 

־רחוסה לש ותומד בוציעב םימיל קילאיב גהנ ךכ .תימצע הינוריא לש דוסי םג היה ,וניע 

האירקב .םוקע יארב םייפרגויבוטוא תודוסי הפוצר הלוכש ,'רחוס' המישרב געלנה ררושמה 

ררושמה ,יתולגה ידוהיה לש תילפיטיכראה ותומד לש המוליגכ וז תומד םג הלגתמ הדהש 

.ןוגיה תומד ןב 

,ונריכזמ הז יוניכ .םיימעפ הלעב תא רופיסה תרוביג השיאה הנכמ ךכ ,'לקולקה לוענמ' 

תובילע תא םימיגדמה ,בורל םילקלוקמו םירובש םילכ םיעיפומ 'יתריש' המאופב םג יכ 
םיליגרה תיבה ילכל טרפ .וירחא וינבל תמה באה ריתומש 'השוריה' תובילע תאו תיבה 

ןוגכ)תועמשמ תולופכ םילימ םג טסקטב תורתפמ ,(המודכו ןיגולרוא ,הטימ ,ןחלוש ,רונת) 

יטנמסה הדשל תכייש ןהיתוארוהמ תחאש ,(דועו ברקע ,הבלכ ,הברע ,הסירע ,רוצרצ־רצרצ 

םניא םיקודסה םילכה ובש ,השעמל ילמסו הרואכל יטמימ רואית רצונ ךכ .םילכ וניינעש 

לכיה' ןיעכ אוהש ,רדוקו בולע תיב לש וללח תא םיאלממ םה :דבלב םייטסילאר םירזבא 

תנומת התוא .םמושו באוסמ וחבזמ־ונחלושש ,הטמ לש םוגפ שדקמ ,'םירובשה םילכה 

שמשמה ,ברח ידוהי תיב ארוקה יניע דגנל הדימעמה וז ,ג"לי תריצי זכרמב ונאצמש ,דוסי 

'יתריש'ב תיבה בוציע לע המודמכ העיפשה ,ימואלה תיבה ןברוחל ןיפנא ריעזב האובב 

— החוראה םותבו ,םלכנ דמוע לודגה ונהוכש ,ללוחמו לולח שדקמ — הטמ לש שדקמכ 
.ונניאו םלענ 

ותומדש) באה קרפ אוה ןושארה קרפה :םיקרפ ינש םיללוכ המאופה םגו רופיסה םג 

,(הנוילעה החגשהה יחנומב ןאכ תגצומה ,תימואלה הגהנהל ירוגלאה רושימב הליבקמ 

.(139-119 :1991)ירפסב יתבחרה ךכ לע 22 
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תכלשומה לארשי תסנכל ,המואה תומדל הליבקמ התומדש) םאה קרפ אב ויתובקעבו 

רכנתמ ,קפואמו טקש רבגה ,התנגהו 'תינונק'ה ,תוריציה יתשב .(וב ץפח ןיא ילככ הלרוגל 

םירבד החיטמו תינלוק ,תינחתר השיאה וליאו ,םהינפל ויתושגר תא ןיגפמ וניאו ותיב ינבל 

,(החפשמה תיבב ררוגתמה ,רפסמה תרעשה יפל)רופיסה תרוביג ,השיאה .חאו םימש דגנכ 

החור' ירפ םה הירבד יכו ,ךברןלו הבולע תויהל' הוואתמ איהש הילע הדיעמ התוגהנתה 

תשקבמ דובכ םגו תונובלע םג ,עמשמ .'הבש דובכה תבהאו ללחה הבלו זגורמהו רעוסה 

ןיב בצינ תוריציה יתשב .הילע תולטומה תוברה תיבה תודובעב דומעל השקתמה ,וז השיא 

.בלה תוערוק תונומתל דע שמשמה ,םהיצלח אצוי — יכבב ררממה דלי השיאל רבגה 

תידוהי 'השורי' וירוהמ לחונ ,ךוותמו 'ץילמ' ןיעכ םג שמשמה ,גוזה ינב לש םאצאצ 

,תולגהו תולדה תריש ,ינוטונומהו םימשמה וריש תא לחונ אוה 'ורייד'מו באה ןמ :תיסופיט 

תובילע לע 'םיריעצה' םיליכשמה לש םהיתונולת תא .העמדה תאו החנאה תא םאה ןמו 

לש א קרפב קילאיב הוושה ,םלועה תומואבש תונקותמה לצא יוצמה תמועל ימואלה תיבה 

ולגנש םיבוטהו םיפיה םייחה לא תכשמנה ,םיינע תב לש התנולתל 'הריעצה ונתריש' ותסמ 

עבצא ףוקנל הנכומ הניא איה הלש התיבב ךא ,החפשכ התריש ובש 'ריבג'ה תיבב היניעל 

:תיבה תודובע לועב תאשלו 

םינש המכ 'ריבגי תיבב השמישש ,'החפש' לש הנוגמ הדימ ןיעמ םג ולא ןוגכ תומוערתב שי 

והמ אבא .ןומירכ תונעט תאלמתמ איהו בולעו םוגפ הל הארנ לוכהו — לדה היבא להואל הרזחו 

.'תיבה תא ידבכו אטאטמ ילט — ךמטוח תמקעמ תאש דע ,יתב' :רמוא 

םירסנמ וללחבש םלועה ומכ ,הקירו השבי ,תבאוסמו המוגפ היווה ונינפל ,זונגה רופיסב 

ןוממישה תדלות ,םייוואממו תושגרמ תוקיר 'תולעופה תושפנה' .הצאנה ירבדו תוללקה 

רומאה לעבה ובש ,ךופה םלוע ונינפל ,לוכה לעמו .תיבה יורש םהבש םיאכנה תשוחתו 

לע ןגהל הכירצ תבה ובש םלוע ;וינבמ וילע ביבח ונוממו ותניפב דדובתמ ,ותחפשמל גואדל 

הררש הבש ,'תיסלק'ה החפשמה םוקמב .הנעלו שורו סרא הלוכ ונושלש ,היבא ינפמ המא 

תילולימה תומילאה תוררוש ובש םלוע ונינפל ,םהידליל םירוה תגאדו תידדה תוברע 

ןמזה תב תידוהיה תואיצמה לש םיאכדמה הינמיסמ םה הלא לכ .בהזה לגע יכרעל הדיגסהו 

םילימ אלב .רתוי הפיו בוט דיתעל הווקת לשו תוינחור לש ץמש אלל ,הרקע תואיצמ — 

םימיה תוברב ךא ,התעשל תקדצומ ילוא התיה םיליכשמה וחיטהש תרוקיבה יכ ,ןאכ רמאנ 

.ךפהל .רתוי הפיו בוט םלוע המוקמב תונבל וליכשה אל םה יכ ררבתה 

םגה ,המלש החפשמ ונינפל המאופה חתפב :תודורפל החפשמה תררופתמ 'יתריש'ב םג 

טא .הלהקמב תבשה תורימז תא םירשה ,םהידלי תעבשו םאו בא הבו ,המוגעו היינע איהש 

ותשא תא ריאשמו ,'הנורחאה הדועסה' רחאל םלענ באה :תגגופתמו החפשמה תכלוה טא 

,התיב תא תבחע ,הייפאבו לושיבב ,הריפתב הקסע זא דעש ,םאה .םימותי וינב תאו הנמלא 

ותחפשמ תודלות תא רפסמה ,םתוימה דליה .המוי תסנרפ תא םש אוצמל קושה לא תאצויו 

- • ו - - v v ו י ,'רהוז' רישה חתפב בותככ ,'יתגצה ידיחי יתודלי םצעב') םלועב ידיחי רתונ ,תררופתמה 
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אמא־אבא לש םמוקמ תאו ,הדשה שרוי תיבה םוקמ תא .('יתריש'ב בלושמ הז בלשב היהש 

