
עקר לע רימש השמל ׳תודשב ךלה אוה׳ב האירק :היגלטסונו תוירבג 
ורוד ינב 

תאמ 

לברא לכימ 

: 1988 דקש) דקש ןושרג טטרשש ^אב רוד׳ לש תיתורפסה הירוטסיהה תפמב 

לש םייזכרמה םינייפאמה ןמ דחאכ תרכזומ היגלטסונה (188-14 ,1993 ;262-179 

רחא ,םישימחה תונשב דציכ הארמ דקש .ח״מלפה רוד תרופיסב רחואמהו ינשה קלחה 

לש ןתולבתהו ,ןאכמ ,תיתרבח תוחכפתהו הבזכא לש םיכילהת דחי ורבח ,הנידמה םוק 

,תויבוציעהו תויטמיתה תומרונה לש ןחוכ תא וקחשו ,ןאכמ ,תויתורפס תומכסומ 

תורצויה וכפהתנש רחא .םדוקה רושעה לש תרופיסה תא ךכ־לכ קהבומב ונייפאש 

ויגשומב ,תכפוהו תרופיסה תכלוה ,ןהיתוישוא ורערעתנ תוחפל וא — דקש רמוא — 

תא הדביא וזש רחא ,תואיצמה לש התייחד ;תילטנמיטנסל תיביאנמ ,רליש לש 

,רחא דצמו הווהל תיטסקרסה הבוגתב ,דחא דצמ ,תרכינ ,התומלשו התומימת 

1.(259 :1988 דקש)רבעל םייגלא־םייגלטסונ םיפוסיכב 

׳תיב׳ה לא ,הבואכה ,ההמכה תישגרה הרזחה תייווח — היגלטסונה ,הזה ןבומב 

ינייפאממ דחא איה .ח״מלפה רוד תרופיס לש הירוטסיהב ןויצ־תדוקנ איה — דובאה 

.והנשמל דחא רושע ןיב יתורפסה חורה־ךלהב הנפמה 

תא ןאכ חותמל תשקבמ ינא ,דקש עבוקש תירוטסיהה הנחבהה לש הלבק ךותמ 

תא הוולמ תיגלטסונה תישפנה היווההש ,רבדה הארנ .םינוש םינוויכל יגלטסונה טוחה 

לש תרופיסב תיגלטסונה היווחה ,םנמא .התישארמ רבכ ח״מלפה רוד לש תרופיסה 

םה :תוחפ םיטובו םירישי הייוליג ;םישימחה תונש לש וזמ הנוש םיעבראה תונש 

םג תדמוע היגלטסונה ,תאז םע .רתוי םייקלחו םיססוהמ ,רתוי םימומע ,רתוי םיבכרומ 

,הז םיוסמ ןבומב ,ןכלו ,ח״מלפה רודב תומדקומ תוריצי המכ לש ישגרה ןמלוע זכרמב 

,איה הנעטה ינורכאידה רשקהב .הלוכ רודה תרופיס לש ישגרה המלועמ קלח איה 

.(185 :1962 ןורימ)ןורימ ןד לצא ואר ןכו 1 
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לברא לכימ 

םתוא ךותמ החמצ ,הרומתו הנפמ תנמסמ ןכאש ,םישימחה תונש לש היגלטסונהש 

רשקהב .שממ התישארמ רודה לש תרופיסה תא םיוולמה ,םימדקומ םייגלטסונ םייוליג 

ח״מלפה רוד תרופיס לש הבל־בלב העוטנ היגלטסונה היווחהש ,איה הנעטה ינורכניסה 

2.יטמיתה המלועב םיצימא םירשקב הרושקו הלוכ 

היווחב דחוימב קודה ןפואב רושק יל הארנש ,םייטמיתה םיטביהה ןמ דחא 

דרפיהל תינורקעהו הקומעה ותלוכי־יא :רוביגה לש ותורגבתה ןולשכ אוה ,תיגלטסונה 

,םייתייעבה ,םירחאה וינפל איה הנווכה .תרגוב תירבג תוהז המוקמב בצעלו ותורענמ 

לש ויתולובגל רבעמ יוצמה ללחל איה הנווכה 3.םירענה תרובחב רענה סותא לש 

הדרחלו ,וינבל בא תויהל וא ותשא לומ שיאל ךופהל רענל רשפאמ וניאש ללח ,סותאה 

לע רתוול ,ימואל ירוטסיהה חרוכה םג םיוסמ ןבומבו ,יתרבחה חרוכה ררועמש הלודגה 

לש הנוניכ ןולשכו תיגלטסונה תישפנה היווהה — ולא םיניינע ינש .רגבתהלו םירוענה 

םיטביהב תובכרומו תונווגמ םיכרדב רודה תורפסב םירשקנ — תרגובה תירבגה תוהזה 

תיתובשייתהה ,תיצולחה תישגרה היווחה לאו תטלשה היגולואידיאה לש םינוש 
.תינוחטבהו 

השמל ׳תודשב ךלה אוה׳ ןמורל ןאכ תעצומה האירקה סיסבב תדמוע וז הסיפת 

,רודה תורפס לש הריקס ידי־לע הליחת הססבל רשפאמ וניא העיריה רצוק 4.רימש 

.הפוקתה ינב םירופיס ינשל תורעה תועצמאב דבלב התמגדהב קפתסאו 

םירופיסה ץבוקב אציש ,דגמ ןורהא לש ׳ליגר־יתלב השעמ׳ אוה ןושארה רופיסה 

ינשה קלחל קהבומב ךייש רופיסה ,[126-101 :ז״טשת דגמ] .ז״טשתב םירבח לארשי 

תיגלטסונה המתהו ,ובוציעו ואשונ יפ־לע םג אלא ,ונמז יפ־לע קר אל רודה תורפס לש 
.הרורבו היולג ובש 

.ןוחטיבה־דרשמ לש קבואמה ןויכראב ןטק דיקפ אוה ,לועבג םוחנ ,רופיסה רוביג 

התוריסמו הביל בוטש רתויב הפי אל תנומנמש הרוחב׳ל םימימשמ ןיאושינ יושנ אוה 

לכב הלוחה ,יצחו םייתנש ןב דליל באו (106 ,םש)׳םומעש וילע ךלהמ תיב תרקעכ 

ןפואב אצויה ,לועבג םוחנ לש תירקמה ותשיגפב תחתפנ הלילעה .תודליה תולחמ 

רבח ותוא .תוברקה ימימ ורבח םע ,ןנטצהש ונבל הפורת תונקל תחקרמה־תיבל גציימ 

דנו ענ ,גולואיכרא אוה :תוברקהו םירוענה ייח תוחרוא תא רמשל אלפ חרואב חילצה 

השוחת דחאמה בצמל הבוגתכ תספתנ ,םיינרדומה הינבומב ,היגלטסונה .ההימת תררועמ העפותה 2 

,רופיש לש תורשפאב הנומא לכ רדעיה םע ,הווהב םיימואלה וא םייתרבחה םייחב תומיגפ לש השק 

[Shaw and Chase 1989:.סיי׳צ םלוקלמו ואוש רפוטסירכ לש םרמאמ תא ,לשמל ,ואר)הלואג ,ןוקית 

 '1-17] 'The Dimensions of Nostalgia). תפונת םע תימיספ ךכ־לכ היווח תבשייתמ דציכ ןיבהל השק

.תונודינה םינשב ינויצה ןוזחה 

: 1993 דקש)דקש לצא ואר רודה לש תרופיסב ףקושמה ׳יווה׳ה לש ובצעמכ רעונה־תועונת סותא לע 3 
 25-22).

.1966 תרודהמ יפ־לע ןאכ םינמוסמ םידומעה ירפסמ .1947־ב םילעופה תירפסב רואל אצי רפסה 4 
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ורוד ינב עקר לע רימש השמל ׳תודשב ךלה אוה׳ב האירק :היגלטסונו תוירבג 

רבג־רענה רובע בחרמב העונתה לש תילמסה התועמשמ לע)הבחורלו הכרואל ץראב 

.הקתפרהו תוריח לש םייח יחו (ךשמהב ןודא 

התיהש ,יקימ לש תדלוהה־םוי תביסמל םילשוריל אובל םוחנל עיצמ רבחה 

םיסוסיה רחאו ,תוברקה ימיב םהינש ותריש הבש הגולפב קשחנה ישנה טקייבואה 

דדחמ ערה םע שגפמה .םילשוריב הלודג הקתפרהל חרובו םוחנ םק תובילע תשוחתו 

לש םייח יח וניא אוה ,ותשוחת יפ־לע .ולש־וייח ןולשכ לש השקה הנומתה תא םוחנל 

תושוחת .ןיאושינהו הנידמה תמקה :ומויק םעט תא ורקעו ותוא וסריס םירבד ינש .שממ 

היה תובורק םיתיעל׳ :וב תואוג הקינחמה הבוחהו התיממה הרגשה ,תובילעה ,ןובלעה 

,דרשמב ותדובעבו ,תיבב ,םוי־םוי ייח תרגיש ודשל תא השביי המכ דע רעצב רהרהמ 

דעש הזילע תונפחיו םידודנ לש עורפ יווה ותואמו לומתאמ וירבחמ קחרתנ המכ דעו 

לש חור התואו ,תירולבה עורפ ,הלבוב וינפל דמעשכ ,התע .וילע עגעגתמ אוה םויה 

(103 ,םש)׳המכ יפ הלא םיעוגעג וב ורבגתנ ,םהה םימיב ומכ ותוא תפפוא רקפה 

,םש)׳םואתפ ותוא הממוק ,בולעה ובצמ תא שחומב ול התארהש ,וז ןובלע תשגרה׳ו 

תקיז ירהש ,קוורה ורבח תמועל דדוב שח אוה ,החפשמ־שיא ותויה תורמל ,(104 

ובשוחב ופיצה םוח לש לג׳ :םימחולה תרובחל הקיזה איה הדיחיה תישממה תוכיישה 

הרובח לש הפוגמ קלחכ — דבלב תחא העשל ולו — ומצע שיגרהל בוש לכויש ךכ לע 

׳הבולעה ,ולש וקלח תנמ׳ ןיב הלבקהה .(102 ,םש)׳...ומצעל דדוב םדא אלו הלודג 

(םש ,םש)׳תוררחסמ תואקתפרה לש ןמסקמ הנהנ ודוע׳ש ,וער ייח ןיבל (106 ,םש) 