םג .םירוסיאה לכ תא קורפל דליה תא םידדועמה ,םיינוימד 'םיער' יפלא םישרוי םיחאה לשו 

חיסת אלש ותשיאמ שקבמ לעבה :תואיצמה לש היצזימוטא ונינפל 'תוננובתהו תולכתסה'ב 

הניא ותב םג .היניינעב ותוא דירטת אלשו םייטפשמהו םייסנניפה ויקוסיעמ ותעד תא 

החפשמ לש התנומת איה הנומתה .ובבלל תוליסמ םיאצומ םניא הינועיטו ,ותוא תניינעמ 

,רחא םוקמב קילאיב רמאמכ ,'ובבל תולבסל שיא / ,ומלוע ןובשחל שיא' הבו ,הררופתהש 

תינרדומה הפוקתב ורבעש רוכינ לשו תוררופתה לש םיילגופירטנצ םיכילהת ראתל אבשכ 

.דחוימ ןפואב לארשי םע לעו ,הלוכ תישונאה הרבחה לע 

ךא םיפקשמ םניאו ,למס תגרדמל םילעתמ 'יתריש' המאופב םאהו באהש ,רמול ךירצ ןיא 

,סנרפמהו גיהנמה לאה לש ותומדב הלגתמ באה .הטושפכ תיפרגויבוטוא תואיצמ קרו 

גואדל תצלאנה ,הנמלאה המואה לש התומדב הלגתמ םאהו ,םלכנו שיובמ ןאכ דמועה 

םיחנומב התומד העיפומ 'תומתי' יפרגויבוטוא ומכה רוזחמב םג .םימש תרזע אלל ,המצעל 

• - - VV- TJT י TTS. J T T\ י T-: T• -J תיבה תליא התיה' ,'המחר אלו המחנ אל ,הרעינ הינעי :ימואלה סותימה לש םילמסה רצואמ 

הארמ קילאיב .תימואל תוילמס ינועט םירואית הלאב אצויכו ,'המומה הנויכ' ,'רבדמ תנתל 

םייחהש ךכל םרג (השטינ יחנומב ,'םיהולאה תומ' וא) באה תומ יכ ,המודמכ ,ןאכ 

ולרוגל ןודא דחא לכו ,תוררופתמ החפשמהו הליהקה .םיללוחמו םילולח ושעיי םיינרדומה 

ץרופו ,ויחאו וירוה ןיב חמצ הבש תנווגמהו המוגעה הריוואה תא דליה שטונ 'יתריש' ףוסב) 

םג אוה הז הנהמ םי יכ זמרנ ךא ,הדשב ול הכחמה תוהוגנה םי לא םילתכה ןיבמ הצוחה 

.(ומויקל ןכוסמו ינעבוט 

תא לכלכמהו ןזה ,באה תומד תא קילאיב רימה ,'יתריש'ל 'תוננובתהו תולכתסה'מ רבעמב 

לע' תבשה תא תושעל ץלאנו ומוי תסנרפ תא איצומ וניאש ,בולע בא לש ותומדב ,ותיב ינב 

I - T T -| T V V ־ היתפמא וררועי תולדה לש םייסופיטה םירואיתה יכ ןיבה אוה .'חולמ גד בנזו רוחש םחל־תפ 

קינעמה ,רופיסבש החוד בא ותוא לש תכסכוסמהו תבכרומה ותומד רואיתמ רתוי הבר 

תיפרגויבה תמאה ןמ גרח ,ךכ םשל .הבהאו תובשחתה הנממ ענומ ךא הסנרפ ותחפשמל 

הקיזחהש ,ידמל הדימא םירחוס תחפשמל ררושמה ךייתשה ,רבד לש ותימאל :התייווהכ 

ףסוי קחצי ,ררושמה לש יגולויבה ויבא תא ודקפש םיילכלכה םיישקה .תודימ תיב רימוטי'זב 

המאופבש תיסופיטה תיתולגה תולדה ירואית תא םיפפוח םניא ,הנורחאה וייח תנשב ,קילאיב 

23.'אכבה קמעב'ב ילדנמ לש וירואיתמ םתניתנכ טעמכ םיחוקלה ,'יתריש' 

לש ימונוקא־ויצוסה עקרה יוניש בגא — 'יתריש' המאופב ותרמהו רופיסה תזינג םע 

ימואלה רופיסה לש תנטקומ האובב המאופב תונבל קילאיבל רשפאתה — החפשמה 

רדא) חל תרבוח ,ז תלומהב םסרפתה קרפה .םירפס רכומ ילדנמ תאמ אכבה ן?מצב לש יעיבשה רפסב 23 

תריצימ קפס ילב עפשוהש ,'יתריש' קילאיב לש וריש רוא האר ,ךרכה ותוא לש רייא תרבוחב .(א"סרת 
.ילדנמ 
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דירפה רפסב םמוסריפ ינפל קרו ,רחא ריש 'רהוזר 'יתריש' ןיידע ויה הז בלשב)ויתורודל 

ךא הלד החפשמ ראית אוה ,'יתריש'כ םימיל ועדונש םיקרפב :(םיקבדה ןיב קילאיב 

ןברוח תא םילמסמ םימוגפה וילכו התיבש החפשמ :תודורפל התוררופתה ברע ,תדכולמ 

תעב ,רחבנה דיחיה תא ראית 'רהוז'כ םימיל ועדונש םיקרפב .תולגה תפוקת תאו תיבה 

,רדחה ןמ קחרה ,הדשב םיינחורה ורשועו ורשוא תא אצומ אוהו ,ויהולאמו ויבאמ םתייתהש 

.הז ןועט גשומ לש ויעמשמ לכב 

ותזינגל תוביסהו רופיסה ןמ הלועה תוגהה .ד 

רואיתל םגרתימה — 'הניכש שוריג' לש בצמ ונינפל 'תוננובתהו תולכתסה' זונגה רופיסב 

לש תומאופבכ ,תותירכ טג ןתמב םמויס תארקל םינמיסה לכ יפל םידמועה ןיאושינ ייח לש 

,ןונגע י"ש ירופיסב םג הז סופד ססבתנ םימיל .תפומו םגד קילאיבל ושמישש ,ג"לי 

לש ורופיסב וא ,'תורחא םינפיב ןמטרה לאכימו ינוט לש םרופיסב ןוגכ 24,ג"לימ ועפשוהש 

,הניכשה יעבצכ ,לוכת־רוחש היניע עבצש תוחאה ,הניד תא השיאל אשנש יאנקה אפורה 

השיאו רבג לש םהירופיס ןיב הלבקה יווק םיחתומ ןומע לש וירופיס .'ותשורגו אפורה'ב 

ידיל םיעיגמו הזמ הז םישרופ םהש ןמזב ,לארשי תסנכו ה"בקה לש םרופיסל ינרדומה ןדיעב 

,וסרהנו ומגפנ םהיאושינ ייחש ,ןונגע ירופיסבש גוזה ינב ,םיינרדומ םיחנומב .'הניכש שוריג' 

(ה"בקה) הירוטסיהה לש םילודגה היתוחוכ ןיב תללוחתמה המרדה תא ןטקומב םיפקשמ 

.(בואכמהו לבסה יפוצרו םייגארטה הייח לע ,לארשי תסנכ) המואה ןיבל 

ןאכ תראותמה ,הגהנהה תא גציימ ,ותיב ימ תושפנב ללעתמ ךא ,הסנרפל גאודה לעבה 
םמעמ ושרפ הלעמ לש וז םגו הטמ לש הגהנהה םג .הנוילעה החגשהה ירואיתל םיאתמה חונימב 

יכ ,יתכרעהל ,םירבדה םיבסנ םיטטוממה תדהו הליהקה תודסומ לע אל ךא .תוחנאל והודיקפהו 

ישנאו הלכשהה ירפוס לע :הלרוגל המואה תא השטנש ,'תמדקתמה' תינחורה הגהנהה לע םא 

וירמאמ חורב .היסומלרדנאו ןברוח 'תיבב' וריאשהו ותניפל שיא שיא זא ושרפש ,םירואנה ןוזחה 

וטשפ הלכשהה תואמסיס יכ קילאיב הארה ,טרפב 'להואב םדאה' ורמאמו ,ללכב םעה־דחא לש 

םולח איה ,'ולהואב ידוהמ ותאצב םדא' ידוהיה אהיש ,תירוטפיצנמאה הפיאשה יכו ,לגרה תא 

תוכלמ לוע ויפתכ לעמ קרפש רחאל ותיבב ידוהיה שבול הרוצ ומא הארמ רופיסה .דבלב הילשאו 

.'!ךרדה הז אל' :םעה־דחא לש תעדונה ותרתוכ תפחרמ םירבדה לכל לעמו ,םימש 

הנוילעה החגשהכ םהומכ ,ולרוגל והובזעו רפע דע והוליפשהש ,וירומו םעה יעור 

גיהנמה־באה תקיז לע םידמלמה ,םילימ יפוריצבו םילימב רופיסה סומע ןכ לע .הביזכהש 

: 1993 ,רדנלדירפ)'"רושימל בוקעה היהו"ב ג"ליל paw לש ותבושת :השעמל הכלהה' ירמאמ :ואר 24 
 209-189).
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לבהב םיברחנו םיארבנ [...] בהז יררה'ש ימכ רוביגה ראותמ ,לשמל ,ךכ .הנוילעה החגשהל 

ארובל תזמורמה ותאוושה לע דמלמ רואיתהו ,('ויפ רמאמב' םדוק חסונבו)'םויב עבש ויפ 

ארוב היהש דמלמ ברע יהיו' :תיטסונג העפשה לע דיעמה ,ל"זח רמאמ תובקעב ,םלוע 

וריש לש החיתפה תורושב שומיש קילאיב השע הז ןויערב .(ג ר"רב)'ןבירחמו תומלוע 

תשקבמו היהולאל בלוחה היבוט חסונב תומד הנופ ובש ,(ד"נרת)'הליפתב הצע' םדקומה 

I ... -ן . .. T ן ~ ־ I I T | T T I •• T T V T " ־־ י V T T / והתל םבישה :ינעמש ול ;ידמל ונשונ רבכ ;ולב רבכ / ולאה הימש ,וזלה ץראה' :ונממ 

וירבד ךא ,ןשיה חסונה ןמ ידוהי אוה הז חנג רישב רבודה .'!ידש לא ,םישךח םארבו 

האירק תיללכה תוגהב ועמשנ תע התואב :תילכתב שדח ןויער ,סקודרפה הברמל ,םיפקשמ 

האצמ וז האירק .השטינ לשו ה'צורק לש תויטנמורה םהיתוחנה חסונב ,'ןיאמ שי' האירבל 

,הלועה העיבתה ןאכמו ,'םיכרעה לכ דניש'ב ולגדש ,'םיריעצה' םירפוסה בלל תוליסמ 

השדח הפוקת חתפש רמאמ ,ג"לי תריש תונגב ןיניירב ןבואר לש עדונה ורמאממ ,לשמל 
ונל ארביש ררושמל ?הכדכודמה ונשפנ וישכע תפאוש המל' :רודה תב תירבעה תורפסב 

25.'וילע םיפחרמ ונאש והובו והותמ אלמ םלוע ונל ארבי רשא ,השדח pאו םישדח םימש 

םימעפ עבראו השיאה יפב םימעפ שולש ,'שיבכע' יוניכב לעבה ןאכ הנוכמ םימעפ עבש 

םה ,'תיממשה ירוק' וא ,שיבכעה ירוק .השיאה ירבד לע דהכ געלב םירזוחה ,ולש וירבדב 

26.הכרד ףוסל העיגהו הלוונתנש ,תבאוסמו המוגפ היווה לש הלמס ,ןשויהו הבוזעה למס 

:בתכ ,הנוילע החגשהמ םיקירה םימשה תא ראתל קילאיב שקיבשכ ,(1903)'הגרהה ריעב'ב 

V T ן - T ו I I I V T •1 . • ־1• • •־ו ־ T T T " TT« •• • I T- - I V | יפ תא תלאשו ,םיקתושו ךילע םיליפאמ / ,םישירחמ ויפער הנהו — הגגה ךיניע תאשנו' 

* t ־ T I | . . ן י t . ן «אי « .- ... * . . T - T וטע־ירפ ,ידייה םוגרתבו .'תואצומה־לכ ךל ודיגהו ,היאר ידע ,םה םייח םידע / ;םישיבכעה 

א / !למיה ץיק אטינ — פאק םעד טסיירדראפ וד ןוא' :בתכ ,(1906 ,'טאטש־הטיחש ץא') 

םעד גערפ ייג — ןיפש א טגנעה טא / ;ןעלדניש עצראווש טימ ,ךאד רעמוטש א ,ךאד 

םעד ףיוא תודע רעקידעבעל ןייא / ,תודע ןא תא רע ,גנידצלא ןעזעג טאה רע / ץפש םנירג 
.'םעדיוב 