.ול דבאש םלוע ותוא לא ,העשל ולו ,רוזחלו תוסנל ותוא תפחוד 

תליחת םע שממ — םימיה רבכשמ ערה לא תורבחתהו החפשמה תשיטנ םע 

שיגרמ אוה .םישדח םייחל ררועתמ אוה — פי׳גה לש הענתהה עגר םע ,העונתה 

אלמ ,דאמ ריעצ ,שדח םדא אוה וליאכ שח׳ :תושגרתה ,םירוענ ,תוצילע ,שפוח ,תוכייש 

.(110 האר ןכו ; 104 ,םש)׳רתויב ליגר יתלבה וליפאו השעמ לכל לגוסמה ,ץרמו םינוא 

לש םימי־תרצק הצירפ ,תיטוריא הקתפרה אלא וניא ׳ליגר יתלבה השעמ׳ה הרואכל 

דיל םוחנ דמוע ,םילשוריל העגהה םע דימ ,ילמס חרואב ,םנמאו .ןיאושינה ייח תקעומ 

.(107 ,םש)׳הז השעמב וזכ האנה שיגרה אל בר ןמז הזמ׳ :וימימ תא ליטמו הובג ןרוא 

אלא ,תרכומ־אלה הרענה םע םיפוטחה םיסחיב וניא תישגרה היווחה לש הרקיע םלוא 

תשוחת לש ףסונ ןפ אלא וניא ינימה שגפמה .םירוענה ימי לש םנורכז םע עגמב 

םתוא׳ לש רענב ןומט היהש ,דובאה ירבגה לאיצנטופה לש ותבשה ,תויחה ,תושדחתהה 

.׳םימיה 

תונורכזל תורכמתה ךותמ׳ רוביצב הרישה תא הביסמב ןגראמה הז אוה םוחנ ,םנמאו 

הרענה םע עסמב אוה הקתפרהה לש האיש ,(110 ,םש)׳ופלחש םיבוט םימי לש ,םינשי 

םיטלשמה לא — תיגלטסונה הרזחה לש הבל־בל אוהש ,םוקמה לא ויערמ םיינשו 

םינשונ תונורכז׳ לע ,םיאלפנה ,םילודגה םימיה לע ,הרענל ,הל רפסמ אוה םש .לטסקב 

יפ השק הווהב וייח לש תובילעהו הצמחהה תשוחתו ,(118 ,םש)׳תולודג תויווח םייוור 
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לברא לכימ 

ןוקיתל תוינכות וירבח ינפל םוחנ הלעמ חורה וילע חונב .וללה תונורכזה חכונל המכ 

.םילשורי תואובמב עבטה קיחב ויחי םלוכו ,סנכתתו בושת םירענה תרובח לכ :םהייח 

תורבעמה ןמ תוינמית םישנ םיחקול ויה׳ םיקוורהו ,אובל םהיתושנ תא ופכי םיאושנה 
םישנא לש עזג םילדגמה םיאירב םייח הלא...תודלו הברה דימעהל תועדויה תוכומסה 

םילשוריב ףסונ םיבהא־ליל רחא — םולכ אלב תרמגנ הקתפרהה 5.(121 ,םש)׳םיאירב 

.וייח־תרגש לאו העוגפה ותשא לא ,ותיב לא םוחנ רזוח 

וק אוה םהיניב ךתוחה וקהו ,םיימויק םיבצמ ינש ימוטוכיד ןפואב גיצמ רופיסה 

ןיאושינ םרטב ,הנידמ םרטב :םרטבש בצמה לא םה םייגלטסונה םיעוגעגה .שומימה 

לש םג יצולחה קבאמה לש םג — שומימהש ,רבדה הארנ .שקובמה גשוה םרטב — 

תקנעומה ,תילכתהו תועמשמה תשוחת לש םג :םהינש לש ןדבואכ ספתנ — תוירבגה 

,תירענה תוירבגה לש האלפנהו תממורמה היווחה לש םג ,יגולואדיא םויק לש וחוכמ 

היזטנפה .רענב ןומטה ,ןידע שמוממ־אלה ,ירבגה לאיצנטופה לש ותוחכונ תשגרה לש 

המלידה לע העיבצמ ,שוג־ובאב הדעסמב יותשה םוחנ הלעמש ,תיטתפה ,תיליטנפניאה 

תא רזחשל וזה היזטנפב הסנמ םוחנ .רופיסה לש ודוסיב תדמועה הריתפ־אלה תישגןה 

שרדנ וניאש םושמ ,ירשפא וניא הזכ ןויסנש רורב לבא ,יצולחה תובשייתהה השעמ 

תא ודביאש םייח ןקתל יתוכאלמה ןויסינה אוה יפותישה רפכה תמקהל עינמה .רתוי 

ןיא הזכ השעמ .לארשי־ץראב ידוהי בושיי לש ומויק לע יתימאה קבאמה אלו ,םמעט 

־רסוח תשוחתמ שפנה תא םמורתש ,תיגולואדיא תילכת אלו תויאוריה אל ומע 

ותלוכי־יא תא ינפקות ןפואב רותפל וזה היזטנפב הסנמ םוחנ .המויק לש תועמשמה 

,תידיתעה תינכותב ,םיכפוה םינבה םג םישנה םג רשאכ ,ונבל באו ותשאל שיא תויהל 

.תישגרה הריזה ןמ לוכיבכ ךכב םיקלוסמו םיליבס םיטקייבואל 

הייהנה תא תואיצמב שממל ןויסינה :ןולשיכ לש השק השוחתב םייתסמ רופיסה 

םירענה ייח ,׳םרט׳ב לש תועמשמה ילעב םייחה .יטתפו בולע שפנה לש תיגלטסונה 

לש הווהה ,שומימה רחאלש הווההש רבתסמ .בוש ילבל ודבא ,םיטלשמב םימחולה 

איה וב םויקה תייווחו ,ולשמ םייבויח םיכרע עיצהל לוכי וניא תירבגה תורגבהו הנידמה 

.דבאש המל םייגלטסונ םיעוגעג לשו ןדבוא לש תכשמתמ היווח 

תא רהזי ׳ס םסרפ ,׳ליגר יתלב השעמ׳ רופיסה לש ומוסרפ ינפל הנש 19 ,1938־ב 

:הטושפ רופיסה לש תינוציחה הלילעה 6.׳תספסאל רזוח םירפא׳ ,ןושארה ורופיס 

,םידגנתמ םירבחה .סדרפל תספסאב הדובעה ןמ רובעל ץוביקה תפסאב שקבמ םירפא 

הלילע איה ,רופיסב תשרפנה ,תפסונ הלילע .רתוומו טבחתמ םירפאו תרוקיב םיריבעמ 

תופיחדה תא הריהבמ וז הלילע .ותעדותב ומצעל רזחשמ םירפאש ,תספסאב למעה םוי 

.(ד״כשת דגמ) םישדח םיכרע וב וקצונו רופיסה לש תרחואמה הרודהמב הנוש עטקה 5 

העבגב השרוחה ץבוקב ךכ־רחאו ,3צ0-312 ימע ,(ח״צרת-ז״צרת)ו תונוילגב הנושארל עיפוה רופיסה 6 
.(1947 :רהזי) 
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:שממ ימוניהיג רואיתה .ביטקלוקל היינפה ירוחאמ תודמועה תישפנה הקוצמה תאו 