,תיבה לש ץורפה וגג ,ןכ םאו ,הנוילעה החגשהלו םימשל םיליבקמ ויפערו גגה ,עמשמ 

םימשל ליבקמ ,תוגגוזמ םייניע העווזה תוארמב םינתונו הלעמלמ םינתבתמה םישיבכעה ובו 

תונברוקב הלעמלמ תננובתמה וז ,הלוונתנו הנוונתנש הניכשה .הנוילע החגשהמ ונקורתהש 

תורוק לע םמוד דלתה (27תיממשב וא)שיבכעב — ידמל םיחוד םיחנומב תמלגתמ ,םניחה 

.(68-62 :ז"נרת רדא-ןוושזו)ו-א 'בוח ,א חלשה ,'(תובשחמו תונתכו)ןאדראג .ל.י' 25 
תיב ףס לעי)'דעור ךנופס לע שיבכעה גרא' ,('ויתס םויב')'ךבבלב שיבכעה גרא דחא ער םולחו' 26 
,('דימתמה')'לפת ריק חיטו תיממש ירוק דבלמ' ,('יתבושתב')'שיבכעה גרא ירוק םיחותמ' ,(ישרדמה 
,('םיהולא רסומ הז םג ןכא') 'תוממושה ת1ףז3 םישיבכעלו' .('רבד')'שיבכעה ירוק תא ..גייחמו' 

.דועו ('הגרהה ריעבי)'םישיבכעה יפ תא תלאשו' 

גרא' ןאכמו ,חכ ,ל ילשמל י''שר שוריפ תובקעב ,שיבכעל ףדרנ םש איה קילאיב תריציב תיממשה 27 
.םימדקומה םירישב 'תיממשה ירוק'ו 'תיממשה 
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םה םימליאה םישיבכעה .םישירחמהו םישרחה לזרבה ימש למס ,םישירחמה ויפערו גגה 

תיב ףס לע' ורישב רבכ ,השעמלו .גרהה תריווא ללחב עריאש לכל םידיחיה םייחה םידעה 

,וירוענ 'לא שדקמ' םעפ היהש ,הלבו בולע םוקמ לא ורזוחב ,רבודה 'ינא'ה הנופ ,'שרדמה 

החגשהה םוקמ תא ושרי קירהו הבוזעה יכ ונדמלל ,'דעור ךנופס לע תיממשה גרא' :םילימב 

.םימורמבש התבש ןוכממ היאורבב םעפ הטיבהש ,הנוילעה 

הנוילעה החגשהה לש תוועמה הלמס אוה הרקתה ןמ הארמב ןנובתמה שיבכעה םאו 

רתתסמה לאה לש תוועמה ולמס אוה 'יתריש'ב ריקה תרקינב רתתסמה רצרצהש םשכ) 

הנומאה רדעיהו תונקפסה לשב רעפנש ,בלבש ללחה תא יכ ריכזהל יואר יזא ,(רוצה תרקנב 

קפש יוה' :ויתונברוק תא ךשונה ,בושכע וא ,שיבכע תומדב ל"כימ ראית ,םיינרדומה םייחב 

ףע ץחכו / רעתכ היזחוה בושכע ךנושלו / :רבקכ חותפ ליפב ךיפ ךיא / רעי ותיחמ ךמא 

הב םיקיזחמהו ,בושכע תמחכ הומכ הווקתו הנומא אלל המכוח .'רבג בל ץחמת תשקמ 

יכבסב וכרד תא אוצמל עדויה ,ידמל ליכשמ רבג ונינפל ,ןאכו .םתלוזב סרא םיחלוש 

לער ףטונ ולוכ םלוא ,ויתונובשח תא ומצעב בשחל עדוי ףא ,טפשמה יתב לש היטרקורויבה 

שיבכעה תא לאש ,ךל] 'ןיפש םנירג םעד גערפ ייג' יוטיבה .םימחרו דסחו ןח אלל ,סרא 

לש קוריה ועבצ תא ריבסהל ידכ וב שי 28,'הגרהה ריעב'ל קילאיב לש ומוגרתבש ,[קוריה 

וינפ תאו ('םיבגח ינרקכ ןיקדה ןמ ןיקד ןיטוטמק טמוקמהו קוריה וראווצ') לעבה 

הרכזנש ,רנזולקל היפרגויבוטואה תרגיאב .(תורושה ןיבש חסונה יפוליחב ךכ)'תוקירומ'ה 

הנהו ,הסרואמ ובוש םע תלדה תא ול החתפש ,ררושמה לש תגרוחה ותנקז תראותמ ,ליעל 

הקעצ — !לקלוקמ לוענמ !טוטרמס ?ךב עגונ ימ' .'הלוכ הקירוהו השמכתנ' איה יכ האר 

איה ףא הדיעמ 'הכושנ' הלימהו ,הלעב לע השיאה תקעוצ ,'!שיבכעמ ער ךדוע — הכושנכ 

.םירבכעו םיבושכע ,םישחנו םיברקע חשמ ונינפלש ,ךכ לע 

לש ורופיס תא ריכזמ הז םוכסו ,ושדוחב שדוח ידמ ותיבל לעבה איבמ כ''ור םישימח 

.לעמו הדיגב השעמל רבד םשל היה השעש הלבנה רבדו ,וילכב םשו םרחה ןמ חקלש ,ןכע 

,ולהואב ותוא ןמטו ותוא דמח ,'ולקשמ םילקש םישימח' בהז ןושל ללשה ךותב הארש ,ןכע 

םויב 'ה ךרכעי ונתרכע המ' ,םילימה תא עשוהי יפמ עמשש ינפל אל ,רוכעה קמעב םגרנ 

םירוזגה תומש — שחנה לש ויתומשמ םה 'ןכע'ו 'אנכע' ,'יאנכע' .(הכ ,ז עשוהי) 'הזה 

,היתולגעמל הגהנהה תא גציימה ,לעבה יכ ןאכ זמרנ .'ןכע' םשה רזגנ ונממש שרוש ותואמ 

ימכ םמצע תא וגיצהש ,םיליכשמה .והותל ומע תאו ותחפשמ תא ריקפהו ודועייב דגב 

םיראותמ םה ןכ לעו ,םמעב קילאיב תעדל ודגב ,תעדו תורואנ 'ךשוח יבשוי'ל ואיבהש 

לש זונגה וריש וארו ,תישארב רופיסמ שחנה תא םיריכזמה ,םיליחבמ םייליטפר םיחנומב 

.'שחנהו הוח' קילאיב 

ריפסקש לש והזחמבש ,'ןיעה תקורי תצלפמ'ה ,האנקה לש שנאומה הרואיתל 'תידוהי' הליבקמ ןיעכ 28 
.(167-165 תורוש ,Hi הנומת ,1 הכרעמ)רלתוא 
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תומדה ,ןי'הלוובש הבישיב וידומיל תפוקתב ובתכ קילאיבש ,הז זונג ןוכרעמ־רישב 