,תימצמ ,םימשמ ,טהול אלכ ,הדירחמ תיפיזיס תדוכלמב רייטצמ תספסאב למעה 

.אצומה־תרסח ,תילגעמה העונתב תלמוסמ ולש םייחה־תאכדמ תויניטורהש 

ומויסבש ,איה הייפיצהו ,ברע ותואב וייחךובשח תא ךרוע רוביגהש ,רבדה הארנ 

לש םתומידקב תיגולואידיא הרכהל עיגי םירפאש וא :יהשלכ הערכה גשות רופיסה לש 

ושפנב תוחפל — דורמיש וא ,םלשו ימינפ רותיו ותשקב לע רתוויו ביטקלוקה יכרע 

הניא ירמגל שקובמה ימצעה שומימה תוהמ םא םג ,תינוציחה הייפכה דגנכ — המינפ 

,תופייעה ,הכובמה .תגשומ הניא תימינפה הערכהה ,הנהו .ול הרורב הניאו תרדגומ 

םירתונ ,הליחתב םירפא לש ישפנה ובצמ תא םינייפאמה ,םינואהךיאו הנבהה־יא 

ןיינע לכו ,ישממ וניא רהצומהו יולגה טקילפנוקהש ,רבדה הארנ .םויסב םג םניעב 

רקיע .הרצה רקיעמ החסהו הטסה אלא וניא ביטקלוקה םע ותומיעו ׳דיחיה תלאש׳ 

,החמשה ,תויחה לש םנדבוא — םייחל תועמשמה לשו םעטה לש םנדבוא אוה הרצה 

וירוענ ןדבוא — םירוענה לש שלושמה ןדבואב אוה הרצה רקיע .תועמשמה ,הבהאה 

.יצולחה השעמה לש וירוענ ןדבואו הצובקה לש הירוענ ןדבוא ,םירפא לש 

רבכ רופיסב התועמשמ לעו היגלטסונה לעו ,קהבומב יגלטסונ רופיס אוה רופיסה 

ץוביקב יחה ,םירפא לש היגלטסונה .(197-194:1962 ןורימ)ןורימ ןד הבחרהב דמע 

־ימיל — םירשעה תונש לש םייצולחה םימיל איה ,םישולשה תונשב תספסאב דבועו 

םהבש ,ולא םימיל איה שפנב הבואכה הרזחה .הדובעה־דודגב ויער לשו ולש םירוענה 

,תומלש ,תוכייש ,תועמשמ ,תוילטיו לש םימי ,םיסרוסמ אלו םייתימא ויה םייחה 

לש םימי — ׳םרטב׳ לש םיקהבומ םימי ויה הלא .תויאוריהו הקתפרה ,תובהלתה 
םיבחרמב תישפוח העונת לש םימי ;הרענב רענ לש תשמוממ־אלו תרעסנ תובהאתה 

לגעמב תיניטור הכירד לש אלו ,סוסה תצורמב אלא ,פי׳גה תעיסנב אל םעפה תלמוסמה 

תארקל ימואלהו ירבגה לאיצנטופה תעונת — ׳םרטבה תעונת׳ לש םימיה ולא ויה .רצה 

.ושומימ 

רהזי לש ורופיסב)ומצע שומימה :ןאכ ףא ,׳ליגר יתלב השעמ׳ רופיסב םג ומכו 

וניאש ןוויכו ,רענ וניא רבכ םירפא .ןדבואה אוה־אוה (ץוביקב םיססובמה םייחה — 

לוכי אוה ןיא ״רענה־תעונת׳כ םבצמב ,ירענה םבצמב אלא םייחל םעט אוצמל לוכי 

םישמוכ וירוענו ,רגבתהל לוכי וניא אוה .םינבל בא אל ףאו ותשאל שיא תויהלו ךופהל 

,םנמאו .לקלקתה המ ןיבהל תמאב ילב עגעגתהל אוה ול רתונש המ לכ 7.לישבהל ילבמ 

תונקדזה לש םינמיסב ףרה אלל ןיחבמ אוה לכואה־רדחל רופיסה תחיתפב ותסינכ עגרמ 

הניא המשאה .תילכתהו םעטה ןדבוא לשו הדירי לש ,תולכתהו תופייע לש ,תיזיפ 

ןכו ;(179 :1962 ןורימ)׳ורצוי םע רגבתמ וניא ירהזיה רובגה׳ :הללכב רהזי תריצי לע ריעה ןורימ 7 
ןיאש ,ןבלו השאל םייפיטוראטסו םייראטנמלא םיעוגעגב היטעב תמצמטצמ ,לשמל ,החפשמה תיווה׳ 

.(184 ימע ,םש)׳םיישממ החפשמ ייחבש הנתשמהו תחתפתמה תושממה ןמ ץמש ףא םהב 
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םג ,׳םינפב׳ ונניאש ,םירפא םג ןכל .םוטפמיסה אלא ,הביסה םניא הירבח — הצובקב 

אוה ונוסא .הצובקה לש התרגסמב אלא ומצע תא סופתל לוכי וניא אוה .׳ץוחב׳ ונניא 

וליאו ,םייחה ןדבוא תא הווח םירפא .תומיטאה תדימ קר איה םהיניב לידבמהו ,הנוסא 

תורבגתה הניא םירפא לש ותטלחה .םמויק תוהקב םישח םניאש דע ךכ־לכ והק וירבח 

אל הכופה הטלחהש ומכ ,שואיילו תופייעל םוטפמיס אלא הניא איה .העינכ הניאו 

לש טעמה ימוחינב אוה םויסה ,םנמאו .שואיילו תופייעל רחא םוטפמיס אלא התיה 

םתחנ רופיסה ,יגלטסונה באכב תופתושב — אצומ הנממ ןיאש הרצב תופתושה 

.׳?םימיה םתוא דוע התא רכוזה ,ךלנ ,הקמלש ,אוב׳ :וערל םירפא לש ויתולמב 

׳תספסאל רזוח םירפא׳ ןיב ןמזה עצמאב ,1947־ב םסרופ ׳תודשב ךלה אוה׳ ןמורה 

ינשב ומכ רורב וניאו יולג וניא ,וב םלוגמה ,יגלטסונה בצמה .׳ליגר יתלב השעמ׳ ןיבל 

אלש יאדוו ,םייגלטסונ םירוהרהב םיעקוש םניא ירואו יליו .םדוק ונודינש םירופיסה 

םיעוגעגבו הביחב תרכזנ םנמא וזו ,הקתורל הרקיעב תרסמנ רבעב תורכזיהה .הקימ 

העוטנ איהו ,היניעב םוגפ וניא הו1הה .באכב אל ךא — הצובקה לש תישארבה־ימיב 

חרואבו הלודג תוכייש תשוחת ךותמ הלצא תיווחנה ,תיצוביקה היישעה לש הבל־בלב 

תושדחתהה תשגר ךרד ןה תיצוביקה ןוירפהו תוססבתהה תוליעפ ךרד ןה ,יהמא־ישנ 

.תולייאה־רה עקרקה לע היילעבש תובחרתההו 

עקרבו ,ירוא לש באכה־תאלמ הרזחה תעונת לש הנמיסב דמוע ולוכ ןמורה ,תאז םעו 

ןמ יליו לש ותוקחרתה תא ראתמה ,גולורפב חתפנ ןמורה ,םנמא .התיבה ,יליו לש םג 

ןמורה ףוג ךא ,ודיחי־ונב תומ רחא םירצמב יטירבה יאבצה הנחמל וכרד תא ,תיבה 

,ויבא טעמב ותוא םידקה .ירודכמ ,םיקמעה תגל ,התיבה רזוח ירוא :הרזחב חתפנ ומצע 

ךרוצב חתפנ ןמורה לש ומויס םג .ןרהט ימותי ברקב םייתנש לש תוחילשמ רזחש 

הרזח — ונממ הרהה ותרבח לא ,התיבה ח״מלפה ינומיאמ ירוא לש ותרזחב קחודה 

ןאכ םג ,בושו .ומצע לע טיממ ירוא םיוסמ ןבומבש ,הרובגה תומ לשב תמייקתמ הניאש 

דחאתהל ידכו ותיבמ דרפיהל ידכ וינומיאמ השפוחל אצויה ,באה לש ותרזח המידקמ 

ןמורה .ןבה לש תננכותמה הרזחה תא ,ישגרו יזיפ דוריפ לש םינש רחאיותשא םע שדחמ 

וז םג אלא ,תמייקתמ הניאש הרזחה קר אלו ,התיבה תולופכ תורזח יתשב אופא רגוסמ 

.דואמ תובואכ ,תמייקתמש 

הישרוש לא אופא תרזוח ׳היגלטסונ׳ הרופטימה ׳תודשב ךלה אוה׳ ןמורב 

רבכשמ דבאש המ לא תרזוחה ,שפנה לש הבואכה הייהנה תא אל תנמסמו םייררטילה 

תיבה לא לעופב (תירשפא־יתלבה ףא םיוסמ ןבומבו)הבואכה הרזחה תא אלא ,םימיה 

שומימה ,תולועפ לש ףצר אלא ,ישפנ בצמ הניא ןמורב היגלטסונהש ןוויכמו .דובאה 

ירופטימ ןעטמב תנעטומ איה ךכ לשב אקוודש ,רבדה הארנ .יתלילע שומימ אוה הלש 

.ןמורה לש ותועמשמ תא תננוכמו המצוע־בר 

וניא קשמה ,םנמא ?תירשפא איה ןיא עודמ ?ךכ־לכ לודג התיבה הבישה באכ עודמ 

לבקתמ ירואש רבתסמ דואמ רהמ לבא .ירודכמ רוכבה ןבה לש ובוש דובכל ורדגמ אצוי 
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ןיבל ודמעמ ןיב הרורב הנחבהבו למעה־ישנא ןיב ךרע לעב דבועכ ,םירבג ןיב רבגכ 