,םירגוסמ וטג ייח לש תומא 'דב הרוגסה המואל הלושמ ,התיבב הרוגסה ,הליבסהו השלחה 

תיברעמה הלכשהה לש הדיקפת תא םלגמ ,רודיהו סומינ ולוכ ,החתפל רחשמה רבגהו 

הניא תסמונמהו הרודהה ותוזחש ,הז 'רבג' .(שחנה תומדב ןאכ תגצוימה) תירוטפיצנמאה 

םיכרעב דוגבל המימתה המואה תא התפמ ,ותועיבצ לעו ותמרוע לע ןושאר טבממ הדיעמ 

שחנל תרסמתמו התפתמ הוח .תעדה ץעמ לוכאל השיא תא תותפלו ,תיבמש םינשונ םינשיה 

.וסרא תא הב חלשמו הב דגוב שחנה יכ ,ןכותמ קיר ילככ תראשנו תדגבנ ךא ,הדואמ לכב 

םלועה ייוליגב ומחלנ הרשע־עשתה האמבש ,םילכשמתמהו םיליכשמה יכ ,חכוויהל ןיינעמ 

היגולואידיאב הז בלשב השפ רבכש שבועה לע דיעמ ונינפלש רופיסב קוריה םעבצ ,ןשיה 

.שדחה תא הלמיס םושלש לומת דעש ,םהלש 

אל רכיה יווק עמתשמב שי ,'שיבכע' בעותמה דניכב בושו בוש הנוכמה ,לעבה תומדב 

.רבע לכל וצופנ ויבשויו ,שרדמה תיב בזענ הבש הפוקתב ,ביזכהש לאה לש ותומדמ םיטעמ 

ןושל'ו ,תואכרעהו טפשמה יתבב בבוס ,ויתונובשח ירפס לע ןוכר בשוי ,סנרפמהו ןזה ,אוה 

תעב םעוזה לאה ירואיתל םימיאתמ םהיגשומו םירואיתה .'ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה 

,תויטנדנצסנרט תויועמשמב הנועט 'ןילקרט'ב ותבישי םג .םלועב תרבגתמ ןידה תדימש 

ןימאמ ןיידע אוהש תורמל ,תטעמתמו תכלוה 'הלוכי לוכה' ותומד ךא .ןידה אמלעמ אלש 

לעב לש ותנחבא רשוכ לעו 'ותמוק רועיש' לע .ויתועבצא רשעב םלועה תא ךפהל ותלוכיב 

המ' :ונאצמ (ב"ע ,זע) תבש תכסמב .ורואיתב בלושמה 'םיבגח ינרק' יוטיבה דיעי ףא הז 

רמאש !אמתסיו רקעית השק התייה וליאו ,םיפלחב רדש םושמ — ?הכר בגחה ןרק םעט 

ןיב) לעבה לש יוקלה הייארה רשוכ ,ןאכו .'ונרק תא ףולשי בגח תומסל הצורה :לאומש 

הכומנ הסריג ותויהל קר אל זמרמ ,('תוהכ ולחה ויניע' :םושר םיקוחמה םיטפשמה 

ןיאו האור ןיע ןיא' תניחב ,ןואמיסב הקול אוהש אלא ,המואה יבא ,קחצי לש תירוטקירקו 

לש וז םגו הלעמ לש הגהנהה םג .הנוילעה החגשהה לע ג"לי ירישב בותככ ,'תעמוש ןתא 

י . - T * TT •1• • •• י הנוי' הזונגה המאופה ירבדכ ,'תויפוצה ויניע ,וינפ ריתסה םיהלאו') םעל תרכנתמ הטמ 

איהו ,םעה ינב לבס תא תוארמ וחט היניע ,םיליכשמה ברקמ ,תינחורה הגהנהה םג .('טייחה 

תכמות דיל וקקזנ םהש העשב םג םהיעצפ לע חלמ תורזלו סרא םהב חולשל הפיסוה 
.תמחנמו 

רישב ,'םיחופנ םיבובז ירגפ יאלמ' שיבכעה ירוק םיחותמ ותדוזבש ,תיבה רואית 

םדשל תא ןקורמו םקנוח ,ויתונברוק תא םמסמה רוצי אוה שיבכעהש ךכל זמרמ ,'יתבושתב' 

ומכ ,תיבירב הוולמ םג םא יכ ,רחוס קר וניא ויתונובשח ירפס לע ןכורה ,לעבהש רשפא) 

אוהש עמתשמב ותוא המישאמ השיאה ,'שיבכע' הלעב תא התונכב .('ףוג לעב' הירא 

אלממ וניא אוהש ,ךכל תזמרמ ףא איה .םתיבב תררושה תינחורהו תיזיפה הבוזעל יארחא 

התוסכ תא הל קפסמ אוה ןיא ,הנוזמ תא הל קפסמ אוהש תורמל .לעבכ וידיקפת תא 

איהש תוללקה ןאכמ) התנוע תא קפסמ אוה ןיאו ,(דגב השוע וניא ךא ,גרוא שיבכע) 

תרדסב התוא הנכמה — אוה וליאו ,('!לקולקה לוענמ' ,'!לקלוקמ לוענמ' :וב תחלשמ 
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,ושפנל ול חינתש הנממ שקבמ — ('תינקיר ,ךות ילב הפילק ,הלבנ ,תפוניט')יאנג ייוניכ 

תעונת לש הקזנ יכ ןימאה ,םעה־דחא וברו ורומכ ,קילאיב .ויתונובשח ירפסב עקתשהל 

םעב וז העונת הסינכהש האנשבו דוריפב אטבתה קזנהו ,התלעותמ בר היה הלכשהה 

,םישישק גוז ונינפל ,ןאכ .הזמ ,םהינב לשו םיליכשמה לש םתוללובתהבו ,הזמ ,לארשי 

םיצנה םיגלפה ינש ומכ םמצע ןיבל םניב םיטטוקתמ םהו ,בוזעו םמוד ,סורה םתיבש 

םישק םירבד החיטמו היתועמד תא תעלעלמה ,הבולעה םתב תמלשמ ןובשחה תא .םמעבש 

.המא לע ןגהל ידכ היבא יפלכ 

המאופב לצנל ףידעה אוה ותינבת תא יכ וניאר ?ונינפלש רופיסה תא קילאיב זנג עודמ 

ראית ןיידע אוה 1900-1898 םינשב יכ ,רכזיי .זכרמב דליה תא דימעה הבו ,'יתריש' 

ןושלה לעב ,שבעה ןדמלה :ול רבעמו הדימעה ליגב םישנא לש תויומד ויתוריציב 

;יחדינ בכוכ' וריש רוביג ,'םידודנה ןקז'ו לדה ךלהה !'הליל יזר' וריש רוביג ,תשבושמה 

,ותיבמ הלגש ,בולעה דמלמה ;'ףוג לעב הירא' ורופיס רוביג ,'תורורצל' עיגהש 'ריפצ' הירא 