,ויבא ןיב דוריפה קמוע ול רבתסמ ,םנמא .ואב בורקמ הזש םירחא םיריעצ לש םדמעמ 

וב הלוע תאז םעו ,רחא רבגל הרושקה ,ומא ןיבו ,םלעיהל דמוע רבכו רזח הז ךאש 

ירבד ףאו ;(893 ,15 ימע)אבא ילב ,ושפנל ישפוח היהיש לע הריעצה תוירבגה תחמש 

,תאז־לכבו .החפשמה תוקרפתה לע יוליגה םע תודדומתהה יישק תא טעמ םיככרמ ומא 

,הנומתה ןמ ירוא תא טומשל וישכע׳ :תומל ושפנ תא ירוא שקבמ התיבה ובושל ךומס 

ימע)׳ונתחפשמ ליבשב דעונ רשא באכה לקשמ לכ תא םהילע ליטהל ,םהינפל תומל 

באכה ןמ ירוא תא ררחשיש ,תוומ לע תטרופמה היזטנפה ,הארונה בלה־תלאשמ .(143 

העיסנה ינפל ,ןמורה לש ומויסב — תשממתמו — תרזוח ,הבישה לש לבסנ־אלה 

.(306-305 ימע) התיבה ,תמייקתמ הניאש ,הנורחאה 

,לודגה באכה לש ויתורוקמ םהמ ? התיבה בושל ירוא לש תלוכיה־יאל תוביסה ןהמ 

.םירבסה המכ ךכל התלעה ןמורל תרוקיבה ?התוא הוולמה 

קוחיר׳ רצויה םרוג לאכ ירוא לש ׳וכוניח ךילהתב הררשש הבוזע׳ה לע עיבצמ ןורימ 

לש יאמצעה ותכישמ חוכ םע דחי)רוביגה תא ףחודה קוחיר — ׳יתחפשמה רוקמה ןמ 

ירואש ,ןעוט דיבש ילא .(353-352:1962 ןורימ)׳תודשב הכילה׳ה ייח לא (חותפה ףונה 

חונה םוחתה ןמ ותוא איצומ ןיבהל ךרוצהו׳ ,םתוא ןיבמ וניאש םושמ וירוהמ עתרנ 

ונניא אוה׳ש ךכב הרוקמ ץוביקה יפלכ תוחיתמה .(187:1964 דיבש)׳בטיה ול עודיהו 

ףא חורבל ול תמרוג וז תישגר הדמע ; (188 ,םש)׳תורמב ץפח ונניא אוה .תובוח הצור 

,המחלמה לא ,הצוחה תיבה ןמו הנממ קחרתהלו הקימ יפלכ תירסומה הבוחה ןמ 

אב ירוא׳ ^ג תירונ לש התונשרפ יפ־לע .(189 ,םש)׳הבש ןינעה םצע׳ב ותוא תכשומה 

.החפשמה ייחב רבש הליגו ,ולש הרבחהו החפשמה ייח תא וב תונבל הרטמב ץוביקל 

ליפכמו רזוח םירוהה לש םנולשכ .(p 1983: 127ג)׳יוקיחל לדומל ול ךפהנ הז רבש 

ינומרהה גוזימה תא םייקל לגוסמ וניא אוה ,םללגבו ,םתומכש םושמ ,ןבב ומצע תא 

ףחדנ׳ ירואש ,ןייצמ דקש .(73-72 ,םש)יצוביקה םלועל יטרפה םלועה ןיב שקובמה 

׳הז ןאמורב עינמה םרוגה איה החפשמה .תרערועמ ותחפשמש םושמ ,תוומה קיחל 

םיעבונ (ןמורה תליחתב)ירוא לש תוומה יפוסיכש ,ריעמ אוה .(249 :1993 דקש) 

לע תורחתב ויבא לע ןבה לש לוכיבכ ונוחצנב תכמתנה ,וז האנק ךא ,ויבאב ותאנקמ 

.(250 ,םש)׳הלילעב הצמתמ הניאו תשממתמ הניא׳ ,השאה 

לש ותובלתשה־יא תייגוסל התוסחייתהב ,השיגדה ןמורל תרוקיבה ,יללכ ןפואב 

ןולשיכה לש םינוש םיטביה ,הקימ םע תויגוזהו קשמה ,החפשמה־ייחב ירוא 

,רבדה הארנ .תיתרבח הניחבמ יטמוטפמיסכ ןולשכה תא הספת איה םיתעל .יתחפשמה 

ןויסנ לש ובאכלו ונולשכל םירחאו םיפסונ םירשקה ריאהל לוכי ןמורב רזוח ןויעש 
.התיבה הרזחה 

.(1966 ביבא לת ,תודשב ךלה אוה ,רימש השמ) 1966 תרודהמ יפ־לע םינמוסמ םידומעה ירפסמ 8 
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ונורסח לשב שממתהל הלוכי הניא ץוביקל ירוא לש הנושארה ותרזח ,דחא ןבומב 

םלועל ףרטצהל ול םירשפאמ רבע אוהש הכינחה ינחבמ ,םנמא .יצולחה השעמה לש 

הריצי לש סותאה דמוע ץוביקה לש ומלוע תיתשתב םלוא .ץוביקה לש רבכ ןכומה 

,ןיבמ ירואו .שארמ ןכומה לש תיביספה הלבקה תא ללושה סותא — ןיאמ שי תיאוריה 

לטומ אלא ,רוזחל ול רוסא ,ךייש תויהל תמאב ידכו ,ץוביקל ,התיבה רוזחל תמאב ידכש 

תיאוריה תויהל הכירצ וזה הריציהו ,שקובמה םוקמה תא ,ןיאמ שי ,ומצעב רוציל וילע 
תוזחאיה דוע .וירוה ורציש המ רשאמ תוחפ אל תימואל תובישחו תועמשמ תלעבו 

הלוכי הניא ,הב ףתתשמ ירוא היה םא םג ,תולייאה־רהל היילעה תמגודכ ,עקרקב 

.תישילשה היילעה ינב לש יתימאה ,ינושארה יצולחה השעמה דמוע ובש םוקמב דומעל 

היווחה לע תרזוחה ,הבושחו תיבויח היווח איה תולייאה־רהל היילעה הקתור רובע 

הקתור םעפה ירהש ;תנקתמ היווח ףא איה ילואו התוא תלפכשמו תירוקמה תיצולחה 

,השלחה השאה דוע הניאו םילועה םירענה לכ לש הלודגה םמא איה ,הקזחה איה 

תספות הזה דיקפתה תא — התוהמא לשב יצולחה לעפמה תא תשטונהו תרבשנה 

.ןורתפה וניא תולייאה־רה ירוא רובע לבא .הקימ 

תעגופ ךכ לשב .יאבצה השעמה אוה ירוא ינפב חותפ דמועה דיחיה יצולחה השעמה 

אצמ אל םלועמ רשא ,ויבאש ךכמ םג עגפנ ירוא ,םנמא .ךכ־לכ יליו לש ותוסייגתה וב 

רחאל קשמל ותרזח רחאל דחא םוי ושטונלו בושל דמוע ,ומע תבשל תחא העש וליפא 

תא ונממ לתג ויבאש ךכמ ,רקיעב ילואו ,ףא עגפנ אוה םלוא .הדירפ לש תוכורא םינש 

לעו וילע ,םלועל ואיבהש רבגה לע ותוירבגב תולעל ירוא היה לוכי ובש דחאה םוחתה 

םוחתה ,(74 ימע)׳לועב םיאשונה׳ו (71 ימע)׳םעטה ינתונ׳ לכ לע ,׳קיתוה לגעמה׳ לכ 

.יאבצה םוחתה — הנחמה ינפל ץולחה תויהל הצרו היה לוכי ובש דחאה 

תייזטנפ .דרפה ילב ןאכ םיבברעתמ יצולחה סותאה לש וצחלו ילפידאה חתמה 

הליזג ביבס הלוכ תבבוס ,ץוביקל ועיגה רחאל דימ ,ירוא לש הנושארה תוומה 

תא לבקל לגוסמ וניא אוה .ותוסייגתהב ויבא ונממ לזגש תוירבגה תליזגו — תויאוריהה 

ןיב החורס המהב וזיא םע העש התואב שדשדמ׳ אוה דועב םחליהל אצי ויבאש ןידה 

:רתוי דוע השק הנורתפו ,השק ויבא יפלכ ירוא לש ותיינורט .(143 ׳מע> ׳םיקהופ םימרכ 

םיקהו ,ךינפל השיא חקלו ,ךינפל יח התע דעש םשכ ,ךנעמלו ךינפל תומי םג ,זא ,אוהו׳ 

לכות םא ןיידע חוטב התא ןיאש םישקה םירבדה לכ תא השעו ךינפל ץוביק 

לוכי התא לבא — לוכי תייה אל וינפל תויחל...ךינפל תומי םג התעו...םתושעל 

.(םש)׳וינפל קלתסהל 

לא העגהה ,הרזחהש םושמ רוזחל לוכי וניא ירוא ,ןושארל רושקה ,ףסונ ןבומב 

השעמל קר אל דגונמ םיזטסהו ;סיזטס — העונת תריצע חרכהב העמשמ ,תיבה 

יתוברתה יוהיזה .וסיסבב דמועה ,׳רעונה־תעונת׳ לש קומעה סותאל םג אלא ,יצולחה 

,רבדה הארנ םלוא .בחרו קיתע אוה תירבג תוילטיו ןיבל העונת לש התלוכי ןיב 

העונתה לע בושחנ םא ידו ,םיפסונ םיכויא ךייאתמ אוה ח״מלפה רוד תורפסבש 
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לש תיטקלאידה התעונתו םינומהה תעונת ,רעונה־תעונת ,תובשייתהה־תעונת ,תינויצה 