וא ;'ויתס םויב' וריש תרוביג ,םירוחשה תשובל ,הנמלאה םאה ;'ינע תווקת' וריש רוביג 

ויהש ,'רהוז'ל 'יתריש'מ רבעמב .'יתריש' וריש ירוביג ,רעצהו לבסה יעודי םאהו באה 

תיפצת תדוקנ התעמ ץמאת ותרישש ,הטלחהה קילאיבב הלמג ,דחא ריש ,רומאכ ,הליחתב 

אלו ,ותודלי ימי לש םלועה תייאר תא רזחשמה םלע וא ,רגבתמ רענ ,דלי — ריעצ םדא לש 

שושתה רבודה םהבש ,םימדקומה םיימואלה םירישככ ,םירוסייו תורצ עבש ,ןקז םדא לש 

,םידוהי םתואב האר קילאיב .לבסה תעודיו השישיה המואה לש תירוגלא האובב אוה 

,('תעדל ךשפנ תא שי םא')'הלב ארמג־לש ףדב םלמע־תא'ו םלבס תא חיכשהל םיכישממה 

רישב ראותמכ) בהזה לגע לע םבהי תא םיכילשמו םהלש ןוממה תורורצ לע םיבכושה וא 

השחרש הלודג תואיצמ ךותמ הטלפל רתונש דירש ,(םירחא תומוקמבו 'ףסכ רישי זונגה 

ותיב תותלד תא חותפל טילחה קילאיב .הרובש תקוש לומ וז היווה הבצינ התע .םייח רבעב 
.אנדיאהד חורה םלוע לש וללחב םיבשנמה הרואה ירירפצמ תונהילו ונולח יסירת תאו 

רושעב קילאיב בתכש תונורחאה תוריציה ןמ אופא אוה 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה 

םדא לש ובוציע לא .םינקז רמול אלש ,םירגובמ 'םירוביג' ביצה ןזכרמבשו ותריציל ןושארה 

תובקעב רביחש ,'ןוקתל לכוי אל תוועמ' ותמישרב בושל קילאיב היה דיתע לבס עודיו ןקז 

אוה ותרישב .םירוסייהו םימיה עבש ,דדונה ידוהיה תומדב םייח חיפהל שקיבשמ ,הכפהמה 

תונשב רבוחש ,'תומתי' רוזחמב ,ומוי בורעב קר םיטמקה שורחו רגובה 'ינא'ה לא בש 

הלובחת תניחבב דוע התיה אלו ,תיתורפס ץוחה ותומד תא המאת וז תומד רשאכ ,םישולשה 

,םיצרמנ םימעפל ,הדימעה ליגב םישנא םה ונינפלש רופיסה לש וירוביג .אדירג תיתורפס 

רדעיהו םוי םויה תודרט תמחמש םידוהי ;'םינקז םעטב' םיגהונו היגרנא ירסח םימעפל 

הפוקתש רשפא .הגרדמה לפש לאו ןולקה תומוהת לא ,הטמ הטמ ודרי םייח תוודחו הבהא 

הז תא הז םיאנושה גוז ינב ובו ,סורה תיב לש םיחנומב ןאכ תראותמ 'הניכש שוריג' לש 

,לעבה שארב ולעש תובשחמ לע זמרמ (ד ,ד ןיטיג) 'ןידה תרוש' יוטיבה .האנש תילכת 

.האונשה ותשיאמ דרפיהל ,תואכרעבו טפשמה יתבב בבוסה 
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תאש םושמ רקיעב ,'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס תביתכב ךישמה אל קילאיב יכ וניאר 

תלעב םאה תומד לע קרפ ,סנרפמה באה תומד לע קרפ)ולש תיגולופיטהו תינבמה המכסה 

תא ת/עלובו יכבב ת/ררממה םהיצלח ת/אצוי םהיניבו ,הצוצרה שפנהו ץוצרה ףוגה 

לא חפסנה ,ירופאטמ וא ישממ ,הנשמ רייד לש ותומד תבצינ עקרבש דועב תועמדה 

שדח קרפ חתפש ,'יתריש' בושחה ורישב ,רצק ןמז ךותב ,לצנל היה דיתע (החפשמה 

יכ ןיבהו רגובמה רוביגה תא שוטנל טילחה םג אוה העש התוא .תירבעה הרישה תודלותב 

ןנמז רבע רבכ ותריציל ןושארה רושעה ןמ ןקזה וא רגובמה רוביגה תא וקיסעהש תויעבה 

ןיאושינה ייח חסונב)'תיבה ןברוח'ו 'םינבהו תובאה תמחלמ' ןוגכ םיאשונ — ןנברוק לטבו 

(וז הנועט הלימ לש היעמשמ לכב ,'הברוח'ב םייחה ,תינומהה ותשאו 'ףוג לעב' הירא לש 

תא .רתוי בוט דיתעל םייוכיסו תימואל תוררועתה לש הפוקתב ותוא וקיסעה אל רבכ 

יריטאסה וריש תא זנג ןללגבש תוביסה ןתואמ קילאיב אופא זנג 'תוננובתהו תולכתסה' 

תא ןכדעל םא ול ץעייש ךרועה ןמ שקבמה ,וימעב לעב אוה ורוביגש ,'תרגיא' ךוראה 

29.'הריפצה' תועצמאב וא 'ץילמה' תועצמאב ויתועידי 

ירוחאמ' רוביג ,חנ תמגודכ) םיריעצ םירוביגב וירופיס תא סלכאל לחה בר אל ןמז ךותב 

תושפנה' .('חיפס' רוביג ,קי'לאומש וא ,'השייבתנ הרצוצחה' רוביג ,רפסמה 'ינא'ה ,'רדגה 

'םידיסח' םקלחו םיליכשמ םקלח ,םירגובמ םישנא םה ג"לי ירופיס לכ זכרמבש 'תולעופה 

ולש תושדחתהה תמגממ קלחכ ,קילאיב .ידלי רוביג םהב ןיא ךא ,תוצרא ימעו םירוב 

םירוביגב וא ,םימי ילוע םירוביגב וירופיס תא סלכאל רחב ,המואה תושדחתה תא תפפוחה 

תויומד קר אל קילאיב תריציב ועיפוה האמה הנפמל דע .תודלי תונומת םירזחשמה 

.לבסו םימי עבש ,ןקז 'ינא' לש םיבר םייוליג אלא ,םישישיו םישישק לש תוילנוסרפמיא 

הייוליגב ןיב ,ןקזה רוביגה לש ותומד תא תובר םינשל קילאיב זנג האמה הנפמ תונשב 

הכילשהו ,םייטמימ־אהו םיילמסה הייוליגב ןיבו ,'םדו רשב' תיתורפס הנוסרפכ םייטמימה 

ןשיה םלועה ייוליג םוקמב .תונשי תוצלחמ ךילשמש ימכ ולש תויומדה תיירלג ךותמ 

ןכל .תימואלה הייחתה תפוקת ,השדחה הפוקתל ומיאתיש ,םישדח םידגב הטע אוה ,וינוניגו 
ותריציב בצעל הארנכ טילחה אוה האמה הנפמ תונשב .ומצע ינפב רישכ 'רהוז' תא דימעה 

תחיתפ םע' ,'רהוז' ,'םירירפצ') שדח םוי לש ורקובב ןולחה תא חתופה ,דלי 'ינא' לש תומד 

.ורדחל תורדוחה תולקה תוחורה םעו רואה ינרק םע סלעתמו (דועו 'ףרוחה ירישמ' ,'ןולחה 

ללוחתהש ,הז בושח ךלהמ לע םידיעמ 'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס לש םיזונגה םיפדה 

ירע תא בוזעל ,ןשיה ומלוע תא שוטנל רמוא רמגש העש ,קילאיב לש תמדקומה ותביתכב 

תאצלו םיצעה רחסלו תודמלמל תותירכ טג תתל ,ררוגתה ןהבש תוילאיצניבורפה רפסה 

.ועוצקמ יפל רפוס תויהלו הירפוס ןיב ףפותסהל ידכ הסדואל 

.(13-2 :ז"משת רדא־טבש) 9-8 ,ס םיינואמ ,'יקילאיב לשמ אוה "תרגיא" רישה םאה' ,ירמאמ ואר 29 
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חפסנ 

1900-1899 םינשה ןמ קילאיב נ"ח לש הנגה ורופיס 

ץ־ה תומושר ,ןורכיזל תוננוגתהו תולכתסה 

:אוה 

,"ותרהט ימיב" ,ןיחומה תולדג תניחב ,"היילעה" בצמב והניה רשא רפסמ םימי הז :'א 

.ושפנ תליהת אלמ ויפו ןומירכ תוריהזמ תווקת אלמו ויתוריינב דבוע והניהו ,ותשא רמאמכ 

,הלודגל הלעיו טעמ דוע .םויב עבש ויפ לבהב םיברחנו םיארבנ םיחרופ םילדגמו בהז יררה 

[ןכ םג] כ"ג ול םיריוצמה ,םיפיקתה םימודמה ויביוא לכו ,דלישטור והניהו טעמ דוע 

.ךיראי אל הז הפי בצמ יכ תואבנל רשפא לבא .וילגר תופכ תחת רפע ויה — ונוימדב 

.ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה ןושל .וב תואריהל ולחה ,בורק רבשמ ירשבמ ,םיער םינמיס 

טעמ תבברועמ ותכאלמ ,םירוחשה וינפמ הקלתסנ הוודחה ,תכלוהו תתחופ היגרנאה 

,[ם]הב הדצמ הכרבה ןיאו תואיגש תובנגתמ ויתונובשחבו ותביתכב ,תודבכב תלהנתמו 

שקבמ אוהו ,הטימה לא וכשומ תולצעהו הנשה רציו ,שלחתמ ןוצרה ,רמוג וניאו ליחתמ 

הלודג הניאש י"פעא רדחבש הניצה לע ןנולתמ אוה ,רטפנ וניאו הדובעה ןמ רטפיהל הנאות 

דיעמ הז לכ — ?למע ינא המל תלאש ,םיפיעשה יתש לע החיספ ,הכאלממ ולטבל ידכ 

אוה ןיידע [התע תעל] ע"על לבא .ףכה דרת םייתרחמ וא רחמ .הבורק הדיריו הלפמל 

לא השקבה יבתכו תונובשחה תא ןיכהלו ותדובע ןחלוש לא תבשל ,דמעמ קיזחהל קזחתמ 

תוריבסמ םינפ םש ול םיארמ יכ רמוא אוה .טפשמה תיבו [ןידה תרוש] ד" הש לש תואכרעה 

.ותוכזל תערכמ ףכהו 

תוניתמב ,הטקוש חורב םה םירמאנ לבא .ולדח אל יכ םא םויה וטעימ ותשא לע ויתונעט 

ותדובע בגא ויפמ םיקרזנכ ,הרתי הנווכ ילב קסעתמכ די רחאלכ םיקרפלו םימד תניצבו 

העשה דע ומע יתבשב ,הלילב םושלש .ויתונעטב וחור החנו ותעד הררקתנ .לגרה ךותמ 

(ותשא ייוניכ)תינקיר ,ךות ילב הפילק ,הלבנ ,תפוניט םילימהו וחוכ לכ איצוה זא .תישילשה 

הטימב םש תבכושה ,איה עמשת ןעמל הנווכב םר שחלבו שגרב זא ןעט אוה .ויפמ וקספ אל 

תוחנאב ויתונעט לכ לע ןעתו ןבור תא םנמא העמש איהו .לוכיבכ הנשיו ,ינשה רדחב 

,בלמ תואצויו ויה תונמאנ יכ ףא ,הלאה תוחנאה םגו ,ינשה רדחבש הטימה ךותמ תוישירח 

המ ,האר :רמאל ,ומצע יפלכ רתויבו לעבה יפלכ תונווכמ [ןכ םג] כ"ג ויה [תאז לכב] ז"כב 

הלודג הקיקר קקור ,הייוניכמ תחאב החנא לכ לע הנע אוהו — י ילעב אוהש !ינא הללמוא 

וחור תא חינה הז לכ .ןה תופיוזמ — היתוחנאב ןימאא אלש יל זמרמכ ,ינשה רדחה רבע לא 

.זיגרהל ידכ — ןבומו .רזכ הילא ויסוחיי רתי .םויה דע 
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:איה 

הללמוא ,תזגרומ היתיאר אל דוע םנמא .החונמל ,הרואכל ,בשתו ךכש לומתאמ הזגור (א 

ולזג הלילב םיעטוקמל העמשש ויפוריחו הלעב תונעט .רקובב לומתא םויכ היינע הרעוסו 
לכ ולאש "?ימעמ לאוש אוה המ ?יננעי המל" .וחתור היעמ לכו הלילה לכ התנש תא 