ךרד ,וטומבו תרתוכב לחה :העונת ולוכ ׳תודשב ךלה אוה׳ ןמורה ...הירוטסיהה 

הניינעש ,רופיסה ףוג תחיתפל םשמו ,תבכרב יליו לש ותעיסנ תא ראתמה גולורפה 

אוהו ןרהטמ רזח התע הזש ,יליו םע שגפמהו ,התיבה רפסה־תיבמ ירוא לש ותעיסנ 

יליו םע החישה ,סריתה תוקלחל תינוכמב דחיב העיסנה ,עוסנלו סייגתהל ןנוכתמ 

הריהדהו ,תודשה ןמ םעפה הבשה ,תינוכמב אוה םג ,ןרוג םהרבא םע תומיעה ,תינוכמב 

תונהנהו תודחופמה תותואה ןיב לא ,םרכה ךותל הלגעה לע החמומ ןולגעכ 

.התריצעל העונת ןיב לגלגתמ ביטרנה — האלה ןכו האלה ןכו תושחרתמהו 

התוהז ימצעמ םצע איה העונתה .עונל חרכומ יליווש םשכ ,עונל אופא חרכומ ירוא 

לש םירצה וילגעמל אלו דליל אל ,השאל אל הלובכ הניאש ,תירענה תוירבגה לש 

ינש ,׳רבעמה יסקט׳ ינשש המית ןיא .ותמדא לע חמוצו יחה ,רבכ ססובמה בושייה 

םניינע — סריתה לוליד ץורימו רשגל הצירה — רופיסב םירכזומה תורגבה ינחבמ 

היה רשפאש רענ היה אוה׳)ירוא לש םסרופמה יפיטיכראה רואיתה ידכב אלו .העונת 

,היה אוה ךא ,תואיגשו תולווע המכ וב ושענש יאדוו ,וכוניחב רתוי חילצהל ילוא 

רואית ךותמ חמוצ ([249 ימע] האלה ןכו ׳רתוי אל םא ,םירענ האמ ,רבד לש ותימאל 

העונת ,דבב־דב ,תאז םעו ,תיטוריא טעמכ ,תרכמתמ העונת — העונת לש םידקמ 

:ימואלה הדיקפתלו תירוטסיהה התועמשמל תעדומה ,תירוטזינולוק ,תטלוש 

,חלוממ ,היה זירז .עלס לש םישוג ינפ לע גליד ,לועשמה ןמ הטס אוה 

תא הצחש רחאל קרו וכרד תא רצק הז ןפואב .וינתמל קדוהמ דצה־לימרתו 

תינורדמ השילגו ,הליחת תוחצונ תועיספב תצמואמ היילע ךות ,רהה־תחולש 

תונלבסב הבוגה־וק ךרואל עצמתמה ,ןותנה לועשמב דעצו בש ,ךכ־רחא הריהמ 

לש ותוזירזל אלו תורוד לש תינוכסחהו הבוצקה םתכילהל גאודש ימכ ,הריתי 
.דבלב דחא חחופ 

הבר העש ךסכתסהל ,ידאוה ךותל ליפשהל ,ךרדה ךשמהב ששח אל ןפוא ותואב 

העשמ עייתסמ אוהשכ ,לולת םיקוצךורדמב ,ודגנכ ,ספטלו ויצוקו ויחיש ןיב 

,הבר הדימב רבכ וביהצה רשא ,ץיקה־ירדרד ,תוזירזה וידי־תונעשמב העשל 

םיבורמ ויה רשא עלסה־ישוביש .הדיק בגא ביתנ ול םינפמ ויהו ודעצמל וענכנ 

ותוא תוקרוזה ,תושימג ,תוחונ קוניז־תודוקנ אלא ויה אל סכרה יבחרמ לע רתויב 

דציכ ללכ ןנובתהל אלש ומצעל ריתה הלא םימורמב .התוערל השאמ תולקב 

ןיב — רמוא תייה — ימאנידה עגמה־תודוקנב ןהל תירב־ינב המו וילגר תועסופ 

םימורמב !םייניעב ויתועסופ ךילוהל ךירצ וניאש ירוא לע ךומס .עקרקל הילוס 

הלאבו הלאב שגשלו ,ויריחנ ןהל םיפתושו ,ויתואור תא חולשל היה יאשר ,הלא 

.(248 ימע)ביבסמש םיבחרנה םיריואה ינפ לע 
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לברא לכימ 

תליחתב העסנש ,הקתור לש תעונת .המצע תעונת תא עונל רוסא השאל ,תאז תמועל 

השעמכ הדי לע־תספתנ ,טועפה הנב לע ןגהל ידכ ביבא־לתל םייתנשל בושייה לש וכרד 

ןבומכ תספתנ ךכ .יליו םע הייח סרהל איבהש ןומדקה אטחכ ,הדיגב ,החירב לש השק 

לע הרזח אלא הניא וז העונת — הדלו תא ליפהל הפיחל תעסונה ,הקימ לש התעונת םג 

בעתנה ינלופה אפורל החינה רשאכ ,המצע תא התיחשהש הרומגה התחשהה השעמ 

תא ןקתל רבגה לע לטומ םירקמה ינשב .ושגליפל התיהו םדוקה הדלו תא ליפהל ןרהטב 

הקתור תא ריזחמה הז אוה יליו ,ןכאו .המוגפהו תיאמצעה התעונתב השאה התוועש המ 

.תולפהה תאפרממ התוא ריזחהל עסונו הצרא הקימ תא הלעמ ,םיקמעה תגל 

לש הימוחת ךותב איה השאה לש תיבויחה העונתה ,ןמורב תירדגמה הקולחה יפל 

התוגזמתה ןיב דגנמ ביטרנה תולייאה־רהל היילעה רואיתב ,םנמאו .טבשה תעונת 

התורז ןיבל ,תיטבשה העונתב הקתור לש תחצונהו החוטבה ,תיהמיאה ,הרומגה 

רבעב הבוריס םג ומכ ,הז ןולשיכ :העונת התואב דומעל הנולשכו הקימ לש התשלוחו 

לויטל תאצל הבוריס ,ןכמ־רחאל ,וא ,הצרא המע עונלו ןרהטב רעונה תרובחל ףרטצהל 

ץוביקב ,ינלופה אפורב הרושק איה ןרהטב)םיישנה הימגפל םירשקנ ,הרובח התוא םע 

־רהבו ,ירוא םע הירשק תבוטל הלש־התצובקל תיתרבחה תוכיישה לע תרתוומ איה 

׳לארשי ץראב הנימאה אל איה׳ :דחאכ םייגולואידיאהו (התוא שילחמ הנוירה תולייאה 

.(113 ימע) 

,תוכחלו תבשל השאה לע ,תפתושמה ,תיצוביקה העונתה לש היתולובג ךותב אלש 

לוכי וניאש דע הבואכ ךכ־לכ ותרזחש רבגל — דימת ענה רבגל ,התעשב הפולנפכ 

,תמחולה םתעונת תא םיענ םיירענה הירבג תשולש לכש ,הקתור ידכב אל .הב דומעל 

,המקרל תואמגוד תרייצמו הפולנפ ןימכ תבשוי םנמא — הנממ קחרה קחרה ,תיצולחה 

ןמ םיבושח םישרשה ,הקתפרהה ןמ בושח עבקה׳ש השאה תבשחמ תא תבשוחו תבשוי 

ורישמ ןמורה לש ומש חקלנ ידכב אל .(195 ימע)׳האנהה ןמ הבושח החפשמה ,ףונה 

תוכחמו ןולחב תובשויה ,תוהמאה שולש תנומתו — ׳תישילשה םאה׳ ןמרתלא לש 

רחאל קר ןהילא התיבה רוזחל םילוכיה ,םימחולה ןהינבל ,םלועב םיטטושמה ןהינבל 

תורהה םישנה שולש תנומת ,לשמל ,ומכ) ןמורב תונוש תונומתב תלפכנ ,םתומ 

ונבל הרהה הקימש ,ןמורה לש ופוסב שממ ,יליו עדוי ידכב אל .(36 ימע) הנומוקב 

,הכחתו ,חונל בכשתו ,התיבה עסתו ומע ךלתש הפוס ,ענכיתו רתעיתש הפוס׳ גורהה 

(.(319 ימע)׳בהאתו ,קותשתו 

ךופהלו ותורענ ךותמ חומצל ותלאשמש םושמ ,רוזחל לוכי וניא ירוא :רחא חוסינב 

דלימ הכיפה הנבומ ,םיקמעה תגל ,התיבה הבישהש ,ירואל ירב .התריתסב תלקתנ רבגל 

ךכב קוסעו ,ויבא לומו ץוביקה לומ רבגכ ומוקמ תא סופתל שקבמ ןכא אוהו ,רבגל 

חרואבש םושמ ,המצע תחת תרתוח תורגבה תשקב םלוא .עדומו יביסנטניא ןפואב 

.המצע תוירבגה לע רותיו רשאמ רחא אל העמשמ רבגל הכיפהה ילסקודרפ 

ןיד תא וילע לבקמ וליאכ עגרלו ,תאז שח ירוא .הריצע תבייחמ תרגובה תורבגה 
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תבשל אוה וישכע תושעל לוכי ינאש רתויב בוטה רבדה יכ ,חוטב לשמל ינא׳ :תורגבה 

ותבישח תא חסנמו תאז ןיבמ יליו .(29 ימע)׳...םיקמעה תגב תבשל ,תיבב דובעל ,תיבב 

ףוס־ףוס ךרוצה לעו השאה לש עובקה המוקמ לע ,רבגה לש תקסופ־יתלבה ותעונת לע 
:רגבתהל 

התא :םיפער גג תחת ,חדינה הבוחרב רקוב־רקוב המק אמאו — ןרהטל סט התא 

לע תצהגמ ןיידע איהו יטנאלטאה־ףוחלש הפוריא־תוצרא לכ תא ףרוגו םיעסונ 

הדובע השועו םילשוריב הנשה־תיצחמכ ררוגתמ התא :דבכו קיתע ןחלוש ותוא 

םישישיה םילקדל לעמ ,תיציק תספרמ התוא לע ברע תבשוי איהו תודסומב הבר 

;הכוכסה התרונמ לע תוקפדתמה תורוחש תוישופיח לש ץפונה ןמוזמז־לוקלו 

,רישעמ ,תושע־לידגמ ,רהוד ,עצבמ ,עסונ ,גילפמ התא ,םירצמל ךלוה התא 

התוא ינפ לע ,החנא התוא ךות ,םינידסה םתוא תא תשרופ איה — שיערמ ,ררועמ 

...:ונניאש שיאה ,ינשה םדאה הב רסח ךכ־לכש הטימ 

ריהב םואתפש םושמ ,חונמ תלטונ רבכ איה לבא — הבשחמ התוא בושו בושו... 

,שממ הזכ לרוג ,ךכ יכו ;הקתור לע םג אלא בשוח היה אמא לע קר אל יכ ריהנו 

,חרכומ יכו ,םייח תונש הרשע־שמח ךשמב ,ולש ותיערל ,ולש הקתורל םג קלח 

תונורכז לש תוגהב עוקשל אלא הרירב ןיא ךכו — תרחא ףוס־ףוס תויהל חרכומ 

דוע — םייחב רגבתמ םדאש תויורגבתהה לכ ירחא יכ ריכהלו תונובשחבו 

העש :תעגרמו היופצ־יתלב ,הטקש ,תחא תפסונ תורגבתה דימת ול תנמוזמ 

המ לש תומומעה תושוחתב קר אל הנקיזה תא תמאב דבכל ליחתמ םדאש 

,הנקזה אמא לצא םייחה־תרובג לש השדחו תרחא הייארב םג אלא וב ללוחתמש 

.(287 ימע)לשמל הקתור ,ןכ ,תחאה הקתור לצאו ,לשמל אמא ,ןכ 

ותכרעה תא שממל יליו תא ליבומ וניא 9הלופכה תורגבתהה ןוחכפ ,ינייפוא חרואב 

ןמ קחרה ,ותעונת תא עונל ךישממ אוה :םישעמב עבקה־תובשייתה לש םייחה־תרובגל 

הקימ לש הדצל ,םיקמעה תגב ראשנ וניא אוה — ירוא םג ךכו .המחלמה לא ,תיבה 

.ח״מלפה ינומיא לא ,תיבה ןמ קחרה ותעונת תא אוה ףא ענ אלא ,החפשמ־רדחב 

תא גישמ ,ותורבג לא ענה ,רענה :הרטמה לא העגה העמשמ רבגה יבגל הכיפהה 

םע םייחה ,תובשייתהה ,הריצעה ירהש ;הנוילכ םג איה הרטמה תגשה ןכלו רצענו ודעי 

העונתה ןובשח לע ,תיטטסה ,תישנה תוהמה לש הלכה םעמשמ תורוההו השאה 

יליו רחאל דימ ,ןמורב םישגופ ונאש תישילשה תומדה הרקמב אלש ןכתיי .תירבגה 

,םינואה־תבר תיזיפה תוירבגה למס אוה הנליא ,דחא דצמ .גהנה לש ותומד איה ,ירואו 

הנושאר תורגב ףס לע רידת יוצמ ןכלו ,תדמתמ העונת לע רמושה ,יחצנ ריעצ אוה יליו ,דחא דצמ 9 

ינא .הנקזה לא ףסונו ינש רבעמ םע דדומתמ אוה שמחו־מיעברא ליגבש ירב ,דגנמ .ונבכ והומכ — 

.הז ןיינעב התרעה לע ךילביל הימע ׳סורפל הדומ 
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ופוג :תקהבומ תיתיבו תיהמיא תומד אוה ,רחא דצמו ,התעונתב תטלושו המידק הענה 

,תישאר .ןורתפ וניא גציימ הנליאש ןורתפהש אלא .השא לש םש אוה ומשו רבג ףוג אוה 

אוהו ,תכחוגמ ךא הביבח ,תירוטקירק םייאלכ־תומד איה ותומד רבד לש ופוסבש םושמ 

קר רצוויהל הלוכי האלכההש םושמ ,תינשו ;יוקיחל יתימא לדומ שמשל לוכי וניא 

.תיתימאה השאה לש הנורסח ץחלב 

תרזוחה ,ץולחהו םחולה ,רענה רוביגה לש ותומד — ונל הארנש יפכ — םנמא םא 

ףא אלא ,תינויצה רעונה־תעונתל קר אל תימינוטמ 10,ח״מלפה רוד תרופיסב תבצועמו 

ייח ינפמ סוריסה תדרח ,תורגבתההו הריצעה תדרחש ירה ,הללכב תינויצה העונתל 

,םנמאו .ימואלה רשקהב תומוד תודרח תוגציימ ,תוססבתההו תובשייתהה ,החפשמה 

םויה׳ לש הבזכאה ירופיסב רורב יוטיב ואצמ ,תישגר תואיצמל וכפהש ,ולא תודרח 

.דגמ לש ורופיסב ליעל וניארש יפכ — םישימחה תונש לש תרופיסב ׳ינשה 

ותעונת תא רצוע וניאש ,רענה רוביגה תומד ןיב עיתפמ ןוימד םייקתמ הז רשקהב 

תישארב ינקירמאה ןמורה רוביג לע רלדיפ ילזל לש ויתונחבה ןיבל ,רגבתהל לוכי וניאו 

:וכרד 

 Ever since, the typical male protagonist of our fiction has been a man

 on the run, harried into the forest and out to the sea, down the river or

 into combat — anywhere to avoid 'civilization\ which leads to the fall

 to sex, marriage, and responsibility (Fiedler 1966: 26).

הליבכה לא ,ןבומכ תרשקנ תירבג־תירענה העונתה תלוכי לש התלילש ינפמ הדרחה 

:ירוא לש ודקפמ ,י׳גני׳ג לש ויפב םשומ וז הסיפתל רתויב הטובה חוסינהו ,השאה ידיב 

וא והשימש ינפל ,דעומ דועב הזל בל יתמשש ךיהולא־תא־ךרבו ינורשכ רוחב התא׳ 

הנומאה לע י׳גני׳ג רזוח ךכב .(252 ימע)׳החפשמ־רדחב םיברסנוק ךממ ושע והשמ 

״.השאה לש םיינסרסה היותיפ ינפמ ומצע לע רומשל רבגה לעש ,הקיתעה 

לצא ואר וילוגלגו לעו ח״מלפה רודב תוכנוח ירופיסב ׳םחולהו ץולחה שדחה ירבעה׳ רוביגה ןקויד לע 10 

.(96-71 :1993 דקש)דקש 
:האסידואב היוצמ השאה םע שגפמה לשב רבגה לש ותעונתל היופצה הנכסל רתויב תקהבומה אמגודה 11 

לש ןתשרב דכלנ אוה רשאכ תוכורא תופוקתל רצענ ,הקתיאל ,התיבה הרזח סואסידוא לש ועסמ 

םתוא ררחשמו ,וימחולמ תיצחמ לע הקריק הליטהש ,ףושיכה תא ריסמ סואסידוא ,םנמא .םישנה 

ימסקלו הימסקל םיתפתמ ,ומע וישנאו ,ומצע־אוה םלוא :ואלכנ הבש האלכמה ןמו ריזחה תרוצמ 

לש ילאוסקסורטהה שומימה .ןהיעוצי לע המימת הנש םילבמ הקתיאל רהמל םוקמבו ,היתורענ 

ןבומב ,םיכפוהו םיבש םהו ,תירבגה העונתה לשה תלוכי ןדבואל םימחולה תא אופא ליבומ םתוירבג 

,תונריסה לש ןרופיסב תרזוח תירבגה העונתל תישנה הנכסה לש המיתה .האלכמב םיריזחל ,םיוסמ 

םייחה ןוצר תאו םתוימצע תא ודביאש דע ,ןתרישמ ומסקוה הכש םינפסה תומצע תולגלגתמ ןהילגרלש 