התוואתמו ,החורל הרזה תיב תדובע בורמו הליכא טועיממ ףגוסמהו לשוכה הפוג .היברק 

ולכי אל — הבש דובכה תבהאו ללחה הבלו זגורמהו רעוסה החור ,ןברקו הבולע תויהל 

התפרח תעמוש איהש העשב ,רחא יניעב הילע אישה רשא הפרחה תא החונמב דוע אושנ 

הנממ רצביי ןעמל י וזכ העשב רחב היידצב !הא .הטימב התויהב קדטצהל תלוכי תללושמו 

לישכהלו התולחהל השפנל וללוע םישקה הלילה ירוהרהו םידודנה .התקדצ תא חיכוהל 

םירבדו תונעט ינשה רדחה ןמ יתעמש ,יתנשמ ייניע תא יחקפב ,רקוב תונפל דוע .דוע החוכ 

לש רוצעו ץוצר יכבכ דעור לוק םגו ,היולג המחבו ךומנ לוקב םירמאנ םידדצה ינשמ םיטוב 

רקובב ימוקבו ."ונמא תמה התא" "םויה לש וריש" לחה יכ ןיבאו םכותב הדליה םתב 

םע תדמוע היאראו ,הצחרל ,דחי בכשמהו לכואה רדח ,ינשה רדחה ךרד י"ע רובעאו יתנשמ 

ץוצר הפוג .םינלוחה היניעו הינפ הארמל להבאו .תוממחתמו ףרוחה רונת לצא הדליה התב 

םסרכ תזוחא התייה איה) תוטורטכ הנייהתו ,הרוכעו הבוהצ שא ןימכ הרעב היניעב .אכדו 

,םירוכעו םיחולדכ הינפ הארמ לכו ,םיהכ םימודא םימתכ ינש ולגנ הייחל לע .(םויב וב 

לכ יכ יתשגרה .ארונ םעזו שפנ ירמ ,םלוע תביא ,הער היח הציצה היניעמ .ץומח חופתכ 

הלצא .תברצ שא תווכמ — היברק לכו םיחתרומ היעמ לכ ,תצומ המד לכ ,םיחותמ היבצע 

...תועמד תעלוב םיעגרו תלעתשמ .דעור הרטנסו העמד תואלמה םייניעב הרענה הדמע 

היהו — םירוצעה םירורמתה לכ םואתפ וצרפתי ןפ וז הווכמב תעגמ דואמ יתרהזנ יכונא 

םג לואשמו הילא טיבהמ יבלו יניע תא בסאו ,ןטשל הפ חותפ ילבל לדתשאו ,הדרחל תיבה 

לא תאצל זפחאו ,הקיתשב הילע רובעאו .יוניש לכ שיגרמ אלכו עדוי אלכ יהאו ,המולשל 

.ץחרתהל לושיבה רדח 

תא תלדה .גפתסהל לכואה רדח לא הצחרה ןמ יבוש עגרב — עקפתה רתיה לבא 

לדתשה ומכ ושארו ץווכמו קמוצמ ,לעבה דמע םינפלו ףסה לצאו החותפ התיה ןילקרטה 

ףא הבסה רדחה לא יתסנכנש עגרבו .רבדל הפצמו הכחמכ לכואה רדח לא לכתסמו ףקדזהל 

תילכת !שיבכע :בלמ אצוי קזח לוקב ארקתו היניע ול השטל ,הלעב יפלכ השאר תא איה 

!שיבכע י תוומ תאנש .ךאנשא האנש 

וילא הבש שיח לבא .ויתונעט ומתתסנו קתתשנ ומכו האירקה לוקמ םואתפ קמטצנ אוה 

ןיקד ןיטוטמק טמוקמהו קוריה וראווצ תואריה דע ,יתמועל הלעמל ורטנס תא םירה ,וחור 

לוקב רמאיו .סנב ריוואב דלת טעמ דדוחמהו רוחשה ונקז תויה דעו םיבגח ינרקכ ןיקדה ןמ 

.תחא תבב הילאו ילא וטיבהב ,ןותמו ךומנ 

ינאו .תחשמ הקומעו לואשכ השק האנש יתוא תאנוש תאו יננה שיבכע י ךירבדכ יהי אול 

הזה סמנהו הזבמנה שיבכעה ןמ לבא .יניבהאת יכ ךילע רוזגא אלו תאז לכ ילע לבקמ 

תאו ךתוא לכלכמ ,ךיניעב שאבנהו אונשה ,הזה שיבכעה .שדוח ידמ כ"ור םישימח יאיצות 
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הבהא אל ךמעמ לאוש ינניא .ותדובעמ והיעירפת לא !הזה שיבכעל ול יחינהו — ךינב לכ 
.החונמ — םא יכ דובכ אלו 

!שיבכעמ ער ךדוע — הכושנכ הקעצ — !לקלוקמ לוענמ !טוטרמס ?ךב עגונ ימ — 

ירשבמ ערוק התא .םויב ףלא לזרב תוקרסמב ירשב תא קרוש התא !רוטיזיווקניא ךניה 

ןאכ ירה !לקולקה לוענמ !רטוטרמס ...ינממ החונמ ךל תשקיבו ןידיג ןידיג ,תועוצר תועוצר 

.טופשיו םוקי .לוכה האורו לוכה עדוי אוה .ב 

,ידימ .סנרפמהו ןזה אוה יכונא ,יכונא אלה לבא !טוטרמס יננה !רבדה ןוכנ ,תמא — 

.החונמ טעמ הז רכשב לאוש ינאו — םכירוסחמ לכל וחקית ידימ 

?ימעמ לאוש התא המ ?ךב עגונ ימ — 

הלוח ימא .דעור רטנסבו רוצע יכבב — םואתפ הרענה הברעתה — ךב עגונ ימ — 

התנש הדדנ הלילה לכ ,השונא 

היפרגוילביב 

ןמחנ םייח ,קילאיב 

.ביבא־לת ,ריבד ,א קילאיב 1"ח תורגיא :ח"צרת 

.ביבא־לת ,ריבד ,(דלפרגנוא 'מ ד"היבלמה) םי־חנג םיבתכ :1971 

לטומח ,ףסוי־רב 

,ץכ ןוכמ ,תירבצה תורפסב ם־זילובמיסל םדילאירמ רבעמ לש רנארב המישרה :ט"משת 

.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

הנרא ,ןלוג 

.92-73 ,(ינוי) 14-13 תונשרפו תרוקיב ,'ץילמה ךרועכ ג"לי' :1979 

החונמ ,עובלג 

.ביבא־לתו םילשורי :קילאיב דסומ ,תירבצה תונותיעה ןוקיסקל :ב"נשת 

םייח ,גרבסקילג 

.ביבא־לת ,ריבד ,םוי םוי קילאיב : 1945 

לשיפ ,רבוחל 

.ביבא־לת ,ריבד ,ותריציו וייח קילאיב :ד"שת 
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םוחנ ,וואקשטאטס 

.קרוי־וינ ,אוויי ,ךארפש רצשיריי רצר ןרפ רצוא רצר : 1950 

(ךרוע) הדוהי ,ר־זנלדירפ 

יקפוא תרדס ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ןרמצ י"של הלבונ לצ תוסמ : 1993 

.ןג־תמר ,רקחמ 

יזוע ,טיבש 

.ביבא־לת ,רחואמה ץוביקה ,יןוגינ ילבח : 1988 

הויז ,רימש 

.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,(היצטרסיד) םינושארה ןקילאיב יריש : 1980 

.ביבא־לת ,סוריפפ ,ןמלאיב תריציב יממצה דוסיה רקחל -.תולגה ררושמ רצרצה :ו"משת 

.ביבא־לת ,סוריפפ ,קילאיב תריציב הקיטאופ םרא :אצמית ןיאמ הרישה :1987 

.ביבא־לת ,ריבד ,קילאיבלש ישיאה תוצרה םלוצל רהוצ :הבהא תאו :1991 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,םהיתולגצמב קילאיב ירופיס — הלילצ ןיאב :1999 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,קילאיב תריציב ןאי הריא תשרפ תובקצ :םלצנה הביתנל :2000 
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