דוכל סואסידוא רתונ הבכשמ ימענמבש ,הייפהפיה וספילק לש הרופיסב בוש תרזוחו ,העונתהו — 

.תובר םינש ךשמב 
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ורוד ינב עקר לע רימש השמל ׳תודשב ךלה אוה׳ב האירק :היגלטסונו תוירבג 

תגמ קחרתהל ירוא תא םיפחודה תוחוכה ןיב איה השאה ינפמ וז הדרחש ,הארנ 

יאדוו השאל שיא תויהל הצור וניא אוה תולייאה־רהל לויטב תויזטנפה תורמל .םיקמעה 

םלועב דנהו ענה ,ויבא יכרדב ךלוה אוה הז ןבומב םג .דליל בא תויהל הצור וניאש 

ריעצה ,יליו ותוא .ונבל בא אלו ותשאל שיא אל תויהל לגוסמ וניאש יליו ותוא — 

תורענה לכ תא׳ דיקרמה ,רגובמה ךירדמה יליו ותוא ,הנחמה ינפל יחצנה ץולחה ,יחצנה 

קר אלו .(131 ימע)׳ףחוסו ינעבת ,עבש תחא לע הרגמ ,םירענל שאר תחא תבב השענו 

היילעה םעו הקתורמ הדירפה םע הייחתל םקש ,ןרוג םהרבא םג אלא ,ךכ יליוו ירוא 

הפירח השגרה׳ שוחל לוכי אוה ,תויתיבמו םישנמ ףחה םוקמב ,םש קר .תולייאה־רהל 

שוחיממ רטפנש ימכ׳ ׳תולקו רהוט׳ שיגרהל ,(162 ימע)׳יקנו שבי ,ירבג רשוא לש 

.(164 ימע)׳קיעמ ימינפ 

הסנמה ,קשמ תב תירבצ דוע הניא הקימ .תלפוכמו הלופכ ירוא לש ותדרח םלוא 

רתוי הברה הדיחפמ הקימ .החפשמה־רדח לש םירצה וימוחת לא רענה הרבח תא לובכל 

.התודהיו התוישנ ןברוק םג איהו ,היידוהיו ,השא איהש םושמ 

תונב תוירבצה לש הדומחה ןתוירענל ירמגל תדגונמה ,תרגובמה ,הדבכה התוישנ 

תא הליבקמ המצע הקימ .דילסמ וליפאו עיתרמ ,רז ,שיבמ רבדכ תראותמ ,םיקשמה 

תא הווח איה 12.( 176 ימע) ץוביקה תונב לש ירענה ןפוגל ,ותערל ,ישנה הפוג 

איה הנוירהב .(173 ימע)ןולק־טיממו רעכמ ,אמט רבד ,׳עשפת לפא דוס׳כ היתוקושת 

תא הלגמה ףוג ,׳וטושפכ יטוטרמסו האלנו עיזמ׳ ,׳אמוטמו אמט׳כ הפוג תא הווח 

םירשקנ וב ךורכה ירסומה יוניגהו ישנה ימצעה בועיתה .(260 ימע) הנולקו הרועיכ 

.(278-277 ׳מע> רבעב ,הידוהיכו ,השאכ הב תוללעתהה תשובל ,ןברוקכ התמשאל 

לע הקימ לש התשלוח לע בשוחה ,ירוא לש ותעיתר ידי־לע תקזוחמ וז תימצע הסיפת 

הקתור לש התדילס ידי־לעו (264 ימע) הגולפה ןמ הל׳הניד לש תוינמרבחה עקר 

.הקימ לש ידמ הלשבה התוישנמ 

תא תללוש איהש הרומגה הלילשב ,תישאר :םינבומ ינשב ירוא לע תמייאמ וז תוישנ 

ףא אלא ,ירוא לש ותסיפת קר אל .התייווה םצעמ הב חענה באכב ,תינשו ;ותורענ 

?איה השא׳ :לשמל) באכב הכורכ םלועל הדרי תוישנהש איה רבחמה לש ותסיפת 

ףוג לא רענה לש תורבחתה לכ (.(300 ימע)׳הקיתשב םירוסי המע תנפוצ ,תלבוס ,הלודג 

.דבכ לבסב הקינחמ העיקש םג אלא ,סוריס קר אל העמשמ תמאב ישנה 

התודהי תשוב יבגל רבדה אוה ךכו הקימ לש התוישנ תשוב יבגל רבדה אוה ךכ 

תוהזה תאו ;ינימ ןברוקכ הלש הירוטסיהל היניעב תרשקנ וז ,רומאכ .תיתולגה 

ןמ הל׳הניד לש תזמורמה התומד ,לשמל ,ומכ) לוכיבכ שקובמה ,ירבצה ישנה לדומהש ,ןיינעמ 12 
לש התומד איה — הרהזא ןיעמכ — תשחמומה תומדה :תאזמ הריתי .רופיסב שחמומ וניא (הגולפה 

.התוישנ לכ תא (ירוא לש ויניעב תוחפל) הדביאש ,העונ 
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,התמשאב — הדעב ההכמה טסקטב לוק ףא ןיאו — תספות הקימ וזה תדחואמה 

ןניא תיתולגה תוידוהיה םגו תוישנה םג .בעתנה הלש־הלווינכו התאמוטב ,התפרחב 

תמאב תאשל היה לוכי אל םלועמש ,רבצה ,רענה ירואו .באכ ,חותפ עצפ ,םינואניא אלא 

וניא — הרבע לע רבד־יצחו רבד עומשל היה לוכי אל םלועמש ,הקימ לש התוישנ תא 

.המחרב לדגה םדלי לאו הילא התיבה רוזחל לוכי 

לע רתוומו ,רוזחל לגוסמ וניאו רוזחל טילחמ אוה םינומיר ןועטה פי׳גב העיסנב 

תא שקבמ אוהו .רוזחל אלש רבד לש ופוסב לכוי אלש עדויו ,םיקמעה תגב הריצעה 

חווטמ לע הווצמו ,ותומ תאו ,התומ תא המדמו ,ולש־ותומ תאו ,הקימ לש התומ 

תא קורזל וילייחבש שלחה לע הפוכו עודמ ןיבמ וניא ומצעב ,היח שאב םינומיר 

,רבדה הארנ .גרהנו וידוקיפ ייח תא ליצמ ,ןומירה תא ספות ירואו ,לשכנ לייחה .ןומירה 

םירפא לשו לועבג םוחנ לש םהייח לרוג ןיבל ותומ לרוג ןיב לודגה ינושה תורמלש 

.םלועל רתוי בושל לוכי וניא ,םתומכ ,ירוא םג ,תספסאהמ 

םייפרגוילביב םירוציק 

.ביבא לת ,תרחמלש רקובהו העזיח תבריח ,1983 ,תירונ ,ץרג 
.ביבא לת ,העבגב השרוחה ,1947 ,יס ,רהמ 

.ביבא לת ,םירבח לארשי ,ז״טשת ,ןרהא ,דגמ 
.ביבא לת ,(ב הרודהמ) םירבח לארשי ,ד״כשת , 

.םילשורי ,ונימי־תב תירבעה תורפסב םינפ עברא ,1962 ,ןד ,ןורימ 
.ביבא לת ,תירבעה תורפסב תורמשא שולש ,1964 ,רזעילא ,דיבש 

.ביבא לת ,תודשב ךלה אוה ,1947 ,השמ ,רימש 

.ביבא לת ׳ג ,1980-1880 תירבעה תרופיסה ,1988 ,ןושרג ,דקש 

.ביבא לת ׳ד ,1980-1880 תירבעה תרופיסה ,1993 ,ןושרג ,דקש 

 Fiedler, Leslie A. 1966, Love and Death in the American Novel, New York,

 Shaw. Christopher Sc Chase, Malcolm, 1989, The Imagined Past, History and Nostalgia,
 Manchester.

 [66]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 01 Mar 2020 21:58:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66

	Issue Table of Contents
	מדעי 퐅�팅픅⁖潬⸠㌹ תשנ∅�瀮‱ⴲ㜲Ⱐㄪⴱ㔴�
	שער 팅��
	啮楯渠乥睳  휅팅픅האיגוד⁛灰⸠ㄭ㍝
	周攠䩥睩獨⁂潯欠慳渠䅧敮琠潦⁃畬瑵牥渠瑨攠ㄸ瑨ⴱ㥴栠䍥湴畲楥猠⼠הספר �픅תרבות 턅�퀅픅הי∅휠והי∅� 퐅팅ספריםⰠקריאת וביקורת 孰瀮‵ⴳ㍝
	周攠䡯汯捡畳琠慴⁴桥⁅湤映瑨攠呷敮瑩整栠䍥湴畲礠晲潭⁔桥潬潧楣慬湤⁓捨潬慲汹⁐敲獰散瑩癥  퐅픅퀅퐠בסוף 퐅�퀅퐠העשרים �픅팅מבט �픅�픅툅�ומחקרית⁛灰⸠㌵ⴴ㥝
	䙩晴礠奥慲⁁湮楶敲獡特映䵯獨攠卨慭楲❳⁂潯欠≈攠坡汫敤渠瑨攠䙩敬摳∠⼠חמישים 퐠ליצירה‧הוא 퐅��שדות✠מאת �퐠שמיר
	䵡湨潯搠慮搠乯獴慬杩愺⁁⁒敡摩湧映❈攠坡汫敤渠瑨攠䙩敬摳✬渠䱩杨琠潦⁈楳⁃潮瑥浰潲慲楥猠⼠גבריות 픅픅𑐅툅� �퐠ב✅퐅픅퀠הלך 턅팅픅 ��퐠שמיר �רקע 턅�ורו⁛灰⸠㔳ⴶ㙝
	周攠偬慹‧䡥⁗慬步搠楮⁴桥⁆楥汤猧㨠䄠䵩汥獴潮攠楮⁴桥⁈楳瑯特映䥳牡敬椠周敡瑲攠⼠ההצגה‧הוא 퐅��שדות✠ומקומה 턅��픅�הישראלי⁛灰⸠㘷ⴷ㙝
	䑯浩湡湴⁆楣瑩潮渠瑨攠䙩敬摳  팅픅הבדיון 퐅팅픅���孰瀮‷㜭㠹�
	佮⁈敢牥眠䱩瑥牡瑵牥湤⁉獲慥汩⁓捵汰瑵牥㨠❈攠坡汫敤渠瑨攠䙩敬摳✺⁔畭慲歩渧猠卣畬灴畲攠⼠הוא 퐅��שדות �퀅תומרקין㨠על 픅עברית 픅�픅�ישראלי⁛灰⸠㤱ⴱ�

	䩥睩獨⁌慷渠瑨攠却慴攠潦⁉獲慥氠⼠המשפט 퐅턅�מדינת �퀅�
	佰敮楮朠剥浡牫猠⼠דברי �퐠孰瀮‱ㄳⴱㄳ�
	却慴攠剡扢楮楣慬⁃潵牴猠楮⁉獲慥氠⼠בתיⴅ팅רבניים ������במדינת �퀅�孰瀮‱ㄵⴱㄹ�
	偲潰敲瑹⁉獳略猠楮⁴桥⁄散楳楯湳映瑨攠剡扢楮楣慬⁃潵牴猠慮搠瑨敩爠䕦晥捴渠䥳牡敬椠䱡眠⼠פסיקות 턅�הדין 퐅턅�נושאי �וממון 픅픅�במשפט 퐅�퀅��瀮‱㈱ⴱ㌱�
	周攠䥮晬略湣攠潦⁉獲慥汩⁌慷渠䵩獨灡琠䥶物  퐅המשפט 퐅�퀅��ל 퐅��עברי⁛灰⸠ㄳ㌭ㄴ㍝
	䵩獨灡琠䥶物渠䥳牡敬猠愠剥晬散瑩潮渠瑨攠䍯湴敭灯牡特⁓潣楥瑹  �משפט 퐅턅�מדינת �퀅�כפני 퐅팅픅孰瀮‱㐵ⴱ㔱�
	䍬潳楮朠剥浡牫猠⼠דברי �픅�孰瀮‱㔳ⴱ㔹�

	却慴攠潦⁒敳敡牣栠⼠סקירות �휅��
	䙩晴礠奥慲猠潦⁄敡搠卥愠卣牯汬猠剥獥慲捨渠䥳牡敬  휅��שנות �휅המגילות 퐅툅픅혅픅בישראל⁛灰⸠ㄶㄭㄶ㝝

	䉯潫⁒敶楥睳  חדשים 턅�팅�יהדות
	על 퐅✅퐅��המשיחי 턅퐅툅픅היהודית 턅�ביניים✠孰瀮‱㜱ⴱ㤱�
	על 퐅 퐅픅וילדים 턅��המזרח 퐅팅픅�ובמשפט 퐅�퀠孰瀮‱㤳ⴲ〰�
	קטלוג �גרשם �픅�— 픅�퐠חשובה �휅הקבלה⁛灰⸠㈰ㄭ㈰㥝
	על 퐅✅퐅�⁛灰⸠㈱ㄭ㈱㕝
	乥眠䉯潫猠慮搠䩯畲湡汳渠䩥睩獨⁓瑵摩敳  וכתבי חדשים 턅�팅�יהדות⁛灰⸠㈱㜭㈵そ

	䑯捴潲慬⁄楳獥牴慴楯湳渠䩥睩獨⁓瑵摩敳渠䥳牡敬  턅픅팅픅דוקטור 턅휅היהדות 픅턅휅픅�קרובים 턅퀅픅��퀅픅בישראל⁛灰⸠㈵ㄭ㈷ㅝ
	חדשות 퐅퀅�픅팠⼠啎䥏丠久坓⁛灰⸠ㄪⴴ⩝
	נקודת �퐠בחברה 퐅�픅팅�⼠呵牮楮朠偯楮瑳⁉渠䩥睩獨⁓潣楥瑹㨠周攠偲潣敳猠潦⁔牡湳景牭慴楯渠楮⁇敲浡湹渠瑨攠ㄸ瑨湤‱㥴栠䍥湴畲楥�
	דברי �퐠⼠䥮瑲潤畣瑩潮⁛灰⸠㜪ⴹ⩝
	בין �ברות㨠המשבר 턅�휅픅יהודי 퐅휅⼠䥤敮瑩瑹⁃物獥猠睩瑨楮⁴桥⁆慭楬楥猠潦‱㡴栠䍥湴畲礠䍯畲琠䩥睳⁛灰⸠ㄱ⨭㈲⩝
	מזהות �픅팅�לזהות �픅� 픅퀅יהודים 턅툅��בשלהי 퐅�퀅퐠הי∅휠ובתחילת 퐅�퀅퐠הי∅�䉥瑷敥渠䩥睩獨湤⁐牯晥獳楯湡氠䥤敮瑩瑹㨠䩥睩獨⁐桹獩捩慮猠楮⁅慲汹‱㥴栠䍥湴畲礠䝥牭慮礠—⁔桥⁃慳攠潦⁐桯敢畳⁐桩汩灰獯渠孰瀮′㌪ⴳ㐪�
	חידוש 픅�픅בדרשות 턅גרמניים 퀅픅픅팅픅⼠䵯摥牮楴礠慮搠呲慤楴楯渠慳⁒敦汥捴敤渠䝥牭慮⁓敲浯湳⁄敬楶敲敤礠佲瑨潤潸⁒慢扩猠孰瀮″㔪ⴴㄪ�
	תהליכי 퐅퐅퐠בסיפורי 퐅툅�הגרמני ⁊敷楳栠䕭慮捩灡瑩潮⁐牯捥獳敳湤⁃畬瑵牡氠䍨慮来渠瑨攠䱩杨琠潦⁇敲浡渠䝨整瑯⁔慬敳⁛灰⸠㐳⨭㔳⩝

	חקר 퐅픅퀅퐺 퐅퐅��אוניברסלי ⁈潬潣慵獴⁓瑵摩敳㨠周攠啮楶敲獡氠䅳灥捴⁛灰⸠㔵⨭㠵⩝
	קטגוריות �זמן㨠מידות 픅��בתרבות 퐅퀅�혅�⼠䍁呅䝏剉䕓⁏䘠呉䵅㨠千䅌䕓⁁乄⁖䅌啅匠䥎⁁午䭅乁婉⁃啌呕剅⁛灰⸠㠷⨭㤶⩝
	אברהם �픅턅�כאספן �כתבי �של ��픅��לאור 퀅�픅픠הפרטי 턅�טרסבורג ⁁䉒䅈䅍⁆䥒䭏噉䍈⁁匠䍏䱌䕃呏删但⁄䥓偅剓䕄⁍䥎佒䥔䥅匠䅎䐠呈䕉删䵁乕千剉偔匠䥎⁔䡅⁌䥇䡔⁏䘠䡉匠偅剓低䅌⁁剃䡉噅⁉丠協⸠偅呅剓䉕則⁛灰⸠㤷⨭㘪�
	יווניתⴅ�픅팅�מימיי 퐅턅��� 턅���툅�לטקסטים 픅�툅�픅⼠䵅䑉䕖䅌⁊啄䕏ⵇ剅䕋⁂䥂䱉佇剁偈夠呅塔匠䅎䐠噏䍁䉕䱁剉䕓⁛灰⸠㜪ⴱ㌲⩝
	מרכזי �휅בעולם ⁒敳敡牣栠䥮獴楴畴敳⁁牯畮搠瑨攠坯牬�
	המרכז �휅היסטוריה �픅팅�ע∅ד∅משה �����픅혧Ⱐרומניה⤠⼠≄刮⁍体䡅⁃䅒䵉䱌夢⁉乓呉呕呅⁆佒⁈䕂剅圠䅎䐠䩅坉午⁈䥓呏剙⁛灰⸠ㄳ㌪ⴱ㌵⩝

	סקירות ⼠䉯潫⁒敶楥睳
	Review: untitled [pp. 139*-142*]
	Review: untitled [pp. 143*-147*]

	עבודות 팅픅�במדעי 퐅�팅픅בעולם ⁄潣瑯牡氠䑩獳敲瑡瑩潮猠楮⁊敷楳栠却畤楥猠䅲潵湤⁴桥⁗潲汤⁛灰⸠ㄴ㤪ⴱ㔳⩝
	שער 퀅휅픅�



